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VOORBERICHT. 

Van de eerste uitgave der Encyclopaedie van Nederlandsch Indie verscheen het le deel 

in December 1896, het 2e in September 1899, het 3e in Augustus 1902, het 4e in December 

1905. Sedert het uitkomen van het le deel verstreek dus een tijdvak van 20 jaren. Allen, die 

eenigszins met Indie in deze periode van 20 jaren medeleefden, weten welke evolutie in die 

jaren in Indie plaats greep, in de eerste plaats wat aangaat de ontwikkeling van land en volk 

in het langst door ons beheerschte deel, in de tweede plaats wat betreft de mate van onzen 

invloed in en onze kennis van andere deelen. Waar dan ook, mede ten gevolge van het 

uitverkocht zijn der eerste uitgave, de Encyclopaedie opnieuw moest worden ter perse gelegd, 

sprak het van zelf, dat niet kon worden volstaan met een eenvoudig herdrukken, zij het ook 

onder aanbrenging van verbeteringen en aanvullingen, maar dat om zoo te zeggen een geheel 

nieuw werk moest worden opgebouwd. 
Bij dezen opbouw is als volgt te werk gegaan. De stof, door de Encyclopaedie om- vat, 

werd in een zeker aantal rubrieken verdeeld en iedere rubriek voor zooveel mo- gelijk ter 

bewerking toevertrouwd aan den daarvoor aangewezen deskundige bij uit- nemendheid, die 

dan of zelf clen noodigen arbeid daaraan bewerkstelligde of onder zijne v era nt woo rd elij 

kh ei d door anderen daaraan deed bewerkstelligen of daarvoor bizondere schrijvers 

(specialiteiten) aanbeval. Waar die medewerkers meestal een zeer drukken werkkring hadden, 

moet het des te meer worden op prijs gesteld, dat zij in het belang der zaak zich to ch nog wel 

voor het werk der Encyclopaedie wilden beschikbaar stellen. 
De redactie heeft er, het is bijna overbodig het te constateeren, naar gestreefd, dat in de 

artikelen van het nieuwe werk zooveel mogelijk de laatste toestand werd weer- gegeven. De 

statistische cijfers zijn voor zooveel als mogelijk steeds met de laatste ver- krijgbare gegevens 

bijgewerkt. Bij de samenstelling der geografische artikelen was het echter een groote 

teleurstelling niet te kunnen beschikken over de cijfers der in de laatste jaren steeds uitgestelde 

volkstelling. Imniddels overal, waar recente cijfers wa- ren te verkrijgen of konden worden 

ontleend aan publicatien van het Encyclopaedisch bureau te Batavia, werd daarvan dankbaar 

gebniik gemaakt. Met groote erkentelijk- heid moge hier worden gewag gemaakt van de 

medewerking ten deze van de Regeering, die bij rondschrijven de gewestelijke 

bestuurshoofden ten behoeve der Encyclopaedie inlichtingen over de bevolkingscijfers vroeg. 

Van de aldus ver- kregen inlichtiogen kon voor de artikelen zelf eerst worden gebruik gemaakt 

te beginnen met bladzijde 577. Overigens vonden echter de inlichtingen een plaats op de 

bladzijde „Toevoegselen en verbeteringen*1 hierachter. Daar waar geen meer recente cijfers 

verkrijgbaar waren, moest wel als grondslag worden genomen de laatste algemeene 

volkstelling, die van het jaar 1905. 
Op 66n principieel punt verschilt de nieuwe uitgave van de oude, namelijk in zoo 
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ver de nieuwe uitgave zich, wat de biografien betreft, bepaalt tot personen, die overle- den 

zijn. Van de nog levende personen is het vaak te moeilijk uit te maken of hunne verdiensten, 

ook in verband met de verdiensten van anderen, van dien aard zijn, dat opneming in de 

Encyclopaedie gerechtvaardigd is. Intusschen ook de levenden, die in Nederlandsch Indie op 

eenigerlei gebied naar voren zijn getreden, vinden in de Encyclopaedie hunne vermelding in 

de artikelen, welke over dat bizonder gebied handelen, en ten einde hen in hunne praestatien 

dadelijk te kuimen terug vinden, zal aan het laatste deel der Encyclopaedie een naamregister 

worden toegevoegd. 
Ook in de thans verschijnende bewerking leverde de spelling van inlandsche woor- den 

vaak weder eenige moeilijkheden op. led er medewerker pleegt er zijn eigen schrijf- ■wijze 

op na te houden en sommigen dier medewerkers wilden onder geen voorwaarde van die 

schrijfwijze afstand doen, ook al kwamen zij daardoor in conflict met de schrijf- wijze gevolgd 

in andere artikelen. De redactie heeft gemeend, waar de schrijvers van artikelen op hun eigene 

schrijfwijze stonden, zich daartegen niet te moeten verzetten. Op het gebied van plaatsnamen 

is echter steeds — zooveel mogelijk — de spelling van den Regeeringsalmanak gevolgd. 
Het zal den gebruiker van de Encyclopaedie opvallen, dat, terwigl de artikelen 

betreffende dieren meestal onder den Europeeschen of inlandschen naam voorkomen, de 

artikelen betreffende planten onder den Latijnschen naam geplaatst zijn. Hiervoor bestonden 

deze redenen: Vooreerst zijn de inlandsche namen van planten talrijker dan die van dieren, 

zoodat de keus van den inlandschen naam, waaronder ze te plaatsen zouden zyn, veel 

moeilijker is. Voorts hebben vele dieren of di ergroepen een Europeeschen naam (b.v. apen, 

beren, olifanten enz.) en is dit bij planten maar zeer zelden het geval. Eindelijk dit. De dieren 

hebben zelden eenig nut voor de economie, hun namen worden veelal alleen opgenomen om 

hun biologische be- teekenis, en waar dan de biologische beteekenis van een groep ongeveer 

dezelfde is als van dke aparte soort van die groep, kan men de grootere dierengroepen beter 

groepsgewijze behandelen en kan men daardoor bet er een bepaalden Europeeschen of 

inlandschen naam van die groep als artikelwoord voorop stellen, zonder vrees voor verwarring. 

Bij de planten heeft daarentegen de vermolding wegens biologische beteekenis bijna nooit 

plaats, do ch beslist over de opname het feit dat de plant voor de Europeesche of inlandsche 

huishouding eenig© beteekenis heoft. 81echts zelden komen intusschen die nuttige 

eigenschappen bij bepaalde groepen voor; bijna steeds hebben die alleen betrekking op een 

enkele soort, zoodat dus de soort als basis bij de behandeling van de botanische artikelen moot 

genomen worden. De botanische bizonderheden nu, die men in do literatuur vermeld vindt, 

behooren steeds bij den wetenschappelijken —- Latijnschen — soortnaam van de plant en 

deze is de eenige vaste basis, waarop de mededeelingen bij elkaar te brengen zijn. De 

inlandsche naam is veelal onzeker en willekeurig gekozen. 一 Voor het gebruik der 

Encyclopaedie doet intusschen de gevolgde werkwijzc niets ter zake: ook de inlandsche 

planten-namen zijn opgonomen; zij verwijzen naar den Latijnschen naam. 
De redactie heeft er natuurlijk met den meesten ernst naar gestreefd, dat door de 

schnjvers der artikelen daaraan slechts ©en zoodanige omvang zou worden gegeven als met 

den aard van een Encyclopaedie en de verhouding tot and er o artikelen. was over- ©en t& 

brengen. Zijn toch nog hier ©n daar artikelen opgenomen, wolko langer zijn dan met een 

strenge Encyclopaedische opvatting is overeen te brengen, ter verontschuldi- 
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ging moge worden aangevoerd le dat zij deels reeds voorkwamen in de vorige uitgave en, waar verkorting niet 

wel ging, het jammer werd gevonden overigens uitmuiitende stukken geheel te laten vervallen, 2e dat zij voor 

een ander deel stukken zijn, waarover alleen onder voorwaarde van onverkorte opname de beschikking werd 

verkregen en waar zij overigens belangrijke bijdragon vormden, het almede jammer zou zijn geweest ze te 

weigeren op grond van hun te groote uitweidingen hier en daar. 

Bij het in het licht zenden van dit le deel herdenkt de redactie met groote erken- telijkheid de medewerking 

en den steun, die zij in zoo ruime mate van zoovelen mocht ondervinden. Ook voor de volgende deelen durft 

zij op dien steun en medewerking ho- pen. Slechts indien die ook verder worden verleend, zal het werk tot een 

goed einde zijn te brengen. 

Dec. 1916. DE REDACTIE. 





Medewerkers aan het eerste deel der Encyclopaedic van 
Nederlandsch-Indie. 

ABENDANON. E. C, — Mijningenieur. 
ADRIAN!. Dr. N. _ Afgevaardigde v/h Nederl. 

Bijbelgenootschap op Midden-Celcbes. 
ALPHEN DE VEER. M. J. VAN. 一 Inspeoteur M. 

0., oud-Inspecteur van Scheepvaart in N. I. 

B. 
BAKKER. H. — Luit. Kolonel Gen. Staf N.-I. Leger. 
BEAUFORT. Dr. L. F. DE. — te Eerbeek. 
BEMMELEN. Prof. Dr. J「F. VAN. — Hoog- leeraar 

te Groningen. 
BEMMELEN. Dr. W. VAN. — Directeur Kon. 

Magn. en Met. Observatorium te Batavia. 
BERG. Mr. N. P. VAN DEN — Oud-President Ned. 

Bank (overleden). 
BERKHOLST. W. A. — Assistent-Resident. 
BERKHOUT. H. A. 一 Referendaris Dept, van 

Kolonien, oud Majoor Genie N. I. Leger. 
BEZEMER. T. J. — Leoraar Hoogere L. T. B. School 

te Wageningen. 
BLANKEN. W. C. — Oud Assistent-Resident. 
BODEMEYER. C. E. — Oud Resident. 
BOES. A. G. — Oud Inspeoteur Inlandsch On- 

dcrwijs in N. I. 
BOREL. H. — Oud Ambtenaar v. Chin, zaken. 
BOSBOOM. H. D. H. — Gep. Luit. Kolonel Gen. 

Staf N. I. leger. 
BOSMAN. J. — Oud Resident. 
BRUYN KOPS. G. F. DE. — Oud Resident. 
BIJLEVELT. B. L. VAN — Resident. 

C. 
CA BATON. A. — Aiicien mem bro de PEcole 

fran^aiHe <1* Ext ionic Orient; chargd du cours de 
fdalais a I'dcole des langues orientales, Paris. 

CARPENTIER ALTING. Prof. Mr. J. H.— 
Hoogleeraar to Leiden. 

COCH I US. F. D. — Directeur van Handels- 
inatcllingen en undore N. V*B. 

COHEN. L. — J^coraar H. B. S. te Zaandam. 
CORN ELIS. W. — Oud Kapt. Luit. l/zee. 

D. 

DAMSTE. H. T. — AsHiHtent-Residont. 
DEKKER. Dr. J. — Directeur Afd. Handols- 

MUSCIIDJ Koi. Instituut. 
DEKNATEL. A. — Chef Afd. Ned. Handel Mij. 
DIJK. L. J. VAN — Adjunot-Commies Dept, v. 

Kolonien. 
DOM VAN ROMBEEK. L. E. — Inspecteur Gouv. 

Kofliecultuur in N. I. 
DUNNEBIER. W. — Zendeling van het Ned. 

Zend. Geuootschap. 
DW1DJ0 SEWOJO MAS NGABEHI te Djok- 

jokarta. 

ELIAS. H. C. — Commiea Miii. v. Kolonien. 

ENTHOVEN. J. J. K. — Gep. KoL Gen. Staf N. I. 
leger. 

ERP. T. VAN — Majoor Genie N. I. leger. 
EZERMAN. H. E. K. — Controleur B. B. 

FISCHER. H. W, — Conservator aan ‘8 Rijks 
Ethnogr. Museum te Leiden. 

FOLKERS. T.— 

G. 

GONGGRIJP. G. L. — Oud Resident. 
GOOSZEN. A. J. — Luit. Kolonel Infanterie N. I. 

leger. 
GRAAFF. S. DE.—Oud Reg. Commissaris in N.I. 

GUNNING. Dr. J. W. — Zendingsdirector. 

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

HAMERSTER. M. — Controleur B. B. 
HARLOFF. A. J. W. — Assistent-Reaident. 
HEERES. Prof. Mr J.E. — Hoogleeraar te Leiden. 
HEMSING. Mr. Dr. H. L. — Admr. Ministerie v. 

Kolonien. 
HENS. A. M. — Assistent-Reaident. 

HERMENS. 0. E. V. — Oud Resident. 
HEYTING. H. G. — Oud Resident. 
HOFLAND. J. — Oud Resident. 
HONERT. H. C. VAN DEN — Directeur Deli Mij. 

(overleden). 
HOEVELL TOT NIJENHUIS. G. W. W. C. 

Baron VAN. — Oud Gouverneur van Celebes en 0. 
HUBRECHT. Dr. P. F. — Assistent a/d afd. 

Mijnbouwkunde T. H. te Delft. 

IHLE. Dr. J. E. W. — Leeraar Rijks-veeartaeny- 
school te Utrecht. 

J. 

JONKER. Prof. Mr. Dr. J. C. G. — Hoogleeraar te 
Lcidon. 

JOUSTRA. M, — Archivaria Bataksch Instituut. 
JUYNBOLL. Dr. H. H. 一 Dir. van *8 Rijks Ethnogr. 

Museum te Leiden. 
JUYNBOLL. Mr. Dr. TH. W. 一 Adjutor inter- protis 

legati Warneriani. 

K. 

KALFF. E. — Assistent-Resident. 
KAMPEN. Prof. Dr. P. N. VAN. — Hoogleeraar to 

Lcidon. 
KAPPEN. C. E. VAN. — OudAssistent-Resident. 

KERN. Prof. Dr. H. 一 Oud Hoogleeraar. 
KERSBERGEN. Dr. W. C. — Kolonel Geneeak. 

Dienst N. I. 
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KIELSTRA. Dr. E. B. — Staatsraad i. b. d. 
KLAVEREN. VAN. _ Controleur B. B. 

]HtElWE<3T5E ZWAJ£N. Dr. J. P. — Privaat dooent 
a/d Universiteit te Amsterdam. 

KOHIJBBIJGGE. Prof. Dr. J. H. F. _ Buiten- 
gewoonTSoogleeraar te Utrecht.'" KBEISCHER. L. — 
Oud Resident. 

KROM. Dr. N. J.,―: Chef v. d. Oudheidkundigen 
Dienst in 

KRUYFF. E. DE. — Chef Aid. Nijverheid en Handel 
Dept. L. N. H. in N. I. 

KRTJYT. Dr. ALB. C. _ Zendeling leeraar v/h Nederl. 
Zendelinggenootschap op Midden-Celebes. 

L. 
LAMMING A. A. G. _ Oud Hoofdingenieur N. I. 

LANGE JR, Dr. D. DE. _ Privaatdocent en as- gistent 
a/h Zool. Laboratoriom v/d R. U. te Groningen. 

LOEBER JB., J. A. _ Leeraar aan de Kunst- 司 verheid 
school te Elberfeld. 

M. 
MEYERE. Prof. Dr. J. C. H. DE._Buitengewoon 

Hoogleeraar in de Entomologie van de G. U. te 
Amsterdam. 

MOHR. Dr. E. C. J. — Chef Agrogeol. Laborato- rium 
Dept. v. Landbouw N. L 

N. 
NABER. S. P. LHONORE — Secretaris v. h. Kon. 

Ned. Aardrijkskundig Genootschap. 
NEUMANN. J. B. — Oud Resident. 

NIERMEYER. Prof. J. F. _ Hoogleeraar te Utrecht. 
NUSSELEIN. H. H. F. J. — Assistent-Residen 

OORT. Dr. E. D. VAN. — Dir. rijksmuseum v. 
lii&tuurliike histone te Leiden. 

OPHUYSEN, Prof. CH. A. VAN. 一 Hoogleeraar te 
Leiden. 

OUDEMANS；_ G. J. — Oud Resident. 
(5VERDUYN. F. K. _ Oud Resident. 

PHAFF. J. M. — Kapt. t/z tit., Chef Afd. Hy-
drographic Min. v. Marine. 

PLATE. L. M. F. — Assistent Resident. 
PRINS. Mr P. C. BLOYS VAN TRESLONG — 

Referendaris Afd. Burg. Geneesk. Dienst N. I. 
PULLE. Prof. Dr. A. — Hoogleeraar te Utrecht. 

R. 
BAEDT VAN OLDENBARNEVELT. H. J. A. —

Oud Resident. 
RAHDER. W. J. — Oud-Resident. 
ROMBURGH. Prof. Dr. P. VAN. 一 Hoogleeraar te 

Utrecht. 
BONKEL. Dr. PH. S. VAN.— Ambt. v. d. be- 

oef^ng^cler Indische tateffT ~ 

ROOS. K. H. F. — Oud Resident. 
ROSENTHAL. H. — Koopman. 
ROSSUM. J. P. VAN. 一 Gep. Kapt. ter zee. 
RUSMAN. A. H. _ Referendaris Dept . Kolonien. 
ROUFFAER. G. P. 一 

SALVERDA. A. TH. L. — Oud Hoofdinsp. 
Boschwezen. 

SANTEN. P. J. VAN. — Oud-Onderpastoor te 
Bandoeng, (overleden) 

SCHUILING. R. — Leeraar H. B. S. Deventer. 
SCHRODER. E. E. W. G. — Controlour B. B. 
SERTON. P. — Assistent Handelshoogeschool te 

Rotterdam. 
SPAAN. A. H, — Assistent-Resident. 
SLOTS. A. G. H. VAN. — Assistent-Rcsident. 
SNETHLAGE. A. — Secretaris N. I. S. 
SNOUCK HURGRONJE. Prof. Dr. C. 一  Hoog- 

leefaaf* te~Eeiden^ 
STUURMAN. J. R. — Oud Resident. 
STAAL. J. J. — Oud Koi. Genie N. I. leger 

(overleden). 
SUERMONDT. A. — Lid der Alg. Rekenkamer te 

Batavia. 

TESCH. Dr. P. — Districtsgeoloog. bij de Rijks- 
opsporing van Delfstoffen, Nijmegon. 

TIDEMAN. J. — Gewestelijk Secretaris N. I. 

U_ 
ULJEE. G. L. 一 Controleur B. B. 

VELDE C. VAN DE. — Oud Resident. 
VISSERING. Mr. G. — President Ned. Bank. VOGEL. 
H. C. A. G. DE. — Oud Resident. VOIJLENHOVEN. 
Prof. Mr. C. VAN — Hoogleeraar te Leiden. 

VOORDUIN. J. C. — Oud Hoofdingenieur B. 0. W. 
W. 

WAALS. L. J. VAN DER. — Commies Dept. v. 
Kolonien. 

WELBERGEN. H. G. — Adj. Commies idem. 
WENTHOLT. L. R. — Resident. 
WESTERDIJK. Prof. Dr. JOHANNA, — Bui-

tengewoon hoogleeraar te Utrecht. 
WESTENENK. L. E. — Resident. 
WING EASTON. N. — Oud Hoofdingenieur 

Mijnwezen N. I. 
WINTGENS. W. C. B. 一  Oud Inspocteur van 

Scheepvaart in N. I. 
WIJERS. P, — Oud Resident. 

ZAALBERG. Mr. Dr. H. — Directeur Postapaar- 
bank. N. I. 

ZONDERVAN. H. — Hoofdredacteur Encycl. 
Winkler Prins. 



TOEVOEGSELEN EN VERBETERINGEN. 

NADER VAN DE NED. IND. BEGEERING VERKREGEN BEVOLKINGSCIJFERS. 

 EUROPE- 

ANEN. VBEEMDE OOSTERLINGEN. INLANDERS. IN HET JAAB： 

Adiredja (district) ............  131 714 183089 1915 
Adji barang (district).. 34 541 92605 1915 
Alaslanden .......................  I 10 140 12263 1915 
Ambarawa (contr. afd.) | 599 1470 164211 1915 
Ambon (eiland) ................  i 74 26 Chin. 13617 negorijl 1 Gy..  
  88 Arab, en Klingaleezen. 6800 burgers. ( Lhnst-  
  46 Jav. en andere Vr. Ooat. 15508 negorijl. | M h  
   441 burgers. {  
   2846 Binongkoreezen.  Ambon (hoofdplaats).. 1125 500 Chin. 1281 negorijl. ( Ult° 1915 
  439 Arab, en Klingaleezen. 3592 burgers. ]  
  576 Jav. en. andere Vr. Ooat. 192 negorijl. Mnh 9625  
   1562 burgers, f M  
   358 Binongkoreezen.  Anioerang (onderafd.).. 72 720 71051 Ult° 1915 
Amoerang (hoofdplaats) 35 652 Chin. 2937 Ult° 1915 
  23 Arab-   Anamba-s eilanden .... 2 975 9886 1915 
Angkohi en Sipirok     (onderafd.)...................  116 303 65868 1916 
Aaahan (afd.) ................... 736 13694 Chin. 128183 1915 
  800 andere.   Atjeh en Ond ...................  2395 14938 641018 1915 
Atjeh Noordkust .............  248 2406 351095 1915 
Atjeh Oostkust ................. 696 6324 90626 1915 
Atjeh Westkust................  345 1468 91389 1915 
Banda (onderafd.).... 507 242 10266 1915 
Jiandjar (district in Ba     njocmas) ......................  10 12 73105 1915 
Bandjaran (district in     Japara) .........................  45 78 75712 1915 
Bandjamegara (afd.)... 118 1621 241745 1915 
Bandjarnegara (hoofd-     p]aats) ..........................  80 488 5839 1915 
Bandjcrmasin (hoofd-     plaats) ..........................  525 3800 18200 1915 
Bandoeng (afdceliiig).. 9220 13292 806527 1915 
Bangil (afdco)ing)...........  744 2503 284471 Ult° 1915 
Bangkinang (onderafd.) 11 62 28841 1915 
Baugko (afdeeling) .... 3 3 30707 1915 
Ban joe Asin (onderafd.) 37 1 35489 TJ]t° 1915 
Banjoemas (afdeeling).. 492 2025 342048 1915 
Banjoomas (district)... 2G9 587 57842 1915 
Banjoomas (hoofdplaats) 262 581 4560 1915 
Banjoowangi (afdeeling) — 1643 220450 Ult° 1915 
Banka (ciland) .................  518 59738 Chin. 77314 Utt。1915 
  278 Arab.   Batavia (hoofdplaats).. 18000 geen nadere opgave. geen nadere opgave. Ult° 1914 
Batoer (district) ................ 6 849 46376 1915 
Bawean (district).............  3 — 42375 Ult° 1915 
Bengawan djero (distr.) 1 47 Chin, 66889 UIt° 1915 



TOEVOEGSELEN EN VERBETERINGEN—ERRATA. 

 EUROPE- 

ANEN. VREEMDE OOSTERLINGEN. INLANDERS. IN HET JAAR： 

Bengkalis (afdeeling).. 71 19350 Chin. 
81 andere. 

100625 • 
1915 

Bengkalis (hoofdplaats) 20 360 Chin. 
21 andere. 

419 1915 
Blora (afdeeling) .............  947 4067 geen nadere opgave. Ult° 1915 
Boalemo (onderafd.)... 4 45 Chin. 

21 Arab. 
16641 Ult。1915 

Boelang (district).............  137 63 101295 Ult° 1915 
Boeleleng (afdeeling)... 96 1430 Chin. 

366 andere. 
123742 Ult° 1914 

Bojolali (afdeeling') .... 409 553 279727 1915 
BolaangMongondou (afd.) 27 278 55157 1915 
Bondowoso (hoofdplaats) 455 ffeen nadere opgave. geen nadere opgave. Ult° 1915 
Buitenzorg (hoofdplaats) 3100 geen na-dere opgave. geen nadere a/pgave. Ult° 1914 
Bwool (landschap),.... 51 158 Cliin. 

104 andere. 
15558 1915 

Dairilanden ^onderafd) 15 40 25000 1916 
Dajeuhloehoer (district) 34 23 23613 1915 

ERRATA. 

Biz. 4, 2® koi. regel 15 van onderen: Islam IV, b, moet zijn Islam IIIc. 
9,1® koi. onderste regel: Pagangan moet zijn Pagongap. 

25, 1® koi. regel 20 van boven: Rantjah La was moet zijn Bantjah La was. 
28, le koi. regel 25 van boven: In stede van maanden, lees weken. 
35, le koi. regel 31 van onderen:Achter Boeroe in stede van 87600, lees 20000. 

Totaal ter zijde in stedo van 80600, lees 87600. 
66 en 67, de artikelen: Asjoera, Asoe, Asperge, Aspirant-controleur, Assal en Assanlochten moe ten in deze 

volgorde komon achter Asinan; zijn thans alphabotisch niet op hunne plaats. 
151, 1® koi. regel 14 van boven: z.g. nieuwe octrooi moet zijn nieuwe z. g. oclrooi. 
347, le koi. regel 10 van boven;. Bornerate moot zijn Bonerate. 
410, 2e koi. regel 29 van onderen: BROECK moet zijn JBROECKE. 
410, 2。koi. regel 10 van onderen: Calcutta moet zijn Kalikoet. 
411, 1。koi. regel 1 van boven: Broeck moet zijn Broeckc. 
435, le koi. regel 8 van onderen: het woordje niei moet vervallcn. 
487, 2e koi. regel 9 van onderen: gatannah moet zijn gotannah. ， 
492, In. het art. Citrus Nobilis 2e regel staat tjolpok, lees tjoplok. 
606, 2® koi. regel 13 van onderen: Broeck moet zijn Broecke. 
783，le koi. regel 17 van onder: achter gutta percha lezo men c/ummi plasticum. 



A. 

AA (ABRAHAM JAKOB VAN DER),schrij ver van 
„Nederlandsch Oost-Indie (1846—1857)'' geb. te Am-
sterdam 6 Dec. 1792, gcst. 21 Ma art 1857. Behalvo het 
genoemde werk stclde hij verscheidene andero sa- mcn, 
van welke wij, als min of mecr ook met Neder- landsch 
Indie in verband staande, hicr alleen noe- men het 
Biographisch woordenboek der Neder- landen, dat cchter 
door anderen wcrd voltooid. 

AA (PIERRE JEAN BAPTISTE CHARLES RO- 
BIDE VAN DER), gcb. to Oosterbcek 23 Mei 1832, gest. 
to 's Gravenhage 10 Fcbr. 1887. Hij studeerde aan het * 
Luthers ch Scminarium, doch blccf later arnbtcloos, en 
vestigde zich te 'sGra- vonhage, waar hij zich met 
koloniale en aardrijkskun- (iige studien bczighield en 
vooral groote verdicnsten verwierf door zijne geschriftcn 
over N. Guinea. Onder den pseudonym Robrecht van 
Peenc schreef hij o. a. velc artikelcn in de Koloniale 
Jaarboeken. Tai van Lijdragen van zijne hand, met N. 0. 
I. in verband :-taande, komen voor in de Gids, de 
Indische Gids, de Handel, van het Ind. Gen., de Bijdr. t. 
t. 1. en vlk., 

、，. h. Aardr. Gen. on do Ned. Spectator, terwijl 
<!<■■ iiilgavcn van belangrijko werken door hem be- z' 
.：yd en)nct Inleidingen en Aantcekcningcn verrijkt 
wii'len, nl. v. Rosenbergs Reis n. d. Zuidooster cilcn 
dicns Rcistochten naar do Geelvinksbaai in 1869 en 
1870; voorts: do Reizen naar Ned. N. Guinea in 1871—
1876 en Bock's Reizen in Oost- en Zuid-Borneo. Ook 
zijne Afrikaanscho Studien molten hier vermcld worden. 

Zie： .1. K. W. Quarles van Ufford, in Levcnsbcr. 
Ahiatsch. N. Lett. 1887. 

A AL. Aalachtige visschcn {Apodes) komen in yrootc 
vorschcidcnheid in den Indischcn Archipel voor. Een 7-
tal paling-soorten, van het zelfde go- H lacht (Anguilla) 
als do curopccsche paling, bowo- )K；I)het zoeto water 
van de niceste eilanden. Maloi- jsclionaam: Moa. De 
nicest gewono soorten zijn An- i/iiilhi. mauritiand Benn. 
(Soendanccsch: Loebang) <-ii Anguilla australis Rich. 
(Socndanccsch: Lara, javaansch: Sidat). De curopccsche 
zccpaling {Conner conger) komt ook in de Indische 
zceen voor, doch ecu vej wanto soort (Conner ciucreus 
Kiipp.) is meer algo- nifeu. J)c koraalriffen hei bcrgen 
eon groote vcrschci- <lenlieid, dikwijls zeer bont 
gcklcurdc aalachtige vis- Hchcn, voornamclijk tot het 
geslacht Gi/mnothorax (M u)-(ien(i) bzheorend. Twee 
soorton Chelevaste^ coinin'inns Bodd. on Leinranus 
semicinclus Lay & Bonn, zijn opvallcnd licht cn donker 
gcringd, waar- zij groote overeenkomst vertooncn met do 
zeor vergiftige zeeslangen. Mono pier u.s javanen^is 
(ma- leisch: Lindoeng, Soendanecsch: Bcloel, Javaansch: 
Weloet) en Symbranchus bengalensin Mo Cl. hebbon 
gchccl het uilcrlijk van alen, doch behooren tot con 
gehcel andero gi'oep (Symbranchi'i). Zij bewonen het 
zoetowatervan degroote Socndaeilanden cn Celebes, 
terwijl laatatgenoemdo soort ook op Nieuw-Guinoa 

is aangetroffen. Uitwendig zijn zij van aalachtigen tc 
onderscheiden door het bezit van een enkele 
kieuwopening, aan de buikzijde gelegen. Door zich 
diep in den modder in te graven kunnen zij het leven 好 
behouden by uitdrooging van hun verblijfplaats. Jx<..'“以毛〜 

AARDAPPEL. Kcntang (MAL.), afkomstig van So- 
lanum tuberosum L. fam. Solanaceae, een kruid-尸乂少心二.、 
achtige plant, die in Chili in wild voorkomt en ver- 勿d号 
moedelijk haar vaderland in het Andesgebergte 
heeft. De plant is in de 18de eeuw naar Europa 乙/ 
overgebracht, waar de cultuur al spoedig een groote 
uitgebreidheid verkreeg. Do aardappel is dan ook 
over een groot deel van Europa volksvoedsel ge- 
worden. Het is waarschijnlijk dat de Nederlanders 
den aardappel naar Ned. -Indie hebben overgebracht: 
het is echter ook mogelijk dat do Chineezen dit ge- 
daan hebben. 

In Ned. Indie worden de aardappelen, ten be- hoeve 
van Europeanen door de inlanders gekweekt. Alleen de 
Tenggereezen gebruiken ze zelf als voed- sel, na zo 
gekookt, fijngewreven en met djagoeng vermongd te 
hebben. Ook de Papoea's van het Arfakgebergte in 
West-Nieuw Guinea kweeken de aardappelen op vrij 
grooten schaal en gebruiken ze als hun voornaamste 
voedsel, zooals de andere be- woners van het gebergte 
van Nieuw-Guinea in den regel do knollen van Ipomoea 
Batatas eten. 

De aardappel is een gewas van de gematigde 
luchtstreken en ontwikkelt zich in de tropische 
kustlanden abnormaal. Zij wordt in Ned.-Indie, bij 
voorkeur tusschen 1000 en 2000 Meter geteeld, hoewel 
inen haar reeds op 600 Meter aantreft. Voor- namelijk 
vindt mon haar op ongeirrigeerd land, hier en daar ook 
als tweede gewas op sawah-terreinen. Er zijn op Java 
eenigo Europeesche kweekers, die aan do 
aardappelcultuur moeite besteden en een tamolijk goed 
product krijgen. De inlandsche aardappelcultuur is 
cchter nog zeer prhnitief. Men ge- bruikt zeer kleino 
bibit (knollen, die de Chinees niet koopen wil); de 
planten worden veol te dicht op el- kaar gezet; do 
knollon worden gcoogst voor zij uit> gerijpt zijn en de 
grond wordt onvoldoendo bewerkt en boniest. Door 
dozo ongunstigo groeivoorwaarden en misschicn ook 
door het warmo klimaat is de aard- appol op Java van 
een veel te zachte, waterige, zet- meelarme consistcntie: 
zij nijgt licht tot rotten. Do inlanders vorbouwden 
langon tijd alleen de „kentang djawa", eon spitse knol, 
mot diepliggende oogen en gccl vleesch, 
oigenschappen, die haar op de Ned. Ind. markt slechts 
een zeer geringe handels- waardo geven. Later heeft 
men allerlei Europeesche soorton ingevoerd, doch men 
weot nog zeer weinig omtrent do waarde van die 
verscliillende soorten in de tropen af. In do Preangor 
kweekt men nogal cens muizen. 

Do Bataks op do Karohoogvlakte telen op 1500 Meter 
tegenwoordig zeer goede, ziektevrye 



AARDAPPEL — AARDBEVING. 

soorten (Franschen). Zij hebben een veel rationeo- lere 
wijze van kweeken dan de Javanen. 

't Meest heeft d e aardappel op Java to lijdon van de 
vraat van een Eevolieershaantjo en zijn larvo (Epilachno 
territa). De aardappolziekto (Phyto- phtora) is in den 
Tengger tusscheu 1500 en 2000 Meter waargenomen. In 
de Preanger is de zwarto vlekziekto der bladen 
(Macrosporium Solani) alge- meen. Zeer verbroid is do 
roestvlekkenziekto (oor- z&ak onbekend), die 
waarschijnlijk met het warme klimaat en de slechte 
kweekwijze in verband staat. Roestvlokkige aardappelen 
rotten zeer snel bij transport naar warmere streken. 

AARDBEVING. Onder aardbevingcn vcrstaat men 
alledn die bewcgingen van de aardkorst, waar- van de 
oorzaak in de aarde zelf ligt. Dreuningen, ten gevolge van 
luchttrillingen, zooals, te gelijk met zwa- re knallen, 
gedurende de groote Krakatau-eruptie (1883) op vele 
plaatsen van den Archipel werden waargenomen, 
waardoor voorwerpen in trilling ko- men en glasruiten 
kunnen breken, beliooren dus niet tot de aardbevingen. 
- Oorzaken. Onjuist zou het zijn de oorzaak van 
aardbevingen in een zeer vulkanisch gebied, zooals Indie, 
altijd of hoofdzakelijk te zoeken in verhoogde 
vulkanische werking. Er zijn 1°. mdkanische aard-
bevingen, die echter meestal beperkt zijn tot den naasten 
omtrek van den vulkaan ； zij komen dikwijls voor de 
uitbarsting voor, worden beschouwd als een teeken van 
toenemende vulkanische werking en houden alsdan op, 
als er lava-uitstorting plaats heeft. 2°. NieL-vulkaniscJie 
aardbevingen; deze komen voor zoowel in vulkanische 
als in niet-vulkani- 

Bche streken, en worden verdeeld in instortings-aard- 
bevingen en tectonische of dislocatie-aardbevingen. 
17istortings-aardbevingen worden veroorzaakt door het 
instorten van b. v. door oplossing van zouten in water 
ontstane, onderaardsche holten, waarvan de zoldering 
bezwijkt- Wegens den hoogen druk, die reeds op 
betrekkelijk geringe diepte op de gesteen- ten werkt, 
kunnen groote onderaardsche holten niet bestaan, zoodat 
instortings-aardbevingen, hoe hevig ook, toch altijd 
locaal moeten zijn. Tectonische of dislocatie-
aardbevingen gaan uit van breukvlak- ten, spleten, 
plooiingen, verwerpingen der aard- korst; zij gaan dus 
niet noodzakelijk van een be- paald punt uit zooals de 
vulkanische aardbevingen en de ins tort ings-
aardbevingen, maar wel van een bepaalde lijn of lijnen 
en zij kunnen zich uitstrekken over een zeer uitgebreid 
stootgebied. In de aardkorst heerscht overal een zeer 
groote drukking; tengevolge van allerlei oorzaken kan 
evenwel die drukking in naburige gebieden onderling 
sterk gaan verschillen zoodat wringingskrachten 
ontstaan. Overschrijden die een zekere maat, dan zal een 
sclieur ontstaan en de eene aardschol ten opzichte van de 
andere een beweging uitvoeren. Juist tengevolge van het 
feit, dat schollen van honderde vierkante kilometers om- 
vang zich bewegen, is de energie van zulke bevin- gen 
zoo groot, dat zij zich door de geheele aarde been 
voortplanten en overal door seismografen op- geteekend 
kunnen worden. Bij de San Francisco- beving van 1906 
was de spleet over een afstand van eenige honderde 
kilometers te volgen en vertoonden b.v. landwegen 
verschuivingen tot 6 M. Wanneer eenmaal dergelyke 
breukli]nenbestaan,zullen telkens aardbevingen zich 
langs hun gebied voordoen en daar in zulke gebieden ook 
de vulkanen zijn ont- etaan, zullen seismische en 
vulkanische verschyn- selen vaak in dezelfde streek 
voorkomen, wat de oor- zaak is van het veel verbreide 
geloof, dat een aard- 

beving altijd van cen of anderen vulkaan afkomstig moet 
zijn. Zeor talrijk komen zij echter ook 出眼 voor, waar de 
aarde diepe plooion heeft, n. 1. bij do trogvormige diepten 
in de Oceanen. Zuidelijk langs Sumatra en Java en 
oostelijk van do Talauer-eilan- den bevinden zich zulke 
geulen van meet dan 7000 M. diepte; ook de Banda zee is 
een 5000 M. diepe inzinking cn talrijk zijn de 
aardbevingen, die uit die plooigebieden komen. De 
gcbergte-ketcnen zijn de voor ons zichtbare plooigebieden 
en evenwijdig aan hun strcldiing loopen meestal ook do 
breuklijnen. Zoo zijn aardbevingen zeer vcelvuldig in en 
langs het Barisan-gebergte (Tapanoeli 1892, Benkoelen 
1914), op Ceram (1899), op Niouw-Guinea (1864), op 
Ambon (1898). 

Verschijnselen. De grootere bewegingen van den 
aardkorst by eon aardbeving kunnen zeer verschil- lend 
zijn. Is de haard (of epicentrum) ver weg (100 K.M. en 
meer), dan zijn zij meest horizontaal in de richting van den 
haard. Is daarentegen die afstand i kleiu, dan treden ook 
verticale bewegingen op en daar de haarddiepte meestal 
eenige of zelfs tiental- len kilometers bedraagt, kunnen op 
groote afstanden nog verticale schokken voorkomen. 
Boven den haard kunnen de bewegingen zoo sterk zijn, dat 
de grond splijt en de spleten zich soms wfeer sluiten. 
Hierdoor ontstaan dan vaak miniatuur-slij kv ulkaantj es. 
Ook groote aardafschuivingen worden soms veroorzaakt. 
(Sangir 1913). Wanneer de haard onder de zee ligt of dicht 
bij de kust, worden soms vloedgolven veroorzaakt, die 
enorme verwoestingen kunnen aanrich- ten. 

De golvingen door een aardbeving uitgezonden zijn in 
de eerste plaats verdichtingsgolven, in de richting der 
voortplanting, die zich met een snelheid van 士 10 K.M. in 
de seconde door het lichaam der aarde bewegen, Een 
weinig langzamer loopen de verdichtingsgolven, die 
loodrecht op de voortbewe- gingslijn staan (士 5 K.M. per 
sec.). Deze golvingen zijn enkel zeer dicht bij den haard 
groot cn nemcn ver- dcrop snel af, zoodat zij weldra slechts 
door de scis- mografen worden waargenomen. In de 
tweede plaats treden altijd grootero golven op, dio zich 
evenwel allcen over het aardoppervlak voortplanten met 
een snelheid van 3 K.M. in de second。en tot op grooto 
afstanden voelbaar blijven. 

Aardbevinf/sstatistiek. Junghuhn (Java IV, bl. 1363) 
maakte een statistiek over 1586—1835. In het Natuurk. 
tijdschrift v. N. I. DI. 18 zijn vcrzameld al- le couranten-
berichten omtrent aardbevingen en vulkanische 
uitbarstingen, die in de jaron 1810—'50 hebben plaats 
gegrepen. Berichtcn omtrent aurdbe- vingen en andere 
belangrijke natuurverechijnselcn op verschillende plaatsen 
in N.-I. tusschen 1851 en 1860 voorgekomen zijn 
opgenomen in het Nat. Tijd- schr. 1—24. In I860 vroeg de 
Kon. Natuurk. Vet. kennisgoving van het Binnenl. Bestuur 
te mogen bekomen omtrent aardbevingen. Sinds dien 
worden de ontvangon berichten geregeld in het Nat. Tijd- 
schr. opgenomen, en wel tot 1897 door een bestuurs- 
commissie der K. Nat. Ver. cn sinds dien door het 
Observatorium, (zie verder OBSERVATORIUM). 

Hieronder volgen enkele belangrijke aardbevingen： 
Cheribon (1847); Amboina (1644, 1674, 1835, 1898); 
Molukkcn (1857); Ambarawa (1865, 1872); Midden Java 
(1867); Tjiandjoer (1879); Java?8 Eer- ste Punt (1880); 
Koepang (1881), Midden Java (1890); Tapanoeli (1892); 
Ceram (1899, met vloed- golf); Soekaboemi (1900); 
Simeuloe (1907, met vloed- golf); Korintji (1909); Sangir 
(1913); Benkoelen 

<1914)-以 6 



AARDE — AARDMAGNETISME. 3 

AARDE (Eetbaro). Het oten van aarde (gcopha- I gie) is 
een gebruik, dat men in den gehcelen Archipel a ant reft, 
zoowel op Java als op Sumatra, bij M* leiers en Bataks, op 
Borneo bij de Dajaks ,op Soem- bawa en zclfs op N. Guinea 
is het bekcnd. De aarde, dio gegeten wordt — op Java 
Ampo gehceten —, be- staat uit een vette kleisoort, wit, 
gcel, roodachtig, geel-bruin of grijs-groon van kleur,die, 
behaJvodo ge- wone bcstanddeelen van klei, bitumineuze 
en organi- scho stoffen bevat. Zij wordt met zorg 
gewasschen; het slib wordt, na een nacht bezinkens, 
gewreven en tot schijfjes of pijpjcs gevormd. Vaak worden 
de kockjes met een zout-oplossing bestrooid, met kokos- 
olie bestreken en daama geroosterd. Gewoonlyk wordt de 
aarde als lekkernij gegeten, soms ook wol door zwangere 
vrouwen, omdat het nog niet geboren kind er op gesteld 
heet te zijn. Het gebruik leidt tot verstopping en ziekten. Op 
Borneo wordt kool- schiefererts en op Sumatra ook wel 
diatomeeen- aarde gegeten. Med.N. Zend. XXV(1881) 
293.—Van der Burg, De Gen. in N. I. 193 IL 515. — Dr. 
G. A. Wilken, Handl, v. d. verge!. Volkenkunde N. I. uitg. 
Pleyte p. 20. — J. J. Altheer, Eetbare aardsoorten en 
geophagie Nat. T. v. N. I. XIII (1857). — Nota omtrent 
ampo-sjoorten in Bantam Nat. T. v. N. I. XI (1856). A R 

AARDHARS. In de lagen van de tertiaire mergel- 6tage 
(Dr. Verbeek, Java, II. 773) worden op een aantal plaatsen. 
stukjes aardhars gevonden; vooral in de Preanger, met 
name in enkele onderdcelen der afdecling Tasikmalaja, 
werden die vroeger door de inlanders verzameld in de 
breede valleien na het af- loopcn der bandjirs, als wanneer 
het hare op de grens van den lioogsten waterstand in de 
takken, het hout cn?. bij elkaar gcspoeld achter was 
gcblcven. Op de mark Iplaatsen werd het tegen een prijs 
van IGcent per kilo verkocht;hct werd voor 
verlichtinggebruikt, t'-rwijl van het fijne roetzwart der 
sterk. walmende ecn soort oost-indische inkt werd 
gemaakt. Ook uit de ( hnmelanden van Batavia, was dit 
mine- raal bekend, zooals blijkt uit ecn mcdcdecling van C. 
de Groot in het Nat. Tijdschr. XVI. 1858/9, biz. 388. 

Op cen rekest van F. W. Fabius en J. A. Emanuel te 
Batavia, houdendc verzock om een algcmcene cor)c( ssic 
voor de winning ccncr harssoort, genaamd i 

binnen do residential】 Bantam, Batavia, rawang 
rn de Preanger Kegcntschappen, werd in 1887 do liegeenng 
geantwoord dat het verzock niet voor inu illiging vatbaar 
was. Scdert word er nicts inccr van veniomcn. 

Ook in Palembang (Lematang Oeloe) blijkt aard- Jiai'H 
voor tc komen cn vindt men daarover ecn bo- richt van J. 
Gereen in het Nat. Tijdschr. XXIV. 1862, biz. 517. 

Volgens Potonie (Die Entstchung der Stein- kohlc und 
dor Kaustobiolitho iiberhaupt, 1910, biz. 205) bchoort 
retiniot of aardhars tot do fossielo Liptobiolithcn, d. w. z. 
dat hot is ontstaan uit de sterk harsJioudendo plantcn dor 
tertiaire cn latere pcrioden, wnar dezo gestorven en verrot 
zijn onder voortdurende aanwezigheid van de lucht (zuur- 
stof); daarbij verdwijnen in hun gehcel allo plan- tcndeclcn 
on blijven slechts de harsbestanddcolon achter. 

Eenige iiidisclio stcenkolen en vrij wcl allo bruin- kolen 
bevatton, soms in vrij storke mate, hars dat natuurlijk cen 
zelfden oorsprong hoeft als do retiniot, doch waarbij do 
planton, buiten toetrccling der lucht zijn gobioven en een 
inkolingsprocos hobben ondorgaan. A 
AARDKUNDE. GEOLOGIE. 

AARDMAGNETISME noemt aion het verschijnse】， 
dat de aarde omgoven cn doordrongen is van een 
magnetisch krachtsveld. De oorzaak hiervan is nog 
onbekend. Mogelijk zou het kunnen zijn, dat ieder 
lichaam, dat in wcntcling is, zulk een veld bezit, maar dat 
dit eerst bij zeer grootc lichamcn, zooals de aarde, van 
mcetbare sterkte is. Ten gevolgo van dit magnctische veld 
neemt ovcral op aarde ecn vrij zwevende magneet een 
bcpaaldc richting aan. Is do magnect in zijn midden aan 
een draad opgehangen, dan wijst ze met haar noordeinde 
naar cen richting, die weinig van hot Noordon verschilt en 
het magne- tische Noorden heet. De afwijking van dit 
magneti- sche van het geographischc Noorden, noemt 
men in de natuurwetenichap „declinatien, maar ter 
koopvaardij “variatie". In het Nedcrlandsch worden ook 
gebruikt de woorden: ,,afwjjking'' en „mis- w日 zing", aan 
welke evenwel in de zeevaartkunde-. eene and ere 
beteekenis gegeven is geworden, worden- de onder 
afwijking verstaan de hock, die aan boord de naald met 
den magnetischen meridiaan maakt tengevolge van het 
scheeps 可 zer, en onder miswijzinfj' de som van deze af 
两 king en de variatie. Is die mis- wijzingshoek naar het 
oosten, dan spreekt men van noordoostering, is bij naar 
het westen, van noord- westeriiig. In overeenstemming 
hiermede spreekt men van: Kompas- of miswiizende f 斜
3 ten op- 

1 J [ peiling 匚 
zichto van do miswijzende naald aan boord ； magne- 

tische { 音 ::g ten opzichte van den magnetischen 

meridiaan; ware ('。《尸 ten opzichte van het ware； 
I polling r 

Noorden. De kracht, waarmede de noordpool in het 
horizon tale vlak wordt aangetrokken, noemt men- de 
“horizontale intensiteit". Wanneer de magneet in zijn 
zwaartepunt om een horizon tale as draaibaar- is, wijst zijn 
noordpool in het noordelijkc halfrond. meestal naar 
beneden, en in het zuidelijke naar bo ven. Diar, waar de 
magneet loodrecht staat, zij ride magnetische polen. Zij 
liggen ongeveer 20° van de-, geographischc polen af. 
Wanneer de magneet op die wijze draaibaar is in het vlak, 
dat gaat door het mag- netischo Noorden, wordt de helling 
in natuurweten- schappelijke werken door het woord 
„inclinatie,> aangeduid. Verder gebruikt men voor de 
kracht, waarmede da noordpool resp. verticaal en in de 
rich- ting der inclinatic wordt aangetrokken, de uitdruk- 
kingen „verticalen en “total 。 intensiteit,\ Het 
aardmagnetische veld is onderhevig aan verschillen- de 
periodische en onperiodische schommelingen, dio door 
terresti'ische en kosmische (vooral solaire) invloeclen 
veroorzaakt worden, en gedeeltelijk nog on verklaard zijn. 
De waarneming en het onderzoek dier vcrschijnsclen 
geschicdt op magnetische obser、 vatoria, dio door een 
groot aantal rijken onderhou、 don wordon; in Indie 
behartigt het Kon. Magnetisch. cn Mcteorologisch 
Observatorium, te Batavia geves-. tigd, dio belangen. In 
de cerate jaren na de stichn. ting van het Observatorium 
word enkel de declina-. tie waargenoinen. Uurlijkschc 
waarden voor de jaren- 1868—*75 vindt men in de 
„Observations made at t he M. and M. Observatory at 
Batavia** Vol. I en III. Later Wbrdcn de drie elementen 
(declinatic, horizon tale en vcrticale intensiteit) 
photographisch geregis- treerd. Uurlijksche waarden 
vindt men in DL VII en volgendc dcelen dor 
“Observations”. (Zie verder onder OBSERVATORIUM). 

Kennis van do richting en sterkte der aardmag- netischo 
kracht is voor vele doeleinden (scheepvaart, kartecring 
enz.) vereischt; het is o. a. daarom, dat 
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vele landen zoogenaamd magnetisch opgenomen zijn 
of worden; daar evenwel het aardmagneetveld een 
langzame (seculaire) verandering vertoont, die nog 
onverklaard is, moet een dergelijkc opncming na een 
zeker aantal jaren herhaald wordcn. 

De eerste opncming van Ned. Indie geschiedde in 
1848 door een Engelschman C. M. Elliot; de tweed© 
nit eigen middelen, maar als regeeringsopdracht, door 
■den Rotterdammer, Dr. E. vanRijckevorsel, tusschen 
de jaren 1874 en 1877, en de derde van 1903 tot 1907 
■door den onderdirecteur, later directeur van het Ob- 
servatorium te Batavia, Dr. W. van Bcmmelen. In de 
publicatie van deze laatste opneming vindt men naast 
tabellarische opgaven omtrent de waarden der mag- 
netischo elementen en kaartcn der isomagnetische 
lijnen, geldende voor het jaar 1905, nieuw outworpen 
lijnen voor de beide oudere opnemingen, alsmede 
^een kaart van de veranderingen opgetrcden tusschen 
1876 en 1905. In 1905 licp de lijn, waar de niagneet- 
naald geen afwijking vertoont, over de cilanden be- 
westen Sumatra naar Atjeh; oostx?lijk daarvan nam 
•de oostelijke declinatie toe, tot een bedrag van onge- 
veer 4°.5 bij den Ulsten lengte-graad. De inclinatio 
bedroeg ongeveer ― 5° (d.w.z. de noordpool wees 
naar een punt 35° boven den horizont) in de zuide- 
iijkst<j deelen van den Archipel en nam noordwaarts 
gelijkniatig af tot ongeveer —7° in de noordelijkste 
deelen. De horizontale intensiteit nam in die zelfdo 
richting over den Archipel gaande, toe van 0.363 
tot 0.390 (centim.-gram-secunde eenheden). Van 
1876 tot 1905 nam do oostelijke declinatie af in het 
deel van den Archipel westelijk van den 115den 
lengte-graad gelegen en oostelijk daarvan nam ze 
toe. De negatieve inclinatie werd in dal tijdperk 
footer en de hoiizontale intensiteit nam noordelijk 
van de Java- en Banda-zee toe, zuidelijk daarvan af. 

Te Batavia werd waargenomen: 
in 1911： " 

de oostelijke Declinatie ................................... 
de opwaartsche of zuidelijke Inclinatie .. 
de horizontale Intensiteit ................................. 
de verticale Intensiteit ..................................... 
de total© Intensiteit ......................................... 

0°47'.7 
31°16'.4 
0.36664 
0.22269 
0.42897 

verandering sedert 1910 respectievelijk: 
vermindering van 
vermeerdering van 
vermeerdering van 
vermeerdering van 
vermeerdering van 

 ....................... l\04  
 .......................  
 ........................... 4'.24 
 ....................... 0.000039 c.g.8. 
 ....................... 0.000643 e.g.s. 
 ....................... 0.000366 e.g.s. Vulkanische gesteenten zijn vaak magnetisch, 

•waardoor nabij en op vulkanen locale aantrekkingen 
■heerschen, en dientengevolge de richting der naag- 
sieetkracht stork kan afwijken van die in omliggende 滔
treken. Op Krakatau en den Tengger werd dat o.a. 
•aangetroffen. Dergelijke plaatselijke onregehnatig- heden 
komen ook voor, daar waar aan de oppervlak- te der aarde 
geen reden daarvoor te bespeuren valt. 

Literaluur. C. M. Elliot, Magn. Exploration Indian 
Archipel, communicated by Lieut.-Col. Sabine 
(Philosophical Transactions 1851). — Dr. E. van 
Bijckevorsel, Rapport aan den Min. v. KoL, (behel- :zende 
zijn magnetische onderzoekingen van 1874— 1877) in de 
Werken v. d. Kon. Acad, van Wet?., Nat. -Gesch. DL XIX 
en XX.    Observations m. a. the 
Magnetical and Meteorological Observatory Batavia, DI. I, 
III, VII en vo^ende. Vol. XXII, prt. II behelst de uitkomsten 
der waamemingsperiode U88 —1899 bewerkt door Dr. S. 
Figee. — Dr. W. van Bemmelen, Magn. Survey of the 
Dutch East- Indies m.L the years 1903  1907. 
(Observations 

Vol. XXX App. I). 一 Van don zelfden: Die Ab- weichung 
der Magnetnadel; Beobachtungen, etc. bis zur Mitte des 
XVIIItcn Jahrhundcrts. (Supplem. tot Vol. XXI der 
Observations); bevat o. a. koinpas- afwijkingen, 
waargenomen op schepen in de zecen en op de reeden van 
den Archipel. — Nat. Tijdschr. v. N. I. (behelst sedert 1902 
DI. 63, Jaargomiddelden voor Batavia). 

AARDNOOT. Zic ARACHIS. 
AARDNOTEN-OLIE, ook katjang-olie genaamd, 

afkomstig van de Arachis hypogaea L., Katjang ta- nah, 
eene plant die uit Z. Amerika afkomstig is en op Java en in 
vele tropische gewesten, alsmede in Zuid-Europa wordt 
gekweekt. Zij wordt door de in- inlanders op Java verkregen 
door de gedroogde peu- len van do schil te ontdoen en dan 
de noten in een rijstblok fijn te stampen, te stoomen en 
warm uit te persen. In de vele fabrieken, die men thaiis op 
Java vindt, werkt men op Europeesche wijze en gebruikt 
dan hydraulische persing. Ook door extractie met benzine 
wordt een — niet eetbare — olie bereid. De Javaansche olie 
is veelal gekleurd, de Europeesche, door koude persing 
verkregen, is bijna kleurloos, aangenaam van, smaak en kan 
de olijfolic vervangen. Voorts dient de olie bij de 
margarinefabi-ikatie, voor de bereiding van zeep, tot het 
smeren van machines en op Java ook voor lampolie. Zij 
wordt o.a. door de Nederlandsche oliefabriek te Delft onder 
den naam van Delftsche sla-olie in den handel gebracht. De 
na hetuitpersen van de olieachterblijvendekoek (boeng- kil) 
bevat ± 6% stikstof en wordt als mest gebruikt. Ook dient 
zij ter bereiding van ontjom. In de uit- voerstatistieken komt 
aardnoten-olie niet voor. 

AARDOLIE. Lantoeng of Latoeng (Jav.); Minjak 
Tanah (Mai.). Hieronder wordt verstaan de bitumi- neuze 
vloeistxjf die, in den regel begeleid door bitu- mineuze 
(natuurlijko) gassen, in sommige lagcn der aardkorst 
aanwezig is en waaruit door gewone distil- latio petroleum 
(nevens andere stiffen) wordt verkregen. De naam 
„aardolien staat dus gclijk aan hetgeen men gewooulijk 
„ruwc petroleum" nocmt; de verdere behandeling van dit 
onderworp zal dcrhalve geschiedcn bij PETROLEUM. (Als 
brandstof voor oliemotoren wordt so ms aanbevolen 
“ruwolic"; (lit is echter geen ruwe aardolie, doch daarmedo 
wordt L bedoeld cen der niet-geraffincerdo productcn der 
aardolicdistillatie). 

ABANG-ABANG (Gaj.), Abeueng-abeuenf/ (ATJ.), 
opoudekaarten Abong-abong geheetcn.cen 3015 M. hooge 
berg van — naar do vormcn to oordeelen — vulkanischcn 
oorsprong, gelegen in hot Gouv. Atjeh cn 0. Behoort tot het 
Gajo'sche Ccntraal-gcbcrgte. Naar de Atjehsche zijdc beet 
do Abang-abang gc- woonlijk Singgah Mata of Tanggafr. 
•* C. Snouck Hurgronje: Het Gajoland en zijne be< 
woners, bl. 40. — W. Volz: Die Gajolander, bl. 332. 

ABANGAN. Zic ISLAM IV, b. 
A. B. C. KRUID. Zie SPILANTHES. 
ABDAS (reiniging). Zie SEMBAHJANG. 
ABDI. Afgcleid van het Arab. *abd, dienaar, slaaf, in 

welke beide beteekenissen het woord voorkomt. Zoo 
verstaat men thans in de Jav. Vorstcnlanden onder „abdi 
dalcm>, vorstendienaren, van de hoogste ambtenaren tot de 
laagste hof-officianten, cn is op Java de uitdrukking „abdi 
dalenV' ecn belcefdheids- vorm, gelijkstaaude met ons: 
„Uw dienaarn, — On- der den naam abdi waren ook in 
Bantam de rijkssla- ven bekend, lieden die door geweld van 
wapenen ge- dwongen werden, zich aan den Islam to 
onderwor- pen. Zij waren het eigendom van den Sultan, 
had- den zwaardere listen te dragon dan de oveidge be- 
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volking cn woonden gcwoonlijk in dorpen bijcen. De Sultans 
mochten hunnc bijzitten in onbeperkt getal uit de dochters dezer 
abdi's nemen. Rcsum6 Bantam I. § 2. VI. § 2. 

ABDOE,LLAH, Arab. „dienaar van Allah", is ecn ook 
in den Indischcn archipci zeer gebruikelijko naam. Van 
hen, die zoo genoemd werden, vermelden wij slechts: 

Abdoc'llah bin Abdi'I-Kadir Moensji (het laatstC 
woord beteekent taalkenner, -onderwijzer, -gelecr- de), 
een van de voornaamste Maleische schrijvers van de 
voiige eeuw, wiens werken, die door velen om hunne 
zuivere taal gerocmd, door anderen ten op- zichte dcr 
zuiverheid minder gunstig beoordeeld worden, ecn 
persoonlijk karakter dragen. Hij was geen Malcier van 
geboorte, maar de zoon van een Arabischen vader en eene 
Klingalcesche moeder; be- wonderenswaardig is zijne 
groote kennis der Malei- schc taal en het gemak, 
waarmede hij zich van haar bedient. Dat gemak heeft 
cchter menigmaal geleid tot slordighcden in het gebruik 
van woordvormcn en in woordsebikking; soms bezigt hij 
uitdrukkingen, die volstrckt on-Malcisch zijn. Zijn 
drukke omgang met Europeanen, van wie velen van hem 
ondercicht in het Maleisch ontvingen, heeft op zijn taal 
invloed, en niet altijd ten goedc, gehad. Maar bij het vele 
goe- de door hem gepresteerd, verdwijnen die vlekjes in 
het niet.H ij werd in Ma]aka geboren, leefde daar in do 
eerste hc】 ft der negentiendc eeuw cn kwam, na de 
vermcestering van Malaka door de Engclschen, vecl in 
aanraking met Britsche ambtenaren, o. a. Farquhar cn 
Raflles. Van zijne werken zijn vooral belang- rijk: 
dcHikajat Abdoe'llah, o.a xiitgcgcven als Autobiographic 
van den schrijver door H. C. Klinkert Lcid<-n 1882, die 
bclangrijke bijzonderhcden over de Hollandsi'ho en 
Engdschc heerschappij te Malaka be- vat; de Pclajaran 
AbdoeUlah of bcschrijving van con.)cis van Singapoera 
naar Kalantan (o. a. uitg. door J. Pijnappel Mai. Icesboek 
IV Leiden 1855 en Klinkert Leiden 1880). Eene uitgave 
van d^Sadja- rah 3IcJajoe of Maleische Kroiiieken van 
zijrie hand is in 1884 door H. C. Klinkert tc Leiden 
opnieuw be- zorgd. Ecnc Icvensbcschrijving van hem, 
geput uit de Hikajat is te vinden: T. v. N. I. 1854,1, bl. 73 
vlg. 297 vlg. 

ABDOE'R-RAHMAN, Arab. „dienaar van don 
Barmhartige", een ook in Ned.-Indie onder Mobam- 
inedaansche inlanders gebruikelijke naam. Habib A 
bdoe'r-rahman al Zahir, een Arabic?, die voor en tijdenf
； ])el bestuur van den Gen. Van der Heyden op Atjeh 
ccn groote rol speelde. (Zie ATJilH). 

ABEANSEMAL. District van de ondcrafdceling 
Badocng, afdeeling Zuid-Bali, residentie Bali en 
Lombok. 

4 ABOEHOE. Zio VLEERMUIZEN (INSEKTEN- ETENDE). 
ABOE'L, Arab. „do vader van" is een naam； die in 

tai van inlandschc Vorsten-namen voor- komt, cn o.a. in 
dio van.bijna alle Bantamsche Sultans zooals o. a. de 
bekende Aboc5l Fatah, ook wel Sultan Agoeng of Ageng 
genaamd. Zie onder BANTAM. 

ABOENG. Vol gens do overlevering zou Menak Pa- 
moeka Baginda, een afstammeling van Lampong (zie 
LAM PONG SCHE DISTR. bevolking) zich als 
hoofdlcider met een deel van den hoofdstam van do Wai 
Ompoe naar de Aboeiigstreken (hot W. deel der tegenw. 
onderafd. SEPOETIH), hebben begeven en zich hebben 
gevestigd langs de Wai Aboeiu/, een lin- kerzijrivier van 
de Wai JRazem; van hieruit hebben deze lieden, de 
Aboengers, zich verder uitgebreid en 

zich in vcrschillendc aangrenzendo streken van 
de Lampongs gevestigd. 

Aboenger heeft do betcekenis aangenomen van bo- 
veiilander en wordt dikwijls in tegenstelling met La-
mpoiy/e.r, iemand van de benedenlanden, gebruikt. 

Literaluur: P. J. Veth. Het landschap Aboeng en de 
Aboengers op Sumatra (Lamp. Distr.) T. A. G. lc ser. Dccl 
II (1877), bl. 35 v.v. — J. H. Hissink. Het pepadonwezen 
enz. in de afd. Toclang Bawang. Tydschr. Ind. T. L. cn V., 
deel 47 (1904), afl. 1 en 2, b】.73 en 74. 

ABOLITIE is het besluit der politieke machtr waarbij 
bcvolen wordt met een begonnen rechtsge- ding niet 
verder voort te gaan. In Ned. Indie heeft de Gouv. Gen., 
in overeenstemming met den Raad v. N. I., het rccht 
daartoe voor zooveel In- landsche Vorsten en ho of den 
betreft.'Art. 52 R. R. en Bijbl. N°. 737. 

ABROMA AUGUSTA. L. f. fam. Sterculiaceae- 
Sentolo, (JAV.). Heester met donkerpurperen bloe- men； 
uit de in water geweekte schors wordt een. soort touw 
gemaakt. (Dviivclskatoen). "务 

ABRUS PRECATORIUS L., fam. Leguminogaer 

onderfam. Papilionatae. Saga, MAL., Daoen saga, IMAL. 
Saga areuj SOEND. Koraalerwt, Weesboontjes, 
Patemosterboontjes. Windende heester of kruid met 
govinde bladeren en trossen van kleine- paarse bloemen. 
Peulen met 3 tot 6 rood- met zwartgevlekte zaden. In het 
wild en gekweekt. De- zaden zijn vooral bekend 
geworden na de ontdek- king van het daarin voorkomende 
giftige ,,Abrine",. dat in de oogheelkundo gebruikt wordt. 
In de In- landsche geneeskunde spclen de blaadjes een rol. 
Ze- zijn zoet van smaak en worden in aftreksel voorali als 
hoestdrank gebruikt. Als bestanddeel van de- Indische 
spruwkruidcn (Obat Seriawan) zijn zeals Folia Abri ook 
iii do Nederlandsche Pharma- copee opgenomen. - ' 

ACACIA FARNESIANA Willd. fam. Legumino* sae, 
onderfam. Mimoseae. Indralaksana, JMAJL. ; Na~ gasari, 
SOEND.. Gedoomde heester met heldergel% zeer 
welriekende bloemhoofdjes, in het wild en gekweekt..;-./ 
■ 

ACACIA LEUCOPHLAEA WiUd., fam. Legumi- 
nosae-Mimoseae. Pilang (J AV.). Boom met geelachtig- 
witte tot groote pluimen vereenigde bloemhoofdjes, met 
lijnrechten gedoornden stam, die door de witte schors zeer 
opvalt, cn schermvormige kroon. Het roode hout is hard 
en zwaar, grof van vezel; het is： een goed timmerhout, 
vooral voor huisbouw ge- schikt. Do schors van de Pilang 
be vat veel tannine- en wordt dan ook voor het looien 
gebruikt. Ook le- vert de boom een soort gom. 

ACACIA TOMENTOSA Willd., fam. Legumino- sae, 
ondorfam. Mimoscae. Kelampas, MAL. Klampis, JAV. Vrij 
lage boom, mot witte bloemhoofdjes. Voor omheiningen 
gebruikt wegens de gedoomde takkeru Levert gom. 

ACAD 它 MIE DE MARINE. Zie ONDERWIJS 
(MiUtair). 

ACALYPHA HISPIDA Bunn., fam. Euphorbia- ceae. 
Boentoet koeljing, Ekor koetjing (MAJL.). Klein© heester, 
op Java niet in het wild gevonden, gekweekt wegens de 
mooie roodbruine bladeren en de groote bloemaron; 
vooral voor heggen gebruikt. De bladeren zijn ecn 
inlandsch geneesmiddel. 

ACCOUNTANTSDIENST (gouvernements). In ver-
band met do invoering van een commercieele boek- 
houding bij de daarvoor in aanmerking komend® 
gouvernementsbedrijven werd in 1907 ecn deskundi- ge 
naar Indie gezonden met de opdracht om in 
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overleg met- do ambtenaren, die aan het hoofd der 
verschillende bedrijven geplaatst waxen, een boek- 
houding. voor elk bijzonder geval geschikt, in te 
richten, daarop voortdurend toezioht te hoii- 
den en haar geleidelijk te verboteren naarmate do 
Iontwikkeling van die bedrijven daartoe aanleiding 
zou geven. De bedoelde deskundige vorkreeg eene 
aanstelling als gouvts. -accountan t. Hem werden na 
verloop van eenige jaren meerdere ambtenaren 
toegevoegd. Thans bestaat de gouvts-accountants- 
dienst uit 66n chef [bezoldiging / 600 tot / 1000 
maands] zoomedo uit aan dien chef toegevoegde 
gouvts-accoun tants [bezoldiging f 500 tot f 900 
maands] en adjunct-gouvts-accountants [bezol- 
diging / 250 tot / 500's maands]. De formatie van 
dit person eel wordt jaarlijks geregeld in verband 
met de daarvoor bij de begrooting toegestane fond- 
sen. De standplaats van den chef van den gouvts- 
accoun tan tsdienst is Batavia, die van het hem 
toegevoegde personeel Batavia, Soerabaja, Ban- 
doeng of Padang. De standplaatsen van bedoeld 
personeel worden door hem aangewezen en naar 
behoeften gewijzigd. Zie Bt. G.G. 29 Nov. 1915 n°. 
47 Ind. Stb. n°. 680. Zie voor de instructie van 
den chef van den dienst Bijblad nos. 6954, 7610, 
J837 en 8159.戚" 
q , 一八 ACCIJNZE^. ZieBELASTINGEN. 

' ACHASMA COCCINEUM Val.,(Eleltariacoccinea 
Bl.) 
…，，：fam. Zingiberaceae. Tepoesbe-ner(SOE^D.), Rongliod 
O (SOEND.) voorde vrucht. Kruidachtigeplant metlan- 

ge bladeren en een korte gedrongen aar van roode 
bloemen, alleen van Java bekend in de bosschen 
beneden 1200 M. De niet -aromatische zaden zijn 
zoet en worden gegeten. 

ACHASMAWALANG Na\.{Donacodes Walaixg 
BL), 
fam. Zingiberaceae. (SOEND.). Gemberachtige 
plant, in de omstreken van Buitcnzorg in de dorpen 
gekweekt. Verspreidt eenzeerdoordringendenreuk, 
-die met de lucht van de Walangsangit overeenkomt. 
Desondanks worden de bladeren als toespijs bij de 
rijst gegeten. De bladeren worden gebrand op do 
hoeken van de sawahs om de walang sangits te ver- 
drijven, die schade in de onrijpe rijst aanrichtcn. 

ACHRAS SAPOTA L., fam. Sapotaceae. SAWO 
MANILA, SAPOTILLE. Lage boom, in West-Indie 
inheemsch, thans overal in de tropen gekweekt, om 
de smakelijke vruchten. Het fraaie hout is zecr ge- 
schikt voor fijn mcubelwerk. 

ACHTERWAL. Zie ondet AROE-EILANDEN. 
ACHYRANTHES ASPERA L. fam. Amarantaceao 

Daoen djarong, daoen sangkelan (MAL.). Kruidachtige 
plant, in a lie tropische streken vcrapreid; in Britsch 
Indie geniet de plant een grootc reputatie als middel 
tegen slangen- en schorpioen-beet. Wortel en blaxle- 
ren zijn op verschillende plaatsen een geneesmiddel. 

ACORUS CALAMUS L. fam. Araeeae. Daringo of 
Deringo. Zeer algemeen verspreide plant, zoowel in 
de gematigde luchtstreek o.a. in Nederland voorko- 
mend (waar de plant Kdlmoes hcet) als in de tropen. 
Op Java op groote hoogte in het gebergte nog voor- 
komend op vochtige plaatsen. De wortclstok is ook in 
Indie algemeen in gebruik als geneesmiddel. Hij heeft 
door zijn gehalte aan aetherischo olie een scherpen 
Bmaak en reuk. De Chiiieezen gebruilcen de plant 
wel als een middel om wandluizen te verdrijven. 

ADAM (ALWAS SIKHBILLAH—) was de voor- 
laatste Sultan van Bandjermasin, na wiens dood, ten 
gevolge van oneenigheden over de troonsopvolging, 
een geduchte opstand uitbrak, die eindigde met de 
inlyving van hetrijk. VanRees>DeBandjcrm. krijg. 
I. bl. 9 vlg. Zie BANDJERMASIN. 

ADAN, (aankondiging van den sembahjang). Zio 
MOSKEE, C. 

ADANG-BAAI. Een 25 K.M. lange, smal toeloo- 
pende baai aan de O.kust van Borneo, op ongeveer 1° 42’ 
Z.Br., waarin de Adang- en Pasir Lamarivie- ren uitloopen. 
De kusten zijn laag, do diepten. niet groot en de vaarweg is 
smal. Zie Zeemansgids O. I. Arch., dl. Ill B. 

ADAS (JAV.); of ADAS PEDAS (MAL.) ADAS 
MANIS, ADAS WELONDA; HADAS of HADES 
(SOEND.); PINKEL (MOLUKKEN MAL.), Fonkel, do vruchten 
van Foeniculum vulgare L., Fam. Um- belliferae. Plant van 
Z. Europa, W. Azie en N. Afri- ka, waarschijnlijk door de 
Europeanen in Indie in- gevocrd. Groeit in hooge streken 
zeer good. Fenkel wordt bij de bereiding van vele 
gerechten gebezigd. De aetherische olie, uit planten op 
Java gekweekt, is van zeer goede hoedanigheid. 

ADAS ADASAN (JAV.) Zie GOMPHRENA. 
ADAS MANIS (MAL.). Zie PIMPINELLA en ADAS. 
ADAS PEDAS (MAL.). Zie ADAS. 
ADAS POELASARIE. Zie ALYXIA. 
ADAS TJINA (JAV., MAL.). Zie ILLICIUM. 
ADAS WELONDA (JAV.). Zie ADAS. 
ADAT. Aan het Arabisch ontleendc term, die „ge- 

woonte" beduidt in den ruimsten. zin. Mohamme- 
daansche inlanders echter plegen tegenover elkaar te 
stcllen ,,adat‘‘ en ,,hoekocm‘‘ (sarat, sjarat, oe- | 
hoem,enz.), waarbij het eerste op de — zoo belang- j rijke 
— zuiver inheemsche (Indonesische) gewoon- :ten, het 
tweede daarentegen op de aan de Moham- ! medaansche 
wet ontleende regcls en gewoonten ziet. j Onder adat in 
dezen zin vallen dus do inheemsche zeden en gebruiken op 
elk gebied des lovons: om- i gangsvormon, landbouw, 
ziekenbehandeling, rechts- :inzettingen (adatrecht), 
voorvadcrcnvorcering, lijk- bezorgiiig, spelon, enz. enz. 
Niet overal in Indie j heet de gewoonte adat；  andere 
namcn zijn b.v. i bo wo (Nias), bitjara (Karo land), oegari 
(Zuidelijk .Batakland), bolai (Paloe), oekoo (Soemba), 
kebi- ! asaan (Minahasa). Zio ook ADATRECHT cn IS-
LAM. 

De (niet-Malcischc) bijvorm hadat wordt op Zuid- 
Celebes, en in Boogineesche of MakassaarHcho ]and- 
schappen buiten Zuid-Celebes, gebezigd voor den 
vedhoofdig regeerenden en ook rcchtsmacht nitoe- 
fenendon rijlcsraad van inlandsche rijken, govormd door 
vorst en rijksgrooten to zamon. Zie ook RECHTSWEZEN. 

ADATRECHT. Dezc naam is in do twintigBto ceuw 
van lieverledo in zwang gckomen om het ongecodificccrde 
recht der inlandCJS en vreemde oostcrlingen in Ned.-Indie 
aan te duiden, en wel I wegens het gebrekkige der vroegere 
benamingen. ! Immers, de daarvoor in art. 75 Reg. regl. 
gebezigdo I term „godsdienstige wetten, instellmgen cn 
gebrui- i ken" wekte eenorzijds den verkeorden schijn, ah 1 
zouden in het levondc rcchl dor inlanders enz. gods- i 
dienstige wetten (Hindoerecht, Mohammedaaiisch I recht, 
Christolijk rccht) de hoofdplaats bcslaan, on I verzuiinde 
andcrzijds de grens te trekken tusschen I het geheel der 
voJkenkundige zeden (inheom- :sche adat Jiaast 
godsdieiistigo gebruiken) en het op j rechtsverhoudingen 
betrekkelijke ondcrdecl daar- j van (adatrecht). Maar ook 
de term “gewoonterecht" had bczwaren, daar een deel van 
het hierbedoeldo j recht der inlanders enz. wel niot is 
gccodificeerd, i maar toch berust op verordeningen (van 
inlandscho j gemeenschappen of van vorsten). De term 
„adat- 1 recht" schijnt het eerst gebezigd door Dr. C. 
Snouck 
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Hurgionje in 1893y(De Atjehers I bl. 16 en 386; adnes in 
Adatrechtbundel I bl. 24), doch is sedert door anderon 
overgenomen, zelfs door de regeering, waarvoor men 
met name zio Ind. Stb. 1911 n° 569 art. 1 en^Bijbl. 8091. 

De studio van het adatrecht dagteekent van het laatste 
kwart der negentiendo eeuw. Baanbre- kend was de 
arbeid vanAProf. G. A. Wilken (Ver- spreido 
geschriften, 1912；  I en II) en van Dr. C. Snouck 
HurgronjeJ^De Atjehers, 1893—1894 弟 Het Gajoland, 
1903). Krachtigo pleidooion ten gunste van deze studio 
leverde Mr. I. A. Nederburgh in zijn tijdachrift Wet en 
Adat (1896—1898; vooral band I, stuk 1, bl. 17—78); 
reeds van 1876 af trou- wens schrijft de hooger-
onderwijswet onderwijs in het adatrecht voor aan ten 
minste e6n rijksuniver- siteit-. Sinds 1906 verschijnb in 
afleveringen een bijeenvattend. werk over %,Het 
adatrecht van Nederlandsch-Indie** van Prof. C. van 
Vollenhoven In 1909 stelde het Kon. Inst. v. d. Taal-, 
Land- en Volkenk. v. N.-I. te 's-Gravenhage een 
„conimissie voor het adatrecht" en het Bataviaasch 
Genoot- schap v. K. en W. een „commissie van bijstand 
voor het adatrecht” in, met opdracht om de gegevens 
bijeen te zamelen, die te vinden zijn in. bestuurs- 
archieven, adatvonnissen, adatregelingen der zen- ding 
enz., en die gegevens te schiften en te bewer- ken; tot 
dusver (Juli 1916) verschenen dienten- govolge reeds elf 
Adatrcchtbundels te 5s-Graven- hage. In 1912 gaf Mr. K. 
L. J. Enthoven een over- zicht van „Het adatrecht der 
inlanders in de jurisprudent ie1'. Voorts maakte in 1914 
het Kolon. Instituut te Amsterdam een begin met con 
iiitgavo van fdelselmatig gcordende gegevens 
overadatrecht uit Europeesche geschriften, ondcr den 
naam ..Pandecten van het adatrecht" (I: Hot beschik- 
kiugsiecht over grond en water; II: Het voorkeur- rcchb 
op grond en het genotrecht van grond), tcrwijl ook nicer 
en nicer nionographieen aan onder- werpen van adatrecht 
worden gewijd. Is door een en ander het studicmateriaal 
veirijkt en vorbeterd, nog steeds outbroken eon 
woordenbook van adatrechta- tormen (zie echtcr het 
register achterin Adatrocht- bundcl X,1915,on dat 
achtcD Wilken's VerspreideGe- Hchrifton, IV) cn een 
beknopt synoptisclioverzicht van het Indonosischo 
adatrecht; bcide te noodiger, oindat hut adatrecht met zijn 
termcn niet voor heel liulie gclijk is,doch in een 
twintigtai kringon van ondciling verwantc, maar toch 
onderschciden adat- i-ccliten moot worden gesplitst. 

Factorcn, di。op de studic van het adatrecht nadeelig 
werken, zijn: ecnerzijds het gemis van eon inlandsche 
rcchtstaal 一  weshalve men voor do in- landschc 
reclitsbogrippen eerst Europeesche tcchnio* kc tennen 
hcoft mooten uitdenken 一，on 笔 ndcrzijds het bestaan 
van inlandsche wetten (Zio aldaar), op- teekeningen die 
mcestal van het levendo adatrecht ecu onbetrouwbaar of 
zelfs misloidcnd bccld geven. 
Zieovcr studio en inkaartbronging van hetadatrecht 
nog:T. A. G. 1915 bl.388cn 1916 bl. 108(VanEerde). 

ADATRECHTSPRAAK. Dczen naam pleegt men te 
bezigen, niot voor alle reclitspraak die het adatrecht tot 
richtsnoer ncemt (dus o. a. dio onzer landrad en in 
burgerlijko zaken), doch allcon voor die rcchtspraak 
(„inheemscho rechtspraak", Zio aldaar), wclke ook 
zclve, in werkelijkheid of in naam, door 'B lands adat on 
niet door onzo verordoningon op het rechtswozon is 
ingestold. Over haar en over de van- ouds daarbij 
gevolgde rechtspleging, zie Mr. B. tor Haai-, Het 
adatproccs der inlanders, 1915, on do aldaar aangehaaldo 
literatuur. 

ADATREGELINGEN. Bcnaming ter aanduiding van 
voorschriften van adatrecht, dio niet door een of andor 
gozag (dorp, vorst enz.) worden opgelegd, maar vrijwillig 
als gedragrcgels worden aanvaard door een groep uit do 
inlandsche bovolking. In la- ter tijd krijgen zij steeds 
grooter beteekenia onder den invlocd der zending, die haar 
Christcninlanders beweegt zulke regelingen vast te stellen; 
zie b.v. •do door de Welvaartcommissie in 1911 
uitgegeven „Adatregelingen in de Inlandsche 
christengemeenten op Java", een regeeringsmissive van 】
911 over Christelijk volksrecht in Bij bl. 7512, en de Adat- 
rechtbundels. Zulke adatregelingen verbinden slechts, 
zoolang haar voorschriften werkelijk wor- den betracht en 
dus in het gewoonterecht blijkbaar zijn opgonomen. In 
1913 is aan mr. J. C. Kielstra opdracht gegeven, de 
bestaande adatregelingen van Christen-inlanders op en 
buiten Java na te gaan en te zien wat verricht kan worden 
om ze aan haar doel be ter to doen beantwoorden. 

Vgl. over adatregelingen Prof. C. van Vollenhoven, 
>^[et adatrecht van N.-I., afl. 2, bl. 110—112. 

ADEL. Byna overal in Nederlandsch Indie vindt men 
een erfelijken adel, die een afzonderlijken stand in do 
maatschappij vormt, en in sommige streken graoten 
invloed op de bevolking heeft. In den regel worden ook de 
voomaamste hoofden en ambtenaren uit den adel gekozen. 
Slechts de hoofden en andere bestuurdors der gemeenten, 
gelijk mede de geestelij- ken, zijn doorgaaiis porsonen uit 
den burgerstand. Overal, waar cen erfelijke adel bestaat, 
erkent men intusschen het recht van den Vorst en nog veel 
meer dat van het Gouvemement, als Souverein, om per- 
sonon van lagerc geboorte in den adel te verheffen, of om 
aan personcn van adel een hoogeren rang daarin toe te 
kennen. Dergelijke gegeven titels staan, ook wat den 
overgang op de lunderen betreft, volkomen gelyk met die 
door geboorte verkregen. De Islam kent slechts een 
algomeenen geboorte-adel, namelijk dion van de 
afstammelingen van Hasan en Hoesein, de zoons van Alt 
bij Mohammed's dochter Fatimah. Bo afstammelingen van 
Hasan voeren gewoonlijk den titel van Sjarif (lul. sarip) en 
die vanHoesein den titel van Sajjid (Ini. Said). De Sjarl/'s 
en de Sajjid's worden aangesproken met het woo rd Habib. 
Hunne docliters voeren den titel van Sjarljdh (Ini. 
Saripah). Bcido titels zijn erfelijk in de mannel^ke linie, 
onverschillig van welke geboorte de moeder is, ja zelfs al 
is dezo de slavin van den vader. Bovendien worden in het 
Mohanimedaansche recht alle perso- nen behoorende tot 
den Arabischen stam Qoraisj, ja zelfs alle Arabiercn, als 
van edeler bloed aangemerkt dan personen tot andere 
nationaliteiten behoorende, welke hun stamboom ook 
moge zijn. In verreweg de mecstc streken van den Archipel 
worden deze be- grippen ook gehuldigd door de Inlanders, 
die den Islam hebben omhelsd. De belangrykste 
uitzondering Icvcrt in dit opzicht, tegenwoordig althans, 
Java op, alwaar men over hot algemeen de Sarip's on de 
Said's wol als personen van adol erkent, maar volstrekt ；
niet als gelijkstaande in geboorte met Vorsten, Re- gontcn 
en andero Inlantlscho Grooten. 

Wat Java cn Madoera betreft, zoo bestaat de adel in 
Bantam vooreerst uit do afstammelingen der vroogcre 
Sultansfamilio. Zij voeren den titol Toeba- goes (vrouw: 
Ratoe). Daarop volgen in rang de personen, dio of zclf, of 
wier voorouders, van den Vorst of later van het 
Gouvcrnement den oorspronkclijk in Bantam niot 
inhcemschon titel van Raden hebben verkregen, en 
oindelijk heeft men nog een lageren, ala mon wil, landadel 
mot do titels van J/as, Entol 



8 ADEL — ADENANTERA PAVONINA. 

(vr. Ajoe}y Apoen en Oejang; de bcide laatste zijn echter 
op weg, uit het gebruik tc vcrdwijnen. In de Soenda-
landen rekent men tot de edellieden (Menak) in strengen 
zin slechts de afstammelingen van de voormalige vorstcn 
van Padjadjaran cn van vroege- re Regenten. Zij voeren 
den titel Haden (vr. Niahi Raden). De titel Mas (vr. Niahi 
Mas) wordt gevoerd door familien, die, ofschoon niet tot 
de Menak's be- hoorende, zicli toch, door het bokleeden 
van ambten, als anderszins, boven de gewone volksklassc 
hebben verhevcn. Deze titel schijnt trouwens 
oorspronkelijk niet in de Soenda-landen inheemsch te zijn 
geweest. De adellijke titel van den vadcr gaat in West-
Java over op alle kinderen, uit een wet tig huwelijk gebo- 
ren; de stand der moeder is voor den overgang daar- van 
onvcrschillig. ~ 

Afwijkende beginselen omtrent den add worden 
gehuldigd in de Vorstenlanden van Midden-Java. De adel 
berust aldaar op afstamming van den regee- renden of van 
een vroeger geregeerd hebbenden Vorst. Hij is hooger 
naarmate men nader bij den vorstelijken stamvader staat, 
en daalt naarmate er meer generaties tussclien den 
persoon en de bron van- zijn adel liggen. Zoo is de hoogstc 
adel die der kinde- ren van den Vorst; dan komen de 
kleinkinderen, de achter-kleinkinderen, enz. De adel gaat 
verder zoo- wel in de mannelijke als in de vrouwelijke 
liiiie over, mits in het laatste geval de man der vrouw, die 
haar adel op hare kinderen doet ovcrgaan, zij het van 
lageren adel dan de moeder, toch in elk geval zelf van adel 
is. Anders staan de kinderen dadelijk op den. laagsten trap 
van adel. Voorts gaat de adel in de verschillende 
generaties sterker verzwakt over, ingc- val de moeder niet 
de echte vrouw (padmi), maar slechts de bijzit (goendik, 
ampejan en Kr&mfl Inggil selir) van den vader was. Van 
deze bcgiiiselen uit- gaande, heeft men een-uitgebreid 
systecm van adel- lijke titels naar de verschillende 
generaties. De hoog- ste is die van Pang^ran (vr. lialoe of 
Haden A joe), die rechtens alleen toekomt aan de 
volwassen zoons van den Vorst, met of zonder bijvoeging 
van Adipati, Aria, Ngabehi enz.; dan volgt die van Raden 
Mas (vr. jR/iden Ajoe) met bijvoeging van Aria of Pandji, 
en eindelijk die van Raden (vr. Raden Nganlen). Aan de 
titels in de eerste generaties zijn tevens apanages 
verbonden. 

De titel Mas (vr. Mas Nganlen of Embok) wordt 
gevoerd, hetzij door personen, die te veel generaties van 
den vorstelijken stamvader af staan om nog op den 
jRcwien^titel aanspraak te kunnen maken, hetzij door 
families, die door armoede of het ter hand ne- men van 
mingeachte beroepen dien titel hebben ver- loren, hetzij 
door families uit het volk, die zich door het bekleeden van 
ambten als anderzins boven hun- nen oorspronkelijken 
stand hebben verlieven. 

De titulatuur in Djokjakarta wijkt slechts in bij- 
zonderheden, maar niet principieel af van die in Soe- 
rakarta, welke hierboven geschetst is. Alleen zij ver- 
meld, dat aldaar de titel Raden Mas niet wordt ge- bruikt, 
althans niet in denzeHden zin. Ook in de Gouvemements-
residentien van Midden-Java volgt men, behoudens 
enkele uitzonderingen, ten deze de gebruiken der 
Vorstenlanden. Als zoodanige uitzon- deringen moeten 
vermeld worden, dat de verheffing of verhooging in den 
adel uitsluitend aan het Gouvcr- nement toekomt; dat men 
langs het Noorderstrand den overgang van den adel in de 
vrouwelijke linie, waarschijnlijk onder den invloed van 
den Islam, over het algemeen als een misbruik beschouwt, 
dock dat men daarentegen in de binnen-residentien in 
sommi- 

perkt huldigt. In vele streken is bovendien het wille- 
keurig aannemcn van adellijke titels een kwaad van 
grooten omvang. 

In de residence Bcsoeki treft- men nog overblijfse- len 
aan van den ouden Hindoe-adel, met de titels Haden (vr. 
Raden Ajoe) en Jfa-s (vr. Mas Ajoe), ge- lijkclijk in de 
mannelijke en in de vrouwelijke Jinie erfclijk. Op 
Madoci'a vocron de afstammelingen der laatst geregeci'd 
hebbende dynastien den titel van Radin (vr. Badin 
Adjoeh), en die van vroegerc dynastien den titel van Mas 
(vr. Mas Adjoeh), beide alleen erfelijk in do mannelijke 
linie en zonder afdaling van generaties. Als persoonlijke 
onderscheiding kunnen aan dezen J?ade”st>itel nog de 
woorden Ardjeuh of Pandjih worden toegevoegd. 

Op het eiland Bali valt de adel geheel samen met het 
Hindoesche kastenwczen. In de Maleischc lan- den 
bestaat de adel uit de familie der Vorsten of voormalige 
Vorsten, met plaatselijk zeer verscbil- lende, en dikwijls 
niet cens vaststaande titulatuur, waarbij intusschen in de 
meeste streken de titels Pangeran, Raden en Mas do 
hoofdrol vervullen. Bij de Minangkabausche Maleiers 
rekent men tot den adel de erfelijkc hoofden 
(rpanghocloe) der bevolking en hunne familie, benevens 
de afstammelingen van zekere erfelijke grooten van het 
voormalige Minangkabausche rijk. De titels van al deze 
personcn be- staan in hunne erfelijke bijnamen (galar 
poesaka); terwijl eindelijk niet vergeten mag worden, dat 
men by de woorden “familie", ,,afstammeling‘‘ cn „erfe- 
]ijk" steeds en uitsluitend te denken hebbe aan de 
vrouwelijke linie, overeeiikomstig het Minangkabau- 
sclie familie-rccht. In de Lampongsche Distriktcn is het 
getal personen, die adellijke titels voeren, be- trekkelijk 
zeer groot. Deze titels zijn gedceltclijk vroeger door de 
Bantamsche Sultans aan de voor- ouders der 
tegenwoordige dragers daarvan toegc- kend, gedecltelijk 
ccnvoudig aangenomcn onder het nakomen van zekere 
formaliteiten. Zij hebben intusschen geenerlei 
maatschappelijke beteekenis. De eenige adel, welke 
aldaar invloed uitoefent, bestaat uit de zoogenaarndc 
penjimJ)anrj,s of afstammelingen der leiders van 
vroegere volksvcrhuizingen, of wel van de stichtcrs der 
inlandsche gcmccntcn. 

In Zuid-Celebes heeft men twcccrlei adel: de af-
stammelingen der Vorsten en Rcgcntcn met den titel 
Karaeng (Mak.) of Aroeng (Boeg.), en de afstanune- 
lingen van mindcre hoofden, of van andcre aan- zienlijke 
ingezetenen, met den titel Daeng. Bij de Batak5s vormen 
de Vorsten met hunne bloodver- wanten den adel, 
waarbij tevens onderscheid wordt gemaakt, van we]ken 
stand de moeder is. Bchoort deze niet tot de vorstelijke 
familie, zoo staan de kin- deren tusschcn den adel en den 
burgerstand in. Bij do HeidenscHfe bevolking der 
Molukken cn bij do Dajaks schijnt geon adel te bestaan, 
althans niet in den zin, welken men gewoonJijk aan dat 
woord hecht. 

Zie L. W. C. van den Berg: Lc Hadhramout ct les 
colonies arabes dans FArchipel Indien, p. 32 en vv. 50 en 
vv. en 207 en vv. ； Dezelfde: Minhadj at- Talibin dl. II 
p. 332; Dezelfde: De Inlandsche Ran- gen en Titels op 
Java cn Madoera, Tweede, herzicno druk p. 17 en vv.; De 
Hollander: Land- en Volken- kunde passim ; Resumes 
van de rechtcn op de Bui- ten bezittingen op de 
onbebouwde gronden uitgeoe- fend. Inleiding, Vraag IV, 
c. 

Zie ook: TITELS (INLANDSCHE RANGEN EN.) 
ADENANTERA PAVONINA L. fam. Legumino- 

sae-Mimoscae. Saga kajoe, (MAL.) Hooge boom. Het 
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hout is voor huizenbouw geschikt. De eonigzins platte, 
paarsroode zaden worden als goudgewicht gebruikt.,/ 3 

ADI. Eilandz aan do zuidwcstkust van Nieuw- Guiiica, 
ten oostcn van Kaap Van den Bosch gele- gen ； het 
bestaat uit koraalrots en is schaars bevolkt. De eenige 
kampong ligt aan de noordkust en heet Mangawitoe. 

ADIANTUM. Van deze varens worden een 30-tal 
soorten in het wild in Nederlandsch Indie aangetrof- fen. 
Enkele soorten worden onder den naam van Vennshaar 
of Chevelures gekweekt. 

ADIARSA. District van de afdeeling en het re- 
gcntschap Krawang, residentio Batavia, ressortee- rende 
onder de controle-afdeeling Krawang, met de 
hoofdplaats Djatisari. Het telt 37 des&'s, met (ult° 1905): 
75.000 zielen, waaronder 15 Europeanen en ruini 700 
Chincezen. 

ADIKARTA (ook wel verkeerdelijk naar zijn vroe- 
gcrc hoofdplaats Brosot genaamd). Regentschap in de 
residentio Djokjakarta, gelcgen ten W, van den Progo, en 
behoorende tot de afdeeling Koelon-Progo. Het is het 
regentschap van den op de hoofdplaats Djokjakarta 
gevestigden, „onafhankelijken (d. w. z. niet onder den 
sultan staanden) Prins Pakoo Alam, met de hoofdplaats 
Bfindoengan cn bestaande uit de districten Sogan en 
Galocr, met gelijknamige hoofd- plaatsen. In het 
regentschap Adikarta ligt t^ne sui- kerfabriek 
(Sewoegaloer). Op het einde van 1905 tcldc dit 
regcntschap 82.000 ziclen, waaronder een 40 tai 
Europeanen cn 土 60 Chineezen. 

Adikarta bcslaat het grootste, westelijk deel der 
kustvlaktc van Djokjakarta, tusschen de inondin- gen van 
Bogowonto cn Progo. Het landschap is diciil bevolkt, ook 
de voormalige, thans drooggeleg- (!<■ rawa, die achtei-

desmalle duinenrij gelegen was. 
ADILANGOE. Zio DEMAK. 
ADININGRAT. Jav. „de eerste of het schoonstc <!■ j 

aardc". Dit woord wordt in de Hoftaa], gespro- k< n aan 
de inlandschc hoven van Socrakarta en Djokjakarta, cn in 
officicelc beschcidcn van die ho- uitgaandc of daaraan 
gericht, altijd gevoegd ach- ter de plaatsnamen 
Socrakarta en Djokjakarta, waar daannede de zctcl van 
den vorst, de residentie (in den zin van voi>tclijkc 
vcrblijfplaats) wordt uitge- drukt. Het bijvocgsel 
adiningrat moot beschouwd \vor(i< n als ongeveer 
dezelfde beteckenis to hebben als l>. v. „vor8telijkn in de 
uitdrukking: „Vorstelijk 

Gravcnhagc,>. 
ADIPATI is thans in de Gouvts. landen op Java ccn 

ambtstitcl ,dio bij wijzo van ondcrschciding aan n genten 
wordt toegekend. Zie BESTUUR. (IN- LANDSCH), 
Regent. Voorafgegnan door Pangdran drukt het woord 
den titel uit van den troonopvolger in Socrakarta en 
Djokjakarta; Raden Adipati is al- daar de titci van den 
Ryksbesticrder. Zie TITELS (INLANDSCHE RANGEN 
EN). 

ADIREDJA. District van do afdeeling en het re- 
gcutschap Tjilatjap, behoorende tot de residentio 
Banjoemas, mot de hoofdplaats Adipala. Het heoft ccne 
oppervlakte van 304 K.M.2 en telt 76desa,s met 170.000 
zielen, w. o. ecn honderdtal Europeanen en 士  50 
Chincezen (einde 1905). 

ADIWERNA. Diatrict met gelijknamige hoof* plaatw 
van do contrdle-afdeeling, het regentschap en do 
afdeeling Tegal, der residentio Pekalongan. Het heoft 
ecne oppervlakte van 43 K.M2. en telt 4 ondor- districten 
met 95 desa's. In 1905 tekle het 135.000 bewoners, 
waaronder 70 Europeanen en ruim 1500 Chincezen. In 
dit district liggen de suikerfabrieken Adiwerna en 
Pagangan. 

ADJAG. Zio HONDEN. 
ADJAK (JAV.). Zie ARDISIA. 
AD JAN. (aankondiging van den sembahjang). Zie 

MOSKEE, C. 
ADJANGALA of Lilic ri adj a (westelijk vazalland) 

is de naam van een palilic- of vazalstaatje van Boni, uit 
de volgendc zeven landschappen bestaande: Pi- too 
tadjoeng tanre (de 7 hooge pajoengs), Lieman Panoewa, 
Pattangkaie, Talloempanoewae, Lappa ri adj a (of 
Annangeo bila-bila), Patt ampiedan ge en Annangee bila-
bila ri laoe. 

ADJATAPPARANG. Onder dezen naam, die „ten 
westen van het Meer" — d.w.z. meer van Temp6 — 
beteekent, verstond men vroeger. een bondgenoot- 
schap, bestaande uit de Boegineesche landschappen 
Sidenreng, Sawito, Soepa, Alita. en Rapang, met hunne 
leenen en achtcrleenen, en gelegen op Zuid-Celebes ten 
Noorden van Sopeng. Door het toetreden tot het 
Bongaaisch tractaat behoorde Adjatapparang tot de 
bondgenooten der O.-I. Comp. Omstreeks 1890 werden 
met de verschillende landschappen afzonderlijke 
contracten — later sup- pletoire contracten 一 gesloten. 
Sinds dien heeft de naam Adjatapparangin politiekenzin 
geen beteeke- nis meer en geeft hij slechts meer eon 
geografisch be- grip weer. De gezamenlijke bevolking 
der Adjatap- parangsche landschappen werd in 1905 
geschat op 士 100.000 ziclcn en de vlakte-uitgebreidheid 
op 1350 K.M.2. Nog voor het begin der Boni expeditie in 
1905 geraakten we met deze streken in oorlog, wegens 
het overvalien van onze militaire bezetting te Parc Pare 
cn het tcrugzenden van de met ons gesloten contracten 
door de zeer onder den invloed van Gowa staan- de 
zelfbesturen dezer staatjes en door Maiwa. On- 
middellijk na ons succes in Boni werd van uit Pare- Pare 
naar het binnenland opgerukt, het verzet in Si- denreng 
was spoedig gebroken, doch in Sawito werd tot begin 
1907 hardnekkigo tegenstand geboden, onder leiding van 
La Sinrang, oudsten zoon van den zelfbestuurder; deze 
melddo zich in Juni 1907. Op verzoek van hoof den en 
bevolking had in begin 1908 de vereeniging plants van 
do landschappen Sawito en Alita tot een landschap 
Sawito, onder den zclfbe- stuurder van eerstgenoemd 
landschap, terwijl in 1906 eenige een leen van Sidenreng 
gevormd heb- bendo landschappen daarvan zijn 
afgescheiden om voortaan onder den naam Maloesc 
Tasie een afzon- derlijk landschap tc vormen (zie aldaar). 
Alle zelfbe- stuurders der Adjatapparangsche 
landschappen hebben thans de korte verklaring afgelegd. 
De landschappen maken een deel uit van de onderaf- 
dceling Pare Parc van het gouv. Celebes en onderh., 
behalvo Sawito, hetwelk tot de onderafd. Pinrang 
behoort.- 

ADJIBARANG. District van de afdeeling en het 
regcntschap Poerwokerto van de residentio Ban joe- mas, 
mot do hoofdplaats Adjibarang Koelon. Het heeft eene 
oppervlakte van 321 K.M2. en telt 73 desa's met 85000 
zielen, w.o. 16 Europeanen en bijna 350 Chincezen 
(oindo 1905). In dit district ruim 1000 baoe's gronden in 
erfpacht uitgegeven, waarop kina, koffie, thee, rubber, 
klappers en cacao worden geteeld. 

ADJISAKA was volgens de Javaansche overleve-
ringen een Vorst van goddelijke afkomst die,Top Java 
gekomen, daar den godsdienst hervormde en een 
gorogeld bestuur, wetten en letterschrift in- voerde, 
zoodat met hem de Jav. tydrekening begint. 
Wftarschijnlijk is het echtcr, dat men die tijdreke- ning, 
wolke niets anders is dan de Indischo faka- jaartelling, 
eenvoudig als een vorst of godheid heeft 
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verpersoonlykt, 't geen te eerder kan worden aange- 
nomen daar Qaka de Sanskrit-benaming is van den Vorst, 
met wien een tijdrekeiung aanvangt en Adi Saka het 
begin eener aera beteekent. Het boek Adji- Saka, 
Javaansche overleveringen bevattende over de oude 
geschiedenis van Java en door .̂ Vinter in proza uit de 
oorspronkelijke dichtmaat overge- bracht, is uitgeg. door 
Gaal en Roorda, Amst. 1857. 

Zie TIJDREKENINGr 一 -------------  -------  -  
ADMINISTRATIEVE AMBTENAREN. De Indi- 

sche administratieve dienst omvat zoowel den bu- 
reaudienst als den dienst van het birmenlandsch bestuur. 
regel kan men bij den admiiiistratieven dienst slechts een. 
aanstelling verkrijgen, indien men in het bezit is van het 
voor dien dienst vereischte diploma. 

Tot de betrekkingen van adspirant-controleur en 
controleur by het binnenlandsch bestuur, van ge- 
westelijk secretaris, van assistent-resident, van resident 
en van gouverneur zijn alleen benoembaar: a. zij, die 
geslaagd zijn in het eindexamen voor den Ned. Ind. 
administratieven dienst (zie onder „OP- LEIDING VAN 
ADMINISTRATIEVE AMBTE- NAREN") en b: z,, die 
voldaan hebben aan het ex&men, bedoeld bij art. 141, 2e 
lid, der booger onderwijswet, d.z. doctoren in de 
rechtswetenschap die een Indisch aanvullingsexamen 
hebben afge- legd (Ind. St. 1905, no. 181). Dezelfde 
personen, doch ook de doctoren in de rechts- of 
staatsweten- schap, zijn benoembaar tot de betrekkingen 
van commies-redacteur, van adj unct-referendaris, van 
referendaris (alleen voor de betrekking van refe- rendaris 
bij de comptabiliteit worden geen examen- eischen 
gesteld) en van secretaris bij de Departe- menten van 
algemeen bestuur, bij de Algemeene Secretarie en bij den 
Raad van Ned.Indie, daaronder begrepen de betrekkingen 
van Algemeen Secretaris en van Gouvernements-
secretaris. Ind. Stb. 1907 no. 230, art. 1—3. 

De candidaat-Ind. ambtenaar, die in Nederland in het 
bovenbedoelde eindexamen of aanvullingsexamen 
geslaagd is, wordt na lichamelijk geschikt te zijn 
bevonden en na ten genoege van den ilinister van 
Kolonien te hebben doen blijken, dat hij vol- doende bed 
re ven is in het paardrijden, ter beschik- king gesteld van 
den Gouv. Generaal om te worden aangesteld als 
„administratief ambtenaar", hetzij voor Java en Madoera, 
hetzij voor de Buitenbezit- tingen. Behalve overtocht met 
het wettig gezin is aan die terbeschikkingstelling een 
toelage voor uitrusting verbonden van /1000-一  De 
,,adm. ambtenarenn geuieten een bezoldiging van / 
200.— ,s maands. Tenzy aanstonds over hen beschikt 
wordt voor een werkkruig buiten het binnenlandsch 
bestuur, worden zij toegevoegd aan oudere bestuurs- 
ambtenaren, zulks in het belang van hun prakti- sche 
vorming voor den bestuursdienst, gewoonlijk gedurende 
6en jaar. Ind. Stb. 1907 no. 230 art. 25—28. Bij gebleken 
geschiktheid worden zij zoo- veel mogelijk volgens de 
ranglijst benoemd tot adspirant-controleur op een 
bezoldiging van / 225.— 's maands met / 25.— tot / 50.— 
als ver- goeding voor huishuur (bij gemis van een 
dienstwo- ning). De controleure ontvangen / 300. met 
twee verhoogingen van / 75.— en twee verhoogingen van 
，50, reap, na 6, 9, 12 en 15 jaren na het tijdstip van eerste 
indiensttreding met een vergoedmg voor huishuurvan / 
50 tot /125's maands. De gewestelijke secretarissen 
genieten: a. geen ass. resident zijnde / 400.—• tot / 
500.— *s maands met een vergoeding voor huishuur van 
/ 100 tot / 125; b. wel ass. resi 

dent zijnde de gewone ass. res. inkomsten. Do bozol- 
diging der ass. residenten bedraagt: a. voor hot oud- ste in 
rang zijnde vierde deel op Java en Madoera, zoomede op 
de Buitenbezittingen, geen hoofd van gewestelijk bestuur 
zijnde, / 900. —; b. voor Billiton eveneens / 900.一; en c. 
voor elders geplaatsten / 650.— met 1 driejaarl. verhooging 
van / 100 en 2 driejaarl. verhoogingen van f 75. De 
residenten genieten f 1250.一 of /1500.— 's maands en de 
gouver- neurs f 1500.— met vrije won in g. Behalve vrije 
woning of vergoeding daarvoor kunnen de bestuurs- 
ambtenaren nog inkomsten krijgen in den vorm van vaste 
reis- en verblijfkosten, representatiekos- ten en toelagen 
voor dure levenswrjze. Zie verder onder 
“GEZAGHEBBERS”. 

Uit de voor den administratieven dienst bestemde 
personen kan een keuze gedaan worden voor den 
bureaudienst, waarvoor evenzeer doctoren in de rechts- of 
staatswetenschap uit Nederland kunnen worden 
uitgezonden. Die ambtenaron worden door den Gouv. 
Generaal ter beschikking gesteld van den Algemeenen 
Secretaris of van een Departements- hoofd. Als regel 
ontvangen de niouw aangekomen „ambtenaren ter 
beBchikking”, een bezoldiging van / 200.一's maands. Bij 
gebleken geschiktheid ver- krijgen zij cen aanstelling tot 
commies-redacteur op een bezoldiging van / 250.— ‘8 
maands met，2 twee- jaarl. verhoogingen van / 125.—, 
terwiji zij bij toekenning van de tweede verhooging den tit 
el voeren van adjunct-referendaris. De referendarissen ont-
vangen / 600.— *s maands met 1 driej. verhooging van f 
100.— De bezoldiging der administrateurs bedraagt f 
700.— met 3 driejaarl. verhoogingen van / 100.—, terwiji 
de secretarissen / 1000.— met 2 driej. verh. van / 100.一 
ontvangen (behalve de secretaris van het departement der 
marine, die / 900.— met 1 driej. verh. van / 100.— 
ontvangt). De gouvemoments-secretarissen en de seer. v. 
d. Raad v. N. I. genieten een bezoldiging van / 800.— met 
2 driej. verh. van /100.—;de eerste gouv.-secretaris van / 
1Q00.— met 2driej. verh. van / 100.—; do algemeene 
secretaris van / 2000.—; de directcuren der departementen 
van algemeen bestuur eveneens f 2000.—; de secretaris van 
de Algcinceno Rckcn- kamer / 900.— met 1 driej. verh. 
van / 100.—, do leden van die Kamor / 1200.— en do 
voorzitter f 1500.—; de leden van den Raad v. N.I. / 2400 
on de Vice-president / 3000.— De Gouv. Generaal kan bij 
i bijzondere beschikking personen zondor de voorge- i 
schreven hoogere opleiding tot den rang van com- :mies-
redacteur benoembaar vcrklarcn, terwiji do j Koningin in 
Nederland en de Gouv. Generaal in I Indiii in bijzondere 
gevaJlen van de eischen van beiioembaarheid voor de 
hoogere betrekkingen dis- pensalie kan verleenen (Zie Ind. 
Stb. 1913, no. 3). 

Personen die voldoende algemeene ontwikkeling 
bezitten voor het vervullen van de lagerc betrekkingen bij 
den bureaii-dienst kunnen worden benoemd tot 3e 
commies op / 150.— 's maands met2 driej. verb, van / 25.— 
Zij kunnen achtereen- volgens opklimmen tot 2e commies 
op / 220. mot— 2 driej. verh. van / 30.—; le commies op / 
300.— met 2 driej. verh. van / 50.—, hoofdeommies op / 
450. — met 1 vijfjaarl. verhooging van / 50.— en 
referendaris bij de comptabiliteit op / 600— ‘8 maands 
zoiuler verhoogingen. (Ind. Stb. 1913 no. 3). 

Voorts heeft men in den administratieven dieiist nog 
de beambten (jneestal klerken) met ccn bezoldiging van 
hoogateixs /150.— 's maands. Daartoe zijn als regel 
benoembaar zij, die in Indie het z.g. „klcin- 
ambtenaarsexamen^hebben afgelegd.Bitexamen be- 
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treft: het rekcnen; do beginselen der Nederlandscho taal 
en het schrijven van eon goede duidelijko hand. Do Gouv. 
Gen. is bevoegd van het examen vrijstelling te verlecnen 
aan zoodanigo personen en groepen van personen, wier 
opleiding waarborg oplovert van het bczit dor 
kundigheden voor dat examen ver- eischt (Ind. Stb. 1913, 
no. 658, j° Ind. Stb. 1915 no. 149). 

Ter zake van de opleiding dor ambtenaren (ook der 
inlandschc) wordt verwezen naar „ OPLEIDING VAN 
ADMINISTRATIEVE AMBTENAREN”. De 
voorwaarden voor benoombaarheid tot inlandsoh 
hulpschrijver op de kantoren, behoorende tot de ver- 
schillendo diensttakken onder burgerlijk bestuur op Java 
en Madoora zijn opgenomen in Ind. Stb. 1910, no. 572; 
de bezoldiging der hulpschrijvers bedraagt f 10.——,s 
maands met 2 vijfjaarlijksche verhoogingen van / 2.50. 

Zie voor mededeelingen van algemeenen aard onder 
“AMBTENAAR”./金，3Q 

ADO WADJONG, oude onwerkzame vulkaan aan de 
Z.O.-punt van Lomblem (T. A. G. 1910, biz, 1026 en 
1911, biz. 185). 
ADOE DJANKRIK. Zie DJANGKREK. 

ADONARA of ANDON AR A. _Eiland, behoorendo 
to t 'de'onderafcl eeling *Adoii ar a en Lomblem van de 
afdeeling Flores der residence Timor, ten oosten van bet 
eiland Flores gclcgen tusschen 8° 14' en 8° 25' Z.B. en 
132° en 123° 20' O.L. In het Z.O. verheft zich ge- heel 
alleenstaande de regelmatige vulkaankcgel Hi Boleng 
(1660 M.). Ten N. daarvan ligt de door heu- vels 
omgeven, 土 200 M. hooge vlakte vanHinga, terwijl het 
W. door een N.O—Z.W. loopende berg-■ kt'fen wordt 
doorsneden, waarvan de hoogste top- pen boven 900 M. 
reiken. Er zijn ongeveer 25.000 bewoners, grootendeeh 
heidenen. Alleen op de kufUplaatsen, waarvan de 
bevolkmg mcest van elder： ' afkomstig is, zijn ook 
Mohammedanen on aan -liaat Flores Christenen, incest 
uit het tegen- ov< r^logen Larantoeka. De taal is het 
Soloreesch; d- jiandelaars op de kustplaatsen spreken 
Ma- leincb. 

Het eiland is over 't algcmcen zeer vruchtbaar. De 
bevolking leoft bijna geheel van land bo uw ； o.a. is de 
hoogvlaktc van Hinga tot prachtige ladangs en tuinen 
aangolcgd en de ladangs gaan hoog tegen velo bergen op. 
Djagocng is het voornaamste gewas; klap- peiluincj) ziet 
men overal; djagoeng en klappers zijn de voornaamste 
uitvoerartikclen. Op de kustplaat- Hcn Sagoo cn Adonara 
op do N.kust, Trong en Lama Mala — dicht bijeen in hot 
middon dcFZiiiclkust — worden naast landbouw, 
vischvaugst en handcl gc- dreven. Do bevolking van 
Boleng, in *t Z.O, bestaat, bij gobrek aan tuingronden, 
geheel uit handelaars, visschers cn goud-, zilver- en 
ijzersmeden. De handel is nog bijna geheol ruilhandcl. 
KJappors en djagoong worden goruild tegen doeken, 
sieradonen olifantstan- den, wclkc allo veelal aande 
handclaars in voorschot worden gegeven door 
Chineesche koopliedcn op La- rantocka. Do 
olifantstanden zijn in vroeger tijdcn ingevoerd, 
vermoedelijk uit Voor-Indie; do waarde neomt toe mot 
lengte en dikte on kan tot / 300 h / 500 bedragen. 

Het oiland is vcrdecld in vijf landschappcn, waarvan 
dric onder Radja's staan, tweo onder Kakang's, welke 
laatstc vroeger onder don Radja van Larantoeka stonden. 
Do Radja's zijn die van Adonara, Trong en Lama Hala. 
Hot krachtigste rijkjo is Adonara, dat het N.O. inneemt 
on dus de hoogvlakte van Hinga insluit; de hoofdplaats is 
Sagoo. De Kakangschappcn zyn Tan ah Bolong, ten Z. en 

W. van den gelijknamigon vulkaan, en Horowoera, dat 
hot grootsto deel van het westelijk bergland omvat.
 〜 

lateraluur : Bcckering, Beschrijving der eilanden 
Adonara en 功郝汤海 t■曲迁丁:-200;00(F 您 A. 
G. XXVIII (1911)； biz. 167). A / < 

ADOPTIE, of het aannemen v^nvreeni^e als eigen 
kinderon, is voor de Europeesche bevolking in Indie niot 
mcor mogelijk. Tijdens de O. I. C. was ze voor die 
bevolking niet ongeoorloofd en evenmin als in Nederland 
— zie Grotius, „Inleydinge I. 6. § 1. — onbekend. Toen 
de staatsraad J hr. mr. 
H. L. Wichers in. zijn rapport aan de Regeering 
betreffende de invoering der nieuwe wetgeving van 1848 
(zie Het Recht in Ned.-Indie, XIII biz. 376) van de adoptie 
verklaarde dat ze „volgen3 het alge- mecn gevoelen, hier 
te lande nimmer in zwang is ge- weest", zal hij 
vermoedelijk nict geheel voiledig zijn ingelicht geweest. 
Wei is intusschen waarschijnlijk dat door de Europeanen 
van het middel van adoptie voomamolijk gebruik is 
gemaakt om aan eigen bui- ten huwelijk, meestal bij eene 
niet-Europeesche vrouw, verwekte — en dus enkel in 
rechtskundigen zin. “vreemde" — kinderen, een staat te 
bezorgen. Hot N. I. Placaatboek van Van der Chijs maakt 
(XV. biz. 399) melding van een geval, behandeld in de 
resolutie van den Gouverneur-Generaal Daendels van 27 
Maart 1809 (ook afgedrukt in Engolbrcchfs wetboeken 
ed. 1913 biz. 108). Vermoedelijk met het oog op dit 
gebruik, dat van do adoptie gemaakt word, is de bekende 
resolutie van het kasteel te Batavia van 9 Mei 1769 
uitgovaardigd (Placaatboek VIII biz. 576 en Engelbrecht 
biz. 107). Zc betrof alleen de overgave van kinderen ter 
adoptie door Chineezen, Mo- hammedanen cn andero 
onchristenen, onverschillig wie als adoptant optrad en 
betrof dus zoowel de evengemelde adoptie door 
Europeanen, als ook die, welke bij verschillende niet-
Europeesche volken van Indio thans nog voorkomt. Voor 
zoover de Chineezen betroft, neemt de rechtspraak in den 
regel aan, dat deze resolutie nog rechtskracht beeft; een 
enkel woord daarover nog hioronder. Voor zoover de in-
landschc volken betreft, is het zeker dat met hare be- 
palingen nooit rekening is cn actucel niet wordt ge- 
houden. Uitdrukkelijko intrekking zou thans wen- 
scholijk zijn. 

De adoptie door Europeanen, of ruinier, door 
Christonen en Joden, word, in het wezen der zaak, reeds 
vrij wcl onmogelyk gemaakt door het Regle- ment op het 
houden dor registers van den burgerlij- lijken stand van 
1828, Ind. Stb. no. 50. Dit reglement liield toch met do 
adoptio geon rekening en opende dus byv. niet do 
mogelijkheid om de namen van de geadopteerde kinderon 
in de geboorteregisters te doen iiischrijven als zoodanig. 
Daarontegen voer- de dit reglement het middel van 
erkonning van buitenechtelij ko kindoren in — zie de 
artikelen 76 e. v. 

Konnclijk was het Europeesche publiek met deze 
niouwigheid niet ingenomen. Dit kan immers worden 
afgeleid uit eon vraag en antwoord (no. VII) vermeld in 
het cigenaardigo Bcsluit van den Commissaris- generaal 
Du Bus, opgenomen in Ind. Stb. 1829 no. 93. Do volgendo 
vraag was, in verband met in de praktyk van het rcglemont 
op den B. S. onder von- den moeilijkheden, gesteld: „Hoe 
moeten ingeschre- ven worden kinderen buiten 
huwelijken geboren, die door do vaders, ingevolgc een in 
Indie beataand gebruik, worden gcadoptcerd, hetzy de 
moedervan den chris telij ken godsdienst zij, dan wel van 
eenandere 
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Het antwoord luidde: „te verklaren dat, vermits by 
artikelen 76, 77 en 78 van het Rcglement, volko- men is 
voorzien ten aanzien van de wettige erken- nlng van een 
onecht kind, er gccne termen bcstaan, om in deze eenige 
nadere dispositie te nemen." Do Regeering wilde dus niet 
dat anders dan door middel van erkenning, a&n 
natuurlijke kinderen cen wettigo staat gegeven zou 
worden. 

Intusschen voldeed deze regel in de praktijk niet en 
hieraan was de maatregel te danken genomen bij resolutie 
van den Gouvemeur- G eneraal in Rade van 31 Juli 1830, 
Ind. Stb. no. 31, waarbij, „met al- teratie en ampliatie" 
o.a. van artikel71 Regl. B. 8. en van Ind. Stb. 1829 no. 93, 
aan de ambtenaren van den burgerlijken stand de 
verplichting werd opgclegd om by de registers van 
geboorten kinderen in te schrij- ven, welke buiten 
huwelijk verwekt zijn en waarvan de aangifte door 
Christenen, hetzij deze zich al of niet als vader bekend 
maken, gedaan wordt, mits de aangever verklaro de 
verplichting op zich te nemen om zoodanige kinderen te 
vqrzorgen en in den Chris- telijken godsdienst op te 
voeden en. de moeder,zoo zij in leven is, dat zij 
toestemme, dat haar kind, of kinderen zoodanig worden 
verzorgd. en opgevoed. 

Terwijl de resolutie van 1769 door invoering der 
nieuwe wetgeving van 1848, in verband met art. 1 der 
overgangsbepalingen, voor de Europeesche bevol- king 
geheel van hare kracht werd beroofd (zie voor de regeling 
der gevolgen van vroeger plaats gehad hebbende adopties 
artikel 61 le lid dier overgangs- bepalingen), werd de 
regeling van. 1830 toen (art. 61 2e lid Overg.) 
uitdnikkelijk gehandhaafd, tot ze eindelijk werd 
ingetrokken bij Ind. Stb. 1867 no. 3, dat tcvens artikel 42 
van het reglement op den Burgerlijken stand van 1849 
deed in werking treden. 

Eigenlijke adoptie bestaat bij vele niet-Europee- Bche 
volken in. Indie. 

Bij de Chine(-.zen kent men de adoptie tot STAM- 

VOORTZETTEK. Zij heeft voom.l. ten doel te voorzien in do 
geregelde waarneraing van den famllio- eeredienst. 
Volgens het in Zuid-China geldend, maar in Indie niet in 
elk opzicht zuiver gevolgd, adatr recht is deze adoptie 
alleen mogelijk ingeval eigen, uit een geoorloofde 
gemeenschap gesproten, zoons ontbreken en bestaat ze in 
aanneming van een mannelijken agnaat als eigen zoon. 
Sterft een man zonder zoon na te laten, dan is de weduwe, 
c. q. de familie, verplicht voor den overledene alsnog een 
zoon aan te nemen. Worden na de adoptie den adoptant 
nog zoons geboren, dan is de geadopteerdo met dezen 
gelijkgesteld, maar verliest hij de waar- digheid van 
stamvoortzetter. De adoptie heeft ten- gevolge overgang 
van den adoptivus uit de eigen fa- milie n&ar die van den 
adoptant. Van aanneming van meisjes kan geen sprake 
zijn. 

Waar de resolutie van 1769 in meer dan een opzicht 
met de regelen van het adatrecht in strijd is, rijst de vraag 
wat in deze moet gelden. Zie over deze vraag en in't 
algemeen over de adoptie bij Chinee- zen de “Nieuwe 
regeling van den privaatrechtelij ken toestand der 
Chineezen" (Batavia, Landsdrukkerij 1897) en de daarbij 
gevoegde, door mr. P. H. Fromberg opgestelde, 
monografie over dit onder- werp. 

Eene wettelijke regeling dezer adoptie kwam voor in 
de nimmer in werking getreden ordonnantie op- genomen 
in Ind. Stb. 1892 no. 238. 

Over de adoptie onder de Japanners zie de ver-
handeling van B. A. J. van Wettum in „het 

Recht in Ncdcrlandscli-Indie,* XCII biz. I c. v., waarin 
eveneens over de adoptie bij de Chineezen gchandeld 
wordt. Japannei's behooron in Indie tot do met 
Europeanen gelijkgestelde bovoHdng en zul- len dus, 
voorzoover de bevoegdheid daartoe niet uit artikel 16 A. 
B. mocht kunnen worden afgeleid, geen geldige adoptie 
kimnon tot stand brengen. Ook zij kennen volgens bun 
inheemsch recht de adoptie tot stamvoortzetter — 
huiserfopvolger —, maar bovendien nog eene 
eenvoudigo adoptie als zoon of dochter. 

Het adatrecht van verschillendc inheemsche volken 
van Nederlandsch-Indie kent adoptie, die intusschen niet 
overal dezelfde beteekenis heeft en daar ook in 
rechtsgevolgen verschilt. 

Bij de behandeKng der adoptie moet buiten be- 
schouwing worden gclaten de aanneming als pleeg- kind, 
die veelvuldig voorkomt [piara anak, mangoea 
(Tonsawang)]; ook voor zoodanig pleegkind wordt we] 
de naarn anak mas — zie hieronder — gebe- zigd. Zulke 
aanneming brengt bloot mee een zc.de.- lijke verplichting 
tot opvoeding en onderhoud van de zijde der plcegoudcrs, 
van hulpbetoon van de zijde der pleegkinderen, maar 
heeft geenerlei rechts- aanspraak ton gevolge. Onder 
adoptie worde dus slechts die vorm van kindsaanneming 
verstaan, waarbij de geadopteerde geheel de plaats 
inneemt van, c. q. wordt gclijk gesteld met eigen 
kinderen, in het bijzonder ten aanzien van het erfrecht. 

Dit algemeene karakter voorop stellende, mag dan 
onderschcid worden gemaakt al naar mate de adop- •tie 
al dan iiiet medebrengt volledigen overgang uit het gezin, 
(bij exogaam huwelijk: uit de familic of den stam) van de 
natuurlijke ouders, naar het gezin, c. q. de familie van 
de(n) adoptant (cn). 

Adoptie met overgang vindt menx) o. a.: 
a. op Java (anak mas, anak poeloeng); de adoptivus 

gaat over in het gezin cn het huis van den adoptant en 
staat met ecn eigen kind gelijk, wat aangaat aanspraken 
geldend te maken op de na- latenschap van den adoptant; 
alleen schijnen de natuurlijke ouders hunne aanspraak op 
de nalaten- schap van hun kind niet te verliezcn, bchalvc 
voor zoover aangaat de daarin aanwezige van de zijde der 
adoptanten gekomen goedcrcn; 

b. in Zuid-Sumatra, speciaal in de Lampongsclie 
districten en Kroe; ze heeft plaats wanneer uit een 
djoedjoerhuwelijk geen zoons worden geboren; 

c. op Nias, ook hier ingeval de adoptant geen eigen 
zoons heeft; evcnals in Zuid-Sumatra kent men hier enkel 
adoptie van zoons; 

d. bij de Gajo's; adoptie, door kinderloozcn, van 
kinderen van bloedvorwantcn [mindah ra!6q= 
verplaatsing van oorsprong]; daarnaafit adoptie van 
vrijgelaten slavcn of slavinncn die hoofdza- kelijk ten 
doel heeft zich een werkkracht te ver- zekeren 
[menjahan]; 

c. bij de Toradja^s in Midden-Celebes; hier vindt men 
als op Java en'bij de Gajo's ook adoptie van dochters; 

i) Zooals Mr. Th. W. Juynboll in zijn Hand- leiding 
tot de kennis der Mohammedaansche wet (1903) biz. 
223 opmerkt, kunnen de god^dienstige rechters „waai* 
zij in zaken van afstamming uit- spraak hebben te 
doen, volgens de wet, geene rechtsgevolgen aan zulke 
adoptie tockennen", daar volgens moslimsche 
wetgeleerden, geen va- derschap noch 
bloedverwantschap door adoptio kan ontstaan. 
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/. in het district Tonsaxua)ig der Minahasa - tinang- 
kentjakanobal —; hier hecft de adoptio allcen plaats door 
kindcrloozcn; de gcadoptcerdo gaat ook hier gchecl over 
in het gezin cn in het huis der adoptan- ten en verlicst in 
het algemeen allc betrekking tot de eigen familio; alleen 
behoudt hij aanspraak op een deel der nalatenschap van de 
natuurlijkc oudcrs; 
g. in Amboina, op Halmaheira, Bali en elders. 
Adoptic zonder overgang vindt men: 

a. in de overige districten der Minahasa [moki-oki 
(Tol.); mengara ana (Bant.)]; deze adoptio wordt door 
Prof. Van Vollenhoven met den naam „ver- 
zorgingscontract" bestempeld en terecht, daar toch deze 
adoptio als een instituut niet van ver wan t- schapsrecht, 
maar van schulden en erfrecht moot worden beschouwd; 
ze brengt mede voor den gea- dopteerde den plicht om 
don. adoptant te helpen in den veld-, tuin- en huisarbeid, 
hem te onderhouden als hij oud is geworden, en voor zijn 
begrafenis te zorgen, in ruil waarvoor hij aanspraak 
verkrijgt op een deel van de nalatenschap van den 
adoptant. Do geadoptcerdc verliest liierbij geen der 
rechten. voort- \ loeicnd uit zijn afstamming; de adoptie 
hecft geen naamsverandering en zelfs geen. inwoning—in 
den rcgel althans — bij de adoptiefouders ten gcvolge. De 
adoptie is niet gebonden aan de voorwaarde, dat de 
adoptant kinderloos is. 
Ecn bijzondere vorm is de adoptie van stiefkinde- 
> man of vrouw, in het huwelijk tredend met een vrouw 
of man, die reeds voorkindcren heeft, neemt deze als eigen 
kindcren aan; het spreekt van zelf dat hier ecn nog engerc 
band ontstaat. 

:).bij de Dajaks in Borneo (mambai, anak ambai); i het 
schijnt komt deze adoptic in hoofdtrckken r.jct de 
aiinahasasch。overeen. 

By enkele volken kent het adatrecht, behalve de 
r.doptic van kindcren, nog adoptie van ouders (als in de 
MinaluLsa, meld-ama) of van ouders, broeders 
> zusters (als in de Lampongs). In de IMinahasa ordt 
deze adoptic, voornl. door invloed van het 
J jiropocsch bestuur, mcor on meer zeldzaam. 

Bui ten het eigenlijke bogrip van adoptie valt de 
opneming van echoonzoons in hotfamilieverbandten 
'gcvolge van bijv. hotangkap-huwolijk (zie aldaar); 
evcnecns ecn gebruik als bijv. bij do Bataks waar, a In een 
vrouw buiten huwelijk eon kind krijgt, cn do bewoerdo 
vader dit niet erkent, do mannclijke bloed- vervvunten van 
de moedor het kind opnomen. 

Literatuur over adoptie bij Inlandsche volken 
voomamclijk, bohalvo van Vollenhoven^ „Het adat- recht 
van Nederlandscb-Indio**, nog：  dr. G. A. Wilken, 
VcrHprcide geschriften; declcn I en II).一 nir. W. Ph. 
Scheuer „Het porsonenrechb van de Inlanders op Java cn 
Madoera,*, — inr. L. W. C. van den Bug, „Da afwijkingen 
van het Moh. familie- en erfrecht op Java en Madoera" in 
do Bydragen van het Kon. Inst. 5o volgrceks, deel VII 
(1892), biz. 490. -- mr. F. D. E. van Ossenbruggen 
„Oorsprong \-an het tcHtcer- cn voogdijrccht", 1902. — 
Th. C. Kappaid. ,,Het eiland Nias on zijn bewoners,* in do 
Bijdragen K. I. dccl LXII (1909), biz. 561. —"dr. C. 
Snouck Hurgronjc, Het Gajoland cn zijn bowoners; -
ISatakspiogel; — mr. J. H. Carpentier Alting „Rc- geling 
van den rechtetocstand ten aanzicn van het ))rivaatrccht 
van de inlandscho bevolking in do Minahasa-districten 
der rcsidcntic Mcnadon I. 1. „Inleidingn biz. 106 c. v. 

ADVOCATEN. Zie RECHTSWEZEN. 
AEGLE MARMELOS Corr. fam. Rutaceao. Madja 

(JAV.). Bilalc (MAL.) Een kleino boom met gedoorndo 
takken cn driotalligo bladeren, in Zuid-Azie tchuis be- 

hoorend, in Ned.-Indie mcestal gekweekt. Het hout is fijn, fraai 
on duurzaam on wordt o.a. voor wapen- geveston gebruikt. De 
vruchten zijn bekend als ge- nccsmiddel tegen dysenterie; ze 
worden wel „Ben- gaalsche Kwee&n'' genoemd en komen meest 
in half- rijpon toostand in schyvcn of stukken gesneden en 
gedroogd in den handel. De hokjes, waarin de zaden zitten, 
bovatten een groote hoeveelheid doorachy- nendo lijm, die na 
droging zeer hard wordt, en daar- om wel als brievengom 
gebruikt wordt. - ,- . •‘ . 

A£IK. Een Bataksch woord, dat evcnals het over-- 
eenstemmende Maleische Ajer (water, rivier) voor de namen van 
sommige rivieren wordt goplaatst. 

AERNOUT (WILHELMUS, ELIAS, MARIA, STE- 
PHANUS), gcb. te Breda den 1 October 1852. Bracht zijn 
ganschcn diensttijd (1872—1891), slechts door % een tweejarig 
verlof onderbroken, als ambtenaar B.B. op Borneo door. Maakte 
verschillende dienst- reizen in do binnenlanden, o.a. in 1878 naar 
de Boven-Kahajan en Boven-Kapoeas. Een bij die reizen 
behoorend. vorslag werd door de Regeering afgestaan aan het 
Bat. Gen. v. K. cn W. ter publi- ceering in Tijdschr. voor Ind. 
Taal-, Land- en Vol- kenkunde. Niet dah,r, maar in Tijdschr. v. 
Ned.- Indie 1880, DI. I, p. 370 vlg. en in Koloniaal Verslag 1879 
p. 21 zal men eenige gegevens over die tochten aantreffen. In 
1888 werd hij benoemd tot Ridder M. W. 0.4do KI. terzake van 
de Knjgsverrichtingen in 1887 in de Z. en O. Afdeeling van 
Borneo. In de jaren 1886—'89 verrichtte hij zijn groote werk: de 
kaartcering van de Barito, de Kapoeas, de Groote Dajak met 
Menoehing en Roengan, een model-ar- bcid welke in 33 kaarten 
meerendeels op zeer groote schalon is vastgelegd. Het eenige 
momenteel daar- van bekende exemplaar berust in de 
kaartenverza- meling van het Aardrijkskundig Genootschap. Hij 
overleed te Bandjermasin den llden Juli 1891. Zie over heni: S. 
P. L'HonorG Naber in Tydschrift Kon. Ned. Aardr. Gen., Maart-
aflevering 1916: „de Rei- ziger F. J. Hartman in de Z. & O. Afd. 
van Borneo en de rivierkaarten dier afdeeling door W. E. M. S. 
Acmout". Zijn aHerbelangrijkst kaartenmateriaal heoft actueele 
maar ook blijvende waarde, daar het den toestand der rivieren op 
een zeker oogenblik, voor hot eerst,mot zekero nauwkeurigheid 
weergeeft. Vermocdelijk zal het later een onschatbaro bron van 
kennis voor waterstaatkundigen blijken. 

AERNOUT-KANAAL. Zie BANDJERMASIN, 
(onderafdeeling). 

AFRIKANER, werden in oude tijden als slaven op Java 
ingovoerd, zooals blykt uit eene inscriptie van 800 A. D. (Korn, 
V. en M. Kon, Ak. v. W. Afd. Lottork. 2do R. X. 92). In de vorige 
eeuw werden Afrikancn aangoworven als soldaat voor het Neder- 
landsch-Indischo leger. Bij gebrok aan voldoende jnilitairon van 
Europeeschen landaard word in 1831 de werving van 
Afrikaansche recruten op do Neder- landscho kust van 
Guinea(We3t-Afrika)opengesteld; deze werving loverde echter 
in 3 jaren slechts 44 man op. In 66n detachement naar Indie 
overge- bracht, worden dozo nogors in 1834 in Djambi en do 
Lampongscho districten mot succes tegen den Inlandschen vijand 
gebezigd. In 1837 vertrok een lioofdofficior van het Indische 
leger naar Ashanti tot aanworving van 1000 slaven, dio tegen een 
premie van / 100 per hoofd als soldaat in het leger zou- den 
treden. Vier jaren later dienden 土 1500 negor- soldaten, tot 
afzonderlyke compagnieen vereenigd, in vorschillondo dcelen 
van don Archipcl. In 1840 brak onder eonigo dier compagnieen 
ter Sumatra's Wostkust een oproer uit, veroorzaakt door onoor- 
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deelkundige handelingen der Chefs, bcstaande uit het niet 
nakomen van bij de werving gegeven be- loften; hierop 
werden de Afrikaner! over andere Infanterie korpsen 
verdeeld. Tusschen 1840 en 1851 werden zij ook bij de 
Cavalerio ingedeeld. Tocn bij het tractaat van Londen in 
1841 de sla venhand el werd afgeschaft, werd in Fcbruari 
1842 afgezien van verdere aanvulling van het leger met 
negcrs; dientengevolge daalde het aantal Afrikaansche 
miUtairen in Indie tot 1070 in 1847,610 in 1852 cn 330 
in 1859. In 1850 was de vr^willige werving op de kust 
van Guinea opengesteld, doch deze leverde weinig of 
geen rcsultaat op, zoodat zij in 1853 we- derom werd 
gesloten, terwijl de toen in Indie aan- wezige 
Afrikaansche militairen deels tot de Euro- peanen, deels 
tot de inlanders werden gerckend, zoodat de in 1852 
vastgestelde legerformatie (zie het artikel 
LEGERJgeenAfrikanenkcnde. In 1855 echter werd de 
werving in Guinea weer opengesteld en toen in 1859 het 
handgeld werd verhoogd, vermeerderde de toeloop tot 士 
300 man per jaar; de Afrikanen werden toen wederom als 
een afzonderlijk element bij de veldinfantorie ingevoerd. 
Allengs echter ver- mindcrde de toeloop, zoodat in 1867 
het leger slechts ± 450 Afrikanen telde. Tusschen 1867 en 
1872 werden nog 3 detachementen met een totale sterkte 
van 219 man aangevoerd. Toen in 1870 de kust van 
Guinea in Engelscbe handen overging, moest uiter- aard 
de werving aldaar gesloten worden. Deze Afrikaner! 
hebben een zeer gewaardeerd element in het leger 
gevormd ； wel waren zij moeielijk af te richten, onmatig 
en, vooral in het gevecht, slecht gediscipli- neerd, doch 
ook dapper en sterk. 

De slechte resultaten van de werving in Nederland 
waren oorzaak, dat in 1890 wederom een po- ging werd 
gedaan om het Afrikaansche element in het leger uit te 
breiden, In dat jaar werden in Liberia 189 negers 
aangeworven, die na aankomst in Indie te Willem I 
werden gelegerd. Zij beweerden slechts voor 66n jaar te 
zijn aangeworven, wildcn dan ook de engagementsacte 
voor 3 jaren niet teekenen en waren ook niet door een 
gratificatie tot een drie- jarig verblijf over te halen. Na 
een jaar waren deze Afrikanen tot vrij goede soldaten 
gevormd; zij waren gezond, matig en volgzaam, niet van 
verstand ontbloot, vrij zindelyk, doch oneerbiedig en 
dief- achtig. Negen hunner overleden in Indie, vier bleven 
daar als soldaat, doch de overigen keerden in 1892 naar 
Liberia tenig (zie liieromtrent: Indisch Militair Tijdschrift 
1892). In 1892 telde het leger 54, in 1899 nog 30 
Afrikanen; thans (1915) wordt in het leger dit element 
niet meer aangetroffen. 

AFZELIA BI JUG A A. Gray. Fam. Leguminosae- 
Caesalpineac. Merbo, Merbaoe (SOEND.). Hooge boom, 
op Java alleen in de kuststreken van het Westen 
voorkomend, veel algemeener in de Mo- lukken, op 
Malaka en in Polynesie. Herkenbaar aan de groote platte 
peulen, de 2-jukkige bladeren en de gladde aschgrijze 
schors. Het door grooto sterkte en duurzaamheid 
uitmuntendo hout is zeer gezocht voor huizenbouw. 
Volwassen boomen zijn op Java bijna niet meer te vinden. 

AFZELIA PALEMBANICA Bak. fam. Legumi- 
nosae-Caesalpineae. Merbaoe ajer (MAL.). Hoogo boom 
van Sumatra, levert het Pdlembangsch ijzer- Jiout, een 
van de sterktate en meest gezochte hout- soorten. Het 
wordt niet door witte mieren aangetast en dient voor de 
vervaardiging van kisten. 

AGAM・ . Afdeeling van de residentie Sumatra's 
VVestkust met hoofdplaats Fort de Kock (Boekit Tinggi) 
standpl. van den ass. resident, en van den 

aan hem toegevoegdon controleur: aantal zielen (1913) 
242.000. Sedert de gewestelijko reorganisatie in 1913 (Ind. 
Stb. 321) bestaat de afd. uit tweo on - dorafdcelingen: Oud 
Agam en Manindjau (Zic aid.) en reikt zij benoorden de 
afdeeling Priaman tot den Indischcn Oceaan. V66r de 
reorganisatie omvatte Agam uitsluitend bergland, een 
gedcelte der residentie Padangsche Bovenlanden. Bij de 
inlanders (Minangkabaucrs) verstaat men ondcr Loehak 
Agam I (zie LOEHAK) slechts het hoogland, gclegen ten 
N. :van de lijn, die de vulkanen Merapi, Singgalang en 
Tandikat (zie bij die namen) verbindt, ten 0. van het 
Westelijk randgebergte om het meet van Ma- nindjau, ten 
Z. van Bondjol en ten W. van het kalk- gebergte van 
Kamang, dat ten O. langs en onder de niet werkzame 
vulkanen Goenoeng Siraboengan cn Boekit Gadang loopt, 
en de waterscheiding vormt tusschen de Sinamar en de 
Agam-rivicr. Het bekend- ste deel hiervan is het plateau 
van Agam, een der voor het bergland van Sumatra 
karakteristieko tuf- plateau's, waarin de rivieren zich 
breede dalen, met steile, veelal loodrechte wanden en 
vlakken bodem hebben gevormd. Dit plateau, met als 
middelpunt Fort de Kock (925 M.), is een der schoonste en 
meest gezonde landstreken van Indie. Men vertelt wel, dat 
Atjehers den naam aan deze streek gaven door van de 
bewoners vleiend to zeggen: „Welke mannenl" (Atj&hsch: 
agam); maar dit verhaaltje wordt door niets bevestigd. 
Men zie verder OUD AGAM, ' 

AGAM RIVIER, Batang Agam, zic OUD AGAM. 
AGAMIDAE. Familie van Hagedissen (zie aldaar onder I, 
A, c) meestal met zijdelings afgeplat lichaam en met goed 
ontwikkelde ledematen. Kop met kleine schubben bedekt, 
rugkam gewoonlijk aanwezig, staart lang en niet 
breekbaar, zooals bij echte Lacertidae. Tong dik en met 
papillen bed ekt, het gebit heeft zich gediffwentieerd in 
snijtandcn, hoektanden en kiezen, zoodat het herinnert aan 
dat der Zoogdieren, meestal insectivoor of omnivoor. Pupil 
rond, goed ontwikkclde ooglcden, bovenste jukboog 
voiledig. Sommige vormen kunnen evenals de in onzen 
Oost niet voorkomendc kameleons, van kleur veranderen. 
Eieren ovaal of spoelvormig met perkamentachtige schaa). 
Deze palaeotropiaclio hagedissenfarailie is in den Archipel 
door cen grooto verscheidenheid van veelal arboricolc 
vormcn ver- tegenwoordigd en drukt daardoor ecn bepaald 
stem- pel op de Roptielenfauna van hetIndo-Australische 
gebied, te meer daar enkelo van de meest voorko- mende 
en ook iederen Europeaan bekonde boom- hagedissen, 
zooals het vliegcnde draakje (Draco volans L.) en de 
bocnglonhagedis, ten onrechto ka- meleon -genoemd 
(CalolM jvbalus Dum. en Bibr.) tot deze familie behooren. 

Over het geheel heeft een vrij groote mate van 
geographischc differentiatie plaats gevonden, aan- gezien 
de helft van het aantal geslachten (8 van 16) en twee derde 
van het aantal soorten (48 van 71) tot een enkel eiland of 
eilandengroep be- I perkt is. Geen enkele soort komt door 
den ge- I heelen archipel (met inbegrip van N. Guinea) 
voor, maar een twcetal Draco- en een tweetal Calo- iw-
soorten kunnen Indo-Maleisch gonocmd worden. ! Hoewel 
de Agamiden zich waarschijnlijk van het Aziatisch 
vasteland uit over den Archipel verbreid hebben en hun 
aantal en differentiatio in hot alge- meen in oostelijke 
richting afneemt, schijnt zich in het Australisch gebied ecn 
secundair adaptatie- centrum gevormd te hebben, van waar 
weer enkele vormen westwaarts in het Austro-Maleiscli 
gobied gedrongen zijn. (Zio over dit verschynsel ook onder 
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ENGYSTOMATLDAE). Zcer morkwaardig is in dat 
opzicht het soortenrijkc gcslacht Gontocephalus, 
waarvan 11 soorten in het Indo-Maleisch gobied cn 9 
soorten in N.-Guinea voorkomen, maar dat in het 
tusschenliggendo Axistro-Maleischo gebied ont- breekt, 
terwijl het verdcr westelijk tot Voor-Indie en oostelijk tot 
Australie en Polyncsie verbreid is. Dezc gescheiden 
oostelijkc en westelijke verbrei- dingscentra hebben 
geen enkele soort met elkaar gemeen. Van de andere 4 
N.-Guineescho genera zijn er twee (Chlamydosauriis en 
Diporophora) tot hot Australisch gebied boperkt, torwijl 
het gcslacht Lophura waarschijnlijk van oorsprong 
Austro- Maleisch en oostwaarts tot N.-Guinea 
doorgedron- gen is, aangezien het in Australie ontbreekt 
en in de Philippijnen voorkomt. Ten slotte blijft het 
Austra- lische aandeel der Agamiden-fauna van het 
Austro- Maleische gebied beperkt tot twee soorten van 
het geslacht Physignathus, tenvijl van twee vormenrijke 
en wijdverbreide orientale geslachten een tiental sooi ten 
in bovengenoemd gebied gevonden worden. Daarbij 
moet worden opgemerkt, dat 7 van deze soorten tot het 
geslacht Draco behooren, hetwelk door de aanwezigheid 
van een vliegscherm een grootere verbreidings-
mogelijkheid in het bijzonder voor het passeeren van 
waterbarri^res bezit en een drietal tot het gcslacht 
Calole-s, hetwelk ook in de Philippijnen voorkomt en 
dus ook vandaar naar Celebes en de Molukken kan zijn 
doorgedrongen. Men kan dus zeggen, dat in het Austro-
Maleische gebied het aantal soorten van autochthoon 
karakter, zich tot dat van Australisch en tot dat van 
orientaal karakter verhoudt als 2:2: 10=1:1:5. 

,/an de 9 zuiver Indo-Maleischc geslachten ko- jncn 
S in Sumatra voor (waarvan 5 alleen op dit eil? ：d), 
slcchts 2 in Borneo (waarvan een alleen claa： ) cn 2 
andere in Java, (deze zyn ook aan Suma- (rp eigen). Deze 
geslachten zijn over het geheel arm am ： ooi-ten en 
individuen, alleen het geslacht phi an oles, dat 2 soorten 
bezit en van Borneo, Sumatra cn Malalcka bckeiid is, is 
niet zoo zeld- zaani, en wordt op Simaloer se)i(/goeng 
genoemd. Wa t het aantal Agamidensoorten botreft zijn 
Borneo cn Sumatra bijna even rijk. Van de 44 zuiver 
Indo- Maleischo Boorten konien 28 op laatstgenoemd 
ciland voor, (waarondcr 13 eigen soorten), terwijl 
ccrstgcnoenid ciland er 24 bezit (waarondcr 11 
eigen :itxn tcn). Java is even arm aan soorten (7, 
waaronder 5cigcn)a]s aan geslachten, wcUic annoedo 
conigszins vergoed wordt door den grooten I'ijkdom aan 
indivi- duci). Van 23 soorten, alleen uit tic oostelijko 
helft van den Archipcl bekend, komcn 15 in N.-Guinea 
voor (waarvan 13 slcchts daar). Dczo laatsto zijn dus 
zuiver Australisch to nocinen, terwijl con acht- tal 
soorten alleen uit het Austro-Maleisch gebied bekend 
zijn. Twee daarvan zijn tot de wostelijko klcinc Soenda-
eilandon doorgedrongen. 
Als men de Agamidcn-bevolking van onzen Oost 
vcrgclijkl met die der aangrenzendc gebieden, krijgt mon 
ook stork don indruk, dat do versproiding in hoofdzaak 
van hot oricntalo gebied uit en in vcel minder atorko 
mate van Australie uit heoft plaats gcliud. Van do J 6 
geslachten komen 10 ook in andero dcclen van het 
orientale gebied voor (zie tabol), ter- wijl slcchts 4 
geslachten uit Australie (66n ook uit Polynesia) bekend 
zyn en 4 zuiver Indo-Maleisch genoomd kunnen worden. 
Van do 71 in onzen archi- pel vooikoincnde soorten zijn 
een twintigtai ook uit andere dcelen van het oriental© 
gobied bekend, terwijl een zcvental ook in het 
Australischo gebied voorkomen, zoodat ook hier de 
orientale invloed 

duidelijk overweogt. Bij nadcre beschouwing wordt deze 
indruk nog versterkt, aangezien 6 van de 7 Australische 
soorten alleen aan N. Guinea eigen zijn en slechts den 
voorkomt in het Austro-Maloisch gebied, hetwelk verder 
een zestal soorten (op een totaal van 14) met andere 
dcclen van het orientale gebied gemeen heeft, terwijl dit 
in het Indo-Malei- sche gebied mot 18 van 48 soorten hot 
geval is. 

Over ccnige geslachten mogen hier nog enkele 
opmerkingen volgen: 

1°. De boenglon {Cdlotes) wordt door Europeanen 
veelal ten onrechte kameleon (zie aldaar) genoemd, 
aangezien zij in staat is do groene Ideur (soms meer 
olijfkleurig, soms meer naar blauw neigend) in geel- 
bruin of donkerbruin te veranderen. Deze verande- ringen 
hangen niet alleen samen met kleurwisselin- gen van den 
ondergrond, maar duiden dikwijls op wijzigingen van 
den gemoedstoestand, waarbij belle Ideuren lust en 
gedekte kleuren onlust aangeven. De kop is een 
vierzijdige pyramide met uitstekende ribben, het 
trommelvlies ligt oppervlakkig. Nek ， en rugkam 
aanwezig, keelzak alleen bij de mannetjes, staart 
eenigermate, lichaam duidelijk zijdelhigs afgeplat en 
bedekt met gelijkmatige, gekielde schub- ben. Pooten 
lang met slanke vingers, staart zeer lang (土 s/< van de 
geheele lengte). Deze echte boomhage- dissen zijn 
insekteneters, die echter andere kleine kruipende dieren 
(slangen of hagedissen) niet ver- smaden. Zij leven 
grootendeels overdag. De eieren met perkamentachtige 
schaal zijn tamelijk groot (±5 c.M.) en spoelvormig of 
ovaal. Slechts 4soorten, die echter een grooten rijkdom 
aan individuen ver- toonen, komen in onzen Oost voor. 
De meest ver- spreide soort (geheele Archipel behalve 
N.-Guinea), G. cristatellus Kuhl is gekenmerkt door een 
kleinen halskam met rechtopstaande tanden en een lagen 
rugkam, Ideur aan bovenzijde groen met bniine of roode 
teekening. Mannetjes in den paartijd met rood- of 
goudgekleurde lippen, wangen en keel (voor ini. namen 
zie boenglon). Een tyyeede zeer bekende, maar minder 
verspreide soort (Nicobaren, Java, Celebes, Philippijnen) 
0. jribatus Dum. Bibr. bezit een goed ontwikkelden 
nekkam met naar achter gebogen sikkelvormige tanden, 
de iets lagere rugkam neemt staartwaarts in hoogte af. 
Klour aan bovenzijde groen met gele of roode vlekken. 
Beide soorten loinnen 50 互  60 c.M. lang worden. 
Daamaast komen nog 2 kleinere, zeldzamere soorten 
voor. C. celebensis Gray uit Celebes 32 c.M. lang, (Zie 
onder TOKO) en C. 'tympanistriga Gray (261/, c.M. lang) 
uit Java en Sumatra. 

2°. De kraaghagedis (Chlamydosaurus) geken- merkt 
door een grooten, opvouwbaren kraag, welke door 
uitsteeksels van het tongbeen gesteund wordt en met 
groote, gekielde schubben bedekt is. Deze met hello, 
oranje, roode en blauwe vlokken versierde halskraag 
dient om vijandon to verschrikkon - Bij het opzetten 
wordt tegelijkertijd de bek geopend, waardoor de hcl-
gele klour der mondholte en de stevigo tandon zichtbaar 
worden; daamaast schijnt do kraag ook als sohild dienst 
te doen. Evonals de wateragamen (zio verderop) zyn 
dezo dieren in staat zich alleen op de achterpootcn snel 
voort te bowegen, waarbij de staart van den grond 
opgeheven wordt en door been en wcer slingeren het 
evenwicht helpt bewaren. Het trommelvlies ligt 
oppervlakkig, dij- en lios-porien zijn wel, en een rugkam 
is niet aan. wezig. Klour aan do rugzijdc bruin met 
lichtero vlekken. Er is slechts 66n soort bekend. Ghl. 
kingi Gray. Deze grooto boomhagedia (80 o.M. lang) 
komt alleen in Australie en N. Guinea voor. 
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Tabel I. Overzicht van de verspreiding der Agamiden-geslachten in den Indischen Archipel. 

Geslachts- 

naam. 

:Draco ...........................  
'Calotes .........................  
Goniocephalus ..............  
Japalura .........................  
Aphaniotis ....................  
Cophotes .......................  
Phoxophrys ...................  
Lophocalotes  ...............  
Acan thesaurus .............  

 ..............  
Liolepis .......................  
Hajpesaurus .................  
Dendragama 
, Lophura ..................... , 
Thysignathus ..............  ‘ 
Chlamydosaurus.... 
Diporophora...............  
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3°. De vliegende draakjes {Draco) zijn gekenmerkt 
door een half cirkelvormig valscherm, dat ter weers- 
zijden van. het licliaam uitgespannen kan worden, 
door de laatste 5 of 6 ribben ondersteund wordt en 
onafhankelijk is van voor- en achterpooten. Daar- 
door zijn zy in staat groote sprongen van den eenen 
boom naar den anderen te doen zonder sterk te 
dalen. Zij kunnen zich echter niet vliegend in de 
lucht verheffen. Staart lang en dun, pootjes slank, 
een lage nekkam en kcelzak met zijdelingsche aan- 
hangsels aanwezig, de ongepaarde keelzak bij do 
mannetjes hel geel of rood gekleurd. De onderzijde 
van het valscherm vertoont meestal een in het oog 
vallend kleurenpatroon. (gecl, rood, of groen met 
zwart gemarmerd). In den msttoestand met opge- 
vouwen valschermen zijn zij bijna niet van de boom- 
fichors, waarop zij zitten, te onderecheiden. Doze 
combinatie van waarschuwende en beschermende 
kleuren heeft waarschijnlijk de beteekenis, vervol- 
gers door den plotselingen overgang van belle in ge- 
■dekte kleuren in verwarring te brengen. Do meesto 
draakjes worden niet langer dan 22—24 c.M., waar- 
bij de lengte van kop en romp slechts x/3—/5 van 
de totale lengte bedraagt. Het zijn onschadelijke, 
insektenetende dieren, wier uiterlijk op een sterk 
verkleinde reproductie van de konventioneele draak- 
voorstelling gelgkt. Dat zij niet de prototypen voor 
de legendarische draken kunnen zijn geweest, blijkt * 

reeds uit het feit dat het geslacht Draco eerst in de 16e 
eeuw, na de ontdekking van A. Indie, aan Euro- peesche 
reizigers bekend is geworden. De algemccne Maleische 
naam is tjitjak terbang (= vliegende gekko), voor andere 
inlandsche namen zic aldaar. De meest verbreide soorten 
zijn D. volant L. (van A. Indie tot Celebes) en D. lineatzis 
Daud., welke in Sumatra ontbreekt, maar in de Molukken 
tot op de Key-eilanden voorkomt. Verder zijn 6 soorten 
Austro-Maleisch (o. a. D. ochropleru^ Werner, van de 
Key-eil.), torwijl niet minder dan 16 van 24 soorten ludo-
Maleisch zijn. Twee daarvan komcn algcmecn in 
hooggclegen, boschrijke streken van Indo-Malcia voor: 
D. finibriatiLS Kuhl, met rooden kcelzak en D. 
Jtaemalopotjon Gr&y, met roodenzwart gemarmerd 
valscherm, romp groen gekleurd met mctaalachtigcn 
weerschijn, keelzak geel met z war ten vlek. Verder 
komen do meeste soorten in Borneo voor (15, waar- van 
6 alleen daar), terwijl Java en Sumatra vcel armer aan 
soorten maar niet aan individucn zijn (5 resp. 9, waarvan 
op beide eilanden slechts den eigen soort). 
Vormeldenswaard zijn van doze vor- men alleen nog: D. 
cornulus Giinth. (Sumatra en Borneo) met scliitterond 
kleurenpatroon, van bo ven rood en zwart gevlekt, van 
onderen groen en blauw met roodo keelzak (bij het 
mannetje) en de groote vormen D. maximum Boul. en D. 
Jormosus Boul. 
40 resp. 30 c.M. lang). 
4° Lop/rara(doordoToradja,s kaljado, indc Molukken 
soa-soa gonoemd, zie aldaar) gelijkt veel op Z.-Ame- 
rikaansche ZiastZisciw-soorten door de aanwezigheid 
van een getanden rugkam en een hoogen staartkam, 
welke laatsto door de doornuitsteeksels der staart- 
wervels gesteund wordt. Bij de mannetjes zijn deze 
kammen sterker ontwikkeld dan bij de wijfjes. Do kop 
heeft den vorm eener vierzijdige pyrainide, de hals 
vertoont eenige lengteplooien en een dwarschen 
halskraag, aan de zijkanten der teenen bevindt zich een 
rij vergroote, tandvormige schubben. Deze omnivore 
boomhagedissen leven in de nabij- 
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hoid van water en kunnen 1 M. lang worden (kop en romp 
maken slechts l/3 van de geheelo lengtc uit). Door grootto 
en levenswijze (hetzijnzcorgoedezwem- mers) 
herinnoren zij aan de waranon, csi worden daarmedo wel 
verward (zio onder SOA-SOA). Hun kleur is olijf-groen, 
op den romp met zwart gevlekt. Het is cen Austro-
Maleisch geslacht, waarvan do meest verbreide soort L. 
amboinensis Schloss, tot de Philippijnen en tot N. Guinea 
is doorgedron- gen. 

5°. Wateragamen {Physignathus) zijn gekenmerkt 
door cen stompen kop met opgezwollen wangen en door 
een halskraag. Trommelvlies oppervlakkig ge- legen. 
Romp zijdelings afgeplat en met kleine, ge- kielde 
schubben bedekt. Nek- en staartkam aan- wezig. Staart 
lang (3/5—

2/6 van de geheele lengte), pooten lang, teenen 
lang en slank, vingers middel- matig, dijporien aanwezig. 
Op vlakken grond zijn do wateragamen in staat zich in 
opgerichte houding snel voort te bewegen, waarbij allecn 
staart en achterpooten als steun dienst doen (zie boven 
onder kraaghagedis). Deze boomvormen leven altijd in. 
do nabijheid van water en herinneren dus in hunne 
levenswijze aan Lophura (zie boven) en V ar anus (zie 
aldaar). Hoewel uit Siam en Indo-China be- kend, zijn do 
vertegen woordigers van dit geslacht in onzen Oost tot N. 
Guinea en de omliggende eilanden beperkt. De meest 
bekende soorten zijn: Ph. lesueuri Gray (46 h, 47 c.M. 
lang) uit N. Guinea en N. Australia, aan bovcnzijde 
olijfklourig met lichte en donkere dwarsbanden en een 
donkere zijstreep van oog tot schouder, aan de onderzijde 
iets lichtcr met donkere viekken,cnPA. temporalis Giinth. 
(41 c.M. lang) uit N. Guinea, N. Australie, Timor Laoet 
en Key-eilan- den, aan de bovenzijdo roodbruin met 
donkere dwarsbanden, aan de zijden van kop en romp met 
lichto lengtestreep (vandaar de naam) en aan do 
oadcrzijde rood en zwart gevlekt. 

AGAR AGAR (JAV., MAL., SOEND.). Zeewieren die 
vooral door de bevolking der Duizendeilanden en 
J)japara-eilanden en aan do kusten van Banlta en Billiton 
door de Sekah's uit ondiep water opgovischt worden, en 
na uitgewasschen te zijn in zoet water en in den zon 
gedroogd, ala agar-agar in den han- del worden gebraclit 
en ook veel naar China worden uitgevoerd. Agar gebruikt 
men veel tot het stijfiuaken van gebak, en voor 
voedingsbodem van n)ic)o-organiHmen. 

In Ncdcrlandsch-Indio zijn het vooral de wieren G 
RAC IL ARI A LICHENOIDES Ag. (= Sphae- rococcus 
lichenoides) en EU CH EUM A SPIN OS UM Ag. dio 
voor de Agarberciding gevischt worden. Do kantige 
stukken, die uit China en Japan in Indie worden 
ingovoord, zijn nfkomstig van con Gelidium- 8oort.，- 

AGAS of AGE. Inlandscho namen voor zeer kleino 
stekendo mugjes {Ceratopogon, Phlebotomus e.a.). Do 
Ceratopof/ons komcn vooral bij het water voor, steken 
ook overdag cn kunnen bij hot baden zeer lastig zijn. Het 
zijn do sandflies van Wallaco c. a. Phlebotomtis dringt *s 
nachts door do muskiotengordynen, wan- neer dezo niet 
zeer fijnmazig zijn. Meroetoe*s zijn klcine stekendo 
zwarto vliegjes (Siphunculina of Mi- croneuriun 
funicola). In hot Soondaneesch heeten al dezo diertjes 
Remetoek, ook de namon Njamog, Le- moct of Lamock 
schijncn orop botrekking to hebben. Dajakscho vliegen, 
Tabanus-soorton, worden Pitjaq genoeind. 

Literatuur: J. C. H. do Meijoro, Blutsaugende 
Microdipteren aus Niederliindisch Ostindion. Tijd- schr. 
v. Entom. B. 52, 1909, p. 191—204. 

AGATHIS ALBA Foxw. (Dammam alba Lam.) 
fam. Pinaceao. Pohon Damar Daging (MAL.). Da- 

Poelih (MAL.). Hooge boom, verwant met de 
dennon, doch door het breede blad weinig op andere 
coniferen gelijkend. Over een groot deel van den 
Archipel verspreid, vooral in het lagere bergland, 
op Java langs wegen in do Preanger veel aange- 
plant. Het hout is wit en lang van draad als vu- 
renhout; het laat zich tot planken zagen maar is 
niet duurzaam en wordt als timmerhout niet ge- 
bruikt. ' 

Uit de stammen vloeit een heldere, weeke en kle- 
verige bars, die in weinige dagen steenhard wordt. 
Deze liars wordt op Obi en Batjan veel gewonnen. 
Men ontdoet daar de stam over de helft van zijn om- 
trek en over een hoogte van 15—20 c.M. van de 
schors. Do hars begint dan dadelijk aan de boven- 
zijde van de wond uit de bast to vloeien. Van tijd 
tot tijd neemt men een nieuwe strook bast weg, 
waarop wederom hars te voorschijn komt.Na verloop 
van tijd wordt de eerste zeer heldere en lichtgekleur- 
de massa ondoorziclitig en donkerder. Voor het 
vervoer wordt het produkt afgebikt, om de aange- 
kleefde verontreinigingen te verwijderen. Het komt 
als halfharde copal of zachte copal op de westersche 
markt. 

Aan den voet van oude of vaak reeds verdwenen 
boomen treft men groote stukken onderaardsche f 
copal aan, die na afgebikt te zijn als Jiarde copal in C- 
den handel komon. Zo hebben een hoogere waarde 
dan de soort die uit do schors vloeit. Behalve op 
Batjan en Obi wordt Damar daging ook gewonnen 
op Sumatra, Banka, Borneo (Westerafdeelin g, waar 
Pontianak de uitvoerhaven is), Celebes en de Mo- 
lukken. De voornaamste uitvoerhavens zijn Makas- 
ser met 3—5000 ton per jaar en Ternate met onge- 
veer 2000 ton jaarlijks. 

De naam „damarn heeft tot veel verwarring aan- , 
leiding gegeven. De inlander verstaat onder damar 
alle brand bare harsen. Wat men in den handel 
Damar (zie aldaar) noemt is de bars van Shorea- en 
Hopea-soorten. De naam Copal is een West-Indisch 
woord, dat oorspronkelijk gebruikt werd voor de 
hars van sommige boomachtige Leguminosen. Oost-
Indische Copal (in den handel het best als 
Manila-copal bekend) komt uitsluitend van Agathis / 
alba. Hot smeltpunt ligt bij ongeveer 100° C. - 匕 

AGAVE, fam. Amaryllidaceae. Nanas sab rang -•：- 
(MAL.). Kruidachtige planten uit tropisch. Amerika, 
ingevoerd wegens de bruilebaarheid van de vezels inf1'--； do bladcren. De 
niet-bloeiende planten bestaan uit，.•〉C- ■' ' een bladroset van vleezige 
bladeren met een stekeli- r - . ,• 
gen rand. Uit oude planten komen dezeergrooto Li。％ ；, . blociwijzen, 
to voorschijn. Op Java worden in hoofd-. . ' 
zaak tweo soorten gekweekt n.l. AGAVE GANTA- 厂上 
Z/lRoxb. en AGAVE SISALANA Perr. (= Agave 
rigida var. sisalana.). Zio VEZELSTOFFEN. 
AGEL. Zie CORYPHA. CCQ…&；血,”衣八…点毕芹 
AGERATUM CONYZOIDES L. fam. CJompositao. . 【 
Tombak, Daoentombak (MAL.), Bdbadotan (SOEND.). ” J :;'提 < a； 

Kruidachtige plant met witte of blauw-violotto 七.y ；■>。 bloemhoofdjcs, 

overal als onkruid to vinden. De 匕; 
stork aromatische bladeren zijn een bekend yolks- 'A*.、
、. 
geneesmiddcl. c'-< ■' t-t.， ; / w" ,<_ ;.'r； ■- •:，了 O.--/. 

AGLAIA, plantcngeslacht derMeliaceae. Boomen met onevengevinde 
bladeren en kloiiio gele of witte bloemen in grooto wijdvertakte pluimen. 
Ver- - 
schillendo soorton van dit geslacht komen in Neder- landsch Indio in het 
wild voor. Van enkele is het hout zeer good als bouwhout bruikbaar, maar do 
boomen worden nog zelden a&ngeplant. 



18 AGLAIA ODORATA — AGRARISCHE WET. 

AGLAIA ODORATA Lour., fam. Meliaceae. Tjodan 
(SOEND.), Patjar tjina (MAL.). Heester of kleine boom met 
gevinde bladeren en gele bloemen, afkomstig van China 
en in Indie veel in de tuinen gekweekt. De kleine 
welriekende bloemen worden gaarne in het haar gestoken 
en tusschen kleederen gelegd. Bovendien worden ze door 
de Chineezen ge- bruikt om hun thee te aromatiseeren. 
Een afkooksel der bloemen is een verkoelend middel bij 
koorts; een af treksei der bladeren wordt aangewend bij 
veneri- scho ziekten. 

AGNI. In den ouden godsdienst der Indiers de God van 
het vuur. Zie HINDOEISME. 

AGNIETEN-EILANDEN. Groepen van kleine ko- 
raaleilanden in de Java-zee, ten N.W. van de baai van 
Batavia, tijdelijk bezocht door visschers en voor den 
klapperpluk. 

AGOENG of AGENG. Jav. woord, dat ,,groot" of 
„verheven,> beteekent en by de titels van som- xnige 
hooge personen gevoegd wordt en ook wel als bergnaam 
in gebruik is. Bekende personen, dien naam voerende, 
waren o.a.: Aboe'l Fatah, Sultan van Bantam, en Praboe 
Pandita Tjakra Koesoema, vorst van Mataram, die tijdcns 
het bestuur van Coen Batavia belegerde en in 1645 
overfeed. Zie JAVA. 

Onder de bergen van dien naam noemen wij: 
Goenoeng Agoeng, berg op den Noordweste- lijken 

uithoek van Bantam, in het Noorden uitloo- pende in de 
St. Nicolaaspunt en Zuidelijk samen- hangende met den 
Goenoeng Batoer. 

Goenoeng Agoeng, bergrug in de Preanger regent- 
schappen ten N.O. van den Goenoeng Goentoer, grootste 
hoogte ongeveer 2300 M. 

Goenoeng Agoeng (Bali). De. hoogste berg van Bali, 
ook Piek van Bali geheeten, een fraai regelmati- ge 
vulkaankegel, met een topkrater. Hij is 3200 M. hoog en 
door een smalle en diepe kloof gescheiden van den N.W. 
liggenden G. Batoer. (Zie aldaar). De steile, ingekerfde 
top is niet begroeid. 

AGOES. Zie BAGOES. 
AGRARISCH BESLUIT.Zie AGRARISCHE WET. 

AGRARISCH EIGENDOM. Zie AGRARISCHE 
WET. 

AGRARISCH REGLEMENT VOOR SUMATRA'S 
WESTKUST. Zie GROND (RECHTEN OP DEN) en 
OVEREENKOMSTEN. 

AGRARISCHE WET noemt men de wet van 9 April 
1870 Ind. Stb. 55, tot aanvulling van art. 62 R. R. Zij had 
ten doel eene oplossing te geven aan het toen bij 
xiitnemendheid belangrijke koloniale vraagstuk, op 
welke wijze aan de particu Here Industrie de gron- den te 
verschaffen, die zij noodig had, en tcvens regels te stellen 
ter handhaving en uitbrciding van de rechten, door de 
inlandsche bevolking op den grond uitgeoefend. Reeds in 
1862 was een door den Min. Uhlenbeck ontworpen wets-
ontwerp ingediend, dat den inlanders op Java de 
vergunning wildc schenken hunne gronden aan 
Europeanen te verhu- ren en de voorwaarden regelde, 
volgens welke inlanders als arbeiders gehuurd konden. 
worden. (Zie OVEREENKOMSTEN). Veel 
omvangrijker was het ontwerp cultuurwet van den Min. 
Fransen v. d. Puttc, dat aan de inlanders den eigendom 
van hunne gronden wilde toekennen (zie GROND. 
RECHTEN OP DEN _), aan hen de bevoegdheid wilde 
geven hunne gronden ook aan niet-inlanders te verhuren 
en de woeste gronden, aan den Staat behoo- rende, in 
erfpacht wilde afstaan. De basis van het geheele ontwerp 
was toekenning van. hetrecht van eigendom op den grond 
aan den inlander, die dezen in erfelijk individueel gebruik 
bezat. Doch tenge- 

volge van het aannemen van cen amcndemcnt in de 
zitting der 2do Kamer van 17 Mei 1866, waarbij, in stede 
van toekenning van grondeigendom aan den inlander, aan 
dezen slechts het erfelijk individueel gebruik werd 
gewaarborgd, werd het ontwerp inge- trokken. De 
Minister Myer diende een andcr ontwerp in, door zijnen 
opvolger Trakranen overgenomen, waarbij regels worden 
gcsteld voor do uitgifte van woeste gronden in erfpacht. 
Doch ook dit ontwerp werd ingetrokken na het aannemen 
van een amendement (26 Juni 1867), bcpalende dat 
ingeze- tenen van Ned. Indie, met inbegrip van inlanders 
en oostersche vreemdclingen, als erfpachters zouden 
kunnen optreden. 

De minister De Waal verdedigde de agrarische wet, 
welke 13 April 1869 bij de Tweedc Kamer in- kwam, en 
na eenigo wijzigingen door de beide ka- mers werd 
aangenomen. De naam, aan die wet gege- ven, is ontleend 
aan de Romcinsche „ leges agrariaen van Licinius Stola en 
de Gracchen, die het staatsdo- mcin onder de burgers 
wilden verdeelen; hij heeft dan ook inderdaad vooral 
betrekking op dat gedcel- te der wet, hetwelk regelt de 
uitgiftc van gronden (IN ERFPACHT)1) Wij handelen het 
eerst over het ge- deelte der wet, dat daarop betrekking 
heeft. 

De wet zelve bevat hieromtrent slechts zeer enke- le 
voorschriften, bepaalt nl. alleen dat, tot het domein van 
den lande behoorende, gronden in erfpacht zullen worden 
afgestaan voor niet langer dan 75 jaren, dat de G. G. 
zorgen. moet dat geencrlei afstand van grond inbreuk 
maakt op de rechten der ini. bevolking en dat bij 
algemeene verordening na- dere regels omtrent den 
afstand in erfpacht zullen worden gegeven. 

Voor JAVA EN M. zijn deze rcgels vervat in het z. g. 
AGRARISCH BESLUIT, Ind. Stb. 1870 no. 118 (toegel. in 
een brief van d. Min. v. Koi. Bijbl. Sts. Ct., le Kamer 
1870/71, p. 19), gewijzigd bij Ind. Stb. 1872. no. 116 
(Toel. Koi. verslag 1872. Lt. N.); 1874no. 78; 1877 nos. 
196 en 270; 1888 no. 78; 1893 no. 151; 1895 no. 199; 
1896 no. 140; 1904 no. 325 cn 1912 no. 235. Als 
algemeen beginsel is daarbij aangenomen dat alle grond, 
waarop niet door anderen rccht van eigendom is bewezen, 
domein van den staat is. 

De uitgifte in erfpacht van grond op J. cn M. kan 
geschieden, hetzij op initiatief van het Gouvt., hetzij op 
aanvrage van particulieren. 

Is het eerste het geval dan worden gronden, voor 
uitgifte in erfpacht vatbaar en geschikt, van Gouvts wegc 
beschreven en in kaart go brae ht en bij pcrccelen van 
omstreeks 500 bouws aangeboden ter openbare 
mededinging. Door eene commiasie, benoemd door het 
hoofd van gew. best, en uit een Eur. en ini. amb- tenaar 
saniengesteld, wordt nagegaan, welke gronden ter uitgifte 
geschikt zijn, cn welke daarvun in verband met do onder 
te noemen bepalingen moctcn worden uitgezonderd. Zij 
onderzockt tevens welke minimum-pachtsom 1 2) 
gevraagd moct worden, ver- 

1) Van do hieronder bedoeldo erfpacht van do- 
mein grond onderscheide men wel andere — terccht 
of ten onrechto — met den naam “erfpacht''be- titeldo 
rechten. Zio de verwijzingcn onder ERF- PACHT. 

2) Dit minimum was oorspronkelijk bepaald op / 
1—/ 5 per bouw, naar mate van de gesteld- heid en 
ligging. Tegen dit bedrag werden echter spoedig 
bedenkingen geopperd, in verband met de bezwaren, 
met welke de landbouw te kam- pen heeft en wegens 
de willekeur, bij eene zoo groote spedruimte 
onvermijdelijk. Met het oog 
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vaardigt ecne schotskaart van de aanwczigc gron- den, 
die zij verdeclt in zoovcel mogolijk den gcheel 
uitmakende perceelen van ongev. 500 bouws en brengt 
van dit alles verslag uit, waardoor het h. v. g. b. in staat 
wordt gestcld do noodige voorstcllcn te doen. Daarna 
worden de landcn opgemeten, beschre- ven cn in kaart 
gcbracht, en als tot de aanbieding door de Regeering 
besloten is, eene openbaro uitbe- steding gehouden. Ten 
eindc belanghebbcnden in de gelogenhcid te stcllcn, 
hunne bezwaren tegen de uit- gifte in to brengen, wordt 
in de naaste dorpen bekend gemaakt, dat het voomemen 
bestaat tot het ver- pachten dergronden. De uitbesteding 
geschiedthetzij door inschrijving voor eene pachtsom, 
(canon), jaar- lijks per bouw te betalen en die boven het 
genoemde minimum moot zijn, do ch eerst ingaat met het 
zesde jaar na dat, waarin de inschrijving van het 
erfpachtsrecht in de daarvoor bestemde openbare 
registers heeft plaats geliad, hetzij door inschrijving voor 
zoodanige pachtsom, benevens eene bijzondere storting 
in 's lands kas, ter vcrgoediiig van op de gronden 
mogelijk reeds aanwezige aanplantingen, ge- bouwen 
cnz., to botalen, als niet anders bcpaald is, voor de 
inschrijving. Binnen 66n maand na de slui- ting der 
inschrijving wijst de Gouv. Gen. de erfpacht toe of 
weigert die, telkens bij een met redenen om- klccd 
besluit. Hij, aan wicn de erfpacht is toegewe- zen moet, 
op straffe van intrekkiiig der toewijzmg, het be drag tier 
kosten voor het opmeten, beschrijven en in kaart brengen 
van den grond in's lands kas storten. 

Uitgiftc in erfpacht van woesten grond op aan- 7rage 
van particulieren, kan alleen plaats hebben ten aenzicn 
van: a. niet reeds van Gouvts. wege opg,?jnr ten grond, 
b. grond, die welis waar reeds van Gouvt.-.wege is 
opgemeten, maar in de eerste jaar niet voor openbare 
aanbieding bestemd is, <•. grciid, welks openbare 
aanbieding vruchteloos 

Is； het algcmecn geeft de Rcgeering er de voorkeur 
aan de gronden in het openbaar aan tc bieden, met hM 
oog op de nieerdere kans, akdan eene hoogcre pachtsom 
tc vcrkrijgen (vergclijk de rede van den Minister De 
AVaal Malefijt bij het begi'ootings- <lcbat in de He 
Kamer van 22 November 1912, 功 i!. lie K. 1912/13 biz. 
777). Nicttemin komt //.r.d；：Mibicding feitelijk zelden 
voor en 

Hi-Il ufpacht nagonoeg steeds op aanvrago J； ij 
aanvrago moeten de gronden van- <Jc aanvragers zijn 
opgemeten cn in kaart ge- LrarJit, of de daarvoor reeds 
gemaakte kosten aan Jict (louvt. worden teruggeven, en 
moct de aan- vragcr aannemen jaarlijks eene pachtsom tc 
betalen bovi-n het vroegcr vcrmeldo minimum, c. q. ver- 
meerderd mot de straks genoemde vergoeding voor 
aanplantingen, gebouwen etc. Ook in dit gcval wordt 
door do commissic een onderzoek ingcsteld en cono 
schotskaart vervaardigd, terwijl het aanzoek ook 

op de toenmaligo slcchto tijdcn word in 1877 als norm 
voor zeer goede gronden / 2.50 a / 3.—- per bouw, 
voor minder bevoorrechte streken / 1.—初 / 1.50 p. b. 
gcstcld; in 1894 is de Rcgeering weder tot het 
minimum van /1—/ 5 teruggekeerd. Wan- neer slcchto 
of zeer middelmatige gronden worden gevraagd voor 
het vormen van grenzen, voor wei- den enz., kan tot / 
0.50 worden gegaan, welk bedrag verhoogd kan 
worden als aan de gronden later eeno andere 
bestemming wordt gegeven. In byzondero gevallen — 
zio beneden — wordt nog beneden dit minimum 
gegaan. 

in de naasto desa's moet worden bekend gemaakt. Op 
het verzoek wordt binnen drie maanden beslist, door 
den Directeur van Binnenlandsch bestuur indicn de 
aanvraag op grond van wettelijke bepa- lingen moct 
worden afgewezen, in a.He andere gevallen door den 
Gouvemeur-Generaal. 
Zie verder omtrent de wijze van uitvoermg der 

bepalingen op de uitgifte van gronden Ind. Stb. 1904 
no. 304 en 1909 no. 311 alsmedc bijbL 3864, 4767, 
5270, 5442 en 7079. . ' 

Ter handhaving van de rechten van het Gouvt. [b 专
，

> 
mogen niet worden uitgegeven: Gouvts. 匕打 
nen, djati- en andere bosschen, de laatste voor zoo- . ■- Q 
ver zij onder geregeld beheer zijn gebracht (zie V''' " 
BOSCHWEZEN) cn evenmin gronden, gelegen in 由"仁； 
door de Koningin aan te wijzen streken, die beschik-匕队乂会 3-~匕' 
baar moeten blijven voor de Gouvts. koffie-cultuur. g 
(Hierbij zij intusschen aangetcekend dat, in verband 
met de opheffing by de wef in Ind. Stb. 1915 no. 
van de Gouvts. koffiecultuur, bij een K. B. van 15 
Juli 1916 no. 47 de z. g. groote koffiereserve op f . 
Java is ingetrokken.) Gronden, voor openbare mark-/ 
ten afgezonderd, of voor den openbaren dienst' / ■：, j 八 , 5 
bestemd, mogen evenmin worden uitgegeven. Wan- \ .y '；'/ 0/ 
neer derden recht op gronden hebben, mag zonder ，~ ‘ / 

 

hunne toestemming daarover niet worden beschikt, 
terwijl gronden, naar de instellingen der inlanders 
als gewijd beschouwd, niet mogen worden afgestaan. 

Erfpachters kunnen alleen zijn Nederlandsche 
onderdanen, ingezetenen van Nederland of van 
Ned.-Indie en vennootschappen van koophandel in 
Ned. of Ned.-Indio gevestigd. Voorlandsdienaren gel- 
den met opzicht tot de erfpacht de bepalingen, die 
voor hen zijn vastgesteld betreffende do deelneming 
in ondeniemingen van landbouw en nijverheid. De 
rechten en verplichtingen van den erfpachter wor- 
den, onafhankelijk van den landaard der erfpachters, 
behoudens bijzondere bepalingen hoofdzakelijk neer- 
gelegd in Ind. Stb. 1913 n°. 699, dat het tevoren te de- 
zen opzichte geldende en herhaaldelijkgewij zigde Ind 
Stb. 1872 no. 237a heeft vervangen, beheerscht door 
de voorschriften van het Burg. Wetb. voorIndie; hij 
mag echter ten eigen gebruike af- of uitgravingen 
doen van steen, klei of andere soortgelijke tot het erf 
behoorende grondspecien, welko niet het voorwerp 
zijn van eigenlijk gezegde mijnontginning. De delf- 
stoffen bevattendo ondergrond toch is niet in de erf- 
pacht begrepen; do erfpachter moet de ont ginning 
daarvan door andcren gedoogen (zie MIJNBOUW). 
Over boomcn en gowassen, al of niet door hem zelf 
aangoplant, heoft de erfpachter de vrije beschikking, 
tenzij uitdrukkelijk anders is bcpaald. Voor het aan« 
leggea van waterleidingen of het gebruik van be- 
st aando leidingen of stroomen moet do erfpachter 
do vergunning van den G. G. hobben, die daaraan 
voorschriften ten algemcencn nutto kan verbinden. 
By de iiitoefening van zijn recht is do erfpachter on、 
derworpen aan de bestaaude of intevoeren algemeene 
bclastingen, mot dien verstande dat de verponding 
niet geheven wordt gedurendo het jaar, waarin de 
inschrijving van het erfpachtsrecht heeft plaats ge- 
had en do volgende 10 jaren. Deze laatsto bepaling^ 
dio in 1888 is vastgesteld, word gemaakt om de on、 
dememers, die zeer onder do toen heorschende land* 
bouwerisis leden, eenigszins te gemoet te komen. 
Tegelijkertijd werden zij vrijgcsteld van het hoofd- geld, 
dat vi-ocger van hen gevorderd word voor elken 
werkbaren man, die op hunno londen verblijf hield en in 
do termen viel om heorendiensten te verrich- 
ten. Daarcntogen werd do op do erfpaohtslanden 
gevestigde bevolking van alle heerendiensten vrjj- 
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gesteld, behoudens die, gevorderd in het belang der 
openbare veiligheid, of tijdelijk tot wering van rampen van 
hooger hand of tot afwending van algemeen gevaar. 
Niettegenst-aande do afschaffing van het hoofdgeld is 
deze vriistelling gehandhaafd. Do erf- pachter heeft het 
recht op zijne gronden de produc- ten aan. to kweeken dio 
hij zelf verkiest, met uit- Eondering van de papaver, en dit 
ter handhaving van het opium-monopoKc van den Staat. 
Zoutaan- m&ak is hem eveneens verbodcn. Ten einde 
bena- deeling van do belangen der schatkist tegen te gaan, 
kan de G. G. de teelt van koffie verbieden op gronden, 
wier Jigging binnen een bij ordonnantie vast te stellen 
afstand van Gouvts. koffieplantingen geble- ken is 
aanleiding te geven tot het onttrekken van koffie uit 
Gouvts. plantingen aan de verplichte levering (zie echter 
boven en voorts onder KOFFIE- CULTUUB. GOUVTS —
), zonder dat dit kan be- let worden door maatregelen van 
overheidswege 'te nemen of te bedingen. In 1913 werd van 
die bevoegdheid gebruik gemaakt voor 5 perceelen in de 
Preanger regentschappen. 

Gronden, vroeger door het Gouvt. in huur uit- gegeven, 
kunnen aan de huurders op hun verzoek in. crfpacht 
worden afgestaan, mits dit voordeelig voor den lande is en 
geene algemeene belangen zich er tegen verzetten. Van. 
deze gronden heeft echter geene vrijstelling van pachtsom 
noch van verpon- ding gedurende de eerste jaren plaats, 
daar beide diencn ter vervanging der tot dien tijd betaalde 
huur. 

Gronden, niet grooter dan 50 bouws, kunnen voor 
kleine landgoederen of buitenverblijven in erfpacht 
worden afgestaan tegen betaling eener pachtsom, 
gelijkstaande aan het hoogste bedrag der landrente of der 
belasting, die deze vervangt. • 

Voorts kunnen ten behoeve van den kleinen land- en 
tuinbouw, uit te ocfenen'door minvermogen- de 
Europeanen of met hen gelijkgestelden, op aan- vraag 
gronden in erfpacht worden afgestaan volgens regelcn 
vastgesteld bij kroonordonnantio opgenomen in Ind. Stb. 
1904： no. 326 jo 1905 no. 153 en 1908 no. 263. Volgens 
die regelen worden gronden met inbe- grip van door 
inlanders ontgonnene of als gemeene weiden of uit 
anderen hoofde tot de dorpen behoo- rende, mils de 
inlandsche rechthebbenden die, met prijsgeving hunner 
rechten, vrijwillig hebben ver- laten, voor het genoemde 
doel in erfpacht uitgegeven tot een uitgestrektheid van ten 
hoogste 10, in bij- zondere gevallen 25, bouw en voor ten 
hoogste 25 jaar, welke termijn echter verlengd kan 
worden. Aan hen, die zoodanige erfpacht hebben 
verkregen, kan van landswege geldelijke bijstand worden 
verstrekt ten behoeve van landbouw- of tuiriLouwhoeven 
in den vorm van grondbouw- of bedrijfscrediet, (vergel. 
Bijbl. 6050, 6787 en 7503). Kolonisaticcommissies 
kunnen worden ingesteld ter bevordering en onder- 
steuning van het bedrijf, alsmcde tot uitoefening van 
toezicht op het gebruik van verstrekte golden en de 
nakoming van de op den erfpachter rustende 
verplichtingen. 

Eindelijk is bij Ind. Stb. 1893, no. 151 de gelegen- 
heid geopend kleine eilanden, tot Java en Maxloera 
behoorende, in erfpacht te verkrijgen zonder ze eerst te 
doen opmeten en in kaart brengen. Wanneer de G. G. 
geheele of gedeeltelijke ontheffing verleent van de 
verplichting tot opmeting, stelt hij den canon vast cp een 
bepaald bedrag, naar gelang van de geschatte oppervlakte, 
en waarop latere meting geen invloed uitoefent. 

In de bovengemelde bijzondere regelen betreffen- de 
de rechten en verplichtingen van den erfpachter 

opgenomen in Ind. Stb. 1913 no. 699, zijn bijzondere 
bepalingen. opgenomen botreffende a. boloop van boe- te 
wegens niet-betaHng van den canon; b. overdracht van 
erfpachtsrechten; c. prijsgeving van crfpachts- recht d. 
vervallenverklaring van dit recht; vooral ten aanzien van 
do onderwerpen genoemd. onder &, c en d is belangrijko 
afwijkiiig van do bepalingen van het Burgerlijk Wetbock 
op te merken. 

Wat de overdracht van erfpachtsrechten betreft, deze 
is, voor zoover althans de verplichting tot betaling van 
pachtschat reeds is ingegaan, alleen mogelijk op 
voorwaardo dat of zij is voorafgegaan door voldoening 
van al hetgeen den Lande tockomt aan pachtschat 
berekend tot het einde van het jaar waarin ze geschiedt en 
van eventueel verschuldigde boeten wegens niet betaling 
der pachtschat, of de Directeur van Binnenlandsch 
bestuur vergunning tot overdracht heeft verleend. 

De erfpachters kunnen hunne rechten p r ij s g e- v e n, 
mits met toestemming van den Gouverneur- generaal of 
van do door Hem daartoe bevoegd ver- klaarde autoriteit; 
deze prijsgeving heeft echter eerst rechtsgevolg van af het 
oogenblik der beteekening van den inhoud der daarvan op 
te maken notarieelo akten aan het betrokken hoofd van 
gewestelijk bestuur, dat daarvan. kennis geeft aan den 
ambte- naar belast met de in- en overschrijving van vast© 
goederen en aan den Directeur van, Binnenlandsch 
bestuur. 

Behalve de vervallenverklaring bij rechterlijk vonnis, 
als bcdoeld in artikel 733 B.W., kent de ordonnantie nog 
eene eenzijdigo adminis- tratieve vervallenverklaring bij 
Gouvemcments-be- sluit op grond van niet voldoening 
van de pachtschat over drie jaren; zij mod worden 
voorafgegaan door beteekening van het daartoe bestaande 
voor- nemen, waarna do erfpachter nog drie maanden tijd 
heeft om aan zijno verplichtingen te voldocn; na 
beteekening van het besluit moet binnen acht dagen 
ontruiming plaats hebben, waartoo zoo noodig met den 
sterken arm kan worden gedwongen. 

Op dezelfde wijze kan vervallenverklaring plaats 
hebben voor zoover niet voldaan is 一 ter uituluitcii- de 
beoordeeling van den Gouverncur-Gcneraal 一 aan het 
eventueel gemaakt beding, dat do in erfpacht 
afgestanegrond binneneen. bepaaldcn termijn in cultuur 
moest zijn gcbracht. 

Bijzondere vcrmelding verdient nog do rcgcling 
omtrent de verplichting tot betaling van den canon. Nadat 
bij arrest van het Hooggo- rechtshof van 3 Mei 1900, (T. 
Het Recht in Ned.- Indiii LXXIV biz. 445) en wederorn 
bij arresten van 7 Juli 1904 en 2 Maart 1905 (T. LXXXIII 
biz. 99 en LXXXIV, biz. 411) het zakelijk karakter van 
den canon was vastgesteld, vvaarvan het gevolg is a. dat 
de betalingsplicht rust niet op ecn bepaalden persoon 
maar op den erfpachter als zoodanig en bij overdraclit van 
het erfpachtsrecht die plicht, ook voor zoover betreft do 
reeds verschenen pachtpen- ningen, op den nieuwen 
erfpachter overgaat, b. dat de canon alleen op het 
erfpachtsrecht kan verhaald worden en dus bij tenietgang 
van dit recht het object, waarop het verhaal kon plaats 
hebben, is ver- dwenen (zie over deze gevolgen van de 
aangenomen leer het opstel van MR. P. H. FROMBEHG in 
T. LXXXVII biz. 1), mcende de wetgever maatregelen te 
moeten nemen, ten einde het Land te vrijwaren voor de 
nadeelige gevolgen, die daaruit kondon voort- vloeien. 
Bij Ind. Stb. 1905 no. 574 werd daartoe een nieuw 
voorschrift in Ind. Stb. 1872 no. 273a inge- voegd,dat 
sedert.kennelijk mede naar aanleiding van 
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mr. Fromberg's opvattingengewijzigd, thans is opge-
nomen in art. 11 van Ind. Stb. 1913 no. 699. Volgens (lit 
artikel wordt de erfpachtcr, ook persoonlijk, aan- 
sprakelijk gesteldvoor do betalingvan canon en even- tueel 
verbeurde boete met bepaling, datdie aanspra- kelijkheid 
blijft bestaan na overdracht, vervallen- verklaring of 
prijsgeving met de bijvoeging dat, in geval van overdracht, 
ook de nieuwe erfpachter, en dezo wedor ook persoonlijk, 
voor die betaling aan- sprakelijk is. 

De bepalingen van Ind .Stb. 1913 n<> 699 zijnniet van 
toepassing op de gronden voor kleinen land- en tuin- bouw 
afgestaan, bedoeld in het bovengemeldo Ind. Stb. 1904 no. 
326. Echter is bij Ind. Stb. 1910 no. 546 bepaald, dat ook 
de erfpachtsrcchten op die gronden niet kunnen worden 
prijsgegeven dan met toestem- ming van den Gouvemeur- 
Generaal of de door Hem daartoe bevoegdverklaarde 
autoriteit, terwijl eerst- gemeld Stb. zelf bijzondere 
bepalingen bevat omtrent eenzijdige, administratieve 
vervallenverklaring. 

Wat de Gouvemementslanden in de BUITEN- 
BEZITT1NGEN betreft, is eveneens allereerst melding te 
maken van de bepaHngen betreffende de DOM 

EINVERKLARING . Nadat voor het eiland Sumatra ecne 
afzonderlijke bepaling daaromtrent was uitgevaardigd bij 
Ind. Stb. 1894 no. 94f (gchandhaafd in Ind. Stb. 1914 no. 
367 waarover beneden), werd daarop voor alle bezittingen 
buiten Java en Madoera, bij Ind. Stb. 1875no. 199ade 
bovengemclde bepaling van het Agrarisch besluit,volgens 
hetwelk alle grond, waarop niet door anderen recht van 
eigendom wordt bcwczen, domein van den Staat is, van 
toepassing verklaard. Voor de gewesten Menado en Z. en 
0. afd. v. Borneo werden afzonderlijke verordeningen 
,^astgesicld. bij resp. Ind. Stb. 1877 no. 55 en Ind. Stb. 
1888 no. 58 in welke beide, conform de vroegere rcgeJing 
voor Sumatra, is bepaald dat alle woeste gronden binnen 
die gewesten tot het staatsdomein behooren, voorzoover 
daarop door leden dcr in- heemsche bcvolking geen aan 
het ontginningsrecht ontleendc rcchten worden 
uitgeoefend. 

Terwijl tevoren bij verschillcnde verordeningen voor 
elk gewest afzonderlijk do uitgifte van domein- gronden 
was gcregeld, is bij de Erlpachtsordonnantie voor de 
HuitenbeziUinge.ii opgenomen in Ind. Stb. 1914 no. 367, 
een algemceno rcgeling daaromtrent tot btand gckomoi, 
waarbij de vroegere afzonder- lijkc gewiistclijkc 
rcgelingen alsmedo cenigo alge- meene bepalingen ver vat 
in Ind. Stb. 1911 no. 264 zijn ingetrokken en het 
onderwerp voor do Bui- tenbezittingen op gelijken voct is 
gcrcgcld als voor Java en Mado era; do oude regelingcn 
blijven van kracht voor zoover aangaat do tevoron 
verlcendo crfpachtsrechten. 

De voor Java en Madoera gcldende bepalingen, daar 
opgenomen a. in het Agrarisch besluit, b. in Ind. Stb. 1913 
n° 699, zijn hicr, v. z. v. noodig, in eeno en dezelfde 
verordening samengovat. 

Do beide regelingcn ——dio voor Java on Madoera 
eoncr, en dio voor do Buitenbozittingcn andorzijds —
verschillcn hoofdzakelijk enkel in de volgende opzichten. 

Terwijl op J. en M. van de uitgifte in orfpacht uit- 
gcsloten zijn „gronden waarop anderen recht heb- ben, 
indien zij ongenegen zijn zich van hun recht te ontdoen", 
betreft deze uitsluiting voor do Buiton- bezittingen alle 
“gronden, waarop anderen een zake- lijk of persoonlijk 
recht hebben". Uitsluitingen met i hot oog op 
Gouvernements koffiecultuur waren natuurlijk daar niet 
noodig. ' 

Allcen die personen of vennootschappen van 
koophandel kunnen als erfpachtcrs optreden, welke of in 
Nedcrlandsch-Indie gevestigd zijn of aldaar be- hoorlijk 
zijn vertegenwoordigd. 

Aanbieding van gronden van landswcge heeft in do 
Buitenbezittingen niet plaats: erfpacht kan dus enkel op 
aanvraag worden verleend. 

Overlegging van meetbrieven is niet verplicht; 
ontbreken deze, dan wordt de canon geschat op een vast 
bedrag berekend naar de geschatte oppervlakte,. en indien 
zich grensgeschillen voordoen, dan worden deze beslist 
door hot hoofd van gewestelijk bestuur met beroep op den 
Gouvemeur-Generaal. 

Het voorschrift van art. 18 Agrarisch besluit (erfpacht 
van grond bestemd voor kleine landgoederen of 
buitenverblijven) is niet overgenomen, evenmin de 
omzetting van huurovereenkomsten in erfpacht, terwijl de 
bijzondere bepaling van Ind. Stb. 1893 no. 151, 
betreffende erfpacht op eilanden, uit den aard der zaak 
voor de Buitenbezittingen niet noodig waa, nu de 
verplichting tot opmaking van een meetbriei niet bestaat. 

Ook voor de Buitenbezittingen gelden. de boven- 
vermelde bepalingen omtrent uitgifte van gronden voor 
KLEINEN LAND- EN TUINBOUW, die echter tot voor kort nog 
geen toepassing vonden. Eerat in den laatsten tijd kwam 
deze een paar maal voor; zie hierna. Regelen in acht te 
nemen bij aanvraag in erfpacht in de Buitenbezittingen 
zijn te vinden in Ind. Stb. 1911 no. 265, gowijzigd bij 
1913 no. 353 en 1914 no. 463; vergel. verder bij bl. 
5032,5218,5670 en 7528. 

Bij K. B. opgenomen in Ind. Stb. 1912 no. 362 zijn 
voorts bijzondcro bepalingen in het leven geroepen 
omtrent toekenning van worraziz； tot het verkrijgen van 
erfpachtsrecht in de BB. In verband met de omstan- 
digheid dat zich in den laatsten tijd bij kapitaalkrach- tige 
Ncderlanders een neiging had geopenbaard om op 
uitgebreide schaal woeste gronden in de Buiten- 
bezittingen voor eigen rekening of voor die van der- den 
in ontginning te brengen, welk streven, in het belang der 
ontwikkeling van de Buitenbezittingen, naar het o ordeel 
der regeering, bevorderd diende te worden door de 
aanvragen niet te binden aan het tot dusver geldend 
maximum van 5000 bouw voor- aldaar uit te geven 
erfpachtsperceelen, en hen tevens te beschermen tegen 
landspeculanten, werden bij voormeldcn algemcenen 
maatregel bepalingen omtrent dit onderwerp in het leven 
geroepen, (K. V. 1912, Koi. 104). Voorrang wordt 
verkregen krachtens door den Gouvemeur-Generaal, in 
overeenstemming met don Raad van Indie, vorleendo 
vergunning tot landexploratie, welko verleend kan 
worden aan Ne- derlandscho onderdanen alsmede aan in 
Nederland of Nederlandsch-Indie gevestigde 
handelsvennoot* schappen, wolkcr bestuurders en 
commissarisaen of beheerendo vennooten alien 
Nederlandsch onder- daan zija. Voor die vergunning tot 
landexploratie> welko gegeven kan worden voor 
terreinen van niet meer dan ongeveer 50.000 bouw, moet 
een. vast recht worden betaaid van 2 cents per bouw on 
per maand. (Zie omtrent do inning daarvan Ind. Stb. 1912 
no. 503). De voorrang duurt ten hoogste drio jaar met dien 
verstando dat, wordt do grond. waarvoor hij is gegevon, 
door een derde in erfpacht aangevraagd, de houder der 
vergunning tot land* exploratie, binnen een door het 
hoofd vangewestelijk bestuur te bepalen tormijn van 
tenminste G maan- den, zal hebben te beslissen of hij van 
de preferentie gebr uik wil maken en, zoo ja, zelf erfpacht 
zal hebben aan te vragen. 
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Behalve bepalingen omtrent intrekking der ver-
gunning tot landexploratie, bevat de hier bedoolde 
algemeene maatregel nog bijzondere voorschriften 
omtrent het, tengevolge van uitoefening van het aan die 
vergunning verbonden. recht van voorrang, ver- leende 
erfpachtsrecht en wel wat aang&at: a. de mogelijklicid 
van vervallenverklaring (zie hierom- trent verder de 
ordonnantie opgenomen in Ind. Stb. 1912 no. 502—, 
welker inhoud in hoofdzaak met de boven reeds 
beschreven voorschriften overeenkomt) en b. de 
aanwijzing van hen, aan wie overdracht van het recht mag 
gesohieden. Deze laatste bepaling geldt ook voor 
erfpachtsrechten van hen, aan wie reeds voor do 
inwerkingtreding van. het besluit ge- lijke 
tegemootkoming (voorrang) was verlcend. 

In het Koloniaal verslag wordexi elk jaar statisti- sche 
overzichten opgenomen bctreffende a. op Java en 
Madoera, b. in de Buitenbezittingcn verleende 
erfpachtarechten. Aan het eindo van het jaar 1913 warcn 
op Java 671.348 bouw verdeeld over 3118 per- ,ceelen, in 
de Buitenbezittingen S22.069.2 bouw ver- deeld over 502 
perceclen in erfpacht toegewezen en aanvaard. Wat Java 
bctreft, waxen hierbij nog te tellen 34.809 bouw, verdeeld 
over 80 perceelen, die voor de erfpacht was verleend, 
reeds in huur wa- ren uitgegeven. Het grootst aantal 
erfpachtspercee- len is, wat Java betreft, gelegen in de 
Preanger regentschappen (1161 + 18, te zamen 
omvattende 252.953 + 8361 = 262.314 bouw). Hierop 
volgcn de gewesten Besoeki en Pasoeroean; het kleinste 
aantal perceelen ligt in Rembang (3 met 269 bouw). In de 
Buitenbezittingen bevat ten de Lampongschc dis- tricten 
het grootst aantal perceelen (146) met totaal 457.952 
bouw; daarop volgen Palembang, Suma- tra*s Westkust 
en de Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo. Geen 
erfpachtsperceelen zijn to vinden in Madoera, Banka, Bali 
en Lombok, Timor en Riouw en natuurlijk in de geheel 
uifc zelfbesturende landschappgen gevormde gewesten 
Soerakarta, Djokjakarta en Ternate. 

Voor kleinen land- en tuinbouw waren alleen. op Java 
tot einde 1913 aanvaard 142 perceelen. omvat- tende 1163 
bouw, terwijl nog 1029 bouw waren toe- gezegd of 
afgestaan maar niet of nog niet aanvaard. In de 
Buitenbezittingen kwam deze vorm van erfpacht nog niet 
voor. Intusschen zijn in. 1913 eon paar perceelen in de 
residentien Lampongsche dis- tricten en Menado 
toegezegd. 

De CANON bedraagt op Java meerendeeh voor nieuw 
afgestane perceelen een. bedrag van / 1.50— f 7.50 per 
bouw. Echter werd die voor 17 van de 42 in 1913 
aanvaarde perceelen bcpaald op / 1.— 

In de Buitenbezittingen werd in 1888 door de 
Begeering als beginsel aangenomen slechts bij uit- 
zondering den canon lager te stellen dan / 1,一 per bouw, 
tenzij het streken geldt, waarvoor een lager bed rag 
vooralsnog aanbeveling verdient tot aan- xnoedi^ng van 
de vestiging eener particuliere land- bouwnijverheid. 
Gebruik makend van de bevoegd.- heid om 
uitzonderingen toe te laten, wordt niet zdden zelfs tot 
/0.25 per bouw afgedaald. Zelfs werd in 1913 aan „de 
Vereeniging der Paters Ca- puc 日 nen" een perceel in de 
Westerafdeeling van Borneo afgestaan tegen een canon 
van / 0.10 per bouw, welk bedrag mede bctaald wordt 
voor een perceel in de Z. en O. afd. van Borneo. 

Een ander gedeelte der AGR. WET _ lid 5 en 6 van 
art. 62 R.R. — heeft betrekking op de rechlen, door de ini. 
bevolking op Juire gronden uitgeoefend en bepaalt dat 
deze door geenerlei afstand van grond 

van Gouvts wege mogen wordon geschonden alsmcde dat 
over gronden, door inlanders voor eigen gobruik 
ontgonnen of als gemeene woido of uit eonigen anderen 
hoofde tot de dorpen behoorende, door den G. G. niet 
beschikt wordt dan ten algomeene nutte en ten behoeve 
van de op hoog gezag inge- voerde cultures, in beide 
gevallen tegen behoor- lijko schadeloosstelling. Zie 
daarover ONTEIGE- NING en CULTUURSTELSEL. 

De vierdc bepaling der agr. wet — lid 7 van art. 62 R. 
R. — geeft den inlander, die gronden in erfelijk 
individueel gebruik bezit, gelegenheid cen nieuw recht te 
verkrygen, den zoogen. AGR. EIGENDOM. [Zie GROND 
(RECHTEN OP DEN—), CONVERSIE]. Deze 
eigendom geeft, zie artikel 4 van het Agrarisch besluit, 
gewijzigd bij Ind. Stb. 1872 no. 116, evenals het 
eigendomsrecht volgens het B. W., den inlander het vrije 
genot en de vrije beschikkingsbevoegdheid over den 
grond, maar is aan zekere beperkingen on- derworpen 
waarover bencden nader. De inlaiidcr, die dezen 
eigendom verkrijgt, is dan ook ter zake niet onderworpen 
aan de bepalingen van het B. W. Of- en in hoeverre dit het 
geval is met niet-inlanders, op wio zijn eigendomsrecht 
mocht zijn o vergegaan, lost het Besluit zelf niet 
uitdrukkelijk op; hierover echter beneden nader. Om de 
hier bcdoelde beperkingen wordt dat recht gewoonlijk, in 
tcgenstelling met het eigendomsrecht volgens het B. 
Wctb., met een afzonderlijken naam on wel dien van 
agrarischen eigendom aangeduid. Voor den overgang van 
individueel gebruilisrecht in agr. eigendom (zoogen. 
conversie in agr. eigendom), zyn regels gcsteld bij Ind. 
Stb. 1872 no. 117 (Vgl. Bijl. Koi. versl. 1872 Lt. O)., 
gewijzigd bij Ind. Stb. 1897 no. 234, terwijl regclen 
omtrent de wijze van in- en ovcrschrijving van dezen 
eigendom en van het inschrijven van hy- potheekop in 
dien eigendom verkregen gronden zijn vastgesteld bij Ind. 
Stb. 1873, no. 38,1881,no. 52., gewijzigd bij 1886, no, 
53.1903 no. 225,1907 no. 98,1908 no. 678en 1912no.464, 
Bijbl. 3011.3321.3947. 4507. Zij gelden alleen voor Java 
on M. De ini., die grond in erfelijk individueel bezit mcent 
te hob ben cn dozen in eigendom wcnschttc vcrkrijgcn, 
moot daartoo cen verzoek indicnen bij den. voorzittcr van 
den landraad met ovcrleggbjg van een meetbrief, en waar 
geon landrcnte wordt gcheven van een taxatie-brief. Bij 
zijn verzoek, dat mondcling kan worden. ingediend, geeft 
hij den naam op, dien Jiij voert en dien, we Ikon hij als 
kind heeft gedragen (Zie NAAMGEVING) cn verklaart 
dat hij rcchtmatig bezittcr is, terwijl hij de noodige 
inlichtingen verschaft omtrent de grondon die hij bezit, en 
den tijd cn de wijze van zijn bezit. De voorzitter vaardigt 
nu een bevchchrift uit, waarin bij gelast dat het aanzock 
in de betrokken desa zai worden bekend gemaakt, 
tcncindc belanghcbben- den zich kunnen verzetten tegen 
de bewering van den ini., dat hij bezitter diet gronden is. 
De bekend- niaking geschicdt door Diiddcl van 
aanplakking cn mondelingc bekendmaking in de landstaal 
door een ambtenaar, daartoe aangewezen door het hoofd 
van plaatselijk bestuur, liefat van betrekkelijk hoogen 
rang, opdat zijne komst in de desa opzien zal baren. 
Verzct tegen de bowering van den aanvrager kan binnen 
den termijn van drie maanden door iedereen bij den met 
de bekendmaking belasten ambtenaar of bij den griffier 
van den landraad worden ingebracht; het is zelfs de plicht 
van den ambt. bij het binnenl. bestuur om de aanvraag te 
onderzoeken cn bij twij- fel verzet aan te teekenen, met 
name als de gronden der desa communaal zijn of als de 
aanvrager een desahoofd is. De landraad beslist 
naeenonderzoek, 
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geheel ovcrconkomstig de burger 町 kc proccsregelen 
van het Inlandsch Reglcmcnt, omtrent do al of niet 
gegrondheid van het vcrzet.Wordt dit ongegrond ver- 
klaard of werd in het geheel geen verzet aangetee- kend, 
dan wijst do landraad bij vonnis het verzoek toe, van 
wclkvonnis binncn acht dagcn ccn authontiek afschrift 
wordt gegeven aan het h. v. pl. bestuur. Het vonnis wordt 
nu openbaar gemaakt op dczelfdo wijzo als waarop do 
bekendmaking gcschieddo van het verzoek, waama 
andermaal gedurendo drie maanden gelegenheid bestaat 
om tegen het vonnis van toewij zing vcrzct te docn echtcr 
alleen voor hen die niet reeds verzet deden, of op wier 
verzet nog geen recht is gedaan of wier nader verzet 
berust op nieuwo middelcn. 
Wordt geen nicuw verzet gedaan of dit ongegrond 
vcrklaard, dan wordt weder mededeeling gedaan aan het 
lioofd van plaatselijk bestuur, die nu het noodige vcrricht 
om, namens den Gouvemeur-Gcne- raal den eigendom 
aan den verzoeker af to staan en nu den dag en het uur 
voor de overdracht van eigendom bcpaalt. Op dien tijd 
verklaart deze ambt. dat het Gouvt. den eigendom aan 
den betrok- ken ini. overdraagt; daarvan wordt een 
schriftelijke acte opgemaakt voor den voorzitter van den 
landraad bijgcstaan door zijn griffier. Alics, wat op deze 
ovordracht betrekking heeft, is zoo goedkoop moge- lijk 
gesteld en vrij van zegel. De regelingen in de ten deze 
toepassclijke overschrij vingsordonnantie ver- vat, 
komen in hoofdzaak overeen met die van de gewone 
overschrijvingsordonnantie van Ind. Stb. 1S34 no. 27. 
Voor den inlander, die ingevolge de hier ge- mc'de 
bcpalingen (agrarisch) cigenaar is geworden, brengt dit 
niet veel verandering mede. Hij blyft ondei worpeu aan 
landrente of soortgelijke belasting, waar die van door 
inlanders bezeten gronden wordt gelicvcn; bestaat 
zoodanige belasting niet, dan valt hij in de verponding. 
Hij blijft volgens art. 18 van Ind. Stb. 1872 no. 117 
onderworpen aan hecren- dicnst en cultuurplichtigheid, 
voor zooverro dio mocht bestaan en voorzoover die rust 
op den grond, evenzeer aan verpliclit ingen j egens do 
inlandschc ge- meente, waar zoodanige aan het 
grondbezit moch- ten zijn verbonden. Zclfs behoudt do 
regeeringhet recht r)m over don grond te bcschikken ten 
behoeve van cultures, of verplichte levering van 
producten van kofficplantsocncn, voor zoover er nog 
gouvor- Dtents kofliecultuur bestaat, te cischcn. Verdcr 
mag f/eeit under zakelijk recht op den grond worden 
geves- ligddan hypotheekon mag hij welzijngrondaan 
nlet- inlanders verhuren (Zie OVEREENKOMSTEN), 
maar mag, op straffo van nietigheid, de grond door hem 
niet aan niet-inlandera worden vervreemd. 
Op dat laatsto verbod kan door den Gouver- neur-
Genorftal allccn uitzondering worden gemaakt voor 
zoover betreft stukken grond, bestemd voor gowichtige 
doeleinden, als voorbceld waarvan wor- den genocmd: 
do oprichting van inrichtingen van nijverhcid of 
landbouw van geen grooterc uitge- Btrckthcid dan tien 
bouw, on uitbreiding van be- slaandc samenwoning van 
niet-inlandcrs. 
In ora vang on wat botroft de gevolgen vorschilt dus de 
(agrarischo) eigendom iiict van het inlandsch bezitrccht 
en ondoracheidt het zich daarvan alleen door don naam 
on door het feit dat — in vorband mot do form uleering 
van art 汰 cl 1 van het agrarisch besluit 一 de grond, 
waarop dezo eigendom is gc- vestigd, niot meor behoort 
tot het domein van den Ixindc. Bogrijpclijk is dan ook 
dat do vraag is gedaan of terccht aan dit recht de naam 
eigendom is gegc- 

ven. Eerst dan wordt deze benaming waarheid, wan- necr 
eon niet-inlander, langs andcren weg dan dien van 
vervreemding of ook door vervreemding — inge- val 
daartoo door do Regeering krachtens hare even vormelde 
bevoogdboid vorgunning wordt verleend 一  den 
agrarischcn eigendom verkregen heeft. Althans houdon 
dan de bepalingen in artikelen 18 en 19 van Ind. Stb. 1872 
no. 117 genoemd, op te gelden en moot men wel 
aannemen dat op dien veikrijgcr de voorschriften van het 
B. W. van kracht worden. 

Voor den eersten, inlandschen, verkrijger van 
agrarisch eigendom is het eenige voordeel, behalve in de 
mogelijkheid. van hypotheekverlecning, ge- legen in de 
omstandigheid dat hij daardoor in het bezit van ccn 
legalen titel voor zijn recht op den grond komt en dus hij 
er gemakkolijker in zal slagen overeenkomsten, bijv. tot 
verhuur, betreffende zijn grond te sluiten; het blijkt echter 
niet dat dit voordeel op hoogen prijs wordt gesteld. Van 
deze gelegenheid om een beter omschreven, door een 
schriftelijken titel gewaarborgd, recht te erlangen wordt 
toch slechts weinig gebruik gemaakt. Tot ult° 1913 
bohoorden nog niet meer dan ruim 11.125 bouw aan 
inlanders in agrarischen eigendom toe, ter^vijl nog 193 
aanvragen voor ruim 952 bouw in behandeling waren; zie 
Koi. verslag 1914. De grootste uitgestrektheid dier 
gronden is gelegen in de residenties Kediri, Madioen, 
Pekalongan, de Preanger, Soerabaja en Semarang. Op 
Madoera komt agrarischo eigendom niet voor. Ecu niet 
gering ge- declte dier aanvragen is in vroeger jaren zeer 
zeker gedaan op aandrang van ondernemers, die voor 
langen tijd gronden wildcn huren. in het bij- zondor ten 
behoeve der suikerindustrie. Terwij 1 toch anclero 
gronden slechts voor korteren tijd konden worden 
verhuurd aan niet-inlanders, kon de huur- termijn voor 
cigendomsgronden 20 jaar beloopen, zio art. 3 van Ind. 
Stb. 1895 no. 247 en tevoren Ind. Stb. 1871 no. 163. In de 
nieuwe Javasche grondhuur- ordonnantie in Ind. Stb. 
1900 no. 240 komt dit ver* schil niet meer voor. Zie over 
de bezwaren door den inlander tegen dit instituut gevoeld 
de uitvoerige be- schouwirlgcn van mrs. G. Ajadxe de la 
Porte, M. C. Offcrhaus, C. A. Dcrx en A. Heymans in het 
„Over- zicht van de uitkomsten der gewestelijke 
onderzoe- kingen naar't recht en de politie" van de 
Mindere Welvaartcommissie (Batavia 1911, I biz. 274. 
Zie ook II biz. 89). 

Eindclijk bcpaalt de agrar. wet — zie lid 8 van art. G2 
R.R. — nog dat verhuur of in-gebruikgeving van grond 
door ini. aan nict-inl. kan geschieden volgens regcls bij 
algcm. verord. fe stellen. Deze regels zijn thans voor Java 
en Madoera vervat in de even- gemeldo 
grondhuurordonnantie en voor Sumatra's Westkust in het 
dadelijk te noomen Agrarisch Re- glement (waarover 
vorder onder OVEREENKOM- STEN). 

Eene uitgavo van de agrar. wet en de daarop be-
trekking hebbende stukken is bezorgd door A. Myer. 
„Verzamcling van alg. verord. betr. het agrar. rcgt."§c 
druk. Batavia (thans verouderd). Onder den titel „ 
Agrarischo regclingen" is een handleiding voor do 
toopassing der boven medegedeeldo en andere 
voorschriften, samengesteld. ondor toezicht van J. Polak 
door J. F. W. van der Meulen en J. Ph. Freyss (Batavia 
1911). 

Bij Ind. Stb. 1915 no. 98 is afgokondigd een 
AGRARISCH REGLEMENT voor Sumalr^s Westkust. 
Ondanks do golijkheid. van naam regelt dit 
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reglement ander© onderwerpcn dan het boven be- 
sproken z.g. Agrarisch Bosluit. Zie daarovor onder 
GRONDEN — RECHTEN OP DEN —, cn OVER- 
EENKOMSTEN. 

AHA. Zie BUIDELDASSEN en KANGOE- 
ROE'S. 

AHLIWARIS, in het Mohammedaansche recht: 
erfgenamen. 

AHLO of PANKAO. Naam op Celebes voor cen 
Neushoomvogel, CranorrhinU'S cassidix, op Makassar 
Boeroeng tahoen of Jaarvogel genaamd, daarde in- boorlingen 
zeggen, dat er jaarlijks cen nieuwe ring op den hoom groeit; 
deze naam wordt in do Moluk- ken ook aan Rhytidoceros 
plicaius gegeven. Velo Neushoomvogels, die in holen en 
boomen leven, ina- ken een nest zoodanig ingericht, dat het 
wijfje in den broedtijd daarin geheel opgesloten en 
ingemetseld wordt, zoodat er slechts cene opening overblijft, 
waardoor het wijfje den snavel kan steken. Op Oost- Java 
wordt Rhytidoceros plicatus dan ook de jaloer- 奴 sche vogel 
genoemd. 

汆 Al, gewoonlijk POELOE Al of WAI genoemd. 
i Eilandje behoorende tot de Banda-groep, dat in I’ ! ，

'
 1616 op de inboorlingen is veroverd, toen er het fort 

Revenge werd opgericht, waarvan de ruinen nog te zien 
zijn. Dit eiland rijst steil uit zee op en is evenals Roen 
vlak met als hoogste verhevenheid do „kota 
Parampoean", die volgens Verbcek (Banda'- verslag, 
Jaarb. Mijnw. 1900, biz. 2 fig. 1 en 3) ± 60 M. hoog is; 
Witkanip in T. A. G. 1908, 809 geeft de hoogte met 13 
6 M. aan; het bestaat geheel uit kora al- kalk, 
vermoedelijk op een ondergrond van andesiot. Even ten 
Oosten van fort Revenge (Noordkust ) is een 
aanlegsteiger; bij dit fort ligt de Kampong Ai, waarvan 
in 1906 de be volkin g ongeveer 700 zielen telde. Er zijn 
op, het eiland enkele notemuskaat- perken. ( y 
£ 

AIMERE (BAAI VAN).Een UK.M. breede, open 
baai met zeer steile kusten aan de Z. kust van Flores op 
ongeveer 120° 50' O.L. van Gr., bew. den vulkaan Roka. 
Zoowel voor de kampong Aimere als aan den W.kant der 
baai wordt ankergrond gevonden.. Zie Zeemansgids O.J. 
Axch. dl. iV.其 与*" 

AISgPOET. Zoo wordt volgens den mijningenieur F. 
T. Mesdag (Jaarb. Mijnw, 1912), een in den aller- 
jongsten tijd nieuw ontstane eruptiekegel in het 
Sopoetanmassief (Minahasa) genoemd. De naam be- 
teekent: wat pas uitgeworpen is. 

A J AM of AYAM. Algemeen gebruikte naam voor 
Hoenders: Ajam-oetan (Boschkip), Ajam-rimbo of 
Ajam-alas, ook Bengkiwo, Bekikko en Brooga genoemd, 
is de Gallus bankiva of ferrugineus, die op vele eilanden 
gevonden wordt, ook op het Indischo vasteland en 
algemeen gehouden voor den stam- vorm van onze 
tamme hoenders. De Soendaneezen 
noemen hem Kasintoe, op Celebes heet hy Mano- 
ohoeia. Op Java heet de Gallus varius Piltewomio. 
Ajam-merdh-mata is de Acomus inomatus, een kuif- 
looze fazant van Sumatra, ^jaw-anisde Amauromis 
phoenicura, een Waterheentje, op West-Sumatra ook 
Roa-roa genoemd. 

AJAM-AJAMAN. Javaansche naam voor Ixo- 
,brychus cinnamomea, een Reiger. Zie BAMBAN- 
GAN. Volgens Hors field ook een Lyster, Oreocincla 
nuilayana. Op West-Sumatra Bango bantja en 
Tjoang. 

AJANGf-GEBERGTE. Zie JANGGEBERGTE. 
AJfiGr-AJflG-DJAMBANGAN. Op de grens der 

afdeelingen Pasoeroean en Probolinggo; het middel- 
ste- en oudste gedeelte van het Tengger-S6meroe- 
gebergte. De oude ringwal, die de oorspronkelijko 

grooto caldcira begronsde, is allcen aan do wcstzijdG in 
de bergen Ajeg Ajcg (2819 M.),, Kootoegan (2832 M), 
Koekocsan (2800 M.) en Djambangan (3019 M.) 
bewa&rd geblovon; zuidelijk daarvan vordwijnt hij 
onder do jongere SGmeroe-producten. Binnen dien 
ringwal liggen evenals in den Tcngger-ketel meerde- re 
eruptiecentra, doch meer verspreid, zoodat slechts kleine 
deelen van den oorspronkelijken kraterbodem nog to 
zion zijn, die daarbij nog op verschillend niveau zijn 
gelegen. In het Zuiden vindt men als hoogste en 
voomaamste kegel do K6pala (3035 M.); in het Noorden 
liggon 3 overblijfselen van vroegere ringwallen, waarvan 
ddn een .meertjo, de Ranau Kfimbolo omsluit. Aan de 
noordelijke buitenhelling van den Ajcg Ajcg liggen nog 
3 kleine meertjes：  Ranau Pani, Ranau RCgoeloo en 
Ranau Dringoe, waarvan do beide eerste vermoedelijk 
kratenneertjes zijn, het laatste echter door natuurlijke 
afdamming is ontstaan.——Uitvoerige beschrijving met 
kaart bij Fennoma in Jaarb. Mijnwezen 1886. Wet. Ged. 
24—32 cn Verbeek, J&va.」27 en 139. 

AJER. Mai. water, rivier. Het woord wordt vaak bij 
rivieren of aan wateren gelegen plaatsen ge- voegd. Ajer 
blanda (Hollandsch water) = mine- raalwater. 

AJER ANGAT (= heet water) ter Sum. Westk. I. Een 
der negeri's van de VI Koto ten N. van Padang Pandjang
； II. Een negeri ten 0. van Sidjoendjoeng； III. Een 
liistoiische plek bij een beschreven steen (Oudh. Versl. 
2de kw. 1912, bl. 49, No. 17) in de negeri Pariangan, 12 
K.M. ten W. van Fort van der Capellen (zie aldaar). Op 
de drie plaatsen bevinden zich warmo bronnen, welker 
water genezende kracht moet bezitten. 

AJER MANTJOER (= waterval). Bergstroompjo ter 
Sumatra's Westkust, waarvan het water een schoonen 
watei*val vormt van meer dan 25 M. val, waama het in 
de Aneirivier vloeit; de tandradbaan in de zoogenaamde 
Aneikloof loopt tusschen die rivier en den waterval, en 
dicht langs den laatsten (zie ANEI). 

AJER MERANG (MAL.). Het vocht dat verkregen 
wordt door de asch van rijsthalmen met water uit te 
loogen. Men gebruikt het als ingredient van rccepten en 
om het hoofdhaar van vet tc ontdoen. 

AJER POETIH. I. Linker zijtak van de Sinamar- rivier 
ter Sum. Westk., welke door een woestekloof loopt; 
daarlangs wordt do nieuwe transportweg van 
Pajokoemboeh naar Sumatra^ oostkust aan- gclegd, 
wolkc via Sarilamak, Pangkalan Kota Baroe en 
Bangkinang zal loopen, een moeilijk werk waar- aan 
reeds jaren wordt gearbeid. Do kloof ligt 土 20 K.M. van 
]?ajokoemboeh verwijderd en is per auto to bereiken. Zij 
is over het algemeen vrij breed, maar buitengewoon steil 
verheffen zich aan wcerszijden de meest onbegroeide 
kalkrotsen, waarvan talrijko watervallen zich naar 
beneden storten. Het rivier- tjc ontleent zijn naam (wit 
water) aan het feit, dat het in do kloof over zijn geheele 
lengte met wit schuim is bedekt door de kracht, 
waarmede het over de grooto steenmassa^ bruist. 
II. Een zijtak van de Anei (zie aldaar). 

AJER TABIT (= opwellend water). Sum. Westk. I. 
een badplaats inet helder bronwater, 5 K.M. ten Z. van 
Pajokoemboeh, welk water, de helling van den Sago 
afvloeiend, tai van rijst-pelmolens drijft. Het daarbij 
gelegen gelyknamige dorp was in oude tijden zeer 
bekend door het aldaar gehouden adat- gerecht (Balai 
Djaring). , 

II. een negeri in Tilatang bij Fort de Kock. A i ' 
AJERBANGIS. Onderafdeeling der afdeeling Loe- 
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bock Sikaping (zio aid.), Sum. Wcstk., met ge- lijknamige 
hoofdplaats, standplaats van een Civiel Gezaghebber 
(gow. reorgan. Ind. Stb. 1913 No. 321). Het was vroeger 
eon residentie, lator werd het een afdeoling, waartoe ook 
Loeboek Sikaping en Rau behoordon (tot 1891). Do 
tegonwoordige onderafdccling bestftat uit do districten 
Ajerbangis en Oedjoeng Gading. Zij vormt hot Noorde 町
kst gedeelte dor laaglanden aan zee, bestaat uit een laag, 
warm kustgedeelte, en landwaarts uit de Zuidelijko en 
Westolijke uitloopers van den Goe- noeng Malintang 
(ruim 2200 M.), een niet meer wcrkzamen vulkaan op do 
grens der residentio Tapanoeli. De eenige rivieren van 
belang, beide ontspringend op de hellingen van dezen 
berg, zijn de Batang Kilang in het Z. en de Ajer Bangis- 
riv. of Batang Sikabau in het midden; do laatsto rivier 
vormt bcncdenstrooms, gezamenlijk met de eerste in 
het^eheel van haar benedenloop, een reus- tig mo eras: 
Uantjah Lawas, dat onbewoond is en slechts door een 
smallen en lagen du inrand van de zee wordt gescheiden. 
Er heerscht hier een warm kust-klimaat, de gemidd. jrl. 
regenval to Ajerbangis bedraagt 3012 m.M.JDe 
landstreek is door verloop van bevolking sterk 
achtoruitgegaan, de handel is verminderd, de reede van 
Ajerbangis, geheel open liggond voor den westerstorm, is 
slecht; bovendien is de afgelegen ligging niet gunstig voor 
ontwikkeling, waar inwendige kracht ontbreekt. Do 
onderafdceling is door een goeden rij weg, die van A. B. 
over Ajer Balam, Parit en Moearo Kiawai naar Si- moang 
Ampat en vandaar naar Taloe loopt, met het overige 
gedeelte dor afdecling Loeboek Sikaping ver- bonden. 
Dcze weg is van A.B. tot aan de grens der Ophirdistricten 
45% K.M. lang, vandaar tot aan S. Ampat bijna 25. en 
verder tot Taloe, do hfdpl. der Ophir-distr. 30 K.M. De 
voomaamsto plaatsen in de onderafd. zijn: Ajerbangis, 
gelegen aan de baai en aan den rcchteroever der rivier, 
Parit en Oedjoeng Gading aan den grooten landweg, en 
Sikilang aan zee. De hoofdplaats A.B. is 
zeerachteruitgegaan. Een- inaal was hier de zetel van een 
resident, thans woont er slechts cen civicl-gezaghebber; 
do havenmeester, die vroeger noodig was voor den 
belangrijken handel op Padang, Singapore cn Pinang, is 
verdwenen; de groote benting van de vroegere militaire 
bczetting ligt gchecl vcrlaten, en alleen do breede wegen, 
lomincn ijko lancn cn hot groote gouvemements-eta- 
blissemcnt met hoog en mooi geboomte, herinneren aan 
de vorvlogon grootheid. A. B. kan terccht ge- noemd 
worden een der „villes mortes" aan do West- kust van 
Sumatra. De verzanding van den mond der A. B. rivier zal 
waarschijnlijk veel tot dezen achteruitgang hebben 
medegewerkt. Vroeger word veel koffio van Rau te 
Ajerbangis ingescheept en sprak men van Ajcrbangis-
koffie; kofficcultuur were! cn wordt echter in do onderafd. 
A. B. niet gedre- ven. Wcl worden nog steeds gedroogde 
visch en garnalcn uitgevoerd. Het hoofdbedrijf der bovol- 
king is dan ook de kustvisscherij. Aan landbouw wordt 
maar weinig gedaan en dan nog meest ladang- bouw. Do 
bevolking bestaat uit 1700 inlanders, een 60 tai Chincezen 
en slechts 12 Europeanen (1905). Do inlandscho 
bevolking is niot als zuiver Minangkabausch te 
beschouwen, zij is grootendeels uit Manddlingschc- on 
eenige kustelementen ont- staan. * /疑•； 

AJERBANGIS (BAAI VAN). Een ruim 7 K.M. breede 
baai met geringe en geleidelijk afnemondo diepten, aan de 
W.kust van Sumatra, op ongoveev 99° 20' O.L. van Gr., 
waaraan de plaats van dien 

imam en waarin verschcidene eilanden liggen. Zie 
Zeemansgids 0. I. Arch. di. I. 

AJERMADIDI.. Districtshoofdplaats, zio TON- S£A. 
AJERMATA (Mad,: Adng-maten = „trancnn). — 

Belangwekkcndo inlandsche begraafplaats in een 
heuvelachtig terrein nabij de districtshoofdplaats 
Arosbaja (afd. Bangkalan, res. Madoera), alwaar 
o. a. de eerste sultans van Madoera begraven liggen. 

AJIR. Zie KANGOEROE'S. " 
A JOE-EILAND EN. Groep van enkele kleine 

eilanden, gelegen ten noorden van het eiland4Waigeo 
(N.W. van Nieuw-Guinea), welke door bewoners van dat 
eiland veel bezocht worden voor de schild- pad- en 
tripangvangst. * > 

AKAR BAHAR. Plexdura Antipathes de as van eene 
poliep (Gorgoniadae), Maleisch, Soendaasch en 
Javaansch mdrdjan, uit het Arabisch of Perzisch af- 
geleid, wordt gebruikt voor het vervaardigen van 
sieraden, in de Zuider en Oosterafdeeling van Borneo, o. 
a. halskettingen, hartjes, kruisjes, horloge- kettingen, 
klcerspelden, armringen, kinderarmrin- gen, vingerringen 
enz. (zie Dr. H. H. JuypboU. Cata- logus van Borneo, I, 
p. 38,40, 41,42 ,47)^ Het wordt langs de kusten van Zuid-
Borneo aangetroffen. Een soort ervan heet akar bdhar 
heloesop. Deze heeft geen vertakkingen en wordt bijna 
alleen gebruikt tot ver- vaardiging van borstspelden, 
terwijl een andere soort, akar bdhar poenjoean genaamd, 
fijn vertakt is en voomamelijk voor armbanden gebruikt 
wordt. Wanneer men op een stukje van deze soort de vlam 
van een olielampje laat spelen, ontstaan er vlekjes. Ook 
op Engano maakt men armbanden van akar bahar 
(Giglioli in Int. Arch. f. Ethn. VI. p. 129 en Fischer, 
Catalogus van de eilanden van Sumatra, p. 114). Dezelfde 
voorwerpen als in Zuid-Bomeo ver- vaardigt men in 
Banka van akar bahar (Fischer, o. c. 
p. 14 —145). In de Gajolanden wordt ook eene hals- 
ketting van akar bahar vermeld (Fischer, Catalogus van 
Atjeh, Gajo- en Alaslanden, p. 35), terwijl de greep van 
een in het Leidsch Ethn. Mus. aanwezig zwaard van de 
Noordkust van Atjeh uit hetzelfde materiaal bestaat 
(Fischer, o. c. p. 142).-:, 

AKAR BINASA (MAL.). Zie PLUMBAGO ROSEA. 
AKAR GERIP (MAL.). Zie WILLUGHBEIAFIR- MA. 
AKAR GERIP TEMBAGA (MAL.). Zie URCEOLA. 
AKAR KEPAJANG (MAL.). Zie HODGSONIA. 
AKAR PATIMAH. Zie KEMBANG PATIMOH. 
AKAR PELOEROEN (MAL.). ZieENTADA. AKAR 
POENTIANAK (MAL.). Zie QUISQUAUS. AKAR 
SEKENTOET (MAL.). Zio PAEDERIA. AKAR 
SERAPAT (MAL.). Zie PARAMERIA. AKAR 
SOENGSANG.Zie GLORIOSA SUPERBA. AKAR 
TEG ARI (MAL.). Zie DIANELLA. 
AKAR TENTAWAN (MAL.). Zie CONOCEPHA- 

LUS. 
AKAR TIROES (MAL.). Zie RAUWOLFIA SER-

PENTINA. 
AKAR WANGI"(MAL.). ook Narwastoe en Nam- 

setoe; Larasetoe, (JAV.). Hapijas, (BAT.). Djanoer of 
Oesar, (SOEND.). Sare en Narawastoe, (MAL.). 

Welriekondo wortels van grassen. Het meest be- kend 
zijn do wortels van Vetiveria zizanioides Stapf. vroeger 
Andropogon muricatus geheeten. Deze plant komt in't 
wild in Ned.-Indie voor. De welriekendo wortols, welke 
een uitvoerartikel vor- men en ter bereiding van een 
aetherisohe olie dienen, (Cuscusoil, Vetiver olie) worden 
om hun geur en tot wei-ing van insecten veel tusschen 
klcederen gelegd. De plant wordt op Java gewoonlyk door 
soheuren 
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vermenigvuldigd, da&r zij Diet bloeit. Uit Britsch. Indie 
is eenigo jaren geleden een varieteit ingevoerd, welke 
zdad draagt. (zie GRASOLlliN). 

•AKlKAH. (Javaansch: kekah; in Atjdh: haki- kah). 
Offer, volgens den Islam liefst op den 7en dag na de 
geboorte van een kind (maar desnoods ook, zelfs veel, 
later) te slachten, bestaande in een schaap of geit voor een 
meisje en in twee stuks geiten of Bchapen voor een j 
ongen. Zi&Dr. 0. SnouckHurgron j e, De Atjehers, I, 423 
(The Achehnese I, 384; vgl. ook Mekka II, 137); Th. W. 
Juynboll, Handleiding Mo- haxnm. wet, biz. 158 
v/(Handbuch, 160 v.);-Veth, Java I (1875) bl. 641, IV 
(1907) bl. 403. 一＞ 

AKIL (RADJA-), afstammeling van het Vorsten- 
huis, dat in het eind der 18e eeuw uit Siak verdreven 
word, en die, als loon voor de hulp, bij een expeditie tegen 
Platan verleend, tot Vorst van Soekadana werd aangesteld 
(1827). De verwach- tingen, die men van zijn bestuur 
koestcrde, werdeu oiet verwezenlijkt. (Zie 
SOEK1ADANA). 

AKILBALIGH, in het Mohammcdaanschc recht: een 
volwassene (baligh), die tevens „ten voile toere- kenbaar" 
(akil) is. 

AKIT (ORANG). Zie ORANG AKIT. 
AKOENG. Ini. naam door de Boegincesche Tri- 

pangvisschers (Orang badjo) gegeven aan zeeschild- 
padden met minderwaardige karet, waarschijnlijk in het 
bijzonder aan Cardia cardta L., de onechte karet- 
schildpad (Zie onder KARET, PEN JOE, SCHILD- 
PADDEN, alsook in het artikel van S. Miiller en H. 
Schlegel, Schetscn uit de Oostelijke st reken des 
Indischen Archipels, in C. J. Temminck, Verh. Na- tuurl. 
Gesch. Nederl. Overz. Bezitt. Land-en Volken- kunde, 
Leiden 1839— 4, noot p. 126). 

ALABAN. Zie HALABAN. 
ALABIOE. District der onderafd. Ainoentai, afd. 

Oeloe Soengei, residentie Z. en 0. Afd. van Borneo, onder 
het bestuur van een kjai (districtshoofd) met standplaats 
Moeara Soengei Pandan, aan de Negara gelegen. Het is 
een vruchtbaar en waterrijk district. De bevolking, gehcel 
uit Maleiers bestaande, leeftsa- mengedrongen in de st 
reek tusschen de meren Danau Panggang, Bit in en Loear 
en de Negararivier, (op het z.g. eiland Alabioe), waar een 
groot aantal zeer volkrijke kampongs liggen. Het overige 
deel van het district, zich uitstrekkende tot de Barilo en 
voomamelijk uit moeraswouden bestaande, is schaars 
bevolkt .De voomaamstc plaatsen zijn ； Moeara Soengei 
Pandan, met een Gouv's ini. school, Rantau- 
boedjoer,Telokbatoeng, Bitin, Danaupangang, Soengei 
Loeang, Moeara Babirik, Hamboekoe-oeloe en -ilir 
enTambalang, alien aan den ringweg van Alabioe 
gelegen. Het voornaamste deel der be volkin g wordt 
gevormd door landbouwers en handelaren. Op 
verschillende plaatsen. zijn drukke passers. De moe- 
rasbosschen leveren vele nuttige houtsoorten (z. a. 
blangiran, lanan, kajoe arang, zwart als ebbenhout en zoo 
deugdzaam als het* bekende ijzerhout of oelin). De 
eendenteelt op de meren en riviertjes geeft velen een 
bestaan. Duizendcn gezouten eendeneieren wor- den 
jaarlijks uitgevoerd. Voor de eigen behoeften brengt de 
zoetwatervisscherij meerdan voldoende op, terwijl de 
poeroenproductio en roembia-aanplantin- gen eveneens 
van belang zijn. — Ingeval van mis： oogst, zooals de 
laatste jaren nogal is voorgekomen door het te vroeg 
invallen van den Westmoesson en de daarmede gepaard 
gaande overstroomingen, heeftde bevolkingnogandere 
middelen van bestaan. 

■AJiAHAN PANPJANCL Onderafdeeling en 
midden- gedeelte van de afd. Solok,residentie Sum. 
Westk. 

De onderafdeeling bestaat geheel uit zwaar geacci- 

dentcerd bcrgland; enkelo gedcolten liggen zeer afge- 
legon, b.v. de III Koto. Sedert do gewestelijke rcor- 
ganisatie van 1913 (Ind. Stb. No 321) bestaat de 
onderafdeeling administratief uit de 2 districten: Alahan 
Pandjang en Soepajang, welke tevoren elk een onderafd. 
vormden. Het district Soepajang bestaat uit do vroegoro 
larasson Sirookam, Soepajang en III Koto, welke vroeger 
Soepajang, later Koe- bang nan Doeo als hoofdpl. hadden 
(zie aldaar). 

Do hoof ds t and pla at s van den controleuris Alahan 
Pandjang, gelegen bij het nicer Danau di Atas (zie al-
daar), aan den rand vaneen vlak, veenachtig dal, 1464 M. 
boven den zeespiegel. Ten Z. van dat meet ont- springt de 
Bat an g Hari (zie aldaar); de Goemanti, de zeer 
belangrijke linker tak der B.H., is de uitwatering van dat 
meer, doch vereenigt zich eerst veel later met den 
hoofdstroom. Het straks te noemen district Alahan 
Pandjang is het stroomgebied der Goemanti; het district 
Soepajang watert echter naar het N. af, langs de Batang 
La was en de Palangki, welker wate- ren zich vereenigen 
en als Palangki bij Moearo in de Ombilin vloeien (zie 
Koeantan-rivier). In do nage- noeg boomlooze 
hoogvlaktc van Alahan Pandjang hecrscht een guur, docli 
niet ongezond klimaat. In den Oost-Moesson daaltdc 
temperatuur's nachts tot beneden 50° F. De gemiddcldo 
regenval bedraagt ter hoofdplaats 2330 m.M. per jaar. De 
onvrucht- baarheid van den bodem, en de lage 
temperaturen zijn oorzaak, dat ondanks den overvloed 
van helder water, de sawahs toch weinig opleveren, en de 
bevol- kiiig arm is. Eigenaardig is het voorkomen van eet- 
bare klei (napa), die door zwangero vrouwen wordt 
genuttigd. 

P/g K.M.tenZ.van Alahan Pandjang vercenigtzich de 
weg, die van Solok langs Koebang nan Doeo(afst. ruim 
18 K. M.) al stijgende naar Alahan Pandjang loopt 
(Solok-A. P. 45 K. M.) om vandaar, steeds in Z.O. lijke 
richting, naar Moearo Laboeh te dalen (A. P. —M. L. 63 
K.M.), met den weg uit de beneden- landen. De laatste 
loopt van Padang langs Loeboek Begaloeng (3,2 K.M.), 
Indarocng (ccmentfabriek), kruipt tegen het Barisan-
gebergto op om zich bij Loeboek Salasih (pasanggrahau) 
te vert a k- ken (Padang-L. S. 36 K.M.); de ceno weg 
loopt N. lijk naar Solok (27 K.M.), de andere in Z.W. lijko 
richting tusschen de bovenmei en door (zie Danau di Atas 
en D. di Baroeh) naar Alahan Pandjang. Te Alahan 
Pandjang is een markt van betcekcnis, juist doordat de 
plaats nabij een dricsprong ligt. De plaats heeft velc oude 
gcbouwtjcs, die van mooi hou ten ij work zijn voorzien. 
Bek encl zijn daardoor de balei en de toegang tot de brug 
over de Goeman- tie, door A.L. van Hasselt een juweeltjc 
van Minang- kabausche bouwkunst genocmd (Zie 
Midden Sum. Expeditie decl III Atlas plaal 41 en 42.). 
Voider zijn de plaatsen in het district Alahan Pandjang： 
Salim pat, Tandjocng Balit, TaJang Barboengo, gelegen 
aan den ryweg, die van A. P. langs de Goe- nianti loopt 
tot Barocng Baroeng Randah (24 KM.), en Lolo en 
Soerian aan den weg naar Moearo Laboeh; in het district 
Soepajang moeten worden genoemd Siroekam, even ten 
O. van Koebang nan Doeo, Soepajang, ruim 9 K.M. van 
die oude hfdpl. gelegen; Aier Boesock, ongev. 23 K.M. 
ten Z.O. van Soepajang en Rangkiang Loeloes, 20 K.M. 
ten O. van laatstgenoemde plaats. 

Lileratuur. D.G.Stibbe. Bosch rij ving(1 er onder-af 
d. A.-P. Tijdschr. Binn. Best,deel21 (1901)cn 22 (1902). 

ALALAK-MOENING KANAAL. Dit kanaal is 
gegraven om een kortere verbinding te verkrijgen 
tusschen Negara en Bandjermasin. Het begint niet 
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ver van Negara en doorkruist do Mooning moerassen om 
in den bovenloop dor Alalak rivior uit te mondcn. Do 
ontzaglijke zwermen muskieten en het horhaal- delijk 
dichtgroeien van hot kanaal maken, dat er wcinig gobruik 
van gemaakt wordy.•/ /;：/ •? 

ALALAK-RIVIER. Een linkerzijr; ier der Barito 
(residentio Z.O. Afd. van Borneo), aeen half uur 
stroomopwaarts der Soengei Koo-ien tegenover het 
gelijknamige eiland bij kampopng Alalak uitmondt. Door 
het Alalak-Moening kanaal (zio aldaar) staat deze rivier in 
verbinding met Negara. 

ALANG, HALANG of LANG, Collectiofnaam op 
Sumatra voor Roofvogds : Alang laut, Haliaetus leu-
cogaster; Alang peikan, Polioaetzis htimilis; Alang 
tampien, Spilornis bacha; Alang boemboen of A. ka- 
toctoei, Pcrnis ptilorhynchu^; A^ng bondok of Lang 
bondol, Udliastur intermedium; A'ang itam of Lang 
tambiliar, Spizaelus limnaetus. Laatstgenoemde vo- gel 
wordt bij Padang Roeak genoemd en op Java Woewoc-
rawa. Een andere Maleische naam voor Ha- lia-stur 
inlermedius is Oeloeng en voor Haliaetus lezi- cogaster 
Lang laut. Op Goram heet Haliastur girrene- ra Goar. 
JIaliaetus leucogaster wordt op de Aroe- cilanden Nawai 
genoemd. 

ALANG-ALANG, JAV.; KAMBENGAN, HOOG- JAV.; 
EURIH, SOEND.; LALANG, MAL. en BAL.; Imperata 
arundinacea Cyrill. var. Koenigu Benth., Fam. 
Gramineae. 

Een mecstal 1—2, soms ook 3—4 voet hoog gras, met 
min of meerstijvc, langc, smallo bladeren en een langen 
halm, die aan don top een pluim draagt, wel- ke met lange 
zijdcachtige zilverwitte haren is be- dekt Deze soort, welke 
in alle tropische gewesten is v< ； s preid, is ook in den 
Indischen Archipcl algemeen. A'ang-Alang behoort tot de 
eerste gewassen, diezich bij het vcllen van bosch op het 
ontbloote terrein ontxvikkelcn on krijgt, vooral als do 
bodem aan uit- droging is blootgcstcld, wcldra de 
overhand op allo andere. Het vormt dan uitgestrekto 
velden, die tot op een groote hoogte kuiinen voorkomen. 
Voor den Jandbouwor is hot gras een ware plaag, daar het 
na clko uitrociing als het ware dubbel welig opschiet. Men 
kan echter de voor twoekering er van in meer- dcre of 
jnindcrc mate tegengaan door het af te bran- den en do zich 
daarna ontwikkclende jongc uit- 8j)rui1scls door het vec to 
latcn wegvreten. In tuinen rchijnt bij aanplanting van 
ananas hot alang-gras to vcrchvijncn; zoo kan men ook 
door Lantana Camara L. het alang-gras vcrdrijven. 
Gcdroogd dient het bij gebrek aan and er niateriaal veel tot 
dekking van - iiuizcn.」)c jonge worlds dicnen als uit- en 
inwendig inlandsch gcneesmiddel. 

ALANG-ALANG (TANDJOENG). Zio JAVA'S 2e 
PUNT. 

ALANG LAWAS. Ncgcri (met pasanggrahan), die 
vroegcr veol koffio oploverde, op de oostelijko helling van 
den Sago, aan den weg van Pajoekoem- boch naar Boco 
(Sum. \Vc3tk.), 

ALA'OED-DIN RFAJAT SJAH. In do IGde cn 17dc 
cciiw nog al cons voorkomendo troonnaam van 
Atjdhschosoeltans, boteckcnend „Hooghcid van den 
Godsdienst, der Onderdancn Hccr". Do woorden zijn 
Arabisch, bohalvo hot woord sjah, dat Perzisch is, evenals 
de woordschikking ,,ri'ajat sjah". Do At- jdbscho uitspraak 
van Ala'ocd-din is aladdin. 

ALAP. Javaansche naam voor cen zcor kleino Valk, 
Mier older ax fringillaritvs; op Sumatra heet hij Sikko 
koombang en Lang belalang, en op West- ；Sumatra, 
Enng. 

ALAP-ALAP. In het algemeen do naam voor 
Roofvogels bij de Javanen, zoo A. sapi, Falco moluc- 

censis; A, ginjeng, F. severus. (Astur poliocephalus heet 
op de Aroo-eilanden Djellem, op do Kei-eilanden Meneii, 
bij de Arfakkers op Nieuw-Guinea Noesjak. Astur 
leucosomus heet op Misool Mangangan. Astur soloensis 
op Sumatra Sikap-balam, met de kleinere varieteiten 
Sikap-belalang of Mangkas.) Zie ROOF- VOGEL. 

ALAS (STRAAT), tusschen Soembawa en Lombok is 
van alle straton der kleine Soenda-eilanden het meest aan 
te bevclen, omdat daarin geen gevaren liggen en aan bcide 
zijden onder den wal ankergrond wordt gevonden. Zy kan, 
als men van om de Zuid komt, gemakkelijk verkend 
worden aan den hoo- gen Z.W. hoek van Soembawa, 
terwijl de Z.O. hoek van Lombok laag is; bij holder weder 
ziet men de pick van Lombok. In den Z.O. moesson waait 
overdag de wind gewoonlijk stijf door de straat, tegen den 
avond verflauwende en naar de Lombokzijde rond- 
loopende. De stroom om de Z. loopt dan sterker en langer 
dan die om de N.; in het midden der straat staat do eerste 
soms onafgebroken door, terwijl langs de kust do stroom 
heen en weder loopt. Vooral in het N. gedeelte der straat 
vindt men, zelfs bij kal- me zeo, aan weerszijden van de 
diepe geul, sterke stroomrafelingcn, welke soms aan 
branding doen denken; in het midden staat, wanneer wind 
en stroom tegon elkaar inloopen, zelfs bij kalm weer een 
korte hooge zee. Om de N. gaando heeft men dan 
gewoonlijk 2 tot 3 etmalen noodig voor de reis; om de Z. 
gaande is men binnon het etmaal de straat door. 

In den Westmocsson is de wind veranderlijk en staat 
minder stijf door, bij den Z. ingang vindt men dan soms 
Z.lijke, bij den N.ingang N.lijke winden. De stroom om de 
N. staat nu sterker en langer door dan dio om de Z., soms 
komt de laatste zelfs niet door; over hot algemeen is de 
stroom in dezen tijd van het jaar minder sterk dan in den 
Z.O. moesson. Om de N. gaande is men gewoonlijk in 
ruim een half etmaal door de straat, soms in korter tijd; 
voor de reizen om de Z. bestaan geen gegevens. Zie Zee- 
mansgids, deel IV. 

ALASLANDEN. Een in N. Sumatra volgens den loop 
der La we Alas zich N.W.—Z.O. uitstrekkend ± 26 K.M. 
lange en 8 K.M. brecde vallei, begrensd ten N. door G. 
Mfinggoerah, Z.W. en Z. door G. Sambarimau (gebergte 
van Kloeet), N.O. door G. Sarbo Langet en 
Karohoogvlakte, uitloopers van de Wilhelmina-koten, die 
vrij steil zich tot 2000 M. bo- ven de vlakte vorheft. De 
vlakto belt van 250 M. in 't N.W. tot 150 M. in het Z.O. Zo 
bestaat uit: 1. Vlakto Gorgor, 2. Vlakte Batoe Mboelan en 
Bam- bdl, 3. Vlakto^NgkCran. Behoudens eon kale hoog- 
vlakto tusschon 1 en 2, is het voor 80 a 90 K.M2, 
bebouwdo gebied, goheel vlak, vandaar de naam Alas dat 
„tikarn d.i. mat, vlak beteekent. De overgeble- von woesto 
gronden, aan den linker rivieroever een breede strook 
vormend, zijn* vlak of zacht glooi- ond. Do Lawo Alas, 
behooreud tot het boven- stroomgobied van do rivier van 
Singkel, levert een iiiet zeer gcmakkelijko waterweg naar 
de W.-kust. De Alaswcg van Koota Tjand naar Kaban Djae 
(aan den weg van Seriboe Dolok naar Medan) kwam Juli 
1914 gei'eed. De zeor gomengdo bevolkiiig bestaat uit 
Alassoi's, Maleiers, Bataks, Atjdhers, GajG's onz. en 
bcloopt 士 14.000 zielen. Zij leeft van land- bouw (cultuur 
van rijst op goed goirrigeerde vel- den en van tabak), 
gopaard met veeteelt (buffels en rundoren), cn inzameling 
van boschproducten. Uitgovoord worden karbouwen, 
runderen, tabak, getah on rotan; ingevoord opium, 
stukgoederen, 
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zout en lucifere. Te KoetaTjane is een jongensschool met 300 
en een meisjesschool met 130 leerlingen. Administratief 
vormen de Alaslanden een afdeeling van hot gouvernement 
Atjeh en Onderh. onder een civiel gezaghebber met standplaats 
Koeta Tjand en bestaande uit de kedjoeronschappen Poelau 
Nas (vroeger Batoe Mboelan), en Bambdl. Beidekcdjoe- rons 
hebben ieder naast zich een rod jo moedo en de pengoeloe 
sfmpat of rod jo berampat. De kedjoer6ns en eenige lagere 
hoofden genieten gouvemements sohadeloosstellingen voor 
afgeschafte adat-inkom- sten. De heerendiensten zijn 
afkoopbaar gesteld te- gen / 6 per hoofd en per jaar. Het geld 
wordt gestort in de landschapskas, waarin ook vloeit de 4 % 
be- lasting van het inkomen, minimum / 2, zoodat men over 
/12.000 per jaar kan beschikken tot onderhoud van de ruim 30 
K.M. wegen. De daartoe geengageer- de vrije koelie^ zijn 
veelal Bataks. 

Het Ned. gezag werd gevestigd in 1904 door den tocht 
van overste Van Daalen. Na in het Gajoland alle verzet te 
hebben gebroken, kwam hij in Juni in het Alasgebied. Onder 
GajOschen invloed werd ook hier bloedig verzet geboden. 
Vrouwen en kinderen 。 vochten er met de mannen mee, zoodat 
in de enkele r 厂："maand 街 welke de tocht van Van Daalen 
duurde, sneuvelden: 871 mannen, 499 vrouwen en 277 kin-
deren. Na de inneming van Koet8 Lengat Baroe meldden zich 
de meeste hoofden en keerde de bevolking in hare kampongs 
terug. In Mei 1905 werd het landschap gesteld onder een mili- 
tair civiel gezaghebber met standplaats Bambdl, dat een 
militaire bezetting kreeg. De rust viel er niet mee, de militairen 
vonden er nog genoeg te doen. De onderafdeeling Alaslanden 
werd in 1910 een rechtstreeks onder den gouverneur staande 
afdeeling, bestuurd, eerst door den plaatselijk militairen 
commandant te Koeta Tjane, later door een controleur. Zoo 
bleef het ook volgens Ind. Stb. 1914 n。87, met dit verschil, 
dat thans voor het Alas- f V ressort is uitgetrokken geen 
controleur maar een 1 civiel gezaghebber. 

ALBATROS. Zie STORMV0GEL. 
ALBERTIS (LUIGI MARIA D').Geboren 21 Nov. 

1841 te Voltri, vergezelde hij in 1860 Garibaldi naar 
Sicilie, legde zich op de studie der natuurweten- 
schappen toe, en deed als hartstochtelijk jager, van 
1871—1877, deels samen met 0. Beccari verscheidene 
reizen naar Nieuw-Guinea, eerst naar de N.W. kust 
(Arfak-gebergte), en later naar de Z. 0. kust, waar h 可 
o.a. de Fly-rivier'ontdekte en met een stoombootje 
opvoer. Zijne ervaringen zijn beschreven in: Alla nuova 
Guinea. Cid che ho veduto et cid che ho fatto (Roma 
1879; 1 dl.); ED- gelsche uitgave: New Guinea, what I 
did and what I 8a^_.(London 1880, 2 din.). Na zijn 
terugkeer inltalie, vestigde hij zich. eerst bij Rome, en 
weldra blijvend te Sassari, (Sardinie), waar hij alleen nog 
maar leefde voor zijn jachthartstocht, en op 2 Sept. 1901 
overfeed. 

Zie zijn necrologie door D. Vinciguerra in Bol- lettino 
Soc. Geogr. Ital. dl. 38 (1901), p. 849—855, met portrei. 

ALBINO'S noemt men personen, die, tengevolge van. 
een aangeboren gebrek, een volkomen witte huid, witte 
haren en roode oogen hebben. Hun ontbreekt het 
pigment, de min of meer donker gekleurde etof die 
voorkomt in de cellen, waaruit de opperhuid bestaat, en 
wel in die lagen, welkeonmiddellijk op de eigenlijke huid 
gelegen zijn. Ook de oogen zijn zonder pigment; in het 
bijzonder de iris, ten gevolge waar- van ook hierdoor 
lichtstralen worden toegelaten, dig, 

teruggekaatst na door de talrijke blocdvatcn van de 
evenzeer van pigment geheel ontbloote chorofdea 
te zijn gegaan, aan de pupillen een rooden schijn 
ge- ven. Ook de iris zelve is min of meer rood 
gekleurd. De albino's zijn heliophoben, dwz. dat 
zij, ten gcvol- ge van de diffusie van het licht in het 
inwendige van het oog, en door het zijdelinga 
invallen der lichtstralen in het oog, bij dag niet 
duidelijk kunnen zien, en niet in staat zijn het voile 
licht te verdragen, zoodat zij dan ook steeds het 
hoofd voorovergebogen houden of de oogen met 
de handen beschaduwen. Zij worden daarom wel 
kakkerlakken genoemd, naar do bekend© 
lichtschuwe insecten. In den Indischen Ar- chipel 
komen en kwamen zij vaak voor; met name is dit 
het geval onder de Dajaks, op Banka, op Nias en 
in de Mkiahassa. Gedeeltelijk albinisme is ook in 
den Archipel waargenomcn; daartoe behooren ook 
die gevallen, dat inboorlingen roode haren hebben. 
Want ook in het roode haar ontbreekt het korrelige 
pigment en is slechts een rood gekleurd vocht aan- 
wezig. Roodharige ouders hebben meer kans 
kinderen te krijgen lijdende aan partieel albinisme 
dan die met zwarte of blonde haren. Kohlbrugge 
Roto Haare und deren Bedeutung. Globus XCHI. 
S. 309 1908. Vaak wordt den albino's 
eenebovennatuurlijke afkomst toegeschreven en 
zijn zij dientengevolge hooggeacht; elders zijn zij 
weder in minachting. Aan de Vorstenhoven op 
Java worden zij tot vermaak der Vorsten 
gehouden; ook ciders is dit wel het geval. Zio 
Wilken in Bijdr. t. T. L. V. 1890, p. 105 e. v. 
Albinisme komt ook bij vele dieren in den, 
archipel voor. 

ALBIZZIA LEBBEK Bth., fam. Leguminosae. Ki-
toke (SOEND.); Ketik (JAV.). Vrij groote boom, verspreid 
over geheel Zuid- en Oost-Azie, op Java niet algemeen. 
Zeer duurzaam hout, bruikbaar voor meubels; ook 
worden er krisscheeden van gemaakt. 

ALBIZZIA MOLUCCANA Miq., fam. Legumino- 
sae-lMimoseae. Djeundjing laoet (S.). Groote, snel- 
groeiende boom van de Molukken, op Java inge- voerd 
en als schaduwboom in kofl^etuinen aange- plant. Het 
hout is zeer bro os, waardoor de boom bij krachtigen 
wind op eenigen afstand boven den grond afbreekt en 
grooto schade in den aanplant aanricht. Men kan echter 
het hout wel als bouwhout gebruiken; ook maakt men er 
theekisten en andero kisten van. 

ALBIZZIA MONTANA Bth., fam. Leguminosae- 
mimoseae. Kemlandint/an(/ goenoen(j (JAV.), Poeloen- 
gan (JAV.). Kleine boom van de hoogere bergstroken^ 
soms aangeplant voor brandhout. Do jonge peulcn 
worden wel als groente gcgeten. 

ALBIZZIA PROCERA Bth. fam. Leguminosae- 
Mimoseae. Beroe. (JAV.), Weroe (JAV.), Ki-hian(f 
(SOEND.), Groote boom van den Maleischcn Archipel, 
Auetralie en de Philippijnen. Levert een zeer ge- zocht 
timmerhout voor meubels, gereedschap en huizenbouw. 
De echors is in het zuiden van de Preanger als vischvergif 
in gebruik. 

ALBIZZIA STIPULATA Boiv. fam. Leguminosao 
Mimoseae. Djeundjing, Djeundjing soenda (SOEND.), 
Sengon djawa (JAV.). Zeer groote boom, in den malei- 
schen archipel en in Voor- en Achter-Indie voorkc- 
mend, vooral in Midden-Java algemeen. De plant verliest 
zijn bladeren in den Oost-moesson. Het niet zeer 
duurzame hout wordt door de inlanders wel ge- bruikt. 
De bast is een vischvergif. De boom wordt in 
koffietuinen als schaduwboom aangeplant. z > ■' 

ALE. Zie LOEWAK. ' 
ALEMI (BOEG.). Zie DENDROBIUM. 
ALEURITES MOLUCCANA Willd. fam. Euphor- 
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biaceae, Kemiri (MAL. en JAV.), Moenljang (SOEND). 
Groote boom overal in dotropen der oiide wereld wild of 
gekweekt. Op Java zeer algemeon in do kampongs. De 
groote steenvrucht bevat eon of twee zaden, de be- kende 
Kemiri-noten, die bij allcrlei kinderspolen in gebruik zijn. 
Zo worden rauw of geroosterd bij do rijsttafel zoowel 
door inlanders als Europeanon ge- geten. Do olie, die men 
er door koude persing uit verkrijgt is vet, helder en 
lichtgeel en behoort tot de drogendo olien. Ze wordt 
meest als lampolie ge- bruikt, ofschoon ze stork walmt. 
Door do zaden fijn te stampen en ze met katoen of 
klapperbolster ver- mengd om een stokje te rollen. krijgt 
men een soort van kaarsen. Kemirie-olie gaat op Java 
voor een haargroci-bevorderend middel door. Do platte 
luem, die op do wijze van een tusschenschot het kiemwit 
in twee deelen verdeelt, is vergiftig. ! 二％■ 
ALEXANDER DE GROOTE. De Koran (XVIII, 82—
110; XXI, 96) vermeldt Alexander als den bou- wer van 
een grooten muur, waarachter op Allahs bevel de 
goddelooze volkeren Gog en Magog (in het Arabisch: 
Jadjoedj en Madjoedj) tot het einde der dagen zonden 
opgesloten zijn. Deze voorstelling — tiians ook in een 
Syrischen tekst teruggovonden — moet Mohammed van. 
Christelijke zijdo hebben. vernomen. i) Blijkbaar was 
echter de naam Alexander den Profeet — of misschien 
reeds zijnen zegslieden — ontschoten. In den Koran 
althans wordt de bouwer van bcdoelden muur slechts 
aangeduid als Dzoe'l- Karnain, d. i. „de man met do twee 
horens".2) Do latere Mohammedanen werden omtrent den 
in den Koran vcrmelden Dzoo'l-Karnain weldra meer uit- 
voerig ingelicht. Men leerde zijnen naam Iskandar (= 
Alexander) en de geschiedenis zijner fabelachtige zwerf- 
cn veroverin gstochten kennen. Wat daarover 
Hicdcgcdccld wordt door de moslimsche geschied- 
fiehrjjvera (Diuawari, Tabari, e. a.) en in de gods- 
Himtigc werken, welke handelen over de profeten 

1) Do Syrische tekst is uitgegeven door E. A. 
Wallis Budge, Cambridge, 1889; later vertaald en 
uitvoerig toegclicht door den Straatsburger hooglccraar 
Th. Noldcke, Beitrage zur Geschichte des 
Alcxanderromans (Denkschr. der Kais. Akad. <ler 
Wissensch. in Wien, Bd. 38 [1890] V). Vgl. ook 

Friinkcl, Zeitschr. D. Morg. Geaellsch. XLV (；牝
「)，321 vv, — Reeds in do 1c eeuw n. Chr. di：ui men 
den oorsprong van een machtig bouw- v/.-rk, dat de 
bergpassen in den Caucasus moest af- si.iitcn tegen 
invallen van barbaarsche volksstam- ■ !icn uit het 
Noorden, aan Alexander den Grooten toegcschroven. 
(Zic: Veth, Bijbelsch Wdb., II, 468 cn Zeitschr. D. Morg. 
Gesellsch. IX [1855] 799). Volgcns den auteur van don 
Syrischen tekst, (eon Christen, in het begin der Go ecuw 
in. hot N. van Mesopotamia levende) zouden spcciaal 
Gog en Magog — uit den Bijbel (Ezech. XXXVIII, 
XXXIX en Openb. van Joh. XX, 8) welbckond als 
gccsolcn Gods — hebben bohoord tot do door Alexander 
achter den grooten muur opgesloten volkeren, on in 
dozen vorm is do legonde ook in den Koran 
overgenomon. De opvatting van een lateren Arabischon 
berichtgever, als zoude de Chi- neescho muur hot in don 
Koran bedoolde bouw- werk zijn geweest (vgl. M. J. de 
Goejo, De muur van Gog on Magog. Verslag en 
Mededeel. van do Kon. Acad. v. Wetensch., Aid. 
Letterk., 3e R., DI. V, 87一124) berustte op mis verstand; 
zie Noldeko, t. a. p.» biz. 33, aanm. 5. 

2) Ook deze aanduiding van Alexander was 
aan do bedoelde Syrische legonde ontleend; zio 

en anderc groote mannen uit den tijd v66r Moham* med 
(zooala byv. in Tha'labi'sedit. Cairo 1297, p. 345—356), 
komt in alle hoofdzaken overeen met den inhoud van den 
Alexandrij nsch- Griekschen Alexanderroman van P 
seudo- Callisthenes, die ook in het Westen in 
verschillende redacties zulk eene ver- maardheid heeft 
verkregen. De stof werd echter in Moslimschen geest 
bewerkt en aangevuld (zoo zou Alexander o. a. ook reeds 
te Mekka zijn geweest). Verder wordt in de Moslimsche 
redacties van den Alexanderroman naast de historische 
traditie betref- fende Alexanders Macedonische afkomst 
meestal vermeld, dat hij „volgens anderen" een zoon van 
den Perzischen vorst Dara, en daardoor een halfbroeder 
van den later door hem zelf onttroonden Darius, zou 
geweest zijn, x) en dat de profeet Chidr (of Chadir) hem 
op vele zijner omzwervingen, met name bij zijn 
wonderbaarlijken tocht naar de bron des eeuwigen levens 
zou vergezeld hebben. 2) — In de lOe eeuw bracht de 
Perzische dicliter Firdausi in zijn helden- dicht 
Sjahnameh (d. i. Koningsboek) den Moslimschen 
Alexanderroman, als een integreerend be- standdeel dor 
nationale geschiedenis van Perzie, in epischen vorm. 3) 

Na de komst van den Islam in den Indischen Ar- chipel 
ontstonden ook daar, zoowel in het Maleisch als in andero 
Inlandsche talen, bewerkingen van den Alexanderroman. 
Maar men heeft daar de geschiedenis van Iskandar 
Dzoe'LKamain blijkbaar niet on- middellijk uit Arabische 
of Perzische bronnen leeren kennen. Do Inlandsche 
redacties vertoonen meer overeenkomst met de in Vo6r-
Indie populaire, Mo- hammedaansch-godsdienstige 
literatuur, waarin de oudero Moslimsche traditie 
gewoonlijk min of meer verbastord wordt weergegeven. 4 

*) In den Archipel werd de stof bovendien nogmaals naar 
Inlandschen smaak omgewerkt.6) — Ook nog in ander 
opzicht 

Noldeke, t. a. p. Oorspronkelijk moet deze voorstelling 
wel daardoor ontstaan zijn, dat Alexander zich, volgens 
het getuigenis van Grieksche auteura, bij sommigo 
gelegonheden. placht te tooien met twee horens, het 
embleem van. den god Jupiter Ammon; vgl., K. H.' Graf, 
Zeitschr. D. Morg. Gesellsch. VIII (1854), 447.. 

1) Eene opvatting, blijkbaar in Perzie 
ontstaan, waar men zich Alexander liefst als een telg uit 
het nationale vorstenhuis placht voor te stellen; zie 
Noldeke, t. a. p. 

2) Zie: K. Vollers, Chidher (Arch, fiir Relig. 
Wissensch. XII [1909] 234—284; I. Friedlander,. Die 
Chadirlegendo und der Alexanderroman, Lcip- 
Ing^Boi'Iih, 1913 en do verdere literatuur over dit 
onderwerp, in R. Hartmann's bespreking van 
laatstgenoemd werk (Zeitschr. D. Morg. Gesellsch. 
LXVII[1913] 739—751) geciteerd. —Vgl. verder: G. 
Weil, Biblische Legenden der Muselmanner, biz. 94—96, 
181; P. J. Veth, Oostersche legenden (De Gids 1847, II, 
299 vv.); D. Ger th van Wijk, De Koranischo verhalen in 
het Maleisch (Tijdschr. van het Batav. Gcnootsch. 
XXXV, (1893) 271, 333 XXXVI (1893) 676 vv.). 

3) In do Frauscho vertaling van dit epos door 
Mohl (Le livre des rois par Abou'lkasim Firdousi, Paris 
1876_1878) vindt men do Alexander den Groote 
betreffendo zangen in DI. V, 40—212. 

')・VgL C. Snouck Hurgronje, De Atjdhers, II, 
127. 

6) Zio verder: B. F. Matthes, Kort vorslag aan- 
gaande Makass. en Boegiueesche HSS., Amsterdam 
1875, biz. 28 v.,; J. Pynappel in de Bydr. tot 
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epeelde Alexanders nagedachtenis in Ned.-Indie eene rol. 
Volgens de Maleische kronieken toch hebben de vorsten 
van het rijk van Malaka hunnen stamboom tot op 
Alexander teruggevoerd; een drict&l afstam- melingen 
van Dzoe'l-Kamain zou zich naar Sumatra begeven 
hebben; een hxmner, Sri tri Boewana, stichtte Singapoera 
en word de grondvester van het Maleische rijk, dat zich 
langs de Westkust van Ach- ter-Indie uitstrekte en ook den 
Riouw-Lingga-Ar- chipel tot zijn gebied rekende. Zelfs 
beschouwt men een graf op den Boekit Lama, bij 
Palembang, wel als do laatste rustplaats van Alexander 
zelf en een vier- tal steenhoopen, aldaar op een rij 
geplaatst, zouden de graven zijner volgelingen bevatten. 

ALFOER. Het woord Alfoer, soms ook Alifoer, 
Halfoer, enz. geschrevcn, en door de Indonesischo 
volksstammen, die het kennen, verschillend uitge- 
sproken (Alipoeroe, Alifoeroe, Aripoeroe, enz.), is 
ontleend aan de Noord-Halmahera'sche talen en dus geen 
Indonesisch woord. De juiste vorm is Halefoe- roCf d. i. 
„woest land, boschgrond," vandaar o hale- foeroeka ma 
njaw^ de bewoners van 5t woeste land, de boschmenschen" 
(Van Baarda, Woordenlijst, Ga- lelareesch-Hollandsch, 
bl. 171). In het Moluksch Ma- leisch wordtditovergebracht 
met: orangA Zi/oeroe,het- welk dus gehecl gelijk staat met 
benamingen als To Bad]a of To Raa, OrangDajak en 
dergelijke, die„Bo- venlander, Binnenlander" beteekenen. 
Deze namen zijn minachtend; ze worden gebruikt in den 
zin van „dorper; kinkel, lummel, onbeschaafd mensch" en 
zijn uitgedacht door de strandbewoners om er de 
binnenlanders mede aan te duiden. De aldus aange- duiden 
noemen echtcr zich zelf nimmer zoo en zijn beleedigd, 
wanneer zulk een naam op hen wordt toe- gepast. De 
Europeanen en andere vreemdelingen echter, die hunne 
eerste inlichtingen omtrent de binnenlanders steeds van de 
strandbewoners ontvan- gen, gebruiken dergelijke 
scheldnamen als volksna- men, en zoo is dan ook ,,Alfoer'' 
in gebruik gekomen voor de bewoners der binnenlanden 
van Celebes, Boeroe, Ceram, Halmahera en 
tusschengelegen ei- landen; zelfs vindt men het hier en 
daar op de binnenlanders van Nieuw-Guinea toegepast. 
Daar thans vele der genoemde volksstammen tot het 
Christendom of den Islam zijn overgegaan en dan ook 
door de strandbewoners niet meer Alfoeren worden gc- 
noemd, en de naam dus praktisch gelijk staat met 
,,Heiden", is hij alleen maar bruikbaar als algemeene 
aanduiding van den beschavingstoestand van hei- densche 
volksstammen, die door Christendom of Islam reeds 
terstond pleegt te veranderen en dit op den duur steeds 
meer doet. Het Heidendom dezer volken nu vertoont, door 
zijn animistischen aard, bij de verschillende “Alfoersche" 
stammen wel vele ge- meenschappelijke trekken, maar het 
is een veran- derlijke beschavingstoestand en kan dus geen 
blij- vend kenmerk van saamhoorigheid opleveren. Im- 
mers op den duur worden toch ook deze “Alfoeren" binnen 
den kring van het wereldverkeer getrokken, waarvoor men 
het Heidendom steeds ziet bezwjjken, zoodat de „Alfoern 
tot het Christendom of tot den Islam overgaat en, 
tegenover de Inlanders althans, 

de Taal-, land- en volkenk. v. N.-I., 3e Volgr. V 
(1871) p. 166 v.; H. H. JuynboD, Catal. van de Mai. 
HSS. der Leidsche Univ. Bibl.p. 191_196; Ph. S, van 
RonkeL CataL der Mai. HSS. van het Batav. Gen. v. 
K. en W. (Verh. van het Bat. Ge- nootsch., DI. LVII 
[1909) 255—260); A. C. Vree- de, CataL van de Jav. 
HSS. der Leidsche Univers. Bibl., biz. 32—36. 

geen Alfoer meer kan genoemd worden. Indien nu 
“Alfoer" in de ethnologic ceno bepaaldo beteekenia 
had verkregen en b.v. de benaming was geworden 
van een ras of onderras mot bepaaldo kenmerken, dan 
kon men alle redenen hebben om het woord te 
behouden. Nu dit cchter niet het geval is, gebmike 
men het woord alleen daar waar het geen misver- 
stand veroorzaakt, dus in het Nederlandsch nimmer 
en in eene Indonesischo taa] alleon dan, wanneer men 
er ,,heiden'' mede bedoelt, en wel in minachtendcn 
zin. 

Dat men niet van,, Alfoersche talen" kan spreken, zal 
uit het bovenstaande wel gcbleken zijn. De Mo- luksch-
Maleischc uitdrukking ba^a Alifoeroe, toegepast op de 
talen van stammen, die het Heidendom prijs geven, heeft 
reeds veel gedaan om die talen bij de gewezen Alfoeren 
in verachting te brengen en hen die te doen ruilen voor 
het Malcisch der Europeanen, daar zij voor de Inlanders 
geen andero beteekenis kan hebben dan die van 
„bocrcnkinkeltaar,. 

Vroeger geopperde afleidingen van het woord „A1- 
foer" vindt men zeer overzichtelijk bijeengevoegd in 
Prof. Veth's werkje ,,Uit Oost on West''(1889), bl. 269, 
vlgg. Zie voorts Mr. S. C. J. W. van Musschen- broek, 
Mededeelingen omtrent grondstoffen uit het oostelijk 
gedeelte van onzen Ind. Archipel, Leiden, 1880, biz. 9. 
—T. v. h. aardr. Gen. Io ser. IV (1880), biz. 94, V (1881), 
bl. 72en 154. —A. B. MeyerUeber die Namen Papua, 
Dajak und Alfuren. Wien 1882, bl. 13. — Bastian 
Zeitschr. fiir wissenschaftliche Geogr. 1881, biz, 155. 

De verschillende vormcn, die van het woord Alfoer 
voorkomen bchalve de oorspronkelijke vorm, zijn: 
Arafoeren, Halifoeren, Harafoeren, Arafoera, Alforen, 
Alfores, Alforias, Aripoeroe. De zee tus- schen de Aroe-
eilanden en Australie heot zelfs Arafoera- of Harafoera 
zee. 

ALGEMEENE SECRETARIE. Zie SECRETAIRE 
(ALGEMEENE). >^4J •/- 

ALL Zie: SJflETEN: 
ALIHAN. District met gelijknaraige hoofdplaats van 

de afdeeling en het regentschap Kebocmen, re- sidentie 
Kedoe. Het heeft eene oppcrvlakto van 198 K.M.2, heeft 
twee onderdistricten en 53 dcsa‘8 en telde eind 1905: 
75000 zielen, alien inlanders. 

ALIJA (MAL.). Zie ZINGIBER OFFICINALE. 
ALIM, d.i. MohammedaanHch wctgeleerdc. VgL C. 

Snouck Hurgronje, De Atjchers I, 74 (Tho Achehnese I, 
71). 

ALIS-ALIS. Zie VAARTUIGEN. 
ALITA, ALIETTA of ADI ETTA (jongste) is do 

naam van een Boegineesch landschap in Zuid-Celebes, 
vroeger tot het bondgenootschap Adjatappa- rang 
behoorende, sedert 1908 gevoegd bij het Imnd- schap 
Sawito, naar schatting niet grooter dan ±180 K.M2. Het 
bevat een groot meer, ongev. 110 K.M.2 oppervlaktc 
beslaande, dat echter sedert eenige jaren voor do helft is 
drooggevallen, en voor dat deel thans mot rijst wordt 
bebouwd. De voor- naamstc rivieren zijn: de Lamorange, 
een zijtak van de Sadang, en de Laboewange en Biroe-o, 
ont- spiingendo uit do ongev. 250 M. hoogo bergketens 
Mangaronkong en Laboewange. In den drogen moes- son 
bevatten zij bijna geen water. Do bevolking, dio uit 
Boegincezcn bestaat, wordt zeer in het ruwe, op ongeveer 
1800 zielen gesteld. 

Alita. Naam van een kampong, do hoofdplaats van het 
gelijknamige staatje, uit ongev. 90 huizen bestaande. 

ALKAI of ALKAII. Groote zwarto^Kakatoe, Mi- 
croglossus aMrimus, van do Aroe-eilanden. Van bier 
oostwaarts overal to vinden tot op N. Guinea; op 
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Andai heet zij Siong, te Poroh Mampais, te Sorrong 

Santjija. 
ALKMAAR (Inlandsche namen: Poeloe Mendjan- 

gan, hertcn-eiland, of Poeloo Damar ketjil, het ei- land 
met het kleine lioht) is een van do vele kleino 
onbowoondo eilanden in de baai van Batavia. Tijde- lijk 
heeft vroeger een klein licht op dit eiland bij den bouw 
der Priok-haven dicnst gcdaan. 

ALLAH, een der landschappen, behoorende tot de 
federatie Doerie (zie aldaar) op Celebes, groot 士 330 
K.M2, bevolking 土  14.000 zielen, verdeeld in de 
districten Allah, Barokko en Tjariau. Voomaamste 
plaatsen: Kalossi (zie aldaar), do belangrijkste kam- pong 
van geheel Doerie, verdcr Kalassi en Barokko, op de 3 
genoemde plaatsen zijn drukke passers. (T. B. G. decl 
LIV (1912) biz. 5G0).' 

ALLIUM sp. fam. Liliaceae. Algemeene naam op 
Java: Bawaizg. Op Java behooren geen soorten thuis, 
maar ze zijn er ingevoerd en worden er alge- meen 
gekweekt. Bekend zijn: 

lo. ALLIUM ASCALONICUM L. Bawang merdh (MAL.), 
Brambang abang (JAV.), de Sjalot, waarvan de roode 
boHeljes een zeer gebruikelijk ingredient zijn voor 
inlandsche geneesmiddelen. 

2o. ALLIUM CEPAL. Bawang tjina (MAL.), de Ui, al- 
gemeen voor de consumptie gebruikt. 

3o. ALLIUM POKRUM L. Bawang ketjil (MAL.), Koet- jai 
(JAV.). Bazvang roem-poet (MAL.), Bawang ontjang 
(JAV.), de Prei, als groente gebruikt. 

4o. ALLIUM SATIVUM L. Bawang ?oe 以(JAV.), Brain- 
bang of Baranibang (MAL.) do Knojlook, algemcen als 
geneesjniddel gebruikt of aan geneesmiddelen en spijzen 
tocgevoegd. 

ALLOE. Hoofdplaats van het district Bangkala (Zie 
aldaar) dicht bij de baai van Toratea. Vroeger word ook 
aan Bangkala zelf wel de naam Alloe gegcvcn. 

ALTAIR. Maleisch woord, gebniikt om lichtge- v. 
f.dc Diiizendpooten aan to duidon. 

ALOCACIA INDICA Schott, fam. Araceae. Bill A II 
(MAL.). Plant met groote pjjlvormigc bladeren, die vaak 
donkerpurper van kleur zijn. Do kruipende wortelstok 
vorint knollen, die zeer scherp zijn en de huid prikkclen. 
ALOCACIA MACRORHIZA Schott, fam. Ara- 

Bird, Bird 'iwjri (MAL.) (JAV. MAL.) 
；/,7c- (AMJ；.) Grooto Aronskelk met een dikke op (b：

［! :;end liggende stengd. Vooral in het Oosten var <ien 
Archipel wordt deze plant op afvalplaatsen go.；. De 
stcngel wordt in stukken gesneden en in vruter 
afgekookt, waarna ze een goed vocdsel vomit, dat in 
smaak veol met keladi (Colocasia) ov(?rcenkomt. In 
verschen tocstand is hij scherp en eenigszins gif tig en 
veroorzaakt verwonding van do mondholtc door do 
grooto kristallen van oxaal- zuro kalk. Het sap uit do 
bladstolon (Soowak Sontd) wordt veol gebruikt, ook als 
geneesmiddel. 

ALOE (STRAAT) (Alor, Selat Marisa), tusschen 
Lomblen en Pandai (Pantei) is breed cn ruim, xnaar 
weinig bekend. Vcrmocdelijk is zij diep en schoon, maar 
de kusten en de in de straat gelegen eilanden zijn nog niet 
voldoendo onderzocht. Ankergrond vindt men niet 
endesterkc, onrcgelmatigostroomen maken de passage 
onveilig. Vooral in den Z.O. moes- gon moeten schcpon, 
om de Z. bestemd, deze straat mijdcn. Do verkenning is 
gemakkelijk door het hoo- go land aan weerszijden, hot 
eiland Batang (groen eil.), in hot N.lijk gedeelto onder 
Pandai liggonde, heeft den vorm van een steok. Zie 
Zeomansgids, deel IV. 

ALOE FEROX Mill. fam. Liliaceae. Lidah boewaja 

(MAL.), Hat baja (JAV.) Boomachtigc plant, meteen roset 
van aan den rand gcatekelde bladeren op een starn van 1 a 
3 M. Bloempluim lang, vertakt. Af- komstig uit Afrika, op 
Java gekweekt als sier- plant. Het sap van de bladeren 
diont als hoofdwas- sching tegen luizen, en is, met stroop 
vermengd, een middel tegen hoest. De gekneusdo 
bladeren zijn een verkoelend middel bij hoofdpijn. 

ALOE VERA L. {Aloe vidgaris Lam.) fam. Lilia- ceac. 
Do echte Aloe, van de vorige te onderscheiden door de 
veel kortere stam en de onvertakte bloei- wijze. 
Afkomstig van de Canarische eilanden, op Java maar 
zelden aangeplant. Het bekend© geneea- middel (Aloe), 
dat uit de plant verkregen wordt, heet op Java Djadam of 
Djadam arab, en wordt meestal uit Bombay aangevoerd. 
Ook de plant zelf draagt die namen. 

ALOE-ALOE (IKAN). Zie ZEESNOEKEN. 
ALOEN-ALOEN. Op nagenoeg alle standplaatsen van 

regenten en districtshoofden op Java treft men aan een 
mime vierkante grasvlakte, door waringin- boomen 
omringd, en met den of twee boomen in het midden. Dit 
is de aloen-aloen. De kratons van de Voraten. in do 
Vorstenlanden hebben twee aloen- aloen's nl. een 
noordelijko on een zuidelgke, waarop echter geen gras 
mag groeien, en die dus groote zand- vlakten zijn. Op de 
aloen-aloen5s bevinden zich ter weerszijden van den in 
gang van den dalem of woning van den vorst of het hoofd 
open, op zich zelf staan- do pendoppo's, waarin de 
ambtenaren en andere per- sonen, die hun opwachting bij 
den Vorst of het in- landsch hoofd willen maken (s6ba), 
het oogenblik moeten afwachten dat het den. gebieder 
welgevallig is hen te ontvangen. Daaraan ontleenen die 
wacht- huizen den naam van pas 仓 ban, welke benaming 
op enkele plaatsen, b. v. te Semarang, ten onrechte tot het 
geheele piein wordt uitgestrekt, en vroeger zelfe tot 
passeerbaan verbasterd werd. 

Op de aloen-aloen's werden vroeger de steekspelen 
gehouden, en thans nog wel een enkele maal gevech- ten 
tusschen tijgers en buffds of rampokpartyen (zie RAMP 
OK) ter gelegenheid. dat de Vorst of het hoofd zich aan 
zijne onderhoorigen vertoont, waarbij te Soerakarta en. 
Djokjakarta de Vorst op den Siti- inggil, verheven. 
zitplaats v66r den ingang van den Kraton, plaats neemt, 
terwijl op de regentschaps- hoofdplaatsen zich meestal 
een panggoeng (op hooge stijlen gebouwd open vertrekje) 
bevindt, van waar do regent en zijn gezelschap de 
volksspelen gade- slaan. In West-Java vindt men ook 
kleinere aloen- aloen's bij do woningen van mindere 
hoofden, en in Choribon zelfs in alle desa's, maar deze zijn 
niet altijcl met waringins omplant. 

Do Missigit (moskce) bovindt zich meestal aan de 
Wcstzijdo van den aloen-aloen. 

ALOER. Zio VAARTUIGEN. 
ALOR. Eiland, gelegon ten Noordwesten van Timor, 

waarvan het door de 27 K.M. breede straat Ombai 
gescheiden is. Hot oiland bestaat grooten- dcels uit oud-
vulkanisch bergland, waarboven op vele plaatsen 
koraalkalk ligt; alleen in de hoogste verheffing, nabij do 
Oostkust, valt de vulkaanvonn to herkennen; de hoogsto 
top daarvan is als Piek van Alor bekend (1G50 M. ?). 
Ovorigens is het berg- land mccst niet meer dan tot 土 
1000 M. hoog, maar moeilijk begaanbaar, door de velo 
diepo en soms zeer steile ravijnen. Alleen ligt bowesten 
den piek de eenige hoogvlakte des eilands, die van 
Tangga- poeri on deze vormt dan ook een afzonderlijk 
land- schap. Do overige*zes landschappen, waarin het 
eiland verdeeld is, strekken zich all© tot de kust uit 
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en hunne r&dja's wonen in kustdorpen. De kust is 
grootendeels rotsachtig en weinig ingesneden.. Slechts 
hier en daar komt een kleine kustvlakte voor. Het eiland 
heeft 66n diepe baai, die van Kebola, aan de westkust. 
Deze 16 K.M. lange en slechts 1—1.2 K.M. breede baai 
snoert het N.W. deel des eilands af; dit deel lieet^eigenlijk 
Alor; het is met het hoofdeiland verbonden door cen 
alluviale, slechts tot 10 M. hooge landengte van 4 K.M. 
breedte. 

De bosschen zijn bijna alle door den roofbouw 
uitgeroeid. Het eiland is grootendeels bedekt met 
struikgewas, laag geboomte en alang-alang; overi- gens 
met lad&ngs, die om de zes of tien jaar worden verlaten, 
na 66n jaar gebruik. Do bevolking wordt onderscheiden in 
strand- en bergbcwoners, de eer- sten —naar beweerd. 
wordt van vreemde afkomst — hoofdzakelijk van 
vischvangst en handel levende, d'e laatsten zich meer op 
den landbouw toeleggende, vooral de teelt van djagoeng, 
rijst en in den laatsten tijd ook van klappers en katoen. 
Copra en bij goe- den oogst djagoeng worden uitgevoerd. 
leder bezit zqn eigen ladangs, die steeds in. de familie 
blijveii. De strandkampongs zijn on verst crkt; de huizen 
staan er op den vlakken grond. De bergkampongs zijn op 
de hoogsto punten gebouwd en met bamboe, muren of 
cactushagen versterkt, tengevolge van den vroeger 
tusschen alle dorpen heerschenden oorlogstoestand, 
waaraan echter in 1910 en 'll een einde isjgemaakt. — Een 
dorp telt 30—300 bewo- ners. — De bevolking spreekt 
een groot aantal talen en tongvallen. Het algemeen 
gangbare betaalmiddel waren tot het optreden van ons 
gezag uitsluitend zoogenaamde mokko's en gongs. 
Mokko's zijn kope- ren bekkens, waarvan de waarde 
uiteenloopt tusschen /2 en /1000. Sedert is meer geld in 
omloop gekomen. Het vruchtbaarst deel des eilands is het 
landschap Alor, dat behalve het reeds genoemde 
schiereiland ook het ten Z.O. der landengte gelegen terrein 
bevat. Dit landschap heeft daarom nagenoeg de helft der 
geheele bevolking, die op 50.000 zielen gesteld wordt. Het 
eiland wordt door de booten van de z.g. Makasser-lijn der 
Paketvaart-maatschappij, die Kalabahi aanloopen, 
geregeld aangedaan. 

ALOR. Onderafdeeling van de afdeeling Zuid- Timor 
en Eilanden der residentie Timor, staande oeder eeo 
gezaghebber, die te Kalabahi aac de Kebola-baai, op Alor, 
gevestigd is en wiens werk- kring zich uitstrekt over de 
eilanden Alor en Pantar of Pandai en hunne 
kusteilandjes.Z ''： 

ALOSI (BOEG.). Zie ARECA CATECHU. 
ALPHABETTEN (Ned. Ind.). Zie LETTER- 

SCHRIFT. 
ALPINIA GALA NG A Sw. fam. Zingiberaceae. 

Langkoewas (MAL.), Laos (JAV.). Kruid meteen hooge 
bebladerde stengel, en groote veelbloemigetrossen. De 
wortelstok van de rood© varictcit (Langkoewas merdli) 
wordt vooral als geneesmiddel gebruikt {Rhi- zoma 
Oalangae), even als do zaden. De witte varietcit dient 
meer bij de spijsbereiding. Op Java wordt uit den 
wortelstok een citroengele vluchtige olie ge- wonnen. 

ALPINIA STRIATA. Zie AMOMUM CARDA-
MON. 

AI^OPHILA sp. div. fam. Filicos. Palcoe. tihang 
(SOEND, ). Boomvarens, waarvan de metharen bedek- te 
bladsteelen wel als Penawar Djanibi verkocht worsen. 
Meestal zijn het echter de uit Sumatra afkom- stige 
bladsteelen van Cibotium-soorten, die dezen iu- 
/landschen naam dragen. Zie PENAWAR DJAMBI. 

ALSTONIA SCHOLARIS R.Br., fam. Apocynaceae. 
Gdboes, of Kajoe, gaboes (MAL.) Poelai (MAL.). Zeer hoo 

ge boom, die in den geheelen Maleischen Archipel, in 
een groot deel van Zuid-Azie en in Australie en Afrika 
voorkomt. Het uiterst lichte, wecke en veerkrachtige hout 
wordt gebruilct als sunogaat voor kurk, o.a. voor drijvers 
van vischnetten. In Burma en de Mo- lukken werd het 
hout vroeger voor schrjjfplankjes op de inlandsche 
scholen gobezigd, vandaar de naam „scliolarisn. De 
grijsgrauwe schors bevat een bitter, caoutchouc-houdend 
melksap； vermoedelijk levert deze boom met andere 
cen deel van de Djeloetoeng. Het melksap is een 
geneesmiddel voor het vee. De bittere bast (Cortex Ditae) 
is een inlandsch genees- middel en heeft een reputatie als 
middel tegen sui- kerziekte 必/ ) § / 久< 二、 

ALTING (Mr, WILLEM ARNOLD). Gouv.- Gen. van 
Ned.-Indie van 1780—1797. Geboren te Groningen 11 
Nov, 1724, ovei'leden op Kam- pong Melajoe (Batavia) 
7 Juni 1800. Na als on- derkoopman bij de Compagnie in 
dienst te zijn getreden (1750), klom hij spoedig tot 
hoogere rangen op, en werd 1772 Raad van Indie, en in 
1777 tot Di- recteur-generaal benoemd, de eerste 
betrekking na die van Gouv.-Generaal. Gedurende de 
ziekte van zijnen voorganger, de Klerk, werd hij tot 
waame- mend landvoogd benoemd, en in 1780 door den 
Raad van Indie tot provisioned Gouv.-Generaal ge- 
kozen. Het bestuur van Gouv.-Gen. Alting biedt een 
treurig tafereel aan. Familieregeering en fami- lie-
intrigues, tirannie, zedoloosheid in de ruimere beteekenis 
van het woord, schromelijke misbmi- ken onder het 
ambtenaarspersoneel, diep verval —voor een deel 
veroorzaakt door den oorlog met Engeland van 
1780/1784 — der 0,1. Compagnie zijn de kenmerken van 
zijn Gouverneur-Generaal- schap. Alting zelf wordt 
geschetst „als niet on- „bekwaam maar zwak en dus 
onmachtig; niet „slecht, maar niet bestand tegen eigen 
omgeving, „eigen egoismo en eigen gebreken. Een halve 
man, „een kleine persoonlijkheid". De ongerustheid in 
Nederland gowekt door den minder gunstigen loop van 
zaken in Indie gaf eindolyk aanleiding tot de benooming 
van de bekende commissie van 1791 < (zie 
Commissarissen -Gcneraal), waarvan het doel was 
onderzoek doen naar de in Indie bestaande misstanden, 
aanbrengen en voorstcllen van her- vormingen, invoeren 
van bezuinigingen. In die Commissie werd echter ook 
Alting zelf benoemd en al spoedig wist hij daarin ook zijn 
schoonzoon Siberg, toen tijdelijk Direclcur-Gcneraal, als 
mede- lid te doen benoemen, met hot gevolg dat de Ba- 
taviasche familieregeenng haar inlrede deed ook in 
bedoeld lichaam van Commissarissen -Gcneraal. 
Verbeteringen in den rotten toestand bleven uit; de 
schandelijko misbruiken woekerden voort. Na de 
omwentcling in het moederland cn het optreden van Jiet 
Comite tot de zaken van den O.-I. handel en bezittingon, 
in plaats van het bestuur der O.-I. Compagnie (1796), 
vroeg Alting ontslag uit zijne beide betrekkingen van 
Gouv.-Gen. en Commiss.- Gen. en trad 17 Fobr. 1797 als 
zoodanig af. Na dien tijd Icefde hij nog enkelo jaren als 
ambteloos burger to Batavia. Zio v. Rhede v. <1. Kloot. 
Do Gouv.-Gen. en Comm.-Gen. 's-Grav. J891, bl. ]JO— 
114. Zie ook de monografie „Mr. Willem Arnold Alting, 
een Groningscho Gouvemeur-Generaal van Ned. Indie1* 
door Prof. Mr. J. E. Heeres in den Groningschen 
VoHcsalmanak voor jaar 1911. 

ALTINGIA EXCELSA Nor., fam. Hamamelidaceae. 
JRasamdla (SOEND., MAL.), 以(SOEND.). Zeer groo 
te boom, op Java uitsluitend in enkele deelen van de 
Preanger voorkomend op een hoogte van 1000— 
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1700 M. boven zee, bovendien in Achter-Indie en naar 
het schijnt in Nieuw-Guinea. Het duurzame hout wordt 
vooral in de Preangcr, waar djatihout moeilijk to krijgen 
is, als bouwhout gebruikt. Hot bevat ccn naar Storax 
riekende hars, (getah kandai), die soms in plaats van 
Benzoe gebruikt wordt, maar weinig in den handel komt. 
De inlanders gebruiken de terpentijnachtig riekende 
bladeren als een ge- ncesniiddel. Zie RASAMALA. 

ALYXIA STELLATA Bl. (Gynopogon Reinivardti 
Kds.), fam. Apocynaceae, Poelasari^AL.). Klimplant 
met kleine gelo bloemen. De naar cumarine riekende bast 
is een zeer gebruikelijk inlandsch geneesmiddel, dat 
meestal met venkel- (adas) vruchten gemengd in den 
handel komt, vandaar dat men het vaak met den 
gecombineerden naam van adas-poelasari vindt 
aangeduid. In de Nederlandsche Pharmacopee is de bast 
als „Cortex Alyxiae^' onder de middelen tegen indische 
spruw opgenomen. Ook tegen dysenteric en gonorrhoe 
wordt een afkooksel van de bast gebruikt. 

AMABI. Landschap op het eiland Timor, behoo- 
rei)de tot de onderafdeeling Koepang van de af- deeling 
Zuid-Timor en Eilanden der residentie Timor cn O. Het 
valt gedeeltelijk samen met het onder rechtstreeks 
bestuursgebicd behoorend terrein om de baai van 
Koepang. 

AMAHAI. Onderafdeeling van de afdeeling Ceram, 
residentie Amboina, aan de zuidkust van het eiland 
Ceram, zich westelijk uitstrekkende tot het gebicd der 
negorij Kamarian en oostelijk tot dat van Hatoemeten. 
De kust maakt hier een diepe I ocht, de Elpapoetih-baai, 
en daarin zijn de voor- na?.njstc negorijen gelegen, 
welker bewoners gedeel- 1 ： -b>k den 
Mohammedaanschen godsdienst belijden cn voor ucn 
and or deel het Christendom hebben om- tcrwijl de 
heidensche inlanders zich.bij voor- !：■：  ?, in het 
gobergte ophouden. Middelen van be- ,，；•.<•..i inden 
zij in de sagobosschen, het aankweeken 、.％:，groenten 
en aardvruchten, en een weinig •. j- -chcrij. Zie 
AWAYA. I •- 

AMAHAI. Hoofdplaats der afdeeDng Ceram en der 
gelijknamigo onderafdeeling, als zoodanig stand- piaatH 
van den Assistcnt-Resident van Ceram on van den 
Gczaghebber bij het Binnenlandsch-Bestuur ge'e^en aan 
de oostkust der Elpapoctih-baai, met <u；i> goedc reede. 
Zij bestaat uit twee negorijen: Amahai-Sarani en 
Aniahai-Islam, de laatste met een kerk- en 
achoolgebouw. Op ccn aangrenzende land- inng wordt 
nog de ruine van eeu Portugecsche Bb. ikto aangetroffen. 

AMAKONA. Zie MIOMAFFO. 
AMANATOENG. Landschap ten 0. van Amanoe- 

bang (zie aldaar) behoorende tot do onderafdeeling Zu id 
Midden-Timor, der afdeeling Noord- en Midden- Timor, 
residentie Timor en 0. 

AMANDIT. District der ondcrafd. Kandangan, 
afdccling Oeloe Soengei, rea. Z. en 0. Afd. van Borneo, 
onder hot bestuur van eon kjai (districtshoofd) met 
standplaats Kxindangan. Het omvat het oostelijk deel der 
ondcrafd. en is rijk aan rijstvelden en klappor-
aanplantingen der bevolking. De copra-be- rciclii)g in 
een der voornaamste takken"van bedrijf. De 
voornaamste kampongs zijn die, welke onder 
Kiuidangan ressorteeren, Socngei Raja, Hamparaja, 
Simpoer, Gambal, Angkinang, enz. De bevolking is 
welgesteld cn bezit vele grobaks en trekdie- ren. De 
veeatapel is eOhter niet groot. Uitgevoerd word on 
voomamolijk rijst en copra, alsmede bosch- producten.
 /事< 

AMANGK0E B0EWANA, „die hot hcelal op zijn 

schoot heeft of draagt", is een van de titels door de 
Sultans van Djokjakarta gevoerd, waaronder zij in den 
regel worden vermeld, b.v. Amangkoe B. I, die de eerste 
vorst van dat rijk was. Onder den titel Amangkoe Rat, die 
ongeveer hetzelfde beteekent, zijn een vijftal 
Soesoehoenans van Mataram bokend. Zie JAVA en 
TITELS (INLANDSCHE RANGEN EN.) 

AMAN0EBANG. Landschap op de zuidkust van het 
eiland Timor, tusschen Amarasien Amanatoeng, 
behoorende tot de onderafdeeling Zuid Midden- Timor 
van de afdeeling Noord- en Midden-Timor, der residentie 
Timor en 0., hoofdplaats Niki-Niki. Het staat onder direct 
toezicht van den te Niki Niki gevestigden gezaghebber. 

AMARANTHS BLITUM L., en verschillende an- 
dere soorten van Amarantus, fam. Amarantaceae, Bajam
 ( JAV.), Senggang (so END.), Hooge 
kruidachtige plant, waarvan alle deelen als groente 
gegeten worden. 

AMARANTUS SPINOSUS L., fam. Amaranta- ceae. 
Bajam doerie (MAL.), Bajem eri (JAV.), Senggang 
t;oetjoefc(SOEND.).Een kruidachtigeplant,die veelop de 
vorige gelijkt, en als onkruid vaak tusschen het gras 
voorkomt. De gedoomde plant wordt niet als groente 
gegeten, maar wordt op verschillende wijzen door de 
inlanders als geneesmiddel gebruikt. 

AMARASI. Landschap behoorende tot de onder-
afdeeling Koepang der afdeeling Z.-Timor en Eil. van de 
residentie Timor en 0., met de hoofdplaats Baoen of 
Baoeng. In den omtrek van Baoen zijn uit- gestrekte 
bosschen. De in het landschap gelegen Noi Minabaai is 
ineer dan eens op haar bruikbaarheid als afvoerhaven 
voor de producten van SCdden-Timor onderzocht, doch 
zonder succea. 

AMAR0E- of MAR0E-MEER. Gelegen in het 
heuvelterrein van den z.g. "Vogelkop" van Nieuw- 
Guinea. Door ondergrondsche kanalen in den kalk- 
bodem voedt dit meer de Kais-rivier, die ten 0. van de 
Warong4-baai in zee valt.』 

AMAS (GOENOENG). Berg, hoog 2270 M., gelegen 
op do grenzen der Padangsche en der Kam- parsche 
boven landen, signaal-punt voor de triangu- latie van 
Sumatra (T. A. G., 2de serie, IX, kaart II). 

AMBACHTSONDERWlJS. Zie 0NDERWIJS. 
AMBALAU, ook AMBAL0, MEMBALAU, KA- 

"MAL0 en KEMAL0 geheeten, is de harsachtige, 
donkerrood of oranje gekleurde korst, die op de tak- ken 
en twijgen van verschillende boomen, vooral door de 
wijfjes van een klein insect, de Coccus Lacca, gevormd 
wordt. Het meest komt die voor op Schlei- chera trijuga, 
Butea frondosa, Ficus-soorten, Zizy- phus sp. e. d. Do 
beste ambalau is echtor afkomstig uit China; het door 
middel van overgieting met warm. water verkregen deeg 
bezigt men om houwers, mes- sen, enz. in het gevest vast 
te maken, ook als lijm en tot het vorlakken van 
krisscheeden. 

AMBANG, eon nog weinig of Diet onderzocht ge- 
bergte ton Z.W. van het meer Danau (D. Mooat) in do 
afdeeling Bolaiing Mongondou, Noord-Celebes; met vrij 
grooto zekerheid kan worden gezegd dat de Ambang uit 
vulkanisch materiaal bestaat. De hoogte is volgens de 
zeekaart 2070 M. Zie Koporberg in T. A. G. 1899, 589 
en in Jaarb. mijnw. 1901. 117; verder Sarasin, Entwurf. 
p. 99. 

AMBAR MRITJA (JAV.). Zie BRUCEA. 
AMBAR WINANG0EN. Badplaats van den Sultan 

van Djokjakarta, ongeveer 3 K.M. ten W. van de 
hoofdplaats Djokjakarta gelegen. 

AMBARAWA. Meervlakto 士 55 K.Ma groot, 500—
470 M. lioog, het centrum van het district 

3 
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Ambarawa (zie aldaar) vormend. In 5t N. overgaand in de 
hellingen van den Oengaran, in't Z. in die van den 
Telemojo, wordt ze naar 't N.W. afgesloten door de 
westelijkste ketens van den Goenoeng Kendeng, 
waardoor do Toentang, de afvloeiing der vlakte, zich met 
veel bochten een weg breekt. Het midden der vlakte 
wordt ingenomen door een meer cn moeras, de Rawa 
Pening (zie PENING). De grootste dorpen liggen alien in 
een krans om de vlakte been: aan den noordrand de 
hoofdplaats, aan den grootcn weg van 
SemarangnaarKedoe (Magelang) ； 1% K.M. ten Z. van 
deze ligt de als zoodanig opgeheven vesting Willem I (zie 
VERSTERKINGEN) en 4% K.M. bezuiden die vesting 
het militaire kampe- ment Banjoebiroe (zie aid.). In 1865 
en in 1872 was de dalketel van Ambarawa het middelpunt 
van zwaro aardbevingen, die vooral in eerstge- noemd 
jaar groote verwoestingen hebben aange- richt. 

AMBARAWA. Controle-afdeeling van de residen- tie 
Semarang met de districten Ambarawa en Oengaran en 
met hoofdplaats Ambarawa. 

AMBARAWA. District met gelijknamige hoofd- 
plaats van de controle-afdeeling Ambarawa, regentschap 
Semarang, afdeeling Salatiga van de residentie 
Semarang. Het heeft eene oppervlakte van 225 K.M2, 
heeft 4 onderdistricten met 103 desa‘8 en telde op 'teinde 
van 1905: 94.000 zielen, t-.w. 500 Europeanen, 1130 
Chineezen, 55 Arabieren, 27 andere vreemde 
Oosterlingen en 92.600 Inlanders. De hoofdplaats bezat 
in 1900: 15.000 iiiwoners. Men vindt in dit district drie 
cultuurondememingen, gedreven op acht 
erfpachtsperceelen, waarop koffie, cacao, rubber, 
specerijen en kina worden geteeld. Op onderneming 
(Baneran) wordt ook veeteelt uitgeoefend. 

AMBATJANG. Berg, 959 M. hoog, gelegen in het 
Barisan-gebergte (Sum. Westk.) ten N.O. van Kajoe 
Tanam. Tot 1833 voerde het eenige toegangspad tot het 
centrum der Pad. - Bo ven landen over dezen berg, ook 
de kanonnen der Hollanders moesten hier- langs gesleept 
worden. In 1833 werd op last van den Comm.-Gen. J. van 
den Bosch een aanvang gemaakt met den aanleg van een 
transportweg door de Anei- kloof (zie ANEI). 

AMBfiLAU. Eiland aan den zuidelijken ingang van 
Straat Manipa, niet ver van de Zuidoostkust van Boeroe, 
op 3%会'Z.B. en I27°15, O.L. Het be- hoort tot de 
onderafdeeling Boeroe, afdeeling Am- boina der 
residentie Amboina, is omstreeks 90 K.M2. groot en bevat 
zeven negorijen, die elk uit twee tot vijf gehuchten 
bestaan, weUter hoofden den titel voeren van Patih of 
Orang Kaja. De be volkin g be- draagt ruim 1300 zielen 
en belijdt den Mohamme- daanschen godsdienst; zij vindt 
haar bestaan in de visscher 日 en den handel op de 
naburige eilanden. Het eiland is bergachtig en 
onvruchtbaar, zoodat het zelfs geen eago genoeg 
oplevert, wclke dan ook van de Zuidkust van Boeroe 
wordt gehaald, waar de meeste Ambelauncezen 
gebruiksrechten op sago- en klapperbosschen hebben. 
Specerijen woi-den op het eiland niet geteeld en de grond 
levert alleen kalk op. Een dicht bosch overdekt het 
geheele eiland; men vindt er vele wilde zwijnen. De 
kusten zijn rondom door klippen omgeven. Geologisch 
komt het eiland niet met Boeroe, maar meer met Ambon 
overeen; er werd alleen een (oud. mioceen ?) erup- 
tiefgesteente aangetroffen, dat door koraalkalk wordt 块
dekt, welker terrassen tot 218 M. bo ven zee reiken. De 
hoogste toppen van het eiland worden op 300 geschat. 
ZieVerbeek, Molukken verslag, p. 567. 

AMBER is een stof, die doorgaans in kleine stuk- jes, 
maar een enkelen keer in grootere brokken tot van 50 
K.G., op zee drijft, en die door Blumenbach gehouden 
wordt voor een uit het darmkanaal van do 
potvischafgcscheiden substantie.Latere onderzockin- 
gen pleiten voor de meoning,dat hij in't algemeen eon 
voortbrengsel is van de gal der walvischachtigc die- ren. 
Hij bestaat uit regelm at ige, ondoorzichtige, wasachtige, 
broze en op de breuk fijn-korrelige of bladerige stukken, 
die bruinachtig zwart of lichtgrijs van kleur zijn met 
donkcre strepen of vlekken. Hij is smakeloos, inaar heeft 
een aangenamen geur, welko naar dien van muskus 
zweemt, cn is bij voldoende warmte week en buigzaam; 
hij smelt bij een matige hitte, vat lichtelijk vuur en 
verbrandt met een hel- dere vlam. Zijn hoofdbestanddeel 
is een eigenaardige soort van vet, amberoet (ambrine) 
genoemd. De amber bevat daarenboven benzoezuur, 
keukenzout, een zoet extract, en een alleen in warmen 
alkohol oplos- baar bruinachtig overblijfsel. Hij is zeer 
gezocht als reukwerk, en wordt ook wel in den vorrn van 
poeder of tinctuur ingenomen. De amber wordt in den 
Ind. archipel meest in de Moluksche zeeen gewonneri; 
reeds in de Xde eeuw spreken berichten van Arabi- sche 
zeevaarders van den rijkdom van Java aan amber. V. d. 
Lith et Devic, Livre des Merveilles de Unde' Leiden 
1883, b]. 232. 
-AMBER SEPATER. Staafjcs of kleine 】 ichtgrijze 
bolletjes uit een soort van aarde gekneed en som- tijds 3 
aan 3 samenhangend. Ze worden met het waterig 
aftreksel van Kajoe pong, de gekronkeldo peulen van 
Dichrostachys cinerea, als vermifugum gebruikt. Een 
andere soort van amber sepater, als de ,,echte" geroemd, 
bestaat uit gebrande aluin. 

AMBERNO, Zie MAMBERAMO. 
AMBERPON. Eiland bij de westkust der Geel- 

vinkbaai, dicht onder den vasten wal van Nieuw- Guinea. 
Vroeger vond men er een nederzetting van Noemforen, 
maar thans zijn het de Papoea's van Windesi, die er 
kampongs bouwden en zich in den orntrek mot de 
vischvanget onledig houden. 

AMBIJA. Zie ANBIJA. 
AMBIL ANAK of semendo ambil anak (elders: 

angkap, enz.) is een in vaderrcchtclijkc streken, o.a. in 
deelen van Zuid-Sumatra, voorkomende huwe- 
lijksvorm, waarbij de man voorgoed wordt ingelijfd bij 
de vrouwsfamilic en ook zijn kinderen tot deze gaan 
behooren. Zio HUWELIJK on ANGKAP- huwelijk. 

AMBOEN AMBOENG (MAL.). ZieSCAEVOLA. 
AMBOENG-BERAS. Naam door Verbeek (Jaar- 

boek v. h. Mijnwezen. I. 1881. bl. 118) gegeven aan een 
bergketen, tot het Barisan-gebergte behoorendo en 
welke, volgens D. D. Veth (Sumatra-exped. Aardr. 
beschrijv. v. Midden-Sumatra bl. 151) slechts aan een 
voortop van dat gebergte eigen is; de naam komt op de 
bestaandc kaarten niet voor, doch moot be- trekking 
hebben op het gebergte dat, op de grenzen van Lebong, 
Rawas en Moesi Oeloo (grens Palem- bang—
Bcnkoelen), zich uitstrekt van Bt. T6bo Pen- jaboeng in 
het N. over Bt. T6bo Loemoct Rcnah en Bt. T6bo Ko 
tong tot Bt. Ooeloe Soeloep in het Z. 

AMBOENTEN. Hoofdplaats van het distiikt 
Baratdaja, contr. afdeeling Noord-Soemenep, afd. cn 
regentscliap Soemenep, res, Madoera.aan den rjjweg 
langs de noordkust van het eiland gelegen en mot een 
druk verkeer metde afdeelings-hoofdplaats Soo- menep. 
In do nabijheid treft men langs de zeekust tamelijk hoogc 
duinenreeksen aan, welko een eigen- aardig karakter aan 
het landschap verleenen. 

AMBOEROMBOE of KEO-VULKAAN, een werk- 
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zame kegel in Midden-Flores, 2149 M. hoog, die nog 
geregeld rookt. Tcekening bij Wichmann, Tijdschr. 
Aardr. Gen. 1891. De top word nog nict bezocht, 
solfataren liggen vooral aan de noordzijde. 

AMBOINA. Naam door de Portugeczon gcge- 
ven aan het eiland Ambon en wellicht zijn oor- 
sprong dankende aan eeno omschrijving in het Ma- 
leisch van den bij de inlandsche bevolking gebrui- 
kelijken naam van Noesa Japoono = Nevel-eiland, 
door amboen, emboen of embon, dat zooveel als dauw 
of nevel beteckent. Na de inbczitneming der Moluk- 
ken door de Nederlanders bleef die naam behoudon 
en in alle officieele stukken van vroegeren of lateren 
tijd wordt geen andere gebezigd. Daar men op do 
plaats zelve uitsluitend van Ambon hoort spreken, 
zoo is hieronder bij het wo ord Aniboina alleen de 
residentie beschreven en voor het eiland en de hoofd- 
plaats de plaatselijke benaming behouden. 

AMBOINA. Residentie in het oostelijk deelvanden 
Archipel, bestaande uit de volgende eilanden en de 
daartoe behoorende kleinere eilanden: Amboina, 
Oma of Haroekoe, Honimoa of Saparoea, Noesalaoet, 
Bocroe, Manipa, Kelang, Boano, Ambelau, Ceram, de 
eigenlijke Banda-eilanden, de Aroe-eilanden, de 
Kei-eilanden, de Tanimbar- of Timor Laoet groep 
en de groep van Babar, zoomede uit Nederlandsch 
Nieuw-Guinea met uitzondering van het tot de 
residentie Ternate behoorend deel (zie de afzon- 
deilijke beschrijvingen dezer eilanden). 

Voor K1 i m a a t, plantengroei, f a u- 
n a zie de algemeene artikelen en de vcrschillende 
eilanden dor residentie Amboina. 

Bevolking. Het aantal zielen mag volgens de 
laatste verkregen gegevens voor het jaar 1912 ge- 
Ech^t -.vorden op 273.900, to verdeelen als volgt: 

AMceling Amboina: 
ondc>ufdeeling Aniboina  ...............  22.800 

„ Banda ..................... 10.500 
Boeroe  ..................  87.600- •:- 

„ Saparoea ................ 34.300 
 ----------- 8Q6O0 

Afdeeling Ceram: 
onderafdecling West Ceram .... 23.500 

„ Aniahai ...................  13.000 
,, Wahai ..........  10.200 
„ Oost Ceram, Ce- 

ram Laut cn Go- 
ram  ..........................25.500 

 ----------- 72 200 
Afdeeling Kei-eilanden .....................  26.000 

„ Aroe-cilanden  .....................................  9.400 
,, Tanimbar cn Babar-eilandcn 23.700 

West Nieuw-Guinea  ........................  35.000 
,, Zuid Nieuw-Guinea  ..........................  20.000 

Totaal.................. '_273.900 
Zie verder ondcr ALFOER, AMBOINEEZEN en 

verschiUcndo eilanden der residentie. 
Cultures, n ij v o r h o i d, h a n d e 1. Do 

voornaainsto producten zijn sago, Itruidnagelen, no- 
temuskaat cn timmerhout. Het eerste vomit het da- 
gclijksch vocdsol der bevolking on, met uitzondering 
van het zuidelijk schiereiland van het oiland Ambon 
on do OeliasorB, treft men schior overal uitgcstrekto 
sagobosschcn aan, terwijl de boomen op daartoe go- 
schikte gronden bovendien veel worden aangeplant. 
Het door klopping uit den stam verkregen meel ver- 
pa kt men in govlochten mandjes van ± 25 katiea 
zwaarte en daar 6dn boom gemiddeld 25 mandjes 
sago oplevert, zoo is de opbrengst vokloende om go- 
durendo een paar maanden in de behoefte van een 
niet te groot gezin te voorzien. Ten gevolge van do 

«torke Haling der prijzen is de nagclcultuur sterk ach- 
teruitgegaan (zie KRUIDNAGELEN). De cultuur van 
muskaatnoten is hoofdzakelijk tot de Banda： eilanden 
beperkt en daar nog altijd van beteekenis., (vgl. 
NOTEMUSKAAT en BANDA-EIL.) Veel werk wordt 
gemaakt van het aanplanten van klapper- boomen, tot 
bcreiding van copra. Timmerhout komt in tai van soorten 
en goede hoedanigheid voor, vooral op Ceram en de Kei-
eilanden ； een belangrijke uit- voer van dit hout heeft uit 
de Kci-cilanden plaats naar Makasseiy vooral van het z. 
g. ijzerhout. Enkele ingezetenen der hoofdplaats zijn in 
het be- zit van tuinen of doesoens, waar zij behalve de ge- 
noemde producten nog wat cacao en Liberia-koffie telen, 
maar veel heeft dit niet te beduiden en met kleine 
voordeelen stellen zij zich tevreden; als werk- lieden 
hebben zij gewoonlijk Binongkoreezcn in dienst. 

Door de inlandsche bevolking wordt nog ver- bouwd: 
rijst (op droge velden), mais (het meest op Haroekoe), 
bataten, kaladi, oebi, suikerriet, peul- vruchten cn gierst 
(dit op Boeroe) ； terwijl alom tai van vruchtboomen 
worden gekweekt, waaronder pi- sang en papaja het 
meest gezocht zijn. 

De nijverheid bepaalt zich tot het tappen van sa- geroe 
(sagoweer) uit den Arenga saccharifera; het vlechten van 
doozen en matten met fijn gesneden pandanbladeren, en 
op de Oeliasers het bakken van potten en ander 
aardewerk. Enkele meubelmakers en grofsmeden 
vervaardigen tegen hooge prijzeD slecbts middelmatig 
werk en de weinige goudsmeden verstaan hun ambacht al 
even gebrekkig. Scheeps- bouw wordt als tak van 
nyverhoid alleen beoefend op de Kei-eilanden, waar 
allerlei inlandsche vaartui- gen en zelfs kleine schoeners 
van stapel loopen; de bekende Ambonsche orembaaien 
komen echter van Boano. Op Boeroe wordt uit de 
bladeren van den kajoepoetihboom olie gestookt, het 
meest door lie- den, die van Soela afkomstig zijn; de prijs 
varieert van / 0.80 tot / 1.— de flesch. Naar Makasser en 
Singapore wordt jaarlijks voor een waarde van ± / 
200.000 uitgevoerd. 

De vischvangst heeft sleclits op kleine schaal plaats, 
daar er weinig inlanders zijn, die hiervan een beroep 
maken en bijna icder voor zich zelf vischt. Men maakt 
daarbij gebruik van lijn, hengel, werp- of sleepnetten en 
ook van fuiken en sGro's; voorna- melijk van Ceram 
wordt veel gedroogde en gerookte visch te Banda te koop 
aangeboden. De Aroe-eilan- den zijn hot rijkst aan 
pareloesters en tripang komt in de grootato hoeveelheden 
voor rondom de Tanimbar- on Zuidwester-eilandon. 

Bij do bevolking bestaat weinig geneigdheid tot 
veeteelt; in do Christen- en heidensche negorijen fokt 
men meest varkens, in de Mohammedaan- sche 
daarentegen geiten en schapen; het gctal paarden on 
runderen is goring. In 1915 bedroeg de vcestapel in het 
gewest: 200 paarden, 4500 buffcis, 2200 runderen, 8000 
schapen, 10000 geiten ert^DOO varkens. / 

Het handclsverkeor tusschon do verschillende ei-
landen gescliiedt mot djoengkoe's en orembaaien. Allo 
voornaamsto plaatson op do verschillende eilanden 
worden evenwel aangedaan door do booten dor 
Koninklijko Paketvaart Maatschappij, die elke twee 
weken den Ambon-Archipel doorkruisen en ecus in de 
rnaand ook Nieuw-Guinea bezoeken. Op de hoofdplaats 
zijn het meer bijzonder Arabieren en Chinee- zen, dio 
zich met den handel bezighouden. Als voor- naamste 
artikelen van invoer ten behoeve der inlandsche markt 
worden genoemd: ijzerwerk, koper- 
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dra&d, Ignwaden, lampen, waterglazen, aardewerk, 珂 8t 
en petroleum. In. het jaar 1915 bedroeg do to- taal invoer 
voor het gewest een waarde van / 3.100.000 en de totaal 
uitvoer een waarde van / 2.910.000. 
Ten opzichte van de toekomst van dit gewest mag men de 
beste verwachtingen koesteren. Vooral op handelsgebied 
is het gewest in de laatste jaren zeer vooruit gegaan, met 
name door de krachtige maatre- gelen door het bestuur 
genomen tot bestrijding van den z.g. “optiehandel", die in 
het, bijzonder zijn schadelijken invloed uitoefende op 
Nieuw-Guinea, doordat hij den plaatselijken han del 
benadeelde of onmogelijk maakte. Op de hoofdpl. Ambon 
hebben zich sedert een paar jaren gevestigd een tweotal 
Europeesche handelshuizen, n.L de „Crediet- en Handels 
Vereeniging Banda5* met een fiJiaal te Ban- xia-Neira en 
de ,̂ Maleische*Handels Vennootschap,\ terwijl sedert 
medio 1913 Amboina met de buiten- wvoreld in 
telegrafische gemeenschap staat door de ■openstelling 
van het radiografisch station voor draadlooze telegrafie te 
Noesa-Niv6 (nabij de punt van het schiereiland Leitimor, 
18K.M. van dehoof dpi. Ambon), een der grootste 
installaties op dat gebied in het Oosten. 

Ceschiedenis. De oorspronkelijke bewoners der 
Ambonsche eilanden hadden reeds in de vroeg- ste tijden 
aanraking met Tematanen, Tidoreezen, Javanen en 
Makassaren, die deze oorden bezoch- ten voor den 
ruilhandel in specerijen. Ternatanen. en Tidoreezen 
vemtigden zich op meerdere plaatsen dier eilanden en 
onderwierpen de omwonende bevol- king. Na de 
ontdekking van Ambon door Antonio d'Abreu in 1512 
kwamen ze in het bezit van Portugal, hetgeen voortduurde 
tot het einde der 16e eeuw. In 1599 verscheen de 
HoDandsche Admiraal Van Waerwyck te Hitoe Lama en 
werd hem toegestaan aidaar handel te drijven. Reeds in 
het volgende jaar riepen de hoofden van Hitoe de hulp in 
van Steven vander Hagen om de Portugeezen te verdrij 
ven, met •dit gevolg,dat den 23en Februari 1605 het 
kasteel te Kota Laha op Leitimor werd veroverd. en 
Frederik Houtman als eerste Gouverneur optrad. De 
hoofd- zetel der Coippagnie was toen te Ambon gevestigd 
en het verder uitgebouwde fort ontving den naam van 
Nieuw-Victoria. De eerste aanrakingen met Nieuw 
Guinea dateeren van 1616, toen Le Maire en Willem 
Comeliflz Schouten daar bij toeval landden. 

Al spoedig werd met de voomaamste hoofden een 
verbond geslotcn voor den alleenhandel in specerijen, 
welke tegen vaste prijzen, met uitsluiting van andere 
natien, geheel aan de Nederlanders zou worden afge- 
staan en aldus werd de kiem gelegd van een monopolies 
telsel, dat tot groote willekeur en tai van onrecht- maHge 
h&ndelingen heeft geleid. Nu eens waren het •de lage 
prijzen, somwijlen nog beneden het vastge- stelde bedrag 
uitbetaald, waarvoor het product jnoest geleverd worden, 
dan weder Btrenge bevelen •tot gedwongen aanplant, dan 
weder de uitroeiing vaA overtollige boomen, [waartoe, als 
men in het vaderland voor te grooten aanvoer beducht was 
onder den naam van Hongi, langdurige vemie- 
'lingstochten werden ondemomen], die in meerdere of 
mindere mate medewerkten om het volk te verar- anen en 
te verbitteren en herhaaldelijk oorzaak waxen van verzet, 
dat met geweld moest worden onder- •drukt, waarmede 
van weerszyden groote wreedhe- •den gepaard gingen. 
Het meest bekend zijn de opstand van Kakiali, welke in 
1634 en di© onder Toe- loekabesi, welke in 1646 met den 
dood dier aanvoor- ders eindigden. In 1660 (10 
December) eloot de 0.1. 

C. een eeuwig verbond met de drie voornaamste vorsten 
der Molukken (van Ternate, Tidore on Bat- jan) en werd 
zij tevens als „heer over de Papoceri of alle eilanden van 
dien, die onder den Koning van Tidore stonden” erkend, 
Eerstden 18en Aug. 1678 werd een contract met den 
Radja van Onin (W. Nieuw Guinea) gesloten. Onzo eerste 
vestiging op Nieuw Guinea had plaats in 1828, toen het 
fort du Bus werd gebouwd, dat evenwel na een gansche 
lijdensgeschicdenis iu Febr. 1836 werd opgebroken. 

Ondertusschen hadden in 1796 de Engelschen zich 
van Ambon meester gemaakt en verbleven daar tot 1802, 
om later nogmaals van 1810 tot 1817 aidaar het bewind 
to voeren. Onder de Engelsche Gouver- neurs Farquehar 
en Mackenzie werden mildere bepa- lingen ten aanzicn 
van den speceryhandel toege- past, maar met de teruggave 
van alle bezittingen aan de Nederlanders in het 
laatstgenoemdc jaar moesten do vroegere regelingen 
weder worden inge- voerd. Dit had een opstand op 
Saparoea ten gevolge, waarbij de resident Van den Berg 
met alle Europea- nen benevens de geheele bezetting van 
het fort Duurstede vermoord, de van Ambon gezonden 
troe- pen door de opstandelingen verslagen en deze eerst 
in 1818 door eene van Java uitgeruste expeditie, onder 
bevel van den Commissaris Gcneraal Buyskes tot on- 
derwerping gebracht werden, nadat door de voort- 
durendo blokkade der Oeliasers elke tegenstand was 
gebroken en de hoofdaanvoerder, Thomas Matoea- lesi, 
zich had overgegeven. Latere ongeregeldheden zijn door 
een krachtig optreden in korten tijd beteu- geld. 

Voor den Gouvemeur Generaal Van der Capellen was 
het weggelegd betere maatschappelyke verhou- dingen 
tot stand te brengen. Tydens zijn bezoek aan Ambon in 
1824 gelastte hij, dat de inkoopsprijzen der specerijen 
zouden verhoogd en de Hongitochton moesten afgeschaft 
worden, terwijl voorts de aan- plant van Icruidnagel en 
muskaatboomen overal mocht geschieden en het leveren 
van materialen alle en tegen behoorlijke betaling zou 
plaats hebben. Het inlandsche bestuur en het rechtswezen 
werden gewijzigd; langzamerhand volgden andere 
vcrbetc- ringen en op den len Januari 1864 is de verplichtc 
teelt on levering van kruidnagclen voor goed afge- 
sch&ft. In verband hiermedo werd in 1807 hot Gou- 
vernement der Molukken, waartoe ook do noordelij- ker 
gelegen gewesten hadden behoord, opgeheven en sedert 
staat aan het hoofd een resident, op dezelfdo wijzo als dit 
elders het geval is. 

Sedert is het grondgebied der residentie — bchalvo dat 
do administrateve indeeling gewijzigd werd, het laatst bij 
Ind. Stb. 1911, N°. 631—met een grootdeel van Nieuw-
Guinea uitgebreid geworden. Het eerst mot West-Nieuw-
Guinea, dat tot het landschap Ti- doro behoort en eertijds 
onder de residentie Ternate ressorteerdo en Fak Fak tot 
hoofdplaats heeft, welko vestiging van 1898 datcert. Aan 
het hoofd van het landechap Tidore staat thana een Raad 
van lands- grooten, welke Raad in 1909 de korte 
verklaring aflegdo (bekrachtigd bij G. B. dd. G Sept. 
1909, N°. 20.) In 1911 (Ind. Stb. N°. 500) werd West 
Nieuw-Guinea van Ternate afgescheiden en bij do 
residentie Amboina gevoegd. De zooevengenoemde Raad 
gaf bij verklaring d.d. 15 Nov. 1911, liare be- voegdheden 
ter uitoefening over aan Haroena, radja van Ati-ati Onin, 
die voortaan met de Exiropeesche ambtenaren zou 
onderhandelen en de bestuurszaken afdoen. 

Een tweede uitbreiding onderging do residentie met 1 
October 1913, toen ingevolge Ind. Stb N°. 415 
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van dat jaar de voonnalige zelfstandige assistent- 
residentie Zuid-Nieuw-Guinea bij haar werd gevoegd 

B e s t u u r. Administratief is deze residentie thans 
verdeeld in 7 afdeelingen: 

1. Amboina verdeeld in 4 onderafdeelingen: a. 
Amboina, bestaande uit het eiland Amboina met de 
omliggendo eiL, de Luoipara- en do Schildpad eil. 
rechtstreeks bestuurd door den Assistent-Resident 
bijgestaan door een Gezaghebber; &. Boeroe, bestaande 
uit de eil. Boeroe en Ambelau met de omlig- gende eil., 
onder een Gezaghebber met standplaats Namlea, 
bijgestaan door een posthouder te Tifoe; c. Saparoea, 
bestaande uit de eil. Saparoea, Oma of Haroekoe en 
Noesa-Laoet met omliggende eil, • onder een Controleur 
met standplaats Saparoea. d. Banda, bestaande uit de 
eigenlijke Banda-eil, de eil. Teoen, Nila en Seroea, onder 
een Controleur met standplaats Neira. 

2. Ceram, eveneens verdeeld in 4 onderafdeelingen: 
a. West-Ceram, bestaande uit het westelijk deel van 
Ceram met de eil. Manipa, Kelang, Boano en opilig- 
gende eil., onder een ofBcier van de landmachtalsGe- 
zaghebber met stan dplaatsPiroe; b. Wahai bestaande uit 
Noordelijk Midden-Ceram onder een Controleur (thans 
waargenomen door een officier als gezaghebber) met 
standplaats Wahai; c. Amahai, bestaande uit Zuidelijk 
InEdden-Ceram, onder een Gezaghebber met standplaats 
Amahai; d. OosbCeram, Ce~ raml^oet en Goram, 
bestaande uit het Oostelijk deel van Ceram en de 
Ceramlaoet-, Matabela- en Goram- cil. onder een 
Gezaghebber met standplaats Geser, bijgestaan door een 
posthouder te Kwaos. 

3. West Nieuw-Guinea, met omliggende eil. waar- 
ondcr Ivlisool van de groep der Radja-Ampat, onder een 
Assistent-Resident te Fakfak bijgestaan door een 
Gezaghebber aldaar. 

4. de Aroe-eilanden onder een Controleur met 
standplaats Dobo. 

5. de Kei-eilanden, idem met standplaats Toeal. de 
Tanimbar- en Babar-eilanden onder een Ge- 

gezaghebber met standplaats Saumlaki, bijgestaan door 
een posthouder te Larat en een te Tepa. 

7. Zu id Nieuw-Guinca onder een Assistent-Resi- dont 
te Merauke, bijgeataan door een gezaghebber to Alerauke 
en een te Okaba. 

Be inlandsche bevolking bestaat uit Christenen, 
Mohamrnedanen en Heidcnen. Zij woont nagenoeg ovcrul 
in kampongs of negoryen, waarvan gewoon- ]ijk elk eene 
op zich zclf staande gemeente vormt, onder ecn ci gen 
hoofd of regent, met den titcl van Kadja, Patih, Orang Kaja 
of Gezaghebber—delaat- bto nicer bijzonder bij 
minderjarigheid of ontstentenis van den werkelijken 
titularis. Die hoofden worden door do bevolking gekozen 
en ontvangen van Gou- vemementswege een acte van 
aanstelling. Hun on- derscheidingsteeken bestaat in een 
stok met gouden of zilveren knop, waarop het 
Nederlandsche wapen is gegraveerd; do verschillende 
rangen worden bo- vondicn door de kleuren van pajongs 
en vlaggen aan- geduid, die evenwel thans zoo goed als 
niet meer in gobruik zijn. Ondcrgcschikt aan hen zijn de 
hoofden van wijken, op Ambon en de Oeliassers 
Kapalasoa geheoten; in do door Heidenen bewoonde 
streken zijn hot dikwerf do oudsten van gezinnen, aan wie 
eenig gezag is toegekend. — In de afdeelingen Am- boina 
en Sapoeroa vind t men bovendien zoogenaamde burgers, 
onder eigen sergeant-wykrneesters staande (zio 
AMBOINEEZEN en BURGERS). 

In de geheele residentie, met uitzondering van de 
afdeeling Zuid Nieuw-Guinea, wordt thans van de 
inlandsche en daarmede gelijkgestelde bevolking de 

bij Ind. Stb. 1914, No. 130 ingestelde algemeene 
lasting op bedrijfs- en andere inkomsten geheven. 
In ZuidNieuw-Guirea wordt bij wijze varproefvoor- 
loopig een hoofdelijko belasting geheven, dievooreen 
groot deel in natura (klappemoten) betaaid wordt. 

Bij de regeling der heerendiensten (met uitzondje- 
ring der afdeeling Banda) is als beginsel aangeno- 
men, dat de heerendienstplichtigheid rust op den 
persoon en dat heerendiensten afieen gevorderd zul- 
len worden voor het onderhoud en de herstelling van 
wegen, bruggen en duikers en pasanggrahans, het 
vervoer van personen en troepen op marsch en hwi- 
ne goederen, het bezetten van wachthuizen en het 
doen van nachtelijke rondes, zoomede voor't over- 
brengen van dienstbrieven buiten den postdierst en. 
het vervoeren van gevaugenen, terwijl als maxhnum- 
is gesteld 36 dagen arbeids in het jaar (Ird. Stb». 
1912, No. 505). 

Wat het rechtswezen betreft, behoort de residen- 
tie Amboina tot het rechtsgebied van den Raad 
van Justitie te Makasser en wordt, met uitzondering 
van de afdeeling Zuid-Nieuw-Guinea en van die stre- 
ken, waar de bevolking voorloopig is gelaten in het 
bezit barer eigen rechtspleging, de rechtspraak over 
de inlandsche bevolking uitgeoefend door de regent- 
schapsgerechten, de magistraten en de landraden.; 
met de uitoefening der magistratuur zijn belast de 
Europeesche gezagvoerende ambtenaren. Landra- 
den zijn gevestigd te Amboina, Saparoea en Ban- 
da-Neira, onder een rechtsgeleerden voorzitter, te 
Fak-Fak en te Dobo onder de daar ter plaatse be- 
scheiden hoogste bestuursambtenaren (Ind. Stb. 
1882, No. 29, zooals dat sedert is gewijzigd). Het 
rechtsgebied der landraden is bij eene afzonderlijk© 
ordonnantie bepaald (Ind. Stb. 1914, No. 417). 

In die gedeelten, waar de bevolking voorloopig is 
gelaten in het bezit barer eigene rechtspleging, spre- 
ken Kaden van Hoofden onder leiding der Europee- 
sche bestuursambtenaren recht. 

In de residentie zijn 65 Gou vein emen tsscholen der 
2de klasse met 9400 leerlingen, waarvan bgna 4000 
meisjes. Bovendien telt men er 162 particuliere 
scholen, waarvan er 114 gesubsidieerd zijn. Van deze 
particuliere scholen zijn 122 protestantsch, 38 ka- 
tholiek en 2 neutraal. De scholen op godsdienstigen 
grondslag tellen 7120 leerlingen, waarvan 2400 meis- 
jes en de neutrale scholen hebben 85 leerlingen, 
waaronder 18 meisjes. 

In het ressort van den predikant te Amboina wor- 
den 136 Christengemeenten met circa 58.000 In- 
landscho Christenen aangetroffen; in dat van den 
predikant te Banda 96 Christengemeenten met circa 
17.000 Inlandsche Christenen. Hulppredikers heeft 
men te Leitimor, Roomahtiga, Saparoea, Piroe, 
Amahai, alien ressorteeronde onder Amboina, een 
op de Kei- en Aroe-eilanden, en een op de Tanim- 
bar- en Babareilanden, beiden ressorteerende onder 
Banda. 

Literaluuri I. G. F. Riedel, De sluik- en kroesha- 
rige rassen tussohen Celebes en Papua,，s Gray. 
1886; G. W. W. C. Baron Van Hoeveil, Ambon en 
mecr bepaaldelijk de Oeliasers, Dordr. 1875. 一 Lu- 
deking, Schets van de residentie Amboina, 's Grav. 
1868. — Blecker, Reis door de Minahassa en den 
Mol. Archipel, Bat. 1856 _ Van der Crab, De MoL 
eilanden, Bat. 1856. — Een niouwe algemeene be-丹 
sch 珂 ving van de Molukken ontbreekt.ZR') ，’F 

AMBOINEEZEN of AMBONEEZEN.[Amfeoneezen;: 
in het gewone spraakgebruik, Amboineezen in offici* , .. ■- ) <•. 
eelo stukken], Algemeene benaming van de bewoners ' 
der Ambonsche eilanden en meex bgzonder van z 
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die inboorlingen, welke de Christelijke of Mo- 
hammedaansche leer belijden, daar de zooge- naamde 
heidenen gewoonlijk Alfoeren worden ge- noemd. Zij 
schijnen door langdurige aanraking met vreemdelingen, 
zoowel uit andere oorden van den Archipel als 
Westerlingen, hun oorsproukelijk type te hebben verloren 
en kenmerken zich thans in het algemeen door een vrij 
donkere huidsklcur, kroezig of golvend haar, platten neus 
met vooruit- 
stokenden mond en eenigszins dikke lippen, bene- vens 
regelmatigen en krachtigen lichaamsbouw; terwijl de 
vrouwen meer tenger zijn, vaak door schoonheid van 
gelaatstrekken evenwel niet door sierlijkheid van vonnen 
uitmunten. Van nature is de Ajnbonees niet ijverig; 
trouwens overal waar de bevolking leeft te midden van 
sagobosschen, niet ver van de zee of van een baai, kan ze 
met een minimum van arbeid voldoende s^jys 
verzamelen voor een eenvoudigen maaltyd. Zijn zin voor 
handenar- beid is gering; en een krachtig willen oru door 
hand el vooruit te komen treft men zelden bij hem aan. 
Over 5t geheel zijn intusschen de Amboneezen be- paald 
intelligent te noemen en ze bezoeken, als ze maar 
eenigszins de kans schoon zien. er op te komen, een 
Europeesche school. De Christenen en Mohammedan en 
worden onderscheiden in burgers (orang b6bas) en 
negorijlieden (orang negri). De eersten zijn 
afstammelingen van inboorlingen, die wegens in vroeger 
tijden aan de Compagnie bewezen diensten van alle 
verplichte werkzaamheden werden vrijge- steld, 
behoudens deelneming aan de Ambonsche schutterij. De 
negorijlieden vormen de kern der eigen- lijke inlandsche 
bevolking en op hen zyn toepasselijk de bepalingen, in 
het artikel Amboina vermeld. Deze negorijlieden kunnen 
verdeeld worden in vier stan- ■den： 1°. de bangsa radja, 
of de fainilie van vroegere en tegenwoordige regenten; 
2°. de bangsa hatsil, van iets lagere afkomst; 3°. de 
bangsa kapala kiwan, waaruit de boschwachters of 
boschopzichters gekozen worden ;en 4°. de bangsa orang 
masing, of kleine man. In hun dagelijksch leven, wat 
woning, voeding en begrip - pen betreft, verschillen de 
burgers niet van de nego- rylieden. Overigens kan men 
dit van hen zeggen. De burgers, hetzij dienstdoende, 
hetzij contribueerende schutters, die het geringste deel 
der bevolking uitma- ken, vormen slechts zelden 
afzonderlijke negorijen; doen zij het, dan worden die 
negorijen door den naam van Kampong aangeduid. In den 
regel wonen zij in de •gewone negorijen, maar alsdan 
gewoonlijk in afzonderlijke wijken vereenigd. Zij staan 
evenwelonder het， gezag hunner eigene sergeanten-
wijkineesters. Zy zijn vrij van kwarto-(heeren)dieiisten. 
Als zijnde niet by de daties ingedceld missen zij de 
revenuen der datie-doessongs. Ook enkele voordeelen 
met be- trekking tot de onbebouwde gronden, die de 
gewone negoryen heeft, zijn hun onthouden. Niettemin is 
elke burger trotsch op zijn naam als zoodanig en acht 
zich, door de byzondere positie die hij innecmt, boven de 
negorijlieden verheven. Talrijk zijn de voorbeelden dat 
een negorijman allcrlei listen te baat neemt, om zich in 
een andere negorij, waar hij onbe- kend is, bij verrassing 
als burger te laten inschrij- ven. In kleeding zijn de 
burgers en negorijlieden, die den Mohammedaanschen 
godsdienst belijden, niet van elkander onderscheiden; 
onder de Christenen bestaat evenwel verschil. Terwijl de 
negorijman te kennen is aan zijn lang zwart baadje en in 
de negoryen op de Oeliassers en in de strandnegorijen op 
Ceram en Boano aan zijn wijde broek, draagt de Christen 
burger, hetgeen hij voor fatsoenlijker houdt, •een nauwe 
pantalon (Kelsanpa^) en een witte geslo- 

ten kabaja (banian), waarover dan weder een open kabaja 
van gekleurd katoen, dikwijls met enorm- wijde 
mouwon, gedragen wordt. Ook onder de vrouwen en 
meisjes bestaat verschil in kleeding tusschen negorijvolk 
en burgers. Op Ambon draagt de nego- rijvrouw in het 
algemeen een lange zwarte of witte kabaja cn sarong. 
Buiten Ambon dragen de negorij - vrouwen veelal een 
kort baadje cn de grove Saleijer- sche sarong, bij 
plechtige gelegenheden een korto gekleui'de kabaja van 
mousseline of katoen en een 科 nere Makassaarsche 
sarong. De Christen bur- gervrouw draagt altijd, ook op 
Ambon, deze laatste kleeding en tooit zich bij feestelijke 
gelegenheden met de lange witte kabaja met nauw 
sluitende mouwen, welke met zilveren of gouden 
knoopjes aan de polsen worden dicht gemaakt. c，、、e. 
,'•■■■ 

De vaste ingezetenen eener negorij, d. w. z. zij, die bij 
de daties zijn ingedeeld en dus recht hebben op een zeker 
aandeel in de datie-doessoengs, kunnen, zoo zij zulks 
verlangen, een stuk woesten grond ter ontguining krijgen. 
De burgers, in een negorij geves- tigd, worden ten deze 
als vreemdelingen beschouwd. Missen zij do revenuen 
der daliedoessoengs, zij zijn ook van het recht tot 
exploitatie van woeste gron- den uitgesloten. Wei wordt 
soms aan enkelen hunner bij wijze van gunst ook een 
gedeelte van den grond afgestaan om cr tuintjes aan tc 
leggen tot den aan- plant van tweede gewassen, of 
suikerriet, tabak, djagoeng enz., doch aanspraken kunnen 
zij niet doen gelden. Nimmer wordt hun evenwel de ver-
gunning verleend om op dat stuk grond klapper, koffie-, 
nagel- of andere blijvende vruchtboomen te plaatsen, 
opdat zoodoende zulk cen stuk grond na verloop van tijd 
geen doessoeng latanaman wordt, waarop de burger ten 
gevolge van langdurig ongestoord bezit, misschien 
erfelijke rechten als cige- iiaar zou kunnen doen gelden. 

AMBOINEEZEN (m i 1 i t a i r e n). In het le- ger 
worden onder den algemeenen naam van 
,,Amboineezen", behalve de inboorlmgen van do 
Ambonsclie eilanden, ook begrepen Menadonee- zen, 
inboorlingen van de Sangi- en Talauer-ei- landen en 
heidensche bevvoners van do vcrdcre IMo- lukken 
(sedert 1879) zoomede de afstammclin- gen van deze 
bevolkingsgroepen. Dezo „Amboi- neezen" zijn. over het 
algemeen goed gebouwd, intelligent, vrijheidslievend, 
gehoorzaam, ondergcschikt, matig, ondernemend en 
moedig en vormen dun een uitstekend soldaten-
materiaal. Volgens den oud- resident Riedel (Ind. Gids, 
1885,1, biz. 321) zouden de Amboineesche soldaten uit 
de onderstc lagen van het volk voortkomcn, een 
bewering, die cchtcr van andere zijdo is tegengesproken 
(Ind. Mil. Tijdschr. 1885, II, biz. 1066) en zeer zeker in 
den tegenwoordi- gen tijd bezijdcn de waarheid is. 
Amboineesche mili- tairen worden thans alleen ingedeeld 
bij de Infante- rie, het hospitaal- en het 
schrijvcrspersoneel; tusschen 1840 en '50 kwamen zij 
ook in de forinatic van de Cavaleric voor. Z\j worden 
betaaid, gevoed en geld eed als do inilitairen van Eur. 
landaard. Amboi- neezen van hooge geboorte konden tot 
J 915, evenals de overige inlanders van voornarac 
afkomst, tot in- landsch 2o Lui tenant der Infanterie 
worden opgeleid. (Zie het artikel ONDERWIJS, 
MILITAIR-); voor hen bestaat ook de gelegenheid om 
officier van gezpndheid te worden, terwijl zij sedert 1916 
ook tot de Kon. Mil. Academic en de Cadetten- school 
kunnen worden toegelaten. (Zie de artike- len LEGER, 
aanvulling of/icieren en ONDERWIJS, MILITAIR-). Bij 
resolutie van de Ind. Regeering van 31 December 1804 
werd den „Ambonschen gou 
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vemeur" opgedragon drio compagnieon Amboinee- zen, 
elk van 200 man, voor 5 jaron aan te werven； voor 
ontbrekondo Amboineezen konden ook „Ce- rammers on 
Alphoeren van Tenrnten" aangeworven worden. De 
„gages en randsoenen" van dezo militai- ren zoudcn 
gelijk zijn aan die der inlandsche-christen compagnie to 
Batavia (Mr. J. A. van der Chijs, Ned.. Ind. plakaatboek 
1602—1811). Alhoewel in de door do militaire 
commissie van 1814 (zie het artikel LE- GER) 
voorgestelde formatie Amboineezen niet als zoodanig 
zijn genoemd, is van dezen landaard wel sprake in het bij 
besluit van de Commissarissen Ge- neraal van 9 October 
1816 no. 15 vastgestelde „tarief der rantsoenen aan de 
armee te verstrekken", ter- wijl in 1817 drie inlandsche 
compagnieen van het bataljon van linie No. 25 vervangen 
werden door een gelijk aantal amboineesche. 
Vermoedelijk was in dien tijd en ook tijdens- en kort na- 
den Java-oorlog de lust om op Java te dienen onder de 
bevolldng van de Molukken niet groot, hetgcen wordt 
toegeschre- ven aan het feit, dat voor dien Amboineezen, 
die we- geiis lichaamszwakte of gebreken naar hun 
geboorte- land warcn teruggekeerd, geheel aan hun lot 
waren overgelaten. De Amb. militairen dienden in 
bedoelde jaren dan ook hoofdzakelijk, zoo niet 
uitsluitend, bij de in de Molukken gelegerde 
troependeelen. Het in- compleet bij een in 1817 naar de 
Molukken gezonden bataljon, zou aldaar worden 
aangevuld met Amboineezen, die, reeds aangeworven, 
volgens den consi- derans van het Gouv. besluit van 30 
Augustus 1817 no. 13, „volstrekt niet op Java wilden 
dienen'5. In 1825 (Gouv. besluit van 10 Februari no. 1) 
word een ter bezetting van de Moluksche eilanden to 
formee- ren, bataljon samengesteld o. m. uit5 Anib. 
compagnieen. De t 可 dens den Java-oorlog bepaalde 
werving in het Gouvomement der Moluksche eilanden 
(resol u tie van 13 Februari 1827 No. 6), liep uit op cen 
levering van ini. hulptroepcn door de betrokken vol's ten 
en gaf als zoodanig goede rcsultaten in Me- uado, 
Ternate en Tidorc; op Ambon zelf waren slechts 103 
man, bchoorende tot de bezetting, waar- van het Amb. 
gedcelte zich had verbonden om uit- Bluitend in den 
Molukschen arcliipel te dienen, te be- wegon om, tcgeii 
betaling van een premie van 10 Spaansche matten, op 
Java dienst to nemen. In 1829 werden J 97 Amb. soldaten 
van het garnizoen te Sa- ))aroea voor straf naar Semarang 
ingescheept om de?l it- ncinen aan de krijgsverrichtingen 
in de Vor- stcnlandcn. In 1828 werd beslotcn 
vorenbecloelde leveling van Amboineesche- en 
Mcnadoneesche hulptroepcn to latcn varen en te 
vervangen door een gc- heel vrijwillige werving onder 
genoemde landaarden en de aldus aantewerven recrutcn 
in to deelen bij de geregelde troepen. Het handgcld werd 
bij besluit van 17 November 1828 No. IGgosteldop / 15 
voor 1 jaar, / 22 voor 3 jaren en / 30 voor 5 jaren. Dezc 
werving had geringe rcsultaten (van April tot en mot Juni 
]829 werden in de Minahassa slechts 16 man gowor- 
ven), waaraan het vermoedelijk is toe te schrijvon, dal op 
den hicr bedoelden landaard niet werd gere- kend in do 
door van don Bosch voorgestelde on bij Kon. besluit van 
1G Maart 1832 bckrachtigde legor- formatio. In 
genoemd jaar word de duur van de dienstverbintenis 
gesteld op 6 jaren en het daarbij too to konnen hand geld 
op / 40, of, wanneer de aan- geworvcncn allcen in de 
Molukken wilden dienen, op / 20. In de bij Kon. besluit 
van 12 Juni 1840 vastge- fttelde legerformatie kwam hot 
Amb. element tot eon aantal van 763 minderen voor; 
ultimo van dat jaar waren 1030 Amboineezen in het leger 
aanwozig, in 1845 800 en in 1850 790. De legerformatie 
van 1852 

steldc het aantal Amboineezen op 1744, een ver- 
meerdcring alzoo van 130 %. De resultaten van de 
werving waren echter niet z66danig, dat dit aantal kon 
worden verkregen (ultimo 1855 aanwezig 1118, dank zij 
ccn buitengewonc werving in dat jaar van 土  350 
recrutcn), zoodat de formatie eenigo malen tijdelijk 
moest worden ingekrompen, in 1864 tot 872 man. In 
1860 werd de premie bij een verbintenis voor 6 jaren 
gebracht op f 60 en die bij reengagement voor 2 jaren op 
/ 40, voor 4 jaren op f 80 en voor 6 jaren op f 120. 
Desniettegenstaande kon het Amb. element in het leger 
niet op sterkte worden gehouden ；  van 1860—67 
werden slechts 300, van 1868—1873 slechts 280 man 
aangeworven. Dit leid- de in 1874 tot verhooging van de 
premie tot / 100 voor een dienstverbintenis van 6 jaren, 
in 1875 zelfs tot / 200 voor 6 en / 120 voor 4 jaren. Tevens 
werd in 1873 (Gouv. besluit van 5 September no. 24) en 
1875 (Gouv. besluit van 13 April no. 30) de 
medewerking van de betrokken residenten ingeroepen 
om de werving in hun gewest aan te moedigen. De 
premien bij reengagement werden in 1875 tijdelijk 
verhoogd tot / 50 voor 2-, / 150 voor 4- en / 240 voor 6 
jaren en de gagementen na 25 jaren efEectieven dienat 
gebracht op / 300's jaars voor een sergeant, f 240 voor een 
kor- poraal en / 200 voor een fuselier. Ook werden de 
hoof- den bij de werving gelnteresseerd, doordien hun 
voor elk hunner onderhoorigen, die in militairen dienst 
trad, / 50 werd betaaid. Al deze maatregelen, waarbij ook 
genoemd dienon te worden het toelaten van hei- densche 
inboorlingen der Molukken als Amboineezen in 1879 en 
het. in het belang van de werving met verlof naar hunne 
negorijen zenden van onderofficieren en manschappen in 
1873 (zie in^etartikelLEGER, Aan- vxdliiig minderen), 
hadden het gewenschte resultaat: ultimo 1875 bedroeg de 
sterkte aan Amboineezen 967 man, ultimo 1877 1108 en 
ultimo 18801322 man. Gebruilc makende van den 
grooten toeloop werd de formatie van het Amb. element 
gaandeweg uitge- breid: in 1890 tot 2242, in 1893 tot 
2257 man. Het jaar 1896 was buitengewoon gunstig voor 
de Amboi- neesche werving, die toen 1072 man, of 
ongeveer driemaal zooveel als de laatste voorafgaande 
jaren opleverde. In 1897 was het overcompleet aan 
Amboineezen z66 groot dat de werving in Mei van dat 
jaar beperkt en in December 1898 zelfs ty- delijk gesloten 
moest worden; de sterkte bedroeg ultimo van 
laatstgenoemd jaar 4434 man bij een format io van 3009. 
Eerst in April 1901 word de werving wed er opongcsteld, 
doch do groote toeloop inaakte het nooclig haar in 1902 
nu en dan, naarmato van do bohoeftc, to beperken. Sedert 
is de aanne- ming van Amboineezen voor het leger tot 
Augustus 1914 beperkt opengesteld gebleven. In 
laatstge- noomd jaar word, in verband met de 
verwikkelingen in Europa en hot groote tekort aan Eur. 
militairen, bedoelde werving weer onbeperkt 
opengesteld, niot- tegenstaande toen reeds een 
overcompleet van ± 2200 man aanwezig was. 

Werd tot 1904 aan alle hoofden in de residentien 
Amboina, Ternate en Mcnado / 50 uitbetaald voor elk 
hunner onderhoorigen, die in dienst trad, bij het Gouv. 
besluit in Ind. staatsbhd 1904, no. 432, werd bepaald, dat 
vorenbedoelde bedrag alleen botaald zou worden aan do 
hoofden in de residentien Am- boina en Temate, echter 
niet bij indiensttreding van inlandscho burgers gevestigd 
tor hoofdplaata Am- boina, ter afdcelingshoofdplaatsen 
Banda-Neira, Sa- paroea on Kajeli en te Hila. 

Do promien bij engagement en reengagement zoo- 
mede de gagementon zijn voor Amboineezen thans 
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(1915) nog dezelfde als in 1875 vastgesteld (zie bo- 

ven). 
U AMBOLAN. Zie DYSOXYLUM ACUTANGU- 

LUM. 
AMBON. Eiland in de Banda-zee, waarop de hoofd- 

T^stiging^der Nederlanders is gelegen en dat door 
vreemdelingen wel, evenals de geheele residentie, 
Amboina wordt genoemd; sedert 1882 tevens con- trole-
afdeeling van dien naam. Het strekt zich uit tusschen 
ongeveer 3°29' en 3°48' Z.B. en 127°54' en 128°25' O.L. 
en heeft een oppervlakte van ruim 761 KM.2 (ongeveer % 
der oppervlakte van de provincie Groningen). Het 
bestaat uit twee schiereilanden, door de Landengte of Pas 
van Bagoeala (zie aldaar) met elka&r verbonden; het 
Noordelijke beet Hitoe (eigenlijk de naam der 
noordkust), het Zuidelijke Leitimor en beiden worden 
gescheiden door een. breede baai, die oostwaarts in 
diepte afneemt, doch vooral ter hoogte der hoofdplaats 
aan schepen een veilige ligplaats aanbiedt. Behalve een 
iets grooteren inham, Telok Wai, aan Hitoe's Oostkust, 
is de kust vrij regelmatig en daalt op eenige plaatsen steil 
in zee af, zoodat de nadering met kleinere vaartuigen 
zeer bemoeilijkt wordt en o.a. bij de Oostkaap of T. 
Alang tijdens onstuimig weder geheel onmogelyk is. 
Langs het grootste deel der kust vindt men een zeer smal 
strookje alluvium, dat hier en daar een kleine vlakte 
vormt van 1 a I% KM. breedte. In een van deze^vlakten 
is de hoofdplaats gebouwd, een andere vormt de 
landengte, die Hitoe en Leitimor verbindt. Overigens is 
het eiland zeer bergachtig. Leitimor stijgt in den G. 
Horiel tot 562 M. Het bergland van Hitoe wordt door een 
inzinking in het midden (laag- ste punt van de 
waterscheiding 283 M.) in een weste- lijk en een 
oostelijk gedeelte gescheiden. In het Westen zijn de G. 
Latoea (882 M.) en de G. Toema of G. Wawani (875 M.) 
de hoogste toppen; verschei- dene andere echter doen 
hiervoor slechts weinig on- der. In het Oosten bereikt het 
Salahoetoe-gebergte een hoogte van 1027 M. In 
tegenstelling met het- geen tevoren vrij algemeen 
geloofd werd, hebben de onderzoekingen van Verbeek 
in 1898/9 uitgemaakt dat eigenlijke jong-vulkanische 
verschijnselen op Ambon niet voorkomen en dat de 
Wawani geen vul- kaan is (Jaarb. Mijnwezen 1905). Het 
eiland wordt en werd echter dikwijls geteisterd door 
tektonische aardbevingen, die ten deele Oost-West zijn 
gericht (en dan van Haroekoe, Saparoea of Ceram 
afkomstig zijn), ten deele Noord-Zuid (en dan hun 
oorsprong dicht bij het eiland hebben); vooral de laatste 
hebben herhaaldelyk groote verwoestingen aangericht. 
In evengenoemd Jaarboek vindt men op pag. 267— 274 
een volledige lijst der bekende aardbevingcn van 1629—
1903; de voornaamste zijn die van 1644, .1674, 1687, 
1754, 1835, 1898, — De uitvoerige geologischc 
beschrijving van Ambon is eveneens in dat Jaarboek te 
vinden; een korte aanvulling daarvan in Verbeek‘8 
Molukken-Verelag (Jaarb. mijnw, 1908,583). De baai 
van Ambon wordt omringd door kalksteenform atie, 
waarin druipsteengrotten voorkomen (grot Batoe 
Lobang, bij Ambon en Batoe Gantong ten Zuiden van 
Ambon.) Door gebrek aan vlak terrein kunnen de talrgke 
beken zich nergens tot bevaarbare ri- vieren vormen. 
Smalle wegen worden alom aange- troflen, maar zgn 
door den steenachtigen, zeer onef- fen bodem alleen voor 
voetgangers begaanbaar. 

De bevolking wordt onderscheiden in burgers, orang 
larger of o. bibas, en negorijlieden, orang negri, beiden 
zoowel Christenen als Mohammedanen; zy is 
rnimlO.OOO zielen sterk en verdeeld over 47 negorijeu 

boi en Alang de grootste zijn. Metuitzondoringvan de 
noordkust van Hitoe en enkele andero plaatsen, wa&r de 
landstaal in verschillcndo dialecten tot he- den is bewaard 
gebleven, wordt meer bijzonder in do Cliristen-ncgorijen en 
door de burgers overal Ma- leisch gesproken, dat echter met 
vele vreemde woor- den is vermen gd. De landbouw is 
onbeduidend en door de gesteldheid van den grond is deze 
ook niet voor alle cultures geschikt. Als cultuurgewassen 
zijn het belangrijkst de kmidnagelen en de notemus- kaat, 
benevens wat koffie en cacao; ook klapper- boomen worden 
opzettelijk aangekweekt. Sago is er niet voldoende voor de 
behoefte en wordt van Ceram 'gehaald. Voor dagelijksch 
gebruik teelt de bevolking allerlei groenten en. op Leitimor 
vooral vindt men een groot aantal vruchtboomen, waarvan 
de oogst door de vrouwcn op de hoofdplaats ter markt wordt 
gebracht. In de baai planten Binongkoreezen (zie aldaar) 
hier en daar langs het strand padi op drogevel- den en te Wai 
en Toelehoe wordt wat tabak ver- bouwd, ofschoon anders 
aan de Boeroesche tabak de voorkeur wordt gegeven. 

De negorijen zijn over het geheel genomen vrij re- 
gelmatig aangelegd en zoowel straten als huizen goed 
onderhouden; de meesten hebben een kerk- en 
schoolgebouw en soms een bail^o, vroeger voor open- bare 
vergaderingen bestemd, maar nu meer in ge- bruik tot 
opberging van materialen. Het huisraad bestaat uit tafels, 
stoelen, ledikanten, rustbanken, enz. en naar gelang van 
meerdere of mind ere gegoed- heid zijn vele gezinnen in het 
bezit van voorwerpen van waarde, meestal door 
voorvaderen in den. strijd buitgemaakt en thans als erfelijke 
talismans op hoo- gen prijs gesteld. De kleeding is zeer 
eenvoudig; voor de mannen kabaai met lange broek en het 
hoofd ge- dekt door hoed of pet; voor de vrouw in het 
algemeen de zwarte of witte kabaja en de sarong. De 
kleeding verschilt echter eenigszins voor regenten, burgers 
en negorijlieden. Uit vrees van door landgenooten of fain 
ilieleden beschimpt te worden, wijkt men hiervan zelden af. 
(Zieook biz. 38) Sagoeweer wordt in groote hoeveelheid 
gedronken enbijfeestelijkcgelcgenhcdcn is het onmatig 
gebruik bijna regel: zoowel Christeneii als Mohammedanen 
geven zich hieraan over, al schei- den zij zich bij overigens 
goede veretandhouding ook scherp van elkaar af. Hot 
negorijvolk is verdeeld in datVa (zie ook DATI)of 
afdeelingen,die gemocnschap- pelijk grondbezit hebben en 
dus ook gezamenlijk de daaraan verbonden laaten moeten 
dragen; elke nego- rij heeft er een bepaald aantal en aan hot 
hoofd stoat een kapala dati, terwijl de andere, tot de dati 
behoo- rende personen anak dati of toeloeng dati heeten. De 
gronden worden door de rechthebbenden gcexploi- teerd 
ondertoezicht van de kapaladatien deze rechthebbenden 
genieten alleen de voordeelen van de op- brengst; de burgers 
zijn hiervan geheel uitgeslolen. Bovendien heeft elke 
negorij nog eigen gronden, waar over een kapala k6v:an als 
boschwachter of politie- agent het toezicht heeft, tegen 
tegemoetkoming van een klein deel van het product. Velcn 
vinden in do vischvangst eon voordee]ig beroep, wel het 
mQest in de baaien, waar de zee gewoonlijk kalm is. 

AMBON. Hoofdplaats der residentie Ainboina, ge- legeh 
opliet gelijknamige eiland binnen de baai aan de 
noordwestkust van Leitimor op 2°41'40〃 Z.B. en 128°15, 
O.L.; zetel van den resident en den contro— leurder 
afdeeling Ambon en van den militairen kom- mandant der 
Molukken. Vlak bij het strand ligt het fort Nieuw-Victoria, 
een onregelmatigo zevenhoek met bastions, waarin de 
kazemen, magazijnen en eenige officierswoningen. De stad 
strekt zich uit tua- 
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8chen do riviertjes Wai Tom。on Wai Gadjah, of met de 
buitenwijken tot Batoe Merah on Batoe Gantoeng en aan 
do landzijde tot de heuvels van Soja. 

Ten Zuiden enten Noordoosten van het fort won en do 
Europeanen, ten Zuidwesten daarvan is het Chi- neesche 
kamp, tenvijl de inlandscho bevolking ver- spreid is over 
de negorijen Hatiwe, Seilale, Tawiri, Noesaniwe, 
Latoehalat en Oerocmesen, benevens Soja di Atas en 
Mardika ten Noorden der Wai Tomo. De grenzen der 
hoofdplaats zijn vastgesteld bij Ind. Stb. 1888 No. 91. In 
1905 bedroeg de binnen deze gevestigde bevolking 8328 
zielen, zijnde 879 European en en daarmede 
gelijkgestelden, 539 Chineezen, 277 Arabieren, 66 andere 
vreemde Oosterlingen en 6567 inlanders, waaronder 
burgers, negorijlieden, Javanen, Makassaren enz. en 
Binongkoreezen. In 1912 telde de bevolking 9665 zielen. 
De burgers (zie aldaar) vormen het meerendeel der 
schutterij, be- staande uit een compagnie, onder een 
schutteroffi- cier met den rang van kapitein. 

De stad is regelmatig gebouwd en heeft ruime en 
zindelijke straten, met vele van steen opgetrokken en 
naast elkander gebouwd e huizen. De voornaamste 
gebouwen zijn: de markt, de protestantsche kerk, het 
societeitslokaal, het weeshuis, het hospitaal, meerdere 
scholen, de gevangenis en het residentie- huis te Batoe 
Gadjah, temidden van een fraaien tuin met stroomend 
water. De plaats bezit twee parken, naar Rumphius en 
Fran901s Valentyn geheeten. Het klimaat is zeer gezond. 
Amboina was sedert 1854 ecn vj-ij haven, doch is in 1904 
bij hot tolgebied in- gclijfd. In het jaar 1913 bedroegen de 
in- on uitvoer- cijfcrs in geldswaardc respect. /1.900.000 
en / 2.削 0.000. 

i)e plaats werd op 6 Januari 1898 door eene aard- 
bcving zwaar geteisterd, waarbij vele steenen huizen 
werden veniield en het fort Victoria 00k veel te lij- dcn 
Jiecft gehad. Het aantal slachtoffers aan men- 
schenlcvcns bedroeg 141, waaronder 9 Europeanon. Na 
dat tijdstip zijn op de hoofdplaats verder geene steencn 
huizen gebouwd en de daken der huizen van zink en atap 
opgetrokken. De uitvoerige beschrij- ving dezer 
aardbeving, met photo's, vindt men in het Jaarboek v. h. 
Mijnwczen 1905, blad, 286—302, van do hand van Dr. R. 
D. M. Verbeek. / ' 

AMBON (BAAl VAN). Een 11 KM. breede, 27 K.M. 
lange cn smal toeloopende baai met zeer steile kanten aan 
de Z.W.kust van het gelijknamige eiland, op ongoveer 
128° 2' O.L. van Gr., waaraan do plaats van dien naam. 
Het 5 K.M. lange, N.O.Iijko gedeelte vorml, con 
binnenbaai, met de buitonbaai vorbonden door cen 
smalle, schoone straat en van do O.kust van het ciland 
gcscheiden door de smallo, zandige landtong van Paso, 
waarin een kanaal voor prauwen is gegraven. Zie 
Zeemansgids 0. I. Arch. dl. V. 

AMBONEEZEN. Zie AMBOINEEZEN. 
AMBONSCHE BURGERSCHOOL. Zie ONDER- 

WIJS. 
AMBONSCHE TONGVALLEN. Van de landstaal of 

Jandstalen van Ambon zijn twee tongvallen, die van 
Asilocloe en van Hila eenigszina nader bekend ge- maakt. 
Daarmede na-verwant zijn de dialecten, ge- sproken op 
de Oeliasers, d. z. de eilanden Haroekoe, Saparoca cn 
Noesalaut. Voorloopig kunnen die tong- vallen en 
dialecten onder den naam van „de Am- bonschc 
Tongvallen" eamengevat worden. Het klank-stelacl is 
uiterst verweerd, zooals kan blijken bijv. uit: hatu, hau(l) 
— Mai. Pol. watu, batu, steen; ai = Mai. Pol. kaju, kai, 
boom; Jtala, ala = Mai. padi, rijst; enz. De mediae 
ontbreken geheel. Aan het einde van een. woord. kan 
alleen een klinker voor- 

komen; in sommige woorden evenwel is een oor- 
spronkelijke neusklank, (hier steeds n luidende), t,loir 
door een toegevoegd element gespaard geble- ven, als in 
htdanno, (hulano, hulane) = Mai. urat, &der, pees; enz. 
De algemeen gebruikelijke Mai. Pol. woord-vormings-
suffixen zijn geheel verdwenen; ditzelfde geldt 00k van 
de meeste prefixen en infi- xen, ofschoon hiervan toch 
nog enkele overblijfsels zijn te vinden; bijv. van het prefix 
pa, tot vorming van causatieven in den vorm pa of a; het 
infix in tot vorming van substantieven; geheel levend 
schijnt echter geen dezer formatieven meet te zijn. 
Daartegenover staat, dat meerdere naamwoorden een of 
ander toevoegsel vertoonen, wat 00k blijkena de 
vergelijking der verwante talen, als nieuwer af- leidmga-
element is op te vatten, als bijv. eene n in hahalan (no), 
liahdlan(jo), hahalan(o), hahalan(e), draagstok, van hdla, 
met een draagstok dragen, (Bat. dbara, schouder); eene t 
als in malate, (malate- le), dood, levenloos, van mata, 
sterven, (MaL Pol. matai); putiil (puil), wit, Mai. putih. 
Ook vele transitieve werkwoorden vertoonen een 
toevoegsel, bijv. hunie, pdhunike, verbergen, (MaL Pol. 
vnini). Uit de gegevens is niet met zekerheid op te makes 
of deze nieuwere afleidings-elementen nog levend zijn of 
niet; het schijnt wel, dat ook zij reeds wederin on- bruik 
zijn, geraakt. Do aan naamwoorden toege- voegde uitgang 
I, (lo, no, resp. jo), welke de tongval- len van Saparoea en 
Noesalaoet onderscheidt, moet oorspronkelyk een lid wo 
ord geweest zijn, dew^l hij, in het meervoud. verdwijnt, 
als: latvl, (laid) vorst, meervoud: latuo, (lauo). 

Bij de werkwoorden bestaat in alle dialecten die innige 
vereeniging met een verkorten vorm van het pers. 
voornw., welke met den naam van vervoeging kan worden 
aangeduid, welke vervoeging evenwel meerdere 
vemieuwingen moet ondergaan hebben; bij enkele verba 
van intransitieve beteekenis staat het pers. voomw. 
achteraan. Bij de substantieven wordt het meervoud 
onderscheiden door een toegevoegd partikel. Eene 
genitief-bepaling staat vooraan latu ni luma (latul ni 
hemal, enz.), den vorst zijn. h.uis, het huis van den vorst; 
zoo ook in. vele samenstel- lingen, als: wael-{w&teT)-
matanno of- maanjo, (mata, 00g), bron = MaL mata-air. 
Daamevens komen echter ook samenstellingen voor met 
de omgekeerde volgordo: luma- (voor lumal, huis) latu, 
vorsten- huis, vorstxjlijke woning. Bij de aanhechting van 
het verkorte pers. voomw. aan naamwoorden in de functie 
van ons bezittelyk voomw. vertoont de taal de 
bijzonderheid, dat sleohts bij enkele woorden, en, naar 
opgave, alleen in het onkelvoud, het voomw. op algemeen 
Mai. Pol. wijze na het substantief staat, bij de meeste gaat 
het daaraan vooraf. Opmerkelijk is ook, dat er. in den 
derden persoon enkel- en meervoud een afzonderlijk als 
bezittelijk gebezigd voor- naamwoord voor zaken bestaat. 

De Ambonsche dialecten zijn het naast verwant mot de 
talen en tongvallen van Boeroe, Ambelau en Ceram, 
(althana van West-Ceram), en vertoonen voorts in 
grammaticaal opzicht zoovele punten van overeenkomst 
met de talen van Timor, Rotti, enz. dat zij daarmede tot 
e6ne groep te brengen zijn; de aanrakingen in den 
woordenschat z§n evenwel nu juist niet zoo heel groot. 
Overal heeft het Maleisch grooten invloed. op do landstaal 
gehad, zoodat reeds vele woorden door Maleische 
vervangen zijn en op meerdere plaatsen de 
oorspronkelijke taal geheel verdwenen is. 

Literahiur: Woordenlijst van eenige dialecten van 
Zuid-Ceram en de Ambonsche eilanden, door A. 
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van Ekris, (Mededeelingcn v. h. Ned. Zend. Gen. VIII 
(1864) en IX (1865). lets over de vijf voomaamste 
dialecten der Ambonsche landstaal, door G. W. W. C. 
Baron v. Hoeveil, (Bijdr. T.-L.- en Vlk. van Ncd.- Indie, 
Deel IV, Ser. 1,1877), alwaarookenkele Woor- denlijsten 
opgesomd worden. Vgl. ook: Vocabulari- um van 
Vreemde Woorden. voorkomende in het Am- bonscli-
Maleisch, en Ambon, (enz.)door G. W. W. C. Baron van 
Hoevell, (beide te Dordrecht, Blussd en v. Braam, 1876 
en 1875), als ook J. C. G. Jonker: „Ovcr de Eind-
medeklinkers in het Rottineesch en Timo- reesch", 
(Bijdr. T.-L. en Vlk. v.Ned.-Indie,7de Volg- reeks, Deel 
V, 1906) en idem: „Pyerde v^voegde 
werkwoordsvormen,”(enz.), (Bijdr. T.-L. -Vlk. v. N^ed.-
Indie, 8ste Volgr., Deel I (1911). J. C. G. J. 

AMBRANG. Zie OTTERS. 
AMBTELIJK GRONDBEZIT, Zie AMBTSVEL- 

DEN. 
AMBTENAAR. AUe personen in burgerlijken 

staatsdienst in Nederlandsch-Indie zijn gouveme- ments-
ambtenaren. Het is echter gewoonte om de 
jandsdienaTen van lagen rang, zooals klerken en be- 
dienden (met een lager inkomen dan / 150's maands) 
beambten te noemen. Voor zoover niet het tegen- deel 
daaruit blijkt, gelden de hieronder behandelde 
voorschriften voor alle burgerlijke ambtenaren. 

De betrekking tusschen den Staat en zijn ambtenaren 
is een publiekrechtelijke, die naar beginselen van staats- 
en administratief recht en slechts bij uit- zondering naar 
de regelen van het burgerlijk recht moet beoordeeld 
worden. 

Als regel worden de ambtenaren benoemd, ontsla- gen 
en op pensioen gesteld door den Gouverneur-Ge- neraal 
(art. 49 R.R.). Uitzonderingen op dezen regel zijn de 
Luitenant-Gouvemeur-Generaal, de Vice- President en 
de Leden van den Raad van Neder- landsch-Indie, de 
President van het Hooggerechts- hof van Nederlandsch-
Indie en de Voorzitter en de Leden van de Algemeene 
Rekenkamer, die evenals de Landvoogd zelf, door de 
Kroon worden be- noemd. en -ontslagen. De 
zoogenaamde beambten worden aangesteld. en ontslagen 
(zie verder lager bij de mededeelingen over het ontslag) 
door de hoofden van algemeen en van gewestelijk 
bestuur en door de betrokken colleges. 

In het algemeen zijn blijkens Iiid. Stb. 1913, no. 658, 
onverminderd de aan de bekleeders van bij- zondere 
betrekkingen in verband met baar eigen- aardig karakter 
te stellen cischen, tot betrekkingen bij den burgerlijken 
dieiist in Ned.-Indie alien beno&mbaar, die 
Nederlandsch onderdaan zijn op den voet van de wet van 
10 Februari 1910 (Ind. Stb. no. 296), dit zijn, behalve de 
Nederlanders zelf, voor- namelijk diegenen, die in Ned-. 
Indie geboren zijn uit aldaar gevestigde ouders (dus ook 
inlanders en vreemde oosterlingen) en de buiten Ned.-
Indie geboren kinderen van een Nederlandschen 
onderdaan, die nog geen 18 jaar oud zijn of die na het 
bereiken ..yan dien leeftijd in het koninkrijk gevestigd 
zijn. 
Bij Ind. Stb. 1913, no. 659 en Ind. Stb. 1914, no. 329 zijn 
een aantal technische en wetenschappelijke betrekkingen 
aangewezen, die ook kunnen worden vervuld door niet-
Nederlandsche onderdanen. 

Blijkens eene bekendmaking in de Javasche Cou- rant 
van 22 Augustus 1913 no. 67 is het beginsel aanvaard om 
bij het bekleeden van gelijke betrek- kingen en het 
voldoen aan gelijke voorwaarden Pan benoembaarheid 
van Europeanen, Inlanders en Vreemde Oosterlingen 
gelijke bozoldiging toe te kennen. Het ligt in de 
bedoeling dit beginsel in toepassing te brengen bij de 
geleidelijk ter hand te 

nemen personeelsreorganisatien bij de verschillende 
dienstvakken. 

Voor bijzonderheden aangaande de benoembaar- heid 
tot en de bezoldiging van de verschillendo In- dische 
ambten wordt verwezen naar de artikolen betreffende de 
afzonderlijke diensttakken (zooals „Boscliwezen,\ 
„Pandhuisdienst,\ enz.) en naar de artikelen handelende 
over bepaalde ambten (zooals „Admiuistratievo 
ambtenaren", enz.). 

Hieronder volgeu nog eenige bijzonderheden 
aangaando de Europeesche- en de Inlandsche amb-
tenaren in het algemeen. 

EUROPEESCHE AMBTENAREN. De ambtenaien worden 
in Indie zelf aangeworven of uit Nederland uitge- 
zonden. Bij de uitzending van personen uit Nederland 
voor een burgerlijke betrekking in Indie wordt een 
tegemoetkoming in de kosten van uitrusting toegekend, 
voorts vrije overtocht op staatsrekeniiig (zie het 
Overtochtsreglement, dat geheel bijgewerkt voorkomt 
onder de bijlagen van het eerste gedeelte van den 
Regeerings Almanak voor Ned.-Indie) en dadelijk na 
aankomst, soms bij inscheping, een voor- loopig 
traktement. Als regel wordt aan alle gehuwde mannelijke 
personen, die als ambtenaar naar Indie worden 
uitgezonden, nog een tegemoetkoming toe- gekend, 
bedragende een maand van de Indische 
activiteitsinkomsten (Ind. S. 1914, no. 645). Allen 
moeten zich schriftelijk verbinden om ingeval zij binnen 
5 jaren (in sommige gevallen wordt een kortere termijn 
genomen) na aankomst in Indie om eenige andere reden 
dan welbewezen ziels- of li- chaamsgebreken uit's Lands 
dienst mochten worden ontslagen, op de eerste 
aanmailing aan's Lands kas terug te betalen hetgeen voor 
hun uitrusting en hun overtocht is voldaan. Geen 
uitzending heeft plaats zonder geneeskundig onderzoek, 
zooals ove- rigens ook in Ned.-Indie zelf geen 
benoeming van Europeesche landsdienaren plaats heeft 
zonder kcu- ring (Ind. Stb. 1904, no. 206). De in 
Nederland ter beschikking van den Gouvemour-Generaal 
gesteldo ambtenaren moeten naar Ned.-Indie vertrekken 
binnen den termijn door den Minister van Kolo- nien 
bepaald. 

Het bezoldigen der ambtenaren geschiedt naar het 
beginsel dat, behalve de toe te leggen jaarwedde, geen 
andere dan de uitdrukkelijk toegestane voor- deelen uit 
het ambt mogen worden getrokken (art. 51 R.R.). De 
Gouv. Generaal regelt hot bed rag dor bezoldigingen, 
voor zoover het niet door de Kroon is vastgesteld. 
Bezoldigingen bij Koninklijkc besluiten bepaald of 
begrepen in een goedgekeurde begrooting, kunnen door 
den Gouv.-Generaal, zonder machti- ging der Kroon, niet 
worden verlioogd (art. 50 De bezoldigingen worden in 
Indi。maandelijks voor- uit betaaid; in het algemeen 
vangt de bezoldiging aan op den eersten dag van de 
maand volgeiide op de maand, waarin men werd 
aangesteld, terwijl bij ontslag uit een betrekking het 
salaris wordt toegekend over de voile maand, waarin het 
ontslag plaats vond. Eenige catcgorien van ambtenaren 
genieten, behalve hun bezoldigingei), ook vrije 
huisvesting van den Lande, of, bij gemis van een 
landswoning, vergoe- ding voor huishuur tot een voor 
elke categoric of voor elk ambt vastgesteld bedj-ag. 
Bedoclde catego- rieen en ambten, alsniede het bed rag 
der vergoedin- gen zijn bij verschillende ordonnanties 
vastgesteld. 

Op 1 April 1915 is de regeling afgeschaft, volgens 
welke landsdienaren op een vaste maandelijksche 
bezoldiging, zoomede gepensioneerden een gedeelte, 
hoogstens de helft, van hun bezoldiging, wachtgeld, non-
activiteitstraktement of pensioen door bemid- 
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deling van de regeering naar Nederland mochten de- 
legeeren. De op genoemden datum bestaande delega- tien 
kunnen echter blijven voortbestaan. 

Volgons art. 49 der Comptabiliteitswet kunnen 
voorschotten worden vcrleend aan ambtenaren op 
traktemonten 一 verlof- en non-activiteitstrakte- menten 
daaronder begrepen — wachtgelden, pensi- oenen, 
declaratien wegens reis- en verblijfkosten en op vaste 
uitkeeringen (Bijbl., no. 1797). Bij vertrek naar en van 
Nedei'Iandsch-Indie kan aan gouveme- ments passagiers, 
indien de dag van vertrek en die van hun vermoedelijke 
aankomst niet in dezelfde maand vallen, opde hun 
gedurende den tijd van over- toeht toegelegde iukomsten 
een voorschot worden verleend over het tijdvak van 6en 
maand en zulks boven on behalve de hun toekoraende 
inkomsten over de maand van vertrek (Ind. Stb. 1910, no. 
335). Bepalingen op hot verleenen van voorschotten aan 
in Nederlandsch-Indie verplaatst wordende ambte naren 
zijn vervat in Ind. Stb. 1895, no. 74, aange- vu】d bij Ind. 
Stb. 1897, no, 140, 1900, no, 125 en 1902 no. 178. 

Ten behoove van particuliere schuldeischers worsen 
geen kortirigen meer verleend op uit *s lands kas genoten 
wordende inkomsten van landsdienaren, gewezen 
landsdienaren, hun wcduwen en weezen. (Ind Stb. 1898, 
nos. 207 en 208). Blijkens Ind. Stb. 1898, no. 210 worden 
tot aanzuivering van schulden aan den Lande 
inhoudingen bevolen tot x/4 van de inkomsten (na aftrek 
der verplichte contribution) van f 200.— 's maands en 
daarbeneden en tot 1/3 van de inkomsten van meer dan / 
200.— 's maands. De ge- zamenlijke inhoudingen mogen 
met inbegrip van do inlioudingen tot aanzuivering van 
voorschot op traktement of borgtocht het vorenbedoeld 
bedrag nict oversclirijden. Met het oog op financiecle 
om- standighcden van den schuldenaar kan het bed rag 
der inhoudingen op minder dan x/4 of % van het net- to-
inkojnen gesteld worden. 

Bepalingen omtrent den anibtseed zijn vervat in Ind. 
Stb. 1827, no. 115, laatstelijk gewijzigd bij Ind. Stb. 
1908, no. 307. 

Er bestaan adniinistratieve belooningen en slraffen ter 
bcvordcring van een nauwgezette plichtsbe- trachting. 
Tot de belooningen behooren o.a. tevre- 
denheidsbetuigingen, onderscheidingen en buiten- 
gewone bevorderingen; tot de strafien berispiiigen, 
fitilstand van bevordering, schorsing en niel-eorvol 
ontslag. De ambtenaren zijn voorts gerechtelijk vor- 
volgbaa]1 voor misdrijven, waaronder ook ambtsmis- 
drijvcn, zooals knevelarij, omkoopiiig en misbruik van 
gezag. Schorsing kan, waar zulks niet uitdruk- kclijk aan 
andcre autoriteiten is tocgokcud, allcen geschieden door 
den Gouv.-Generaal(Bijbl.no.2902). 

Aan do burger]ijke ambtenaren in Ned.-Indie kunnen 
worden vcrleend binnenlandschc on buitcnland- sche 
verloven. De binncnlandsche verloven kunnen word on 
verleend wegens ziekte voor ten hoogsto zes maandcn en 
wegcus andere gewichtige redenen voor ten hoogste drie 
maanden voor landsdienaron op Java en Madoera cn voor 
ten hoogsto vior maanden voor landsdienaron op do B u 
itenbezit t in gen. Verloven wegens ziekte brengen het 
behoud van vol trak- teinent mode gedurendo de eerste 
drie maanden, ter- wijl ingoval van verlof wegens 
gewichtige redenen, vol traktement bohouden wordt 
gedurende do eerste maand voor hen, die op Java en 
Madoera en gedu- reudo de eerste twee maanden voor 
hen, die in do Buitenbezittingen geplaatst zijn. Tijdens 
den vor- ■deren duur dier verloven wordt half traktement 
genoten. De Gouv.-Gen. is echter bevoegd ook voor 

den verderen duur van het verlof wegens ziekte de 
uitkeering van vol traktement te vergunnen, ingeval de 
ziekte een gevolg ia van bevolen of gevorderde diensten. 
Voorts kan do Gouv.-Generaal wegens gewichtige 
redenen voor bepaalden of onbepaalden t 日 d verlof 
toestaan buiten bezwaar van den Lande. Zie verder het 
Reglement voor het verleenen van binnenlandsche 
verloven aan Europeesche ambtenaren, vastgesteld by 
Ind. Stb. 1912, no. 198. Ingevolge de bij Ind. Stb. 1910, 
no. 643 vastgestelde regeling kan aan Europeesche 
burgerlijke ambtenaren, die krach- tens de bestaande 
bepalingen binnenlandsch verlof kunnen gekomen, 
verlof worden verleend naar plaat- sen buiten Ned.-Indie 
(zie ook Bijbl. no. 7352). Op het verleenen van 
buitenlandsche verloven is een Reglement vastgesteld bij 
Kon. besluit van 25 Augustus 1892, no. 32 (Ind. Stb. no. 
235, laatstelijk gewijzigd bij Ind. Stb. 1912, no. 522). 
Deze verloven worden onder genot van verlofstraktement 
en van vrijen overtocht verleend aan in vasten dienst 
zijnde Europeesche ambtenaren en wel wegens ziekte of 
wegens langdurigen dienst, in het eerste geval voor den 
tijd in het geneeskundig certificaat vermeld, be- houdens 
een maximum van twee jaren, in het laatste geval voor 
den tijd van acht maanden na ten minste zes jaren dienst. 
Bedraagt de diensttijd meer dan zes jaren, dan wordt voor 
elk vol jaar boven dat getal de duur van het verlof met 
een maand verlengd, met dien verstande, dat het verlof 
nimmer wordt verleend voor langer dan een jaar. 
Aanspraak op verlof wegens langdurigen dienst wordt 
driemaal ver- kregen telkens na ten. minste zes jaren 
dienst in. Ncd.- Indie. Bij Kon. besluit kan ook andere 
diensttijd dan Indische diensttijd in aanmerking worden 
gebracht voor de berekening van den diensttijd, die 
aanspraak geeft op verlof wegens langdurigen dienst 
(Ind. Stb. 1912 no. 522). Een verlof naar Europa wegens 
langdurigen dienst kan, wanneer daarop aanspraak ver- 
]<regen is, alleen worden geweigerd, ingeval de Gouv. 
Gen. het met de belangen van's Lands dienst on- 
vereeiiigbaar acht, dat de verzoeker zijn werkkring op het 
door hem aangegeven tijdstip verlaat. In zoo- danig geval 
gescliiedt de weigering bij gemotiveerd besluit en wordt 
een termijn bepaald, na welken op het verzock kan 
worden terug gekomen. Het maan- delijksche 
verlofstraktement wordt berekend naar den volgenden 
maatstaf: 70 % van de eerste / 125 der maundelijksche 
bezoldiging, 50 % van de tweede / 125, 30 % van de 
volgende f 500 en 25 % van elk volgen de bedrag (Ind. 
Stb. 1910, no. 679). In den Regeorings Almanak voor 
Ned.-Indie (eerste ge- deelte) is onder hot hoofdstuk 
“Personeele verorde- iiingon omtrent landsdienaren en 
andere personen" een staat opgenomen, waarin aohtcr elk 
traktement het verlofstraktement is vermeld. De verloven 
naar Europa onder genot van verlofstraktement kunnen 
door den Minister van Kolonien wegens ziekte worden 
verlengd met behoud van dat traktement, mits het 
daardoor niet langor dan drio jaren genoten wordt. Ook 
kan de Minister de verloven naar Europa verlengen 
buiten bczwnar van den Lande, wanneer *s Lands 
belangen het naar zijn oordeel gedoogen. In geval van 
verlonging van een verlof, dat verleend is mot behoud der 
betrckkiiig en tijdolijko voorzie- ning in de waarneming 
daarvan, kan de Gouv.-Ge- noraal, zulks geraden 
achtende, definitief in de be- trokking voorzien. De 
Gouv.-Generaal bepaalt wel- ke betrekkingen bij vorlof 
van de titularissen voor niet langer dan een jaar tijdelijk 
worden waargeno- men. Do bepalingen omtrent het 
verleenen van buitenlandsche verloven zijn mode van 
toepassing op 
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den president en de leden van de Algemeene lUken- 
k&mer, met deze uitzondering nochtans, dat zij niet 
geacht worden door het vragen van verlof afstend te doen 
van hunne betrekking (Ind. Stb. 1898, no. 164). He 
omtrent den voorzitter, de vice-vooraitters en de leden 
van het Hooggerechtshof art. 99 R.R. Ten slotte wordt 
hierb 甘  aangeteekend, dat ook verlof kan worden 
verleend wegens dringende reden en, dock slechts voor 
den tijd van hoogstens zes maan- den en buiten bezwaar 
van's Lands schatkist. 

Non-activiteitstraktement wordt genoten door de niet 
in actieven dienst zijnde landsdienaren, die uit Nederland 
voor den Indischen dienst zijn uitgezon- den, indien hun 
bij de akte van aanstelling een voor- loopig traktement of 
wachtgeld is toegekend of die uit Nederland van verlof 
terugkeeren. De eerste ca- tegorie geniet het bij akte van 
aanstelling bepaalde beSrag, de tweede categorie geniet 
het J/3 van het laatste ontvangen ax)tiviteitstraktement, 
dock niet meer dan / 500's maands. De toekenning van 
non-activiteits traktement geschiedt tot wederop- 
zeggens, doch. telkens na verloop van een jaar moet door 
den betrokken departementschef of dienstchef omtrent 
de redenen der niet-herplaatsing worden gerapporteerd. 
Wachtgeld wordt genoten door de niet in actieven dienst 
zijnde landsdienaren, wier betrekking bij een reorgan 
isatie is ingetrokken of die door andere oorzaken buiten 
hun schuld of toe- doen genoodzaakt zijn hun betrekking 
te verlaten. Het wachtgeld bedraagt een derde van het 
laatst genoten activiteitstraktement, doch niet meer dan f 
500 ,s maands. Wachtgeld wordt bij in trekking van het 
bekleede ambt voor denzelfden duur verleend als non-
activiteitstraktement, met dien ver- stande, dat bij ontslag 
uit de betrekking wegens ziekte of andere redenen buiten 
schuld of toedoen van den betrokkene het wachtgeld 
gedurend© ten hoogste twee jaar kan worden toegekend 
en bij ontslag wegens ongeschiktheid gedurende ten 
hoogste 即 jaar. Onderstand kan worden verleend aan de 
niet in actieven dienst zijnde landsdienaren, voor zoover 
zij niet in de termen vallen om non-activi- teitstraktement 
of wachtgeld te ontvangen. De onderstand bedraagt het 
drie tiende gedeelte van het laatst genoten 
activiteitstraktement, doch niet meer dan. / 250 5s 
maands (zie het Reglement op het toe- kennen van non-
activiteitstraktement, wachtgeld en onderstand in Ind. 
Stb. 1905, no. 611). 

Ter zake van de vergoeding van ms- en verblijf- 
kosten zijn de noodige voorschriften vastgesteld in het 
“Reglement op het reizen in Ned. Indie van Eu- 
ropeesche burgerlijke landsdienaren en andere per- 
sonen (Ind. Stb. 1890, no. 209, gew. bij Ind. Stb. 1902, 
no. 441 en 442). In dit reglement zijn sleehts algemeene 
en aan weinig verandering onderhevige beginselen 
opgenomen, terwijl de uitvoering diet beginselen in 
nadere bijzonderheden door den Gouv. Generaal wordt 
geregeld. De ambtenaren worden in het reglement 
verdeeld in vier klassen, nl. 4e klasse met een 
bezoldiging van minder dan / 150 *s maands, 3e klaase 
met een bezoldiging van / 150 of meer, doch minder dan 
/ 500, 2e klasse met een bezoldiging van / 500 of meer, 
doch minder dan /1000 en le klasse met een bezoldiging 
van / 1000 en hooger. De daggelden bedragen voor de le 
klasse / 10, voor de 2e klasse / 8, voor de 3e klasse / 6 en 
voor de 4e klasse / 5. Voorts worden transport- en 
bagagekosten vergoed. 」 ~ 

Ontslag kan worden verleend 6f alleen uit de be-
trekking, waardoor de ambtenaar onder genot van zekere 
iakomsten ter beschikking van de Regeering 

blijft, 6f wel uit's Lands dienst, waardoor hij op- houdt 
ambtenaar te zijn. Ontslag wordt op of zonder eigen 
verzoek, eervol of niet-eorvol verleend. Ontslag uit den 
dienst steeds door den Gouv. Generaal, ontslag uit de 
betrekking, indien het ambtenaren betreft door den Gouv. 
Gen., en indien het beambten betreft, door de daartoe 
bevoegde autoriteit. Ten aanzienvan de beambten is 
echter als beginsel aangenomen, dat aanvragen om 
ontslag uit de betrekking wegens andere redenen dan 
ziekte niet aanstonds mogen worden ingewilligd, maar 
bij de Regeering moeten worden voorgebracht met 
voorstel om den betrokken persoon uit ‘8 Lands dienst te 
ontalaan, terwijl voorts ambtenaren en beambten, die 
langer dan vijf jaren buiten werkelijken dienst van den 
Lande zijn, evenzeer voor ontslag uit den dienst in 
aanmerking moeten worden gebracht. Voor ontslag 
wegens dienstweigering van ambtenaren, die 
eigenmachtig hun betrekking hebben verlaten, wordt 
verwezen naar Bijbl. nos. 5519 en 7099. 

Het “Reglement op het verleenen van pe.nsioe.nen aan 
Europeesche burgerlijke ambtenaren in Nederl. Indie5*, 
vastgesteld bij Ind. Stb. 1881 no. 142, laat- stelijk 
gewijzigd bij Ind. Stb. 1914, no. 648 (het Re- glement is 
geheel bijgewerkt opgenomen onder de bijlagen van het 
eerste gedeelte van den Regeerings Almanak voor Ned. 
Indie), bepaalt dat do ambtenaren, die eervol ontslagen 
zijn, recht hebben op pensioen, als zij een diensttijd 
hebben van 20 jaren en den ouderdom van 45 jaren 
hebben be- reikt, dan wel als zij in of door de uitoefening 
van hun ambt of ter zake van die uitoefening, hetzij ten- 
gevolge van gewelddadige aanranding of verzet, of van 
met gevaar gepaard gaande dienstverrichtin gen wonden 
of gebreken bekomen hebbon, die hen vol- strekt 
ongeschikt maken langer te dienen. Hun lean na eervol 
ontslag uit s' Lands dienst pensioen worden vei,leend, 
indien zij een diensttijd hebben van minstens 10 jaren en 
ongeschikt worden geacht voor verderen dienst, dan wel 
cen diensttijd hebben van minstens 5 jaren en door wel 
bewezen zicls- of lichaamsgebreken belet worden langor 
te dienen. Ook kan hun pensioen worden verleend, 
ongeacht hun diensttijd en leeftijd, als zij eervol uit den 
Indischen dienst zijn ontslagen wegens ecn benoe- ming 
tot Hoofd van een Dep. van Alg. Bestuur in Nederland. 
Voor een diensttijd van 20 jaar is het jaarlijksch bedrag 
van het pensioen vastgesteld op driemaal de hoogste 
maandelijkscho bezoldiging gedurende 24 maanden 
genoten of op driemaal do hoogste maandelijksche 
bezoldiging gedurende 36 maanden genoten, al naar 
gelang die bezoldiging f 1000 of minder, dan wel meer 
dan / 1000 hceft bedragen. Wanneer de hoogste 
bezoldiging niet gcclu- rende 24 maanden of gedurende 
36 maanden is genoten, wordt het pensioen berekend 
naar het gemid- delde van de hoogste en de naast daarbij 
komende maandelijksche bezoldigingen, in het eerste 
geval over 24 maanden en in het tweede geval over 36 
maanden. Wanneer het pensioen, berekend over de 
gemiddelde maandelijksche bezoldiging gedurende 36 
maanden genoten, lager zou worden dan het bed rag, 
hetwelk als pensioen zou zijn toetekennen, indien de 
maandelijksche bezoldiging van den ambtenaar niet 
boven / 1000 ware geklommen, wordt het pensioen op 
dat bed rag vastgesteld. Waar do hier gestelde maatstaf 
ontbreekt, wordt als grond- slag van het pensioen 
genomen de middelsom der genoten maandelijksche 
bezoldiging. Het jaarlijk- sche pensioen van hen, die in 
of door de uitoefening van hun ambt gebreken gekregen 
hebben, wordt 
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zonder bcrekening van den dionsttijd bepaald op driemaal 
de hoogst genoten maandelijksche bezol- diging. Voor 
ecn diensttijd van meer of minder dan twintig jaren wordt 
het pensioen van een twin- tigjarigen dienst naar 
verhouding van 6dn twintigste V0Or elk jaar vermeerderd 
of verminderd. De ver- mcerdering bedraagt hoogstens de 
helft van het pen- sioen voor evengenoemden diensttijd, 
doch met dien verstando dat het pensioen nimmer meer 
kan bedragen dan / 9000 's jaars. 

Er bcstaat in Indie een Weduwen- en Weezen- fonds 
van Europeesche burgerlijke ambtenaren, dat door de Ind. 
Regeering is opgericht voor het toekennen van 
uitkeeringen aan wed uwen en wee- zen der deelgenooten 
(Zie het Reglement voor het Weduwen- en Weezenfonds 
van Europeesche burgerlijke ambtenaren in Nederl. Indie 
in Ind. Stb. 1913, no. 359). Het fonds wordt samengesteld 
uit de bijdragen der deelgenooten, d.z. alle manne- lijjke 
en vrouwelijke burgerlijke ambtenaren. De gcwone 
contributie bedraagt voor manuelijke deelgenooten 5 % 
en voor vrouwelijke 2x/2 % van alle als ambtenaar genoten 
inkomsten, behalve huis- huurindemniteit en inkomsten 
als vergoeding voor onkosten en overwerk. 
Buitengewone contributies zijn verschuldigd bij eerste 
indiensttreding, bevor- dering en huwelijk. Het pensioen 
der weduwen wordt berekend naar de gemiddelde 
maandelijksche bezoidiging door den overleden 
landsdienaar genoten gedurende de twee laatste jaren van 
zijn werke- 克&n dienst. Indien de overledene nog geen 
twee j in actieven dienst heeft doorgcbracht, wordt ",•r ；
'ensioen berekend naar het gemiddelde bedrag 

- genoten maandelijksche bezoidiging. Het pen- der 
weduwen bedraagt: van traktementen j 100's maands of 
minder 20 %, doch minstens ， -'■ maands; van 
traktementen boven /100 's :'16 %, doch minstens / 20 's 
maands en / 160 ,s maands. Boven dit pensioen wordt, 
oiang de wcduwc in leven is, door de minderjarige 
kindcrcn en stiefkinderon ecn onderstand genoten \ 
oJgens een vastgesteld tarief berekend naar het bedrag 
van het pensioen der wcduwc. Heeft de moe- dor geen 
aanspraak op pensioen of is zij eveneons ovo ledcn, dan 
wordt de onderstand aldus berekend: a. bij een go tai 
weezen van drie of minder krijgt icder van hen J/3 van het 
pensioen, hetwelk hun jnoeder, in leven zijndo, zou 
genoten hebben; b. bij con getal van meer dan drio wordt 
voor drie daar- van de onder a bedoeldo berekening 
toegepast en voor de anderen het bovonbedoeldo tariof, 
nietdien verstando dat elk der wcczon recht heeft op eon 
gelijk aandeol van het totaal dor aldus verkregen 
bedragen. (Zie vordor artt. 18 on 19 van het 
bovengenoemd Roglcmcnt voor hot VVcduwon- cn 
Weczonfonds). Voorts kan ondurstand worden 
toegekend aan do nagelatcn betrekkingen van alle Eur. 
landsdicnaren, die in Ned. Indie in den strijd of bij en door 
do uitoefening van gevorderdo of bevolcn 
dienstverrichtingcn zijn gesncuveld of omgekomen of 
binnen een jaar aan de onmiddellijke gcvolgen van den 
strijd of van gemelde dienstverrichtingcn zijn overleden. 
Hot moot echter gcbleken zijn, dat de achtergeblevcnen 
ten govolge van den dood hunner botrekkingen aan 
geldelijken onder- Htand van landswege dringend 
behoofte hebben (Zie Ind. Stb. 1875, no. 92 en Ind. Stb. 
1901, no. 234). De onderstand wordt verleend in 
Nederland door don Minister van Kolonien on in Ned. 
Indie door den Gouv. Generaal tot zoodanig bedrag, voor 
zoo langen tijd en onder zoodanige voorwaarden als hun 
- 

in ieder voorkomend goval billijk en noodzakelijk zal 
voorkomon. 

INLANDSCHE AMBTENAREN. Wat de inlandsche 
burgerlijke ambtenaren in de gouvemementslanden op 
Java en Madoera betreft, is by Ind. Stb. 1867, no. 168 (Zie 
ook Ind. Stb. 1887, no. 88) bepaald, welke ambtenaren 
door den Gouv. Gcneraai en welke door de Hoofden van 
gewestelijk bestuur in overleg met de regenten worden 
benoemd, en ontslagen. Zxdks is voor zoover de 
inlandsche ambtenaren en beambten in dG 
gouvemementslanden op de Buitenbezittingen aangaat 一 
het gouvemement Atjeh en Onderhoo- righeden 
uitgezonderd — bepaald bij Ind. Stb. 1881, no. 117 en 
wat laatstgenoemd gewest betreft bij Ind. Stb. 1899, no. 
259 (§ X) en 1908, no. 41 (§ H). Zie voor het Gouv. 
Celebes en Onderhoorigheden nog Ind. Stb. 1906, no. 
374, 1907, no. 161 en 1919, no. 359, voor de residentie 
Bab en Lombok Ind. Stb. 1882 no. 123 en Ind. Stb. 1900, 
no. 54, voor de residence Lampongsche Districten Ind. 
Stb. 1909 no. 273. Benoemiug van inlandsche 
ambtenaren mag niet plaats hebben en voordrachten 
daartoe mogen niet wordon gedaan, zonder dat de 
controleur der betrokken afdeeling is gehoord (Bijbl. no. 
3626). Betrekkingen voor inlanders bestemd worden niet 
aan Europeanen opgedragen (BijbL no. 4147 en 6084). 
Zoowel bij eerste benoemingen in 's Lands dienst als bij 
bevorderingen zal rekening moeten worden gehouden 
met de door de betrokken candi- daten of ambtenaren 
genoten opleiding (BijbL no. 4722, 5556 en 5693). Voor 
hun. kunde en geschikt- heid zijn echter geen bindende 
regels bij algemeene verordening gesteld. 

De Hoofden van gewestelijk bestuur zijn bevoegd, 
om, wanneer de belangen van dien dienst dat vorde- ren, 
de onder hun bevelen gestelde inlandsche ambtenaren, 
uitgezonderd do inlandsche officieren van justitio, in do 
uitoefening hunner bediening te schorsen en tijdelijk in 
het daardoor openvallend ambt te voorzien. Voor zoover 
betreft personen, die door andere autoriteiten benoemd 
zijn, geschiedt de schorsing onder nadere goedkeuring 
dier autoritei-. ten. Het schorsen van ambtenaren mag niet 
het ka- rakter hebben van een administratieve bestraffing 
(Bijbl. no. 2527). Schorsing bij wijze van straf kan alleen 
worden opgelegd duor don Gouv.- Generaal. 

Bij Ind. Stb. 1867, no, 10, 1874, no. 94a, 1882, no. 19 
en 1902, no. 380 zijn de inlandsche ambtenaren 
aangewezen, tegen wie geen burgerlyke rechts- 
vordering of vervolgiiig tot straf mag worden in- gesteld 
dan na bekomen verlof op Java en Madoera van den 
Gouv. Generaal, daarbuiten van den hoog- sten 
gewestelykon gezaghobbor. 

De bezoidiging van cen aantai inlandsche hoofden en 
ambtenaren is vastgesteld bij Ind. Stb. 1867, no. 125 on 
1870, no. 124, juncto Ind. Stb. 1870, no. 200 en 1871, no. 
50 Zie verder de artikelen over af- zonderlijke 
diensttakkon en ambten. 

Voorschriften op het vorleenen van voorschotten aan 
inlandsche landsdionarcn bij verandering van stand- of 
woonplaats in Ned. Indie zijn te vin- don in Ind. Stb. 
1902, no. 200, juncto 1911, no. 164. Buiten do daavin 
bodoeldo govallen worden voorschotten sleohts bij 
uitzondering en na verkregen machtiging van den Gouv. 
Generaal verkregen. De binnenlandsche verloven aan 
inlandsche ambtenaren zyn geregeld in het „Regloment 
omtrent het verleenen van binnenlandsche verloven aan 
Europeesche en inlandsche burgorlyke laudsdienaren in 
Ned, Indie (Ind. Stb. 1912, no. 198). Buitenland- sche 
verloven kunnen aan inlandsche ambtenaren 
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alleen buiten bezwaar van den Lando verleend worden 
(B 刘 bl. 6376). 

De inlaridsche burgerlijke landsdienaren op Java en 
Madoera hebben ingevolge het bij Kon. bcsl. van 24 
Aug. 1887, no. 18 (Ind. Stb. no. 192, gewijzigd bij Ind. 
Stb. 1905, no. 527) vastgesteld reglement recht op 
pen^ioen na een diensttijd van dertig ja- ren, zoomede 
indien zij in of door de uitoefening van hun ambt of ter 
zake van die uitoefening, ten gevolge van gewelddadige 
aanranding of verzet of van met gevaar gepaard gaande 
dienstverrich- tingen, wonden of gebreken bekomen 
hebben, welke hen volstrekt ongeschikt maken lan ger te 
dienen. Hun kan na eervol ontslag pensioen worden ver-
leend, als zij een diensttijd hebben van minstens 10 jaren 
en ongeschikt worden geacht voor verderen dienst, hetzij 
een diensttijd hebben van ten minsto 5 jaren en door 
welbewezen ziels- of lichaamsge- breken belet worden 
langer te dienen. Voor een diensttijd van 30 jaren wordt 
het jaarlijksche bedrag vastgesteld op driemaal de 
hoogste maandelijksche bezoldiging gedurende 
vierentwintig maanden ge- noten. Dit reglement is bij 
Ind. Stb. 1891, no. 208 toepasselijk verklaard voor de 
inlandsche burgerlijke landsdienaren in de gezamenlijke 
bezittingen buiten Java en Madoera. 

Aan weduwen van ini. ambtenarcn kan bij hoo- ge 
uitzondering onderstand worden toegekend en daarvoor 
komen alleen in aanmerkiiig de weduwen (eerste wettige 
vrouwen) van regenten en enkele anderen bij wijze van 
gunst, indien daartoe wegens hooge geboorte of politieke 
overwegingen voldoende reden wordt gevonden. 

Het toekennen van wachigdd aan ini. ambtenaren is 
geregeld bij Ind. Stb. 1907, no. 344, 1908, no. 108 en 
1911, no. 164. Ini. ambtenaren, die in de uitoe- feniiig 
hunher functies zijn geschorst of uit hun be- trekking zijn 
ontslagen onder aanteekening, dat omtrent den aard van 
dat ontslag nader zal worden beslist, komen voor 
onderstand bij wijze van wachtgeld in aanmerking. 

De vergoeding van reis- ev verblyjkosten is voor de 
verschillende categorieen van ini. ambtenaren af- 
zonderlijk geregeld. Zoo ook de kostuums, statie, enz. 
Aan inlanders van aanzien kan ter belooning voor 
bewezen diensten een eereteeken worden toegekend in 
goud, zilver of brons. Voorts kan aan inlanders de 
medaille worden toegekend voor moed en trouw, 
waaraan een geldebjke toelage kan worden verbonden. 

Naar aanleiding van een door de Ind. Regecring te 
kennen gegeven wensch heeft zich op uitnoodi- ging van 
den Minister van Kolonien te 's Graven- hage gevormd 
een commissie van toezicht over zo- nen van ini, 
hoofden en andere aanzienlijke inlanders, die in het 
belang luinner opleiding in Nederland vertoeven. Q•夺 
为?.. /: 

AMBTSVELDEN. Gelijk^men in zelfbesturende 
landschappen bezoldiging door toekenning van a- 
panages kende en kent (Zie APANAGE), zoo kwam of 
komt ook in rechtstreeksch gebied bezoldiging van 
inlandsche hoofden en beambten van gouveme- 
mentswege voor door toekenning van voordeelen uit 
bepaalde stukken gronds. Een enkel maal gescliiedde dit 
in den apanagevorm, d.i. doordat zulke hoofden het recht 
kregen belasting te he 任 en van de toe- gewezen 
gronden; aldus b.v. was het v66r 1819 en van 1833 tot 
1867 voor een aantal regenten op Java (Margadant, Het 
Reg. regl., Ill bl. 47). Meest- al echter kreeg de titularis 
een tijdelijk genot- dan wel gebruiksrecht op den grond, 
die dan te 

zijnen bate door de onderhebbendo bevolldng inoest 
worden bewerkt voor den enkelcn kost. Een wezenlijk 
bezitrccht, dat dan echter aan veol be- perkingen 
onderworpen is, dus ambtolijk grond&e- zit, is zeldzaam; 
men ontmoet het bij de ornaments- veldcn van Zuid-
Celebes, die immers heeten toe te be- 
hoorenaanhetornament(hetl<leinoodvandengebieds- 
kring) zelf. Nadeelen van het bezoldigen met ambts- 
velden zijn: de groote ongelijklieid en wisselvalligheid 
dcr inkomsten, de gerecde aanleiding tot knoeie- rijen, en 
de bebouwing door telkens andere person en. 

Voor de inlandsche gouvernementsambtenaren op 
Java zijn de ambtsvelden in 1819 afgeschaft 
doorCommissarissen-Generaal (Ind. Stb. 1819 no. 11) in 
1832 of 1833 op's konings last hersteld door Van den 
Bosch, doch voorgoed afgeschaft op initiatief van 
Fransen van de Putte in 1867 (Ind. Stb. 1866 no. 3 cn 130, 
1867 no. 122, vgl. 1870 no. 122). Een over- eenkomstige 
wijze van bezoldiging op de buitenbe- zittingen blijkt uit 
het staatsblad slechts indirect voor hoofden in Tapanoeli 
(Ind. Stb. 1913 no. 128 § 3 onder f), voor gcrechtigden 
op ornamentsvelden in de afd. Makasser en Bonthain 
(Ind. Stb. 1910 no. 624, 1912 no. 151), en misschien voor 
Bali en Lombok (Zie beneden). 

Ook vele inlandsche gemeenschappen in recht- 
streeksch gebied kennen vanouds, wegens het ge- mis 
eener kas, een bezoldiging van haar bestuurders en 
beambten door toekenning van voordeelen uit een 
bepaald stuk grond, hetwelk tegenwoordig soms door de 
bevolking moet worden bewerkt voor den enkelen kost, 
soms ook door den ambtsdrager zelf bewerkt moet 
worden. Mogelijk zijn de vroegere tanah oekoeng in de 
Minahasa aldus op te vatten, zie Adatrechtbundel, IX bl. 
23 en 94. Op West-Java zijn zu]ke ambtsvelden voor 
dorpsbestuurders zeld- zaam, op Middel- en Oost-Java 
talrijk; v66r d? verkiezing van een niouw dorpshoofd E：
oet worden herinnerd, hoe het met het recht dcr leden van 
het dorpsbestuur op ambtsvelden staat (Ind. Stb. 1907 n° 
21.2 art. 4 naast Ind. Stb. 1906 n° 83 artt. 3 en 13); zie 
voorts v. Deventer, Economisch over- zicht enz., 1904, 
bl. 18 一 19, ]G0 en 172, Hassclrnan Rapport 
desaxliensten, 1906, bl. 92—96, en Ind.Stb. 1900 n°. 240 
artt. 1 cn 8. De ambtsvelden op Java en Madoera zijn 
landrcnteplichtig, maar dikwerf wordt hun landrente met 
of zonder goedvinden der overige grondbozitters of -
gobruikers over dezen .»n- geslagen. De nagari-
ordonnantie voor Sumatra's Westkust (Ind. Stb. 1914 n°. 
774) zwijgt van ambtsvelden; de inlandsche gemeente-
ordonnantie voor Amboina (Ind. Stb. 1914 n°. 629 art. 4) 
noemt ze evenmin, doch regentsdoesoens (1. z. 
boomgaarden in ambtelijk genot der dorpshoofden op de 
Ambon- sche eilanden worden vermeld in Ind. Stb. 1880 
n°. 217 art. 3. Voor Zuid-Bali en Lombok worden 
ambtsvelden vormeld in de ordonnanties op padjeg en 
oepeti (Ind. Stb. 1910 n°. 25G naast 1904 n°. 275 en n°. 
276 art. 2) als vrijgesteld van die belastingcn, doch hot 
blijkt niet, of ook gouvememcnteajnbtena- ren ze 
genieten. De in Ind. Stb. 1906 n°. 83 art. 13 aan 
dorpsambtsvelden gegeven naam van apanage geeft de 
bestaande wijze van voordeoltrekking on- zuiver weer. 

Terwijl voor de gouvernementsambtenaren ambts-
velden zijn tegengegaan, ziet men voor do ambts- dragers 
in inlandsche gemeenten het omgekeerde. Niet alleen zijn 
voor de ambtsvelden der dorpsbestuurders in het 
rechtstreeksch gebiod van Java in gewestelijke 
regelingon somtijds voorzienhigen •getroffen (vgl. Ko). 
Versl. 1892 bijl. Q en Eiiidresu- 
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me III bl. 288—306) cn hceft BijbL 5558 (van 1901) 
voor omvang, nieuwvorming on opmeting van doze 
velden op Java cn Madoera ccn Ici- draad gegeven, clock 
Bijbl. 6535 (van 1906) mach- tigt de residenten aldaar 
zelfs om voor zulke ambtsvelden gronden af to staan in 
desabezit, en sinds 1909 worden buitendien op de -Ind. 
be- grooting gelden uitgetrokken om aan desa's voor- 
schotten te verleenen voor aankoop van ambtsvelden (zie 
Polak, Agrar. regel., 1911, bl. 16—17,154,156 一 161). 
Voorts zijn en worden ambtsvelden ingevoerd voor 
onderwijzers aan desascholen op Java enMadoera en 
misschien ook voor beambten van het dorps- 
kredietwezen aldaar, terwijl men ze tevens dienst- baar 
wil maken aan het desalandbouwonderwijs (vgl. Koi. 
Versl. 1915 kolom 213—214.) 
AMFIOEN. Zie OPIUM. 
AMFOAN. Landschap op het eiland Timor, be- hoorende 
tot de onderafdeeling West-Midden-Ti- mor der afd. 
Noord- en Midden Timor, res. Timor en 0. Het wordt 
bestuurd door een Radja, die te Soelo woont en staat 
onder het direct toezicht van den gezaghebber der 
onderafdeeling met standplaats Tjamplong. Het is 
bekend wegens den grooten uit- voer van was. 
AMIL (djak&tinner). Zie DO 食 PSGEESTELIJKE en 
DJAKAT. 
AMNESTIE is een besluit van het politick gezag, 
krachtens hetwelk zeker misdrijf of zekere klasse van 
misdrijven voor hen, welke zich daaraan schuldig 
inaakten, onverschillig of zij al dan niet bekend zijn en 
onverschillig ook of er reeds eene rechtsvervol- ging was 
ingesteld, niet zal opleveren de gevolgen, weiLe de wet 
er aan verbindt. In N.I. heeft de Gouv. Gen.., in 
overccastemming met den R. v. I., het recht daartoe, voor 
zooveel ini. Vorsten en hoofden bet reft. Art. 52 R.R. en 
Bijbl. no. 737. 
AIViOENTAI. Onderafdeeling tier afd. Oeloe-Soen- gei 
van de residentie Zuider en Oosterafd. van Borneo onder 
een Controleur met standplaats Amoentai, bestaandc uit 
de districten Amoentai, Alabioe en Balangan (zie aldaar). 
De onderafdeeling omvat het stroomgebied der Balangan 
rivier en het meren- en moerassengebied van Alabioe en 
Amoentai. Destreek benoorden de Balanganrivier en 
tusschen die rivier cn de Socngei Batoc-mandie is 
heuvcl- en bergachtig en voor een groot gedcelte met 
ocrbosschen bedekt. Het overige deel der onderafd. is 
vlak en bestaat uit uitgestrekte meren, plassen en 
moorasbosschen (z.；/. hapau's). In den Westmoesson 
wordt dozo s1 reck voor het grootste gedeelte onder 
water gezet door de wateren van de Barito cn Negara. In 
don Oo.,;tmoesson worden de drooggckonien velden voor 
den rijstbouw gebruikt. — De groote postweg van 
Bandjermasin loopt door de onderafd. en volgt, na de 
moerassen tusschen do Alai en de Negara to heb- ben 
doorkruist, boofdzakclijk do Negara (Tabalong) 
stroomopwaarts van Moeara Rockam via Amoentai naar 
Kloca. In het district Alabioe is ccn ringvormige weg 
voor kanentransport aangelegd, die de grootsto 
knmpocngs in dat district met clkaar en met Amoentai 
vorbindt en het zuidelijkst tot Moeara Babii'ik reikt. — 
Voider bestaan goedo karrenwegen van A- moentai naar 
Lampehong cn Pi-ingin, terwijlde wo- gen van Pringin 
via Awajan naar Birajang on van Lampehong via Batoe-
mandi naar Iloeng in aan leg zijn. Een bestuurstelefoon 
verbindt Amoentai met Barabai, Tandjoeng en 
Kendangan. • Lf 
AMOENTAI. District der onderafd. Amoentai, afdeeling 
Oeloe Soengei, res. Z. en O. Afd. van Borneo onder het 
bestuur van een kjai (districtshoofd) 

met standplaats Amoentai aan de samenvloeing van 
Balangan cn Tabalong gelegen, tevens de atand- plaats 
van den Controleur. 一 Voomaamste kam- poengs zijn: 
Amoentai (uit 4 kampoengs bestaande), Kandang 
Halang,Moeara-Roekam,Palembangan, en 
Panangkalaan. — De bevolking (Maleiers) bestaat uit 
landbouwers en handelaren. Een groote, druk- bezochte 
passer viiidt men te Amoentai, — Her- haalde misoogsten 
hebben de bevolking in de laatate jaren verarmd, 
waardoor telken jare een vrij groot aantai emigreert naar 
de Straits, Djambi en elders. Voornaamste uitvoerartikel 
is poeroen, waar- van matten vervaardigd worden. Als 
middel van bestaan speelt de zoetwatervisscherij een 
voorname rol. Uitvoer van gedyop^de visch heeft echter 
niet plaats. ' ' - 

AMOENTAI. Ondcrafdeelings- en districtshoofd- 
plaats in de res. Z. en O. afdeeling van Borneo temid- den 
van moerassen gelegen, met een warm en onge- zond 
klimaat en eene bevolking in 1905 van ruim 土 2000 
zielen waaronder 5 Europeanen en een der- tigtal 
Chineezen. Eertijds de standplaats van een Ass. Resident 
en het centrum der tabaksplantages in de districten 
Balangan en Tandjoeng, terwijl er ook garnizoen heeft 
gelegen, is de plaats na de ophef- fing van het garnizoen 
en de liquidatie der verschil- lende tabaksplantages sterk 
achteruitgegaan en vervallen. Er zijn thans nog een 
postkantoor, een groot Gouv.'s zoutverkooppakhuis en 
een Gouv.'s ini. school der 2e klasse gevestigd. Ook vindt 
men er een goede pasanggrahan. Geregelde 
stoombootdien- sten onderhouden de verbinding te water 
met Ban- djermasirk 一  De grenzen der plaats zijn 
vastgesteld bij Ind. Stb. 1888 no. 84. - <■' 

AMOERANG. Onder-afdeeling van de afdeeling 
Menado^nerTresidentie Menado, bevattende de di- 
strioten: Romoon Tombassian, Tompaso, Ka ； 
wangkoan, Sonder, Tombariri en Tonsawang. De 
standplaats van den Controleur is Amoerang aan de golf 
van dien naam (zie aldaar). De dis- trictshoofdplaatsen 
zijn respectievelijk Amoerang, Motoling, Kawangkoan, 
Sonder, Tanawangko en Tombatoe. De onderafdeeling is 
zeer bergachtig. Alleen langs de kuststreek en in de 
valleien der groo- tere rivieren zijn vlakke voor rijstbouw 
geschikte gronden. De voornaamste rivieren zijn; de 
Poigar, de grensrivier tusschen de Minahassa, en Bolaang 
Mongondo, de Ranoiapo (stroom der voorvaderen of 
goden), do grootste rivier der Minahassa en de 
Ronawangko, — Goede, verharde ofschoon iet- wat 
zandige wegen verbinden de grootste negorijen met de 
hoofdplaats. De voornaamste wegen zijn; van Amoerang 
naar Bojong; van Amoerang naar Pontak; van Amoerang 
naar B61ang aan do Oost- kust gclegen (46 K.M.); van 
Amoerang uaar Tanawangko en door naar Monado langs 
dokust(57K.M.)» met do zijtnkkcn Tanawangko-
Tomohon(24 K.M.) en Toempaan-Kawangkoan (27 
K.M.). Het groot aantal kleino stroompjes maakt dat vele 
bruggen in die wegen noodig zijn. — Hot 
bevolkingscijfer be- draagt ± 60.000 zielen, nagenoeg 
alien Christe- nen, die eenzelfde taal spreken, het 
Tontemboansch (de grootste der vijf Minahassischo 
talen) uitgezon- derd het district Tombariri, dat 
Tomboeloesch en het district Tonsawang, dat 
Tonsawangsch spreekt. Behalvo do gewone gewassen 
(mais en ryst) wordt hoofdzakclijk koffie goteeld 
(koffieland. Bojong 470 M. hoog). Klappers worden 
allerwegen door de bevolking bijgeplant. x - ■ 

AMOERANG (van Oewoeran „vindplaats van 
paliniet” oetvoer). Hoofdplaats der gelijknamige 
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afdeeling, zetel van den controleur en van een hulp- 
prediker; met een bevolking van 土 3000 zielen, waaronder 
士 50 Europeanen, 400 Chineezen en 40 Aisbieren, volgens 
de opneming van 1905. De ini. bevolking bestaat 
hoofdzakelijk uit Mohammed aan- sche en Qiristen burgers. 
Handel is er weinig, of- echoon deze plaats door de booten 
der Paketvaart- maatschappi] geregeld wordt aangedaan; de 
reede is voor alle winden veilig. De netto tonnen-inhoud. 
der binnengekomen en uitgegane schepen afzonderlijk was 
in 1914 士 384.000 M3. Hoewel door Graafland gerekend 
tot de „villes mortes" der Minahasa, be- gint de plaats door 
het snel aangroeiende Chineesche kamp te herleven; het is 
vooral daaraan te danken, dat de pasar door de omwonende 
bergbewonera steeds meer wordt bezocht. De enkele 
openbare ge- bouwen hebben een zeer eenvoudig aanzien. 
Van Bomoon is Amoerang gescheiden door do rivier 
Ranojapo (zie aldaar), die aan hare monding ruim 60 Meters 
breed is. De verbinding wordt gevormd door een groote, 
ijzeren brug. 

AMOERANG (BAAI VAN),.Een 7 K.M. breede 
ba^TmetTsteile'kusten en groote diepten, aan de N.- kust 
van Celebes. In het Z.O. gedeelte ligt, aan een beschut 
gedeelte der baai, de plaats van dien naam, waar men 
zelfs tijdens zware barat-buien veilige an- kerplaats 
heeft. Zie Zeemansgids 0. I. Arch., dl. IV. 

AMOK. Toestand van zenuwachtige overprikke- ling, 
waartoe de inlander zich soms opwindt, hetzij door 
overmatig gebruik van opium, hetzij door toe te geven aan 
zijiie hartstochten, als toorn, enz. en waar- in hij met of 
zonder onmiddellijke aanleiding of pro- vocatie in woede 
ontsteekt, een wapen ^grijpt en iedereen, die hem in den 
weg komt doodt of ver- wondt, tot hijzelf onschadelijk 
wordt gemaakt. lemand, die in dien toestand verkeert noemt 
men amok-maker. In het Maleisch en Javaansch wordt 
amoek als een stamwoord beschouwd. De ware stam echter 
zo^k, dat in het Oudjavaansch „verwoede 3aanval" 
beteekent en waarvan am6k een werk- woordsvorm is. Tot 
het vangen van amok-makers bedient men zich van vorken 
(Jav. tjanggah, Soend. tjagak) met tanden. of dorens, die in 
de wachthuizen (Jav. gerdoe) bewaard worden. Zie Mayer, 
Een blik in het Javaansche volksleven, pag. 9, afbeelding. 
Hierbij vergelijke men ook het groote artikel A- muck in 
Yule and Burnell's Glossary of Anglo-Indian words (1886), 
p. 12—16. / ? 

AMOMUM, verschillende soorten, fam. Zingi- 
beraceae. Hanggasa (SOEND.), Wreedh (JAV.). Tepoes 
(JAV., SOFND., MAL.,). Kruidachtige planten met 
bebladerde, niet-bloeiende Stengels, en aparte, uit den 
wortelstok te voorschijn komende onbebladerde 
bloeiwijzen. De vruchten zijn een bekende specerij en 
worden ook wel als geneesmiddel gebruikt. Ook andere 
deelen van de planten dienen als medic 日 n. In het 
algemeen worden de eoorten van dit geslacht niet goed 
van elkaar onderscheiden, en zelfs wordt Amomum met 
andere geslachten der Zingiberaceae verward. 

AMOMUM CARDAMON Willd. (Amomum Carda- 
momum Willd. Alpinia striata Sort.) fam. Zingibe- 
raceae. Kardamoenggoe (MAL.) Kapodaga (JAV. MAL.), 
Hanggasa lemboei (SOEND.). De ronde vruchten van 
deze plant komen in den handel in kleine ineenge- 
drongen trosjes. Ze worden wegens de zaden door de 
inlanders tegelyk met de sirih gekauwd. Ook het kruid 
en de wortel zijn een inlandsch geneesmiddel. De 
vruchten moeten niet verward worden met die van 
Elett&ria Cardamomum, die ingovoerd worden en 
kapol Sabrang heeten. 

AMORPHOPHALLUS CAMPANULATUS BL, 
fam. Araceae. Ileus, Atjoeng (SOEND.), Badoer(JAV.), Iles- 
Iles (JAV.). Waloer (JAV.). Kruidachtige plant met een 
zeer groote wortelknol, die wel eens, ondanks zijn 
soherpen smaak, gegeten wordt. Uit dezen knol ont- staat 
beurtelings een zeer groot blad met een gevlek- to 
blad&teel of een bloeikolf, waarvan de scheede ongeveer 
30 c.M. lang is. 

AMORPHOPHALLUS VARIABILIS BL, fam. 
Araceae. Atoerboeng (MAL.), Ketnbang bangah (JAV.). 
Veel gelijkend op de vorige soort, maar kleiner. De 
bloeiende plant, geeft een sterke lykenlucht van zich. / 

AMPALbNG.-JZie KA-RPERACHTIGEN. 
AMP AS. Afval. Als handelsterm bekend in suiker- 

fabrieken. 
AMPAT ANGKAT (IV Angkat), district in Oud- 

Agam (zie aldaar).r
; \ 

AMPfiL. Het Noordwestelijkste (Soesoehocnan- 
sche)'3istricr van de afdeeling Bojolali, residentie 
Soerakarta, met de onderdistricten Ampel, Scio en 
Tjepogo. Einde 1905 had het ruini 34.000 in- woners, 
waaronder 74 Europeanen en 64 Chineezen. Het landhuis 
Am pel op het gelijknamige, thans door den 
Soesoehoenan voor eigen rekening geex- ploiteerde land 
gele^en nabij den grooten postweg van Salatiga naar 
Soerakarta, is tijdens den Java- oorlog door den Heer 
Dezentje versterkt en door wallen met bastions, die nog 
onderhouden worden, omgeven, zoodat het op een klein 
fort gelijkt. Het belangrijkste deel van dit land is sedert 
eenige jaren in een bloeiende thee- ondernem ing 
omgezet. Overigens worden er evenals op de overige in 
dat regentschap, grootendeels op de hell ingen van den 
Meraboe, gelegen ondernemingen, in hoofdzaak kofne, 
daamevens cacao, kapok, peper, notemus- kaat, cubebe 
en enkele andere gewassen geteeld. De hoofdplaats van 
het district is gelijknamig. 

AMP^L (district van Soorakarta). In dit district komt 
eene enclave voor van het district Tengaran, residentie 
Semarang, omvattende 3 aaneengcslotcn 
Gouvemements-desa^. 

AMPfiL, in de residentie Soerabaja, thans eon 
armoedigewij k van de hoofdplaats van dat gcv/CBt, 
bevatte vroeger de meest beroemde Mohainnie- daansche 
school van Java, gesticht door Raden Rachmat, ook wel 
Soenan Amp61 (Ngampel) ge- naamd, wiens graf daar 
nog wordt aangewezen, nabij do zeer oude messigit, met 
hoogen minaret. 

AMPENAN. Havenplaats — de voornaamsto van 
hetnsilttnd-—aan de Westkust van Lombok, lan- 
dingsplaats der expeditic in 1894 en eerste stand- plaats 
van den Assistent-Resident van. Lombok. Het is thans 
een net plaatsje, alwaar zich vrij vele Chineesche 
handelaren en eenigen van anderen landaard o.a. 
Armeniers, gevestigd hebben. De reede is zeer goed, in 
den Zuid-Oost moesson volko- men beschut. Ampenan is 
het uitgangspunt van den grooten weg, die via Mataram, 
Tjakra Negara, Narmada en Selong dwars over het eiland 
loopt en te Laboehan-Hadji aan de Oostkust eindigt. In 
1914 bedroeg het aantal aangekomen en vertrokkon 
stoomschepen 157 (621.628 M3), in 1913 was dit getal 
171 (647.096 M3). Zie verder LOMBOK. 

AMPENAN-OOST, Sasak^ch district van de 
onSerafdeelirig West-Lombok, afdeeling Lombok, 
residentie Bali en Lombok. 

AMPENAN-WEST, Sasaksch district van de 
onderafdeeling West-Lombok, afdeeling Lombok, 
residentie Bali en Lombok. 

/ 
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AMPHIBIEEN (Tweeslachtige Dicren). Klassc van 
koudbloedige, gewervelde Dicren met naakto huid, die 
gedeeltelijk aan het water-, gedeeltelijk aan het landleven 
aangepast zijn. Gepaarde ledematcn, indien aanwezig, als 
vijf (of vier-) teenige pooten ontwikkeld; kaakapparaat 
door middel van een vierkantsbeen (quadratum) aan den 
schedel verbon- den, twee achterhoofdsknobbela 
aanwezig evenals bij Zoogdieren; kieuwademhaling bij 
larve aanwezig, soms ook blijvend; het hart bezit e6n 
kamer en twee boezoms, zoodat aderlijke en slagadcrlijke 
harthelf- ten onvolledig geschoiden zijn, en een sterke 
men- ging van beido bloedsoorten plaats hceft; de nieren, 
die door open trechters met de lichaamsholte in 
verbinding staan, monden door middel van primaire 
urine-leiders tezamcn met het geslachtsorgaan in het 
einde van den darm uit (Cloaca). Ontwikkeling door 
middel van gedaante-verwisseling, mcestal door kieuwen 
ademhalende waterl&rve aanwezig, gcen primaire 
civliezen, (zie ook onder KRUI- PENDE DIEREN). 

De tcgenwoordige levende Amphibien worden in drie 
orden verdceld: 

I. Gymnophiona (zie aldaar) of Blindwoelers. 
Blindc, pootlooze, wormvormigc en gravende die- ren 
met kleine schubben en korten staart. Deze orde wordt in 
den Archipel spaarzaam vertegen- woordigd door 2 
soorten uit Sumatra. 

II. Urodela of Gestaarte Amphibien (Salamanders). 
Langgcrekte waterdieren met korte pooten en good 
ontwikkelden staart. Deze orde komt in onzeu Oost niet 
voor. maar bezit een enkele vertegen- woordiger in A. 
Indie (Amblysloma). 

III. Anura of Staartlooze Amphibien (kikvor- sclicn 
in ruimen zin (zie aldaar). Lichaam kort en gcdrongen; 
staart ontbreekt; ledeinaten goed ont- v.ikkcki, vooral de 
achterste, welke in hoofdzaak voor springende of 
zwemmende voortbeweging zijn ingcricht; 
trommelholte, trommelvlies en buis van Eustachius altyd 
aanwezig. Van deze orde komen talrijkc 
vertegenwoordigers in onzen Oost voor, waarondor vele 
boomvormen. 

Al(/cmeene litteratuur over Ampliibien: G. A. Bou- 
lengcr. Catalogue of the Batrachia gradientia and the 
Batrachia a pod a in the British Museum. London, J 882; 
Catalogue of the Batrachia Salientia in the British 
Museum. London, 1882, 一 H. Gadow. Amphibia and 
Reptiles. Cambridge Natural History. Vol. VIII, 1901. —
J. T. Cunningham and G. A. Boulcngcr. Amphibia, uit 
Cunningham. Reptiles, Amphibia, Fishes and Lower 
Chordata. London, 1912. 一 F. Werner. Lurche und 
Kriechtiere, Bd. I uit Brehm's Tierlcbcn, 4 Aufl., Leipzig 
und Wien, 1912. 

AMPHITRITE-BAAI. Een 34 K.M. breede, groo- 
tendccls ondiepo baai aan do O.kust van Sumatra op 
ongevccr 0° 10' Z.Br., waarin verscheidene rivicren 
uitloopen. De voornaamste van dezo is de Indragiri, 
vvelko eon grootc delta vormt. Zie Zeemansgids O. I. 
Arch. dl. II.-- 

AMPIBABO, ^zclfbcsturend landschap, behoo- 
rcncle tot de ondcrafd. Parigi (zie aldaar), der afd. 
Midden Celebes, residentie Mcnado, onder een zelf- 
bestuurder, die niet door een hadat wordt ter zijde 
gCHtaan; de bcvolking telt ruim 1500 zielen, w.o. den 
stain der Tololo, die zich gevestigd heeft in de 
gelijknamigo kampong en langzamorhand in do andere 
bevolking wordt opgenomen. Het lanclschap was vroeger 
met Mooetong bondgonootschappeijk verbonden. (Med. 
Enc, Bur. deol II bl. 168 e.v.). 
AMPILAN zijn waardigheidsteokenen, die den Soe- 

soehoenan van Soerakarta en den Sultan van Djok- 
jakarta bij plechtige gelegenheden achtema gedra- 
gen wordon. Zij zijn bijna alle voorvaderlijke erf- 
stukken; men vindt daarondcr in Djokjakarta een 
groote ronden, zilveren trommel, die het kinder- 
speelgoed van een der vroegere Sultans bevat; een 
gouden waschkom en waterkruik, enz. Eene opsom- 
ming dier ampilan wordt aangetroffen voor Djokja- 
karta bij Groneman: In den liraton te Jogjakarta 
p. 15, en voorSoerakarta. (met afbeeldingen) in Bij dr. 
t. d. 1.1. en vlk. He R. II p. 358. Zij moeten niet ver- 
ward worden met de eigenlijke rykssieraden, waartoe 
de oepatjara behooren. 
AMPO. Zie AARDE (EETBARE). 

AMPOK. Maleische naam voor een Baardvogel, 
Xantholaema haematocephala; in Deli bij de inboor- 
lingen aldaar Tjanda. 

AMSTERDAM. Eilandje benoorden kaap Oen- 
toeng Djawa, die de westelijke hoek van de baai 
van Batavia vormt, waarom het eiland bij de in- 
landers bekend is onder den naam van Poeloe Oen- 
toeng Djawa. Het is slechts door enkele visschers 
bewoond. 

Onder den naam „Koning AmsterdaTn1' is een. der 
Vorsten van Ternate, Kaitjil Sibori, bekend. Zie t / 
TERNATE (GESCHIEDENIS).〉、，土 

AMULETTEN. Zie FETISISME. 子七'片:.: 
ANACARDIUM OCCIDENTALE L., fam. Anacar- 

diaceae. Djaniboe Monjet, Gadjoes (MAL.), Djamhoe, 
J/eie(JAV.). BoomuitZuid Amerika, in alle tropische 
landcn gekweekt. De leerachtige bladeren komen ge- 
droogd als Folia Anacardii in de apotheek voor, en 
zijn een geneesmiddel bij huidziekten. De niervormige 
vruchten zitten op een verdikte, eenigszins peervor- 
mige, sappige vruchtsteel, dio uit een vergroeiing 
van blocmbodem en bloemsteel ontstaan is, en eet- 
baar is, evenals het zaad. De secretieholten van den 
vruchtschil bevatten Cardol, een olieachtige, sterk 
blaartrekkende vloeistof, benevens harszuren en 
looistoffen. Wegens het Cardolgehalte worden de 
vruchten onder den naam van Fruccis Anacardii 
occidentals in de apotheek gebruikt. Ze zijn ook . 
bekend onder den naam van Atjeh-nooten, Apenooten. , 
en West-Indische olijant^luizen.^ C.-y 

ANALABOE. Zie MEULABOH.. ； “ _ 1 
ANAMBAS-EILANDEN. Grocp^ilanden gelegen - 6 .，“.、： 

in de Chineesche zee tusschen 2°40z en 3°30' N.B. -■ :/ 
en 105°35/ en 106°30, O.L., deel uitmakende van de 
Poelau Toedjoeh (zie aldaar). Het hoofdbestaan van 八 
de bevolldng is tegenwoordig de klappercultuur; 
het bouwen van prauwen, het verzamelen van zee- :' s-' 
productcn als waardevoile schelpen en tripang zijn VX.乞 3 q. 
slechts nevonbedrijven; ook de vfechvangst betee- J 
kent niet veel. 

ANAMIRTA COCCULUS. Zie KOKKELKOR- 
RELS. 
ANANASSA (Ananas). Zie NANAS. 
ANAOE (MAL.). ZieARENGA SACCHARIFERA. 

ANAPHALIS, fam. Compositae. Sendoro, Sindoro 
(JAV.). Overbi。vende wollig behaarde kruiden of 
heesters, waarvan eenigo soorten bijna uitsluitend in 
het hooggobergte van verschillende deelen van den 
Archipel worden aangotroffon. Bekend is vooral A. 
javanica, die op den top van den Pangerango in groote 
hoeveelhcden voorkomt cn wel eens do Javaansche 
Edeltveiss gonoemd wordt. 

ANAS • Landschap ten. 0. van Amanatoeng (zie 
aldaar) bchoorende tot do onderafdeeling Midden- 
Timor afdeeling Noord en Midden Timor. Het was 
te voron een deel van het onder Beloo rossor- 
teerende Waiwihoe-Waihale en door dit landschap 

4 
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Op het， rijk van Groot-Sonnebait veroverd, doch het 
werd door ons in 1908 op ethnologische gronden weer 
bij Midden Timor gevoegd. Vroeger werd het 
Nenometan gcnoemd、« ' L ' ‘、 

ANASTATICA HIEROCHUNTICA L., fam. Cru- 
ciferae. Kenibang (Akar) patimah (MAL.). Hot houtige 
stengelgera&mte van de zoogen aamde Roos van 
Jericho, als inlandsche drogerij uit Arabic door de 
Arabieren ingevoerd. Daar de plant zich bij weeken in 
water tot een platte schijf opent, bezit ze volgens de 
begrippen der doekoens een openende kracht, die op het 
water overgaat, waarin de plant geweekt is. Vandaar dat 
men dit water aan Inlandsche baren- den, wier verlossing 
moeilijk gaat, te drinken geeft. 

ANATTO. zie BIXA. 
ANBIJA, d.i. profeten (mrv. van nabl); in de Mo- 

hammedaansch godsdienstige literatuur in Ned. Indie 
gebruikt als titcl van geschriften over e6n of meer 
profeten. 

ANDAGILE. Zie ATINGGOLA. 
ANDALAS, zie MORUS MACR0URA. 
ANDALAS, ANDfiLAS, ANDfiLfiS. Vermoedelijk 

van Arab, oorsprong; verg. ,,Andalusia" in Spanje. 
Speciale term voor Zuid-Sumatra's Westland, ons 
Bengkoelen, Jav. bangkoelon (zie BAN GW ETAN). 
Deze naam voor Bengkoelen komt wel het eerst voor in 
een Soendasch geschrift van 1518; en vooral bij Barros 
(III, 1563, Livr. V, cap. 1, teruggaand tot 土 1525); zie 
bij SUMATRA (Geschiedenis). Wordt daama in den 
aanhef van cap. 2 der Sadjarah Mfilajoe van 1612 reeds 
gen omen voor geheel Zuid- Sumatra, waarvan 
“Paralembang" = Palembang deel uitmaakte. Later dan 
weer in inlandschen mond overgedragen op geheel 
Sumatra. 

De „grooten Andalas-rivier gadang) is die 
van Silebar, even bez. Bengkoelen ；  zie SILEBAR. 
Doch ook op Sumatra's Westkust zijn, waarechijnlijk 
reeds in de 16e eeuw, verschillende kampoeng's Andalas 
ontstaan (Minangkabausch: Andaleh), o. a. bij Matoer; 
en verg. de Soengai Andftleh bo ven- strooms van 
Tandjoeng (zie deze plaatsnamen). 

G. P. R. 
ANDELANG of ANDELAN (Handeuleum). Laag 

eilandje in de Welkomstbaai aan Java's westkust. Het 
behoort tot het district Tjibalioeng van de afdeeling 
Pandeglang, residentie Bantam, en ont- leent zijn naam 
aan een veelvuldig daarop voor- komende kroton-soort. 

ANDEUE en LALA. Een aan den rand der Pidie 
vallei gelegen landschap van de onderafdeeling Sigli, 
afdeeling Noordkust van Atjeh, groot ruim 5 K.M.2, met 
土 400 mamielijke bewoners. Het be- staat uit slechts 
een moekim en omvat 3 gampongs: Andeue, Sintob en 
Lala. Het ontgonneu gedeelte is bijna geheel vlak en 
wordt voor een deel ingenomen door van den regenval 
afkankelijke rijstvelden.Waar de bevolking maar dun 
is,b 町 ft er echter veel grond onbebouwd. Zoo is er 
overvloed van gras, wat aan de veeteelt ten goede komt. 
Het bestuur wordt gevoerd door den oeleiibalang, aan 
wien de keuGjhi's, die een of meer meunasah's besturen, 
rechtstreeks onder- geschikt zijn. Vroeger strekte het 
landschap nog al eens tot verblijf aan vijandig gezinden, 
die bij het naderen van militaire patrouilles een goed 
heen- komen zochten in het aangrenzend, in de ravijnen 
zeer bedekte, heuvelterein. 

ANDJASMdRd. Een groote en sterk uitgespoelde 
vulkaanruine op de grens van Soerabaja, Kediri en 
Pasoeroean; het hoogste punt is 2342 M., doch de rug op 
de grens der beide laatste residenties is veel lager, 550—
740 M. 

ANDJING. Zie HOND. 
ANDJING AJER. Zie OTTERS. 
ANDJING ANDJING (MAL.), Zie CYNOMETRA 

CAULIFLORA. 
ANDJING ANDJINGAN. Zie BOEROENG Tl- 

KER. 
ANDJING OETAN. Zie HONDEN. 
ANDJOEWANG. Zie HANDJOEWANG. 
ANDOENG. Vulkaan van 1700 M. hoogte in Ke- doe, 

Oost van Temanggoeng. Werd op de oudere top- kaarten 
Tjoko Pekik genoemd. 

ANDONARA. Zie ADONARA. 
ANDONG (JAV.). Zie CORDYLINE. 
ANDRESEN (AUGUSTUS JOHANNES). Werd den 

22en November 1808 te Zutphen geboren. Op 12 jarigen 
leeftijd trad hij als korporaal volontair bij het 6e Bat. 
artillerie der Nationale militie in dienst en werd in 1831 
tot officier der inf. aangestcld. In 1837 vertrok hij naar 
Indie. Als kapitein-adju- dant bij den Generalen Staf 
streed hij onder Michiela ter Sumatra's Westkust (1844 
en 1845) en verwierf daar de Mil. Willemsorde 4e- kl. 
Van 1851—1856 voerde hij als luitenant-kolonel den 
oorlog ter Borneo's Westkust en bracht Montrado ten 
onder. Daarvoor werd hij in 1854 o.a. beloond met de 
Mil. Willemsorde 3e kl. In Januari 1855 werd hij tot resi-
dent dier afdeeling benoemd. Met verlof in Nederland 
zynde, was hij lid der Commissic voor Koloni- satie en 
een der mede-oprichters van het invaliden- huis te 
Bronbeek. In Mei 1859 werd hij benoemd. tot tot 
Gouvernements-Commissaris, tevens Militairen 
Commandant der Zuider- en Oosterafdeeling. van 
Borneo. In October d.a.v. werd hij als zoodanig eer- vol 
ontslagen. Na van April 1865 vier jaren lang als 
luitenant-generaal het legerbevel te hebben gevoerd, nam 
hij zijn pensiocn. Den 15en April 1872 overleed hij te 
Breda. Zie Ind. Mil. Tijdschr, 1872. bl. 355. 

ANDROGRAPHIS PANICULATA Nees., fam. 
Acanthaceae. Sadi lata, Sainpiroto (MAL.), Ki oelar 
(SOEND.).Opgerichtekruidachtigeplant,overecn groot 
deel van Zuid- en Zuidoost-Azie verspreid, met wittc 
paarsgestreepte bloomen en rolrondc lijnvonnigo 
doosvruchten, die bij het openspringen de zaden met 
groote kracht wegslingeren. De plant IH een zeer be- kend 
geneesmiddel tegen slangenbeten in Britfich- Indie en 
koint in de Indische Pharmacopee voor. 

ANDROPOGON. Zie GRASOLIICN. / 
ANDROPOGON SCHOENANTHUS. Zie GRAS- 

OLIEN. 
ANEI. Rivier in de res. Sum. Westk., ont- springt bij 

den N. lijken top van den Singgala ng als afwatering van 
het kratermeertje aldaar (2850 M.), neemt verscheidene 
zijtakkcn op die van den om- vangrijken tweeling-
vulkaan Singgalang-Tandikat komen. Van den Merapi 
krijgt zij de zijtak Ajer Poetih, die langs Padang 
Paneljang stroomt. Ver- der voert zij al het water af, dat 
van de wcstflank van het Barisan-geb. komt over een 
lengto van 54 K.M., van Pad. Pandjang tot Doekoo; zij 
valt be- neden Doekoo in de Indische zee. 

Een gedeelte van den bovenloop verdient bij- zondere 
vermelding： do befaamdo Anei-kloof, het dal dat de 
Anei diep in het Barisan-geb. heeft inge- sneden. Het 
nauwste en fraaiste gedeelte is 6 K.M. lang en begint, 
gerekend in de rich ting naar do bo- ven land en, bij 
Kandang Ampat; een eigenlijke dal- bodem is er niet. 
Een der schoonste punten is wel do waterval Ajer 
Mantjoer (zie aid.). Is de Anei-kloof in beperkten zin 6 
K.M. lang, in ruimeren zin ver- staat men eronder het d 
wared al en do pas door den 
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Barisan beneden aanvangcnd bij Kajoo Tanam (140 M.), 
tenvijl op ecn hoogto van 773 M. Padang Pandjang op 
den boven-drempel ligt. Waar de stork kronkelende 
transportwcg tusschen deze twee plaat- sen 16 K.M. lang 
is, kan men zich een voorstelling vormen van het sterke 
verval in de steilo gedeelten der kloof. Tusschen steile, 
groen bewoudo berghel- lingen, tusschen verticale 
rotswanden, op eenige plckken slechts enkele tientallen 
meters van elltan- der venvijderd, baant het water zich 
een weg, en kronkelt en springt tusschen en over de 
groote rol- steenen. Vallen er bovenstrooms hevige 
regens, dan is de held ere beck een bruine, woestc 
bandjir- stroom, en dreigend weerklinkt dan het bruisen 
tusschen de wanden. 

In 1833 were! op last van den Comm. Gen. J. van den 
Bosch een transportweg (postweg) door de kloof 
aangelegd (zie Ambatjang). Sedert dien tijd is die weg 
onderhouden en langzamerhand eenigszins verbeterd, 
een kostbaar en moeilijk werk door de zware bandjirs en 
de belangi'ijkeaardstortmgen, die bier voorkomcn. Het 
onderhoud kwam vroeger ten laste van de afd eelin gen 
Batipoeh X Koto (waarin het zwaarste gedeelte van den 
weg lag), Agam, Tanah Datar en L Koto; voor de 
bevolking der laatste drie afd. was het te bezwaarlijk op 
eenige dagreizen van hunne dorpen (lit onderhoudswerk 
uit tc voeren, en zoo word de gelegenheid opengesteld 
zich voor / 6.— per man en per jaar af te koopen, 
waardoor de z.g.n. ,,KJoof-gelden" (of ,,Singgalang- 
fonds") gevormd werden. De aanleg van den postweg 
was ecn zegen voor de bovenlanden, daar hij de eenige 
verbindingsweg voor groot vervoer was met Padang; 
eerst later is de twecde transportweg naar de 
bovenlanden, via Loeboek Selasih (zie Alahan Pa))<lj；
mg) aangelegd. Nadat in 1867 de Ombilin- pteenkool 
ontdekt was en later was bcsloten tot exploitatie ervan 
door het Gouveraement, moest worden uitgemaakt op 
welke wijze de afvoer naar de kust zoudc plaats hebben, 
cn ontstond een strijd over de bestc rich ting van de ann 
te leggen spoorlijn, welke strijd 25 jaren duurdc. 
Besloten werd den staatsspoorweg tot stand te brengen 
grootendeels Jangs den postweg van Padang naar Padang 
Panel jang, dUK door de Anci-kloof. In Juli 1891 word 
ook het gcdccltc door die kloof voor het algcmcen 
verkcer geopend. Sonimigc gcdceltcn zijn zoo stcil dat 
tus- schen de rails ecn getande staaf is aangebracht. De 
trein wordt hicr nict opgetrokken, maar door de 
locomoticf opgeduwd. Den 24sten Pecember 1892 viol 
er aan het boveneindc tier kloof, in de landstrcek oni 
Padang Pandjang, in 8 uren tijds 225m.M. regen. Ecu 
ontzettendo bandjir der Anei volgde, die in den nacht den 
spoorweg, met bruggen, landhoofden, steunmuren, cn 
den postweg met de daarlangs lig- gende huizen voor een 
deel wegsloog. 

Ecn brug van 50 M. spanwijdte werd door do rivicr 40 
M. verder nccrgelegd, die van K. Tengah eenvoudig 
vcrmorzeld, zoodat men later voor hot gevaarte allecn 
Ktukjcs tcrug vond, die geschikt wa- ren als jncsse-
papier. Het verkeer stond maanden Jang slil en G00.000 
gulden mocstcn aan herstellings- kosten worden 
uitgegeven om den ouden toestand terug to kunnen 
krijgen .............................................. on 5 Januari 1904 
herhnaldo zich de catastrophe, hoewel op minder grooto 
schaal. Heftigo regens veroorzaakten toon wcl een enorm 
aanzwellen van do Anei, maar do rivier zou zeker in staat 
gebleken zijn do groote waterhooveelheid te vorvoeren, 
wanneer niet aard- stortingen haar daarin hadden 
belcmmerd. De ingraving bij K.M. 71 (士 400 M) werd 
over een lengto 

van 40 Meter met aarde cn boomstammen bedekt tot een hoogte van 6 Meter. 
Met geweld baande de Anei zich tenslottc een weg door dezo prop in haar 
bed, cn kwam, volgcns ooggetuigen als ecn water muur van 10 Meter hoogte, 
naar beneden donderen. Het grootst waren de verwoestingen bij K.M. 68, 
waar de bcide rails met de middenstaaf en de ijzeren dwarsliggers over den 
postweg in de rivier werden geduwd. De werken bij de cerste verwoesting 
aangelegd waren alien behouden gebleven. Wei stond het verkeer tusschen 
de hoogvlakte en de kust stil, maar de voorziening der schepen van 
steenkolen te Emmahaven kon ongestoord door gaan, omdat de reserves daar 
aanwezig voldoende waren ter voorziening in de behoeften, zonder aanvoer 
uit de Ombilin-velden gedurende eenige weken. Den 7en Januari werd reeds 
met het hersteliingswerk een aanvang gemaakt en 13 Februari liep al weer 
de eerste trein van Padang naar Padang Pandjang.— Tien jaar later, in 1914 
,stortte op een avond gedurende een zwaren regen opnieuw een groot 
gedeelta van den bergwand naar beneden. De rivier, die in het stadium van 
bandjir verkeerde, vemielde toen veel metselwerk, dat juist werd 
aangebracht tot breideling van bandjirgevaar, stukken van den postweg 
sloegen weg, maar het spoorwegverkeer werd gelukkig niet gestremd. 

De benedenloop der Anei stroomt door een vlak,. moerassig terrein. 
Bandjirs kunnen daar minder schade doen, daar de rivier er niet bedijkt is en 
het land dus eenvoudig overstroomd wordt. 

Literatuur. Verbeek, Geol. en Topogr. beschrij- ving van cen gedeelte van 
Sum. Westk. 1883; G. B. H. T Alpherts, Mededeelingen omtrent den bandjir 
in de Aneikloof van 1892 (naar officieele gegevens van IJzerman), in T. Kon. 
Inst, v. Ingen. Not. 1892/93. Eigen Haard 1904. De Inge- nieur 1912. / / 

ANEMI (BOEG.). Zie DENDROBIUM^%.-G"& X 弓厂 % 
ANEU GALdNG, vaak door Europeanen Anaga- /步勺 loeng geheeten. 

Een kampong aan den linker oever der Atjeh-rivier, in de tot de sagi der XXII 
Moekim. behoorende VII Moekim Ba%t, cen tijd. lang de residentie van 
Teungkoe Tiro. Een militaire post werd er opgericht in 1878, vcrlaten in 
1885, hcrsteld in 1893 en weer opgeheven dd. 17 April 1896. Het werd nu 
een vijandclijke versterking, die dd. 29 Juni 1896 dooi* een colonno onder 
den luit. koi. J. B. 
Van Heutsz na een verwoed nachtelijk gevecht 
word voroverd en vervolgens opgeruimd, 『 c> 

ANGANGTIRANGA.ZieANGKAANGKA, ' . . ； ' ' ? 
ANGERMASA. Eilandje in straat Egeron (Tanim- / 号' 

bar cilanden), in het zuidelijk gedeelte 75 M. hoo^. ANGGA-ANGGA. 
Naam voor Circusas similis, ecn Kiiikendief op Celebes. 

ANGGANG, ANGANG of T1NGANG. CoUectief- hnam voor 
Neushoornvogel; Aiiggang gading、 lihinoplax vigil, is do eenigo soort mot 
solieden, ivoorachtigen snavol, van Borneo, Sumatra en het Indischo 
vasteland ； A. kalong of A. danto, Buceros rhinoceros, ook Rangkong 
(Soend.); A. tiranga, An- thracoceros convexus; A. mocssin, Rhytidoceros 
undu^ lalus; A. kekc, Anorrhimis comalus; A. goedoen, lihinoplax vigil. 
Nanr het gcluid, dat zij geven,. ook Kangkarang, Belikang, Inggang, enz. 
genaamd. De Maleiors in Deli (Sumatra) noemen rhinoceros,. Anggang ra 
of Padoong. 

ANGGER (ANGGER-ANGGERAN) is de naam, gegoven aan 
Javaanscho vorstenedicten uit do twee- laatste ecu won, die nu nog 
gcdecltolyk in de Vor- stonlanden in gebruik zijn, door G. P. Rouffaer aan. 
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een diepgaand onderzoek zijn onderworpen (Bijdr. 
Kon.Inst. 54, 1902, bl. 109—157), en nog voortdu- rend 
met nieuwe vorstenverordeningen vermeerderd worden 
(zie Ind. Stb. 1911 n° 569 en de Adatrecht- bundels). 

Het eerst zijn de voornaainste dezer edicten ge- 
publiceerd onder den titel: Jav. wetten, uitg. door T. 
Roorda, Amst. 1844; voorts heeft men voor Djoc- jakarta 
deel 2 en 3 der Jav. wetten door G. J. Oude- mans, 
Jogjakarta 1895—1896; eindelijk agrarischo regelingen 
voor Djocjakarta in deel 2 der Jav. wet- ten, Pranatan-
bekel, door J. D. Hunger, Semarang, 1911. Den korten 
iiihoud in het Nederlandsch van erikele vindt men in： 
Regt in Ned.-Indie I (1849), bl. 327; uittreksels nit die 
wetboeken in: Ned. jaarb. voor regtsg. en wetg. V (1843)
； de Nawolo pradoto met vertaling door Dr. Mouiiier in 
T. v. N.-I. 6,1844, 1. Eindelijk heeft men (behalve 
vertaliiigen in Eind- resume III, 1896, bijl. B en C, 
alsmcde door C. A. Rosemeier en Pangeran Notodirodjo 
van 1886 en door Gortmans van 1900) de vertaiingen in 
deel I van G. J. Oudemans (1897) en in deel 1 en 3 van. 
Hunger (Jogjakarta, 1910—1911). 

Zie ook INLANDSCHE WETTEN en VOR- 

STENLANDEN (rechtswczen). 
ANGGI-MEER, ook genoemd Angidje en Maswon. 

Dit meer, gelegen in het bergland nabij de westkust 
der Geelvink-baai van Nieuw-Guinea, bevindt zich 
op 1900 M. hoogte en is overal door gebergte om- 
geven,dat tot ± 2500 M. stijgt. Het heeft kristal- 
helder water en een zeer groote diepte, in het noor- 
delijk deel werd 148 M. gepeild; de lengte is 9 K.M., 
de grootste breedte 4 K.M. De cenigc in het meer 
levende vischsoort is de paling. Eene vrij talrijke 
bevolking wordt op den westelijken oever aange- 
troffen. Oostelijk van het Anggi-meer, en daarvan 
door een hoogen bergrug gescheiden, ligt het War- 
masinmeer, ook Angida en Sobe genoemd, dat klei- 
ner is. De noordelijke en de westelijke oevers van 
dit meer zijn stork bevolkt. Beide meren wateren 
af in de Ransiki-rivier, welke benoorden het eiland 
Ambfirpon in de Geelvink-baai uitmondt. 

ANGGREK (MAL.). Zie ORCHIDEEfiN. 
ANGGREK MERAPATI (MAL.). Zie DENDRO- 

BIUM CRUMENATUM. 
ANGGREK TEBOE (JAV.). Zie GRAMMATO- 

PHYLLUM. 
ANGGRIT (SOEND.). Zie NAUCLEA LANCEO- 

LATA. 
ANGGROENG (JAV.). Zie TREMA. 

'ANGKA-ANGKA of KIKIH of ANGANG TI- 
RANGA. Naam aan een Neushoornvogel, Anthraco- 
ceros cojivexus, op Sumatra gegeven; bij de Maleiei-s 
op Oost-Sumatra EJihingan; hij wordt ook gevonden 
op Java, Borneo en het Indische vasteland; heet 
op Java Klinglingan. De Maleiers op Sumatra noe-, 
men Anihracoceros coronatus, Boerong kieki. De 
Soendaneezen op Java noemen Anihracoceros ma- 
labaricus Kangkareng, de Bandjareezen en Da- 
jaks in Zuid-Borneo noemen hem Belieang. De Ma- 
leiers op Oost-Sumatra noemen Antlcracoceros 
malayanus Klihingan. 

ANGKAL-ANGKAL. Javaansche naam voor een 
roofvogel, Elanus hypoleucus. 

ANGKAP-huwelijk, een benaming in de Gajo- 
landen van Noord-Sumatra gebruikelijk voor den 
huwelijksvorm, waarbij de man overgaat tot het 
stamverband van de vrouw. Daar het gewoonte is, 
dat de vrouw bij haar man komt inwonen, zal een 
flinke Gajo'er zich niet voor een angkap-huwelijk 
leenen, tenzij geldgebrek hem daartoe noodzaakt. 

Maar ook dan zal hij meest een tijdelijk angkap- huwelijk 
sluiten, om zoodra hij in staat is do bruid- schat te 
voldoeh, zijn vrouw eu kinderen niede te nemon. 
Sommige Cliineezen on Arabieren leenen zich er wel toe, 
maar meest zijn het gevluchte con- tract-koelies of 
strafgevangenen, djahats en vage- bonden, zoodat deze 
huwelijksvorm allesbehalve mede-werkt tot veredeling 
van het volk. Toch moest men wel ecns noodgedwongen 
zijn toevlucht er toe nemen, wanneer een oorlog het，
aantal mannen zoo- zeer had vermin derd, dat van verlies 
der arbeidsters geen sprake mocht zijn. Van deu man, die 
dan tot den stam werd toegelaten, werd wel verwacht dat 
hij mede zou arbeiden, maar in de eerste plaats verlang- 
de mon van hem, dat hij bij zijn vrouw kroost zou 
verwekken oni de geleden verliezen aan te vullen. 

ANGKE. Rivier in de residentie Batavia. Zij ont- 
spriiigt op den berg Salak en valt even bewesten de 
hoofdplaats Batavia in zee. Door de Mookervaart (zie 
aid.) staat zij westwaarts in ver binding met de TjiS6dan6 
of rivier van Tange rang, oostwaarts is zij door de 
Bacharachtsgracht verbonden met de gekanalisecrde 
TjiLiwoeng en and ere vaarten, die Batavia doorsnijden 
en nog verder oostwaarts naar Tandjong Priok voeren. 
De Tji Angke vormt in haar benedenloop de oostgrens 
der afdeeling Tangerang. 

ANGKLOENG. Zic MUZIEK en MUZIEKIN- 
STRUMENTEN. 

ANGKOLA. Landstreek, in de onderafdeeling 
AngkolargiTSipirok, (res. Tapanoeli). Wordt onder- 
scheiden in Aiigkola djae (Beneden Angkola) en 
Angkola djoeloe (Boven. Angkola). In de Bo ven- landen 
ontspringt de Aiigkola-rivier, die tus- schen twee 
bergketens van den Barisan naar het zuiden stroomt en in 
de Batang Gadis valt. De voornaamste toppen, zoowel 
die van de oostelijke keten, a Is van de westelijke of 
Maida keten, ver- heffen zich geen van alle tot een hoogte 
van 1500 M. Eenmaal was dit dal van de Angkola rivier 
een meer, dat echter in diluvialen tijd opge- vuld en 
gedeeltelijk lecggeloopen is. Nog stcedw is het Zuidelijk-
deel moerassig cn daardoor bcrucht wegens malaria-
koortscn; bovendien is de land - streek over het geheel 
vrij warm, terwijl de rcgen- val aanzienlijk is (tc Pad an 
g Sidimpoean ruini 2200 m.M. per jaar.) Angkola beslaat 
verder een zeer ongezond deel van do kustvlakte 
tusschen Batang Toroe en Batang Gadis. Het bergland is 
grootendeels met bosch bedekt; echt oerwoud komt nog 
voor in de bovengenoemdc mocrassigc vlakte, het gaat 
geleidelijk over in minder dicht bosch en djalangans 
(weidegronden), die tenslotte aan- sluiten bij de 
uitgestrekte strandbosschen langs de kust van den 
Indischen Oceaan. — Angkola Djoeloe is een arm land 
met weinig terrein, dat voor sawahs geschikt is. Van veel 
belang is de oprichting van rubberondernemmgen in de 
nabijheid, waarheen Angkola haar vruchten, tabak, 
koffie e. a. artikelen kan verkoopen. De voornaamste 
plaatsen in Angkola zijn: Padang Sidimpoean (zie 
aldaar); en Batang Toroe (zie aldaar). Padang 
Sidimpoean is met Si Bolga, door een rijweg verbonden, 
die hoogten be- reikt van bijna 700 M., terwijl het 
aanvangspunt slechts op 70 M., het eindpunt op 300 M. 
ligt. 

De bewoners, die tot de Bataks gcrokend worden, 
schijnen in de Bovenlanden intclligenter dan in de 
Benedenlanden. Hun aantal wordt geschat op bijna 
30.000, hetgeen op vooruitgang wijst, daar men in 1846 
het land door slechts 11.000 menschen be- woond dacht. 

ANGKOLA en SIPIROK. Onderafd. van de afd. 
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Padang Sidimpoean der res. Tapanoeli Zij bestaat uit drie 
landschappen: Angkola djoeloe, Angkola djae en de 
hoogvallei van Sipirok (zie TAPANOELI). 

ANGSANA (JAV. MAD. SOEND.). Zie PTEROCAR- 
PUS JNDICUS. 

ANGSO. Zie DJONGKANG. 
ANI-ANI, of RAJAP. Maleische naarn voor Ter- 

mieten of Witte rnieren, Termes ; gevleugelde wor- den 
door do Javanen Laron genoemd. In alle tropi- sche 
landen vrij algemeen voorkomende. Zie TER- MIETEN. 

ANI-ANI. Jav. Mcsje of sikkeltje, waarmede de padi 
halm voor halm wordt afgesneden. 

ANIMISME. Onder Animisme verstaat Tylor, de 
grondlogger van de studie der geestelijke begrippen bij 
primitieve volken, alles wat betrekking heeft op 
geestelijke dingen en wezens, als de verpersoonlij- king 
van de geestelijke in tegenstelling van de stoffe- lijke 
gedachten. Wat primitieve volken gelooven omtrent het 
eigen zieleleven, omtrent de zielen van afgestorvenen, en 
omtrent goden en geesten wordt onder den naam van 
Animisme samengebracht. Dit doet ook tot op zekere 
hoogte A. Van Gennep „Les rites du passage5} die onder 
Animisme verstaat „la theorie personaliste, que la 
puissance personifi6e soit une ame unique ou multiple, 
une puissance animale ou vegetale (totem), 
anthropomorphique ou amorphe (Dieu)". (0. c. p. 17). 
Van Gennep brengtniettot Ani- misme hetgeen de 
primitieve volken gelooven omtrent eene onpersoonlijke 
zielcstof, die al het ge- schapcne vcrvult; dit rekent hij tot 
het Dynamisme, .,1a t heorie impersonaliste du mana" 
(mana is het in Melancsie gebruikelijke woord voor eene 
onpersoon- lijkc zielckracht, die wij zielestof hebben ge- 
nocmd). 

In zijn werk „het Animisme bij de volken van den 
Indischen ArchipeF5 volgt Dr. G. A. Wilken de defi- nitic 
van Tylor en Van Gennep omtrent Animisme, tcrwijl 
Jictgeen onder Dynamisme wordt verstaan, daarin nict 
ter sprake wordt gebracht. 

In zijn werk over het zelfdo onderwerp heeft Dr. A. C. 
Kruyt Animisme geschcidcn van Spiritisme. Onder het 
eerstc wordt daar gerekend alles wat betrekking heeft op 
do ziel tijdens het Icven liier op aarde, zoowel 
persoonlijk als onpersoonlijk; onder het tweede het 
gcloof aan en de vereering van de ziel in haar bestaan na 
dit levcn. De goden en geesten, voor cen groot <lcel 
personificaties van natuur- krachtcn, worden in con 
afzonderlijke afdeeling, daemonologie, behandeld. 

Zic verder: HEIDENDOM. 
ANJANG ANJANG (MAL.). De met naar beneden 

gckronidc stckels bezetto steen uit de vrucht van 
ElatMcarpus grandijlonts Smith, fam. Elaeocarpa- ccae. 
Ze zijn ecn bestanddeel van inlandsche genees- krachtige 
mengseh, cn bevatten bet vergiftige elaeocarpidc. 

ANJER. District van de afdeeling Sevang, resident ic 
Bantam; 293 K.M2. met 40.000 zielen, waar- ondcr een 
20 tai Europeanen cn een 30-tal Chi- neezen (1905), 79 
deswi's; hoofdplaats Anjer Lor (zie aldaar). Van 1862 tot 
1910 bestond de assiatent- residentie Anjer, die in 1862 
met de afdeeling Sevang tezamen hot Noorder 
Regentschap uitniaakte. 

ANJER, thans ANJER LOR. Plants gelegen aan de 
hocht van Anjer, benoorden~Java*8 4e punt (Tan- djong 
Tjikoening). Het had vroeger zijn beteekenis te danken 
aan zyn voortreffelijko Jigging aan het nauw- ste 
gedcelte van straat Soenda, waardoor alle uit Europa 
komendo zei】schepen, zoowel die bestemd voor Java, 
Borneo, Celebes en de Molukken, ala 

voor China, Japan en Manilla die plaats aandeden, 6n om 
zich te doen rapporteeren of om orders op te nemen, 6n 
om zich van ververschingen en drinkwater to voorzien. 
Voor laatstgemeld doel was cen 土  4,2 K.M. lange 
waterleiding aangelegd, waardoor men zich op de rcede 
van uitmuntend drinkwater kon voorzien. Vele inlanders 
cn ook enkele Europeanen vonden een ruim bestaan door 
met hun lichte vaartuigen (tambangans) de in zicht 
komende vaar- tuigen tegemoet te zeilen en hun allerlei 
ververschin- gen te verschaffen. De oude Hollandsche 
zeelieden hadden aan diehandelaren den naam van 
kadraaijers gegeven, terwijl dezen zich zelven birmat 
noemden. 

Er was te Anjer ook een vrij groot fort, waarvan de 
bezetting met 1 Juli 1883, dus nog geen twee maanden 
v66r de verwoesting van Anjer door de Krakatau-eruptie, 
gelukkig was ingetrokken. 

De handelsbeteekenis van Anjer was bijna geheel 
tenietgegaan. tengevolge van de doorgraving der 
landengte van Suez en de daarmede gepaard gaande 
vervanging van de zeilvaart door de stoomvaart, zoodat 
Anjer nog slechts een kwijnend plaatsje was, toen het in 
Augustus 1883 door den vloedgolf, ge- volg van de 
instorting van Krakatau, werd verwoest. 

Na een mislukte poging om een ander Anjer te stichten 
op de Merakpunt aan het Noord-einde van de Merakbaai, 
ontstond het nieuwe Anjer, Anjer Lor (Noord-Anjer) 
genoemd in tegenstelling van Anjer Kidoel (zie aldaar), 
op de plaats van het oude. Het is een welvarende 
visschers- en handelsplaats. De nieuw aangelegde 
prauwenhaven is totaal verzand, dock de natuurlijke 
haveukom Moeara Pakoe vol- doet aan alle behoeften. - 
~芫？ 'L 

ANJER KIDOELfZuid-Anjer). Na 1883ontstaan drie 
KHSlrliezuicIeii"het in het vorig artikel bedceld Anjer, 
bij Java's 4e punt, Bodjong, ter plaatse waar de oude 
vuurtoren zich bevond, en al zeer spoedig weder een 
nieuwe was verrezen. Daar vindt men nu, behalve den 
vuurtoren, een tijdbal, seinpbst, en havenkantoor ten 
dienste van de zeevaart, en ook het uiteinde van den 
onderzeeschen telegraaf- kabel, dio Java met Sumatra 
verbindt. 

De noordelijkste top van het gebergte in het bin- 
nenland ten Z. 0. van Java's 4e Punt is de Piek van Anjer 
(590 M.) 

ANKIS. Zie STEKELVARKENS. 
ANOEANG (Bubalus of Anoa depressicomis H. Sm.) 

is do Bocgineesche naam van een kleine soort van wilden 
buff el (zie KARBOUW), die uitsluitend op Celebes 
voorkomt en hier in kudden vooral in boschrijke 
bergstrekon leeft, waar hij desteilste berg- kammen 
beklimt. Inlandsche benamingen zijn, bell al vo anoeany: 
in Noord-Cclebes bandogo toetoe of Loeloe toeloe, in 
Zuid- en Midden-Celebes soko; door do Maleioi-s wordt 
het dier sapi，oetan genoemd. Naast deze reeds lang 
bekende soort is door P. A. Ou- wens onlangs een tweedo 
nauw verwante vorm van Zuid-Celebes als Anoa 
Quarlesi onderscheiden. We- gens zijn uitorlijk 
voorkomen, dat vooral door de achterwaarts gerichte, 
bijna rechte hooms eenigszins aan ecn antilope horinnert, 
heeft men den anoeang vroeger wel ten onrechte als een 
antilopo beschouwd. Zijn naaste verwant is de buffel der 
Philippijnen (Bubalus mindorensis Heude). De anoean(/ 
is (zon- dei* staart) ongeveer l*/t M. lang. De volwassen 
stieren zijn zwartbruin, de koeien iets lichtcr ge- kleurd; 
op kop cn voeten komen enkelo wittevlekken voor, 
zooals die ook bij andere buffels gevonden worden. 
Volwassen dieren zijn dun behaard, bij de jongen is het 
haar wollig. 

ANONA MURICATA L., fam. Anonaceae. Nangka 
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belanda (MAL.), Nangka welanda(MAL.),Zuurzalc, Klei- 
ne boom, uit tippisch Amerika ingevoerd, algemeen, 
vooral op Java, in laaglanden en lagere bergstreken 
gekweekt om de smakelijke aromatische, rinsche 
vruchten, die rauw gegeten worden. De bladeren 
worden door de inlanders als een geneesmiddel ge- 
bruikt. 

Bij de oude schrijvers over Nederlandsch Indie is 
de ,tsoorsaJc>, geen Anona maar Artocarpus 
integrifolius (Nangka). 

ANONA RETICULATA L., fam. Aiionaceae. Boe- 
wah nona (MAL.), jHanowa (JAV., SOEND.). Kleino 
boom, uit tropisch Amerika ingevoerd, en veel ge- 
kweekt om de smakelijke aromatische vruchten. De 
fijnge)vreven bladeren worden aangewend tegen 
ongedierte. De bast is eeu middel bij diarrhee en 
dysenterie. 

ANONA SQUAMOSA L., fam. Anonaceae. Delima 
srikaja (MAL.), Srikaja (JAV., MAL., SOHJJD.), Boom- 
heester of kleine boom, uit Zuid-Amerika afkomstig 
en vooral op Java gekweekt in de tuinen van Eu- 
ropeanen. De geurige smakelijke vruchten zijn zeer 
gezocht; de jonge bladeren worden gekneusd als 
een geneesmiddel bij abcessen gebruikt. In West-In- 
die is de nederlandsche naam ,, Kaneelappe I". 

ANSJOVIS. Zie HARING. 
ANTANAN (SOEND.). Zie HYDROCOTYLE. 
ANTASAN KOE-IEN. Een smalle, slechts voor 

prauwen en kleine stoomsloepen bevaarbare zijtak 
van de rivier van Martapoera, die zich in N. Weste- 
lijke richting met de Barito verbindt en het eiland 
Tates vormt, waarop de hoofdplaats van de Z. en 
0. afdeeling van Borneo, Bandjermasin, ligt (zie 
verder BANDJERMASIN en KOE-IEN). 

ANTASARI. Naam van een inlandsch hoofd, klein- 
zoon van den in 1787 van den troon verjaagden Sul- 
tan van Bandjermasin, Amir, die een groote rol 
speelde in den opstand, welke de Zuider-afdeeling 
van Borneo in 1859 en volgende jaren teisterde. Zie 
BANDJERMASIN. 

ANTAWALI of BRATAWALI, een geneesmiddel, 
dat bestaat uit de met wratachtige verhevenheden 
♦bedekte stengels van een Tinospora-soort, welke een 
pikroretine genoemde bitterstof bevatten. 

ANTEMON (MAD.). Zie CUCUMIS SATIVUS. 
> ' ANTIARIS TOXICARIA Lesch., fam. Moraceae. 

■- *' Antjar (JAV.), Ipoeh. (MAL.), Kajoe oepas (MAL., JAV.). 
Zeer hooge boom, over een groot deel van den Archi- 

. s pel verepreid, met giftig melksap, dat op Java ge- 
j bruikt wordt voor het dooden van wilde var- 

7"/ % kens, op andere eilanden als pijlgif. (Zie IPOEH). 
' ANTIDESMA BUNIUS Spr., fam. Euphorbiaceae. 

Boeni (MAL.), Hoeni(SOEND.), Woeni (JAV.). Tamelijk 
groote boom, verspreid over geheel Zuid-en Zuidoost- 
Azie van Ceylon en Britsch Indie tot de Plulippijnen en 
Australie. Komt in iedere kampon g voor, en wordt, 
wegens de aangenaam zure vruchten, graag door de 
inlanders geplant. Met brandewijn rnaakt men van de 
vruchten een smakelijke likeur. Ook worden de 
zuurachtigi? bladeren als toespijs bij de rijst ge- 
bruikt/-7 ；■■•'<； 

ANTILOPEN zijn de minder gespccialiseerdo le- 
den. van de familie der Runderen (zie aldaar). In den- 
Indischen Archipel leeft slechts 6en soort en wel op 
Sumatra (zie KAMBING OETAN); een fossiele 
antilope van Java is door Dubois (Tijdschr. Ne- 
derl. Aardijrksk. Gen.,⑵ XXV, 1908, biz. 1260) be- 
schreven als Tetra cerzis Kroesenii. 

ANTIMONIUM. Alhoewel antimoonglans (zwavel- 
antimoon) in Serawak voorkomt en daar gedurende 
eenige jaren ontgonnen word, gelukte het niet op 

den vasten wal van Nederlandsch West-Borneo het erts 
aan te treffen, ofschoon geruchten omtrent het aanwezig 
zijn er van wel in oiuloop waren. Zoo ver- meldt 
Everwyn. (Jaarb. Mijnw. 1879. I. 31) antimoonglans van 
het stroomgebied der Melawi-rivicr, dock ook na het 
uitloven eener premie kon aan C. J. van Schelle geen 
vindplaats worden getoond (Jaarb. Mijnw. 1883. I. 181). 
Evenmin kon deze iets naders te weten komen van het 
beweerde voorkomen er van in den bovenloop der 
Sekajam rivier (Jaarb. Mijnw. 1884. I. 123 en 145). Of het 
mineraal op de Zuid Natoena eilanden voorkomt (zie 
Jaarb. Mijnw 1898. W 2, 3) is nog niet uitgemaakt; de 
door het Bestuur ingezonden stukken kunnen wel van 
Serawak afkomstig zijn. Ook het voorkomen er van op de 
Kari- mata eilanden (Jaarb. Mijnw. 1892. W. 36) is twij- 
felachtig. Hooze vond in een kwartsader in gabbro bij de 
Riam Kanan (Manoenggoel) eenig antimoon- glansj dit is 
het eenige bekende positieve voorkomen van het mineraal 
in den. archipel. (Jaarb. Mijnw. 1888. W. 114 en 1893. 
410). 

ANT J AR (JAV.). Zie ANTIABIS en IPOEH. 
ANTJOLSCHE VAART, gegraven in het midden der 

17e eeuw, oostwaarts van de stad Batavia, tot het dorp 
Antjol, halverwege Tandjong Priok; thans een deel van 
het prauwenkanaal, dat de haven van Priok met de oude 
stad verbindt. In de 17e en 18e eeuw was de vaart 
omzoomd met huizen en land- huizen en ging door voor 
een der mooiste buiten- wijken van de hoofdstad. Ze werd 
om de malaria verlaten. 

ANTOKAN. Rivier, die de afwatering is van het meer 
van Manindjau (zie aid.) ter Sum. Westk. Bij Moko-Moko 
verlaat de Antokan het meer, stroomt door een nauwe 
kloof langs Loeboek Basoeng en Manggopoh, en verder 
met talrijke kronkelingen door moerassig terrein tot zij bij 
Moearos Poetoes in zee valt. 

AOURAN. Zie ZWIJNEN. 6/' 
APAM APAM. Inlandsche naam op Simaloer (bij 

Sumatra) gegeven aan soorten van het hagedis- 
sengeslacht Draco, het vliegende draakjo, in het bij- 
zonder aan D. volans L., Voor andere inlandsche be- 
namingen zie onder TJITJAK TERBANG. (Zio verder 
onder AGAMIDAE). 

APANAGE noeint men een .stuk gobied, hetzy in 
cultuur gebraclit of woest, dat ter bezoldiging of 
begunstiging door ecu inlandsch vorst wordt toege- 
wezen aan een bestuurshoofd, hofgroote of vorsten- telg, 
met het recht daaruit profijt te trokken op ge- lijke wijze 
als de vorst zou kunnen docn, dus met name door 
daarbinnen ten eigen bate bclasting to heffen in 
producten, geld of arbeid; een recht op den grond zclf 
wordt in dit geval niet verkregen, en voor een 
bestuurshoofd omvat dit apanagegebied mcestal zijn 
geheelen ambtskring. Behoort de apanagegrond aan den 
vorst als bezitting, dan mag de apanagehou- der dus ook 
rechten van den bezitter uitoefenen. In de Vorstcnlanden 
op Javra, waar het apanagestelsel op dezen laatsten voet—
—in afwachting van het voltooid zijn der agrarische 
hervormingen ——nog bestaat (Zie 
LANDVERHUUR,VORSTENLANDEN, Eind. resume 
III bijl. B, Adatrechtbundel II, en Polak, Agrar. regel., 
1911, bl. 1G2 vgg.), heeten apanages loenggoeh of 
gadoeh on apanagehouders pa- toeh; in Maleische Staten 
heeten apanages koernia of perwatasan. Apanages van 
bestuurshoofdon (amb- tenaren) der zelfbesturen zijn 
persoonlijk en onver- vreemdbaar, en worden vermeld in 
art. 10 lid 4 der zelfbestuursordonnantie (Ind. Stb. 1914 
n°. 24, vgl. Bij bl. 8122) ；apanages van vorstent eigen 
zijnsomtijds 
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erfelijk. Over het geheel is do druk op de bovolking 
binnen apanages harder dan op die daarbuiten; blijkens 
Bijbl. 8122 wil de regoering do apanages tcgengaan. 
Nauw verwant aan apanages zijn de ambtsvel- den (Zie 
aldaar), gelijk ook de in sommigo vrije de- sa's (Zie 
DESA'S, VRIJE) ten voordeele van bo- paalde 
godsdienstigo personen komcnde gronden, vermeld by 
Polak, Agrar. regeL, 1911, bl. 113. 
APAR-RECHT, naam van het voorkeurrecht in de 
Minahasa. Zio GROND (Rechten op den). 
APEN (Simiae), oen orde der Zoogdieren (zie al- daar), 
die lichamelijk nauw met den mensch verwant is. 
Evenals deze hebben ze de 5 vingers en teenen der 
oorspronkelijko Zoogdioren behouden; alleen de duim 
ontbreekt somtijds. Den veel gebruikten naam van 
Quadrumana („Vierhandige dieren") hebben de apen 
daaraan to danken, dat evenals de duim ook de grooto 
teen opponeerbaar is; de voet is daardoor evenals do 
hand tot grijpen gescliikt. In anatomi- schen bouw zijn 
ovenwel voet en hand zeer verschil- lend on stemt de 
eerste principieel met den men- schenvoet overeen. In 
den regel, en bij de apen der Oudo Wereld constant, 
dragen vingers en teenen alleen nagels, geen klauwen. 
De apen zijn goede klimmers, meestal boombewoners, 
waarby de oppo- neerbaro duim en groote teen goedo 
diensten bewij- zen. Een grypstaart bezitten alleon. 
enkele Ameri- kaansche apen. Het voedsel is meestal van 
gemeng- den aard en het gebit gelijkt op dat van den 
mensch. Bij de apen der Oude Wereld (Catarrhina) komt 
de tandformule geheel met die van den mensch overeeu 
en ze verscliillen daarin van de Amerikaanscho apen 
(Platyrrhina). Uiterlijk verschillen do Catarrh ina door 
een smal neustusschenschot en tengevolgo daarvan naar 
beneden gerichte neusgaten van de Plalyrrhina. Tot de 
Catarrhina behooren de families der Uercopiihecidae 
(zie MEERKATTEN, SLANK- APEN, NEUSAAP), der 
Hylobatidae (zie GIBBON) on der Anthropomorpha 
(Zie OKANG-OETAN). 
Verg. o. a.: Schlegel, Les Siiiges, hi: Museum d'Hist. iiat. 
des Pays-Bas, T. VII, 1876; Forbes, A Hand-Book to the 
Primates, London, 1894; Elliot, A Review of the 
Primates. Monographs of the Amer. SIUH. of Nat. Hist., 
No. 1, Vol. I—III, 1913. 
APENBERG. (Gocnoeng Padang). Een 104 M. liooge 
berg, dio cen uitlooper is van het Padang- gebergte, dat 
langs den linker-oever der Arau- of Padang rivier loopt. 
Door een laag zadcl van 15 M. is het verbonden met den 
Apenberg, tcrwijl de rivier wclkc hier 40 M. breed is en 
waarover eon veer' vvoidt onderhouden, den berg van de 
stad Padang scheidt. Dit zeer schiklerachtigo andesiet-
bergje le- vert den zoogenaamdon Padangschen 
grociisteen. Hot is mot bosch begroeid, wnarin tai van 
langstaartigo apen (Mai. kera, Minangk. karo, of tjigak) 
wonen. \Vandelaars, dio langs het wandclpad den top 
bezoe- ken, voederen hen met pisang's en brood, 
waardoor zij vrij tam zijn goworden. Op den Apenbcrg 
is een kleino grot waar vroeger cen Iduizenaar leefde. In 
dezc grot komcn de vrouwen, Allah bidden, om een kind. 
Bij elk bczock wordt cen streep in den wand gegrift, on 
cerst wanneer het gebed verhoord is, wordt het streepje 
weer weggemaakt. Op don top, waar een seinpaal is 
opgericht om voor Padang vertrek en aankomst der 
schepen aan to geven, heeft men een prachtig uitzicht op 
de in het groen ver- scholen huizen van Padang, terwijl 
daarachter als, een groene muur het Barisan geborgte 
zichtbaar is. Steil verrijst de berg uit de zee, waarin tai 
van kleine koraalcilandjes bo ven water komen. 

APENOOT. Zie ARAGHIS. 
APENOOTEN. Zie ANACARDIUM. 

API (MAL.), beteekont ,,vuur" en wordt vaak, verbonden 
mot het woord ,,goenoeng" = berg, ge- bruikt om een vulkaan 
aan te duiden. Ook Merapi of Marapi (ook wel Bfirapi) heeft 
dezelfdo beteeke- nis. Van do Goenoeng Api genoemde 
vulkanen zijn de volgende de belangrijkste: Q. Api, vlak ten 
Westen van Banda-Neira en daarvan door het Zonnegat 
gescheiden; het is een fraaie, 658 M. hoogc kegel (Verbeek) 
met enkele notenperken aan den voet. Aan den top ligt een 
kleine krater. Uitbaratingen zijn bekend vanaf 1586; ook 
were! de streek door verschillende hevige aardbevingen 
geteisterd. Meer bekend zijn de erupties van 1820 en 1824 
(zie ver- der Jaarb. Mijnw. 1900). G. Api, ten Noorden van 
Wetar, tusschen de Banda-zee en de Alor-zee, hoog naar 
schatting 275 M. (Verbeek) terwgl de zeekaart 420 M. 
opgeeft. Erupties zijn niet bekend. (zie verder Jaarb. Mijnw. 
1908, Molukken-Verslag). G. Api op Sangean (bij 
Soembawa) ； wellicht heeft in 1512 een eruptie plaats gehad 
(Wichmann bij Verbeek, Mo- lukkenverslag). Er is een 
oudere rand met eencentra- leu jongeren kegel en een 
zijdelings gelegen eruptie- punt. De beide hpogste toppen 
worden als 1796 en. 1931 M. opgegeven (Rouffaer in 
Tijdschr. Aardr. Gen. 1910, 788). Volgens Pannekoek van 
Rheden kwam begin 1911 uit den hoogsten top rook te voor- 
schijn, terwijl in N.W. Flores asch viel (Jaarb. Mijnw. 1911, 
219). G. Api aan de zuidkust van Pantar; erupties zijn 
onbekend, 'alleen stijgen er dampen uit op (Verbeek). Zie 
verder: Molukkenverslag. Verder worden ook de A. Awoeh 
op Groot-Sangi, een vulkaan op Siaoe en een bij de baai van 
Endeh op Flores (de G. Ija) wel met G. Api aangeduid. 

API-API, of KOENANG. Maleische naam voor 
Lichtkever, Lampyris, bij de Javanen KONANG. De larven 
zijn lichtgevend: in zuurstof wordt het lichten sterker; in 
water, ook in koolzuur, houdt het geheel op. 
API-API (JAV., BOEG., MAL.). Zie AVICENNIA. 

APIT (hapit), de lie maand van het Moham- medaansche 
jaar. Zie MOH. KA^ENDER A., 
APOKAT (M.). Zie PERSEA. f ； '、 」 ，' 

AQUILARIA MALACCENSIS Eam/ltaml TKyide--' 
laeaceae. Kajoe garoe, of Kajoe garoe siam (MAL,), Garoe 
(MAL., JAV. SO END.). Groote boom, die op Malaka, Banka eu 
Billiton voorkomt, en waar- van het hout uit Singapore op 
Java ingevoerd wordt, en daar als een van de meest bekende 
welriekende houtsoorten gebruikt wordt. Ook bij de Jodon en 
do Arabieren is het bekend, en in de middeleeuwcn werd het 
in Europa gebruikt. In verschen toestand is het hout week en 
licht, maar bij oudo boomen treedt op den duur een hai-
svorming in, waardoor het hout hard en zwaar wordt. Vooral 
wordt hot hout gewonnen van omge- vallen of geveldo 
boomen, die jarenlang in den mod- der gelegen hebben, 
waardoor het weeko deel van het hout langzamerhand verrot 
is, en alleen de liarsrijke stukken zijn ovcrgebleven. Het vindt 
ook eenigo toepassing in de geneeskunde. Europeesche 
namen zijn: Aloehoul, Agelhout, of Wierookhout. Een 
goedkoopero soort van Aloehoy.t komt van GONYSTYLUS 
(Zie aldaar).； ，诙 j 

ARA. In SOEND., MAL. cn BAT.'algemeene bena- ming voor 
vele soorten van vijgeboomen, dus van het goslacht Ficus uit 
de familie der Moraceae, naar gelang van de taal met ki, kajoe 
of hajoe en eon soortsnaam nador aangeduid. 
ARABIEREN. Beech lang voor do islamiseering 
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van Ned.-Indie hebben Ar&bieren den Archipel be- zocht. 
Invloed van eenige beteekenis schijnt hunne komst，
destyds niet gehad te hebben. Sporcn daar- van zijn 
althans niet meer aan te wijzen. Slechts inhi of nieer 
fabelachtige berichten in Arabische geschrif- ten, 
benevens cen enkel nog bewaard gebleven graf- schrift 
herinneren aan die oude tijdcn. Zie: TOCH- TEN. Ook 
na de invoering van den Islam kwamen nog, tot op den 
huidigen dag, Arabieren uit ver- schillende streken van 
het Mohammedaansche ge- bied. (uit Syrie, Bagdad, 
Hindostan, enz.) naar den Archipel, sommigen als 
handelaars, anderen in verband met de bedevaart naar 
Mekka of wegens an- dere, soms toevallige, redenen. 
Sedert lang cchter is de overgrootc meerderheid der in 
Ned.-Indie gc- vestigde Arabiefen uitsluitend uit de 
Zuidarabische landstreek Hadhramaut afkomstig. Zie 
over hen: HADHRAMIETEN. 

Literatuur. C. Snouck Hurgronje, Arable en Oost- 
Indie (R-ede bij de aanv. v. h. hoogleeraarsambt), 
Leiden, 1907, biz. 8 v.v., 12 v.v, (L'Arabie et les Indes 
nderlandaises, Rev. de 1'hist. des religions LVII (1908) 
67 v.v., 74 v.v.);«De At’j&hers, II, 321 v. (The 
Achehnese, II, 292 v.); Een Mekkaansch ge- zantschap 
naar Atjeh in 1683 (Bijdragen tot de Taal-, Land- en 
Volkenk. v. Ned. Indie 5e Volgr., Ill (1888) 545 vv.). P. 
A. van der Lith, Livre des mer- veilles de I'Inde, Leiden 
1883. Over grafsteenen met Arabische opschriften: 
Tijdschr. van het Batav. Ge- nootsch. v. K. en Wetensch. 
LII (1910), 596 vv.; LIII (1911), 372 vv. (het aldaar op 
biz. 374 ver- melde, uit zder ouden tijd dateerende 
Arabische opschrift op een graf te Leran behoeft nog 
nadere ontcijfering), LIII, 605 vv., LIV 208 vv., 536 vv.; 
vgl. J. R_ Moquette? Verslag van mijn voorloopig 
onderzock der Mohamm. oudheden in Atjeh en On- 
derhoorigheden (Oudheidkundig Verslag 2e kwar- taal 
1914) Batavia, 1914. 

ARACHIS HYPOGAEA L., fain. Leguininosae- 
Papilionatae. Katjang djazca (MAL.), Katjang goren/j 
(MAL.), Katjang pendem (JAV.), Katjang ianah (MAL.), 
Katjang tjina (JAV., MAL.), Soeoek (SOEND.). Lage 
kruidachtige plant, waarvan de peulen onder den grond 
rijp worden, en onder den naam van Ape- nootjes, 
Cura^aosche amandelen of mangelen, aard- of 
grondnoten of olienoten in den handel komen. Zie 
KATJANG TANAH. 

ARAFOERA-ZEEstrekt zich uit tusschen dezuid- 
westkust van Nieuw-Guinea en de Kei- en Tanim- bar-
eilanden; de Aroe-eilanden worden er doorom- geven. 
De diepte is zeer ongelijk. Van de Z.W. kust van Nieuw-
Guinea strekt zich een plateau met minder dan 100 M. 
diepte uit tot beW. en Z.W. van de Aroe-eilanden, 
tusschen deze en de Kei-eilanden ligt een smaDe, diepe 
inzinking welke om de Zuid- wordt afgesloten door den 
rug, die van de Tanim- bar-eilanden overloopt naar de 
bank van Australie. 

De kenmerkende bijzonderheden van het wed er zijn 
een sterk overwicht van den Oost- over den West-
moesson, groote windkracht wanneer de moes- son good 
doorstaat en een groote regenval gedurende bijna het 
gehecle jaar. 

De Z.O. moesson komt door in April, neemt ge- 
leidelijk toe in regelmaat en in kracht tot hij in Juli byna 
onafgebroken en bijzonder sterk doorstaat en gaat 
evenzoo weer af; de kentering valt vroeg in November. 
De W. N. W. moesson komt niet tot dezelfde 
ontwikkeling, wel komt hij dadelijk re- gelmatiger door 
in December, maar deze regelmaat wordt niet grooter en 
de kracht neemt slechts weinig toe in Januari en Februari, 
wanneer de 

zwaro buien meermalen gopaard gaan met on- weer; 
Maart geeft een langere kentering. Delucht is het geheelc 
jaar door vrij sterk bewolkt en in den Oost-moesson is het 
flink heiig. Regcn valt het gcheele jaar door, het minst van 
Augustus t/m, October. 

De richting van den stroom is veel minder constant 
dan die van den wind; toch is er een flinke overmaat van 
waterverplaatsing om de West. Kalm water wordt weinig 
aangetroffen ； van Januari t/m. Mei kan nog al deining 
staan en, wanneer bij stijf- doorstaanden moesson de 
stroom daartcgen inloopt, heeft men spocdig een ruwe 
zee. Zwaro deining komt zelden voor. 

De vertikale waterbeweging is gemengd met 
overheerschend dubbeldaagsch karakter. Zij is het sterkst 
en de rijzing loopt het meest uiteen in het Z.O. gedeelte, 
waar het verval meer dan 5 M. en minder dan 2 M. kan 
bedragen en neemt, bij bchoud van hetzelfde karakter, om 
de N. en om de W. af ； in de bocht van Kaimana en aan 
de Westkust van de Aroe-eil. bedraagt de rijzing 2,5 M. 
tot minder dan 1 M. Deze afname van rijzing gaat door om 
de West, bij de Kei-eil. is de rijzing nog geringer. Langs 
de kust van Nieuw-Guinea stuwt het water merk- baar op 
in den Westmoesson en in beide moessons geschiedt dit 
sterk in de riviermonden en in de stra- ten; aan den N. 
ingang van de Prinses Marianne- straat is een rijzing 
waargenomen van 9 M. — Zie Zeemansgids deel V. en, 
voornatuui*kundige gcsteld- heid, liet artikel ZEE. 

ARAK. Inlandsch gedistilleerd. Sterke drank, op Java 
door gisting en distillatie verkregen uit de stroop of 
melasse van de suikerfabrieken. Het be- drijf is 
hoofdzakelijk in Cliineesche handen. De besto arak komt 
van Batavia. De cchte Batavia-arak is volkomen helder en 
stroogeel van kleur. Hij heeft een eigenaardigen 
bitterzoeten smaak en geur, die niet volkomen kan worden 
nagemaakt, terwijl hij van 60 tot 66 vol. proc, alkohol 
bevat. De gist voor de arakbereiding verkrijgt men uit 
gekookto roodo rijst door deze te vermengen met ragi in 
klcinc hoe- veelheid en de massa een paar dagon te latcn 
staan i n tobbetjes, waarbij de temperatuur 
aanzicnlijkstijgt, zoodat de ontwikkeling van schadelijkc 
organismen belemmerd wordt. Nad at de gisting van de 
melasse, welke ongeveer 3 dagen duurt, is afgcloopen, 
wordt het beslag in onverglaasde pot ten van 20 L. inhoud 
gegoten, waarin gedurende 9 dagen cene nagisting plaats 
heeft. Dan distilleert men de vloeistof en vangt het 
distillaat in houten tonnen op. Het eerste distillaat heeft 
eene sterkte van ongeveer 50 %, Do volgende distillaten, 
die slapper zijn, leveren na een hcrnicuwde distillatie 
sterken alkohol, welkcn men gebruikt om den arak op een 
sterkte van 60—66% te brengen. 

Door de opbewaring van den arak in houten Jiggers 
ondergaat hij ccn rijpingsproces, waardoor geur en smaak 
aanzienlijk verbeterd worden. De uitvoer van arak uit Java 
heeft in 1914 ruim 945 duizend L. bedragen met een 
waardc van 283 duizend gulden. De meeste arak gaat naar 
Nederland. 

(Literatuur: Dr. H. C. Prinssen Geerligs Arch. 
Suikerind. 1905 biz. 379; E. de Kruyff Id, 1909 biz. 151). 

ARAK-ARAK. Bergrug in de residentie Besoeki, die 
het Jang-gebergtc met den Ringgit verbindt. 

ARAKOENDOER. Grensrivier tusschen Sim pang 
Olim en de landschappen Tandjong Seumanto en Djoeld 
Tjoet, onderafdeeling Idi, afdeeling Oost- kust van Atjdh. 
In 1899 is eon kanaal gegraven, 
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dat de Djambo Aj6 met de Arakoendoer verbindt; sinds 
kiest het water van de Djambo Aj6 mcer en meer den 
korteren weg van de Arakoendoer naar zee. 

ARAN. Eilandje bij Larat bestaande uit kalkstcen 
(Tanimbar Eilanden). 

ARANG (MAL.). Zie MABA. 
ARAROET (ook ARROWROOT). ZieMARANTA. 
ARAU. Zie HARAU. 
ARBEID (GEDWONGEN). Zie HEERENDIEN- 

STEN, KOFFIECULTUUR (GOUVts). en STRAP- 
STELSEL. 

ARBEID (VRIJE). Zie KOELIEORDONNAN- TIES 
en OVEREENKOMSTEN. 

ARBEIDSINSPECTIE. Zie KOELIE. 
ARCHAEOLOGIE. Zie OUDHEDEN. 
ARCHIEF. Bewaarplaats van officieele beschei- den, 

meestal de zoodanige die niet meer dadelijk van bclang 
zijn, maar wegens hunne historische (en daar- door ook 
vaak practische) waarde zorgvuldig be- waard worden. De 
nieuwere stukken worden bij de betrokken bureau's 
bewaard, die daartoe vaak hunne eigen archieven hebben. 
De stukken, die op de geschiedenis van Indie betrekking 
hebben en zich in Noderland bevinden, worden, voor zoo 
ver zij eens deel uitmaakten van de archieven van do 0.1. 
Compagnio, van het Oost Indische comite, van den 
Aziatischen Raad en van de Koloniale IMiniste- rien van 
1806—1830, bewaard in het Algemeen Rijks-archief. De 
verdere Regeeringsstukken in No- dorland bevinden zich 
bij het Departement van Ko- lonien. Een aantal der 
bedoolde in het Rijksarchief berustendc stukken zijn in 
hun geheel of gedeeltclyk uitgegeven o.a. door J. K. J. de 
Jonge in zijn bekend werk: De opkomst van het Ned. 
gezag in Oost- Indie, na zijn dood voortgezet door M. L. 
v. Deventer. 】3 din. — met een supplement in 2 deelen 
van L. W.G. de Boo — en voor wat de Buitenbozittingen 
be- 1 reft door P. A. Tide, later door J. E. Heeres, Bouw- 
.• toflcn voor de geschiedenis der Ned. in den Mai. Ar- 
chipcl, 3 deelen. 

Bij Kon. Besl. v. 30 October 1903, no. 29, zijn be 
paJingen gemaakt omtrent de wijze, waarop toegang tot 
de Rijks-archieven kan worden verleend. 

De zich in Indie bevindendo regeeringsstukkon vorincn 
het Landsarchicf aldaar, dat staat onder het bchccr van den 
Algcmecncn Secretaris. Het bevat zoowd het Nicuw-
archief, dat aan de Algemeene Seen taric verbonden, en te 
Buitcnzorg gehuisvest is, al.( IH-L Oud-archief, dat te 
Batavia is gebleven, toen <b； ".Igcin. Secrctaric naar 
Buitenzorg verhuisde. Dit laatstc bevat op cnkelc 
uitzondcringen na, allc offi- cif ： elc geschriften, 
betrekking hebbende op onze ves- (iging in Indie van haar 
begin tot 1816, voor zoover re zij in het bezit zyn van het 
Indisch Gouvt. In 1880 word tijdelyk cen hoofdambtenaar 
belast met het classificeeren en catalogiseeren van het 
Oud- archief te Batavia en tevens om na te gaan welko 
btukken uit dat archicf voor openbaarmaking in aan- 
merking zouden zijn tc brengen. Ala vrucht van de- zen 
maatregel is in 1882 ter Landsdrukkerij te Batavia 
verschenen een Inventaris van's lands Archief to Batavia 
(1602—181G) on worden voorts uitgegeven eon Ned. 
Indisch plakaatboek en het „Daghre- gister, gehouden in 
*t Casteel Batavia" met mede- werking van het 
Bataviaasch genootschap van Kunsten en Wetcnschappen. 
Volledigheidshalvo wordc hier vermeld, dat enkelo jaren 
van dit Dagh- register van de XVIIe eeuw, welko niet 
meor to Batavia, docli wel op hot Algemeen Rijksarchief 
be- rustten, in Nederland werden uitgegeven. 

Wegens het belang dat cr voor de historische we- 

tenschap gclegen is in de zorg voor het behioud, de 
bruikbaarheid en de bewerking van 's lands Oud- archief 
tc Batavia, is in Januari 1892 (Ind. Stb. No. 34) de 
betrekking van Landa-archivaris ingesteld. 

Verbodsbepalingen tegen het geven van inzage, 
openbaar maken, en onder zich houden van tot de Gouv. 
archieven behoorende stukken zonder mach- tiging zijn te 
vinden: Ind. St、 1854,18. Bijbl. Nos. 167,2362,2746, 
2808, 4019, 5384 en 5786. 

Gouvts. ambtenaren moeten bij verzoeken om 
pensioen of onderstand eene verklaring overleggen, dat zij 
alle Gouvts. stukken, oorspronkelijke of af- schriften enz., 
die zij onder zich hadden, ter beschik- king der Regeering 
hebben gcsteld, of zulke stukken niet onder zich hebben. 
Ind. Stbl. 1854, n°. 19, 1870, n°. 7. 1881, n°, 142 en 1909 
no. 4. Bijbl. nos. 45, 167, 697. 

ARCHIPEL (Oost-Indische). Onder den alge- meenen 
naam van Oost-Indischen (dikwijls kortweg: Indischen) 
Archipel verstaat men de eilandengroe- pen van de A 
ustraal-A ziatische Midddlandsche zee (zie aldaar), die 
zich uitstrekken tusschen het vasteland. van Azie, met 
name Achter-Indie, en Australie. Die eilanden liggen 
tusschen 95° 40' en 141° Ooster- lengte en tusschen 6° 
Noorderbreedte en 11° Zuider- breedte. De hoofdgroepen 
zijn: do Groote Soenda- eilanden, n.l. Java met Madoera, 
Sumatra, Borneo en Celebes met bij behoorende kleinere 
eilanden ； de Kleine Soenda-eilanden, n.l. Bali, Lombok, 
Soem- bawa, Flores, Timor, Soemba, Rotti en eenige klei-
nere; de Molukken en de aan de Vereenigde Staten van 
Amerika behoorende Filippijnen. Behalve deze laatsten en 
een gedeelte van Timor, dat aan Portugal behoort, alsmede 
een gedeelte van Noord-Borneo, waarop Engeland een 
protectoraat doet gelden, behoort deze gehcele eilanden- 
wereld tot Nederland. Het meest Oostelijke gedeelte van 
het Nederlandsch gebied wordt gevormd door het 
Nederlandsch gedeelte van het eiland Nieuw-Guinea, dat 
van af den 141en lengtegraad Westwaarts tot onze 
bezittingen behoort, tenvijl het overige gedeelte tusschen 
Engeland en Duitschland is verdeeld. Zie GRONDGE- 
BIED. 

De Indische Archipel wordt ten Zuiden en Westen 
bepaald door den Indischen Oceaan. Ten Noorden wordt 
hij gedeeltelijk door de straat van M&laka van het 
scliiereiland van dien naam geschieden, en gedeeltelijk 
door de Cliineesche Zee bepaald, terwijl hij in het Oosten 
door verschillende straten, waar- van de Torres-straat 
tusschen Australie en Nieuw- Guinea de voornaamste is, 
in verbinding staat met do Stille Zuidzee. 

Literaluur. Onder deze rubriek worden alleen vermeld 
werken, die zich in algemeenen zin met do land- en 
volkenkunde van den Indischen Archipel bezig houden; de 
literatuur over bepaalde gedeelten daarvan wordt by do 
afzonderlijko eilanden opge- geven, evenals die, welke 
over bijzondere onder- werpen (b.v. onderwys, 
rechtswezen) handelt. De Tijdschriften, worden onder dat 
woord besproken. Over alles wat in periodieken over Indie 
geschreven is, bestaat cen uitnomend bibliographisch 
hulpmid- del: J. C. Hooykaas, Repertorium op de 
Koloniale literatuur, ter perso bezorgd door W. N. du Rieu 
(over de jaren 159 —1865, 4 din., 1877—'80; A. 
Hartmann, Repertorium op de literatuur betreffende do 
Nederlandscho Kolonien (tot 1893); Eerste ver- volg (tot 
1900); Tweede vervolg (tot 1905); Derde vervolg, door W. 
Schalker en W. C. Muller (tot 1910) vierde vervolg, door 
dezelfden (tot 1915) 

Bij do vermelding der afzonderlijke werken, over 
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Ned. Indie in het licht- gegeven, kan onmogelijk naar 
volledigheid gestreefd worden. Dit zou de taak zijn eener 
bibliographic van Ned. Indie, die nog altijd ontbreekt. 
Zool&ng dit het geval is, raadpleegt men het best den 
Catalogus der Koloniale Bibliotheek door G. P. Rouffaer 
en W. C. Muller (Den Haag, 1908), met supplement 
(1915). Slechts eenige der voomaamste werken vinden 
hier eene plaats. Van de oudere noemen wij als een, 
waarin zoo- wel Oost- als West-Indie behandeld wordt: 
J. v. d. Bosch, Ned. Bezittingen in Azie, Amorika en 
Afrika (2 din. 1818). — Onder de werken, die alleen 
Oost-Indie behandelen, moet in de eerste plaats ge- 
noemd worden: Fr. Valentijn, Oud en Nieuw Oost- Indien 
(5 din. in 8 bdn. 1724—1726), waarvan in nieuweren tijd 
eene beknopte uitgave verscheen, bezorgd door Prof. S. 
Keyzer (2e dr. 3 din. 1862). Als woordenboek is, hoewcl 
verouderd, nog altijd van belang het Aardrijkskundig en 
statistisch wooi'- denboek van Ned. Indie door Mevr. J. 
C. W. v. d. Bergh—v. Eysinga en Jhr. Mr. H. v. Alphen 
(3 din. 1869; ten onrechte wel eens het woordenboek van 
Veth en Millies genoemd, welke geleerden echter — 
vooral de eerstgenoemde 一 belangrijke artikelen daarin 
plaatsten). De Engelsche schrijver J. Craw- furd had 
vroeger (1856) uitgegeven A descriptive dictionary of the 
Indian Islands and adjacent countries, nadat reeds in 1820 
van zijne hand verschenen was Histoy of the Indian 
Archipelago (3 din.), ook in het Nederlandsch vertaald en 
vermeerderd onder den titel: De Indische Archipel, in het 
bijzonder het eiland Java, beschouwd in de zeden, 
wetenschappon enz. van derzelver bewoners (3 din. 
1823). 

Als eene min of meer systematische beschrijving van 
Ned. Oost-Indie verschenen verder tai van werken, 
waarvan wij alleen die noemen, die met vrucht 
geraadpleegd kunnen worden om over het Indie van 
dentijd, dien zijbeschryven, te worden ingelicht： C. 8. 
W. de Hogendorp, Coup d'oeil sur File de Java et les 
autres possessions Neerl. dans FArchipel des Indes 
(1830; in het Ned. vertaald onder den titel: Beschouwing 
der Ned. bezittingen in 0.-Indie, 1833) —C. J. 
Temminck, Coup d'oeil gdneral s. 1. possessions neerl. 
dans Flnde archip&l. (3 din. 1846—1849). —C. B. H. 
von Rosenberg, Der Malayische Archipel (1879). — R. 
Schuiling, Nederland tusschen de tro- pen, (1889). A. v. 
d. Lith, Ned. Oost-Indie be- schreven en afgebeeld voor 
het Ned. volk (2e dr. 2 din. 1893—'94). — C. J. 
Leendertz, Van Atjeh‘8 stranden tot de koraalrotsen van 
N. Guinea (1890)— QH. Colyn (e. a.) Neerlands Indie; 
land en volk; ge- schiedenis en bestuur; bedrijf en 
samenleving (2 dbi. 1911—*12). Verscheidene 
reisbeschij vingen, in vorige eeuwen verschenen, 
bevatten zeer belangrijke inede- deelingen over den Ind. 
Archipel; zij zijn gedeeltelijk beschreven in P. A. Tide, 
Memoire bibliographique sur les joumaux des 
navigateurs neerlandais etc. (1867). Om ons echter te 
bepalen tot de in de 19o en 20e eeuw uitgegevene noemen 
wij: A. R. Wallace, The Malay Archipelago (2 din. I860); 
eenige malen herdrukt) vertaald en aangevuld door P. J. 
Veth onder den titel Insulinde. (2 din. 1870). —Tochten 
van een Engelschman in den Ind. Archipel (2 din. 1853), 
vertaling van Jukes' Narrative of the surveying voyage of 
H. M. S. Fly, (2 din. 1847), voor zooverre dit werk op 
Ned. Indie betrekking heeft, 一 8. Muller, Reizen en 
onderzoe- kingen in den Ind. Archipel 1828—1836 (2 
din. 1857). — Bickmore, Travels in the East Indian 
Archipelago (1868), vertaald door De Hollander onder 
den titel: Reizen in den O.-I. Archipel (2 din. 

1873). — Earl, The Eastern S 叶 's (1837). — H. O. 
Forbes, A naturalist's wanderings in the Eastern 
Arcliipelago (1885). — Guillemard, The cruiso of tho 
Marchesa (Deel II, 1886). — J. F. van Bemmelen Uit 
Indie (1895). — H. van Koi, Uit onze kolonien 1903). — 
Twentieth century impressions of Netherlands India 
(1903). 

Eindelijk vomielden wij nog de verzamelwerken en 
tentoonstellingswerken: Verhandelingen over de 
natuurlijke geschiedenis der Ned. overz. bezitt. door de 
Leden der Natuurkundige commissie in Indio en andere 
schx-ijvers (3 din. 1839—'44).— Catalogus der afd. Ned. 
kolonien van de Intern. Koloniale en Uitvoerhandel-
Tentoonstelling te Amsterdam (3 din. 1883), belangrijk 
ook door de inlei- dende artikelen, door tai van koi. 
specialiteiten ge- schreven.—Wetenschappelijko 
Voordrachten, gehou- den te Amsterdam in 1883 ter 
gelegenheid der Koloniale Tentoonstelling (1884). — 
Catalogus der Ne- derlandsche Afdeeling. Algcmeene en 
Internationale Tentoonstelling te Brussel 1910, — D. van 
Hinloo- pen Labberton (e.a.), Geillustreerd Handboek 
van Insulinde (uitgegeven ter gelegenheid van dezelfde 
tentoonstelling), (1910). — A. W. Nieuwenhuis e.a., 
Schetsmatige Beschrijving der hedendaagsche Ne- 
derlandsche Kolonien; Handlei^ing ter gebruike bij de 
schoolplaten van Nederlandsch Oost- en West- Indie (4 
din. in 3 bdn., 1912—'13). —Koloniaal- 
Aardrijkskundige Tentoonstelling ter gelegenheid v.h. 
40-jarig bestaan v.h. Kon. Ned. Aardr. Genoot- schap. 
Catalogus (1913 met inleidende overzichten). —Onze 
Kolonien, onder red. v. R. A. van Sandick (reefs vah 
kleine monographieen, 1913 vlg., nog niet complect). 

ARCHYTAEA sp. fam. Theaceae. Bangka ATJEH, 
SUM. w. K. Een boom, waarvan het hout bij huisbouw 
en de bast voor fakkels gebruikt wordt. Een afkookselvan 
dezen bast levert een bruine kleur- stx)f, waarmee matten 
en weefsels gekleurd worden. 

ARDISIA FULIGINOSA Bl. fam. Myrsinaceae. Ad- 
jak, Gelah adjak (JAV.), Boomheester van Java, waarvan 
het ingedroogde sap een roodbruine hars levert, welke 
tegen huidziekten gebruikt wordt. 

A RD J AS A. Hoof dplaats van het district Kangcan, 
contr. afdeeling van dien naam, afdeeling en regent- 
schap Soemenep, res. Madoera, gclegcn op het lioofd- 
eiland Kangcan en stand plaats van den Controleur. Zij 
heeft een fraaie aloen-aloen. en is door ccn vrij goeden 
rijweg ,met de havenplaats Kalisangka verbonden."农化
.> 

ARDJOENO. Dit vulkanische gebergte verheft zich 
bijna vlak N. van Malang, Op de grens van Soerabaja en 
Pasoeroean. Het bestaat uit vijf in een N. 30° W. gerichte 
rechte lijn gelegen kegds, die door verplaalsing van het 
eruptiecentrum na elkaar ontstaan zijn en waarvan alleen 
de noordwestelijkste nog in het aolfataren-stadium 
veikeert. Het zijn de eigenlijke Aidjoend (3339 m.), de 
Bakal (2980 M.), deKembarl (3110M.), de Kembarll 
(3030M.)ende actieve WClirang (3156) met een wat 
lageren voortop (3110 M.) als restant van een vroegeren 
ringwal. De WGlirang (zwavelberg) bezit een diopen 
krater, ge- heel door een ringwal omsloten; aan de Z.W. 
helling vindt men solfataren. Dat ook aan de andere 
bergen de vulk. werkzaamlieid nog niet tot rust is 
gekomen blijkt weldaaruit, dat in 1890 aan de beide 
Kembar's nieuwe solfataren zijn ontstaan. 

Aan den Z.O. Ardjoeno-voet liggen eenige para- 
sieten bij Lawang. 

De bestijgiiig van den Wglirang geschiedt het best 
van uit Tretes. Dit plaatsje, alsmede Prigen 
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<en enkele andere, aan den noordvoet gclegen, wor- den 
veel als herstellingsoorden door Europoanen bezocht. — 
Literatuur: Verbeek, Java 141; verder p. Heering in de 
Gids 1878. I. 79 en Cordes in In- dische Gids 1889. 2286, 
1890, 216; duderc, deels onjuistc beschrijvingcn bij 
Junghuhn (Java III) en Zollinger in T. v. N. I. VIII. I. 133. 

ARDJOWINANGOEN. District van de controle- 
afdceling, afdeeling en regentschap Ponorogo van de 
residentie Madioen. Het district heeft 4 onderdistrictcn 
met 67 desa/s en had einde 1905 eene bevolking van 
71.000 zielen, o.w. 6 Euro- peanen cn 5 Cliineezen. De 
standplaats van het dis- trictshoofd is Tamansari, een 
gehucht van de desa Sambit. Het westelijk gedeelte van 
dit district is vlak, het oostelijk deel bergachtig. 
Particuliere nijverheid wordt in dit district niet 
aangetroffen. De bekende priesterscholen te Tegalsarie en 
te Karanggebang ziin in dit district gelegen. (Zie 
afdeeling PONOROGO.). ' -'它 

ARECA CATECHU L., fam. Palmae. Djatnbi (MAL. 
PAL.), Pinang (MAL.), Djanibe (JAV., SOEND.), Wohan 
(JAV.), Rapo (MAK.), Alosi (BOEG.). Betel, Betelnoot, 
Betelpalm,komt in den geheelen Arcliipel voor bohal- ve 
in de hoogere bergstreken. Hij wordt vaak door de 
inlandsche bevolking gekweekt, soms (Noord- Sumatra) 
in groote aanplantingen. Zie ook PINANG. 

ARECA- of BETELNOOTKUST. Vroegergebruike- 
lijke naam voor Atjeh's Noordkust, naar zijn rijk- dom aan 
pinang, welke er immer een belangrijk uitvoerartikel is 
geweest. In 1910 beliep de export van pinang voor Atjeh's 
Noordkust ongeveer 10.3 millioen K. G. en voor Atjeh's 
Oostkust ongovcer 2 millioen K. G. In 1911 waren de 
cijfers resp. ongeveer 9.2 en 1.7 millioen K. G. 

AR 宜它.II moekim Aree (moekim's: Aiee en Tji- rih), 
een landschap van de onderafdceling Sigli, afdeeling 
Noordkust van Atjeh, groot 11l/., K3I2. cn met 土 1700 
mannelijke bewoners. Het wordt van Oost naar West 
doorsneden door den colonne weg Sigli—Padang Tidji. 
Nabij dien weg, aan den linker oever van de daar 
overbrugde Kroeeng Baro, ligt de Keude Aree. Slechts 
enkele heuvels onder- breken het vlakke, mot sawahs 
overclekte landschap, welks bod cm bestaat uit vruchtbarc 
klei. Do bevol- kiug leeft voornamclijk van den rijstbouw. 
De vee- r-i ajtol, vooral uit runderen bestaande, is nict 
groot. Uitvocr heeft plaats van pinang. Overigens hebben 
d(! kuin-weverijen cn goudsmeden uit moekim Ai'ee 
eenigen naam. Het bestuur wordt gevoerd door een 
oeleebalang, van wien de keutjhi's of dorps- lioofden 
tegenwoordig rechtstreeks hun bcvelcn ontvangen."" 

AREN of ARENG (JAV). Zio ARENGA SAC-
CHARIFERA. 

ARfiN-SUIKER (ook bekend onder dennaaingoela 
djawa, of Javaansche suiker), wordt bereid uithetsap van 
den mannelijkcn bloemstengel van den aren- palm. Op 
Java houden zich daarmede onlcdig men- schen, die vaak 
van ouder tot ouder het ardn-tap- pen (clores) als 
hoofdbedrijf uitoefenen en do ver- Hchillendc soorten van 
aren-palmen uitnemend wo- ten te onderschoidon. Vooral 
de ardn-idjoo wordt door hen als de meost productieve 
besohouwd. (Zio ARENGA). 

Om de suiker er uit te bereiden, dampt men hot sap in 
een ijzeren pan in, terwijl het vuil voorzichtig wordt 
afgcschuimd, totdat de vloeistof held er bruin cn zoo 
stroperig is geworden, dat cen druppcl, in koud water 
gebracht, stolt. .Dan giot men de massa in een andere pan, 
waarin ze gewreven wordt, totdat 

zij kristalliseort, waama men ze in gereedataande vormon 
of bamboe-ringen brengt. Is zij nagenoeg vast, dan neemt 
men do vormen weg, droogt de suiter boven den oven cn. 
verpakt ze in aren-blai'en. De aren-suiker wordt meest in 
het klein op de ini. markt (pasar) verkocht; in sommige 
streken heeft de be- reiding op groote schaal plaats. De 
uitvoer bedroeg in 1909 bijna 6 millioen kilogram. 〜 

De opbrengst van suiker is het grootst van de eerst 
getapto bloeiwijze, waarvan 7 Liter twee kati suiker 
geven; van de volgende stengels krijgt men maar 1 kati 
per 5% Liter; de geheelo suikerop- brengst van de plant 
kan 3% pikol zijn, ter waarde van ongeveer f 30.—. 

ARENG-ARENG (JAV.). Zie DIOSPYROS. 
ARENGA OBTUSIFOLIA Mart. fam. Palmae. 

Icap (MAL. JAV. so END.), verschilt van de Arenpalm, 
waarvan hij overigens veel heeft, door de langwer- pige 
vrucht. Het zware en zwarte ,,hout" wordt o.a. voor het 
maken van scheeden voor wapens gebruikt, terwijl het 
palmsap nog zoeter en geuriger heet te zijn dan dat van de 
Arenpalm. 

ARENGA SACCHARIFERA Labill. Anaoe (MAL.), 
Kawoeng (soEND), Aren (JAV.), Lnrang (JAV.). De bekende 
Suikerpalm of Arenpalm, de Saguerus van Rumphius, 
door den geheelen archipel van af het zee- niveau tot in 
het lagere bergland zeer veel in het wild voorkomend en 
ook in tuinen gekweekt. Er worden verschillendo soorten 
onderscheiden, o. a. op Java naar de bloemen: area id joe 
met groene bloem, aren ranteng met donkerbruine bloem 
en aren djingga met geelachtige bloem. De palm wordt 
10—15 M. hoog, en heeft geveerde bladeren. Het ,,hout" 
is zeer hard en wordt voor wandelstokken ge- bruikt. Uit 
het merg van den stam bereidt men hier en daar in den 
Archipel (W. Java, Midden-Su- niatra, Celebes), vooral in 
bergstreken, sago. Men gaat echter slechts 
noodgedwongen over tot de be- reiding van Aren-sago, 
omdat het merg zich moeilijk laat bewerken, do smaak 
niet aangenaam, en de opbrengst gering is. Van het 
grootste belang is het sap, dat uit de mannelijke (door de 
inlanders be- schouwd als vrouwelijke) bloeiwijzen getapt 
wordt. Deze komen uit den stam beneden den kniin te 
voor- schijn, in tegeiistelling met de vrouwelijke trossen, 
die tusschon de bladeren te vinden zijn. Tegen den tijd dat 
de mannolijke bloemen opengaan wordt de dikke steel van 
do bloemtros langcn tijd geklopt om hem week en murw 
te maken, hetgeen ah een prikkel op de sapvloeiing schijut 
te werken. Dan wordt de steel dicht ondor de kolf 
afgesneden en on- der de snecvlakte een bamboe of ander 
vatgehangen. Gedurende een viortal maanden blijft de 
boom tap- baar: bovendion komen eonige malen nieuwe 
bloeiwijzen to vooi*schijn, waarna hetzelfde proces her- 
haald wordt. Op sommige plaatsen b.v. op Noord- 
Celebes, waar do plant zeer algemeen in het wild 
voorkomt, tapt men wel eens een omgekapt exem- plaar 
af. Do hoeveolhoid sap hangt zeer van de omstandigheden 
af, doch kan heel groot zijn. Waar- nemingen te 
Sookaboomi gaven 7 L. sap por otmaal gedurend 2l/a 
maand voor do eersto bloeiwijze, de tweede on volgonde 
trossen gaven 5 Liter per et- maal gedurende I1/, maand. 
Daarmen gemiddeldop6 bloeiwijzen kan rekenen is de in 
het gcheel afgetapto hoeveelhoid sap to schatton op 土 
1800 Liter. Do zoeto heldere vlooistof wordt in do 
Molukken zelden gedronken, omdat men haar voor 
ongezond houdt. Men maakt er wel azijn van. Bovendien 
wordt zij in do Indischo broodbakkerijen gebruikt bij het 
bcreidon van dccg. Op Java di'inkt men haur als eon 
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versnaperingen gebruikt men haar ook wel als volks- 
geneesmiddel. 

Het belangrijkst is echter de bereiding van de suiter 
door indampen. Zie AREN-SUIKER. 

Gegist is de sagoeer een uitcrst algemeene drank 
vooral in het Oosten van den Archipel. Daai* neemt ze 
geheel de plaats in, die de lichte landwijn in vele deelen 
van Frankryk bekleedt. Meestal voegt men er z.g. „dbat 
sagoeer^ bij, schors van een Garcinia, die er een bittere 
smaak aan geeft. 

De bladeren van arenga saccharifera gebruikt men 
vooral op West-Java als wikkelblad voor inlandsche 
sigaretten. Daar maakt men ook touw van de bladvinnen, 
en grove bezems van de blad- nerven; deze la&tste zijn 
ook geschikt voor vlecht- werk, maar worden als 
zoodanig weinig gebruikt. 

Tusschen de bladsteelen treft men zwarte haren aan 
{gentoetoe), die zeer veel op paardehaar gelijken, en 
waarvan jklein touwwerk ei? zelfs ankertouw ge- maakt 
wordt (Doek of Iiidjoek). Het touw is echter stijf, stroef 
en stekelig en veel minder geschikt dan het cocostouw. 
Het wordt echter in de inlandsche huishouding en bij de 
inlandsche prauwvaart veel gebruikt. Voor matten en 
borstels is het uitnemend geschikt. De uitvoer uit Java 
bedroeg 31 ton in 1912. Aan de voet van de bladsteelen 
bij de Gemoetoe vindt men een licht, sponsachtig weefsel 
(fiaroek), dat tot het breeuwen van vaartuigen of als 
tonder gebruikt wordt. Voor het laatste doel wordt de stof 
gedroogd en met verschillende andere stoffen gemengd. 
Onder den naam „Zwamn wordt ze tot een hoeveelheid 
van 60 tot 75 ton per jaar van Che- ribon naar Singapore 
uitgevoerd. 

De vruchten van den Arenpalm groeien in groote 
hoeveelheden aan een vertakte bloeiwijze. De 
geelachtig-bruine sappige vruchtwand (boewah ba- toe) 
is niet eetbaar, maar verooraaakt in de mond een hevig 
brandend er> jeukend gevoel. Van den inhoud van de 
halfrijpe zaden maakt men met suiker een be- kende 
confituur, glibbertjes of kolang-kdleng ge- noemd. 

AREUJ BEURIT (SOEND.). Zie HIPTAGE. 
AREUJ GEUREUNG BODAS (soEND.). Zie CIS- 

SAMPELOS. 
AREUJ KAKEDJOAN (SOEND.). Zie CONOCE- 

PHALUS. 
AREUJ TJAMTJAOEH (SOEND.). Zie CISSAM- 

PELOS. 
ARFAK. Gebergte op Ned. Nieuw-Guinea, nabij de 

westkust van de Geelvink-baai. Het werd in 1872 
bestegen door den Italiaanschen natuuronderzoeker 
L. M. D'Albertis, die een top bereikte, we】ks hoogte 
door hem op ruim 1100 M. werd geschat. Naar zijne 
teekening is deze top dezelfde als die, welke in 1912 door 
de militaire exploratie onder den kapitein H. Helb werd 
opgenomen en waarvan de hoogte bepaald werd op 2902 
M. Hij is dus de hoogste top van het bergstelsel, dat het 
geheele noordelijk deel, den z.g. “Vogelkop" van Nieuw-
Guinea bedekt, en waarvan het Arfak-gebergte feitelijk 
een deel uitmaakt. Be- doelde top — met den naam Arfak 
aangeduid — is op slechts 土 15 KM. (hemelsbreed) van 
de kust der Geelvinkbaai gelegen, en 土  30 K.M. 
bezuiden Mano- kwari, den zetel van het bestuurshoofd 
der afdeeling Noord Nieuw-Guinea. 

Uit bo venbed oeld bergstelsel verheffen zich t air ij 
ke hooge toppen, zooals de Lina (2870 M.) ten Z.O. en 
op 士 38 &M. van den Arfak, de Wiam Soap, de Boron, 
de Krooka en de Dokdal, alle vier nabij de noordkust, ten 
zuiden van T. Jamoerisba (Kaap Goede Hoop) gelegen 
en metende van 2500—2800 M. 

ARFAKKERS. Algemeene benaming gegeven aan de 
bewoners van het gebergte in het noordoostelijk deel van 
den z.g. "Vogelkop" van Nieuw-Guinca. Ze zijn in 
verschillende stammen verdeeld, welke bo- kend zijn 
onder de namen van Karoon, K6bar, Am- berbaken, 
Andai, Hat am, Menam, Arfoc enz., en zoowel in taal en 
uiterlijk voorkomen als in gebrui- ken vrij belangrijke 
verschillen vertoonen(zieT.A.G. jaargang 1893, biz. 
637). 

Volgens mededeeling van den zendeling F. J. F. van 
Hasselt, die vele jaren te Dor& werkzaam is ge- weest, 
noemen de strandbewoners ieder binnenlan- der Fak 
(meervoud Faksi). 

ARFOE,S of ARFOESI. Papoea-stam aan de 
noordkust van Nieuw-Guinea, in het binnenland achter 
de Kleine Geelvinckbaai. (Zie T.A.G. jaargang 1893, biz. 
208, en 1902, biz. 163). Arfoesi is feitelijk de 
meervoudnaam van Arfoe. 

ARGOENI (WAIGOENI)-BAAI. Een smaUe baai 
van zeer ongelijke breedte en diepte, aan de Z.W.- kust 
van Nieuw-Guinea, welke 74 K.M. ver het land indringt, 
tot nabij de rivieren, welke uitloopen aan den Z.kant van 
de golf van Bintoeni, het O.lijk deel van de Mac 
Cluergolf. De kusten van de Argoeni- baai zyn 
betrekkelijk dicht bevolkt. Zie Zeemans- gids 0. I. Arch. 
dl. V. 

ARGOPOERO. Hoogste top van het vulkanische 
Jang- of Hi&nggebergte (zie aldaar), 3088 M. hoog, 
gelegen op de grens der residenties Pasoeroean en 
Besoeki. De top heeft geen krater, doch aan de oost- zijde 
is een zijdelingsche instorting van 700 M. straal 
(Verbeek, Java p. 100). 

ARGUSFAZANT. Zie PAUW. 
ARIJAJA, d. i. feestdag. Zie GAREBEG. 
ARISBAJA. Zie AROSBAJA. 
ARIT. Jay. Grasmcs; groot krom mes of sikkel. 

ARMENIERS. Verscheidene leden dezer in Klein Azie 
tehuis behoorendc natie zijn op Java gevestigd; enkelen 
hunner ook elders in N.-Indic. Zij zijn Chris- tenen, en 
met de Europeanen gelijkgesteld, en be- hooren tot dat 
deel der Armenische kerk, dat zich tengevolge van 
twisten over de geloofsleer (mono- physietische twisten) 
van de R. Katholieke kerk heeft afgescheiden cn zicli niet 
meer met dezc ver- zoende. Hun geestelijk opperhoofd, 
de Katholikos, heeft zijn zetel in het kloostcr Etsjmiadzin 
bij Eri- wan (Russisch Armenie). De Armenische 
gcineento op Java is bij Ind. Stb. 1880, no. 7 als 
rechtspersoon erkend, en stelt zich ten. docl de 
beoefening van den Christelijkcn Godsdienst volgcns de 
voox-schriften cn gebniiken dor kerk van Armenie. De 
Armenische kerk te Batavia ligt aan den Gang Scotty bij 
den Zuidwesthoek van het Koningsplein. z 

ARMPOOTIGEN. Zie WORMEN. 
ARNHEMIA. Naam van de hoofdplaats der on- 

defSfd. Boven"Deli van de afd. Deli en Serdang 
(Gouvem. Oostk. v. Sumatra), standplaats van den 
bestuursambtenaar (controleur). De grooto transportweg 
van Medan over Sibolangit naar de Alas landen gaat over 
deze plaats, bij wel ken weg te Kaban Djah6 zich aansluit 
de van het Toba- meer via Sariboe Dolok komende 
transportweg. Een stoomtram verbind t thans A. over 
Kam pong Baroe met Medan. Vroeger van belang door 
do gelijknamige tabaksonderneming, is Amhemia se- 
dert den aanleg van de zooeven genoemde trun- 
sportwegen en genoemde tramlijn geworden do toe- 
ganggpoort van de Bataklanden. Voor dien was Deli 
Toea het belangrijke centrum, thans is Ai-nhemia de 
verzamelplaats zoowel van de Doesoen, als van de 
Hoogvlakte. De omgeving van het kleine station- 
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netje is tot een klein stadje geworden. Langs den seer 
breeden, uitnemenden steenslagwcg is cen hecle ry nette, 
flinko kedei's (winkels) verrezen. Door do vestiging van 
cen controlcur, van een hulppostkan- toor en het bouwen 
van cen ruim Bataksch „rechts- huis" is do betcokenis van 
Arnhemia in de laatste jaren zeer toegenomen (M. 
Joustra, Van Medan n. Padang on terug). 

AROA-EILANDEN. Een groep zeer kleinc en lage 
eilandjcs, gelegen midden in straat IMalaka, tegen- over 
het Gouvt. O.kust van Sumatra, benoorden de nit 
watering van de Rokan, en oostelijk van de uit- watcriug 
van de Panei. 

AROE of AROEAN. Zie ROOFZALMEN. 
AROE-BAAL Een z.eer_bxeede baai met geringe 

•diepte, aan\ie N.O.kust van Sumatra, op ongeveer 4° 10' 
N.Br., waarin de eilanden Koempai en Sem- bilang liggen 
en-de Besitang-, Babaian- en Gebang- rivicren zich 
uitstorten. De beide monden der eerste rivier worden 
genoemd naar de vermclde eilanden； aan de Babaian 
liggen, bij den mond, Tandjongba>. lai cn 
Pangkalanbrandan, terwijl aan de monding dor 
Besitangrivier Pangkalan Soesoeh gelegen is. 

Zeemansgids 0. I. Arch. dl. II. 
Geschiedenis. In de 16e eeuw moet aan die baai de 

zetel gewecst zijn van een mach- tig Bataksch rijk, Aroe 
genaamd, nict minder be- langi'ijk dan destijds Pasei cn 
Malaka, en waar- van de grenzen zich zouden uitgestrekt 
hebben ten 
N. tot Atjeh en in het Z. tot de Djohorsche neder- 
zettingen aan de Rokan-rivier. Na een langdurigen strijd 
is dat rijk in de 2e helft der 16e eeuw door Atjeh 
vcmietigd, en heeft de bevolking zich naar de 
binnenlandcn of elders teruggetrokken, waama die zoo 
good als onbeheerde streek een broeinest van zec- roovers 
word, tot aan het optreden van het Nederl. Gouv. op de 
O.-kust van Sumatra in de laatste helft der 19e eeuw. In 
1876 werd hier door de Kali- Anuni-maatschappij, die 
uitgeatrekte boschgronden te harer beschikking had, een 
houtzagerij opgericht, die echtcr waarschijnlijk 
tengevolge van gebrekkig boheer na een 10-tal jaren 
opliicld te werken. Er was toon ook cen militair 
kampement, dat editor in 1888 word opgeheven. Sedert 
1908 zijn in. dezo streek t enige landbouwconcessies 
uitgegeven, terwijl ook (.cn transporlwcg in aanleg is, 
uitgaande van Pang- kalan Jirandan (noordelijk cindpunt 
van het Deli Hpoorwcgnet) cn loopende over Besitang en 
Salahadji (OoBtkuHt van Sumatra) naar Kwala Simpang 
(Atjeh). Zoowel hierdoor als door de vcrschillende in- 
riclilingcn der Bataafsche Petroleum maatschappij en 
door het in verbinding brengen van de Atjeh- stoomtram 
met het net van do Delispoorwegmaat- schappij, 
waarinede reeds een begin is gemaakt, wordt deze ecrtijds 
zoo inisdceldo landstreek van lievcrlede tot ontwikkeling 
gobracht, hetgeen aan do toonamc der inlandsche 
nederzettingen cn vestiging van neiingdocnden langs den 
in aanleg zijndcn weg ook reeds duidelijk tc bespeuren is. 

Literaluiir: Eon bczoek aan de Aroc-baai, door J. A. 
van Rijn van Alkemode. Bijdr. t. t. 1. en vlk. Ve R. IV. — 
„Hct Pan6- en Bihi-sGroomgebied'' in het T. v. h. Aardr. 
Gon. 2e Serio III (1886).—Tiele, „Dc Europeers in don 
Maleischen Archipel. lie ged. VII. I Vc ged. IV. 

AROE-EILANDEN, (4—5° Z.Br. en 134—135° 
O. L.). Oostclgksto eilandengroep van den Archipel 
buiten Niouw-Guinea, gelegen op het Australischo plat, 
de ondiepe zee die Nieuw-Guinea en Australio vorbindt. 
Do groep vormt grootendcels een kalk- plateau, naar het 
schijnt, en bostaat uit een vijftal 

.grootere eilanden in't midden en een 80 tai klcinere tot 
zeer klcine daaromheen; alien te samen hebbon zo een 
oppervlakte van 土 8600 K.BI2. De vijf groo- tcro 
eilanden vortooncn cen bizondere merkwaar- digheid, 
die, zoover bekend, nergons op aarde terug- keert: de 
regelmatige lijn van hun gemeenschap- pelijken omtrek 
maakt den indruk als of ze edn ge- heel vormen en 
inderdaad zijn ze onderling slechts gescheiden door met 
zeewater gevuldo geulen, de soengei's. Ook een lijn, 
getrokken langs den buiten- rand van de dm de 
hoofdgroep gelegen kleinere eilanden heeft，een 
regelmatig beloop, zoodat ook die kleinere den indnik 
maken van oorspronkelijk met de hoofdgroep te hebben 
samengehangen. jDe tusschengelegen straten zijn dan 
ook ondiep, meestal slechts weinige vademen. Maar nu 
is het eigenaardig, dat de twee van de vier Soengei's, die 
goed zijn opgenomen, hier en daar veel grooter diepten 
bezitten (tot 70 en 100 M.), grooter ook dan de 
omringende zee. De breedte van de soengei's is zeer 
afwisselend, van enkele meters tot 500 M.; en aan 
weerszijden hebben ze veel wijdere mondingen; tai van 
kleine eilandjes en rotsen liggen in de soengei's; de 
bodem is meest rotsachtig; In de breedere deelen liggen 
langs beide oevers veelal breede koraalrifien, of zijn de 
oevers door rhizophoren-bosschen begeleid. Groote 
gelijkenis met deze soengei's hebben een aan- tal andere, 
ook soengefs genoemde, zoutwaterarmen die de 
hoofdeilanden verder splijten; het eenige ver- schil is dat 
ze niet doorloopen. Kleine zoetwater- riviertjes loopen in 
alle soengei's uit en hebben dikwijls zelf weer zoute, 
breede benedenloopen. Verbeek acht de soengei's te 
verklaren als scheu- ren, die ontstonden bij de ophefiing 
van het kalk- plateau bo ven zeeniveau. Van die 
opheffing zijn dui- delijke aanwijzingen: 
brandingsterrassen, brandings- werking aan de rotsmuren 
en rotstafels in de soen-- gei's. De groote diepte blijft dan 
nog onvoldoende verklaard. 

Terwijl Vei'bcek de groep beschrijft als een koraal- 
kalkplateau, vond hij op het zuidelijk eiland, Teran- gan, 
waar de lioogste deelen der groep voorkomen (in 5t Zuiden 
heuvels van 70 一 100 M.), een jongeren kwartszandsteen, 
en Merton vond daar een niet- korallijnen kalksteen, dien 
Verbeek voor tertiair (jong mioceen) houdt. 

Grootendeels zijn de eilanden met dichte wouden 
bedekt, maaropTerangan wisselen deze af met alang- 
alang velden. Do grond schijnt vruchtbaar, maar wordt 
weinig bebouwd; do bevolking teelt alleen voor eigen 
gebridk wat rijst, suikerriet-, tabak, mats en aardvruchtcn. 
Bij de dorpen worden veel kokos- palmen aangeplant; 
sagopalmen, oorspronkelijk aangoplant, maar verder wild 
verspreid, vormen thans gi'oote bosschen, — De 
strandvegetatie be- staat meeat uit pandanen en casuarinen 
(aan den Maleischen naam dezer laatsto, pohon aroe, 
ontleent de groep wellicht haar naam). — Wilde varkens 
komen ovcral voor, hier en daar ook herten en onder de 
vo- gels heeft men den kleinen rooden. paradijsvogel, 
Cicinmiruo regius en den grooten, Paradisea apoda; de 
laatste is alleen aan doze eilanden eigen. 

Do hoofdmiddelen van bostaan zijn: het duiken naar 
parol- en parclmoor-schelpen (zie PAREL en- 
PARELMOER-VISSCHERIJ), do tripang- enhaai- 
envangst en de jacht op paradijavogels, welker ge- 
droogde huiden eon belangrijk handelsartikel vor- men; ze 
worden overal door Chincezen en Arabieren opgekocht; 
helaas is het aantal der vogels aan't ver- mindoren (vgl. 
PARADIJSVOGEL). 

Het aantal bewoners der Aroe-eilanden is slechts 
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Op 土 10.000 te stellen. De Aroeneezen behooren li- 
chamelijk tot de Papoca's, maar ethnographisch tot de 
Maleiers. De meeste dorpen liggen aan de kusten, aan do 
westkust (den voorwal) gewoonlijk in ge- boomten 
verscholen, aan de oostkust (den achter- wal) veelal op 
rotsen gebouwd. Komen in cen kam- pong veel 
sterfgevallen voor, dan wordt ze verlaten enzet men zich 
elders neer. Uit vrees voorde pokken- epidemieen had 
een aantal jaren geleden een groot deel der bevolking 
zich in het binnenland verspreid. Thans zorgt het bestuur 
voor de vaccine en brengt de verspreid wonenden er toe, 
zich in dorpen te ver- eenigen. — Aan den Voorwal 
wonen eenige honderd- tallen Mohammedanen en 
Christenen, meest vreem- delingen, o.a. Makassaren cn 
Boegineezen. De hoofd- plaats DOBO (zie aldaar), telt 
ook eenige honderden Japanners, voor het grootste deel 
werkzaam bij de parehnsscherij. 

De Aroe-eilanden maken een afdeeling uit van do 
residentie Amboina, onder een controleur, die te Dobo is 
gevestigd. 

Geschiedenis. In 1606 door Willem Jansz. ontdekt, 
werd de Aroe-groep reeds in 1623 door Jan Carstensz. 
aan het gezagder O.I. Com- pagnie onderworpen en den 
vrijen burgers van Banda de alleenhandel, ook in slaven 
voor hunne noten- perken, op deze eilanden toegestaan. 
Tot beteuge- Hng van hierdoor ontstane onlusten werd in 
1659 te Wokam een fort gebouwd en ofschoon zicli 
telkens nieuwe oneenigheden voordeden, duurden de 
han- dels betrekkingen tusschen Banda cn Aroc voort tot 
1778, om later geheel in handen van Makassaren en 
Boegineezen over te gaan. Na de teruggave der be- 
zittingen door de Engelschen in 1817, werd Aroe op 
onbepaalde tijden slechts door gecommittcerden van 
Ambon en Banda bezocht om de hangende zaken. te 
beslechten, totdat in 1882 te Dobo een posthouder werd 
geplaatst; hetgeen, volgens het Koloniaal Verslag van 
1892, tot gevolg had, dat onze invloed op de Voorwals-
eilanden toenam. In 1893 hadden onlusten plaats op den 
Achtcrwal en werden cnkele han- delaren aldaar 
vermoord, naar aanleiding waarvan de kampongs Krei, 
Koemoel en Watoelai door H. 
M. “Java" en het Gouv. ss. ,,Arend" werden ge- 
tuchtigd. In 1904 werd de Posthouder te Dobo vervangen 
door een Controleur. Ook met het oog op de 
parelvisscherij door de vloot der Celebes Trading Cy. 
met vreemde bemanningen was de plaatsing van zulk een 
ambtenaar noodig. 

Literatuur. Zie W. W. C. Baron van HoeveD, De 
Aroe-eilanden, in T. B. G., XXXIII (1890), 57; .H, 
Merton, Forschungreise in den sudostlidien Moluk- ken 
(Aruund Kei-Insebi), Frankfort 1910 (met li teratu u 
ropgaaf). 

AROE PALAKKA (Paetta Malempee Gaemaena), 
een Sopengsche prins, die, door den Sultan van Makassar 
BLassan oe*d-din vervolgd, de getrouwe bond- genoot 
der Compagnie was in den strijd, door haar met dion 
Sultan gevoerd (1655, en later 1672), Vorst werd over 
Boni, dat aan de Compagnie zijne onaf- hankelijkheid 
van Makasser te danken had. In den oorlog met Troeno 
Djojo was Aroe Palakka onze trouwe bondgenoot (1678). 
Een and ere Aroe Palakka werd tot Vorst over Boni 
benoemd na de onderwer- ping van dat Rijk in 1859, 
nadat de Vorstin, die met ons oorlog gevoerd had, door 
de rijksgrooten was afgezet. 

AROE PITOE (zeven vorsten), is de naam, die ge- 
geven wordt aan den Rijksraad van Boni, uit zeven 
erfelijke kiesheeren bestaande, die thans met den 
betrokken Nederlandsche ambtenaar het bestuur 

over Boni voeren, terwijl aan ieder hunner hot be- 
stuurstoezicht over een district bepaaldelijk is op- 
gedragen. 

AROEDA (MAL.). Zie RUTA. 
AROEHASA, een groote vulkaanruinc, ten wes- ten 

van de Bima baai (Soembawa); het hoogste punt ligt 
1670 M.; op de noordflank verrijzen tweo jongere- 
kegels: de Dendan (1200 M.) en de Soeroemandi of 
Vader Smit (1368 M.). Verbeek, Molukkenverslag, p. 
50). 

AROENG. Naam voor een Paradijsvogel, Diphyl-
lodes magnifica, op Misool; op Salawatti noemt men 
hem Sdbdo; op Nieuw-Guinea, Andai, heet hij Oeip. 

AROENGKEKE. District der onderafd. Djenepon- to, 
gouv. Celebes en ond., bestaat uit de vroeger tot Goa 
behoord hebbende landschapjes Boenging en 
Aroengkeke. . ,•< ■ •；. 

ARON. Ill moekim Aron (moekim's: Gloempang 
Minjeu% Goemoeroh en Aron, met de onderhoorig- 
lieden Amoet en Tan ah Mirah) is een landschap van de 
onderafdeeling Sigli ter Noordkust van Atjeh. Het N. 
gedeelte wordt gesneden door de Atjehtram- baan, die 
een halte heeft te Gloempang Minjeu 、 dat 50 min. 
trammens ligt van Sigli. 

AROSBAJA- Noordwestelijkste district van het 
regentschap en de afdeeling Bangkalan van do residentie 
Madoera. Het district ressorteert onder de controle-
afdeeling Noord-Bangkalan en heeft 3 on- derdistricten 
met 91 dessa's; de hoofdplaats is Aros- baja darat, aan 
den drukken verkeersweg van uit Bangkalan over 
Sapoeloe, Ketapang en Amboenten naar Soenienep 
gelegen. 

Arosbaja is vooral bekend, doordat de Islam van 
daaruit over Madoera is verbreid en door de aller- eerste 
aanrakingen tusschen de Hollandsche Oost- 
Indievaai'ders en de Madoereezen in 1596. 

ARROWROOT (ook ARAROET). ZieMARANTA. 
ARSENICUM. Het meest verspreidc arscenniinc- 

raal: arsenikkics of mispickel, (sulfarsenide van ijzer), 
komt in de ertsgangen hier en daar in kleino 
hoeveelheden voor, ofschoon daaraan op grond der 
gcringe tcchnische waarde nooit aandacht werd gc- 
schonken. Bij de warmc bronnen van Silap, in het 
stroomgebied der Ogan rivier, Palembang, word hout 
gevonden met een gclcn aanslag van zwavd- arsenik, 
vermoedclijk hier ecn verwceringsproduct van 
mispickel. 

Te vcrmeldcn is nog een voorkomen van het roode 
mineraal realgar (zwavelarseiiik) ingestrooid in een gang 
van hoornblendc andesict aan de Boven-Sika- jam 
(West-Borneo) bij Nangah Mcrau (Jaarb. Mijnw. 1884. 
I. 130). Daar het gesteentc stork ver- anderd is, is ook hier 
de mogelijkheid van ecn sccun- dair ontstaan niet 
uitgesloten. 

ARTEMISIA VULGARIS L., fain. Compositac. Ba,- 
roe, Ijina (MAL.), Panderman (JAV.), bekend aroma- tisch 
kruid, vooral door de Chineezen gekweekt. De bladoren 
zijn een inlandsch geneesmiddel^ 

ARTESISCHE PUTTEN. Kunstmatig gemaakte (in 
den regcl „geboorde,>) putten, die gevoed worden door 
water, dat dieper ligt dan het gewone grond- water, noemt 
men “artesischc". Ingevolgc Ind. Sib. 1912 No. 430 
hebben particulieren zoowel voor het boren van putten, 
die dieper zijn dan 15 M., als voor het schoonspoelen cn 
de ondergrondschc herstellingen daarvan vergunning 
noodig van den Directeur van Gouvcmcmcntsbedrijven 
(zio ook Bij bl. 7964): dit is dus in Indie de grens die — 
in het algemeen 一  is aangenomcn voor de mi- 
nimumdiepte van artesische lagen. Terwijl cchter het 
,,grondwater'' alleen rust op een waterkee- 
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rondo laag, dio het vcrhindert dieper te zakkcn, is het 
„artesische water" in cen porouze- en dus wa- 
terabsorbecrende zand- of gruislaag aanwezig, die 
zoowel naar boven als naar onder door waterkcerendc 
lagen (klei of iets dcrgclijks) is afgesloten. Komt zulk cen 
laag in hellende ricliting van hoogcre streken, dan staat 
het water onder meer of minder stcrken druk en kan het 
bij het aanboren der laag t(jt boven den beganen grond 
stijgen, wat met het grondwater nooit het geval is. 

Ofschoon reeds sedert 1834 door officieren der Genie 
en door den dienst der B. 0. W. meer of minder geslaagde 
pogingen waren aangewend om arte- sisch water te 
verkrijgen (Makasser ；  Eiland Onrust, Fort Prins 
Frederik te Weltevreden, Semarang, Willem I, 
Soerakarth, in den Kraton, Grissee bij Soerabaja, — de 
laatste, onder leiding van P. van Dijk en J. P. Ermeling, 
werd tot 700 M. gebracht) werd bij GB van 30 Juli 1871 
No. 19 (Ind. Stb. 106) bevolen dat voortaan geen art. 
boringen zouden wor- den uitgovoerd dan na een geo], 
onderzoek door een der mijningenieurs cn dat allo diepe 
grondpeilingen zouden worden uitgevoerd vanwege het 
mijnwozen, terwijl bij Besluitvan den G.G.van 31 
December 1873 No. 33 (Ind. Stb. No. 280) o.a. werd 
bepaald dat „on- „der den dienst van het Mijnwczen 
voortaan ook zou „ressorteeren de dienst van het 
Grondpeilwezen, be- „staandc in: a. het opsporen, door 
middel van diepe „grondpeilingen, van nuttige ertsen, 
gesteenten, ko- „lenlagcn, minerale wateren en olien; — 
b. de uit- „voering der geologische opneming, zooals 
deze aan „clke diepe grondpeiling behoort vooraf te 
gaan, „voor het geval de samenstelling van den bodem 
„nict reeds door vroegere grondpeilingen voldoende 
„bekend is; — c. het algemeen onderzoek, in ver- „band 
tot artesische boringen, naar de voorhanden „middelen 
tot voorzicning van steden en volkrijke „plaatisen van 
di'inkwater of tot irrigatic van land- „honwgronden door 
het opsporen en aanwijzen van „daarvoor gcschikte 
natuurlijke bronnen of goed “rivierwatcr." 

Het boren van artesische putten spcciaal voor 
irrigat?e-doeleinden heeft wel enkele malen plaats gchad 
(o.a. in Bantam), doch de daannede verkre- gen 
hoeveclheid water is voor dat doel in den rcgel reel te 
gcring. 

Voor de drinkwatervooT7Aen\ng door artesische 
putten is cclitcr sedert 1873 in Indic zecr vecl ge- daan. 
In de ccrste plaats op Java, waar met name langs de 
Noordkust, doch ook in ccnige meer in het binuenland 
gelegen streken, b.v. in de rcsidenties Kcdiri en Madiocn 
en ook te Bandoeng, tai van putten zijn geboord. Van de 
Buitcnbczittingen zijn vooral tc noemen Atjch en de 
Oostkust van Sumatra, docli ook te Padang on Solok, op 
Mcnggala, op Mcraukc en op Men ado slaagdcn 
artesische putten; daarentegen werd b.v. te Makassar tot 
700 M. goboord zondcr water aan tc treflen. * 

Als algcujccne rcgel kan gclden dat cen artesi- schc 
put in Indiii all6cn daar goedo kans van slagen heeft, 
waar jongc vulkanen op niet te grooten af- Btand 
voorkomen en de plaats zelve gelegen is op de losse 
uitwcrpselcn van die vulkanen. Indien do bo- vengrond 
bestaat uit de gcstcenten (mergels, zand- steen, brcccien, 
kalksteen, enz.) der iniocene formatie of uit 
vorgruizingsgestcenten van de oudere vul- kancn, is dio 
kans vcel geringer, of — in het eersto geval — zoo goed 
als nihil. Ook de cchte alluvien bevatten vrij wel nooit 
arteysch water; daarentegen kunnen tuffen, indien zij niet 
vlak liggen, dit water oploveren. 

Een cn andcr is oorzaak dat b.v. in de residentien 
Socrabaja cn Rcmbang, alsmcdc langs een groot deel van 
de zuidkust van Java, geen artesisch water in 
noemenswaardc hocvcelhcid wordt aangetrofFen; 
evenmin op het oiland Borneo, op bijna geheel Celebes, 
in de rcsidenties Palcmbang en D jam bi enz. 

Nog op een andcr verschijnsel moet worden gewe- zen. 
Naarmatc de afstand tot de vulkanen grooter en die tot de 
zee gcringer wordt, bevat het artesische water dikwijls een 
grooter zoutgehaltc, tot ondrink- baarwordens toe. Dit 
moet daaraan worden toege- schreven dat de 
waterhoudende lagen ook ergena aan den zeebodem 
uitkomen, waardoor de mogelijk- heid van het indringen 
van zeewater gegeven is. Op bijzonder duidelyke wijzc 
wordt dit verschijnsel ge- documenteerd door de serie 
putten, die van af Meester Comelis in het zuiden, over 
Wellevreden, Batavia en Tandjong Priok tot op het eiland 
Onrust zijn geboord. Als gcmiddelde en in ronde cijfers 
blijft bij verdamping van 1 Liter water aan vaste stoffen 
achter: te Meester Cornells ... .0,4 gr.; te Weltevreden ... 
.0,5 gr.; te Batavia... .0,6― ,7 gr.; te Tandj. Priok... .0,8 
gr.; op Onrust.... 1,3 gr.hetlaatstgenoemde water is 
praktisch ondrink- baar. Het zal natuurlijk van 
verschillende omstandig- heden afhangen 
(watercapaciteit, druk van het zoete water, meer of minder 
poreusheid der laag, be- dekking op den zeebodem door 
waterkeerend slib enz.) tot hoever de verzouting van het 
water zal doorgaan, doch het moet aan deze oorzaak 
worden geweten, dat het artesische water langs de kust 
tus- schen Chcribon cn Semarang in het algemeen van 
minder goede kwaliteit is dan dat van Batavia. 

De invloed dor zeo doet zich soms nog op een an- dere 
wijze gevoelen, n.l. door een verschil in capaci- teit bij cb 
en vlocd van putten, die zeer dicht bij de kust liggen. Dit 
is o.a. waargenomen aan de Oost- kuat van Sumatra en in 
zcor sterke mate in een in 1904 geboorden put te Menado, 
die (uit een laag op 100 M. diepte) bij vlocd 100 cn by eb 
slechts 52 Liter per minuut leverdc. 

De in Indie bij het maken van de artesische putten 
doorboorde lagen zijn over het algemeen genomen niet 
zecr hard. Zij bestaan slechts zelden uit zeer grof grind, 
meestal uit de meer zandige- of zandig- kleiige fijnere 
vulkanische producten. De eenvoudige draaiend-
spoelende (Aalborger-)boonnethode werd dan ook 
geruimen tijd met succes toegepast, ofschoon deze later 
gedceltclijk door de stampend- spoelende (Fauck^che-
Jmethode is vervangen, die vooral bij dieperc putten vecl 
spoediger tot het doel leidt. 

In do meeste govallen stygt hot artesische water, 
zooals reeds boven is vermcld, in de boorbuis tot boven 
den beganen grond, in enkele putten zelfs tot 20 M. cn 
hoogcr. De bovengronds aangebrachte af- tapinrichtingen 
zijn zeer vorschillend gebouwd; men moet daarbij 
rekoning houden met stijghoogte, ren- dement, 
plaatselijko behoefte en andere omstandig- heden. Om 
zcEvcrstopping van don put te voorkomen is het dikwijls 
gewcnscht het water voortdu- rend met een zekorc 
snelheid to doen afvloeien; is dit niet mogelijk, dan moot 
de put gewoonlijk van tijd tot tijd worclen 
schoongcspoeld, hetgeen meestal geschiedt door do 
stygbuia kunstmatig te ver- nauwen en dus aan hot water 
een zoodanige meer- dero snelheid to geven dat de 
bozonken klei en zanddeeltjes worden meegevoerd, 
echtor ook wel door gewono sterke zuiging in do stijgbuis 
of door hot inporsen van water door een in de stijgbuis 
aangebrachte nauworo buis. 
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Het rendement van alle artesische putten ver- jnindert 
na het aanboren in langzamer of sneller tempo, totdat een 
soort van evenwichtstoestand is bereikt, m.a.w. tot de 
afvloeiing van het water uit den put even groot is als de 
toevloeiing van het water in de laag. Baar hicrbij tevens 
de maximum- Btijghoogte vermindert, kan het gebcurcn 
dat een put, die oorspronkelyk een positieve stijghoogte 
be- zat, ten slotte een negatieve verkrijgt, d.w.z. dat het 
water niet meer tot aan den beganen grond stijgt. In dat 
geval moet de put worden gepompt. Ditzelfde kan 
natuurlijk ook direct voorkomen bij nieuw- aangeboorde 
putten. 

Het groote voordeel van versch afgetapt arte- sisch 
water tegenover grondwater ligt daarin, dat het eerste vrij 
is van schadelijke microbcn en andere organische 
bestanddeelen ；  er kunuen echter door phemische 
reacties in den bodem geringe hoeveel- heden schadelijke 
anorganische stoffen worden opge- nonien, zoodat een 
scheikundig onderzoek steeds noodzakelijk is. 

Het boren van artesische putten door particulie- ren is 
onderworpen aan de voorafgaande gocdkeu- ring 
vanwego het Gouvernement (zie boven) en wordt slechts 
toegelaten, als mag worden aangenomen, dat de openbare 
watervoorziening er niet door zal worden geschaad. Door 
de toeneming der bevolking, door het meerdere gebruik, 
dat deze van het artesische water maakt in verband met 
betere inzichten omtrent hygiene, en door het 
verminderen van de beschikbare hoeveelheid artesisch 
water ten gevolge van ruimere af tapping, is 
langzamerhand in de groo- tere plaatsen, ook daar waar 
dit water in betrekkc- lijken overvloed aanwezig is, 
watergebrek ontstaan, jdat alleen door het maken van 
watcrleidingen uit natuurlijke bronnen kan worden 
verholpen. Vo or Soerabaja en Semai-ang is men daartoe 
reedsover- gegaan; ook de gemeenteraad van Batavia 
besloot in 1914 in beginsel tot aanleg eener 
bronwaterleiding. 

De kwartaalverslagen van het Mijnwezen, als af- 
zonderlijke bijlagen der Javasche Courant uitgege- ven 
vanaf het 4e kw. 1879 t/m het 3e kw, 1910, geven 
uitvoerige mededeelingen over dieptcn, rendement enz. 
der in dien tijd geboorde putten en over de che- mische 
samenstelling van het aangeboorde water. Te voren 
waren die mededeelingen hetzij in de “Losse berichten", 
hetzij in maand- en kwartaalverslagen in de Javasche 
Courant opgenomen. Een volledig overzicht van de Nos. 
dier Jav. Cour, is te vinden in de Verhandelingen van het 
Geologisch Mijnbouw- kundig Genootschap voor 
Nederland en Kolonien, Geologische Serie, deel I, vijfde 
stuk, bJz. 295—300. Verder bevatten de Jaarverslagen 
van het Mijnwe- zen en de Koloniale Verslagen 
overzichten van de bij het afdiepen der artesische putten 
verkregen rcsul- taten, en bevat het Jaarboek v. h. 
Mijnwezen in 
N. I. tai van, informatics over de geboorde putten (voor 
de jaargangen 1872—1899 het best te vinden in de 
daarvan gemaakte registers); sedert 1911 zijn ook 
volledige lijsten dier putten in het jaarboek op- genomen 
met uitstekende kaarten, waarop de putten voorkomen. 

Speciaal over de artesische watervoorziening van 
Batavia vindt men ook gegevens in een artikel van F. A. 
Janssen van Raay, voorkomendo iu „de In- genieur" van 
13 Februari 1915 (no. 7), alsmode in een artikel van L. 
Houwink in het tijdschrift van het Kon. Instituut v. Ing. 
(afd. N. I.) 1914 af]. 2. 

Een opgaaf der voor particulieren geboorde art. 
putten is te vinden in den Indischen Regeerings- Almanak 
1916 onder „ Gou vemementsbedrij ven5 \ 

ARTILLERIE- EN MARINESCHOOL to Sema- 
rang. Zic ONDERWIJS (Militair). 

ARTJADOMAS. Eeno veraameling steenen beel- 
den, zuidoostwaarts vanBuitenzorg aan denvoctvan den 
Pangerango op het landgoed Pondok Ged6 in cen prachtig 
woud gclegen. Volgens de ovcrlevering zou Sili Wangi, 
de laatste vorst van Padjadjaran, met achthonderd 
(domas) volgelingen naar deze plaats uitgeweken zijn, 
toen zijne hoofdstad door do Moslems werd veroverd en 
zouden zij tot straf voor hun ongeloof in de beelden en 
steenen van Artja Do- mas veranderd zijn. Zie: Bnimund 
in de Vcrh. v. h. Bat. Gen. XXXIII bl. 56—61. Raffles, 
History, II, (1817), p. 51; van Hoeveil, in Tijdschr. v. 
Nederl. Indie, 4c jaarg. II (1842), p. 184—165; Roorda 
van Eijsinga, Handbook der Land- cnVolk. van Ned.-In-
Indie, llle boek, 2e deel (1842). p. 389; Junghuhn, in 
Tijdschr. v. NederL-Indie, 6e jaarg. II (1844), p. 348; 
Buddingh, Neerlands Oost-Indie, I (1859), p. 40 met 
afbeeJding ；  Veth, Java,I (1896), p. 217—218; 
Scheltema, Monumental Java (1912), p. 37. Zic ook 
photo's Van Kinsbergen, no. 22—28 en 35. 

Oorspronkelijk was Artjadomas alleen de bena- ming 
van de bovenbedoeldc verzameling van 800 ruw 
bewerkte steenen, waarvan de vorm eenigszins aan 
menschen- of dierengcstalten herinnert: maar allengs 
heeft men dien naam toegepast op iedcren hoop van door 
menschenhanden bijeengebrachtc en min of meer 
bewerkte groote steenen, die als offer- en bidplaats dienst 
deed: open bidplaatsen, zooals men er in de 
Soendalanden verscheidene aan- treft. 

Van een ARTJADOMAS, in Bantam gelcgen, wordt 
melding gemaakt in. Jacobs en Meijer, De Badoej's p. 38. 
Zie ook C. M. Pleyte, Artja Do mas, het ziclen- land der 
Badoej's (Tijdschr. Ind. T. L. Vk. LI. (1909) p. 494—
526). 

ARTOCARPUS COMMUNIS G. Forst., fam. Alora- 
ceae. {A. incisa L.). Timboel (MAL.), Kaloeioih (JAV.), 
Kleuwih (JAV.), Broodboom. Groote boom van de cilan- 
den van de Stille Zuidzec en den Maleischcn Archijicl, op 
Java en in de meeste tropische landen gekweekt, kenbaar 
aan de sterk ingesneden bladercn. JJc groo- te, met spitse 
stekels bezette veraamelvrucht word I onrijp als groente 
gegeten. Het melksap word I als vogellijm gebruikt, 
tcrwijl het hout wel als bouw- hout gebruikt wordt maar 
weinig duurzaam schijiit. Een vorm zonder zaden in do 
vrucht staat al» Soe- koen bekend. -] 

ARTOCARPUS ELASTICA Rcinw. (J. Blumei 
Trec.),fara»Moraceae.Benda, Teurcup (soEND.), Ben- do 
(JAV.). Groote Boom (de Wilde Brood boom) ver- spreid 
over Borneo, het Maleische Schierciland en Java, met 
groote gelobdc bladeren. Hethout wordt wel voor 
huisbouw gebruikt maar is niet duurzaam. Het witte, 
kleverige melksap client voor vogellijm. Van do schors 
maakt men touw, terwijl de vruchten, die door den 
blijvenden en verharden stijl van de bloemen gestekeld 
zijn, zaden bevatten, die geroos- terd gegeten worden. In 
Midden-Java bereidt men een olie uit de zaden, die 
zoowcl als braadolie als voor haarolie gebruikt wordt. 

ARTOCARPUS INTEGRIFOLIA L. f., fam. Mora- 
ceae. Nanglca (MAL.,SOEND.),2V(I?VA：6Z(JAV.). Vrij 
groote boom, die in Voor-Indie enop Java in het wild 
voor- komt, en in de tropen overal gekweekt wordt. Hij 
bevat een hard, vast, geel hout, dat voor meubelen en 
gereedschappen dient en ook voor huizenbouw. De bellen 
dersapies wordenop Java bij voorkeur van dit hout 
vervaardigd. In den handel heet het wol Jac- queirahout. 
Soort. gew. = 0,635. De aan den stain 
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grociendc zeer groote vruchten zijn door do inlanders 
zcer gezocht. In do Minahasa wordt hot melk- sap op 
stukjes hout gcsmecrd, dio, op in vrucht staande boomen 
bevestigd, mooten dienen om kleino vogels te vangen; 
(lit gebruik van het sap om vogels te van gen vindt men 
ook elders (Java, Sumatra); het sap wordt als plakmiddel 
gebruikt. Behalvo het vrij harde, fraai gelo vruchtvleesch 
worden ook de pitten, gekookt of geroosterd, gegeten. Bij 
do Engclscheu is do boom bekend als Jack-tree. 

ARTOCARPUS LIMPATO Miq., fam. Moraceae. 
Lampato, Limpalo (MINANGK.). Boom van Sumatra, met 
cen zwaar, uitmuntend timmerhout, fraai oranjerood van 
klcur, voor huisbouw, ineubelen enz. alleszins gcschikt. 

ARTOCARPUS POLYPHEMA Pers., fam. Mora-
ceae. Tjampedak' (JAV., SOEND.), Tjempedak (MAL.). 
Boom met gaafrandige bladeren, in een groot deel van 
den Archipel voorkomend, in het wild en aan- geplant. 
Het hout is geschikt voor huisbouw en meubelen； de 
groote knobbelige schijnvruchten worden gaarne gegeten 
evenals de zaden. 

ARTOCARPUS RIGIDA Bl., fam. Moraceae. 
Peu^ar, Kosar (soEND.), Mandalika (MAL.). Groote 
boom, in Achter-Indio en in den Archipel voor- komend, 
op Java alleen in het Wester, bij Batavia om do 
aangenaam zuursmakende vrucht gekweekt. 

ASAHAN. I. Afdeeling van het Gouv'. 0. kust var- 
Sumatra. Vcrdeeld in de onderafd. Asahan, Laboehan-
batoe en Batoe-bara. De hoofdplaats der afd. Asahan, 
Tandjoengbalai, was vroeger de ha- veoplaats dezer 
streek, doch wegens verzanding van de Aflahanrivier zal 
het 5 K.M. benedenatrooms gelegen Teloek Niboeng 
daarvoor in de plaats koTncn. tot welke plaats de 
spoorlijn van Medan :mr A.sahan bcreids gcopond is. 
Genoeindo hoofd- is door con transportweg bohalve met 
La- Boekoe cn Deli, verbonden met Bandar en 
noordclijker met Bandar Pasir Man- dagei. gelegen aan 
de Silau-rivier, beidc plaatscn )not drukke mark ton, 
hoofdzakclijk bezocht door Bataks, die langs stoile 
bergpaden hunno woon- plaatsen in het hoogland 
berciken kunnon. 

IL Eon zelfbesturend landschap, gelegen in het (<ouv. 
().ku»t v. Sumatra, met eene oppervl. van (•950 K.BH 
ovcrcenkomcnd met do ondorafd. AMahnn. Do bodom 
van het landschap Asahan i: groot cndcels alluviaal van 
zeer jongen datum ♦■-n r.Gg steeds in wording. De Bila 
en Panei vocrcn grond van het 2000 M. lioogo gebergte, 
i；< i welk (lit landschap van de Bataklandcn scheidt, 
naar de vlakkc, Iago landcn. Do rivioren treden dikwijls 
buiten hun oevers cn laten dan eon Jaag Mib cn zand 
achtcr. Dezo overstreomingon cn do groote regenval (ter 
hoofdplaats Tandjocng JJalai 1930 m.M. per jaar) doen 
boven de on- doordringbaro Icilagen in den bodem 
uitgcstrekto moerassen ontstaan. Door de working van ob 
on vloecl oefcncn doze cchler niet zulkccnschadelijkcn 
invioed uit a]s elders wel cons het gcval is. Op hot al- dus 
gcvorindo mooras grooien rhizophoron (wortel- 
boonicn) of bakoehout. Op het eenigszins hoogcro terrein 
worden nipa (mooraspalm) en niboeng — dio hier de 
bamboc vervangt — aangetroflcn. Het nim- mcr onder 
water loopend terreindccl is bedekt mot bosch, waarin 
met rotan omslingerdo marto-, ma- ranti- en sorajoe-
boomen voorkomen. Drakonbloed, getah, kamfor enz. 
worden in die bosschen verza- meld. In het Z.W. verheft 
zich de berg Dolok Soe- roengan tot con hoogto van ruim 
2100 M. 
De iiilandsche bovolking legt zioh, voor zoovor zy 

zich met landbouw bezig houdt, vooral too op do teelt van 
rijst, klappers en pinangnoten. Vroeger kon het landschap 
nog rijst uitvoeren, maar de klapper- cultuur en de 
tabaksondernemingen hebben de sa- wahs doen 
verwaarloozon. Het koloniaal verslag van 1892, maakt 
voor het eerst melding van rijstinvoer. De cultuur wordt 
meest gedreven op ladangs, op van regen af hankelijke 
sawahs en op djaloerans, d. z. de verlaten tabaksvelden. 
Aan veeteelt en jacht wordt bijna niet gedaan. Visschcrij 
treft men als hoofdmiddel van bestaan aan in de kustkam- 
pongs en wel. voornamelijk in Bagan Asahan Cliineezen 
hebben echter de Inlanders overvleugeld, Gezouten on 
gedroogde visch, benevens trassie, vinnen en roggehuiden 
worden uitgevoerd. 

Van de Europccsche ondememingen verdienen die 
voor de tabakscultuur het eerst vcrmelding. De op- komst 
der tabakscultuur in Asahan dateert van 1885. In dat jaar 
werden 4 contracten uitgegeven, loopende over 11000 
bouws; in 1890 waren 23 contracten uitgegeven loopende 
over 77000 bouws. Klimaat en bodomgesteldheid zijn 
echter voor ta- bak niet zoo gunstig als in Deli. Sedert 
1908 zijn dan ook de meeste concessies, waarop 
aanvankelijk de tabakscultuur met middelmatigen uitslag 
gedreven werd, in andere handen overgegaan en worden 
nu evenals nog enkele na genoemd jaar nieuw uitgegeven 
terreinen dienstbaar gemaakt aan de rubbercultuur, die 
ook in dit landschap een hoopvollo toekomst tegemoet 
gaat. Voorts worden ook nog op sommige gronden koffie, 
gambir, en oKenootenboomen aangeplant. Bij- zondere 
vermelding verdient de gambir-cultuur, dio uitgeoefend 
wordt op de ondememing Goenoeng Melajoe, welke met 
Zwitsersch kapitaal en personeel wordt gedroven. In 1908 
werd aldaareen fabriek op- gericht, die het eerste jaar 
reeds 31/2 millioen K.G. gambir in kubusvorm uitvoerde 
naar Zwitserland, waar het als looi- en verfstof bij de leer-
en zijde- industrie wordt gebruikt. De aanplant heeft zich 
zoo uitgebreid, dat thans dag en nacht aan de fabriek 
wordt doorgewerkt. 

Vele inlanders vinden op de verschillende onder- 
nemingen een bestaan als schurenbouwers en bosch- 
kappers, terwijl zij in de geemployeerden en werklie- den 
goede afnomers vinden voor hun vruchten en groenton en 
wat do heidensche Bataks betreft voor hun varkens. 
Spinnen en wevon zijn in onbruik ge- raakt; do Bataks 
houden zich echter nog bezig met het vlechten van 
manden en matten, en verva&rdi- gen verdcr ook parangs 
(kapmessen) van goede kwa- litoit, kleino 
riviorvaartuigen (sampans) en at&p nipah, do 
dakbedokking van huizen on schuren. 

Aan hot hoofd van hot landschapsbestuur staat do 
Sultan, bijgestaan door do Karapatan, een raad van 4 
landsgrooton, terwijl hot landschap sedert 1911 vcrdeeld 
is in drio districten, waarvan do hoofden, govestigd to 
Tandjoongbalai, Kisaran cn Bandar Poelau rechtstreeks 
onder don Sultan staan. De inkomsten van don Sultan 
bestaan uit do gouver- nementsschadeloosstolling van 
ruim / 39.000 per jaar, en do helft dor cijns van 
vorgunningen on concessien, het geon hem jaarlijks 土 f 
40.000 op- brengt, waarvan hij echter een deel moot 
afstaan aan do Batakhoofden in wier gebied concession 
zijn gole- gen. Dezo ontvangen voorts / 3000 per jaar van 
het gouvernoment voor den afkoop van hun opium rech- 
ten. De landsgrooton krijgon een vaste bezoldiging uit de 
landschapskas, dio bij gouv. besluit van 14 Januari 1908 
is opgericht en geadministreerd wordt door een 
bostuursambtonaar. 

5 
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Bevolking. De bovolking behoortgedeel- t<lijk tot het 
Maleische ras. Dit gcdeelte, meest kolonisten uit den 
Riouw-Lingga-archipe], is lui, vadsig en leugenachtig. 
Een ander gedeelte be- 8taa：t hoofdzakclijk uit Bataks, 
die de oorspronke- Jijke bevolking ultmaken. Deze zijn 
openhartiger. Do Mftleiers be 町 den den 
Mohammedaanschen gods- dienst; do Bataks, ruim 9000 
in aantal ,zyn (1912) voor het meerendcel (士 ％) nog 
heidenen. Chineezen en andere vreemdelingen wcrken op 
de landbouw- ondernemingen (hevea-, koffie-, gambir-, 
oliepalm- rjen tabakscultuur). 
「 Geschiedenis. In 1841 trok zich het Ned. Gou- 
vemement uit Siak, waaronder Asahan ressorteerde, 
terug. In 1857 kwam het opnieuw met dit Sultanaat in 
betrekldng. De resident F. N. Nieuwenhuyzen sloot in 
1858 met den Sultan van Siak een contract, waar- bij zijne 
suprematie over alle landen, die tot zijnge- bied gerekend 
werden, op het Ned. Ind. Gouv. over- ging. Asahan 
beweerde toen geene onderhoorigheid van. Siak te wezen 
en do Sultan, — Sultan Achmat— weigerde in contact te 
komen met den resident Net- scher. Hij voerde de 
Engelsche vlag en bejegende on- beschaamd den 
Controleur L.de Scheemaker. Daar de invloed der 
Atjehers op Poeloe Koempai (Langkat) moest worden 
gefnuikt eu Asahan gedwongen deNed. Souvereiniteit te 
erkennen, verscheen den 10 Sept. 1865 eene expeditie 
onder Majoor Heemskerk met zes oorlogsschepen onder 
den Kapt.-Luit. ter zee Van Rees op de reede van Batoe 
Bara. Naar Soen- gai Si Rantau werd opgerukt. De Sultan 
vluchtte eerst, maar gaf zich later over en werd toen naar 
Riouw verbannen. Zijn rijksbestierder werd a Is zijn 
vervanger aangesteld en een Eur. ambtenaar (controleur 
le kl) te Asahan geplaatst. In 1879 werd door de Ned. Ind. 
Regeering tegen een jaar- lyksche uitkeering van / 16.825 
het rccht van belastingheffing van het Ini. bestuur 
afgekocht; terwijl in 1884 het Gouvemement geheel de 
vrije hand kreeg in de regeling van de Asahansche aange- 
legenheden, ten gevolge van den afstand door den Sultan 
van Siak, van al zijn rechten op de noordelijk gelegen 
kxiststaatjes. De Regeei ing maaite daarvan gebniik om in 
1885 den ouden Sultan Achmat, wiens aanhang nog altyd 
zeer groot was en ten wiens gun- ste de Bataks 
herhaaldelijk oproerige bewegingen hadden verwekt, van 
Riouw terug te laten komen, en hem met beperkte 
bevoegdheden als Sultan van Asahan te herstellen. Hij 
werd opgevolgd door Sultan Mohamad Hoesin Sjah, met 
wien de Regeering een nieuw contract sloot onder 
dagteekening van 23 Aug. 1907. Sultan Mohamad, die 
Mei/Dec. 1908 een reis maakte naar Nederland, stierf 8 
Juli 19J 5 en werd opgevolgd door een jninderjari- gen 
zoon. 

Zie Geschiedenis van Asahan, door C. A. Kroesen. T. 
v. h. Bat. Gen. Deel XXXI (1886). 

ASAHAN-RIVIER, de afwatering van het Toba- 
meer in Noord-Sumatra. In het Zuid-Oosten bij den 
grooten inham, die zich daar bovindt, treedt de rivier uit 
het meer en doorbrcekt de hooge berg- muur, die den 
geheelen oostoever van het meer begeleidt Daarna 
doorstroomt zij bij Naroemon- da een moerassige vlakte, 
waarin tai van oude heuveltjes zich verheSen, die de A.-
rivier noodzaken in groote bochten haar weg te vervolgen. 
Dan breekt z 亏 in een nauwe, bijna 300 M. diepe kloof 
door het gebergte. Links en rechts verrijzen steil de 
ho.ogo wanden van de tufvlakten, die de rivier 
begeleiden. Deze liggen 11—1200 M. boven zeeniveau. 
en worden beschouwd als hoogterrassen, als 
overblijfselen 

van buffels aan 

van een rivierbedding uit het begin van het diluvium. 
Do canon, die de A. zich door deze tufvlakte uitge- 
slepen heeft, is een zoo lastige verkeershindeniis, dat 
de prijs van buffels aan de eene zijde twcemaal zoo 
hoog is, als aan de andere. Links van de kloof ver- 
rijst op on go veer 15 minuten afstand beneden Si Ha- 

de DoDok Si Makoeh, waarvan omstreeka woer 
het jaar 1840 bij een hevige regenval, groot© 
aardmassa*s omlaag stortten, die den verderen doorgang 
van de rivier beletten. Deze verspening schijnt een 
zoodanige opstuwing van de A.-rivier en daardoor ook 
van het Toba-meer tengevolge ge- had te hebben, dat 
velc kampongs moesten ont- ruimd worden. Doordat de 
Bataks geloofden, dat deze bergstorting het werk van een 
geest was, is do hindernis jarenlang blijven bestaan. Bij 
Bandarpoe- lau betreedt de rivier de vlakte en komt daar 
zoo zeer 

tot rust, dat zij bevaai'baar wordt voor rivierstoo,- 
mertjes en motorbooten. Een geregelde dienst wordt 
onderhouden tusschcn genoenide plaats en Tan- 
djoengbalai, de hoofdplaats van Asahan. Niet ver 
boven deze plaats vormt zij in hot lage terrein een 
aantal eilanden en vele zandbanken, waardoor ook 
kleine stoombarkassen in normale omstandighedeij 
op gunstig getij moeten wachten om dat gedeelte 
van de rivier te kunnen passeeren. Eerst wanneer de 
A. haar belangrijke linkerzijrivier, de Silau rivier, 
heeft opgenomen, wordt ze bevaarbaar voor kleinere 
zeeschepen. De booten van de Koninklijke Paket- 
vaart en andere Maatschappijen doen dan ook gere- 
geld Teloek Niboeng aan, waardoor dit in recht- 
streeksche verbinding staat met Belawan en andere 
kustplaatsen en met Singapore en Pinang. Door de 
banken voor de monding moet de scheepvaart echtcr 
rekening houden met eb en vloed. Door de vrij goede 
bebakening en verlichting kunnen de schepen overi- 
gens zoowel bij dag als by nacht Tandjoengbalai 
berciken. 

ASSAL. Zie RADJA OEDANG. 
ASAM-ASAM. Hoofdplaats van het district Sa- 

toei (zie aid a ar), in de onderafdeeling Pleihari, Res. 
Z. en O. Afd. van Borneo.〉一 

ASAM BAWANG (MAL.). Zio MANGIFERA 
FOETIDA. 

ASAM DJAWA (MAL.). Zie TAMARIND US. 
ASAM SELONG (JAV.), Ilaseum Selong (SOEND.). 

Garcinia Morelia, Desr. Fam. Guttiferae；  missclncn 
ook G. Cambogia, Desr. Beiden zijn uit Ceylon op Java 
ingevoerd wegens do eetbare vruchten. Bo vrucht van do 
eerste is zoo groot als een kers, dio van de tweede a]s een 
kleine appel. / '< o 

ASSAN-TOCHTEN. Hieronder verstaaf men. de 
grooterc koppenHneHerstochten, die de Dajaks vroe- 
ger ondernamen, waarbij groote kampongs bclegerd en 
verwoest, gchcele landstreken ontvolkt, mannen, oudo 
vrouwen en kloine kinderen ontJioofd, en jonge- re 
vrouwen, moisjes en knapen tot slaaf gemaakt werden. 
Dergelijkc tochten werd dikwijJs door cone 
oorlogsverklaring voorafgegaan. Men moet dezo assan-
tochten, waaraan soms 800 of 1000 weerbare mannen 
deolnamen, wel onderecheiden van de ge- wone 
koppensneDers- of Tiya/au-tochten, die door weinige, 
soms niet mcer dan 3, 5 of 8 personen onder- nomen 
worden. Volgens Dallon werden op een assa7i-tocht, die 
Radja Seldji, een hoofd uit Koelei, in 1828 met 40 
oorlogsprauwen uitvoerde, 17 kampongs uitgemoord en 
700 slaven buitgemaakt. Dik- wijls had men maanden en 
zelfs jaren noodig voor toerustingen tot deze tochten. 
Reeds in Schwaner's 侦 d (士 1850) begonnen zij tot de 
zeldzaamheden to behooren. Tegenwoordig heeft het 
Gouvemement 



ASSAN-TOCHTEN — ATAP. 67 

aan dorgelijke tochtcn oen cinde gemaakt. Zic ook het 
artHcel KOPPENSNELLEN. 

Literatuur. Dalton, Papers on Borneo (Moor. Notices 
of the Indian Archipelago, 1837, v. 48—9), —Schwaner, 
Borneo, I (1853), v. 191•—193. — Veth. Borneo's 
Wcstcrafdeeling (1856), II, p. 288—292, 

ASEM. Zie KAJOE ASEM. 
ASEM ASEM (JAV.). Zie RUMEX. 
ASEMBAGOES. Hoofdplaats van het district 

Soemberwaroo van de afdeeling cn het regentschap 
Panaroekan van de residentie Besoeki. Ook naam van ccn 
bekonde suikerfabriek in dat district. Vgl. 
BANJOEPOETIH. 

ASEM KAWAK (MAL.). Zie TAMARINDUS. 
ASEM KOERANDJI (JAV.). Zio PITHECOLO- 

BIUMDULCE. 
ASEM KRANDJI (SOEND.). Zie DIALIUM. 
ASEUPAN. 1. Een oude uitgespoclde vulkaan,1160 

M., ten W. van de Karang in N.W. Bantam. Is met den 
Poelosari door een zadel verbonden. 

2. Een trechtervormig (van boven breed en naar 
beneden in een punt uitloopend) voorwerp van bamboo 
om rijst gaar te stoomen. 

ASHMORE-EILANDEN, gelegen tusschen Timor en 
Australie, in 1905 door Engeland bezet. Zie 
GRONDGEBIED. 

ASIA-EILANDEN. Bestaan waarschijnlijk uit vlakkc 
zandbanken en koraalgruis eil. Zij liggen noordelijk van 
de Ajoe-eilanden, residentie Ternate. .ASINAN. Vroeger 
een onderdistrict, in het Sema- rangsche gcenclaveord, 
van het district Amgiel, af- decliiig Bojolali, residentie 
Soerakarta. Een vijftien- t-al jaren gcleden zijn die 
enclaves, tegen schadeloos- stclJing aan den 
Soesoehoenan, door het Gouverne- ment geannexcerd. 
Thans behoort A. tot de afdeeling S； Jatiga; het geheele 
gebied is nu in erfpacht uitgcj- vcn cn beplant met koffic, 
cacao, peper, no- temnscaat en kapok. 

tiSSIMiLATIE. Onder assimilatie in zake kolo- IJ 'JI- 
slaatkundc verstaat men nu eens het strevon ora de 
kolonialo tocstandcn en verordeningen zoo- veel 
mogelijk gelijk to niaken aan de moederland- Hcbe, of ze 
alt hans als gelijk te beschouwen en te be- h；tnd< b n: 
dan wocr het streven om binnen de land- dcr kolonic zclf 
alle inwoners, van wclken land- aaid ook, door dezelfde 
bc^palingen te doen beheer- ii. Voorai de assimilatie in 
den eersten zin hceft (l<； ； c；ib c he kolonialc politick 
gekenmerkt van de revoim ic lot omstreeks 1881, en ia 
dus mot namo tot uitiiig gekomcn in Guadeloupe, 
Martinique, Reunion en Algiers； zic Girault, Principcs 
de legislation coloniftle, I .Tcugunstovan assimilatie 
inden tweedon zin, die, bchulvc in de genoemde F ran sc 
he kolonien, met name gcvolgd wordt door het 
Amorikaanscho Ijcwiiul op do Philippijnon, zic men o. a. 
.Mr. L. \V. 
C. van den Berg in Gicls 1909 III; vgl. ochter een 
opmerking on cen roferaat in Indische Gids 1909 II bl. 
1407 cn 1543—1545, Zie verdcr ASSOCIA- TI !■： en 
UNIFICATIE. 

ASSISTENT (Bcstuurs- of inlandsch), Zio BE- 
STUUR (Biimenlandsch) en ZELFBESTUREN (In- 
lanclscho). 

ASSISTENT-DEMANG, Zie BESTUUR (In- 
landsch). 

ASSISTENT-RESIDENT, Zie BESTUUR (Bin- 
nenlftndsch). 

ASSISTfiNT-WEDANA, Zio BESTUUR (In- 
landsch). 
ASJOERA (soero), d. i. de 1c maand van hot 
Mohammedaanscho jaar; zie: MOH. KALENDER A en 
HASAN EN HOESAINFEEST. 

.'SSOCIATIE. Evcnals assimilatie hceft ook het 
woo rd associatie in zakc kolonialc staatkundc tweo 
beteekenissen. Ecncrzijcls zict het op de associatie 
van de kolonic aan het mocderland, hot stroven 
om de kolonic aan het moedcrland eng tc verbinden 
door de voordeelen der moederlandsche cultuur 
(in ruimcn zin) voor do koloniale bcvolking beschik- 
baar te stellen met volledige cerbiediging van het in- 
heemschc volkseigcn. Anderzyds duidt het die 
staatkundc aan, welkc binnen de landpalen der kolo- 
nie zelf voor alle inwoners cenheid van bcpalingen 
slechts wcnscht voor zoover zulk een eenheid natuur--' 
lijk kan zijn, doch een op 6en zelfde doel gerichte 
verscheidenheid van instellingen en voorschriften 
begeert, voor zoover en voor zoolang cenheid kunst- 
matig wezen zou en slechts aan de Europeesche 
kolonisten zoxi ten goedekomen. Zie ten gunste van 
associatie in beide zinnen voorai Dr. C. Snouck 
Hurgronje, Nederland en de Islam, 2e druk, 1915, 
hstt. Ill en IV, en ten gunsto van de twecde soort - 
associatie (welke een toenadering van_wcerskanten 
onderstolt) J. C. van Eorde, Dmgang met inlanders, 
2e druk, 1915. Zie verder ASSIMILATIETe^UNI- 
FICATIE. 
3 ASOE. Zie HOND. 
l?ASPERGE, Asparagus officinalis L., fam. Lilia- 
ceae. Een in den laatsten tijd veel gekweekte groente 
in de bergstreken. 

ASPIRANT-CONTROLEUR, Zie BESTUVR (Bin- 
ncnlandsch).r/7->> •. "- 

ASTA. Voi-stelijke begraafplaats op circa 3 K.M. 
benoordwesten de afdeelingshoofdplaats Soemenep, 
res. Madoera. Zij is door den Panembahan, later 
Sultau, van Soemenep, Pakoe Notoningrat gesticht 
en ligt op een heuvdachtig terrein. Het door een 
lioogen muur omgeven plein met zeer fraaien front- 
govel wordt met een steenen trap van ruim 30 
treden bereikt. Aan do vooraijde heeft men een 
prachtig vergezicht over de baai van Soemenep en 
haar omgeving. Binnen do ommuring bevindt zich 
o.a. een mausoleum mot koepelvormig dak, dat het 
stofielijk overschot van den in 1812 overleden Pa- 
nembahan Notd Koesoemo en van eenige zijner fa- 
milieleden bevat. ■' ■ ?' 
,,Asta" is een verkorting van Astana (zie aldaar). 

ASTANA, (KAWI voor begraafplaats, grafstede, SANSKR. asthana, 
vergadering, audientiezaal, PER- ziscn, MALEISCH astdna, vorstolijke 
woning). Dit wo ord wordt in den Ind. Arohipel gewoonlijk ge- bezigd om 
er vorstelijke begraafplaatsen of graven vau voorgangors in hot geloof 
mede aan te duiden, hoowol het door den minderen inan ook voor het graf 
van eon hoogor geplaatste in het algemeen wordt . ，、咨 < 
gebezigd. (Zio GRAF). 、./ £ 
ASTROLOGIE (inlandsche). Zio STERRE- 义 •. 
BEELDEN. / ' 2 以 

ASTRONOMIE (inlandscho). Zie STERRE- BEELDEN. 

ATAMBOEWA. Standplaats van den gezaghebber 
van do ondorafdeeling Beloo, afdeeling Noord- en 
Midden-Timor der res. Timor on O.; zeer guns tig ge- 
Icgon aan een kruispunt van wegen in het landsohap 
Silawang cn uit klimatologisch oogpunt，.A. ' 

ATAP. Drogo alang-alang of nipah-bladeren, die、 
nende tot bedokking van daken of van gedeelton van 
vaartuigen, dio tot verblyf van porsonen of tot berg- 
plaats van goederen ingericht zijn; ook wel ter be- 
dekking van mot een vaartuig of op andere wijze ver、 
voerd wordendo goederon. Eon zeker aantal van dio 
bladoren van ongeveor gelyko longte worden by de 
steeleinden aan elkandor gebonden tot stukken van 
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ongeveer % meter lengte, die dan in rijen, op do wij- ze 
van dakpannen> op latten bevestigd worden, zoo- dat de 
ondereinden van elke rij over de boveneinden van de 
lagere uitsteken. Vgl. het artikel atap in Yulo and Burnell, 
Glossary of Aiiglo-Indian words, p. 29. 

ATAPOEPOE. Uitvoerhaven van het Oostelijk deol 
van ons gebied op Timor, onderafdeeling Beloe der 
afdeeling Noord- en Midden Timor. Er is een oud fort, op 
een klein stuk aan het gouvemement afgestaan gebied. 
Niettegenstaande het er ongezond is, vindt men er vrij 
veel bevolking, waaronder menigen Chinees. De 
standplaats van den besturen den ambtenaar is van 
Atapoepoe naar Atamboewa overgebracht. '-
- 

ATINGGOLA. District van de onderafdeeling 
Kwandang der tot de Residentie Men ado behoo- rende 
afdeeling Gorontalo, met 6 kampongs en 1785 zielen, 
onder een districtshoofd dat den titel van Marsaoleh heeft 
met standplaats Atinggola. — Het is ook bekend onder de 
namen van Katinggola en Andagile, de laatste naar de 
rivier, die op de grens van Tapa ontspringt en 
noordwaarts in zee valt, en aan wier monding de 
hoofdkampong Kota Djin gelegen is. Zie G. W. W. 0. v. 
Hoevell. J. A. G. 2e serie VIII. bl. 26. 

ATJAR. Een uit het Perzisch in vele inlandsche talen 
overgenomen woord, dat ingelegd zuur betee- kent. 
Ofschoon in de Indische toko's mcerdero soorten van 
westersche herkomstte verkrygen zijn, wordt in den regel 
aan het eigengemaakte de voor- keur gegeven, waaitoe 
vooral palmiet, komkommers, uitjes, kool en boontjes, 
soms ook visch (atjar ikan) en zwoerd (a. babi) dienen. 
Een mengsel van ver- schillendo bestanddeelen is in de 
wandeling als 
a. tjampoerado bekend. Ook heeft men zoet zuur (a. 
manis) van ananas, djamboe bol en andere vruchten. Voor 
het inmaken wordt gewoonlijk do van palmwijn 
verkregen inlandsche azijn, slechts zelden- wyn- of 
houtazijn gebruikt. Bohalve bij sommige gegoede 
inlanders en hoofden, is at jar uitsluitend een bijgerecht 
op de tafel van Euro- peanen. 

ATJEH. Land en Volk. Hetgouvernoment Atjeh en 
onderhoorigheden beslaat het meest N. ge- deelte van 
Sumatra en een aantal eilanden: de Ban- jak groep, 
Simaloer en omliggende eilanden, Poeld Raja, Poeld 
Nasi, Poeld Breueh, Poeld We enz. De to tale oppervlakte 
is 58.000 K.M.2, alzoo ruim 1,6 maal Nederland. De 
grenzen met de gewesten Tapa- npeli en Oostkust van 
Sumatra staan in Ind. Stb. 1908 n°. 604. De kern des lands 
bestaat uit woest gebergte, geweldige ketens van den 
Barisan met een klein aantal inzinkingen en valleien, 
waarde Gajo's en Alas zijn gevestigd. Daaromheen 
strekken zich naar het Z.W., N. en O. de meestal vlakke 
alluvialo Atjehsche landen uit, tot aan den Indischen Oco- 
aan in het W. en de Straat van Malaka in het N. en 
O. De Gajo- en Alaslanden nemen in het gewest een 
zelfde plaats in als de Padangsche Bovenlanden ter 
Sumatra's Westkust, met dit verschil dat do berglanden 
hier in het N. woester en minder be- woonbaar zijn, en zij 
wel nimmer zoo toegankelijk en gemakkelijk bereisbaar 
zullen wordeu. Zwaar begroeid en weinig bewoond is het 
bergland, dat bestaat uit de smalle uitloopers van het 
eigenlijke Barisangebergte, dat voornamelijk is 
opgebouwd uit graniet en palaeozoische lagen, vooral een 
kolen- kalkformatie, die echter door oude en jongere vul- 
kanen zijn doorbroken. Het grootste deel van het bergland 
is met tertiaire sedimenten overdekt, die voor den dag 
komen in de Atjeh-vallei en in een 

breedo zone van Peusangan tot Langkat op kor- ten 
afstand van de kust. Hierin komen de zoo belangrijke 
petroleum voerendo lagcn voor. De jongstc (pliocene) 
erupties hebben het meeste materiaal neergelegd aan de 
Noordkust o.a. in Groot Atjdh en Poeld We en ten 
Noorden van de Laut Tawar, waar de Geureudong (士 
2600 M.) ende Peuet Sagde (vierkante berg 士 2800 M.)> 
zicli verheffen. Warm© bronnen met zwavelwaterstof 
o.ni. inPoureula5.wrjzen nog op de vulkanischo 
werkzaam- heid. Een meest kaal, soms met grassteppen 
bedekt heuveDand, en vele terrassen uit den pluviaaltijd, 
vormen den overgang naar de lage alluviale kust- zoom, 
die aan de W. kust smal is, soms zelfs door rotsen 
onderbroken wordt en ophoudt in eigenlijk Atjdh (Groot-
Atjeh) in het uiterste N.W., waar in Lhong en Leupoeeng 
uit zee de wanden oprijzen van do Barisan-keten, welke 
bij Koningspunt door de Surattepassage wordt gebroken. 
Vandaar naar het N.O. strekken zich uit de inoerassigo 
kusten der Atjehvallei tot aan Pedropunt, het hoekpunt 
van een andere, minder hooge keten, welke zich vanuit 
zee gezien helder afteekent tegen den 172G M. hoo- gen 
Goudberg of Seulawaih Agam. De twee ketens 
beklemmen de Atjehvallei als in een vork. Naar het O. 
blijft de Noordkust heuvelachtig, totdat na Pidiepunt de 
kustzoom zich verbreedt tot do Pidievallei, om na Ndjong 
weer heuvelachtig te worden en dit te blijven tot nabij 
Lhot Seumawe. Dan wordt de kustzoom breeder, maar 
naar den zeekant ook meer moerassig, vooral omstreeks 
Diamantpunt.Vandaar gaat de kustlijn Z.O.-waarts. Op 
do moerassige, by tijden door het zeewater over- 
stroomde kustgedeelten ter N.- en 0. kust ontwik- kelen 
zich bosschen van rhizophoren of bangkahout, vulgo 
bako. Waar rivieren uitmonden, onderbreken tjemaras en 
casuarinen de centonighcid van de rhizophoren-wouden. 
Het vaarwater ter W.-kust wordt — vooral tusschcn 
Soesoh en Tapac-Tocan— gevaarlijk gemaakt door 
riffen, rotsen en stecnon. Goede baaien zijn er niet. Die te 
Meulaboh on Rigaih zijn nog de beste. Maar het eiland 
Simaloer biedt in de Sinabang-, Telok Balam- en 
Sibigobaaicn pracli- tigo ligplaatsen voor heele vloten 
van de grootste schepen. In de Surattepassage staat vaak 
een sterke stroom. Aan de overzijdc ligt Poeld Breueh 
met den Willemstorcn, door de Bcngalenpassage 
gcscheiden van Poeld We met de Sabangbaai, hot 
voorportaal van Indie voor reizigers met de booten van 
de Htoom- vaartmij. „Nedcrlandn. Langs Atjehs N.- cn 
O.-kus- ten is de zeo ondiep cn zijn, als ter W.-kust, de ri- 
viormondingen veelal afgesloten door zandbanken. Maar 
de rcede van Lhot Seumaweis good, en in de Langsabaai 
kunnen booten van middelniatigen diepgang aan den 
steiger meren. 

Kivieren, welko beteekenis hebben als coininuni- 
catiowogen, zijn langs de Westkust: die van Singkel, 
welko ontstaat op 12 K.M. van de kust uit de samen- 
vloeiing van Simpang Kiri, die in hour bovonloop Lae 
Alas heet, en do Simpang Kan an; op het punt van do 
samenvloeiing is de Singkel reeds 400 en bij haro 
monding ongeveer 500 M. breed; de Triparivier,die hot 
water afvoert van Gajo Loeos; de Kroeeng Meureubo; do 
Wdjla en de Krociing Teunom. Van de rivieren ter 
Noordkust vallen to nocmen: de Atjehrivier, voor de 
schee])vaart tegen- woordig van geen belang ineer; de 
Kroeeng Peusangan, die do afwatering bezorgt van de 
Laut Tawar in hot Gajoland; de Djambo Ajd, dio haar 
benedenloop verlegd heeft naar het bed van de 
Arakoendo en dus niet meer kan gezegd wordon zich 
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bij Diamantpunt in zee te storten; de Peurcula*- rivier en 
eindelijk do rivier van Tamiang, die nabij de 
onderafdcclings-hoofdplaats Kocala Simpang, ontstaat 
door do samenvlociing van Simpang Kiri en Simpang 
Kanan. 
Door de zware branding raken de riviermondingcn 
geregeld jaarlijks verstopt. De vaargeul verlegt zich dan 
langs het strand in de richting van den langs de kust 
staanden zeestroom, d. i. langs de W.-kust om de N.W. 
en langs N.- en O.-kustnaar het Z.O. Na het doorkomon 
der regens en volgende bandjirs her- stellen zich 
gemeenlijk de oude vaargeulen. Door de bank van do 
monding door te graven wordt dit proces soms door de 
bevolking bevorderd. 
Wegen zijn er sinds 1898 heel wat aangelegd of 
verbcterd, meest 5 M. breed en onverhard. Het Waren 
echt militaire colonnewegen, waaraan de bevolking 
oorspronkelijk geon behoefte gevoelde, maar die zij 
geleidelijk leert gebruiken en waardeeren. De groote 
weg Koeta Radja— eulimeum—Padang Tidji—SigJi cn 
verder langs de N.-kust naar Koeala Simpang is in den 
laatsten tijd verbreed en voor snel verkeer geschikt 
gemaakt. Van dien weg slaat bij Bireuen de 105 K.M. 
lange Gajoweg af naar Takengon aan de Laut Tawar. 
Van Bireuen kan men thans in 5 uur per auto Takengon 
op 1375 M. hoogte, in cen koel klimaat bereiken, 
waardoor deze plaats als hcrstellingsoord van beteekenis 
kan worden. Bij Idi gaat een zeer goede rijweg naar de 
bovenstreken van dat landschap, en bij Birim Rajcus- 
een 2 M. breed paardenpad naar Lokop (Serbodjadi). 
Van Koet.x Tjanc in het Alasland voert de in 1914 
gereed gekomen Alasweg naax Kaban Djae aan den weg 
van Seri boo Dolok naar Medan. Tor W.-kust hebben de 
wegen slcchts locale beteekenis. Doorloopendo 
verbiudingen langs do kust worden zoomin aange- 
troflcn, als goede wegen naar Gajo- of Alasgebieden, 
wat zich laat verklaren uit de mocilijker terreins- 
gesicldhcid cn de geringerc dichtheid der bevolking. 
Toch is langs de Westkust reeds een voor auto's be- reid 
bare weg klaar gekomen van Kocta Radja over Lhofr Nga 
naar Lcupoeeng, dien men hoopt door to trekken naar 
Mculaboh. 
JJe gainpongs liggen nls gewcldige boomgaarden 
teniidden der „blangn, het tot de gampong behoo- rendc 
sawahcomplex. Binnen die bosschen van klaj^jjcrs, 
pinangs, bamboe's, docrians, ramboetans enz. enz. 
liggen onregehnatig verspreid do pa al wo- niligen der 
ancus- gampong, alsook de meunasah, het dorpshuifl, 
club- en logeergebouw voor jonge man- nen en 
vreomdelingen, vcrgadcrplaats ter bespre- king van 
dorpsbelangcn, nachtelijk tooneel van rapafii, sadati- en 
tjoce^spelen, en vooral gedurendo do pocasamannd ook 
de plaals, waar men zich aan a]Icrlei vroom nachtelijk 
burcngerucht tc buiton gaat. 
De bevolking is overwegend Atjehsch in eigen- lijk 
Atjeh, ”Groot-Atj 也 h" in het uiterstc N.W., cn langs de 
W.-, N.- on O.-kusten, behalvo in de eerst sedort 1908 
tot Atjeh getrokken onderafdeelingcu Tamiang en 
Singkcl, waar resp. Maleische, cn Maleisch-Bataksche 
elementen overhecrschen.Langs de W.kust worden ook 
nog ceuwenoudokolonies van Miuaiigkabailors 
aangetroffen, die hier aneu^cljamde heeten. In ecn 
viertal vlaktcn en valleicn temidden van het woesto 
Barisangcbergte wonen do GajO's, cn ten Z.O. daarvan 
de Alas. Eindelijk heeft het eiland Simaloer nog 
tweccrlei autochtone bevolking. Het totalo ziclental 
binnen het gewest is 士 600.000. Ult° Dec. 1905 zou do 
bevolking, buiten het leger, hebben bestaan uit: 761 
Europcanen, 8575 Chinec- 

zen, 101 Arabieren, 1361 vreemde oosterlingen, en 
292.379 mann. en 279.098 VT. Atjdhers. De Gajo- 
cn Alasbevolking laat zich schatten op 60.000, de 
Simaloereczen op 10.000 zielen. Zie verder ATJEH- 
ERS 

Waar Atjdh ligt ten N. van den evenaar, 
heerscht daar van half Mei tot half September de 
West- cn van half October tot April de Oost- 
moesson. November, December en Januari zijn de 
regenmaanden bij uitnemendheid. Mei wordt ge- 
kenmerkt door stormweer op zee. 

Economische toestand van het ge- 、 : 
west, a.) cultures. De rijstcultuur opsawahs (moe-i-*- 〜罗'户、履 
rassawahs, van den regen afhankelijke, of geirrigeer-l5 矿二 0 二 
de) overtreft in omvang en belangrijkheid verre de? V/ ； 
ladangrijstcultuur. Men is doende de bevloeiing van 
gouvemementswege te verbeteren. Van Febr. tot 
Mei is het veld “open" (moesem locaih blang); op de 
sawahs wordt niet gewerkt en het vee mag vrij rond-' 
loopen. De rest van het jaar is de blang ,,nauw" of 
,,gesloten" .(k6t, pitje*1), en dienen ongenoode vier- 
voeters daar vandaan te worden gehouden. Mei en 
Juni zijn ploegmaanden. De slechts de bovenate 
dunne laag bcroerende ,,langaj" wordt getrokken 
door buffel of rund of door een span runderen, zoo 
stieren als koeien. Daarop volgt het eggen of harken 
met de mede door ecn stuk vee getrokken ,,t jreuEh", 
en eindelijk het zaaien of planten. Het zaaien direct 
op het veld, droog (raleue di tho) of nat met ont- 
kiemd zaad (raleue di ie), heeft plaats op niet ge- 
irrigeerde velden, als de regens niet doorstaan, of 
als men tekort komt aan plantjes (bidjeh) van de 
kweekbedden (neudoe。务 seuneulong). De plant- of 
poela-methode wordt vooral gevolgd op goed geirri- 
geerde velden als in Pidie en bij overvloedige regens. 
De poela-methode volgende heeft men miuder zaad 
noodig dan bij het „raleue>,. 

Februari is oogstmaand en ook de voor het zaaien 
of planten van tweede gewassen als djagong, troe- 
eng-soorten en suikemet (teubee) aangewezen tijd. 

De peper (lada) is blijkbaar tusschen 1350 en 1400 0 、 
uit Malabar te Same edr a ingevoerd, cn bij de cerste^才 正人 & 巳、：产

-.- 
komst der Portugeezen was ook Pidie al een peper、X 广七 V 
land. De Atjehsche kolonics langs W. en O.-kust dan- 
ken aandiecultuurhaarontstaan.Hethandelsmonc-^*,̂  y 
polie der sultans voor peper, leverdeeenmaal de rijk- ' 八 
dommen dezer vorsten op. In do laatste 50 jaren is 
de cultuur sterk achtoruit gegaan door den Atjdh- 
oorlog en door vermindcring van de marktwaarde. 
Het meest heeft ze nog te beteekenen in de land- 
schappen Peureul 站 cn Idi Rajeu6- ter O.-K. Tenvijl 
in de eersto jaren van den Atjdh-oorlog van de O -K. 
alleen reeds jaarlijks 6 h 7,4 millioen K.G. werden 
uitgevoerd, bcliep de totale export voor het geheele 
gewest van 1900 op 1913: gemiddeld4millioen K.G., 
per jaar en vertoondo ecn neiging tot achteruit- 
gang. Witte peper, die cen zorgvuldiger bewerking 
vereischt, word bijna niet bereid. De pryzen wissel- 
den tusschon 32 en 9 gid. per picol. De uitvoer, welke 
de Atjehscho handelsmaatschappij te vergeefs in 
handen trachtte te krijgen, geschiedt naar Pinang. 

Niet minder oud is de pinangcultuur, waarnaar 
de N.-kust vroeger Arcca- of Botelnootkust werd 
gchceten. Dien naam verdient zij nog steeds. De uit- 
voer (naar Pinang en Voor-Indie) bedroeg in 1911 
voor N. en O.-kust. rosp. ongcveer 9.2 en 1.7 mil- 
lioen K.G. Over 1914 bedroeg hij voor heel Atjdh 
131/2 millioen K.G., waarmeo dit gewest aan do 
spits kwam to staan van de buitenbezittingen voor 
deze cultuur. De prijzon varieeren van / 4 tot/12 
picol van 61.7 K.G. 
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Doordehooge copra prijzen onderging de klappcr- 
oultuur gedurende het la&tste decennium nog al 
uitbreiding. Copra-uitvoer was al tijdens onze epr- ste 
vestiging te Meulaboh (1877) gebruikclijk van daar en 
van Simaloer via Pinang naar Marseille. Thans is de 
uitvoer (vooral naar Pinang) uit Lh6° Senina we het 
grootst, in 1910: 1% millioen K.G. Over 1912 en 1913 
was hij voor het goheele gowcst resp. 3 en 4 millioen 
K.G. Tor O.-kust. worden ook klappers aangeplant op 
enkelo Westersch© land- 'bouwondememingen, en op 
Groot-AtjAh en op Si- onaloer met omliggende eilanden 
houden ook eenige Chineezen en Europeanen zich min of 
mecr enistig er mee bezig. 

Van groot belang is de rubbercultuur in Tamiang, 
waar sinds 1909 tai van ondernemingen zijngevestigd 
vooral Belgische, en in Langsa, waar na de vestiging van 
een gouvemementscaoutchouc-ondememing op initiatief 
van Gouv. Gen. Van Heutsz in 1907 (ruim •500 bouws 
met tot ult° 1914 122.457 boomen), ook verscheidene 
particuliere maatschappijen zijn gaan werken. De 
uitgestrektheid van de landerijen met -rubbercultuur 
breidde zich in Tamiang van 2.250 •acres op ult° 1909 uit 
tot 14.000 acres op ult. 1914. 

•Op de Banjak-eilanden en in Tapa Toean bestaat •een 
niet onbelangrijke kapokcultuur. Het geheele gewest 
voerde in 1913 — 141.000 K.G. uit. Eenige 
notemuskaatcultuur geschiedt in Tapa Toean, Idi en 
Tamiang. De uitvoer in 1913 was 96.000 K.G. bijna 
uitsluitend in den dop, terwijl in 1914 bijna 70.000 KLG. 
geklopt® werd uitgevoerd tegen slechts 25.000 K.G. in 
den dop. Tabakscultuur is vrij alge- 皿 een, dock 
geschiedt enkel voor de Inlandsche jnarkt. 

b. Veetedt. De veeteelt betreft ter W.-kust, in het 
Cajoland en op Simaloer vooral karbouwen, overal elders 
maar ook in het Gajoland runderen, terwijl 
paardenfokkerij vooral een Gajosch belang is. Aan 
teeltkeus wordt niet gedaan. Toch zien de Atjeh- Bche 
buffels en runderen er goed uit, en muntcn de Ueine, niet 
zeer fraaie Gajopaarden uit door hun «terke hoeven. Ter 
jaarmarkt-tentoonsteDing te Koeta Radja in 1911 hadden 
de ingezonden kar- bouwstieren schofthoogten van 1,25 
— 1,38 M., do Atjehsche runderstieren van 1,16—1,27 
M. 

c. Jacht en Visscherij. De jacht wordt nergens be- 
oefend als speciaal middel om in het onderhoud te 
voorzien. Men jaagt varkens ter bescherming van zijn 
padi, herten voor zijn genoegen en om hot vleesch, tijgers 
— meestal door vallen te zetten — nadat zij zich hebben 
vergrepen aan mensch of huisdier, olifanten ter 
bescherming van zijn tuinen, en, zoo zij waardevolle 
slagtanden hebben, is dat meegenomen; rhinocerossen. 
zet men weer vallen of messen om hun waardevollen 
hoorn tobemachtigen. Vooral voor de hertenjacht (met 
strikken) roopt men veelal de hulp in van den 
plaatselijken pawang roesa (hortenjager), die geacht 
wordt macht to hebben over de geosten, welke in het 
woud en in de herten huizen. 

De visscherij levert vclen een bestaan, vooral de 
zeevisscherij met diverse 尸 oorten poekats of 
sleepnetten. Waar langs de ku8t niet met poekats wordt 
gevischt, vindt men opgesteld de met do Javaansche sero 
overecnkomende ”blad". Nabij de riviermondingen zijn 
vaak grooto vischvijvers „neu- heun" aangelegd. 
Visscherij met het werpnet „djeuen levert ook nogal 
resultaat. Hengelen „meu- kaw&" geschiedt natuurlijk 
ook. Bij het ..meulhoh" etapt men den modderigen bodem 
van een. ondiep water af mot eon aan beidezijdenopen, 
maarna&r bo- 

ven zich vemauwende cylinder „geuneugdm,,, waar- van 
mon zich bedicnt als van cen wandelstaf. Wordt dozo 
toevallig ncergezet op een pick waar een visch schuilt, 
dan schrikt het dier op en is dan me teen ge- vangen. Op 
meer passieve wijze vischt men met fuiken van allerlei 
soort en naam. 

d. Zoiiibereiding, houiaankap enz. Aanmaak, in- 
voer on verkoop van zout zijn, behoudens betaling van 
invoerrecht, op Atjdh tot heden vrij. Overal langs de kust 
zijn dan ook lantjangs, waar vooral vrouwen zout 
bereiden. Houtaankap heeft plaats in de strandbossdien 
ter N. cn O.-kust. Uit Singkel wordt ook timinerhout 
uitgevoerd, terwijl op Sima- loer de bosschen. worden 
ontgonnen door de Java- Bosch-Expl.-Mij en de N.-I. 
Houtaankap-Mij. Boschproducten worden nog al 
uitgevoerd van de W.-kust, ovenals ook vogeJnestjes; 
alleen aan rot ah in 1913 ruim 1 millioen K.G. Van de 
kunstvoort- brengselen diencn genoemd: weefsels, vaak 
van zelf goteelde zijde, waarvan Sigli nog al uitvoert ； 
gou- den en zilveren sieraden. koporwerk, wapenen, 
houtsnijwerk en vlechtwerk. 

Steen- of juister bruiiikolen worden aangetroffen in 
het Meulabohsche tot een I1/, a 6 M. dikke laag met 2 % 
asch en 26 % water. 

Van grooter economisch belang is Atjeh's petro- 
leumrijkdoni. In 1900 werd begonnen met boron in 
Perlak, waar in Februari 1901 do eerste spuitende bron 
werd verkregen. Nagenoeg alle verdero hier ondemomen 
boringen slaagden. Dit olietenein is door een 120 K.M. 
lange pijploiding verbonden met de raffinaderij te 
Pangkalan Brand an. Sinds 1907 wordt ook de concessie 
Zuid-Pcrlak geexploiteerd. Den laatsten tijd was de 
productie dezer beide con- cessies eenigszuis terug 
gaande. Goede verwach- tingen heeft men echter van 
Peusangan en Meu- reudoe. 

Het goud van Wojla, vroeger ecu voorwerp van 
Atjehsche exploitatie, is thans kwautitatief onvol- doendo 
voor Westersche ontginningsmethcxlen. 

e. Handel, scheepvaart, verkeer enz. Van den handel 
is do import vooral in handen van de Atjeli-Handcl- 
maatschappij en Europeanen, Cliineezon, Klinga- leezen 
en Arabieren. In den export hebben AtjchcrH ook geen 
groot aandeel meer. De kleinhandel echter is overwegend 
Atjehsch. Te Koeta Radja is cen agentschap van de 
Nederlandsche Handelmaat- schappij. De vestiging van 
een. agentschap van do Javasche Bank schijnt 
aanstaande. De Groot- Atjdhschc Afdeclingsbank 
bedoelt de welvaart dor Inlandsche bevolkuig te 
bovordereii door wooker- bestrijding, aanmoediging van 
den spaarzin enz. cn stoffclijke hulpverKchaffiiig tegen 
niatige rente. Een dergclijke instelling bestaat te Lho 
Seumawd. 

Do Atjehsche scheepvaart ging door den oorlog en do 
concurrentic der vreeinde stoomvaart gcheel teniet. Top 
en Seukoena (schoener) worden niet meer aangebouwd, 
wel laadpiauwcn en voor do vischvangst bestemde 
vaartuigen. 

Een groot vorkeersbelang vertegenwoordigt de van 
Oelee Lheuii tot Koeala Sim pang 465 K.M. lange 
Atjdhtrain, Hpoorwijdtc 0.75 M., waarvan door do 
bevolking ecn steeds drukker gobruik wordt ge- maakt. 
Tot 1912 vertoonde de exploitatie rekening een nadeelig 
saldo, ook nog nadat het 3eklasse-tarief van 2 op 1 cent 
per K.M. v/erd gesteld. Het baanvak Koeala Simpang— 
oengai Lipoet werd medio Juli 1914 in exploitatie 
genomen. Met de doortrekking naar Bositang is hien 
bezig, terwijl deze ook is toe- gestaan voor hot stuk van 
Besitang naar Pangkalan Soesoe en van Besitang naar 
Telok Taboehan aan 
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de Aroebaai liggend mot eon goo<le reedo. Door dit 
laatste stuk zal do economische beteokenis van de 
geheelo tram ongetwijfeld stijgon. 
Admin istratiove in d e e 1 in g ； b o- stuur, r oc h tB p 
1 o g in g, Gou vts. b e- lastin gen en o n d e r w ij s. 
a. Aan het hoofd van het gewest Atjeh en Onder- 
hoorigheden staat een Civiel on MilitairiGouvornour. 
Ingevolge Ind. Stb. 1914, n° 87 gewijzigd bij Ind. Stb. 
1914, n° 622, is het gewest administratief verdeold in 5 
afdeelingen: 
I. de afdeeling Groot-Atjdh, onder een assistont- 
resident, met atandplaats Koeta-Radja、en verdeeld in 
vijf ondorafdeelingon: 
A. Koeta-Radja, omvattendo de hoofdplaats Koe- 
ta-Radja en do zelfstandige gampongs Keudah, Djawa, 
Baro en pasar Meuseugit Raja, Planggahan en Blang 
Poureula6-, onder den assistent-resident, Chef der 
afdeeling, bijgestaan door een Civielen Ge- zaghebber, 
met standplaats Koeta-Radja; 
B. Oclee Lheue, omvattende: de havenplaats Oel^c 
Lhcuc; het gebied buiten de sagi's, b.estaande uit de 
oeleebalangschappen Moura6- sa en Meuseugit Raja 
(aan den linkeroever der Atjeh-rivier), zoome- de de op 
zich zelf staande gampongs Peunajong met Lam Poeld 
en Lam Din gen, Beurawd en Lam Bhofr; de zelfstandige 
moekims Loeeng Bata en Pagar Aje; de sagi der XXVI 
moekims, met inbegrip van de III moekims Keureukon, 
benevens het eilandje Boeroe; onder een Controleur bij 
het Binnenlandsch Bestuur, met standplaats Oelee 
Lheue; 
C. Lho6- Nga, bestaande uit: de sagi der XXV 
moekims; de Zuidelijke nederzettingen, omvatten- dc： 
a. de op zich zelf staande moekims Leupoceng, Faroe en 
Koeloe en b het oel^ebalangschap der IV moekims 
Lhong; onder een CJontroleur bij het Bin- ncnla!)dsch 
Bestuur, met standplaats Lh6fr Nga; 
D. Seulimcum, omvattendo de sagi der XXII moo- 
kims en de VII moekims Pidie; onder een Controleur bij 
het Binnenlandsch Bestuur, met standplaats Seulimeum; 
E. Sabang, bestaando uit do eilanden Wd en Rondo; 
onder cen Civielen Gezaghebber, met stahd- pJaats 
Sabang; 
H. de afdeoling Noordkust van AtjBh, onder een Assist 
ent-Resident, met standplaats Lh6fr Soumawd, en 
verdeeld in zes cnderafdeelingen: 
A. Sigh, bestaande uit do landschappen: (XII 
inoekiin8)Pidiii met (de V moekims) Kal6 en La- 
weueng； (V moekims) Rcubec; (II moekims) Ai'dc; 
(III moekims) Iboih; (V moekims) Tjoomb6ft; (II 
moekims) Titoue; (TI moekims) Trocsdb; (III moo- 
kims) Aron; (VI moekims) le Lcubeuti; (VI moekims) 
Ndjong; (III mockimn) Gloempang Pajong; (VIII 
mockiins) Samu Indra；  Bambi on (III moo- kims) 
Oende; Kroeeng Seumidouen; (III moekims) Pincung; 
(111 moekims) Gigicng; (II moekims) Kou- mala; (IX 
jnockims) Keunmugan; Md Tarouem; Andcue cn Lala; 
Hot; Tangs6; Geumpang; Kcu- mula Dalam en 
Beiingga; ondor een Controleur bij hot Binnenlandsch 
Bestuur, bijgestaan door ecn Civielen Gezaghebber, 
beidon met standplaats <jon Sigli; 
B. Moureudoo, bestaando uit de landschappen: 
Moureudoe; Tri eng Gad6ng; Pant6 Radja; onder eon 
Civielen Gozaghebber, inot standplaats Moureudoo; 
0. Bi ecu (in, bestaando uit do landachappon: Sa- 
malanga; Peusangan; Gloempang Doewa; onder een 
Controleur bij het Binnenlandsch Bcstuur, mot 
standplaats Birouen 
D. Lhofr Seumawd, bestaando uit de landschap- 

pon: Sawang; Nisam; Tjoenda; Bajoe; Lhofr Seu- mawd; 
Blang Mangat; Samakooro6-; Bloeefr; Geu- dong; Blang 
Md; onder den Assistent-Resident, Chef der afdeeling, 
bijgestaan door een Civielen Ge- zaghobber, met 
standplaats Lh6fr Soumawd; 

E. Lh6° Soekon, bestaando uit de landschappen: 
Kroeeng Pasd (rechter rivieroover) of het gebied van T. 
Hak&n Kroeeng; Keuroutde; Matang Koeli; Peutoe; 
onder cen Controleur bij het Binnenlandsch Bestuur, met 
standplaats Lh6fr Soekon ； 

F. Takengon, bestaande uit do gobieden: van Rod jo 
Tjdq Bobasan; van Rod jo Boekdt; van Rodjo Siah 
Oetama; van Rod jo Linggo; onder een Civielen 
Gezaghebbor, met standplaats Takengon; 

III. do afdeeling Oostkust van Atjdh, onder een 
Assistent-Resident, met standplaats Langsa, en verdeeld 
in vijf onderafdeelingen: 

A. Idi, bestaande uit de landschappen: Tandjong 
Seumant6fr en Meureubo；  Simpang Oelim; Djoelo^ 
Tjoet; Djool6ft Rajeu6-; Boegeng en Bag。。； Idi Tjoet; 
Idi Rnjeu 七 Peudawa Rajeu*; onder een Controleur bij 
het Binnenlandsch Bestuur, met standplaats Idi; 

B. Langsa, bestaande uit de landschappen: Peu- 
reula^; Soengde Raja; Langsa; onder den Assistent- 
Resident, Chef der Afdeeling, bijgestaan, door een 
Civielen Gezaghobber, met standplaats Langsa; 

C. Temijang, bestaande uit do landschappen: Ka- 
rang; Bandahara; Soengej Ijoe；  en.de gebieden van 
Kedjoeroean Moeda en van Soetan Moeda; onder een 
Civielen Gezaghebber mot standplaats Koeala Simpang; 

D. Serbodjadi, omvattende het gebied van K6- 
djoeron Aboq, van Pgnghoeloe PSnaron, van Kgdjoe- 
ron Tanddlen van PSnghoeloe Dj firn eh, zoomede het 
tot het gobied van KSdjoerSn PStiambang (Gajo Loeos) 
bohoorond complex van kampongs, gonaamd Tamper en 
gelegen aan de samenvioeiing der Poenti, met de 
Tampor-rivier; onder een Civielen Gezag- hebbor, met 
standplaats Lokop； 

E. Gajo Loeos, omvattendo het gebied van K6- 
djoeron Pfitiambang, met uitzondermg van het bij de 
onderafdeeling SCrbodjadi ingedeeld kampongcom- 
plex Tampor; onder eon Civielen Gezaghebber, met 
standplaats Blang Kedjfir^n; 

IV. do afdeeling Westkust van Atjeh, onder een 
Assistent-Resident, mot standplaats Meulaboh, en 
verdeeld in vijf onderafdeelingen: 

A. Tjalang, bestaande uit de landschappen: Kloe- 
ang；  Koeala Daja; (Koeala) Lambeusde; (Koeala) 
Oenga; Lhdfr I^roeet; Babah Awe on Djiiiamprong; No
； Pat6fr; Lagouen; Rigalh; Kroeeng Sab6; Teu- ndm; 
onder con Civielen Gezaghebber, met standplaats 
Tjalang; 

B. Meulaboh, bestaande uit de landschappen: 
Wojlah; Boobon; Lh6° Boobon; Kawaj XVI (Mou- 
laboh);. Sounagan; Tripa; Seuneu^am; Beutong; 
Toengkob; Pamcue; onder don Assistent-Resident, Chef 
der afdeeling, bijgestaan door een Controleur bij het 
Binnenlandsch Bostuur, met standplaats Moulaboh; 

C. Tapafr Tocan, bestaande uit do landschappen: 
Koeala Batdii; Soosoh; Blang Pidie; Manggdng; Lhoft 
Pawoh Noord; Labohnn Adji； Mouk6ft; Lho* Pawoh 
Zuid; Sama Doea; Tapaft Toean; Klocet; onder cen 
Controleur bij het Binnenlandsch Beatuur, met 
standplaats Tapaft Toeao; 

D. Singkel, bestaande uitdodistricten: Boncdon- 
Singkcl; Simpang Kanan; Simpang Kiri; Banjak* 
eilanden; boneveus het landschap Troemon, mot de 
onderhoorighedon Sileukftt on Boeloo Sama; ondei; 
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een Controleur by het Binnenlandsch Bestuur, met 
standpla&te Nieuw-Singkel; 

E. Simeuloee, besta&nde uit de districten: Tapa; 
Simeuloee; Lakoon ；  Salang; Sigoeleh; onder een 
Conti'oleur by het Binnenlandsch Bestuur, met 
standplaats Sinabang; 

V. de afdeeling Alaslanden, bestaande uit de ge- 
bieden van Kedjoeron. Poeloe Nas (vroeger Batoe 
Mboelan) en van Kedjoeron Bambdl; onder een Civielen 
Gezaghebber, met stondplaats Koeta Tjand. 

b. Bij de organisatie van het inlandsch bestuur heeft 
de Regeering in beginsel de van ouds bestaande 
adathoofden (zie ATJEHERS 2 a. d.), met uit- zondering 
van den Soeltan, gehandhaafd. 

Van de hoojden wordt nu al veel meer med ewer- king 
ondervonden dan vroeger, toen zij tusschen twee vuren 
zaten en hun beleid er op meenden te moeten richten zoo 
,,k6mpeuni" als ,,moslimin" te vriend te houden. Op 
Groot-Atjeh, waar recht- streeksch bestuur is, worden de 
landschaps- of districts hoofden (oeleebalangs) door het 
gouveme- ment bezoldigd. Daar zijn zij dus feitelijk 
ambtena- ren, volgens laatstelijk bij Ind. St. 1914 no. 60 
gege- ven regelen. Elders zijn zij zelfbestuurders, wier 
verhouding tot het gouvemement wordt bepaald door de 
zg. ,,Korte Verklaring". Deze zelfbcstuur- 

ders genieten diverse adatinkomsten: gouveme- 
ments schadeloosstellingen voor vcrloren inkomsten 
tengevolge van de invoering van de opiumpacht 
in 1900, en wegens de inlijving hunner landschappen 
bij het tolgebied in 1910; ,,was&‘ van uitgevoerde 
peper en pinang; aandeelen in opgelegde boeten, 
eiviele gerechtskosten en een soort boedelrecht; en 
eindelijk een aandeel in den cijns van ondernemin- 
gen van land- en mijnbouw, hout- en atapvergun- 
ningen en concessies. Inkomsten als hier geineld 
worden thans eehter voor een goed deel beschouwd 
als landschapsinkomsten en dienovereenkomstig 
gestort in landschaps- of onderafdeelingskassen, 
waaruit den hoofden het hun toekomendc wordt 
toegekend, soms tot een vast bed rag als eiviele 
I£$t, Ultimo 1913 waren 13 landschapskasscn aan- 
wezig. 

■(..，-< c. De rechtspraak over Inlanders cn met dezen ge- 
:; < lykgestelden, voorzoover niet gelaten in het genot 
：> y van eigen rechtspleging, is opgedragen. aan den ter 

hoofdplaats Koeta Radja gevestigden landraad en 
/ aan de magistrate。. De rechtspraak over de inhecm- 

f ' sche bevolking van Groot-Atjeh berust bij de dis- 
；评淡 trictshoofden (oeleebalangs), en bij de uit hen ofan- 

) %£广 dere voomame Atjehers samengestelde “moesapat” 
H ij/I _Deze rechtbanken worden geleid door de chefs der 
•. 'y / ^5*onderafdeelingen, waarbinnen zij zijn gevestigd. In 

洛笋，z andere afdeelingen is de rechtsbedceling over de 
•' i j./ •- 7 'G inheemsche bevolking opgedragen aan: 1. door den 
>'； ,/Z ' Gouvemeur aangewezen districts- dan wel stam- 

1 4 hoofden (in resp, Alas- en Ga j olanden); 2. landschaps- 
hoofden die de„Korte verklaring" heb ben geteekend: 

en 3. moesapats, voor elke onderafdeeling 66n, be- 
staande uit landschapshoofden, die de korte verkla- 
ring hebben geteekend (of andere door den Gouver- 
neur aangewezen voomame Atjdhers), een Moham- 
medaansch schriftgelecrde, en in strafzaken ook een 
Inlandsch officier van justitie, terwijl leider is de on- 
derafdeelingschef ,die een raadgevenden stem heeft. 
,, Burgerlijke vorderingen boven zeker bed rag, en mis- 

drijven en overtredingen, waarop zwaarder straf 
8taat dan 1 jaar dwangarbeid of / 100 bocte, komen 
voor do moesapat. Werkelijk Atj&hsch adatrecht 
geeft de rechtspraak door die moesapats niet te 

zien. De strafEen zijn die van het Inlandsch Straf- 
wetbock, do vorxnen „zooveel mogclijkn die van het 
Atjeh-reglement. (Zie voor Gouvemements- rechtspraak 
Ind. Stb. 1909, 207, zooals dat sinds is gewijzigd en 
aangevuld, en voor Inheomsche rechtspraak, voor Groot-
Atj611 vooral Ind. Stb. 1904, 472 en voor de overige 
afdeelingen, uitge- zonderd Singkel en Tainiang, Ind. Stb. 
1904, 473; vg]. voor de oude adatrechtsbedeoling: 
ATJEHERS 4.户. 

d. De „belasting op de bedrijfs- en andere inkomsten 
op de buitenbezittingen” geldt op Atjeh slechts voor 
Vreemde Oosterlingen en niet-inheemsche Inlanders. 
Vo]gens een aparte „belasting op de bedrijfs- en andere 
inkomsten" (Ind. Stb. 1907,184), die weer niet goldt in de 
Gajo- en Alaslanden, heeft de Atjeher te betalen 2 % van 
zijn jaarlijksch inkomen, mits dit grooter zij dan / 50. In 
1911 beliep de totale aanslag van 194.453 aangeslagenen 
ruiin f 243.000,in 1912 ruim f 264.000 en in 1913 ruim f 
324.000. Meer dan 21/, maal zooveel bracht op de opium-
pacht, die in 1913, toen de opbrengst / 738.000 bedroeg, 
is vervangen door de regie. Een slacht- belasting is 
ingevoerd met 1 April 1914. De uit- gaven voor militaire 
doeleinden bed roegen van 1900 tot 1910 nog 73% 
millioen gulden, terwijl alle andere uitgaven tezamen 
slechts 12^ millioen bc- droegen. 

e. Het onderwijs ondergaat steeds uitbreiding. Sinds 
in 1907 do eerste volksschool op Groot-Atjeh werd 
geopend, verrezen die instellingen zoo daar als elders in 
steeds toenemenden getale. tilt。. 1914 waren er 165 met 
ruim 8200 Jeerlingen, inbegrepen 6 meis- jesscholen met 
meer dan 240 Icerlingcn. Op afdee- lings- en 
onderafdeelingshoofdplaatscn zijn totaal J9 2c kl. ini. 
scholen met bijna 2000 Icerlingcn. To Koc- ta Radja is 
cen uit 2 jaarklassen bestaande normaal- cursus tot 
opJeiding voor het examen van Inlandsch 
hulponderwijzer. Een Hollandsch-Inlandsche school te 
Koeta Radja biedt gelegenheid aan Jecrlingcn, dio de 
lagere school hebben afgeloopcn, de studic voort te zetten 
en zich te bekwamcn voor de Ic kl. dcr M.U.L.O.scholen. 
Zooiis van hoofden bczocken veel- al de kweckschool 
voor Inlandscho orvlerwijzej's tc Fort de Kock, dan wel 
de tot die school bchoorendo leerschool. Ult° 1913 waren 
op elk dozer 12 Atjchsche j on gens. Enkclen gaan school 
tc Asahan. Vroeger bezochten ecnigen ook de 
hoofdcnschool tc Bandoeng. Ter voorziening in de 
behoefte aan onderwijs voor kinderen van Europeanen en 
Ainboneczen be- staan te Koeta Radja eenige lager 
ouderwijs gele- genheden. 

Literalu-ur: H. Yule, On northern Sum. and especially 
Achin; G. J. van EyBergen, Atj6h up to date, Tijdschr. 
Binn, Best. 1914; A. Kruishcci-, Atjdh. 1896. 
^Geschiodcnis. Omstrceks 500 A. D. lag er luider)8~dc 
Annalen der Liang-dynastic oj)Sumatra^ Noord punt ccn 
staat „Po]in, weJke 136 dorpen bevatte en van Oost naar 
West 50 en van Noord naar Zuid 20 dagen breed was. De 
rijst rijptc cr twee maal *s jaars. Men maaktecn droeg 
crkatoenen klcc- ren,maardekoningdrocgzijdecn liad ccn 
hoogegou- den kroon op het hoof cl, en recd in eon 
wagon, door een olifant getrokken, Deze vorst was 
Boeddhist en zond in 5】8 een gezantschap naar China. 
Ook naar Chineosch getuigenis van ± 075 was men in toen 
nog Boeddhifit. Aangezien tusschen 650 en 700 Qribodja 
of Malajoo in Zuid- en Midden Sumatra ook een 
belangrijke Boeddhistische staat was, waren tusschen 士 
500 en 750 Sumatra's Noord- en Oost- 
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kust waarschijnlijk tusschenstations voor het Maha- 
janistisch Boeddhisme, dat na 778 zyn bloeitijd had op 
Java. Toen kwamen de Arabieren, en met hen via Malabar 
do Islam, voor wollcs propaganda Atj8h's Noordoostkust 
in later eeuwen weer als tusschen- station zou 
dieneh.Door Arabieren vinden wc Noord- Sumatra 
tusschcn 846 en 950 achtereenvolgcns be- titeld als Rami, 
Al Ramni,Alrami, Lamari of Lameri. Het leverde op: 
rhinocerossen, bamboe, sapan-hout en menscheneters. De 
Arabische geograaf Edrisi maakt ±1154 weer gewag van 
al-Rami, en de Pers Qazwini ± 1270 van Ramni. In 1292 
bezochtMarco Polo op weg van Peking naar Perzie de 
„koninkrijken,> Ferlec (= Peureula*-), Basma (=Pasc), 
Samara (= Samoedra), Dagroian (= Nago? = Pidie?), 
,,Lambri” (= Groot- Atjeh) en Fansur (= Baroes). Peureul
寸 werd druk bezocht door Saraceensche kooplui, die er 
het volk tot den Islam hadden bekeerd. Van het 
Mohamme- danisme te Pasd en Samoedra rept Polo niet. 
Toch regeerde daar Soeltan al Malik Saleh, gehuwd met 
de Peureulaftsche soeltansdochterPoetroe Ganggang. 
Blijkens zijn kennelijk uit Cambay geimporteerden 
grafsteen stierf hij in 1297. Zijn zoon Soeltan Moe- 
hammad, evenals diens naaste opvolgers den tit el 
voerend „Malik al Thahir", volgde hem op. In 1310 noemt 
de Pers Rasjidoeddin, behalve Pcureulap en Djawa 
(Samoedra), voor het eerst ook Aroe en Tamiang als 
belangrijke plaatsen op „het zeer groote eiland Lamocri". 
Het volk placht er zich le tatoueeren. Fra Odorigo van 
Pordenone consta- teerde 士  1323 in Lamori 
naaktloopen, wederzijd- sche polygamie (matriarchaat?) 
als op het eiland Pagai ter Westkust, kannibalisme,. 
communaal <rrondbezit, goud, kamfer, aloehout, rijst, 
graan en kooplui uit verre landen. Lamori oorloogdc veel 
met het Zuidelijker gelegen “Sumoltra", waar de men- 
schen zich tatoueerden. Soeltan Moehammad van 
Samoedra stierf den 9en November 1326. Hem volgde op 
zijn zoon Soeltan Ahmad, die vermoede- lijk nog 
regeerde, tocn de Mauretanier Ibn Battoetah op reis naar 
China in 1345 aankwam in de haven Sarha op 4 mijl 
afstands van het met houten wallen en torens versterkte 
Soematra of Samatrah. Deze verhaalt dat men er had 
tinnen munt on oorspron- kclijk Chincesch baargoud. 
Men droeg er vcel zijde, at cr rijst.dronk er cen soort bier, 
en kauwdo cr 81 nh; on in de lusttuincn met houten 
schuttingen stonden houten huizen metdikke Pegocschc 
tapijten en barnboc rustbedden met kussens. Nabij het 
soel- tanspalcift staken lansen in den grond, waar ruiters 
mocsten afstijgcn. Do Hoeltan reed op cen olifant en hield 
gezadclde Htatiepaarden. Dat alles wijst op 
Mohamniedaansch, Chinccsch cn Voor-Indiach verkeer. 
De soeltan voerde oorlog togon naburigo ongeloovigen. 
Ook tegen het Hindocrijk Moeldjawa (=Minangkabau ?) 
met haven- en hofstad Qakola (=An kola = Siboga?). Eind 
1346 kwam Ibn Battoetah tc Samoedra tcrug met een to 
Ch'iinchou aange- (roffen jonk van den soeltan. Kort 
nadien had plaats het huwclijk van des socltans zoon cn 
het uitroepen van dien zoon tot des socltans opvolger. Die 
op- volgcr moot gcwcest zijn Soeltan Zain al Abidin, 
ondcr wicn Samoedra moest bukken voor Ma- djapahit 
(士 1350). In 1365 noemt hot Javaanscho dichtwerk 
Nagarakertagama o. m. Aroe, Tamiang, Peureula*-, 
Samoedra, Lamoeri, Barat (= Daja?) en Baroes, als 
erkennende hot oppergezag van den Vorst van 
Madjapahit Hajam Woeroek. In 140G, 1415 en 1431 
werd Samoedra bezocht door den Chineeschen gezant 
Chcng-Ho. Zijn tolk- secretarissen, eerst Ma Hoean, later 
Fei Hsin, beiden 

Mohammedanen, vertelden van wat zij zagen. In 
1416 Ma Hoean: Aroe, Samoedra, Nago, Litai en 
Lam poll waren good Mohammedaansch, evenals het 
pas gestichte Malaka. In Samoedra groeido peper 
in op de berghellingen aangclegde tuinen. Men haal- 
de jaarlijks tweo rijstoogsten binnen van droge vel- 
den. Ook teelde men den zijdeworm. Verder runde- 
ren, zwarte geiten en pluimvee. Als ruilmiddel dien- 
den gouden dinars en inheemsche tinnen munt. Met 
Nago (= Pidie) was men geregeld in oorlog. Dit be- 
stond enkel uit een bergdorp. De menschen tatou- 
eerden er zich (“bloemgezichten"). Litai erkende 
Samoedra^ opperhoogheid. Te Lampoli (= Lambri) 
woonde de vorst in een huis op hooge zware palen, 
waaronder koeien, geiten enz. huisden. Men vond 
er koperen munt, reukhout en akar bahar. Fei Hsin 
noemde in 1436 Aroe, Tamiang, Samoedra en Nago. 
Het laatste had sin ds Ma Hoean zich blijkbaar flink 
ontwikkeld. Uit de annalen der jMing-dynastie blijkt, 
dat er te Aroe in 1411 een “soeltan" Hoesein re- 
geerde, en Groot-Atjdh het in 1412 nog met een 
„Maharadjan deed, Het politick verkeer met China 
eindigde omstreeks 1435. 

Anno 1432 noemde Nicolo de' Conti voor het eerst 
ganach Sumatra,,T&probane"of in „inlandsche taaF *: 
„Sjamoeteran, en de plaats Samoedra heette hij 
,,de aanzienlijke stad, de wijdluftige stapelplaats 
van dat eiland". Samoedra beleefde zijn laatste 
jaren, toen 一 of omdat —r in 1509 de Portugeezen 
opdaagden en in!511Malaka veroverdenen bezetten. 
Pidie dat inmiddels een peperland was geworden, 
werd met Pasd en Aroe onmiddellijk opgemerkt. 
Lamocri of Atjeh schijnbaar niet; wat Atjeh ten 
goede kwam: de Oostersche handelaren, die do mo- 
nopoliseerende Portugeezen uit den weg gingen, 
zochten Atj3h cn brachtendaar rijkdom en welvaart. 
Zoo naderde de tijd, waarop Atjeh zich op Noord- 
Sumatra aan het hoofd ging stellen, en er tus- 
schen do verschillende streken een band zou ont- 
staan, welke tot nu toe nog steeds had ontbroken. 

Omtrent de eerste vorsten van Atjeh hebben de jongste 
onderzoekingenvan Dr.Hoesein Djajadining- rat en den 
Heer J. P. Moquette nieuw licht ver- schaft, ook door de 
onteijfering der inscripties op een aantal teruggevonden 
grafsteenen. Op het eind der 15o eeuw regeordo in Groot-
Atjeh — Vide genealogisch overzicht — een Radja 'Inajat 
Sjah (1), zoon van Abdallah Almalik Almoebin, Jen 
zetelend te Dar al Kamal. Hij had 2 zoons: S. Sala- thin 
Ala ad-din Ri'ajat Sjah, vorst van Daja, overled en 7/7 
913 H = 12/11 1508 A. D. (graf aan de verzande Koeala 
Daja), en S. Moethaffar Sjah (2), dio op Groot-Atjdh zijn 
vader verving, doch ver- moedelijk door den vorst van 
Pidie verdreven, in 1497 stierf cn werd begraven te Biloej 
in de IX Mockims. Bij do komst der Portugeezen heette 
Atjdh dan ook een vazalstaat van Pidie, bestuurd door den 
stadhouder Sjamsoo Sjah (3) bin Moenaw- war Sjah 
(zetcl te [Ma]Kocta Alam)die in 1531 stierf, (graf te 
Koeta Alam „Kocboe PoteuMoureuhom"), lang na zijn 
gedwongen abdicatie ten behoeve van zijn zoon, den 
lateron S. Ali Moeghajat Sjah (4). Van 1520 op 1524 
veroverde deze, aanvankelijk hulp van zyn brooder Radja 
Ibrahim, dio daarbij op 30 Nov. 1523 kwam te sneuvelen, 
achtereenvql- gens Daja, Pidie en Pase, en missebien 
tydelijk ook nog Aroe. Zoo werd hij de eerste aoeltan van 
een grooter Atjdh. Ook tegen de Portugeezen streed h|j 
met succcs: in 1521 sloeg hij den aanval van een vloot 
onder de Brito af, waarbij veel geschut word 
buitgomaakt, dat to pas kwam tegen Pidie. Op een 
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tot hulp van Pidie gelokte vloot werden ook voor- deelen 
behaald, en in 1524 verdreof hij de Portu- geezen uit 
Pasd, waar zij Binds 1521 eon fort bezaten. In 1528 werd 
de Sousa, benoemd gouvemeur der Molukken, op reis 
daarheen door storm genoopt een Atj^hsche haven 
binnen to loopen. Volgdo een ge- vecht, waarbij do 
Portugeezen meerendeels sneu- velden en de rest werd 
gevangen genomen. Door den soeltan aangeknoopte 
vredesonderhandelingen be- werkten, dat do Portugeezen 
hun in vereeniging inet Aroe begonnen 
krijgstoerustingen staakten -en afgevaardigden zonden, 
die, schittcrond ontvangen, op hun terugreis werden 
gedood. Een nieuw gezant- echap stevende met een rijk 
beladen schip Atjeh- waarts. Het schip werd buitgemaakt 
en alle vroeger en thans gevangen Portugeezen gedood. 
Op 7 Augustus 1530 gestorven (graf i/d voormalige 
„dalamn te Koetaradja) werd 4 opgevolgd door zijn zoon 
S. Salah ad-din (5), die vd6r of in 1539 werd verdron- 
gen door zijn broeder S. 'Ala'ad-din Ri'ajat Sjah al 
Kahhar (6). Een paar in 1537 ondemomen aanvallen op 
Malaka richtten niets uit. Nr. 6 beoorloogde in 1539 de 
Bataks om hen te islamiseeren, en tastte Aroe aan, 
doodde deszelfs vorst, maar moest het ontruimen voor 
Djohore (士 1540). In 1547 trok hij tegen Malaka op, 
zonder succes. In 1564 veinsde hij naar Patani te gaan, 
dock overviel plotseling Djohore, welks soeltan met 
gezin hij meevoerde naar Atjeh, waar die soeltan werd 
gedood. Te Aroe plaat- ete hij toen aan het hoofd zijn 
oudsten zoon. Deze Bneuvelde in 1568 tijdens het 
vruchteloos beleg door zijn vader van Malaka. Het jaar 
1569 of 1570 «gaf een voor de Atjehers slecht 
verloopend zeegevecht tegen de Portugeezen. Gestorven 
den 28on September 1571, leeft „Meureuhom Kaha" 
(posthume naam) in de volksherinnering voort als de 
organi- sator van hetsoekee- of kaomwezen, en als de 
vorst die relaties onderhield met Turkije, van waar hij in 
de kanonnengieterij bedreven ambachtslieden kreeg 
toegestuurd. Hem volgde op zijn zoon S. Hoesein 5Ali 
Ri'ajat Sjah (7), onder wien Malaka in 1573 en 1575 
tevergeefs werd belegerd. S. Hoesein stierf 8 Juni 1579 
en werd nominaal opgevolgd door zijn zoontje Soeltan 
Moeda (8), een zuigeling die weldra stierf. Volgde S. Sri 
Alam (9), v66rdien Radja Priam an, een broeder van 7; 
werd al gauw vermoord. Volgde Zainoel Abidin, anders 
gezegd Radja Djainal (10), een zoon van den in 1568 
voor Malaka gesneuvelden vorstcntelg. Was een 
wrecdaard, werd den 5den October 1579 gedood. Volgde 
S. Ala' ad-din Mansoer Sjah (11), zoon van S. Ahmad van 
Pera', alzoo cen vreemdeling. Bij een Atjehsche invasie 
in Pera11, was de weduwe van S. Ahmad met haar gezin 
naar Atjeh gevoerd. Haar zoon Mansoer huwde daar een 
soeltansweduwc of ander hoog lid der vorstelijke familie 
en werd zoo soeltan. Hij ijverde voor den Islam en trok 
veel oelama’B. In 1582 zond hij een vloot tegen Djohore, 
die onderweg Malaka aanviel, zonder succes. Nieu- we 
plannen tegen de Portugeezen bleven onuitge- voerd, 
doordien Mansoer Sjah in 1585 of 1586 werd vermoord, 
achterlatende een uit het huwelijk zijner dochter met 
Djohore's vorst S. Abdaldjalil Sjah ge- boren 
kleinzoontje Radja Asjem. De rijksgrooten waren het 
oneens over de keuzo van een nieuwen vorst. Eenigen 
kozen een Indrapoeraschen prins mot Atjdhsche 
voretelijke relaties: S. Boejoeng of S. Ali Ri'ajat Sjah bin 
S. Moenawwar Sjah (12). Deze werd gedood 28 Juni 
1589, (begraven bij G. Pand6). Kwam aan de regee.ring 
de bejaarde S. Al'ad-din Ri'ajat Sjali. (13), kloinzopn van 
2. Hij doodde den kleinzoon 

van 11, als wions beschermer hy tot nu toe was op- 
gotreden, vermoedelijk om zijn positie togenover 12 te 
versterken. Daardoor geraakte Atjdh opniouw in. oorlog 
met Djohore. Sommigen schrij ven hem ook toe den 
moord op 11, bij wien hij als dapper zeeman in hoog 
aanzion stond. Aroe koos de zijde van Djohore, wat 
expedities ten gevolgo had, waarbij's vor- sten 
schoonzoon Mansoer Sjah, neef (broerszoon) van 7 en 9, 
en vader van den lateren S. Iskandar Moeda, het leven 
liet. Tijdens zijn regeering ge- scliiedden de eerste Oost-
Indie-reizen van Hollanders, Franschen en Engelschen, 
In den a an vang troffen zij het slecht, dat er sinds 1587 
vrede heersch- te tusschen AtjBh en de Portugeezen. Zoo 
Comelis de Houtman, die op 24 Juni 1599 met twee 
Zeeuw- sche schepen ter reede van Atjeh kwam. Eerst 
ging alles goed, en vorbond men zich zelfs aan een Atjeh-
sche expeditie tegen Djohoro deel te nemen, toen op 
aanstoken der Portugeezen den llden September do 
schepen werden overvallen. Cornells de Houtman en tai 
van anderen sneofden, en zijn broeder Frede- rik en 27 
man geraakten in Atjehsche gevangon- schap. In Juni 
1600 kwam J. Wilckens met vier schepen voor Atjeh. 
Van een plan aan land te gaan, waar te zijner plechtige 
ontvangst aanstalten. waren gemaakt, zag hij plotseling 
af. Hij loste eenige scho- ten en ging onder zeil. 
Vermoedelijk had hij gemerkt van plannen om hem te 
overvallen. Op 21 November 1600 kwam P. Van Caerden 
met twee schepen. Hij werd feestelijk ontvangen en kreeg 
verlof om handel to drijven. Twee gevangenen werden 
hem uitgele- verd, de andoren zouden volgen maar 
kwamen niet. Vluchtende wisten zij echter Van Caerden 
te berei- ken, wien zij waarschuwden voor plannen van 
den soeltan. Toch ging De Houtman in hot belang van de 
peperlevering, waarop reeds voorschotten. waren 
verstrekt, terug aan land, waar hij word gebonden en 
„gelijck men een verwesen man ter galge loyt" naar Pidie 
teruggovoerd, Verraad speurende, lichtte Van Caerden 
op 12 Januari 1601 do pej)er uit allo schepen, die in do 
haven lagen, onder mededeeling aan den soeltan, dat hij 
zoo deed om cen waarborg te krijgen voor de 
voorgeschoten gcldcn en achter- gebleven goederen. 
Door de Atjdhers beschoten, stak Van Caerden cen 
Portugeosch on con paar an dore schepen in brand, en na 
eenige vruchteloozc onder- handelingen om De Houtman 
uitgelevcrd te krijgon, voer hij weg. Medio Juni 1G01 
vreosde de soeltan, dat de Portugeezen en Djohore tegen 
hem sanicn- spandon. Dat viel wcliswaar mee, jnaar den 
J 9cn jaagde een Portugeesch fust een Arabisch schip na 
tor reede van Atjeh, wat den Atjehers aanlciding gaf het 
fust to beschieten en to nomen. Ook had de Portugees 
wantrouwon gewekt door tc vragen te Atjeh cen fort te 
mogen bozotten. Zu Iks verklaart meo do guiistigo 
ontvangst, oind Augustus, van een ZeeuwscJi eskader 
van 4 schepen onder le Roy en Bicker. Een factory word 
toegestaan, de Houtman vrijgelaten, en een gczantschap 
ging naar Prins Maurits. Eind 1601 kwam Jan Grenier 
van Amsterdam peper laden; in 1G02 verschcnen een 
Engolsch eskader onder Lancaster, een Fransch schip uit 
Saint-Malo, on schepen onder Joris van Spilberghe van 
Middelburg. Die aanloop van Westerlingei), dio alien 
66n lijn trokkon tegen denj?ortugees, deed diens gezag 
geen goed. De verovering door Lancaster en Spilberghe 
van een Portugeesch galjoen bewoog den soeltan zelfs 
een psalm van David te zingen! Begin 1603 kwamen er 
schepen van hot eskader van adrni- raal Wybrand van 
Waerwyck en vice aduiiraal Sebald de Weert, 
uitgezonden door de in 1602 opge- 
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richto V.O.I.C., on in December 1604 bracht Steven van 
der Haghen het rostcerond lid van hetAtjdhsch 
gezantschap, — zijn makkor was in Holland over- Icden, 
— in AtjAh terug. De oudo sooltan bleek vor- ■drongen 
door zijn zoon S- Moedd, thaus 8. Ali Ri'ajat Sjah (14). 
Dions breeder S. Hoesein bostuur- de Pidie, v66rdien 
Pasd. Uit het liuwelijk hunner zuster met den in Aroe 
gesnouvclden Mansoer was 士 1590 geboren Pcrkasa 
Alam, die wogens opstan- digheid gevangen zat, toen in 
Juni 1606 De Castro in Atjeh landde en de stad aantastte. 
Vrijgelaten vocht Perkasa Alam hard mee tegen de 
ongeloovigen. De- zen werden afgeslagen, en's prinsen 
aanzien steeg. Daartoo werkte mee zekere kwistigheid 
met geld tegenover de orangk&ja's. Toen de eoeltan op 4 
April 1607 plotseling ovorleed, gelukte het zijn neef dan 
ook, middels geld, beloften cn dreigementen, zich nog 
denzelfden dag tot vorst te doen uitroepen. S. Hoeseiii van 
Pidie, die den volgenden dag te Atjdh kwam, 
werdjgegrepen en later omgebracht (graf to Oelee 
Loeeng). Met Perkasa Alam, Maharadja Darma Wangsa 
Toen Pangkat of S. Iskandar Moeda (15) braken 
gloricrijke dagen voor Atjeh aan. In 1612 werd Deli of 
Aroe veroverd, in Juni 1613 de stad Djohore verwoesten 
S. Ala'ad-din Ri'ajat Sjah en dicns neef en rechterhand 
Radja Abd allah of Radja Sabrang gevankelijk naar Atjdh 
gevoerd. Te- ruggestuurd onderliandelde soeltan Ala*ad-
din met de Portugeczen, waarop Iskandar weer een vloot 
tegen hem uitzond. Hij werd gevat en later op Atjeh 
gedood. Op haar thuisreis ontmoette de Atjehsche vloot 
de Portugeezen onder Miranda en Mendonqa. Dozen 
werden. afgeslagen en zwaar gehavend. In 1618 werd 
Pahang onderworpen, in 1619 Kedah, en eindelijk Pcrafr. 
In 1624 werd Indragiri aangevallen. Ook Djambi 
verwachtte een invasie, en do 0. I. C. vreesde al 
tusschenbcide te moeten treden, maar dat h(>Gfdo niet. In 
1629 belegerdo Atjdh's jja^samana11 n)ct cen 20.000 man 
sterke krijgsmacht het Portu- geesche Malaka. Dit krecg 
hulp van Djohore en ]/atani, cn de Atj 也 hers leden cen 
zwaren nederlaag. In J635 werd rebelsch Pahang wcer ten 
onder ge- bracht. 

Vond de Atjehsche gezag^uitoefening terWestkust van 
Sumatra haar oorsprong in don strijd van Sain oedra logon 
Moeldjawa ? Of legde S. Ali Moegha- jat Sjah na de 
vorovering van IJaja in 1520 daarvan den grondKlag? Of 
moot het 士 1730 to Padang gc- bocktUaafde verhaal 
worden geloofd, dat de vorst van Minangkabau al do 
zecstranden of benedenlan- den, van Atjeh tot Mandjooto, 
als couwige en erfe- lijkc bezitting, zou hebben 
opgedragon aan den ko- ning van Atjeh, ala zoen voor do 
vorwaarlooziug van dicns dochter, waarmco hij was 
gehuwd ? Zeker is, dftt 士 1575 te Priaman eon S. 
Moeghal verbleef, ecu zoon cn stadliouder van 
„Mourouhdm Kaha", en dat Couto in 1581 den vorst van 
AtjBh noemt „hcer over 't geheele oiland Sumatra**. De 
kust- streken althans waren toon wol mcerondeols aan 
hem fichutplichtig. Begin 1602 vornam Grenier te Tikoe, 
dat op do kustplaataon allcen aan Javanen. peper mocht 
worden verkocht, maar vreemdelingon tc Atjeh moesten 
ter markt gaan. Ovortroding scheon echtcr gcmakkelijk 
on voordeelig, on de O.I.C. maakte or zich trouw aa.n 
schuldig, waardoor haar hand el met Atjdh vormindordo. 
Iskandar nu tracht- tc het oude profijt to herwinnon, 
vanwaar klachton van Cpmpagnieszijdo als in 1628: „Do 
tiden veran- dcron. Daer mon op vorachoydon plaotson 
voor do- sen liber en vry sondor mollostatie plach to 
hando- len, heeft don Adtohynder nu do gantsche 
Westcust 

•van Sumatra soo besedt onde d'inwoonderen in suclkcn 
vreese gcbrocht, dat aen de scheeppen niedt durvon 
handelen,>； en in 1633 wordt gemeld dat de ,,Cooninck 
van Atchijn" had verboden op an- dcre plaatsen dan Tikoe, 
Priaman en Indrapoera peper aan Hollanders of 
Engelschen te verkoopen. Dat popermonopolie maakte 
Atjdh zeer rijk en le- verde Iskandar Moeda de middelen 
voor zijn ge- weldige krijgsondcmemingcn, welko echter 
de man- nelijke bevolking sterk deden minderen. Veertien 
dagen nadat hij zijn eenigen zoon had laten dooden stierf 
Iskandar Moeda op 27 December 1636. Zijn posthume 
naam is Meukoota Alam. 

Hem volgdo op zijn schoonzoon Iskandar Tiiani' 
Ala*Ad-din Moeghajat Sjah (16), zoon van Pahang's vorst 
Ahmad Sjah, die in 1618 naar Atjeh was gevoerd. In 1639 
ontving hij allerminzaamst's Compa- gnie's Commissaris 
Croock, die verateld stond van de ten hove aanschouwde 
weelde. 

Sinds in 1511 de Portugeezen Malaka hadden be- zet, 
kregen zij die commercieel, politick en strate- gisch wel 
gelegen post te verdedigen tegen: 1. Djohore, dat zyn oude 
hoofdstad wilde herwinnen, 2. Javaansche vorsten, die uit 
godsdienstzin gaarne vochten tegen de ongeloovigen, 3. 
Atjdh, waarheen do door den Portugees verdrongen 
Inlandsche groot- handel zich had verplaatst, dat zelf 
staatkundige belangen had op het schiereiland, en dat als 
Moham- medaansche staat uitteraard geneigd was de 
Portugeezen te bevechten, 4. do O. I. C., die haar Portu- 
geeschen concurrent diens station tusschen Goa in Voor-
Indie en zijn markton in Oost-Azie wilde ont- nemen. 
Gelukkig voor do Portugeezen, waren Djo- hore en Atjeh 
verro van eensgezind: Had men Djohore tot vijand, dan 
kreeg men Atjdh tot vriend, en sloeg Atjeh het belcg voor 
Malaka, dan trad Djohore op als redder in den nood. 
Iskandar Thani riop do hulp der Compagnie in tegen 
Malaka, waarop Van Deutecom daarover ging 
onderhande- len. Toen Djohore Pahang veroverde, stelde 
A- tjeh echter den eisch, dat do O. I. C. met Djohore zou 
breken. Deed zij dat niot, dan kon Atjeh niet met haar 
samenwerken. De veroveriiig van Malaka in Januari 1G41 
door Minne Willomsz. Kaartekoe en Johannes Lamotius 
geschiedde dan ook niet met stoun van Atjeh, wel van 
Djohore. 

Iskandar Thani stiorf kinderloos 15 Februari 1641. 
Posthume naam: Mourouhom Dar as-salam. En nu volgdo 
een zostigjarig tijdvak van vrouwen- regeering. De 
weduwe van Iskandar Thani, Iskandar Mocda‘8 dochter, 
werd na een driedaagsch ge- harrowar tot vorstin 
uitgoroopon als 8. Tadj Al- 'alam Safiat ad-din Sjah (17). 
Do rijksgrooten kregen nu meer invlood. Zij waakten 
augstvallig tegen eon echtverbintenis van huu soeltano 
met Djohore's vorst. Wat Djohore wel verkrecg was 
vrijstelling van vroeger steeds geeischt huldcbctoon. 
Atjdh verzwak- to. on ging langzaain afbrokkelon. Op 
Malaka werd Pahang en al het ovorige prijsgegovou, 
behalve het tinland Pera*-. Do voordeolen van deu 
tinhandel eischto do O. I. C. oohter voor zich op. Volgden 
Qn『 aangenaamhcdeu, culmineorend in een moord op de 
Hollanders te Peraft in 1G51. Na horhaald© bldk- kades 
beloofdo Atjdh bij verdrag van 1659 aan de O. I. C. do 
helft van het tin van Pera*-, den allecn- handel in de 
Atjdhscho havona, en een kantoor te Padang. Do 
toezogging van alleenhandol, voor wat- betroft do 
Wostkust ook in 1637 al geda&n, werd ochter niot 
gehouden. Toon dan ook do Westkust, de vorzwakking 
van Atjdh bcmerkend, aanraking zocht mot de 
Compagnie, ging dozo daar - op iii, 
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-vooral ook met het oog op den goudhandel. Zoo oe- 
fende men in 1662/63 „secreto besoignes” om de 
Sumatraansche landsgrooten “van do croone van Atchin 
tot de bescherming van de Compagnie to trecken". In 
1663 sloot men met een aantal ontevre- denen het 
geheimo zoogen. „Painansche Tractaat", en in October 
1664 verscheen Jacob Couw met 300 man voor 
Indrapoera, en verdreef do Atjdhers van daar Noord op 
tot Tikoe toe. Atjdh werd tevens ge- blokkeerd en 
gedwongen tot nieuwe contracten. De Maleiers verkozen 
echter veelal Atjdh*s „ondragelijk jock” boven de 
“bescherming” der Compagnie, on zoo duurde het 
geruimen tijd, voor het AtjAhsche element van de kust 
was vcrdwenen. Ook Deli viel in 1669 af, en toen Tadj 
al^alam den 23en Oct. 1675 overfeed, bepaalde Atjeh 
zich weer tot enkel Noord Sumatra. De rgksgrooten 
kozen weer een vorstin: Sri Soeltan Noeral-^IamNakiat 
ad-din Sjah(18) van ons onbekendo fherkomst. Haar 
schrijven de kronieken toe de verdeeling van Atjeh in de 
drie sagi's der XXII, XXVI en XXV Moekims, wat wel 
zoo zal moeten worden verstaan, dat in haar tijd men wist 
bepaald te krijgen, dat voortaan elke troons^dsse- ling 
zou geschieden volgens de beslissing van de hoofden der 
lang voordien reeds bestaande drie sagi's. Tijdens hare 
regeering vemielde een hevige brand de door Iskandar 
Moeda gebouwde moskeo „Beit arrahman” alsook het 
paleis met inhoud van schatten en rijkssierraden. De 
vorstin overleed den 23en Januari 1678. Weer werd een 
vorstin gekozen: S. *Inajat Sjah Zakiat ad-din Sjah (19), 
ook weer van ons onbekende afkomst. Haar bezocht in 
1683 een gezantschap van den Sjerief van Mekka, dat bij 
den Groot-Mogol Aurangzeb voor wien het eigenlijk 
bestemd was,.geen toegang had kunnen krijgen. Ook 
ontving zij in 1684 een Engelsch gezantschap uit Madras, 
doch wees af het verzoek een versterkte factory te mogen 
vestigen. Pogingen om Siam's hulp te krijgen tegen de 
Hollanders ter Westkust faalden. Na haar dood op 3 
October 1688 werd weer een vorstin gekozen: 8. Kamalat 
Sjah (20), maar ditmaal niet zonder protest van hen, die 
een man- nelijken soeltan wenschten. Hun partij won het 
ten elotte. In October 1699 werd de vorstin afgezet en 
vervangen door S. Badr al-'alam Sjarif Hasjim Djamal 
ad-din (21) van Arabischen bloede. Reeds in 1702 was 
hij genoodzaakt af te treden. Zijn opvol- ger was een neef 
van 20: S. Perkasa Alam Sjarif Lamtoei ibn Sjarif 
Ibrahim (22), eveneens van Arabische afkomst. In Juni 
1703 werd hij verdron- gen door S. Djamal al-alam Badr 
al-moenir (23), zoon van 21. Onder hem viel in ] 705 
Batoe Bara af. In 1726 zag hij zich door een algemeenen 
opstand gedwongen te vluchten. Zijn opvolger was S. 
Djauhar al-alam Ama'ad-din Sjah (24), maharadja van 
kampong Pahang, die reeds 20 dagen na zijn uitroeping 
stierf. Volgde 8. Sjam al-alara of Wandi Tebing (25), 
neef van 23, diena een paar woken werd afgezet. Tot 
soeltan uitgeroepen werd nu de Boegi- nees Maharadja 
Leia Melajoe, stadbewaarder van 23, die begin Pebruari 
1727 de regeering aanvaardde ale S/AIaW-din Ahmad 
Sjah (26). Hij stierf medio 1735 en werd opgevolgd door 
zijn oudsten zoon P8teu Oeefr als: S. •Ala'ad.din Djohan 
Sjah (27). De Btrijd van zijn jongeren broeder Potjoet 
Moe- hammad tegen 23, die poogde zijn verloren troon 
te herwinnen, is het onderwerp van de „Hikajat Pdtjoet 
Moehammad", een bekend dichtwerk. No. 27 stierf einde 
Augustus 1760 en werd opgevolgd door zijn zoon 
Toeankoe Radja of Pdtjoet Banta als S. Mabmoed Sjah 
(28). In 1764 mocst hij wijken 

voor ecn S. Badr ad-din Djohan Sjah (28-a), dio echter in 
Augustus 1765 werd gedood, \yaama 28 werd hersteld. In 
April 1773 moest hij wijken voor de lieden der XXII 
Moekim. Hij slaagde er echter in den door dozen op den 
troon geplaatstcn Radja Ocdahna Leia of S. Socleiman 
Sjah (28-b) to ver- drijven, en blecf sinds dien a an de 
regeeriiig tot aan zijn dood in Juni 1781. Zijn oudste zoon 
Toeankoe Moeliammad of Toeankoe Radja verving hem 
als S. Ala'ad-din Moehammad Sjah (29). Op ecn door den 
Gouvemeur van Bengalen Wan?en Hastings gedane 
poging tot toenadering schreef hij in 1786 een zeer 
onbeleefden brief. Dat jaar meende Captain Fr. laght： 
„Om daar" (op Atjdh) „een vesti- ging to stichten, die 
veiligheid en voordeel belooft, zou een macht noodig zijn, 
voldoende om alle hoofden te onderwerpen." Light zag 
meer heil in een ves- tiging op Poeloe Pinang (Prince of 
Wales-island), die, dat jaar tot stand gebracht, snel 
opbloeide en in 1805 reeds tot gouvemement werd 
verheven. No. 29 stierf Februari 1795.̂ Hem volgde op 
zijn onmon- dige zoon Hoesein als S. Ala*ad-din Djauhar 
al-alam Sjah (30), onder voogdij van zijn moeder en zijn 
oom .Toeankoe Radja Oedahna Leia (28-b ?), kinderen 
van 28-a. Eerst in 1802 aanvaardde 30 zelf de regeering. 
Zijn oom wenschto echter baas te blijven, rebelleerde, en 
werd gedood. Terwijl 30 naar do Westkust was tot 
tuchtiging van onwillige „was6,>- schuldigen, werd hij 
vervallen verklaard, als zijnde te weinig Mohammedaan 
en Atjeher en te veel En- gelschman. Den IGden 
Noveipber 1815 aanvaardde de regeering S. Sjarif Saif al-
alam (30-a), zoon van een rijk Pinangsch koopman, door 
wien de oe!6e- balangs der drie sagi's zich good deden 
betalen. Nochtans geraakte Saif niet vast in den zadol. In 
den strijd tusschen Djauhar en Saif kwam het Engelsch 
bestuur tusschen bcide. Kapitein Coombs toog in 1817 
naar Atjeh, achtte de zaak van Djauhar hopeloos en 
rapporteerde ten gunste van Saif. In〕8】8 bezocht hij Atjeh 
opnieuw, nu samen met Raffles. Erkend en gesteund 
werden thans de aan- spraken van Djauhar, met wicn 22 
April J8J9 cen tractaat werd gesloten, behelzende in 
hoofdzaak: le. eeuwige vi-iendschap cn belofte elkaars 
vjjanden niet te helpen; 2c. Engelschc hulp om Saif tc 
verdrijvcn; 3e waarborg van vrijen hand el der 
Engelschen)nct vaststelling dcr to heffen rechten en 
uitsluiting van dk monopolie; 4c. toelating en 
bescherming desge- wenscht van een Britsch agent; 5e. 
verzekerdo han- delsgcmceiischap met de havens van 
Atjeh en Lh6ft Scumawd, wanneer die met andore door 
blok- kade als anderszins mocht worden verstoord, onder 
beding, dat geen contrabande-import zou plaats hebben; 
6c. de soeltan beloofdc „to exclude the subjects of every 
other European power, and likewise all Americans, from 
a fixed habitation or residence in his domhiionB’’，en 
„not to enter into any negotiation, or to conclude any 
treaty, with any power, prince or potentate whatsoever, 
unless with the knowledge and consent of the British 
Govern- ment"; 7e. niot toelating tot vestiging van eenig 
Britfich onderdaan, indien de Britscho agent daarte- gen 
bezwaren oppert; 8e. veretrekking aan den soel- tan van 
wapenen en munitie en 50.000 Spaanscho dollars als „a 
temporary loan, to ue repaid by Hia Highness at His 
earliest convenience"; 9e. ratifica- tie door den Gouv. 
Gen. binnen 6 maanden van het verdrag, dat zou worden 
gorekend onmiddellijk van kracht te zijn. Kort nadien liet 
Saif zich troosten met een jaargeld van 6000 dollars. Zoo 
raakte Djauhar zyn mededinger kwijt, maar Pol6m, hoofd 
der 
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XXII Moekim en feitelijk ook van Groot-Atjeh, wcnschto 
Djauhar niet te erkennen. Onmachtig zich ter hoofdplaats 
te handhaven, moest deze zich bij wijlen terugtrekken 
naar Pidie. Hot verdrag bleef „a dead letter". Djauhar 
overleed 1 December 1823. 

Op hem volgdcn nog: zijn zoon Moehammad Sjah 
(31), 1823 一 1836; diens zoon Soeleman Ali Iskandai' 
Sjah (32), 1836—1857; Ibrahim (of Ah Alaidin) Mansoer 
Sjah (33), zoon van 30, 1857— 1870; S. Mahinocd Sjah 
(34), zoon van 32, 1870— 1873; en ten slotte Toeankoe 
Moehamat Dawot (35), kleinzoon van 33. 

Ingcvolge de Londensche conventie van 13 Aug. 1814 
gaf Engoland terug: het deel van Compagnie's 
nalatenschap, dat Holland op 1 Jan. 1803 nog had bezeten, 
minus de Kaap en eenige West-Indische eilanden. Zoo op 
Sumatra o.m. Padang en Palem- ba.ng； maar Natal en 
Benkoelen bleven Engelsch. 

Raffles werkte de tcnuitvoerlogging tegen, on zijn 
Hollander-haat leidde in Straat Ma- laka tot de bezotting 
van Singapore en tot het verm eld c Atjdh-tractaat. 
Gevoeld werd de bchoefte aan nadere regeling, maar de 
opbloei van Singapore, welks bezettihg niet viel recht te 
praten, minderde het verlangen daamaar aan Britsche 
zijde. Eerst nadat men onzerzijds had laten doorscheme- 
re n zijn aanspraken op Singapore te willcn opgeven, 
voncl men den overbuur bereid. Den 17en Maart 1824 
werd gesloten het Londcnsch tractaat, waarbij, tegen 
afstand van alle etablissementen op het vasteland van 
Indie en van alle aanspraken op Singapore, 'xcderland 
zich zag toebedeeld alle Engelsche bo- zittingen op 
Sumatra, onder toezegging, dat daar "cen Bi'itscho 
kantoren meer opgericht of tracta- ；cn gesloten zouden 
worden. Bij explicatieve nota 、 .v<， rd echter van 
Nederlandsche zijde, geheelinstrijd .net den geest van het 
contract, ontkend „any de* .-ign to aim at political 
supremacy". En ten aan- zien van Atjeh boloofden onzo 
diplomaten, dat hun Gouvcrnement ,,8‘appliquera sans 
delai a r6gu- lariscrses rupports avec Acheen, de maniere 
que cot Etat, sans rien pc rd re de son independance, offre 
： .u navigateur et au commerQant cotte constanto 
•■enritc, qui scnible nc pouvoir y etro 6tablio quo ".i.r 
rcxcrcicc modcr6 d^ne influence Europeennen! A!«»l zoo 
icts ware to houden! Van Engelsche zijde 

l>>oMc men. do Atj6h-ovcrcenkomst van 1819 
■/.(><> .̂ poedig mogelijk tc veranderen in „a mere com- 
H>cr<-ial arrangement". Men verzuimde zulka ech- l<：
r, en zoo kreeg Atjdh niet to hooren, hoo er tus- schcn 
Engeland en Nederland een rcgeling was go- t roffen, 
waarin het ten nauwstc was botrokken. 

Do volgcndo jaron zijn vol conflicten, gevolgon van 
onzo oxpansic langs Sumatra^ Wcstkust, waar tijdcns het 
Engelsche tusschonbestuur hersteldo.At- jchsche 
invloeden werden gebroken, cn van do zoogenaamde
 cn slavenhandcl van 
dun Atjchcr cn onze daartegen toogepaste middolen. In J 
829 poogde ouzo ambtenaar to Tapanocli Baroes tc 
bezotten, wat do daar gevestigde Atjehers ver- hinderdon. 
Dozen ovcrrompeldcn daarop ons fort te Tapanocli. In 
1830 sloot Besident Mac Gillavry een (ninimer 
bokrachtigd maarcvenmingeannulcerd) tractaat mot den 
radja van Trocmon, die daarbij als onafhunkclijk van 
Atjeh werd erkond. Begin 1831 worden Ajerbangis en 
Natal belcgord door Padri's aan de land- en Atjehers aan 
de zeezijdo. Datzelfdo jaar werd to Koeala Batee con 
Ainerikaansch schip goplunderd, woarvoor die plaats 
later door eon Amo- rikaansch oorlogschip word 
getuchtigd. In Dec. 1831 

I word Katiagan genomen tot fnaiking van den onzer- 
zijds als sluikerij aangemerkton Atjehschen handel, en 
met gelijk doel bekruiste men in volgende jaren de 
Westkuat. In 1832 schcen in de Padangschc Bo- 
venlanden het spel gewonnen. De posthouder van 
Tapanoeli rapporteerde, dat men in Troemon meen- de, 
„dat cr met goed gevolg nietsmeer tegen het Gou- 
vernement was uit te richten, en het beste maar was zich 
stil tc houden en vredelievend de vloot te ont- vangen, die 
bestemd zou zyn om de Atjdhers te on- derwerpen". 
Zoover ging de expansiezucht van den Gouv. Gen. Van 
den Bosch echter nog niet. Hij bepaalde bij missive dd. 
9/1—1833 de Singkel- rivier als grens, waar bezuiden 
alles Nederlandsch gebied moest worden. In Mei 1834 
mislukte weer een poging om Baroes te bezetten. In 1836 
werd de gouvernoments civiele schoener JDoIfijn met / 
30.000 aan boord door de Inlandsche bemanning tusschen 
Padang en Natal afgeloopen. Toen de schoener door een 
oorlogschip te Atjeh werd teruggevonden, werd de 
uitlevering den commandant geweigerd, omdat doze geen 
machtigingsbrief had van den Gouverneur Generaal, en de 
soeltan had tegenvorderingen. Naar aanleiding van dien 
gingen in 1837 de heeren Ritter en Van Loon naar Atjeh. 
Zij hadden tevens in gehei- men last, to onderzoeken, op 
wat 两 ze depeperhandel aan Nederland dicnstbaar zou 
zijn te maken. De Dol- fijn bleek hun t© zijn verbrand, en 
geld, geschutenop- varenden onder socltans hoedo, 
hoewel deze daar- omtrent anders vertelde. Hun 
voorstellen tot ver- mcestering van den peperhandel waren 
naar hun eigen getuigenis van „een cenigszins 
dwangzuchtig en gewelddadig voorkomen" en werden 
niet gevolgd, ovenmin als hun raad om in de Dolfijnzaak 
„de eer onzer regeering met klem te handhaven en den 
Sultan door strengo maatregelen te dwingen aan onze 
billijke eischen te voldoen." In April 1839 werd . Baroes 
bezet. Volgde in October een aanval van de Atjehers van 
Tapoes on Singkel, welke plaatsen daarop rospectievelijk 
in April en Mei 1840 mede werden vermeestord. De 
voorspelling kwam niet uit, dat op die drie plaatsen binnen 
kort een handel zou opbloeien, vecl belangrijker dan die 
van Padang, en dat alle Atjdhsche peperhandel er heen zou 
worden gelokt. In 1840 sloot de Gouverneur van 
Sumatra's West-kust, Michiels, een (nimmer bekrachtigd) 
contract met Troemon, dat tot Atjdh bchoorde doch sterk 
genoeg was om al- leen to staan, om het to doen dicnen 
als voormuur tegen Atjdh. Nadat Singkel medio 1848 een 
Atjohschon overval had doorstaan, tracht- to men do 
goedo gezindheid van Troemon te krijgen iniddcls cen 
maandgcld ad / 200 aan, den radja. In 1844 werden twee 
Engelsche vaartuigon te Koeala Batcii cn Meureudoe 
goplunderd, waarvoor die plaat- son door Engelsche 
oorlogsschepcn werden gotuch- tigd. In 1851 werden de 
Batoc-eilanden van een Atjdhsche bondc gozuiverd. In dat 
jaar werd ook eon Napolitaansch schip on in 1S52 een 
Engelsch door Atjdhers geplundord. Onzo regeering 
Beproefde door vlagvertoon den soeltan tot 
onderhaudelen te bewe- gon. Do in 1855 gezonden 
oorlogsbrik De Haai werd echter vijaudig ontvangen. Do 
zonding in 1856 van hot oorlogsfrcgat Prins Frederik dor 
Nederlanden, dat ter voorkoining van gelijko bejegening, 
een brief meokreeg van den gouverneur van Sumatra's 
West- kust Genoraal J. van Swieton, bewerkte, dat do 
sooL tan schreef toonadering te wenschen. Tegelijk vroeg 
hij echtor den gouverneur van Singapore advies, in con 
ons vijandigon geest. 30 Maart 1857 sloot Genoraal van 
Swieten met S. Ibrahim jMansocr Sjah eon 
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den 9den Mei d.a.v. bekrachtigd contract, houdcnde 
wederzijdsche toelating ten handel, tegengang van zee-, 
strand- en menschenroof, en afzien over en weer van 
vroegere reclames. Maar zes Inlandsche matrozen, 
gedesertcord van het schip van Generaal van Swieten 
werden niet uitgeleverd. Dra rezen er nieuwe kwcsties. In 
1861 werden twee onder Ned. vlag varende schepen uit 
Priaman, naar aanleidiiig eener scliuldvorderiiig op 
iemand van daar, door Radja Oedah van Kloeang naar 
Atjeh opgebracht. Toen men genoegdoeniiig kwam 
vragen, heette Radja Oedah al ontslagen. De schade 
verzocht. de soeltan te verhalen op Radja Oedah's te 
Priaman uitst&ande schulden. Dit bleek ondoenlijk. Maar 
waar haar rechtmatigheid was erkend, werd de vor- dering 
den benadeelden uitbetaald bij wijze van voorschot aan 
den soeltan. Terugbetaling werd nim- mer verkregen. 
Door het Siak-tractaat van 1858 kwamen Siak en 
onderhoorigheden tot aan de Ta- miangrivier onder Ned. 
suzereiniteit; ook Batoo Ba- ra bijv., dat tot 1720 
Atjdhsch was geweest, en waar, evenals in gndere 
Siaksche onderhoorigheden, Atj 前 i zich de laatste jaren 
weer had doen gelden. Waar- op in Febr. 1863 een 
Atjehsche vloot Deli bedreigde, Asahan en Serdang zich 
vijandig toonden, en in Mei 1863 de Atjehers de Ned. 
vlag te Batoe Bara bescho- ten. Om opheldering 
gevraagd, zeide de soeltan Batoe Bara te hebben doen 
bescliieten, omdat het geen ”was6'' wilde betalen. Dat 
onze vlag er woei wist hij niet. Anders had hij wel 
geprotesteerd, daar de kust tot Tanah Poetih (ver bezuiden 
Asahan) hem be- hoorde. In 1864 werden eenige 
Cbineezen van P. Pinang te Tamiang vermoord. Het 
hoofd daar wei- gerde verantwoording: hij voerde de 
Atjehsche vlag. Een kleine expeditie bracht Asahan en 
Serdang in onderwerping, een Atjehsche versterking op 
P. Kompei werd gesJecht, en te Tamiang de Atjehsche 
vlag neergehaald, terwijl de moordenaars der Chinee- zen 
werden gestraft. Ter Westkust werd de Atjeli- sche 
slavenhandel op Nias tegengegaan, en bij Sing- kel vielen 
beroeringen te stillen. De stemming in Atjeh werd door 
een en ander niet beter: in 1867 werd de kennisgeving 
van. het optreden van Gouv. Gen. Mijer door den soeltan 
niet beantwoord, en in 1868 werd een Engelsche schoener 
geplunderd. Eenige maanden later ontried het Straits-
bestuur alle vaart op Lh6fr Seumaw^, Keureutoe en Idi, 
wegens daar heerschenden oorlogstoestand. In 1870 had 
een Engelsche brik te klagen over in een Atjdhsche haven 
ondervonden mishandeling. Wegens vijandelijk- heden 
tusschen den soeltan en de hoofden van Peu- sangan en 
Lhofr Seumawd werd medio 1870 liet be- zoek van de 
Noordkust on trad en. De handel leed, en de Straits-pers 
eischte krachtige maatregelen. Onze regeering begreep 
toen te moeten ingrijpen. Het in 1871 met Engeland 
gesloten Sumatra-tractaat stelde haar daartoe in staat: van 
haar belofte niet te taken aan Atj 仓 h's onafhankelij klieid 
werd zij ontslagen. Onze zeemacht bezocht meet dan 
vroeger de Atjehsche wateren, ter beveiliging van handel 
en scheepvaart. Ook werd onderzocht, waar kustlichten 
waren op te richten. Verzoeken van Pi- die, Pasd en Idi 
om onder Ned. bescherming te ko- men werden echter 
afgewezen: Atj 仓 h's integriteit wilde men handhaven. 
Toen Atjdh het Straits-bestuur raad en hulp vroeg tegen 
Nederland, rees on- zerzijds de wensch naar waarborgen 
voor eene goede verstandhouding. De controleur 
Kraayenhoff ging ter bespreking van een en ander in 1872 
naar Atjeh, maar alle autoriteiten daar heetten ziek of 
afwezig. Van Simpang Oelim, dat, hoewel gewaarschuwd 
het 

niet te doen, vijandelijkheden plcegde tegen Idi en 
Keureutoe, werd eon oorlogsvaa：rt,uig "Gipsy" opge- 
bracht, dat, zonder vlag of papieren, een paar han- 
delsprauwon had geplunderd. Op Atjdh wekto dit in-
grijpen ontstemming. Ult°. October 1872 werd den 
soeltan de a.s. komst bericht van con gezantschap ter 
onderhandoling over een nieuw contract. In December 
kwam cen Atjdhsch gezantschap te Riouw met het 
schriftelijk verzoek van den soeltan om het bezoek nog 
wat uit te stellen. Hij wachtte nog ant- woord op een brief 
aan den soeltan van Turkye, on, zoo lichtte mon 
mondeling toe, zijn partij, die onze Regeering genegen 
was, zou zich intusschen kunnen vei-stcrken tegen een 
Arabische ons vijandige groop. Daarin werd bewilligd. 
In Januari 1873 hoordc men, dat de soeltan iemand naar 
Frankrijk had gezonden om hulp cn bescherming te 
vragen. De nog te Riouw vertoevende gezantcn veinsden 
van niets to woten. Zij werden per oorlogschip, dat tevens 
de Gipsy aan den soeltan had uit te leveren, via Singapore 
naar Atjeh teruggebracht. Na hun vertrek van Singapore 
bleek, dat zij daar de Consulaire ambtenaren van 
Amerilcaen Italiehadden bezocht om hen tot cen contract 
over te halen, en de consul van Amerika zou een concept-
tractaat hebben ontworpen. Het schrik- beeld rees, dat 
een andere mogendheid zich op Atjeh zou vestigen, en 
wij het bezit van Sumatra, als voor 1824, met een 
buurman zouden hebben te deelen! Toen werd snel 
doorgetast. De vice-president van den Raad van Indie J. 
F. N. Nieuwenhuyzen ging als regeeringscommissariB 
naar Atjeh, — op den voet gevolgd door een 
expeditieleger onder Gen. Maj. G. M. Kohler, — om 
opheldering en voor de toekomst waarborgen te eischen. 
Daar geen voldoening werd verkregen, werd den 2Gen 
Maart de oorlog ver- klaard. De troepen (土 3600 man), 
den 5en April ter reede verzameld, landden iets beoosten 
het tegen- woordige Oelee Lheue. Een strand bi vak werd 
inge- richt. Doel was nu het soeltansverblijf („dalainn, 
vulgo „kratonn), maar men wist niet waar dit lag. 
Heelemaal was men slecht georienteerd. Toch werd niet 
ingegaan op pogingen tot toenadering van T. Nefr van 
Meura^sa, een Atjehsch hoofd van wicns voorlichting 
door de 2e expeditie wcl word partij gc- trokken. Den 
Wen werd de versterkte moskee g<;no- men, maar weer 
verlaten. Den 】4cn werd ze andcr- maal veroverd. Bij 
haar bezichtiging sneuvolde Gen. Kohler. Het bevel ging 
over op den koloncl E. C. Van Daalen. Men wist niet, dat 
men zich in die moskee vlak bij de ,,dalam" bevond. Na 
een tegen deszelfs hoofdpoort den IGen met te geringe 
middclen onder- nomen aanval, meende men, dat het nog 
maar tegen een voorwerk was, dat men het hoofd had 
gestooten. Men aclitte zich te zwak, trok den 17en naar 
het strand terug, cn wegens de vermeende grootc onvei- 
ligheid der icedo in de komende maanden werd 
machtiging gevraagd en gekregen terug te kecren. Den 
29cn vertrok men. Achter bleven een paar schepen om 
Atjeh te blokkeeren. Na jnedio 1873 werd die blokkado 
meor effectief. In- en uitvoer worden zooveel doenlijk 
belet, bchalve bij tijdcn te Idi, dat den 7en Mei onze vlag 
heesch. 

Een nieuwe expeditie, ruim 6000 man sterk, en later 
nogmeer,onder Luit.-Gen. J. Van Swietcn, metals 2en 
bevelbebbcrden Gen.-Maj. G. M. Verspijck, lantide den 
9en December 1873 bij Pedro-punt, beoosten do 
monding der Atj^h-rivier. In de volgende dagen ging het 
voorzichtig langs het strand naar de riviermon- ding en 
verder langs den rechter oevor naar boven tot Peunajong, 
dat den 18en werd bezet. Dit were! do basis voor de 
yerdere krijgBverrichtingen. A]Ie troe- 
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pon en middelcn werden or samengetroklccn. De tot nu 
toe gevolgdo operatielijn word verlaten cn de ge- 
meenschap mot de schepon langs de rivier vorzekerd. Na 
een poging om den soeltan per brief tot onderwer- ping 
to bewogen, waarvan onze zendeling Mas Socmo 
Widikdjo hot slachtoficr word, were! zwaar vesting- 
geschut tegen den kraton in stelling gebracht. Do daartoo 
geschikte plaats te Pante Pi* werd echter niet dan na in 
blocdige gevechten uitloopende ver- kenningen 
gevonden. Den 6en Januari 1874 werd op den linker 
oever de bekende moskee bezet, van waaruit de kraton 
vervolgens, evenals van uit Pant6 Pirafr werd bestookt. 
Den 12en werd Koeta Goend- ngan ten W. van den 
kraton genomen en, toen den 23en de Z. en O.-zijden 
werden omgetrolcken, bleek bij cen verkenning uit 
Koeta Goendngan in den morgen van den 24en, dat do 
kraton was verlaten. 

De aggressie werd thans gestaakt en de gelegen- heid 
afgewacht om een soort Siak-tractaat te sluiten. Maar S. 
Mahmoed stierf en de hoofden bleven ons mijden. Toen 
verliet men het denkbeeld der integri- teit van Atjdh voor 
het later wel eens dus geheeten “artisjokken-systeem". 
Groot-Atjeh werd den 31en Januari tot 
Gouvemementsgebied geproclameerd, waarover 
goneraal Van Swieten het bestuur zeide te aanvaarden, 
en de radja's der onderhoorige kuststa- ten trachtte men, 
los van Atj4h, erkenningen van Ncderlands 
souvereiniteit to doen teekenen. Dat lukte met cnkelen, 
die hun handel voor blokkade- schade wilden hoeden. 
De „Kocta Radja?' gedoopte dalam werd versterkt en 
ingericht tot vast verblijf, van waaruit door een 
staatkunde van vredo en toe- nadering de Atjeher zou 
worden gewonnen. „Dat re- „dcnecring, opvoeding en 
wat dies meer zy eorst dan „vat krijgcn op 
Mohammcdaansche laatdunkend- v/anneer cleze zich 
geplaatst ziet tegenover „ouwrikbare ovcrmacht" (dr. 
Snouck Hurgronje) was nog nict gcleerd, en tevergeefs 
waarschuwdo Tcnkoe Ne*■: „Als Mijnheer tegen de 
Atjdhers het ge- veciii laakt zooals nu, dan hceft dat 
nadcelige ge- volgcn". Men ovci-schatte de waarde van 
het kraton- bezit en lict effect ervan op den Atjeher. Dezc 
voelde zich gcenszins geslagcn. Eer voelde hij zich 
gesterkt in zijn onoverwinnelijkheidswaan door onze 
„af- wachtendchouding". Het vcrlicsvan den dalam wcot 
hij ；：：m de )afhartighcid der strandbewonere. Zijn 
cigt-nduTik groedde, zijn kafirhaat laaide op, en dra <ie 
bcuiden af ter bcstrijding volgens den wil de- 
.\JIcrhoog8ten van de nicest gohaten aller onge- 
loovigen: de „kaph6 oclanda". 

Ben I Gen April vertrok Gen. van Swieten met zyn 
hoofdmacht naar Batavia. Van zijn 385 oflicieren en 
7889 mi nd cron waren er resp. 28 on 1024 gesncuvold 
of gestorven en 52 cn 1181 gcevacucerd. De Koi., later 
Gen. J.L.J.H.Pel, trad op alsCiviel enMilitair Ge- 
zaghebber mot 128 officiercn en 3151 mindoren. Hij had 
in last: de onderwerping der hoofden,zooveel mo- gel ijk 
bij jninnclijkeschikking, actieve verdediging en 
afwacJitende liouding. Poor den vijand getaqui- neord, 
vestigdo men posten tot beveiliging van Koeta Kadja, de 
Atjch-rivier cn Mourafrsa. Do troopen- niacht grocidc, 
maar do onderwerping vorderdo niot. Toen ontwierp 
Gen. Pci een stelsel om GrQot-Atjdh af to Kluiten van 
de zee. Zijn betcekenis naar buiten zou het verliczon, 
verzet zou onmogdijk word on. Dionovereonkomstig 
werd bij gcheim besluit van don nieuw opgetreden 
Gouv. Gon. van Lansbergo d.d. 10 Nov. 1875 gelast, de 
VI, IV en IX Moekims der sagi XXV Mookim te 
verovoron, daama hot terrein ton Oosten van do Atjdh-
rivier te zuiveren, en voorts ze- kere punten aan do kust 
te bezotten. Tijdens de uit- 

voering van dat program bezweek Gen. Pel den 24en 
Febr. 1876. Zijn opvolger Gon. G. B. T. Wiggers van 
Korchem wildo cerst hot werk op Groot-Atjeh voltooi- 
en, alvorons op totreden tegen Simpang Oolim, waar- 
toe de landvoogd den tijd gokomen achtte. Zoo werd hij 
den 6cn Nov. 1876 vorvangen door don Gen. A. J. E. 
Diemont. Het program werd afgewerkt, en op zijn Atjdh-
reis in Maart 1877 aanschouwde de Gouver- nour 
Generaal het gunstig efiect. Verdero agressie, meende Z. 
E., zou in den weg staan aan do toenade- ring, waartoe 
de neiging zich van verschillcnde kan- ten liet 
bespeuren. Ja Vijands wantrouwen moest men thans 
trachten te overwinnen. Zijn moskee zou men daarom 
herbouwen en een Gouv. bt. d.d. 10 Mei 1877 bepaalde, 
dat voorshands van een vorder agres- sief optreden, ten 
doel hebbende veroveringen in het binnenland te maken, 
werd afgezien. Op uit. Juni 1877 had Gen. Diemont 
Atjeh wegens ziekte verlaten. Zijn tijdelijke vervanger, 
de Ko】., later Gen. van der Heyden, werd in Jan. 1878 
Gouvemeur van Atjeh en Onderhoorigheden, tevens 
Militair bevel- hebber. Na een inval van Habib 
Abdoerrahman in liet door ons bezetto gebied in Juni 
1878 werden de strijdkrachten versterkt. De 
afwachtende bonding werd opgegeven. De Gouvemeur 
Generaal gelastte de onderwerping der geheele Atjdh-
vallei. Gen. van der Heyden trok op tegen de XXH 
Moekims met schitterend succes. ,,De Bovenlanders 
zwetsten niet meer, maar vlodcn" (dr. Snouck 
Hurgonje). Binnen drie maanden (den 13en Oct. 1878) 
werd de onderwerping verkregen van Habib 
Abdoerrahman en Teukoe Mocda Bas.6t, en in Sept. 
1879 was alle ver> zet gebroken. Groot-Atjeh was 
veroverd en wie niet had willen buigen was uitgeweken 
naar Keumala of elders. Oelama^ en bendehoofden 
vonden geen nieu- wen aanhang. Het volk kwam af naar 
Koeta Radja om handel te drijven, feest te vieren, of ujt 
nieuws- giorigheid. Van grooten dienst bij de leiding der 
In- landscho zaken was de intelligente ijverige T. Nja6" 
Moehamat, door ons regent, door de bevolking Radja 
Moeda geheeten; Vertrouwend in KOmpeuni's macht en 
energie, beijverdo hij zich de wenschen van het bestuur 
te verzoenen met de belangen en den aard van den 
Atjeher. Alles ging goed. Zelfs een ver- maard en 
algemeen geacht oelama: Teungkoe Sjeich Marahaban 
kwam in onderwerping. Talrijke pa- trouilles 
beschermden de goedgezindo bevolking tegen 
kwaadmlligen, elk optreden van benden werd in de kiem 
gesmoord. Er heerschte rust. In 1880 viel er geen schot. 
Had men in die riepting volhard en mid- delerwijl zijn 
kennis vergroot van land on volk, po- litioke en 
maatschappelijke instelliiigen, en de ver- houdingen van 
do hoofden onderling, men zou ont- dokt hebben, dat het 
work op Groot-Atjeh diende te worden gcvolgd door een 
optreden in de onderhoo- righeden. Daar rustte men uit 
van den strijd, en werd hot geld verdiend om dien to 
voeden. Het mocht niet wezen! Een reeds einde 1879 
begonnen actie, om den Gen. van dor Hcijdon zijn plaats 
te doon ruimen voor den hecr A. Pruijs van den Hoe ven, 
vond zijn be- kroning in wat de Atjeher noemt de 
“verbanning van den e6noogigen generaal**. In Maart 
1881 werd hij onthoven, on den Gen April nam do 
benoemde gouvemeur Pruys van der Hoeven hot civiel 
gezag en de KoL J. F. Haus het militair commando over. 
Weer verviel men tot do “afwachtende houding**. Het 
le- ger werd tot lijdelijkhoid gedoemd. De oelama/s en 
Bendehoofden ademden vrijer, en weldra werden onze 
posten rusteloos bestookt door de benden van Teukoo 
Adan en van don later zoo bekQnd geworden avonturier 
Teukoe Oema. In J^art 1S83 trad als 



80 ATJfiH. 

Gouverneur op P- F. Laging Tobias. Hij vond den 
toestand bijna hopelpos en tied to kiezen tusschen: 
1. ooncentratie in een versterkto liiiie, 2. nieuwe 
aggressie of 3. herstel van het soeltanaat. Idee 1 ontried hij 
ten sterkste, zelf wenschte hij 2, maar wetend dat de 
Regeering dien weg niet wilde, advi- seerde hij voor 3. 
Do Regeering stemde toe. Een po- ging werd gewaagd. 
Maar een volgend Minister wilde er niet van weten. In de 
gehcimo zittingen der Staten-Generaal van 16 en 17 Juni 
1884 werd be- sloten tot een in 1883 door alle Atjeh-
autoriteiten ontraden en sinds met hen niet meer 
besproken terugtrekken op onze door een goed geslotcn 
pos- tenlinie te omgeven hoofdvestiging met gelijktij- 
dige blokkade van de kuststaatjes. Do tot Civiel en 
Militair Gouverneur benoemde Koi. H. Denimeni werd 
met de uitvoering dier ooncentratie belast. Den 20en 
Aug. 1884 aangevangen, was zij zes maanden later 
volbracht； 

De oude posten waren ontruimd en men zat te Koeta 
Radja „in afwachtende houding", omgeven door een liaie 
van 16 nieuwe posten, waarachter een 1000 Meter breede 
strook moest worden opengehou- den. Een ceintuurba&n 
met drie straalbanen onder- hield de gemeenschap 
tusschen de posten onderling en met Koeta Radja, en 
voor telefonische verbinding was ook gezorgd. „Af te 
wachten" viel practisch alleen, waar en wanneer men ons 
wilde aanvallen. Wij zochten den vijand niet op, hij ons 
wel; en straf had hij niet te duchten. Voor den vijand een 
ideale toestand, en een eenige gelegenheid ook voor de 
oelama‘8 om zich te doen gelden. Teungkoe Tiro nam de 
leiding. Hij vestigde zich in de XXII Moekim, reisde het 
land af, en boodschapte wijd on zijd, dat niemand zich 
meer kon beroepen op „overmacht der ongeloovigen" om 
zich te onttrekken aan den heili- gen strijd. Aan eenige 
onvoldoende gesteunde ben- den was het gelukt de 
Hollanders terug te dringen. Wat viel er dus niet te 
bereiken bij behoorlijke oor- logvoering, met voile steun 
van hoofden. en bevol- kingl Door zijn invloed maakte 
Teungkoe Tiro den oorlog geheel tot een 
godsdienstoorlog, en voor zoover dat in Atjeh, het land 
van strijd en verdeeldheid, mogelijk was, ook tot een 
volksoorlog. Hij wees den benden hun plaatsen en de 
rayons, waarbinnen zij mochten fourageeren (sabil-
bijdragen innen), en or- ganiseerde hulpreserves van 
gamponglieden. Onder- wijl was Toeankoe Moehamat 
Dawot meerderjarig verklaard en in de moskee te 
Indrapoeri tot soeltan uitgeroepen en gehuldigd. En onze 
troepenmacht zat door beri-beri getei'sterd binnen de 
linie, „in de po- sitie van den aan den ketting liggenden 
aap, die door een aantal knapen zonder veel gevaar voor 
hun wel- zijn tot dolwordens toe geplaagd kan worden" 
(woorden van Dr. Snouck Hurgronje). Spoorwerken en 
telefoon werden vernield, treinen bcschotcn, pa- trouilles 
overvallen, het openhouden belet van do 1000 M. vrije 
strook, waarbinnen de vijand zich soms zelfs versterkte! 
Vanaf Koningspunt werden de echepen in de Cedar-
passage beschoten, op Poeld Breueh de Willemstoren 
overvallen; ter Westkust liep Teukoe Oema do Hok 
Canton af, welks beman- ning voor 25000 dollars werd 
vrijgekocht; en Sigli, Idi, en zelfs Tamiang en Langkat 
werden veront- rust. Onderhandelingen met een 
Toeankoe Abdoel- xnadjid, neef en schoonvader van den 
soeltan, en het bezoldigen van allerlei hoofden binnen en 
buiten de linie brachten aatuurlijk geen verbeteriiig. De 
stren- ge blokkade, waarmee de ooncentratie had moeten 
gepaard gaan, werd slechts plaatselijk en ten halve 
toegepast en in Maart 1885 geheel in getrokken, ter- 

wijl in Dec. 1885 zelfs de geringsto bcporking van den 
handcl der kuststaten met Penang werd verbo- den. Na de 
Hok Canton-historie vroeg Gen. Dem- nieni een 
schcepvaartregeling, maar bij do Regcering rijpte een 
ander plan: Toeankoe Moehamat Dawot zou worden 
erkend als soeltan over Groot-Atjch. Dat was de weg om 
tot algemcenc erkenning onzer sou- vereiniteit en tot den 
vrede te geraken! In December 
1886 kwam door den dood van Gen. Dennneni de Koi., 
later Gen. H. K. F. van Teyn aan hot bestuur. Hem word 
opgedragen consequent tc blijven „af- wachten" en 
geleidelijk en als onopzettelijk aanra- kingen aan te 
knoopen met „Keumala,,> oin zoo te geraken tot herstel 
van het soeltanaat. Dies werd het verkeer tusschen 
Atjehers binnen en buiten de linie aangemoedigd. De 
onderwerping van voren- genoemden Toeankoe 
Abdoelmadjid in Juni 1887 werd rijkelijk beloond. De 
militaire commandanten van Lambaroe en Peukan 
Kroeeng Tjoet kregen poll tieke aanrakingen te 
onderhouden met hoofden en bevolking van buiten de 
linie. Eindelijk togen in 1889/90 Panglima Meuseugit 
Raja, Teungkoe Kali MalikOn Add, het sagihoofd 
Teukoe Nja^ Banta der XXVI Moekim, Teukoo Nefr van 
Meura^sa e. a. op Gouvemementskostcn met geld en 
geschenken naar Keumala. Het bestuur wenschte die 
tochten ter ver- krijging van vreedzamo betrekkingen met 
den soeltan ;de hoofden wilden gaan1 ter verovering van 
een aanstellingsbrief met “donderzegel" van den soeltan, 
welke hun positie zoude legaliseeren ； de soeltan was 
geenszins afkeerig van de te ontvangen golden en 
geschenken; en toen Teukoe Oema aan Teungkoe Tiro 
had voorgehouden, wat die tochten aan de kdm- peuni 
zouden kosten, zonderdatdezo daar cenig nut van zoude 
hebben, zag de teungkoe af van zijn oor- spronkelijk plan 
om die tochten te belotten. Zoo von- don zij plaats, en 
behalve het Europcesch bestuur zag niemand zich in zijn 
verwachtingen bedrogen. De Gen. Van Teyn beproefde 
echter niet enkel zachte en politieko middelen. Benden, 
die zich binnen onze linie hadden genesteld, werden in 
October 
1887 en Juli 1888 met kracht teruggeslagen, cn ook 
buiten do linie werd geageerd. Zoo Jcden we in Juli 1889 
6chec bij Koeta Toeankoe, dat in Januari 1890 bij 
verrassing werd vermeesterd. Ook naar Idi had- den in 
1889 en 1890 expedities plaats, en in Maart 1891 worden 
eenige bentengs nabij Kcutapang doea genomeu. 

Reeds eindo 1887 stcldo de Gouverneur con dwin- 
gende scheepvaartregeling voor met herstel van een post 
tc Lho6, Seumawe. De Regeering wildcniet, maar 
geleidelijk werd toch de sluiting verkregen, eerst van de 
West- en later ook van de Noord kust. Het gewaande 
gunstige effect en nieuwe vooi,stcllcn van Gen. Van 
Teyn, die den 23en April 1891 wegens ziek- te aft rad, 
bewerkten, dat na de korte l)ostuurs- periode van Koi. 
F.Pompe van Meerdcrvooil, de ult. Januari 1892 
opgetreden gouvemcurKol. C. Deyker- hoft en de 
Resident der Padangsche Bovenlanden G.A. Schcrcr in 
commissie werden ges told tot voorbe- rciding cener 
scheepvaartregeling. Dezetmd in wer- king in October 
1892 voor de Oostkust en April J 893 voor Noord- en 
Westkust. Van de havens waren alleen Idi, Lhos- 
Seumawd en Poeld Raja open voor den algemeenen 
handcl. De overigen wafen slechts toegankelijk voor de 
kustvaart. Alle in- en uitvoer geschiedde onder onze 
controle via die drie plaatsen. Wij hieven de rechten, en 
betaaiden dio aan. de radja's. Misdroegen zij zich, dan 
werden zij gestraft met sluiting hunner havens. Aldus 
detheorio.waar- van de consequent。toepassing nog al to 
wenschen 
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overliet. Ware dat andcrs geweest, het succcs zou zich 
ook dan hebben laton wachtcn. Enkel met blok- kades, 
scheepvaartregelingen en dergelijko uitwon- dige 
middclcn was een volk van geringo bchoeftcn als het 
Atjehscho niet te bed wingen. De handel met Penang 
mocht desnoods stilstaan, de cigen bodom leverdo alle 
noodzakelijko levensbehocften, on voor het overige wisf 
mon zich wel te behelpen. Een zeor gelukkige 
gebeurtenis, vallende in de bestuursjaren der 
gouverneurs Pompo van Meerdervoort en Dey- kerhoff 
was de religieuse en politieke verkenning van Atjeh door 
Dr. C. Snouck Hurgronje. In 1889 reeds wilde die 
Leidscho geleerde Atjeh vanuit de Straits bezoeken, 
hetzij als onofficieel Europeaan, hetzij onder Arabischen 
naam； maar Gouverneur Van Teyn vreesde, dat zulks 
de op handen gewaande on- derwerping eener gewaande 
Keumala-partij zou kunnen schaden. Ten slotte vroeg 
toch de gouverneur 's heeren Snouck's overkomst, om te 
onder- zoeken, „hoe na Teungkoe Tiro's dood de 
gezindheid was der geestelijke partij in *t algemeen en in 
welke richting zij zou trachten invloed uit te oefenen op 
Kcumala". Van Juli 1891 tot Febr. 1892 vorbleef Dr. 
Snouck in Groot-Atjeh. Do uitkomsten van zijn hoogst 
belangrijk onderzoek legde hij neer in cen “Verslag 
omtrent den religieus-politieken too- stand in Atjeh". 
Vcel daaruit wordt teruggevonden in het in 1893 
verschenen werk „De Atjehers,\ Het vei.-lag stelde voor 
het cerst de ware beteekenis van het verzet in het licht, 
alsook onze dwalingen der laatste jaren, en raadde in 
hoofdzaak: 1. het hof van Kcumala met wat daarbij hoort 
links te laten liggen, als cene voor den loop der dingen 
overschillige zaak; 
2. met de actief vijandige partij niet te trachten te 
ondcrhandeJen, maar haar zeer gevoelig te slaan, 
brengende haar leer en haar eigenbelang mee, alleen \z)or 
overrnacht tc zwichten; 3. vervolgens te streven 11 , r 
horst el van het vertrouwon in de bedoelingen der 
Koinncuni, door bevordering van landbouw, nijver- 1'cid 
en handel. Die adviezen, welke later niot wei- nig hebben 
bijgedragen tot een grondige wyziging van de Atjch-
politiek, hadden geen dadelijk succes. De Regeering 
schriktc terug voor de lasten eener agic^ic. Gouv. 
Deykerho 任 stelde in Juli 1893 zijn hcschouwingcn 
tegenover de uitkomsten van den g^lccrde en vond 
daarvoor bij Gouv. Gen. Mr. C. Pijnacker Hordijk con 
willig oor. 
；'l( < In：' weinige dagen later zag Tcukoe Ocma er 

zijn voordcel in wecr cons vorgiffonis tc vragen voor 
zoiulci). Zijn vcrleden niaande tot voorzichtig- lirid, 
niaar gouverneur Deykerhoff schonk hem vol 
vertrouwen, vcel waj)ons en veel gold, waarna Ocma met 
Atjehscho strijdcrs de XXV Moeldin zuivcrcle. Zclfs 
nam hij Kaloet, waarvoor onze troepen in 1892 
herhaaklclijk het hoofd hadden gestooten. Den 30en 
Sept. 1893 word Ocma officiccl begenadigd en als 
“Tcukoe Djochan Pah In wann benoemd tot „pang- lima 
prang besar", die op gouvernemonts kosten een vast 
legiocii van 250 man mocht onderhouden. Het atelscl om 
de benden door Atjehers tc doon bestrij- den, were! nu 
ook beproefd in de XXVI Mockim, waar do zuivering 
van het terrein beoosten do ge- concentreerdo linic word 
opgedragen aan het sagi- hoofd T. Njap Banta, den 
ooleiibalang T. Tjoot Toengkob, en T. Nefr Meurafrsa. 
Het resultaat was onbevredigend, waarom het werk 
ookdaaraan Ooma we rd opgedragen. Hij spcelde het 
klaar. Nu waron do bonedenstreken der XXII Moekim 
aan do bourt. Den 20en Nov. word Aneuft Galong 
vermecsterd on begin 1894 Seuneuldb. Oorspronkelijk 
bedoold als punton van uitgang cn ondoratcuning voor 
onzo patrouilles 

ter behecrsclung van hot veroverd gobied, werden 
tydelijko buitenposten opgericht met daartusschen 
gewoonlijk door lieden vanOema bezette blokhuizen. 
Binncn do linie was het nu veilig, in den naasten omtrok 
ging hot, maar de communicatic met de buitenposten was 
zeor onveilig,vaak zclfa verbroken, en waar hot 
wachtwoord was: „geen gewonden krij- gen", liepen cr 
maar zelden patrouilles, en dan nog met zorgvuldige 
mijding van den vijand. Den 7en Maart 1896 kreeg een 
patrouille uit Aneufr Galong onder den kapitein Van 
Blokland zeer zware ver- liezen, en in de volgende dagen 
trad de vijand steeds driester op. Gen. Deykerhoff wilde 
nu den 30en Maart Oema de Lam Kra^-moekims doen 
zuiveren. Den 2Gen werden hem daartoe verstrekt 380 
achter- laders, 500 voorladers, en groote hoeveclheden 
munitie, opium en geld. Geruchten, dat hij zich tegen ons 
zou keeren, vonden bij den generaal geen geloof, tot het 
den 29en vaststond: Oema, die feitelijk steeds er op uit 
was geweest slechts zich zelf en de oorlogs- party te 
bevoordeelen, achtte zich thans sterk ge- noeg om het 
masker a£ te werpen en openlijke vij- andschap te stellen 
iu de plaats van zijn vroegere geheime tegenwerking. Het 
was de eerste werkelijke dienst dien hij ons bewees! De 
noodzakelij kheid van. krachtig optreden werd thans 
algemeen beseft en de Gouv. Gen. Jhr. C. H. A. van der 
Wyck achtte het oogenblik aangebroken om in Atjeh een 
nieuwe gedragslijn te aanvaarden. Er werden troepen ge- 
zonden. Gen. Deykerhoff werd eervol van zijne func- tien 
onthoven. Met het bestuurswerk werd tijdelijk belast de 
Resident K. F. A. Van Langen en met het militair 
commando de Koi. J. W. Stemfoort, bei- den onder do 
bovelen van den als regeeringscom- missaris 
optredenden legercommandant den Luit. Gen. J. A. 
Votter, die den 7en April op Atjdh aan- kwam. Hot 
tijdperk der concentratio was hiermede afgesloten. 

Naaste doel was thans: tuchtiging van Oema. Om dat 
doel zoo krachtig mogelijk to kunnen na- streven, zonder 
troepen to behoeven te gebruiken oiu de gemeenschap 
met de posten der buitenlinie open te houden en de 
bezettingen van het noodige tc voorzicn, oordceldc de 
regeeringscommissaris het nuttig die posten op te heffen. 
Of dat goed was ge- zien ?.... Opgeheven werden 12 April 
Bileue en Lam Koenjel in de XXV Moekim, den 17en 
Aiieufr Galong, Seuneuldb, Lam Soeet en Lam Baieh in 
de XXII Moekim, en don 21en Toongkob, Tjot Rcueng 
en Kroceng Gloompang in do XXVI Moekim. Het kostte 
ons totaal 230 dooden fen gewonden, waar- onder 8 
officioren. Alleen Tjot Goee werd aange- houden. Na con 
tot niots leidende briefwisseling met Oema worden den 
27en diens stellingen in de VI Moekim gcbombardcord. 
Uit alle sagi's stroomden do strijdlustigon too om Oema 
bij te staan. Om hen uiteen to doon gaan, hadden in do 
volgende dagen tai van novenoperaties plaats, zoo door 
de landmacht als door de marine. Volgde nog een tijd van 
slecht wcer, zoodat eerst van 23 op 26 Mei Oe- ma's 
stellingen in de VI Moekim werdon goforccord. 
Vervolgens werden tot machtsvertoon of tuchtiging 
tochton gemaakt naar do XI Mookim en de III Moekim 
Daroj (29 Mei); de IV Moekim (begin Juni); Lam Krafr 
(9/10 Juni); V Moekim Mon Tasiefr (16 Juni); Kroeong 
Raba (22 Juni); Ladong, Kroeeng Kale en XIII Moekim 
Tocngkob (23 Juni); door d? IX Moekim naar Lam Soeet 
en Seuneuldb (26 J uni). Over *t algemeen werd geen 
nauw contact mot den vijand verkregon, maar van zijn 
eigondominen werd betreurenswaftrdig veel vernield! 
Daarmee was de 

6 
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tuchtiging van de in verzet gekomen hoofden of van hun 
gebiedon volbracht, de veiligheid onzer hoofd- vestiging 
verzekerd en de rust in de aangrenzende streken hersteld. 
Zoo kon Gen. Vetter den 28en Juni AtjAh verlaten. Den 
29en werd Aneu* Galong door Overste Van Heutsz 
verrast. Een kwartier duurde de nachtelflke 
vermeestermg door de marechauss6c onder Kapt. Jhr. 
Graafland en het peloton snella- ders van het 3e bat. inf. 
onder Luit. Rijnen. Het was de eerste zware klap dien de 
vijand ontving: toen het licht was geworden, telde men 
in en om de verstei-- king 110 dooden; maar ook wij 
kregen 6 gcsneuvel- den en — matte kogels en 
schampschoten niet mede- gerekend — 33 gewonden, 
waaronder 4 officieren! De nieuw benoemde gouvenieur 
J. J. K. De Moulin, die 5 Juli op Atjeh kwam, bezWeek 
twee dagen later aan een zonnesteek. Als wd. gouverneur 
trad den 1 len Juli op de kolonel J.W. Stemfoort. Na 
vestiging in begin Juli van een bivak te LhOs Nga, keerde 
de bevolking der XXV Moekim en vooral der IV en VI 
Moekim in grooten getale terug. Het betrekken van een 
bivak te Tjot Mantjang had gelijk effect ten aan- zien der 
bevolking der XXVI Moekim en der V Moc- kim Mon 
Tasiefr. Eind Juli en. eind Augustus werden de XXII 
Moekim bezocht, waar begin September zelfs tot 
Seulimeum en Reueng2, het uiterste punt der Atjeh-
vallei, werd doorgedrongen. Het centrum onzer operaties 
aldaar werd in November verlegd van Samagaui naar 
Indrapoeri, waarop het in de benedenlanden met succes 
toegepaste systeem van rusteloos opzoeken en vervolgen 
van vijandige ben- den en individuen ook tot de 
bovenstreken werd uitgebreid, en met hetzelfde gunstige 
gevolg. 

Per brief d.d. 14 September 1896 stolde nu de 
Gouverneur Generaal Jhr. van der Wyck het opper- 
bestuur voor om op Atjeh te doen volgen een stelsel van 
actieve beheersching der drie sagi5s van Groot- Atjeh. 
Steunend op de geconcentreerde stelling zou- den drie 
mobiele colonnes vanuit beheerschende pun ten (Lh0° 
Nga, Tjot Mantjang en Indrapoeri) het omliggend gebied 
onafgebroken be waken, de goed- gezinden 
daadwerkelijk beschermend en aan de twijfelachtig 
gezinden juist door die bescherming het voorwendsel 
ontnemend om zich gewapend te ver- toonen, met het 
doel om die wapenen te gelegener tijd tegen ons te 
keeren. De beoogde tijdelijke leger- plaatsen zouden 
door stoomtrambanen worden ver- bonden met de 
geconcentreerde linie, en langs de kust zou het stelsel van 
scheepvaartregeling consequent worden toegepast. Het 
opperbestuur stemde daarmee in en bij de wet van 26 Mei 
J 897 werden gelden voor tramaanleg toegestaan. 8 
November 
1896 trad als gouverneur op de kolonel C. P. J. Van 
Vliet. Door slecht weer werd in December en begin 
Januari weinig geageerd. De vijand stak toen - het hoofd 
weer even op, maar in de 2e helft van Januari 
1897 kreeg hij weer klappen. Begin Februari werd de 
mobiele colonne te Indrapoeri uitgebreid en met de 
troepen van S&magani gesteld onder den overste Van 
Heutsz. Nog moesten een aan tai bentengs worden ge-
nomen ;toen - kregen ook de bovenstreken een vreed- 
zamer aanzien. Nadat den 16eu Mei Poem's sterko 
stelling op de G16 Jeueng, zij het ten koste van zware 
verliezen, was genomen, verbleef het sagi-hoofd af- 
wisselend te Seulimeum en Reueng2. Maar Seuli- meum 
werd door ons bezet in October 1897 en Reueng2 in April 
1898. Toen week hij terug tot over de waterscheiding 
naar de VII Moekim Pidie. De bezetting van die plaatsen 
hield verband met den aanleg van een transportweg langs 
den linkeroever der Atjeh-rivier naar Seulimeum, en de 
doortrek- 

Idng van de ti'ambaan, dio in October 1897 vor- derde 
tot Indrapoeri cn den len November 1898 tot Seulimeum 
zou worden geopend. 

De colonne vau Lh6' Nga verdreef Oenia van 9 op 13 
Aug. 1896 uit Lcupoeeng. Bij verkenningen derwaarts 
op 2 Oct. en 12 Nov. bleek zijn invlocd zich echter te 
hebben hersteld. Een expeditie, die 1 Jan. ‘97 over zee 
naar Lliong trok, deed hem wijken naar Boven-Daja. De 
keudjroeen van Lhong werd wegens zijn 
gcringemedewerking beboet met /30.000. Op 27 Febr. 
maakten de marechaussees een excur- sie naar 
Leupoeeng, in vereeniging met 2 colonnes, een over zee 
en de andere over land. Verkend werd do bovenloop der 
Leupoeeng-rivier en opgenomen liet pad door de G16 
Moelam-pas naar de XXII Moekim, waarlangs een deel 
der troepen den 3en Maart te Samagani terug kwam. 
Maar achter onzen rug herstelde Oema zich weer. 
Volgde van medio April op half Mei een schoonmaak 
van Lcupoeeng en Lhong, waarbij van de opgelegde 
boete / 20.000 werden geind. Maar weer keerden Oema's 
panglima's na ons vertrek terug. Den 29en Mei geraakte 
een colonne van Koeta Radja in Ixjupoeeng met den 
vijand in vuurgevecht en verdreef hem wel uit zijn 
steUing, maar niet uit Leupoeeng! Zoo ging er 3 Juni 
weer ecn colonne heen, die, gesteund door het vuur van 
een flottieljevaartuig, de stellingen aan de Ritiengbaai 
nam en de moskee van Leupoeeng be- zette. De vestiging 
daar van een bivak maakte, dat veel volk terugkeerde 
naar de IV cn VI Moekim, waar toen aanving de be 
volkin gsregistrat ie, als reeds sedert jaren gebruikelijk 
binnen de geconcentreerde linie. Dit middel om goed van 
kwaad volk te onder- kennen alsook dat andere: do 
bepaling dat geen AtjBher zich meer gewapend mocht 
vertoonen zander wapenpas, zouden weldra over heel 
Atjeh toepassing vinden. In de 2e helft van Aug. 
versterkto Oema zich in het dal van Lam Tih, en een op 
7 Sept, derwaarts gezonden patrouille moest terug! Uit 
Koeta Radja gezonden vers terking noodzaakte Oejna 
zich dieper in het dal terug te trekken, maar kleine 
benden nestelden zich in het gebergte der IV Moekim, en 
een bendo viel in de VI Moekim. Niet zonder zware 
verliezen lukte het den 20en Sept, die benden te 
verdrijven. Maar Oema .hield het dal van Lam Tih bezel. 
Begin Oct. werd Oema tot den af- tocht gedwongen door 
een gecombhiecrde actie van 2 colonnes, een uit Lhong 
en een uit Lam Tih. In Jan. '98 trok Oema met het 
grootste deel van zijn macht op uitnoodiging van 
Panglima Polcni c.s. uit Daja door het gebergte beoosten 
en bczuiden Seulimeum naar de VII Moekim Pidie. 

In Augustus J 897 ging er een expeditie naarSigli tot 
zuivering der onmiddellijke omgeving onzer vestiging 
aldaar, t.w. de moekims Peukan llaroe— Peukan Sdt, 
brandpunten van onveiligheid, van waaruit zeerooverijen 
werden ondernomen tot op de reede van Sigli. Den vijand 
werden zware vediezen toegebracht, en de daar 
resideerende oelama's ruirn- den het veld. Van verdere 
aggressie werd afgezien, vooral ook in verband met het 
uitbreken der cholera onder de troepen. Maar dieper 
ingrijpen kon niet uitblijven, waar, door ons optreden op 
Groot-Atjeh, alles wat vijandig was zich vereenigde in 
Pidie. In Januari 1898 vergaderden de vijandige 
elementen te Garot, ter beraming van plannen om de 
kompeuni te bestrijden. Panglima Poldm ontwikkelde 
veel ijver, Oema werd van de Westkust opontboden, 
Teukoe B6n Peukan snelde toe uit Meureudoe, de 
oelama Teungkoe Tjot Plieng nanj deel in de op- perste 
leiding, en tai van boofden zwoeren trouw 
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aan den pretendent-soeltan, die bemiddelcnd optrnd in 
de gcschillon tusschenverschillcndclandschappen. 
Toen. werd bij gouvernenicntsbesluit dd. 5 Maart 1898 
no. 1 geheim tot eene mcer omvangryke oxpo- ditie naar 
Sigli besloten, te ondornemon omstrecks begin Juli d.a
；v. 
Er werdon in die inaand Maart 1898 meer belang- rijke 
besluiten geslagen. Zoo dat van den loen, waar- bij Dr. 
C. Snouck Hurgronjc reeds hiervoren ge- noemd, 
adviseur voor Oosterache talcn en Moham- inedaansch 
recht, werd belast ook met de functien van adviseur voor 
Inlandsche zaken enz., „wordendo „hem in het bijzonder 
opgedragon, zich naar het gou- „verncment Atjeh en 
Onderhoorigheden te begeven „zoo dikwijls, en er te 
vertoeven zoo lang zulks in „het belang zijner 
werkzaamheden als adviseur voor „de Inlanclsche zaken 
noodig zal zynn. Blijkens een door Atjeh's gouverneur 
uitgegeven circulaire was het de bedoeling, Dr. Snouck 
Hurgi'onje blijvenden invloed te geven op de 
aangelegenheden van het civiel bestuur in Atjeh. De 
ambtenaren hadden hem te beschouwen als beklecd met 
hetzelfde gezag als voor hem was toegekend aan den 
resident voor de Atjdhsche zaken. Dr. Snouck Hurgronje 
behield die opdracht tot Maart 1903. 
Ecn ander belangrijk besluit was dat van don 25en Maart 
1898, waarbij de kolonel J. B. van Heutsz werd benoemd 
tot militair commandant van Atjeh en belast met de 
waanieming der betrekking van civiel en militair 
gouverneur. Zijn Atjeh-crvaring had de heer Van Heutsz 
opgedaan vooral als Kapt. Adjt. van den Gen. Van Teyn, 
en zijnc inzichten had h ij nccrgelegd in een in 1893 
verschenen brochure „I)e onderwerping van Atjehn. Na 
Oema's afval v. as hij in Atj 也 h werkzaain gewecst als 
zelfstandig coloniic-conunandant. 
De vijand kwam in Pidie niot tot een offensief. bn 
voorbereiding van het onze vlottc daarontegen nog 
bcler, dan waarop was gerekend. Zoo kon de ox ped i lie 
(sterk 4 bataljons infanterie met hulp- wapens) een 
maand worden vervroegd. Den lon Juni werd van uit Sigli 
via Pcukan Pidie opgerukt tegen Garot, — in het begin 
van het jaar de vcrgadcrplaats van a lie vijandigo 
hoofden, — dat spoedig in onze IHHKICH viN. DCII 5en 
werd Pad an g Tidji in de VII M<)ekiin Pidie bereikt, 
waar den volgenden dag een uaukwain, die den 4en uit 
Seulimeum was v( >,( I'lldicn en de route had genoraen 
over de water- nciding. Andcro tochten werden 
gemaakt; in allo richlingcii word de vallei doorkruist, 
maar nergens kwarn l)ct tot grooto gcvechten. 
Vcrineldenswaard zi)n allcen het gevecht bij Koeta 
Poetdih op den J2cn, dat den vijand op 70 dooden kwam 
te staan；  de venneestcring dcr vors terkin gen in 
Gloempang Pajong, Tcupien Raja en Oendii op 18, 29 
en 30 Juni, waarbij hij 50 dooden vcrloor; en in de 2e 
lielft van Juli, terwijl een dccl dcr troopon naar de 
Oostkust was, aaurakingcn met Ocma, die, in de 
omstreken van Tjot Mocrong en Tiro opgezocht, onze 
colonno door de mookim Kcumangan bedoeldc „thuis te 
brengen", wat hem 35 dooden en ons 28 gewonden 
kostte. Na t orugkeer dcr troepen van de Oostkust werd 
de Gid Siblah bezet, van waaruit de omtrek werd 
afgopatrouillcerd en nachtelijko oplichtingon werden 
beproefd. Den 25cn Augustus 1898 werd Tangs6 bereikt 
mot omtrekking van do door Oema bezotte, zwaar 
versperde kloof, welke den gowonen toegangsweg 
vormdo. Bevreesd te worden afgesne- den, verliet Oema 
zijn stelling en week mot de zijnen nnar Lageuen 
(Westkust), spoedig gevolgd door B6n Peukan en diens 
bende. In den nacht van 5 op 6 

September werdon Koeta Ram bung en het huis van 
Bentara Kcumangan te Bcureunocn omsingeld. Een 
dame van gewicht: Potjoet di Ram bong, weduwe van 
B6ntara Koumangan Potjoet Oesman, word bij die 
gelcgcnhcid goarresteerd. Omtrent haro gezind- heid on 
de rol, die zij had gespeeld, gaven gevonden documcnten 
een minder gunstig getuigenis, zoodat haar een boctc 
werd opgelegd van / 25.000, een even- groot bedrag als 
in 1874 betaaid aan het toenmalig； hoofd van Gigieng 
bij (voor) het hijsehen van de Nederlandsche vlag. Allo 
tot dusver nog niet onder- worpen hoofden kwamen 
thans successievelijk hun- ne opwachting maken. Maar 
do verzetsleiders had men nog niet! De toestanden waren 
dus nog niet gezond. Maar dat zouden zij worden! Dit 
toch stond vast: vyandiggezinden zou in de Pidie-vallei 
geen rust meer worden gelaten. 

Het was tijdens de Pidie-expeditie, maar daar ver- 
moedelijk niet mee samenhangend, dat zich ter Oostkust 
de zgn. "T&pabeweging" openbaarde. De hoofdfiguren 
uit de populaire, bijna als heilig ver- eerde bikajat Malem 
Diwa: Malem Diwa en Meu- reundam Diwi waren 
herleefd in Teungkoe Tapa, een Gajo uit Telong, en diens 
echtvriendin, Zij trok- ken, wonderen doende, met een 
steeds wassend ge- volg het land af, en de heilige oorlog 
stond een op het program. Een op 30 Juni 1898 vanuit Idi 
ver- richte verkenning naar Idi Tjoot werd nog denzelf- 
den dag beantwoord met een aanval op Idi. De vij- 
andelijke macht groeide aan en Teungkoe Tapa ves- 
tigde zich te Teupin Batee, vlak bij Idi. Den 3en Juli 
kwamen een paar compagnieen soldaten te Idi aan en den 
volgenden dag ging het naar Teupin Bateo; maar men 
keerdc terug voor den vijand te hebben verslagen.... Deze 
nestelde zich thans in het heuvelterrein bij Idi en te 
Seuneub6fr Atjeh. Den 7en Juli kwam de gouverneur Van 
Heutsz te Idi en met en na hem kwamen er ook troepen. 
Den lien ging het op den vijand los, die vooral to 
Seuneuboft Atjdh zware verliezen leed. In de volgen- do 
dagen werden nog verschillende tochten gemaakt, 
waarna het vuur spoedig was gedoofd. Aan de geza- 
ineulijke staatjes ter Oostkust werd / 150.000 boete 
opgelegd. Door heffing van een extra uitvoerrecht op 
peper was deze in November al binnen. 

Ook Peusangan ondervond, dat er een andere geest in 
de kompeuni was gevaren. Toen het zich onwillig 
botoonde zijn versterkingen in Gloempang Doea, 
Sawang en Nisam to ontruimen, onderging het eerst 
bombardementen door do marine, die het zelf kreeg to 
betalen, om vervolgens door een militair bezoek te 
wordon gonoodzaakt aan onzo eischen te voldoen. T. 
Tjhift Pousangan, die alle aanrakingen met het bestuur 
vermeed, word wegens zijn houding met 
5 50.000 beboct. Aan Geudong's pseudo-oel^ebalang 
T. Tjhi。Radja Itam werden ook boeten opgelegd en 
cischen gcsteld, die hy zoo niet gewend was. Tegen 
6 Oct. met zijn hoofden naar Lhdfr Seumawe opge- 
roepen om voor don gouverneur te verschenen, kwam hij 
dan ook niet. Zoo werd den 15en naar Gcudong opgerukt, 
en in het volgend gevecht sneu- velden o.m. T. Tjhi。vd. 
eu zyn zwager, de oel&ma Toungkoo Bahroen. Geudong 
werd beboet met S 10.000. Van Geudong ging hot naar 
Keureutde, waar vooral in Matang Koeli hevige 
tegenstand word geboden. Dat kostte de staatjes in de 
boven- streken 80 dooden en S 25.000. 

We zagen reeds hoo Oema in Aug. 1898 van Tang- s6 
naar de Wostkust terugkeerde. Toen hij daar in Lageuen 
was gesignaleerd, ging er een colonne op af, die 13 Sept, 
in de Rigaihbaai debarkeerde; Oema 
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Werd achtervolgd, tot hij in den nacht van 10 op 11 Febr. 
1899 nabij Meulaboh, dat hij bedoelde aan to vallen, in 
een hinderlaag viel en sneuvelde. 

Het streven om in de onderhoorigheden de aan- deelen 
der hoofden in de in- en uitvoerrecliton ge- heel door onze 
ambtenaren te doen innen, word met 1 Jan, 1899 ten voile 
verwezenlijkt, terwijl met 1 April d. a. v. de afdeeling 
Groot-Atjdh uitgezonderd We onder het tolgebied werd 
gebracht en te Oe- 1 况 Lheue een kantoor kwam voor de 
rechtenin- ning. 

Op Groot-Atjdh werden de toestanden door de 
ondenverping van Tjoet Toengkob (Dec. 1898) en het，
sneuvelen van Oema nog weer gezonder. Do XXII 
Moekims verkeerdcn door de afwezigheid van het 
sagihoofd en T. Ali Bafr6t natuurlijk in de minst gunstige 
positie, maar de toegepaste middelen werk- ten goed: 
krachtig bestuur, onafgebroken patrouil- leeren, 
bevolkingsregistratie en passenstelse】，verbod van het 
dragon van wapenen, van ladangbouw en van verblijf in 
de bergen; beboeting van moe- kinis, gampongs en 
personen wegens huisvesting van kwaadgezinden, het 
verzwijgen van hun aan- wezigheid, het opbrengen van 
sabilbijdragen, het vemielen van openbare werken, enz. 
enz. Zoo be- terden de toestanden mcer en meer. 
Vrouwen en kinderen liepen niet meer wcg voor onze 
patrouilles, wegen en bruggen werden op last van hot 
bestuur door de bevolking aangelegd, een telefoonverbin- 
ding over het waterscheidingsgebergte naar Sigli kon 
zelfs bestaan, en wanneer er storing was op do lijn, 
hadden de olifanten daar vaker schuld aan dan de 
moslimin. 

In Pidie was het na de expeditie rustig: de hoofden 
hadden zich onderworpen, de bevolking was aan .den 
arbeid, en wie zich niet konden schikken waren 
aiitgeweken naar Tangs6. Daar huisden ook Toe- ankoe 
Moehamat Dawot, Panglima Pdl6m, Toean- koe 
Moehamat Batee en later ook T. Ben Peukan. Van daaruit 
maakte men zoo nu en dan eens een tochtje: Pdlem naar 
Moekim VII, de soeltan naar ■Tjoembo*-, Toeankoe 
Moehamat naar Batee; en op Tangse trok men terug, 
wanneer men had bemerkt ■dat de kompeuni nog 
waakzaam wa^. Dat dezc de moeite zou nemen hen daar 
te gaan bezoeken, dat had men niet gedacht. Toch giiig 
het in de eerste helft van Maart 1899 weer naar Tangs6. 
De vijand ■gaf zijn sterke bergstelling bij de kloof prijs, 
toen hij, in front beziggehouden, benierkte, dat een 
colonne uit Groot-Atjeh zijn rug bedreigde. Hij vlood 
naar alle kanten, naar Geumpang en naar Meureudoe, en 
overal heen werd hij nagezet. In Meureudoo ver- volgd, 
vloden Moehamat Dawot, Poldm enz. naar Samalanga, en 
toen zij ook daar niet konden blijven, keerden zij terug 
naar Pidie. De toestanden waren daar nog niet zoodanig 
bevestigd, of op geheime hulp en steun kon nog wel 
worden gerekend, en het omringend heuvelterrein bood 
gelegenheid om zich zoo noodig terug te trekken. Zoo 
zonden de soeltan en Poldm brieven aan do hoofden om 
hen op te wek- ken tot den heiligen oorlog, waarna zij zich 
met hun benden via Trieng GadGng en Pant6 Radja naar 
Ndjong begaven, om zich aldaar te nestelen te Koe- ta 
Sawang. Een compagnie infanterie nam die koeta (Mei 
1899), waarbij de vijand een gevoelig verlies leed, maar 
Moehamat Dawot was tijdig gevlucht. Hij en de andere 
veraetsleider zwierven sedert rond in de Pidievallei, iedor 
op zich zelf, met meer of minder volgelingen. Hun actie 
was echter zoo onbelang- rijk, dat het werk in de 
Pidievallei enMoekim VII kon wordenovergelaten aan 
het te Padang Tidji geleger- 

de 14e bat。11 on hot garnizoen van Sigli,terwijl hetl2e 
bat°n eindo Mei ging deelnemen aan 's gouvorncura toen 
vanuit Sigli ondornomen excursie, waarbij alle 
landschappen langs Noord- en Oostkust werden be- 
zocht. Tusschen Padang Tidji en Sigli werd een tram- 
verbinding gemaakt, die in November zou gcreed ko- 
men. Begin Juli word een bivak betrokken to Djcum- pa, 
en van daaruit en van uit Sigli maakte men ver- schillende 
paden van 1% a 2 M. breedte, in verband met de grootere, 
gedurende de Pidie-cxpeditie aan- gelegde, wegen. 
Overal nagejaagd, namen de vijan- dige hoofden en 
benden wederom de wijk naar Meu - reudoe, en van daar, 
toen onze troepen claarheen oprukten, naar Peusangan. 
Aldaar had het land- schapshoofd T. Tjhi5-, na eerst den 
gouverneur zijn gehoorzaamhoid te hebbon betuigd, op 
diens eisch om naar Lh6ft SeuniawB op te komen, zich 
uit de voeten gemaakt naar zijn „zetel der veiligheid" (da- 
rdj aman) te Tjdt Pi. Onmiddelijk ging daar toen een 
colonne heen, die maar weinig tegenstand onder- vond. 
Na het vertrek der troepen naar Geudong, versterkte T. 
Tjhifr zijn daroj aman, en daar brach- ten Moehamat 
Dawot, Pdlem enz. hem welkome versterking. Overste 
Van der Wedden marcheerde van Sigli naar Peusangan 
(Nov. 1899), verdreef den vijand van de Tjdt Kala en 
vermeesterde zijn sterke heuvelstelling op de Gle Riseh, 
waar de vijand 35 dooden liet liggen. De vijandigo 
hoofden verspreid- den zich: Moehamat Dawot vluchtte 
naar Boven- Keureutoe, T. Tjhi' Peusangan hield zich 
schuil in, de bosschen van Boven-Peusangan, waar hij 
dra over- leed ；  en Pdl6m toog naar het gebergte 
bezuiden Pidie. Einde Mei '99 verscheen in Pase 
Teungkoc Tapa weer ten tooneele, medebrengende 
eenige honderden GajO's. De gouverneur bekorttc zijn 
verblijf in Meu- reudoe, Peusangan en de Boeloh-
landschappen, en kwam eind Juli voor de 
ondoorwaadbare Pasd- rivier. Hij were! ontvangen met 
een oorverdoovend vuur uit een bijna 1 K.M. lange, den 
oever volgcnde loopgraaf. Toch wisten de troepen de 
rivier over te komen, waarop 's vijands s telling we rd 
genomen, onder voor hem gevoeligc verliezen. Vanuit 
Geudong werden verschillende tochten gemaakt, waarbij 
alleen te Lh6° Ti'ieng, Matang Kooli en Biara tegenstand 
viel te overwinnen. Radja Moeda, brooder van het 
gesneuvelde schijnhoofd Kadja Itam Geudung, 
onderwierp zich, en later ook nog ecn andere broe- der: 
Moehamat Ali Basju; maar niet do twee oudcrc broeders: 
T. Tjhi。Lotan, het feitelijko crfelijkc hoofd, en Radja 
Mangkoota! De in 1898 Geudong als straf opgelogde 
verhoogde rcchten blcven daar- om gehandhaafd, terwijl 
ook van de wasc radja a/4 bfeef ingehouden; van het 
rcstecrende kwart konden Radja Mocda en Moch. Ali 
Basja naar werken worden beloond. Van half Juli tot half 
September werd Kburoutde afgcpatrouilleerd.Ook hier 
blcven de sinds 1898 goheven verhoogde rechtcn besten- 
digd, in afwachting van de onderwerping van alle 
hoofden. Van het verblijf in de verschillende land-
schappen trok men partij om een 5M. breeden weg te 
maken vanW. naar 0. Medio Sept, kwam doze gereed tot 
aan do Djambo Aj6, in aansluiting met een pas 
aangelegden weg ter O.-kust tot Koeala Simpang in 
Tamiang. Langs dien weg door de staatjes ter O.- kust 
trok gouverneur Van Heutsz met zijn staf en een 
detachement cavalerie op 28 Aug. van de Djambo Aj6 
naar Idi (50 K.M.), den 30en van Idi naar Bajeuen, waar 
in Juli een gouvernementsvestiging was opgeiicht met 
een controleur en cen militaire bezetting； den len Sept, 
van daar naar Keude Laugsa, en den volgenden dag tot 
Koeala Simpang. 
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Booten, extra uitvoeiTechten cn inhoudingcn van iii- 
komsten, ter N.-kust tijdons dczc excursio beprocfd 
tegenover Meureudoe, Glocmpang doea, Peusangan, 
Sawang, Nisam, Bajoo, Blang Md, Goudong, Koureu- 
toe, als middelon om onderwerping en mcdewerking af 
te dwingcn on niisleidiug en tegenwcrking to straffen, 
werden ook toegepast op Peureula*- cn Soengde Raja. T. 
B6ntara Peukau van Djoel6ft Rajeu。werd wegens zijn 
houlen met Nja^ Mamat Peureula6- en T. Oesdn Oelee 
Gadjah van AtjBh verbanncn. Dezo excursie langs 
Noord- cn Oost- kust had, behalve onmiddelijk 
waameembare materieele, ook niet gcring te schatten 
xnoreelo ge- volgen. Had het vroeger zoo grootc 
zelfvertrouwen van den vijand reeds door do operaties in 
do XXII Moekim en later door de Pidie-expeditie 
gevoelig geleden, de slagen hem bij doze laatste excursie 
op voor ons nog maagdelijk terrein toe- gebracht, deden 
dat vertrouwen en hot aantal dergenen, die weerstand 
boden, opnieuw aanzien- lijk slinken. En omgekeerd 
strekte het verkregen succes niet weinig tot verhooging 
van het moreel van onze troepen. 
Ook ter W.-kust werd „opgetreden,,» zij het met minder 
groote militaire middelon. In de onderafdee- )ing Poeld 
Raja wcrden de landschappcn bezocht door patrouilles 
van Poeld Raja en van do 5e divisie marcchaussee. 
Daarmee word de onderwerping ver- kregen van 
vcrschillcnde invloedrijko personen; anderen werden 
ncergelcgd of verdreven. Begin 1900 waren vrijwel allc 
landschapshoofden in onderwerping. Teunom, waarvan 
het hoofd zich onbeleefd en onvolgzaam bctoondo 
tegenover den controleur van Poeld Raja, kreeg in 
Januari J 900 S )0.000 boete, en wegens aan vijandcii 
verleenden steun wcrden in Febr. Klocang, Daja, 
Lambcusoe, Oenga, Djinumprong en Lhdfr Kroeet 
gestraft mot eon extra uitvoerrecht op pepcr en 
verdubbcling van in- cn uitvoerrechten in hot algemcen, 
met inhouding te- vens van de den hoofdcn tockomcndo 
aandeelen in die rcchten. In het Mculabohscho werd na 
het sneu- velen van Ocina door een bataljon infantcrie 
een tocht gemaakt tot in de bovenstreken tot achter- 
volging van Ocma's benden en van zijn weduwe, maar 
zonder veel succes. In Maart werd Seunagan bezocht, 
maar in April keerden de troepen wegens de vdc zicken 
terug naar Kocta Radja. Het gamizpen to Meulaboh 
word versterkt met 3 off. en 75 man, waai na de actie 
zich bcpci'ktc tot het afpatrouillee- ren van de omstreken 
van Moulaboh tot op 士 10 K.M. afstands. Ook in het 
Mculabohscho werd gestraft met verbcurdverklnring 
van was6-mkomsten en boeten of verhoogdo in- en 
uitvoerrechten. Den lcn J uni 1899 kreeg Tapafr Tocan een 
inilitaire bc- zetting onder commando van luit. H. Colyn, 
die te- vens opt rad als wd. civiclgczaghebber. Do 
vijandig gezindc elemcnten wcrden daardoor tot actie 
ge- prikkelcl. Het hoofd van Blang Pidie: T. Ben, word 
hun Icidcr. Begin Aug. beprocfde hij een aanval op bet 
in aanbouw zijnde otablisscmcnt, en begin Nov. bezette 
hij ccn Htorkc bergstclling bezuiden Mcuke*-. Nadnt 
con patrouille uit Tocan daarvoor het lioofd hnd 
gestooten, joeg cen mo bide colonne den vijand eruit, die 
13 dooden cn 24 gevangonen ver- loor, welke laatsten 
alien tot 20 jaren dwangarbeid werden veroordecld. In 
de ondorhoorigheden on- derging in den loop van 1899 
de formcelo verhou- ding dcr landschapshoofden tot het 
gouvemement eene groote wijziging door de vervanging 
van de z.g. „verklaring in 18 artikclen” door een „korto 
vcrkla- ring in 3 artikelen**, welke de hoofdcn, dio sinds 
wy 

hun inkomsten adininistreerden in onze macht wa- ren, 
ook theoretisch minder onafhankelijk deed wor~ den. 
Voor het gouverncment werd hierdoor do weg geeffend 
om, zonder wclmcenen of toestemming te behoeven tc 
vragen, allc regelingen te treffen, welke het noodig of 
gewcnscht achtte. Te danken aan het initiatief en de 
samenworking van gouvemeur Van Heutsz en Dr. 
Snouck Hurgronje, zou de invloed dier „korte 
verkl&ring” niet beperkt blijven tot Atj8h. Een geheel 
gewijzigde politick ten aanzien der zelfbesturen over heel 
Indie zou zich claaruit ont- wikkelen. Men had het middel 
gevonden „om de ge- „volgen van een onvermijdelijk 
geworden optreden „te matigen, door niet over te gaan tot 
invoering van „rechtstreeksch bestuur cn toch cen 
daarmede over- ,,eenkomenden toestand te verkrijgen." 
(H. Colyn). Zie CONTRACTEN MET 
ZELFBESTURENDE LANDSCHAPPEN. 

Tijdens de excursie ter N.-kust in '99 betoonde T. Tjifr 
van Samalanga zich zecrwclgezind. Kort daarop- 
kwamen stellige berichten in, die evenwel niet da- delijk 
de vereischte aandacht trokken, dat hij den vijand 
heimclijk stounde; en toen in Maart 1900 een kleine 
colonne de II Moekim Tocnong van het land- schap 
Samalanga onverwachts bezocht, vielen er schoten en 
zag men dat er borstweringen werden op- geworpen I Het 
hoofd dier II Moekim Toenong T. Sah Koebat werd 
genoodzaakt een marechaussee- afdeeling door 
Samalanga te vergezellen en haar de vijandelijke 
schuilplaatsen te wijzen. Er werden boeten opgelegd, 
waarborgsoinmen geeischt, en T. Tjhi6- werd ter 
verantwoording geroepen — maar hij liet zich wachten. 
Er ging een marechaussee-colonne naar Samalanga
 .....................................T. Tjhic word wantrouwend 
en liep weg. Op de inkomsten dcr afgevallen hoofdcn 
werd beslag gclegd, en een extraheffiiig werd gedaan van 
den gcheelen in- en uitvocr, (ingetrokken einde April 
1902). De soeltan, uit de Pasestrcek verjaagd, vestigde 
zich te Samalanga, en dra werd <lit het ver- zamelpunt 
onzer vijanden, die er vers terkin gen bouwden en een 
krachtig verzet voorbereidden. Maar T. Tjhi。kwam tot 
inkcer. Eind November bood hij te Lhofr Seumawd zijn 
onderwerping aan. Volgde begin 1901 do Samalanga-
expeditie, eindigend met do verovering van Batee Ilie6-, 
waan*oor men in 1880 het hoofd had gestooten, ten koste 
van 5 dooden en 27 gewonden onzerzijds en 71 dooden 
aan de zijde van den vijand. Het verzet was daarmee 
gebroken, en T. Tjhi。word onder harde voorwaar- den 
in zijn gezag hersteld. O.a. bleef de bij zijn afval het 
landschap opgelegdo doorloopendc boete ge- handhaafd. 

Na do verdrijving van deu socltan en diens benden uit 
Samalanga rukten onze troepen den lOen Fe- bruari 1901 
naar Peusangan, alwaar zij een bivak betrokken te 
Glocmpang Pajong. De soeltan werd uit Peuclada en 
Boven-Peusangan opgejaagd, tot hij in September 
uitweck naar het Gajuland. Te zijner opsporing in dat nog 
nimmer botreden gebied, on- demam de majoor Van 
Daalcn met 12 brigades marcchaussee ccn tocht, dio van 
September tot einde November 1901 duurde. (Zie 
GAJOLAND.) Do soeltan outkwam toon aan Van Daalen 
evcnals in Aug. van het daarop volgend jaar in Pnmeue 
aan de colonne Scheopens, maar velc volgclingcn sneu- 
veldcn. Moehamat Dawot vluchtte ton slotte naar Pidie. 
Baar was in Juni 1902 majoor van Daalen als 
onderafdeelingschef opgcvolgd door den kapitoin van 
der Maaten. Die bestuurswisscling had —meent K. V. 
1903 — cen grootcre werkzaamhcid van den vijand ten 
govolge, zich vooral uitende in vernieling 
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van de tramlijnen. De Gouv. van Heutz straft e met 
verdubbelde in- en uitvoerrechten en inhoudiiig aan de 
hoofden van de helft hunncr inkomsten. Dra werd de 
schuilplaats van den soeltan aan de Boven- Beuratjan 
overvallen en weer had hij „a narrow escape5*. Den 26en 
November 1902 word des soeltans echtgcnoote 
Teungkoe Poetroe gean-esteerd en den 25en December te 
Lam Meulo eene andere echtge- noote, Potjoet Tjot 
Moerong, benevcns zijn zoon Toeankoe Ibrahim. Den 
lOen Januari 1903 meldde ■zich daarop soeltan Alaoedin 
Moehamat Dawot Sjah te Sigli. Naar Koeta R&dja 
opgezonden schrecf hij een brief aan den 
gouverneur,waarin hij zeide zijn persoon te stellen in 's 
gouverneurs handen en te willen berusten in wat omtrent 
hem zou worden be- schikt. Verder vcrklaarde h ij, dat 
het rijk Atjeh deel uitmaakte van Ned.-Indie en dus stond 
bnder het gezag van H. M. de Koningin, aan wie hij voor 
altijd trouw beloofde, evenals aan den Gouvcmeur-Gene- 
raal als Hoogst derzel ver Vert egen woordiger. Voorts 
zou hij zich bereidwillig voegen naar alle hem door ■den 
gouvemeur te geven bevelen. Den 20sten Januari door 
den gouvemeur ontvangen, werd hem meege- ■deeld, dat 
van hem werd verwacht, dat hij aan allo oeleebalangs en 
landschapshoofden schriftelijk zou ■te kennen geven, dat 
hy zich aan het Ned.-Indisch gouvernement had 
onderworpen en daarmede dus alle verzet een einde 
behoorde te nemen. Eerst na die beeindiging van alle 
verzet, waartoe hij overigens in alle oprechtheid zijne 
krachten en invloed zou hebben aan te wenden, zouden 
nadere voorstellen ■omtrent hem en de andere leden van 
zijn geslacht ■aan de Regeering worden gedaan. 

Van eenigen invloed op den algemeenen toestand was 
intusschen de onderwei-ping van den soeltan niet. En dit 
was ook te verwachten. Wij hadden in Atjeh tegenover 
ons niet een soeltanspartij, maar een volkspartij onder 
leiding der oelama's, op wie de soeltan geenerlei 
overwicht bad, en volkshoofden, die als van ouds den 
soeltan gaame eerbied, maar geen gehoorzaamheid 
betoonden. In Pidie werd de toestand al dadelijk nog 
erger dan hij reeds was. De als heilig vereerde oelama 
Teungkoe Tjot Plieng spoorde de geloovigen aan te 
volharden in den strijd, en dat deden zij! Aan de 
gamponglieden werden op groote schaal de passen 
afgenomen, en de trambaan- vemielingen namen 
bedenkeJijke afmetingen aan. Zoo werden op 8,16 en 30 
J uni 1903 resp. 1200, 1500 «n 1000 31. baan 
opgebroken. De betrokken landschapshoofden werden 
gevoelig beboet en de baan moest dag en nacht over de 
geheele lengtc door de troepen worden bewaakt. Bij 
nacht liet men de gampongbevolking aan die bewaking 
deelnemen middels om de 200 M. uitgezette posten. Dat 
hielp natuurlijk! Ook aan de benden werden zware verlie- 
zen toegebracht. Zoo sneuvelden van Juni 1902 tot 
December 1903 enkel in Pidie o.m. „22 voomame 
bendehoofden en geestelijken, zoomede 76 pangli- ma's 
en pangs" cn totaal 1508<looden Heven in J 903 in onze 
handen. Veracheidene benden hidden op te bestaan. De 
bende van Teungkoe Tjot Tjitj6m ech- ter, hoewel groot 
aandeel hebbende in die verliezen, venninderdc niet in 
sterkte en won steeds nieuwe leden uit de 
gampongbevolking. De verJioogde in- en uitvoerrechten 
bleven dan ook gehandhaafd, even- als de inhouding van 
de helft der hasil-inkomsten van de hoofden, en in 
Decernhei, 1903 deelde de gouvemeur pereoonlijk den 
Pidieschen hoofden mee, dat die straf niet zou eindigen, 
zoolang geen krachti- ger medeworking werd 
ondervonden tot het onscha- delijk rnaken van 
vijandelijke oelama^ en bende 

hoofden. Einde diet maand bedroegen de aldus in- 
gehouden geldcn oiigeveer een ton gouds. Eerst op 1 
October 1904 eindigde die sti'af. 

Meer in hot Oosten bleven Teungkoe di Barat en 
Teungkoe di Mata le de organisatoren van het verzet. 

Maaktc de onderwerping van den soeltan dclat naar 
buiten, van meer werkelijk belang voor den toestand op 
Atjdh was do in Sept. 1903 volgende melding van Polem, 
het inachtige en als vroom Moslim booge achting 
genietende hoofd der XXII Moekims. Na de Samalanga-
expeditio had het sagi-hoofd zich begeven naar do 
binnenlanden van Gcudong en Keureutde. Nadat de 
onderluitenant Christoffel zijn spoor daar had ontdekt, 
werd hij aanhoudend ach- tervolgd, cerst door 
Christoffel, daarna ook door pa- trouilles onder leiding 
van den in April tijdelijk met hot bestuur over de 
onderafdeeling Lh 。 。 Seumawe belasten kapitein-
adjudant Colyn. In Mei werden zijn moedcr, zustcr cn 
een zijner vrouwen in Tangsd gevangen genomen en 
vervolgens te Koeta Radja geintemeerd. Daarop 
onderwierp Polem zich begin Sept. 1903 te Lhofr 
Seumawe. In het laatst dier maand werd hij door den 
gouvemeur in gehoor ont- vangen en hersteld als 
panglima sagi der XXII Moekims. Slot hem 
onderwierpen zich Teukoe Tjhifr Lo- tan en Radja 
Meukoeta Geudong. Dra volgden de als Teukoe Tjhi5, 
Toenong bekendeTjoet Moehamat, broeder van den 
oeleebalang van Keureutde, en Teungkoe Jit en zijn 
vadei1, het hoofd der Moelieng- sche oelamafamilie. 
Volgden nagenoeg alle kleinere hoofden uit de 
Pas^streek met veel volgelingen. Uit de Westelijke 
landschappen meldde zich Radja Itam van Boeloh 
Beureugang. En ten slotte onderwierp zich begin 
November T. Radja Lho6- van Lh6fr Seu- maw& In de 
Westelijke landschappen, die in 1903 nog niet z66 waren 
afgepatrouilleerd, bezette de vijand een benteng in het 
zeebosch bij gampong Sa- moti. In Jan. '04 werd deze 
genomen, waarbij 79 vij- anden sneuvelden. Het verzet 
in het Lh6ft Seuma- we^che scheen nagenoeg geeindigd. 
Maaj- de Iciders Teungkoe di Barat en Teungkoe di Paja 
Bakong leefden nog. Zij hadden zich teruggotrokken naar 
het Gajolandschap Dorot. In Samalanga onderwierp zich 
Teukoe Oebit in Dec. '03, maar Teungkoe di Aloee 
Keutapang zou zorgen, dat daar geen rust, word 
verkregen. 

Van zeer gunstig cfleet wan Polcm's onderwerping 
vooral in de sagi der XXII Moekims, waar in de eer- stc 
niaanden van 1904 alle nog mankcerende adat- lioofden 
terugkeerden, behalve Teukoe Ali Bafrct, die eerst in 
Nov. 1905 zich zou melden. 

In de eerste helft van 1904 leken dan ook de zaken in 
Groot-Atjeh er goed voor tc staan, even zoo die in Pidie, 
waai' de onderwerping op 1 Febr. van dat jaar van Ben 
Peukan Meureudoo veler tej ugkeer ten gc- volge had, en 
evenzoo, gelijk wij zoo juist zagen, die in Keureutde, in 
do Pasdstreek, in Lh6ft Seumawe, in Samalanga, hoezecr 
dan ook verschillende hoofdlei- ders van het verzet in die 
st reken, als Teungkoe di Tjot Plieng, Teungkoe Tjot 
Tjitjein, Teungkoe di Paja Bakong, Teungkoedi Barat, 
Teungkoe di Aloee Keutapang er vooralsnog onaangetast 
bleven. Een expeditie naar het Gajoland had juist kort 
geleden het verzet aldaar gebroken. Ter Westkust ging 
het over het algemeen minder voorspoedig, omdat daar 
nog niet zoo was aangepakt, en gaven alleen het 
Tapatoeansche en Wojla reden tot eenige tevreden- heid. 
Alles in alles was echter de toestand in de eerste he]ft van 
1904 zeer bevredigend. Ter hoofd- plaats Koeta Radja 
waren JaatsteHjk de wegen ver 
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breed, een Vredespark aangclegd, de societcit ver- groot, 
een nieuw groot hotel gebouwd, tai van an- dere, zoo 
gouvemements- als particulioro wonin gen gosticht. 
Europeescho tokohoudors, de Nederland- sche 
Handclmaatschappij, Chincesche handelslicden alien 
gingen aan het bouwen cn uitbreiden en vesti- gen van 
filialen. Een bewijs dat men vertrouwen had en 
verwachtingen koosterdc van do toekomst! Aan de 
tramlijn, 20 Mei 1901 doorgetrokken tot Meu- reudoe, 
en Mei 1902 tot Samalanga, werd voortdu- rend verder 
gewerkt, met Sumatra's Oostkust als einddoel. Do 
grondslag werd gelegd van Sabang (Poeld W6) als 
centrum van AtjAh's en Deli's handel. Gouv. Van Heutsz 
wist gedaan te krij- gen, dat de mailbooten der 
stoomvaartmaatschap- pij Nederland Sabang geregeld 
gingen aandoen. Den 29en Sept. 1903 kwam do 
eersteling, het ss. Willem III, en werd het handelsstation 
feestclijk geopend. 

Aldus was het gesteld op Atjeh, toen de Neder- 
landsche regeering op Gouv. Van Heutsz het oog liet 
vallen als aanstaand Gouverneur-Generaal. Naar 
Nederland opgeroepen, van waar hij als landvoogd zou 
terugkeeren, droeg Gen. Van Heutsz den lien Juni 1904 
het civiel en militair gouvemeurschap over aan den 
generaal majoor der Inf. Jhr. J. C. Van der Wyck. Na het 
hcengaan van den Gen. Van Heutsz zou de toestand weer 
minder goed worden. Wat daarvan de reden was ? Het 
verschil in persoon- lijkheid tusschen het nieuwe 
bestuurshoofd en zijn voorganger zal ongctwijfeld wel 
eenigen invloed hebben gehad, maar van grooter invloed 
is waar- schijnlijk geweest het verloop van den in Febru- 
ari 1904 uitgebroken Russisch-Japanschen oor- log. 
Door Japans overwinning werd het moreel onzer 
vijanden gesterkt. Oost kon het dus winnen van West, en 
Oost zou Oost natuurlijk bijstaan! De lieden van het 
verzet schepten wed er moed. De eigen voorraad 
geweren was sterk geminderd en niinderde nog steeds. 
Vuurwapenen rezen in waarde. Vooral een gewcer mod. 
'95 word een kostelijk bezit, on)het welk te verwerven 
men heel wat durfde wa- gen! In Peusangan 
vcrmecstcrde de vijand er een groot aantal door zijn 
klcwangaanvallen van 9 Aug. en 17 Oct. 1904, maar nog 
grooter buit behaaldo hij Ic 3Icurandeh Paja in 
Keurcutde, waar dd. 2G Jan. ]cen palrouillc van J 7 
bajonetten cn edn Eur. sergeant op e6n man na word 
vernietigd! T. Tjoot Mocha mat, de invlocdrijkc jongcre 
breeder van het landschaj)sho()fd, were! terzake mee 
schuldig bevon- den, ter dood veroordecld en 
gefusilleord. In het Meulabohscho waren do 
klcwangaanvallen al lang inhccmsch, cn de ovcrval to 
Sinabang op 7 Sept. 1904 treft niet bijzonder. Maar in 
den klcwangaanval nabij Teunoni op 24 Febr. )905 
waren do hoofden betrokken; en bedenkelijk was ook do 
afval van con aantal hoofdon ter Noordkust. Op Groot-
Atjdh wa- ron eenige bcschictingon van bi vales cn 
patrouillcs en in den avond van 22 Sept. 1904 con 
moordaanslag ter hoofdj)laats ongunstige teekenen. Hot 
zou nog ergcr worden! Toeankoo Moehainat Dawot 
werkte te Koeta Radja — on juist niel in het bclang van 
do paciiicatic! Poor tusschonkonist van eon paar Voor- 
Indiers correspondeorde hij, of mcendo hij to corres- 
pondeeren, mot den consul-gencraal van Japan ce 
Singapore; maar dat block corst lator. Ook door oelnma's 
in Pnsd worden briovon gedicht aan „Sripa- doeka 
Soclotan Djapocn" mot verzoek om oorloga- tuig cnz. 
Men volgde den Btrijd van Japan tegon Rusland met 
gespannen aandacht, verhougde zich in den uitslag cn 
vatte nieuwen moed, vorwachtend dftt 

van did zijdc hulp zou dagen tot verhefling van de 
„tandra Gseulam" cn tot neerwerping van de „tan- dra 
blanda". 

Den 16on Moi 1905 gaf Gen. Jhr. Van der Wyck het 
bestuur over aan Overate G.C.E.Van Daalen. De nieuwe 
gouvemeur trok de leidsels weder wat strak- ker aan. Al 
dadelijk in do eerste maanden van zijn optreden leed do 
vijand zware verliezen. In Juni sneuvelde in Lhong 
(Groot-Atjdh) Peutoea Brahim, waarna het bivak aldaar 
kon worden opgeheven; in Juli in Pidie de opperste leider 
van het verzet Teungkoe di Tjdt PUeng; de leider in 
Samalanga Teungkoe di Aloee Keutapang, benevens 
Pang Boe- diman, die op 27 Mei bij een klewangaanval 
aan den Gajoweg ons 8 geweren had ontnomen. In het 
Meu- labohsche ondenvierpen zich o.m. Teungkoe di 
Oedjong Plinta en Dat6ft Sarong, en werd gearres- teerd 
T. Oema's weduwe Tjoet Nja° Bien. Maar in Augustus 
sneuvelden in Tapafr Toean een luitenant en 21 man en 
gingen 15 geweren verloren, waarvan er echter al gauw 
8 werden teruggewonnen. In verband met het vertrek van 
het 12e bat. van Atjeh in October en November werden 
enkele bivaks ter N.-kust opgeheven of verplaatst. De 
vijand reageer- do met klewangaanvallen op 14 en 17 
December, waarbij wij vele gesneuvelden kregen en 26 
geweren verloren. In deze en dergclijke gevallen werden 
landschapsboeten opgelegd ad / 1000 per verloren 
gegaan geweer, al dan niet mot extra's voor het 
landschapshoofd. 

Volgde 1906: Op Groot-Atjdh werken des vredes, 
maar de ex-soeltan ging voort met stoken, waarbij hij 
vluchtige rooftochten in Groot-Atjeh uitlokte van zoker 
bendehoofd Keutjhifr Seuman. In Pidie sneuvolden o.m. 
T. Tjdt Tjitjdm en Teungkoe Sjam Soeifr; en Panglima 
Prang Banta en T. Ali Tangsd kwamen in ondorwerping. 
Maar tram- baan en telefoon werden nog als eens 
beschadigd, lieden die ons diensten haddon bewczen 
vennoord, en Tgk H. Braliim Ndjong bleek te heulen met 
vij- andelijke bendehoofden en word daarvoor te Sa- 
bang geintemcerd. In het ressort van den civiel-ge- 
zaghebber van Lhofr Seumawe vlogen meet spaan- ders. 
Klewangaanvallen waren niet zeldzaam, maar men was 
op zijn hoede cn de enkele geweren, die de vijand 
vermeesterde, kwamen hem duur te staanl Ter Wcstkust 
was vooruitgang, dock Ben Peureu- moue en T. 
Keumangan werden verbannen, en in Mcuk6fr had luit. 
Nieuwland een klewangaanval te doorstaan: T. Ben 
Blang Pidie gaf weer teekenen van levcn! Toen kwam 
1907 met leelijke verrassin- gen. De vijand zou hot nu 
eens probeeren, de ex- soeltan Tocankoe Moehamat 
Dawot voorop! Op zyn instigatie word in Boven-Pidie 
door do teungkoe's vorgaderd, als resultaat waarvan 
aanmaningen weiden gezonden tot naar de Oostkust, om 
het gou- vornemont met allo macht to bcstrijdon. Ook ter 
Westkust vergaderden de oclama's op den Goenong 
Mantjang in Boven-Wojla, on op Groot-Atjdh werkto 
Teungkoe di Eumpec Triong. Aloni werd ondcr do 
bcvolking versproid de uitspraak van do geleerden, dat 
het een gunstig jaar was voor do Moslimin on de 
Kdinpeuni zou worden vordreven, indion mon slcchts 
ceiisgezind was I.... Den Cen Maart, omstreeks 9 uren's 
avonds, vielcn er scho- ton op de buitonwykon Pouniti 
on Koota Alam van Koota Radja! De moreolo uitwerking 
was gi-oot! Atjdh-pessimisten namen hot woord on 
za&iden on gorustheid, maar de gouvernour ondorzocht 
en be- vond: dat do beschioting hot w6rk was van kwaad- 
willigen, behoorend tot do benden van Keutjhi* 
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Seuman en Pang Oesoih; dat die kwaadwlligen daarbij 
hulp en steun hadden gehad, in den vorm van geld, 
leeftocht, schuilplaats en wegwijzers, van Panglima Maft 
Asan, Nj&« Abaih en Keutjhi 。  Sj^ch ；  dat de 
beschieting te voren was beraamd door den ex-socltan 
Moehamat Dawot, T. Djohan. Lam Pase, Panglima Ma& 
Asan cn Nja6- Abaih; dat mccr- dere Atjdhsche hoofden 
cn grooten — als Pangc- ran Oes6n, T. Meurah Lam 
Gapang, Tng Sjdch Tjot Poetoih en de imeum van Tjad6fr 
— van den toeleg hadden geweten ； en dat Moehamat 
Dawot sedert zijn onderwerping steeds in verbinding had 
gestaan met de kwaadwilligcn, en Panglima Mafr A- san 
en Njafr Abaih (twee breeders uit Kal6, vroeger behoord 
hebbend tot de bende van den soeltan) zijn 
tusschenpersonen waren geweest. Zoo stelde de gou- 
verneur voordon ex-soeltan te verbannen; en na ver- 
kregen machtiging arrestcerde hij den 21en Augustus 
Moehamat Dawot, Pangeran Oesdn, laat-stge- noemdes 
mannelijke nakomelingen, en T. Djohan Lam Base; per 
gouvernements s.s. Java gin gen zij dienzelfden dag op 
reis naar Batavia. Den dag zijner gevangenneming 
werden ten huize van Moe- hamat Dawot brieven 
gevonden, welke zijn Japan- sche illusies en zijn 
daarmee verband houdend ver- raad bewezen. 

In het tijdsverloop tusschen de beschieting der 
hoofdplaats en des soeltans verbanniiig werd den 7en 
Juni's nachts het bivak te Seudoe aangevallen en in den 
nacht van den 16en de koeta van den oelee- balang T. 
Radja Itam dor VI Moekims. Na des Toeankoe's vertrek 
volgde den 5en September een 2e aanval op het bivak te 
Seudoe. Maar in October en November werden rust en 
orde door den kapt. Scheepens geheel hersteld. 

Ook in de onderhoorigheden was 1907 een jaar van 
verhoogde vijandelijke actie. In Juni openbaar- de zij 
zich in Pidie door ongewoon veel beschietingcn van 
trams, bivaks en patrouilles, en eens zelfs van Sigli, en 
door een aanval op een marschbivak te Keumala Raja. 
Erger was het in het ressort van Lh6° Seumawe. Door de 
doortrekking van de tram- baan waren wij daar zooveel 
kwetsbaarder ge- worden. Niets belette den vijand om 
hier het zelfde spel te beginnen, dat hij in 1902/3 in Pidici 
had ge- speeld en dat toen met zeer groote middelen was 
onderdrukt. Daarenboven werden door onze actie in h.et 
Gajoland zij, die in den loop der jaren der- waarts waren 
uitgeweken, in Juli bewogen terug te keeren. Zoo waren 
in Base telefoon- en trambaan- beschadigingen dra aan 
de orde van den nacht, werden de trams en bivaks 
veelvuldig beschoten, en hadden herhaaldelijk 
klewangaanvallen plaats op onze patrouilles. Ons 
goedgeziiiden werden ver- moord on hun wonin gen 
verbrand, waardoor de be- volking, deels uit vrecs, deels 
uit godsdienstzin, ten elotte ging meedoen met den 
vijand. 

De min gunstige tijdingen uit het in 1904 zoo goed als 
gepacificeerd gewaande Atjeh baarden zorg, en 
eommige kranten en Kamerleden werkten mee om de 
ongerustlieid te vergrooten. 

In de tweede helft van October 1907 seinde minister 
Fock naar Indie, of de Gouverneur-Generaal (Van 
Heutsz) bezwaar had naar Atjeh te gaan tot op- neming 
van den toestand. Den Gen November deelde hij de 
Tweede Kamer mee, dat de reis zou plaats- vinden, 
„opdat ook het publiek 's Landvoogds „overtuiging zou 
gaan deelen, dat men in Atjeh op ,,den goeden weg was.n 
De landvoogd verbleef op Atjeh van 25 Nov. op 24 Dec. 
1907. Het door hem daama uitgebracht Verslag nopens 
den toestand in 

het gewest Atjeh en onderhoorighedcn verschcen in de 
Javasche Courant van 23 Juni J908. Naar aaiileiding van 
5s Landsvoogds bezoek cn conform diens nieuwo 
inzichten werden uitgevaardigd de volgondo 
voorschriftcn: 

P. Vanaf 1 Jauuari 1908 mo6ht eventueele bestraffing 
van hoofden niet meer plaats hebben door inhouding van 
de inkomsten dier hoofden; 2e. hoofden en (of) hun 
vrouwen en familieledon zouden niet nicer worden 
gevangengezet als dwangmiddel om vuurwapens 
ingeleverd te krijgcn, noch tot andcre politieke 
doelcinden; 3e. politieke boeten en hafr gantj6ng,s 
(zakelijke borgtochten) mochicn alleen worden opgelegd 
op voorstel van den betrokken be- stuurder — de 
Inlandsche rcchtbank gehoord — bij voiledig 
gemotiveerd besluit van den gouvemeur, waarvan 
afsclirift te zenden aan de regeeiing; 4C. by oplegging van 
politieke booten mochten voor- handen hafr gantjeng's 
niet worden genaast. Slechts met goedvuiden van 
betrokkenen mochten als zoo- danig clienende gelden of 
sieraden worden aange- wend tot aanzuivering van 
boeten; 5e. hoofden mochten zich doen vergezellen door 
een' op hun pas te vermeldcn aantal met sikin gewapende 
volgelin- gen ；  6C. hoofden wien het bezit van 
vuurwapens was vergund, mochten bij zich dragen een 
revolver en de gebruikelijkc blanke wapenen; 7e. zoogen. 
„lood- sen" als vaste tusschenpersonen tusschen civiele 
bestuurders en hoofden mochten niet worden gebe- zigd; 
8C. als schrijvers en oppassers moesten zoo min mogclijk 
Atjehcrs worden gebruikt; 9e. bivak- en 
patrouillecommandanten moesten zich onthou- den van 
elke bestuursbemoeienis, behoudens het aan- en 
bijhouden der bevolldngsregisters; 10c. hot was verboden 
beslag te leggen op huizen en vee van uitgewekenen, 
maar hun rijst, peper en boschproduc- ten konden worden 
geconfisquccrd, de rijst voor den olifantentrein, en het 
overige ten voordcele van het wegenfonds. 

hitusschen wax-en in 1907 bcdrijfs- en inkomsten- 
belastingcn ingevoerd overeenkoinstig Ind. Stb. 1907 nos 
182, 183 cn 184. Vcrder was de oprichting be- gonnen 
van gainpong-scholen, want het programma van 
gouverneur Van Daalen luidde: 1. vernietiging van de 
oelamapartij; 2. vervanging van de oude ver- dorven 
hoofden door hun buiten Atjeh door ons op- gevoede 
zonon of andcrc familiclcden ； 3. volksouclcr- wijs, tot 
neutraliscering van den invlocd der Mohuin- medaanschc 
opvoeding. Voorts was op Groot-Atjch een bank in het 
leven geroepen, om aan de be vol- king ondcr 
schappelijke voorwaarden credietcn to vcrleenen in het 
belang van landbouw, hand cl on nijverheid, cn 
zoodoende den woekcr tegen tc gaan en de welvaart te 
verhoogen. Een landbouwadvi- seur was aangevraagd cn 
de verbetering van de irri- gatie (vooral ook van 
Peusangan) aanhangig ge- maakt. Vele verboteringen op 
hygienisch gebied waren geschied: Koeta J^adja had een 
drinkwater- leiding gekregen met bad- en wasch-
gelcgenhcden voor het Oostersch publiek. De krotten van 
gampong Baro waren opgeruimd en vervan gen door be- 
hoorlijke huizen. Het gotcnstelsel was uitgebreid, de 
stallen verplaatst naar buiten de bevvoondo buurten enz. 
en een van 16 op 20 Apnl gehou- den 
jaarmarkttentoonstelling die veel Atjehsch bezoek trok 
van heindc en ver, leverde het bewijs, dat op Groot-Atjeh 
de toestanden weinig te wenschen overlieten. 

In Pidie waren in Febr. '08 vele teungkoe,s ge- 
sneuveld, evenalsKeutjhift Seuman, die Koeta Radja in 
Maart t.v, had beschoten; in April was de bendo 
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van Teukoe L6man, opvolgcr van Tjot Tjitjdm, to- taal 
vemietigd (36 man met 3 gew. '95 on 11 bcau- monts), 
en werd weer een tcungkoeschuilplaats ovcrvallen, 
waarbij 9 dooden on 3 bcaumonts in onze handen. 
bleven. Eindelyk sneuvelde in Mei Polem Daloecng, het 
lang gezochto bendehoofd uit de Pidiesche 
oeldebalangsfamilic. Dat warcn be- langiijke stappon tot 
ccn betercn toestand! In Pasd were! in Jan. '08 de inf.-
bezetting vervangen door ecn divisie marechaussee. De 
vijand bcsloot uit onze trocpenverplaatsingen, dat de 
kompeuni zou heen- gaan en verdubbelde zijn actie. 
Trambaan en telc- foon moesten het ontgelden, vooral in 
Maart en April; en iedere maand bracht een of meer 
klewang- aanvallen. Den nacht van 29 Febr. op 1 Maart 
werd zelfs ons kampement te Lliofr Seumawe 
aangevallon en in den nacht van 6 op 7 Maart poogde een 
over zee naar Idi overgestoken bende de gevangenis al- 
daar te forceeren ter bevrijding van een fa mi lielid van 
Teungkoe di Paja Bakong.- Nadat in April een divisie 
marechausse onder kapt. Christoffel onze macht was 
komen verSterken, was hetechter spoe- dig gedaan. Met 
onverbiddelijko gestrengheid trad hij op tegen de met 
don vijand heulendc bevolkiiig, en zoo verkreeg hij, dat 
zij in het 2° semester van 1908 ons tegen de benden 
terzijde stond. Terwijl do trambaan in het eerste halfjaar 
1908 22 maal werd opgebroken, gebeurde dat in het 2e 
semester geen cnkele maal, en de gevallen van 
tclefoonvemic- ling vorminderden van 41 in het 1° tot 1 
in het 2° semester. Toch vielen er van Aug. t/m Dec. '08 
alleen in Pase en Keureutoe nog 174 dooden! 

Ter Oostkust was te Langsa in 1907 een gouver- nc in 
cats caoutchouc-onderneming gcopend om den 
particuliercn landbouw tot voorbeeld to strekken, cn tai 
van landbouwconcessies werden er uitge- goven. 

Ter Westkust bereikte kapt. Scheepens in Tapa^ 
Tcean, dat in Juni 'OS zich mcldde Teukoe Banta, oudstc 
zoon van Teukoe B6n Mahmoed van Blang Pidie, met 
100 volgelingen, en in Juli Teukoe B6n zclf met 1G0 
man, terwijl o.m. 17 goweren M. '95 werden ingeleverd. 

Bij gouvts. best van 4 Mei word de Generaal van 
Daulen op verzoek eervol ontslagcn als militair com-
mandant van Atjch en Onderhoorigheden, tevens 
gouverneur van dat gewest en in zijn plaats bc- nocind de 
overate H. N. A. Swart, civiel en mili- tair gouvernour 
van Celebes en Onderhoorigheden. Den lOen Juni '08 
aanvaardde dezo het bestuur. 

Do Atjehsche politieko hcinel was toen al zeer ved 
opgeklaard. Des nieuwen Gouverneurs eersto bo- 
stuursdaad was: ovcral persoonlijk den landschaps- 
hoofden uit tc betalen, wat zijn voorganger tehunner 
bestrnffing van bun inkomsten had ingehouden. Hij 
toonde zich bcminnclijk, vcrschafte don hoofden 
geworon, legdo geen boeten op on eischte geon hac 

gantj6ng.Hij wijddc vccl aandacht aan de meusapat- 
rcchtRpraak, wclko ook nauwgezetter kon gcschic- den 
sinds bij gouvts besl. van 10 Juni '08 (Ind. Stb. n°. 401) 
het geweat was verdceld in 5 door assistent- residenten 
bestuurde afdcelingen, welke weer warcn gosplitst in cen 
groot aantal onderafdeelingen. Hot volgend jaar worden 
den gouvenieur ook fondson ter beschikking gestcld „ter 
voorziening bij wijzo van renteloozo voorschotten in do 
eerste behoeften van in onderwerping gekomen 
hulpbehoevende por- soncn." Voor den toestand zeker 
wel het voornaain- ste was echter, dat oelam&'s en 
bendehoofden als vroeger werden vervolgd. Naar mate 
hun gclederon dunden verslapte de organisatie en 
minderdo het 

 

verzet. In 1910 sneuveldcn de hoofdleidors in Pi- 
die: de Tird-teungkoc's Tjhift Mahidin en Teungkoe 
di Boeket, cn melddc zich do leider ter Westkust: 
Teungkoe Pidie. In Dec. 'll liet Teungkoe Tjhis. 
Ma°at, de laatste der Tird-toungkoe's het leven, 
nadat al zijn raadgevers en volgelingen waren geval- 
len. Den 22on Febr. 1912 sneuvelde ook Teungkoe di 
Barat, de leider van het verzet in de ressorten Lhos. 
Seumaw^, Lh6ft Soekon en in Dorot. 

En zoo heerscht cr dan nu een rust, als nooit vree- 
gerlieeft bestaan. All© vijandigo organisatie is uitge- 
roeid, maar hostielc stemmingen komen nog tot 
uiting en eischen hun offers, nu hier, dan daar; en 
het van Moorsch fanatisme doortrokken volkska- 
rakter wettigt de verwachting, dat moordaanslagen 
op bestuurders, militairen, trambeambten en alien 
die ongeloovigen zijn of met ongeloovigen betrek- 
kingen onderhouden, zich nog wel vaak zullen her- 
halen! Dat zal nog wel jaren zoo blijven.... om 
te verbeteren, naarmate men zich meer aan onze 
aanwezigheid gewent en het volk onder onzen 
invloed zal toenemen in welvaart en in ontwikke- 
ling. 

Een overziclit van de personeele middclen, waar- 
mce sedert 1893 de strijd onzerzijds is gevoerd, 
en van de verliezen waarop hij partijen kwam 
te staan ^qlgt bier achter. (Zie tabel op nag. — 
90).，；八' - - & — 
lAteraluun.; Ferrand;-'(G.), Relations de voyages et 
textes geographiques Arabes, Persans et Tures, re-诲： 疔 八.-•-歹:•二一 
latifs a l*extreme-Orient du VIII au XVIII siicle. / - 
2 dl. 1913 en 1914. — R. Hoesein Djajadining- " 
iat. Ciitisch overziclit ViiiPe in~MaL werken7^"^ jV/ 
vervatte gcgeveifs over do geschiedenis van het V 乎依… 
Soeltanaat van Atjeh, in Bijdr. T. L. en V.k. van : . 
N.I. deol 65 (1910). — Daghrcgister, gehouden int 
Casteel Batavia vant passeereiiden enz. Uitgave BaE - 
Gen. K. cn W. 1887-1902. — Tiele (Dr. P. H.) en 
Heercs (Mr. G. E.) Bouv/stoffen voor de geschiede- 
nis der Nedcrlanders in den Maleischen Archipel, 3 
din 1886—1895. — Kruyt (J. A.), Atjeh en de At ja- 
ilers 1877. — Kielstra (Dr. E. B.), Beschrijving van 
den Atjch-ooi-log. 3 din. 1883, 1884, 1885. —Van " 
Heutsz (J. B.),De onderwerping van Atjeh 1893.— 
Snouck Hurgronje (Dr. C.), De Atjehers 2 din. 1893 
—Damsti (H. F.), Atjbhschc Oorlogspapieren; in 
Ind. Gids 1912. _ De Klerck„JJES.)T-Da Atjeh 
oorlog dl. I 1912. —Tiruisheer (A.), Atjeh 1896 2 
din. 1913. — Damst6 (H. T.), Atjeh historic 
Koi. Tijdschrift 1916, a fl. 3,4 en 5. — Korte Atjeh- 
vorslagen in, de ̂ Javascho Courant. — Koloniale 
Verslagon. rl 

ATJEH-HOOFD, bergachtig voorlaud van Atjeh, 
beoosten do Suratte-passage, en als zoodanig de ui- 
terste Westpunt van do noordclijko kust van Atjeh. 
Door dit voorgebergto woidt do reede van Oel^e 
Lhoue voor wostelijko winden beschutx.- / << 

ATJEHERS. 1. Bevolking; st&nd/en.— 
Betrouwbare gegevens betreffende de herkomst der 
Atjehers ontbreken; wat zij zelven daaromtrent me- 
dedeelen, berust op gissingen en onderstellingen. 
Ongotwijfcld hebben ook vrcemdelingcn uit Hindo- 
stan, Arabic, Java en van oldors, hunno bijdragen tot 
de At j^hscho bevolking geloverd, zoowel ter hoofd- 
plaats als op de kustplaatsen in de Onderhoorighe- 
dcn. Ook do slavcn (vooral van Nias) zijn in dit op- 
zicht van belang gewecst. Eono gemongde bevolking 
(waarondcr Bataks, Maleiers en Niassors) treft men 
tegenwoordig vooral aan tor hoofdplaats en op ha- 
vonplaatsen als Lhofr Scumawd. Zie verd or nog onder 
ATJEH. — Verschilpunten tusschon do bowo- 
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ners der verschillende streken van Atjeh openbaren zich 
in talrijke lokale eigenaardigheden, plaatselijke 
gebruiken en opvattingen, welke hier onbesproken 
moeten blijven; met name plachten in Groot-Atj eh de 
Benedenlanders in den Sul- tans-tijd zich in kleeding, 
taal en vele and ere opzich- ten te onderscheiden van de 
Bovenlanders, die hun eigen dialect spraken en de meer 
steedsche manicren van de oereueng baroh niet kenden. 
In het algemeen kan men van de Atjehers dit zeggen. Zij 
zijn slanker, lichter en leniger van bouw dan de Maleiers. 
Hun huidskleur is donkerder. De oogen zijn grooter en 
vertoonen meer wit: aan het uiterlijk geeft dat soms iets 
wilds en schichtigs. De Atjehsche conversatie klinkt hard 
en driftig en is ruw van inhoud. Zij geeft in dit opzicht 
den volksaard weer, die stellig niet zachtzinnig is!— 
De voornaamste stand in Atjdh was vroeger die der 
sultansverwanten (toeankoe's); zij achtten zich bo ven de 
voor andcrc Atjdhers geldcnde wetten ver- heven, 
maakten zich aan grenzenlooze willekeur jegens 
minderen schuldig en Jeidden veelal een ruw ongeregeld 
leven, maar waren niet talrijk. Overigens was het 
verschil in standen in Atjeh niet zoo groot als elders in 
den Arclnpel wel het geval is. Men onder- Bcheidt thans 
hoofdzakelijk drie standen: dien der grooten (oereueng 
oelee), nl. de ho of den met hunne families en wie met 
hen in rang of gegoedheid gelijk- staan ；  den 
middenstand, de oereueng peuteuTi/jalian (b 日 v. de 
dorpsbestuurders en de met hen gelijkstaan- den) en dien 
der groot e massa, de mi nd ere lieden (oereueng ikoe) 
onder welke zij, die van slaven af- stammen, het laagst 
worden geacht. Met name bij vaststelling van het bed rag 
van den bruidschat wordt met dit verschil van standen 
rekening gehou- 

den. (C. Snouck Hurgronje. De Atjehers, I, biz. 370). 
2. Inheemscho bestuursinstellin- g e n. a. Dorpen. De 

volksindceling in Atjeh is reeds lang niet meer 
genealogisch, doch territoriaal. De geslachten wonen dus, 
verspreid in het land, dooreen en de inwoners van cen dorp 
— gampong (waarmedo in grootere plaatscn ook wijken 
worden aangeduid) —zijn aan het gezag van het 
dorpshoofd (keutjhit. of tjhis., d. i, “oudste") onderworpen, 
onverachillig tot welk geslacht of wclken stam zij 
bchooren. Toch noemt men hen nog „kinderenn van den 
kculjhit. en dicns positie vertoont nog menig punt van 
overeen- komst met die der fainiliehoofden elders. Wil een 
dor- peliiig naar een anderc gampong verhuizenof trou- 
wen,danis toestemming van dan keutj/iii- daartoe on- 
misbaar.Bij de uitoefening zijner bestuuretaak wordt deze 
bijgestaan door een raad van oudsten, dwz. van mannen 
van lovenservaring en kennis der lands- gebruiken. Met de 
zorg voor de godsdicnstige aangelegenhcdcn in de 
gamputig is de leungkoe be- last.】) 

i) Den titcl teutigkoe (loeankoe, d. i. rnijn heer) 
geeft men in Atjdh in het algemeen aan Keden, wier 
werkkring met den godsdienst in verband staat of die zich 
door eenige kennis van den godsdienst onderscheiden. De 
teungkoe van den gam- poivj munt gewoonlijk niet door 
wetgeleefdheid uit; zijne waardigheid is ecn erfelijk 
dorpsambt geworden; het komt zelfs voor, dat hij niet eens 
de noodige kennis bezit om al zijne functien naar behooren 
le vervullen, zoodat andoren hem daarin moeten bijstaan 
(C. Snouck Hurgronje, De Atje- I hers I, biz. 73). 
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b. Moekim. Boven do gampong staat van ouds do uit 
samenvocging van eenige gampongs ontstane moekim. In 
de Moslimsche wet wordt mot het woord moeJnm eon 
persoon aangeduid, die, als „ingezotoneM tot deelnamo 
aan den tor plaatse gehouden Vrijdags- dienst verplicht 
is. Nu is dezc dienst, volgens de in Ned.-Indie 
heerschende Sjafi'itische leer, slechts geldig wanneor hi) 
door minstens 40 personen wordt bijgewoond en de 
meeste Atjdhsche dorpen zijn niet genoegzaani bevolkt, 
om cr geregcld op zulk een aantal deelnemers aan den 
wekelijkschen dienst te kunnen rekenen. Daarom placht 
men in het centrum van eenige niet te ver uit elkaar 
liggende gampongs een moskee ten behoeve der 
gezamenlijke dorpsbewonors voor den Vrijdagsdienst 
interichten. De kring van dorpen, welker “ingezetenen" 
zich Vrijdags in de gemeenschappelijke moskee te ver- 
ecnigen hadden, werd „moekini>, genoemd, eene 
vcrbastcring dus van de oorspronkelijkc beteekenis van 
het Arabische woord, welke ook in andere Ma- leische 
landen voorkomt. (De drie sari's in Groot- Atjeh werclen 
naar het oorsprongclijke aantal hun- ner moekim's 
onderscheiden in de sagi der 22 moe- kims (in het Z.)> 
die der 25 moekims (in het W.) en die der 26 moekims 
(in het 0.) en deze benaming blcef behouden toen het 
aantal mookims later in de sagi der 25 en vooral in die 
der 22 moekims door be- volkingsaanwas grooter was 
geworden). — De moe- kini's vormden dus 
oorspronkelyk een uitsluitend kcrkelijke indeeling. In de 
verderafgelegene On- derhoorigheden is dit ook nu nog 
het geval. Maar in Gj'oot-Atjeh en eenige der meer 
nabijgelegenc Onderhoorigheden (zooals in de 
Pidiestrcek en Sania- langa) werden de moekim's tevens 
bestuursressor- ten, welker hoofden den titel imeum (van 
het Arabi- hthe imdm) droegen. Zooals reeds uit dozen 
ambts- titel bJijkt wai-en de imeums oorspronkelijk 
slechts leiders van den dienst in de moskee. Later lieten 
zij dezc leiding editor aan anderen over en werden zel- 
ven wcrcldlijke hoofden. 

c. Landsdiappen. In historischc tijdcn was Atjeh 
steeds verdeeld in cen groot aantal laudschappen, welker 
erfclijkc hoofden als de heeren des lands golden. In 
Groot-Atjeh heetten zij oeleebalatig en oefen- den hun 
gezag zondcr bijstand van andere hoofden uit ； in de 
Onderhoorigheden droegen zij verschil- lend<? tit els 
(bijv. kcudjroeen, metinlrde, tjhis., datos., enz.) on 
werden in hun bestuur vcolal bygestaan (loor zgn. 
viermannen (toeha peuet) of hoofden met aiulercn titci, 
die naar landsgebruik in vele gevallcn moesten gehoord 
worden. In Groot-Atjdh hadden de ocleebalang^ zich — 
blijkbaar op grond van go- meenschappcl ij ko belangen 
— tot drio bondgenoot- schappen verecnigd (de drio zgn. 
sagde's of sagi's, d.i. „zijdenn van hetdrichookiggcbied 
van Groot-Atjdh), Ann den panglima sagi, het hoofd des 
verbonds, werd cchter slechts in zaken betreffendo 
algemconc belangen der verbondencn gezag toegekend. 
Ook in do Onderhoorigheden k wain on dergelijko 
federaties voor, o.a. die van Gigicng in Pidie, dio van 
Pase, o.a. Dezc JandHchappen mot hunne oeldebalangs 
cn sagi% met hunne panglima's sagi zijn in de togon- 
woordige adininistratieve verdeeling behoudon gc- 
bleven. Zio ATJEH.— 

d. Sullanaat. Als gemeenschappelijk opperheer 
huldigden de hoofden den vorst in de havenstad Atjeh. 
Deze vorsten, die zichzelven in officieele (Ma- leischo) 
stukken don titel soeltdn gavon, werden door do Atjdhcrs 
gewoonlijk Poleu (d. i. onzo heer) of Tiadja genoemd. 
Hun aanzien ontlcendcn zij vooral aan hunne 
hcerschappij ter zee en over de naburigo 

havens. Do daaruit voortkomendc opbrengsten vormden 
de hoofdbron van don rijkcloni en van de pracht van het 
hof, waarvan zoowel de Inlanclsche als de Eiiropcoscho 
borichten uit vroegoren tijd melding makon. Hot 
binnenland daarentegen had voor de sultans minder 
belang. Zelfs in den bloeitijd des rijks (in de 2o helft der 
16e en vooral in de le helft der 17e eeuwj beperkte zich 
hun onmiddellijk gezag tot de naastc omgeving dor 
hoofdstad. De hoofden. der landschappcn, dio zich — 
zelfs nog in latere tij- den — door de sultans met hunne 
waardigheid lieten bekleeden en als bowijs daarvan eene 
oorkonde (een zgn. sardkata, d. i. eigenlijk bevelschrift) 
voorzien van hot negenvoudig sultanszegel on tvingen, 
waren feitelijk onafhankolijk in hun gebied. Reeds in het 
einde der 17e eeuw kwamen de sultana geheel onder 
voogdij der hoofden in Groot-Atjdh. Aanvankelijk waren 
hot de hoofden der 3 sagi's, die tot sultan verkozen wien 
zij wilden, meestal iemand uit het geslacht van den 
overleden vorst, maar soms ook vreemdon, bijv. sajjids, 
dio zich in Atjdh ophielden. De verkozeno betaalde hun 
eene som gelds voor zijne verkiezing. In den loop des 
tijds deden ook andere hoofden hunnen invloed. op de 
verkiezing der vorst en gelden. Volgens de overlevering 
zouden een tijdlang twaalf hoofden (waaronder de 3 
panglimd's sagi) con soort kiescollege hebben gevormd. 
De latere sultans hadden geen wezenlijken invloed meer 
buiten den dalam, het ruime vorstenerf (door de 
Europeanen later de kraton genoemd), en nadat in 1873 
het hof naar Keumala (in Pidie) was uitgewe- ken, 
verdween zelfs dit laatste overblijfsel van het vroegerc 
aanzien dor Atjehsche sultans. Met het zich aanme!den 
ter onderwerping op 10 Januari 1903 te Sigli van den 
protendent sultan Alaoedin Moehamat Da wot Sjah hield 
het sultanaat,ook voor de Atjehcrs metterdaad op to 
bestaan. 

3. G o d s d i e n s t. Reeds eeuwen geleden drong 
de Islam van uit Hindostan langs de handelswegen naar 
de Atjehsche kusten en vandaar op den duur ook in het 
binnenland door. Hoewel de Atjdhers nooit uitmuntten 
door stipte naleving der door den Islam •voorgcschreven 
plichten, zagen zij toch met minach- ting op nict-
Mohammedanen neer. Later wakkerde het verzet tegen 
do invoering van het Nederlandsche gezag eon 
buitengewonen ijvcr voor den heiligen oor- log aan. — 
De invloed van den Islam doet zich in Atjdh op velerlei 
gobied gevoolon. Do Atjehsche tijd- rekeiiing is 
Mohammcdaansch (Zio C. Snouck Hur- gronjo, De 
Atjohera I, 205—214); de feest- en ge- denkdagen van 
don Islam worden ook in Atjdh ge- vierd (ibid. 214—
265). Aan de bedevaart naar Mekka nemen jaarlijks velo 
Atjdhers dcel. Vele gebruiken in hot huisolijko levon dor 
Atjehcrs worden door den Islam bohcerscht (ibid., 319 
vv.); ook hun familie- recht hceft eenigen invloed van de 
Mohammedaan- sche wet ondervonden, mot name ten 
aanzien van het huwclijkscontract cn do echtschoiding. 
Het oude, op animistischen grondslag borustondo geloof 
aan de macht van geestcn, natuurkrachten, lokalc god- 
heden, cnz., leeft in Atjeh niet minder dan in andere 
Moslimsche landen voort, gcdecltclijk in door den Islam 
zclf gesanctionecrde vormen, o. a. in de kan- docri's tor 
afwering van govreosdo onhcilen, na het overlijdon van 
blocdvenvanton, na den oogst en in velo andero gevallcn; 
vordor in do populairo ver- eering van vcrschillcndo 
(zoowel algemeen Moham- medaanscho als plaatsclijk 
Atjehsche) heiligen. Tot de Atjdhscho heiligen behooren 
vooral Teungkoo Andjong (con in 1782 gostorven 
Arabier), do Turk- sche (of Syrische) „heiligc van 
gampong Bitaj", die 
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volgens de overlevering in de 16e eeuw in Atjdh 
kwam, en Abdoerra'oef, bekend als teungkoe di koeala 
(naar zijn bij de monding der Atjeh-rivier gelegcn 
graf). die in de 17e eeuw met zulk een ijver de zonden 
en ketterijen der Atjehers bestreden heeft, dat hij bij 
het nageslacht zelfs als invocrder des Islams in 
At jeh gold. — In of bij iedere gampong bevindt zich 
de meunasdh, oorspronkelijk het mannenverblijf en 
dorpsraadhuis, later, na invoering des Islams, tcvens 
het dorps-bedehuis (meunasah van het Arab, madra- 
sah, plaats, waar godsdienstonderwijs wordt gege- 
ven.) Daar worden onder leiding van den teungkoe 
de gemeenschappelijke sembahjang's vemcht, het- 
geen echter gewoonlijk slechts 66ns per dag, even na 
zonsondergang geschiedt, ter^njl ook dan zelfs maar 
weinigen der aanwezigen daaraan deelnemen ； want 
de meeste Atj&hers verzuimen bijna gcregeld hunne 
sembahjang's. De tcungkoe verleent verder bijstand 
bij verschillende godsdienstige ceremonien in de 
gampong, bij het sluiten van huwelijken, by de 
kandoerVs (welke hij met zegenspreuken wijdt), enz., 
en ontvangt de daarvoor gebruikelijke geschenken; 
aan het einde der vastenmaand bovendien de pitrah 
(zie PITRAH), welke vele Atjehers beschouwen als 
eene belooning, die den teungkoe in het bijzondcr 
voor het verrichten van de Iraweh (zie SEMBAH- 
JANG) toekomt. — De moslimsclie godsdienst- 
wetenschap vond steeds beoefenaars in Atjeh; nog 
steeds worden de zoowel in het Arabisch als in het 
Maleisch en Atjehsch geschreven knob's met ijver 
bestudeerd. Op vele plaatsen wordt godsdienstonderwijs 
gegeven; de leerlingen, gewoonlijk uit ver verwijderde 
gampdngs' afkomstig, wonen in zgn. Ta/ngkang's bijeen 
(C. Snouck Hurgronje, De Atjehei-s II, 1—33). 
Verscheidene eerzuchtige beoefenaars der heilige 
wetenschap traden bij het verzet tegen het Nederlandsch 
gezag als leiders op den voorgrond (ibid. 1,183 vv.). 
Vroeger, in den sultanstijd, werden zelfs-wetgeleerden uit 
Indie, Syrie, Egypte, enz., door den luister van het hof tot 
een verbiijf in Atjeh aangelokt. Sommigen diet 
vreemdelingen hebben voor de Atjdhsche heerschers 
werken in het Maleisch geschreven, welke nog steeds 
zeker aanzien genieten. Zoo de uit Goedjrat afkomstige 
geleerde Raniri, die voor Iskander II werken schreef. 
Vele Atjehers laten zich. bij gelegenheid der bedevaart te 
Mekka in een der orthodoxe mystieke broederschappen, 
vooral in de Kadirijjah- of in de Naksjibe 以 dijjah-ordc 
opne- men (zie TAR£1 KAT). Toch hebben deze 
broeder- schappen in Atjdh niet zulk eene beteekenis als 
in sommige andere streken van Ned.-Indie. Daarnaast 
leeft in Atj&h ook de kettersche mystiek nog in zeke- re 
vonnen voort, hoewel deze langzamerband onder 
invloeden van uit het centrum des Islams voor de 

orthodoxe opvattingen te dier zake plaats maakt. In 
vroegeren tqd vonden in AtjBh de destijds ook in 
Hindostan op den voorgrond tredende vormen van 
kettersche, pantheistische mystiek in ruimen kring 
'-J bijval (Zie C. Snouck Hurgronje, De Atjehers, II, 
/ -11 vv.). 
尸^ 4. R e c h t. a. Familierecht, Icawom's, huwelijk 
Sen echtscheiding. Het Atjehsche familierecht is thans 
ouderrechtelijk: kinderen behooren zoowel tot de 
j, XamiEe van hunnen vader als tot die hunner nioeder. 

 
Maar de vrouw blijft na haar huwelijk het erf harei* 
ouders bewonen en hare kinderen groeien dus te 
midden hunner moederlijke verwanten op; zij bHj- 
ven de gampowj hunner moeder steeds als de hunne 
beschouwen. Is de man dorpsgenoot zijner vrouw, 
dan woont hij bij haar in; anders bezoekt hij haar 
slechts bij tusschenpoozen (hij wordt dan gezegd, bij 

haar „thuis te komen"). Een on andcr kan een over- 
blijfsel zijn eener oudere matriarcbalo familieorde- ning. 
Daamevens bestaat, als overblijfsel eener op vaderrecht 
gebaseerde periode van het Atjehsche fa- milierecht, de 
genealogische indceling der bevollcing in stammen. De 
leden van zulk eenen stam (of ge- slacht) — Atjehsch: 
kawdm (van het Arabische kaoem, d. i. volk) — 
beschouwen elkander als verwanten, in de manlijke lijn 
van een zelfden stam- vader afstammende, en hebben, 
met name in geval- len van doodslag, verwonding, 
beleediging, enz., ge- meenschappelijke rechten en 
plichten met het oog op weerwraak en het betalen van den 
losprijs. Zij wonen thans overal door elkander verspreid; 
waar velen bijeenwonen, plegen zy nog wcl een hoofd 
(paiiglima kazvom) tot behartiging hunner stambelangen 
aan te stellen. Doch. deze genealogische indceling past 
niet meer bij de reeds lang op territoriale volksordening 
gegronde maatschappelijke verhoudingen en ver- liest 
dan ook meer en meer hare practische beteekenis. —
Aanneming van vreemden als familieleden en wettiging 
van onechte kinderen is in Atjeh niet ge- bruikelijk. — 
Hoewel het huwelijk niet meer com- munaal is, plegen 
toch na den dood des mans diens manlijke 
bloedverwanten aan zijne weduwe een nieuw huwelijk 
met d6n hunner aan te bieden (indien zij daartoe nog in 
de termen valt), wat op een oor- spronkelijk 
zwagerhuwelijk schijnt te wijzen. Of de nog altijd in 
zwang zijnde betaling van een djinamee (gave van den 
gast, n】.van den echtgenoot) na de huwelij ks vol 
trekking oorspronkelij k in verband heeft gestaan met het 
geven van een koopsom voor de vrouw (vgl. C. van 
Vollenhoven. Het adatrecht van N.-Jndie, biz. 164), is 
onzeker. Naar oud gebruik plegen de ouders nog veelal 
de helft van dezen dji^ jiamee aan den echtgenoot terug 
te geven. Daardoor blijven zij (waarschijnlijk in 
overeenstemming met de oorspronkelijke bedoeling van 
dit gebruik) gerech- tigd om, ook na de voltrekldng van 
het huwelijk nog gedurende zekeren termijn — den z.g.n. 
djandji djinamee, welke van het door (Jen schoonzoon 
bc- taalde bed rag afhankclijk is — het oudedijke gezag 
met de daaraan. verbonden rccliten en plichten (o.a. den 
plicht tot het verstrekken van levcnsondcrhoud) over 
hunne dochter uitteoefenen. Sterft deze laat- ste 
gedurende bedoelden termijn, dan bieden zij gewoonlijk 
een harer zusters of eene andere naver- wante als 
plaatsvervangster aan den weduwnaar aan. Deze behoeft 
dan geen bruidschat voor dit nieuwe huwelijk te geven, 
ofschoon wcl cen bed rag daarvoor vastgesteld wordt, orn 
formed aan de eischen van den Islam te voldoen. Allo 
verkccr tus- schen schoonouders en schoonzoon geldt in 
At jeh als onbetamelijk; voor zoover dal mogclijk is, 
vermij- den zij dus elkanders tegenwoordigheid (C. 
Snouck Hurgronjc, De Atjdhers I, 327 v.). In verband met 
de vrij groote zelfstandigheid der gchuwde vrouw is de 
voorwaardelijkc verstooting bij het sluiten van cen 
huwelijkscontract in Atj&h niet gebruikelijk (C. Snouck 
Hurgrorje o. c., I, 381 vv.); de echtscheiding wordt er 
door de regelen der Mohainme- daansclie wet behecrscht. 

b. G o e d e r e n- o n e r f r e o h t. Het bestaan van 
een oorspronkelijk bescliikkingsrecht der bcvol- king 
over den bodeni kan ook in Atjdh nog worden 
aangetoond, hoewel dit recht ten aanzien van den reeds 
bebouwden grond nog slechts in zeer rudimen- tairen 
vorm in stand is gebleven. (C. van Vollen- hoven, Het 
Adatrecht van Ned.-Indie, biz. 195 一 197). Het recht op 
den in cultuur gebrachten grond is het ook van elders in 
den Archipel bekende, met 
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ons eigendonisrccht correspondecrondo, zgn. in- 
landsche bezitrccht, dat in Atjeh echtor niet (zooals bijv. 
op Java) bcperkt wordt door eenc daaraan ver- bonden 
verplichting om belasting in arbeid of gold to voldoev. 
Ook behocft men er geen dorpsgonoot te zijn, om grond 
in de gampong to kunnen bezitton. Hot vermogen behoort 
in Atjeh niet meer aan de familie in haar gehecl on blijft 
ook niet onder behcor van cen familiehoofd, zooals byv. 
bij de Minang- kabauers, maar wordt, bij overlijden, 
onder de orf- genamen verdeeld. Ontvangt de dochtcr een 
uitzot inede ten huwelyk, dan heeft de overdracht daarvan 
door hare ouders eerst plaats na afloop van den 
bruidschatstermyn. j\Ian en vrouw behouden den 
cigcndom van hetgeen zij ten huwelijk medebrengen. 
Hetgeen gedurende het huwelijk wordt verworven, wordt 
bij ontbinding van het huwelijk in strekon, waar de vrouw 
haren man in zijn bedrijf pleegt boll ulpzaam te zijn, in 
gelijke helften verdeeld. 

5. H u i s e 1 ij k 1 e v c n, ziekten, volks- s p e 1 e n. 
a. Woning. De won ingen zyn in Atjeh bij- na alle naar 
hetzelfde model ingericht. De vloer verheft zich cenige 
meters boven den grond en rust op de vier evenwijdige 
rijen der huisstijlen. Do wo- ning bestaat uit drie 
gedeelten: een vo6r- en achter- galerij, welke zich over de 
geheele lengte van het huis uitstrekken, en daartusschen 
het middengo- declte met cen eenigszins verhoogden 
vloer, welke op de beido middelste rijen der huisstijlen 
rust. Bestaat iedere rij ujt zes huisstijlen, dan bevat het 
middengedeelte twee, met eene deur op de achter- galerij 
uitkomende kamers, tusschen welke een doorgang van de 
v66r- naar de achtergalerij voert; be- f taat iedere rij 
slechts uit vier huisstijlen, dan heeft het Diiddengedcelte 
der woning slechts i&n zooda- nige kamer (djoereii) en 
bevindt de doorgang van de v66r- naar de achter-galerij 
zich naast die kamer. Langs cen trap bercilct men door do 
huisdeur de y)orgalerij; hier worden de gasten ontvangen. 
Onder nan de huistrap bevindt zich gewoonlijk cen vat 
met wa l er, waarmedo de binnentredendo zijno voeten 
kan rcinigen. In de binnengalerij verrichten de vrou- wen 
hare dagclijksche bezigheden. De slaapplaatsen zijn in de 
djoeree. De woning bevindt zich op een niccstal met 
vruchtboomen. bcplant erf, dat omge- \ <-ri is door cone 
omheining. De ruimto onder het bus - doct dienst als 
bergplaats, o. a. voor do huis- (!•(■： ( ii (honden, 
schapen, bokken en hoenders); kociuii cn buffcis krijgcn 
eene afzonderlijke plaats in -t.iHen (C. Snouck 
Hurgronje, De Atjdhers, I, 35— 

b. Kleedbi// en voeding. Do Atjehscho klocdor- 
draeht onderschcidt zich door do wijdo brook (siloeeuii, 
of loeeue Atjeh), zoowel door man non ala door vrouwen 
gedragen. Het loudenklccd daarover- heen reikt bij 
mannen tot ongcveer do knio en hangt bij vrouwon tot op 
de voeten of althnns tot benedon de knieen af. Het 
boven)ijf is zoowel bij mannen als bij vrouwen mot ecn 
baadjo (badj^e) bedekt, terwijl de vrouwen nog cen klecd 
bij wijze van de Javaan- 8chc slendang om de schouclcrs 
slaan. — De hoofd- spijs, tweemftal daags, 's morgens to 
8—9 on *8 a- vonds te 5—G uur genuttigd, is in water 
gaar gc- kookte rijst (boe) met groentenat; daarnevens bc- 
liooren ook stokvisch, gekookte zee- en riviervisoh, 
kleefrijst, vruchtcn en zoetigheden tot de gewone 
vocclingsmiddelon. Het gebruik van sirih is algo- mcen. 
Aan opium gaat mon zich niot slechts in de kolonien der 
peperplanters op de Oost- on Westkust, niaar ook elders 
in Atjdh wel te buiten. 

c. Geboorle, jeiigd, opvoeding van het kind. Zwan- 

hotgeon dan. volgens de adat als pantang (verboden) 
geldt; onvoorzichtighoid te dien aanzien zouslechto 

gorschap on be vailing brengen in Atjoh vele, gedeel- 
tclijk op bijgeloof gegrondo volksgebruiken mede (0. 
Snouck Hurgronje o. c. 1,408 vv.). Gedurende de 
zwangerschap heeft eene vrouw zich te hoeden voor 

gevolgen kunnen hebben; vreea voor de boerong 
(poenlianak) maakt vooral voorzorgen noodig. Na de 
bevalling rust de kraamvrouw naar oud gebruik ge-
durende 44 dagen op cen ligbank (prataih), onder welke 
voortdurend in een oven vuur onderhouden wordt. Do 
eersto keer, dat een kind buitenshuis wordt gebracht — 
dit heet peutron (doen nederdalen) —geldt ook in Atjdh 
als een gewichtige gebeurtenis, welke met een kandoeri 
gevierd wordt, maar toch niot zooveel ceremonieel 
vereischt als op Java (C. Snouck Hurgronjo o. c. I, 428 
vv.). De besnijdehis heeft zonder feestelijkheden plaats, 
tenzij geloften daartoo bijzondere aanleiding mochten 
geven. De tandenvijling is niet algemeen ； zij geschiedt 
bij vrouwen eerst na het huwelijk, bij jongens in het 12e—
15e jaar. Aan de opvoeding neemt de vader deel zooveel 
hij zelf verkiest; het zou hem in Atj^h niet (zooals in de 
Padangsche bovenlanden) verbo- den worden, zich 
daarmede te bemoeien ； hij is echter niet geregeld in do 
woning aanwezig. 

d. Huwel yk. In den regel worden meisjes in Atjeh 
zeer jong (8 a 10 jaar oud) ten huwelijk gegeven. De 
verloving komt door bemiddeling van een tusschen- 
persoon (den seulajigkS) tot stand on het gampong- 
bestuur moet in de zaak gekend worden. Toestem- ming 
van het gampong-hoold. is zelfa een noodzake- lijk 
vereischte voor do verbintenis. Verbreekt de vader der 
bruid zonder aannemelijke redenen de verloving, dan 
moet hij niet alleen het verlovingsge- schenk aan den 
bruidegom toruggeven, maar bo- vendien eene booto aan 
den oel^ebalang betalen. Evenals andere gewichtige 
voorvallen in het huise- lijk loven konmerkt ook de ver 
loving zich door de daarbij van ouds gebruikclijke, 
stereotype, lang- dradige onderhandolingen (in 
ouderwetsche formules die soms belangrijk historisch-
ethnograplusch ma- teriaal bevatten). Over de vele 
cercmonien van de bruiloft, de daarbij gebruiltelijko 
kleedij van bruid en bruidegom en do gebruiken 
gedurende den eer- sten tijd na het huwelijk, zie: ,C. 
Snouck Hurgronje o. c. I, 328―358, 390 vy. 一 De 
meeste Atjehers hebben slechts e6no vrouw ；  toch 
kiezen bemiddelden zich wol cone echtgcnootc in meor 
dan 6en gampong, vooral hoof den, dio eene hun passende 
party dik- wijls slechts op grooten afstand van hun gebied 
kunnon vinden. Ook concubinaat met slavinnen ]<wam 
voor; do slavin werd dan goende^" genoemd; de kinderen 
waron, volgons den Islam, wel is waar vrij, maar hunno 
maatschappelyko positie was toch niet gclijk aan die van 
kinderen van vrije vrouwen. Do positio der gehuwdo 
vrouw is in Atj&h, doordat zij het orf barer ouders blijft 
bewonen, minder slecht dan in vole andere 
Mohammedaanscho landen. 

e. Ziekten; overlijden. Ziokten worden door de 
Atjdhers in het algemeen nog aan don invloed van booze 
geesten tocgcschroven en de geneeswyzen staan mot dio 
op vat ting in nauw vorband (C. Snouck Hurgronjo I, 451 
vv.). Bij storfgevallen worden de voorschriftcn van don 
Islam zooveel mogelijk in acht genomon; vgl. GRAF, § 
2. Na afloop der be- grafenis volgt cen kandoeri, i) welko 
later op den 3on, Sen, 7en, lOon, 30en, 40en, en lOOen 
dag na het 

])De naam soerlanah, overigona in Ned.-Indie 
hiervoor bekend, is in Atjdh niet gebrulkelijk. 
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overlijden, eu op den verjaardag daarvan, licrhaald 
wordt. Hetplanten van grafstcenen" op cen graf is 
volgens de adat verboden gedurende den trjd, dat de 
rijst te velde staat; overt reding van dit verbod zou, 
naar men meent, mislukking van den oogst in den 
omtrek ten gevolge hebben. 
/. Spden en vermaJcen. Algemeen geliefd bij de 

Atjehers ziji) verschillende soorten van dierenge- 
vechten. Grootc zorg wordt aan het opkweeken der 
vechtdieren besteed. Bij iedere feestvreugde geldt ook 
dobbelarij, ondanks het verbod van den Islam, min of 
meer a Is onmisbaar. Bijzondere beteekenis voor den 
Atjeher hebben de uitvoeringen, bekend onder den naam 
raiib sadati, die in den vorm van een wedstrijd plaats 
hebben en gewoonlijk van ongeveer 8 ure's a von ds tot 
na den daarop volgenden middag duren. Zij zijn eene 
verbastering der godsdienst- oefeningen bij de mystieke 
orden in zwang (speciaal van den zgn. rateb Samman, 
zie: C. Snouck Hur- gronje o.c., II, 220 vv.). Daarby 
wedijveren de par- tijen 一  gezelsehappen uit 
verschillende gampdiig's, ieder met hunnen sadati (een 
als vrouw uitgedosten knaap, die de hoofdrol vervult) — 
in het voordragen van raadsels, fragmenten van erotische 
poezie en toespelingen en vragen, welke op geestige of 
spot- tende wijze beantwoord moeten worden. Welke 
partij in dezen wedkamp overwinnaar blijft, wordt beslist 
door de toeschouwers, wier oordeel op dit punt meestal 
zeer eenstemmig is. De beteekenis dezer scwfaM-spelen 
voor het volksleven in Atjeh laat zich vergelijken met die 
der wajang-spden op Java; beide boeien doordat al, wat 
in wijdere kringen bekend is van nationale overlevering, 
wetenschap, godsdienst en kunst, daarbij ter sprake 
komt, op- geluisterd door kwinkslagen en zinspelingen 
op kortgeleden gebeurtenissen; liefde en strijd vormen 
bij den raieb sadaii evenals bij den wajawj het hoofd- 
onderwerp. — Eene variatie van het sadaii-ap(A is de 
raieb poelet, zoo genoemd naar de daarbij in gc- bruik 
zijnde houten ringen (boh poelet of broee^ poclet). Ook 
dit spel bestaat in een wedstrijd tusschen twee 
gezelsehappen. —.liefst uit verschillende gampongs 
(maar zonder sadati) — die voordrachten ten gehoo- re 
brengen en deze begeleiden met lichaamsbewegin- gen 
en het manoeuvreeren met doeken en ringen. 一 Bij 
bruiloften, bezoeken aan heiligo graven, cn andere 
gelegenheden hebben gewoonlijk zgn. dlanfjan- 
optochten plaats, meestal opgeluisterd door muziek van 
het eigenaardig Atjehsche 】) 

6. Landbouw, vischvangst, handol. a. Landbouw. 
De Atjehers zijn vooral een landbou- wend volk. „De 
landbouw" — aid us cen gewone Atjehsche zegswijze — 
„is de meester der brood- winning". Vooral de rijstbouw 
vormt eene hoofd- bezigheid voor de meerderheid der 
bevolking; daar- nevens is ook de teelt van suikerriet en, 
in de Onder- hoorigheden, de pepercultuur van belang; 
ook vruchtboomen, zooals klappers en pinang, worden 
aangekweekt. De rijst wordt in het algemeen op sawahs, 
op hooger gelegen gronden ook op ladangs verbouwd. 
Voor de besproeiing der sawahs (voor zoo ver deze niet 
in moeras zijn aangelogd) wordt geen gebruik gemaakt 
van het water der rivieren, doch uitsluitend van regen 
water, dat door xniddel van dijkjes opgevangen en 
zooveel mogelijk op de sawahs teruggehouden wordt. 
Zie verder: ATJEH. 

】)De geundrang is een trom; andere Atjehsche 
muziekinstrumenten zijn de sroene (dwarsfluit) en 
hareubab (viool); zie C. Snouck Hurgronje o.c. II, 265 
vv. 

De werkzaamhedcn bij den rijstbouw worden in Groot-
Atjeb. in de Benedenlanden. door mannen ver- richt; 
elders laat men de uitplanting wcl aan vrou- wen ovei\ 
Wei bestaan ook in Atjeh bijgeloovige gebruiken en 
voorstellingen bij den rijstbouw, maar loch nict in die 
mate als bijv. op Java (C. Snouck Hurgronje o.c. I, 279 
vv.). De jaargetijden, naar welke de land bouw-
werkzaamheden zich regelen,. berekent men naar een 
moesson-kalender. Deze lieeft niets gemeen met de 
moslimsche, uit 12 maan- niaanden samengesteldc, maar 
bestaat uit eene reeks keunong's (perioden, ver loopend e 
tusschen de tijd- stippen, waarop de maan en het 
sterrebeeld de Schorpioen elkander aan den hemel 
“ontmoeten"), welke tezamen een zonnejaar vormen. Zie 
ook onder ATJEH. 

b. Vischvangst. Deze str ekt velen Atjehers tot le- 
vensonderhoud; gevischt wordt zoowel op zee en in 
zoutwaterkreken als in zoetwater op de rijstvelden (waar 
men ook vischvijvers aanlegt) maar weinig in rivieren, 
daar de sterke stroom daartegen bezwaar oplevert. Zie 
verder： ATJEH. Ook de visschers achten zich bij de 
uitoefening van hun beroep aan een. aantal voorschriften 
(o. a. aan to-al-pantang^) gebonden, welker 
veronachtzaming hen, volgens het bijgeloof, aan kwade 
kansen en rampen zou blootstellen. Zie ook onder 
ATJEH. 

7. Volksaard. Door dat eeuwen lang de handhaving 
der openbare orde door de overheid in Atjeh slecht 
verzekerd was, groeiden vorige geslach- ten in 
tuchteloosheid op. Eerbied voor anderman's leven en 
goed was gering. Ook tegenwoordig komen nog moord 
en doodslag onder Atjehers veelvuldig voor, niet zelden 
om weinig beteekenende redenen. Intusschen is, na de 
vestiging van het Nederlandsch gezag, voor de Atjehsche 
maatschappij het vooruit- zicht op gezondere toestanden 
geo pend. Het nu opkomend geslacht leert de orde en 
tucht, die de vaderen niet kenden. En waar het de 
Atjehers ove- rigens niet ont breckt aan scherptc, d u rf 
en volhar- ding, en een overgroote besclicidenhcid hen 
ni<-i in den weg staat, is Jiet te verwachten, dat bij d< n 
al- gemeencn opmarsch der Indischc voJkcu h(；t Al j”h- 
sche, zoo klein als het is, zich cen plaats in <l< vo«,j ■ 
ste gclederen zal weten te veroveren. Daarvoor zal echter 
66n voorwaarde moeten worden vervuhl, nl. dat de 
grootc euvelen, die thans nog de Atjehsche maatschappij 
aankloven, als kinderhuwe] ijken, vruchtafdrijving, 
pacderastie en opium inisbrnik worden uitgeroeid. 

Lilcratuur. Behalve het standaanl work, „De 
AtjBhci*'', Batavia, 2 din. J 893/94, van den hoog- 
Iceraar dr. C. Snouck Hurgronje, in h“t Engclsch 
vex'taald door O'Sullivan (The Achehncse, Batavia- 
Leidcn J 906) met eene nieuwe inlciding bene vens 
eenige toovoegHclen van den «chrijver, CJI aiidere bo 
ven reeds genoenido werken: P. J. Veil), Ai -jin, 1873. — 
J. A. Kruyt, Atjeh en de Atjchcrn 1877. —J. Jacobs, Het 
farnilie- en kampongleven op Groot-Atjeh. 2 din. 1894. 
— K. F. H. Van Lan- gen in T. A. G. 2e Ser. V (1888), 
447 vv, 一 C. van Vollenhovcn, Het adatrecht van Ned.-
Indiii biz. 148—22(5. 

ATJ 忘 H'SCH. Het Atjeh'sch wordt gesproken in 
meerderc tongvallen, waarvan het tanrfa-dialect, de taal 
der hoofd- of handdstad, (banda uit Mai. Perz. bdiidar, 
handelntad), a 1B de taal van het voor- heen txjon-
aangevende deel van het volk, de eerste plaats is gaan 
innemen en meer bepaaldelijk als de eigenlijke taal wordt 
beschouwd. Omtrent het klankstelsel is het volgende op 
te merken. Van de 
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zachto mede-klinkers kan aUeen de 6 aan het slot van een 
woord voorkomen; in het schnft, dat hier duidclijk 
dagteekent uit een oudcren toestand der taal, komcn ookd 
cn dj als sluiters voor, hoewel deze aldus geschreven 
klankcn thans boide ala t wordon uitgesproken. De A is 
aan het slot tot de hamzah of ingeslikten mede-klinkcr 
geworden; de s, welke aan het begin overgegaan is in ecn 
klank, ecnigszins overeenkomende met de Engelschc th, 
wordt aan het slot tot h; de I mcestal tot j; terwijl eene r 
in dat ge- val verdwijnt. Onder de Idinkcrs komt voor de 
eu als vervanger van de Mai. Pol. pepet. Onder de klank-
verschijnselen vallen voorts op: de overgang van de 
oorspronkelijke oe, in open letter-grepen, in ee, bijv. 
baUe, (dialectisch batiw, batew), steen, uit Mai. Pol. 
watoe of batoe; van i in hetzelfde geval in de, (dial, oj, 
aj), bijv. talde, touw, Mai. Pol. tali; de overgang met 
omzetting van oorspronkelijk Atj仓h'sch tl in Ih, als lhee, 
drie, uit tlee = M. P. teloe ； enz. Opmerkelijk is het groot 
aantal den-letter- grepige woorden in de taal, welke deels 
ontstaan zijn doordat in cen oorspronkelijk twee-letter-
grepig woord in de eerste lettergreep de vocaal verloren 
is gegaan, als bijv. in phet, bitter = Mai. pahit; iron, 
nedcrdalen = Mai. toeroen ； deels doordien de ge- heele 
oorspronkelijk eerste lettergreep verloren is ge- gaan, als 
in on, blad, Mai. daun. Deze verschijnselen moeten wcl 
vcrklaard worden uit cen sterk accent op de laatstc 
lettergreep, wat tegenwoordig evenwel, althans in den 
vollcn omvang, niet meer voor de taal kan aangenomen 
worden. Daardoor zijn ook te verklaren de overgang van 
oorspronkelijk Mai. Pok i en oe in de en ee; verder de 
achtervoeging van e in vele woorden na klinkers, bijv. na 
eu in in oereueng, mensch, = Mai. orang waarbij ook nu 
nog het accent op de eu valt. Daarentegen is het op- 
vallcnd, dat er ook 6en-lettergrcpigc woorden voor- 
konicn, waarin de laatste open lettergreep afgekaptis, al
： : djeuet, worden, = JIal. djadi; beuet, lezen,= Mai. 
batja, (geschreven met het Arabisch teeken dj, dat hier 
ook de tj kan voorstellen aau het slot; trouwens ook de 
overige woorden, waarin het .-chrift dat teeken aan het 
slot vertoont, schijnen in hetzelfde gevai te verkeeren). 
Wat de spraakkun- stig(! vurnien bet reft, is op tc merken, 
dat suffixen 1 '>1 \v(ior(l-afb i«ling in de taal outbroken. 
Als levendc vorin-<-](-jricntfii komen voor: het prefix 
meu, (v66r lip b-t tr-rs moe), niet zoozee r Mai. Pol. ma, 
me, a In wcl overcfiikorncnde jnct Bat. mar, Mai. ber 
doch o<(k OBI ]>hojictischc redencn gebezigd in plaats 
van In l infix nun; het prefix peu, (v66r lip-letters poe), 
tol \ oj ining van causatieve werkwoordon, cnz.,= .Mai. 
Pol. pa, pc; benevens de infixen eum = Mai. Pol. ocm, en 
cun._ Mai, Pol. in. Daamcvens kent do taal(1( ； 
,,vcrvocging" door voorhcchting dor vorkorto pers. 
voornw. aan het werkwoord, onafhankclijk van de 
beteekenis. Een verkorte vorm dezer voornw. aan het 
werkwoortl gebccht, kan ook dienen om zc aln voorwerj, 
der handeding, zondcr nadruk, aan to duidcii. Hoewel de 
woonlen-schat van het Atjeh,sch zich gedcellclijk nicer 
aansluit bij (lien van talen als hot Maloisch, enz., (do 
overgenomen woorden na- tuurlijk buiten rckciiing 
gclaten), is er in de spraak- kunst vecl, dat herinnert aan 
verschijnselen, welko voorkoxnen in talen in het Oosten 
van den ArchipeL JIdt oordeel over de plaats, welke de 
taal inneemt ten opzichtc der verwanten, dient nog 
opgeschort te worden. 

De Jetterkunde der AtjdherB bestaat nagenoeg alleen 
uit werken in gebonden stijl, al worden ook verhalen, 
(luiba) overlcveringen, enz., in het geheu- 

gen bewaard en mondcling in ongebonden stijl 矛 g 
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dcgedceld. Onder de werken in gebonden stijl zynr 
het meest voorkomend die, welke den naam hikajat/ 
dragen, cn deels mcer oorspronkelijk, deels naar MaLZ-匕*，矛 ？ 
of andcre bronnen bewerkt zijn. Voorts komen ook 必花％*T ” 
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de uit het Mai. bekende panloi^s voor, waarvan de 
meeste evcnwel alleen mondcling overgeleverd wor- 
den. 
Literatuur. J. Dias, Lijst . 
in hetT. v. h. Bat. Gen. Deel XXV (1879), P. Arriens. z 
Maleisch-Hollandsch-Atjehsche Woordenlijst, Am- ' 
sterdam, J. H. de Bussy. 1880; K. F. H. vanLangen，^ 
le Handleiding voor de beoefening der Atjehschq } “ 
Taal, en 2o. Woordenboek der Atjehsche Taal, beide ., 
bij M. Nijhoff, 's-Gravenhage. 1889; Dr. C. Snouck^ 尸 =事言 
Hurgronje, 1°. Studien over Atjehsche Klank-"4夕"A ' 
en Schriftleer, T. v. h. Bat. Gen., Deel XXXV A y 
(1893); 2®. Atjehsche Taalstudien, in hetzelfde Tijd- W,夕...全二& 
schr., Deel XLII (1900). 3°. De Atjehers 1894 deel ./厂•，> 
II; Th. Veltman Nederlandsch-Atjdhsche woorden-汗： 
lijst Batavia 1906. I. C. G. I.'： 
ATJEH-NOOTEN. Zie ANACARDIUM. /々"U 、 

vliegt zoo 

切")铲 
van Atjehsche woorden ' 

…s’*…’- y 

aan: 

 

ATJOENG (SOEND ). Zie AMORPHOPHALLUS C 4 C--: 
CAMPANULATUS. » 彳 Q 

ATLAS. De algemeene naam van .oene vlinder- 
soort van Java (Attacus alias), zeer kenbaar aan hare 
reusachtige grootte, zeer dik lichaam, aanzienlij ke^C-- 
vlucht en aan de 4 doorschijnende vleugelvlekken,. 
waarvan op iederen vleugel er e6n aanwezig is. Zij /. 

langzaam en eigenaardig, dat deze bewe- 
ging een “zweven" kan genoemd worden. 

ATOEDA. Eon der velo namen door inlanders 

 

op Nieuw-Guinea en omliggende eilanden gegeven 
aan een Paradijsvoge], Paradisea minor; andete 
namen zijn Tsiankar, Woembi, Mambcfoor, Thiahr, 
Tebwan, Eiawawa ； op Misool Sjak. Paradisea san- 
f/iiinea heet op Waigeoe Sebcem. Op do Aroe-eilanden 
heet Paradisea apoda: Faneam; de huiden van dezen 
vogel komen in don hand el voor onder den naam van 
Boeroeng-mati-aroe; „doode vogel v&n Aroe". 

ATOEN LAOET (MAL.). Zie HERITIERA. 
ATOENG (MOL. MAL.). Zie PARINARIITM. 
ATOERAN SINOMAN, ciders ook wcl arisan ge- 
naamd (Zie Ind. Gids 1891. II. 1940), is de bena- 
ming eener regcling (atoeran), berustende op de 
onbeschrcven desa-adat, waarbij in de desa's op Java 
aan bcpaaldo mannelijke ingezetenen — soms ook te 
zamen met vrouwen, — opgedragen wordt, te zorgen 
voor hot organiseeren zoo van de fees ten, die in het 
dorp worden gogeven bij gelegen- heid van huwelijken, 
stcrfgovallen e.d. als van de al- gemcone dorpsfeesten. 
Zy mogen ook enkeleheffingen doen, om daaruit de 
noodzakelijksto onkosten voor dio fees ten to bcstrijden. 
Zic vorder onder DESA. 

ATOERBOENG (BAT., MINANGK.). Zie AMOR- 
PHO PHALLUS VARIABILIS. 
ATOLLEN EN BARRlERERIFFEN. Een atol is 
ecn kringvonnigo met eon of mccr Iago koraalei- 
landon bezetto koraalrug, waarbinnon zich een la- 
gunc bevindt, die nieestal vrij ondiep is. Indiolagune 
kunnen de machtigo occaangolvon niet anders dan 
zeer verzwakt doorclringen, omdat ook daar waar de 
koraalrug of rifrand niot mot eilandjes bezet is, dio 
rifrand bijna overal zeer ondiep is. Hierdoor vormt, 
wat betreft do Malediven-atollen en do atollen van 
den Groot on Oceaan, het rustigo watervlak der lagu- 
ne een scherpe tegonstelling met den Oceaan, welks 
golvcn aan de zeezijde onafgebroken eon woeste bran- 
ding veroorzaken. De kringvormigo rifrand is door* 
sneden door kanalen, waardoor het Occaanwater 
vrijen toegang heeft totdelagune. Hoeweldio kana- 
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]en biina zonder uitzondering minder diep zijn dan de 
lagune, zijn er vaak, meer in het bizonderwat de 
Malcdiven-atollcn betreft, een of meer, waardoor zelfs de 
grootste schepen de lagune kunnen bereiken om daar een 
veilige ankerplaats te vinden. Is de kringvormige rifrand 
geheel ondergedompeld, dan spreekt men van atolwrmige 
riffen. Ch. Darwin („Coral Reefs") neemt aan, dat alle 
atollen min of meer boven zee uitstekende eilanden zijn 
geweest, die aan langzame daling onderhevig waren 
onder omstandigheden gunstig voor rifvorming. Hierbij 
ontstond oorspronkelijk een kust- of strandrif (Zie 
KORAALRIFFEN), dat breeder werd naarmate de oever 
zich bij daling terugtrok. Naarmate die breedte toenam, 
verininderde de toevoer van voed- sel naar de 't verst van 
zee gelegen rifgedeelten, waardoor er een oogenblik 
kwam, dat daar de op- bouw van het rif geen gelijken tred 
kon houden met de daling, zoodat bij verdere daling een 
laguno tus- schen rif en eiland moest ontstaan. In dit 
stadium d.i. gedurende den tijd dat de daling nog niet zoo 
ver is voortgeschreden, dat het oorspronkelijk eiland 
reeds geheel onder de oppcnTlakte der zee ver- dwenen is, 
spreekt Darwin nog niet van een atol maar van een 
barriere-rij. Zoodra het laatste puntje van het 
ooi'spronkelijk land onder de oppervlakte is verdwenen, 
is het atol geboren. Heeft later de daling sneller plaats 
gehad, dan zelfs aan de zeezijde het rif zich kon 
opbouwen, dan verdwijnt het rif onder de oppervlakte en 
heeft men te doen met een atolvormig rif. Zie over de 
verschillende atol- hypothesen W. M. Davis „The home 
study of coral reefs" in Bulletin of the Amer. Geogr. So. 
XLVI 1914, 8—10. 

Omtrent de riffen in den 0. I. archipel, die mo- 
gelijkerwijze atollen genoemd zullen worden, is nog 
betrekkelijk weinig bekend, oindat ze nagenoeg alle 
gelegen zijn in het nog zeer onvoldoende onderzochte 
Oostelijke deel van den arciiipel. Als vaststaande mag 
reeds worden aangenomen, dat vele riffen al- daar het 
uiterlijk aanzien van atollen hebben ； al- leen is nog een 
nauwkeuriger onderzoek noodig om te beslissen of ze aan 
alle vereischteii voldoen om atollen te moeten worden 
genoemd. Waarschijnlijk voldoen aan alle, door Darwin 
gestelde eischen: het Moearas-iif in Straat Makassar, de 
Maria-Reigers- berg- en Zandbuis- en Huzaarbanken, de 
groep der Oostelijke Postillon-eilanden, de bank ,,De 
Bril", het Angelica-rif en het Boni-rif. Behalve 
eerstgenoemde zijn deze atollen alle in de Flores-zee 
gelegen. Laatst- genoemde drie riffen zijn bij hoogwatei- 
geheel onder water, zoodatstreng genomen daarvoor de 
naam van atolvormig rif moet worden,gebezigd. 
Merkwaardig zijn het Angelica-rif door zijn dubbele 
lagune en do Bfaria Reigerabergbanken door de ongekend 
groote diepte van een deel der lagune en de toegangen 
daartoe, n.l. ruim 200 M. Vergelijkt men deze ko- 
raalvormingen met de atollen der Malediven en van den 
Grooten Oceaan, dan is geen volkomen gelijkenis 
aanwezig. Wil men dus met alle geweld volhouden, dat in 
den Indischen Archipel geen atollen voorko- men, dan 
zijn er voor die beweriiig bij elk rif wel ar- gumenten aan 
te voeren, maar hoogstens zou dit be- wijzen, dat men te 
doen had met wat men in do dier- en plantkunde een 
andere varieteit noemt. Wat de bewering van afwezigheid 
in den 0. I. archipel van atollen sterk in de hand zal hebben 
gewerkt, is, dat de Oost-Indische atollen niet zoo sterk op 
de ver- beelding werken als die der Malediven en van den 
Grooten Oceaan. Bij de Malediven en atollen van den 
Grooten Oceaan treft men over honderden mij- 

len afstand in den open oceaan geen and er land aan dan 
die atollen, van buiten gebeukt door hooge oceaangolven, 
van binnen bestaande uit een rustige, veilige lagune; in 
den Ind. Archipel daarentegen ziet men slechts 66n of 
meer zandbanken of lage eilandjes, waarvan eerst bij 
nader onderaoek blijkt, dat ze deel uitmaken van een atol. 

Behalve de bovengenoemde zes riffen, waarvan het 
karakter van atol als vaststaande moet worden 
beschouwd, kan de ontdekking van meerdcre atollen 
verwacht worden; afgaande op min of jneer vage 
berichten: in de Archipels der Tijger-cilanden, der 
Patcmoster-eilanden en der Westelijke Postillon-ei- 
landen; in den Banggai-archipel; in den Toekang- Besi 
archipel; en het llarianne-rif bij Bonerate. 

De in de ondiepe Java-zee nabij Batavia gelegen 
Agnieten- en Hoorn-eilanden en Groote Kombuis (Prof. 
C. Ph. Sluiterin het Nat. Tijdschr. v. N. I. Deel 49 bl. 278), 
voldoen aan de bovengegeven omsebrij- vingvan atol. 
Evenzoo komt de naam van atolvormig rif toe aan 
delMiddon- enNoorderriffen bij Boompjes- eiland. Naar 
de gewone voorstelling is evenwel de naam van atol en 
atolvormig rif op al deze eilanden en riffen niet zuiver van 
toepassing, daar zij alle in ondiep water gelegen zijn. 

Barriere-rijJen. De vraag of zich in den 0.1. Archi- 
pcl barriere-riffen bevinden of niet, is niet met zulk cene 
beslistheid te bcantwoorden als die betreffende atollen. 
Moge de aan een atol toegekende beteekenis bij 
verschillende schrijvers ook al eenigszins uiteen- loopen, 
bij elk afzonderlijk wordt het woord toch slechts in 66n 
beteekenis gebruikt, zij het ook dat die zelden duidelijk 
omschreven is. Bij barriere-riffen daarentegen is de 
verwarring veel grooter, om te be- ginnen reeds bij 
Darwin. Het groote Barriere-rif van Australie, het best cn 
langst bekende, waaraan do algemeene naam baroere-rif 
ontleend is, zou men daarom licht als het type van een 
ban'idre-rif be- schouwen. Niet allcen is hier echter, in 
tcgci)st(；lling met de andere, het hooge rif, dat de lagune 
van den oceaan scheidt, zeer breed, maar in plaats van 
zecr steil loopt het juist vrij zacht glooiend in den oceaan 
af. Ook de Britsche Hydrografie houdt zich niet aan haar 
eigen omschrijving [A Barrier reef may front a coast-line, 
or encircle an island or group of islands, leaving a deep 
channel between it and the shore], want bij do 
beschrijving van vele atollen en atolvormige riffen wordt 
do rifrand ,,barrierreef'' genoemd. Vergelijkt men nu do 
rifvormingen in den 0. I. Archipe], die door prof. 
Nicrmeyer (Tijd- Kchrift van het Kon. Ned. Aardr. Gen., 
jaargang 1911) barridre-riffen genoernd worden, met het 
Great Barrier Reef en met die „gevuldon atollen, dan komt 
men noodzakelijk tot de gcvolgtrek- king, dat de 
gelijkenis met geen van beido soor- ten bizonder 
sprekend genoemd kan worden. Aan den anderen kant 
echter zijn de verschillen tusschcn die riffen en de kust- 
of strandriffen, plaatriffen en atollen (zie 
,,K0RAALRIFFEN‘‘)z66 groot, dat zo nog veel minder 
tot die afdcelingen kunnen worden gerekend. Wil men ze 
niet in een vijfde afdeeling onderbrengen, dan ligt het dus 
meer voor de hand zo tot de bawiere-riffen te rekenen, en 
de verschillen toe te schrijven aan het ontbreken van de 
oceaan- branding. Met het Great Barrier Reef hebben ze 
ge- meen, dat ze bestaan uit het continentaal plat (con-
tinental shelf), waarop zich voornamelijk op den rand 
vele koraalriffen hebben gevormd. Met de „ge- vulde" 
atollen hebben ze genieen, dat ze, voor zoover bekend, 
steil naar de diepe zee afdalen. Voor de ver- spreidmg 
raadplege men het aangehaalde artikel 
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van prof. Niermeycr; waarschijnlijk cchtcr zullon, 
naarmate het werk der opnemingsvaartuigen vor- dert, 
nog vole nieuwe worden gevonden, terwijl mogelijk ook 
zal blijken dat andere ton onrechte voor barriere-riffen 
zijn aaaigezien.芯(/If? 

ATT AN G-L AMOEROE. Landschap op Celebes aan 
den linker-oever der Wallana6-rivier, in het zui- den van 
Lamoeroe. 

AUCHMUTY (SIR SAMUEL). Engelschc generaal, 
bovelhebber der expeditie, die in 1811 Java verover- de, 
geboren te Nieuw-York 1756. Hij diende eerst in den 
Amcrikaanschen onafhankelijkheidsoorlog, daarna in 
Britsch-Indie en Egypte (1800), ondcr- schcidde zich bij 
de expeditie tegen Buenos Ayres (1806) en werd in 1810 
tot bevelhebber der troepen in Madras benoemd. In deze 
hoedanigheid werd hij be last met het bevel over de 
Engelschc troepen, die tegen Java werden gezonden, 
waarbij het hem ge- lukte na een korten tegenstand de 
kolonie te ver- mcesteren (6 Aug.—8 Sept. 1811). In 1813 
keerde hij naar Engeland terug, werd in 1821 tot 
bevelhebber der troepen in lerland benoemd, maar stierf 
reeds den 1 Iden Aug. 1822, na een val van zijn paard. 

Zie Dictionary of national biography, cd. by Leslie 
Stephen. II. bl. 246..--- 

AULIHA. Ecnc Papagaai-soort, Tanygnathus mulleri, 
van Celebes. Eclectics pectoral is heet op de Aroe-
eilanclen Woitau-Koeikoei, op de Kci-eilanden 
Kanennauk; Eclectus cardinalis wordt op de Kei- 
cilanden en op Goram Kanerbroe genoemd. Eclectus 
pecloralis heet op Misool Man a in bi cn te Andai (N. 
Guinea) Ocremaap； Eclectus cardinalis op Zuid- West-
N.-Guinca Kandar. 
A USTRAAL-AZIATISCHE MIDDEL[LANDSCHE] 
ZEE is de geineenschappelijke naam, door den oce- 
anograaf 0. Kriimniel en daania door Nederland- schc 
geografen gegeven aan de watcren van den Indischen 
Archipcl in uitgebreiden zin (met de Phi- lipj>ijnen). Zij 
verbindt de Indischo en Groote Oce- ancn en scheidt het 
vastcland van Azie van dat van Aust rn lie. Zij word I 
vcrdccld in de Chineeschc-, Java-, Socloo of Celebes-, 
Mindoro-, Molukschc-, Flores-, Timor-, Banda-, en 
Harafoera-Zccen, be- vat de talrijkc eilandengroepen, die 
tegonwoordig Jnsulindc genoemd worden en hoc ft een 
oppcrvlaktc van ruim 8 niilliocn K.M2. Verge! ijk ARCH 
I PEL en INSULINJ>E. 

Zie KriinnneJ, Handbuch der Ozeanographie 2e druk, 
1907, I, biz. 130; Tydeman Hydrographic Results of the 
Siboga Expcd. 1903; Abendanon, GQ^ o log i sc he 
schctskaart van Ned. Oost-Indie, 1914 (met zeediepten). 

AUSTRONESISCHE TAALSTAM. Zio INDONE- SI 
SCI IE TAALSTAM. 

AUXILIAIR ESKADER. Aldus noemdo men in het 
eerste gcdccltc der negentiendc eeuw het Ncder- landsch 
eskader in Oost-Indie, omdat dit smaldcel daar was ftls 
hulj> (auxiliair) van de kolonialc marine. Na 1860 werd 
onder die benaming verstaan het smaldcel van *s rijks 
zccmacht, in Ned.-Indie gestation neerd ter hand having 
van het Ned. gezag en van de Ned. belangen aldaar. Ten 
onrechte bleef cen naain voortlcvcn, welkc juist door de 
regeling van het Koninklijk bcshiit van 16 Nov. 1866 — 
cigenlijk reeds sedert de opheffing der kolonialo marino 
— geen recht van bestaan meer had. 
AVERRHOA BILIMBI L., fam. Oxalidaceae. Blim- bing 
woeloeh (JAV.), Tjalintjing (SOEND.). Lago boom, met 10
一 18-jukkige, meest zeer grooto blade- i、en, on rondo, 
slechts zeer weinig gegroefdo vruchton. De rijpe en ook 
de jonge zeer scherpo zuursmakenclo 

vruchten worden algemeen in de indische keuken 
gebezigd en ook als con fituur of op andere wijze too- 
bcreid gegeten. In bijna ieder dorp onder de cultuur- 
boomen voorkomend. De boom is met zekerheid niet in 
het wild gevonden. 

AVERRHOA CARAMBOLA L., fam. Oxalidaceae. 
Blhnbing, Blimbing mania, Blimbing alas (de wildo 
vorm). Kleine boom met 3—5-jukkige biaderen en fraai-
gele vruchten met 5 scherpe sterk vooruit- springende 
ribben. Do boom wordt in alle tropische streken gekweekt, 
op Java vooral in de kampongs. In het wild schijnt de plant 
op Java voor te komen; de vruchten van dezen wilden 
vorm zijn zeer zuur en oneetbaar, van de meeste 
gekweekte vormen ook tamelijk zuur. Een zoete soort 
komt vooral bij Demak gekweekt voor, en heeft veel 
grootere vruchten. 

AVICENNIA OFFICINALIS L., fam. Verbenaceae. 
Api-api (JAV. BOEG., MAL.), Kajoe kendeka (MAL.), Ki 
blanak (SOUND.). Vrij lage boom uit de vloedbos- schen 
van geheel tropisch Azie, Oost-Afrika en Australia tot 
Polynesie, bekend door de lange kabelach- tige wortels, 
die horizontaal op geringe diepte onder de oppervlakte 
van het zilte slijk voortkruipen en asperge-vormige 
zijtakken afgeven, die loodrecht naar bo ven groeien en 
zeer poreus zijn. Het zaad ont- kiemt reeds aan den boom, 
maar de vrucht springt niet eerder open, voor ze in het 
water valt. Het hout wordt bijna allcen als brandhout 
gebruikt, vandaar de naam Api-api. Een varietoit is 
Avicennia alba, met . andersgevonnde en aan de 
onderzijde witte biaderen. 

AWAB. Zio VLEERMUIZEN, VRUCHTEN- 
ETENDE. 

AWAR-AWAR (Tandjoeng of Oedjong-). Kaap aan 
de noordkust van het district Djenoe van de afdeeling 
Toeban, residentie Rembang. De naam is volgens 
sommigen ontleend aan de daar veelvuldig voorkomende 
awar-awar (zie aldaar), volgens ande- ren aan do 
zeemansuitdrukking „awar awarn = bij gissing schatton 
(Mai.). 

AWAR-AWAR (JAV.). Zio FICUS LEUCANTA- 
TOMA. 

AWAYA. Plaats, door Christenen bewoond, gc- Icgen 
aan do noordkust der Elpapootih-baai op het eiland 
Ceram; ovcnals alle strandplaatsen langs do kusten van 
Coram regelinatig gebouwcl, mot breed© wegen en viij 
net gebouwdo huizen. De bcvolking leeft er van 
vischvangst cn jacht en vande sago,die in menigto op do 
Iago plaatscn aan hetstrand voorkomt, cn waarvan 
verscheideno boomen jaarlijks a / 2.50 per stuk aan do 
bevolking van Noesa Laoet en Sapa- roea vcrkocht 
worden. De plants wordt hior vtfi1- meld, omdat in hare 
nabijheid zich eeno onderncmiug op van do bevolking 
gohuurde gronden bevindt, die door een Australier, 
gcexploiteerd wordt. Op dit land wordt op grooto schaalde 
klappcrcultuur voor coprabereiding uitgeoefend in het 
gedeelte gren- zonde aan de Elpapootihbaai, terwijl vorder 
naar binnen in het glooiendo terrein cacao, tabiitk, no- 
temuskaat en koffio worden geteeld.̂  _• ‘ :' 

AWI (SOEND.), on zijn samcnstellingen. Zio BAM- 
BOE. 

AWOEH. I. Vulkaan in het landschap Kandhar- 
Taroena in hot noordelijk gedcelto van het eiland Groot-
Sangi of Sangih6 tor hoogto van 士  1000 M. 
Uitbarstingen z\jn bokend van 1711 (Valentijn, Be- 
schrijving dor Moluccos p. 53 o. v.); 1812 (Junghuhn, 
Java HI 1257, con kleinoro erupt io); 1856 (Nat. Tijd- 
schr. v. N. I. 1856, 373; E. Stoller, De Sangi Arclii- pel, 
p. 12); 1875 (geon nadero bijzonderhodon be kend); 1892 
(Koi. Verslag 1902 p. 21; Coolsuia, do 

7 
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zendingseeuw, p. 646; Tijdschr. Aardr. Gen. 1892, 872). 
Zie ook Meded. Encycl. Bureau II, 1912,17. 

Vooral bij die van 1711, 1856 en 1892 werden velo 
menschen gedood. 

II. Vulkaan van ongeveer 1900 M. hoogte op het eiland 
Siaoe (Sangi Eilanden), die nog steeds werk- zaam is en 
dampkolommen uitstoot, doch waarvan slechts 66n 
hevige eruptie bekend is, n.l. in 1712 (volgens Valentijn), 
toen het geluid der uitbarsting tot op Ternate gehoord 
werd. De mogelijkheid is echter niet uitgesloten dat hier 
een verwisseling heeft plaats gehad met de eruptie van 
1711 uitden bovengenoem- den G. Awoeh, die door hem 
slechts edn maand vroe- ger wordt gesteld. In Dec. 1900 
werd verhoogde wer- king waargenomen, doch tot een 
uitbarsting kwam het niet. — De berg is tot 2/3 der hoogte 
met cultures bedekt (vooral nootmuskaat). 

AWON-AWON. Naam voor een Koekoek, Sur- 
niculus lugubri^ op Java; op Sumatra Toeih. 

AY OELIT LAUN. Volgens Valentijn de naam op 
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BAA of NAMOEDALE. Havenplaats in de onder- 
afdeeling Roti, afdeeling Z. Timor en Eil., residen- tie 
Timor en Ond., gelegen aan de westkust van het eiland 
Roti, tevens standplaats van den gezagheb- ber; wordt 
tweemaal's maands door de booten der Koninklijke 
Paketvaartmaatschappij aangedaan. Er bevindt zich een 
kustlicht. Een hulpprediker, tevens hoofd eener 
kweekschool voor inlandsche onderwij- zers ten behoeve 
van de landschaps- en zendings- scholen, is er gevestigd. 

De plaats telde ult. 1905 士 1100 inwoners, waarvan 
een twintigtai Europeanen, een honderdtal Chineezen en 
tien Arabieren. , , 

BAANE (JAN CORNELIS), geb. te Vlissingen in 
1761 of 1762, overleden te's Gravenhage 1 April 1823. 
Diende de Cie.» laatstelijk in den rang van kapitein, op 
verschillende schepen in de jaren 1780—1802. Is de 
schrijver van een boek getiteld „Reis door een ge- deelte 
van deNederlandfiche bezittingen in O.-Indie" en 
loopende over de avonturen door hem doorge- maakt op 
zijn eerste reis naar Indie van 1780 tot 1786, gedurende 
welke hi) ook mede maakte de expeditie tegen Riouw 
(1784). Vgl. Verh. Ind. Gen. V (1858) 252; Dr. F. de 
Haan, Priangan I, 181. 

BAARDVOGEL. De Baardvogels (Capitonidae), zoo 
genoemd naar de stijve borstelvederen aan den wortel van 
den snavel, zijn vogels van gedrongen lichaamsvorm met 
stevigen snavel, meestal groen van kleur met afteekening 
van blauw, geel, rood en zwart, soms echter bruinachtig 
van kleur, met korte pooten en 2 naar voren en 2 naar 
achteren gerichte teenen. Het zijn weinig bewegeJijke 
vogels, die zich hoofdzakelijk met vruchten voeden en 
een eentonig stemgeluid hebben. De oengkoet of eng- 
koet, Xantholaema rosea, van Sumatra en Java, is van 
boven groen, van onderen geelwit met groen- zwarte 
streepen, kop rood met een blauwo vlek in den nek en 
zwarte vlekken aan de kopzijden. Hij is zoo groot als een 
rijstvogeltje en ontleent zijn inlandsche namen aan zijn 
stemgeluid. Ongeveer evengroot is X. austral^, 
tjangtjarang of tengerret, 

Amboina gegeven aan een Wandclend Blad, Phyl- lium 
siccijolium. Phasma gig as, eon Spooksprink- haan heet 
op Amboina Tanke-seitan of Duivelsstaf. Wanneer deze 
insecten op een blad of tak gaan zit- ten, zijn zij moeilijk 
daarvan te onderkennen en daardoor beter beschermd 
tegen vijanden. Dit ver- schijnsel wordt nabootsing of 
Mimicri genocmd. 

AZADIRACHTA INDICA Juss., fam. Meliaceae. 
Memba, Mimba (JAV.). Boom, over een groot deel van 
Zuid- en Zuid-Oost-Azie verspreid, op Java alleen in het 
oosten voorkomend ；  aan de eigenaardige enkel- 
voudiggevinde bladeren met scherp gezaagde smal- 
siklcelvormige blaadjes gemakkelijk van alle andere 
boomen te herkennen. Het duurzame hout {Margosa- 
hovi) wordt soms voor huisbouw gebezigd. De gom, die 
meestal aan beschadigde boomen in groote stuk- ken 
gevonden wordt, kan als brievenlijm uitstekend gebruikt 
worden, en komt vooral in de omstreken van Sitoebondo 
in den hand el. } j ... 

B. 

mode naar zijn geluid, genoemd; deze komt alleen op Java 
voor en is groen met blauw voorhoofd en keel, die zwart 
gezoomd is, en gelo wangvlckken. Grooter is de t&olok, 
Cyanops armillaris, ook alleen op Java voorkomend, 
groen, achterhoofd blauw, voorhoofd en keel goudgeel. 
Eenvoudiger van kleur is Cyanops lineata, de boetoek, 
kootoek of bfitoetoet; deze heeft een bruin gestreeptc kop 
en borst en groene rug, vleugels en staart. Chotorhea 
javanenfiid, de toeloengtoempoek of tjodok, is een van de 
groot- ste javaansche soorten, met gelen bo ven kop en 
gelo baardstrepen, roode keel en zwarte kopzijden, 
overigens groen. Psilopogon pyrolophiis van Sumatra 
heeft een zijdelings samengedrukten snavel, een tamelijk 
langon staart en is vooral te kennen aan de stijve roode, 
naar voren gerichto vederen van het voorhoofd. Op 
Sumatra en Borneo komt het van do baardvogels in het 
algemeen door de kleur afwijken- dc genus 
Calorhamphu^ voor; C. jvlitjinosua van Sumatra is 
olijfbruin met witachtigen buik en met bleekroode 
wangen en ked. Dit laatste geslacht heeft evene«ns een 
zijdelings samengedrukten snavel en slechts zeer zwakke 
snavelborHtels. 

BAARDZWIJN. Zie ZWIJNEN. 
• BABAD. Naam van Javaansclie kronicken, gc- woonlijk 
in versmaat, hoewel eenige zeer bekende en reeds 
uitgegevene, als de Babad Tanah Djawi en de Babad 
Kediri in proza zijn opgesteld. In die Ba- bad'n is geen 
spoor van poezie te vinden. Wat zij ver- halen van Java's 
oude gcschiedcnis is een mengsel van verhalen, mythen 
en sagen, fragmenten uit de meest verschillende 
litcratuur-producten, die steeds met nieuwe toevoegsels 
vermeerderd en langzamer- hand. gerangsehikt in een 
gefingeerdo chronologische volgorde, ten slotte 
beschouwd werden als kro- nieken van J&va's 
geschiedenis, hoewel zij naar hun oorspronkelijk karakter 
eerder handboeken voor de Javaasche letterkunde zijn te 
noemen. In die zooge- naamde geschiedboeken treft men 
o.a. verhalen aan, die moeten gerekend worden tot de 
oude Maleisch- PolyneBische mythologie en een groot 
aantal vorha- 
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len, on tieend aan de Oud-Indischo sagen cn my then, 
vooral aan het Mahabharata. Onder de ouderc heer- 
schers over Java, van wie de latere hislorische hee- ten 
af tc stammen, worden Indische goden, als Qiwa en 
Brahma en bekende wijzcn en helden uit het Ma-
habharata genoemd, die door de Javanen als hunne 
voorouders worden beschouwd. Moet dus aan die oudc 
verhalen alle historische waarde ontzegd wor- den, voor 
de latere is dit niet het geval. In zyn aca- demisch 
proefschrift „Critischc beschouwing van de Sadjarah 
BantSn. Bijdrage ter kenschetsing van de Javaansche 
geschiedschrijving,J (Leiden, 1913) heeft Dr。Hoesein 
Djajadiningrat door vergelijking met Europeeschc 
bronnen aangetoond, dat de door hem behandclde 
BantSnsche kroniek voor het tijdperk van 
godsdienstovergang bruikbare gegevens bevat. 
Literaluur. J. J. Meinsma, Inleiding op zijne uit- gave 
van de Babad Tanah Djawi in proza ('s Gra- venhage, 
1877); A. C. Vreede, Catalogus van de Javaansche en 
Madoereesche Handschriften der Leid- sche 
Universiteitsbibliotheek (Leiden, 1892), pag. 70 一 153 
cn de daar op p. 70—71 geciteerde litera- tuur; Dr. J. 
Brandes, Een verslag van professor A. C. Vrecde 
omtrent eene verzamcling Javaansche en Madoereesche 
Handschriften (Tijdschr. Bat. Gen. XXXV, (1893) pag. 
452— 62); Dr. J. Brandes, lets over 
eenouderenDipanfigaraenz. (Tijdschr. Bat. Gen. XXXII, 
(1889) pag. 375—379enpag. 413—426;Dr. J. Brandes, 
Verslag over eene Babad Balambangan (Tijdschr.Bat. 
Gen. XXXVII, (1894) pag. 325 vlg.)； Dr. J. Brandes, 
Yogyakarta (Tijdschr. Bat. Gen. XXXVII, (1894) pag. 
415 vlg.); C. Poenscn, Bloem- lezing uit Javaansche 
prozageschriften (Leiden, 1893), pag. 127—310, begin 
en slot van ecn babad in proza); Dr. J. Brandes, 
Pararaton (Verh. Bat. ( XLIX), 1897 pag. 176—183; P. 
VV. van den Brock, De Geschiedenis van het rijk Kediri 
(Leiden. 1902); C. Pocnsen, Mangkubumi (Bijdr. T. L. 
Vk. 6c volgr. VIII, 1901 pag. 223—361 cn 7e volgr. IV, 
1905 pag. 73—346: Amangku Buwana Sepuh; Dr. H. H. 
Juynboll, Supplement op den Catalogus der Jav. en Mad. 
Has. der Lcidsche Universiteitsbibliotheek, II (1911), 
pag. 52—61, 92—104, 503; Hoesein Ujajadiningrat, 
Critischc beschouwing van de Sadjarah Bantcn (Leiden, 
19】3); Dr. H. H. Juyn- boll, (Jatalogiis der Javaanschn, 
Balin- cn Mad. Has. van het Koninkl. Instituut (Bijdr. T. 
L. Vk. LXIX 1914), p. 395—400. Ovei- Balinccsche 
Kroniekcn verge] ijke men: R. Friederich, Voorloopig 
verslag van het ci land Bali (Verb. Bat. Gen. XXII, 1849 
pag. 21 22); Dr. H. 11. Juynboll, Supplement op den 
Catal. der Sund. Hss. cn Catalogus van de Bal. en Sas. 
Hss. (Leiden, 1912), p. 139—143 en 152—154. 
BABADOETAN (SOEND.). Zio PASPALUM CONJ UG 
AT UM. 
BABADOTAN (SOEND.). Zic AGERAT UM. 
BABAH AWfi, DJINAMPRONG en Nd. Land- 
schay>pcn in de onderafdeeling Tjalang, afdeeling 
Wcstkust van Atjeh, met totaal slechts 50 geregis- 
treerde man non; worden wegens hun onbeduidend- heid 
in 1914 toegevoegd aan Lh6ft Kroeiit. Zio aldaar. 
BABAKAN. Plaatsje aan hot Zuiderstrand van Java, 
gelcgen in het district Adiredjn, afdeeling Tjilatjftp, 
residentio Banjoemas, waar vroeger de berg- en veld 
artillerie van Midden- en Oost-Java (Bahjoe-biroe, 
Ambarawa en Soerabaja) jaarlijks ge- duiende eenige' 
maanden van den Oost-inoesson schietoefeningen 
hidden. Thans maakt de infanterie uit de garnizoenen 
Tjilatjap,Magelang, Djokja enz. voor haro 
schietoefeningen van een gedeelte van het oudo 
artillerie-schietterrein gebruik. 

BABAKAN. I. (TOPENG). Soort van straattbo- nccl, 
door twee of meer personen, soms gemaskerd,' opgovoerd. 
Zic TOONEEL. 

II. Soend. Een nieuwe vestiging op een tot dus-； ! ver 
onbewoonde pick ；  gehucht, kolonie/ n BABAOE, 
voorheen hoofdplaats der toenmalige 1 bnderafdeeling van 
dien naam der residentie Timor en onderh., thans ecn 
gewone binnenplaats met een vrij groot aantal Chineezen, 
gelegen aan de oostzijde； der Baai van Koepang. In den 
omtrek wordt veel padi geteeld en in de hoofdkampong 
wonen vele Rotineezen. 

BABAR-EILANDEN. Groep van zes eilanden, n.I. 
Babar, Dai, Daweloor, Dawera, Masela en Wetan, gelegen 
tusschen 129°30' en 130°5‘ O. L. en 7°30' en 8°10' Z.B., 
welke sedert de reorganisatie van het be- stuur in de 
residentie Amboina (Ind. Stb. 1911 no.. 631) onder de 
afdeeling Tanimbar- en Babar-eilan- den ressorteeren. 

Te Tepa op het eiland Babar is een posthouder ge- 
vestigd, die ondergeschikt is aan den te Saumlakki op het 
eiland Jamdena (Tanimbar-eilanden) geves- tigden 
gezaghebber bij het Binnenlandsch Eestuur.， 

Van al de eilanden verheft Babar zich het meest boven 
de zee; de hoogste top bereikt een hoogte van 830 M. De 
bevolking za] 土 10.000 zielen bedragen, over meerdoro 
negorijen verspreid, en bestuurd door hoofden met den tit 
el van Orangkaja en Kapitan. De bewoners komen in 
menig opzicht met die der ■ .Tanimbar- of Timor-Laoet-
eilanden overeen. 

De eilanden zijn geologisch merkwaardig door do zeer 
fraaie, jonge kalkterrassen, aan de oostkust van Dai zelfs 
15 boven elkaar, de hoogste tot 620 M. b. z. Deze kalk 
schijnt afgezet te zijn op veel oudere (mesozoische) 
gesteenten, die op enkele plaatsen werden aangetroffen 
(Verbeck, Molukkenverslagj") .Jaarb. Mijnw. 1908, 447). 

Voor de algemeene beschrijving zie: G. W. W. C.' 
Baron van Hoevell, Do afdeeling Babar. Tijdschr.- Ind. T 
L. en Vk. XXXIII. 1889, 187. 

BABAT. Dorp op Java, 20 M. hoog, gelegen'in de 
afdeeling Lamongan van de residentie Soerabaja, aan den 
rechter-oever van de Solo-rivier, ter plaatse waar deze, do 
residentie Rembang verlatende, in de residentie Soerabaja 
treedt. Er wonen veel Chinee- scho cn Inlandscho 
handelaren, die zich hoofdzake-. lijk met ddn rijst- en 
tabak-handel bezighouden,. waardoor doze plaats het 
middelpunt van den in- landschon handel van dit gedeelte 
van de Solo-vallei is. Do tabak gi'oeit vooral op do 
uiterwaarden der Solo-rivier; rijst wordt zoowel in- als 
uitgevoerd, het cerate vooral van Saigon. Tot hicr is de 
rivier het gehcele jaar door voor zeeprauwen bevaarbaar. 
Er bevinden zich bier ecn pasanggrahaw en een zout- 
pakhuis. Er langs gaat de stoomtram Gocndih— Soerabaja, 
terwijl cen dwarslijn van de Babat- Djombang en Kediri-
tram van hiorxiit langs Ploso ei)Djombang naar Par6 cn 
Kediri gaat. Het is do standplaata van een 
onderdiatrictshoofd van het district Lcngkir. 

BABI (POELOE), ook Poeloe Toenda. geheeten; eon 
onbewoond, slechts door visschers bezocht, laag eilandje, 
noord-oostelijk van do baai van Bantam golegen, en 
administratief tot het gewest van dien ' naam gerokend. Er 
bovindt zich een lichtopstand mot witsteenen 
wachterswoning. Grootte bijna 3 K.M.2 

BABI (POELOE). Een klein oilandje aan den ； 
Westkant van Saleicr, waarachtor de schepon en prauwen 
in den Westmoesson ton anker komen, als de reede van 
Saleier onveilig ia. • 
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BABI- (Poelau)of VARKENSEILAND. Eon tot de I 
Tapah- of Vlakke eilanden te rekenen 士 15 K.M.2 groot, 
met klappers begroeid eilandjo, ten Zuid- \ Oosten van het 
eiland Simeuloee of Simaloer, (af- deeling Westkust van 
Atjeh). Opoude kaarten vindt men laatstgezegd eiland 
abusievelijk ook wel als P. Babi betiteld. Inl910 heeft de 
gouverneur van Atjeh voor het eilandje P. Babi een 
particulicre landbouw concessie verleend, onder beding van 
een pachtschat ad f 2250.— 's jaars. 

BABI. Zie ZWIJNEN. 
BABI ALANG ALANG. Zie ZWIJNEN. 
BABI ALOE. Zie TAPIR. 
BABI OETAN. Zie ZWIJNEN. 
BABI POETIH. Zie ZWIJNEN. 
BABIRIK. Kainpoeng aan de Negara in het dist rict 

Alabioe, onderafdeeling Amoentai, afdeeling Oeloe Soengei 
der res. Z. en 0. Afd. v. Borneo, gelegen.Tot bier is de Bahan 
of Negara rivier het geheele jaar voor grootere stoomschepen 
bevaarbaar. 

BABIROESA, Slaleische naam van het Hertzwijn 
(Babirussa dabiru«saL.),opCelebes hoelangio endalo- do 
genoemd, een afwijkenden vertegenwoordiger van de 
familie der Zwijnen. (zie aldaar); van de typische wilde 
zwijnen, behalve door een kleiner aantal tan- den en kiezen, 
door de groote en zonderling gevorm- de hoektanden van het 
mannetje te onderscheiden: de hoektanden der bovenkaak 
groeien opwaarts, doorboren de bovenlippen en krommen 
zich vervolgens sterk achterwaarts. Het dier heeft een asch- 
grauwe, gerimpelde, bijna naakte huid, met een band van 
lange borstels over het midden van den rug. Het leeft 
uitsluitend in Noord-Celebes en op Boeroe en waarschijnlijk 
ook op de Soela-eilan- den. 

BABO. Berg in de Batak-landen, 2075 M. hoog en 
behoorende tot den berggroep van den DelCng Si Boeaten 
(Wilhelmina gebergte), de bergketen, die het Karoland van 
het Pakpaksche gebied scheidt. 

BAB0EI DAHAK, B. HIMBA. Zie ZWIJNEN. 
BABOELLAH, ten rechte Bab Oellah Datoe Sah, 22e 

vorst en 4e sultan van Ternate (1570—1584). r Hij volgde 
zijn door de Portugeezen vermoorden, in :Btukken gehakten, 
ingezouten en vervolgens in zee geworpen vader, Hair of 
Hairoen in 1570 op, ver- dreef in 1575 de Portugeezen uit 
zijn rijk en breiddo het sultanaat uit van de Pliilippijnen tot 
Solor en van Makassar tot Banda en noemde zich „Heer over 
72 eilanden". In 1584 door verraad in handen der 
Portugeezen gevallen, stierf hij als gevangene op de reis naar 
Goa. (Zie TERNATE, Sultanaat). 

BACCAUREA JAVANICA Mull. arg. fam. Eu- 
pliwbiaceae. Men ten g oetan of Mentengan (MAL.), Heutjit 
(SOEND.), Bebakaoe (LAMP.). Vrij kleine boom, bij rijpheid 
der vruchten geinakkelijk te her- kennen aan de glimmende 
hemelsblauwe zaden. Het hout heet op Sumatra voor 
huizenbouw gebruikt te worden, de schors levert een 
kleurstof voor het verven van kains. 

BACCAUREA RACEMOSA Miill. arg. fam. Eu- 酒汕
o<reae.Menteng(soEND.),Kimcnteng(soEND.), 
Kepoendoeng, Djirok (JAV.). Kleine boom van Sumatra en 
Java, in bloeienden of vruchtdragenden toestand 
gemakkelijk te herkennen aan de bloem- of vruchttrossen, 
die uit het hout van de groote en kleinere takken te 
voorschijn komen. De vruchten bevatten een 3-tal platte 
pitten, die in eendraderig, zuur en sappig weefsel gelegen 
zijn, dat gegeten wordt en eon frissche smaak heeft. De 
vruchten worden echter bijna alleen door de inlanders ge-
bruikt. Het hout schijnt vrij goed te zijn. 

BACHARACHTSGRACHT.ZicMOOKERVAART. 
BADA. Zelfbesturcnd landschap in Midden Celebes, 

dat bij Ind. Stb. 1910, no. 94 afgescheidcn werd van het 
gouv. Celebes en O. en toegevoegd aan do res. Menado. 
Het werd het eerst bezocht door de Sarasin's (1902), daai-
na door Dr. Kruyt en Dr. Adriani, de geestelijke pioniers 
van Midden Celebes (1908). De bevolking bedraagt ± 
6000 zielcn en on- derwierp zich in 1905 en 1906 zonder 
tegenstand aan kapitein Phaff, waarna de landschappen 
Napoo, Be- soa en Bad a samen bij Midden Celebes 
werden ge- voegd. Het woord „bac^a^^ betcekent, volgens 
Kruyt ,,geel" en ziet waarschijnlijk op de roodgele aarde, 
die bij afstortingen van de bergwanden valt. De be- woners 
kende Elruyt al sedert 1892, toen hij ze ont- moette aan het 
Possomeer op weg naar de Mori golf om damar te zoeken, 

Literaluur. Med. Encycl, Bureau II, biz. 85—205,' 
Tijdschr. A. G. 1909, 2e serie, deel XXVI, bJz. 349 vlg.; 
Sarasins „Rcisen in Celebes5* II. Tafel III.、 
BADA, feestdag. Zie GAREBEG. ；.• 
BADAK. Zie NEUSHOORN. 
BADAL HADJI. Zie MEKKAGANGERS. 

BADA'SCH. Zie OOST TORADJA'SCHE TA- LEN. 
BADJBI.JKocria (district van de afdeelingSibolga. en 

Batang-Toroe dis trie ten, met gelijknaniige dis- 
trictshoofdplaats, gelegen aan het zuidelijk deol van do 
baai van Tapanoeli. 
BADJANG. Zie HERTEN. 

BAEMAWAj-^iandplaats van den gezaghebber 
vaiTcIe onderafdeeling Ngada, afdeeling Flores, res. 
Timor en Ond,刁， 
BADJING. Zie EEKHOORNS. 

BADJO of BADJAU (orang). Ecu over een groot 
gedeelte van den Archipel verspreid volk, — aklus 
genoemd naar een legendarisch stamhoofd, — dat, 
hetvisschersbedrijfuitoefenende,mcerendcelsslechts 
tijdelijk aan den wal verbiijf houdt, in hoogst cen- voudige 
won in ge JI Htceds in hot water gebouvvrl; een eigen taal 
schijnt te hebbon en, niottegenstaando zijne groote 
verplaatsbaarhcid cn zijnc aan raking met zeer 
verschillende staininen, ccn eigen kurakter schijnt te 
hebbon behouden, dat door hon, die het leerden kennen, 
niet ongunstig wordt beoordeeld. Dcze zwervende 
bevolking is in vcrscheidcnc ge- declten van den archipel 
en het Mulcische schier- ciland onder verschillendc 
Jiamen (orang laut, orang rajat, orang djohor, zie aldaar) 
bekend, de naam orang bad jo wordt veelal gegeven aan de 
hier be- doeldc zwervers, wclke aangctroffcn worden op 
de kusten van Borneo, van Celebes (waar ook de Toe- ri-
djen6 wel zoo genoemd worden) en in het Oosten van don 
Archipel. Op do Bad jo's van de N.W. kust van Borneo, 
aan de Mengkabong-riv. ten N. van de Gadja-baai, zijn de 
namcn sea-gypsics en tsigancs de la mer nict ineer van 
toepassing; zij hebben hun zwervend leven grootendeels 
vaarwcl gezegd cn zich in kampongs gove8tigd. Op het N. 
deel der O.kust van Borneo hebben de Badjo's hun 
zwervend ka- rakter behouden en alleen daardoor hebben 
zij zich weten to handhaven; want iedere vestiging op die 
kust beproefd, vid den zeeroovej-8 in handen. Zij zijn 
zorgeloos en onversehillig, blijven slechts enkele dagen op 
dezelfde p]aats, ruilen hetgeen hun be- drijf oplevei-t tegen 
rijst en eten bij gebrek daaraan wat zij ni t boseh vinden. 
Vergeleken met ander werkvolk op de Engelschc 
ondememingen gebruikt, ?jn zij grooter, geSpierder en 
werkzamer. Op de door deze kust begrensde Soeloe-zee, 
met haar stil water en wemig slecht weder, hare 
parelbanken en rijkdom 
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aan producten, van wclker inzameling de Badjo's leven, 
zijn deze in hun clement. Indertijd, toon do Soeloesche 
zeeroovers met do Sultans van Beraoc en van 
Boeloengan in betrekkiiig stonden, is aan de Badjo's, die 
men alsderden in het verbond beschouw- de, het verblijf 
op de eilanden Derawan en Pandjang, vd6r den mond dcr 
Beraoe-riv., ontzegcl en were! hun alleen vergund zich 
op het veel zuidelijker gelegen eiland Bocdja tc vestigen. 

Naar Celebes overstekende, vinden wo even be- 
zuiden Tontoli op den N.W. hock, eene vestiging van 
Badjo's, afwijkende van de Boegineezen, onder elkander 
trouwende on met cen eigen taal en klee- ding： baadje 
met korte broek. Aan de golf van Tomini, even bewesten 
Tilamoeta, liggen in het water gebouwde huizen van 
Badjo's, waar zrj hunne prauwen, sopec's zooals deze 
hier heeten, herstellen ；  hetzelfde vindt men op de 
Togean-eil. in genoemde golf, waar de ellendige hutten 
dcr Badjo's, op palen gebouwd.ongunstigafsteken bij de 
op het land staan- de, stevige huizen der Boegineezcn. In 
Z.O. richting verder gaande naar den Banggai-archipel 
vinden we wederom Badjo's, tripang en scliildpad 
vangendc die zij aan Boegineezcn en Chineezen, welke 
daartoo van Makasser komen, inruilen. Vroeger bedroeg 
het aantal Badjorccsche prauwen, die jaarhjks op Bang- 
gai aankwamen 100 tot 150, met ongeveer 600 pikol tri 
pang en 12 pi koi schildpad ； later is dat aan- zienlijk 
verminderd. De Badjo's worden ons ge- schilderd als een 
vrcedzaam slag van volk, zonder Jandbouw, mcnschen 
die het huwelijk met bruid- schat kennen, in kisten hunne 
dooden begraven on dezen klcedcren cn wapens 
medegeven, en aan ccn hiernaniaals gcloovcn, nicer of 
minder aangenaam, naar gclang van goed gedrag. Op het 
Z.O. schier- eiland van Celebes onderscheidt men land* 
en zec- Budjo's, van wclkc eerstgenoemden zich meer 
ver- njengen met het volk waaronder zij verkeeren. Hun-
ne padoeakan's zijn 10 a. 15 kojans-prauwen, die ecn 
aantal lichte k&no's kunnen Jaden, waarmede, bij 
uankomst ter geschikter plaatse, naar tripang, cnz. 
gevischt wordt. De vaartuigen derzwervende Badjo's 
zijn 7 of 8 kojans-prauwen, waarinede zij vergczeld van 
vrouw en kinderen, ter vangst gaan in de baai van 
Kendari; zij levcn op het water en reeds heel jong leeren 
de kindcren zwemmen cn pagaaicn; werkzaam eu 
openhartig, maar in hoogo mate schuw noemt men hen. 
Aan den wal wordt hunne taal nergens gesproken.Zij 
geloovcii aan booze gcestcn,<lio zicktc veroorzaken. 
Invloed van het Mo- hainnie<lani8inc was reeds zeer 
lang gelcden onder hen merkbaar. 

Op Bat jan hebben de Badjo's ^kampongs in do buui 
tegenover het eiland Mcmbaat, half in zee gebouwde 
paalwoningcn; hior ter plaatse zijn zij eer 
onverschrokkcn dnn schuw cn zelfs de zeeroovers dier 
streken hobben ontzag voor hen; zij zijn dan ook de 
eenigo bcwoncrH van Bat jan, die zich op hot eiland 
Ombi durven vestigen. 

Op Groot-Bastcrd (P. Besar) in de baai van Geli- ting 
(N. kust van Flores) zijn zij het gchcelc jaar visschende, 
behalvo bij slccht weer in den west- moesson; zij 
trouwen rneestal onder elkandor, maar hebben ook 
vrouwen van de landbovolking. Ook op do N.-kust van 
hot cil. Adoenara ten 0. van Floree zijn ncdei-zottingen 
van Orang badjo en langs do gcheole kust van 
Soembawa, op Saleier cn Bonorate en op de 
Socmenopsche eilanden; vermoedelijk ook op de Phi- 
lippijnen. Op Timor en Soemba komcn zc niet voor. 

Dat de Orang badjo „een mcngelmoes van allerlei slag 
van volk" zijn, Javanen, Chineezen cn Makas- 

saren, zooals oudo benchtgevers beweren, is stellig 
onwaar; van de „zeekoeyen cn schilpadden" die zij 
destijds vingen zijn ccrstgcnoemden zoo zeldzaanr 
geworden, dat men ze in de nieuwere berichten over de 
Badjo's niet mcer vermeld vindt. Omtrent d& 
oorspronkelijkc herkomst der Badjo's bestaan vele 
gissingen, maar zekerheid ontbreekt. Over hun taal zie 
op TOGIAN-EILANDEN. (Zie verder：  Mat- thes, 
Bijdr. t.t.l. en vlk. Hie Ser. VII (1872) bl. 17; J. N. 
Vosmaer, in Verhand. Bat. Gen. XVII,1839, bl. 113; Van 
Spreou wen berg in T. v. N.-I. 8e jg. 184G I, bl. 35 
(hoofdzakelijk van belang voor de mede- deelingen van 
Padbrugge, gouv. dcr Mol. 1677—'82); Van der Hart, 
Reize rondom het eil. Celebes, 1855, bl. 84; Elout in T. 
v. N.-I. 1881, bl. 202； Van Ver- schuer in T. Aardr. 
Gen. 1883, VII, bl. 1). 

BADJOA. Plaatsje aan de O. zijde van de Z.W.- 
lijke'landtong van Celebes, aan de golf van Boni, de 
havenplaats van het rijk Boni, hoofdzakelijk be- kend als 
debarkemcntsplaats van onze troepen bij de 
verschillendc expedities tegen Boni en door de be- 
zetting door onze troepen in den regenmoesson van 1859 
op 18G0. Bij do laatste Boni-expeditie (in 1905} landden 
onze troepen iets ten noorden van Badjoa. De plaats heeft 
ecn slechte reede cn als handelsplaats weinig betcckenis. 

BADJOE, Maleisch, afgeleid van Perzisch bazoet 

Sanskrit bahoe (arm). Klcedingstuk, door de inlanders 
zoowel mannen ala vrouwen van bijna den ge- heelen 
Indischen archipel gedragen; voor de mannen het best te 
vergelijken met een mouwvest of buis van sits, laken, 
zijde of fluweel, al naar gelang van den stand van den 
drager en de gelegenheden, waarbij het gedragen wordt; 
voor de vrouwen een van den hals tot aan de knieen 
reikend opperkleed, met nauwsluitende mouwen, meest 
van sits, soms van zijde of fluwed. In tegenstelling met 
de bebed en de saroeng wordt de badjoe op Java nooit 
gebatikt. Op Java heet een badjoe in het laag-Javaansch 
(Ngoko) kSlambi of koelambi, in het hoog-Javaansch 
(Krama) rasoekan (letterlijk „waar men in gaat"), in het 
laag-Soendaneesch heet het kleedingstuk ook badjoe en 
in het hoog-Soendaneesch raksoekan. Een badjoe, dat tot 
even beneden de heupen reikt, heet in het Maleisch 
kabaja. Deze naam is ontleend aan de Voorlndische stad 
Cambay. (Zie KLEEDING). 

Literatuur. G. P. Rouffaer cn Dr. H. H. Juyiiboll, De 
Batikkunst in Ncderlandsch-Indie cn hare go- schicdenis, 
pag. 170—174; Poensen,Iets over de klee- ding der 
Juvancn, (Med. Ned. Zend. Gen. XX, (1876) p. 378—
389 on XXI, (1877) p. 1—5).— Yule and Burnell, 
Glossary of Anglo-Indian Words, p. 105, s. v. cabaya. 

BADJOELMATI. Rivicrtje, ontspringendo op hot 
Idjen-geborgte, vorint over ziin gehcelen loop de grens 
tusschen do afdeelingen Banjoewangi en Pa- naroekan 
van de residentie Besoeki, en valt na een korten loop 
tusschen de zuidelyke hellin gen van den Goenoeng 
Balocran en de noordoostelijkc hellingen van den Idjdn 
in straat Bali. Dicht bij do monding ligt aan don 
zuidclijkon oevor do desa Badjoclnuiti aan den oudon 
postweg, ci io van Banjoewangi naar Sitoobondo voert. 

BADJOELMATI., Naam van het uitgestrekte bosch 
nan dciHi^ordoosthock van Java op do grens van de 
afdeolingen Panarookan en Banjoewangi van de 
residentie Besoeki. De binnenweg van Sitocbondo naar 
Banjoewangi loopt over cen lengte van ongc- veer 15 
K.M. door dit bosch, op welk trajeot men geen 
drinkwater aantreft. 

BADOEJ'S. Volksstam, ten rcchto „oerang 
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.Kan 仓 k 丽"gehceten, wonende in de bosschen van het 
KCndSng-gebergte in Bantam. Vrij algemeen wordt 
aangenomcn, dat zij de nakomclingen zijn van hen, die bij 
de invoering van den Islam in West-Java in het laatst der 
15e of in het begin der 16e eeuw, de nieuwe leer niet，
wilden omhelzen, maar om aan hun gcloof trouw te 
kunnen blijven, naar het vooral destijds bijna 
ondoordringbare binnenland uitweken. Minder zeker is 
het of zij aborigines van Bantam zijn, dan wel 
uitgewekenen van Padjadja- xan, voor welke laatste 
meening de inhoud van hun pantoens, welke met die uit 
de Preangcr overeenko- men, zou pleiten. De naam 
Badoej is hun wellicht door den Arabischen veroveraar 
gegeven, en zoude ■dan overeenkonien met de benaming 
van de Arabi- sche woestijnbewoners, die oorspronkelijk 
den nieu- 、ven godsdienst weerst reef den, en die wij als 
Bedoei- nen keunen. Omtrent den oorsprong van hunnen 
godsdienst bestaat ook geen zekerheid. Bovenaan in hun 
vereering staan de ,,lelemboet", de onzicht- bare 
sehinimen der voorouders als levengevers en bezielers 
van al wat is, en als primus inter pares onder die hoogcre 
machten Batara Toenggal. De plaats, waar zij zich die 
schimmen denken te ,wonen, is zuidelijk van hunne 
nederzettingen, nabij de bronnen van de Tji Oedjoeng en 
Tji Semeut, op een plek, die zij ART J A DOMAS (Zie 
op dat woord) noemen, en waaraan zij de grootste vei-
eering toedra- gen, maar waarvan men, doordien de 
loegang voor vreemdelingcn verboden is en zelfs de juistc 
Kgging wordt geheim gehouden, niet juist weet of het uit- 
sluitend een offer- en bidplaats is, dan wel of men er ook 
heilige graven aantreft. Dit laatste zou men opmaken uit 
eenige (door zijn dood niet uitge- werkte) aanteekeningen 
van Mr D. Koorders, die in 1864 tot die pick zou zijn 
doorgedrongen, en uit mededeelingen van 
afstammelingen van Badoej's. De Badoej5s leven in 
strenge afzondering van de buitenwereld, waarmede zij 
niet dan ongaame cn alleen bij dringende 
noodzakehjkheid in aanraking komen; de vrouwen en 
kinderen mogen het Badoej- gebied niet verlaten, en de 
girang poe-oen, het wereldlijk en geestelijk hoofd van 
ieder Badoej- gehucht, mag zelfs de binnengehuchten niet 
verla- ten en zich niet aan oningewijdcn vertoonen. De 
Badoej?s zijn nl- verdeeld in orang kadjeroan of orang 
kaoem (medio 1908 : 156 zielen), dat zijn zij die de 
binnengehuchten, den heiligen grond, bewo- nen, en de 
orang kaloearan of orang panamping (medio 1908 : 1433 
zielen), die de buitengehuchten bewonen. Deze 
onderscheiding is een gevolg van de bepaling, waarvan de 
oorsprong onbekend is, dat het aantal huisgezinnen, dat 
den heiligen grond mag bewonen, altijd 40 moet zijn, en 
niet grooter noch kleiner mag wezen; zoodat de 
overbevolking zich in gehuchten buiten de grens van het 
heilige gebied vestigt, en als het ware den schakel vormt 
tusschen de eigenlijke Badoej% cn de buitenv/ereld. De 
orang kadjeroan bewonen de gehuchten Tjikeusik, Tjikar- 
tawana en Tjibeo, ressorteerende onder de desa Klanekes; 
de voomaamste dorpjes der orang kaloearan zijn Karang, 
Kosala, Bodjong Bongbang, Sang- kawangi, Babakan en 
Lengis. Bij de Badoej*s is alles verboden, wat hun 
onbekend of verboden was t 亏 dens zij zich van de 
overige wereld afzonderden; zoo hebben zij geen natte 
rijstvelden; zij mogen bij hun tochten van geen rijpaard of 
voertuig gebruik maken en niet op een bed slapen, zij 
mogen niet schrijven en zij vermijden alles wat maar 
eenigszins naar weelde zweemt. Ook onderacheiden zij 
zich in hun kleeding en voeding van de overige Bantam- 

mers. Die kleeding bostaaf uit een witte, zelfgewe- von 
badjoe koeroeng, een idem lioofddoek en een samping 
kaleng (rok). De orang kadjoroan dragen deze kleedercn 
altijd; de overigen slechts bij plech- tige gelegenlieden. 
Als muziek-instrumenten hebben zij de tarawangsa (een 
strijkinstrument), de soeling (fluit), do angkloeng pondok 
(korte angkloeng) en in den laatston tyd ook de goong en 
de tgrSbang. De Badoej 5s schijnen door reinheid van 
zeden gunstig uittesteken, zoodat o.a. diefstal sedert rnen- 
schengeheugenis niet bij hen is voorgekomen en zij dan 
ook geen zorg voor de veiligheid van hunne eigendommen 
kemien. Hun gebied is gelegen op de hellingen van den 
Pagesaran, een der toppen van het K6nd6nggebergte in het 
district Lebak, van het zuiderregentschap van Bantam en 
wordt begrensd ten noorden doox* de rivier Tji Badoej, 
ten oosten door de desa Babakan, ten zuiden door den 
Ken- deng-rug en ten westen door de rivier Tji Barani. 
(Zie ook MENSCHENOFFERS). 

-Literatuur over de Badoej *s: De Badoej's, door Dr. J. 
Jacobs en J. J. Meyer, uitgegeven door het K. I. voor de T. 
L. en V.-kunde van N. I. 1891.— Spanoghe, de Heidenen 
of Badoewinen van Bantam, in het T. v. N. I., I. 2. 295 
(1838). — W. R. van Hoeveil, Bijdrage tot de kennis der 
Badoeinen in het Z. van de residentic Bantam. T. v. N. I. 
VII. 4. 337 (1845). — Mr. D. Koorders, Aanteekeningen 
op eene reis door Zuid-Bantam in de Bijdr. t. t. 1. en vlk. 
3e Volgr. IV 303—366 (1864). — J. J. Meyer, Badoej- 
sche Pantoenverhalen, in de Bijdr. t. t. 1. en vlk. 5e Volgr. 
VI. 45—105 (1891). — A. A. Pennings, De Badoeva's T. 
B. G. XLV (1902) 370. —C. M. Pleijte, Artja djomas, het 
zieleland der Badoejs T. B. G. LI (1909) 494. — Dezelfdc, 
Badoejscho Geestes- kinderen T. B. G. dl. LIV (1912) biz. 
215. — Kolo- niaal Verslag 1908 biz. 302. 

BADOEK. Zie VLEERMUIZEN, INSEKTEN- 
ETENDE. 

BADOENG. Ecn der voormaligc landschappcn op 
Bali? (hans vergroot met eenige districten, die tot Gian jar 
en Kloengkoeng beboord hebben, een on- derafdeeling der 
afdeeJing Zuid-Bali uitmak(；nde. Het Zuidclijkstc deel 
van Bali, het Hchicrciland „Ta- felhoek", maakt deel uit 
van Badoeng. 

Badoeng grenst ten W. aan Tabanan, ten N. aan 
Boeleleng, ten O. aan Gianjar cn ten Z. aan de zee. Aan de 
Oostzijde van de landtong, die de tafelhoek aan het 
overige deel van Ba]i verbind l, be vine! t zich de Pantei-
Timor baai (zie BALI), waaraan Bcnoa, de voornaamste 
liaven van Zuid Bali, gelegen is. Do hoofdplaats is Den 
Pasar, tevens de standplaats van den Assistent-Resident 
van Zuid-Bali en van den Controleur van Badoeng; 
vroeger de residentie van den voornaamsten vor«t van 
Badoeng. Het heeft een vrij groote Chineesche 
nedeizctling en een druk bezochte passer. Daaraan 
grenzende ligt Pa- metjoetan, de vroegcro residentie van 
den tweeden vorst van Badoeng. Sanoer en Kocta zijn 
twee ha- venplaatsjes, respectievelijk aan de Oost- en 
West- kust van bovenbedoelde landtong. Andcre 
noeniens- waardige ])Jaatsen zijn Kcsiman, Kapa], 
Mengwi, Sabang, Abeansemal en Blahkioeh. 

Het grootste deel van Badoeng munt uit door bij- 
zonder groote vruchtbaarheid; men treft er de 
mooistesawalfs en groote klappertuinen aan. Als een 
smalle st rook reikt het landschap noord waarts in het 
vruchtbare, welbevolkte brongebied van de Ajoeng (de 
langste rivier van Bali), gelegen tusschen de vul- 
kaanstelsels van den Batoekahoe-Bratan in't Westen en 
den Batoer in't Oosten (Zie verder BALL) 
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BADOER (JAV.). Zie AMORPHOPHALLUS 
CAJIPANULATUS. 
BADOERI (SOEND.). Zie CALOTROPIS. 

BADOET of LOEDROEG. Clown of potsenmaker, 
die zoowel bij meet emstige en deftigo Javaansche 
tooneelvoorstcllingen, als bij de straatvertooningen van 
minder allooi onmisbaar is. Zie TOONEEL. 

BADROEDIN (MAHMOED), naam van een sultan 
van Palembang, in het begin der 19e eeuw. Zie PA- 
LEMBANG. 

BA 它.HoofdpJaats van het district Tjendono (zie 
aldaar) van de afdeeling Koedoes, der residentie Se- 
marangr gelegen ten Noorden van Koedoes, aan den 
heerendienstweg van Koedoes naar Tjolo. Het door het 
districtshoofd rechtstreeks beatuurd onder- distrikt heet 
ook Ba6. 

BAECKEA FRUTESCENS L., fam. Myrtaceae. 
Heester van Sumatra, Banka en Borneo, met zeer fijn 
loof, dat gedroogd onder den naam van tjoetjoer atap, 
oedjong atap, djong raab, als een inlandsch ge- 
neesmiddel in den handel komt. Een aftreksel van deze 
aromatische drogerij is een diureticum en abor- tivum. 
Het hout werd vroeger in de Bataklanden voor het 
maken van kruit gebruikt. •' 
BAFI, B. FOEI. Zic ZWIJNEN. 
BAGA (JAV.). Zie FLACOURTIARMIONTCHI. 

BAGAN SI API API. Onderafdeeling der afd. Beng- 
kalis van het Gouvt. O.kust v. Sumatra met gelijk- 
namige hoofdplaats, waar de zetel van den contro- leur 
is gevestigd. Kortweg wordt de plaats Bagan genoernd. 
Zij is gelegen nabij den xnond van de Rokan-rivier en 
wordt bijna uitsluitend bewoond door Chineezen, die 
meestal regelrecht van China komcn on ten get ale van 
10.000 aanwezig zijn. Haar snelle opkomst heeft zij te 
danken aan den buiten- gcwonen rijkdoin van de 
nabijzijndc zee aan visch en vooral garnalcn. Gedroogdc 
visch, garnalcn en tra- si worden grootendeels naar 
Singapore en voor het overige gcdeeltc naar Java 
verhandeld (naar dit eiland allcen in 1913 ongeveer 6 
millioen Kgr.). Do geheelc uitvocr bedraagt ongevecr 30 
millioen Kgr., een waarde vertegenwoordigendc die zecr 
wissel- vallig is, maar / 3 millioen nabij komt. Ook 
enkele boschproductcn worden van de genoemde plaats 
naar Singapore uitgevoerd. In 1908 is de uit houten 
gebouwen bestaande hoofdplaats gehccl verbrand en 
sedert vccl regelmatiger opgebouwd. 

BAGELEN. Voonnnlig gewest van Java, siiids 1 
Augustus 1901 (Ind. Stb. no. 235) vorconigd mot Kcdoc 
(zie aldaar). Kot had cone oppcrvlakte van ruim 3400 
K.M.2 en zijno hoofdplaats was Poerwo- redjo. In do 
Coinpagniestijden en ook nog tot 1830 behoorde het tot 
de zoogenaamde “Montjonegoro" (zie bij dat woord),en 
het is eerst na den Java-oorlog, dio in genoernd jaar 
eindigde, van do Voratenlanden afgcscheidcn on 
gouverncmentsgcbied geworden. (Zic Bngclen onder 
het bestuur van Soerakarta en Djokjakarta door II. J. 
Kollman, Tijdschr. Bat. Gen. XIV, (1864) biz. 352.) 

BAGENDIT. Klein meer van slechts ongoveor 6 
K.M.2 in omtrek, ten N.O. van Garoet, afdeeling van 
(lien naam in do Preanger Regentschappen. Toeris- ten, 
die te Garoot komen, verzuimen nooit, ecn tochtje naar 
dit schilderachtige jneer tc makon. 
BAGI. Zio ZWIJNEN. 

BAGINDA. Titel, waarmedc men van con rcgco- 
renden vorst spreekt, zooals wij gebru 汰 en Zijno (Hare) 
Majestcit. 
BAGOE (JAV.). Zie GNETUM. 

BAGOEALA (PAS VAN), Een ongev, 1200 M. 
breede Jandengteuit alluviaal zand bestaande, wolke 

do beide deelcn van Ambon, Leitimor en Hitoe, met 
elkander verbindt; aan de Oostzijde ligt de baai van 
Bagoeala en aan de Westzijde de baai van Ambon. Deze 
isthmus, ook landengte van Paso ge- noemd, is slechta 
een 120 M. breed en werd vroeger doorsneden door een 
kanaal, dat thans verzand is, waardoor het vaarwater 
bijna geheel onbruikbaar is geworden. 

BAGOEMBAK. Hoogste top van de spits getande 
bergreeks, die zich ten W. van de baai van Ajer Ban- gis 
(Sum. Westk.) uitstrekt, en waarvan de hoogte 374 M. is. 

BAGOES, Jav., AGOES of GOES (SOEND.), AGOES 
of BEUGOES (MAD.); beteekent schoon of de schoone 
(van een jongen of man) en wordt, hetzij als hoofdtitel 
gebruikt (die titel staat dan nog onder ,,mas"), hetzij ter 
nadere bepaling van een anderen titel. ZieTITELS. 
(INLANDSCHE RANGEN EN.) Onder den naam 
Soesoehocnan Bagoes is Pakpe Boe- wana IV bekend, 
die van 1787 tot 1820 over Soerakarta heerschte. 

BAGOES KOENING, ecn van de drie petroleum- 
raffinaderijen, welke er op Sumatra zyn. Het is gelegen 
in de residentie Palembang aan de Moesi-rivier. 

BAGONG. Zio ZWIJNEN. 
BAGONG GAGADOENGAN. Zie ZWIJNEN. 
BAHAK. Zie ROOFVOGEL. 
BAHAN-RIVIER of NEGARA-RIVIER. Zie BOR-

NEO (de Barito). 
BAHAR. Een gewicht in den Compagnie's tijd in 

Bantam bij do levering van peper in gebruik. Ver- 
moedelijk van Perzischen of Arabischen oorsprong. Men 
schatto te Bantam de bahar peper op drie pikols of 375 
Amst. ponden; en verdeelde ze in 200 of 250 koelaks. 

BAHASA TANAH. Onder bahasa tanah (landstaal) 
verstaat de Ambonees de eigen talen en tongvallen der 
bewoners van de Oostelijke eilanden van den ar- chipel, 
in tegenstelling tot het (Ambonsch-) Ma- leisch. Een 
Amboneescho onderwijzer, bijv. op Kisser geplaatst, 
noemt het Kissersch de 6asa tanah. Uit den aard der zaak 
wordt met den term meestal in het bijzondcr bedoeld een 
of meerdero der dialec- ten van de oorapronkelijke 
landstaal van Ambon en do Oeliasscrs. (Zie 
AMBONSCHE TONGVALLEN). 

J. C. G. J. 
BAHITA. Zio VAARTUIGEN. 
BAHOE, ook wel by verbastering BOUW, is een 

vlaktemaat. Oorspronkclijk beteekent het woord in het 
Javaansch bovonann, en geeft men daarom de beteekonis 
cr aan van zoodanigo uitgestrektheid. gronds, als e6n 
man kan boworken. Daardoor had do bahoo op 
vorschillende plaatscn cen verschillcnd opporvlak b.v. 
vroeger in Besocki ± 1400 vierk. Rijnl. roeden, in 
Pasocroean 士  1225 vierk. Rijnl. roeden, enz. 
afhankelijk van plaatselijke usances, ovenals in voidgo 
couwen bijna elke Europeesche staat of zclfs handclsstad 
zijn cigen maten en go- wichten had. Zelfs plaatsclijk b.v. 
in do Javasche Vorstenlandon, is de inlandscho bahoe 
geen bepaald gedefinieordo ccnheid, maar regelde de 
uitgestrektheid zich naar do gcaardhcid van den grond; 
feitelyk naar do hoeveolheid zaad, dio benoodigd was om 
er een bepaaldo gomiddelde productio van tcvcrkrijgen, 
dus naar de vruchtbaarheid van den grond, die weer 
verband hield .met mogelijkheid. van, of roeds be- 
staando irrigatie. — In latere jaren, toen het gou- 
vemement bij de invoering van hot cultuurstelsel ecn 
bepaaldc vlaktemaat, waarvan de naam althans aan den 
Inlander bekond was,' als cenheid wilde aan- nemen, 
werd daarvoor do baoe gekozen, en het offi- 
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cieele oppervlak daarvan bepaald op 500 vierk. Rijn], 
roeden of 7096.5 vierk. Meter. 

BAHTfiRA. Zie VAARTUIGEN. 
BAIKONGKA. Zie BENGKOKA. 
BAILEO. Gebouwtje in dorpcn op Ambon, Ceram 

enz., bcstemd voor openbare vergaderingen, evenals de 
bale op Sumatra. Eene uitvoerige beschrijving met 
afbeelding komt voor by Martin, Reisen i. d. Molukken 
bl. 75. Zie BAL^J-. 

BAISSEA ACUMINATA Bth., fam. Apocynaceae. 
Kajoe rapat (MAL.), Pegat seh (JAV.). Klimmende heester, 
met dikke takken die door een ruweschors bed ekt zijn, 
welke laatste een buitengewoon taai kle- verig melksap 
bevat, zoodat de stukken schors bij doorbreken niet van 
elkaar loslaten maar door elasti- sche draden verbonden 
blijven, en na ophouden der uitrekking weer naar elkaar 
toegaan. Aan deze eigen- schap om twee lichamen weer 
bij elkaar te brengen dankt de schors zijn naam “Rapat". 
Hij wordt daar- om veel gebruikt in toover- en 
minnedranken we- gens zijn “samenkoppelende" kracht, 
en wordt ook aangewend bij beenbreuken, na een 
bevalling, e.d. Een onderzoek naar werkzame chemische 
bestand- deelen had een negatief resultaat. 

BAJABANG.Dorp, gelegen aan deTjitaroem, resi- 
d.entie Preanger Regentschappen, op de grens der 
afdeelingen Tjiandjoer en Bandoeng. Een groote 
transportweg loopt hierlangs van Tjikalong Koelon en 
Mande naar Tjipeundeuh en Tjikalong Wet an; vroeger 
was dit de verbindingsweg van Tjiandjoer met Krawang. 
Een overvaart onderhoudt de ge- meenschap over de 
rivier, doch dit punt eischt jaar- lijks bij bandjirs 
slachtoffers. Er is al meer dan eens hier een brug over de 
Tjitaroem gemaakt, doch die is telkens door 
overstroomingen weggeslagen. 

BAJAFA. Inlandsche naam op Timor en Rotti aan 
soorten van het hagedissen-geslacht Varanus (zie onder 
Varanidae), waranen of bijawak (zie aldaar) gegeven, in 
het bijzonder aan V. timorensis Gray. 

BAJAH KOLENVELD. Dichtbij de zuidkust van 
Java, in de res. Bantam, komen tusschen zandsteen- en 
kleisteenlagen eenige steenkoollagen voor, in een zeer 
schaars bevolkte streek, waar overal een felle branding 
langs de kust staat. Zie verder onder KOLEN. 

BAJAM (MAL.). Zie AMARANTUS. 
BAJAM DOERI (MAL.). Zie AMARANTUS SPI- 

NOSUS. 
BAJAM EKOR KOETJING (MAL.). ZieCELOSIA. 
BAJAN. Sasaksch district van de onderafdeeling 

West-Lom)jok, afdeeling Lombok, resideiitie Bali en 
Lombok,/^- f! ' 

BAJAN of BAJEUEN, een van de kleinere rivieren uit 
de afdeeling Oostkust van Atjeh, die zich van het centrale 
gebergte door de vlakte naar de straat van Malaka 
begeven. Als scheepvaartweg wordt zij eerst van eenige, 
hoewel niet groote beteekenis, na opname van den 
linkerbijstroom:de Simpang Anaih. Waar de Atjeh-tram 
over de rivier gaat, bevindt zich de kleine 
nederzettingBajeuen, die tevens aan den groo- ten weg 
langs de Oostkust ligt. Eenmaal was zij van belang als 
gamizoensplaats, en als standplaats van den controleur 
eener gelijknamige onderafdeeling, welke thana echter is 
opgeheven. Bajeuen bezit een halte van de Atjeh-tram, 
die daar veel grint uit de omgeving opneemt. Juist langs 
de rivier B. loopt de grens tusschen Peureula in het 
Noorden en Langsa in het zuiden, zoodat administratief 
onderscheiden worden: lo. linkerrivieroever Bajeuen, een 
onder- hoorigheid van Peureula, behoorende tot de onder 
afdeeling Langsa van de afdeeling Oostkust van 

Atjeh en 2c. rechterrivieroever Bajeuen onderhoorig- heid 
van Langsa, eveneens behoorende tot de onder- afdccling 
Langsa. 
.BAJANG. Gebergte in Borneo's Westcrafd. ； hoog- ste top 
G. Nijoet, 1701 M. De Sambas- en Landak- rivieren nemcn 
op dit gebergte haren oorsprong. 

BAJANG, negri bij Painan (Sum. Westk.), zio aldaar. 
BAJANG OELLAH, is de naam waaronder de 20e koning 

van Temate Kaitjil Liliatoe (1500—1522) als 2e sultan van dat 
rijk regeerde, toon de Portu- geezen daar voor het eerst 
verschenen. Hij stierf als slachtoffer van zijn groote 
vriendschap voor Serrano, vergiftigd door zijn eigen volk. 
BAJAT. Zie TEMBAJAT. 
BAJEM (JAV.). Zie AMARANTUS. 
BAJEM BALI (MAL.). Zie MOSCHOSMA. 
BAJEM BESAR (MAL.). Zie DEERINGIA. 
BAJEM ERI (JAV.). Zie AMARANTUS SPINO- 
sus. 

BAJOE. Een klein maar goed bevolkt en welva- rend 
landschap van de onderafdeeling Lhdfr Seu- mawefr afdeeling 
Noordkust van Atjeh, groot 土  7 K.M.2 met 924 
geregistreerde mannen. Pinang- cultuur, vischvangst en 
rijstbouw zijn er de voor- naamste bestaansmiddelen. Gelegen 
aan Straat Malaka benoorden Blang Mangat, sluit het dit land-
schap af van zee. In het Zuiden wordt Bajoe O.-W. gekruist 
door de Atjehtram, maar een eigen halte heeft het landschap 
niet. Bajoe's handelsplaateen zijn Keude Meura^sa en Keude 
Bajoe, vanwaar de uitvoer geschiedt te water naar Lh0« 
Seumawc. In het bestuur wordt de oeleebalang bijgestaan door 
toeha peuet en verdere peutoea'a. 

Ook nog na onze komst in Atjeh heeft Bajoe her- haaldelijk 
geoorlogd met zijn buren: Peusangan, Blang Mangat en vooral 
Geudong, waarvoor T. B6ntara Bajoe in 1885 uitweek naar 
Idi, waar hij moest blijven tot 1892. 

BAJOER (MAL., SUEND.). ZicPTEROSPERMUM 
JAVANICUM. 
BAJOERBATOEM-NOTEN. Zic CORYPHA. 
BAJOERBET-NOTEN. Zic CORYPHA. 

BAJOER DJANTAN (MAL,). Zic PTEROSPER- MUM 
ACERIFOLIUM. 

BAJONGBONG. District met gelijknamige hoofd- plaats 
van do cont role afdeeling, het j-cgentschap cn de afdeeling 
Garoet, met eene oppcrvlakte van 274 K.M.2, 3 
ondcrdistricten en 24 desa's. Vroeger (v66r )913) heette dit 
district Panembang. 

BAKAL. Een der toppen van het Ardjoeno- gebergte (zie 
aldaar). 

BAKANTAN. Zic NEUSAAP. 
BAKARA. Landschap met gelijknamige hoofd- plaats, 

behoorende tot de onderafdeeling To ba (Ba- taklanden), en 
gelegen aan den Z.W.lijken oever van het meer van To ba. Het 
is vooral bekend als vroe- geie zetel van den zoogenaamden 
priestervorat, Singa Mangaradja, die groot gezag onder de Ba- 
taku uitoefende, Zic over hem onder BATAKS. Het was in de 
buurt van Bakara dat dr. H. N. van der Tuuk, als eerste 

Europeaan het Tobameer aan- schouwde. /4 ； 
BAKARA. Zie NEUSAAP. 
BAKDA, feestdag. Zie GAREBEG.厂 
BAKEJ. Zie JAVAANSCHE AA1\ [J泌 顷： 
BAKIR. Hoogland in de afdeeling Malang van de 7 

residentie Pasoeroean, aan de noordelijke hell in gen)/, v&n 
den Kawi, en doorstroomd door de Kali Konto, Dit mooie en 
vruchtbare hoogland met koel klimaat, ligt 1000—1200 m. 
hoog. 1 / 

二 l 八•-* ,-■ 
4 ' 由'昭' 
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BAKKOEL. Zie WALANG-KADDA. 
BAKOE (MAL.). Zie RHIZOPHORA. 

BAKOE BOEROES (MAL.). Zie BRUGIERA 
ERIOPETALA. 
BAKOE TINGI (MAL.). Zic CERIOPS. 
BAKOENG (JAV., MAL., SOEND.). Zie CRINUM. 

BAKOENGAN. Vulkaan op het eiland Bali, dicht bij 
de W.-kust van cl at eiland, in de afd eelin g Djem- brana, 
士 700 M. hoog. Volgcns oudere berichten zou het 
kustland langs straat Bali, dat vroeger vrij goed bevolkt 
was, door de uitbarstingen van dezen berg grootendeels 
ontvolkt en in een wildernis herscha- pen zijn en zou ook 
Banjoewangi, o.a. in 1804, van de erupties te lijden 
hebben gehad. (De Seyff in Nat. Tijdschr. Ned. Ind. VIII, 
biz. 125 noot). De schets- kaart van Bali (1909) geeft 
voor de hoogte van den berg 715 M. 
BAKOVE. Zie PISANG. 

BALABALAGAN. Zie PATERNOSTER-EILAN- 
DEN (KLEINE). 

BALABALAK. Lang en smal eiland oostelijk van 
G6bde en Joi cn bewesten het eiland Waigeoe, rcsi- 
dentie Ternate, bestaande uit twee gedeelten, waar- van 
het westelijke 120, het oostelijke slechts 60 M. hoog is 
en die door cen smalle strook alluviaal zee- zand zijn 
verbonden. 

BALABO. Standplaats van den controleur der 
onderafdceling Toradja-landen, afdeeling Mandar, 
gouvt. Celebes en onderh. 

BALABOELOE. District op het eiland Saleier. (Zie 
aldaar.) 

BALAI SALASA. De zuidelijkste onderafd. van de 
afd. Painan en tevens van het gewest Sum. Westk., 
tusschcn de zee en het Barisangebergte. De hoofdpl. 
Balai Salasa is de standpl. van een controleur. 

De eukelc rivieren in dit gebied ontspringen alle op de 
W.lijkc hellingen van het Barisan-geb., do bc- langrijkstc 
zijn de Batang Palangai die langs het Controleurshuis 
loopt, cn zuidelijker de Batang Ajer Hadji en de rivicr 
van Indrapoera. 

De geheelc onderafd. heeft een warm strandkli- niaat, 
Balai Salasa het minst, Indrapoera het mccst. 

Seel er t de gcw. rcorg. van 1913 (Ind. Stb. no. 321) 
bestaat de onderafd. uit twee districtcn: VII Bocah 
Bandar, de zeven havens (zic TOEDJOEH BOEAH 
BANJJAR) en INDRAPOERA (zie aldaar). Daar dit 
gebied aan de O.lijkc zijdo gchcel wordt afgcslo- ten 
door den vrijwcl oiitoegankelijken Barisan, liggen de 
bcvolkingsccntra alle aan zee, en loopt ook do groote 
wcg.dic Padang via Paman mot do zuidpunt, Indrapoera, 
verbindt, langs de kust. De afstand Pai- nan-Balai Salasa 
bedraagt 75 K.M.; de weg van B. S. naar Indrapoera heeft 
cen lengte van 39 K.M,, terwijl de Blechts gccleeltelijk 
verhardo weg vnn Incl rapoera naar Tapan bijna 27 K.M. 
lang is. 

De hoofclplaats Balai Salasa (= Dinsdagmarkt) ligt in 
de negeri Palangai, con der dichi st bcvollcto negeri's van 
Sumatra; verder moeten genoemd wor- den Ajer Hadji 
en Tapan (zie aldaar). Voor den te opcncn nieuwen 
handelswcg naar Koerintji wordt verwczen naar 
Indrapoera en Tapan.' 

BALALOEAR. Zie VLEERMUIZEN, INSEK- 
TENETENDE. 

BALAM, MAL. Algcinecne naam voor melksap bo- 
vat tende boomen uit do familio der Sapotaceae, wel- kc 
vaak ecn uitstekend timmerhout opleveren. Ook wordt de 
naam op Sumatra met verschillendo toc- voegsels 
gegeven aan boomcn van zeer uiteenloo- pende families, 
bijv. van de Connaraceae, Apocyna- ceac, Monimiaceae, 
Myrislicaceae, Samydaceae, Lau- raceae, JUeliaceae en 
Rhizophoracea, waarvan de 

meeste ook cen goed timmerhout opleveren, dock 
meerendeels gecn melksap bevatten. Zic ook PA- 
LAQUIUM en PAYENA. /• " 

BALAM BARINGIN. Boom uit de familie der Sa- 
potaceae, Paye.ua Leerii Burck, welko op Sumatra, 
Banka, Borneo, Riouw en Malaka voorkomt, en behalve 
een goed timmerhout ook een vrij goede getah pertjah 
lovert, dat echter bij dat van Palagui- um oblongifolium 
Btirck achterstaat. Volgens Burck hcet de boom, naar het 
uitvloeicnd melksap (nja- toeh), dat aan de lucht 
verhardt,ook Njatoeh Balam Baringin of Njatoeh Balam 
Waringin. Hij wordt ook aangeduid onderdenamen 
Njatoeh Balam Soendai, of Sandai of Soentei, Njatoeh 
Balam Pipis, Balam Tandjoeng, Balam Tjabe, Balam 
Tandoek, Balam Troeng, Kalimangoeng. op Sumatra, 
onder den naam Koelan op Banka en Borneo, onder den 
naam Poeting op Borneo, als Balam Soentai op Riouw 
en als Getah Soendeh op Malaka. Uit de vruchten wordt 
een vast vet bcreid, dat als soenteivet in den hand el 
voorkonit. 

BALAM TAMBAGA. (MIDD. en w. SUM.). Boom uit 
de fam. der Sapotaceae, Palaquium oblongifolium 
Burck, welke op Sumatra, Borneo, Riouw en Mala- ka 
voorkomt en de beste soort van getah pertja (zie aldaar) 
oplevert. Volgens Burck heet de boom naar het melksap 
(njatoeh) ook Njatoeh Balam Tambaga cn wordt hij nog 
lokaal onderscheiden als Njatoek Balam Sirah, Njatoeh 
Balam Merah, Ojatoe Balam Soesoeh, Njatceh Balam 
Birang en Njatoeh Balam Abang op Sumatra, als Njatoeh 
Balam Doerian en als Getah Samboen op Borneo en als 
Taban merahop Malaka. De langst bekende soort van het 
geslacht, Palaquium Gutta Burck, ook als Isonandra 
Gutta Hook, en Dichopsis Gutta Benlh. et Hook., in ver- 
schillende werken vermeld, cn waarvoor men even- zeer 
den naam van Balam Tambaga vindt opgege- ven, is 
afkomstig van Singapore, waar zij in het wild nog slechts 
op een cnkele zorgvuldig beschernido plek zou worden 
aangetroffen, daar zij overal elders ten gevolge van do 
ruwo wijze van exploitatie door de inlanders uitgeroeid 
zou zijn. Volgens Boerlage is het twijfelachtig of P. 
oblongifolium wel een afzon- derlijke soort is en nict 
slechts een afwijkende vorm van P. Gutta. (Zie GETAH 
PERT J A.) 

BALAM TAMBAGA (MAL.). Zie PAYENA. 
BALAMBANGAN. Landscliap in den Zuidoost- 

hoek van Java in do assistent-residentic Banjoewan- gi 
van de rcsidentio Besoeki aan straat Bali gelegen. 
Grootendeels cen boschrijko woestenij met slechts 
weinig bevolking. Tegenwoordig wordt de naam Ba- 
Inmbangan nicer uitsluitend toegepast op het schier- 
eiland, dat bijna gehecl door den Goenoeng Poerwa 
bedokt wordt cn dat door de baaien van Pampangen vftn 
Gradjp.gan govormd, den uitorsten Z.O.hock van Java 
uitmaakt; het wordt ook wel bij verbas- tering, 
Balamboeang genoemd wordt. De oud-Ba- 
njoewangischo bevolking staat bekend onder den naam 
Blambangera. 

G e s c h i e d c n i s. Vroeger was hior de zetel van 
een machtig Hindoesch rijk, dat zich over het grooter 
deel van de tegenwoordigo residentien Besoeki en 
Probolinggo uitstrekte, maar na een in 1637 
aangovangen oorlog, in 1639 door den Sultan van 
Mataram ondorworpen, en wegens de moeilyk- heid om 
hot blijvond aan den invloed van do Bali* sche voraten 
teonttrekken, ontvolktwerd,door de be- woners als 
slavcn naar Mataram over to brengen. In- tusschen 
schijnt dnt rijk nog tot 1697 ecn eenigszins zelfstandig 
bestaan gehad te hebben,in welk jaar do laatsto vorst 
door Soerapati uit zijn land word gezet. 
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BALAMBOEANG. Zie BALAMBANGAN. 
BALANG. Zio VAARTUIGEN. 
BALANG. Zie WALANG. 
BALANGNIPA. Handelsplaats a-an den mond der 

Tangka-rivier, aan de O.-kust van de Z.W.lijke landtong 
van Celebes; zij is het middelpunt van een gebied, dat 
reeds in 1860 na de tweede Bonische ex- peditie van dit 
rijk is gescheideu en onder direct ge- zag geplaatst; maar 
het bestuur werd om gezond- heidsredenen verplaatst 
naar het zuidelijker gelegen Sindjai. De kampong 
Balangnipa is goed bevolkt, ook door Chineezen, 
Arabieren en andere vreemde oosterlingen. De 
voomaamste artikelen van uitvoer zijn nu nog coprah en 
huiden, de handel is bijna uit- sluitend in handen der 
Chineezen en andere vreemde oosterlingen, daar de 
inheemsche Boegineesche be- volking, voor zooverre 
niet aan de kusten wonend, waar visschenj en zeevaart 
worden uitgeoefend, zich met landbouw bezig houdt. 
Slechts cnkele Boeginee- zen zijn handswerkslieden: 
goud- en zilversmeden of timmerlieden, (Zie T. A. G. 
1905, biz. 635, 

BALANG PASIR (JAV.). Zie HERITIERA. 
BAL ANGAN. District der onderafd. Amoentai, afd. 

Oeloe Soengei, res. Z. 0. Afd. Borneo, onder het bestuur 
van een kjai (districtshoofd) met stand- plaats 
Lampehong aan de Balangan rivier gelegen. Het is een 
uitgestrekt, heuvel- en bergachtig district, grenzende aan 
Pasir. De bodem is voor een groot ge- deelte met bosch 
bedekt. Aan den bo ven loop der Balangan bij de 
kampoengs Baroepenjambaran en Haloeng, alsook bij 
Awajan en Lokbatoe, zijn groote uitgestrektlieden 
gronds voor den rijst- en tuinbouw in cultuur gebracht. 
Vele Amoentaiers hebben er hun rijstvelden ；  vrees 
voor vernieling door overstroomingen is hiergering. Het 
district is dun bevolkt, de kampoengs zijn over het 
algemeen klein. De voor- naamste zijn: Lampdhong, 
Koesambi, Pringin (met een passantenhuis) en Awajan. 
De bevolking bestaat uit Maleiers en Dajaks (van den 
Boekit stam). De laatsten wonen aan den bovenloop der 
Balangan be- oosten Haloeng. Zij vinden hun bestaan in 
het ver- zamelen en verkoopen van boschproducten (was, 
damar, rotan en hout). De Maleiers zijn landbouwers. Bij 
Pringin en langs den geheelen bovenloop der Balangan 
vindt men steen kolen van jongere formatie; de bosschen 
leveren veel ijzerhout (oelin) van kleine afmetingen. 

Uitgevoerd worden, behalve bovengenoemde 
boschproducten, veel bruine suiker (arensuiker) en 
vruchten (voornamelijk pisang). De pisang wordt te 
Amoentai verkocht en doorgevoerd naar Bandjer- masin 
■_ ；. 

BALANGAN (IRAN). Zie WALANG (IKAN). 
BALANIPA, BALANGNIPA. Tot ult. 1915 onder- 

afdeeling der afd. Mandar (zie aldaar) omvattendc 
het gelijknamige landechap. Thans is deze onderaf- 
deeling opgeheven en het gedeelte buiten de Torad- 
jalanden van de landschappen Balanipa en Binoe- 
wang samengevoegd tot e6ne onderafdeeling Balani- 
pa-Binoewang met bestuurezetel te Polewali. De Ba- 
langnipa en de Tjampalagiang rivier, die dit gebied 
doorstroomen, zijn voor de scheepvaart van weinig 
belang, aan den verzanden mond van laatstgenoem- 
de ligt de kampong Tjampalagiang. (Tijdschr. Bat. 
,Q Gen., deel LIV, (1912) bl. 503.)，.// '' ■. 
'J/BALANTAKSCH. Zie LOINAN^CHE TALEN. 

/ BALAPOELANG. . District met gelijknamige 

/ hoofdplants van de controle-afdeeling Protjok, af- 
deeling en regentschap Tegal van de residentie Pe- 
kalongan. De plaats Balapoelang, vroeger de hoofd- 

plaate van een controle-afdeeling, is sedert 1886 door 
Z i - 二 〜
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een spoorweg met de hoofdplaats Tegal verbonden. Er is 
een suikerfabriek van denzelfden naam. Men heeft in het 
district ook een paar ondememingen voor hout-aankap. 
Het heeft 3 onder-districten met 35 desa's en telde in 1905 
土 83.000 bewoners, waar- onder 80 Europeanen en 600 
Chineezen. 

BALARADJA. District van do afdeeling Tange- rang 
van de residentie Batavia. Het telde in 1905 ruim 15.000 
bewoners, waaronder een 12-tal Europeanen en ruim 6000 
Chineezen. 

BALATIK. Naam op Sumatra voor eene Specht- soort, 
Lepocestes porphyromda^. Zie ook TOEKKI. 

BALE, BALEI of BALAI. Balai (Minangka- bausch) 
beteekende ter Sumatra's westkust oor- spronkelijk het 
grasplein in de negri, waar de oud- sten vergaderden, en 
waar ook markt werd ge- houden. Waar men later een open 
raadzaal op dat' plein bouwde, is dat gebouw, bestemd 
voor rechtspraak en hoofdenvergaderingen, in verschil- 
]ende Maleische landen „roemah balai** of kortweg 
„balai^, genoemd. (Vgl. L. C. Westenenk, De Mi- 
nangkabausche Nagari, in Mededeel. Encycl. Bur. VIII, J 
915, biz. 89.) Met de bale der Maleische landen komt 
overeen de bailco op Ambon enz., de sopo bij de Toba-
Bataks, de djamboer of de sapo bij de Karo-Bataka, de 
ponggo bij Dajakstammen enz. Vaak wordt het gebouw 
ook nog voor andere doel- einden gebruikt, vooral ook als 
slaapplaats voor ongehuwde mannen en voor gehuwden, 
die niet in de echtelijke woning vertoeven, zooals in Atjeh, 
waar het als hulpgebouw der meunasah dienst doet. In het 
Karoland komt het woord bal6 voor niet als naam van 
gebouwtje, waar do rechtszittingen wor- den gehouden 
(gelijk men menigmaal vindt vermeld), maar als benaming 
van het rechtecoZ/e^e, do rechtbank. 

BAL 它 KAMBANG. Eiland in de Indischc zee aan de 
Zuidkust van de rcsidentio Pasoeroean. Men vindt er 
vogelnestklippcn. 

BAL 它 GA. District van de controle-afdeeling Zuid- 
Bangkalan, der afdeeling en van het rcgentschap 
Bangkalan van de residentie Madocra, met districts- 
hoofdplaats Sempar. Het heeft 3 ondcrdistrictcn met 65 
dessa5s. Bal6ga vorindo oudtijds een soma min of meer 
zelfstandig landschapjc, dat cchter gewoonlijk onder de 
hecrschappij der vorsten van Bangkalan stond. 

De plaats Baliga, aan de rivier van dien naam en aan 
den grooten postweg zoomedc de stoomlramlijn van 
Kamal naar Sam pang gelegen, heeft een zeer drukke 
personen- en vee-passer. Er zijn een 100- tal Chineezen 
gevestigd. 

De Kali Balcga is aan haar uitmonding in Straat 
Madoera ^zeer breed en vormt daar cen soort zee- 
boezem,/ 

BALEINWALVISSCHEN (Mytslacoceii) zijn Wal- 
visschen (zie daar), bij welke de tanden door balei- nen 
vervangen zijn. Tandon worden nog wel aange- gelegd, 
inaar breken nirnmer door en worden. v66r do geboorte 
geresorbeerd. De balcinen zijn sikkelvor- mige 
hoornplaten, die uit het slijmvlies van het gehe- melte 
vertikaal omlaag groeien (in de onderkaak ont- breken ze); 
ze zijn als de bladen van een boek met kleine 
tusschenruimten achtor clkaar geplaatst en langs haar 
binnenrand haarachtig uitgerafeld. Bij verschillendo 
soorten zijn zo verschillend in aantai en lengte; er kunnen 
er tot 400 voorkomen. Ze wcr- ken als een zeef, wanneer 
het diet mot open mond door het water zwemt; het water 
stroomt dan in de mondopening en vervolgens tusschen de 
.baleinplaten weer naar buiten,terwijl de talrijke kleine, in 
het wa 
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ter aanwezige, organismen (plankton) achterblijven en 
vervolgens bij gesloten mond door oplichten dor dikke 
tong naar de maag gezonden worden. Andere soorten 
vangon op gelijko wijze grooto hoeveelheden kleine 
visschon, zooals haring enz. 

Uit den Inclischen Archipel is met zekerheid alleen 
Balaenoptera Schlegeli Flower bekend, die ongeveer 20 
M. lang kan worden.. Het geslacht Balaenoptera, de zgn. 
Vinvisschcn, onderscheidt zich door kleine- ren, vlakken 
kop cn vooral door talrijke overlang- sche groeven der 
keelhuid van de echte Baleinwal- visschen (BaJaena). 
Vinvisschen, waarschijnlijk B. Schlegeli, behooren ook 
tot de walvisschen, die de bewoners van Lomblcn en 
Solor zich verstouten vanuit hun betrekkelijk nietige 
roeibootjes te har- poeneeren (zie WALVISSCUEN); op 
Solor worden zij volgens Weber klaroe genoemd. 

BALGOWA. Inlandsche naam op Poeloe Saman aan 
Varanus timorensis Gray gegeven (zie onder 
VARANIDAE, onder bajafa en onder bijawak). 

BALI. Land b e s c h r ij v i n g. Om zijne Hin- 
doesche, hoogst intelligente bevolking, zijn welvaart on 
natuurschoon een der belangwekkendste eilanden van 
den Oost-Indischen Archipel. Het ligt op de oos- telijke 
grens van het Aziatisch gedeelte van dien Ar- chipel 
tusschcn 7°54' en 8°53'30" Z.B. en 114°26/ en 】】5°43' 
O.L. Zijno oppervlakte bedraagt met inbe- grip van de 
daarbij behoorende kleine eilandjes 5808.8 K.M2. Bali 
vormtde voortzetting van de vul- kanenreeks, die over 
Sumatra en Java loopt. Behal- ve eenige kuststrooken en 
ecnc grootere vlakte in het Z. is het land overal bergachtig 
of alt hans aan de bergvoeten door diepe ravijnen 
doorploegd. Het hoofdgebergtc, dat van Straat Bali tot 
Straat Lombok reiki, is in driecn te deelen: le. het 
bergland van Djembrana dat het smalle westelijkc dccl 
van het ciland vult, gcheel onbewoond cn woest en nog 
nooit bcschreven. 2o. het centrale bergland, mot twee 
Jioofd verheningen: in hot Z. do Batoe Kahoe (zio al- 
daar) of Pick van Tabanan (2370 M.), in het N. de beide 
dicht bijeen gelegen kraterwallen van den G. Brat an (zic 
aklaar, 2160 M.) on den G. Pengilengan; beklo 
kratercircusHen zijn met meren gevtild, de eerste met cen 
groot, de laatste met twee .klcincre. V66r 18J8 vornidcn 
deze laatste waarschijnlijk een groot mcer, dat toon door 
ccn doorbraak is Iccggc- loopen, waai,bij een st rook van 
Middcn-Boelelcng in een woestenij herschapcn word, die 
zelfs nu nog nict gcheel wecr ontgonnen is (bewesten 
Singaradja). 3o. het oostelijk bergland, bestaando uit den 
G. Batocr, en het toppunt des cilands, den 3200 M. 
hoogen Piek van Bali of G. Agocng, (zie al- <laar) en den 
G. Seraja (]200 M.). Het begint in het westen met den 
vulkaan Bakoengan (zie alii anr); de sclietskaarl van Bali 
(1909) noemt als lioogstc berg do G. MCrboek (1800 M.), 
die in 1912 ten behoevo der triangulatic verkend cn 
bestegen werd, waarbij aan de helling kalksteon word 
aange- tro 任 cn, tcrwijl de rivieren slechts rolsteencn van 
vulkanisch inateriaal afvocren; hicruit mag wel do 
conclusie worden getrokken dat do berg zelf eon oude 
vulkaan is. Ook van het schiereilandjo beoosten de St. 
Nicolaasbaai is koraalkalk bekend. Allo genoem- dc 
bergen in hot midden en Oostcn zijn van jong- 
vulkanischen aard, doch alleen do jongo eruptioke- gel G. 
Batoer schijnt nog werkzaam to zijn. De G. So raj a in do 
oostpunt van hot eiland word door Zol- 】ingcr bezocht, 
dio hom vergolijkt met den Ringgit op Java: een groote 
ketel, met op vorachillende pJaat- sen doorbroken en tot 
steile spitsen gespleten wan- dcn. Do Zuidpunt van het 
eiland is een klein kalkpla- 

teau,de Tafelhoek geheeten (zie BADOENG). Na de 
bezoeken van Zollinger in 1845, 1846 en 1857 is het 
Batoer-massief geologisch nog door Sandberg onder- 
zocht. (Ecn aperqu verscheen in de Verslagen geol. sectie 
Geol. Mijnb. Gen., Deel I (1912/1914), pag. 161—162.). 
Deschetskaart van 1909(1:250.000) geeft wel eeno 
betere voorstelling dan vorige kaarten, maar die 
voorstelling is toch nog zeer gebrekkig. Voor het 
bergland van Midden-Bali en het hoogland van Tjatou 
verscheen een betere schetskaart, 1 : 125.000 in het 
Jaarverslag v. d. Topogr. dienst in N.-I. 1912, met een 
uitvoerigen tekst, beide door le Roux. 

Vele belangrijke trekken van het landschap van Bali 
vindt men alleen voorgesteld op de kaartjes van 
verschillende gedeelten in Nieuwenkamp's pracht- werk 
Bali en Lombok： zoo de Jigging der bergsawahs en 
koffietuinen, de grootto en vorm van steden en dorpen. 
Platen en tekst van dat boek, geven een zoo 
a&nschouwelijk beeld van het schoone eiland als van 
weinig streken van den Archipel te verkrijgen. valt. 

Rivieren van aanbelang heeft Bali bijna niet. Hare 
beddingen zijn, vooral in het noorden en oosten veelal 
niet anders dan met lava, steenen, zand en rotsblokken 
bedekte, soms door hooge wanden om- geven voren, 
waarlangs in den westmoesson het overvloedige berg 
water, niet zelden tot een alles ver- nielenden stroom 
aangroeiendo, zeewaarts afstroomt. In het droge 
jaargetijdc, dat hier van Mei tot November aanhoudt, 
loopt het meerendeel echterdroog. 

Van Java wordt Bali gescheiden door de aan den 
Noordelijken ingang zeer smallo straat Bali (zie al- daar). 
Aan do oostzijde wordt het ciland bespoeld door de 
wateren van de vrij breede en zeer diepe straat Lombok 
(zie aldaar). Aan den zuidelijken ingang van die straat 
ligt het tot KJocngkoeng behoo- rendc eiland Noesa 
Penida(zie PEN IDA), met eenige kleinere eilanden. 
Andere kleiiio eilandjes vindt men hier en daar om Bali, 
slechts door smalle straatjes daarvan gescheiden. De 
kusten loopen over het alge- meen zeor steil af en zijn 
weinig ingesneden, waar- door er weiuig geschikte 
ankcrplaatsen zijn. De reede van Boeleleng is in den 
Westmoesson meermalen zoo onstuimig, dat de schepen 
aldaar niet laden of lossen kunnen, tcrwijl aan de 
Zuidkust in den Z.-O.moesson ecne hovige branding 
staat. De door ccn eiland be- schutte Pantei-Timor baai 
aan de oostzijde van het zuidclijke scliiereiland 
Tafelhoek biedt echter bij het plaatsje Bcnoa ecn bij allo 
winden veilige ligplaats aan ； het is echter jammer, dat 
de tot de baai toegang govonde cn tusschcn koraalriffcn 
loopende geul zoo smal en bochtig is, dat geeno grooto 
schepen or door kunnen. Bali is thans goed door rijwogen 
en vele bruikbaro paden doorsneden. De grooto 
verbindings- weg tusschcn Noord en Zuid Bali loopt over 
den ouden k rat errand van den Batoer en verbindt zich 
in Bangli met het wegennet in Zuid Bali. Do hoofd- 
plaats, tevens dio van de residentio Bali on Lombok, is 
Singaradja (zio aldaar), ook wel Boeleleng genoemd. 
Ton aanzien van andere meldenswaardige plaatsen zic bij 
BOELELENG, DJEMBRANA, BADOENG, 
TABANAN, GIANJAR, KLOENG- KOENG, BANGLI 
en KARANG-ASEM. 

K 1 i m a a t. Het klimaat van Bali wordt door 
Europccscho bozoekers mcestal aangenaam gevon- den, 
wat ongotwijfeld is too to schryvon aan het hel- londo 
van den bodem, waardoor do broeikasachtige, 
stagneerende luchtgcstoldhoid dor laagvlaktcn van Java 
on Sumatra hior niet wordt aangetipffen. De nachten zijn 
daardoor koelor en er is in 't algcmcon wdt mccr 
luchtbewcging. De regenval is aan de noordkust gering, 
gcheel overeenkomstig mot dien 
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aan de Noordkust van Java's Oosthoek. Sitoebondo en 
Singaradja hebben een geheel gelijkloopenden gang van 
den jaarlijkschen neersl&g, beide met ccn zeer langen en 
drogen oostmoesson; de gemiddelde val bedraagt in het 
eerste 110, in hetlaatste 115 cM. per jaar. In Negara aan 
de Z.W. kust komt de gang meer met dien van het 
tegenoverliggende Banjoe- wangi overeen, behalve dat 
de regentijd er vroeger en sterker inzet (resp. 175 en 143 
cM.). Den Pasar in de Zuidelijke vlakte heeft een zeer 
eigenaardig regentype, met de minima in de ken terin gen 
(April en September) en in sommige jaren vr^ 
aanzienlijken regenval in den oostmoesson. Zu Ike 
„passaatregensn (zie art. KLIM A AT) zou men pas 
booger tegen de bergen op verwachten. Dat in de bergen 
de regenval en de vochtigheid groot zijn, blijkt uit den 
rijkdom aan mossen in de dichte wouden, vooral in de 
tjema- ra-bosschen, die de hoogere deelcn van het 
bergland bedekken. 

Het eiland stond vroeger bekend om zijne vele 
cholera- en pokken-epidemieen, welke echter, sedert de 
van gouveniementswege ingevoerde vaccine en door 
maatregelen tot voorkoming of beteugeling der 
epidemieen wel verminderd zijn. In 1913 had echter nog 
eene emstige pokken-cpidemie plaats. 

Flora. Schier onovertroffen is de schoonheid van het 
plantenkleed. De van Java bekende natuur- lijke en 
kultuurgewassen worden meest alle op Bali aangetro 任
en. Zelfs de djati — hoewel schaars vertc- genwoordigd 
— ontbreekt er niet. Aan kokosboo- men is het eiland 
bepaald rijk te noemen, gelijk zijn groote uitvoer van 
copra en olie bewijst. Do lontar- boom, welks bladen ons 
papier vervan gen, korot het menigvuldigst in het 
oostelijk gedeelte voor. Enkele streken zijn bekend om 
haren overgrooten rijkdom aan boomvruchten in tai van 
soorten, waaronder de salak en de woeni, die eldera niet 
of niet zoo over- vloedig voorkomen, bijzonder 
vcrmclding verdienen. Bamboe komt weinig voor en de 
Balier gebruikt hoofdzakelijk hout, leem en steenen voor 
zijn huizen- bouw. De voomaamste cultuurplanten zijn 
klap- per, rijst, koffie en tabak. Debergwoudenzijndicht, 
vooral aan de zuiderhellingen. In de hoogere berg- 
streken worden tjemara-wouden aangetroffen. Zie 
overigens het artikel PLANTENGROEI. 

Fauna. Tijgere, wilde zwijnen en herten vindt men er 
betrekkelijk nog veel, doch slechts in het westen en bier 
en daar in het midden. Onder de tam- me dieren nemen 
de paarden, runderen ,buffels en varkens eene belangrijke 
plaats in. Het vleesch van de runderen wordt door de 
Hindoesche bevolking niet gegeten, wel dat van de 
buffels, terwijl varkens- vleeseh het geliefkoesde gerecht 
is. Als ploegvee worden zoowel de runderossen als de 
karbouwen gebezigd. De uitvoer van slachtossen en 
varkens is zeer belangrijk. De paarden zijn klein, maar 
sterk en uitnemend. geschikt om dienst te doen bij den 
afvoer van producten uit de binnenlanden. 

Op 't einde van 1905 bedroeg de veestapel alleen in de 
afdeelingen Boeleleng en Djembrana: 4232 paarden, 
35.010 runderen, 8904 buffels. Zie verder het artikel 
Fauna. 

Bevolking. Zie BALIfiRS. 
Taal. Zie BALINEESCH. 

-G eschiedenis. Onder al de kleine Soenda- eilanden, 
waarvan Bali de rij opent, is er niet 66n dat zulk eene 
belangrijke geschiedenis heeft gehad. Naar alle 
waarschijnlijkheid werd het reeds vroeg door Hindoesche 
volksplantcrs bezocht, die zich later met hunne 
stamgenooten uit Madjapahit in verbinding stelden, en, 
door dozen bijgestaan, zich voor 

goed van de heerschappij over het eiland meester 
maakten. Met zekeren trots noemen de meeste Ballers 
zich nog altijd Wong-Madjapahit (menschen van M.), in 
tegenstelling met enkele, hier en daar in de bergstreken 
gevestigde familie's, welke niet of slechts in geringc mate 
onder den invloed der vreem- delingen hebben gestaan en 
als Bali aga of oor- spronkelijke Baliers onderscheiden 
worden. Van de oudste geschiedenis is overigens weinig 
zekers bekend. Uit enkele gegevens mag worden opge- 
maakt, dat de aldus gehindoelseerde bevolking nog voor 
den val van Madjapahit herhaaldelijk pogingen heeft in 
het werk gesteld om zich van Java los te scheuren. Haar 
wcnsch werd echter eerst vervuld tegen het einde der 15e 
eeuw, toen de door het mo- hjrmmcdaan^che leger 
verdreven Javanen, die den Islam niet verlangden aan te 
nemen, de Straat over- staken om op Bali bij hunne 
geloofsgenooten een toevlucht te zoeken. Met hunne 
komst werd het Hindoesche element op dit eiland nog 
meer vers terkt en zien wij de Wong Madjapahit als een 
onafhanke- lijk volk optreden. Volgens de wel wat 
verwarde be- richten daaromtrent, zou een van bedoelde 
vluchte- lingen, een prins van den bloede, aan het toen 
nog ongercgelde landsbestuur een einde hebben gemaakt, 
door zich onder den titel van Dewa-agoeng Ketoet, tot 
oppervorst te doen uitroepen en nieuwe wetten en 
bepalingen uit te vaardigen. Hij vestigde zijnen zetel tc 
Gelgel (zie KLOENGKOENG), waar zijne opvolgers tot 
op het einde der 17e eeuw verbleven, toen de plaats door 
het volk van KarangasCm ver- woest en het 
tegenwoordige Kloengkoeng tot hoofd- plaats verheven 
werd. Aan het hoofd der verschil- lende landschappen, 
waarin Bali toen reeds verdeeld was, werden gouverneurs 
geplaatst, ecn maatregel welke later aanleiding heeft 
gegeven tot de splitsing van het ryk van den Dewa-
agoeng in ne(/en afzonder- lijke vorstendommen, die wel 
aanvankelijk het op- pergezag van Kloengkoeng bleven 
erkennen, maar langzamerhand eene meer of min 
onafhankclijke positie hebben weten in te nemen. 
Bedoelde vorrtten- dommen waren Kloengkoeng, 
Karanr/aaem, Mengivi, Badoeng, Bangli, Tabanan, Gian 
jar, Boeleleng en Djembrana (zie op deze namen). 

Na het optreden der Europcanen in den Archipel 
hebben de Baliers herhaaldelijk getracht zich in de zaken 
op Java te men gen, en gelukte het hun ge- durende 
langen tijd een zeker gezag over Balamban- gan (Java's 
Oosthoek) uit te oefenen. Tegen het einde der achttiendc 
eeuw is daaraan echter voor goed cen einde gemaakt, toen 
de Oost-Indische Compagnie zich van bedoelden 
Oosthoek meester maakte en tc Banjoewangi, vlak bij de 
Straat het fort Utrecht bouwde. Sedert dien tijd is het ci 
land Bali jaren lang ten prooi geweest aan binnenland- 
sche oorlogen, die niet weinig er toe hebben bijge- dragen 
om de vijandelijke gezindheid tusschen de af- zonderlijke 
vorstendommen te verergeren. 

Onze eerste kennismaking met Bali dagteekent reeds 
van het jaar 1597, toen de gebroeders De Houtman met 
hunne ongelukkige reisgenooten ge- noodzaakt waren 
aldaar eenige dagen te vertoeven. Sedert dien tijd bleef de 
aandacht onzer handeldrij- vende voorvaderen 
voortdurend op het eiland ge- vestigd, zonder dat de 
herhaaldelijk aangeknoopte betrekkingen echter tot eene 
vaste bezetting geleid hebben..Wel werd er reeds in 1620 
een zoogenaamd “logis" gebouwd, maar, om welke reden 
is niet bekend, reeds het volgende jaar werd het weer 
opge- broken. Later heeft de Compagnie telkens gezanten 
naar den „Koning van Balin afgevaardigd en werden 



109 

met dezen van tijd tot tijd contracten gesloton, waarvan 
echter de levering van slaven den hoofd- inhoud 
uitmaakte. Wat die levering te beteekencn had, blijkt uit 
het fcit, dat, volgens eene officieole opgave, in het jaar 
1778 alleen in en om Batavia niet minder dan 13000 
Baliers gevestigd waren! Aan dezen handel is eerst, zij het 
ook niet voor goed, een einde gemaakt onder het bestuur 
der Engel- schen, die zich overigens ook verder niet met 
de za- ken van Bali hebben ingelaten. Alleen zagen zij 
zich in 1814 verplicht eene expeditie naar Boeleleng uit 
te zenden, welks vorst van het vertrek der Hollanders had 
trachten gebruik te maken om Balamban- gan aan zijn 
gezag te onderwerpen. 

Kort na het hers tel van het Nederlandsch gezag in 
Indie, werd de Regeerings-Commissaris H. A. van den 
Broeck naar Bali gezonden om zich van den stand der 
zaken aldaar op de hoogte te stellon en do oude 
betrekkingen te vernieuwen. Overal vond hij echter de 
Vorstcn met een zeker wantrouwen jegens do Hollanders 
vervuld en het duurde dan ook tot het jaar 1826 alvorens 
een hunner, nl. de radja van Ba- doeng, zich geneigd 
verklaardo een contract met ons aan te gaan en toe to 
staan, dat een vertegenwoordi- ger van het N.-I. 
Gouvernement zich in zijn land kwam vestigen. Reeds in 
1831 werd deze “Gezag- voerder5 5 evenwcl weer 
teruggeroepen. Eerst in 1839 slaagde de commissaris 
Huskus Koopman er in om met alle vorsten een 
overeenkomst te sluiten, waar- bij zij de Nederlandsche 
souvereiniteit erkendon on zich ook in andere opzichten 
jegens ons vorbonden. Wij haddon daarbij echter wel wat 
veel op hun goede trouw gerekend. Nog waren geen twee 
jaren verloo- pen of in Badoeng cn straks daarop in 
Boeleleng had schcnding van het tractaat, ten opzichte 
van het zoogenaamde „kliprecht,, plaats, en bleek bij de 
daarover gevoerde ondcrhandelingen de gezindheid der 
Baliers van dien aard te zijn, dat drio achter- cenvolgende 
expediticn noodig waren (184G—1849) om hen 
voorgoed aan ons gozag te onderwerpen. In 1844 werd 
n.l. de ass.-resident Ravia do Ligny op Bali onvriendclijk 
ontvangon. Het volgende jaar weigerde Boeleleng aan J. 
F. F. Mayor het tractaat te rectificecrcn cn had Badoeng 
bezwaar tegen cr- kenning onzer souvereiniteit. In 1846 
werden door Boeleleng ccn Ned. Hchip geplunderd, onze 
gezanten on behoorlijk ontvangen, ecn brief van den 
Gouver- ncur-Generaal niet beantwoord, de Ned. vlag 
niet vertoond. Karangasem liep een Ned. schip af en 
weigerde zijnc ondorgcschikthcid aan hot gouvcrnc- 
menb te erkennen. Den 20 Juni 1846 vertrok van ]3esoeki 
daarheen ceno expeditie onder den Schout bij nacht E. B. 
v. d. Brock, on den Luit.-Koi. dor Inf. G. Bakker, met 
opdracht vernieuwing der con- tractcn en gcdeoltclijke 
rcstilutie der oorlogskoston te eischen. Toen binnen den 
uItimatums-termijn, deze voorwaarden niot aangenomen 
waren, landden de troepon te Boeleleng, zijwaarts dor 
kustvorster- kingen door 3000 man bczet. Kandangan 
word na hevigen strijd gcnoincn, eeno landing dor marine 
af- geslagen. Den volgendcn dag werd Bandjar Djawa 
onder gering verzot bemachtigd en Singaradja ver- la-tcn 
bovonden. Boeleleng en Karangasoin onder- wierpen 
zich, zouden de versterkingen slcchton, 3/j cn 1/,1 der 
oorlogskosten betalen en hun gebied nim- mer aan eene 
andere Eur. macht afstaan. To Boeleleng bleef eene 
bezetting achter. Do oorlogsschat- ting werd ochter niot 
afbotaald; vhiclitolingcn uit onzen post werdon door do 
Baliers opgonomen, Kloengkoeng hield zich niet aan hot 
contract en wierp versterkingen op. Een nieuw ultimatum 
werd 

gesteld, (Maart 1848) bevattende voor Kloengkoeng 
schadevergoeding van geroofde vaartuigen, voor 
Karangascm uitlcvering van deserteurs, / 25000 boete of 
afstand van Padang Cove, zenden van een gezantschap 
naar Batavia; voor Boeleleng herstel- ling van 
gcmeenschap tusschen de bevolking en het fort, / 75000 
boete of afstand van Djembrana, slechten van 
versterkingen, uitlevering van den rijksbestierder Goesti 
Djelantik. Badoeng en Taba- nan waron onze 
bondgenooten, Bangli hield zich on- zydig, Gianjar koos 
de zijde van Kloengkoeng. Toen het ultimatum niet 
beantwoord werd, begon de marine de vijandelijkheden. 
Eene expeditie onder den Gouv. Commissaris, tevens 
Gen. Majoor Jhr. C. van der Wyck, vertrok eerst 2% 
maand na het ope- nen der vijandelijkheden, landde 7 
Juni te Boeng- koelan en bezette Timor Sangsit. Den 
volgenden dag werd Boengkoelan veroverd en den 9en 
naar de door 2 redoutes gedekte linie van Djagaraga 
opgerukt. Een aanval op die linie mislukte; de troepen 
trok- ken terug naar het strand, en embarkeerden. weder 
den 10n. Juni. Wegens ongunstige berichten uit Europa 
kon geen versterking aan troepen van Java gezonden 
worden, de marine zag bezwaar tegen eene landing te 
Padang Cove, wegens den O. moesson. De troepen 
keerden dus den 20n Juni naar Java terug, doch de post tc 
Boeleleng bleef bezet. 

Het volgende jaar (1849) werd ceno nieuwe expeditie 
gerced gemaakt onder den Gouv.-commissaris A. V. 
Michiels, terwijl de marine onder den vice-Admi- raal 
Michiehen gcsteld was. De bevelhebber, die verbondon 
mocht sluiten en vredesvoorwaarden stellen, zonder 
uitbreiding van ons koloniaal bezit te beoogen, wilde 
onze vijanden slechts eene tuchti- ging toedienen, doch 
hun verder geen groote eischen stellen 一 ook geon 
oorlogsschatting opleggen. Hij rekende op tegenstand 
van EJoengkoeng, Boeleleng, Karangaaem en Mongwi. 
Badoeng was ons genegen, en herinnorde ons aan de 
tractaten, die het onze hulp verzekerden. Gianjar voegde 
zich daarbij, Bangli werd door Goosti Djelantik bedreigd, 
Tabanan bleef weifelend. 

Michiels besloot Singaradja tc vorrassen, vandaar naar 
Djagaraga op te rukken en zich dan tegen Kloenkoeng te 
wenden. Den 28en Maart was hij met schip voor 
Boeleleng en liet de Luit. KoL De Brauw Singaradja 
verkennen, 't welk onbezet be- vonden werd. Daar 
werden den 4cn April alle troepen vereonigd. Den 7en 
verschenen cr de vorst van Karangasoin en Goesti 
Djelantik met 20.000 volgelingen cn boden liunne 
onderwerping aan. Michiels eischte erkenning van ons 
oppergezag, slechten van Djagaraga, uitlevoring van 
desorteurs, vervulling van contracten, zonder 
oorlogschatting cn een ge- zantschap naar Batavia. Daar 
het oprukken van Singaradja naar Djagaraga zeer 
bozwaarlijk bleek, trok het leger naar Sangsit, en 
veroverde na hard- nekkigen strijd de versterkingen bij 
Djagaraga. De vorsten vluchttcn on de bevolking 
onderwierp zich. Dowa Mad6 Rai, afstammeling van het 
vroeger onttroonde vorstenhuis, werd te Boeleleng op 
den troon geplaatst. Badoeng koos onze zijde en kreeg 
vergunning Mengwi te veroveren. Bangli had reeds 
vroeger dio vergunning gokregen ten opzichte van 
Batoer, doch daaraan nog geen gevolg gegeven. 
Djembrana, door Boeleleng ten onder gebracht, herkreeg 
zijn zclfstandigheid onder Gocsti-Alit Gen- toek, zoon 
van don vroeger door Boeleleng verdre- ven vorst. 
Gianjar was verstoord op Goesti Djelantik, slechts 
Kloengkoeng on Karangasem 一 waar do rijksbestierder 
onze hulp inriep 一 bleven vijandig. 
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Dewa Made Rai bleek ongeschikt tot regceren, zoo- 1 dat 
Goesti Made Rai tot poenggawa wcrd verkozen. Dewa 
Gedeh Tangkaban, vorst van Bangli, die in- middels 
Batoer veroverd had, nam het aanbod van JMichiels niet 
aan tot Dewa Agoeng verheven te wor- den. Na 
verwoesting van Djagaraga werden de troe- pen 
ingescheept voor de baai van Laboean Amok, tusschen 
beide vijandige staatjes gelegen. Den 13en werd daar 
geland on de baai van Padang Cove bezet zonder veel 
tegenstand. 

Michiels wendde zich eerst tegen Karangasem, waarby 
de vorst van Lombok hem met 4000 man steunde. De 
rijksbestierder van Karangasem kwam in ons kamp en 
onze troepen, over zco naar Oedjong gezonden, vonden 
dat rijkje door onze liulptroepen veroverd. De vorst was 
door zijn eigen bevolking gedood. Met de in aantal zeer 
verminderde troepen werd den 24en Mei tegen de werken 
bij Soenda- lawas opgerukt. De vijand werd daar verjaagd 
en na emstig gevecht Kasoemba genomen. Des nachts 
werden ons bivak en de kampong overvallen. Wei werd 
die aanval afgeslagen, maar generaal Michiels doodelijk 
gewond. Zijn vervanger, Luit-Kol. J. van Swieten, trok 
naar Padang Cove terug, in afwach- ting van bevelen van. 
Batavia. Onze bondgenoot Ba- doeng werd bij zijn aanval 
op Mengwi teruggeslagen. De voortvluchtige vorst van 
Boeleleng werd door de bevolking omgebracht. Goesti 
Djelantik nam vergif in. Kloengkoeng gaf voor zich te 
willen onderwer- pen. Mengwi onderwierp zich. Den 9en 
Juni weiger- den echter de Dewa Agoeng en de vorst van 
Gianjar op de voor den volgenden dag uitgeschreven 
verga- dering van vorsten te verschijnen. Zonder nadere 
bevelen rukte Van Swieten toen den lOen naar Kasoemba, 
dat hij evenals Soendalawas opnieuw ver- overde. Onze 
agent van Badoeng kwam berichten, dat de vorsten van 
Tabanan en Badoeng, beducht den vorst van Bangli tot 
Dewa Agoeng te zien ver- hefEen, den vorst van 
Kloengkoeng genoodzaakt had- den zich te onderwerpen. 
Twee dagen later kwamen de gezantschappen van 
Badoeng, Kloengkoeng, Ta- banan en Gianjar te 
Kasoemba aan, waar Hertog Bernhard van Saksen -
Weimar het opperbevel over- nam. Den 19en vertrokken 
de troepen. Van Swieten bleef achter tot regeling van 
zaken. De vorsten erkenden onze souvereiniteit en 
beloofden geen ver- bindtenissen met andere natien aan to 
gaan. Ver- sterkingen zouden worden geslecht, zeeroof en 
sla- venhandel tegengegaan, kliprecht afgeschaft. Het 
gouv. behield het recht gemaclitigden naar Bali te zenden 
en daar te doen verblij ven. Het zou Bali niet bezetten en 
geen oorlogsschatting eischen. De vorst van Bangli werd 
ook vorst van Boeleleng en die van Mataram op Lombok 
ook vorst van Karangasem. 

Al vyij spoedig bleek, dat de Radja van Bangli niet bij 
machte was, aan de hem gegeven opdi'acht om ook het 
bestuur over Boeleleng te voeren, naar behooren te 
voldoen. Boeleleng werd. het tooneel van binnenlandsche 
onlusten en, vermoedelijk uit vrees daardoor met het 
Gouvemement in conflict te ko- men, gaf de Radja van 
Bangli in 1854 Boeleleng aan het Gouvemement terug. 
Hierdoor was het Gouver- nement wel gedwongen, om 
zich meer met het bestuur op Bali in te laten, hetgeen 
leidde tot het bren- gen van Bali en ook Lombok onder het 
toezicht van den resident van Banjoewangi, als 
„Gecommitteerde voor de zaken van Bali en Lombok", en 
tot de plaat- sing van een controleur in Boeleleng (1855) 
en, toen in 1856 de vorst van Djembrana door de 
bevolking was verdreven, ook een in Djembrana. Aan het. 

hoofd van het Inlandsch bestuur in die gebiedsdeolen 
werden regenten gesteld. In 1857 trachtte de verdreven 
vorst van Djembrana met aanhang uit Boeleleng onder 
pembekel Njoman Gempol van Band jar Djawa zijn rijk 
te heroveren, doch deze aanslag mis- lukte. Hij werd 
verbannen en kreeg eerst in 1864 verguiming terug te 
keeren. De hoofden van Boele- leng namen in 1858 een 
vijandige houding aan tegen het Gouv. en lioten zich door 
Njoman Gempol op- stoken. Toen deze niet werd 
uitgelevcrd, verschenen eenige troepen onder Luit. Koi. 
K. F. Van Steyn van Hensbroek denlOen December op de 
reedc,en rukten den 16en tegen Bandjar Djawa op, dat 
zwak verde- digd. werd. De pembekel, die inmiddels 
tevergeefs getracht had de vorstelyke familic in 
Boeleleng te vermoorden, werd door de hoofden 
gevangen geno- men en verbannen. 

In 1861 werd te Boeleleng een Assistent-Resident 
geplaatst. In Djembrana werd eveneens daartoe over- 
gegaan, en in 1866 de regent en diens zoon verbannen 
wegens misdadige handelingen. Het district Band]ar, 
gelegen in Boeleleng, stond sedert 1854 onder Ida Made 
Rai, die wegens eigenmachtige handelingen naar Java 
werd verbannen. In 1864 kwam hij terug, toen zijn 
opvolger gestorven was en maak- te gebruik van de 
ontevredenheid der bevolking over het nieuw benoemde 
districtshoofd, om haar zijne aanstelling als zoodanig to 
doen eischen. In Juli 1868 weigerde de bevolking 
dienstbetoon en be- dreigde Singaradja. Den 16en 
September ontscheep- te eene expeditie onder majoor 
Van Heemskerck, te Boeleleng en bezette Singaradja, 
doch leed in Bandjar echec. Door eene versterking der 
troepen onder Koi. D. L. de Brabant werd de expeditie in 
staat gesteld krachtig optetreden; den 24sten rukte zij op 
en nam de vijandelijke kampongs na hevig verzet. De 
bevolking onderwierp zich en de vijandelijke hoofden 
werden gesti'afl. 

In 1874 moest de regent van Boeleleng verbannen 
worden. 

Ons aanzien nam inmiddels gaandoweg z66 toe, dat 
de Indische regeeiing reeds in 1882 het oogen- blik 
gekomen achttc om het ciland administratief van Java los 
te maken en Bali met Lombok tot een afzonderlijke 
rcsidentie te verheficn. Noch van den kant der vorsten, 
noch van dien dor bevolking werd tegen dozen inaatregel 
verzet beproefd. 

Voorloopig werden ook thans allccn nog in Boeleleng 
en Djembranaambtenaren gevesligd. In beide afdeelingen 
werd de waardigheid van Radja en ook het ambt van Patih 
afgeschaft, terwijl de vroegere poenggawa's of 
districtshoofdcn ccnvoudig gouver- nementsambtenaren 
werden, die hunne aanstelling en bezoldiging van de 
regeering ontvingen. Aan het hoofd van gewestelijk 
bestuur werd Boeleleng (Si- ngaradja)tot Btandplaats 
aangewezeji. Aan hem werden behalve cen secretaris, 
twee controleurs toege- voegd, waarvan 66n speciaal 
bclast met de poli- tieke aanrakingen met de inlandsche 
vorsten. In de afdeeling Djembrana werd een controleur 
met Negara als standplaats gevestigd. 

In de met de Radja’B der zes overige landschappen 
gesloten contracten was o. m. bepaald, dat ons gou- 
vernement het recht had in bun rijk een gevolmach- tigde 
te plaatsen. Tot 1906 werd daarvan echter geen gebruik 
gemaakt, zoodat bedoeldc vorsten nog zoo goed als 
onafhankelijk regeerden. 

Op politiek gebied viel sedert 1882 in Boeleleng en 
Djembrana niets van bijzonder belang voor. Ter- w 沮 
aldaar rust en orde hoe langer hoo meer besten- digd 
werdpn, bleef het overige gedeelte van Bali na- 
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genoeg onafgebroken in beroering. Van de Balische 
vorsten warcn steeds eenigen met elkander in oorlog 
enongelukkigbchoordctotdeincestgebruikelijkeoor- 
logsdaden het vemielen van de irrigatiewerken in het 
vijandelijke land, waardoor de bevolking ten zeerste 
getro 任 en werd. Het kleine Mengwi, welvarend door 
zijn prachtige rijstvelden, werd herhaaldelijk door zijn 
naburen Badoeng en Tabanan aangevallen, tot- dat het in 
1891 vernictigd en tusschen Badoeng, Tabanan, Gianjar 
en Kloengkoeng verdeeld werd. De vorst was 
gcsnouveld en zijn poeri werd geheel met den grond 
gelijk gemaakt. Gianjar had steeds veel te lijden van 
Bangli en Kloengkoeng. In 1883 ging het een 
bondgenootschap met KJoenkoeng aan ,waar- mede het 
den rijk onder den Dowa-Agoeng, vorst van dat 
landschap, zoude uitmaken. Drie jaar later stonden echter 
verscheidene Poenggawa's van Gianjar tegen 
Kloengkoeng op en in 1893 wist Gianjar zich geheel van 
Kloengkoeng los te maken en weer cen afzonderlijk 
gebied te vormen. Het werd echter na dien zoo fel door 
Bangli, Kloengkoeng en Badoeng bestookt, dat de Radja, 
geen anderen uitweg ziende en een dergelijk lot als van 
Mengwi vreezende, zijn land onder de beschcrming van 
het Neder- landsch-Indisch Gouvernement stelde (1900), 
waardoor het tot het Gouvernement kwam te staan als 
Karang-Asem sedert 1895. Karang-Asem was na- mclijk 
sedert 1849 een onderhoorigheid van het Balische rijk op 
Lombok en ging, na den val daarvan, als zoodanig aan 
het Nederlandsch-Indisch Gouvernement over. Goesti 
Djilantik, de bestuurder van Karang-Asem, die zijn 
leenheer, den vorst van Lombok, in diens strijd tegen de 
Sasaks met gewa- pende troepen gesteund had, wilde 
zich niet mengen in den strijd tegen het Gouvernement 
en stak, toen de bekende overval op onze troepen in 
Lombok plaats had (1894), met de zijnen naar Karang-
Asem over, waarop hij zijne goede gezindheid jegens het 
Gouvernement uitdrukkelijk betuigde. Ecrst voor- 
loo]>ig, werd hij in 1895 door het Gouvernement de- 
finitief met het bestuur over Karang-Asem, onder den 
titcl van Stedehoudcr (wakil Gouvernement), belast. 
Goesti Djilantik blcef sedort loyaal tegenover het 
Couvcrnemont en toondc cen good bestuurder tc zijn. 

Gianjar en Karang-Asem werden, nadat zij ala 
Gouvcincincnts gebiedsdecleii beschouwd werdon, door 
de Radja's der andere rijkjes ontzien. Vooral Gianjar, dat 
door de voortdurende onruat veel gele- den had, 
ondervond van den niouwen toestand de heilzume 
gcvolgcn; do irrigatiewerken werden alle hersteld en 
door de bemoeiingen onzer ambtenaren kwam er jneer 
ccnheid in het bestuur en do recht- spraak. Bij de 
vaststclling der grenzen van Gianjar wenschte de vorst 
van Kloengkoeng zich eerst nict bij de door het 
Gouvernement aangenomen regeling neder te leggen en 
toonde o.a. zijn ontstemming door aan de door den 
Resident van Bali en Lombok geciHchte uitlevering van 
misdadigera niet te ,vol- doen. Eon demonstratie met 
ecnige oorlogschepon was noodig, om den vorst van 
inzicht te doen ver- andcren en tot het nakomen zijner 
vcrplichtingen to dwingen. Ook de verhouding tot de 
andero vorsten van Bali liet over het algemeen veel tc 
wcnschen over. Door de opvolgende residenten werd 
steeds over de geringe of het totaal gebrek aan 
medewerking der radja's geklaagd. De afdoening van 
zaken, waar- in overleg met de radja,s vereischt werd, 
blcef soms door do chicanes van de Inlandsche besturen 
jaren- lang hangende. Besprekingen tot het aanbrengen 
van hervoriningen in bestuur of rechtspraak in do 

landschappen, tot het doen verdwijnen van middel- 
ceuwsche toestanden leidden in den regel tot niets.; 
vooruitgang en verbetering stuitten af op den onwil der 
vorsten, zich door ons te laten leiden. Zoolang zij konden, 
hebben zij angstvallig alle bemoeienis onzer- zijds met 
de binnenlandsche aangelegenheden hun- ner rijkjes 
geweerd en handelden dientengevolge eventugel lijnrecht 
in strijd met de hun kenbaar ge- maakte zienswijze der 
Ned. Indische Regeering. Zoo bestond tot 1903 nog het 
gebruik om een of meer weduwen van den overleden 
vorst tegelijk met den overledene te verbranden, 
niettegenstaande de Regeering Haar emstige verlangen 
had te kennen gegeven, dat met die barbaarschheid zou 
gebro- ken worden. In 1901 had zulk een verbranding in 
Bangli en in 1903 in Tabanan plaats. Vooral het verloop 
dezer aangelegenheid in Tabanan toonde dui- del^k aan, 
op welk een ontoelaatbaar standpunt de Balische vorsten 
zich tegenover het Ned. Indisch Gouvernement plaatsten. 
Bekend met het voorne- men een vorsten-weduwe te 
verbranden, liet de Re- geering den radja van Tabanan 
uitdrukkelijk weten, dat zij het niet zoude toestaan, Toch 
ging men met het maken der toebereidselen voor de 
plechtigheid. gestadig door, ook toen eenige dagen voor 
den voor de verbranding vastgestelden dag, eenige 
oorlogsche- pen tot machtsvertoon aan do kust van 
Tabanan ge- ankerd waren en den radja nogmaals de 
wensch van de Indische Regeering was kenbaar gemaakt. 
Het antwoord was dat de voorbereidingen tot de plech-
tigheid reeds te ver gevorderd waren, dan dat men ter 
zake nog terug kon en op het vastgeatelde uur had ook de 
verbranding plaats. De Gouverneur Generaal betuigde 
zijne emstige ontevredenheid over het gebeurde. Van den 
radja van Tabanan werd geeischt een gezantschap naar 
Buitenzorg tot het maken van verontschuldigingen te 
zenden en alle Balische vorsten moesten bij contract 
beloven dat weduwen-verbrandingen (mesetia) niet meer 
zouden plaats hebben. Aan deze eischen werd vol- daan 
(1904) en een te Kloengkoeng ook reeds voor- bereide 
weduwenverbranding ging dientengevolge gelukkig niet 
door. 

In dat zelfde jaar 1904 had verder een voorval plaats, 
dat groote gevolgen voor de geschiedenis van Bali na 
zich gesleept lieeft. Een tc Bandjcrmasin te huia 
behoorende schoener, de „Sri Koemala,, strandde bij 
Sanoer aan de Oostkust van Badoeng en werd door de 
bevolking bcroofd. De Chineesche eigenaar van het 
vaartuig beklaagde zich er over bij hot Gouvernement, 
dat, in vei-band met do uitkom- sten van eon ter zake 
gchouden onderzoek, het In- landsch bestuur van 
Badoeng voor do gcleden schade ad / 7500.— 
vcrantwoordelijk stelde. De Radja's van Badoeng 
(Badoeng werd in naam door tweo Radja's, waarvan te 
Den Pasar en 66n te Pa- metjoetan icsidcerde, bestuurd, 
doch in werkelijk- heid slcchts door dien tc Den Pasar) 
weigerden ech- ter beslist aan den gesteldcneisch te 
voldoen. D wang- maatregelen, bestaande in het 
blokkecren van de kust en het afsluiten van de 
landgrenzen, de zending van het lid van den Raad van 
Nederlandsch-Indio, tevens oud-Resident van Bali en 
Lombok F. A. Liefrinck, naar Badoeng om te pogen het 
conflict tot een bevredigende oplossing te brengen, 
herhaab de waarschuwingen; dat alles mocht niet baten. 
De Radja's bleven onverzcttelijk. De Kadja van Tabanan 
koos daarbij openlijk de partij van Badoeng on die van 
Bangli nam cen aanmatigendo houding aan en 
provoceerde een gewapenden inval in Karang- Asem en 
het vernielen van irrigatiewerken van Gia- 



BALI. 112 

njar,de beide Gouvernements landschappen. Naeen 
laatstc waarschuwing, waarby op de hoog crnstige 
gevolgen van het volharden der Radja's bij de door hen 
aangenomen houding gewezcn wcrd, welke 
waarschuwing slechts een nieuwe besliste weigering 
uitlokte, werd in September 1906 tot het zenden van oene 
militaire expeditie naar Bali besloten. De troe- penmacht 
stond onder het commando van den Gene- raal-Majoor 
M. B. Rost van Tonningen, terwijl de heer Laefrinck 
bovengenoemd als Regeerings-com- missaris de 
expeditie vergezelde voor de regcling der politieke 
aangelegenheden in overleg met den Resident van Bali 
en Lombok G. F. de Bruyn Kops. 

Na vrij heftigen tegeiistand werden Den Pasar en 
Pametjoetan ingenomen en kwamen hoofden en be- 
volking in volkomen onderwerping. De fiere Radja's 
verkozen cchter in een laatsten uitval (poepoetan) tegen 
onze troepeii, nadat zij zich van hunne naaste verwantcn 
en getrouwen omringd hadden, met hen den heldendood 
te sterven. Sommaties tot overgave leidden tot niets 
anders dan verliezen onzerzijds; zij zochten den dood 
.Door zoo te sterven wachtte hen, volgens hun geloof, 
een heerlijk leven hiemamaals en zouden zij ook in het 
rijk der afgestorvenen omringd zijn door hunne vrouwen, 
kinderen, andere familie- leden en dienaren, die tegelijk 
met hen den dood ingingen. 

Na den val van Badoeng, onderwierp zich de Radja 
van Tabanan met zijn zoons cn breeder on- voorwaardelij 
k. Hem werd medegedeeld, dat hij en de zijnen naar 
Lombok, namelijk naar het Balische gedeelte daarvan, 
zouden worden overgebracht. Daags daarop bleek, dat de 
Radja en zijn oudste zoon zelfmoord hadden gepleegd, 
zoodat de voorge- nomen maatregel slechts op den 
breeder en de twee andere zoons kon toegepast worden. 

Aan Bangli en Kloengkoeng werden de volgende 
eischen gesteld: sluiting van een nieuw politick contract 
ter vervanging van het reeds lang verouderde van 1849, 
inlevering van alle vuurwapenen en toela- ting van onze 
troepen in hun gebied om het te door- kruisen; verder aan 
Kloengkoeng afstand van de twee in Gianjar 
geenclaveerde districten Sibang en Abean Semal, waar 
de vorst van Kloenkoeng geen voldoende gezag wist uit 
te oefenen, en aan Bangli afstand van tien in 1900 van 
Gianjar veroverde desa's en uitlevering van twee 
onruststokers van hooge kaste. Aan de drie eischen werd 
voldaan. Einde October werd de expeditie ontbonden en 
twee weken later keerde ook de Regeerings-Commissaris 
terug. Op Bali werden bezettingstroepen achtergc- laten. 
Zuid Bali werd onder de controle en leiding van het 
Europeesche bestuur gebracht. Aan het hoofd dezer 
nieuwe ,,AfdeeIing" kwam een Assistent-Resident, met 
Den Pasar in Badoeng als stand- plaats, te staan; te 
Tabanan en Gianjar werden Con- troleurs geplaatst. De 
Controleur van Gianjar had toezicht te houden op Bangli 
en Kloenkoeng, terwijl Karang-Asem onder de controle 
van den Assistent- Resident werd gesteld. • 

Uitgezonderd een gewapend verzet in Tabanan in 
November 1906, dat onmiddellijk onderdrukt werd, heeft 
de politieke toestand in Badoeng, Tabanan en Gianjar 
sedert geene redenen tot bezorgdheid gege- ven. In 
Kloengkoeng, Bangli en Karang-Asem wa- ren echter 
nog elementen en partijen, die zich niet bij de nieuwe 
orde van zaken konden nederleggen, te minder omdat 
onze bemoeienissen zich uiteraard steeds uitbreidden. In 
1908, kort na de invoering der opiumregie in Bali, braken 
plotseling ernstige onge- regeldheden in Kloengkoeng 
uit en wel in de desa 

Gelgel, waar een militaire patrouille hevig aangeval- len 
word, en wijken moest. Met troepen (ongevcer 200 man) 
uit Den Pasar, vers terkt door de landin gs- divisie van 
een flottieljevaartuig werd daama, via de hoofdplaats 
Kloengkoeng, naar Gdlgel gemarcheerd, welke plaats na 
een vrij emstig gevecht werd ver- meesterd. De aanstoker 
van het verzet, Tjokorda G^lgel, wa-s intusschen met alle 
adellijken naar de hoofdplaats Kloengkoeng gevlucht, en 
wist blijkbaar te bewerken dat de Dews Agoeng zich ook 
voor den strijd tegen het Gouvemcment gereed maakte. 
Toen onze troepen dan ook weder voor Kloengkoeng 
kwamen, bleek do residentie van den Dewa-Agoeng ver- 
sterkt en door duizenden gewapende Baliers bezet te zijn, 
alle daar achtergelaten vivres onzer inan- schappen waren 
onbruikbaar gemaakt, de Gouver- nements 
opiumverkoopplaats was vemield. en het daar in 
aanwezige opium buit gemaakt, de mantri- vei,kooper 
vermoord. De troepencommandant acht- tc zich niet 
verantwoord met zijn door honger en dorst uitgeputten 
troep Kloengkoeng aan te vallen en trok zich des nachts 
naar het strand terug. De Resident bevond zich op 
dienstreis te Lombok toen hem het bericht omtrent den 
overval te Gelgel be- reikte en toog met het ter rcede van 
Ampenan lig gende eskader van Nederlandsche 
oorlogschopen naar de kust van Kloengkoeng, waar hij 
het juist aldaar uit het binnenland aangekomen detache- 
ment aantrof. Van den Dcwa Agoeng werd een brief 
ontvangen, waarin hij verklaardc het Gouver- nement 
good gezind te zijn en verzocht de hoofdplaats 
Kloengkoeng te sparen, waarop geantwoord werd, dat 
aangezien Kloengkoeng de troepen van het 
Gouvernement had aangcvallen, en tegen het 
Gouvernement was opgestaan, van den Dewa- Agoeng 
en de zijnen onvoorwaardelijkc onderwerping geeischt 
werd, waarvoor 24 uren tijd werd gc- geven. Nadat nog 
een dag gcwacht was, zonder dat aan den gestelden eisch 
was voldaan, werden Klocng- koeng en Gelgel door de 
Marine bcschoten in af- wachting van troepenverstorking 
uit Java. Doze kwam wcldra aan, en alsnu werd den 
Dewa-Agocng nogmaals de gelcgenheid gcschonkcn 
zich met zijru- mannelijke bloedverwanten over tc geven, 
waarbij hem en de zijnen lijfsbehoud verzekerd werd. Het 
mocht niet baton. Bij het oprukken onzer macht via 
Gelgdl naar de hoofdplaats van hot landschap word 
nergens tegenstand ondervonden tot vlak bij de pocri, de 
vorstelijkc verblijfplaats, waar zich het- zelfdc treurige 
txjonec] als in Badoeng afspeelde. Ook hier trok de vorst 
met nagenoeg al de voornaamste adellijken, cenigc 
vrouwen en kinderen, met heilige speren en kriasen 
gewapend, onze troepen vast be radon tegemoct, den 
dood verkiezende boven ccnigc beperking van des 
Radja's absolute macht, boven een leven, cen Balischen 
despoot en zijnc trawanten onwaardig. De overlevendc 
gcvaarlijkc elementen werden naar het eiland Lombok 
overgebracht en daar geinterneerd, waarna door alle 
lieden van kaste en gezaghebbenden. in het landschap 
Kloengkoeng do eed van trouw aan het Nederlandsch-1 
nd isch Gouvernement werd afgelegd. 

Niet lang daarna bleek het noodig ook tegen Karang-
Asem en Bangli afdoende maatregelen te ne- men, ten 
einde er een ongestoorden voortgang van de toepassing 
der door ons voorgestane bestuurs- beginselen te 
verzekeren. In Karang-Asem waren het twee neven van 
den Stedehouder, die door hunne onverzoenlijkheid en an 
ti- G ou verne mentsche gezind- heid den Stedehouder, 
Goesti Gde Djilantik, in zijn streven, om met het 
Gouvernement samen tc wer- 
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ken, dwarsboomden, daardoor verdeeldheid en on- rust 
onder de bcvolliing zaaiden en gevaarlijk voor de rust en 
openbare orde in het landschap werden geacht. Nadat het 
garnizoen aldaar was vers terkt geworden en een 
oorlogschip voor Oedjoeng, de ha- venplaats van Karang-
Ascm, was gestationneerd, werd door den Resident, die 
zich ter plaatse bevond, van den Stedehouder de 
uitlevering van die neven geeischt en gelukkig zonder 
bloedbad verkregen. De twee ongewenschte elementen 
werden naar een an- der deel van Bali, namelijk 
Djcmbrana, overge- bracht. Nadat in Karang-Asem de 
noodige regelingen waren getroGen, were! in Bangli het 
bestuur na- der geregeld. Het landschap werd in dezelfde 
ver- houding tot het Nederlandsch-Indisch Gouveme- 
ment gebracht als Karang-Asem en Gianjar; het werd dus 
een Gouvemements landschap, onder een door den 
Gouverneur-Generaal aangestelden Stedehouder. De 
Radja van Bangli, Dewa Gdd Tangke- ban, werd 
Stedehouder en legde als zoodanig met de andere 
Banglische grooten en hoofden den eed van trouw en 
gehoorzaamheid aan het Nederlandsch- Indische 
Gouvernement af. Dergelijke eed was ook in Karang-
Asem afgenomen. 

Omtrent Kloengkoeng werd in beginscl bcsloten, het 
evenals Badoeng en Tabanan bij het recht- streeks 
bestuurd gebied van Nederlandsch-Indie in te lijven. 

Successievelijk waren en werden in heel Zuid-Bali de 
noodige regelingen betreffende bestuur, recht- spraak, 
hecrendiensten, bclastingen en administratie dcr 
landschapsinkomstcn getroffen; Iidandscho scholen 
opgericht, versehillende belemmeringen van het vrije 
handelsverkcer, als toHen, pachten, plaat- sclijkc in- en 
uitvoorrechten en andere heffingen op- geheven; met het 
verbeteren van wegen en bruggen werd zoodra mogelijk 
begonnen; do slavcmij en pandelingschap beperkt en de 
algeheele afschafling daarvan binnen korten tijd 
voorbereid. Vcrder werd de opiumi'egie in gehecl Bali 
ingevoerd en het eiland bij het tolgebied van 
Nederlandsch-Indie ingelijfd. Voor het door a) dezo 
rcgclingen veroorzaakte gel- delijkc verlies werden de 
Radja's en alle andere bo- langhcbbendcn ten voile 
schadclooa gesteld. 

llet aantai controleurs werd met twee, welkc te 
Kloengkoeng en Karang-AHcm werden gcplaatst, 
vcrmccrderd, tcrwijl overul het Inlandschc districts- 
bestuur oj)den grondslag van afgeronde diatrictcn, 
bestuurd door voor hun ressort vcrantwoordelijko 
Poenggawa's, werd ingericht. 

Be oude Goesti Djjlantik trad, nadat hij krachtig en 
loyaal tot het aanbiengon der noodig geachto her- 
vormingen had niedegewcrkt, als Stedehouder af, waarop 
zijn, door hem als kind erkende, neef Goesti Bagoos 
Djilantik in zijnc plaats verheven werd. 

Het oude regime op Bali, het hecrschcn der zoo good 
als onafhankclijko en despotischo Radja's met de daaraan 
verbonden willekcur on totaal gemis aan rechtszckcrheid 
voor het eigenlijke volk, met den voortdurcudcn 
oorlogstoestand tusschen de land- schappen ondcrling en 
andere iniddelecuwsche toc- Htanden had voor goed 
afgedaan. Het Balische volk, dnl volkomen op de hoogte 
was van de tocstanden in ons rcchtstreeks bestuurd 
gebied, Boelcleng on Djembrana, gaf door zijne houding 
gedurende de in Zuid-Bali plaats gehad hebbende evolutio 
niet on- duidclijk te kennen, dat het om het verliea zyncr 
vorsten niet rouwig was en zich met vol vortrouweu aan 
onze bcstuursbcginselen onderwierp. Daargela- 
onbeteekenendo plaatselijke en onmiddcllyk bedwongen 
rustveratoringen te Karang-Asem, Bangli 

en Gian jar, uitgaande van cenige categorien van per- 
soncn, die vermccnden krachtens hun stand niet tot het 
verrich ten van de van hen gevorderde heeren- diensten 
vcrplicht te zijn, heeft de politieke toestand op Bali dan ook 
niets mcer te wenschen overgelaten. 

Ten slotte zij nog aangeteekend, dat Kloengkoeng in 
1911 formeel by het rechtstreeks bestuurd gebied werd 
ingelijfd, dat in 1912, bij het defungeeren van de 
Stedehoudera van Bangli (wegens overlijden) en van 
Gianjar (wegens aftreden) aan hunne opvolgers de titel van 
Regent werd gegeven; dat in 1914 de militaire bezetting 
van Bali geheel werd opgeheven en er intusschen 
gewapende politiedienaren waren in dienst gesteld. Zie 
LOMBOK. 

Bestuur. Bali maakt met Lombok en de bij beide 
cilanden behoorende kleine eilanden de resident ie Bali en 
Lombok uit met Singaradja als hoofd- plaats. Het wordt 
administratief verdeeld in drie af- deelingon: 1°. 
Boeleleng onder een controleur, 2°. Djembrana onder een 
controleur of civielen ge- zaghebber en 3e. Zuid-Bali 
onder een Assistent Resident, terwijl Zuid-Bali 
onderverdeeld is in vijf on- dcrafdeelingen n.l. Badoeng, 
Tabanan, Gianjar, Kloengkoeng met Bangli, en 
Karangasem. Gianjar Bangli en Karang-asem genieten 
nog eenigermate zelfbestuur, het zijn zoogonaSmde 
Gouvemements- , landschappen, welke namong het 
gouvernement en onder leiding van de betrolcken 
controleurs door ste- dehouders of regenton worden 
bestuurd. Het aantal bewoners wordt vrij nauwkeurig 
geschat op bijna 800.000, waaronder slechts cenige 
duizenden niet- Baliers, voor het meerendeel Chineezon. 
De Moham- inedanen worden hoofdzakelijk 
vertegenwoordigd door Arabieren, Javanen, Boegineezen 
en Sasaks (af- komstig van Lombok). De Slamsche 
Balineezen vor- men een kleine groep, daartoe worden 
gerekend te behooren de kinderen uit het huwelijk van 
Boeginee- zen met Balische vrouwen. 
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den Balineeschen kalender. Bijdragen T. L. en V., 
deel 69 (1914), biz. 112. — Idem. Nog iets over den 
Balineeschen Kalender. Bijdr. T. L. en V. deel 70 
(1914) biz. 658. — Juynboll, Baessler archiv. IV 
(1914). — G. F. de Bruyn Kops Het evolutie tijdperk 
op Bali (190 —1909). Koloniaal Tijdschrift, April 
1915. — F. A. Liefrinck. De landverordeningen der 
Balische vorsten van Lombok. K. I. T. L. V. 1915. 
—Prof. Mr. C. v. Vollenhoven. Het Adatrecht van 
N.-I7— 

四(L BALI(STRAAT).̂ russchen Java en Bali. Is in het 
.-diauWEegedeelte, bij den Noordelijken ingang, 
elechts ongeveer 2 K.M. breed, maar loopt om de Z. 
gaandeweg breeder uit. Zij is geheel schoon en ver- 
dient, met straat Alas beO. het eiland Lombok, de 
voorkeur boven de anderestraten beO. Java, vooral 
voor schepen, die in den Westmoesson naar Europa 
,zijn bestemd. In het nauw van straat Bali kan ech- 

ter zulk een hevige stroom staan, dat zeilschepen da- 
gen lang noodig hebben om hier door te komen; de 
eenige goede ankerplaats is hier in de bocht van 
Mana (Meneng) aan den Javawal. 

Be N. den Noordelijken ingang 
van Straat Bali 
ligt het Duiven-eiland (Taboean) waarop cen licht 
brandt en Z.W. daarvan branden op den Javawal 
eveneens lichten, zoodat de straat ook des nachts is 
te bevaren. Dertien K.M. beZ. den Noordelijken in- 
gang ligt op den Javawal de hoofdplaats Ban joe- 
wan gi, waar particuliere loodsen te bekomen zijn 
voor de straat. De buitenriffen der reede zijn door 
tonnen aangegeven. In den Zuidelijken ingang der 

- straat ligt in het midden de ondiepte “Prinses van 
Oranje". De Z.O. hoek van Java, hoek Seloka, loopt 

G ' laag af; de Zu id hoek van Bali blijft hoog tot aan het 
/ / )/>龙 strand.- ' 八 
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Z.-lijk gedeelte heeft men dan W.-lijken wind en O.-
lijken stroom. De stroom om de N. js een over. heerschende, 
die om de Z. loopt het eerst en het minst flauw onder den 
Javawal; onder de N.-kust van Bali is het dan stil water 
of loopt een neer. 

De reis door de straat in den Oostmoesson duurt 
gewoonlijk om de Zuid bijna 2 en om de Noord ruim 1 
etmaal, in den Westmoesson de eerste soms tot 4 etmalen, 
die om de Noord zelden lan- ger dan een half etmaal. De 
verticale waterbewe- ging bereikt een maximum van 2 M; 
zij is in het Z.-lijk gedeelte der straat overwegend dubbel- 
daagsch, in het N.-lijk gedeelte overwegend enkel 
daagsch. Zie zeemansgids, deel IIIX. 

BALI-AGA hetgeen beteekent „uit een boom- stronk 
voortgekomen", is de naam, die door de Baliers gegeven 
wordt aan de bewoners van Bali, welke de 
oorspronkelijke bevolking van dat eiland zouden 
uitmaken. Ter onderscheiding daarvan noemen de Baliers 
(zie aldaar) zich Wong- Madjapait. In de nabyheid van 
Sangsit, in Krobo- kan en S6mbiran, en iii de in het 
westen van Boele- leng gelegen dorpen Tjempaga, 
Sidatopa Padawa en Tigawasa zoomede te Tcnangan in 
Karang-Asem worden nog restjes dier oorspronkelijke 
bewoners gevonden in verschillende stadia van overgang 
tot de omringende bevolking. Hun godsdienst, oud- 
Polynesische, is merkbaar door het Hindoeisme 
beinvloed. Van de Bali-aga van Sembiran is bekend, dat 
zij hunne dooden niet begraven, maar de lijken buiten de 
dorpen nederleggen, ten prooi voor het wild gedierte. 
Dezelfde gewoonte bestaat in het dorp Tenangan in 
Karang-asem. Zij erkennen het gezag van den Padanda 
en de kracht van het Toja-tirta (gewijd water) niet; 
hebben een eigen taaldialect, doch geen afzonderlijke taal 
om tegen meerderen te spreken. De verdeeling in kasten 
bestaat bij hen niet. Ook in het zuiden van West-Lx)mbok 
worden eenige groepen van Bali-aga aangetroffeh, 
vermoc- delijk afstainmelingen van vroeger van Bali 
over- gestokenen. 

Literaluur : R. v. Eck, T. v. N.-I. 1878. 1. bl. 168; 
Tonkes, Volkskunde von J3ali. Halle a/S. 1888. bl. 67; 
Dr. H. N. van der Tuuk, Kawi-Balincescli Nederl. 
woordenboek. 

BALI-INSTITUUT. Zie INSTITUTED 

van _ - 
In den Oostmoesson zal men, wegens do heiig- 

… '• Bali kunnen verkennen. 
De vaart door destraat om de Z. duurt steeds lan- 

ger en is steeds bezwaarlijker dan die om de N., vooral 
in den Westmoesson. In den Oostmoesson waait in 
de straat doorloopend een stijve Z.O.-lijke wind, daar 
beN. een Z.W.-lijke tot gereefde marszeilskoelte 
toe; in het Z.-lijk gedeelte is de wind zwakker 
en heeft men onder beide wallen land en zee wind. 
De stroom loopt in het nauw geregeld heen en weer 
en bereikt soms eene snelheid van 11 K.M. per 
uur, in den Oostmoesson is die om de Z. het krach- 
tigst en loopt het langst, soms is die om de N. dan 
alleen merkbaar onder den Javawal. 

Wanneer wind en stroom tegen 

elkaar inloopen, 

heeft men in de straat, vooral onder den Bali wal, 

Bterke Btroomrafelingen en maalstroomen. In den 

West xnoesson is de wind in de straat erg verander- 

lijk, overdag meestal Z.-lijk, *s nachts W.-lijk, daar 
. Sa . beN. ongestadig en's middags veelal N.-lijk, in het 

 

 

BALI-ZEE is de voortzetting om de West van het 
diepo bekken der Flores-zee beN. Bali cn Lombok, beZ. 
de Kangean-eilanden en beO. de straat van Madocra. 
Door de straten Bali, Lombok cn Alas 8taat zij in 
verbinding met den Indischen Oceaan, 

Kenmerkend voor deze zee is de zeer geringo 
regenval. De Z.O. moesson begint in het Jaatst van April 
en staat dadclijk goed door in Mei, waait het meest 
geregeld in Juli en gaat in October met Z.- lijker 
loopende winden af. November en December zijn 
kentcringfimaanden jnot overlieerschcndc Z. en Z.W. 
winden. In het laatbt van December komt 
de 'Westmoesson door. Deze ncemt snel toe tot zijn 
maximum kracht en regelmaat in Januari en staat verder 
alleen door in Februari; Maarl en April zijn werderom 
kenteringsmaanden. 

In den Z.O. moesson is de wind *s nachts Zuide- 
时妙 r en staat geregelder door, overdag is deze Oos- 
telijker en waait minder geregeld; in den West- 
moesson is overdag de wind Noordelyker en wat 
krachtiger, daarentegen minder geregeld doorstaan- 
de dan 's nachts, wanneer de wind Westelijker is. 

I Buiigheid komt voor met Z.-lijko winden en 
neemt toe in den Z.O.-moesson, het sterkst is deze 

* in September en October, samenvallende met do 
《U'「已 3 . « ' -.<k.- 
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grootste droogte. Van Juli tot en met October is het bijna 
geheel regenloos, in Januari on Fobruari valt nog de 
meeste regon. Harde buicn komen voor, zelfs vrij veel, 
van Januari tot April. Gedurende den Z.O.-moesson is 
het weer over het algemeen fraai, doch komen 
plotselinge weersveranderingen voor, die de geregeld en 
vrij krachtig doorstaande moesson niet zou doen 
verwachten. 
De'toestand der zee is het ongunstigst in Januari en Juli, 
het gunstigst in Maart en van October tot December. Met 
veranderlijke en rondloopende win- den, vooral in den 
Z.O. moesson, kan er een moei- lyke zeo staan, maar 
gewoonlijk cluurt dit niet lang. In beide mocssons kan 
een vry sterke deining op de kust staan en in den Z.O. 
moesson komt een hooge deining veel voor. 
De stroom is sterk in de straten, maar niet langs de 
Noordkusten van Bali en Lombok. 
De vertikale waterbeweging is gemengd met af- 
wisselend dubbel- en enkeldaagsch karakter. Te 
Boeleleng, de eenige plaats waar voortgezette peil- 
schaalwaamemingen zijn gedaan, loopt de rijzing uiteen 
van 2 M. tot eenige dec.M. Zie Zeemans- gids deel IV cn 
voor natuurkundige gestcldheid het artikel ZEE. 
BALIAN. In Borneo, Celebes en Bali, vroeger ook op 
Java (de walyan der Oudjavaansche oorkondcn) vindt 
men vrouwelijkc sjamanen of pricsteresscn (zic 
PRIESTERS en DAJAKS). In Zuid-Borneo hceten zij 
Italian of tcadian, in Britsch-Bomeo ma- nawj en in 
Centraal-Bornco dajoeng. Voordat zij haar priestcrlijk 
ambt aanvaarden, moeten zij ccrst door cen goeden geest 
bezicld worden. Overal gcnieten zij cene hooge achting. 
In Centraal-Bomeo is haar ze- delijk leven onbcrispelijk, 
terwijl zij in Zuid-Bomeo tevens publickc vrouwcn zijn. 
Uiterlijk onderschei- dcn zij zich van de leekcn door 
bijzondere armban- dcn of door op eene bijzondere wijzc 
gcdragen shawls (in Ccntraal-Borneo) of door een soort 
van uit rotan gcvlocliten tournure, die op het achterdeel 
gedragen wordt (Zuid-Borneo). Gedurende hare 
ambtsver- richtingen bcdicnen zij zich van con cigen, 
ouderc geestentaal, dio in Zuid-Bornco basa sangiang, 
in Centraal-Bomeo dahaun to genocmd wordt. Als zij 
met de gccstcnwercld in betrekking willen treden, slaan 
zij op eigenaardige,katatnbong gcnaainde, trommels 
(Zuid-Bornco) of op koperen platen (Centraal- Borneo). 
De werkzaainheid dezer priestcressen is van twceledigen 
aard: voorcerHt verhinderen zij de zicl van den mensch, 
het lichaam to vcrlatcn of als zij rccds ontvloden is, halon 
zij haar terug (in zooverre zijn zij in zekcren zin 
genecHkundigen); ook geleiden zij de ziel near het 
ziulenland. In de tweede plaats zijn zij bemiddclaars 
tusschen de mcnschcn- en gecstenwcrcld in aHc zaken, 
dio op den landbouw betrekking hebben. In Zuid-Borneo 
komen ook man- ndijke priestors voor, die basir hceten. 
Zij geven zich uit voor vrouwcn, klceden zich als 
vrouwen en zijn zelfs wel inet mannen gohuwd. Zij 
niaken hun bcroep „van de gruwelen, die het vuur des 
Hemels op Sodoin en Gomorra deden nedcrdalen,^ 
(Perelaer, Ethn. bcschrijving der Dajaks, 1870, p. 32). 
Literatuurz C. Hupe, in Tijdschr. Ned.-Indie, 1846, III, 
p. 143—144. A. Hardeland, Daj. deut- Hchcs 
Worterbuch, 1859, s. v. balian. Perelaor, o. c. 1870, p. 
32. Ling Roth, The natives of Sarawak and British North 
Borneo, 1896, I. p. 259—288. A. W. Nieuwenhuis, In 
Centraal-Bomeo, 1900, I. p. 152, 164—165. Idem, Quer 
durch Borneo, 1904,1, p. 110— 127. M. C. Schadeo in 
Bijdr. T. L. Vk. 1905, p. 489■— 513； 1906: p. 207—
228, G16—647. H. H. Juynboll, 

Catalogus van Borneo, 1910, II. p. 381. Gomes, 
Seventeen years among the Sea Dyaks of Borneo, 1911, 
p. 163—180. Hose and Mac Dougall, The pagan tribes 
of Borneo, 1912, II. p. 115—124, P. te Wcchel, 
Erinnerungen aus den Ost- und West-Du- sun-Landern 
(Borneo), in Int. Arch. f. Ethn. XXII (1913), p. 21—22. 

BALlfiRS. Afstamming. Onder ,,B&li6rs" verstaat 
men de Inlandsche bewoners van het eiland Bali en van 
het westelijk deel van het eiland Lombok, die den 
Hindoeschen godsdienst belijden en afstam- melingcn 
zijn van naar genoemde eilanden geemi- greerde 
Hindoe-Javanen. Bali ligt zoo dicht bij Java en is van 
daaruit zoo gemakkelijk te bereiken, dat het van de 
vroegste tijden af wel door Javanen zal zijn bezocht 
geworden, terwijl verder kan worden aangenomen, dat 
het Hindoeisme daarheen, niet lang nadat het opJava 
zijne intrede gedaan had, overgebracht werd. De groote 
volksverhuizingen van Java naar Bali hadden echter 
eerst eeuwen daama plaats en wel in de 9e eeuw onzer 
jaartelling (ineenstorting van het Hindocscho Midden-
Java) en in het begin der 16e eeuw (val van het eens zoo 
machtige Madjapahit). Dat vooral in het tijdperk, 
voorafgaande aan dat der groote volksverhuizingen, 
vermenging tusschen de emigranten en de oorspron- 
kelijke heidensche bevolking heeft plaats gehad, kan ook 
als zeker aanvaard worden en daarmede ook, dat een deel 
der tegenwoordige Baliers van gekruist ras is. Do 
oorspronkelijke bevolking is vermoedelijk niot talrijk 
geweest en nagenoeg geheel door de Javaansche kolonie, 
weldra het nieuwe volk van Bali, geabsorbeerd. Men 
mcent de ,,Bali-Aga" (zie aldaar) als de — zij hot ook 
niet meet zuivere — res- ten der autochthonen te mooten 
beschouwen. 

Nadat Java geislamiseerd was (16e eeuw) werd do 
band tusschen dat oiland en Bali geheel ver- broken, 
namelijk in dion zin, dat Bali zoowel uit een politiok als 
uit een maatschappelijk oogpunt onge- stoord zijn eigen 
weg ging en wel tot de helft der 19e eeuw, en voorzoover 
betreft Zuid-Bali, zelfs tot het begin der 20c eeuw. Men 
kan dus met recht spreken van een eigen Balische 
boschaving. 

Ten aanzien van hot boven bekend gestelde, dat 
Baliiira het Hindoeisme aanhangen, dient het voor- 
bohoud gemaakt te worden, dat er Baliers zijn, die tot het 
Mohamincdanisme zijn overgegaan. Om twee redenon 
behoeft echtcr, bij het geven eener alge- mceno 
omschrijving van wat Baliers zijn, met dio 
onistandigheid geen rekoning gehouden te worden, daar 
1° hot aan tai Bali-Siam zecr goring is en 2e do Bali-Siam 
uit de eigenlijke Balische maatschappy zijn gestooten. 

Type. Hot valt moeilijk, wat hot voorkomen bo- treft, 
van con bepaald Balisch type te spreken, daar door do 
destijds plaats gehad hebbende kruisingen verschillende 
typen zijn ontstaan. Over het algc- meen gonomcn kan 
geconstateerd worden, dat do Baliei-s zijn eon 
welgcvonnd Indisch monschenras, hot nicest 
overeonkomende met den Javaan van goeden stand; 
forschor gebouwd, met hoog voor- hoofd, en lichtor 
getint dan de tegenwoordige Javanen in dooralag 
gonomen. Het haar.is zwart of zeer donkeY en wordt 
door hot eigenlijke volk, zoowel door do vrouwen als 
door de mannen, lang (gewoonlijk in cen wrong) 
gedragen. De vorsten en aanzienlijken hebben hot haar 
kort en veolal eenigs- zins gegolfd of gokruld; 
uitzondering hierop m&ken zij, die tot den allerhoogsten 
stand behooren, namelijk de padanda's (priesters), die het 
haar weder vry 
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lang, en, wat de padanda-Ciwa betreft, gladgestre- ken 
over het hoofd en eindigende in een kleinen netten wrong, 
terwijl de padanda-Boeddha het los- hangend dragen. Op 
het lichaam en in het gelaat is de Balier, evenals de 
Javaan, weinig behaard. 

De Balische vrouw heeft fraaie trekken en een goed 
gebouwd slank lichaam. Door de gewoonte zware lasten 
op het hoofd te dragen. zijn hare hals, borst en rug sterk 
en harmonisch ontwikkeld. 

Karakter. Is het lichaam forscher, ook de geest van 
den Balier schijnt krachtiger te zijn dan die van den 
Javaan. De Balier durft zich meet te uiten, waarbij hi] 
blijken' geeft van opmerkingsgave en gezonden 
redeneertrant; hij is in zijn optreden, hoewel behoorlijk 
do etiquette in aclit nemende, vrijmoedig, levendig en 
openhartig. Waar de om- standigheden zulks toelaten, 
openbaren zich zijne levenslustigheid en goedlachsheid. 
Hij is Jeergierig, ordelievend en loyaal; gastvrij; 
verdraagzaam op godsdienstig gebied en bezit veel 
praktischen zin. Voorts is hij, in tegenstelling met de 
meeste Inland- sche volken in onzen archipel, zuinig van 
aard. Nu voelt de Balier een machtigen prikkel tot sparen 
door de omstandigheid, dat hij de noodige middelen moet 
achterlaten voor de verbranding van zijn lijk (zie 
hieronder). De Balier viert graag feest en is 
hartstochtelijk liefhebber van hazardspel, vooral indien 
dit in hanengevechten belichaamd is. Zijne erotische 
neigingen kunnen hem tot verregaande ontuchtige 
handelingen leiden, waarbij echter valt op te merken, dat 
zedeloosheid meer in de hoogere standen dan bij het 
eigenlijke volk voorkomt. Door opschik, waaronder 
bloemen in het haar, tracht de jeugdige Balier de aandacht 
der meisjes te trekken. 

Hoewel het Balische volk niet van wreedheid is vrij te 
piei ten (de hanengevechten op Balische wijze zijn wreed; 
het gebruik van gewonde pikolpaarden is wreed) mag 
toch betwijfeld worden of men den Balier, in vergelijking 
met andere Inlanders, wel wreed mag noemen. Zeker is 
echter, dat de Balische vorsten en grooten, toen zij nog 
aan zich zelve waren overgelaten, zich meermalen aan 
onmenschelijke daden hebben schuldig gemaakt. 

De voomaamste karaktertrekken der vrouw zijn 
bescheidenheid, arbeidzaamheid, levenslust en 
zachtzinnigheid. Aan deze echt vrouwelijke oigen- 
Bchappen paart zij, indien zulks vereischt wordt, 
dezelfde doodsverachting, die de mannen in ver- heven 
oogenblikken weten ten toon te spreiden. Op treffende 
wijze openbaarde zich zulks zoowel bij de „poepoetansn 
— het, in een laatsten uitval tegen den vijand, 
vastberaden den dood tegemoet loopen —als bij de wed 
u wen verbrandin gen (zie beneden onder kastenstelsel). 

Kleeding. De kleeding van den man bostaat uit een 
lange smalle doek (kambSn) om de lendenen gewonden, 
waardoor het op een korte kain gelijkt; over de kambSn 
wordt, met een buikband (saboek of pgpStgt) bevestigd, 
het bovenkleed (sapoet of kam- poet) gedragen, en wel 
zoodanig, dat er van voren een lange slip afhangt, die bij 
aanzienlijken en meer- gegoeden vaak over den grond 
sleept. Deze sapoet of kampoet wordt ook wel tot vlak 
onder,de armen om het lichaam gewonden. Het bovenlijf 
onbedekt en op het hoofd vaak een hoofddoek, die op 
eonigs- zins andere wijze dan op Java, namelijk losser 
met opstaande punt aan eene zijde, gedragen wordt. De 
eigenlijke Balische dracht kent geen bepaaldo „hoofd- 
doek", doch slechts een reep wit of gekleurd katoen, 

die met een lossen strik om den wrong geslagen wordt, 
en waarvan de beide einden aan weerszijden daarvan 
neerhangen. Bij de hoofden wint het gebruik van baadjes, 
met een soort hemd of borstrok er onder meer en meer 
veld; deze baadjes of buizen zijn zeer kort. 

Vorstelijke personen en priesters (padanda's) gaan 
blootshoofds; buitenshuis wordt hun een zonnescherm 
boven het hoofd gehouden. De priesters dragen voorts 
een tot aan de voeten hangende kain, hetgeen hun, in 
vorband met hun haartooi, een vrouwelijk aanzien geeft. 
Loopende hebben ze steeds een staf bij zich. In vol omaat, 
namelijk bij gewich- tige godsdienstplechtigheden, 
draagt de padanda een van wollige stof vervaardigd 
hoofddeksel, dat in vorm aan de tiara doet denken, en 
overigens met gouden raksasa koppen en linggafiguren 
versierd is. Tot zijne waardigheidsteekenen behooren ook 
een bandolier met ketting, glazen oorbellen en armban- 
den van kralen. 

Het toilet van den Balier is niet volledig zonder zijn 
kris, welk wapen achter in den buikband ge- stoken wordt 
met dien verstande, dat het gevest boven de schouders 
zichtbaar is. Deze stand wordt mogelijk gemaakt door de 
bijzondere lengte van de Balische kris. Zoodra de Balier 
den huwbaren leef- tijd bereikt heeft, is hij tot het dragen 
van de kris gerechtigd. 

Verder heeft de Balier altijd bij zich een van bam- 
boereepen gevlochten tasch, waarin hij de ingre- dienten. 
voor zijn sirihpruim en andere dagelijksche kleine 
benoodigdheden bergt; aanzienlijken laten die tasch, die 
dan ook grootere afmetingen heeft, door een volgeling 
achter zich aan dragen. Een ander kenmerk van 
gegoedheid of aanzienlijkheid is voorts, dat men de 
nagels van do linkcrhand laat uitgroeien tot zij eenige 
centimeters lang zijn, en wel als bewijs. dat men geen 
groven liandenarbeid behoeft te ver- richten. 

De vrouw draagt twee kains boven elkaar; de ,,tapih" 
of “sindjang" als onder- en de ,,kamb"‘ of ,,w&str 五‘‘ 
als opperbeenkleed, bcido tezamcn door een buileband 
aan het lichaam bevostigd. Het bovenlijf der vrouw is in 
den regel naakt. Bij bijzon- dero gelegenheden als godsd 
icnstfecsten of huwel ijks- plechtigheid wordtde borst 
met een „kamb6n-tjerikn bedekt. Ook de dansereseen bij 
logong en ardja voor- stellingen (zie onder) houden het 
bovenlichaam be- dokt. Hot haar wordt in eon lossen 
wrong gedragen, torwijl jonge meisjes, ten teeken, dat zij 
nog ongc- huwd zijn, een vrij lange tres haar uit den 
wrong laten hangen. In het haar worden, zoowel bij man- 
nen als bij vrouwen, moestal bloemen, hetzij natuur- lijke 
als do tjCmpaka en de KCmbang-sSpatoe, hetzij 
kunstbloeraen, gewoonlijk van goud, gestoken, terwijl 
ook wel houten haarkammen — bij de gegoeden met 
goud gedreven — in het haar gedragen worden. In de 
oorgaten, die dan ook reusachtig groot zijn, dragen de 
vrouwen dikko cylinders van opgcroldc lontarbladorcn of 
cylinders van goud, al dan niet van een voorplaat met 
edelgesteenten voorzicn. Groote borstspelden en 
halskettingen zijn ook in gebruik. 

Bruid en bruidegom worden min of meer als de uit de 
wajang bekende Hindoesche helden uitgedost o.a. met de 
“gGloeng", het eigenaardig gevormdo hoofd- deksel van 
uitgeslagen goudblad;de bruidegom verier met een 
borstrok, mede van goudblad, A, jour uitgeslagen, en een 
fraaie kris op den rug； de bruid met diadomen en voorts 
beiden mot de noodige rin- gen en armbanden. ~ 
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Kastenstelsel. Met het Hindoeisme is ook het 
kastenstelsel, de verdeeling der bevolking in lagen of 
standen, op Bali en Lombok overgebracht en tot den 
huidigen dag in stand gehouden. De vier standen naar 
rangorde geschikt, zijn： 1 Brahmanen, 2 Ksa- triads, 3 
Wesja's on 4 Soedra's. Het verband tusschen de 
uitoefening van bepaalde beroepen en bedrijven en de 
kasten, zooals oorspronkelijk in voor-Indie moet bestaan 
hebben, (Brahma-gecstelijkheid; Ksatria-ridderstand; 
Wesja-handdsstand; Soedra- dienstbaarheid), is onder de 
Baliers geheel te loor gegaan, heeft er vermoedelijk ook 
nimmer bestaan. Zoo nemen o.a. de leden van alle kasten 
deel aan het landbouwbedrijf en staan als zoodanig, wat 
rechten en verplichtingen aangaat, aan elkander gelijk. 

Ofschoon er vier standen zijn, bedoelt men, spre- 
kende van „iemand van kasten, een lid van een der drie 
eerstgenoemde categorien, de „triwangsan of den ad el. 
Dezc zijn de tweemaal geborenen, „dwi- djati", in 
tegenstelling met de ^dnmaal geborenen ,,4kadjati", het 
lage volk. De gewone benaming voor het eigenlijke volk 
is “Kacelii" of “Wongdjab 五 

De Brahmaansche kaste wordt op Bali in twee 
hoofdgroepen, Qiwa en Boeda, en de eerste wed er in vijf 
onderafdeelingen KfimSnoeh, Keniten, Mas, Manoeba en 
Petapan gesplitst. Wijzcn de twee hoofd- groepen naar 
een verschil in godsdicnstige opvat- tingen, de 
onderverdccling van do qiwagroep is een gevoig van het 
ontstaan van een minderwaardig nakomelingschap uit 
huwelijkcn van Brahmanen met vrouwen van eene lagere 
kaste. Toch blijven dergelijke nakomelingen, ook die uit 
een Kaoela moeder geboren, mits wettige kinderen 
zijnde,totde kaste van den vader behooren. 

Uit de Brabmanen komen de priesters „padan- da's" 
voort, die in ecn zeer hoog aanzien staan en min of nicer 
als hciligen (de incarnatie van Brahma) worden 
bcscliouwd. Ook personen, behoorende tot de Ksatria en 
Wcsjakaste, zouden — althans op Lombok — het 
priestersebap kunnen verwerven, docli in de praktijk 
komt zulks niet voor. De cischen van voorberoiding tot 
het priest eram bt zijn zecr hoog. Geruimcn tijd blijft men, 
om daaraan to kunnen voldoen, in de leer bij een padanda, 
die den leer- ling in het lezen der heilige geschriften 
(w&da's), die in het sanskriet, on wetboeken (agama's), 
welke in het Kawi gestcld zijn, cn in den cercdienst met 
zijne talrijke ceremonien onderricht geeft, zooxnede als 
leidsman voor (liens Icvenswandcl optreedt. Na af- loop 
van den Iccrtijd ontvangt de novitius de pries- tcrwijding 
(madiksa), waarmede echterdo band tusschen oud-
lcerling en Icenneestcr niet verbroken wordt; gedurende 
zijn gehcclo leven zal do oud- leerling zijn „Goeroon 
moeten blijven eeren. 

Ook vrouwen kunnen zich tot den geestelijken stand 
opwerken cn worden dan met „padanda- istri" bctitcld; do 
vrouwen der padanda's moeten in allo gcval in de 
wetenschap hunner echtgenooten ingewijd worden. 
Hoewel het hebben van slcchta 6ene vrouw voor den pad 
and a als zeer voegzaam beschouwd wordt, hebben toch 
vele padanda's mccr- derc vrouwen, ook uit lagcrc 
standen. Op do hoogste trap van heiligheid staat do 
pnester, die bij zyne wijding de gclofte doot, gedurende 
z^jn loven geen gemeenschap met eene vrouw to hobben. 

De voorschriften, waaraan con padanda (inzonder de 
padanda Qiwa) zich in zijn leven, zoowel in mo- reelen 
als physieken zin, heeft to houclen, zijn veler- lei en 
eischen van den mensch veel wilskracht. Do padanda mag 
nimmer onwaarheid spreken, niet toe- geven aan booze 
lusten, mag zich zelfs niet boos 

maken; het eten van varkensvleesch, het gelief- koosde 
gerecht van alle andcre Baliers, is hem ver- boden ； bij 
zijn dagclijksche vcrrichtingen als baden cn kleeden heeft 
hij steeds te letten op daaraan ver- bonden ritueele regels, 
enz. Is hij ten aanzien van het een of ander in gebreke, 
dan wordt de reinheid van zijn lichaam of ziel verstoord. 
Hierbij dient aangetee- kend, dat de Padanda-Boeda zich 
op het standpunt stelt, dat geenerlei verontreiniging vat 
op hem heeft, dat zelfs op het kerkhof te midden van 
rottende lijken zijne reinheid intact blijft. Vcrmelding 
ver- dient, dat de Balische priesters over het algemeen 
werkelijk zeer betrouwbare personen zijn en er voor- 
beelden zijn, dat padanda's door hun heilig leven, na bun 
dood, tot godheid verheven werden. 

Het praedicaat bij de Brahmanen is ,,Ida" voor den 
man en ,,Idajoe" voor de vrouw. 

De kaste der Ksatria's wordt onderverdeeld in 1° 
Ksatria daI6m, waartoe de leden der vorstelijk© familien 
van Kloengkoeng, Bangli en Gianjar behooren, 2° K. 
prSdewa, 3° K. pr&angiang, 4°K. peng- akan en 5° K. 
bagoes. Praedicaat: Dewa voor den man en D&ak voor de 
vrouw. 

In de derdo kaste, Wcsja, onderscheidt men een 
hoofdgroep, de Aria's, waartoe personen van vorste- lijke 
afkomst behooren, welke groep nader verdeeld is in A. 
Sentong, A. belfeteng, A. warin gin, A. kapa- kisan, A. 
bfilog en A. bent joeloe. Praedicaat: Goesti voor den man 
en Goesti-ajoe voor de vrouw. In Karang-Asem (Bali) en 
op Lombok worden de Aria's met I Goesti betiteld. Op 
Lombok erkent men voorts do Wargi's, met het praedicaat 
Goesti of Dan6, als laagste klasse der Wesjas, terwijl in 
Djembrana en Tabanan (Bali) een zekere categorie leden 
van de Wesjakaste den adelijken titel voert. 

De Soedra's of Kaoela,s, hoewel volgens de oud- 
Hindoesche opvatting onreine wezens, worden op Bali en 
lombok niet veracht. Bcpaald onrein zijnr volgens 
Balische begrippen, zij, die in zekere on- reinmakende 
omstandigheden verkeeren, als bijv. menschen, die het 
water gedragen hebben, waarin een lijk gewasschcn is; 
die door den deurwaarder als slaaf zijn verkocht 
geworden; die getracht hebben zich door verdrinking of 
ophanging van het leven te berooven; mcnschen over 
wier hoofd excre- rnenten zijn uitgestort; vrouwen, wier 
voomemen om hun man in den dood to volgen, niet tot 
uitvoe- ring is gekomen; leden van do „Triwangsan, die 
zich tegenover Socdra's vernederd hebben enz. In den 
duur van do onreinheid bestaat een gradueel verschil. 

Do laagste stand in de Balische maatschappij (de 
Kaoela5s) heeft uiteraard geeno titels; evenals op Java 
worden zij, die kindoren hebben, in het dage- lijksch 
leven “vader" (Pan of Nang) of “moeder” (Men) van.... 
(hierop volgt do naam van hun oud- sto kind) genoemd. 
Overigens worden in alle standen do mannen met I cn do 
vrouwen mot Ni aange- duid, terwijl tusschen deze 
voorvoegsels en de eigen- lijkc namen, behalve de 
eventuccle adellyke titels, gevoegd worden 
uitdrukkiiigen, dio aangeven of de betrokkeno is do 
eerstgeboreno dan wel het 2e, 3o of 4e kind. 
Respecticvelijk worden daarvoor ge- bezigd Wajan, 
Bagoes of Poctoc; NCngah; Njomart en K'toct. By do 
adellijken gebruikt men veelal Gd6 voor den oudsten 
zoon cnMade voor het 2e kind. Van do laatstgenoemde 
uitdrukkingen mogen ook gobruik maken do Porbali's, 
dat zijn lieden, behoorende tot cen stand tusschen do 
Triwangsa en de Kaoela^ in, den voomamen burgerstand. 
Als algcmcene regel voor alle standon geldt, 
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dat de mannen ook vrouwen van lagere geboorte 
(adellijkcn zelfs socdravrouwen) mogen huwen, ter- wjjl 
de vrouwen slechts mannen van gclijken of hoogeren 
stand tot echtgenoot mogen nemen. De vrouw, die tot een 
lageren stand, dan haar man be- hoort heet ,,panawing", 
in tegenstelling van „b6- bOtjik" of ,,padmi", de vrouw 
van gelijke kaste. Ook de kinderen der panawings en 
bGbfit jik worden met diezelfde benamingen ondei-
scheiden. Heeft eene vrouw met een man van lagere 
geboorte ge- meenschap gehad, dan heeft zij hare kaste 
onteerd en was destijds voor dat misdrijf, met haren 
mede- plichtige, des doods schuldig. Thans wordt zulk 
een geval nog zeer zwaar gestra 任. 

De vorsten van Bali en Lombok behoorden tot de 
Ksatria of de Wesja kaste. Ksat ria's (Dewa) waren die 
van KJoengkoeng, met den hoogen titel van Dowa-
Agoeng; die van Bangli en van Gianjar. De overigen 
waren Goesti's. Hoewel van lagere kaste stonden de 
vorsten als zoodanig boven hiinne Brahmaanschc 
onderdanen, (toch mochtcn zij geen Brahmaansche 
vrouw nemen). Zij zagen zich gaarne beschouwd als de 
vertegenwoordiger op aarde van de godheid en met die 
verheven positie ook is in over- eenstemming de 
omstandigheid, dat hunne beslui- ten of uitspraken 
(paswara's) een grooter gezag dan dat der wetboeken 
hadden (zie beneden onder RECHTSPRAAK). 

Uiteraard hadden onder het vorstenbestuur de leden 
der Triwangsa vele voorrechten boven het eigenlijke 
volk. Zoo werden zij voor dezelfde mis- grijpen lichter 
gestraft; hoe hooger in stand hoe geringer de straf, met 
dien verstande evenwel, dat bedienden en slaven tot 
zekere hoogte in het voor- recht hunner meesters deelden. 
Overdrachtelijk werd zulks weergegeven met de 
woorden „kahaoe- baning waringin", hetgeen beteekent 
„genietende van den schaduw des waringins". Met de 
rechten van den gewonen kleinen man werd, vooral als 
die in botsing kwamen met de belangen van iemand van 
kaste, met grootc willekeur omgesprongen. Is de toestand 
in dit opzicht verbeterd, de voorrechten, die uit ritueele 
voorschriften voortvloeien, zijn — als van zelf spreekt — 
onveranderd gehandhaafd. De verontreiniging door de 
aanrakuig van een lijkduurt voor een padanda slechts vijf, 
voor ecn Brahmaan, •Ksatria en Wesja respectievelijk 
tien, vijftien en twintig en voor een soedra vijf en twintig 
dagen; het lichaam van een aan lepra gestorven 
Brahinaan moet tien jaar begraven blijven voor het 
verbrand mag worden, terwijl dat van een aan die ziekte 
be- zweken soedra vijf en twintig jaar moet wachten voor 
het aan het verbrandingsproceg (loutering en vrijmaking 
van de ziel) mag onderworpen worden. 

I)e Soedra'u mochten zich niet in den dood laten 
volgen door hunne vrouwen ； de Triwangsa wel. Aan dit 
barbaarsch gebruik, de weduwenverbranding, dat in de 
laatste periode van zijn bestaan nog slechts bij vorstelijke 
sterfgevallen toegepast werd, is voor goed een eind 
gemaakt. In 1903 zijn de laatste twee Balische weduwen, 
namdijk die van den radja van Tabanan, levend verbrand. 
Dit volgen in den dood heette steeds vrijwillig te 
geschieden, doch als men nagaat welk een weinig 
benijdenswaardig lot eene weduwe van een man van 
kaste heeft, terwijl andcre factoren suggereerend op haar 
werkten, valt van dat ,,v 珂 wiliige" heel wat weg. Trok 
eene weduwe zich terug na zich eerst voor opoffering 
bereid ver- klaard te hebben, dan daalde zij af tot de 
categoric verachte wezens. Op tweeerlei wijzen kon de 
vrouw den dood ingaan namelijk door zich eerst te 
krissen 

of te laten krissen ,,mabel&", (zij kreeg dan den eere- titel 
bela) alvorens haar lichaam op den brandstapel werd 
gelegd, of levend in den vuurpoel te springen „m6satia ,5 
(dan kreeg zij den eeretite] satya). Van af het oogenblik, 
dat de vrouw verklaard had haren man in den dood te 
willen volgen, werd zij als heilige beschouwd en 
behandeld. 

Aan het einde der beschouwingen over het kaste- 
wezen kan nog vermeld worden, dat, niet-Hin- doe's, 
volgens Balische begrippen, in zooverre met Soedra's 
worden gelijk gesteld, dat zij ninimer kulinen beschouwd 
worden als tot de triwangsa te be- hooren. Dit neemt 
echter niet weg, dat Europeesche bestuui-sambtenaren en 
in het algemeen Europea- nen van eenig aanzien, met 
dezelfde onderscheiding als pei-sonen uit de hoogste 
standen toegesproken en behandeld worden. Echter mag 
aangenomen worden dat geene vrouw van kaste zich aan 
een niet-Hindoe, zij het ook Europeaan, zal geven. 

Soms worden in paswara5s en andere geschriften de 
menschenklasscn overdrachtelijk aangeduid met nista 
(soedra's), madya (w^sja's), Oetama (Ksatria's) en 
Oetamaning Oetama (Brahmanen) In het algemeen is 
nista alles wat onaanzienlijk is of weinig waarde heeft, 
madya het middelmatige en oetama het superieur, het 
gewichtigste. Deze onder- scheidingen worden o.a. 
toegepast op dieren, op de verrichtingen der menschen en 
op inisdrijven. Het bovenvermelde oetamaning-oetama, 
dat uitsluitend met betrekking tot Brahmanen gebezigd 
wordt, is te vertalen met „het puikje der puiken". 

Sprekende over de verschillende lagen in de Balische 
maatschappij, worde hier nog melding gemaakt van de 
categoric van Balische slaven (w.o. pandelingen). Het 
houden van slaven (Mpangan) was op Bali en Lombok 
onder de vorsten cn aanzien- lijken algemeen, terwijl tot 
in het begin der I9e ecuw tusschen Bali en Java eon 
openlijkc slaven hand el, ook met de Oost-Indische 
Compagnie, gedreven werd. Op Lombok betrok men de 
slaven hoofdza- kelijk van het ciland Soembawa, waaj\ 
voor dat doel geregeld menschenroof plaats had. 

Onder de Baliers zelve kon men tot slavernij ge- raken 
door geboorte, krijgsgevangenHchap cn het niet betalen 
van schuld of opgelegde boete, terwijl verder, bij het 
overlijden van een man zonder zoons na te laten, diens 
weduwe en dochtcrs ter beschik- king van den vorst of 
een aanzienlijken Poenggawa kwamen en vaak slavinnen 
werden. De vorsten hadden wel cen paar honderd slaven 
en slavinnen, die voor de poeri allerlei dieiisten moesten 
presteeren. Hoewel hun bij vergi-ijpen of ontvluchting 
Htrcnge straffen ojjgelegd werden, was het bestaan der 
slaven over het algemeen zeer dragelijk. 

Naarmate het Gouvemement die per in de binnen- 
landsche aangelegenheden der verschillende Balische 
rijkjes kon ingrijpen, heeft de afschaffing der slavernij 
plaats gegrepen, eerst in Boeleleng en Djcinbra- na, toen 
in I^ombok en eindelijk in Zuid-Bali. 

God s diens t. De godsdieiist der Baliers is het 
Hindoeisme, doch, zooals zich dat begrijpen laat, niet in 
den toestand, waarin het in het begin onzer jaartdling van 
Voor-Indie naar Polynesia werd overgebracht. Na zich 
eerst op Java met een andcren cultus vermengd te hebben, 
hcoft het op Bali velerlei van den polynesisch-
animistischen eere- dienst der oorspronkelijke 
eilandbewoners in zich opgenomen. Als Oppergod wordt 
Qiwa vereerd, terwijl Brahma en Vishnoe niet zoozeer als 
afzon- 
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derlijke goden maar mecr als goddelyke krachten van 
Qiwa beschouwd wordcn. Het Qiwaismc maakt deel uit 
van het Brahmanisme, dat allo Indischo 
godsdienststelscls, waarbij het gezag der Weda's (heilige 
boeken) erkend wordt, omvat. Hoewel nu het 
Boeddhisme dat gezag verwerpt, is toch tus- schen het 
Boeddhisme, meer bepaald het Mahaja- nisme, en het 
Qiwalsme, zoowel op Java als op Bali een innige 
verbroedering ontstaan. De verhouding tusschen beide 
godsdiensten, zooals zij op Bali tot uiting komen, wordt 
goed weergegeven door de dienaangaande door de 
Padanda's gemaakte verge- lijking：  Boeddha is de 
jongere broeder van Qiwa, beide vreedzaam naast 
elkandcr bestaandc. Nog nader wordt de verhouding 
aangeduid door de om- standigheid, dat om het 
ceremonieel bij groote feesten te leiden, tegenover vier 
Qiwapricsters 66n Boeddhapriestcr tegenwoordig is en 
dat, terwijl de vier naar alle hoofdwindstreken hunno 
gebeden uitzenden, de Boeddhapriestcr zich slechts naar 
het Zuiden richt. De groote massa beseft het verschil niet 
eens en zegt „ya Qiwa, ya Boeddha"； in haar oog zijn 
Qiwa en Boeddha een; waar Qiwa is, is Boeddha met cn 
in hem, de twee-66nheid. 

Het ^iwaisme heeft echter verreweg de overhand. 
Qiwa (de goedgunstige) is de Moha-Dewa (groote god, 
opperwezen), de Parama9wara (opperheer, uit wicn alles 
ontstaat, door wien al les onderhouden wordt cn die aan 
alles een einde maakt), de Bhatara Goeroe (de hoogste 
goddelijke lee rm eester), maar Qiwa is ook de 
alvemieler, de verdelger en wordt als zoodanig „kala ,5 
genoemd. Ook de gemalin van qiwa, heeft tegcnstrijdige 
karakters en is zoowel de welda- dige godheid „Parwatin 
als de godin des doods „Kali Docrga". Bij het 
intellectueele deel der hoo- gcre standen en vooral bij de 
priesters zijn nog ver- scheidene andcrc goden cn 
denionen uit het Hindoe- panth6on bekend, als 
Saraswati, gemalin van Brahma, godin van weteiiHchap 
on schoono kunsten; £ri of Laksmi, gemalin van 
Visluioe, godin van vruchtbaarheid cn voorspoed, 
bescherinhcilige van den landbouw； Gama, god van de 
ondorwereld; Cane^a, oudste zoon van Qiwa, god van de 
wijsheid, patroon van schrijvei's; Rahoe, de 
onheilaanbrcnger, die op een leeuw rijdt cn soms zon cn 
inuan tracht te verslinden (cclipsen); Indra, god des 
hemels; Va- rocna, god der Zee; Rama, incarnatic van 
Vishnoc; Rawana, de Dbmon (bcruchte raksasa). Bij 
zoovcel versclieidenheid van goddelijke machten en 
krachten heeft men blijkbaar bohoeftc gcvocld aan het 
bestaan van ccn, (lit alles weder overhcerachende, niacht 
en zoo erkent men cen alleroppcratc godde- lijkheid, de 
„Sangiang Widi". Verder wordon ver- eerd cen 
zonnegod „Soerian en tai van berg-, zee-, berg-, nicer- en 
boschgodcn, terwijl hetaantal booze geestcn legio is. 
Bchalve de algemeeno goden hcoft elke desa en 
nagenoeg clke familie nog hnre specialo godheden, 
zoodat alles bij elkandor con pantheis- mc in den 
uitgebroidsten zin van het woord verte- genwoordigt, Als 
ceno bijzonderheid)nag vcrmeld worden, dat do Balier 
op Lombokook aan ccn D6wa- slam offert. I)e voor 
dezen Mohainmcdaanschcn god bestemde offcranden 
mogen gecn varkcnsvleesch bevatten. 

Do godsdienst doordringt het gehcelo loven van den 
Balier; de goden, dochookdokwadegceston(boo- ta's), 
zijn alomtegenwoordig en hun invloed op do lotgevallen 
der meiischen doet zich steeds ge- voelen. Het levon der 
Baliers is dan ook e6n onaf- gobroken streven om de 
goden te vriend to houden en de kwade geosten to 
verzoenen of to vorjagen, on 

de vervulling van dat streven is des te moeielijker, 
omdat men zich angstvallig moet wachten voor het 
begaan van fouten bij de verrich ting van eenige ce- 
remonie en bij de samenstelling der offeranden. De 
zielsverhuizing maakt een integreerend deel van 
hun geloof uit. (Zie verder HINDOETSM 吵*厂厂 

Een van de grootste dougden van het EUmoeisme 
is de geest van verdraagzaamheid, die de belijdera 
daarvan tegenover niet-Hindoes bezielt. Zich zelf 
hardnekkig aan zijn cultus vastklemmende, be- 
moeit de Balier zich echter geenazins met het Mo- 
hammedanisme, het Chineesche geloof of met het 
Christendom en laat de aanhangersdier godsdiensten 
volkomen vrij in de nakoming hunner godsdienst- 
plichten. Islam noch Christendom hebben onder de 
Ballers voortgang kunnen maken. De betrekkelijk 
weinige Baliers, die tot het Mohammedanisme zijn 
overgegaan, hobben zulks gedaan niet uit geloofs- 
overtuiging, doch ter wille van het Islamsche meisje, 
waarvoor zij liefde hadden opgevat, of ook wel om 
zich, na zich emstig tegen de adat vergrepen te 
hebben, aan de rechtsmacht der Balische rechters te 
onttrekken. Onder „Bali-slam5 7 rekent men op 
Bali ook de kinderen of afstammelingen van kinde- 
ren, door Boegincezen bij Balische vrouwen ver- 
wekt. 

Het Christendom tclt thans geen Balier onder 
zijn aanhangers. Nadat drie zendeHngen vergeefs op 
Bali gewerkt hadden, were! hun arbeid aldaar ge- 
staakt. De eenige Balier, die zich tot de nieuwe leer 
had doen overhalen, heeft, door wroeging of waan- 
zin gedreven, den zendeling Vroom vermoord、 
(1881). y 

Tot het verrichten van den zoo samengesteMen ~ ' 
eeredionst beschikken de Baliei's over talrijke tem- ' 
pels (pocra,s) en offcrplaatsen. Elke desa heeft drie 
of vier algemeene tempels, namelyk: 1. de poera d6- 八 
sa, de hoofdtempel gewijd aan verschillondo alge-/ ■ 
meene en plaatselijke goden (onder de voreerde al-\ 
gemcenc goden ontbreken die van den Goenoeng-'■了 -上’ 
Agoeng en van den nog steeds werkenden vulkaan 
Batoer nimmer); 2. de peer 五 dalem, de doodentem- 
pel, op of nabij de begraaf- en lijkverbrandings- f 
plaats (sema, s6tra), aan de godin Doerga gewijd; x • . /Q ./ 
3. do pocrii segara aan het strand en gewijd aan den 
zeegod ； 4. de poera boekit, op de helling of den top ' 二〜、、 
van een berg cn aan den berggod gewijd. Voorta "一、… . 
komcn algcincon voor de poera soebak, gewijd aan y 
de godin (Qri) der geirrigeerde veldcn en in den regel • 
gebouwd op eon domineorend punt in de betrekke- /c ' 
lijko soebak, zijiide hot gansche complex van sawah,s c ° ① 
dat door dezelfde watcrleiding geirrigeerd wordt. 匕 1 - 
Dezc tempels zijn naar 6en grondtypo gebouwd 二. 
en bestaan uit drie vakken. Het eerstc, gewoonlijk .，/ 
goheel ledig, is het voorhof, in het tweede staan cen 
groote vergadcrloods (balei) en eenige klemc lood-, 
sen of tenten o.a. bestemd voor het beroiden van eten 
voor do vorgadorden on bij gelegenhoid van go- 
ineenschappelijke aanconigogoclsdicnstigchandcling % 
verbonden maaltijdcn, terwijl het derdo het goden- A 
verblijf is met verachillonde godenhuisjes, offer- ° 
nissen en offortafels zoomede kleine gebouwtjes voor 
do uitstalliiig der offers. Onder de godenhuisjes 
vormen de indroe's een byzondero groep. Deze pago- 
devormige gobouwtjcs hebben van 3 tot 11 vordie- 
pingen of botcr gezegd, hebben daken met 3 tot 11, 
doch steeds eon oneven aantal, geledingen (toem- 
pangs) en stellcn bergen voor. De drie voornaam- 
sto meroe's zijn bestemd voor Qiwa (met 11 toom- 
pangs), Brahma (met 9 toempangs) staando ten 
zuiden, en Vishnoe (mot 9 toempangs) staande ten 

•刀 



120 
BALER—"……. , —5 ， 

Noorden van die van Ciwa. Het eigenlijke verblijf 
der goden is op den top van den berg en dus 
ook in de nok van het bovenste dakje van de 
meroc. Waar de daksparren van de bovenste toem- 
pang bijeenkomen, bevindt zich. een vertikalc balk 
(pgtaka) van het goddelijke sandelhout, waarin 
een cylindervormig gat is gemaakt. In dien ko- 
ker is een doosje met 9 pripih's (van symbolisclie 
teekenen. voorziene metalen plaatjes) of 9 edelge- 
steenten. Beneden in de meroe heeft men de houten 
tempelkamer, waarin de godheid allerlei van hare ga- 
ding kan vinden als weefsels, kussentjes, bloemen 
van bladgoud ； voorts iii miniatuur en van goud ver- 
vaardigd nagebootste cetwaren als gebraden kip of 
speenvarken en ook huisraad en landbouwgereed- 
schappen. Al deze voorwerpjes (oepatjara) moeten 
dienen om den goden het verblijf in de meroe aange- 
naam te maken. De godheid incarneert zich, hetzij 
in een in de meroe aanwezig zijnde gouden beeldje 
(art ja) hetzij in de pripihs. Moet do godheid in fees- 
telijken optocht rondgedragen worden, bijv. tot het 
bezoeken van ge 两 de plaatsen, dan incarneert zij 
zich in. een van sandeBout en Chineesche duiten 
(kepeng^) vervaardigd beeldje. 

Men treedt het lc vak van een tempel binnen door 
een zoogenaamde gespleten poort (tjandi bSntar), 
den indruk makende van een glad middendoor ge- 
sneden massief steenen monument, waarvan de twee 
geheel symetrische helften eenige meters van elkan- 
der geschoven zijn. Tusschen het lc en het 2C vak 
bevindt zich een massieve poort (padoeraksa) met 
vrij smalle opening in het midden, terwijl een kleine 
gespleten poort wed er tot het 3C vak toegang geeft- 
De twee eerstbedoelde poorten zijn in den regel mo- 
numentale, kunstig versierde bouwwerken. 

Behalve de bovengenoemde tempels zijn er nog 
van vereenigingen of clubs, zijn er bij bronnen, bad- 
plaatsen, lusthoven, op de oorspronkelijke woon- 
plaatsen der voorouders en is aan elke wonin g een 
huistempel (sanggah) verbonden. Zijn de s&nggah's 
van aanzienlijken ook van kunstig bewerkte poorten 
vooraien, bij den kleinen man bestaat de sanggah 
slechts nit een klein afzonderlijk vierkant van het 
erf met een zeker aantal godenhuisjes en offer- 
nissen. 

Onder die duizenden tempels zijn zes heilige (Sad 
ELahjangan), waarvan een weder de heiligste is, na- 
melijk die, gelegen op de helling van den Goenoeng- 
Agoeng, nabij de desa Besakih (landschap Karang- 
Asem) en aan Ciwa den Mahadewa gewijd. Deze 
tempel zou door den eereten Dewa-Agoeng van Bali 
gesticht zijn; de Balische vorsten kwamen er eens 
in het jaar ter bedevaart en hodden er elk een afzon- 
derlijke bid- en offerplaats. Om 切 ent de andere vijf 
heilige tempels bestaat bij de Baliers vei-schil van 
meening, daar elk landschap aanspraak op het bezit 
van een of meerdere dier Kahjangans maakt. Ge- 
noemd worden de poera Batoer (Bangli), p. LOm- 
poejang (Karang-AsCm), p. Watoe-Kao (Tabanan), 
p. Jeh-Dj6roek (Gianjar), p. Djocgoel-Watoe (Ba- 
doeng), p. Goea-Lalawah (Kloengkoeng), p. Sake- 
nan (Badoeng) en p. Pddjeng (Gianjar). 

Aan elken tempel van eenige beteekenis is een 
,,mangkoe" of ,,pamangkoe" verbonden. Hij is niet 
alleen tempelwachter, doch t evens voorganger bij 
het. aanbieden der “bantfin" (offeranden) en bij 
eenige andere godsdienstige handelingen, wanneer 
geen padanda tegenwoordig is. Hij is een man uit het 
volk en wordt niet tot het ambt geroepen, dan nadat 
hy zich door een godedienstig, voorbeeldig leven en 
bestudeering der voor mangkoe's bestemde geschrif- 
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ten voor zijn taak voorbereid heeft. In de ddsa is hij in 
hoog aanzien. 

Behalve die van den mangkoe, heeft de Balier, tot het 
in contact komen met zijne goden in den tempcl, nog de 
diensten van een onzichtbaar wezen, do „tak- soe" of 
,,djro-ta.ksoe" noodig. Deze geest houdt in een klein 
godenhuisje, in clken tempel aanwezig, verblijf en van 
hem moeten de menschen vememcn wat de goden 
verlangen of op de tot hen gerichte verzoeken te 
antwoorden hobben. Baar een taksoe niet kan spreken 
wordt hij uitgenoodigd, overge- haald, zich in een der 
aanwezigen te incameeren. Is zulks geschied, dan verliest 
de betrokken pereoon zijn bewustzijn en deelt in dien 
toestand den om- standers mede wat zij willen weten. 
Ook komt het voor, dat de goden zelf in menschen, die 
daarvoor eene voorbeschikking hebben, varen, waardoor 
het soms mogelijk is direct tot de godheid vragen te rich- 
ten en van haar antwoord te ontvangeu. 

Onder de groote algemeene godsdienstige plech- 
tigheden dienen genoemd te worden: „menjgpin eens in 
het jaar by nieuwe maan, met het doel de kwade geesten 
te verjagen (op Lombok bestaat het m6n]6pi niet); 
„pijgoersin, ,,galoengan" en „koenin- g&n" alle drie in 
verband met de vereering van en het houden van voeling 
met de zielen der afgestor- venen, waarbij offers gebracht 
worden zoowel bij de graven (dus voor de zielen. bij de 
nog niet verbrande lijken) als in de poera dalem (voor de 
reeds door verbranding vrij gekomen zielen); „oesaban, 
ter cere van Qri, de godin van Landbouw; j^ara-sewati", 
in- zegening der lontars (geschriften); „toemp6kland6p 
inzegening der wapens; de verjaardagen (odallan) der 
voornaamste goden. 

Afgescheiden van de wenschelijkheid, om de 
huisgoden dagelijks met bloemen en lekkemijcn tevreden 
te stellen en te houden, rust op het Bali- sche gezin de 
verplichting om bij tai van voorvaHen in do familie te 
offeren als bij de geboortc van ccn kind; het afvallen van 
den navclstreng van den jonggeborene； als het kind 12 
dagen, 42 dagen, 3 Balische maandeo en 46n Balisch jaar 
oud is; bij de naamgeving; het doorboren der oorlcllen; 
eciHte meiistruatie; tandenvijlcn; huwelijk; 
zwangorschup; overlijdeii; begrafenis; verbranding; 
verjaardagen in de familie enz., Verder bij ziekten, 
veldarbeid. 

Taal en lileraluur, Zie art. BALIN EESCH. Zoo- 
als ook in dat artikel is aangeteekend, is het Bali- 
neesche Ictterschrift slcchts het gewijzigdc Javaan- 
Bchc. Het schrijven bestaat uit het griffon van de let- 
ters in een daarvoor geprepareerd b】ad van den 
lontarpahn met de punt van een mesje (pangoetik, 
pangroepak). De letters worden door wrijving met 
fijngestooten gebrande kemirinoten verduidelijkt. 
Zijn meerdere bladeren voor eon zeker geschrift noo- 
dig, d&n worden zij middels een door de bladeren gc- 
stoken koord bij elkander gehouden. Uitgebreide ge- 
schriften, die men boeken zoude kunnen noemen, 
zijn voorzien van smalle plankjes, waartusschen do 
bund el lontarbladeren gevat wordt en ook wel bo- 
vendien in een doosje geborgen. Met het woord 
„lontarn wordt in het algemeen “geschrift" bedoeld. 
Goed geprepareerde lontarbladeren houden het 
eeuwen uit. 

In sommige landschappen, o.a. Lombok, was aan 
de Soedra*8 in het algemeen het bezit van boeken 
of geschi-iften — uitgezonderd die welke slechts fa- 
bels en vertelseltjes bevatten, zoo mede eenige ge- 
neeskundige werkjes — verboden. De wdda's, de 
heiUgeoorkonden, welke beschouwd worden als do 
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ziel van allo andere geschriften, inogen zich slechts 
bevinden in het bezit van en slechts gelezen worsen door 
hen, die de priesterwijding (madiksa) hebben ontvangen. 
Intusschen is hot lezen en schrij- ven niet alleen in alle 
lagen dcr Balische maatschap- pij doorgedrongen, maar 
wordt een en ander door een groot percentage der 
bevolking, ook door vrou- wen, verstaen. 

Woonplaats. De Balische desa is gewoonlijk, voor- 
zoover het daarvoor gebezigde terrein het toelaat, 
regelmatig aangelegd. Een breed© weg loopt er in de 
lengteas doorheen en grootere dessa's hebben meer- dere 
evenwijdige of (en) elkander rechthoekig snij- dende 
wegen. De plattegrond van groote op vlak terrein 
gebouwde des&'s vertoont dan ook een complex van 
vierkanten. Links en rechts van die wegen bevinden zich 
de door klei- of steenen muren omvat- te erven met de 
woningen. Die muren zijn meer dan manslengte hoog en 
aan straat zooveel mogelijk in e6n lijn doorgetrokken, 
zoodat zij als het ware 届 n geheel vormen. Voorzoover 
zij van klei zijn gemaakt, zijn zij tegen de tropische 
regcns door afdekking met alang-alang, padistroo, blik 
of pannen beschut. Bij de gegoeden bestaan die 
erfafscheidingen uit ge- metselde muren. De toegangen 
tot de erven zijn smalle poorten of al than s poorten met 
een smallc deur er in, varieerende tusschen heel 
eenvoudige houten en sierlijke steenen poorten. De erven 
zijn zooals ook de Inlandsche erven ciders van vrucht- 
en andere voor den mensch of het vee nuttige boomen 
voorzien. Krijgen de wegon daardoor reeds het aanzien 
van lanen, werkelijko speciaal aangelegde lanen treft 
men aan in de grootere dcsa's, waar de hoofdwegen door 
hoog opgeschoten geboomte mcestal een ficussoort 
(“bocnoet"), omzoomd zijn. Eon andero in N. I. meer 
bekende ficussoort, de majestucusc waringin is op Bali, 
evenals op Java, ecu min of mcer heilige boom. 
Gewoonlijk bevinden zich ecn of m cord ere cxemplarcn 
daarvan bij do tcmpels, op de begraafplaats en op het 
marktplein. In de onmiddellijke omgeving van het 
marktplein zocke men do woningen dcr nicest 
aanzienlijken van de plaats, zoo op de hoofdplaatscn van 
landschappen do poerfs (palcizcn) der vorsten zoomede 
de groote vorstelijke hanenklopbaan (wantilan). Do 
dorps- tempe], poeraddsa, maakt ook deci uit van do be- 
bouwdc kom dcr gemeente, terwijl do S6ma (begraaf- en 
verbrandingsplaats) mot bybehoorende poora- dalGm 
(doodcntempcl) in den rcgcl even buiten do d 如 a 
ligt.Hicrhecn leidt ook de hoofdweg,die daarom zoo 
breedgemaaktis,omdatdoorlangsdegroote,ceno 
lijkyerbranding voorafgaando processic, plaats heoft. 

De zindelijkheid van dcsa‘8 en orven liet zeer veel to 
wcnschen over, daar aan ondorhoud en reiniging 
nagenoog nicts gedaan word. Do wegen die, zoowel door 
uitspoeling door do zwaro regens als door toe- doen dcr 
rondloopende tammo varkens, gewoonlijk vol gaten 
waren, werden slechts onder handen geno- mcn als de 
vorst of een vorstelijko lijkstoet er langs moest. Hicnn is, 
zooals te begrijpon valt, sedert de uitbraiding van onze 
bestuursbemoeienis op Bali groote verbetering gekomen. 

Het typischc Balische woonerf is cen langworpig in 
drie stukken verdeeld vierkant. Hot voorste deel bevat de 
rijstschuren, c. q. don veestal en voorts lo- 
geergelegenheid voor gasten; hot tweedo de slaap- 
vertrekken en keuken der familie on het derde den 
huistempel. Do woonvertrekken zijn van klei opge- 
trokken en met net of atap gedekt. In de steenachti- ge, 
kleiarme streken van Karan g-Ascm en Bangli 

bezigt men n atuurrolsteenen voor de muren en bam- boelatten 
voor de dakbedekking. Openingen in den wand, behalve de 
smalle deur zijn ersoms niet eens, en veelal slechts schaars 
aangebracht. De openingen tusschen dak en muren moeten 
verder voor de ven- tilatie zorgen. Varkens, honden en kippen 
loopen vrij over het erf; een lage versperring in de poort- 
opening, waarover de menschen met eenige moeite kunnen 
stappen, belet aan kippen en. varkens het verlaten van het erf. 
De honden kunnen er echter gemakkelijk over en dat moet ook, 
want zoodra zij meenen, dat er onraad in de buurt is, bijv. in den 
vorm van een vreemdeling, die het huis nadert of voorbij gaat, 
posteeren zij zich voor de poort en houden zoolang een 
vervaarlyk geblaf aan tot het gevaar verdwenen is. Voor die 
trouw en waak- zaamheid wordt de hond niet naar verdienste be- 
loond; bij moet namelijk vrij wel voor zijn eigen eten zorgen. 

Gegoede Baliers verdeelen hunne erven, die dan ook een 
grootere oppervlakte beslaan, in meerdere vakken, waarvan elk 
zijn afzonderlijke bestemming heeft. Deze splitsing in 
onderdeelen bereikt haar hoogtepunt bij de vorstelijke poeri's. 
De poeri van Den Pasar (Badoeng) had drie en twintig 
ommuurde vakken, met bestemmingen als vestibule, woonver- 
blijf van den vorst, woonverblijf der voomaamste vrouwen, dat 
der bijvrouwen, dat der zoons, der dochters, der slaven; 
logeergelegenheid, huistempel, keukens, badgolegenheid enz. 
Do^voornaamste vak- ken hadden door monumentale poorten 
met elkander verbinding. 

Zeden en gebruiken. In de eerste plaats dient ge- ' ,z 

wezen te worden op den hechten band, die de inwo- 
ners van eene desa aan elltander bindt. Had de 
onderlinge aansluiting oorspronkelijk ten doel zich ,二，「 
tegenover gemeenschappelijke vijanden sterk te ma- 
ken, thans strekt zij tot behartiging^van de desa-- 
belangen in het algemeen. Die aansluiting heeft 
zich van ouds in eene gereglemcnteerde vereeniging 
(sakaha ddsa) belichaamd en deze is nu nog de kem 
van het gemeonschapsleven in de desa. De rechten en verplichtingen 

van het desabestuur en van de [应' leden der vereeniging, zoomede 

hunne onderlinge / vorstandhouding, zijn in bes.chreven reglementen 
/' _ 
(a^vig-awig of kerta sima) vastgelegd, waaraan zoo- veel mogelijk 
stipt de hand gchouden wordt. Ala voomaamsto plicht is den leden 
eerbewijs aan de go- J 
den voorgcschroven. 〜' 

Er zijn tweo typen van desavoreenigingen. In de oudste dorpon, waar 
do tradities zijn gehandhaafd, is het aantai leden boperkt en kunnen 
slechts de lioofden van families, die do oorspronkelijke stich- ters der 
desa tot stamvader hebben (Rama-Ddsa), tot het lidmaatschap geroepon 
wordon. De regeling der dcsa-aangolegcnhedon geschiedt aldaar onder 
de leiding van een raad van oudsten. Aan het lidmaatschap zijn 
bopaalde voordceleu, gewoonlijk het genot van bouwgronden. 
verbondcn. Het tweedo type be- treft desa's, in den regel de jongore, 
waarin zich vele vreemdelingen gevestigd hebben en de band niet meer 
zoo innig is. Alle hoofden van gezinnen zijn daar lid dcr vereeniging 
cn, in stedo van een raad van oudsten, heoft men or den klian d6sa aan 
het 

hoofd. Aan het lidmaatschap zijn weinig voordeelen 
vorbonden; er hecrscht bijna uitsluitend individueel 
grondbezit. In beide categorien van dorpen worden 
alle min of meer belangrijke zaken op de niaande- 
lijksche vergadcringen in den dorpstempel door do 
desavereeniging in haar geheel behandeld. In do 
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oude desa's onderkent men drie maatschappelijke ]agen. 
De hoogste plaats nemen in de Rama-d6sa, 
bovengenoemde familiehoofden, die door alien ver- eerd 
en gehoorzaamd. worden; dan komen hunne bloed- en 
aanverwanten en in de derde plaats de an- dere 
dorpsbewoners. Een ander kenmerk dier dorpen is het 
bezit van een bale-agoeng, de groote vergader- loods in 
den dorpstempel, waar ook de gemeenschap- pelijke 
maaltijden, die bij groote godsdienstige fees- ten 
behooren, gehouden worden en waar ook de gasten van 
het dorp een onderkomen vinden. 

Afgescheiden van de desavereenigingen zijn de 
soebakvereenigingen (sakaha soebak), welke aange- 
legenheden betreffende landbouw en irrigatie, of daaruit 
voortvloeiende, regelen. Een soebak is het land 
bouwgebied, dat door eenzelfde waterleiding of tak der 
hoofdleiding, besproeid wordt. Ook deze ver- eenigingen 
worden beheerscht door beschreven re- glementen, die 
voorschriften bevatten ointrent bezit en vervreemding 
van velden, irrigatiebeurten, be- planten der gronden, 
inning van landrente, hoeden van vee, berechting van 
geschillen tusschen sawah- eigenaren enz. Evenals bij de 
desavereenigingen be- staan hierbij de straffen wegens 
overtreding van het reglement uit boeten en verlies van 
het lidmaat- schap en c. q. van gronden. Aan het hoofd 
der soebak staat de pfikasih of klian-soebak, die met de 
daartoe gekozen leden, als schrijvers en boodschap- pers, 
het bestuur over de vereeniging vormt. 

De gelijkheid in rcchten en verplichtingen wordt in 
beide categorien van vereenigingen zelfs zoover 
uitgestrekt, dat van bevoorrechting van de een of andere 
kaste, dan wel een of andere -kwaliteit, geen sprake is; als 
leden der desa of soebak vereeniging staat een Brahmaan 
aan een Soedra, een districts- hoofd (poenggawa) aan den 
geringsten desabewoner gelijk. Over de working van 
deze op gezond demo- cratische basis gebouwde 
volksinstellingen, waariii de zin tot cooperatie en de 
geschiktheid tot inedebe- stuur van het Balische volk 
uitdrukkiiig vinden, kan slechts gunstig getuigd worden 
en zij vormen, ook in het kader van het rechtstreeksch 
Gouvernements- beheer, zeer gewaardeerde 
bestuursorganen. 

De zin tot cooperatie blijkt verder uit het bestaan van 
andere vereenigingen als die tot het snel en goedkoop 
oogsten, tot bestrijding van de eekhoorn- . plaag en tot het 
visschen. 

v ■ De familiebanden onder de Baliers zijn over het S f '，
algemeen zeer sterk. De vrouw des huizes is in het “" gezin het werkende en 
voorzienige element. Zij be- ： reidt het eten, past op de kinderen, voedert 
de huis- dieren (varkens en kippen, terwijl de honden ook meehappen), maakt 
en verstelt de kleercn, drijft kleinhandel, zorgt voor de contanten in huis en 
voor het dagelijks offcren aan de huisgoden enz. Gewoon- lijk is zc In-achtig 
van lichaam en draagt, zoo noodig, zware vrachten op het hoofd, als groote 
bossen padi na het oogsten. De man zorgt t' huis slechts voor z 日 n vee en 
vechthanen, die —dit moet erkend worden — er dan ook voorbeeldig uitzien. 
Voorts behoort het zware deel van den veldarbeid als ploegen, hakken, 
eggen, het maken van waterleidingcn en dammen, zoomede het verrich ten 
van heerendiensten, tot zijn gebied. In de Balische maatschappij neemt, wat 
aanzien en rechten aangaat, de man een zeer over- heerschende en de vrouw 
een zeer ondergeschikte plaats in. Als een der goede gevolgen van de uitbrei- 
ding onzer bemoeimgen in Balische zaken mag zeker wel genoemd worden 
de verzachting van het lot der vrouw. Zoo is o. m. cen eind gemaakl aan het 
ge- bruik, dat bij het overlijden van den man, zonder 

zoons of aangenomen zoons na te laten, de weduwe en 
eventueel ook hare dochters, ter beschilcking kwamen 
van den vorst of van aanzienlijke poenga- wa's, die ze als 
bijzitten of sla\dnnen konden houden of ze als slavinnen 
aan anderen overdoen. 

Het wordt der vrouw als een verdienste aangere- kend 
als zij vele zonen baart, waartegenoyer staat, dat eene 
vrouw, die geeno kinderen of slechts dochters krijgt, 
bespot wordt. Ook hiernamaals wacht de kinderlooze 
vrouwen een hard bestaan, waaruit de minachting der 
goden voor haar zoude spi-eken. Baart eene vrouw der 
Wesja- of Socdra- kaste een tweeling van verschillende 
kunne, dan wordt zulks als een ramp voor de desa 
beschouwd en moeten er allerlei formaliteiten verricht en 
off era ge- bracht worden, om de desa van dien smet te 
zuive- ren. De kraamvrouw moet o.a. gedurende eenige 
we- ken in een schamel noodhutje buiten het dorp wonen. 

Ook onder normalo omstandigheden wordt het der 
kraamvrouw niet gemakkelijk gemaakt. Zoo moet zij 
direct na de bevalling van de baI6-bal6, waarop zij 
gelegen heeft, verhuizen naar den aarden vloer, waar zij 
steeds in een min of meet zittende houding moet blijven, 
opdat niets van de nageboorte in het lichaam achterblijve. 
Eerst na het afvallen van de navelstreng van den 
pasgeborene en indien de bloe- ding ook intusschen 
opgehouden heeft, is het haar geoorloofd weder op het 
bed te liggen. Zooals bo ven reeds is bekend gesteld, moet 
gedurende het eerste jaar van het kind bij verschillende 
gelegenheden ge- ofierd worden. Het doel daarvan is, om 
de ziel van het kind zoowel van vroegere en nieuwe 
zonden to zuiveren als tegen kwade invloeden te 
beschermen en verder om de goden gunstig voor het kind 
te stem men. Intusschen worden ook en wel dagelijks, 
offers gelegd op de plaats waar de nageboorte begra- ven 
is, omdat gedurende zes maanden nog het be- staan van 
een band tusschen nageboorte en pasgebo- rene 
verondersteld wordlr. 

Van het huwelijk bestaan vier vornien, namclijk: 
a. do vader of voogd van den jongen man 

richt het aanzoek tot de naasto inannclijke bleed 
verwanten van het meisje (mCpadik); 

b. schaking met wederzijdsch goed vinden (nic- 
rangkat); 

c. gewelddadige schaking (malagandang of ngG- 
djoek), waarin het meisje borust; 

d. de vader of voogd van het meisje doet het aanzoek 
bij de ouders van den jongeling (sfintanS,). 

De nicest voegzame wijze is die sub a omschreven, 
waarmede gepaard gaat eene verJoving van 3 tot 6 
maanden, doch deze wijze heeft gaandeweg algemeen 
plaats gemaakt voor het merangkat. Dadelijk nadat do 
schaking volbracht is, namelijk het meisje ten huize van 
een vriend is ondergebracht, wordt daarvan aan het 
betrokken hoofd kennis gegeven. Blijft het meisje haren 
minnaar getrouw, dan beginnen do onderhandelingen met 
de verwanten van de vrouw over het bed rag van den 
koopprijs (patoekoe). Volgens de adat mochtcn de 
bloedverwanten van het geschaakte meisje, haar 
achterhalende v66r de schuilplaats bij den vriend was 
bereikt, den schaker straifeloos dooden. 

Ook na eene schaking zonder voorafgaando toe-
stemming van het meisje, volgt veelal eene ininnelij- ke 
schikking; blijft het meisje zich echter verzetten, dan zou 
de schaker, als schuldig aan menschenroof, volgens de 
adat, des doods schuldig zijn. 

Is na ininnelijke schikking de jonge man niet in Btaat 
den koopprijs te voldoen, dan kan bij bij de ouders van 
het meisje gaan werken tot het verschul- 
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digdc is inverdiend. In het geval, ondcr d bedoeld, komt 
de man bij zijne schdonouders inwonen. 

Polygamie is toegelaten en de gegoede Baliers hebben 
dan ook in den regel meer dan 66ne vrouw. 

Het verbod van huwelijk vanwege bloed- of aan- 
verwantschap gaat bij den Balier veel verder dan bij ons, 
omdat bij hem alle verwanten van dezelfde ge- neratie 
onder eenzelfde categoric van kinderen, ne- ven, ooms, 
enz. gebracht worden. Zoo beschouwt hij den vollen 
neef van zijn vader als zijn oom, den grootvader van zijn 
neef als zijn grootyader, het kind van zijn broeder als zijn 
kind. Een Balier mag bijv. niet huwen met de 
schoonmocder van zijn kind, ook niet met de weduwe 
van zijn achteraeof. Verder ook niet (hier is sprake van 
gecstelijke ver- wantschap) met de vrouwelijke 
verwanten van zijn huispriester of zijn pries ter-ond 
erwij zer (goeroe), als- ook niet met de zustci,s zijner 
medeleerlingcn bij den- zelfden padanda. Overtreding 
van dat verbod wordt bloedschande (agamija gamana) 
geno'emd en, omdat zuIks onheil over het land brengt 
(trangtrang ning boewana = het verstoken blijven van het 
land van regen), destijds met den dood gestraft. De vol 
trekking van die straf mocht niet eens aan land plaats 
hebben, omdat lichaam en bloed des bloedschcnders de 
aarde zouden verontreinigen en zoo werden de 
schuIdigen in zee verdronken. 

Overspel (makakaroeh) behoort wel is waar tot de 
zware adat-inisdrijven, doch is niet altijd onheil aan- 
brengend voor het land. Dit is weer reel het geval, in- 
dien vrouwen uit de twee hoogste kasten (Brahma cn 
K^atria) zich aan cen Soedra man overgeven. 

Verkrachting van niet huwbare meisjes wordt inede 
strong gestraft. 

Onechte kinderen staan bij hunne geboorte buiten de 
vier Balische nienschenklasscn. Hebben zij ie- inand van 
de Triwangsa tot vader, clan kunnen zij later tot de 
Socdra's of Pcrbali's gerekend worden. 

Het lijk van cen Balier moot te eeniger tijd ver- brand 
worden, daar zone!er die verbranding de ziel niet ten 
hemel kan varen. Zijn er geen middelen ge- noeg om do 
kostbare verbrandingsplcchtigheid spoe- dig te doen 
plaats hebben, dan wordt het lijk cerst beg raven, om 
later, hetzij afzonderlijk, hetzij by voorkomende 
lijkvcrbranding in de fumilic, inede verbrand to worden. 
Dit wachtcn op ecno gclegcu- heid kan jaren en jaren 
duren cn mocht intusschen het lijk vergaan zijn, dan 
wordt de ovcrlcdenc een- voudig in effigic verbrand, 
waarbij ccn uit lontar- blad gesneden of op een plank jc 
getcckcnd poppet jo (adegan), voorstcllendc man of 
vrouw, als plaats- vervanger dicnst doet, een middol dat 
ook ten bate van buiten het ciland gestorven Baliers 
aangewend wordt. Kan de verbranding spoedig plaats 
hebben, dan wordt het lijk aun huis bewaard, in een 
speciaal daarvoor vervaardigde doodentent (bal6-
bandocng), hotgecn nitcrnard bij gegoedon steeds 
gobcurt. Poor allei lei middelen worden de lijkcn dan 
zooveel mo- gelijk tegen spoedige ontbinding 
bcschcnnd, in doc- ken gcwikkeld, gekisl en met 
kostbare wcefseh over- dekt. Spijs, drank, sirih en 
schoon waschwater worden dagelijks voor do naar 
vrijmaking hunkcrendo ziel neergelegd. In don bodem 
dor kist zijn ccnigo ga- ten geboord, om het lijkenvocht, 
dat in bakjes opgo- vangen en daarna begraven wordt, 
door to latcn. Zoolang het lijk boven aarde is, brandt 
voor het huis een met dock of chineesoh papier 
omfloerste lantaam (damar-koeroeng) on worden er 
horhaal- delijk doodenmalen gegeven cn anderc 
goclsdionstige formaliteiten verrioht, waarbij do 
padanda voorgaat. 

Bij de aanzienlijken en in de eerste plaats bij de vor- sten, 
blijft ecn lijk so ms eenige maanden in het sterf- huis en 
wel, omdat het gereed maken van al hetgeen voor de 
plechtige overbrenging van den doode naar de verbrand 
in gsplaats veel tijd kost en verder omdat gewacht wordt 
op cen extra gunstig tijdstip, door den padanda 
uitgevorscht, om do ziel haar vrijheid te geven. Is de dag 
eindelijk daar, dan wordt het lyk, na in een kist 
(petoelangan), gelegd te zijn waar- aan een dierenvorm, 
verschillende naar den stand van den doode, meest dien 
van cen leeuw of koe, gegeven is, boven op een hoog 
pyramidaal toestel, wa- dah, geplaatst en met veel 
opgowekte drukte en formaliteiten in optocht naar de 
s8ma gebracht. Zijn er meerdere wad ah's (de anderc 
gewoonlijk van kleiner afmetingen), dan wijst zulks op 
de mede verbranding van. vooroverlcden cn voorloopig 
begraven fa- milieleden. Voor de Triwangsa heet het 
toestel bade en is dan in verdiepingen (toempangs) 
verdeeld, wier aantal, dat altijd oneven moet zijn, grooter 
is naar- mate de overledenc tot een hoogere kaste 
behoorde. De Dewa's Agoeng van Kloengkoeng hadden 
recht op het maximum van elf toempangs. De lijkbaar 
van een padanda is niet overdekt cn heet padmasana. 

Deze wada's en bade's zijn, soms rousachtige tot 
twintig Meter hooge, kunstig bewerkte gevaarten, vcelal 
als hoofdfiguur voorstellcnde een garoeda (het 
mythische rijdier van Vishnoe), die met uitgespreide 
vleugels de lijkbaar draagt, terwij 1 er nog verschil- 
lendc afbeeldsels van dieren, gedrochten en raksasa's 
zijn aangebracht. De tocstellen hebben een geraamte van 
bamboe cn rotan en worden verder bewerkt met papier 
en kapas van verschillende kleuren, waarbij geel, rood 
en blauw, in eenigo nuances, het meest 
vertegenwoordigd zijn; verder met stukjes zijde, veel 
klatorgoud en in vorgulde lijsten gezette spie- geltjcs. De 
kosten bedragen wel eens duizenden. 

Op de Sfima aangekomen, wordt het lijk met de 
potoelangcn, langs ecn daarvoor vervaardigd schuin 
afloopende brug, uit do wad ah naar den brands tapel 
gedragen en, uad&t de padanda het, onder het uit- 
spreken van gebeden, nogmaals met gewijd water be- 
sprenkeld hceft, verbrand. Tegelijkortyd worden van 
boven uit de wadah's jonge kippetjes losgelaten, die, al 
fladderende naar den grond, de ziel het vliegen mocten 
leeren. De met zooveel zorg en kosten gecon- strucerdo 
wadah's worden, na door de menigte en vooniamelijk do 
jougd, gcplunderd te zijn, mede in de asch gelegd. Na 
afloop der verbranding worden de niet door hot vuur 
vortcerdo deelen van het lijk, zoo- als eenige beendoren, 
fijngestampt en tegclijk met de asch in zeo of, indien do 
zeo ver af is, in cen rivier ge- worpen. De bcdocling 
hiervan is, do totale vernieti- ging van hot doodo 
lichaam, opdat de ziel, die zich wedcr op aarde moot 
incarncercn, nicts van haar vorige omhulscl kunne 
terugvinden. 

Niet allo lijkcn inogon vorbrand worden. Die van tor 
dood voroordecklcn, pokkenlijdcrs, zwangero vrouwen, 
mogen niot — cn dio van lepralijders eerst na cen groot 
aantal jaren (10 tot 25 jaar, naar ge- lang van den stand) 
verbrand worden. 

Door do vorbranding wordt do ziel golouterd en 
vrijgeniaakt en gaat dan hot eerst naar de „Ajatana- 
Estana", waarovor cen schrijvor „begawan-penjari- knn" 
gcsteld, is, dio een ondoraook naar den levcns- wandel 
van don ovcrlcdeno instelt. Het helpt iemand niet zijne 
zonden to verawygen, daar by pogingeu daartoc, de 
lichaamsdeelen, waarmedc gezondigd is, zclf het woord 
nemen on alles opbicchten. Zij, die naar de hcl verwezen 
zyn, worden overgeleverd aan „8ang Kingkara Balan, 
handlanger van ,,Sang- 
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Jamadipati", opperste gebieder van de hel. De an- dere 
zielen gaan volgeiis het volksgeloof, althans van een deel der 
Baliers, hunne opwachting maken bij Qiwa-Maha Dewa in den 
tempel van BSsakib, om V ' daama een of meer 
hemelafdcelingen te doorloopen en zich ter bestemder tijd te 
remcameeren. 

De volksvermaken en spelen besprekende, mag men 
welin de eerste plaats de Balische gamelan noe- men. 
Geen groot feest, geen groote processie, geen luisternjke 
ontvangst, geen wajang-voorstelling van eenige 
beteekenis of de gamelan is er bij. Overeen- komstig de 
Javaansche ingericht, is de Balische eohter forscher van 
geluid, doordat de instrumenten over het algemeen ook 
grootcr zijn. 

De wajang (tooneelspel) bestaat uit de volgende 
soorten: Wajang-pawa, wajang wong, gamboeh, ardja en 
topeng, a lie door personen vertoond, en wajang-g^dog 
met leeren poppen. Voorgesteld wor- den brokstukken uit 
Bharata-Joeda en Ramajana, wederwaardigheden van 
den held Pandji, histori- sche en gebaliniseerde maleische 
verhalen. 

Onder de vele soorten van Balische volksdansen staat 
die der Legongs boven aan. Legongs zijn kleine 
uitverkoren meisjes, die door de vorsten worden ge- 
houden en alleen voor hem of voor hooge：gasten mo- 
gen dansen, in de poeri verblijf houden en steeds door 
hoog geleide gechaperonneerd worden. Rijk uitgedoscht 
en voorzien van waaiertjes, voeren zij een zeer gratieusen 
en coquetten dans uit. Geen man mag met haar dansen. 
Gandroengs zijn als meisjes, ongeveer als de legongs, 
verkleede kleine jongens, die een soortgelijken dans ook 
met veel gratie uit- voeren. Over hen waakt echter geen 
streng geleido en niet alleen dat mannen met hen mogen 
dansen, maar zij worden ook door mannen geliefkoosd. 
Djogeds zijn volwassen publieke danseressen. 

VerschiJIende soorten van schermdansen worden 
uitsluitend door mannen uitgevoerd. 

Tot de meest geliefde uitspanningen behooren de 
hanengevechten. Onder het vorstenbestuur hadden 
herhaaldelijk groote algemeene, door het gezag uit- 
geschreven, hanengevechten plaats, niet alleen als 
vermakelijkheid, maar ook- en wel in de eerste plaats als 
middel om aan geldmiddelen te komen. Nu eens was het 
ten bate van den radja zelf, dan wed er voor de 
Poenggawa's en eindelijk ook voor de desa- en soebak-
vereeni gin gen. Daarbij was voor de be- trokken 
onderhoorigen of leden het meedoen aan de 
weddenschappen en het medebrengen van vechtha- nen 
voorgeschreven. Een groot percentage der iiileg- gelden 
werd als recht of belasting ingehouden. Ook de vorsten 
en grooten lieten zich bij die gelegenheden niet onbetuigd 
en bij de onderling gehouden wed- strijden gin gen groote 
sommen, tot duizenden rijks- daalders toe, om. Ook onder 
de dessalieden werden betrekkelijk groote sommen 
verwed en menigeen had, na afloop der feestelijkheden, 
al wat hij bezat verloren. Thans is het verleenen van 
vergunningen tot het houden van hanengevechten ter 
zeerste be- perkt. Op het wreede van dergelijke spelen is 
boven reeds gewezen. Aan een der pooten der strijders 
wordt namelijk een lange vlijmscherpe stalen spoor 
bevestigd, met het gevolg, dat de etrijd in den regel met 
den dood van een der partijen en soms van beide partijen 
eindigt. De vorsten hadden wel honderd en meer 
vechthanen, waarover cen of meer afzonderlij- ke 
beambten gin gen. 

And ere meer onschuldige spelen zijn het vlieger 
oplaten, tollen en knikkeren. 

Landbouw, veetedt en nijverheid. De Baliers zijn ,..二， 
uitmuntende landbouwers en veehouders. In 
cultuur van rijst zijn zij, zoowel watbetreft degrond-，- 
bewerking en de irrigatie als het gewasonderhoud,' 
het verst van alle Indische volken. In het graven，)、 
van tunnelwaterleidingen, waarvan er zijn van ruim ' ~ 
1 K.M. lang, het maken van aquaducten en van v l/- 
stuwdammen zijn zij zeer bedreven, terwijl de：,；, ＞、 
logische en doeltreffende wijze van w&teraftap ook7* ' 
zeer de aandacht verdient. De zorg voor de imgatie ；〜 
en voor alles wat met den sawahbouw samenhangt^ .c / 
is opgedragen aan de Soebakvereeniging (s§k6hav y - / [ 
soebak) — zie boven. — Deze organisatie, die bui-\'. " 
tengewoon goed voldoet, is niet van Hindoeschen ■" 
doch zuiver Balischen oorsprong. Het spreekt van , / 
zelf, dat verschillende godsdienstige gebruiken aan 
het landbouwbedrijf, vooral den rijstbouw, verbon- 
den zijn. 

Behalve rijst worden verbouwd klapper, koffie, 
katjang-tanah, tabak, djagoeng, kapas (voomame- 
lijk op Lombok), indigo, uien (voornamelijk in het 
Batoergebied), ardn, lontar, vruchten (veel in Ka- / . 
rangasSm) en allerlei producten voor huishoudelijk 
gebruik. 

De runderen en varkensfokkerij neemt mede eene 
voorname plaats in het Balische leven in. De run- 
deren worden met een teed ere zorg behandeld en 
vooral in de afdeeling Boeldldng laat het onder- 
houd dier dieren niets te wenschen over. Uitvoer 
van ossen en stieren zoomede van varkens heeft op groote 
schaal plaats. Bij de hoenderteelt speelt het fokken van 
goede vechthanen een voorname rol; do eenden- en 
ganzenfokkerij is van eenige beteekenis. Aan vischvangst 
wordt weinig gedaan.' 

Op industriegebied neemt de kunstnijverhcid der 
Baliers een hoogst cervoHe plaats in. Dezc uit zich in de 
bouwkunst, beddhouwkunst, de houtsnijkunHt, de 
metaalbewerking, liet vlechten, het woven en ook in het 
schilderen en teekenen. De kuiist op Bali Iceft / nog en 
vormt met volkslcvcn en volksgodsdicnst 66n geheel. De 
inonumentalepoorten van tcmpels en voomamo wonin gen 
en de van rdief-figuren voor- ziene muurvlakten van 
tempcis trekkeri zeer do aandacht. De versicringsmotieven 
verraden den Hindoeschen invloed en zijn over het 
algemeen met veel talent en veel gevoel voor schoonheid 
uitgevoerd. Het daarvoor gebezigde materiaal is zachte 
zandsteen (paras), dat ook voor muurranden, poort- lijsten 
en beelden (togogs) gebruikt wordt. De wijzo van 
combinatie van rooden bakstecn en grijzen natuuratcen 
getuigt van cen fijnen, artistieken smaak. Het houtsnijwerk 
valt op deurpaneelen, lijsten en stijlen zoomede op 
voetstukken van game- laninstrumenten te bewonderen. 
Het is wel eens poJychroom beschilderd en vcrguld. 

De goud- en zilversmeed- en drijfkunst staan op hoogen 
traj) en ook in het incrusteeren met stukjes gouddraad of 
goudblad is de Baliiir eci? mecHter. Op de gouden schalen 
van vorsten en aanzienlijken treft men vaak mooi gedreven 
motieven, o.a. jachttafe- reelen of fragmenten uit de 
wajangverhalen voor- stellende, aan. Het Kmeden van 
wapeiis, hoofdzakc- l,k krissen, met de daarbijbehoorende 
pamorsmeed- kunst wordt verdienste】ijk beoefend. Do 
krisheften worden, in verschiJlcndo typen, vervaardigd 
van gedreven goud (gewoonlijk voorzien van edelsteenen) 
van vlechtwerk van gouddraad en reepen goudblad over 
een houten geraamte; van ivoor en van kost- baar hout. 

Het koper wordt hoofdzakelijk in Kloengkoeng 
verwerkt tot attributen van den padanda als bid- 
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*' , schel, wierrookvat, lamp, driepoot enz en voider 
tot gamelaninstrumenten. Met smalle, glanzende 

vuurroode, gele en zwarte bamboereepen weet do 、、 Balier 
keurigo tasschen (gfigandeg en kampfik) cn sirihdoozen 
(pSnginang) in allerlei grootten to vlechten. De tasschen, die zeer 
duurzaam zyn, heb- ben soms een hoekbeslag van goud. 
Vlechtwerk voor tydelijk gebruik bij godsdienstige feesten en 
voor erfingangen wordt, ook met verschillendo mo- f " tie ven, 
van lontar- en klapperbladeren gemaakt. 

Het weven is algemeen verbreid. Het ,,ikatten" d.i. 
voor het weven het patroon aanbrengen op '? schering- en 
inslaggarens of alleen op de inslagga- rens, door dezen 
plaatsclijk te omwinden en te kleu- ren, komt hoofdzakelijk in 
Karang-as6m en Boe- leleng voor. Van goud- en zilverdraad 
wordt veel gcbruik gemaakt en ook daarmede worden vaak ar- 
tistieke motieven verkregen. Verder is op Bali vrij algemeen het 
beleggen van zijden doeken mot bladgoud in verschillende 
patronen. 

De schilderkunst bepaalt zich tot het beschildoren van 
katoenen gordijnen of houten schennen met tafercelen uit 
de klassieke heldendichten en wajang- verhalen of met 
symbolische voorstellingen. 

Tot de kunstnijverheid kan ook nog gerekend worden 
de pottenbakkerij, mecr speciaal het ver- vaardigen van 
de sierlijke langhalzige Balische waterkannon (tjaratan). 
Bij de aanzienlijken voor- ziet men dergelijkc kannen 
wel cens van een gouden tuit. De omamentiek dringt bij 
den Balier overal door. Er is bij hem — om het in het 
algemeen uit to drukken — geen voorwerp of bouwwerk 
of er zit versiering aan. 

Onder de and ere takken van industrie dien on verm 
eld to worden het maken van zout door uit- (1amping van 
zeewater; het maken van palmwijn cn palmsuiker; het 
brandon van kalk; het bakken van mctsclsteenen; het 
vervaardigen van djoekoongs (roeivaartuigen). 

Voedsel en r/enolmiddelen. Hot hoofdvoedsel der 
Baliera is rijst, bchalve op het eiland Penida, in hot Scraja 
gcbcrgte (Karang-AsCm) cn in hot oostclijk gedeelte van 
Bocldleng, waar de bevolking hoofd- zakclijk van 
djagoeng leoft. Do gewone tocspijzen van lulandei'H als 
sajocr en sambal zijn bij do Bailors ook in gcbruik. Hot 
geliefdo vleeschgerecht is hot varkcnsvleesch; 
speenvarkens weet de Balier zccr Hmakelijk klaar te 
maken. Hot nuttigen van rund- vleesch is hem vcrboden; 
van karbouwenvlcosch toegcstaan. 

Mon cet twceniaal claags; *s morgens oin 8 9 uur cn 
*8 namiddags to ongcvcor 6 uur. Do gowono drank is 
watoi,; palmwijn wordt vcel gedronkcn cn ook het 
gcbruik van arak cn andoro sterko dranken IH don Balier 
niet vreemd. Ondor do genotmiddelon ncoint hot opium 
eon voornamo plaats in; hot gc- bruik daarvan is over 
geheel Bali versproid, zelfs onder de vrouwen. 
Verscheidono radja's en grooteren waron or in hevige 
mate aan vcrslaafd. Vormoedclijk heeft, na de invoering 
der opiumregie op Bali, do voortdurendo stijging der 
prijzen van hot gonot- middcl, in verband mot den 
spaarzin dor Baliers, het gcbruik reeds doen 
verminderen. 

Tot de meest voorkomendo ziokten onder do 
Baliers bohooren vcnerischo ziokten on kropgczwol- 
len (struma), terwijl lepra ook tamolijk verbroid is, 
niettegenstaande lepralijders van ouds afgezonderd 
worden. Vroegor was Bali berucht om z^n pokken 
en cholera epidemien, doch in dien toestand ia in- 

tusschen door vaccinatie en rationeele hygienischo 
maatregelen groote verbetering gekomen. De krop- 
gezwellen worden het meest onder de bewoners 
der bergstreken opgemerkt; zelfs jongo meisjes 
lijden er aan. 

Tydrekeniiig. Voor de gewone tijdrekening ge- 
bniikt de Balier drie tijdkringen, respectievelijk van 
5 (Pantja-wara), 7 (Sapta wara) en 30 dagen (wawa- 
ran, oekoe) in onderling vorband. Die van 5 bestaat 
uit de bekende Javaansche passerdagen: Manis 
(Legi), Pahing, Pon, Wag6 en Kliwon ； die van 7 
Radit6 (Zondag), Tjoma (M), Anggara (Di), Boeda 
(W.), Wraspati (Do.), Soekra (V.) en Sanis Tjara 
(Zaterdag). Om dezelfde combinatie van dagen 
uit den len en 2en cyclus te doen terugkeeren moe- 
ten er 35 dagen = deduur van een Balische maand, 
verloopen. De Balischo maand begint steeds met 
Radit6-Manis en eindigt steeds met Sanis-Tjara- 
Kliwon, in 6dn woord ook ,,Toemp3k" genoemd. Een 
bepaaldo combinatie uit de drie perioden tegelijk, 
als Boeda-KJiwon-Galoengan, komt na 210 dagen 
terug. Zulk eon tijdvak van 210 dagen is een Ba- 
lisch jaar „otonn. Godsdienstige en familifeestdagen 
houden daarmede verband en zijn in zooverre ge- 
makkelijk to onthouden, dat zij steeds met denzelf- 
den dag dor week, in een vaste combinatie met da- 
gen der tweo and ere cyclusscn, samenvallen. De 
leeftijd van een persoon wordt ook in. otons opge- 
geven. Do groote massa van het volk kent wel de 
data van de jaardagen (odallan) in het gezin, doch 
het betrekkelijke jaar der goboorte niet, zoodat men 
de verjaardagen viert zonder to weten hoe oud. de 
jarigon zijn. Bij de hoogere standen wordt van den 
datum der goboorten nauwkourig aanteekening 
gehouden. 

Voor het borokenen van goede en slechte dagen 
is aan alle dagon dor drie cyclussen een vast cijfer 
toegekond. Do som der drio cijfers van zekere com- 
binatie is hot standgotal van den dag, die door die 
combinatie wordt aangeduid. Ook bij de Baliers 
is het getal 13 onheilaanbrengend. Voor bovenbe- 
doelde berekening wordt in belangrijke gevallon ook 
gebruik gemaakt van tijdkringen van 2, 3, 4, 6, 8 
cn 9 dagen. 

Behalvo do oton kent de Balior ook het maanjaar 
(tiban, temooang), vcrdeeld in 12 maanden (sasih) 
van 29 % 30 dagen, die eonvoudig de le, 2e, 3e enz. 
en 12o maand gonoemd wordon. Do Sasih's worden 
onderverdeeld in twee tijdvakkon, een van de was- 
sende maan (tanggal) en cen van de afnemende 
maan (panglong). Met vollo maan (poernama) en 
niouwo maan (til6m) mogon gcono zakon gerecht 
wordon. Hot jaartal houdt thans mot het maanjaar 
verband; eon niouw jaar begint echter niet op den 
Ion der le maand maar op den Ion der lOe xuaand. 
Het jaartal (Balisch „Isakan; Javaansch „Adji- 
Sikin) is van Java ovorgobracht on hoowel aange- 
nomcn kan worden, dat do jaartallen op Java, en 
op Bali oorspronkelijk met olkandor overeeu kwa- 
men, vorschillon zy thana ongovecr 9 jaar met el- 
kandcr. Dit vcrschil, is hoofdzakolijk hieraan toe 
to schrijvon, dat men op Java eorder dan op Bali 
er too is overgogaan, om do jaartelling, die oorspron- 
kelijk naar hot storrojaar geregold was, naar hot 
maanjaar to richton. Ook tusschon de Balischo land- 
schappen ondorling had mon versclnllen in do tyd- 
rekoning, zij het ook goringe. 

Verdor_ kont_do Balior nog con derdo c&togorio 
van jaron, namelijk het storrojaar, on zulks ten bc- 
hoeve van landbouwaangelogonheden. Men regolt 

,) ； ! 八 ~ 
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er namelijk het tijdstip, waarop met de landbouw- 
werkzaamheden moet aangevangen worden, naar den 
stand van opvallende sterrebeelden, hoofdzake- Ijjk 
Orion en de Pleiaden. Als bijzonderlieid kan 
medegedeeld worden, dat het complex Orion-Stier 
Pleiaden bij den Balier 6en sterrebeeld vormt, voor- 
stellende een door een olifant getrokken ploeg. 

Door den intellectueelen Balier wordt onze alma- nak 
meer en meer geraadplcegd. 

Het Balische uur duurt 1% maal zoolang als het onze; 
het etmaal wordt in 2x 8 uren verdeeld. De dag begint bij 
zonsopkomst zoodat het, te half acht van onzen tijd, een 
uur by de Baliei-s is. Hun uur- werk (penalikan) fungeert 
naar hetzelfde beginsel als de zandlooper, doch, in plaats 
van zand, wordt water als hulpmiddel gebezigd. Een 
klapperdop of koperen nap met een klein gaatje in den 
bodem wordt in een kom of bak met water geplaatst, 
loopt na zeker vrij constant tijdsverloop vol en zinkt. Tot 
de beambten in de poeri's behoort ook een klokke- man, 
die steeds op het toestel heeft te letten en het verstrijken 
van een Balisch uur op een groote trom (bedoeg) moet 
aangeven. Het toestel is echter hoogst onbetrouwbaar en 
maakt, als te begrijpen is, lang- zamerhand voor onze 
klokken en horloges plaats. 

Rechtspraak. Oorspronkelijk toen de desa's even- 
zooveel op zieh zelf staande bestuursgebieden waren, 
berustte de rechtspraak uitsluitend bij de desaver- 
eenigingen, wier rechtsmacht oudtijds dan ook on- 
beperkt moet geweest zijn. Langzamerhand, naar- mate 
door het hebben van gemeenschappelijke be- langen de d
也 sa's groepsgewijze met elkander ver- bonden werden, 
en men, ter beslechting van geschil- len tusschen de 
desa's, behoefte gevoelde aan een hoogere macht, 
ontstonden eerst vaste arbiters, waaruit weder voi'sten 
zijn voortgekomen. Behalve dezen oorsprong van de 
vorstelijke waardigheid op Bali, kan ook als vrij zeker 
aangenomen worden, dat van Java geimmigreerde 
vorstentelgen of andere hoogaanzienlijken op Bali tot 
vorst werden verheven. 

De vorsten stelden als opperste rechtbank in een 
college van Brahmanen, den Raad van Kerta's. Het is mogelyk, dat 
oorspronkelijk bedoeld was, dat college een zelfstandige rechtsmacht 
toe te kennen; het is ook mogelijk, dat het van den beginne af een 
advieeerend lichaam was; zooveel is echter zeker, dat de Balische 
vorsten, despotisch en autocratisch als zij waren, in lateren tijd 
willekeurig in de recht- epraak ingrepen. Deze opvatting vond steun 
in den Balisehen, ook in het wetboek Adigama gehuldigden 
rechtsregel: „agama alat dening paswara, paswara alah dening 
pakajoenan" hetgeen beteekent dat, indien er strijd is tusschen de 
wetboeken en de ,,., paswara's (vorstelijke ordonnantien in het 
algemeen) y y ¥ '八’hetgeen deze laatsten bevatten beslissend is, en 
dat, ■' ■ ' b 甘 verschil tusschen de paswara's en den wil van 

；den regeerenden vorst, die wil de overhand heeft. 
. De Balische vorst behoefde zich dus noch door de oude 
wetboeken noch door de voorschriften zijner t voorgangers 
noch door de vonnissen der Raden van Kerta's gebonden 
te achten. 

De desavereenigingen gingen echter niet zoo spoe- " 
dig er toe over, eene zaak hoogerop te brengen. Eerst als alle 
pogingen tot minnelijke schikking ge- faald hadden, werd 
vonnis gewezen, waarbij meestal aan een der partijen (tjor 
an&h) of aan beiden (made- wagama) den eed in den 
dorpstem pel opgedragen werd en slechts in geval de leden 
der Vereeniging niet tot eenstemmigheid konden komen of 
de vereeniging de macht miste om hare uitepraken te doen 

eerbiedigen, werd de zaak ter kennisse van den Poenggawa, 
respectievelijk den Radja gebracht. 

De rechtspraak der desavereeniging was gebaseerd op de bepalingen 
van het desareglement. Op overtre- ding der daarin. vervatte 
voorschriften waren boeten gesteld, die ten bate van de dorpskas 
kwamen. Bij wanbetaling van de boete binnen den daarvoor gestelden 
termijn, gewoonlijk een Balische maand of 35 dagen, kon op het huis 
en andere goederen van den veroordeelde beslag gelegd worden. Was 
een jaar daarna de boete nog niet betaaid en bleek de schuldige niet 
voornemens te zijn om vergiffenis te vragen of te gaan verhuizen, dan 
werd hij van al zijne rechten in de desa ontzet en kon desnoods met 
geweld van het desagebied vei-wijderd worden. 

De rechtspraak der Raden van Kerta's berustte, behalve op de oude 
wetboeken, waarvan een groot aantal, zeker meer dan tien, aanwezig is, 
en waarvan Agama en Adigama de voomaamste zijn, ook op de 
paswara's. Het genoemde wetboek Agama is rijk aan rechtstreeks uit 
Hindoewetboeken overgeno- men bepalingen, waamaast andere 
voorkomen, die van Javaanschen of Balischen oorsprong zijn. In 
tegenstelling met de dorps- en soebakreglementen, volgens welke alle 
leden, onafhankelijk van de kaste waartoe zij behooren, in wetten en 
verplich- tingen volkomen gelijk staan, treedt in de wetboeken en 
paswara5s het kastenstelsel sterk op den voor- grond. Volgens de 
wetboeken levert het feit, dat iemand iets misdoet tegen een van hoogere 
kaste, eene verzwarende omstandigheid op, terwijl in het omgekeerde 
geval juist verzachtende omstandigheid wordt aangenomen. Een soedra, 
die een Brah- maan ernstig beleedigde, was des doods schuldig; een 
Brahmaan, die cen Soedra beleedigdc, behoefde slechts een boete ter 
waarde van eenige tiontallen van centen te betalen. Op lichamelijke 
bclecdigingen van een minderc tegen een meerderc staan vermin- kende 
atraffen als afkappen van baud of voet, terwijl overigens de straffen, 
namdijk voigens de Balische wetboeken, zich bcpalen tot geldboctcn on 
doodstraf, met dien verst and e, dat in vele gevaJlcn afkoop van de 
doodstraf met een sorn gelds toegc- laten is. De vorsten acht ten zich, 
zooals bo ven reeds opgemerkt werd, niet aan eene rechterlijke uitspraak 
gebonden en legden vaak met de grootste willckcur straiten, waaronder 
wreede en onmenschelijkc, op. De vorst van Lombok paste ook 
gevangenisstraf en tewerksteHing in. onbetaalden arbeid toe. Wegzen- 
ding naar een oord van ballingschap was zoowel op Bali als op Lombok 
bekend. 

De incest bekende en van veel staatsmanswijsheid /p, •. getuigende 
paswai'a^ zijn die van de vorsten van.'；'" Lombok, waarvan een groot 
aantal door den Hcer>i' F. A. Liefrinck verzameld en, bij zijn werk 
landsverordeningen der Balische voi-sten van Ix)m- ,/ v</ "" bok", ook 
in Hollandsche vertaling, uitgegeven is. 
Op Lombok vond men dan ook onder de Baliers geregelder en betere 
bestuurstoestanden dan in de rijkjes op Bali. 

Ten aanzien van den vorm van rechtspleging bij de Raden van Kerta's 
zij opgemerkt, dat het procesrecht zeer formalistisch was. Het ontaardde 
maar al to vaak in een vormendienst, waarbij het werkelijk recht doen 
op den achtergrond geraakte. Aan die reohtbanken waren — en zijn nog 
— toege- voegd twee beambten, Kantja's of, zooals ze op Lombok 
genoemd worden, Dj6dj6n6ngs, die als pleitbezorgers, griffiers, c.q. ook 
als deurwaarders en alleen rechtsprekende rechters konden optreden. 
Was een klacht of vordering ingediend, dan onder- 
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zocht een der Kantja's, daartoe door den vorst aan- 
gowezen, de zaak door het hoorcn van gotuigen als 
anderszins en maakte daarvan een relaas (soerat- kanda) 
op. De andere Kantja, die aan de tegenpartij werd 
toegevoegd, omschreef het vcrweer, ook in een soerat-
kanda. Na afloop van het voorloopig onder- zoek, 
werden do partyen bij oproepingsbrief, waarin de klacht 
of vordcring in het kort was uiteengezet, aangezegd op 
een bcpaalden dag onder medebren- ging van hunne 
getuigen en bewijsstukken, voor de rechtbank te 
verschijnon. Op de terechtzitting las do eerste Kantja zijr 
soerat-kanda voor, waarop door den Kantja der 
tegenpartij, doox* voorlezing van zijn verweerschrift, 
geantwoord werd. Als regel werd op deze stukken recht 
gedaan en werden zelden aan partijen of getuigen vragen 
gedaan. Van de soerat- kanda hing als het ware alles af; 
werden daarin fou- ten in eigennamen of data gemaakt, 
dan was dat voldoende om den eisch niet toe to wijzen. 
Van de partij, die volgens Balische begrippen, de meeste 
waarborgen voor betrouwbaarheid gaf, werd do 
beslissende eed gevorderd ；  vaak werd aan beide 
partijen de eed opgelegd. Voldeden in dit laatste geval 
beide partijen er aan, dan bleef de zaak on- beslist. Van 
het vonnis (soerat papggatan) bekwa- men partijen 
afschriften en werd een afschrift den vorst aangeboden. 

Het inheemsche recht maakte geen onderscheid 
tusschen burgerlijke en strafzaken. Een misdrijf werd 
door dengene, ten wiens nadcelc het gepleegd was, 
vervolgd of aanhangig gemaakt. Volgde op zijne 
aanklacht, wegens gebrek aan bewijzen, geeno 
veroordceling van den beschuldigde, dan viel de op het 
misdrijf gestelde straf op den aanklager terug. Bij 
burgerlijke zaken werd de eischcr, die de recht- 
matigheid van zijne vordering niet kon aantoonen, 
veroordceld tot betaling aan den gedaagde van het 
dubbclc van het door hem geeischto bedrag en van een 
even grootc boetc. Gelijk lot onderging weder- kecrig de 
gedaagde, die een schuld ontkende, waar- van de 
rechtmatigheid wel door den cischer kon bewezen 
worden. 

Voor het aanhangig maken van elke rcchtszaak had de 
aanklager een zekere som (wang toh of bija- gadc), 
waarvan het bed rag van den aard van het ten laste 
gelcgde misdrijf of de hoegrootheid der ingestclde 
vordering afhing, bij den Kantja te »tor- ten. Dit geld 
werd tusschen de rechters en de Kantja^ verdceld ； 
bovendicn mochtcn do Kantja's vergocding voor het 
opmaken der verschillendo soerats eischen. Van de 
bctaalde boeten kregen, bc- halvo de rechters en 
Kantja's, ook de vorsten een aandeel. Op velc vergrijpen, 
vooral die tegen hot kaBtcnwczen en de zeden,stond do 
doodstraf, ook op manslag. Die wegens manslag kon, in 
sommigo gcvalkn, door eeno booto ver van gen worden, 
maar dan was bovendicn ecn bijzondere betaling (pangili 
sawa) ten behoove dci' nagelaten betrekkingen ver- 
Bchukligd. Hetzclfdc werd geeischt, wanneer het lijk 
van den gerechtelijk ter dood gebrachte door do familic 
werd opgevorderd. Het pangili-sawa is te beschouwen 
als ecn losprijs voor hot lichaam van den veroordeelde, 
waarover de beleedigdo party de beschikking had 
gekregen. Ook bij berechting van eene verwondingszaak 
werd in den regel eono extra betaling (patiba-djampi) ten 
bate van den verwonde gceischt. 

Als deugdelijke bewijsniiddelon worden in de wot- 
bocken aangegeven Saksi, ICkita en boekti. ,,Saksi'' zijn 
de getuigen; met „16kitan wordt bcdoeld al het Seen uit 
mededeelingen, gezegden en verklaringon 

en met „boekti^^ al hetgeen uit de gedragingen en 
handelingcn van den beschuldigde blijkt. Onder “boekti" 
resorteert ook het in bezit hebben van verdachte, met het 
gepleegdo misdrijf in verband staande, goederen. In 
bewijskracht staat boekti bovenaan, waarop 
achtereenvolgena lOkita en saksi volgen. 

Eij de aflegging van den eed wordt meermalen 
(vroeger bijna altijd) de tegenwoordigheid van eeds- 
helpers (pgtabgh) vereischt, wier aantal, tot een 
maximum van negen, verschilt naar gelang van de 
zwaarte van het misdrijf of de grootte der vordering 
Dezo eedshelpers moeten zijn volwassen, gehuwde en 
kinderen- bezittende mannen of vrouwen, vrij van 
lichaamsgebreken. Naaste familieleden zijn uitge- sloten 
en vrouwen mogen slechts hun bijstand ver- leenen aan 
vrouwen. Deze pgtabghs behoeven niet met de toedracht 
der zaak bekend te zijn, doch staan slechts in voor de 
betrouwbaarheid van den te beeedigen persoon en 
ondergaan met hem de gevol- gen van een eventueel 
valschen eed. Deze gevolgen strekken zich uit tot het 
derde geslacht hunner na- komelingen en uit 
overweging, dat die gevolgen voor ongehuwden en 
kinderloozen minder afschrik- wekkend zouden zijn, 
mogen dergelijkc personen dan ook niet als pCtabSh 
optreden. Om de betrokkenen de gelegenheid te geven 
tot het bijeenbrengen hunner aan de eischen voldoende 
eedshelpers, wordt hun daarvoor een Balische maand of 
35 dagen tijd gelaten. In strafzaken kan ook aan den 
beklaagde de zuiveringseed opgelegd worden. 

Hot eedsformulier (pamastoe), inhoudende hetgeen 
men to beeedigen heeft en eene opsomming van de 
onheilen, waardoor men getroffen zal worden, bijaldien 
de gedane beweringen onwaar zijn, is op een lontarblad 
gegrift en wordt door een kantja voorgelezen, zoodra 
beide partijen met hunne ge- tuigon, eedshelpers en do 
voorgeschreven of f eran- den verschenen zijn. Na het 
voorlezen wordt het lontarblad opgerold en gestopt in 
een aarden potje met water, dat door het daarover 
oplezen van eenige verzen uit de weda5s, door den 
padanda ge 两 d is geworden. Nadat de beeedigde iets 
van dat water gedronken heeft, wordt het lontarblad 
verscheurd en het potje stukgegooid, waarmede de 
eedsaflegging afgeloopen is. Lieden van kaste behoeven 
het water niet to drinken doch worden er mede 
besprenkeld; ook luidt hot voor hen gebruikte formulier 
anders dan dat der Soedra's. 

De vrouwen, onvcrschillig tot welko kaste zij be- 
hooren, konden, als minderwaardige personen, vol* 
staan met slechts do helft van het aantal getuigen of 
eedshelpers, dat voor don man was voorgeschre- von; 
ook bedroegen de haar opgelcgde boeten do helft van die 
dor mannen. Bij wanbotaling van schuld of boete, wcrcl 
eerst getracht het een en ander op de roerendo en 
onrocrende goederen van den veroor* decide te 
vcrhalen. Waren deze er niet of niet in vol- doendo mate 
aanwezig dan kon de schuldenaar, soms met vrouw en 
kiiidcren, als slaaf verkocht of verbannen worden. 

Bchalvo de genoemdo rcchtbankon on rechters had 
ook de Soebakvereeniging, het waterechapsbe- stuur, 
rechtsmacht. Geschillenen vergrijpon tusschen 
soebakgenooten werden door do Soobakvereeniging 
krachtcns het soebakreglement afgedaan. 

Bij do invoering van het rechtstrceksche Gouver- 
nementsbestuur op Bali en Lombok, is de Balischo 
bevolking gelaten in het bezit van do inheemsche 
rechtspleging, onder het voorbohoud, dat do lands- 
instellingen slechts toopassing mogen vinden, in- 
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dien zij niet met de algemeeii erkende beginselen van 
billijklieid en fechtvaardigheid in strijd zyn, ter- wjjl 
verminkende en folterendo straffen zoomede het in 
roepen van godsoordeelen als bewijsmiddelen absoluut 
verboden werden. Onze invloed is steeds er op gericht 
geweest om, zooveel mogelijk reken in g houdende met 
de adat, langzamerhand de zwaarte en den aard der 
straffen meer — althans naar onze 
begrippen — in overeenstemming te brengen met het 
gewicht van het gepleegde vergrijp. 

Thans is de rechtsmacht opgedragen aan a) de 
districtshoofden (Poenggawa's) a 】 s alleenrechtspre- 
kende rechters in kleine zaken en b) de Raden van 
Kert&'s, wier competentie zich over a lie andere zaken 
uitstrekt en door een Europeesch bestuurs- ambtenaar, 
met adviseerende stem, voorgezeten worden. Het Hoofd 
van gewestelijk bestuur oefent ten aanzien van de 
vdnnissen der Raden van Ker- 

■ 

ta*s het revisierecht uit. Aan de Soebakverecnigin- 
gen is officieel nog wel, aan de desavereenigingen 
•geen rechtsmacht toegekend. Beide vereenigingen 
passen voor kleine overtredingen tegen de betrok- 
ken reglementen een. boetestelsel toe. 

De rechters en Kantja's van de Raden van 
Kerta's worden door de Indische Regeering bezol- 
digd; de wang toh is afgeschaft en de boeten worden 
in，s lands kas gestort. 

Onder het hoofd “rechtspraak" zij nog vermeld, dat 
hetrechtsbeginselvan,,tangoeng-menanggoeng"(we- 
deraijdsche verantwoordelijkheid), zooals het in de 
Maleische landstreken genoemd wordt, ook in de Ba- 
lische maatschappij bekend is. Verschillendc bepalin- 
gen in wetboeken en paswara's bandelen daarover, 
regelende de veran twoordelij kheid der desa*s voor 
binnen hun gebied of door een der desabewoners ge- 
,pleegd vergrijp. Indien binnen zeker vastgestelden 
■ termijn, de schuldige niet opgespoord en c. q. 

het 
bntvreemde niet achterhaald is, wordt de desbe- 

treffende desa belast met de vergoeding der geleden 
schade en de betaling van eene boete. De verschul- 
digde bedragen worden door het desabestuur over 
alle hoofden. van gezinnen of over een bepaalde 
groep van personen in de desa omgeslagen. Thans 
heejt toepassing van dat begin sei zelden plaats. 
泌知 R G. F. d. B. K. 
■ " BALIG^1.-Hoofdplaats van de 

onderafdeeling To- 
>ba^afdeeling Bataklanden, res. Tapanoeli. Het ligt 

•aan den zuidoever van het Tobameer, aan het begin 
Van den Z.O.lijken inham, welk gedeelte van dat 
meer naar de marga, die het omwoont, ook wel Tao 
Balige wordt genoemd. De jaarlijksche regenval be- 
draagt 1900 m.M. Het is de st and plaats van een con- 
troleur bij het B. B. Het plaatsje. is in de laatste 
jaren zeer vooruitgegaan. j\ ： ■- 

BALIGO (JAV., soEND.)/Zie BENINCASA. 
BALIGOH en BONDO-RIMBOE. Narnen op West- 

Sumatra voor eene met de Timalia^ ver wan te vo- 
gelsoort, Garrulax bicolor; andere soorten zijn Gir- 
goedei itam, Garrulax palliatus; Goedei binnang of 
Bagoeh, Melanociclila Iv^vbris, en Girgoedei, Rhino- 
ciddamitrata, zijn soorten van verwante geslachten. 
BALIKPAPAlUPlaats gelegen aan de gelijkna- mige 
baai(zie aldaar), afdeeling Samarinda, residen- 
tie Zuider en Ooster afdeeling van Borneo met eene 
gemengde bevolking van Inlanders en vreemde Oos- 
terlingen van ongeveer 6000 zielen, waaronder een 
honderdtal Europeanen. 

De plaats dankt hare opkomst aan de petroleum- 
houdende terreinen in den. omtrek. De Bataafsche 
Petroleum Mij heeft er verschillende fabrieken (pa-
raffine, kaarsen, smeerolie, zwavelzuur, salpeter- 

zuur) en eene raffinaderij. Van Gouvernementswege is er 
ten behoeve der scheepvaart een loodsdienst in- gesteld. 
In 1915 bedroeg de netto-inhoud ,der bin- ncngevallen 
schepen 2.002.442 M3. 

BALIKPAPAN^BAAI VAN) Ecu diep.inloopende, 
smalle"baai aain.(Ie^ 0. Eust'van Borneo, op ongeveer 1° 
16' Z.Br., waarin de rivieren Semoei en Riko uit- loopen 
en aan welker Z.O.kant de belangrijke neder- zetting der 
Bataafsche petroleum Mij is gelegen. Voor de baai ligt 
een drempel, waarover met hoog water de grootste 
tankbooten kunnen passeeren; langs de steigers der plaats 
vindt men diep water. Zie Zeemansgids O. I. Arch. dl. Ill 
B. 

BALINEESCH. Het Balineesch wordt gesproken op 
het eiland Bali en in een gedeelte van Lombok. De taal 
heeft zeer sterk den invloed van het Ja- vaansch 
ondervonden ；  in de eerste plaats ten ge- volge der 
vermenging der oorspronkelijke Ballers met de Hindoe-
Javanen. Het sterkst merkt men dien invloed op bij de 
zpogenaamde ,,hoogc" woor- den. Hoewel men in het 
Balineesch niet kan spreken van wat men in het Jav., zij 
ook minder juist, taal-soorten noemt, hebben toch vele 
woorden een aequivalent, dat gebezigd moet worden, 
bijv. als eeri Soedra het woord richt tot iemand uit de 
hoogere kas ten, of door aanzienlijken onderling, voor zoo 
ver- re zij niet in eenige familie-betrckking staan. Deze 
„hooge woorden" nu zijn voor verreweg het grootste 
aantal Javaansch, doch mecstal zulke woorden, wclke in 
het hedendaagsch Jav. w/oZro-woorden zou- den 
genoemd worden. Ook de voorname woorden, (Jav. 
krama-inggil), zijn hier talrijker dan in de meeste 
verwante talen, wat eveneens op Javaan- schen invloed 
wijst, en veelal zijn zij niet oorspron- kelijk. En zelfs 
onder de woorden, welke te zainen den woorden-schat 
van het gewone, (minder juist „laag1' genoemde) 
Balineesch vormen, moet menig Jav. woord voorkonien, 
dat een oorspronkelijk Bal. woord verdrongen heeft, (vgl. 
v. d. Tuuk, Kawi-JJal. Wdb. onder Bughv/j). Door de op 
eenige plaatsen voorkomende afstammclingen der 
oorspronkelijkc Baliers, die Bali-a/ja genoemd worden, 
(althans door de Bali-aga van SCmbiran), wordt het 
togen- woordige Bal. dan ook met den naam Javaansch 
be- stempeld. Evenwel is toch met zekerheid aan to no-
men, dat ook do taal dezer Bali-aga, ofschoon zij geen. 
,,hoogc" woorden kennen en hunne uitspraak soms 
oudcrwetscher is, aln die eener kleine mindcr- heid, ook 
sterk onder invloed van de taal der omge- ving zal zijn 
gekomen, gelijk bijv. van de Bali-a//a van Bratan wordt 
medegedeeld, dat zij hunne taal geheel aan het Bal. 
hebben gelijk gcinaakt. Het klank-stclsel van het Bal. 
komt in't algejneen met het Jav. overeen; ook de zachtc 
mede-klinkers kunnen als sluiters optreden, alleen kent 
eerst-genoemde taal slechts eone enkele d (beter d) on I. 
Kcnmerkcnd voor het Bal. is voorts, dat eene 
oorspronkelijke r in vele woorden verdwenen is na eerst 
tot h geworden te zijn, (welke h als in het nieuwere Jav. 
thans atom is); verder de uitspraak u en o voor wu en wo 
of we； ook heeft de taal mcermalen b, waar het Jav. ecno 
w vertoont. In grammaticaal opzicht wijkt het Bal. van het 
Jav. op meerderc punten af： zoo luidt het aanhechtsel, 
dat in het Jav. i is, in het Bal. in ; in plaats van het Jav. 
suffix ake, aken bezigt het ang. Het passief der 
werkwoorden kan gevormd worden door ecn. prefix ma, 
welke vorm in het Jav. ont- breekt. Een andere vorm van 
het passief, wclke ala aequivalent kan gelden van de Jav. 
vormen met di of in, bestaat uit den enkelen vorm van hot 
werk- woord, gevolgd door een pronomen, of soms alleen 
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door een substantief. Uit opsohriftcn op koperen platen, 
waarvan er enkele naby S6mbiran gevonden zijn en 
waaruit iets omtrent eene oudere phase der taal kan 
opgemaakt wordcn, schijnt te blijkon, dat in deze vormen 
eene nu cens als prefix, dan als infix optredende i 
vcrdwenen is. Evenwel is op te mer- ken, dat niet alleen 
ook in de taal dezer oorkonden reeds Jav. invloed 
merkbaar is, maar ook niet allo hier voorkomendc 
vormen te vertrouwen schijnen te zijn, (vgl. v. d.. Tuuk, 
Kawi-Bal. Wdb. onder sembir). In het eigenlijke Bal. 
ontbreekt het, vooral in. het oudere Jav. zoo veelvuldig, 
gebruik van het infix um; ook ontbreken de con j unctief-
vormen, enz. Eene ge- nitief bepaling staat zonder nadcre 
aanduiding, als het bcpaalde woord op een mede-kUnker 
eindigt; cin- digt het woord op een klinker, dan wordt 
eene n toe- gevoegd, bijv. pangadji-n kadutan enlo, de 
prijs van dien dolk. Op te merken zijn nog constructie's 
als itjang (pers. voomw. v. d. 1 pers.) ngelah (van gelah, 
bezitting) djaran, in do beteekenis van: „mijn paard", dus 
overeenkomendo met dergelijke in het Mai. door middel 
van punja gevormde. Het is moeie- lijk na te gaan in 
welke mate de Jav. grammatica in andere opzichten 
invloed heeft uitgeoefend op de spreek-taal; op de 
schrijf-taal echter is die invloed, ook afgescheiden van 
de taal dcr eigenlijke litera- tuur-producten, duidelijk 
merkbaar. Uit alles blijkt, dat het eigenlijke Balincesch 
niet zeer nauw met het Jav. verwant is en vooral het 
voorkomcn van het suffix a ng in overeenstemming met 
het Mak. en Boeg.., in zekere mate ook dat van het prefix 
ma in het passief, en de toegevoegde n in den genitief, 
ter- wijl andere verschijnselcn toch mcer op eene aan- 
sluiting bij de talen ten Westen van Bali wijzen, ma- ken 
het zeer xnoeilijk de verhouding tot de ver wanton te 
bepalen. 

J)c Bal. letterteekens hobben zich ontwikkeld uit de 
oud-Jav., cvenals het Jav. lebterschrift, waarvan het 
slechts eene wijziging is. Men pleegt te schrijven op 
lontar-blaxi. De letterkundc der Balineezcn, (af- 
geHchcidcn van de op Bali nog voortlcvcnde oudere Jav. 
werken), bestaat alleen uit dichtstukken; hetgee n in 
proza is opgesteld, kan nauwelijka daartoe gcrckcncl 
worden. Deels zijn dezc gcdichtcn bewer- kingen van 
producten der oudere Jav. letterkundc, deels ook 
zclfstandige werken, ofschoon navol- ging of invloed 
van oudere of vreemde voorbccldcn niet zelden duidelijk 
merkbaar is. Eene bijzondero plants nemcn do 
zoogenaamdo “Uilcnspicgel"- gedichtcn in, welke echt 
ooi-spronkelijkc onderwer- pen bchandclen. Vormclijk 
is de Bal. letterkunde gc- hecl eene navolging van de 
Jav.,gelijktcbegrijpen is. Al naur zij opgcstcld zijn in do 
mecr oudcrwctscho Jav. tengahan-matan, dan wcl in do 
tnatjapat-ma.ten, worden zij ondcrscheiden in kidung on 
kidwig gagu- rilan (v. Eck). De taal dozer geschriften is 
eon meng- scl van mecr oudcrwotsch of ond-Jav. en Bal., 
zij hot ook in verbchiHcnde mate ook waar zij het meest 
Bal. gekleurd is, is de invloed van het Jav. altijd nog 
aanmerkelijk. In do velo geschriften, welke op Lombok 
zijn vervaardigd, komcn ook Sasaksche en modern-Jav. 
woorden voor. 

Lilcraluur. Bcknopte handleiding bij de bcoefening 
van de Balinccsche Taal ten dienstc van Zendelingcn en 
Ambtenaren, door R. van Eck, Zendeling op Bali. 
Utrecht, Kemink en Zoon, 1874. Eerste Proeve van een 
Balineesch-Hollandsch Woordenboek door id. Ibid. 
1876. Van dezelfde hand zijn afkomstig: Losse 
opmerkingen over het Balineesch, in het Congres- 
nummer van de Bijdr. v. h. Inst. 1883; Kawi Bali- 
neesch-Nederlandsch Woordenboek, door Dr. H. N. 

van der Tuuk. De koperen platen van SSmbiran, door Dr. 
J. Brandes, Tijds. v. Ind. T. L. en Vlk., dl. XXXIII 
(1885). Bijdrage tot de kennis der B&lische Letterkunde, 
door Dr. H. H. Juynboll, ben evens de daar genoemde 
uitgaven, in het byzonder de Inlei- ding van Van Eck bij 
zijne uitgave van de Megan- taka. Beschrijving der 
(Jav.), Balinccsche (en Sas.) handschriften, aangetroffen 
in de nalatenschap van Dr. H. N. van der Tuuk, enz., door 
Dr. J. Brandes, 1901—1903. Catalogus der Balineesche 
(en Sas.) handschriften der Leidsche Universiteits-
Biblio- theek, door Dr. H. H. Juynboll, 1912. 

J. C. G. J. 
BALINEEZEN. Zie BALIfiRS. 
BALJUW. Zie RECHTSWEZEN. 
BALOEBOER. Zie BLOEBOER. 
BALOEBOER LIMBANGAN. Zie BLOEBOER 

LIMBANGAN. 
BALOERAN. Do oostelijkste vulkaan van Java, vlak 

aan de N.O.-kust; thans onwerkzaam. Van het zuiden 
gezien een regelmatige kegcl met platten top (1292 M.). 
die uit een naar N.O. open, ongeveer 3 K.M. wijden 
kraterrand bestaat. — Literatuur: Stohr, die Provinz 
Banjuwangi; Verbeek, Java, biz. 75; ook Junghuhn geeft 
eenige schetsen (Java, biz. 979). 

BALOETO (BLOETO). Belangrijk dorp in het dis- 
triktTimorlaoet, at deeling en regentschapSoemenep, 
tevens naam van het rechtstreeks door den wedono 
bestuurde onder-district en van den heuvelrug, die de 
vlakte van Soemenep aan den zuidwestkant be- grenst. 
De districtshoofdswoning is op dien heuvel- rug, 
eenigszins bezijden den grooten weg naar Soemenep, 
gelegen en men heeft aldaar een zeer fraai uitzicht over 
de vlakte en de baai van dien naam. Een paar K.M. meer 
westelijk, aan de andere zijde van dion heuvolrug, geniet 
men een nog prachtiger vergczicht op straat Madoera met 
de aldaar gelegen eilandjes Gili Radja en Gili Gent^ng 
(zie aldaar). en op de bergen van den Java wal. 

BALO HAN-BAAL Een geheel schoone, niet ver 
inloopende baai met steilo kusten en diep water aan de 
Z.O.kust van het eiland We, N.kust Sumatra, op 
ongevcor 95° 20LO.L. van Gr., de eenigo ankerplaats op 
dit gcdeelte van hot eiland. Zie Zeemansgids 0. I. Arch, 
deel II. 

BALOK-BAAI. Een groote baai aan de Z.kust van 
Billiton, op ongeveer 107° 53' O.L. van Gr., waaraan 
Dendong, do afvoorplaats van tin. voor Z. Billiton, is 
gelegen. In do baai vindt men tailooze ondiepten en 
riflen, welke een smallon en kronkelenden vaarweg van 
voldoendo diopte overlaten. Zie Zeemansgids 0. I. Arch; 
dl. Ill A. 

BA LONG. District mot gelijknamigo hoofdplaats 
van het regentschap Sleinan, afdeeling Mataram, 
residentio Djokjakarta. Hot district tell twee onder- 
districtcn, t. w. Srowolan en Pakem. 

BALOTJI. Een dcr districten van de onderafdee- ling 
Pangkadjeno (Zie aldaar), Gouv. Celebes en Onderh. 

BAMA (MAK.). Zio ENALUS. 
BAMBAN (JAV., MAL.). Zie CLINOGYNE. 
BAMBANGAN. Javaansohe naam voor eene Roiger-

soort, Ixobrychus sinensis; eene andere, Dupelor 
jlavicollis heot Tomtomman of Toto tan op Java; de 
Javaansohe naam voor Ixobrychua cinnamomea is 
Ajam-Ajaman, in West-Sumatra Roahroah banken en 
Boerong-kaladi; op Billiton Roetjau. Eene na verwante 
soort is Butoridis javanica, Oepi-oopian in hot 
Javaansch. Herodias nigripes wordt op Sumatra Bangoe-
pooti genoomd, 

9 
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Op de Aroelanden Ngala, een collectiefnaam voor alle 
witte reigers. Noiophoyx -novae hollandiae heet Baura op 
Goram. Doerweyr .is op de Aroe-eilanden cen 
collectiefnaam voor reigers, op de Kei-eilanden Menhaar. 
Op Andai, N. Guinea, is de coDectief- naam voor reigers : 
Mansau.' 
BAMBEL. Zie ALASLANDEN. 
BAMBI en (III moekim) OENdE. Twee bij elkaar 
behoorende landschappen van de onderafdeelin g Sigli 
ter Noordkust van Atjeh. groot resp. 5 en 8 K.M2., met 
1350 geregistreerde mannen. Door Bambi stroomt van Z. 
naar N. de Loeeng Boesoe,door Oende in N.O. richting 
de Kroeeng Gloempang Mi- njeu6-. Verschillende 
kleinere leidingen-zorgen voor de distributie van 
irrigatiewatcr, zoodat de rijstvel- den, waarniee deze 
geheel vlaklic landschappen zijn overdckt, overal 
behoorlijk worden bevloeid. Door Bambi loopt van N. 
naar Z. de tramlijn en 0. daar- van in dezelfde richting de 
groote colonneweg, ter- wijl door Oende van N. naar Z. 
een 5 M. breede co- lonneweg loopt. Oende bestaat uit de 
moekim5s Oende, Riwat en Troeeng Tjapli. De bevolking 
be- oefent, behalve den rqstbouw, ook de cultuur van 
suikerriet, tabak, vruchten en vooral van pinang. Het 
bestuur wordt gevoerd door den oeleebalang. Onder hem 
staat aan het hoofd van iedere moekim een imeum, 
behalve in moekim Bambi, waar de oeleebalang 
rechtstreeks bestuurt. Onder de imeum's zorgen de 
keutjhifr,s of dorpshoofden voor de uit- voering der 
bevelen van den oeleebalang. < 

BAMBOE, (vulg. MAJL.), Boeloh (MAL.)., Pring, De-
ling (JAV.), Awi (SOEND.), Pereng (MAD.), en velean- dere 
inlandsche namen, zijn de verzamelnaam voor een groot 
aantal geslachten en een nog veel gfooter aantal soorten 
van overblij vende grassen met hooge, meest verhoute 
halmen, die door hun stevigheid bij een afmeting van 
meerdere tientallen meters recht- opstaan, maar ook 
(vooral de dunnere soorten) vaak in de oerwouden 
klimmen. De onderaardsche deelen bestaan in de meeste 
gevallen uit een sterk vertakten wortelstok, waarvan de 
korte takken zecr dicht in. elkaar gewonden zijn, zoodat 
een groot aantal hal- men op 66n punt op elkaar 
gedrongen uit den grond te voorschijn komt. Deze z.g. 
stoelen kunnen vaak groote afmetingen bereikcn. Meestal 
zijn de onderste knoopen van den stengel onvertakt, meer 
naar boven komen de zijtakken uit de knoopen in een 
groot aantal te voorschijn. De bladeren zijn nogal kort, 
zonder bladsteel. Ze zijn door een geleding met de 
bladschecde ver bond en en vallen vrij ge- makkelijk af. 
De bamboesoorten behooren tot een groote groep van de 
grassen die gekarak teriseerd is, behalve door de houtige 
halmen en de gelede bla- deren, door bijzondere 
kenmerken van bloeiwijze en bloem. Zoo heeft iedere 
bloem vaak meer dan 3, zelfs meer dan 6 meeldraden. 
Ook de vruchten in de groep vertoonen soms bijzondere 
kenmerken. Er komen besvruchten voor, die door de 
inlanders gegeten worden en afmetingen van 10 c.M. 
bereiken. 

De geheele groep is in den Archipel zeer algemeen 
verepreid, zoowel in de vlakte a is in het bergland. Een 
soort van Oreiostachys komt op de hoogvlakte van 
Pengalengan op Java nog op omstreeks 1800 M. voor 
terwijl in het centrale bergland van Nieuw- Guinea, zelfs 
een klimmende soort van Bamboe tot op 2400 M. is 
aangetroffen. 

Verschillende soorten zijn nog onvoldocnde be- 
kend. Dit komt hierdoor, dat Bamboe niet altijd bloeiend 
wordt aangetroffen. Een vrij groot aantal soorten kan men 
op groot© uitgestrekheden tien- tallen jaren waarnemen, 
zonder dat men ooit een 

bloeiend exemplaar aantreft, totdat er plotseling een 
betrekkelijk korte bloeiperiode komt, waarin alle planten 
rykelijk bloem (en soms ook vrucht) dragen. Meestal 
sterven alle halmen van een stoel daarna af, waarna de 
stoel weer opnieuw gaat uit- loopen. Soms ook sterft het 
rhizoom na den bloei af en heeft de vorming van nieuwe 
planten alleen door zaad plaats. 

Bekende geslachten en soorten zijn: 
BAMBUSA met een vrij groot aantal soorten, die zich 

alle onderscheiden door het be^it van 6 meel- draden per 
bloem. Bekende soorten zijn B. vulgaris [Awi koneng 
(SOEND.), Pring ampel (JAY.)]; B. Blumeana R. & Sch. 
(Bamboe doeri), in de dorpen als heg geplant, en B. nana 
Roxb. een kleine soort, waarvan de dunne halmen voor 
wandel- en parasol- stokken gebruikt worden. 

GIGANTOCHLOA, met eenige zeer groote soorten, 
waaronder G. apus Kurz, (Awi apoes, Awi tali, Pring 
apoes); van deze soort wordt de buitenlaag van den halm 
voor bindtouw gebruikt. 

DENDKOCALAMUS, Bamboe betoeng, Awi bitoeng 
Pring petoeng, met een bekende soort D. flagellifer, die 
overal wordt aangeplant en D. gigaiiteus, waarvan een 
paar reusachtige exemplaren aan den ingang van den 
botanischen tuin te Buitenzorg staan. Do eerste soort 
komt vrij hoog in het bergland voor in O.-Java. 

SCHIZOSTACHYUM, Pring boeloe, Pring woeloe, Awi 
tjangkootoek, met vrij veel soorten met recht- opstaande 
halmen. 

DINOCHLOA, met een tot 30 M. hoogte klim- mende 
soort, D. scandens, of D. Tjankorreh, (Tjang- koreh, 
SOEND.). 

MELOCANNA, met zeer groote eetbare besvruch- ten. 
Baniboe-gebruik. Zooals reeds uit enkele toevoo- 

gingen bij de botanische vcrmelding der Indiwcho 
bamboe-soorten aangeduid wordt, vindt het bamboc- 
mnteriaal onder de bevolking van Ned. Indie veel- 
vuldige aanwending. Wei wordt dit gebruik door het 
plaatHclijk vooi'komen van geschiktc bamboe- soorten in 
het wild nader bcpaald, daar bam- boe-aanplantingen bij 
do dorpen slechts sporadisch worden aangetroffen, doch, 
waar goede bamboe in overvloed aanwezig is, wordt het 
voor de meest verschillende docleinden gebruikt. 

Allereerst voor de woning en bijgebouwtjes in den 
kainpong, diedikwijls geheel van dit materiaal opge- 
trokken is. En niet altijd is dit vluchtig work, er zijn soms 
aardige toepassingen te vinden. Bijv. de daken op huizen 
in Rawas, Lebong, Manna en Palembang, waar 
raiddendoor gespleten bamboesen naast elkaar bevestigd 
worden en weer belegd met andero lidften, zoodat een 
dakbedekking verkregen wordt, die eenigszinB aan ons 
pannendak hcrinnert. Rond de woning een pagger van 
gevlochtcn barnboc. In onveilige streken beschermt een 
haag van bam boc- doeri het dorp. Bij de Batak's wordt 
de toegang tot het dorp door bamboe-vlechtwerk of 
bamboe-hek- ken gesloten. Bruggen van bamboe 
vcrgemakkelij- ken het verkeer tusschcn do dorpen. De 
eenvou- digste brug is die van Midden-Celebes, waar een 
dikke baniboe-staaf over de rivier wordt gelegd en door 
twee inlandei-s met de voeten vastgehouden. Dezelfde 
personen houden een dunnere staaf vast, die dan als 
primitieve leuning client. Zeer belang- rijke constructies 
vertoonen de bamboe-bruggen in de Preanger. Door het 
veel voorkomen van bandjir's is men genoodzaakt 
uitsluitend hangbrug- gen te bouwen, die in allerlei 
vormen voorkomen en 
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soms meer aan gees tig ingenicurswerk dan aan sim- pel 
volkswerk doen denken. 

In de won in g zolf allerlei huisraad van bamboo. In 
de eerste plaats de baleh-baleh, praktisch en snel 
gemaakt, die echter hot nadeel heeft, een gocdo 
schuilplaats voor ratten aan tc bieden en dus bij 
pestepidemien evenals het andere hollo materiaal een 
gevaarlijk element kan zijn. Interessanter zijn do 
bamboe-voorwerpen voor verlichting: de bamboe- 
vuurzaag zorgt voor het vuur en staafjes in hars 
gedompeld dienen den Boegineezen ter verlichting. Op 
Sumatra gebruikt men kokers met bars gevuld. Elders 
gespleten bamboo in allerlei samcnstcllingen, die men 
one!or staande of hangende lampen zou kunnen 
rangschikken. In de keuken watervaten en kokers om 
allerlei voorraad te bewaren, spat els, pennen, zeven, 
vijzels, lepels en stokjes, alles van bamboe, waaronder de 
koekoesan wel't bokendste is. Bij Papoea's en Dajak's, 
ook op Sumatra wordt in bamboe-kokers gekookt. 

Bij kleeding trekken de gevlochten hoofddeksels 
allercerst do aandacht en op Borneo en Celebes wordt van 
jonge hamboe weefmateriaal voor klee- dingstukken 
bereid. Van het laatste ciland zijn ook priesterbaadjes 
afkomstig van geregen bamboe- kralen vervaardigd. 
Allerlei versieringen vooral voor de haartooi volgen. 

Bij landbouw en nijverheid worden de meest ver- 
schillendo werktuigen van dit materiaal vervaardigd, 
kokers voor allerlei doeleinden, staven en vorken, zclfs 
waterradcren ter bevloeiing van veldcn. 1 

In oorlogstijd vormden gepuntc bamboestokken de 
eerste lanzen en pijlen, wicr scherp uiteinde gevaarlijke 
wonden kon toebrengen. Het blaas- roer cn de boog met 
pareerstaven vulden het in- landsch arsenaal aan. Bij do 
schietwapens kruit- kokei-s uit dit materiaal gemaakt en 
bamboe-kokers als schietgaten in bentengs, diovan 
buiton dooreen versperring van bainboe-doeri en 
randjoo*s bc- schermd werden. Op de jacht allerlei vallon 
van bamboe, waaronder groote tijgerva]len. 

Bij Hj)elen cn gonotmiddelen treft men weor het 
meest verschillend gebruik en bij schrifturen do bamboe-
kokers der Batik's en wichel-instrumcn- tcn. Onder 
muziekinstrumonten vorint het bamboo cen eigen groep 
mot fluiten, mondharmonika, trom- men en do typische 
angkloeiig en tjaloeng. 

Wcl geen materiaal is z66 voor de nicest verschei- den 
ckjcleinden gebruikt cn was ook door zijn cigen- aardige 
eigenschappen daartoo zoo geschikt. Op do eenvoudigsto 
wijzc verkreeg inen watervaten, die bij and ore vol ken 
eerst langs kcrainischen weg vervaardigd konden 
worden. Zondcr vcel bowerking maakto men stavon in 
allerlei dikten en long ten, splcot zo in de gcwenschte 
vormcn, zoodat zondor uitvoorig gerccdpchap als bij 
houtwerk talloozo voorwerpen konden vervaardigd 
worden. En door het stork gchaltc aan kiezelzuur kon het 
bamboo voor do invoering van brons en ijzcr voor 
snijdendo gereedschappen gebruikt worden. 

Is het wonder, dat van dit oude bamboe-tijdperk nog 
allerlei sporen te vinden zyn, die mcest a Is allo oude 
gebruiken in leven blijven ? Bij het doorsnijden der 
navelstreng is ecn bamboe-mesjo hot traditioneo- le 
instrument, waarbij soms de gebruikto bamboe- soort van 
beteekenis kan zijn. Bij allerlei ccremo- nien, bij 
bcsnijdenis, bij huwelijks- en godsdionstigo feeston, is 
cvencons hot bamboe in allerlei gedaanto te vinden en 
waar nu bij begrafenissen zich hetzelfde verschijnsel 
voordoet, kan men in waarheid bewe- 

ren, dat van den aanvang tot het cinde veel bamboe- 
gebruik het inlandsche leven vergezelt. 

Juist door dat eeuwenlang gebruik, lang voor de 
invoering van nieuwere materialen, heeft zich op 
datzelfde bamboe ecn kunst van snijwerk ontwik- keld, 
die de uitingen van dezelfde techniek op hout ver 
overtreft. Bamboe-vlechtwerk behoort eveneens tot de 
algemcen voorkomende en mooie uitingen der 
vlcchtkunst. Geen wonder dan ook, dat in de inlandsche 
folklore, in raadsels en verhalen deze. uiterst nuttige 
plantsoort een groote rol speelt, in allerlei vormcn 
optreedt. Vele ervan getuigen, dat men niet alleen van 
ecn bamboe-tijdperk kan spre- ken, doch ook van een 
bamboe-kultuur. 

De bamboe is vooral het teeken van vruchtbaar- heid, 
van onverwoestbare levenskracht. Een bam- boe-soort 
op Borneo is zelfs in staat om bescherming tegen den 
bliksem te geven. Ook vorstenhuizen leiden hun ontstaan 
af van voorvaderen, die in een bamboe-lid aangespoeld 
of uit de bamboe zelf ge- boren zijn. En zoo wordt de 
overal verspreide toem- pal, het bamboc-spruitmotief, 
naar alle waarsch 日 n 、  lijkheid, een oeroud, 
levenbrengend symbool. 

Literatuur: J. A. Loeb6r Jr. Bamboe in N.-I.— (Geill. 
Beschr. v. Ind. Kunstnijv. II Haarlem 1909). 

J. A. L. 
BAMBOE-CITHER. Zie MUZIEK en MUZIEK- 

INSTRUMENTEN 
BAMBOERAT (Rhizomys sumatrensis Raff 】 .= 

dekan Tcmm.), tikoe bamboe, Alai. (Sumatra), de ecnigc 
vertegonwoordiger in Ncdcrlandsch-Indie van de 
Spalacidae, een wegens hot ontbreken der halve kiezen 
met de muizen verwanto familie der Knaag- dicren (zie 
aldaar). De Bamboerat,die op Sumatra en Borneo cn in 
Achter-Indie voorkomt, is een groot knaagdier (40—50 
c.M. lang), dat vooral in bamboe- bosschen 
onderaardscho gangen en holen graaft en daarin woont. 
Het is geelachtig wit gekleurd en heeft; een dikken kop 
met kleine oogen en korte oo- ren, eon korten, volkomen 
naakten staart en groote, op de voorvlakte bruin 
gekleurde knaagtanden. Het dicr voedt zich met de 
wortels van den bamboe cn is daardoor schadelijk. 

Verg. Jentink, On Rhizomys sumatrensis. Notes 
Leyden Museum, XVIII, 1896/97. 

iBAMBUSA. Zio BAMBOE. 
BANAAN. Zie PISANG. 
BANAMA. Zio VAARTUIGEN. 
BANASOE. Zelfbesturend landschap in de onder- 

afdccling Paloo der rosidentic Monado gclegen. T. B. G. 
deel LIV (1912) afl. 1—2 en Med. Enc. Bur. afl. 
11(1912) bl. 85—205. T. A. G. 2o serie deel XXXI 
(1914) bl. 636. 

BANASPATI, ook genaamd Kiila-kop, de leeuwe- of 
monsterkop, die cen groote rol speclt in de Oud- 
Javaanscho ornamentiok cn gewoonlijk wordt voor- 
gcsteld on face, met uitpuilende oogon, horens, open- 
gespordon bek, slagtandcn en klauwon, sorus ook om- 
gevon door slang-ornament. Op Midden-Java draagt 
doze figuur het meost hot karakter van een leeuwe- kop 
on wordt zij vooral gebezigd bo ven poorten en nissen, 
in combinatio met vischolifanten (makara's) aan do 
benedenuitcindcn der deurposten; dit ornament noemt 
men Killa-makara-ornament. Op Oost-Java vindt men 
dezo koppon eveneens bovon poorten enz, doch het 
makara-motief treedt hier op don achtergrond en do kop 
zelf neemt meor het karakter aan van cen monsterkop, 
wordt veel meer dan op Middon-Java ook op andore 
plaatsen dan boven poorten en nissen gebruikt, en is 
daardoor onderhevig aan meer variatie. Hot juisto inzicht 
in 
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den aai-d van dit ornament hebben wij te danken aan Dr. 
J. Brandes, o.a. in Notulen Bat. Gen. 1902 Bijl. XII, 
terwijl afbeeldingen te vinden zijn in de Rapp, der Oudh. 
Comm, en do monografieen over Tjandi Djago (1904) en 
Tjandi Singasari (1909). 

BAHAWA 尸 Toeger Donggala genoemd, 
zelfbestu- rend landschap, ressorteerend onder de residentio 
Menado. Het behoort tot deKajelische landschappen en ligt aan straat 
Makasser. Het bestaat uit twee deelen, ecn westelijk, gelegen op het 
schiereiland, dat. de Paloebaai scheidt van straat Makasser en een 
oostelijk gelegen langs de W. kust van het land, dat Midden- met 
Noord-Celebes verbindt In dit laat- ste deel ligt een gedeelte van 
Tawaelie geenclavcerd, terwijl weer de tot Banawa behoorende 
kampong PantaloanginTawaelie ligt. De grenzen van het wes- 
telijkdeel zijn ten N. W. de straat Makasser, ten N. O. de Paloebaai, 
ten Z. het landschap Paloe, en van het oostelijk deel ten N. het 
landschap Toli Toli, ten 0. het scheidingsgebergte, dat de 
onderafdeelingen Donggala en Parigi van elkaar schcidt, ten Z. het 
landschap Tawaeli en ten W. de straat Makasser. Tot Banawa 
behooren enkele eilanden, waarvan Zuid-wachter (P. Pasoso) en 
Noordwachter (P. Toe- goean) de meest bekende zijn. Op het laatste 
staat een vuurtoren evenals bij Donggala op Tandjoeng Karang. De 
zelfbestuurder voert den titel Radja of Madika en is gevestigd te 
Donggala, (zie aldaar). De bevolking is 20500 zielen sterk, en is vnl. 
aan de kus- ten gevestigd, de bergstreken zijn vrij wel onbe- woond. 
Hoofdmiddelen van bestaan zijn landbouw (mais, rijst en klappers) 
en inzameling van boschpro- ducten. De verhouding tot het Gouv. is 
geregeld op den voet der korte verklaring. Zie KAlLI. [Meded. 
Encyclopaedisch bureau afl, II (1912) bl. 85—205 en T. A. G. 2e S. 
XXXI (1914) afl. 6 bl. 725 vgg. A eBijdr. T. L. en V. 7e volgr. 
IV,(1905) bl. 1 vgg]. 
z7 BANAWA. Zie VAARTUIGEN. 

BANDA. Maleische naam op Sumatra voor Rijst- 
etende Vogels: zoo Banda Oeban, Jfunta maja, welke 
vogel op Java Bondol heet; het welbekonde Rijst- 
vogeltje, Padda oryzivora, heet op Java Glatik; Spor- 
aeginthus amandava, mendjiring; Munia nisoria peking; 
Uroloncha leucogastroides, priet; Erythrura prasina, 
binglis. 

BANDA (ook Banda-Neira of Nera of Nero). 
Hoofdplaats van de gelijknamigo onderafdeeling der 
afdeeling Amboina,residentie Amboina.zichuitstrek- 
kende langs de zuidkust van het eiland van dien naam, 
tevens zetel van den controleur bij het B. B. 

Zij bestaat uit een Europeesche, Chineesche en 
Inlandfiche wijk en heeft als open bare gebouwen het 
voormalige residentiehuis, een hervormde kerk, een 
lagere school voor Europeanen e» Inlanders, bene- vens 
een ge vangen is. Er worden twee rulnes van do forten 
Nassau en Belgica gevonden, welke dagtee- kenen van 
het begin der 17e eeuw. De gewono anker- plaatsen zijn 
voor het residentiehuis en in het Zonne- gat, een straat, 
welke Banda-Neira van den Goe- noeng Api scheidt. Na 
de intrekking van het mo- nopolie der 
muskaatnotencultuur in 1864 heoft de plaats een tijd van 
grooten bloei gekond. Aan de dagon van groothcid uit 
vroegeren, en ook uit den laatsten bloeitijd herinneren de 
rijko woningen, waarvoor thans geene bewoners zich 
aanmelden. Zie BANDA-EILANDEN. 

BANDA-EILANDEN. Land beachry ving. Groep 
van drie grootere en zeven kleine eilanden, gelegen in 
de Bandazee op ongeveer 4° 32' Z. B. en 130° O.L., 
welke met do zuidelijk hiervan gelegen vulkanische 
eilanden Manoek (een kale rots), 

Seroca, Nila en Teoen de onderafdeeling Banda 
(afdeeling Amboina) vormen (Ind. Stb. 1911 no. 
631), onder het bestuur van een controleur, die 
te Banda-Neira gevestigd is. De grootere heeten 
Groot Banda of Lontor, Banda-Neira en Goe- 
noeng Api. Van do tweo eersten is het heuvel- 
achtig terrein overal voomamelyk met nootmus- 
kaatboomen begroeid, maar van den G. Api [zie 
API (GOENOENG)] is het bovengedeelte geheel 
kaal. Behalve uit de genoemde eilanden, bestaat de 
Banda-groep nog uit het zeer kleine eilandje Krakah 
en een zevental andere: KLapal, Pisang, Sewangi, 
Ai, Roen, Nailaka en Rozengain, die verder van de 
hoofdgroep gelegen zijn； hot verste af ligt Sewangi, 
een onbewoonde 土 80 M. hooge rots, op niet meer 
dan 10 uur roeiens van de hoofdgroep verwijderd. 
Onder de grootste hoogtenkuiinen nog de G. Banddra 
(518 M.) in het noordoostelijk deel van Lontor ende 
Papenberg (240 M.) in het noorden van BandaNeira 
genocmd worden. Stroomende wateren ontbreken 
geheel, en in de behoefte aan water wordt, behalve 
door bronnen en putten, door het opvangen in re- 
gen bakken voorzien. De zee, die dezo eilanden om- 
geeft, neemt op zekere tijden van het jaar (Juni en 
September) een witte kleur aan, melkzee genaamd, 
die veroorzaakt wordt door diertjes, welke a Is haar- 
vormige rozenkransen, in groepen van 20 & 30 bijeen, 
dun a Is een kinderhaar en ongeveer 66n tiende streep 
lang, in ontelbare massa's zich dooreen bewegen, on 
do zeo mijlen ver wit kleuren, als king een novel over 
haro oppervlakte. 

Vorbeek beschouwt Lontor met Pisang en Kapal 
als het overblijfsel van een ouden kraterrand, van 
ruim 5 KM. straal. Hij neemt verder aan dat nabij 
het centrum daarvan op 4 plaatsen niouwe erup- 
tiepunten ontstonden; 3 er van zijn weer ten 
deele verdwenen, het 4e, nog werkzame, is do G. 
Api (658 m.) (Zie kaart fig. 5 in Verbcek's verslag). 

Be bodem dezer eilanden leent zich bij uitstek 
voor do teelt van n oten m uslcaat boo mon, waartoo 
do grond in meerdere plantages, perken gcnaanid, 
is vordeeld. De besto notenperkon komcn voor op 
Lontor en Banda-Neira, waai- de noten boom in den 
lossen en verweerdon ouderon vulkaniHchcn bodem 
uitstekend gedijt en aan do eigenaars dor noten- 
porken vooral vroeger, belangrijko winsten heeft 
opgeloverd. Aiidere gewassen word on Bloch ts in zeer 
goringe liooveelheid aangekweekt: in grooter aan tai 
nog kanari-boomen, wclko hoofdzakelijk tot scha- 
duw in de notenperken dienen. Op hot ciland Rozen- 
gain vindt mon nog een gouvemementsaanplant van 
djati-boomen. 

G e s c h i o d e n i s. Bij de komst onzer voor- 
vadcren in Indie was de bevolking in twee elkander 
dikwij 加 vijandige bondgenootschappen verdccld, en 
leefde onder een zeer democratisch bestuur, zoodat 
dovoornaainste aangclegenheden in volks vergadcrin - 
gen werden behandeld, ofschoon een hcrinnering aan 
het bestaan van koninkrijken onder haar voortleefde. 

De eerste aanraldng der Nederlanders met doze 
eilandengroop dagteekent van hot begin van 1599, 
toen Jacob van Heemskerck te Lontor kwam en kort 
dqarop een verbond sloot mot do hoof den, terwijl 
坷 er tot het drijven van handel in noten en foelie 
een loge bouwde. Al spoedig ontstondon er oneenig- 
heden, daar de inboorlingen zelven elkaar niet ver- 
trouwdon en ook de Engelschen trachUen hicr vas- 
ten yoet te krijgen en voor zich den alleenhandel te 
bedingen.皿 et den moord op den admiraal P H. 
Verhooven in 1609 bereikten deze haar toppunt - en 
nu volgde een verdelgingskrijg, die door Coen met 

* 
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groot beleid, maar tevens met groote strenghcid cn 
wreedheid werd uitgevoerd. en die in 1619 cindig- de 
met de volledige inbezitneming der gehcele groep door 
de Compagnie. De bevolking, bij de komst der onzen op 
ruim 15000 ziclen geschat, over tai van wcl- varende 
dorpen,vooral Lon tor, vefbreid, ging daarbij door 
oorlog, armoede en gebrek grootendeels ten onder en 
men schat het aantal overblijvenden op hoogstens 1000, 
die machteloos tot verdor verzet naar de naburige 
eilanden uitweken. Reeds in den a an vang der 17e eeuw 
werd aan enkele vrije lieden, gewezen Compagnie's 
dienaren, toegestaan stukken grond voor de 
notenmuscaatcultuur te ontginnen, hetgeen zich later 
uitbreidde, echter steeds op voor- waarde, dat het product 
tegen bepaalde pi-ijzen in 'sCompagnies pakhuizen zou 
worden afgeleverd, ter- wijl van Regeeringswege hulp 
werd verleend tot het bekomen van arbeiders enz. 
Dit stelsel duurde twee en een halve eeuw. 

In 1864 werd besloten over te gaan tot hot geheel 
vrijlaten der notencultuur en met het jaar 1873 had de 
verplichte teelt en levering der muskaatnoten voor alle 
perkeniers opgehouden te bestaan (zie 
NOTEMUSKAAT en NOTENCULTUUR). Na dien tijd 
steeg de prcductie van noten en foelie op de Banda-
eilanden — die zich reeds sedert 1857 had uitgebreid —
—aanmerkelijk cn tcgelijker- tijd waren de prijzen van 
het product van 1870 tot 1894 hoog. Er werd in die jaren 
door de per- keniers op Banda ongehoord veel geld 
verdiend. Maar het werd er verteerd even spoedig als het 
ge- mankt werd. Men baadde er in weelde, en nu nog 
loopen de ongcloofelijkste verhalen over de geld- 
verkwisting, wclk in die dagen van voorspoed op Banda 
heerschtc. Nicts werd gespaard voor minder 
voorspoedigen tijd cn toon nu tengcvolgc van concurrent 
io van and orc noten produccerende streken na ]894 In 
gore notcnprijzcn mtraden, vonden deze do ])crkeniers 
zonder ccnig weej'standsvermogen. Inte- gcndecl, oni 
bun vroegcre lexrenswijzc te handhaven namen zij geld 
op onder verband van de perken. Bij devoortdurend 
achtcruitloopendc prijzen konweldra de zwaro rente niet 
meer worden bctaald cn werden de nicestcn der vrocgerc 
perkeniers gcexccutecrd. De reiziger, die thana Banda 
bezoekt, wordt pijnlijk.ge- troffen door de allcrwegc in 
het oog springendc tee- kencn van achteruitgang naast de 
bewijzen van vrocgcrc welvaart en grootheid. Tah'ijk 
zyn de groo- to ruimo huizen met kostbarc tcgcls en 
marmeren vloeren, die geen bewoners incer vinden en 
daardoor in vcrval raken. 

Intusschcn behoefl men de toekomst van do Banda-
eilanden ook weor niet al te donker in to zien. Bij do 
exccutie dor perken was een gunstigo omstan- digheid, 
dat zij voor een groot deol opgekoclit werden door 66n 
maatschappij, de Crediot- cn Handels- verceniging 
Banda. Dit in 6en hand komcn van hot vroeger zeer 
versnipperd perkbezit bevorderde zeer ecn zuinigo 
cxploitatie cn, waar de notencultuur in hot jaar 1913 voor 
de gczamenlijko perken op do Bandagrocp ndg al tijd 
cttclijke ton non gouds ople- verde, mag men vcrwachten 
dat,indien wordt voort- gegaan met een oordcelkundig 
zuinig boheer, en ook de prijzen weer wat bet er worden, 
zooals in dit jaar(]916)het goval was, over eenigen tijd 
wecr goedo tijclen, zij het ook niet de gulden dagen van 
1870— 1890, voor de Banda-eilanden zullen aanbrekon. 

Wat do oigenlijkc Inlandsche bevolking der Banda-
eilanden betreft, worden thans Banda-Ncira, Lontor, Ai, 
Roen en Rozengain bewoond door ecn zeer gemengd ras, 
± 6000 zielen sterk, zijnd。 

afstammelingen van bewoners der omliggende eilanden 
en van Javanen. Een deel bclijdt den christelij- ken, een 
andcr deel den mohammedaanschen gods- dienst. 
Behalve dan degenen, die op de perken cen bestaan 
vinden, houden zij zich meest met de visch- vangst bezig. 

Literatuur : Bleeker, Reis door de Molukken enz. Bat. 
1856. — Van der Chijs, De vestiging van het 
Nederlandscho gezag over de Ban da- eila nden. Bat. 
1886. — Reinicr de Klerk. Belangrijk verslag over den 
staat van Banda en omliggende eilanden aan G. G. Jac. 
Mosscl, uitgegeven door C. A. M. van Vliet 1894. Mr. J. 
E. Heeres. Een Engelsche lezing omtrent de verovering 
van Banda en Ambon io 1796 en om- trent den toestand 
dier eilanden op het eind der 18e eeuw. Bijdr. Kon. Inst. 
Rs. 7, dl. VI. (1908) biz. 249. Banda in het verledene, in 
het tegenwoordige en in de toekomst enz. Rotterdam 
1871. Lans, Rozengain Rott. 1872. Van der Linden, 
Banda en zijne bewo- ners. Dordr. 1873. A. Jacobsen, 
Reise in die In- selwelt des Banda-Meeres. Berlin 1896. 
Dr. R. D. M. Verbcek. Geologische beschrijving van de 
Banda- eilanden in Jaarb. v. h. mijnwezen in N. O. I. 29e 
jaargang 1900 biz. 1—29. H. Ph. Th. Witkamp. De drie 
buiten-eilanden der Bandagroep Roen, Ai en Rozengain 
in T. A. G. 1908. '• 、 

BANDA-ZEE is de groote kom bezuiden Boeroe en 
Ceram, begrensd door de zich in een boog uit- strekkende 
Kei-, Tanimber-, Sermata- en Toekang Besi-eilanden. en 
waarin do Banda, de Lucipara- en de Scluldpad-eilanden 
zijn gelegen. Al deze eilanden rijzen steil uit zee op, 
zoodat slechts weinig ankerplaatsen worden gevonden. 
Deze zee is de diepstc van den O. I. Arohipel, de grootste 
diepte heeft men gevonden op ongeveer 70 zeemijl 
O.Z.O. van het eiland Manoek met 6503 M., H. M. 
Siboga loodde, ongeveer 50 zeemijl beO. do Banda-
eilanden, 5684 M. 

In hot zuidelijk gedeelte der Banda-zee zijn de 
moessons scherper afgescheiden dan ergens anders in 
den archipel. De Z.O. moesson duurt ruim dubbel zoo 
lang als de Westmoesson en is van beide de sterkste. De 
cerste komt door in April, waait dade- lijk geregold en 
bijzonder krachtig, den Noordmoes- son van de 
Chineesche zee evenarende, en staat van Juli t/m. 
September bijna onafgebroken door; in het laatst van 
November treedt de kenteriiig vrij snel in. In. December 
komt de Westmoesson door met W. N. W. wind, 
aanvankclijk nog zwak, maar spoedig toe- nemendo in 
kracht en rcgelmaat. In Januari en Februari staat do wind 
bijna vast met groote icracht door, in Maart treden reeds 
veranderlijko winden op. In den Westmoesson komen, 
vooral onder de hooge eilanden, zcor hardo buien voor. 
De lucht is, wanneei- het niet regent, gcwoonlijk holder 
en onbe- wolkt; in den Z.O. moesson is het heiig en wel 
te meer naarmate men N. lijkcr komt. 

De regenval is bclangrijk, in zee het grootst in 
December, Januari en Februari met veelvuldigo 
stortbuien, meer dan elders in don Archipel; van Juli t/m 
November heeft men den minsten regenval. Onwcer 
komt niot vecl voor. Over het gehcol is do toestand der 
zee vrij gunstig; een hooge zware dei- ning wordt zeldcn 
aangetroffen, vrij hooge zee komt nog al eons voor. Do 
stroonion zijn moesson stroo- nien cn sterkor in don 
Oost- dan in den Westmocsson. 

In het N.-lijk deel der Bandazeo duren de ken- 
teringen langor on zijn beido moessons minder krachtig 
dan in het Z. gedeelte. Maart en April zijn 
kenteringsmaanden; in Mei staat de Z.O. moesson 
geregeld door en waait het krachtigst en meest gere- 
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geld in Juni, Juli on Augustus. November is weder 
kentering, in December komt de N. W. moesson zwak 
door, in Januai'i en Februari waait dezc gere- geld. Buien 
komen het geheele jaar door voor, maar minder dan in het 
Z.-lijk deel der Bandazee en het minste van September tot 
November. Zware buien en onweer zijn zeldzaam. 

De lucht is belangrijk minder heldcr en de heiig- heid 
in den Z. 0. moesson, niettegenstaande den meerderen 
regen, belangrijk grooter dan om de Zuid. De regen valt 
niet met die stortbuien als in het Z.-lijk gedeelte, maar er 
valt het geheele jaar door regen, ook van September t/m. 
November en in de natte maanden, April t/m. Augustus 
valt belangrijk meer; de regen val in de verschillende 
jaren loopt nog al veel uiteen. 

De stroomen zijn voomamelijk moessonstroomen en 
in den Z.O. moesson wat krachtiger dan in den 
Westmoesson; de snelheid bedraagt in de eerste ge- 
middeld 24 K.M., in de laatste ongeveer 20 K.M. per 
etmaal. 

De toestand der zee is iets minder gunstig dan om de 
Zuid； er staat gewoonlijk een vrij sterkedeining en in het 
voile van den Z.O. moesson vcel zee. In September t/m 
November is de zee het kalmst. 

De vertikale waterbeweging is in de geheele Ban- da-
zee gemengd met overheerschend dubbeldaagsch 
karakter; zij is het sterkst te Banda, waar de rijzing 
uiteenloopt van 3 tot 0.5 M. In het Z. lijk en O.-lijk 
gedeelte en langs de geheele Zuidkust van Ceram is de 
rijzing minder en bedraagt hoogstens 2 M.; verder om de 
West komende naar de Moluksche zee, blijft deze 
verminderen; aan de Zuidkust van Boeroe bedraagt deze 
1.5 M. tot enkele dec.M. Zie Zeemansgids deel V en voor 
natuurkundige gesteldheid het arti- kel ZEE. 

BANDAHARA. Eon ook wel als Noordelijk Be- 
neden Teniiang aangeduid landschap van de onder- 
afdeeling Temiang, afdeeling Oostkust van Atjeh. Het 
aantai geregistreerde mannen bedraagt er 518. 

BANDAHARA. Zie TITELS. (INL. RANGEN EN) 
BANDAR. District van de afdeeling en het re-

gentschap Bat an g van de resid entie Pekalongan, met 
gelijknamige hoofdplaats, vroeger standplaats van den 
controleur van de sinds opgeheven afdeeling Bandar. In 
dit district zijn ongeveer 1900 bouws gronden in ei-fpacht 
uitgegeven, waarop hoofdzake- lijk thee, kina en worden 
geteeld. Het heeft eene oppervlakte van 2500 K.M2, heeft 
4 onderdis- t ricten inet 75 desa's, en telde in 1905 49000 
bewo- ners, waaronder slechts een 20-tal Europeanen en 
5 Chineezen. Vroeger heette het BandarsSdajoe. De 
voormalige controle-afdeeling Bandar bestond uit de 
districten Bandai-sedajoe en Bawang. - 

BANDAR. Pasar, met ruim ]00 zielen aan in- landsche 
bevolking, en enkele Chineezen; gelegen aan den grooten 
weg Lahat-Pagar Alam (op 49 K.M. van Lahat), op 752 
BL boven zee; van 1866 tot 1906 standpJaats van den 
controleur der Pasemahlanden (res. Palembarg); de 
militaire post, daar gevestigd in 1866, werd ip J 906 
opgeheven; in de eerste jaren der vestiging van ons gezag 
aldaar was het er verre van rustig, in 】868 werd er de 
controleur vermoord ； Binds 1891 is er een Chineesche 
wijk, die echter na 1906 sterk in zielental verraindert. 

PANDARCHALIPAH. Plaatsje aan de Kwala 
Paaang^ mTier^urden^i^an de afdeeling Deli en Serdang 
van het gewest O. kust v. Sumatra nabij de grens van de 
onderafdeeling Batoebara der afdeeling Asahan, waare en 
tolkantoor is gevestigd. 

BANDAR POELAU. Districtshoofcl plaats in Asa- 
han (Gouvt. 0. kust van Sumatra), welke langs de 
Asahan-rivier met kleine stoomvaartuigen en motor- 
booten, alsmede langs een goeden transportweg van 
Tandjong Balai (hoofdplaats van Asahan) bereik- baar is. 

BANDENG (IRAN). Zie HARING. 
BANDENG LALAKI. Zie HARING. 
BANDENG LAOET. Zie HARING. 
BANDENG TJOEROET. Zie HARING. 
BANDERA. De voornaamste top (518 M.) van de 

heuvelreeks op het eiland Lontor (Banda-groep) (zie 
Verbeek in Jaarboek mijnwezen 1900). 

BANDERA (IKAN). Zio JUFFERVISSCHEN. 
BANDIETEN-EILAND, ook wel POELOE PAN-

DITA, is de onjuiste benaming vaak gegeven aan Noesa 
Penida in Straat Lombok. Zie PENIDA. 

BANDING-AGOENG. Zie MOEARA-DOEA. 
BANDJAR. District met een opppervlakte van 505 

K.M2. van de afdeeling en het regcntschap Tasikmalaja 
der residentie Preanger regentschappen met gelijknamige 
hoofdplaats, gelegen aan de Tjitan- doei. Deze plaats was 
vroeger de stapelplaats van de koffie, die uit het zuid-
oostelijk deel der Preaiiger regentschappen langs 
genoemde rivier, — die hier reeds voor groote prauwen 
bevaarbaar is, — werd afgevoerd naar Tjilatjap. Sinds is 
de koffieproduc- tie geheel te niet gegaan en door de 
spoorlijn naar Tjilatjap is het prauwenvervoer naar die 
plaats zeer verminderd. Toch is Band jar, juist door zijn 
Jigging aan die spoorlijn, zeer in belangrijkheid 
toegenomen als centrum van ecn streek met vrij vcel 
particulie- re onderncmingen en groote inlandsche 
nijverheid. Ook ligt Bandjar aan den zuidelijken der 2 
hoofd- verkeerswegen over Java, waarom kort gcledcn 
door de Regcering bij die plaats een brug over de Tjitan- 
doei gebouwd is. Van Bandjar uit is een sccundaire 
spoorlijn over Kalipoetjang naar Parigi in aanleg, maar 
tot nog toe (1915) schict men daar nicl erg mec op. Het 
district Bandjar heeft 4 onderdistricton met 29 desa's., 

BANDJAR.Dwtrict van de afdeeling en het re-
gentschap Bandjarnegara der resid on tic Banjoemas, met 
districtshoofdplaats Wanadadi. Het heeft eene 
oppervlakte van 261 K.M2. en telt 96 dcsa's met 64 000 
zielen, w.o. een 10-tal Chineezen (eindc J 905). 

BANDJAR. District van de afdeeling Boeleleng, 
rcsidontie Bali en Lombok. 

BANDJARAN. District met een oppervlakte van 430 
K.M2. van do afdeeling en het regentschap Bandoeng der 
residentie Preangcr regentschapj)en, met gelijknamige 
hoofdplaats. In (lit district zijn ruim 40 K.M2 gronden in 
crfpacht afgestaan, welke lioofd- zakclijk dienen voor de 
tcelt van kina en thee. Het district telt 3 ondordistricten 
met 27 desa,s. 

BANDJARAN. District van de afdeeling en het re-
gentschap Japara der residentie Semarang. Het dis-
trictshoofd heeft tot stand plaats Bangsri (80 M.). Het 
district, groot 546 K.M2, heeft 3 ondordistricten en telde 
op eindc van 1905 ruim 67000 inwoners, waaronder een 
20-talEuropeanen, en nagenoeg even- veelChineezen.In 
ditdistrict komen gouvorncments- rubber aanplantingen 
voor met twee rubbor-fabrie- ken van het gouvernement 
(Balong en Banjoomanis). Verder lieeft men er vier 
erfpachtsporceelen, waarop padi, kapok (randoe) en 
inlandscho gewassen worden geteeld. /■ 

BANDJARANGKAN. District van de onderafdeeling 
Kloengkoeng, afdeeling Zuid-Bali, reaidentio Bali en 
Lombok. 

BANDJARARDJA.District van de controle-af- 
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deeling,en het regentschap Brcbes der resident io 
Pckalongan met gelijknamige districtshoofdplaats. Het 
heeft drie onderdistricten met 59 desa's en teldo in 1905 
93000 bewoners, waaronder 18 Europeanen. In dit 
district ligt het eenige particuliere land der residentie 
Pekalongan, Ketanggoengan West, groot 3749 bouws, 
waar padi, suikerriet, cacao, tweede ge- wassen on 
klappers geteeld worden. 

BANDJARNEGARA. Afdeeling van de residentie 
Banjoemas, groot 905 K.M2., met gelijknamige 
hoofdplaats, bestaande uit het gelijknamige re- 
gcntschap en bevattende de districten Singamerta, 
Bandjar, Karangkobar en Batoer. De afdeeling vormt 
den N. Oostelijken hoek van het gewest Ban- joemas, en 
grenst ten N. aan de residentie Pekalon- gan, waarvan ze 
door den verbindingsrug van den Slamat met het 
Dienggebergte wordt gescheiden, terwijl ze ten 0. 
begrensd wordt door de afdeeling Wonosobo van de 
residentie Kedoe. Aan de W. zijde vormen de Kali 
Gintoeng en de Pekadjangan de grens met de eveneens 
tot de residentie Banjoemas behoorende afdeeling 
Poerbalingga. Ten Z. wordt ze begrensd door de 
afdeeling Banjoemas en door de afdeelingen 
Karanganjar, Kcboemen en Wonosobo van de residentie 
Kedoe. 

Het N.lijk deel der afdeeling is zeer bergachtig； maar 
zuidelijker wordt ze doorsneden door het dal van de 
Scrajoe, welke rivier de afdeeling in haar grootste 
breedte van O. naar W. doorstroomt, en waaraan ook de 
hoofdplaats ligt. De Gouvemements koffie-
aanplantingen waren er vroeger zeer uitge- strekt, doch 
zijn nu goheel vei'dwenen. De afdeeling telt 214.000 
bewoners, w. o. ruim 100 Europeanen en ]350 
Chineezen; de hoofdplaats: 5900 inw. w. o. een 
hondcrdtal Europeanen en 425 Cliineezen (1905). Tot 
heden is de hoofdplaats het eindpunt van do Serajocclal-
stoomfram, die by het spoorwegstation Maos begint. 
Thans (1915) is men bezig, dezo stoonitram tot 
Wonosobo in Kedoe te verlengen. 
BANDJERMASIN(RIJKVAN).Geschiod enis. Het 
voormalig rijk van Bandjermasin omvattc vroeger 
hetgehecle zuidelijke-of bcnedengedccltc van het 
stroomgebied van de Bari to. Hoover in het verleden de 
oorsprong van dat rijk teruggaat, kan in den 
tegcnwoordiiren stand van do wctcnschap, nog niot 
worden nagegaan. Alleen zij hicr vermeld dat cen 
landschap Baritoe in 1365 ondcr do bezittingen van het 
Javaanschc rijk Madjapait genoomd wordt en dat verder 
ccn niet te controlcercn trad it io in het latere Hindoc-
tijdvak (1380—1520 A.D.) eon recks van zeven vorsten 
opgeeft en de volgcnde gcbeui-lenisscn naar voren doot 
treden: 

1400：  vestiging eoncr kolonie van Hindoo,s to 
Negara Tjandi. 

1470: hcrniouwdc gcincenschap met Madjapait op 
Java. Huwelijks gezantschap. 

1520: Benden van Java voeron don Mohamme- 
daanschen godsdionst in. Bandjermasin wordt cijnsbaftr 
aan Boniak op Java. 

Ongeveer in do twecdo helft der IGe eeuw, ondor don 
vierden Mohammedaanschen sultan kwamen voor het 
eorst Europeanen in Bandjcrmaain. 

In 1606 knoopten do Ncderlandcrs handelsbo- 
trokkingen met dat rijk aan, en bestond de uit- voer 
voornamclijk in popor, stofgoud, rotan en andere 
boschproducton. In 1669 wordon echtor die 
betrekkingen afgebroken, tcngovolgc van do 
verradcrlijkc handelingen en do vijandige stemming der 
bovolking. De Engelschon, dio zich daar- na van den 
handel met Bandjermasin meestor maakten, kregen or 
vasten voet, doch in 1707 

werden de zich aldaar ophoudende Engclschen ver- 
moord, tcngevolge waarvan het rijk een tijdlang geen 
handelsbetrekkingen met Europeanen had. De Sultan, 
die de waarde van dien handel had leeren kennen, deed 
langen tijd vergeefs aanzoek bij de Ne- derlandsche O. I. 
Compagnie om dio betrekkingen to horvatten, wat 
eenigen tijd geweigerd werd, tot in 1726 de vaart op 
Bandjermasin werd hervat en in 1733 een verdrag 
gesloten, waarin de Compagnie den Sultan tegen al zijn 
vijanden beloofde te beschermen, waartegen de 
alleenhandel in peper aan de Compagnie werd 
gewaarborgd, met uitzondering van een schip jaarlijks 
naar China te bestemmen; van welke bepaling echter al 
spoedig ten nadeele van de Compagnie schromelijk 
misbruik werd gemaakt, totdat daaraan in 1747 door Van 
Imhoff een einde werd ge- maakt, door opheffing van die 
uitzondering ten be- hoevc van China, en door het 
vestigen van een han- delskantoor te Bandjermasin in 
1749. In 1771 werd do hoofdzetel van het Sultansbestuur 
； welke oor- spronkelijk te Kajoe Tanggi gevestigd was, 
verlegd naar Martapocra. In 1787 stond de Sultan, die 
den wettigen vorst, wiens voogd hij was, verdreven had, 
zijn rijk aan de Compagnie af, als belooning voor de hem 
vcrleende hulp, om het wed er in leen te aanvaar- den, 
terwijl bo vendien eenaanzienlij kgedcelte van zij n 
gebied door haar in eigendom verkregen werd. Ban-
djermasin werd cchter in 1809 op last van Daendels 
verlatcn, daar het de kosten niot dekte. Tijdens het 
Engclsche tusschenbestuur voerdede Engelschc resi- 
dcntHa-rehetbestuur te Bandjermasin, die van den Sultan 
een stuk land in leen kreeg, dat schaars be- volkt was, 
maar waarheen door tusschenkomst van Raffles meer 
dan 5000 menschen van beider kunne 

heengezonden werden op een wijze, dio niet veel van 
slavenhandel verschildo en in sommigeopzichtenmis- 
schien nog erger was, hetgeen bij de wederovergave van 
bet bestuur aan de Nederlanders tot emstige 
verwikkelingen aanleidinggaf. (Zie J. C. Baud, Bijdr. T. 
L. on Vlk. 2。Serie. Ill I860). 

Geruimen tijd heerschte een goede verstandhou- ding tusschen den 
Sultan en het Ned. Indische / CLT 
vemement, na de troonsbeklimming van Sultan A： ' v 
dam in 1825 nog versterkt door een contract (1826) 
waarbij uitgestrokte landen, o.a. do bezittingen van 
het rijk op Borneo's Oostkust aan Nederland werden -- 

 
afgestaan, on do keuze van ecn troonsopvolger en 
van don rijksbestierder aan het Gouvernement wer- 
den ovcrgelaton. 

In 1852 was de Ned. Indische regeering verplicht 
van dat recht gobruik te maken, on dit gaf aanlei- 
ding tot verwikkelingen, dio leiddon tot den onder- 
gang van hot rijk. In 1842 werd nl. des Sultans jonge- 
ro zoon Praboe Anom voor dio waardigheid voorge- 
dragen. De Indische regeering had tegen hem be- 
zwaar en de onbeduidendo Ratoo Anom Mangkoo 
Boemi Kontjana bleef dio betrekking behouden. 
Daaronboven werden in 1849 kolenmijnen geopend. 
in apanagc-gronden van den rijksbestierder to Pen- 
garon, wat do verwikkelingen veel verergorde. Do 
resident begon zich nu nicer met do binnonlandscho 
zakon to bemooion, on haaldo den Sultan over do 
voordracht tot aanstelling a>ls troonsopvolger van 
don rcohthobbonden Pangcran Hidajat Oollah, zoon 
van don in 1852 ovorledon troonsopvolgor, in to trek- 
kon. Do uit eon bywijf goboren oudore brooder van 
Hidajat, do door do bovolking gohato Pangcran 
Tamdjid Illah, word toon voorgedragon. B\j goheim 
testament herriop do Sultan dio laatste voordraoht. 
Tamdjid Illah nam reeds do betrekking van ryks- 
bestiordor waar. In de hoop, de gronden van Penga- 
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rOn later aan het Gouv. te trekken, bewerkte de resident 
ook diens aanstelling tot Sultan mocda of troonsopvolgcr. 
Nu nam Praboe Anom wederrcchte- lijk den titel van 
troonsopvolger aan cn er ontston- den hof-kabalen. 
Tamdjid Illah blcef bij den resident in Bandjermasin; de 
Sultan woonde in Martapoera. In 1856 werd de eerstc als 
troonsopvolgcr bevestigd en Hidajat tot rijksbestierder 
aangewezen. De laat- ste verloor daardoor zijn recht op 
den troon. Praboe Anom werd in Bandjermasin 
gelntcmecrd, waarheen de Sultan verhuisde. Toen deze 
stervende was, keer- de hij naar Martapoera terug, 
waarheen Praboe A- nom hem volgde, in weerwil van het 
verbod van den resident. Na den dood van den Sultan in 
1857 werd Praboe Anom op verzoek van den nieuwen 
Sultan Tamdjid Illah door soldaten te Martapoera opge- 
zocht, maar wist te ontkomen. Door tusschenkomst van 
Hidajat teruggebracht, werd Praboe Anom te- gen de 
afspraak in door den resident gevangen genomen en naar 
Java opgezonden. Hidajat verzocht toen vergeefs zijn 
ontslag als rijksbestierder. De nieuwe Sultan maakte zich 
meer en mcer gehaat bij de be volkin g en de machtige 
priesterpartij, waardoor woelingen ontstonden waarvan 
de afstammeling van den in 1787 verjaagden Sultan 
Amir, Pangeran Antasari, gebruik trachtte tc maken om 
zijne rech- ten op den troon te doen gelden. Hidajat werd 
naar Moening gezonden, waar een geestdrijver was opge- 
treden; te Martapoera kreeg hij de bewijzen in han- den 
dat de onlusten door den Sultan waren aange- stookt, ten 
einde hem ten val te brengen. Hij wilde nu niet naar 
Bandjermasin terugkecren, uit vrees voor het lot, dat 
Praboe Anom te beurt was gevallen. De schoonzoon van 
den laatstgenoemde, Pangeran Amin Oellah, naar Hidajat 
gezonden om hem tot te- rugkeeren over te halen, speelde 
dubbel spel, verhin- derde een samenkomst met den 
resident , doch bracht hem bericht dat een opstand tegen 
den Sultan zoude uitbreken, wat inderdaad het geval was 
66n dag na- dat de Kolonel A. J. Andresen het bestuur 
had overgenomen (April 1859). Het mijn-etablissement 
tc Pengaron werd aangevallen en verscheidene Euro- 
peanen, beambten en zendelingen, in de binncnlan- den 
werden vermoord. Andresen trad met kracht op en 
verdreef de muitelingen uit Martapoera. Door een 
ongelukkig misverstand vreesde Hidajat, wien Andresen 
als de meest geschikte persoon beschouwde om als Sultan 
optetreden, voor verraad, en nam plot- seling de vlucht uit 
Martapoera, waarheen hij zich had begeven, om op 
uitnoodiging van Andresen eene vergadering by te wonen 
(Juni 1859). Op aandrang van Andresen deed Tamdjid 
Illah afstand van den troon; en toen later Hidajat meer en 
meer in den opstand verwikkcld werd, besloot de 
regeering, op voordracht van den opvolger van Andresen, 
Nieu- wenhuijsen, dat het rijk van Bandjermasin voortaan 
niet meer in leen zou worden uitgegeven (Dec. 1859). 
Den wd rest majoor G. M. Verspijck gelukte het den 
opstand, die in do binnenlanden woedde, grooten- deels 
te onderdrukken, doch niet dan nadat het afloo- pen van 
het stx)omschip de Onrust, door Soerapatti, bloedverwant 
van Antasari, op de Bari to bij Teweh groote ongerustheid 
had veroorzaakt. De publicatie van het besluit der 
Regeering, om Bandjermasin in te lijven (11 Juni I860) 
deed echtcr het verzet op- nieuw in krachten winnen, 
waarbij de dweepzucht der bevolking zich in het „beratib 
bcamaaln (zie al- daar)lucht gaf. In 1861 vorderde men 
nog weinig met de ondsrdrukking van den opstand ;in het 
begin van 1862 bood Hidajat echter zijne onderwerping 
aan, maar toen hij reeds in het vaartuig gestapt was, dat 

hem naar het transportschip, met bestemming naar 
Batavia, zou brengen, kreeg hij berouw cn nam de vlucht, 
naar hij beweerde op aanstoken van zijn ver- 
trouwclingDcmangLehman, die cen groote i-ol in den 
opstand had gespeeld. In Februari echter onderwierp hij 
zich voor goed en werd naar Java verbannen. Door 
Verspijck en diens opvolger Happe werd. de opstand 
krachtig onderdrukt; Demang Lehman werd ter dood 
gebracht, terwijl Antasari aan de pest be- zweek. In 1865 
was het verzet grootendeels gefnuikt, ofschoon in de 
ontoegankelijke bovenlanden de opstand nog bleef 
smeulen. In de volgendo jaren blcef het vrij rustig. Een 
hoofd der opstandelingen, Wang- kang, onderwierp zich 
in 1870. Spoedig daarop ver- zamelde hij wedcr 
kwaadwilligen en besloot met Soerapatti de hoofdplaats 
af te loopen. Hij werd echter tei-uggeslagen en sneuvelde. 
In Augustus 1883 stookte de zoon van Antasari, Pangeran 
Mohamad Seman, die zich tot pretendent-sultan had 
opge- worpen, oproer in de boven-Doeson cn beschoot 
den post te Moeara Teweh. Zijne benling te Mandoeroei- 
an werd veroverd. Drie jaren later vertoonde hij zich in de 
boven Kahajan, waar hij uit zijne stelling bij Soengei 
Patangan verjaagd werd. Na dien tijd, ofschoon de 
pretendent zich steeds in de bovenlanden der residentie 
bleef ophouden, werd de rust gerui- men tijd in de Z. en 
0. afdeeling van Borneo zoo goed als niet meer verstoord. 

Er kwam toen n】.een tijd van geheel onthouding van 
het bestuur van inmenging met de zaken der Boven 
Doesoen. Tusschen de verzetepartij en het Bestuur werd 
als het ware een stilzwijgcnde overcen- komst in acht 
genomen, ingevoJge welkede ambte- naren hunne reizen 
niet verder uitstrekten dan tot Moeara Laoeng. Na cone 
onthouding van 1(5 jaren werd in 1900 door de Regcering 
machtiging ver- leend om de Boven Doesoen weder te 
bercizcn. Van die machtiging werd gebruik gemaakt end
。Bari to, Laoeng, Soekoe en Baboeat zoo ver mogelijk 
opge- stoomd, waarbij goede aanrakingen met bevolking 
en hoofden werden verkregen. Onzc invlocd stecg, ten 
koste van dien van de Pegoostian, do Sultans- partij. Deze 
protesteerde dan ook tegen onze rcizen in de 
bovenstreken doch vruchteloos. In 1901 werd te Poeroek 
Tjahoo cen civiel bestuursambtenaar geplaatst en ook een 
detachcment militairen. Dezo bezetting had zonder verzet 
plaats. De verzetspartij blcef echter niet stil. Van tijd tot 
tijd gaf zij van haar bestoan blijken, door aanvallen to 
doen op onze patrouilles, op de ons goed gezinde 
bevolking of op onze Bchcpen. Wij van onzen kant licten 
de opstandelingen ook niet met rust en ver- volgden hen 
in hunne schuilplaatsen. Eerst begin 1905 met de komst 
van eenige brigades marcchauHsees, onder bevel van den 
door zijne werkzaamheid in Atjeh bekenden 2e luitenant 
H. Chris to ffel, word die vervolging met kracht voort- 
gezet. 24 Januari van genoemdjaar sneuvelde de Pre- 
tendent bij eenc omsingcling en kort daarop stierf zijn 
kleinzoon, Antoeng Kwing. De overige verzets- hoofden 
onderwierpen zich en werden naar vcrschiL lende oorden 
in Ncderlandscli Indie verbannen. Van dat oogenblik tot 
heden is de rust en orde in de bovenlanden niet meer 
gestoord. 

Literaluvr: E. B. Kiclstra in de Indische Gids van 
1891; W. A. van Rees, De Bandjermassinsche krijg. 
Arnh. 1865; id. De Bandj. krijg nader toegelicht, Arnh. 
1867; De Haas, Eenige opmerkingen over het werk: 
DeBandj. krijg. Leid. 1866； Le Rutte, Exped. tegen de 
veraterking van Pang. Antosarie, Leid. 1863; Meyners, 
Bijdragen t. d. kennis der gesch. v. 
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h. Bandj. rijk, Leiden 1862; De Bandjermassinsche 
opstand in het jaar 1859. 1859—1909 in De Banier 1909. 
267, 279; Koloniale Verslagen. 

BANDJERMASIN. Afdeelin g der rosidentie Z. en 0. 
afd. van Borneo, ingcvolge de organieke indeeling van 
Ind. Stb. 1913 nos. 199 en 279 verdeeld in 4 
onderafdcelingen, te weten; 

1) Bandjermasin onderden Ass. Resident, chef der 
afdeeling, bijgcstaan door een Controleur met stand- 
plaats Bandjermasin, 2) Marabahan onder een Civiel 
Gezaghebber, metstandplaats Marabahan, 3) Marta- 
poera onder een Controleur, met standplaats Mar- 
tapoera, cn 4) Pleihari onder een Civiel Gezaghebber met 
st and plants Pleihari. 

(Voor de onderverdeeling in districten, zie men bij de 
verschillende onderafdeelingen). 

Geografisch omvat deze afdeeling do stroomge- 
bieden van de Martapoera, de Banjoeirang, de Ta- banio 
en de Doesoen- of Barito- rivier van haar rechterzijtak, 
de PoelaupCtak, af tot hare monding in zee. Het land 
beoosten de lijn Pengaron-Karan- gintan-Pleihari is 
heuvel- en bergachtig. Het overige gedeelte der afdeeling 
bestaat uit laag, moerassig land, dat jaarlijks 
gedurendeden Westmoesson door de buiten haar oevers 
tredende rivieren wordt over- stroomd. 

BANDJERMASIN. Onderafdeeling der gelijknami- 
ge afdeeling van de rcsidentie Z. en 0. afdeeling van 
Borneo onder het bestuur van den Ass. Resident bij- 
gestaan door een Controleur; bestaando uit 6en district, 
Bandjermasin (zie aldaar). Do onderafd. omvat het 
inondinggebied der Barito- en Martapoera- rivieren ei? 
bestaat geheel uit moerassig land. Behal- vc de wegen ter 
hoofdplaats en aangrenzendc kam- pongs bestaat slechts 
66n groote, voor karrentransport bruikbarc weg (de 
postweg), die van Bandjermasin Jangs do Murtapocra 
rivier naar Marta- pocra cr verder via Rantau, 
Kaodapgan, Pa.jta'- hambuwang, Ainocntai, Kloea, 
Tandjoeng tot Ha- joeay cn Bongkang voert en ruim 260 
K.M. lang is. Poor het Aernout kanaal is de Barito met 
de Ka- poeas Moeroeng verbonden. Het kanaal, dat men 
thans aan ])et verbreeden en uitdiepen is, mondt 
tegenover Kocaln -Kapocas, de standplaats van den Ass. 
Resident der gelijknamigo afdeeling, uit en is van groot 
bdang voor de inlandsche prauwvaart. 

BANDJERMASIN. District der onderafdeeling 
Bandjermasin van de golijknamige afdeeling der ros. Z. 
en 0. afdeeling van Borneo onder hot bestuur van ecu kjai 
(districtshoofd) mot standplaats Bandjer- masin. Het is 
con klcin, maar volkrijk district. Do voornaamsto 
kampongszijn； Alalak (met lioutzage- rijen), Djilapat 
(rijstbouw), Tjerootjock (met een groote posar aan de 
monditig der Koe-ion en hout- zagej ijeii), Soengci 
Tabok (rubboraanplanting, pot- ton en steenbakkeryen), 
Aloe-Aloe (mot klappertui- nen), Kalajan (rijstbouw), 
Rantawan-koeliling-ilir, Loktiram, cn de knmpongs, die 
Bandjermasin vor- n)en, zooals Antassan-kctjil en besar, 
^'elok-dalem, Kcrtak-baroo cnz. ' 

BANDJERMASIN. Hoofdplaats van do residentie 
Zuider en Ooster afdeeling van Borneo cn van do af- 
decling Bandjermasin, vroeger de zetel van den Sul-
tanvan het i-jjkvan dien naam.Dezeplaatsgelegen op 3° 
18'Z.Br. en 114° 35' O.L., ligt tusschon de Barito- 
enMnrtapoera rivieren,niet vor van hun samenvloei- iog, 
op een eilandjo, Tatas (zic bij KOE-IEN). Do ligging van 
Bandjermasin is dus buitengewoon gun- stig voor don 
hand cl, daar niet allcon de breed e en diope Barito, maar 
ook do rivier van Martapoora voor groote schepen 
bevaarbaar zijn, zoodat do zeesche- 

pen tot Bandjermasin kunnen opstoomen. De plaats is 
daardoor de uit- en invoerhaven voor het geheele 
stroomgebied der Barito (de afdeelirgen Bandjermasin, 
Oeloe-Soengei, en Doesoenlanden omvat- tende) terwijl 
ook veel transitohandel van goede- ren uit Singapore en 
Java, voor do Oostkust van Borneo bestemd, plaats heeft. 
Er heerscht dan ook een zeer levendige groot- en 
kleinhaodel, en deze met de daarmede in verband staande 
am- bachten, maken de voomaamste bezigheden van de 
talrijke inlandsche bevolking uit. Uitgevoerd worden 
voornamelijk; boschproducten (rotan, was, benzoe en 
wilde rubber, z.g. djeloetoeng), geteelde rubber, 
poeroenmatten, eendeneieren, vruchten, kadjang- en 
roembiamatten, sirappen, stofgoud en diamanten; de 
voornaamste invoerartikelen bestaan uit; rijst (Siam, 
Saigon en Java), gedroogde visch. kramerijen, 
lijnwaden, petroleum, zout, ijzerwaren enz. Tegenover 
den zuidelijken hoek van het eiland Tatas, waar de 
Sohans van Thuyll, eer vroegere versterking, gelegen 
heeft, staat thans een seinpost in kampong Mantoeiel, 
welke telefonisch met Bandjermasin verbonden is om 
tijdig voor binnenkomen- de en uitgaande schepen te 
kunnen waarschuwen. De wonin gen zijn te 
Bandjermasin wegens den dras- sigen bodem op palen 
gebouwd, gedeeltelijk lever de inlanders zelfs op vlotten 
(rakits) langs de oevers der rivieren vastgelegd. 
Ofschoon in de plaats vele goede en verharde wegen en 
straten bestaan, heeft het verkeer hoofdzakelijk te water 
plaats in z.g. tambangans. Voertuigen door paarden 
getrokken bezit de inlander niet. Bandjermasin is ook de 
stand- plaats van den staf van het gamizoens bataljon 
voor de Z. 0. afd. van Borneo, terwijl er tevens een deta- 
chement gelegerd. is. Aan de militaire gebouwen annex 
is een flink hospitaal. De Europeesche nijver- heid 
bepaalt zich tot een ysfabriek,een reparatie-ate- lier en 
werf voor kleinere stoomschepen aan de Borneo 
Industrie Mij. toebehoorend. De voornaamste tor plaatse 
gevestigde Europeesche handelsfimia*s zijn: de Borneo 
Sumatra Handels Mij, Henneman & Co, do 
agentschappen der Javasche bank en Fak- tory. Vorder 
vindt men ter plaatse een particuliere kweekschool voor 
ini. onderwijzers van het Rijnsche 
Zendelingsgenootschap met regeeringssubsidie, een 
drietal Gouv,'s ini. scholen (w. o. een le kl. school), ecn 
Europeesche school en een Holl.-Chinecsche school. De 
grenzen der hoofdplaats zijn vostgesteldbij Ind. Stb. 
1893 no. 212. Volgens de opname van 1905 beloopt hot 
zielental 土 1G700 personen, w. o. onge- veer 455 
Europcanen, 12700 Inlanders, 2600 Clunee- zen, 900 
Arabieren en 80 andero Vr. Oostorlingen. Hot 
Clnneosche kamp ligt aan den linkcroovor der 
Martapoora. Do handelswijkeu moot men edit er op cion 
rechteroever zookon. Bandjermasin staat door vole 
geregelde stoombootdiensten in direct o ver binding met: 
Singapore, Soerabaja, Sampit, Kotaba- roc, Samarin da, 
Martapoora, Marabahan, Negara, Amoentai, Boentok, 
Moeara T6w6 en Kocala Ka- poeas. 

BANDJIR is do naam, die gegovon wordt zoowel aan 
hoog water, als aan overstrooming teiigevolge van hoog 
water. Do Indische rivieren hebben in *t alge- mcen in 
haar bovonloop het cchte karakter van borg- rivieron; zo 
hebben een korten loop on een zeer aan- zionlijk vcrval 
Hoog water komt zeer schielijk op en bereikt apoedig 
zijn maximum Begint het water te dalen, dan is weldra 
do normale stand weer boreikt. Gohecl anders dus dan op 
onzo Nederlandsche (bene- den) rivieren, waar de 
genoemde pcriodes zeer lang duren. Elke regenval over 
een bepaald. gedeelte van 
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het stroomgebied bepaalt inhet algemeeneenzekeren 
wateratand in de rivier Maar elke hevige regenbui in een 
deel van het stroomgebied zal cen plotselingen toevoer 
van water geven in de gewoonlijk talrijke, weinig 
vermogende, maar zeer sterk hellende beken en 
affluenten, welke in het bovengcdeeltc van het 
stroomgebied rivierwaarts loopen. Er volgt dan een 
bandjir in de rivier, die zeer spoedig afloopt. 

In het algemeen ontlasten zich zelden hevige regens 
gelijktijdig over het geheele stroomgebied; zij vallen op 
twee stroomgebieden, verdeeld door de waterscheiding; 
daarenboven zijn hevige regens meestal plaatselijk. Als 
het zeldzame geval zich voor- doet, dat het lang en 
aanhoudend heel hard regent boven het geheele 
bovenstroomgebied of een groot gedeelte daarvan, dan 
zal de rivier niet in staat zijn den steeds wassenden 
aanvoer naar beneden te wer- kenin denzelfden tijd, 
waarin het water komt opzet- ten. En als het blijft 
regenen, zullen die kleinere, an- ders snel afloopende 
bandjirs zich als het ware som- meeren. De bandjir groeit 
dan aan tot een reusach- tige golf. Haar levende kracht is 
slechts te vergelij- ken met die der Krakatau-golven. 
Rotsblokken van vele kubieke meters, boomstammen 
worden meege- voerd; de oevers worden aangetast, het 
water stijgt tot boven den hoogen oever of dijk. Hevige 
over- stroomingen hebben plaats. Alles wat in den weg 
komt wordt meegevoerd. Is de bandjir afgeloopen, dan is 
er nauwelijks eenige verhooging van den wa- terspiegel. 
De rivier is weer volkomen normaal. 

De hoeveelheid vaste stof,door bandjirs vcrplaatst, is 
zeer aanzienlijk. Daarom dragen zij bij tot de diluvium 
vorming. De overstroomingen mogen dik- wijls vee】 
schade doen, aan den anderen kant wordt er vruchtbaar 
slib afgezet op de overstroomde ter- reinen Een der 
hevigste bandjirs is wel geweest die in.de bekende kloof 
der Anei. 

Bij bruggenbouw is de kennis van den hoogsten 
bandjirstand van veel gewicht. Hieromtrent worden 
gewoonlijk de „oudste inwoners" geraadpleegd, wier 
mededeelingen echter onder groote reserve moeten 
worden aangenomen. 

Literatuur： Lamminga, Kracht van bandjirs, T. Kon. 
Inst. v. Ing. Afd. N Ind. 1881/1882; Alpherts, De 
overstroomingen in de Pad. Bovenlanden (over den. 
bandjir in de Aneikloof, naar het rapport van IJzerman) in 
T. Kon. Inst. v. Ing. 1892]1893 Not.; Van Sandick, 
Bijdrage tot de Hydrographic v. In- dramajoe (T. Kon. 
Inst. v. Ing. Afd., N. Ind., ]882 /1883)bevat het verloop 
van een waargenomen bandjir in de Tjikeroe, graphisch 
voorgesteld, benevens een afvoerberekening. 

BANDOENG. Hoogvlakte of plateau van gemid- 
deI3"ruim 700 Al. boven den zeespiegel, wordt aan de 
Noord- en Zuidzijden ingesloten door hooge vul- 
kaanrijen, de zuidelijke bestaande uit vulkaanrui- nen 
zonder werking, waarvan de Malabar (zie aldaar) de 
grootste is, terwijl in de noordelijke rij zich, tus- schen 
Boerangrang en Boekit Toenggoel de bekende 
Tangkoeban Prahoe (zie aldaar) verheft. Deze vul- 
kaanreeksen zijn hinderpalen voor het vorkeer naar 
Noord en Zuid, maar van groote betcekenis door hunne 
vruchtbaarheid, waardoor de lagere hellingen tot sawahs 
en tegals, de hoogere tot kina- en theetuinen zijn 
aangelegd. Het plateau zelf is groo- tendeels volkomon 
vlak; het is de bodem van een voormalig meer, dat is 
leeggeloopen door de kloof der Tji Taroem. Naar West en 
Oost is het plateau afge- eloten door lagere bergreeksen, 
die ruime passen bezitten, zoodat de hoofdrouten van het 
verkeer over Java overdo hoogvlakte gelegd konden 
worden. 

Het plateau wordt met zeer sterke kronkelingen 
doorsneden door de Tji Taroem, die ten W. van den 
Rakoetak door de Zuider-bergrij brekende, in N.W.lijke 
richtiiig stroomt, en zich op het plateau vereenigt met de 
Tjisangkoewi, die ook van het Z. komende tusschen den 
Tiloe en den Malabar doorbreekt, en een weinig later de 
even- eens uit het Z. komende Tji Widej opneemt. — De 
algemeene strekking van het plateau is van W. N.W. naar 
O.Z.O. Hot heeft een lengte van onge- veer 50 K.M., 
terwijl de grootste breedte ongeveer 20 K.M. bedraagt, cn 
de geheele oppervlakte ongeveer gelijk is aan de hclft van 
de provincie Utrecht. Door een scheidingsgebergte wordt 
het verdeeld in een grooter Oostelijk deel, het plateau van 
Bandoeng in engeren zin, en een kleiner westelijk, het 
plateau van Tjililin, 

De meerafzettiiigen zijn van wat geringer vrucht- 
baarheid dan de vulkaanhellingen. De bodem be- staat er 
grootendeels uit harde klei, zoodat de mees- te sawahs, 
ondanks voldoende bevloeiing, maar 6en rijstoogst per 
jaar leveren en kokospalmen schaars zyn. De meeste en 
grootste dorpen liggen langs de randen en verder langs de 
Tji Taroem. Wegens haar hooge ligging en betrekkelijk 
koel klimaat is de vlak- te van Bandoeng wel eens voor 
kolonisatie door Europeaneii oanbevolen. 

BANDOENG. Afdeeling van de Preangerregent- 
schappen ； ' -met gelijknamige hoofdplaats, tevens 
hoofdplaats van het rcgentschap en van het gc- west, 
wordt ten N. begrensd door de afdeeling Kra- wang der 
residentie Batavia, ten Z. en ten W. door de afdeeling 
Tjiandjoer, en ten 0. door do afdcelin- gen Soemedang, 
Garoet en Tasikmalaja. Het noor- delijk gedeelte wordt 
gevorrnd door het plateau van Bandoeng, terwijl het 
zuidelijk gedeelte zeer berg- achtig is en gevorrnd wordt 
door de Z.lijke hcllingen van de bergen, die do Z.zijde van 
hot plateau bogren- zen. De afdeeling is 3070 K.M2 groot, 
cn is verdeeld in de controle-afdeelingen: J. Bandoeng 
met de dis trie ten Bandoeng, Tjimahi en Tjikalongwetan; 
2. Sordang met de districten Sorting, Bandjaran, Tjiwidej 
en Tjililin, 3. Tjitjalcngka mcL de districted Tjitjalengka, 
Tjiparaj en Oedjoengbroeng. De voor- naamste cultures 
zijn er, behalvc do rijsthouw, do theekultuur cn de 
kinakultuur, In 1912 waren er 88 
erfpachtsondernemingen. In deze afdeeling is de 
Gouvernements- kinaonderneming Tjinjiroean gele- gen, 
die in vrijen arbeid aangelegd is cn onderhouden wordt./ 

BANDOENG. .District van de controle-afdeeling 
rcgentschap on afdeeling Bandoeng, residontie Pieanger-
rogcntschappen; met eeno oppervJ. van 195 K.M2. Het 
district telt 42 desa's. V66r J 911 hcette dit district 
Oedjoengbroeng koelon (zie Ind. Stb. 1911 no. 622)/' 

BANDOENG. Sedert 18G4 hoofdplaats van do 
Preanger regentschappen, gelegen in de gelijknainigo 
afdeeling op do bovengenoemde hoogvlakte, ruim 700 M. 
boven den zeespiegel. Een zeer fraaio plaatB, met een 
aangenaain klimaat, door zijn geografische ligging, ook 
met het oog op de verdediging van Java, de aangewezen 
toekomstige hoofdplaats van N. I. In 1916 zal het 
Departement van Oorlog met zyn grooten staf van 
officieren en burgorambtenaren van Batavia naar 
Bandoeng geheel ovorgegaan zyn, nadat reeds eenige 
jaren geleden hot algemeen ma- gazijn van 
geneesmiddelen daarheen was overge- bracht. Ondor de 
gebouwen van Bandoeng noenwn wij: het Residentiehuis, 
in 1867 voltooid, de Re- gentswoning, de Missigit, in 
1850 op kosten der 
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Rcgcering gebouwd, de school voor zonen van In- 
landsche hoofden, de Kweekschool voor Inland- 
schc onderwijzers, het spoorwegstation, de uitge- 
breide werkplaatsen der staatsspoorwegen, de socie- 
teit en het nu onlangs gebouwde paleis voor den 
Legcrcommandant. Ook vindt men er een ruim ge- 
bouw, ingericht voor do jaarlijks gehouden wed- 
rennen, die eeu werkelijk volksvennaak gewor- 
den zijn. Met 1 Juli 1915 is er een Hoogere Bur- 
gerschool met 5 jarigen cursus geopend. De be- 
volking bedrocg op ult. 1905： 47400 zielen (2200 
Eur., 41400 InL, 3700 Chin, en 100 Arabieren en an- 
dere vreemde Oosterlingcn). \ 匚?<• -■ 

BANDOENG. Zie VAARTtjlGEN. 
BANDOENGAN. Zie VAARTUIGEN. 
BANDOGO TOETOE. Zie ANOEANG. 
BANDONGAN. District met gelyknamige hoofd- 

plaats van de afdeeling on het regentschap Mage- 
lang van de residentie Kedoe; beslaat do Z.O. hel- 
ling van den Soembing en hot noordelijkste zijner 
twee voorgebergten. Het heeft eene oppervlakte van 
167 K.M2, heeft 4 onderdistricten met 84 desa5s en 
telde einde 1905: 68000 zielen, waaronder 5 Euro- 
peanen en een 60-tal Chineezcn. Aanvankelyk res- 
sorteerde het district Bandongan onder de con- 
trole-afdeeling Magelang, daai-na onder de controle- 
afdeeling Salaman. Bij Ind. Stb. 1914 no. 325 werd 
de administratieve indeeling tier residentie Kedoe 
gedeeltelijk gewijzigcl, daarbij de controle- afdeeling 
Salaman opgeheven en Bandongan bij de controle- 
afdeeling Magelang gevoegd. 

BANDONGO OGENGE. Zie HERTEN. 
BANEN. Zie ZWIJNEN. 
BANG of HASJISJ is een harsachtige stof, die 

zich in tropische landcn op de bladeren on stengels 
van <le vrouwelijke planten van eon varieteit van 
de hennep ontwikkelt. Zij heeft het vermogen om 
hem, die haar gebruikt, te bcdwelmen en in con 
soort van geestverrukking to brengon; daartoe wordt 
zij of met de bladeren gekauwd, of tor bereiding 
van eon drank aangewend, of mot tabak gerookt. 
(Zio GANDJA). 

BANG (aankondiging van don sembahjang); zie 
MOSKEE, c. 

BANGADOEWA.District met gelijknamigehoofd- 
plaats van de controle-afdceling Kandanghauer en 
Ind rainajoe-West van het regentschap en de af- 
cleeJing Indramajoe, residentie Cheribon; met 45 
dcna's. 

BANGAWAN. Zic BANG WET AN; B6NGA- 
WAN, en JAVA (Solo-rivier). 

BANG 它 LAN. Gouvernements-proeftuin voor do 

koffiecultuur, gelegen op do Zuidclijke helliiigeii 
van den Kawi in hot district Songgoerooh van de 
afdeeling Malang, residentie Pasoeroean; behoorend 
ondor het Departement van Landbouw. Hier zgn 
uitgostrekte aanplantingen aangelegd van allo 
bokondo kofficsoorten.. 

BANGGAI. Landschap in de Moluksche zee, bc- 
staaudo uit een eilandengroej) en een deel der oost- 
kust van Celebes, ongeveer tusschen 0° 30' en 2° 10' 
Z.B. en 122° en 124° 8' O.L., te voren bohoorendo 
tot de res. Temate en Ond. en krachtons Ind. Stb. 
1907 no. 367 govoegd bij Celebes en Onderh., waarvan 
hot met het op den vast on wal van Celebes gelegen 
gedcelte do onderafdeeling Banggai dor afdeeling 
Oost-Celebes uitmaakt. Van de eilandon zijn do bo- 
langrijksto: Banggai, Labobo, (250 M. hoog)— 
Bangkoeloo (350 M. hoog) en Pdldng, alien bowoond 
cn omringd dooi- tai van kloinere eilanden, waar de 
bevolking gaat visschon on zout branden, of tijdolijk 

tuinen aanlegt om in hare dagelijksche behoeftei 
voorzien. Hot bestuurrust in handen van een Rad 
op de gewone wijze benoemd en ontslagen door de , 
Regeering. Hij heeft het recht in overleg met den,j. 
besturenden ambtenaar de kamponghoofden (San- v 

gadji en Kimalaha) aan te stellen, en woont in de v 
hoofdplaats Banggai op de wostkust van het gelijk- 
namige eiland, waar ook de stand plaats is van den ge- * 
zaghebber der onderafdeeling* Banggai. 7 

Die hoofdplaats ziet er behoorlijk onderhouden L-八 
uit; de huizen, van lichte materialen gebouwd, wor- & .. 
den goed onderhouden en zijn door nette voetpa- 、. 
den verbonden. De moskee is een flink gebouw en 
de kadatoe of woning van den radja op kosten van 'H，、： 
het landschap gebouwd is een weldoortimmerd z. %」 
huis. Er is een oud fort, waarvan de muur is inge—% 
stort. De reede is zeer goed, de handel met Gorontalo 
en Temate is levendig. Men heeft er 6 kampongs, te- r ' 
zamen met 1500 zielen, en op verschillende plaatsen ,- ' 
in het binnenland zijn nog 4 kampongs, met ruim h”， 
400 zielen, die alien den islam belijden. De eenige j \ ,, 
Heidensche nederzetting is van P61eng uit bevolkt. \ X； 

De eilanden Labobo en Bangkoeloo hebben elk 
ruim 100 bewoners, zoowat voor de helft uitMoham- -X;-' 
medanen en hoidenen bestaande, met een Kapitan\ } 
als hoofd. 2 

Het grootste eiland is Peleng (zie aldaar) met een 
zecr heuvelachtig terrein, dat bijna overal langs de 
kust tot aan zee strekt. Er zijn in het geheel 16 kam- 
pongs mot 土 3000 zielon, waaronder S6asea als de 
voornaamsto gerekend wordt, daar de Sangadji van 
die kampong, welke mot de aanhooronde gronden 
bijna het geheclo zuidwestelyke schiereiland beslaat, 
onder de andero hoofden als de eerste geldt. De 
bodem bereikt Jiier de grootsto hoogte van 300 tot 
550 M. 

In de wateren der Banggai-archipel worden parel- 
scholpen gevonden. Het uitsluitend recht om naar 
dit zeeproduct te visschen is door de Regeering ver- 
pacht. 

Aan de kust van Celebes liggen 11 districten of 
kampongs, waarvan de drio noordelijkste bekend 
zijn onder den algemeenen naam van Balanta, tevens 
een belangrijke handelsplaats. Behalve to Kintong- 
waar eenige heidenon wonen, is de geheele strandbe, v-，i- 
volking niohammedaansch en zal ruim 6000 zielen -KV 
stork zijn. 

Voor het bestuurstoezicht over het op den vasten 
wal van Celebes gologon gedcelte van Banggai is de 
dotachomcntscommandant te Loewoek aangewezen 
en heeft do aanwozigheid van dit bestuuretoezicht 
tengevolgo gohad, dat deze vroeger zoo geheel ver- \ ^7 
waarloosclo stroken sterk in blooi toenemen. 

Hot aantal Hoidenen, dat zich in het binnenland 
van Banggai en P^ldng ophoudt, kan op 10,000 ge- ' 
steld worden. 

Buiten do godsdienstvorracn en wat daarmede 
gopaard gaat, is er tusschen Mohammedanen en 
Hoidenen weinig verschil in taal, lovenswijze of，一* 
gebruiken; door elkaar gonomon houden de eersten 
zich moor mot de vischvangst bozig on oefenen do 
Heidenen vooral den landbouw uit. De Banggai-ei- 
landen zijn rijk aan goedo soorten van timmerhout, 一 
waaronder obbenhout cen eerste plaats inneemt on 
op P61eng wordt veol mica govonden. Klapperboo- 
mon zijn alom in menigto aanwezig; sago en padie 
komon in groote hoeveolheid van Balanta; damar,:. 
rot an on was van de zuidelijko kampoiigs op Colobes; 
en op hot eiland Saloei zijn vogelnostklippon. Geld is &. 
er gowild: hot liefst oude koperen duiten, waarvan %' 

120 op een gulden gaan. Do Bad jo's, die te Ka- 
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loembatan op de oostkust van P6I6ng wonen, maken veel 
jacht op tripang en schildpad. 

De handel in slaven heeft met de vrijgeving in 1S79 
opgehouden.>- 1 - 

BANGGATSCH： Zie LOINANSCHE TALEN. 
BANGIL,JNoordwesteliike afdeeling van de resi- 

dentieTPasoeroean, door het Ardjoend-gebergte en de 
Kali Porong van de residentie Soerabaja geschei- den. De 
afdeeling is zeer welvarend; in de vlakte vindt men zes 
suikerfabrieken; terwijl in het ge- bergte vele koffie-
aanplantingen gevonden worden. Zij omvat 2 controle-
afdeelingen met vier districten, n.l. Bangil met de 
districten Bangil en G&npol en La wan g met de 
districten Poerworgdjo enPandakan. Op 't einde van 1905 
had zij eene bevolking van 277.000 zielen, o. w. 700 
Europeanen, bijna 1700 Chineezen en 850 Arabieren. 

BANGIL. District van het regentschap en de af- 
deeUng*van' dien naam, residentie Pasoeroean. Het heeft 
4 onderdistricten met 113 desa's en telde einde 1905: 
92.000 inwoners, o. w. 250 Europeanen en 850 
Chineezen en evenveel Arabieren. 

BANGIL. Hoofdplaats van de gelijknamige af- 
deeEng^en Ret gelijknamig district, nabij de Soera- baja-
grens en niet ver van de zee gelegen, ligt aan do spoorlijn 
Soerabaja-Banjoewangi, en is het punt vanwaar de zylijn 
naar Malang uitgaat. Einde 1905 had zij eene bevolking 
van 18000 zielen, o. w. 200 Europeanen, 850 Chineezen, 
en evenveel Arabieren. 

BANGILAN, naam in de Minahassa voor ver- 
echillende soorten van Sterculia in gebmik (zie 
STERCULIA). 

BANGKA. Zie BANKA. 
BANGKA. Landschap aan- de monding van de 

Rokan-rivier, behoorende tot de onderafdeeling Ba- gan 
si Api Api der afdeeling Bengkalis van het Gouvt. 
Oostkust van Sumatra, en orderhoorigheid van Siak; 
grensrivier is de Soengei Seneboei. Het heeft een be-
volking van 士 1000 zielen, die zich met rijstbouw, 
vischvangst en inzameling van boscbproducten 
bezighoudt. Kampongs vindt men er niet; allecn hi er en 
daar eenige huizen, daar de bevolking zich in de ladangs 
ophoudt of wel eer zwervend leven leidt. De Bangka-
rivier, die in de Laoet Lampangge, een groot moeras, zou 
ontspringen, stort zich in de Ro- kan uit. 

Literatuur : Beschrijving van een reis van Beng- kalis 
langs de Rokan-rivier naar Rantau Binoeang door J. van 
Rijn van Alkemade, opgenomen in de Bydr. t. t. 1. en vlk. 
IVe Ser. VIII (1884L/ 

BANGKA. Eiland aan de Noord punt 乞 r Mina- hasa, 
res. Menado. 

BANGKA. Zie VAARTUIGEN. 
BANGKA (SUM. w. K.), Zie ARCHYTAEA. 
BANGKALA. Eon der districten van de onderaf-

deeling Djeneponto (gouv. Celebes en onderh). vroc- ger 
een afzonderlijk staatje, behoorende tot het Toe- 
rateasche bondgeoootschap, en met de overige daar- van 
deel uitmakende lander in 1863 irgelijfd. 

BANGKALA (MAL.). Zie SARCOCEPHALUS 
UNDULATUS. 

BANGKALAAN. Riviertje aan Borneo's Zuidoost- 
kufit, uitmondende in de Kloempang-baai, onderaf-
deeling Tan ah Boemboe der afdeeling Z.O.kust Borneo, 
res. Z en O- Afd. v. Borneo. Het stroomge- bied vormde 
v66r J 90 5 eenzelfbesturend landschap. 

BANGKALAN. We«telijke afdeeling van Madoe- 
ra, mefc-gelijkfiamigc hoofdplaats, tot 1883 de zetel van 
den Sultan van Madoera, wens gebied zich over de 
tegenwdordige afd eelin gen Bangkalan en Sam- pang 
uitstrekte. ID genoemd jaar werd zijn rijk geme- 

diatiseerd, en de vorst，onder den tite】 van Panem- 
bahan tot Regent aangesteld. Sedert is het een regen 
tschap, onder een inlandsch hoofdambtenaar met de op 
Java gebruikelijk ambtstitels, gebleven, verdeeld in 2 
controle-afdeelingen met zes districten, met name Noord-
Bangkalan met de districten Bangkalan, Arosbaja en 
Sapoeloe, en Zuid-Bangkalan met de districten 
Tanahmerah, Kebanjar en Ba- lega. De afdeeling is 1295 
K.M2. groot. Er wordt veel aan vruchtenteelt gedaan. De 
uitvoer van vee, huiden en vruchten, speciaal raar 
Soerabaja, is zeer belangrijk. Aan de Zuidkust, tusschen 
Kamal en Kwan jar, treft men een etablissement van het 
Nieuw Soerabajasch Prau wen veer aan en is voorts een 
quarantainestation voor Soerabaja in aanleg. In het 
zuidoostelijk deel der afdeeling werkt een Euro- peesche 
kalkondememing. Voor een betere afwatering en 
bevlooiing van de streek beoosten de afdee- 
lirgshoofdplaats zijn in de laatste jaren omvangrijke 
Gouvemementswerken in wording. 〈 

BAN GK A LAN. District van de controle-afdecling 
Noord-^Bangkalan der afdeeling en van het regentschap 
Bangkalan, residentie Madoera, met 4 onderdistricten en 
99 desa's. De standplaats van het districtshoofd is 
Keboenan. 

BANGKALAN. Hoofdplaats der gelijknamige af- 
deeHng^iet cifca*14.000 zielen, w. o. een 150-tal Eu-
ropeanen, circa 1000 Chineezen en een 200-tal Ara- 
bieren. Zij heeft een vrij belangrijken handel op Soe-
rabaja. Er is een ruime aloen -alocn met fraaie moskee. 
De won in g van den Afisistent-Resident ligt iets buiten 
de kom der plaats. Sedert het tot stand komen van een 
rcchtstrccksche tram- verbinding tusschen Kamal en 
Kwanjar ligt do hoofdplaats Bangkalan niet meet aan de 
hoofdlijn der Madoeratram van Kamal via Sampang en 
Pan)c- kasan naar Soemenep, doch wordt de tram ver bin-
ding met Kamal als een secundaire ]ijn gcexploiteerd； 

BANGKALAN-BAAI. Een volkoincn beschutte, 21 
K.M. inloopende baai met goede ankerplaatson en matige 
diepte, aan de N.kust van het eiland 1 Vic ng, Banggai 
Arch., op ongeveer 123° 15' 0. L. van Gr., waarin eenige 
eilanden en waaraan verscheideno kampongs liggen. Zic 
Zeemansgids 0.1. Arch. dl. IV. 

BANGKINANG. Onderafdeeling van do afdeeling L. 
Koto, res. Sumatra Westkust mctgelijknninigo 
hoofdplaats, standplaats van een Controleur b/h B. B. Zij 
is in het W. begrensd door de onderafd. Pangkalan Koto 
Baroe (zie aid.) en is vordergeheel omringd door 
landschappen, behoorende tot de Oostkust van Sumatra. 
De onderafdeeling omvat het belangrijkste gedcelte van 
het stroomgebied der Boven-Kampar kanan (zie 
KAMPAR) welko rivier in de geheele iengte van het 
ressort en er midden door stroomt. In de 14de eouw zijn 
do Hindoo-Javanen langs deze rivier opgevarcn en 
hebben langs de vruchtbare oevers eenige kolonies 
gesticht (vgl. Oudh. Verslag 2de kw. 1912, bl. 38, No. 8, 
9 en 11；  de ruine t« Bangkinang is door de rivier 
weggespoeld). Langs d・ rivieroevers komen om zoo te 
zeggen geen bosschen meer voor, in liet N.W. gedeelte 
der onderafdeeling zijn echter uitgestrekte oerwouden, 
waar veel groot wild huist, ook olifanten, 侦 gers en 
reuzenslangen. Er heerscht een warm kli：  maat, de 
gemiddelde jaarlijksche regenval bedraagt te Bangkinang 
3199 m.M. Langs de rivier loopt een goed paardenpad, 
dat de bevolkingscentra, di。 slechts aan den waterweg 
liggen, ook aan de land- zijde verbindt en aansluit bij het 
paardenpad langs de Mahat-rivier naar Pangkalan Koto 
Baroe, dat we- der door een paardenpad verbonden is met 
de onder- 
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afdeeling Pa jo Koemboeh (afstand van Bangkinang tot 
de pasanggrahan to Poelau Gadang aan de Kain- par-
rivier 28 K.M., vandaar tot do passanggrahan to 
Tandjoeng Paooh aan de Mahat 14l/4 K.M, vandaar tot 
Tandjoeng Balik 13 K.M. en vandaar tot Pang- kalan K. 
B. llx/4 K.M, terwijl de afstand van dcze plaats tot 
Loeboek Bangkoeng, het eindpunt van den bestaanden 
grindweg van het 183/4 K.M. verwij- derde Pa jo 
Koomboeh, 26% K.M. bedraagt). 

Zooals in het artikel Pangkalan Koto Baroe vermeld, 
wordt een groote verbindingswcg van het ge- nocmde 
Loeboek Bangkoeng in de onderafdeeling Pa- jo 
Koemboeh (Pad. bovenl.) naar de oostkust aango- 
legd.'welke in hoofdrichting hetaangegeven paarden- 
pad voIgt, doch met het oog op terreinmoeilijkheden 
dikwijls belangrijk hiervan afwijkt. Het is de bedoe- ling 
dien weg van Bangkinang den oever stroomaf volgende 
te doen loopon naar Taratak Boeloeh, eveneens aan de 
Kam par gelegen, vanwaar nu reeds, in n.lijke richting, 
een rijwcg loopt naar Pakan Baroe aan de Siak-rivier 
(afd. Bengkalis van het gouv.Oostkust van Sum.), welke 
plaats door booten der Kon. Paketv. Mij in geregelde 
vaart in verbinding staat met Singapore. Deze nieuwe 
weg zal ongetwijfeld in het belang zijn van den hand el, 
die zich nu slechts kan bedienen van het paardenpad 
(pikoelpaarden) en van den waterweg, welke laatste lang 
en be- zwaarlijk is, terwijl hij bij ongunstigen waterstand 
gevaar oplevert, al hecft het Gouv. ter wiUe van mili- 
tairo operatics on de verbinding met het garnizoen te 
Bangkinang, de Kampar-rivier en haar rechter- tak, de 
Mahal, bij do gevaarlijko stroomversnellin- gen met 
dynamiet gezuiverd en verbreed. Bangki- nang is de 
voornaamstc negri der V Koto, wclk land- schap met het 
landschap ten o. ervan: Tam bang met Ta ran tang en III 
Koto Siblimbing in 1899 on- dcr voorloopig 
bestuurstoczicht were! gcbracht en in J90] (Ind Stb. 292) 
definitief bij het Gouv. gebied word iiigelijfd. Tot 1913 
vormdo deze ondorafdee- ling met de onderafdeeling 
Pangkalan Koto Ba- roc de onderafdeeling Boven Kam 
par. Bij de gc- westelijkc reorg. van dat jaar (Ind. Stb. 
321) werden do beide gcdcclten zelfstandig, en nu om- 
\at het ressort Bangkinang: hot district Tigo Kaboeng 
Aicr. Merkwaardigheden omtrent do adat der bevolking 
zijn te vinden in L. 0. Westoncnk, Do Minangkabausche 
Nagari, Med cd. Encycl. Bureau afl. VIII, 1915. Plaatson 
van belang zijn bohalvo do hoofdpl. Bangkinang 
(garnizoen, belangrijko markt) bcnedenstrooins: Ajor 
Tiris, en van do talrijko kum- aan don oever 
bovonstrooms Koeok, Poolau Gadang, Moearo Mahat 
(aan do samcnstrooming van Kampar en Mahat), Batoo 
Basoerat (pasang- grahnn). 

BANGKO, afdeeling dor res. Djuinbi, die 士 32000 
zielcn tell en een opporvl. boslaat van 土 7000 K.M2, 
omvat hot stroomgobied der Moran gin on dat van hare 
zijrivieren: de Mesoemai, do Nilo on de Nalo, benovens 
dat van de boven-Tabir cn eon deci van do 
bovenTcmbesi, in hot gchcel 14 land- schappen. De 
bevolking bestaat uit eon vennenging van 
Minangkabauers met de oorspronkelijko inland- scho 
bevolking(Batins); de taal is een dialect van het 
Minaugkabausch; aard cn karaktor der vry schanrscho 
bevolking komcn vcel ovorcon mot dio der 
Minangkabauers en midden-Maloiers; de gods- dienst is 
Mohammedaansch, hot aantal hndji's is groot; de 
huwelijksvorm matriarchaal. Do hoofd- middolen van 
bestaan zyn landbouw on vcoteelt. 

Rijstbouw hceft plaats op droge en waar het kan op 
natto velden, vaak van een irrigatio voorzion, 

dio van groot ovcrleg getuigt. De oogsten zijn ruim, 
zoodat uitvoer kan plaats hebben naar de beneden- 
landen. Langs de rivieren wordt veel tabak verbouwd van 
goedo kwaliteit, de eersto zaden zyn n.l. uit het 
uitstekende Redjang verkregen. De veestapel is zeer 
groot, dank zij do uitgestrekte grasvelden (pa- dan gan), 
de goede verzorging, en het vrij blijveD van 
veeepidemieen .De grootste karbouwenatapel heeft het 
gobied van de boven Merangin en Mesoemai; r.undvee 
wordt gehouden in de doesoen Karang An- jar a/d 
Merangin. 

Do inzameling van boschproducten (rotan, djere- nang 
of draken bloed, getahbalam, getah kar6t, was) de 
uitmuntende houtsoorten en een weinig goudgraven en 
wasschen, werken mede om de bevolking in het 
algemeen tot een vrij groote mate van welstand te 
brengen. De woringen zijn alle van zeer goede materialeo 
gebouwd. Men vindt er ook groote aanplantingen van 
den kapajaegboom, waar- van de vruchtpitten voor 
oliebereiding dienen (die de klapperolie vervangt); de 
hoofden worden door de bevolking gekozen ； in Batin 
IX di ilir treden zij om de drio jaar af. Literatuur: T. A. 
G. dl. XXI (1904) no. G en XXII (1905) no. 2. 

BANGKO, standplaats van den controleur der 
gelijknamigo afdeeling (resid. Djambi), gelegen op do 
beide oovers der Meranginrivier, beneden de plaats waar 
do Mesoemai daarin uitmondt. Reeds in 1902 werd dit 
deel van Djambi door onze troepen onderworpen, on 
werd er eon controleur geplaatst; in 1904 word de 
controleur R. H. Kroesen op een dienstreis in zijn 
afdeeling, in de doesoon Dalam bij Nalo vermoord; de 
militaire bezel ting werd er in Ja- nuari 1906 ingetrokken. 

BANGKO, Rechtertak der Batang Hari (zie 
SUMATRA, rivieren^. 

BANGKO. Mak. Zio RHIZOPHORA 
BANGKOELOE. Eiland behoorende tot den Bang- 

gai Archipol, (zio aldaar), 土 350 M. hoog, bestaat in hot 
Noordweston uit koraalkalk, overigens uit 
granietgesteenten. 

BANGKOELON. Zio BANGWET AN on BENG- 
KOELEN. 

BANGKOLON (BESAR EN KETJIL). Eilanden aan 
den in gang dor Bangkalan-baai van het eiland Polong 
(zio aldaar), bostaandc uit morgelachtige koraalkalk. 

BANGLA (MAL. SOEND. JAV.). Zie ZINGIBER 
CASSUMUNAR. 

BANGLI. Epn dor landschappon van Bali, tot 1908 
door een vrij wcl onafhankelijken Radja, na dion namcns 
hot Gouvernemont door een „Stede- houdor" on lator 
“Regent" bostuurd. Het maakt met Kloongkoong oono 
Onderafdeeling dor Afdeeling Zuid-Bali uit, wordt door 
Gianjar, Boeleleng, Ka- rang-Asem on Kloongkoeng 
ingesloten, zoodat het geon zeogrons heoft. 

Hot bostaat uit don vulkaan Batoer ou eon groot deol 
van dions zuidorhclling, dio van den ouden kratorrand tot 
aan do hoofdplaats Bangli zeer goleidelijk afloopt, liier 
on daar diop ingesneden door van Noord naar Zuid 
stroomende rivieroii. Op hot gobergto treft moil velo 
koffiotuinen van Baliera en Chineezon aan, op de 
Zuidelijke boiling wordt hoofdzakolijk rijst op drogo 
velden gotceld, terwyl in hot lagoro gedeelto, waar 
irrigatio goed mogelyk is, groote sawah-comploxen zijn. 
Do naam van een dor in dat deel gologon desa'a, Taman-
Bali of Tuin van Bali, wyst op do grooto vruchtbaarhoid 
van den bodem aldaar. 

Andere noomonswaardige dcsa's zijn in't Zuidon: 
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Apoean, Tcniboekoe, Kajoebihi; verder Kintamani Op 
den ouden kraterrand van de Batoer, ruim 1200 M. hoog, met een 
pasanggrahan en een prachtig ge- zicht op het Batoerpanorama, en de desa 
Batoer, / xX/gelegen in de diepte tusschen den binnenwand van 

den ouden kraterwal en den eruptiekegcl (ZieBA- <>-

T0EB en BALI). A, 3^ - . 
BANGO. Javaanscne naam van eene Ooievaar- 8"

 soort, Leptoptilos javanica; op Billiton Bangoen, bij 
de Maleiers op Oost-Sumatra Bangoh. Eene and ere 
soort Dissoura episcope heet Sandang-]awe op Java; 
Timbao op Celebes. Op Sumatra heet Leptoptilos 
javanica, Bango Kam bing, op Sumatra 00k bestempeld 
met de namen Bangou-soela, Boeroeng- kambiiig en 
Boeroeng-gaja. Zie 00IEVAAR. Ook is Bango (Bangoh 
of Bangoe) een Collectief-naam in West-Sumatra voor 
Reigers: Bangoh lanta of Koendoer, Ardea manillensis; 
Bangoh ajer, Demie- greita sacra; Bangoh poetih, 

Herodias intermedia en B 泌 ulcus coromandus; de 

laatste soort heet bij de Maleiers op Oost-Sumatra Bango 
poetih. Bangoh- besar is Ardea sumairana op Sumatra, 
op de Aroe- eilanden Djir. Op Celebes heeten de groote 
reigers Tomeo, de kleine Swekko; worden echter 
Ardeola speciosa als Doehoehoe en ^Ixdbrychus 
cinnamo- mea als Dowaja onderscheiden. Butorides 
javanica heet Tiong-ajer bij de Maleiers op Oost-
Sumatra. Zie REIGER. 

BANGO-BANTJA. Zie AJAM AJAMAN. 
BANGOE-POETI. Zie BAMBANGAN. BANGOEN. 
De in sommige st reken van Sumatra gebruikelijke naam 
voor den bloedprijs, volgens in- heemsch straf-(wraak-
)recht bij doodslag verschul- digd. Zie STRAFRECHT 
(INHEEMSCH). 

BAJiGfiJEN^PPERBA, naam van een in opkomst 
zynae handelsplaals''gelegen in het zuidelijk ge- deelte 
der onderafdeeling Serdang der afdeeling Deli en 
Serdang(Gouv. O.kust v. Sumatra), welke met een 
stoomtramweg naar Loeboeq Pakam (zie aldaar) is 
aangesloten aan het Deli-spoorwegnet; aldaar is ook de 
standplaats van een civiel-gezaghebber, die met de 
magistratuur op de omliggende land bou won- 

dememingen is belast; de transportweg van Loeboeq 
Pakam door de Boeajapas naar de Karo-hoogvlakte 
loopt langs dezc plaats. 

BANGOU-SOELA. Zie BANGO. 
BANGSRING. Zie BOOMSPITSMUIZEN. 
BANGWETAN. Ouderwetsche term voor den 

“Oosthoek" van Java, herhaaldelyk in de Oudholl. 
bronnen der 17e eeuw voorkomend, toenniaals spe- 
ciaal bedoelend de „Oo8terache Montjonegoro", 
van Madioen af Oost-op (verg. het corrupte in de 
Jonge, Opkomst VII, p. 226, uit 1678). Van Juv. 
banj = itnban(/ = kant, zijde; en wetan = Oost. 
Waarschijnlijk is zelfsons “Oosthoek" een vertaling 
van dit Jav. woord, in de 18e eeuw ontstaan. 

Onmiddcllijk hierbij sluiten twee termen aan, die 
volop zijn blijven leven, zij het in bizondere betee- 
kenhs. Namelijk: BANG A WAN of ,,middag-kant", 
zooveel als Midden-rijk = Mataram, maar over- 
gegaan op de kali Bengavxin = de groote Solo-ri- 
vier; en BANGKOELON = “Westzge" = BENG- 
KOELEN op Zuid-Sumatra, dat aldus een Javaan- 
schen, in het begin der 17e eeuw in Mataiam ont- 
stanen, naam draagt (verg. nog AND AL AS, en voor- 
al SILEBAR). 

G. P. R. 
BANING. Algemeene ini. naam voor moerasschild- 

padden. In Borneo wordt Tesludo emys Schleg. 
& Miill, een echte landschildpad zoo genoemd, terwijl 
in het overig deel van den Archipel deze naam in 

het bijzonder voor Cydemys ambomensis Baud, wel- ke in 
Borneo met den naam koera-koera wordt aan- geduid (zie 
aldaar), gebruikt wordt (Zie onder Schildpadden, fam. 
Tcstudinidae II B. 2.). 

BANJAK-EILANDEN, ten getale van 66 gelegen ten 
N. van Nias. Zij maken administratief een district uit van 
de onderafdeeling Singkel, afdeeling Wcstkust van Atjeh. 
Het vooniaainste eiland is Groot-Banjak of Poelo 
Toeankoe. Daar woont het districtshoofd, de “Toeankoe". 
De bevolking is ge- incngd Minangkabausch, Niasch, 
Atjehsch en Sima- loereesch, en belijdt den Islam. 
Uitgevoerd wordt veel copra. Op Groot-Banjak zijn 
eenige landbouw- concessies uitgegeven aan Europeanen. 
De eilanden- groep wordt sinds kort ook geregeld 
aangedaan door de booten van de Kon. Paketv. : 

BANJOE. Javaansch woord voor water, rivier, 
voorkomende in sommige plaatsnamen (zie BAN-
JOEBIROE, BANJOEWANGI) en riviernamen. (Zie 
BANJOEPOETIH). 

BAN JOE-ASIN, onderafdeeling der afdeeling 
Palcmbangsche benedcnlanden (v66r 1912 genaamd 
Iliran en Banjoe-asin), een oppervlakte beslaande van 
19241 K.M2. en bestaande uit 20 marga's, met totaal 土 
41000 zielen, waaronder enkele Europeanen en 
Japanners, gevestigd op de boorter- reinen der Kon. Petr. 
Mij. en op de erfpachts ondernemingen Poeloe Rimau en 
Moesi. Deze onderafdeeling is doorsneden van talrijke, 
grootendeels slechts voor kleinere vaartuigen (geen 
zeescliepen) bevaarbare wateren, behoorende tot het 
gebied der Banjoe-asin rivier. Deze ontstaat uit de 
samenvloei- ing van verschillende op de waterscheicling 
tusschen de beneden Djambi- en ben eden Moesi-rivieren 
ont- springende stroomen. Banjoe-asin bctcekent: „zout 
water", wat er op wijst, dat dezc rivier mcer te be- 
scliouwen is als een zeeboezem, zooals dat met meer- 
dere rivieren op de Oostkust van Sumatra het geval is； 
door verschillende kreken staat zij met de Moesi beneden 
Palembang in verbinding; aan de molding diep en voor de 
grootere zeeschepen toegankclijk, is zij overigen« slechts 
voor vaartuigen van niet nicer dan 6 voet diepgang 
bevaarbaaj', terwijl de rivieren, waaraan zij haar ontstaan 
dankt, slechtB bij vloed toegaiikelijk zijn. De 
ondeiafdeeling bestaat bijna gehcc) uit Jaag, moerassig 
land, voor ecn groot deel bedekt met bosch, waarin veel 
goede houtsoorten voorkomen en waar veel 
boschproductcn worden ingczameld, met name 
djeloetoeng. De h00fdplaats Talang Betoeloe, Binds 1880 
de standplaats van den controleur, ligt 15 K.M. 
Noordwestelijk van de hoofdplaats Palembang aan een 
goeden weg, die per as berijdbaar is; in de laatste jaren 
zijn in de na- bijheid van Talang Betoetoe een j)aar 
erfpachts- ondernemingen begoni)er) met den aanplant 
van hevea en van klappers; de cultuur van klappers en 
tabak had in J 890, toon ook eenige ondernemingen zich 
trachtten te ontwikkelen, geen succes. 

BANJOEBIROE, (Blauw-water). Een klein meer- tje 
in het district Grati van de afdeeling cn residen- 、tic 
Pasoeroean op ongeveer 15 K.M. van d&hoofd- plaats 
gelegen; door de helderheid van het uit een groote wel 
stroomende water in verband inet do kleur van den 
bodem, is het water doorschijnend blauw, waaraan het 
meertje zijn naam ontlecnt. Ingesloten door heerlijk 
geboomte, (de verblijfplaats van een talrijke 
apenkolonie), is dat meertje om zijn helder water een zeer 
gezochte bad- en uit- spanningsplaats. Vermoedelijk is 
het water, even- als dat van het meet van Grati en andere 
talrijko bronnen, die in de afdeeling Pasoeroean gevonden 
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worden, afkomstig van de Zand zee op den Teng- ger (zie 
aldaar.)/f 

BANJOEBIRyE. Militair kampeinent (470 M.), 4% 
K?M7bezuiden do vesting Willem I bij Ambara- wa in de 
afdeeling Salatiga van de residentie Scma- rang gelegen. 
Aan de steenen gebouwen werd door de aardbeving van 
1865 gi'oote schade toegebracht, terwijl de plaats 00k； 
doch in mindere mate, van de aard beving van 1872 to 
lijden had. Het is de stand- plaats van een 
onderdistrictshoofd. 

BANJOEDONO. Het Zuidoostelijkste (Soesoehoe- 
nansche) district van de afdeeling Bojolali, residen- tie 
Soerakarta. Het district, metgelijknamige hoofd- plaats, 
heeft 3 onderdistneten met name Banjoe dono, Sa wit en 
Teras en had einde 1905 eene be- volking van 45.500 
zielcn, waaronder 44 Europea- nen en 6 Chineezen. De 
gelijknamige hoofdplaats ligt aan den grooten weg en aan 
den tramweg Solo- Bojolali. 

BANJOE-IRANG. Rivier op Borneo's Zuidkust, de 
grens vormende tusschen de onderafdcelingen 
Martapoera en Pleihari der afdeeling Bandjermasin, res. 
Z. en 0. afd. van Borneo. Zij ontstaat uit de sa- 
mcnvloeiing van verscheidene riviertjes, die alle op den 
Boekit Pandjang(een onderdecl van hetMeratoes 
gebergte) ontspringen ；  heet in den bovenloop eerst 
Batang Banjoe, dan Seloeang, om, van de kg. Ban- joc-
irang af verder door moerassig terrain stroo- nicnde, zich 
met de Maloekarivier te vereenigen, waama zij tot aan 
hare uitmonding in de Java zee (icts bezuiden de 
Baritomonding) den naam Maloeka draagt. Van 
genoemdekainpong tot hare samenvloei- ing met de 
Maloeka is de Banjoe-irang 37 K.M. lang, tot hare 
uitmonding in zee 53 K.M. Voor groote prauw<?n is zij 
bij vloed tot Banjoe-irang bevaar- baar. Op 2 K.M. ten 
noorden van deze rivier werd de stcejikolenmijn Julia 
Hermina bij de Kam pong Kalangan gevonden, die in 
1854 werd aangelegd, njaar 11 a den nioord van het 
personccl in den BandjermaHinKchen opstand (1859) 
vedaten is. 

BANJOEKOENING. Desa in Semarang, aan do Z. 
Jiclliug van den Oeugaran, bekend door haro wnrnie 
minernle bronnen en door de nabijheid van de bouwvallen 
van cen groep hindoetempels, de Tjandi G&Jong SA,ngft 
aan de helling van den Soe- op de grens van Kedoo en 
gedeeltelijk in dat gewest gclcgen. Zic hierover onder 
OUDHE- DEN. 

BANJOEMAS. Residentie van Midden-Java, gcle- 
gen aan dezuidkust van dat eiland. Heeftcen opper- vlakte 
van 5500 K.M2.,en had op ult. 1905 cen be vol- king van 
1.4G8.000 zielci), waarvan 士 1100 Euro- peai)ei), G800 
Chineezen cn honderd andere vreemdo OOH ten m gen. 

Do rcsidojitic bestaat uit vior natuurlijke afdec- lingen, 
van West naar Oost gestrekt. Deze zijn van Noord naar 
Zu id: le. Het centralc bcrgJand van Midden-Java, hoog 
vcrrijzend in den vulkaan Sla- mat (zie aid.); 2c. het 
vruchtbare Serajoedal en do nicer weatwaarts gelegen 
bekkens van Adjibarang en Aladjenang; 3e. het zuidelijk 
voorgebergte, bo- staando in 't 0. uit het Zuid-Serajoe-
gebergte, in ,t W. uit het heuvelland van Pcgadiiigan on 
Da- jeuhloehoer; de. De kustvlakte (zic benedon). 

Het gowest wordt administratief verdcekl in do 
afdeelingen Banjoemas, Poerwokerto, Poerboliiiggo, 
Bandjaniegara en Tjilaljap, allo met gelijknamigo 
hoofdplaatsen. 

Het go west wordt in zijn grootste lengto, d. i. van 
noonl-oost naar zuid-west doorsneden door de Sera- joe-
rivier, dio haar bronnon in Kedoe hcoft, maar 

deze residentie al spoedig verlaat, om eerst in haar 
benedenloop in de residentie Banjoemas meer be- 
teekenis, 00k om haar bevaarbaarheid aldaar, to erlangen, 
waardoor zij nog cen afvoerweg van de producten vormt, 
die van het Serajoe-dal naar de havenplaats Tjilatjap 
worden vervoerd, al is haar beteekenis als zoodanig sedert 
den aanleg van den Serajoe-dal stoomtram sterk 
afgenomen. Daar de rivier, die aan hare monding zeer 
breed is, voor hare mon ding in zee een groote zandbank 
heeft gevormd, waarop dikwijls een hevige branding staat 
of wel bij eb zeer weinig water, zoo kunnen de geladen 
prauwen niet zonder gevaar van uit de monding over zee 
het een weinig westelijker gelegen Tjilatjap be- reiken, en 
is daarom ten behoeve der prauwvaart een kanaa) 
gegraven, dat de Serajoe-rivier op een drie K.M. boven 
haar monding met het riviertje do Don an, dat juist bij 
Tjilatjap uitwatert, verbindt, zoodat de prauwen, om 
Tjilatjap te bereiken, niet over zee behoeven te gaan. 

Het westelijk deel der kustvlakte langs den linker- 
oever van de Tjitandoei is zeer moerassig. De moe- rassen 
slibben echter steeds aan en worden daardoor jaarlijks 
kleiner, zoodat het verschil nu met een dertigtal jaren 
geleden reeds zeer groot is. ID het zuid-westen van de 
residentie gaan zij over in het verdronken laud, bekend 
onder den naam van Segara Anakan (= kinderzee). Deze 
plas, waarinde Tjitandoei uitmondt, is zeer ondiep, zoodat 
er behalve in I sommige diepere vaargeulen, gewoonlijk 
maar enkelo voeten water staat, en vele plekken bij eb 
zelfs ge- heel droog vallen. In het water ziji? cen zeven- 
tal desa'a op palen gebouwd (een achtste be- hoort tot de 
Preanger.) De Segara Anakan wordt aan de zuidzijde door 
het vrij hooge rotseiland Noesa Kambangan van den 
Indischen Oceaan gescheiden, en is daardoor voor hoogen 
golfslag of voor deining gevrijwaard. Aan de zuid-oost-
zijcle eindigt zij in de baai van Tjilatjap, een voor sche- 
pen van alien diepgang toegankelijke en door het eiland 
Noesa Kambangan beveiligde reede. Oost- waarts 
claarvan vormt de kust cen bocht, die zich tot aan het 
voorgebergte van Karang Bolong uit- strekkende, de 
Schildpaddenbaai wordt genoemd. Het meest oostelijk 
gedeelte daarvan draagt weder den afzonderlijken naam 
van Bocht van Djetis. 

Het oostolijk cl eel dor kustvlakte, beoosten den 
Serajoc-mond, bestond nog cen halve eeuw geleden 00k 
voor eon groot deel uit rawa's, maar sedert zijn dezo 
gchecl drooggologd en in rijen van dorpen en sawahs 
herechapen. 

De groote spoorlijn, die Batavia over Bandoeng en 
Djokjakarta mot Socrabaja verbindt, loopt door dit go 
west, doch doet niet de hoofdplaats aan. Van Maos gaat 
een zijtak zuid-westwaarts naar Tjilatjap. Deze spoorlijn 
heeft reel bijgedragon tot de in cultuurbrenging van de 
vroegor nog woesto en wei- nig bcvolkto st reek, die zich 
noord-westwaarts van Tjilatjap langs den linker-ocver van 
de Tjitandoei uitstrekt, en die bekend is onder den naam 
van Dajeuh-loohoor. To Kroja, oostolijk van Maos, zal bij 
deze lijn de nieuwe spoorlijn aansluiton (1 Januari 1916 
gedeeltelijk nl. in Cheribon en Pekalongan geopend), die 
noordwaarts door hot Serajoe-dwarsdal naar Poerwokorto 
en vandaar over hot gebergto langs den pas van 
Patoegoeran, dicht nabij den daar reeds bestaanden 
straatweg, naar do residentie Pekalongan voert, om te 
Choribon aan to sluiton bjj de lijn door de noordelijke 
laagvlakto naar Bntar via. Hiermcdo is een tweede wost-
oostelyko spoor- verbuiding door West-Java tot stand 
gekomon. 
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Van Maos loopt in N.O.lijke richting de Serajoedal- 
stoomtram over Poerwokerto en Poerbolinggo naar 
Bandjamegara, terwijl men thans bezig is, deze lijn 
tot Wonosobo te verlengen. 

Banjoemas behoorde vroeger, evenals Bagelen, 
tot de Montjo-Negoro, en is ook in 1830 van de 
Javasche Vorstenlanden afgescheiden en gouver- 
nements-residentie geworden. Het belangrijkste 
middel van bestaan der bevolking is delandbouw, 
terwijl in de omstreken van de Segara-anakan en 
Tjilatjap ook de zeevischvangst aan velen een 
bestaan bezorgt. De uitgestrektheid sawah's in 
dit gewest bedraagt bijna 150.000 bouws. 

De particuliere landbouw-industrie heeft in dit 
gewest in de latere jaren een groote vlucht genomen, 
door de toepassing van een geregeld irrigatie-sys- 
teem in het Serajoe-dal en de exploitatie van den 
Serajoe-dal stoomtram. Thans vindt men er zes 
suikerfabrieken, waarvan vier in het Serajoedal, 
en vier groote ondememingen voor de teelt van tabak. 
Verder een dertigtal erfpachtsperceelen, op 
drie na alle in de afdeeling Tjilatjap gelegen en 

.waarop v.n.l. klappers en rubber geteeld worden. 
-c x BANJOEMAS. Afdeeling, controle-afdeeling en Q’v '. 

regen^clisp"va5~het gelijknamige gewest, vormt het "7 ' zuid-
oostelijk deel van dat gewest en is verdeeld in 

de districten Banjoemas, Soekaradja, Poerworedjo 
en Kalired ja. De afdeeling heeft een oppervlakte van 
669 K.M2. en telt 310.000 bew., w.o. 250 Europeanen 
en 1800 Chineezen (1905). Het district Banjoemas 
heeft eene oppervlakte van 133 K.M2. en telt 49 
desa's met 51.000 bew., w.o. 180 Europeanen en 
560 Chineeren (1905). In deze afdeeling werken de 
suikerfabrieken Kalibagor, Klampok en Kaliredjo 
en eenige ta baksondern emin gen. 

BANJOEMAS. Hoofdplaats van het gelijknamige 
gewest, afdeeling en controle-afdeeling, ligt in een 
vallei aan de linkeroever van de Serajoe-rivier. Het 
is de eenige residentiehoofdplaats op Java, die niet 
aan spoor- of tramweg gelegen is. Om haar te be- 
reiken, moet men den spoorweg Batavia-Djok- 
jakarta bij Kroja verlaten, dan wcl men rijdt van 
het station Maos met de Serajoedal-stoomtram nog 
tot Palikradja, dat 士 10 K.M. van Banjoemas ver- 
■wijderd is. De stad is in Februari 1861 door de over- 
stroomingen, die op dat tijdstip een groot deol van 
Midden-Java teisterden, bijna geheel verwoest, zoo- 
dat vele gebouwen geheel onbewoonbaar waren ge- 
worden, en een nieuw resident ie-huis, and ere gou- 
vernements-gebouwen en ettelijke won in gen voor 
Europeanen op een hooger terrein op eenigen afstand 
van de oude stad zijn herbouwd. Op ulto 1905 be- 
stond de bevolking uit 5800 inw, (180Eur.,560 Chin.); 
B. is de kleinste residentie-hoofd plaats van Java. 

BANJOEMOEDAL. District met gelijknamige 
hoofdplaats van de controle-afdeeling Randoedong- 
kal, afdeeling en regentschap Pemalang van de 
residentie Pekalongan. Het heeft drie onderdistric- 
ten met 32 desa's en telde in 1905 ruim 54.000 be- 
woners, waaronder slechts 1 Europeaan en 4 Chi- 
neezen. 

BANJOEPOETIH. Beek aan de noordelijke hel- 
ling van den Idjen, de afvloeiing vormende van den 
grooten kratei'circus van dien vulkaan. Zij neemt 
als Banjoe pait (bitter water) haven oorsprong in het 
meer van den werkenden krater, den Kawah Idjen 
en heeft daar een sterk samentrekkenden, inkt- 
achtigen smaak door het groot gehalte aan zwavel- zure 
aluinaarde, zwavelzuur ijzeroxyde, zwavelzure kalk en 
zwavelzure magnesia. In *t noorden van den krater 
neemt de Banjoe pait de Kali sat op, die zich 

met een hoogen waterval in de steile, huivering- 
wekkende kloof stort, waardoor de Banjoe poetih 
tusschen honderden meters hooge wanden den krater 
verlaat. Het water der Kali sat is, vooral door eenige 
daarin uitstroomende warme bronnen, sterk alkalisch; het 
bevat koolzure kalk en koolzure magnesia. In de meeste 
gevallen neutraliseeren het alka- lische en het zure water 
elkaar en dan heeft de Banjoe poetih dezelfde vuile 
slijkkleur als alle rivieren van Java; soms heeft het 
alkalisch water de overhand en dan heeft waarschijnlyk 
een zwakke af- scheiding van aluminiumhydroxyd plaats, 
die aan het water dor Banjoepoetih alsdan de melkkleur 
geeft, waaraan zij haar naam dankt. Maar na zware regens 
in het gebergte zwelt de Banjoe pait sterk, en vroeger was 
dicntengevolge ook het water der Banjoepoetih zuur. Het 
was dan kristalhelder; het vee dat ervan dronk, stierf; de 
rijst werd er geheel door gedood, even zoo het jonge 
suikerriet, soms ook het oudcrejde machines der 
suikerfabriek Asem bagoes werden er sterk door 
aangetast. Men had hiertedoen met een der zeer zeldzame 
gevallen, waarin de vul- caniciteit van den bodem, die 
overigeiis de vrucht- baarheid zoozeer bevordert, 
schadelijk werkte voor den landbouw. Er is thans een 
sluis in den wand van het kratermeer gebouwd, waardoor 
het mogelijk is den afloop van het water zoodanig te 
regeleii, dat de gewassen geen schade meer behoeven te 
lijden. 

BANJOEWANGI. Vroeger een afzonderlijk gewest, 
aan welks Resident ook de behartiging der zaken van Bali 
en Lombok was opgedragen. Is in 1881 een afdeeling 
geworden van de Residentie Besoeki; terwijl sedert dat 
jaar Bali met Lombok tot een afzonderlijke Rosidentie 
word verheven. Banjoewangi, dat het oostelijkste 
uiteindc van Java omvat, bestaat uit 66n Regentschap, 
verdeeld in de districten Banjoewangi(hotnoordelijkste), 
Rogo- jampi en Gdnteng. De oppervlakte bed rangt 3780 
K.M2., terwijl er eindc 1905 137.000 inwonens waren. 
o.w. 350 Europeanen, 570 Chineezen ci)nagci>o<-g 
evenvecl Arabieron on andere vreeinde Oostcrhngwi. De 
afdeeling wordt aan de noordzijde door hel ri- viertje 
Badjoelmati van de afdeeling PanaroeJtan gescheiden, 
terwijl zo aan de westzijdcdoor het uil ge- strekte Raoen-
Idjongebergte en door het gebergte ten zuiden daarvan 
van de afdeelingcn Bond DWORO en Djember wordt 
gescheiden. Aan de zuidzijde wordt Banjoewangi 
bespoeld door den Indischen Occaan,die er de baai van 
Gradjagan, en aan de oostzijdo door straat Bali, die er de 
diepinsnijdcnde Pam]>angbaai vormt. Tusschen die 
beide baaicn, en daardoor ge- vormd, ]igt de landengte, 
die het schierciland BA- LAMBANGAN met het overige 
deel van hoteiland verbindt. Do zuidclijkstc punt daarvan 
heel Java's Zuidhoek, de Oostelijkste Java's Oosthoek. 
Vooral sedert de opening van despoorlijn KAlisat-
Banjoc- wangi is de afdeeling Banjoewangi in voortdu- 
rende ontwikkeling. De transmigratie uit Midden- en 
Oost-Java blijft a&nhouden, terwijl in de laatste jaren 
verscheidene erfpachtsperceclen voor de teelt van rubber, 
koffio en klappers in ontginning zijn gebracht. Behalve 
deze producten worden veel uit- gevoerd rijst en copra. 
Van uit de haven Banjoewangi heeft export van pisangs 
naar Australia plaats. Het aantal rijstpellerijen neemt toe. 
Aan- tal suikerondememingen 2. De oorspronkelijke Ja- 
vaansche bevolking vermengt zich langzamcrhand met 
emigranten van Midden- en Oost-Java en on- dergaat ook 
daardoor een evolutie. De oud-Ban- joewangische 
bevolking staat bekend onder den naam van 
Blambangers. ( -1. 
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BAN J OE WANGI.District met gelijknamigo lioofd- 
plaats van de afdceling en het regentschap van dien 
naam, residentie Besoeki. Het district hceft eene 
oppervlakte van 978 K.M2. en telt 58 desa's met 64.000 
inwoners w.o. 250 Europeanen, 1200 Chili eezen, 540 
Arabieren en 20 andere vreemde Ooster- lingen (1905). 
BANJOEWANGI. Hoofdplaats van de afdeeling, het 
regehtschap en het district van dien naam, zeer fraai 
gelegen aan het nauwste gedeelte van straat Bali, op 8° 
12' Z. breedte en 114° 22' O. lengte. Er was vroeger een 
vrij levendig verkeer, daar vel© zeilschepen er om 
verversching kwamen of om zich te doen rapporteeren. 
Thans nog wordt zij door vele stoomschepen aangedaan, 
en is daar het aanvangs- punt van het 
ondcrzeeschegedeeltederinternationalo 
telegraafverbinding tusschen Batavia en Australie. De 
toestand van de haven laat te wenschen over. In 1905 
bedroeg het aantal aangekomen stoom- schepen 191 
(607.054 M3); in 1914: 221 (1.276.903 M3). De woning 
van den Assistent-Resident, vroeger Residentiehuis, ligt 
te Soekaradja, een heuvel even buiten de eigenlijke koin 
van de plaats, vanwaar men een prachtig uitzicht over 
straat Bali en het omliggende land heeft. In het oude, 
sedert geslechte fortje Utrecht lag vroeger een kleino 
militaire be- zetting. 
BANJON (JAV.). Zie CONOCEPHALUS. 
BANK (JAVASCHE). De Javasche Bank is eene in 1827 
bij publicatie van den lien December van dat jaar (Ind. 
Stb. no. Ill) in het leven geroepen par- ticuliere instelling, 
die in 1881 bij notarieel© acte van 22 Maai-t no. 29, 
overeenkomstig de bepalingen van het VVetboek van 
Koophandel van Nederlandsch- Indie, afe naamlooze 
vennootschap geconstitueerd word, en aan welke, op den 
voet van hot haar door de Kegccring verleendo 
„uitsluitendM octrooi, de zorg voor den fiduciairen 
geldsomloop in Nederlandsch- Indie van den aanvang af 
tot den huidigen dag bleef toevertrouwd. Het 
oorspronkelijk octrooi, dat met ult. December 1837 ten 
einde liep, doch tot ultimo Maart 1838 word verlengd, 
were! achtoreenvolgens, met inachtnoming van de 
wijzigiDgen waartoe de tijdsojnstandighcdcn aanleiding 
gaven, hernieuwd bij publicatie van 17 Juli 1837 (Ind. 
Stb. no. 33) tot 31 Maart 1848; bij publicatie van 3 Maart 
1848 (Ind. Stb., no. 12) tot 31 Maart 1858 met verlengmg 
tot 31 Maart 1860 ingcvolge publicatie van 28 Maart 
1858 (Ind. Stb. no. 33); bij publicatie van 22 Novombcr 
1859 (Ind. Stb. no. 98) tot 31 Maart 1870; bij pu- blicutic 
van 6 Maart 1870 (Ind. Stb. no. 34) tot 31 Maart 1880 
mot verlenging tot 31 Maart 1881 ingevoJge publicat io 
van 25 Maart 1880 (Ind. Stb. no. 70); bij publicatie van 
13 Decoinbor 1880 (Ind. Stb. no. 220) tot 31 Maart 1891, 
bij publicatie van 11 J^cbruari 1891 (Ind. Stb. no. 49) tot 
31 Maart 1906. Bij dozo publicatio van 1891 werd in 
afwijking van al de voorafgaande octrooisverlongin- 
geu, die slechts voor eeu tijdperk van omstreoks tien 
jaren golden, do bank voor een tijdperk van vijf- tien 
jaren, gcrcchtigd oin als circulatiebftnk werk- zaam te 
zijn onder voorwaarden, die, in ovoreen- stennning met 
do ter zake door haar toonmalig Bo- stuur onder 
dagteokoning van 15 Augustus 1889 in- gediendo 
vooi'stellon, haar opei,atiegebicd zeor aan- merkelyk 
uitbreidden door de vergunning tot hot koopeii en 
verkoopen van buiton N.-L botaalbaro wissels, in 
verband waarmede haar do vostiging van een eigen 
bijkantoor in Nederland werd voroorloofd; door do 
bevoegdheid tot rentegevonde aanwondmg van eon deel 
huror operatiemiddelen aldaar; en tot 

belegging van het geheole maatschappeluke kapi- taal in 
effecten en ten deele in hypotheken. Met en- kele wij 
zigingen, o.a. do verplichte uitkeering aan de Koloniale 
kas van een derde der ter verdeeling over- blijvende winst 
der Bank is het met 31 Maart 1906 ten. einde loopend 
octrooi bij Koninklijk besluit van 2 Januari 1906 no. 26 
(Ind. Stb. no. 107) weder- om verlengd voor vijftien jaren, 
dus tot 31 Maart 1921, welk tijdperk wordt geaeht telkens 
op nieuw met een jaar verlengd te zyn, tenzij door den 
Gou- verneur- Generaal of door de Bank door opzegging 
van ongeneigdheid tot die verlenging zij blijk gege- ven. 
jVEddelerwijl zijn bij Koninklijke besluiten van 17 
Januari 1908 no. 47 (Ind. Stb. no. 76), en 7 Mei 1909, no. 
36 (Ind. Stb. no. 363) enkele artikelen van het loopende 
Octrooi gewyzigd, in hoofdzaak rakende de verplichte 
metaaldekking der Bank tegenover hare dadelijk 
opeischbare schuld (bank- biljetten, bankassignaties en 
rekeningcourant-sal- dos) en hare bevoegdheid om in het 
buitenland betaalbare wissels te koopen. 

Aanleiding tot de oprichting gaven, zooals in de 
overwegingen. van het eerste octrooi venneld staat^ „de 
van meer dan eenen kant tot de regeering ge- richte 
aanzoeken tot het daarstellen van eene parti- culier© bank 
op het eiland Java". „Do kooplieden schreouwen om eene 
zoodanige inrichting, die ik hoop spoedig tot stand te zien 
gebracht", schreef de Gouvemeur- Generaal Van der 
Capellen onder dag- teekening van 2 Augustus 1823 aan 
het Opperbe- stuur in Nederland, en werkelijk was reeds 
bij missive van 16 Juli te voren het ontwerp van een 
octrooi voor de Nederlandsch Oost-Indische Bank door de 
Regeering aan „Directeuren van de bears te Batavia5 * (zie 
BEURS) ter fine van consideratie toege- zonden. Maar do 
zaak bleef hangende totdat de Com- missaris-generaal Du 
Bus de Gisignies, krachtens machtiging des Konings, het 
besluit afkondigde, waaraan de Javasche Bank haar 
ontstaan te dan ken heoft. 

Het oorspronkelijk octrooi, dat haar de bevoegdheid 
schonk (art. 32) tot het uitgeven van biljetten „betaalbaar 
aan toonder op vertooning bij de Bank" van / 1000, / 500, 
/ 300, / 200, / 100, / 50, en / 25,1) welke, zoolahg zij aan 
hare verplichtingen zou vol- doen, in dien tyd als wottig 
betaalmiddel op Java en Madura wordon erkend (art. 35), 
hield de bepaling in 

Het werd dor Bank bij het aangehaald Art. 32 vrij 
golaton om „zoo dit mocht worden wen- echelijk 
geoordeeld" voorstellen te doen tot het uitgevon van 
„kloinor bankpapier"; maar eerst in hot boekjaar 
1859/60 word gebruikgemaakt van de bij octrooi van 
22 Nov. 1859 (Ind. Stb. no. 98) ver- leende 
bovoegdhoid tot het uitgevon van biljotten van / 10,—, 
aan welko biljetten van den kant van hot publiek 
dadolijk een zoo gunstig onthaal ten deel viol, dat de 
Direc tie hierin aanleiding vond om aan do Regeering 
machtiging te vragen tot het uitgeven van biljotton van 
f 5.一, welko machti- ging haar bij Gouv. besluit van 
31 Maart 1866 (Ind. Stb. no. 30) verloond werd. Van 
deze biljet- ton werdon 100.000 s tuks aangemaak t en 
infomloop gobracht; maar in den loop van het boekjaar 
1882/83 word door do Directio beslotow om van de 
verdero uitgifto van biljetten van / 5,一 af to zien, op 
wolken maatregel cohter om zeer bijzondere re- donen 
(zie bl. 25 van het Verslag van den president over 
boekjaar 1894/95) werd teruggekomon. Thans zijn 
ruim 2 millioon stuks van / 5.— biljot- ten in omloop. 

10 
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(art. 6), dat het. maatschappelijk kapitaal of fonds der 
bank uiterlijk uit f 4.000.000 zou kunnen bc- staan. te 
verdeelen in 8000 action van / 500 welke in gangbare 
gouden en zilveren specien moesten vol- daan worden; 
doch inmiddels zoude de Bank hare operatien kunnen 
aanvangen (art. 8), „zoodra eon aantal van 2000 actien zal 
zijn besproken". Van dit aantal nam de Regeering al 
dadelijk de helft voor hare rekeniiig, en zoo kon bij besluit 
van 24 Januari 1828 (Ind. Stb.no. l)de Bankgeconstitueerd 
worden verklaard; maar niettegenstaande den door de Re-
geering bij hare ambtenaren gebezigden aandrang tot 
deelneming in het kapitaal der Bank 】)bereilcten de 
inschrijvingen eei-st in den loop van het boekjaar 1831/32 
het gezamenlijk bedrag van f 2.000.000, op welk cijfer het 
maatschappclyk kapitaal ook bij de eerstvolgende octrooi-
vernieuwingen bepaald bleef tot het boekjaar 1860/61, 
toen de eerste kapitaal- vergrooting haar beslag kreeg, en 
het door deelheb- bers gestortb maatschappelijke fonds tot 
/ 4.000.000 werd opgevoerd, om slechts weinige jaren 
later, in den loop van het boekjaar 1863/64, andermaal met 
”j 2.000.000 uitgebreid en zoodoende op / 6.000.000 te 
worden vastgesteld. 

Zooals in den aard der zaak ligt, was bij de samen- 
stelling van het octrooi der Javasche Bank te rade gegaan 
met de bepalingen van het in 1814 aan de Nederlandsche 
Bank verleende octrooi, en dienover- eenkomstig gold, 
met betrekking tot het gewichtige punt van de emissie van 
bankbiljetten, ook voor de Javasche Bank de regel (art. 
33), dat „het geheele beloop der uit te geven bankbiljetten 
zich zal regelen naar het kapitaal of fonds der bank, alle 
beleeningen, escompten, gedeponeerde gelden, 
muntspecien en verleende credieten daaronder begrepen"; 
— maar van eene verplichte metaaldekking tegenover de 
in handen van het publiek zich bevindende biljetten was 
in geen van beide octrooien sprake. Juist deze zoo veel 
zorg vereischende aangelegenheid werd dus overgelaten 
aan het beleid van de bestuurderen der Javasche Bank, 
want al mocht bij een onder dagtee- kening van 18 
December 1827 (Ind. Stb. no. 117) af- gekondigd speciaal 
besluit bepaald zijn, dat de uit te geven „banknoten, als 
representatief van goud of zilver, steeds integraal in 
gouden en zilveren specien verwisselbaar zouden wezen", 
— voorschriften om- trent de in acht te nemen verhouding 
tusschen den voorraad muntspecien en de in omloop 
gebrachte biljetten werden daarbij niet gesteld, en de 
Directie, die bij de aanvaarding van haar taak de 
verklaring moest afleggen, „dat zij buiten het bereik was 
van eenige bescheiden tot navorsching der grondslagen, 
naar welke in andere landen soortgelijke instellin- gen 
bestierd werden", huldigde van den aanvang af de leer, dat 
de behoefte aan het door haar uit to geven „circuleerend 
medium" bepaald werd door „de wezenlijke 
tegenwaarden, welke de Bank ter zake van hare crediet-
operatien „ten pa,nd behoudt", ge- lijk zij in de eerste 
algemeene vergadering van deel- hebbers, gehouden op 
den 25sten Maart 1828, te verstaan gaf. Zoodoende gold 
voor den omvang dier operatien feitelijk geen andere 
grens dan de ineerdere 

i) Bij circulaire van de Regeering werd aan de 
voomaamste burgerlijke en miiitaire ambtenaren te 
verstaan gegeven, dat aan den Koning, op 
Hoogstdeszelfs uitdrukkelijk verlangen, opgaaf zou 
worden gedaan, van. degenen, welke zouden hebben 
medegewerkt om de Javasche Bank tot stand te 
brengen, alsmede van het door hen inge- schreven 
bedrag. ' 

of mindere gewildheid van de biljetten der Bank, en 
daar deze in verband inet den gebrekldgen toestand 
van liet muntwezen, waarbij de omloop van koper- 
geld een hoofdrol speelde, als een meer gerieflijk 
ruilmiddel een goed onthaal vonden van den' kant van 
het publiek, konden de operatien op het gebied van 
disconteeringen en beleeningen zich gestadig 
uitbreiden, en doorleefde de Bank gedurende de eer-
ste tien jaren van haar bestaan een tijdperk van 
grooten bloei, die aan de gelukkige deelhebbers di- 
videnden van 12, 20 en eei'lang zelfs van 32 en 33 
percent deed ten goede komen, Maar weldra volgdo 
een tijdperk van bittere reactie, toen het bleek, dat op 
de meest roekelooze wijze crediet was verleend aan 
debiteuren, die buiten staat waren hunne gelde- lijke 
verplichtingen na te komen, en de Bank dien- 
tengevolge verliezen kwam te lijden, die haar maat- 
schappelijk kapitaal schier geheel zouden hebben 
doen teloorgaan, indien aan den zoo benarden toc- 
stand niet het hoofd ware geboden door het ter al- 
gemeene vergadering van 5 Maart 1841 genomen, en 
door de Regeering by beschikking van den 8en daar- 
opvolgende no. 1 bekrachtigd besluit om over te gaan 
tot de kapitalisatie van het meerendeel der uit- 
staande vorderingen, voor zoo ver zij niet als volsla- 
gen hopeloos te beschouwcn waren 】).Op dien voet 
werd tot een bedrag van / 4.634.815 aan. wisselvor- 
deringen uitetel van betaling verleend, en niet zon- 
der goed gevolg, want al moest achtereenvolgens nog 
tot belangrijke afschrijvingen worden overgegaan, 
zoo kon uit de winsten, die de operatien middelerwijl 
afwierpen, en die zeven jaren achtereen gereserveerd 
werden met onthouding aan de deelhebbers van elk© 
winstuitdeeling gedurende dat tijdsverloop, het 
maatschappelijk kapitaal gaandeweg wed er worden 

i) De oorzaken van de crisis van 1841, die tot den 
geheelen ondergang der Bank had kunnen leiden, 
werden door den toenmaligen directouj'- generaal J. D. 
Kruseman in een rapport van 8 Februari 1843 
volgenderwijze uiteengezet: „JJoor het onttrekken van 
de Javasclio stapclproductcn, als suiker, koffie en 
indigo aan den particuliercn hand el" — om ze door de 
N. H. M, ten verkoop naar Nederland te doen zendon 
— en het vcrval- len der kustvaart, moesten do 
kooplieden van lic- verlede naar andere middolen van 
bestaan om- 

• zien. In navolging van het Gouvemement moest de 
landbouw daartoe het middel aan de hand geven. 
Eigen middelcn wayen daartoe niet voldoen- de, 
waarom het geld der Bank tot dat einde word gebezigd. 
Het spreekt van zelf, dat er dadelijk geen resultaten 
werden verkregen, weshalve men met de Bank op 
korte termijnen aangeganc ver- bintenissen niet kondo 
voldoen. Hierdoor werden de vorderingen der Bank 
hoc langer zoo aanzien- lijker. Inmiddels hadden er 
eenige faillissementcn plaats, en de Bank moest de 
endossanten der ac- ceptatien aansprejeen; deze 
konden ook niet beta- len; een algemcen faillict en de 
totale ondergang der Bank zouden daarvan het gevolg 
zijn geweest, zoodat eene kapitalisatie onverinijdclijk 
noodza- kelijk was. Wanneer men de namen der 
gekapita- liseerde schuldenaren nagaat, zal men zien, 
dat velen derzelve in groote ondernemingen van land-
bouw zijn gewikkeld, waarvan sommigen meer, de 
anderen minder voordeelige resultaten verwach- ten, 
terwijl de meesten, zoo hun geen geruime tijd wordt 
gegeven om hunne schulden aan do Bank af te dragen, 
der Bank groote verliezen zul- len berokkenen". 
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ger econst i-ueerd en opgevocrd tot het 
oorspronkclijk bedrag van / 2.000.000. 

Maar ook uit anderen hoofde had het bestuur dor Bank 
ernstig gevaar geloopcn ；  want reeds ettelijko jaren 
voor de moeilijkheclcn ontstonden, waaraan zij in 1841 
het hoofd had to bieden, was de specievoor- 1'aad zoo 
goed als gchccl uitgeput en de inwissclbaar- heid der 
biljetten dus feitelijk geheel illusoir gewor- den. 
Vasthoudende aan de opvatting, dat met het uitgeven 
van biljetten veilig kon worden voortge- gaan, mits de 
tegenwaarde aan vorderingen wegens „escompten, 
beleeningen en verleende credieten" slechts aanwezig 
was, had do Directie zich aan het bevvaren van cene 
zekerc verhouding tusschen de biljetten-circulatie en het 
specie-depot in het minst niet laten gelegen liggen, en nu 
moge haar het verwijt van onzaakkundig en roekeloos 
beleid met goed recht voor de voeten kunnen worden 
geworpen, niet minder groot is de schuld van de 
Regeering aan den noodlottigen toestand, waarin de 
Bank jaren achter- een verkeerd heeft. 
„Toen de Javasche Bank in 1828 were! opgericht", zoo 
leest men o.a. op biz. 568 van Mr. P. Mijer's Lc- 
vensschets van Jean Chretien Baud, ,,bestond er een 
stelsel van vrijen handel on landbouw. Genoegzaam al 
de voortbrengselen van den grond werden destijds aan 
de Indische markt gebracht, zoodat er ecn na- tuurlijke 
toevloeiing van edele metalen bestoncl, ter- wijl de 
koper-circulatic beperkt was. Men behoefde toon niet 
voor remises de edele metalen tc gebruiken. Dezc bleven 
in de kelders der Bank, en men dacht er niet aan om zijnc 
ban knot en tegen specie te verwis- selcn. Tcngevolge 
van de invoering van het cultuur- stelsel werden de 
kolonialc stapelproductcn aan do Indische markt 
onttrokken cn naar Nederland voor rijksrekening 
overgebracht. Daardooi, hicld aan de eerie zijdc de 
aanvoer van edele metalen op, terwijl aan de and ere 
zijde de mceste remises niet konden worden 
overgemaakt dan juist in die motalen; waar- van het 
gcvolg was, dat weldra de wisselkoera voor Java zeer 
nadeclig word 】)，en dat aklaar geen specie nicer dan 
tegen cen hoog agio to verkrijgen was". 
Nog oneindig grootcr echtcr werden do moeilijk- hcrlcti 
door de schier ongebrcideklc uitgiftc van ko- pcrgckl, 
die kort na )830 onder het bestuur van Van den Bosch 
plaats vond. Steeds grootcrc hocvcelhe- den van dit 
minderwaardige bctaalmiddel werden van 
Rcgeeringswege in oniloop gcbracht, en toon het 
ongcricf hiervan voor het maatschappclijk vorkccr tc 
groot en te tastbaar word, ontving de Bank, nict- 
tegenstaande de enistige tegenkanting van haar Di- 
rectic (die ten slotte zwichten moest voor de Ko- 
ninklijke bedreiging, dat，bij verderen onwil het oc- 
(rooi zou worden ingotrokken * 2), hot bevel om tegen de 
door do .Rogcering bij haar te depoiieercn kopcren 

1) In de jaren 1843, 1844 cn 1845 werd de 
\vis- Hclkoors op Nederland gcnotcerd op 72 \ 80 Neil 
erl. courant voor 100 Ind. courant. 

2) Bij kabinetsmissive van 1G Juni 1832 no. 
1141 word do Bank op last van Zijne Majestcit 
aaiigcschreven: „aan do keuzc van do meerder- heid der 
deelhebbers te onclerwerpen, 6f intrekking van het 
octrooi, 6f het deponceren door hot Gouvernement van 
cen som kopergeld, drio mil- liocn gulden niet to boven 
gaande, bij do Bank, en het uitgeven van een papieren 
munt of bon tot een gelijk bedrag aan toonder botaalbaar, 
ondor zoo- danige nadere bepalingen a Is met de directie 
zul- len worden beraaind; zullende geon alternatief 
tusschen deze kunnen worden aangenomen.n 

duiten cen koper-representeerend papier uit te geven dat 
tot cen bedrag van / 3.000.000 zou worden in omloop 
gebracht, en dat clan ook een deel is gaan uitmaken van 
de geldcirculatie, die feitelijk weldra alleen uit koper 
bestond ； want het van vroegcr nog aanwezig goud en 
zilvergeld werd door de steeds toenemende 
kopercirculatie uit de keldcrs der bank en ten slotte ook 
uit het land verdreven i). 

Ondci- den samenwerkenden invloed van ecn en and 
er moest het speciedepot van de Bank gemtadig 
inkrimpen. Van ruim / 2.086.000 tegenover een biljetten-
circulatie van f 2.166.750 bij het eind van het eerste 
boekjaar, was de metaalvoorraad bij het eind van het 
negende boekjaar 1836/37, waarover een winst van / 
640.000 of 32 percent van het maat- schappelijk kapitaal 
werd uitgekeerd gedaald tot / 526.224 tegenover een 
biljetten-circulatie van / 6.927.250; maar ecrlang werd de 
toestand nog ho- peloozer, want in Juli 1839 was de 
speciekas op een bedrag van / 18.678 na geheel uitgeput 
en van verde- re verzilveiing harer biljetten kon dan ook 
voor de Bank geen sprake nicer wezen. 

Toch blcef het verkcer er zich van bedienen, om- dat 
men dit betaalmiddel nu eenmaal niet missen kon, en 
omdat men er op meendc te kunnen ver- trouwen, dat de 
Regcering, die zelf bleef voortgaan met het in betaling 
aannemen der biljetten, het pu- bliek ten slotte zou weten 
te vrijwaren voor de ge- volgen van een staat van zaken, 
waaraan zij voor een niet gering deel zelf schuldig stond. 
Schoon on- in wisselbaar, bleef het bankpapier dus als 
algemeen betaalmiddel in omloop, zonder dat de 
Rcgeering in cenig opzicht tusschenbeiden behoefde te 
komen, en zeer waarschijnlijk zou deze toestand nog 
lang hebben kunnen voortduren, indien niet in het begin 
van 1845 het goval zich had voorgedaan, dat door den 
houder van een assign at ie groot / 4598.70, afge- geven 
door het agentschap dor Bank te So era ba ja, betaling in 
specie langs den weg van rechten geeischt werd. Die 
eisch werd door den rechter in eersten aan- leg 
afgewezen (22 Mei 1845), hoofdzakelijk op grond van 
de overweging, dat een assignatie niet met ecn bankbiljet 
gelijk te stellen was, en dat door do Bank „dus wel en 
terecht present at ie was gedaan om de geeischto som in 
Javaansch bankpapier te be- talen"; maar met dezc 
uitspraak (die trouwens later door het Hoog Gcrechtshof, 
18 Aug. 1845, veniictigd werd) was het govaar, dat de 
Bank dreigde van den kant van porsonen, die, gelijk do 
Gouverneur-Gene- raal goedvond aan hot Opperbestuur 
te rapporteeren „met boos opzet bezig waron de racest 
mogelijke maatschappeljjke ongelcgenheden te 
verwekken”, niet afgewond ； en ten eihde nu eventuccle 
verdere moeilijkheden to voorkomen, was reeds 
hangende de procedure, op dringend aanzoek van de 
Directio der Bank en van de Factory der Nederlandsche 
Handel- maatsehappij, en op het censtemmig ad vics van 
de 

l) Het bij do Bank gedeponeerde kopergeld werd 
door de Rcgeering successievclijk wed er tot zich 
genomen, teneinde in de bohoeften van den 
staatsdienst te kunnen voorzien. Maar hot daarte- gen 
valideerondo koperpapier bleef onverminderd in 
omloop, en toen do Directio der Bank niet lan- ger mot 
dion stant van zaken genoegon meondo te kunnen 
nomen, werd haar bij Gouv. besluit van 23 Augustus 
1841 No. 1, tot boschcid gogeven, dat het van haar 
kant “even onkiesch als ongepast was" om do 
Regcering, bij de financiccle moeilyk- heden waaraan 
zij het hoofd had te bieden, mot dergelijke bezwaren 
te komon lastig vallen. 
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<3enerale Dircctie van Financier! en van den Raad van 
indie bij publicatie van 29 Maart 1845 (Ind. Stb. no. 
10) aan do bank verboden „om gedurende den tijd van 
een jaar verwisselingen van door haar uit- gegeven 
biljetten aan toonder tegen specie to doen", en werd 
tevens „aan alle collegien van justitie gein- terdiceerd 
om gedurende datzelfdo tijdvak konnis te nemen van 
rechtsvordermgen, de strekking hobben- de om de 
Bank tot zoodanige verwisseling te nood- zaken." 
Zooals in den considerans van dio publicatie to lezen 

staat, achtte de Regeering zich tot het nemen van dezen 
maatregel gerechtigd „bij ontstentenis van eenig ander 
wettig middel tot afwering van do nadeelen, welke voor 
het algemeen belang uit verplichte verwisseling der 
biljetten zouden voort- vloeien;" maar de inwendige 
toestand der Bank was middelerwijl in vergelijldng met 
eenige jaren tevoren reeds zeer aanmerkelijk verbeterd. 
Ondor ultimo Maart 1845 toch was de specievoorraad 
reeds weder gestegen tot iets boven de / 3.000.000 bij een 
biljot- ten-circulatie van / 7.986.200, doch eerlang kreeg 
de Bank rekening te houden met eene geheel nieuwo orde 
van zaken in verband met de bij publicatie van 4 Februari 
1846 (Ind. Stb. no. 3) verordende invoering van het 
recepissenstelsel (Zie MUM T VV EZEN), dat als 
overgangsmaatregel en als wegbereider tot het eindelijk 
herstel van het Indische muntwezen, in ve- lerlei 
opzichten een einde maakte aan den gebrekki- gen 
munttoestand, waarmede het maatschappelij k en 
handelsverkeer in hot algemeen en de Javascho Bank 
meer in het bijzonder zoo vele jaren achtereon hadden te 
kampen gchad. 

Doch eerst met de feitelijke inwerkingtreding der 
muntregeling van 1 Mei 1854 brak voor do Bank een 
tijdperk aan van meer normale ontwikkeling, dan zij tot 
dien tijd gekend had. Dank zij do betere munt- 
verhoudingen, en de eerlang hiermede gepaard gaan- de 
trapsgewijze loslating van hot tot zij no niterste grenzen 
doorgedreven Gouvernementscultuur- en 
consignatiestelsel, nam het particuliere handelsverkeer 
gestadig in omvang en beteekenia toe, en do goede 
vruchten hiervan bleven voor de Bank niet uit. De van 
regeeringswege tot het herstel van het muntwezen naar 
Indie gezonden specie vloeide ten ■deele in de kas der 
Bank (van f 1.770.000 bij het •eind van *t boekjaar 
1855/56 steeg de specievoor- raad van de Bank onder 
ultimo Maart 1862 tot /10.080.000 en onder ultimo Maart 
1865 tot 20.845.000); aan de onvoorwaardelijke 
inwissel- ‘baarheid van hare biljetten belioefde dus 
weldra •door niemand meer te worden getwijfeld, en 
gaande- weg verkregen zij door den geheelen arohipel hot 
burgerrecht, zelfs in die streken, waar van de vesti- ging 
van een agentschap der Bank nimmer sprake was 
geweest. 

Zoodoende kon do Bank hare operatien weder op 
gezonden en degelijken grondslag uitbreiden; maar in 
verband met dien gewijzigden toestand moest do 
vergrooting van het maatschappelijk kapitaal daar- bij 
vanzelf aan de orde komen, want geheel afgeschoi- den 
van de vraag, of een eigon kapitaal van 2 mil- lioen niet 
te goring moest worden goacht als waar- borgfonds tot 
dekking van de verliezen, die op do operatien 
mogeUjkerwys zouden kunnen geledon worden, stond 
men nu voor het feit, dat volgens de toenmalige 
begrippen, die zoowel door do Regeoring als door de 
Directie der Bank gehuldigd werden, do aan de uitgifte 
van biljetten te stellen grens be- heerscht werd door de 
hoegrootheid van het maat- echappelgk kapitaal der 
Bank. Het toestaan van een 

hoogere emissie dan het drievoud van dat kapitaal, achtte 
men eene bedenkelijke zaak; en zoo was men er niet dan 
schoorvoetend toe gekomen om het maximum der 
emissio bij Gouv. besluit van 24 Juli 1856 no. 4 vast te 
stellen op 6 millioen, in plaats van het cijfer van / 
5.258.575, waaraan men de Bank bij gouv. besluit van 27 
October 1854 no. 2 gemeend had te moeten binden. 

Een en ander vond plaats onder de werking van- het 
in 1848 hemieuwde octrooi, waarin voor het eerst de 
bepaling voorkwam, dat de uitgifte een ze- ker door den 
Gouvemeur- Generaal te bepalen bedrag niet zou te boven 
gaan; maar welk octrooi ver- der geen voorschriften 
bevatte omtrent de verplichte metaaldekking, Niet-v66r 
1859, bij do hernieuwing van het octrooi tot ultimo Maart 
1870, werd in deze van den aanvang af bestaande leemte 
voorzien door de bepaling van Art. 30, dat „geen uitgifte 
van bank- biljotten plaats heeft, tenzij de Bank minstens 
drie tiendon van het uit te geven bedrag beschikbaar heb- 
b© in wettige betaalmiddeleo *\ met dien verstande 
evenwel (art. 31), dat „de hoogste som, die op den in art. 
30 bedoelden voet kan worden uitgegeven door den 
Gouvernour-Generaal, op 's Konings machti- ging naar 
omstandigheden zou worden bepa&ld", blijvende het 
evenwel aan de Directie overgelaten (art. 32) om ook, 
boven de vastgestelde hoogste som, biljetten uit te geven, 
,,mits het vollo bedrag daar- van in wettige 
betaalmiddelen bij de Bank beschikbaar zij boven en 
behalve do vol gens art. 31 verplichte reserve* \ 

In verband nu met deze bepalingon werd het maximum 
dor emissie vastgesteld op 7 millioen, welk bedrag reeds 
spoedig ontoereikend werd be- vonden, met het oog op de 
toenemende credietaan- vraag van den kant van den 
handel; doch van vor- dere uitbreiding wildo de 
Regeering niet woten, zoolang de bij de jongste octrooi-
vemiouwing voor- geschreven vergrooting van hot 
maatschappelijk kapitaal tot 4 millioen haar beslag niet 
zou hobben or- langd. In den loop van het boekjaar 
1860/61 kwain deze zaak in orde, on toen volgdo bij 
Gouv.-bosluit van 31 Juli 1860 no. 5 ook do vergunning 
het maximum tot 10 millioon op te vooren; maar ook doze 
uitbreiding van do opera tie-middolon der Bank bloek 
weldra volkomen onvoldoendo to zijn. ,,Bij do steeds 
toenemendo uitbreiding van handel en in- du8trie>,, dus 
leest men op bl. 7 van hot verslag over hot boekjaar 
1861/02, „waren de operatien dor Bank weldra in 
zoodanigo mate gostegen, dat veelal van het geheele 
oporatio-kapitaal slechts con zeer goring bod rag 
beschikbaar overblcef". 

Niottegenstaande do opvoering van de disconto- ronte 
tot 8 on 9 percent, was de bchoefte aan cre- diothulp in do 
laatste helft van 1861 z66 dringend, dat do Diroctio, ton 
oinde „den handel voor grooto mooilijkhodon to 
bowaronn, op eigen verant woorde- lijkheid do haar van 
Regeeringswege gestelde opora- tiegrens met een paar 
ton gemcond had te mogen overschryden, 一  eone 
handeling dio zeer cuvel werd opgenomen, en haar eene 
ernstige vermaning op den hals liaalde, 一 en toon zij zich 
op grond van dien onhoudbaren stand van zakon tot do 
Regooring wendde met het boscheiden vorzoek om het 
maximum der emissie to verhoogen mot 2 millioen en 
mitsdien te brongon op 12 millioen, word dit verzoek 
eorst na vorloop van ruim eon jaar ingowilligd, ondor 
uitdrukkelijke voorwaarde, dat do Bank haar eigen 
kapitaal andermaal mot een golijk bed rag van 2 millioon 
zou uitbreiden. (Gouv. besluit van 24 Oct. 1862 no. 1). 
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De tweede kapitaalsvergrooting, die met het oog op het 
juister inzicht, dat men sedert in bank- zaken verkregen 
heeft, veilig achterwege had kunnen blijven, werd der 
Bank dus in den vollen zin des woords afgedwongen, en 
hangende de hieraan voor- afgaande maatregelen, bleef 
do toestand van de In- dische geldmarkt, tot groot nadeel 
van het algemeen, steeds even gespannen. Gedurende het 
geheele jaar 1862, op het tijdstip dat het te veilen 
quantum gou- vemements-suiker verdubbeld, en voor 
het eerst met den verkoop van gouvernements-koffie een 
proef zou genomen worden, was de operatiekracht der 
Bank zoo goed als geheel uitgeput. In September en 
October 1862 zou door het Gouvemement voor eene 
waarde van 5 millioen aan producten verkocht worden, 
maar niettegenstaande de welvoorziene specie-kas was 
de Bank niet bij machte 66n pikol product te beleenen. 
Volgens haar toenmalig octrooi toch moesten 
beleeningen op koopwaren steeds ach- terstaan voor die 
op goud en zilver, en zoo bedroe- vend was het op dat 
oogenblik, niet tengevolge van inn&rlijke zwakte, maar 
tengevolge van de haar door de Regeering gestelde 
operatiegrens, met de mid- delen der Bank gesteld, dat in 
een door den handel van Batavia aan de Regeering 
ingediend request van 18 October 1862 moest gewezen 
worden op het ongehoorde feit, dat op een geldswaardig 
bedrag van ruim / 300.000 aan gemunt en ongemunt 
goud niet meer dan / 50.000 in beleening had kunnen 
worden voorgeschoten, omdat de Bank niet andermaal 
op eigen gezag de haar gestelde operatie-grens wildo 
overschrijden. 
De bij Gouv.-besluit van 24 Oct. 1862, voor den tijd vnn 
den jaar toegestane voorwaardelijke uit- breiding dcr 
emissie met 2 millioen, dio bij Gouv.- besluit van 30 
October 1863 definitief werd vastge- Bteld, bracht 
ecnige hulp in den nood; maar geen afdoeiide hulp, even 
min ala de bij Gouv.-besluit van ]2 December 1864 no. 
2 toegestane verhooging van het maximum tot 15 
millioen, want in de cerate helft van 18G6 werd de 
toestand nog benarder dan hij in de zorgvolle jaren 18G1 
en 1862 geweest was. Niet- tegenstaando hot disconto 
achtercenvolgens tot 9, 10 cn 10% percent verhoogd 
werd, bleef op 28 Febru- ai*i 18G6, nog slcchts / 100.000 
aan bcschikbaar ope- ratie-fonds over, en zag do Bank 
zich in de zonder- linge noodzakclijkhcid gcbracht om 
haro portefeuille bij Kcgeeringscollegien to gaan 
redisconteeron, ter- wijl maatregelcn beraamd werden 
om zich zelfs tot '$ lands kas to wend on ter bekoining 
van do hulp, die zoo dringend noodig was, niet uit 
gobrok aan middelen, want do speciekas was ruim 
voorzien, maar omdat de Bank zich die middelen niot 
kon ten nutto mftken tongovolgo van de bepalingen, 
waar- door haro operatiekracht totaal verlamd word l). 
Door ceno hcrniouwdo uitbroiding van hot maximum tot 
18 millioen bij Goifv.-bosluit van 23 Juni 1866 no. 10, 
on tot 20 millioen bij Gouv. bosluit van 26 September 
daaraanvolgcnde no. 4, word aan do 

')Op bovongenoemden datum van 28 Fe- bruari 
1866 bezat de Bank een speciekas van /17.439.816, 
terwijl aan dadclijk opeischbare schulden (bankbiljetten, 
saldo*8 on assignatien) een bedrag van / 27.838.934 
uitstond. Volgons de titans geld end e bepalingen zou de 
bank op dat oogenblik dus van een nog beschikbaar 
metaal- saldo van / 6.304.253 voor vordore opora-ten 
heb- ben kunnen partij trekkon, terwijl haar volgens de 
toen geldendo bepalingen slechts eon beschik- baar 
operatiefonds van / 100.882 overbleef. 

bestaande bezwaren weder voor cen tijd lang tege- moet 
gekomen, en gedurende eenige jaren achtereen1 bleef de 
geldmarkt voor nieuwe stoornissen gevrij^ waard, omdat 
in verband met de uitbreiding van den werkkring van 
verschillende particuliere crediet~ insteDingen, die 
gaandeweg verrezen waren (Nederl. Indische 
Handelsbank, Rotterdamsche Bank, Internationale 
Crediet- cn Handelavereeniging Rotterdam, en de 
Chartered Bank of India, Australia and China), de 
crediethulp der Javasche Bank in minde- re mate, dan 
toen zij nog het rijk alleen had, behoef- de te worden 
ingeroepen. Van ruim 15 millioen in de jaren 1866/68 
daalden de uit zettingen allengskens tot beneden de 10 
millioen in het begin van boek- jaar 1871/72; maar toen 
de zaken eerlang een ande- ren keer namen, en de 
operatien zich gestadig uit- breidden, voomamelijk ten 
gevolge van het aan demark t komen van groot ere 
hoeveelheden particuliere producten, toen kwam de 
Directie weder te staaw voor een toestand, die, gelijk zij 
in haar verslag over- *t boekjaar 1874/75 bl. 11 opmerkte, 
„haar met na- druk de beperktheid van do 
operatiemiddelen der Bank in herinnering moest 
brengen". In een aan de Regeering ingediende missive 
van 8 Sept. 1874 zette- zij dien toestand omstandig 
uiteen, met dringend verzoek om ten spoedigste het 
maximum der emissie te willen vaststellen op 25 
millioen; en ditmaal had de Bank de voldoening, dat haar 
verzoek reeds bij Gouv.-besluit van 19 September 1874 
(Ind, Stb. no. 220) werd ingewilligd,in afwachtingvan de 
beslis- sing van het Opperbestuur op het reeds eenigen 
tijd' tevoren van de Bank uitgegane voorstel om, met 
algeheele lerzydesteUing van elk maximum, den waar- 
borg voor de uitgegeven biljetten alleen te zoeken in het 
speciedepot, en de papiercirculatie in Indie voor- taan aan 
dezelfde regelen te binden en te doen ge- hoorzamen, die 
door een veeljarige toepassing in Nederland volkomen 
proefhoudend waren bevon- den. Die beslissingviel 
gunstiguit; bij ordonnantien van 18 Maart 1875 (Ind. Stb. 
no. 75 en 76) kregen de voorstellen van de Bank hun 
beslag; want voor den vervolge zou alleen do bepaling 
gelden, dat het ge- zamenlijk bedrag van omloopende 
bankbiljettenr bankassignatien en 
rokeningcourantsaldo*s steeds voor minstens twee vijfde 
gedeelte door munt of muntmateriaal moet gedekt zijn. 
En zoo werd haar dus, meer nog ton gorieve van hot 
verkeer, dan tot haar eigen goldelijk voordeel, 
geschonken wat haar tot dion tijd steeds had ontbroken: 
het vermogen om door het uit go von van niot ten voile 
door metaal gedekto biljotton to gomoot te komen aan 
eene tijde- lijko meerdero behoefto aan circulatie-
middelen. 

Van welk con overwegend belang de in 1875 tot stand 
gebrachto hervorining, — con van de ge- wichtigste 
momenten in do geschicdenis der Bank, nadat zij don 
onspoed dor jaren 1841 en volgende was te boven 
gekomen — voor het verkcer geweest is, blcek reeds 
spoedig. Gedurende do corsto helft van 1876 bleof do 
credietvi-aag, zooals in dien tijd van het jaar gewoonlijk 
het goval is, tamelijk be- perkt, maar bij de nadering van 
hot afschcopseizoen, in den aanvang van hot tweede 
semester, begon zich een zoo levondigo vraag naar gold 
te openbaren, (van / 12.800.000 in den aan vang van April 
1876, st egen do uitzettiiigen in September 
daaraanvolgcnde tot bovon do / 23.000.000), dat weder 
omstigo moeilijk- heden zouden zijn ontstaan, indion de 
Bank nog aan hot verplichte maximum van / 25.000.000 
waro gebonden geweest. 

Bovenal echter in hot zorgvolle crisisjaar 1884 
kwamen de zegenrijke govolgen van de bankrcgeling 
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van is75 duidelyker dan ooit aan het licht. Immere, 
wanneer de oude regeling op het stuk der emissie ,_ drie 
tienden metaaldekking met een maximum uitgifte van 25 
millioen — nog kracht van wet had gehad, zouden de 
operatiemiddelen reeds in den loop van Juli 1884, dus lang 
voor de storm losbrak, die het meerendeel der particuliere 
credietinstellin- gen dreigde omver te werpen, met een 
opereerend kapitaal van nog geon 20 millioen zijn uitgeput 
ge- weest, terwyl de bohoeften van het verkeer in het laatst 
van November en het begin van December tot bij de 26 
millioen stegen; en in de gegeven om- ■standigheden zou 
eene te beperkte operatiekracht van de Javtvsche Bank de 
noodlottigste gevolgen na zich hebben geslcept, en tot eene 
inaatschappe- lijke ontbinding hebben kunnen leiden, 
waaruit voor handel en nijverlieid, en ook voor den Staat 
zel- ve, de grootste politieke en financiecle inoeilijklieden 
■zouden ontstaan zijn. Dank zij echter de nieuwe re- geling 
— vier tiendc metaaldekking zonder maximum —bleven de 
dadelijk opeischbare schulden der Bank, ook toen hare 
credieten de grootste uitbrei- •ding erlangd hadden (met / 
25.886.000 op 3 December 1884) nog voor ruim 50 procent 
door metaal gedekt; en het is thans niet twijfelachtig meer, 
dat groote en onherstelbare rampen in de handelswereld zijn 
voorkomen door de gerustheid, die de wekelijks openbaar 
gemaakte bankstaten verwekten, dat, waar a lie andere 
credietinstellingen zich moesten be- jierken en terugtrekken, 
de Javasche Bank steeds bij machte bleef om aan elke 
soliede, tijdelijke crediet- vraag te voldoen. Zoodoende 
heeft zij het hare kunnen bijdragen tot redding uit den zoo 
hoogst nete- ligen en gevaarvoDen toestand; want zonder de 
bui- tengewone hulp, die de Javasche Bank verleenen kon, 
en in meer dan den geval verleend heeft, zij het ook soms 
met terzydestelling, zoo niet verkrachting van de 
bepalingen, waaraan hare Diiectie krachtens .*Octrooi 
gebonden was, zou het volstrekt onmogelijk jgeweest 
zijn.om den tijd tewinnenvoor het tot stand 「brengen in 
Nederland van de combinatien, wier op- treden aan het 
wankelend. verkeer den meer blijvcn- den steun heeft 
geschonken, welke noch zij, noch eenige andere instelling 
in Indie verleenen kon. Zij stond dan ook meer dan eons 
voor hare verantwoor- delijkheid van nabij rakende uiterst 
moeilijke beslis- singen, die geen moeilijk overleg zouden 
gecischt hebben, indien een ettelijke jaren te voren van haar 
■uitgegaan voorstel ingang bij de Regeering had kunnen 
vinden. Bij gelegenheid namelijk van de aan de orde zijnde 
verlenging van het met ultimo 1880 ten •einde Joopende 
Octrooi had de directie krachtig ge- ijverd voor het 
verki'ijgen van de bevoegdheid tot het tijdelijk verstrekken 
van gelden tegen onder- ■pand van hypothecairo 
inschulden. „Wie over de ■zaak nadenkt," dus leest men op 
bl. 11 van het Verslag van den President over boekjaar 
1879/80, „moet inzien, dat de eigenaardige verhoudingen, 
die de Bataviasche geldmarkt kenmerken wegens het ont- 
breken van eeneeigenlijke effectenmarkt,en nu geld- 
uitzettingen in hypothcek schier het eenige iniddel tot 
rentewinning zoo voor particulieren als voor 
geldinstellingen is ,op een gegeven oogenblilc onop- losbare 
moeilijkheden kunnen doen geboren worden, wanneer de 
gelegenheid niet bestaat om, zelfs voor korten tijd, gelden te 
kunnen opnemen onder verband van niet dadelijk 
opvorderbare waarden. 

Die gelegenheid ontbreekt thans geheel en al.enwer- 
kelijke behoefte en billijke eisch brengen in het be- lang 
van het algemeen dan ook onzes erachtens mede haar 
bij de Javasche bank open te Btellen.” Maar er 

volgde nul op het rekest, en eerst de ciisis van 1884 heeft 
de Regeering de oogen geopend. Sedert is in het Octrooi 
van 1906 de verlangdo bevoegdheid onder zekere 
restriction aan de Bank verleend. Zieoverdeze 
aangelegenheid Economist van 1906, deel I, bl. 85/S8. . 

Kon dus in 1884 een voor het verkeer hoogst drei- 
gend gevaar door bemiddeling der Javasche Bank 
worden afgewend en bezworen, toch bleek weldra, dat de 
gewijzigde toestanden en verhoudingen, welke de crisis 
van 1884 deden geboren worden, eene voor de Bank zeer 
emstige schaduwz 行 de hadden. De gelden, die ter 
redding van de in moeilijkheden ge- raakte particuliere 
cred ietinstelli n gen en cultuur- banken in Nederland bij 
wijze van obligatieleenin- gen tot een gezamenlijk 
bedrag van / 27% millioen waren bijeengebraclit, 
vloeiden voor een goed deel naar Indie, en brachten cene 
opcenhooping van be- schikbare middelen teweeg, die de 
wei'kelijke be- hoefte reeds spoedig verre te boven ging. 
Terwijl voor 1884 de crediethulp der Javasche Bank op 
rui- me schaal was ingeroepen door de particuliere ban- 
ken, traden dezen thans als cred ietge vers op discon- to- 
en beleening-gebied met haar in mededinging, en zoo zag 
de Bank hare credietoperatien scliier van jaar tot jaar 
inkrim pen, en van gemiddeld /17.049.000 in 't boekjaai- 
1884/85 tot gemiddeld f 6.334.000 in't boekjaar 1889/90 
terugloopen, een lager cijferdan sedert het boekjaar 
1857/58 ooit was voorgekomen. Maar hiermede was ook 
hetlaagstestandpunt bereikt. De meet vrijgevige 
bepalingen van het octrooi van 1891 stelden haar in staat 
om hare operatien ook op het gebied van den 
buitenlandschen wisselhandel uit te breiden, en een deel 
van hare operatiemiddelen in Nederland rentegevend aan 
te wenden, terwijl zij to- vens de bevoegdheid erlangdc 
om haar (/eheele maatschappelijk kapitaal ten deelo in 
effecten cn ten deele in hypothekcn rentegevend te bel 
eggen 1). 

J) Van geldbclegging in hypothekcn cn cffec- , ten 
is voor de Bank eerst sprake gcweest ondci- do werkiiig 
van hot octrooi van 1848, waarnit de in het octrooi van 
1837 voorkomcnde be paling, dat 10 percent van de 
ovcrwinst bo ven 9 percent van het maatschappelijk 
kapitaal zou ten goede ko- men „aan zoodanige 
liefdadige gestichten als daartoe door den Gouvemcur-
Generaal zullen worden aangewezen," vervangen word 
door het voorschrift, dat 6en derde van de zuivere winst 
zou strekken „tot het daarstellcn en voeden van een 
reservefonds", totdat dit fonds vijftig ten hon- derd van 
het maatschappelijk kapitaal zou bedra- gen. In verband 
hiermede word bij Gouv.-besluit van 17 Decem ber J 853 
no. 7 machtiging aan de bank verleend oni dat fonds te 
belcggen in in- schrijvingen op het Grootboek of in 
certifica- ten Wcrkelijke Schuld, in schuldbrieven ten 
lasto van Nederlandsch-Indie cn in hypotheken, met 
bevoegdheid de rente van een en andcr ondcr do 
algemcene inkomsten der Bank op te ncnien. Het 
reservefonds nu was by het eind van't boekjaar 1859/60 
gestegen tot J inillioen, en word kraclitens gouv.-besluit 
van 18 Mei I860 no. 5 gekapitali- seerd, bij de volgens 
het octrooi van 1859 voorge- schreven uitbreiding van 
het maatschappelijk kapitaal tot / 4.000.000; maar tot 
opzcgging van hare hypothecaire en andere beleggingen 
werd do Bank liierdoor niet verplicht, want art. 44 van 
dat octrooi juncto artikel 27, schonk haar do bevoegdheid 
om den vierde gedeelte van het maat- 
schappelijkkapitaal,dus een bedrag van /1.000.000 
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Als een gevolg van een en ander brak voor de 
Bank een tijdperk van hernieuwden bloei aan, en 
zag zy den omvang van haro credietopcratien van 
het zooeven genoemde. gemiddelde van / 6.334.000 
weder stijgen tot / 9.056.000 in 1890/91, en met in- 
begrip van do operatien van het met 15 Mei 1891 
geopcnde Bijkantoor in Nederland tot /19.609.000 in 
1891/92; tot /21.694.000 in 1892/93 en tot /19.985.000 
in 1893/94. In de daarop volgende 10 jaren namen 
deze cijfers nog geleidelijk toe, maar vooral sedert 
het jaar 1906 is er voor de Javasche Bank een nieuw 
tijdperk aangebroken, in haro geschiedenis zonder 
wederga. Met ingang van 1 April 1906' was het 
z^g.̂ ieuwe octrooi ingegaan, feitelijk zonder groote 
veranderingen ten opzichte van het op 31 Maart 
1906 afgeloopen oude octrooi. Allerwego waren ech- 
ter reeds kenteekenen voor hen die scherp wilden 
zien, dat eene verandering in de economische toe- 
standen onzer 0. I. Kolonien gaande was. Onder 
het krachtige bestuur van den Gouvemeur Generaal 
J. B. van Heutsz werd aBerwege op de buitenbezit- 
tingen orde en rust gebracht, cen botere erkenning 
van het Nederlandsche gezag, waardoor de welvaart 
op die buitenbezittingen zienderoogen toenam; 
import en export, scheepvaartverkcer, verkeer op 
spoor- en tramwcgen was bijna in alle richtingen 
en na de uitbreiding van het maatschappelijk ka- 
pitaal tot 6 millioen, een bed rag van / 1.500.000, 
voor dergelijke uitzettiugen aan te wenden. Hier- 
mede bleef de Bank clan ook geregeld voort- 
gaan, doch bij de hernieuwing van het octrooi 
in J 870 werd haar dio bevoegdheid ontnomen, 
cn gclast (ordonnantie van 6 Maart 1871 no. 5) 
om zich binnen een termijn van vijf jaren van 
alic hypolbecairc vordermgen te ontdoen, met 
dicn verstancle, dat telken jare cen vijfde deel 
zou nioeton wordon afgelost. Het gelukte der 
Direct^。cchter om do Rcgeering op dit besluit 
to doon terugkomen, on om bovendien hot voor 
beleggingcn in hypotheken en effecton beschik- 
baur bed rag to docn vaststellen op 66n derde van 
het kapitaal of 2 jnillioon, plus het bedrag van 
het krachtciis het octrooi van 1870 opniouw in 
het Icven gerocpon roservefonds. Bij het octrooi 
van 1880 word do gestclde grens uitgebreid tot do 
helft van het kapitaal of 3 inillioen, en eindclijk 
werd bij het octrooi van 1891 aan do Bank do 
bevoegdheid verleend, tot belegging van het ge- 
hecle inaatschappelijk kapitaal in Nederlandsche 
of Ncdcrlandsch-Indischo Staatsschuld en in an- 
il ere tc Batavia, te Amsterdam of op andero voor- 
naine plaatsen in Europa dagelyks vcrhandelbaro 
schuklbowijzen, of in corate hypothoken op on- 
roerendo goederen in Nederlandsch Indie, mot 
(lien verstando evcnwel, dat in hypothoken ten 
bohoevc dor Bank niinmer meer dan den dordo 
van haar gestort kapitaal mag worden bclegd, 
Dicnovoreenkomstig was op ulto. Maart 1915 van 
het kapitaal ad. 6 millioen belegd: 
in Kffccten         ...............................  / 5.517.744.一 
in Hypotheken  ...............................  - 75.000.一 

of to zamen  ...........................  / 5.592.744,— 
terwijl de geld on van hot reservefonds ad 
/ 3.119.491, — bekgd waren: 
in Ef fee ten ....................................  / 2.753.988.— 
in Hypotheken  ...............................  - niets, 

of te zamen  ............................... / 2.753.988.■— 

toencmend, en ook de werkkring dcr Javasche Bank 
moest met die vermeerdering op ander gebied ge- lijken 
tred houden; hare uitzettiugen, maar vooral de omloop 
barer bankbiljetten werden aanmerkelijk grooter. 
Daarbij kwam dat de zuivering van den N. I. Archipel 
van vreemde munt, bepaaldelijk van dollar-munt in 
verschillende soorten in het gowest Oostkust van 
Sumatra (zie onder MUNTWEZEN) en do vestiging van 
cen aantal nieuwe kantoren der Bank (zie hieronder) ook 
uitbreiding aan haren werkkring gaf. 

Bo ven is reeds in het kort medegedeeld dat bij de 
octrooiswijziging, in 1891 ingegaan, bopaald was dat 
een Bijkantoor der Javascho Bank in Nederland zou 
worden opgericht; tot dien tijd was de Nederlandsche 
Handel-Maatschappij in Nederland de 
vertegenwoordigster der Javasche Bank, gelijk deze 
laatste nog bijv. te Makasser tot 1908 de vertegen-
woordigster der N.H.M. is gebleven. De heeren B. 
Heldring, destijds direct eur der Kasvereeniging, later 
directeur en president der Ned. Handels-Mij. en Mr. N. 
P. van den Berg zijn de krachtigste pleiters geweest voor 
de oprichting van cen eigen Bijkantoor der Bank te 
Amsterdam. Aanvankclijk zat daarbij wel in de eerste 
plaats de gedachte voor om de mid- delen der Javasche 
Bank door uitzettingen in Europa meer vruchtdragend tc 
makon, en had men voor dit doel ook de bevoegdheid 
aan de Javasche Bank toegekend om eene portofeuille te 
houden van in het buitenland betaalbare wissels, doch 
steeds meer kwam de uitmuntende maatregel van hot 
hebben van een eigen kantoor in Amsterdam voor do be- 
handeling der belangon van de Javasche Bank tot zijn 
recht, tot dat in den loop der jaren het Bijkantoor der 
Bank to Amsterdam zijne onmisbaarheid voiledig heeft 
bewezen en een dor belangrijkste afdeelingen dor Bank 
is geworden, niettegenstaande steeds gestreng is 
vastgehouden aan hot beginseldat het Bijkantoor geen 
eigen zaken doet, doch uitslui- tend de belangen der 
kantoren in N.-Indie vertegen- woordigt« 

Iii 1891 werd aan de bevoegdheid tot het houden 
eener buitenlandsche wisselportefeu ille de beper- king 
opgelegd, dat hot bedrag dier portefeuillo niet langer dan 
gedurende een tydvak van twee maandon de som van hot 
bcschikbare metaalsaldo mocht to bo ven gaan, 
waaronder te verstaan. het bed rag aan cdcl metaal, dat 
do Bank bezit boven 40 % van het geheel haror dadelijk 
opviaagbare obligo*s (bankbiljetten, rek.-courant saldi-
credit, cn bankassignatien nog in omloop). Deze 
beperking was cchter wel bcschouwd vrijwol 
gcdachtenloos in het octrooi van 1891 gebracht, 
bepaaldelijk in navolging van cen soortgolijk voorechrift 
voor De Nederlandsche Bank. Men had daarbij echter uit 
het oog vorloren hot groote verschil in de wissel- markt 
van do kolonien on het mocdcrland. In Nederland bestaat 
steeds een belangrijk aanbod van binnenlandsche 
wissels, on do portofouillo van Do Nederlandsche Bank 
bestaat daaruit voor vole milli- oenen. De 
binnonlandscho wissels in do N. I. kolonien zijn editor 
schaai-sch, en bestaan voornamelyk uit promessen van 
Chineesche, Arabischo on inlandsche koopers van 
goederen van een botrekkelyk klein aantal importhuizen, 
torwyl verdor do binnon- landschc promessen veelal hun 
grond vindon in geldleoningon, maar al te dikwijls niot 
vreemd aan wockor. Dat binnonlandscho papier is dus 
slcchts voor eon betrekkelijk goring bedrag geschikt om 
in de portofeuille coner circulaticbank to komon: 
daarentegen bestaat de gvoato Industrie on de be- 
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langrijke handel van Ned. Indie in de koloniale pro- 
ducten als suiker, rijst, thee, koffie, copra, tabak, kapok, 
katoen, mais, rubber, tin, enz., al welke artikelen voor 
verreweg de groote meerderheid be- stemd zijn voor 
export, voornamelijk voor Nederland en Engeland en 
Engelsche Kolonien, en overigens naar alle deelen van 
de wereld. De wissels voor financiering dezer goederen 
zijn dus beta&lbaar in Nederland, in Engeland, enz., dus 
zoo goed als alien buiten Ned. Indie. Indien dus de 
Javasche Bank ook op het gebied van den wisselhandel 
de inheemsche industrie en handel van do kolonien wil 
steunen, dan moet zij ook die wissels nemen, al zyn zij 
betaalbaar buiten de kolonien. Jarcn lang had de 
Javasche Bank niet veel overlast ondervon- den van die 
beperking, omdat wegens den niet zoo grooten omvang 
van zaken in de kolonien de metaal- voorraad der 
Javasche Bank in den regel ruim bleef, en die beperking 
dus niet belemmerend optrad. Toen echter die ongekend 
groote opleving in onze kolonien was a&ngevangen en 
zelfs steeds meet voortgang maakte, bleek eerstens dat 
die beperking de Javasche Bank op den duur zeer zou 
belemmeren om handel en industrie van het eigen land 
voldoende te steunen, doch tevens werd nu duidelijk dat 
daar- mede bovendien het middel getroffen werd, waar- 
door de Javasche Bank haren metaalvoorraad langs een 
voor een Oosterech land natuurlijken weg kon aanvullen. 
Immers daar Ned. Indie geen eigen munt en geen eigen 
goudmarkt heeft, moet het zijn metaalvoorraad 
betrekken uit Nederland, of voor zooverre die uit goud 
mag bestaan niet van eigen muntslag, uit Engeland, of in 
den laatsten tijd uit 
N.-Amerika; de tegenwaarde voor het verkrijgen van dit 
metaal kon echter het best verkregen worden uit het pro 
ven u dior z.g. buitenlandscho wissels. Hoe meer metaal 
dus door die opleving voor den N. I. geldsomloop van de 
Bank werd opgeeischt en hoe grooter de uitgifte van bil- 
jetten tegenover den bestaanden metaalvoorraad werd, 
hoe minder wissels de Javasche Bank zou kunnen 
nemen, waardoor juist een der beste mid- delen voor de 
aanvulling van den geldvoorraad haar werd ontnomen. 
Verhooging der discontorente van de circulatiebank zou 
hier niets geholpen hebben ；  want er werd niet een 
overmatig crediet van de Javasche Bank gevraagd, en de 
import was niet te groot geworden ； integendeel, de 
export nam juist steeds toe; verhooging van rente had dus 
ten eenen- male het doel gemist en was ook volstrekt 
overbodig. Daarop is bij de Kon. Besluiten van 17 
Januari 1908 en 7 Mei 1909 het octrooi in dier voege 
veranderd, dat de bewuste beperkinghiertoe werd 
teruggebracht dat niet langerdan gedurende zes maanden 
liot twee- voud van het beschikbaar metaalsaldo mocht 
over- troffen worden. De J a vasche Bank verkreeg 
daardoor de gelegenheid hare geheele bankpolitiek in 
verband met de steeds etij gende eischenvoor den 
geldsomloop in Ned. Indie te richten op een 
onbelemmerden aan- voer van edel metaal naar de 
kolonien, in den vorm van Nederlandscbe munt voor de 
circulatio van geld, en in sovereigns, eagles of gouden 
baren waar het gold haren metaalvoorraad te vergrooten 
ten einde te kunnen voldoen aan de ook steeds 
toenemende vraag naar hare bankbiljetten, eveneens 
voor de circulatie, terwi" voor de grootere uitgifte dezer 
biljetten na- tuurlijk een mins tens evenredig grootore 
metaal- dekking aanwezig moest zijn. Niet alleen do 
aanvoer van metaal werd daardoor op eenvoudige en 
logi- Bche wijze mogelijk gemaakt, maar ook afvloeiing 
van metaal voor verrekening van anders te hooge 

\risselkoersen met het buitenland of met Nederland werd 
daardoor voorkomen, op soortgelijke wijze als bijv. de 
Duitsche Rijksbank in den lateren tijd v66r den oorlog 
haren goudvoorraad beschermde door de saldi,die zij 
voor dit doel buiten Duitschland aan- hield. Nog nimmer 
had de Javasche Bank zoozeer hare taak van 
circulatiebank kunnen vervullen; niet alleen toch was zij 
in staat een aanvoor van Neder- landsch zilvcr tot een 
bedrag van ongeveer 70 milli- oen gulden uit het 
moederland te financieren en haren metaalvoorrraad in 
Nederland en Nederlandsch Indie nog metongeveer de 
helftvan dat bed rag in Ne- derlandsche gouden munt te 
vergrooten, maar ookin sovereigns heeft zij naar 
verhouding een zeer belang- rijk bedrag kunnen 
verwerven, zonder dat de wissel- koersen of rentevoet in 
Ned. Indie daardoor ook maar eenigszins verhoogd 
behoefden te worden; juist integendeel. De Javasche 
Bank heeft daarmede tot in de uiterste consequenties een 
wetenschappelijk sy- steem voor eene Oostersche 
circulatiebank toege- past, dat in het kort met den 
aangenomen wetenschappelij ken naam van „Gold-
exchangc-systcem,* wordt aangeduid, en dat in de laatste 
10 jaren door ongeveer alle Oostersche landen van 
beteekenis is aanvaard: door de Straits Settlements en 
Britsch- Indie ten opzichte van Engeland, door de Philip- 
pijnen ten opzichte van Amerika, en dat ook thans van 
verschillende zijden wordt aangeradon voor China ten 
opzichte van zijn financieelen toestand tot Europa, en 
voor eenige Zuid-Amerikaanscho Staten ten opzichte van 
het geldcentrum New-York, nadat ook Brazilie en 
Argentinie voor de regeling van hun eigen 
munttzsestanden eene soortgelijke organisatie met 
Londen met groot succes in wer- king hadden gesteld. 
Het kan voor onze Kolonien een pluim op den hoed zijn 
dat dit systeem aldaar feitelijk reeds sedert 1875 bestaat, 
hoo onvolkomen do uitvoering aanvankelijk ook was, en 
dat hieraan is te danken dat onzo kolonien zijn gcspaard 
gc- bleven voor de buitengewone moeilijkheden in vor- 
band met de daling van do zilverwaarde, waaronder o.a. 
de Engelsche kolonien in zoo hevigo mate hebben 
geleden. Eerst in de latere jaren is dit in Engeland on in 
Amerika volledig ingezien (zie o.a. de Geschriften van 
Prof. J. M. Keynes tc Cambridge en van C. A. Conant, 
Harrison, Prof. Jcr. Jenks en Prof. Kemmerer, alien 
Amerikaanschedeskundigen op munt en bankgebied); en 
aan den anderen kant moeten wij ruiterlijk erkennen dat 
in Nederland en zijne kolonien helaas maar zeer weinig 
porsonen waren, die een dergelijk stelsel begrepen of 
zelfs maar hot bestaan daarvan vermoedden, zoodat 
Ncderl. Indio in dit opzicht, met uitzondering van hot 
oor- deel van enkelo helderziende mannen (a】s o.a. Mr. 
N. P. van den Berg, die reeds sedert J 871 in dezc richting 
goijverd heeft, ook al werd zijn eindoordcel eerst in don 
loop der tijden definitief gevormd) sedert 1875 vrijwel 
onbewust den goeden weg heeft ingeslagen en daarop in 
gebleven. Hetzelfde wordt o’k door Prof. J. M. Keynes 
van de Engelsche kolo- ni&n opgemerkt in zijn 
uitmuntend en scherp gesteld boek ..Indian Currency and 
Finance", doch slechts naar aanleiding van den nieuwen 
koers,dieEngeland ten opzichte van het bank- en 
muntwezen zijner kolonien in ongeveer de laatste 10 
jaren is ingesla- g?n. De Javasche Bank heeft zoozeer met 
succes dit syateom kunnen toepassen, dat zij, niettegen- 
staande de in verhouding zeer grooto motaalaanvoe- ren en 

de toeneming van hare obligo‘8 in maxima van I 69.6 
miUioen in 1903 tot / 162.9 miUioen in 1914, en van hare 
uitzettingen van ongeveer / 20 miUioen 
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in 1893/4 tot f 108.8 millioen in 1914, — haren rento- 
voet in den regel laag heeft kunnen liouden, en tijdens 
de grootste vermeerdering in al dezo cijfers zelfs 
doorloopend ongewijzigd heeft kunnen handhaven op 
3.5 % voor disconto van handelswissels van Augustus 
1909 tot op het oogenblik dat wij dit schryven (Februari 
1916), dus ook gedurende den 

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

Beknopt overzicht van eenige belangrijke cijfers in het bedrijf der Jav. Bank in de laatste 14 jaren 

 0 b 1 i g o's   

     hoogst la&gst    
1901/02 30 Oct. 1901 / 65.621.489 35 26 Febr. 1902 , 57.724.032 65 / 213.0001— / 47.138109 
1902/03 16 Apr, 1902 60.710.716 11 26 Nov. 1902 52.122.086 80 200.000 — 47.2^  1903/04 14 Oct. 1903 59.550.966 64 23 Mrt. 1904 53^54.465 36 195.000 — 45.980 — 
1904/05 24 Aug. 1904 61.029.297 47 11 Mei 1904 53.438.562；76 180.0Q0 — 46.170 — 
1905/06 11 Oct. 19051 65.839.981 57 12 Apr. 1905 56.41I.658'07 189.000 — 42.740  1906/07 21 Nov. 1906 71.935.444 63 11 Apr. 1906 61.263.356 88 209.000 — 41.500 — 
1907/08 13 Nov. 1907 75.193.889 58 10 Apr. 1907 68.743.627 58 217.500 — 30.000  1908/09 9 Sept, 1908 87.787.034 38 22 Apr. 1908 70.035.129,03 387.000|— 27.500 — 
1909/10 23 Mrt. 1909 100.346.179 73 7 Apr. 1909 83.026.474 96 506.501 — 25.100 —. 
1910/11 10 Sept. 1910 I 109.602.203 43 2 Apr. 1910 98.628.11102 794.501 一 29.506 — 
1911/12 4 Nov. 1911 1 122.102.811 77 22 Apr. 1911 105.304.667'17 962.501 — 21.002 — 
1912/13 16 Nov. 1912 1 128.169.634 22 27 Juli 1912 115.995.934'82 1.145.501 — 14.909 — 
1913/14 24 Mei 1913 130.297.012 — 23 Aug. 1913 115.366.417|39 1.209.501 一 18 — 
1914/15 17 Oct. 1914 1 162.997.682 46 2 Mei 1914 119.920.064 63 

--- 
I：I63.001 — 18 一 

1915/16   -  
 

Onkosten. 
Afsohrijving: 

Gebouwen. Inventaris. Aanmaak B.B. Totaal. 
1901/02 / 428.948i32 / 16.000 — / 5.844 50 / 50.000 — / 71.844 50 
1902/03 456.040*08 15.381 22 6.994 27 50.000 — 72.375 49 
J 903/04 449.753 82 16.075 60 4.871 09 75.000 — 95.950 66 
J904/05 4G3.374 49 15.120 31 4.421 24 81.912 30 101.453 85 
1905/06 487.491 80 29.568 66 10.977 25 77.471 65 118.017 56 

1906/07 479.206 27 97.364 63 13.288 33 98.133 14 208.786 10 
1907/08 566.049 60 82.552 16 30.172 10 45.974 41 158.698 67 
1908/09 577.436 99 31.308 22 23.322 79 51.057 26 105.688 27 
J 909/10 589.592 19 50.268 48 23.090 44 59.851 61 133.210 53 
1910/11 645.791 94 55.083 22 33.899 69 54.432 08 143.414 99 
1911/)2 675.185 51 65.847 02 20.331 — 65.233 60 151.411 62 
)912/13 714.299 90 67.453 51 20.629 81 129.179 41 217.262 73 
1013/14 7()4.973 38 74.047 16 31.557 31 129.955 24 235.559)71 
1914/15 
1915/16 

810.767 60 146.238 44 12.588 43 132.744 75 291.571(62 

 
Netto Winst. Uitkeoring Koloniale 

kas. 
Storting in 

Reservefonds. Dividend. 

1901—1902 / 680.787191 
800.850 56 

/ 70.483 65 f 48.118]19 3.5-%-- 
1902—1903 113.706 20 66.127 58 9.3% 
]903—1904 806.404 56 115.705 64 66.960 68 9.3% 
1904—1905 758.097 31 96.691 10 58.728 26 9. % 
1905—1906 84G.121I27 128.079 70 71.839 05 9.5% 
190G—1907 1.483.793：04 304.100 93 304.100 93 n. % 
1907—1908 1.920.329 26 546.636 54 245.650 70 14. % 
1908—1909 1.316.385；63 420.397 07 — —■) 11.4% 
1909—1910 1.472.610；51 392.401 68 196.200 84 10.7% 
1910—1911 2.032.312 68 G02.98

8 
92 301.494 47 13.4% 

1911—1912 1.997.06028 587.975 65 293.987 83 13.2% 
1912—1913 2.191.992 35 659.01384 329.506 91 M. % 
1913—1913 2.474.911144 753.521|06 376.760 52 15.2% 
1914—1915 2.662.154|41 820.802 38 410.401 19 16. % 
1915—1916      1) In 1908 had het resorvefonds het bedrag van / 2.000.000.一 bereikt, destyds het maximum. By de w,- 

ziging van het ootrooi in 1909 werd de storting in het resorvefonds woder heropend. 
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Op het oogenblik van de afsluiting van dit. arti- kel 
staan wij nog te midden van den vreese 场 ken 
wereldoorlog; het is dus nog geen tijd om reeds defiiiitief 
vast te stellen welk nut verschillende in- stellingen in 
dezen hevigen crisistijd hebben kun- nen stichten. 
Evenals van alle andere circulatie- banken is echter ook 
de taak van de Javasche Bank zeer vergroot en 
verzwaard. Volgeus veelzijdige be- richten en de vrijwel 
algemeene opvatting heeft do koloniale circulatie-bank 
in den. oorlogstijd grooten steun aan de gemeenschap en 
aan hand el, Industrie en vele particulieren gegeven ； 
ook haar gold-exchan- ge-systeeni heeft de Javasche 
Bank boven alle ver- wachtiiig nog bijna ongestoord 
kunnen doorvoeren; door maatregelen van militairen 
aard en van de censuur werd natuurlijk ook de geld- en 
wisselhandel zeer belemmerd, en de gi'oote depreciatie 
van het pond sterling ten opzichte van Amerika, maar 
ook van ons land, maakte de financiering van onze 
0. I. producten, die voor een groot deel in ponden 
sterling gaat, natuurlijk ook zeer bezwaarlijk. On- danks 
dat alles heeft de Javasche Bank toch nog de gelukkige 
positie behouden, dat zij de door haar overgenomen 
goederen -financierin gen voor een groot deel in 
Engelsch goud met het moederland heeft kunnen 
afwikkelen, en daardoor heeft zij haar gold- exchange 
systeem, in zooverre dit over het buiten- land moest 
loopen, met naar verhouding slechts weinig stoomis 
kunnen voortzetten. Waar vele saldi in ponden sterling, 
ook van anderen van wegens de depreciatie echter 
vastgelegd waren, en de afscheep -gelegenheid uit onze 
kolonien ook door den oorlog zoozeer was ingekrompen, 
konden ten slotte stoor- nissen toch niet geheel uitblijven 
；  daardoor werd het remitteeren van geld uit de 
kolonien naar het moederland belemmerd, en steeg de 
wisselkoers tot 98 % d.w.z. voor storting / 100 in Ned. 
Indie kon men slechts / 98 in Nederland uitbetaald 
verkrijgen, een toestand in tientallen van jaren niet meer 
voorge- komen; hoezeer de circulatie-bank tracht de 
koers op Nederland mode zoo nab 日 mogelijk pari te 
Louden, was ook zij onder deze omstandigheden niet 
meer daartoe in staat; hierbij was echter inder- daad 
overmacht in het spel. 

Bij deze toepassingen van het gold-exchange- 
systeem is het zeer merkwaardig dat het koopen van z.g. 
buitenlandsche wissels, in 1891 aanvankelijk begonnen 
als eene belegging voor de Bank, thans zoo goed als niet 
meer met het oog opditdoel geschiedt, doch dat thans in 
de eerste plaats daarin een der middelen wordt gezien om 
die voor een Oostersch land zoo nuttige, ja 
noodzakelijke goudpolitiek tot haar recht te doen komen. 

Nog op andere wijzen heeft de Javasche Bank 
getracht het geldverkeer te verbeteren; met in gang van 
1 Januari 1907 heeft zij stelselmatig een giro- verkeer 
ingericht, dat op sommige plaatsen reeds tot groote 
ontwikkeling is gekomen, en vooral wegens de groote 
afstanden en mindere veiligheid voor het bewaren van 
geld voor veraf wonende personen van veel gerief is 
gebleken. In 1914—'15 werd in plaatee- lijk-giroverkeer 
/ 380 millioen, in het verkeer tus- schen plaatsen 
onderling bovendien / 172 millioen overgewezen. Ook 
de belastingen en de posterijen zijn bij dit giroverkeer 
aangesloten. Naast het giro- verkeer werd het eerst in 
Batavia op 15 Februari 1909 voor de grootere 
bankinstellingen een clearing ingericht, en 
achtereenvolgens ook te Soerabaja, te Semarang en kort 
geleden te Medan ； in het boek- jaar 1914.-15 werd in 
deze clearing omgezet: 

d.i. gemiddeld 
aantal 
stuks Bedrag per dag: 

aantall「. 
stuks I Bedmg 

te Batavia 
,,Somarang „ 
Soorabaja 

56.178 /582.865.080 190 
35.757| -174.941.826| 101 
53.879；-295.278.1301 182 

1/1.975.813 
I- 593.023 
1-1.000.942 

Bij de oprichting der Bank werd het bestuur toe- 
vertrouwd (art. 38 van het octrooi van 1827) aan een 
vasten president, drie directeuren en een vasten se- 
cretaris, te benoemen door den Gouvemeur- Gene-： raal 
in Rade, onder de nadere goedkeui-ing des Ko- nings, 
terwijl de directeuren, wien het vrij werd ge- laten om 
eigen zaken te drijven, jaarlijks in eene al- gemeeno 
vergadering door de stemgerechtigde deel- hebbers 
zouden gekozen woi'den. Deze regeling bleef tot 1870 
gehandhaafd, met dien verstande evenwel, dat het aan de 
directeuren bij art. 45 toegekende honorarium van f 4000 
,,gedurende. het boekjaar waarin zij werkzaam zyn^, bij 
de oetrooivemieuwing in 1837 verviel, en plaats raaakte 
voor de bepaling (art. 56), dat de directeuren voor de 
waarneming hunner functien geen honorarium zouden 
genie- 
ten. 

Voor deze organisatie nu van het bestuur trad 
krachtens het octrooi van 1870 eene geheel andere in 
de plaats. Volgens art. 19 zou.de Directic voortaan 
bestaan uit een president en twee (vaste, bezoldigde) 
directeuren, waarvan als secretaris fungeert, al- 
ien te benoemen door den Gouverneur-Generaal uit 
een door de gemeenschappelijke vergadering van 
directie en commissarissen op te maken voordracht 
van twee personen, waaraan de Gouverneur-Gene- 
raal echter alleen zou gebonden zijn, wat do keuze 
van directeur betreft, blijvende het aan hem overge- 
laten om op de voordracht voor president „zoovccl 
aclit te slaan als hij zal vormeonen to behoever*.'' Do 
benoeming van president zou voor 5 cn die van direc- 
teuren voor 3 jaren geschieden; doch in het octrooi 
van 1880 is deze laatste termijn ook op 5 jaren vast- 
gesteld. 

Sedert do oprichting der bank hebben als presi- 
denten gefungeerd: 

Mr. C. de Haan (1828—1838); C. J. Smulde 费(1838 
—1851); E. Francis (1851—1863); C. F. W. Wiggors 
van Ker'chem (1863—1868); J. W. C. Diepen heim 
(1868—1870); Mr. F. Alting Mees (1870—1873); Mr. 
N. P. Van den Berg (1873—1889); S. B. ZeveTijn 
(J889—J893); D. Groeneveld (1893—1899); H. P. J. 
van den Berg (ben. in J 899, doch voor zijn optreden 
overleden); J. Xleysonbach (1899—1906); Mr. G. 
Vissei-ing (1906—1912); E. A. Zeilinga (1912— he- 
den); en als directeuren sedert de bestuursorganisa- 
tie van 1870: 
D. Schuurman (1870—1876); D. N. Verateegh 
(1870—1877); Mr. A. A. Buyskes (1876—J892)； D. 
Groeneveld (1877—1893); J. H. Appelius van Hobo- 
ken (1892—1893); H. J. J. Hepp (1893—1897)； H. 
P. J. van den Berg (1893—1899); J. Reysenbach 
(1898—1899); J. F. H. de Vignon Vandeveldo (1899 
•—1907); H. J. MeertenK 1899—1902); A. F. van 
Suchtelen (1902—J 907); E. A. Zeilinga (1907— 
1912); Mr. J. Gerritzen (1907—heden)； K. F. van 
den Berg (1912—heden). 
Bij het octrooi van 1870 werd ook ingesteld een 
vroeger niet bestaan hebbende Raad van Connnissa- 
rissen, aan wien het toezicht op de handelingeitder 
Directie en het opnemen der jaarlykscho rekening 
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word opgedragen 】).Deze raad bestaat uit vijf door do 
stemgerechtigde deelliebbers te kiezen leden, die zich 
onderling over de keuze van eon president en cen 
secretaris verstaan. 

Ook de aanstelling van een vasten Gouvomements 
Commissaris, door wien van Gouvernomentswege 
toezicht moot worden gehouden op do handelingen dcr 
Bank, dagteekent van het octrooi van 1870. Hij wordt 
door den Gouv.-Generaal benoemd en ontsla- gen, en als 
zoodanig fungeerden achtereonvolgens: 

A. Rutering (1870—1875); W. J. Van do Graaff 
(1875—1875); E. C. C. Steinmetz (1875—1878); De 
Directeur van Financien (1878—1883); F. W. Boes 
Lutjens (1883—1895); J. Faes (1895—1902); Mr. Th. A. 
Ruys (1902—heden). 

Het hoof d bureau der Javasche Bank te Batavia is van 
hare oprichting af gevestigd geweest in het thana nog 
door haar geoccupeerde, aan den oever der Tjili- wong 
tegenover het Cliineesche kamp gelegen pand, dat ten 
tijde der Compagiiie voor ziekenhuis dien^t deed, doch 
in den aanvang dezer eeuw verkocht werd, en toen in 
handen van de firma Mac Quoid Davidson & Co. schijnt 
geraakt te zijn. Van haar nam de Bank het panel in huur, 
om het in 1830 ech- ter in eigendom over tc nemen voor 
een som van / 45.000, en sedert is zij in hare gezonde en 
zieke da- gen. er in verblcvcn, doch niot zonder door 
hcrhaalde verbouwingen cn uitbreidingen van lieverlede 
een gehcel ander aanzien er-aan te geven. Vooral de in 
1855 aangevangen vergrooting der geldkelders slcepte 
aanzienlijke uitgaven na zich, in verband waarmede de 
balanswaardc van het bankgebouw met ongeveer j 
100.000 word verhoogd, (zie verslag over 5t boekjaar 
1859/60, bl. 21), om bij het eind van 't boekjaar 1865/66 
voor de ronde som van / 200.000 op de balans te worden. 
uitgetrokken, 

Agentschappen der Bank worden achterccnvolgens 
opgcricht te Sama rang in 1828, to Socrabaia in 1829, te 
Padang in 1864, te Makassar in 1865, to Cher 山 on in 
1866, tc Socrakarta cn te Pasoeroean * 2) in 1867, cn to 
Djokjakarta in 1879. In 1891 vestigde de Bank ook een 
eigen kantoor te Amsterdam, onder het beheer vw twee 
gcdelegeerdon, krachtens de haar daartoc vcrlecndo 
bevoegdheid bij do oetrooi- vernieuwing van cl at jaar. 

Uaarna zijn jaron king geen nieuwe kantoren der Bank 
opgcricht, cn vreomd genoeg was buiten Pixel an g cn 
Makassar do Bank op de buitenbezittingon nict door een 
cigen kantoor vertegenwoordigd. In hel jaar J 906 is cen 
aanvang goinaukt met verdero uitbreiding dor kantoren 
en werden de volgendo nieuwe agentscliappen gevestigd: 
in Pontianak in 1906; Medan en Bandjormasin in 1907, 
Bengkalis, TandjongBalci enTandjongPoera in 1908, 
Bandoeng cn Palcnibang in 1909 on eindelijk Mcnado in 
1910. Bcngkalis, Tandjong Baloi en Ta nd jong Poera 
waron aanvankelijk opgcricht als 
correspondontschappen, doch werden mot ingang van 1 
April 1909 voranderd in agcntschappcn, omdat dit betor 
overeenkwarn met de vobrschriften der 
comptabiliteitswet, daar regeeringsam bten aren voor 
hunno ad minis tra tie geen reken in g bij 
correapondentschappen mochten 

1) Het ondorzoek der rekeniiig en do bopaling van 
het dividend geschiedde vroeger door eono 
commissie ad hoc uit de aandcelhouders, onder hot 
voorzitterachap van cen door den Gouvoriieur- 
Generaal tc bonocmon commissaris. 

2) Het agcntschap te Pasoeroean is met 31 Maart 
1890 opgehevon, krachtens vergunning bij Gouv.-
besluit van 27 Maart te voren no. 1. 

hebbon. Mede ingcvolge die nieuwe vestigingen 
moesten ecu aantal nieuwe gebouwen voor de Java- sclie 
Bank worden gesticht, en bovendien werden op bijna alle 
plaatsen dcr oude vestigingen moderne gebouwen 
gesticht-,welke beter aan de eischen voor kan- 
tooiinrichting en bewaarplaatsen van waarden van den 
tegenwoordigen tijd zouden voldoen. Met het oog daarop 
is de gebouwen rekening, ondanks zware afschrijvingen 
van wel mecr dan 7 ton per 31 Maart 1915 op / 1.1 
milliocn gestegen. 

De door de Bank in omloop gebrachte biljetten. zyn 
van den aanvang af vervaardigd ter drukkerij van de 
Heeren Job. Enschede en Zoon te Haarlem.x) 
Aanvankelijk werden zij door de leden der Directie uit 
do hand onderteekend; doch reeds in 1862 bleek dit niet 
langer doenlijk te zijn, en mitsdien werd in- gevolge 
besluit van de algemeene vergadering van deelhebbers 
van 22 April van dat jaar aan de Regeering vergunning 
gevraagd, om in overeenstem- ming met hetgeen bij de 
Nederlandsche en andere Europeesche banken sedert 
eenige jaren gebruikelijk was, de biljetten van. 
gestempelde naamteekeningen te mogen voorzien, ecn 
vergunning die bij Gouv.- besluit van 8 December 1862 
no. 6 verleend werd. 

Gevallen van namaak van biljetten zijn herhaal- delijk 
voorgokomen, maar werkelijk blijvende stoor- nis in hot 
verkcor is or tot dusver nimmer het gevolg van gcwcest, 
want in den regel had men te doen met veelal gebrekkige 
en weinig bedrieglijke namaak, zoodat liet kwaad 
dadelijk tegengegaan en het pu- bliek voor ernstigo 
schade gevrijwaard kon worden. 

Aan mededinging van anderen ter zake van de uitgifte 
van papier aan toonder heeft de Bank twee- malen bloot 
gestaan. Het eel'st in 1829, toeo de te Batavia gevesligde 
firma Thomas Bain & Co. goed vond „cen banltpapier 
ter waardo van / 10,一" iu omloop te brengen, zooals de 
Hoofdbaljuw van Batavia bij missive van 28 Maart van 
dat jaar no. 1266/965 aan de Regeering berichtte, met 
verzoek dat hem de noodige bevelen zouden worden 
gegeven hoedanig in deze te handelen, daar bij vreesde, 
„dat dit papier aan de inlandsche bevolking als gereed 
geld zou worden opgedrongen", een vrees, die bij de 
Regeering oven wel niet byzondex* zwaar schijnt te 
hobbon gowogen, want, voor zoover is kunnon wor- don 
iiagcgaan, bepaalde zij er zich toe om bij missive van 22 
Mei 1829 no. 15 don Hoofdbaljuw te gelasten „de 
noodige maatrogclon van voorzorg te nemen, dat mot de 
door de kooplicdon Bain & Co. uitgegeven wordende 
banknoten geen bedrog zou： worden ge- pleegd". 

Het tweede goval had plaats in 1861, toen de Ne- der
】. Indische Escompto Maatschappij zich gerech- tigd 
achtte tot hot in omloop brengon van biljetten aan 
toonder van / 5.— en / 2.50, betaalbaar op zicht, te haren 
kantoro to Batavia, waarvan gaandeweg voor een. bedrag 
van ca / 100.000 in handen van het publiek kwam; maar, 
dus leest men op bl. 4 van haar verslag over bookjaar 
1863 „tengevolgo van eene portinente aanschrijving van 
het Gouvernement moest tot do introkking dier biljetten 
wordon beslo- ten, en daaraan word goleidelijk voldaan, 
ofschoon het, volgens do Dircctie, twijfelachtig was in 
hoe： verre do Regeoring rcchtons do uitgifte van do 
bons der Maatschappij konclo verbieden". 

i) Hot zoogenaamdo koper-papier, tot de uit- gifto 
waarvan do Bank, zooals boven vorruold is, in 1832 
gedwongen werd, is door do Landsdruk- kerij to 
Batavia gclevord. 
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Behalve de verliezen wegens kwade schuld ter zake 
van de crediet-operatien der Bank, zijn gedu- rende den 
loop van haar bestaan nog een drietal an- dere verliezen 
ten haren laste gekomen, aan kwade trouw en boos opzet 
te wijten. In 1842 namelijk werd bij het agentschap te 
Soerabaja een door val- sche boekingen langen tijd 
verborgen gebleven te- kort ontdekt van niet minder dan 
/ 398.275, waar- aan de toenmalige agent schuldig was, 
die dan ook bij vonnis van 29 November 1844 
veroordeeld werd tot tepronkstelling op een schavot met 
een bord om den hals, waarop zijn misdaad stond 
uitgedrukt, voorts tot eerloosverklaring en tot 
gevangenisstraf van tien jaren, wegens misbruik van 
vertrouwen, be- drog en valschheid in geschrifte, met 
schennis van zijnen in hoedanigheid van agent der 
Javasche Bank te Soerabaja afgelegden eed. 

Het tweede geval had plaats in 1878, insgelijks te 
Soerabaja, door de uitbetaling bij het agentschap aldaar 
van eene som van / 30,000 op een cheque van den 
thesaurier van de Spaarbank daar ter plaatse, welk stub 
sedert bleek valsch te zyn. Het is echter niet mogen 
gelukken op het spoor te komen van de schult^gen en 
medeplichtigen aan dit misdrgf, dat 

gepleegd moet zijn door personen, volkomen ingewijd in 
den gewonen loop van zaken bij de Bank, en be- kend 
met de nonnale bedragen, waarover de Spaar- bank 
gewoon was in rekening-courant te beschikken. 

En ten derden male is de Bank, in den loop van 
boekjaar 1887/88, opgelicht voor een bedrag van c. f 
50.000 wegens de disconteering bij vier agent- schappen 
en bij hot hoofdkantoor van zes vendu- mandaten ten 
laste van 's lands kas te Madioen, waarvan de echtheid 
ontkend werd en de betaling dus achterwege bleef. De 
dader van dit misdrijf is zijn etraf niet ontgaan. Door den 
Baad van Jnstitie te Semarang werd bij tot tien jaren 
tuchthuisstraf veroordeeld; maar van het aan de Bank 
ontvreemde geld is niets teruggevonden, zoodat het 
geleden verlies ten voile is moeten worden afgeschreven. 

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

BOEK- 
JAKEN. 

Obligo's. per 31 
Maart. 

Gemiddeld opereerend 
kapitaal. 

Verliezen op 
de operatien. Uitgedeelde Winst. 

Gemid- 
delde 

Disconto- 
Rente. Disconto*s 

en belee- 
ningen. 

Effec-
tenbezit. x) 

 f 3.145.021.78 / 697.000  Nihil / 4.935 of 0.378 % 9 % 
 节顽 210.35 2.547.000 —  '136.689 „ 10.144 :: 9 : 
1830—31 3.703.222.— 3.485.000 — — 184.740 ,, 12 ,, 9 ,, 
1831—32 4.929.949.68 4.109.000 —- — 240.000 „ 12 ,, 9 ,, 
1832—33 5.549.184.66 5.605.000 — — 360.000 „ 18 ,, 9 ,, 
1833—34 6.115.640.92 5.978.000 — — 400.000 „ 20 ,, 9 ,, 
1834—35 — 6.965.000 — — 540.000 ,, 27 ,, 9 ,, 
1835—36 8.700.085.52 7.343.000  —— 600.000 ,, 30 ,, 9 ,, 
1836—37 9.086.249.32 8.271.000 .—. —. 640.000 „ 32 ,, 9 ,, 
 9.552.994.07 8.583.000 — — 660.000 ,, Ml ,, 9 ,, 
 10.722.770.29 8.645.000 — — 520.000 ,, 26 ,, 9 ,, 
 10.532.675,12 7.403.000 — .—— 328.000 ,, 16.4 ,, 9 ,, 
 10.612.718.77 7.372.000 >— — 180.000 ,, 9 ,, 9 ,, 
 11.211.673.84 7.506.000 — / 963.500.— Nihil 9 ,, 
 ]1.454.657.32 5.904.000 — 773.400,— — 9 ,, 
 11.620.512.97 4.796.000 — Niliil — 8.50 ,, 
    406 200    11.578.295.52 4.957.000 一 18.900.— 一 0 ,, 

6.50 ,, 
 16.216.682.87 4.490.000 — 25.000

— 
— 6.50 „ 

 16.344.507.71 3.690.000 — 134.000.—  9 ,, 
 7.683.065.82 2.449.000 — 15.000.— 21.203 of ].l ,, 9 „ 
 8.170.601.98 2.380.000 — 1.400.— 76.136 ,, 3.95 ,, 8.88 „ 
 7.373.729.78 3.130.000 — Nihil 94.448 ,, 4.9 ,, 7.50 „ 
 10.218.706.66 3.863.000 —  139.744 ,, 7.25 ,, 7.50 ,, 
 11.928.568.— 4.702.000 —  195.000 ,, 9.75 ,, 7.50 ,, 
  4.383.000 / 264.000 1.000.— 154.000 ,, 7.7 ,, 7.50 ,, 
  3.717.000 341.000 200.— 122.000 „ 6.1 ,, 7.40 ,, 
 5.298.340.24 3.702.000 403.000 600.— 160.000 ,, 8 ,, 6.30 ,, 
 6.867.518.72 4.776.000 483.000 Nihil 294.760 „ 14.738 „ 7.73 „ 
 6.279.469.24 5.581.000 630.000 — 297.240 „ 14.862 ,, 8.66 „ 
 6.410.930.93 5.708.000 779.000 3.800.— 271.600 ,, 13.58 ,, 7.88 „ 
 7.189.788.61 6.113.000 906.000 400.— 472.200 ,, 23.61 ,, 7.50 ,, 
 13.149.453.15 7.572.000 964.000 5.500.— 520.000 „ 13 „ 7.60 ；； 

i) Onder effectenbezit kwamen in vroeger jaren ook hypotheken voor, in den regel niet tot zeer belang* r^jke 
bedragen. In de latere jaren is hieronder een zeer gering bedrag aan hypotheken gebracht, welke de Bank slechts 
om zeer bjzondere redenen verleende. ， 
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Gemiddeld opereerend 
BOEK- 
JAREN. 

Obligo*s. per 31 
Maart. 

kapitaal. 
Verliezen op 
de operatien. Uitgedeelde Winst. 

Gemid- 
delde 
Disconto- 
Rente. Disconto's en 

belee- ningen. 
Effec- 

tenbezit.1) 

1861—62 16.218.246.65 9.467.000 965.000 14.100.— 760.000 „ 19 ,, 8.43 ,, 
1862—63 18.219.884.27 9.478.000 917.000 177.300.— 500.000 ,, 12.5 ,, 9 ,, 
1863—64 20.339.668.16 8.914.000 966.000 46.200.— 600.000 „ 10 ,, 8.03 „ 
1864—65 27.363.519.06 9.209.000 1.400.000 51.300.— 450.000 ,, 7.5 „ 7.62 ,, 
1865—66 25.192.190.08 10.218.000 1.425.000 26.900.— 600.000 ,, 10 ,, 7.42 ,, 
1866—67 28.854.440.24 13.766.000 1.430.000 51.000.— 1.020.000 „ 17 ,, 9-13 ,, 
1867—68 28.532.893.57 14.302.000 1.350.000 46.600.— -960.000 „ 16 ,, 8.25 ,, 
1868—69' 29.762.695.69 11.766.000 1.310.000 117.000.— 540.000 „ 9 ,, 6.24 ,, 
1869—70 27.955.473.01 9.968.000 1.340.000 20.300.— 450.000 „ 7.5 ,, 5.42 ,, 
1870—71 30.602.143.59 9.511.000 1.423.000 80.100,— 448.200 ,, 7.47 ,, 5.95 ,, 
1871—72 35.743.778.66 10.116.000 1.196.000 44.300.— 432.000 „ 7.2 ” 5.83 ,, 
1872—73 37.153.133.17 10.568.000 1.842.000 12.800.— 540.000 ,, 9 „ 6 ,, 
1873—74 45.086.196.68 11.760.000 1.629.000 20.100.— 570.000 ,, 9.5 ,, 5.93 „ 
1874—75 37.675.446.07 11.760.000 1.968.000 Nihil 750.000 „ 12.5 ,, 6.82 ,, 
1875—76 38.087.082.11 14.010.000 2.152.000 40.500.— 816.000 ,,13.6 „ 7.08 „ 
1876—77 39.827.963.45 14.619.000 2.091.000 7.300.— 798.000 ,,13.3 ,, 6.99 „ 
1877—78 42.294.739.10 11.952.000 2.293.000 259.400.— 360.000 ,, 6 ,, 5 ” 
1878—79 43.244.428.85 11.431.000 2.349.000 27.200.— 480.000 ,, 8 „ 5.35 ,, 
1879—80 42.058.598.72 14.242.000 2.358.000 1.600.— 570.000 „ 9.5 ,, 5.97 ,, 
1880—81 42.899.823.36 12.394.000 2.399.000 Nihil 540.000 „ 9 „ 6 ,, 
1881—82 42.193.457.14 12.940.000 3.016.000 3.300.— 540.000 ,, 9 „ 6 ,, 
1882—83 41.871.637.40 13.239.000 3.461.000 Nihil 570.000 ,, 9.5 „ 6 ” 
1883—84 43.677.235.94 16.699.000 3.464.000 10.400,

— 
750.000 ,, 12.5 ,, 6.52 ,, 

1884—85 45.827.294.53 17.049.000 3.448.000 59.900.

— 
780.000 ,, 13 ,, 6.74 ,, 

1885—86 46.875.592.55 12.762.000 3.662.000 198.700.— 465.000 ,, 7.76 ,, 6.37 ,, 
1886—87 45.157.803.61 8.949.000 3.498.000 1.400.— 360.000 ,, 6 „ 4.68 „ 
1887—88 49.515.278.76 9.956.000 3.285.000 62.600.— 360.000 ,, 6 „ 4.60 ,, 
J 888—89 55.216.165.34 10.047.000 3.500.000 2.500,— 360.000 ,, 6 ,, 5 ” 
J 889—90 59.251.423.90 6.334.000 3.437.000 Nihil 168.000 ,, 2.8 „ 5 ,, 
1890—91 68.848.801,05 9.056.000 3.512.000 3.100.— 198.000 ,, 3.3 ,, 4 ,, 
J 891—92 54.475.403.17 19.609.000 5.724.000 1.100,— 420.000 „ 7 „ 4 ,, 
1892—93 46.833.266.62 21.614.000 6.390.000 400.— 540.000 ,, 9 „ 5.42 ,, 
1893—94 51.1G5.812.25 19.985.000 6.428.000 257.000.— 480.000 ,, 8 ,, 5.28 ,, 
1894—95 48.612.963.27 18.274.000 6.623.000 6.000,— 522.000 ,, 8.7 „ 5.37 ,, 
1895—96 48.440.643.54 14.921.000 6.791.000 19.600.— 396.000 ,, 6.6 ,, 4.54 ,, 
189(5—97 51.462.670.67 17.220.000 G.685.000 54.000.— 360.000 ,, 6 „ 4.50 ,, 
1897—98 49.499.869.66 J 9.577.000 G.573.000 26.000,— 435.000 „ 7.25 ,, 4.50 „ 
1898—99 55,380.994.93 21.789.000 6.481.000 Nihil 462.000 ,, 7.7 ,, 4.50 „ 
1899—1900 64.187.176.56 25.816.000 6.807.000 — 528.000 ,, 8.8 ,, 4.50 ,, 
1900—01 60.355.301.16 24.698.000 G,895.000 — 540.000 ,, 9 „ 4.50 ,, 
]901—02 56.919.903.13 20.402.000 6.859.000 — 510.000 ,, 8.5 „ 4.50 ,, 
J 902—03 55.451.550.66 24.129.000 7.465.000 — 558.000 ,, 9.3 „ 5.75 „ 
1903—04 54.679.508.66 25.640.000 7.674.000 — 558.000 „ 9.3 „ 5 „ 
1904—05 57.672.150.70 25.193.000 7.706.000 — 540.000 ,, 9 ,, 5 ,, 
1905—06 60.921.962.64 27.897.000 7.738.000 — 570.000 „ 9.5 ,, 5 ,, 
1906—07 69.419.152.94 35.140.000 7.576.000 — 660.000 „ 11 „ 6.125 „ 
1907—08 71.628.936.74 40.069.000 7.172.000 —- 840.000 „ 14 „ 5.50 ,, 
1908—09 82.433.616.26 42.235.000 7.378.000 —- 684.000 ,,11.4 „ 4 ,, 
1909—10 98.994.032.12 4G. 632.000 7.545.000 — 642.000 ,, 10.7 ,, 4 ,, 
1910—11 105.809.151.90 55.550.000 7.818.000 ——- 804.000 ,,13.4 „ 3.50 ,, 
1911—12 117.347.225.87 60.8G9.000 8.050.000 25.000.— 792.000 „ 13.2 ,, 3.50 „ 
1912—13 】25.324.752.57 65.333.000 8.326.000 185.000.— 840.000 „ 14 „ 3.50 
1913—14 123.047.114.42 G6.870.000 8.577.000 15.263.72 912.000 „ 15.2 „ 3.50 „ 
1914—15 139.246.783.77 78.147.000 8.626.000 15.700,— 960.000 ,, 16 ” 3.50 ,, 
1915—16 176.454.256.95 70.530.000 8.715.638 9.575.38 960.000 ,, 16 ,,  __ LV 

i) Ondor offeotonbozit kwamon in vroogor jaren ook hypotheken voor, in den regel niet tot zeer be- langrijko 
bedragon. In do laatste jaren is liieronder een zeer goring bedrag aan hypotheken gebracht, welke do Bank sleohts 
om zoor bijzondoro redenon verleonde. 
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〃 光  BANK (KOLONIALE, ROTTERDAMSCHE EN 
CHARTERED.... OF INDIA). Zie CREDIET-IN- 
STELLINGEN. 

BANK-COURANT en BANK VAN LEENING 
(BATAVIASCHE). Toen onder het bestuur van den 
Gouvemeur-Generaal Van Imhoff vrijgeviger in- 
zichten met betrekking tot de uitoefening van het 
handelsbedrijf door particulieren bij de Regecring 
echenen. veld te winnen, werd ten gerieve van het 
verkeer bij resolutie van 26 Augustus 1746 besloten tot 
de oprichting van een Bank van Leening, dio zich 
onledig zou houden met het geven van voor- schotten 
op onderpand van „goud, zilver, juweelen, 
koopmanschappen, lijnwaden, huisraad van weinig 

omslag en van waardije, en anderc diergelijke 
dingen meer". Het fonds der Bank, welker 
beheer werd op- gedragen aan een collegie van 
zeven door de Regeering te benoeinen 
Commissarisscn, zou bestaan uit 300 action van 
duizend rijksdaalders courant ieder, waarvan de 
Regeering zelf er 200 voor hare rekening nam, 
terwijl de overige 100 ter bcschikking van de 
ingezetenen gelaten, en ook door hen genomen 
wer- den. Op den 1 December 1746 namen de 
operatien een aanvang; doch zij bleven veelal 
binnen zeer enge grenzen beperkt, in die mate 
zelfs, dat voor het bij- eengebraehte kapitaal 
soms gecn emplooi was te vin- den, en men. af 
en toe tot het besluit moest komen om een 
belangrijk deel van dat kapitaal tegen eene vaste 
rente aan de Regeering in deposito te geven. Zoo 
weinig voldeed de instelling aan het eigenlijke 
doel barer oprichting, dat niets natuurlijker ware 
ge- weest dan het besluit om de Bank op te 
heffen en het beleeningsbcdrijf voortaan aan 
particuliere geld- echieters over te laten; maar de 
Regeering vond goed een anderen weg in te 
slaan, door gevolg te geven aan de in artikel 1 
van de ordonnantie voor de Bank van Leening 
voorkomende bepaling, dat zij “teffens" zou 
kunnen worden gemaakt „tot een wis- selbank, 
nadat men zulx indertijdt zal oordeelen noodig te 
z^n". In de raadsvergadering van 2 Juni 1752 
namelijk werd ter tafel gebracht en goedge- 
kcurd een door den toenmaligcn Gouvemeur-
Generaal Mossel „geformeerd ontwerp tot het 
oprichten van een wisselbank of cigcnlijk een 
Bank-couranV\ met het oogmerk, zooals het in 
dat ontwerp hcette, „de commoditeit van lieden 
die grootc middelen, veel handelinge van geld, 
of een grooten omslag heb- ben, en dezelve niet 
alleen te bevrijden van de nood- zakelijkheid van 
particuliere kassiers te houden, en het gevaar van 
kwaad geld te moeten on t van gen, maar hen 
nevens derzelver erfgenamen en executcu- ren 
ook in staat te stellen, na verloop van ecn reeks 
van jaren altoos door publieke registers of 
rckenin- gen te kunnen verificcreji de betalingen 
door hen ge- daan, en tevens te zorgen, dat zij 
nooit ecnig geld renteloos behoeven to 
behouden". JJicuovoreenkom- stig trad de Bank-
courant, die op ] September 1752 geopend werd, 
dus op als deposito-bank, on cenigcr- matc ook 
als circulatie-bank; want voor de bij haar 
ingebrachte golden gaf zij certificaten of 
bankbric- ven op naam uit, die by endossement 
konden worden overgedragen, cn ten alien tijde 
tegen contunt geld weder inwisselbaar waren, 
hetgeen ze bij de ge- meente als een meer 
geriefelijk bctaaJmiddel dan de in grootc 
verschcidenheid circuleerende muntspecies 
algemeenen ingang deed vinden. Bij resolutie 
der Regeering van 5 September 1752 werd de 
Bank van Leening met de nicuw opgerichte 
Bank-courant ver- eenigd; en zoo kwam Batavia 
dus in het bezit van ccnc instelling, die ah 
beleenbank, als deposito-bank An als circulatic-
bank haar tijd verre vooruit was, want noch in 
Nederland, noch elders op het vaste- land van 
Europa werden v66r het eind der achttien- de 
eeuw openbare instellingen aangetroffen, waar 
gelegenheid. bestond tot het beleenen van 
koopman- schappen, cn tot het deponeeren van 
gelden tegen vergoeding van rente. Maar het 
block spoedig dat in .nd：e voor eene dergelijke 
instelling het terrain ont- brak om met vrucht 
werkzaam te zijn. De Bank- goyant en Bank van 
Leening, of, gclijk zij in de wan- 

事 genoemd werd, de Bank en Bank van Leening 
leidde schier doorloopend een kwijnend bestaan; het w? 
een voortdurend tobben cn sukkelen, dan met 耳%rek en 
dan met overvloed van beschikbare mid- delen, en toen 
ten slotte ook malversaties in het be- 



BANK-COURANT EN BANK VAN LEENING (BATAVIASCHE)—BANKA. 159 

heer aan het licht kwamen — in 1790 word in de kas der 
Bank een to kort bevonden van 63.000 rijksdaal- ders, 
waarvan de Directie geen vcrkJaring wist te geven — 
toen werd bij resolutie van 5 April 1794 aan het bestaan 
der Bank een eind gemaakt, en aan de houders der 
bankbrieven medegedceld, dat zij bin- nen twee maanden 
ter inwisseling mocsten worden aangeboden bij de Bank 
van Leening, die voorloopig werd in stand gehouden als 
afzonderlijkc, doch niet mcer als zelfstandige particulierc 
inrichting, want van regecrin gs wege word bepaald, dat 
„do geheele directie en behandeling van de Bank van 
Leening voortaan de Compagnie alleen zal aangaan, en 
van harentwege, zoowel als voor hare rekening zal wor-
den gcadministreerd". Onder het bestuur van Daen- dels 
echter trad de Bank van Leening weder als zelfstandige 
ins telling op, overeenkomstig de op 14 Jimi 1809 
gearresteerde instructie, krachtens welke zij onder het 
beheer werd gesteld van twee commissaris- sen, een 
sccretaris, die tegelijk kassier, boekhouder en 
pandbewaarder zou zijn, on voorts van e6n taxa- tcur, 
vier klerken en een rapport ganger. Op dien voet bleef zij 
ook wcrkzaam onder het Engelschc tusschen- bestuur, 
dat in den toenmaligen stand der geldmid- delen 
aanleiding vond om de Bank tot het uitgeven van 
bankpapier to machtigen, met welke opcratio het echter 
zoo ongelukkig afliep, dat de Dircctie, we- gens 
schaarschte van contanten niet meer aan hare 
verplichtingen tot inwisseling kunnende voldoen, hare 
crcditeuren koloniale waren, als koffie, rijst, enz. in 
bctaling moest aanbieden. Ingevolge art. 7 van de met 
Engeland gcslotcn supplementaire convent ic van 24 J 
uni 1817 werd de Bank van Leening (Lombard-Bank) 
met alle lasten en baten overgeno- men door het 
Nederlandsch Gouvcmemcnt, dat de gelegenheid 
openstelde tot inwisseling der nog in om- loop geblcvcn 
banknoten v66r of op 18 Juni 1818, na wdken datum het 
uitgegeven papier geacht zou worden „van gecnc waarde 
meer te zjn" (publicatie van 27 Januari 1818), tcrwijl de 
Bank zclf ook op- hield te bestaan. Voor zoover het 
bcleeningsbedrijf betreft, werd haar plaats een tiental 
jaren later door de Javasche Bank ingenomen. 

Literatuur : N. P. van den Berg, De Bataviaschc 
Bank-courant en Bank van leening, 1746—1794, 
Amsterdam 1870; en de aankondiging van deze mo-
nographic in het Tijdschrift voor Ncd.-Indie, 1870, II, bL 
69, door N. G. Picraon. Zie ook het hoofdstuk 
„Bankwcsen untcr der Compagnie'', bl. 262—271 van 
het work van G. C. Klerk de Reus: Gcschicht- licher 
Uebcrblick der ad ministrati ven, rechtlichen und 
financiellen Entwicklung dor Nicderlandisoh- 
Ostindischen Compagnie in de Verhftndolingen van het 
Jiataviaasch Genootschap van Kunsten en We- 
tonschappcn, Dccl 47, 3o stuk, Batavia 1894. 

BANKA, ten rcchte BANGKA. Land boschrij- vi n g. 
Eiland aan de Oostkust van Zuid-Sumatra op l°30'—3°7' 
Z.Br. en 20!1//—2°34z O.L. v. Gr. Hot strekt zich in de 
rich ting van het N.W. naar hot Z.O. uit, over een afstand 
van 180 K.M. en wordt in hoi W. door St raat Banka van 
Sumatra, in hot 0. door de Gasparstraten van 
Billitongescheiden; inbotN.on N.O. worden zijne kusten 
door do Zuid-Chinccsche Zee, in hot Z. door do Java-zee 
bespocld. Zijne op- pcrvlakte bed rang t 11340 K.M2. Do 
kuston vortoo- nen in hot O. en W. groote, maar flauwo 
bochton en in het N. een diepo insnijding, de Klabatbaai. 
Deze baai wordt door een schiereiland, dat in Tandjong 
Roe eindigt, in een binnen, en buitenbaai vordeeld. De 
baai di-ingt 30 K.M. ver landwaarts in, heeft echter 
geringe diepte en ontoegankelyke kuston, zoodat 

slochts voor de monding van enkele riviertjes kleine 
schepen voor anker kunnen komen. 

Het aantal goede ankerplaatsen is ook elders op Banka 
gering. Opvallend is het gering aantal kust- dorpen. 

Op die plaatscn, waar vaste gesteenten aan de kust 
komen, is deze meestal steil en rotsig, elders laag en vlak. 
Deze lagc kusten zijn gedeeltelijk moc- rassig, 
gedeeltelijk zandig en wel vindt men de moe- raskusten 
bijna uitsluitend langs de rustige west- en zuidoostzyden 
des eilands, terwijl langs de meer be- wogen oostzijde de 
zandstrooken overheerschen, waarop zich dikwijls 
duinen verheffen en waarachter lagune-moerassen 
gelegen zijn, die echter een veel geringer opporvlakte 
beslaan dan de opene, met rhizophoren omzoomdo 
moerassen der eerstgenoem- de kusten. 

Rondom Banka en dgrtoe administratief behoo- 
rende, liggen een 70 tai eilanden, waarvan de meeste zeer 
klein zijn. Vrij groot en dan ook bewoond zyn alleen 
Lepar (207 K.M2.) en Poengoh (50 K.M.2), beide aan de 
Zuidoostkust. De grootte van alle ove- rige samen wordt 
als 28 K.M2. opgegeven. Aan de Westkust is Nangka te 
vermelden. De betrekkelijk. weinigo eilanden (bijna alle 
langs de Oostkust), die niet uit vaste rots bestaan en tot 
het alluvium moe- ten worden gcrekend, bestaan aan de 
opporvlakte uit los zeezand en koraalgruis, waaronder 
meestal vaste koraalbanken liggen, die op lei of 
zandsteen enz. zijn afgezet. 

Orografisch heeft Banka weinig karakteristieks; het 
algemeene aspect is een golvend heuvelland, waaruit 
talrijke berggroepen of betrekkelijk korte ruggen zich 
verheffen. Eene indeeling van het eiland in vieren springt 
in het oog: de smalle middenmoot van Pangkal Pinang 
wordt zoowel in't N. als in ,t Z. door moeraslaagten aan 
beide kusten en enge over- gangen op de wateracheiding 
gescheiden van de twee breed ere houvellandon in 't N. 
en Z.，terwijl zich in het verste Zuiden een vierde, weer 
kleinere heuvelgroep verheft, die zich op het eiland 
Lepar voortzet. De beide brecde groepen worden ieder 
op hunne beurt in cen westelijk en een oostelijk deel ge- 
deeld ；  do noordelijkc doordat de moerassen om de 
Klabat-baai vrij dicht nadcreu tot het laagland der 
Soengei Djering, die in Straat Banka valt. De oudero 
grondon van het eiland bestaan grootendcels uit 
steilstaandc zandsteenen, leistecnen en kwai'tsieten en 
voor eon kleiner deel uit graniet, dat in alle vier der 
groepen door de sedimenten is heengobroken. In het 
algemccn kan men zoggen, dat het graniet uitsteekt 
bovon de sedimenten. Van de graniet-ber- gen, waarvan 
de nicesto aan of dichtbi] de kust zijn gelegen, zijn de 
voornnamste do Menoembing bij Muntok 455 M.; het 
Mangkal-geb. bij Pangkalpi- nang 347 M.; het Pading-
geb. bij Koba 510 M.; het Pcrmis geb. bij Soengei slan 
453 M. (beide in het zuidclyko brecde gcdeelte); hot 
Toboali-geb. bij To- • boali 278 M. (in het zuidelijkstc, 
smalle deel). Even- wel best a at juist de hoogsto 
verhevenheid van Banka (G. Boei van het Maras-gob. in 
het Noorden bij 
Soengeiliat,700M.)uitsedimontairgesteento.Verbcek 
ncemt aan, dat de oppoi-sing van het grootste gedeel- te 
van het graniot plaats hcoft gehad tydens of kort na do 
plooiing cn veolal sterke oprichting der scdi~ menten. 
Eon gedcolto is echter ouder en heeft door vergruizing 
aanleiding gegeven tot de vorming van sommigo 
zandstccncn, terwijl ook enkele graniot- gangen en 
contactvei-schijnselen (hoornfels) zyn waargenomen, 
die cr op wijzen, dat een andor deel van het graniot jonger 
is dan de sedimenten. Over 
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den absoluten ouderdom dezer laatste zijn gcen ge- 
gcvens voorhanden, daar kenmerkende fossielen tot nog 
toe geheel ontbreken en, terwijl men ze vroeger voor 
palaeozoisch heeft gehouden, is het, vooral na de 
ontdekking dat mesozoische gesteenten op Sumatra meer 
verbreid zijn, dan men aanvankelijk meen- de, beter ten 
deze geen vermoedens te uiten. In elk geval zijn de 
sedimenten niet jonger dan mesozoisch en bewijst hun 
strekking, dat zij behooren tot het groote Sumatraansche 
p]ooiingsgebied. 

.De geologische kaart van Verbeek geeft geen juist 
denkbeeld van den aard der oppervlakte, omdat daarop de 
kwartaire en recente afzettingen, behalve de alluviale 
rivier- en kustvormingen, zijn wegge- dacht, die in den 
regel de bovengenoemde vaste gesteenten tot 土 40 M. 
hoogte geheel bedekken. Die af- zettingen bestaan, 
behalve uit duinzand en koraal- kalk (sommige eilanden 
en kuststreken) uit kwarts- zand en klei, die beide niet 
zelden ijzer- of manga&n- houdend worden en soms in 
vrij zuivere bruinijzer- steenen en mangaan-ertsen 
overgaan. Dit vrij alge- meen groote metaalgehalte en de 
daarmede te ver- gelgken lateritiseeringsprocessen van 
het vaste ge- steente oefenen een ongunstigen invloed uit 
op de vruchtbaarheid van den bodem. Hier en daar komen 
plekken voor, waar het intensief verweerde graniet- gruis 
door natuurlijke separatie in kwartszand. en kaolien is 
gescheiden en dit laatste als pottenbak- kereklei kan 
worden gebruikt. De rijkdom aan tinerts van Banka is 
bekend (vergelijk artikel TIN); andere ertsen zijn 
zeldzaam: goud, lood, koper en wolfram- erts; wat meer 
verbreid zijnijzer-en mangaanertsen. 

In overeenstemming met het algemeen land- 
schappelijk aspect van het eiland heeft de water- 
scheiding tusschen oost- en westkust geen topo- 
graphische beteekenis. In het smalle middendeel is ze 
dicht bij de oostkust gelegen. — Banka is rijk aan 
rivieren, doch arm aan water, want daar de bodem, 
afgezien van de moerassen, overal eenigszins hellend is 
en door vele valleien en ravij- nen doorsneden wordt, 
vindt men er een zeer groot aantai stroomende wateren, 
waarvan de wa- tervoorraad, vooral in het droge 
jaargetijde, dikwijls zeer gering is； zoodat er alsdan in 
de tinmijnen &omtijds watergebrek heerscht. Met de 
rivieren is de moerasvonning ten nauwste verbonden. 
Alleen in den bovenloop toch hebben de rivieren een min 
of meer sterk verval en steile oevers, in den beneden- ]oop 
worden het verval geringer, de dalbodem breeder, de 
hellingen minder steil; naarmate men de monding nadert, 
neemt de breedte toe, de bodem wordt voclitig en 
eindelijk moerassig. Hoe verder 
Regenval 

stroomafwaarts, des te grooter o in vang krijgen de 
moerassen, die zich aan de Baukastraat uren ver langs de 
kust uitstrekken. De wanverhouding, die er bestaat 
tusschen de breede dalen en de onbeduiden- de 
stroompjes, welke er doorheen kronkelen, is daar- aan toe 
te schrijven dat die dalen in den diluvialen tijd zeearmen 
waren en later door dating van den zeespiegel werden 
droog gelegd. Nog altijd kan de zee in die dalen 
gemakkelijk binnendringen ；  van- daar dat zich de 
getijden tot ver st roomopwaarts doen gevoelen, b.v. op 
de Soengei slan 30 K.M. ver. Daardoor zijn vele rivieren 
over eene grootere lengte bevaarbaar dan anders het geval 
zou zijn, hetgeen bij het tintransport van groot belang is. 
Bij vele rivieren liggen evenwel voor de monding 
uitgestrekte modderbanken. Aan de Westkust vallen o.a. 
in zee: de Djering, een der grootste rivieren van Banka, 
dio nabij het Marasgebergte ontspringt en aan de mon- 
ding wel een kilometer breed is, de Soengei Sian, voor 
kleine schepen tot Poepoet, 30 K.M. boven de mon- ding 
bevaarbaar, de Banka Kotta voor 1 kojans- prauwen 
eveneens 30 K.M. stroomopwaarts bevaarbaar. Aan de 
O.kust: de Koerau, die in haar ben eden loop door het 
grootste lagune-moeras der oostkust stroomt, de Batoe 
Roessa, een der waterrijkste rivieren van Banka, die op 
het Marasgebergte ontspringt en vele zijrivieren opneemt; 
ook zij vonnt een moeras achter den zeestrandstrook. Van 
de vele in de KJabatbaai mondeode rivieren is de Lajang 
do voornaamste, en van veel belang als communicatie 
weg; aan de W.-kust der baai mondt de Antang uit, 
eveneens van veel belang voor het verkeer. 

K1 i m a a t. Hoewel de temperatuur op de kusl- 
plaatscn van Banka natuurlijk ongeveer even hoog is als 
aan andere kusten van den Archipel, die dicht onder den 
equator zijn gelegen, wordt het warmte- govoel door 
Europeanen mcestal niet a]» bijzonder drukkend 
ondervonden, wat is toe to schrijven aan den meestal 
krachtig waaienden dagelijJcscJien zee- wind, dio in den 
namiddag tot zonsondergang jjleegt, door te staan. In de 
hoogere streken van het ciland moeten wel eens 
temperaturen van slechts 4—5° C. 's nachts voorkomen. 
Hcvigc onweersbuien komen op Banka dikwijls voor, 
bepaaldelijk gedurendo den westmoesson en n og meer 
tijd ens de kon tcrin gen .Wat do jaarlijksche wind rich 
ting bet reft, staat het eiland onder don geregelden invloed 
dor moessons. In verband daarmede is do regenval er in 
*t noordwesten aanzionlijkerdan in zuidwesten. Maar een 
bepaald droge moesson heerscht norgens, even min in de 
ande- ro equatoriale streken van hot westen van den archi- 
pel. Een on ander kan blijkon uit de volgende tabel. 
in m.M. 

Plaatsen. loogte 
in M. Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Juni ! Juli Aug. 

Sept] Oct. J 
Nov. Dec. Jaar. 

Muntok (Westkust)  424 304 310 253 187 127 109 115 109 194 336 530 2998 
Soengeislan (West-

kust 12 KM. 2 295 268 303 331 241 274 186 235 232 274 317 353 3309 
Tolwali (Westkust) 6 226 195 234 256 305 246 195 168 164 202 271 海 2746 
Pangkalpinang (0. 土 20 282 238 260 260 197 171 158 132 138 174 243 317 2570 

kuet 3 K.ML). 
Djeboes (Noordkust 

16 K.M.). 
 

389 244 267 307 267 187 197 232 211 303 430 571 3605 
Poepoet (centrum van 
het eiland). 20 321 257 287 257 224 181 | 206 204 184 231 217 278 2847 

van eeno 
i) Bij de plaatsnamen geeft het aantai K.M. den afstand van de zee aan； do plaatsen zonder opgaaf 
in KLM. liggen aan zee. Het laatste station vertoont de eigenaardigheid van eeuo stijging der cijfers 
(secundainnaximum) in den vollen oostmoeson. 
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Baar de tin winning in hoogc mate afhankelijk is van do 
hoeveelheid regen, die in cen jaar, en mcer bepaald 
gedurende het droge seizoen, valt, hebbon de cijfers een 
groot praktisch bclang, Opmerkelijk is, dat de 
bergtoppen, hoewel zij slechts eone geringe hoogte 
bereiken, veclal in wolken zijn gehuld. Zie overigens 
onder KL1AIAAT. 
Vroeger golden Banka cn bopaaldelijk de tocn- malige 
hoofdplaats Muntok voor zeer ongezond, doch in de 
laatste jaren is die toestand aanmerkelijk verbeterd. Van 
1838—1848 was de verhouding dor 
sterfteonderdeEuropeescheambtenaren als 1 : 51,3 
onder het garnizoen als 1 : 14,2, d.i. dubbel zoo groot als 
toenmaals in Europa. De meest gewone ziekten zijn 
koortsen en beri-bcri, met name onder de mijnwerkers. 
Vooral de oprichting van mijnwer- kershospitalen en 
<Je aanstelling van inlandsche ge- neeskundigen sedert 
1895 heeft uitstekend gewerkt tot bestrijding der beri-
beri, nog meer de verande- ring der hospitalen in 
gouvernementsziekenhuizen cn de aanstelling van 
Europeeschc geneesheeren (sedert 1905). 
Flora. Gehee] Banka is met een dichten tro- pischen plan 
ten groei bedekt, en onbegroeide plek- ken of 
grasvlakten zijn zeldzaam, Het zijn echter geen 
oorspronkelijke wouden meer, die men er aan- treft; 
want deze zijn door den mijn- cn ladangbouw bijna 
geheel verdwenen en hunne plaats is door jon- gen, 
grootendcels waardcloozon opslag ingenomen, waart 
usschen slechts hicr en daar nog plekken oer- woud 
worden aangetroffen. Boomen van zware afme> tin gen 
komen er dientengevolgc niet veel meer voor, en hoe we 
I er nog goede, zelfs kostbare houtsoorten groeien, heeft 
het bosch toch geen andere waardo dan van lokalcn aard, 
ook wegons terreinbezwaron tegen de exploit at ie en 
gebrekkigo gelegenheid tot afvocr (Zie verdcr 
PLANTENGROEI.) Aan uit- voc rproductcn I evert 
Banka copra, gambir cn peper, hr-t laatste in 
tocnemende mate, clank zij denonder- neuiingsgeest der 
Chineezen. 
Voor de fauna verwijzon wij naar het artikel FAUNA. 
B e v o 1 k i n g. Pc bevolking van Banka boil roeg 
volgens de laatste volkstelling 1905: ]J 5000 ziclcn. 
Hiervan waren 317 Europca- ncn (zondcr militairen), 
43700 Chineezen, 2G1 Ara- bieren, 35 andere vreemde 
Oosterlingcn en 71000 Inlanders. De Europeanen zijn 
grootendcels amb- tenaren. Van de Chineezen leeft do 
overgrooto mcor- <1 erheid als niijnwerkens en zijn vele 
anderen indirect ids kolcn branderw, ]overanciors, 
geldscliioters on aandeclhoudcrs bij do tinwinning 
botrokken. In do niijustrcken wonen bijna uitsluitend 
Chineezen, do dorpen der inboorlingcn daarentegen 
mooten langs dci)zoogenaamden „grooten weg" zijn 
gelcgen. Mon vindt die dorpen aldaar op vrij 
regolmatigo afstan- den van eJJamdcr en allo sterk op 
elkaar gelykend; de woningen zijn kleine op palon 
gebouwdo, mot boomschorH oinwando cn met atap 
gedekte huisjes. Het grootstc deci der Chineezen in de 
mynstroken is afkomstig uit do bergstreken in het 
binncnland dor Chincesche provincio Kwantoeng cn 
behoort tot do ruwste en onbeschaafdste demon ten der 
Cliineo- sche bevolking. Pogingen om bij hen op Banka 
den B. Katholickcn godsdienst in gang tc doen vdndon, 
zijn met weinig succes bekroond. Do niot bij do 
tinwinning betrokken Chineezen levon in do dim- 
trictshoofdplaatsen als handelaars of ambachts- lieden, 
of zij vinden hun bestaan by de gambir- cn poporteelt, 
dooc het kweeken van groenten, hot fok- ken van 
varkens en jacht en visscherij. 

De inhcemsche bevolking is waarschijnlijk voor een 
groot deel van Palembang op Sumatra af- komstig, 
behoort dus tot de Maleiers, hoezeer ook physiek cn 
intellectueel tot de laagst staande stam- men daarvan. Zij 
worden onderscheiden in Orang Goenoeng (berglieden) 
of Orang Darat (landbewo- nors) en Orang Sekah of 
Orang Laoet (zeebewo- ners). De laatsten zijn een 
mengelmoes van ver- schillende Maleische stammen. Zij 
zwalken het gcheele jaar mot vrouw en kind en al hun 
have op zee rond, waron vroeger als vermetele 
zeeroovers be- rucht, levon thans echter van de 
vischvangst. Slechts nu en dan komen zij aan den vasten 
wal. In den laatsten tijd hebben zich evenwel velen 
hunner voor goed aan de kust gevestigd. De overigen 
leven in kleine prauwen en gebruiken als 
vischgereedschap o. a. een harpocn met beweegbare 
spits, waarmede, behalve visch, ook tripang wordt 
gestoken. De Orang Goenoeng vormen een lichamelijk 
zwak, weinig energiek en weinig intelligent volkje, 
zonder Industrie en met weinig aanleg of lust tot den 
arbeid. Zij zijn van mid- delmatige grootte, goed 
gebouwd, met een donkere lichaamskleur, het hoofd is 
groot, het haar zwart, dikwijls buitengewoon sterk en 
soms zoo dik als paardenhaar. De mannen snijden het 
haar kort af, de vrouwen dragon lang haar, dat in een 
wrong op het hoofd wordt samengetrokken. De oogen 
hebben veelal een mclancholieke uitdrukking, handen en 
voeton zijn magor en beenderig ； de gang is traag. Do 
vrouwen worden snel oud en zijn weinig vruchtbaar. 
Opvallend is het betrekkelijk veelvuldig voorkomen van 
albino's onder hen. Het aantal mannen overtreft dat dor 
vrouwen in aanzienlijke mate, hoewel het verschil lang 
niet zoo groot is, als by de Chineezen. Van karakter is de 
Bankanees eenvoudig, zachtaar- dig, eerlijk, matig, 
vreesachtig, onderdanig en zeer bijgeloovig. Ondanlcs 
die onderdanigheid heeft h\j evenwel volstrekt geen 
ontzag voor zijne hoof- den en beschouwt deze als zyns 
gelijken, wat ze eigen- lijk ook zijn, daar op Banka geen 
adel of standen bestaan. Bevelen van het gouvemement 
worden evenwel steeds stipt opgevolgd. Zij betalen geen 
belas- ting, moeten daarentegen gedeeltelijk onbetaalde 
heerendionsten verrichton, welke diensten zij ou- gaarne 
bewijzen. Het aantal vorderbare dagdiensten werd 
gcleidclijk sedert 1892 verminderd, maar terwij 1 het niet 
meor dan 25 zou bedragen, beliep het in 1912 nog 
gemiddcld per hoofd 29. Do inrichting huimer huizen, 
het huisraad, het vocdsel, de kleedhig en do goheelo 
leofwijzo zijn nog primitief. Het gewone voed- sol 
bestaat uit ryst en groenton, nu en dan herten- vleesch on 
nog zeldzamor hoondors, nabij de kust ook visch. Hun 
gewone kleeding vormen sarong en baad- je, het laatste 
bij do vrouw langer dan bij den man. Bij den arbeid heeft 
de Bankanees veclal als eenig kleedingstuk ecn lap 
katoen om het middel gcslagen, bij feestelijke 
gclegciihcden z 目 n zij, die eenigen wel- stand genicten, 
zwierig gekleed. met nauwsluitende broek en baadje, 
kostbaren sarong en fraaion hoofd- dook, waarbij 
somtyds nog een zij den slendang komt. Feesten zijn 
zeldzaaiu, grootendcels als gevolg der hcerschendo 
annoede, en biedon weinig bijzondera aan. Zij bclijdon 
alien den Mohammedaansohen gods- dienst, en hoewel 
zij slechts een zeer gebrokkige ken- nis van dien 
godsdienst bezitten, volgen zij strong sommigo 
voorschriften orvan op, als b. v. het vorbod om 
varkonsvlcesch te nuttigen. Daarnaast bestaat echter hot 
goloof aan goedo en kwade geeston vooral do 
boschgeesten staan hoog in aanzien. In Blinjoe wonen 
nog eon goring aantal heide- nen, de zoogenaamdo 
„Orang loin", en wel in do 

11 



162 BANKA. 

dorpen Benegar, Abik, Mapor en Kajoe Arang. 
pc middelen van bestaan der Bankaneezen zijn alechts 

weinig ontwikkeld. De landbouw bestaat hoofdzakelijk 
uit rijstbouw op ladangs, waarbij do vrouw het grootste 
deel van den arbeid moet ver- richten, terwijl de man 
alleen het zwaarste werk ver- richt en verder zijn tijd in 
ledigheid doorbrengt. De bewerking der velden en de 
daarbij gebruikte ge- reedschappen zijn nog zeer 
primitief. Het voor sa- wahaanleg geschikte terrein op 
het eiland is beperkt. Herhaaldelijk zijn van 
regeeringswege proeven genomen met den aanleg van 
saw&h's, waarbij o. a. een mantri voor de irrigatie en 
Preanger landbouwers werden te werk gesteld. 
Resultaten van eenige be- teekenis hebben die proeven 
tot nu toe niet opgele- verd. Wei ontAvikkelen zich onder 
aanmoediging der regeering de peper- en gambirteelt. 
Ondanks de weinige zorgzaamheid der inlandsche 
bevolking vormt deze teelt in sommige streken, zooals in 
Pang- kal Pinang, voor velen thans het 
hoofdbestaansmiddel. Nog belangrijker is deze voor vele 
Chineezen ge- worden. In 1909 werd dan ook ruim 190 
000, in 1910 zelfs 321 000 kg. gambir uitgevoerd. Met 
peper zijn meer dan 12000 H. A. beplant op 587 
ondememin- gen met 3346 Chineesche arbeiders. De 
uitvoer aan peper (van aanplantingen der Chineezen en 
inlanders samen) bedroeg in 1913 ongeveer 2400000 
K.G. witte en 240000 K.G. zwarte peper. Daar de 
planters per pikol 40—50 gid. ontvangen, 
vertegenwoordigt de uitvoer dus reeds een aanzienlyk 
bedrag. Zelfs is onder den invloed der betrekkelijke 
welvaart door de pepercultuur teweeg gebracht een Co 
operatie ve han- delsvereeniging, de ,,Banka-
Handelmaatschapp 甘'' tot stand gekomen en heeft deze 
zich twee vracht- auto's aangeschaft. Op de teelt van 
rubber beginnen zich Inlanders en Chineezen toe te 
leggen. Verder worden er sirih, suikerriet, een weinig 
tabak, kapok, katoen en groenten gekweekt. Ook 
klapperboomen, aren-, sagopalmen en andere 
vruchtboomen, alsmcde pinang, obie-kajoe, pisang, 
ananas, yams, augurken en meloenen worden er door de 
bevolking geteeld; de bereiding van arensuiker heeft zich 
in de laatste ja- ren uitgebreid. Veeteelt was vroeger 
onbekend, Se- dert is de fokkerij van varkens, die de 
lievelingcn der Chineezen zijn, aanmerkelijk 
toegennmen, zoodat in sommige jaren slechte geringe 
invoer noodig was. Gering, hoewel stijgende is het aantal 
paarden, (in 1893:263, in 1905:659) en nmderen (in 
1893:35G; in 1905:1618); karbouwen komen nagenoeg 
iiiet ypor. In de inlandsche dorpen vormen kippen, 
eenden, honden en geiten de huisdieren; in de bosschen 
zwer- ven enkele kudden verwilderde buffek rond. De 
nij- verheid staat op zeer lagen trap en alleen in vlecht- 
werk (vooral matten) doet de Bankanees voor geen 
anderen stam onder. Te Muntok doet men aan sa- 
rongweverij. De vischvangst is van veel bclang en 
verschaft menigeen een middel van bestaan, zoo ook de 
jacht bepaaldelijk die op wilde zwijnen en herten. 
Daamaast worden de boscliprodukten, als rotan, harsen 
en gommen, plantaardige vetten, honig en was 
ingezameld. De handel is van weinig beteekenis; 
Europeesche handel bestaat er niet en de groothandel is 
zoo goed als geheel in handen van enkele Chineezen. 

De groote weg tot verbinding der disti'ictshoofd- 
plaatsen was tot v66r korten tijd niet veel meer dan eer« 
breed voetpad, op vele plaatsen slecht onder- houden en 
wegens gemis van behoorlijke bruggen over de wateren 
voor paard of rijtuig ongescliikt. In de laatste jaren werd 
er qchter voortdurend aap ge- werkt, zoodat bij thans 
voor voertuigen (ossenkar-. 

re】))geschikt is. In 191(5 bedroeg de totale lengte van 
het voor voertuigen gescliikte wegennet 1900 K.M., 
waarvan 480 K.M. door de tin winning worden on- 
derhouden. Te Blinjoe is een stoomtramdienst van 26% 
K.M. baanlengte in exploitatie, vooral voor goederen- en 
tinvervoer, Mede zijn daartoe bestemd twee 
stoomsleepdiensten n.l. in de Klabatbaai en aan de 
Oostkust. Ten behoeve van het automobiel- verkeer zijn 
alle bruggen versterkt. Alle districts- hoofdplaatoen zijn 
telefonisch verbonden, terwijl deze plaatsen sedert 
enkele jaren post-, telegraaf- en telefoonkantoren 
bezitten. 

Onderwijs. Op 31 Dec. 1912 waren op het eiland 4 
openb. lagere scholen voor Europ. onderwijs en 1 HoU.-
Chineesche school (72 leerlingen) en op 31 Dec, 1913 
waren er 6 open bare scholen 2e klasse en 1 particuliere 
neutrale school voor Inlandsch onderwijs met resp. 744 
en 38 leerlingen. Voor de Chineesche scholen komt in't 
Verslag van het Ini. onderwijs over 1913 geene opgave 
voor, op 31 Dec. 1912 was het aantal 19 met 1206 
leerlingen en 54 onderwijzers. 

Geschiedenis. Men kan de geschiedenis van Banka in 
twee tijdperken verdeelen: I. het tijd- perk voor de 
ontdekking der tinertsen en II. het tijdperk na de 
ontdekking, welk laatste weer cen 
onderverdeelingtoelaat in: 1. dentijdder Oost-Indi- sche 
Compagnie 2. den tyd van het Engelsche 
tusschenbestuur; 3. den tijd van het bestuur der 
Nederlandsch-Indische regeering en wel: a. voor het 
Tinreglement van 1891 en b. sedert het inwerking treden 
van dit nog steeds geldende reglement. 

Dat reeds gedurends den Hindoe-tijd Banka van 
belang was, blijkt uit eon tweetal steeninscriptiea 
gevonden te Kota Kapoer en thans in het Museum to 
Batavia. Een daarvau bovat slechts enkele letters, de 
andere is gedatcerd Qaka 608 en be vat in Wenggi-schrift 
cen oud-Maleische vlockbede vun een Koning Widjaja, 
uitgegeven door Kern in Bijdr. Kon. Inst. 67 (1913) bl. 
393 vhl. Lator is Banka waarschijnlijk onderhoorig 
gewecst aan het Juvaan- sche rijk van Madjapahit. 

Van de verdere geschiedenis des cilands v66r de 
komst der Europeanen in Insulinde is niet veel met 
zekerheid bekend. De eenige betrouwbarc bron daarvoor 
vormt een Malewch handschrift, uit- gegeven door F. S. 
A. de Clcrcq, waarin ook orn- trent de latere geschiedenis 
mededeclingcn voor- komen； welke in nienig punt van 
de gangbare voorstelling afwijken. Naar het Bchijnt 
warden Banka en Billiton na den val van het rijk van 
Madjapahit (omstreeks 1500 n. Chr.) onafhan- kelijk. Zij 
geraakten daarop beurteJings onder de macht der rijken 
Djoliorc en Minangkabau op Sumatra, vervolgens onder 
hecrschappij van den HU)- tan van Bantam en eindclijk 
door huwelijk onder de heerschajipij van den Sultan van 
Palembang (vol- gens de Clcrcq op het einde, volgens 
Prof. Hee res in de eerste helft der 1.8de eeuw). De ccrste 
aanraking met de Compagnie zou van 1617 dagteekenen, 
de eerste vestiging van hare dienaren op het eiland had 
in 1668 plaats; maar eerst na de ontdekking der tinertsen 
(in 1709, 1710 of 1711) kreeg het eiland voor haar 
waarde en traclitte zij door verdragen met den sultan van 
Palembang (in 1722, 1755, 1763, 1775 en 1791), het 
monopolie van het tin te verkrijgen. Aan geschillen 
ontbrak het niet, maar toch ging de pro- ductie vooruit en 
nam de bevolking toe, die in 1783 °P 70 000 zielen werd 
geschat. Na 1787 deed zich het verval, waarin de 
Compagnie hoe langer hoe meer ge- raakte, ook op 
Banka sterk gevoelen en nam de tin- 
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productie meer en meet af. De hoofdoorzaak daar- van 
was de oorlog der Compagnie met de vorsten van Riouw 
en Lingga, die zich daarbij van de hulp van zeeroovers 
bedienden met het gcvolg, dal op Banka herhaaldelijk 
(1789, 1792, en 1795) geplunderd, ver- woest en 
gemoord werd. Eerst in 1804 namen die strooptochten 
een einde en begon het eiland te her- leven. 

In 1812 kwam Banka aan de Engelschen, na hun- ne 
expeditie tegen den sultan van Palembang in ge- noemd 
jaar, waarmede diens rcchtstreeksche heer- schappij over 
het eiland een einde nam. Wei kwam het in 1816 in ons 
bezit terug, maar wanorde en verwarring bleven er 
heerschen tot de gelukkigc afloop der tweedc Palem 
bangsche expeditie in 1822 er de rust herstelde. 

In 1839 en 1842 hadden er oproerige bewegingen 
onder de Chineesche mynwei'kers plaats, in 1851 on- der 
de inlandsche bevolliiiig, aangevoerd door Amir, wiens 
vader Depatti Barin het ons in 1819 las tig ge- noeg had 
gemaakt. Al deze bewegingen warden even- wel 
gewapenderhand bedwongen en van het in 1847 te berde 
gebrachte voorstel om Banka aan den meest biedende te 
verkoopen, omdat de tocnmalige tinprij- zen niet 
voldoende rentegevend waren, werd later niet meer 
gerept. De rust bleef langen tijd bewaard en de 
tinproductie ging sterk vooruit, vooral na de invoering 
van het nieuwe Tinreglement van. 1891 en de mccr 
machinalc bewerking dor groeven in de laat- ste jaren. 
Nog een keer werd de rust emstig ver- stoord, n.i. in 
1900—190 T door opstootjes onder lei- ding van het 
Drievingerig verbond, waarvan Lioe Ngie, 
oorspronkclijk eon gewoon inijnworker, de zicl was. Zij 
eindigden met zijn inhechtenisneming. 

Bestuur. In 1913 (Ind. Stb. n°. 335) werd Banka 
administratief verdeeld in vijf afdcclingen, elk met een 
controleur aan hot hoofd, cn onderver- deeld in 
districten, die overeenkomcn met de vroe- gcrc 
mijodistrictcn. 

1°. Noord-Banka, hoofdplaats Blinjoe, met de 
districten Djaboes, verdeeld in do ondcrdistricten 
Djcboes en Klabat, en Blin joe, verdeeld in de onder- 
districtcn Blinjoe en Pandji Sekah. 

2°, Soengeiliat, hoofdplaats Soengeiliat, met de 
districtcn Soengeiliat, verdeeld in de ondcrdistricten 
Soengeiliat en Njaluu, cn Meiawang, verdeeld in de 
ondcrdistricten Mera wan g en Groenggang. 

3°. Muntok, hoofdplaats Muntok, met het district 
JIuntok, verdeeld in de ondcrdistricten Mu nt ok, 
Plangas, Am pa ng en Kadiala; 

4°. Pangkalpinang, hoofdplaats Pangkalpinang, met 
de districtcn Pangkalpinang, verdeeld in do on- 
derdistricten Pangkalpinang, Boeldt enMundobarat, en 
SoengeisJan, verdeeld in de ondcrdistricten Socn- gei 
sIan cn Aerangct. 

5°. Zuid-Banka, hoofdplaats Toboali, mot do dis- 
trictci) Toboali, vordeold in do onderdistricten To- boaJi 
cn Oelini, en Ko bn, verdeeld in do onderdistric- Koba, 
Bring, Perrnisan cn Acr nangka bara en de Ixjpar-
eilanden. 

Tcvens word toen de standplaats van den Resident 
VUJI Muntok naar Pangkal Pin an g verplaatst. De 
wenschclijkheid, de mijnontginning af to schciden van 
het binnenlandsch bestuur, was de aan- leiding dezer 
reorgan isatie. 

Voor de rechtspraak ressorteert hot eiland met 
onderhoorigheden onder het rechtsgebied van den Raad 
van Justitie te Batavia. 

.Literatuvr: Th. Posewitz, Die Zinninseln im indi- 
schen Ozean (Budapest, 1885—1886); H. Zonder- 
van, Bangka en zijne bewoners (Amsterdam, 1895) 

met uit voerige literatuuropgavc; C. L., Een on ander 
over do bevolking van Banka (Tijdschrift v. h. Bin- nenl. 
Bestuur, Nov. 1914, biz. 397 e. v.); J. E. Hee- res, 
Corpus diplomaticum neerlando-indicum, dl. I 
(Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenk. v. Ned-. 
Indie, 7de vlgrks., dl. 3, 1907, biz. 347 e. v.); F. S. A. de 
Clercq, Bijdrage tot de geschiedenis van het eiland 
Banka (aldaar, 6de volgrks., dl. 1, 1895, biz. 113 e. v.); 
R. D. M. Verbeek, Geologische beschrij- viog van 
Bangka en Billiton (Jaarboek v. h. Mijn- wezen in Ned. 
Oost-Indie, 1897); J. A. Schuurman, Historische schets 
van de Tin winning op Banka (al- daar 1898); 
Jaarverslag der Tin winning op Banka (o.a. 1910—1911, 
hoofdst. II, uitvoerig historisch overzicht en 1911—
1912 uitvoerige literatuuropgave biz. 43 e. v.). Zie 
verder de literatuur bij het artikel TIN.̂  E * 

BANKA (STRAAT) tusschen Banka en Sumatra, is 
in het nauwste gedeelte slechts 14 K.M. breed, maar 
levert, zoowel overdag als 'snachts, door goede 
verlichting een veiligen vaarweg op, welke overal 
ankergrond aanbiedt om gunstig getij af te wachten. 

De kust van Sumatra is zeer laag en dicht be- groeid; 
daarlangs strekt zich een modderbank uit, die nabij de 
hoeken slechts eene geringe breedte heeft, (loch de 
bochtcn tusschen deze geheel vult. De Ban joe Asin en 
Palembang rivieren vallen hier met verscheidene 
monden in het N. gedeelte der straat. Naar de Banka 
zijde wordt de grond allengs harder en zelfs steenachtig. 

Het eiland Banka is een golvend heuvelland. Waar 
hier rivieren in de straat uitloopen, is de bodem 
moerassig. In de straat liggen verscheidene ban- ken, 
vooral in den Z. mond, waar slechts twee vaarwaters, een 
langs iederen wal, bevaarbaar zijn. In het N.Iijk gedeelte 
wordt meestal het vaarwater langs den Sumatrawal 
gekozen. De stroom is in de verschillende deelen der 
straat niet dezelfde. Wei vindt men in den regel een heen 
en wcer gaanden stroom in een half otmaal, maar de duur 
daarvan is, vooral in het N.Iijk gedeelte der straat zeer 
ongelijk; verder is langs den Sumatrawal het geheele jaar 
door de stroom om de Z.O. het sterkst, terwijl langs den 
Bankawal de stroom om de N.W. meerendeels 
overwegend is. De stroomen langs beide wallen schij- 
nen elkaar ter hoogte der Nangka-eilanden te ont- 
moeten en veroorzaken daar, vooral in den Z.O. 
moesson, stroomrafelingen. In den regcl staat in de straat 
weinig zee, tenzij een flink tij tegen een harden wind 
inloopt. In den Z.O. inoesson staat de wind vrij krachtig 
on bestondig door, ovordag wat Z.lijker, des naehts wat 
O.lijker en Iqopt in het N.Iijk gedeelte der straat do 
stroom om do N.W. wel langcr, maar niet krachtiger dan 
die om do Z.O. Bit geschiedt onder den Bankawal eerst 
verder in do straat, waar het ook wel voorkomt, dat de 
N.W. lijko stroom slechts voor korten tijd afgaat. Langs 
den Sumatrawal blijft de stroom om de Z.O. tegen den 
moesson in, overheer- schend. 

In den N.W. moesson is de wind overdag krachtig on 
bestendig, dos naehts flauwer en veran- delijk; do buien, 
welke in de straat by uitzondering voorkonien, vallon 
veclal in doze nachten uit het Z.W. en W. in. De stroom 
om do Z.O. staat nu langer door clan dio om de N.W., 
doch is in hot N.gcdeelto der straat niet overheerschend; 
vordor de straat in, en vooral aan do Z. ingang, is dit 
eorst hot geval. Langs den Sumatrawal gaat nu de stroom 
om de Z.O. meermalon niet af en verflauwt alleen, twee 
maal in het etmaal, gedurende eenige uron. 
In den N.W. moesson moet men dus opwerken met 
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korte slagen ondcr den Bankawal, waar in don regel de 
wind ook N.lijker zal doorstaan; in den Z.O. moesson 
daarentegen onder den Sumatrawal. 

Zie Zeemansginds, deel II. 
BANKOEI. Zie LAMPONGAAP. 
BANTAENG. Zie BONTHAIN. 
BANTAM, ten rechte BANTfiN. Land be- schrijving. 

De wostelijkste residentie van Java. Ze heeft een 
oppervlakte van 7865 K.M2. en had in 1905 een 
bevolking van 900.000 zielen, waar- onder ruim 500 
Europeanen, ruim 3000 Chineezeo, en 150 Arabieren en 
andere vreemde Oosterlingen. De ovcrige inwoners zijn 
Soendaneezen, met uitzon- dering van die van het 
voormalige Noorder-regentschap, alwaar grootendeels 
afstammelingen van Ja- vaansche volkplanters wonen en 
waar ook enkele desk's aangetroffen worden, wier 
bevolking van Lampongsche afkomst is. Omtrent de in 
do afdee- ling Lebak wonende Badoej's, zie BADOEJ'S. 

Het gewest is administratief verdeeld in 3 afdee- 
lingen, met name: Serang, Pandeglang en Lebak, met 
gelijknamige rcgentschappen. 

De naam Bantam is een Portugeesche ver- fa astering 
van den inlandschen naam Ban ten. 

Bantam bestaat in't N.W. uit een vulkaangroep, 
waarin de kegels Karan g en Poelosari de hoogste 
verhefifingen vormen. Oostwaarts daarvan begint de 
groote vlakte van West-Java. Het bodemkarakter dier 
vlakte wijkt in deze residentie (en nog in't W. van 
Batavia) af van alle overige Javaansche laag- landen. Ze 
is n.L, mot uitzondering van de kust- etrook, opgebouwd 
uit witte puimsteenstoffen, waarin de rivieren dalen met 
vlakken bodem en stei- le wanden hebben uitgegraven. 

De vlakte en de aangrenzende vulkaanvoeten en 
heuvelhelliiigen zijn grootendeels wel bevolkt, in te- 
genstelling met het uitgestrekte berg- en heuvelland, dat 
de zuidhelft der residentie beslaat. Dit verheft zich het 
hoogst in *t Z.O., ais een sterk ingesneden gebergte, bijna 
geheel met dichte wouden begroeid. De hoogsto keten is 
het Halimoen geb, (tot ruim 1900 M.), op de grens met 
Batavia en de Preanger.— Langs het grootste deel der 
noordkust en langs de noordheKt der westkust woont een 
welvarende be- volkiag. Hare sawahs en klappertuinen 
werden door de uitbarsting van Krakatau in 1883 voor 
een be- langrijk deel vernicld, maar thans is dat alles weer 
hersteld. 

Rivieren met een betrekkelijk uitgestrckten loop zijn 
do TjiLiman en de TjiBoengoer, die in de Pe- perbaai op 
de Westkust en do Tji-Oedjoeng en Tji. Doerian, die in 
de Javazee uitmonden. Aan de noord westelijke helling 
van den Karang wordt het krater- meer Dano (Zie aldaar) 
aangetroffen. 

Tot het gewest behooren, behalve eenige kleinere 
eilanden, het Prinsen-eiland en Dwars-in-den-weg 
(Poeloe Sangeang), in straat Soenda, Poeloe Pan- djang 
in de Bantam-baai, en Poeloe Deli (Klapper- eiland) en 
Poeloe Tindjil (Trouwerseiland) in den Indischen 
Oceaan. 

Het voomaamste handelsproduct van Bantam is in 
vroeger eeuwen peper geweest, die hot wel mee- rendeels 
uit de Lam pongs trok, maar die ook in groote 
hoevoelheden in de bovenlanden van Bantam zelf, 
zoowel ais bij de Westkust word aangekweckt. De groote 
leverantien, die de vorsten zich verplicht za- gon aan de 
0. I. Compagnie op te brengen, waren oorzaak, dat de 
cultuur van dit artikel dermate werd opgedreven, dat do 
bevolking onder den druk daarvan bijna bezweek. 
Zoodra dan ook het Sultansbe- stuur, dat invloed in de 
bovenlanden had, en waai,- 

van nog eenige kracht uitstraalde, plaats mocst nia- ken 
voor het Europeesch bestuur, dat in den beginne vooral 
slechts luttel gezag kon doen gelden, ver- dween de 
pepercultuur ais van zelf, om nimmer, in weerwil van alle 
daartoe aangewende pogingen, op- nieuw wortel te 
schieten. Of dit zal gelukken aan d© jongste poging, 
thans in Pandeglang en Leb&k be- proefd, moet de 
toekomst leeren. 

Tijdens den bloei van het cultuurstelsel heeft men in 
het Bantamsche bijna alle gouvernements-cultu- res 
beproefd, ais suikerriet, indigo, kaneel, tabak, cochenille, 
thee en koffie; zelfs is er een poging in ,t werk gesteld om 
do pepercultuur ais gouvernements- cultuur te doen 
herleven. Al deze gouvernements- ondernemingen 
hebben echter slechts korten tijd stand gehouden, daar do 
willekeurige beschikking over de in individueel bezit aan 
de bevolking behoo- rende bouwgronden, welke door de 
gouvernements- cultuur noodig gemaakt werd of waartoe 
zij ais voor- wen dsel diende.deze bij de be volkin g 
gehaat maakte. Dit, gevoegd bij eeno gebrekkige 
regeling, loidde tot zoo ongunstige resultaten, dat weldra 
tot intrekking besloten werd. Alleen de koffiecultuur, ais 
voor een groot deel op woeste en dus niet in indivddueel 
eigen- dom bezeten gronden gedreven, maakte hierop een 
uitzondering. Deze bleef in de afdeeling Pandeglang tot 
het jaar 1890 bestaan. Toen is zij ook daar ingc- trokken, 
evenais reeds vroeger in de andere afdee- lingen dezer 
residentie geschied was. In 1892 werd dan ook de 
verplichte levering der door de bevolking geteelde koflie 
ir Bantam opgeheven. 

Het grootste deel der bevolking van Bantam leeft van 
den landbouw, en vooral midden-Bantam — het Z. der 
laagvlakte en de aangrenzende hellingen en dalen — 
bezit prachtige bouwgronden, waar de rijst- cultuur met 
veel voordeel wordt ged re von. De bevolking langs de 
kusten der Ban tain-baai en van straat Soenda houdt zich 
ook op mot de vischvangst, zoowel door het uitzetten van 
sero*s, ais met hare pran- wen in voile zee. Do 
vischvangst levert uit den aard der zaak een wisselvaJlig 
bestaan ； tocli zijn er ver- scheideno visscheri?, die in 
staat zijn uit de opbrongst or van sawahs te koopen. De 
maximum opbrongst van 66n sero, waarvan gowaagd 
wordt, bed roc g niet minder dan / 800. Ann de k us ton 
vangt men vcel teri, in open zee do 8elar, kemboeng, 
tetong koi, lajoer, tandjau, bawal onz. 

Bij vervoer naar het binnenland wordt de visch zeer 
veel geconserveerd door middel van de fijn ge- stooten 
kern van de poetjoeng of pitjoeng-noot, het- geon wel 
eenH ongesteldheden veroorzaakt. Zic art. 
POETJOENG). In de afdeclingen Pandeglang en Lebak 
teolt men visch op sawahs, waai-van de op- brengst soms 
/ 100 per bouw bedraagt. 
.In Serang en Anjer treft men nog eendenfokke- rijen aan, 
waarvan de eieren hetzij versch, hetzij gc- zouten worden 
uitgevoerd. 

Sedert het voor het algemeen verkcer openstellcn van 
despoorlijn Batavia—Anjer in J 900 on van haar z 可 tak 
Rangkas bitoeng 一 Laboean in ]0O6 is deuit- voer van 
landbouwproductcn steeds toegenomen. Gedeeltelijk 
onder den invloed van die verbeterde vcrkeersmiddelen 
verkreeg de klapperteelt een toe- nemende beteekenis en 
werd die in Noord- en Noord_ wost-Bantam eon ware 
volkscultuur. Zoo schatto men de copra alleen uit de 
afdeeling Anjer in 1905 uitgevoerd op een waarde van 士 
/ 800.000. Deze cultuur breidt zich steeds zuidelijker 
langs de westkust uit. De spoorwegverbinding 
bevord,orde even- eens de ooftteelt, o.a. blijkende uit den 
uitvoer van wagonladingen pisang, katjangolie, 
katjangboeng- 
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kil. Verder nam de handel toe in arensuiker 1000 ton uit 
Zuid-Bantam), rinoe (staartpeper), kapol- pitten 
(kardamom), pinang (naar Singapore als looistof), kapok, 
sinh, gowone peper, gevlochten matten en hoeden, 
kroepoek malindjo, rottan, karct, agel, huiden. 

Door het gebrek aan groote Industrie voorziet Bantam 
zelf niet in de behoeften van al zijne bewo- ners. Daarom 
verlaten jaarlijks vele mannelijke Ban- tammers dat 
gewest , om als beclienden of daglooners te Batavia en 
omstreken, in de Preanger en in de Lampongs hun 
bestaan te zoeken. Gedurende de 20 laatste jaren Hoten 
velen zich ook aanwerven ala koelies bij den bouw der 
kustlichten in verschillende deelen van onzen Archipel. 
Gewoonlijk komen zij te- gen den tijd, dat de grond voor 
den rijstbouw gereed gemaakt moet worden, terug, en 
hebben zij dan geld genoeg gespaard om de land rente 
over den vorigen oogst en, zoo noodig, ecnig 
landbouwgereedschap of wel een bufEel te koopen. 

De Europcesche landbouwindustrie heoft in dit 
gewest weinig wort el geschoten. Behalvo de par- 
ticuliere landerijcn Tjikandi Oedik en Tjikandi Dir, die 
hoofdzakelijk rijst voortbrengen, treft men er eenige 
erfpachts-ondcrnemingen aan, die in de laatste jaren voor 
een belangrijk deel werden beplant met hevea. De bodem 
in Bantam schijnt voor deze cultuur bijzonder geschikt te 
zijn, zooals de tot nu toe verkregen result at cn bewijzen. 
De rubberoogst necmt dan ook jaarlijks toe. 

Nabij de Z.O. kust zijn stecnkolenlagen ontdekt, die 
cchtcr nict in exploitatie zijn genomen. 

Iu de jaren na 1879 had Bantam met verscheidene 
clkaar bijna onmiddellijk opvolgende rainpen te strijden. 
Nadal dat jaarde veepest was uitgebroken, waardoor de 
rijkc vecstapel, hoofdzakelijk uit buf- fcJs bestaande, cn 
die cen groot deel van den rijkdoni dcr bcvolking 
uitinaakte, bijna geheel veniietigd word, teisterde cen 
zware koorts-epidemie, die ruim 50.000 nicnscheii 
wegslcepte, dit gewest. Zoowel dio ziekte als het gebrek 
aan ploegvee, tengevolgo waar- van cen groot anntal 
bouwvelden braak moest blij- ven liggen, veroorzaakto 
ccn schaarschte van levens- iniddelen, die slcchlR door 
de krachtigc hulp van gouverncincjitswege niet tot 
hongersnood overslocg. Nauwclijk.s was Bantam 
cenigszins van die rampen herstcld, tocn de uilbarsting 
van den Krakatau (25 Augustus 1883) nieuwe ellcndc 
bradit. Door den vlo(； (lgolf, die het gehcelc lagerc 
kustland over- Ktr(»onKle cn ceno gedceltclijkc 
wijziging dcr kustlijn aan straat Soenda ten gevolgo had, 
kwamen on go- veer 22.000 mcnschcn om het levcn 
(benevons nog ruim 2000 in do residentie Batavia). 

G o s c h i e d e n i s. Van do geschicdcnia van BaiHam 
v66r do ccrstc komst dcr Portugcczen al- daar, welko in 
1522 plants had, is weinig met zeker- heid bekend. 
Volgens inlandsche berichten zou de stichter van het rijk 
Padjadjaran in het begin van de 12e eeuw Djaja-Kcrta 
(Djakatra) aan zijn broeder Kalajalang, cn de 
Bantamsche gewesten aan zijn broeder Ba roedin 
geschonkcn hebbon. Bantam word spoedig groot en 
machtig, en breiddo zich zclfs over gedeelten van 
Sumatra cn Borneo uit. In gezegd jaar 1522 zond 
d'Albuquerque een schip ondor Enrique Lenio van 
Malaka, om handelsbetrokkingen aan to knoopen met 
Bantam. De Qiwaitische vorst van dit land, dio in de 
Portugeezen bondgenooten zag tegon den vorst van 
Demak on den priestervorst van Che- ribon, dio Bantam 
met gcweld widen mohanimeda- niseoren, ontving de 
Portugeezen bijzonder goed. Hij stond hun zelfs toe een 
sterkto te bouwon. Door 

toevallige omstandigheden duurdc hot cchter tot 1527 
voor de Portugeezen te Bantam terugkwa- men, om aan 
hun voornemen tot het bouwen van die sterkte gevolg to 
geven ； doch tocn was het te hurt, daar inmiddels de stad 
Bantam en de beneden- landen in handon van de 
Mohammedanen gevallen waren, en de 
Mohammedaanscho Gouvemeur den Portugeezen het 
bouwen dor sterkte niet toeatond, en hen zoo slecht 
ontving dat zij onverrichterzake mocsten terugkeeren. 

In laatstgenoemd jaar werd het nog niet geheel 
onderworpen Bantam nog door een gouvemeur na- niens 
den vorst van Demak bestuurd； eerst eenige jaren later 
viiiden wij als cersten vorst van Bantam genoemd 
Moelana Hassan-Oedin, die de stichter is van de 
Bantamsche vorsten-dynastie. 

Deze Moelana Hassan-Oedin, was, volgens de in- 
landscho geslachtslijsten, een zoon van den Cheri- 
bonschen priestervorst Soesoehoenan Goenoeng Djati. 
Hij strekte zijne geestelijke en wereldlijke veroverin- gen 
niet slechts tot Djakatra, maar ook reeds tot de Lampongs 
uit, en werd, omstreeks het midden der 16dc eeuw, 
opgevolgd door Pangeran Joesoef, van wien gezegd 
wordt, dat onder zijne regeering de natte rijstbouw in 
Bantam is ingevoerd. Diens zoon Pangeran Mohamed, 
zou de groote missigit der hoofd- stad hebben gesticht. 
Deze sneuvelde in den strijd tegen Palembang, in 
hetzelfde jaar 1596, waarin de Hollanders zich voor het 
cerst met eene vloot te Bantam vertoonden. De eerste 
vorsten van Bantam hebben de suzereiniteit van den 
vorst van Demak erkend, cn daaruit laat zich verklaren, 
dat zij eerst omstreeks het begin der 17e eeuw, sterk door 
hun verwantschap met het Cheribonsche vorstenhuis en 
door de toenemende verzwakking van het rijk van 
Demak, dat weldra zijn oppcrheerschappij over een 
gi'oot deel van Java aan Mataram moest afstaan, den titel 
van Sultan aannamcn. 

Beperkte zich aanvankelijk het Bantamsche rijk op 
Java tot do benedenlanden,: al zeer spoedig hebben de 
Bantamsche vorsten tot uitbreiding van den Islam, en 
tevens van hun gezag en invloed, getracht de 
bovenlandon van een groot deel van West-Java onder 
hun oppergezag te brengen; en wijl de vorsten van 
Mataram daar evenzeer naar st reef den, kwam het, met 
name in do Prcangcr, tot herhaalde botsin- gen cn twisten 
over gezagsuitoefening. Zclfs nadat Mataram zijn 
oppergozng door de Prcauger-regcnt- echappcn erkend 
zag, bleven de Bantamsche vorsten aldaar op vei-
sclullondo punten pogiiigen docn tot vestiging van 
Bantamscho kolonies; en ten tijde van R. van Goens, en 
nog later, loidden deze verhuizin- gen van beido zijdcn 
tot do nedorzetting diet ge- incngdo Javaansch-
Socndaneesche bevolking aan do oevers der Tji-Taioem, 
door wier loedocn het Kra- wangscho gobied in cultuur 
is gobracht. Nadat J. P Coon hot gebied van Djakatra aan 
de Buntammers ontwokligd had, word de gronsscheiding 
tusschen Bantam en hot Compagnio'sgcbicd voor het 
eerst gcrcgeld en omschrevcn bij verdrag van 1659. Het 
Icon echtei- niot anders of do handclsnaijver tusschen 
Bantam en Batavia moest tot ecn voortduronden strijd 
aanleiding geven. Bantam was toch gedurende do 
gchcelo zcsticudo on hot'begin der zeventiendo eeuw do 
stapolplaats van allc producten van de lau- den om straat 
Soonda gclcgen, het grootsto handcls- emporium van 
don archipel. De stichting van Batavia had ten docl 
Bantam's handci daarheen te ver- leggen; en do O. I. 
Compagnie heoft dan ook niet gc- rust v66r dat doel 
bereikt was, cn Bantam als han- delshavon allo 
beteekenis verlorcn had. Dit is niot. 
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gelukt dan na voortdurend hevigen strijd, vooral 
tijdens het bestuur van sultan Aboe'l Fatah, ook wel 
genaamd sultan Tirtajasa, naar het belangrijke irri- 
gatiekanaal, dat hij tusschen Pontangcn Tanara liet 
graven, en dat nog bekend staat als Sxiltans-kanaal. 
Zijn krachtig optreden tegen de Compagnie eindig- 
de cchter met het voor Bantam zeer nadeelige ver 
drag van 1684. Van dat oogenblik is de geschiedenis 
van Bantam niet veel meer dan een bijna altijd ijdel 

贮厂 jiogen om zich aan de steeds toenemende eischen der 
. O.-I. Compagnie, zoowel wat aanspraken op grond- 

，笔 W gebied als wat de pepcrleverantie aangaat, te ont- 
@ f X.又 ** trekken, en dagteekent het verval van het Bantam- 

< sche rijk. In 1731 werd Poeloe Pandjang, in 1776 
werden de Duizend-eilanden aan de Compagnie af- 
gestaan. In 1774 werden opnieuw de landgrenzen in- 
gekrompen. In 1752 had de sultan van Bantam bij 
veitlrag, na de beeindiging van den grooten opstand in 
Java's Westboek, de suzereiniteit der Compag- nie 
erkend. Daendels, die in ] 808 met 1000 man naar 
Bantam trok, en daar in persoon plants nan】 op 
den troon, zette slechts de staatkunde van dat li- 
chaam voort, door de strandgewesten van Bantam 
onder rechtstreeksch Nederlandsch gezag te bren- 
gen； terwijl hij de boyenlauden onder het bestuur 
van den Sultan liet. " ' ‘，、，.，，. ■ 

Het Engehche tusSfehenbestuur, dat aanvankelijk 
die regeling liet bestaan, oordeelde het weldra meer in 
het belang zijner economische hervormingen, met name 
van de invoering der landrente, het geheele Sultanaat op 
te hefEen; en zoo werd in Maart 1813 Bantam een 
gewest onder Europeescli bestuur; de Sultan werd in 
1832 verbannen. Eerst in 1846 maak- 

.te het toen ingevoerde geregelde bestuur een einde aan de 
vele kleine onlusten aldaar, en kon de bevol- kiiig 
beschermd worden tegen afpersingen der ver- vallen 
adellijke geslachten en der priesterkaste. Ra- den Bagocs 
Djaja Kerta, patih van Sevang en zoon van den overleden 
regent van Serang, stookte in 1849 in het geheim opstand, 
toen hij niet tot op vol- ger van zijn vader werd benoemd. 
Het met eerbiedi- gen van de rechten der inlanders op den 
grond, ge- voegd bij een te zwaren druk der landrente, had 
veel ontevredenheid gekweekt, en deed hem een voor zijn 
doel als het ware bereid terrein vinden. Door een ontslagen 
adellijk dessahoofd, Toebagoes Iskak 一 of Djekak — en 
door Mas Derik en Mas Diad deed hij Lampongers 
aanwerven en brachl hij eenige kustkanipongs in Tjilegon 
op zijne zijde door partij te trekken van het bij gel oof der 
be vo Iking. Hij stelde zich in betrekking met den 
alseenheiligein zijn kampong Boedang Batoe vereerden, 
wegens diefstal naar Mekka uitgeweken en wed er 
tcruggekcerden, Wachia, De demang van Tjilegon werd 
door overge- voerde Lampongers afgemaakt. Van Serang 
werden troepen gezonden naar Tjilegon, vanwaar 200 mui- 
ters naar Boedang Batoe getrokken waren. Die mui- ters 
werden uiteengejaagd, doch gebrek aan soldaten 
verhinderde hunne vervolging. Eene expeditic onder Lu it. 
Ko). De Brauw verlrok 1 Maurt 1850 van Batavia. Boedang 
Batoe werd verlaten bevonden, doch te Tegal Tongling leed 
eene kleine afdeeling der troepen een 以 ederlaag. Die 
positie werd daarna genomen, Wachia vluchtfe, en ook de 
overige hoofden van den opstand werden gedood, 
gevangen gemaakt of vluchtten. 

In 1872 kwam een hadji, Abdoel Karim genaamd, uit 
Mekka terug en predikte den heiligen oorlog in het 
district Tanara. Na zijn vertrek bleef ziin leer daar 
voortleven en ook de fanatieke beweging, door de 
broederechap der 找 a 罗 jabendiah in het leven ge- 
/>4/0'̂ -a ， 

roepen en levendig gehouden, nam steeds in omvang 
toe. 

Een volgeling van Abdoel Karim, een zekere hadji 
Toebagoes Ismael, in Kramat Watoe als een heilige 
beschouwd, smeedde plannen tot opstand, ge^teund door 
de Mekkagangers Mardoeki en hadji Wasid en door de 
priesterpartij. Het inlaiidsch bestuur durfde Hadji 
AVasid niet aan en de hoofdpanghoeloe van Serang hield 
in het geheim zijnc zijde. Tegen het einde van 1887 was 
de bevolking op een aanstaanden oorlog voorbereid. Den 
9 Juli 1888 brak de opstand uit — enkele dagen voor den 
bepaalden tijd — terwijl de resident op inspectie was. 
Hadji Iskak ver- nioordde ettelijke Europeesche 
inwoners van Tjilegon; hadji Wasid Hep Bodjonegara af. 

De muiters te Serang hidden zich voorloopig rus- tig 
in afwachting van versterking. De commandant aldaar 
zond eenige soldaten naar Tjilegon, die den troep onder 
den zoon van hadji Wachiauiteenjoegen, in de 
gevangenis van Tjilegon eenige Europeesche vrouwen, 
die zich daarin verscholen hadden, ontzet- ten en zich 
daarin versterkten. Den assist ent-resident, die zich naar 
Tjilegon begeven had, vonden zij vermoord. Op 
denzelfden datum stoomde het 9de bataljon van Batata 
naar Karang Antoe en reed een escadron cavalerie naar 
Serang. Den volgenden avond marcheerde eene 
compagnie naar Tjilegon, waai* de vijand geen aanval 
had dur ven ondernemen en verdwenen was. Hadji 
Wasid trok eerst naar het centrum van den opstand van ] 
850 en daarna naar de kust ten z. van Tjaringin, waar hij 
door onze pa- trouilles werd aehtervolgd en met 
Toebagoes Ismael neergeschoten. De laatste raddraaiers 
werden een jaar later gevat. 

In verband met deze oproerige beweging werden 94 
personen uit Bantam verwijderd en op vorschil- lende 
plaatsen buiten Java geinterncerd. 

Na de onderdrukking der Tjilegonsche onlusten viel 
in Bantam eene reactie waar te »emcn on maak- 
tededestijds gebleken overmoed dcrMohamincdaan- 
sche voorgangers plaats voor kaJmer opvattingen. 

Sedert is de politick。toestand in Bantam gelci- ddijk 
verbeterd onder den invloed van de afKchaffing van 
heerendiensten, de verbetering van verkccrs- middelen 
(in 1896 word de aanleg van cen Hpoor- weg van Batavia 
naar Anjer begonnen en in 1900 voltooid), de verbetering 
van het gchalte der In- landsche ambtenaren, de 
afschafling der kofliecul- tuur op hoog gezag (1894), do 
bevordering van hot inlandsch onderwijs, de uitbreiding 
van de klapper- cultuur (copra), enz. 

Literatuur. Dr. E. B. Kielstra. Het Bantamsch 
Suhannaat in Onze Eeuw. 1918. 

BANTAM, vroeger de hoofdplaats van het Ban- 
tamschc Rijk. Tijdens de komst der eerstc Europeesche 
vloten in Indie en tot aan de stichting van Batavia, 
waarheen zich daarna zijn handel vcrlegde, was Bantam 
de grootHte handelshaven omtrent straat Soenda.Thans 
is het een on beduidend plaatsje. 

Het is gel egen aan de uitwateinng der Bantam- rivier 
in de Bantam-baai (zie aldaar). Nabij den Boom aan de 
Bantam-rivier vindt men nog.de overbi ijfselcn van de 
voormalige peperpakhuizen. Ver， der ziet men de thans 
wel onderhouden en voor verier verval bewaarde rufne 
van het fort Speelwijk, do oudc faktorij der 0.1. 
Compagnie, met een Europeesche begraafplaats aan den 
voet derwallen;en evenzoo wijst men er nog de plaats aan 
van den vroege- ren kraton der sultans, die als 
verdedigingswerk bekend stond als het fort De Diamant. 

Aan de westzijde van het ruime plein, dat zich 
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vdor dien kraton uitstrekt, staat de groote bc- roemde 
moskee, met op zichzelf staande minaret, waarvan de 
bouw aan Pangeran Mohammed, derdon 
Mohammedaanschen vorst van Bantam, wordt toe- 
geschreven. Deze moot dus tusschcn do jaren 1562 en 
1596 worden gesteld. Met do grooto moskceen te Kanari 
en te Kasoenjatan vormt die dor voormalige hoofdplaats 
het voornaamste overblijfsel der Ban- tamschc 
bouwkunst uit de tijden van hot sultans- bestuur. Tegon 
den noordelyken muur van dezo rnoskee wordt eon put 
aangetroffen, die volgens de legende met den heiligen 
put Zemzem te Mekka in verbinding staat, en aan wiens 
water een genezende kracht wordt toegekend. In de 
onmiddellijke nabij- heid van en eveneens benoorden de 
moskce ligt de begraafplaats der Bantamsche vorsten en 
van hun- ne familieledcn, die vooral in den vastentijd 
door velen worden bezocht. Van belang zijn ook de be- 
graafplaatsen van Pakalangan en Pangkalan Nang- ka, 
beide laatstelijk gerestaureerd. 

Er is te Bantam een armoedige Chinccsche kamp, met 
weinig vertier. De laatste bedrijvigheid heeft zich 
verplaatst naar Karangantoo (zie aldaar). 

Een niet gehcel betrouwbaro schetskaart van Oud- 
Bantgn van wijlen Mr. L. Serrurier vindt men in afl. 3 
deel XLV(1902) van het Tijdschrift van het Bataviaasch 
Genootschap van Kunsten en Wetcn- schappen. Het 
Verelag 1912 over do Burgerlijke Open bare Werken in 
N. I. bevat in Deel I een kaart van oud BantCn en 
photographieen van de herstelde Europeesche 
begraafplaats aldaar. 

BANTAM (BAAl VAN). Een 14 K.M. brecde, wei-
nig inloopende baai met matige diepto, op de N.kust van 
Java, op ongeveer 106° 10z O.L. van Gr. In do baai liggen 
eonige eilanden en aan den Z.oever, aan do gelijknamige 
rivier, de oudc stad Bantam en de nieuwe Karang An toe
；  de kust is in het W.lijk deel dor baai bcrgachtig, 
overigens laag en mocrassig. In do dagen der 0. I. 
Compagnie was deze baai van groot gewicht door den 
peperhandel. Zio Zeemans- gids 0. I. Arch. dl. I. 

BANTAM (BANTEN) GIRANG. Desa op korten 
afstand, ongeveer 1.5 K.M. N.O., van Serang, do 
tegonwoordige hoofdplaats der residentie Bantam 
gelegen, waar gezegd wordt do hoofdstad des rijks te zijn 
geweest, totdat hot door Moclana Hassnnoedin. (vgl. 
BANTAM Gcsch.) word vc rove rd on do zotol van het 
bestuur word verlegd naar Bantam, dat daarom in 
tcgcnstelling met Bantam Girang (bo ven- JJantam) ook 
wel Bantam Ilir (beucdcn-Bantam) were! genocind. 

BANTANGAN. Zio NEUSAAP. 
BANTARKAWOENG. District met gclijknamigo 

hoofdplaats van do contrdle-afdceling Boemiajoe, 
regentHchap on afdeelingBrebes, residentiePckalong- 
nn. Hot heoft 4 onderdistricton met 39 desa's en had in 
1905 cono be vol king van 37000 ziolen, allon Inlanders. 
Vroeger heotte (lit district Salem. 

BANTENG. Javaanscho en Socndancescho naam van 
don slior van hot wildo rund, Bos sondaicus Schlg. on 
Miill.; do koo hect sapi alas (laag-Jav.), lemboo wono 
(hoog-Jav.), sapi leuwoung (Soond.). Bos 8ondaicus 
leoft in het wild in Indo-China, on Malaka en op Borneo, 
Java en Bali. Do vol- wassen $ tier is zwartbi,uin 
goklourd, do koo on do jongon rood bruin, bij alle zijn 
do billon en do ondor- sto holft der pooten wit. De stier 
boroikt ruim 2 M. lengto, de koo blijft iets kleiner on 
heoft bovondion vccl kortere, naer achtoren gerichto 
hoorns. Do bantong van Borneo vorschilt van den 
Javaanschen door sterkoro, mindor gekromdo hooriis en 
is als een 

ondersoort (B. sondaicus loioi Lydekker, Proc. Zoo- 
log. Soc. London, 1912) onderscheiden. De banteng 
bewoont moeilijk toegankelijke wildemissen, van de 
vlakte tot hoog in hot gebergte, gewoonlijk in troe- 
pen, bestaande uit eon stier en 4 tot 6 koeien; oude 
stioren leven dikwijls eonzaam. Jong gevangen laat 
de banteng zich gemakkelijk temmen en brengt dan 
bastaarden voort met tamme runderen. Behalve 
met vuurwapens wordt ook met strikken of valkuilen 
op den banteng gejaagd. 、 

BANTIK. E>istrict van de ondcrafdeeling Mcnado 
der gelijknamige afdeeling (residentie Menado) Vv ■：- 
staande onder een 1 edistrictshoofd of hoekoem-besar； •<- 
(bet. grootrechter). De districtshoofdplaats is Sing； J% 澄 f'' 
kil. Bantik is een onbelangrijkclistrictnieteentiental . 三 ， 
negorijen. Singkil, Malalajan en Kalasei (bet. vischZ^***- “ 了 ’： ‘‘ 
fuik) zyn de voornaamste. De strand be volking leeft 

1! '•〜、“ 
van de vischvangst. Rijstbouw gering. Vele klapper- z • - - (•«、• 
aanplantingen aan het strand ； verder een koffieland /.X. 
(Tanau) bij Malalajan. Het district Bantik bestaat 2 v C 
uit twee geografisch van elkaar geseheiden gedeel- 
ten, elk aan cen zijde der baai van Menado gelegen. 

BANTIKS. Naam van do bewoners van het district， 
Bantik (zie aldaar). De Bantiks zijn het langst heide- nen 
gebleven en eerst voor korten tijd tot het Christendom 
overgegaan. (Med. Ned. Zend. XXXVI1892, bl. 128) 
Velc oud-heidensche gebruiken zijn onder hen nog in 
zwang. Zij zijn krachtig van lichaamsbouw en 
onderscheiden zich van de omwooende stammeo door 
grootoro energie. Hun oorsprong is niet be- kend, eene 
legende daaromtrent deelt Graaf land (De Minahnssa 
1898 II, biz. 360) mede, evenals an- dere 
bijzondorheden over dezeu stam. 

Literatuur : T. B. B. 37 (1909): J. E. Jasper, Do Ban 
tiles (eon oudo volksstam in do Minahassa); T. B. B. 47 
(L914)：  P. A. Mandagal, De geschiedenis van het 
Bantikscho volk; T. B. B. 48 (1915): Nota botr. 
Bantiksche aangclegenheden, familie en erf- recht. 

BANTIKSCH. Zio SANGIREESCHE TALEN. 
BANTIMOEROENG. Plaatsje aan de rivicr van 

Maros in do onderafdeeling Maros van het Gouv. Ce-
lebes en ond., bekend om den prachtigen waterval van 
dien naam, ook wcl van Batoe-Bassi genaamd, te 
midden van een grootscho omgoving van kalkrotsen, die 
deze plok tot con dor schoonsten vanZuid-Celo- bes 
maken. 

BANTING. Zio VAARTUIGEN. 
BA NT JAH DALAM, cen plaats in het zadel tus- 

schen den Singgalang on den z.g. Manindjau- vulkaan 
(Sum. Wostk.) op den weg van Padang Loear, bij Fort 
de Kock, naar Malalak, 19 K.M. van Fort de Kock on 
63/4 K.M. van Malalak gelegen. 

BANTJAH LAWAS. Zio AJERBANGIS. 
BANTJAR. District van de afdeeling en het ro- 

gontschap Toeban van do residentie Rembang. Het 
district heoft ecn oppervlakte van ruiin 330 K.M2, heoft 
4 ondcrdistricten met 61 desa's en had eind 1905 con 
bcvolking van ruim 70.000 ziolon, o.a. 12 Europeanon, 
280 Chincezen en 2 Ara bicron. Langs do kust van 
Bantjar vindt men op vele plaatscn 
schccpstimmcrwerven. Do bevolking houdt zich vo rd er 
bezig mot land bouw, visscherij en handel. De 
hoofdplaats heet Bantjadcdok. 

BANTOEL. Een dor rcgcntschappon van de af-
deeling Mataram in do residontio Djokjakarta. Het heoft 
eeno gclijknamigo hoofdplaats en wordt ten W. begiensd 
door de ProgS-rivier, ten O. door do rcgentschappon 
Kalasan on Goonoeng Kidoel. Hot strekt zich van af de 
hoofdplaats Djokjakarta uit in Zuidelijke richting tot aan 
zee on wordt vcrdeeld in 
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心 * i、，’L '二 ~『 
■zeven districten, t. w. Tjgpit, Srandakan, Panggang, 
Kreteg, Imogiri-Djokja, Imogiri-Solo (enclave) en 
Dj6dj(5ran. Op ulto. 1905 bedroeg liet aantal inlan- 
ders 240.000; Chineezen en andere vreemde ooster- 
liiigeii komen bier niet voor. — Er zijn in dit re- 
gentschap vijf suikerfabrieken. Het zuidelijke ge- 
deelte ervan heeft geen Europeesche landbouw- 
ondememingen ； zijne dcsa's zijn de zoogenaamde 
“Kebonongandesa's", die verplicht zijn als belas- 
ting aan den Sultan kokosolie te Icveren. Door den 
ziltigen bodem groeien de kokospalmen liier zeer 
weeldcrig. 

BANYAN. Zie FICUS BENGALENSIS. 
BAOE-BAOE. Hoofdplaats der afdeeling Oost 

Celebes, gouvt Celebes en onderh. zie BOETON. 
BAOERENO (Bowemo). Het ineest oostelijke 

district van de afdeeling en het regentschap Bod- 
jonegoro van de residentie Rem bang, met gelijkna- 
mige hoofdplaats. Het heeft 4 onderdistricten met 
127 desa's en had einde 1905 eene bevolking van 
bijna 66.000 zielen, o.a. 1 Europeaan, 70 Cliineezen. 
De gelijknamige hoofdplaats is een oude nederaet- 
ting, tot 1827 zetel van het afdeelings- en regent- 
schaps-bestuur. 

Vroeger waren er vele Europeesche tabaksonder- 
nemingen ； ook thans vindt men er een uitgebrcide 
tabakscultuur, dock enkel voor de inlandsche markt. 
Het voert veel padi en rijst uit langs de Solo-rivier 
naar Soerabaja. 

BAPA TJEDA (MAL.). Zie SCAEVOLA. 
BARA. Baai aan de noordkust van den westlioek van Boeroe. Een gelijknaniig plaatsje, door Galela- 

reezen en Soelaneezen bewoond, ligt aan den ooste- 
lijken oever der baai； niet ver van daar ligt de berg Bara, 
een lang uitgestrekte, naar het Z.O. rijzendc bergrug. Aan 
de Barabaai worden groote complexen van ebbenhout 
aangetroffen van uitmuntende kwa- liteit. 

BARA BATOEA. (Steenen veekraal). Naam van eene 
merkwaardige kalksteenen rotsgroep, gelegen in het 
Gouvt. Celebes en ond. op ongev. 12 K.M. van 
Pangkadjenc, en waar Ki-aeng Bonto-Bonto zich in 1872 
met goed gevolg tegcn onze troepen verdedigde/ 

BAR AB Al. OnderafdeeJing der afdeeJing Oeloe- 
Soengei van de residentie Zuider- en Oostcrafdceling van 
Borneo, onder een Controleur of Civ. Gezagheb- ber met 
standplaats Bara bait bestaande uit de dis- tricten 
BatangAlai en Laboean Amas(ziealdaar). Het is de 
kleinste, maar volkrijkste en vruchtbaarsteon- 
derafdeelingvan Oeloe-Soengei en omvat het stroom- 
gebied der Alai en liare zijrivieren. De st reek aan den 
bovenloop der Alai rivier ten Oosten van Bira- jang is 
heuvelachtig en gaat over in het grensge- bergtc met 
Tanah Boemboe. Tusschen de Alai en Laboeanamas (een 
zijrivier der Alai) zijn de landen grootendeels door de 
bevolking voor den rijstbouw in cultuur gebracht. Barabai 
is dan ook de rijst- Bchuur der Oeloe-Soengei. Een groot 
aantal uitste- kende en verhardewegen verbindt de 
kainpongs met elkaar en met de aangrenzende districten 
Ainoen- tai, Balangan en Amandit. De groote postweg 
van Bandjermasin loopt via Pantaihainbawang en Wa- 
langkoe naar Amoentai, met een zijtak van Pantaiham 
bawang naar Barabai en Birajang. Barabai en 
Pantaihambawang zijn telefonisch met Kandangan en 
Amoentai verbonden. ,( « 

BARABAI. Hoofdplaats van de gelijknamige 
onderafdeeling in de afdeeling Oeloe Soengei, res Z. en 
O. Afd. v. Borneo, standplaats van een Controleur of 
CSv. Gezaghebber. Een mooi gelegen plaatsje, uit 

verschillende kampongs bestaande aan de Soengei Barabai (een 
zijrivier der Laboeanamas), met een gezond klimaat. Het heeft. 
een Gouv/s ini. school der 2de klasso en ecn pasanggrahan. De 
grenzen der f ,, plaats zijn vastgesteld bij Ind. Stb. 1897 N°. 83/ 
： 
BARAMBANG. Zie ALLIUM. ' 

BARANG. Bcrgtop, geschat op 880 M., gelegen in de 
bergketen, die de oostelijke grens van Tanette (Celebes) 
uitmaakt. 

BARANG BARANG. District op het eiland Saleier (zie 
SALEIER onderajd). - 
BARANG BARANG. Zie OTTERS. 

BARATDAJA. District van de controle-afdeeling Noord-
Soemenep van de afdeeling en het regentschap Soemenep van 
de residentie Madoera. Het heeft 3 onderdistrictcn met 36 
dessa's. De standplaats van het districtshoofd is Amboenten 
(Zie AMBOENTEN). - 

BARATLAOET. Distiict van de controle-afdeeling Zuid-
Socmenep van de afdeeling en het regentschap Soemenep van 
de residentie Madoera, met 3 onder- districten en 38 desa's. De 
hoofdplaats is Goeloek Goeloek (Zie aldaar). 

BARBOSA (DUARTE; of op z'n Italiaansch ODOARDO). 
Portugeesch-Indisch schrijver van ge- heel buitengewone 
beteekenis, daar hij in 1516, als factonj-pennist (escrivao da 
feitoria) te Cananoor, aan de kust van Malabaar, afsloot zijn 
,,Livro'' (Boek), dat een doorloopende beschrijving geeft van de 
toenmaals aan de Portugeezen bekend ge- worden zeekusten en 
binnenlanden; beginnend bij Kaap St. Sebastiaan (Kaapland), 
en eindigend bij de (Zuidelijke) Lioe-Kioe-cilanden (dus: 
Formosa, en omgeving). Daarbij vond dan ook haar plaats de 
alleroudsle aaneengeschakelde Port, beschrijving van den Ind. 
Archipel, beginnend bij de st ad Malaka, en eindigend met de 
Soeloo-ei- landen, en Broenei (“Borneo"). 

Geboren kort na J.480 te Lissabon, ging hij in Maart 1501 
met de derde Port.-Indische vloot naar het Oosten onder geleidc 
van zijn oom Diog<; Barbosa; is in 1502 aan de kust van 
Malabaar, waar hij de landstaal (Malayalim) leert, vermoedelijk 
te Calicoet, dat hij later z66r uitvoorig bcschrijft; wordt in 
Januari 1503 tolk voor het MalabaarHch aan de factorij te 
Cananoor, vaart van 1508( ?)— begin 1511 terug naar Portugal, 
en is sinds Aug. 1511 onafgebroken weer ter kuate, nu als 
eerHto pennist. Vaart in Febr. 1517 met Lopo Soares naar de 
Koodc Zee cn van daar thuis. IH in mid- den 1518 terug te Lissa 
bon ；  daarna te Sevilla, met zijn later beroemd geworden 
,,Bock" in hs. bij zich; laat zich door den mot hem bevrienden 
Magellaan (Magalhaes) aldaar aanwerven voor diens 
roemruchten zeetocht o)n de West naar de Molukken, scheept 
zich 10 Aug. 1519 met dezen to , Sevilla in, maar sneuvelt 1 
Mei 152] te Cebu, na- dat Magalha«8 4 dagen te voren (27 
April) zclf reeds gesneuveld was op het eiland je Mac tan (te- 
genover Ceb6). 

Het eerst word Barbosa's Livro in Italiaansclio vertaling 
afgedrukt in den len druk (1550) van DI. I van Ramusio's 
Htandaard-verzameling “Dello Navigazioni et Viaggi>,, en daar 
met dat gewich- tige voorwoord waai in Barbosa (in dezen len 
druk heet hij foutief “Barbessa"; in den 2en druk (1554) en later: 
Barbosa) een en andervan zichzelf vertelt om te besluiten met 
de woorden: ,,en in het jaar 1516 beemdigdo ik te schrijven het 
liieraanwezig boek". Daarna werd het, steeds in't Italiaansch, 
herdrukt in de 2e - 6o uitgavo van dat I® deei 



BARBOSA (DUARTE)—BARE*E. 169 

van Ramusio (1554 - 1613); maar eerst in 1813 ver- 
scheen te Lissabon een uitgaaf van een oorapion- 
kelijken Port, tekst in dl. U der „Collec<;ao de No- ticias 
para a historia e gcografia das nances ultra- maiinas que 
vivem nos dominios portuguczes" ； in 1867 letterlijk 
aldaar herdrukt. In 1866 verscheen daamaast een Eng. 
vertaling door H. E. J. Stanley, naar een oude uit 1524 
dateerende Spaansche overzetting van Barbosa's 
oorspronkelijken tekst. Daar echter ook de Port, uitgave 
van 1813(=1867) gebaseerd was op een deels 
uitvoeriger, maar deels minder compleet hs., is tot heden 
ten dage een kritische uitgaaf van Barbosa's allerbelang- 
rijkst ,,Boek" in zijn besten vorm nog een vrome 
wensch. Over die verschillende uitgaven, zie na- der 
Rouffaer in Bijdr. Kon. Inst. 6e Reeks, VI (1899), p. 
165-166, 173-189, en 196, over Barbosa's levensdata, 
ib., p. 125-126 noot. 
De moeilijke vraag, of Barbosa ooit zelf in ons Indie is 
geweest, is niet met zekerheid ontkennend te 
beantwoorden. Maar de groote waarschijnlijkheid is er 
v66r, dat hij nimmer te Malaka was; la at staan 
oostelijker. Hoogstwaarschijnlijk is daaren- tegen, dat 
Magalhaes, die de vorovering van Malaka door 
Albuquerque op 16 Aug. 1511 had bijge- woond, en die 
bizonder met Barbosa bevriend was, een van zijn 
voomaamsto zegslui is geweest voor een stuk van zijn 
allermerkwaardigste mededee- lingen over onze Oost. 

G. P. R. 
BARE'足.De taal die dozen naam draagt, ontleent dien 
aan haar ontkcnningswoord. Het is n.l. de ge- woonte der 
Toradja'schc stammen van Midden-Celebes om de talen 
te noemen naar de ontkenningspar- tikel; barege 
bctcekcnt dus: „neen, niet,̂ . Evenzoo jioeinen de 
Toradja's het Parigisch: lara, het Loi- )ian^<-h: madi, 
het Palocsch: ledo, cnz. Eene geogra- fi-；chc b(-naming 
voor het Barc'e is inoeilijk to vin- den, daar gecn der 
stain men, die haar spreken de anrlcre overhcerscht; 
desnoods zou men de taal Ptisso'sch kunnen 
noeincn.daar hotstroomgebiedder J^osso in zijnen 
vollen omvang het vooniaamste deel van haar gebied is. 
Hot Barc'e i» de nicest vorspreide taal van Midden- 
Celcbes; de Noord-grens is de Zuid-kust der Tomini- 
bocht, van Tandjoeng A pi ten Oosten, tot het snij- punt 
van 1° 15' Z.B. met de kust. Do West-grens lo«)pt 
vandaai' Zuidelijk, lungs do Poena-rivier en den 
Wcstelijken cover van het Posso-meer on vordor in 
Zuidclijko richting, tot dicht bij de golf van Bono. De 
Zuid grens loo pt op korten afstand van de kust, 
evonwijdig met den Noordelijken oover der Bone-golf. 
De Oostgrens gaat van Tandjoong A pi Z.O., tot dicht 
bij de Oostkust van Celebes, 122° O.L., vundaar langs 
de kust dor Tolo-baai, tot do Noordelijke punt der 
Tomori-baai on verdor eorst Wostclijk, daanxa 
Zuidelijk, totdat zij op 2° 30' Z.B. do rivicr Kulaona 
snijdt on de Zuidgrons ont- moet. J)it uitgestrekte gebied 
heeft echter, uitgezon- derd de vrcemdclingen, dio 
vooral aan het zecstrand woncn, nict nicer dan een 
40.000 inwonors. 
Het Bare'e valt in eenige dialecten, waarvan do 
voornaamstc zijn: dat der To Lago, op don Ooste- lij 
ken-oover dor Posso; dat dor To Pcbato, op den 
Wostelyken-oever dier rivier; dat der To Poe'oc mBoto, 
aan de Zuid- on West kust van hot Posso-meor en ten 
Zuiden van hot Takole-kadjoe-gcbergte, tot aan do Zuid-
grens van hot gehcele taalgebicd; dat der To Lalaeo, in 
hot N.-O.-lijk kustgebied; dat der To Ampana, goheel in 
het Oosten, tot Tandjoeng Api, en dat der To Togia, op 
do Togian- 

eilandcn. In het algemeen verschillen deze dialecten zeer 
weinig van elkaar. 

Het Bare'e behoort tot de Ooat-Toradja'schc talen, te 
zamcn met hot Napoesch, Besoa'sch, Ba- da'sch en 
Lcbonisch. Tcgenover deze Oost-Tora- dja,schc 
Borgtalen staat het Bare'e cenigszins zelf- standig, als O.-
Tor. Laagland-taal. Zie verder het artikel 
TORADJA'SCHE TALEN. 

De Toradja'sche talen (0. en W.-Tor. talen te za- men 
genomen) staan tusschen de talen der Makas- saarsch-
Bocgineesche en Mandarscho groep en die 
derPhilippijnsche groep, waarvan het Mongondousch de 
meest Z.-lijk gelegen vertegenwoordiger is. Tusschen de 
Philippijnsche en de Toradja^che talen ligt nog de 
Tominischc groep, die dichter bij de Philippijnsche staat 
dan de Toradja 'sche. Delaatstgenoem- de groep nadert 
weer mecr de Makassaarsch-Boegi- neesche. Toch staat 
het Bare'e nog op vrij grooten afstand van het 
Makassaarsch en het Boegineesch; het heeft o. a. meer 
voorvoegsels, eene andere geni- tief-coiistructie en 
grootendeels andero achtervoeg- sels. Het klanlcstelsel 
van het Bare'e is meer verzwakt dan dat van het Mak. en 
Bocg. Zoo is b. v. de typi- sche klank dcrR. G.H. wetqin 
hetBare'e verdwenen, terwijl Mak. cn Bocg. hem als r 
hebben. Alle letter- grepen zijn in het Bare'。open, geen 
enkele eindslui- ter is als zoodanig gespaard gebleven; de 
meeste zijn afgevallen. In betreklcelijk weinigo gevallen 
is de eindsluiter kliixkend gomaakt, doordat hij met i 
wordt uitgesproken. Zoo wordt Mai. djaroem (naald) 
door vcrlies van r en m tot djaoe en MaL rakit (vlot) tot 
aki, doch Bocsangsch hawat is Bare'e kobati (wieg). 

In de klankovergangen is eene zekere neiging tot 
palataliseeren op te merken. Oorspronkelij ke j wordt dj, 
oorspr. I wordt vaak j, b.v. kadjoe (hout) uit kajoe: 
poejoe (tien) uit poeloeh; geprenasaleerde s wordt ntj, b. 
v. antja (maiujga), uit asem. De klinker pepet ontbreekt; 
men vindt op zijne plaats o of a. 

In den woordenschat is de overeenstemming met het 
Mak. en Boeg. vrij groot, doch de veelvuldige 
klankovergangen maken dat de Makassaren cn Boe- 
gineezen en deToradja's elkaar in 'talgemeennietver- 
staan. De woordenschat van het Bare'e is zeer uitge- 
breid. De dagelijkschc taal beschikt- reeds over een zeer 
ryken voorraud, en toch is het aantal vreem- de woorden 
zeer gering. Nevens den gewonen woord- voorraad 
gobruikt n.l. iedercen, al naardat de ge- woonto dit van 
hem eischt, wisseltermen, d. w. z. omschrij vingen, 
synoniemcn (in eigon of vreemde taal) of venninkingen 
der woorden welko hij moot vormijdon, b. v. omdat zo 
goheel of gedeeltelijk klankgclijk zyn mot den naam van 
familicleden uit ecn ouder gcslacht, aangotrouwdc 
familieleden, voor- name lieden, gevaarlijke dieren of 
zaken, enz. Voor- bcelden zijn: "oviudgczicht", voor 
„paardn; „na- zaatn voor “kind", en verknoeiingen, alsof 
men ten onzent zeido: "getam" voor „gemak,,, omdat 
”nmk'' syn. is mot 

Goheel buiten de gewone spreektaal staat de 
Priestertaal, do taal waarin zijn gesteld de litanieen door 
de priestcrcssen voorgedragen, om den tocht to 
bcsohrijven, dion hare geestelijke persoonlykheid maakt 
naar den Hooge, om daar den Hemelheer te bozoekon en 
hem to vragen om lovensgeest of ziele- 

Daarondor vorstaat men die wot, dat een klank, 
welko in het Maleisch r luidt, in de Philippijnsche talon 
g, in andero talen, b.v. in het Daj. tot h moet worden en 
weder in andere talen, als bijv. in het Ja- vaansoh moet 
verdwynen. 
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stof voor ecn zieke, een zuigeling, een kwijnend ge- was 
enz. Andere litonieen beschrijvcn weder een tocht naar 
de Onderwcrcld, om ziolestof terug te halen, die door een 
gestorvene van zijne nog levende verwanten mocht zijn 
meegenomen. Al wat vastcn vorm heeft-, moet in talen 
zonder lettcrschrift den vorm der poezie hebben, en zoo 
zijn dcze litanieen dan ook in rythmischen vorm 
gesteld.Dc priestertaal is overigens eene kunsttaal, 
welker woorden of naar een vast systeem zijn verminkt, 
of naar het model van oude woorden zijn omgevormd, of 
aan andere talen zijn ontlcend, of ook wel oude woorden 
zijn, die de taal met zich is blijven medevoeren. De 
bedoe- ling dezer t-aal is, om de geestelijkc 
pereoonlijkheid der priesteres, die naar de Boven- of de 
Beneden- wereld gaat, eene taal te doen spreken, die ook 
het geestelijk equivalent is van de dagelijksche taal en 
die zich dus tot deze laatste verhoudt, gelijk de gees- 
telijke persoon der priestcres zich verhoudt tot hare 
lijfclijke verschijning. 

De Dichtertaal bestaat hoofdzakelijk uit woorden, die 
in gewijzigde betcekenis worden gebruikt； men heeft in 
poezie steeds een groot aantal synoniemen noodig, om 
voor maat en rijm, of ook voor paralle- lisme te zorgen. 
Verder bevat de dichtertaal oude woorden, woorden uit 
de priestertaal,wisselwoorden, in 5t kort, alles wat 
bruikbaar is om te voldoen aan de eischen. van den 
dichterlijken vorm en het dich- terlijk vemuft. 

Het Bare'e heeft eene zeer rijke letterkunde, die 
totnogtoe steeds mondeling is overgelevcrd, daar de 
Toradja's geen letterschrift bezitten. De proza-let- 
terkunde bestaat uit raadsels en verhalen; sommige 
ra&dsels zijn in rijm en maat en van de verhalen zijn ook 
dikwijls grootere of kleinere gedeelten in vers ge- bracht; 
deze worden bij de voordraclit steeds ge- zongen. Zeer 
belangrijk zijn de Dierenverhalen, voor- al die waarin de 
nggasi (spookaap, Tarsius fuscus) de held is. Deze 
verhalen komen in aard geheel over- een met de 
AxinZ/iZ-verhalen der Javanen en de peZanzioefc-
verhalen der Maleiers (Bar. nggasi is zelfs id. met Jav. 
kantjil). Verder handelt een groot aantal dierenverhalen 
over dieren, die een menschelijk binnenste hebben cn 
zich later dan ook onthullen als menschcn. Andere 
verhalen beschrijven tochten naar de Onder- of de 
Bovenwereld, vooral om ge- storvenen te ontmoeten ；
ook verhalen van mcnschen- et»rs,boschspoken en 
soortgelijke wezens zijn vrij tal- rijk. Typisch 
Toradja'sch zijn de koppensnellersver- halen ;de 
romantische verhalen staanechter stork onder den 
invloed der buitenlandsche lelterkunde en verraden een 
bederf in den oorspronkelijken smaak derToradja's. 
Ookanecdotcnjn den trantonzerKam- perstukjes, 
Uilespiegelverhalen en vertellingen,waar- bij de 
oorspronkelijke mededeeling zich steeds ver- lengt en 
telkens in. dien langer geworden vorm wordt herhaald, 
zijn in de Bare'e-letterkunde vrij talrijk. 

De poetische letterkun.de is zeer veelsoortig. In het 
algemeen onderscheidt zij zich mecr door dichterlijken 
vorm, dan door poetischen inhoud, zoodat zij bij 
vertaEng zeer veel verliest, daarentegen in haar 
oorspronkelijken vorm ten voile dichterlijk mag 
genoemd worden. De gedichten zijn steeds strong in de 
maat, die van trocheisch karakter is. Rijm komt ook veel 
voor, maar is niet bij alle soor- ten van poezie vereischt. 
Twee regels rijmen op elkaar, als de klinkers van de 
voorlaatste en van de laatste lettergreep in het laatste 
woord van de regels, respectievelijk aan elkaar geliik 
zijn. 

De dichterlijke letterkxmde van het Bare'e kan men 
in 5 groepen deelen. 

De eerste groep bevat dan de letterkundige poezie, 
waartoe behooren: 

1. De kajori, ccn 4-regelig versje; elke regel heeft 4 
trochelsche voeten; de regels rijmen alle op elkaar. Naar 
den inhoud zijn het golegenheidsgcdichtjes, lief- 
desliedjes, spotversjes, bedreigingen of waarschu- 
wingen, lofliedjes, welkomst- of afscheidsgedichtjes. 

2. Do l)olingoni of laolitani, een dubbelvers van 
twee paar regcls, die denzelfden vorm hebben als de 
kajori, maar in beteekenis elkaars parallellen zijn. 
Dezeliedjeswordenstcedsluidzingend voorgedragen, in 
den tijd, waarin de rijst wordt gcoogst en van het veld 
naar het dorp gedragen. Men bezingt daarin zon en maan, 
regen, wind en wolken, de zee, het meer, de vogels, de 
plantcn, de bloemenen de boomen, den oogst, het 
zoutstoken, het reizen en het thuiskomen, eten, drinken, 
slapen en sirih-pruimcn. Soms ook zijn het pJagerijen, 
liefdesverklaringen, uitingen van af- keer of boosheid; 
cen enkclen keer heeft zulk een liedje ook eene politieke 
strekking. Ze behooren tot de incest spontanc cn 
aantrekkelijke uitingen van do volksstemming, die 
tijdens den oogst meestal eeno zeer opgewekte is. 

3. Polinga en popasangke zijn de bcurtzangen, die 
de jongelieden elkaar toezingen tijdens den oogst; des 
avonds komen dan de mannen op het erf van een huis, 
waarin de jonge meisjes bijeen zijn, en dan knoopt men, 
in beurtzang, verbinding met elkaar aan. Dit is de 
polinga. De popasangke is het besluit daarvan, in den 
nacht voor het oogstfecst. Men be- schrijft dan in den 
beurtzang eene reis, die men ge- meenschappelijk heet tc 
maken, en eindigt met de twee feestboomen te bezingen, 
die in den morgen worden opgericht en met geschenken 
behangen. Deze geschenken worden later onder de 
jongelieden verdeeld, maar vooraf, als toonoffers, aan de 
feestboomen opgehangen. In den namiddag worden de 
boomen onttakcld, na vooraf te zijn bezongen, elk in 7 
strofen, de eene door een man, de andere door ccno 
vrouw. De man bezingt zijne lieJdendaden ah kop- 
pensneller, de vrouw hare verdiensten als pricsteres ； 
beider functien worden met het binncnhalcn van den 
oogst in verband gebracht. 

4. Djondjo aiva, ecn zang met ref rein, dien men 
voordraagt bij het bewaken van ccn doode. Gewoon- lijk 
wordt daarin, bij improvisatie, eene rcis bcschre- ven, die 
men maakt naar het Doodcnrijk, om den ovcrledene te 
brengen by zijne gestorven verwan- ten. 

5. O/tato-liedercn zijn de gezangen van prauwslee- 
per8. Een in het woud op de bergen gcvelde boom, dio 
reeds voor een deci tot vaartuig is bewerkt, wordt 
gcslccpt naar den oever van het vaarwater, om daar 
verder te worden afgemaakt. Dit gaat bij onderling hu Ip 
be toon en het is de gewoontc, dal ditsleepen geschiedt 
op de maat coner improvisatio in versre- gels, waarin 
allerlei gebeurtenissen van huidige of vroegere dagen 
worden vermelcl. 

6. Doeloea zijnde de naam van mccstal politieke 
golegenheidsgedichtxjn; zo komen zelden voor cn zijn 
gewoonlijk in vrij duistere taal gestcld. Dikwijls be- 
vMten ze veel vreemde woorden. Waarschijnlijk is deze 
soort poezie oorspronkelijk niet eigen aan do Bare'e-
letterkunde. 

De tweede groep is die der danspoezio. Hiertoo 
behooren de raego-verzen, regels van 12 lettergrepen, in 
min of meer dactylische maat, meestal in goed 
verstaanbare taal, gezongen bij het uitvoeren van den 
reidans, die bij de Toradja's het volksvermaak bij 
uitnemendheid is. De inhoud der raego-regels die geheel 
onafhankelijk van olkaar zijn en dan ook niet 
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rijmen, is hoofdzakelyk: hofinakerij van mannen aan 
jonge meisjes, cn beantwoording daarvan. 

Do derde groep is die der krijgspoezie. Hiertoe bo- 
hoort de pondoloe, de serie liedcren die gezongen wer- 
den op een sneltocht, zoodra men zijn slag had gesla- 
genen met de buitgemaakte koppen in veiligheid was. 
Voor een deel ook hief men deze liederen aan bij de 
aankomst in het dorp en bij het opheffen van den rouw 
over de gestorvenen, a Is men eon stukje van de 
schedelhuid der gesnelde koppen ging spijkeren op de 
doodkisten. De inhoud dezer liederon is: lof van eigen 
heldendaden, bespotting van den vijand, ver- wijt aan 
degenen, die aan den tocht niet hebben deel- genomen en 
uitnoodigingen aan de vrouwen om de helden feestelijk 
te ontvangen. 

In den ento-zang ,die op het cigenlijke koppen- 
snellei-sfcest wordt voorgedragen, wordt de geheele 
sneltocht bcschrcven. 

Tot de vierde groep, de godsdienstige poezie, kan men 
brengen: gebeden op maat en rijm, gezangen voor de 
doodenfeesten cn de pricsteressenlitanie. Do 
doodenzangen zijn van twceerlci aard. Er is eene litanic, 
die wordt voorgedragen door 5 priesteressen op het 
groote doodenfeest (teng/ce), waarin de dooden worden 
opgeroepen om uit hunne kisten te komcn, het feest bij te 
wonen en daania voor goed naar hun definitief verblijf te 
gaan. Vcrvolgens zingen de gast- heeren cn gasten des 
avonds bij den algemeenen rei- dans, elkaar cene reeks 
strofen toe, die het karakter van raej/o-regels hebben, 
maar welker strekking ge- woonlijk is, om elkaar te 
verheerlijken als elkaars jvdders in den nood, als clkaara 
bondgenooten en vriend<?n in de booze dagen.die achter 
den rug liggen, cn in de zware tijden, die nog komen 
zullen. 

De vijfde groep, die der kindorpoezie, bevat wiege- 
liedcren cn kinderversjes. De cerste soort poezie is wel 
voor kinderen, maar niet door kindcron ge- maakt; de 
wiegelicdjcs hebben den vonn der kajori cn bevat ten 
toespraak tot de zuigclingen, om zoet te zijn, niet te 
dreinen en rustig te slapcn. Zo zijn soms wat j)lagcnd en 
schcrtscnd, inaar in ,t algemeen vrij cenvormig. Do 
kinderversjes hebben naar vorm en inhoud grooto 
overeenkomst met onze aftel- rijmpjes, en soortgelijkc 
productcn van dichtvaar- dige kindergeesten. 

lAleralunrH. von I^osonbcrg, Reistochtcn in de 
afdeeling Gorontalo (1865), b). 121, vlgg.; J. G. F. 
Kiedel, JJijdrage tot de kennis der talcn en dialecten 
op(!<• cilan(h-n Luzon, cnz. en N. en Middcn-Celcbcs. 
Verh. Bat. (Jen., dl. XXXIII (1868); Alb. C. Kruyt, 
Grammatical。Schets dcr Bare'e-taal, Bijdr, K. I. 5, VIII 
(1893), bl. 2U3, vlgg.; Id., Woordenlijst der Bare'e-taa), 
uitgegeven door het Kon. Inst., 1894; N. Adriani, Over 
het lusschcnzetscl in het Barc'c cn ccnigo vorwante talen, 
Tijdschr. Bat. Gen. dl. XXXIX (J897), bl. 496, vlgg.; Id., 
Etude sur la li- t6rature des Toradja, Ibid., dl. XL (1898), 
bl. 339; Id., De legendo van Menoli-noti, Ibid., dl. XLI 
(1899), bl. 541, vlgg.; Id., Mftka, naka en paka in het 
Bare*e en ecnigc vorwanto talcn, Ibid., bl. 529, vlgg. ； 
Id., De Palatalen in hot Bare'。，Bijdr. K. I. G, VI 
(1889), bl. 676, vlgg.; Id. Leesboekj。in de Ba- re'e-taal, 
Batavia, Landsdrukkerij, 1900, 2e dr. 1908, 3o dr. 1911; 
Id., Laolita i Soso nTaola (tekst), Verh. Bat. Gen., dl. LI, 
2e st. (1900); Id., Hot Vor- haal van Sese nTaola 
(inloiding cn vertaling), Ibid, dl. LV, le st. (1902); Id., 
Toradja*sche Vertellingen, Tijdschr. Bat. Gen., dl. LV 
(1902), bl. 483, vlgg.; Id., Laolita i Wali mPangipi, het 
Verhaal van Wall mPangipi (tekst, vertaling en 
aanteekeningon), By- dr. K. I. 6, X (1902), bl. 203, vlgg.; 
Id., Toradja 
:. - ■- • .. <■, Y >. 

sche Uilespicgclvcrhalcn, Tijdschr. Bat. Gen., dl. XLVI 
(1903) bl. 118, vlgg. ； J. Alb. T. Schwarz en N. Adriani, 
Het verhaal van den Gulzigaard, in het Tontemboansch, 
Sangireesch en Barc'e (tekst, verta- ling en 
aantcekeningen), Verh. Bat. Gen. LVI, 3 st. (1906); N. 
Adriani, De naam der gierst in Midden Celebes, Tijdschr. 
Bat. Gen. dl. LI (1909), bl. 367, vlgg.; Id., Uitingen der 
publicke opinie bij de To- radja's van Middcn-Cclebes, 
Ind. Gids, dl. XXVIII (1906), I, bl. 873; Id., Een en ander 
over de werk- woorden in de Bare'e-taal, Medcd. Ned. 
Zend. Gen. dl. LIII (1909), bl. 310, vlgg. ；  Id. 
Toradja'sche Ver- tellingen, 2e Reeks, Tijdschr. Bat. 
Gen. dl. LII (1910), bl. 195; Id., Trekken van 
overeenkomst tus- schen de Germaansche on de 
Toradja'sche volksver- halen, Ind. Gids, dl. XXXII 
(1910), 1, bl. 253, vlgg.; Id., Het voorvoegsel me-, pe- in 
de Bare'e- taal, Meded. Ned. Zend. Gen., dl. LV (191J), 
bL 353, vlgg. ； N. Adriani en Alb. C. Kruyt, de Bare'e- 
sprekende Toraclja^ yan Aliddeif-CerelSesi'Tir'III^ 
BataviaTXaiulsdruiikerij, 1914, In bewerking zgn： een 
Barc'e-Nederlandsch woordenboek, met register, eene 
spraakkunst der Barc'e-taal en eene ver- zamcling van 
letterkundige voortbrengselen dier taal, met vertaling en 
aanteekeningen. 

BARENO (TJI). De waterryke grensrivier tus- schen 
Bantam en de Preanger Rcgentschappen. Zij ontvangt al 
liet water dcr regenrijke zuidwestzijde van de Halimoen-
keten. 

BARINGIN. Koeria (district) in do landstreek 
Sipirok, deel der onderafdeeling Angkola en Sipirok van 
de afdeeling Padang Sidiinpoean der residentie 
Tapanoeli. 

BARISAN. Van bans = oxerceeren. Naam van min of 
mcer geregelde, bewapende inlandsche hulp- benden, die 
in tijden van oproer als anderszins door Inlandscho 
vorston of grooten werden opgericht om de rust te hclpen 
herstellon. 

Thans dragen dezen naam nog do in gewone tijden 
buiton het legcr staando gewapende inlandsche korpsen 
op Madoera, die hieronder zullen worden besproken. 

Bchalve van gouvernementstroepen en hulptroe- pen 
van de vorston van Solo en Djokja en van Mang- 
koenegara, werd in den Java-oorlog (1825—*30) ook 
gebruile gemaakt van Javaansche barisan, te onder- 
scheidcn in die, welko door de regenten werden op-
gericht ter bescherining van hunne gebieden tegen de 
muitei-s, cn die, welko na April 1826 op bevel van 
Gonoraal do Kock op kosten van het gouvernement door 
do regonten in do residentien Semarang, Tegal en 
Pekalongan in hot loven werdon geroepen, met het dool 
om ook buiten hun eigen gebieden in ge- mconschap mot 
andoro barisan of mot troepen van het gouvernoment op 
to treden. Van laatstbedoelde barisan was slcchts ecn 
gedeolto met geweren, de rest mot lanscn bewapend on 
vormoedelijk is het toe te schryven aan hot gebrek aan 
vuurwapens, dat aan deze instellmg in don Javaoodog 
geon be- langrijke uitbreiding is gegevon. 

Soms werd, gedurendo meer bedoelden oorlog, aan 
Javaansche grooton opgedragen kloine barisan, bijv. van 
20 man, to voriiicn, waarin cchter miiidor een middel tot 
verstorking der krijgsmacht moot worden gezien, dan 
wol con der volo vormon, waarmede men veramdo 
inlandsche grooton placht to helpen. 
Korpson Barisan van Madoora. In 1831 verbonden de 
tocnmaligo vorston (regenton) van Ma* doera, 
Soemenop on Pamekasiin zich bij contract om, tegen 
afschrijving van hunne schulden aan don 
Lande,gowapendo korpson opto richton on to onder- 
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houden, die ter boschikking van het Gouvemement 
zouden staan. Sedert de opheffing van het inland- 
zelfbestuur in die landscbappen, dat wat betreft Pa- 
mekasan in 1858, dock wat Bangkalan aangaat eerst in 
1885 plaats vond, zijn de korpsen van Pamekasan 
Soemenep en Bangkalan gouvemements-barisan ge- 
worden. Tot 1882 bestaande uit cavalerie, artillerie, 
piekeniers en pionniers, zijn het thans uitsluitend in- 
fanterie-korpsen. Het korps van' Ban gkalan bestaat uit 
den staf en 4 compagiiieen, de beide andere te 
Pamakasan en Soemenep tellen e】k, behalve den staf, 2 
compagnieen, ter gezamenlijke sterkte van circa 1400 
man. De barisankorpsen zijn in de eerste plaats bestemd 
tot，handhaving van orde en rust op het eiland Madoera, 
indien de gewone middelen van politic te kort schieten 
er in de tweede plaats om in- geval van oorlog of bij 
expeditien, hetzij zelfstandig, hetzij in vereeniging met 
korpsen van het leger, voor militaire doeleiiiden te 
worden aangewend. In gewo- ue tijden is aan de korpsen 
nog opgedragen het be- waken van landskassen, 
gevangenissen'en gouveme- mentspakhuizen op hunne 
standplaatsen en het es- corteeren van gevangenen en 
transporten. Bij elk korps, dat wordt gecommandeerd 
door een Ini. hoofdofficier, zijn ingedeeld een kapitein 
en eenige Eur. onderofficieren-instructeur van het leger. 
Op voet van oorlog wordt uit de 3 korpsen den veld- 
bataljon gevormd, bestaande uit den staf en 2 halve 
korpsgedeelten. Het R. H. korpsgedeelte wordt ge- 
vormd door 3 veldcompagnieen van het korps van 
Bangkalan, het L. H. door 1 veldcompagnic van het 
korps van Pamakasan en 1 van dat van Soemenep. Uit 
elk der 3 korpsen wordt bovendien gevonnd 1 
gamizoens- en 1 depotafdeelin g. Het veldbataljon zal 
worden gecommandeerd door een actief- of in actieven 
dienst te herstellen luitenant-kolonel van het leger. 

Wapening en kleeding zijn dezelfde a Is die van de 
infanterie-korpsen van het leger, Het thans voor de 
korpsen geld end e Reglement werd vastgesteld bij 
Gouv. besluit van 4 April 1891 no. 12. (Bijblad no. 
4755), doch werd sedert herhaaldclijk gewijzigd. In 
1849 nam een 300 tai barisan deel aan de expeditie tegen 
Boni; in 1873, 1875, 1876 en 1887 werden on- derdeelen 
van de korpsen naar Atjeh gezonden, ter- wijl in 1894 
een bataljon barisan werd ingedeeld bij de voor Lombok 
bestemde expeditionnaire troepen- In de laatste jaren 
zijn verschillende maatregelen getrofEen om de 
gevechtfiwaarde van de korpsen op te voeren; zoo 
nemen zij thans meermalen deel aan oefeningen van de 
troepen in de 3e Mil. Afd. op Java. 

Bijlage 16 van het Rapport van de Staatscom- missie 
voor de verdediging van Nederlandsch-Iiidie (1912) 
wordt gevormd door een zeer uitgebreide „Nota omtrent 
het barisan-instituut op het eiland Madoera*1 van de 
hand van den gepens. Resident van Madoera F. Fokkens. 

BARISAN-GEBERGTE. Zie SUMATRA (Ge- b e r 
g t e n). 

BARITO. Grootste rivier van Zuid-Borneo. Zie 
BORNEO IV. E. 

BARLERIA PRIONITIS L. Acantfiaceae. Daoen 
landak (MAL..), Landep of Godong landep (JAV.). Veel 
gekweekte heester met gele bloemen en tot doomen 
vervormde schutbladeren. Is een zecr be- kend inlandsch 
geneesmiddel; wegens het hooge kaligehalte van de 
jonge bladeren en stengeltoppen vooral als diureticum 
gebruikt. 

BARO°, of BAROK (ORANG), zie ORANG 
LAOET. 

BAROE (MAL.). Zie HIBISCUS ROSA SINENSIS. 

BAROE LANDAK (MAL.). Zie HIBISCUS MU- 
TABILIS. 

BAROE LAOET (MAL.). Zie THESPESIA MA- 
CROPHYLLA. 

BAROE TJINA (MAL.). Zie ARTEMISIA. 
BAROEK, een zwamachtige stof tusschen de 

bladsteelen van de Arenpalm en de Gebangpalm (zie 
ARENGA en CORYPHA). 

BAROEMOEN. Rivier, die op het Malejagebergte in 
de afdeeling Padang Sidimpoean van de res. Ta- panoeli 
ontspringende, nabij de grens zich bij Oen- teroedang 
met de Pan6 vereenigt, welke rivier tot aan de plaats, 
waar zij de Soengei Kanan opneemt, meestal nog 
Bharoemon genoemd wordt, om eerst daar weder den 
naam Pane aan te nemen. (Zie PANE). 

BAROENG (NOESA). Een bergachtig eiland in den 
Indischen Oceaan, even buiten de baai van Poeger en 
bezuiden de grens tusschen de residenties Pasoeroean en 
Besoeki, tot welke laatste het gere- kend wordt 
administratief te behooren, en wel tot het district Poeger 
van de afdeeling Djembcr. In tegenstelling met de andere 
kusteilanden van Java is N. Baroeng niet topographisch 
opgen omen. Het schijnt geheel uit kalksteen te bestaap, 
waarvan de ruggen steil in zee afdalen. Het eiland is met 
dichte wouden bedekt. De felle branding maakt het 
landen bijna alleen aan de noordzijde mogelijk en dan 
nog alleen in den Oostmoesson. Het eiland wordt dan 
door vogclnestplukkers bezoebt, maar is overigens 
onbewoond. De grond wordt door de inlanders als 
,,gewijd'' beschouwd. In de 18e eeuw woonden er een 
paar duizend visschers en smokkelaars, maar in 1776 is 
de gansche bevolking door de Coinpagnie's troepen met 
geweld naar den vasten wal overge- bracht,omdat zij 
schuilplaats en steun aan opstande- luigen had verleend. 

BAROES. Onderafdeeling van de afdeeling Ba- 
taklanden van de resid. Tapanoeli, met gelijk- namige 
lioofdpJaats aan zee op de W.kust. van Sumatra gelegen 
op 2° N. B., aan de monding van het riviertje Batoe 
Garigin. De afdeeling omvat drio koerias (districten), n]. 
Baroes Sorkam-rechtcr-, c)i Sorkam-linkeroever en een 
groot aantai zoogenaarn- dc „landschappejin waarvan 
Toeka, Pasariboe Si Manoellang cn Nai Pospos do 
voornaamBte zijn. De uilvoer van Baroes, wclko haven 
in de gercgeldo stoomverbinding met do ovej-ige 
havcnplaatKcn van Sum. W.kust cn met Batavia is 
opgenomen, bestaat uit benzoe, getah pertjah, rot an, 
buffelhuiden en vroeger vooral kamfer (die daarom door 
de inland. 8che handelaren kapoer Baroes is genoemd), 
welko voornamclijk uit de onmiddeliijk achter Baroes 
Jig- gendc Bataklanden werd verkregen. Thans betee- 
kent de uitvoer van kamfer weinig of niet» mecr. ,De 
hoofd plaats (uit. 1914 aantal in won era 1213) is van 
weinig beJang. I)e Chincesche wijk, t evens Passer» 箱 
echter zeer uitgestrekt; de huizen tce- kenerj er den 
wefetand der bewoners, die goedo zaken in 
bovengenoemde handdsartikelen doen. In September 
1912 is deze wijk bijna geheel in de asch gelegd. 

Geschiedenis. Baroes was reeds bij de Arabische 
zeevaarders onder den naam van Fan- soer als het 
kamferland bij uitnemendheid be- kend (V. d. Lith et 
Devic, Merveilles des Indcs. bl. 234 vlg.). Lang stond de 
hndstreek onder den in： vloed van Atjeh, totdat het der 
Compagiiie in 1668 gelukte, de hoofden van Baroes over 
te halcn een contract met haar te sluiten, waarbij zij den 
vorst van Minangkabau als opperheer en de Compagnie 
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ads beschermheer erkenden, cn aan haar den uitslui- 
tenden handel vergunden. Wei is waar werden hare 
bedienden in 1670 door do Atjdhers vcrdrcvcn, en 
ontstonden er later twisten tusschen de Compagnie en de 
hoofden van Baroes (Kielstra. Bijdr. 1.1.1. en vlk. V. Ser. 
II. (1862) bl. 514), maar zy handhaafde haar gezag, tot zij 
in 1778 den post te Baroes introk, waardoor de streek 
weder onder den invloed der Atjehers geraakte. In 1829 
vestigde het bestuur de aandacht op Baroes, als oude post 
der Compagnie, zooals sommige hoofden zich nog 
herinnerden. In de mecning, bij hen steun te vinden, deed 
men eone zwakke poging om Baroes te bezetten, die 
echter mislukte, evenals een tweede poging, in 1834 
onder- nomen. Een gedeelte dor hoofden bleek ons echter 
ge- negen; in 1839 werd opnieuw een tocht tegen Baroes 
ondernomen en die plaats bezet, welkc daama in onz。
handen bleef, terwijl een aanval der Atjdhers, nog in 
lietzelfde jaar gewaagd, werd afgeslagen. Sindsdien is er 
altijd een kleine bezetting geweest, ondergebracht in een 
steenen benting, totdat na de reorganisatie van het bestuur 
van TapanoeK (190G) een militaire bezetting niet langer 
noodig ge- acht werd. De gebouwen binnen de benting 
doen nu dicnst deels als inlandsche school, deeh ak 
pasang- grahan. 

BAROMBONG. Makassaarsch dorp, in do buurt \-
aarvan het Bongaaisch tractaat (Zie aldaar) werd 
gcsloten. 

BARON SAK£NDHER. Volgcns de vertrouwbare 
opgave van Winter (Jav. Zamenspraken, No 74) is ecu 
zekere Ngabei Joeda Sara, levende in de periode van 
Soerakarta, dus na het midden der achttiendo ccuw, de 
dichter van de Serat Baron Sakindhir. Dit vrwndsoortig 
Javaansch gedicht van 723 pada's of voraen behandelt op 
epische wijze de vestiging van „do macht dcr Hollanders" 
tc Batavia, de stichting van „Moer Djang Koeng (onzen 
J.P. Coen)"den zoon van Baron Soekmoel, brooder van 
B. S., on van Ta- nocraga, dochter van de 
Padjadjaranscho prinses Rctna Sekar Martdhapa. 
Vcrgeleken met do gewono Javuansche gedichten is do 
B. S. althans niet verve- Jend, en op enkelo plaatscn zelfs 
onderhoudend. De schrijver hceft een goed begrip gehad 
van den geest der Compagnie, en hij laat don stichter 
daarvan tot zijne twaalf zoncn, de eersto Edele Heercn of 
Radcn van Indiii zeggen: „Dag cn nacht zult gij uwo 
vcrlie- zen cn winsten opschrijven, en met de niterste 
nauw- l«Hirigh＜： i(l berekenen (VB. 550). Gocde 
maatregolen zult gij, zondcr vcrdeeldheid, ten uitvoer 
brengen, on al ware't een diefstal, zoodra die door u 
twaalvon met algcmcene stemmen is goedgevonden, geef 
ik er vergunning toe (vs. 648 on 549)." De B. S. is 
uitgegovon onder den titcl: Geschiedcnis van B. 8., eon 
Javaansch gedicht, bewerkt door A. B. Cohen Stuart. 
Batavia, Lango & Co. 1851. Deel I, tekst, en Deel II, 
vertaling, aantcckeningcn en woordenlijst. Eon ovcrzicht 
van dit werk vindt men in Bijdr. T. L. cn Vk. I. (1853). 
221—259 door J. J. B. Gaal. Antwoord daarop van Cohen 
Stuart in Bijdr. T. L. cn Vk. III. (1855), 289. Vgl. Ind. 
Archief, III, 3G9, IV, 215; Veth, Java, le druk, I, 
427―133, 2o druk, IV, 190—191. 

BAROS (JAV.). Zio GARCINIA CELEBICA. 
BAROS (JAV. SOEND.). Zio MANGLIETIA. 
BARRlfiRE RIFFEN. Zie ATOLLEN EN BAR- R1 仓

RE RIFFEN. 
BARRINGTONIA SPECIOSA Forst, fam. Lecy- 

thidaeae. Boetoen (JAV., MAL., SOEND.), Keben (JAV.). 
Boom, over een groot deel van Zuid- on Zuid-Oost- Azi& 
vorspreid, bij voorkour aan het strand, kenbaar 

aan do zecr grooto bladeren en groote mooie bloemen. Het 
hout wordt vooral als brandhout gebruikt. De bladeren 
worden rauw bij de rijst gegeten, de zaden en het 
wortelhout wel als vischvergif gebruikt. 

BARROE. Boegineesch landschap aan de West- kust 
van Celebes, geschat op eene oppervlakte van 士 157.5 
K.M2. gelegen ten noorden van Tanette, ten Westen van 
Soppeng en ten Zuiden van Soppeng ri Adja. Het grootsto 
gedeelte van hot land wordt ingenomen door bergreeksen 
van 900 tot 1000 M., die grootendeels met ocrbosch 
bedekt zijn, doch op wier hellingen veel kreupelhout en 
alang-alang worden aangetroffen. Het 土 45 K.M.2 groot 
westelijk gedeelte is vlak en grootendeels met rijst 
bebouwd. Een drietal rivieren worden in Barroe gevonden: 
de Barroe, die ongeveer door het midden van het 
landschap in N.W. richting naar zee loopt ； bonevens de 
noorde- lijke gronsrivier, de Takalasse, en de zuidelijke 
grens- rivier de Ladjari. In het noordelijk gedeelte zijn aan 
het strand uitgestrekte moerassen, waar de bakoe welig 
tiert; liier en daar treft men by de rivieren vischvijvers aan; 
op eonige open plekken zijn sirih- en djagoeng-tuinen 
aangelegd. De bevolking, die op 10700 zielen geschat 
wordt, kan in gewone tijden voldoende in hare behoeften 
voorzien door land- bouw, vischvangst en het kappen van 
timmerhout. Het bestuur van Barroe, dat door do Korte 
Ver- klaring aan het Gouvernement gebonden is, berust 
bij een vorst, die den titel van Aroe Barroe voert. Hij 
wordt daarin bijgestaan door een Hadat (zie op dat 
woord), uit den Soelewatang, of plaatsvervanger van den 
Aroe, een Aroe Toeng, tevens districts- hoofd van Zuid-
Barroe of Barroo Maniang en een Pabitjara, die als hoofd 
van het andere district, waarin Barroe verdeeld is, Noord-
Barroe of Barroe Manorang fungoert. De overgrooto 
meerderheid der bevolking behoort tot de To Barroo, die 
zich in karakter, taal en gebruiken niet of weinig onder- 
scheiden van de gewone Boegineezen. Verder heeft men 
er een honderdtal To Ala, die nu in de kampong 
SamoedaE onder een eigen hoofd vereenigd wonen en de 
To Letta, afstammelingen van lieden uit het vroeger op 
zichzelf staand landschap van dien naam, die in de 17de 
couw als slaven aan Aroe Barroe werden afgestnan, in het 
dichtc bosch een vrij kom- mervol bestaan loidden en zich 
veel aan roof en dief* stal schuldig maakton en nu 
eveneens in eene kam- pong vereenigd in do vlakte 
wonon. Do geheele bevolking bclijdtdcn 
Mohainmcdaanschen godsdienst. Van Noord naar Zuid 
wordt het landschap doorsne- don door don groot en 
postwcg.die Pare Pare metMa- kasser verbindt. Verder 
heeft men nog tai van bin- nenwegen, van welko o. a. die 
van Takalasi naar Watang Soppong vermelding veixliont. 
Do voor- naamste kampongs zijn Soompang BinangaE, 
zetel van onzen besturendon ambtenaar en van het zelf- 
bestuur,verder DjampoeE, Padongko, Mangimpang, 
Kadjoeara, Batoe Besi, Madclo, Limpomadjang, Tjoppo, 
Amarro, Kamara, Tocng en Palaka. ■ - 

BARROE. Onderafdeoling der tot het gouv. Celebes en 
Ond. bohoorende afd. JBoni_onder een con-：T trolour of 
gozaghebbor mot standplaats Soompang BinangaE. Zij 
oinvat do landschappen Tanette, Barroo en Sop pong-ri-
Adja. 

BARROS (JOAO DE). Schrijver van hotberoem- do 
work “Asia" of „Da Asia** (d.i. „Ovor Azien), mot den 
ondertitel (vortaald): „Over de daden, die do Portugeezen 
deden bij do verovering, en ontdek- king der landen, on 
zeeen van hot Oosten"; waarin ook veol omtront hunne 
lotgevallen in don Xudi- sohon archipel wordt 
medegedeeld. 
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Hij werd omstreeks 1496 waai-schijnlijk te Vizeu 
(Noord-Portugal) geboren. Nadat hij bij den kroon- prins 
D. Joao als kamerheerdienst gedaan had, werd hij na 
diens troonsbeklimming (als D. Joao III; Dec. 1521 )in 
1522,kortna gehuwd te zijn,tot kapitein der vesting S. 
Jorge da Mina aan de kust van Guinee be- noemd.d.i. 
totGouvcnieur van Guinee. Hier bleef hij tot begin 1525, 
keerde terug naar Lissabon, werd er in Mei aangesteld 
tot schatmcester van Indie en Afrika, bleef dit tot Dec. 
1528, leefde daarop als par- ticulier en litterator, deels te 
Lissabon, deels bij Pom- bal, van 1529-1532, maar werd 
in dit jaar benoemd tot Factoor van het Oostiiidische 
Huis („Fei- tor da Casa da India e Mina")； ongevecr: 
Direc- teur-Generaal van het Koloniaal Etablissement. 

Als zoodanig begon hij in 1540 aan het schrijven van 
zijn beroemd liistorie-werk, nadat zuiver litterair en 
taalkundig werk van hem al in 1520, 1532, 1539 en 1540 
verschenen was. In gezegden hoogen post bleef hij 
onafgebroken tot eiiide 1567, waarop hij zich naar zijn 
landhuis Alitein bij Pom- bal (Slidden-Portugal) 
terugtrok, en er 20 Oct. 1570 stierf. Zie over deze feiten 
in het leven van Barros — ook over zijn groote geldelijke 
verlie- zen, toen hij in 1539 door een ander de hem toe- 
gewezen provincie der Amazone-rivier (Maranhao) 
wilde laten kolonizeeren —, de levensbeschrij- ving van 
Barros door den kanunnik Manoel Seve- rim de Faria, 
het eerst verschenen in diens ,,Dis- cursos varios 
politicos^, (Evora, 1624)； en vooraan in den Index der 
heruitgave van Barros' standaard- werk o.a. herdrukt 
(1778). 

Het eerstc deel (de eerste „Decada,\ immers van 10 
Boeken) van “Asia" verscheen te Lissabon in Juni 1552; 
de tweede Decade aldaar in Maart 1553; de derde, na 
langen tusschentijd, aldaar in 1563; de vierde pas, lang 
na Barros* dood, en bewerkI door J. B. Lavanha), te 
Madrid in 1615. De eerste her- druk der eerste 3 Decaden 
verscheen te Lissa bon in 1628. Een totale herdruk van 
de 4 Decaden aldaar van 1777-78 in 8 deeltjes, met als 
9e decltje toegevoegd een Algemeenen Index. 

Die eerste Decade behandelt 1415-1506, dus raakt 
onzen Indischen Archipel niet; de tweede Decade 
beschrijft 1507-1516 (met de verovering van Blalaka in 
1511, en de ontdekking der Moluk- ken in 1512); de 
derde periode 1517-1526 (met de gewichtige 
gebeurtenissen in Pasei, op West-Java, en in de 
Molukken, alle in 1521); de 4e 1527-1539. 

De waarde van Barros* geschiedwerk is nauwe- lijkK 
hoog genoeg aan te slaan. Geen enkele nutie kan zulk 
een koloniaal liistorieschrijver noeinen, zelfs niet in de 
verte ；  met zoovecl diepe on bezon- ken kennis, 
wijsgeerige opvatting, helderen en gedragen stijl, 
beeldend en veelomvangend ver- mogen. Gesteund door 
de beschikking over alle Indische archiefstukken te 
Lissabon, van den aan- vang af zich niet beperkend tot 
de geschiedenis alleen, maar evenveel belang stellend in 
de geographic, den handel, de zeevaart, de zeden en ge- 
woonten dor Oostersche gewesten — waarover hij zelfs 
afwnderlijke boekwerken heeft willen schrijven (verg. 
Rouffacr in Bijdr. Kon. Inst. 6e Reeks VI (1899), p. 149) 
— heeft hij een nieester- werk nagelaten in zijn eerste 3 
Decaden van on- overtroffen waardij. 

Voor zijn 4e Decade, zie sub COUTO en LA- 
VANHA; verg. ook CASTANHEDA on CORREA. 

G. P. R. 
BASELLA RUBRA L. fam. Basellaceae. Gandola 

of Gendola (SOEND.), Kruidachtige klimplant met 

sappige stengels en bladeren, waarvan twee vormen 
voorkomen: de roode (Gendola morah of G. beu- reum) 
en de witte (Gendola bodas of G. poetih.) Van den 
laatsten vorm worden de bladeren als groente ge- geten 
(Malabar-spinazie), on ook als een inlandsch 
geneesmiddel gebruikt. De blauwzwarte bessen van de 
roode varieteit worden gebruikt om gebak te kleuren. 

BASI (GOENOENG). Berg ter Sum. Westkust. Zie 
PADANG LOEAR en SALIMPAOENG. 

BASIR. Mannelijke Sjamanen ondor de Dajaks van 
de Z. en O.-afd. van Bomeo. Over hen spreekt Hardeland 
op p. 53 van zijn Dajaksch-Duitsch woor- denboek. s. v. 
en Perelacr, Ethnogr. beschrijving der Dajaks, p. 32. Zie 
BALIAN. 

BASRAH of TJARANTI.-Vrij belangrijke plaats, 
hoofdnederzettiiig van een landschapje in de Kwan- tan 
(Koeantan) districten (zie aldaar). 

BAS(S)APS. Zwervende Dajakstam?in Zuid-Oost- 
Boeloengan. Zie POENAN. 
.BASTAARDCEDER. Zie CEDRELA FEBRIFU- GA. 

BASTAARD-HONINGVOGELS. Zie HONING- 
VOGELS. 

BASTIAANSZ (CORNELIS) ook wel Sebastiaensz 
genoemd. Bekend zeevaarder, die aanvoerder was van 
den schcepstocht der Zceuwen in 1601 ondemo- mcn, 
welke o. a. Atjeh bezocht en daar een goed ont- haal 
vond. In 1603 diende hij als vice-admiraal op de vloot, 
onder bevel van S. v. d. Hagen, vermecsterde met ecn 
gcdeelte diet vloot het Spaansche fort op Tidore, doch 
liet daar een te geringe bezetting ach- ter, zoodat het fort 
het volgende jaar weder genomen werd. Van Tidorc 
zeilde hij naar Makjan, en keerde over Patana en Djohor 
naar het vaderland terug. 

BASTIAN (ADOLF). Beroemd reiziger en ethno- 
graaf, gob. 26 Juni 1826 te Bremen. JI ij sludcerdo eerst 
in de rechten, daarna in de gcnccskundc en na- 
tuurweteiiHchaj)pen, en ondernam hcrhaaldclijk ri：i- 
zen, het eerst a]s schcepsdoctor, waarbij hij ook Oost-
Indie bezocht. In J 866 trad Jiij als privaat-do- ccnt te 
BerJijn op, werd later daar buitengewoon hoogleeraar in 
de Volkcnkundc en bclast met het beheer van het 
Museum voor Et)iograj)hie tc Jierlijn, dat ook door zijne 
zorgen op voortreffelijke wijzc aan het onderwijH in de 
Volkcnkundc dicnHtbaar gc- maakt is. Ook na zijne 
aanstclling to Berlijn deed hij nog verschcidene reizen in 
het belang van weten- schappelijkc onderaoekingen, o. 
a. door verschillen- <le deelcn van Azie en Amcrika en 
in 1896 naar Java, in 1903 naar Jamaica. Hij schreef een 
gjoot aantal werken, waarin eenc verbazend gioote 
massa mate- J iaal, niet altijd even good geordend, is 
nedergelegd. Van dezen noemen wij, als ook voor Ned.-
Indie bc- langrijk: Die Volker des ostl. Awien, 6 din. 
Jena 1866-71; EthnoL Forscliungen, 2 din. Jena 1871-
73; Ceogr. und ethn. Bilder, Jena 1873; Die heilige Sago 
d’r Polynesier, Lcipz. 1881; Inselgrupjicn in Oceanian, 
Leipz. )883; Indonesicn oder die Inscl des nia- layischen 
Archipels.Leipz. 1884-89 ；Zwei Wortc iiber Coloniale 
Weisheit；  Leipz. 1883 ；  Der Papua des dun- kcln 
Inselreichs, Leipz. 1885; Allerlei au« Volks- und 
Mensehenkunde, Berlin, 1888; Ueber Klima und 
Acclimatisation, Leipz. 1889; Ideale Welton, Berlin, 
1892; Der Buddhismus als rcligions-philisophischcH 
system, Berlin, 1893; CJontroversen in der Ethno- logic, 
Berlin, 1893—1894 ；  Vorgescliichtliche Schop- 
fungslieder, Berlin, 1893; Indonesicn oder die Inseln des 
malayischen Archipels, Berlin, 1894; Zur Mytho- logie 
und Psychologic derNigritier in Guinea, Berlin, 1894; 
Die samoanische Schopfungssage und an- 
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schliessendes aus der Siidsee, Berlin, 1894;Ethnischo 
Elementargedankcn in der Lchro vom Mcnschen, Berlin, 
1895; Zur Lehre des Menschen in ethnischer 
Anthropologic, Berlin, 1895; Die Denkschopfung 
umgebender Welt aus kosmogonischen Vorstellun- gen 
in Cultur und Uncultur, Berlin, 1896; Lose Blatter aus 
Indien, Batavia, 1897. Met Rob. Hartmann stichtte hij 
(1869) het Zeitschrift fiir Ethnologie. Bastian overleed 3 
Febr. 1905 op een reis te Port of Spain op Trinidad. Zie 
de redevoeringen bij gelegen- heid van zijn 
„Gedachtnisfeier,7 in Zeitschr. fiir Ethnol. 1905, p. 23 —
256 en Verslag van den direc- teur van's Rijks Ethnogr. 
Museum over 1 Oct. 1904 —30 Sept. 1905, p. 49—50. 

BATA KAPEDOE. Landschap op Midden Soem- ba, 
(zie aldaar). 

BATAAFSCHE PETROLEUM MAATSCHAPPIJ. 
Zie bij PETROLEUM. 

BATAHAN. Koeria (district) van de onderafdeo- ling 
Natal en Batang Natal van de residentie Tapa- nodi op 
Sumatra, met gelijknamige districtshoofd- plaats aan de 
kust bezuiden Natal, en aan de mon- ding van de 
gelijknainige rivier (zie aldaar). 

BATAHAN. Rivier op Sumatra's Westkust, ont- 
springcnde op de westelijke helling van den Tar Si 
Binoerang, eerst door Tapanoeli westwaarts en daar- na 
met een boog zuidw^arts door de res. Sum. Westkust, en 
eindelijk wcer westwaarts opnieuw door Tapanoeli 
(Natal) stroomende. Zij valt ten zui- den van Natal, bij de 
eveneens Batahan genoemde strandkampong in zee. Zij 
is belangrijk, orndat zij op een vrij grooten afstand van 
hare monding tot JJarnia Sawah bevaarbaar is. Dit is van 
gcwicht, oindat het strand Jangs de zee van Tikoe tot 
Ajer- bangis en van de monding der Batahan tot ver 
voorbij Natal cen bruikbaren paardenweg oplevert, die 
cel)ter ten noordwesten van Ajcrbangis door het t-1 ci I 
oj)rijzende gebergte doorsneden wordt. Door cen weg 
van Ajcrbangis naar Barma Sawah en do vaart van daar 
naar de moncling van de Batahan is het verkeer over 
grooto afstanden mogelijk, zon- dcr dat grooto hoogton 
moeten bestegen worden- 

BATAkiNSTITUUT. Zic INSTITUTED 
BATAKLANDEN. Land besehr。ving. Doze naam 

kan in twceerlei zin worden opgevat: ge- ographisch en 
adniinistratief. Adniinistratief ver- staa( jnci) ondcr 
Bataklandcn ecu afdeeling (hoofd- ]>laal ■- I'aroetoeng) 
van de residentie Tapanoeli, ouivattende de volgcudc 
zeven onderafdeelingen: Si Lindoeng, Hoogvlakte van 
To ba, To ba, Ba- roes, Sainosir. .Dairilanden on 
(tijdelijko ondor- afdceling) Habin«aran, mot de 
respccticve hoofd- plaatscn: Taroetoeng, Si Borong-
Borong, Baligd, J3nro(!s, Piuigoeroeran, Sidikalang en 
Nassau (voor (lien ParHoboeran), (zie voorts 
TAPANOELI, en BAI'AKS) In geograpliischen ziu 
oinvat het begrip Butaklanden heel wnt in cor, namclijk 
het gcheelo gebied liggende tus^chen het gSuveniemcnt 
Atjeh on Ond erhoorigheden, de Maleische st reken van 
Su- niutra'H oostkust, het gewest Sumatra^ westkust on 
den Indischen Occaan, dus de bovenstreken van de 
inlandsche rijkjes Langkat, Deli, Serdang, Asa- han, do 
gehedo Karo-hoogvlaktc, de bovenstreken van J3fttoc 
Bara tot aan het Tobamoer (de verschil- Jondc 
Timoerscheof Simeloengocnscho fandschappen Poerba, 
Dolok, Raja,̂ Pane, Si Antar cn Tan ah Dja- wa) en verder 
geheel Tapanoeli, behalvo do eilanden en do kuststrook 
der afdeeling Natal en Batang Natal. Sedert al dezo st 
reken geannexcord zijn, is do onderacheiding tusschen 
onafhankelijko en gouver- nements Bataklanden 
vervallen. 

,—..E . “ Il 

De Bataklanden liggen dus tusschen ongeveer 
i°—3|° N.B. cn 士 97°40,—100° 10,0.L. van Green- 
wich. Verreweg het grootste stuk (omstreeks 38500 
K-M2.) valt binner de residentie Tapanoeli, de rest 
behoort tot het gewest Oostkust van Sumatra. 

De kern van de Bataklanden wordt gevormd door 
ecr uitgestrekt hoogland, dat voor het grootste deel 
don naam hoogvlakte verdient en aan alle kanten 
het Tobameer (90G M. bo ven den zeespiegel) om- 
ringt. Door, meest Z.O.—N.W. Joopende, bergkete- 
nen, die vele vuJkanen dragen, wordt het hoogland 
in eenige afzonderlijke plateaux verdeeld. 

I. De groote Karo hoogvlakte een tufplateaii ten N. 
van het Toba meer. Deze wordt omgeven door het 
Karorandgebergte, dat van den 1400 M. hoogen Dolok 
in meridionale richting loopt, bij de Deleng Baroes 
(een uitgedoofde vulkaan van 1950 M.) ombuigt in 
Z O. N. W. richting cn aansluit bij het Pin toe mas- 
si ef (2170 M.), op welks Z.O. zijde zich de geweldige, 
nog werkzame vulkaan Sibajak (2070 M.) kaal uit het 
groeneoerwoud verheft. Voor deze gebergterij bevindt 
zich een zoogcuaamde horst, welke met den naam 
van Van Heutsz gebergte wordt aangeduid en in't Z. 
den 2400 M. hoogen Si Naboen vulkaan, in 't N. den 
Palpalan draagt. In 't Z. wordt de Karo-hoogvlak- 
te afgesloten door de Wilhelminaketen, die by het 
Toba meer aanvangt in de Si BSrtSng (2000 M.) en 
waarin zich o.m. de Dolok Siboeaten tot bijna 2400 
M. hoogte, de Dk. Loemoet en Dk. Salit verheffen. 
Het tertiaire TanSh KgmbarSn gebergte tusschen 
Wilhelmina- en Van Heutsz gebergte vormt de af- 
sluiting in het N. W. De Lau Biang (Wampoe), die 
het meeste water van de hoogvlakte opneemt, 
baant zich een weg tusschen dit en het Van Heutsz 
gebergte. 

II. De Timocr hoogvlakte, die samenhargt met I, 
waarvan het gescheiden is door Dk. Piso-Piso en Dk. 
Singalang, zet zich aan de oostzijde van het Toba 
meer voort en daalt langzaam naar de straat van 
Malaka. 

III. De Pakpak- of Dairi-landen eveneons ont- staan 
door opvulling van vele rivierdalei) met tuf- massa's, 
afkomstig van de vele vulkancn, die zich vorhcflcn op 
de bergketenen ten Z. van de Wilhelmina keten. Het 
Pakpak-randgebergte vormt do grens met de kustvlakte. 
Eenige bergketenen ver- deelen de Pakpak landen in 
afzonderlijke plateaux. De voornaamsto van deze 
plateaux zijn a) de P6- gagan-vlakte, een diepe 
inzinking waardoor do Lai Rcnoon strooint, zuidwaarts 
gaando tot het Kepas gronsgeb., L) de Kepas vlakte, 
waardoor de Lai Simbelen stroomt, cn dio in het zuiden 
wordt 
afgesloten door eon Z.O.—N.W. loopendo lage ko- 
ten, waarvan do voornaamste verheffingon zijn de 
Pentjinarin (1500 M.) on de Pertjo Kiling (1700 M.), 
c)doSimsim vlakte, waardoor de Lai Koenibi stroomt 
en die door de Dk. Batoe ArdOn cn Batoegadja ge- 
scheiden wordt van d) de vlakte van Kfilasan. 

IV. Do Toba hoogvlakte, waarop zich hot Toba- 
nicor bevindt, met het grooto oiland Samosir en het 
kleinc Paixlapoer, hot centrum van do Bataklanden. 
Het is omgeven door cen kring van hooge toppen o.a. 
Dk. Pinapan (2000 M.), Dk. Sibor-Boran (2000 M.), 
DL Paoong en in het O. do ruim 2100 M. hoogo vul- 
kaan Dk. Sooroengan. Do hoogvlakte van Habinsa- 
raii shut zich hierbij in *t O. aan. 

Zeor vei-schillond van dit, hot noordelijk deel der 
Bataklanden keninerkend stelsel van hoogvlakton 
is het zuidelijk gedeelte, dat in hoofdzaak bestaat 
uit evenwijdig loopende gebergten, die een zeer smal- 
le vallei, vroegor grootendeels een langgerekt meer, 
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insluiten. Deze vallei bestaat uit: 1° de vallei van den 
Batang Toroe, die deels nog tot het noordelijke, althans 
centra]© gedeelte is te rekenen; 2° de val- ]ej van de Ba 
tang Angkola en van de Batang Gadis. Ten Oosten van 
deze valleien vormt een der bogen van het Barisan 
gebergte de grens met het ten 0. daarvan liggende 
hoogland van Sipirok en de uit- gestrekte, langzaam naar 
Sumatra's oostkust af- hellende grootendeels steppe-
achtige vlakten van Padang Lawas, waarvan de 
eigenlijke Padang Bo- lak (Bataksche naam, die 
hetzelfde beteekent als het Maleische Padang La was) de 
kern uitmaakt. Op dit gebergte, dat tevens de 
waterscheiduig vormt, ver- heffen zich de Dk. 
Tampoelon Andjing in het midden, de Dk. Malea in het 
Z. tot ongeveer 2000 M. hoogte. Noordelijk en zuidelijk 
van deze vlakte vindt men grillig, zeer onregelmatig 
gevonnd bergland (zie PADANG LA WAS). De vallei 
van de Batang Gadis wordt eindelijk ten zuiden 
afgesloten deels door hooggebergte, deels door een kaal, 
golvend heuvel- land, beide de grens vormende tusschcn 
de Batak- landen en de Minaugkabausche lai 诅 en. 

Uit deze algemeene beschrijving wordt reeds dui- 
delijk hoe moeilijk toegankelijk de Bataklanden zyn, en 
dit verklaart weer de groote afzonderingdier stre- ken, 
van welke sommige eerst in de laatste jaren toegankelijk 
zijn geworden. Zondert men de vele, moei- lijk 
begaanbare voetpaden uit, dan heeft men slechts een 10-
tal min of meet goede voor transport ge- schikte 
toegangswegen: 1° uit het Noorden (de Alasen 
Gajolanden) de zoogenaamde Gajo-weg over Laoe 
Baleng naar de Klaro-hoogvlakte; 2° uit het jvestgh' de 
praehtige transportweg van Medan over Arnhemia-
Bandar-Baroe；  3° de vrij goede weg van Loeboek 
Pakam over Bangoen Poerba door den Boeaja-pas; 4° de 
groote gouvemementsweg van Te- bing Tinggi naar 
Pamatang Si-An tar; 5° de transport weg van Bandar 
PoeJo door Boven-Asahan naar Oeloean. en het 
Tobameer; 6° uit het Zuiden de thans geheel voor 
rijtuigen bruikbare postweg van Loeboek Sikaping over 
Rao naar Moeara Si Pongi; 7° uit het Westen de trans 
port weg van Natal over Moeara Soma naar Tano Bato
； 8° de groote postweg Sibolga-Padang Sidimpoean, 9° 
de (in aanleg zijnde, nieuwe) weg van Sibolga naar 
Taroetoeng en 10° de trans port weg van Barocs over 
Toekka naar de Toba-hoogvlakte. 

Voor den oeconomischen toestand van de bevol- 
king moge worden verwezen naar het art. BATAKS biz. 
178 De hoogvlakten trekken steeds meer de aandacht 
van de Europeesche ondernemingen. Voor- alde zachte 
hellingen van het landschap Siantar(zie aldaar) schijnen 
uitstekend geschikt voor den aan- plant van fijnere 
theesoorten. Vcelbelovende result at en zijn tevens 
verkregen met aanplant van kina en robustakoffie, 
terwijl rubber ondornemin- gen zich uitbreiden. 

La at men een groot aan tai kleine en weinig be- 
langrijke rivieren buiten beschouwing, dan wordt het 
water der Bataklanden door een zes-tal groote stroomen 
naar de zee afgevoerd. Drie monden uit in de straat van 
Malaka; het zijn van het Noorden af: de Bampoe (vulg. 
Wampoe) in Langkat. de Asa- han-rivier (afwatering 
van het Toba-meer) in Asa- han en de Pane- Bila rivier 
(ontstaande uit de Pan6 en Baroemoen eenerzijds, de 
Bila-rivier anderzijds), ■eigenlijk twee rivieren, die zich 
eerst aan den mond vereenigen. De drie overige vloeien 
in den Indischen Oceaan; het zijn: de Batang Toroe, de 
Batang 妇 ad is en de Batang-Natal. 

Voorts zijn er nog twee groote rivieren, die een 

deel van het water uit de Bataklanden ontvangcn5 n.l. de 
Singkel-rivier, die de waterrijke Lao Renoen uit het 
Pakpakland in zich opneemt, en uitmondt in den 
Indischen Oceaan, en de Rokan, die uit een klein deel 
van het uiterste zuiden van Padang Lawas water 
ontvangt en uitmondt in de straat van Malaka. 

Voor nadere bijzonderheden betreffende bergen, 
rivieren, klimant, en bestuur zie men TAPANOELI en 
OOSTKUST VAN SUJMATRA. Voor geschie- denis 
zie hier onder en voor be volkin g het art. BATAKS. 

Geschiedenis. Voor de vestiging van het 
Nederlandsch gezag op Sumatra strekte het gebied der 
Bataks zich uit van Singkel tot aan het Ophir- of 
Paseman-gebergte, zoomede over de landstreken Padang 
bolak, Tanah Djawa, Sian- tar, de bovenlanden van 
Serdang en Deli en de Alas- landen. Reeds in 1832 
evenwel, nadat de Padrische onlusten bedwongen waren, 
werden Mandailing en de beide Angkolas (Angkola djae 
en Angkola djoeloe) onder rechtstreeksch bestuur 
gebracht, terwijl in 1839 Baroes en in het jaaf daarop 
Singkel tot erken- ning van Nederland's suprematie 
werden genood- zaakt. Onlusten in de con federal ieve 
staatjes aan de baai van Tapian na oeli (Tapanoeli) in 
1841 uitge- broken, maakten. Nederlandsche 
tusschenkomst aldaar noodzakelijk en het gevolg der 
tuchtiging was inlijving bij het reeds geoccupeerde 
grondgebied. Si- Gompoelon stelde zich in 1858, 
Silindocng in 1859 vrijwilligonder Nederlandsch gezag, 
terwijl het eigenlijke Toba in 1883 werd geannexeerd. 
Padang- bolak, ofschoon in 1840 reeds nagenoeg geheel 
ondcr- worpen.werd eerst in 1879 officieel als Padang 
Laaws in bezit genomen, welk lot Tanah Djawa, Siantar 
en do zoogenaamde Doesoen Batak in het Dclische 
bereids in 1868 hadden ondergaan. 

Onafhankelijk blevcn dcrhalve alleen nog de tus- 
schen de onderafdeelingen Singkel en Barocs alsincde de 
afdeclingen Toba en Silindocng en Siboga begre- pen 
landschappen, die gezarnenlijk den naani van Toba na 
sae d. i. liet boomlooze Toba dragen, voorts het geheel 
door de Pakpak-Bataks bewoonde gebied, het (geheel 
Tobasche) schicreiland Samosir, de gehe<'- lo Karo-
hoogvlakte, enkele kleine Timoersche lan<i - schappen 
(Poerba, Raja, Dolok), de landschappcn om den 
Zuidoostelyken hoek van hetTobameer en de onder den 
naam van Habinsaran bekende landstrcck oostelijk van 
de Tobahoogvlakte. Voor en na werden echter ook deze 
streken ingelijfd, respectievelijk de verhouding tot de 
Simelocngoensche landschappen Tanah Djawa, Siantar 
enz. definitief geregeld. De voornaamstc feiten zijn: de 
derde expeditie tegen Singa mangaradja; tuchtiging 
vanRaja (1887); vier- de expeditie, politieke zending van 
controleur Kroesen naar Tanah Djawa c. a. (1889); 
annexatic van verschillende Tobawche landschapjes, 
met als gevolg gewijzigdc administratieve indeeling 
(1889, 1890); politieke missie naar Siantar en Tanah 
Djawa; over- val 
dercommissie(1892);meergeregeldebemoeienis met 
Raja, Samosir en Oeloean (1894)； voorloopige rc- 
geling van zaken in de Simelocngoensche landachap- 
pen 1896); indiensteteUing van een stoombootje op het 
Tobameer (1897); annexatie van tai van land- schappen 
aan het Tobameer; excursies Van Daalen, —Colijn 
(1904, 1905) en eindelijk de annexaties van het Karo- en 
Timoerland (1904—1906); Oeloean (1905), 
Dairilanden(Pakpak)(1906) ； Samosir(1906); 
landschappen van Boven-Baroes (1906)； Nai Pospos 
(1907) en eindelijk Habiiisaran (1908), terwijl de ver-
houding tot Tanah Djawa en de andere Simeloe- 
ngoensche landschappen door het teekenen der z.g. 
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„korte verklaring" definitief werd gcrogeld (1907). 
Literatuur. Zie „Litteratuuroverzicht der Batak- 

landen" door M. Joustra 1908 en “Batakspiegel" met 
suppl. (uitgaven Bataksch Instituut nos. 3—•9). 

BATAKS. Onder dezen naam verstaat men ecn volk, 
dat het Zuidelijk deci van de Noordelijke helft van 
Sumatra bewoont, en wel bijna het geheele ge- west 
Tapanoeli en een groot deel van het gewest Oostkust van 
Sumatra. De beteekenis van den naam is niet met 
voldoende zekerhcid vast te stollen ；mamatak beteekent 
in het Tobaasch dialect: op een dier rijden, het tot draven 
aanzcttende; Batak zou dan ,,ruiter" kunnen beteekenen; 
andcren heb- ben gemeend, dat het de gctatoeeerdc zou 
beteekend hebbcn. In het mohanimedaanschc gedeeltc 
der Ba- taklanden (Mandating en Angkola) werd vroeger 
de naam niet gaame gehoord; men bcschouwde het min 
of meer als schimpnaam, gelijkwaardig met ons „heiden, 
wilde, onbeschaafds". Hierin komt door het ontwaken 
van een zekcr „nationaal bewmtzjjn'' thans een kentering; 
men schaamt zich den naam niet mcer, gaat cr zelfs prat 
op. 

In de taal der Bataks kan men verschillende dialec- ten 
onderscheiden, die op grond van het klankstclsel vooral, 
onder twee hoofdgroepcn zijnto brengen: het Dairisch en 
het Tobaasch. Tot de Dannsche groep bc- hooren het 
eigenlijke Dairisch, het Pakpaksch en het Karoosch, tot 
de Tobasche het eigenlijke Tobaasch, het Angkolaasch 
en het Mandailingsch. De dialecten, in de landschappen 
ten Oosten van het Toba- mecr gesproken, het Timoersch 
en Simelocngoensch (Sibaloengocnsch), vormen ecn 
overgang tusschen do beidc hoofdgroepcn, maar staan 
toch het naast aan den kant van het Tobaasch. Dr. H. N. 
van der Tuuk was de eerste geleerde, die het Tobaasch, 
het eigen- lijk Dairisch en het Mandailingsch grondig 
bestu- deerd heeft. Na hem mogen genocmd worden 
Meor- waldt, Warneck en Van Ophuijsen. Door de vesti- 
ging (in 1890) van de zending in Boven-Deli werd mccr 
aandacht gcschonken aan het Karoosch, dat thans door de 
werken van Joustra voldoende toe- gankclijk is. Uit den 
allcrlaatsten tijd dagteekcut de bclangstelling in het 
Timoersch cn het daarmede verwante Simelocngoensch. 
Wctenschappclijke gc- gevens over deze twee dialectcn 
zijn cr nog niet; voor de scholen zijn echter ccn paar 
boekjes in die talen uitgegeven. 

Naar deze verschillcndo dialectcn wordon de Bataks 
mi ook gewoonlijk in ondcrscheidene groepen verdeeld. 

De Karo-Bataks. Het centrum hunner woon- plaats is 
de zoogenaamdo Karo-hoogvlakto ten N. van het 
Tobamcer. Van daar zijn ze blijkbaar uitge- zwermd nnar 
do bovenstrekon van Langkat, Delj cn Serdang, door de 
bowonora aangeduid met den naam Doesoen, cl. i. 
onderhoorigheid, kolonie, volks- planting.Voorta wonen 
cr con 5000 Karo-bataks aan do Lao Ronoon in de 
onderafdecling Dairilandqn. Het gchccle aantal Karo-
Bataks kan op 120.000 worden gcstcld. 

De Pakpak-Batalcs (on de iets zuidelijker wonendo 
eigenlijke Da'iri-Bataks) woncn in de onderafdecling 
Daiiilanden, ten westen van. het Tobamcor. Hun aantal 
bedraagt ongevcor 22.000. Zo zijn blijkens uiterlijk 
voorkoinen nauw mot do Karo-Bataks vor- want. 

De Toba-Bataks. Deze vormen vorreweg de tali'ijkste 
groep. Hun aantal mag veilig op omstreoka 400.000 
worden gesteld. Zij bowonon hot centralo gedeelte dor 
Bataklanden: de oovers van hot Toba- meer, Samosir/de 
hoogvlaktc van Toba, do boven- 

landen van Asahan, Silindoeng, het gebied tusschen 
Baroes, Sibolga en het daarachter gelegen bergland, 
Pahae en Habinsaran. 

De Angkola-Batalcs, in Angkola en Sipirok, een deel 
van de afdeoling Sibolga en Batang Toroe-dis- tricten en 
de Noordelijke helft van Padang Lawas. 

De Mandailing-Bataks, in Groot- en Klein Man- 
dailing, Oeloe en Pakantan en de Zuidelijke helft van 
Padang Lawas. 

Tezamen kan het aantal Angkola- en Mandailing- 
Bataks op 土 160.000 worden geschat. 

De Timoer- en Simeloengoen Bataks bewonen de 
bovenstreken aan den Oostelijken oever van het 
Tobameer tot aan de grenzen van Batoe Bara. Hun aantal 
is niet juist te schatten, maar zal wellicht de 50.000 niet 
te boven gaan. Voor de to tale bevolking der Bataklanden 
vinden wij dus ongeveer 3/4 mil- lioen. 

Behalve in taal, verschillen deze onderscheiden 
groepen der Bataks ook in zeden, gewoonten en 
rcchtsopvattingen. Deze verschillen taken echter meer 
kleinigheden en kunnen eerder beschouwd worden als 
afwijkingen in de toepassing van over het geheel dezelfde 
grondvoorstellingen en -beginselen, dan principieele 
verscliillen ；  zij zyn deels ook te ver- klaren uit 
verschillende invloeden van buiten. Voor bijzonderheden 
moet worden verwezen naar den Batalcspiegel (Uitgaven 
van het Bataksch Instituut, no. 3) on. de daarin 
opgegeven bronnen. Slechts enkelo hoofdzaken kunnen 
hier kort behandcld worden, waarbij in hot oog client to 
worden gehouden, dat, sedert do Bataklanden geheel 
onder ons be- stuur staan, hetzij direct, als in Tapanoeli, 
hetzij indirect als op Sumatra's Oostkust, aan velerlei de 
Bataks kenmerkende byzonderheden, zooals oorlog- 
voering, slavemij, menschenroof, kannibalisme en 
andero wreede praktijken een eind is gekomen.Ter- loops 
zij opgemerkt, dat men bij do beoordeeling van het pcil 
van beschaving, waarop de Bataks v66r on- ze 
bestuursbomoeiing reeds stonden, tc veel nadruk heeft 
gelogd op het voorkomen hier en daar van 
antliropophagio. Dezo moet uit hun animistische 
opvattingen en voor een deel ook uit hun eigenaar- dig 
rechtugevoel worden verklaard. Dat kannibalisme van 
ouds voorkwam, blijkt uit onderschcidene oudo bcrichtcn 
van Arabische on andere reizigers. Dat hot zich in enkelo 
afgolcgen strekon heeft staan- de gehouden tot nog in do 
eerste jaren van de 20ste oeuw is ook bowozon. Maar 
evenzeer is gebleken, dat do gcvallcn toch botrokkelijk 
zeldzaam waren. En van althaiis e6n dor groote stammen, 
do Karo-Bataks, weet mon met zokorheid, dat reeds in 
hot begin dor 19o eouw (lit gebruik daar onbekend was. 
Voor hun beschaving hebben de Bataks veel tc dan- ken 
aan de Hindoe's. Het is niot onmogelijk dat er vroeger 
rechtstrcekschc aanraking met dozen heeft plaats gohad, 
doch zecr stcllig hebben zij den. invloed ondorgaan van 
Hindoo-Javaanscho koloiiiston. 

Zonder in al te kloino bijzonderheden af to dalen, 
volgo hier een overzicht van het voornaainste, dat op do 
lecfwijze, do zeden en gowoonten, de inrichting dor 
maatschappij onz. botrekking heoft. 

Do Bataks wouon bijna overal in vaste dorpon (hoeta, 
Tob., koota, Kar.) Allecn in do landstreken. van 
SimGloongoenkomt hot nog vrijvccl voor, dat de 
moiischcn den meesten tijd in. hun tuinen on velden in 
vrij armzaligo, tijdelijko woningon huizen. Do dorpen 
waren vroeger, vooral in. Toba, vorsterkt met zware, 
aarden wallon, bcplant met een ondoordring- baro haag 
van bamboo. Door een nauwe poort in den wal had men 
toogang tot het dorp. Nog zijn in 
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Tobft de meestc dorpen (die over het geheel zeer klein 
zijn) door een vierkantcn, met bamboe beplan- ten, wal 
omgeven. In de Karostreken, waar de dor- pen* over het 
geheel veel grootcr zijn, liggen deze veelal in grootere 
of kleinere bosehjes. Gewoonlijk zijn ze niet door een 
versterking omgeven. De toe- gangen echter zijn. vaak 
holle, door het vee xiitgetre- den, wegen die 
gemakkelijk versterkt konden wor- den. In Toba liggen 
de huizen mcestal in twee rijen, die een langwerpig 
vierkant plein (alaman) inslui- ten; in het Karoland is de 
dorpsaanleg zeer onregel- matig. Behalve woonhuizen 
treft men in elk dorp steeds tai van kleinere gebouwtjes 
aan (sopo, sapo, keben, mandah), die voor het bewaren 
van rijst die- nen en gewoonlijk ook gelcgenheid bieden 
voor het bijeenkoinen van jongelieden. In liet Karoland 
heet zoo,n vergaderplaats meer speciaul djamboer, in 
het Zuidelijk Batakland sopo na godang. Al de gebou- 
wen staan op palen 3 tot 6 voet boven den grond. 

De woonhuizen zijn zeer verschillend. Die van 
hoofden en welgestelden zijn gewoonlijk van hout, en 
met idjoek of met houten plankjes (boetar) ge- dekt. De 
constructie vooral van het dak is vrij inge- wikkeld en 
verraadt een niet gering te achten tech- nische 
vaardigheid. De naar buiten uitwijkende wanden, het 
hooge, zadelvormig ingebogen dak met zijn spitse, soms 
met buffelhorens versierde uitein- den maken een zeer 
bijzonderen, niet onaangena- men indruk. 

De ruimte binnenshuis is niet door wanden in ver- 
trekken afgedeeld, hoewel het gewoonlijk door ver- 
Bcheidene gezinnen bewoond wordt. flatten, die men 's 
nachts neerlaat, vormen een vrij onvoldoende af- 
scheiding. In een groot huis zijn allicht 4 tot 6 open 
stookplaatsen. De rook moet maar door het dak een 
uitweg vinden. Eigenlijke vensters zijn er niet- slechts 
kleine openslaande deurtjes en een iets groo: tere deur 
(bij de Karosche huizen aan de， voor- on aan de 
achterzijde), waardoor men binnenkomt. De Bataksche 
huizen zijn dan ook zeer donker, en allcs is zwart 
berookt. Uitwendig vcrtooncn de huizen van radja's en 
aanzienlijken dikwijls niet onverdien- stelijk snijwerk. 
Ook worden. de zware zijplanken vaak met figuren in 
zwart, rood en wit beschilderd. 

In Toba vindt men nog vry veel heel armelijke huizen 
met leemen wanden, ja zelfs met wanden en een 
dakbedekking van bosjes bijeengebonden rijst- stroo. In 
enkele Karosche dorpen vindt men huisjes, die bijzonder 
fraai en elegant gebouwd zijn；  hierin worden de 
schedels en andere deelcn van het ge- beente van 
voorouders bewaard. Dezc ,,knekelhuis- jes" heeten 
geriten. 

In de kleeding doet zich lioe langer hoe meer 
vreemde, zoowel Westersche a Is Maleische invloed, 
gevoelen; vooral geldt dit de kleeding der mannen. 
Vrouwen bewaren veel meer de oude nationale dracht. 
Toch gaap in het Karo- en in het Tobaland ook vele 
mannen nog gekleed op zijn Bataksch ；  hetzij in 
eigengemaakte weefsels, hetzij in Europee- sche wit-
katoenen stof, die de vrouwen met indigo verven. 
Hoofdbestanddeel van de kleeding is het lange om de 
lendenen geslagen en tot op de voeten afhangende kleed 
(abit, gondjd). In het Karoland dragen zoowel de 
mannen als de vrouwen in den regel een hoofddoek reap, 
boelang en toedoeng ge- heeten; in. Toba loopen de 
vrouwen veelal met liet bloote hoofd. Verschillende 
baadjes komen hoe langer hoc meer in zwang. Toch 
worden ze nog niet al- gemeen gedragen. Ter bedekking 
van het bovenlijf volstaat men nog dikwijls met een 
eenvoudigen om- slagdoek. In de haardracht, vooral bij 
de mannen, 

heerscht de grootste verscheidenheid. De Karosche vrouwen 
dragen het haar in een scheiding en steken het voorts op in een 
knot op het achterhoofd; in Toba dragen de vrouwen het haar in 
een soort van knoop boven het eene oor, wat veelal een indruk 
maakt van slordigheid. Kenmerkend voor de Karosche vrouwen 
en meisjes zijn de zware liervormigo zilveren oorversiersels 
(padoeng), waarvan de rechter met de spiraalvormige krullen 
naar achteren, de linker met die krullen naar voren en eenigszins 
naar beneden hangt. Het gewicht van deze zware dracht wordt 
hoofdzakelijk door den hoofddoek, die er tus- schen gcklemd is, 
gedragen. 

Onder de sieraden moeten nog genoemd worden vingemngen, 
arm- en polsbanden, oorhangers, hals- kettingen, snoeren om het 
kapsel enz. De kleeder- dracht in Angkola en Mandailing nadert 
meer die der Padangsche Bovenlanden en andere Maleische stre- 
ken. Voor verdere bijzonderheden wordt naar den Batakspiegel 
verwczen. 

Zeer algemecn is nog in de noordelijke en centrale sti'eken 
van de Bataklanden het afbeitelen en afvij- len der tanden en liet 
inwrijven dicr gemutilcerde tanden met badja, een zwarte, 
roetachtige zelfstan- digheid. Ook het inleggen en versieren dier 
tanden met goud en stukjes parelmoer komt nog veelvuldig voor. 

De middelen van bestaan zijn talrijker dan men bij een in vele 
opzichten nog primitief volk als de Bataks zou verwachten. 
Onder al die bestaans- middelen bekleedt echter den verreweg de 
voor- naamste plaats: de landbouw. Met weinig uitzonde- ringen 
is iedere Batak landbouwer, ook al oefent hij daamevens een 
ander bedrijf uit (smid, timmerman enz.). De landbouw is in de 
eerste plaats rijstcultuur. In slechts zeer enkele streken, waar 
weinig water voorkomt, is de ,,zoete aardappeF' (gadong, ga- 
doeng) hoofdvoedsel van de bcvolking. Intusschcn were! in de 
laatste jaren, oj)initialief van liet Ba- tak-Instituut de 
aardappeltecJt tot ccn volkscul- j tuur op de Karo-hoogviaktc. Zie 
het art. JJEJiAS- £ TAG I. De rijst woidt oj)tweccdei wijze 
vci'bouwd: . 
op droge veldcn, en op bewaterde akkers. Waar f daartoe maar 
eenigszins de gclcgcnlieid is, bcvlot-it • / de Batak zijn 
rijstvelden. Zoo vindt men sawahs in de waterrijke dalen der 
Toba- en Karohoogvlakten, in de valleion van Silindoeng, 
Sipirok, Pahac, Angkola, Mandailing en. Pakantan cn rondom 
den zuid- oostelijken boezem van het Tobameer. AIH twecde 
gewas wordt veel mais verbouwd ； dit vooral in Padang 
Lawas. In Sipirok, Pakantan on laatstdijk ook in Toba is de 
koffiecultuur van bctcckcnis. Andere culluurplanten als indigo, 
tabak, suikerriet . enz. worden slechts voor eigen behocftxj 
verbouwd. 

Een twecde bclangrijk middel van bestaan is do veeteelt. Doze 
nee in t na een tijdpcrk van achteruit- gang (vei'oorzaakt door de 
verwocstcndeepizodtictin) th&ns wcer in beteekenis toe. 
Ecroenid zijn de Batak- schc paarden, vooral van de 
Karohoogvlakte. Veel paarden vindt men voorts op Samosir en 
op de Toba- hoogvlakte. Buffels en andere rundcren zijn op de 
hoogvlakten ook vrij talrijk, maar het vccland bij uitneinendheid 
is Padang Lawas. De varkensfokke- rij was in de door heidenen 
en Christenen bewoonde streken tot voor kort zeer algemecn en 
een rijkc bro? van inkomsten. Thans wordt zij door het op- treden 
der varkenspest met den ondergang bedreigd. 

Jacht en vischvangst beteekenen weinig. Het ver- zamelen van 
boschproducten, in den laatsten tijd ook het aanplanten van 
rubber- en benzoe-boomen 尹  voor sommige strekeii 
(Pakpaklanden, Boven- E > ' d Id < / W" Yf 33 0，E 以， 
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Baroes enz.) van vrij veel belang. Kamfcr, waardoor de 
strcken boven Baroes vroeger beroemd waren, wordt 
thans weinig meet verzameld. A Is anderc bronncn van 
inkomstcn noemen wij nog smcden, timmeren, het 
maken van aardewerk, het woven ； in die streken, waar 
de invlocdvan Europcesche cultuur zich doet gevoelcn 
(Karohoogvlakte, Simeloengoen, Angkola), wordt vccl 
vcrdiend met transport (huur- karretjes, pedati's) en met 
kleinhandel. Het op vrij hoog pcil staand ondcrwijs is 
oorzaak dat veel Bataks vooral uit het Zuiden en uit Toba 
in en buiten hun land een middel van bestaan zoeken als 
schrij vers, onderwijzers, inlandschc artsen, bij de 
opiumregie, bij het politic- en rechtswezen enz. enz., en 
ook als handelaars en houders van winkels te Medan en 
op vele andere plaatsen en ondernemingen ter Oost- kust 
van Sumatra. 

De handel bepaalt zich nog in hoofdzaak tot bin- 
nenlandschen handel op de markten (onan, tiga, pakan), 
die gewoonlijk om de week op vaste plaatsen gehouden 
worden. Deels is het nog ruilhandel, maar deze neemt af, 
waar de behoefte aan geld in de laat- ste tijden veel 
grooter is geworden. Het feit, dat thans overal ondcr ons 
bestuur rust en veiligheid heerschen, heeft den 
binnenlandschen handel zeer bevorderd. Men bezoekt nu 
wcl markten op een paar dagreizen afstands gelcgen. De 
verbetering dcr ver- keerswegen heeft hiertoe ook veel 
bijgedragcn, ter- wijl de belemmering van het 6oM；
7&on/7-ste]sel (het recht om vrecmdclingen den 
doortocht door zijn landstreek, tenzij tegen betaling, te 
verbieden) niet meer bestaat. 

Het gehcelc Bataksche volk bestaat uit een groot 
aantal gencalogischc ccnheden, aangeduid door het 
woord marga of merga, waaronder zoowel grootere 
ccnhcdcn, zoogenaamde “stammcn'' als klcincre, 
“gcslachtcn," ,,faniilie8‘‘ verstaan worden. De va- 
derlijke afstamming geeft in dezen den doorslag. Toch is 
aan het thans strong doorgevoerde zoogc- naanide 
patriarchale stclscl vermoedclijk cen ma- triarchale in 
rich ting der Bataksche inaatschappij voorafgegaan. In 
elke streek der Bataklandcn zal men ondcr de vole daar 
wonende marga's er 66ne kunnen aanwijzcn, die ccn 
merkbaar ovcrwicht he»：ft o)) ch： andere, in zooverre 
dat alleen leden van die. marga het mrljaschap kunnen 
bckleedcn, on ook in ccrsle inatantic het 
bcschikkingsrecht hobben over den grond van hun 
gebied. Naast dezc marga, die men de “rcgccrcndc" zou 
kunnen nocmon, konit d：m ecu anderc voor, die ook ccn 
cigenaardigc plaats inneemt, in dit opzicht, dut uit haar 
vcclal de vrou- wen voor de mannen der regeerende 
marga worden gekozen, of ook, omgekeerd, dat vrouwen 
der regeerende in argil bij voorkeur met mannen uit die 
bcpaalde andero marga huwen. Voor die marga's heeft 
men de nanien boroe on bajo-bajo. 

In zako do inrichting van het inlandsch bestuur is er 
cenig verschil tusschcn Tapanocli en de Ba- tnksche 
strcken dcr OoHtkiist. Wei is het in wezen hetzelfde, 
inaar Lerwijl Tupanoeli slechts Gouverne- mentsbestuur 
kent, is ter Oostkust van Sumatra het zelfbestuur dcr 
landschappen gehandhaafd. Duar overigens in beide 
gebieden de bcvolking ge- latcn is in het genot haver 
eigen rcchtspraak (uitge- zonderd het Zuidelijk 
Batakland, waar hetSunuitra- regleinent van kracht is), 
en de besturende hoof- den to vens rechtei'H zijn, is de 
positio dcr hoofden in beide gowesten vrijwel dezelfde. 
Alleen zijn in Tapanoeli de Gouvcrnements - invloed cn 
- be- moeiing grooter. De dorpshoofden heeten over het 
al- gemeen radja, doch men heeft nog verschillendo 

andere namen (soehoet, pengoeloe, sibajak). In de Karolanden zijn sedert 
de annexatie de zoogenaam- dc radja perempat (oorspronkelijk blijkbaar 
ge- machtigdcn van Atjeh) met de hoogste macht be- kleed, elk in zijn 
landschap. Daardoor is de beteeke- nis van het hoofdschap van het cerate-
hoofd eener oeroeng (dorpsbond) gedaald. In Toba heeft men dorpen 
samengevoegd tot een soort district (hoendoe- ；■『 / * 
lan) met een radja ihoetan aan het hoofd. In het • - <-
#*• 
Zuidelijk deel dcr Bataklanden bestaan soortgelijke. ,八) 
districten onder den naam koeria ; vcclal beantwoor- den dezo ,,koeri&‘‘ 
aan vroegere dorpsbonden als de 
Karosche oeroengs; hier echter. tahi of djandjian > 
gehectcn. ' <•' > - ' > '■ - 

Evenals in het Karo land radja perempat voorko- V-W •〃占； 
komen, treft men ook in Toba, en Silindoeng radja z ( , y.匕.、 
na opal aan. Ook hun waardigheid wordt wel met' : <..、 Atjehschen 
invloed in verband gebracht； een andere 7 匕 7： 
voorstelling is, dat zij “stadhouders" zijn van den '； vermaarden 
Batakschen ,,priestervorst" Si Singa ； Mangaradja. De laatste 
(lOe)drager vandezentitelis - 
17 Juni 1907 gesneuveld in een treffen met een expe-
 ；
，-• 
ditic onder kapitcin Christ off el. De figuur van Singa Alangaradja heeft 
nog altijd veel raadselachtigs en onverklaarbaars. Zijn gezag was feitelijk 
van gecste- lijken aard. Als “wercldlijk" vorst rcikte zijn macht niet voider 
dan die van elken andcren radja, was nl. 
beperkt tot zijn eigen gebied, i. c. Bakkara. Door- gaans heeft Singa 
Mangaradja zich vijandig be- toond tegenover onze regeering en de 
zending. Hij heeft menigmaal onrust verwekt en daardoor aan- leiding 
gegeven tot strafexpedities. In de laatste ja- ren zwierf hij rond in de 
ontoegankelijke streken der Pakpaklanden, tot hij eindelijk, zooals 
vormeld, sneu- velde. Zijn nakomelingen zijn te Taroetoeng gedeti- neerd 
geworden, daar in aanraking gebracht met de zending, en als gevolg 
daarvan in 1912 alien gedoopt. 

Oorlogen waron vroeger aan de orde van den dag. 
Gewoonlijk waren grenskwesties en geschillen over vrouwen (hata tano, 
hata boroe) de aanleidende oor- zaken. Ecn oorlog werd als godsgcricht 
beschouwd. 

Een cigenaardigc vorm van eigenrichting (vooral onder de Karo's) was 
de zoogenaamde moesoeh berngi. Icmand, die zich verongelijkt achtte cn 
geen rccht vond, vorklaarde zich tot vijand van het alge- incen, door hot 
ophangen van ecn dreigbrief (poelas) met zinncbeckligc teekenen van 
doodslag, brand- stichting enz. En hij liet hetniet bij die bedreigingen! 
Mcerinalen had zijn optreden het gevolg, dat hem recht gedaan werd. 

Slavcniij was vroeger in de Bataklandeu bijna overal bekend. In 187G 
werd ze in het Zuidelijk Ba- takland ufgeschnft. Elders ging de afschaffing 
gelei- dclijk. Thans komt ze nergens meer voor. Het langst bleef ze bestaan 
op Samosir (tot 1914). Naast slaver- nij kwam overal het pandelingschap 
voor, dat in Padang Lawas 0. a. dikwjjls in slavernij overging, doordat de 
schukl niet binnen ecn bepaalden tijd werd afbetaaid. Ook het 
pandelingschap behoort thans tot het vcrledcn. 

Rechten op grond en water. Deze zijn in wezenf overal dezelfdo in de 
Bataklanden, al komen tai van ' locale afwij kingen voor, die soms verband 
houden met het meer of minder stevig gevestigd zijn van de macht dor 
hoofden. Zoo treedt in de ecno streek (Toba bijv.) vooral de marga op als 
cigonaar van den grond, die dan do golat van de marga heet; elders is het 
de dorpsbond (oeroeng enz.) of ook het dorp (bei- dc dan 
vertegenwoordigd in hun hoofden) die men in zekeren zin als eigenaar kan 
beschouwen. Feitelyk is het een soort van beschikkingsrecht, dat van aard 
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verandert naar gclang er sprake is van wocsten 
grond, van ontginningen, van bevloeidc velden. Het 
bestek laat niet toe hier uitvooriger te zijn, terwijl een 
beknopte samenvatting licht tot onduidelijkheid, 
eventueel onjuistheid zou leiden. Men zie hierover 
vooral dus den Batakspiegel. 

Omtrent huwelijk, familie- en erfrecht gelden do 
volgende algemeene regelen, ook weer met verschei- 
denheid in de toepassing: Het huwelyk in de marga, 
soms op te vatten als groot ,,stamgeheel", soms als 
“geslacht" is verboden en geslachtelijke omgang tus- 
schen man en vrouw van een marga geldt als bloed- 
schande, waarop een zware straf stoat. Algemeene 
rampen als grootc droogte e. d. werden gemeenlijk 
als straf der goden voor zulk een euveldaad be- 
schouwd. 

Het Bataksche huwelijk is een koophuwelijk. Ook 
waar nevenvormcn voorkomen (schaking bijv.) 
streeft men er toch naar de verbintenis naar Batak- 
sche opvattingen eerst recht wettig te maken door 
ten slotte te komen tot de betaling van een zeker 
bedrag, dat als koopsom voor de vrouw wordt be- 
schouwd. Deze koopsom heeft verschillende bena- 
mingen (boli, djoedjoer, toehor, peroendjoek), die 
meestal echter in haar beteekenis samenhangen met 
het begrip ,,koop". Door dien koop wordt de vrouw 
eigendom van den man, en in zekeren zin ook van 
den stam, waartoe haar man. behoort, zoodat ze bij 
den dood van haar echtgenoot niet vrij is te her- 
trouwen met wien ze wil. Gewoonlyk vervalt ze aan 
een broeder of een neef, en zoo de rechthebbende 
geen lust heeft haar te huwen, blijft toch op hem de 
on derhoudsplicht rusten. De verloving, die in ver- 
schillende vormen voorkomt, heeft in zekeren zin 
ook reeds de kracht van een huwelijk, in zooverre nL, 
dat ze niet willekeurig verbroken kan worden dan 
met geldelijke schade voor de party, die aan de ver- 
breking schuld heeft. 

De oude adat kende, naar het schijnt, geen echt- 
scheiding; in geen geval kon de vrouw die eischen, 
en nog vindt men die laatste opvatting in veel stre- 
ken. Mettertijd heeft zich echter de ad&t op dat punt 
gewijzigd, en met name in de streken waar het Chris- 
tendom veel aanhangers telt zijn. de opvattingen. en 
rechtsregelen in deze materie sterk veranderd. 

Op het punt van erfrecht spreekt in 6en opzicht de 
adat zeer duidelijk: vrouwen en meisjes, zelve „be- 
zittingen" zijnde, kunnen niet erven. Toch is de 
praktijk vaak milder dan de theorie. Een zeer cigen- 
aardige trek van het Bataksche erfrecht, inzonder- 
heid waar het titels en waardigheden betreft, is, dat 
na den oudste zoon enz. de jongstc de meestc aan- 
spraken heeft. 

Omtrent de inheemsche of adatrechtsspraak 
mogen de volgende korte mededeelingen volstaan: 
Het inheemsche recht kent feitelijk geen onder- 
scheid tusschen civiele en strafzaken. Elke zaak is 
ten slotte terug te brengen tot een schuldvordering 
(ido). Bewijsmiddelen zijn vooral door tanda (tee- 
kenen) gestxjunde getuigenissen. Bij onvoldoende aan- 
wijzmgen of twijfel wordt een zuiveringseed opge- 
legd. Vroeger nam men ook wel zijn toevlucht tot 
godsoordeelen. De rechtszittingen worden in het 
openbaar gehouden. Partijen worden steeds tijdig 
gewaarschuwd waar en wanneer de zitting zal 
plaats hebben. Onbeduidende geschillcn worden 
wel door een alleensprekenden rechtcr uitgemaakt. 
Overigens heeft men dorpsgerechten en een soort van 
„districts*^gcrechten, in het Karoland nog een cen- 
traal rechtscollego omvattende al de landschappen 
en in de Doesoen de zoogenaamde groote kerapaten. 

De godsdienst der Bataks was van ouds een hei- 
dendom, dat men tegenwoordig veelal aanduidt met den 
naam animisme, hoewel dit woord slechts een deel der 
verschijnselen op godsdienstig gebied om- vat. Daarnaast 
en er mee verbonden staat nog een complex van 
opvattingen, die men spiritisme kan noemen, terwijl in de 
derde plaats ook een vereering van ,,godheden" in den 
meest gebruikelijken zin van het woord voorkomt. Voor 
wie uitvoerig kennis wil nemen van den “godsdienst" der 
heidensche Bataks worde verwezen naar het werk„ die 
Religion der Ba- tak" door Joh. Wameck. Slechts het 
allervoomaam- ste vinde hier een plaats. Goden in den 
eigenlijken zin van het woord zijn voornamelijk een 
drietal. De algemeene naam is Ddbata (Tob.) of Dibata 
(Kar.). Dit drietal goden wordt wel aangeduid met de na- 
men: bovengod, middengod en benedengod. Ook hoort 
men er voor de namcn Batara Goeroe, Sori- pada en 
Mangalaboelan. Ofschoon het gronddenk- beeld van 
deze godentrits waarschynlijk Bataksch is, wijzen toch de 
namen onmiskenbaar op Hindoe- schen invloed (de 
laatste naam is nog nooit vol- doende verklaard). Batara 
Goeroe wordt thans wel als de voornaamstxj beschouwd, 
maar er is blijk- baar een iijd geweest, dat de vereering 
van een op- persten god, onder den naam van Ompoe 
Moela Djadi na Bolon, een grootere plaats innam. Bij het 
gewone volk is de kennis van de eigenlijke mytho- logie 
gering; van vereering dicr goden is weinig of geen 
sprake. Voor zoover er nog iets is, dat op 
godenaanbidding gelijkt, zijn dit goden, die als 
voorouders van aanzienlijke geslachten kunnen worden 
aangemerkt. Zoo heeft menige heidensche streek in Toba 
c. a. nog een of meer sombaon, letterlijk: „wat vereerd 
moet worden", en denkt men zich deze te wonen in bijv. 
een grooten boom, een grillig gevormde rots enz. Bij de 
Karo's speclt de vereering van Si Dajang, vooral als godin 
of beschermster van de rijst nog een vrij groote rol. Deze 
Si Dajang is te vergelijken bij de figuur van Dewi Qri op 
Java. Men vereert voorts nog vcrschillcndc goden of gees 
ten van lageren rang: huisgoden (debata idoep), 
aardgeesten (boraspati ni tano), watergees ten (bo roe 
saniang naga) e. d. Overigens groepeeren zich de 
godsdicnstige voorstellingcn on handelingcn hoofd- 
zakelijk om tweo bogrippen tondi {tendi) cn 66/oe, die 
men zou kunnen vcrtalen door zicl (levensbe- ginsel) en 
geest (echim, ziel van een overledene), terwijl ook nog 
enkele hanloe (natuurgeesten) af ,en toe een rol spelen. 
V Overigens moet worden opgemerkt, dat het Ba- 
takschc heidendom van allc kanten aan het afbrok- kelen 
is door den zich gestarljg uitbreidenden invloed van 
regeering, zending en Islam, en daarom weldra tot het 
verleden zal behooren. Het zuidelijk deel der 
Bataklanden is reeds bijna uitsluitend Mohainnic- 
daansch, het centrale deel overwegend christelijk; 
Samosir, de Dairilanden, de Simcloengoenschc streken 
en het Karoland zijn nog bijna geheel heidensch, maar de 
zending (Zie ZEND 1 NG) is ook hier reeds met vrucht 
werkzaam. Toch zullen, ook bij aanneming van 
Christendom of van Islam, nog lang onderschei- d(吁 e, 
van oorsprong heidensche gebruiken in stand blijven bij 
verschillende gebourtenissen in het dage- lijksch leven 
(huisbouw, rijstbouw, enz.) en bij be- langrijkc 
voorvallen in ,s menschen bestaan (gC- boorte, huwelijk 
enz. enz.). Wij willen daarvan zeer beknopt het 
voornaamste mededeelen. Bij de ont- ginning van 
maagdelijk terrein wordt gewoonlijk eerst een klein 
gedcelte in gereedheid gebracht. Dan brengt men eenige 
aarde vandaar mee naar huis en 
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legt deze onder zijn hoofdkussen. Van don droom, dien 
men dien nacht heeft, zal het gocddcols afhan- gen of 
men zal doorgaan met de ontginning. Ook op het geluid 
van dieren wordt gelet. Speciaal het geluid van de bruine 
hagedis is oniineus. Bij langdurigo droogte wordt, door 
symbolische en sympathctischo middelen, de regen 
geroepen en bij aanhoudende, het branden 
bemocilijkcnde regens, door soortge- 町 ke middelen om 
droogte gevraagd. Zcer algc- ineen is bij den rijstbouw 
het offeren aan do rijst tegen den tijd dat ze vrucht zet, 
het bijzon- der zorg dragen voor een midden in het rijst- 
vold aangelegde kleine aanplanting van ondcrschei- dene 
gewassen, het met corbied behandelcn van wat bij vele 
Indonesische volken de “rjjstmoeder'' heet, gewoonlijk 
een bos jo aren, die eerst worden geplukt, v66r men met 
den eigenlijken oogst aanvangt. Ook bij het opschurcn 
der rijst hceft men verschillende dingen in acht to nemen. 
In sommige stroken van het Karoland en ook vrij 
algemeen in Toba hebben bij den oogst, hetzij jaarlijks, 
hetzij alleen maar af en toe in verband met andcre 
feestelijkheden, zin- ncbeeldige gevechten plaats 
(ertelboeh, martoelboe). Dikwijls gaan hiermede 
verbodsbepalingen omtrent het verrichten van sommige 
werkzaamheden gepaard enz. enz. 

Bij het bouwen van cen huis worden ook allorlei 
bijgeloovige praktijken in acht genomen: zoo bij het 
kappen van den eersten boom (die van een bepaald soort 
moet zijn), bij het aanbrengen van de zware houtdeclen 
der dakconstructie, bij de inwijding, bij het aanleggcn 
van het eerste vuur. Het is vrij zekcr, dat vroeger het 
bouwen van het huis van cen aan- zienlijke met 66n of 
meer menschenoffera gepaard ging. 

Gedurendo de zwangerschap wordt in veel op- zichtcn 
de vrouw ontzien, docli zelf heeft ze ook on- 
dcrbcheidene dingen n& to latcn, die op hot vcrloop der 
baring, volgens het volksgeloof van ongunstigen invlocd 
zouden zijn. Ook do aanstaande vadcr heeft bijzonderc 
verbodsbcpalingen in acht to nomen. De baring zolf 
tracht men ook door sympathctischo middelen tc 
bespoedigen, zoo door het opcncn van kisten en anderc 
gewoonlijk gesloten voorworpen. De corHtc dagen na de 
bcvalling ]igt de vrouw hetzij met den rug naar con zeer 
heet gestookt vuur (zoo o. a. bij Karo's en Toba's) hetzij 
op con soort bank boven cen stork rookend vuur (in Man- 
dailingc. a.). 

Vrij spoedig, hier na vicr, elders na acht dagen, wordt 
het pasgoboren kind naar het water gebrucht. Hicrbij 
worden allcrlci inaatrcgelen genomen om het tegen den 
invlocd van booze geesten tc bcschermcn. Gewoonlijk 
heeft daarna ook de naamgeving plaats, die ook weer aan 
allerlei rcgelcn is gebonden. Toch bly ven vecl kindcrcn 
soms jarcnlang “naamloos". In het Zuidelijk Batakland 
krijgen jongens en mois- jea ongcvcer bij het intreden der 
puberteit andcro namen, die ze tot hun huwelijk blijven 
dragen. Bij het huwelijk krijgt de inan de gorar 
inagodang (grooten naain) of (als hij van vorstelijken 
bloede is) cen gorar haradjoan (koniiiklijken naam), 
bijv. Soc- tan, Baginda, Mangaradja, Soripada e. d. 

A 1B byzondere plcchtighedcn gedurondo de jeugd 
mogen hior nog genoeind worden het voor de corsto maal 
knippon van het haar, het tandenvylen, do besnijdenis 
(deze, wat do jongens botreft, niet alleen in 
mohammedaansche, maar ook in velo nog heidon- sche 
streken). 

Bij de kennismaking van jongens en meisjes, bij 
verloving en huwelijk zijn de gebruiken zoo vele on 

velerlei, dat hiervoor naar den Batakspiegel moge 
worden vorwezen. ? < • • /, 

Een zeor bijzondere plaats nemen de gebruiken in 
verband staande met de lijkbezorging in. Dit moet 
verklaard worden uit de groote rol, die de vereering van 
(en in veel gevallen de vrees voor) de dooden in. het 
Batakscho volksgeloof speelt. Als boven reeds gezegd, 
bewegen de godsdicnstige handelingen der- heidensche 
Bataks zich hoofdzakelijk om twee din- gon: le. de zorg 
voor het wclvaron der tSndi (tondi) of den lovensgeest 
(waaruit zeer veel gebruiken als boven kortolijk 
aangeduid verklaarbaar zijn), 2e. de vereering der zielen 
van afgestorvenen (begoe). Die “vereering" uit zich ook 
vaak als “vrees" en die vrees openbaart zich dan in 
allerlei rouwgebruiken, die eigenlijk ten doel hebben de 
b^goe's het spoor bijster te doen worden, zoodat ze de 
levender), die ze benyden, niet meer kunnen belagen. De 
gewone wijze van lijkbezorging is begraving. Bij 
sommige Karostammen (de Simbiring) komt 
lijkverbranding voor. Vroeger was ook niet ongewoon 
het bewaren van het lijk in huis of onder het 
overhangende dak, in een hermetisch gesloten kist ； ook 
kwam het voor, dat lijken op een open stallage buiten in 
het veld werden goplaatst en zoo aan de ontbinding 
overge- geven. 

In het Zuidelijk Batakland hebben de begrafenis- 
gebruiken den invloed van den Islam ondergaan. Hier 
komt, bij de aanzienlijken, voor het in staatsie naar het 
graf brengen in een soort van lijkkoets (roto). Overigens 
gescliiedt bij de heidensche stam- men de begrafenis met 
weinig omhaal en decorum. Alles gaat gauw en haastig, 
naar onze begrippen oneerbiedig in zijn werk. Treffend 
evenwel zijn vaak de klaagzangen, vooral door de 
vrouwelijke familie- leden van den doode, half gezongen 
voorgedragen in een deels bloemrijke taal. In den nacht 
na de begra- fonis heeft gewoonlijk het oproepen van de 
b^goe van den overledenc door middel van een 
vrouwelijk medium, goeroe si baso plaats, die door de 
muziek van het Bataksch orkest, in een soort van 
geestver- voering geraakt. Af en toe heeft dit later nog 
eens plaats, totdat men gewoonlijk bij cen soort van doo- 
denfecst, waarbij bijv. de bcenderen worden opge- 
graven, met muziek geeerd en (althans gedeeltelijk) in 
een sclicdelhuisjc bijgezet, a. h. w. met den doode 
afrekent. 

Op Samosir komt voor het bewaren van doods- 
beendoren in grootc stcenen kisten, ook in een soort van 
union. In do christclijke streken van Toba vindt men in 
den laatsten tijd zeer veol gepleistcrde graven met 
opschrifton in min of meer Westerschen trant. Dat hier 
do begrafenisplechtigheid, onder de leiding der zending, 
ecn gehecl andcr karakter heeft gekre- gen spreekt wcl 
van zclf. Voor uitvocrigo mededee- lingcn zie men 
alweer den Batakspiegel. 

Als elk inlandsch volk heeft de Batak betrckkclijk vecl 
vrijen tijd, soms zelfs heelc perioden van weinig of ge'en 
arbeid, vcldarbeid althans. Dat hij dozen tijd tracht op te 
vullen o. a. ook met allerlei ontspannin- gen en vermaken 
is duidelijk. Hot aantal daarvan is dan ook niot goring. 
Kindci-spellctjes zyn cr in me- nigto, zooals ona 
krijgertje, verstopportjo enz. Men kont daarbij ook hot 
gebruik van aftelrympjes. Dan hceft men allcrlci 
behendigheidsspclen, die ook aan onzo kindox'spelon als 
tollen, knikkeren, bikkelen enz. enz. doen denken. 
Andere spelen als het loe- boek-spcl, het s&Gr, het 
schaken enz. enz. eischen nadenken on berckening on het 
plcit voor den aanlcg der Bataks, dat zij het in deze soort 
spelen betrekke- 

ver gebracht hebben. Sommige tydpassceringen 
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taksch, in denzelfden zin als men dit kan doon 
bijv. het Atjehsch, het Javaansch of zelfs het Ma-形 
leisch： Een algemeene Bataksche taal, zij hot met J") z 
kleine plaatselijke verschillen, bestaat niet in dien ' 4■ 
zin, wel editor in de beteekenis van een talen-, 
wil men, dialcctengroep; deze dialecten vertoonen 广 
bij wetenschappelijke beschouwing zeer groote ver-『5 !, 
wantschap, maar in woordenschat, klankstelsel en ：z' 
—hoewel minder — in grammaticaal opzicht is er”： ' ■' 
zooveel verschil, dat men duidelijk een 5-tai dialec- I « 1 

ten kan onderscheiden, n.l. 1°. het Karoosch, 2°. het /’ 一 厂- J 
Pakpaksch (of Dairisch) 3°. het Simeloengoensch" '. 
(Timoersch), 4°. het Tobaasch en 5°. het Angko- 
laasch-Mandailingsch. Dat ook in elk dier 5 dialec- 

zjjn aan bep&alde seizoenen gebondcn： --------- 、 
len op fluitjes van rijststroo, het aanbrengen van 
molentjes van bamboe in de boomen, het laten zwe- ven 
van muziekmakende vliegers e. d. 

Van ouds was de Batak een liefhcbber van kans- 
spelen als dobbelen in allerlei vormen, hanengevech- ten 
met daaraan verbonden weddenschappcn enz. 
Meermalen bracht deze hartstocht de mcnschen in het 
ongeluk, zclfs tot pandclingschap en slavemij, of 
verleidde hen tot diefstal. 

Zeer geliefd zijn nog altijd een soort van den geest 
®cherpende en siagvaardig inakende „literaire^, 
wedstrijden als het opgeven van raadsels, het elkaar 
•beantwoorden met pantoens c. d. Mede hieraan heb- 
ben de Bataks to dankcn. dat zy hun taal zoo goed 

i^zoo hct'spc/- BAT A Asciif ^len： kan^niet spreke 

hantcercn, over het geheel goede sprekera, ja schran- 
dere advocaten zijn. Hieruit is ook ten deele te ver- 
klaren hun behagen scheppen in rechtsgedingen. Zij 
houden van gelcgenheden, waar ze hun gevatheid, hun 
slimheid, hun redeneerkunst kunnen toonen. Onder hen 
zijn zeer veel goede vertellers. Het doen van verhalen 
zoowel als het luisteren er naar kan men ten deele ook 
onder de vermaken rekenen. Zij hebben een rijken schat 
van verhalen, die verreweg voor 't grootste deel 
mondcling worden ovcrgele- verd. Geschreven 
literatuur is er zeer weinig, al- thans wat verhalen 
aangaat. Hun boeken (poestaha, poestaka) bevatten 
slechts bij uitzondering verhalen, en dan zijn het zulke 
die bij het verrichten van zoogenaamde godsdieiistige 
handelingen cen rol spe- Icn. Het overgroote deel der 
poestaha's handelt over wichelarij, astrologie, 
bezweringen enz. enz. kortom over een soort van 
,,wctenschap'', die blijkens de vele uit het Sanskrit 
ontleende benamiiigen. en termen, van Hindoeschen. 
oorsprong is. Deze we- tenschap is slechts het eigendom 
van zeer eiikelen, die goeroe of (in Toba) ook wel datoe 
hecten. Deze boeken zijn in letterteekens geschreven, 
welke blijk- baar evenals het Javaansche schrift, uit een 
Indisch schrift zijn ontstaan. 

Een bijzondere plaats onder de vermaken nemcn 
muziek, zang en dans in. Slechts zeer gededtelijk kan 
men deze onder vermaken rangschikken. Ge- woonlijk 
hebben alle drie een godsdienstige beteekenis, althans de 
muziek van het Bataksch orkest (bestaande uit een 
klarinet cn vcrschillende soorten van metalen bekkens of 
goengs en trommen) en de daarbij uitgevoerde dansen. 
Als tijdpassecring zon- der meer zijn te beschouwen het 
spelen op verschil- lende soorten van bamboefluitjes, 
mondharpjes e.d., het zingen of neurien van 
minneklachten, en som- mige dansen die als spel 
beoefend worden, en die door het publiek vaak met 
rythmiscli hand- geklap en het zingen van een soort 
refrein worden begeleid. 

Gelijk bo ven reeds werd opgemerkt, hebbenzending 
en onderwys zeer veeJ resultaat onder de Bataks ge- had. 
Over geheel Sumatra, en ook in andere deelen van Indie 
vindt men thans Bataks, die als onderwij- zer8, 
inlandsche artsen, opnemers, opzicners, schrij- vers enz. 
enz. een goeden naarn hebben. Enkelen hebben in 
Nederland hun opleiding geliad of zijn daar nog en 
toonen ook daar hun goeden aanleg. Voor de toekomst 
mag onder goede leiding van dit volk vecl worden 
verwacht. 

Voor de literatuur over de Bataks 
worde verwe- 
zen naar „Litteratuur-overzicht der Bataklanden", 
door M. Joustra (Leiden 1907) en naar den „Batak- 
spiegel" (uitgaven Batak«ch Iiistituut, no. 3 Leiden 

一 1910) en het le supplement (id. no. 9 Leiden 1913), 
K waar een vrij wel volledige opgaaf wordt gevonden. 
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ten nog verscheidenheid is aan te wijzen, is zeker, 
maar deze, hoewel soms nog vrij groot, wettigt toch 
niet een nog verder gaandeafzonderlijke spUtsing- 
De vijf bovengenoemde dialecten kunnen in ver- 
band met het klankstelsel en de spraakkunst onder 
twee hoofdgroepen worden samengevat, die men 
naar een der vertegenwoordigende dialecten resp. 
de Dairische en de Tobasche groep zou kunnen noe- 
men. De eerste groep omvat de dialecten 1 en 2, de 
tweede 4 en 5; het onder 3°. genoemde dialect, staat 
min of meer op de grens, vertoont wel het meest 
overeenkomst met hot Tobaasch en het Angko- 
laasch-Mandailingsch, maar heeft anderzijds eenige 
verwantschap met het Karoosch. 

Het voomaamste onderschcid tusschen de dialec- 
ten der Dairische en der Tobasche groep ligt op het 
gebied van liet klankstelsel. Bijv, de toonlooze e 
(e p6p6t) van het Karoosch en het Pakpaksch wordt 
in het Tobaasch enz. gewoonlijk vertegeiiwoordigd 
door o, soms door e. De Tobasche groep kent de toon- 
looze e niet. De k van de Dairische groep is in den 
regel in de Tobasche groep een h, die slechts in be- 
paalde gevallen als k wordt uitgesproken. En zoo 
zijn er nog meer regels omtrent klankverwissclin- 
gen, die vrij standvastig zijn. Alle dialecten to za,- 
men genoinen vertoonen groote verwantscliaj) met 
het Maleiscli. Ze zijn consonanlisch, d. i. de woorden 
kunnen op een consonant uitgaan. Als sluitlelter 
kan echter nooit een zachte medeklinker optreden. 

Het schrift, waarmedo de Bataksche dialecten ge- 
schreven werden v66r men ons Latijnsch schrift 
kende en leerde gebruiken, is niet van cigen vin- 
ding; het is blijkbaar een zeer vereenvoudigd Voor- 
indisch schrift, nog heel wat cenvoudiger dan bijv, 
het Javaansche schrift (dat van denzelfden oor- 
8])rong is), maar overigens op dezelfde beginselcn en 
regels berustend. 

In dit schrift zijn geschreven de zoogenaamde 
wichelbocken, die de bronnen zijn voor de kennis der 
datoe's of goeroe's (wichelaar.s, inedicij nmeesters, 
enz. enz.), Feitelijk is dit de eenige geschyevcn letter- 
kunde der Bataks. Van veel meer bclung voor do 
kennbi des volks is echter de ongaschraven letterkun- 
de, die bestaat uit in den mond des volks voortlo- 
vendc verhalen, raadsels, spreuken, versjes enz. 
In de wichelbocken toch komen vecl vreeinde woor- 
den voor, meerendeels van Voorindischen, decls ook 
van Arabischen oorsprong, woorden, die het volk 
niet verstaat, ja welker eigenhjkc beteekenis ook 
voor den goeroe meestal een verborgenheid is. In de 
mondeling overgebrachte verhalen leoft editor do 
echte volkstaal voort, niet onderscheiden van do 
gewone spreektaal, dan alleen in zoo ver re men in die 
verhalen enz. meestal meer “litcrair" spreekt, meer 
gekuischt zonder echter in stijfheid of deftighoid to 
vervallen. Meermalen maakt men in die verhalen 
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ook gebruik van bld'emi-ijko taal,</vergc'Iijkingen, 
omschryvingen, stereotype gezegden en uitdrukkin- 
gen, die " 
elechts bij uitzondering hoort. Zo zijn echter voor 
het volk volkomen verstaanbaar. Dit geldt niot van 
de geheime taal bijv. der kamferwinners. Deze ma- 
ken tijdens hun verblijf in de bosschen gebruik van 
tai van woorden, die voor den oningewijde niet ver- 
staanbaar zijn. Ook de door een ,,geest" bezielde 
sjamanen bezigen tai van woorden en uitdrukkin- 
gen (veelal omschrijvingen), die aanmerkelijk afwij- 

men in de gewone omgangstaal niet of 

ken van do woorden der omgangstaal. Voor verdero 
bij zonderheden zie de literatuur: 

Lileratuur. Dr.H.jN. v. d. Tuuk, Bat. woordenboek. 
—Dezelfde, Tobasche spraakkunst. — Dezelfde, Ba- 
taksch leesboek. — C. W. Pleyte, Bataksche vertel- 
lingen, — M. Joustra, Karo-Bataksch Woorden- 
boek. —Dezelfde, Karosche Vertellingen (Verh. Bat. 
Gen. LVI 1907). —Dezelfde: lets over Bataksche 
Litteratuur, Meded. Ned. Zend. Gen. Deln. 45 (1901), 
46 (1902), 47 (1903.  ...............................  
K. I. reeks VII dl. 11(1904) biz. 508. — J. H. Mcer- 
waldt, Tob. spraakkunst, _ Joh. Warneck: Studiiin 

—Karoscho taalstudien, Bijdr. 

uber die Ldteratur der Toba-Batak. Mitt, des Seminars 
fur Orient. Sprachen lie Afl. I (1899). —De- zelfde: 
Tobabatak.-Deutsches Worterbuch. — G. K. Niemann, 
Mededeelingen omtrent de letterkundc der Bataks, Bijdr. 
K. I. Rks III, Deel I, 1866, biz. 245. — Ch. A. van 
Ophuysen, Bataksche raadscls, j'ijd. Bat. Gen. XXVIII 
(1883)). — Dezelfde: Ba- talische spreekwoorden id. 
XXXIV (1891).—Dezelfde. De poezie en het Bat. 
volksleven Bijdr. K. I. rks V deel I (1886). — Dezelfde: 
Bataksche tek- sten (Mandailingsch). '' J. 

BATAM- of BATTAM-ARCHIPEL. Ondcr deze 

benaming verstaaX men een eilanden-groep, aldus 
genocmd naar het hoofdeiland Batam, en begrensd 
ten N. door straat Singapoer, ten O. door straat Ri- 
ouw, ten Z. door straat Dcmpo er het gcdeclte van 
atraat Doerian, dat loopt tusschon Doerei on den 
vaster) wal van Sumatra, en ten W. door straat 
Doerian. Hij bestaat uit tai van cilandjes, deels be- 
woond, deels onbewoond, die zich om grootere ci- 
landen scharen cn verschillende groepen vormcn 
naar de hoofdcilanden genocmd. Men onderscheidt 
dan: de Batani- Bolanggrocp; de R 6 in pan g - Galan g- 
grocj); de Tjembolgroep； deSocgie-Moro-grocp en de 
Salar-Docreigrocp. De oppcrvlakte van don archipcl 
word I o])1375 K.M2. geschat; daarvan komt op 
Batam ongeveer 470, Rem pang 190, Galang cn Soe- 
gie e]k 110, Bolan besar ruim 90, Tjeinbol met Tjit 
Lini ongev. 90en (Jalang baroc ongeveer 50 K.M2. De 
Batani-aichipcl vormde cone afzonderlijke bestuurs 
afdeoling, doch is in J90G voor do ecnc helft bij do 
afdeeling Karim on cn voor de and ere bij de afdeo- 
ling Tandjoeng Pinang gevoegd, (zie TANDJOENG- 
PINANG, KA BI MON en RIOUW EN ONDER- 
IIOORKJHEDEN). Voor do bevoiking zie TAN- 
DJOENG-PINANG (afdeeling), ORANG LAUT on 
ORANG BARAT. 

Literatuur. J. G. Schot Ind. Gids 1882, II, 25, 
16J, 470, (H7; 1883, I, 205, 462. 

BATAN ME. Zie MISO0L. 
BATANG. Oostelijkste afdeeling en regontschap 

van de residentie Pekalongan, met gelykiiamigo 
hoofdplaats. De oppcrvlakte bedraagt bijna 8600 
K.M2. hectaron. De afdeeling is verdccld in twee 
controle-afdeelingeif, n.l. Batang met do (listricten 
Batang en Bandar, en Soebah met, de districton 
Soebah en Bawang. De bevoiking wns in 1905 246000 
zielen sterk, waaronder J 30 Europeanen on 1850 
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 ___________________________________ G 于 
Cliincezen. In deze afdeeling ligt slechts een suiker- / / ~ fabriek (Kalimati), 
maar een groot aantal erfpacht^- ondememingen (zie de drie eerste 
districten).- 

BATANG District met gelijknamige hoofdplaats (-■ / 
了 

van de controlc-afdeeling, het regentschap en de af-，' 
1 

日， 

deeling Batang van de residentie Pekalongan. Het ) e. «• 户 
district hcoft eene oppcrvlakte van ruim 1500 K.Ma. - - % - 

- -- - ，'■  __  、.皿 A 
en heeft 5 onderdistricten met 111 desa's； in 190a * 
telde het 95000 bewoners, waaronder 60 Europeanen 
en 1625 Chineezen. Op erfpachtsgronden (ongeveer 丫'；一：--己心 
1800 bouw) groeien vooral padi, djagoeng, klappers, J c ' 
en katjang. 乃■.广 S $罗 

BATANG. Hoofdplaats van de gelijknamige af- 
dceling, tevens regentschaps- endistrictshoofdplaats 3g, 
ligt langs den grooten postweg op 8 K.M. oostwaarts / // Ou- -fez-, 
van do residentie-hoofdplaats Pekalongan, 
klein riviertje, de Kali Batang, dat aan de Z. grens " 
der rcsidentie op den Goenoeng Boetak ontspringt,^-- 
en omstreeks 4 K.M. beneden de plaats Batang in 

aan een 

zee valt. De grenzen der hoofdplaats zijn vastgesteld 
bij Bijbiad no 7056, terwijl zij op't einde van 1905 
16360 inwoners telde, t.w. 26 Europeanen, 1582 
Chincezen en 14752 Inlanders. 

Batang bchoort met Pekalongan, Kcdoengwoeni cnz. 
tot ccn dicht bevolkt gebied van inlandsche nijverheid, 
vooral batikkerij en katoendrukkerij. 

BATANG. Op Sumatra, voornl. in het middenge- 
deeltc.eene algemeenc benaming voor stroom, rivier, 
die, evenals het Mai. Kali en het Soend. Tji voor den 
eigenlijken of onderscheidingsnaam wordt geplaatst en 
in sommige gevallen door het spraakgebruik zoo- danig 
daarmede is vereenigd, dat die naam nooit zonder de 
voorvoeging Batang wordt gebruikt. Dit is vooral het 
geval, waar districtcn of landschappen hunnen naam aan 
dus benoemde rivieren ontleenen. 

Waar het spraakgebruik die samenvoeginggewettigd 
heeft, worden die woorden vermeld onder Batang: 
b.v. BATANG HARI. (Woorden, die slechts af en 
toe, maar niet als regel, in verbinding met Batang 
worden gebruikt, zoeke men op den onderscheidings- 
naam). 

BATANG ALAI. District der onderafdeeling Bara- 
bai afdeeling Oeloe Soengei, res. Z. en O. afd. v. Bor- 
neo, onder het bestuur van een kjai (districtshoofd) 
met standplaats Pantaihambawang, een belangrijke 
kampong aan hot knooppunt der wegen naar Ken-' 
dangan, Barabai en Ainoentai gelegen. Het district 
ornvat hot Z. W. gedeelte der ondei-afdeehng en is rijk 
aan rijstvcklen. De voornaainstc kampongs zijn: 
Pantaihainbawang, met'cen groote passer en Gouv's 
ini. school, Socngcirauga^, Bamban, Walangkoe en 
Taras. — De bovplking, uit Maleiers bestaande. be- 
oefent het hindbouw- of ^landelsbedryf. — Zij is 
welgestelcL Velon bezitten lichtc rijtuigjes en paai'- 
den. Hot'goederontransport [net grobaks is aauzien- 
lijk^zAan den veestapel worclt weinig zorg besteed. 
Urfgevoerd wordt voornamclyk rijst. 声 
'BATANG ASAI. Zic TGMB6SI. 

BATANG GADIS. Rivier, ontspringonde op deu 
berg Kalaboo op de grens van do Padangsche Bene- 
denlanden on Tapanoeli op Sumatra; zij ontstaat uit 
twee hoofdtakkcn,-dc Gad is en de Poengkoet (oven- 
cens op den Kalaboe ontspringenelo) die dicht boven 
Nopan samonvallen, cn loopt in n.w. lijke richting 
door do afd. Pad an g Sidimpoean van laatstgcnoemd 
gewost, vormt daarna over een aanzionlijko lengto 
do grons tusschon die aid. on de tot hetzelfde gewest 
bchoorondo afd. Natal on Batang Natal; buigt zich 
dan naar hot z.\v. om, en loopt in dio richting door de 
genoemde afd. tot zij oven benoorden 1° N.Br. in zco 
valt. In haar benedenloop is zij ongev. 100 M. breed 
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en voor grootere prauweu tot 24 K.M. landinwaarts 
bevaarbaar. Haar voomaamste zijrivier is do rivier van 
Angkola, dio op den Looboek Raja ontspringt, zich 
beneden Padang Sidimpoean met de Aek Koe- mel 
vereenigt, en vandaar in zuidelijke richting tot de 
vereeniging met de Gadis door een breed lengte- dal 
stroomt, dat het verlengde vormt van het dal der Gadis. 
Dicht bij de monding ontvangt de Gadis rechts de Aek 
Salai, die uit het N. komt, en links de Parlampoengan, die 
op den Si Dohar-Dohar ont- springt. 

BATANG HARAU. District der onderafd. Padang en 
Ommelanden (zie aid.) ； -6(> 

BATANG HARI. Zie SUMATRA (ri^ieren). 
BATANG HARIDISTRICTEN, onderafdeeling der 

afdeeling Tanah Datar, residentie Sumatra's W.- kust, 
bestaande uit de districten Batang Hari en Kota Besar, 
onder een civielen gezaghebber met standplaats (sedert 
1913) Soengei Dareh (Ind. Stb. 1913 nos. 321 en 569). 
V66rdien was de standplaats Kota Bahroe. 

I. Het district Batang Hari bestaat uit, wat men 
vroeger begreep onder de „onafhankeiyke Batang Hari 
districten" n.I. de landschappen Poelau Poen- djoeng 
Loeboek Boelan, Si Goentoer, Si Tioeng en Pa- dang La 
was. Zij behoorden tot de „Rantau di ba- roeh", van 
Minangkabau uitgegane „nederzettingen in de lagere 
streken”，gelegen langs de Batang Hari tusschen Batoe 
Bakawi, waar deze rivier de Padang- sche bovenlanden 
verlaat en Tandjoeng, aan de mon- ding der Batang Siat en 
diens linkerzijtak, de Batang Piroeko, op de grens met 
Djambi. Het bestuur was er ingericht a Is in de 
Minangkabausche landen; elke negri bestond uit 4 of meer 
kampongs, die elk hun eigen grond en hun eigen hoofden 
(panghoeloe's) hadden; het negri-bestuur were! gevormd 
door de gezamenlijke panghoeloe's, en aan het hoofd van 
een of meer negrien stond een „orang gedang" (voort- 
gesproten uit den panghoelocstand), wiens waardig- heid 
erfelijk was; deze ,,orang gedang" waren in den loop der 
tijden achtereenvolgens genoopt geworden het gezag te 
erkennen van de radja's, vertpgenwoor- digers van den 
Vorst van Pagarroejoeng. Nadat in 1845 enkele 
landschappen waren onderworpen, slo- ten de andere 
Radja's een verdrag om niemand uit de 
Gouvemementslanden toe te laten. Toen de „ Midden 
Sumatra-expeditie5* in 1877 deze streek wilde 
doortrekken, werd dit dan ook geweigerd. Ook in 1895 
werd IJzerman de toegang belet, en toen in 1890 Houston 
Waller niettegenstaande de waar- suhuwingen onzer 
ambtenaren toch door deze landen naar Djambi wilde 
trekken, werd hij er vermoo rd. In 1905 volgde de 
onderwerping aan het Gouv., waama aan de onveiligheid 
tengevolge van wegge- loopen d wan garbeiders uit de 
kolenmijnen van Sawah Loento een einde kwam. 

II. Het district Kota Besar is het vroegere onaf- 
hankelijke landschap Kota Besar. Daartoe behoorden: de 
negri Kota Besar, het landschap Boelangan en de negri 
Bondjol aan de Batang Siat en de Siat- streek rechtstreeks 
onder den radja van Kota Besar staande, terwijl verder, 
door radja's bestuurd doch de suprematie van Kota Besar 
erkennende, daartoe gerekend werd de zoogenaamde 
Batang Djoedjoehan en Batang Asarn, streek. 

De negri Kota Besar moet eeuwen geleden ge- sticht 
zijn door een prinses van Pagerroejoeng; aan het hoofd der 
negri stonden een mannelijke radja, Jang di Pertoean, en 
een vrouwelijke, de Radja Poeti. De Jang di Pertoean 
maakte zich gewapen- derhand meester van het gebied van 
Kota Salak, 

dat aanvankelijk onder Padang Lawas en daarna onder Si 
Goentoer had gestaan; omstreeks 1890 erkonde ook 
Poelau Batoe zijn oppergezag, weldra door anderen 
daarin gevolgd. Boelangan, dat vroc- gcr ook zdfstandig 
was, geraakte eveneens onder den.invloed van Kota 
Besar; Bondjol erkende dat gezag reeds van ouds. De 
negri Poelau Batoe was vroeger schatplichtig aan Djambi, 
de negri Batoo Kangkocng hoogstwaarschijnlijk ook, de 
andero negrien niet; tusschen de radja's van Poelau Batoe, 
Batoe Kangkoeng en Indamar bestond een zekero band — 
zij werden genoemd de „Pajoeng nan Tiga Kaki''. De 
bevolking van de Siatstreek is van Minangkabausche 
afkomst, getuige de taal (Agamsch dialect), zeden en 
gewoonten enz.; die van de Batang Djoedjoehan en Bat. 
Asamslreek vormt den overgang tot Djambi. De taal is 
Djambisch dialect, vermengd met veel Minangkabausch; 
de instellingen zijn matriarchaal met sterke neiging tot 
patriarchaat. Sei Koenit en Talao behooren reeds sedert 
1902 tot het gewest Sum. W.kust. Bij Ind. Stb. 1906 no. 
461 werd het beneden-Djoedjoehan gebied, te- voren 
ressorteerend onder het landschap Kota Besar, en vroeger 
decl uitmakend van het Djambisch sultanaat, op unaniem 
verzoek van hoofden en bevolking weder bij het toen 
rechtstreeks bestuurdo Djambi (afd. Ma. Tebo) gevoegd 
(als rechtstreeksch gebied) nadat de Jang di Pertoean van 
Kota Besar vrijwiHig van zijn rechten op die streek, tegen 
scha- deloosstelling, afstand had gedaan. Op het door de 
zelfbesturen gedaan verzoek om inlijviug bij het 
rechtstreeksch bestuurd gebied werd conform be- scliikt 
bij Gouv. best van 7/3 1913 no. 33 (Ind. Stb. 285). 

De geheele bevolking in deze onderafd, bedraagt 
ternauwernood 12.000 zielen, die echterhun isolement in 
de onmetelijke wouden tai van eigen- aardigheden hebben 
behouden: tusschen <lc bcide seksen heerscht b. v. voor 
het huwelijk ccn zeer vrije oingang；  schaaf en zaag 
waren tol voor kort nog onbekend, en even zoo opium on 
<1 rank, zelfs de hanengevechten van de Padangsche . en- 
landen waren niet tot hicr doorgedrongen, inaar 
merkwaardig genoeg hebben de Hindoe'H nog v66i- zij 
op Java kwamen deze landen reeds bczocht, het - geen tai 
van beeldcn en stecnon aantooncn. (Ou<i- heidk. Verslag 
1912, 2o kw., p. 48). 

De middeJen van bestaan zijn langcn tijd zeer primitief 
gewecst, maar toch toereikend om de bevolking tot 
betrckkclijkc wclvaart to brengeo, niettegenstaande de 
zwarc JaBten, wcJkc de vc)e hoof- den haar vaak 
oplegden. 

Het hoofclmiddcl van bestaan de rijsttcclt op sawahs 
en ladangs; de rijstproductie is voldocnde voor do 
behooftc. Alleen in het hcuvclachtige Zuid- Oosten zijn 
noemenswaardige go hied en met sawahs bedekt, overal 
elders zouden leidingen moetcit aan- gelegd worden, 
maar de bevolking is te going in aantal on voelt zich niet 
saamhoorig genoeg oni dio aan te leggen, terwijl Jiet 
Gouv. nog maar weioig doet; langs de Batang Piroeko zou 
een uitgestrekte, thana braak liggende vlukte, geschikt 
gemaakt kun- n?n worden. Behalve rijst worden gcteeld 
djagoeng, gierst, aren, suikemet, keladi, indjen, veel 
klappers, koff］。 op de erven, pinang, sirih, tabak, 
gambir; in de Siatstreek ook katoen. De vceteelt is hier en 
daar yan groote beteekenis, vooral het aantal karbouwen 
is aanzienJijk； er heeft dan ook een groote uitvoer plaate 
naar de Westkust ；  runderen worden veel 哼 der 
gehouden. De nijverheid bepaalt zich tot epinnen en we 
ven, waarin de vrouwen, die de garens 
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van de kapehvezels blauw, rood en zwart verven, een 
groote bedrevenheid hadden, maar steeds meer verdrin 
gen als elders Europecsche waren dit oudo handwerk; 
verder maakt men fraai vlechtwerk, terwijl men zich in do 
Siatstreek bezig houdt met het maken van vaartuigen. Als 
boschproducten zijn te vermelden: rotan, gotah pertja, 
caoutchouc, was, rhinoceroshoorn, ivoor on damar. De 
rivieren zijn vischrijk; goud wordt hier en daar 
gewasschen; bruinkolen komen voor in Indamar, aardolie 
even- eens. In 1909 zijn landschapskassen opgcricht o.m. 
om den economischen toestand van en door de onder- afd. 
te verbeteren, en waaruit ook de onkosten be- streden 
worden van do 7 particuliere scholen, die on- geveer 800 
leerlingen teller). Van veel belang zal het echter zijn, 
wanneer de communicatie-middelen het land geheel uit 
zijn isolement opheffen. Een onver- harde hoofdweg is 
reeds aanwezig naar D jam bi, terwijl gedeeltelijk voltooid 
is de groote midden- Suinatra weg, van Poeloe Pocndjoeng 
naar Sidjoen- djoeng, waardoor de Batang-Hari districten 
in verbinding komen met de Padangsche Bovenlanden. 

Literatuur: Nota's van Palmer van den Broek in 
Tijdschr. Bat. Gen. dl. 49 (1907) p. 206, 245 en 281; Twiss 
in id. dl. 44 (1901) p. 255, en dl. 45 (1902) p. 93; Koi. 
Verslagen 1907—'12: Van Koi. Drie maal dwars door 
Sumatra blzd. 117/ 

BATANG KAPAS. District van de onderafdeeling 
Painan (Sum. We§tk.)met gelijknamige, aan de kust 
bczuidcn Painan gelegen hoofdplaats aan de rivier van 
denzelfden naam. Batang Kapas is een der in oude tijden 
vermaarde „Tien havensn (zie SAPOE- LOkH BOEAH 
BANDAR)./, 

BATANG KILANG. Zio AJERBANGIS. 
BATANG KOEMOE. Rechter zijtak van de Rokan 

Kan an, aan den bovenloop waarvan tin en steen- kclcn 
aanwezig zouden zijn. Zij stroomt door het lamlschap 
Rantau Binocwang van de onderafdeeling Bagan Si Api 
Api der afdeeling Bengkalis van het Gouv. O.kust van 
Sumatra. 

BATANG KWANTAN. Zie SUMATRA (rivie- r e i)). 
BATANG-LOEPAR. Naum, dio wel gegeven wordt 

aan ccn deel van het gebergto op de grens van de Westcr-
afdecling van Borneo met Serawak. Op dit gebergte 
ontspringt de gclijknamige rivier, die in N.W.lijke richting 
door het gebied van Serawak st room t, niettegenstaando 
eon betrekkelijk korten loop aan haar ben eden loop zeer 
breed is, en zich in de bocht van Datoe stort. De 
inheemsche be volkin g aan den N.lijken voot van dat 
gebergte en in het slrooingebied van dio rivier, noomt mon 
Bat an g- Locpar Dajaks. Een deci dior Dajaks, heeft zich 
op Nederlandsch grondgobied in de Westerafdeeling van 
Borneo nedergezot, bovon hot uitgestrekte n)e- ren-
gebied, dat ten noord on van do Kapoeas gelegen is. Zij 
waren beruchte koppensnollers; maar ofschoon thans nog 
wel door cnkolon sncltochton wordon ondernomen, h eb 
ben do gcrogeldo snelpartijen op- gehouden. Ecu miiitaire 
post, in hun midden te Nanga Badau gevestigd(1880), is 
sedert ingetrokken. In het laatste tiontal jaren wordt door 
middel van het gercgcld maken van miiitaire 
patrouillotochten tegen het koppensnellcn opgetreden. 
Men hoort dan ook Bleeds minder van ongeregeldhedcn. 
Deze streek ressortcert one!er den controlour der onder-
afdeeling Smitau. Vgl. Ind. Gids 1883 I. bl. 1 (Zio verder 
DA- JAKS). 

BATANG NATAL. Landschap van do afdeeling Natal 
en Batang Natal dor residentie Tapanoeli. (Zie NATAL). 

BATANG NILA. Voomame rechter-zijrivier der 
Kampar, beschreven Tijdschr. v. h. Binnenl. Best. Ill bl. 
129 vlg. (Tocht naar het lijk van Poeloe La wan. 
Onderzoek van het stroomgobied der Batang Nila), waarop 
Kritiek van Sieburgh. Ibid. bl. 409. Zie ICO1PAR-
RIVIER. 

BATANG SIKABAU, zie AJERBANGIS. 
BATANG SOEKAM, rechter-tak van de Koean- tan-

rivier; zij stroomt langs Sidjoendjoeng (Sum. Westk). 
BATANG TOROE of TARO. 1。De grootste van de 

aan de W.zijde van Sumatra uitmondende rivieren, 
ontspringende even bezuiden het Toba-meer in de 
residentie Tapanoeli. Zij vormt de afwatering van het 
grootste deel der Toba-hoogvlakte, en vele zijrivieren, die 
van de waterscheidende rug komen, welke aanvangt bij de 
Batoehoda< en ongeveer ein- digt bij de Loeboek Raja, 
sturen hun water langs de Batang Toroe naarden Ind. 
Oceaan b.v. deAekGoeti die op de bergvlakte van Sipirok 
ontspringt, n. stroomt, de Silantan uit het n. ontvangt, en 
dan w.' loopt tot de uitmonding in de Taro. De dalvlakte 
van Silindoeng, waar de Taro met een gering verval in Z. 
O. richting doorstroomt, vemauwt zich in het n. (breedte 9 
K.M.) totdat eindelijk 28 K.M. zuide- lijker, slechts plaats 
voor de rivier blijft, die dan over 15 K.M. de enge kloof 
doorsnijdt. Daarna treedt zij weder in een wijder dal (8 
K.M. breedte, 30 K.M. lengte). Naar het z. toe wordt het 
dal smaller, tot de Taro zich naar het w. wendt en in zeer 
nauwe bedding tusschen den Loeboe-Raja en de bergreeks 
Tangga Nibegoe (duivelstrap), voort- stroomt. Bij de 
hoofdplaats Batang Taro, waar een schoono brug met 
groote kosten over de rivier is ge- legd, heeft zij het 
gebergte verbroken, maar een veel sterker verval 
gekregen, dan in do bovenlanden; de laatste 18 K.M. voor 
hare uitmonding is zij een laag- landrivier, en zou 
missichen bevaarbaar zijn, doch do hevige branding en een 
zandbank van 100 M. breedte maken scheepvaart 
oninogelijk. 

2°. Naam van een koeria tot de onderafdeeling Angkola 
en Sipirok behoorende, en van een wel- varend dorp, zetel 
van eon besturend ambtenaar. Sedert de opening van 
verscheidene rubberonder- nemingon in de buurt is dit 
plaatsje zeer vooruit- gegaan, hetgeen blijkt uit de 
toenemende bevolking, uit het feit dat de Gouvemements-
inlandsche school alhier tot twee-, driemaal in een paar 
jaar moest worden vergroot, uit de openstelling van een 
hulp- post- en telegraafkantoor. Het ligt aan den rijweg van 
Padang Sidiinpoean naar Sibo】g&. 
'BATANG-TOROE-DISTRICTEN.Zuidclijkstestuk van 
de afdeeling Sibolga en Batang Toroe-distric- ton van do 
residentie Tapanoeli. Dit onderdeel, dat door do rivier van 
dicn naam (ZioBATANG TOROE) doorsneden wordt, 
bestaat uit 4 koeria's (districten), met name: 
Pinangsorie,Ix>omoet, AnggolienSiMa- nossor. Do koeria 
Butang Toroe, vroeger hiertoe behoorondc, rcssorteert 
thans onder de.pnderafdee- ling Angkola cn Sipirok (zie 
aldaar). " >*■' 
BATANGMATA. District op het eiland Saleier. (Zie 
aldaai,). 
BATANTA. Eiland ten noordwesten van Nieuw- Guinea, 
gelegen op ongeveer 0° 50z Z.B. en 130° 22。 on 131° 
O.L., benoorden het eiland Salawati, en be- staando uit eon 
aaneenschakeliiig van hooge bergen, dio dicht begroeid 
zijn. Bewoners van de eilanden. Salawati en Waigeo 
hebben op Batanta nederzet- t in gen voor de vischvangst 
en het verzamelen van boschproducten.产| / ” 

BATARA GOEROE. Onder deze benaming (Sana- 
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krit: bhattara gocroc „eerwaardige of goddelijke 
leermeester", — de Heer of God leermeester) wordt bij 
vele stammen het hoogste opperwezen vereerd — in den 
regel dezelfdo als Qiwa. Zie QIWAlSME. 

BATARI (MAT.). Zie SORGHUM SACCHARA- 
TUM. 

BATATAS (MAL. MOL.).ZieIP0M0EA BATATAS. 
BATAVIA. Residentie aan de noordkust van West-

Java. In I860 is de assistent-residentie Buiten- zorg en op 
1 April 1901 (Ind. Stb. No. 63) de residentie Krawang bij 
(lit， gewest gevoegd. Het heeft daardoor thans een 
oppervlakte van 11.660 K.M2. en had ult. 1905 een 
bevolking van 2.110.000 zielen, waarvan 14.000 
Europeanen, 93.000 Cliineezen, 3000 Arabieren en 
andcre vreemde Oosterlingen en ongeveer 2 millioen 
Inlanders. Het wordt ten noor- den bespoeld door de 
Java-zce van af de monding van de Tjidoerian, welke 
rivier van haar oorsprong tot haar uitwatering de 
grensscheiding met Bantam vormt en dus de westelijke 
grens van Batavia is, tot aan de monding van de 
Tjisewoe, die met een gedeelte van de Tjipoenegara en 
met de Tjikramas de oostelijke grensscheiding met de 
residenties Cheribon en Preangcr Regentschappen 
vormt. De zuidgrens met de Preanger-regentschappen 
loopt over den Salak-Gedeh-groep en over de vulkanemij 
benoorden het plateau van Bandoeng. 

De residentie bestaat uit twee hoofddeelen: de 
laagvlakte in het Noorden, het bergland in't Zuiden. In de 
eerste zijn twee soorten van landschap te on- 
derscheiden. Aan de zee ligt een vlak land van grijze klei, 
waarin de rivieren geen dalen vorinen; daar- achter een 
terrein met wat meet helling, door de rivier- en beekdalen 
in breede, platte ruggen ver- deeld, meestal met cen 
roodachtige verweerings- korst. Het kleiland heeft zijn 
grootste breedte Oost- waarts van de baai van Batavia; 
daar bezit het zijn geringste helling en vertoont er 
zoodoende nog groo- te moerassen, die met riet en bosch 
bed ekt zijn. Dit is dan ook het minst bevolkte deel der 
vlakte. 

Verschillend is de ligging der dorpen in de beide 
terreinen. In de klei liggen ze, als gewoonlijk in de 
kuststreken van Indie, bijna alle langs de rivieren, op de 
hoogere oeverstrooken, die deze bij hun over-
stroomingen hebben gevormd en die thans veelal tot 
dijken zijn verhoogd. Op het hellingland hebben de 
dorpen 66k de hoogere deelen uitgezocht en liggen daar 
dus niet aan de rivieren. 

De voornaamste producten der vlakte zijn rijst en 
klappei-s; en rijst zoowel als copra worden uitge- voerd. 
De bevloeiing der sawahs laat in de meeste streken veel 
te wenschen. In 't algemeen is de be- vloeiingstoestand 
op het hcllingland bet er dan op het kleiland en in 
verband daannede neenit de dicht- heid der bevolking af 
in de richting der kust. 

Het bergland bestaat uit vier deelen, twee oud- 
vulkanische en twee grootendeels jong-vulkanische, om 
beurten, van west naar oost gelegen. De eerste vertoonen 
geen kratervormen meer en bestaan uit steile ketene met 
diepe dalen; de laatste hebben meerendeels de zachte 
vormen der glooiende vulkaanmantels. De zuidwesthoek 
is het eerste ketengebied, bestaande uit de noordelijke 
uitloo- pere van het Halimoen-gebergte op de grens met 
Bantam en de Preanger, waar in de ruige bosschen 
koffie- en theetuinen zijn aangelegd en in de dalen, 
sawahs. Het noordeHjk deel vormt de lagere, af- 
zonderlijke berggroep Gg. Sariboe (Duizend-geberg- te, 
tot 725 M.), waarvan de ruggen tallooze kleine topjes 
dragen. — Het jonge vulkaanland van Salak en Gedeh, 
dat oostwaai-ts volgt, reikt in Batavia 

met de noordhelling van den Salak, waarvan het lagere 
deel dicht bevolkt is en met sawahs bedekt, terwijl 
daarboven koffie- en cacao-tuinen zijn gelegen en boven 
900 M. het oerwoud volgt； met de noordelijke afhelling 
van het zadel tusschen Salak en Gedeh, waarop 
Buitenzorg is gelegen en zuid- waarts daarvan tot hoog 
tegen den Gedeh het groote en belangrijke landgoed 
Pond ok Gedeh; en met de hoogvlakte van Tjisaroewa, 
benoorden den Gedeh gelegen, zacht glooiend, dicht 
bevolkt en bebouwd, over welke de groote postweg 
geleidelijk opklimt, totdat hij in ecn van de steilste 
heerbaanstukken der wereld den Pocntjak-pas bestijgen 
gaat (zie aldaar). —Aan de oostzijdc van dezen pas 
vangt het derde berglandje aan, waai'toe de 
Megamendoeng, de Kantjana en de Sanggaboewana-
keten met den Dingdinghari behooren en dat veel minder 
bevolkt is, behalve in de vruchtbare dalen van Iji Beet, 
Tji Painingkis en Tji Koendoel. — In het vierde terrein, 
benoorden het plateau van Bandoeng, ligt aan de 
buitenhellingen van Boerangrang, Tangkoe- ban Prahoe 
en Boekit Toenggocl een uitgestrekt terras, 5—10 K.M. 
breed en 土 40 lang； in't westen 6—700 M. hoog, in't 
oosten 4—500 M., dat het uit- gestrekste cultuurland in 
de afdecling Krawang vormt. Ten Noorden daarvan ligt 
een wat hooger berglandje erlangs, een woest en verward 
terrein, een volslagen wildemis. 

De residentie is administratief ingedeeld in de 
volgende afdeelingen: 1° Stad en voorsteden van 
Batavia, 2° Meester Cornelis, 3° Tangerang, 4° Bui-
tenzorg cn 5° Krawang. Aan het hoofd van het In- 
landsche bestuur in elk der vier eerste afdeelingen staat 
cen patih, in de vijfde afdeeling een regent. Behalve door 
de reeds genoeinde grensrivieren, wordt het gewest in 
zijn geheele lengte van zuid naar noord doorsneden door 
de Tjisfidane, ver- keerdelijk meestal Tjidani genoemd, 
die Jangs Buitenzorg en Tangerang stroomt en waaj-van 
do benc- denloop ook welrivier van Tangerang wordt 
gchee- ten, de Tjiangi<6, de Tjiliwoeng, die haar 
oorHj)rong vindt in de Telaga Warn a en door de stad 
Batavia stroomt, nadat een groot deel van haar water 
reeds in het Buitenzorgsche door de Kali Baroe, een ge- 
graven kanaal, afgeleid en beoosten de stad in zee 
gevloeid is, de Tjileungai, de belangrijke Tjitaroeni, met 
Tjibeet en Tjikeas, de Tjilamaja en de Tjia- sem. 

De inlandsche bevolking van dit gewest is van 
Soendanceschen oorsprong, maar de hoofdplaats, 
gedurende bijna 3 ceuwen de reudez-vouH-plaats van 
bijna alle Zuid-en Oost-Aziatische volken en van 
verscheidene Eui opeeftche natien.is van zoo gemeng- 
den aard, dat men haar bijna geen nationaliteit nicer kan 
toekennen. De daar gesproJten taal, het zoogc- naamde 
Bataviaasch Malcisch, is een lingua franca, die van het 
eigenlijke Maleisch in vele opzichten verschilt. 

Behalve op de hoofdplaats, waar de kleinhandel het 
hoofdmiddel van bestaan der inlandsche bevolking is, 
zijn de landbouw en langs de kusten de visscherij de 
vooinaamst bestaansmiddelen. Zooals in de nabijheid 
van alle groote centra van bevolking zijn de kleine 
landbouw, de wannoezorij en de ooft- bouw er zeer 
winstgevend. Het grootste gedeelte van het gewest 
bestaat uit particuliere landerijen, waarover verponding 
wordt betaaid (Zie PARTICULIERE LANDERIJEN 
bewesten deTjimanoek) en die gedeeltelijk in handen 
van Europeanen en Ai-abieren, maar grootendeels in 
handen van Chi- neezen zijn. Vroeger werd er vooral 
door deze laat- 
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sten vcel suiken-iet geteeld; maar sinds de suiker- 
industrie elders zulke grootc resultaten gaf door 
verbeterclo plantwijzo -on fabricage, konden de pri- 
mitieve Bataviaasche suikermolcns de concurrentie nict 
mecr volhouden, en hceft men de Chineesche 
suikei'molens alle zien verdwijnen. Do hoofdop- brengst 
van de Bataviasche landerijen bestaat te- genwoordig in: 
padi, Idappers,1 gras, katjang, vruch- tcn, nipa cn 
brandhout, en van de hooger gelegen landerijen in: koffie, 
thee, kina, kaneel en kruid- nagclen, (Zie BUITENZORG 
en KRAWANG). 

Over de spoor- en tramwegcn, die door het gcwest 
loopen, zic SPOOR- EN TRAMWEGEN. De ka- nalen 
en gekanaliseerde rivieren zijn in de beneden- landcn van 
het gewest van zeer veel nut voor den binnenlandschen 
kleinhandel. 

Tot de residentie Batavia behooren een groot aantal 
kleine koraaleilandjes, nl. de Duizend-eilan- den (zie 
aldaar), de Hoorn- en Agnieten-eilanden, die door 
visschers bewoond zijn, evenals Menscben- cter en 
Groot- en Klein-Kombuis； en de eilandjes in de baai van 
Batavia (zie aldaar). 

BATAVIA. Hoofdplaats van het gewest van dien 
naam en zetel van het bestuur van Neclerlandsch Oost-
Indie. Ligt op 106° 48'7?.5 O.L. on 6° 7'36〃.6 Z.B. 

Wording en geschiedenis. Ten Oos- ten van Bantam, 
aan de monding der Tjiliwoeng, lag in het begin dcr 17e 
ceuw een vrij belangrijko negoric, welke destijds den 
naam Djakarta of Dja- kat ra droeg, waarschijnlijk een 
verbastering van Djajakarta ,,stad der overwinning”, 
doch oudtijcls met het onderhoorige gebied bekend was 
geweest ondcr den naam van Soenda Kalapa, omdat er de 
klappers bij geheelo scheepsvrachten werden uitge- 
voerd. Di I Djakatra was do zetel van een min of ineer 
van don Vorst van Bantam afhankelijken Pangeran. De 
Nederlanders krogen er voor het eerst vaster root 
ingevolge cen in November 1610 door deJI president der 
Bantamsche factory Jacques IMierinite geslotcn 
overeenkomst. Kort te voren hadrleii de bewindhebberen 
der Verecnigde Oost- Iiidische (Jonipagnie de 
noodzakelijkheid ingezien, oin ccn cinde te niaken aan 
het in de Indien heer- wchondo vcclhoofdig wanbestuur. 
Dicntengcvolgo gaf de Cio. het opperbewind over haar 
zaken, vloten, kantoren en forten beoosten de Kaap de 
Gocdc Hoop in handen van een Gouverncur-Goneraal, 
als hoo- danig Pieter Both den 19on December 1610 to 
Bantam aankwani, en wcl met do instructie dat hij, oin- 
<lat Bantaiu, waar hcrhaaklclijk moeielijkheden 
voorkwaincn, wel ecus op den duur niet geschikt kon 
blijken voor hoofdvcstiging, in nadere cominu- nicatie en 
alliancie zou trcdon met den Pang6ran van Djakatra. Both 
bczocht, ingevolge dio opdracht, Djakatra in het begin 
van Januari 1611, wist don nf.stand to verwerven van een 
Htukjo grond, waaroj) cen huis gebouwd werd, terwijl cr 
cen posthouder word aangesteld. Daarna begaf hij zich 
naar do Molukken, van waar hij in October 1613 te 
Bantam torugkwam, waar hij do logo verbrand vond on 
slechts ondor bezwarende voorwaarden verlof tot hot 
bouwen van een nieuwe logo kon krijgen. J. Pz. Coen 
word door hem aangesteld tot directeur der kantoren 
Bantam en Djakatra, op welke laatsto plaats al meer en 
ineer de aanclacht gevestigd werd. Op den lOden Juli 
1618 plaatste Coen, door de om- standigheden daartoo 
geleid, cen bezetting van 24 man te Djakatra, en den 22en 
October van dat jaar nam hij het besluit, dat daar ten 
behoove van het Nederlandsch gezag een volkomon fort 
zou verrijzen. 

Woldra werd Coen daar door de Engelschen en de 
Djakatranen bestookt. Na eon onbeslist zeegevecht 
op den 2en Januari 1619 besloot Coen zich met de 
schepon naar do Molukken to begeven om daar ver- 
sterking te halen, de verdedigers van hot fort, waar- 
over hot bevel aan Pieter Van den Broecke was toe- 
vertrouwd, vermanende de plaats zoo lang mogelijk 
te houden. Na veel wederwaardigheden, verrader- 
lijko gevangenneming van Van den Broecke door 
de Djakatranen, en aanhoudende vrees om door de 
gezamenlijke Engelschen, Bantammers en Djaka- 
tranen aangevallen te worden, werden den 12en 
Maart 1619 door den kapitcin Van Raay, die Van 
den Broecke in het commando was opgevolgd, ten 
eindo den gezonken moed onder de bezetting te 
doen herleven, onder hot hijsehen der vlaggen, het 
luiden der klokken en het drinken van den eerewijn, 
aan de vier bastions de namen gegoven van Holland, 
West-Friesland, Zeeland en Gelderland, en aan het 
geheelo fort dien van BATAVIA. De toestand bleef 
intusschen benard, totdat den 16en Mei CJoen met 16 
schepen ter reede van Djakatra verscheen, en hij 
zelf op den 30en van die maand met een duizendtal 
strijders de verdedigingswerken der Djakatranen 
veroverde, en hun geheele stad in de asch legde. De 
naam Batavia werd door de bowindhebbers gehand- 
haafd, en deze plaats aangewezen als de zetel van 
het gezag in Oost-Indie. Reeds spoedig nadat aldus 
Batavia op de plaats van het oude Djakatra was 
verrezen, en wel in Augustus 1628, stond de plaats 
bloot aan een aanval zoo van de land- als van de 
zeezijde, van een Javaansch leger onder Toemeng- 
goeng Bahoe Roksa. Deze sneuvelde echter bij een 
uitval der Nederlanders, waarop de Javanen op de vlucht 
sloegen. Spoedig dnarop, in het voorjaar van. 1629, 
verscheen echter cen tweede door den Soesoe- 
hoonan ter vermeestering van Batavia uitgezonden 
leger, dat evenwel ook na een vergeefsch beleg in 
den aanvang van October 1629 verplicht was terug 
te trekken. Daarna hobben geen ernstige aanvallen 
van Javaanscho of Bantamsche zijde meer plaats 
gehad, al blevcn ook die van Bantam de ommelan- 
den nog lang onveilig niaken. 

De oude stad was aangelegd aan de zuidzijdo van 
het fort, „Kastceln genoemd; met den bouw waar- 
van Coen, in den aanvang van 1620, ter vervanging 
van hot in 1618—1619 belcgorde oude fort, begonnen 
was； dio oude stad ontwikkclde zich gaandevveg tot 
eon uitgobreido plaats, cerst aan don rechteroever 
der Tji-Liwoeng, later ook aan den liiikeroever. Ge- 
durondo liet bestuur van do Carpentier (Fcbr. 1623— 
Sept. 1627) kreog do stad met haar straten, stegen, 
burgwallen en grachten, aan do oost- cn zuidzijde be- 
veiligd door een aarden wal met bolwcrken, westelijk 
aanleunonde tegen de rivier, reeds een meer voltooid 疚｛ .• r'j 
aanzion. Moest gedurendo de eorate belegering 
1628, het zuidclijksto deol van do stad, buiten do :'"厂〜 
omwalling, de latero voorstad, voor cen botero vor» \ 
dediging, vorlatcn worden, na hot voorgoed afslaan /,好"一、 
van de inlandscho aanvallen in 1629, gingon do,, 八 
uitbreiding en do bebouwing dcr stad geleidelijk', g". 
vooruit. V66r 1650 had de stad zich reeds aan don-yv•- s 
linkeroever der grootc rivior uitgebreid en was zij 
ook aan die zijdo ommuurd en van bastions voorzien. 
In do bijkans 25 jar on van hot bestuur van Maet- 
suyker (18 Mei 1653—4 Jan. 1678) schijnt do stad 
on do zuider voorstad, gaandoweg gehecl volbouwd 
te zijn goworden. 

In het oind dor 17dc ceuw had zij de uitgebreid- 
hoid on het karakter verkregon, dio zij tot aan hot 
cinde dor 18do couw heoft bohouden. Afgaande op 
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de velo beschrijvingen, in den loop der trjden, van de stad 
Batavia verschenen, alsook op de afbeel- dingen van haar 
uiterlijk aanzien, mag worden aan- genomen, dat zij het 
voorkomen had van een Neder- landsche stad. met aan 
elkaar gebouwde woningen, die uitwendig veel 
overeenkomst hadden met de huizen in het vaderland; 
zonder de galerijen of wa- randa's dus van de woningen, 
die na de 18de eeuw in de uitgelegde buitenwijken, 
Noordwijk, Rijswijk, Weltevreden, Koningsplein e.a. 
werden gebouwd. Alleen hadden a lie huizen in de stad, 
cn daarbuiten, vrij sterk overstekende daken, als ecnig 
voorbehoed- middel tegen de tropische zon. De stad met 
hare beschaduwde burgwallen, hare vele aanzienlijke 
woningen, haar druk vertier, moet den indruk vau een 
fraaie en welvarende plaats hebben gemaakt; en nadat in 
het laatst der 17de en het begin der 18de eeuw, de uit de 
stad naar buiten leidende wegen, als die naar Antjol en 
naar Angke, het Molenvliet (se- dert 1656 gebruikt a]s 
toevoerweg voor producten), de Jakatrasche weg vooral, 
meer en meer bebouwd werden, met mooie landhuizen. 
(thuynen genoemd), omgeven door groote erven, waar de 
hoogere Com- pagnies dienaren en de welgestelden hun 
woon- of ontspannings-plaats kozen, moet Batavia met 
zijn buitenwijken, het aanzien hebben verkregen, dat 
haar, met recht, den naam van “Koningin van het Oosten" 
deed verwerven. 

Aan openbare gebouwen had de stad, behalve het 
stadhuis (het thans nog bestaande werd in 1710 voltooid, 
ter vervanging van een ouder), in het einde der 17de 
eeuw, vijf kerken voor den Nederl. Gere- formeerden 
eeredienst: de Kasteelskerk (voltooid 1659, m4t het 
kasteel in het begin der 19de eeuw afgebroken); de fraaie 
Hollandsche koepelkerk aan het Stadhuisplein (v66r 
1650 gebouwd, in 1808 af- gebroken); de Portugeesche 
Binnenkerk aan de Kali Besar, hoek Utrechtsche straat 
(ingewijd 1673, afgebrand in 1808); deMaleische kerk 
aan do noord- z^de van het toenmalige hospitaal, ter 
plaatse waar thans de Javasche Bank is (ingewijd 1678); 
de Portugeesche Buitenkerk aan het begin van den Jaka- 
traschen weg, buiten. de ommuurde stad (ingewijd 1695, 
thans nog aanwezig); terwijl omstreeks 1750 nog een 
kerk, gelegen aan de Kali Besar Oost, nabij het 
Kasteelplein, in de godsdienstige behoeften der 
Lutherschen kwam voorzien. De uitgebreide scheeps- 
werf, aan den linker oever en dicht bij de oude mon- ding 
der groote rivier, waar al de Compagnie's om- mesJag op 
zeevaartgebied was opgelegd ； het am- bachtskwartier, 
in den zuidoostelijken hoek der om- walde stad, waar de 
fabryck (directeur der gemeen- tewetken zouden wij 
thane zeggen) zetelde, waar de ambachtslieden der 
Comp*e, woonden en de Com- pies. slaven werden 
opgeborgen, waren de plaatsen waar vooral de noodige 
handenarbeid werd verricht. In het kasteel, een zeer groot 
vierkant fort, met bastions op de vier hoeken, en de 
noodigo poorten, be- vonden zich de won ingen van den 
Gouvemeur-Gene- raal en van de hooge 
Regeeringsambtenaren, de bureau^ en ettelijke 
pakhuizen, alsmede woningen en kazematten voor de 
officieren en de bezettingin de bastions. Van dat kasteel 
uit werd, gedurende het grootete deel van het bestaan der
 het bestuur 
over hare uitgestrekte bezittingen, hare nederzettin- gen, 
facto 侦 en en kantoren gevoerd; vandaar uit weyd de 
handel met al de Oostersche volken, in en buiten den 
Archipel, waarmede de Compie. in be- trekking stond, 
bestuurd en gezorgd dat de bewind- hebbers in 
Nederland de producten en handels- artikelen in 
ontvangst konden nemen； daar werd 

jaarlijks bij het vertrek der retourvloot aan de be- 
velvoerende officieren van de rijk bevrachte schepen het 
afsdieidmaal geboden; daar werden de Ooster- scho 
potentaten, die der Compie. hulde kwamen betuigen, in 
plechtige audientie ontvangen. Dat kasteel, aan de 
noordzijde van de oude stad gelegen, in den aanvang 
door de zee bespoeld, later ten ge- volge van 
voortdurende aanslibbing, op honderden meters van het 
strand verwijderd, werd van de stad uit benaderd over 
het, thans nog bestaande kasteel- plein, aan de zuidzijde 
waarvan do nog aanwezige Amsterdamsche poort, de 
v66rpoort van den toe- gangshof dus, als eenig zichtbaar 
overblijfsel aan den eigenlijken zetel van het Compie，s. 
bestuur her- innert. Van het binnen-hospitaal, dat 
gedurende vele tientallen jaren, vooral gedurende de 
18do eeuw, toen de gezondheidstoestand van Batavia 
steeds slechter werd, ontelbare zieken opgenomen heeft, 
en jaarlijks duizenden naar het kerkhof zag uitdragen, is 
thans nog een klein deel overgebleven; van de gebouwen 
der Javasche Bank, aan de Bin- nen Nieuwpoortstraat, is 
het oudere gedeelte gren- zende aan de Kali Besar, nog 
een overblijfsel van het oude Compie，s. ziekenhuis. In 
den loop der 18de eeuw breidde de stad zich naar de 
west- en de oostzijde, met aaneengebouwdo straten, 
buiten do vostingwallen uit; meer en meer vestigden zich 
de welgestelden aan de lanen en wegen, die naar buiten 
leidden en deden daar de landhuizen bouwen, waarvan 
hier boven melding werd gemaakt. Daarentcgen werd de 
stad meer en meer bevolkt door Chineezen, wier 
woonplaats ook voor een deel buiten de om- walling was, 
— In dien rustigen voortgang van de stad kwam nog 
eenmaal emstige stoomis. De ont- stane vrees, dat in de 
groote toeneming van de Chi- neesche bevolking een 
gevaar lag voor het Neder- landsche gezag, deed de 
Rcgeering allerlei onberede- neerde raaatregelen nemen 
om die toeneming en den invloed der Chineezen te keer 
te gaan, ten gevolgo waarvan de Cliineezen, in October J 
740 cen dreigen- de houding aannamen en zich 
wapenden. Het gc- volg was een bloedige onderdrukking 
van den opstand, waarbij vele duizenden Chineezen 
omkwamen en uitweken, en een groot deel van de stad, 
hot Wester-Kwartier vooral, verbrandde. Eerst lung- 
zamerhand keerden do overgebleven Chineezen terug, 
dock velen vestigden zich nu in het kwartier, zuid-west 
van de ommuurde stad, dat nu nog de Chinecsche kamp 
vormt. 

Tegen het einde der 18de eeuw ontvloden de inwon 
end en steeds meer de oude stad, om zich te ves- tigen in 
de buitenwijken, Noordwijk, Rijswijk en Weltevreden; 
de tocnemende ongezondheid dreef hen, die het doen 
konden, naar buiten. Het was do Gouverneur-Generaal 
Daendels, die aan het voort- bestaan van de stad, als zetc] 
dor Regeering voor good een eind maakte. Bij brief van 
19 Ma art 1809 schreef die Landvoogd aan don Minister 
van Kolo- nien： „dat het zoolang verwenschte Kasteel 
van Batavia eindelijk door het Gouvernement-Generaal 
en alle de daartoe behoorende bureaux en bedienden 
geheel is verlaten, en gercmplaccerd door een spatieuse 
woning, voormaals toebehoord hebbende aan den heer 
Raad ord. Van Riemsdijk en gelegen Jialf- weg de 
zuidervoorstad van Batavia en het fort Rijswijk, in een 
gezonde streek aan de Molenvlietscho vaart,x) daar ter 
plaatse al de voomoemde comp- 

i) Bedoeld gebouw stond aan het Molenvliot- 
Oostzijde op den hoek van de Prinsenlaan-Zuid- zijde. 
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toiren zijn gelnstalleerd cn hot Ligchaam dcr Hooge 
Regeering ook provisioned deszelfs zittingen houdt, 
totdat een meer convenabel gebouw ton dien einde zal 
zyn geconstrueerd, *t welk op mijn voorstel door de 
Hooge Regccring is goed gevondcn te plaatsen in de 
prolongatio O.-waarts van het plein van Weltevreden,,. 
Dat meer convenabel gebouw, tot welks oprichting don 
7en Maart 1809 door Daen- dels was last gegeven, was 
het b eken de ,,Paleis" of ,,Groote Huis" op het 
Waterlooplein, eerst onder G. G. Du Bus voltooid on 
in gebruik genomen. De meest doortastende 
Gouvemeur-Generaal had Batavia gesticht, een weinig 
minder doortastende maakte, twee eeuwen later, voor 
good een einde aan haar luister. 
Spoedig daarop volgde de verovering van de stad, en 

weldra ook van geheel Java door de En- gelschen in 1811. 
Nog eenmaal slechts zou do oude stad, als zetel der 

Regeering, een rol spelen; dit was toen op den 19den 
Augustus 1816, ingevolge het tc London met Engeland 
gesloten tractaat van 13 Augustus 1814, de kolonie weder 
van de Engelschen werd overge- nonien. Die overgave 
door Sir John Fendall aan de Nedcrlandsche 
Commissarissen geschieddo in het oude Stadhuis, waar 
toen de Nederlandsche vlag, voor't eerst, na 5 jaren weder 
were! geheschen. 

Lileraluur. Jhr. Mr. J. K. J. de Jonge. De op- komst v.h. 
Nedcrlandsch gezag in Oost-Indie. Deel IV, V en IX; 
vervolgd door M. L. van Deventer, DeclXIII. *s-
Gravenhage—Amsterdam. 1862—1888. —J. Nieuhof. 
Zee en Lant-Rcize door verscheiden gewesten van Oost-
Indien. Amsterdam. 1682.— F. Valcntijn. Beschrijving 
van Groot-Java. Batavia. Decl IV, 1, van Oud en Nieuw 
Oost-Indien. Dordrecht—Amsterdam. 1726. —N. D. G. 
(N. do Graaf) Beschrijving van Bat., enz  waarachter cen 
Dagvcrhaal v. d. Opstandt dor Sinesen. Amsterdam. J742, 
— J. W. Hoydt. Allerneueater geographisch- und 
topographischcr Schauplatz von Africa und Oost-Indien. 
Niirnberg. 1744. — Batavia, do Hoofd- 8tad van 
Neerlands O.-Indien in derzelver Gelegen- heid, 
Ojjkomst, onz. Amsterdam en Harlingen. 1782 一 1783. 4 
deelen. Hcrdrukt Amsterdam. 1799.— Von Wunnb und 
von Wollzogen, Briefo der Herrn ....auf ihren Roisen nach 
Afrika und Ost-Indien in den Jahren 1774 bis 1792. Gotha. 
1794. 一 J. S. Stavorinus. Roize vft.n Zeeland over de 
Kaap do Goede Hoop naar Batavia, enz. Leyden. 1793. 2 
dcclen. Tweede rois. Leyden. 1797. — C. Swaving. 
Batavia's sanitairo gcschiedcnis onder hot bestuur v. d. 0. 
I. maatschappij. (Nederl. Tijdschr. voor Gonceskunde. 
1878.). 一 J. G. F. Brumund. Een cn andcr van het oude 
Batavia. (Tijdschr. v.h. Bat. Gen. v. K. on W. Deel XXV. 
1879). — Hot Nod Ind. Piakaatboek, IG02—1811 door 
Mr. J. A. van dor Chijs. Batavia 一*s Gravonhage. 16 
deelen m. syst. register. 1885—1900, — Dagh regia tor 
gohou- den in 't. Casteel Batavia. Met eenige onderbrokin- 
gen, loopende over de jaren 1624, thans (1916), tot 1680; 
bewerkt onder toczicht van de Landsarchiva- rissen te 
Batavia, Mr. J. A. van dor Chijs en Dr. F. do Haan ； 
gedeeltclijk ook van de archivarissen Mr. J. E. Hecres, Dr. 
H. T. Cole n brand or en Dr. J._do Hullu, bij het Rijks-
Archief to *s-Gravenhage. Batavia— ,8-Gravenhage. 
1887 tot heden, — Dr. F. do Haan. Uit^ Oud-Batavia. Do 
Portugeescho Buitonkork. Ba- tavia 1898. —
Vorschillendo ar tikeion over Oud-Ba- tavia, van H. D. H. 
Bosboom en Dr. J. L. A. Brandes, in het Tijdschr. v. h. 
Bat. Gen. v. K. en W., verscho- non in de deelen XL, 
XLII—XLVII. 1898. 1900— 

1904. 一 Kaarten en platte gronden in het Rijks- Archief 
to ‘8-Gravenhage, in het Landsarchief te Batavia en in de 
Leidsche Bibliotheek. 

Het tegonwoordige Batavia. Het gebied van het 
tegonwoordige Batavia (de oude Stad met deVoorsteden 
of buiten wij ken) heeft eene opper- vlakte van 125 K.M2. 
en wordt bovolkt door ruim 162.000 inwoners, waarvan 
15.000 Europeanen, 100 Japanners, 115.000 Inlanders, 
30.000 Chineezen en 2000 andero vreemde Oosterlingen 
(hoofdzakelijk Arabieren). — Aangezien 
bevolkingsregisters niet bestaan, zijn deze cijfers globaal 
genomen uit de opgaven van wijkmeesters en hoofden van 
Inlanders en Vreemde Oosterlingen. 

Sedort 1 April 1905 is de hoofdplaats Batavia cene 
„Gemeente" (ordonnantie in Ind. Stb. 1905 no. 204). 
sedert kort met een eigen Burgemeester. De grenzen van 
de hoofdplaats en van de Ge- meente, welk© samenvallen, 
zijn laatstelijk vast- gesteld bij Ind. Stb. 1904 no. 426. Het 
grootste gedeelte van de Gemeente bestaat uit perceelen, 
die in vollen eigendom zijn. afgestaan. Daamaast is nog 
een klein gedeelte Landsdomein, hoofdzakelijk in-
genomen door pleinen en parken, welke aan de Gemeente 
in boheer zijn gegeven. Een niet onbelang- rijk gedeelte 
van het gebied der Gemeente Batavia, voornamelijk doch 
niet uitsluitend dat gelegen buiten de bebouwde kom, 
wordt ingenomen door z.g.n. particuliere landerijen, — 
zie onder dien naam — die in vroegero tijden in vollen 
eigendom zijn afgestaan on waarop van toepassing is het 
,,Reglement op de particuliere landerijen bewesten de 
Tjimanoek". De daardoor vooral in de bebouwde kom 
voorko- mendo onhoudbare toestanden hebben de 
Regeermg bewogen voor enkele dier landerijen 
onteigening voor to bereiden. 

Administratiof is Batavia bij Ind. Stb. 1908 no. 79 
verdeeld in 2 districten Batavia en Weltevreden, en 6 
onderdistricten met name: Tandjong-Priok, Manggabesar, 
Pendjaringen, Tanah-Abang, Gambir en Senen. Aan het 
hoofd van elk der districten staat een districtslioofd 
(Wedana), aan het hoofd van elk dor onderdistricten cen 
Assistent-Wedana, behalve van do onderdistricten 
Manggabesar en Gambir, welke door don Wedana worden 
bestuurd. Over de Wedann's is een Patih gcsteld. 
Politioneel is Batavia mot inbogrip van Mecster Cornells 
verdeeld in twee afdeelingcn welko afdeelingen zijn 
ondorvordeeld in resp. 3 on 4 Sectien. Het wapen dor 
Gemeente is, in navolging van het oudo wapen der stad 
Batavia, vastgestold bij Raadsverordening van 8 Februari 
1911: het w^ienschild gcflankeerd door twee staando 
Icouwen cn gedekt met do stedenkroon, voort eon 
ontbloot zwaard in een lauwerkrans, met I als ondorschrift 
hot devies van J. Pzn. Coen: „Dis- porcert niet". De 
hoofdplaats bestaat uit 1° de z.g.n. oude stad mot 
aaueengesloten bobouwing, 2° het gedcolto van do 
nieuwe stad Wcltevrcdeny dat meer en meer hot karaktor 
van winkclbuurt en kantoor- wijk aanneemt, en 3° hot 
meor zuidelijk gelegen ge- deelto doorloopend tot en 
aansluitend aan de be- bouwdo kom van do gomcento 
Meoster Cornells, dat als woonwijk dionst doot. 

Do oudo stad vortoont thans nog zeer duidelijk do 
aporon van haar ontstaan in den compagniestijd. Men 
waant zich aomwijlen in eon Hollandscho bin- nenplaats 
met haro grachtjes en ophaalbruggen. De gobouwen zijn 
oud en hebbon grootondeels eon ver- vallen voorkomen. 
Do eonigo nog eenigszins frisch aandoendo plok is het 
ruime stadhuisplein met het karaktoristieko stadhuis on 
mot eon doorkijk naar 

u 八 
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de oude, niet zeer fraaie Kastee】poort op het vroe- gere 
Kasteelplein. Op den achtergrond van het Stadliuisplein 
bevindt zich het gebouw van jongoren datum van den R-
aad van Justitie. Het overig oud Batavia is een 
onoogelyk samenstel van grachten, pleinen, stegen en 
sloppen. De breedere grachton (w.o. de beroemde Kali 
besar) en straten vertoonen de gevels van groote 
kantoorgebouwen. welke in de laatste jaren meer en 
meer vernieuwd worden. De Javasche Bank bouwde 
zelfs een iiidrukmakend nieuw bankgebouw. Daannede 
is tevens een einde gemaakt aan het streven om de 
kantoorgebouwen te vei'plaatsen naar het hooger en 
betcr gelegen Weltevreden. Oud-Batavia blijft dus 
kantoorstad gelegen te midden van de handels- en 
woonwijken voor Chincezen, Arabieren, en andere 
Oostcrlingen, zoomede uitgebreide Inlandsche 
kampongs. Poor de slechte watertoe- en afvoer 
verkeeren die wijken en kampongs in een toestand van 
vervuiling en zijn ze haarden van ziekten. Het centrum 
is het piein Glodok, bij den ingang der voormalige 
Zuidei- Voor- stad, aan twee zijden omgeven door 
Chineesche en Japansche hotelletjes, restauraties en 
warongs; daar concentreert zich ook het nachtleven van 
don- ker Batavia. Aan een der andere zijden verrijzen, 
als eene waarschuwing, de gevangenis voor Inlanders en 
het Stadsverband (hospitaal voor Inlanders). De 
ongezondheid van oud Batavia is spreekwoorde- lijk; het 
heette in den compagniestijd „het graf der Hollanders''. 
Het tijdens de Oost-Indische Compag- nie in de 17e 
eeuw gegraven netwerk van vaarten en kanalen, 
waarvan de tegenwoordige grachten van Batavia nog 
een overblijfsel vormen, diende tot drie doeleinden n.l. 
1° tot verdediging der st ad, 2° voor de scheepvaart en 
3° voor den afvoer van faecalien, tevens tot doorspoeling 
der stadswijken. Het vormde als het ware het centrum 
van een uit- gebreid kaiialennet, hetwelk meerdere 
rivieren on- derling verbond; van de Tji-Dani 
(TjisCdane) tot de Tji-Lintjiiig te Tandjong I?riok; van 
de toenmaligo buitenwijken Noordwijk en Rijswijk tot 
aan zee. In de buitenwijken werden de kleine kanalen 
voor de bevloeiing der rijst- en suikerrietvelden bestemd 
en uit de rivieren of de grootere kanalen gevoed. De 
hoofdstroom van dit complex was de Tji-Liwong of 
,,Rivier van Batavia", oorspronkelijk uitmondende in het 
tegenwoordige oudc-Havenkanaal. Uit de Tjiliwong 
werden zijkanalen gegraven o.a. de tegen- .woordige 
Molenvliet, welke bestemd was o.m. tot het drijven van 
buskruit- en zaagmolens en nog thans oud Batavia met 
Noordwijk, Rijswijk en het verdere Weltevreden 
verbindt. In hoeverre liet geheele kana- lenstelsel 
oordeelkundig was aangelegd en of het aan de 
toenmalige eischen voldeed.is niet na te gaan, Reeds in 
den Compagniest)-ijd blcek dat de water- verversching 
der stad veel te wenschen overliet. Vele voorstellen en 
pogingen tot verbetering werden gedaan. De toestand 
verbeterde echter niet cn is eedert slecht gebleven in 
twecdcrlei opzicht: bij zwaren regenval kan het 
bandjirwater niet snel ge- noeg worden afgevoerd en 
loopen de laag gelegen gedeelten van Weltevreden en 
Batavia onder, en bij droogte is er geen water voor de 
noodige door- epoeling van goten en leidingen, ook 
doordat de hoofdleidingen veraandden. Afdoende 
verbetering is daarin nooit gebracht, al zijn de noodige 
plannen ontworpen；  eerst onlangs in 1913 is op 
aandringen van den Gemeenteraad een begin van 
uitvoering gegeven aan een meer omvangrijk 
assaineeringsplan, waardoor weUicht Batavia hare 
slechte reputatio zal kuiinen verlieaen. 

De door Daendels gcstichte z.g. bovenstad of 
Weltevreden, is met den weg Molenvliet, langs het 
kanaal van dicn naam, verbonden aan de oudo stad. Die 
weg is een uiterst drukke verkeersader, zoodat plannen 
bestann een tweeden weg aan de andere, Oostelijke zijde 
van de Molenvliet door te trekken. Komencle van de 
oude stad bereikt men allereerst langs het 
gemodemiseerde Hotel des Indes de win- kelbuurten 
Rijswijk en Noord wijk, waar in de latere jaren vele 
inoderne winkel- en kantoorgebouwen zijn verrezen. Op 
Rijswijk staat ook de Societeit ,,de Harmonic" en het 
Gouvernementshotel of paleis van den Gouverneur-
Generaal, d.w.z. het gedeelte bestemd voor officieele 
recepties. Het voor bewo- ning bestemd paleis ligt aan 
het Koningsplein, eene groote grasvlakte van ongeveer 
een uur gaans in omtrek, de z.g.n. „long van Batavia". Dit 
plein is slechts aan de Noordzijde gedeeltelijk bebouwd 
met enkele gebouwen, docli blijft overigens benut voor 
race-baan, militaire oefeningen, tentoonstel- 1 ingen, 
volksfeesten e.d. Het was vroeger geheel thans nog 
slechts ten deele omringd door Jcapitale woningen op 
ruinie erven, alien gebouwd in namaak- Griekschen stijl, 
met zuilengalerijen, niet zeer fraai, doch doelmatig. In de 
latere jaren wordt de bebou- wing, ten gevolge van de 
stijgende grondprijzen, intensiever, modemer, 
ondoelmatiger en nog on- fraaier. Het Koningsplein is 
aan de Oost-zijde, waar ook het station Weltevreden van 
de lijn Batavia- Buitenzorg zich bevindt, door de 
Willemslaan (ooi■- spronkelijk A116e de la belle 
Alliance) verbonden met het Waterlooplein, dat hoewel 
toch nog van respectabele afmeting minder groot is dan 
het Koningsplein en gezelliger aandoet. Noorclclijk van 
de Willemslaan strekt zich uit het Wilhelminapark, een 
boomrijk park met de oude citadel Prins Fre- derik, thans 
wapenmagazijn voor de Kchutterij. In het 
Wilhelminapark aan de zijde bij de Sluisbrug tegenover 
het gebouw van de Koninkhjkc Paket- vaartmaatschappij 
is in ]898 ee)i monument opge- richt voor de op Atjeh 
gcvallen hclden: het monument is bet er van bedoeling 
dan van uitvoering. Het zelfde gcldt van het monument 
op hel Water- looplein, voorstellcndc den Lccuw van 
Waterloo. Beter is eon monument vlak voor de 
Willemslaan gewijd aan de nagedaehtenis van Gencraal 
Michicds, zoomede con opmerkelijk stand beckl van Jan 
Pic- terszoon Coen, dat echter in het niet verzinkt voor 
het monuinentaal “Paleis" of “Groote Huis" op het 
Waterlooplein, dat het geheele plein aan de oostzijde 
behecrscht. Dit gebouw is ingcricht voor vergadcr- zaal 
en bureaux van den Raad van Indieen van ver- schillendc 
JJepartemcnten van algemeen bestuur. Daarachter huizen 
de Algemcene Rekcnkamer en do Landsdrukkerij en ter 
zijde, in een afzonderlijk gebouw, het Hoog-gerechtsliof. 
Eon aardig gebouwd Roomsch- Kat holick kerkje ligt aan 
den Noord-West hoek van het Waterlooplein, ter.wijl aan 
den Zuid- Oosthoek de militaire societeit Concordia 
onder het geboomte schuilgaat. De omgeving is verder 
geheel militair, officicrswo»ingen, kazernes en hospitaal. 
Door het Hertogspark, waarin de vconnaligc wooing van 
den thans naar Bandoeng verhuisden Lorrerconi- 
mandant, gaande, komt men weer over de Tjiliwong op 
het Koningsplein, voorbij de koepclvormige Pro- 
testantsche Willeinskerk tegenover het hoogerver- melde 
Station van de lijn Batavia-Buitenzorg. Aan de overzijde 
van het Koningsplein, dus aan de West- zijde bevindt 
zich het merkwaardige Museum van het Bataviaasch 
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, in 
Grieksch-Dorischen stijl. Daar- 
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achter stroomt met haar bruino water de Tanah- 
Abangrivier, aan weerszijden begrensd door woon- 
huizen, welke zich steeds meer langs zijwegen West- 
waarts uitstrekken. Daar bevindt zich ook de Alge- meene 
begraafplaats en een nieuwe kazerne met bijbehoorcn 
voor de Vesting artillerie. Nieuw Batavia st rekt zich 
bezuiden het Koningsplein en Water- looplein steeds 
verder uit, de Inlandsche bevolking uit haar woonsteden 
dringende en de vrijgekomen plaatsen overdekkende met 
modemen klein-villa- bouw. De mooic drukke met zware 
boomen be- plante vcrkcersweg van het Waterlooplein 
naar Meester-Comelis langs Sencn, Kramat en Salemba, 
verliest haar karakter van buitenweg met ruime buitens en 
krijgt het aanzien van een dorpsstraat, cn zoo verdwijnen 
ook elders de groene erven, welke aan Weltevrcden het 
aangenaam, rustige karakter van tuinstad verleenden. Wei 
zijn er nog mooie schaduwrijke wegen, maar de 
belendende perceelen sluiten steeds meer de gelederen, 
waardoor het stadsschoon verdwijnt. Een schepping van 
de laat- ste jaren met wcl toekomst is de nieuwe villawijk 
Nieuw Gondangdia met een monumentaal-kantoor- 
gebouw voor de beheerende vennootschap en een kleincr 
gebouw voor denNed. -Indischen Kunstkring, waarin 
beneden een restaurant. De Inlandsche bevolking, door 
deze bouwwoede uit hare kampongs verdreven, vindt 
slechts met toenemende moeite een onderdak in 
gebrekkige woningen. Een model- kamj)ong gelegen 
tusschen beneden- en bovenstad moot in de behoefte 
voorzien. Daarvoor is beschikt over con uitgestrekt 
terrein met over-efude Chinee- sche graven tusschen de 
Prinsenlaan en den Jakatra- weg. Niet ver vandaar, 
gaandc langs don Jakatra- weg kon)l men voorbij de 
voormalige woonplaats van den landvetrader Pieter 
Erberfelt. die in 1722 ter dood word gebracht cn blijkens 
den daar nog aanwezigen gcdenkstcen bo vend ion word 
gestraft met de ccuwigdurende vcrachting van allc 
volgende geslaclitcu, die op die plaats niet zouden mogen 
bouwen noch planlen. lets verder aan denzelfden 
Jakatraweg die hl bij de oudc stad Batavia bevindt zich 
de oudc Portugecsche Buitenkerk 一 waarvan hierboven 
melding word geinaakt — die de rust en de bckoi ii)g 
geeft eener oud-Hollandsche dorpskerk en waarin nog 
mooie grafstcencn van bekende cn onbekende 
coinpagnicsdienarcn benevens een eigen- aardige rococo 
preekstoel worden aangetroffen. Do Jakat raweg sluit 
zuidwaarts aan bij den weg Goe- noengsurie, welke weer 
voert naar hot Waterlooplein cn over de zeer drukke Pasar 
Sencn naar den grooten weg naar Meestor Cornelia. 
Vermeldens- waard aan dezen Jantsten weg zijn nog de 
Opium- fabriek cn het vroegerc Gymnasium Willem III, 
(thans Koning Willem III school). And ere open bare 
gcboiiwen tc Batavia, welke niet onvermeld mogen 
blijven, zijn do uitgebreide Prins Hendrik- en Koningin 
Wilhelininascholen gelegen aan den Vrij- 
inctHelaarsweg, Joopende van het Waterlooplein nanr 
den weg Goenoengsaric. Daar be vine! en zich ook het 
Logcgcbouw, waaraan de weg zijn naam ontleent, on de 
Lands-Koepokinrichting, to veils „Instituut Pasteur". 
Dichtbij op den hoek van den Schoolweg is gelegen het 
Komcdiegebouw, dat een gczcllig zaaltje bevat voor 
concerten en komedie- vertooningen. Het gebouw is in 
beheor Bij de Ge- meente Batavia. Als 
vereenigingspunten en gelegcn- heden tot vermaak cn 
ontspanning voor do meer ge- zeten leden der 
Europeesche bevolking van Batavia gelden echter in de 
eersto plaats wol de Socioteit „de Harmonien en do 
Militairc Societeit “Concordia" 

beide reeds hierboven genoemd en de aan den Tjikiniweg 
gelegen z.g. Planten en Dierentuin. Deze drie 
verecnigingen hebben elk hun vcelbezochte concert en. 
De Chineesche gemcente heeft haar eigen 
komediegebouw aan de Molenvliet halverwege Wel- 
tevreden en de oude stad, waar bioscoopvertoo- ningen, 
plaats hebben en Maleische komedie- en operatroepen 
zich doen hooren. Bioscoopgcbouwen zijn er te Batavia 
natuurlijk een aantal； de Inlander kan daar veelal zien, 
hoe men zich als Europeaan niet behoort te gedragen. 

Als kerken vindt men, in de benedenstad de z.g.n. 
reeds bovenvermelde Portugeesche kerk, de groote 
Willcmskerk aan het Koningsplein (oost), en do nieuwe 
of Haantjeskerk op Pintoe besi, welke thans (1914) nieuw 
wordt opgebouwd/Dit zyn Protestan- 

sche kerken. De katholieke kerk staat aan het : ' 二 
 

Waterlooplein, terwijl de Armeniers een eigen klein 
kerkje hebben aan den Zuid-Westhoek van het 二:"< Koningsplein. 
Een Engelsch kerkje staat op Para- •，七 pat an. De 
Mohammedaansche moskeeen zijn in de、' benedenstad, evenals 
de Chineesche tempels. Op ■ verschillende plaatsen vindt men 
echter kleine ,, 、 
Moham medaansche bedehuizen. : - C < ' 

Onder de ziekenhuizen moet in do eerste plaats 
worden genoemd het ook voor niet-Militaircn. toe- 
gankelijkc Militair Hospitaal gelegen niet ver van 
het Waterlooplein ter plaatsc waar vroeger zich 
bevond het groote landhxiis Weltevreden, bewoond 
door verschillende laat-achttiende eeuwsche Gou- 
vemeurs Gencraal; dan het st ads verband voor In-
landers in de benedenstad, dat evcnwel zal worden 
verplaatst naar de grens van Meester Cornells, en als 
particuliere inrichting het ziekenhuis op Tjilunie naast 
den Planten- en Dierentuin, in het oude woonhuis van 
den Javaanschen schilder Raden 
Saleh. 

Aan groote inclustrieele inrichtingen is Batavia 
niet rijk; genoemd kan worden de in 1913 aan den 
mond van het Goenoeng Sari kanaal opgcrichte 
romaniet-fabriek, waar allerlei springstoffen voor 
militairc en particuliere doeleinden vervaardigd 
worden. Voornamelijk is de plaats echter handels- 
stad en zetel van de Regeering, waardoor haar ka- 
rakter bcpaald wordt. De ambtenarenstand is over- 
wegend, doch wordt welhaast overvleugeld door de 
handelswereld, welko zich meer en meer uitbreidt 
door de vestiging van groote kantoren ook van 
vreemdc nationaliteit (vooral Engelschen). Door d& 
verplaatsing van het Departement van Oorlog naar 
Bandoeng heeft on langs hot talrijko officierskorps to 
Batavia cene belangrijkc vermindering ondergaan. 

Als ecn gevolg van de groote afstanden is het aan- 
tal middelcn van verkeer groot en verscheiden. De 
spoorlijn Batavia-Buitenzorg, vroegor toebehoo- 
rendc aan do Nederlandsch-Indische Spoorweg- 
niaatschappij, thans ingcdeeld bij de Staatsspoor- 
wegen, doorsnydt goheel Batavia volgens de uitge- 
strekte lengteas cn is daarom ccn gezocht verkeers- 
rniddel voor de handclslicdcn, welko hunno kan- 
toron in de benedenstad hebben. Voor meer aan den 
buitenkant wonenden zorgt do ceintuurbaan, welko 
ook het hoofdstation van de Staatsspoorwegen op 
Kemajoran (niot vor van hot Waterlooplein) pas- 
seort. Do spoorwegtocstanden te Batavia zijn voor 
don niot-ingowijdo ecnigszins ingowikkeld. als cen 
govolg van do omstandigheid dat tot voor kort het 
beheer over de lijnen in twee handen was. Thans kan 
daarin verbotermg worden gobracht door don bouw 
van een centraal-station. Zoolang dat niet hot geval 
is, moot nlen in hoofdzaak rekening houden met 4 
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hoofdstations, waarvan twee in do benedenstad en twee 
op Weltevreden. Het hoofdstation Welte- vreden -
Kemajoran zendt treiiien uit naar Krawang- 
Poerwakarta-Bandoeng, Krawang-Poerwakarta- 
Cheribon, naar Tandjong Priok en langs de ceintuur- 
baan, welke ook leidt naar het station Batavia Zuid 
(Benedenstad). Het station Weltevreden-Konings- plein, 
zendt treinen uit naar Buitenzorg en verder, en in de 
andere richting naar Batavia-Noord (Benedenstad). 
Batavia-Noord en Zuid zijn beide ver- bonden met 
Tandjong Priok en Batavia-Zuid bo- vendien met de 
Bantamlijn en het lijntje naar Tangerang. Alles wordt 
thans geexploiteerd door de Staatsspoorwegen. 

Voor het plaatselijke verkeer zorgen voorta een 
stoomtram (van de Nederlandsch-Indische Stoom- tram-
Maatschappij) en een electrische tram van de 
Bataviasche Electrische Tramweg-Maatschappij. 

ZooweJ de stoomtram als de electrische tram, be- 
schikken echter slechts over verouderd materieel, en zijn 
dus. weinig geriefelijk. Ze rijden bovendien met te lange 
tusschenpoozen, zijn te duur en worden weinig 
zorgvuldig bediend, zoodat zij veel concur- rentie 
ondervinden van de overal langs de wegen aan te roepen 
wagentjes en dogkarretjes, die ook -wel niet van goede 
kwaliteit zijn, maar het voordeel •geven dat ze niet duur 
zijn en de passagiers brengen precies op de plaats waar 
ze zijn moeten. Voor kleine trajecten prefereert het 
publiek in het algemeen deze transportmiddelen. De 
meer gegoeden beschik- ken veelal over een eigen 
voertuig van af een een- voudig tweewielig karretje tot 
de meest modeme luxe-auto's. Dit laatste vervoermiddel 
is voor de •groote afstanden. welke men dagelijks heeft 
af te leggen zeer geschikt en het aantal automobielen is 
dan ook te Batavia, in aanmerking genomen het 
betrekkelijk geringe aantal inwoners dat de kosten kan 
dragen, zeer groot. Dit komt het verkeer wel ten goede, 
maar geeft overigens een groot bezwaar door de zeer 
hinderlijke stofplaag; de toestand van de wegen is n.l. 
niet al te best. De reinigings- en besproeiingsdienst is 
nog zeer primitief ingericht, ■doch is ook over een zeer 
groote oppervlakte met be- perkte middelen. niet goed in 
te rich ten; hetzelfde geldt voor het onderhoud der 
wegen/ 
, De straatverlichting is over hev algemeen vol- doende 
en geschiedt door ruim 1500 gaslantaarns. Het drink 
water wordt in onvoldoende hoeveelheid verkregen uit 
artesische putten, op versch illend e diep- ten geboord: 
het water wordt door leidingen ge- distribueerd, doch is 
niet smakelijk en dus niet voor d&delijk gebruik 
gescliikt. — Plannen voor eene bronwaterleiding uit 
Buitenzorg van den Salak zijn in voorbereiding. 

De Gemeenteraad van Batavia, welke in verschil- 
lende behoeften van de ingezetenen heeft te vooY- zien 
en daartoe het beheer heeft gekregen over de wegen, -
pasars, waterleidingen. enz. wordt thans voorgezeten 
door een burgemeester. Eigen politic heeft de Gemeente 
niet. De begrooting van de Gemeente voor het dienstjaar 
1914 beliep / 1.004.038 aan uitgaven en hetzelfde bedrag 
aan ontvangsten. Daarop was uitgotrokken: 

voor het bestuur der gemeente................../ 56.955 voor 
openbare werken ....................................... - 315.681 
voor openbare gezondheid ....................... - 19.332 

 .................  
voor reinigings- en b^proeiingsdienst - 98.875 voor 
drinkwatervoorziening ................................  . 98.280 
voor brandweer .........................................     51.620 
voor straatverlichting  ...............................     84.000 
voor rooiwezen  ........................................  . 20.730 

voor inning van belastingen  .....................  / 13.700 voor 
bcgraafplaatsen  .........................................  - 35.182 
voor slachtbedrijf  ......................................  - 48.185 
voor pasars .................................................  - 40.320 
voor grondbedrijf  ......................................  - 26.518 
voor kunsten, wetenschappen en volks- 

vermaken  ..............................................  - 14.155 voor 
aflossin g en rente der 4:/2 % obli- 

gatieleening 1911 groot / 500.000 .. - 30.675 voor 
uitkeeringen aan gemeentedienaren 

wegens pensioenen enz .........................  - 29.000 

 .................................................  
voor subsidies aan plaatselijke vereeni- 

gingen  .......................................................  - 1.000 
en voor onvoorziene uitgaven  ..................  - 19.830 

Onder de ontvangsten is de voornaamste post 
een bedrag van / 383.620 dat uit de algemeene geld- 
middelen van het Gouvemement ten behoeve van 
de Gemeente is afgezonderd; het meerdere wordt 
verkregen uit inkomsten uit de waterleidingen, het 
rooiwezen, bcgraafplaatsen, abattoir en pasars enz. 
en gedeeltelijk uit belastingen, ，〃/ 

BATAVIA (BAAI VAN). De baai van Batavia 
aan de N.kust van West-Java vormt een ongevcer 
15 K.M. ingaande en tweemaal zoo lange bocht, 
die ten westen bepaald wordt door kaap Oentoeng 
Djawa en ten oosten door den hoek van Kxawang. 
In die bocht liggen een groot aant-al riffen, verschei- 
dene kleine eilanden, als： westclyk: Kuiper-eiland 
(PoeloeWoeroeng), Purmerend (P. Sakit), On rust 
(P. Kapal), Kerkhof-eilnd, Hoorn (P. Ajer), Rot- 
terdam, Schiedam, Haarlem (P. Loesi), Amster- 
dam (P. Oentoeng Djawa) en Middelburg (P. 
Ramboet) en oostelijk: Leiden (P. Njamock be- 
sar), Enkhuizen (P. Njamoek ketjil), Alkmaar 
(P. Damar ketjil) en Edam (P. Damar besar). 
De meestc eilanden zijn begroeid en a lie zijn oinge- 
ven door koraalriffen, die aan de Z.W. zijdo zeer 
smal zijn, maar aan den N.O.kant ver afsteken. Van 
w. naar o. vallen in de baai van Batavia de volgende 
groote rivieren: nabij Oentoeng Djawa de ooste- 
lijkste mondingen van de Tjisedane, de Angke, de 
Tjiliwoeng, de rivier van Bekasi en nabij don lioek 
van Krawang do westelijke mondingen van de Tji- 
taroem. 

BATAVIAASCH GENOOTSCHAP. Zic GENOOT- 
SCHAPPEN. 

BATfiE KO EALA. Een landschap van de on- 
derafdeeling Tapa Toean, afdceling WcstkusL 
van Atjdh, met 636 geicgistreerde mannen. Be- 
hoorde oorspronlcelijk tot Soesoh, word ontgon- 
nen door Pidiesche peperplanterB, waarbij zich la- 
ter ook liedon van Groot-Atjeh voegden. Betaling 
der aan de SocsOh'sche hoofden verschuldigde pcpcr- 
rechten were! aldra geweigerd. Gevechten volgden, 
die, door het huwelijk van Radja Koeala, het hoofd 
der Atjehers in Koeala Batee, met een familielid van 
een der Hoofddatd^s van Socsoh, eindigden met de 
onafhankclijkheid van Koeala Bat6e. 

BATE 它(POELd) (Steen eiland). Een eilandje te- 
genover Oelde Lheue, vanwaar de Atjelische steen - 
houwers van Meura^a vroeger een poreuse, licht to 
bewerken steensoort betrokken, voor het maken van 
fraai versierde grafsteenen (nisam, batee djeurat). 

BATI-BATI. Districtshoofdplaats in de oiidcraf- 
deeling Pleihari der afdeeling Band jermasin, res. Z. 
en O.Afd . Borneo, Zie MALOEKA. 

BATIKKEN. ]. Naam; doel; terrein. Het Jav. 
woord batik, en werkwoord a in b a t i k, is 
letterlijk: stippel, stippelen; dan bij uitbreiding: 
teeken, teekenen; namelijk met vloeibare was op 
een ondergrond van wit katoen. Vandaar de hoog- 
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Jav. termen s 6 r a t en n j 6 r a t; en de Mai. termen t o o 
1 i s en n o e 1 i s (of m 3 n o e 1 i s), beide „schrift,> en 
„sclirijvenn. De oorspronkelijk- Indonesischo zin van den 
term, als speciaal: „tatoe- age, tatoeeerenn, is op Java 
reeds sinds tai van eeuwen overgegaan in dien van: „was-
tittel, was- Bchilderen". 

Het docl van dit was-teokenwerk op wit katoen is van 
oudsher op Java: het makcn van was-pleklcen van 
gewenschten figuurvorm op wit katoendoek, die, door 
den aard der was als vastklevend dekmid- del, in een 
daarnavolgend koud of hoogstens lauw kleurbad, gd6n 
verf zullen aannemen, en dus na de verving en na 
wegsmelting der was in kokend water, wittc sierfiguren 
zullen achterlaten op het voor het oveiige uniform 
geverfde doek. 

Het terrein van deze sierkunst is in onzen Indischen 
Archipel van oudsher Java; en wel zeer bo- paaldelijk 
Midden-Java, het Java der Javan en. Waar het voorkomt 
onder Madoereezen, waar hot voorkomt of voorkwam 
onder Soendaneezen, is of was dat vooral onder centraal-
Javaanschen invloed. 

2. Dekmiddel; en grondstof. Het dekmiddel is en 
bleef tot voor circa 50 jaar: gewone gele bijenwas, door 
een of ander toevocgsel iets taaier gemaakt van 
vloeibaarheid. Door het groot verbruik van bijen- was 
voor dit docl op Java, kwam sinds oudsher het overgroote 
gedeelte van prima-bijenwas naar Java uit Timor; sinds 
ca. 1860 begon de concurrentie van het goedkooper 
Europ. (vooral Galicische) aardwas of ozokeriet; sinds 
1905 die van do nog goedkooper cn bovendien op Java-
zelf fabriekmatig gewonnen paraffine (vooral van 
TjSpoc, afd. Blora). 

Van toevoegselen tot die bijen-, aard-, of paraffine 
was, is van ouds op Java het meest gebruikt do zwarte, 
uiterst taaie was van dekleine zwarte bijtjes, Trigona 
laeviceps Sm. (pers. nieded. van den heer Edw. 
Jacobson), in Jav. lantjfing of klan- t j 6 n g gehceten. Een 
ander oud middel is damar- hars, van J&VQ'B overwal 
(Borneo, Celebes)komende, vooral in de heldergelo 
kwaliteit, de “katoog-hars" (damar mata koetjing). Een 
modem middel, sinds ca. J 880, is de gewono vioolhars of 
kolophonium- hars, uit do Ver. Staten vooral aangevoerd. 

JDc gi-ondstof was welecr, niot het op Java-zclf 
geweven ef fen wit katocndock (als zijnde tc grof van d 
raad), maar het aan Zuid-Voorindic's Oostkust (o.a. 
Madapollam) on Westkust (o.a. Calicoet) ge- wovon 
fijnero dock, dat ook in de 17e—18o ceuw naur Europa 
ging； op Java gehceten m o ri, Mai. in o c r i, jn o c r i 8, 
m o 1 i 8 (vermocdclijk een oude Voorindische vaklenn). 
En hocwel sinds ca. 1815 het Europ. fabrickskatocn, 
vooral onder do namcn cambric (eigenlijk: Kamerijksch 
dock, n.l. lijn-waad, d.i. effenwit linnon), calico, cn mada- 
pollam, a]lo Voorindisch katoondoek van do Jav. markt 
verdreef, bleef m o r i er do naam der grond- stof; thans 
voor eon groot dccl in Twenthe geweven, en naar 
vcrscliillendc merken (t j a p's) nader onder- Bchciden. 

3. Vrouwen- en Mannenarbeid. Het batikken is op 
Java van oudsher niet slechts een arbeid van vrouwen, 
maar bovendien cen vrouwelijk „fraai hand- wcrk'L Hot 
was geen pure nuttighoidskunst, zooala koken en woven; 
maar het was van den aanvang nf een aierkunst, die tevons 
nuttigheidskunst was. Op dit aristokratisch en vrouwelijk 
karakter word pas sinds ca, 1850 inbreuk gcinaakt. Toen 
toch begon op somipige kustplaatsen van Java (vooral 
Soorabaja; later ook Somarang e.a.) het stempel-drukken 
mot was in plaats van hot teekenen in was op te komen; 

hot tjap'pen in plaats van batik'ken; en tegelijk daarmede 
deed mannenarbeid zijn intrede, werd het vrouwelijko 
„fraaie handwerk" tot mannelijk „be- drijfn. Men zal niet 
veel fout zyn door aan te nemen, dat thans 2/3 der batikan,s 
(d.i. gebatikte goederen) op Java nog in den ouden trant 
door vrouwen wordt vervaardigd ； maar % door mannen, 
met het voor Java nieuwe proc6d6, dat zelf on middellijk 
weer teruggaat tot het oude stempel-drukken in Voor- 
Indie. 

4. Het werktuigje, en het werkluig voor den arbeid. 
De Javaansche vrouw die wit katoendoek met was- 
figuren gaat teekenen, gebruikt daartoe een even sierlijk 
als veniuftig werktuigje, van 4 a 6 c.M. lengte, de t j a t i 
n g. Het bestaat uit een rood- koperen bakjo in den vorm 
zoowat van een pijpe- kop, met van voren een omgekromd 
uitloop-tuitje (de tj arat), en van achteren een spitsen staart 
van hetzelfde metaal; welke staart gestoken wordt in een 
bam boe- hand vat j o dat naar den voorkant schuin is 
afgesneden, waama de hals van het tuitje aan dat 
toegespitste bamboe-ondereind wordt be- vestigd met een 
vezelbandje. Het geheel vormt aldus een soort 
roodkoperen schrijfpen met reservoirtje voor de heete 
was, in een klein bamboelid als koel handvat bevestigd ； 
samen 7 d 9 c.M. lang. De lenige en kunstvaardige 
vingeren van de werkster doen het overige. 

Naast dit standaard-type van do tjan ting, zijn er dan 
nog eenige variaties dio voor bepaalde doelein- den 
worden gebruikt: de tjanting met 2 of 3 uitloop- tuitjes 
bovon elkaar, om in68ns 2 of 3 evenwijdige lijntjes to 
kunnen trekken ； de tjanting met een zeer nauw of een 
zeer wijd tuitje, om heel fijne iijnen of erg gi'ove vlakken 
in was aan te brengen ； de tjanting mot 4 h 7 fijne tuitjes 
in een krans om olkaar been om indans een ornament van 
4 a. 7 stippen te krijgen. Doch deze noven-vormen tellen 
samen nauwelijlcs een derde van het aantai normale tjan- 
ting's in gebruik. Do diameter van een normalo t j a r a t is 
1 m.M., en dit is dus tevens de breedte van do normalo 
was-lijn. 

Het werktuig van den Javaanschen stempeldruk- kor is 
cveneens van roodkoper (en niot van hard hout, zooals bij 
do Voorindische stcmpolnyverheid). Do stempols (t j a 
p's) varieeren van grootte, al naar gclang zij dioncn 
moeten voor binnenwerk of rand work van de met 
wasfiguren to bedrukken ka- toenopporvlaktcn, maar do 
grootste blijven boneden de 25 c.M. in het vierkant, de 
kleinsto voor rand- werk zijn ca. 5 bij 5 c.M.; onderaan 
bevindt zich het ornament, als combinatie van ca. een c.M. 
op- staando koperreepjes, torwijl bovenover cen handvat 
zich verheft dat voor de hand van den drukker wordt 
oinwondon. Het geheel is een 5. jour bewerkt wafcl-koper 
(zou mon kunnon zeggen) met gekromd handvat. Hoewol 
geenszins to zwaar voor een vrou- wenhand — zooals do 
drukblokkcn in onzo Europ. katoendrukkerijon gowis 
zouden zijn —, worden zo toch allcon gchanteord door 
Jav. mannen. 

6. De was-arbeid op het gereed gemaakte katoen. Het 
eigenlijke batikken der Jav. vrouw blijft zuiver teekenen 
in was uit do vrije hand. Slechta bij on- voldoend 
geoefenden, dan wel bij zeer ingewikkcldo patroon-
figuren, komen modellon (p o 1A's) to pas, zijndo 
bobatikte katoenlapjes of dito bladon Chi- neesch papier 
van 20 h 25 cM. in het vierkant, die aohter tegen hot mt 
katoen worden gespeld on dan nagotrokken, gezien tegen 
hot lioht. Maar do geoo- fende batikster brongt slechts 
enkelo verdeell\jnen — van binnenwerk of b a d an; van 
de rand- 
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lijnon of sere fs; van het zoogenaamde hoofd of ka p a 1 a; 
van de eveutueel in dat hoofd aan to brengen scherpe 
driehoeken of t o e m p a Fs; van eventueel in het 
binuenwerk noodige evenwijdige lijnen of g a r i s a nss 
— met potlood of houtskool aan, en gaat dan uit de vrije 
hand aan't work. 
Alvorens echter met was bcteekend te worden, moot het 
katoen zooals het in den handel voorkomt aan stukken of 
rollen (k a j o e h's) van vaststaande breedte (1—1.12 M.), 
niet alleen op de gewenschte lengten van de te 
vervaardigen klcedingstukkcn (s a r o eng； t api h of 
b6b6d ； hoofddoek; s lend an g; borstdoek) in stukken 
worden ge- scheurd en gezoomd; maar ontdaan worden 
van de fabrieksappretuur, door uitwasschen en uitkoken. 
Daarna volgt op Java het speciaal-Jav. olieen (n g 6- t e 1 
i) van het doek; zijnde het win gen en kneden van het 
uitgewasschen stuk katoen in een mengsel van 
olie(meestal d j arak-olie;ook wel k a t j ang- olie) met 
loog (meestal van asch van padi-stroo ge- maakt), 
ongeveer in de verhouding 1 : 1; en het daania blootstellen 
aan het tropische zonlicht van het aid us geoliede doek. 
De chemische processen bij dit specifiek-Jav. bad van 
olie, loog, en fel zonlicht, wachten nog steeds op 
deskundig onderzoek (verg. Rouffaer & Juynboll, p. 
178—190; vonning van oxycellulose ?; of colloide-
verschijnselen ?); maar het praktisch resultaat is dit, dat 
het aldus geoliede katoendoek is geworden: veel 
ontvanke- lijker voor opslorping en vasthouding van verf- 
stoffen, smijdig, zacht-roomig van tint, en licht- 
olieaclitig van geur; te zamen vormt dit een deel der 
eigenaardig charme en superioriteit van een goede Jav. 
batik. Het aldus geoliede (ge-k 61 e ]-de) stuk katoen 
wordt dan opnieuw gesteven (d i-s 6 k o e 1), en daarna 
murw en glad geklopt (of tegenwoordig：  gestreken). 
Dan pas is het doek voor den was-arbeid gereed. 
Even specifiek-Javaansch a Is de voorbereiding is van het 
katoendoek, even specifiek Jav. is de was- arbeid zelve, 
doordat de batikster steeds aan den tegenkant van het 
doek precies denzelfden arbeid herhaaU, dien zij eerst 
aan den voorkant hceft vol- bracht. Heeft zij dien 
voorkant geheel of gedeelte- lijk toch bebatikt, dan keert 
zij het doek om, en trekt, tegen het licht gezien, de 
wasfiguren op den achterkant na; dus in spiegelbeeld. 
Dezc dubbele arbeid waarborgt bij het later volgende 
verven een volstrekte eenderheid in kleur en in lijn aan 
beide zijden van het doek; en onderscheidt de Jav. batik's 
scherp van de vooral door Tamil's op de kust van 
Koromandel eveneens met was-behulp beteekende en 
daarna geverfde Palikat-doeken (kaln Pglekat) e.a., die 
slechts 6dnzijdig be- werkt werden en worden, zoodat ze 
goede voor- zijde hebben en 66n verkeerden teekening-
loozen tegenkant. 

Bij den was-arbeid zelven, is de tropische war mt e 
een aanmerkelijk gemak voor het op temperatuur houden 
van de heete, vloeibare was, zoowel in het ijzeren 
kommetje (w a d j a n) op de Jav. vuur- test (a n g 1 o), als 
vooral in de kleine tjanting bij het teekenwerk. Het telkens 
even schcppen van wat heete was uit die w a d j a n, het 
door blazon van de vloeibare was aan den mond der t j a 
r a t opdat er geen druppel zich vonne bij *t weer beginnen 
van het teekenwerk, is alles zoo eenvoudig bij een lucht- 
temperatuur van 25—30° C., vergelekeii met de moeite, 
die men in Nederland en Duitschland heeft Binds er in ca. 
1900 het batikken gepropageerd werd onder artisten. De 
temperatuur waartoo de Jav. 

batikstcr haar wasinengsel verhit, kan gemiddeld gestcld 
op 130° C.; zoodra de was editor mocht gaan rooken, laat 
staan koken, moet het pannetje van 5t vuur gezet. Naar Jav. 
trant zit zij er bij op den grond, het komfoor met pannetje 
naast zich, en met het katoendoek over een laag rek 
(pgngga- w a n g a n, g a w a n g a n) voor zich 
heengeslagen, terwijl ze haar linkerarm achter tegen het 
doek aan houdt. 

De Jav. stempeldrukker daarentegen zit op een stoeltje 
(of staat) bij een tafel op een paar schragen, waarover het 
katoendoek is uitgespreid, dat hij met zijn koperen 
handvormen moet bedrukken. Hoe zuiverder hij werkt bij 
het weer aanzetten van zijn werktuig naast de reeds in 
was-stempel aangebrachte figuren, hoe onzichtbaarder 
dus zijn ,,rapporten" (de lijnen van aansluiting) blijven, 
hoe meer zijn was-arbeid kan naderen tot de 
onzichtbaarmaking van het tjap-proeddd. Doch daar hij 
machinaal werkt, in tegenstelling tot den vrijen sierarbeid 
der Jav. batikster, zal juist de stage regelmaat van zijn 
patroon-vormen den aard van zijn stempelwerk blijven 
verraden tegenover de gevarieerdheid tier hand-batiks. 
O6k hij echter drukt zijn vormen aan den wcerkant van het 
doek opnieuw af, en hceft daartoe — behalve bij 
rechthoekige patroonfiguren —dus spiegelbeeld-t j a p's 
noodig； het d66rschij- nen der donkerc was door't katoen 
dient daarbij tot geleide. Deze laatste verzwaring van het 
benoo- digde stempel-materiaal bij allo schuine of onsym- 
metiische figuren, veroorzaakt echter, dat 66k op I Java bij 
de getjapte doekon (k a I n t jap an), vooral bij 
mindersoortige, vrij vaak e6nz)jdigc was- bewerking 
wordt toegepast, zooals aan de Koro- mandel-kust; zoodat 
het verkregen doek na de ver- ving slechts een goeden kant 
heeft. Dat bij dit soort goedkoope klcedjes ook geon 
sprakc is van zorg- vuldig voorbereiden door olieen, 
spreekt vanzelf. 

Dit is de primaire was-arbeid op het nog ongeverfde 
katoen ； over latere was-bedekking na de eerste verving, 
zic hicrachter sub 6. 

6. De ver/-arbeid, primair en seettndair. Het al oude, 
oorspronkelijke verven op Java, volgend op primairen 
was-arbeid, is gcwcest: Blauwverving met indigo. De 
ovcrgioote gemakkelijkheid waarmee indigo-blauw zich 
laat in verven a]s indigo-wit (indi- caan), bij gebruik van 
een gistingfikuip (rcducee- rend bad) van gewone 
temperatuur,en onmidddlijk dan bij blootstelling aan do 
lucht tot in het hart van de katoenvezcl oxydeert tot 
indigo-blauw (indigotine), dat lichtecht en waschecht is； 
bovendien alle schakeeringen zal vertoonen van 
lichtblauw lot me- taalglanzend blauwzwart, al naarmate 
men het doek korter of langer blijft „soppenn of ,,doopen" 
(Jav. t j 61 o e p) in die blauwkuip; ― maaktde indigo (het 
“indische" kruid bij uitnemcndheicl), dat sinds oer- tijden 
overal voorkwam in onzen Archipel1), tot do id eale 
verfstof dn van kleur en van kracht en van ge- mak op 
Java, in verband met het batik-proc6d6. 

De mecst antieke Jav. batiks zijn dan ook gewis de 
enkel wit-en-blauwe met wasuitsparing verkregen 
doeken, zooals tot voor kort het ouderwetscho 
Cheribon-gebied ze nog gaarne maakte. Het Jav. woord 
voor blauwverven (m 6d61, van wSdil), heoft i) 

i) Het oudste Hindoe-Jav. rijk, in de 2c tot 5e ceuw 
A0 D. op West-Java (het Buitenzorgsche) heette 
zelfs: TaROEMa, d.i. „Indigo-landn! Het Mai. en 
Soend. woord taroem = indigoplant, is met zijn 
varianten (Jav. tom) algemeen-Indo- nesisch en 
Filippijnsch. 
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dan ook a Is kr&md.-inggil: n j el e p (van tjelcp), 
zijndc niots anders als een vervorming van het 
bovengenoemde Ij^locp. De Jav. blauwkuip is dus 
van oudsher het Jav. verf-”sop'' by uitnemendheid. 

Na dezen primairen verfarbeid van het blauw- verven 
komt het dock onmiddelijk gereed als \vit-en- blauwe 
batik, zoodra men het was gaat afsmelten in een bad van 
kokend water; de was „zakt weg" (Jav. 1 orod) daarbij. 
Nu komt echter de wensch naar meerkleurigheid; en 
daaiTuce de secundaire batik- en verf-arbeid. 
Want, ovenals men door wasbedekking het wit 
behoedde tegen blauw worden, evengoed kan men nu op 
het wit-en-blauwe dock door nieuw bedekken met was, 
al naar keuze, het blauw behoeden tegen wijziging 
geheel of ten deele, en tevens hot wit nu gcheel of ten 
deele blootstellen aan eon nieuwe (tweede) sapverf ； 
dan wel, door partijtrekking van complemcntaire 
kleurverschijnscls (blauw + geel = gi'oeii; blauw + bruin 
= zwart), tegelijk, naAst de zuivere nieuwe kleur, een 
complementaire kleur als derdc kleur in ver ven. 
Het oudste, en tevens het nog altijd fraaiste, en meest 
aristocratische type van Jav. batik, wordt bij zulkc 
driekleurigheid gevormd door de kain's sogan, de wit-
blauw-bruine docken, die door de Vorsten- landschc 
batiksters in uiterste perfectie gemaakt worden ；  de 
Jogja'sche daarbij iets somborder van blauw; de 
Solo5schenicertintelend van bruin, mees- tal ook met 
bruingelc bijtint, en inderdaad superi- eur door 
stralendcn gloed. De door de k 6^el (hot bad van olie + 
loog) roomig gc word on tint van den wit blij venden 
ondergrond verfraait tevens het kleurenHpel van blauw 
en bruin. 
Bijdeze Bruinververij treden drie nieuwe factorcn op: i° 
het ajkrcd)be.n (n g6 r i k) of afschrappen (ngg- r o k, n 
g 6 r o e k) van was op sommigo plckken, dicHlcchtH 
voor *t aannemen van nieuwe sapverf ont- bloot jnoeten 
woixlcn, om aid us den onislachtigen arbeid van totaal 
wcgsmcltcn cn weer nieuw opbren- gen van vecl was to 
ontgaan ； 2°. het feit, dat de brui- no vloeistof, de s o g 
a n (uit s o g a-bast; Peltho- phorum ferrugineum Benth.) 
niet koud kan ingc- verfd v/orden zooals indigo, maar 
een lauw kleur- bad vraagt: 3°. bet feit, dat do enkcl 
ingeverfdo brnine 80ga-kleur zclf« op het geoliede Jav. 
kutoen- dock niet voldocndc pakt om bestendig to 
wezon, maar nog (je.jireerd moot worden in ccn bad van 
zgn. s a r <? n of jjCSsenco". 
Het afkrabben met ecn bot mesje van plekjes was, 
weerzijds natuurlijk, is con handigheid die zichzdf 
vcrklaart; het geeft tijdbcHparing, en is technisch 
niogelijk doordat (zic sub 5) hot wittc katocndock, na 
uitkoken en oliecn, opnicuw gesteven is geworden met 
出 ijfsel van gewonc rijsl (g66n kleefrijst!) cn glad 
gcklopt, alvorcns voor ccrst bebatikt to zijn ; d.w. z. do 
batik-was ligt dp het dock nan wcerskanten, maar trok 
niet ii)de vezels. Of men dit nfkrabben toe past, of niet, 
zal af han gen van do verhouding tus8ch(!n licht (wit) en 
donkcr (gekleurd) in het to vervuanligen dock. Moet de 
mcerderhoid van hot dock licht blij ven — wat in Jav. 
lalar poetih of „wit- te ondergrond** hoot — cn dus 
liefst van begin tot eind met dezelfdc was bed ekt, dan 
zal men het af- krabbon graag toepassen; doch moet hot 
dock in hoofdzaak donker van tint worden — in Jav. 
latar iren{/, d.i. „donkcro (eigenlijk: zwarte) 
ondergrond” —dan kan vaak het totaal wegsmelten dor 
eersto was, en het sncl weer afdekkon van den verkrogon 
blauwen ondergrond mot een grove tjanting (een zgn. 
tjanli-iig penembok), of deels zolfs met con kwast 

(djeffoel), verre de voorkcur verdicnen boven het 
pouterige wegkrabben. 

Het lauwo soga-kleurbad eischt enkel zekere 
voorzichtigheid ； het mag niet boven 45。0. komen, wat 
de geoefende verfstcr met de hand waameemt; anders 
toch zou de waslaag gevaar gaan loopen. Het feit, dat 
hiervoor de bast van den aoga-boom — in uiterlijk type: 
als een fijne tamarinde-boom — uit- gekookt wordt, 
welke boom eenigszinsop Oost-Java voorkomt, maar 
vooral op Flores, Tanah Djampea, en andere oostelijko 
cilanden, zoodat de bast op Java wordt aangevoerd door 
vooral Boegineezen, be- wijst al dat deze soga-verving 
op Java iets is van later tijd ； inderdaad, pas in 1769 
voor Soerakarta en in 1787 voor Bantam absoluut 
bewezen kan worden (verg.:Rouffaer & Juynboll, p. 
290—292), In dat soga-bad komt voor een klein deel 
voorts te pas de bast van den veel op Java voorkomenden 
t i n g i- of t 6 n g a r- rliizophoor (deels Bruguiera parvi- 
flora BL, deels Ceriops Candolleana Arn.), alsmede de 
bloemen van hot saffloer-kruid (k 6 m b a n g p oeloe; 
van CarthamustinctoriusL.),enhetkem- hout van het zgn. 
geclhout (tgggrang of k fid 6- r a n g; Ctidrania 
javanensis Trdcul). Voor 3 soort recopten van zoo'n echt 
Vorstenlandsch soga-bad, alsmed o voor de door Dr. 
Vorderinan waargenomen teinperatuur (41° C.) dezer 
bruinkuip, zie 1. c. p. 359—365. 

Het fixecren van de bruingeverfde gedeelten in de 
saren of “essence" is feitelijk het toepassen van ecn, 
liefst weer lauwwarm alkalisch bad van 6f sui- kcr + 
kalkmelk (aldus in Midden-Java), of potasch + kalkmelk 
+ wat gist en arak (aldus bij Cliineezen te Batavia); 
terwijl dan in de Vorstenlanden, met name Solo, na het 
afsmelten van a lie was in heet water, voor do betero 
batik's een tweede s a r e n-bad volgt voor het gereedo 
doek, dat, door toevoeging van aluin cn van sari t j i n a 
(ongeopende bloemknoppen van Sophora japonica 
L.),tevens een sterker beits en een zwak geelbad is 
geworden ； waar- naast do allerbeste batik's nog een 
ander soort saren, en nu bepaaldelijk lauwwarm, als 
fixeerbad krijgen, dat sterk is aangezoet. Zie ook die drie 
re- cepten 1. c. p. 365—377. In de s a r e n, die de finish-
ing touch geeft aan do mooie Rain's sogan, ligt overigens 
een groot stuk gcheimvan de Jav.verfster. 

Goh661 and era verloopt de Rood ver verij van ba-
tik's. Hoowel gowis op Java gedurende de 18e eeuw 
ontstaan doorinvloed van Moh. Voor-Indiers (waar- 
schijnlijk vooral Kod d.w.z. Guzcratten), die van ouds 
het rood ver von inot meekrap- wortols en Voor- 
aziatisoho aluin in een kokend verfbad kenden, en grootc 
voorliefdc steeds toonden voor rood, gobeurt do Jav. 
rooclvervorij: 1°. geheel koud, 2°. oogenschyn- lijk 
zonder gebruik van aluin als roodbeits, immera enkel 
mot toevoeging van d j i r a k-bast(Symplo- cos 
fasciculata Zoll.) bij den bast van den Ind. mee- krap-
boom, den Mai. in 5 D g k o c d o e (Morinda tinctoria 
Roxb. = M. citrifolia L., Jav. p a t j e); 3°. v66r alle 
blmaoverving — laat st aan bruin verving —van het 
gcoliedo dock; 4°. door inwrijving (zolfs voorzichtigo in 
kneeling) van een koude verlbrij, uit gelijke deelon 
fijngewroven mgngkocdoe- en djirak- bast bcstaanclc, 
op het primair bebalikle dock. Dit proced<5 is zoo 
afzondcrlijk-Javaansch, bovendien zooveel zorg cn 
voorzichtigheid eischend bij dat in- wi ijven dor verfpap 
op het bewasto doek aan wcers- kanten, dat men zich 
haast verbaast hoo dit op do Jtiv. kustplaatson, met name 
SSmarang, dan ook Choribon, LasSm, Soorabaja on 
Batavia, zoo sterk ingang hceft gevondon sinds ca. 1800, 
dat do Jav. 
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kaIn ban gbangan of„goroodverfdodoeken” zelfs oen der 
standaanl-typen zijn gewordon van wat de was- en 
verfkunst op Java vermag. Voor het al- lormerkwaardigst 
bewijsstuk dat men in 1707 te Soorabaja reeds het koude 
inverven van mgngkoe- doe + djirak op geoliede 
(gekgtel'de) efEen katoen- garens — dus nog niet op 
bebatikt katoendook! 一 konde, zie Rouffaer & Juynboll, 
p. 332—334; alwaar p. 3 ~ 52 ook de uiteonzetting staat 
van het niet minder merkwaardigo feit dat pas in 1901 
■(door Fel. Driessen) pertinent onderzocht en gevon- 
den is, hoe de djirak-bast, die steeds op Java als 1: 1 of 
1 : 2, toegevoegd wordt aan den mgngkoedoe- bast, 
aluin-hoiidetid is tot 10% toe. De Jav. ba>tik- sters, die 
dus schijnbaar vermochten rood to verven zonder aluin, 
gebruikten langs loutor empirischen weg een bast, die 
aluin bevatte, welke als rood- beits werkte zonder dat ze 
*t wisten. En pas na die roodverving langs den kouden 
weg van het geoliede en bebatikte doek, zal de Jav. werk- 
ster eerst alle dekwas afsmelten, en dan de deelen met 
nieuwe was weer bedekken die ze hetzij zuiver rood 
hetzij zuiver roomig wit behouden wil, opdat ze in de nu 
meestal volgende blauwkuip deels blauw deels zwart 
(door rood + blauw) kunnen worden. Waama nog vaak 
een plaatselijke geelverving volgt —vooral bij de in 
Grgsik, LasSm, of Batavia (in kampoeng Karet), als 
locaal type vervaardigde ba. tik's —, die echter ook vaak 
met een penseel geheel koud, en tegenwoordig steeds in 
aniline-verf wordt aangebracht. 

7. Modeme invloeden bij het Jav. verven. Hier taken 
we aan de nieuwe ververij-methode, sinds ca. 1900 op 
Java hand over hand toegenomen in de ba- tikkerijen 1), 
na de uitvinding der eerste „teer- :kleurstof" in 1857 in 
Engeland (mauveine, door Perkins), en de verbazende 
ontwikkeling in Duitsch- land sedert ca. 1865 van dit 
nieuwo denkbeeld tot de Industrie der „teerkleurstoffenn; 
welke Industrie zelve weer veel goedkooper kon gaan 
produceeren 

| na do opkomst der cokes-ovons (ca. 1885), waar- door 
rechtstreeks hot benzol en anthraceen worden gewonnon, 
die resp. do talrijko aniline- en alizarinc- vervon geven. Ja, 
zelfs de op Java oer-inheemsch© blauwvcrvorij is na ca. 
1900 al sterkor onder den concurrentie-invloed gekomen 
van de synthetischo indigo; het eerst in 1880 in 
Duitschland samenge- steld (door Baoyer), en vooral sinds 
1901 uit benzol voor den halven prijs der natuur-indigo 
verkregen. 

Evenwel is het nog niet mogelijk thans meer to geven 
dan eenige algemeene cijfers en opmerkingen. Een 
deskundig onderzoek heeft in Indie nog niet plaats 
gegrepen naar den eigenlij ken aard der ge- duchte deels 
doodelijke concurrentie, door de Duit- sohe kleurstofien • 
nijverheid steeds sterker aange- daan aan de Ned.-Ind. 
autochthone verfkunst voor weefsels, vlechtwerk, en (op 
Java) batik's. Het werk van RouSaer & Juynboll, compleet 
gekomen in midden 1914, word voor den tekst afgesloten 
in eind 1905; in het in 1916 verschenen werk van Jasper & 
Pimgadie vindt men slechts enkele terloopscho me- 
dedeelingen over het gebruik van een paar aniline- verven 
； in het door H. E. Steinmetz samengesteldo “Overzicht 
van de uitkomsten der gewestelijke on- derzoekingen naar 
den Inlandschen hand el en nijver- heid" (Batavia 1909, 2 
din.; zijnde VI a-b der serie Overzichten), vindt men in dL 
I, p. 57—105 wel een overzicht der Jav. nijverheid in 't 
algemeen, en p. 105—113 speciaal over het batikken, maar 
de Vor- stenlanden bleven buitcn die„gewestelijke onder- 
zoekingen", en wdl wordt over de (uitwendigc) con- 
currentie der Europ. katoendrukkerijen gesproken, doch 
niet over die (inwendige) der Duitsche klcur- fabrieken.
 • 

Hoe geweldig dezo laatste echter is, blijkt uit do 
cijfers van don invoer van kunstmatige indigo on zgn. 
aniline-kleurstoilen op Java on Madoera, gepu- bliceerd in 
do 3 din. van het „VersIag omtrcnt Handel, Nijverheid on 
Landbouw van N.-I. gcdurondo 1913—1915" (Batavia, 
1914—16): 

 

! 

 I 
1911 1912 1913 1914 1915 

Kunstmatige indigo ..........  in / 1000. 610 682 1063 675 106 
„AniEne-kleurstoffen ".. in 1000 KG.. 134 230 262 261 80 

In 1913 dus: een invoer van meer dan 1 mill, gulden 
synthethische indigo op Java en van 262 ton ,,&niline-
kleurstofEen''2)； in 1914: 一 nadat Duitech- lland bij *t 
uitbreken van den weroldoorlog den uit- voer in begin 
Aug. verboden had 一 toch nog altijd van 6% ton gouds 
synth, indigo, en een onvermin- derde 
gewichtshoeveelheid „aniline-kleurstoffenn ；  pas in 
1915 een z66r groote vermindering van beide. "Geen 
wonder, dat de Indischo Regeering, toon plot- 1 2 

1) V66r 1900 werden aniline-verfstolien op 
.Java en Sumatra reeds geruimen tijd gebruikt bij •de 
zijde-industrie (p 1 a n g i-vervaardiging, voor- 

：
A1 to 

Soerabaja; zijdeweverij te Grgsik, op Atjeh, •in 
Minangkabau, Siak, Palembang, Bali), omdat zijde 
zooveel makkelijker daarmee to ver ven is .dan met 
plantaardige kleuren. De Leidsche ka- fxjonfabrikant 
Fel. Driessen ontmoette zo aldus reeds in 1884 op Java, 
bij plangi op haast geheim- izinnige wijze gebruikt. 

2) De cijfere voor 1912 en 1913 staan foutief in 't 
Verslag over 1913 (Batavia 1914, p. 131); ze 

seling in 1915 moeilijkheden rezen (men vergelijko 
daarovor hot vermeldo „Verslag gedurende 1915”, 
Batavia 1916, p. 14 —145), en do prijzen dor op Java 
nog beschikbare kunstmatige verfstoffon uit 
Duitscldand tot fancy-peil oplicpen, den in voor weer 
mogelijk trachtte to maken door eerst met Ind. Stb. 1915, 
n° 449 voor indigo-alleen een uitvoerverlx)d vast to 
Btellen, en daama door n° 564 voor allo „kunstinatigo 
klourstoffenn. Zoo kwam in Doc.1915 weerd。eerste 
partij op Java uit Duitschland aan, 
werden verbeterd in dat over 1914 (Batavia 1915, P- 
175; zie daar toch p. Ill—IV vooraai), mot noot); die 
over 1915 zijn voorloopig. — Blijkons de „Ge-gevens 
betreffendedenijverheid in N.-L", I, Batavia 1916, p. 25, 
was het totaal van dozen invoer in 1913: „ongeveer 
900.000 K.G. kunstmo- tigo kleurstoffen (in hoofdzaak 
indigo en alizo- rine)". Dat wil dus zeggen (zie boven do 
tabel): dat van den totalen invoer van al dezo verven de 
kunstmatige indigo m^r dan twee derde van het gewicht 
telde in 1913. 



BATIKKEN. 197 

veilig voor xiitvoer buiten Ned. Indie; immers, de 
blauwvervorij op Sumatra (vooral Padang), do zijdc- 
weverij aldaar on op Bali, de kleurryko katoenweve- ry 
op Celebes, voorzien zich weor via Java. 

Hoeveel van die zgn. "aniline-kleurstoffen", inder- 
daad echte aniline-kleurstoffen (van benzol verkre- gen), 
hoeveel alizarine-kleurstoffen (van anthraceen 
verkregen) zijn, blijkt heelemaal niet uit dio ofBci- eele 
publicatie；  evenmin zijn de kleuren zelve gespe- 
cificeerd. Volgens een vakman hier te lande (Fel. 
Driessen) zou van de aniline-kleurstoffen vooral m e- 
thyleenblauw (of azurine) en methyl- violet ingevoerd 
worden, dan ook aniline- r o o d (of f uchsine); van de 
anthraceen-kleurstofien vooral alizarinerood, en 
misschien ook alizarinebruin, alsmede alizarinooranje 
(hoewel dit laatste wcl bij Ind. weefsels, doch schaars op 
batik's to pas komt). Dat voor het geel meestal de 
aniline-verfstof auraminc thans gebruikt wordt, blijkt uit 
Jasper & Pirngadie, l.c.p. 45;en ver- moedelijk evenzeer 
voor groen de d°,methyl- g r o e n； en dat wel omdat 
hetinlandsche verfmid- del voor geel (kurkuma) 
allerminst waschecht is, en dus ook het vroeger daarmee 
verkregen complement aire groen (door indigo + 
kurkuma) even min waschecht was; terwijl het geheim 
van 't, prachtige Franquemont-groen ten grave schijnt 
gedaald te zijn met den dood van deze SCmarang'sche 
nonna (t 10 Juni 1867), de 66nige wel die baar eigen 
naam heeft weten to geven aan een bepaald soort batik's, 
met krachtigcn waschecht grasgroen (dezgn. k ain Prank 
也 mon). Dat (lit bovenstaande in hoofd- zaak juist moot 
zijn, blijkt uit de in 1913 to Batavia vcrschencn 
„Beknopte handleiding voor warenken- nis ten behoevc 
van den dicnst derin-en uitvoorrech- ten en accijnzen in 
N.-I.'', waarop p. 113 de „kunst- jnatige alizarine,* wordt 
behandeld, op p. 115—116 het “anilinerood" (of 
fuchsine; „niot kleurhoudend" worrit er bij gezegd), op 
p. 119 de „synthetische in- digo", op p. 121 het 
“mcthylviolet" en „aniline- blauw" (nzurino), op p. 23 
hot „Pari)zergroonn (of methylgroen). Mnar niet worden 
daar reeds vormeld: a u r a in i n c (dat toch gewis vccl 
gebruikt wordt), noch de alizarine-verven voor oranje of 
bruin；  trou- wens: het hecle eoga-bruin wordt daar 
oiivermeld gclaten, cvcnah allo inlandscho verfhouten. 

Nu komt oranje zeklzaam voor op batik's, zelfs op 
batik's naar den incest modernen trant to P6ka- Jongen 
vervaardigd. Zwart komt mcor voor, vooral in Chin, 
batikkerijen (Batavia, Sfimarang, Lasgm；  voor zgn. 
Chin.rouw-saroengs^ of kaln k616 n g- a n), en zal dus 
vermoedelijk tegonwoordig mot anilinezwart worden 
ingoverfd, in plaats van gelijk vroeger vrij gebrekkig als 
complomentairo klcur (blauw + bruin ；  of rood + 
blauw). Doch m.i. kan aliznrinobruin al!66n aangewend 
worden in de tjap- 11(jverhoid, voorde goedkoopo on 
goedkoopsto bntik‘8 dus; maar zal hot schittorendo en 
verf-eohto soga- bruin 66k thans op Java nog buiton 
mededinging gebleven zijn bij het mnken van allo hand-
batik's, type k a I n s o g a n. 

Al hot nadoro tcchnischo omtrent de wijze waar- op 
deze aniline- on alizarine-verven thans worden in- 
geverfd op Java, is voor buitenstaanders vooralsnog 
onbekend. Vermocd mag worden dat do anilino- 
vervon(do zgn. „basische ldeurcn,^) voor hun inoi-- dant 
genoog hobbon aan den geoliedcn katoengrond, dat 
specifiek-Jav. versebynsel; hoo do moeilukor in te ver 
ven alizarine-kleuren nader vastgelegd wor- den, hetzij 
mot een oplossing van mineralo aluin, hetzij met een 
uittreksol van don inheemsohon dji- 

rak-bast, of met iets and era, is alleen aan ingewijden 
bekend ； en of het kunstmatige alizarin erood — dat 
(samen met aynthotische indigo) gewis het sterkst op 
Java gebruikt wordt, tor vervanging van den 
mgngkoedoe-bast, dio vroeger in hoofdzaak door 
Boegineezen op Soerabaja en GrSsik werd aange- voerd 
van de Oostelijkcr eilanden — ook thans nog 66rst wordt 
ingeverfd op het geolied e en bebatikte doek, dus voor 
alle blauw of and ere kleur, is even- eens nog niet zeker. 
Dat er zelfs in de ouderwet- sche Jav. indigo-kuip, zijnde 
een gistings-kuip met bchulp van wat toegevoegde 
suiker, en wat kalk (om de kuip alkalisch te houden; (zic 
Rouffaer & Juynboll, p. 316—330), thans ten deele 
verandering- is gekomen, blijkt u>t een pers. meded. van 
den heer Fel. Driessen voornoemd, dat „tegenwoordig 
ook de- ijzervitrioolkuip veel toegepast wordt, tenvijl 
men in Oost-Java reeds zoover is gekomen dat men de 
zinkkuip gebruikt" (verg. op. cit. p. 317 noot 1 over deze 
twee Europ. blauwkwipen). 

Het zou echter een schoono taak wezen voor het 
Departement van L. N. & H. zoovdel mogelijk het 
voortbestaan der autochthone ververij op Java, met name 
van het eigen indigo-blauw, soga-bruin, en m6ngkoedoe-
rood, als zijnde alle drie van prima- kwaliteit, te 
behoeden voor verval. Een technisch- coloristisch 
onderzoek door een bekwaatn chemicus zou daarvoor 
allereerst aangewezen schynen. 

8. Economische beteekenis van het batikken. De 
resultatcn van den Jav. was- en verfarbeid bestaan zoo 
goed ah uitsluitend in kleedingstukkcn voor in- landsch 
en tropisch gebruik: allerme6st de SA- ROENG'B of 
“kokerdoeken", als het meest alge- meen gobruikte typo 
„japon,, voor Jav. vrouwen en Indischo dames; dan alle 
BSpgD's voor Midden- Jav., speciaal Vorstenlandsche 
mannen, en de TA- PIH's voor veel vrouwen, samen 
genoemd Mai. KAlN P AND JANG, on beide “omslag-
doeken" voor het onderlijf; dan de HOOFDDOEKEN 
(Jav.- Mal. k a I n k a p a 1 a, Jav. i k & t), alleen voor 
Uiannen, maar van groote verbreiding ook buiten Java; 
do SLENDANG's of omslagdoeken voor vrouwen, nog 
m66r algcmeen door Indie verbreid ； de K6MB6N*s of 
borstdoeken, speciaal door Vorsten landscho vrouwon 
gedragen, in plaats van of samen mot een b ad j o e; 
alsmede nog het speci- aal-Jav. galagewaad voor een 
man (dodo t), of in de Vorstenlandcn aan do hoven voor 
cen vrouw (s a m p o o r), dio resp. een in de breedto 
dubbele bfibCd of tapih kunnen genoomd worden. Voor 
de 7 eorstc, zio dio woorden en op KLEEDING. 

Het verbruik van dezo diverse gebatikte kleeding- 
stukken bij do ca. 30 millioen inlanders op Java is 
geweldig; behalvo do BADJOE'S (die ninimer van batik 
zyn ； zio dit woord), draagt op Midden- en Oost-Java 
do man een bObOd + ik&t van batik, do vrouw veolal 
haar t a p i h, cn in de Vorsten- landen steeds haar k 6 m 
b 6 n; do tapih is ech- tor vaak ook geweven, terwijl in 
West-Java meest oen gewevon kokordoek gebruikt 
wordt. De s 1 e n- d a n g is haast algemecn-Indonesisoh 
voor vrouwon geworden, dio Mai.-Jav. invloed hebben 
ondor- gaan ； hotzolfde geldt, hoewel niet in dio mate, 
voor den hoofddook bij mannon, te minder toch, nu, na 
de opleving van den Islam sinds ca. 1910, hot flu- 
woolen inutsjo woor don hoofddook gaat voidrin gon in 
onzon ArohipoL Voorts is hot verbruik van de duurdoro 
soorten gebatikte saroeng's bij do honderd- duizenden 
Chin, vrouwen, on do duizendon Europ. clftinos in Indie 
enonu. Waamaaat nog een vry groote hooveelhoid, 
meest goedkoopor en getjapto, soor 
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ten saroeng's uitvoer vindt naar Ceylon en Achter- Indie. 
Alleen op Atjeh wordt nog steeds, als omslag doekcn 
voor mannen vooral, cen aantal aan de kust van 
Koromandel met wasbehulp vcrvaar- digde „Klingsche 
doeken" (Atj. i d j a K1 e n g) via Penang geimporteerd, 
dat cen overb 坷 fsei is van de vroeger in geheel 
Indonesie bestaande voorkeur voor „Palikat-doeken*' 
(.Mai. k ain P 6- lekat). 

Welken omvang in cijfers dit verbruik aan batik- 
goederen,allereerst op Java zelf, dan in verder Ned. 
Indie, en voorts buiten ons Indie, bereikt, is thans nog 
wcl niet uit te drukken in een eenigszins vcr- trouwbar© 
statistiek; te moeilijker, omdat men daar- bij zou moeten 
onderscheiden tusschen echte batik's (Mal.-Jav. k a in t 
o e 1 i s a n), naast de Jav. gc- 

tjapte batik's (Mal.-Jav. k a I n t j a p a n), ende uit Europa 
(vooral Nederland en Engeland) aange- voerde „gedrukto 
katoentjes55, de Eng. prints (Mai. -Jav. k a I n t j i t a k). 
A1166n de cijfers van dezo laatsto, als zijnde import in 
Ned.-Indie en speciaal weer Java en Madoera, zijn 
bekend. Nemen wij het in Febr. 1916 te Batavia 
verschenen “Versing om- '-trent Handel, Nijverheid en 
Landbouw van N.I. ge- durende 1915", dan blijken daar 
(p. 150 一 152) de volgcnde ,,stukkcn" (Jav. k a j o e h * 
s, zijnde van 12 ib 15 M. lang; bij een breedte van 1 A 
1,12 M., alias Jav. k a t j o e) wit katoen, en de volgende 
„cor- ges" (Mal.-Jav. k o d i; ons sneezen = twintigtal- 
len) „nagemaakte batik,' in 1914 en 1915 te zijn in- 
gevoerd op Java en Madoera: 

Stukken: Calicoes. Cambric's. Madapollam's. Ongebleekte katoenen. 

1914 ..........  152.349 6.934.212 16.302 783.222 
1915 ..........  57.736 4.985.036 7.469 660.292 
zijnde de eerstgenoemde 3 soorten gebleekt wit [ katoen 
bijna geheel bestemd om b e b a t i k t te worden 】)，
terwijl daarentegen op Java de „onge- bleekte katoenen,5 
der statistiek speciaal dienen om b e t j a p t te worden. 

D.w.z.: minstens 70 millioen M. wit katoen (van 1 M. 
breedte of iets meer) werd nog in het oorlogsjaar 1915 
geimporteerd, om bebatikt en betjapt te worden 2) op 
Java! En daarnaastheeft men dan nog dezen invoer van 
Europ. namaak-batik*s: 

Gorges: i 
(=20stuks) 1 Kain's pandjang. i Saroeng*s. Slendang's. 1 Hoofddoeken. . Kfimb^n's 

1914 .......... I 
12.790 93.750 

| 
6.514 

| 
79.952 geene. 

1915 ........... , 12.769 92.533 6.850 96.000  Zoodat er in datzelfde oorlogsjaar 1915 meer dan 
4 miUioen stuks namaak-batik^, deels in soga-, deels 
jn m^ngkoedoe-ondergrond (zgn. „a(lrianopelrood51), 
op Java werd ingevoerd. Men ziet echter tevens, dat de 
verhouding van deze laatste tot de hoeveel- 
heid ingevoerd batik-katoen (m o r i) een kleinig- heid 
isjinderdaad staat als (ruwweg en hoogstens) 1: 10, 
indien men dat wit katoen weer omrekent3) in bebatikte 
kleedingstukken (70 mill. M. katoendoek =minstens 40 
mill, stuks kleedij van de genoemdo 

van m o r i verwerken tot 
6 hoofdsoorten). 

Waar zijn dan nu al de batikkerijen op Java, die 
dien geweldigen import 
hetzij hand-batiks, hetzij tjap-batik's? Ook daarop 
geeft ten deele het vermelde Verslag over 1915 ant- 
woord, door zijn Bijlage III, zijndo een statistiok der 
n ij verheidsond ern emin gen in Ned.-Indic, „waaraan 

! op ultimo December 1915 vijf of meer werklieden 
verbonden waren5'. Bij't bezien dcr gewichtigste cij- 
fers over de „B a t i k k e r ij e n c n V e r v e r ij - 
e n" vinden we daar： 1 dat alleen in de. ijzerindus' 
trie op Java en M. cen grooter aantal werklieden al- 
dus bezigis (verhouding in duizendtaHen ]: 7*/2); 
2°. dat na die Batikkerijen " J 、
 , 
Gouv. ^-n ij verheid 8ond ern em in gen, do drukkerijen 
(n.l. van couranten en boeken), de jneubehna- 
kerijen, en de rijstpcllerijen (verhouding als bo ven 
7?2 : 6”4 : 43/4 : 4 : 3%); 3°. dat zulke Balikke- 
rijen cn Ververijen met 5 of meer werklieden alleen 
op Java voorkomen, doch nergens elders in N.- 
Indiii; 4°. dat de hoof d cijfers weer aid us voor die 
Bat ikkerijen en Ververijen op Java gerangschikt 
kunnen worden: 

en Ververijen, vol gen de 

JBat. & Verv,: Socrak. Pekal. Jokjak. Soerab. Rem bang. Overige)'cs. Totaal. 

Werkplaatsen ...........  225 114 69 53 33 85 579 
Werklieden  ..............  3608 1266 1115 592 26J 764 7606 

aan cigenlijke batik-fabrick- ! Vcrverijn; waarvan bijna 2/6 zich bovindt in het cn- 
kcle gewest Soerakarta, het hart dcr Vorstcnlanden. 
Daarnaast kornen dan de talloozc kleinere bcdrijfjes 

met minder dan 5 werklieden, die niet in boven- 

Dat wil dus zeggen: - - 
jes bezit Java (zonder Madoera) 579, met samen 
7606 werklieden, of gemiddeld 13 per „Batikkerij en 

1) Mad&pollam's dienen ook om lijken van 
Chineezen in te begraven; Cambric's ook 
fijne hemden en kabaja's voor dames. 

2) Immers： samen 5.710.533 “stukken" (Jav. 
k a. j o e h) van 12 代 15 M. lengte. 

3) Immers: een b 6"b 6 d of *t a p i h (beido: 
k a I n p a n d j a n g) heeft als lengte 21/2 zijn 
ci gen breedte (Jav. k a t j 0 e); een s a r o e n g 
2 . maal zyn eigen breedte; een s lendan g on 

voor een k 6 m b 6 n hebben als lengte 2% maal de 
breedte van het oorspronkclijk katoendoek, doch 
zijn zelf maar van halve breedte； een hoofddoek 
(in den Eur. hand el eenvoudig „doekn genoemd) 
is zuiver vierkant en heeft dus tot longte zijn 

 breedte. De onderlinge verhouding dor 6 hoofd- 
Boortcn wordt daarbij eenigszins aangegevon door 
li mrAn afn n n n A 9.0 4 D 
bovenstaando 2° label. 
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staande statistiek vorantwoord zijn, en waarbij het 
grootste deel arbeidsters-batilcstcrs zullen wezen, in 
tegenstelling tot de „werldiedenn van bovenstaando 
grootc bedrijven die in meerdorhcid uit arbeiders- 
tjappers wel bestaan. En dhn komen nog.de hon- 
derdduizenden Jav. vrouwen die alien kunnen batik- ken, 
en het ook doen voor tijdverdrijf en voor eigon klecdij 
— al laton ze dan het verven vaak aan bedrijven ad hoc 
over; en dan wel liefst aan vervenjen in de 
Vorstenlanden, wegens hun superieure blauw-en- bruin-
verfkunst— ; waartoe niet alleen tai van desa- vrouwen 
behooren, maar voor alles de vrouwen van alien die zich 
p r i j a j i rekenen, of Jav. „aanzien- lijken”. 

Dit een en ander in cijfers om te zetton, is echter 
vooralsnog onmogelijk; we moeten ons voorloopig 
tevreden stellen met de straks gemaakte raming, dat er 
op Java en Madoera, blijkens den import van m o r i 
(Europ. batik- en tjap-katoen), 40 
millioen en misschien wel 50 millioen kleedingstuk- kcn 
met behulp van was vervaardigd word on； waar- van 
saroeng's en hoofddoeken het leeuwendeel hebben, 
daarna volgen de k a I n 5 s p a n d j a n g (b 5 b 6 d of t 
a p i h), daarna do s 1 e n d a n g * s, en allerlaatst de k 6 
m b fin,s. 

9. Verbreiding van het batikken buiten Java en Ma- 
doera. Nergens in den Ned.-Ind. archipel komt batikken 
voor buiten Java en MadoeraI Niet op Bali, niet in de 
Lampoeng's, niet in Palembang, niet in Z.W. of Z.O. 
Borneo ； alle toch gebieden die vroeger in nauw contact 
hebben gestaan tot resp. Oost-Java, Bantam, of Midden-
Java. Zelfs op Java komt het tegenwoordig niet nicer in 
Bantam voor, waar het in de 18eeeuwaan 
dekustnogleefde;indePreanger komt het krachtig slcchts 
voor in de buurt van Ta- sik malaja en Garoet, waar K. 
F. Hoile sinds ca. 1860 vecl voor de verbreiding heeft 
gedaan ； in de res. Batavia (het oudc Batavia + Ki-
awang) eigenlijk alleen te Batavia-zelf met omstreken ； 
in Besoeki weiuig. Het balik-gebied is essentieel 
Midden-Java pliut Oost-Java. Men zie Kaart I in 
Rouffaer & Juyn- boll voor do nadere localiseering in 
bepnaldo centra (en vergelijke de voorgaande tabol). 

Doch in Kaart II vindt men aldaar 6ok het uitge- 
strekte gebied in Zuidoostclijk Voor-Indie, waar 
evencens — zij het met sominige techniHche afwij- 
kingen — mot was-behulp sinds ceuwen her allerlci 
kleedii)gstukken worden vervaardigd; do heele kust van 
Korouumdd, met haar njeest Tamil-sprekendo 
Ijcvolkiug, en eenige zuidelijko declcn van hot Kling- of 
Kalingga-Jand jnct Teloegoe-sprckendcn. Dit is 
historiHch on technisch gesprokci) zelf：J het klassie- 
ke land van massa-productio on massa-uitvoer — met 
name naar don Ind. Archipol —dor „Custclecd- jes" of 
„goschiklerde klcodjes**, uit den tijd cl er O.-I. 
Compagnic, dor Port, pintados reeds in do 16e ecuw, 
d.w.z. van de met wa«behulp verkregen katoenklec- (lij-
stukkcn, analoog aan do Jav. batik's. Do rcsul- taten van 
een onderzoek ad hoc over deze Koroman- delsch-Klin 
gsche wasnijverheid, in 1900 en 1901 onder Jeiding van 
den Directeur van het Gouv.'s Museum to Madras, E. 
Thurston, gchouden, kan men vinden op. cit. p. 248 一
257; alsmcde op p. 56— 6J, en 39 ~ 07, do historische 
gegevens over die nijvorheid van 1516—1901. 

10. Herkomsl van het Jav. batikken. Hot boven- 
staande brengt vanzclf tot de vraag: is hot Jav. batikken 
oorepronkelijk; df aan anderen woleor ont- leend ? En 
dan natuurlijk ontlcend aan diozelfdo Klingftlcczen en 
Tamils, die, vanaf h6t begin onzer jnartelling tot ca. 1500 
A°. D. niot ophiolden hun 

godsdienst, gcwijdo taal, schrift, bouwkunst, en ver- 
dero Indische beschaving naar *t Oosten, en (via met 
name Maaulipatam, Palikat en Nagapatam) vooral naar 
Java over te brengen ? Dat Dr. Brandes in 1887 het 
autochthone van het Jav. batikken buiten kijf achtte (zie 
Tijdschr. Bat. Gen. XXXII, 1889, p. 122 en 125), is to 
vergoelijken, omdat toen in ons land niemand zich meer 
bewust was van de Z.O. Dekhan'sche wasmjverheid, 
waarover onze eigen Koromandel-auteurs (vooral P. van 
der Burg in 1677) zoo nauwkeurig hadden verhaald ； 
zie Rouf- faer in Bulletin Koi. Mus. no. 23 (1900), p. 
1—2； en Rouffaer & Juynboll (1914), p. 397― 00. 

Wat nu zijn de getuigenissen over beide ? 
De oudstc vermelding van het inlandsche woord „t o 

e 1 i sn = Jav. batik komt voor in een Soend. geschrift uit 
Zuid-Cheribon van 1440 Qaka =1518 A. D. (zie R. & J. 
p. 410― 14; en Plaat 81), samen met de Soend. namen 
van minstens 7 batikpatronen, waarvan thans nog 4 op 
Java leven, en met de voor Java ongehoorde xnaar voor 
Voor- Indie doodgewone bizonderheid dat dit 
„schilderen (met was)" toen in Zuid-Cheribon in handen 
was van mannen, De oudste vermelding van het Jav. 
woord batik in cen Ned. bron, is tot nog too gevonden 
(door Dr. F. de Haan) in Dagh-Registcr 1640—1641 
(Bat.-'s Hage 1887), p. 234, waar onder de lading van 
een lamboe (zeilboot), van Batavia naar Manna 
(Bengkoelen) vortrekkend dd. 8 April 1641, ook wordt 
genoomd: „2 p. (=pakken) sarassen batickn, waarmede 
tevens, door die toevoeging van “sarasse" (Mai. s6rasah 
= veelkleurig), zeker is dat hier Koromandel-batik's 
bcdoeld werden. Do oudste vermelding van Jav. 
vrouwen die „schilderen" (versta： batikken) aan het hof 
van den Vorst van Mataram, is uit 1654 door Rycklof 
van Goens; de oudste na- dere beschrijving van zoo'n 
„geschildert cleetken" terzelfder plaatse is reeds van 
1622 en 1623 door Dr. H. de Haen, als zijnde „wit ende 
blaeuw**, dus cnkel primair geverfd met indigo op be 
was t katoen- doek (zie voor beide R. & J. p. 41416; en 
272 一 273). De oudste gelijkstelling van beido termen 
op Java en over Javanen is van Chastelein, in zijn 
Memoric van 1705 „Invallcnde Gedagten enz." (zie 
onder). De oudste verniclding van s o g a „om do batiks 
bruijn to verwen", is van 1787, en nog wel uit Bantam, 
waar thans niet meer gebatikt wordt (zie Rouffaor, 
Voornaaniste industrieen enz., 1904, p. 1G—17). De 
eersto ondubbclzinnige mededeeling over batikaters, on 
ton minsto 2 barer producten, is van don landhecr A. 
Teisseiro uit ca. 1790 en uit TnnggSran, waar hij bij zijn 
„Beschryving van eon gedcelto dor Ommc- en 
Bovcnlanden dozer Hoofd- stad [Batavia]'* ook meldt: 
„Bezuidon en beoosten dit Marktvlek [d.i. „Tangcrang,>] 
woonen veelc Inlanders, die zig met den koophandel 
omceren, waar van do mccste Vrouwen de Doeken 
schilderen, wclke onder hun Batik genoomd woixlon, tot 
hoofd-doekon voor Mans, en sluiers [versta: slendang's] 
voor do Vrouwen" (Verh. Bat. Gen. VI, 1792, p. 86). De 
oudste nauwkeurige beschrijving van het Jav. batikken 
is ten slotto van Raffles (History of Java, I, p. 168—
171), die, blijkens gegevons in dien tekst, haar gekregen 
had van zijn vriend den Regent van SemaraiiR. Do 
oudsto poging om “Europe-made Cloths of tho Javanese 
patterns" to introduceoron op do Batavia-inarkt is van 
dienzelfden Raffles, reeds uit eind 1812 (verg. zijn 
schrijven aan Ramsay, Secretary to the E. I. C., dd. 8 
Jan. 1813, in de “Me- moir" van zijn weduwo, London 
1830, p. 186); on do cerate veiling van zulke Eng. 
fabriolcs-namaak had 
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daar indcrdaad plaats op 15 Febr. 1815 (zio de 
advertentie van 24Dec. 1814in de Java Gov. Gaz.). 

Tegenover deze gegevens, die met 1518 dus be- 
ginnen, en nog wel met een zeer on - J avaansche 
bizonderheid 一  het batikken in Zuid-Cheribon in 
handen van mannen, niet van vrouwen 一, staat het 
overweldigend feit dat dadelijk van de eerste komst der 
Portugeezen in Voor-Indie (1498) af, de kust van Kling-
Koromandel, met Palikat als centrum van uitvoer, de 
streek was van grooten export der daar vervaardigde 
„geschilderde doeken van ka- toen", d.w.z. van met was-
behulp vervaardigde k a I n P g 1 e k a t. Een eerste-
rangs-bron van Port, zijde uit 1516 (Barbosa; zie dezen 
naam) ge- tuigt dit, en vertelt er bij dat deze veel waard 
waren in „Malaka, Pegoe en Sumatra"; terwijl, blijkens 
de eerste twee con tract en door de Portugeezen met 
Banda in 1522 en 1523 gesloten, dezen daar toen- ma&ls 
als ruilgeld voor specerijen uitsluitend ge- bruikten 
allerlei Voorindische kleedjes, herkcnbaar door de 
namen als grootendeels fijngeweven Ben- gaalsche en 
Guzeratsche st of fen, deels zijden en bed rukt-katoenen 
Cambay-stoffen (deze laatste de „t u r i a's"), maar nog 
wel ge6n beschilderde Koro- mandel-doeken (zie voor 
beide R. & J. p. 397 en 417). Doch reeds in 1595 — 
temggaande tot 土 1588 of vroeger — vertelt Linschoten 
in Cap. 20 van zijn Itinerario, hoe op Java Major 
aller66rst geimport eerd werden „Sarasses de Gdbares, 
ende geschilderde Tapen van S. Thomas, van 5. ellen", 
d.i. zoo goed als zeker: suras ah's k 6 b a r, en gewis: „ge- 
Bchilderde" t a p i h's, alle van S. Thome (= Me- liapor 
= Madras), en alle 5 oude Amst. el = ca. 3.40 M. lang, 
dus: ruime k a in's p a n d j an g. En dan komt in 1G03 
de niet boog genoeg te schatten Memorie van een 
anonymus (den fiskaal Corn. Stalpaert van der Wiele?), 
eene „Information om- trent den handel van Voor-Indie 
op Oost-Indie in den ruimsten zin, waarbij de 
overmachtige import van Voor-Indische witgeweven, 
effen-gekleurde, bedrukte, en beschilderde 
katoendoeken in de Mo- lukken en onze verdere Oost 
met naam en toenaam wordt beschreven (zie in overzicht 
De Jonge, Op- komst, III, 1865. p. 147—163; en 
volledig, met noten, in Rouffaer & Juynboll, Bijlage III). 

Pas tegen ca. 1700 gaat deze overmacht van Voor- 
Indie over Oost-Indie ten aanzien der kleedijstoffen 
tanen, en daarmee tevens de overmacht der Koro- 
mandel-batik's op de Java-batik5s in Java-zelf. Hier valt 
de merkwaardige passue van Chastelein uit J 705, en 
voor geheel Java geldend, waarin hij vertelt dat „het 
Javaanse geweef bestaat in korte slegte lywaten5*, 
waarmee de 0. I. Comp, slechts weinig handel kon 
drijven, doch „van weJke haar Javaans geweef zij (n.l. 
de Javanen) een gedcelte van de fijnste soort op haare 
wijze schild eren ge- naamt Batex oft (sicl) Selindangs", 
alsmede dat toen „de armoede de ware oorsake [was] dat 
de vertier der fijnste Kust en Souratse kleeden (dus: 
Koromandel- en Cambay-kleedjes) dagelijx de- clineert" 
(zie dezen tekst het eeret, doch corrupt, afgedrukt in 
Tijdschr. Bat. Gen. Ill, ]855, p. 99; daarna ndg corrupter 
bij Faes, Gesch. partic. land* bezit, 1, 1893, p. 254; 
verbeterd in Rouffaer, Voorn. industr. 1904, p. 3). Ook 
uit andere gegevens blijkt, dat in de 18e eeuw — 
vermoedelijk zelfs in de eerste helft, tijdens ELartasoera 
als rijkszetel van het nog onverdeelde Mataramsche 
Vorstenrijk — de batik- kuuBt op Java zich ontwikkeld 
heeft, allereerst en allenneest aan dat hof; z66zeer, dat 
we eindelijk met de Solosche Oendang-Oendang van 
reap. 2 April 

1769 en 5 Fcbr. 1784 vasten historischen grond ondcr de 
voeten krijgen, en kunnen zeggen: dat toenmaaIs de 
batik-patronen s a w a t, paran g r o e s a k, m o d a n g, 
tjoemfingkirang, o e d a n r i- r i s, en toempal de 6 mecst 
gewijde, immers aan den Vorst en zijn naaste familie 
voorbehouden patronen waren, die dus reeds een heele 
historische ontwikkeEng achter zich hadden (zie R. & J., 
1914, p. 436—444). 

Gaan we echter terug voor 1518 op Java, met het 
bovengenoemd oudste gedateerde gegeven van dat jaar 
uit Zuid-Cheribon, dan kunnen we slechts uit 
ongedateerde litteraire bronnen, die meest alle, zoo niet 
voor het eerst geschreven, dan toch pas defini- tief 
geredigeerd zijn in de 16e eeuw, waarschijnlijk- heid 
krijgen, dat het batikken reeds in Oost-Java (het gebied 
Pasoeroean-Soerabaja-KSdiri van thans) bestond in ca. 
1275 A. D., en wel speciaal in het patroon grin g s i n g, 
hetwelk de heele Madja- pahit-periode(1278—1518; of 
nog later ?) beheerscht schijnt te hebben, al dan niet met 
wajang-figuren gemengd die hun eigen taal spraken voor 
de Jav. goede verstaanders (verg. ibid. p. 429― 36). 

Dit alles blijft op Java echter in hoflucht rond- waren, 
van den prilsten aan vang (voor zoo ver wo dien na 
kunnen gaan), tot op ca. 1850. Het blijft b at ik-k un s t, 
aan de hoven, in de regents- huizen, in de diverse prijaji-
woningen, met voor- liefde door vrouwen als sier- en 
nuttigheids-kunst beoefend. Doch n ij v e r h e i d, in 
handen van ten deele mannen, met industrieele bedoeling 
van productie en export, onder Inlandsche, Chineesche 
en Arabische ,,bazen", en Indo-Europ. dames, werd het 
op Java nimmer v66r 1850, toen hier het tjap'pen en de 
produotie in het groot begon；terwijl daaren tegen reeds 
minstens drie eeuwen daarvoorde Kling-Koro- mandel-
wasschilderkunst dat industrieele Bland- punt had 
bereikt. 

Het zou dus onlogisch zijn de mogelijkheid to 
onderstellen, dat het batikken op Java origincel kan 
wezen, overgebracht naar de Klingsche ku»t, on dhdr zoo 
reusachtig ontwikkeld v66r 1500; hoogst onaannemelijk 
is ook, dat dn op die kust dn op Java het was-afdekkings-
idee wpontaan en ondcrling onafhankelijk ontstaan zou 
zijn, waar toch Java z66 ontzaglijk veel aan Voor-Indie, 
cn speciaal aan Z.O. Voor-Indie te danken heeft. Maar 
volkomen logisch, en ——behoudens strong historisch 
tegen - bewijs ——allermeest aannemelijk is: dat het 
gebi,uik van was als dekmiddel voor daarna te vervon ka- 
toendoek door Hindoe-emigranten uit Zuidoost- Dekhan 
tijdens den opbloei van Oost-Java, zeg circa 1000 A0. D. 
tijdens Vorst Eriangga, werd overgebracht ;hier als 
„uitheemsche kunat” steeds bleef in de „hoogere 
kringen"；  mot het technisch-dood- een voudige Jav. 
patroon g r i n g s i n g — een was-kringetje plus een 
wasdruppel in midden, met eene fijne tjanting op fijne m 
o r i neergetee- kend — combineerde het in die tijden 
juist ook zich machtig ontwikkelende wajangpop-idec; 
met het veldwinnen en dan oppermachtig worden van 
den Islam, puriteinsch begon te worden en de wajang- 
figuren ging uitbannen op kleedij van aanzienlijken, 
maar in de plaats daarvan al grager geometrische 
patronen (als de 6 bovengenoemde) voor versiering ging 
toepassen, deels ook bloemmotieven, zoodat het antieke 
patroon g r i n g s i n g op den achter- grond raakte, maar 
het eenigszins analoge Hindoe- jav. k a w o e n g-patroon 
en vogue kwam en bleef; totdat eindelijk in ca. 1850 de 
technisch-oecono- mische revolutie kwam door het — 
66k uit Voor- 
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Indie, en waarschijnlyk allcreerst te Soerab&ja of 
Semarang, overgenomene — tjap*pen; waarna in ca. 
1900 begon do technisch-coloristische revolutie door de 
Duitsche kunstmatigo kleurstoffen. 

Alle pogingen tot nog toe aangewend om het oor- 
spronkelijk karakter van het Jav. batikken aan- nemelijk 
te maken op grond van: 1°. het over goheel Ned.-Indie, 
en daarbuiten tot in Turkestan, Cliina, Japan, Filippijnen, 
verbreid afbindings- of i k a t- procddd voor witte 
weefgarens; 2°. het in verschil- londe O.-I. eilanden nog 
hier en daar levende afdek- proc6d6 van geweven wit 
katoen met plaatselijk opnaaien van stukjes bamboe, 
schors, taai blad en dgl., en daarna verven； 3°. bet in 
Voor-Indie wijd en zijd verbreide, ook in Japan en China 
voor- komende, en o.a. ook op Java door Voorindiers 
overgebrachte p ] a n g i-procdd6 (alias b a n d h a- n a-
procdd6); 4°. het op Java, en speciaal in de 
Vorstenlanden, bestaande k a i n-k Smbangan- procedd, 
zoo te zeggen een veredeld on aristokra- tisch p 1 a n g 
i-proc6d6; 5°. het bier en daar voor- komen van Jav. 
batikken bij wat vrouwen op Pa- lembang, in Atjeh 】)，
misschien ook wel op Borneo, in welkc men — indien 
men maar in de gelegenheid kon geweest zijn zulks te 
onderzoeken — wel zeker Jav. geimmigreerde vrouwen 
zou hebben ontmoet; 6°. het hier cn daar voorkomen van 
een schijnbaar autochthoon batik-besef buiten Java en 
Z.O. Dekhan, n.l. bij een cnkelen wilden st am op het 
eiland Mindanao — met name de Manobo's aan de Sa- 
rangani-baai in't Zuiden. waarvan men merkwaar- dige 
staaltjes kan zien in het Philippine Museum to Manila； 
— al deze pogingen, waarvan de heer J. A. Locb&r Jr. 
de kampioen is geweest in zijn „Beschrijving van Ind. 
kunstnijverheid, No. V" (1914), behandelend de 
„Textielo versicringen in Ned.-[nfli6n, verzwakken dize 
tegenstrijdigheid nie(: dat het batikken inderdaad op tai 
van Indi- f-chc eilanden allicht had kunnen bostaan, maar 
er toch niet bestaat; noch vroeger, voorzoover thans 
bekend, ooit voorkwam. Slcchts het sub 6° genoem- dc, 
waarvan allerverrassendste voorbcelden te Manila to 
zicn zijn, met goedo bijsehriften, zou eon 66rste begin 
van bewijs kunnen zijn voor een ooroud, prae-Hindoesch 
batikken op Java, in den zin van Dr. Brandes weleer. 
Doch wio kent don weg, waarlangs wollicht dat was-
gebruik aan dion Mano- bo-stam overzeo gebracht is 
geworden ? Ecn door zeeroof ge van gen Jav. vrouw zou 
daartoo voldocndo zijn. Ecn vcrHchijnsel vormt hier nog 
allerminst bewijs. 

Gewichtiger schijnt de mededecling bij ccn clrio- tal 
schrijvers dor laatste jaren, van wie tweo Japan- nora, dal 
nict alleen op dit oogenblik in China een was-
afdokkings-proc6d6 nog voortlceft bij den vroo- gcr in 
Zuid-China mcor verbreidon,doch thans in do wilde 
borglandon van Szo-chuan (den bo ven loop dor Yang-
tse) teruggedrongen Miao-tse stain, maar zoowaar in 
deChinccsche literatuur der Sui-dynastie (581—017 A0. 
D.) cn T'ang-dynostio (618-906) dit procedc — waarbij 
dan do versiorde atof steeds zijdc, doch geon katoon was 
— herhaaldolijk wordt 

】 )Voor sporadisch batik work in do kota Pa- 
lembang, zic voor 1832 C. F. E. Praetorius in Do 
Indische Bij, I (1843), p. 397; en geheol aldus voor 
1877 in Tijdschr. Nijv. on Landb. N.-I. XXIII (1879), 
p. 409. Voor sporadisch (dn hoogst origineel) 
batikwerk van een, wolliaast zoker, J&v. vrouw te 
Koota Radja (?), zic Rouffaer in Notulen Bat. Gen. 
1900, p. LX—LXIV. 

vermeld; ja, dat do Chineezen (waarschijnlijk via 
Korea, dio oude trait-d*union tusschen China en 
Japan) dit proced6 v66r 700 overbrachtcn naar Japan, 
zocxlat thans in de oud-Japanschc schat- kamer 
Shoso-in te Nara nog wandschermen voorkomen van 
ca. 750 A°. D., waarop de versieringen onloochenbaar 
met was-behulp zijn aangebracht. Men zou intusschen 
lat er in Japan die procede weer hebben laten varen. 
Vgl. O. Miinsterberg, Chinesi- sche Kunstgeschichte 
(Esslingen), I (1910), p. 94 en 116-118; en II (1912), 
p. 391; en de opatellen van Dr. Kurokawa (in't 
Japansch) en Ryuzu Torii in het Jap.-Eng. tijdschrift 
The Kokka n° 12 (Sept. 1890) en n° 186 (Nov. 1905). 
Intusschen brengen noch Torii, noch zelfs Dr. 
Kurokawa (pers. meded. Dr. M. W. de Visser), laat 
staan Miinsterberg, uit de bedoclde Chineesche 
bronnen der Sui- en T'ang- dynastien een enkele 
bewijsplaata ter zake bij; zoodat de mededeeling in 
dit opzicht wel hoogst inte- ressant, maar allerminst 
afdoende is. Terwijl, wat in het bizonder het feit van 
het was-afdekkings- procede der Miao-tse betreft, de 
beschryving daar- van door Ryuzu Torii gegeven 
vrijwel oppervlakkig is, en bovendien ons de vraag op 
de lippen komt: kan niet de een of an der© 
Chineesche koeli, met of zonder zijn in J a va 
opgedane vreuw, bij terugkeer naar het Hemelsche 
rijk uit Java, dat Javaansche batikproced6, dat bij do 
Miao-tse thans leeft, hebben geimporteerd ? Is het 
batikken wel niet in den aller- jongsten tijd (ca. 
1898—1908) uit Java eerst ovei^e- bracht naar 
artisten en jonge dames in Nederland, en van daar 
naar Duitschland en Zwitserland ? 
Zoolang voorts geen oudere Voorindische gegevens 

over het wasteeken-werk der Tamil's. en van Te- loegoe-
IGingaleezen aan het licht komen v66r 1500, blijft alles 
raadsel en raden；  en dit verkrijgen van meordcre 
zekerheid zal, wegens het weinig-zakelijk karakter der 
Voorindische literatuur, wel voors- hands, en misschien 
voorgoed, een vrome wensch blijven. Naast de zeer 
geringe mogelijkheid, dat Zuid-Voorindiers, Chineezon, 
en Javanen, het alle drie zelf hebben uitgevonden met 
was te werken — niet als true van een enkel handig 
persoon, maar als algemeen verf-proc6d6 一, staat de 
aannemelijkheid dat deze drie vollcen, dio sinds ca. 400 
A°. D. in geregeld zeeverkeer zijn geweest (Zuidindie-
West- java-Zuidchina, vice-versa) het van elkander heb-
ben ovorgenomen in de een of and ere richting. En dan 
blijft voorloopig het allerwaarschijnlijkst: dat hot 
geboren word in Zuid-Indie, waar het tot grooten 
industricelon bloci kwam reeds v66r 1500; onder- 
wezon were! aan Java, waar het thans oeconomisch 
bloeit; on rechtstrecks, (df via Java?) ook onderwe- zen 
were! aan China, waar hot sinds lang weer ver- dween 
(behalvo dan bij do Miao-tse), evenzeer als in hot ten 
deze door China onderwczen Japan. 

Dat inderdaad dit do meest waarschi)nlijke gang van 
zaken is geweest voor Java-zolf, wordt onder- steund 
niot alleen door dat (tot nog toe oudste ge- dateerde) 
gegeven uit 1440 Qaka = 1518 A0. D., hoe in Zuid-
Cheribon toon het „t o e 1 i s" = ba- tik'kon in handen 
was van manner), precies als in Voor-Indiesteeds; maar 
toch ook weldoor de merk- waardigo vondat van den 
heor C. M. Pleyte Wzn. in 1907 (zie Notulen Bat. Gon. 
1908, p. 8), dat in de cenzamo desa Tjiparil), in het 
district Djampang i) 

i) Tjipari — op blad 3 van den Atlas-Stemfoort & Ton 
Siethoff, 2en dr., 1905: “Pari" — ligt recht N. van do 

districts-hoofdplaats van Djampang Koelon, 
Tjitjoeroog;eon eindjeZ.O. van den weg 
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Koelon (beZ.W. Soekaboomi) bestaat: „oorspron- kdijk, 
Preangcrsch batik, aangebracht op eigen ge- weven 
katoen, boeh geheetcn, vervaardigd van zelf gesponnen 
garen, kanieh. Sedert onheuglijke tijden worden deze 
toe?wan's, gelijk zij hceten, aldaar ge- maakt; tot het 
aanbrengeii van de was (sic) ge- bniikt men niet het Jav. 
was-scheppert.je, doch een bamboe-schrijfpen van eigen 
viDding". Welnu.... deze ,,bamboe-schr 谁 pen", ter 
plaatse k a 1 a m ge- heeten (pers. meded. dd. 25 Sept. 
1909 van den Heer Pleyte), lijkt op de Klingaleesch- 
Tamilsche a n a 1 o g e w a s t e e k e n-p e n, waarvan 
men in Rouffacr & Juynboll, Plaat 74, diverse typen kan 
afgebeeld zien. Hier hebben de vrouwen eener afgelegen 
Soendaneesche kampoeng het oude Kllingsch-
Koromandelsche werktuigje ver- moedelijk bewaard; 
hoewel emstig loeaal onderzoek nog zeer noodig blijft. 

11. Artisiieke beieekenis van het Jav. batikken. 
Baiik-palronen. Vanzelf vloeit uit het bovenstaande de 
determineeriug weer voort der artistieko betee- kenis van 
het Jav. batikken. 

Tegenover het Voorindisch k a 1 a m-k a r i of „pen-
werk>, (met was) in Zuidoost-Dekhan, heeft het Jav. 
batikken een groote originaliteit weten te bewaren; 
zoowel in zijn werktuigje, als in zjjn kleu- renkeuze, zijn 
eigen verfmethoden, zijn patronen, en zelfs in zijn 
fabriekmatige nijverheid. In dit alles is bet Jav. batikken 
aristokratisch gebleven, tegenover de ve61 sterker 
industrieelc ontwikkeling van het Zuid-Dekhansche 
kalam-kari reeds in de 17e eeuw. In het kort zijn die 
scherpe verschillen de volgende: 1°. de Jav. tjai^ting is 
een verfijnd sier-werktuigje naast de grove en primitieve 
Voor- indischetrekpen (algemeen: k a 1 a m；  in — 
Tamil: t urikkai； Teloegoe: k u n c h i n i)； 2°. op Java 
batikt de Vrouw, in Z.O.Dekhan is de Man de ,,was-
schilder"; 3°. op Java bestonden (en ten deele bestaan 
ndg) diverse gewyde patronen hierbij, in Voor-Indie zoo 
ver bekend nimmer; 4°. het edrst plaatselijk in ver ven 
van rood met Eehulp van aluin als roodbeits in een 
kokend kleurbad voor alle be- dekking met was, is een 
oude industrieele true in Voor-Indie, doch bij batik's op 
Java zelfs nu nog on bekend, waar alle rood ver ving koud 
blijft ge- beuren ； 5°. zelfs waar op Java het batikken 
sinds ca. 1850 deels industrieel is gaan worden door de 
ontwikkeling van het Ijap'pen, werkt de Jav. man met een 
sierlijke roodkoperen t j a p, in tegenstel- ling tot de veel 
minder verfijnde hand blokken in Voor-Indie (Tamil: a c 
h c h u; Teloegoe: a c h u 1 u); 6°. op Java wordt st66ds 
aan weerszijden van het 

vandaar naar Soekaboemi. Wonderlijk blijft, dal 
de Hr. Pleyte in 1912 dit zoo geheel anders ver- 
haalt, en zijn mededeeliiigen van 19 Aug. 1907 (p. 
81) en 13 Jan. 1908 (p. 8; Notulen B. G.) ver- zggl; 
in 1912 heet bij hem het werktuigje „een in den 
vorm van een Chineesch penseel gedraaid, aan een 
bamboenaald bevestigd lapjc" ;• de ge- bruikte 
substantie geen "was", maar „meel van met 
suikerwater tot een stijve brij ge- roerd (Ini. 
nijverheid op West-Java, II, 1912, p. 89)； terwijl 
geheel andere kampoeng-namen worden 
genoemd! Of heeft men hier inderdaad met twee 
systemen te doen, in Zuid-Banlam, en in Z. W. 
Preanger? Dit is niet duidelijk. Een af- beelding 
van zoo'n „met k6tan -pap (sic) beteckend d?ek" 
uit de bovenvermelde kampoeng Tjipari vindt men 
bij Loebdr, Textiele versieringen, 1914, P
 V * 

dock analoog gewerkt, dus dubbelzijds, in Voor- Indie 
eigenlijk steeds ccnerzijds, en slechts op ver- langen van 
een veeleisclienden kooper weerzijds; 7°. het kleuren-
gamma in de typisch-Jav. batik's, de k a,in's s o gan, heeft 
een eigen aristokratie van gloed en diepte, die door de 
veel meer opzich- tige Dekhan-wasklcedjcs nimmer 
wordt bereikt; 8°. de stijl der Jav. b a t i k5s is v66r alles 
geome- trisch, aangevuld door bloem- en dier-motieven, 
die der Voorindische k a 1 a m k a r i,s v66r alles 
floristisch, aangevuld door geoinetrischc motievon, doch 
zonder eigenlijk clier-motief; 9°. het menschen- motief 
komt nimmer op Voorindische kalamkari's voor, laat 
staan natuurlijk het wajang-type. 

De sub 3° en 8° genoemde redenen bepalen. tevens de 
beteekenis der Jav. batik-patronen; ten minste vroeger in 
het gebeele Midden-Java tot ca. 1830, thans alleen nog 
aan de beide VorstenJandsche Hoven. Doch hiei'in is een 
afslijting en verflauwing der grenzen gekomen, die niet is 
tegen te houden. Van de 6 hierv66r (sub 10)genoemde 
gewijdc batik-patro- nen aan het Solo5sche hof in 1769 
trekt men zich in de Gouvernementslanden niets meer aan 
； alleen in de gala-kleedij der Regenten (vastgestekl in 
1870 door Ind. Bijbl. 2308) leeft voor een enkel Vonste- 
lijk patroon, als met name paran groesak klitik, dat begrip 
nog zwak ceremonieel voort. Doch van de circa 1000 
(sic!) batik-patronen die bestonden en bestaan, cn die alle 
cen eigen Jav. naam hebben — een lijst van ruim 825 zie 
men in Rouffaer & Juynboll, 1914, p. 454—95, zoovcel 
mogelijk met vermelding van eerste voorkomen, met o.a. 
afbeelding van 36 patronen reeds uit 1822 (Plaat 54-56); 
de afbeelding van ruim 200 inodeme patronen, geteekend 
door Pirngadie, vindt men bij Jasper & P., p. 117—226 
—, geldt thans op Java buitei) de Vorstenlanden all66n 
nog maar do voorkeur wegens het fraaie, of het gemak, of 
de tijdelijke mode. Ook zie men bij R. & J., p. 496—518, 
de onderschei- ding tusschcn een 6-taJ catcgorieen van 
Jav. batik- patronen (weefpatronen; Koromandelsche 
schilder- motieven, en goudoplegsels; vlechtpatronen; 
Chince- sche motieven ；  cn ccht-Javaansche 
batikmotieven); alsmede het historisch onderzoek naar 
deze laalste groep, met haar g r i n g s i n g-, k a w o c n 
g-> t o c m- p a 1-, semen- of 8 a w a t-, 1 a r-, en para n 
g- r o C8 a k-patroon, waarbij dit laatste en incest gc- 
wijde, historisch tovens het meest raadseJachtige mag 
heeten. Bij Jasper & Pirngadie, p. 11J—151 vindt men 
uitvoerig de meer mod erne b ad j i-, t j 6 p 1 o k-, en g a 
n g g o n g-patronen besprokeii, en naarpenteekeningen 
van Pirngaxlie afgebeeld. 

Bat ovorigens de artisticiteit van het Jav. batikken van 
meer dan 66n kant wordt bedieigd, spreckt wel vanzelf. 
De oeconomische bedreiging door het tjap*pen, de 
techni«ch-coloris( isclie door de kunst- matige 
WesterscJie kleurstoffen, do ornamentalo door het 
verzwakken van het h o)• m a t-begrip bij de Javanen, de 
Europeesche door winstbejag, wan- Bmaak, en 
wanbeschaving ；  i) —zij alien trachten, meestal 
vereenigd, icts nobcls en moois neer te ha- len tot iets 
banaals en fabriekmatigs. Dwaashcid 

】 )Dat thans te PBkalongan in de aanzienlijko 
batikkerijen aldaar, gedreven door Indo-Europ. dames, 
het allenneest en allerstoutst “modern" gewerkt wordt, 
is bekend. — Gcvraagd mag wor- den? of thans nog 
ergens op Javazulke zeldzamo batik's gemaakt worden 
als dat ouderwetsch- Cheribonsche, afgebeeld in 
kleuron bij R. & J. Plaat 71 (verg. Jasper & P.» p. 229 
en Plaat 20) 
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zou hot echter zijn dat fabriekmatigc te willen uit- 
bannen; het is er nu eenmaal, on men moet er ern- stig 
rekcning mee houden. Doch het blijve beperkt tot zijn 
eigen sfeer: het goedkoope en massalo. Voor Java, dat 
zich als geheel nu niot zoo bijstor verheu- gen mag in 
originaliteit, moot met grooto zorg door do bcste 
inheemsche en uitheomsche intellecten ge- waakt, dat 
de kunst in het Jav. batilckon krachtig in )eve blijve! 
LileratuurzTh. St. Raffles, History of Java,1817,1, p. 

168―171 (blijkbaar naar gegevens uit Sema- rang)； E. 
D. Levyssohn Norman & W. L. H. A. Harlo 任，Hot 
batikken (en) Het drukkon van kleed- jes, in Katal. Ethnol. 
Verz. Bat. Gen., 1OQ druk, Batavia 1868, p. 49—51; S6rat 
amratelakakgn rckanipoen anyoga, etc. Samarang, G. C. T. 
van Dorp, 1872 (Jav. geschriftje, waarschijniyk bezorgd 
door F. L. Winter te Solo; herdrukt in 1884-); J. L. Rovers, 
Bijdrage kennis Ini. katoen-industrio op Java, Tijdsch. 
Nijv. on Landb. N.J. XVIII (1873), p. 411—430 (over het 
stempeldrukken op Java); P. J. Veth, Java, I, 1875, p. 
541—542 (deels naar Rovers) ；  S. C. I. W. van 
Musschenbrock, lets over de inlandschc wijze van 
katoenverven enz., Leiden 1877 (vcrdionstchjke 
bewerking, met vertaling, der S6rat van 1872); Catalogus 
Ned. Kolonien v. d. Intern. Kolon. Tenst. Amsterdam, 
Leiden 1883, Groep II, p. 33—34 (door Veth), p. 228—
233 (door Van Musschenbroek); P. F. Abell, Bijdrage Ini. 
kunst nijverheid Midden-Java, Tijdschr. Nijv. en Landb. 
N.-I. XXXV (1887), p. G—18; P. H. van dor Kemp, 
Resume gewest. rapporten kunstnijver- heid N.-I., Batavia 
1889; Ketrangannja bikin kain batik, Semarang, Gebr. 
Jansz, 1891 (Mai. vertaling dor 86rat van 1872); J. V. J. 
Baak, Nota c】】z., Tijd- 如 hl. Nijv. en L-indb. N.-
I.XLIV(J892),p. 32G—330; H. N. Kiliaan, Ink 
kunstnijvcrheid afd. Patjitan, ibid., p. 333—360 (z6er 
degclijko studic); Ovcr- zichton oeconomischcn toestand 
goweston N.-I., in Koi. Verslag 1892, Bijlage C; A. M. K. 
de Does, Toestand nijverheid afd. Bandjarncgara, 
Tijdschr. Bat. Gen XXXVI (1893), p. 9—27 en 44—49 
(zeer verdionstclijk); Hot batikken, Catal. Ned. Kolon. 
Afd. Tentoonst. Antwerpen 1894, p. 57 —58 (in 
hoofdzaak naar con stukje van P. A. Daum uit I 1893); A. 
H. J. G. WaJbechm, Ini. kunstnyvorheid afd. Pati, 
Tijdschr. Nijv. cn Landb. N.-I. XLIX (1891), p. 387—389; 
Encyclopaedic v. N.-L, 1° dr., I (1896), art. Batikken, p. 
143—145 (in hoofdzaak uan De Docs ontlcend); G. P. 
Roufltacr, Ovor Ind. batikkunst, vooral die op Java, 
Bulletin Koi. Museum no. 23, 1900, p. 1 一 51 (horinnert 
hot cordt a an hot Dekhan-wasproc6(16); dezolfde, Aan- 
teckcningcn onitrent drio zeldzam。batiks, Notulon But. 
Gen. J 900, p. L—LXIV； dezelfde, L^ndustrio du batiq a 
Java, in Guide Section ndcrl. Expos.] Paris, La Haye 1900, 
p. 292—298; H. A. J. Baan- <ler8, Toepassing batik-kunst 
Nederland, Bulletin Koi. Mus. n° 23, 1900, p. 52 一 62; 
dezelfde, Stu- j (lien in bulik-techniek, Bulletin Koi. Mus. 
n° 25, 1901, p. 46—87; G. P. Rouffacr, Catalogus O.-I. 
wcefscls, Jav. batik's cnz., 's-Grav. 1901 (tcntoonstclling 
van Oost en West); dozelfde, (Catalogus) Tentoonst. O.-L 
weefscls cn batik's Museum Rotterdam, (Den Haag) 1902; 
V. Driessen, Etude rougo turc, Mulhouse 1902 (behandelt 
de Juv. roodververij op geolied kfttoondock); J. A. LocbBr 
Jr., Interessant batik-motief, Bijdr. Kon. Inst. 6e reeks, X 
(1902,) p. 566—573 (ovor het paran^-roesftk-patroon); G. 
P. Rouffaor, Voornaam- 

ste industrieen ini. bcvolking Java en Mad., *s-Grav. 
1904, p. 15—31; J. E. Jasper, Jav. batikmotieven, Het 
Daghot, I, 1905—6, p. 335—343; G. P. Rouf- faer, 
Batikarbeiten, in Fiihrcr Nied.-Ind. Kunst- Ausstcllung 
Krefeld 1900, p. 40 — ；  P. J. Veth, Java, 2® druk 
bewerkt door Joh. F. Snelleman en J. F. Niermeyer, IV, 
1907, p. 265—268; J. A. Loe- b&r Jr., Textile 
Verziorungs-techniken, II—III, in Textile Kunst und 
Industrie, Oct. & Nov. 1908, p. 441― 49 en 489— 95; 
Dr. R. Zeller, Ueber die Batiksammlung des Berner 
Museums (in Jahres- bericht des historischen Museums 
in Bern pro 1907, Bern 1908, p. 61—78); K. Schmidt, 
Die Batikkunat, Stuttgart 1909; [H. E. Steinmetz], 
Overzicht ge- westelijke onderzoekuigen ini. handel en 
nijverheid (Java en Mad.), I, Batavia 1909, p. 105—112; 
C. M. Pleyte, Het oud-Soendasche batikken, in zijn; De 
ini. nijverheid in West-Java, 2e Stuk, Batavia 1912, p. 
87—90; G. P. Rouffaer, & Dr. H. H. Juyn- boll, De 
Batik-kunst in Ned.-Indie en haar ge- schiedenis, Utrecht 
1914 (afl. 1—4： te Haarlem reeds verschenen in reap. 
1900, '01, '04, '05; de geheele tekst afgeslotcn Nov. 1905; 
Holl, en Duitsche tekst, met 100 Platen)； J. A. Loebdr 
Jr. Textiele versie- ringen in Ned. Indie (uitgave 
Koloniaal Instituut), Amsterdam 1914 (hierin p, 17—0 
over batikken, en p. 41— 5 over de nabootsingen daarvan 
； geill.); J. E. Jasper en Mas Pimgadie, De ini. kunst-nij- 
verheid in Ned.-Indie, III. De batikkunst, 's-Grav. 1916 
(zeer rijk geillustreerd)；<J. A. Loeb 仓 r Jr., In- dische 
stofversiering (in De Gids, Sept. 1916, p. 545 —557; 
bespreking van voorgaand. werk). 

G. P. R. (Sept. 1916) 
BATIN. Oudste immigranten bevolking in Djam- bi. 

Zij zijn aan te merken als de eerste over- heerschers van 
hot binnenland. Do Batinbevolking komt in hoofdzaak 
voor in do landschappen Batin II, IV, VIII. Tjermin nan 
Gedang en Batin Pengambang van do controle-afdeeling 
Sarolangoen, in Batin XXIV di ocloo van do controle-
afd.故".T^m- b^si en in do landschappon Batin V, Batin 
IX en Loewaq (Batin) XVI van de controle-afdeeling 
Bangko. Bij de onderwerping van Djambi aan ons ge- zag 
vond mon bij hon de volgende hoofden: le den tfingganai 
(hot faniiliehoofd), 2e den toewo k616boe (het 
kamponghoofd, verkozen door de tgngganais), 3e den 
Batin (hot docsoonhoofd gekozen door de toewo 
k616boo on do oudston, uit do erfgenamen) met den 
algomcenon tit el van Rio, mot of zoudor achter- 
voegscls, 4o don djSnang (belastinggaarder, on ten slotto 
steclohouder van den Vorst), 5e den Rad jo (don Vorst of 
eon zijnor bloedverwanten. 

Literatuur: T. A. G. dl. XXI (1904) p. 973, XXII 
(1905) p. 331; Tijdschr. B. B. XXX (1906) p. 1. 

BATIN. In de Lampongs eon titol, die hoofdon in hot 
algomeen aanduidt. Hot woord beteekent eigen- lijk 
„rijkn en is dus als titel to vergelijken met het Maleische 
orangkaja. Eon vorgadering van de batins werd vroeger 
in do Lampongs parabat in go- noemd, wat door 
verbastering werd proatin, thans do benaming van do 
rechtbanken in de Lampongs. 

BATIPOEH. Landschap bestaande uit Batipoeh di 
Atas on Batipoeh di Barooh, benoorden het meet van 
Singkarah (Suin. Westk.) Vroegor een regentschap; het 
bohoorde toen tot do afd co ling Again, doch is in 18G5 
vorconigd mot- do X Koto tot een afzon- derlijko 
afdceling (zio PADANG BAND JANG). Hot landschap 
was in vroegor eouwen zeer bekend als woonplaats van 
don Toean Gadang of „Tijgor van Batipoeh", eon 
waardighoid ingcsteld naast die der vier rijksgrooten van 
don Radjo Pagar Roejoong 
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(L. C. Westenenk, De Minangkabausche Nagari, Meded. 
Enc. Bur. VIII, 1915). Batipoeh is de kern van het bij de 
reorganisatie ter Sum. Westk. van 1913 gevormde district 
van dien naam, dat met het distr. Padang Pandjang do 
onderafd. Pad. Pandjang vormt. & f & C 

BATfPOEH en PARIAMAN. Deze afd. van het ge- 
west Sum. Westkust is bij de gewest. reorg. van 1913 
(Ind. Stb. 321) gevormd uit de twee v66r dien bestaande 
afdeelingen Pariaman (benedenlanden) en Batipoeh X 
Koto (bovenlanden); als standpl. van den Ass. Res. is 
Padang Pandjang aangewezen. De afd. is verdeeld in twee 
onderafd.: Padang Pandjang en Pariaman (zie aid.). Zij 
had in 1913 een bevolking van 土 180.000 zielen. A，,- 

BATIPOEH X KOTO. Zie JBATIPOEH en PA- 
DANG PANDJANG.四"匕 

BATJAN. Sultanaat, behoorende tot de resi- deatie 
Ternate en onderhoorigheden en bestaande uit een groep 
van een 80 tai eilanden, eilandjes en rotsen, gelegen 
bewesten het zuidelijk schiereiland van Halmaheira en 
daarvan gescheiden door straat Patientie. De voomaamste 
eilanden zijn: Batjan of Seki, Kasiroeta of groot Tawali, 
Mandioli, Obit of Batang lobang, Lata-Lata Besar en 
Ketjil. 

In het gebied van het sultanaat ligt besloten een stuk 
rechtstreeks bestuurd gebied: het terrein van het fort 
Barneveld en de Christen kampong Laboeha met daartoe 
behoorende gronden op het hoofdeiland Batjan. Het fort 
Barneveld huisvest geen troepen meer, doch nog slechts 
de te Laboeha gestation- neerde gewapende 
poiitiedienaren. 

De oppervlakte van het gebied van het sultanaat is 
volgens de marinekaart van den Molukscher Archipel 
332150 H.A. of 60.3 G.M2. 

Volgens een in het laatst van 1909 gehouden telling 
bedroeg de bevolking van het Sultanaat 9021 zielen, 
verdeeld als volgt: hoofdeiland Batjan 6166, Obit 1044, 
Kasiroeta 435, Babi 307, Waindi 119, Mandioli 104, 
overige kleine eilanden samen 826. De bevolking is 
hoofdzakelyk een vlottende. Eigen- lijke Batjanners 
waren er slechts 士  1300. Overigens bestond de 
bevolking uit Ternatanen, Tidoreezen, Boetonners, 
Badjoreezen, Talauereezen en Javanen. De Sultans-
onderhoorigen zijn naar hun stand vcr- deeld in 1°. een 
soort adel, n.l. verwanten van den besturenden Sultan, die 
den tit el van “Danau" voeren en aanverwanten van 
vroegere sultans, die zich met vrouwen uit het volk 
vermengd hebben en ,,Ompoe" genoemd worden; 2°. 
districtshoofden of Bobato^, die de titels voeren van 
Kimelaha of Ngofamangira;3° anak bala,de leden der 
volksklasse. 

De bosschen in het Sultanaat zijn rijk aan damar en 
andere gommen. De damarcomplexen zijn in het bezit 
van den Sultan of door dezen aan familie- leden als 
apanages afgestaan. De ingezamelde da- mar moet aan 
Sultan of apanagehouders tegen overeengekomen prijs 
afgcleverd worden. De Batjan Exploitatie Mij. (zie 
BATJAN EILAND) heeft zich de levering van de 
opbrengst dier damar complexen, voor zoover die niet 
reeds bij contract met den Sultan aan haar geleverd moest 
worden, tegen een vastgestelden prijs grootendeels weten 
te verzekeren door geldleeningen aan de apanagehouders. 
Voor zooveel dit mogelijk was, werd daaraan echter door 
het bestuur paal en perk gesteld. — In het algemeen is de 
Batjan Exploitatie My. in latere jaren wel eens een rem 
geweest voor den vooruitgang van het sultanaat, doordat 
bij het sluiten van het contract tusschen Maatschappij en 
Zelfbestuur te weinig rekening werd gehouden met de 
belangen van de 

bevolking. Bij do wijziging en aanvulling van dat contract 
in 1910 kwam te dien aanzien verandering ten goede en 
kreeg o.a. de bevolking do beschilcking over meer gronden 
voor de verwisscling en uitbrei- ding harer aanplantingen. 

Het sultansbestuur wordt gevoerd door den sultan met 
zijne rijksgrooten en dedistriktshoofden (Boba- to's) 7 in 
getal, waarvan den den titel kimelaha voert en de overigen 
ngofamangira heeten. Daar de dis- trikten geen gevestigde 
bevolking bezitten, wonen alle oistriktshoofden in kampong 
Moro en is de be- trekking vrijwel eene sinecure. Als een 
herinnering aan de vroegere grootheid van den sultan 
bestaat er nog een ngofamangira Ombi. (Zie OBI). Een klein 
corps 痂 boes, gekleed in lango gele kabaja . en zwarten 
hoofddoek, betrekt de wacht bij do sultans woning en de 
sultans gevangenis en doet or- donnansdiensten. 

De betrekkingen tusschen het sultanaat en de Regeering 
worden thans beheerscht door de door het Zelfbestuur op 8 
Juni 1910 afgelegde Korte Ver- klaring. In dat zelfde jaar is 
ook orde gesteld op de financien van het landschap. Alle 
inkomsten van het sultanaat komen sedert dat jaar in 
delandschaps- kas. Met het oog op het in elkander grijpen 
van de bestuursbelangen der landschappen Teniate, Tidore 
en Batjan in verband met het door elkander liggen der 
grondgebieden, werden voorts de landschaps- kassen der 
drie sultanaten tot 6en gemeenschappe- lijke kas vereenigd. 
Het zelfbestuur van Batjan ontvangt uit die kas zijn „civiele 
1 目 st". 

Geschiedenis. Omtrentdenoorsprongderbc- woners en 
de oudste geschiedenis van hetsultanaat is zeer weinig 
bekend. De veronderstelling ligt voor de hand.dat evenals 
deTernatanen enTidoreezcn ook de Batjanners van het 
moedereiland Halmahera af- komstig zijn. Volgens de 
plaatselijke overlevering zou Bikoe, koning van Sigara 
(eiland Kasiroeta), op een reis door zijn gebied, in een 
bamboebosch 4 d taken- eieren gevonden hebben, waaruit 
de ccrstc koningen van Batjan, Ternate en Tidore geboren 
werden. Do koning van Batjan, als oudstgeborene, was de 
))oog- ste in rang. Deze overlevering, die door de Hull HOB 

van Ternate en Tidore niet erkend wordt, wijkt eenigszins af 
van hetgeen Valentijn daaronil rent vertelt. 

Wanneer de verschillendo nederzettingen in het 
sultanaat Batjan zich onder 66n hoofd verzamcl- den, is niet 
bekend. Volgens Valentijn zouden de Batjanners in 1284 
nog in het wildo geroofd hebben cn omtrent 1322 hun 
cerstcn koning gc- kregen hebben, die zich Kolano Mad6hc 
d. i. vorst van het einde (dcr Molukken) noemde en met 
Ternate en Tidore het Motiverbond sloot. De cerate, die in 
de geschiedenis op den voorgrond treedt, is Sida Hasan, die 
in 1343 na de verbreking van het Motiverbond, Tidore hielp 
Mukian aan den Terna- taanechen koning te ontrukken. Kort 
daarop wordt hy echter door Ternate gealagen en vlucht naar 
zijno bergen. AIH eerste mohamedaansche vorst, die den 
titel sultan aannam, wordt Zainalabidin in 1512 go- noemd. 
Zijn opvolger Bajang Skroelaa weerde in 1525 de 
Portugeezen uit zijn gebied. Deze vestigden zich in 1558 op 
het tegenwoordigo zuiddijke schiereiland van Batjan, dat 
toen, ook volgens Valentijn, nog een eiland op zich zelf was 
en Laboeha heette. Het noordelijke schiereiland was toen 
het eiland 'MBatjang (Valentijn noernt het Ombatjan), 
verbas- terd tot Batjan. (Zie BATJAN, eiland). Deze veati- 
ging der Portugeezen geschiedde op verzoek van kampong 
Laboeha, die met haar hoofd, door Valen- 

/ -〜f /'勺'/ 
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tijn medo als koning betiteld, door Nicolaas Nunges tot 
het christendom bekeerd was. Zij bouwden er cen steenen 
vesting. Wanneer zij dat eiland wederom verlaten hebben 
blijkt niet.Vermoedelyk hebben zij zich later mot hunno 
in 1575 van Ternate naar Tido- ro verdreven 
landgenooten vereenigd. In elk geval was het fort in 1609 
door Spanjaarden bezet, toen do Nederlandsche onder-
zeovoogd 8. J. Hoen het veroverde en het den naam 
Barneveld gaf. De be- zetting van Laboeha door de 
Portugeezen was voor den koning van Kasiroeta 
(Alwadin I) het sein om op het eiland 'MBatjang, vlak 
tegenover de Por- tugeescho versterking en aan de 
monding der Ama- sing rivier, eene nederzetting te 
vestigen, om de wes- terlingen bohoorlijk in het oog te 
houden. Zoo ont- stond do kampong Moro, die echter 
eorst onder Hol- landsch bestuur tot over de Amasing op 
Laboeha zich uitbreidde en ten slotte de zetel van den 
sultan werd. 

De opvolgers van Zainalabidin waren Bajang 
Skroelaa, Alwadin I, Noer Salaat, Ali, Alwadin II, 
Melkidin of Moesom, Kaitjili Mansoer, Hajatoedin Sjah 
Poetra Cornabee, Mohamad Sadik Sjah en Mohamad 
Ocsman Sjah. 

Door do verovering van het fort in. 1609 waren de 
Hollanders feitelijk de meesters van het eiland Laboeha 
gewordcn, maar dat word hun betwist door sultan Noer 
Salaat, die in 1627 met Laboehareezen en Spanjaarden 
een complot smeedde tot verjaging dor Hollanders, welk 
plan echter mislukte en den Laboehareeschen bclhamel 
het leven kostte. Sultan Ali gaf in 1653 aan Arnold de 
Vlaming vergunning tot uitroeiing der specorijboomen in 
zijn gebied. De opvolger van Ali, Alwadin regeerde van 
1660 tot 1706. Volgens Valentijn was deze een zeer 
laatdun- kend vorst, die over wel 12000 onderdancn te 
be- schikken had, zijn vlag niet voor de edele Compagnie 
wilde strijken en aanapraken maakte op de noord- kust 
van Ceram en zelfs op eenige Papoesche eilan- dcn. Hij 
grondde zijno aanspraken op Ceram op de 
omstandigheid, dat in 1465 een zoon van den toon- 
maligcn koning van Batjan to Lissabatta orangkaja 
gewcest was. Toen zijne rechten niet erkend werden, lict 
hij zijn kapitan laoet 200 menschen van daar rooven. Do 
kapitan laoet werd echter door den Am- bonschcn 
Gouverncur ge van gen genomen en naar Jiatavia 
verbannen. De Batjansche kronick spreekt niet van deze 
gevangenneming, maar laat hem een re is naar Mckka 
maken. Het waa deze Alwadin,.die de toen reeds 
ontvolkte Obi groep aan de Compagnio verkocht. (Zic 
OBI). Op het cinde zijner regeering brak een pokken-
epidemio in Batjan uit, die wel tiitnduizend slachtoffers 
inaakto. Zijn opvolger Melkidin of Mocsom verergerde 
het verval door Htreng- heid en willckcur. Van nu af aan 
waren de sultans feitelijk slcchts praalzuchtigo hoofdon 
van een en- kclc arinelijko kampong, wien alleen ter willc 
van do traditie nog hoogc eor werd bewezen. Do 
voorlaatsto sultan Mohamad Sadik Sjah regeerdo van 
1862 tot ]889 cn 8chafte in 1878 de slavernij in zyn 
gebied af. Na zijn dood werd het bestuur over het 
sultanaat •opgedragen aan den controleur der afdecling 
en do •rijksgrooten. Het Gouvernemcnt dacht over eene 
opheffing van hot sultanaat. Do omstandigheid even wel, 
dat do sultan het eilandBatjan in 1881 voor 75 jaron in 
crfpacht had uitgegeven, on do gerozen goschillen over 
do uitlcgging van enkclo bepalingou van het 
orfpachtscontract dedon dat plan hangende blijven. Eerst 
in 1900 werd do 切 genwoordige sultan, Ocsman Sjah, 
oudate zoon van den vorigen sultan, .ala zoodanig 
verhoven. Het door dezen aangegane 

politieke kontrakt werd in 1910 door de bekende „korte 
verklaring" vervangen. 

Literatuur. Valentijn. Oud en nieuw Oost Indien. dl. 
1. — P. Blecker. Reis door de IVIinahassa en den 
Molukschen Archipcl. Bat. 1856. — J. F. G. Bru. mund. 
Fragment mijner reize doot de Molukko's. Bat. 1856. — 
P. v. d: Crab. De Moluksche eilanden. Bat. 1862. — H. A. 
Bernstein. Voorloopige mede- deelingen nopens reizen in 
den Molukschen ArchipeL Bat. 1864. — M. E. F. Elout. 
Journaal eener reis en bezoek aan de Batjan eilanden. 
1881. — Idem. lets over het rijk van Batjan. 1882. —KoL 
Verslagen. _ Meded. Enc. Bureau 1911, afl. L, biz. 3. 

BATJAN of SEKI. Eiland in de Molukscbe zee 
tusschen 0° ITen 0° 55' Z.Br. en 127° 17'en 127° 54' O.L. 
ten westen van het zuidelijk schiereiland van Halmaheira, 
waarvan het door Straat Patientie geschoiden is; het is 
2366 K.M2. groot en het belang- rijkste van alle tot het 
gelijknamige sultanaafc be- hoorende eilanden. 

Batjan is blijkbaar ontstaan uit de ——tamelijk re- 
cente 一 voreeniging van drie eilanden: het middelste, 
grootendeels uit oude leigesteenten bestaande, is het 
oudat en tevens het hoogst (de opgaven voor den G. Sibela 
loopen uiteen van 1900—2200 M); het noordelijke en het 
zuidoostelijke eiland zijn opge- bouwd uit jongo eruptiva, 
die door nog jongere sedimenten ten deole zijn overdekt. 
In het noordelijke. deel is echter ook graniot als 
ondergrond aange- troffen. Do drie gedeelten zijn 
duidel^k onderling afgescheiden door twee smalle 
alluviale strooken, die op diep-ingesneden baaien 
uitloopen: aan deze baaien zijn gelegen de dorpen 
Laboeha en Babang (in het westen, resp. oosten, der 
noordelijke strook) benevens Wajoeawa en Songa (in het 
westen, resp. oosten, der zuidelijke strook). Over de 
bedoelde strooken loopen ook de eenige wegen, die op het 
eiland te vinden zijn. Laboeha is de hoofdplaats. De 
riviertjes zijn uit den aard der zaak van weinig be- lang. 
Genoemd kunnen worden: de Amasing, de Sajoang on^do 
Ajer besar in het noordelijke, de Bibi- noi en do Songa in 
het zuidelijke gedeelte. De voor- naamste j ong-
vulkanische toppen zijn de Tepoek en de Sendapat (150 
M). ten noorden, de Bibinoi (300 M.) ten zuidoosten van 
de Sibela. 

Van mineralen zijn aangotroffen enkele bruin- 
koollagen van inforieure kwaliteit en een geringe 
hoeveelheid kopcr on goud. 

De houvols on bergen van het eiland zijn grootendeels 
bedokt met bosschen, die goed timmerhout leveren on ook 
rijk zijn aan damar en andere gom- men. Wildo 
notemuskaat en kruidnagolboomen ko- men ook hior 
evenals bijna overal in do Molukken voor. Mon treft or 
verder vrij belangryke klapper- aanplantingon aan langs 
de kusten en in het moo- rassige gccleelto ook sago-
aanplantingen. Ook bamboo komt cr voor, maar slechts 
do kleinere soorten, die speciaal gobruikt worden voor de 
vervaardiging van manden. Rijst en tabak worden slechts 
voor eigen gobruik en dan nog in zeer onvoldoonda mate 
verbouwd. De fauna vorschilt niet van die der andero 
Moluksche eilandon (herton, wilde zwynen, papa- 
gaaien), bohalve dat er nog — hoewel zeldzaam 一 een 
paradijsvogel (semeioptera Wallacei) voorkomt en do 
zwarto aap in groot aantal. De veestapel bestaando uit 
rundoren, goiten en paarden is niet noemonswaard. Do 
zecstraten Sambaki en Herborg, dio het oiland. Batjan van 
het eiland Kasiroeta scheidon, zijn ryk aan parolbanken, 
die echter niet naar bohooron worden geexploiteerd. 

i 
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Het klimaat van het cilaisd wordt gezond ge- noemd, 
maar de ondervinding hecft anders geleenl; er heerscht nog 
al malaria. 

Het aantal zielen bedraagt volgcns de telling van einde 
1909: 6166, waaronder 1314 Batjanners, (inheemscho 
bevolking), 643 Ini. Christenen en ove- rigens een 
vlottende bevolking van Tematanen, Tidoreezen, 
Boetonners, Badjoreezen, Talauereezen en Javanen. De 
Talauereezen en Javanen zijn op enkele uitzonderingen na 
contractkoelies der Ba- tjan Exploitatie Maatschappij. De 
Tematanen en Tidoreezen houden zich hoofdzakelijk bezig 
met het inzamelen van boschproducten ；  de overigc 
bewoners met de vischvangst, den kleinen landbouw, do 
klappercultuur, het vervaardigen van vischnetten, ' 
bamboemanden en vlechtwerk. 

Over den oorsprong der inheemsche bevolking zie onder 
BATJAN (Sultanaat) geschiedenis. 

Op het eiland hebben herliaaldelijk particuliere 
ondememingen hare krachten tot exploitatie be- proefd; 
zoo sedert 1882 de Batjan maatschappij, later de daarvoor 
in de plaats gekomen Batjan-Exploi- tatie-maatschappij, 
die echter even min a Is de andere noemenswaardig winst 
behaalt. De bodem beet zeer vruchtbaar, maar nog nooit is 
goed onderzocht, voor welke cultuur zich die het best leent, 
en de nood- zakelijke aanvoer van werkkrachten is altijd 
een groot bezwaar. 

Zie over Batjan, behalve de werken over de Mo- lukken 
van Bleeker, v. d. Crab en Von Rosenberg: Eene 
maatschappij tot ontginning van Batjan, Ind. Gids 1880, DI. 
II.; M. E. F. Elout, Joumaal eener reis en bezoek aan de 
Batjan-eilanden, Tijdschr. van Ned.-Indie 1881, II, en 
vooral Verbeek's Moluk- ken-verslag p. 125, waar ook de 
overige literatuur te vinden is benevens de eerste 
geologische schetskaart van het eiland. 

BATJANSCH. Te zamen met de Ombi- of Obi- 
eilanden, heeft Batjan eene taal gehad, die verwant ; is met 
het Soela,sch, Banggaisch en de Loinanschc I talen. De 
Ombi-eilanden zijn ontvolkt en Batjan is | grootendeels 
overstroomd door ingevoerde arbciders,] die het op Java 
gebruikelijke Maleisch spreken, met Temataansch 
vermengd. Het Batjansch kent con- | sonantische sluiters; 
de constructie van den genitief ： is de „aveiechtsche,,> ook 
waar Maleische of andere niet-oorspronkelijke woorden 
gebruikt worden, b.v. soesoe mala (tepel), langan ati 
(handpalm), losoeng anzzfea (rijststamper). Door den zeer 
sterken invloed van het ingevoerde Maleisch is het 
Batjansch ge- worden tot eene mengtaal, zooals er geen 
tweede in de Moliikken voorkomt. 

Literatuur. N. Adriani & Alb. C. Kruyt, Do Bare'c- 
sprekende Toradja's van Midden Celebes, III, 295-; 29|Z 
乙 g feATOE. Maleisch woord, dat steen, rots beteekent en 

ook bij het optellen in gebruik is. Men vindt het woord vaak 
gebezigd in namen. van plaatsen als bij- voegsel b.v. achter 
goenoeng (berg), poeloe (ciland), tanah (land) enz. 

BATOE. Hoogdal der Brantas in de afdeeling Malang 
van de res. Pasoeroean, tusschen de zuidelijke helling van 
den Ardjoeno en den noordelijken voet van den Kawi. Dit 
breede, sawahrijke, dicht be- volkte dal gaat aan de 
oostzijde over in de lager lig- gende vlakte van Malang, 
terwijl het aan de west- z,de door den bergmuur Radjegw&i 
wordt be- grensd, die het van het hooger gelegen hoogland 
van Bakir en Poedjon scheidtj.-^ .• 

BATOE. ' Contrdle-afdeeling met jgelijknamige 
hoofdplaate, gelegen op het hoogland van dien 

naam, vormende de meest westelijke onderafdee- ling 
van de afdeeling Malang der residentie Pasoe- roean. 
Zij omvat de districten Penanggoengan en Ngantang.A 
I2. 
BATOE (OEDJOENG). I. Noordelijkste punt van 

Japara, (ook genoemd Tandjoeng Batoe) tegenover 
Poeloe Mandclilce. 

II. Een vi'ij steil voorgebergte, de grens vormende 
tusschen de onderafdeeling Pangkadjene der afdeeling 
Makasser en de onderafdeeling Barroe der afdeeling Boni, 
gouvemement Celebes en Ond. 

BATOE BAPAHAT (= do uitgebeitelde rots). Een in 
de rotsen uitgehakte waterleiding uit den Hindoe-tijcl, bij 
Soeroaso (Pad. bovenlanden), 4 K.M ten Z.O. van Fort 
van der Capel Ion. De leiding, die water van do S61o-
rivier aftaptc en naar Soeroaso voerde, is door de wortels 
van ficus-boomen (en door den bliksem?) gedeeltelijk 
vernield. Er zijn twee in den steen gebeitelde inscripties； 
het eene opschrift is in het gewone zgnd. Adityavarman- 
schrift, het andere bevat 13 regels in een waarschijn* lijk 
Zuid-Indisch alfabet, verdcr nog niet in de Pad.'' 
bovenlanden aangetroffen (Oudh. Versl. 2dc kw. 1912 bl. 
46 No. 39). De romantische plek is in 1909 open gelegd 
en van een toegangsweg voorzien, die aan den linkerdever 
der S61o, juist tegenover de ijzcren brug in den weg naar 
Soeroaso, begint. 

BATOE BASOERAT (= beschreven steen). 
I. De plek, waar te Pagar Roejoeng, 2 K.M van Fort 

van der Capellen, de beschrevcn stcenen uit den Hindoe-
tijd staan, welke een soort van rijks- sieraden vormden 
voor de latere vorsten van Mi- nangkabau to Pagar 
Roejoeng (zio Oudh. Versl. 2de kwa. 1912, bl. 42, No. 
23—35). 

II. Een negari aan den rccliteroever der Klam par, 
ondcrafd. Bangkinang (zie aid.). Er is een pasang- grahan 
；  de beschreven steen waaraan het dorp zijn naain 
ontleent, is in de rivier gestort en nog niet terug gevonden 
(Oudh. Vend. 2dc kw. I9J2, bl. 39 No. 9).， 

BATOE BATOE. Een onbeJangrijk oridcnlist rjci van 
het district Sim pang Kiri, onderafdeeling Sing- kel, 
afdeeling Wcstkust van Al job, gelegen aan Izto Batoe 
Batoe. DeHchaarsche bevolking is Mohamni< - daansch 
en van Pakpaksch bloed, dat cchtcr niet onvennengd is. 
De taal ten minstc is con PakpalcHch waarin talrijkc 
Maleische, AlaHHche on Atjebschc woorden zijn 
overgcnonien. Veoteellhcefl niet plaats, landbouw maar 
weinig. J))zamclij>g van boschj)ro- ducten is de 
hoofdbezigheid der langs de ri vier ver- spreid wonendo 
inboorlingcn. Ook wordt uit de hei- denschc 
Pakpaklanden wcl benzocopgekocht, orn die naar Singkel 
te verkoopen. Het JandHchap heeft eenige verniaardheid 
gekregen door het verzet van den rad ja. In 1904 toch 
onderwierpen zich de land- schapshoofdcn lang8 Si in pa 
ng Kiri cn Sim pang Kanan met uitzondering van den 
radja van Batoe Batoe. Deze Bteldc zich aan het hoofd van 
eon partij met Pa«i BI6 en Batoe Batoe als centra, van 
waar uit to Singkcl te plegcn moojclaan- slagen en andere 
rust vers to ringen werden op touvv gezet. Den 22sten 
October 1904 werd. het geducht versterkte Batoe Batoe 
door een colonne, die vanuit Boeloe sama over land 
daarheen was opgerukt, genomen. De radja, hoewel 
gewond, wist te ontko- men. Hij onderwierp zich 17 Sept, 
1905; maar week Aug. 1908 opnieuw uit. Om hem tedoen 
tcrugkeereu werd zijn oude viiend en wapenbroeder T. 
B6n Blang Pidie in den arm gen omen, met het succcs dat 
hij zich in begin 1909 wederom onderwierp. (Y- pes: Dairi 
en Singkel. Tijds. Bat. Gen. 1907). 
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BATOE BATOE, ook wcl PANINTJONG gc- naamd. 
Hoofdkampong van het district Mario ri- awa (Celebes), 
gelegcn nabij den zuidwestelijken ocver van het meet van 
Temp6. 

BATOE BERTIKAM. (Doorstoken stcon). Ondcr 
dezen naam is een. steen bekend, rustende op een hoop 
klcinere stcenen, die in zijn bovenste gedeelte eon gat 
hceft dat door en door loopt en er uitziet, alsof het door 
een steek met cen recht zwaard is vcr- oorzaakt. Deze 
steenhoop ligt ruim een uur gaans Z.W.waarts van Fort 
Van der Capellen, en is bekcnd uit de legenden van. 
Minangkabau. 

BATOE BOEA. Berg op Bocroe, 1567 M. hoog, en 
door do be volkin g als heilig beschouwd. Beschre- ：ven 
door K. Martin, Reisen i. d. Molukkon, bl. 381— 384. 

BATOE BOELAT. Npgari in Lintau (zie aldaar), 
Sumatra's Wcstkust.f'' 

BATOE BRAH of BOEAI KENJANGAN, marga met 
6 doesoens en 1200 zielen — in Kroe; zie BLALAU. 

BATOE EILANDEN. Een groep van 3 groote en 48 
kleine oilanden, behoorendc tot de eilandenreeks, die 
zich bewesten Sumatra, en in hoofdstrekking even- 
wijdig aan zijn lengte-as, uitstrekt. Deze groep, door de 
straat van Siberoet gescheiden van de Z.O.lijk gelegen 
Mentawei-eilanden, ligt tusschcn 0° 10' N.B. en 0° 45' 
Z.B., en 97° 50' cn 98° 35' O.L. De drie hoofdcilanden 
zijn Pini, Tan ah Masa en Tanah Bala; zij zijn in het 
binnenland weinig bekend en slechts aan de kuststreken 
bevolkt, waar zich uitgestrekte klappertuinen bevinden. 
Tanah Masa en Tanah Bala worden gescheiden door een 
goed bevaarbare zccslraat, ruim 1 K.M. breed en 20 K.M. 
lang. Alle eiJandjes in deze straat zijn evenals Tello en 
ver-；  sclnndene andere kleincre eilandon, als Masin, 
Ora- fia en Sigogolo, den en al klappertuin. Tello is hot 
incest bcvolktc ciland, bet heeft cen oppervlaktc van on 
gc veer 10 vierk. K.M.; do hoof dpi. Poelau Tello ligt op 
(lit eiland; tot het Tcllo-groepjo moeten veixler gcrckend 
worden: Marit, Lorang, Sipika, Pono cn Sigata, wclko 
groep, gelegen ten W. van Tanah Masa's noord punt, mdt 
de cilanden Masa en Bai, die ten O. van Tanah Masa,s 
N.punt liggen, de incest, welvarcnde der Batoc-eilanden 
zijn. Op Ta- nal)Masa loo])t in de lengte-richting van het 
eiland ecu rug, walks boogstc punt ongoveer 250 M. is. 
Op Tanah Bala is ecn bodemverheffing tot ongoveer 300 
M.. en ook de eilanden van de Tello-groep heb- ben 
verheffingen tot ongev. ]00 M. hoogte. De Ba- toe-
ciJanden hebben veel natuurschoon: heklero koraal-
Ktrahden met fraaie sehclpen, zectuinen, stil- 1c 
vaurgeulcn tusschcn de eilanden, en aan de west- schcrpc 
koraalriffen, waarop de zware deining don de rend brcckt. 
Oj)liot zuidelijkste eiland, Poelau Bod jo aan de straat van 
Siberoet，, die allo stoomers uil Holland passeeren, Htaat 
cen hooge vuurtoron; ook Sigata is van eon vuurtoron 
voorzicn. 

Du Ba toe-eilanden zijn bclangrijk gewordon dooi, do 
cultuur dor cocos, die cr welig tiort. Voor con groot dec
】  is de copra-handel in handen van do tal- rijko 
Chincezon, dio ter hoofdplaata Poelau Tello on aan de 
kusten dor andoro oilanden wonon, en van eonigo 
Mohanuncdaan gewordeii Batoeera, doordat deze twee 
categorieen de klappertuinen dor inlanders in panel weten 
to krijgcn of do producentcn bindon door voorschotten. 
Door hot vonnen van Inland- scho crcdietbanken zal aan 
do bestaande minder gowenschte toostandon ecn oind 
worden gemaakt. Ook heeft het bestuur den Chineezoi), 
die onwettig gronden hadden „gckochtn, in 1912 
aangezegd des 

go wen scht de betrokken gronden in erfpacht aan te vragen. De 
uitvoer van copra to Poelau Teilo is z66 bclangrijk geworden, 
dat de Paketvaartbooten deze plaats, die een volkomen veilige 
anker- en aan- legplaats aan bicd t, in geregeldo vaart 
aandoen.Vroe- ger worden ook de vogelnost-grotten op het 
eiland Tollo vcrpacht, doch tegenwoordig heeft geen uitvoer 
van belang van zwaluwnestjes meer plaata. Hout is vooral op 
Tanah Masa en Tanah Bala in goede kwaliteiten voorhanden, 
doch de be volkin g wil nog geen voordeel zien in de exploitatie 
ervan, zoodat men voor Gouvernementsbouwwerken het hout 
van Padang laat komen. Verschillende conces- sies tot 
houtaankap zijn in den laatsten tijd aange- vraagd. In 1850 werd 
de schoenerbrik “Dolin'' naar deze eilanden gezonden om er de 
orde te herstel- len, daar de bevolldng verzet tegen het bestuur 
had gepleegd. Sinds dien werd de orde niet verstoord; in 1913 
werden directe belastingen ingevoerd. 

Do Batoe-eilanden vormen administratief een on- 
derafdeeling der afdeeling Padang (met hoofdplaats Poelau-
Tello, standplaats van een Civiel Gezagheb- ber) bestaando uit 
het district Poelau Batoe (Ind- Stb. 1913 no. 321). Ter 
hoofdplaats en op Sigata zijn zendclingen, wier scholeu bloeien. 

Van de oorspronkelijke be volkin g der Batoe-eilanden is 
eon klein aantai over: de zoogenaamde Boe- loearo-stammen. 
Uit 6en dezer st amt de ,,radja'' af, een waardiglieid tot nu toe 
crfelijk geweest in de familie van het tegenwoordig 
districtshoofd. Verder werden dezo eilanden van Nias uit 
bevolkt (vgl., 卜 het slot van: „De Inlandscho Bestuurshoofden 
ter ■ Sum. W. K.‘‘，Koloniaal Tijdschrift 1913 no. 6/、’ De 
belangrijkste plaatsen (eilanden) werden hier boven genoemd.
； de voomaamsto is de nette hoofdplaats, waar verschcidene rij 
ke Chineezen en Mo-' hammedanen wonen. 

BATOE KAHOE. Gewoonlijk Piek van Tabanan genoemd, 
hoogste top van het ccntrale bergland, 2370 M. hoog. Het is een 
onwcrkzame vulkaankegel, met een ruimen, naar het Z.O. wijd 
geopenden top- krater, waaruit zich vroeger lavaatroomen 
hebben uitgestort. 

BATOE LANTEH, eon niet meer werkzame vul- kaan, 
ongoveer 1800 M. hoog, in het westel^ke ge- deelto van 
Soembawa. 
j BATOE MBOELAN. Zie ALASLANDEN. 

BATOE NA DOEA. District (koeria) van de 
onderafdeeling Angkola en Sipirok der afdeeling Padang 
Sidimpoean van do residence Tapanoeli, mot golijl<namige 
clistrictshoofdplaats, gelegen op korten afstand benoorden do 
afdeelingshoofdplaats Padang Sidimpoean aan don weg naar 
Sipirok. 

BATOE SANGKAR, Inlandsche naam van Fort 、 van 
dor Capollen, (zio aid.). 

BATOE TARA (zwarto steen), cen klein eilandje ton N. 
van Lomblem, bij Junghuhn (Java III, 1231) Pooloo Komba 
genoemd, waarop cen 550 M. hoogo vulkaan, die dikwijls 
schynt te werken (Tyd- schr. v. N. I. I. 1850, 87 en 153; 
Tijdschr. Aardr. Gen, 1891. 258; Jaarb. Mijnw. 1908, 364)-

  ----  
BATOEANGOES. Borgtop, zio CELEBES, (a. 

De Noordarm). 
BATOEBARA. Strooingebied van de rivier van dion 

naam, dio in tweo hoofdarmon, 一 de Batoe- bara kanan cn 
kiri—in de Bataklanden ontspringt-, en ton N. van Asahan mot 
con diopte van 3 M.en eon breedte van 120 tot 150 M. in zco 
valt. Do breedore on diopcreB.kiri behoort tot de bovaarbare 
rivieren; tot Lalang heoft zij eene gomiddolde diepte van 3,5 M., 
tot Limau Kapas van 3 M. Zij kan tot I1/, uur 
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roeiens voorbij Rawa bovaarbaar worden gemaakt voor 
prauwen van 20 kojang. Deze strekon vormen eene 
onderafdeeling van de afd. Asahan v. h. Gt. 

O. kust van Sumatra, met do hoofdplaats Laboean 
Roekoo,die ingesloton ligttusschen do onderafdeeling 
Padang en Bedagei der afdeeling Deli en Serdangten N. 
en de onderafdeeling Asahan der gelijlinaniige af-
deeling ten Z. Zij omvat het stroomgebied van de ri- 
viertjes Pagoerawan, Balaban, Gamboes en Bale of 
Salem. Het eigenlijke Batoebara was een confede- ratie 
van vyf staatjes,tot 1884 onderhoorigheden van Siak: de 
Soekoes Tanah datar, Lima poeloeh, Lima laras, Pasisir 
en de kampong Bogah. Aan het hoofd staan soekoe-
hoofden (datoe's), die onder zich toeng- kats hebben, 
over een of meer kampongs gesteld, door wier 
tusschenkomst alle bevelen aan de bevol- king gegeven 
worden en die door sokongs worden bijgestaan. De 
landschappen Si Pa re-Pare en Pagoer- awan, die 
vroeger onder Asahan stonden, en Tan- djoeng, 
behooren ook tot deze onderafdeeling en staan eveneens 
onder datoe's. Sedert 1888 en 1889 hebben de 
landschappen Tandjoeng kasau en Sian- tar, en sedert 
1891 het Bataksche landschap Tanah Djawa het Nederl. 
oppergezag erkend, en zijn die streken voor zoover 
eerstgenoemd landschap betreft in 1907 bij de 
onderafdeeling Batoebara gevoegd, terwijlde beide 
andere landschappen vereenigd met nog eenige 
bewesten Batoebara gelegen Bataksche landschappen, 
sedert 1907 resp. 1912, de onderafdeeling 
Simeloengoen der afdeeling Simeloengoen en de 
Karolanden vormen. Zie De Scheemaker, Nota 
betreffende Batoebara. T. Bat. Gen.XVII (1869) biz. 
461 vlg. ； over de rivier Batoebara zie aldaar bl. 414 

BATOEDAA. District van de onderafdeeling Go- 
rontalo der tot de Besidentie Menado behoorende 
Assistent-Residentie van dien naam met 8 kampongs en'
士 7500 zielen, onder een Marsaoleh (le districtshoofd) 
gesteund door een 2e districtshoofd (Walaapoeloe) met 
standplaats Isimoe. 

BATOED AKA. ‘Zelfbesturend landschap in de 
onderafdeeling Posso der res. Menado, oinvat een deel 
der Togian eil. (zie aldaar) ；  bevolkingssterk- te 土 
2500 zielen. 

BATOEDJADJAR. Artillerie-kampement op het 
westelijk deel van het plateau van Bandoeng, waar de 
artillerie van West-Java in den oostmoesson 
schietoefeningen houdt en waar de commissie van 
proefneming is gevestigd. 

BATOEGADJAH. Hoogte, waarop het residentie- 
huis te Ambon gelegen is. Batxje Gadjah was het 
buitenverblijf van den Gouvemeur Adriaan van der Stel 
(1701—1706) en volgende gouverneurs (vgl. 
P. H. van der Kemp. Het here tel van het Neder- 
landsch gezag in de Molukken in 1817 (Bijdragen 

.>tbt de T. L. en Vk. van N. I., deel 65 en 66, 1911). 
BATOEGADJAH. Landsch&p, behoorende tot het 

district Tapoeng aan do Tapoeng Kiri, dat een dee】 
uitmaakt van het zelfbesturend landschap Siak (Gouv. 
Oostk. v. Sum.). De be vol king is ver- deeld in 4 
soekoe‘8, elk onder een panghocloe staan- de; een dezer 
hoofden is tevens bandahara, die het landschap naar 
buiten vertegenwoordigt. Zie H. A. Hijmans van 
Anrooy, Tijdschr. v. h. Bat. Gen. XXX (1885) bl. 361. 
De gelijknamige hoofdkampong is een klein plaatsje op 
een ongev. 40 M. hoogen heu- vel gelegen aan den 
rechteroever der Tapoeng kiri, die met de Tapoeng 
kaoan de Siak-rivier vormt, en zelfs bij lagen waterstand 
voor vaartuigen van 2% voet diepgang bereikbaar is. Zie 
J. A. van Rijn van Alkemade,T. A. G. He Seriell (1885) 
m. u.a. bl.208. 

BATOEHIDEUNG (= zwarte steen), noordelijke, 
smalle kam van het Hondje-gobergte, steil verrijzend 
uit straat Soenda, bij Java's 3e Punt, hoogste top 
274 M. 

BATOEHIDEUNG LOR, hoofdplaats van het dis- 
trict Tjibalioeng, het zuidwesten der residentie Ban- 
tam op Java uitmakend. Het ligt op 155 M. hoogte 
aan den Oostvoet van het Hondj^-gebergtc (zie al- 

daar). 
BATOEI. Naam gegovon aan het district Mando- 

no, Oostkust van Celebes, behoorende tot het land- 
schap Banggai. 

BATOEKLIANG. Sasaksch district van de onder- 
afdeeling Lombok, residentie Bali en Lombok. De 
plaats van den zelfden naam ligt aan den grooten 
weg van Ampenan, aan de Westkust van Lombok, 
naar Laboean Hadjie, aan de Oostkust van dat 
eiland, en is bekend uit de Lombok-expeditie (zie 
LOMBOK). 4 ・"：,, 

BATOELAPA. Zelfbesturend landschap op Cele- 
bes, behoorende tot het voormalig bondgenootschap 
Masenrempoeloe, naar schatting groot 300 K.M2, 
grenzende ten noorden aan Enrekang en Letta, 
ten oosten aan Kassa, ten zuiden aan Sawietto 
en ten westen aan straat Makasser. Het is ver- 
deeld in de districten: Batoelappa; Talloempa- noewa, 
Patirowang en Pondjieng；  Tapporang; Wa- roe； 
Pasolengang: Baraba; Wietoeng; Boengieng, dat 
vroeger tot Sawietto behoorde, doch ongeveer een eeuw 
geleden aan Batoelappa werd afge- staan; en het 
vasalstaatje Lam pa. De voornaam- 
ste rivier is de Boengieng, een tak der Sad an g, 
die in het gebergte van Toradja ontspringt en in de 
baai van Boengieng uitwatert. Zij is tot ± 1% K.M. 
landwaarts in bevaarbaar voor inlandsche prau- 
wen en tot Enrekang, op ongev. 22% K.M. voor 
sampans. De andere watert jes, die alien oj> den berg 
Tirasaontspringen, zijn van geen bclaug. Het terrein 
is zwaar bergachtig, alleen langs de kusten in i><><•■ 
ngieng vindt men een vrij groot vlak terrein. J)c vonr- 
noamste bergtoppen, ter hoogte van 470— 1250 M. 
zijn Tirasa, Baroekkoc, Tamattec, Pancnong, lianja, 
Doekalang, Parisi en Patoeinpoe. De bevolking, op 
ongev. 3000 zielen geschat, is van Bocginecschcn oor- 
sprong, doch weinig actief. De landbouw bestaat er 
vooral in teclt van djagoeng, ecn weinig padi, aard- 
vruchten, en aanplant van klappers en kemiri; ook 
wordt nog wat, tabak, indigo en langa verbouwrl. De 
bosachen Jeveren veel deugdzaarn timmerhoutop. Do 
visscherij is van woinig beteekenis, evenals de n ij ver- 
heid, die zich bepaalt tot het woven van grove doe- 
ken en het maken van inatjes enz. van lontarblade- 
ren. De handei is evoncens gering en hoofdzakclijk 
ruilhandel;koffic wordt uit Letta en Toradja aangc- 
bracht (gemiddeld 180000 K.G.) en onder den naam 
van Boengieng-koffic naar Makasser uitgevoerd. Aan 
het hoofd van het bestuur staat eene vorstiu, met 
den titel Aroeng, op voordracht van den rijksraud 
(hadat) benoemd en ontslagen, wclke uit den Soele- 
watang en 2 Pabitjaras, (Ai-oo Lamp% beBtuurder 
va^n het vasalstaatje en Matowa Kalaoe) bestaat. 
Mi nd ere hoofden zijn galamngs, matowas en cljan- 
ijangs, die door het kampongvolk gekozen en door 
den .hadat aangesteld en ontslagen worden onder 
toezicht en goedkeuring der Eurdpeescho besturen- 
ae ambtenaren. . 
BATOELITJIH. Riviertje op Borneo's Zuid-Oost- kust. 
Het stroomgebied vorrnde tot 1905 een zelfbesturend 
landschap van denzelfden naam. Zie ook TANAH 
BOEMBOE. 

BATOEPOETE. (Witte steen). Rivier op de west- 
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kust van Celebes,grcnsrivier tusschen Soppeng riad- ja en 
Maloese Tasi, en bij Oedjong Batoc-pootein zee vallende. 
Een gelijknamige kampong ligt aan dezo rivier. 

BATOER. District van de afdeeling en het regent- 
sehap Bandjarnegara van de residentie Banjoemas, met 
gelijknamige districtshoofdplants, aan den voet van den 
Goenoeng Petarangan. Het district vormt den uitersten 
oosthoek van genoeind gewest. Onder zijne 
merkwaardigheden behooren het meertje Tela ga Dringoe, 
de Soemoer Djolo Toendo (zie voor beide DlENG) en het 
beruchte Doodendal (Zie DOODENDAL). Van uit de 
districtshoofdpla&ts Ba- toer, 1624 M. bo ven den 
zeeapiegel gclegen, een wel- varend plaatsje, waar vcel 
Chineezen govestigd zijn, die zich in hoofdzaak 
bezighouden met het opkoo- pen en verwerken van 
Javaansche tabak, leidt een goede weg naar het plateau van 
het Dieng-gebergte, en daarom heeft het bezoek aan dat 
plateau meest- al van Batoor uit plaats. Behalve 
inlanclsche tabak, worden in het district Batocr ook vcel 
Europeesche groenten gekweekt. Het district heeft eene 
opper- vlakte van 158 K.M2, en telde eindo 1905 51 desa's 
met 42.000 bew. w.o. 5 Europeanen en 700 Chineezen .
 , 

BATOER. Vulkaan in hetOostcn van Bali; verhoft zich, 
J500 M. hoog, ongevccr in het midden van een cenigszins 
elliptischen en gehcel gcslotcn ringwal met asseii van 15 
cn 10 K.M., waarvan het hoogsto punt, 16G0 M, in het 
N.W. gelegen is. In de caldera ligt,ten O.van den 
vulkaankegcl, het vrij groote mccr Danau JJatoer ； (lit 
heeft cen langgcstrekten tame- Jijk oniegchnatigen vorm, 
waarvan de N.Z. loopende grootste lengte 5 K.M. cn de 
grootsto breedte mccr naar de zuidzijde mim 2% K.M. 
bedraagt. JDe berg, die nog nicl lang geleden (1905) een 
eruptie had, waarbi.j velo lavaslrooinen werden gevormd, 
heeft twee steile toppen, elk met cen diepen krater. Er 
]iggei) vcrschillendc dorpen langs het meer, in de eaklcra 
cn aan don ringwal ； de voornaanistc zijn Bato(jr (met cen 
bekenden teinpel) en Kintamani. De ccrste boKlijging van 
den top JJatoer had plaats in 1906 door W. O. J. 
Nieuwcnkainp, die daarvan eon uit voerige bcschrij ving 
leverdc in het Tijdschrift v. I). Aardrijksk. Gen. 1908, 
verlueht door cenigc peiiteekcningini, o.a. van den 
gelieclen ketel, die cchtcr in veJc opzichtcn niel 
ovcrccnkoint met do .schetskaart op p]aat XLIII in het 
Jaarverslag 1912 van den Topografischon Dicnst. In 1857 
word do ringwal bercikt door 1*. L. van Bloonicn 
Waandera; zie I'etcrinanns Alittei Inn gen 18(14, 145 
(beschreven door Zollinger) cn Bydragen t. <1. Taal- 
Land- cn Volkcnk. 3c serie 1 (1866), 497.,遇 / < 

BATOE RADJA. Hoofdpl. dor nldeeling Ogan- en 
Konu?riiig-oeloe(residentio Palcnibang),zotcl van den 
ftHs.-resident,cn v. h. clistrictshoofd v.h. gclijknanngo 
district, alsincde van het hoofd der niarga Bindocng 
J^arigit Ijiwang Koclon, De plaats ligt op een hoogto van 
45 M. Ix»ven zcu aan den linkeroevor der Oganri- vicr, 
onguveer waar doze do Ajer Langkajap op- neemt. Ilet 
aantal inwoners bedraagt 1538 inlanders, I cenigo 
Europeanen cn 50 Chineezen, die in cen af- | zondei lijke 
wijk wonen. Op den tegcnoverliggendeii | oever vindt men 
eon kalksteenrots van (lien naani, | welkc bij nicl to lagen 
watci-stand ondor water staat. i Er is van uit IMcmbang op 
deze plaats ccn vrij gere- | gelde vaart van twee hekwiolcrs 
(van 2% voet diep- I gang), die gedurende het grootsto deci 
van het jaar 〔  tot hier kunnen opvaren; er wordt ccn 
lovendigo kleinhandel gedreven; alle handclsgocdercn 
voor- on van do Bovon Ogan on Bo von Komering wordon 
hior 

aan- en afgevoerd ;er wordt jaarlijks voor een waardo 
van f 300.000 — aan landbouwproducten en van 
I 75.000 — aan boschproducten te Batoeradja ver- 
scheept. Do plaats is door goede, voor auto's berijd- 
barc, landwcgcn verbonden met Palembang (196 
K.M.), Moeara Enim (89 K.M.), Mocara Doea (78 
K.M.) en Loeboek Bat an g (13 K.M), terwijl de 
rechtstrecksche verbindingsweg met Martapoera 
(aan de Komeringrivier) eveneens op het punt staat 
voor autoverkeer tc worden gerccd gemaakt. In 1857 
bestond hier cen militairc post (op een heuvel, dicht 
by de tegenwoordige assistent-residentswoning), 
die eehter in 1863 reeds werd ingetrokken ； voor 
1906 was het de standplaats van den controleur van 
Oganoeloe en Enim; de naam Batoe radja komt 
bij meer.dere doesoens in Palembang en Benkoelen 
voor. 2 7 今 

BATOERETNO. Zuidelijkste (Mangkoenegaran- 
sche) district van de onderafdeeling Wonogiri, af- 
deeling en residentie Soerakarta. Het district met 
gelijknamige hoofdplaats telt 5 onderdistricten, 
met name Tirtomojo, BatoerCtnd, Ngeromoko, 
Pratjimantoro en Giritontrd en had cinde 1905 een 
bcvolking van 110.000 zielcn, waarvan 160 Chinee- 
zen. Het is het cenige district der residentie, dat 
aan zee (den Indischen oceaan) grenst. 

BATOETOE. Naam op de Aroe-eilanden voor 
Ailuroedus melanotis, ccn Speelvogel; deze sobrt 
wordt nergens anders gevonden ； op Nieuw-Guinea 
en in Australie komen nog een paar andere soorten 
voor. De spcelvogels zijn naverwant met de para- 
dijsvogels； zij Icven mcer op den grand en bouwen 
in den paartijd lusthoven, die zij opsieren met allerlei 
blinkende of fraai geklourde voorwerpen, a Is steen- 
tjes, schelpjes etc. De naam is geluidsnabootsing. 
Hij is van boven groen, met zwarten, bruingevlekten 
bovenkop en geelbruine onderzijde^-' W 

BATOE-TOELIS, Kampong itabij Buitenzorg, 
waar men cen beschreven steen in het Oud-Soen- 
dancesch vindt, Padjadjaran vermeldcnde en geda- 
teerd 1355 Qaka ； daarnaast een steen met afdruk- 
ken van tweo voetzolcn. Op eenigen afstand twee 
ruwe Polynesische becldon ； naar drie zyden verder 
de ovcrblijfselen van d3o muren van Padjadjaran, o.a. 
tc La wan g Gintoeng. Zic o.a. De Haan, Priangan LE 
(1911) p. 231 en 783 en Pleyte, Het jaartal op den 
Batoe-toelis nabij Buitcnzorg, Tijdschr. Bat. Gen. 
53 (1911) p. 155—163 en 183—187. 

BATOK. Eon der jongero oruptiekcgels, die zich 
uit de zandzeo van den Tengger (zie aklaar) ver- 
hclfen; do vorin is zeer rcgclniatig, doch cigenaardig 
is dat op don top geen krater to- vinden is, maar al- 
lecn cen onbcduidoncle inzinking. 

BATOK LAOET (IKAN). Zie JUFFERVIS- 
SCHEN. 
BATTAM. Zic BATAM (ARCHIPEL). 

BAUD (GUILLAUME LOUIS). Geb. 27 Dec. 1S01 
te ^-Gravcnhage, trad in 1823 in Indischen dienst, 
waar hij uls sccretaris der residentie Kcdoe (1830), 
als resident van Kediri (1833) en van Scniarang 
(1838) en sedert 1841 als Dirccteur dor cultures groo- 
te dionsten aan den land。bowees. In 1845 ging hij 
met verlof naar Nederland cn werd op 21 Nov. 1S4S 
tot- Minister van Kolonien bonoomd, doch legdo dit 
ambt rccds in Juni 1849 nedor, tcngevolge van cen 
vcrschil van mccning tusschen hem on zijjxe ambt- 
genooten over do gedragslijn, tegeuover do Handel- 
maatschappij bij het vorstrykon van het consigiiatie- 
contract to volgen. Niot lang na zyn aftreden als ili- 
nister word hij tot Staataraad in buitengowonen 
dionst bonoemd. In 1867 word hij tot Kon. coiumis- 
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saris bij de Handelmaatschappij aangesteld, en bleef j 
5 jaar als zoodanig werkzaam. Hij overlccd te ,s-Gra- j 
vcnhage 5 Jan. 1891. Zie Guil. Louis Baud door I 
H. D. Ixjvysohn Norman in Eigen Haard. 1891. bl.' 
694 vlg. 
BAUD (JEAN CHRETIEN). Een der meest bctee- 
kenende Ncderl.-Indische staatslieden, die en als 
hoofd van het bestuur in Indie, en als Minister van 
Kolonien grootcn invloed op het lot van Ncd.-Indie 
heeft uitgeoefend. Geboren te 's-Gravenhage den 23 
Oct. 1789 trad hij reeds in 1804 als cadet-sumume- 
rair bij de marine in dienst, werd in 1810 tot waarne- 
mend secretaris bij den benoemden G.-G. Janssens 
aangcsteld en vertrok met dezen naar Java, waar hij 
in 1811 bij den burgcrlijken dienst overging, en ge- 
tuige was van de hervormingen, door Raffles en de 
C!om missaiissen - Generaal op Java ingevoerd. Als 
AJgemeen Secretaris stond hij sedert 12 Jan. 1819 
Van der Capcllen ter zijdc, doch werd reeds 23 Aug. 
1821 als zoodanig op zijn verzoek ontslagen, daar hij 
naar Nederland \vilde terugkeeren. Daar maakte hij 
zich o. a. verdienstelijk bij de oprichting der Ned. 
Handelmaatschappij, waarin hij, als lid en secreta- 
ris der commissie, aau het ontwerpen der „artikelen 
van. overeenkomst" groot aandeel had (1824). Bij het 
oprichten van het Ministerie van. Nationale Nijver- 
heid. en Kolonien werd Baud in datzelfde jaar daar- 
bij benoemd tot Directeur voor de zaken der O.-I. 
bezittingen, terwijl hij in 1825, toen het bcheer der 
Marine bij dat Ministerie werd gevoegd, als Direc- 
teur voor de zaken van kolonien ook de West-Indi- 
sche kolonien onder zijne leiding kreeg. Daar werkte 
hij samen met den Minister Elout, maar verleende 
ook na het aftreden van dezen bewdndsman onder 
diens opvolgers zijn hulp tot de invoering van het 
cultuurstelsel van Van den Bosch. Toen deze naar 
het moederland wilde terugkeeren, viel de keuze des 
Konings op Baud, en werd hij uitgenoodigd. eene 
zending naar Ned.-Indie op zich te nemen, met het 
doel den Gouv.-Gen. de gelegenheid te geven spoedig 
naar Nederland terug te keeren. In afwachting van 
Konings nadere beschikking, zou hij het bestuur 
uit handen van Van den Bosch ovememen en inmid- 
dek zorgen voor de ongekrenkte handhaving van de 
inrichtingen, door dezen tot stand gebracht. Baud 
verklaarde zich daartoc bereid gedurende een zeer 
korten en vooraf bepaalden tijd, die op hoogstens 2 
jaar gesteld werd. Den 23 Jan 1833 trad hij op als 
Vice-President der Hooge Regeeriiig, in welke be- 
trekking hij de werkzaamheden vcrvulde, overeen- 
komende met die van eenen. Luitcnant-Gouv.-Gene- 
raal: het bijwonen der vergaderingen van de Regee- 
ring, het bekleeden van het voorzittcrschap, telkens 
waimeer de Gouv -Gen niet txjgenwoordig was, en 
eindelijk het voorbereiden der behoorlijke afdocning 
van alle zoogenaamde dagelijksche zaken, voor dat 
deze aan de beslissing van den Gouv.-Gen. werden 
onderworpen. Nadat Van den Bosch op 27 Juni 
1833 de waardigheid van Conimissaris-Generaal had 
aanvaard, trad Baud den. 2en Juli a】s Gouvemcur- 
Generaal ad interim op, en stond als zoodanig eerst 
onder Van den Bosch, en later na diens veilrek (2 
Fcbr, 1834) alleen aan het hoofd dei* Indische Kegee- 
ring. Met getrouwheid volbracht hij de hem opge- 
dragen taak. Zijn naan】 is onafscheidelijk verbonden 
aan de consequcnte uitbreiding der grondbeginselen 
van het stelsel door Van den Bosch ontworpen, al 
liet hij geene gelegenheid voorbijgaan om de bezwa- 
ren, aan dat stelsel verbonden zooveel raogelijk te 
tempereii. 

Niettegenstaan.de den aandrang uit Nederland, 

o. a. ook door Van den Bosch als Minister van Kolo- 
nien, aangewend om Baud over tc halcn zijn verblijf 
in Ned.-Indie te verlengen, wenschte deze nict lan- 

aan het hoofd van het bestuur aldaar te staan, ger 
dan gedurende eenige maanden, die gevorderd moch- 
ten zijn om eencn opvolger de noodige inlichtingen 
te verschaffcn. Als die opvolger werd. do Generaal 
De Eerens aangewezen, die echter aanvankclijk (se- 
dert 5 Maart 1835) slechts als Luit-Gouv. -Generaal 
onder Baud werkzaam was, totdat deze den 29 Febr. 
1836 het bewind nederlegde en naar Nederland te- 
rugkeerde. Daar werd. hem, die reeds spoedig na zijn 
terugkomst tot Staatsraad in buitengewonen dienst 
benoemd was (3 Oct. 1836), den 13 Juni 1838 zitting 
in den Raad v. State verleend, nadat hij reeds bij 
zijne benoeming tot Staatsraad in buitengew. dicnat 
in betrekking gesteld was tot den Minister, die ver- 
plicht was het ad vies van Baud in te winnen omtrent 
alle pun ten van koloniale wetgeving en algemeen be- 
stuur, mitsgadei's omtrent alle verordeningen, voor- 
schriften cn bcpalingen, rakende de algcmeene kolo- 
niale belangen, voor zooverre die in het moederland 
een onderwerp van behandeling zouden uitmaken. 

Tengevolge van de verwerping van het wetsvoor- 
stel om op de overzeesche bezittingen ecne schuld te 
vestigen van / 56.000.000, verzocht V. d. Bosch zijn 
eervol ontslag, dat hem bij Kon. Besluit van 25 Dec. 
1839 verleend werd, terwijl Baud bij datzelfde be- 
sluit met ingang van 1 Januari 1840 tot Minister van 
Koloniena(/ interim benoemd werd, wat gevolgdwerd 
op 21 Juli 1840 door zyne benoeming tot Minister 
van Marine cn van Kolonien, met ingang van 10 
Aug. 1840, en na de afscheiding van Marine van dat 
Departement door zijne aanstelling tot Minister 
van Kolonien (23 Oct. 1841) met ingang van 1 Jan. 
1841. In deze betrekkingen betoonde hij zich eon 
bij uitstek bekwaam staatsman, die echter volstrekt 
vasthicld aan het beginsel, dat de ecnhoofdigc regcc- 
ring de eenige is, die past voor kolonien en overzee- 
sche bezittingen, wcJke de hoofdstoffen in zich be- 
vatten van een zelfstandig bestaan, terwijl naar 
zijne meenhig het verlies dicr kolonien een dreigend 
gevaar werd, wanneer in deze de zoogen. constituti- 
onneele begrippen heerschten en. aan die begrippen 
werd. toegestaan zich in de kolonien te doen gcldcn. 
Eenheid. in. beslissing en eenheid in uitvocring waren 
naar zijne overtuiging de hoofdvercischlen van elk 
koloniaal regceringsstelse], waarop zoo min mogclijk 
inbreuk moest worden gemaakt. Aan den eencn kant 
koosterde hij dus de innige overtuiging, dat zoolang 
men de bestaande Aziatische vormcn van bestuur op 
Java wilde behouden en deze dieiistbaar maken aan 
de instandhoiiding van een stelsel van gedwongen 
arbeid, do eenige hefboom kon zijn alleenheersching, 
die men in geen opzicht verzwakken of verkorten 
moest. Doch daarentegen was hij cvenzcer overtuigd 
van de waarheid, dat ecnc autocrutischc regeering, 
om duurzaam te zijn, de driften en hartstochten aan 
banden moet weten te leggen van de ambtenaren, 
door haar als werktuigen gebruikt, behoorendc de 
autocraat de groote macht, wclkc hij vei'plicht was 
°P zijne,peurt aan zijne vele ondcrgcschikten af te 
即 aan, wijselijk, ter voorkoming van misbruik, te om- 
ringen met eigenaardige waarborgen, welke evcnwcl 
met het (autocratische) regecringsstclsel in harmonio 
moesten zijn. 

Vele en gcwichtige maatregelen werden tijdens 

het Ministerie van Baud genomen. Wij noemen hier 

slechts de regeling van de betrekkingen tusschen de 

Regeering en do Handelmaatschappij door de zoo- 

genaamde ConsignM,̂ , en Kapitalisaticcontracten 
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BAUD (JEAN CHRETIEN)—BAWEAN. 

(Zie IIANDELMAATSCHAPPIJ), de instelling dor ； 
commissie tot ondorzock dor remises, de regcling van do 
opleiding der ambtenaren voor Ned.-Indie (Zie 
OPLEIDING VAN AMBTENAREN), de regcling van het 
Indische muntwezen (Zie MUNTVVEZEN), de 
verbetering in sommige Gouvts-cultures aange- bracht, en 
de terugtrekking van het Ned. gezag uit cen groot gedeeltc 
van de Oostkust van Sumatra./ Tengevolge van de politieke 
gebeurtenissen van 1848 diende het Ministerie, waartoc 
Baud behoorde, den 15den Maart van dat jaar zijn ontslag 
in, dat den ' 25sten daaropvolgende verleend wercl. In 1850 
werd Baud in het iioofdkiesdistrict Rotterdam tot lid der 
Tweede Kam er van de Staten-Generaal gekozen, en nam 
in September zitting. Toen Duyniaer v. Twist in 1850 werd 
aangezocht de betrekking van Gouv.- Generaal to 
bekleeden, bood Baud, die reeds hcrhaal- delijk tegen 
opdrijving on overdrijving van het cul- tuurstclscl had 
gewaarschuwd, maar de vrees koes- terdc gedurende zijn 
langdurig bestuur wcllicht niet genoeg in die richting 
gedaan te hebben, geheel be- langcloos aan om den Gouv. 
- Generaal naar Indie te vergczcllen, ten einde dozen bij 
zijn taak behulpzaam te zijn. (Zie nadere bijzonderhcden 
bij P. A. v. d. Lith, Levcnsbericht van Mr. A. J. Duymaer 
Van Twist, Lcvensber. Maatschapp. v. Lettcrk. 1891 bl. 48 
vlg.). Dit aanbod werd niet aangenomen. Baud blecf lid 
van de tweede Kamer tot Sept. 1858, en nam als zoodanig 
o. a. in hooge mate deel aan do schriftelijke en mondelingc 
behandeling van het Regie inent op het beleid der 
Regecring, waarop hij grooten invlocd uitoefcndc. Ook in 
anderc opzichten zooftls door de oprichting van het Kon. 
Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde to Delft 
(thans te 'H-Gravenhage), en als voorzitter van de Commis- 
sic voor de cmancipatie der sl&ven, toonde hij zyne grootc 
belangstclling in koloniale aangelcgcnheden. 
Tocncnicnd© ziekelijkhcid dwong hem zijn ontslag als lid 
dor Kamer te nemcn; nog geen jaar daarna (27 J uni 1859) 
ovcrlecd hij. 

JJchalvc enkele naamloozc artikelcn in De Neder- 
landcr, verschcncn van de hand van Baud cone brochure： 
Het ontslag van J. D. Kruscman als Dir.-gcn. van financicn 
in N.-Ii)diii, *s-Hagc J 848, cn in de Bijdr. t. 1.1. en vlk. 
DI. I (J853) tweo opstcllcn: Pa- kunbang in 1811 en 1812, 
en de zeer bclangrijke Proevti cencr geschiedenis van den 
handel cn )iet verbruik van opium in N.-I., cn in hetzelfde 
Tijd- sclirilt, N. vo]gr. DI. Ill (I860) De Bandjormasnisoho 
af、＜4iuwelijkhcid. Zie over Baud： JeanChr6tic»Baud 
gcschctst cloor Nr. P. Mijcr, Utr. J878, cn v. Rhede y._(I. 
Kloot, De Gouvs.-Gcn, ^-Grav. IgOl/ 

BAVIAAN (ZWARTE). Cynopithecus nij/er Desin., 
bewoont Noord- en Centraal-Cclobcs cn Batjun— 
(hiJuiulHchc naam in Gorontalo Ikvtjah jakis), maar is op 
dit laatsto oiland waarschijnlyk iiigc- voerd. Hot goslacht 
Cynopithecus behoort tot do fftniilie der Ccrcopilhecidac 
(zio MEERKATTEN) en vormt ccn overgang van het 
geslacht jiJacaciis (zie J A VAANSCHE AAP) tot de cchto 
bavianen (Paiiio), die Afrika bewoiion. Evcnals dezo 
laatsto hceft Cijnopithecu-3 eon paar overlangs loopendo 
beenlijsten op den snoet, maar do noiisgaton zijn niet 
cindstaridig geplaatst, zooals bij do bavianon hot govul is. 
Mon ondcrscheidt gowoonlijk slcchts 6en soort, C. niger 
(nigrescens Temrn.), ecn goheol zwart geklourdon aap, 
met cen tot cen vleczigon knobbel gcreduccerden staart cn 
met gekuifden kop. Jongo dicron zijn bruin van klour. Het 
dior leoft in kloino troopon in do bosschcn. 

BAWAL (IKAN), Hiormedo wordon vischsoorton 

aangeduid iiit de familic der Stromateidae behoorende 
tot do Percesoccs. (zio VISSCHEN). '" 

BAWANG. District van do controle-afdeeling 
Soonali, afdeeling en regcntschap Batan^_yan de 
residentic PekaTongan, met gelijknaniige hoofd- plaats. 
Het hceft ccn oppcrvlaktc van ruim 1800 K.j\L2. en heeft 
3 ondcrdistrictcn met 54 desa's； het tcldo in 1905 士 
35000 bewoners, waaronder ecn 20-tal Europeanen en 
cen 60-tal Cbincezen. 

BAWANG (JAV.). Zie MANGIFERA FOETID A. 
BAWANG. Zie ALLIUM. 
BAWANG BRODJOL (JAV.). Zie CRINUM ASIA- 

TICUM. 
BAWANG KETJIL. Zio ALLIUM. 
BAWANG MERAH. Zie ALLIUM. 
BAWANG ONTJANG. Zie ALLIUM. 
BAWANG POETIH. Zie ALLIUM. 
BAWANG ROEMPOET. Zie ALLIUM. 
BAWANG TJINA. Zic ALLIUM. 
BAWANGIO (VLAKTE VAN) in het stroomgebied 

der Bone, in Gorontalo. Zie CELEBES cn BONE. 
BAWEAN. Eiland in de Java zee, recht noord van het 

Westgat van straat Madoera, tusschen 5° 34' en 5° 52' 
Z.B. en 112° 34' en 112° 44' O.L , behoorende 
administratief tot de residentie Soerabg,ja,jwaarvan het 
een controle-afdeeling uitmaakt, die uit een district met 
2 onderafdcclingen en 63 desa's bestaat. De controleur is 
gevestigd op de hoofdplaats Sang- kapoera, welke plants 
een geregelde stoomvaartverbinding heeft, daar de 
stoombooten der Paketvaart van Soerabajo_naar 
Bandjerniasin ze aandoen. De kust van^het eiland is 
overal omgeven door een strandrif van meest 500 lot 
1000 M. breedte. Het grootstc deel van het ciland,dat 
200K.M.2oppervlak- te heeft, wordt ingenomen door een 
vulkaanruine; de hoogste toppen daarvan staan op een 
naar het noorden geopenden kraterwal in het centrum 
des eilands (hoogste punt G. Besar, 656 M.). In do wijde 
opening ligt een kleincre krater, waarvan de bodem 
wordt ingenomen door hot meer Telaga Kastobo, 600 M. 
lang en 400 breed, mot een diepte tot 139 M., dus grooter 
dan cen der Javaansche kratermeren, voor zoover die 
gemoten zijn. Diepe enge ravijnen loopen tusschen de 
talrijke ribben van het gebergte, waarop vele voortoppen 
staan. Het is grootendeels met bosch en kreupelhout 
begroeid ；  cp de hoogere deelcn zijn nog zware 
wouden, maar in 't algemeen is het bosch licht, cen 
govolg van den roofbouw ；  waar dezo goregold 
gedreven wordt, liggen de velden acht jaar braak, na e6n 
oogst vtxn bergrijst,en bedek- ken zich dan mot gras of 
met sehraal struilegewas, waariii verwilderde runderen 
zwerven, die alleen worden opgovangen, wanncor men 
zo slachtcn of verkoopen wil. 

Volgens do ovcrlevoringcn zou Baw6an oorspron- 
kelijk on dor ecn onafhankclijk heidonsch opperhoofd 
hebbon gcstaan.dic bij deMadooreczcn den naam van 
Ratoe Ba bi (Varkonskoning) zou hebbon gekregen^ 
waarnaar het eiland Pocloc Babian, later in Bawean 
verbasterd, genoemd word! De naamBawean is vaak 
wed er in Baviaan verbasterd, een anderc naam voor het 
eiland is Poeloo Loebak. Bawean kwam later on- der 
Mataram, word in 1743 aan de O.I. Comp, afge- staan, 
die er een bookhoudor plaatste; na de oplief- fing der 
Coinp. word hot con district van Soerabaja en in 1834 
tot assistent-rosidentie verheven; in 1900 werd het ecn 
controlo-afdccling onder de afdeeling Grisee. In 1911 
word bcpaald, dat do function van controleur dozer 
controle-afdeeling tijdelijk kunnen opgcclrngen worden 
aan een civielon gezaghebber bij 
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HN iKxiix'Og vi»d 1903 ruim l2t>00 I 
。知 0 \Et\g* skx'hts 7 Hui\'ZiM、ii IX' inland- 
jvM Zwkng lux'ft xxx'l oxvnx'nkvunst mot do Ma- I 
de MsdvX'tvosehe uvd is or dan ookdo ； 
敞 E gvhruikvlyko. Z\i houdoii rich voovivunolyk j 
be 瓜 I xnet hAaJel. d：xai' hoi oiland JUO( in do go、! 

d<r \ry U'volking kai\ vvHni.ien. \ 
Nz cx'l^ivgryk deel dex* luauuelyke U'W'lking is ihm 
wk (g gtxx't dwl v»x\ hot par afwerig. oin in byna 
aklee d^elen vaxx de:x Indiselum awluiH'l luuuiel to ; 
drij vei\ o£. v<.x>ral ut Sini^^re en in Deli «Js koelio , 
diwivc•: zv st4wu erlK'̂ vnil ah Ix'jans( Eiigt'lsehv 
\-erbAstertiig van txxxljang. k\> wvrkman). Of- 
sch<x?a de sawahs in he: vlskke land zeer vruehtlxuir 
zijc eu qg zeer h».x'gv pryzen bedhigvii, wordi wei- 
nig zorg aan de tx'bouwitig gt'wijd. die mtx'st aan 
rrv'tiwen won.it owrgvlsten. daar de mannelijke be- 
weners den oegsttijd tiiet afwachten, iua;ir op Javjx 
deu maaityd aan de suikerfa brieken nuxleinakeii. 
De vischx-angst is een belangrijke tak van bestaan 
voor de bevolhing:心 n het strand vindt men ver- 
schesdone visehdrvgeryen. Vissehersprauwen woixien 
reel op het eilaud vervaaniigd; de voornaamste uit- 
voerartikeleu zyu leginatje^ van pandan, slendangs 
en sarongs, wel&e laatste in geheel Oost-Indie zeer ■ 
gezccux Eijn: vele eilanders dry ven op Java ha nd el in , 
deze artikelen. De incest e eu grootste dorpen liggen : 
&an de kusten en in hei terrein ten N.W. der hoofd- 
plaats Sangkapoera. De volkrijkste kampong is 
Daoen aat de oostkust, de welvarvndste zyn Tam- 
bak en Dipangga 3an de noordkust, waar ook wel- 
gesteide koeplieden wonen. In Dipangga wordt Ja- 
vaazich ge&prvken, iu alle iindere dorpen hoofdza- 
felgk Mad-Tereesch. 

Eeeige kleine eilatidjes wordea in de nabijheid- 
Tic Bawean aangecroiien. van welke het 100 5L 
accge 必•？ Gill aan de o^stkost he: grootate is, 
d^z d-:cr eecLpr t«r«r.>?nd wordt, die zich 
2u*c de c.erij bezizh j'j'ier'.. Oik liggen 
CBL Bihvuhz. —c. 豚立 Eesige wormali- 
零 ETX ,:CxbCi 'Zz•:,: iZLalie 2-sr；z**iicde land- 
也芯 Sh-vi：tz. -nszcaZiZL es i：ekvs knotsvor- 
udir sie 
./ iLis^rfSnsurz A-Krir. Gra. 2e Sei. IX 
z - t£. M T^. w： ； iMd-d. T. N.-L 
jtKK； L id_. 3 无 4 L 穷己公 心 417 v]g.； 
<>54}乏扣'=-Lvjirj.迄 N..-L l>i LX^L WJH, 
oiz-i; T：ili»c-Lj- Zh ift-tuvr,L>'：- biz. 23J. 

EAl<：r»n 心 iKX/fdplaAt- in he* di-s- 
zri^TZ^zz}jb.：-b v c.; irj de &M：耍 jrae de res. 

vi-i： de 岁 sw w/E% varj ̂ marang, 
ZUJ<z?:- 工 w； tak over ?*alatjga 
hbt^T ie Von>T^j-i*.fiden stak over A/nbarawa 
K*?df>^Eer-' ten Z.W. '-^n dit plaaUije 
招？ d«：泰 a z/x/isj 二 z Gpge?必乡顶 WiJlejn J,_ 
BAWOEI, E. DAHAK, E.RIMBA：Z^ ZWLjNEN, 
BA WON flKAJi). Z 洗 V ALLEN. 

BAZAR. Zk PAJ-AR. 
EAZARBATOE-NOTEN. Zie CO3PHA. 
EEADJOZS. 7：.H b.UAKS 纫 HI A "JOE'S. 
址冕岛.佐 K^AR bEA^C. 
BEEAKEMIMG. D? oor3pronk<Jjjke bcbak/；ning 

瀛说 i4 it. ̂ 'td^rUrid.^h-Indic uit va^U bakenn, ge- 
rjit rnatx；ml«n, doch ook 

如玷 ZAas 野§/>gd, h(r7>： 山:n echtcr om- 
W为 2 死 r.% ^才,必 I《Mr dry vendx； bakenroer-' 

ker. gv 邳&亥 u Wei were 以“必 d”rt en 必 ook 
以 膈 j&reTi bijgebouwd, 

dsi. ZsWz&iic nog de dry v<?nde lz；bakening,, 
«!<； k/ne rivifcrfzebakc- 

nrng 爽由 Eirt, b泓成 5,[物 2 踊皿 a!k/；n H，”herU 

93bakontonnen gol.)ozigd: (iaivrnii word overgognnn 
1<)，' 
annumnk in N.”l. viux vorsuhillond。Htah'ii boeion* 
die ook in Nodovland kort to voron WUV<HJ ingoxuM'ni1 

OnHn'nt do giuiibooion, ziv ondor KUSTVICK- 
LIGHTING. 

l)o beginsolon op hot, iiilpnuvtioniuil niurit ioin(n)n- 
giw, in IS89 gohomh'ii to Wtinhiugton, nni)g(,n<>in<nk 
gt'hloti thiuis i>ok voor N. I., mot dioii vurNtin 山' tint- 
spitso tonnon rvodN'n s(omp»' toiuien zwur(. mwihil- 
deni wonlon.'' ' • 

Do zoi'g voor do bebakoiiing is ami de huvi'iinn'OH- 
tvi's opgednigoix. Bohalvo do»ir pltiut^vlyko hulpinid- 
delon \voi\h zy oiulorhouden door do bubakcningH- 
vaax-tuigon (zie ondvr KUSTVERL1CUTI N(5). Ook 
de gonvorneinontsmarino vorleonl daurbij hulp. 

Het navolgende stelsol van bvtoimiixg is voor do 
vjiarwaters in den Ned.-O.T. Archipel van kvneht: S. 
B. of B.B. tonucnknnt van het vnurwater wordt gcro- 
kvnd voor een biimonkomond schip of voor con schip 
in de hoofdrichting van den vloedstroom vurendo. 

Spitvc toimen liggen altijd aaji S. IJ.-zndo van het 
vixarwater eu zijn-rootl-gejjchildurd.'、/ 

Stompo tonnen liggen altijd ann B. B.-zijdc van 
het vaarwater on zijn zwart geschiklerd. 

Kogeltonnen dienen om de scheiding van tweo 
vaarwaters of om een ondieptc middenvaarwaters 
aan te geven on zijn rood cn zwart horizontaal gc- 
streept, behalve wanneer zij liggen tusschcn ton- 
nen vat) denzelfden vorm on kleur; zij zijn dan ge- 
heel overeenkomstig deze geschilderd. Kogeltonnen 
zijn altijd, de overige in bijzondere gevallen, van top- 
tcekens voorzien. 

Verkenningstonnen liggen buiten het zeegat. De 
verkenningstonnen en in het algcmecn die tonnen, 
welke niet dienen voor de bebakening van vaarwa* 
ters, blijvcn voorloopig zooals zij thans zijn. 

Wrakken worden aangeduid door groen geschil- 
derde spitse of stompe tonnen, naar gclang het wrak 
aan S.B.- of B.B.-zyde van het vaarwater ligt. J jgt 
het wrak midden-vaarwaters, dan wordt het aange- 
duid door een stompe ton aan S. B. cn door een 
spitsc ton aan B. B. 

Topteekeiis van tonnen cn bakens zijn: 
een ruit ter aanduiding van den buitenkant (zee- 
zijde) cener bank; 

een kegel ter aanduiding van den binnenkant 
eener bank; 

ecn bol ter aanduiding van S. B.-zijde van het 
vaarwater; 

een afgeknotte kegcl ter aanduiding van B. B.- 
zijde van hot vaarwater; 

een Etaand en een liggend kruw a(H bijzondere mer- 
ken en bij kogekonnen ter aanduiding, dal men do 
ton aan wcerrtzijden kan [*assccrcn. 

De tx^pteekeriH hebben dezeJfdc； kJcur ala de ton- 
”en en bakcnH, waaroj； zij geplaatstzijn. 1>(: tonnen 
dcr vaarwaUjrB zijn gernerkt rnet een doorloojjcud 
nommer, van uit 7AM beginnende cn bovendien met 
de cerate letter van het vaarwater. Nommcr cn 
letters zijn wit. Op cukelc jJaaUen worden klciiic boeicn, houten 
bakens, overHUckrncrken cnz. aaugclroffcn, op wcl- ktr 
aanwezigheid niet mag gerokcud worden. Dczo korncn 
nict voor in den bctonningHHlaal, wclkc iedcr jaar in 
fJiiricld rum w.varc.ivUu n(), j Vttn •折儿 MiniH- van 
Mariuc cn van h(5t departoment der Marino in N. I. 
wordt opgenonieji, Wcl warden ijuio JIICOHIO gcvaJlcn 
de koHtx；n van die niot officiwjjo bebakening door hot 
d/；part<；rnenL der Marine gcdrugjsn. Jh) 0nHt van 
uchecp vaar I in N. I. atclt,or zich evenwcl niet voor 
verajitwoordcJijk. 
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Do voornnajnHte bcbakcningcn op de WcHtkuHt I van 
Sumatra zijn die in do Sabangbaai o£)Atjch,.[ van hut 
binnonvaurwat<;r naar J^datig, riaar de i 
Koninginncbfuii_.cn do Errnnahaven.,Wut het ver- | doro 
gc(l(!<jlto van Sumatra bclrcft, vcrdicncn in ! do ccrHtc 
gcno(；rnd de bebakening in de Ban- knHli'Hti.1, Htrnat 
Kiouw on de viinta bakonH naar i do binucnrccdc van 
Riouw, de bebakening van i het vnarwulcr naar Sajnboo 
tegenover Singapore,[ van Htraut Pad an g en de 
Brouweratraat by Beng- I kalis en de bebakening naar en 
in de Arocbaai_J met hare verHchillcnde geulcn. Verder 
zijn op Surna- I tra de geulcn over ban ken en in rivieren 
van eenige i bctcekenis, door eene drijvendc bebakening 
aangege- ven. De vaarwatcr« rond Banka en Billiton zijn , 
bebakend, de inondingderTjeroetjoep-rivier (waar-( aan de 
hoofdplaatH van Billiton ligt) is met 23 I steekbakens, 2 
lichtboeien on een bakenton afgeba-: kend, op de reede van 
Mnnggar (Oostkust van Bil- j liton) liggen 6 tonnen. AJlc 
vaarwaters rond Java zijn I bebakend； op de reeden vindt 
men veelal bakenton- nen en lichtboeien. Beoosten Java 
verdient voora] ! het vaarwatcr naar Benoa vermelding. De 
toegang [ tot deze havcnplaats in Zuidelijk Balijs 
afgeteekend door 8 schroefpaalbakens en 2 bakentonnen. 

Op Borneo begint de bebakening bij Groot-Natoe- I na 
aan de N. W. kust. Alle rivieren van cenig belang I zijn 
bebakend. De nieuwe gcul der klcine Kapoeas- | rivier 
wordt aangegeven door 3 lichtboeien en 6 I lichtbakens; in 
de oudc geul vindt men 3 lichtbakens en een houten baken. 
In straat Laoet aan de Z. 0.' kust van Borneo vindt men 3 
lichtboeien, 2 lantaren-: boeicn (waaraan 's nachts ecn 
lantaren wordt ge-； hangen), verscheidenc tonnen en een 
vast baken. j V66r en in de inonding der Koetci-rivicr 
liggen 2 i loodHlichtschepen, 4 lichtboeien en cen I5-tal 
baken- tonnen. De bebakening in den Spermunde Archipel : 
(W.-kust van Celebes), bijna gehcel uit vaste bakens ； 
bostaande, is van een bijzonder karakter. In de golf van 
Boni bestaat de bebakening in hoofdzaak uit sclirocfpalen 
met ccn bol of afgeknotten kegel a Is topteeken; in de golf 
van Tomini zijn 20 zulke scliroefpaalbakens gcplaatst. De 
straten en vaarwa- tcr« van eenige betcckenis langs 
Celebes zijn bebakend. Jiij Ceram, de Kci-cilanden, de 
Sermata- en Taninibar-eilanden on op de Zuid- en 
Noordkust van Nicuw-(Juineft wordt bebakening 
aangetroffen. 

Zie <.<>k： BEBAKEXIXt；. KISTVEKLICH- TINC, 
EN LOODSWEZEN. \ 、 •- 

BEBAKENING, KUSTVERLICHTINGENLOODS- 
WEZEN. Bij do eerste indiouststelling van een In- 
Hpccteur, waarinc<le tleze dienst v onl opgericht, res- sort 
conic dezo oixler het Dept, van Middelen en l)()in<<iii('n 
(hid. Sib. I8(>2 nt>. 65). M»'t 1 <)anuari 1 I B(>7 
ging(lt>(lioi)st mini' hot Departement tlerilari- no over 
(hid. St b. 186(( no 110). V'ddr de oprichling WHK or we I 
eonige ht'bakt'iiing on be：：toiuivn er ook recdn enkeh' 
klvino hiivonliehten, (loch van ecu be- paiilden 
vcreenigdvn dit'iist, waarop het noodige toe-; xi(iht word 
gohouden, wan geon spiake. Do function vim Inspectcui' 
ovi'r <h, (iouvi'riH'nu'nts Marine wer- dun ni(4 ingnng van 
I <lnn. IS9S tovens aan voor-；  iioemdoii Inspeotour 
opgedrngen, ilio mot begin | 1905 (Ind. Stb. no^K) zijn titrl 
gewijzigd zag in (lien ; van I l<)(>f(lit>Kp(H-t<*u!' van 
Hvheopviuirt, Chof van <lvn DiuiiHt, Tot (lien dienKt 
behooivn nog do hft vendo|MU'* j t(Hii('i)t(<n(M)(l<^ 
Hedcrt aiing«'tr«»kk<'iJ aaugelvgenho- ■ (Ion op 
Neh(*«|)viiar(g('l>i<'<l. nls do Ix'int'oionM mot do I 
zuobriovon, jam'piiMHen, Hi'lHH'psnu't iug. seheopvaart 
- j HliUiHlii'k, IHIVIHJ- on Hnkerngi'gohlen vnz. 
Don .rioofdinHpooloiir H(IUUI inspecteura on ,u*' 

junct-irjHfXjcteurs ter xijde, thar/H (19J6) resjjectieve- 
"it ten getale van 2 •:n 3. De havenmeeffter» zgn, ter 必 j 
anderH in bcpauxld, rnd het toezicht op de Fxjbakcning, 
kuntv^rJichting en het 
binnen het ren^rt, waar in zij zijn. In art, ] <5 
van het Alg. J^oJiticrcgPrrrjent en in 
NJ. (Ind. Stb. J905 no 547 en J9J1 no, 414)z$n 
vcrfK>dHbepalir)g«fn tot bcvcH 切 “g daarizn va«»- 
gc«teJd, 

Voor de toepa 哄]日 k* ordonnantie^ en gouvt,-^ 
fschikkingen op dezen dienxt Ixitn-kkeJjjk ver- wezen 
naar het eenstc deci van den Regeering 如- manak voor 
N.L, waarin zij volle/Jig z;jn verrn^ld met aanhaling van 
de Staat«bladen. Zie voorto de afzondedijke artikden 
BEBAKENING, KUSTVERLICHTING en 
LOODSWEZEN. 

BEBATAN. Kanaal gegraven op last vaneen 
vroegere sultans van PaJembang, en dat deMascedji, 
grensrivier van dat gewest met de Larapongsche 
districten, verbindt met de Komering, aid us een 
handelsweg tusschen de beide gewesten vormende, 
echtcr slechts in den regentijd vocr de handelsprau- wen 
bevaarbaar. 

BEBED. Stuk katoen. geweven of gebatikt, dat door 
mannen op Java om de lendenen gewikkeld wordt en de 
heupen en hetonderlijf bedekt. De naam beteekent 
„omwinding, omwikkeling." Als vrouwen- kleeding heet 
deze lichaamsomwikkeling tapih (zie aldaar). De lengte 
bedraagt 2.45 tot 3 31.. de breed- te 1 tot 1.12 M. In plaats 
van bebed zegt de Javaan ook sindjang icijar (het wijde 
doek.l, de Maleier kain jmndjang (het lange dock). (Zie 
KLEEDING). 

Literatuur. G. P. Rouffaer en Dr. H. H. Juyn- boll. De 
Batik-kunst in Nederlandsch-Indie. pag. 68—70. — 
Poensen, lets over de kleeding der Java- nen (Med. Ned. 
Zend. Gen. XX (1S76、p. 3 1 
en XXI (1877), p. 5~~ ). 

BEBER. District vin de afdeeling en hex rc^en*- 
schap Cheribon van de gelijknaniige residence, nex 
Tjilimdes als zetel van het disiricisboofd- He* heeft 
.eene oppervlakxe ran 19t» K.M2. en leih desa^s met — 
in 19C5 — 61000 in,wcc-eis. ■waar- onder een paar 
Europe-ai;er-. ]<*<' g 60 
Arabieren. 

BEBESARAN Z:e MORUSL 
BEBOKI. LuindschAp ep 玉太 史 AT.S ce- 

hooreiuie te: de cnderafxis'eli::g mor der afdet'Rng 
residentie Tuner en O. He: is een vac de ce- keiule 
Undschiipjvn. 

B EDADO ENG. Rivier. i：: * 
van de vktkte der afd. Djexabe- in de Se* soeki. uit 
bvken. die a、、、”】 van he： 
Raot'ii-geb. atdalen. Zij evn Z.W..w；uirheu loop en
 kort bi： haar de KAM 
Besini. uit watering van de rs、\z 
to hebben. bij I'oegvr in de mt dien 
Nabij tie desa Ixawatanuev is in dexe riv；<-r eva giwte 
dam gelegd text lx>heeve van de bevk^eiing van het 
oostHijk gKxkx'ke vai' de in oiKwikkeiuig zijnde vlakle 
van Zuid-XVest Djetnlx'r. 

BEDAGEl.̂  l^ntisehap. het smxMrgvbuxi 
时亦疝赤 ge viviev. met de luvtdplaAts ‘辿心时弓 

Bringiti naby & moiuiing \;»u die nvier. 
schap \onnt inet hot r.uidelvk vLuuwin huulsehap 
l\ulau^ de auideliikste ondcMUhvRvg van de 
atXhx'litig IX'li on Sonlang, \；\nh<、： 
Ik'st kust vati Sui 睥 lie Het is een onxhnhxX'iigheui van 
het y.cUlH'stntvnd huulsehap iVli, \xaar\s»v <vn 
verlogi'nwooniigor nun den tit el I'angvwn tc Tandjong 
Bvingin is gv'Zigvl. 
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BEDAK. Fijn rijstemeel, vervaardigd van uit- gegiste 
rijst. Veelal wordt dit meol, dat tor bcpoede- Hng van het 
aangezicht en den hals wordt gebezigd, met een of andere 
welriekendo stof geurig gcmaakt. Voortdurend gebruik 
maakt, dat de huid cen groe- zelig aanzien krijgt. De 
Chmeozen boreidon bcdak uit gadoeng-soorten, maar 
sommigen houden het zoo verkregen poeder voor 
schadclijk. 

BEDALI (JAV.). Zie RADERRUCHERA. 
BEDER 曹 ie 丑细旬 
BEDEVAART NAAR MEKKA. 1. De oud- 

heidcnsche heiligdommen en h u n n e beteekenis voor den 
Islam. Het voor- naamste heiligdom te Mekka, do Ka'bah, 
„Allahs huis", is een zeer primitief, ongeveer kubusvor- 
mig gebouw, aan alle z^dcn dichtgcmetseld. Toegang tot 
het binnenste verlcent slecht-s een deur, die in den N.-O.-
muur op vrij aanzienlijke hoogte bovcn den grond is 
aangebracht, zoodat men, als de Ka'bah bij sommige 
gclegenhedcn geopend wordt, een trap moot aanbrengen, 
om door die deur naar binnen te kunnen gaan. Het 
inwendige van de- zen oudheidenschen „tcmpeF, is ledig 
en heeft geen beteekenis voor den Moslimschcn 
eeredienst. Reeds in den heidentijd werd de Ka'bah met 
kleeden ver- sierd en nog ieder jaar wordt namens den 
sultan van Turkije van uit Egyptc een aldaar vervaardigd, 
don- kerkleurig kleed (kiswah, d.i. dekklced) bij gelcgen- 
heid der bedevaart naar Mekka gezonden; daarmede zijn 
de vier zijden dcr Ka'bah gedurende het geheele jaar 
behangen. Naar overoud gebruik heeft men bij een 
godsdienstig bezoek aandentempel een7-maligen i-atvaf 
(d.i.omgang)daaromhccntcverrichten,waarbij tevens de 
aan de bui ten zij de in den Oosthoek ongeveer 5 voet 
boven den grond ingemetselde „zwarte steen" moet gekust 
worden. Isditlaatste wegensde volte nict mogelijk, dan kan 
men volstaan met naar den heili- gen steen te wijzen of 
hem zoQ,mogelijk met de hand aan to raken. Evenals 
vcrscheidenc audcre, als heilig vereerde steenen te Mekka 
getuigt ook de zwarte steen nog van den steendienst, die 
bij de oudq Mek- kanen bloeide. Een godsdienstig bezoek 
aan den tempel ging in den heidentijd gewoonlijk gepaard 
met offeranden en heette 'oemrah (d.i. cultus). Voor- alin 
de lente placht men bij den tempel eerstclingen van het vee 
te offeren. Het ruime, langwerpig vier- kante, met 
zuilengaandcrijen omgeven plcin om de Ka'bali, de zgn. 
moskce van Mekka, datccrt in den tegenwoordigen 
omvang ccrst uit den tijd, tocn de Islam reeds een 
wercldgodsdienst was geworden en duizenden zich 
jaarlijks bij de bedevaart tc Mekka vereenigden. Aan de 
N.-O.-zijde van doze moskce liggen twee andere oude 
hciligdojnincn: Safa en Marwah, eertijds heuvcls, thans 
ecliter, na het hoo- ger worden van den bodein te Mekka, 
slechts ecnige treden boven. de omge\nng verheven. Bij 
lict bezoek jdezer heiligdommen heeft van ouds de in het 
Ara- bisch eci'j (d. i. loop) genoemdc plcclitigheid jjlaats, 
j waarbij men zevenmaal,op nauwkeurig voorgeschre- | 
ven wijze loopende, den afstand tusschen Safa en i 
Marwah aflegt. De omtreJj van het heilige gebied van ■ 
den Mekkaansclien tempel (de haram) is met grens- i 
steenen kenbaar geinaakt. Ook andere Iieidensche ! 
tempels in Arabic hadden zulk oonen liar am. — E6n- 
maal *s jaars had in de nabijheid van Mekka eon grool 
godsdienstfeest plaats, waaraan ook de om- wonende 
stammcn deelnamen. Pit fecst was de 

(d. i. oorspronkelijk: omgang, maar het woord had 
ook in andere Semitische talen de algcineene bo- teekenis 
van^ „godsdienstfcest,' gekregen) en besloot hefc eerste 
tiental dagen van de twaalfde maand 

Dzoe'l-Hiddjah. Do oorspronkelijke bedoeling dcr 
velerloi plcchtigheden aan het haddj-feest vorbon- den 
was ongetwijfeld in Mohammeds tijd reeds lang niet mccr 
bekend. Een taai gebruik liield de eeuwon- oude traditien 
in stand, zooals de vaderen die nu eenmaal hadden 
overgelcvcrd. Men mag echtcr aan- nemcn, dat 
oorspronkelijk ook de haddj evenals andere dergclijke 
jaarfeesten bij verschillende vol- ken hoofdzakclijk eenc 
verccring der natuurkrach- ten ten doel had. De 
plechtighcdcn waren grooten- deels ziiinebecldige 
voorstellingen, oude vormen, waarin men de godheid 
x*ruchtbaarheid, regen en rijkdoni aan vee wilde 
afsmeeken, de booze machten traclitte te bezweren, cnz. 
De ItaUdj bracht eenen tocht mede naar 5Arafah (buiten 
den haram, ten 0. van Mekka gelegen, cn vandaar uit per 
kameel in ongeveer 4 uren te bereiken) en van Arafah 
weder naar Mekka terug over Jloezdalifah en Moena 
(oudtijds Mina genoemd), welke ook ten 0. van Mekka 
maar binnen het heilige gebied liggen. — Te Medinah, 
eenigen tijd na de hidjrah, verkondigde Mohammed de 
leer, dat de oud-Mckkaansche gebmikon tevens een 
bcstanddccl van den waren dienst van Allah vormden, dat 
reeds Ibraliim (de aartsvadcr Abraham) op Allahs bevel 
de Ka'bah gebouwd en den luiddj ingestcld had, dat wel 
is waar een later af- vallig geslacht dozen eeredienst door 
afgodcrij had verontreinigd, maar dat toch ook in den 
Islam de Ka'bah als het centraal heiligdom van den eenig 
waren God en deelnamc aan den haddj als een gods- 
dienstplicht van iederen Moslim moest beschouwd 
worden (冬 r&n III, 89 vv., II, _192 二夕.).Dientcngc- 
volge werclen de Mekkaansclfc plcchtigheden voor een 
zeer bdangrijk deel nagenoeg ongewijzigd in den Islam 
overgenoincn. Zelfs bleven daarbij vcle dor zgn. 
“afgodischc prarClijken'', hoewel door den Islam 
verboden, tot grootc ergernis dcr Moslimschc wetge- 
leerden tot op onze dagen voortlevcn,】) 

2. De *0 0 in rah. Wio oudtijds ter vcrvulling van 
religieuze ceremonien het gebied van Mekka bezocht 
(hetzij dan voor cen haddj, lietzij voor cen 'oernrah, of 
wel voor beide tegclijk) placht zich daartoe vooraf door 
onthouding van verschillende zaken in cen staat van 
godsdienstige wijding (ihrdm) te brengcu. Dit gebruik 
werd ook in den Islam als godsdiciiBt- plicht 
overgenomen (zic IHRAM), maartochnielzon- der cen 
vrij bclangrijke wijziging. De oorzaak daar- van was deze. 
Toen Mohammed zich in het jaar 10 in t/ir4m-staat naar 
Mekka had begeven om den haddj van dat jaar te viereii, 
verbrak hij tot vorbazing en ergernis zijner volgclingcn 
reeds kort na zijn nan- komst in het heiligo gebied zijnon 
Btaat van wijding, blijkbaar nict langer tegen do daaiaan 
verbonden ontberingen bestand. Eenc baring (Koran II, 
1926). moest den Profeet te hulp komen om de ver- 
ontwaardiging dcr gcloovigcn hierover tot bedaren te 
brcrigca. Bij zijn aankomst te Mekka had Moham- med 
eenen laicdf orn de ka'bah en den tusschen 

i) Zic: C. Snouck Hurgronje, Het Mekkaan-/ sche 
fcest—Lcidcn 1880; Mekka, Haag 1889 I, 1—23; Bildcr 
aun Mekka, Jx)idcn 1889. J. Well- hausen, RcHtc 
Arabischen Hcidcnliuns, 2. Ausg. Berlin 1897; M. Th. 
lloutsjna, Het skopelisinc en het steenwerpen tc Mina 
(Vcnsl&g. cn Mededecl. v. d. Kon. Acad. v. Wctensch. 
1904 Afd. Lettcrk. 4e R. VI, 194 vv.); Enzyklop. des 
Islam, Artikcl: Hadjdj; A. W. T. Juynboll, lets mccr 
aangaande do Moslinisclic bedevaart (Ind. Gids 1881, I, 
42 vv.), R. Dozy, De Israelieten te Mekka, Haarlem 1864. 
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Safa, en Marwah vcrricht’. Blijkbaar ter vcrontschul- 
diging van den Profcot mocstcn dezo heiligo hande- 
lingen nu voortaan in den Islam als eon volledigo 
'oemrah beschouwd worden, tcrwijl hot ccnen M03- 
lim bovendien zou vrijstaan, na het vorrichten van 
zulk ceno 'oemrah zijnen i/irdzn-ataat voorloopig aftc- 
leggcn, totdat do tijd voor den haddj was aangebro- 
ken. — Dientengevolge word hot in den Islam regol, 
dat pclgrims, dio niet z66r kort voor den aanvang 
van het haddj-iecst te Mekka aankomen, steeds met 
eene "oemrah beginnen. Hocwel voomcmcns, aan den 
haddj deel te ncmen, behoeven zy dan bij nadering 
van lict heiligo gebied slechts den ihrdm voor eene 
'oemrah aan to ncmen en mogen hun staat van wij- 
ding dadelijk na hot volbrcngcn dier ceremonie we- 
der aflcggen. Eerst later, nl. tegelijk met de Mekka- 
non, bij het begin van den haddj, heeft men zich dan 
nogmaals in staat van wijding voor de bedevaart te 
brengen, 一 De 'oemrah in den Islam bestaat, naar 
Mohammed's voorbeeld, in het verrichten van een 
tavj&j om de Ka'bah, gevolgd door cenen sd1} tus- 
schen Safa en Marwah, waania men zich bij Marwah 
het lioofd laat scheren als tccken, dat de gelofte, 
voor wclke men den gewijdcn staat heeft aangeno- 
men, volbracht is.】) 

3) De haddj. De haddj-viering is mecrmalen 
beschrcven, nict allccn door Moslimsche schrijvers, 
maar 00k door cenige Europcanen, die in do gelegen- 
heid waren, de bedevaart bij te woncn.2) Voider 
leeren de Moslimsche wetgelccrdcn welkc ceremo- 
nien verplicht, welke slechts vcrdicnstojijk of zclfs 
afkenrenswaardig zijn. De mcestc bedevaartgangers 
moctcn over dit a lies voorgclicht worden door hunne 
gids；cn. Bovendien herinnert 00k een chalib (d. i. 
prediker, gewoonlijk de kadhi van Mekka) de geloo- 
vigen aan hunne godsdicnstplichten, in eene toc- 
epraak, welke v66r den aanvang der bedevaart, op 
d<n 7cn Dzoe'l-Hiddjah, in de grooto moskec wordt 
gchouilen. — Den volgcndcn dag (8 Dzoc'I-Hiddjah) 
begeven de mceste bedevaartgangers zich na het 
aannejnen van den ihrdm, naar Arafah op weg, to 
voot of op kamcelen of anderc rijdicren. Wcl verdient 
het volgens de wetgelccrdcn aanbeveling, onderweg 
to Mocnah to ovcrnachtcn cn eerst den volgenden 
morgen vandaar naar Arafah to vertrekken, maar 
do jni-' i dcrheid plecgt toch reeds den 8en naar Ara- 
fah door to gaan cn daar te ovemachtcn. — To 
Arafah heeft den 9cn Dzoe'l-Hiddjah de hoofd- 
plcdif pbiatH, nl. de woelcoef (d. i. het，遇 ich op- 
vertoeven) in de ruimc vlakto bij den berg 
van Arafah, van af het oogenblik, nadat de middag- 
zon h i.tr hoogstd punt aan d(;n homcl heeft bcrcikt, 
tot e.vcn na zonsondergang. Dicn tijd moot men 
liefst in gepasto, godsdicnstigc stemming doorbren- 
gon, ]ii(：t gobeden, het recitcoren van Koranplaat- 
sen, aanroepingen van God, cnz. Bindondc voor- 
Bchriftca tc dier zakc bestaan echter niet; het is 
zclis voldoendo, althans cenige oogenblikkcn van den 
voorg<'sc} 1 rev(ni tijd tc Arafah vertoefd to heb- 
ben, hoc dan 00k; maar wic danr nict aanwezig go- 

»)Men kan do 'oemrah hcrhalen zoo dikwijla 
men wii; de Alckkancn zolvcn plcgen vooral in do 
maand Ramadhan 'oeinrah's tc verrichten. 

2)Zic o. a. : Ali Bey, Travels, London 1816; J. 
L. Burckhardt, Travoh in Arabia, London 1829; 
R. E. Burton, A pilgrimage to El-Mcdina and 
Mcccah, London 1857. H. Kazem Zndch, Rela- 
tion d'un p^lcrinage u la Mccquo en 1910-1911 
(Revue du mondo inusulman. XIX (1912) 144- 
227). 

wcest is, dicns haddj ia ongeldig. *) Valt deze Arafah- 
dag samen met den Vrijdag, dan geldt de haddj van 
dat jaar als buitengewoon gezegend en plecgt de toe- 
vlocd van pelgrims nog grooter tc zijn dan in andere 
jaren, — Na zonsondergang begint do tocht (de zgn. 
ifSidhah, 00k daj' of nafr genoemd) naar Moezdalifah, 
naar oud gebruik in snellen vaart afgelegd. Dezo 
tocht wordt na een kortcr of langer verblyf geduren- 
dc den nacht tc Moczdalifah (waar velcn in de mor- 
genschcmering bij een 2en woekoef tegenwoordig 
zijn) nog voor zonsopgang voortgezet naar het dal 
van Moena. — Aldaar wordt, den lOen, Dzoe'LHid- 
djah, de groote offerdag gevierd. Aan het slachten 
der tallooze offerdieren gaat de plechtigheid van het 
„8tecnwerpenn vooraf, daarin bestaandc, dat iedere 
pelgrim zeven steentjes, een voor een, naar den zgn. 
J „steenhoop van de 'Akabah" werpt, aan elken worp 
de woorden: „In naam van Allah, Allah is groot!" 
toevocgendc. 1 2) Na het offer is het haddj-ieest in en- 
| geren zin voleindigd cn. men laat zich dan het hoofd 
scheren (oorspronkclijk, evenals bij de 'oemrah, ten 
teeken, dat men de voorgenomen ceremonien vol- 
bracht heeft). Toch mag men den i/irdm-staat nog 
niet geheel afleggen. Dit is eerst geoorloofd, nadat 
men den tocht van Mocna naar Mekka heeft voortge- 
zet en aldaar den „taicdf van de ij&dhah" om de 
Ka'bah heeft volbracht, gevolgd door den sa'j tus- 
schen Safa en Marwah (tenzij de pelgrim dien reeds 
te voren mocht verricht hebben). Deze taic&j en sa'j 
geldcn (evenals do woekoef te Arafah) als zuilen van 
den haddj, zonder wclke dezo ongeldig is. Men be- 
hoeft deze ceremonien cchter (ovenals 00k het offe- 
ren) niet noodzakelijk op den lOen te volbrengen, of- 
schoon dit uitdrukkelijk wordt aanbevolen. — Ge- 
durendo de dric volgcnde dagen (11—13 Dzoe'l- 
Hiddjah) blijft hot tc Mocna nog levendig. Het 
steenwerpon wordt dan nogmaals herhaald, nu 
zelfs op drio vorschillcnde plaatsen te Moena, maar 
eerst na den middag. Overigens zijn dit „dagen van 
eten cn drinken en zingenot", zooals 00k Moham- 
med ze, volgens do ovcrlevering, genoemd zou heb- 
ben. In vorband met hot oorspronkelyke karaktor 
van het haddj-ieest, dat immers ter verkrijging van 
welvaart en vruchtbaarheid moct zijn gevierd., had 
dit bosluit der plcchtigheden. oudtijds wellicht zinno- 
boeldige boteckonis. De wet staat toe, reeds den 12en 
Dzce'l-Hiddjah van Moena te vertrekken en do meer- 
derheid plecgt van dezo vrijlxeid gebruik to maken. 

4. Do pelgrims uit N e d. -1 n d i e. Deze 
koinen over zee en landen tc Djiddah. Alvorens van 

1) Bcrichtcn uit latcren tijd maken melding van 
cen toespraak, overeenkomendo met die van den 
7cn D'zoe'LHiddj&h, wclko gedurende den woekoef 
op den berg van Arafah wordt gchouden. In vroe- 
gcro gcschriften is slechts sprake van zoodanige 
preek voor den ivoekoej (nog voordat men op den 
9cn Dzocl-Hiddj&h op weg naar Arafah het mid- 
daggebed vcrrichttc). Tot de Aaddj-ccrcmonien be- 
hoort deze preek nict. 

2) Evenals vorschillcnde andere ceremonien 
van den haddj met voorvallen uit hot leven van 
Abraham in verband wcrclcn gobracht, trachtto 
men 00k dit steenwerpen later te vorklarcn ala 
eone steeniging van den Satan, die hicr aan den 
aartsvader zou zijn verschencn, om hem tot 
plichtsverzaking te verleiden. 一 De godsdienst- 
oefening in de moskee, welkc in allc Moslimsche 
landen op den lOon Dzoc'l-Hiddjah plaats heeft, 

»wordt to Moena slechts door weinigen byge- 
woond. 
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daar naar Mekka door te reizen mocten zij zich aan de 
quarantaine-maatregelen onderwerpcn,dic sedcrt 1871, 
door de Turksche regeering ingcsteld (vgl. Bij- blad. nos. 
2551 en 2596) on overcenkomstig de besluiten der 
internationale sanitaire conventies van Parijs in 1894 en 
1903 nader gcrcgeld zijn (Ind. Stb. 1H98 no. 287 en 1907 
no. 489). Ecne heilzame uitwerking dezer sanitaire 
maatregelen heeft zich bij gebrek aan deugdelijk toezicht 
nog niet latcn bemer- ken. Sedert 1872 is te Djiddah een 
Nederlandsch consulaat gevestigd ter behartiging van de 
belan- gen der Nederlandschc onderdancn gedurendc 
hun verblijf in den Hidjaz; daar laten de pelgrims hunne 
reispassen viseeren. De consul behoudt de aan den pas 
gchechtc strook, welke de noodige gegevens bevat 
betreffende persoon en herkomst van den pelgrim 
alsmedc aanwij zing, aan wien diens nagelatcn goederen, 
in geval van overlijden, overhandigd moeten worden. 
Reeds bij aankomst te Djiddah worden de Indische 
bedevaartgangers opgewacht door de pelgrimgidsen 
(sjech, dalil of moetawwif genoemd). De sjech kent de 
taal zijner clienten en is hun in allerlei opzicht van dienst 
(o. a. bij het zoeken naar cen geschikt verblijf, het huren 
der noodige rijdiercn enz.);hij wijst hun, hoc zij de 
'oemrah, den law&j, de dagelijksche senibah- jang's op 
het plein der groote moskee en andere 
godsdienstplichten hebben te vervullen, enz. Ook treedt 
de sjech wel als geldschicter op jegens clienten, die geen 
voldoende som aan contant geld hebben medegebracht. 
Deze gidsen vormen een gilde. Hunne jaarlijksche 
inkomsten zijn van het aantal hunner klanten 
afhankelijk; geen wonder dus, dat de sjech onder de 
pelgrims gesch 汰 te personcn tracht te vin- den, die later 
in Ned.-Indie teruggekeerd, tegen zekere vergoeding als 
wervers onder hunne landge- nooten optredende, nieuwe 
klanten voor hem kun- nen winnen. — De meeste 
Indische pelgrims stcllen hun komst te Mekka liefst nict 
uit tot het begin der 7uz<W/-ceremonien, maar komen 
reeds vroeger aan. Zeer aanbevelendswaardig wordt het 
geacht, reeds de vastenmaand. (de 9e maand van het 
Moslimsche jaar) in de heilige stad door te brengen 
wegens den zegen aan den vastentijd in zulk eene 
gewijde omge- ving verbonden. Het verblijf te Mekka 
benuttigt men tevens voor bczoeken aan verschillende 
heilige plaatsen aldaar en in den omtrek, in het bijzonder 
aan het graf van den Profeet te'Medinah. V66r en na den 
haddj-tijd vertrekken daartoe karavancn van Mekka naar 
Medinah. Andere ceremonien, welke 

door de Indische pelgrims te Mekka gewoonlijk niet 
verzuimd worden, zijn o. a. de opname in een mys- 
tieke orde, het aannemen van een passenden Ara- 
bischen naam, het drinken van Zemzem-water, enz. 
Zie C. SnouclLHurgronje, Mekka II, 312 vv.; vgl. 
verdef' MEKKAGANGERS, TAREKAT, ZEM- 
ZEM. —Na afloop van den haddj vertrekken de 
meeste Indische pelgrims, zoodra daartoe gclegen- 
heid voor hen bestaat; toch blijft meestal cen zoker 
aantal te Mekka achtcr en sluit zich daar aan bij 
de zgii. Djawahkolonie. Zie verder: 土 Snouck 
Hurgronje, De hadjipolitiek der Indische regeoring 
(Onze Eeuw 1909, II, 331—360); Th. W. Juynboll, 
-Handbuch des islamischen Gesetzes, p. 134—158; 
C. Spat, Maleische pelgrims te Melik a (Vragen van 
den dag XIII [1898] 209—221); S. Keyzer, Onze 
tijdin Indie, 's-Gravenhage 1860; Schetsen uit het 
levcn der Inlanders op Java, Amsterdam, 1868; 
C. Poensen, Brieven over den Islam, biz. 72—92. 

BEDJAI. Ini. naam door de Beadjoe-Dajaks op 
Borneo aan den lijstkrokcdil, Crocod ilus po- 

r o s u s Schcind. gegeven. (Zie ook onder BOWAJA en 
onder KROKODILLEN). 

BEDJAI PAKATAK. Dajaksche naam voor den 
zoogen. zoctwater varicteit van den lijstkrokodil, 
Crocodilus Porosus Schneid. (Zie onder BOWAJA en 
onder KROKODILLEN). 

BEDJAI RAWEN (ook allcen rawing). Dajaksche 
naam voor den lijstkrokodil, Crocodilis porosus Schneid. 
(Zic onder BOWAJA en onder RAWING). 

BEDJAI SAMPIT. Ini. naam door de Beadjoe- Dajaks 
aan den Maleischen gaviaa], To m is torn a S c h 1 e g e 
1 i Miill. gegeven. (Zie ook onder BOWAJA en onder 
KROKODILLEN). 

BEDJI. Het Zuid-oostelijkste Socsoehoenansche 
district van de afdeeling KlatenJ_residentie Soera- j<arta. 
Het district met delioofdplaats Pedan heeft 7 
onderdistricten met name Karangdowo, Soeko, Tjawas, 
Kalisogo, Kradenan, Bedji en Tjeper (Tjep- pcr) en had 
op't einde van 1915 eene bevolking van 97.500 zielcn, 
waarondei- 175 Europeanen en 450 Chineezen. De 
hoofdplaats Pedan is een der belang- rijkste 
bevolkingscentra van de afdeeling Klaten. Er is een 
Chineesche wijk, een groote passer en de belangrijkste 
veemarkt der afdeeling ；  voorts de suikerfabriek 
Manisardjo, die door den Soesoehoe- nan en de 
Koloniale Bank voor gezamenlijke reke- ning 
geexploiteerd wordt. 

BEDJIT. Zie SLANKAPEN. 
BEDOEDAK. Maleische naam voo)de addersoort 

Ancistrodon rhodostoma Boie (zie onder OELAR en 
onder SLANGEN). 

BEDOEG. Zie MOSKEE, c. 
BEDOEL. Zie ZWIJNEN. 
BEDOJO. Danseres aan de vorstenhoven op Java. Zie 

J'ANSEN. 
BEDdJt)? Een huurland in Djokjakarta, bekend in de 

gcsclncdenis, in verband met de voorvallcn, die 
aanleiding,jgegeVCD hebben tot don Java-oorlog 
(1825—1830x - z : 

BEEIES. Ini. naam op Jtotti aan den lijstkrok<idil, 
Crocodi]u8 porosus Schneid. gegeven (zio onder 
BOWAJA). 

BEELDEN. Zie OUDHEDEN. 
BEELDHOUWKUNST. Zie KUNST (BEEL- 

DENDE). 
BEER. (MALEISCHE) Zie BEREN. 
BEERANG. Rivier in Zuid (Jclcbes. Zie CELEBES 

onder: e. d e Zuid arm. 
BEERMARTER. Zie BINTOE KONG. 
BEGRAAFPLAATS en BEGRAVEN. (GEBRUI- 

KEN BIJ). Zic GRAF en OVERLIJDEN 
BEGROOTING VAN NED.-INDlE. Onder deze be- 

naming verst aat men de ram in g van de maxima dor 
uitg&vcn, welke over een bepaald tijdvak — dienst- jaar 
genaamd, 一 vermoedelijk voor den Lands- dienst in 
Ned. Indie zijn te doen en de aan wijzing van de 
middelen, besteind voor het bestrijden dier uit- g&ven. 
De vraag, welke inacht die begrooting moot vaststcllen, 
in van groot belang, daar deze nict alleen _dc controle 
der gcheele Landshuishouding in handen krijgt, maar 
ook tot in do details in die huishouding kan ingrijpen. Na 
het hcrstel van het Nederlandsch gezag in Indie word de 
regeling der jaarlijksche begrooting opgedragen aan den 
Gouverneur-Generaal in Rade, die ook te besliasen had 
over alle verande- ringen, aanvullingen of 
overschrijvingen, welke noo- dig mochten zijn, en de 
juistheid beoordeelde van den algeineenen jaarlijkschen 
staat, uit de boeken opgemaakt (Art. 17 Reg.-Reglt 
1818). Do gevolgen van deze bijna onbeperkte macht in 
financieele aan- a 字 rr ' 
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gelegenheden, aan de Indische Regeering toegokcnd, 
waren weinig bevrcdigcnd; het bestuur van v. d. Ca- pellen 
sloot mot ecn tekort, en een dor gcvolgcn van de zcnding 
van Du Bus de Gisignies als Coinmissaris- Gcneraal naar 
Indie, was de vaststelling van het Re- geerings-Rcglement 
van 1827, dat de Indische Regeering ook in financicel 
opzicht veel meer dan te vo- ren aan banden legde. Art. 17 
bepaaldc, dat do Gouv.-Gen. in Rado cene vijfjarigo 
begrooting zou ontwerpen, die daarna naar Nederland zou 
moeten worden gezonden om door den Koning te worden 
va-stgesteld, torwijl de buitengewonc jaarlijksche be-
grooting, die daarnevens gold, door den Gouv.-Gcn. in 
Bade zou worden geregeld. De eerste vijfjarigo be-
grooting, die voor 1826 一 30 moest gelden, kwam eerst in 
1829 tot stand; de volgende gold slechts tot 1834. Art. 13 
Reg. Reglt van 1830 had toch bepaald, dat de begrooting 
van uitgaven en de staten van in- komsten door den Gouv. 
Gen. in Rade zouden wor- den ontworpen, maar er 
bijgevoegd dat de inrichting d&arvan en het tijdva^, 
waarover zij zouden loopen, door den Koning zouden 
worden geregeld. Van den Bosch ontwierp als Commis.-
Gen. eene nieuwe jaarlijksche begrooting, tcrwijl bij Ind. 
Stb. 1834 n°.48be- paaldwerd,datdcbegrooting voor 1834 
over 1835 en volgende jaren zougclden.metdienverstando, 
dat de- zelfdesommcn zouden worden uitgetrokken, 
vermin- derd met， de gelden die bezuinigd konden 
worden, on in geen geval zander's Konings uitdrukkelijkc 
mach- tiging te vermeerderen. Hicrmede was het zwaarte- 
punt van het financicel bcheer by den Koning over- 
gebracht; strengc bepalingen, vervat in het besluit van den 
Comm. Gen. van 30 Jan. 1834 (v. Deventer, Bijdr. t. <1. 
kennis v. h. landel. stelscl II. 608) beves- tigden dit stelsel, 
dat ook bij de grondwctsherzicning van 1840 in hoofdzaak 
bchouden bleef, al word toen aan art. 60 dcr Grondwct de 
bcpaling toegevoegd, dat aan (lc Staten-Gen. in den 
aanvang van elite ge- wonc zitting do laatst ingekomen 
staten van ont- vangsten en uitgaven zouden worden 
medcgedceld. 

JJij de grondwctsherzicning van 1848 word bc- paald 
(art. 00), dat de wijzc van behcer cn verant- woonling der 
koloniale gcklmiddelcn bij de wot zou worden geregeld. 
Een tweetal pogingen.om dat voor- schrift ten uitvoer te 
leggen (1855 Minister Pahud, 1858 Min. Rochussen 
)lei(l(lcn niet tot eenig resultant. Aan den Min. Frnnj-cn 
v.(I. Putte gclukto het een door hem ingediend ontwerj) tot 
wet te doon verhof- fen, die als Comptubilitcits-wet (zic 
COMPTABILITE IT) bekend, als Wet van 23 April 18G4 
(Ind. Stb. 106 Ned. Stb. 35) word afgokondigd. Eenc der 
voor- naamstc bepnlingen dier wet was het voorschrift, dat 
de begrooting voor Ned. Indie jaarlijks bij afzondcr- lijkc 
wet of wetten zou worden vastgesteld, die de uit- gaven 
rcgelcn en de middclen te harer (lekking aan- wijzcn 
moeten. Mcftig werd over dit beginsel gestre- den; voor de 
daarbij gobruikte argumenten zijn, be- halvc de 
mondelinge on schriftelijkc gedachtcnwisso- ling in do 
Slaten-Gencraal, vooral belangrijk do op- stcdlcn 
gcpublicccrd in de Bijdr. t. d. kennis v. h. Starts-, prov. en 
gemeentebestuur in Nederland van de HH, P. P. v. Bosse 
(DI. VI, (l)l. 99), Mr. W. Bn. v. Goltstein, (DI. VIII, bl. 
116, IX bl. 284) en E. (DI. IX, bl. 335). Do vooi-achriften 
der Coinptabiliteits- wet zijn het cerst op do begrooting 
voor 1867 too- jgepast. 
,Do ^begrooting voor Ned. Indie bcataat uit ceno 
begrooting van de iiitgaven en cenc aanwijzing van de 
middclen tot dekking dier uitgaven. Do begrooting der 
iiitgaven is verdcold in 2 hoof(1st ukken, waarvan het 
eerste bevat d© uitgaven in Nederland (bijv. voor 
pensioenen en vorlofstraktenicntcn, min- 

schaffing van benoodigdheden, aandeel van Indie in de 
uitgaven wogens rcntebctaling en aflossing van schuld, 
uitgaven voor land- on zeemacht), het tweede do uitgaven 
in Indie to docn. Evenzoo zijn do midde- len verdeeld 
over twee hoofdstukken, welke de in Nederland 
(hoofdzakclijk wegens verkoop van pro- ducten) resp. in 
Indie te ontvangen middelcn be- treffen. De gehcele 
begrooting is derhalvo gesplitst in vier hoofdstukken, 
welke bij afzonderlijke wet- ten worden vastgesteld. 

De twee wetten betroSende de uitgaven bestaan ellc 
uit 3 artikelen. In artikel 1 worden de uitgaven met de 
ramingcijfcrs opgenoemd, naar eeno splitsing in 
afdeelingen, welke op haar beurt weer in onder- 
afdeelingen zijn gcsplitst, terwijl na de vaststelling der 
wetten de ondcrafdcelingen. bij Koninklijk besluit, 
zoogen. splitsingsbesluiten, voor zooveel noo- dig nog in 
artikelen worden onderverdeeld. De splitsing in 
onderafdeelingen houdt verband met de ver- deeling van 
de regeeringstaak over departementen van algemeen 
bestuur, zoodat de uitgaven departe- mentsgewijs in 
afdeelingcn zijn samengebracht ；  ver- der zijn do 
uitgaven voor ,,Regeering en Hoogo Colleges'* in ecne 
afdcOling vereenigd, terwijl op het tweede hoofdstuk nog 
eene afdceling voor geweste- lijk en piaatselijk 
zelfbestuur (zie DECENTRALI- SATIE) voorkomt. Het 
aantal afdeelingen bedraagt daardoor op het Ic hoofdstuk 
10 en op het Ude 11. De Comptabiliteitswet laat in het 
midden welke macht, de wet of de Kroon, de 
onderafdeelingen inoet vaststellen, dock uit den aard dcr 
zaak werd, tocn zij in working trad, die vaststelling aan 
de wet opgedragen uit overweging, dat het weiischelijk is 
dat de wet gever zij n medezeggenschap ook uitstrekke 
tot de verdeeling van de voor de departementen in bun 
gehcel bestemde sonimen over do daarondor res- 
sorteerende takken van dicnst. In de practijk is die 
splitsing in onderafdeelingen gelcidelijk verderdoor- 
gevoerd om die medezeggenschap te vermeerderen, 
zoodat thans bijv. betreffende clken tak van dienst de 
uitgaven van pei'soneelcn aard cn and ere uitgaven het 
onderwerp van afzonderlijke onderafdeelingen vormcn. 
Dicntcngcvolgo is ook in verband met de toeneming van 
het aantal departementen on de uit- breiding van de 
Landstaak, het aantal onderafdeelingen bij do begrooting 
voor 1915 venneerderd tot 102 op het Io hoofdstuk cn 353 
op het I Ide. 

Door de splitsing in artikelen worden ten slotte de 
posten aangcdukl waarop do betalingen van den 
Landsdicnsl worden gcaffcctcerd. Hoewcl die splitsing 
zooals gezegd, door do Kroon gcschiedt, is zij toch niet 
gehcel aan don invlocd van do Staton- Gencraal 
onttrokken, daar bij do ontwerpbegroot ing „uitgewcrktc 
cn toelichtcnde staten" worden over- gelcgd, waarop do 
voorgonomcn splitsing reeds voorkomt; daarover kan dus 
con oordccl worden uitge- sproken. Het aantal artikelen 
is bij do begrooting voor 1915 gcklommcn tot 203 op het 
le hoofdstuk en 986 op het lldc. 

De boteckenis van dezc regcling komt het best aan het 
licht, als men haar vergelijkt met do wijzo van vaststcllen 
der Staatsbegrooting, wnarbij zclfs do ar- tikclcn bij do 
wet worden vastgesteld. Daarby vormt echtcr do 
begrooting nopens elk departement het onderwerp van 
cenc afzonderlijke wet, zoodat do in- houd van eeno wot 
daar golijk is te stellon met dion van eeno afdceling bij 
do Indische begrooting. 

Het voorgaando betroft artikel 1 dor begrootings- 
wetten (uitgaven). Artikel 2 strekt om aan to gevon ton 
behoove van welke onderafdeelingen (o.a. die welke voor 
memorio zijn uitgotrokken) goput mag worden uit don 
post voor onvoorzieno uitgaven, 
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welke aan hot slot van elke afdceling voorkomt, ter 对 1 
artikel 3 die posten aanwijst om te voorzien in de in den loop 
van het dienstjaar opkomende be- hoeften, welke niet in de 
begrooting zijn omschre- ven. In de splitsingsbesluiten zijn 
dienovereenkom- stige artikelen opgenomen met betrekking 
tot de ar- tikelen der begrooting. Zie bijv. Ned. Stb. 1914 
nos. 7 t/m 10; Ind. Stb. nos. 1 St/m 21. Splitsingsbesluiten 
in Ind. Stb. nos. 22 en 23 (niot in't Ned. Stb.). 

De wetten op de middelen bevat-ten in tegenstel- ling 
met die op de uitgaven, geen enkel cijfer, maar bepalen 
er zich toe de tot deklang der nitgaven te bestemmen 
middelen met name te noemen. Intiis- schen blijkt de 
raining van de opbrengst met splitsing, zoo reel het Ilde 
hoofdstuk betreft, over Java en Madoera eenerzijds cn de 
buitenbezittingen an- derzijds, uit staten welke aan de 
wetten worden toe- gevoegd, zonder dat zij daarvan deel 
uitmaken. Zie over dit gebruik Hand. 2de K. 1903/'04, bl. 
416. 

Omtrent de samenstelling van de ontwerp-begrooting 
werden enkele jaren na de inwerkingtre- ding der C.W. 
voorschriften gegeven, welke in Bybl._ 

2802 zjin opgenomen. Dezezijn, beHow- ■z 
dens voor wat den vorm betreft, afe verouderd aan te 
merken. Over de tegenwoordige werkwijze werd eene 
mededeeling gedaan op biz. 4 der M. v. T. Begr. voor 1906 
(zie ook Gedr. St. '06―'07 180 n° 4 bl. 4). Daaruit blijkt dat 
het oorspronkelijk ontwerp, na ontvangst van gegevens 
omtrent het Iste hoofdstuk van het Dept van Kolonien, in 
Indie wordt samenge- steld en vervolgens behandeld in eene 
in de tweede helft van Mei te houden, door den Gouvemeur-
Gene- raal voorgezeten vergadering van den Raad van Indie, 
welke ook door de departementschefs wordt bijgewoond. 
Verder wordt het zoogen. Indisch ont- werp — of juister 
gezegd: worden ramingstaten met Memorie van ToeUchting 
— in Iiidic openbaar gc- maakt, hetgeen voor het eerst met 
de ontw. begr. voor 1912 is geschied (zie voor de beteekenis 
daarvan § 1 M. v. T., § 2 V. V. enM. v. A. Tw. K.; §4 V. V. 
en 

M. v. A. Eerste K., alsmede de mondelinge gedach- 
tcnwisseling nopens die begrooting). Hoewel het door 
den Minister in te dienen ontwerp daarop ge- grond is, zal 
het zelden of nooit geheel daarmede overeenstemmen, 
niet alleen. omdat de Minister in Bommige opzichten 
over iiieuwere gegevens kan be- scliikken en in ieder 
geval vry blijft om te wijzigen, maar ook omdat Minister 
en G.G. na de samenstelling van het Indisch ontwerp nog 
tx)t overeenstem- ming kunnen komen omtrent nieuwe 
maatregelen, waarvan dan nog melding kan worden 
gemaakt in het ministerieel ontwerp. Zie voor(« Bijbi. 
nos. 7646, 7958，关 12 项 1)83.59.  -------- - 

De wetsontw^erpen inoeten uiterlijk op het tijdstip 
voor de indiening der Staatsbegrooting bij artikel 124 
der Grondwet bepaald, aan de Staten Generaal worden 
aangeboden en worden verder op de gewone wijze 
behandeld. 

Naast de algemeene begrooting kent men supple- toire 
begrootingen. Sonitijds, wanneer ten tijde van de 
indiening der algemeene begrooting een bijzon- dere 
maatregel aanhangig moet worden gemaakt van 
zoodanig belang, dat het wensclielyk voorkomt de 
Eerste Kamer, die het recht van amendenient mist, in 
etaat te stellen daarover eene afzondei'lijke beslissing te 
nemen, wordt reeds tegelijk met de algemeene begr. 
eene aanvullingsbegrooting ingediend om zoodanige 
beslissing mogelijk te makeu. (Zie b,v. Ned. Stb. 1912 
n»481,Ind. Stb. 1913 n° 32). Verder bestaat er 
aanleiding voor suppletoire begrootingen, wanneer nog 
voorzien moet worden in bchoeften, 

waarmedo bij de algemeene begrooting nog geen© 
rekening kon worden gehouden, maar welker voor- 
ziening nog in het loopende dienstjaar noodig of 
wenschelijk is. (b.v. Ned. Stb. 1913 nos. 122,285 t/m 
287,290, Ind .Stb. nos. 401,469 t/m 472. )En 
oindelijk komt ieder jaar nog eene suppletoire begr. 
tot stand om van de begrooting betreffende het dan 
afgeloo- pen dienstjaar onderafdeelingen, die 
ontoereikend zijn gebleken, to verhoogen of daarin 
nieuwe onder- afdeelingen in to lasschen. Dit zijn de 
zoogenaamde regularisatiewetten, welke strekken 
om wettelyke goedkeuring to vorleenen op 
overschrijdingen van toegestane bedragen of 
uitgaven voor niet in do be grooting vermelde 
onderwerpen, welke niet uit „on- voorzicn" konden 
worden bestreden en toch door den goeden gang van 
zaken geeischt werden. In dio wetten wordt met，het 
oog op het eindcijfer, tevens eene verlagiiig 
opgenomen van andere posten, waar- op belangrijk 
minder behoefde te worden uitgegeven dan was 
toegestaan. (Zie b.v. nopens het dienstjaar 
1912Ned.Stb. 1913 nos. 490 en 471,Ind.Stb. 
1914nos. 268 en 269.) Daar dergelijke webtelijkc 
goedkeuring uit den aard der zaak nog tijdens het 
openstaan van den dienst van het desbetreffende jaar 
moet geschie- den en de dionst openblijft tot en met 
31 December van het jaar volgende op het dienstjaar 
(art. 13 C.W.), komen de rcgularisatiewetten nog 
voor het eind van dezen tennijn tot stand. 

Deze handelwijze heeft zich onder den drang der 
omstandigheden gevormd, zijnde daaraan uit pruc- tisch 
oogpunt de voorkeur gegeven bo ven het telken- male 
openen van kredieten bo ven do begrooting door den 
G.G., welke op artikel 31 C.W. steunende prak- tijk 
vroeger mcer word gevolgd. In do Tweede Kamer werd 
herhaaldelijk tegen de belangrijke „krediet- opening" 
bezwaar gemaakt en op J1 October 1883 verwierp dat 
Staatslichaam zelfs een wetsontwerp tot bekrachtiging 
van twee kredioton bo ven do bo- groolingen van 1881 
en J 883; daar het intusschcn reeds gedane uitgaven 
betrof, word reeds in 1884 cen wetsontwei'p ingediend, 
waarbij ongcvcer dozelfdo kredieten ter bekrachtiging 
werden voorgedragen en dat in de vergadering van 3 Juli 
1884 werd aangono- men. Doch niot dan nadat de 
Kegeonng ecno uan- sclirijving naar Indie had gezonden 
oin ernstig er op aan te dringon, dat tegen. onnoodige 
overschrijding der begrootingzooveel mogelijk zou 
worden gewaukt. Zie verdor voor thans Bijbi. 7646. Van 
het middel van „Kredietopening,* TSoven de begrooting 
wordt thans nog slechts gebruik gemaakt, als er geenc 
gele- genheid moor bestaat om de begrooting nog tijdens 
het openstaan van den dienst te verhoogen. (Zie Ned. Stb. 
1903-357 en 1907—210; Ind. Stb. 1904— 188 en J 
907— 15)of in zeerspoedeischonde gcvallen. (Ned. Stb. 
1914—589; 1915—43; Ind.Stb.' 15—264.) In zulke 
gevallcn wordt echter, om de overschrijding te wettigen 
ook wel gebruik gemaakt van do wet tot vaststelling van 
het slot der rekening. Zie Bijbl. 6774. 

Vermelding verdient in dit ver band nog ciardd C. W. 
ze] ve in art. 27 overschrijding van de begrooting toestaat 
ter zake van de uitgaven voor aankoop, aanmaak, vervocr 
en verkoop van produclen. Be- staat er voorts 
noodzakelijkheid, ten aanzien van een zelfde soort van 
uitgaven, vqn overschrij ving van het eene hoofdstuk op 
het andere, dan kan do Kroon daartoe, buiten den 
wetgever om, overgaan (bijv. Ned. Stb. 1912 n° 170, Ind. 
Stb. n° 398). Uit den aard der zaak is de Kroon, die de 
artikelen der begr. vaststelt, ook bevoegd tot af- cn 
overschrij ving van het eene artikel op het andere, 
alsmede tot wij- ziging van de omschrijving van 
artikelen, eon on 
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ander binnen do grenzen. van. eene zolfde onderaf- 
deeling, terwijl do G. G., zooveel het Ildc hoofdstuk 
betreft, dezelfdo handoling kan verrichten onder na- dere 
goedkeuring der Kroon (b ij v. Ind. St. 1913 n° 466). 

De zorg voor de uitvoering der begrooting in Nederland 
is opgedragen aan don Min. van Kolorden, die daarbij de 
regelen der Nederlandscho comptabili- teit in acht neomt, 
terwijl de Nederl. Rekenkamer daar het toezicht uitoefent. 
Voor Indie berust die zorg bij den Gouvemeur-Gen., die 
daarin. wordt bij- gestaan door tai van ambtenaren, in 
ordonnateurs en comptabelen onderscheiden. (Zie 
COMPTABILI- TEIT). Vooral zijn het de Directeuren, 
die, elk voor zijne administratie, de uitvoering der 
begrooting be- zorgen en "het toezicht houden over de 
ambtenaren, bij het bcheer betrolcken. Binnen de grenzen 
hunner bevoegdheid en behoudens de perken door de be- 
grooting gesteld, kunneu de ordonnateurs de Indi- sche 
Rcgeering verbind en en last geven tot het betalen van 
schuldvorderingen; de comptabelen zijn belast met de 
betaling daarvan. Het algemcon toezicht op dio uitvoering 
is opgedragen aan de Algemccno Rekenkamer. (Zie 
REKENKAMER, ALGEMEENE). 

De cind-controle op de uitvoering der begrooting 
berust bij de wetgevende macht. Zoowel in Indie ala in 
Nedei kind wordt geregeld aanteekening gehouden van de 
uitgaven, ten laste der begrooting gedaan, en van de 
ontvangsten gedurendo het (lienstjaar ver- kregen. Dit 
geschiedt bij de verscliillende Departe- inenten van 
algemeen bestuur, die daardoor in staat zijn om mede te 
werken tot het ontwerpen der zoogen. Koloniale 
Rekening. Daaronder verstaat men eene rekening en 
verantwoording van het gehouden behccr, die de 
begrooting voet voor voet volgt en in gclijkc omschrijving 
der hoofdstukken, afdeelingen, ondcrafdeolingen en 
artikelen afzonderlijk vermeldt hot geraanidc bed rag en 
wat daarop ontvangen is, en in xiitgaaf het geraamde 
bedrag en wat daarop ver- evend (d.i. betaalbaar gesteld) 
is, met aanwijzing van do verschillen in meer en minder 
en met vermelding wat van de verevendo vordering 
voidaan en wat nog vcrwchuldigd is ； al les met opgavo 
van de redenen der verKchillcn. Ook wordt daarin 
vermeld het ge- bruik, dal gemaakt is van do credicten, 
boven do begrooting geo pend. Do directcuron bezorgen 
dit aJlcs voor him Dcpartemont; de directeur van financicn 
maakt daaruit ecu gehcel, dat naar den Gouv. Gen. wordt 
gezonden, dio beslist, na do Algemeono Rekon- kamer 
daarover gohoord to hobbon, on do rokoning voor 
Hoofdstuk II aan den Minister van Koloniiin zendt. Dczc 
laat eono dergclijko rekening voor Hoofdst. I opmakon, 
waaropdo Nederl. Rokcnkamer gehoord wordt, on na do 
boslissing dor Koniugin wordt dit golieol, „K.olonialo 
Rckoning" gonaamd, aan de Twccdo Kamcr gezondon, 
mot con wotsont- werp tot vastwtelling van het slot der 
uitgavon on ontvangHtcn van den Indischen dionst over 
dat jaar. Pat wetHontwerp is naluurlijk gegrond op do 
kolo- nialo rekening, dio editor zelve niot aan do goedkeu- 
ring der Staten-Generaal onderworpen is. Tengevol- go 
van allorloi omstandigheden heeft het aamenstol- len dier 
kolonialo tokening in den aanvang langcn tijd 
gevorderd.zoodat b. v. do voststelling yan doslo- ten dor 
rckeningen over 1871/79 corst in 1892 (Ind. Stb. 122-
130)heoft plaats geliad. Ovorlatoro jarongc- echicxldo do 
vaststclling reeds veol spoedigor — in 1893 (Ind. Stb. 
241-247) worden do sloton vastgeatcld van de koi. 
rekoningon over 1881/87. — 'terwijl do zaak th&ns ecu 
normaal verloop heeft gokrogen. Zoo I word betreffende 
do rekening over 1910 het slot ' 

reeds vastgesteld bij wet van 15 Mei 1914 (Ned. Stb- 204, 
Ind. Stb. 492). Het apreekt van zelf, dat het vastgeltelde 
slot afwykt van het slot der begrooting, daar dit laatsto 
slcchts rekening houdt met de geraamde ontvangsten on 
uitgaven, en de werkelfjk- heid daarmee vaak zeer veel 
vcrschilt. Zoo was het (nadeelig) slot van de begrooting 
over 1887 geraamd op een te kort van /10,668,321, terwijl 
het dienstjaar in werkelijkheid sloot met een voordeelig 
slot van / 25,454,569,30s. De begrooting voor 1910 sloot 
met een nadeelig cijfer van / 35,393,558, dock bij de 
rekening was het nadeelig saldo gedaald tot / 9.911.050. 

Ten slotte heeft de wet, ingevolge eene bepaling, die 
in 1895 in de C. W. is opgenomen (art. 74 lid 2), nog te 
regelen de bestemming van de voordeelige sloton en de 
voorziening in de dekking van de nadee- lige sloten der 
rekeningen. Voor de eersto maal is dit geschied voor het 
tijdvak 1867 t/m 1891 bij de wet van 24 Juni 1901 (Ned. 
Stb. 167; Ind. Stb. 316), daama voor de periode 1892 t/m 
1901 bij de wet van 15 Juli 1907 (Ned. Stb. 206; Ind. Stb. 
414) en ten slotte nog voor 1902 t/m. 1911 bij de wet van 
22 September 1916 (Ned. Stb. 451). Zie verdernog 
bijlagen A en B der M. v. T. Begr. v. 1915 en Gedr. : 
1915-1916-392. 

Het voorgaande betreft de practijk onder de te- 
genwoordige bepalingen der C. W. Eene belangrijke 
wijziging daarvan heeft de Minister Fock voorgesteld bij 
do wetsontwerpen, welko ovorigens strekten om de 
rechtsperaoonlijkheid van Indie te erkennen en den Raad 
van Indie met cenige buitengewone, niet ambtelijko leden 
aan to vullen. (Gedr. St. 1906—*07- 180.) Volgons die 
ontwerpen zou de begrooting in Indie worden vastgesteld 
bij vier ordonnanties, welke om to werken goedkeuring 
bij de wet zouden behoe- von. Hot recht van wijziging der 
ordonnanties was daarbij buitengeslotcn, in verband 
waarmede de vaststelling in sommige gevallen bij de wet 
zou moe- ten plaats hebbon. Bit voorstel ontmoette bij de 
Tweede Kamer geen gunstig onthaal. Nadat de Min. de 
Waal Malefijt de desbotreffende bepalingen had 
teruggenomen, word het ontwerp tot wijziging der C. W. 
met zeer beporkte strekking (n.l. de wettelijke 
erkonningvan de rechtspersoonlijkheid van N.-I.) tot wet 
verliovon (1912, Ned. Stb. 207; Ind. Stb. 459). 
Laatstgonoemde minister diendo in verband doar- mede 
wotsontwerpon in tot instelling van een Kolo- iiialen 
Raad in Indie, volgena welko do begrooting in ovorleg 
mot dion Raad door den G. G. voorloopig en daama bij 
do wet dofinitief zou worden vastgesteld. (Gedr. St. 
1912—‘13-344.) Zijn opvolger handhaafde het 
wotsontworp tot wijziging der C. W., doch ver- ving dat 
tot wyziging van hot R. R. door een nieuw wotsontworp. 
(Gedr. St. 1914—1915—365 on 1915— 1916 45 en 54.) 
Do boido aanhangige ontwerpen werden in het najaar 
191G door do Tweede Kamcr ftangenomen mot 
vorandcring van den naam Kolo- nialcn Raad in 
„Volksraadn. (Handel, bl. 19—111.) 

Voorts is nog iu overweging het denkbceld om voor 
Indiii cono regclitig te troffen in den gcost van do 
Nederlandscho bed rij von wot (Ned. Stb. 1912no. 85.) 

Voor do bogrootingen van do geweston en ge- 
meonten zio mon DECENTRALISATIE on voor die van 
do niot ondor rcchtstreeksch bestuur gebrachte 
landschappon ZELFBESTUREN. 
Thans volgt eon ovemcht van do bedragen op de af- 
deolingon der begrooting uitgogovon volgens de roke- 
ningen over 1867,1887 on 1907, en de oorsproiikelijko 
raining voor 1916, alsmede van do totalon dor over die 
jaron vorkregon (reap, gcraamdo) ontvangsten. 
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BEHOUDEN PASSAGE. Tusschen Prinsen-land en 
den vasten wal van Java._Js in het nauwste ge- ■deelte 
nog ruim 5.5 K.M： breed en wordt in den Oostmoesson 
vcrkozen door schepen, welkc van om de West Straat 
Soenda aandoen, omdat men in de Behouden Passage 
ankergrond aantreft in 45 tot 72 M., goeden hougrond. By 
flauwe winden en stilte loopt men dan geen gevaar de 
straat wed er uit te drijven, hetgecn kan voorkomen beN. 
Prinsen-eiland De verkenning is gemakkelijk aan het 
hooge land van Javahoofd en de vaart ook des nachts 
vcilig door het licht op Eerste punt. In den Oostmoesson 
loopt de stroom overwegend naar buiten, maar de Z.O. 
wind blijft over het lage land van Java door- staan. Van 
den getijstroom is weinig bekend; de ver- tikale 
waterbeweging is overwegend dubbeldaagsch. doch 
gering. 

BEIJOGO. Ini. naam in Borneo aan de moeras- 
schildpad, Notochelys platynota Gray ge- geven. (Zie 
onder SCHYLDPADDEN, fam. Teslu- dinidae II. B. 2). 

BEKASI. District van de afdeeling Meester-Cor- 
nelis_yan de residentie Batavia, met~220 dcsa's (In^i905 
ongeveer 163000 zielen) met gelijknamige hoofdplaats, 
vroeger de hoofdplaats van het z.g. Oosterkwartier van 
Batavia, gelegen aan de Tji- leungsi of rivier van Bekasi 
en aan den spoorwcg Batavia-Cheribon. Het is een 
plaatsje van eenige beteekenis, inet levendigen 
binnenlandschen han- del, grooten pasar, dateercnde van 
1752, en Chi- neesche wijk. Het is de standplaats van den 
con- troleur van Meester-Cornelis en een der weiiiigc 
plaatsen op Java buiten de afdeelingslioofdplaat- sen, 
aangewezen voor de zitting van een land- raad. De assist 
ent -resid en t van Meester-Comdis houdt er ook 
politierol. In 1869 had er een enistige rust verstoring 
plaats, bij welke gclegenheid de assistent-resident van 
Meester.-Comelis Mr. C. E. Kuyper den dood vond. 

BEKEL. Javaanschc benaming voor een onderge- 
schikt hoofd. In Midden-Java de gewone benaming voor 
desahoofd. Echter nict in de Vorstenlanden, waar Bet de 
beteekenis van ,,zet-baas'' van ecn apa- nagehouder 
(loerah-patoeh) in de desa heeft. Zic DESA en 
VORSTENLANDEN. In Oost-Java was bekel ook de 
titel voor een onderdistrictshoofd. 

BEKETAN, cen dernomadenstammen, welke men 
nog in Centraal-BOIDeo, in de brongebieden dor groote 
rivieren aantreft. De leefwijzc dezer jager- stammen, 
welke onder verschillende namen bekend staan, is in 
hoofdzaak gelijk. Daarover worden nade- re 
bijzonderheden gegeven onder het art. POENAN, zijnde 
een der meestbekende namen. 

BEKIKKO. Zie AJAM. 
BEKOEMPAI (bet. grasrijk, namclijk rijk aan wa- 

terplantcn, mocrassig). District dor onderafdeeling 
IMarabahan der afdeeling Bandjermasin, res. Z. on 
O. afdeeliug-v.Borneo, tevens degehcele oriHeraiaec- ~ 
ling vormende, onder het bestuur van een kjai 
(districtshoofd). — Voornaamsto plaats is Mara- bahan, uit 
verschillende groote kampongs bestaande (zie aldaar), de 
standplaats van den kjai. De be- volking leeft van den 
rijstbouw, do eendenfokkerij, at a pf abrica ge, jx)eroen cu 
Ituur en roembia-aan plantin gen. Zij staat als lastig 
bekend. De uitgestrekte moerassen verleenen een geschiktc 
schuilplaats aan onwilligcn on allerlei gespuis. . .. , 
； f 

BEKTI ook wel BOEKTI genaamd. I. Badplaats, 6 K.M. 
bezuiden Toeban (res. Rem bang) gelegen ；  een 
doordenatuur gevormd bassin, waarin verschei- denc welleu 
ontspringen. De vier voet diepe kom mot kristalhelder water 
en door zwaar geboomte, waaroiider reusachtige waringins, 
belommerd, is een aangenaam koel bad, dat veel door 
Europeanen, Cliineezen en inlanders wordt bezocht. 

II. Onder b 5 k t i (of b o e k t i) wordt ook ver- staan een 
h u 1 d e b ew ij s door een mindcre aan een mcerdere 
gegeven, cn dat bij de landverhuur in de Vorstenlandcn. aan 
bopaalde regels onderworpen is. (Zie 
VORSTENLANDEN). 

BELA. Zie BALLERS biz. 118. 
BELAIRAN (hoog 1870 M.). Een der toppen van den 

driding vulkaan Bcriti-Belaira»-Gedang oeloe Lais, Z.O.lijk 
van Ma Aman (res. Bcnkoelen), deel der gebergten, die de 
vallei der Ketaoen omsluiten en de grenzen van Lebong 
vormcn. 

BELANAK (IRAN). Zie HARDERS. 
BELANG. Vervallen strandnegory in het district Passan 

-RMahan-Ponosakan der onderafdeeling Tondano, 
afdeeling Men ado der rcsidentie Men ado han 
degclijknamigo baai der Oostkust gelegen. Het is een 
ongezonde plaats; men vindt er nog de rui- nes van een 
vroegero benteng tegen zeeroovers gebouwd. 

BELANG. Zic VAARTUIGEN. 
BELANG-BELANG[Ken der cilanflcu van de Obi- 

groeprresidentie Ternate, vlak cn uit koraalkaik bestaande.
 « 

BELANGA. Zie FETISISME. 
BELANGIRAN (MAL.). Zie SHORE A BALAN- 

GERAN. 
• BELASTINGEN. Onder do onderwerpen, wdke na het 
herstel van het Nederlandsch gezag door Com- missarissen 
- Gen craal ter liand werden gen omen, be- hoorden ook de 
belastingen. De door hen ter zako gctrofEcn regel in gen 
werden bestendigd bij art. 73 R. R. van 1818, terwijl art. 74 
daaraan toevoegde, dat geen belastingen mochten worden 
geheven dan op uitdrukkelijkon last of met goedkeuring van 
den Gouvcrneur-Generaal in Radc. In de Rcg.-reglemcn- ten 
van 1827 (art. 70 vJg.), 1830 (art. 72 cn 73) cn 1836 (art. 60 
en 6J) werd deze bepaling ecnigszins uitgcbreid. in dicn zin 
nameJijk, dat voor de tu tref- fen regeling voorafgaande 
toestemming des Konings noodig was. Bij het geldend R.R. 
van 1854 (art. 58), word die bepaling wcl niet uitdrukkelijk 
beaten- digd, maar in art. 24 toch cene beperking aan do 
m&cht van den G.G. in zake belastinghefling vastge- 
knoopt, welke dicn cisch de facto deed handhaven. Blijkcns 
bijblad no. ^TT^bepaalt de voorafgaande/ ' njachtiging vin 
"(Ic' Kroon zich reeds sinds den loop van 1893 tot 
hoofdzaken, daar toen eene alge- meenc machtiging werd 
verstrekt tot het aanbren- gen van wijzigingen van 
ondergeschikt belang dio het systeem der belasting niet 
aantasten cn de op- brengM geene belangrijke verminderiiig 
doen ond* 
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gaan. Ovcrigens is die macht van den G.-G. nog bepcrkt 
door de invocring dcr Comptabiliteitswe- van 23 April 
1864, daar sinds dicn de Staten-Gene- raal in de 
aanwijzing van do middelen mocten wor- den gekend. 
Art. 19 dior wet eischt verder nog mede- werking v n den 
begroolingswetgever voor invoe- ring, verhooging, 
verlaging on afschaffing van belas- tingen, terwijl art. 20 
waakt tegen willckeurige teruggave of vrijstelling. 

Op den regel, dat de belastingen bij ordonnantie 
worden vastgesteld, bestaat 6cnc uitzondering; art. 129 
R.R. schrijft nJ. vaststelling der tarieven van in- en 
uitvoer bij de wet voor. Intusschen heeft de 
tariefwetgever zelve die vaststelling ten aanzien van ecn 
groot deel van Indie weder aan den G.G. overge- laten. 
Belastingen op de pasars zijn bij art. GO R.R, verboden. 

Bij Kon. besluit in Ind. Stb. 1879 no. 267, gew. bij de 
besluiten in Ind. Stb. 1899—268, 1911—36 en 1914—
501 (zie ook Ind. Stb. 1889—68,1910—446, 1914—362, 
771, 772 on J915—160) is eene regeling vast gesteld voor 
de invordering door middel van dwangschriften van 
belastingen, begrepen in kohie- ren, registers, leggers of 
Staten, vastgesteld door het administratief gezag,alsnicde 
van bocten.kosten van voorberoicling en opcenten 
voorlocaleraden geheven. Die dwangschriften hebben 
dezelfde kracht en worden op dezelfde wijze ten uitvoer 
gelcgd a Is de grosser) van in kracht van gcwijsde gegane 
vonnissen in burgerlijke zaken. 

Over verjaring van vorderingen, voortspruitende uit 
belastingverordeningen, handelen de Kon. be- sluitcn in 
Ind. Stb. 1882—280 cn 1892—159;daarbij is ecn termijn 
van 5 jaar vastgesteld. Zie voor do for- mulicrcn Ind. Stb. 
1915 nos. 771 en 772; en ook nog 
h. d. Sib. J891—47; 98, 1 8; 1893—260; 
1904—277 en j <)()6—36. 

Met ingang van 1 Januari 1916 is ecne ordonnantie 
(Iml. Stb. 1915 —707) in working getreden, waarbij ter 
zake van de inkomslenbolasting, de personeelo bolasting 
cn do verponding ecn Raad van Beroep (voor 
beliistingzakcn) is ingcstekl, waaraan de be- Hhssing in 
hoogsten aanleg, is overgedragen, welkc tot <lusver van 
den Gouverncur-Gcneraal uitging. (Ind. Stb. 1915—708, 
709 en 710). Bij dat lichaam zal (1UH nopens aanHlagcn 
in de genoemdo bc- last in gen in beroep kunnen komen 
van beslissingen '.；m den Directeur van lunancicii, die 
tc oordeelen over (loleantien tegen beslissingen van com- 
jni i<;n van aanslag. De Jtaad is tc Batavia geves- en 
bestaat bch 'lvc uit den D:recteur van Finan- cii ii, die 
ambtshalvo lid ci) voorzitter is, uit vier ledcn <li<* even 
a is humic plaatsvcrvangcrs door den (IonvciDcur-
Gencraal, voor den tijel van vier jaar worden benoemd. 
Van die vier leden worden twee ge- kozen i(；(ler uit eene 
voordraeht. van twee personcn, ondcrHchcidcnlijk door 
den Raad van N.- 
I. cn den President van het Hooggorcchtshof； do twee 
overige worden aangcwczen uit voordrachten van vier 
pci'HOJicn, ingediend door elk der Kamoi-s van Kooph. 
on Nijv. De Raad kan slechts mot vijf leden vergaderen. 
Wanncer do aanslag bij zijn uit- spraak va«tgestckl, 
hooger is dan het bed rag, dat door den 
belastingschuldigo vorachuldigd werd geoord eeld, wordt 
die aanslag me* 25 % van hot meer- dere verlioogd, met 
dien verst and o dat de vorhoo- ging niel nicer dan / 200 
kan bedragon. Voor vacatio- gelden zie men Ind. St b. 
1915—711. 

Hioronder volgt mi con ovcrzicht van do belastingen 
door het centraal gezag goheven (voor cl io van do Incalo 
rossorton zio DECENTRALISATIE en 

voor die van de inlandsche zelfbeaturen zie ZELF- 
BESTUUR), voor zoover bet reft heffingon in geld (voor 
heffing in arbeid zio HEERENDLENSTEN) en buiten 
verband met eenigen bij^onderen dienst van de overheid 
opgclegd; voor retributien mogo worden verwezen naar 
de desbetreffende hoof den. 
De in Ncderlaudsch-Indie geldcnde belastingen geven 
een beeld van groote verscheidenheid te aan- schouwcn, 
hetwelk bovenal historisch is tc verklaren. Zij zijn in dat 
uitgebreide eri uit economisch zoozeer vorschillende 
deelen samengesteld gebied geleidelijk ingevoerd, 
sommige tezelfder tijd op Java en Ma- doera en in de 
Buitenbezittingen, andere in een ge- deelte van dat 
gebied of zelfs gewestgewijze, naar- mate de toestanden 
er rijp voor waren en er mits- dien eene redelijke 
opbrengst van was te verwach- ten. Om tot eene 
indeeling van het tegenwoordig sa- menstel te komen, 
heeft men de keuze tusschen ver- schillende 
onderscheidingen. De regelin gen hebben vooral in de 
laatstc twintig jaar menige hervorming ondergaan en 
daarbij is er naar gestreefd, om ver- schil in heffing 
tusschen gewesten onderling zooveel mogelijk weg te 
nemen en om regelingen, waar mo- gelijk, over gelieel 
Indie uit te strekken. Maar in alle opzichten kon daartoe 
uit den aard der zaak nog niet worden overgegaan, zoodat 
nog naast belastingen voor de geheele kolonie, heffingen 
worden aange- troffen, welke slechts voor een deel, 
sommige slechts voor enkele gewesten of cen enkel 
gewest gelden. Een tweedo punt betreft de wijzo van 
heffimg. Bij de bedoclde hervormingen is het stelsel van 
verpach- ting, dat in de vorige eeuw ZUIK eene 
belangrijke plaats als wijzo van heffing innam, meer en 
meet vervangen door rechtstreeksche inning door regee- 
ringsambtenaren. Daardoor is het regiestelsel, hetwelk 
reeds voor een paar middelon bcatond, uitge- breid tot 
een paar andore. En daar men nog niot tot eene algeheele 
afschaffing van het pachtstelsel kon komen, valt derhalvc 
te onderscheiden tusschen: rechtstx-eeksche heffing 
zonder meer, regie en pacht. Wijders oefent de bekendo 
verdceling van de inwo- ners van Indie in dr io groopen 
； Europeancn en m. h. g., Vreciudc Oosterlingen en 
Inlanders, invloed uit ten aanzien van sommige maar niot 
van allc belastingen, zoodat valt tc wijzen op belastingen 
welke door allo groepen, naast andere welke slechts door 
66no of twee zijn verschuldigd. Eindelijk heeft de 
verdceling van het gebied in rechtstreeks en niet- 
rechtstreeks, bestuurd gebied beteokonis, daar de 
Landsbclastmgen slechts in hot eorstbcdoeld gcdeel- te 
en voor de Gouvernemontsonderhoorigen in hot andere 
golden, tenzy de Indische regccring van het zelfbestuur 
het rccht tot heffing heeft overgenomen, zooals met de 
in- cn uitvoerrechten en de accijnzen het geval is. De 
zelfbestuui-sonderhoorigen zijn ove- rigens 
onderworpen aan do belastingen van het zelfbestuur in 
het landscbap waar zij wonon. 

Daar de hierbedoeldo onderscheidingen echtor 
dooreenloopon, zal mon zich in hot volgendc—na af- 
scheiding van de monopolies： t.w. opium-, pandhuis- en 
zout regie benevens open bare vorkoopingen, als- medc 
van do heffingen, welko nicer het karakter hebben van 
rctiibutien, over welk eon en andor worclt gehandeld in 
afzonderlijko artikolon — bo- pa len tot eeno verdceling 
in tweo hoofdgroopcn, pcr- soonlijke cn zakclijko 
belastingen, mot ondervvrdce- ling van de laatste groej) 
in kohicrsbelastingen on andere. Duidclykheidshalvo zal 
in dezc laatsto groep, ton oindo do woinige, wol is waar 
onbelangrijke, docli voorshanda nog beataando pachten 
in 66ne ru- 
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briek samen te vatten, ten slotte nog onderscheiden 
woideo naar de wijze van heffing, t. w.: recht" streeks door 
ainbtenaren of door den pachter. Bij oen on ander zal 
tevens v. z. n. worden aangegeven, voor welke groep van 
inwoners eene belasting geldt, tenvijl dan bij de 
behandeling van elkc belasting af- zonderlijk de 
bovenbedoelde onderschoidingen ver- der kunnen worden 
besproken, voor zoover daartoe aanleiding bestaat. 

Op die gedachte berust het volgende overzicht: 
I. PERSOONLIJKE BELASTINGEN, biz. 225 -233. 
a. Inkomsten eiasling, geldcnde voor de in Indie 

gevestigde Europeanen on met hen gelijkgestel- den; alle 
aldaar een bedrijf uitoefenende lichamen, zoowel die 
welke in Indie als die welke daarbuiten gevestigd zijn; 
zoomede aldaar cen bedrijf uitoefenende personen buiten 
Indie, van elken landaard ； biz. 225. 

b. Belastingen op de bedrijjs- en andere inkomsten, 
geheven van de in Indie gevestigde Vreemde Oosterlingen 
en inlanders (de laatsten behoudens uitzonderingon en 
beperkt tot het rechtstreeks be- stuurd gebied en de rechtst 
reeksche onderhoorigen van het Gouvernement); biz. 228. 

c. Personeele belasting van de in Indie gevestigde 
Europeanen en m. h, g. en Vreemde Oosterlingen; biz. 
231. 

d. Schullerijbdasling, eene heffing van de Euro-
peanen en m. h. g., die zijn vrijgesteld van de ver- 
plichting om bij de schutterij te dicnen; biz. 231. 

e. Hoojdgeld van inlanders op Java en Madoera, 
getreden in de plaats van thans afgeschafte heeren- 
diensten; biz. 232. 

Voorts nog enkele voor d6ne residentie (Mcnadp,.. 
Benkoelen) of zeker gebied (Makasser; de Sperniun- de-
eilanden) geldende heffingen van inlanders. 

II. ZAKEL1JKE BELASTINGEN, biz. 233 —243. 
A. Vol ge n s Kohieren.-^ 

a. Verponding en dienovere nkonuslige hef/ingen, 
eene belasting van onroerende goederen in Ned.- Indie 
(hoofdzakelijk Europeanen on Vreemde Oos- terHngen 
trefEende); biz. 233. 
en verder van inlanders: 
b. Landrente op Java en Madoera ； b】z. 234. 

c. Vertienin/jebtda^ling in de residentie Z. en 0. 
Afdecling van Borneo; biz. 242. 

d. Tiende van het rijstgewa^ in het gouvernement 
Celebes*/) Ond.; biz. 242. 
^eStdindrenlc van de. sawah's en belcSting van de 
iegalvelden en tuiiien in het rechtstreeks bestuurd gebied 
van de residentie Bali en Loin bok; bJz. 242. 

zijnde alJe grand- of oogstLelastingen (de land rente 
mede geheven van vischvijvcrs en nipabosschen). 
B. Zonder Kohieren； biz. 243. 
1. Rechtstreeksche heffing. 
a. In- en uilvoerrechlen; biz. 243. 
b. Accijnzen; biz. 257. 

c. Slachlbeiasting, voornamelijk ten aanzien van 
buffete, runderen en varkens; in de buitenbezittin- gen 
gewestgewijze geregeld; biz. 258. 
d. Zegdrecht; biz. 259. 

e. Recht van overschrijving (hoofdzakelijk van 
Europeanen en Vr. 0.); b】z. 261. 

/. Redden van successie en overgan(/ bij overlijden ; het 
eerste uitsluitend van boedels van Europeanen en m. h. g
； biz. 261. 
g. Belastiivj van laterijen; biz. 262. 
h. Vergunningen van Chineesche dobbelspelen; 
biz. 262. 

i. Hondenbela-sting; biz. 263. 
j. Bdasting van uilvoerproducten op het eiland IVe 

(Atjell en 0.); biz. 263. 
"K^Bela-Kling van boschproduclen in de bovon- 
Mahakam (Z. en 0. Afd. Borneo)； biz. 263. 

1. Belasting op het, graven van diamant (Z. en 0. Afd. 
v. Borneo); biz. 263. 

m. Voorloopij gehandhaa[de belastin^en in het 
voormalige land^chap Lingga-Riouw en 0. ； biz. 263. 

Ten slotte valt nog melding te maken van eene heffing 
in de afdeeling Zuid-Nieuw-Guinea dor rcsi- dentie 
Amboina van een vergunningsrccht. van / 35 
pervuurwapen en per jachttijd voor dejacht op para- dijs- 
en aanverwante vogels. (Ind. Stb. 1916no. 197). 

2. Niet rechtstreeksche he f f in g = P ac h t e n. 
a—加 b】z. 263—264. 
Alvorens nu de belastingen elk afzonderlijk te be- 

handelen, moge nog een kort woo rd voorafgaan ove- de 
richting, waarin het belastingstelsel zich ont- wikkeld 
heeft. In liet algemeen is die rich ting, welke uit den aard 
dcr zaak verband houdt met die van de ontwikkeling van 
Indie, hoofdzakelijkopeconomisch gebied en van de 
denkbeelden onitront belastinghef- fing in Europa, tc 
kenschctsen — vooral met be- trekking tot de laatste 
veertig jaar — door het licht te docn vallen op deze drie 
omstandigheden: 

1°. Geleidelijke afschafling van het pachtstelsel en 
vervanging daarvan v. z. n. door rechtstreeksche heffing; 

2°. Naast uitbreiding van de heffing van in- en 
uitvoerrechten over geheel Indie en veimecrdcring van de 
beteekenis van accijnsheffing — eene toene- -ming 
deriialvc van indirecte belastingen — een streven om aan 
di recto heffingen ineer cn nicer de plaats te go ven, welke 
daaraan in het stelsel tockonit. 

3°. als gevolg van ]o. en 2o. eene billijkcr ver- deeling 
van de belastingen over Einoj)can(in cn de andere 
bevoIkingsgroej)ei). 

Ad 】um. Het stelsel van verpachting is van ouden 
datum, en word zelfs door inlandsche vojuten gehul- digd. 
Ook de Compagnie voerde het in, eer^t in !>；< - tavia en 
Oinmelandcn；  ondcr Van Imhoff wcril Ju t over het 
Gouvernement van Java's Nooidoostkm! uitgebreid. 
Reeds onder het EngeJHche tussclx-iilx - stuur werden 
cenige pachten afgeschaft, o.u. de tol- poorten, cn were! 
de zoutverkoop ondcr direct be- lieej1 gebracht. Het 
Nederlan<lRch bewind ging daar- )ncde voort. Bij Ind. 
Stb. 18J8 no. 79 word o.a. be- ])aald dal met het einde van 
1818 zouden worden afgeschaft do pachten en heffingen, 
bekend under den naam van Lrouwgelden of huwejijkcn 
dcr Java- nen, het maken van kJein geschut, de sirili <>f 
fijne kaJk, de houtskolcn, de suikerpotten, het brand- hout 
en de ronggcngB. De verpacht ing der lolpoor- ten en 
bazaars in de Vorstcnlanden word in 1827 (Ind. Stb. 44) 
opgeheven en door di recto heffing ver van gen, deze werd 
in J 830 afgeschaft. De bij Ind. Stb. 1828 no. 88 in de 
residentie Batavia in- gcvoerde pacht van den verkoop 
van zout werd met 1 Januari 1848 wederom opgeheven. 
Van groot belang was de afschaffing der })asar-belasting 
in 1851. Zie PASAR. 

Een goeden blik in de verpachting van ,8Lands 
middeJen op Java en Madoera in 1850 geeft Ind. Stb. 1849 
no. 52 en in die van lateren tijd Ind. Stb. 1897 no. 179. 
Ten aanzien van de buitenbezittingen zie men bijv. Ind. 
Stb. 1857 no. 105. JJaaruit blijkt dat oudtijds de heffing 
van alle belangrijke middelen aan eon pachter was 
opgedragen. In den loop der jaren, 
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maar vooral in do laatste twintig h dortig jaar is de 
afschaffing al of niot met vervanging door recht- 
streeksche heffing, voortgczet. 

Ten einde de bcteekenis daarvan to doen uitko- men 
volgt hier eon overzicht van de verpaohto middelcn 
welke in 1885 bostonden met de bedragen, welko zij in 
dat jaar opbrachten, naost die, waar- op de opbrengst der 
thans nog geldcnde verpachte middclen voor 1916 zijn 
geraamd. Do in de laatste ko- lom niet ingevulde 
nummers zijn derhalvevervallen. 

Verpachte middelen. 
1885 
(afge- 
rond) 1916 

(raming) 
a. Verkoop van opium in het 
klein: 

pacht •  .  .  ...........................  
verstrekking van opium aan 

de pachters  ............................  
b. Slachten van rundvee, buf- 

fels, schapen, geiten, paar- den 
en veulens  .............................  
c. Licentien op de pho- en to-
phospelen  ..................................  

15501600 
4308300 

1444700 
811100 

1105000 
d. Verkoop van arak en andero 
sterke dranken in het klein in do 
Buiten bezittingen  .....................  398600 44200 
e. Java.sehe en Chineesche tabu k

....................................................  
/. Slachten van varkens en verkoop 
van varkensvleesch 

234000 
152400 9480 

<7. Sluisgelden, veren en over- 
tooDicn  .....................................  162800 25700 
h. Vugclnestklippen  ..................  14710

0 
43600 

i. Unla/ting op peper (Riouw) 6640

0 
720 

k. Nipahout en kreupelbos- 
sflien.............  .........................  
l. »'，，rkcop van Saguweer.... 

7700 
1720
0 44600 

m. loudmijnen (Borneo) .... 8700 144 
n. Verkoop van sh'ili (Celebes) 1420

0  o. De Duizend Eilandcn .... 3200  \\ 1400
0  i/. Belasting op de zilplaatson dur 

visehjjassers to Makasser r. In 
vocr cn verkoop van zout 
(Oostkust van Sumatra).... 

9500 
1090

0 484700 
8. Pamihuizcn  ...........................  876800 310000 
1. Sagoc, was, getah, onz. 
((Joatkust van Sumatra)... 

1G40
0 37200 

u Houtzagerijen (Oostkust van 
Sumatra) .....................................  
v. Degenen dezer niiddcloji dio 
gezainonlijk vorpacht wor- cion

...................................................  

00 

151900 

 

Bij dit overzicht is nog in aanmerking te nemen, dat 
hot voomemen reeds was aangekondigd om over 
Io gaan tot afschaffing: lo. van do pacht van do 
liconticn op de pho- cn tophospelen in de gewes- 
ton waar zij nog bestond; 2o. van do pacht der 
pandhuizen in de cenigo residentie waar zij op Java 
i)og goldt, n.l. Socrakftrta, doch dat raot het oog op 
do govolgcn vanTden in 1914 uitgebroken Europee- 
Hchon oorlog voorshands van con on under were! ufgo- 
zjon. Het ligt nu in do bedooling doze laatste pacht met 
1917 op to heffen. Do overigo nog gchandhaafdo 
pachten werken uitsluitend in gowesten der buiten- 
bezittingen, uitgezonderd die der vogelnestklippon, 
wdke ook nog op Java geldt (raming aldaar/31,600). 

Dat overigons de slachtpacht en de drankenpacht nog niet 
geheel tot het verleden behooren, komt doordat haro 
afschaffing in hot niet tot het tolgebied behoorende 
gedeelte van Riouw en Ond. nit prac- tisch oogpunt op 
overwegende bezwaren stuitte. 

Voor de wijze van verpachting en de rechten en plichten 
van den pachter zie men ten aanzien van Java on Madoera 
Ind. Stb. 1853 no. 86 en van de buitenbezittingen Ind. Stb. 
1854 no. 75, beiden meormalen aangevuld en gewijzigd en 
ten slotte te- zamen ver van gen door het reglement in Ind. 
Stb. 1902 no. 184, 1902 no. 258 en 1905 no. 339. 

Literatmir over de pacht: E. De Waal, Aanteeke- ningen 
over koi. onderwerpen. DI. I. bl. 291. T. Thomas, Eenigo 
opmerkingen naar aanleiding van het pachtstelsel op Java, 
Leiden 1893. Dr. E. B. Kiel- stra. Do Financier! van Ned.-
Indie. F. Fokkens. Afschaffing van pachten op Java en M. 
enz., Ind. Gen. 2 Febr. 1897. 

Ad 2um. Voor de in- en uitvoerrechten en accijn- zen 
wordt naar het deabetreffend onderdeel verwe- zen. Het 
tijdperk, waarin aan de directe heffingen meer zorg wordt 
besteed, is in het algemeen aange- vangen toen de tijd der 
Indische baton voorbij was en die der tekorten begon. 
Patentrecht en personeele belasting werden met 1879 
ingevoerd, nadat de be- drijfsbelasting op Java en Madoera 
met ingang van 1878 was herzien. De verponding onderging 
eene herziening in 1886 en op nieuw in 1912. Eene suiker- 
belasting vond een paar maal eene plaats als tijdelij- ke 
heffing, tenvijl ten slotte eene algemeene inkom- 
stenbelasting met eene belasting van de overwinst van 
lichamen in 1908 haar intrede deed. In 1907, 1908 en 1914 
eindelijk kwamen nieuwe regelingen van directe belastingen 
van Inlanders en Vreemde Oosterlingen tot stand. 

Ad 3um. Dit vindt reeds hare verklaring in het- geen 
ondor lo en 2o is medegcdeeld. Het behoeft geen nadcr 
botoog dat afschaffing van pachten eh de genoemde directe 
heffingen werken in de richting als hier werd aangegeven. 
Voor cijfers en bedragen zie men op GELDMIDDELEN 
VAN NED.-INDIE. 

Zie Tollenaar. Het belastingstelsel op Java en voor 
zooveel de inlandsche bevolking betreft, Ind. Gen. 1896, bl. 
61 一 82. Kielstra. De financien van Ned. Indie 1904; v. 
Deventer, .Overzicht van den-zr ccohomischen toestaSU/er 
ini. bov. op Java en M. 1904, bl. 129—167.  ---------  --  

Thans mogo naar do volgorde van bovongenoemd 
overzicht eene nadere bespreking volgen. 

I. PERSOONLIJKE BELASTINGEN. 

I. a. Inkomstenbelasting. 
Do inkomstenbolasting wordt ondorscheiden, voor 

zoovqr iichamon betreft, in belasting naar het zui- vor 
inkomen en belasting naar de overwinst. Zij werd in 1908 
ingovoerd ter vervanging van het sedert 1879 gehoven 
patcntrecht en van twee als tijdelyke heffingen in 1906 
ingevoorde belastingen, nl. de sxiiker- belasting en eene 
verhooging van hot uitvoerrecht van tabak ter Oostkust van 
Sumatra. Terwijl over laatstgenoemden maatregel (Ind. Stb. 
1906~~75) wordt gohandcld bij IN- EN 
UITVOERRECHTEN, moge hier allorccrst cone 
bespreking van het patent- reoht cn do suikcrbclasting 
volgon. 

Hot Patentrecht. Toen in verband met de tekorten, welko 
de Indische begrootingen begonnen te vertoonon, naar 
versterking der geldmiddelen van het jaar 1879 moest 
worden omgezien, werd die o.m. govonden door invooring 
van eone belasting ad ：2 

15 
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percent „van alle inkomen, verkregen door uitoefe- ning 
binnen N.-I. van landbouw, fabrieks-, am- bachts- en 
handelsnijverheid, van kunst of weten- schap, van eenig 
ander beroep of bedrijf, zoomede door het vervullen van 
ambten, bedieningen of be- trekkingen, voor zoover die 
uitoefening of die ver- vulling niet geschiedt uitsluitend 
door en ten bate van personen behoorende tot de 
inlandsche of daar- mede gelijkgestelde bevolking”. 
Daaraan werd de naam van patentrecht gegeven (Ind. 
Stb. 1878— 350, 1880—15,1881—114,1890—251, 
1896-4,1897 —127, 1899—15 en 261, 1903—
289,1905—24,1906 —59, 338 en 449, 1907—105 en 
181) Aan die heffing waren o.m. alle naamlooze 
vennootschappen onder- worpen behalve die, waarvan 
de aandeelhouders uitsluitend uit Vreemde Oosterlingen 
en (of) inlanders bestonden. Deze groep werd eerst bij 
Ind. Stb. 1907—181 onder het patentrecht gebracht, in 
verband met de toenmalige herziening van de bedrijfs- 
belasting (waarover nader). 
Onder de inkomsten die werden vrijgesteld, ve- dienen 
vermelding: lo. de bezoldigingen, wachtgel- den, 
pensioenen en andere inkomsten ten laste van de 
begrooting, m. a. w. de inkomsten van landsdie- naren en 
gewezen landsdienaren als zoodanig; en 2o. het inkomen 
van naamlooze vennootschappen, wel- ke ter zake van de 
uitoefening in Ned.-Indie van eenige nijverheid of eenig 
ander bedrijf in Nederland werden aangeslagen. Beido 
vrijstellingen zijn lang gehandhaafd en vervielen eeret 
bij de herziening, welke het patentrecht met in gang van 
1906 onder- ging, derhalve slechts een paar jaar voordat 
de be- lasting zelve werd afgeschaft. Ter versterking van 
de Indische middelen werd toen het tarief voor natuur- 
lijke personen met vr 目 stelling van inkomens ben eden 
f 900, oploopend in dier voege, dat de heffing, aan- 
vangende met / 1, by inkoznens van / 1800 2 % be- droeg 
en opklom tot / 4.50 per voile bedrag van / 100 bo ven / 
12.000, terwijl de belasting van naamlooze en andere 
Hchamen werd verhoogd van 2 op 3 percent. De 
intrekking van de vrijsteliing van de inkomsten van 
landsdienaren als zoodanig ging voorts gepaard met eene 
verlaging van hunne contributie aan het weduwen- en 
weezenfonds (Ind. Stb. 1906— 59 en 60). 

De intrekking van do vrijsteliing sub 2o. hceft eene 
lange voorgeschiedenis. Die vrijsteliing strekte om 
dubbele belasting — nl. in Nededand en in Indie 一 te 
voorkomen van in Nederland gevostigde maat- 
echappijen, welke haar bedrijf geheel of gedeeltelijk in 
Indie uitoefenden. Op de on billijkheid, dat de door die 
maatschappijen beta&lde belasting, in den vorm van 
Nederiandsch patentrecht, ten voile aan Nederland ten 
goede kwam, terwijl door Indie ter zako niets werd 
genoten, werd in de Tweed© Kamer bij de behandeling 
van de Indische begrooting voor 1890 gewezen. Doch 
toen, om daaraan tegeinoet te komen, bij de daarop 
volgende begrooting werd voorgesteld de vrijsteliing te 
doen vcrvallen, ontmoette zulks bezwaar wegens de 
dubbele belasting welke daar- van het gevolg zou zrjn. 
Eene daurop in de vergade- ring van 13 December 1890 
ingediende motie- Hartogh leidde vervolgens tot de 
benoeming van eene commissie om dit vraagstuk te 
onderzoeken. Haar rapport is afgedrukt als bijlage van de 
Mem. van Antw. Tw. K. der Indische begrooting voor 
£895. Inmiddels was het patentrecht in Nederland d?or 
de bedrijfebelasting vervangen, hetgeen eeno 

代 regelmg van de vrijsteliing in Indie noodig 胜
k? In afwachting van de definitieve beslissing over het 
vraagstuk werd die regeling aanvankelijk 

op tijdelijken voet getroffen (Ind. Stb. 1894—95 ， 
1895■— 3, 1896—75). Toen de Regeering daarop bij de 
begrooting voor 1897 eon voorstel deed in den zin van de 
oplossiiig der Commissie (zie M. v. T., bl. 27 en de bijlage 
der Mem. v. Antw. aan de Tw. K.), re- zen echter in de 
vergadering der Tweede Kamer van 25 November 1896 
op nieuw bezwaren, welke w der- om in eene motie-
Hartogh werden belichaamd. Het resultaat der 
gedachtenwisseling was ten slotte dat in 1897 eeno wet tot 
stand kwam (Ned. Stb. no. 84; Ind. Stb. no. 150), waarbij 
werd bepaald dat van de opbrengst der door de bedoelde 
lichamen betaalde belasting op bedrijfs- en andere 
inkomsten jaar- lijks een gedeelte op den voet als in de 
wet aange- geven, aan de Indische geldmiddelen zou 
worden uitgekeerd. In verband met die regeling was er 
niet langer bezwaar om de vrijsteliing der hierbcdoeldo 
lichamen van het Indische patentrecht definitief te 
handhaven. Dit geschiedde bij Ind. Stb. 1897— 127, met 
dien verstande echter, dat verzekering- maatschappijen 
van de vrijsteliing werden uitge- zonderd. Van de door die 
maatschappijen betaaldo bedrijfsbelasting werd namelijk 
geene uitkccring aan de Indische geldmiddelen gedaan. 
Voor haar —dat zijn derhalve alleen de in Indie werkendo 
verzekeringmaatschappijen, welke in Nederland haar 
zetel hebben — werd bij laatstgenoemd In- disch 
Staatsblad eene bijzondere regeling getrnfL Overigens 
waakte artikel 37 der wet op de bedrijfsbelasting tegen 
dubbele belasting voorzoover bc- lastingplichtigen 
betreft, die ook in Indie werden aangeslagen. 

Ten slotte is de vrijsteliing vervallen, toen, zooals 
reeds bo ven werd medegedeeld, met ingang van 1906 het 
patentrecht van de in Indie gevestigdo lichamen van 2 tot 
3 jjercent werd verhoogd; het werd billijk geacht, de in 
Nederland govestigde lichamen tegelij- kertijd aan eon 
heffing van 1 percent to onderwer- pen. Het patentrecht 
bracht op: in 1903 / J.J56.000, in 1904 / 1.128.000, in J905 
/ J.254.000, in 1906 / 2.813.000 en in 1907 / 3.859.000. 

De suikerbelastiiig. Toen in J905 versterking van 
middelen noodig bleek, werd naast verhoogiog van het 
patentrecht de keuze gevestigd op eeno b＜：- lasting van 
do suikemijverheid, doch in afwachting van eene heffing 
van algemeenen aard slechts als 1 ij- dclijke maatregel. 
Zulks hield verband met het feit dat de suiker vroeger 
onderworpen was gewccst aan een uitvoerrecht dat in 
1898 (Ind.Stb.no. 65), na herhaalddijk te zijn geschorst, 
was afgeschaft, om- daX do cultuur dat recht toen reeds 
eenige jaren wegens de lage suikerprijzen niet kon dragon. 
(Zio IN- EN UITVOERKECHTEN.) Eene, mot ingang 
van 1893 ingevoerde, tijdelijke belasting ter ver- vanging 
van het uitvoerrecht (Ind. Stb.】892—264), werd slechts 
gedurende 66n jaar geheven, daar hot voorstel, bij de 
begrooting voor 1894 gedaan, OBI do tijdelijke belasting 
ook over dat jaar te heflcn, word verworpen. (28 Nov, 
1893.) Even zoo faalde ccne po- ging der Regeering om 
het uitvoerrecht door eeno definitieve suikerbelasting te 
vervangen. (Gedr. St. 七 893^—1894—110.) Het 
wetsontwerp, in weHcs toe- lichting de grondslagen dier 
belasting werdon uit- ^ngezet, verviel door de 
Kamerontbinding van ?.894. In 1905 daarentegen had het 
voorstel tot hef- fng van eene suikerbelasting beter 
resultaat, onidat de suikercultuur toen in een gunstigen 
toestand ver- keerde； do regeling kwam bij Ind. Stb. 
1906—250 en 251 tot stand en onderging bij Ind. Stb. 
1907 一 243 籍 e kleino wijziging. De belasting werd 
geheve» naar de gemiddelde winst per pikol suiker, 
volgens 
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een oploopond tarief, dat opkloin van 头 cent per/0.25 tot 
24 cent per / 4. Haar opbrengst bedroeg overl906 
11.117.500 en over 1907 / 462.000. Zooals reeds werd 
medegedeeld heeft deze belasting slechts zeer kort 
gewerkt, daar het reeds bij haro totstandkoming in de 
bedoeling lag om niet alleen van suiker en tabak 
(hiervoor gold een verhoogd uit voerrecht ； zie bo ven) 
maar van alle cultures en bedrijven meer belasting te 
heffen dan bij het patentrecht het geval was. Daar- toe 
strekte 

de inkomstenbdasting; deze had daamevens ten 
aanzien van in Indie gevestigde natuurlijke perso- nen, 
ten doel om het geheele inkomen — niet alleen, zooals 
bij het patentrecht dat uit bedrijf of beroep — te treffen. 
(Ind. Stb. 1908—298, 1909—233 en 498; 1910—264, 
371, 450 en 571; 1912—77; 1913—182; 1915—367, 
520, 641 en 708.) Zij bepaalt zich, watde in wonenden 
betreft tot de Europeanen on met hen gelijkgestelden. 
Ten aanzien van de buiten Indie gevestigde natuurlijke 
personen heeft de belasting een zakelijk karakter, daar 
zij slechts berekend wordt over de inkomsten, welke 
door hen in Indie uit be- drijf of beroep worden 
verkregen. Voor eene onder- scheiding naar afstamming 
of landaard is daarbij geene plaats; zij treft hen daarom 
alien. 

Het tarief voor de in Indie gevestigden is, met vrij- 
Btelling zoo het zuiver inkomen blijft beneden / 900, 
oploopend, naar do volgende schaal： 

bij / 900 tot beneden / 960 is verschuldigd / 1.50; bij / 
960 tot ben. / 1020/3; bij / 1020 tot ben./ 1080 / 4.50 enz., 
met geleidelijke opklimming tot / 34.80 bij een zuiver 
iiikomen van / 2040 tot ben. / 2100; verder 

van / 2100 tot ben, / 3600, / 36.75 + / 3.50 voor elko 
geheele som van / 100 boven de /2100; 

van / 3600 tot ben. / 5400, / 89.25 + / 3.75 als voren 
boven / 3600; 

van / 5400 tot ben. / 7200 / 156.75, + / 4 als voren 
boven /5400; 

van / 7200 tot ben. / 12000 / 228,75, + /4.50 als voren 
boven /7200; 

van / 12000 en hooger / 444.75 + / 5 als voren boven 
/ 12000. 

De buiten Indie gevestigden worden, zondor coni- ge 
vrijstdling, voor hun belastingplichtig inkomen belast 
met 3 percent, voor zoover dat inkomen niet mecr dan / 
G000 bedraagt en daarboven op den- zelfden voot als de 
binnen Indie wonenden. Buiton- landers, die hun beroop 
of bedrijf in Indie rondrei- zende u itoefenen, betalen 
dertig cent per tion gulden. 

Onder het belastingplichtig inkomen vallen sinds 
1912 (zic Ind.. Stb. 1912—77) ten voile do inkomsten 
uitonroerond good. Wei werd bij de invoering van de 
inkonistenbelasting — zulks recdn in afwijking van 
d 。 rcgcling van het patentrecht, waarbij algeheele 
vrijstclling word verlcend voor het gedeelto der in- 
komsten, dat bij den aanslag in de grondlasten in 
aaiunerking kwam (zie Ind. Stb. 1890—235 en 1903 —
289) — nog cenc zokerc vrijstclling in verband mot 
hoffing van grondlasten toegestaan. (Zio artikelcn 4 cn 6 
van Ind. Stb. 1908~~ 98.) Doch toen de ver- 
pondingsordonnantie met ingang van ]912eenehcr- 
ziening onderging (zievorponding biz. 233,hier- achter) 
werd aandic vrijsteliing eon oinde gemaakt, medo op 
grond van eeno gewijzigdo op vat ting van de 
vorhouding tusschen inkomstonbclasting on 
grondbelasting. (Zio biz. 130/1, der Mem. v. Tool, der 
Indische Begrooting voor 1912). 

Ton aanzien van naamlooze vennootschappen on 
overige lichamon — andere dan vorzokoringmaat- 
schappijen, die buiten Indie gevestigd ZIJD, waarovor 

nader — onderscheidt de regeling tusschen de be- losting 
naar het jaarlijksch zuiver invomen en die^ naar de 
jaarlijksche overwinst. Do eerste komt on- geveer 
overeen met het vroegere patentrecht en treft derhalve 
hetgeen als winst van het lichaam is te boschouwen. Met 
afschrijving mag daarby tot ze- kere hoogte reken in g 
worden gehouden, wat vroeger niet het geval was. Het 
percentage is oorspronkelijk bepaald gebleven op 3 
percent en 1 % yoor de in Nederland gevestigde 
lichamen en aldus gehandhaafd tot het jaar 1915. De 
vervan gin g met 1 Mei van dat jaar van de belasting op 
bedrijfs- en andere inkom- sten in Nederland door eene 
inkomstenbelasting, maakte het noodig eene voorziening 
te treffen ten aanzien van de heffing van de in Nederland 
gevestigde Indische vennootschappen, omdat de hooger 
genoemde uJtkeeringswet van 1897 (Ned. Stb. DO. 84) 
slechts betrekking had op de opbrengst van 
eerstgenoemde belasting en derhalve hare practi- sche 
beteekenis verloor, wanneer die belasting niet meer 
geheven werd. Dit vraagstuk kon echter, bij de 
behandeling van de wet op de inkomstenbelasting nog 
geene oplossing vinden (zie Gedr. St. 1913—14, no. 25, 
35 en 43; Handel. Tw. K. biz. 2085—2099), zoodat deze 
bij artikel 100 dier wet naar eene latere regeling werd. 
vorschoven. Die regeling is tot stand gekomen bij do wet 
van 16 April 1915 (Ned. Stb. no. 197). Daarbij is met do 
omstandigheid dat de be- doelde vennootschappen 
zoowel in Nederland als in Indie aan eene 
inkomstenbelasting zullen worden onderworpen, 
rekening gehouden door haar voor de uitdeelingen, 
welko te beschouwen zijn als inkomsten door 
uitoefening van bedrijf in Indie verkregen, in de 
Ncderlandache belasting slechts voor % aan te slaan. 
Voor uitkeering van een deel der opbrengst van do 
Nederlandsche belasting aan de Indische geldiniddelen 
bestaat dientengevolge geen reden meer on ovenmin 
voor heffing in Indie van een lager percentage dan dat, 
waaraan de overige aldaar wer- kendo lichamen worden 
onderworpen. Bij de ordon- nantie in Ind. Stb. 1915—
367 is daarom het percentage voor do in Indie werkende 
lichamen algemeen (uitgezonderd voor buitenlandsche 
verzekeringmaat- schappijen) op 3 percent gebracht, 
waarby het ech- ter voor do in Nederland gevestigde 
vennootschappen en verecnigingon over hot jaar 1915 
als uitzon- dering op 2】& % is gesteld in verband met 
het feit, dat do Nederlandsche inkomstenbelasting eerst 
met 1 Mei van dat jaar is begonnen to werken. 

In het bovenstaande is eene uitzondering ge- inaakt 
ten aanzien van de buiten Indie gevestigde 
vorzekeringmaatschappijen. Daarvoor is de regeling 
nagevolgd, waarvan reeds boven nopens patontreoht van 
dergelyko in Nederland gevestigde maatschap- pijen 
sprako was. (Ind. Stb. 1897—127). Na de wijzigin g in 
Ind. Stb. 1913—182 sub D, komt die regeling daarop 
neer dat zij belastingplichtig zijn, voor zoo 、  veel 
inkomsten betreft verkregen uit overeenkom、 sten tot 
levensverzekoring, naar eene winst berekend op 5 % en 
overigens naar eene winst berekend op 10 % van do in 
het vorig kalender- of boekjaar van in Indie gevestigde 
verzekerden aan premien of kapitalen ontvangen 
bedragen. De belasting bedraagt 4 % in verband mot het 
foit dat deze schappijen niot voor belasting naar de 
overwinst in aanmorking komen. Zie overigens nog de 
reeds ge- noemdo ordonnantio in Ind. Stb. 191 —367. 障 

De belaying naar de overwinst is de heffing van al* 
gemeencn aard, die do suikerbolasting en het extra- 
uitvoerrecht op tabak ter Sum/s O. K. verving. heeft ton 
doel „de dikwyls hoogo winsten, verkregen 
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met in landbouw, nijverlieid en handel gestoken ka- 
pitalen, behoorlijk aan de Indische financien te doen 
bjjdragen". Zij treft zoowel de binnen als de buiton Indie 
govestigde lichamen, behalve buitenlandsche 
verzekeringmaatschappyen. Als overwinst wordt 
aangenxerkt hot bedrag van de gewone on buiton- 
gewone uitdeelingen van welken aard ook, over het laatst 
verloopon k&lendor- of boekjaar uitgekecrd aan 
oprichters, concessionarissea, aandeelliouders en andere 
deelgerechtigden — uitgezonderd aan hot Gouvernement 
anders dan als aandeelhouder on met vrijstelling van 
uitdeelingen aan in Indie ge- vestigde bestuurders enz. 
(en personeel) als zoodanig en sedert 1915 ook van dio 
aan verzekerden als zoodanig 一 bo ven 5 percent van do 
op aandeelen, bewijzen van lidma&tschap of d 
eelgerechtigd hoid effectief gedane en niet terugbetaalde 
s tortin gen. Het woord „stortiogenn werd daarbij 
oorspron- kelijk in zeer ruimen zin gen omen; daaronder 
werd nl. ook begrepen hetgeen in den loop der jaren uit 
de gereserveerde winst aan het kapitaal was toe- gevoegd. 
en op het tijdstip van inworkingtrediug der belasting op 1 
Januari 1908, geacht mocht worden nog aanwezig te zijn. 
Voor de aantooning van het bedrag, waarmede het tot 
grondslag van de berekeaing der belasting te becijferen 
kapitaal zou zijn te verhoogen werd aan belastingplich- 
tigen een termija van een jaa,r toogestaan, welke na- 
.der met een jaar werd verlengd. Het tarief was op-
loopend; het percentage van heffing steog van 1 tot 6 
percent over zekero gedeelten van de uitkeeringen, 
naarmate de overwinst een grooter percentage van de 
stortingen bedroeg; het beliep / 1 per f 100 over de eerste 
2 pct. der stortingen, f 2 over de volgende 2 pot. enz. (Zie 
art. 18 § 2 vaa Ind. Stb. 1908—298). Reeds na enkele 
jaren bleek dat deze regoling niot aan haar doel kon 
voldoen, omdat velo kapitail- krachtige en bloeiende 
maatschappijen daarbij aan de overwinstbelaating 
ontsnapten of daarin slechts weinig behoefden bij 
tedragen.Da regelingonderging daarom met in gang van 
1913 bij Ind. Stb. no. 182 van dat jaar twee belangrijke 
wijzigingen. Vooroerst verviel de evengen.oem.de 
uitbreiding van het bogrip “stortingen'', waardoor dit tot 
zijne natuurlijke bs- teekenis werd teruggebracht. Hierbij 
is in ain.mor- king te nemen dat bijmchrijviag op en 
uitreiking van aandeelen of obligation, voor de 
bslistingheffing, als uitdeelingen worden aangemerkt tot 
het bedrag waarvoor geene storting plaats heeft gehad. In 
de tweede plaats is het opkiimmsndo tarief vervangen 
door eene evenredige hoffing van 6 percent. Voor de 
wijze waarop het belwstingplichtig deol der ovor- winst 
van buitenlandsche lichamen wordt borekoad, zie men. 
art. 21 dor ordoanantie. De aanslag in do 
inkomatenbelasting met inbegrip vande overwin^t- 
belasting bedroeg in 1912 / 8.165.300, in 1913 f 
11.278.000 en 1914/11.134.500. Voor bijzonderhe- den 
zie men bijl. B.B. van het Koi. Verjlag. 

Literatuur. Zie over piteatrecht Bij bl. 3382..en 
3427_5n Jhr. W. H. W. do Kock. Hof pxtentreoht, £eiden 
1887. — Ordonnantie op het pitentrecht bij- gewerkt tot 
1906. Semarang, 1906. Over iakomiten- belasting de bij 
het Dapt. van Financien te Batavia bewerkte toelichting. 
Batavia 1908 met supplement. Indische Gids en Ind. W. 
v, h. R., Jg. 1908, passim. Ind.Mercuur 1908, p. 710,784 
en 804. (PaMs tot Ga.n- soijen) enl909, p. 133 enl53. 
(Hiorneiss.) Dainkoim- tenbel&atmg van naaml. 
vennootschappen, door Mr. L. A. 0. Koi 任，1912. B. 
Hulsho 任.Da inkom3ton- belasting.Batavia 1913.LG. 
Juni 1913. (Gerritzen). Oyer de suikerbelasting, 
Economist 1906, I. p. 15, 

17 (Rose en Eschauzier mot inleiding van den Berg.) Ind. 
Mercuur, I. G. 1906 en Tijdschr. v. Nyv. en Landb. in N. 
I. LXXII, p. 194. Zie voorts over be- lastingverhooging tot 
dekking van defensie-uitgaven of in het algemeon, v. 
Deventer, Gids 1914, III, 254.. Marchant, Vragen 
des"Tycls, Sept. 1914. Van Blom, Econ. 1914, II, 669. 
Ramaer, I. G., 1915, I, 1. Mr. J. C. Kielstra, T. B. B. ,1915, 
afl. I en vorvolg. Kern, Bslasting van stijgende 
grondwaarden, I. G. 1913, I, 456; II, 1139. 

I. b. Belasting op de bedrijfs- en andere inkomsten. 
Deze is in *t algemeon to kenschetsen als de inkom- 

stenbelasting van de in N.I. gevemtigde Vreemdo 
Oosterlingen. en inlanders met dien verstandc dat zij niet 
voor alle inlanders geldt, daar sommige cate- gorieen 
daarvan nog aan eene van vroegeren tijddag- teekenendo 
eenvoudiger belasting zyn onderworpen. Eene twoede 
opmerking van algemoenen aard is deze dat bovenstaande 
benaming niot 6enc enkele belasting aanduidt, ma,ar moor 
als soortnaam ge- bruikt wordt. Onder die benaming toch 
valt te onderscheiden tusschen.: 

1°, eene progrossieve belasting op Java en Ma- doera 
van. de aldaa-r govestigdo Vreemde O^ster- 1 ingen en 
inlanders behoudens onkele uitzonderin- gen onder de 
laatste groep (Ind. Stb. 1907—182 jis 1908—146; 1909—
499; 1912—117 en 605) 

2°, eono met de vorige overeenkomende progro3- 
sieve belasting in de buitenbozittingen van de al- daar 
gevostigde Vreemde Oasterlingen, voor zoovcr zij 
rechtstreeksche ondcrhoorigen van het Gouvornc- mant 
zijn, welke heffing word uitgebreid tot oon pur groepen 
van inlanders, die nog niet aan. eeno rechtstreeksche 
belasting waren onderworpen. (Ind. Stb. 1937—183 jis 
1908—147; 1909—21,121 on 499; 1911—545; 1912—
118; 1913—22, 420, 493, 558 en 1914—131). 

3°. oene evearedige belasting, ad 4 percent van het 
inkomon van do inlandsche bovolking in do 
buitenbezittingen behalve in dio go we i ten on go- deelten 
van geweiten en ten aanzien van dio grou- pan der 
genoemdo bovoIking, welke do G.G. v“or- loopig van de 
heffing heeft uitgezonderd, (Ind. S: 1914—130 j° 132); 
torwijl de boaaming ook gebruikt werd tor aa-nduiding 
van de thins vcrvallon redige belasting ad 2 percent van 
het inkomon, vs do inla-nddcho bevolking in do 
residencies Djambi on Tapanoeli en het toenmilig 
gouvernement Siima- Ira's Westkust ahmade v.m do 
inlieerrncho bovolking IfThe^gouvernement AljeltO'y 
onderh. Voorts is in hot oog to houden dat onder do 
hoffingen sub 2° cn 3°, cvenmin al$ onder de hoofdclijke 
belaslingen, welko nog in sommige strekon bodaan 
(waarover r»ader) vallen do inlandorain do onder £nl 
indschzelfbtutuur staando laodschippen, die geeie 
reehtstreokscho ondcrhoorigen van liot Ned. Ind. 
Gouverneraont zijn. Daze zya onderworpen aan eeno door 
het zolfbeituur geheven belasting naar hot inkomen 
volgens den in Bijbl. no. 7328 opgonomon 
ontworploidraad. Wio al<Fc»n(lorK6□ rigen van het 
zelfboituur zijn aan. to morken, blijkt uit art. 14 van Ind. 
Stb. 1914—21. 

Ad lum. Daze heffing hoeftdo belasting op hot bo- drijf 
vorvangen, welke op hair baurt was voortgo- sproton uit 
don tenement tax, dicn Riffles bij de in- vooring van zijn 
,,revcnu9sy3tom'' vorderdo van allo inlanders, die goone 
landbouwors waren en dus niot aan de landrente 
onderworpen ware a. Da tan werd door do 
bali^tingplichtigen opgebracht als „a small rent for the 
ground on which their houses stand*, on is dan ook lator 
huistaka gjnoomd. Hot Nedor- 
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landsch gezag handhaafdo die belasting ten deelo (Ind. 
Stb. 1818—14 en 1819—5) en bopaalde in 1824 (Stb. 
47) dat zij behoorde to worden geheven van allo 
ingezetenen, die hun middel van bestaan niot hoofd- 
zakelijk vonden in den landbouw, maar door het 
uitoefenenvan ccnig ambaclit,nering of andere vaste 
handteering. Do naam „huistaks,, werd bij Ind. Stb. 
1839—26 vervangen door „belasting op bet bedrijf". De 
daaromtrent achtereenvolgens bij Ind. Stb. 1857 —75 en 
1857—99 getroffen regelingen werden ten slotte ver van 
gen door die van 1878, welke ook de hoofdelijke 
belasting in Soerakarta en Djokjakarta verving(Ind. Stb. 
12jis 1878^35171879—338,■1883' —244, 1885—24 en 
147, 1892—98 en 275, 1894— 131,1900—57, 1904—
18 en 1905—33). Toel. in bijbl. 3253, 3414 en 3415. Zij 
ging evenals de vroegere uit van het begin sei, dat nevers 
de Jandrente die op de voortbrengselcn van den 
landbouw drukt, eeno be- lasting behoort to worden 
geheven van de vruchten van den arbeid der niet-
landbouwende bevolking. 

Het percentage bedroeg aanvankelijk voor alle be- 
lastingplichtigen 2%, maar werd bij Ind. Stb. 1885 n° 24 
ten aanzien van Vreemde Oosterlingen ver- hoogd tot 4 
%. Daarbij werd tevens de minimum- aanslag, welke 
voor alien / 1 bedroeg, voor genoem- de categoric 
gebraclit op / 2. Voor inlanders verviel de minimum 
aanslag vervolgens bij Ind. Stb. 1892— 275; in plaats 
daarvan werden inkomens tot een bedrag van / 25 
vrijgesteld. Ten slotte is aan die ver- schillvnde 
behandeling van Vreemde Oosterlingen en inlanders een 
cindc gemaakt bij de invoering met in gang van 1907, 
van de belasting op bedrijfs- en andere inkomsten. De 
vrijstelling is daarbij voor alien gcbracht op / 50;hcttarief 
begint met / 0.72 voor inkomens van j 50 tot beneden f 
60 cn klimt dan per inkomenvermeerdenng van / 10 
geleidelijk op tot / 27.72 voor inkomens van / 620 tot 
boned on / 630 oDi ten slotte bcdi-agen van / 630 en 
hooker met 4% percent to treffen. In de residentien 
Soerakarta en Djokjakarta zijn de eigenJijk gezegde 
inlanders uit- gezouderd, terwijl overigens nog de hoof 
den en be- voJking van de zoogen. vrije desa's**,, 
alsmede de zoogen. perdikanlieden volgens de in bijbl. 
7847 omschreven bcginsclcn zijn vrijgesteld. 0vereen- 
komstig het oudc beginscl blijven buiten aanmer- king 
de inkomsten uit gronden vallcndo onder do werking van 
do landrente-ordonnantien — de vrij- gesteldc daaronder 
begrepen 一 die uit vischvijvers, ondcrworpcji aan de in 
Ind. Stb. 1893—30 j° 1905 no. 290 geregekle belasting, 
zoomede de gronden en op- stallcn van opgczctcncn van 
particuliero landerijen. Overigens wordt overcenkomstig 
hetgeen bij de inkomstenbelasting geldt bij de 
bcrckcning van hot belastingplichtig inkomen met 
grondlastcn gcono rekening meer gehouden (Ind. Stb. 
1912—118). 

Do aanslag in do belasting op Java en Madoera 
bedroeg over )912 / 2.973.000, 1913 / 3.252.300 cn over 
1914 / 3.307.000. —Voor byzonderheden zic men bijl. 
B. B. of C. C. van het Koi. Ver- elag. 

Ad. 2 uni. In do bn i ten bezitt in gen gold ten aanzien 
van de Vreemde Oosterlingen cudtijds slechts in onkelo 
gc west on eene hoofdelijke belasting (bijv. Benkoclen 
hid. Stb. 1872—205) of een Hoofdgeld (Menado, 
Ternate, Timor Ind. Stb. 1857—185; Westcrafdeeling 
van Borneo Ind. Stb. 1859—9). Met in gang van 1878 
vervielen deze heffingon en trad daarvoor in de plaats 
eene bedrijfsbelasting van 2 % met cen niinimumaanslag 
van / 3 en vrijstelling van inkomsten uit landbouw voor 
zoover daarvan grondlastcn worden betaaid. (Ind. Stb. 

1878—86 en 87 en latere wy zigin gen). Aanvankelijk 
slechts in eenige gewesten ingevoerd, werd deze 
belasting geleidelijk ook over de overigo gewesten der 
B.B. uitgebreid met toepassing hier en daar op de 
inlandsche bovolking (Ind. Stb. 1878—303 en 319; 
1879—307; 1895—290 en 1903—94). Toen nu de sub a 
bedoclde progressieve belasting voor Java en Madoera 
tot stand kwam, lag het voor de hand ook in de B.B. de 
bedrijfsbelasting door dergelijke heffing te ver van gen. 
Zulks geschiedde bij Ind. Stb. 1907—183, waarbij tevens 
voorshands nog voor die heffing in aanmerking zijn 
gebracht de inlanders ter Oostkust van Sumatra, voor 
zoover zij recht- streeksche onderhoorigen van het Ned. 
Indisch Gouvemement zijn, alsmede de inlanders in de- 
residentio Riouw en Ond., die werkzaam of gevea- tigd 
zijn op ondememingen van landbouw. De aanslag van 
deze progressieve belasting in de buiten- bezittingen 
bedroeg over 1912 /1.941.000 1913 / 2.143.600 en over 
1914 / 2.425.300. 

Ad. 3um. Met de invoering van deze belasting is; 
behoudens de nog onvermijdelijke uitzonderingen； met 
ingang van 1914 een einde gemaakt aan het verschil 
hoofdzakelijk in percentage van heffing, tusschen de 
belastingregelingen voor de inlandsche bevolking in de 
onderscheidene gewesten der buiten- bezittingen. De 
nieuwe regeling toch strekt: 

A. ter ver van ging van de hoofdelijke en daarmede 
overeenkomendo (bedrijfs-)belastiiigen in: de resi- dentie 
Palembantf-buiten de hoofdplaats 一 ad 6 percent van 
hetTnkomen ；  het gouvemement Celebes en- 
Onderhoorigheden ad 5 pct. van de inkomsten uit het 
landbouwbedrijf voor zoover die niet door de ver- tiening 
worden gotroffen — en ad 2 pct. van alle overige 
inkomsten; do residentien Benkoelen, Wester a Id. van 
Borneo, Zuid~ en O. afd. v. Borneo, Bali en Lombok en 
ter hoofdplaats Pdlembang ad 2 pct. van het inkomen 
behoudens een minimum-aanslag van / 1 per persoon en 
p. jaar; de gewesten Lampongsche dislricten en Billiton 
ad 2 pct. behoudens een mini- mumaanslag van / 2; 

de Minahassajn de residentie Hlenado ad 2 pct-; 
behoucleris eeri minimumaanslag van / 6.50; de af- 
deeling Gorontalo van die residentie ad / 5 per man; 

de residentien Amboina en Ternate, naar eene in- 
deeling in klasson, ad / 1 tot / 25. 

(Voor bijzondorheden der regelingen en Stoats 。 
bladen zie men Dll der Reg. Alm. voor 1914 biz. 485—
490). 

B. ter vervanging van do bovenbedoelde reeds vd6r 
1914, doch tot een quotum van 2 % in een viertal 
gewesten geldende proportioneele belasting op do 
bedrijfs- en andere inkomsten nl. in het gouvemement 
Atjeh en Ondh. (uitgezonderd de Gajo- en Alaslandon 
Ind. Stb. 1907—184 en 1906—148), de residentio 
Djambi (Ind. Stb. 1908—69, 149 en 397; 1912—119 cn 
1913—383), do residentie Ta-pa- noeli met uitzondering 
van Nias en omliggeude ei- landen (alwaar wel met 1914 
de nieuwe belasting is ingevcerd, zie Ind. Stb. 19C8—
94,97 en 149; 1910— 13, 1912—119 cn 1913—1) en het 
toenmalig gouver- nement Sumatra's Westhtist, in welk 
gewest de vervan guig echter eerst met ingang van 1915 
plaats had (Ind. Stb. 1908—93, 97, 149; 1912—119, 166 
en 528). 

C. om conige groepen van inlandei-s, die v66r 1914 
nog niot aan eenige direoto hoffing waxen ondorworpen, 
door zoodanige belasting te treEfen (zio biz. 102 der 
Mem. van Toel. Ind. Begr. voor 1914). 
Intusschen is dio algemeone belasting van inlan 
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ders nog niet overal in de buitenbezittingen en op .alle 
groepen van inlanders aldaar van toepassing. ，Om 
redenen van practischen aard zijn de gewesten •Oostkust 
van Sumatra en Banka en Ond. alsmede •eenige groepen 
van inlanders, vooral in den Ooste- Jqken Archipel, nog 
daarvan uitgezonderd. (Ind. Stb. 1914—131 en 132 jis. 
1915—190 en 1914—785). 

De met ingang van 1914 vervallen regelingen ver- -
eischen verder geene bespreking behalve die, welko 
•golden voor Atjeh en Onderh., Tapanoeli en Djanibi. 
Over elke een kort woord. 

Bij de begr.: voor 1906 werd voorgesteld omin de 
•afdeeling Groot-Atjeh, waar ingevolge Ind. Stb. 
1904 ―20 de niet tot de inheemsche bevolking behooren- 
■de inlanders seder' 1 Januari van dat jaar aan de be- 
drijfsbelasting waren onderworpen, van de inheemsche 
bevolking een hoofdgeld van / 6 te heffen. Daar dit 
voorstel in de Tweede Kamer op groote bezwaren stuitte, 
werd het in de vergadering van 30 November 1905 
teruggenomen. Na een nieuw onderzoek in Indie werd bij 
de daarop volgende begrooting be- sloten tot invoering in 
1907 in Groot-AtjeJi en de Onderhoorigheden 一 dus 
niet in de Gajo- en Alaslan- den 一 van eene belasting 
van de inheemsche bevolking van 2 pct. van het inkomen, 
met vrystelling van inkomens van / 50. Toen deze 
belasting in 1914 door de nieuwe afgemeene heffing werd 
vervangen, werden echter de Onderhoorigheden er aan 
onttrok- ken, omdat aldaar geen rechtstreeksch bestuur 
be- staat en de Regeering ook aldaar wenschte vast te 
tiouden aan het beginsel dat in de zelfbesturende 
landschappen de belastingheffing, voorzoover al- thans 
de inwoners betreft die geene onderhoorigen van het 
Grouvemement zijn, van het zelfbestuur moet uitgaan. 
Zoowel in de Onderhoorigheden als in de Gajo- en 
Alaslanden is daarom eene belasting ingevoerd op den 
voet van bijbl. no. 7328. 

De in het gouvernement Atjeh en 19()7 inge- voerde 
heffing strekte ten voorbeeld, toen men den tijd gekomen 
achtte om in de residenties Djanibi en Tapanoeli, alsmede 
ter Sum.'s Westkust eene rechtstreeksche belasting van de 
inlandsche bevol- king in te voeren. Zulks geschied.de 
met ingang van 1908. 

De in 1914 in gevoerde, algemeene heffing wijkt van 
die van 1907 en 1908 daarentegen in twee voor- name 
opziehten af. Het percentage is dubbel zoo hoog; het 
bedraagt 4 % in overeenstemming met dat van de 
inkomstenbelasting, welke in het algemeen in de 
zelfbesturende landschappen van zelfbestuurs- wege 
wordt geheven. Voorts wordt, in stede van vrijstelling van 
inkomens tot zeker bed rag, een mi- nimumaanslag van / 
2 geheven waarbij er intus- echen voor wordt gewaakt dat 
zij, die niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien, niet 
worden ge- troffen. Tot zoodanige regeling is overgegaan 
omdat ziy in de zelfbesturende landschappen goed vol- 
deed en bij het toenemend verkeer met die landschappen 
voor de hand lag. 

Intusschen wordt in de residentien Bali en Lombok, 
Celebes en O. en Z. en O. afd. van Borneo ook eene 
grond- of oogstbelasting geheven; daarmede is bij de 
nieuwe regeling rekening gehouden door in die ge- 
westen een belastingplichtige, die tevens in zoodanige 
heffing is aangeslagen, voor de inkomsten uit eenig 
nevenbedrijf, te belasten met 3 % met een mini- 
mumaanBlag van f 1.50. Eene andere afwijking van den 
regel is dat voor de residentie Menado de mini- 
mumaanalag, in overeenstemming met hetgeen voor een 
deel der residentie bestond, is vastgesteld op / 5.—♦ 

De aanslag bedroeg in de jaren: 

 1911 1912 1913 

in Tapanoeli 232.900 240.500 271.000 
in Djambi 189.900 197.200 204.100 
in Atjeh en O. 、243.400 264.000 323.800 

De aanslag in de proportioneele heffing ad 4 % 
bedroeg in 1914 / 4.671.100 tegenover een aanslag in de 
hoofdelijke belastingen in 1913 van / 4.470.400. 

Ter Sumatra's Westkust alwaar, zooals boven werd 
vermeld, de nieuwe belasting eerst met 1 Januari 1915 is 
ingevoerd, was de directe heffing welke zij verving, niet 
zonder moeilijkheden tot stand ge- komen. Reeds bij de 
ontwerp-begrooting voor 1895 werd mededeeling gedaan 
van het voornemen om van de niet bij de gouvernements-
koffiecultuur ingedeelde inlandsche bevolking in dat 
gewest, waartoe destijds nog de residentie Tapanoeli be- 
hoorde, eene hoofdelijke belasting te heffen van 2 pct. van 
het inkomen, met een minimum-aanslag van / 1, gepaard 
met eene uniforme verhooging van den koffie-inkoopprijs 
in dat gewest. Omtrent ver- scheidene onderdeelen der 
belastingregeJing zou eerst eene beslissing kunnen 
worden gen omen na afloop van een met de hoofden en 
de bevolking te Louden overleg. Nadat deze zaak een paar 
jaar han- gende was geweest, werd er ten slotte geene uit- 
voering aan gegeven, omdat de economischc toestand der 
bevolking door een samenloop van om- standigheden 
zoodanig te wenschen overlict dat het tijdstip niet gunstig 
werd geacht voor do invoering van de voorgenomen 
belasting. Intusschen bleef het dringend noodig het 
verbroken cvonwicht tusschen de inkomsten en do 
uitgaven van het gewest zooveel mogelijk te herstcllen en 
een cinde te maken aan do onbillijkheid dat de inlandsche 
bevolking ter Sum.',i W.K., in tcgenstelling van die elders 
in Indie, van eene dirccto belasting naar het inkomen 
bleef vrijgesteld. Ten slotte word aldaar (Tapanoeli was 
inmiddcls ccn afzonderlijk gewest geworden), met ingang 
van 1908 tot heffing daarvan overgegaan uitgezonderd op 
do Batoc- en Mentawci-eilanden, waar de invoering, 
echter al- leen ten aanzien der niet-inheemschc bevolking, 
met ingan ： van 1913 plaats had. (Ind. Stb. 1908 —93 jis 
97 en 149 en 1912—119, 166 on 528). Do belasting trof 
de geheele inlandsche bevolking tegen intrekking van do 
gouvernements-koffiecultuur en opheffing van de 
verplichte levering aan het Gouvernement van de door de 
bevolking geteelde koffio. Met de destijds nog bestaande 
matriarchale toes tan- den werd rekening gehouden door 
te bepalen dat de aanslag voor inkomsten uit 
gemeenschappelijk fa- miliebezit (harta poesaka) 
geschiedt ten name van het hoofd der familie, alsmede dat 
voor het b edrag van dien aanslag on do booto dat hoofd 
aansprake- lijk is. De belasting bedroeg 2 pct. van hot 
inkomen met dien verstand c dat aanslagen van / 1 en 
minder achterwege blijven. Bij do invoering der belasting 
deden zich ongeregeldheden voor welko aanleiding gaven 
tot eene uitvoerige gedachtonwisseling bij do 
behandeling van de Indische begrooting voor 1909 over 
de rechtmatigheid en het stelsel van do belasting. (Zie de 
M. v. A. Tw. K. biz. 18—25 on de algemeene 
beschouwingen bij de beraadslagingen). Daar- by kwam 
ook tor sprake het bekendo Phkaat Pan- djang van 1833, 
waarop langen tijd een beroep was gedaan om van 
belaatinghoffing te weorhouden. 
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Toen nu het voornemen rees om deze belasting to ver van 
gen door de algemeene heffing voor de bui- 
tenbezittingen, werd hot raadzaam geacht dien maatregel, 
met het oog op de verdubbeling van het percentage te 
doen samengaan met eene herziening, d.i. ecne 
verlichting, van heerendiensten. Die her- ziening is tot 
stand gekomen bij de ordonnanties in Ind. Stb. 1914 nos. 
731 en 732, waarna de bedoelde ver van gin g heeft plaats 
gehad bij Ind. Stb. 1915 nos, 190 en 191. De inheemsche 
bevolking op de Mentawei-eilanden blijft intusschen van 
de belasting vrijgesteld. (Ind. Stb. 1915—308.) 

De aanslag in de proportioneele heffing ad 2 % ter 
Sum.*8 W.K. bedroeg over 1912, 1913 en 1914 reap. / 
1.022.600, / 1.126.200 en / 1.201.800. 

Literatuur. Kielstra, De Koffiekultuur ter Sumatra's 
Westkust I. G. 1888 II 1437, 1609, 1674; ―Lulofs, 
Koffiecultuur on belasting ter Sum.'s W. K. I. G. 1904, H 
1629, 1787 T. B. B. XXXIII, 720 XLVI (1914) 28 I. G. 
1903, 1904, 1905 en 1908 passim, — Lulofs, Over 
belastingheffing ter Sum.*s W.K. en in Tapanoeli T.B.B. 
(1912) XLH, 55; XLIII, 58, 74; (1913) XLIV, 146; XLV, 
139.— H. J. Bussemaker, Over het belastingstelsel. Koi. 
Tijdschr. 1912, 513. — v. Suchtelen, Belasting van 
inlanders T. B. B. XLIV(19J3) 117. — Van Dissel, 
Bedrijfs- en ink. bel. Koi. Tydschr. Ill (1914) 1214； 
1915, 201.—Roest, Belasting ini. bev. Buit. Bez. T. B. B. 
XLVII (1914) 303. — FryUng, Bel. op be- drijfs- en 
andere inkomsten. Koi. Tijdschr. 1915,44. 

I. c. Personeele belasting. 
Ondcr dezen naam wordt sedert 1 Januari 1879 (Ind. 

Stb. 1878—349 en latero wijzigingen) eene belasting 
geheven van Europeanen cn daarmedo gehjkgcstelden cn 
Vrcomde Ooatcrlingen naar do volgcndc grondslagen: 
huurwaardo der woonhuizen mot, bijbehoorende 
gobouwon on erven, do waardo van meubilair cn 
rijtuigcn en hot get al paarden. Dezo grondslagen 
ondergingon meermalen wijzi- gingen. Met ingang van 
1885 (Ind. Stb. 26) word, voor zooveel do Vreemde 
Oosterlingen betreft, het gotal rij- en voortuigen tot eon 
afzonderlijken grondslag gemaakt (met loslating van do 
waarde): het tarief werd bcpaald op / 12 p. jaar voor elk 
rijtuig op twee widen en / 36 voor elk ander rijtuig. 
Daama word in 1904 „het getal rijwielenn als vierde 
grondslag opgenomon, bij wolko gelegcnheid nf- 
zonderlijkc regeJingen voor Europeanen en Vreem- do 
Oostc lingen werden gotroffen (Ind. Stb. 1904— 81 cn 
82). Vervolgcns werden dio regelingon wecr tot 66n 
geheol verecnigd met ingang van 1908 (Ind. Stb. no. J 3), 
toen hot vorschil in heffing tusschen bcidc catogoriccn 
verviel. Ten slotto ondorgingen do grondslagen nog 
wijzigingen mot ingang van 1911. Volgens do thans 
geldendo bepalingen (Ind. Stb. 1908—13 jis 1909T19; 
1910—169 en 571; 1911—58; 1912—443 cn 1915—180 
bedraagt de belasting voor beide groepen van 
bclastingplich- tigen: 

a. 5 % van de jaarlijkscho huurwaarde; 
b. 2.% van do waarde van het mobilair; 
c. / 6 per paard, wanneer voor niot meer dan twee 

belasting moot worden betaaid, of anders voor do cerate 
twee, / 8 voor hot dorde paard, /10 voor het vierde, / 12 
voor het vijfde, / 15 voor het zosdo en / 20 voor elk 
volgond paard; 

d. 13 per rijwie], ingericht voor 66n persoon; / 6 per 
rijwie], ingericht voor twee of meor personen; 
/ 18 per motorrijwiel; 

e. voor rijtuigen: 

 indien twee- 
wielig 

indien op 
meer dan 

twee wielen 

Voor het eerste rijtuig 
Voor het tweede rijtuig 
Voor elk volgend rijtuig 

,s 
/ 8.— 
-10.— 
-12.— 

f 16,— 
• 24.— 
-36.— 

indien twee- en meerwielige rijtuigen nevena elkan- der 
worden gehouden wordt voor de berekening der belasting 
aan de tweewielige de voorrang gegeven; 

f. / 48 per automobiel, / 24 per autolette. 
Aan het tarief zijn tai van bepalingen toegevoegd, 

strekkende tot vrijstelling of vermindering in ge- vallen, 
waarin heffing niet met het karakter der belasting zou 
strooken, zij meer als bedrijfsbelastmg dan als 
verteringsbelasting zou werken of niet ge- rechtvaardigd 
zou zijn, omdat de belastingplichtig- heid zou 
voortvloeien uit eene op den betrokkene rustende 
verplichting, waaraan hij zich niet kan ont- trekken, dan 
wel ten einde rekening te houden met de draagkracht. Zoo 
bedraagt de belasting bij huurwaarde tot zekere bedragen 
slechts 2/s of % van den vollen aanslag en stijgt het tarief 
voor paarden in sommige gevallen niet boven / 6 per 
paard. 

De aanslag in de belasting bedroeg over 1912 / 
1.463.000, 1913 / 1.578.000 en 1914 / 1.705.200 (voorl. 
cijfer). 

Met een enkel woord moge hier melding worden 
gemaakt van de belasting op rijtuigen, welke vroe- ger 
van inlanders op Java werd geheven en met ingang van 
1908 is ingetrokken (Ind. Stb. 1908—14). Deze vond 
haar oorsprong in eene heffing op de paarden en wagens 
in Ned. Indie, van 1826 (Ind. Stb. no. 43), wolke in 1851 
(Ind. Stb. 63) werd vervangen door eene progressievo 
belasting op de paarden en rijtui- gen. Die belasting 
verviel, voor zooveel Europeanen en daarmedo 
gelijkgestelden alsmede Vreemde Oos- terlingon betrof, 
door de invoering van de personeele belasting in 1879. 
Ten aanzien van inlanders kwam eene herzioning tot 
stand met ingang van 1885. Met intrekking van do 
publicatie van 1851 (die toen in de B. B. slechts in eon 
paar gewesten gold) werd bij Ind. Stb. 1885—25 ceno 
rijtuigbelasting van inlanders op Java ingevoerd van /12 
voor een rijtuig op 2 wielon on / 3G voor elk ander rijtuig. 
Na herzie- ning zonder tariofsvorlaging, bij Ind. Stb. 
1904—128 volgdo do intrekking in 1908, hoofdzakelijk 
omdat do belasting workte als ceno belasting op het 
bedrijf cn zulks naast do reeds bestaande algemeene 
hoffing van dion aard als eono onbillijkheid was te 
beschou- wen. 

Ook in do afdecling Groot-Atjeh heeft eenige jaren 
eono rijtuigbelasting bestaan. Ingovoord mot ingang van 
1901 (Ind. Stb. no. 22) tot een bed rag van acht- tion 
gulden per jaar en per rijtuig, dat gehouden wordt om te 
worden verhuurd, werd de belasting wcer afgeschaft met 
ingang van 1907, toen de personeele belasting in het 
gouvemement Atjeh en Onderh. word ingevoerd. (Ind. 
Stb. 1907—106 on 107). 

Literatuur. Jhr. H. W. H. do Kock. De personeele 
belasting Batavia 1887. G. A. de Koning. Do personeele 
bol. in N.-I. Vorzameling dor verschillendo bepalingen 
enz. Zwollo 1900. v. Do vent er, Overzicht. van den 
Econ. toestand der "ininjev. op J. on M. 1904 biz. 145. 

I. d. Schutterljbelasting. 
De reeds van ouds bostaando hoffing bostaat in eene 

geldelijke bijdrage naar gelang van hot vast of 
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geschat inkomen. De bijdragen vormcn met de boe- ten 
de schutterlijke kas. Zie over het beheer Ind. Stb. 1899—
90 en 283. Vreemdelingen zijn van de contributie 
vrijgesteld. Ind. Stb. 1904 no. 390. Zie voorts op 
Schutterij. 

I e. Hoofdgeld op Java en Madoera. 
De Indische begrooting van 1882 steldc fondsen 

beschikbaar 1°. voor verhooging van de tractomen- ten 
van inlandschc hoof den en ambtenaren als scha- 
deloosstelling voor de afschaffing van heerendien- sten 
ten behoeve van hunne huishouding; 2°. ter voorziening 
in eenige behoeften van 's lands dienst, waarvoor tot 
dusverre over hcerendienstplichtigen werd bescliikt. Zie 
HEERENDIENSTEN. Als aequivalcnt voor de 
afschaffing van dezc diensten werden de 
heerendienstplichtigc inlanders onder- worpen aan eene 
hoofdelijke belasting, Ind. Stb. 18S2 no. 137, gewijzigd 
bij Ind. Stb. 1884 no. 96 en 144. De regelin g van 1882 
werd ver van gen door die, opgenomen in Ind. Stb. 1893 
no. 68 gewijzigd bij Ind. Stb. 1902—35. Het hoofdgeld 
daarin als regel op / 1.— per heerendicnstplichtige 
gesteld, welk bed rag in de residentie Pasoeroean bij Ind. 
Stb. 1893—186 verhoogd werd naar den maatstaf van / 
1.50 per hoofd. Voorts werd bij die regeHng reke- ning 
gehouden met het feit dat het hoofdgeld meer opbracht 
dan het bovenbedoelde aequivalent en daarom bepaald 
dat het meerdere, per gewest of ge- deelte van gewest, 
zou worden aangewend tot ver- dere afschaffing van 
heerendiensten. Zie verder Bijbl. 4780. Die regeling is 
op haar beurt vervangen ^WyrttteTnTnd. Stb. 1914—
313, de hoofdgeld-ordon- nantie. Daarbij is bepaald dat 
van de heerendienst- plichtigen in de f 
ouvernementslanden op Java en SIadoera,uitgezonderd 
die van het onderdistrict Bui- tfinzorg^nxle opgezetenen 
der particuliere landerijen, onder den naam van 
“hoofdgeld'', eene belasting in geld wordt geheven in 
verband met de in en na het jaar 1882 tot stand gekomen 
of verder nog te bewerkstelligen afschaffing van 
heerendiensten. Het verband tusschen de opbrengst per 
gewest en de afschaffing is daarin losgelaten, omdat 
daarvoor geene reden meet bestaat, sedert op de 
begrooting (zie M. v. T. biz. 11 der begr. voor 1902) aan 
uitgaven, be- noodigd. ten gevolge van de afschafiing, 
belangrijk meer werd uitgetrokken dan het daarvoor 
bestemde overschot van de opbrengst van het hoofdgeld 
be- droeg. De aansiag geschiedt jaarlijks voor een vol 
jaar en des&'s gewijze en bedraagt voor elke desa 
zooveel male。een bij ordonnantie voor elk gewest of 
ge- deelto van een gewest afzonderlyk vast te stellen 
uniform bed rag per hoofdgeldplichtige als het aan- tal 
isder op 1 Januari van het aanslagjaar in diedesa 
gevestigde hcerendienstplichtigen. Dat uniform bed rag 
heeft intusschen slechts de beteekenis van een 
gemiddelde, wanneer de Directeur.van Binnen- landsch 
Bestuur gebruik maakt van de hem bij de regeling 
verleende bevoegdheid om binnen zekere grenzen den 
aansiag per hoofdgeldplichtige op een nader te bepalen 
uniform bed rag vast te stellen. Die bevoegdheid bestaat 
daarin dat hij, wanneer hem zulks op gronden van 
billijkheid noodig voorkomt, van het totaal bed rag aan 
hoofdgeld, hetwelk in eenig gewest of gedeclte van een 
gewest naar het bij ordonnantie te bepalen bed rag per 
hoofdgeldplich- tige moet worden opgebracht, een 
omslag kan toe- etaan over de districten, onderdistricten 
of desa‘8 van het betrokken gewest of gewest-gedeelte, 
vor- band houdende met verachil in welvarendheid of 
met verachil in druk der na het jaar 1913 afgeschafte 

heerendiensten. Deze omslag kan dus leiden tot ver- schil 
in belasting tusschen verscliillende deelen van hetzelfde 
gewest of gedeelte daarvan. 

Bij Ind. Stb. 1914—314 is de voorgeschreven or-
donnantie tot vaststelling van het uniformbedrag per 
hoofdgeldplichtige tot stand gekomen. Daarbij is tevens 
rekening gehouden piet de met 1 Januari van dfit jaar 
(Ind. Stb. no. 102) in eenige gewesten tot stand gekomen 
afschaffing van de heerendiensten ten behoeve van de 
wegen en bevloeiingswerken. Met 1 Januari 1915 is do 
afschaffing in eene tweed© groep gewesten gevolgd 
(Ind. Stb. no. 22), in verband waarmede het hoofdgeld 
aldaar verhoogd werd (Ind. Stb. no. 297), terwijl de 
afschaffing in de overige residentien op Java en Madoera 
(waardoor nog slechts enkele heerendiensten ten 
behoeve van bevloeiingswerken overblijven) met 1916 
haar be- slag heeft gekregen, mede tegen verhooging van 
het hoofdgeld aldaar. (Ind. Stb. nos. 66 en 174). Zie 
verder op HEERENDIENSTEN. De bedragen van het 
uniform hoofdgeld bewegen zich tusschen / 1 en / 2.90. 
(Zie de M. v. T. Begr. voor 
1913 bl. 34—36, 1914 bl. 46—48, 1915 p. 40-^1 en 
1916 bl. 42— 3). De opbrengst heeft in 1912 t/m 
1914 / 3.847.900, / 3.900.800 en / 5.677.000 bedragen. 

Literatuur. Fokkens. Overdrukken van eenige ar- 
tikelen in de Nederlander van Nov., Dec. 1912, Maart en 
October 1913. Over de afschaffing der heerendiensten en 
de verhooging van het hoofdgeld. Dezelfde. De 
afschaffing der laatsto heerendiensten op Java — in 
Onzo Kolonien Serie I no. 6. 一 Dozelfdc. Het afstaan 
der excedenten van het hoofdgeld aan de gewestelijke 
raden I. G. 1909. I. p. 21. 

I. /. Belasting voor het aanleggon cn onder houden van 
wegen ter hoofd- p 1 a a t s Benkoelen. 

Met intrekking van het zoogenaanido Yourang- fonds 
bepaalt Ind. Stb. 】 874 —276 dat de heeren- 
dienstplichtigen der genoemde hoofdplaats, tegen 
vrijstelling van de diensten ten behoeve van het 
aanleggen van wegen en bruggen waartoe zij volgens 
Ind. Stb. 1869—79 verpiicht waren, voortaan / 2 per jaar 
en per persoon zullen betalen ；  voor do Vreemdo 
Oosterlingen geldt ook eene dergelijko bepaling. De 
belasting is geregeld bij Ind. Stb. 1876 no. 58. De 
opbrengst bedroeg in 1914 ongeveer /4000. 

I. g. Belasting t e r vervanging van heerendiensten in 
de onderafdeeling Makasser (hoofd- plaats Makasser en 
op de Spermonde en Dewakang- eilanden). Ind. Stb. 
1891 nos. ]J1 cn 1J2 jis. 1903— 126 en 1912—153. ' 

Van do tot de Inlandsche bevolking behoorendo work 
bare mannen wordt geheven tor hoofd plaata Makassar / 
5 jaars en op de genoemde oilanden / 2.50, tegen 
vrijstelling van heerendiensten behou- dens hunne 
verplichting tot het verleenen van hulp bij ram pen van 
hoogerhand dan wel tot afwending van algemeen gevaar. 
Opbrengst in 1914 f 17.200. 

I. h. Bedrijfsbelasting van d e In 1 an d s c he burgers 
in d c resid en tie Menado. 

Ingevolge Ind. Stb. 1897—10 j° 1906—52 wordt met 
ingang van eerstgenoemd jaar eene belasting geheven 
van de Inlandsche burgers in Menado die hetzij voor 
eigen rekening, hetzij in dienst van anderen een handel, 
beroep, bedrijfenz. uitoefenen, 
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Zij bedraagt zooveel mogelijk 2 % van het inko- men met 
een minimumaanslag van / 1.50. Inkom- sten, die door de 
grondlasten worden getroffen, blijven bij de berekening 
van het inkomen buiten aanmerking. Opbrengst in 1914 / 
3600. 

n. ZAKELIJKE BELASTINQEN. 
A. VOLGENS KOHIEREN. 
II. A. a. Verponding. 
Reeds in 1800 werd onder den naain van belas- ting 

van het half procent van huizen, tuinen en landerijen eene 
grondbelasting te Batavia ingevoerd, welke door Raffles 
over de ommelanden en na zijn bestuur over Semarang en 
^oerabaja jwerd uitge- breid. Bij de publicatie in Ind. Stb. 
1819—59 werd, om tot eene algemeene regeling te 
komen eenenauw- keurige opneming, registratie en 
taxatie van allo vaste en onrocrendo goederen, welke niet 
onder de landrente vielen (Ind. Stb. 1819 no. 5) 
voorgeschre- ven. Inmiddels werd de reeds bestaande 
heffing ook voor de jaren 1820—1821 en 1822 
bestendigd. In 1823 was het werk der voorbereiding 
afgeloopen ； bij de regeling in Ind. Stb. no. 5 van dat 
jaar werd de verponding op Java en Madoera ingevoerd. 
Zij werd voor 1823, 24 en 25 vastgestcld met herziening 
der kohieren om de 3 jaar en trof voorloopig allcen den 
eigendom. Van de heffing werden de erven en gron- den 
uitgezonderd, waarvan de landrente geheven werd (art. 
18). Het percentage, dat aanvankelijk % percent bedroeg, 
werd in verband met de door den Java-oorlog 
veroorzaakte vermeerdering van uitgaven van 1826—
1831 verhoogd tot 1 % en daarna op 3/< % vastgesteld. 
(Ind. Stb. 1826—25 en 1830— 9). Die heffing werd veel 
later geldig ver- klaard voor het gewest Sumatra's 
Westkust, de hoofdplaats Makassar en do afdeeling 
Noorder- districtcn van het gouverncment Celebes en 
Onder- hoorigheden, het eiland Bengkalis (res. O. K. v. 
Sum.), het gouvernementsgebied- der residentie Ternate, 
de resident io Menado cn do Banda-eilandcn (res. 
Amboina) met uitzondcring van do specerij- pei'ken van 
welke eene gelijksoortige belasting werd geheven. (Zie 
hieronder). 

Bij Ind. Stb. 1886—78 kwam eeno gehcel niouwe 
regeling tot stand, wdke in 1890 op Java en Madoera in 
working trad (Ind. Stb. 1889 no. 187 en 188) uitge- 
zonderd in do residentien Socrakarta en Djokjakarta, 
waar de invoering met ingang van 1900 plaats vond (Ind. 
Stb. 1899—117). Achterccnvolgons had die invoering 
ook plaats in do meesto gewesten der buitenbezittingen 
(Ind. Stb. 1891 no. 22, 1897—172, 1900—210; 1904—
23; J905—31; 1906—18; 1907— J 20 en J 908—524). In 
vorband daarmedc werd in Celebes en O. ingetrokken de 
belasting der vertioning van hot rijstgewas, vcrschuldigd 
door de eigen area der particulicrc landerijen (Ind. Stb. 
1889—187) cn in Amboina do belasting op do waarde 
dor huizen en eigendommen. (Ind. Stb. i898—136). Ecn 
groot gc- deeltc van die Hedert hcrhaaldelijk gewijzigde 
ordon- n an tic werd overgenomen in de thans geldcnde 
regeling in Ind. Stb, 1912—21. Met bohoud van het quo-
tum ad 3/4 percent wordt dicntongevolgo sedort 1890 
onder den naam van de ver ponding ecno belasting 
geheven van de onroerende goederen, waarvan volgens 
algemeene verordeningen bewijzen van oigen- dom of 
van een ander zakelijk recht zijn opgomaakt; de 
onroerendegocdcrcn, ingevolge het koninklijk be- sluit 
van 16 April 1872 (Ind. Stb. 117) in eigendom verkregen 
— do zoogen. agrarische eigendom •— wordon echter 
alleen aan verponding onderworpon 

voor zoover daarvan gecne landrento of gelijksoorti- ge 
belasting verschuldigd is. De belasting wordt be* rekend 
naar de \ erpondingswaarde, welke telkens voor een 
tijdvak van vijf jaren — bij uitzondering van hot korter 
zijn — wordt vastgesteld door eene commissie van drie 
leden, met inbegrip van den voorzitter, welke commissie 
voor het vijfjarig tijd- vak wordt benoemd. De 
verpondingswaarde van ge- bouwen met hunne 
aanhoorigheden bedraagt tien- maal do huurwaardo. Die 
van andere onroerende goederen werd oorspronkelijk 
gesteld op de ver- koopwaarde en indien dit niet mogelijk 
was volgens eene in de ordonnantie aangegeven maatstaf 
afgeleid uit die van andere goederen. Vooral in verband 
met de dating van de waarde der koffie-perceelen in het 
begin van deze eeuw rees tegen die wijze van vast- stellen 
van landelijke ondernemingen bezwaar van de zijdo van 
belanghebbenden. Om daaraan tege- moet tc komen 
werden de desbetreffende bepalingen gewijzigd en 
aangevuld in dier voege dat berekening van de 
verkoopwaarde ook mogelijk zou zijn door 
kapitaliseering van do zuivere opbrengst mits niet gaandc 
beneden zekere minima,terwijl de G. G. bij besluit de 
voorschriften vaststelde welke bij die berekening moeten 
worden gevolgd. Daarbij werd o.a. bepaald dat de zuivere 
opbrengst ten aanzien van erfpachtaperceelen zou worden 
vermenigvuldigd met zoven en dio van andero 
onroerende goederen (ongebouwd) met tien. Voorts werd 
de gelegenheid om bezwaren tegen den aanslag in te 
brengen uit- gebreid on eeno tusschentijdsche herziening 
ver- gemakkelijkt. (Ind. Stb. 1904—267 t/m 271). Andere 
wijzigingcn zijn te vinden in Ind. Stb. 1890—136 en 260; 
1891—169; 1892—266; 1893—157; 1986—42; 1897—
171; 1905—21, 128 en 604; 1906—253 en 1910—656. 
Zie omtrent vrijstelling van erfpachts- perccelen 
gedurende tien jaar Ind. Stb. 188S—78 en 152. 1903—
103 en van noodlijdende ondernemingen, hoofdzakelijk 
koffielanden' 1908― 2. 

Onclanks die herhaalde wijzigin gen bleven er 
klachten bestaan ten aanzien van den aanslag van 
landelijke ondernemingen en in het bijzonder van 
erfpachtsperceelen. Ovenveging daarvan heeft er toe 
gcleid om ook voor die ondernemingen het karak- ter van 
zuivere grondbelasting nog meer door te voeron door hot 
begrip “verkoopwaarde" als maat- staf voor de 
verpondingswaard0 van ongebouwde eigcndonimen los 
to laten en de belastbare opbrengst als grondslag te nemen 
behalvo in do ge- vallen, dat er geono opbrengst is als 
wanneer voor de bepaling der verpondingswaardo vasto 
bedragen zijn aangegeven. Overigens zijn nopens de 
bepaling van do bolastbaro opbrengst zeer uitvoerige 
voor- schrifton vastgesteld, waardoor belastiiigpUchtigen 
in staat zyn den aanslag nauwkeurig to controlee- ren, 
terwijl verdcr nog do bepalingen nopens tusschentijdsche 
herziening zyn verduidelijkt. (Zie bl. 129 —131 M. v. T. 
Ind. begr. v. 1912) Een en ander is gcschicd bij de 
ordonnantie in Ind. Stb. 1912— 31 (sedort gewijzigd bij 
Ind. Stb. 1914—235),waarbij eene geheel nieuwe 
regeling word vastgesteld, omdat van de gelegenheid 
word gebruik gemaakt voor eene herziening op andore 
punten van meor ondorgesohikt belang. Blijkens hot in 
Ind. Stb. 1912—32 opgeno- mcn besluit j°. Ind. Stb. 
1913—209 is de uitvoering van die ordonnantie 
uitgesteld voor de gewesten Banka cn O. en do West: afd. 
van Borneo ahmedo voor do thans tot Amboina 
behoorende afdeeling Zuid-Niouw-Guinea. Met dio 
uitzonderingen is do verpondingsordonnantie dus voor 
goheel fndifi van kracht. (Zio voor do Banda-oil&nden 
pacler). 
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Inmiddels waren in 190】 nog twee met de verponding 
overeenkomende heffingen tot stand ge- komen. De 
eerste betrof een paar landgoederen die erfelijk bezeten 
worden krachtens een titel ont- leend aan beschikkingen 
van het voormalig Britscb. Gouvemement. Toen bleek dat 
hun aanslag in de verponding ten onrechte was geschied 
omdat geene bewijzen van eigendom of van ander 
zakelijk recht volgens algemeene verordeningen waren 
opgemaakt, werd om in deze leemte te voorzien eene 
bijzondere met de verponding overeenkomende belasting 
in- gesteld, echter tot een quotum van 1 percent, om- dat 
de perceelen, wegens den aard van het daarop gevestigdo 
recht niet aan de rechten van overschrij- ving en successie 
zijn onderworpen. (Ind. Stb. 1901 nos. 131 en 132 en 
1904—133). Die regeling is opge- lost in de nieuwe 
ordonnantie van 1912 met hand- having van het 
bijzondere percentage. 
De tweede heffing houdt verband met bet K.B. in Ind. Stb. 
1901—214 nopens den rechtstoestand van de in de 
afdeeling Buitenzorg gelegen gronden, die deel liebben 
uitgemaakt van het in 1810 door het Gouvemement 
gekochte particuliere land Bloeboer. Ten einde 
occupanten niet-inlanders te nopen een ei- gendomstitel 
aan te vragen en te doen inschrijven werden zij 
onderworpen aan eene belasting tot het tweevoud van het 
bedrag dat de verponding zou heb- ben bedragen dus 1% 
percent (Ind. Stb. 1901—215). Deze regeling, die uit den 
aard der zaak een tijdelijk karakter draagt, is in 1912 
blijven bestaan. (Zie art. 36 der verpondingsordonnantie). 
De opbrengst be- droeg in 1914 / 1045 tegen / 1324 in 
1913. De aanslagen in de verponding bedroegen over 
1912, 
1913 en 1914 resp. / 2.891.100, / 3.065.000 en / 
3.108.000. Ten slotte is nog melding te maken van de 
regeling op de Banda-eilanden. Aldaar werd met in gang 
van 1873, eene bijzondere belasting van de 
specerijperken ingeyoerd (Ind. Stb. 1872—98; 1872—
188). Zij bedroeg % percent van de waarde, die werd 
verkregen door de bruto-opbrengst van een perk, 
berekend naar het gemiddelde over de laatste vier jaren 
van de marktwaarde te Banda der pro- ducten te 
verminderen met 25 percent en het over- schot te 
vermenigvuldigen met 10.In 1903(Ind. Stb. 165) werd 
deze regeling gewijzigd, omdat de produc- tiekosten in 
verband met de belangrijke daling der marktprijzen, veel 
meer bedroeg dan 3/4 van de bruto-opbrengst ;zij werd 
meer in overeenstemming met de werkelijkheid gebracht 
en tevens werd gele- genheid gegeven tot teruggaaf over 
de laatste jaren op den voet van de nieuwe regeling, we 
Ike gelegen- heid later nog is verruimd. (Ind. Stb. 1909—
28). De toestand der notencultuur op Banda was des- tijds 
echter zoo gedrukt dat de Regecring overging tot 
schorsing van de heffing voor een tijdperk van 6 jaar, n.l. 
1909 t/m 1913. (Ind. Stb. 1911—260). Over de jaren 
1906, ,07 en *08 bedroeg do aanslag resp. / 23.000, / 
24.700 en / 22.800. Met ingang van 
1914 is de specerij perken belast in g opgeheven en 
vervan gen door de verponding (Ind. Stb. 1914— 111). 
Zie over de verpondingsord. van 1886. BijbL 4303; 
Boudewijnse en van Soest, di. VIII eT*vT7Kolff en Ten 
Bruggencate. De verpondingsordonnantie 1897. Ind. 
Gids 1902, I. 231; II, 1264; 
Cultuurgids VIII 26, 94. 

II. A. b. Landrente. 
Toen het beatuur van Java in handen der Engel- 

schen was overgegaan, vonden dozen daar een stel- Bel 
van sta&teinkomsten hoofdzakelyk gevestigd op 
monopolie, verplichten arbeid en verplichte leve 

ringen van producten. De Luit.-Gouv. Raffles be- 
schouwde dit stelsel als drukkend voor de bevolking en 
bovendien als schadelijk voor de schatkist, die producten 
verkrecg, wclke destijds niet altijd ge- makkelijk van de 
hand waren te doen ； in stede daar- van wilde hij een 
stelsel invoeren, waarbij den inlander vrije keuze van 
arbeid gewaarborgd werd, bene- vens vrije bescliikking 
over de vruchten daarvan, tegen afgifte van een zeker 
gedeelte van de opbrengst van zyn grond. Daartoe rekende 
Raffles het noodig te weten, welke rechten do 
opgezetencn op den grond hadden ；  na een haastig 
onderzoek, op zijn last in de Vorstenlanden ingesteld, 
kwam hij tot het besluit, dat de Staat eigen aar was van 
den grond, ook van dien door de inlanders bebouwd, doch 
dat die eigendom beperkt werd door een ge- bruiksrecht 
van den inlander, door bezit en verjaring verkregen, en 
hierin bestaande, dat hij in het onge- stoord bezit van zyn 
grond moest worden gelaten en de vruchten daarvan 
mocht trekken, zoolang hij zijne verplichtingen jegensden 
Staat en de gemeente nakwam、"匕， 

Op d 汐 beweerd eigendomsrecht van den Staat werd 
nu door Raffles een belastingstelsel opge- trokken, dat den 
naam van „Landelijk stelsel" verkreeg en waarvan de 
landrentc een deel uit- maakte. Als eigenaar van den grond 
eischte de Staat onder dien naam een deel van de 
opbrengst der rijstvelden, [tuinen en vischvij vers werden 
afzonderlijk aangeslagen], terwijl de inlanders, die hun 
levensonderhoud in andere bedrijven dan den landbouw 
vonden, eene huistaks moesten betalen, zoogenaamd voor 
den grond, waarop hunne won in- gen stonden, en die later 
in eeno belasting op het be- drijf is overgegaan (zie 
hiervoren biz. 228). Deze pri- vaat recht elijke grondslag 
verklaart hot hoogc bedrag dat als landrente vroeger on 
ook nu nog gohe- ven wordl; niet als bela8tingdus, maar 
als IJUUV van den grond, aan den Staat als oigenaar to 
betalen. Dat Raffles hierbij uitging van hetgeen in Britsch- 
Indie bestond, is niettwijfelachtig； terkennisneming van 
de aldaar toegepasto beginselcn wordt verwe- zen o.a. 
nattr het standaard werk van Baden Powell, ,,The 
landsystems of British India, being a manual of the 
landtenurcs and of the systems of landrcvc- nue 
administration", Oxford, 1892, 3 din., waarvan een 
overzicht gegeven is in het werk van denzelfdcn schrijver: 
„A short account of the landrcvcnuc". Oxford 1894. 

Uitgaande dus van het beginsel, dat de Staat eigenaar 
was van den grond, bepaalde Raffles, dat de rijstvelden 
aan de gebruikers zouden worden ver- huurd tegen een 
jaarlijkschen pachtschat, land- rente genaamd, bestaando 
in de afgifte van een deel van het rijstgewafl, verschillend 
naar mate van do vruchtbaarheid van den grond. 
Derijstvelden zouden daartoe in 3 klassen verdeeld 
moeten worden: de natte velden (sawahs) zouden */2> 2/B 
of de droge velden (tegals)2/^^ 匕 van het gcHchatte 
product moeten opbrengen. De bevolking kon den pacht- 
schat in rijst opbrengen ；  bepalingen werden echter 
gemaakt die bevorderen moesten, dat zij hare vor- 
plichting in geld voldeed. 

Aanvankelijk volgde Raffles daarbij eenstelsel, dat in 
een deel van Britsch-Indie onder den naam van putidari of 
village settlement system bestond en in Ned.-Indie als 
stelsel van dorpsgowijzon aanslag bokend is. In 1813 
nl.werd de huur bore- kend niet voor elken gebruiker 
afzonderlijk, maar voor de betrokken inlandsche 
gemeento (desa), ter- wijl hot aan het dorpsboatuur werd 
ovorgelaten om 
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de velden ondor de rechthebbenden te verdeelen en de 
huur over hen omteslaan. Naar de voorstelling van den 
landvoogd zouden de velden aan de dorps- hoofden 
verhuurd worden, dio deze nu weder, tegen eene 
nietdrukkende pacht, aan de rechthebbenden moesten 
onderverhuren; het dorpshoofd werd voor de opbrengst 
van het geheel aansprakelijk gesteld. 

Dit stelsel werd echter na zeer korten tijd door eon 
ander vervangen. In de “Revenue-instructions" van 11 
Febr. 1814 toch werd een systeem aan- genomen, dat in 
Madras grooten bijval ondervond, on in Britsch-Indie als 
rayatwari of detailed settlement-system, in de Ned.-
Indische administratie als stelsel van individueelen a a n- 
8 1 a g bekend is. Naar het oordeel van Raffles wer- den 
door het stelsel van dorpsge 两 zen aanslag ten gevolge 
van de verplichte tusschenkomst der dorps- hoofden 
tusschen het Gouv. en de landbouwers de laatsten geheel 
overgelaten aan de genade van een menigte kleine 
hoofden, die daardoor eene macht tot kncvclen kregen, 
welke geheel onbestaanbaar was met het nieuwe stelsel. 
Daarom werd voorge- schrcven dat, met inachtneming 
van de aangenomen hoofdbeginselen, voortaan de huur 
afzonderlijk voor clken gebruiker van rijstvelden zou 
moeten worden vastgesteld en niet meer de gemeente als 
geheel zou mogen worden aangcslagen. 

Wilde een dergelijke verandering van stelsel 
inderdaad doel treffen, dan had het bestuur in hot bezit 
mooten zijn van nauwkeurige gegevens om- trent do 
uitgeatrektheid en vruchtbaarheid der vel- den en 
omtrent den omvang van het grondbezit van clken 
deelgercchtigde. Mo ar die gegevens ont- braken geheel; 
de plotselinge wijziging van stel- 8el gaf bovendien 
aanleiding tot allorlei verwarring cn Comm.-Gen., dio 
hot bestuur van de Engelschon overnamen, vonden, 
blijkens Ind. Stb. 1818 no. 14, dat de verordeningon van 
Ruffles „nimnior bohoor- lijk waren nagekomen, maar 
naar do zinnelijkheid der rcsidonten cn andcrc 
ambtenaron ondorscheiden- lijk zijn uitgolcgd of 
toogepast, of ook wcl geheel zijn voorbijgczien ； dat hot 
volslagon gebrek aan konnis van de ware uitgestrektheid, 
grootheid en vruchtbaarheid dor velden in bijna alle 
residontien een regelmatigen en al zoo billijkcn aanslag 
ondoenlijk maakt en dat, zoolang die kennis niet zal zijn 
ver- kregei), het on inogelijk is van Gouv. wego dio 
volden naar con billijken maatstaf ondcr do ingezetenen 
to verdeelen on do belasting, door elk hunner persoon- 
lijk vcrachuldigd, to regelen**. Zij bopaalden dorhal- vo 
(Ind. Stb. 1819 no. 5) dat do aanslag voorloopig, zoolang 
de veld on niot bohoorlijk waren opgometen cn 
gowaurdcord, dcsa^-gowijze zou worden gercgeld, on 
dat het bedrag der landronte zou worden vastge- ateld 
door hot troflon van ovoreenkomsten met do hoofdon on 
oudsten dor gomeenton. 

Tot 1872 was het een systeem van lovon on biedon, 
dat daarom ook wel hot ad modiatie-stelsel werd 
genoemd. Daartoo werden jaarlijks, als het gowas tot 
rijphoid gekomen was, commissien bonoemd, dio de 
hoovcelheid van het te verkrijgon product moes- ten 
sohatton; eono schatting, dio zeer oppervlakkig moest 
geschieden en waarbij vnak slechts op do opgaven dor 
hoofdon word afgegaan. Soma werd ook wel op meer 
nauwkeurigo wijzo de opbrengst van een zeer klein 
gedeolto der grondon borokond, en daar- naar dan de 
opbrengst van do vaak zoor groote uitge- Btrekthoid der 
gczamenlijke, in vruchtbaarheid zeer verschillende, 
veldon eener dosa geschat. Met inaoht- neming van deze 
schatting moest nu de controleur, in overeenstomming 
met het districtshoofd en do 

betrokkon desahoofden, een voorloopigen aanslag voor 
het geheele dorp vaststellen. Daartoe moest allereerst 
worden vastgesteld het gedeelte van den oogst, hetwelk 
volgens algemeene beginselen den lando toekwam. Maar 
daaromtrent bestond geen bindend voorachrift; in het 
algemeen werd echter niet meer genomen dan hetgeen, 
naar gissing, vijfde van het product bedroeg. Doch reeds 
spoedig na de invoering van de landrente, die meer en 
meer den vorm eener belaating aannam, word deze niet 
meer in producten, maar in geld opgebracht; Ind. Stb. 
1827 no. 48 bepaalde o.a. dat de landrente, voor zoover 
zij f 10 te boven ging, voor 2/3 in goud of zil- ver betaaid 
moest- worden. Ten einde nu tot het vereischte bedrag in 
geld te komen, werd de waarde van het gedeelte van het 
product, als belasting ver- schuldigd, berekend volgens 
een marktprijs die door den resident werd vastgesteld, op 
voordracht van den controleur in overleg met den regent 
en het districtshoofd, en die billijk moest zijn en zich 
regelen moest naar plaatselijke omstandigheden en 
deligging der desa's. Tevons moesten in acht worden 
genomen de aanslag en het zuivere bed rag der vorige 
jaren en deze worden vergeleken met de omstandigheden 
van iedere desa en de vermoedelijke gesteldheid van het 
gewas, alles met de meeste billijkheid en vermij- ding van 
bezwaar voor de ingezetenen. Zoo behoor- de men te 
komen tot een voorloopig bedrag voor de desa, dat dan 
onverwijld aan hare hoofden werd medegedeeld. Deze 
hadden nu het recht hunne be- zwaren of aanmerkingen 
in te dienen, die dan door den controleur werden 
onderzocht. Hierbij kwam vooral het loven on biedon uit, 
dat hot stelsel ken- merkte. De controleur hield den 
hoofden vaak voor, dat zij in hot vorige jaar to woinig 
hadden betaaid. naar evenredigheid van de 
uitgeatrektheid en de hoe- danigheid hunner velden en in 
vergelijking met an- dere desa's; dat zy meor bezaten dan 
zij hadden aan- gegeven, niet zolden mot de bedreiging 
dat, wanneer zij niet geneigd waren meer op te brengen, 
de velden der desa zouden worden opgenomen. Dikwijls 
gingen de hoofden dan hiertoo over, veelal niet nalaten- 
de zooveel inogelijk aftedingen. De voorloopige aan- slag 
werd nu aan den resident medegedeeld onder overlegging 
van een nota nopens de bekend geworden 
omstandigheden, op grond. waarvan eene wijziging van 
den aanslag noodig werd geacht. In overleg met do 
dorpshoofdon — waarbij dezen wed er niet zelden 
vermindering trachtten te verkrijgen — werd nu door 
dien ambtenaar het eindcijfor dor belasting on daannedo 
de definitiove aanslag voor het geheele dorp vastgesteld. 

Nu moest nog bepaald worden hoeveel elk ge- bruikor 
der volden in de belasting had bij te bren- gon. Dit werd 
als een dorpsregeling bcschouwd. en aan do bevolking 
zelvo overgelaten; gewoon- lijk kwamen daartoe do 
bozitters van de rijstvelden met hot dorpsbostuur bijeen 
en verdeelden zij het bed rag naar gelang van de 
hoeveclheid rijst, welke volgens taxatie door ieder 
verkregen zou wordon. Do betaling dor vorschuldigde 
som geschiedde in den regel aan hot desahoofd, dat de 
bedragon wed er moest afdragen aan een inlandsoh 
ambtonaar, ondercollectour gonoemd, die de gelnde 
sommon op z|ju beurt in's lands kas moest storton, on 
ovenals do dosahoofden door den controleur word 
nagegaan. De ondercollectours ontvingen eon 
bezoldiging afhankelijk van het bedrag hunner perceptie; 
de desahoofden 8% % of 66n dubbeltje koper van ioderon 
guidon der door hen goindo on verantwoorde bedragen. 
Waar geen ondor-collec- 
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teurs waren, werd het bedrag direct gestort in ,s lands 

kas. . . 
De gebreken van deze 两 ze van landrenteheifing 

vallen terstond in bet oog: de groote willekeur b 寸 den 
aanslag, het gemis a&n vastheid in de belasting, de 
gebrekkige gegevens, waarop een en ander rustte. 
Gelijkheid van druk werd allerminst verkrcgen; zoo is 
het gebleken dat per bouw de landrente in hetzelf- de jaar 
het hoogst was in Pasoerocan, Probolinggo en Besoeki t. 
w. / J0,41, / 9,27 en / 8,06, het laagst in Madoera, 
Krawang en Madipeit.nl. / 3,15, /3,16en / 3,18; maar naar 
verhouding tot de veronderstelde waarde van het 
geoogstu product het hoogst in Bantam, Krawang en 
Pekalongan, t. w. 18,1 %, 14,9 % en 14 %, en het laagst 
in Ma3ioen, Pasoeroean en Madoera, DI. 3,8 %, 5,5 % en 
6,2 %. Zie ook over de ongelijkheid van druk der 
landrente: Verslagen Ind. Gen, 1889, bl. 103, 1890, bl. 
65. 

Toch beeftdie regelin g ook hare voord eelen geliad, 
omdat het een plooibaar stelsel van heffing was en reken 
in g kon worden gehouden met de zware lasten, die de 
bevolking door het z.g. cultuurstel- sel werden opgelegd. 

Bij art. 59 van het Reg. Regl. van 1854 werd be- paald 
dat met de bestaande regeling volgens den dorpsaanslag 
voorloopig zou worden voortgegaan, maar dat de 
grondslagen voor den aanslag in de landrente bij 
algemeene verordeningen zouden worden vastgesteld. 
Die alg. verord. kwamen eerst tot stand in 1872 (Ind. Stb. 
nos. 66, 219a en 2196). In het tijdvak van 1854—1872 
waren tai van Gouvts. cultures opgeheven, welke 
omstandigheid mede er toe bijbracht om naar eene 
definitieve landrentere- geling te streven. Zoo werd in 
1864 de zg. kadas- traal-statistieke opname ingesteld, 
met het doc】 om de bouwgronden van de Inlandsche 
bevol- king op te meten en statistieke gegevens te ver- 
zamelen voor een juisten landrenteaanslag. Daar- mede 
werd voortgegaan tot 1878, toen bleek dat de opmetingen 
niet betrouwbaar waren en beslo- ten werd die 
opmetingen te doen geschieden door technifich 
personeel, terwijl het Binnenlandsch Be- stuur belast 
bleef met het verzamelen van de sta- tistieke gegevens. 
(zie verder KADASTER § II). 

De nieuwe landrenteregelin g van 1872 had ten doel 
tot betere grondslagen te geraken en een einde aan de 
bestaande willekeur te maken. Volgens hare bepalingen 
zou de landrente op Java en Madoera, behalve in de 
Preangen en de Vorstenlanden, gehe- ven worden van 
alle beplante gronden, waarop zake- lijke rechten werden 
uitgeoefend, voor zoover zij niet aan de verpond in g 
waren onderworpen; diegron- den dus, waarop 
inlandsche rechten, — communaal of individueel bezit 
of wel agrariech eigendom,— werden uitgeoefend. De 
grond, waarop koffietuinen gelegen waren, van welke 
het product aan den Ian de werd geleverd *), werd niet 
aan de bepalingen der verordening onderwox-pen, omdat 
de landrente daar begrepen was in den prijs, welken de 
Regeering aan de bevolking voor de 
koffiebetaaide.Vrijgesteld werden nieuw ontgonnen 
sawahs en gronden voor het eerst beplant met gewassen, 
welke eerst na verloop van 66n jaar, doch dan jaarlijks 
terugkcerende of doorgaande oogsten afwerpen; de 
laatste gedurende dedrie eerste oogstjaren. Voor goed 
werden vrijge- 

x) In de residentien, waar de verplichte teelt en 
levering van koffie ophielden, zouookals landrente 
eene bela«ting worden geheven van het product der 
door de bevolking aantuinen. 

st eld: gronden, wier gemiddelde jaarlijksche op- 
brengst niet grooter was dan / 10 per bouw van 500 □ 
rijnlandsche roeden ； gronden, behoorende tot de 
perdikan desa's, en die, tot bewaking van graven of 
heiligc plaatsen afgezonderd, voor zooverre zij 1 Jan. 
1873 die vrijstelling genoten (zie DESA'S, VRIJE), 
en wo on erven, mits niet grooter dan een kwart 
bouw. 

Als grondslag voor den aanslag moest dienen, de 
gemiddelde bruto opbrengst aan padi (rijst), of \vaar geen 
padi als hoofdproduct geplant werd, aan andere gewassen 
en dit berekend naar een ge- middelden oogst over 3 
jaren. Ten einde tot het bedrag van den aanslag te komen, 
zouden de velden van elke desa (behalve de gaga-velden, 
die, voor zoover zij niet vatbaar waren voor eene 
toepassing der classificatie, jaarlijks zouden worden 
opgenomen en aangeslagen, zooveel mogelijk naar de 
aangenoinen grondslagen), in hun geheel elke 5 jaar 
worden ge- classificeerd, te beginnen met 1873. Men zou 
dus bij elke classificatie den werkclijken oogst der laatste 
drie jaren tot basis nemen；  deze zou nu tot gelds- 
waarde worden herleid door het bed rag van het geoogste 
product te vermenigvuldigen met een son), gelijkstaande 
met den gemiddelden laagsten prijs der padi voor de desa 
of het ondcrdistrict, zoo- als die door den resident werd 
aangewezen. Naar de uitkomst daarvan zouden de velden 
derdesa worden gerangschikt in een der volgende 10 
klassen : van / 10—20 per bouw, van / 20—30 enz., 
tclkens met eene vermeerdering van / 10, waarbij dusde 
hoogHtc klasse die desa's betrof, welker velden eene 
gemiddelde opbrengst van meer dan / 100 per bouw 
verte- genwoordigden. Als landrente zou nu 66n vijfde 
geheven worden, berekend over het in in st e bed rag in 
elke klasse, zoodat b.v. een desa met 100 bouws, rnct ge-
middelde opbrengst van/ 38, gerangschikt word in de 
klasse van / 31― 0, vert egen woord i go nd e een be- 
lastbare opbrengst van / 3J00, waarvan dus / G20 als land 
rente verschuldigd was. De omwlag of repartitio der 
Jandrente onder do gebruikers der velden moest 
geschieden in cenc vergadering der oudsten cn 
landbouwers; dozen zouden met iuachtncinjng dcr- 
zelfde classificatie bepalen wat het bed rag dor lielasting 
voor elk hunner zijn zou. Daarvan zou het desahoofd een 
kohier opmaken, waarvan cen uittrek- sel aan elken 
belastingschuldige zou mocten worden uitgereikt; dit 
bleek echter in de praktijk niet uitvoerbaar, zoodat in 
1874 bepaald werd, dat daar, waar do resident het 
mogelijk achtte, een staat zou worden opgemaakt, waarin 
gcregeld de namen der landrente-plichtigcn cn het bed 
rag van hun aanslag zouden worden opgetcekcnd. ])a 
inning der landrente bleef aan de dcsahoofden 
toevertrouwd. 

Het hoofdbcginsel dezer regcling was wel dit, dat 
voortaan alleen de wcrkclijke produetje als basis zou 
worden aangenoinen en dat de belasting voorvijf jaai* 
gefixeerd werd. In dicn geest zou de eerste classificatie 
dan ook in 1873 worden vastgesteld. Maar om de 
volgende classificatien nog mcer aan de werke- lijkheid 
tedoen nabijkomen werd bepaald, dat telken jare de 
velden in een gewest, waarin nog geen statistieke opname 
had plaats gehad, voor e6n vijfdo zouden worden 
opgenomen, terwijl dan aanteekening zou moeten 
worden gehouden van de gemiddelde productie en den 
laagsten prijs der padi. Mocht daaruit blijken dat de 
landrente moest worden ver- hoogd, dan zou dit niet 
ineens geschieden, maar over de volgende jaren worden 
verdeeld. De landrente moest voor den 20sten Dec. 
geheel zijn voldaan; de dcsahoofden bleven in den regel 
met 
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de inning belast; do door lien ontvangen bedragen 
werden op do vroeger vormelde wijze in's lands kas 
gestort. Vrijstelling, gohecl of gedeeltelijk, van landronte 
kon door den Gouv.-Gen. worden ver- leend in 
buitengewono govallon van misgowas of bij het bestaan 
van and er© buitengewone en gewioh- tige rodenen; 
afschrijving van landrente voor gron- den, die eeu geheel 
jaar onbcplant waren geblovon, moest door den resident 
worden bevolen. 

Op het papier zag deze regeling er bovredigend uit, 
maar bij de uitvoering stuitte mon op groote bczwa- ren. 
De juiste gegcvens omtrent de gomiddeldo pro- ductie 
der vekleu en do gomiddeldo laagste prijzen in do 
verschillonde desa's ontbraken, zoodat men zich 
genoadzaakt zag aftegaan op mededeelin ;en van 
hoofdon cn bevolking ；  do grondslagen voor don 
aanslag waron dus grootendeels fictieve cijfers. En 
werden de bepalingen naar do letter toegepaat, dan kwam 
het bestuur telkens tot rosultaten, waarvoor men 
terugdeinsdo, omdat cr aanslagen uit zouden zijn 
voortgevloeid, die aanzienlijk hooger of lager waren in 
vorgclijking mot dio van vorige jaron, on dit in vele 
gevallen zonder dat mon van de billijkheid dor stijging 
of verlaging overtuigd was. In'dio gevallen behielp men 
zich bijv. door eono willekeurige toepassing dcr 
bepaling, dat de resident den prijs dor pacli moost 
aangeven, en stclde dien hoogor of lager, naar gelang van 
den aanslag, dien men billijk oor- deelde. fndordaad 
verschilde eono zoodanige werk- wijzo weinig van het 
oude admodiatie-stelsel, maar daar zij in het kcurslijf der 
vorordening gobracht moest worden, gaf de nieuwe 
regeling veol werk zonder nocinenswaardig voordecl. 
Onbewimpold word van bestuurswego verklaard, dat 
men zich bij don aanslag voor de eerste vijf jaron bepaald 
had tot het plooien van productie- on mirktprijscijfers 
naar zoo- dan ig bod rag, v o o r a f vaatgosteld, als hot 
hostuur als billijko landronto beschouwdo. Bovon- dien 
hod, zooals reeds word opgemorkt, hot zuivoro 
adniodixtiojtolscl hot voordcol gohad, dat men reko- 
ning kon houden met al lor lei omstandighedon, zooals 
do verhouding van do koston van do produotie tot de 
bruto-opbrongst, vordor do heeren- on cul- tuurJicnsten, 
do golegonheid oin tweede gowasson aa-nteplanten on 
de mindore of mcerdere gomakke- lijkheid om bij 
verdienston to vorkrijgon, waaruit in vele strekon de 
landroite bctaakl we rd. Toon dan ook do tijd naderde, 
dat opniouw de aanslag voor vijf j iron inoost plaats 
hebbon, was men vrij wol al- goinoon van oordeel, dat 
hot con dwituhoid zou zijn, om woderom do 
tijdroovondo werkzaamhodon to gel islon, aan do 
voorboroiding daarvan vorbon- don; do rogooring was 
van ineoning, dat de oenmaal vaHtgo4toldo aanslag 
inatig en niot drukkond gc- noo ： nd mocht 
worden,zoodoonde werd ii 1878 (Ind. Stb. 110) bealoton 
om, in ftfwachting eonor nadoro rogoling, voor 1878 on 
volgondo jaron don aanslag van 1877 to hand ha von, 
bohoudons do bevoogtihoid van don rodidont om, 
wannoer hij zulks in verbind met verkregon botcro 
gogovona noodig achtte, ondor nadero goodkouring van 
don Gouv.- Gen., elk jaar wijziging in don aanslag to 
bren- gon. 

Gadurondo veracheidene jaron word nu do rogoling 
van 1872 in dior voege toogopast. Ofschoon in hot 
algomcon daarbij het strevon vooratond om zoovcol 
mogelijk vastheid in do a aanslag to brongon, word van 
do bevoogdhoid, den rosidonton toegokond om 
wijzigihg in den aanslag to brongen, eon ruim ge- bruik 
gomaakt, aanvankolijk mot hot govolg, dat do landrento 
vorhoogd, doch in 1888 en 1839, in 

verband met do toen bestaando ongunstige omstan- 
dighedon, dat zij aanzienlijk verlaagd werd 】). 

Nadat door de ophefEing van het zoog. Preanger- 
stelsol (zie PREANGER-REGENTSCHAPPEN) een 
eind was gemaakt aanden oxceptioneelen stoats- 
rechtelijken toestand, waarin dit gewest verkcerde, werd 
daar een „belastmg op het r 可 stgewas" inge- voerd, dio 
in vele opzichten mot de landrente over- eenkwam en die 
in 1872 voor dat middel plaats maakto volgens cene 
regeling (Ind. Stb. 1872 no. 2196), die in hoofdzaak 
ovoreenkwam met de gelijk- tijdige regeling voor de 
overige Gouv. residentien op Java, doch met deze 
gewichtige afwijking dat de aanslag in de Preanger, waar 
het individueel grondbezit heorschte, nie^STpsgowijze 
maar voor elken grond- bezitter afzonderlijk plaats greep. 
Alie landrente- plichtigo porceelon moesten door de zorg 
van den resident worden voorzien van een doorloopend 
num- mer; nauwkeurig moest aanteekening gehouden 
worden van alie overgangen van bezitsrechten, ontgin- 
ningon en voranderingon in don oultuurtoestand. 
Voorloopig zouden de gebruikera der velden slechts 3/« 
to voldoon hebben van *t geen in de overige reai- dentien 
botaald word, en dus in de eerste klasse niet rneer dan /15, 
in de tweedo / 13.50 euz. Aan iederen landrenteplichtige 
zou een door den controleur ge- parafeerd aanslagbiljet 
mooten worden uitgereikt; Ind. Stb. 1874 no. 656 
bopaalde echter, dat aan het hoofd dor desa binnon een 
maand na do vast- stelling van den logger daarvan oen 
door den contro- leur ondorteokend uittreksel zou worden 
gegeven, waarin do namon der land rent oplichtigen en 
het bedrag der versohuldigde landrento zouden worden 
op- genomen. Daar in dat uittreksel elko be baling moest 
wordon opgoteekend en iedor, die het verlangde, inzago 
daarvan moest wordon gegeven, achtte men de contr61o 
der belanghobbenden voldoende verze- kerd ook zonder 
don omslag van de genoemde aan- slagbiljotton2). 

Wat aangaat vasthoid van de grondslagen der hoffing 
en bokendheid mot do verschi llendo facto- ren, waarop 
do aanslag moost berusten, was men intusschon, zooals 
hierbovon reeds bleok, niet veel verclor gokomen dan in 
1817, bij do overnamo van hot best uur uit hand on der 
Engclschen, en ook voor hot laatatbesproken gewost, do 
Preanger-Regont- schappon, was do toostand niet beter. 
Nog steeds waron hot do persoonlijko inzichton van do 
bestuurs- ambtonaron, Europeesche onlnlandsohe, en do 
meer- doro of mindoro gewillighoid der bevolking, die in 
hooge mito op don aanslag invloed uitoefenden, en ook 
do booordeolingomti-ent het al of n iet bezwaronde van 
do hoffing rustto over hot algemeen eenvou- dig op 
subjcctievo beschouwingen. 

Erkond moot niettomin wordon, dat bij de Regeo ring 
inmiddols zich eon ornstig stroven had ge- oponbaard 
naar botoro gogovons, ten oindo de be- stuurshoofdon in 
staat to stollen op meer vertrouw- baro grondon aan de 
onderworpolijko hoffing toepassing to govon. 

x) Van 1879 一 1886 steog do bruto-landrente van / 
18.953.000 tot / 20.550.000; van 188 — 1890 daaldo 
zy tot / 16.756.000, terwijl de vermin- dering dor netto-
landrento zelfa / 4.686.000 be- droeg. 

a) Ook in het district Gandasoli (Krawang) en in 
do afd. Buitenzorg boatond oen offioioel orkondo 
individueel© aanslag. 
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Door de zending van den Controleur Van Hogcn- dorp 
naar Britsch-Indie trachtte zij inlichtingen, berustend op 
eigen w»arneming,te bekomen omtrent de aldaar 
gevolgde werkwijzen ；  eeno zending echter, die 
tengevolge van het vroegtijdig overlijden van dien 
ambtenaar niet de vruchten opleverde, welke men er van 
had mogen verwachten. 

Nadat de regeling van 1878 tot. stand was geko- men 
werd vervolgens, ter voorbereiding van de daar- bij 
bedoelde nadere regeling, bij besluit van 23 Oct. 1879 (B. 
3490) het instellen gelast van een onder- zoek 
€otTve^ri)ging van gegevens omtrent: 1°. de 
uitgestrektheid der bouwgronden, waartoo in el- ke desa 
moest worden nagegaan de uitgestrektheid van elk der 
soorten, waarin de bevolking gewoon was de gronden te 
verdeelen naar den aard, de vrucht- ba-arheid en de 
moeilijkheid der bewerking, alsmede naar de meer of 
minder goede gelegenheid tot be- vloeiing. Die 
uitgestrektheid moest geconstateerd worden door de 
districtshoofden, die zich daarbij door hunne 
ondergeschikt en konden laten bijstaan ；  de 
Europeesche ambtenaren bij het binnenlandsch bestuur 
waren met do controle belast; 2°. de bruto- en netto-
productie, huurprijzen enz., waartoe elke controle-
afdeeling gesplitst moest worden in kringen, omvattende 
de desa's die, wat de productiviteit der gronden betreft, in 
gelijke of nagenoeg gelijke om- standigheden 
verkeerden. Voor de bruto-opbrengst moest genomen 
worden de hoeveelheid padi, die naar de uitkomsten van 
den oogst der laatste drie ja- ren bij behoorlijke 
bewerking kon worden verkregen, en de gemiddelde 
opbrengst der tweede gewassen, na de padi verbouwd, 
waarbij de jaren van misluk- king van den oogst of van 
buitengewoon hooge prij- zen ten gevolge van 
schaarschte der levensmiddelen niet mochten 
medegerekend worden. Degeldswaarde van het product 
moest worden berekend naar de gemiddelde prijzen 
eveneens over de laatste drie jaren. Voor de netto-
opbrengst zouden daarvan worden af- getrokken de 
kosten, noodig voor de verkrijging van het product. 

De leidin g van bedoeld onderzoek werd opgedragen 
aan den toenmaligen Hoofdinspecteur voor desuiker- en 
rijstcultuur Dr. J. H. F. Sollewijn Gelpke, die na afloop 
een paar belangrijke geschriften publiceerde. Het eerste 
daarvan, getiteld „Eindr6sum6, gegevens voor eene 
nieuwe landrente-regelingn, Bat. 1885, be- vatte een 
schat van gegevens omtrent den econo- mischen toestand 
van den Javaanschen landbouwer. In het tweede, 
„Ontwerp van eene landrente-ordon- nantie", Bat. 1885, 
werd een nieuw systeem voor den aanslag der landrente 
ontwikkeld, dat evenwel slechts weinigen bevredigde. 
Daarbij werd voorge- steld om intevoeren: lo. een vaste 
helling van / 2 per bouw voor velden van lev end wat er 
voorzien en van / 1 per bouw voor velden, van den regen 
afhan- kelijk..Dit bedrag zou geheven worden van alle 
gronden :bebouwde, mislukte en onbeplante, als een vas-
te grondrente, welke de Staat zich voorbehield. 
Daarnaast zou geeischt worden eene heffing van 8 —18 % 
van de netto opbrengst, in verband met de gelegenheid 
tot afzet der producten en tot andere omstandigheden, 
alsmede in verband met de be- staande landrente. Deze 
laatste bepaling had groote overeenkomst met het 
feitelijk nog steed s toegepas te, door den schrijver sterk 
afgekeurde admodiatie-stel- sel, ook door de wijze, 
waarop zij in werking zou worden gebracht. Om deze en 
andere redenen, meende de Regeering na rijpe 
overweging zich te moeten onthouden van een 
aanvaarding der bedoelde voor- stcllen, welke 
aanbevelingswaardige beginselen ook 

in enkele opzichtcn daarin waren neergelegd. Bo ven- 
dien had de wijze, waarop het voorafgegaan onderzoek 
en de verzameling der gegevens hadden plaats gevonden, 
tot ernstige bedenkingen aanleiding ge- geven. Van eene 
invoering van het door Dr. Sollewijn Gelpko aanbevolen 
stelsel werd mitsdien afgezien en eveneens van de 
toepassing van beginselen, door den Heer P. H. van dor 
Kemp ontwikkeld, waarmede inmiddels eene proef 
genomen was in een klein ge- deelte der res. Tega], 

Waar men dus ook nu weder niet tot eene betere 
voorziening was gekomen, werd in 1889 het denk- beeld 
overwogen, den aanslag in de landrente voor eenige jaren 
achtereen vasttestellen ； daaraan werd gevolg gegeven 
bij Ind. Stb. 1890 no. 53, waarbij bc- paald werd, dat de 
aanslag voor 1889 onveranderd zou gelden voor de vier 
volgende jaren, behoudens de bovengenoemde 
vrijstellingen en afschrijvingen door den Gouv.-Gen. of 
de residenten en behoudens het bepaalde omtrent de 
gaga-velden. In 1894 moest worden ove*gegaan tot het 
vaststellen van den nieu- wen aanslag; daarbij zou 
worden voortgobouwd op degrondslagen, waarop de 
laatstelijk gegolden heb- bende landrente-cijfers waren 
verkregen, met ge- bruikmaking echter tevens van de 
resultaten van het hierboven besproken onderzoek, 
terwijl voorts reke- ning moest worden gehouden met 
vooruitgang of achteruitgang in de draagkracht der 
bevoBdng en, waar gebreken geconstateerd waren, dezo 
moesten verbeterd worden. In overweging werd gen 
omen, om den aanslag voor eenige volgende jaren 
onveranderd te behouden; de Regeering rekende dien 
cchtcr minder daarvoor geschikt en bepaalde, dat do aan- 
slagen van 1895 en 1896 daartoo als basis zouden 
strekken. Als beginsel werd vastgcsteld, dat ovor- al, 
waar daartegen geen plaatselijk bczwaar be- stond, de 
aanslag van ] 895 der voor vast aangesla- gen velden tot 
en met 1900 onveranderd zou blijvon en elders die van 
J.896, mot uitzondcring van de res. Soerabaja, Bagclen 
en Kcdiri, waar de aanslug in 1897 werd gefixeerd, een 
en and er mot dien verstan- dc, dat jaarlijks reken in g 
zou worden gehouden met het bela«tbaar worden van 
nieuw ontgonnen velden en het ophouden der 
belastingplichtigheid van andere. 

Ingevolge Gouv. circ. van 20 Maart 190J werd in dat 
jaar do aanslag onder hetzelfde voorbehoud voor het 
tijdvak 1901/05 opnieuw gefixeerd. Bij die aanschrijving 
werd bovendien bepaald, dat voor- stellen tot wijziging 
van den aanslag wegenH veran- dering in den 
economischen toestand of mcer- of minder-bevinding 
van bouwgronden tengevolgo van door deskundigen 
venichtc meting voor 1 RIei van elk jaar ingediend 
moesten worden aan den Gouverneur-Generaal, voor 
welken bij Ind. Stb. 1905 no. 20 als zoodanig de 
Directeur van Binnenlandsch Bestuur in de plaats werd 
gesteld. 

Op dit alles had de residentio Preanger-l<egcnt- 
schappen eene uitzondering gemaakt. 

Na de mislukking der lnerv66r vermelde pogin- gen 
om tot eene nieuwe regeling van do landrente- hefiing te 
komen, was in 1889 in dat gewest onder Iciding van den 
Inspecteur F. A. Liefrinck een begin gemaakt met eene 
nieuwe proefneming, aanvan- kelijk in de afdeeling 
Tjiandjoertjvaartoe van de hulp van ambtenaren 
vanTietbinnenlandsch bestuur en van het kadaster 
gebruik werd gemaakt. Die werkzaamheden, welke 
weldra ook tot andere onder- deelen van het gewest 
werden uitgebreid, haddon 
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ten doel zoowel hot vorzamelen van gegovens om- trent 
do uitgestrektheid der verschillende soorton van 
bouwgrond en hot constateeren van de gemiddel- de 
productie diet gronden als het instellen van on- 
derzoekingen omtrentden economischen tocstand van de 
desa's on hare onderdcelen,ten einde te kunnon be- 
oordeelen welke percentages aan belasting van de 
gronden gcheven konden worden, zonderde landbou- 
wers te zwaar te drukken of hinderpalen in den weg te 
leggen aan de ontwikkeling van den landbouw. 

Die arbeid had tot resultaat eene nieuwo land- 
rentcregeling voor de Preanger-Regentschappen, 
vastgesteld bij de ordonnantie in Ind. Stb. 1896 no. 126, 
sindsdien aangevuld bij Ind. Stb. 1906 no. 188 en 1909 
no. 591, waarbij o.m. bopaald werd, dat do ordonnantie 
van 1872 met de sedert daarin aange- bracbte wij zigin 
gen en aanvullingen buiten werking zou treden op het 
tijdstip, dat ingevolge aanwijzing van Regeeringswege 
successievelijk de niouwe land- rentcregeling in eenig 
district zou worden ingevoerd. 

Dit laatste is in de jaren 1897, 1898 en 1899 res- 
pectievelijk in 7, 21 en 19 districten van hot gewest 
geschied, waarna de verdere invoering stagnatie 
ondervond. In 66n district (Tjihea, afd. Tjiandjoer) were! 
een groot irrigatie-werk aangelegd, waardoor de 
economischo tocstand zich te belangrijk zou wij- zigen 
om niet de resultaten daarvan af te wachten, alvoren: do 
nieuwe landrenteregeling in to voeren, terwijl in 14 
districten de bouwgronden tc veel ver- spreid waren 
gelegen, waardoor eene kadastrale op- namo volgens de 
toen bestaando metingsvoorschrif- ten te kostbaar zou 
worden. Eerst nadat afzonder- lijke metingsvoorschriften 
voor de opname van der- gelijke verepreid gelegen 
bouwgronden waren aange- geven kon met de opmeting 
daarvan begonnen worden, zoodat pas in de jaren 1904 en 
1907 in die district en cn daarmede dus in do goheelo 
residentio Prcanger- Kcgentschappen de nieuwe 
landrenteregeling was ingovoerd. 

Intusschen word in 1890 besloten de met in gon in and 
ere gewesten van Java voort te zetton, ten einde ook daar 
tot con landrcntcaanslag volgcns de be- ginselcn van do 
Preanger-regeling to gcraken en 
werdenaanvankolijkdaarvoor gekozen de rosidontien 
Cheribon, Kcdiri, Pasocroean en Probolinggo. 

De bclangrijko uitgaaf voor de opmeting dcr 
bouwveldcn van de inlandache bevolking on de her- 
haalde opmetingen op vcrschillcndc wijzen vaak van 
dezelfde gronden door het landrentekadaster 
(landrcutckaarten), den topografischen dionst (staf- 
kaarten) cn het Departement van B. O. W. (irriga- 
tickaarten1, deden de vraag steJlcn of ter boperking van 
arboid en kosten niet 66ne meting zou kunnen vorricht 
worden, wclko aan de cischon van do ver- schillcndo 
takken van dienst zou voldocn. Naar aan- loiding daarvan 
word besloten om ook do landrente- jnotingon zoo 
mogclijk to doen gcschieden door het technisch 
poitioneel van den topografischen dienst. Dczc dionst 
volbracht met succes in 1903 do op- inoting van drie 
districten, waarop in 1905 de hier- bcdoeldo inotingon 
van het kadaster werden overgo- dragen aan den 
topografischen dienst. 

.In het jaar 1907 (Ind. Stb. no. 277) kwam do niouwo, 
in het algomeen op dezelfdo beginsolon bo- ru8tende, 
landrente-ordonnantio voor gehcol Java en Madoera, met 
uitzondering van do Vorstonlan- den en do Preanger-
Regentschappen, tot stand. Ook deze regeling, welke bij 
de ordonnantien in Ind. Stb. 1909 nos. 208 en 591 nog 
eenige aanvulling en wijzigin g heeft ondergaan, zou 
geleidelijk ingevoord worden in dier voege dat jaarlijks 
door den Gouv. 

Generaal bopaald zou worden, welke districten daarvoor in 
aanmerking zouden komen. 

In afwachting van de nieuwe voorschriften was in- 
middels in October 1905 aan de Hoofden van gewes- telijk 
bestuur medegedeeld, dat de vroegere aanslag andermaal 
werd gefixeerd en wol totdat de heffing naar de toenmaligo 
regelen geleidelijk zou hebben plaats gema ;kt voor eeno 
heffing, gegrond op de destijds in voorboroiding zynde 
nieuwe bepalingen. 

Einde 1914 werkte de nieuwe regeling in alle resident 
ien buiten de Vorstenlanden en de Preanger-Re- 
gentschappen, uitgenomon de gewesten JRembang, 
Soerabaja, Madioen(. n Madoera, een aantal^isfnc-- ten 
van de residontien Pekalongan en Kediri en en- kele 
districten van Chori bon. Met uitzondering van de 
eerstbedoelde, buiten het haar aangewezen ge- bied 
gelegen gewesten, zal zij dus spoedig allerwegen zijn 
ingevoerd, waarmede de regeling in Ind. Stb. 1872 nos. 66 
en 219a buiten werking zal zijn /ge- treden. 

De nieuwe landrente-regelingen 两ken op tai van punten 
principieel van de vroegere verordeningen af. 

In het algemeen wordt, luidens die regelin gen, de 
belastin i gchevon van de gronden—vischvy vers en ni- 
pahbosschen daarondor begrepen—waaropzakelijke 
rechten worden uitgeoefend en die niet vallen onder de 
bepalingen omtrent de verponding. Vermita zoo- danige 
rechten niot worden erkend voor de in de re- sidentie 
Bantam nog steeds aanwezige onregelma- tig beplante 
gronden, zg. ,,hoema-gron&en”,z,n deze ingevolge Gouv. 
best van 3 November 1909 no. 8 aan eene afzonderlijke 
vordering, die namelijk van eeno jaarlijksche huursom, 
onderworpen. 

De gronden worden voor do heffing der landrente 
onderscheiden in twee soorten: le sawahs, 2e droge 
gronden, vischvijvers en nipahbosschen. 

Van de sawahs wordt als landrente gegeven een 
evenredig deel van do bolastbare opbrengst, berekend naar 
de productiviteit van den grend en naar de geldswaai-do 
van do padi, bepaald naar de gemiddel- de marktwaarde. 
Voor de droge gronden, vischvij- vers en nipahbosschen 
wordt de landrente berekend naar de waardeverhouding 
onderling en tot de in het district aanwezigo sawahvclden. 
Terwijl voor do eerstgenoemdo soort gronden de heffing 
dus min of meer eeno oogstbelasling is, nadert zij 
voordetweede categoric van gronden meet eene 
grondbelasting. Overcenkomstig dezo onderscheiding 
wordt in geval van onbeplant blyvon of misgewas alleen 
voor sawahs onthoffing van lanchonto verleend. Het 
percentage dat van de bolastbare opbrengst der sawahs aan 
landrcnte wordt gohoven, bech-aagt minstens 8 en ton 
hoogsto 20 percent. Van de droge gronden, vischvijvers on 
nipahbosschen wordt niet minder dan /0,25 en niet nicer 
dan / 20.— per bouw aan belasting go- vorderd. 

De landrcntoplichtige gronden van clkc desa worden 
door technisch personeol (topographi- schen dienst) 
opgemeten cn op eene desakaai t aan- gegoven. Dio 
opmoting geschiedt perceelsgewyzef wordondo daarby 
onder con perceel verstaan een complex gronden van een 
der voomoemde soorten dat van do aanliggende gronden 
gescheiden is door terroingrenzon als wegen, 
waterleidingon en dorge- lijke, mot dien verstando dat, 
ingoval van \uteon- loopcndo productiviteit dor sawahs 
van een perceel of van xiiteenloopondo waarde der tot 
eenzelfdo perccel bchoorondo gronden van de twecde 
soort, overeenkomstig de ter zake geldendo regelon eone 
splitsing plaats vindt in percedgededten, bestaande 
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uit gronden van ongeveer gelijko productiviteit of 
waarde. 

De in de verscliillende desa s van cen district voor- 
komendo perceelen of perceelgedcelten, die wat de 
eawahs aangaat van ongeveergelijke productiviteit, wat 
aangaat de droge grondeo, vischvijvers en ni- 
pahbosschen van ongeveer gelijke waarde zijn, wor- den 
voor de eerstgenoemde gronden tot groepen, voor de 
tweede tot kJassen vereenigd. Het percentage, van de 
belastbare opbrengst der sawahs van de verschillende 
groepen aan landrente te vorderen, wordt, met 
inachtneming van de hierbovenvermel- de grenzen, voor 
elke desa bepaald, in de rcsidentie Preanger-
Regentschappen door den Gouverneur-Ge- neraal, 
elders door den Directeur van Binnenlandsch Bestuur, 
op voorstel van den Resident, waarbij inzonderheid 
rekening wordt gehouden met den eco- nomischen 
toestand en, voor zooveelnoodig voor een geleidelijken 
overgang, met het laatstelijk gcheven bed rag. Door 
dezelfde autoriteiten wordt het jaar- lijks voor elke 
klasse van droge gronden, vischvij- vers en 
nipahbosschen binnen de gestelde grenzen aan landrente 
te betalen bed rag districlsgewijze geregeld, daarbij 
rekening houdend eveneens met den economisehen 
toestand, benevens o.m. met de belastingcijfers der in het 
district aanwe- zige sawahvelden, behoudens 
inachtneming van het verschil der heffingen voor beide 
soorten van gronden. 

De eventueel op te leggen verhoogingen van de 
belasting der sawaJui zullen voor elk tijdvak, waar- over 
deze wordt vastgesteld, en voor elke desa niet meer 
bedragen dan 25 procent behoudens in buiten- gewonc 
gevallen, waarin de Gouverneur-Generaal eene grootere 
verhooging kan opleggen al dan niet met bepaling dat zij 
in het betrokken belastingtijd- vak geleidelijk, met 
periodieke stijgbig, wordt toe- gepast. 

Zooals uit het vorenstaande blijkt, is het by de 
onderwerpelijke verordeningen feitclijk het perceel of 
"erceelgedeelte, dat de eenheid uitmaakt voor de 
regeling der belasting en niet meer, gelijk te voren, de 
desa of, naar het althans voor de Prean ger-Re- 
gentschappen heette,het grondbezit van iederen per- 
soon, eon grondslag, die om practische redenen voor- 
alsnog bezwaarlijk bruikbaar zou zijn. De repartitie van 
do belasting der perceelen of perceelgedeelten, waarin 
meerdere personen ecn aandeel bezitten, geschiedt 
zooveel mogelijk door de belastingplich- tigen ze】ve, 
daarbij voorgelicht door eene com mis- sie, bestaande uit 
tot dat doel aangewezen ambte- naren, welke commissie 
zelf de repartitie uitvoert ingevalde belanghebbenden het 
onderling niet daar- over eens kunnen worden. Eene 
opmerkclijke bepaling in de algemeene regeling voor 
Java en Madoera in Ind. Stb. 1907 no. 277 is nog die, dat 
aan de deel- gerechtigden in het gemeentelijk grondbezit 
met niet-blijvende aandeelen, ingeval minstens drie 
vierde dier personen in eene desa of een gehucht met 
zelfstandig landrenteplichtig areaal dat verlangen, wordt 
vergund het geheela bed rag van de belasting der 
gronden van dien rechtstoestand van de desa of het 
gehucht onderling te verdeelen, waarbij dus met den 
afzonderlijken aanslag der perceelen geene rekening 
behoeft te worden gehouden. 

Van den uitalag der reparti tie en van den aanslag van 
elk aan slechts 66n persoon toebehoorend per- cecl of 
perceelgedeeltxj wordt voor elke desa afzon- derlijk 
aantcekening gehouden in kohieren, vast te stcllen door 
het hoofd yan plaatselijk bestuur, waar- uit aan iederen 
belastingplichtige door het desa- 

hoofd een uittreksel wordt verstrekt, houdende op- gaaf 
van het door hem vorschuldigd bedrag. 

Behoudens de bevoegdheid van even gen oemd be- 
stuurshoofd om, op verzoek der bevolking, voor alle of 
bepaalde perceelen of perceolgedeelten eonor desa 
tusschentijds eene nieuwe repartitie tegelasten, geldt de 
verdeeling der belasting voor gronden in individueel 
bezit en in gemeentelijk bezit met blij- vende aandeelen 
onveranderlijk voor het jaar der vaststelling van den 
districtslegger en elk der vol- gende negen jaren, met 
dien verstande, dat in het kohier rekening wordt 
gehouden met de voorgeval- len mutatien onder de 
belastingschuldigen. De re- partitie echter van de 
belasting van gronden, beze- ten in gemeentelijk bezit 
met niet-blijvende aandeelen, geldt voor niet langer dan 
den duur der verdee- lingsperiode. Zooveel mogelyk dus 
is bij de nieuwe regelin gen fixiteit van belasting voor lan 
gen termijn betracht.Door bijzondere voorzieningen 
wordt niet- temin rekening gehouden, voor zooveel 
noodig, met wijzigingen in het belastingplichtig areaal 
van beide soorten tijdens den loop van die tennijnen. 

De ontheffing van land rente, ingeval van onbe- plant 
blijven en deugdelijk geconstateerd misgewas van 
sawahs, is, evenals verschillende der hierv66r besproken 
onderwerpen, het meest in bijzonderhe- den geregeld in 
de algemeene ordonnantie voor Java en Madoera. 
Luidens deze verordening wordt die ontheffing 
toegestaan tot het voile bed rag der belasting voor 
sawahs, die, uitgenomen het in het vol- gend jaar 
oogstbaar rijstgewas, het gehccle jaar on- beplant zijn 
gebleven, voorts tot een bed rag van do helft tot drie 
vierde van de belasting voor sawahs, waarop uitsluitend 
nagewas is geteeld, een factor die in de Preanger-
verordening ten aanzien van do belasting der sawahs 
gccne Speciale plaats inneemt. Bij deugdelijk 
geconstateerd misgewas wordt ontheffing vedeend tot 
hot (/elteele bed mg, indien voor de gezajnonJijko in het 
pcrccel of perceelgedeolte gclcgen gronden van don 
bclastingscli u Id igccl<3 bru to - opbrengst van het 
hoafdgcwas naar schatting gc- middeld niet mcer 
bedraagt dan hot gcdccltc, (la/| bij de berekening van do 
bclastl>arc opbrengst <Icr sawahs als belastingvrij wordt 
afgetrokken, zijndo lien pilcoel padi per bouw of — eeno 
beperking in do regeling voor de Preangcr-
Regentschappen niet voorkomendo —voor sawahs, 
welker productiviteit minder dan twintig pikoel per bouw 
bedraagt, de helft van het aantai pikoels, waarop do 
productiviteit der betrokken sawahgroep is vastgestcld. 
Tot een bed rag van minstens een vierde cn ten hoogsto 
drie vierde wordt voorts bij misgewas ontheffing toe-
gestaan wannecr de opbrengst het bclastingvrij go- deelte 
overt reft, (loch naar schatting in doorslag niet meer 
bedraagt dan de he]ft van het voor de betrekkelijke 
sawahgroepen bepaald cijfcr der productiviteit. 

Mede wordt ontheffing genoten, vooreen door het 
hoofd van gewestelijk bestuur te bopalen tijdvak van ten 
boogste drie. jaren, voor reeds belastingplichtige 
gronden, welke door voorzieningen van bijzonder 
bezwaarlijken of kostbaren aard in een beteren 
cultuurtoestand worden gebracht. Zoowel voor droge 
gronden als voor sawahs kan vordcr gc- heel of ten deele 
ontheffing van land rente worden verkregen bij het 
bestaan van andere buitengewono en gewichtige redenen 
dan de voomoemde. 

De evenvermelde ontheffing bij verbetering van den 
cultuurtoestand houdt verband mot eene voor- ziening 
van soortgelijken aard voor nieuw-ontgon- nen gronden. 
Sawahvelden.indat geval verkeerende 
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z 日 n vrijgesteld van do hefting van land rente gedu- 
rendc de eerste drie jaren na voltooiing van den aan- leg, 
evcnals, gedurende eenzelfde tijdvak of korter, ter 
beoordeolin g van het Hoofd van gewestelijk be- stuur, 
andore nieuw-ontgonnen gronden, wannecr de aanleg met 
bijzondere moeilijkheden of kosten gepaard is gegaan. 
Even eons zijn van landrente vrijgesteld gemeontelijke 
weideplaatsen, zoomede gron- den ingenomcn door ten 
algemeencn nutto of voor den open baren dienst 
strekkende gomeontelijke in- stellingcn of werken, en, 
ingevolgo Ind. Stb. 1909 no. 208, tot do zoogenaamde 
„vrije desa's" behoo- rende gronden, voor zoover door 
den Gouvemeur- Generaal daartoe aangewezen, zoomede 
andere van oudshcr vrijgestelde gronden, voor zoover die 
vrij- stelling door den Gouvernour-Gencraal is gehand- 
haafd. Do vroegere vrijstelling van woonerven tot eene 
uitgestrektheid van een vierdebouwis daaren- tegen 
vervallen. 

Van de toepassing der bepalingen zyn bovendien 
uitgesloten gronden, op hoog gezag of vrijwillig mot 
koffic beplant, waarvan het product aan vcrplichto 
levering aan den Lande is onderworpen. Eene uit- 
zondering echter maken de vrijwillig beplantekof- 
fiegronden, waarop ook andere gewassen worden ge- 
teold, welke gronden met zeker voorbehoud. be- 
lastingplichtig zijn. 

De inning der land rente gcschiedt wederom door de 
dcsahoofden, die daarvoor acht ten hondord ge- nieten 
van de geindo bedragen. 

In den loop van elk tienjarig belastingtijdvak wordt het 
noodige vcrricht ter voorbereiding van den uieuwen 
aanslag der landrente voor het volgen- de tijdvak. 

Bij art .2 van het Gouv. besluit van 25 Juni 1907 no. 
34 (Bijblad no. 6738) zijn uitvoerigo voorschrif- ten 
vas'tgesteld tot uitvooring der Landrcnte or- donnantio in 
Ind. Stb. 1907 no. 227. Evenals in de verordeijingen 
zolvo, bestaan ook in die voorsohrif- ton mecrdcro 
verschiHen, van nicer of minder bc- duidenden aard,met 
do voor do rcsidontie Preanger- Kcgcntschappen van 
kracht zijndc uitvooringsbe- palingcn, gearrestcerd bij de 
Gouv. besluitcn van 6 Juli 1890 no. 1 cn 13 September 
1907 no. 14 (Bijblad nos. 5192 cn 6720). Tn het beatek 
van dit ovdfziclit- vereischcn ook dezo verschilpunten 
geonc nadcrc bespreking. Uit den aard der zaak zal 
bovendien do thans nog voor dat go west vigccrendo 
afzondorlijke rcgeliug te conigcr tijd plaats maken voor 
do op het voetspoor daarvan in 1907 voor do ovorige gou- 
vcrncmonlslandcn van Java cn Madocra vastgestol- dc 
algcmceno rcgeling. 

」)c invooring van do niouwe landrontoregcling hceft 
het porsoneol bij dicn tak van dienst belang- rijk 
uitgebreid. Oorspronkelijk was daarbij werk- zaam ondor 
de bevelen van den Directeur van Bin- nonlandsch 
Bcstuur con Hoofdinspecteur voor de suikcr en 
rijstcultuur, het landelijk stcisol cn wat duarmode in 
vorband slaat. Bij Ind. Stb. 1905 no. 268 word die 
betrekking oj)gohcven en werden daarvoor in do plaats in 
dienst gcstcld twee Inspcctours, waarvan spcciaal „voor 
de landclijko ijikomston on verplichto dionsten". Waar de 
licerondiensten nicer on moor tot het vcrledon zullen 
bchooron, is do hoofdarbeid van dien Inspectour voortaan 
do landrenteregeling. Ondor dien ambtenanr zijn thans 
werkznain 2 Adjunct-Inspectcurs, 4 Controlours by hot 
Binnenlandsch Bcsluur en 17 Adjunct-contro- lours (zio 
Ind. Stb. 1913 no. 113), do laatston spc 

ciaal bolast met do leiding der klasseering van de 
bouwgronden der Inlandschc bevolking. Voor de 
opmeting der bouwgronden zijn onder de bevelen van 
den Chef van den Topographischen dienst werk- zaam 4 
landrentc-opncmingsbrigades, aan het hoofd v&n elk 
waarvan staat eon Officier van dien tak van dienst. 

Hierondcr volgt een ovorzicht van den bruto landrent 
eaan slag en de geinde landrente (bruto-aanslag na aftrek 
van vrijsteJlingen en ontheflingon), afge- rond in 
duizendtallen, sinds hot jaar 1897. 

 • 
bruto. netto. 

1897 .........  /17.749.000 / 16.965.000 
1898 .........  -17.881.000 -17.444.000 
1899 .........  -17.999.000 -17.474.000 
1900 .........  -18.025.000 -17.754.000 
J901 ..........  -18.079.000 -16.924.000 
1902 .........  -18.090.000 -16.996.000 
】903........  -18.120.000 -17.421.000 
1904 .........  -18.125.000 -17.592.000 
1905 .......  .18.157.000 .17.685.000 
1906 .........  -18.205.000 -17.770.000 
1907 .........  -18.319.000 -17.495.000 
1908 .........  -18.821.000 -18.239.000 
1909 .........  -19.068.000 -18.541.000 
1910 .........  -19.196.000 -18.095.000 
1911 .........  -19.715.000 -18.831.000 
1012 .........  -20.018.000 -18.966.000 
1913 .........  -20.506.000 -19.853.000 
1914 .........  -20.726.000 -19.943.000 

Lileratuuri Dr. J. H. F. Sollewijn Gelpke: Eind- 
r<5sum6 der gegevens voor eene landrenteregeling； id. 
Ontwcrp van eene Landrente-ordonnantie. Nota over de 
herzieningen der bepalirgen nepens den aanslag cn de 
inning der landrente in de residen- tie Prcanger-
Rcgentschappen en vervolgnota daar- op (uitgavo 
Landsdrukkerij te Batavia 1895). Voor- schriften voor de 
land rontemetingen (uitg. a. v. 1906). Do „Landrcntc-
belastingwcrkzaamhedenn door don Inspectour F. P. 
Sollewijn Gclpko (uitg. 1910). 

Zooals boven word vermeld, maakte do b e 1 a s- t i n 
g o p d e vischvijvors eon onderdeol uit van hot landclijk 
stelsel van Raffles: bij de land- rente-rcgeling van 1872 
wercl zij niet gercgeld, doch bij Ind. Stb. 1893 no. 30 
word eene ordonnantie afge- koudigd, dio in afwachting 
eener definitieve regeling ecno vooraioning trof tot 
wottiging en voorloopigo regeling dozer bolasting en 
waarbij do bestaando usantien met botrekking tot den 
aanslag en de inning voorshands bovestigd werden. Do 
aanslag heeft plaats bij admodiatie, op den grondslag van 
do ge- schatto jaarlijkscho opbrongst der vijvors, zooals 
die volgons bestaando gebruiken in elk gowest bepaald 
wordt. Hot quotum, dat op dien grondslag by de 
invoering der ordonnantie geheven word, zou voors-
hands onvernnderd blijven; do aanslag wordt voor- 
boroid door commission, bestaande uit don Contro- loui- 
of Adspirant-controlour en 2 ini. ambtenaron of 
boambton, on ondor nadcre goedkeuring van den Gouv.-
Gon. door do Residonten vastgcstcld, die ook verdcr 
allcs regelon wat dezo belasting botreft. Do inning 
gcschiedt, ovenals bij do landrcnte, door het dcsahoofd. 
Dozo belasting boataat thana roods niet nicer waar do 
nieuwe landrontoregoling is toegopast 
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en zal geheel komen tc vervallen, wanneer die rege- ling over 
geheel Java en Madoera zal zijn ingevoerd, aangezicn de 
vischvijvors en nipahbosschcn luidens de betrekkelijke 
ordonnanties begrepen zullen zijn in de gronden, welke aan de 
heffing der landrente onderworpen zijn (Ind. Stb. 1907 no. 277; 
Ind. Stb. 1896 no. 126); 

II. A. c. Vertieningsbelasting (p o c 1 o e h a n) i n XX 
het onder rechtstreeksch bestuur ge- :brachte gedeelte der 
residentie Z. en r O.af deelin g van Borneo (met uitzondering 
van deonderafd. Bo ven -Maka ha in, Ind. Stb. 1908―227.) 
Ingevolge Ind. Stb. 1878 no. 300 j's. 1896no. 174, 1898 no. 45 
en 1912 no. 26 wordt aldaar eene belas- ting ad een tiende van 
de geschatte opbrengst gehe- ven van rijstgewas, verkregen van 
door delnlandschc en met deze gelijkgestelde bevolking 
krachtens ont- ginnings- of gebruiksrecht bezeten gronden. De 
opbrengst bedroeg in 1912, 1913 en 1914, resp. / 241.000, / 
355.300 en / 293.000. 

H. A. d. Tiende van het rijstge was in d e onder 
rechtstreeksch bestuur gebrachte gedeelten van het 
gouvernement Celebes en Ond. m et uitzondering van 
en- kel e onderafdeelingen, i*egen tsch ap- pen, 
landschappen en eilanden. (Mid- den-Celebes. Ind. Stb. 
1905 no. 200; Laikang. Ind. Stb. 1908 no. 256, Goa^ Ind. 
Stb. 1910 no. 575). 

Na de aanvankelylcc heffingen ingevolge Ind. Stb. 
1824 no. 31a j°. 1862 no. 87 is de belasting op nieuw 
geregeld bij Ind. Stb. 1893 no. 259 j°. 1894 no. 43; 1895 
no. 101,1903 no. 378 en 1912 no. 363. De belasting 
bedraagt een tiende van het geoogste rijstgewas en wordt 
opgebracht in geld, berekend naar een jaarlijks voor het 
Hoofd van gewestelijk bestuur voor elk district 
afzonderlijk voor padi en njst vast te stellen maatstaf. Die 
maatstaf wordt gegrond op de vermoedelijke 
marktwaarde van het product en vastgesteld zoodra het 
te velde staande gewos tot zoodanigen graad van rijpheid 
is gekomen, dat met genoegzame zekerheid omtrent de 
vooruitzich- ten van den oogst kan worden geoordeeld. 
Vrijge- steld is o. a. het rijstgewas geteeld op gronden, 
welke aan de verponding zijn onderworpen.De 
opbrengst bedroeg in 1912, 1913 en J 914 resp. / 
322.800, / 245.300 en / 295.300. 

II. A. e. Landrente van de sawalis (Pa- djeg) en 
belasting op de tegalvelden cn tuinen (OepSti) 
vanhetrechtstreeksbe- stuurd gebied der Res. Bali en 
Lombok. 

Deze belastingen zijn geregeld bij Ind. Stb. 1891 nos 
97 en 117 voor«)over Bali en van 1904 nos. 275 en 276 
voorzoover Lombok betreft. 

Onder het vorstenbestuur waren bekend de vol- 
gende heffingen: a. padje/j, zijnde een in natura in te 
leveren deel van de eens voor al geschatte brute 
opbrengst van het gewas der geirrigeerde sawah's. 
Eenheid van belastingheffing was de t6nah winili 
(zaadpadibos), namelijk een oppervlakte, die met 66n 
zaadpadibos kon bezaaid worden; b. soeu inih, do 
recognitie in geld voor het gebniik van's vor- eten 
waterrecht; c. oepeli, de recognitie aan de desa wegena 
gebruik van droge velden en tuiiien, over welke soort 
gronden de desa het beschikkingsrecht had. Padjgg en 
soewinih werden met den gemeen- schappelijken naam 
„tigasanan tjarik" aangeduid. 

0n8 belaHtingstelsel voor de achtereen volgena bij 
het rechtetreeks bestuurd gebied ingelijfde deelen 

van Bali en Lombok sluit zich rain of mecr bij 
den vroegeren toestand aan. De soewinih word 
afge- schaft en de ocpOti als landsbelasting 
ingevoerd. 

De landschappen Boeleleng_en Djembrana van het 
eiland Bali kwameff"Ket-eerst onder Gouverne- 
mentstoezicht (1855) en onder direct bestuur van het 
Gouvernement (1882). Tusschen 1855 en 1882 kwam 
van de landrente, na aftrek van hetgeen benoodigd was 
voor de uitgaven, die, naar de oude landsin - stellingen, 
voor verscliillende doeleinden daaruit moesten worden 
bestreden, slechts een niet noemens- waard deel in *s 
Lands kas. Na 1882 groeide dat bed rag door beterc 
regeling cn contr61e gestadig aan; voor 1882 werd de 
bruto opbrengst geraamd op / 48000.—, waarvan nog 
moesten worden betaaid uitkeeringen aan mindere 
hoofden en beambten. zoomede de kosten van de groote 
jaarlijksche land- bouwofferfeesten. Eeretin 1891 
werden de aanslag en inningder landrente (padjgg), 
zijnde de belasting op alle op kunstmatige wijze 
besproeide sawah's, in do afd eelin gen Boeleleng en 
Djembrana definitief geregeld en tevens aldaar eene 
belasting op de andere be- bousvde gronden (oepeti), 
nainelijk tegalvelden (la- dangs en van regen 
afhankelijke sawahs), tuincn en erven, klappcraan 
plantin gen en koffieplantsoe- nen, als landsbelasting 
ingest eld. 

Alle gronden worden, in verband met de omstan- 
digheden, die op hun netto revenu invloed uitoefc- nen, 
in drie klassen verdeeld Ten aanzien van do padj6g heeft 
men voor de berekening van het quotum een vast bed rag 
per tenah-winih, namelijk 5 timbangs of 165 kati 
ontbolsterde rijst, aangeno- men, doch de tenah-winih 
voor de verschillende klassen verschillend van gj'ootte 
doen zijn, in dicr voege dat die oppervlakte-ecnheid voor 
de beste sawah's het kleinst is cn in grootte toeneemt naar 
gelang de sawah's tot lagerc klassen behooren. Do 
schatting van het aantal tenah's van ieder bc- lastbare 
oppervJakte berust op gemiddcklc uit- komsten van 
proofvelden en wordt om de dertig jaar herzien. De 
padjCg kan naar verkiezing in natura of geld opgebracht 
worden; dit gcschiedt thans in de praktijk steeds in geld. 

Bij de oepSti is ten aanzien van tegalvelden, en erven 
voor alle klassen een stand vast ige oppervlakt c- 
eenhekl, namelijk de bouw, aangenomen en vcrschilt het 
per bouw verschuldigde bed rag naar gelang tier klassen, 
terwijl bij de klapper- en koffietuinen een- heid is niet 
zekere oppervlakte maar de boom. 

Na de verovering van Lombok in 1894 were! voor- 
loopig met de aldaar gebruikclijkc wijze van belan- 
tingheffing voortgegaan tot in 1904 aanslag en inning 
zoowel van do j)a<Jj6g als van de oepCtidefini- tief-
geregcld werden.Ten aanzien van de padj6g word met de 
in Boeleleng en Djembrana gebruikelijke om- slachtige 
berekening van het quotum gebroken en een stand 
vastige tCnah = 800 pi-tjCraken = 7200 

als grondeenheid aangenomen. Naar gelang der 
klassen (vijf), waai-in dovelden onderscheiden worden 
bedraagt de belasting per tfinah achtereenvolgens 100, 
90, 80,70 cn 60 tjaloe a 4 kati ontbolstcrde rijut. Hoewel 
de belasting eveneens naar verkiezing in na- t,ra of geld 
kan opgebracht worden, geschiedt ook hier de betaling in 
de prakt ijk in geld. Destijds werden zoowel op Bali als 
op Lombok groote bedragen in kdpengs (chineesche 
duiten) voldaan en deze munt- stukken op publieke 
verkoopingen van de hand go- zet. Dit komt voor zoover 
bekend, niet meet voor. De klassificatie der gronden 
moet om de tien jaar herzien worden. 

Voor de berekening van het bedrag van den aan- 
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Mag in de oepCti op Lombok is men van dezelfde 
oppcrvlakte-e^nhcid van 7200 M2 uitgegaan, wclkc cenheid 
echtcr ten deze niet „tenahn doch „tjoctakn genocmd wordt. 
De bclastbare gronden worden in drie klassen vcrdccld, 
tcrwyl ook hicr de klassificatic om de 10 jaar wordt horzicn. 

Eindelijk dient nog vermeld tc worden, dat ook in do 
gedeeltcn van Zuid-Bali, waar intusschen het rechtstreeksch 
bestuur is ingevoerd, padjCg en oepe- ti ten bate van het 
Gouvernemcnt worden gehoven. De aanslag en inning 
daarvan zijn cchter nog nict definitief gercgeld (zie Ind. Stb. 
1910 no. 25G). 

Bij wanbctaling van alle genocnide bclastirigen wordt 
eerst 10 % boete gevorderd on verder c. q. hot verschuldigdc 
op de gronden verhaald, volgens de ad at. Voor 1915 were! 
de opbrengst van de gezamenlijkc padjeg cn oepcti in het 
rechtstrecks bestuurde gebied van Bali cn Lombok op / 
1.038.000 gcschat. 

Literutuur: Het adatrecht v. N. I. door Mr. C. van 
Vollenhoven. 

B. ZONDER KOHIEREN. 

].llechtstrcckschc h e f f i n g. 

II. B.】・ G. In- en uitvoerrechten. ,广汗.； 
Onder do middelen ter voorziening in de behoeften van 

den Indischen Htaatsdicnst heeft de heffing van rcchtcn bij 
den in- en uitvoer van gocdcrcn van ouds- her ccn niet 
onbelangrijke plaats ingcnomcn. Zij was zelfs ccn van de 
eerste heflingen, waarop de gezagheb- benden in Indie 
bcdacht waren, toen de oinstandig- heden de invocring van 
ccn min of nicer gercgeld bc- Jaatingwczcn mogclijk en 
noodzakelijk inaakten. ()ok Inj hen tocli schijnt de opvatting 
gcgolden to heblif-n, die de regcling dozer inatcrie hier to 
lande l)chc<T.<chte, dat, gehjk in het tcr zake uitgevaardig- 

)>lakkaal van de Staten-Gcneraal van 19 Juni 1625 te 
lezen staat, ,,onder alle I^andsmiddelen zijn „wel de 
vcrdraaglijkbte en niinst kwetsende die op de ,,good cron 
inkomendo en uitgaando zijn gcstckl”. Zoodra dan ook de 
CoBipagiiic door de verovering van .lakatra in 1619 vasten 
„voet cn dominie in het van Java had hekomen", begreep 
Coen, dat tcr bcstrijding van „(lc grootc lastcn cn 
onuit^prekc- nlijke cxccssi(tvo kosten van de Vereenigde 
Nedcr- nlan(l^ehe Compagnic, die gcschapcn zijn zoo lang 

nzoo nicer tc vei,nwcrdcren,\ — (de in Nederland bij j)lakkaat 
van 20 Juli 1580 verordende hefling nvan „zekcre gencrale 
iniddelcn op de inkomende en uit- ,,gacndc 
kcopinansMhmppcn" hod cvencens tot bc- weegreden „do 
vervallenc grootc kosten cn las ton, n(iio dose Landen 
hebben inoeten dragon cn lijden, non nog i)a de apparcntic 
geschapen zijn to lijden cn nte(lragcnn,) — nict kon worden 
volstaan met do n8ubsidien'\ tot het opbrengen waarvan do 
ingezete- ncn van de iiicuwc vestiging van tijd tot tijd 
schyncn to zijn uitgenoodigd, maar dat moest worden uitge- 
zien naar)nccr vaste bronnen van inkoinst. 

A Is zoodanig had Cocn^JJykens zijn brief nan H.H. 
Zeventicnen van 26 Oct. 1620, het oog op ,,het bran- ndon 
cn tappen van arak, de crfpacht (van afgestano nI)erceclcn 
gronds), het visschen, houthalcn, fruiten, „hovon, 
kokosboomen, en verscheidenc andero ,,kcn, waarvan de 
geinecnto de gcrechtigheid van ”dcn Heer schuldig blijftn; 
maar torwijl hij zich voorbohield do rogcling van eon en 
ander “met dor ,,tijd to zullcn vorderen,\ had hij reeds op den 
Ion Oct. 1620 aan do gomeonto kond gedaan van hot 

nPlakkaat van do tollen gesteld op do inkomendo on 

„uitgaando gocdcrcn", het eerstc toltaricf dua, dat van het 
Ncderlandschc gezag in Indie afkomstig is. 

Het was een over het algemecn zeer vrijgevig ta- rief, 
want eenc uniforme heffing van 5 pct. van de waarde van 

vgoedercn» waren, koopmanschappen^ ^provision, ah 
anderazins, van buiten inkomende^, en van de goedoren, cnz. 
die naar elders uitgevoerd mochten worden, lag er in 
hoofdzaak aan ten grond- slag. In de termen van dit tarief 
viclen 84 met namen genoemdo artikelen, waarvan sommige 
echter in vtij algemeenc bewoordingen waren aangeduid, 
zooah b.v. „alderhandc Javaansche kramerijen, alderhande 

ngarens, alderlei Chineesche waren, alderlei fruit" enz. 
Voorts komcn op de lijst voor opium, tabak, suiker, tai van 
andero zaken voor huishoudelijk ge- bruik, kleeden 
(manufacturen), roodc en andere la- kenen, en eindelyk ook 
olifanten, paarden, pauwen, ganzen, cendvogels, hoenders, 
bokken, herten en varkens. Bij uitzondering zouden 22 
andere artike- len, o. a. rijst, padi, benzoin, peper, foelie, 
noten, na- gelcn, waa, kamfer, kwikzilver, diamanten, 
robijnen cnz. bij den invoer 5, doch bij uitvoer 10 pct. hebben 
te bctalen, terwijl van arak, zoowcl by in- als uitvoer 
gelykelijk 10 pct. zou vcrschuldigd zajn・  Van hoogere 
rechten dan 10 pct. is in het plakkaat van Coen geen sprake 
en verbodsbepalingen ten opzichte van den -in- of uitvoor 
van cenig artikcl komen er in het ge- heel niet in voor. Wei 
voorzag het plakkaat verder in de aanstelling van den 
ontvangcr en den sjabander aan wie do taak van de visitatie 
en taxatie der goede- ren gezamenlijk werd opgedragen. 

Vergcleken met het toenmaals in Nederland vi- geerendc 
tarief van do rechten, die onder de bena- ming van convoyen 
en licenten van de in- en uitge- voerde gocdcrcn geheven 
werden, onderscheidt het tarief van Coen zich door grooto 
eenvoudigheid en soberheid, zooals dit trouweiis wegens het 
hemels- breed verscliil in toestanden cn verhoudingen in den 
jiard der zaak zelve lag. De Nederlandcn waren het cigenlijko 
middelpunt van het toenmalige wercldver- keer, terwijl Coen, 
al vleide hij zich het veroverde Ja- katra „do treffclijkste 
plaats van gansch Indie en do atapcl van den ganschen 
Indischen handel" to zullcn zicn worden, alleen rekening had 
to houden met ccn betrekkclijk zecr beperkt handelsverkeer> 

dat zich bcpaaldo tot den zoogenaamden binnen- landschcn 
hand el on do vaart van haven op haven» cn het vcrkccr mot 
cen paar havens in China en op do vaste kust van Indie, 
waarvan inlandsche, Chinee。 scho en Moorsche handclaren 

van oudsher hun be- drijf maakton. Eerst later begonnen 
eigen landge* nooten, de zoogenaamde vrijo burgers, aan dat 
ven kecr deol to nomen (zie HANDEL EN SCHEEP- 
VAART), zonder dat dit evenwel aanleiding gaf tot wijziging 
in het door Coen verordende rechtentarief. Wcl werd met 
ingang van 1 Jan. 1623 het recht van 5 pct. verhoogd tot 10 
pct. zoowel voor ingevoerde als uitgcvocrde goederen, op 
grond van de omstan* digheid, dat do Compagnio „cen groot 
stuk gelds7* was ten achteren geraakt, wcgciis de uitgaven 
voor ~,,hcl graven van burgwallon, timmeringe van redui- 
„tcn en vorscheidon andere werkenn; maar dezo al- gemeene 
rechtenverhooging schijnt later 一 wanneer blijkt niot — 

wedor to zijn to niet gedaan, want in do ondor hot bestuur 
van den Gouv-Gcn. Van Diemen uitgevaardigdo Statuten van 
Batavia (plakkaat van 8 Juli 1642), ccno codiGcatie van al do 
tot dicn tijd verordendo bepalingen op adminiatratief en 
rechter* Hjk gebied, leest men onder do rubriek, handelondo 
over den ontvangcr en licentmcester: 
”De uitgaando en inkomendo goederon zullen 
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rtdoorgaaiis (sic) vijf t-en honderd voor licent beta- 
,,Ien, uitgezondcrd eenigo als rijst enz. (dezelfde arti- 
tikelen waarvan in Coen's tariof sprake is), „die voor 
„inkomen vijf, en voor uitgaan tien ten honderd zul- 
„len geven; maar de arakzal, zoo voor het inkomon 
„als uitvoeren, tien ten honderd betalen". 
.Eene in 1629 door Coen verordende verhooging 
tot 20 % van „alle incomendo fruijten, eetwaren 
„ende andere clejniicheden’’ werd kort na zyn over- 
lijden door zgn opvolger Specx wed er te niet gedaan. 
Vgl. Do Jonge, Opkomst enz. V, bl. 162. 

Het tarief van 1620 behicld diis in zijn vollen om- 
vang kracht van wet, en behoudens enkele partieele 
wijzigingen, waarbij thans niet opzettelijk behoeft te 
worden stilgestaan, blcef dit het geval tot het jaar 
1671, toen onder het bestuur van den Gouv.-Gen. 

 

Maetsuyker een op andere grondslagen rustend tarief er 
voor in de plaats werd gesteld, in zooverre na- melijk voor 
verschillende artikelen de hefGng naar de waarde 
vervangen werd door eono heffing naar de moat of het 
gewicht, en het percentage bij de heffing naar de waarde 
in vele gevallen van 5 tot 10, 15 en 20 pct. verhoogd werd. 
Onvoorwaardelijk verboden werd alleen de invoer van 
amfioen en arak, bij den 
uitvoer waarvan (de invoer van amfioen bchield de 
Compagnie uitsluitend aan zich) respectievelijk 10 
en 5 pct. van de waarde zou verschuldigd zijn. Peper 
was bij den in- en uitvoer belast met 1/i rijksdaalder 
per pikol; maar andere specerijcn, noten en foelie, 
komen op de lijst niet voor. „Alderhande lijnwaatn 

zou bij iiivoer 10, bij uitvoer 5 pct. hebben te beta- 
len; lakenen daarentegen en ,,lakerassen‘‘ respectie- 
velijk 20 en 5 pct., doch katoen en katoenen garens, 
benevens kleederen van zijde slechts 5 pct. in beido 
gevallen. Ook voor „zijden stoffen van alderhande 
soorten" en voor „zijden watten" gold ditzelfde ta- 
rief; doch ruwe zijde, Persiaansche, Bongaakche, 
was bij in- en uitvoer belast mot 10 rijksdaalders per 
pikol, terwijl Chineesche en Tonkinsche zijde alleen 
tegen betaling van 15 rijksd. per pikol mocht worden 
in- en uitgevoerd. Van ,,dranken uit het Vaderland", 
zooals Brunswyksche en Hollandsche mom (bier), 
,;Rynse wijn in bottcls", en alle andere wijnen, Per- 
Edaansche, Spaansche, Fransche en “Clairetle” moea- 
ten bij invoer 20 en bij uitvoer 5 pct. voldaan wor- 
den. Ditzelfde tarief gold ook voor alle soorten van 
tabak, en voor „Europeescho waren, in de lijst niet 
genoemd"; doch boter, Bengaalsche, Chormandel- 
eche, Hollandsche en Engelsche was belast zoo bij jn- 
als uitvoer met 10 pct., terwijl kaas bij invoer 10 en 
bij uitvoer slechts 5 pct. te betalen had. Engelsch 
bier was bij uitvoer vrij, doch bij invoer onderhevig 
aan een recht van 40 rijksd. het vat. GeheeJ vrij en 
onbelast van inkomend. recht war on goud % zilver, 
getmunt en ongemunt, timmerhout on brandhouG, 
lijfeigenen en rijst „aan de Compagnie gelevtird wor- 
dende". Andere rijst was bij in- en. uitvoer belast met 

4 rijksd. hot last, timmer- en brandhout bij uitvoer 
met 5 pct., en voor slaven en slavinnen moe% 顷 uij 
voer voldaan worden 10 rijksd. per stuk voor vol was- 
senen en 5 rijksd. per stuk, wanneer zij bci^en de 
15 jaren waren, wel te verstaan ,,als ze ge 建& WOr- 
,,den naar plaatsen niet staande onder/So^p, ge. 
„hoorzaamheid, anders betalen ze me^. 
J Aan die taricfswijziging van 1671 schynt Q00r ge. 
%ndhebberen tier te lande weinig of geen agd&cht 
te zijn geschonken, want in hunne corre3PQndeu^0 

. Wordt er, 
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Pieter van 
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cript) „Beschrijving der 
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1693 en volgende samengesteld wordt hot in de Bata 
viasche Statuten van 1642 opgenomen tarief als nog 
vigeerende aangehaald. 

Tot eene algeheelo herziening van het aldus in 1671 
vastgestelde toltarief kwam het in de eerstvol- gende 
zeventig jaren niet; doch talrijk zijn de wijzi- gingen, die 
gedurende dat tijdsverloop de nagenoeg tweehonderd 
onderdeelen van dat tarief veelal hcr- haaldelijk hebben 
ondergaan. Zoo werd reeds bij plakkaat van 5 Juli 1680 
de heffing naar de waardo van de aangebrachte drink- en 
eetwaren vervangen door eene heffing naar de maat, het 
stuk (met namo kaas, hammen, gerookt vleesch, 
paterstukken enz.) of het gewicht, bij welke gelegenheid. 
het recht op Engelsch bier verhoogd werd van 40 tot 60 
rijksdaalders per vat, terwijl Deonsch bier slechts 30 
rijksd. en Hollandsch bier (Haantjes, Seysster en 
Delftsch) niet nicer dan 15 rijksd. zou te betalen hebben. 
Naar- mate van de omstandigheden hadden do 
gaandoweg verordende tariefswijzigingen een uitsluitend 
fiscaal, of een meer bepaald protectionistisch karakter. 
Reeds vroeger, in 1656, was b.v. het inkomend recht op 
tabak verhoogd van 10 tot 20 pct., zoowel in het belang 
van de cultuur „van dat wel bekende en veol „gewildo 
kruit", op welke cultuur men zich in de om- streken van 
Batavia was gaan toeleggen, ah tot „eenige kleine 
verbeteringo van 's Compagnie,s in- ,,komsten". Toen het 
later, in 1669,blcek.dat het tin, hetwelk door Javanen en 
and even „voorbij Malaka „uit de tinkwartieren" gehaald 
werd, wegens de hoo- ge niet naar Batavia maar naar de 
Engelschen te Bantam zijn weg vond, werd het inkomend 
recht van 10 tot 5 pct. verminderd, on toen de Compagnie 
„omtrent het rendemont en den vertior haror drink- 
,,waren‘‘ ineer en meer bclemmord werd door do con- 
currentie van Engelsche handclaron, word in Oct. 1698 
de invoer van Engelscho dranken. gehcol vor- boden. 

De in 1743 opgetredon Gouv.-Gen. Van Imhoff schijnt 
geen vrede to liobben gehad met hot tarief van 1671 en 
do voorkeur to hebben gegoven aan hot tariof door zijn 
voorgangor Coen indertijd ingovoerd. Hij achtte het 
althans dienstig om als rcgcl vast to houden aan eon 
hefQng van 5 pct. van allo inkomen- do en uitgaando 
goederen, „aln een redelijk en drago- „lijk recht, dat ook 
om do West van Indicn in de groo- te ,,koopsteden meeat 
alonime gerecipieerd wordt, „en voor de Comp, 
toereikend wn. Maar geen regel zonder uitzondering, en 
zoo word o.a. hetinvoerrecht op suikor door hem 
verlioogd met 20 pct. „alles om „do producten deser 
Kolonic des te mcor te favori- ,,seeren", terwijl hot 
invoerrecht op vreemde manu- facturen en snuisterijen 
verdubbeld. werd „om don „aanbrcng ,tcr bevoordecling 
onzer eigene fabriekon „in Nederland, wat difficiel te 
maken,,

> een maalro- gel dien zijn opvolger Mossel nog 
wat „aanstcrkton door in Dec. 1753 „tot voordland van de 
fabrioken „onzes vaderlands" een verbod uit to vaardigen 
tegen het invoeren en verkoopen te Batavia van wol- len 
manufacturen buiten Nederland gofabriceerd. 

Aan de betaling der door Van Imhoff bij plakkaat van 
10 Dec. 1743 verordondo rechton op den in- on uitvoer 
werden ondorworpen allo particuliere han- delaren, 
onverschillig van welke natie, met uitzon- dering evenwel 
van de Chineesche handelarcn, die met hunne jonken op 
Batavia voeren, on die „naar ,,do vorige usantie" 
inkomendo rechten „volgona „taxation zouden betalen, 
„omdat die vaartnog wat „gokoesterd moot worden". 
Werkelijk golden to dion opzichte van oudsher zeer 
bijzondore en eigenaardi- 8° bepaUngen. Loven on 
biedon met de opvarenden 
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„naar gelcgenheid en bekomcn infonnatie harer kos- 
„telgke of slechto ladingen" was aanvankelijk de regel; 
doch tijdens hot bestuur van Van Diemen word, bij 
plakkaat van 3 Juni 1643 verord end, dat alle uit China 
komende jonken ,,'t zij vecl of weinig, groot of „klein, 
rijk of slecht geladen, zonder ondcrsclieid of „eenigo 
consideratie te dragon,5 bevrijd zouden blij- ven van „alle 
visitatic en kwellingen", tegen beta- ling in eens van 550 
rcalen van achten per jonk. Op dien voet bleef do zaak in 
beginsel gercgeld; doch de te betalen afkoopsom werd 
herhaaldelijk gewijzigd. Zoo werd zij in Maart 1G54 
vastgesteld op 1200 rijks- daalders per jonk en 800 
rijksd. per wankang, om in Juni van hotzelfdo jaar echter 
respectievelijk tot 1500 en 1000 rijksd. te worden. 
verhoogd. Intusschen kwam het visiteeren van de 
Cliineescho vaartuigen gaandeweg weer in zwang, totdat 
Van Imhoff de zaak opnieuw regelde door in Dec. 1746 
to bepalen, dat voortaan van elke jonk naar gelang van 
grootte en plaats van herkomst een vast recht zou 
geheven worden. Wei word in Dec. 1749 deze regeling 
weder ingetrokken en besloten tot de gelijkstelling van 
do Chineesche jonken wat de botallng van inkomendc 
rechten betrof met allc anderc vaartuigen ； maar nog 
voor het eind dierzelfde maand kwam men op de zaak 
tenig, en vond men goed het vroegcre „rcdemp- tie^-
stolsel andermaal in toepassing te brengen, met dien 
verstande evenwel dat het in Dec. 174G veror- dende 
tarief verdubbeld werd, en “groot。jonken" van Aymoy, 
Canton of Nimpho komende respectievelijk 1100,1500 
en 1800 rijksdaaldcrs zouden te be- talcn hebben, tegen 
840, 1400, 1500 rijksdaalders to voldoen door „klcine 
jonken" van genoemde plaat- sen herkomstig. 

Ook deze redemptie zou begrepen zijn onder de 
zoogcnaanido “boompacht", de verpachting van de in- cn 
uitvoerrcchton, met welko wijze van rcchton- heffing 
reeds tijdens hot bestuur van Coen een begin wan 
geinaakt. Met ingang van 1 Maart 1622 namelijk was aan 
een Chinees vcrpacht het recht op den in- on uitvoer van 
„vogelnostcn, vogelsbokken, rinochors- hoorn, 
diamanten, bcsoai'.-jtcen, Borneosche en Su- matrascho 
kamfor on minjak saniara" ； doch ondor hot bestuur van 
Brouwer werd op last van de Heercn Zoventicnen, 
overccnkomstig do vaderlandscho praktijk J) een derde 
of een vierde deel van de op- brongst der in- en uitgaando 
rcchten vorpacht, tor- wijl in 1653 onder het bestuur vun 
Maotsuyker bc- slotcn word tot de verpachting van do 
helft dior op- brcngsl, als middel tegen hot in- on 
uitvooren van gocdcrcn zonder daarvoor do 
verschukligde rechtcn te betalen. Vcel wil van dezon 
inaatregcl had men echter niet. „Met do pachtora van do 
gcrechte helftc „dor to]Ion, dio betuald worden van do 
inkomendo on „uilgaando goedcren en 
koopinan8cha])pcnn, dus sohreef liet Indisch bestuur nun 
Hcoren Mcostors in zijn goneralo missive van 2()Jan. 
1055, onder medo- dcoling, dat die pacht 23.700 rcalen 
in hot jaar „gc- “rendeerd" had, „hebben wij zoo nu en 
dan al vrij „veol jnoeilijkhcden gchad, dat om de nieuwo 
instcl- „ling niet zoo zeer te verwondoren is.... Op't uit- 
„gaan van dezelve pacht hobbon do voorzegdo pneh- 
„ters aan ons ovcrgelcverd eon groot register van 
„doleantien, waarbij geon kleino sonimo gelds zijn 
„protondceronde, zijndo een deol opgeraapto cn by- 

】)„Endo sal do Pachler gonioton con ghorcchto 
„vierdepart van allo 'tgeen do goederon schuldioh 
■ „zijn to betaion van uyt ofto inkomendo Convoyon 
„ofto Licontienn. Plakkaat van de Staton-Gono- raal van 
19 Juni 1625. 

”een gezochte zakerf, op welke wij haar dan ook niet 
„vcel too en passen". Intusschen werd de „pacht der 
„tollenn opnieuw “opgeh&ngen"; maar ten bepaal- den 
dagc verscheen niemand, „die daar geld voor „heeft 
willen bieden, zoodat den Ontvanger en Li- „centmeestor 
mot hare suppooaten dat work nu we* ”der alleen. en in 
het gehecl bevolen bl 目 ft". 

Nagenocg eon eeuw lang schijnt do zaak op dien voet 
te zijn geregeld gebloven, want eerst onder het bestuur 
van Van Imhoff kwam men op de zaak terug in den geest 
van zijne aan Heeren Aleesters ingediende voorstellen tot 
retires van het vcrval van's Compag- nie's bestuur, 
handel, scheepvaart en huishouding in Indie. „Als een 
gezonde finantien, dus schreefhij in zijne Consideratien 
over den tegenwoordigen staat van de Nederlandsche 
Oost-Indische Maatschappg (§ 3 van het hoofdstuk over 
de financier! en menage), ,,kan worden opgegeven het 
vcrpachten van de in- ,,komende en uitgaande rechten en 
licentien tot Ba* ,,tavia in stede van de methodo van het 
invorderen „en verantwoorden van deselve, die men tot 
hiertoe „daaromtrent gehouden heeft, aangezien men niet 
„berckenen kan wat cr in den weg zou wezen om niet 
„werkstellig te maken ecn middel, dat zoo veol li- 
„quidcr is als het andoro schijnt te wezen, on dat veel 
„meor dan hetzclve belooft". Bij Heeren Meestera 
vonden Van Imhoffs inzichten omtrent deze aange- 
legcnheid gerecden ingang, en nog voor het jaar, waarin 
hij de 0 pperlandvoogdij aanvaardde, ver： streken was, 
vaarcligdc hij een plakkaat uit ter regeling van de 
verpachting der in- en uitgaande rechtcn, waarbij tevens 
word vastgesteld het tarief van de te heflen rechten, dat 
hierboven bereids ter sprake kwam (plakkaat van 10 Dec. 
1743). Het daaraan ten gronclslag Hggendo uniforme 
invoerrecht van 5 pct., werd echter bij plakkaat van 6 
Dec. 1748 verhoogd tot 6 pct., terwijl da-arentegen de 
uitgaande rechten geheel werden afgeschaft. 

Scdert blccf do pacht van do inkomende en uit- 
gaande rcchton of do pacht van. don. boom steeds een 
eerste plaata innomon, onder do zoogenaamdc groote 
pachtcn, tot het ,,m§nen'' waarvan de gelcgenheid 
tollmen jaro opnieuw werd opengcsteld, met zoodani- go 
„ampliat io der conditien'1 evenwol als in verband met do 
tijdsomstandighedon weiischelijk geacht werd. 

Van cenigszins ingrypenden aard waron dio am-
pliation, wat do boompacht althans betreft, veelal niet, on 
allorminst brachten zij verandering in het rcchtentariof 
zelf, zooals dit laatstelijk in 1748 in beginsel geregeld 
was. In hot door Commissarisson- Genoraal op 12 Dec. 
1797 vastgestelde en afzonder- lijk in druk uitgegovcn 
Coiupondium van allo op dat tijdstip goldondo 
pachtvoorwaardon luiddo hot eor- sto van do 43 
artikelen, waarin do verordeningen op het stuk der in- on 
uitvoerrcchton waren samenge- vat, dan ook: „Allo 
uitgaando goederen, die in het „vorvolg niot speciaal 
zullon wordon uitgezonderd eu „iuet tot eenigo andoro 
bijzondcro pacht bchooron, „zullon voortaan vrij wozen 
van uitgaando rcchton.; „doch daarentegen zullen van 
allo inkomendo gbcdcr „ron, alsmcdo niet speciaal 
gcexcuseerd, bij het pas- „seoron van den Boom 6 ten 
honderd botoald mooten „wordon volgens do wozenlijke 
on recelo waardo dor „gocdoron to dezor plaatse, zonder 
dat daarvan iot „zal mogen worden vorzwegon of 
afgckort,\ en in goval over do taxatie der goedoren met 
den pachtor vorschil mocht ontstaan, kon krachtcns art. 
G do te botalen „gorechtighoidn worden voldaan „uit do 
„gocdoron zelfs in natura, dat is van. ieder honderd 
„stul<ken, pondon of maten zos, tion, twaalf of meor- 
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,,der naar de gestelde bepaling, van wat soort 
die ::goederen ook zouden mogen wezen, waarmede do 
„pachter zich alsdan ook tevreden zal moeten hou- :den”. 

De val der Compagnie bracht in de zaak aer rech- 
tenhefling geenerlei verandering. Het stelsel van 
verpachting der in- en uitvoerrechten, waarmede hier te 
lande reeds voorlang was gebroken, werd on- aangerocrd 
gelaten. Zelfs Dirk van Hogendorp, of- schoon van 
meening, dat bij toepassing van het door hem 
voorgestane en aanbevolen stelsel van bestuur voor 
Indie, het in eigen beheer nemen van die rech- ten 
„voordeeliger dan de verpachting derzelve zoude 
“wezen", ontkende niet, dat „in de tegenwoordige „orde 
van zaken reel in het voordeel der verpach- ,,ting kon 
gezcgd worden" (Berigt van den tegen- woordigen 
toestand der Bataafsche bezittingen in Oost-Indien, bl. 
41), en voor Daendels stond het vast dat het een 
volslagen gemis van plaatselijke kennis verraadde om die 
rechten, zooals door sommigen werd aangeprezen, „te 
willen heffen bij collecte, op „den voet van de convoyen 
en liccnten liier te lande". Elke verandering „in de thans 
plaats hebbende ver- “pachtingen'' achtte hij 
ongewenscht. ,,De opbrengst geschiedt geregeld, en is 
aanzienlijk; het ontbreekt ,,aan geene med edingers, de 
invordering gaat met „omslag noch ongelden gepaard, en 
geen van's lands ,,ambtenaren of bedienden staan aan 
concussie „bloot" (Staat der Nederl. Oost-Indische 
bezittingen, bl. 103). 

Maar toen de hier aangehaalde woorden werden 
geschreven, had het door Daendek tijdens zijn be- «tuur 
gehandhaafde st-elsel reeds opgehouden te be- staan. Het 
behoorde tot de eerste verrichtingen van het in 1811 
opgetreden Britsch tusschen bestuur om de te Batavia 
bestaande boompacht af te schaffen, en haar te vervangen 
door rechtstreeksche iti vordering. Dit stekel van rechtst 
reeksche invordering werd door het Britsche 
tusschenbestuur van lieverlede ook toe- gepast op 
deandere havens, tot wier opens telling voor het 
handelsverkeer de Compagnie in den loop der ja- ren was 
overgegaan, naar gelang haar gezag over Java zich 
gaandeweg meer en meer uitbreidde, voor wdke andere 
havens —sabandarijen, zooals haar tol- gebied in de 
administratieve taal der Compagnie werd aangeduid, — 
zij echter, getrouw aan haar van den aanvang af 
gehuldigd stelsel, om Batavia het middelpunt bij 
uitnemendheid van den handel in het Oosten te doen zijn 
en blijven, veel bezwarender tol- tarieven had ingesteld, 
dan waarmede te Batavia re- kening viel te houden. 
Tegen slechts 6 pct. te Batavia bcdroeg het te Seniarang 
en Soerabaja verschul- digde invoerreclit 11 pct., en bij 
reclitsCfeel<Hc}ien in- voer xelfe 14 pct., eu aan deze 
ongelijkmatige hefling werd door het Engelsch 
tusschenbestuui1 ook dade- 可 k een eind gemaakt. „In 
equalizing the duties, it ..was to be considered whether 
those of the Eastern ,,ports should be reduced to a level 
with Batavia, or ,,Chose of Batavia raised to meet them; 
or whether it „might be advantageous to make a general 
average ,,of the whole. The last appeared to me the most 
ad- „visable, and I therefore fixed a general import duty 
”of 10 percent". Dus lichtte Raffles de zaak toe in een 
staatsstuk van zijn hand (Substance of a minute on the 
introduction of an improved system of inter- nal 
management etc. on the island of Java, bl. 57); maar op 
dezen algemeenen regel werden al dadelijk 'tai van 
uitzxjnderingen verordend, tengevolge waar- van het 
toltanef, dat tijdens het Engelsch tusschen- 岬 tyur kracht 
van wet had, en dat gedurende de vjjf jars van dat bestuur 
niet minder dan viermaal 

herzien werd, een ingewikkeld samenstel van bopa- 
lingen vormt, waarvan Mr. Levyssohn Norman in zijne 
monographic ,,De Britsche Heerschappy over Java en 0." 
getracht heeft een zoo voiledig moge- lijk overzicht to 
geven (bl. 266/71). De meest ingrijpende wijziging is die 
van 1 Febr. 1815, waar- bij het invoerreclit van 10 pct. 
verhoogd werd met 30 pct. voor goederen met Britsche 
schepen en met 60 pct. voor goederen met vreemdo 
schepen aan- gevoerd; een maatregel, waarop echter 
spoedig werd teruggekomen, want toen in het begin van 
1816 de dagen van het Britsche bestuur reeds geteld 
waren, werden de inkomende rechten plotseling van 10 
op 6 verminderd, nadat eenige maanden te voren Neder- 
landsche schepen met Engelsche schepen waren ge- lijk 
gesteld. Niet onwaarschijnlijk hoopte men op deze wijze 
aan het Nederlandsche gouvemement den zedelijken 
dwang op te leggen om in het vervolg de Engelsche 
koopvaarders tegen voldoening van het- zelfde 
inkomende reclit in de Indische havens toe te laten; maar 
in dit opzicht kwam men bedrogen uit. Aanvankelijk wel 
is waar werd bij het herstel van het Nederlandsch gezag 
over Java en onderhoo- righeden het vigeerende 
rechtentarief nog een tijd lang in stand gehouden, maar 
bij publicatie van Commissarissen Generaal van 9 Dec, 
1817 (Ind. SbL n°. 63) werd goedgevonden en ver^taan, 
dat van 1 Jan. 1818 af gcheven zou worden van goederen 
met Nederlandsche schepen aangevoerd 6 pct. van do 
factuurwaarde met eene verhooging van 30 pct., ter- wijl 
deze verhooging voor goederen met vreemdo schepen 
aangebracht 60 pct. zou bedragen. 

Hiermedc echter achttcn CommissarisBen. Geno- raal 
de hun bij art. 21 hunner instructie opgedragen taak om 
„bijzonderlijk na te gaan de bostaandc bo- „palingen 
omtrent de in- en uitgaande rcchten, en „dezelve te 
wijzigen naar het mceste belang van don „Staat en den 
Nederlandschen handel" allermiruit volbracht. 
Integendeel: juist het vraagHtuk der rechtenheffing bleef 
voor lien een onderwerp van “aandachtigc beschouwing 
en overdenking uitma- ken. Het kwam cr toch op aan om, 
„mct bchoud “van het inilde begiiiscl eons vrijen handcis 
voor allo “volkeren" op de Indisc he gewesten, 
„zoodanige bo- „palingen daar te stellen, welke, zonder 
dicn liandel „te belemmeren, echter aan den Nodorlan d 
sch en „handel en de Nederlandsche Bchcepvaart dio 
voor- „recliten kunnen bezorgen, op welke zij in Nedcr- 
„landseho bezittingen recht en aatispraak hcbbonn, en 
deze beide eischcn nu waren, naar het oordeel van 
Commissarissen Generaal, op doelmatige wijs mot clkaar 
in overeenstenuning gebracht door het, ter vervanging 
van allo vroegere verordeningen, bij publicatie van 28 
Aug. 1818 (Ind. Stb. n°. 58) afgekon- digde Reglement 
op het heffen der inkomende en uitgaande rechten op Java 
en Matloera. 

In zeker opzicht intusschen was dit reglement ceno 
getrouwe voortzetting van de traditien der Compag- nie. 
Art. 1 toch bepaalde dat de schepen uit Europa, Amerika, 
of uit eenige bezitting van Europeesoho mogendheden in 
Aziii of Afrika koinendc in gecii andere haven dan die 
van Batavia mochten biimenloo- pen, en te Batavia 
moeslen inklaren en lossen, tenzij de Jiegeering „om 
bijzondere redenen” ver- gunning verleenen mocht tot 
inklaring en lossing to Semarang of Soerabaja. Uitklaring 
uit een van dio drie plaatsen, stond krachtens art. 2, naar 
vorkiezing vrij, ,,mits de schepen hunne geheele lading 
hebben “ingenomen ter plaatse, waar zij uitklaren", 
terwijl art. 3 bepaalde, dat Chineesche j onken alleenlijk 
to Batavia zouden worden toegelaten. 
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Er werd dus met betrekking tot „de havens voor 
„schepen en vaartuigen openstaande,> geenerlei on- 
derscheid gemaakt tusschcn Nederlandsche en vreemde 
schepen, ook niet met betrekking tot do kustvaart, 
waartoe krachtons art. 4 alleon mochten worden 
toegelaten schepen en vaartuigen toebehoo- rende aan 
ingezetencn van Java en Madoera of van andero plaatson 
in de Oostersche zeeen gelegen en onder het 
Nederlandsche gezag staande. 

Met betrekking tot het te heffen recht bij den in- en 
uitvoer van goederen daarentegen hield art. 16 van het 
nieuwe reglement de bepaling in, dat „tot „grond van de 
verschuldigde inkomende rechten" zou genomen 
worden de factuurwaarde dor goederen verhoogd met 30 
pct., en dat van het aid us verhoog- de bedrag zou betaaid 
worden: door Nederlandsche schepen 6 pct. ；  door 
vreemde schepen uit vreemde havens komende 12 pct. 

Zoodoende werd aan de Nederlandsche schepen eon 
belangrijk voordeel verzekerd, zonder groot na- deel 
voor de vreemde schepen, zooab Commissaria- sen 
Generaal in hun boven aangehaald rapport meen- den te 
moeten opmorken (bl. 270), want Britsche. schepen b.v. 
zouden slechts 2 pct. meer aan rechten hebben te 
botalen, „dan zij betaalden toen Java on- „der de 
Britsche magt was, en zij dus als nationalo “beschouwd 
werden". Inderdaad waren Comm. Generaal volkomen 
in hun recht hun rechtentarief „zeer matig,̂  te noemen, 
en tegenover het toen in Britsch-Inclie geldendc tariof 
ondcrscheidt het Ne- derlandsch-Indischo van dien tijd 
zich allerminst door overdreven protectionisme. Immers 
op de kust van Koromandel waren de in- en uitgaande 
rechten voor de Britten op 8 en voor allc vreemdelingen 
op JG pct. gesteld, terwijl voor Bengalen de regel gold, 
„dat goederen in- of uitgevoerd op vreemde schepen 
„het dubbel recht moosten betalen van hetgeon ge- 
„heven werd van goederen uit Britsche schepen aan* „of 
vervoerd wordende". 

Het uitvoerrccht zou, in gelijke verhouding als het 
invoorrecht, verschuldigd zijn over do waarde der 
goederen borekend naar den marktprys tijdens de 
aangifte, met uitzondcring cvenwel van koffie, poper cn 
suikcr, die aan een vast, doch eveneens dif- ferenticcl 
recht werden ondorworpon, terwijl arak, rij»t on paarden 
een gclijkiuatig vast recht, onafhan- kelijk van do 
bodenis waarmede zij uitgevoerd werden, te betalen 
hadden. Ter voorkoining van hot mis- bruik, dat 
vreemde schepon zouden kunnon makon van con 
voorgeweiul voomcmen om met hunne la- dingen van 
Java naar Nederland tc stevonen, word voor die schcpcn 
do voile consignatio van het rocht door vreomdon te bo 
talon bij art. 23 van het rcglo- ment verplichtond 
gOHteld, met belofte van terug- gaaf van het to veel 
betaaldo, wanneer zij inderdaad in Nederland inklaarden 
en lostcn. 

Van de hefling van doorvoorrechton was in hot 
reglement van 1818 geen sprake. „Van goederen bin- 
„nengcbracht met oogmerk om wedor te wordon uit- 
„govoerd, worden geon rechton geheven", dus luiddo 
art.」1,,,】nits van dit oogmerk v66r de lossing wordo 
..aangiftc gedaan, cn de goederen zolvo opgeslagen „in 
het pakhuis te Batavia daartoo bcstoiud, txjgon 
..botaling van 2 ten honderd der borckendo waardo „en 
van eene redelyko pakhuishuur". Eon jaar lang mochteu 
de goederen daar opgeslagon bl 。 von; doch na 
omniekomst van dion tyd was het voile invoor- recht 
verachuldigd. 

De reohtenregoling van 1818 was allornunst bo- 
a.texnd om godiirondo langen kraoht van wot te 
behoudon. Zoo&ls in art. 15 mot even zoo vool woor- 

den werd te verstaan gegeven, was het de stellige be- 
docling van Commissarissen Generaal, dat de hoe- 
groothoid der inkomende on uitgaande rechten, zoo- dra dit 
met nauwkeurigheid zou kunnen geschieden, ,,zou worden 
bepaald bij eenc, daartoe opzettelijk te „vervaardigen lijst 
van al de bijzondere goederen, “waren en 
koopmanschappen aan die rechten onder- „hevign. Zoolang 
dezo lijst niet zou zijn opgemaakt en afgekondigd, bleef de 
heffing naar de geldswaarde op den boven aangegeven 
voet regel, en had nu deze geheel voorloopige regeling de 
grondslag kunnen blij- ven van de in uitzicht gestelde 
nadere verordening, dan zouden aan de Regeering heel 
watmoeilijkheden en dreigende verwikkelingen met het 
buitenland zijn bespaard gebleven. 

Enistige belemmeringen toch legde het reglement van 
1818 aan den vreemden handel en scheepvaart niet in den 
weg; maar juist dit vielin Nederland al- lerminst in den 
smaak. Nog voor men hier kennia droeg van de door 
Commissarissen Generaal veror- dende maatregelen had 
o.a. de Kamer van Koophan.- del en Fabrioken te 
Amsterdam in hare aan den toenmaligen Directeur 
Genef^Tvan Koophandel en Kolonien gerichte missive 
van 23 Jan. 1817 n°. 7 er op gewezen, dat in art. 87 al. 1 
van het by besluit van den Souvereinen Vorst van 3 Jan. 
1815 n°. 48 vastgestelde Reglement op het beleid van de 
rege- ring, hot justitiewezen, de cultuur en den handel in 'B 
lands Aziatischo bezittingen wel bepaald was, dat de 
Nederlandsche schepen minder dan de uitheem- sche 
schepen aan in- en uitgaande rechten zouden betalen ； 
„maar hoeveel ?‘‘ vroeg de Kamer. „Dit kan zoowel 5 als 
50 pct. zyn", en opdat nu alle onze- korheid ten deze mocht 
worden weggenomen, ver- zocht zij, dat het Reglement in 
quaestie „provisio- neel" zoodanig zou worden gewijzigd, 
dat 1°. het ver- hoogde regt op den in- en uitvoer van 
ladingen op en van Java met vreemde schopen mag worden 
bepaald ten miiiste tot een differentio van 25 pct. op de in- 
en uit to vooren waarde der factuur; en 2°. dat het regt om 
de Java kofRo van daar to voeren bij uitsluiting worde 
toegokend en vorleend aan Nederlandsche schopen en naar 
Nederlandsche havens, en dit allea tot zoo lang dat zal 
blijken, dat do Nederlandsche liandel on scheepvaart 
vermogend eu talrgk genoeg zal zijn om aa.n denzelvcn 
den vrijen handel op Java golicel en alleon over to laten, 
en na eeue vast te stel- len tijdsbepaling voor alle andero 
natien to sluiten". 

Tot eone verwczenlij king van dit laatsto desideratum, 
waartegen do Kamer van Koophandel en fa- brieken te 
Rotterdam intusschen bij missive van ? Juni 1817 vorzet 
aanteckende, kwam het eerst later, zij hot ook langs eon 
omweg, toen door Van don Bosch het consignatio-stelsel 
in hot leven werd gc- roepen, on allo do aan den lande 
geloverdo koffio en andere producton mot Nederlandsche 
schopon naar Nederlandsche havens ton vorkoop worden 
gezoaden. Maar met betrekking tot het cigonlijko rechten-
tarief werd, ovcrcenkomstig het vorlangon van hot Am- 
sterdamsche handelsorgaan, hot work van Commis- 
sarisson Generaal reeds spoedig uit zijn vorband ge- rukt 
on gedeoltelyk to niet gedaan door hot Kon. Besluit van 25 
April 1819 n°. 75 (Ind. Stb. n°. 2),— waarbij word 
goedgavonden on verataan, dat „\'oor- „loopig, on in 
afwachting eeuor finalo bcsHssiug op „hot Reglement op 
hot hoffon dor inkomende.en uit- „gaando rogten op Java 
en Madui'a, do voortbreug- „selon van den 
Ncderlandsohen grond en nijvorheid, ,,wanneer dezolvo op 
voornoomde eilanden mot Na- „dorlaiulsche bodoiws 
wordon aangobracht, goheol ,,vrU zullon zijn van do 
betaling dor inkomende reg- 
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i, ten, mits derzelver Ncderlandsche oorsprong door 
j, deugdelijke certificaten bewezen worde; zijnde ccli- 

； ,ter mondbehoeften in doze vriistelling niet begrc- 
,,pen". 

Zoodoende werd aan de Nederlandsche nijverheid 
een belangrijk voordeel verzekerd, dat evenwel door het 
Opperbestuur bij nader inzien niet voldoende werd 
geacht. Aan „de vaderlijke bezorgdheid van Z. M. den 
Koning", dus heet het in de publicatie van het Indisch 
bestuur van 14 Fbr. 1824 (Ind. Stb. n°. 9) was het niet 
ontgaan, dat, hoezeer de Nederlandsche fabrikanten „op 
de treffendste w^ze" getoond had- den aan hunne 
fabrikaten „een trap van volkomen- „heid te hebben 
kunnen bezorgon, welke dezelve niet „alleen gelijk met 
do bviitenlandsche doet st aan, maar „zelfs deze in reel 
opzigten doet overtreffen", het him toch dikwerf moeilijk 
viel oni aan de med edinging der buitenlandsche 
fabrikaten het hoofd te bie- den, en ten einde nu „aan *s 
Konings heilzame be- “doelingen de gewenschte 
gevolgen te geven" door j,de ondememingen der 
vaderlandsche fabrikanten „zooveel mogelijk aan te 
moedigen en t-e ondersteu- ,,nen”，werd met intrekking 
van alle vroegere ver- ordeningen bij art. 1 van de 
zooeven aangehaalde publicatie bepaald, „dat alle 
goederen van wol of „katoen in vreemde landen, 
bewesten de Kaap do „Goede Hoop vervaardigd, en met 
vreemde, dan wel “met Nederlandsche schepen 
aangebracht worden- ,,de, aan inkomende regten zullen 
betalen, wanneer ,.dezelve regtstrecks van plaatsen 
bewesten de Kaap „de Goede Hoop zullen worden 
aangevoerd, 25 ten ,,honderd op de getaxeerde waarde, 
tijdens den in- „voer; en wanneer dezelve van eenige 
vreemde be- „zittingen beoosten de Kaap de Goede Hoop 
worden „aangebragt 10 ten honderd daarboven, dan wel 
35 „ten honderd"; terwijl art. 2 voorschriften bevattc 
omtrent de opmaking van de, ook thans nog gebrui- 
kelijke prijscourant, die bij de taxatie van de waarde der 
in te voeren manufacturen zou moeten dienst doen. 

Door deze met 14 Febr. 1824 in werking te treden 
regeling werd in geenen deele te kort gedaan aan de 
publicatie van 11 Maartl823 (Ind. Stb. n°. 10), waarb ij 
een additioneele verhooging van 5 ten honderd v/erd 
verordend van alle inkomende en uitgaande rechten, 
welke te Batavia zouden worden ontvangen, als „eene 
tegemoetkoming wegens de door het Gouver- „nement 
reeds gemaakte of nog te maken onkosten „tot het 
wegnemen der belemmeringen veroorzaakt „door de 
bank voor den rnond der rivier to Batavia ,,gelegen" en 
die „door hare jaarlijks meer en meer “toenemende 
aangroeiing de gemeenscliap met do „reede hoe langer 
zoo meer belemmerde". Slechts gedurende zes jaren zou 
deze additioneele heffing van toopassing zijn; maar 
overwegende, „dat dezo ”verhoo 以 ng niet geblekcn is in 
het minst op den han- „del van Batavia te drukken", vond 
de Regeering het oorbaar haar „tot stijving van 'B lands 
kasn ook “over te brengen" op Semarang en Soerabaja 
(publicatie van 4 Jan. 1827, Ind. Stb. n° 2), terwijl een 
half jaar later (publicatie van 22 J uni 1827, Ind. Stb n°. 
63) besloten werd om de heffing van de 5 pct. additioneel 
ook verplichtend te maken voor „alle verdere havens van 
Java en Madura" onder gehou denheid evenwel om de 
aldus te innen gelden te doen strekken tot vorming van 
een fonds „bepaal „d.elijk en uiteluitend bestemd. om in 
het belang van t,handel en zeevaart te worden besteed aan 
zee- “werken, b&kens, tonnenlichten, jaagpaden enz. ”ter 
plaatse waar zulks meest dienstig en. nood- „zakelijk zal 
bevonden worden”. Van het bestaan 

van een dergclijk afzonderlijk fonds intusschen is 
nimmer gebleken, en hot additioneele rccht, dat bij 
publicatie van 10 Febr. 1829(Ind.Stb. n°. 12) ook op alle 
havens der buitonbezittingen van toepassing werd 
verklaard, bleef als een gowone bate in's lands algeineeno 
kas vloeien tot 1866, toen het krachtens art. 8 van de 
straits te bespreken wot van 3 Juli 1865 (Ind. Stb. n°. 142) 
voor goed werd afgeschaft. 

Fnuiking van de mededinging van Engeland op het 
gebied van den lijnwaadhandel was de niet ver- holen 
bedoeling van de rechtenregeling van Febr. 1824, en het 
is zekcr opmerkelijk, dat tot een derge- lijken 
ingrijpenden inaatregel werd overgegaan op het 
oogenblik, toen de onderhandelingen tusschen do 
Nederlandsche en Engelsche regeeringen over do 
definitieve afbakening van beider grondgebied in Azio en 
de regeling van de wcdcrzijdsche handelsbe- langen nog 
hangende waren. Die onderhandelingen leidden tot de 
sluiting van het traktaat van 17 Maart 1824 (Ind. Stb. 
1825, n°. 19),waarbijhet vraagstuk der 
handelsaangelegenheden in zooverro op den voor- grond 
trad, dat bij art. 1 de contracteerende partijen zich 
verbonden om in hunne respectieve bezittingen in den 
Oosterschen archipel en op het vaste land van Indie en op 
Ceylon elkandera onderdanen ten handel toe te 
laten'(meFuitzondering van de Molukken, waar de van 
ouds bestaande alleenhandel aan Nederland voorloopig 
verzekerd bleef; art. 7) op den voet der meest 
begunstigdo natie, terwijl art. 2 de bepaling inhield, dat 
do onderdanen en schepen van de eene natie, bij den in- 
en uitvoer, in en van de havens der anderc in de 
Oostersche zeiicn geen rechten zullen betalen. hoogcr 
dan ten bedrage van het dub- be】e van die, waarmede do 
onderdanen en schepen der natie, aan welke de haven 
toebehoort, belast zijn. Voorts werd nog 
overeengekomcn (tweede alinea van art. 2), dat de 
rechten voor den in- of uitvocr met Nederlandsche 
schepen in eene Britsche haven op het vaste land van 
Indie of op Ceylon betaaid wordende, in dier voege 
zullen worden gewijzigd dat deswege in geen goval meer 
berekend wordo dan het dubbele der rechten door 
Britsche onderdanen en. voor Britsche bodems to 
botalon; 一 en cindelijk (derdo alinea van art. 2), dat met 
betrekking tot dio artikelen, op welke geon recht gesteld 
is, wanneer zij worden in- of xiitgcvoerd door de 
onderdanen of in do schepen der natie, aan welke do 
haven toebchoort, de rechten, aan de onderdanen dor 
andcre op tc leggen, in geen geval inecr dan (j ten 
honderd bedragen zullen. 

Dezerzijds werd de in onzo bezittingen verordendo 
rechtenhcfTing, zooaln zij op den voet der publicatie van 
14 Febr. 182^geregcld was, allerminst in strijd. geaclit 
met de bepalingcn van het tractaat van 1824. „Voor 
zoovo]' hier te lande bekend is,\ dus Juiddo de instructic 
aan den Gouv.-Gen. die hot Opperbestuur bij brief van ? 
Juli J 824 tej- toelichting van dat tractaat deed afgaan, 
„zijn de regten, welko in Ncder- „landsch-Indie van 
Britsche schepen gcheven wor- „den, of beneden of op 
het peil van deze overcen- “komst" (Elout, Bijdragen, 
1863, bl. 240). Maar in Engeland dacht men anders over 
de zaak. Daur acht- te men het een tastbarc vej'krachting 
(a positive violation) van de bepalingcn van het traktaat 
van 1824, dat de op Java aangebrochte katoenen en 
wollen fabrikaten van Nederlandfichen oorsprong 
vrijgestold waren van de betaling van invoerrechten, en 
Engcl- schc en andero vreemde lijnwaden daarentegen 
eon invoerrecht van 25 pct. bij aanvoor uit Europeesche 
(ook Nederlandsche) en Amerikaansche havens, en van 
35 pct. bij aanvoer via» Singapore of andere ha- 
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Pens op do vaste kust van Indie to betalen hadden. Reeds 
dadelijk kwam de Engelsche regeering dan ook in verzot 
tegen het “almost prohibitory" invoer- recht op Britscho 
manufacturen gelcgd door de regaling van Febr. 1823; 
maar dezerzijds trachtte mon de zaak goed to spreken 
door vast to houden aan de letter van het tractaat, dat in 
art. 2 het vorscliil in de te heffon rechten beperkto alleen 
voor de schepen en niot voor do goederen. Zelfs word de 
bewering vemo- mon, „dat het Nederlandsch bestuur in 
Indie het „traktaat op een meer mildo, meer ruime wijze 
had „toegepast, dan men, naar aanleiding van het ge- 
„8chreeuw door vreemden, inzonderheid Engelschen, 
„tegen do handelspolitiek van Nederland, bij moge- 
„lijkhcid zou hebben. kunnen verwachtcn". (Prof. Lauts, 
Onderzoek naar geest en strekking van het traktaat van 
1824, bl. 73). 

Toch blecf men hier te lande op den duur niot on- 
gevoelig voor de bezwaren, die Engeland voortging in te 
brengen tegen ons Indisch rechtentarief, en die ten slotte 
gepaard gingen met den eisch om aan be- langhebbenden 
te restitueeren al hetgeen zij naar Engcland's opvatting te 
veel aan rechten betaaid hadden sedert het tractaat van 
1824 in werking was getreden. Een eerste stap tot den 
vredo was het Kon. Beshiit van 4 Mei 1831 (Ind. Stb. 
n°.53), waarbij het invoerrecht op vreemde lijnwaden uit 
Nederland aangebracht, met Nederlandsche schopen 
were! vast- gesteld op 12'。pct. ； maar bij Kon. Bcsluit 
van 20 Oct. 1832 (Ind. Stb. 1833 n°. 28) 
werddezemaatregel weder buiten werking gesteld, „in 
aanmerking ne- „mende, dat hij niet aan de verwachting 
dor Regee- „ring heeft bcantwoord", en daargelatcn het 
bcsluit van den Gouv.-Gen. van 1 Juni 1834 (Ind. Stb. 
n°. 32), houdendcdat vreemde lijnwaden herkomstig uit 
landcn „mct wclke het Koningrijk der Nederlandon „niet 
in vriondschappelyke betrekking staat** (men had het 
oog op Belgische fabrikaten) aan een invoer- reclil van 
respcctievclijk 50 cn 70 pct. „naar gelang ,,dc invoer 
regtstreeks of oniweegs geschicdtn, zou- den worden 
onderworpen, bleef de regoling van Febr. 1823 dus 
gehandhaafd, totdat onder dagteekening van 25 Mei 
1836 (Ind. Stb. n°. 32), ecno publicatie werd 
uitgevaardigd, waarmede do Engelsche regeering, met 
ter zijde lating van den eisch van ver- goeding over het 
vcrledenc, genoegen nam als „a „near approximation to 
the arrangements stipulated ,,for by tho treaty of 1824". 

Van 1 Juni 1838 af zoudo van allo wollcn en ka- 
tocncn stoffen in Nederland gcfabriceord, van een 
ccrtilicaat van oorsprong voorzien, en met Ncder- 
landHcho schepen in Ned.-Indio ingevoerd, gohoven 
worden ecn inkomend recht van 12*/2 pct., en van ftlle 
vicemdo katoenen en wollen stoffen, van bewes- ten do 
Kaup de Gocdo Hoop aangebrftcht, om hot oven onder 
wclko vlag ingevoerd, inits niot vorvaar- digd in landcn 
met welkc Nederland niet in vriend- schappelijko 
botrekkingen stond (zooals dit mot Belgie nog Bleeds het 
geval was), 25 pct., met vrij- heid om oj)den bestaanden 
voot voor boidc catego- riecn van goederen to blijven 
gebruik maken van het ontrcp6l. 

Aan dit beginscl: belosting van vreomdo lijnwaden 
mot hot dubbele recht van lijnwaden van Nedor- 
landschon oorsprong verachuldigd, word ook vastgo- 
houdon bij do bcwcrldng van „do lyst van al do bij- 
zondoro goederen, waren on koopmanschappen'', 
waarvan reeds bij do regcling van 1818 gewaagd word, 
doch dio sedert steeds in de pen was gebleven, om ten 
Hlotto haar beslag to krijgen bij do publicatica van 25 
Sept, on 10 Nov. 1837 (Ind. Stb. nos. 47 en 57). 

Wat de invoerrechten betreft, was dielijstgesplitst in 
vijf afzonderlijko tarieven, het le regelende de rechten op 
wijnen, dranken, enz., waarbij heffing naar de maat of de 
hoeveelheid als maatstaf gold；  het 2o de rechten op 
wollen en katoenon goederen, waarvoor do heffing naar 
de waarde behouden bleef; het 3e do rechten op diverse 
goederen, zijnde voort- brengselen van Europa, Amerika 
en de Kaap de Goede Hoop, en het 4e de rechten op 
voortbrengse- len van den Indischen archipel, voor welke 
beide laatste tarioven heffing naar de waarde veelal regel, 
en heffing naar de maat en het gewicht meeren- deels 
uitzondering was, hetgeen ook het geval was voor het 5e 
tarief, regelende de rechten op diverse goederen, 
voortbrengselen van landen beoosten de Kaap de Goede 
Hoop, waarop in- tusschen Chineesche goederen met 
Chineesche jon- ken uit China komende eene van ouds 
gebmike- lijke uitzondering maakten, in zooverre die 
vaartui- gen voor de geheele lading met een som in eens 
be- last werden. (Voor een groote jonk van Nympho was 
b.v. / 6000 verschuldigd, voor eon kleine dito / 4000 enz., 
mits do lading geheel bestond uit goederen van 
Chineeschen oorsprong). Gelijktijdig werd ook het 
uitvoerrecht, dat sedert 1818 ongewijzigd. was ge- 
bleven, geregeld bij het, 31 verschillende artikelen 
omvattend, tarief n°. 6, waarbij bescherming van de 
Nederlandscho vlag met de helft van het recht, dat van 
vreemde vaartuigen govorderd. werd, eveneens tot punt 
van uitgang diende. 

Terwijl dus zes tarieven nu alleen voor Java en 
Madoera golden, werd de zaak voor Sumatra's West- 
kust_op..gclijken voet geregeld bij publicatie van T Jan. 
1838 (Ind. Stb. n°. 1), en gaandeweg is het voor Java en 
Madoora verordendo toltarief ook toegepast op al de 
toenmaals voor den grooten handel openge- steldo 
havens, zijndo buiten Java en Madoera en Sumatra's 
Wcstkust, Palembang, Muntok, Bandjer- masin, 
Makasser en Timdf^ 
'"De grondgedachte van do aldus voor het Ned.- Indische 
grondgebied vastgestelde toltarieven was bij den 
goedereninvoer de rangschikking dier goederen in twee 
groote categorieen: de eerste omvattende de artikelon van 
Nederlandsche industrie, die men wilde beschermen, en 
die, van een certificaat van oorsprong of van bewerking 
voorzien, in den regel met een recht van 12 pct. on, voor 
zooveel de katoenen en wollen stoffen betrof, met 12l/2 
pct. belast waren, tegen respectiovelijk 24 en 25 pct., aan 
de heffing waarv&n alle artikelen, in deze categorie 
vallen- do en niet van zoodanig corti ficaat voorzien, 
onder- worpen waren; 一 torwijl in de tweede categorie 
waren gerangschikt do artikelen, die minder geacht 
konden worden een tak van Nederlandsche Industrie 
uittomaken, cn dio, naar mate de aanvoer recht- streoks 
van Nederland of van elders gescliiedde, belast waren 
met een rocht van 6 in het eerste en van 12 pct. in hot 
tweede goval. Voor de voortbrengselen van den 
Indischen archipel en van de landen bcoos- ten do Kaap 
do Goede Hoop golden dezelfde bogin- selcn, zoodftt 
steeds do rcohtstreeksche aanvoer van de plants van 
oorsprong der goederen daardoor werd begunstigd. 

Nagcnocg dertig jaron aohtereen, tot 1865, bleef het in 
1837 verordondo samenstel van bepalingen onveranderd 
van kracht wat do hoofdzaak betreft, Alleen de 
Nederlandsche scheepvaartwet van 8 Aug； 1850, dio in 
Nederland niouw leven gaf aan handel en scheepvaart 
door vrijheid van verkeer de pla&ta te doen innemen van 
het vroegero stelsel van uitslui-* ting, braoht ook voor 
Ned.-Ihdie een niet onbelang- 
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jrijjke wijziging van den bestaanden toestand mede, in 
zooverre de schepen y&n st&ten, die aan zekere 
voorwaarden jegens de Nederlandsche nijverheid wilden 
voldoen, voortaan als Nederlandsche schepen zouden 
belast worden; maar deze wijziging deed a.1- lerminst de 
klachten verstommen, die van den aan- vang af, zoo door 
eigen landgenooten als door vreem- delingen, tegen de 
teriefregeling van 1837 werden in- gebracht. Ook bij het 
Oppcrbestuur vondon die klachten weerklank, en de 
Volksvertegenwoordiging achtte het vraagstuk van het 
Indische toltarief eene zaak van zoo ovenvegend belang, 
dat op haar aan- drang in de scheepva-artwet van 1850 de 
bepaling werd opgen omen (art. 5), dat in de bestaande 
kolo- niale tarieven der rechten van in.- ,uit- en doorvoer 
geen veranderiiig zou mogen gebracht worden dan bij de 
wet, en de Gouv.-Gen. alleen in dringende om- 
staudigheden bevoegd zou zijn die tarieven tijdelijk te 
wijzigen. Nog stelliger luidde het in het Regee- 
ringsreglement van 1854, dat in art. 129 imperatief 
voorschreef: ,,De tarieven van in-, uit- en doorvoer 
worden vastgesteld door de wet"; maar het duurdo 
verscheidene jaren alvorens aan dit wetsvoorschrift 
mtvoering werd gegeven. 

Het was intusschen niet de Regeering alleen, die 
echuld droeg aan deze vertraagde afdoening der zaak. 
Reeds in 1855 legde zij aan do Nederlandsche Kamers 
van Koophandel de vraag voor, of er in verband met de 
toenmalige omstandigheden bezwaren bestonden tegen 
de opheffing van het stelsel van dif- ferentieele 
inkomende rechten, en zoo ja, welke ? De bij haar 
ingekomen antwoorden luidden over het al- gemeen niet 
gunstig, en de zaak bleef dus hangen tot het jaar 1858, 
toen de Regeering een ontwerp deed gereed maken, 
waaraan het beginsel ten grondslag lag, dat bij 
aanzienlijke verlaging van het rechten- cijfer, afschafling 
der differentieele rechten het oog- merk zijn rnoest door 
eene herziening dor tarieven te bereiken. Alle 
bescherming, meende zij, moest bij den invoer na 
driejarigen overgang ophouden, terwijl alleen voor zeer 
enkele invoerartikelen, met name voor do katoenen 
stofien, een langzamer overgang kon worden toegelaten. 

In den loop van 1859 werd dit plan ook tor kennis 
gebracht van belanghebbenden in Indie, wier oor- deel, 
zooals te verwachten was, zeer uiteenliep. De door de 
Indische Regeering geraadpleegde autoritoi- ten, 
ofschoon ten voile de wenschelijkheid. beamende om een 
eind te maken aan de toenmaals op het stuk der 
rechtenhefGng bestaande,,chaos van verwarring, 
waariii," zooals Minister Rochussen zich ter zitting der 
Tweede Kamer van 14 Dec. 1858 uitdrukte, „8chier geen 
ambtenaar, zelfs tot het spcciale vak behoorende, den 
weg kon vinden',, waren vrij alge- meen de opvatting 
toegedaan, dat het Regeerings- ontwerp „in zijn milden 
zin", te ver ging. Daarente- gen gaven een zeventiental 
Bataviasche liandelshui- zen bij een door hen aan den 
Koning ingediend adres van April 1859 (in extenso te 
vinden. in het Bijblad van de Economist van 1860, bl. 36) 
van hun kant te veretaan, dat zij van de aanneming van 
het te hun- ner kennis gekomen „Voorloopig ontwerp van 
wet tot regeling der inkomende en uitgaande rechten in 
..Nederlandsch-Indie5* de heilzaamste govolgen ver- 
wachtten voor den verderen vooruitgang van den ha-ndel 
en de welvaart der kolonie en van hare bewo- ners. Met 
nadruk werd in dit adres betoogd, dat „la- »>g® 
xnkomende xechten op zich zelve een weldaad ,,zHn 
voor .millioenen bewoners van Indie door de „eerate 
levensbehoeften, zooals kleeding enz. in hun „bereik te 
brengen tot prijzien, die meor geevenre- 

,,digd zijn aan hunne middelen om zich dezelve te 
verschaffen,,» — eene zeker volkomen onbetwistbare 
stelling, die eenige jaren later den hcer E. de Waal in zijne 
Aanteekeningen over Koloniale onderwerpen deel I, bl. 
104 (*s Grav, 1865) tot de sloteom deed ko- men, dat door 
handhaving van het differentieele recht op vreemde 
lijnwaden, door de Nederlandsche katoen-f a n t a i s i e, 
zooa-ls hij het noemt,de bevol- king van Java in een 
tijdvak van 25 jaren een bedrag van nagenoeg veertig 
Millioen gulden betaaid hceft als premie, opdat in 
Nedei'land de katoennij verheid inheemsch mocht 
worden 】 ).Dat metde ontluiking en den bloei dier 
nijverheid een groot belang van het Nederlandsche volk 
cn den Nederlandschen Staat ge- moeid was, valt niet te 
betwisten; maar wel betwist- baar was de rechtmatigheid 
van de vroeger alge- meen gehuldigde opvatting, dat de 
bevolking van Indie ten deze het gelag had te betalen. 

In Nederland deed het bekend worden van het wij- 
zigingsontwerp der Regeering zooveel stemmen er tegen 
opgaan, dat men het geraden achtte om de zaak in statu 
quo te laten, totdat zij zes jaren later door den Minister 
Fransen van de Putte weder werd ter hand genomen. 
Onder dagteekening van 24 Sept. 1864 namelijk werd bij 
Kon. Boodschap aan de Tweede Kamer ter overweging 
aangeboden een ont- werp van wet tot vaststelling der 
tarieven van in-, uit- en doorvoer in Nederlandsch-Indie, 
vergezeld van eene door Minister Van de Putte 
geteekende Me- morie van toelichting, die ook thans haar 
belang nog geenszins heeft verloren, want zij bevat eon 
breed gemotiveerde bestrijding van het sedert weder dik- 
werf ter sprake gebrachte denkbeeld van een vrij 
handelsverkeer tusschen moederland en kolonie binnen 
beider tolgebied, met rechtenhefling alleen van goederen 
uit den vreemde aangebracht. 

Nederland en Indie, xoo heet het bij do voorHtun- ders 
van dit donkbeeld, zijn 46n. Het Koninkrijk dor 
Nederlanden bestaat in Europa uit de elf provincien, doch 
do overzocsche bezittingen maken daarvan evenzecr deel 
uit. Gelijk nu van bcHchcnning dor Ne- derlandsche 
Industrie geen sprakc kan zijn, wanneer een lading van 
Amsterdam vrij van rechten tc Kot- terdam wordt 
toegelaten, maar van builen het Nederlandsche tolgebied. 
ingevoerd aan rechten is on- derworpen, zoo valt daaraan 
ook niet te denkon, wanneer in Indic Nederlandsche 
voortbrengseJon vrijdom genieten cn daarentegen de 
vreemde met rechten worden bezwaard. 

Tegen dezo ojjvalting nu word door Minister Van de 
Putte met nadruk oj)gekomen. „Nedcrland en In- diii", 
dus Icost jnen in zijne Memorie van toelichting, „inogen 
staulkundig 6en rijk uitmaken, oj)adinini- „straticf en 
econojnisch terrein zijn zij dit zeker niet. ”Eene 
vrijstelling dus bij voorbeeld van Nederland- „sche 
lijnwaden op Java, bij behoud van ccn recht „op vreemde 
stollen, zou alleen de strekking hebbon „om aan de J ij 
nwaadfabricatic hier to landc eeno “voortdurende 
beschorniing tc verzekeren. Het recht „op vreemde 
Jijnwadcn, ja alle rechten zouden voor- „taan 
differentieele rechten zijn", en het was juist de 
trapsgewijze afschafling der bestaande diflerenticelo 
rechten, die een der giondgedachten van het inge- 

i) De berekening van den heer De Waal voort- 
^ottende kwam de heer H. A. Wijnne in de Economist 
van ]87J, deel II, bl. 898, tot de slotsoni, dat tot en met 
1870 de instandhouding van de Ncder- landsche 
katoennij verheid aan de ingezetenen van Ncd.-Indie 
op een offer van byna / 50 millioen is te staan 
gekomen. 
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•diende wij zigingsontwerp uitmaakte. Dienovereen- 
komstig zou, volgens dat ontwerp, het tot dusver ge- 
vigeerd hebbend norm ale invoerrecht van 12% en 25 
pct. voor lijnwadcn en van 12 en 24 pct. voor an- ■dero 
artikelen worden teniggebracht， - zoowel voor die 
artikelen als voor lijnwaden tot 10 en 20 pct. ge- 
•durende de jaren 1866, 1867 en 1868, en daama tot 10 
en 16 pct. gedurende 1869 en volgende jaren. Dit gold 
alleen de artikelen, waarvoor, naar het oordeel der 
Regeering, bescherming nog niet kon worden ontbccrd 
(zooals aardewerk, glas en glaswerk, ijzer- en 
koperwerk, leder en lederwerk, manufacturen van 
katoen. en wol, staal- en zinkwerk, papier, enz. enz.), 
terwijl daarentegen zonder overgang zou worden 
opgeheven het bestaande verschil van rechten, 
voorccrst voor artikelen, waarin Nederland, hetzij 
blijkens groote uitvoeren naar onbeschermde mark- 
ten, hetzij uit den aard der zaak, een natuurlijk over- 
wicht heeft; ten andere voor artikelen, wier uitvoer naar 
Indie met certificaat te wcinig belangrijk is om van de 
opheffing van het verschil van rechten noe- 
menswaardigen invloed te vreezen op de moeder- 
landsche nijvorheid. Voor zoover de onder deze ru- 
briek vallcndc goedercn niet geheel van rechten vrij- 
gesteld of op andere wijze bij het gewicht, de maat of 
de hoeveelheid, belast zouden worden, wenschte do 
Regeering ze aan een uniform ad- valorem- recht van 
6 % te onderwerpen, met uitzondering ovenwel van 
enkele artikelen, als cetwaren en provisien, en reuk- 
werken, die 10 pct. zouden hebben to betalen. In 
verhouding zouden do bij het gewicht enz. belaste 
artikelen, als gambir, gedistilleerd, tabak, snuif en 
sigaren, wijn, enz. met een aanmerkelijk hooger recht 
worden belast. 
Met betrekking tot do uitvoerrcchten werd in het 

Regecringsontwerp uitgegaan van het beginsel om de 
heffing er van te beporken totartikelen,diegeheel of bijna 
uitsluitend voor het gebruik buiten den Ar- chipel 
beslcmd zijn, ten eind切 den inlandschen han- de) zoovccl 
mogelyk vry te laten in zijno bewegin- gcn. Do toepassing 
van dit beginsel bracht al dade- 1 日 k een zeer bclangrijko 
vercon voudiging van het bc- Htaandc tai'icf inede. De 
daarin opgonomen ruim dcr- tig artikelen warden 
ingekrompen tot zevon, met name：  huiden, indigo, 
koffic, suiker, tabak, tin en vo- •gelncstjes, maar met 
botrekking tot het van deze ar- tikclen te heffen 
uitvoerrccht, bleef alles vrijwel bij het oude. Op de twee 
hoofdproducten van uitvoer, suikcr en koflic, bedroeg het 
verschil van rechten 6 pct.; suikcr was vrij naar 
Nederland, maar betaaldo 6 pct. bij uitvoer naar den 
vreemde; kolfio betaaldo naar Nederland 6, naar elders 12 
pct. van de waarde. Dit lualste recht nu aohtte de 
Rcgeering to lioog om tc kunnen worden gchandliaafd, en 
zij steldo dus ■voor het tei-ug to brengen tot 9 pct.； maar 
verlaging van hot uitvoorrecht op suikcr kwam haar in hot 
be- lang van den fiscus niet mogelijk voor, on den tot 
dusver geheel vrijon uitvoer naar het mocdcrland te 
bozwaren achttc zij, om de tor zake in hare Momorio van 
Toelichtiug aangovoerde beweegredcncn, aimed e 
onraadzaam. De rechten op suiker zouden dus voorahands 
onveranderd blijven. 

In vclorlei opzicht kwam het door Minister Fran- sen 
van do Putte ingediende wetsontwerp tot vast- stolling 
van hot Indische toltariof aan herhaaldolyk geopperdo 
wenachen en eischen van don kant der 
Volksvertcgcnwoordiging tegemoct. Vooral de aan dat 
ontwerp ton grondalag liggendo gedachte om 66n 
algoniccn tarief voor hot gchcelo Nederlandsoh-In-. 
•discho tolgobied in do plants to doen treden van do reeks 
vorordoningen, waarmedo handelaren on amb- 

tenaren bij hunne onderlinge aanrakingen rekening 
haddon te houden, vond, blijkens het Voorloopig Verslag 
der Tweede Kamer, bij schier allo leden on- 
voorwaardelijkc instemming. Ook in Indie werd het 
voomemen om „d© onderscheideno verspreide tario- 
ven, „die een waren chaos vormen, tot 66n geheel to- 
,,rug te brengen" met groote ingenomenheid begroet; 
maar voor het overige deed de kennisneming van het om 
ad vies naar Indie gezonden ontwerp menigvul- dige 
bezwaren rijzen, waarvan de Bataviasche Ka- mer van 
Koophandel rekenschap gaf in twee aan den Gouv.-Gen. 
ingediende adressen van 7 Dec. 1864 n°. 140 en 23 Maart 
1865 n°. 57, het eerste voomamelijk strekkende om op te 
komen tegen de bestendiging van de in haar oog 
onrechtmatig hooge rechten op koffie en suiker bij 
uitvoer naar elders dan Nederland ;en het tweede een 
uitgewerkt betoog bevatten- de tegen difierentieele 
invoerrechten ter bescherming van do moederlandsche 
nyverheid. De noodzakelijk- heid dier bescherming, in 
vroegere jaren althans, werd door do Kamer niet 
ontkend, ,,maar'', dus merkte zij op, „had Nederland 
zooveel belang bij een “beschermend stelsel om 
daarmede het doel te be- „reiken, dat do Javaanscho 
bevolking Ncderlandsch „fabricaat gebruikt, dan zou 
eigenaardig daar eene “premie op den uitvoer zijn 
kunnen. worden gesteld, „in plants van die premie te 
laten betalen door den „consument in Indie'\ (Verslag van 
de Kamer van Koophandel te Batavia over 1864, bl. 
410). De Se- marangsche Kamer van Koophandel en 
Nijverheid. besprak de zaak in gelijkcn geest, on beider 
“even „bezadigde ala belangrijko adviezen" (Memorie 
van Antwoord Bijl. Handelingen 1864/5, bl. 1159) 
legden bij den Minister genoeg gewicht in de schaal om 
hem bij gewijzigd ontwerp van wet, deu llden April 1865 
ingediend, het recht op suiker bij uitvoor naar niet- 
Nederlandsche havens te doen terugbrengen tot 3 pct., 
„\vaardoor, in den geest der tariefsherzioning, ,,het 
differentieol recht ook ten aanzien dor suiker „zou 
worden getemperd". Daarentegen behoefde in 
laatstbedoeld opzicht met betrekking tot do koffie, naar's 
Ministers oordeel, niet verder te worden go- gaan dan in 
zijn oorspronkelijk ontwerp was voor- gesteld. 

Behalve enkele aangebrachte wijzigingen van lou- ter 
technischcn aard blccf dit ontwerp zoo goed als 
onveranderd gehandhaafd, ook wat betreft do daarin 
opgenomen bepalingen, dat op de in- en uitvoer- rcchton 
geen opconten zouden wordeu geheven, waardoor dus 
voor goed eon eind word gemaakt aan do heffing van de 
steeds zooveel aanstoot gegeven hebbendo additioneele 
rechten ten behoevo van een niininor aangelegd fonds 
voor havenworken, enz.;— dat de entrepot- en 
overscheepsrechton en de waag- geldon voor den 
vervolge werdon afgeschaft; — dat bij den doorvoor 
geon rechten zouden verschuldigd zijn; — en dat het 
bestaande stelsel van vrijhavons (zic VRIJHAVENS), 
zou wordon bestendigd, „teu „eindo den bloci van 
havens, waar eenmaal volko- “konien vrijo 
handelsbcweging word toegelaten, niet „door ceno 
belasting op de invoer- on uitvoorrcchten „in do opkom§t 
to stuiten". 

Mot overgrooto nicerderheid (49 tegon 8 stem- men) 
vereenigdo do Tweede Kamor zich met het al- dus 
horzione ontwerp, dat ten slotto werd do wet van 3 Juli 
1865 Ind. Stb. n° 99, in working gotrcdcu op 1 Januari 
18G6. Aan de wet was do bopaUng toege- voogd, dat zij 
voor don len Jan. 1S72 zou warden horzien, dock door 
horhaald uitstol is tot 1 Jan. 1874 van kracht goblovon. 

Op 1 Jan. 1874 trad eon niouwo tariafwet in w<ar- 
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king, de tariefwet van 17 Nov. 1872, de tariefwet, Welke 
nog steeds, zij het gewijzigd, geldt cn waar- door voor 
goed aan de heffing van differentieele rech- ten, zoo bij 
den in- als bij den uitvoer, een eind werd gemaakt. De 
gronden, waarop de Regeering den tijd gekomen achtte 
om met dat stelsel toen definitief te breken, werden 
breedvoerig uiteengezet in de Memo- rie van Toelichting 
door Minister Van Bosse, toege- voegd aan het bij Kon. 
Boodschap van 18 Oct. 1871 aan de Tweede Kamer 
ingediendo ontwerp van de zooeven genoemde wet, 
waaraan ten grondslag lag, behalve afschaffing van alle 
differentieele iii- en uit- voerrechten, de hefting van een 
normaal invoerrecht van 10 pct. van de waarde van de 
meeste der in het tarief opgenoemde art 汰 elen, en van 6 
pct., waar be- staando tract at en dit noodzakelijk 
maakten, alsme- de voor alle niet genoemde goederen, en 
behoud van het tarief van uitvoerrechten met uitzondering 
van het recht op ko 伍 e, dat voortaan naar het gewicht zou 
geheven worden tot een bedrag van / 3 per 100 kilogram, 
en van het recht op de suiker, die zoowel bg uitvoer naar 
Nederland als bij uitvoer naar elders 30 centen per 100 
kilogram zou hebben te betalen, terwijl als nieuw belast 
uitvoerartikel de thee met een recht van /1 per 100 
kilogram in het voorgestel- de tarief werd opgenomen. 

*8 Ministers Memorie van Toelichting ging verge- 
zeld van de adviezen door vcrschillende autoriteiten en 
collegien, zoo in Nederland als in Indie, over zijn 
voorloopig herzieningsontweq) uitgebracht. Blijkens het 
ad vies van de Bataviasche Kamer van Koophan- del en 
Nijverheid door haar onder dagteekening van 13 Juli 1870 
n°. 54 aan den Gouv.-Gen. ingediend, was ,,het overgroot 
gedeelte van het Jiandelend pu- wbliek der hoofdplaats van 
Ned.-Indie,> van oordeel, dat met het stelsel van 
differentieele uitvoerrechten niet alleen behoorde te 
worden gebroken, maar in de Indische tariefwet behoorde 
te worden overgenomen de bepaling van de 
Nederlandsche tariefwet van 1862 Ned. Stb. n°. 170, dat 
op den uitvoer in het ge- heel geen rechten zouden worden 
geheven. Noch met de belangen van Indie, noch met de 
begin- selen van een gezonde, vrijzinnige han dels politick 
was het belasten van den uitvoer te verdedigen; maar 
daarentegen echonk de Bataviasche Kamer hare voile 
adhaesie aan het voornemen om met ver- lating van het 
stelsel van differentieele invoerrech- ten, in den vervolge 
voor alle goederen onverschil- lig hunne herkomst, een 
uniform recht te doen heffen naar den maatstaf van 10 pct. 
van de waarde, zooals dit ook in de bedoeling der 
Regeering lag. Doch van dit plan werd bij de behandeling 
van haar ontwerp in Nederland te elfder ure afgeweken, 
omdat de over- weging gold, dat zoodoende de 
Nederlandsche indus- trie wel haar vreemden concurrent, 
die op dat oogen- blik nog een invoerrecht van 10 pct. had 
te voldoen, zag bevoordeeld, doch niet tevens zelf eenige 
ver- lichting ondervond door vermindering van de rech-
ten, die op haar eigen fabrikaat drukten, en het is deze 
overweging, die den inmiddels weder aan het bewind 
gekomen Minister Fransen van de Putte aan- leiding gaf, 
om zeer kort voor de behandeling van het ontwerp, een 
nota van wijziging in te dienen, waarbij het beginsel eener 
gelijke heffing naar den maatstaf van 6 pct. der waarde 
werd aangenomen, —een beginsel, dat in de Kamer niet 
onaangevoch- ten bleef, doch waarmede zij zich ten slotte 
vereenig- de door art. 1 van het regeeringsontwerp met 38 
te- gen 34 stemmen aan te nemen, nadat met 65 tegen 6 
etemmen was verworpen cen amendement om op den 
vroeger reeds aangeprezen voet (zie boven) eenheid 

van tolgebicd tusschen Nederland cn Indie tot grondslag 
van het Indische toltarief aantenemen. 

Met betrekking tot het uitvoerrecht bleef het oor- 
spronkelijk ontwerp der Regeering onveranderd ge- 
handhaafd. Een voorstcl tot afschaffing van alle uit-
voerrechten werd met 46 tegen 24 stemmen verworpen, 
eene poging oin ten minste het nieuw opgenomen artikel 
thee uit het tarief te lichten, mislukte, daar een met dat 
doel ingediend amendement als venvorpen moest 
beschouwd worden, wijl tot twee malen toe de stemmen 
staakten. 

Op 1 Jan. 1874 trad de niouwe tariefwet, zooals zij 
onder n°. 35 in het Indische Staatsblad van 1873 is 
opgenomen, in working, en hiermede kwam Indie voor 
het eerst sedert de vestiging van het Neder- landsch gezag 
in hot bezit van een zuiver fiscaal tarief, waaraan alle 
toeleg om do Nederlandsche nijverheid en de 
Nederlandsche productenmarkt te be- gunstigen en te 
bevoordeclen vreemd was. In dit op- zicht bleef de wet 
van 1873 tot heden onveranderd van kracht; maar 
inmiddels zijn de tarieven zelf her- haaldelijk lierzien en 
gcwijzigd. 

Reeds in 1879 achtte de toenmalige Minister van 
Kolonien Van Rees het geraden om het tarief van 
uitvoerrechten aan te vullen met de heflSng van een recht 
van 5 pct. der waarde van gom cn harssoorten, epecerijen 
en drogerijen, gambir, hout, ivoor, neus- hoorn, peper, 
pinangnoten en rotting; doch zijn ter zake ingediend 
ontwerp van wet genoot van den kant der 
volksvertegenwoordiging een weinig gun- stig onthaal, 
terwijl do handel in Nederland er met nadruk tegen in 
verzet kwam, blijkens cen door de voomaamste 
handelshuizen to Amsterdam aan do Tweede Kamer 
ingediend bczwaarschrift van Jan. 1880. Den 19den April 
daaraanvolgende word ‘8 Ministers voorstel dan ook met 
grooto meerder- heid verworpen. 

Een gunstiger onthaal viel ten deel aan hot ontwerp van 
wet tot wijziging van do tarieven van in- en 
uitvoerrechten in Ned.-Indic, dat bij Kon. Boodschap van 
11 Oct. 1885 aan do Tweede Kamer werd ingediend, en 
dat blijkens do daaraan toegovoegde Memorie van 
Toelichting van Minister Sprcnger van Eyk ten doel had 
om door verhooging van somniigo invocrrechten te 
geraken tot versterking der inkom- sten van Ned.-Indie, 
en om het tarief van uitvoerrechten te herzien in verband 
met de veranderingen, die sedert 1873 zoowel in de 
Industrie als in do prijzen der aan rechten onderworpen 
stapelpro- ducten waren gekomen. Wat do invoerrechtcn 
aan- gaat strekte ‘8 Ministers voorstel om hcl nonnale in-
voerrecht van G pct. to brengen op 10 pct. dcr waar- dc, 
behoudcns eenig noodzakelijke uitzonderingen, 
waaronder zeer bepaaldelijk de manufacturen werden 
gerangschikt, daar eeno verhooging van het invoerrecht 
voor katoenen en wollen lijnwaden, naar *8 Ministers 
oordeel, spcciaal voor inlanders een aan- zienlijke 
verzwaring van druk zoudc medebrengen. Bovendien zou 
de Ncdorlandsclie indiiHtrie worden blootgesteld aan de 
nadeelige invloeden van cen vor- hooging van het 
invoerrecht, wijl in dat geval min- dere qualiteiten in 
grootere, en betere in mindero hoeveelheden zouden 
worden verkocht, en op deze gronden scheen het volgens 
de Memorie van Toc- Uchting aanboveling te verdienen 
het invoerrecht op manufacturen onveranderd to laten. 

Waren de voorgestelde wijzigingen van het in-
voerrecht zoodoende van niet zeer ingrijpenden aard, met 
betrekking tot het uitvoerrecht was dit wel het geval, want 
het Regeeringsontwerp strokte tot ver- laging van het 
recht op de suiker op de helft, en van 
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de koffie op e6n derdo van het bestaando recht, en tot de 
gehecle afschafling van het recht op de thee. Toch wekte 
het bij vclen teleurstelling dat de Regeering niet een stap 
verder had gedaan, door ten min- ste alle 
cultuurproducten vrij te stollen van uitvoer- recht. De 
wenschelijkheid van con dergelijken door de 
tijdsomstandighcdon dringend noodig geworden 
maatregel, werd. omstand-ig betoogd in eene door het 
Kamerlid J. T. Cremer aan het Voorloopig Verslag 
toegevoegde nota, maar het gelultte hem niet zijne 
zienswijze ingang te doen. vinden bij do meerderheid der 
Kamer, want een voorgesteld amendement strek- kende 
om behalve thee ook indigo, koflie, suiker en tabak 
geheel van uitvoerrecht vrij te stellen werd met 39 tegen 
37 stemmen verworpen. De door de Regeering 
voorgesteldo w 可 zigingen van hot uitvoerrecht werden 
ten slotte onvoranderd aangenomen, evenals de 
voorgestelde verhooging van sommige in- voenechten, 
met uitzondering allcen van het artikel aardewerk, 
waarvan krachtens een aangenomen amendement het 
recht bepaald. bleef op 6 pct. in plaats der voorgestelde 
10 pct. 
Nog slechts weinige maanden was hetgewijzigdetol- 
tarief (Ind.Stb. 1886 n°. 107) in working, of de Regee-
ring zag zich door den drang der tijdsomstandighe- den 
genoodzaakt tot het beramen van maatregelen ter 
bevordering der instandhouding van de suiker- cultuur 
op Java, in verband waarmede zij een tijde- lijke 
vermindering der op die Industrie drukkende lasten 
meende te mocten voorstellen, door haar met ingang van 
1 Juni 1887 gedurende twee jaren vrij te stellen van het 
xiitvocrrccht van 15 centen per 100 kilogram. Aan dit 
voornomen hechtte do Tweede Kam er hare goedkeuring 
niot alleen, maar zij ver- cenigde zich zelfs met het 
voorgedragon amende- ment om den termijn van twee 
jaren tot vijf to ver- lengen, en mitsdien word bij de wet 
van 25 Dec. 1886 (Ind. Stb. 1887 n°. 35) do hefling van 
hot bij de Indi- Hchc tariefwet bepaaldo uitvoerrecht op 
suikor ge- schorst tot 1 Juni 1892, welke tormijn bij do 
wet van 5 April 1892 (Ind. Stb. n°. 113) tot 1 Juni 1893 
en duarna bij de wet van 30 Dec. 1892 (Ind. Stb. n°. 290) 
tot ultimo Dec. 1893 verlengd word. Mot 1 Jan. 1894 
werd het recht dus wedcr gchoven en wcl tot 1 Juni 1895, 
toen het ingcvolge de wot van 20 April 1895 (Ind. Stb. 
n°. 88) andermaal voor ccn jaar geschorst werd, oin op 1 
Juni 1890 opnicuw in werking to tro- den, totdat 
cindelijk door de wot van 1 Febr. 1898 (Ind. Stb. n°. 05) 
het uitvoerrecht van suiker voor goed werd afgcschaft, 
overeenkomstig hot daartoe door Minister Cremer 
ingediendo ontwerp, ter ad- Ktructie waarvan in 's 
Ministers Mcmorio van too- Jichling o.a. botoogd word, 
dat ccn uitvoerrecht allccn te vordedigen is, ingeval cen 
land of een na- tuurlijk monopolio voor hot product 
bezit, of althans ton opziehte dor productic in 
oxcoptioneel gunstigo conditio vorkoort. 
Imniddels waren nog andero wijzigingen van het 
rcchtcntarief door do Regecring aanhangig gemaakt. 
Blijkens eon bij Kon. Boodschap van 19 Sept. 1894 aan 
de Twccde Kam er ingediend ontwerp van wot achtte de 
toen aan hot bo wind zijndo Minister Bergs- ma tot 
versterking der inkomsten van Ned.-Indio eono 
verhooging van sommigo goedoren van het ta- riof van 
invoorrechtcn noodzakelijk, on meende hij tevens een 
terugkeor tot het uitvoerrecht van koffio op het vroegoro 
bedrag van / 3 per 100 kilogram to moeten aanbevelen. 
Wat het invoerrecht aangaat strokto's Ministers voorstel 
in hoofdzaak om de artikelen, dio tot dusvor eon recht 
van 6 pct. haddon to voldoon, zooals aardo- 

werk, meubelen, enz. voor den vervolge met 10 pct. te 
belasten, uitgozonderd evenwel de manufacturen en 
garens, waarvoor hij het te betalen invoerrecht op slechts 
8 pct. van de waarde wenschte vastgesteld te zien. Dat het 
belang dor inlandsche bevolking bij eene verhoogde 
belasting der voor haar verbruik on- misbare lijnwaden 
inzonderheid was betrokken, ont- kende de Minister niet, 
maar aangezien do markt- waarde der manufacturen in de 
laatste jaren belang- rijk was verminderd, zou zijns 
inziens de lagere prijs een in verhouding iets hooger recht 
voor den ver- bruiker gemaltkelijker te dragen maken. 
Ook bena- deeling der Nederlandsch© Industrie was van 
den voorgestelden maatregel niet te duchten, wijl naar zij 
no meening eene zoo geringe verhooging van het 
invoerrecht aan den afzet van het artikel weinig of niet 
schaden zou. 

Met dat al ondervond's Ministers voorstel vrij al- 
gemeen een weinig gunstig onthaal. Vooral tegen eene 
verhooging van hot uitvoerrecht op koffie ble- ken van 
den kant van „zeer vele" leden der Tweede Kamer 
overwegende bczwaren te bestaan, waaraan de Minister 
te gemoet kwam door het ter zake voorgestelde artikel uit 
het ingediende wetsontwerp te verwjjderen. Daarentegon 
bleef hij de voorgestelde verhooging dor invoerrochten 
handhaven; doch ter zitting der Tweedo Kamer van 25 
Oct. 1895 werd het in behandeling gebrachte ontwerp met 
58 tegen 14 stemmen verworpon. Voorshands bleef het 
b&- staande rechtentarief dus onveranderd van kracht, 
totdat do wot van 17 Nov, 1872, houdende vast- stelling 
der tarieven van in-, uit- en doorvoer in Ned.-Indie, 
opnieuw eenige* wijzigingen onderging, overeenkomstig 
drie ontwerpen van wet door Minister Cremer in Sept. 
1899 aan de Tweede Kamer ingediend. 

Het eorste ontworp strekto tot algeheele opheffing van 
do vrij havens in hot oostelijk deel van den Indischen 
Archip el, door de reeds vroeger bevolen inlij- ving bij 
het tolgebicd van de Minahasa en.het overi- go gedeelto 
van de rosidentio Menado, ook uit te strokken tot 
Makasscr (zie VRIJHAVENS); door het tweede ontworp, 
houdende nadcre rogeling van hot invoerrecht van zout in 
Ncd.-Indic, wenschte de Regeering eenig© 
onrcgelmatigheden met betrek- king tot do heffing van dit 
middel in eon deel van het tolgobied. van Sumatra uit den 
weg te ruimen. (zie ZOUT); en hot dordo ontwerp, 
cindelijk, had ten docl do heffing van uitvoerrechten van 
boschproduc- ton mogelijk to makon in die 
buitonbozittingen, waar hot bij do wot vastgesteldo tarief 
van uitvoerrechten van kracht was: ceno wederopvatting 
dus van het in 1881 afgestojnde ontwerp-Van Rees, doch 
op beperkter voct, in zooverro Minister Cromer, ge- 
trouw aan de beginsclon indertijd uiteongozet in zijne 
bovon aangehaaldo nota van 188G, de in dat ontwerp 
voorgestelde bolastiug van spccorijon, peper enz., van 
alle cultuurproducten in 66n woord, achter- wego liet, om 
haar alleon te willen doen hoffen van workelijko 
boschproducton, waaronder hij, hi tegen- stelling van 
cultuurproducten, dio voortbrengselen wenschte verstaan 
to hobbon, welko, zooal niet ge- heol door do natuur 
zonder conigo hulp van ‘8 men- schonhand voortgobracht 
worden, dan toch all con arboid en woinig of geon 
kapitaal vereischon, zooals bonzoc, damar, gotah, 
gomelastiok en andore gom- on harssoorton, rotting, 
sago, enz. Al dorgolijke art!- kolon wonschto de Minister 
by den \utvoer bolast to zien met cen recht niot to bovon 
gaande 10 pot. van do waardo of een daarmedo 
overeonkomend bedrag.. Aan's Ministers voorstellon 
hcohtto do Kamer hare 
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gocdkeuring, en zoo werden de dric bedoelde wets- 
ontwerpen de wetten van 30 Dec, 1899 (Ind. Stb. nos. 8, 
9 en 10). 

In 1901 werd het voorstel gedaan en aangenomen tot 
afschaffing van de vitvoerrechten van indigo en van 
koffie, zidks in verband met den achteruitgang van deze 
beide cultures, welkc hoofdzakelijk aan oorzaken van blij 
venden aard moest worden toege- schreven, zoodat van 
een eenvoudige schorsing der mtvoerrechten geen heil 
was te verwachten. (Wet van 30 Dec. 1901, Ind. Stb. 1902 
n°. 36). 

In 1906 werd wederom — thans door den Minister 
Fock —- een voorstel aanhangig gemaakt tot verhoo- 
ging van het tarief van invoerrechten, ter verster- king der 
geldmiddelen. Van de gelegenheid werd ge- bruik 
gemaakt om enkele redactie-wij zigingen en 
verbeteringen in de tariefwet aan te brengen en om eenige 
vrijstellingen in het levcn te roepen, waarvan de 
wenschelij kheid was gebleken. De invoerrechten, 
waarvan het wetsontwerp de verhooging beoogde, 
betrofien in de eerste plaats die artikelen (met uit- 
zondering van garens), welke reeds in 1894 door Minister 
Bergsma — toenmaals zonder succes ― voor verhooging 
van invoerrecht in aanmerking waren gebracht, namelijk 
aardewerk, bier, manufacturer!, meubelen (tydens de 
schriftelijke behandeling van het wetsontwerp werd 
hierop een uitzondering voor- gesteld voor 
petroleumlampen), mineraalwater, rij- tuigen, 
Cliineesche speelkaarten en wijn. Voor die verhooging 
werden ongeveer weder dezelfde motie- ven aangevoerd 
als destijds waren naar voren ge- bracht. Alleen werd met 
de toenmaals geniaakte op- merkingen rekening 
gehouden. Zoo werd de post aardewerk 坎 het voorstel 
gesplitst in ,,grof aarde- werk" en „ander aardewerk en 
porselein" en werd enkel voor dit laatste het hoogste recht 
voorgesteld, zijnde dit niet strijdig met het belang der 
Inland- eche bevolking; tijdens de schriftelijke 
behandeling van het wetsontwerp werd echter de 
wijziging in de rechtenhefiing voor aardewerk weder 
door den Rli- nister teruggenomen, omdat de 
onderscheiding in ,,grof" en ,,ander" voor te veel 
geschillen ruimte zou laten en als onderscheiding voor de 
heffing van een verschillend invoerrecht onvoldoende en 
on- bruikbaar zou blijken. Evenecns werden van de ver- 
hooging van den post manufacturen enkele goederen 
speciaal uitgezonderd, zooals stoffen (ellegoederen) van 
katoen en halfwol, alsmede katoenen molton dekens, 
waarvoor het bestaande recht gehandhaafd bleef in het 
belang van de Inlandsche Levolking. Wat betreft het recht 
op wijn, kort voor de behandeling van het wetsontwerp 
werd de voorgestelde verhooging door den Minister 
voorloopig terugge- nomen met het oog op verhoudingen 
met het buiten- land. Van die verhooging van het recht op 
wijn kwam ten slotte niets. De andere artikelen, ten aan- 
zien. waarvan verhooging van invoerrecht werd 
voorgesteld, waren dranken en eetwaren, niet afzon- 
derlijk genoemd, goud en zilver, kleederen, reukwer- ken, 
tabak, thee, natte verfwaren, vleesch en zout. Verder 
werden de vrije artikelen, photografie artikelen, paarden, 
en vee aan een invoerrecht onderwor- pen. Voor wat 
aangaat dranken, eetwaren, thee, paarden, vee en vleesch 
zou de voorgestelde verhoo- gng volgens den Minister 
alleen ten laste van de ge- go^e Europeesche en 
Chineesche bevolking komen. Ten einde gezouten en 
gedroogde visch niet in de verhoogn.g te doen begrijpen, 
werd voor deze artike- len een nieuwe tariefpost 
opgenomen. Ten aanzien van de tabak werd tijdens de 
Bchriftelijke behandeling op het voorstel teruggekomen
： de voorgenomen 

verhooging van het recht op tabak bleef achtcrwege- en 
evenzoo de onderwerping van Manilla- en andere sigaren 
aan 66n gelijk recht, dat voor Manilla's do helft en voor 
Hollandscho sigaren het dubbele van het bestaande recht 
zou bedragen. Het recht op Manillasigaren werd alleen 
verlaagd tot op het bestaande recht voor andere sigaren. 
De verhooging van het invoerrecht op zout liield verband 
met het monopoEe van dit artikel. Voor do artikelen 
potro- leum en gedistillcerd werden de tariefbepalingen 
in overeenstemming gebracht met den bestaanden toe-
stand in verband met den accijns van het Inlandsch 
product. Do vorenbedoelde wijzigingen der Indi- sche 
tariefwet werden ten slotte belichaamd in de wet van 25 
Mei 1907 (Ind. Stb. n°. 263). 

In het voorbijgaan zij hier nog vermeld dat, ter 
versterking der Indische middelen, bij een Ind. Stb. 1906 
u° 75 het uitvoerrecht van niet voor de inlandsche markt 
bestemde tabak (ad f 1.— per 100 K.G.) uitgevoeid uit 
het gewest Sumatra's Oostkust werd verdubbeld, met 
eene uitzonderingsbepaling voor de productcnvan 
ondememingen, vanwelkewasaan te nemen dat zij met 
niet al te gunstige rcsultaten hadden gewerkt. Die 
maatregel werd genomen ten eindedehooge winsten, 
welke gewoonlijk met Suma- tra-tabak werden behaald, 
to trefEen. Hij word bij Ind. Stb. 1908 n° 12 weder 
ingetrokken in verband met de algemeene 
overwinstbelasting, welke in 1908 tegelijk met de 
inkomstenbelasting is ingevoerd. (Zie onder 
INKOMSTENBELASTING. 

In 1908 bij een wet van 31 Dec. van dat jaar (Ind. Stb. 
1909 n°. 95) volgde een wijziging van de tariefwet ten 
aanzieij van de posten gambir en zout. Het invoerrecht op 
gambir, afkomstig van de buiten het tolgcbied liggonde 
eilanden der residence Riouw en Onderlioorigheden 
werd eenigszins verlaagd, ten einde de achteruitgaando 
gambircultuur in den RiouwarchipeJ te gemoet to 
komen.De wijziging van den post zout diende om den 
invoer van klip- en steenzout in ]iet gebied van het 
zoutmoiiopolio too te laten tegen betaJing cchter van 
zoodanig hoog in- voerrecht — gelijk aan dat van 
tafclzout •— dat het monopolie er niet door zou worden 
benaclecld. 

Bij cen wet van29Dec. 1911 (Ind.Stb.1912 n°.2()7) 
werd ingosteld. cen uitvoorrccht van / 0.03 per hectoliter 
op petroleum benzine en petroleumgasolinc. Dit recht 
diende om, waar, als tegenpracstatie voor do niet 
verhooging van het invoerrecht op wijn, ]('rank- rijk een 
de faveur" zou toepassen. op de uit Nederl- Indie 
ingevoerdc benzine cn gasoline, do producenten van die 
benzine en gasoline de Indi- 8che schatkist te doen 
schadeloosstellen voor de ten- gevolgo van de niet-
verhooging van het invoerrecht oj)wijn gederfde 
inkomuten. 

Bij een wet van 26 Febr. 1914 (Ind. Stb. n°. 245) werd 
nog andermaal nadcr verlaagd. het invoerrecht op 
gambir, afkonistig van de buiten het tolgcbied liggende 
eilanden der residentie Riouw en Ondcr- hoorigheden. 
Voorts werd bij een wot van 2 L Dec. 1914 (Ind. Stbl. 
1915 n° 219) eon wijziging gebracht in art. 2 der tariefwet 
mot de bedoeling om in do in art. 1 der wet genoemde 
streken der buiten- bezittingen heffing van invoerrecht 
van inlandsch gedistillcerd, hoofdzakelijk afkomstig van 
Java, mogelijk te rnaken. welk invoerrecht overigens 
voor het geheele tolgebied. werd verhoogd tot / 75.— per 
hectoliter van 50 pct sterkte. Ind. Stb. 1915 no. 225 [zie 
DRANKBESTRIJDING] Eindelijk werd bij een wet van 
15 Jan. 1916 Ind. Stb. n° 18 do tariefwet nog eonigszins 
nader gewijzigd en aan. gevuld ton aanzien van 
vrijstelling van invoerrecht 
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alsmecletcn aanzicn van de postcn en ,,verf- 
waren" van het tarief van invoerrcchten. 

Ten slotte zij liier nog vernield dat de tariefwet, zooals 
zij luidde v66r de daarin bij de Ind. Stb. 1912 n。. 207, 
1914 n°. 245 en 1915 no. 219 en Ned. Stb. 1916 no. 18 
aangebrachte wij zigin gen, in haar gehecl opnieuw werd 
afgekondigd in Ind. Stb. 1910 n°. 79. 

Het door den Nederlandschen wetgever vastge- stelde 
en naar gelang van de oinstandigheden gewij- zigde 
tarief van in- en uitvoerrechten in Nederl. Indie gold 
oorspronkelijk alleen voor het gebied ge- vormd door do 
eilanden Java en Madoera, het ge- west Sumatra's 
Westkust, de tegenwoordige resi- dentie Tapanodi, de 
tegenwoordige onderafdeeling Singkel van het 
Gouvernement Atjeh en Onder- hoorigheden, de 
residentie Benkoelen, de residentio Lampongsche 
districten, de residentie Palembang, de residentie Banka 
en Onderhoorighcden, de assistent residentie Billiton en 
de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo. 
Die gedeelten van Ne- der]. Indie staan reeds opgesomd 
in artikel 1 der ta- riefwet, zooals die luidde in 1865. 
Geleidelijk word echter het tarief toepasselijk verklaard 
— en wel door den Gouverneur Generaal — op andere 
deelen van Nederl. Indic, zij het ook behoudens enkele 
bi-' zondere bepalingcn ten aanzicn van den in- en uit 
voer van sommige artikclen in of uit sommige diet dcelcn 
der kolonic. Zooals de tariefwet thana luidt na do nieuwe 
af]<ondiging daarvan in Ind. Stb. 1910 n°. 79 berust de 
bevoegdheid van den Gouverneur Generaal tot die 
toepasselijk verklaring op de artikelen 7 en 8 der wet. De 
toepasselijk verklaring, behoudens de bcdoeldc 
bizondere bepalingcn, is nog eens neer- gelegd in de 
koloniale ordonnantic van 7 Dec. 1910 Ind. Stb. 628 jis, 
de ordonnantics in Ind. Stb. 1911 nos. 289 en 501 cn 
1912 nos. 5 en 339. Dientcngevol- ge worden op het 
oogenblik van wege het Nederl. In- dinch bestuur in- en 
uitvocrrcchten op den grond- Hlag van de Indische 
tariefwet geheven in gehecl Nederl. Indie met 
uitzondering alleen van het eiland We (Gouvernement 
Atjeh en Ondcrhoorighedcn), do bust van het ]undschap 
Siak (Oostkust van Sumatra) van af de grens van het 
landschap Bangka tot de Socngei Lak ar, alsniedo 
do'voor die kuststrook gelcgcn eilanden, behoorendc de 
Siakrivier echter tot het gebied, waar rechtcn worden 
gchoven, do eilanden der residentie Riouw cn 
Ondcrhoorighedcn en de ass. res. Zu id Nieuw Guinea 
dor roj identic Am- boina. (Zic VKIJ HAVENS.) Do 
gozamenlijko gedeel- ten van Nederl. Indic, waar van 
wege het Nedorl. In- discho bestuur in-cn uitvoerrcchton 
worden geheven, worden aangeduid met do uitdrukking 
„tolgobiedn. Alic goedcren, welke in dat gobied ton 
verbruik woi*- den ingevoerd, zijn onderworpon aim 
invocrrccht, tenzij zij uitdrukkclijk zijn vrijgesteld. De 
vrijstelling gescliiedt om vcrscliillendc redenon mot den 
aard of het gebruik van het goed ver band houdende. De 
be- lastc goederen zijn in twee groote rubrieken ondor- 
scheiflen, de goederen, waarvan per zekere hoeveel- heid 
eon vast bed rag aan invoerrecht — spccifiek rccht — 
verschuldigd is, cn do goedoren, waarvan een bepaald 
percentage der waarde wordt gceischt. De goederen, 
waarvan „specifieke>, rcchten wordon geheven, zijn 
slechts een vcortiental. Over het alge- meen zijn het luxe 
artikelen als kaareen, theo, kaar- ten, bier, 
mincraalwater, wijn, of artikelen, waarvan de staat zich 
den allecnverkoop voorbehoudt, ala opium en zout, on is 
de belosting nog al hoog. Van do naar do waardo belaste 
goederen bedraagt het geheven percentage voor de 
hoogst belaste goederon 12% 

der waarde, voor andere 10 %, voor een enkel artikel 8 % 
en eindelijk 6 % voor een groot aantal in het tarief 
speciaal genoemde artikelen, benevena voor alle andere 
artikelen, welke niet afzonderlijk in het tarief zyn 
vermeld. 

Is de heffing van invoerrecht van de ingevoerd© 
artikelen regel, daarentegen is de heffing van uit- 
voerrechten van de uitgevoerde goederen uitzondering. 
Wat Java en Madoera en Bali en Lombok.be- treft, 
geschiedt zij slechts voor d^artikelen huiden, petroleum- 
benzine en petroleum-gasoline, tin, vogel- nestjes en niet 
voor de inlandsche markt bereide, d.w.z. ongekorven 
tabak; wat de Buitenbezittingen zonder Bali en Lombok 
aangaat, geschiedt zij voor de vijf genoemde artikelen en 
bovendien voor som> mige bosch- en andere producten 
door den Gouverneur Generaal aangewezen. Alle andere 
goederen gaan vrij van rechten uit. 

Een artikel der tariefwet van 1872 (art. 9, later in Ind. 
Stb. 1910 n°. 79 geworden art. 12) hield in dat voor hare 
toepassing en tot waarborg tegen ontdui- king der rechten 
het noodigo zou worden geregeld bij koloniale 
ordonnantie. In verband daarmede werd bij ordonnantie 
van 13 Dec. 1873 (Ind. Stb. n°. 241) een algcxncen 
reglemcnt op de heffing en verrekening o.a. der in- cn 
uitvoerrechten uitgevaardigd. We- gens de omslachtige 
en ingewikkelde formaliteiten gai dit reglement 
intusschen al dadelijk tot groot© ontevredenheid van den 
kant van den handel aan- leiding. Reeds spoedig dan ook 
was de Regeering er op bedacht een herziening van dit 
reglement in be- raad te ncmen, waartoc zij in overleg 
trad met be- langhebbenden door tusschenkomst van de 
Kamera van Koophandel en Nijverheid. Het duurde 
echter geruimen tijd voor de zaak haar bealag kreeg, want 
cerat met ingang van 1 Jan. 1883 trad eene nieuwe 
regcling in working, vorvat in de ordonnantie van 1 
October 1882 (Ind. Stb. n°. 240). Die regeling, welke 
thans nog van kracht is, gaat uit van het beginsel, ook 
reeds in het Regeeringsreglement van Ned. Indie (art. 
130) gehuldigd, dat de toelating ten handel van vreemde 
schepcn in de Nederl. Indische havens, af- hankclijk 
wordt gesteld van de vraag of in een b©- paalde haven 
voldoende bestuuramiddelen. aanwezig zijn om 
bcscherming te verlcenen en de rechten van den. fiscus 
te verzekeren. In verband daarmede worden de havens in 
Nederl. Indie onderscheiden in ha、 vens voor den 
algemecnen handel geo pend en havens voor den 
algemecnen handel gcslotcn, en worden die gcopende 
havens, voor zooveel hot tolgebied betreft. weder 
onderschcidon iii havens, welke geopend zijn en voor 
den algemeonen invoer dn voor den alge- meonen 
uitvoer, en die, welko geopend zijn wel voor den 
algemcenon uitvoer, doch slechts voor een be- perkten 
invoer. (Zie verder het artikel HANDEL EN 
SCHEEPVAART.) Vcrdcr bevat do regeling in zes 
hoofdstukken do algcmeene bepaHngen op het stuk der 
rcchtenhefiing, welke zonder onderscheid gelden voor al 
de havens, tot welko do regeling zich uit- strekt, terwijl 
in tweo afzonderlijko roglementen, A cn B, is opgenomen 
al wat overigens nog is in aoht to nemen: in reglemcnt A 
datgene wat is in acht to ne- men in do acht plaatscn van 
giooto handelsbeweging Batavia, Choribon»-Semarang, 
Soerabaja, Padang, Belauuwx, Mak 畋 er en Menado, in 
reglement iTdat- geno wat is in acht te nemcnln ao 
overige geoponde havens. Hot regloment A is gebaseord 
op hot stolsel van de verplichting tot eigen aangifto door 
den im- porteur of exporteur van de voor do 
belastingheffing benoodigdo gegevens, het reglement B 
daarentegen op het stelsel van ambtelijko opneming der 
in- of uit- 
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gevoerdo goederen. De reden, dat het reglemont A 
elechts voor enkele plaatsen is geldcnd verklaard, is deze, 
dat het stelsel van eigen aangifte eene commis- sie 
vereisoht tot beslechting van eventueele geschil- len 
tusschen den belastingschuldige en de douane omtrent de 
soort of waarde van goederen. en voor cen soodanige 
commissi© waren slechts op groote han- delsplaatsen de 
noodige elementen bescliikbaar. 

Gelegenheid tot opslag in publiek entrepot bestaat in 
alle havens, waar het douanereglement A van toepassing 
is, \iitgezonderd te Belawan. In havens, waar het 
reglement B vigeert, bestaat zoodanige gelegenheid niet, 
enkele speciale uitzonderingen daargclaten met name 
Singkel, Gorontalo, Ternate, Amboin 也 pn Bandaneira. 
Op sommige der plaatsen, waarpu- blieke entropdts zijn 
gevestigd, kan ook wel vergunning worden verkregen- om 
lokalen als particulier entrepot te bezigen, maar alleen 
voor petroleum. Die als particuliere entrepots gebezigde 
lokalen worden dn door de belanghebbenden en door de 
admi- nistratie gesloten. 

Met den dienst der in- en uitvoerrechten gaat ge- paard. 
de dienst deraccijnzen,die eerst in de latere ja- ren een niet 
onbelangrijke plaats onder de lands- inkomsten zijn gaan 
innemen. Zie verdcr A c c ij n- z e n biz. 257. 

Met de algemeene leiding van den dienst der in- en 
uitvoerrechten en accijnzen is, onder de bevelen van den 
directeur van financien, belast een hoof dam b- tenaar, 
chef van den dienst, die den titel voert van 
hoofdinspecteur der in- en uitvoerrechten en accijn- zen. 
Hij wordt in de uitoefening van zijne function bijgestaan 
door twee inspeeteurs, van wie de oudste in benoeming bij 
afwezigheid, verhindcring of ont- etentenis van den 
hoofdinspecteur als diens vervan- ger optreedt, alsmede 
door inspecteurs-afdeelings- chefs en adjunct-inspecteurs, 
wier aantal jaarlijks bij de begrooting wordt bepaald. Het 
toezicht op en de leiding van den plaatselijken dienst zijn 
opgedragen, op enkele voorname plaatsen aan controleurs 
der douane en elders aan de hoofden van gewestelijk be- 
Btuur. De eigenlijke heffing der rechten geschiedt door 
ontvangers der in- en uitvoerrechten en ao- cijnzen. 

De opbrengst van de inkomende en uitgaando rechten 
bedrocg in 1817, het eerste jaar na het her- stcl van het 
Nederlandsche gezag in den Indischen Archipel, nog 
slechts / 432.000, doch was bereids in 1820 tot f 1.672.000 
gestegen. Gedurende de corst- volgende tien jaren, 
1821—30, kwam gemiddeld per jaar een bedrag van / 
2.575.000 wegens geheven rcch- ten aan 5s lands kas ten 
goede, terwijl in het daarop volgende tienjarig tijdvak, 
1831—40, dit bedrag tot gemiddeld f 4.675.000 per jaar 
klom. Ten deele ech- ter was die vooruitgang louter 
fictief, in zoover er ook onder begrepen is het uitgaand 
recJit over de producten, die na 1830 door de 
Nederlandsche Han- delmaatschappij voor rekening van 
het Gouverne- ment naar Nederland werden 
gecoiisigncerd. In ste- de dat de storting van dat recht in 
geld geschiedde, werd daarvoor een som opgegoven, dio 
bij 's lands kas als gereed geld werd aangenomen; doch 
eerst met 1836 zijn de fictief geheven rechten afzonderlijk 
bekend gemaakt, terwijl 1874 het laatste jaar is, waarover 
een dergelijke opgaaf in de Koloniale Ver- slagen 
voorkomt； Gedurende de jaren 1841/50 werd gemiddeld 
per jaar aan geinde rechten geboekt j 6.975.000, doch 
kwam feitelijk slechts gemiddeld * 

/ 4.980.000 aan's lands kas ten gocdo, en voor het tienjarig 
tijdvak 1851/60 bedroegen deze cijfers res- pcctievelijk / 
8.785.000 en / 6.770.000, welke cijfers, even als al do 
voorafgaando, alleen betrekking heb- ben op Java en 
Madoora. Omtrent do rechtenhcfling op de 
Buitenbezittingen zijn, voor zoover bekend, gcen 
afzonderlijke gegevens van vroegerc jaren be- schikbaar. 
Een splitsing ter zake wordt voor het eorst aangetroffen in 
het Koloniaal Verslag, dat door Minister De Waal bij 
missive van 6 Oct. 1868 aan de Tweede Kamer werd 
ingediend, en met gebmikma- king van de toen verstrekte 
en sedert geregcld voort- gezett-e gegevens is het 
volgende overzicht samenge- steld van hetgeen wegens de 
heffing- van in- cn uitvoerrechten werkolijk door's lands 
kas is genoten. 

 Java en Buiten  
 Madoera bezittingen Totaal 
1862 8.101.000 1.107.000 9.208.000 
1863 7.403.000 1.005.000 8.408.000 
1864 6.369.000 1.071.000 7.440.000 
1865 7.148.000 1.093.000 8.241.000 
1866 7.120.000 831.000 7.951.000 
1867 6.805.000 863.000 7.668.000 
1868 5.345.000 870.000 6.215.000 
1869 5.027.000 790.000 5.817.000 
1870 5.181.000 699.000 5.880.000 
1871 6.111.000 932.000 7.043.000 
1872 7.304.000 747.000 8.051.000 
1873 7.841.000 781.000 8.622.000 
1874 8.416.000 845.000 9.2G 1.000 
1875 7.722.000 897.000 8.619.000 
1876 7.447.000 829.000 8.276.000 
1877 7.795.000 990.000 8.785.000 
1878 7.156.000 1.096.000 8.252.000 
1879 7.638.000 ].094.000 8.732.000 
1880 7.604.000 ].225.000 8.829.000 
1881 7.777.000 1.276.000 9.053.000 
1882 8.198.000 1.196.000 9.394.000 
1883 8.656.000 1.389.000 10.045.000 
1884 8.677.000 1.390.000 10.067.000 
1885 8.021.000 1.452.000 9.473.000 
1886 7.234.000 1.331.000 8.565.000 
1887 6.592.000 1.485.000 8.077.000 
1888 6.633.000 1.584.000 8.217.000 
1889 7.041.000 1.810.000 8.851.000 
1890 6.886.000 1.895.000 8.781.000 
1891 7.734.000 1.982.000 9.716.000 
1892 7.970.000 1.840.000 9.810.000 
1893 8.147.000 ].699.000 9.846.000 
1894 9.290.000 1.788.000 1 J.078.000 
1895 8.250.000 1.815.000 10.065.000 
1896 8.314.000 2.146.000 10.4G0.000 
1897 8.908.000 2.318.000 U. 226.000 
1898 8.328.000 2.625.000 10.953.000 
1899 8.391.000 3.117.000 11.508.000 
1900 8.623.000 3.487.000 12.109.000 
1901 8.019.000 3.892.000 11.912.000 
1902 7.434.000 3.876.000 11.310.000 
1903 7.395.000 3.994.000 11.389.000 
1904 7.742.000 4.118.000 ]1.861.000 
1905 8.412.000 4.409.000 )2.82 J.000 
1906 9.151.000 5.057.000 14.207.000 
1907 9.981.000 5.667.000 15.648.000 
1908 11.082.000 5.778.000 J 6.859.000 
1909 11.463.000 6.434.000 17.897.000 
1910 12.457.000 7.703.000 20.160.000 
1911 14.722.000 8.207.000 22.929.000 
1912 16.263.000 8.798.000 25.0GL000 
1913 18.165.000 9.854.000 28.020.000 



Vorenstaande cijfers, waarin ook begrepen is de door 
het Gouvernement gelndo ontropot-palchuis- huur (tot 
een gemiddeld bedrag van ruim / 63.000 per joar 
geduronde 1894/1913) zijn overgenomen uit de 
Kolonialo Verslagen. 

Literatuur. Zie „Handleiding voor den dienst dor in- 
en uitvoerrechten in Nederlandsch Indie. Bata- /via 1912 en 
,,Gids voor de toepassing der tarieven ， ./ van in- en 
uitvoerrechten in Nederlanclsch-Indie. Batavia 1911. 

II. B. 1. b. Accijnzen. 
Ecn accijns is een belasting gelegd op het verbruik 

van cen bepaald artikel. De belasting wordt geheven van 
hem, die het artikel fabriceert of invoert, en deze 
verhaalt dan de betaalde belasting later op den kooper. 

Men kent op het oogenblik in Nederl. Indie vier 
accijnzen, wefice accijnsen echter niet alle in het zelfde 
gebied werken: 

le een accijns op sommigo soorten van tabak uit zee 
aangevoerd in de gewesten Westerafdeeling van Borneo 
en Zuider- en OosterafdeeEng van Borneo. 

2e een accijns geheven op de eilanden Java en Ma- 
doera van. het inlandsch, d.w.z. het binnen Nedorl. Indie 
vervaardigd, gedistilleerd. 

3e een accijns op petroleum, geheven wordendo in de 
gewesten en deelen van gewesten behoorende tot het 
to]gebied. Zie voor het begrip tolgebied onder in- cn 
uitvoerrechten biz. 255. 

4e cen accijns op lucifers, evenzoo geheven wor- 
dende in de gewesten en deelen van gewesten be- 
hoorende tot het tolgebied/ 

ad lum. De ACCIJNS OPZTA.BAK. Men heeft hier to 
doen mot eon accijns van een zeer bijzonderen aard. Het 
verbruik wordt hicr belast van een speciaal artikel in ecn 
onderdeel van het gebied der kolonie, maar slechts het 
verbruik van bepaalde soorten van bcdocld ailikel, niet 
van alio soorten. De accijns op tabak, weUto ingevolge 
art. 1 der ordonnantie van 19 Dec. 1873 (Ind. Stb. n°. 
248) op 1 Jan. 1874 in working trad, verving do sedert 
1829 onder den naam van coiisumtierecht bestaande 
belasting. Zij werd oorspronkelijk ook geheven van do 
Javatabak over zee uilgevoerd nit Java cn Madoera 
buiten de resi- dentien JJantam, Batavia en Krawang, 
naar een de- zer gewesten. Doch sedert de ordonnantie 
in lad. Stb. ]896 n° 2G6 wordt de accijns slcchts nicer 
geheven 1° van do Java cn do Chinecsche en andoro 
vreemde tabak, die uit zee wordt aangovoerd in de 
Westeraf- dccJing van Borneo; 2° van do Javatabak, de 
Ka To- pongtabak, do Balischo tabak en do 
Choribonscho on Chinecscho rooktabak, dio uit zco 
wordt aangevoord in do Zuidor- cn Oosterafdcoling van 
Borneo. 

De accijns bedraagt per 100 kilogram voor do Java 
tabak bcdoeld onder 1° vicr gulden, voor do Chineo- 
sche cn andero vreemdo tabak, bedoeld onder 1° zes- 
tien gulden, voor do Balische tabak en do Clieribon- 
scho rooktabak bedoeld onder 2° vijf gulden, voor do 
Chinecscho rooktabak bcdocld onder 2° zes gulden 
vijftig cent cn voor de Java-Kcdoe en de Ka Topong 
tabak bedoeld onder 2° aclit gulden. 

Do accijns is ook dan verschuldigd, wanneer do 
aangovoordo tabak aan do botaling van invoerrecht is 
onderworpen. De regeling van de hefting van don 
accijns is opgenomen in Ind. Stb. 1873 n° 248, gewij- 
zigd bij Ind. Stb. 1882 n° 296 on 1896 n° 2G6. 

De tabakaccijns gaf in do jaron 1874 —1896 aan de 
schatkist vrijwel dezelfde bate als het oude con- eurntie 
recht. Terwijl in 1868/1873 op don ouden voot 
gemiddeld per jaar / 117.541 als bate van dit 

middcl aan de schatkist ten goedo kwam, bracht do 
tabakaccijns in 1874/1896 / 118.387 gemiddeld per 
jaar op. Doch toen bij het hiervoren vermeld Ind. Stb. 
1896 n° 266 met 1 Jan. 1897 het accijnsgebied werd 
ingekrompen,daaldo natuurlijk ook de accyns- 
opbrengst in 1897 tot / 27.675, om echter geleidelijk 
weder op te klimmen. In 1913 bedroeg hij j 94.452: 
in 1915 / 90.492. 

Ad 2um. De ACCIJNS OP HET INLAUDSCH GEDISTILLEERD 
op de eilanden Java en Madoera. Deze accijns trad op 1 
Jan. 1874 in de plaata van de van ouds be- staanhebbende 
arakpacht. De arakpacht dagteekende van de eersto jaren 
van het bestuur der CJompagnie en maakte steeds een 
harer bronnen van inkomst uit. Door het Britsch 
tusschenbestuur aanvankelijk in stand gehouden doch ten 
slotte afgeschaft, werd zij bij het herstel van het 
Nederlandsch gezag weder opgenomen onder do 
zoogenaamde kleine middelen van Java en Madoera, 
totdat zij bij ordonnantie van 13 Dec. 1873 Ind. Stb. n° 
240 vervangen werd door den accyns op het inlandsch 
gedistilleerd, die tot op dit oogonblik ook nog steeds op 
Java en Madoera in werking is. De tegenwoordige 
regeling van de heffing van den accijns is opgenomen in 
Ind. Stb. 1898 n° 98. Aanvankelijk was het bed rag van 
den accijns gesteld op / 40 per hectoliter van 50 pCt. 
sterkte. Bij Ind. Stb. 1892 n° 258 werd hij met ingang van 
1 Jan. 1893 verhoogd tot / 50 en bij Ind. Stb. 1915 n° 224 
met ingang van 1 April 1915 verhoogd tot / 75 per 
hectoliter van 50 pCt. sterkte. 

Uit een fiscaal oogpunt heeft de met 1 Jan. 1874 in 
werking getreden nieuwe belasting niet zoo dadelijk aan 
de verwachting beantwoord, welke men daar- van had. 
Want terwijl do arakpacht op Java en Madoera in de jaren 
1871/73 gemiddeld / 232.000 per jaar in de schatkist 
bracht, leverde de gedistilleerd- accijns in 1874 slechts / 
188.301 op, in 1875 / 196.234, gaf hij de daaropvolgende 
jaren voortdurend minder, totdat hij in 1886 slechts / 
68.347 opbracht. Daarna steeg de opbrengst in volgende 
jaren wederom, kwam in. 1892 tot / 202.107, liep dan 
weer terug tot f 167.245 in 1893, hoezeer met 1 Januari 
van dat jaar juist het accijnsbedrag werd verhoogd. Van 
de op 1 Juli 1898 in werldng getreden nieuwe bepalin- 
gen van het reeds genoemd Stb. 1898 n° 90 verwacht- to 
men voor de toekomst een hoogere uitkomst van het 
middel. Doch het duurde tot 1910 v66r die uit- komst 
kwam. In dat jaar was de opbrengst f 236.434, in 1911 / 
245.917, in 1912 / 261.220; in 1913 / 270.069; in 1915 
一 en zulks niottegenstaando de bij Ind. Stb. van dat jaar 
n° 224 plaats gehad heb- bondo verhooging — slechts / 
290.294. 

Ad 3um. Do ACCIJNS OP PETROLEUM. Deze werd in- 
gostold met ingang van 1 Jan, 1887. Oorspronkelijk 
vastgesteld op / 1.75 per hectoliter, werd hy in 1893 
verhoogd tot / 2 en in 1899 tot / 2.50. Het accijna- gobied 
valt samen met het tolgebied. De accijns wordt gehevon 
zoowel van de uit het buitenland aangevoerde, als van. de 
in Indie zolf gewonnen petroleum. Voor wat do uit het 
buitenland aangevoerde petroleum botreft, heeft die 
heffing van accijns plaats naast hot invoerrecht van / 0.25 
per hectoliter. De regeling van den accijns is vorvat in 
Ind. Stb. 1886 n° 249 gewijzigd on aangevuld bij Ind. 
Stb, 1892 n° 153, 1893 n° 308, 1899 n° 1, 1907 n° 410, 
1908 n° 48 en 1910 n° 622. De bate uit dezon accijns in's 
lands schatkist vloeionde is eon icdor jaar toe- nemondo. 
Torwijl dio bate over 1887 bedroeg / 1-289.356, bedroeg 
zij over 1896 / 3.029.157, over 1900 / 4.093.945, over 
1908 / 5.137.464, over 1913 I 6.981.113, over 1915 / 
7.351.600. 
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Ad 4um. De ACCIJNS OPLUCLFERS. Deze is de jong- 
ste in de rij der accijiisheffingen. Hi) werd ingesteld met 
ingang van 1 Jan. 1894. Aanvankelijk bedroeg de accijns 
/ 0.40 per gros gewone doosjes. Met ingang van 1 Jan. 
1899 werd hij verhoogd en aldus gesteld: 

a. iiidien de lucifers zijn voorzien van edn kop: f 0.70 
per gros doosjes, elk doos jo met meer inhou- dende dan 
79 lucifets; / 0.05 per gros doosjes meer voor elk vijftal 
lucifers of gedeelte daarvan, dat de doosjes meer 
inhouden dan 79 per doosje; 

b. indien de lucifers zijn voorzien van twee kop- pen: 
/ 1.40 per gros doosjes, elk doosje niet nicer in- houdende 
dan 79 lucifers, /0.10 per gros doosjes meer voor elk 
vijftal lucifers of gedeelte daarvan, dat do doosjes meer 
inhouden dan 79 per doosje. 

Het accijiisgebied valt samen met het tolgebied. De 
accijns is verschuldigd zoowel voor de van buiten het 
tolgebied aangevoerde lucifers als voor die, welke binnen 
het tolgebied worden gefabriceerd. Voor wat de uit het 
buitenland aangevoerde lucifers betreft, heeft de heffing 
van accijns plants bij den invoor ten verbruik, naast het 
invoerrecht van 6 % der waarde. Voor wat de binnen het 
tolgebied tc fabriceeren lucifers aangaat, is de accijns 
verschuldigd, zoodra zij zijn vervaardigd. 

De regeling van de heffing van den accijns is ver- vat 
in Ind. Stb. 1893 n° 301, gewijzigd en aangevuld bij Stb. 
1899 n°. 2,1902 n° 17 en 1910 n° 430. De bate uit dezen 
accijns in's lands schatkist vloeiende was over 1894 / 
727.868, klom langzamerhand tot zij in 1900 / 1.982.048 
was, ging daama weder achteruit, doch was in 1906 
weder / 2.353.735 en steeg vervolgens tot zij in 1913 / 
4.441.263, in 1915/ 4.556.634 bedroeg. 

Literatuur. Handleiding voor den dienst der ac- ! 
cijnzen in Nederlandsch-Indie, Batavia, 1913. 

Zie ook In- en uitvoerrechten. 
II. B. I. c. Belasting op het slachten van buff cis. 

runderen en paard en (in een enkel gewest ook van geiten, 
schapen en her ten), alsmede vanvarkens. 

Deze belasting behoort tot die, waarvan de heffing 
oudtijds werd verpacht en thans rechtstreeks door den 
Lande geschiedt. De vervanging gescliied- de op Java en 
Madoera ten aanzien van de rund- slacht met ingang van 
1899 door eene heffing welke reeds sedert 1 Juni 1871 
werkte in de residentie Preanger-Reg. en in het district 
Gand a- soli der resid^eSUe Batavia, ten aanzien der 
varkens- slacht met 1 Maart 1899 behalve in de afdeeling 
Ta^ikmalaja, waar zij met 1900 en in de residentie 
Kedoe^' waar- zij met 1901 in werking trad. De belastiftg 
bedraagt per buffel of ruiid, volwassen of onvolwassen / 
3 en voor 66n paard of veulen / 4 en ingeval van 
noodslacht ten gevolge van verwondin g door wild 
gedierte onderscheidelijk / 1 en / 1.30. (Ind. Stb. 1898—
348,1901—88,1906—101 en 102, 1910—122, 1912—
258, 605 en 606) Per varken bedraagt de belasting /1.50 
en bij nood slacht / 0.50 (Ind. Stb. 1899—44, 1901—344 
en 1910—125). 

In de buitenbezittingen is de rechtstreeksche 
elachtbelasting met opheffing van pachten (zie do 
aangehaalde staatsbladen) geregeld als volgt: 

Sum's W.K. bij Ind. Stb. 1908—95j° 1910—121. 
RuniaT^uIfel,'paard / 3; varken / 1.50; bij nood- slacht 
bedraagt de belasting evenals in de andere gewesten, een 
derde of ongeveer een derde van het voile bedrag； 

]3enkoden. Ingevoerd voor de rundslacht met 1 April 
1903 en overigens met 1 April 1908 (Ind. Stb. 

1908—101 j° 1910—135). Twee gulden per buffel of 
rund, / 1.50 per varken. 

Lampongsche dislricten. Voor de rundslacht inge-
voerd met 1 jan. 1898 (Ind. Stb. 24) en opnieuw geregeld 
bij Ind. Stb. 1901—460 j° 1910—123; voor de 
varkensslacht met 1 April 1905 (Ind. Stb. 30 j° 1910—
126). Drie gulden per buffel of rund ； /1.50 per varken. 

Palembang. Voor varkensslacht ingevoerd met 1 
April*l^OTen overigens met 1 April ‘08 (Ind. Stb. 
1908—102 en 379 j° 1910—137). Drie guidon per buffel 
of rund; / 1.50 vooreenspeenvarkenen /2.50 voor andere 
varkens. 

Djarnbi. Voor zooveel varkensslacht bet reft, 
krachtens Ind. Stb. 1904—124 reeds geheven in de 
■\Toegere Gouvemements nederzettingen te Djambi en 
Mocara-Saba en met 1 April ‘07 uitgebreid over het 
gcheele gewest (Ind. Stb. 1907—124); voor rundslacht 
ingevoerd met 1 April 1909 (Ind. Stb. 19 j° 1910—129). 
Per buffel of rund/ 2.50; overigens als in Palembang. 

O. K. v. Sum. Rundslacht ingevoerd met 1 April lOOS-
en-ovefigens met 1 April 1910 en 1 April ‘14. Ind. Stb. 
1910—119 en 333 j° 1914—178. Als in de Lampongsche 
districten 

Riouw en Onderh. (het op den vasten wal van Sumatra 
gelegen gedeelte) met 1 April 1914(Ind .Stb. 91) Drie 
gulden per rund of buffel; / 1 perspeenvarken- / 2.50 voor 
andere varkens. 

Atjeh en Onderh. Voor varkens ingevoerd met 1 April 
1907 en voor runderen en buff els met 1 April 1914 (Ind. 
Stb. 1907—121 en 349 j° 1910—)32; opnieuw geregeld 
Ind. Stb. 1914—54). Als in Lampongsche districten. 

Ta^anodi..- Varkensslacht sedert 1 April 1903; 
opTiieuw geregeld bij Ind. Stb. 1908—290 j° 19J0 一 
134. / 1.50 per varken. 

Billiton. Met 1 April 19J4 runderen, buffels cn varkens 
(Ind. Stb. 14—121) als in Lampongsche distr. 

Banka en 0. Ind. Stb. 1908—104 j° 1910—133. Als in 
Palembang. 

Wester afd. v. Borneo. Varkensslacht met 1 April 1914 
(Ind. Stb. 202) / 2.50 per varken. Rundslacht met 1 April 
1915 ud / 3 per buffelof rund. Gezamcn- lijke regeling： 
Ind. Stb. 1915—80. 

Z. en O. ajd. v. Borneo. Voor varkensslacht met 1 
April 1905 en overigens met 1 April 1908 ingevoerd 
(Ind. Stb. 1908—228 j° 1910—138) als in Lampong- 
sche distr. 

Menado. Runderen, buffels, paarden / 2 per beest; 
varkens / ]. Ind. Stb.. 1908—105 j° 1910—139. 

Celebes_en^^^Voor zooveel slacht van runderen, 
buffels^ paardcn ter hoofdpJaats Makasscr en de 
varkensslacht in do GouverneinentsIanHcn (uitge- 
zonderd de Zuiderdistricton) betreft met J April 1903 
ingevoerd; voor de varkenswlacht in de Zuider- 
diatrioten met 1 April 1904 en overigens met 1 April 
1913. (Ind. Stb. 151 ).H)rie guidon per buffel of rund; 
vier gulden per paard ； / 1.50 per speenvarken en / 3 
voor andere varkens. 

Eiland Ternate. Rund- en varkensslacht; / 2 por beest; 
ingevoerd mot 1 April 1903. (Ind. Stb. 27 j° 1910—136). 

Aniboina, Slechts in ecn deel van het gewest; met 1 
April 1908 (Ind. Stb. 106 j° 1910—124 en 1913— 421) 
als in de Lampongsche distr. 

Tiwwr en Onderh, Met 1 April 1914 (Ind. Stb. 119, 
120'en 279). De invoering is m enkele .gebiedsdeelen 
uitgesteld. Twee gulden per rund of buffel; /1 per varken. 
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Bcdi en Lombqk (afdeelin gen Boclclcng en Djcm- 
brana). VarkensslachT' (speenvarkcn f 1T50 en an- 
dere / 1.25) ingevoerd op 1 April 1906 en rund- 
slacht (/ 2.50 per buffel of rund) met 1 April 1907. 
(Ind. Stb. 1906—106 j° 1910—128; 1907—127 j° 
1910—130). 

Ten slotte zijn allo in de buitonbezittingen gel- 
dende regelin gen van de slachtbelastingen gewijzigd 
bij eene ordonnantie in Ind. Stb. 1914 no. 755. Do 
opbrengst bedroeg afgerond van de rundslachtbclas- 
ting： 

Java en M. B. b. 
1912 / 1.844.200 / 248.000 
1913 -1.738.400 -250.200 
1914 -1.695.500 -264.300 

en van de varkensslachtbelasting: 

 Java on M. B. .b 
1912 / 123.700 / 18G.000 
1913 -119.200 -206.600 
1914 -127.700 -241.000 

Zie: Over de belasting op hot slachten van vee op 
-Java en Madocra I. G. 1899, II 1457; L. Thomas. 

〜右 Over de administratie der slachtbelasting T. B. B. 
/XIX (1900) 535.  

II. B. 1. d. Zegelrecht. 
De belasting op het zegel werd den 9dcn Januari 1657, 

onder den Gouvemeur-Generaal J. Maet- suijker, in 
Nedorlandsch Oost-Indie ingevoerd. 

Als beweegreden tot de heffiiig werd aangevoerd do 
behoefte aan fondsen „tot bestrijding van do oncosten tot 
onderhoudinge van de bancken van „Justitie onder de 
jurisdictie van den Nederland- echcn Staet in India, dio 
ecu groote sonimc jaerlijkcx „coinen to beloopcn, 
mitsgaedors van tijt tot tijt „nicer en mccr accresseren 
ende aonwassenn. 

Het middcl van het klein zcgol was destijds, „in eonige 
provincien des Vadcrlants reeds in gebruick", 

De uitdrukking „klein zegeF* is waarschijnlijk cen 
tcgcnstelling van het groot zegel, stempel of cachet in 
gebruik bij de Bcwindvoerdera van do compagnie, enz. 

De belasting werd geheven naar don aard dcr acton, 
doch was nict evenredig aan de daarbij ge- melde 
bedragen. Behalvo enkele uitzondcringen bo- droeg het 
uniform recht zos stuivers. VVanneer no- tarissen of 
secretarissen ongezegcld papier gobruik- ten voor hunne 
acton of instrumenten, dan verbeur- den zij: „haer ampt". 
Do bopalingcn waren meor dan voldoo nd strong. 

De bewaring der zegels was toovortrouwd aan tweo 
Radcn van Indie, de zcgcling en ondertee- koniug 
geschieddo door den secrctaris, ten overstaan van 
gomeldo Raden. Een „der racden van den acht- baron 
Raadt van Justitio werd met den verkoop, distributie ondo 
uitdeilinge belastn. 

Tot 13 Maart 1809 word gebruik gemaakt van do 
conipagnie^-zegels, met hot (incongovlochte) merk oVc, 
voortaan zouden de zegels vertoonen „de door elkander 
gevlogto letters L N, ter aanduiding van Zijne ftlajesteit 
onzen koning, Lodcwijk Napoleon". 

Den 2den Maart 1811 werd hior hot Keizorlyk 
Koninklijk wapen als zegel ingevoerd. 

De eerste in het Indisch Staatsblad afgekoncligde 
ordonnantie betrekkelijk het zegel is van 16 October 1817, 
No. 50, eeno vorboterdo uitgaaf van de toon bestaando 
publicatio omtrent dit middel. Dczo or- donnantio schreof 
do heffing van verscheidene vasto on even red ige rechton 
voor. In volo gevallon was zij fiscaal. Als eon curious 
staaltje daarvan moge ge- 

wezen worden, op de regcling van den afkoop der bocte. 
Daaromtrcnt werd bepaald: 

Artikcl 11. „Het effect van do nulliteit zal mogen 
„geredimeerd on afgekocht morden met een tiende 
„gedcelte van het beloop of den inhoud van het 
“instrument，, mits dit tiende gcdceltc niet excedere ,,de 
Somrna van vicr duizend cn niet minder zij, dan „vier 
hondord gulden, tenzij enz." 

Overigens zijn de bezwaren aan de in vele opzich- ten 
eigenaardige regeling uitcengczet in de toelich- ting op het 
on twerp der in 1885 (Ind. Stb. no. 131) tot stand gekomen 
ordonnantie, welke toelichting evenals het on twerp onder 
de stuklcen der Indische begrooting voor 1885 is 
opgenomen als bijlage van de memorie van antwoord aan 
de Tweede Kam er. 

Het zegelrecht wordt in Indie geheven van de ak- te, 
niet van het papier en is — na de wijziging, welke de 
definitie heeft ondergaan by de ordonnanties in Ind. Stb. 
1900—161 en 1906—66 — eene belasting “geheven van 
alle akten en andere geschriften, zoo- mede van allo aan 
de Regecring, aan landsdienaren, aan op hoog gezag 
ingestelde college's en aan diena- ren van goweston of 
gedeelten van gowesten met eigen geldiniddclen gerichte 
verzoekschriften.in wel- ken vorm ook ingediend zelfs in 
dien van brie ven en memories". Da ar de wenschclijkheid 
daarvan was gobleken, word bij laatstgenoemde 
ordonnantie tevens aangegeven, wat onder akte of onder 
geschrijt wordt verstaan. Dat is „eenc beschrijving of ver- 
klaring, bestemd om bewijs te leveren van een of mecr al 
dan niet met ellcaar in verband staande han- delingen, 
foiten of toestanden, opgemaakt door, op verzoek of in hot 
belang van een of meer al dan niet een gemeenschappelijk 
belang vertegenwoordigend© partijen of personcn en ter 
beveatiging van den in- houd, afgesloten door 66n of meer 
geschreven of door middel van cen stempel gestelde 
handteekenin- gen, of andere daarvoor in de plaats 
tredende waar- merken". Met de definitie houdt verband 
het voor- schrift dat door de Regeering, rechterlijke 
colleges, 
J andsdienaren enz. geene bcschikking wordt genomen, 
geone handteekening gelcgaliseerd en geen recht wordt 
gedaan of acht geslagcn op geschriften, waarvoor hot 
verschuldigde zegelrecht niet is vol- daan. 

Evenzoo mogen notarissen, griffiers, deurwaar- ders 
en andero oponbare ambtonaren een geschrift* waarvoor 
hot vorschuldigd zegelrecht niet is voldaan op straffc van 
eene boete van / 50 voor elk zoodanig gcschrift niet in 
bewaring nomen, aan hunne aoten vasthechten, noch 
daarvan afschriften of uittrok- seis maken enz. 

De regeling van 1885 schafto vele evonredigo ak- ten 
af. Als regel word ingesteld cen uniform vast ・rechi. dat 
werd gestold op / 1.50. Daarop werden twee 
uitzondoringen gomaakt. De cone was: een zeor laag recht 
voor quitantien en dorgolijko stukken, zoo- rnede voor 
wisscls en ander papier aan order of papier aan toondor. 
Dit werd aanvankelijk op 5 cent *), 

*) Voor wisscls, briefjes aan order of toonder en 
ander handelspapier in Ned. Indie opgomaakt doch in 
Nederland botaalbaar (uitgezonderd kort papior) 
alsmedo do duplicaten of kopijen daarvan werd by 
cono afzondorlijke ordonnantie in Ind. Stb. 1885—132 
bovendien nog cen ovonredig recht van 5 cent per / 100 
vastgosteld, waarbij echter de strafbepalingen tegen 
ontduiking van het wissel- zegelrecht niot-toopasselijk 
worden verklaard. Deze cigonaardigo regeling hield 
verband. met no. 62 der lyst van vrystollingen 
vanhetNedorlandsoh 



260 BELASTINGEN. 

gesteld (voor ell< exempla-ar of elk afschrift). Bij Ind. 
Stb.1892—260 word dat verhoogd tot 10 cent, bohou- 
dens voor acceptation en assignation (met uitzon- dering 
van zoogenaamd kort papier) waarvoor men. tot een 
evenrcdig recht terugkeerde, nl. een half per mille. Nader 
werdcn nog andore vaste rechten ingesteld, zooals: 10 
cent voor binnenlandsche reis- passen voor inlanders en 
met hon gelij kgesteld en (Ind. Stb. 1894~~280); 10 cent 
van in het gouvernement Atjeh en Onderh. afgegeven 
buitenlandsche reispas- sen, behalve die naar Mekl<a 
(Ind. Stb. 1898—141 art. 11)； vier gzdden van do aan 
bedevaartgangers naar Mekka uit te reiken 
reispassen 】)(Ind. Stb. 1910 —160). 

De tweede uitzondoring, waarop boven gedoeld werd, 
is de hand having van cenige evenredige rechten. Zij 
betrof akten, die door of met medewerking van 
landsdienaren worden opgemaakt en vond haar grond 
daarin dat geen ander dan een landsdionaar te berekenen 
heeft, hoeveel de verschuldigde be- lasting bedraagt. Het 
zijn de volgende rechten. 

Io. 1 % van de akten van aansteliing of bewijzen van 
verhooging van bezoldiging, uit te reiken aan burgerlijke 
ambtenaren; 

2o. % % van de minuten der akten van hypo- 
theekstelling of van verband van schopen; 

3o. x/4 % van de minuten der akten van over- 
schrijving van den eigendom of andere zakelijke rechten 
op onroerende goederen en op schepen van 12 m3 en 
daarboven; 

4o. 1/t % van de minuten der akten van verpach- ting 
van 's Lands middelen; 
5o, % % van de vendu-acceptatien; 

60. I/】。% van de minuten der processen-verbaal of 
akten van aanbesteding voor *s Lands rekening 
zoomede aan de akten van afstand der exploitatio van 's 
Lands bosschen. 

7o. 20 cent per kubieken moter inhoud van het 
vaartuig voor zeebrievcn en jaarpassen. 

Daarvan is het sub lo. genoemdo recht vervallen bij 
Ind. Stb. 1906—66 toen de landsdienaren aan het 
patentrecht werden onderworpen (zie onder inborn- 
stenbelastino) terwijl die sub 4o en 60 bij hetzelfde 
staatsblaZL werden uitgebreid. tot soortgelijke akten 
van gewesten en gedeelten van gewesten met cigen 
geldmiddelen. 

Aan de ordonnantie is intusschen eene lijst van thans 
81 vrijstellingen toegevoegd, waarvan hier slechts 
vermeld mogen worden: "geschriften in Ne- 

zegelreclit(zie art. 36slot der ordie. in Ind. Stb. no. 
131)waarbij dergelijkestukken worden vrijgesteld, mits 
in de kolonie van zegel (d. i. van het aldaar geldend 
zegel) voorzien. De usance bestond nl. om van die 
stukken in Nederland het evenredig zegelrecht to 
voldoen en die usance wildo men laten bostaan, toen in 
Xndie, tor vervanging van het deatijds geldend 
evenredig recht, een laag vast wisselzegelrecht werd 
ingevoerd. De bedoelde regeling strekte derhalve om te 
voorkomen dat betaling van dit vaste recht zou leiden tot 
vrij- stelling van het Nederlandsch zegelrecht. 

1)De heffing van vier gulden is voor een bedrag van 
/ 1.50 te beschouwen als Indisch zegel- recht, terwijl de 
overige / 2.50 in de plaats is ge- komen van de 
consulaatrechten, welko vroogor van de Mekka-gangers 
te Djeddah werden ge- ,even wegens het visoeren van 
hun passen. Dezo ,2.50 komt derhalve ten bate van het 
Rijk in Europa. (Zie Gedr. stuk no. 49 biz. 2 van do be- 
/,grooting voor 1910). 

derland of in eene andero kolonie of bezitting van 
Nederland gesteld op gozegeld papier of aldaar van zegel 
voorzien" do „quitantien, endossementen, acceptatien, 
visa's, avals en verlengingen van den termijn van betaling 
gesteld op wissel brie ven en ander papier aan. order of 
papier aan toonder" on quitantien on andere kwij 
tingsstuJcken voor niet ineer dan / 10. Bovendien komen 
in andere regelingen nog vrijstellingen van zegelrecht 
voor. 

De belasting wordt op drieerlei wijze voidaan: door 
gebruili van gezegeld papier (ter waarde van / 1.50 tot / 
500); door gebruik van een plakzegel (ter waarde van / 
0.10 tot / 10) en door nazegeling. Het laatste, waarbij de 
belasting wordt betaaid aan do ambtenaren dio voor do 
nazegeling zorg dra gen, is uit den aard der zaak regel in 
de gevallen, waarin het zegel eerst na het opmaken van het 
geschrift verschuldigd is (buiten Indie opgemaakte 
geschrif- ten en stukken, welke oorspronkelijk niet waren 
opgemaakt om tot bewijs te dienen); het tweede geschiedt 
veelal ter voldoening van het laag vast recht’，terwijl het 
eerste is aangewezen tot kwijting van het evenredig recht 
on in hot algemeen ver- plicht is voor in Indie als 
bewijsstuk opgemaakte geschriften. 

Over het beheer, de stempeling en het debiet van 
gezegeld papier en plakzegels, zie o.a. Ind. Stb. 1897 —
97 en 1902—296. Dat behecr wordt gevoerd door een 
ambtenaar van den post- en telegraafdionst. Het papier en 
de zegels zijn verkrijgbaar aan de postkan- toren en op een 
paar plaatsen bij controleurs B.B.; aldaar moet 00k de 
nazegeling goschieden. De tekst der herhaaldclijk 
gewijzigde regelin gon is afgedrukt als bijlage van DI. I 
van den Reg. Alm.; Irs. R, S en T. van dien van 1916. Zio 
over de toopassing de bijbladen 4454, 4555, 4542, 4743, 
4799, 4858, 4859, 4894, 5990, 5007 en 6890, 5513, 5648, 
5654, 5760, 7128 en 8239. Over do toeposselijkhoid van 
do bo- palingen omtrent de zogclbelasting in do zelfbostu- 
rende landschappon geldt do volgonde, van do bij bl. 
4920.cn 5990. eenigszins afwijkendo, opvalting: als 
algemeene regcl geldt dat die bepalingon aldaar slechts in 
zoover toepasselijk zijn als jnct het recht van zelfbestuur 
bestaanbaar is. Hicruit volgt dat geschriften, aldaar door 
rechtstrcckscho ondor- hoorigen van hot Gouvernement 
opgemaakt, dado- lijkaandio bepalingen onderworpen 
zijn. Geschriften aldaar door zelfbostuursonderlioorigen 
opgemaakt, kunnen op ongozcgold papier wordon gesteld, 
voor zoovoel nl do bepalingen niet bij politick contract 
bifinen zelfbestuurd gebied uitdrukkelijk toepassc- lijk 
zijn verklaard. Zoodra van die geschriften echter gebruik 
wordt gomaakt op eene der wijzcn, bedoeld in art. 23 der 
ordonnantie, moeten zij gezegeld worden. Ten slotte is 
nog in hot 00g to houden, dat verzoekschriften als bedoeld 
in art. 1 der ordonnantie 00k door zolfbestuu rsonderhoo- 
rigen op zegel behooren to worden goschreven, daar er 
anders op grond van. art. 23 niet op mag worden beschikt. 

D。opbrengst der belasting bedroeg in 1912 t/m 1914 
ongeveer / 2.296.000, / 2.461.000 en / 2.448.600. 

Literatuur. B. V. Houthuijsen. De zegolordonnan- 
ti&n, in opeenvolgende uitgaven, tclkons bijgeworkt. 
Scmarang. Mr. L. A. C. Kolff. De zegelordonnantio 
toegelicht. Batavia 1903. De Indischo zegelordon- nantie. 
Wcekbl. v. Privaatrecht, Notarisambt en Registratio 12 
Sept, 1908. Overzicht I. G. 1908 II p. 1538. — Het 
Nedorl.-Indisohe wissolzogol- recht. Ind. W.kbl. v. h. 
Recht 14 Juni 1909 no. 2398. 
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II. B. 1. e. Recht van overschrijving. 
Deze belasting, reeds van oude dagteokening en 

vroeger bekend onder den naam van ‘8 Heeren ge- 
rechtigheid, werd niet ovcral met gelijke nauwkeu- 
righeid opgevolgd en was ook gedeeltelijk in onbruik 
geraakt. Ten einde eene gewenschte eenvormigheid te 
verzekeren en tevens de heffing op een gelijk- matigen 
grondslag te regelen, is bij Ind. Stb. 1834— 27 eene 
ordonnantie vastgesteld op de overschrijving van den 
eigendom van vaste goederen en het in- schrijven van 
hypotheken daarop. Deze ordonnantie is herhaaldelijk 
gewijzigd. Ingovolge de bij Ind. Stb. 1908—651 en 
1914—234 tot stand gokomen wijzigingen is eene 
belasting van 5 percent verschuldigd van: 

lo. alle overeenkomsten tot overdracht van den 
eigendom van of van het recht van opstal op binnen 
Ned.-Indie gelegen onrocrende goederen ； 

2o. de akten van in- en van overschrijving van den 
eigendom van vaartuigen vier kojangs of meer metende, 
voorzoover die in- of overschrijving geene betrekking 
heeft op den overgang van schepen krachtens wettelijkc 
of testamentaire erfopvolging dan wel krachtens legaat 
met dien verstande dat van de akten van inschrijving van 
nieuw gebouwde schepen geene belasting verschuldigd 
is ； 

3o. de akton van overschrij ving van den eigendom of 
van het recht van opstal, ten gevolge van ont- eigening 
ten algemeencn nutte; 

4o. alle overgangen bij erfenis of legaat van den 
eigendom van, of het recht van opstal op de gemeldo 
onroerendo goederen of van den eigendom van de 
gemelde schopen, een of ander nagelaten door inlanders 
en met dezen gelijkgestelden, met dien verstande dat de 
belasting door eigonlijk gezcgde inlanders niet 
verschuldigd is bij erfopvolging in de rechtelinie. 

Dczc heffing sub 4o is cerst bij de ord. in Ind. Stb. 
1885—103 tot stand gekomen en strekte toen ter 
vcrvanging van eene daarbij afgeschafte belasting op 
legaten en collatcralo succcssie van met inlanders 
gelijkgestclden (regeling in Ind. Stb. 1852—79). Zij is 
dus gelijk tcstcllcn met cen recht van successie van 
Vrcemdo Oosterlingen. Zie op Rcchtcn van siiccossic e 
n overgang hicrachtcr. 

Do vrijsteUingen zijn opnicuw gcrcgcld in de ge- 
noemde ordonnantie in Ind. Stb. 1912—234. Bijzon- 
dero vermclding verdient daarbij nog dat do vrijstel- 
lingvan overcciikomstcn, waarbij zaken in eene maat- of 
vcnnootschap door een der deelgenooten worden in- 
gebracht zondcranderc vergoedingdan ecn aandcelin de 
maat- of vcnnootschap (artike!7, lo van Ind. Stb. 1834—
27 zooals dio bcpaling luidde ingovolge. Ind. Stb. 
1885—103),eorst bij doordonn. in Ind.St. 1900— 80 ton 
aanzicn van vreemdo Oosterlingcn geheel vor- viel en 
daarna bij Ind. Stb. 1908—G51ten aanzien van do 
ovorigo catogoricen der bcvolking word ingotrok- ken 
voor zoovccl botroft inbrong in naamloozc ven- 
nootschappen in cooperatiovo on andoro vereeni gin gen 
en door don coinmnnditairen vennoot in commanditaire 
vennootschappen op aandeelen. Ten slotte is bij 
ovengonocmd Ind. Stb. 1912—234 eeno voor allo 
catcgoricen der bcvolking gclijko regeling getroffon 
waarbij do vrystelliiig gohecl is ingotrok- ken. Zic voorts 
voor do vrijstollingon nog Ind. Stb. 1915—34. 

Met do inning zijn bolast do algemecne ontvan- gers 
van's Lands ka». De tegonwoordigo tokst dor 
ordonnantie is opgenomen in deel I der Rog. Alm. voor 
N.I. on in do vorzanioling „Do Ned. Ind. Wet- booken" 
van Engelbrecht. De opbrongst bedroeg in 1912 t/m 
1914 ongoveer / 1.053.000, / 1.058.400 en / 1.038.800. 

Van den agrarischen eigendom wordt geon recht van 
overschrijvingmeergeheven. (Ind.Stb. 1873—38 jis 
1881—82, 1886—53, 1897—205, 1903—225, 1907—
98 en 1912—464). 

Literaluur. Mr. L. A. C. Kolff. Hot recht van 
overschrijving in Ned. Indie Batavia 1899 (wegens de 
sedert in de regeling aangebrachtc wij zigin gen 
eenigszins verouderd). Diepenheim, ordonnantie op de 
overschr. enz. Tweedo dr. 1912. 

II. B. 1. /. Rechten van successie en van overgang. 
Reeds in 1640 machtigde de Rcgeering, ten be- hoeve 

van het Chineesche hospitaal te JBatavia, to heffen van 
elke Chineesche begrafenis, binnen die stad, een 
“graffgclt" ten bed rage van： 

reaal van achten, soo de overledene een geringh 
ofte gemeen persoon sy. 

den 20en penning van de nalatenschap ofte wel 
soodanige andere redelycke somme als tusschen 
boedelmeesteren ende vrienden ofte crediteuren van den 
overledene veraccordcert ende besproocken sal werden, 
soo de overledene eenige merckelijke midde- len hadde 
nagelaten^^. 

Bepalingen omtrent de erfopvolging bij versterf 
werden in 1642 bij de nieuwe Statuten van Batavia 
afgekondigd. 

Bij plakkaat van 9 October 1623 word verboden om 
cen erfenis in bezit te nemen zondcr vergunning van 
schepenen. De Magistraat moest vooraf den boedel 
beschrijven. 

Eerst in 1717 viiiden wij gewag gemaakt van het 
hefien van don twintigsten penning bij overgang van 
onrocrende goederen door erfenis. Feitelijk was het 
echter een recht van overschrijving van vast goed, ten 
name van erfgenamen of legatarissen, geene 
bloedverwanten in de rechte linie zijnde. Werd hot vaste 
goed door de erfgenamen of legatarissen „binnen den 
bepaalden tijd als effecten van den over- ledene" 
verkocht,dan was er geen belasting schuldig, omdat de 
Heer zijne gerechtighcid reeds in het colla- terale genoot 
van den kooper". ,,Met geen billijckheit kon do belastbig 
dubbcl gcvorderl" worden. 

In 1791 werd do eerste ordonnantie op het recht van 
successie ingevoerd. Het motief: geldelijke steun aan de 
wankclende Compagnio moest zich doen gel- den voor 
men overging tot ccno bohoorlijke regeling op dit punt. 
De 20o penning werd geheven van alle goederen zondcr 
onderschcid, die iemand bij testament, codicil, legaat of 
gifto onder den lovende, dan wel ab iiitestato in do 
opklimmende on zijlinie zou komen te erven. Niet 
verwanto pereonen botaaklen 10 %, echtgonootcn 5 %. 
Opmorkelyk is de bcpaling dat het recht gchevon zou 
worden van alle Cliriste- nen, zoo Europeescho als 
inlandsche. Zes jaar later in 1797, werd een 
gcamplicorde ordonnantie afgekondigd tot wegneming 
van vorscheidone dubiteiten en inconvcnicnton". 

In 1810 word ingevoerd con belasting op legaten en 
collatcralo succcssien van Chin cozen, Mooren, 
Mohammcdanen en andere inlanders, geene Javanen 
zijndo, ten behoove van do onchristcn hospitalon. Hot 
cyfor van do porcontago was hotzolfdo als dat voor 
Europoanon bopaald. Bocdols beneden 200 
rijksdaaldors waron vi-ijgostold. Dczo belasting zou 
men een voortzotting kunnon noemcn van het hier- voor 
gonoemdo ,,graffgelt''・ 

Omtrent de verbindondo kracht dozer ordon- nantio 
ontstond onzokerhoid — daarom werd, velo jaron later, 
ovorgegaan tot plaatsing in het Staats- blad (No. 79 van 
1852). 
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Die belasting werd in 1885 afgeschaft. De op- brengst 
was zecr gering; door het ontbreken van registers van den 
burgerlijken stand voor Vreemde Oosterlingcn was een 
behoorlijko control© omtrent de verwantschap 
onmogelijk. Omtrent het roerend verniogen van een 
vreemden oosterling tastte men veelal in het duister rond. 
Een belasting alleen op den eed steunende is niet 
verdedigbaar cn een dergelijke eed bij Cliineezon geheel 
onbekend. Voor die belasting kwam in do plaats een recht 
van overschrijving van door vreemde oosterlingen 
uagelaten vaste goedcren. Dit bedraagt steeds 5 % van de 
verpondingswaardo, zonder aftrek van op ■de 
betrekkelijkc perceclen rustende hypotheken De 
betrekkelijke bcpaliiigen zijn vervat in Ind. Stb. 1885 no. 
103, zooals zij sedert zijn gewijzigd. Zie op jRcc ht van 
o verschrij vin g. 

De ordonnantie op het successierecht van Euro- 
peanen van 1797 werd vervangen door de ordonnantie 
van Ind. Stb. 1836, no. 17,ontleend aan de des- ■tijds in 
Nederland bestaande wet van 1817 Stb. no. 37. Daarbij 
werden o.a. vererving in de rechte lijn en •die tusschcn 
echtgenooten met kinderen nog vrijge- •steld. Die 
regaling is, na herhaaldo wijziging op haar beurt 
vervangen door die in Ind. Stb. 1901―471 gew. bij die 
in Ind. Stb. 1903—112, 1907—363 en 481 en 1908—
5S5. In die regeling, waarbij de Nederl. wet- geving 
grootendeels werd nagevolgd, zijn o.a. de strenge 
bepalingen tegen ontduikiiig, vervat in de Nederl. wet 
van 24 Mei 1897 (Ned. Stb. 154) overgenomen. 

Onder den naam van recht van successie wordt ■eene 
belasting geheven van de waarde van al wat nit den 
boedel van een tot de Europeesche en met •deze 
gelijkgestelde bcvolking behoorend ingezetene geerfd of 
daaruit door diens overlijden verkregen wordt. Als 
ingezetene wordt beschouwd ieder die binnen Indie zijne 
woonplaats heeft. 

De belasting bedraagt: voor kinderen en klein- 
kinderen en echtgenooten indien kind of kinderen of 
afstammelingen daarvan aanwezig zijn, I% pct., voor 
ouders en grootouders 4 pct., echtgenooten zonder 
kinderen, alsmede voor breeders en zusters 6 percent； 
verdere bloedverwanten van den overle- dene in de 
zijlinie tot en met den vierden graad 9 percent. Voor 
hetgeen door brooders, zusters en verdere 
bloedverwanten meer wordt geerfd of verkregen dan het 
aandeel bij versterf hebben zou be- loopen, mitsgaders in 
a lie andere niet voorziene gevallen bedraagt het recht 15 
pct. 

Door vrijstelling is er voor gezorgd dal van zeer kleine 
boedels niet behoeft te worden bctaald bijv. in de rechte 
nederdalende linie niet, indien het.zuiver saldo, volgens 
de specifieke aangifte, de som van / 1000 niet te boven 
gaat en in het alge- meen wanneer de nalatenschap niet 
grooter is dan f 300. Ook is vrijgesteld de waarde der 
onroerende zaken waarvan, blijkens overgelegde 
bcwijzen in Nederland het recht van overgang is betaaid, 
doch slechts voor zoo ver die in het actief uitge- trokkeii 
waarde naar evenredigheid in het zuiver saldo is 
begrepen. 

Het recht van overgang wordt geheven over de 
waarde van allo onroerende zaken, gclegen of geves- tigd 
binnen Indie en uit den boedel van iemand die g 竺 n 
ingezetene van Indie is, geerfd of daaruit door giens 
overlijden verkregen. De belasting bedraagt 3 percent in 
de rechte lijn en voor echtgenooten met kinderen ； in 
alle andere gevallen 8 percent. Van het verechuldigd 
overgangsrccht wordt in mindering gebracht hetgeen aan 
recht van overschrijving is be- 

taald ter zakc van den overgang bij erfenis of legaat van 
eene aan overgangsrecht onderworpen onroerende zaak. 

Terwijl het successierecht eene belasting is van het 
zuiver saldo der nalatenschap, wordt het recht van 
overgang geheven van de waarde der bedoelde 
onroerende goederen zonder aftrek van eenige las- ten of 
schulden. Opmerking verdient ook nog dat het voor de 
heffing van laatstgenoemd. recht on- verschillig is of de 
overledene al of niet een Euro- peaan is；  ook een 
onroerend goed, nagelaten dooor een Chincesch, niet 
ingezetene van Indie, komt voor de heffing in 
aanmerking. 

Voor de heffin g van do rechten van successie en 
overgang zijn de algcmeene Ontvangers van's Lands Kas 
aangewezen. Zie voor hun administratieve voorschriften 
Bijblad 5780. De opbrengst bedroeg in 1912 t/m 1914 
ongeveer / 177.900, / 249.600 en f 177.200. 

Literatuur. Mr. L. A. C. Koi 任.De ordonnantie op de 
rechten van successie en overgang vergeleken met de 
oude succ. ord. en met de Nederl. Successie- wetten. 2de 
druk. Batavia 1908. P. Vellema. De ordonnantie op de 
rechten van successie en overgang toegelicht. Bandoeng 
1903. Recht van overgang op landbouwconcessies. 
Graafland. R. v. N. I. CII 231. Buffart CII R. v. N. I. CII 
505, CIII 279. 

II. B. 1. g. Belasting op het houden van loterijen. 
Ingevolge Ind. Stb. 1886 no. 12 jo. 1908 no. 297 is voor 

het aanleggen en het houden van loterijen de vergunniiig 
veroischt van het hoofd van bestuur van hot gewest 
waarin de loterij zal worden ge- houden, wanneer de 
prijzen alleen in roerende goederen, andere dan geld 
bestaan en het in loten te splitsen bedrag niet hooger is 
clan / 1000. In a]lo andero gevallen is de vergunning van 
den Directeur van Onderwijs en Ecrcdionst noodig. Deze 
heeft do beginselen in acht to nemon, wclke door don 
G.G. zijn vastgesteld. (Zio Bb. 8020). Do opbrengst bo-
droegin 1912, 1913en 19J4 onderscheidelijk/43.820, / 
43.800 en/41.700. 

II. B. 1. h. Vergunningen voor het d o en s p e 1 e n van 
Chineesche dobbelspelen. 

Op Java en Madoera beeft de pacht der Pho- en 
Topliospelen slechts bestaan op de hoofdplaatsen 
Batavia, Scmarang en Soerabaja ingevolge Ind. Stb. 
1849—52 lett. K; eldcreop(iKTeilandcn gold een 
licentiestelsd op grond van Ind. Stb. 1857—25 waarbij 
eene regeling van 1826 werd gehandhaafd. Voor de vele 
gowesten en streken der buitenbezittin- gen we rd on de 
voorwaarden voor deze pacht vast- gestcld bij Ind.. Stb.】
857—105, later voor andero streken geheel of ten decle 
overgenomen. De ver van- ging van die pacht door een 
liccntiestclse] is begon- nen met 1 April 1907, toen zulks 
plaats greep in do residentien Benkoelcn, Lampongsche 
districten en Palcinbang *), uitgezonderd de hoofdplaats 
Palem- bang.op liet eiland Ternate, ter hoofdplaats 
Koepang van de residentie Timor en O., ter 
afdeelingshoofd- plaats Amoerang der residentie 
Monado, zoomede in de afdeelingT3oelereng der 
residentie Bali cn Lombok 

i) In hetgedeelte van de residentio Palembang, waar 
de pacht niet was ingevoerd, was reeds by Ind. Stb. 
1899—18 een Kcentiestelsel overeen- komstig hot op 
Java bestaande ingevoerd, zoodat de invoering in 1907 
alleen de afdeeling Tebing—Tinggi betrof. 
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(Ind. Stb. 1907—196). Aan tc goedernaam on faam 
bekend staande Chineezen kan verlof tot het houden van 
hazardspelen in voor hot publiek opengestelde lokalen 
worden vorleond. Deelncming door ande- ren dan 
Chineezen word verboden. Het stelsel were! vervolgena 
ter ver vangin g van de pacht, geleidelijk uitgebreid tot de 
gehccle resident ie Timor en Ond. en do geheele afdeeling 
Amoerang (Ind. Stb. 1908— 120), de afdeeling Pasir en 
ter hoofdplaats Long- Iram der residentie, Z. en 0. afd. v. 
Borneo (Ind. Stb. 1908—229 en 272), do onderafd. 
Lebong der residentie Benkoelen (Ind. Stb. 1901 一 120) 
en ter hoofdplaats Menado. (Ind. Stb. 1911 一 130). De 
tegenwoordige regeling is te vinden in Ind. Stb. 1912—
230, waarbij het stelsel met ingang van 1 April 1912 
mede is ingevoerd in de rcsidentie Z. en O. afd. v. 
Borneo, het gouvernement Celebes en O. en op de 
hoofdplaatsen Batavia, Semarang (hier trad het eerst met 
1 April 1914 in working) en Soe- rabaja. Daarbij werd 
behoudons verschil in tarief eene uniforme regeling 
getrofEen voor het geheele gebied, waar hot 
licentiestelsel toen gold. De prijs der licenties per etmaal 
bedraagt: op Java en Ma- doera op hoofdplaatsen van 
gewesten en afdeelin- gen / 100, elders / 50; in de 
buitenbezittingen op hoofdplaatsen / 50, elders / 25 of 
/10. Als uitzonde- ring kan in Celebes en O. bij 
adatfeesten ook aan inlanders verlof tot het houden van 
hazardspelen worden toegestaan. Sedert is in dezelfde 
richting doorge- werkt. Hetstelsel werd nog ingevoerd in 
het toenma- lig gouv.t. Sumatra's- Westkitst en de 
rcsidentie Tapa- noeli (Ind. Stb. 1913 一 115), ter 
hoofdplaats Palem- ban(/ en in de gewesten DjamJji (Ind. 
Stb. 1914—292). en Banka en 0. (Ind. Stb. 1914—292). 
De pacht be- staat nu nog in de gewesten Riouw en 0., 
West Afd. v. Borneo, Aljeh en 0., met uitzondering van de 
Qajo- en A laslandcn en ter Ooslkust van Sumatra. Was 
aan het hierboven medcgcdeeld voomcmen gevolg goge- 
ven (zio Begr: voor 1915 M. v. T. bl. 100/101 en Gedr. 
stuk no. 34, bl. 12), dan zou de pacht van dit middcl met 
1 April 1916 gehecl tot het verledon hobben behoord. 

Men zio ovorigens nog Ind. Stb. 1881—215, 1883 —
250 en 1899—103. De vergunningen brachten in 1912, 
1913 on 1914 op reap. / 49.000, / 78.350 cn / ] 20.600, 
torwijlde opbrengst der pacht in die jaren bedroeg / 
1.205.700, / 1.112.400 cn / 1.026.100. 

II. B. 1. i. Belasting op honden. 
Hoofdzakelijk als niaatregel tegen hondsdolhoid is bij 

Ind. Stb. 190G—283 bopaald dat eone bolas- ting van / 1 
*s jaars por hond op bij ordonnantio daartoe aan to wijzon 
plaatson zal worden geheven. Zio ton aanzien van do 
plaatsen waar zulks geschiedt Ind. SI b. 1906—
284,1907—241 (gcw. bij 1009—484), 305, 355,431, 
454, 511; 1908—121. 428,450; 1909— 184, 484, 570; 
1910—351; ]911—351; 1911—129, 153 cn 611, 1912—
396 en 1915—497. Opbrengst: in 1914 ongovcer / 
20.500. Bij de ordonn. in Ind. Stb. 1914—574 is aan de 
gemeenteraden voor hun ros- sort en aan do overigo 
locale raden voor bepaaldo plaatsen in hun ressort 
vergund eeno hondcnbelas- ting in to voeron, welke dan 
aid a ar in do plaats van de lanclsbelasting zal treden. ,「 

as 
II. B. 1. j. Belasting van uitvoerproducten van hot ei 1 

and W6_(Atjoh on O.). 
Vroeger werd ondor den naam van liassil aan den 

sultan eene belasting van vorschillondo voortbrong- selen 
des lands opgobracht. Terwijl die overigons door de 
heffing van in- on uitvocrrechten is vor- 

vallon, is zij, voorzoover het eiland Wd betreft, bij Ind. 
Stb. 1901—142 vorvangen door eene belasting op de 
volgende uitvoerproducten: Benzoe, da- mar en andere 
gom- en harssoorten n. a. g.; getah, wit to en zwarte peper
； pinang, boelat cn tjang; vogelnestjes ； was en andere 
boschproducten n. a. g. De opbrengst bedroeg in 1914 / 
656. 

II. B 1. k. Belasting op boschproducten af kom- stig 
uit het stroomgebied van de Boven- Mahakam, res. Z. cn 
0. afd. van Borneo. 

Ingovolge Ind. Stb. 1908—226 wordt onder den naam 
van tjoekei te Samarinda eene belasting geheven van tien 
procent van de waarde, berekend volgens de ordonnantie 
van de aldaar aangevoerdo boschproducten afkomstig uit 
de onderafdeeling Boven-Mahakam, zoomede van die 
welke worden afgevoerd langs de in de Mahakam-rivier 
uitmon- dende Moejoob-rivier. Opbrengst in 1914 / 
6.200. 

II. B 1. I. Belasting o p het graven van diamant in de 
residentie Z. en O. afd. v. Borneo. 

Geheven sedert 1861 ； op nieuw geregeld bij Ind. 
Stb. 1900—174. In de onderafdeelingen Martapoera, 
Riam Kiwa on Riam Kanan wordt voor dat graven door 
inlanders en met hen gelijkgestelden eene vergunning 
vereischt, welke slechts wordt gegeven voor terreinon 
buiten die, waarvoor mijnbouwconcessies voor het 
winnen van diamant zijn verleend. De licenties kosten / 
1 en zijn slechts voor Mne maand geldig. Opbrengst in 
1914 / 5623. 

II. B. l?n. Voorloopig gehandhaafde pachten en 
belastingen in het onder recht- streeksch b o s t u u r 
gebracht g e b i ed van het voormalig landschap Lingga- 
Riouw e n O. 

Ingovolge Ind. Stb. 1913—20 zijn aldaar na de 
inlijving bij hot rechtstreeks bestuurd gebied de vroegere 
heffingen, voor zoover zij niet te drukkend zijn, 
voorloopig gehandhaafd. Opbrengst in 1914 / 186.G00. 

2. Niet rechtstrcekscho heffing. Pachten. 
Naar do volgorde der Indische bogrooting gel- don 

nog do volgondo pachten: 
a. Chineesche d ob bolspolen i n de 

Buitonbozittiiigcn. 
Zio over vergunningen to dier zak© hiervoren ouder 

II. B. 1. h. 
b. V o r k o o p van a r a k o n a n d o r e storko 

drankon i n d o Buitenbezittingen. 
TorwijT dezo pacht op Java cn Madoera reeds in 1873 is 
afgeschaft en vervangen door accijnsheffing, is haro 
afsebaffing in de buit cn bezitt in gen ccrst in de lautsto 
jaren ter hand genomon. Thans bestaat zij ook dnar 
nagonoeg niet mcer. Mot 1 April 1916 werd zij 
afgeschaft in de gewesten Djambi en Billiton en in hot 
tot hot tolgcbicd bohoorond gcdeelto der rcsi- dentic 
Riouw on 0. (Ind. Stb. 1916 no. 185). Dicn- tengovolgo 
bestaat zij allcon nog maar in hot tol- vrijo gcdcolto van 
laatstgenoomdo rcsidentie. Zio daarover: boven ter zako 
van de afschaffing dor pachton en op 
DRANKBESTRIJDING. De pacht gold overal in do 
Buitenbezittingen, behalvo in do residenties 
Lampongsche dislriden on Bali en Lombok en enkelo 
strekon van kleineron omvang. Eon algoniecn reglemont 
werd vastgesteld bij Ind. Stb. 
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18 __ 5. Vbor bijzondere regelingen zie men deel I 
der Begeeringsalmanak der verscliillendo jaren, op Dep. 
van Fin. onder Verpachto middelen. De afechaffing nam 
eon aanvang in het oostelijk deel van den Archipel, ging 
gcpaard met heffing van in- voerrecht van inlandsch 
gedistilleerd en beperkcnde bep&lingen op den verkoop 
enz. en werd in 1915 in den westelijken archipel 
voortgezet. Zie voor Menado Ind. Stb. 1908—218 en 219 
jo. 1912—339 en 340; Ternate en 0. Ind. Stb. 1910—46 
en 347 jo. 1911― 11 en 1912—144; Celebes en 0. Ind. 
Stb. 1915—133; Amboina 1913—259, 260 en 422. 
Timor en 0., 1903—422 en 1914—247 cn 248. 
TapanocU en do Z. en 0. afd. v. Borneo Ind. Stb. 
1915~~232. Zie voorts nog Ind. Stb. 1905~200 jis. 
1911― 33 en 1912—184; 1908—203 jo. 1910—346; 
1910—628. Ten tweede II sub D. jo. 1915 no. 222. De 
afschaffing der pacht in het westelijk deel van den 
Archipel in 
1915 is met eenigo andere maatregelen gepaard gegaan 
zooals onderDRANKBESTRIJDING wordt uiteengezet. 
(Zie Ind. Stb. 1915 no. 219—230 en 
1916 nos. 184—188). In 1914 bracht de pacht nog 
ongeveer / 498.000 op. 

c. Slachten van varkens en verkoop van 
varkensvleesch. 

Deze pacht bestaat nog slechts in het tolvrij ge- bied 
der residentie Riouw en 0. 

d. V e r e n e n overtoomen i n d e B u i- 
tenbezittingen. 

In Palembang. (Ind. Stb. 1874^—289, 1875—67 en 
231, 1890T6 en 142, 1892—171 en 1897—180), de Z. 
en O.afd. v. Borneo (Ind. Stb. 1879—273 en 1890— 6) 
en Celebes en 0. (Ind. Stb. 1882 一 134 en 1890—46). 

e. Vogelnestklippen. 
Deze pacht geldt nog op Java en Madoera (Ind. Stb. 

1849—52 letter I, 1876—266, 1881—198, 1882 —250, 
1883—244, 1884—16], 1896—129 en 224, 
1905— 536, 1907—238 en 1913T99) en in de Z. 
en 0. afd. v. Borneo (Ind. Stb. 1908—31, 1909—377 en 
1911―246). 

/. Belasting op pepcr in Riouw en 0., zijnde eene 
heffing van / 1.50 per pikol van zwarte peperen f 2 van 
witte peper. (Ind. Stb. 1898—234). 

g. Verkoop van saguweer, brom c a 1 a r o e, 
de eerste twee te zamen ter hoofdplaats Makassar 

(Ind. Stb. 1890—86 en 1900—190), do laatsto ter 
hoofdplaats Koepang, (Timor; Ind. Stb. 1895—205) en 
de verkoop van saguweer alleen ter hoofdplaats z^enado 
(Ind. Stb. 1893—155 en 1901—121), in AmEoina (Ind. 
Stb. 1886—121, 1895—156 en 1901 —218) en op Banda 
(Ind. Stb. 1904—39). 

h. Goudmijnen, 
zijnde het recht om zekere heffingen te vorderen van 

het graven naar goud in do voormalige onder- afd. 
Tanah-Laoet (Z. en 0. afd. van Borneo Ind. Stb. 1896—
95); 

i. Invoer en verkoop van zout en be- lasting op 
troeboekkuit enz, (0. K. v. Sumatra) zijnde: 

入咎 recht tot invoer en verkoop van zout en tot het 
heffen van belasting op troeboekkuit en gedroog- de 

tr°eboek- en tenggiri-visch in de onder kte noe- 
毗「半? zoom 舛 e op de tot het landschap Pa- 

lalawan behoorende eilanden en den vasten wal 

van dat landschap (Ind. Stb. 1885—167; 1897—ISO, 
1910—686 en 1913T0); 

het recht tot invoer en verkoop van zout, bestemd voor 
het verduurzamcn van visch en andere zee- 
voortbrengselen en tot het heffen van belasting op trassi, 
gedroogde garnalen en garnalenschillcn in het landschap 
Panei. (Ind. Stb. 1908—209, 1910—686, 1912—7 en 
1913—0) en in de landschappen Bilaf Koealoe met de 
onderhoorigheid Leidong en een ge- deelte van het 
landschap Asaltan. (O. K. v. Sum.) (Ind. Stb. 1912~4 en 
6 jo—1913 二?6); 

het recht tot invoer en verkoop van zout en tot het 
hefEen van belasting op trassi, gedroogde garnalen en 
garnalenschillcn in de landschappen Bangka en Koeboe. 
(Ind. Stb. 1893—41 1912—7 en 1913—40). 

j. Pandhuizen. 
Behalve in de residentie Soerakarta (zie in het 

algemeen deel van dit artikel) bestaat" deze pacht nog 
slechts in eenige gewesten en streken der Buiten- 
bezittingen n.l. in Sumatra's westkust, Benkoelen, 
Lampongsche districten, Palembang, Atjeh en 0., 
Oostkust van Sumatra, een deel van Djambi, Wester- 
afdeeling en Z. en 0. afdeeling van Borneo alsmede 
Celebes en 0. Zie Ind. Stb. 1880 no. 17, waarvan het 
reglement is vervangen door dat in Ind. Stb. 1902 no. 402
； voor het tarief no. 403; voorts 1906— 551 en 1911—
674; van plaatselijk belang zijn Ind. Stb. 1885—167; 
1894—250 en 251; 1898 nos. 25 en 26 ； 1899—67 en 
1901-414 jo. 1902—388 ； 1904—123; 
1906— 290. Verder nog bijbL: 3568, 3602, 3609 en 
3856. Zie overigens op PANDHUISDIENST. 

k. S a g o e, was e n g c t a h (enz.) ter O. K. van 
Sumatra, 

zijnde de pacht van het recht om eene belasting te 
heffen van de sagoe, was, getah, koelit-tcngar, koe- lit-
bakau, balam en soenteivruchten zoomede van het uit die 
vruchten bercide vet en van de rotan, verzameld op het 
eiland Bengkalis, op de tot Siak behoorende eilanden 
zoomede op den vasten wal vau Siak van de grens met 
Bangka tot die met Pe- lalawan. (Ind. Stb. 1885—167 jis. 
1901—76 en 
1907— 97). 

Ten slolte zijn zooals bo ven (rubrick II, B, a onder 
letter m.) werd medegcdeeld, nog pachtcn ge- handhaafd 
in het voormalige ,land«chap Lingga- Riouw en O/ 

BELAWAN en BELA WAN-DELL Rivier in do 
afdeeling Deli en Serdang van het Gouv. O.kust van 
Sumatra, aan welks inond hot ciland, waar- op de plaats 
BELAWAN DELI ligt. Het in do groote afvooiqilaats van het 
cultuurgcbied, vooniamclijk van de tabak en de rubber, 
die in Deli, Langkat en Serdang geteeld worden, met 
welke landscliappen cn met welker hoofdplaatsen 
Belawan verbonden in door een veelvertakten spoorwog, 
waarvan de aanleg in 1883 werd bogonnen. Van welk 
een beteekenisde scheepvaart te Belawan is, blijkt hieruit 
dat in 1914 er aan kwanicn 1201 Btoonwchepen (inhoud 
ruim 1 miHioen M3) en 1943 zeilschepen (inhoud bijna 
200.000 BP)；  het jaar to voren waren deze getallen 
aanmerkelijk hooger. De invoerrechton over 1913 van 
het tolkantoor aldaar bedroegen 1.850.000 gulden, tegen 
1.500.000 gulden in 1912, onder welk laat- stc cijfer nog 
begrepeii is 士  ] 2.000 gulden aan opium. Do 
invoeiTechten stegen dus met 20 %. Aan de hand van 
deze gegevens heeft de totalo invoer reeds do 100 
millioen overschreden. Van den uitvoer bedroeg die van 
tabak in 】913 bijna 300.000 palcken, van rubber 3% 
millioen K.G., en van copra 5 millioen 
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4/ 

K.G. Plaimen bestaan om van Bclawan een Oco- aanhaven 
te maken (zio DELIRIVIER). Belawan- Deli is, behalve 
door den spoorweg, door eon 4 K.M. langon transportweg 
met Laboean Deli verbonden. 

BfiLfiGfiN. Een onbelangrijk onderdistrict van het 
district Simpang Kiri, onderafdeeling Singkel, afdeeling 
Westkust van Atjdh, gelegen aan de La6 B616g6n, cen 
linker zijrivier van de La6 Batoe Batoe. Van de bevolking 
laat zich hetzelfde zeggen als wat vermeld is omtrent do 
bewone 夕 van het onderdistrict Batoe-batoe. Zio aldaaiy 
' 

BELEKETEBEK (SOEND.) Zle SLOANEAi 
BELGEN IN DEN MALEISCHEN ARCHIPEL. Zie 

ZUID-NEDERLANDERS IN DEN MALEISCHEN 
ARCHIPEL. 

BELIAN (MAL.). Zie EUSIDEROXYLON. 
BELIEBIS. Zie MELIWIS. 
BELIK (Pas van). Bergpas in den centraalketen van 

Midden-Java, 0. van den G. Slamat. Hierover gaat het 
gemakkelijkste pad beoosten dozen hoogen vulliaan 
tusschen de residentien Pekalongan en Banjoemas. 

BELILIK (MAL.). Zie BRUCEA. 
BELO. Zie JAVAANSCHE AAP. 
BELOAN. Bergtop op Celebes (zie aldaar onder 

Midden Celebes) hoog 3050 M. 
BELOE. Onderafdeeling der afdeeling Noord en 

Midden Timor van do residentie Timor en 0., be- staande 
uit het gouvernementsgebied, gevormd door de vallei van 
Atapoepoc, benevens de landschappen Kakoeloek Mesak, 
Fialarang, Alas Weolain, Lita- mali, Fatoc Aroein, 
Manoeloea, Dirma, Lakekoen, Koesa.Waiwikoc-Waihale, 
Silawang, Mandeo; ondor het beheer van een 
gezaghebber, die te Atamboewa gevestigd is. 

BELOEK. Zie UIL. 
BELOEKOE.Dajaksche naam voor een zoetwater- 

schiklpad, Callagur borneensis Schleg. on Miill. (zio 
SCHILDPADDEN) uit de fam. der Tesludinidae. 

BELOENTAS (MAL., SOEND.) Zie PLUCHEA. 
BELOET (MAL.). Zie TRICHOSANTHES. BELOET. 
Zio A AL. 
BELOM (ORANG). Zic ORANG LOM. 
BELOMAROE of BEROMAROE. Zelfbcsturend 

landschap ressorteerende onder de res. Menado. Het 
behoorl tot de Kajclische landschappen en wordt begrensd 
ten Noorden cn Westen door Paloc, ten OOHl on door 
Parigi en ten Zuidcn door Sigi. Do zclfbcfduurfitcr, die 
inedo het bestuur over Sigi voert, draagt den titel Magaoe 
of Madika en is gevestigd to Beromaroe. Het voomaamste 
middcl van bestaan is landbouw (rijst, mais en Idap- pcr«). 
Da bevolking i» 士  3700 zielon sterk on woont 
hoofdzakelijk in de vlaktc. De vorhoudiiig tot het gouv. is 
goregold op den voot der Korto verklaring. Zio KAIL! 
(Med. Enc. bur. afi. II (1915)^.- blz. 85—205 en T. B. G. 
deel LIV(1912) afl. 1 en 2)x 

BELONEEZEN. Zic TIMOR EN 0NDERH00- 
RIGHEDEN. (Bevolking). 

BELONGKANG. Zio VAARTUIGEN-■•一 
BEMBEM (MAL. BAT.). Zie MANGIFERA ODO- 

RATA. 
BEMESTING. Hcoft ten doel don grond in got don 

cultuurtocHtancl te Louden, voor uitputting te be- hoeden 
en er gercgeld zoo groot mogelijko oogsten van to 
verkrijgen. Placht men vroeger in O.-Indie slechts gebruik 
te maken van natuurlyke most-. stoffen — stalmest, 
vleormuizon guano, bocngkil enz. — thuns spelen bij 
verschillondo cultures kunstmeststoffen (superphosphaat, 
ammonium- sulfaat, guano's) eon grooto rol. Van hooveel 
betco- 

kenis bijv. ammoniumsulfaat is 一 bij de suiker- cultuur 
in gebruik — blijkt uit de waarde van den invoor daarvan, 
die in 1913 bijna 9 millioen gulden bedroeg. 

Tegenwoordig wordt ook veel gebruik gemaakt van 
zoogen. groenbemeaters, waarvoor men bij voor- keur 
planten uit de familie der Leguminosae kiest, welko het 
vermogen bezitten om door hare wortel- knolletjes 
stikstof op te nemen en deze in de blade- ren en stengels 
vast to leggen. Snijdt men deze plan- ten, nadat ze zich 
bohoorlijk ontwikkeld hebben, a£ on begraaft men het 
snoeisel, dan heeft men voor be- trekkelijk geringe kosten 
een zeer goede bemesting. Bovendien worden onkruiden 
als alang alang en teki door de bemesters grootendeels 
onderdrukt. 

Met verschillende groenbemesters zijn in den 
Cultuurtuin to Buitenzorg belangrijke proeven genomen. 
Tot diej welko geschikt zijn voor tusschen- plantiiig en 
waarvan het loof geregeld kan worden afgesneden, 
behooren Tephrosia Candida, T. Hoo- keriana, Clitoria 
cajanifolia, Leztcaena glauca (lam- tero), Desmodium 
gyroides Indigofera anil. 

And ere groenbemesters zooals Phaseolus cdlcara- 
ITLS, verschillende CrofaZana-soorten, Vigna sinensis, 
Canavalia ensiformis zijn geschikt ter beplanting v66r het 
definitieve gewas, het loof kan echter hoog- stens 
6enmaal gesneden worden. 

Centrosema Plumieri is een groenbemester, die kruipt 
en elingert, echter niet op al te hinderlijke wijze. 

Lileratuur: Van Helten. Med. Cultuurtuin no. 1. 
BENA. (Bono). Een 3 voet hooge getijgolf, welke 

uitsluitend wordt waargenomen in den mond der 
Rokanrivier, N.O. kust van Sumatra. Zij komt al- leen 
voor omstreeks Vollo en Nieuwo Maan, doch niet 
goregeld met ieder springtij. De golf beweegt zich met 
zeor gi'oote snelheid voort on veroorzaakt in diep water 
slechts een plotselingo rijzing als van hooge deining, doch 
op do banken en tegen de oevers breekt zij met groot 
geweld: zij wordt steeds gevolgd door sterken stroom. 
Voor kleino vaartuigen, welke niet bcschut liggen achter 
een. hoek of eon goed eind diop water achter zich hebben 
om te drijven, is de bena zeor govaarlijk; hooron zij dozo 
aankomen, dan is het meestal to laat om zich te bergen. Is 
de bena gepasseerd, dan kan men zonder gevaar voordeel 
trekken van den storkon stroom om op tovaren. Bovon 
Laboean Tengah wordt van dit verschijnsel niet meor 
bespeurd dan do plotselinge rijzing van, het water on de 
sterko stroom. Het schijnt dat de vloedgolf in do laatsto 
jaren in kracht afneemt. 

Op do N.-lijkor gologon Panai-, Kocaloe- en Asa- 
hanrivioron heoft inon wol eon snollo, doch niet ge- 
vaarlijke rijzing van hot water bij het doorkomen van don 
vlocd; mocht daar do bena voorkomen, "zooals Hommigo 
ooggetuigen schijnen te hobben be- weerd, dan is dit 
sleohta in zeer onbetcekenonde mate. In don mond van do 
Siak-rivier komt zij niet voor, in don mond van de 
Kamparrivier daarentegen „wel, hoowol bij uitzondoring. 

Hot verschijnsel vindt zijn oorzaak in het abnor- maal 
grooto verval, in verband met den ondiepen mond. Het 
water moot in zeor korteu tyd zeer snel, soma tot 20 voot 
too rijzen. De aandrang van buiten is dus zeor stork en hot 
front van de vloedgolf steil. Aan den voet wordt dozo nu 
tegengohouden door hot uitlooponde water on do ondiepe 
banken, zoo* dat hot front eerst vortikaal komt te staan en 
ten. slotte voorover valt. De vertikale waterbeweging 
wolko, voor do N.O.-kust van Sumatra, in den mond van 
de Rokanrivior eon maximum boreikt, ueemt 
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om de Noord langzaam, om de Zuid snel af. In den mond 
der Panai-rivier is deze reeds verminderd tot %, in die der 
Asahan- en Kamparrivieren bedroagt deze nog minder, 
zoodat de oorzaken, wellie do bena in het leven roepen, 
daar slechts in geringe mate , aanwezig zijn. 

BENALOE (MAL.). Zie LORANTHUS. 
B&NAOE. Zie VAARTUIGEN. 
BENDA (SOEND.). BENDO (JAV.). Zie ARTO- 

CARPUS ELASTICA. 
BENDAHARA. Zie TITELS. 
BENDARA. Zie TITELS. 
BfeNDO (OEDJOENG). Hoek aan de Noordkust van 

Java, in do residentie Rein bang, xyrmende de 
noorde!y£ste punt der resiSehtie. 

BENDOENGAN. Hoofdplaats van het Pakoe- 
Alamsche regentschap Adikarto, gelegen in de afdeeling 
Koelqn^Prog^residentie Djokjakarta^ 

BENEDEN-en BOVEN-DAJAK. Beiden onderaf- 
deelingen van de afdeeling Koeala Kapoeas, res. Z. en 0. 
Aid. Borneo, bestaande uit de districtcn Koeala Kapoeas, 
Kahajan en Boven Dajak, zich uit- strekkende langs de 
Kahajan en de Kapoeas Moe- roeng. De stroomafwaarts 
eenige honderden K.M. lange rivieroevers zijn slechts 
sporadisch bevolkt: aan de kust enkele vrij groote 
nederzettingen op boven het moerasland uitstekendo 
hoogere gedeelten. In het bovenstroomgebied van de 
beide genoemde rivieron bevindt zich het eenige 
terrein,dal door hoo- gere ligging geschikt is voor 
bewoning. Djeloetoeng en rotan behooren tot de 
voomaamste boschproduc- ten. De be volkin g is er over 
't algemeen nog niet toe te brengen zich geregeld aan den 
rijstbouw te wijden. Jaarlijks moeten nog duizenden 
centenaars rijst van over zee worden aangevoerd.；^? 

BENEDEN TAPANOELL Afdeeling、der residen- t 
ie Tapanoeli — omvattende de vroegere afd eelin gen 
Natal en Batang Natal, Sibolga en Batang Toroe, district 
en-en Nias — met hoofSplaats Sibolga. 

BENGAALSCH GRAS. Zie PANICUM MAXI- 
MUM. 

BENGALEN-PASSAGE. Zeestraat tusschen de 
eilanden Poeld Breueh en Poeld We benoorden de N.punt 
van Sumatra. - - -• ).； 

BENGANG (SOEND.). Zie NEESIA. 
BENGAWAN. Zie JAVA, rivieren (Solo). 
BENGAWAN-DJERO, is de naarn van een in drie 

onderdistricten verdeeld dist rict der afdeeling Grisee in 
de residentie SoeraJjaja^Ieer algemeen echter word I 
daaronder verstaan een gedeclte dier residentie, waarin 
bedoeld district is gelegen, en dat voornamelijk 
bekendheid heeft gekregen, door dat de aldaar bestaande 
toestanden o.m. aanleiding gaven tot het in uitvoering 
nemen van het groote plan der Solo-vaUei werken (zie 
BEVL0E1INGEN), dat echter gestaakt is. De Bengawan-
djCro wordt ten noorden begrensd door langs de oevers 
der Solo-rivier gelegen hoogere terreinen ； ten oosten 
door de Kali- Miring (een der armen, waarin de Solo zich, 
voor dat zij in zee valt, vertakt) en door do vischvijvers, 
die zich in het Oosten van de afdeeling Grisee tot aan 
Straat Soerabaja uitstrekken; ten zuiden door de Hoogere 
gronden en uitloopers der heuvelruggen, die in het 
zuidelijk gedeelte der residentie Soerabaja voorkomen. 
Oorspronkelijk volgde de Solo-rivier ongetwjjfeld het 
laagste terreingedeelte. Doordat echte? bij de hooge 
Wesfcmoessonstanden de oevers overliepen, en het 
Blibrijke water zich over het ter- :ein verspreidde, waarbij 
de atroomsnelheid afnam, kregen de medegevoerde vasto 
stoffen gelegenheid tot bezinking. Natuurlijk Bloegen de 
grootste en 

zwaarste slibmassa's neder het dichtste bij de rivier: aldus 
kon het gebeuren dat langzamerhand de rivieroevers 
hooger kwamen te liggen dan het daar- achter zich 
bevindend land. Bij vallend water vond dit nu de vroegere 
natuurlijke afvoerweg versperd en er vormde zich een 
kom, die naar het westen te niet loopend tegen de hoogere 
gronden langs de Solo-rivier (welke laatste aldaar naar 
het noord- oosten stroomt, om ter hoogte van 
Wringinanom eene in hoofdzaak oostelijke richting te 
gaan volgen) en overigens begrensd als hiervoor reeds 
werd aan- gegeven, wat de afwateriiig betreft in hoogst 
on- gunstige omstandigheden kwam te verkeeren. On- 
geveer evenwijdig aan de hoofdrichting van de Solo- 
rivier ontstonden verschillende waterloopen, die meer 
benedenstrooms in de Solo of de K.-Miring uitmonden, 
en bij lage standen het binnengeloopen water weder 
loozen. Genoemd kunnen worden de Kali Blawi, de K. 
Tjorong, en de K. Manjar. De eerste mondt uit in de Solo-
rivier, de beide anderen vallen in de K. Miring. Bij hooge 
standen echter voerden zij water in de Bengawan-djCro 
en dit ge- voegd bij het terreinwater afkomstig van de 
zuidelijk gelegen heuvels, en de overstroomingen van de 
Solo-rivier zelve, (die later wel bedijkt werd, dock niet tot 
voldoende hoogte, om ook de hooge standen te keeren) 
veroorzaakte diepe en langdurige onder- water-zettingen. 
Het diepste terreingedcelte, ter oppervlakte van rond 
20.000 bouws, ligt beneden Soerabaja haven vloedpeil 
(S.H.V.P.) en wel gemid- deld 0.70 M. daaronder; 
plaatselijk komen inzin- kingen voor die nog 0.50 M. 
dieper zijn. Dit is de eigenlijke Benjawan-dj6ro (Djfiro = 
diep), die in het Noorden, Westen, en Oosten nog 
omgeven is door een strook van afwisselcnde breedte en 
土 30.000 bouws oppervlakte, geleidelijk oploopcnd tot 
1.00 M. boven S.H.V.P. welko vcelal ook tot do Bonga- 
wan-djfiro wordt gerckend. Deze terreinen wateren 
hoofdzakelijk af op het diepere gedeelte, cn komen dus 
eerder droog. Wat boven 1.00 M. + S.H.V.P. is gelegen, 
behoort niet jneer tot de IJcngawan-djCro. Door den 
aanleg van dijken is de natuurlijke grens der Bengawan-
djgro in den loop der tijden gcwijzigd. Voornamelijk 
client genoemd ccn dwarsdijk, die in noord-zuidelijke 
richting loopt vanaf de hooge gronden tot aan de K.-
Blawi, dan de rechler oover van dit riviertjo volgt, tot de 
uitmonding in de Solo- rivier, waarna zij hare 
voortzetting vindt in dou dijk langs de Beneden Solo, 
doch op verBchiUendc plaat- sen wordt onderbroken, o.a. 
door de K. Tjorong. Toch is de waterkeering voldoende 
om tc voor- kojnen, dat het water uit het Westelijk 
gedeelte van de Bengawai)-dj6ro te spoedig naar het 
oosten af- loopt, in welk geval de vischvijvers van Grisee 
door den grooten toevlocd van zoet water te niet zouden 
gaan. Een anderedijk, in delangsrichting (oost-west) 
loopend, cn aansluitend op de evengenoemde dwars- dijk, 
deelt ]iet westelijk deel van de Bengawan-djcro weder in 
een noordclijke en zuidelijke helft, en bfcHchennt 一 
hoewel eveneens op enkele punten on- der broken — het 
noord el ijk en diepste deel tegen al te grooten 
wateraandrung uit de hcuvels. Het zuidelijk deel watert 
voornamelijk door de K. Man jar af op de K. Miring. 

Omtrent den cconoraischen toestand der bevol- king 
decide indertijd de Resident van Soerabaja in eene Nota 
van 29 Oct. 1887 verschillende bijzonder- heden mede, 
die inderdaud een treuiig beeld van do welvaart in de 
bedoelde streek gaven. Bij het invallen van den 
Westmoesson brengt de bevolking, in het bijzonder dei* 
laagst gelegen desa*s, haar vee 
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naar elders of in gemeenschappelijke kralen op hooger 
gelegen pleltkcn, waarhcen het voeder een paar malen 
daags in prauwen of op vlotten wordt gobracht. 
Pluimgedierte wordt van de hand gedaan ； padi, indien 
nog aanwezig voor oigen gebruik ge- stampt, of in op 
hooge palen gebouwde loemboengs bewaard. Het gezin 
huist niet zelden een paar maanden achtercen op een 
bamboe vlot of op een ■door stijlen verhoogde bale-bald; 
-vlotten van pisang- stammen bieden de 
gemeenschapsmiddelen met de buitenwereld. Brengt de 
vischvangst of de ver- koop van schelpdieren en 
kangkong (een moeras- plant, die wel als groente wordt 
gegeten) niet vol- doende op, dan begeeft de man zich 
naar elders, om te trachten als koelie eenig geld te 
verdienen. Naar- mate het water met het vermindcren der 
regens daalt, wordt met den rijstbouw begonnen, waaraan 
echter ook eigenaardige moeiclijkhcden zijn verbon- den, 
uit de terreingesteldheid voortvloeiende. Naar- mato men 
in diepere terreinen komt, moot de cultuur later 
aanvangen: aan de randen kan men gewoon- lijk in 
Januari met de cultuur beginnen; in de diep- 8te gedeelten 
eerst in Mei of Juni, wanneer er niet veel regen meer te 
wachten is. Mon tracht dan het water door afdamjning 
van de diepste kuilen zoo lang mogelijk tegen te houden, 
om het van daar uit op de velden te schcppen. Vandaar 
dus een voortdurende belangenstrijd tusschen de bezitters 
van de midden- gronden en die van de dieper gelegen 
deelen ； de eer- sten wenschcn zoo spoedig mogelijk van 
hot waterbe- zwaar te worden vcrlost, terwijl de laatsten, 
die toch steeds te ]aat zullen zijn om nog van de 
regenperiode te profiteeren, in den Oostmoesson niet 
zonder bo- vloeiing kunnen en het water in don 
Westmoesson gaarne zoo lang mogelijk op de veldon 
zien, om zoo- doende ten jninste nog in do vischteelt 
daarop een middcl van bestaan te vindon. 

Hot tot een begin van uitvooring gekomen plan tot 
bcvloeiinguit de Solo-rivier beoogdo nu o.m. liierin tc 
voorzicn, door do bandjirs van de rivier langs ecn andcrcn 
weg naar zee af te Iciden, waardoor alvast hetclaardoor 
veroorzaakt waterbezwaar zou worden ■opgeheven, en 
all66n nog maar het homelw4，ter op het terrein zelf 
vallcnde en dat van de zuidelijke heuvels afkomstig, door 
cen stclsel van afvocrlci- <1 in gen naar zee zoudc 
worden gevoerd, terwijl uit het hoofdkanaal aflappcnde 
irrigatie Icidingon do bcvloeiing zouden vcrzorgcii. Na 
de staking van dit work, begreep men de toestanden in de 
Bengawan- djfro in elk geval to inocton vcrbotcron, te 
meor, <laar het waterbezwaar steeds tocnam, oindat door 
voortdurenden laudaanwas bij do monding van do Solo-
Kivier, do bundjirs in de daardoor verlongdo rivier 
Htecds hooger werden. Gclcidelijk wcrdeii de 
rivierdijkon verhoogd en verzwaard; do mondingen van 
de K. Blawi en van andoro afvocrleidingon van eluizct) 
voorzion — waardoor het mogelijk word het tcrugioopen 
van hot Solo-rivicrwatcr bij hooge stan- den in bed odd c 
riviertjes tegen te gaan on eventuecl hot water op to 
houdon —de K. Blawi on andero af- voerwegen verruiind 
en genonnaliscerd — waardoor het mogelijk werd, in don 
Oostmocsson bij vlocd hot opgestuwde Solo water 
binnen te laten on op to hou- <lon — cn de sluis bij den 
bovenmond van de K. Miring verbeterd. Dcze laatste 
wordt tegonwoordig gedurendeden Westmoesson 
gcsloten gehouden, zoo- dat de vroegero hooge 
watervloeden van do Solo- rivior niet meer ton deolo door 
do K. Miring wordon •afgevoerd, en do K. Tjorong on K. 
Man jar thana als regel vrij kunnen afstrooinen op do K. 
Miring. Een gevolg van dozo vorbetoringon is, dat xnon 
hot 

peil in de Bengawan-djSro thans beter dan vroeger kan 
behecrschen, dat de gronden, die daarvoor in aanmerking 
komen, vroeger dan voorheon droog gelegd kunnen 
worden, en dat toch geen vrees meer behooft to bestaan 
voor een te spoedig droog worden ook van de laagste 
gedeelten. Een plan, om water- aanvocr bij eventueel 
gebrek aan bevloeiingswater mogelijk te niaken door den 
aanleg van reservoirs in het hGuvelterrein, stuitte 
voorloopig af op de hooge kosten, en op de onzekerheid, 
die nog bestond ten aanzicn van verscliillende factoren, 
die bij een dergelijken aanleg mede in rekening moeten 
worden gebracht. Intusschen is men overgegaan tot den 
aanleg van kleine reservoirs, weliswaar niet bestemd om 
de Bengawan-djgro van water te voorzien, doch ommeer 
bovonstrooms gelegen t erreinen te bevloeien. 

Literatmir. Verslag van de Commissie van ad vies 
nopens de werken in do Solo-Vallei. Delft J. Walt*' man 
1910. — De verslagen over de B. 0. Werken in Ned. Indie 
van af 1901. 

B£NGBR&NG (Goenoeng). Een grootsche steile 
zandsteenmuur, den zuidelijken wand vormend van het 
dal der Tji Boeni (Preanger Regentschappen) in zyn 
middelloop；  goeddcels is deze dalwand nage- noeg 
loodrecht cn dan gcheel kaal, zoodat men de lichte kleur 
van het gesteente al van ver ziet schitte- ren, een treffende 
afwisseling is het groene land- schap. Uitvoorige 
beschrijving mot photo in Verbeek Java II 635 e. v. 

BENGER 伽 mne'ZierEAGERSRRG 班压灯 
B ENGKAJANG. Hoofdplaats van de onderaf- deeling 

Bengkajang van de tijdutijW afdeeling Singkawang der 
res. Westerafdeeling van Borneo, gelegen in een 
borgachtige streek op een hoogte van bijna 200 M.; wordt 
aanbevolen als herstellingsoord voor ziekon. Er was een 
militaire bezetting, die in 1908 is opgeheven. In do buurt 
van Ledo, aan de monding van de bij Loemar 
ontspringende en in de Sambasrivier uitloopendo 
Ledorivier, werden door tweo Europecscho 
ondernemingen mijnen bewerkt. Een derde, Sintoeroo 
(tusschen Loemar en Sepang) is nog in working. 

BENGKAK (JAV.). Zie HERNANDIA PELTATA 
Meissn. 

BENGKALIS. De zuidclijkste en wat oppervlakte 
betreft verroweg de grootstc afdeeHng van het Gouv. 
Oostkust van Sumatra; strekt zich langs de kust uit van 
even bezuiden de monding van de Pane-rivier tot aan 
Tandjong Ongka aan den zuidelijken oever van de 
monding der Kainpar. 

De algomcono strekking van die kust, in welker 
nabijheid zich tai van vrij groote, slechts door smalle 
zeestraten van den vasten wal van Sumatra go- scheiden 
oilanden bevindon, is van n. w. naar z. o. De afdeeling 
omvat de stroomgebieden van de Ro- kan-, Siak- on 
Kampar-rivioron. De voornaamste langs do kust in de 
straat van Malaka liggendo eilan- den, die tot de afdeeling 
behooren, zijn, van hot noorden beginnende, het ciland 
Roepat of Segaro, door straat Roepat van den vaston wal 
gescheiden, vorder zuidwaarts langs do kust slcchts door 
de sinallo Brouwerstraat (zio aldaar) van dio kust ge- 
scheidon, do eilandon-groop, welke vi-oeger gowoon- lijk 
Brouwors-eilandcn word genoomd. Hiertoo be- hooren 
bohalvo eonigo kloincre van het noordon af: het ciland 
Bengkalis, (zie aldaar), Poeloe Pa- dang, Pooloe Rantau 
of Tebing Tinggi met Poeloe Rangsang of Mcdang on do 
kloinoro eilanden Poeloe Topang, Pooloe Lnboo, Pooloo 
Sorapoeng on Poeloe Mandol of Penjalean, hot laatsto 
tegonovor do mon- ding van do Kampar-rivior. 
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Het grootstc gcdeelte der afdeeling bestaat uit 
alluvium, met een helling van w. naar o. met eenig 
heuvelland in het gebied van den bovenloop der jRokan- 
en Kampar-rivieren. De genoemde eilanden maken deel uit 
van dat alluvium, daar de zeestraten, die hen van den 
vasten wal en onderling scheiden, slechts geulen in den 
alluvialen bodem zijn. In het etroomgebied van de Siak-
rivier, en wel benoorden die rivier, is de bodem z66 laag, 
dat die daar verschil- lende zeer vischrijke meren of 
moerassen vormt, waarvan de voornaamsten van W. naar 
0. zijn de Teloek Sor6, de Teloek Betoeng, de Teloek 
Boeloeh, de Teloek Ranggoeng, de Teloek Bisinggiii en 
do Teloek Ajer itam, onderlhig door de kleine Siak-: rivier, 
die er de uitwatering van is, verbonden. 

Voor de administratieve indeeling der afdeeling wordt 
verwezen naar OOSTKUST V. SUMATRA. 

Literatu-ur. Reep. Tijdsch. Bin. Best. 1906. — 
BENGKALIS. Het N.lijkste eiland van de zg. 

Brouwers-eilanden, in straat Malaka; strekt zich in de 
richting van N.W. naar Z.O. uit tusschen 102° en 102° 32’ 
O.L.; is van den vasten wal van Sumatra gescheiden door 
de Brouwerstraat (Zie aldaar),waar- aan ook de 
hoofdplaats Bengkalis, de standplaats van den assistent 
resident gelegen is, en van het zuidelijk gelegen eiland 
Poeloe Padang door straat Padang. Het eiland is laag en 
moerassig; een voort- zetting van het alluvium van de 
tegenover liggende Sumatrakust, alleen is in het midden 
over de geheele lengte van het eiland een geringe 
verheffing van den bodem merkbaar. 

BENGKALIS. Hoofdplaats van de afdeeling van dien 
naam van het Gouv. Oostkust van Sumatra, gelegen aan de 
westkust van het gelijknamige eiland. Deze plaats was van 
de verheffing van de Oostkust van Sumatra tot een 
residentie af (1873) tot 1887 hoofdplaats van het gewest. 
Men had korten tijd de illusie, dat zij door haar gunstige 
Jigging en na- tuurlijke hulpbronnen zelfs Singapore naar 
de kroon zou steken, welke hooge verwaclitingen zich 
echter Dimmer in de minste mate hebben verwezenlijkt. 
Toen het N.lijk deel van het Gouv. (met name de 
landschappen Langkat, Deli, Serdang en later Asa- 
han)_door de laooge vlucht van de tabakscultuur Bengalis 
ten eenenmale overvlcugelde, en werkelijk het 
zwaartepunt der toenmalige residentie werd, is de zetel van 
het bestuur naar Sledan oyergebracht, welke plaats sedert 
laatstgenoemd jaar hoofdplaats van het gewest is gebleven. 
Bengkalis is lhanr de standplaats van den assistent-residcnt 
der afdeeling. 

BENGKARONG. Maleische naam op Sumatra ge- 
geven aan een bodemhagedis: Lygosoma chalcides 
L. , welke ook celar berkaki genoemd wordt 
(zie verder onder KADAL en onder SCINCIDAE). 

BENGKARONG OELAR. Maleischenaam voor het 
Hagedissen-geslacht Tachydromtis (zie onder fam. 
LACERTIDAE). 

BENGKIWO. Zie A.JAM. 
BENGKOE (MAL.). Zie PAYENA LATIFOLIA Burck. 
BENGKOE-OLIE, afkomstig uit de zaden van Payena 

latifolia, zie aldaar. 
BENGKOEDOE, Mai. ； Patj6, Jav. ； Tjangkoedoe, 

Soend.; Banghoedoe, Batt.; Bingkoeroe of Ba6,- Mak.; 
Kome, Mal. Men.; Boenggoedoe, Goront.; Kemoed6e, 
Atjeh. Soorten van Morinda L., Fam. R-ubiaMoe. Men 
noemt vooreeret M. cilrijolia L., ver- volg 罕 M. bracleata 
Rozb., die ook als eene varieteit van de eersu wordt 
beschouwd. Aan beiden nauw verwant 1^. Alle komcn 
in gehcel 
Indie sowed wild als gekweckt voor. De wortekchor« I 

bevat een glucoside, moriiidine, waaruit door hydrolyse 
naast glucose morindon, een roodachtige kleur- stof 
(koedoe, Jav.) ontstaat, waannede de inlanders verven. 
De onaangenaam riekende rijpe vruchten worden gegeten 
en gebruikt tot reiniging van het hoofdhaar. Zij geven bij 
distillatie met waterdamp capron- en caprylzuur. Zie ook 
MORINDA. 

BENGKOEDOE DAOEN BESAR (MAL.). Zie MO-
RINDA CITRIFOLIA. 

BENGKOEDOE LAKI LAKI (MAL.). ZieMORLN- 
DA CITRIFOLIA. 

BENGKOELEN. Zie BENKOELEN. BENGKOENG. 
Zie VAARTUIGEN. 

BENGKOEWANG (MAL.). Zie PACHYRHIZUS. 
BENGKOK-STELSEL. Zie VORSTENLANDEN. 
BENGKOKA of MENGKOKA. Deel (vroegereen 
vazalstaatje) van Loe woe, op hetZ.O.lijk schiereiland 
van Celebes, aan den Oostelijken ingang van de golf van 
Boni. 

BENGOEK (JAV. SOEND.). Zie MUCUNA CAPITA 
TA. 
BENIKAN (JAV.). Zie URENA. 

BENINCASA HISPIDA Cogn. (B. cerifera Sav.) fam. 
Gucurbitaccae. Baligo (JAV., SOEND.). Bligo (JAV.), 
Koendoer (MAL.. SOEND.). Met ranken Idim- mende 
kruidachtige plant met wit- en groon-gemar- merde, met 
een waslaag bedekte vruchten, die bij de verschillende 
varieteiten nogal in vorm uitcenloopen. De plant wordt 
veel gekweekt wegens do eetbare jonge vruchten； de 
oudere vruchten worden gecon- fijt gebruikt en heeten in 
dien vorm tangkoev:eh. 
BENJOAR. Zie RANDJOEWA. 

BENKOELEN. Landbeschrijving. Residentie op 
Sumatra, met een oppervl. van 24.442 K.M.2, en op uit. 
Dec. 1912 een bevo]king van 220000 zielen. Tot het 
gewest behooren de eilandengroop Enggano (zie aldaar), 
Poeloe Tikoes, cen on bewoond ciland, waarop een 
vuurtoren staat voor de hoofdplaats B.; Poeloo Pisang bij 
Krod waar men de Pasar Poeloe Pisang met 500 zielen 
vindt, en P. Betoeah of klein Fortuyn, een geheel uit 
koraalstccn be- staand, onbewoond, eilandje, beoosten de 
Blimbing- baai, met kokoHboomen boplant, niet mccr 
dan 4 
M. boven zee gelegen; er is een triangulaticpilaar 
geplaatst. 

Het gewest strekt zich in do richting van N.W.- Z.O. 
langs do W.kust van Sumatra uit van 土 2° Z.B. tot aan 
den uitersten Z.W.-punt, de Vlakko Hock en do 
nabijgelegen Tandjong Tjina. De N.lijk。 grens van het 
gewest wordt gevormd door de Ajer Mendjoeto; de 
O.lijke groot encl eels door het Ba- risangebergte, dat do 
residentie van Djambi, Pa- lembang en de Lampongsche 
districten scheidt ； (do grens met Sumatra's W.kust werd 
vastgesteld bij Ind. Stb. J910 no. 214, die met Palernbang 
voor cen deel bij de Ind. Stb. van 1891 no. 48,1910 no. 
503 en 191] no. 254, terwij] die voor een and er deel en 
evenzoo de grens met Djambi en de Lamp, districten nog 
in behandeling zijn). Het Barisangebergte bestaat bier uit 
niet meet dan twee, dicht langs elkaar loo- pende 
evenwijdige ketens, die grootendeels onder jong-
vulkaansch materiaal zijn bedolven. Het lango lengtedal 
daartusschen is van afwisselcndc breedte, maar in 'I 
algemeen smal. In het zuiden wordt hot doorstroomd door 
de Sfimaiigko, die op de Pcmatang Gigoer (]800 M.) 
ontspringt, in Z.O. richting door het hoogland van Batoe 
Brah loopt, en uitkomt in de SCmangko- of Keizersl)aai. 
In het noorden wordt dit dal afgcsloten door deRanau 
vulkaan (ziealdaar), die in diluvialen tijd een meer 
opvulde tot het te- genwoordige uitgestrokte tufplateau 
aldaar. Daarop 
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volgt noordwaarts voorbij den G. Dempo (zie aldaar) het 
plateau van do Boven-Moesi, dat in het noord- westen 
wordt afgebroken door den evenecns wcrk- zamen G. 
Kaba. Over een vulkanischo vlakte, die meer dan 1000 
M. hoog ligt, bereikt men dan het ketelvormige dal der 
Boven-Kctaoen, welke rivier zich door de omringende 
ketens cen weg baant naar den Indischcn Oceaan. Van de 
talrijke rivieren, die meestal in Z.W. richting zich naar 
den Oceaan spoe- den, verdient behalve do Ketaoen (zie 
aldaar) geen enkele afzonderlijke vermelding, omdat ze 
en een korton loop hebbcn 6n onbevaarbaar zijn. 

De voornaamste van de vele toppen, waaronder 
verscheidene hooger reiken dan 2000 M. zijn van N. naar 
Z. gaande： Goenoeng Pandan (21G8 M.) G. Se- blat 
(2383 M.) cen hoeksteen tusschen Benkoelen, 
Palembang on Djambi, brongebied van de Rawas en de 
Seblat, B. Roentjing (2221 M.), B. Daoen (2467 M.), 
brongebied der Moesi en Ketaoen, G. Palik (2463 
M. ), brongebied der Palik en Ketaoen, B. Kaba (zie 
aldaar), G. Dempo (zie aldaar), G. Patah (2817 M.), 
brongebied der Benkenang, B. Poeroes (2567 M.)» G. 
Bcpagoet (2732 M.), B. Garang-garang (2394 M.), 
brongebied der Loeas, G. Pasagi (2232 M.), brongebied 
der Warkoe on G. Seldntjau (171G M., interes- sante 
beschrijving van dezen berg in Jaarverelag Topogr. 
dienst 1911). Voor het gebergte strekt zich een slechts 
smalle laagvlakte uit, waarop echter de be volkin g van 
do Res. in hoofdzaak zit samengedron- gen. De kustlijn 
heeft weinig ontwildceling on vormt slechts ondiepe 
inhummon, van welke alleen van hot 
N. af de Pooloe-, Sambat-, Klroe-, Tenoembang-, 
Bengkoenat- en Blimbing-baaien vermelding ver- dienen 

Hot klimaat is in de benedonstreken warm, hoewel 
gewoonlijk do zee wind ovordag, do landwind. ‘8 nachts 
een aangenamo afkoeling brongt. In de bovenstreken is 
het klimaat aangenamer. De droog- Bto maand is to 
Moko-Moko Juni, tor hoofdplaats Juli, to Kopahiaug 
Augustus. Gemiddcld valt dan 150 m.M. regon. De 
regonrijksto maandon zijn in dezelfdo plaatson 
November en December met 400 h 500 m.M., torwijl het 
goheele jaar door gemid- deld ruiin 3000 m.M. regen 
valt. 

M i d d o 1 e n van I)e s t a a n ： 
De laiidljouw Htaat nog niet op hoogen trap. Do 

ongeschikthoid van hot land voor rijstbouw on do 
geringo vruchtbaarhoid veroorzaakton vaak in het 
gewest liongersnood on epidomieen. Ook thans nog 
wordt do mcosto rijst op ladungs get cold, dan wol op 
moorasgrondon; het aantal bowatorde sawalls is cchtor 
in do laatsto jaron enorm toegonomen, zoodat 
tegenwoordig in allo afdeelingon van dit gewest sa- 
wahcomploxon worden aangotroffon, vooral in do 
ondciafdcolingon Lobong en Rcdjang; O.R. is do go- 
heolo vlakto dor Kotaoonrivier in Lcbong (13 K.M. lang 
on hior on daar 3 K.M. breed) in sawahs her- Bchapon. 
Toch blijft nog steeds invoor van rijst noo- dig en wcl tot 
een bed rag van on go veer 2 millioen K.G. Sinds 1913 
is in Bonkoolon con ingenieur go- plaatst voor 
ondorzookingen on opneiningen op irri- gatie gebied, 
torwijl in don loop van 1915 tor hoofd- plaatu con 
inlandscho landbouwschool is opgericht. Bcido 
maatrcgelon zullon zekor don rijstbouw zcor ton goodo 
komcn. Op do sawahs in Rcdjang on Lcbong wordon 
goudvisschen gotceld, waarmedo in 1907 to Kepahiang 
eon begin word gojnaakt. Do proof slaagdo good, zoodat 
do teelt zich nog steeds uit- broidt. Naast do rijst 
vordienon als landbouwgewas- son vermolding koffio, 
tabak en pinang. De ko/Jie, wordt in do bergstrokon 
aangeplant; vooral do 

Elroe-koffio is zeer gczocht; de totale uitvoer bedroeg in 
1913 dan ook nagenoeg 900.000 K.G.; do uitvoer van 
tabak, waarvan de Redjangsche zeer gewild is, bedroeg 
58.000 K.G. maar neemt af ； pinang leverde het gewest 
voor 3000 K.G.; voorts worden nog aangeplant mais, 
gambir, suikerriet, klappers (uitvoer kopra 380.000 
K.G.), oebisoorten, katjang, kardamon, karet en rotan. 
Van do Euro- peesche cultures is zeker dio van de 
specerijen de oudste. De cultuur van muskaatnoten en 
nagelen, in 1798 uit de Molxikken. na^ir Benkoelen 
overge- bracht, bleek door de volhardende pogingen der 
Engelschen te kunnen slagen, doch later kwijnde zij ； 
de laatste Gouvernements-spece 旬 tuin te Pema- tang 
Balam is in 1855 opgeheven; muskaatnooten produceert 
alleen Kroe nog een weinig,maar de totale uitvoer was 
slechts 1157 K.G. en bovendien slechts 
57 K.G. foelio； de uitvoer van kruidnagelen beliep 
over de jaren 1910/1913 gemiddeld 37.000 K.G. 
per jaar. De pepercultuur is van oudsher in Ben- 
koelen inheemsch, de uitvoer beliep over de laatste 
jaren gemiddcld 500.000 K.G. grootendeels zwarte 
peper. Op ultimo 1914 waren er 20 erf pachtspercee- 
len uitgegeven, cen oppervlakte beslaando van 
23.500 bouws. Er werd geplant koffi© (Robusta en 
Java-), hevea, klappers, karet; doch de resultaten 
zijn over 't algemcon nog niet groot. Do beide 
labakmaatschappijen, die zich in 1907/08 in Redjang 
haddon gevestigd voor opkoop van tabak (met 
zaadverstrekliing aan do planters), zagen zich door 
de onvoldoende prijzen, voor bun product in Europa 
verkregen, genoodzaakt hun bedrijf te staken. Met 
katoen, waarvan de productie over 1912 4 祝 500 
pic. bedroeg, wordon do onder leiding van een land- 
bouwkundigo genomen proeven nog niet met succes 
bekroond; proevon met het planten van thee 
slaagdon in Redjang. De bosschen, waannede een 
groot deel van het land (vooral in do minder toe- 
gankelijke bergstroken) bedekt is, lovoren tai van 
goedo houtsoorten, en bovatten velo getah-produ- 
ceerende boomen, on rotansoorten (zie Ind. Gids 
1914 I. bl. 476); dn die gotah-boomen dn do rotan 
hebben door onoordeelkundigo en ruwo inzameling 
veel gclcden, zoodat dit nu zeer weinig loonend 
meer is. Hiordoor is echter de bevolking er toe gc- 
komon, om dio vcel voordeel opleverende gewassen 
to gaan aanplanten. Sinds 1913 ressortcert het go- 
west ondor den to Lalmt (Palembang) geplaatsten 
houtvester, dio mot hot boschreservceringswork eon 
aanvang hcoft gomaakt. Do vogelnestgrotten in Le- 
bong, Benkoelen, Seloema, Manna en Kro8 wor- 
don vorhuurd tegon eon som van f 8000 per jaar. Do 
veeteelt is eon voornaam middol van bostaan in con 
groot deol van hot gewest; het aantal paarden 
vormcordordo van ruim COO in 1905 tot bijna 900 
in 1912, dat dor rundoron van 11.000 tot 14.000, dat 
dor buflols van 9000 tot 11.000 in dezolfde jaren, 
terwijl in 1912 hot aantal sohapon 4.000 en geiton 
15.000 bedroeg. Do vischvanrjst is van woinig belang. 
Van grooto boteokonis is do mijnbomo. 

Do rijkdom van hot go west aan edole metalen is 
vormaard gowordon, vooral van do adors van Ro- 
djang Lebong. Dezo waron ook aan de inlanders 
bokend maar door hen govreesd, want telkons als 
niouwo goudvondaton goschieddon kwamen rampen, 
doordat do aardgeoston vertoornd waren over dit 
wrooton in hun oud vorblyf: tijgora verslonden 
conigo arboidors, aardbovingon dedon schaohton. 
instorton (Van Koi drlomnal dwars door S. biz. 234). 
In 1896 lc^0~~(lo~adijiinislrateur Eugeno KassoI" 
op aanwijzing van een hadji do rijko goudla* 
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gen kenncn, die bij onderzock blekcn to bchooren 
tot do meost productieve lagen, die adersgewijzo in 
de jong-oruptieve gesteenten waren binncn gcdron- 
gen. Weldra werd cen maatschappij opgericht tot 
ontginning dezer adbrs; hooge premien werdcn uit- 
geloofd voor aanwijzingen, die tot nieuwe ontdekldn- 
gen leidden cn binnen enkele jaren nam de particu- 
Here goudmijnindustrie een geweldigo vlucht. Er 
zijn thans opgericht de Redjang Lebong-, Ketaoen-, 
Simau-, Gloemboek- en Kandismijnbouwmaatschap 
pgen. De productie bedroeg over 1913 en 1914 van 
Redjang Lebong 1358 en 872 K.G. goud, en 6621 
en 4S17 K.G. zilver, van Simau 1111 cn 1024 K.G. 
goud, en 5418 en 4600 K.G. zilvor, van Kotaoen 252- 
en 209 K.G. goud, en 493 en 370 K.G. zilver, lerwnjl 
de anderen nog niet produceerden. Het erts wordt 
op de ondememingcn na verschillende bcwerkingen 
te hebben ondergaan in staven gegoten, die uit goud 
gebonden aan zilver bestaan. Deze worden meest 
naar Jjonden gevoerd, waar ook de scheiding van 
beide "rnetalen geschiedt. In 1913 bedroeg de totale 
opbrengst van het goud 4% millioen gulden, van het 
zilver / 600.000. Daarmee staat Benkoelen aan de 
spits van edele metalen leverende streken in onzen 
Archipel. Welke winsten dit bedrijf opleverde blijkt 
wel uit het feit, dat de oorspronkelijke aandeelen 
van het Lebong- exploratie-syndicaat, hetwelk in 
1897 was gevormd, bij den overgang in de mijnbouw- 
maatschappij Redjang Lebong werden vertienvou- 
digd, en dat deze aandeelen jaren kenden, dat zij 
tegen 1200 % genoteerd stonden. In 1908 keerde 
genoemde Mij. nog 100 % uit. Hoewel de mijnbouw- 
concessies, welke voor 75 jaar zijn uitgegeven, zulke 
enorme baten opleveren, bedraagt de cijns voor Red- 
jang Lebong toch slechts 10 % der netto-opbrengst, 
voor Ketaoen en Simau 4 % der bruto-opbrengst. 
Van Gouvemementswege is van af 1904 tot Sept. 
1912 een geologisch mijnbouwkundig onderzoek 
ingesteld in Palembang en Benkoelen, dat iceds 1 
millioen gulden kostte. Dit heeft geleid tot de wet 
van 31 Dec. 1915 Ned. Stb. no. 540 tot verhooging 
der Indische begrooting voor 1915 ten behoove van 
de ontginning van landswege van de goudvelden 
L«bong Simpang en Tambang Sawah beiden in de 
onderafd. Lebong gelegen, welke velden geraamd 
worden te bevatten hoeveelheden erts tot een waarde 
van resp. 2en 80 millioen gulden. — Dearbeid op de mijn 
bouwondememingen geschiedt met gecontrac- 
teerdearbeiders (Javanen, Soendaneezen, Cliineezen). 

De econonusche ontwikkeling is lang tegen- 
gehouden door de gebrekkige verkeerswegen van het 
gewest. Het verkeer te land is in de laatste jaren 
grootendeels, dank zij de ontwikkeling der goudmijn-
industrie, belangrijk toegenomen. Nadat in 1906 de eerst
。 vrachtautomobiel door de Redjang Lebong- 
maatschappij was ingevoerd, is het vracht-autover- 
keerspoedig venneerderd cn telde men in 1912 reeds 34 
particuliere automobielen ； het aantal vrachtkar- ren 
steeg tot 3646 in 1911. In 1912 word de Gouver- 
nementsautomobielendienst van Palembang ook 
over dit gewest uitgebreid, en deze werkto reeds in 
1914 met 7 auto's. Het vervoer der post van uit 
Benkoelen naar Ketaoen en Manna heeft sinds per 
auto plaats; ook worden Gouvernementsreizigers 
get hun bagage, Gouv.-gelden en goederen door 
aezen dienat vervoerd en kunnen particuliere reizi- 
紫? en goederen tegen vastgestelde tarieven mede 
daarvan gebruik maken. 

Tai van wegen zijn reeds aangelogd zoowel voor 
役嚣 vrachtautg als Uchtere ^rsonenauto's, 
narrenwegen enz., maar vele streken moeten het nog 

met ccnvoudigc paardenpaden dccn. Van de ver harde 
hoofdwegen verdient vennelding, die langs de kust, 
welke aanvangende bij Bintoehan in het Z., over Manna 
en Benkoelen naar Ketaoen gaat en als onverhardo weg 
zich voortzet naar Mold<o-Molcko. Van dozen 
hoofdweg gaatbijde hoofdplaats een even- eens verhardo 
weg uit naar het oosten, waar bij Ke- pahiang een tak naar 
Tebing-Tinggi in Palembang gaat, en een naar Tabareno; 
in uitvoering zijn de trajecten van Kro8 naar Ma Doea, cn 
van het genoemde Tabareno naar Ma Anam. Het best is 
do mijnbouwstreek er aan toe, waar een trammetjo (door 
de partlc. mijnbouw aangdegd), uit het berg- land naar 
het dal der Ketaoen Icidt tot Ma San ten, de plants waar 
deze voor prauwen bevaarbaai1 wordt. Van veel bclang 
voor het gewest zal de uit- vocring worden der Zuid-
Sumatra-spoorwegplannen. 

De scheepvaart bepaalt zich tot een geregelde vaart 
van de booten der Kon. Pakctvaart, die we- kelijks de 
hoofdplaats Benkoelen en tweewekelijks de 
controleursplaatsen Kroe en Bintoehan aandoen, terwijl 
Enggano 66n maal in de 3 maanden wordt aangedaan; op 
ongeregelde tijden verschijnt ter ree- de Benkoelen een 
vrachtboot voor aanvoer van zout voor't Gouvemement, 
of van machinerieen enz. voor de goudmijnindustrie; 
tevens wordt over zeo een levendig verkeer onderhouden 
tusschen de hoof dpi. Benkoelen en Pasar Ketaoen met 
motor- schoencrs en prauwen, bijna uitsluitend voor het 
vervoer van diverse benoodigdheden voor de mijn- 
bouwondernemingen. Als havens voor den alge- meenen 
in- en uitvoer zijn aangewezen: Benkoelen (Ind. Stb. 
1898 no. 135), Enggano (1902 no. 105), Ketaoen (1911 
no. 115), terwijl voor den algcmeenen handel slechts de 
hoof dpi. Benkoelen is geopend (1913 no. 428). Eind 
1015 zijn plannen aanhangig gemaakt om ook als haven 
in te richten de Poelau baai (zio aldaar). 

De waarde van den invoer, die in 1905 ruim 2ll2 

millioen guldens bedroeg, steeg in 1911 tot ruim 4% 
millioen, terwijl de uitvoercijfers voor die jaren aan- 
gegeven 3.7 millioen cn 83/4 millioen bedroegen. Do 
handel is ter hoofdplaats Benkoelen in handen van een 
paar Europecsche en vole Chineesche handcla- ren; in de 
binnenlanden vindt men op de pass】* velo Chin, en 
Palembangsche kooplicden. 

Het gewest tell 2 Europecsche acholen, 1 ter hoofdpl. 
Benkoelen, 1 te Mocara Aman. Ter hoof dpi. Benkoelen 
is sinds 1911 een Gvts-inl. school 1c kl. waar de Nederl. 
taal wordt onderwezen; voorts zijn over het gewest 
verdeeld 18 Gouv. ini. Hcholen der 2de klasse, terwijl het 
aantal particuliere scholen op ulto. 1912 84 bedroeg. 

De gezondheidstoestand is over't algemccn good; de 
nicest voorkomende zickten zijn malaj-ia en buik- 
aandocningen. Gebruik van opium vindt men slechts 
one!er een kloin decl de Kedjang- en Lebong bevol- king
・ 

B e v o 1 k i n g. Op ult° 1911 telde Benkoelen 
220.000 inwonera, van welke 土 213.000 Inlanders, 500 
Europeanen cn 5500 Cliineezen [tegen 土  l(»l .000 
Inlanders,2J4Europeanenen804Chincczcnin J900]. De 
Inlanders bchooren tot verschillende stamincn uit de 
aangrenzende streken; de bevolking van Kroe en Kauer 
bestaat groot end eels uit Lajnpon- gers; van Manna en 
Seloema uit Pasemahera; van de afdeeling Benkoelen, 
een deel van Lais en van Redjang uit Redjangere; van een 
deel der onderafd. Lais en Lebong uit Lcbongera; die van 
Moko-Moko uit Minangkabauers en Djambiers, die bij 
hunne verhuizing hunne voorvaderlijke inetellingen 
niedo- 
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genonicn cn vcel daarvan behouden hebbcii; onder 
Serawais vcrstaat mon de bevolking dor afdeelingen 
Seloema cn Manna (zonder Pasemah Oeloo Manna). De 
Benkoelccs wordt afgeschilderd als lui, onvor- schillig, 
genotzuchtig en weerspannig, waartegen- over echter 
ook beoordeelingcn kunncn gesteld wor- den van 
arbeidzaam, zachtzinnig, bescheiden, koen volliardend 
als woudlooper, gastvrij, ouderlie- vend, en zcer gehccht 
aan familie. De bovolking dcr hoofdplaats, hoezeer do 
mindere in karaktereigen- schappen, gevoelt zich verre 
de meerdere van die der binnenlanden. Men 
onderscheidt de bevolking in: 1° afstammelingen der 
vroegcre regenten van Moko-Moko, Soengei Itam, 
Soengei Limau en Sele- bar, 2° ini. ambtenaren en 
marga-hoofden, 3° mindere hoof den, geest elijken en 
welgestelden, 4° de mataga- we's (het mindere volk, 
eigenlijk: „de werkbare man- nen.''jQicsub 
l°,dezoogenaamde Radenpartij.lieeft weinig of geen 
invlocd meer op de bovolking; onder hen editor vond 
men de leiders van den moord op den resident Parr (23 
Dec. 1807) en op den asst. rest. Knoerle (28 Juli 1833) 
en van de mot die feiten verband houdendc onlusten; zij 
ook hadden de hand in de verwikkclingen door Berniat 
in 1873 in het leven geroepen na de intrekking van het 
regentonbestuur (1863, 1864, 1870), zoowel als in den 
aanslag op den asst. rest. Hurnme (18 April 1873) en in 
den moord 

den asst. rest, van Amstel en den controleur Carstens 
(2Sept. 1873). Verschil vanstanden valt weinig in het 
oog ；  de meerdere welgesteldheid openbaart zich 
gewoonlijk in het bezit van betero huizen, van mecr vee 
of aanplantingen van overjarige gewassen (ficus, rot an, 
hevea). 

De groote toename in bevolking in do latere jaren [zie 
hierboven] was, wat inlanders betreft, een ge- volg van 
de bijvocging in 1904 dor tocnmalige con- trolc-
afdccling Redjang en Lebong (士 32000 zielen), en wat 
Europeanen en Chineezen aangaat, van den particulicren 
mijnbouw. Bovendicn werden in de res. BcnkoeJen 
procven tot kolonisatie genonien. Zie hierover het art. 
KOLONISATIE. Do na- tuurlijko aanwas van de 
eigenlijkc bevolking is cchter goring, hetgeen too te 
schrijven is aan grooto kindefHtcrfte, gebrek aan 
gonecskundige hulp cn aan verloskundigcn bijstand, 
bemocilij- king van huwelijken door de bestaande 
huwelijks- vormcn en toe passing van afdrijvende 
middclen voor het liuwclijk. Het patriarchalo huwelijk 
(met bota- ling dcr djoedjoer = bruidschat) is regcl; vccl 
komt ook voor het zoogenaamde „semondo 
ambilanak**, waarbij do man de vrouw volgt, on 
oventucelo kindcron tot de familio dcr vrouw bohooren 
(zie verdcr onder HUWELIJK). D。(/odsdicnst is bijna 
algcmcen de Mohannncclaan8cho; het aantal Heidonen 
(in Selooma Munna, cn Engguno) vermin- dert 
gelcidelijk, vooral door overgang tot den Islam. Hot 
aantal bedevaartgangers bedroeg over de jaren 1911 t/m 
*13 gcmiddcld 197 por jaar; do mystieko 
broederschappon (tariquah's) zijn noch fanatiek, noch 
hot Gouvornemcnt vijandig. In Pasemah Ooloo Manna 
is sinds 1888 cen Eoomsch-Katholieke mis- Hio 
govestigd (naxlat er enkclo jaren te voren een 
Protostantscho zending was gestaakt); het aantal 
Christenon bdiep daar ulto. 1913 600, op een bovolking 
van bijna 5000 ziolen. Op hot oiland Enggano, waar con 
Protestanlscho inissio van uit Mentawei wcrkzaam is 
(met Gouvt. subsidio), tclt mon 230 Christenen op een 
bevoDung van 329 ziolon. Aan do godsdionstige 
begrippen en opvattingon ligt onmis- kenbaar hot 
animismo ten grondslag; algomcen is hot geloof aan 
zielon cn geeston; voreering van de geosten 

cn de ziolcn dcr afgestorvenen hceft plants door offers； 
hot geloof aan ziclsverhuizing is algemeen; besnijdcnis is 
gowoonto ook onder de niet-Moham- medanen. 

De taal is Maleisch, doch in de verschillonde deelen 
van het gewest in zeer uiteenloopende dialecten 
(Lampongsch, Pasemahsch, Serawaisch, Redjangscb, 
Minangkabausch), met hior en daar vcel Javaan- sche 
bestanddcclen. Het Redjangschrift is in het midden- cn 
zuidel. deel van het gewest in gebruik. 

De huizen staan algemeen op palen (op 衣 2 M. boven 
den grond); zij zijn van bamboe of van hout, met een 
omwanding van boomschors, bamboe of planken, al naar 
gelang die materialen meer of min gemakkelijk 
verkrijgbaar zijn; als dakbedekking gebruik t men atap 
roembia of serdang, of geloempai (bamboesoort) ； hier 
en daar op de solide huizen ook dakpannenof dakijzer.Zij 
zijn in de doesoens gebou wd in een kring om de laman 
(dorpsplein); waar de irij- wegen door of langs de 
doesoens loopen, heeftde hui- zenbouw meer en meer in 
rijen langs die wegen plaats, zooals dat ook reeds op de 
pasars gebruikelijk was. 

Geschiedenis. Omtrent de vroegere ge- schiedenis van 
Benkoclen is zoo goed als nietsbekend. Als hoofd over de 
landschappen Soengei Limau, Bale! Boentar en 
Benkoelen stond destijds een Mi- nangkabauer met den 
titel van Dep&ti Bangoen Negara, en, als hoofd van het 
landschap Selebar iemand van Madjapait met den titel 
van Depati Bangso Radin. Deze beidc depati's stelden 
zich in 't Arab, jaar 1079 onder bescherming van den 
Sultan van Bantam, van wien zij elk een koperen piagem 
erlangden. Moko-Moko stond onder een Sultan van 
Minangkabausche aflcomst. De plaats wordt reeds vroeg 
(in 1633) genoomd als een nederzetting, waar de 0.1. C. 
handel dreef en een kantoor had. Toen de vorsten van 
Minangkabau, wier macht zich vennoe- delijk, zij het op 
somiSige gcdeelten slechts in naam, bezuiden Atjeh over 
do geheele W. kust van Sumatra uitstrekte, ongeveer 
1662 do hulp der Comp, tegen At job inriepen, dreef de 
Comp, do zich Z.waarts uitbreidendo Atjehers terug, en 
verkreeg van Minang- kabau het recht zich van Singkel 
tot Indrapoera op de W.kust te vestigen. Die vergunning 
werd waar- schijnlijk al dadelijk aangemerkt als ook op 
de Zuidel. van Indrapoera gelegen streken betrekking te 
heb- ben, en van 1664—1670 had de Comp, op do voor- 
naamste plaatsen langs die kust kantoren geves- tigd, en 
kon zij boschouwd worden als meester over dio kust, 
waarvan Padang. hot hoofdkantoor werd. Benkoelen, dat 
door zijn peperproductie en later ook door zijn spccorijen, 
niet onbclangrijk was, en vooral eon schoono tookomst 
beloofde, was echter, gedu- rondo do 18o eouw, 
mcestentijds in handen der Engelschen. Zie ,,DE 
ENGELSCHEN IN DEN MAL. ARCHIPELn. 

Ecrst op 6 April 1825 ging Benkoclen, tengevolge van 
het Londcnsche tractaat van 1824 weder in No- dorl. 
handen over, aanvankelijk als afd. van Sum's Wcstkust, 
doch na 1826 was het cen zelfstandige ass. resident. De 
pepercultuur was verloopen, de spece- rijen 
eultuurkwynend. Men trachttedo pepercultuur weder tot 
ontwikkoling te brongen; doch met gering resultaat. Do 
ingevoerdo verplichte koffiecultuur le- vordo evenxnin 
belangrijko rosultaton op. Niettegen- staando onzo 
goringo machtsontwikkeling in de bin- nonlandcn van het 
gewest en do onbestendigheid der bcstuurebepalingen, 
bleef do rust er vrqwel onge- stood. Do moord op don 
asst.rest. Kiioerle in 1833 m?et waarschijnlyk goweten 
worden aan ontevreden- heid der bovolking in den 
omtrek der hoofdplaats 
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overde handelingen van den assistent bij de cultures 

Bogle. In 1866 werden de landschappen Semendo Oeloe Loeas 
en Pasemah Oeloe Manna, in 1878 ' Blalau en Batoebrah bij 
het gewest ingelijfd. In 1S70 werden de verplichte cultures 
ingetrokken en vervan gen door een hoof d geld, dat in 1873 
voor het eerst werd geheven. De aanslag bedroeg in dat jaar / 
62.547.—, en over 1912 ruim / 290.000. De invoering van die 
belasting had niet zonder verzet van de zijde der be volkin g 
plants. In April 1873 had een aanslag op het leven van den 
asst.-rest, plaats, en diens opvolger H. van Amstel en de 
control. Carstens werden 2 Sept, van dat jaar op een dienstreis, 
te Bintoenan (onderafd. Lais) vermoord. Desniet- tegenstaande 
is het gewest door de intrekking der gehate en niet 
produceerende dwangcultures en invoering van een geregeld 
belastiiigstelsel in veel guiistiger economischen toestand 
gekoraen. In 1878 werd het wegens de toenemende 
belangrijkheid tot residentie verheven. Welvaart en goede 
gezindheid der bevolking, veiligheid van personen en goederen 
nemen in de latere jaren steeds toe. In 1904 werden de 
toenmalige controle-afdeeling Redjang en Lebong, en 
Sindangstreken van de res. Palembang afgeschei- den en tot 
controle-afdeeling Redjang en Lebong vereenigd, gevoegd. bij 
Benkoelen. 

B e s t u u r. Benkoelen is volgens de Ind. Stb. van 1911 
nos. 343 en 483 administratief verdeeld in 6 afdeelingen, nl. 1. 
Benkoelen (gelijknamige hoofd- plaats) onder een controleur. 
2.Selocma (hoofdplaats Tais), 3 Lianna (gelijknamige 
hoofdpl), 4 Kauer (hoofdpl. Bintoehan), 5 Kroe (gelijknainige 
hoofdpl.) —2 t/m 5 elk onder een controleur of civiel gezag- 
hebber —, 6 Lebong (hoofdpl. Moeara-Aman) onder een 
assistent-resident, en verdeeld in 4 onderafdeelingen, elk onder 
een controleur of civ. gezagh.: a. Lebong (hoofdpl. Ma. Aman), 
b. Lais (gelijkn. hoofdpl.), c. Redjang (hoofdpl. Kepahiang), d. 
Moko-Moko (ge- lijknamige hoofdpl.). Bij Ind. Stb. 1912 no. 
233 is de geleidelijke indienststelling bevolen van 22 dis trie 
ts- hoofden, waarvan er in 1912 reeds 10 werden aange- steld 
； zij dragen den titel van demang. Als volkshoof- den heeft 
men in de marga's de margahoofden (pasi- rahs), onder wie de 
doesoen hoof den (proatins)8taan, op de pasars de 
pasarhoofden in rang gelijkstaando met de margahoofden. De 
districtshoofdcn genie ten een vast salaiis. De volkshoofden 
genieten geen vasto 、bezoldiging; hunne inkomsten bestaan 
uit: persoon- X 1/ lyke diensten der bevoUdng (meestal 
afkoopbaar), aandeel in de door de raj)at (inlandsche recht- 
bank) opgelegde boeten, en in de lieffing van pan- tjong alas 
(recht op de inzameliijg van boschproduc- ten), sewa-oetan 
(bosch-rechten) en sewa-boemi (grondhuur), en in enkele 
andere onbeduidende hef- fingen, benevens collectelooii van 
de door hen gc- Inde belastinggelden. De adatinkomsten der 
hoof- den werden geregeld bij besluiten van den resident van 
Benkoelen. d.d. 20/4 en 19/9 1911 nos. 40 en 35. De 
districtshoofden worden benoemd en ontslagen door den 
resident； de marga- en pasarhoofden worden gekozen door de 
be volkin g, en door den resident aangesteld en ontslagen; de 
mindere hoofden worden eveneens door de bevolking 
gekozon, doch aangesteld en ontslagen door den controleur (of 
civiel gezaghebber). De marga (titel: pasirah) en pa- 
earhoofden (titel: datoek) on tvan gen bij hunne aan- 鸣 elling 
een rotanstok met zilveren knop met het JsederlandBcho 
wapon er op; bij wijze van beloo- ning] kan door den resident 
do titel van Pangdr an worden toegekend, waarbij de zilveren 
rotanknop wordt vervangen door een gouden. Het bestuur over 

de Chineezen, geregeld bij de Ind. Stb. 1862 no. 81 
en 1911 no. 312, wordt gevoerd: te Benkoelen door 
een kapitein, te Moeara Aman (op een toelage van 
j 1200.- 's jaars) door een Luitenant, en in elk der 
andere wijken, (Kroe, Lebong Soelit, Soengei Lan- 
dei, Kepahiang, Tjoeroep, Padang Oelak Tanding, 
Moko Moko, Manna en Bintoehan) door een wijk- 
meester. 

Het rechtsivezen is als volgt geregeld: de inheem- 
sche bevoking buiten de hoofdplaats Benkoelen is ge- 
laten in het genot harer eigen rechtspleging; er 
wordt recht gesproken door de zoogenaamde rapat 
(groote, kleine en margarapat); de groote en klein© 
rapat bestaan uit margahoofden als leden, voorge- 
zeten door den Europeesch besturenden ambtenaar 
(control, of civ. gezagh.), en bijgestaan door een 
inlandsch ambtenaar als griffier;—de margarapat 
bestaat uit het margahoofd alsVoorzitter, met eenige 
doesoen- of mindere hoofden als leden; de compe- 
tentie van deze laatste reikt in hoofdzaak over 
adatovert redin gen. De vonnissen der margarapat 
koinen in onderzoek bij den Europ. besturenden 
ambtenaar, die van de groote en kleine rapat bij den 
resident. De geldboeten worden verdeeld onder de 
rechters. Op de inland sche bevolking der hoofdplaats 
Benkoelen, en op de niet-inheemsche bevolking van 
het gewest is van toepassing het rcglement op het 
rechtswezen in het gewest Benkoelen (Ind. Stb. 
1880 no. 32, meermalen gewijzigd en aangevuld). 
Ingevolge dat reglement berust de rechtspraak bij 
de magistraten (d. z. de Europecsche besturendo 
ambtenaren) en bij de Landraden te Benkoelen en 
Moeara Aman, onder voorzitterschap, te Benkoelen 
van den controleur, te Moeara Aman van den asst, 
rest.; het gewest ressorteert onder den Ila ad van 
Justitie te Padang. 

Met in gang van 19J4 werd de hoofdelijke belavlin// 
voor de ini. bevolking van dit gewest, die zooveel 
mogelijk 2% van hotinkomen bedroeg (over 19J2 be- 
droeg de aanslag ruim / 290.000.—) vervangen door 
de belasting op de bedrijfs- en andere inkomsten 
(Ind. Stb. 19J4 no. J 30), bed ragend c 40 cents voor 
elke / 10.—, met een minimum aanslag van / 2.■—； 
verder worden in dit gewest dezelfde belastiiigen ge- 
heven als in andere deelcn van Ned.-Indie. 

De mililaire bezetting van Benkoelen, die gclcgcrd 
was in het Fort Marlborough, is bij Gouvts. besluit 
van 14 Maart 1914 no. 20 opgeheven. Aan cen divisie 
der gewaponde politic is lhans de handhaving van 

cen 

van 

rust en orde in het gcheele gewest opgedragen. 
Do woeste gronden behooren tot het staatsdoinein; 

de beschikking daarover berust, behoudens het ont- 
ginningsrecht der bevolking, uitduitcnd bij 
Gouvernement; op do gronden, waarop gccn indivi- 
dueelegebruiksrechten bestaan, wordt door de niarga 

communaal gebruiksrccht uitgeoefend; °P 
tuinen, erven en sawahs worden individucelo ge* 
bruiksrechten uitgeoefend, die verhuurd of verpW 
mogen worden, en, bij verhuizing buiten de maxg?， 
ook verkocht; veilaten gronden vervallen aan 
gemeenschap (marga); do inzameling van bosc, 

二—i. j 一 het jagen op wild op de 
onbebouwd。 

gronden zijn geoorloofd aan do inwonors der marg 牛 
aan vreemdelingen slechts tegen betalingeener retrl" 
butie en na verkregen toestemming van het marg8, 

hoofd. Op den ondergroiid worden eveneens gebruk*; 
rechten uitgeoefend door de marga, bohoudens hcfc 

onvoorwaardelijk beschiklungsrecht van hot G°u" 
vernement. De marga heeft mede het beschikking 
reclit over het water der bronnen op de onbebouwd。 
gronden ontspringendc, zoowel als op de oevors en 

producten en 

van 

van 
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het water der meren en plassen, (Zie Ind. Gids. 
1910 bl. 967). 

De -persoonlyke diensten, waartoe do inlandsche 
bevolldng buiten de hoofdplaats Benkoelen ver- 
plicht is, zijn gercgcld bij Ind. Stb. 1913 no. 129 

/(Uitvoeringsvoorschriftcn in Bijblad _not 7876). 
De landson tvangsten voor dit gewest bedroegcfT 

over 1908 / ] .081.000.—, en over 1910 / 1.218.000.— 
in wclkc jaren daar tegen over stonden aan uitgaven 
/ 934.000.— cn / 1.332.000.— 

Literatmir : Tijdschr. v. T. L. en V. 1861, bl. 193; 
1862 bl. 255; Nahuys, Brieven over Benkoelen enz., 
Breda 1823 ;de Oosterling I bl. 49,276,424;Tijdschr. 
v. N. I. IV, 1842 I. bl. 417; V, 1843 II bl. 550; I. II 
bl. 343; A. Pruys v. d. Hoeven, Een woord over Su- 
matra, Rott. 1S64 I. Bonk.; Ind. Gids, 1888, 2e dl.; 
1895, lo dl. bl. 705. 828, 1909 bl. 595; Bcrichten v. 
d. St. Cla ver bond. 1903, I bl. 35; IV bl. 34; 1904, 
III; 1905 II bl. 25; Bijdr. T. L. V. 7e Volgr., lodl, 
1903 le afl； Emigratie naar de Res. Benk., voor- 
dracht in Ind. Gen. 13/2 1912 door Hooijcr; Adat-- 
recht bundels V. VI en VII; Handelingen 14e Ne- 
derl. Nat. en Geneesk, congres op 27, 28, 29 Maart 
J913; Van, Koi, Dne maal dwara door Sumatra/^ 

BENKOELEN. Afd. van het gewest van dien 
;haam, ccn oppervlakte beslaande van 491 K.M2 
(zonder Enggano) bestaande uit de hoof dpi. Ben- 
koelcn (verdceld in vier 两 ken met 6750 inlanders), 
benevens 7 marga's met 9626 inwoners en 4 zelfstan- 
dige pasai-,s met 440 inw., alsmcde de 6eilanden 
Enggano (329 zielcn) en Poeloe Tikoes.、："”阿 

 ................ 
 ................ 
膈七 gewest cn van 

de gelijknamige afdeeling op Sumatra, met 7770 in- 
woners, waarvan 6750 inlanders, 850 vreemde Oos- 

BENKOELEN. ILoofdplaats van 

tcrlingcn en 170 Europeanen.Hetdaar aan het strand 
gelcgen fort Marlborough were! in 1710 (of 1714) 
door de Engelschcn gebouwd, nadat de vroegero 
hoofdpl., 6 niijlen N.lijker aan de kust, wcgoiis onge- 
zondheid was verlaten. Benkoelen,dat ecn oppervlak- 
tc bcslaat van 8,6 K.M2, is zeer fraai anngelegd op 
pen terreinverhoffing (11 M. boven zee), van waarecn 
8choon vergozicht to genieten ia op de zee, de reedo 

het nabijgelegcn Pocloe Tikocs, alsmcdo op het 
hoogc bcrgland (do Barisan) en op den daarvoor gc- 
legcn Gocnoeng Bocngkock of Suikerbrood (1034 
M.) De plaats, die van good drinkwator is voorzion, 
is doorsncdcn door mime, good ondcrhoudcn, lom- 

zee. Ecnige open bare gebouwen (res. 
bureau en 

mcrrijkc wegen (ter lengto van 18 K.M.). De huizen 
der Chin, wijk, cn ook eenige ini. kanipongs, staan 
lot clickt aan ' 

woning, hospitaal, ini. school) liggen 
aan conzolfde grootc plein, wnar mon eon koepelvor- 
mig, steencn inonuinent vindt, ter nagcdachtcnis 
van den oj)23 Dec. 1807 door inlanderH vonnoorden 
Engolschon resident Parr. Op hot Europcesch kerk- 
hof, achtor do genoomde residentswoning vindt mon 
nog versclioidcnc, van stcencn gedenkteokcncn voor- 
zioi)e graven uit den tijd der Engelscho vestiging; 

lijst dier grafschriftcn (23) word gcpublicccrd in 
d】.49 der Not. v. h. Bat. Gen. (1911) afl. 3 cn 4, Bijl. 
Ill cn IV. Zwaro aardbevingen troffon het stadje 
op 21 Maart 1818, 5 Januari 1900, cn laatstclijk 25 
Juni 1914. Be laatQte aardbeving duurde tusschen 10 
sec. on 1 6,2 min. 
、’ ' ' 

1
' 

zijn geweest uit ecn onderzceschcn vulkaftnhaard 
tusschcn de eilandon Tikoes cn Enggano. Hot vroe- 
gcro Britscho Gouvemementshuis (door Raffles go- 
bo uwd), con groot st eon on gebouw mot 2 verdiepin- 
gen, laatstclijk woning ' '1 、 , 
nig goteisterd, dat het onbewoonbaar werd; cenzolf- 
do lot ondergingen bij dio gelcgonhoid do mccsto 

en wordt onderstekl afkomstig to 

cn 

van den resident, were! zooda- 
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steenen hthzcn ； het aantai dooden bij die catastrofc 
bcdrocg 20； do schade aan gebouwen berokkcnd, 
werd begroot op lJ/2 milliocn guldens. De regeering 
steldc belangrijke sommcn bcscljikbaar tot verstrek- 
king van voorschotton voor de oprichting van niou- 
we gebouwen, cn deed voor verschillcnde landsdie- ■■ 
naren tijdelijke won in gen verrijzen. Ook het eertijds ' 
fraaic kerkje, dat door de aardbeving van 24 Nov. 
1833 geschcurd, doch sedert nog in gebruik was als / 
kerk en als Europcesch schoolgebouw, were! nu ge- 
heel onbruikbaar. Van do oude Engelsche gebouwen- ■. 
is nog maar den woonhuis over en verder het fort 
Marlborough, dat maar weinig heeft gelcden. 

De ankerplaats, die 6 mijlcn uit den wal ligt, is 
bij N.W. winden verre van veilig； toch komt het 
zelden voor dat de booten der K. P. M., in de mor- ■ 
genuren verhinderd zijn te lossen en te laden. 
Benkoden-rivier die even benoorden de hoofdpl. 

zee valt, ontspringt op den Poenggoek Bcrangin r 
(758 M.) in do Barisan en necmt o.a. de Rindoc M 
~Hati rivicr op bij de doesoen Penanding; zij is niet/ :.了二％ 
bevaarbaar;sinds 1912 is zij dicht bn hare monding,｝乙 
in den weg naar Lais, overbrugd. X- m 牙^匕/? //. ? 

BENOEA IV. District der onderafdeeling Rantau,匕•匕'幻' •- 
afdeeling Oeloc Soengei, residcntic Z. en O. Afdee；J - 
ling v. Borneo, ondcr het bestuur van cen kjai, mot；< 三一-* 

standplaats Rantau. Het is een klein district, waar^t" . C 产 a 

van de bcvolking uit jMaleiers en Dajaks bestaat. 
Laatstgenocmden zijn boschproductenzoekers,eerst^ 
genoeindcn landbouwers. De voornaamste kam- 
/pongs zijn, bchalve die welke de hoofdplaals Ran-6^25*, . 
tau vormen, Benoeapadang, Gadoeng, Walang, cnz. '穴 *.，y〜 
De be volkin g is wclgesteld. Uitgevoerd worden rijst /，；:冒、f 
cn boschproducten. Groote passers vindi, xnen.^|e、，/ 
Rantau en omliggendo kampongs/^c..-<<^<fy <;； 才W ~~ 

BENOEA (ORANG). Zie ORANG BENOEA： :' ' 
BENOEWANG (MAL.). Zie OCTOMELES. 
BENSBACH-RIVIER. Zie TORASI. 
BENTAOS (JAV.). Zie WRIGHTIA. u、、W， 
BENTENAN'SCH. Zio SANGIREESCHE TA- 

LEN. W'： I D/，. 
B—NT 臼 NG： Versterking, fort；' Onder dezen 

wordt door do inlanders ook aangeduid do afdee-. 
lingshoofdplaats Tangerang in de resiclentio 
via. Dit spruit voort uit do omstandigheid, dat toon * 
do Tjisedano do grons van Bantam met Batavia -。纹匚 
vormde, aan den rcchteroever dier rivier, ter plaatse*- '万 Y ' 
waar nu Tangerang ligt, door do Compagnio eon ? / 必 

standplaats Rantau. Het is een klein district, wa( 

 

naam 

 

versterking word gebouwd om do invallcn van Ban- 
tamscho benden in hot Compagnio's go bicd to we- 
ren; welke versterking als van bijzondere beteeko- 
nis door do inlanders als do bonteng bij uitnemend- 
heid werd aangeduid. Alon vindt dien naam terug 
in kdtjap Bdntdng (Tangcrangscho soja), te Batavia 
zeer gewild. 

BENTENG. Standplaats van don controlour der 
onderafdeeling Saleicr, afdeeling B 竺 
Celebes en 0. Ook do naam^van het district in 
noemdo onderafdeeling. 

BENTENGSTELSEL. Zie KRIJGS VER RICH- 
TING EN. 

BENTET. Javaanschc naam voor ecn Klauwier- 
soort, Lanius bentet; op Sumatra Siaras tjaritje, 
Boerocng-papa of Tiocp-apiy-aTdaar heet Lanitis 
tigr in us, Siaroh of Bocrocng-kftpas-kapas; cn Lanius 
gularis heet daai' Barou-barou. 

voor 
zoovcr 

BENTHOS. Do in zee Icvendo dicrcnwoveld, _____ 
doze van don bodom afhankclijk is. Tot hot 

benthos bohooron dus vastzittendo on kruipendo 
dicren, daarnaaat ook dicren, die bovon don grond 
zwommon, maar om uit to rusten of voor voedscl- 

18 
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opnamc zich op den bodem neerlaten. Het benthos 
电%rdt verdeeld in een oppervlakkig benthos of 
litorale fauna en een de diepzee bewonend benthos 
(Zie DIEPZEEFAUNA). Het oppervlakkige ben- 
-、thos bewoont diepten van 0—00 M. 

BENZOE. Een hars, afkomstig van Slyrax Ben- 
 _ Dry and., een hoogen boom, welke op Sumatra, 
Java, Borneo, Siam enz. wordt aangetroffen. De 
benzoe-hars, resina benzoe, Mal. Menjan, werd vroe- 
ger ook wel ten onrechte gom genoemd; een oude 
benaming in Engeland nog in gebruik, is gum Ben- 
jamin. Om haar te verkrijgen gaat men op Sumatra 
veelal op de volgende wijze te werk: Als de boom zes 
jaar oud is, wordt er een overlangsche insnijding in 
den bast van den stam gemaakt, en wel in de nabij- 
heid der lager gelegen takken. Een vloeistof treedt 
dan naar buiten, welke spoedig vast wordt door haar 
aan de zon en de lucht bloot te stellen, waarna de 
harde massa wordt afgeschrapt. ledere boom levert 
jaarlijks l*/2 kilo benzoe en wel gedurend 10 of 12 
jaar. De bars, die in de eerste drie jaren verza- 
meld wordt, is wit, de later uitvloeiende bruin 
van kleur. 

Men onderscheidt in den handel die van Siam, de 
beste soort, rijk aan benzoezuur, waarvan de eerste 
kwaliteit geelachtig is, en die van Sumatra, welke 
gewoonlijk in rechthoekige stukken voorkomt, 
slechts weinig witte korrels bevat en voor het groot- 
ste deel uit eene bruinachtige massa bestaat. waarin 
o.a. ook kaneelzuur. De witte kwaliteit komt zel- 
den in den handel voor. Zij wordt meestal over Sin- 
gapore of Bombay aan gevoerd. Ben zoe bezit een aan- 
genamen reuk, is in zuiveren toestand volkomen op- 
losbaar in alcohol, bevat 12 tot 20 pct. benzoezuur 
en wordt gebruikt als geneesmiddel en als reukwerk. 
De uitvoer uit N. O.-I. bedroeg in 1915 eenc waarde 
van/624.231. 

Literatuur : Fliickiger and Han bury, Pbarma- 
cograpliia; Catalogue Koloniaal Museum te Haar- 
leiib-- 

BEO. Zie onder TALAUD-EILANDEN. 
BEO of MENTJO. Javaansche naam voor Gracula 

javanensis ; op Sumatra bij de Bataks Bco, bij de 
Maleiers Tjiong. Mino Dumonlii heet op de Aroe- 
eilanden Tentenlare. De Beo's worden om hunne 
leerzaamheid en vaak aangenaam gefluit algemcen 
in kooien gehouden. Zie SPREEUW. 

BERABA KAMPONG. Naam in West-Sumatra 
voor een Ixosachtigen vogel, He mi xusliialaccensiB. 

BERABA RIMBOE. Cbllectiefnaam op Sumatra 
voor kleine vogels uit het geslacht Pycnonolus. 
Op Java heet P. analis tjoetjak en P. bimaczdalw 
tjoetjak-goenoeng; eene and ere naverwante soort, 
Trachycomus ochroceplialzcs, heet op Java tjoe- 
tjak-rawa, op Sumatra Baro baio, in West-Sumatra 
Baro-baro of Beraba. 

BERANGAN 
TEA. 

BERANGAN 
JAVANICA. 

BERANGAN 
JAVANICA. 

BERAOE of BEROUW. De z. g. Berouwsche lan- 
den, bestaande uit de van elkander onafhankelijke, 
zelfbesturende landschappen Goenoeng Taboer en 
Sambalioeng, liggen aan de Oostkust van Borneo, 
tusschen het landsehap Boelongan ten N. en het 
landschap Koetei ten Z. Administratief behooren ZJJ tot 
de onderafdeeling Beraoe, afdeeling Sama- rmda der 
residentie Z. en 0. Afd. v. Borneo Do standplaats van den 
besturenden ambtenaar is 

(MAL.). Zie CASTANEA ARGEN- 
DOERI (MAL.). Zie CASTANEA 

GADJAH (MAL.). Zie CASTANEA 

Tandjoeng Redeb. (Vgk. GOENOENG TABOER 
en SAMBALIOENG). 

Literatuur : S. G. In't veld, Aantcckeningcn om- 
trent het rijk van Berou. Ind. Gids (1884) I. bl. 
21. — J. A. Hooze, Jaarb. v. h. Mijnw. (1886) bl. 5 
vlg. —A. H. Spaan. T. A. G. Sr. 2 XVII (1901), 7, 
199 en Sr. 2 XVIII (1901), 1012, zoomede Sr. 2 . 
XIX (1902), 515, 959 en Sr. 2 XX (1903), 175; ' 

BERAOE. Rivier aan de O.kust van Borneo. Zie 
BORNEO IV. H。 

BERASTAGL_Nederaetting in de onderafd. de 
KaroIanSen_ er afdeeling Simeloengoen en do 
Karolanden van het Gouv. Sum. Oostk, gelegen 
aan den grooten weg van Medaii naar de Alas- 
landen in denabijheid van KalSan Djahe. Dit plaafs- 
je is van groote beteekenis voor de foekomst van 
de Karo-hoogvlakte, omdat hier door den Heer 
Botje op last van het Batak-Instituut schitterend 
geslaagde proeven zijn genomen met de teelt van 
aardappelen, welke daar in korten tijd tot volks- 
kultuur is geworden. In Juni 1912 had de eerste 
uitdeeling van pooters onder de bevolking plaats, 
thans zyn uitgestrekte velden met aardappelen 
beplant, en berekende de controleur te Kaban Dja- 
he, dat in het laatst van 1914 zoowat 240000 K.G. 
aardappels per maand werden uitgevoerd, hetgeen 
beteekende dat' de bevollung 16.000 gulden per 
maand aan deze cultuur verdiende. De door eenige 
maatschappijen van landbouw of nijverheid op en 
tegen de heuvels aldaar aangebouwdc lusthuizen, 
,waar haar personeel gelegenheid geboden wordt in 
het koele klimaat (土 1100 m.) tot herstel van gc- 
zondheid of ontspanning te verblijven, geven ecu 
vriendelijk aanzien aan deze aan den voet van(J<- 
vulkaan Sibajak zich bevindendc vestiging, die 
telefonisch met Medan i» verbonden. 

BERATIP BEAMAAL (van het Arab, 'amal = 
werk) beteekent speciaal: Een good work docn door 
God te loven. Beratip beteekent op zich zelf ongr- 
veer hetzelfde als berdzikir of berdikir. Het berafip 
beainaal werd o.a.doorfanatiekcMohnniincdaansche 
geestdrijvers in den Bandjcrmasinschcn krijg (] 859 
—1863) meermalen met succes toegepast : men, ja 
dagen lang werd hartstochtelijk gebeden, wanrbij 
het lichaam door langdurig vasten in een staat van 
ongevoeligheid verkeerde. De tochoorders, die aan 
de d weepzieke gezangen deelnamen, werden lot een 
tocstand van razernij en opgewondenheid gebracht, 
welke hen gehecl in de macht der geestdrijvers 
bracht. Eenmaal zoo ver, wisten deze die jnacht 
steeds te gebruiken tegen ons gezag en veroorzaak- 
ten daardoor veel cn nuttcloos bloedvergieten. 

Literaluur: P. J. Veth, Het „beratip bcaniaiirr 

in Bandjermasin, Tijdschrift voor Ned.-Indic, I860 
II bl. 197 en W. A. van Rees. De BandjermaBinschc 
krijg, deel II bl. 18J, 18G enz. 

BERBAH. District met gclijknamigc hoofd plants 
van het regentschap Kaiasan, afdeeling Mataram, 
residentie Djokjakarta. Het district heeft twe( 
derdistricten, t. w. Tandjoengtirto en Grogol./ B£RB£K. Afdeeling en regentschap van AQ residentie 
Kediri, heeft een oppervlakte van 1103 K.M-, en is verdeeld 
in 5 districten, met name Ngandjoek, Berbek, Kertosono, 
Lengkongen Waroedjajeng, van welke de twee 
eerstgenoemde de controle-afdceling Ngandjoek en. de drie 
laatsgenoemde de controle- afdeeling Kertosono vormen. 
Deze afdeeling, die het Noorderdcel van de residentie Kediri 
uitmaakt, en ", die door het Kendeng-gebergte van de 
residentie - Rem bang gescheiden is, wordt in hare grootste 
long-1 te van w. naar o. doorsneden door de Widas, die op 

on- 

g 



BERBEIi—BERGSMA (Mr. WILLEM BERNARDUS). 275 

den Wilis ontspringt cn zich in de Brantas stort, wclke 
rivicr de grens tusschen deze afdceling cn de afdeeling 
Djombang van de resident” Soerabaja vormt. Naar 
aanlciding van den spoorweg-aanleg is' de zetel van het 
afdeolings- en rcgentschapsbestuur in 1883 van de 
vroegere hoofdplaats Berbek, die nu vrij gcisolcerd ligt, 
overgebracht naar Ngandjoek aan de spoorlijn Socrabaja-
Solo.— In deze afdeeling, met name in de dislrictcn 
WaiocdJageng, Kertosono en Lengkong waren ult. 1911 
2797 bouws in erf- pacht uitgegeven, grootcndeels voor 
de teelt van suikerriet, gedeeltelijk voor die van padi. Ook 
wordt er suikerriet geteeld op gronden, die van de bevol- 
king worden gehuurd, cn vindt men er een houtkap- 
ondememing. Einde van 1905telde zij bijna 337.000 
inwoners, waaronder 士 300 Europeanen, cn ruim 2600 
Chineezen. 

B它RBEK. District met gelijknamige hoofdplaats van 
de afdceling cn het rcgcntschap van dien naam en van de 
controle-afdecling Ngandjoek. Het hceft 5 
onderdistricten cn 81 dcsa's. Einde 1905 had het ecne be 
volkin g van 74500 ziden, waaronder een 30tal 
Europeanen cn bijna 300 Chineezen. De hoofdplaats 
Berbek was vroeger die cl er gelijknamige af- d ecling cn 
van het regentschap, doch si nds 1883 is dit Ngandjoek.
 ，. ―一、…• 

BEREMBANG (MAL.). Zie SONNERATIA/ 
BEREN (Ursidae), een familie der Roofdieren (zie 

aldaar), waarvan in den Indischcn Archipcl slcchts de 
Maleischc Beer of Honingbeer (Ursus of Helarctos 
malayanus Raffl.) voorkomt. Zoolgangers, met 5 vingers 
en 5 tcenen, die zich van honden cn katten ook door het 
ontbreken van schcurkiezcn onderschei- dcn. Dit laatste, 
cvcnals ook de s tom pc knobbels dor kiczen.staat in 
verband met het feit, dat de beren tot die Roofdieren 
behooren, die niet uitsluilend dier- lijk voedscl nuttigen. 
De Malcischc Beer (biroeang of broean(j, Mai,； kibod, 
Batnksch, lego der Dajaks) is ccn klcino (ongeveor 1l/., 
M. lange), kortharigo beer, die bchalve op hot vastcland 
van Azic allccn op Sumatra cn Borneo, misschien ook op 
Banka, voorkomt, terwijl de dikwijls herhaaldc opgavc 
van beren op Java op een vorgissing berust (Jentink, 
Notes Leyden Mus. XX, 1898/90). Het dicr is zwart, met 
Hchtgekleurden snuit en cen geclachtig witte, V-vor- 
mige, soms l ingvorinigc vlek op de borst. Hij Iceft vooral 
in nitgcHtrcktc bosschcn, zoowcl in de vlakto als in het 
gebergte. Den dag brengt hij volgens Sal. Muller (Overdo 
Zoogdieren v. d. Ind. Arch. In:Vcrh. Nat. Gesch. Neder). 
Overz. bezitt. Zoologie. Ixjidon 1839/44) gewoonlijk in 
eon hollon boom of m eon rotssplcet door, den navht, na 
op roof uit gewccst te zijn, in platlo ncston, die hij op Iago 
booinon van lakkoti vervaardigt. E6n boor heoft dikwijls 
verschei- dono van dezo nos ton. Do Malcische Beor is 
con uit- Htekond kliminer cn bcklimt mot behulp van zijn 
langc nagcls kokoHpalmon cn andcro vruchtboomen, 
mot welker vruchtcn en jongc bladcrcn hij zich voedt. 
Verder bestaat zijn voedscl hoofdzakelijk uit kloino 
vogcls cn zoogdieren cn zclfs insokten, ook uit honing cn 
suikerriet. Slechts zeldcn wordt hij voor inenBchen 
gevaarlijk. ; '＜：＜■- 

BERG-REGENTSCHAPPEN. Landstrcek in hot 
Gouv. Celebes en Ond., vroeger ceno ondcrafdeoling zder 
afdeeling Noorderdistricten, maakt- thana decl uit der 
ondorafdeelingen Maros on Pangkadjeno; een bergland, 
waarvan de hoogsto toppen zich tot 6 a 700 M. verheffen, 
on dat door cen recks kalkrot- sen, waarin slechts enkelc 
bruikbarc passen govon- den worden van do westelijk 
gclcgen vlaktc geschoi- den is. Men vindt hier do 
districten of regentschap 

pen Tjamba, Malawa, Tjinrana, Balotji en Laja；  vroeger 
bestonden nog de regcntschappen Been go cn Laboeadja, die 
echter bij de anderen getrokken zijn. De landstreek bevat de 
valleien der rivieren van Tjamba cn Malawi en van den 
bovenloop der Pangkadjenc-rivier. Zie Gersen, Topogr. schets 
van de Bcrg-rcgcntschappen, Tijdschr. Bat. Gen. XVI (J867), bl. 
352. 

BERGSMA (MR. JACOB HENDRIK). Gcb. 7 Sept. 1838 to 
Utrecht, lumocmd tot ambt. le klasse voor den dienst in N.-I. bij 
Kon. Besl. 6 Aug. 1862. Da ar bekleedde hij verschillendc 
rechtcrlijke betrek- kingen, en werd in 1876 benoemd tot 
secrctaris bij het Dep. van Justitie. In 1878 werd hem tijdelijk 
opgedragen het onderwijs in de Staatsinst. van N.-I. aan de afd. 
T. L. en V.-kunde van het gymn. Willem III, waarvan hij werd 
ontheven in 1879. Na zijn terugkeer van cen verlof naar 
Nederland werd hij in 1884 benoomd tot Alg. Secrotaria, in 
1887 tot lid in den Raad van N.-I. In 1893 werd hij 
gepensionneerd on naar Ned. teruggekeerd, daar 8 Mei 1894 
benoemd tot Min. van Kolonien, welkc waardigheid hij tot 27 
Juli 1897 bekleedde. Gedurendc zijn ministerschap werd 
Lombok ondcr ons daadwcrkclijk gezag ge- bracht en cen 
aanvang gemaakt met het optreden in Ayeh,.dat ten slottc tot de 
definitieve onderwer- pirig^ van dat gewest zou voeren. Hij 
overlecd 5 Februari 1915 te ^-Gravenhag^— 

BERGSMA (DR. PlETER ADRIAAN). Geb. 23 April 1830 
tc Utrecht, benoemd tot ambt. 2e klasse voor den dienst in N. I. 
bij Kon. Bcsl. 7 Aug. 1858. 

Nadat Alex, von Humboldt de wcnschelijkheid bad betoogd 
der oprichting van een station voor niagnetischc cn 
meteorologischc waarnemingen in den N.-I. archipel, werd Dr. 
Bergsma in 1859 a Is In- genieur voor den Geogr. dienst in N. I. 
be last met het doen van die waaniemingen, waarmede hij 1 
Januari 18G6 kon beginnen op het terrein, waar later cen vol- 
ledig Obscrvatorium werd opgericht, waarvoor eerst in 1873 de 
noodige fonclscn werden toegestaan. In 1875 werd hij tot 
Directeur daarvaii benoemd. In 1879 ook belast met de functie 
van chef der Afd. Gcogr.dicnstaan het Dept, dcr Marine, 
bohartigde hij ids zoodanig de belangen dcr triangulatic na het 
ver- trek van Dr. J. A. C. Oudemans. Na 22-jarige onafge- 
broken wcrkzaamhcid, in den aanvang onder velo 
teleui'stoningon, nam hij in 1882 do rcis aan naar het vadcrland, 
doch bezweek onderweg den len Mei. 

Het cerate deel der “Observations made at tho Magn. and 
Meteor. Observatory at Batavia/' ver- scheen in 1871, het tweede 
in 1875, het derde, dat tevens cone grondige bewerking bovatto 
van al do waarnemingen van 1SGG tot 1875 gedaan, in 1878; 
sedert zijn nog twee dcelcn door he in uitgegeven. (Zic 
OBSERVATORIUM). Zie over P. A. Bergsma: J. A. C. 
Oudomans, in Jaarbock Kon. Akad. v. Wet. ]8S2 bl. 98. - 

BERGSMA (Mr. WILLEM BERNARDUS). Geb.源― to 
Odijk 15 Nov. 1826, benoemd tot ambt. le klasso ' voor 
den'dienst in N.-Indie bij Kon. Bcsl. 24 Aug. 1857; doorlicp 
verschillendo rangen bij het BinnenL bestuur on word in 1807 
belast met hot ondcrzock naar do rcchtcn, die de inlander op 
den grond uitoc- fent in do residentie Soerabaja,; in 1871 werd 
hij benoemd tot voorzittcr van den. landraad. te Mod jo-_  
kortojjn 1872 tot chef der Afdeeling Statislick tcF Alg； 
sccrctario; in 1879 ging hij met verlof naar Europa cn word in 
1882 geponsionccrd. Hij ovorlced te Apoldoorn 8 Maart 1900. 
Als chef der Afd. Stat. dCccTIiy^het vooratel tot het houdon 
van vijfjaarl. 
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opnemingen in clkc desa van Java cn ^ladocra, (Zio 
STATISTIEK) cn rcdigecrdo hij het Eindr&um6 voor 
het voormclda ondcrzock. gehouden op Java on Madoera 
in 1SG7 cn 1SCS, waarvan het ccrsto deci is verschcnen 
in 1879, bet twecde in 1880, het derdo in 1895. 

BERHALA of VARELA. I. Eiland aan de Ooatkust 
vairSHmatra gelegcn, rcssorteerende ondcr de onder- 
afdecling Padang cn Bedagei dcr afdecling Deli cn 
■Serdang. HetrenanHi dat vroeger als 
quarantainc- :station voor de haven Belawan Deli heeft 
dienst gedaan, maar als zoodaing~ceiToord der 
verschrik- king was door slechte hygicnischc tocstanden, 
is cen >dicht begroeide rotsmassa, welkc tot ecnc hoogte 
van 士 180 M. uit zee oprijst cn bij helder wedcr tot op 
55 K.M. zichtbaar is. De afstand tot Ban- _ dar 
Chalipaji.bedraagt 42 K.JI. Aan de Z.O. zijde van het 
ciland is cene geschikte ankerplaats op 700 M. uit den 
wal in ongeveer 16 M. diepte. 

IL Eiland op ongeveer 30 K.M. ten N.O. van do 
Kwala Berba (de oostclijkste hoofdnionding van de 
Djambi-rivier). cn op ongeveer gelijken afstand zui- 
delijk van Singkcp gclcgen. Volgens de Djambiers zou 
dat ciland de bakermat van. hun vorsten geslacht zijn. Het 
bchoort administratief tot de afdeeling Djambi (res. van 
dicn naam); doch morphologisch tot de Malaka-
Bangkastrook; het is met kokosboo- incn beplant. Op zijn 
hoogs;c punt steekthet 135 M. uit bo ven de zee. 

BERHALA (STRAAT).Tusschen Sumatra (Tand- 
joeng Djaboeng of Boeng) en het ten zuiden van Singkep 
liggende eiland Berhala (zie vorig art. order II) met 
nabijliggendo gevaren. Is het gc- bruikelijke vaarwater, 
ook des nachts, voor schepen, die door straat Banka naar 
straat Malaka gaan. In den Wcstmoesson kiezen ook 
zeilschepen, be- stemd naar Singapore, bij voorkeur deze 
straat, omdat men daarih land en zee wind heeft, kahn 

■water en goeden ankergrond in weinig diepte vindt, 
terwijldan beO. den Riouw en Lingga archipel vcclal 
harde N. en N.O. winden doorstaan met krachtigen 
stroom om de Z. en in dieper water moet worden 
geankerd. Zie Zceinansgids, deel II. 

BERI-BERI. Een ziekte, dio nagenoeg in alle 
tropische en sub-tropische landen, zoowel van het 
Oostelijk als van hetWestelijk half rood, en vooral in 
den indischen archipel voorkomt. Hare verschijnse- 
len bestaan uit stoomissen in het gevoel cn in de be- 
weging, waterzucht en hartaandoeningen. Haar 
oorzaak is een ontsteking en ontaarding van meestal 
periphere zenuwen (multipde neuritis). 

De oorsprong van den naam beri-beri is onbekend. 
Misscliien is deze afgeleid van een hindoeatan woord 
beri, dat gchaap beteekent. De onzekere gang van 
den lijder aan beri-beri mag dan do aanleiding ge- 
geven hebben tot de vergelijking met den evenzeer 
onvasten gang van het schaap. 

De geschiedenis dcr beri-beii is zeer oud. In China 
kende men jeeds in de 6e eeuw eon ziekte kakke gc・ 
naamd, die echter eerst in Jiet begin der 7e eeuw 
(601) door Chao-Yiian-Fang nauwkeurig is beschre- 
ven en wier verschijnselen met die van bori-ben 
overcenkomen. Van ccn ziekte Kakke genaarod, 
wordt in de Japansche Hteratuur het eerst melding 
gemaakt in het begin van de 9e eeuw (808). Het volk 
die ziekte onxler den naam Kyaku-l)io of as- 
hinoke. In Europa kreeg men voor het eerst kennis 
‘an het bestaan dezer ziekte door de geschriften van 
Jacob Bontius. Doze geeft in zijn werk De medicina 
dat in 1642 te Lpid 臾 werd uitgegeven, 
eon tamehjk uitvoerige bescErijving van haar. 

TerwijI in onzo kolonien de ziekte het geheclc jaar 
door voorkomt, heerscht zij in anderc landstreken, zoo 
b.v. in Japan, nicer bepaaldelijk in hot warmo jaargetijde. 
Of in Europa ook beri-beri voorkomt, is niot zeker. In do 
jaren 1894—1898 heerschte in het overvulde Richmond 
district asylum in Dublin cen epidcmische ziekte, die 
door Norman als cen epidemic van beri-beri is 
bcschreven. Byna tegelijker- tyd zijn in verscheidenc 
andere krankzinnigenge- sticht en van Engeland cn 
Amerika op beri-bori ge- lykendc zickten waargenomen. 

Beri-beri last bij voorkeur jongo raannen aan. 
Vrouwen, kinderen en oudc menschen schijnen minder 
vatbaar. Op de Philippijnsche eilanden komt cchter 
veelvuldig cen ziekte voor onder de zuigelin- gen, taon, 
genaamd, die als een bepaalde vorm van kinderberi-beri 
wordt beschouwd. Het schijnt, dat het maleischo ras 
gemakkelijker beri-beri krijgt dan het kaukasische. Het 
doorstaan der ziekte geeft geen verminderde vatbaarheid 
voor de toekomst; integendccl treden zeer gemakkelijk 
recidieven op. Men onderscheidt een viertal vormen van 
beri-beri, die echter niet scherp van elkander zijn 
gescheiden, en verschillende overgangsvormen 
vertoonen. 

a. beri-beri simplex. Begin© gewoonlijk zeer lang- 
zaam met Idachten over moeheid en zwaarte in do 
beenen, spanning en pijn in de kuitspieren, die niet 
zelden zeer in omvang toegenomen (pseudohypor- 
trophisch) cn bij druk pijnlijk zijn. Verder bestaat er 
meestal een licht oedeem op de voorzijde van het 
scheenbeen, dat echter bij rust spoedig verdwijnt, en 
daardoor gemakkelijk over het hoofd gezien wordt. 
Stoornissen in het gevoel, nl. vermindering of gemia van 
pijngevoel, en op enkele plaatsen eon minder scherp 
gevoel dan op andere, komon evenzeer voor. De 
kniereflexcn zijn verdwenon of verzwakt. Bijna constant 
bestaan er verschijnselen van de zijdo van het liart, nl. 
liartkloppingen en kortademighoid bij inspanning. Soms 
is de eothist gestoord en bestaat er constipatie. De 
stemming is dikwerf con gedrukto. 

Doze ziektetx>estand kan genezen of overgaan in een 
der anderc vonnon. 

b. beri-beri hydropica. Bij dezen vorm dcr ziekto 
komcn dezelfde verschijiisclen voor als bij beri-beri 
simplex, inaar alle in veel heviger graaxl: do oedemen 
zijn veel belangrijker on komcn over con grootor go- 
dcelto van het lichaam voor. Herstel of dood door 
verlamming van het hart. 

c. beri-beri atrophica. Hier staan de vorlammin- gen 
op don voorgrond, terwijl de oedomcn gehcol of bijna 
geheel ontbreken. De dood w cen gevolg van vedamming 
der ademhalingrispieren. 

d. beri-beri perniciosa. Dezo vorm dor ziekto is 
hierdoor gekenmerkt, dat reeds zeer Bpoedig hartver- 
lumming optreedt, soms zeJfs nog voor dat er duide- 
lijke andero verschijnselen van beri-beri bestaan. 

De lheoric, dat beri-beri zou zijn ecu infectie-zick- te 
met een spccifiek micro-organismo tot oorzaak, heeft 
zoo goed. als overal plants gemaakt voor do andere op 
velerlei wijzcn en in verschillende landcn 
gedocumenteerde meening, dat beri-beri is cen ziokto 
der rijsteters en veroorzaakt wordt door liet lang- durig 
en ccntonig gebruik van gohecl algeioerkte rijst 
(polished rico der Engelschen), waaronder verstaan 
wordt rijat, die, om haar cen aantrekkelijker uitcr- lijk te 
geven, geheel van de zaadhuid cn dus ook van de 
binnenste laag dezer huid, het zoogenaamdo zilvervlies, 
is ontxlaan. 

Het eerst is de aandacht op het oorzakelijk vor- band 
tusschen het optredon eener polyneuritis en het gebruik 
van geheel afgewerkto rijst geveatigd 
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door C. Eijkman, die wa&rnam, dat kippen, die met 
zoodanige rijst gevoed werden, polyneuritis kregen. 
Worden de kippen daarentegen gevoed met rijst in *3ot 
geheel afgewerkten toestand, die dus een gedoel- te van 
het zilvorvlies had behouclen, dan blevon de 
verschijnselen van polyncuritia uit. Door velerlei 
onderzoekingen is vastgcsteld, dat de beri-beri op 66n lijn 
kan worden gesteld met de polyneuritis dcr kippen on der 
duiven, en dat ook voor den mensch de geheel afgewerkte 
rijst een ongunstig voedings- middel is, wanneer die 
gedurende langen tijd als hoofdvoedsel wordt gonuttigd, 
omdat met de verwij- dering van het zilvervlies 
belangrykc stoffen verlo- ron gaan, die voor do normale 
voeding van het pe- riphere zenuwstelsel van belang zijn. 
Over don aard dicr stoffen bestaan nqg 
meeningsverschillen. Funk noemt hen Vitaminen, en 
bcdoelt met dicn naam be- standdeelen van vele 
voedingsmiddelen, wier schei- kundige samenstclling nog 
onbekend is, en die reeds in zeer klcine hoevcelheden in 
staatzijn belangrijke uitwerkingen in het organisme tot 
stand (e brongen. 

Daar allo verschijnselen der beri-beri torug te brongen 
zijn tot de gevolgen eener multipelc neuritis, spreekt het 
van zelf, dat velerki andere oor- zaken, behalve hel 
gedurendo langen tijd voort- gezet en centonig gebruik 
van geheel afgewerkte ryst, aanleiding kunnen geven tot 
het optreden van bori-beri-achtige verschijnselen, zoo b.v. 
slepende vergiftiging met lood, aiscnicum, alcohol, 
bacterie- toxinen. Evenzeer is het denkbaar, dat bij het ge-
bruik van ecn ander vocdingsniiddel dan afgewerkte rijBt 
de hocveclheid toegevoerdo vitamincn ontoe- reikend 
kunnen zijn oin op den. duur het optreden ecner 
polyneuritis te verhoedon en zich dus ver- gchijnselcn van 
beri-beri gaan vertoonen. 

Literaluur. C. Eykinan. Polyneuritis bij hoenders. 
Jaarverwlag van het Laboratorium voor pathol. anatomic 
en bactcriologio te Weltevrcden 1896,— C. Funk. Die 
Vitaniino, ihre Bedeutung fiir die Physiologic und 
Pathologic, mit bosondcrer Beriick- sichtigung dcr 
Avitamhiosa (Bcri-bori, Skorbiit, Pellagra, Rachitis) 
1914, — G. W. Kiewietde Jon- gc. Tropiftchc ziekten van 
den Indischen Archi- pel. 1909/ 

BERH'I (1650 M.).' Een dcr toppen van do recks der 
niet incer wcrkzamc vulkanen Daoen-Locmoct, wclko 
zich ten zuiden van Moeara Aman on ten wcBtcn van den 
middcnloop der Ketaocn-rivicr (Bcn- koclen) uitst rekt . 

BERKAT of SAID BERKAT, cigenlijk Said Ocdin, 
23e koning cn 5c sultan van Ternate, zoon van sultan Bab 
Oellah, regeerde van 1584 (ot 1606. Ondcr zijne regeering 
bczochten do Nederlandcrs het cerst de Molukkcn. Door 
de Spanjaardcn gcvankelijk naar Manila gevocnl, stierf hij 
daar. Zie TERNATE, (sultunant). 

BERNELOT MOENS (JOHAN CAREL). Geb. 4 Jan. 
1837 to Kraiingeu,_na volbrachtc studien te Utrecht in 
)857 aangesteld tot apotheker 3o kl. bij den mil gcnecsk. 
dicnst in West-Indie, en in 1858 in dienzelfden rang bij hot 
leger in N. 0. Indie over- geplaatst. In Nov. van dat jaar 
kwam hij tc Botayio,— waar hij tot I860, met con kortc 
tusschenrunnto, bij het chomisch laboratorium werkzaam 
was en grooto verdiensten verwierf door chemischo 
analyson vttn niineralen en aardsoorten. In 18G6 
bevorderd tot apotheker le kl. en geplaatst aan hot militair 
hos- pitaal te Weltevreden, maakto hij zich bokend door 
zijn ondorzoek van het cl rink water to Batavia, waar- van 
de rcsultaten zijn gepublicccrd in Tijdschr. Ver. t. bev. 
gonecsk. wetensch. in N. I. 1872. Vooral ver 

wierf hij zich naam door zijnc studien over den kinabast (Id. dl. 
XIV), zoodat hij dan ook in 1872 be- noomd werd tot 
scheikundige bij de Gouvts. kina- cultuur, weldra tot adjunct-
dirccteur dicr cultuur cn in 1875 tot directeur. In die be trekkin 
gen bewecs hij groote diensten aan do uitbreiding dcr kina-cul- 
tuur; zijn hoofdwerk: De kina-cultuur in Azie van 1854—1882, 
Batavia 1882, heeft groote en blijvende waarde. In 1883 ging hij 
met verlof naar Ned., werd in 1885 op verzoek eervol ontslagen, 
cn overleed 2 Oct. 1886 te Haarlem. Zie over hem F. W. Neuhaua 
. in Geneesk. Tijdschr. v. N.-I. XXVI bl. 240. 

BERNOEK (SOEND.). Zie CBESCENTIA. "/ "R BERO. Zie 
VAARTUIGEN. 
BEROE. Zie ALBIZZIA PROCERA. 
BEROEK. Zie LAMPONGAAP. 
BEROEK POEAR. Zie SPOOKDIERTJE. 
BEROEK SEMOENDING. Zie KOEKANG. 
BEROEWAS (MAL.). Zie GARCINIA CELE- BICA. 厂 
BEROEWAS LAOET (MAL.). Zie SCAEVOLA./'/f 

; 】 
BERRIEK-BERRIEK. Naam op West-Sumatra. .，.- 

y 
voor eene Bijenetersoort, JI er ops s umalranus, Java voor M. 
philippinus. De Maleiers op Oost- / Sumatra noenien de 
Merops-soovten Bibirik. Op Jttvii wordt Mcrops philippimi^ 
ook Katjangan ge- noemd; op Sumatra Biri-biri. Meliltophagus 
lesche- ,naulti hcet op Java Pirik. Zij nestelen in aardholen, die 
zij in do zandige covers der rivieren of aan hcL- lingen graven. 

BERTAM (MAL.). Zie EUGEISSONA. 
BESAR d. i. do 12e maand van het Mohamme- daanschc jaar, 

zie MOHAMMEDAANSCHE KA- LENDER. 
BESARAN (JAV.). Zie MORUS. 
BESCHIKKINGSRECHT. Een door den geheelen archipel 

verbreid en voor do agrarische verhoudin^ gen fuiidamenteel 
recht over den grond, hierin bestannde, dat ecn inlandsche 
gemeenschap (stam, district, dorp) aan zich zelf en haar leden het 
onver- vreemdbaar recht toekent om binnen den gebieds- kring, 
dien zij bewcont, den grond vrijelijkte gebrui- ken (producten 
zaxnclen, ontginnen, jagen), aan vrcenjden dit recht slcchts 
teekent onder haar toc- steimning en tegen betaling van cen 
recognitie, bc- veegdheden en beperkingen xiitocfent ten aanzieu 
ook van bouwvolden binnen dien kring, en (dikwijls) zich 
aansprakolijk aclit voor binnen dien kring bc- gane, ongedclgdc 
dolicten. Zie Prof. C. van Vollenlw- ven, Miskcnningen van bet 
adatreclft, 1909, list. II; Pa nd cc ten van het adatrocht I, 1914; 
alsmedo GROND (Rechten op den). Pit recht heeft ongo- twijfeld 
eon roligicuzen achtergrond. 

De naam „bcschikkingsrechtn wordt cvonwel in het staatsblad 
cn andero ofticieele stukken gebezigd in velc andere, ondciling 
ver uitcenloopcnde, be- toekenissen, zio b.v. Ir.d. Stb. 1898 n°. 
231,1914 n°, 629 afd. Ill § 2, Polak, Agrar. regel. 1911, bl. 11 en 
178, cn het vervolg op Polak 1915, biz. 72. 

BESE. Zie VAARTUIGEN. 
BESEK. Rawa of mocras in hot w.lijk deel van do vlakto van 

Pocgcr, afdecling Djember \ an do resident io Besoeki. Dczo rawa 
krijgt door ondcrschcidon bekon watertoevoer van de z.lijke 
hellingen van het Jang-geborgte on ontlast zich door do Kali 
Bcsini in do Kali Bcdadocng, cn zoo verdor in do baai van 
Poeger. 

BESIKAMA, plaatsje aan de Z.kust van Beloo, afdceling 
Noord cn Glidden Timor, res. Timor en O.; vroegor hoofdzotel 
van de 4 radja's van Waiwikoo W-iikalo. < 
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仃， 

BESIMMASSI. Ini. naam op W. Timor aan de 
Lijstkrokodil Crocodilus porosus Schneid. gegevcn <zie 
onder BOW AJA). 

BESITAN^L Rivicrtje in Beneden Lai^gkat, dat 
uitstroomt in de Aroebaai (SumalfaTOostkust) met 
Pangkalan Soesoch aan de mond. In verband met 
z,eer~j>f69uctievo concessieterrein Tclaga S^id- werd 
aan dit riviertje in 1898 door de Kon. Mij tot expl. v. 
petrol, br. cen petroleumraffinaderij ge- bouwd in de 
sedert verkregen concessie Boeldt Mas. Economische 
belangcn hebben in 1910 doen beslui- ten de Atjeh-tram 
van Langsa door tc trekken via Koeala Simpang naar 
Besitang en de Aroe-baai. 
J JDENIS? Voor den Moslim is de besnijdcnis, althans 
volgens do in Ned.-Indie geldende Sjafi'iti- sche leer, 
vcrplicht. Aan dit voorschrift wordt in den Indischen 
Archipel, e vena Is ook wel eldcre, zulk een grootc 
beteekenis gehecht, dat do besnij- denis er in het 
volksbewustzijn feitelijk als ccn hoofdplicht, en bij de 
meesten ook als de voor toe- treding tot don Islam 
noodzakelijko vorm gcldt. Volgens de 
mohammedaansche leer is het wel ver- dienstelijk, do 
besnijdcnis zeer vroeg, in het bijzonder reeds op den 7en 
dag na de geboorte, te doen plaats vinden, indicn het kind 
dan tegen die operatie best and geacht mocht worden, 
maar verplicht is dit niet en het gebruik brengt mede, de 
besnijdenis tot lateruittostellcn. DeMohanimedanen in 
Ned.-Indie noemen de besnijdenis met een Arabisch 
woord: soenat (d.i. „gebruik,,), maar omschrijven haar 
ook wel, bijv. als „de reiniging,,

, „bevrijding van 
.schande", of „opname in den Islam". 

Ln Ned.-Indie was de besnijdenis reeds voor de 
invoering van den Islam in gebruik en komtdan ook niet 
slechts bij de Mohammedanen, maar cvenecns bij 
heidensche volkstammen voor. De besnijdenis bij 
jongens bestaat in het blootleggen van den eikel (glans 
penis) door het wegnemen der voor- huid (praeputium), 
en wel het zij door de circum- cisie, waarbij de voorhuid 
zooveel mogelijk naar voren wordt getrokken, en dan in 
een nijptangetjc geklemd en in het rond afgesneden, 't zij 
door de incisie, waarbij de voorhuid niet wordt 
weggenomen maar daaidn allecn aan de bovenkant eene 
insnijding gemaakt wordt. In het laatste geval wordt 
gewoon- lijk een stukje hout of bamboe boven den eikel 
onder de voorhuid gestoken en deze dan in dm lengte tot 
de corona (jlandis middendoor gedeeid. Bij de Ja- vanen 
is zoowel de circumcisie als de incisie in gebruik, die 
soms door verechillende benainingen van elkander 
worden onderscheiden; vaak echter wordt voor beiden 
dezelfde term gebruikt. Bij hen wordt de besnijdenis 
gewoonlijk op het twaalfde tot vijftiendc jaar verricht, 
soms door een geestclijko, gewoonlijk cchter door een 
leek, bong genaamd. Oni de gevoeligheid te verminderen 
laat men den j on gen naakt eenigen tijd in koud 
stroomend water staan, en bedekt de schaamdeclen na de 
operatic met een klapperdop. Feestmaaltijden hebben 
gemeenlijk den nacht v66r de plechtigheid plaats. Bij de 
At jehers heeft de besnijdenis op ongevcer 8 a 10-jarigo 
Icef- tijd plaats; men hecht bij hen niet zooveel beteeke-
nis aan dit gebruik als elders. Bij de Alinangka- bausche 
Sfaleiers wordt de besnijdenis, behalve soe- nat, ook „van 
de schande bevr 可 den" genoemd; daar wordt zij 
gewoonlijk op knapen van 10—12 jaar ver- richt, in 
Lebong zelfs 6 jaar later. Op sommige plaat- sen wordt 
cerst een klcine insnijding verricht, ge- paard met het ook 
elders bij die Maleiers bij de bc- Bnijdenis gebruikelijkc 
feestmaal, eenige woken later gevolgd door de eigenlijke 
besnijdenis, die dan zonder 

fcestelijkheid geschiedt. Bij de Makassaren en Boegi- 
ncezen heeft de besnijdenis omtrent het 12de jaar door de 
gewone circumcisie plaats. Merkwaardig is het gebruik 
by de Gorontaleezen, om de aanzicnlij- ken aan do 
circumcisie, de minderen aan de incisio tc onderwerpen. 

Onder de niet-Moslinischc stammcn wordt de be- 
snijdeiiis toegepast, bij de Papoea's van de oostkust van 
N. Guinea (waarschijnlijk incisie), de inboorlin- gen van 
Boeroe, sommige gedeelten van West-Ceram en de 
Watoebela-eilanden (incisie), en van de Aroe-eilanden 
(circumcisie). Bij de Tenggereezen op Java, 
Savoencezen, Rotineezen, Socmbaneezen en 
Timoreezen en bij de heidensche stammen van Mid- den-
Flores-bestaat zij in den vorm van incisie, even- als bij de 
heidensche bevolking van Celebes. Bij de Dajaks der 
Zuider-jjn .Qoster afdecling^van Borneo wordt, evenals 
op de Aroe-eilandcn, de circumcisie door afklemming 
der voorhuid door den jongen op 12 a 14-jarigen lecftijd 
zelf verricht. Op Nias schijnt zoowel circumcisie als 
insnijding voor tc komen. Op Ambon en de Oeliasers 
kwam besnijdenis vroeger volgens Valentijn, eveneens 
voor, gelijk ook bij de inboorlingen der Minahasa voor 
hunne bekeering als incisie. Ookby Polynesische volken 
buiten den Indischen archipel is de besnijdenis in 
gebruik. 

De besnijdenis van meisjes is in den Indischen 
archipel alleen. bij Mohainmedanen in gebniik. Zij 
bestaat in het wegnemen van de voorhuid van de clitoris, 
soms zelfs van dat lichaamsdeel zelf of van de labia 
minora. De besnijdenis heeft bij de meisjes zonder 
plechtigheden en op jeugdiger leeftijd plaats dan bij de 
jongens： bij de Javanen op het 6ejaar, bij de Makassaren 
tusschcn het 3e en 7e jaar, in Atjeh zelfs liefst nog 
voordat het kind kan spreken. 

Zie over dit onderwerp: G. A. Wilken, De besnijdenis 
bij de volken v. d. Ind. Archipel, in Bijdr. t.t.l. en vlk. IVc 
Ser. X (1885), bl. 165 vv. (Ver- spreide Geschriften, DI. 
IV) en over de oorspronke- lijke, magische beteekenw 
der besnijdenis ：  F. 1). E. van Ossenbruggen,Het 
priniitievc denken in pokken- gebruiken, t.z.p. 1)1. 7J, § 
91 (1915), Zie verder: C. Shouck Hurgronje, De 
Atjdhers, I, 434, 438 vv., II, 299 (The Achehnese, I, 
395,398 vv.,II, 273) ；  Th. W. Juynboll, Handleid. 
Mohainm. Wet, ]59 v. (Hand- buch 161 f.)； P. J. Veth, 
Java IV (1907) 441 v., cn vgl. Kohlbrugge, Ncderl. 
Tijdschr. v. Geneeskunde, April 1908. 

BESOA. Zelfbesturcnd landschap in de onderaf- 
dceling Posso der res. Menado. Bevolkingsstcrkte 2000 
zielen. Med. Enc. bur. II bl. 85—205. T. A. G. 2e Serie 
deel XXV (J908) bi, 1271. 

BESOA'SCH. Zic OOST-TOKADJA'SCHE TA- 
LEN. 

BfiSOEK. Naam, speciaal aan de hellingen van den 
Sineroe-vulkaan, gegeven aan de jivierdalen, die tot 
afvoer Btrekkcn aan de dilcwijls voorkomende 
vulkanische slikstroomen (]ahars). De naam is van 
madoereesche origine en betcekent ,,zandstroom” Vooral 
bekend zijn de B. Sat en de B. Semoet. 

BESOEKI. De meest oostelijkc residentie van Java, 
heeft een oppervlakte van ruim 10.000 K.M.2 en had ult. 
1905 een bevolking van 970.000 zic- len, waaronder 
1800 Europeanen, 3)00 Chine，zen en 2000 Arabieren 
en andere vreemde Oosterlingon. De inlandsche 
bevolking bestaat, met uitzondering van de afdeeling 
Banjoewangi, die door Javanen bc- woond wordt, 
grootendeels uit Madoereezen. Het gewest, dat ten n. 
bespoeld wordt door straat Ma- doera, ten o. door straat 
Bali en ten z. door den Indischen Oceaan, wordt ten w. 
begrensd door de resi- 
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•dentie Pasoeroean. Over het algcmcen is het gewest 
bergachtig. Op de grens met Pasoeroean vindt men het 
Jang-gebergte met den Argapoera als hoogsten top. Door 
den Arak-arak- keten, die in n. o. richting van dat gebergte 
uitgaat, is het verbonden met den Ringgit, een vulkanisch 
gebergte, geheel in het noor- den van het gewest gelegcn. 
Oostwaarts van dezc ge- bergten strekt zich in het n.lijk 
deel van het gewest de vlakte van Panarockan uit, die 
doorstroomd wordt door de Sampejan, die haar 
hoofdbronnen op den Argapoera heeft, cn nabij 
Panaroekan in straat Madoera valt. Die vlakte is slechts 
door een lage wa- terscheiding, een zadel van niet meer 
dan 350 M. hoog, gescheiden van de zuidelijk daarvan 
gelegcn vlakte, die van Djember, welke door de 
Bedadoeng en do Majang doorstroomd wordt. O.lijk van 
die vlakten verheft zich het reusachtige Raoen-Idjen- 
gebergte op de grens van de afdeeling Banjoewangi, die 
door dat gebergte en zijn z.lijko en n.lijke uitloo- pers 
geheel van het overige deel van het gewest is gescheiden. 
Ten N.O. van dat gebergte, geheel in den n.o.lijken hoek 
der residentie en van Java vindt men nog den op zichzelf 
staanden Balocran, een niet meer wcrkzame vulkaan, 
terwijl zich op het schiereiland Balambangan, den z. 
o.lijken uithock van het gewest ■en van Java, geheel 
gelsolcerd, de platte kalkberg Poerwo verheft, die 
waarschynlijk vroeger niet met den vasten wal van Java 
verbonden was. Het noorde- lijkstc ]>unt van de 
residentie is Tandjoeng Patjinan gevormd door het 
alluvium van de Sampejan. Bij kaap Scdano, gevormd 
door den voet van den Baloc- ran, buigt de kust zich naar 
het Z. om en behoudt vrijwel een rccht z.lijke richting tot 
aan de diep inge- sneden Pampang-baai, ten o. waarvan 
een uitlooper van de Poerwo de kaap Tandjong 
Scmbocloengan vormt, vanwaar de kust in z. z. o.lijkc 
richting naar Java's Oostkiist, van daai- z. w.waarts naar 
Java's Zuidhock cn verder w.waarts naar Tandjoeng Pocr- 
wo loopt. Dit is de o.lijke hoek van de Gradjagan- baai, 
met <lc Pampangbaai de landengte vorniende, die het 
schiereiland Bakunbangan met het overigo Java verbi nd 
t. Do z.kust van het gewest is zeer on- regehnatig 
gevormd. Men treft daar van o. naar w. bchalvc de baai 
van Gradjagan, nog aan de baai van J<a(ljrg-wcsi, de 
Permisan-baai, de Jleroe-baai, de Pisang-baai, en de baai 
van Boeger, voor welke laat- ste zich jncclc het tot het 
gewest bchoorende eiland Noesa Barocng bevindt. 

Het gewest is administratief vcrdcold in de afdee- 
Jingen JJondowoso, Djembcr, Panaroekan cn Ban- 
joewangi. De grenzen met de resident io Pasoeroean zijn 
gercgeld bij Ind. Stb. 1900, no. 334 en 1906 no. 394. De 
particulierc landbouwindustrie heeft sedert jaren in dit 
gewest ecn ruim veld van ontwikkeling gevondon. 
Bchalvc 10 suikerfabrieken, waren er einde 1914: 34 
ondcrncmingcn, waar in vry willigc overccnkomstcn met 
de bcvolking tabak wordt gc- leekl cn 15 rystpellerijen. 
Vcrder waren er bijna ]50.000 bouws gronden in erfpacht 
afgestaan, waarvan ruim 86.000 bouws in de afdeeling 
Djem- ber, ruim 5000 bouws in de afdeeling Panarockan, 
ruim 6000 bouws in de afdeeling Bondowoso cn 52000 
bouws in de afdeeling Banjoewangi, groo- tendeclH voor 
de teelt van koflie, rubber en tabak, gcdeeltclijk ook voor 
die van suikerriot, caoutchouc •on cacao, cn ecn kleine 
uitgestrektheid voor die van klappers. 

Dit gewest is in gestadige ontwikkeling, decls door 
transmigratie van Oost- en Midden-Java en overi- gens 
door uitbroiding der bergculturcs, voomamelijk in de 
afdcelingcn Banjoewangi en Djcinber. 

De Madoereesche bevolking houdt zich hoofdza- 
kelijk bezig met den landbouw (teelt van padi, dja- goeng 
(mais) en tabak), die door de vruchtbaarheid van den 
bodem over het algemecn loonend is, terwijl zij zich aan 
de kusten ook met de vischvangst en ecn weinig kustvaart 
bezighoudt. Ook legt zij zich op de vecteelt toe. De 
binnenlandschc handcl, hoofd- zakclijk in 
landbouwproducten en in voorwerpen van behoefte voor 
de landbouwondememingen, als matten, krandjangs en 
dergely^en bestaande, is vnj levendig; doch behalve do 
meer eenvoudige indus- trieen als pottebakken, 
vlcchtwerken van bamboe, ijzersmeden, enz. is de 
ambachtsnij verheid er weinig ontwikkeld. — Vgl. Dr. R. 
Broersma, Beaoeki, Een gewest in opkomst (Amsterdam, 
1913), Referaat hierover in Tydschr. Aardr. Gen. 1913, 
biz. 821.少 

BESOEKI. (Jontrole-afdeeling en district van de 
afdeeling en het regentschap Bondowoso, residentie 
Besoeki, vormende den n.w.lijken uithoek daarvan, 
grenst ten w. aan de residentie Pasoeroean, ten n. aan 
straat Madoera, en is ten z. en o. van de afdeelin gen 
Djembe/en Panaroekan afgescheiden door het Jang-
gebergte, den Arak-arak en den Ringgit. Deze controle-
afdeeling, die 490 K.M.2, oppervlakte heeft, is verdecld in 
2 districten, met name Besoeki en Mlandingan. Men vindt 
cr twee suikerfabrieken. Het district heeft eenc 
oppervlakte van 340 K.M.? en telt 72 desa5s met bijna 
4700 bewoners, o. w. 50 Eu- ropean^n, 600 Chincezen en 
300 Arabieren (ult. 1905).广\. 

BESOEKI. Vroeger de hoofdplaats van het gelijk- 
namige gewest, afdeeling en regentschap, thana slechts de 
hoofdplaats van de gelijknamige controle- afdeeling van 
de afdeeling Bondowoso, ligt aan straat Madoera, door 
het onbeduidende riviertje van Besoeki met de open rcede 
verbonden, waar soma stoomschcpcn producten komen 
laden, maar overi- gens weinig bedrijvigheid heerscht. 
Het is cen weinig belangryko plaats zonder veel vertier, 
en zonder merkwaardige gebouwen of andere 
opmerkenswaar- digheden. De haven is veraand cn de 
plaats, wat be- troft het vroeger door Europeanen 
bewoonde gcdeel- tc, vrij wel vcrvallen sedert de 
spoorlijn Probolinggo —Panaroekan is geopend en 
Bondowoso de stand- plaats van het hoofd van 
gewestclijk bestuur is ge- worden. Jaarlijks doen slechts 
cnkelc stoomschepen Besoeki aan om suikor to laden: in 
1914: 31 stoomschepen, 210.045 M.3 netto inhoud./\ 3'- ,- 

BESSIT. Zie KWIKSTAART. 
BESTUUR. Het bestuur over Ned.-Indie kan worden 

gesplitst in hot OPPERBESTUUR, bij de Kroon , berustendc: 
hot INDISCH BESTUUR, door de In- discho Regcering cn 
haar departemonten van alge- meon bestuur geoefend; 
alsme<lo het BESTUUR TER PLAATSE, zich splitscnd in 
BINNENLANDSCH : BESTUUR, INLANDSCH BESTUUR cn 

BESTUUR OVER VBEEMDE OOSTERLINGEN. 
A. 0 p p o r b e s t u u r. • 
Het opperbestuur over de kolonien berust, krach- tens 

ait. 61 dcrGrondwot, bij de Kroon. Na den valder 
Compagnie werd het bestuur over do kolonien, voor 
zoover hior te lande iiitgeocfend, opgedra-gen aan eon 
iaad der Aziatischc bezittingen cn otablissementen, P uit 
negen leden bestaande, door het uitvoerend bo- wind 
bonoeind on ontslagcn, wolke raad aan dat be- wind 
verantwoordelyk cn ondergcschikt was (artt. 232—234 
Staatsreg. van 1798). Do Staatsrcgeling van 1801 behield 
dczelfde organisatic (art. 47). Bij do op- richting echter 
van het Koninkrijk Holland word do bestiering van do 
kolonien cn van alles, wat haar innorlijko regeoring 
betrof, bij uitsluiting aan don. 
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Koning opgedragen (art. 36 Constit. van 1806); ook 
de Grondwet van 1S14 (art. 36) on die van 1815 (art. 
60) droegen het opperbestuur over de kolonien bij 
uitsluitiiig op respccticvelijk aan den Souvereiiien 
Vorst en aan den Koniiig. De uitdrukking „bij uit- 
filuiting" gaf aanleiding tot de opvatting, dat het op-
perbestuur ook de uitoefening der wetgeving in haar 

volicn omvang omvatte (Zie WETGEVING); bij de 
1S4S werd zij weggelaten, Grondwetslicrzieiiing^'an 

en word slechts bepaald (art. 59), dat de Koiiing het 
opperbestuur heeft van de kolonien, welke bcpaling 
bij de Grondwetsherzieniiig van 18S7 in art. 61 ge- 
liandhaafd bleef. Evenwel had de gi'oei vau het 
pftrlementaire stelsel in Nederland sinds 1848 ook 

de ]<olonien ten gevolge, dat geen enkele be- 
stuursdaad, welke ook, aan toezicht eu beoordee- 
ling van de Staten-Generaal is onttrokken, welke 
regel zijn laatste betwisting vond in I860 
leiding van de afkeurende motic-Keuchenius over 
Mijer's benoeming tot Gouverneur-Generaal ； en de 

voor 

naar aan- 

jaarlijksche vaststelling van de Indische begrooting 
(te beginixen met die voor 1867) bij de wet droeg 
krachtig bij om deze controle van het parlement over 
het gansclio Indische bestuursbclcid tot werkelijk- 

heid io makGilt 
Het opp0tb6siuur door de Kroon geschiedt onder 

VOortdurende deelneming en algehecle verantwoor- 
delijkheid van den Minister van Kolonien (Zie MI- 
NISTERIE VAN KOLONIfiN), voor de naleving 
van welken regel art. 38 Reg. regl. nadere waarbor- 
gen stelt; en ingevolge art. 75 Grondwet is de Kroon 
bevoegd den Raad van State te hooren ook over alle 
bestuurszaken, waarin zij dat noodig oordeelt. De 
twistvraag, of art. 61 Grondwet toelaat, dat bopaalde 
bostuursdaden by de wet worden opgedragen aan 
,,bestuur" door den Gouvemeur-Generaal en daar- mede 
aan het „opperbestuur>, der Kroon onttrok- ken, wordt 
door practijk en wet bevestigend beant- 
woord; do somtyds verdedigde leer, alsof het bij daden 
van den Landvoogd toch de Kroon zou zijn, 
dio handelt, omdat de Landvoogd des Konings ver- 
tegenwoordiger in Indie is, schijnt ontleend aan 
Engelsclie opvattingen en vindt, met haar verschil- 
lende consequenties (o.a. dat de Kroon de in do wet 
vastgelegde bevoegdheden des Landvoogds aan zich 
zou kunnen trekken), in onze instellingen geen steun. 
Enkele bevoegdheden van bestuur daarentegen zijn 
uitsluitend aan de Kroon voorbehouden; zoo is 
alleen aan haar de bevoegdheid toegekend om in 
Ned.-Indic gouv.-vestigingen daar te stellen, dat 
gebied in gewesten te verdeelen    
richtuig en bestuur der Cliristelijke kerkgenoot- 

en in de bestaande in- 
schappen verandering te hclpen brengen (artt. 63, 
68, 122 R. R.). Ofschoon over het algemeen de 
aanstelling en het ontslag 
tenaren bij den Gouv.-Gen. berust, is dor Kroon de 
benoeming voorbehouden van don Gouv.-Generaal, 
den Luitenant-Gouv.-Generaal, den vice-president 
en de leden van den Raad van Ned.-Indie, den presi- 

1 '
 ' ' ' van 
Ned.-Indie en 

den voorzitter en de leden der A]g( 
mer (artt. 2, 4, 9, 94, 95 R. R.; art. 51 Compt. 
wet), terwijl in eiikele gevallen de Kroon ambtena- 
ren, door denG.-G. benoemd, ontslaat. De generaal- 
ofiicieren worden eveneens door de Kroon aangcsteld 
拦 ontslagen ； bij hun eerste indiejiststelling hier te 
landc worden de officieren  
    
捋咋 1 attngwtcld, die eveneens op hun verzock 
onU1^ 刑 den Indischen die 顽 verleent aan officie- 
ren, m Nederland aanwezig (art. 42 R.R., hctwdk 
met de practyk in. overeenbtemming is gebracht in 认在二；匕& •

c U匕 i 

van gouvernementsamb- 

dent van het HooggerechtsJiof 
gemcene Rekenka- 

van het Ind. leger door de 

1909). Wat het aandeel der Kroon in het financieel 
bcheer betreft, zic BEGROOTING VAN NED.- INDIli 
en COMPTABILITEIT. Het opporbostuur lost zich 
geenszins op in de zorg voor uitvoering van wetten en 
Koninklijko besluiten, docli o in vat in- tegcudeel de 
opperste leiding van allo bchartiging van het welzijn der 
kolonien binnen de grenzen dor 

voor 
van. 

koloniale begrootingeil. 
B. I n <1 i s c h bestuur. 
Het bestuur over „dc kolonien en bezittingen vari 

het Ryk in Azio5, wordt uitgeoefend door cen Gouv.- 
Generaal, die daarbij de bepalingen van het Reg.- 
reglement, der overige wetten en der Kon. besluiten 
on bcvelen heeft in acht te nemen (art. 1 R. R. cnz.), 
Aangezien hij echter in sommige gevallen het ge- 
voelen van den Raad van Indie moet inwinnen, en 
in eiikele andere gevallen ook in bestuurszaken geon 
beslissing mag nemen dan in overeenstennning met 
dien Raad (Zie RAAD VAN INDIE), kan men niet 
(gelijk van 183G tot 1855) kortweg zeggen, dat do 
Landvoogd do Indische Regeering is, noch ook 
(gelijk van 1609 tot 1836) dat dit de Gouverneur- 
Generaal in Radc is, doch zal men onder Indische 
Regeering so ms den Landvoogd alleen, soms den 
Landvoogd met den Raad hebben te verstaan. HeV 

i. Over bijzonderlieden 
omtrent zijn anibt； zic GOUVERNEUR-GENE- 
1<AAL; over zijn aandeel in het financieelo behcer 
BEGROOTING VAN NED.-INDl£ en COMPTA、 
BILITEIT. 
,Nochtana benist feitelijk het bestuur over Ncd.- 
Indie in de eerste plaats bij den Gouv.-Gen. alleen, 
(lie daarbij door tai van ambteaaren wordt bijgc- 
Btaan, vooral door die dor algemeone Becretario (zie 
SECRET ARIE), do negen departementHhoofdcr* 
met het hun ondergeschikt personeel (zie DEPAR- 
TEMENTEN VAN ALGEMEEN BESTUUR) 
de aaiistends to bespreken ambtenaren bij het bin- 
nenlandsch bestuur. Volgens art. 49 R. R. bcrust de 

nemen 

van 

Rcg. regl. wijst de greiia aan. 

Oil 

benoeming en het ontslug der gouvcrncmcixtHamb- 

底 

tenaren in Ned.-Indiii, behoudens de uitzondcringeiL 
bij de wet gcnoenid, bij den Gouv.-Gcn. ； hij hcoft 
editor dit recht, wat betreft lagere ainbtcnaren, 
aan andere autoriteiton opgedragen, hetgeen door 
cen wetswijziging van 1915 voor het vervolg (mita 
het met instem min g der Kroon gexchiedt) uitdruk- 
kelijk is gewettigd. Zie AMBTENAREN. 

Het bestuur van den Gouv.-Gen. lost zich alwecier 
geenszins op in de zorg voor de uitvoering van algc- 
incen verbindende voorschriften, doch omval daar- 
nevens de akijdige bchartiging van Indie'w belan- 
geii binnen de grenzen van het budget. Hij voorzict 
daartoe de gouvernementsambtenaren van do noo- 
digb instruction cn bevclen, voor zoo ver hij dit nict 
aan andere autoriteiten overlaat, en waakt voor de 
nakoming door elk liunner van de daarop betrekke- 
lijke voorschriften. 

Ofschoon de bchartiging van alle takken van 
landsbestuur hem gchjkelijk in opgedragen, zijn cch- 
tcr in het Reg. reg]. enkelo onderwerpen van be- 
Btuur hem in het bijzondcr aanbovolen. Zoo heeft 
hij de beschenning der inlandsche bevcIking tegen 
willckeur, van wien ook, als cen zijnereerste plichtcn 
te beschouwen (art. 55 1<. R.)；    ; • 
geenerlci afstand van grond inbreuk make op do 
rechten der inlanders (art. 62 R. R.； zie GROND, 
RECHTEN OP DEN), en dat alle godsdionstige 
gezindheden zich houden binnen de paleii van ge- 
hoorzaamheid aan de algemcenc verordenmeen (art. 
121 R. R.; Zic ook ZENDING). Duarde Gouv.-Gcn. 
veranlwoordelijk is voor de handhaving van het ge- 

-《〈F，( 
 

van 

cvenzoo zorgt hij, dat 
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zag en van do nist en do ordo in Ncd.-Indie, was hem tot 
voor kort een groote macht tegenover de drukpers en 
tegenover vergaderingen gegevon (Zio ook DRUKPERS); 
en heeft hij de bevoegdheid poli- tiekc maatregelen te 
nemen tegenover personen, die gevaarlijk worden geacht 
voor de openbare rust en orde (artt. 105,123,45—48 R. R.
； Zie VERBLIJF). A Is opperbevclhebber der in N.-Indie 
aanwezige zee- en landmacht heeft de Gouv.-Gen. de 
beschik- king over vloot en leger (artt. 41, 42 R. R.)； in 
geval van oorlog of opstand is hij gemachtigd om de maat- 
regelen te nemen, dio liy in het belang van den lande 
noodzakelijk acht, zelfs met opzijzetting van de wot (art. 
43 R. R.). Het Reg. regl, draagt hem voorts de zorg voor 
de betrekkingen met Indische vorsten en volken op, met 
inachtneming van de bevelen der Kroon en raadpleging 
van den Raad van Indie (art. 44 en 28 R. R.). Intemationalo 
bevoegdheden heoft do Landvoogd nauwelijks (zie mr. F. 
M. van Asbcck, Overzicht van den juridischen 
wcreldbouw, diss. Leiden, 1916)._ 

Het spreckt vanzelf, dat, behalve deze bemoeiin- gen, 
nog tallooze andere werkzaamheden den Gouv.- Gen. voor 
het bestuur zijn opgedragen. Hoewel sinds 1893, en met 
name sinds 1904, emstig gc- tracht wordt een aantal min 
belangrijke bezigheden af te wentclen van den Landvoogd 
op departements- hoofdon of gcwcstclijke 
bestuurshoofden (zie DECENTRA LI SATIE ondor I), is 
het er nog ver van af, dat de Gouvcrneur-Generaal zich 
alleon mot grooto zaken of met de cindbcslissing in 
gewich- tige aangelcgcnheden zou hobben bezig te 
houden. Eon in 19U7 op last van Gouvernour-Generaal 
Van Hcutsz voor ambtelijk gobruik ontworpen 
rcgecringsleidraad (zonder bindende kracht), bc- doeld om 
er voor to zorgen, dat bij het bcharti- gon van de groote 
zaken do hoofdlijncn in ondcrling verband voor oogen 
zoudon blijven staan, is sedert afgedrukt in Koi. Tijdschr. 
2, 1913, bl. 447. 

Oudo plannen om hetzij den Raad van ludie to 
hervornien.hetzij den Landvoogd een (adviseerenden dan 
wcl bcaJissendcn) Kolonialen Raad ter zijdo to Htcllen, 
schijnen thans (Oct. 1916) to zullen leiden tot het instellen 
van con adviseerenden Volksraad (zie aldaar). 

C. JJ e 8 t u u r ter p 1 a a t s c. 
1°. Binnenlandsch bestuur. Ned.-Indie is vcrdecld in 

36 gewesten (zie kaarl Koi. Vcral. 1909), staando ondcr 
hoofden van gewestelijk bestuur. Op Java en Madocra 
dragon dozen allo 17 den titel van roBident; op de 
buitonbezittingen vindt men naast 15 residenten 3 
gouverneurs (Atj4h en onderh., OostkuHt v. Sumatra, 
Celebes en onderh., en vroegcr Sumatra^ Westkust, 
Borneo on do Molukken), terwijl aan hot hoofd van 
Billiton ecn assistent- resideDt etaat; dit vcrschi) in titel 
geeft ochter geen verschil in macht, wcl in wedde. De titel 
van resident word tot 1914 rcsp. tot 1906 bo vend ion ge- 
dragen door de bestuurders van de Padangscho 
Bovonlundcn en Tapanoeli, ofschoon zij geon hoofdon 
van gewestelijk bestuur waren, doch ondcr don 
tocnniuligcn gouverneur van Sumatra's Westkuat stonden; 
dit go we st toch was voorheon verdeeld in drio 
residentiea, waarvan de residentio Padang- sche 
Bcncdeiilanden bestuurd word door den gouverneur zelf; 
met 1906 echter werd Tapanocli vor- heven tot een eigen 
geweat, terwijl in 1914 de beide overblijvende residencies 
zijn opgeheven. Do hoof- den van gew. best, wonen in cen 
landsgebouw; zij ontvangen een bezoldiging en somtijds 
represen- tatiekosten of een vaste toelage voor rois- en, 
ver- 

blijfkosten. Hun gouden zonnescherm is afgeschaft 
bij de zgn. pajoengcirculaire van 3 Nov. 1904 (zie 
ook Bij bl. 6496), het gebruik van d wan garbeiders 
voor liun ^cn-enz. bij Bijbl. 6240 (van 1905). 
Vroeger genoten de itmblcnafen by het binncnlT- 

bestuur in die gewesten, waar gouv.-cultures 
bestonden, nog cultuurprocenten, die echter voor 
hen zijn afgeschaft in 1866. Het komt voor, dat — 
gelijk in 1860 to Bandjermasin, na 1905 achtereen- 
volgens aldaar, to Makasser--en te Koepang, en 
thans (1916) nog ste€3s in Atjeh — een officier be- 
kleed wordt met het gewestelijk gezag, teneinde de 
civiele en de militaire bevoegdheden in cen hand te 
doen zijn. 

De bestuurswerkzaamheden der hoofden van gew. 
bestuur waren voorheen zeer verschillend, naar mate- 
van de meerdere of mindcre intensiteit van onze ge- 
zagsoefening. Vooreerst waren er op de buitenbe- 
zittingen tai van gewesten, met welker binnenland 
(achterwal) wij ons nauwelijks inlieten； en boven- 
dien bepaalde zich daar, waar zelfbesturende land- 
schappcn bestonden (Zio CONTRACTEN), dotaak 
van het hoofd van gew. bestuur tot een meestal 
weinig beteekenendo “leiding" van die vorsten en 
hoofden, en tot het bestureu van de gouv. onder- 
hoorigen, aldaar govestigd. Sinds do landvoogdij 
van Van Heutsz echter is dit verschil tusschen 
bolangrijko on verwaarloosde gowesten in hoofd- 
zaak weggevaagd, en zijn ook do inwendige aange- 
legenheden der zelfbesturende landschappen overal 
ondcr ons werkelijk toozicht gebracht; nochtana 
heeft do werkzaamheid van die hoofden van ge- 
westelijk bestuui', in wior ambtskring belangrijke 
zelfbesturon voorkomen, uiteraard cen eigen karak* 
ter (Zie, voor Java, VORSTENLANDEN). De taak 
der hoofdon van gew. bestuur is omschreven in een 
instructie, die aanvankelijk in Ind. Stb. 1859 n° 102 
is vastgesteld bij Gouv1 besluit., doch later ala 
ordonnantio by Ind. Stb. 1867 n° 114 is afgekon- 
digd; hoewel zij voor de buitonbez. niot gescliro- 
ven was, hebben ook de hoofden v. gew. best, aldaar 
haar na to komen (Stb. 1861 n° 44 en 1867 n° 114, 
III). Schoon mcor dan ccns gowijzigd, geeft die 
instructie geen volledig becld meet van den tegen- 
woordigen werkkring. In de res. Batavia is de posi- 
tio van den resident eigenaardig door de aanwe- 
zigheid aldaar der meesto directcuren, dio in het 
financieclo behcer eenigo werkzaamheden, eldera 
don res. opgedragen, voor Batavia zelf verrichten; en 
tot 1913 had do resident van Banka tovens de lei- 
ding van do tinwinning aldaar, in ver band waarmedo 
hij geen bestuursambtonaren, doch axiniinistrateurs 
der tinmijnen a Is bestuurders ondcr zich had. Voor 
zoover hot gewestelijk bestuur takken van adminis- 
t ratio betrcft.dio ondor directcurcn staan, oefenen do 
h. v. g. b. hun taak uit overeenkomstig de aanwij- 
zingen dier dirccteuren; zij zijn echter niet aan 
dozen ondergeschikt.dochuitsluitend aan don Gouv.- 
Gen. (Stb. 1876 u° 57). Alle bostuursambtonaren, 
ook do inlandscho, staan ondcr hun bevel en toe- 
zicht, en kunnen door hen worden geschorst; som- 
niigo lagore Europecscho on velo lagore inlandscho 
ambtonaren worden door hen benoemd (Zie bo ven 
ondcr B). Voor hun bostuui-sbomoeiingon in znko 
comptabilitcit zio aldaar. To hunner beschikking 
staan somtijds gowestolijkc vaartuigen. Zie GOU« 
VERNEMENTS MARINE EN GEWESTELIJKE 
VAARTUIGEN. 

Do instructio horinnert, dat do h. v. g. b. bchalvo 
met bostuur ook met rechtspriuik, politic on wotgo- 
ving zijnbclast. Voor hun na 1818stork vcrmiuclorde 
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rcchtsprekendc functicn, zic RECHTSWEZEN. Wat de 
politic aangaat: bij de h. v. g. b. berust de zorg voor de naleving van 
algemeenc en and ere ver- ordeningen, zoodat zij voor hun gewest het 
hoofd. der politic zijn, indien niet een bepaald ondcrdeel, ge- lijk de 
boschpolitie, aan hen is onttrokken. Om verstoring van orde en rust 
te voorkomen of te bedwingen hebben zij de bescliikking over de 
schuttenjcn en andero niet tot het leger behooren- dekorpsen, en over 
schepen der gouv.-marine ； zij hebben echter niet de beschikking 
over zee- en landmacht, maar mocten handelcn in overleg met den 
kommandeerenden officier (tenzij civiel on militair bestuur in een 
hand zijn). Bij de uitoefe- ning van de politic kunnen zij echter de 
gewapende macht requireeren. Art. 72 Reg. regl. kent hun de 
bevoegdheid toe om keuren (verordeningen, be- ., .口.匕 schut 
door straf of politiedwang) te maken, doch (2’ waar 
gewestelijke radon zijn, verliezen de h. v. g. 
勺孚  b. deze wetgevende bevoegdheid geheel, en waar T ； ' 
plaatselijke raden zijn, verliezen zij haar voor dat 'Y-f' dee! van hun 
gewest, dat samenvalt met het ambts- 6—— gebied. diet 
raden. De bevoegdheid der h. v. g. b. 
■ om andere verordeningen dan keuren te maken is 

niet geregcld. en in sommige opzichten. onzeker. 
Ook daar waar gewestelijke of lagere decentrali- satie 

(Zie aldaar) is ingevoerd — waarmede de h. v. 
g. b. direct of indirect veel bemoeienis hebben —, blijft 
het bestuur, de rechtspraak en de politio der 
h. v. g. b. bestaan; tot dusver (19J6) wordt zclfs ook 
aldaar voor de uitvoering van alg. verordeningen nog 
altijd hun hulp, en niet het medebewind (het zgn. self 
government) der locale raden, ingeroe- pen. 

Verscheiden ambtenaren zijn aan het h. v. g. b. voor 
het bestuur toegevoegd. In de eerste plaats de 
gewestelijke secretaris, die in den rcgel zijn vervan- ger 
is; een in 1900 bij dereorganisatie-Mullemeister 
aanvaard beginsel om op Java en Madoera den gew. 
secretaris-controleur (naast een ass.-res. als chef der 
afdeeling)te vervangen door een gew.secretaiis-assis- 
tent-resid. — gelijk een enkcl maal op de buitenbez. —
,naast wien de resident zelf hoofd der afdeeling zou 
wezen, wordt thans (1916) nog slechts in vier gewes- ten 
nageleefd. De gewestelijke socretarisscn wa- ren 
voorheen met een aantai bijbetrekkingen belast, die 
gedeeltelijk niet onbelangrijke inkomsten ople- verden, 
zooals het notariaat en het vendumeeater- schap, en 
waren kashoudera; voor zoo ver geen afzonderlijke 
ambtenaren daarvoor zijn aangesteld —wat met name op 
vele buitenbezittingen het ge- val is —, oefenen zij die 
betrekkingen nog uit, en alien zijn zij ambtenaren van 
den burgerJijkcn stand. Bovendien is tegenwoordig aan 
verscheiden h. v. g. b. buiten Java een ass.-res. 
toegevoegd, speeiaal voor de aangelegenheden der 
zelfbest. landschappen; een enkel maal ook ecn 
ambtenaar voor het toe- zicht op de inheemschc 
rechtspraak (Palenibang). 

Voor het bestuur w elk gewest (behalve Billiton; 
Banka eerst sinds 1913) verdeeld in afdcelingen, die 
opJavaenMadoera altijd ondereen assistent-resident 
geplaatst zijn, terwijl op de buitenbezittingen ook een 
controleur of (bij uitzondering, b.v. Soela- eily 
Tanimbar) een gezaghebber dan wel een offKier" 血 
civiel gezaghebber (Zie aldaar) aan lict hoofd van een 
afdeeling kan staan. Terwijl gewoonlijk aan het hoofd v. 
g, b. ook voor de afdeeling, waarbinnen de gewestelijke 
hoofd plaats ligt, een afzonderlijke afdee- Jmgschef is 
toegevoegd (te Batavia, te Semarang, teSperabaja on 
Jxj.Padang als ass.-res. „voor de poli- lie b beheert 
eldcrshet hoofd v.g. b.zelf de afdeeling, 

waarin do hoofdplaats gclegen is. De ass.-res. op Java en 
Madoera is hoofd van plaatselijk bestuur in zijn geheele 
afdeeling; de afdeelingschef op de buitenbezittingen is 
dat voor zijn geheele afdeeling zoo deze niet is 
onderverdecld,doch allecn voor de onder- afdeeling 
zijner woonplaats, zoo zijn afdeeling wel is 
onderverdeeld. De afdeelingshoofden genieten cen 
wedde; ook voor hen zijn in 1866 de cultuurprocen- ten 
afgcschaft. Sinds 1902 is het hoofd v. g. b. be- voegd 
voor hen ecn instructie vast te stollen. De af- 
dcelingshoofdcn zijn veelal ambtenaren van den burg, 
stand en nemen dikwijls, waar geen notaris is aangesteld, 
het notariaat waar. Zij hebben meestal rechtspraak (zie 
RECHTSWEZEN), zijn altijd be- last met politic, doch 
missen wetgevende bevoegdheid (tenzij een 
uitdrukkelijke verordening hun die voor een bepaald 
onderwerp geeft). Hun. bestuurs- taak is onafhankelijk 
van het bestaan van decen- tralisatie (Zie aldaar), 
waarmede zij direct of indirect veel bemoeienis hebben. 
Enkele afdeelingshoof- den op en buiten Java hebben 
tegenwoordig een secretaris naast zich, die echtor in de 
wetgeving nog niet wordt genoemd. 

De n ad ere verdeeling van de afdeelingen zelf in N.- 
Indie loopt uiteen. Enkele op de buitenbezittingen zijn 
voor het binnenl. bestuur niet onderverdeeld, b.v. die van 
Djambi en van Banka; de overige op de buitenbez. zijn 
geheel of ten deele gesplitst in onderaf- deelingen, en die 
op Java cn Madoera omvatten allc een of meer controle-
afdeelingen. Terwijl echter de onderafdeelingen op de 
buitenbez. staan onder cen eigen hoofd — controleur, 
asp.-contr., gezaghebber —,die hoofd van. pl. best, is als 
zijn afdcc- lingschef niet binnen zijn ambtskring woont, 
zijn de controleurs op Java en M. aan de residenten cn 
a:>- sistent-residenten toegevoegd als helpers (vandaar 
dat ondcrscheiden afdeelingen elk sleehts J controlc- afd. 
tdlen) en verpJi?htde bevelcn van dozen in nllcs op te 
volgen. Voor deze laatHton is dan ook geon instructie 
vastgesteld: wel word bij Bijbl. JOGJ.een proefinstructie 
gepubliccerd, maar zij is niet defini- tief ingevoerd 
geworden en later zclfs ingetrokkeu. Een werkje door v. 
Gorkom uitgegeven: „De Gids voor den controleur55 is 
indertijd door de Rcgccring aanbevolen geworden (2c 
druk, 1896, door Vcrwijk); cen work van F. Fokkens „De 
controleur op Java cn Madoera, Bat. 1885" bevatte cen 
toenmaals vollcdigo opgave der verordeningen en 
arnbtelijke voorschrif- ten, die do controleur mocst 
nakomen. Allecn de controleur van Wonogiri 
(Mangkoenegaran, reaid. Soerakarta) is chef eener 
onderafdecling en hoofd v. pl. b. De hoofdcn v. g. b. op 
de buitenbez. zijn sinds 1902 bevoegd, ook voor de 
onderafdeelings- chefs een instructie vast te steiJcn; welk 
gebruik van dio bevoegdheid gcmaakl wordt, blijkt niet. 

De werkkring der controleurs op Java en Madoera. —
beschroven in 1909 door Eykcn, in 1913 door Walbechm 
— bestaat vooral in het houden van toe- zicht over allc 
takken van het inlandsch bestuur cn in de voorlichting 
van de boven hen gestelde be- stuurriainbtenaren omtrent 
alles, wat dat bestuur betreft. Zij zijn in dagclijksche 
aanraking met de ini. hoofden on bevolking en moeten 
zich beijvcren die good te Jciden, doch hebben evenzeer 
to makon met de hoofden der vr. oosterl. on met do Euro- 
peanen. Ofschoon niet met gezag bekleed, kunnen zij do 
inlandsche bevolking in ruime mate ten zegen zijn, 
wanneer zij zorgen op de hoogte te wezen van haar 
econoinischen toestand en van haar vatbaar- heid voor 
ontwikkeling cn opvoeding, terwijl zij door hot docn van 
voorstollen aan de boven hen 
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geplaatstc ambtenaren vaak don stoot gevcn tot 
beJangrijke hervormingcn in haar belang. De vroo- ger 
op Java en Sladocra belangrijkste taak van den controlcur 
— de behartiging van do gouv.- cultures — is sedert de 
afschaffing van do mees- te dezer aanmerkclijk 
ingekrompen, en zal ge- hecl verdwijnen, wanneor 
eerlang het culluurstelsel zelf ingevolgeInd. Stb. 1915 n° 
491 vordwijnt; do cultuurprocentcn waren ook voor hen 
reeds vervallen in 1866. Wat de landrente betreft,daarbij 
hadden zij vroegcr den jaarlijkschen aanslag te regelen 
(Zio BELASTINGEN, LANDRENTE); later is dit ech- 
ter grootcnclcels vervallen (vooral waar de regelingen 
van 1896 en 1907 werken), en hebben zij voornl. de 
dorpshoofden cn ondercollecteurs in de inning van dal 
middel te controleeren. Zooals uit den vroeger door hen 
gedragen tit cl „controleui-s bij de landelijko inkomsten 
en cultures" blijkt, was hun werkkring eertijds schier tot 
die takken van dicnst beperkt; tc- genwoordig zijn zij 
werkzaam bij alle takken van be- heer, tot het inlandsch 
bestuur behoorende, zooals bij de uitvoering van de 
agrarische wet, bij den aanslag in de belasting op het 
bedrijf, en tallooze andc- re. Ofschoon geen ambtenaren 
van politic, zijn zij vcrplicht van allc misdrijven cn 
overtredingen, te hunner kennis gekomcn, aangifte te 
doen. Recht- spraak hebben zij slechts in enkele gevallen 
(Zie RECHTSWEZEN). Wetgevendc bevoegdheid 
inhsen zij. Slechts zeer enkclc contrdleafdd. 
(Karimoendja- j«a, Bawean) worden beheerd door ecn 
gezaghebber. 

Do ondcrafdcelingschefs op do buitenbezittingon 
(controlcur of gezaghebber of officier als civiel ge- 
zagh.) zijn wel met gezag, wel met bclangrykc recht- 
Epraak en \\<-l met politiezorg beklccd, dock hebben 
overigens tegenover de ini. bevolking cen gelijke taak als 
de cojitroleurs van Java. Door iict ontbi'eken cch- ter van 
regentcn (in den Javaschon zin des woords) op de 
buitcnbezittiiigcn cn door het ontbreken van ontwikkeklc 
districtshoofdcn in velc streken aldaar, koinen de 
controleurs dcr buitenbezittingen (Bali cn Lombok 
misschien uitgezonderd) veel mcer reclitwtrecks met do 
bevolking in aanraking dan do controleurs van Java, 
hoewel toch wcer veel minder dan b.v. zendelingcn. 

Onze mccrderc bcmocienis met zelfbest. land- 
schappen nil zich oudcr nicer in het grootcr aantal 
controleurs, daar tegenwoordig bescheidcn. 

De aspirant-conl ruleurs worden aan. assistent-ro- 
Fidenten of controleurs tocgcvroegd om ondor hun 
leiding wefkzaam te zijn, tenzij zij tijdclijk bolost zijn 
met het bchccr van ecn controleafdeeling of het bestuur 
van ecn onderafdeeling. 

Eindelijk worden uit Ned. uitgezonden administra- 
tievc ainbtenaien aan ambtenaren bij lict binnenl. bestuur 
tcegevpegd, teneinde in afwachting van hun bcuooniing 
tot aspirant-conlroleur practischo Iciding to genioten. 

Nog anciere ambtenaren en beambten zijn bij hot 
binnenlandsch bestuur werkzaam, zonder dat zij tot het 
kadcr van het binnenl. bemtuur behooren, zooals de 
ambtenaroii cn beambten op het rcs.-kan- toor enz., 
terwijl ook vei-schcidcne inlanders in lagcro 
betrekkingen daarbij werkzaam zijn, geen deol 
uitniakende van het eigculijk inla-ndsch bestuur. De 
belangrijkste van deze laatsto groop porsonen zijn do 
sinds omstreeks 1908 gclcidclijk ingovoerdo inlandsche 
(soms Europeesche) bostuursassistonton of assistenten 
(ook zijn cr hulp-bcst. assisteuton), dio cen schakel 
vorincn tusschcn hot binnenlandsch bo- Btuur en de 
volkshoofden (mcostal in zolfbosturendo landschappcn) 
cn geheel een werktuigzijnindo hand 

van het cersto; zulkc inlandsche ambtenaren, naar 
willekeur vorplaatsbaar en veclal herkomstig uit and ere 
streken van den archipel, vindt men thana 
(1916)inMcnado (Paloe), Celebes,Ternate,Amboina (Z.-
N.-Guinea) en Timor (vgl., voor de ver wan te demangs 
vanSumatra, beneden C2°. tegen heteind). Anderzijds 
wordon dikwijls bcatuuraambtenaren tij- delijk voor 
bijzondero wcrkzaamhcden gebezigd, ge- lijk voor 
agrarische zaken(Bali en Lombok), krediet- wezen, 
landrente-ondcrzoek, volksscholen, enz. 

2°. Inlandsch bestuur. Qnder deze benaming ver-次 
staat men het gouvernementsbestuur door inlanders over 
inlanders. Aan zoodanige bestuurdors moet, ingevolge 
art.67R.R. (een dor groote beginselen van ons Indisch 
bestuursstelscl), de oniniddellijke leiding van die bevolking 
worden overgelaten; hetgeen me- debrengt, dat wij, 
naargclang ons bestuur op en buiten Java hooger eischcn 
gaat stellen, eerst zorg en daarna groote zorg mooton 
besteden aan de moreelo en intellectueelo opvoeding van 
alle inlandsche bestuursambtenaren, van laag tot hoog. Het 
ge- noemde art. 67 maakt eon tegenstelling tusschen van 
regeeringssvege “erkende" hoof den cn andere, van 
regecringswege “aangcsteld". Hier komen de 
laatstgenocinden. tersprako, ook al mochten zy geen 
gouverneinentsweddo ontvangon; met “erkende" hoofden 
is gcdoeld op de hoofdon van eigengegroeide inlandsche 
rechtsgemccnschappen (met name inlandsche dorpen ； Zie 
GEMEENSCHAPPEN en GEMEENTE), zelfs al mochtcn 
dezen een aanstcl- lingsakte vanwege hot gouvernement of 
een bezol- diging van den lande ontvangon. 

Op Java cn Madoera zijn do gewesten — do 
Vorstenlanden en Batavia (belialve Krawang) uitgezonderd 
—door den Gouv.-Gen. verdeeld in 70 re- gentschappcn, 
aan het hoofd waarvan een inlandsch nmbtenaar, do regent 
(boopati), is goplaatst. De in- stelling van de betrekking van 
boepati is reeds van ouden ooreprong; zij is afkomstig van 
de oude Ja- vaansche vorsten, dio binnen hun rijk personcn, 
gewoonlijk van hoogo afkomst, aanstelden als pro- 
vincichoofd, onder verplichting hun zekere opbreng- aton 
uit to keeron, in geval van oorlog hen bij to staan en hun op 
bepaalde tijdon hun huklo to komen brengen. Verscheideno 
dier boepati's, wicr gebied vcelal zoo groot was als ecn 
latere residentie, cn van wic ieder ecnigo ngabdhfs onder 
zich had, ver- wiorven eon grooto zolfstandigheid, terwijl 
enkelo hunnor zolfs rijken stichtton. Toon do Compagnio 
op Java eigen gebied on invloed kreeg, ook in het 
binncnland, lict zij ——mot uitzondering van Batavia, 
waarover hierbeneden — de organisatic dor nga- behi*s 
bestaan ；  dezon, dionu voortaan zelf boepati of regent 
werden genocmd, werden cchter aan haar on- dorgoschikt 
on mocsten do opbrengston, vrocgei* aan do vorston 
verschuldigd, als contingenten cn vor- plichto Icverantien 
(zie CONTINGENTEN) iiitkee- ren aan haar. Met het 
bestuur over den inlander liet do Compagnio zich, in het 
algemeen gosprokon, wei- nig in, maar zo vertrouwde dit 
aan do regenton mot het hun ondergcschikto porsoneel too, 
ofschoon zij van tijd tot tijd ook wel in het belang dcr 
bevolking tusschenboido trad; con tocstand, dio het langst 
heeft voortbestaan in do Pioangcr. De regenten wor- den 
reeds toen zoo veol 'uTOgclijk- gekoxen uit de aan- 
zieniyko familien, in do streek zolvo gevestigd; do 
Compagnio hiold zich cchter niot altyd aan dit bo- ginscl on 
zetto regonton af on steldo so ins ook vreem- den tot regent 
aan, wanneer dit mot haar belang strookte. Do regeaton 
werden niot van akten van aaiwtclling voorzion, maar 
mooston —alsof zy con 
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soort vorsten waren — akten van verband teekcncn, 
waarin hun verplichtingcn jcgcns do Compagnie wer- 
den omschreven (vgl. Eindresume III bijl. F). Daendels 
bracht liierin verandering; hij verklaarde hen tot 
koninklijke ambtxjuaren(gouv.-ainbtcnaren), voorzag 
hen van akten van aanstelling, en, ter- wijl hij hen door 
het toekennen van onderschei- dingen aan het Ned. 
gezag trachtte te verbinden, plaatstc hij hen onder 
Strenger toczicht dan te voren het geval was geweest. 
Het Britsche tus- sclienbestuur kortte hun macht 
aanzienlijk in; hun werkzaamheden werden 
hoofdzakelijk tot de politic en de rechtspraak beperkt, 
en, ofschoon men hun ijdelheid door nominale rangen 
trachttc te vleien, werd hun aanzien aanmerkelijk 
vermin- derd, zoodat bij het herstcl van het Ned. gezag 
hun invloed in verscheiden streken van Java tot een. mi-
nimum was tcruggebracht. Van der Capcllen keurde 
ditten zeerste af; door cen reglem. op de titels, ver- 
pEchtingen cn rangen der regenten op Java (Ind. Stb. 
1820 n° 22) werden zij in hun vroeger aanzien her- steld 
en werd. de tusschenkon^t der regenten in bijna alle 
zaken van gewicht, de inlandsche bevolldng ra- kende, 
voorgeschrevon, zonder dal zij echter het ou- de gezag 
over die bevolking terugverkregen. Ten gevolge van de 
invoering van het cultuurstelsel, dat rustte op versterking 
van den invloed der inlandsche hoofden, werd hun gezag 
wederom zeer verhoogd, mede door het herslel van hun 
bezoldi- ging in ambtsvolden (Zie aldaar), die hun echter 
in 1867 weder zijn ontzegd. Een gewichtig beginsel was 
reeds vroeger te hunnen aanzien aangenonien, nl. de 
erfelijkheid — met electie — van hun betrekking.Onder 
de Compagnie werd dit echt Indonesisch beginsel wel in 
den regel gevolgd, zonder dat zij echter de nakoming 
daarvan als een verplichting tegenover de regenten 
beschouwde. Tijdens den opstand van Dipo Negoro 
(1825—1830) erkende het Indisch Be- stuur de 
noodzakelijkheid om de regenten nauwor aan zich te 
verbinden en aan velen hunner werd toen en kort daarop 
mondeling de toezegging gedaan, dat zij door hun 
nabestaanden zouden worden opge- volgd, welk 
beginsel thans in de wet is geworteld door art. 69 Keg. 
regl., voorschrijvende dat bij het openvallen der 
betrekking van regent op het eiland Java (Madoera was 
in 1854 nog zelfbestuursgebied) zoovcel doenlijk tot 
opvolger gekozen wordt eon der zonen of nabestaanden 
van den laatsten regent. In overeenstemming met het 
oude electiebeginsel wordt echter te recht het 
voorbehoud geateld van bekwaamheid, ijver, eerlijkheid 
en trouw, waaraan de regeering dan ook de bevoegdheid 
ontleent om dienaangaande hooge eischen te stellen 
(circulaire van 29 Nov. 1913) en zelfs het recht 
ontleenen zou om het bezit van cen exainendiploma te 
vor- deren (Zio Reg. alm. 1916 I bl. 96). 

De regenten zijn ook thans nog meestal van hoog 
adellijke, soms van voi-stelijke afkomst; zij worden door 
den Gouv.-Gen. benoemd en ontslagen op voor- dracht 
van den resident, die daarbij de dienst- en geslachtlijsten 
der candidate!! moet overlcggcn. Aan den rang, door de 
regenten gevoerd, zijn be- paalde 
onderscheidiugsteekenen verbonden, waar- onder 
vooral het zonneschcrm (pajoeng of songsong) in 
aanmerking komt, dat door zijn kleuren en cirkels den 
rang aanduidt van hem, wien het wordt achter- 
nagedragen. Zie hierover cn over het gevolg dat de 
regenten enanderehoofden mogen voeren Ind. Stb. 1820 
n°. 22 art. 40, 1824 n° 13. De bezoldiging der regenten, 
die voor de Preanger regenten wegens ver- kregen 
rechten lange jaren vcel hooger was dan voor 

de overige (Zie PREANGER-STELSEL), is in 1900 
vermeerderd met het bedrag der in 1882 ingevoerdo 
toelage wegens het gemis van pantjdndienstplichti- gen. 
Sinds 1907 ontvangen ook de regenten geen cul- 
tuurproccnten meer voor de in hun regentschap aan de 
regeering geleverde koffio； doch zij worden nog steeds 
in ccn landswoiiing (dalcm) gehuisvest. Sedert 1911 
bezitten de regenten een goedgekeurden regen- tenbond, 
Perhimpoenan bopati-bopati Djawa-Ma- doera. 

De regent is het hoofd van het inlandsch bestuur m het 
regentschap en belast met de onmiddeDijke leiding van 
de inlandsche bevolking. Zijn verhouding tot den resident 
was in Ind. Stb. 1820 n°. 22 geken- schetst als die van een 
jongeren tegenover een oudc- ren broeder. Hij is, de 
vertrouwde raadsman van het hoofd v. g. b., die gehouden 
is over alle zaken van bc- lang, do inlandsche bevolking 
betreffende,zijn ad vies in te winnen, maar daarna 
zelfstand ig beslist, terwij 1 anderzijds de regent vcrplicht 
is den resident nauw- keurig op de hoogte te houden van 
alles wat er bij do inlandsche bevolking omgaat of woelen 
mocht. De in- structie voor de regenten, in Ind. Stb. S. 
1859 n°. 102 bij Gouv.b*. en later in Ind. Stb. 1867 n° 
114 onveran- derd bij ordonnantie vastgesteld, heeft 
enkelo wijzigingen ondergaan, doch slechts van 
ondergeschiktcn aard. Met de inning van bclaatingen 
heeft de regent geen bemoeienis. Behalve met bestuur in 
engeren zin is de regent belast met de uitoefoning van 
poll tie onder de inlanders; alsmede met eenig aandccl in 
do rechtspraak (Zie RECHTSWEZEN). Wctgcvendo 
macht bezit hij in theorio niet, doch practisch zijn vcle 
zijner parentalis of atoerans niets anders dan informeele 
verordeningen. Uit het feit, dat art. 17 der instructie den 
regent het toezicht opdroagt over den Mohamm. 
godsdienst, heeft men, in verband met art. 124 Reg. regl., 
wel opgeniaakt, dat de regent zelf ook mosliin moet zijn 
(Zie CHR 1STEN-1NLANDERS). 

Den regent in het rechtstreeksch gobied van Java en 
Madoera is steeds een door den Gouv.-Gen. benoemd 
inlandsch ambtenaar, gewoonJijk van hoogo afkomst, nl. 
de patih, toegevoegd, die in alles zijn plaatsbeklceder is; 
zulk een ainbt, vergelijkbaar met dat van don 
rijksbestierder naast ccn zelfbesturend vorst, koint ook 
elders in den archipcl voor, b.v. do banta als 
plaatsbeklceder (voorheen) van den oelde- balang in 
Atjeh, de banta naast het geslachtshoofd (rodjo) der 
Gajo'n, de soelewatang naast het orna- mentschapsJioofd 
(karaeng, aroe) op Zu id-Celebes. De patih ontvangt een 
wed de, die in 1900 vermccr- derd is met het bed rag der 
pant jciid ienst en toelage, doch heeft geen aanspraak op 
vrije woning. Uitgaan- d。van de gedachte, dat twee pei-
sonen (regent en patih) voor 66n functic (die van regent) 
te veel waren, heeft Ind. Stb. 】900 no. 220 beslotcn, de 
patihs op de meeste rcgentschapshoofdplaatsen (niet op 
Krawang, Tjiandjoer, Bandoeng, Garoct, Kraksain, 
Loemadjang) geleidelijk mede te belastcn met de functies 
van dist rictshoofd aldaar (hen derhalvo te inaken tot 
patih-wedono) cn dikwijls bovendien met die van 
onderdistrictshoofd van dat onderdistrict, waarbinnen de 
regentschapskota ligt. Niet alleen is men in later tijd 
herhaaldelijk op deze derde op- dracht uit Mullemeistefs 
reorganisatie (die van do functies van assisten-wedono) 
teruggekomen, zie b.v. Stb. 1911 no. 5, 1912 no. 54, 55, 
58, 1913 no. 94, 1914 no. 170 en 325,1915 no. 24 en 41 
； maar zelfs do samenvoeging patih-wedono is somtijds 
weder <*e- splitst, zio b.v. Stb. 1913 no. 69. 

Gcwoonlijk vallen afdeeling (assistent-residentie) 
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cn regentschap samen; assistent-residcnt on regent 
wonen dan meestal aan tegenovergestelde zijden van 
dczelfde aloon-aloon. Er zijn echter vijf afdeelingen, die 
elk twee regentschappen tellon; nl. de afd. Cheri- bon 
bevat de regentschappen Chcribon en Koening- an, de 
afd. Tasikmalaja bevat de regrTasikmalaja en Tjiamis, de 
afd. Poerworedjo bevat de reg. Poerwo- rcdjo en 
Koctoard jo, de afd. Keboemen de reg. Keboe- raen en 
Karanganjar, en de afd. Toeloengagoeng de reg. 
Toeloengagoeng en Trenggaldk (Grisee is sinds 
Stb.l910no. 553normaal)； in zoo'n geval vindt men 
opdetweede regen tschapshoofdplaats dusslechts con 
controlcur. Is ojngekeerd het regentschap zoo groot, dat 
het twee afdeelingen (Tjiandjocr-Soekaboemi, 
Semarang-Salatiga, Bondowoso-Djember)' "of zelfs drie 
afdeelingen (Probolinggo-Ki'aksaan-Loema- d jang) 
omvat, dan heeft de regent even zoo vele pa- tihs onder 
zich, van wie de patihs, die buiten de re- 
gcntschapshoofdplaats wonen, vroeger „zelfstanclige 
patih" werden genoemd (b.v. Stb. 1905 no. 550,1907 no. 
212 art. 17), dock tegenwoordig „patih buiten de 
regentschapshoofdplaats*5 heeten (Stb. 1914 no. 52 § B, 
vgl, 1910 n°. 583); deze patiha zijn nooit patih-wedono, 
daar zc al work genoeg hebben. We- gens opheffing van 
afdeelingen zooder gelijktijdige wijziging van het 
inlandsch bestuur heeft men thans ook nog een tweeden 
patih in het regentschap Scrang (to Tjilegon) cn in het 
regcntschap Pande- glang (te Menes)— beidc in Bantam 
—, hoewel dezo „patihs buiten de 
regentschapshoofdplaats" slcchts ccn controlcur naast 
zich Jicbbcn. 

Hicrboven word, voor de verdeeling in regent-
schappen, ccn uitzondcring gemaakt voor de Vor- 
Htcnlanden on het oude stuk van het gewest Batavia. In 
de Vorstcnlanden (zic aldaar) bestaat geen in- laiidsch 
gouvememontsbestuur; wol zijn de beido 
ri}l<sbostierders van Djokja en Solo (niet die der twee 
priDsdoinmcn) zoowcl in gouvcrncmentsdionst als in 
voratcndicnst, woshalve zij door beiden be- zoldigd 
worden. En wat Batavia aangaat: in de vier afdeelingen, 
die (lit oude Batavia bevatto voor zyn vereoniging met 
Krawang op 1 Jan. 1901 (Ind. Stb. 1900 no. 334), hebbon 
vanouds rogenton ontbroken (bchalve tot 1864 in 
Buitcnzorg), doch in 1907 en 1908 zijn daar vicr pat ills 
ingcstcld, op wie, doch in andcren zin dan zooeven (want 
dozen hebben geen regent boven zich), de naam 
„zclfstandigo patih" is overgegaan (Ind.Stb. 1914 
no.52,§B)cn dioderegen- Un-instructie als leidraad 
hebben to volgen (Ind. Stb. 1911 no. 475). 

Inlandscho bostuursambtenaren, vergolijkbaar )nct de 
regenten en hun patihs op Java, vindt mon op do 
buitenbezittingen bijna nergens. Allcen de drio 
Kagihoofdcn in Groot-Atjdh, die cr boven do ocleeba- 
langs of districtshoofden staan, cn de vroegere ste- 
dehouders van Bangli cn Gianjar-(-Bali), die sinds Ind. 
Stb. 1910 n°. 162 regent heeten, zijn met do boopati's van 
Java gelijk to achten, al zijn hun wed- den niel gelijk aan 
die dcr Javaschc regenten. Do sinds 1913 vervallen 
regenten van Padang en Inti rapoera (Sumatra*8 
Westkusl) waron oorapronkelijk Blechtfi havenmccstors 
van' locale betcckenis; do regenten van Zuid-Celcbcs zijn 
districtshoofdcn; die van Amboin a zijn deels — op de 
Ambonschc oilanden zclf — dorpshoofden, deels 
districtshoofdcn (voor- walhoofdcn); en de wedden van 
dezo alien, voor zoo- vccl bczoldigd, staan clan ook vorre 
bij die dcr Java- scho bocpati‘8, met wie zij slcchts in het 
Hollandsch den naam gcmccn hobben, ten achter. 

Is or dus ten aanzien van hot rcgontschapsbestuiir cen 
grooc verschil tussohon eoncrzijda Java en Ma- 

doera, die hot hebben, cn anderzijds de buitenbezit- 
tingen, die het missen, ten aanzien van het nu vol- gende 
districts- en onderdistrictsbestuur is cr voor gehcel N.-
Indie een vrij groote eenvormigheid; de verschillen 
schuilen vooral in de ambtstiteh, de toe- passclijko 
staatsbladcn cn de uitcenloopende mate van ontwikkeling 
der functionarissen. 

Aan het hoofd dcr districten, waarin de gouverne- 
mentsregcntschappen en de vier zelfstandige patih- 
schappen op Java on Madoera zijn verdeeld, is ecn wedana 
(wedono) of districtshoofd geplaatst, wiens instructie 
zoogoed als een copie is van die van den regent en te gelijk 
met deze is vastgesteld. Door tus- schenkomst van den 
wedono geeft de regent uitvoe- ring aan de hem, regent, 
opgelegde taak, en de wedono moot hem ook weder op de 
hoogte houden van hetgeen er onder do inlandschc 
bevolking omgaat. De wedono'g hebben een wedde (bij 
Ind. Stb. 1900 no. 3 verhoogd met de bgengenoemde 
toelage we- gens gemis van pantjendiensten) en aanspraak 
op vr^je woning, en ontvangen nog cultuurprocenten, 
zoolang de kofficdwangcultuur zal voortbestaan. Deze 
districtcn zijn alle op hun beurt verdeeld in on- 
derdistrictcn, waarover een onderdistrictshoofd of 
assisten-wedana (assisten-wedono)is geateld,met een 
evenccns in 1900 verhoogde wedde (die erkend is te 
laagtezijn),en sinds 1913 mot aanspraak op vrije wo- ning 
； do instructie der wedono's is hun voorgeschxe- ven als 
leidraad (Stb. 1874 no. 93). Nog verscheiden lagere 
beambten, als mantri's kaboepaten (ter be- schikldng van 
den regent voor allerlei werk) ；  schrij- vors en 
hulpschrijvers, zijn bij het inlandsch bestuur op Java cn 
Madoera aangesteld en worden bezoldigd uit ‘8 lands kas. 
In verband met het bestaan van particuliere landerijen (Zie 
aldaar) in de gewesten Bantam, Batavia en Cheribon—
gelijk ook elders 一 heeft in een groot deel dior drie 
gewesten ecn nor- maal districts- en onderdistrictsbestuur 
geruimen tijd outbroken； men had slechts een laag soort- 
zgn. districtshoofden (demang, kommandan) en door do 
landheeren aangestelde onderdistrictshoofdcn. Sinds Ind. 
Stb. 1908 no. 79 en 1913 no. 130 is echter ook te dezen 
aanzien do toestand normaal geworden(zie Van Dcldcn, 
De partic. landerijen, diss. Leiden, 1911, bl. G6 en 74). 
Ook dezo prijaji *s onder den regent hebben pajoongs cn 
andcre staatsie. 

In tegenstelling mot Java zijn op do buitenbezit- tingen 
niet ovcral do districtcn gehcel verdeeld in onderdistricten. 
Toch hcoft men als districts- on als onderdistrictshoofdcn: 
in Atjch oeleebalangs en imeums of moekimhoofden, in 
Tapanoeli evonals in do rcsid. Sumatra's Wcatkust 
domangs en assis- tent-demanga (zie benedon), op Zuid-
Suinatra even- cens domangs on somtijds assis ten t-d cm 
angs (zio hier- achtcr), in Riouw amirs cn wakil-amirs 
(dato, orang kaja), op Banka demangs en batins, op 
Billiton nga- b 仓 hi's, op Z.-O.-Borneo districts- en veelal 
ondor- districtshoofden, in Menado hockoems besar of 
cer- sto-disti'ictshoofdcn en hockoems kedoea of tweede- 
districtshoofdcn (vgl Adatrcchtbundol IX, bl. 1—2) _ voor 
de Minahasa, docli inar^oKlis cn^v^iapo^ooV voor 
rcchtstreeksch gebied in Gorontalo, in Celebes karaongs 
(aroe*s) of regenten en somtijds hun soole- watangs als 
ondorregonten voor cen bepaaldon kring, in Amboina — 
buiton do vicr Ambonscho eilanden cu W.- cn Z.- Nicuw-
Guinea—regenten of voorwalhoof- don (geon 
ondonlistrictshoofden), op Bali cn Lombok Baliscbe 
pocnggawa*8 of districtshoofdcn naast Sasaksche 
districtshoofden (geen onderdistrictshoofdcn). Strcken 
met hoofdzakelijk zclf besturende land- schappcn 
(Oostkust van Sumatra, W.-Bornoo, Ter- 

. .. 
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nate, Timor) zijn uiteraarcl in deze opsomming 
overgeslagen ；  het kleinc gctal der gouverncments- 
onderhoorigen hceft daar geen tehocfte aan districts- en 
onderdistrictsb(Sstuur onzcrzijds. Blij- kens de 
begrooting zijn wel in vele, doch niet in alle de 
genoemdc streken deze goxivcniements- hoofden 
bezoldigd; waar dat nog niet het geval is (als in een 
gedeelte van Tapanoeli b.v.), krijgt het hoofd v. gew. b., 
blijkens die zelfde begrooting, wel eens geld om onder 
de onbczoldigdc hoofden te ver- deelen. Men verzuime 
niet te bedenken, dat daar, waar in rechtstreeksch gebied 
gecn inlandsch gc- meentewezen is (art. 71 Reg. reg].), 
doch wel dorps- bestuurders bestaan (b.v. BengkaFs, 
Riouw, Banka, Billiton,Zuid-Celebes),deze 
dorpsbestuurders (hetzij bezoldigd of niet: mandoer 
kampong, kapala, ma- towa, enz.) den laagsten trap van 
inlandsch gouver- nementsbestuur uitmaken en dus 
staatsrechtelijk geen overeenkomst hebben met die 
dorpshoofden, welke gemeentehoofden zijn (zie DORP). 
De in- deeling van Banka in districten voor het binnen- 
landsch bestuur is in 1913 verdwenen. 

Om intusschen het districts- en onderdistrictsbe- stuur 
der buitenbezittingen te begrijpen dient men t wee 
eigenaardigheden in het oog te vatten, die beide op Java 
onbekend zijn. Vooreerst heeft de regeering 
herhaaldelijk als dis trie tshoof den titularissen aan- 
gewezen, die in de inheemsche volksorganisatie reeds 
hoofden waren van een inlandsche rechtsge- meenschap 
(zie GEMEENSCHAPPEN), zooals de oeleebalangs in 
Groot-Atjeh, tot op 191G de koeria- hoofden in 
Tapanoeli (hoofden van inheemsche dorps- bonden), en 
tot op 1913 de pasiralis in Benkoelen, Palembangen 
Djambi,die behalve districtshoofd van het gouvemement 
tevens en vooral hoofd waren van hun in landsche marga 
(een territoriak gemeeiischap, 
dieeenaantaldorpenonivat). Isdithetgeval,dandoet 
natuurlyk de gouvemementsopdracht de oudere in-
heemsche functie niet te niet, en heeft zelfs de regeering 
bij de keuze van titularissen met inheemsche opvattingen 
reken in g te houden, wil zij niet stuiten op weerstand of 
lijdelijk verzet. Vandaar dan ook, dat in later jaren — en 
ziehier de tweede eigenaardig- heid 一 de regeering het 
dienstig heeft geacht om daar, waar de volksinzett in gen 
een districtsbestuur in Javaschen geest niet 
mcdebrachten, aan die volks- inzettingen geen. 
gewelddadigc vervonning aan te doen (gelijk indertijd in 
de I jampongs en ter Sumatra's Westkust was geschied), 
doch eenvoudig daar- overheen, als een 
bestuursschepping onzerzijds, een districtsbestuur te 
stellen van districtshoofden, die dan zoo noodig nog door 
onderdistrictshoofden (hetzij hoofden van bepaalde 
onderdistricten, hetzij bloote handlangers der 
districtshoofden) worden ge- secondeerd.Zoo heeft men 
— nade vroegeredemaiigs in Palembang, die meer 
controlemantri^ waren — Binds Stb. 1912 n°. 233 gew. 
1916n°. 208 in de vier gewesten van Zuid-Sumatra 
boven de ongerept ge- laten volkshoofden (in Benkoelen, 
Palembang en Djambi) zulke districtshoofden of 
demangs en in Benkoelen, Palembang en de Lampongs 
bovendien onderdistrictshoofden of assistent-demangs 
gekre- gen (deels ter vervanging van soortgelijke amb- 
tenaren uit later jaren); zoo kreeg men in 1914 伊 r 
Sumatra's Westkust, in plaats van de na 1850 ingevoerde 
larashoofden, die met de volksinzettin- gen heetten te 
strooken, districtshoofden. (deinang) 
onderdistricUhoofden (ass.-demang), ingesteld boXe? de 
vojksorganisatieder nagaribonden en na- 吁 瓠  welk. 
districtsbestuur echter bij Stb. 1915 n . 3a6 weer is 
gereorganiseerd door vermindering 

van het getal districtshoofden en grootc uitbreiding van 
het getal der onderdistrictshoofden; cn zoo is bij Stb. 
1916 n°. 245 en 256 ook de bestuursordening in 
Tapanoeli vervormd. Voor inlandsche bestuurs- 
assistenten, wier installing uitgaat van overecn- komstige 
gedachten, maar die nimmcr als „hoofdcn der inlandsche 
bevolking" worden beschouwd, zie in dit artikel boven 
onder C 1°., Binnenlandsch bestuur, aan het slot. Dat de 
hierbedoelde gou- venicmentshoofden geen adat- of 
volkshoofden, geen vertegenwoordigers van het 
inlandsche volk, zijn, blijkt b.v. duidelijk uit bet in 
Tijdschr. Binn. Bestuur 48, 1915, bl. 502, vermcldc over 
een demang in de Lampongs. 

Wijkt de geschetste inrichting van het inlandsch 
bestuur reeds voor Java in menig opzicht af van het 
voorheen bestaande — de ronggo's of onderregenten zijn 
verdwenen, evenals de talrijke tusschenambtc- naren van 
vroeger zondcr eigen ressort, gelijk de kliwon (tusschen 
regent en wedono's, tot 1874), de tjamat in de Preanger 
(tusschen districtshoofd cn dorpshoofden, tot 1871), en 
soortgelijke tusschen- hoofden elders —, voor de 
buitenbezittingen is de invoering er van soms een 
volkomen nieuwigheid geweest (vgl. de mokole bangke's 
of soelewatangs onder de Toradja's van Midden-Celebes, 
die echter als districtshoofden van zelfbesturende land- 
schappen zijn geconstrucerd) en is zij vroeger dik- wijls 
geschied met opzettelijke miskenning van het vanouds 
gegroeide en bestaande (gelijk de invoering van 
gouvemementslarashoofden en -soekoehoofden ter 
Sumatra's Westkust na 1850). Het Btreven is thans meer 
en meer om alle verbeteringen aan te brengen, die voor 
een sterk en doeltrcffend gouver- nementsbestuur 
vereischt zijn, zonder nochtans be- Btaande 
Icvenskrachtigc volksinstellingen te ver- dringen. Voor 
het hoogst gewichtig onderwerp dor oplciding van 
inlandsche bestuursambtcnaren op cn buiten Java, zie 
ONDERWIJS. 

Inlanders, die op de plaats hunner inwoning niet thuis 
hooren, zijn dikwijls aan het gewone inlandsch bestuur 
onttrokken, en staan dan onder aparto hoofden van loutcr 
locale betcckcnis. Zelfs op Java heeft men zulke hoofden 
van Makassaren, Bocgincozen, overwalsche 
vrcemdelingcn, enz.; ook op do buitenbezittingen zijn zij, 
b.v. als matowa^ (hoofden) van de overal verspreidc 
lieden van Zuid-Cele- bes, talrijk. Deze hoofden staan 
rechtstreeks onder de gozagvoerende ambtenaren van het 
binnen- landsch bestuur. 

Op Bali cn Lombok heeft men, naast het gewone 
inlandsch bestuur door districtshoofden, nog een apart 
inlandsch waterstaatsbestuur (sedahan agoeng's en 
ondersedahans). 

3°. Bestuur over vreemde ooslerlityjen. Waar vrccin- 
deoostcrlingen (Chineezen, Arabiercn, Klingen enz.) in 
onbelangrijken getale voorkomen, zijn zij, naar het 
schijnt, aan het gewone inlandsch en binnen- landsch 
bestuur onderworpen, alsof zij inlanders waren. Daar, 
waar hun aantal zulks rechtvaardigt, zijn zij echter, 
ingevolge art. 73 Reg. regl., geateld onder eigen hoofden, 
ook binnen zelfbesturondo landschappen. Men kent deels 
hoofden van Chinee- zen, deels hoofden van Arabieren, 
deels hoofden van alle vr. o. niet-Chineezen, deels 
hoofden van alle vr. o. die noch Chinees noch Ara bier 
zijn ； in het alge- meen dus hoofden over ,,rasgenooten” 
(Ind. Stb. 1912 no. 376). Meestal is de ambtskring dezer 
hoofden be- perkt tot een wijk of een bebouwde kom 
(kota); cen enkel maal echter omvat hun ressort een paar 
kota's, een ondorafd. of zelfs ecn afdeeling (zie b.v. Stb- 
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1910 no. 42], 1911 no. 231, 1913 no. 571) of een dcr 
Chineesche districten op W.-Borneo. De gcnoemdo 
hoofdcn, die gouvcrncmentsambtcnaren zijn cn deels 
wel, decls niet cen wedde ontvangen (zie de be- 
grooting), staan zelf onder de gczagvoerende ambte- 
naren van het binnenlandsch bestuur; dat men van 
Chineesche „officieren,, pleegt te spreken cn de voor- 
naamste hoofden der vr. o. als majoors, kapitcins en 
luitenants (daarnevena staan „wijkmecstersn cn gewone 
“hoofden") betitelt, vindt zijn oorsprong al- leen in de 
overeenkomst van klank tusschen den Bom eo - Chin 
eeschen titci kapitan (zie KAPTHAY) en ons woord 
kapitein. Ingevolgo art. 73 Reg. regl., Ind. Stb. 1882 no. 
232 en Bijbl. 3831 zijn de in- structies voor de hoofden 
deF~vr. o., althans voor de Chineesche, vastgesteld door 
de residen- ten en te vinden in de Javaschc Courant; op 
die instructies steunt ook de vorming op enkele hoofd- 
plaatsen van een uit Chin, hoofden bestaanden en als 
rcchtspcrsoon beschouwden Chineeschen raad of kong 
koan voor bcpaalde bemoeiingen (Woesthoff, 
Decentralisatiewetgeving, 1915, bl. 20). De taak der 
hoofden van vr. o. bevat eenige bcstuurszorg(o. a. 
belastinginning), alsook politicbevoegdheid; recht- 
sprekende en wetgevendc bevoegdheid daarentegen 
missen. zij, en ook de in art. 78, lid 2, Reg. regl. onder- 
stclde rechtspraak van Chin, hoofden schijnt niet te 
bestaan (zie RECHTSWEZEN). De hoofden der vr. o. 
laten zich met al hun vr. o. in, wclk ook het 
onderdaanschap dier onderhcbbenden moge zijn; zy 
hebben dus, in tcgensteUing tot de Chineesche consuls, 
geenerlei uithcemsch-nationale betcekenis. Voor de 
Chineesche hoofden op XV.-Bonico, die kapitan 
(districtHhoofd), laothay of kaptjong (dorps- hoofd) 
heeten, zic hot art-. KONGSI; cn zie voor dit gchcele 
onderwerp der hoofden van vr. o. ook VREEMDE 
OOSTEKLINGEN. 
4°. Ueorganisatie van het besluur ter plaatse. Tot in het 
begin dezer ecuw waren, in ver band met onze 
tocnjnalige onthoudingHpoJitiek, tai van streken van 
Ned.-Indic gehecl verHtoken van eon bestuur ter plaatse, 
en werden ze zelfs door hot gouverncinent bij herhaling 
aangeduid als „onafhankclijke landen". Blijkens Koi. 
Vcrrflag 1878, bl. 9—19, was het. groot- Btc deel van 
het binnenland van Sumatra niet eens bij gcwesteii 
ingedcckl, al were! deels aan don gou- vemeur to 
Pudang, decls aan den resident to Medan, cen soort 
toczicht opgcclragcn; en cvcnzoo was b.v. de grens 
tusschen de gewesten Monado, Celebes cn Ternate 
gcheel in het midden gclaten. Anderzijda waren oj)Lal 
van afgelcgen plaatscn — met name in do grootc Oost 
— deels Europceschc, deols in land- schc posthoudora 
gcstekl, geenszins om bestuur te oefencn, maar 
uitshiitcnd om ons gezag to vcilegen- woordigen en onzo 
vlag to vertoonen, zoogoed ills ongecoiitrolecrd, en aan 
geen andero voroischten on- derworpon dun aandio van 
Incl. Stb. 1864 no. 194 nrt. J (nu 1913 no. 658: Ncdorl. 
onderdaanschap). Van al dit jammerlijke is DU gclukkig 
nicta nicer over dnn dit, dat op eiikele standplaatscn van 
minder belnng, zooals de Duizendcilanden cn/. voor 
Bntavia, op eilanden van Riouw of Timor, cnz., con 
Etiropeesch of een inlandsch posthoudcr wordt 
aangotroilen, staande cvenwol Ilians ondor gezug on 
toozicht van cen afdedings- of ondorafdeolingschof uit 
hot binnen- landsch bestuur. Ook heeft do niouwo 
oxpanHiepoli- tiek talloozo bestuursressorton op do 
buitenbozittiii- gen moeten wijzigon cn till van 
bontuurszotelH moo- ten vei'plaatsen. Voor Java had do 
horvorniing van het bestuur voornumolijk bustnan in do 
wognetuitig van hoofdondruk door bezoldigiiig in gold 
(I860 en 

later), afschaffing van het Preangerstebfel (1371), 
uitdunning van het inlandsch bestuur (1874), en in- 
krimping van Europeesch en inJandach bestuur (reorg.-
Mullemeister, 1900). 

Sinds 1909 evenwel is cen grootscher “Kcrvormin 各 
van het bestuurswezen in M.Jndi 它"op het getouw gezet, 
waaraan de naam verbonden is van S. de Graaff, destijds 
directeur van binnenlandsch stuur. Deze hervorming, 
belichaamd in een dienst- nota van 1909 en in een verslag 
van 1914 met 5 dee- len bijlagen, omvat voomamelijk vijf 
elementen: a. gcleidelijke verdeeling van N.-I. in een 
twaalftal gouvemementen met eigen geldmiddelen, doch 
zon- der autonomie, staande onder gouvernenrs (elk met 
een eigen bureau, een eigen bestuursinspecteur en een 
gewestelijken raad voor financieele zaken), op welke 
gouvemeurs onder den vreemden naam van ,,zelfbestuur" 
(selfgovernment) een deel van de be- stuurstaak des 
landvoogds zou worden afgewen- teld；  in verband 
daarmede opheffing van de sinds 1905 ingestelde 
gewestelijke raden, doch invoering van autonomc 
regentschapsraden op Java； b. gelei- delijke inkrimping 
van het aantal ambtenaren bij het binn. bestuur, 
waartegenover een ver- beterde opleiding en een 
verbeterde wedde zou staan ； daarnaast vakopleiding 
voor gezaghebbers; c. grooter zelfstandigheid van het 
inlandsch bestuur op en (later) buiten Java, gepaard aan 
een verbeterde en voor alien verkrijgbare eerstedan wel 
hoogere opleiding, en aan een voor enkelen ietwat 
verbeterde wedde; d. invoering van een nieuw soort 
controleerende inlandsche ambtenaren om (op Java onder 
den naam adjunct-regent) een gestadig toe- zicht te 
houden op de aid us zelfstandig gemaakt© inlandsche 
bestuurdera; e. invoering van een nieuw soort contrSle 
door de Indische regeering om een gestadig toezicht te 
houden op de financieelo en ver« dere gestie der 
gouvemeurs. 

Nadat deze reorganisatieplannen in 1911 bij de Staten-
Generaal waren ingediend, hebben dezen tot tweemaal toe 
(1912 en 1913) alleen de gelden gevo- teord om den 
rcgeeringscommissaris Do Graafi voortzetting van zijn ar 
be id mogelijk te maken, en in Oct, 1914 een post van 
vcrclero strekking afge- stemd; in Nov. 1914 is toen de 
voorbereiding ge- staakt. Tot dusver zijn uit het grootc 
project alleen vcrwezenlijkt de vakopleiding voor 
gezaghebbers en de hoogere opleiding voor prijaji*s van 
Java, beide aan de in 1914 to Batavia verrezen 
bestuursschool (Ind. Stb. 1914 no. 504); over het verclere 
deel der ontwerpen heeft minister Pleyte zijn van slecht-s 
ma- tige ingenomenheid gotuigende zienswijze medege- 
dceld in zijn M. v. A. aan do Twccde Kamer over de Ind. 
begrooting voor 1916. 

Literatuur. Voor oudcre gegevens in zake binnon- 
landsch en inlandsch bestuur vindt men, bchalve in 
verstrooido tijdschriftartikolen, een aantnl zake- lijke 
gegevens in E. do Waal, Onzc hid. financien, V - VH( 
1882—1884); zie voorts R. U. Kleyii,Het ge- westclijk 
bestuur op Java, diss. Leiden, 1889, cnMar- gadant, Het 
R.R. van N.-l. Voordctogonwoonhgo toestanden 
raadplegc mon, buiten de begrootings- stukkon dov 
laatsto jaren. n\et name TijEhr. v. h. Binn. Bestuur en 
Kolon. TijJsehr.. alsniNkdo buitonbez.) ge^chrifton ovoi- 
adatixvht. 7.<H*IVOT dozo het adatlx^tuur Ix'handolon: 
ook in hot Indisch Gonootwhap (b.v. 15 Jan, 1907, DocN) 
kwam In- dip's bestuui-sitniohting nuvr dan <vns ter 
sprako. Vi'itiorUe gewonegojxoveus in Kleint jos 、
Sta&Rvocht、 vii in Do l.outev, Uandloidinji，Oxcvhei 
\x\-'\\：au»sA- tiephuvno (haaK bostwt z、n uitgebwhie 
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tuur in dagbladen (zie 
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zenswaardige proeve ' - 
radical© wijziging van het Indisch bestuurswczcn— 
do Indiers zich zelf rcgccrende, de geimporteerde 
Nederlanders daarboven, doch daarbuiten blijven- 
de — geeft S. Ritsema van Eck, De reorg. van het 
bestuur in Ned. 0.- I., 1912, Nederland's staat- 
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kunde in zijne Aziatische kolonien, 1913, en Kolo- 
nialc staatkunde en bcstuursvorm, 1915. 

(NED. INDISCHE). Zie 
0PLEID1NG VAN ADMINISTRATIEVE AAIB- 
TENAREN. 
BESTUURSAMBTENAREN. Zic ADMINISTRA- 
TIEVE AMBTENAREN. 
BESTUURSASSISTENT. Zie BESTUUR (Be- 
stuur ter plaatse, Binnenl. bestuur.) en ZELFBE- 
STUREN (Inlandsche). .匚, 
BESTUURSSCHOOL. Zie ONDERWIJS. 
BETEL, BETELNOOT, BETELPALM, * BETEL- 
PRUIM. Zie PINANG cn ARECA CATECHU. 

BETELNOOTKUST. Zie ARECA. 
* BETET. Javaansche naam voor eene Parkietsoort, 

Palaeornis javanicu-s. Op Billiton en Mindanao heet 
Pdlaeornis longicauda Bajang en op Sumatra..Boe- 
roeng Bajau. 

BETOENG. Dicht bij de hoofdplaats Telok Be- toeng 
gelegen onwcrkzame vulkaan, 1256 M. hoog. Het is een 
jonger eruptiepunt binnen een nog voor 
het grootste deel behouden gebleven ringwal, die naar 
het westen geopend is en geniiddeld niet hooger 
dan 1000—1100 M, is. Teekening in Jaarverslag 
1907 van den Topografischen Dicnst. 

BETOK (IKAN). Zie LABYRTNTHVISSCHEN. 
BETTA. Zic LABYRINTHVISSCHEN. 
BEUNGGA. Een zich langs de Kroeeng Baro uit- 

Btrekkend landschap van de onderafdeeling Sigli, af- 
deeling Noordkust van Atjdh, in 1915 gevoegd bij 

八色尸 z -Tangse. (Zie aldaar). 
BEUREUNOEN. Een plaats in het landschap Zi- Keumangan van de 

onderafdeeling Sigli, afdeeling 
Noordkust van Atjdh, gelegen aan het kruispunt van 
de baan der Atjehtram met de Kroeeng Tiro, waar- over 
een 128 M, lange schroefpaalbrug is gclegd, 35 min. 
trammens van Sigli. Er is een gouvernements- 
landbouwschool gevestigd. 

BEURIT. Zie MUIZEN. 
BEURS (BATAVIASCHE). Na de onrustige jaren, 

die aan de hers telling van het Nederlandsch gezag in 
den archipel voorafgingen, brak voor den handel een 
tydperk van vroeger niet gekenden bloei en levendig- 
heid aan, dat voomamelijk aan Batavia ten goedo 
kwam, en naarmate het verkeer daar te plaatse zich 
meer cn meer uitbreidde (het gctal handelshuizen, 
dat in 1816 niet meer dan 10 bedroeg, was vijf jaren 
later reeds tot J 6 gestxigen) begon het gemis van eene 
gelegenhcid ter bespreking van de gemecnschappe- 
lijke belangen des handels en ter bespoedigde afdoc- 
ning van zaken dringender gevocld te worden. De 
oprichting van een beurs scheen daaroni wensche]ijk, 
en dank zij den loffelijken geest dcr kooplicden, die 
voor dat doe】 een bed rag van ruim 5000 spaaiisclie 
mat ten bijeenbrachten, kwajn de gewenschte gelc- 
genheid spoedig tot stand. Door hunne zorgen werd 
op een voor dat docl door de Begcering kosteloos af- 
gestaan terrein aan de Groote Rivier bij don ingang 
van het Cluneesche kamp een eenvoudig maar ge- 
scliikt gebouw opgcricht, waarin op den 8 September 
1,818, na vooraf bekomcn toestemming van de Kcgee- 
ring, de cerstc bijeenkomst van do Bataviascho 
Jfooplieden plaats vond, onder het lossen van. een sa- 

Si 

cn 
van 

in zijn oog ongepast bcklag van 

luut- van allo ter rccdo liggendo Nedcrlandsche schc』 
pen (Mr. P. Myer, Kronyk van Ncdcrl. Indie: Tyd- 
sclirift voor N. I., 3o jaargang II, bl. 387). De bcurs 
stond onder directio van ecne commissio van vijf 
kooplicden, welk college zoowcl tegenover de Re- 
gecring als den handel vertegenwoordigend optrad, 

als zoodanig ook door haar erkend word, totdat 
in den loop van 1827 onder het bestuur van den 
Comm. Gcneraal Du Bus de Gisignies, wegens ecn 

         ' 
''    over 
den toestaixd 

het muntwezen, moeilijkhcden ter zako ontston- 
den, die cchter spoedig weder werden uit den weg 
geruimd. 

De belangstclling van den handci in de ten zijnen 
gerieve opgerichtc bcurs schijnt gaandeweg te zijn 
verflauwd. Volgens ecn schet-s van het handclsver- 
keer aan de Kali-bcsar te Batavia, opgenomen in het 
Bijblad van de Economist van 1862, bl. J 53, werd 

het beursgebouw toenmaals reeds sedert lang 
geen gebruik meer geinaakt, en weinige jaren later 

van 
k meer 

werd het dan ook voor afbraak vcrkocht. Ter plaatse 
waar het ecnmaal stond vindt men thans het reser- 
voir van een artesischc put, die voor de omwonenden 
nuttiger is dan de bcurs voor de handeldrij vendc ge- 
meentc ooit schijnt geweest te zijn. 

Sedert eenige jaren hceft men ter vcrlcvendiging 
van de effcctenzaken eerst te Batavia en vcrvolgens 
te Soerabaja en Semarang clagelijkschc bijeenkoin- 
stenvonlflaEclaars cn. commissionairs in het vak in- 
gericht, waarbij klcine omzettingen plaats hebben. 
Andere zaken worden op deze bijeenkomsten niet 
gedaan. 

BEUTONG. Ecn landschap van de onderafdeeling 
Meulaboh, afdeeling Westkust van Atjdh. Het bc- 
staat uit het eigenlijke Beutong, met de onderhoo- 
righeden Keutambang cn Sangkadeuen in J3ovcn- 
Meulaboh, en Poeld Raga en Boengong Tai de in Bo- 
ven-Seunagan. Het landschapshoofd voerl den titci 
,,keudjrociin'' cn hceft als waanlighcidsteckcn ecn door 
een sultan van Atjeh geschonkcn „ ba war". Eigenlijk 
Beutong bestaat uit het P/2 it 2 uur gaans lange en 2 a 3 
K.M. breede dal van de Kroeeng Mon 
reubo, die hier nog gchcel het karakter van ecn woesten 
bergstroom draagt. Het bruisende water is op grooten 
afstaud reeds hoorbaar. Terrasvormig loopen de beido 
oevers op; de rechteroevor is cchter 
het meest bewoond, omdat daar de bergen het verst 
terugwijken. Talrijke bcekjes doorsnijden doze tcr- 
rassen; hun diepc ravijntjes vorrnen zoo de vcrschil- 
lende natuurlijke grenzen tusschen de gam pongs, cn 
zijn tovens uitstekend geschikt voor den aanleg van 
geirrigeerde sawahs; het ontbreekt den bewoners 
cchter aan voldoendc ploegvee. Het voert con zeer go- 
wild o tabalcsoort uit. De bergu it loopers zijn bedekt 
nietalang alang en laag kreupelhout, dat gcleidelijk 
overgaat in oerwoud, waar de bewoners voomamelijk 
rotan cn getahsooilen inzamcJen. Ecn ander mid- 
del van bestaan was vroeger het goudzoeken n.I. bij 
de Paja lieugom, een door hooge rotsen ingeslotcn 
jnoeras of mcertje aan den bovcnloop der Kroeeng 
Tjoct. Volgens Van Lan gen werden hier 士 50 jaren 
geleden de eerste pogingen tot gouddclving onder- 
nomen door 17 Chineezen, die na vci'loop van con 
maand met 2 katties per hoofd terugkeerden. Daar- 
op zetten 160 Chineezen de exploitatie voort, dio 
cchter door ziekto en st erf to te niet ging. — De be- 
volking van JJeutong is zuiver Atjdhscl), maar is 
sterk in aantai achtcruit gegaan door don oorlog 
en vooral door epidemieeu c» rijstgebrek; Boen- 
gong Talde zag zijn weerbare mannen van 1000 ver- 
minderen tot 270. In het begin van 1905 was vrij- 
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wel .do gehcele bevolking 6f gcstorven of vorhuisd. Thans 
telt hot 土 600 K.M.a groote landschap 408 gercgiKtreerdc 
mannon. 

BEVA. Maleische naam tor Oostkust van Sumatra, 
gebruikclijk voor V ar amis salvaforLftur. (Zio onder 
VAKANIDAE), den gewonon waraan of bijawak (zie 
aldaar). 

BEVALLING. Zic GEBOORTEN (GEBRUIKEN BI 
J). 

BEVLOEIINGEN. Orn te kunnen bestaan en te ge- 
dijen, hceft elko plant water noodig. Vaak kan in die 
waterbchocfte worden voorzien door den regenval; maar 
het konat voor dat de neerslag in eenig jaar ver onder het 
gemiddeldc blijft, terwijl overigens in tropische en sub-
tropischo landen de vordecling ei'van ovci- het gehcele jaar 
gewoonlijk zeer ongelijk- matig is. Wat meer in het 
bijzonder Ned.-Indie belief t, moge voor details worden 
verwezen naar het artikel: KLIM A AT. Om nu den 
landbouw to be- schcnnen tegen de nadcelen, te duchten 
van derge- lijke wissclvalligheden, en om de cultuur van 
som- mige gewassen nog daar mogelijk te maken, waar die 
niet gedreven zoude kunnen worden, indicn men uitsluitend 
op watervoorziening door den regen was aangewezen, is 
BEVLOEILNG of IRRIGATIE noodig, waaronder verstaan wordt 
het op kunstmatige wijze aanvoeren van water in het belang 
van den landbouw, en het stelsclmatig vordeelen daarvan 
over de veld cn. Bij een goed bevloeiingsstclsel behoort met 
a an vocr en verdeeling gepaard. te gaan de zorg voor een 
bchoorlijken afvoer van het gebruikte wator, na- dat er 
zooveel mogelijk nut van getrokken is. 

Het aangevoerde water kan vcrschillende her- komst 
bebben: het kan zijn in vergaarkomnien op- gespaard regen-
, kwel- of rivierwator; het kan ook afkoniMtig zijn uit 
putten, die door grondwater ge- voed worden (in welk geval 
het gewoonlijk kunst- matig uioct worden opgevoerd), dan 
wel ontleend worden aan meren, bronnen, of 
waterstroomen. Voor Ned.-Indie is de laatste wijze van 
water-voorzien ing de belaiigrijkste. Wel is er een groot 
aantal reservoirs, vooral in Oost-Java, doch over het alge- 
mcen zijn ze van kleinen omvang en. bevlocien zij Hlcchis(

；en beperkt gebied. Vooniamelijk mooten zij dicnst (loon 
a]s aauvulling van den regenval in tijden van droogte. In de 
afdccling Lamongan der Res. Bocrabaja, wordt door cen 
12-tal vergaarkommen, ter opporvluktc van 868 bouws, 
water geleverd aan ± 12.200 bouws rijstvcldon (1 bouw = 
709G M2.); in de Res. Pasoeroean vindt incn verschillonde 
rcser- voirw, gevonnd door ravijnen die door hooge oarden 
damjnen zijn afgesloten cn gevoed worden door een kleinc 
beek. Veelal zijn dio daminen belangrijko weiJicn: o.ti. is 
eon dam in do Am prong bij Malang + 600 M. lung cn 土 
25 M. hoog. Enkcle kratorme- ren worden eveneona voor 
bovloeiing gebruikt, o.a. 

in Madioon en in Pasoeroean. Hot water van zulk ccn 
nicer kan intusschcn in plants van zegen-, ccn enkele 
maal wel eons schado brengend zijn, zoodat met het oog 
daarop maatregelcn moeten worden geno- mcn, om do 
slechte gevolgen, verbonden aan het bc- zigen daarvan 
voor irrigatie-doeleindcn op tc he 任 en. Ken bekend 
voorbeeld daarvan is de Kawah-Idjen, op het Idjcn 
plateau in Besooki. Zio art. BANJOE- rOETlH. 
Ecn andcr voorbeeld van voor do cultuur schnde- hjk 
water Icvert de Pekatjangan, in het Serajoedal. Hicr zijn 
het echter niet de opgeloste stoffen, dio na- dcclig 
werken, doch is het inedegevoorde slib, af- komstig van 
mergels van leemleien, oorzaak van hot dichtslaan dor 
mot dit water besproeide gronden. 

Eeno boterc grondbewerking, die echter boven de 
krachtcn dcr bo volkin g gaat, zou hier verbetering 
kunnen brongon. Dergclijke gevallen zijn cchter uii- 
zondoringen: gewoonlyk bevat het water opgcloste 
bestanddeelen en gassen, welke direct door de plant 
kunnen wordon opgenomen, of voert het slibstoffen 
mede, welke eene zeer gunstige bemestende working 
op den bodem hebben, zoodat in deze opzichten het 
irrigatiewater nog boven den regen wordt gesteld. 
Bij enkele proeven werd bevonden dat de grond tot 
30 % van do in het water aanwezige gebonden stik- 
stof opnam. Reeds voor bevloeiing gebruikt water 
kan, bij hot verder stroomen, uit de lucht weder 
zuurstof en stikstof opnemen (vooral indien het over 
stortdammen wordt geleid, of van het eene veld op 
het andere overstort.) Door Dr. Mohr is berekend, 
dat bij eene bevloeiing die slechts 120 dagen duurt, 
terwijl gedurendedien tijd 12uren per dag 1.25 L. per 
secundo por bouw (7096 M2.) water wordt gegeven, en 
bij phosphorzuur-, kali- en kalkgehalten zooals die op 
Java gemiddeld voorkomen, resp. 1—12 K.G., 20 一 
60 K.G., en 50—150 K.G. van genoemde stoffen op 
het veld komen, uitsluitend in opgelosten toestand. 
Welk deel daarvan het achterwater weder meevoert, 
en hoeveel ten nutte der planten op het veld achter- 
blijft, werd cchter nog niet onderzocht. In. „de Inge- 
nieur" van het jaar 1900, n° 7, komt cen artikel voor 
van den ingenicur J. Homan van der Heide over de 
bemestende working van irrigatiewater, waarin o. m. 
onderzockingen nopens het slibgehalte van onder- 
scheiden leidingen in Oost-Java zijn vermeld. Zoo 
wordt mcdcgedeeld het resultaat van een zich over 
260 opcenvolgende dagen uitstrekkend ondorzoek 
naar het slibgehalte van eono aftapping uit de Sam- 
pean, hetwelk in dien tijd varieerde van 10 m.G. tot 
11426 m.G. per L., terwijl als gemiddelde 269 m.G. 
word gevonden. De middoncijfers voor een achttal 
onderzochte irrigatieleidingen bowogen zichtusschen 
131 m.G. slib per L. bij de Kedong-Kandang leiding 
en 422 m.G. voor het Mangotan-kanaal. (Ter verge- 
町 king zij medegedeeld, dat het middencijfer voor de 
Po op 260 m.G. wordt opgegeven, terwijl men voor 
de Waal bij Nijmegen 98 m.G. en voor de Maas te 
Maastricht 99 vefmeld vindt). Het onderzochte 
slilrl5evaffel£50—1.70 % phosphorzuur, 0.21― .60 
% kali, en 0.16— .40 % stikstof, hetgeen zeer hooge 
cijfers zijn. (Ter vergelyldng diene, dat voor koe- 
mestde volgende middencijfers zijn gevonden: phoa- 
phorzuur 0.27 %; kali 0.67 %; stikstof 0.54 %). 
Onge twij fold is het bezigen van rivierwater voor 
bevlooiingsdoelcinden cen gebruik van zeer ouden 
datum in Ned.-Indie. Van oudsher was rijst het 
hoofdvoedsel der bevolking, en waar dit gewas, om 
met cenige zokerheid op een loonenden oogst te mo- 
gen rekonen, bezwaarlijk buiten bevloeiing kau, ligt 
hot vermoedon voor do hand, dat althans op Java 
reeds vroeg irrigatic-werkon mooten hebben bestaan. 
Inderdaad huldigt men doze mccning thana vry al- 
gemecn, on is men 一 nadat dit door Dr. Brandes op 
taalkundige gronden aamiemclijk is gemaakt — te- 
ruggekomen van de opvatting, dat cerat mot do 
komst dcr Hindoos (d. i. in het begin van onze jaar- 
tolling) do kunst van bevloeiing in Indie bokond 
rnakto. Wol is hot waarschijnlijk, dat onder hun in- 
vlocd do irrigatio op Java word verbetord: op onkele 
plaatscn worden nog overblijfsolen van. met steen of 
harde padas bekleede waterwerken uit den Hindoe- 
tijd. aangetroffon, o.a. tunnels. „Zoo kw&m" — vol- 
gens cone mcdcdceling van den Ingcnieur Pet, — „tij- 
dens don watersnood in 1861 juist bij den mond van 
do leiding Kragilan, rcgontschap Poerworcdjo, dis- 
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trict Loano, door het geheel vemielon daarvan, een daar 
onder gclegen, iii do rots gehouwen oude mond, met een 
in de rots gekapt gedeelte leiding voor den dag; een werk 
dat meer dan waarschijnlijk tot de Boeddha-periode 
behoort. Ook beweert men, dat bij het meet Mendjer 
sporen zijn te vinden van eene af- tapping uit dicn 
zelfden tijd. Hoe weinig ook in den tijd, dat de 
Inlandscho Mohammedaanscho vorsten heerschten, voor 
het volkswelzijn werd gedaan, toch echijnt men do zoo 
onontbeerlijke waterleidingen niet geheel 
veronachtzaamd te hebben." 

Datdezeoverblijfselen uit ouden tijd betrelckelijk 
schaarsch zijn, zal wel zijn toe te sclirijven a an de om- 
standigheid dat voor de irrigatie werken botrekkelijk snel 
vergankclijk materiaal werd gebruikt, evenals thans nog 
bijna overal geschiedt bij die be vloei- ingswerken, 
welke door de inlandsche bevolking zonder hulp van tcc 
hnici worden tot stand gebracht. 

Een enkele maal komt het voor, dat het water door een 
primitief scheprad uit do rivier in eene op hooger niveau 
aangelegde leiding wordt gevoerd, van waar uit het op de 
velden kan worden gebracht, (afbeeldingen in: 
Bevloeiingen, door J. E. de Meijier) dock deze wijze van 
waterontleening vindt aU66n op Sumatra eenige 
meerdere toepassing: op de ove- rige eilanden is zij 
groote uitzondering. Gewoonlijk gaat de bevolking op 
andere wijze te werk. Indien het nonnale debiet niet al te 
aanzienlyk is, wordt het rivierbed Bomtijds door een dam 
afgesloten tot zoodanig peil, dat do waterspiegel 
ongeveer tot de hoogte van het aanliggend terrein Btijgt, 
en het water geleid in eene gegraven leiding, welke mot 
gering verhang het terreinsbeloop volgt. Dit was b.v. het 
doel van verschillende hooge dammen in de afd. Malang, 
o. a. van den hierv66r genoemden Amprong- dam. Indien 
een dergelijk kunstwerk bij hooge ban- djirs niet 
overloopten wegslaat, moet dus al hetwater in de 
leidingen worden opgenomen. Deze zijn daarop echter 
niet berekend ；  al zeer spoedig schuren zij uit en 
vormen nieuwe rivierarmen. Om de bevloeiing in stand 
te houden zijn dan nieuwe opdammingen noodig, die op 
hare beurt weder tot do vonning van nieuwe 
vertakkingen leiden. Vaak komt het over de velden 
etroomende water op een lager punt weer in dezelfde of 
eene andere leiding terecht, alwaar het dan weder moet 
worden opgestuwd. Van eenige regelmaat is bij een 
dergelijken aanleg uiteraard geen sprake: billijke 
verdeeling van het water is onmo- gelijk, daar geen 
verdeelwerken aanwezig zijn, die werkelijk een 
eenigszins pennanenten toestand waarborgen. leder 
eigenaar van langs de leiding liggende gronden zorgt er 
zooveel mogelijk voor, vooral niet te kort te komen. De 
gevolgen van een en ander laten zich den ken: in de 
eerste plaata verwil- dering van leidingen en dikwyls 
zeer ongewenschte en noodlottige wij zigin gen in den 
waterstaatkundi- gen toestand; waterverspilling op de 
eene, water- gebrek op eene andere plaats van hotzelfde 
leiding- gebied; onzekerheid voor alien, aan den dag 
komend door overhaaste grondbewerking; weinig zorg 
voor de kweekplanten, en over het algemeen voor de ge- 
heele cultuur. 

Bij grootere rivieren wordt de opstuwing, noodig om 
het water in de irrigatie leidingen te dringen, verkregen 
door een dam, welko gescliikt is om de grootere 
rivierdebieten over zijn kruin af te voeren. Een dergelijk 
werk bestaat dan uit opgestapelde riviersteenen, 
bijeengehouden in korven van ge- vlochten bamboo of 
van ijiierdraad, dan wel ge- steund door staketsels van 
ingeheide klapperstam- 

men of bamboe. Stronken van bamboostoelen, bla- 
deron, droog net en alang-alang, doen eveneens als 
vulling dienst. Zu Ik eene constmctie is natuurlijk nooit 
waterdicht; bij geringe afvoeren is het effect dan ook 
veelal onvoldoende; bij hoogo afvoeren slaat de dam 
dilcwijls weg en is de watertoevoer naar de leidingen 
dagen- en somtijds weken lang gestremd, juist in een tijd 
dat het te velde staand gewas bell oefte aan bevloeiin 
gswater heeft. Hooge opstu- wingen zyn op de gesohetste 
wyze bezwaarlijk te ver- krijgcn ； meestal is de dam dan 
ook betrekkelijk laag, en ligt een heel eind bovenstrooms 
van de velden, welko bevloeid moeten worden. Het water 
wordt dan toegevoerd door eene lange leiding, met 
geringer verhang dan de terreinshelling. Bij de 
aanmonding bovendams diep ingesneden, of ook wel in 
het talud der rivieroevers uitgegraven (in welk geval bij 
hoogo rivierstanden beschadigingen en doorbraak niet 
zel- zaam zijn), komt de leiding dan eerst dikwijls kilo-
meters beneden de aftappingsplaats op een niveau, 
waarop van het water voor bevloeiingsdoeleinden kan 
worden partij getrokken. 

Bij kleinere bevloeiings-complexen in het gebergte, 
waar zoowel de rivieren als het terrein nog sterk verbang 
hebben, kunnen deze aanvoerleidingen korter zijn, en 
dan is, indien slcchts een deel van het rivier- debiet 
benoodigd is, gewoonlijk eene geringe belcm- mering 
der vrijo afstrooming voldoende, om aan do leiding de 
noodige waterhoeveclheid te verzekeren. Enkele 
grootere steenen, in de meestal zeer ondiepo rivier op 
eene rij gelegd, geven daartoe genoeg op- stuwing. Maar, 
op welke wijze de watertoevoer naar de leiding ook tot 
stand is gebracht, de nadeclen aan het stelsel verbonden, 
en hiervoor reeda genoemd, blijven bestaan, en worden 
voelbaarder naarmato een grooter oppervlak moet 
worden bevloeid. In dezelfde mate wassen ook de 
bezwaren, verbonden aan het instandhouden van het 
hoofdwcrk voor den wateraanvoer in de rivier, do z.g. 
„priso d'eau", en aan het in behoorlijken staat houden der 
leidingen, (immers, naarmate het te irrigeeren oppcrvlak 
toe- neemt, moet ook het toe to voeren waterquantum 
vermeerderen, cn dus de rivier bclangrijker zijn) en ten 
slotte gaat dit onderhoud boven de krachtcn dor 
bevolking. Hot gevolg is toencmcnde verwildcring en 
uitschuring der leidingen, waarmede meestal ge- paard 
gaat plaatselijke verbreeding en verdieping der rivier als 
gevolg van achterloops worden van den dam, waardoor 
wederoni verlenging en veraterking van laatstgenoemd 
kunstwerk noodzakelijk wordt. Wil men do bevloeiing 
doen voortduren, dan is eindclijk technisch ingrijpen 
onvcrmijdelijk. 

De oorsto bemoeiingen van den tech- nischen 
Waterstaatsdienst met de ir- rigatio hadden dan ook 
betrekking op grooto werken, waarvan do 
instandhouding op den duur te bezwarend voor do 
bevolking werd, cn zij zou- 0en wellicht nog wel 
achterwege zijn gebleven ■— immers, noch onder het 
bestuur der 0. I. Com- pagnie, noch tijdens het Engelache 
tusschenbestuur was van hooger hand veel aandacht 
gcschonken aan de bevloeiings aangelegenhedcn der 
bevolking ―■ indien niet de invoering van het 
Cultuurstelsel do irrigatie nicer op den voorgrond had 
gebracht. Want onder de op hoog gezag geteelde 
producten behoor- den ook suiker en indigo, welko met 
kans op slagcn aUd<5n verbouwd konden worden 
opbevloeide velden. 

Een uitzondering hierop wordt gemaakt door de 
Waterwerken in de residentie Batavia. De 0 o s- 
torslokkan, eene aftappinguitde Tjiliwoeng aanvangende 
土 5 palen (ongev. 7% K.M.) boven 
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de afdcolingshoofdplaats Buitenzorgy-wcrd in 1739 
begonnen door het InlandschHoofd van Kampong Baroo 
(eon deel van het landgoed Buitenzorg) en van 1749—
1753, dank zij den invloed van den Gouver- neur-
Generaal van Imhoff, door do belanghebbendo 
landheeren doorgetrokken tot Wcltevreden. Doch met 
don aanleg van dit kanaal was slechts in do tweede plaats 
beoogd het aanvoeren van bevloeiings water voor de 
aanliggende landen, maar voomame- lijk bedoeld het 
maken van een waterweg voor den afvoer van de 
producten der bovenlanden. Het zeer sterkc 
terreinverhang stelde echter onoverkomelijko 
moeielijkheden aan dit laatste voomemen in den weg,en 
zoo blecf ten slottedc leiding uitsluitend voor irrigatie 
dienen. Regeerings bcmocienis met de rege- ling der af 
tappin gen bleek hier alras noodig, zoodat reeds in 1754 
bij plakkaat orde werd gesteld op het willekeurig te werk 
gaan bij het afleiden en opstoppen van het water, en in 
1777 uitgcbreide bepalingen omtrent het waterverbruik 
werden vastgesteld, en de capitain-luitenant ingenieur en 
eerste landmeter, Siven Johan Wimmorcrantsz, ondcr 
oppertoezicht van het college van Heemraden der 
Bataviasche Om- melanden, met het toezicht op de 
leiding word belast. 

De Westerslokkan, welke bij Buitenzolg uitde Tji-
Sedanio aftapt, werd op voorstel van Wim- mercrantsz in 
1776 aangevangen, met de bedoeling om hot water te 
voeren naar de Tjiliwoeng ten einde aan deze rivier, 
welke door het tot stand komen van de Oosterslokaan in 
het droge jaargctijde geen vol- doendo debiet meer had 
voor hot doorapoelen en bevaarbaar houden van de 
Bataviasche grachten, een ruimer toevoer te verzekeren. 
Later nam, door het doorbreken van een dam 
(vermoedelijk kort na 1798) hot water een anderen loop 
cn werd toen ge- bezigd voor bevloeiing op het land 
Tjileboet, en hoe- wcl do gcmeenschap met de 
Tjiliwoengdaarna weder werd hcrsteld, werd toch hoo 
lunger hoe meer het oorspronkelijk doel uit het oog 
verloren, en werden steeds ineer vergunningen vcrleond 
tot aftapping voor irrigatio docleindcn, zoodat ten slotte 
de leiding con der voornaamste irrigatie kanalen van do 
residentio Batavia is geworden. Nadere bijzonder- heden 
omtrent bcide leidingen, benevens nopens do Tji-Ballok 
en Angl<6, zijn to vinden in do vcrslagen over de 
Burgerlijke open bare Wcrkcn in Ned. Indio van de jaren 
1895 en 1909. 

AIs voorbeeld van do hicrv66r genoemdo belang- 
rijkc wcrkcn, tot stand gekomen als gevolg van do 
invoering van het Cultuurstclsel zij hier in do eersto 
plaats vcrmeld do bevloeiing uit do Sampean rivier in do 
afd. Panurookan der res. Bcsoeki. Reeds v66r hot jaar 
1820 werd hot Sampeanwater op 士  2 h 2.5 K.M. 
bouedonstrooms van do afdeclingshoofdplaats 
Sitoebondo door tijdelijko dammcn in irrigatie- leidingon 
gestuwd ； later werd het punt van aftap- ping hoogei* 
op, tot bij Sitoebondo, vcrplaatst; en in 1832 word aldaar 
een door den Ingenieur van Thiel ontworpen raamdam 
gebouwd. Nadere bijzonder- heden omtrent de 
constructie van dit soort dammon zijn to vinden in het 
bekende werk over bevloeimgen van don Heer do Meyier 
(le deol, afd.VII der„Wator- bouwkunde") en in de 
„Handleiding voor bouwkun- digen cn industrieelen in 
Ncderlandsch Oost-Indio, door v. Lakerveld en Brocx, 
biz. 703; hier kan wor- den volstaan met de mededecling, 
dal een dergelijke dajn bostond uit een raamwerk van 
houton balken, opgovuld met riviersteen, on veclal 
ingoslotcn tus- sohen gemotseldo leimuren. De dam in do 
Sampean was een vrij bclangrijk kunstwerk: 45 M. lang 
en on- geveer 8 M. hoog； de aanlegbreedte bedroeg 23 
M.; 

de bovenbreedte 9 M. Hij hceft tot 1850 dienst ge- daan 
tcr voeding van twee leidingen op den rechter- en cene 
leiding op den linker rivier oever. Nadere 
bijzonderheden over de later nog tot uitvoering gekomen 
Sampean werken geeft hot verslag der B. 0. werken over 
1895. 

Aan den omstreeks terzclfder tijd aangevangen 
werken in de residenties Soerabaja en Semarang, zyn 
afzonderlijke artikelen gewijd (zie BRANTA§- DELTA 
WERKEN cn DEMAKSCHE WATER- WERKEN). 

In de res. Cheribon waren eveneens tamelijk be- 
langrijke werken m voorbereiding, hetgeen reeds is af te 
loiden uit de omstandigheid, dat gedurende de jaron 
1847, '48 en '49, eon bedrag van / 281.000 daar- voor 
werd beschikbaaar gesteld. 

Dat echter de teclinischc bemoeiingen over het 
algemeen nog weinig te bctcekenen hadden, en ve61 
moest worden overgelaten aan het beleid van Euro- 
peescho en Inlandsche bestuursambtenaren, blijkt wel 
reeds daaruit-, dat voor den geheelen. Water- 
stautsdienst van af 1818—1829 niet meer dan drie of 
vicr, van 1829 tot 1844 vijf, on daarna tot 1854 tien 
Ingenieurs in dienst waren. (Zie verder luer- omtrent het 
artikel WATERSTAAT). Bovendien moest, onder den 
druk van den voortdurenden geldnood in Nederland, do 
uitersto zuinigheid worden betracht in de uitgaven ten 
bate van Indie. Waai* nu voor den Waterstaatsdienst uit 
anderen hoof de reeds veel moest worden uitgegeven 
voor zaken, waaraan onder het bestuur der O. I. Com- 
pagnie weinig behoefte werd gevoeld, doch die later 
zoowel uit een l<rijgskundig oogpunt als wegens den 
producten afvoer — gevolg van het Cultuurstelsel —
dringend noodig waren, zooals: gebouwen, wegen, 
bruggen, e.d.m., kon op het gebied van bevloeiing 
slechts het allernoodigste worden verricht. Onder deze 
omstandigheden was het geen wonder, dat van eenc 
voorafgaando studie, en behoorlijke voorberei- ding dor 
uitvoering, weinig sprako kon zijn. Inge- niours, z.g. „in 
ambulantcn dienst" werden dair- heen gozonden, waar 
op het oogenblik hun hulp het dringendst werd gevraagd. 
Natuurlijk, dat zij zich in hoofdzaak moesten bepalen tot 
het maken van stuwdammen en andere werken tor 
plaatse, waar oorspronkelijk de weggeslagen Inlandsche 
werken zich hadden bevondon; dat cr geen tijd en geen 
geld was voor het doen van bel.oorlijko opneniingen; dat 
kennis van max. of min. dobioten der rivieron, waar- in 
do werken moesten worden uitgevoerd, ontbrak, zoodat 
werken op de gis rcgcl moest zijn. De govoL gen 
danrvan waren wederom, dat nauwelyks vol- tooido 
dammen bij niet voorzieno grooto bandjirs dikwijls to 
zwak bleken en wegslocgen; dat inlaat- sluizon cn 
irrigatieleidingen werden gemaakt, bcre- kend op 
debieten, welko slechts bij uitzondering beschikbaar 
waren. Het vertrouwen in do capaci- teiten der 
technische ambtenaren werd door deze cn dergolijke 
voorvallen, niot weinig gcschokt: ten onrechte werd den 
Ingcniours verweten, wat slechts aan hot verkeerde 
stolsel van workon kon worden toegeschreven; aan het 
gobrek aan personeel, on aan hot gebrek aan middelon. 
Dat de font niet was onbekwaamhoid dor toenmaligo 
technici, bowyst menig gocdgeslaagd work uit dicn tyd, 
tot stand gp- komen dfiir, waar den Ingenieurs voldoende 
tyd en golcgenhoid werd gegeven zich op de hoogte to 
stollen van do plaatselijko toestanden. De Brantas- on 
Glapanworken worden reeds gememoreerd ； de irri-
gatie worken in Bagelen, onder leiding van don Ing。- 
nieur G. A. Pet begonnon omstreeks den tyd, dat do 
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Ingenieur H. de Bruyn zijn Brantaswcrken voltooide, 
kunnen als ecn ander voorbeeld van hot bovenge- zegde 
worden aangehaald; zij mogen gerekend worsen onder de 
met zoodanig succes ondernomen werken, dat Bagelen 
geruimen tijd bekend stond als het klassieke land der 
technische irrigatie op Java. 

Het eerste groote irrigatiowerk, dat tot in zijne 
onderdeelen geheel technisch wetenschappelijk werd 
ontworpen op een grondslag van stelselmatig onder- ' 
nomen waarnemingen en onderzoekingen, werd in Demak 
tQt stand gebracht. (Zie het artikel: DE- iiAXSCHE 
WATERWERKEN). De daarmede in- geslagen weg 
zoude in het vervolg steeds verder worden bewandeld. 

Het is hier de plaats, om in het kort aan te geven, hoe 
een technisch bevloeiingswerk gewoon- lijk tot stand 
koxnt. Het verschil met de reeds be- schreven inlandsche 
bevloeiingswerken zal daardoor van zelf duidelijk worden. 

Zoodra, ten gevolge van welke overwegingen dan ook 
(b. v. moeilijklieid of onmogelijkheid om de be- st&ande 
inlandsche irrigatie werken in stand te hou- den ； 
gewenschte uitbreiding der bevloeiing; tegen- gang van 
waterverspilling in verband met elders op- tredend 
watergebrek, e. d. m.) besloteu wordt tot het onder 
deskundige leiding tot stand brengen van 
bevloeiingswerken in eene bepaalde streek, wordt 
begonnen met de vervaardiging van kaarten, welke 
bestemd zijn om tevens een beeld te geven van de verticale 
gesteldheid van het terrein. Daartoe zijn gewoonlijk 
uitgebreide waterpassin gen noodig. De uitkomsten dier 
metingen worden op de kaarten bekend gesteld, waarna 
z.g. hoogtelijnen of ,,tranches'* kunnen worden 
ingeteekend: d.z. lijnen volgens welke het terrein gesneden 
zoude worden door horizontale, op onderling gelijken 
afstand gedachte vlakken. Op Java zijn deze kaarten 
gewoonlijk op eene schaal van 1 a 2000 of 1 i 5000; de 
hoogtelijnen geven veelal hoogteverschillen van 1.00 M. 
of 0.50 M. aan. Op de aldus bewerkte kaarten zijn nu de 
ruggen en dalen van het in teekening gebrachte ge- bied 
duidelijk te herkennen. Gelyktijdig met het doen der 
terreinmetin gen en het vervaardigen der kaarten, worden 
verschillende andere voor-onder- zockingen verricht. 
Debietbepalingen worden gere- geld gedaan, en 
waterstanden afgelezen, ten einde zoowel na te gaan 
hoeveel water in minimum voor bevloeiing beschikbaar is, 
als op welken maximum afvoer moet worden gerekend; 
onderzocht wordt wat het regime is der verschillende door 
het gebied stroomende beken en leidingen; 
regenwaarnemingen worden verricht, ook in het op de 
betrokken water- loopen afwaterend gebergte, om zooveel 
mogelijk gegevens nopens den afvoer en de 
droogteperioden 
■ te verkrijgen ； veelal is het noodig data te verzame- len 
omtrent de doorlaatbaarheid der gronden in ver- l>and met 
het te verwachten waterverbruik. Zijn ■eindelijk de 
kaarten gerecd, en de voor-onderzoe- kingen afgeloopen, 
dan kan met het opmaken van :het ontwerp worden 
aangevangen. In groote trekken •ongeveer het beloop der 
tranches volgend, slechts met zoodanig verhang, dat het 
voortgcleide water «ene passende snelheid verkrijgt, en 
met vermijding vantesterke en te vele bochten, die het 
tracd noode- loos zouden verlengen, wordt nu het 
lioojdkanaal of de hoofdaanvoerleiding veelal zoodanig 
geprojcc- teerd,dat daardoor de hoogste grens van het 
bevloci- in§8§ebied wordt gevormd. Van dit kanaal gaan 
ver- fichillende vertekkingen uit, die de ruggen van het 

zooveel mogelijk volgen: waar een rug zich 
■sphtst, verdeelt zich ook de vertakking. Aldus wordt I 

het terrein voorzien van een zich nog onderverdee- lend 
stelsel van sccundaire leidingen, dat do aanlig- gende 
velden gehcol beheorscht, en waaruit het ge- heele gobied, 
zondcr van verdcre kunstmiddelon ge- bruili to maken, 
water kan verkrijgen/ 

De gevormde bevloeiingsvakken viuden hunne na- z 
tuurlijke begrenzing in de laagstgelegcn velden der 
tusschen de ruggen aanwezige dalen, waarin de af- 
voerleidingen worden ontworpen. Naarmate de dalen in 
elkander uitloopen, vercenigen zich ook de af voer-
leidingen, waardoor ten slotte een systeem van leidingen 
ontstaat, dat steeds in vermogen toenemend, uit- mondt 
hetzij direct in zee, hetzij in enkele hoofdaf- voerleidingen:
一 veelal bestaande rivieren, welke het overtollige water 
verder buiten het gebied voeren. 

De door de aldus ontworpen afvocrleidingen in- 
gcsloten sccundaire bevloeiiiigsvakken zijn gewoonlijk 
tamelijk groot, on de irrigatie-leidingen moeten nog eene 
zoo groote capacitcit hebben, dat het zeer be- zwaarlijk 
zoude zijn, daaruit op eenvoudige wijze het water zoodanig 
af te tappen dat elk veld een evenredig deel van het 
beschikbaar debiet verkreeg. Daarom vindt gewoonlijk 
nog eene onderverdeeling plaats in tertiaire vakken, welke 
in den regel niet veel grooter dan 士 300 bouws zijn (lb = 
± 709G M2) en die bediend worden door tertiaire 
aanvoerleiditigen welke haar water ontleenen aan eeno 
secundaire leiding. Uit dezc tertiaire leidingen kan het 
water nu direct op de velden worden gebracht. Het leiding 
niveau is n.l. bij normaal debiet gewoonlijk 0.15 a 0.25 M. 
boven het oinliggcnd terrein verheven, zoo- dat door eene 
opening in het dijkje te maken, of door een eenvoudigen 
bamboekoker er door te sicken, water kan worden afgetapt. 
Om gcscliikt te zijn voor de rijstcultuur, dienen de velden 
nog eene bij- zondere bewerking to ondergaan: zij moeten 
tot z.g. “Sawah's" worden ingericht. De meestc rijstsoorten 
moeten n.l. om een behoorlijk beschot te goven gc- 
durende het grootste gedcelte van den tijd, dat liet gewas 
te velde staat, met het on derein de der Hten- gels in het 
water staan. De rijstvelden moeten dun horizontaal worden 
afgevlakt, en door eene kadc worden omgeven, die het 
mogelijk inaakt, het op de sawah tocgelaten water op ccnc 
bepaalde hoogto te houden. In verband met de algemcene 
terrein- helling wordt liet gehcele voor den sawahaanleg en 
de rijstcultuur bestemde gebied, aldus omgewerkt tot eene 
recks van terrassen, door dijkjes of z.g. „galangan ,sn in 
horizontale vakken onderverdceld. Op den rug, of langs de 
hoogstgelegen sawahvelden stroom I de tertiaire leiding, 
welke de aangclegen afdcelingen direct van water voorziet. 
Door openingen in de galangans stort het water dan op de 
lager gelegon terrassen, en op deze wijze wordt het over 
het geheelo tertiaire vak verspreid. De tertiaire zoowel als 
de sccundaire leidingen zijn bij hare aan- mondiugen 
voorzien van verdeel- en inlaatsluizen, veelal gekoppeld 
aan stuwinidttelen in de leiding, waaraan het water wordt 
ontleend, waardoor eeno regcling van het debiet in verband 
met de water- behoefte mogelijk wordt. 

Deze laatsto is zeer afhankclijk zoowel van de mate van 
doorlaatbaarheid dcr gronden als van do soort en den stand 
van het gewas. Voor de rijstcultuur kan op zwure gronden 
gerekend worden, dat 0.8 L. per bouw per sec. gcmiddeld 
noodig is gedu- rende do periodo van voile bevloeiing 
(Pcmali- werken in Tegal, Demak); voor gronden van 
lichtoro earn ens telling wordt in dal geval veelal op 1.25 
h 1.6 L. por bouw per sec. gerekend; bij nieer zandigo 
geaardheid is 2 L. niet overdreven. Deze cijfera 
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golden echter slcchts voor vaklten van niot al to kleine 
oppervlakte; zoodra men daaronder komt-, is dikwijls 
v661 nicer noodig. Zoo hccft men bij eenigo vakkon van 
de Singomcrto werken plnatselijk wol 7 —8 L. per bouw 
per sec. noodig gcvonden. Voor den aanleg van de 
kwcekbeddcn is veel mcor water noodig: bij de Pemali-
worken block b.v. 42 L. per bouw per sec. niet 
overdadig. Dit behooft geen verwondering te wekken, 
als men in aanmerking neemt, dat de drogo bodom 
geheel met water moet worden ver- zadigd, v66rdat dit 
op hot land kan blijven staan; dat de omliggende veldcn 
droog liggen, zoodat ook zijdelings veel vocht in den 
grond verdwijnt, e.z.m. Daar cchter de kweekbedden 
slechts ongeveer 1/10 deci van de totale oppervlakte van 
elk vak beslaan, en zij natuurlijk niet alien tegelijkortijd 
behoeven te worden aangelegd (waartegen ook in 
verband met het beschikbare ploegvee en de plaatselijk 
aanwezigo arbcidskrachtcn bezwaar bestaat), is het voor 
do berekeniiig van de capaciteit der tertiaire aanvoer- 
leidingcn niet noodig op zulk eene enormc water- 
hoeveelhcid te rekenen. Stelt men b.v. voor den aanleg 
der kweekbedden 14dagen water beschikbaar, dan 
bchoeft el ken dag slochts voor 1/110 van de oppervlakte 
van het geheclc vak water te worden gc- geven, of 
gemiddeld i2/li0 L, = 0.3 L. per bouw en per secunde, 
gerekend over de totale oppervlakte van het 
bcvloeiingsvak. Dikwijls hangt de waterbehoefte af van 
allerlei toevallige oorzaken: het achterlijk blijven van het 
gewas op de eene plaats, tcgenvallers bij de bewerking 
elders, cnz. In de praktijk is nu gebleken, dat het bij 
vakken van 土 150 bouws oppervlakte en grooter, niet 
noodig is met dergelyke toevallige oiustandighcdcn 
verder rekening te hou- den, en dat event uecle nice rd 
ere of mindere water- Lchocftc door oordcclkundige 
maatregclen zoodanig birnien cen dergelijk vak kan 
worden gccompenscerd, clat de watcrveiutrckking per 
bouw aldaar, steeds [/,lijk kan worden gcstcld aan de 
gemiddelde verst rckkiug over het geheelc gebied, als dit 
in dezelfde ciiltuurphasc zoude vcrkccren. Vandaar, dat 
bij do bepaling van de grootteder bevloeiingsvakkcn, 
liefst geen tertiaire vakken, veel klcincr dan 150 bouws, 
moeten worden ontworpen. In hoeverre de noodige 
waterhoevedheid in ccn dergelijk vak verband houdt met 
de cultuurphase, kan blijken uit de vol- gendo opguve, 
on tieend aan het rcgl. op de water- ver..trekking bij de 
Pcniali-werken. Aldaar wordt gcgcvcj) voor den aanleg 
van kweekbedden 0.3 L. ]>cr bouw per sec. gedurende 
14 dagon (gerekend over de geheelc bevloeibarc 
oppervlakte van het vak); daarna voor hot j)lantklaar 
maken gedurendo 42 dagen 1 L. en voor den verderen 
duur van de rijst- cultuur 0.8 L. p. b. p. s., welke 
hooveclhcid eenigs- zins kan worden vermindord, 
naarnuitc bij het verder rijpen de waterbehoefte afneemt. 
In verband mot do omstandighekl, dat andcrc gewassen 
slechts pcrio- clickc bcvochtiging vercischen, is de 
waterbehoefte per vnk daarvoor geringcr. Zoo word bij 
de Peniali- werkun gerekend^ voor ma'is on daarmede 
overcen- komende gowassen: 0.25 L. p. b. p. s.; voor 
suilcer- riet god urende de grond bewerking 0.15 L. p. b. 
p. 8., on daarna cvencens 0.25 L. Voor streken, welko 
wc- gens andcrc bodenigeaardheid ook voor de rijst- 
cultuur nicer water noodig hebben, kan bij ben adoring 
voor evengenooindo cultures de to verstrekkon 
hoeveclheid naar even red igheid worden vcrhoogcl. Op 
het noodigo quantum water is voorts nog van invlocd de 
ligging der gronden in do vlakte of in het gebergto. Over 
het algcmeen is men het cr over eens, dat onder oveiigens 
gelijko omstandigheden van bo- 

vastgcsteld, kan overgegaan worden tot de bepaling; van het 
maximum debiet der secundaire leidingen,. 

demgeaardheid on cultuur, de bevloeiing in de berg- streken 
md<5r water vereischt dan in de vlakte, doch eene vaate 
verhouding schijnt bezwaarlrjk aan te ge- ven. Do mccrdcre of 
mindcre helling van het terrein, de verdamping, ende 
grondwaterstand spelen hierbij- ongetwijfeld cen rol. Do 
hierv66r genoemde cijfers hebben botrekking op 
irrigatiegebieden in de vlakte^ Nadat de waterbehoefte voor een 
tertiair vak is< 

waaruit in verband met de toe te laten snelheid — voor gronden 
van do gewoonlijk voorkomende va§t— heid 土  70 c.M. 
persecunde—, de afmetingen en het- verhan 号 der verschillendo 
pan den kan worden be- ； •, / rekend/ls het terreinverhang 
grooter dan het toe t。/ 次七 laten Verhang in de leidingen, dan 
moet het over- tollig verval op enkele punten worden gcconcen- 
treerd, en aldaar door atortdammen worden opgenomen. Uit de 
voor de seexindaire leidingen noodig© waterhoeveelhcden, kan 
nu wederom het debiet van het hoofdkanaal worden berekend, en 
daarmede deaf met ingen van dit laatste worden bepaald. Het is- 
niet steeds noodig dat het max. debiet der hoofd- leiding of van 
eene sec. leiding in eenig pand. gelijk is aan de soin der maxima 
debieten van de stroom- afwaarts nog aftappende see. of tert, 
leidingen ； door n.l. de tertiaire vakken in eenige groote groepen 
samen te voegen (op Java veelal “golongan's" ge- naamd: een 
naam die verband houdt met de omstan- digheid, dat deze 
groepen in opvolgendc jaren beur- telings het eerste 
bevloeiingswater verkrijgen),— welke golongans natuurlijk niet 
uit aan clkander c/renzende tert, vakken behoeven to bestaan — 
en daarin de cultuur met eenige weken tusschenruimte te doen 
aan van gen, kan sonitijds worden bereikt dat voor de eene 
golongan de periodc van max. waterverbruik reeds is afgeloopen, 
als die voor eene andere nog moet aanvangen. Doch ook al is dit 
niet mogelijk of wenschelijk, dan nog heeft bovenbedoel- dc 
indecling enkele groote voordeelen. Met het oog op de 
beschikbare werkkrachtcn bij de grondbewer- king en den oogst, 
is het dikwijls noodzakclijk om de cultuur zoodanig in to richton, 
dat de genoemde werkzaamhcden niet over het geheele gebied in 
een to kort tijdvak moeten afloopen. Ook is door eene 
cultuurregeling als boven bedoeld de vereischte- 
waterhocveclheid voor het geheele gebied niet dade- lijk in haar 
geheel noodig, on kan dus do bewerking- van do cersto golongan 
reeds aan van gen, zoodra de rivier, waaraan het water moet 
worden ontlcend, hot daartoo noodig debiet bij den aanvang van 
den Westinocsson beschikbaar heeft, terwijl eerst ge- loidelijk, 
naarmatc do verdero golongans in cultuur konien, grootcro 
debioten noodig, doch dan ook aan- wezig zijn. Vcrvolgens is do 
maximum hoeveclheid slcchts gedurende korter tijd noodig, en 
is het dus voldocndo, dat het normalo westmoesson-rivierde- biet 
slechts zoo lang duurt als de tijdruimte, gedurende welke allo 
golongans gclijktijdig de max. waterbehoefte hebben: een 
tydruimto welko korter is dan do poriodo van max. waterbehoefte 
voor 66ne golongan. Een gcvolg hiorvan is, dat met een dierge- 
lijke regoling een grootero oppervlakte kan worden bcvlooid met 
ccn bepaald beschikbaar debiot, dan zonder haar mogelijk zoude 
zijn. Het zoude te ver vooren hior in meordero byzonderheden 
omtrent doze regclingon to treden. Daarvoor mogo worden 
vorwczon naar enkelo pubUcaties, aan hot slot van dit artikel to 
noemen. 

Er is nog cen geval, waarin de capaciteit van eene loiding niot 
steeds bcrokond behoeft te zyn op de 
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max.; hoeveelheid, welke bij voile bevloeiing noodig 
zoude zijn. Dit is, als verwacht mag worden, dat in 
hot bevloeimgsgeb'ed suikerfabrieken zullen worden 
opgericht en daardoor een deel der rijstvelden aan 
den fabrikant zal worden verhuurd voor de suiker- 
riet oultuur, wtiarvoor in den Westmoesson 一 d.i. 
juist in den tijd dat voor de rijst voile bovloeiing ver- 
eischt wordt 一 geen water noodig is. Dan wordt wel 
eens (o. a. bij de Pemali-werken is dit geschied) aan- 
genomen, dat bij een vak van 200 bouws en kleiner 
het zal kunnen voorkomen, dat daarin geen enkelo 
riettuin aanwezig is, terwrjl verwacht mag worden, 

een aaneengesloten gebied van ± 1000 bouws 
ongeveerdo max. toegestane aanplant,stel b.v. 

van 20 % der oppervlakte, aanwezig zal zijn. Voor vakken 
tusschen 200 en 1000 bouws, kan dan een minimum 
riotaanplant worden gesteld, gelijkniatig toenemend van 
0—20 % der oppervlakte, en in verband daarmede, de 
max. capaciteit der leidingen Borden bepaald regelmatig 
afnemend van het voor voile bevloeung vercischt debiet 
bij vakken van 200 bouws en kleiner, tot 0.8 van die 
hoeveelheid bij aaneengesloten complexen van 1000 
bouws en grooter. 

Tot nu toe werd uitsluitend gehandeld over de bepaling 
van het trace, de afmetingen, en de capaciteit der leidingen 
voor zoover die binnen het be- vloeiingsgebied zijn 
gelegen, alwaar de waterspiegel dus in het algemeen 
slechts weinig onder of boven het omliggend terrein is 
verheven. Het rivierbed is echter veelal zeer diep in het 
terrein ingesneden, zoodat directe wateronttrekking 
daaraan zonder kunstmiddelen onmogelijk is. 
Opdamming tot ter- rdnshoogte is gewoonlijk niet 
aanbevelenswaardig: vooreerst- zou de dam zeer hoog en 
kostbaar worden, maar ook zouden bovenstrooms dijken 
noodig zijn die, duur in aanleg en onderhoud, bovendien 
voort- durend aan gevaar van doorbraak by bandjir zou- 
■den zijn blootgesteld. Gewoonlijk wordt dus van af het 
eerste aftappingspunt der leiding het hoofdka- naal 
ongeveer evenwijdig aan de rivier (d.i. dus in -eene 
richting, hoofdzakelijk loodrecJd op de tranches) naar 
boven doorgetrokken. Het verhang, in dit ge- ■deelte 
noodig om nog eene voldoende snelheid te ver- krijgen, is 
als regel geringerdan het rivier- en terrein- verhang, 
zoodat het kanaal, stroomopwaarts steeds dieper in het 
terrein ingesneden, ten slotte op ongeveer gelijk peil komt 
met den waterspiegel in de rivier. In die buurt wordt eene 
gescliikte plaats ge- ■zocht voor den bouw der prise dJeau: 
de inlaatsluis voor het hoofdkanaal. Bij de meeste rivieron 
op Java is de afvoer in den drogen tijd en veelal ook nog 
in het begin van den westmoesson z66 gering, dat dan hot 
geheele beschikbaar debiet voor bevloei- mg moet worden 
afgetapt; het is dan onvermijdelijk om beneden strooms 
van de inlaatsluis een stuwdam in de rivier te bouwen, die 
al het beschikbare water door die sluis dringt. Deze dam 
behoort overigens zoo te zijn ingericht, dat bij bandjire het 
overtollige water daarover kan worden afgevoerd, zonder 
dat de oevers overstroomen, of schade wordt aangericht 
aan de belendingen. Bij hoog water wordt — ten deele 
langs den bodem rollend — veel zwaar mate- riaal 
(rolsteenen, grint, grof zand, etc.) afgevoerd, dat weldra 
het rivierbed bovendams geheel tot dams- kruin zoude 
hebben gevuld, en de inlaatsluizen zou hebben veratopt, 
als daartegen geen maatregelen werden genomen. 
Spuisluizen zijn dus noodig van «>bdanige capaciteit, dat 
bij opening daarvan cen etroom ontetaat van voldoende 
sterkte om in het losse materiaal 牛 n geul voor de 
inlaatsluizen open to «churen. Dergelijke inrichtingen 
mogen ovonmin ont-' 

broken in hot cerate gedeclte van het hoofdkanaal, want 
ook daarin komon. bij grooto rivierafvoeren veol vaste 
stoffen terecht, die grootendeels in de eerste 
kanaalpanden tot afzetting geraken. Waar het hoofd-
kanaal andere waterloopen kruist, b. v. van hooger terrein 
afstroomende boken, mooten evenzeer kunst- werken 
worden gebouwd, hetzij aquaducten of syphons, 
waardoor het kanaal over, of onder do bcek door, wordt 
govoerd, dan wel duikers of syphons, die do bcek ondor 
het kanaal door leiden. Bruggen over aan- of 
afvoerleidingon mogen, waar wegen worden gekruist, 
niet ontbreken. 
.Naarmate de denkbeelden omtrent de Rcgeerings- taak 
en omtrent do bestemming, te geven aandoop- brengsten 
der koloniale inkomsten, zich geleidelijk wijzigden, en 
de overtuiging veld won dat vermeer- dering der 
volkswelvaart met allo beschikbare mid- delon moest 
worden bevorderd, vond het irrigatie- wezen steeds 
toenemende belangstelling, en werd 一 vooral sedert de 
oprichting der z. g. „Irrigatio brigade" by eene 
reorganisatie van den Water- staatsdienst in 1885 一 
volgens de zooeven uiteenge- zette beginselen eene 
steeds toenemende werkzaam- heid op irrigatiegebied 
ontudkkeld. Tot den werk- kring van die brigade 
behoordc de volledigc voorbe- reiding, volgens een door 
den Directeur der B.O. werken vastgesteld plan, der 
bevloeiing van allo Gouvemementslandcn, die voor den 
rijstbouw in aanmerking kwamen. Zij zoude daartoe in 
de eerste plaats de bestaande gebrekkige waterleidingen 
ver- boteren, daama de bevloeiing van daarvoor vat bare 
terreinen in zwaar bevolkte streken organiseeren en ten 
laatste irrigat iewerken ontwerpen voor braak- liggcnde 
of woeste gronden in weinig of niet bevolkte gebieden. 
Evenwel zouden alleen opnemin- gen, waarnemingen, en 
proeven gedaan worden, en voorstellcn worden 
opgemaakt voor imgatiewerken; de uitvoering zou echter 
door den z. g. „a]gemeencn diensf* geschieden. 
Intusschen werd de organisatio op deze wijze slechts zeer 
kort gohandhaafd, en werd de irrigatiebrigade al spoedig 
geheel opgoheven, cn samengesmolten met de technische 
afd. E. van het Departement. Het door de irrigatiebrigade 
begonnen work werd echter onder leiding dicr Afd. E. 
voortge- zet. Tai van onderzoekingen werden 
aangevangen cn voorbereidende maatregelen getroffen 
voor den nan- leg van niouwe-, en het uitbreiden of 
verbeteren van reeds bestaande iiTigutic-werkcn. Het 
mag niet ver- wonderen dat hierbij, vooral in den 
aanvang, toon nog alios a. h. w. van onder af moest 
worden opge- houwd en gcone of on voldoende gegevens 
voorhan- den waren, wel eens werd misgetast; dat op 
som- migo plaatsen begonnen werd inct uitgebreido ter- 
reinmotingen, terwijl later uitkwam dat nieuwe irri- 
gatiewerken aldaar hetzij onuitvoerbaar, hetzij to 
kostbaar in verband met hot nut zouden worden, of wel 
door gobrek aan personcel vooreerst toch niet voor 
uitvoering in aanmerking konden komen, zoodat het 
meer en nicer noodig block, eeno raming op te maken van 
de kosten, die verbonden zouden zijn aan de uitvoering 
der werken, waarvoor opnemingen ondei'handen waren, 
Eene dergelijke raining word op last van den in 1889 als 
Directeur opgetreden Hoofd- ingonieur M. J. van Bosso 
samengcsteld en het resul- taat daarvan aan de Regeering 
aangeboden. Het ia belichaamd in het z. g. „ Algemeen 
Irrigatieplan", dat overgelegd werd bij de Memorie van 
Toelichting tot de Indische Begrooting van 1891. Dezo 
benaming heeft wel eens tot jnisverstand aanleiding 
gegeven. De bedoeling toch van dit plan was niet om eon 
over- zicht te geven van alles wat nog op irrigatiegebied 
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te doen viel, en cen programma op te makon van do 
volgorde, waarin de werken al naarmato van hunno 
urgentie zouden moeten worden uitgevoerd, doch 
uitsluitend, om te geven eene samenvoeging en raining 
van kosten van al die werken, waarvoor opne- • mingen 
aanwezig waron, en die voor uitvoering in de naaste 
toekomst gcschikt werden geacht. Dit waren te zamen 
een 16-tal, waaronder de Demaksche waterwerken en het 
(veel kleiner) ontwerp tot irri- gatie uit de kali Kening, 
welke beiden ongeveer vol- tooid waren, niet meet waren 
medegerekend. De kosten van dit plan, hetwelk voorzag 
in de bevloei- ing van rond 577300 bouws, waren voor 
wat be- treft de na 1890 nog gevorderde uitgaven, 
geraamd op rond / 35.525.000.— Later werden enkele 
werken afgevoerd, doch nog meer eraan toegevoegd, zoo 
dat langzamerhand het plan zoodanigeuitbreiding en 
wijziging onderging (in 1907 waren van de 16 oor- 
spronkelijk bedoelde gebieden slechts eeen drietal 
overgebleven, waarin nog werken onderhanden waren), 
dat het voor de thans in studie zijnde werken zijne 
beteekenis heeft verloren. 
Hoezeer de bemoeienis van den technischen dienst 

met de inigatie in den loop der jaren is toegenomen, kan 
eenigszins blijken uit de volgende gegevens, af- gelcid 
uit eene Staat, voorkomend in het Verslag over de B. O. 
werken over het jaar 1910. 
In genoemd jaar dan, was eene oppervlakte van 687.796 
bouws bevloeid door middel van permanente 
irrigatievverken. Daarvan was: 
293.297 bouws bevloeid door werken, waarvan de 

aanleg v66r 1885 was aangevangen. 
102.279 b. door id, aangevangen in 1885—1895. 
171.780 b. door id, aangevangen in 1895—1905. 
69.147 b. door id, aangevangen in 1905—1910. 
38.493 b, over kleine gebieden verdeeld, en 12.8G0 
b. door particuliercn aangelcgd. 

687.796 b. 

Voor cone juiste apprcciatic dezer cijfers, moeten 
echter de volgende bijzonderhedeh in het oog worden 
gehouden: De uitdrukking： "bevloeid door middel van 
pormanente inigatie werken" wil niet zeggen, dat 
technisch het geheele net van aan- en afvoerleidingen 
onberispelijk moet worden geacht, dooh heeft hier eene 
veel minder ver reikende beteekenis. Da&rmede is 
alleen bedoeld, dat ten minsto de hoofdwerken: prise 
d'eau en eenige voomame hoofdverd eelpunten, van 
pennanenten aard zyn, zoodat althans aan zeer enkele der 
emstigste be- zwaren, verbonden aan een inlandsch 
bevloeiings- stelsel, is tegemoet gekomen. In verband 
daarmede geven dan ook de gemelde cijfers geen geheel 
volle- dig beeld van den omvang der werkzaamheden, in 
eenige periode verricht, daar wel de aanvangsdatum van 
do technische bomoeiingen is vermeld,doch dez© 
werkzaamheden dikwijls jaren' achtereen geleidelijk zijn 
voortgezot, en verdere verbeteringen in den toestand 
slechts zeer langzaam tot stand kwamen. Dit geldt vooral 
van de groote werken, in de eerste periodo (van voor 
1885). Om slechts onkelo voorbeel- den te noemen, 
werden daarbij gerekend. 29.980 bouws voor werken in 
de res. Batavia, waarvan de aan vang werd. aangegeven
 ; 士 1800; 
en ± 1836; terwijl do beeindiging eerst werd gesteld in 
1900. De werken voor 54 980 bouws in het Sin- 
dopradja- en Doetamati gebied in Cheribonduur- den van 
1857—1909; die voor de 61.900 bouws be- slaande 
Domaksche waterwerken van 1853—1894. Een staat 
gevoegd bij het verslag over de B. O. werken voor 1910 
geeft een overzicht van allo irrigatie- werken in den loop 
der jaren aangevangen. De staat omvat 210 werkon, 
torwijl op eon bijgevoegde kaart de ligging duidelijk is 
aangegeven. De onderstoande tabol geeft een overzicht 
van de belangrijkste dier werken, nl. van die welke een 
grooter uitgestrektheid dan 10.000 bouws bevloeion. 

Staat van Bovlooiingsgebieden, grootor dan 10.000 bouws, waarvoor permanente 
werken in gebruik genomen of in aanleg zijn. 

I<c«idontie, 
1 

Naam van het Be- 
vloeiingsgebicd of van het 

Irrigatiowerk. 
Jaar van 

aanleg der 
werken. 

Be- 
vloei- 
de Op- 
porvl. 

Naam v/d rivier, 
waaruit wordt 

afgetapt. 
Aanmerkingen. 

Bantam 
Batavia1) 

Tjioedjocng werken 
Gouvememontswater- 

Icid ingen 

in aanleg 46680 Tjioedjocng 

Tjiliwong 

x) In de Res. Batavia 
is t ovens nog de 
bevloeiing op de z. g. 

Cheribon 

(Oostcrslokkan, Wcster- 
Blokkan, Angkco) 

Sindopradja- en Doota- 

±1750—1900 29980 Tji Sedani Aiigkee Pamanoekan- en Tji- 
asem landen, van 
particuliere zijde tot stand 
gobracht, en 士 

 mati werken
 

、 

1857—1909 54980 T]i Manok 10.000 bouws omvat- 
 Mcnenteng werken 1878—1882 11166 Tji Sangaroong tend, te memoreeron. 
Pokalongan a) Djengkcllok werkon 1904—1910 10080 Djengkollok 2) Met meerdere 

werken van geringer 
omvang medegere- 

 Pcmali werken 1893—1903 44370 Pomali kend, beslaan de irri- 
gatie werken in Peka> 

 Goeng werken in aanlog 2G470 Goeng longan een aaneengo- 
 liamboet werken 1900—1906 12381 Ramboot sloten gebied van rond 
 Waloeh werken 189&—1906 12117 Waloeh 156.000 bouws. 
 

Tjomal werken Gentbng-
Sragigobied 1900—1906 in 

aanleg 
13469 
16363 

Tjiomal 1. 
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Residentie. 
Naara van het Bevloeiin 

gsgebied of van het 
Irrigatieweik. 

Jaar van 
aanleg der 
werken. 

Be-
vloeide 

Op- 
pervl. 

Naarn v/d rivier, 
waaruit wordt 

afgetapt. 
Aanmerkingen. 

Semarang^ 

Soerabaja 

Madioen 

Demaksche waterwerken 
Bodriwerken 
Brantas-delta werken: 

1853—1894 
in aanleg 

61900 
21205 

Serang en Toen- 
tang 

Bodri 3) De Bedadoeng- 
werken maken een on- 

derdeel uit van een 
a. Goebeng-Goenoengsa- 

rigebied 
b. Sidoardjodcltagebied 
Gebied v.h. Madioen- 

1895 
1857 

13637 
45274 

Soerabaja rivier 
Brantas 

nog in voorbereiding 
zijnd grooter plan, de 
bevloeiing van Z.W. 
Djember en Z.O. Loe- 
madjang (res. Pasoe- 

~ ----  —

—.-■ 

Kediri 

kanaal c.a. 
Waroedjajeng-Kertoso- no 
werken 

in aanleg 

1900—1908 

22308 

i 
23878 

Madioen rivier 

Brantas 

roean) omvattend, ter 
oppervlakte van 士 
79.400 bouws, en aan 
meerdere rivieren wa- 

Besoeki3) Sampean werken 
Bedadoeng werken 

1875—1901 in 
aanleg 

15185, 
239201 

Sampean 
Bedadoeng 

ter ontleenend. 

Aan het bovengenoemd Verslag wordt voorts nog het 
volgende ontleend: 

Tn 1910 waxen nog in uitvoering werken voor de 
bevloeiing van 241.027 bouws, terwijl pennanente 
werken in studie of voorbereiding waren voor 486.129 
Bouws, waarvan 149.949 bouws nog geheel onbe- 
vloeid'wa；ren. Uit een ander staat je, in meergenoemd 
verslag voorkomend, zij verder nog alleen aange- stipt, 
dat op een totaal van bijna 4.000.000 bouws in cultuur 
gebrachte gronden, voor ruim 2.000.000 bouws nog geen 
plannen tot verbet ering of uitbrei- ding der bevloeiing ter 
sprake waren gekbmen, dock dat voor bijna de helft reeds 
werken waren uitge- voerd of onderzoekingen waren 
verricht. Daaronder waren plannen voor ruim 424.000 
bouws, waarvan voorloopig dan wel voor good, om 
verschillende redenen werd afgezien. Het meest bekende 
daarvan is wel dat voor de irrigatie der Solo-valJei, 
hetwelk beoogde de bevloeiing van 223.000 bouws, doch 
waarvan de uitvoering — hoewel reeds een vrij aan-. 
zienlijk bedrag was verwerkt——werd gestaakt in ver-
band met financieele tegenvallers en gerezen twyfel 
nopens de rentabiliteit en met de allengs op den 
voorgrond tredende meening, dat op andero min kostbare 
wijze, aan de behoeften tot verbetering der toestanden 
aldaar, voldoende kon worden tege- moet gekomen. Nad 
ere bijzonderheden omtrent dit werk zijn te vinden in het 
Verslag, in 1900 door eene ter zake ingestelde Commissie 
van ad vies uitge- bracht. 

De volgende cijfers zijn ontleend aan het koloniaal 
Verslag over 1914: 

Op het einde van 1913 waren op Java (met uit- 
zondering van de z.g. “Voretenlanden") 2.221.628 bouws 
gronden in gebruik als bevloeide sawah^, tegen 
1.028.199 b. sawah, welke uitsluitend van regen 
afhankelijk waren, en 67.883 bouws moeras- Bawah*s. 
Voorts waren er nog 2.002.691 b. z. g. „te- galvelden", d. 
z. onbevloeide, niet geterrasseerde bouwvelden. Te 
zamen dus 5.320.401 bouws geregeld in cultuur 
gebrachte gronden. gevende eene vermeer- 
dennginvergelijking met 1912, van 300.736 bouws, ny 怯
气 905 b. bevloeide —21.680 b. onbevloeide 

B b. moeras 8awah， s, en 221.973 b. tegal- 
velden). 6 

In 1913 was een bedrag van / 2.465.500 verwerkt voor 
de voortzetting van een 17-tal reeds v66r dat 

jaar begonnen groote bevloeiings- of afwaterings- 
werken. Voor verbetering van bestaande of aanleg van 
nieuwe irrigatiewerken van kleinen omvang, werd / 
2.962.822.一 uitgegeven . 

Bovendien werd nog f 1.502.953, verwerkt aan 
werken ten laste van de z.g. „hulpverschaffings- 
fondsen" (maatregelen in het belang der economische 
ontwdkkeling). Voor opneming- cn projectwcrk was 
uitgegeven / 384.000; voor herstellingen f 292. 567. 
Onder deze bedragen komen ook voor diverse werken op 
de Buitcnbezittingen, alwaar voornamelijk in de laatste 
jaren, eene toenemcndc bemociing van den technischen 
dienst met de bevloeiingsaangele- genheden valt op te 
mcrken. Het gewoon onderhoud vereischt evenzeer 
aanzienlijke bedragen. In 1911 werd daarvoor, volgcns 
het Verslag der B. 0. werken, uitgegeven / 375.328.— 

Bij de verschillende onderzoekingen, noodig ten 
behoeve der voorbereiding van nieuwe irrigatic- werken, 
bleek steeds wed er de n o o d z a k e 1 ij k- h e i d van 
het n e m e n van maatrege- 1e n o m verbetering te b r e 
n g e n in het b e h e e r van —, e n het toczicht o p d o 
reeds bestaande bevloeiin- gc* . 

Reeds door de Bruyn was dit ingezien, en ter sprake 
gebracht toen hij in 1872 zitting kreeg in eene 
commissie, ingestcld tot het ontwerpen eener regelin g 
van het irrigatiewezen op Java, doch het tijd- stip waarop 
het Verslag dier Commissie werd uit- gebracht (waarbij 
o.a. in overweging werd gegeven eene indeeling van Java 
in stroomgebieden als ecn- heden in zakc van 
WaterstaatB-bemoeiingen), was weinig geschikt voor de 
uitvoering van denkbcelden die aanzienlijke offers van 
de schatkist konden vergen :de Atjeh-oorlog kostte 
steeds n)66r, en de ba- ten uit de Gouv. koffiecultuur, die 
een zeer belang- rijk deel der inkomsten vormden, namen 
steeds af. Voorloopig bleef de zaak dus rusten om eerst 
in 1886 wed er opgevat te worden door den Directeur 
Janssen van jRaay ,die in genoemd jaar het donkbeeld ter 
sprake bracht eene proef te nemen met de i n- stelling 
eener I r r i g a t i e-A f d e e 1 i n g, omvattende de 
residentie Banjoemas en de toen- malige (later met 
Kedoe vereenigde) residentio Bagelen. Het hiermede 
beoogde doel was de ver- krijging eener betere regeling 
van het beheer over 
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en het toezicht op de irrigatiewerkcn. Hij vond hier- 
voor steun bij den resident van eerstgcnoemd ge- west, 
Burnaby Lautier, die door eigen aanschou- wing kon 
oordeelen over den verwaarloosdon toestand der in 
genoemde residentics aanwezige be- vloeiingswerken. 
Van de, door het initiatief van Ingenieur Pet indertijd 
tot stand gekomen, doch meerendeels door of met 
behulp der bevollcing ge- bouwde gcmetselde 
kunstwerken, als stuwen, inlaat- sluisjes, overlaten, 
enz., verkeerden niot minder dan 士 60 % in geheel 
vervallen staat, of waren door ver- wildering der 
leidingen geheel nutteloos geworden, zoodat in do 
noordelijke districten het water ver- morst werd, 
waaraan in het Zuiden zoo dringende behoefte bestond. 
Als gevolg hiervan, was de be- vloeide oppervlakte in 
20 jaren tijds van ruim ]14.000 bouws verminderd tot 
ruim 91.000 bouws, en dit, ondanks het feit dat de 
bevolking in het- zelfde tijdvak met 300.000 zielen 
toenam. Do voor- stellen van genoemde autoriteiten, 
benevens het oordeel daarover van den Resident van 
Banjoemas werden in verband met enkele daartegen 
geopporde bezwaren door de Regeering gesteld in 
handen eener Commissie, bestaande uit den 
Hoofdinspecteur der Cultures, Mr. H. Kuneman, den 
Resident van Bage- len Burnaby Lautier, en den 
Ingenieur der le kl. van den Wat erst aat H. van 
Berckel. Deze commis- sie, die in Juni 1887 verslag 
uitbracht, achtte eeno Irrigatie Afdeeling als bedoeld 
niet alleen mogelijk en bestaanbaar, doch de oprich ting 
zelfs in de hoog- ste mate gewenscht en sprak zelfs de 
verwachting uit dat na geleidclijke verbetering der 
regcling aan de hand der ervaring, de uitslag van do 
proef zoude leidcn tot hot ook ciders op Java inrichten 
van Irrigatie-Af cl eelingen. Naar aanlciding van dit ad 
vies word claarop de Irrigatie-Afdeeling Scrajoc opge- 
richt, wclkc met I Jan. J 889 in working trad. Nadere 
bijzondcrhedcn dicnaangaandc bevat het Verslag der ]i. 
O. werken over 1910; hier wordt volstaan met <lc 
opmerking, dat de verwachtingen der Com- minsic ten 
voile werden vervuld, on dat sedert Htccds verdcr op 
den ingeslagen weg is voortgegaan. Succcs'-ievelijk 
werden, na cerst als proef to hebben gewerkt, de 
Afdeelingen Serajoe, Brantas, cn Sevang defiiiitiof 
ingestekl, weldra gevolgd door de Afdce- lingcn 
Pekalen-Sampean; Pemali-Tjoinal; do Scctio Madioen 
dor toekomstige Afdeeling Solo-rivicr； cn de Irr. Afd. 
Tjimanock. Bij het thans vigecrend AVatcrstaats-
Reglcnient (Besluit van 3 Maart 1910 No. 36, Ind. St. 
no. 177) is aan deze matcrio do noodige aundncht 
gewijd. Do d i e n s t der I r- r i g a t i o Afdeelingen 
wordt aldaar om- schrcven als to zijn in de eerste plants 
eon oxploi- tutiedicnst, onivftttende hot 
behccrderriviercnen anti ero open bare wateren, dcr 
bevloeiingen en afwate- ringen, cn van allo werken, 
welketot aan - on afvoer of kccring van water, dan wel 
voor de binncnschcep- vaart dicnen, — een en ander 
voor zoover dit door den Directeur tier B. O. werken 
niet wordt opgedra- gen aan den Algemeenen Dienst, 
dan wcl wordt over- gclaten aan locale besturen, de 
bevolking, of bijzon- dcrc lichamcn cn personen, in 
welke laatste gevallen deze dicnst zich bepaalt tot het 
aan *s Lands Wa- terataat opgedragen toezicht op de 
wijzo, waarop dit bchccr wordt gevoerd. (Art. 3). In art. 
8 wordt bepaald, dat Irrigatie Afdeelingen voorloopig 
alleen worden opgericht op Java en Madoera, en wel, 
naar gelang do behoofto daaraan blijkt. Do gronzen 
wor- den in den regel zoodanig bepaald, dat clko 
Afdeeling slechts vollo stroomgobiedon omvat. Uit 
eeno bij bovongenoemd Stb. gevoegdoschotskaart blijkt 
dat 

het in de bedoeling lag, successievelijk 15 dergelijke 
Afdeelingen in het leven te roepen. Door samen- voeging 
van twee Afd. in Oost-Java, is dit aantal thans voorloopig 
- op 14 bepaald, waarvan, zooals hierv66r reeds bleek, 
reeds 6 geheel, en 46ne gedeel- telijk, in werking. Waar 
nog geene Irrigatie Afd. is ingesteld, maar eenig meet 
beperkt gebied een met dien eener zoodanige instelling 
overeenkomstigen dienst vordert, wordt deze laatste 
georganiseerd onder den naam van: “Technisch 
Waterbeheer**. Dit beheer volgt zoo na mogelijk de voor 
den dienst der Irr. Afd. gestelde regelen, doch behoort tot 
den z. g. “Algemeenen Dienst". Artikel 9 regelt de ver- 
houding van do Chefs der Irrigatie Afdeelingen tot de 
Residenten. De Hoofden van Geweatelijk Bestuur 
voeren, ieder voor zijn gewest, het beheer en het 
administratief toezicht over den dienst der Irr. Afd. Over 
belangrijke aangelegenheden betref- fende waterbeheer 
en waterverdeeling wordt echter het ad vies ingewonnen 
van den Chef der betrokken WaterstaatsAfdeeling. Als 
Clief der Irr, Afd. treedt op een Ingenieur van den 
Waterstaat. 

Ter beantwoording van de vraag hoever de 
bemoeiingen van den technischen dienst met d o 
irrigatiebelangen zich uitstrekken, moge worden 
verwezen naar de instructie voor den Clief dcr Afd. 
Serang, in haar geheel voorkomend in het verslag der B. 
O. W. over het jaar 1910. 

Omtrent den i n v 1 o e d, dien de irrigatie o p de 
economise ho toestanden heeft uit- geoefond, zijn nog 
weinig positieve gegevens gepubli- ceerd. Dat die invloed 
gunstig is, wordt algemcen erkend. Meer verschil van 
gevoelen bestaat omtrent de vraag, of uit een financieel 
oogpunt beschouwd, de aanleg van irrigatie-werken 
direct rendabel kan worden geacht. De vermcerdering van 
inkomsten voor de bevollcing bestaat voomamelijk in de 
min- dere kans op oogstmislukkingon, grootere opbrengst 
van bevloeide velden, gclegenheid tot het plan ten van 
tweedc gewassen na den rijstoogst (in den Oost- 
moesson) en in do voordeelen verbonden aan do 
oprichting van Europecsche landbouw- en fabrieks- 
ondernemingen (Suikerfabrieken). Ineenerecente pu- 
blicatie nopens de Pcmali-werken — die eene opper- 
vlakto van rond 4G500 bouws bevloeien 一 werd be- 
cijferd, dat do voordeelen door de bevolking ver- kregen 
uit den aanleg dier worken (welke tot stand kwamcn voor 
een bed rag van rond /2.309.000) geschat kunnen worden 
op cenc gcmiddelde jaarlijkscho vermeerdoring aan 
inkomsten van / 975.000 tot / 1.500.000, doch dat de direc 
to voordeelen voor het Gouvernemont slcchts ± 0.7 % van 
het aanleg - kapitaal uitinakcn; con gevolg van de 
omstandig- heid, dat van ecn bolastingvcrhooging na 
voltooiing der werken nog niot was gekomen. I)e 
gemiddcldo opbrengst van do technisch bevloeide 
sawah's binnen het bovlociingsgcbied bedroeg 37.6 picol 
droge padi per bouw, tegen 土 30 pic. op de bevloeide 
sawah's buiten het Pemaligebied. Bij de van regen 
afhankelijkc grondon v66r do tot standkoming van 
genoemde werken, moest gemiddeld ± 25 % van de 
landrcntd opbrengst worden afgeschreven, voornamo- 
lijkdoor allerlei ziektenon plagouontstaantengevolgo van 
watorgebrok: na het tot stand komen der irrigatie-werkon 
daaldo doafschrijving tot gomiddeld 3 %. (padi = rijst in 
de aar; 1 picol = 土 61.5 K.G.). 

Literatuur. Bovloeiingon, door J. E. do Meyier, ^-
Gravenhago 1891 (uitmakondo afd. VII v.h. l°deol der 
„Watorbouwkundo>, uitgegeven onder leidiiig der 
Hooglceraron Henkot, Schols en Telders).— 
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Jaarverslagen over de Burgerlijke Openbare Werken 
in Ned.-Indie, waarvan eene afdeeling aan de irri- 
gatie is gewijd. — „Verslag van de Cbmmissie van 
ad vies nopens de Werken in de Solo-Vallei,^ (ver- 
schenen in 1900). - J.Homanvan der Heide: Beschou- 
wingen aangaande Volkswelvaart en het Irrigatie- 
wezen op Java, 1899; en： Economische Studien en 
Critieken met betrekking tot Java, 1901. _ Amena- 
gement des Eaux d Java. Irrigation des rizieres. 
Rapport par le Capitaine F. Bemard. Paris, 1903. 一 
Deel Vila van het: Onderzoek naar de mindere 

welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera. 
Overzicht van de uitkomsten der ge- westelijke 

onderzoekingen naar de Irrigatie, 1910.— ̂ ,Ned^ -Indie** 
uitgegeven onder leiding van H.£5olijn >^(1912) Hdofdst. 
Bevloeiing door 宜:J.W. van L&wick. / — „ Rapport der 

Commissie betreffende de Waterver- deeling in de afdeeling 
Demak (Batavia,. Lands- drukkerij, 1913) opgesteld door H. 

H. A. G. Lam min- 
ga en P.deRoo de la Faille met bijlagen bewerkt door 
den Heer EL C. H. de Bie. — Artikelen in tijdschrif- 
ten: Indische G i d s. Jaargang 1886 en 
1887. De njstcultuur op Bali, door F. A. Liefrinck 
—1894 v. Kesteren. De productiviteit van irriga- 
tiewerken. 一 1896. De verbeteringen van het irriga- 
tiewezen op Java, door F. A. Liefrinck. —1897. De 
bevloeiin gswerken op Java, door A. P. Melchior.— 
b. Tijdschrift v. h. Kon. Instituut 
van Ingenieurs, Af d. N e d.-I n d i e. 
1876/77 Een Indische benedenrivier, door J. E. de 
Meyier. _ 1883/84 Bijdrage tot de hydrographie v. 
Indrama joe, door R. A. v. Sandick. — 1886/87 
Verbetering en uitbreiding der bevloeiing uit de 
kali Amprong, Afd. Malang. — De Menenteng-water- 
leiding in het district Losari der Res. Cheribon.— 
1888/89 Bevloeiing uit de kali Kening.— 1891/92. 
De waterwerken in de afd. Demak, door L. H. Slin- 
kers met aanteekeningen door J. E. de Meyier. 一 
1893/94. Aanteekeningen omtrent de werken tot 
bevloeiing der Tjihea vlakte, door W. Elenbaas. 一 
Bevloeiing uit de Waloeh, door J. Nuhout v. d. Veen. 
—1903/04. De werken tot bevloeiing der Tjihea- 
vlakte in de Rs. Preanger Regentschappen door L. 
H. Blinkers en E. H. Karsten, — c. Tijdschrift 
v. h. Kon. Instituut v. In genieurs 
(N = Notulen, V = Verhandelingen) de Bruyn, 
Nota over den Waterstaat der Afd. Soerabaja en 

Modjokerto en de kanalisatie der Porrong rivier N. 
1855/56 — idem; over de irrigatiesluizen en de stuw 
in de Porrongrivier bij Lengkong, N. 1857/58.— 
idem, over het tegengaan. van overstroomingen en 
de wijze van besproeiing in Frankrijk en Noord- 
ItaKe in toepassing op Oost-Indie. Reis van den 
hoofding. de Bruyn N. 1861/62 en V. 1862/63 — M. J 

 

van Bosse. Mededeelingen over het inigatiewezen in 
Ned.-Indie. N. 92/93 biz. 209. — P. Grinwis Plaat. 
Voordracht over de economic der irrigatie werken. N. 
94/95 biz. 16 en 19. 一 A. G. Lamminga. Beschrij- ving 
der Pekalen werken. V. 94/95 biz. 93. — C. W. Weys. 
Aanleg en exploitatie der Pategoewan werken 
N."99/1900 biz. 41. — J. C. Voorduin. De werken ter 
bevloeiing van een deel der afd. Brebes (Rs. Peka- 

longen) uit de Pemalie rivier. V. 1914. — d. Ver- 

schillende artikelen in het Weekblad d o Inge- 

nieur. — e. Tijdschrift v. h. Kon. 

Aardr. Genootschap, (1903). Deel XX biz. 

：78 尸冲 7 二 J.. F./Niern)eyer, De bevlooiingswerken 

-• ' ®EVODKING. De bewonera van de eilanden, di© 

staatkundig behooren tot Nederlandsch-Indie, wor- 
den onderacheiden in Europeanen en met dezen ge- 

--£ 

lykgestelden cn Inlanders en met dezen gelijkgestel- den. 
(Zie VERDEELING DER BEWONERS VAN NED. 
INDIE.) 

Van de Europeanen, die geboren zijn buiten Ne- 
derlandsch-Indie, zijn de meesten Nederlandora, en 
voorts, de volgorde genomen naar het aantal, Duit- 
schers, Belgen, Engelschen, Zwitsers, Franschen en 
enkelen van andere nationaliteiten. De buiten Ned. Indie 
geboren met Europeanen gelijkgestelde perso- nen zijn. 
v.n.l. afkomstig van het vaste land van Azie, zoo o.a. de 
Japanners en de Armeniers.】) 

De in Nederlandsch-Indie geboren Europeanen zijn of 
afstammelingen van Europeescho ouders, of (en dat is de 
meerderheid) van gemengd blocd. De aldaar geboren met 
Europeanen gelijkgestelde personen. zijn voomamelijk 
van Ambonecschc of Chineesche afkomst. 

Volgens de uitkomsten van de in 1905 gehouden 
volkstelling (zie bijlage A vai\ het Koi. Verslag van 1907) 
waren van de op 31 December 1905 in Ned. Indie 
aanwezige Europeanen en met dezen gelijkge- steldeu 
buiten Ned. Indie geboren 9525 mannen en 4151 
vrouwen, van wie 6642 m. en 2508 VT. op Java en 
Madoera, en 2883 m. en 1643 vr. in de buitenbe- zittingen 
woonachtig waren, cn in Ned. Indie geboren 32026 m. en 
32288 vrouwen, van wie 26637 m. en 26828 vr. op Java 
en Madoera en 5389 m. en 5460 vr. in de 
buitenbezittingen verblijf hidden. Het zie- lental der 
Europeanen en met dezen gelijkgestclden beliep alzoo op 
dat tijdstip een totaal van 77990, onder wie 41551 
mannen en 36439 vrouwen, Wegena onnauwkeurigheid 
van de gegevens zijn in de hier- voren genoemde cijfers 
niet begrepen die betreffendo de Residentic Djokjakarta. 
Telt men do daarvoor aangegeven toiaal-cijfefs "mede, 
dan komt men tot een totaal van 80910 Europeanen, van 
wie 42919 mannen en 37991 vrouwen. Het aantal 
vrouwen en kinderen van de officieren en manschappen 
van het Nederlandsch-Indische Legcr is in de cijfers 
opge- nomen, de officieren en manschappen zelf, wier 
aantal op uit. 1905 13425 bedroeg, zijn echter niet mede- 
geteld. Bovendien waren er destyds 2319 in Indio 
verblijvende Europeesche zeeofliciercn en schejjcJin- 
gen van de Indische militaire marine en het Ncder- 
landsch eskader in Oost-Indie, tcrwijl bij do gouvCr- 
nementsmarinc 122 Europeanen dienden. 

Het aantal Chineezen bedroeg op uit. 1905 in ge- heel 
Ned.-Indie 563449, van wie 295193 op Java en Madoera 
en 2G8256 in de buitenbezittingen. Het zielental van de 
Arabiercn was op dat tijdstip 29588, van wie 19148 op 
Java en Madoera en 10440 in de buitenbezittingen. Het 
aantal der andere vreemdo oosterlingen: Mooren, 
Bcngaleczen, Klingaleezen en Maleiers beliep 22.970, 
van wie 2842 op Java en Madoera en 20.128 in de 
buitenbezittingen. 

Op genoemd tijdstip bedroeg het aantal inlanders op 
Java en Madoera 29.715.908 (namclijk 14.588.843 
mannen on 15.127.065 vrouwen), terwijl het zielental 
over de gewesten der buitenbezittingen — in totaal 
7.304.552 (van wie 3.702.995 m. en 3.601.557 vr.) — als 
volgt Verdceld was: Sumatra's Westkust 
1. 295.581, Tapanoeli 410.939, Benkoelen 20
】.515, Lampongsclic districten 155.080, Palembang (met 
Djambi) 783.259, Oostkust van Sumatra 450.941, Atjeh 
en onderhoorigheden 571.477, Riouw cn on- 
derhoorigheden 93.315, Banka en onderhoorigheden 

】)De Jaarcijfers der Kolonien — zie hieronder —
geven zes jarige overzichten van de Europee- gche en 
met deze gelijkgestelde bevolking naar cd 
nationaliteiten. 

舟3 
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70.853, Billiton 34.181, Weaterafdeoling van Borneo 
400.332, Zuider- en Oostcrafdeeling van Borneo 772.532, 
Celebes en onderhoorigheden 407.762； nado 428^003, 
Amboina (met Merauke)' 294.859, Ternate en 
onderhoorigheden 106.632, Timor en ondorHoorigheden
一 306：469 en Bali cn Xombok 520.7G2. - 

Volgens de uitkomsten dor volkstelling van 1905 
bovonden zich dus in gehecl Ned.-Indie op ult. Dec. van 
dat jaar ruim 37.000.000 inlanders. 

Volgens opgaven van de hoofden van gewestelyk 
bestuur op Java cn Madoera bedroeg op ult. 1912 de 
bevolking diet eilanden: Europeanen 86.681, vreem- de 
oosterlingen 351.094 en inlanders 35.577.660. Wat de 
buitenbezittingen botreft waren de bevolkings- cijfers op 
ult. 1912 aldus: Sumatra's Wostkust 2981 European on, 
1.208.392 inlanders en 8142 vreemdo oosterlingen; 
Tapanoeli respectievelijk 428, 705.906 en 2251; 
Palembang 1003, 712.098 cn 11.133; Riouw cn 
onderhoorigheden 333, 163.803 en 23.324; Banka en 
onderhoorigheden 448, G4.260 en 48.945; Billiton 338, 
36294 en 21848; Westerafdeeling van Borneo 345, 
411.912 en 54.901; Zuider- en Oostorafdeoling van 
Borneo 782, 816.093 cn 88.426; Celebes en on- 
derhoorigheden 1808, 1.968.765 en 6882; Menado 1210, 
691.102 en 7924; Amboina 3181, 26S.270 en 2999; 
Ternate en onderhoorigheden 477, 158.465 en 1193; 
Timor en onderhoorigheden 443, 945.466 en 4158 en Bali 
en Lombok 280, 1.200.121 on 6909, terwijl van do 5 
ovorige gewesten (Bonkoolen, Lam- pongsche districtcn, 
Djambi, Oostkust van Sumatra cn At jeh en 
onderhoorigheden) geen nadoro gegevens ten dienste 
staan. 

De verschillen tusschcn sommige cijfers van J 905 en 
1912 zijn hoofdzakelijk too to schrijvon aan het sedert 
1905 onder ons bestuur komen van vor- achillendc 
landschappen, waaraan hot Gouvt zich vroeger niet 
gelegen lict liggen. 

In de bevolkingscijfers der inlanders zijn niet be- 
grepen zij, die in het leger zijn opgenomen; ultimo 1905 
was hun aantai 24522, namclijk 5109 Amboi- neezen, 
1678G Javanen, 1789 Soendaneezen, 311 Madocreezen, 
113 Bocgineozcn cn 414 Maleicrs (voornamelijk 
Timoreezen). Op do vloot bovonden zich op dat tijdstip 
1754 inlanders. 

De bijlagen der jaarlijks verschijncndc Koloniale 
Verslagen bevatten opgaven van. de aantallen Chi- 
neezen, Arabiercn en andcrc vreemde oosterlingen, die 
gekomen zijn van het vasteland van Azie, of der- waarU 
zijn teruggckccrd, zoomede van diegcncn on- dcr hen, 
die, reeds in Ned. Indi。gevestigd, naar cen under ci land 
of gewest zijn verhuisd. Een dergclijk overzicht van de 
geimmigreordo cn wedcr naar Euro« pa of anderc 
werelddcelen vertrokken Wcstcrlingcn ontbreckt. Mocht 
t.g.t. lot de samonstelling van zuIke ovcrzichten worden 
overgogaan, dan zal het wenschelyk zijn daarby tc docn 
uitkomon hoovelen alcchtH voor korten tijd Indic 
verlaten. 

Opgaven omtrent do aantallen personen, ook vreemde 
oosterlingen, aan wio vergunning tot vesti- ging word 
vcrlecnd komen — met vermelding van den landaard — 
voor in hoofdstuk F § 8 der Kolo- nialc Vcrslagen. . 

De voor den burgerlijken of militairon dionst door don 
Minister van Kolonicn uitgezonden personen zijn in die 
opgaven niot begrepon. 

Het aantal in Ned.-Indie gevestigde Europeanen 
bedroeg in 1872 38.467, in 1882 43.738, in 1892 68.806 
cn in 1905 80.910; hot vermeordordo in een tijdvak van 
33 ■jaren met 士 122 %. 

Het aantal Chincczen beliep in 1872 : 290 278, in 

1882 351.828, in 1892 445.071 en in 1905 563.449, nam 
alzoo van 1872 tot 1905 toe met 士 94 %. 

Dat van de Arabiercn was in 1872:13.887, in 1882 was 
het gestegen tot 15.869, in 1892 tot 23.143 en in 1905 tot 
29.588, dua in dat tijdvak met 土 113 %• 、 De cijfers 
met betrekking tot de andere vreemde oosterlingen laten 
zich niet vcrgelijken, omdat zij op de verschillende 
tijdstippen niet op gelijke wijzen ver- zameld zijn. O.a. 
werden soms medegerekend volks- planters uit andere 
deelon van den Axchipel (hier- onder vermeld). Evenmin 
zijn de cijfers omtrent de inlanders te vergelijken, omdat 
eerst in 1905 eeniga- zins betrouwbare gegevens werden 
verkregen. 

Vergeleken met de inlanders vormen d(. niet- inlanders 
een zeer goring bestanddeel van de ge- heele bevolking: 
in 1905 op Java en Madoera nog geen 1.3%, terwijl do 
Europeanen alleen slechts 0,2 % uitmaakten, ondanks dat 
op die eilanden vier vijfde van de geheele Europeesche 
bevolking van Ned.-Indie gevestigd is. De meeate 
Europeanen bevinden zich op de hoofdplaatsen van de 
gewesten en afdeelingen. In bijlage A van het Koi. Verslag 
van 1907 cn in de Regeerings-almanakken der laat- ste 
jaren vindt men eene aantooning van het zielental in de 
gewestelijkc en afdcelingshoofdplaatsen van Ned.-Indie 
volgens de opneming van 1905. 

De uitkomsten van de zes tot dusver gehouden 
volkstellingen op Java en Madoera wyzen op eene 
vermeerdering van de bevolking van 1880 tot 1885 van 
8,4 %, van 1885 tot 1890 van 11,4%, van 1890 tot 1895 
van 7,46 %, van 1895 tot 1900 van. 11,9 % en van 1900 
tot 1905 van 5,6 %; hierbij dient echter in aanmerking te 
worden gen omen, dat de opne- mingen steeds 
nauwkeuriger hebben plaats gehad. 

Aangezien de oppcrvlakte van Java en Madoera. 
131.508 K.M.2 en van do buitenbezittingen 1.783.913 
K.M.2 bedraagt, is de dichtheid der Inlandsche bevolking 
op de eerstgenoemdo eilanden 土 226 zielen per K.M.2 
en. in de buitenbezittingen ruim 4 per k.M.2 Het 
dichtstbevolkt zyn op Java en Madoera do gewesten 
Kedoe en Sperabaja (426 en 403 personen per K.M.*), het 
slechtst bevolkt Be- soeki en Bantam (95 en 113 personen 
per K.M.2). Van de buitenbezittingen zijn Bali en Lombok 
het dichtst bevolkt (49 per K.M.2) en Ternate het slechtat 
(0.2 per K.M.*). 

In de Kolonialo Vcrslagen wordt telken jare in eeno 
bijlago opgegeven het aantal geboorten, huwe- lijken, 
echtscheidingen en storfgevallen, welke opgaven alleen 
betrckldng hebben op Europeanen en met dozen 
golijkgesteldon (ook militairen) en op in- landscho 
Christcnon, dio zich aan do voorschriften omtrent hot 
houden van do registers van den bur- gerlijkon stand (zic 
art. 4 van het Burgerlijk Wetbock) hob bon ondorworpon. 
l) 

Het aantal Christon-inlanders bedroeg op ult. 1905 op 
Java cn Madoera 24.663 on in do buitenbezittingen 
433.131, van wic iii do resideutie Tapanoeli 75.710, elders 
op Sumatra, Banka en Billiton ver- spreid 1251, op 
Borneo 2047, in het gouvemement Celebes en 
onderhoorigheden on do resideutie Menado 229.642, in de 
residentio Amboina 87.222, in de residentie. Tomate on 
onderhoorigheden 5563, in de i) 

i) Afzondorlyk wordon vormold de gemengde 
huwelykon, d.z. dio gesloten. tussohen Europeanen en 
mot dezon golijkgesteldcn en inlanders en met. dozen 
golykgesteldcn. Do Jaarcyfers der kolonien, gevon 
overziohten van den loop der Europeesche bevolking 
over cen aantal jaren, en van. de sterfto naar den 
leeftyd. 
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residentie Timor en onderhoorigheden 31.580, in de 
residentie Bali cn Lombok 37 en in Zuid-Nieuw- Guinca 
79. 

Op Java en Madoera waren ultimo 1905 in't ge- heel 
928 en in de buitenbezittingen 517 Chineezen en anderc 
vreemde oosterlingen, die den Christelijken godsdienst 
h&dden aangenomen; de meesten werdcn aangetroffen 
in de Westerafdeeling van Borneo, Atjeh en 
onderhoorigheden, de Zuider- en Oostcr- afdeeling van 
Borneo en de Oostkust van Sumatra, nl. respectievelijk 
188, 102, 59 en 50. 

Met uitzondering van de Chris ten-inlanders, van een 
1200 Badoej's in Bantam en van een 11000 be- lyders 
van den Tenggergodsdienst in Pasoeroean, belijden de 
inlanders op Java en Madoera den Mo- 
hammedaanschen godsdienst. In de buitenbezittin- gen 
zijn alle kustbewoners Mohammedanen, in de 
binnenlanden worden nog vele heidenen aangetroffen, 
en het is juist onder dezen, met name de Bataks op 
Sumatra, de Dajaks op Borneo en de heidensche be 
volkin g op Celebes en onderhoorigheden en op de 
eilanden behoorende tot de gewesten Amboina en 
Timor, dat de predikers van het Christendom de meeste 
bekeerlingen hebben gewonnen. 

Alleen reeds in de afdeelingen Boeleleng en Djem- 
brana van het eiland Bali werden"inT90D'3z 132.000 en 
op Lombok 土 20.000 belijders van den Hindoe- schen. 
godsdienst aangetrofien, terwijl men in het gewest 
Oostkust van Sumatra 5587 Hindoes telde. 

In de Koloniale Verslagen hebben alle opgaven be- 
treffende de bevolking betrekking op het voorlaat- ste 
jaar: de bevolkingscijfers van een jaar worden door de 
plaatselijke ambtenaren in de eerste zes maanden van het 
volgende in tabellen gerangschikt, waama zij in de 
tweede helft van dat jaar ter Algc- meene Secretarie aan 
een nauwkeurig onderzoek worden onderworpen, welk 
onderzoek in den regel eerst eindigt in het begin van het 
jaar daarop. De bij- lagcn van het in dat jaar in 
Nederland uitkomende verslag bevatten de meest 
betrouwbarc cijfers. 

Wat betreft de rangschikking van de Europeanen, 
inlanders en vreemde oosterEngen naar de door hen 
uitgeoefende beroepen en bedrijven, met uitzondering 
van de militairen, valt het volgende mede tc deelen 
(volgens bijlage A van het Koi. Verslag van 1907). 

Van de Europeanen (uitgezonderd de militairen) zijn 
een 9000-tai in staatsdienst, txjrwijl 14.000 zich aan een 
vrij beroep wijden, namelijk 5000 aan den landbouw 
(voomamdijk suikcrondernemingen), 3000 aan den 
handel, 3000 aan de nijverheid, 2000 aan een ander 
bedrijf en een kleine 1000 aan het ambt van geneesheer, 
notaris e. d. 

De vreemde oosterlingen staan onder hoofden, die 
den titel van luitenant en kapitein, bij de Chineezen 
some ook wel dien van majoor voeren ； ver- volgens 
treft men aan de hoofden van do wijken of onderdeelen 
er van. De meeste vreemde oostcrlin- gen, en daaronder 
bijna alle Arabieren, behooren tot de klasse der 
handelaren; de Arabieren drijven bij voorkeur den geld- 
en crediethandel en den lijnwa- denhandel. De 
Cliineezen zijn verder ambachts- en handwerkslieden, 
waarbij in het bijzonder vermel- ding verdienen de 
meubelmakers, de Wagenmakers, 乎 ijzerameden, de 
kleermakers en de timmerlie- gep. In de residentien 
Batavia, Semarang en Soera- 
.Ja, vooral in eerstgenoemde, zijn vole Chineezen 
eigenaren van particuliere landerijen en oefenen zij 
zoodanig, of als opgezetenen van die landenhet 
landbouwbedryf uit;ook zijn enkele Arabieren land- 

eigenaren. Ook onder do erfpachters treft men hier cn 
daar Chineezen aan, die mecstal inlandsche ge- wassen 
telen; zeer velen z 日 n eigenaars van suikerfa- brieken, 
waarvoor het net op gronden van de bevolking wordt 
geteeld. Ook onder de contractanten met het 
Gouvemement voor het leegkappen van bosch- perceelcn 
telt men een tiental Chineezen. In de Preangcr-
Regentschappen wonen vele Chineezen, "die als 
rijstpelmolenaars een bestaan hebben. 

Ter Oostkust van Sumatra zijn op de landbouw- 
ondememingen zeer veel Chineesche koelies: in 1913 
ruim 58.000. In de residentie Riouw en onderhoorig-
heden vindt men een. groot aantal Chineezen, die zich 
bezighouden met cultures, hoofdzakelijk van gambir en 
peper. Ook op Banka en in de residentie Palembang 
wordt door eenige honderden Chineezen cultuur 
gedreven, o.a. van gambir. Dit geschiedt eveneens in de 
Westerafdeeling van Borneo, waar het meerendeel den 
natten rijstbouw beoefent cn daarin het voorbeeld geeft 
aan de Dajaksche bevolking. 

Hoofdzakelijk in de afdeelingen Sambas, Sanggau en 
Sekadau der Westerafdeeling van Borneo vinden 
verschcidene Chineezen een bestaan als goudwas- scher; 
de goudwasscherijen gaan echter voortdurend achteruit 
(in 1911 was de productie 30.753 G., in 1912 18.738 G., 
in 1913 5.346 G. en in 1914 2.700 G.). Bij de 
gouvemements Bankatinwinning en bij de door de 
Billiton-maatschappij cn de Sing- kep-Tinmaatschappij 
gedreven particuliere ontgin- ningen vinden duizenden 
Cliineezen als arbeidcr een middel van bestaan. Verder 
oefenen vele Chineezen. ter Oostkust van Sumatra cn in 
Riouw cn onderhoorigheden het visschersbedrijf uit; 
terwijl men hen in het ccrstgenoemde gewest ook aantreft 
als karrevoerder, als handwerkman en als good- en 
wapensmid. 

Eindelijk zijn de Chineezen overal in den archipel 
pachtcrs van verschillendc middeJen (dobbelsj)clcn, 
overvaarten, vogelnestklippen, pandhuizen, gedistii- 
leerd); zij houden daarvoor ecu uitgebreid Chi- neesch cn 
inlandsch personeel, dat op Java vooral talrijk is. Ook de 
aannemers van transporten zijn voor het meerendeel 
Chineezen. 

Wat de inlanders betreft, dienen na de vorsten en 
hunne familieledcn, het eerst te worden genoemd de 
ambtelijke porsonen, die tot den aanzienlijken stand 
behooren; daama volgen de hoofden van dcsa's of 
kampongs (405.843 in 1905), de aangestclde of er- kendc 
geestelijken (32.260) en de onderwijzers (22.953). Het 
hoofdmidde] van bestaan van de in- landsclic bevolking 
is het landbouwbcdrijf; bij den landbouw zijn betrokken 
op Java en Madoera 6.728.231 inlanders en in de 
buitenbezittingen 2.148.981 inlanders, of te zamcn 
8.877.212 inlanders. Het aantal personen, die een 
ambacht uitoefenen, hoewel veel geringer, is steeds stork 
toenemendc (op ult. 1905 530.500 op Java en Madoera 
en ] 18.679 in de buitenbezittingen, of te zamen 649.179); 
dan volgen de handeldrij venden, mecstal op 
hoofdplaatscn gevestigd. Afzonderlijke vermelding 
verdienen nog de eigenaren van. viBchvijvers, 
voomamelijk in d。gewesten Preanger-Rcgentschappen, 
Semarang, Rem bang, Soerabaja, Madoera en Cheribon, 
en, wat de buitenbezittingen betreft, ter ^umatra^ West- 
kust, in Tapanoeli, Palembang en Menado. Overal op 
Java, ter Sumatra's Westkust en hi Palembang worden 
vele karrevoerders gevonden. 

Dat de beoefenaars eenor industrio gezamenlijk d6n 
kampong bewonen, komt meermalen op Java. 
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voor. Zoo vindt men in Sgctakarta .een-kampong ge- 
hcel bewoond door, gamclanmakera, en een andere door 
ijzergieters; in Soerabaja treft men niet alleen op de 
hoofdplaats maar ook in het binnenland, kam- pongs aan 
met meubelmakers, pottenbakkers, leer- looiers — die 
wedijveren met Europeesche vakge- nooten —
.geelkopergictcrs en bewerkers van schild- pad en 
paarlemoer. Houtsnij workers vindt men in Japara, in 
Djokjakarta en op Bali. Zoutmakers wor- deiT op Java 
alleen aangetroffen in Somarang (af- dccling Grobogan) 
en Soerakarta (afdeeling Bojolali) en. voorts op 
Madoera, waar de aanleg van zoutpan- nen aan de kust 
een hoofdbedrijf der bevolking uit- maakt, ten behoeve 
van het gouvernementsmonopo- lie. In de 
buitenbezittingen bestaat het zoutmaken op kleinc schaal 
als Industrie alleen op de tot de ge- westen Sumatra's 
Wcstkust en Tapanooli behooren- de cilanden. 

De ovcrbevolking in sommigo deelon van Java heeft 
ten gevolge, dat velen naar ciders gaan om een bestaan 
te zoeken, hetzij naar een andcr deel van Java, hetzij naar 
de buitenbezittingen. Zoo treft men Javaansche 
nederzettingen aan in het tot do afdeeling Tasikmalaja 
behoorend district Parigi (Prean- ger- Regentschappen), 
die in 1907 910 zielen telden, welk aantal op ult. 1913 
gestegen was tot 1344. Im- migratie van lieden in de 
residentie Kediri, die al- daar werk komen zoeken op de 
vele cultuurondcmo- mingen, heeft voortdurend plants, 
terwijl voorts do eniigratie van lieden uit Madoera en 
verscheidene gewesten van Oost- en Midden-Java naar 
de afdee- lingcn Banjoewangi en Djember (Besoeki) 
belang- rijk is. Ook uit het voormalig gowest Bagelen 
trek- ken V'： len naar de nog onontgonnen streken 
tusschon Alaos en Bandjar, zoomede naar de lagere 
streken dor controle-ufdceling Madjenang (Banjoemas). 
Op do cilanden bohoorende tot don Kangcan- en 
Sapoedi-archipel (res. Madoora) vestigen zich steeds 
inccr JJoeginoezcn on Makossaren, veclal om zich to 
wijdcn aan do klappcrcultuur. 

Wat de buitenbezittingen betreft, vindt men zeer vele 
Javanen als koelics op onderneiningen ter Oost- ku»t van 
Sumatra (op ult. 1914 ruim 100.000). 

Aanwcrving van koclies had on heeft op Java ook 
plaats voor de Gefcdcreerdc Maleischo Staten, do Straits 
Settlements, Cochinchina, Britsch Noord- Borneo en 
Nieuw -Calcdonie, en laatstclijk voor Suriname. 

(Jitzwerining van Javanen naar de cilanden bui- ten 
Java had reeds in vroeger ceuwen plaats, het- geen thans 
nog merkbaar is. In de 15o on 16e eeuw had emigratie 
plaata van oosUlijk Midden-Java naar Paleinbang en in 
do 16de en 17do eeuw van West-Java (spcciaal Bantam) 
naar de Lampongscho diatricten en JJenkoclen. Ook trok 
in de 15de eeuw eeno Javaanscho kolonio uit Toeban 
naar Amboina. Hocwcl in geringer mate, had ook 
emigratie plaats naar Borneo (onmiskenbaar in 
Bandjormasin, Koe- tei en Sockadana) on Bali, on in do 
14de eeuw zelfs naar Soembawa, Timor, JJanda en 
Ternate. Zio hier verdor onder KOLONISATIE. Ten 
slottc ver- dient nog vermelding do in Parigi (Middon-
Celobes) ontstano Balineesche kolonie. In 1905 on 1906 
werden ecn 23-tal Balincezon naar (lit gobied ver- 
bannen, weldra govolgd door een 13-tal vrijwilligo 
emigranten van Bali. Onder leiding van Gocsti Made 
Djilantik, zoon van don laatsten vorst van Lombok, is 
dozo kolonio tot cono gunstigo onlwikkeling ge- komon, 
boschikkendo over goedo bouwvoldon on voldoendo 
bovlooiingswator. Vefmclding verdionon 

hior ook de vestigingen der Boegincezen overal in don 
Archipel, dien zij als handelaren met hunne vaartuigen 
doorkruisen, terwijl zij, evenaid de Javanen, hun 
bijzonderon volksaard in den vreemde bewaren; zoo vindt 
men ook kleine kolonien van Makassaren in Besoeki en 
op Amboina. 

Als bronnen voor bevolkingscijfera en bevolkings- 
statisliek van den Indischen archipel moeten ge- noemd 
worden in de eerste plaats de bijlagen van de Koloniale 
Vorslagen on de Regeeringsalmanakken van Ned. Indie. 
De daarin voorkomende cijfers werden vroegor 
overgenomen in het Staats- en Staats- huishoudkundig 
Jaarboekje van de Vereeniging van Statistick, on later, na 
de oprichting van het Statis- tisch Instituut in Amsterdam, 
in de door dat Insti- tuut gepubliceerdeTJaarcijfers van de 
kolonien, wel- ke sedert 1892 worden uitgegeven door de 
van Rijks- wego bonoemde Centrale Commissi© voor de 
Sta- tistiek. 

Literatuur. Tijdschrift van Nederlandsch-Indie — 2o 
jaargang—: opgaven van vcrschillende volkstel- lingen 
op Java sedert 1755; jaargang 1845: bevol- kingsstaten 
van de residentie Bantam ； jaargangen 1846 tot 1850: 
opstellen van Dr. Blceker over de be- volkingsstatistick; 
jaargang 1863: „Staat der jaar- „lijksche percentsgewijzo 
toename der bevolking in „elke van de residenties van 
Java van 1832—59"; jaargang 1863: “Cijfers 
aantoonende de dichtheid van die bevolking"; jaarg. 1869: 
„Iets over de ver- houding der geslachten onder de 
Javanen op ver- schillende t^dstippen". Al dezo artikelen 
zijn van do hand van Dr. Blecker, die bovendien schreef: 
„Niouwe bijdrago tot de kennis dor bevolkingssta- tistiek 
van Java, met beredeneerd overzicht van de dichtheid der 
bevolking van 1845 tot 1867", in de bijdragcn van T. L. 
en V. van het Kon. Inst., Hie volgrceks, DL IV (1869). E. 
de Waal behandelde do bovolkingscijfers van Ned. Indie 
in het 2e hoofdstuk van do Nieuwe reeks aanteekeningen. 
I. Die cijfers zyn herhaaldelijk opgenomen en aan critick 
onder- worpen in Petcrmann's Mittheilungen. Voorts kun- 
nen worden vormcld: „Volkstclling in Ned. Indie'} (1861) 
ecn door T. J. Wilier uitgebracht rapport als lid van de 
Rijks Commissie voor statistiek (het 2do verslag dicr 
Commissie verscheen. in 1863 in druk); in do Indischo 
Gids van 1885: Mr. W. Bergsma „Wclke waardo aa.n do 
bovolkingscyfers kan worden toegekend"; C. E. van 
Kesteren „De onwaarde van ecn groot deol der Ind. 
bevolkingsstatistiekn; van 1889: C.E. van Kesteron „Een 
subsidie voor hot uitgeven van statistischo overzichten 
betref- fendc Ned. Indi。"; Mr. W. B. Bergsma's artikel: 
„Hoo do bovollungscijfcrs van do Inlanders op Java en 
Madoera warden vcrzamcld" voorkomend in het 
„Tijdsch. Aard. gen. IIo serie, deel IX (1892); in den 
Economist van Januari 1895 Mr. N. P. van don Berg: 
„Java's bevolking on Java's bebouwing". Voorts H. C. 
Kerldcamp “Emigratie van Java's ovcrbevolking cn 
kolonisatic dcr buitenbezittingen" (1904); J. Habboma. 
„Is Java overbevolkt?" (Kolo- niaal Wcekblad 1907 No. 
2);H. C. Kerkkainp, „Hoo Java's bevolking toencemt,, 
(Economist 1908, II, biz. 597); „Is vrijwillige omigratic 
van Javanen mogclijk?n (Weekblad voor Indie 1909 No. 
29); H. Colijn „ Emigratie van Europcanen naar de tro- 
pon is om klimatologischo redenon alleronwaar- 
schijnlijkstn (De Banior 1910 No. 23); hot arlikel, getiteld 
„Boweging der bevolking" in de rapporten van do 
commissio tot het instcllcn van ecn onder- zoek naar do 
mindero welvaart der inlandscho 
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bevolkiiig op Java en Madoera (IX a Overzicht van de 
uitkomsten der gewestelijke onderzoekingen naar de 
economic van de dcsa en daaruit gemaakte 
gevolgtrekkingen, deel I, Eigenlijk overzicht, biz. 31 
e.v.). . / 42 ? 

BEWERKINGSRECHT, Zie GROND, RECHTEN 
OP DEN —. 

BEZIT (Commiuiaal en erfelijk individueel), en 
BEZITRECHT (Inlandsch), Zie GROND, RECHTEN 
OP DEN —. 

BEZITTINGEN tegenover kolonien. Men heeft 
jarenlang aangenomen, dat tusschen beide termen een 
tegenstelling bestond, volgens welke cen stuk 
overzeesch gebied ,,kolonie" zou moeten heeten, indien 
(als in Suriname en Curasao) zijn bevolking een 
belangrijke kem van Europeanen telde, en „be- zitting", 
indien (als in Ned.-Indie) de inheemsche bevolking de 
overstelpende meerderheid was. Men bracht dcze 
onderscheiding dan terug tot destaats- regeling van 
179S, waarin zij echterniet te vinden is, zie Bordewijk, 
Rechtspersoonlijkheid der Ned. kolonien, 1905, bl. 14 
vgg. ； zij wordt eveneens weersproken door den tekst 
der artt. 1 en 31 R.R. Zij was vooral gevaarlijk in de 
dagen, toen men aan- nam, dat een ,,kolonie" wel 
rechtspersoonlijkheid en autonomie kon hebben, maar 
een “bezitting" niet; zie ook daarover het aangehaalde 
boek van mr. Bordewijk. De reeds door Buys (De 
Grondwet, I, bl. 242) verworpen tegenstelling is dan ook 
in de voorstellen tot grondwetswijziging van Febr. 1913 
(volgens het ad vies der commigsies van 1905 en 1910) 
losgelaten; daar word! alleen van „kolonienn gerept. 

De term „bezittingen5* komt mede voor in de vast- 
gewortelde benaming, „Buitenbezittingen,> (zie al- 
daar).兮匕 J. / < 

BIADJOE'S. Naam van een der stammen van de Olo 
Ngadjoe (d. i. de menschen in het boven stroom- gebied) 
in de Zuider-en Ooster- Afdeeling van Borneo. Zij 
wonen tusschen de monding van de Barito-rivier en het 
gebergte van Kota-waringin en zijn in ver- schillende 
kleinere stammen verdeeld, wier naam ontleend is aan 
de rivier, langs wier oevers zij wonen, bijv. Olo 
(menschen) Podoe Pelak, Olo Mengkatip, Olo Kahajan. 
Olo Sampit enz. Over dozen stam han- delen de werken 
van Perelaer, Salomon Muller, Har- deland en Schwaner. 
Zie DAJAKS. 

BIAK. Zie WIAK. 
BIAN of BIJAN. Rivier, die aan de zuidkust van 

Nieuw-Guinea, nabij de groote kampong Sanggase, in 
zee stroomt met eene breede mondiiig. Haar bo- 
venloop wordt door de inboorlingen Siedke genaamd. 
Zij vindt haar oorsprong in een uitgestrekt moeras. Aan 
Jiare oevers Worden vele kampongs aangetrof- fen 人 / 
1 

BIANGLALA. Zie TIJDSCHRIFTEN. 
BIBALANG. Zie WALANG. 
BIBEUfiH. Zie DESA'S (VRIJE). 
BIBIRIK. Zie BERRIEK-BERRIEK. 
BIBIT. Eigenlijk zaad, zaailingen, maar wordt 

ook in uitgebreider zin gebezigd, b.v. in bibit teboe, 
wat afgesneden gedeelten van den suikerriethalm 
zijn, uit weJke knoopen de nieuwe spruiten voort- 
komen. BIBITAN zijn pepinieres, zaad beddin gen, 
-b.v. van padie, koffie, cnz. 

BID AD ARI (Widadari = hemelingen ?) Javaan- 
./ '：岫© naam voor soorten van het hagedissen-geslacht 
' Draco het vliegende draakje, in het bijzonder voor 
4® 甲 den geheelen archipel voorkomende soort, 
四件 L- Voor andere inlandsche benamingen, 
绑嗽隼糜 WK TERBANG (zie voider。矗搭 

BIDANI (MAL.). Zie QUISQUALIS. 
BIDAR. Zie VAARTUIGEN. 
BIDARA (MAL., SOEND.). Zie ZIZYPHUS JUJU- BA. 
BIDARA LAOET (MAL.). Zie EURYCOMA. 
BIDARA OEPAS (MAL.). Zie MERREMIA XlAM- 

MOSA. 
BIDARA POETIH (MAL.). Zie EURYCOMA. 
BID^kRA TJINA (MAL.). Zie ZIZYPHUS JUJU- 

•Zr.v., . 
BIDJANGGOET (SOEND.). Zie MENTHA. 
BIDJEN (MAL.). Zie SESAAIOT. 
BIDJI MAKASSAR (MAL.). Zie BRUCEA. 
BIDJI NANGKA (IKAN). Zie MULLEN. 
BIDJITAN (SOEND.). Zie LANSIUM. 
BIDO. Javaansche naam voor Spilornis baclui, een 

slangenbuizerd: bij de Batta's op Sumatra Koeliki, naar 
het stemgeluid. 

BIDOEK. Zie VAARTUIGEN. 
BIDOERI (MAL.). Zie CALOTROPIS. 
BIENTAJONG. Naam op Billiton aan een Fi'egat- 

vogel, Frerjata aquila, gegeven. 
BIGAOE (MAL.). Zie XYRIS. 
BIGOK. Zie SLANKAPEN. 
BIJANG. Zie HOND. 
BIJAWAK. Algemcene, Maleische naam voor soorten 

van het geslacht V ar anus (zie onder VA- RANIDAE) 
waranen (ten onrechte ook wel Icgua- nen genoemd)； 
Soendaneesche naam Bajawak; Javaansche n. Micjawak 
of Menjawak, terwijl in M. Java ook de namen Saliro of 
Sariro en Kawoek voor- komen, welke laatste naam 
eveneens door de Bandje- reezen op Borneo gebruikt 
wordt. Do Beadjoe- dajaks geven aan den waraan den 
naam Pataho, op Amboina heet hij Boewa. Do naam 
Bajafa wordt op Rotti en Timor in het "bijzonder aan 
Varanus timorensis Gray gegeven, welke soort op Poeloe 
Sa- mau, Balgowa genoemd wordt. Op Timor en Flor(js_ 
is eveneens de naam boeaja darat (= landkroKodi]) 
gebruikelijk, op het laatste eiland in het bijzonder voor de 
reusachtigc soort V. Icomodocnnis Ouwons. Verder komt 
in do Moliilikcn de naam Soa-Soa voor, terwijl V. 
salvator Laur, door de Maleicrs ter Oostkust van Sumatra 
Beva of Beawak gcnocjnd wordt en in West-Sumatra cen 
varietcit van dcze soort als biawak pongoor 
onderscheiden wordt. 

BIK (ADRIANUS JOHANNES ；  en JANNES 
THEODORUS). Twee brooders van dccls artis- tieken, 
deels economischcn aanleg, die ah jongo 
,,kunst4cckenaars'' resp. cind 1815 en 18〕6 wcr- den 
toegevoegd aan de wetcnKchappclijke zending naar Indie 
van Prof. Rein ward t, en verdicnstelijk werk hebben 
nagdaten ；  terwijl beiden op later Icef- tijd, resp. in 
Holland en op Java, aanzienlijko land- eigenaai-s werden, 
de eerste (samen met zijn zwager 
J. W. Arnold) van het landgocd ,,dc Brecsaap" waar 
IJmuiden o.a. zou komen te vcrrijzcn, de tweede als 
landheer o.a. van Tjiseroea op de helling van den 
Pangerango (beZ.O. Buitenzorg). 

Als zonen van den Amfiterdamschen koopmun Jan 
Bik, in den patriottentijd naar Duinkorken uit- geweken, 
werd de eerate aldaar 13 Jan. 1790 gebo- ren, de tweede 
echter weer in Amsterdam 14 Juni J 796. Het verbonden 
worden aan Rein ward t besJistc over beider Indisch 
leven. Beiden gin gen met name mede op diens reis naar 
het Oostelijk deel van den Indischen ArchipeJ a/b der 
Engelsche brik Experiment, 27 Febr. 1821 van Batavia 
weggezeild, en op 26 Juni 1822 te Anjer feitelijk 
bceindigd, toen prof. Reinwardt terugkeerde naar 
Nederland, met zich aan boord medenemende nalle do 
Teekeningen, ver- 
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vaardigd door de kunstteekenaren A. J. en S. (lees: 
J.) T. Bikn (zic Reinwardt's „Reis Qtc.‘‘, ed. W. H. 
de Vriese, 1858, p. 245). 

Dit waren teekeningen van landscliappen, inlan- 
der-typen, boomen en planten, alsmede Hindoc-jav. 
oudheden (beelden en tempelruinen), waarvan een 
klein deel in zeer onvoldoenden stcendruk gepubli- 
ceerd werd tot illustreering van Rcinwardt's bo ven- 
genoemd posthuum boekwerk; eon tweedc klein 
deel, al even onvoldoendc, in de 3 afleveringen van 
„Javasche Oudheden" ('s Hage, 1852—56)； voorts 
plaat 65 in de „Verhandelingen over de natuurlyke 
gescliiedenis der Ned. overzeesche bezittingen, dl. 
Ill (Land en Volkenkunde), Leiden 1844. De origi- 
ncelen bleven echter decls berusten in's Rijks Her- 
barium to Lxiiden, en in het Rijksmuseum van Oud- 
heden (thans in 's Rijks Ethnografisch Museum al- 
daar); of kwamen in het later bezit van cen van 
A. J. Bik's zonen, E. H. Bik, bij wiens overlijden te 
Den Haag op 7 Febr. 1915, zij overgingen op diens 
ncef (oomzegger), Mr. A. J. E. A(rnold) Bit aldaar. 

Bij Reinwardt's terugkecr naar Nederland, ble- 
ven de beide Bik's op Java, en deden nog eenigo 
reizen in Gouvernements-opdracht: J. Th. Bik in 
1823 naar het westen van Bantam, samen met den 
natuuronderzoeker J. C. van Hasselt (overl. 6 Sept. 
1823); A. J. Bik in 1824 a/b der schoeners Dafne en 
Pollux, met een zending tot nadere verkenning der 
eilanden Kefing, Goram, Groot- en Kleiii-Kei, en de 
Aroe-eilanden. Voor de eerste reis, zie hot dagverbaal 
in Tijdschr. Bat. Gen. XVI (1867), p. 260—276j^van 
de andcro moet het comminsie-versla 酉 nog.'in 's 
Gouv.^-arebieven berusten (deze reis was door G. G. 
Van der CapeDcn tydens zijn eigen Molukken-reis bij 
besluit dd. Ainboina 3 Maart 1824 gelast). Baar? nu 
maakte A. J. Bik snel promotie, werd bij besl. 24 Aug. 
1828 tot Baljuw van Batavia benoemd, tevens tot ass.-
resident der Ommelandcn van Bata 
via, en bij besL 30 Maart 1832 tot lid van den Raad van 
Justitic to B. on omgaand rechter; in welk laat- «te jaar 
hij zich ondcrscheiddc bij do botcugeling van den 
jainnicrlijken Cluneczenopstand tc Tjilangkap in 
Krawang (verg. Veth, Java III, 1882, p. 155). In 1817 
keerde A. J. Jiik naar Nederland tcrug, vestigde zich tc 
Amsterdam, koeht in 1851 de Brec- baap (zie bo ven) en 
overlccd 1 Oct. 1872 te Brussel. 

De jougcre brocr J. Th. Bik blccf steeds O]j Java, 
maakte con groot fortuin a Is landcigenaar van do door 
hem in 1863 tegelijk gckochto landcn Tanah A bang 
(Wcltevredcn) en Tjilcboct (6 paal bcN. JJuilenzorg), cn 
van het in 18G6 gekochto grooto land Tjiseroca (bij den 
postweg over den Megamen- doeug); en stierf kinderloos 
3 Juli 1875 te Buiten- zorg. De „Gang Batoe Toclisn te 
Batavia, bij het gebouw der tegenwoordigo Wceskamer 
aan Molen- vliot, dankt zijn naam aan een beschreven 
steen in begin 1822 uit Singasari door A. J. Bik daarheen 
overgebracht (verg. Gram berg in Tijdschr. Bat. Gen. 
XVI (1867), p. 427—437; de bedocldc steen is Hinds 
1887 in Bat. Museum a Is D. 54). 

Grootc artisten zijn geen van beide Bik's geweest; 
maar artisten waren het wcl degelijk, tenminste in hun 
goede oogcnblikken; do oudste is dnarbij wel begaafder 
gowecst dan do jongore, hoewel hun work door mcostal 
ontbroken van ondortcokening mooi- lijk vaneen valt to 
sclieidon. Hun oudheidkundigo teekeningen, voor 
zoover thans nog to Leidon, zagen voor eon deel in 
voi*trouwbaro reproducties hot licht in do monographio 
over Tjandi Singasari (1909), Platen 59—60, 63, 70—
71; do schittcrondo zwart- krijt-teckoning, Plaat 81 
aldaar, moot echtor toch 

wel geinaakt zijn door een artist van vecl grooter 
ermogen (verg. Rouffaer op p. 100, en 109—111 aL 
daar).Zie nog Rouffacr's Voorrede in Nieuwcnkamp's 
„Bali en Lombok", aH. 1. (1906), p. HI; on Dr. ten / 
Kate in Bijdr. Kon. Inst., dl. G7 (1913), p. 462—4(；y 『 
Voor do teekeningen der Bik's； tlianr'in Rijls 丫 ) ' / 
Herbarium te Lcidenj cn^alle uit de nalatenschap 
Reinwardt, zie'den Catalogus Kolon. Tent. Amstj?r-_ 
dam 1883, I p. 37, 64, en II, p. 11 ； voor hun oud- 
licidkundige teekeningen, thans in's Rijks Ethnogr. 
Museum aldaar, zie de „Beschrijving van de Indi- 
sche oudheden cnz." Leiden 1885, p. 122—123. Van 
J. Th. Bik's hand zyn ook de „Aanteekeningen no- 
pens eene reis naar Bima, Timor, de Moluksche ei- 
landen, Mcnado en Oost-Java, gedaan in 1821 en 
1822 met den hooglceraar C. G. C. Rein ward t?', af- 一^* 
gedrukt in Tydschr. Bat. Gen. XIV (1864), p. 125—' 
183; een eenvoudig geschreven feisjournasili'^at 
naast Rein ward t's boekwerk zijn waarde behoud.fr/7 , 
Van A. J. Bik is een klein stukje in het T. v. N.-I.宣，' 
7en jrg. (1845), dl. II, p. 90—104, over de goud- ' 
mijnen van Pagoewat bij Gorontalo. G. P. R. 

BIKAT. Vezelstof uit de Zuider- en Ooster Afdee- 
ling van Borneo. Wordt o.a. voor touwfabrikatie ge- 
bruiltt. Alleen van plaatselijke beteekenis. De bota- 
nische herkomst staat niet vast. 

Lileratuur: Nat. Tijclschrift voor Ned.-Indie. 
Deel XXIX. bldz. 428. 

BIKEROE. Plaats in de onderafdeeling Sindjai 
(afd. Bonthain Gvt. Celebes & O.) vroeger stand- 
plaats van den controleur der sedert opgeheven ge- 
lijknamige onderafdeeling. 

BILA. Rivier, ontspriiigendo op den Dolok-Pa- 
oeng, ten Z.O. van hetToba-meer hi Noord-Sumatra, 
aan do grens van de tijdelijke onderafdeeling Ha- 
binsaran. In Z.O-lijke richting stroomt zij naar het 
hoogdal van Tanah Hoeroeng, waar zij do Aek Ingoel 
opneemt, verder in een nauwo dallcloof, tai van zij- 
rivieren opnemende, tot zij bij Saroe Matinggi het 
zandgobergto cloorbreokt en in do vlakte komt, en 
verder door Oppcr- en Nedor-Bila, afdeeling Laboe- 
an Batoe van het gewest O.kust van Sumatra 
stroomt, waar zij nog als rccliter zijrivier de Aek 
Hocndocr, en als linker zijrivieren do Balamingke1 en 
de Soongei Merbau opneemt, oin zich bij haar mon- 
ding to vercenigen met de Pan6-rivier, en gezamen- 
lijk mot laatstgonocnido in Straat Malaka uit te wa- 
teren. Het landschap Bila, omvattende het beneden、/,、 
stroomgobied van die rivicr, was vroeger onderhoo-' 
rig aan Sink, mnar is daarvan in 18S4 bij een over- 
eon komst met den sultan van dat rijk door het gou- 
veniemont losgomaakt. Hot landschap behoort thans 
adininistratief tot ao ondorafdeeling Laboeanbatoe 
van do afdeeling Asahan. In 1916 werd het ver- 
groot met de landschapfcdoraties Koradjaiin na 
Sombilan on Kcradja&n na Sepooloch (zio aldaar) 
waardoor do oppcrvlakto met 450 K. M.2 werd ver- 
groot en het aantal in won ora van 10.000 tot onge- 
vcer 15.000 stceg. Het is een bolangrijk rubber 
centrum- (Vgl. SIAK, LABOEAN BATOE en O.- 
KUST VAN SUMATRA). 

BILA. Riviertjo in Celebes (zio aldaar ondcr c. do 

Zuidarm). 
BILA BALANDA (MAD.). Zio CRESCENTIA. 
BILAK. Zio AEGLE. 
BILAL. Zie DORPSGEESTELIJKE, MOSKEE 

on MOSK EEPERSONEEL. 
BILIS (IRAN). Zio GRONDELS. 
BILLITON of BLITOENG. L a n d b o s c h r ij- 

v i n g. Eiland tusschon Banka en Borneo gelegen, 
op 107°31%‘一 108°18‘ O.L. on 2°31%‘一 
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Z.B. In hot N. wordt het begrensd door de Zuid- 
Chineesche Zee, in het 0. door de Karimata-passage, in 
het Z. door de Javazce en in het W. door de Gas- 
parstraten. Het heeft eenigszins de gedaante van een 
vierkant en beslaat eene oppervlakte van 4595 K.M2. De 
kusten van het eiland zijn over het algemcen laag, zonder 
afwisseling en weinig schilderachtig. Een groot deel ervan 
is moerassig cn langs de rivie- ren strekkcn deze 
moerassen zich soms ver naar het binnenland uit; een 
uitgestrekt moeras ligt langs het grootste dcel der 
oostkust, van even benoorden Manggar tot voorbij den 
zuidoosthoek; het is door een zandstrook van de zee 
gescheiden. Duinvorining komt zoo goed a Is niet voor; 
wel koraal. Rondom het eiland liggen een groot aantal 
rifEen en zandpla- ten. Het gevaarlijkst zijn die aan de 
Noord- en Oost- kust, doordat ze daar meestal zoo steil 
zijn, dat het lood niet tijdig waarschuwt en er zelden 
branding, | stroomrafeling of verkleuring op gezien 
worden. Op I de oostkust strekkcn zij zich ver in zee uit. 
Overigens I is Billiton omgeven door een aantal kleine 
eilandjes,[ 土 135 in het geheel, welke a lie administratief 
tot het groote eiland behooren en samen een oppervlakte 
van 247.5 K.M.Z vormen. Van die eilandjes zijn de 
voomaamste Mendanau met Batoe-Dinding en Nado (aan 
de W.kust), Selioe (aan de Z.W. kust), de Schaarvogel-
eilanden (voor de Z.O. kust), Selandoek (aan de O.kust) 
en de Momparang-archipel (voor de N.O.kust). 

Billiton bestaat uit geheel dezelfde gestcenten als 
Banka (zie aldaar), nl. graniet en sedimenten en vrij wel dit 
geheele oppervlak is met kwartaire en jonge- re producten: 
zand en klei, bedekt. Eene interessan- te vergelijking 
tusschen Billiton met en zonder kwartaire afzettingen gaf 
Verbeek in 2 kaartjes bij zijn .geologische beschrijving van 
het eiland (Jaarboek 1897). Het grootste gedeelte van 
Billiton ligt minder dan 40 M. boven zeeniveau. Uit dit zeer 
eentonige, zwak golvende of nicer vlakke terrein verheffen 
zich heuvel- en berggroepen, die uit een der beide genoemde 
gesteenten, graniet en sedimenten bestaan. De hoogste 
verhevenheid is bier, even- als op Banka, een sedimentberg, 
de 510 M. hooge tweetoppige Tadj6m (laki en bini), een 
steilwandige berg ongeveer in het midden van het eiland 
gelcgen. Men kan hier eebter niet, zooals op Banka, zeggen, 
dat de graniet over het algemeen do hoogste bergen vormt; 
integendeel geeft de hoogte van een berg op Billiton geen 
aanwijzing voor zijn petrografische sa- menstelling, wel de 
vorm, die bij graniet nicer afge- rond, bij de sedimenten 
gewoonlijk scherper is. 

Evenafe op Banka Jiggen de voornaamste graniet- 
coinplexen aan of dichtbij de kust en wel in de vier 
hoeken. In het N.W. het groote, ongeveer % van de 
eilandoppervlakte beslaande, granietveld van Tandjong 
Pandan, waarvan echter de hoogste top- pen, de Kadjang 
en de Toera, slechts 267 M. berei- ken en de andere ver 
daarbeneden blijven, zoodat het geheel geen berg- maar 
een heuvellandschap vormt, dat aanleunt tegen de West- 
en Noordflanken des reeds genoemden Tad jem%. In het 
N.O. de 415 M. I 

hooge Bocroeng Mandi (de hoogste graniet verhevenheid 
van Billiton) en een weinig naar het Z.W. do Bolong (340 
M.). In het Z.W. .de Loedai-Bcloeroe- groep, waarvan de 
Loedai-top 360 M., de Beloeroe- top 245 M. bereikt, en 
in het Z.O. een drietal kleine- re en lage graniet terreinen 
zonder kenmerkendo toppen en geheel met kwartair 
bedekt. De voornaamste sediinent-bergen liggen in het 
midden van het eiland, welke groep in 5t W. cuhnineert 
in den Tadjcm en meer naar de Westkust toe; tusschen de 
tweo granietteireinen in het N.W. en Z.W. ligt o.a. een 
veeltoppige N.O.-Z.W. gerichte rug, die culmi- neert in 
den Moendang (363 M.). Van delfstofien verdient alleen 
het tinerts vermelding (zie verder TIN), hoewel ook vrij 
veel wolframiet en gedurendo eenigen tijd ook inonaciet 
verkregen werd. Goud daarentegen schijnt op Billiton 
slechts zeer spora- disch met het tinerts voor te komen. 

Even min als op Banka hebben de waterscheidin- gen 
op Billiton topograpliische betcekenis. 

De waterverdeeling is zeer gelijkmatig. Twee 
hoofdrivieren ontspringen niet ver van elkander in de st 
reek bezuiden het Tadjcm-gebergte en den Ba- dau cn 
doorsnijden, aangezien de eene, de Tjeroe- tjoep, op de 
West-, de andere, de Linggang, op do Oostkust uitmondt, 
het eiland in zijne geheele breed- te, Eene derdc 
hoofdrivier, de Boeding, ontspringt tusschen de bronnen 
der beide vorige en mondt uit aan de noordkust, terwijl in 
dezelfde streck twee ri- vieren hun oorsprong nemen, die 
aan de zuidkust, in de Balokbaai, uitwateren. De 
Tjeroetjoep is de aan- zienlijkste rivier van Billiton. 
Diehl bij hare molding, waarvoor een zandbank ligt, 
bevindt zich de hoofdplaats van het eiland, waar de rivier 
bij vloed 4—500 M. breed is; de getijden zijn 1J,6 K,M, 
ver stroomopwaarts bemerkbaar; voor laadprauwen i« zij 
bevaarbaar tot boven het dorp Tjeroet jock. Aan de 
Noordkust is de Boeding, de hoofdrivicr van deze kust, 
voor groote laadbooten bevaarbaar tot de gc- lijknamigc 
plaats, hoogcrop alJccn voor sampans. Aan de Oostkust 
storten zich in zee: de Manggar, 135 M. breed aan de 
monding, voor welke monding in- tusschen cen zandbank 
Jigt, cn de Linggang, do hoofdrivicr aan de oostkust, met 
cen 150 M, breedo monding. Aan de zuidkust zijn slechts 
kleinere ri- vierei), waarvan de meeste uitloopon in de 
Balukbaai. Aan drinkwater is nergens gebrek, want in het 
binnenland is dat der rivieren uitstekend, cn waar deze 
nabij de kust brakwater hebben, kun men door mid- del 
van putten van geringc diepte uitmuntend water 
verkrijgen. 

K 1 i in a a t. Wat de windrich ting betreft, staat 
Billiton onder den geregeldcn invlocd der mocssons. 
Windhoozen komen er nog al cens voor; (Inarentegcn 
zijn onwedors zeldzaam. De vochtighcid der lucht is 
aanzienlijk, vandaar dat het stork dauwt op het eiland. 
Wat den regen.val betreft, bezitten wij gegovens van 
stations aan elk der vier kusten van het eiland; daaruit 
blijkldat, evenals op Banka, maar in sterker mate,de 
oostmoesson geringer cijfera vertoont aan de Zuid- en 
Oostkust dan aan Noord- en Westkust. 

Rcgenval in m.M. 

Stations. Jan. Feb. Mrt. Apr Mei Juni Juli Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Jaar. 

Boeding (Noordkust) 
Tandjong Pandan 

342 117 267 354 308 232 196 150 155 254 390 443 3268 
.(WeBtkust) Dendang 
(Zuidkust) 

272 164 198 271 236 190 190 151 169 280 363 411 2895 
253 180 247 249 268 200 169 122 ]24 191 303 331 2637 

Manggar (Oostkust) 280 216 259 218 254 195 174 136 105 155 265 341 2598 
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Zic overigens art. KLIMAAT. 
De gezondheidstoestand is op Billiton niet bijzon- der 

ongunstig te noemen. De nicest voorkomende zickten, 
vooral onder de mijnwerkers, zijn beri-beri en kbortsen. 

Flora. Vcrreweg het grootste deel van Billiton is met 
bosch bcdekt, doch slechts op sommige ber- gen en 
hcuvels cn op eenige anderc plekken worden nog zware 
oorspronkelijke wouden aangetroffen, tcrwijl het overige 
met jong hout van hoogstens 20 tot 30-jarigen leeftijd 
begroeid is. Waar dit ont- breckt, treft men de ladangs 
aan, die voorbereid of .bebouwd zijn, of wel in het 
voorafgaande jaar be- bouwd zijn geweest. Hierop maken 
de padangs, groote van hout ontbloote vlakten met een 
zecr ge- ringen plantengroei, een uitzondcring. Men treft 
ze in het midden van het ciland aan, altijd op zand- steen 
en nooit op graniet. Zij bezitten weinig water cn bcbben 
absoluut geon boomgroei, zijn daarente- gen ten deele 
met alang-alang bed ekt. De inlander heeft aan hun 
ontstaan cn uitbreiding veel schuld. Overigens ver toon t 
de natuurlijke vegetatie van Billiton een treffende 
overeenkomst met die van Banka (zic 
PLANTENGROEI). Voor de fauna ver- wijzen wij naar 
het artikel FAUNA. 

B e v o 1 k i n g. De bcvolking van Billiton be- droeg 
,op ult. 1915 bijna 58000 zielcn, waarvan 士  400 
Europcanen, ± 20.000 Chineezen, 9 Arabie- ren en and 
ere vreemdc oosterlingen cn de rest inlanders. 

Evenals op Banka wordt de inlandschc bevol- king 
van Billiton verdccld in Orang Darat en Orang Sekah. 
Evcnmin als op Banka vormcn do laatstcn op Billiton cen 
zuiver ras. Zij bezitten een krachtigcn lichaamsbotiw, ccn 
donkcre, zwart- achtig bruinc huid, geven ccn 
onaangename traan- hicht van zich af, zijn vermctcle 
zeevaarders, voortreflclijke visschers en krachtigc 
wcrklicden. Zij zijn erg onzindelijk cn schuwen hun 
clement, het water, oin zich te rcinigen. De mannen 
dragen het haar kort, de vrouwon lang. Zij zijn groote 
dievon cn aurtHknigenaars, spreken cen taal, die zij 
ftllcen verstaan cn die nict gcschreven wordt, leven steeds 
op hunne Bchcpen aan de kust of op do rivieren, doch zijn 
voor Billiton van groot be- lang, aangezien zij de 
sjouwerliedcn en inatrozen der Billiton«Maatschappij 
vormcn. In 1851 heb- ben zij zich aan ons gezag 
onderworpen cn van den zeeroof afstand gedaun, zijn 
daanxa ook grooten- tot(l<-n Islam overgegaan, tei'wijl 
do overigen lx idenen zijn gcblcven. In de laatstc jaren 
hebben zij zich voor ccn decl aan den vasten wal 
gevestigd. Do Orang Darat, do oorspronkelijke 
bowonors, zijn vcrmocdelijk in overoude tijden als 
Maleischc kolo- nisten op het ci land gekom(rn. Maar 
wannecr zulks ]limits had, vanwaar zij kwaincn, in 
hoever zij tot e6n volkstam behoorden en hoclang zij 
onvcrmengd mot vrceindeJingen bleven, laat zich zclfs 
niet gissen. Een groot dec! dcr bewoners is afkomsti^ van 
Palcmbang cn de verdore O.kust van Sumatra, andere zijn 
van. Banka, den Jtiouw-archipel, Borneo cn elders naar 
Billiton gekomen, zoodat de bcvolking zeer gemengd in 
cn zuiverc Billitonneezen nict nicer tc vinden zijn. J)e 
Orang Darat zijn middclniatig tot klcin van ge- staltc, 
sterk van Jichaamsbouw en hobben sterke en Bprckende 
gclaatstrekken. Zij zijn behulpzaam, gast- vrij, ccrlijk, 
vlijtig, spaarzaam, goedaardig van ka- rakter. Munne 
behoeften zijn gcring, vcrmooienissen kunnen zij 
goeddoorstaan,van koeliedienstcn hobben zij cen afkeor. 
Zij betalen geen belasting aan den het Gouvt, mooten 
daarentegen wcl heercndicnsten ver- 

richten. Grondbczit is bij hen slechts in zeer beperk- ten 
zin bekend. Hun bezitting vormt hun woonhuis en eenig 
rocrend goed. Alle huizen staan op palcn cn z 寻 n evenals 
het huisraad eenvoudig. De gewone kleeding van den 
man bestaat uit cen kortc, wijde witte brock cn daarover 
cen sarong, opgehouden door cen koord, waaraan de 
parang hangt; om het hoofd draagt hij een hoofddoek. De 
vrouw draagt veelal cen lange sarong en wit baadje, de 
kinderen loopen doorgaans naakt. Schoeiscl draagt 
niemand dan nu cn dan de hoofden. Een zwart buis van 
laken vormt een weeldekleedingstuk dezer laatste; de ge-
wone stof is katoen. Het huwelijk vormt een ge- 
woontezaak, waarbij de liefde geen rol speelt. Veel- 
wijverij is toegesraan, doch komt zclden voor. Echt- 
scheidingen zijn veelvuldig. Het hoofdvoedsel is rijst, 
waarbij steeds cen weinig keukenzout cn Spaansche 
peper gebruikt worden met cen slok water. Bij ge- brek 
aan rijst, worden oebi, mats en sago, alsook aardappclen 
en kalebassoorten gegeten. Slechts nu en dan komt bij den 
maaltijd ecnstukje visch of her- tenvlcesch. Eigenlijke 
groenten produceert Billiton niet, vruchtcn slechts 
weinig. De zucht tot fecstvie- ren is groot, hocwel het 
daarbij steeds eenvoudig en kalrn toegaat. Hun 
godsdienst is de Mohammcdaan- sche, waarbij uiterlijk 
vertoon hoofdzaak is. Het bij- gcloof is sterk ontwikkcld 
en algcmcen, vooral dat aan rondzwervende ziclen der 
afgestorvenen en hun invlocd op de levenden. Zeer 
gevreesd is de ook elders in Insulindc bekende pontianak, 
cp Billiton de geest cener zeer schoone, doch kwade 
vrouw, die in de gedaantc van cen vogel rondzwerft. De 
eerbied voor de dooden is nog al groot, waartoc evenwel 
vrees en zucht tot feestvieren het hunno bijdragen. 

Do Europeanen zijn gedeeltelijk bestuursambte- naren 
cn gedeeltelijk in dicnst dor Billiton-Maat- schappij, 
terwijl eenigen van den handel leven. 

Slechts enkcle plekken van BiDiton zijn voor land- 
bouw of veoteelt geschikt. De land bo uw bestaat dan ook 
uitsluitend uit rijstbouw op ladangs en het tee- len daarop 
van oebi, keledik, maim, keladi, pisang, teboe, tjabe en 
enkelc andere gewassen. De tuinbouw neemt toe en in de 
laatste jaren ook de aanplant van gambir, klappci*s, peper 
en cassave voor den uitvoer. Rondom do dorpen plant de 
be volkin g vruchtboo- jnen. Veeteelt bestaat er op hot 
ciland nict, terwijldo nyverheid weinig ontwikkcld is cn 
zich bcpaalt tot het vervaardigen van zakken, rijstmandjes 
en siga- renkokers, het yzersmeden, tingicten on 
touwslaan. De Chineezen bezitten enkelc steenbakkerijen 
en kalkbranderijcn. Do vischvangst wordt door velcn of 
als hoofd - of als novenbedrijf uitgeoefend, evcnals de 
jacht op horten cn wildo zwijnen. Menigccn vindt een 
bestaan in het verzamelon van boscliproducten als 
boonischoit?, rotan, hars, honig cn was. De handci heeft 
weinig to beteekenen, evcnals de scheepvaart. Hot ciland 
wordt wckelijks aangedaaii door de sche- pen der Kon. 
Paketvaart Mij. op do heenentorugreis tusschen Batavia, 
ep Singapore, eenmaal in de 4 we- ken op de rcis van 
PoiitianalTTnnirBatavia cn enkelo malen extra voor het 
lossen van kolen; en op de rcis van en naar Hongkong 
door do boot on van de Java- China-Japanlijn, (waarniede 
de meerdei'heid dcr Chinccscho immigranten wordt 
ovcrgevoenl) en nu en dan ook door die van de Mij. 
Nederland enRott. Lloyd, voor lossing van machincricn 
uit Nederland en die van do Bengalenlijn, voor aanvoer 
van rijst van Rangoon. 
De Billiton Alaatschappij voert alleen tin uit. Zy hud op 
1 Mei 1914 in exploitatie 47 mijnon met 182 ploegen. Er 
waren toen 17.064 arbeiders in dicnst, 

20 
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verdedd als volgt: District T. Pandan 30S5, Boeding 
3842, jManggar 5631 en Lenggang 4606 man., de pro- 
duotie aan tin bedroeg in het verslagjaar 1913/14: 
4.594.920 K.G. Het BUliton-Veer (vervoer van goe- deren 
der Billiton Mij) wordt volgens contract door het 
Semarang Stoomboot en Prauwenveer uitge- oefend. 
Verder bestaat de uitvoer uit copra, damar, matten, peper, 
pinangnoten, schelpen, tripang. De invoer bestaat vooml. 
uit manufacturen, eetwaren, rijst, olie, tabak, steenkolen, 
mijnwerktuigen. In 1913 werd voorrekening van 
particulieren ingevoerd voor 2.162.769 en uitgevoerd 
voor 2.020.486 gid., wa&ronder voor /1.508.769 aan tin 
en t inerts. In 1915 bedroeg de waarde van den invoer j 
1.842.419, van den uitvoer / 260.436 (de waarde van tin 
en tinerts niet inbegrepen). … 

Ih de laatste jaren werden de wegen voortdure 血- 
verbeterd en de kleine houten bruggen worden lang- 
zamerhand alle door betonduikers vervan gen. Di 折 
zoowel als wegverbreeding op velo plaatsen, werd'- 

noodzakelijk door het zich steeds nicer uitbreidend auto- 
en motorfietsen-verkeer. Ulto. April 1914 waxen er 21 
auto's en 33 motorfietsen op het eiland. Daarnaast bestaat 
in de mijnstreken een stoomtram- net, dat in 1913 een 
lengte had van 44.4 KM. in aan- bouw is het baanvak 
Merak―Mang van 5 K.M. lengte. Verschillende 
smalspoorwegen zijn in aanleg. Ook kwam in 1914 een 
electrische centrale tot stand te Manggar, om stroom te 
leveren aan de machines bij het tinbedrijf. Een telefoonnet 
verbindt alle plaatsen van eenige beteekenis. 

Geschiedenis. De geschiedenis van Billiton valt zamen 
met die van Banka (zie aldaar) en met dit eiland kwam het 
aan den sultan van Palembang en werd door hem in 1812 aan 
do Engelschen afge- staan. Toen wij iii !816 Banka weer in 
bezit namcn, werd door Engeland de teruggave van Billiton 
ge- weigerd, omdat dit eiland niet uitdrukkelijk werd 
genoemd in art. 2 der Con vent ie van 1814. Nochtans 
besloten wij reeds in 1817 het eiland te bezetten, doch eerst 
in 1822 werden er een assistent-resid ent en eene militaire 
bezetting gevestigd. In het Londensch tractaat van 1824 stond 
Engeland ons het eiland formeel af. Reeds in 1826 intusschen 
werd de assist.- resident weer teruggeroepen, terwijl van de 
bezetting slechts een sergeant of korporaal met 8 a 10 sol- 
daten op Billiton achterbleven. Het eiland zou als een 
onderhoorigheid van Banka onder het bestuur van diens 
resident staan. De zeeroof herleefde onmiddel- , lijk en werd 
ongestraft van Billiton uit gedreven, tot dat in 1852 Billiton 
met de eilanden in de onmid- dellijke nabijheid beoosten den 
Lepar archipel gelegen, van Banka afgescheiden en tot een 
zelfstan- dige assistent-residentie gemaakt werd. Suidsdien « 
bleven op Billiton verder — behoudens ongeregeld- heden in 
Februari 1911 tusschen Chineesche mijn- werkers in het 
district Manggar, welke de overkomst van eene militaire 
macht van Java noodzakelijk maakten — orde en rust 
ongestoord. De geheijne CSiineesclie genootschappen, welke 
in vroeger jaren wel eens aanleiding gaven tot moeilijkheden, 
hidden zich de laatste tijden rustig. 

Bestuur. Voor het burgerlijk bestuur is Billiton in vijf 
districten verdeeld: Tandjoengpandan, Boeding, 
Manggar, Linggang en Dendang, wier res- pectievelijke 
hoofdplaatsen dezelfde namen dragen. 毕 t hoofd van het 
bestuur is de assistent-resident, die rechtetreeks onder den 
Gouvenieur-Generaal 喧 Over de afzonderlijke districten 
zijn districts- noofaen aangesteld, die den titel van ngabehi 
(mgebej)voeren.Voorderechtspraakressorteerthet I 

/T 
以. 

eiland ondor hot rechtsgebied van den Raad van Justitie te 
Batavia. 
Voor het onderwijs zorgt de regeering door een Europ. 

lagero school, een Holl.-Chineesche school (met 71 
leerlingen) on tweo Inlandsche scholcn (239 leerlingen op 31 
Dec, 1913). Daarnaast bestonden. er 156 Mohammedaansche 
scholen met 576 leerlingen en hadden de Chineezen 6 lagere 
scholen, die op 31 Dec. 1913 samen 286 leerEngen met 10 
onderwijzers telden. 

Literatuur Th. Posewitz, Die Zinninseln im indi- ‘『 schen 
Ozean (Budapest 1885 一 1886) ；  Com. de Groot, 
Herinneringen aan Blitong ('s Gravenhage 1887) met 
volledige opgave der literatuur; L. C. de Nys, 

.Overzicht betreffende deu economischen toestand' z ■-van 
Blitong (Koloniaal Verslag 1891); R. D. M： Verbeek, 
Geologische beschi'ijving van. Bangka en .Billiton 
(Jaarbock van het Mijnwezen in Ned. Oost- Indie 1897) met 
platen en kaarten; Jaarverslagen der Billiton Maatschappij.; 

BILLITON MAATSCHAPPIJ. Zie TIN. r / 
BILLITONNIETEN. Technisch zonder belang, doch uit 

een wetenschappclyk oogpunt zeer merk- waardig zijn deze 
in de kollongs van Billiton gevon- den lichamen, die in 
hoofdzaak uit kiezelzuur en aluinaarde bestaan en die men 
daarom glasgestcen- ten zou kunnen noemen. In de 
wetenschap worden zij met den algemeenen naam tektielen 
aangeduid. Het zijn enkele centimeters groote, rondo of meer 
ovale, ook wel cilindervormigc steentjes, zwart en 
glasglanzend, met talrijke smalle scherpe groefjes en putjes. 
Zij werden uitvoerig beschreven en afgebeeld door Verbeek 
in liet Jaarboek v. h. Mijnwezen 1897. Wet.Ged.p.235, waar 
ook verdere literatuuropgaven te vinden zijn. Enkele 
exemplaren van overeenkom- stige steentjes werden in Indie 
gevonden. in Japara en in Zuidoost-Bornco. Men is thans vrij 
algemeen er van overtuigd dat de tektieten niet van ten-estri- 
schen, doch van kosmischen oorsprong zijn (zic de zeer 
uitvoerige behandeling dezer gestcenten door F. E. Suess: 
Die Herkunft der. Moldavite und ver- wandter Gliiscr, in 
Jahrbuch der K. K. geol. Reichs- anstalt 1900 Bd. 50 Heft 2, 
p. 193—382, Tafel XI— XVIII en: Riickschau und Neueres 
iibcr dio Tektit- frage, in Mitt, d Geol. Ges. in Wien Bd. VII 
1914, Heft 1 u. 2 p. 51—121, Taf. I—III.) 

BILOE-BILOELOE. Naam op Celebes aan cen Kwartel, 
Excoljacloria chinensis, gegeven. 

BILOEK. Zio EEKHOORNS, VLIEGENDE. 
BILOLANG. Zio VAARTUIGEN. 
BIMA. L a n d b e s c h r ij v i n g. Landschap, in de 

landstaal genaamd m'Bodjo, dat het oostelijk gedeelte van 
Soembawa beslaat, cn bovendien om- vat het westelijk deel 
van Florcs of Manggarai en allo oilanden tusschen 
Soembawa en Flores gelegen. De oppervlakte van liet 
landschap wordt geschat op ongev. 8600 K.M.2, waarvan 
3100 op Soembawa en 4500 op Flores. Het ressorteert sedert 
1909 onder do residentie Timor en Onderh.; do bevollnng 
werd laatj ^ielyk op ongev.必 000-ziclcn gescliat, van welko 
ruim QO-flOO-op Bi ma, op Flores ruim 22.000 en op do , 
eilanden ongev. 1500. Het is even welvarend afe Soembawa, 
lieeft ook een grooten veestapel en do bevoJking legt zich 
den laatsten tijd zeer toe op de uienteelt. Bima heeft de 
grootste landschapskas van Timor. Voor geographischo 
bijzonderhcden wordt verwezen naar FLORES, 
SOEMBAWA en DIANG- GARAL 

Bevolking. De inheemaohe bevolking van Bima heeft 
groote overeenkomst met die der landschappen Dompo ei^-
Sanggar, maar onderscheidt zich in licha- 

Li^ '•■ <. -r A j 
. x^—* 

Q.0 u， 
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melijko en zedelijke ontwildceling van do bowonera van 
het westelijk gedcelto van Soembawa. Bohalvo door de taal, 
onderscheidon zij zich van de laatstgc- noemdon door eonc 
kleine, gcdrongon gestaltc, kor- ten dikken hals en breede 
borst, tcrwijl zij, in ver- liouding tot het ondersto gedceltc van 
het lichaam, een lang bovcnlijf hebben, vooral de vrouwen, 
onder wie men in West-Soembawa veel schoonere en blan-
ker© typen aantreft. Mannen en vrouwen van het 
Bimaneesche dragen broeken, de vrouwen onder de sarong, 
wat in Soembawa het gcval niet is. De huizen 'i/ van Bima zijn 
klein en staan slechts ecnige voeten '； van den grond, tcrwijl 
zij op West-Soembawa groot '' • en op hooge palen gebouwd 
zijn. De Bimancezen worden beschreven als weinig begaafd, 
vreesachtig en laf en van gcringe lichaamskracht on 
volharding. Zij worden verdeeld in adel, volk en pandelingen. 
Het volk wordt wedei, ondervcrdeeld in 26 dari's of gilden (als 
pricstcrs, soldaten, timmcrliedcn, smeden, enz.) wier 
heerendiensten en and ere verplichtingen tegenover de 
gemeenschap voor elk op bepaalde wijzc geregeld zijn. 
Hunne huizen, op palen ongev. 2 a 3 voet boven den grond 
gebouwd, bestaan door- gaans uit ccn open galerij, de 
verblijfplaats overdag, en een groot biiinenvertrck met 
kookplaats, met rechts eene halve omwanding, die 2 halve 
vertrekken vonnt. De vloer is van bamboe, evenals de omwan- 
ding, die somwijlen ook bestaat uit zeer dun gesple- ten, 
sierlijk naar do kleuren verdeelde smalle banden van de 
bladschedcn dcr ardn- en lontarpalmen. Het dak is van alang-
alang of van bamboe sirappen; het weinige huisraad (potter), 
pannen, kopjes cn scho- teltjes, manden, spin- en 
wecfgereedschappen) staat op eene stclling, die rondom het 
huis gaat. De ru:mto beneden het huis is nict van eene 
omwanding voor- zien; ofschoon het vec daar niet gehuisd 
maar in af- zonderlijke st alien geplaatst wordt, is de grond 
ech- tcr van allerlci onreinheden doortrokken. De rijst wordt 
bewaard in tah^yke kleinoschuurtjes, waarvan do stijlen 
voorzien zijn van ronde, houten platte schijvcn tegen het 
inklimmcn dcr ratten. De klee- ding van den kleinen man 
bestaat uit hoofddock, saving cn korten broek of slendang, die 
tot boven do knicicn reikt cn bij de vrouwen icts korter is. De 
stof best ant mecstnl uit grof katoen, dat of rood en wit’， of 
blauw cn wit gestrecpl is. De mecste vrouwen tr(；kkcn, als 
zij uitgaan, ccn baadje vandonkerekleur aan cn hedekken het 
hoofd met cen tweede sarong of slendang. De wapcncn 
dcrBimancezenbestaan uit lanscn en kiissen. Het voornaaniste 
middel van bestaan is de landbouw,. vooral do tcelt van rijat, 
groenc katjang, djagong, uicn on kemiri, tcrwijl ook aanplant 
van klappers en suikerriet niet onbclang- rijk is, cn ook wat 
tabak, indigo, langa en kasoemba getecll wordt. Do aanplant 
van koflio is nog onbe- duidend. Be vcestapcl is cn op Bima 
dn op Flores van groote bctcckenia. De Bimaneesche paarden, 
wnarvnn er jaarlijks van 1000 tot ffiOO stuks worden 
uitgevoerd, zijn bekend. (Zic PAARD). Voorts worden or 
geiten on karbouwen in groot en got ale ge- tcekl; de laatatcn 
zijn echtcr klein en weinig gewild als plocg- cn trckvcc. De 
geiten hebbon zeer lange haren, die tot op den grond han gon 
cn de pooten ge- hccl bedekken ；  daarvan worden do 
banianga's gc- maakt, dio tot veraiering van lanson dicnen. 
Vor- scheurondo dieren worden op Bima niet aangetrof- fon: 
hot talrijko wild vcrachaft mcnigecn een jniddel van bestaan, 
doch de visschorij i» van weinig betee- konis, evenals de 
nyverheid, die zich bcpaalt tot hot spinnen van garens, woven 
van grove sarongs en slcndangs, het Bmeden van krissen en 
lanson, het 

vlechten cn maken van matwerk enz. allcs cchter slcchts 
om in do eerstc behoeften to voorzien. Het inzamelen van 
bosch producten gcschiedt hier en daar op groote schaal; 
de inzameling van het be- roomde sapanhout, dat tot 
1874 aan het Ned. be- stuur moest worden gelcverd, staat 
thans stil, daar zij tot de prerogatieven van den Sultan 
behoort. De li and cl is van^ minder -be teekenis_dan-
vroeger; zij wordt-trouwens meest door vrecmdclingen 
ge- 

Een bijbonder bestanddeel der bevolking zijn de Bode 
Donggo, die op verschillende plaatsen de ber- gen van 
het landschap voornamelijk aan de Westzij- de van de 
Bimabaai bewonen (Donggo = berg), en de Dooe Kolo, 
op de toppen van den berg Kolo wo- nende. Terwijl de 
Bimaneezen den Islam hebben aangenomen, zijn zij 
heidenen. Zij schijnen tot een nog eenigszins lager ras 
dan de eigenlijke Bimaneezen te behooren. Ook bij hen 
zijn de vrouwen zeer leelijk. Ovorigens zijn zij stille, 
eerlijke, arbeidzame en vlijtige monschen, die van 
landbouw, jacht, vee- teelt en inzamelen van 
boschproducten leven. De Dooc Donggo leggen zich ook 
op de koffiecultuur toe, die elders, uit vrees dat de 
rijstcultuur misluk- ken zal, weinig wordt uitgeoefend. In 
1905 telden zij 土 4100 zielen. 

Geschiedenis. Volgens de Bimaneeschekro- nieken 
heeft Bima, de tegenwoordige radja medc- gerekend, 50 
bestuurders gehad. De zeven eersten waren mythische 
heerschers. Met den achtste vingen de Hindoesche en met 
don 38en de Mohammedaan- sche heerschers aan. Ten 
tijde van den 36en radja in het jaar 1545 had de eerste 
aanraking met European cn (Portugeezen) plaats. De 
cerate aanrakingen met de Nederlandera dagteekenen 
van 1605, toen Steven v. d. Hagen handelsbetrekkingen 
met Bima aanloioopte. In 1616 reeds schijnt Bima in een 
af- hankelijke verhouding tot Gowa te hebben gestaan. In 
1624 bezotte Commandant Roos Bima, dat hulp aan de 
Gowareezen tegen de Cie. had verleend. In 1660 werd 
met Bima een mondeliiig verdrag geslo- ten. In 16G7 
dwong Speelman het de Soevereiniteit der Cie. te 
erkennen. In 1669 werden by een nieuw contract 
voordeelige handclsvoorwaardcn. bedongen, o.a. 
levering van was en sapanhout en werd voor good een 
eind gemaakt aan do heerschappij van Gowa. In 1701 
word het vorig contract vemieuwd en cen 
vertegenwoordiger der Cie. in Bima goplaatst. In 1727 
huwde een zoon van den Bimaneeschen radja cen 
Gowarcesche r&dja's dochter en ontving als 
huwelijksgift Manggarai op Flores. In 1759 namen do 
Gowareezen cchter weder Manggarai in bezit, doch 
werclcn in 1762 weder door Bima met hulp der Cic. or 
uit ve rd re ven. Scdert dien blcef Bima in het ongestoord 
bezit van Manggarai. In 1874 werd Bima bovi-ijd van do 
laatstc der vcrplichte leverin gen aan hot N. I. Gouvei-
ncmont, dio van sapanhout. De hot rck kin gen tot dat 
Gouv. werden in latere jaren boheorseht door con 
politiek contract dd. 20 Oct. 1886 (Bijlagen Handclingen 
2o kamer St. G. 1888/89 no. 76 pag. 20 en 28 en Iiid. 
Gids 1889 I biz. 579), bij wclks samcnstelliiig de in 1875 
met Sumbawa aangegane ovoreenkomst als voorbeeld 
diende. Dit contract word aangovuld by do suppletoire 
contractor! van 5 Oct. 1887 on 24 Juni 1889 (gedr. 
stukken 1890/91, 112, nos. 24 cn 26). Deze 
overeenkomsten van 1886, 1887 on 1889 worden op hun 
beurt vervangen door een politiek contract dd. 29 Dec. 
1905 zulks ten cindo do rechton en vcrplichtingen tus- 
schen hot N.-.I Gouv. en den bestuurder (Sultan) van het 
landschap Bima mcer dan in do bestaande over- 
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■eenkomstcn in overeenstemming to brengen met de 
AJ^ischen van den tijd (Bijl. Hand. 1908/09 1—7). Het jKJ 
contract vcrklaart het landschap to behooren tot het y\J 
grondgcbied van Ned. Indie. Het word later nog aan- gevuld bij 
een suppletoire overeenkomst dd. 4 Sept. 1909, in verband met de 
afscheiding van de afdeeling Soembawa van hetGouv. Celebes en 
Ond. (Bijl. Hand. 

V1909/10, 312,25—29). In 1907/190S liet de inwendige 
V/ toestand in het landschap tc wenschen over. Een deel der 
bevolking weigerde bevclen namens den Sultan gegeven op te 
volgen. Derhalve werd in Jan. en Febr. 1908 met een 
marcchaussee colonne in het landschap opgetreden en a Id us 
het verzet, ■vraarin naaste fainilieleden van den sultan en 
cenigo mantri's blekcn betrokken tc zijn, gebroken. In 
December d.a.v. was nog gewapend opt reden noodig om de 
registratie der bevolking in sommige onder- deelen van dat 
landschap door te zetten. In het koloniaal verslag over 1913 
wordt melding gemaakt van de groote activitcit en de 
bijzondere toewijding van den sultan bij de behartiging van de 
belangen van het landschap en zijne bevolking. 

Bestuur. Het bestuur berust bij ecn Sultan of bestuurder, 
die bijgestaan wordt door een Rijks- raad of Hadat, aan welks hootd een 
rijksbestierder, Radja of Rocma Bitjara staat. De Sultan wordt door hetGouv. 
aangesteld, naraadplcging van den Hadal. De Hadat bestaat uit 24 leden, de 
Toreli's (eigenlijke rijksgrooten) de DjenelPs en de Boemi's. Evenals in vele 
Boegineesche landen zijn ook aan de kroon zoo- ■gen. ornamenten verbonden 
(Zie op dat woord)； te Bima behoort daartoe een rijkspaard, djara manggi- la, 
dat bruin van kleur moet zijn, en door niemand , . bereden mag worden. Bima 
is verdceld in X^distric-v i t ( r- ten： Belo, Bolo en-Sapee, ieder bestuurd 
door een 

hoofdgallarang,diewederniinderekainponghoofdcn 
「 onder zich heeft. BOTTmrtteirstaan-nog-42-ka.n^x)ngs 

J. onder afzonderlijke-gallarangs of lebee's, terwijl de 
f 顼. ，..：厂 Dooe- Donggo afgescheiden ka)npongs vonnen. Op 

Flores bestaat het gebied van Binia uitxle landschap^ 5 y
云 r 骸'〈<. pen Reo en Pota, ieder onder cen naib, en verdceld in !■ 》
 /> -j ':： distneten, Gestuurd door deloe's of gallarangs. De 

mindere hoofden op Bi ma, gallarangs, lebdd^, tjepio ,
 f p wekies, domodooe en daloes worden door - 
；:彳 O { c ' /'pongbewoners gekozen onder bevestigiiig door den 
,, M'仁,J rijksbesierder, de hoofdgallarangs door de kampong- f / hoofden- met 
bevestiging' door den Sultan, die in .：--夕〔 overeenstemming met 

den rijlcsraad de nail# op 
£，'二-'/ ,,•'/； . Flores aaiistelt. 

Literatuur. D. F. v. Braam Morris, Nota van toe- 
lichting behooronde bij het contract met Biina geslo- ten. T. Bat. 
Gen. XXXIV (1891), bl. 176; J. W. Meerburg, Proeve eener 
beschrijving van. Ja-nd en /volk van Midden-Manggarai, id. bl. 
434„.ccn Dag- boek van J. W. ileerburg in T. Bat. Gert： 
XXXVf zj(]893), bl. 1I3LZJ. E. Jasper, Het eiland Soem- 瓦 awa 
en zijn bevolking Tijdschr., Bmn. Best., ' JKXXIV 1908, bl, 60; 
Dr. J. Elbert, Die Sunda- expedition, 19〕2, Band II, S. 55—89.. 

'■ BIMA. Hoofdj)laats van het landschap Bima, zetel ' 
van den Sultan en alle rijksgrooten, bestaat uit 26 / kampongs, 
ieder bestuurd door Don 】 o toewa of oud- 
fitenjCnlaetstelylfgeschat o]),V)0 huizen met eene be- !
 volking van onge\4fiQ,000 zielen. De plaats, gelegcn 

eene prachtige baai, die een veilige haven aan- biedt 
ook voor groote schepen, is WQ voorn4me havenplaats, die geregeld 
door de stooinschepen der / , 〃 A . on- F&ketvaart ^laatscliappij 
bezocht wordt. Er 

' / ' 18 嘛 fort gcw.t. De torgcphatste-gezagheHjcr 
i K 成。(：；；.、"r 笋。rtecr： onder den te Soembawa besar geplaat- }
 Bten 岫就 eMresident. Voorta i« er een ambtenaar 
■ Ar 

der in- en uitvoerrechten tevens havenmeoster cn cen detachement gewapende 
politic. De wonin g van den Sultan is een groot oud houten huis met plan ken
 •、 
oniwanding en ^gjirrefTaak, en voorzien van cervQbN 兮/« steenen trap. De 
plaats is berucht vanwegc de mala- 2； - 
ria, die liier endemisch is, waarom het bestuurs-eta- , blissoment verplaatst 
wordt en een watcrleiding zal X - 〃 
worden aangelegd. Vgl. ook SOEMBAWA.:〃 A 

BI MA (BAAI VAN). Een zeer nauwe, ruim 16 
K.M. het land indringende, geheel schoone baai met ' 
steile kusten en, in het Z.lijk deel, geleidelijk afne- mende diepten,aan deN.kust 
vanSoembawa op on- geveer 118° 43' O.L. van Gr. Aan den O.oever ligt de 
gelijknamige kampong, de in- en uitvoerplaats van Oost-Soembawa. Zie 
Zeemansgids 0.1. Arch. dl. IV. 

BIMA (Tjandi). Hindoc-tempcl. Zie DIENG. 
BIMA (JAV.). Zic PODOCARPUS. 

久 BIMANEESCH. Het Bimaneesch is de taal van Oost-Soembawa, en wordt 
gesproken in de land- schajjpen Biina cn Dompo. Het is het naast verwant aan de 
talen van Soernba cn het Sawoeneesch. Ookde talen van IManggarai. en Endeh 
moctcn hierbij ge- bracht worcleji ； daarentegen bestaat cr cen aannier- kelijk 
verschil met de taal van Oost-Socin bawa, het Soembawareesch. Het Biin. duldt 
geen medeklin- kers als sluiters; aan het begin van een woord of van eene 
lettergreep kunnen alle mcde-klinkcrs, wclkc bijv. in het Mai. voorhanden zijn, 
voorkonicn, (ook de tj, dj), met uitzondcring van nj, wclke tot n wordt; bovendicn 
komt de / voor. Vooral de b, d, (dj), (j, maar Loch ook ineerrnalcn de p, I, tj 
worden met een nasalen voorslag uitgesproken, als bijv. mbai, kaaiman, (Mai. 
bmvaja); ndau, naald, naaicn, (Mai, djarum)；  w/gusit kruik, (Mai. gutji)； 
mpuru, tiental, (Mai. pul uh)； ntasa, rij p, (Mand. Bat. lasalc); ntjara, schuld, 
missen, (Mai. salah). Die nasalc voor- slag is op verschillende wijzen te verklarcn: 
nu cons is hij cen overblijfsel van een gramniaticaai clement, dan weder 
ingevoegd na een oorsi)ronkc!ijk prefix, dat later afgevallen is; voor de zachtc 
niedc- klinkers jncermalen allcen daaraan toe tc schrij ven, dat deze 
oorspronkdijk nooit zonder zulk een voor- slag werdeii uitgesproken. Uit den 
vonn der woor- 
’ den blijkt voorts, dat or in. de taal hier en daar vrij aanmerkeJijkc klanlc-
verandcringen hebben plaats gegrepen. De oorspronkelijke MaL Pol. woord-af- 
Icidings-suffixen zijn als levcnd element geheel ver- dwcncn; ook van de prefixen 
zijn nog Hlechts cnkclo in gebruik, namelijk lea, wat hier dient tot vorrning van 
causatievc werkwoorden, cn ma, waaj,medc vor- mcn afgelcid worden, wclkc 
bepaaldclijk de waarde hebben van aelieve dcclwoordcn. Daarentegen ko- inen 
verschcidenc nieuw-vonningen voor. Bijv. een prefix rad, gewoonlijk verkort, tot 
ra, als van Iwnti, schrijven: ra-lunlit gcschrevcn, het gcschrevenc, het gcschrcvcn 
— hebben; voorafgegaan door ma:)na- lunti, gesclirevcn liebbende. Nagenocg in 
dezelfde functie als ra, hier en daar met verschil in gebruik cn betcckenis, koinl 
wau voor, dat ovenwel ecn afzon- dorlijk woord blijft, dikmaals gevolgd door eon 
na- drukswijzer, maar, dewijl het geen grijpbare betee- kenis jneer heeft, met den 
naam van hulpwoord kan bestcmpeld worden; bijv. icau-ra tunli, geschre- ven, 
het geschrevcn—hebben；  ??iawa«-ra tunti, ge- schreven hebbende. Voorts 
wordt wau gebezigd tot vorniing van de finictc vounen van het pcrfcctuni. 
Daartcgenover staat ndai, (ndei, nee,dial, ndadi),hcl- 1 
geen eveneens een ,,hu】pwoord" blijft, bijv. ndei '- ( 
tunti, te schrijven, scribendus, wat to schrijven < 
is, ook: wat gcschrcvcn wordt; ndai maluuli, om te schrijven, zuHende of 
moetende schrijvon, 
夕认& / 盘 C △广’' 
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hij, die moct schrijven, ook： de schrijvende. 
Kai, na eon finiet werkwoord gewoonlijk nog een 

afzonderlijk woord in den zin van ons voorzctsel maar 
somtijds tooh ook reeds in samcnstel- ling; is steeds suffix 
in vormen als: ratunli-kai, (ndai tunli-kai), waarmede 
geschreven (te schrijven) is. Behalve tot vormingvan 
instnimentale deelwoorden (soms werkwoorden) doet dit 
kai ook dienst om loca- tieve werkwoorden te vormen, 
bijv. ta (gij)-to«- (plaatst) -kai-ku (nadrukwijzer)row 
(pot), gij moct het in een pot doen; vooral wederom bij de 
passievo deelwoorden, als bijv. ra-tan-kai, dat, waarin 
iets gelegd is ； enz. Dezc vormen kunnen ook mccr con-
crete betcekcnis hebben, bijv. maru-kai, slaap-plaats van 
maru, slapen. Nog komcn. samenstcllingen voor van 
verbale woorden met labo, (met, = in gezel- schap van), 
en weya, icea, bijv. ngupa-weija, voor iemand zoeken. 
Elk werkwoord, onvcrschillig of het transitief of 
intransitief is, wordt vervoegd; voor het mcervoud 
bestaan evenwel geon afzonderlijke vormen, behalve 
voor den Isten pers, mccrv. inclu- sief. Indien het subject 
door een substantief wordt uitgedrukt, wordt in den 3dcn 
pers. het pronominale prefix reeds mcermalen 
verzwegen, bijv. lao-ra (in plants van na-lao-ra) dou ede, 
de man ging op weg. Ecn bijzondere vorm voor het 
passief kojnt bij de finiete vormen niet voor. De 
conjuncticf is van den indicatief onderecheiden, door 
verschil in de nadruk- wijzers. Als tweede persoon 
imperatief treedt het cenvoudige stamwoord op, 
gewoonlijk gcvolgd door een nadrukwijzcr. Op te merken 
is verder, dat, wat bij ons con afhankelijkc infinitief zou 
zijn, steeds door een iiaainwoordclijkcn vorm nioet 
uitgedrukt worden. ()v<^rigcns is de taal ook zeer 
nauwkeurig in het ondcracheiden van verbalc cn 
nominalc con- structic'H. Bij de substantieven wordt 
betrekkelijk dikmaalH, (loch lang nict altijd, het 
mcervoud onder- schciden door toovoeging van ddho, dat 
in samen- Ktclling met het substantief wordt gcbracht. 
Adjcc- ticvcn wordcii bij praedicatief gebruik als 
werkwoorden behandeld. Naariuate men mccr of minder 
bc- leefd spreekt, bezigt men vcrschillcndc percoonlijko 
voornaamwoorden. 

Over het algemccn schijnt er w( inig dialect-ver- 8chil 
voor Lc kom< n, al Icon in Kd!o cn Tolo-iceri ver- schilt 
de ta(il aanni'Tkclijk, vooral wat bet reft het woord-
gebruik ； ook is in het Kolo'sch nog het prefix pa, tot 
vorming viin cau.saticven, bewuarcl gcbJovcn. 

Eeno eigcnlijkclitoratuurbcstaatinlictBimaneesoh 
nict. Ondcr hot volk leven vcrhalcn, (mpdma, of nu- ntu 
ro mpania),liedjes, (ruwa) ； ccno rawa bestaat uit drio 
vooten van een niot gehcol bcpaald aantal lettcrgrejjcn, 
zondcr rijm, waarop gewoonlijk volgt, wat de temba 
genoonid wordt, wclko met hot vooraf- gaande in geen 
verband staat, maar zich door cen bcpaald soort van alii 
teratie ondcrschcidt. Dcze vcrhalcn en liedjes worden 
echter nooit opgcschrc- vcn. Er bestaan evenwel enkelc 
klcinc gcschriftcn over onderwerpen van nicer 
praktischcn aard, bewerkt naar Mai. of Mak. origineelcn; 
zij zijn dan met Arabische of Makassaarschc karakters 
geschreven. Het oude letterschrift door Raffles en 
Zollinger medegedeeld, Jieoft wel nooit tot het schrij ven 
van het Bimaneesch gediend. 

Lityatuur: Vorh. v. h. Bat. Gen. Deel XLVIII, .]89
町 ?4 en *96 ：  Bimanccsch-Hollandsch Woordcn- 
boeJ>/^imanccschc Tektsenj^imanecschc Spraak- kun^t 
door J. C. G. JonkcZ 

J. C. G. J. 
BINAMOE. District dor ondcrafdccling Djone- ponto 

(Gouv. Celebes en One!.). 

BINANGA. Het incest welvarende ondcrdistrict van 
het district Simpang Kiri, onderafdceling Sing- kel, 
afdceling Westkust van Atjeh. Te Binanga binnen dit 
ondcrdistrict verblijft het districtshoofd van Simpang 
Kiri. Ook de controleur van Singkel woonde daar in de 
buurt, te Roendeng, — (waar zich： cen pasar bevindt) 
— van 1905 op 1912. Tiians ligt er nog een militaire 
bezetting, die echter wel spoedig：  naar Singkel zal 
worden overgebracht. De bevolking beoefent geen 
veetcelt en zoo goedals geen landbouw, doch leeft van de 
inzameling van boschproducten en van den 
benzoehandel tusschen de Pakpaklanden en Singkel. Do 
bewoners, die den IslamKebbenaangc- nomen, spreken 
Pakpaksch, vermpngd met Alasisch, Atjchsch en 
Malcisch. t- >• .)f 

BINANGA SANGKARRA (Wijde rivier). Rivier in 
de onderafdceling Pangkadjene afdceling Makas- ser, 
van het Gouv. van'~CeIeBes^eir0ncI7, met kor- ten loop, 
ontstaan door de samenvloeiing van de Maleleeng, de 
Kaldbone (Ka(obone)en de Kassidjala. De Mal61eeng 
ontspringt uit de rotsenreeks, die bij Matodjing de 
Pangkadjene rivier raakt en stort zich beneden 
Toeroengan in de Katobone; deze ontspringt uit do rot 
sen bij den pas van Baleangin». neemt bij Ocdjongboeloe 
de Magimba op en blijft verder in west waartsche 
richting naar zee loopen. De Kassidjala ontspringt uit 
kalkrotsen benoorden en bezuiden de passage van 
Leang-Leang, stroomt met velc kronkclingen naar 
kampong Kassidjala cn verecnigt zich verder 
noordwaarts beneden Sika- paya met de Kato bond, 
tcrwijl een linker zijtak door ecn uitgestrekt moeras naar 
zee gaat. 

BINANGON,.. District van de afdceling cn het 
regenfscEap Renibang van de gelijknamige residen- tie. 
De hoofdplants is Lasgm, (zic aldaar). Het district hceft 
een oppervlalcfe van 120 K,M2., telt 3 ondcrdistricten 
met 81 desk's en had eind 1905 eene bevolking van bijna 
58.000 zielen, o.a. 14 Euro- peanen en 4-100 Chineozen. 
In dit district ligt ook de plaats Dasoon; zie op dat woord. 
Do gelijkna- migo desa Binnngon ligt 7 K.M. N.O. van 

de te_- genwoordige districtshoofdplaats Lasem.y4 / 2 '
「 

BINDALOENG. Zie TENGALOENG. 
BINDJGI. Hoofdplaats van de onderafdceling Boven-

EangRat dor afdceling Langkat en stand- phiats van ecn 
controleur, gclegen in het Gouv. 0. kust van Sumatra, aan 
de Mcntjirim-rivicr.Deplaats ligt aan den spoerweg naar 
Medan, terwnjl een tram- lijn van Bindjoi 
zuidwaarfs~naar~liccala, noord- waarts via 
TandjoongPocm naarPangkalan Bfiindan gaat. Behalve 
door dezo tramlijifis Bihdjei ook met Tandjocng Pocra 
waar de Sultan verblijfhoiidt, vor- bonden door cen 
transportweg, terwijl van Stabat aan do rivier \VaniP9® 
eon stoombarkas dien st room- bevaart naar genocnulc 
plaats. ‘ 

BINGAI. Rivier en landschap in de afdceling I^igl<al-

van hot Gouvt. O.-kust van Sumatra. De rivier vonnt 
samen met deMent jirini-rivier de Warn- poc-rivier. 

BINGKOENG. Zic VAARTUIGEN. 
BINGKOKA-BAAI. Ecn ruime baai met steile kusten 

cn vry grootc diopte, aan den O.kant van do golf van 
Boni op ongoveor 4° 5' Z.B. In de baai Eg- gon conigo 
ci land on cn tusschen deze on don Z. cn 0.- wal een reoks 
van riffen cn banken, zoodat allecn hot vaarwator daar 
benoorden naar Kolaka, een voorna- me uitvoerplaats, 
vry blijft. Zio Zcomajisgids O. I. Arlnal "TV 

BININTA. Zio VAARTUIGEN. 
BINNENDIJK (SIMON), geboren to Leiden, 2& 

Maart 1821, ovorlcdon to Buitenzorg,冬 Pututbr 
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1883. Na drie jaar in den Hortus te Leiden werk- zaam 
tc ziju gewecst, ontving hij van den hoogleer- oar De 
Vriese een speciale opleiding, om hem te bekwamcn 
voor de betrekking van assistent-hor- tulanus aan's 
Lands Plantentuin. In hetnajaar van 1849 naar Indie 
vertrokken, werd hij bij Gouver- ncmentsbesluit van 19 
Juli 1850 tot assist cnt-hortxi- lanus benoemd, ter ver 
van gin g van Van Gesker. Tezamen met Tcysmann 
begon hij aan een nieuwen catalogus van 's Lands 
Plantentuin, die in 1866 xverd uitgegeven. Van zijn 
wetcnschappelijk werk tooet vooi*al genoemd worden 
de besclirijving van ecn groot aantal nieuwe 
plantensoorten in het Natuurkundig tijdschrift van 
Nederlandsch Indie, a lie met Teysmann's medewcrking 
bcschrevcn. In 1866 maaktc hij con rcis door de 
Molukken, ver- zamelde een groot aantal planten~*b]T 
Anibpn .en Ceram en explorecrde met den gouverneur 
der Molukken het binncnland van Boerpe. Toen Teys- 
mann in 18G9 zijn ontslag nam als^hortulanus werd 
Binnendijk tot zijn opvolger aangewezen. Hij ver- vulde 
die betrekking tot zijn dood. 

BINOEANG. District der onderafdeeling Padang_ en 
Qjnmelanden (zie aldaar). /'C 

BiNOEWANG. Tot ult. 1915 onderafdeeling der 
afdeeling Mandar (zie aldaar) omvattende het gelijk- ... 
namige landschap, welks grenzen zijn omschreven 火 in het 
contract van 2 Oct. 1888, medegedeeld in den J,lnd. Gids 
1891, II bl. 207. Thans is de onderafdeeling opgeheven en zijn 
de landschappcn Balanipa en Binoewang buiten de Toradja 
landen samengevoegd tot 6ene onderafdeeling Balanipa-
Binoewang met \ bestuurszctel te Polewali. Dezc plaats wordt 
gere- \ geld door de schepen der Kon. Pak. Mij. aangedaan. 

. 〉Bijdr. voor T. L. en V. 7° Volgr. VIII (1909) bl. 649. 
h f ' BINOEWANGEUN (TJI). Rivier op Java, aan de 

Zuidkust der residentie Bantam. Haar stroomgebied omvat het 
grootste deel van het heuvelland van zuid- west-Bantam 
bezuiden de waterscheiding, en verder een moerassige 
kustvlakte, door lage duinen van den oceaan' gescheiden. Dicht 
bij den mond neemt de rivier haar grootete zijtak op, de Tji 
Balioeng en wordt daar voor groote prauwen bovaarbaar. 

BINONG (SOEND.). Zie TETRAMELES. 
BINONG LAOET (SOEND.). Zic HERNANDIA 

PELTATA. 
BINONG PEUTJANG (SOEND.). Zie TREWIA. 
BINONGKO. Zuidelijkst ci land van deToekang- 

besi groep (zuidoostelijk van Boeton, zie aldaar);zeer 
^/fotsachtig met weinig beplanlingeii^llet is 18*/2 K. *—M. lang 
en 240 M. hoog. 一 Aan het Ku and vindt men enkele kampongs 
n.l. Papalia, Tapaibo, Palahidoe, Orokoeba, Tandjong, alien 
onder den mantri (hoofd) van Papalia staande en Wali, Ohidoe 
en Mol6 onder den Radja van Wali.—Slechts in de 
naasteomgeving dier kampongs worden enkele klapjierboonien 
aange- troffen, — De nijveie bevolking telt in totaal 8790 zielen. 
— De scheepvaart is er het voornaamste mid- del van bestaan en 
was er vroeger zeer ontwikkeld.— Oorspronkclijk schijnt 
Binongko door lieden van Boe ton bevolkt te zijn, die vandaar 
uitgeweken wareii uit ontevredenheld over het bestuur van den 
sultan van Boe ton, aan wien zij echter schatplich- tig bleven. 

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

vcilig is, heeft het woord Binongkorees in de 
Molukken geen goeden. klank, daar onder dien 
naam vole slechte elementen uit Boeton 
derwaarts uitweken en nog uit■两 ken. Velen 
hunnor, zonder passen op Am- boina 
aangekomen, werden door Bandaschc perke- 
niefsof de grootere ondernemingen als 
contractkoe- lie in dienst genomen. Overigens 
houden zij zich met tuinarbeid bezig of vinden 
als koclie cen middel van bestaan. 

BINONGKG'SCH. Van deze tail bezit liet Bat a- 
viaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschap- pen 
eene lijst van ruim 600 woorden, waaruit valt op te 
maken, dat het Binongko'sch in 't algemeen het naast bij 
het Boetonsch staat, nader dan bij het Moena'sch. 
Inlanders van Boeton en Mocna zijn tal- rijk op Binongko
；  men mag dus onderstcllen dat de taal van haar 
oorspronkclijk karakter veel heeft verloren. Van de 
klanken zijn opmerkenswaard de palatalen, die in vele 
woorden niet oorspronkelijk zijn. Tusschen twee klinkers 
worden j en w veelal uitgeworpen, tenzij de j worde 
gevocaliseerd tot i en dan met eene voorafgaande a tot e 
Famcnge- trokken, zooals dit in de talen van Zuid- en 
Mid- dcn-Celebcs meer geschiedt. De woordvorni is 
vocalisch； consonantische sluiters worden afgewor- pen 
of (minder vaak) doorklinkcnd gemaakt door eene 
achtergevcegde i. De deelwoordvormende voorvoegsels 
mo ；  moe- hebben ook een vorm no-, noe-; het 
Binongko'sch heefG dus tijdvormcn bij het werkwoord, 
cvenals het Moen 涂 ch. Het achtcr- voegsel -an komt 
voor in den vorm -a； het lid woo rd is o, evcnals in de 
Boengkoesch-Morische talen, het Boetonsch cn het 
Moena'sch. Het lidwoord der woorden, die in den gonitief 
staan, is no, noe, dczclf- de partike! die in zoovele talon 
van Midden - cn Zuid- Celebes de rol van 
genitiefaanduider heeft. 

De juiste plaats van het Binongko'sch onder do 
Indonesische talen tc bcpalen is met de huidige ge- 
gevens nog niet mogelijk, 

Litcratuur: Adriani en Kruyt, De Bare'e-spre- kende 
Toradja's van iiidrlen-CeJebcH, III, 266 — 272. 

BINTA. Zie VAARTUIGEN. 
BINTAK. Zie VAARTUIGEN. 
BINTAN. Het grootsto der oilandon van den Ri- ouw-

archipel, gelegen in de Chineesche Zee, tusschen 1° 13' 
en 0° 50' N.B. en 104° 13' en 104° 37' O.L. Door vcle 
klippen en riffen omgeven, is het langs de kust laag en 
vluk, maar in het binncnland word t do bodein mecr 
hcuvelachtig, om zich ongc- veer in het，midden te 
verheffen tot een zadclbcrg, die 土 420 M. hoog is en als 
Pick van Bintan bekend staat. (Zic RIOUW EN 
ONDERHOOJUGHEDEN en TANJ)JOENG-PINANG). 

BINTAN (MAL.). Zio CERJ3ERA. 
BINTAN KETJIL (MAL.). Zie CERBERA. 
BINTANGOR LAOET (MAL.). Zic CALO PH YL- 

LUM INOPHYLLUM. 
BINTAOENA. Landschap, gelegen aan de noord- 

kust v/h noordelijk schicreiland v. Celebes, maakt deel uit 
der afdeeling Bolaang-Mongondou, res. Monad o. De 
bevolking bcdi-ocg in 1906 slechts 2251 zielen, en staat 
onder het bestuur van een radja, die gehouden is aan de 
Korte verklaring. Zic Bijl. der Hand. St. Gen. 1912—
1913 No. 342. Sago, rijst cn klappers zijn de voornaamste 
voortbrengselen. 

BINTAPOE. Maleische naam voor Porphyrio calvus, 
een Purperkoet. 

BINTARO (JAV., SOEND.). Zie CERBERA. 
BINTARO LEUTIK (SOEND.). Zio CERBERA. 
BINTINOE (SOEND.). Zie MELOCHIA. 
BINTOEHAN. Hoofdplaats der afdeeling Kauer 
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(res. Benkoelen). Het plaatsje ligt aan zee aan de 
Sambat-baai nabij de uitwatering van de Sarnbat- rivier, 
op 187 ELM. bezuiden de hoofdpl. Benkoolen. •Het telt 
1100 zielen, waarondcr slechts een pa 务 r Europeanen, 
en ruim 100 Vreemde Oosterlingen (bijna uitsluitend 
Cliineezcn). Het staat als zelf- standige pasar, onder een 
pasarhoofd met den titel van Datoeq, en dient als 
standplaats van een di- strictshoofd, wiens ressort zich 
uitstrekt over zeven marga's en de pasar Bin toehan. Het 
wordt aange- daan door de booten der K. P. Mij.; de 
waarde van den jaarlijkschen uitvoer bedroeg eenige 
jaren ge- leden aan koffie f 5400.—, peper / 48000.—, 
kmid- nagelen j 19.300.—, damar / 16000.— en rot an / 
14000.—. 

BINTOENI (GOLF VAN). Het nauwerc, ongeveer 74 
K.M. lange en 21 K.M. breede, O.lijk gcdeeltc van de 
MacCluer (Beraoe) golf, aan de W.kust van Nieuw-
Guinea, op ongeveer 2° 20' Z.Br. De oevers zijn 】aag； 
aan de N.kust ontlasten zich meerdere ri- vieren, aan de 
Z. en 0. kusten vormen do delta's van grootero rivieren 
een labyrinth van risophoren- eilandcn, waartusschen 
bruikbarc waterwegen loo- pen. De heuvelachtigo hals 
van den “Vogelkop", welke de golf van do Geelvinkbaai 
scheidt, is op het smalste punt niet breeder dan 37 K.M. 
De oevers der baai zijn nagenoeg onbewoond. Zie 
Zecmansgids 0. I. Arch, decl V. 

BINTOERONG of oentarong, Maleische naam van 
Arcliclis binturong Raffl., don zgn. Beerniartcr (door do 
Batakkofs toeroen tocrocn, op Borneo kit an ge- noemd), 
ecn van de grootste leden van de familio der Civotkatton 
(zie aldaar) uit Nederlandsch-Indie: zijn lichaam is 
ongeveer a/i M. lang, do staart iets korter. Van zijn 
vorwanten onderscheidt hy zich door de lange boharing 
en door het bozit van con grijpstaart. De klcur is zwart, 
hicr en daar grijsach- tig, <lc ooren, die elk con 
penseelvormigcn haarbun- dcl (Imgen, hebbon con 
witten rand. De bintoerong leeft bchalvo op hot 
vasteland van Azie op Java, Sumatra, Banka, do Riouw-
cilanden en BorneoTHct is een nachtdior, dat op Java 
bergstreken bewoont on zich daar op boomcn ophoudt; 
op Borneo daaren- tegen komt hij volgcns Biittikofer in 
do laagvlakto voor on Icoft daar nieestal op den vlakkcn 
grond. Evenals andero leden dor familio voedt hij zich 
niet ullcon met klcino dicren, waaronder ook insok- ten 
cn wonnen, maar ook met plantaardig voodsel. 

BIOEL. Soond., (njektek, JAV.) Jlelictis orienlalis 
Hors I., een bchulve in do Himalaya allcon op Java 
voorkomencl klein roofdicr uit do faniilie der Muste- 
lidae (zio WEZEJ^S). Van den vorwanten sigoeng (zie 
aldaar) ondorschoidt hij zich door den vecl lange- ron 
staart cn doordat de witto rugstreop zich slechts van don 
kop tot hot midden van don rug uitstrokt; ook de 
staiirttop is wit. Volgcns S. Miiller zou do bioel zich in 
hoofdzaak mot vogels en kleino zoogdie- ren voeden; 
volgens Junghulm daarentegen eot h\j slechts wurnien en 
insokten. Hot is cen nachtdior, dat zich overdag in holen 
in den grond of in hollo boomcn oplioudt en nicer dan 
do sigoong in bowoon- do streken voorkomt. Van den 
Kina Ba'oe op N.- liornco is een verwanto soort, II. 
everelli Thom., beschreven. 

BIOPHYTUM SENSITIVUM D.C. fam. Oxalida- 
ceae, Ki pajocng(soKND.).I£lcine kruidachtigo plant 
met geveerclo blaadjcs, die evenals die van Mimosa 
pudica, doch in mindere mate, voor aanraking go- voelig 
zijn. De plant Icvert eon inlandsch geneesmid- dbl. 

BIRA. District van do ondorafdecling Ma- 

ros, afdeeling Makassar, gouv. Celebes en Ond. 
BlRA. District van de onderafdeeling Boeloe-A*^ / 

komba, afdeeling Bonthain in het Gouv. Celebes 
en Ond. -  -  ----------  £多 了 *' 

BIRA (心 L.). Zic ALOCASIA. 
BIRA NEGRI (MAL.). Zie ALOCASIA MACRO- 

RHIZA.  
BIRAJANG. Districtshoofdplaats, zie bij LA- 

BOEANA^IAS. 
BIRAKEKE. Kampong in het district Bira, dicht bij de 

gelijknaiiiige baai aan de zuidoostkust van ' Celebes, en 
bekend door de doodengrotten, welke in de buurt daarvan 
worden aangetroffen en beschreven zijn door Engelhard, 
Bijdr. t. t. 1. en vlk. IVe Ser. VIII. (1884) bl. 379 en 
Wichmann, T. A. 
G. He Ser. VII. (1890) bl. 971. 

BIREUEN. Standplaats van den bestuorder (controleur) 
eener niede Bireuen geheeten onderafdeeling van de 
afdeeling Noordkust van AtjAh, be- staande uit de 
landschappen Samalanga, Peusa- ngan en Gloempang Doea 
met totaal 20.337 gere- gistreerde niannen. Van Bireuen 
loopt de bekende Gajo-weg naar het Tawar meer (zie artikel 
GAJO- LAND). Hot kliraaat te Bireuen is aangenaam koel, 
door de bergwinden uit het zuiden. De plaats ligt aan de 
Atjehtram, ruim 2 uur sporens van Lhofr Seumawe en ruim 4 
uur van Sigli. Z< ■)；- 

BIRINGKANAJA. District van de ondorafdeeling Maros 
van de afdeeling Makasser van het Gouver- nement Celebes 
en Onderhoorigliedc?!. - -、/ 

BIROEANG. Zio BEREN.夕 ” ‘ * / 
BIROERANG (MAL.). Zio MELASTOMA. 
BIROE-LAOET. Javaansche naam voor de Grutto, 

Limosa limosa. 
BIROWANG. Zie VAARTUIGEN. BIRRIK-BIRRIK. 

Zie BIJENETER. 
BISAPOE. Waterval mot loodrechten val van ruim 30 

Meter, op ongeveer anderhalf uur afstand van Bonthain 
(Gouv. Celebes en Onderhoorigheden). 

BISCHOFTA^JAVANICA Bl. fam. Euphorbiaceae 
Gadok (SOEND.), Gintoeng (SOEND.), Gentoengan (JAV. ), 
Grooto boom, verspreid van Britsch-Indie tot Australie, 
waarvan het hout op sommige plaat- sen voor huisbouw 
gebruikt wordt.^ . / 

BISMUT. I. Gedegen bianiut is van vier verschil- lende 
plaatscn in Indie bekend geworden, n.l.: 

1. uit het district Socngei Sfilan op Banka, niet ver van 
de hoofdplaats, met tinerts; het werd bier in 1849 gevonden 
(Nat. Tijdschr. 1S51, S9; Jaarb. Mijnw. 1874. I. 35); nadero 
onderzoekiiigen Icidden tot geen reaultaat; het voorkomen 
van het metaal blcef op Banka ccn unicum en ook op Billiton 
en Singkcp cn in do Straits word hot niet gevonden, tcr- wijl 
het toeh in do andore tinstreken der aardc geen zoldzaamheid 
is; 

2. uit eon chinccsclio goudadcr-ontginning bij Bocdock 
(Sambas, Wcst-Bornco) werd in 1SG1 een monster goud- en 
zilverhoudend bismut ontvangon (60 % goud, 15 % zilver cn 
25 % bismut; — Jaarb. Mijnw. 1879. I. 89); bij de latero 
stelsclmatigc out- ginningon in den omtrek dicr plaats wordt 
van hot voorkomen van bismut geen gowag meer gemaakt; 

3. in het zuidwesten van het sohicrciland. Samo- 
sirj^oba-mcor, Sumatra) komt in den rhyol 冠  (3och 
vcrnioedelijk op sccundairo ligplaats) biamut in gedegen 
tocstand voor, doch is hot duidelyk dat 
het inotaal hier gcsmoltcn is geweost. Het moeder-. 八. 
gcstcento kon niet worden ontdekt (Jaarb. Mijnw. 1894). 
Door de Batak'scho bevolking word het metaal 
uitgowasschon cn tot kogels vorsmolton.; do hoeveelheid is 
echtor slechts goring; 
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4. P. J. Maier declt in Nat. Tijdschr. voor N. I. 
XXIX, 1867, p. 397. mede dat bisinut uit goudcrts 
van Noord-Cclebes gcwasschen is. 

II. Bismvtglans (zwavclbismut) werd gcvonden bij 
Djahangi, ten zuidcn van Darit (Landak, West- 
Bomco) in ecn zcer onrogclmatige gangvormigc af- 
zetting, die bij exploratie reeds bij 10 M. diepte sterk 
in diktc block af te ncmen. Het vcldgcsteente is 
/-kwartsporficr. (Jaarb. Mijnw. 1904, 524). 
' BISOELA (MAK.). Zic LICUALA. 

BISOLEH (JAY.). Zie CHYDENANTHUS. 
BISSOE S. Zie PRIESTERS. 
BITJIL. Zic KARBOUW. 

BITSJARA-BAAI. Een IS K.M. lange baai met 
steile kusten aan de Z.W.kust van Nicuw-Guinea, 
beO. de Kainraubaai, op ongeveer 133° 50' 0. L. 
van Gr. De baai, waarin eenige losliggende riflen, is 
Ej diep en heeft aan den ingang een breedte van 5 
K.M. Zie Zeemansgids 0. I. Arch, deel V. 

BIXA ORELLANA L. fam. Bixaccae. Kasoemba 
keling (JAV.), Kesoemba (MAL.). Galinggem (S JEND.), 
Galocga ( MAL. J.Kleiiie boom,wegens hetsierlijke blad 
en de fraaie vleesclikleurige bloemen vaak gekweekt; 
vooral bekend om de geelroode kleurstof (galocga) 
die men uit de bladcren en wort els maakt, en die 
men vooral aantreft in het roode vleezige weefsel, 
dat rondom de zaden ligt. Dcze laatste liggen in 
een tweekleppige doosvrucht, die veel op een Ram- 
boetan gelijkt. De kleurstof Anatto, in Europa 
Orlcan genaaind, wordt in Indie als kleurmiddel voor 
nagels en als verfstof voor zijden en katoenen stoffen 
gebruikt en vindt ook toepassing als boter en kaas- 
kleursel. Hij wordt ook wel als inlandsch genees- 
middel tegen ingewandsziekten aangewend. De ge- 
droogde bladeren zijn als Folia Bixae in de Neder- 
landschc Pharmacopce opgenoinen. •" ' 
BLAASW0RMEN. Zie WOEKERDfEREN en 
INGEWANDSWORMEN. 

VC*- BLADVOGEL. Met dezen naam bestempelt men 
■ de soorten van het genus Chloropsis, fraai groen 

gekleurde vogels, meestal met blauw in de vleugels 
en staart en soms met goudgelen of z war ten keel, 
behoorende tot de Pycno)tolidae. Op Java en Suma- 
tra wordt de C. nigricollis gcvonden, die bekend is 
onder den Soendanceschen naam van manoekdaoen 
en den Javaanschen van tjoetjak id joe. Zie OE- LAH-
OELAH-DAHOEN en TIMALTINGGIH. 

BLADWERK. Onder dezen naam rangschikt men 
de voorwerpen van gedroogde pahn- en pandanbla- 
deren, die lang voor de kermis van het vlechtcn cn 
woven in het prijniticve leven van den inlander ecn 
bclangrijkc rol gespeeld liebbcn. Matcriaal was in 
over viced voorhanden, de be working beperkt zich 
tot wecken, koken cn opgcrohl drogen cn de zoo be- 
handclde bladreepen verbond men door eenvuudige 
steken met clkaar. Zoo ontstonden matten in sows 
grootc afmeting, in dubbelen vorm, oindat de ge- regen 
randen naar binnen gevouwen werden, slaap- matten 
voor de woning cn die opgcrold op tochten warden 
rneegenomcn, matten, aan twee zijden vast- gehecht, die 
op Halmahera en Nieuw-Guinea ak re- genmantcl 
dienden, Eaa/ngevouvvcn als ccn langwcr- pig pakje 
mcegcnomen konden worden. Zoo ont- 
Btondr；n ook de kn^m^ntcla van Nieuw-Guinea, 
die ware fcierstukken zijn cn in sierlijkhcid aan de 
pTonkmattcn van Halrnahcia hcrinncrcji. 

Deze anol vervaardigde grootc vlakkcn, die toch 
verrnogen hebben, diencn o.a. ook 
v<»r prauw^ikn en prirniticve dakbtdi^kingcn^ 
舛乎叫 vc 严 bowigwoemdrj regen- cn kapman-1 
奶 d 如业 het bMwuk ak ̂ haamKz；hort, o.a. op 

Timor, Flores, Ternate cn Aroc-eilanden, als hoofd- band 
ofT'Eiiganoy Sodmbawa, Flores.cn Sawoe, als kraag op 
de Philippijncn. Zelfs „T7nterlagen,'zijn van de Kci-
eilanden bekend, opgerolde palmstrooken, waaromheen 
do vrouwon het haar cirkelvormig winden. Een zeer 
bclangrijkc plaats nemen verder de hoofddeksols in, 
samengesteld uit verschillende lagen strooken, dio door 
heel den Archipel verspreid zijn. Verder de doozen in 
allerlei afmetiiigen, die karak- teristiek voor Celebes, 
Birna en Soembawa, Ceram en Halmahera zijn. 

Voor huishoudelijk gebruik diende het bladwerk tot 
het vervaardigen van waaiers, wateremmers en bakjes. 
Typisch zijn de sigaretten van palniblad van Soembawa 
en de Kci-eilandcn, evenals de water- emmers reeds door 
Rumphius besohreven. Zelfs is er een wapen-schild van 
Sawoe in het Rotterdamsch Ethnogr. Museum, cen gcheel 
palmblad, welks bla- den zijn gcrcept en hier en daar 
vastgebonden, waarmcc pijlen afgeweerd werden. 
Natuurlijk is het bladwerk als oud cn goedkoop materiaal 
bij het offcren aan geesten in gebruik en op Java en Bali 
is liet aloude materiaal voor boeken van lontarbla- den 
gebruikt, bestaande uit lange, smalle bladree- pen, waarin 
de letters met ecn stiftingekrast worden. 

Door de rneer dan eenvoudige bcrciding en samen- 
stclling, het nuchter, weinig zeggend karakter van het 
materiaal ontstond de drang dit blaxlwerk tc gaan 
versieren. Op de hoofddekscLi in allcrlci vormcn wist 
men. door het groepsgewijs oplcggen der blad- strooken 
cn de zorgvuldig aangebrachtc rijgstcken een 
versieringselemcnt tc ontwikkclcn. En deze dc- koratio 
wercl gewichtiger, toon men de bladstrooken verfde, 
verschillend gekleurde ornamentaal groe- peerde. 

Met dit verven ontwikkclde zich ccn rij van tech- 
nieken, die van veel bclang voor de verHicring van later 
gekomen materialcn zijn gcwcest. Zoo ontstaat o.a. ecn 
ornamcntale bcschildering van blanke ree- pen, die naast 
geverfde op lioofddekscls gebruikt zijn. Op matten en 
regenmantcls worden ni<-t voor- liefdo roode en gele 
banen gevorind cn op ilalrnahora komt op enkele matten 
een cigcnaardige sprenkcl- tcchniek voor, die op hot 
uitKpajingssyHtccni bcrust, dat in de Indische 
kuiistnijvcrhcid op Ktoficn zoo grootc uitbreiding 
gcvonden hcefl. Op deze voor- werpen uit Tobclo heeft 
men spiralen met de ccn of anderc, korrelige stof bedekt 
en. daarover met roodo verfstof gtisprenkeld. Daarna is 
de bedekking ver- wijdcrd cn de spiralcn verschijncn 
blank op onregcl- niatig rood geklourd fond. Bclangrijkcr 
is do vol- gend<! tcchnick. In het J/id$ch Museum zijn 
hoeden uit een cukcl stuk pahn bast gemaakt, afkomstig 
van de Philippijncn. Op dcze is ccn uitvoerige ornajnent- 
teekeniiig aangcbracht in zwartc wiut, met ccn btift 
uitgevoerd. Dit is de wastcekcning in positibvon zin cn 
vanzclf moest daaroj) die in negatieven zin vo]gen. A 1B 
zulke hoeden door het gebruik vuil worden en in de zon 
blijvcn iiggen, zoodal de zwarto wasbedekking smelt cn 
afvlocit, is het oorHpron- kelijk bctxrekcnd(； decl lu ldcr 
van klcur gcbJcvcn op donkcrdcr fond. Vanzclf komt 
daaruil de batiktcchnick voort, terwij] men het fond verft 
cn du zaclit- gcworden was door afwrij ven verwijdcrt. 
De bedekto dcclcn blijvcn in d<，ooiHjjronkelijkc klcur 
utaan cn het bladwerk vcrkrijgl cen zachtcn glans, die hot 
materiaal beter konserveert cn,dc geverfde deelen diepcr 
in klcur (loot zyiu/ 
fi Dit batikken op palnfolad is in het OoHtclijkc deol 4心
i den ArchipeJ CCJI zcer verbreide tcchnick gc- Sccxt, die 
vooral op oudcrc oxcmplarcn to vinden 
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o.a. op doozen, mattcn, rcgenmantcls cn hoofddek- scla. 
Deze gcbatikto strooken zijn voor hot samenrij- gen 
bewcrkt. In het Rottcrdamsch Museum bevindt zich echter 
eon antiek hoofddeksel uit do Blinahasa, dat na de 
samcnvoeging met cen vrij uitvoerig, ge- batikt ornament 
versierd is. 

Op hoeden en spijsdeksels van Borneo komt her- 
haalde inalen het drukken met houten stempels voor. Van 
mecr belang is echter het snijdcn in blad- werk. Dit Jiet 
zich zeer good bewerken en zoo is op cen hoed uit Roti 
een versiering uit gesneden palm- blad aangcbracht, 
terwijl bij een exemplaar uit .Ter- natc de roodgeverfde 
binncnzijde a joqr uitgesneden is, zoodat de gelo 
natuurklcur van de onderste laag mooi zichtbaar wordt. 
Ook op pronkmatten van Halmahcra is dit snijdcn in 
geverfd pandanblad zeer gcliefd. In de brecde strooken, 
die de kanten vormen, zijn tai van aardige figuurtjes 
uitgesneden. 

Ka'rakteristiek voor de logische ontwikkeling van 
volkstechniekcn is het tc zien, hoe uit dit snijdcn een 
andcrc en vcel gcwichtiger tcchniek ontstaat. In zulke 
breede kantstrooken bracht men vooral op Nieuw-Guinca 
een klein aantal parallel loopende sneedjes aan en vlocht 
hierdoor anders gckleurde reepjes. Dit vlechtwerk vond 
spoedig een uitgebrei- der toepassing. Men reepte gcheele 
pandanbladen, doch zoo dat de uiteinden niet doorsneden 
warden, bevestigde deze naast clkaar en aldus had men 
eon fijn gereept matje, waarin zonder vecl bezwaren een 
even fijn ornament kon ingevlochten worden. Ook plaktc 
of naaide men losse reepen tusschen strooken om op deze 
wijzc cen vlcchtmatje te verkrijgcn. 

Voor de Indische vlcchtkunst is deze aanvang van 
buitengewone beteekenis geweest. Was men ala elders 
buiten den Archipcl met het vlcchten van losse reepen 
begonnen, dan zon het langon tijd geduurd hebben voor 
men de kunst verstond in dit gewemel van smalle reepjes 
orde te brengen cn fijne ornamen- ten in tc vlcchten. Hicr 
echter was het vrij gemak- kclijk en daardoor wordt het 
vcrklaarbaar, hoc op deze voorwerpen van primitief 
maaksel cn matcriaal zulk buitengewoon mooi vlcchtwcrk 
kan voorkomcn. Ook is het cigcnaardig, hoc zoo'n 
vlcchttechnick aan het oorsprongsmateriaal getrouw 
vcrbondeii blijft. Al die hoeden uit dun Indischcn 
Archipel, die matten cn cnkelc kapniantelH vcrlooncn 
voor cen groot decl, een uiterst fijn vlechtwerk, steeds 
omlijnd met klcu- rige bladstrookcn. In de hoeden van 
Borneo bijv. mccsturstukjes van vlechtwerk, die reeds 
lang de bc- wond'Ting opgewekt hebben, terwijl men 
andcrzijds den uamenhang tusschen vlechtwerk en dit 
blad- materiual niet kende. 

Ook ecn anderc tcchniek heeft zich uit hot antickc 
Bnijdcn ontvvikkcld; hot applicatie-werk. Op doozeu en 
Hpijsdckaels voorul wneed men bopnaldo oniaincn- tun 
uit klourige bladstrookcn cn hechttc dezo met enkelc 
steken vast. Op matten, o.a. van N.-Guinca, verrijkte men 
hot gehccl mot uitgesneden, driohoc- kige randen, die 
evcncens vastgehccht worden. Bij de taniclijk hardc stof 
was het vastnaaicn van dit ap- plicatic-wcrk weinig 
bezwaarlijk cn kurieus id het to zion, hoc dezelfdu 
rijgsteken later dicncn om uitgesneden katocn 
onvoldoondo to bevestigen. Ook hot jongcro papier (loot, 
uitgcHncdcn op con fond van iniku, diunst ter versiering 
van doozen on vervangt zoo Jiot antickc blndwerk. 
Op dit upplicutie-werk naait men met zekero voorlivfde 
op de knnten Niuwi-phvatjcs vast (zie KRALEN- EN 
SCHELPENWERK), wior blanko vonnpjcs mooi oj) het 
goverfdo blad uilkomon. By oudu cxojnplaren is er ven dit 
soholpenniatcriaal eon 

spaarzaam gebruik gemaakt; hier en daar is cen 
schclpplaatjc vastggchecht, doch bij jongere voor- 
werpen vormen tallooze Nassa-plaatjes lange, witte 
lijnen, de omtrekken van het applicatie-werk in 
kleur veraterkend. 

Bovendicn diende het uitgesneden bladwerk op de 
Aroe-eilanden in latcren tijd ter,,versiering" van stof- 
fen. Uit palmblad gesneden figuren werden opkatoen 
genaaid, welkc stof daarna gcruimen tijd berookt 
werd. Na het verwijderen dcr opgelegde figuur heeft 
dan het bedekte deel de oorspron.kclijke, blanke kleur 
behouden. 

Do laatste tcchniek, die men van het bladwerk 
afleidt, is het borduren. Reeds bij het vasthechten 
der bladstrooken op hoofddeksels is naar een zekere 
rythmus in het aanbrengen der steken gestreefd. Op 
spijsdeksels uit Borneo en borstkragen van de Phi- 
lippijnen is met kleurig katoen ecn so ms vrij uitvoe- 
rig ornament aangebracht, dat applicatiea van mi- 
ca, koperblik en allerlci nieuwere materialen om- 
ringt. Ook kralenwcrk is, zij het dan ook in. beschei- 
den mate, op bladwerk toegepast. 

Zoo is dan dit bladmateriaal naast het boomschors 
ccn. der oudste stoffen door den inlander bewerkt en 
het heeft door zijn bizonderc cigcnschappen. merk- 
waardigen invloed uitgeoefend en aanlciding gegeven 
tot allerlci technieken, die eerst later, op andere ma- 
terialen tot hoogen bloei zich zouden ontwikkelen. 

Lderatuur. J. A. Loeber Jr., Het bladwerk en zijn 
versiering in Ned.-Indic, (Gcill. Bcschr. v. Ind. 
Kunstnijv. No. 10) Uitg. Koi. Iiistituut, A'dam 1914/ 

BLADWESPEN. Zie WESPEN. 
BLALAU. Een landschap in de Res. Benkoelen, 

dat bestaat uit ccno gemiddeld 900 M. boven zee 
gelegcn, gezonde en vruchtbare hoogvlakte, in het 
0. en Z. aan de Lampongs grenzende. Oorspronke- 
lijk ressorteerde het onder Bantam. Het bestaat uit 
vier marga's der afdecling Ki-oe. waarvan twee in de 
15o ceuw aan den Sultan van Palcmbang werden on- 
der wo rpen, in 1864 ingelijfd bij de res. Palembang, en 
in ]878 daarvan afgescheidcn cn gevoegd bij de res. 
Benkoelcn, controle-afdecling Kroc. De twee andere 
marga's kwamcn reeds in 1S13 onder Benkoelen. 
De bcvolking is van JIaleische afkomst, doch sterk 
vermengd met Javaansch blocd (uit Bantam). 

BLANDONG-DIENSTEN. Zie bij HEEREN- 
DIENSTEN in het algemccn en .bij BOSCH'?E- 
ZEN in het bizondcr. 

BLANG MANGAT. Een zich in langgerekten vorm 
Z.W.—N.O. uitstrekkend landschap van de onder- 
afdccling Lhoft Scuinawe, afdecling Noorclkust van 
Atjeb, mot 769 geregistreerde inannen. Het vlak- 
kc N. gcdcelto is bedekt met gampongs en van 
regen nfhankclijke of moerassawahs. Het Z. ge- 
dccltc is bcrgachtig cn minder bevolkt. Rystbouw 
on pinaugeultuur zyn de voomaamstc bestaans- 
niidclclen. In do mecst N. hoek wordt het land- 
schap gesneden door de baaii van de Atjehtram, welkc 
hicr cen halte heeft: Keude Poenteuet. Poor 
Ba joe goschrulen van zee, heeft het daarmee veel 
tevergeefs get wist en gcoorloogd, om te bereiken 
wat volgens des oeleebiilangs sarakata N.grvns be- 
lioorde te zyn: de zoestivok, tot waar nog met sleep* 
not ten kan worden goviseht. 

BLANG Mfi. Het incest 0. landschap van do 
ondorafdeoling Lho* Seumawd.afdecling Noordkust 
van Atj&h, omvatteiul de monding en een klein stuk 
van do benvdenloop der Paserivivv. De gvvingo be* 
volking — hot aantal gvivgistiveixle luanneu be- 
<haagt 761 — leeft van zeevisschery en landlx^uw 
(vyst on piiumgvultuur). l)e aanwezige sawahlui、 



314 BLANG Mfi—BLEEKER (PIETER). 

dingen dienen om het water te loozen, niet om het op de 
velden te brengen. De veestapel (buffels en rundercn) is 
nog maar gcring. Gcudong is de naast- bij gelegen halte 
van de Atjeh-tram. 

Blang Me is klassieke grond. Hier rcsideerden eertijds 
de vorsten van Pase-Samoedra, waaraan nog wordt 
herinnerd door den gampongnaam Sa- xnoedra en door 
de daar in de onmiddellijke nabijheid gevonden 
grafsteenen van een soeltan Al Malik Saleh, overleden 
Ramadhan 696 of 1297 A. D., en van diens zoon soeltan 
Mohammad, overleden 12 Doelhidja 726 of 9 November 
1326 A. D. Eerst- gezegde steen is ingevoerd uit Cambay 
(Malabar), over welk station ook de Islam binnenkwani. 
Ook de op de lielliiigen der NilgiriJ<cten (Malabar) in- 
heemsche pepercultuur werd blijkbaar tusschen 1350 en 
1400 naar Samoedra overgebracht. Een tweede complex 
soeltansgraven, genaamd Kocta Kareueng, biedt ecn 
rijke verscheidenheid van vooral marmeren tombes uit 
het bloeitijdperk van Samoedra-Pase. De Tjot Aseutana 
(Paleisberg), een lage heuvel, vanwaar men vroeger 
ongetwijfeld een fraai uitzicht had op zee, vertoont 
sporen van langdurige bewoning: potscherven en 
scherven van oud Chineesch aardewerk en porcelein. 
Vormde die tjot het centrum van de oude stad Base? Aan 
de overzijde (linkeroever) der Pasdrivier ligt een be- 
graafplaats, thans aangeduid als Teungkoe di Bald, waar 
blijkbaar in den laatsten tijd van Base's be- staan de 
soeltans werden bijgezet. De vrijwel een- vormige 
zandsteenen grafmerken vertoonen data uit het laatst van 
1400 en het begin van 1500 A.D. 

Bij het begin van den Atjehoorlog stond hier te Blang 
Me aan het hoofd: T. Moeda Angkasa. Uit zijn 
peperkolonie Meureubo ter Oostkust was hij om- streeks 
1869 verdreven door den Groot-Atjeher T. Paja, die zich 
nabij Meureubo teTandjongSeumanto6, had gevestigd. 
Een ander vijand was T. Moeda Nja*- Malem, ook uit 
Groot-Atjeh, de ontginner van Sim- pang Olim. T. 
Moeda Angkasa, die dapper cn „keu- baj" (onkwetsbaar) 
was, zon op wi'aak. Hij wist den stationskommandant ter 
Oostkust, luit. ter zee C. H. Bogaert en den assistent 
resident te Idi L. de Scheemaker te overtuigen van de 
wenschelijkheid van een offensief tegen Sim pang Olim 
en Tandjong Seumant6fr maar de regeering wilde daar 
eeret niet aan. Wei medio 1876, toen Keureutoe in 
conflict kwam met Simpang Olim. Nadat Tandjong 
Seuman- t6fr was veroverd en Simpang Olim zich in 
schijn had onderworpen, werd in den avond van 11 Dec. 
J 876 T. Moeda Angkasa door een handlanger van T. 
Moeda Njafr Alalem vermooid. Aanvanl<elijk onder 
voogdij van zijn broeder B6ntara Ibrahim, werd hij 
opgevolgd door zijn zoon T. Moeda Njafr Latdh, den 
tegenwoordigen oeleebalang. Deze is (evens hoofd van 
Tandjong Seumanto^ en Meureubo in de onder- afd eelin 
g Idi ter Oostkust. 

BLANG PIDlfi. Een landscliaj) van de onderafdee- 
ling Tapa。Toean der afdeeling Westkust van Atjeh. In 
het bezit van een smalle kuststrook (bij Poeld Kajee), 
breidt het zich naar het Noord-Oosten wijd uit tot in het 
met dicht oenvoud bedekte gebergte, dat het scheidt van 
de Gajo Loeos. De grenzen staan naar die zijden nog niet 
vast, zoodat de grootte slechts kan worden geschat op 士 
715 K.M2. met 1007 geregistreerde mannen. De be 
volkin g is aan de kust van gemengd Maleisch-Atjehsche 
afkomst, 郁 het Maleische element is overheerschend. 
De Maleiers waren daar het eerst. Het binnenland ech- 

werd ontgonnen door Atjehers uit de XXVI 
Moekims en Pidie^che J>eperplanter8. De Kroeeng 

Soesoh, de eenige rivier van beteekenis, is niet be- 
vaarbaar. Van oudsher gaat de eenige handelsweg van 
Gajo Loeos naar de Westkust door Blang Pidie. De 
gampong van dicn naam, waar het hoofd T. B6n zijn 
tolliantoor had, was voor de Gajo's de eerste plaats van 
aankomst. ELier moest de Gajosche tabak verkocht 
worden, terwijl men de getah, na betaling van rechten, 
mocht gaan verkoopen waar men wilde. Het eindpunt van 
dien weg lag echter te Soesoh, buiten het landschap. Daar 
deden de Gajo's hun inkoopen en van daaruit gcschiedde 
ook de af- voer over zee van producten uit het 
binnenland. De groote colonne weg Tapa。Toean — 
Blang Pidie — Soesoh doorsnijdt het meest bevolkto deel 
van het landschap. De bevolking, door het langdurig 
verzet van het landschapshoofd sterk gedund, houdt zich 
bezig met rijstbouw op door leidingen geirrigeerde 
velden, en met het verzamelen van boschproducten. De 
vroeger in Poeld Kajee zoo bloeiende pepercultuur is 
door den oorlog tenietgegaan. De veestapel bestaat uit 
buffels en eenige Gajo-paarden. Runde- ren ontbreken. 
Blang Pidie is verdeeld in 4 oelee- balangschappen: 
Poeld Kajde, door ons lang als zelfstandig rijkje 
beschouwdjs wel het voomaamste. Verder zijn het Koeta 
Toeha, Lampoih Brien cn Koeta Tinggi. Elk bevat ecn 
kleiner of grooter aan- tal gampong's. Nadat Tapa^ Toean 
in 1899 militaire bezetting had gekregen, trad het 
landschapshoofd T. Ben Machmoed op als leider van het 
verzet. Hij verwierf een machtigen invloed, die zich tot 
in het Gajo-land, het Meulabohsche en Singkel deed ge- 
voelen. Na tai van blocdige bo t sin gen met onze troepen, 
onderwierp T. Ben zich in Juli 1908. Hij deed afstand van 
het bestuur ten behoeve van zijn oudston zoon. / . 

BLAUW-WATER. Zic BANJOEBIROE.( r' 
BLEEKER (PIETER). Geboren 10 Juli 1819 te 

Zaandam, werd aanvankelijk voor apothekerop- 
geleicCmaar wist het hoofdzakclijk door eigen studio tot 
stedelijk hoelmcoster en pla11e 1 andsgenceskun- dige 
(1840) to brengen, en werd het volgcndc jaar tot officier 
van gezondheid 3o Idas bij het legcr in Indie aangest eld, 
waar hij alle rangen tot cn met dien van chirurgyn-majoor 
doorlicp. Hij maakto zich vooral beroemd door zijno 
tairijke (ruim 500) geschriften overdo visschen in de Ned. 
Indische wa- teren, waaronder de beroemde Atlas 
ichtyologiquo des Indes orient. 186 —1878 afl. 1 —36, 
in de eersto plaats nioet genocind woi den. Ook op ander 
geblcd, de Indische dierkundc betreffen.de, verschenen 
be- langrijke studien van zijne hand, terwijl nog bo ven- 
dien tai van min of meer iiitgcbreide geschriften over 
andere onderwerpen, voornamelijk genees- kunde, 
statistiek cn Btaalkunde, van hem 'I licht zagen, o.a. ook 
hot boekwerk: Rein door de AJina- hassa en den 
Molukschen archipel, 2 din. Bat. 1857. Hij nam een groot 
aandeel in het wetenschappelijk leven te Batavia,o.a. 
door de oprichting van het Na- tuur- en Geheeskuiidig 
Archief van Ned.-Indiii, van de Vereeniging ter 
bevordering van de geneeskundi- ge wetennehappen in 
N. Indie, van de Kon. Natuurk. Vereen, in N. Indie, en 
van de Maatschappij van Nij- verheid, en door het 
secretaj-iaat van het Bat. Ge- nootschap van kunsten en 
weteiischappen, dat op zijn initiatief het nu nog 
bestaando Tijdschrift uit- gaf. Ook de geneeskundige 
school te Batavia voor Doctors djawa had veel aan hem 
te danken. In 1860 keerde Bleeker, die iiitusschen tot Dr. 
in de Wis- en NatuurJjundo en in de Geneeskunde 
honoris causa benoejnd was, naar Nederland terug, waar 
hij vooi't- ging met zijn wetenschappelijke studien, en 
vier 
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jaar lang het Tijdschrift van Ned. Indio rcdigeerde. In 1863 
werd hij ah kolonel gepensioneerd, en in Febr. 1864 benoemd 
tot staatsraad in buitengewo-, ncn dienst. Zijn naam word ook 
in het moederland populair door zijne brochure：  De 
Cholera, Wenken voor alien, 1866, en door de zoogen. 
Bleekersdrank, tegen die ziekte door hem aanbevolen. 
Bleeker over- lecd den 24sten Jan. 1878 te's Gravenhage, 
waar hij sedert 1863 woonde. 

Zie over hem zijn levensbericht door hemzelven 
geschreven in het Jaarbock der Kon. Akad. van Wetensch. 
1877, waarin ook voorkomt een lijst van de omstreeks 700 
door hem bewerkte geschriften.«^- 

BLEIANG. Maleische naam op West-Sumatra voor een 
Fazant-hoen, Lophura vieilloli. 

BLEKEK. Zic SNIPPEN. 
BLEKOK. Zie REIGER. 
BLENDOK GEBANG. Zie CORYPHA. 
BLENDOENG (SOEND.). Zie ERYTHRINA IN- DICA. 
BLENTJONG (JAV.). Zie OXYSTEUIA. BLENTONG 
(JAV.). Zie COMMERSONIA. BLIBIRAN (IRAN). 
Zic SCHUTTERVISCH. 
BLIDAH. Landschap, gelegen tusschen de rivieren 

Mocsi, Ogan en Lematang, sinds 1864 bchoorendo tot de 
onderafdeeling Ogan Ilir (res. Palombang). Het wordt door 
de riviertjes de Blidah (longte 7G K.M.) en de Elramassan 
(lengte 43 K.M. stroomge- bied Blidah en Kramassan te 
zamen 985 K.M2.)— de zijtaklcen van de Moesi 一 
doorstroomd, hceft een oppervlakte van ongeveer 986 K.M?., 
is grootendeels mocrassig, en met laag kreupelhout bedekt, 
dor en oiivruchtbaar, ook door gebrek aan irrigatio. In ]8G4 
had het cen bevolking van nog geen 9000 zie- len, verspreid 
over 51 doesoens en 5 marga's; in 1910 ruim 13000 zielen. 
Die bevolking staat als volkstam gchccl op zichzclf, en heeft 
geen ovcrcenkoinst in ze- den en gobruiken met de haar 
omringende bevolking. Men vorondei-st elt dat zo van 
Javaanschen oorsprong is. Tijdons hot Sultans-bostuur was 
haar invloed groot, on behoorden de Blidahers tot do meest 
ver- trouwbaro onderclanen. De landstreek lovert klap- pora 
cn pisang, doch do landbouw staat or op een lagcn trap, en de 
bevolking is arm. De in aanleg zijn- de Kpoorweg Palcin 
bang—M;,. Enim dooranijdtdeze streck over cen lengte van 
ongeveor 75 K.M. in do richting N.O.一-Z.W. Zic Tijdschr. 
Bat. Gen. XIV —-(186 11 1,1. 

BLIGO (JAV.). Zio BENINCASA. 
BLIMBING. Eon van do 21 marga^, mot 3 doesoens cn 

ruim 400 zielen waarin do afdccling Kroo van de res. 
Bcnkoclcn op Sumatra vcrdeeld is, vor- incnclc de 
zuidelijkstc punt van dat gewest. Do jnargu-hoofdplaats 
Jiandardalam, ruim 200 zielen tellende, ligt nict ver van 
het strand op 土 25 K.M. bonoorden den Vlaklcen hook. 
De vroegoro marga lioofdplaats (Blinibing), thana nog 
slechts een 50-tal ziolcn tellondc ligt aan do gelijknamige 
bnai, even bonoorden den Vlakkcn Hoek. 

BLIMBING. Zio AVERRHOA CARAMBOLA. 
BLIMBING ALAS. Zie AVERRHOA CARAM-

BOLA. 
BLIMBING MANIS. Zic AVERRHOA CARAM-

BOLA. 
BLIMBING WOELOEH. Zio AVERRHOA BILIMBI. 
BLINJOE. Eon district der afdeeling Noord-Banka van 

de resid on tie Banka, tovens do naam van eon onderdis 
trict. 

Blinjoe is ook een der 9 mijndistrictcn, waarin het 
eiland voor de tinontginning is verdcold. < ■' , 

BLINJOE. Hoofdplaats van het gelijknamige district 
der afdeeling Noord-Banka en tevens van het 
gelijknamige mijndistrict op het eiland Banka, ligt aan 
de N.-kust van het eiland aan de Blinjoerivier op 土 1 
K.M. van den oostelyken oever van de Klabat- baai, ter 
plaatse waar deze door de hoeken Roe en Mantocng in 
een binnen- cneen buitenbaai wordt ver- decld. De plaats 
bezit cen Holl.-Chin, en cen gouvta. ini. school der 
tweede kl., voorts een gouvemements- ziekenhuis, een 
laboratorium voor het onderzoek van ertsen en 
smeltproducten, sedert 1910 ook tot control© van het te 
verschepen tin, en ecn redoute, waarin zich de kazeme, 
de commandantswoning, een Idcin buskniitmagazijn cn 
enkele and ere gebou- wen bevinden ； de bezetting 
bedraagt 30—0 man. De reedc der plaats ligt op korten 
afstand, aan de monding der Blinjoerivier, waar men een 
houten. landingssteiger vindt. Een goede weg verbindt 
de reede met de plaats zelf. Een stoomtram met een 
baanlcngte van 26% K.M. dient als vervoermiddel van 
goedcren naar verschillende ontginningen en van tin uit 
die ontginningen naar de hoofdplaats. 

Blinjoe is door haar prachtige ankerplaats in de 
Klabat-baai zeer gunstig voor de scheepvaart gelegen./ 
•:' ■'( 

BLIT AR. Afdeeling van de residentie Kediri, groot 
1671 K.M.2 en verdeeld in de districtcn Blitar, Srcngat, 
Loddjd, Wlingi en Gandoesari, waarvan de 3 
eerstgenoemdo de controle-afdeeling Blitar en de 2 
laatstgenoemde de controle-afdeeling Wlingi vormen. 
Op *t einde van 1905 teldo de afdeeling 上 342.000 
inwoners, waaronder bijna 900 Europeancn en £ 2200 
Chineczcn. Do afdeeling, die in den Hindoe-tijd 
bijzonder belangrijk moot zijn geweest, gotuige de 
talrijko overblijfsels van bouwwerken, vormt don Z.O.-
hoek van genoemd gewest. Op de O.-lijko grenzen met 
Pasoeroean verheffon zich de Kloet en de Kawi, tenvijl 
het Z.lijk deel der afdeeling bedekt is met het Zuider 
kafkgebergte, dat hier met zijn voet in den Indischen 
Ocoaan staat, en grootendeels met bosch bedekt is, 
waarondor het meest bekend is het bosch van Lodojd. 
Tusschon dit gebergte en den Z.lijkcn voet van den 
Kloot en den Kawi stroomt do Brantas, die uit 
Pasoeroean komt, in westelijke richting door de 
afdeeling. In dezo afdeeling waron onder uit. 1911: 
51176 baoo's in erfpacht afgestaan, waaroj) 
voornamolijk koflio, cacao, poper, notemus- caat, 
rubber, ficus en ook inlandsche gowassen ge- tecld 
worden. In do jaron 1875 en 1901 hceft deze afdeeling 
bijzonder te lijdcn gohad van uitbarstingon van den 
Kloet, waardoor cen dccl dor afdeoling, in 't cerstc jaar 
zelfs do hoofdplaats Blitar door een moddervloed werd 
bedolvcn, dio vcel mcnachenle- vens, vco en a an plan 
tin gon verlorcn deed gaan. Zie ook KEDIRI. 

BLITAR. District van de controle-afdeeling, het. 
rogontschap on do afdeeling van dien naam, resi- dentio 
Kcdiri mot G ondordistrictcn en 66 dcsa's. 

Eind 1905 teldo het ccno bevollung van bijna 113.000 
zielen, waaronder 535 Europcanon on 1750 Chincozen. 
Do standplaats van liot districtshoofd is Kepandjen 
Kidoel, eon dcsa van do afdeelingshoofd- plaats Blitar. 

BLITAR. Hoofdplaats van district on afdeeling 
Blitar, ligt 170 M. hoog; cinde 1905 had zij een© 
bevolking van 土 9800 zielen, waaronder ruim 400 
Europcanen, en ruim 1700 Cliineezcn. Hare grenzen zyn 
vastgcsteld by Ind. Stb. 1904 n° 228. be plaats heeft ecn 
heerlijk klimaat, zeer geschikt voor ziekeir on recon 
valesconton. Er is eone o plcidin gsschool voor 
inlandscho ambtonaron, ceno monuxnei\tale in- 

 

 



316 BLITAR 一 BLOEMEN WAANDERS (PIETER LODEWIJK VAN). 

richting. Ook is te Blitar het bureau van den 
Oudheidkundigen Dienst voor de afdeeling Oost- java 
gevestigd. Van uit Blitar is de Kloet in den oost-mocsson 
gemakkelijkte bestijgen. De tochtkan, voorbij de 
bekende Tjandi Panataran, voor een groot deel per as 
gemaakt worden. 

BLITAR (PANGER AN). Onder dezen naam zijn 
verscheidene Javaansche prinsen bekend, van wclken de 
voornaamste in. 1719 decl nam aan een opstand tegen 
Socnan Praboe of Amangkoerat IV, Vorst van Mataram. 
Zie JAVA. Geschied enis. Onder den naam van Ratoc 
Blitar is eene Javaansche prinses bekend, die grooten 
invloed uitoefende op Soesoc- hoenan Amangkoerat II. 
(Zie als bo ven). 

BLITI. Zijtak van de Klingi — een zijrivier der 
Moesi, waarmede zij zich bij Moeara Bliti standplaats 
van den controleur van Moesi-oeloc (res. Palembang) 
vereenigt. Zij ontspringt op de N.W., helling van den 
Boekit Besar (1853 M. hoog) en heeft de Kati tot west 
el. zijtak. Ma. Bliti hoofdplaats der marga Proatin V, ligt 
53 M. boven zee en telt 571 zielen; vroeger was het een 
ballingsoord voor bij den sultan in ongenade gevallen 
rijksgrooten. Het is de plaats waar de in Juni 1818 door 
Raffles van uit Benkoelen, tot hulp van den Sultan van 
Palembang tegen ons ge- zag afgezonden troepen 
doortrokken en op den terug- tocht gedurende eenigen 
tijd verbleven; toenmaals was daar reeds een. ambtenaar 
van ons bestuur aanwezig. In 1857 bestond. hier een 
jnilitaire post, die echter in 1863 werd opgeheven. In 
1866 werd er de controleurs woning door 
kwaadwilligheid in brand gestoken, en moest de rust 
door militairen worden hersteld. De plaats staat thans 
middels goede, voor auto's berijdbare wegen in 
verbindiiig met Benkoelen (138 K.M.), Ma. Enim (171 
K.M.) en Ma. Klingi (27 KM.), terwijl de 
verbindingsweg met de Rawas gereed gemaakt wordt. 
Zie MOESI. 

BLITOENG. Zie BILLITON. 
BLODOK (IRAN). Zie GRONDELS. 
BLOEACH. Zie DWERGHERT. 
BLOEBOER. Landschap gelegen in de afdeeling 

Buitenzorg; het eenige stuk grond, dat in die afdeeling 
toTTieden (1915) tot het staatsdomein bc- hoort, met 
een oppervlakte van ongev. 4000 bahoc's en eene 
bevolldng van omstreeks 20.000 zielen. V66r 1863 
genoot de Gouverneur-Generaal de in- komsten uit dit 
land, hoofdzakelijk bestaande uit een vijfde van het 
rijstgewas. In dat jaar werden de inkomsten door den 
staat overgenomen; in 1867 werd er eene belasting 
geheven evenals de land- rente in geld, doch hoofdelijk, 
die bij Ind. Stb. 1871 no. 225 nader 1$ geregeld en a lie 
andere lasten, de heerendiensten alleen uitgezonderd, 
lieeft ver van gen. Het overige gedeelte van de afdeeJing 
Buitcnzorg wordt geheel ingenomen door particuliere 
landerijen. De te Bujtenzorg geplaatste controleur van 
het Bin- nenl. Best, heeft dus meer speciaal de controle 
over dit landschap. ■ 

BLOEBOER (BALOEBOER) LIMBANGAN. Dis-
trict met gelijknamige hoofdplaats van de afdeeling 
Garoet, controlc-afdeeling Tjibatoe van de Preanger 
Ilegentschappen, met een oppervlak van 149 K.M2. Er 
zijn ruim 650 bahoe's in erfpacht uitgegeven, wel- ke 
voor de cultuur van koffie en kina zijn bestejnd. Tot in 
het begin der 19e eeuw was Bloeboer Lim- bangan de 
standplaats van de regenten van Lim- bangan, die in 
1812 naar Garoct verhuisden. 一  Bloeboer (beter 
Baloeboer) beteekent afdeeling, complex van bij elkaar 
behoorende districten. — Het district heeft 2 
onderdistricten en telt 20 deaa's. 

BLOEDZUIGERS. Een kla-sse van Ringwormen 

(zic aldaar). Van deze dieren leven verscheidene soor- 
ten in den Indischen Archipel. Het lichaam heeft meer of 
minder den vorm van een ronden worm, is zeer rekbaar 
en met eene slijmerige, in vele dwars- ringen verdeelde 
huid. bedekt; aan beide uiteinden is het lichaam van een 
zuigiiap voorzien; de mond ligt in. het midden der 
voorstc zuignap en is bij vele soor- ten met 3 
hoornachtige kaken gewapend. Over het algemecn 
worden de bloedzuigers zeer gevreesd, om- dat zij zich 
spoedig en zeer gemakkelijk aan men- schen en dieren 
vasthechten, bloed zuigen, en velo soorten met hun 
kaken pijnlijke wonden maken, wellte gaan zweren en 
ettcren. De soorten, die in het water leven, zwemmen met 
groote snelheid met golf- vormige bewegingen van het 
lichaam; op het land bewegen zij zich met hun 
zuignappen als spanrupsen voort-. Sommige soorten 
houden zich gedurende een gedeelte van het jaar in de 
bossclien op onder het voclitige mos of in het algemeen 
op vochtige plaat- sen；  anderen leven altijd in de 
bosschen (bv. Hae- madipsa javanica., Zie PATJET); 
eenige soorten Ic- ven als parasieten in zeeschelpen of op 
visschen. On- ze gewone bloedzuigers (Hirudo 
medicinalis) zijn te Mcnado op Celebes ingevoerd en 
leven en tclcn aldaar voort in de vrije natuur even goed 
als in Europa. Op Java leeft eene soort, aldaar Waroe 
genoemd. (Jlirudo vitlata), die van boven zwartgcstreej)t 
en van onderen bruinrood van kleur is, met eene breedo 
zwartc streep aan weorszijden van den buik. Een andere 
Javaansche bloedzuiger is Hirudinaria java- nica, lintah 
genoemd en in moerassige Htrcken zeer algemeen. De 
rug is donker olijfgrocn, de buik gc- woonlijk steenrood, 
soms olijfgrocn. Dczc soort wordt ook voor medische 
doelei nd en gebruikt. Eene eigenaardige soort is de 
IJirudo s. Chllumobdella nu- jnatrana, voorkoruende op 
Sumatra en Meuado. Haar licliaam is veranderlijk van 
afmetingen, in gc- woneii to estand is het staafvormig, 
naar acliteren sleclits Jangzaani in dikle toenemende； 
maar heeft de bloedzuiger zich volgezogen, dan vcrkrijgt 
het licliaam den vorm van ecu peer e» nccnil van achlc- 
ren buitengewoon in dikte toe. Onder clc min of meer 
afwijkeiide vornien van bloedzuigers bchooren soor- ten 
van het genus Nephelis, die Sumatra aange- troffen 
worden, met een rolrond lichaam, zeer vcel 
overcenkomst hebbende met aardwormen. 

BLOEE^. Een klein landschapjc van de onderaf- 
dceling Lh6° Seujnawc, afdeeling Noordkust van Atjeh, 
met J71 geregistreerde mannen. 

BLOEMEN V/AANDERS (FRANQOIS GERARD 
VAN). Geboren tej^mlwcrpcn den 4 Juli 1825, kwam 13 
Mei 1837 in Indie en wertl op 22jarigcn Iceftijd benoemd 
tot opzicncr bij den Waterfitaat. In Maart J 847 werd hij 
als commies 3c kl. bij den dicnst der cultures 
aangesteld.In Sept. ] 859 werd hij bevorderd tot 
inspccteur der cultures, in 1864 tot resident van Ma- 
dioenjn 1866 van Ql)ei：ibon, terwijl hij in 1867 reetcur 
van Biniicnk bestuur optrad, wclk ambt hij tot 1869 
beklecdde. Toen vertrok hij naar Nederland, waay hij 2 
Aug, 1.872 geponsionneerd werd. Op 23 April 1883 zag 
hij zich de betrekking van Minister van Kolonien 
toevertrouwd, die hij cchtcr in November van hetzelfde 
jaar weder ncderlegdc, daar zijno conservatievc richting 
bij de 2e Kanier geen bijval vond. Hij ovcrlecd in den 
nacht van 21 op 22 Juli 1892. Verscheidene werken 
verschencn van zijne hand,o.a.cenboekjeoverdcrameh-
cultuur;Indischo schetsen door P. v. Blommen; en „Moet 
N. I- con- servatief of Uberaal geregeerd worden 
?n,sGrav.l 879. 

BLOEMEN WAANDERS (PIETER LODEWIJK 
VAN). Geb. 18 Sept. 1823 te Antwerpen. Ovorleden 
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te Warnsvekl bij Zutphcn 25 Febr. 1884. Kwam in 1850 als 
controleurder3e^lcl. in^t Gouvt. Sumatra's We^tkust bij het 
bestuurskorps. Als controleur client ■cTeTiij verderin 
Palembang en op Bali； krecg op Bali den rang van Ass. 
Res., werd in T8'59 Ass. Res. van Banjocwangi tevens 
gecommitteerde voor de zaken op Bali en Lombok en in 
1862 Resident van Pa- lem bang. Als zoodanig maakte hij 
in 1866 de expc- ditie naar de Pasoemah landen mede. In 
1867 ver- t rok hij met ziekteverlof naar Nederland. Van 
ver- lof teruggekcerd werd hij benoemd tot Resident van 
Kedoe, \velk ambt hij in 1876 neerlegde. Tijdens zijn 
verlilijf op Bali maakte hij emstige studie van dit eiland en 
deszelfs bevolking, waarvan getuigen ver- schillcndc van 
zijn hand of met zijn medcw(yking /in het Tijdschr. Ind. T. 
L. N. 3e S- II. (1859 矿 4e S. :IV (1864) en N. T. N. I. XVI, 
XX, T. N. I. 1868 II cn 1870 II verschenen artikelen. 

BLOENDENG (JAV.). Zie CHYDENANTHIS. 
BLOESTROE (JAV.). Zic LUFFA. 
BLOEWO. Zic 00IEVAAR. 
BLORA. Afdeeling en regentschap van de resident ie 

Rembang, waarvan het 't zuidwestelijk ge- declte uitmaakt. 
De afdeeling, die ruim 1900 K.M2. oppervlakte hecft, is 
vcrdeeld in 2 con trole-afcl eelin- gcn met 5 districtcn, n.l. 
Blora met de districten Ka- rangdjati (hoofdplaats Blora) 
en Ngawen en Pano- Ian met de districten Panolan 
(hoofdplaats Tjepoe), Randoe Blatoeng, en Djepon. Zij is 
voor bijna de helft met djatibosch bcdekt. Deze 
djatibosschen be- hooren tot de schoonstc van Java. De 
Zuid-ooste- lijke grens wordt gcvormd door de Solo-rivier, 
die deze afd. van de afd. Bodjonegoro scheidt. De afd. 
wordt ovcrigens bijna in hare gchecle lengte van oost naar 
west doorsneden door de Loesi-i'ivier, waaraan o(jk de 
hoofdplnats Blora ligt. Op't einde van 1905 had de afd. 
ruim 320.000 bcwonera, ondcr welke 470 Huropeancn en 
ruim 3000 Cliineezen en de hoofdplaats Blora 125 
Europcanen, ruim 1500 Chineezcn en 10.300 Inlanders, te 
zanien 12.000 inwoners. De ufdecling wordt vnn Oost naar 
West door 3 tertiaire hcuvelruggcn doorsneden. In de 
middelste heuvel- rug heeft men vole petroleumbronnen 
aangeboord, die aan con belangrijke induntric het 
aftnschijn heb- ben gegeven. Te Ngardngun (Tjepoc) vindt 
men ecn groote raffinaderij en kaarsenfabriek. Een deel van 
het product wordt tot batik was verwerkt (paraffine). In den 
noordclijksten heuvelrug vindt men ook pctro- 
Icunibronucn. In de zuidelijksto rug heeft men nog geen 
petroleum in ontginbare hocvcelheid aangetrof- fcn. De 
hoofdplaats ligt 90 M. hoog: hare grenzen zijn vaHtgesteld 
bij Ind. Stb. 1905 no. 19. Zij is tevens de hoofdplaats vnn 
het district Karangdjati, zie aklaar. > ' 

BLUME (CARL LUDWIG). Gob. te Bruns- wijk 9 J 
uni 1796, overt te Leiden. .3 Feb. 1862. Op jeugdigen 
leeftijd als geneeskundige naar Java gekomon, kreeg hij 
aldaar spoedig cenc plaatsing als insj)ccteur der vaccine en 
als adjunct bij Rqinwardt in het bcheer van's Lands 
Plantcntuin te Buitenzorg... Bij diens vertrek naar Europa 
word hij benoemd tot Directeur van don Tuin (11 Juni 
1822). Voor zijne werkzaamheden aan deze inrichting: zie 
PLANTEN- TU1N ('S LANDS-). Hij had op zijne tochton 
over Java, belangrijkebotanischc collectics bijcengebracht, 
welko hij mot do aklaar door Kuhl cn Van Hasselt 
verzainclde planten met zich voordc, toen liij in 】826 tot 
herstel van gezondheid naar Europa moest terugkeeren, 
terwijl wegens do toen ingevoerde be- zuinigingen de 
Plantcntuin zondcr wetenschappclijk toezicht achterbleof. 
In Nederland aangekojnon, wist 

hij gedaan to krijgcn clat deze vcrzameling bestemd 
werd voor het oprichtcn van ccn Rijks Herbarium, 
aan welke ins telling Blume in 1829 als directeur 
werd verbond en, terwij 1 hem tovens de titel vanhoog- 
leeraar werd verlccnd. Oorspronkelijk gevestigd te 
Brussel, \ycrd's Rijks Herbarium in 1830 wegens de 
Belgischc onlusten ovcrgcbracht naar Leiden, waar 
Blume het overige deel van zijn leven besteedde aan 
het onderzoek en de beschrijving van het materiaal 
onder zijn behccr. De instelling kreeg vooral door de 
pogingen van Blume, oin alles, wat op botanisch ge- 
bied in Ncdei-landsch-Indie verzameld werd, daarin 
te doen opnemen, weldra ecn groote uitgebreidheid. 
Deze pogingen, niet altijd in overeenstemming met 
de wcnschen dcr verzamelaars, gepaard met zijn wei- 
nige gezindheid om de schatten van 's Rijks Her- 
barium ook voor andere botanisten beschikbaar te 

stellen, maakten hem, niettegenstaande zijn groote verdieiisten op botanisch 
gebied, bij de meesten zij- ner vakgenooten weinig bcmind. Met D. J. 
Veegens redigeerde hij het tijdschrift De Indische Bij (1842— 1844). Voor 
zijne geschriften： zic BOTANISCHE -•.； LITERATUUR. •了， •

 • - ' 
BLUMEA BALSAMIFERA D.C; fam. Comr.ositae. ，/ 

Semlweng (JAV., MAL., SOEND.), Tjapa (MAL.). Een zeer verspreide, hoogo, 
kruidachtige plant, met gelo blocmhoofdjes in groote eindelingsche 
pluimen. De behaarde blaclcren zijn ten deele met klierharen be- dekt, 
waardoor het blad bij wrijven ecn balsamieke kamferachtige geur 
verspreidt. De bladeren zijn een zeer bekend geneesmiddel en vooral als 
zweetdrij- vend middel gebruikt. Als geneesmiddel tegen do indische spruw 
zijn ze in de Nederlandsche Phar- macopee opgenomen {Folia Bliimeae). 
Behalve 力 C 十 aetherische olie geven da bladeren bij distillatie de"' • '方 
z.g. „Ngai-kninfern. 0 «V V - ~ " 

BOAJA. Rawa in Buiijoernas, in het district Da- jeuhlochoer van de 
afclecling Tjilatjap, nabij de grens van de Preanger-regentschappen. Deze 
rawa was een der grootste mocrasscn van het eiland Java, cn aid us genoemd 
naar de vole krokcdillen, die er zich in opliieldcn. Na do exploitatic van den 
spoor- weg BancLoeng—Djokjakarta is dit mocras door draineenfig, 
drooglegging en beboumng aanzienlijk kleincr geworden, torwijl dezo st 
reek daardoor racer on mecr bewoond zal worden. 

BOAJA. Ini. naam door de Alaleicrs ter Oostkust 
van Sumatra aan den lijstkrokodil, crocodiru^po^ 
rosuf) Schucid. gegeven (zie onder BOWAJA). Do 
zoetwatervorm schijnt door hen als boaja katak of 
kodok onclcrschoiden to worden (zic daarvoor onder 
BOWAJA cn onder KROKODILLEN). 
BOAJA (IKAN). Zic ZEENAALDEN. 

BOALEMO. District van de onderafdceling Boale-^ 
mo dcr tot do residcntic Mcnado behoorende as-  
sistent residcntic Gorontalo, met 16 kampongs en ° 
4800 Itielen, ondcr een districtshoofd met den titel "a J * * >/ V 
Marsaoleh, standplaats Boalemo (Tilamocta). Voor 188() was het een 
dcr limalopahalaa (5 gebroeders), d.w.z. rijkjes in Gorontalo, die in 
dat jaar zijn ingc->' lijfd. Vgl. J. G. Fy Riedel, Tijclschr. Bat. Gen. XI
丫 
(1870) bl. la vlgZ  .........  - / 

BOANO. - groot 149 K.M2. ten westen van hot eiland Ceram, op 3° 
Z.Br. on bijna 128° O.L., on behoorendo tot de onderafdceling Wost-
Coram van do afdeeling Ceram, residentie AinlK)ipa»-Hot bevat twee 
kftmpongs, naar den godsdienst der be- woners in Boano Sarani 
(Christcncn) en Boano Islam (Mohammcdanen) ondoi-schcidon, cn in 
hot geheel + 1300 ziolen tcllonde. Hot ciland is ongoveor ruit- vormig; 
hot N.W. deol is door ecn smallo zeestraat 
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van het hoofdeiland gescheidcn en vormt het eiland pOea. 
De heuvels in het Z.W. van het eiland zijn tot 425 M. 
hoog. Verbeck vond allccn kalksteen, tot twee zeer 
verschillende perioden bchoorendc (Molulcken- Verslag 
p. 559). De voortbrcngselen zijn timmerhout en kalk, 
maar overigens is het eiland onvruchtbaar en de be 
volkin g moct haar onderhoud op de naburige eilanden 
zoeken. —Kaart VII bij het artikel van I?. J. P. Sachse 
in Tijdschr. Aardr. Gen. 1906.： 

BOBARIS (Goenoeng). De meest westelijlio van de 
evenwijdig loopende bergruggen in Tanah Laoet 
(Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo). 

BOBATO. In de residentic Ternate eenc collectie- ve 
benaniing voor hoofden van ininderen rang, ge- 
woonlijk kamponghoofden. 

BOBONGKO'SCH. Zie LOINAN'SCHE TALEN. 
BOBOSSOK (IKAN). Zie GRONDELS enSCHOR- 
PIOENVISSCHEN. 

BOBOWAN (JAV.). Zie GYNANDROPSIS. 
BODEM-ONDERZOEK. Al naar het doel wordt dit 

onderzoek door verschillende instellingen uit- gevoerd. 
A. Het doel is van landbouwkundigen a-ard. 
a. Is een in zakc bodemgesteldheid zich voordoen- 

de vraag van zeer algemeenen aard, bijv. voor welko 
cultures is deze of gene grond gescliikt? of: waar vindt 
men voor deze of geene cultuur geschikte gronden ? — 
dan wordt door het Dept. v. Landb. Nijv. en Handel, in't 
bijzonder door het Labora- torium voor Agrogeologie en 
Grondonderzoek, daar- op naar vermogen antwoord 
gegeven. 

b. Betreft de vraag een bepaalde cultuur, dan kan 
deze cultuur een eigen proefstation ter beschikking 
hebben of ook niet. In het eerste geval (zie PROEF- 
STATIONS) wenden de aangeslotenen zich tot de 
directeuren van bedoelde instellingen ； in het and ere 
geval richten de belanghebbenden zich tot het Dept, v. 
Landb. Nijv. en Handel, waar, al naar den aard der 
kwestie, verschillende laboratoria enz. ad vies 
uitbrengen. Zoo worden momenteel (1915) vele bo- 
demonderzoekingen in vorband met irrigatievraag- 
stukken verricht door het Proefst. voor Rijst; in verband 
met bemestingskwestics bij rijst en and ere Inlandsche 
gewassen door het Agric. Chem. Labor.； in verband 
met andere vraagstuliken belanden zij in den regel bij het 
Labor.' v. Agrogcol. en Grond- ond., wanneer er 
tenminste eenig onderzoek bij noo- dig is. 

c. Worden allcen bepaalde alanyses gevraagd, bijv. 
stikstof, phosphorzuur, dan verricht het Han- delslaboi\ 
van het Dept. v. Landb. Nijv. en Handel deze veclal 
volgens vastgesteld tarief. 

B. Het doel is niet van landbouwkundigen aard. 
a. Wanneer het gaat om drinkwaler, dan wordt het 

geologisch-hydrologisch bodemonderzoek door het 
Grondpeilwezen, ressorteerende onder het Mijn- wezen, 
verricht; de bacteriologische en hygieifische zijde der 
zaak valt echter meestal het Genecskundig Labor, te 
Weltevreden ten deel; doch soms, vooral waar 
particulieren bepaalde vragen tegen tarief ter oplossin g 
aanbieden, treedt in deze ook het Handcls- labor. te 
Buitenzorg op. 

b. Geldt het onderzoek wiribare afzeltingen dan 
wordt 1° inzake ertsen enz. veel door het Mijnwezen 
onderzocht en geadviseerd; doch 2° inzake klei, zand, en 
soortgelijke niet onder de Mijnwet vallendc stof- fen het 
betrellende onderzoek in den regel verricht *>or het 
bovengenoemde Labor, v. Agrogcol. en Gr*£o?d. v. h. 
Dept. v. Landb. N. en Handel. 

Behalve de opgesomde onderzoekingen, alien met 
een praktisch doel, is het echter ook noodig, weien- 

schappelijk bodemonderzoek te verrichten, met geen and 
er rechtstrecksch doel, dan d e vermeerderin g van de 
kennis van, — en van het inzicht in de eigenaar- 
digheden en algemcenheden der tropische gronden. Dit 
soort werk, in Europa voor een groot decl in handen der 
universiteiten en hoogescholer, wordt in Ned. Indie, voor 
zoover het andere werk zulks toe- laat, verricht door het 
meergenoemde Labor, v. Agi'ogcol. en Grondond; maar 
ook door enkele proef- stations, zij het dan door do 
laatsten uitcraard met een beperkter arbeidsveld. 

De genoemde instellingen zijn voor het mecren- deel 
voldoende voorzien van doode hulpmiddelen voor het 
onderzoek; wanneer desalniettemin de re- sultaten 
slechts langzaam, druppelsgewijs worden verkregen, dan 
ligt de reden daarvan groot endeels in het te weinige 
personeel. Toch zijn de meerdere resuJtaten zeer 
vermcldenswaard. 

De suikcrcultuur heeft, dank zij systcmatische 
grondonderzoekingen en bemestingsproeven haro 
opbrengsten sterk zien vermeerderen; inzake de rijst- 
cultuur staat hetzelfde wellicht in nog sterkere mate te 
geschiedcn. Ook de andere grootc cultures hebben aan 
bodemonderzoek allerlei te danken, o.a. de groote 
uitbreiding van de z.g. groene bcmesting. (Zie 
BEMESTING). 

In vroeger tijden, ja, nog in het jongste verleden, heeft 
men enorme verliezen geleden, door cultures to 
probeeren op teiTeinen, die er door hun eigenaardi- gen 
grond ongeschikt voor waren. Than% vooral met de 
ontwikkeling der Buitenbezittingen, is het 
bodemonderzoek, vcrgezeld van systematische kli- 
matologie, gcroepen, om voorlichting, cn waarKchu- 
wingen te geven, hoc groote kapitalen kunnen worden 
bespaard cn elders nuttiger besteed. Bijna dage- lijks 
wordt het bodemonderzoek voor die taak mccr berekend. 

Het onderzoek naar water heeft gcleid tot een zeer 
groot aantai artesisclie bronnen, dio met good 
drinkwater zegen in het land verspreiden. 

De op de goedc kennis van klci, zand kalk enz. bc- 
rustende nijverheid van steencn en pan non bakken, 
alsmede van inortelH, cement, aardewerk, enz. is pas in 
opkomst, maar gaat een goede toekojnst tcgcinoet 
Kortom — allerwege wordt de behoof to aan bo-
demonderzoek gevocld, cn het laat zich aanzien, dat men 
binnen weinige jaren het bodemonderzoek zal laten 
culniineeren in cen algemeene systematische 
groiidopnanie, gelijk men in de meestc beschaafdo 
landcn reeds heeft ondemomen; en dat wcl, — in *t kort 
gezegd, — ten cinde te weten 1 komen, wat voor vleesch 
men in de kuip, — wat \ oor grond men in zijn land heeft.
 E. C. J. M. 

BODHA'S. In do noordelijkc districten Tandjoeng en 
Bajan van het eiland Lombok woont cen volk- stam, de 
Bodha^, die te beschouwen is als ceu deel der 
oorspronkclijkc be vol lang van Lombok, dat in- 
tegenstelling met de Sasaks, — het andere overgroote 
deel — niet tot den Islam is overgegaan. Hunne ver- 
wantschap met de Basalts is des te aannemelijker, omdat 
deBodha's wat uiterlijk, taal— een sasaksch dialect —, 
kleeding, woning en ad at aangaat, met do Sasaks der 
noorderdistricten nagenoeg gchccl over- cenkomen. Zij 
zijn naar hunne hoofdnederzettingen Tebango, Panasan, 
Laoe en Panasan-Daje, in drie groepen verdeeld en te 
zamen ongeveer 1500 zielen sterk. Als de plaats hunner 
moederdesa geven zij een plek, diep in het binnenland, 
aan. 

Hun godsdienst hell min of meer naar het Hindoe- 
Balisdic geloof. Zij verceren o.a. als goden en godin- nen: 
T3atara-Goeroe, Batara Sakti, Ida-dari Sakti, 
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Batara Djencng en Ida-dari Djeneng. De goden, die de 
bergen en wouden bewonen, beschikken over het wel on. 
wee van de menschcn; doch ook de kwade geest en, die 
in het luchtruim zweven, oefenen daarop invlocd uit. 
Bopaalde tempcis of huistempels heb- ben zij niet; do 
offerplaatsen, waar de godon tijdelijk verblijf houden, 
bestaan uit groote in den grond gc- plante steenen, 
waarover afdakjes en waaromheon een heining zijn 
aangebracht; een offertafel vol- tooit het gehecl. Men 
kent twee groote offerfeesten in verband met den 
landbouw, namelijk het „mc- noen&s" (smeekbede) ten 
tijdc dat de padi vruchtzct cn het „memoclin 
(dankzcgging) na den rijst-oogst, terwjjl uiteraard bij tai 
van voorvallen cn gelegen- heden godsdienstige 
fornialitciten mocten worden in acht genomen. Wild 
varkensvleesch en kip zijn de onmisbare deelen van een 
oflcrande; verder worden daarvoor gebezigd koek, rijst 
en sirih. Gewijd water en wierook spelen in hun 
eeredienst ook een rol. Do lijken worden niet verbrand 
als bij de Baliei's, doch begraven en in het graf wordt wat 
geld gedeponeerd. De grafheuvel wordt met steencn 
belegd. Als ver- blijfplaats der zielen van de 
afgestorvenen wordt de Rondjani, de hoogste berg van 
Lombok, genoemd. De Bodha's zijn niet besneden. 

Behalve rijst, varkensvleesch, gcvogelte, visch en 
groenten, strekken ook slangen, kikvorschen, leguanen 
en apen hun tot vocdsel. 

Het desahoofd draagt den titel van Kliangt andere 
waardigheidbeklccdcre zyn de Pemangkoe, geestclijke； 
de Balian, gecstbezweerder cn genecs- kundige; de Toa-
Loka, oudsten. Aan do laatstgo- nocniden is do naleving 
van de adat en het strafEon der overtreders opgedragen. 
Zij treden ook infunctio bij huwelijken cn lijkbezorging. 

Do gewoiic vonn van het huwelijk is het schaken met 
wedcrzijdsch goedvinden (memoelang), waama do 
huwelijksprijs (adjigama) wordt vastgesteld. Deze 
bestaal uit geld (± / 5. — tot 土 / 25). en voorts uit 
wapcnH cn werktuigen, wit katoen, rijst cn andoro 
cetwarcn. Huwelijken met Mohammcdaanscho of 
Balischc vrouwen zijn verboden. Do huwelijksvol- 
trekking hceft ten overetaan van aide bovengenoem- de 
waardighcidsbcklecders plaats. 

Do Bod ha's zijn landbouwers cn bewerken voor- 
namclijk tuincn cn drogc velden, terwijl do sawah's in de 
minderheid zijn. 

Aan Lomboks Zuidkust zijn 4 kleine gehuchtcn, 
waarvan de bewoners ook tot do Bodha*s gerekend 
worden. 

Lilcraluur. C. J. van Eerdc, Aanteokcningen over de 
Bod ha's van Lombok T. B. G. XLIII (1901). 

BODJA. District 352 K.M2. groot, van de afdee- ling 
en het regentuchap Kendal van de residentio Semarang, 
heeft 4 onderdistrictcn on tclde oindo J 905, 54.000 
inwoners, waaronder 130 Europeanon cn een 100-tal 
Chineezcn. Hot beslaat de Z.W.lijkc hcllingcn van don 
Oengaran, cn heeft uitmuntende koffiegronden. Men 
hceft cr clan ook tai van par- ticulicrc koflic-
ondcmemingen op in erfpacht af- gestano gronden, 
waarvan de uitgestrektheid uit. 1911 ：  7148 bahoe's 
bedroeg. Do incesto ondernc- mers planton er ook poper, 
cacao, notomuscaat, rubber on kapok bij. Do 
gelijknamigo districtshoofd- plaats aan de Kali Loctoet 
(320 M. hoog) is tevons de standplaats van een 
controlour van hot B. B., wiens controlo zich over de 
districton Bodja on Kali- woengoo uitstrekt. 

In dit district heeft men rubberaanplantingon van het 
gouvemement met twee fabrieken (Mor- boeh en Kali 
wringin), on ceno onderncming van 

suikerrietbibit van de suikerfabriek Elaliwocngoo (zie 
aldaar)./2/ 

BODJONEGORO. Afdeeling en regentschap van de 
rosidentic Rombang^aarvan het't zuidooatelijk deel 
uitmaakt. Do afdeeling heeft een oppervlakte van ruim 
2500 K.M.2 en is verdeeld in 2 controle- afdeelingcn met 
6 districten, met name Bodjonegoro, met de districten 
Bodjoncgoro, Baocreno en Pelem (hoofdplaats 
Soemberredjo) en de controle-afdee- ling Padangan met 
de districten Padangan, Tambak- redjo cn Ngocmpak 
(hoofdplaats Kalitidoe). De Solorivier vormt voor een 
groot deel de Westelijkeen Noordelyke grenzen. De 
onderdistricten Kasiman (district Padangan) en Malo 
(district Ngoempak) en een deel van het onderdistrict 
Kota Bodjonegoro lig- gen Noordelijk van de Solorivier. 
De afdeeling wordt in het z. van de residentien Madioen 
en Kediri ge- scheidcn door den Goenoeng 'Kcndengfclie 
zich hier in don Goenoeng Pandan tot een hoogte van 900 
M. verheft. De afdeeling omvat dus de noordelijke hel-
ling van dit gebergte, grootendeels met djati-bos- schen 
begroeid, en de vallei der Solo-rivier. De berg- streek is 
schraal bevolkt, het dal veel beter. De grond is cr geschikt 
voor de teelt van padi, die er niet alleen in de plaatselijke 
behoefte voorziet, maar ook langs de Solorivier naar 
Soerabaja-wordt afge- voerd. De vroeger, voor 1870, 
gebloeid hebbende particulicre tabaksindustrie, geent op 
de vroeger hier ingevoerde gouvemenlents-
tabakscultuur, is door de niet loononde prijzen. geheel 
tenietgegaan. De tabalcscultuur, voor de Inlandsche 
markt, is cen ware volkscultuur. Mon teelt hier de vette 
soorten, die op de Europeesche markt geen waarde 
hebben, doch die, gekorven (randjang), door den 
geheelen archipel gezocht zijn. 

BODJONEGORO. District met gelijknamige hoofd-
plaats van het regentschap cn de afdeeling van dien 
naam, residentie Rom bang. Het district heeft 4 on-
derdistricten met 129 desk's en had op ,t einde van 1905 
con bevolking van bijna 450.000 bewoners, waaronder 
ruim 300 Europeanen, bijna 3500 Chi- neezen en cen 70 
tai Arabicrcn. 

BODJONEGORO. Onderdistrict van hot district 
Tjilegon van do afdeeling Scrang in de residentie 
Bantam, met gelijknamige hoofdplaats. Dcze hoofd-
plaats, aan don westoever der Bantambaai gelegen, is con 
vrij belangrijko visschereplaats. Nabij deze plaats 
bevindt zich ecn heuvel, die herhaaldelijk als 
verzamclplaats van geostdrijvors en uitgangspunt van 
opstanden hceft gediend. 

BODJONEGORO. Hoofdplaats (25 M. hoog) van do 
gelijknamige afdeeling, regcntschap en district. Eon 
rcgclmatig gcbouwdo plaats aan do Solorivier, met veel 
binncnlandschen handel, vooral in tabak cn kapok, door 
Chineezcn cn htulji's, on druk bezoch- te veemarkten. 
Bodjonegoro hcettotot 1827 Radjdg- wesi en kreeg den 
tegonwoordigen naam toon het in dat jaar bcstuurszotel 
werd, in de plaats van Baoe- r6no. De grenzen dev plaats 
zijn vastgcsteld bij Ind. Stb. 188G no. 82. Op 't cindo van 
1905 teldo zij eene bevolking van 1250 ziclcu, o.a. ecn 
200 tai Europeanon, 2200 Chineezcn on 70 Arabieren. 

BODJONG-^B«itenwijk van do hoofdplaats Se* 
marang, vorbonden mot do oudo stad door den bijna 3 K. 
M. langon „Bodjongschon Wcg", cen der schoonsto 
villalancn van Java, iffaax _\vaarvan hot nan do oudo stad 
gronzende gcdcelto langzamcrhand verandoid is in con 
wyk van hotels on magazijnen, Aan het eindo dor loan 
ligt het fraai bclommorde Bodjongpark, mot hot 
residentiehuis (do vroegere woning van den generaal, 
afdeelingscommandant, 
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die sinds 1906 zijn zetelheeftte Magclang), het hpofd- 
burcau van _dc. Ned.-Ind. spoorwegmaatschappi] efi^cn 
villapark, aangclegd op het erf van het voor- malig 
residentiehuis (vroeger woning van den Gou- vemeur van 
Java's Noordoost-kust), dat in 1908 wegens 
bouwvalligheid is afgebroken. Op dat erf staat ook het 
modem ingericht Juliana-ziekenhuis en zal worden 
opgericht een hoofdbureau der Sema- rang-Joana 
Stoomtrammaatschappij. 

BODJONG LOPANG (Plateau van). Hoogvlakte in 
het noordcnderDjampangs.dcbergstreek in het Z.W. der 
Preanger-Regcntschappen. De hoogvlakteverrijst 
bezuideh Kct- diepc dal der Tji Mandiri tot 6―800 M. 
hoogte. Ze bestaat uit tertiaire vulkanische gesteen- ten, 
cn heeft ongevcer de grootte van het Gooiland.̂  

BODJONG LOPANG. Hoofdplaats van de cont role 
afdeeiing Djampang, Prcangcr Regcntschappen (zie 
DJAMPANG). De plaats wordt in den Reg. Alm. thans 
Djampang gehceten. Zc is gelegen aan de Tji Bodjong, 
ecn zijtak der Tji Mandiri. 

BODJONG MANIK. Onderdistricl van het district 
Paroengkocdjang, afdeeiing Lebak der residentie Bantam 
Zie KOLEN. 

BODONG (IKAN). Zie MAKREELACHTIGEN. 
BODRI. Rivier in de afdeeiing Kendal der residentie 

Semarang. Ontstaat uit de samcnvloeiing van de Kali 
Logoeng en de Kali Loetoet, beide ontspringen- de in het 
district Tjandiroto van de residentie Ke- doe op de N.O. 
.helling van den Prahoc. De K. Loe- toet neemt de K. 
Poetih en de K.'Wringin op, waar- door het stroomgebied 
van de Bodri zich oostwaarts tot den Oengaran uitstrekt. 
De Bodri-delta stcekt ver in de Java-zee uit. De 
noordelijkc hoek is Octi joeng Korowfilang. Het water 
stroomde vroeger nutteloos naar zee, sinds 1914 is er in 
die rivier te Djoeweroe een dam gelegd, waardoor het 
water wordt benut voor de verbetering van de bevloeiing 
van de via kt e van Kendal. 

BOEA-BOEA en BOEA-BOEAA. Naam op Celebes - 
voor eene IJsvogelsoort, Jiamphalcyon melano- rhynclui 
； namen voor andere ijsvogel-soorten op Celebes zijn: 
Dindingo, Alcedo ispidoidcs; Doo, Halcyon chloris, en 
Iitowatingo, Ceycopsis J allax.— 

BOEA(H) of BOEWA(H).. Maleisch voor vrucht. Bit 
woord wordt vaak bij den eigen]ijken vruchten- naam 
geplaatst. 

BOEAH. Ecn tot de onderafdeeling Lhoi Soe- kdn van 
de afdeeiing Noordkust van Atjeh behoo- rend landschap 
met 1505 geregistreerde mannen. 

BOEAHLEMO. Plaatsje aan de oostkust van Celebes, 
waarnaar het oostelijk schierciland wordt ge- noemd. 

BOEAI KENJANGAN. Zie BATOE BRAH. 
BO EAJA. Zie BOWA.JA. 
BOEAJA KODOK. Ini. naam door de Maleiers ter 

oostkust van Suinatra_aan den zoogen. zoetwater- vorm 
van den lijst-krokodil, Crocodilus porosus Schnoid. 
gegeven. (Zie onder BOWAJA en onder 
KROKODILLEN.) 

BOEAJA (LAOE). Belangrijke rivier, die ongeveer de 
grens vormt tusschen het Karosche en het Timor- sche 
gedeelte der Bataksche Doesoen van Sumatra^ Oostkust. 
Het iFeerHrzijj-iHer van de Serdang. Dobrliaar dal voert 
een goede verbindingsweg naar de Karo-hoogvJaktc 
(Bangoen Poerba 一 Koeta Ba。 joe—Saji^e-Dplok). 

OEAJA SAPIT. Ini. naam door de Maleiers op 
Borneo aan den lijst-krokodil, Crocodilus porosus 
Schneid. gegeven, (Zie onder BOWAJA.) 

BOEAJA SENJOELONG. Ini. naam op Sumatra aan den 
Maleischen gaviaal, Tomi.toma schlegeli 

Miill., gegeven. (Zie onder BOWAJA en onder KRO-
KODILLEN.) 

BOEAJA TAMAN. Ini. naam door de Maleiers op 
Borneo aan den lijst-krokodil, Crocodilus porosus 
Schneid. gegeven. (Zie onder BOWAJA.) 

BOEBIK. Naam op Sumatra voor een vliegcnvan- 
gcr, Alseonax latirostris. 

BOEBOET. Jilaleische naam voor Spoorkoekoek- 
soorten, Centropus. Boeboet-alang-alang, Ce.nlropu3 
javanicus. Op Celebes heet Ccntropus celebensis, Oen- 
goeng-goengo. Boeboet kambong is Zanclostomus 
javanicus. Zie KOEKOEK. 

BOEBOETOE. Zie KOESKOESEN. 
BOEBOEWAJ (SOEND.). Zie PLECTOCOMIA. 
BOEBON. Een landschap van de onderafdeeling 

^leulaboh, afdeeiingWestkust van Atjeh, omvattend het 
stroomgebied van de Kroeeng Boebon, — ver- moedelijk 
cen oudc loop van de Kroeeng Meureubd —en van haar 
rechter zijrivier, de Kroeeng Lajoceng. Boebon en 
Lajoceng worden gevoed uit moerassen, waaraan het 
landschap oveiTijk is. In de bovenstreken worden die 
moerasvlakten veela] doorsneden door beboschte 
heuvelruggcn. Groote wegen verbin- den Boebon met 
Meulaboh, Arcengan (Wdjlajnond) en Koeala Bee, wclke 
plaatsen per as zijn tc berei- ken. Het landschap heeft vccl 
geleden onder het lang volgehoiidcn verzet der 
bevolking, die bij het begin onzer excursies tegen T. 
Oenia (1898) hare gani- pongs verliet voor afgelegcn 
ladangs in de bo ven- streken, waar zij in de volgende 
jaren rusteloos moest worden opgespoord cn nagejaagd. 
Thans be- draagt het aantal geregistreerde mannen 1253. 
Het voorinalig bendchoofd Tcungkoc Pidic tracht door 
pepcraanplant met gouvcrncments voorschottcn de 
bovenstreek tc doen herlcven. Do veestapel hcrstelt zich 
(土 300 karbouwen) en vele oude sawahs worden weer 
bewerkt. De export van he), ]andscl)aj)l»epaa)t zich tot 
jong nipahblad voor stroot jes. 

Lhofr Boebun, inede een zelfstandig landschap van de 
onderafdeeling Meulabuh, isdut slechts per abuis. Het 
hooftl was vroeger ha veiuneestcr(Haban(hi) van 
Boebon, ondergeschikt aan deszelfs kcudjroccn, maar 
doordien hij zich ccnler onderwierp, word hij onzcrzijds 
aangezien voor zclfslandig, Zijn gebied ligt aan zee en 
grenst aan(1c landzijdc geheel aan Boebonsch gebied. Er 
wonen 248 gcregistreerdo mannen. 1 丸 halve op de 
visscherij legt de bcvolking zich thans ook zeer toe op de 
klap]>creultuur. Het tegenwoordige hoofd heeft geen 
zoons, zoodat met- tertijd LhO° Boebon we I weer met 
Boebon zal worden herccnigd. 

BOEDDHA cn BOEDDHISME. Ecne Indische 
lieillecr, ontstaan volgeus de Zuidclijke Bocdrlhistcu in 
de Gde, volgens de Noordelijkc, minder geloof- waardig, 
in de 5de ccuw voor Chr. Naar luid van de gewijde 
schriftcn der sect。，die bestaat uit ecne mon- nikenorde 
cn uit leekenaanhangers, we rd de lioillcer, welke ten docl 
heeft den niensch nil de ellcnde van het wereldsch 
bestaan te vcrlosscn, verkondigd, of ci- genlijk opnicuw 
verkondigd, door den Bocddha, die, uit den hemel der 
Toesjita*s nedcrgedaald, geboren werd uit Maja Dewi, de 
genialin van Qocddhudana, koning der Qakya's te 
Kapilawastu, en den naam ontving van Prins Siddhartha, 
of Sarvarthasiddha. Op 29jarigen leeftijd ontvlood de 
Prins, wars van do vcrgankclijke gencugten der wcreld, 
op wonderdadi- ge wijze het palcis cn de st ad 
Kapilawastu om hot le- ven van cen asceet te leiden. 
Nadat de Prins — voortaan Gautama genoemd — bij 
verschiliende leeraren cn door middel van overmatigo 
asccse gedu- rende 6 jaren vruchteloos gotracht had de 
hoogste 
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wijsheid te bcrciken, overwon hij na een verwoeden strijd 
Mara den Booze, den Duivel dcr Boeddhistcn, cn 
veroverdc den zctcl dcr volmaaktc wijsheid onder den 
Bodhi-boom. Van toen af was hij Bocddha. Op aandrang 
van den god Brahma predikte hij zijnc, ook door alle 
vroegere Boeddha's verkondigde verlos- singsleer aan 
alle schcpsclcn, Michttc ccnc monnik- kenordc (Sangha) 
cn verwierf ccn grooten aanhang van Iceken in 3Iagadha 
cn anderc oorden van Indie, totdat hij op SOjarigen 
Iccftijd het Parinirwana be- reikte. In de tweede helft der 
3(lc eeuw voor Chr. be- keerde Koning Aqoka van 
Magadha, ook Piyadassi genaamd, zich tot het 
Boedhdisinc en van toon af dag- teekent de verspreiding 
dcr leer van den Qakya-telg ook buiten de grenzen van 
Indiii. Eerst vccl later is het Boeddhismft tot den 
Indischen Archipel doorge- drongen. Toen de Chinccsche 
peJgrim Fa-hien in 412 —13 na Chr. Java bezocht,vond 
hij daar'tBrahma- nisme in bloeicnden tocstand, maar het 
aantal Bocddhisten nog onbeduidend. Doch uit het hcilig- 
dom van Knli Bening cn de bij Kalasan gevonden 
inscriptie van 700 Qaka mag men ^pinaken dat het 
Boeddhisme in de 8ste ccuw reeds eene belangrijke plaats 
innain. Nog meer blijkt zulks uit het grootsche heiligdom 
van den Boro-bocdocr, welks bouw waar- scbijnlijk 
onistreeks dierizelfden tijel begonnen werd. Hetzclfde 
geldt van de Tjandi Mendoct. Het over- groot aantal der 
overblijfsclen van Bocddhistische heiligdonimen en 
bceldcn. in Midden- en Oost-Java gevonden, alsmcdc 
ettclijke inscriplics door Boed- dhistische vorHten 
uitgcvaardigd of privilegies aan personen van die 
gezindte bevattende, strekken ten bcwijzc van het aanzien 
waurin de bclijders der leer Htonden. Uit het feit dat 
hcrhaalde inalen in de oude wetboeken en gcdichtcn bij 
alle plcchtigc gclcgenhe- den do Qaiwa's cn Sogata's, d. i. 
do pricsters van cn van Soegata (Buddhn.) optreden,)nag 
men afk iden dat (/iwaismc en Boeddhisme als de twee 
slaatsgodsdiensten erkend waren. Do verhouding 
luHSchcn beklc gezindten was blijkbaur zeer vriend- 
schappelijk, cn zoowel het voorkoincn van Brahnia- 
nistischc en Mahayanistischc bcelden in hetzelfdo 
heiligdom, als getuigenissen uit de litcratuur geput, 
toonen dat er tusschcn beidc godsdienstHtelsels cen soort 
van syncretismc had plaats gehad. — Van Java werd het 
Boeddhisme overgcbrncht naar waar de leer than« nog 
eenige weinige aanliangcrs telt. Wat de overigo eilanden 
betreft weten wij allecn met zekerlu-id dat cr ook op 
Sumatra cn Karinion Bocddhisten gewcest zijn. Volgcns 
ecn Chineesch be- richt van 502 na Chr. was de 
tocnmalige vorst van Kandali, dat geacht wordt op de 
Oostkust van Su- matra gelegen te hebben, cen Bocddhist. 
De Chi- nccscho rciziger I-tsing, die in 671 en G88—695 
te ^Jribhidja, nabij het tegenwoordige Palcinbang, ver- 
wijklo, voiul in genoemde hoofdstad van cen mach- lig 
Suinatrannsch rijk, hot Boeddhisme in uiterst bloeicnden 
toestand. Ecn ander berichl van 1003 vermeldl de oprich 
ting van cen Bocddhistentempcl in't rijk van San-bo-tsai 
(Palombang 一 D jam bi ).0 in het midden der 14do ccuw 
hcerschto in het Minang ：  Jtabauschc Koning 
Adityawannan, een ijveiug^vor- eerder van Bocddha. De 
ruinen aan de Kampar- rivicr leggen cen onwruakbaar 
getuigeixis af, dat ook in die streak van Sumatra 
Bocddhisten geves- tigd go wees t zijn. Hot bronzen becld 
van Loka- natlia (Awalokitc^wara) mot inscriptie, 
vervaar- <ligd cloor eon inlandschen kunstennar in Qaka 
946, bovat ecu niet minder belangrijke aanwij- zing. De 
Mahayanistischc inscriptio, van onzekeron datum, op cen 
dor Karimon-oilandvn ontdekt, 

bewijst dat de leer ook daar aanhangers telde. 
Literatuur :V&n do tallooze werken over het Boed-

dhisme behoeven hicr slcchts vermeld to worden: Buniouf, 
Introduction h Phistoire du Bouddhismc Indien (1844)； 
Spencer Hardy, Manual of Buddhism (I860), en Eastern. 
Monachism (I860)；  Wassiljew, Dcr Buddhismua, seine 
Dogmen, Geschichte und Li- tcratur (uit het Riissisch, I860) 
；  Hodgson, Essays on the Languages, Literature,and 
Religion of Nepal and Tibet (1874; waarin ovcrdrukkcn uit 
“Illustrations of the Literature and Religion of the 
Buddhists" 1841)； Oldenberg, Dcr Buddha, seine Lehre, 
seine Gemcinde (2e dr. 1889); Kern, Gcschiedenis van het 
Buddhisine in Indie (1881—83). Voor de Boeddhisti- schc 
oudheden op Java en de daarop betrekkelijko litcratuur zij 
venvezen naar de nagenoeg volledige opgaven bij Vcrbeek, 
Oudheden van Java (1891) in- zonderheid onder de Nos. 
265, 296, 309, 336, 351— 53, 361—66, 380, 440, 481, 505, 
520, 563, 596, 614. Voorts IJzcrman, Beschnjving dcr 
Oudheden nabij de grens der rcsidcntic's Socrakarta cn 
Djokdjakarta (1891); Groneman, De Tjandi Bara-Bocdoer 
op Midden-Java (1892); vgl. IJzcrman, inTijdschr. v. Ind. T. 
L. en Vk. XXXI (1886), 261. Aangaandc 't bceld van 
Mandjoe^ri, thans tc Berlijn,..?;!?: Friederich, Zts. d. D. 
MorgcnL Ges. XVIII, 604； vgl. Not. Bat. Gen. XV1I1 
(1890), 106 en Archaeologisch Onderzoek op Java en 
Madoera, D. II, 101; over vermenging van Qiwaisme cn 
Boeddhisme, JKcm Vci~sl, en MedecL _____________ 

 ___________________________________________  
Kon, Ak..x. W： 3e_r._V, 8― , Omtrent Sumatra zijn de 
gegeveiis geput uit Takakusu, A Record of the Buddhist 
Religion as practised in India and the Malay Archipelago, p. 
XLI en Groencveldfs Notes on the Malay Archipelago and 
Malacca (vertaling met toevoegselen uit “Verhandclingen" 
van 't Bat. Gen. XXXIX, J 880), onder het hoofd Sumatra 
passim. Zic voorts Vcrbcck en v. Dcldcn, De Hindoc- ruincn 
bij Mocara Takocs (Vcrh. Bat. Gen. XLI, 1881); Kern, in 
Bydr. T,JL._cnJfk. 3e 1 双 11 一(此 72),— 289; VnrffSTSl, 
188; Braudes, Not. Bat. Gen. XXV (1887), 176. XXVI 
(1888), 130. Over de inscriptie van Karimon, Brandes, Not, 
Bat. Gen. XXV 1887 125, 148, XXVI. (1888) 41, 57. 

BOEDELKAMERS en BOEDELMEESTERS (COL-
LEGE VAN). Zie WEES- en BOEDELKAMERS. 

BOEDENG. Zie SLANKAPEN. 
BOEDI OETOMO. Boedi Oetomo is de naam van eenc 

vorceniging opgcricht door Javanen (onder Javancn to 
verstaan de bevolking van gehecl Java en Madoera dus 
inclusief do Socndancczen en Ma- doercezen), waarvan de 
zetel gevestigd is tc Diokja- ,.. karta. Bij G. B. van 28 
December 1909 no. 52 word de vorceniging als 
rechtspersoon erkend. Het doel van de Vorceniging is: het 
bevorderen van den vooruitgang, zoo wel in jnatcrieclcn als 
in gcestclijken zin, van do bevolking van Java cn Madoera 
in de dorste plaats, en verdcr van de bevolking van 
Insulhidc, voor zoover die zich op Java bovindt, —in 
engoren zin: de bestaansvoorwaarden van ge- noemdo 
bevolking tc verbeteren. 

De vereeniging is als volgt ontstaan. In het jaar 1906 
reisdo de gepciisionneerdc dokter-djawa to Djokjakarta, 
Mas Waidin Soedira-ocsada, geheel Java, rond om by hooge 
cn lagcrc Inlandscho amb- tenaren zijno dcnkbcoldon tc 
propagcorcn betreffen- do do middelen om het Javaanscho 
volk to steunen in zijne pogiixgon om zich op to heffen, in 
de eerato plaats dio ambtenaren te winnen voor do 
oprichting van eon studio-fonds voor Javaanscho kinderen, 
waarvan de ouders nict bij machte zijn de kosten der 
opvoeding to dragon cn waarbij niet geboorte on af- 



322 BOEDI OETOMO—BOEGENG EN BAGO。. 

komst, doch allcen goed gcdi'ag'en eigcnschappen des 
geestes den doorelag zouden moeten geven. De door 
MasWaidin Soedira-oesada gepropageerde denkbeel 瑟 
den schotcn het eerst wortcl bij de leerlingen van de? 
Dokter-djawa, school te Weltevreden. In Mei 1908 
werd door die leerlingen cefie"vCreeniging opgericht 
ter bevordering van den vooruitgang van Java's 
bevolking, welke den naam kreeg van Boedi Oetomo 
(het schoonc streven). De propaganda middcls de 
dagbladen had spoedig tot gevolg, dat zich aansloten 
de leerlingen van de Landbouw- en Veeartsenij- 
school te Buitenzorg. der Burger Avondschool te 
Soerabaja，X<ier Opleidingsscholen te Magelang en 
Probolinggo, der kwcekscholen te Bandoeng, 
Djokjakarta en Probolinggo en tai van Inland- 
sche ambtenaren. Elke school richtte eene afdeeling 
van B. 0. op; te Djokjakarta werd dat eveneens 
gedaan hoofdzakelijk door ambtenaren zoowel van 
het Gouvemement als van de Pakoe Alaman. Op 
den 3den en 4den October 190S werd door de ver- 
schillende afdcelingsbesturen van B. 0. in het ge- 
bouw der Kweekschool te Djokjakarta een Con- 
gres gehouden, dat behalve door de van overal geko- 
men Inlandsche hoogere en lagere ambtenaren en 
ontwikkelde particulieren, ook werd bijgewoond door 
tai van notabele Europeanen en door vijf Gouveme- 
ments Boepati's. De werkzaamheden van het Con- 
gres waren: lezingen ter verduideHjking van het 
streven der vereeniging; bespreking en vaststelling 
der statuten; verkiezing van een Hoofdbestuur. 
Tot Voorzittcr van het Hoofdbestuur werd ver- 
kozen de sedert gepensionneerde Regent van. 
Karanganjar Raden Toemenggocng Aria Tirta 
koesoema. Het ledental nam na het Congres belang- 
rijk toe, zoodat op het eind van 1909 de Vereeniging 
10000 leden telde, verspreid over 40 afdeelingen, 
waarvan 3 gevestigd buiten Java en Madoera. Do 
middelen, die de afdeelingen aanwendden ter berei- 
king van het gestelde doel, waren verschillend ； er 
waren er die het onderwijs, weer andere die den 
handel trachtten te bevordcien, enz. Doch hetHoofd- 
bestuur heeft steeds zich aan het volksondcrwijs ge- 
wijd, omdat onderwijs de voornaamste voorwaarde 
voor vooruitgang is. De pogingen van vcrschillende 
afdeelingen om den handci te bevorderen liepen 
steeds op eene mislukking uit. 

In 1912 werd Pangeran Ario Notodirodjo van de 
Pakoe Alaman voorzitter van het hoofdbestuur. 
Door ziekte moest deze echter in den loop van 1914 
aftreden, waarop met het voorzilterschap eerst tij- delijk 
werd belast Dr. Badjiman (Raden Ngabei 
Wedijadipoera), en daarna door de algeineene verga- 
dering definitief tot voorzitter werd gekozen Baden Mas 
Ario Soerja Soeparto, die echter weder aftrad na zijne 
benoeming tot Jxoofd van het Mangkoe Ne- 
goro'schehuis. Thans is voorzitter Raden Mas Ario 
Woerjaningrat te Solo. 

Na een aanvankelyken grooten opbloei kende Boo- di 
Oetomo een periode van tijdelijke inzinking, ver- 
oorzaakt doordat 1° de vereeniging geen voldoenden 
Bteun had van de Regcnten en de lagere ambtenaren, 
hoezeer voor haar voelende, uit vrees voor 
moeilijkheden, niets durfden doen; 2° de oprichting van 
do Sarekat-Islam [zio aldaar], waarin de niet- ambtelijke 
elementen der bevolking zich meer op hun plaatB 
geyoelden, de Boedi Oetomo op den acliter- 与 ron . 
senoof, Delaatete twee jaren is intusschen we- ?e£jneuw 
leven in B. 0. gekomen, voomamelijk door to^en vanR. 
M. A. Soerja Soeparto vd. 

Wer 00 j B.O. een der hoofdbestuursledon over 
Java gezonden om zich van het standpunt to 

vergeuassen, door de bevolldng omtrent de kwestie 
van Indie's defeiuie in genomen (Nov. 19] 6.)/:' ). 
—)-BOEDING. Een van de vijf districten, waatin de / 
assistent-residentie Billiton is verdeeld, met de gclijk-尹 
namige hoofdplaats, zetel van het districtshoofc^z/ /, 
BOEDING (BAAI VAN) .Een zeerondiepe,door vele ; 
assistent-residentie Billiton is verdeeld, met de gclijk- 

van 
riffen weinig toegankclijke baai aan de N.kust van 
Billiton op ongeveer 108° 2' O.L. van Gr., waarin de 
rivier van dien naam uitloopt. Aan deze ligt de gelijk- 
namige kampong, alleen belangrijk als afscheepplaats 
van tin. Zie Zeemansgids O. I. Arch. dl. Ill A. 

BOEDJANG.Oorspronkelijk, en volgens de inland- 
sche opvatting nog, het Maleische woord voor: een 
„ongehuwd, doch de jaren van manbaarheid. bercikt 
hebbende jongeling." Deze categorie van personen 
verlaat in de geheele oostersche maatschappij vaak het 
ouderlijk huis oin hetzij voor den kost, hetzij voor geld 
of goed, hetzij met het docl om een der dochte- ren des 
huizes tot echtgenoote te verwerven, bij cen andcr in te 
gaan wonen. Bij dezen verricht hij dan, ten einde het 
verlangde te verdienen, voor een be- paalden of 
onbepaalden, maar altijd eenigszins lang- durigen tijd, 
overeengekomen werkzaamhcden, die van 
verschillenden aard kunnen zijn, vgl. o. a. het voorbeeld 
uit het Oudc testament van Jakob's in 
dienst treden bij Laban. Bij de Europeanen heeft liet 
woord boedjang de beteekenis gekregen van: ,,i'. - 
mand, die voor korteren of langeren tijd zijn dicn- 
sten aan een bepaald persoon of onderneming V< L- 
huurt voor een overeengekomen loon". Die dicnm - u 
kunnen van verschillenden aard zijn, zoodat de boi " 
jang kan zijn: buisbediende, veldarbeider, ambacht 
gezel, enz. 
、BOEDOEK. District van de ondcr-afdeeling I' 
mangkat,dertijdelijkeafdeeling Singkawang,v；tn <!>•. 
res. Westerafdeeling van Borneo, met gclijkiumiiui： 
hoofdplaats. Het is gelegen tusschcn de rivieren S.- 
bangkau en Selakau. Het behoort tot de z.g. ('hi- 
neesche districten, en leverde certijds vee] goud 
doch is thans grootcndedH verlaten. 

BOEDROEPAM. Maleische naarn voor do ad(k r- 
soort Lachesis (jramirceus Shaw. (Zie ondcr OELAlt 
en onder SLANGEN.) 

BOE 它 K. Zie UIL. 
BOEGEL of GODONG. Hoofdplaats van het dis- 

trict Manggar, van de afdeeling en het regentschap 
Pemak_der residentio Semarang, gelegen aan den 
linkeroever van de S6rangrivier, aun den tramweg 
van Poerwodadi naar Dcniak, en aan den driesprong 
van den grooten binnenlandschen weg tusschcn die 
beide plaatsen en een binnenweg vandaar over 
Broejnboeng naar Seniarang. Het is ccn vrij belang- 
rijkc, druk door inlanders en Chineczen bczochte 
jnarktplaats voor den binnenlandschcn handd, waar 
vooral padi, rijst, brandhout, houtskoo], vruchtei), 
pottebakkerswaren en lijnwaden worden verliandehl. 

B0EG&NG EN BAGOfr. Een landschap van de on- 
derafdeeDng Idi, afdeeling Oostkust van Atjch, ni'-t 
1306 geregifitreerde mannen. De oeleebalangT. Beii- 
tara Moeda woontte Matang Seuleunia, waar ook ccn 
keude is en een halte van de Atjehtram en waur van 
don grooten colonneweg een zijwcg afslaat in Zuid- 
Westelijke richting naar Oelee Gadjah aan den voet 
van het heuvelterrein. Daar bo ven r meer naar het 
Zuiden, vindt men in het heuvelland nog eenige pe- 
pertuinen, een zwaklte hcrinnering aan de dagen van 
Teungkoe Joesof (overleden in Nov. 1890), toen de- 
pepercultuur hier bloeide, dank zij de leiding van 
dien oelama. Een geringo opleving is er gekomen in 
die totaal vervallen cultuur door verstrekking van 
Gouvcmements voorschotten. aan peperplanters van； 
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1907 op J909. Belangrijkcr voor de bcvolking is tc- 
gonwoordig de rijstcultuur op mcestal moerassa- wahs. 
De vcestapel bestaat hoofdzakelijk uit runde- ren, maar 
hij is niet groot. Er hceft cenige export plaats van pinang 
cn van bako-hout en boomschora uit de strandbosschcn. 
Aan zeevisscherij wordt maar weinig gedaan. Het 
landschap word ontgonnen door Teukoc Pangliina Prang 
Nja^ Sin uit Blang Md, den grootvadcr van den 
tegenwoordigen oeleebalang B6ntara Mocda. Het heeft 
veel geleden onder laatst- gonoemdes twisten met zijn 
schoonvader, den bo- vengenoemden oelama Tcungkoe 
Joes of, en later met diens neef en opvoJger T. Oes6n. 
Van 1889 op 
1890 was Teungkoc Joesof een van de hoofdleiders dei 
vijandelijko actie tegen onzo vestiging te Idi. V( igde de 
Idi-expcditic van Mei op Juli 1890, tot be luit waarvan 
op den len Juli Oelee Gadjah cn all” Teuugkoe Joesof's 
bezittingen zooveel docnlijk werden vemield. Zijn neef 
(broederszoon) tevens sc' oonzoon T. Oescn, die hcin na 
zijn dood in Nov. 
1891 verving, speclde vanaf 1897 een groote rol als bo 
dehoofd. In Fcbr. 1905 kwam hij in onderwer- ping. Zijn 
verhalen bewerkten de verbanning van Bdntara Moeda 
en hij zelf we rd tijdelijk belast met hot bestuur over 
Boegeng cn Bago®'. Maar nog in het zelfde jaar kwam 
er aanleiding om T. Oesen naar Java te verbannen, waar 
hij sedert ovcrleed. Ben- tara Moccla kwam vandaar 
tcrug en hervatte in Juni 1906 het bestuur. De 
geschicdenis van zijn verbanning en zijn ondervindingen 
tc Batavia en Bandoeng hceft T. Bentara Moeda in 
hikajat-vorm bczongen. 

BOEGEROENS-EILANDEN. Een groep van vicr 
kleine, onbewoonde cilandjes in straat Saleier, tus- 
Hchen het eiland van dien naani en den vasten wal van 
(Jelebcs. 

BOEGINEESCH. Het Bocgineesch is de taal van na- 
genoeg het gchcele Zuid-Wcstelijk schier-eiland van 
Celebes, met uitzondcring van het zuidelijkstc deel, waar 
Makassaarsch gesproken wordt. Ook buiten haar 
cigcnlijk go bicd wordt de taal hier en daar ge- Hproken 
on verstaan, doordien Bocg. handclaars zich aldaar 
gevestigd hebben. De taal behoort tot de zoo- genaamd 
half-vocalischc ；  allc oorspronkelijk sluiton- do 
medcklinkcrs, met uitzondcring van de neusklan- ken, 
(met dien verstande, dat m en n tot ng zijn gc- worden cn 
dus met ecne oorspronkclijke ng zijn sa- niengcvaHen), 
en de h, welkc vordwijnt, zijn zonder uitzondcring 
vcrloopen in den. ingeslikten medo-klin- kcr (glotti-
cxploHivc);in de met suHixon afgelcide vor- men is do 
oorspronkelijko aard van den sluitor som- t ijds nog tc 
herkennen. Aan hot begin van ecn woord of van ceno 
lettorgreep kan elkc consonant, welko algcmeen Mai. 
Pol. is, met uitzondcring van do h, voorkomcn. Evenwel 
is ineornialen eeno oorspron- kelyke k of p vcrdwcncn, 
zonder dat daarvoor eeno l)}iojictischc oorzaak to vinden 
is. De oorspronkelijk kleurloozc klinkcr (pepet) is hier 
gobieven; ovcnwel brengt het voorkomen daarvan in de 
voorlaatstc lettergreep het accent niet op de laatste, als 
bijv. in hot Jav. De algemcen Mai. Pol. achtcrvoegsels i, 
an en en, (hier in den vorm ang en eng), zijn in Icvend 
gebruik geblevcn; het suffix, dat，in het Jav. ake, akin 
luidt, ontbreekt hier cchtcr, het wordt in som- mige 
function vorvangen door ang of 湖 ,(hior over- 
cenkomende met Bal. ang, Gajo an). Soms kan een 
woord tegelijk van de suffixen i cn ang voorzicn zijn, 
cvenwcl geschiedt dit niet zoo vaak in hot Bocg. als in 
het Mak. Het aantal prefixen, (waarondcr ook pa als 
causatief suffix), welko in Icvond gebruik zijn, is vrij 
aanmerkclijk, ofschoon niet zoo groot als in do talen van 
J^oord-Cclebcs; daiircntcgcn komcn in； 

fixen als levendc elementen niet meer voor. Bij het 
werkwoord wordt actief en passief onderscheiden; verschil 
van tijd wordt alleen door part ike Is aange- duid. Elk 
transitief werkwoord, tenzij absoluut of met gchecl 
onbepaald object gebezigd, wordt als- praedicaat 
vervoegd, waarbij de vormen in het meer- voud, bchalve 
in den Isten persoon gelijk zijn aan die van het cnkelvoud; 
slechts in zeer zeldzame ge- vallen kan een vorm met het 
prefix ma, al of niet door een neus-klank gevolgd, afgeleid 
van cen transitief werkwoord, als praedicaat optreden. Het 
omge- keerde is het geval zoo het grond-woord intransitief 
is; er bestaan ook daarvan „vervoegde,> vormen, doch hun 
gebruik is beperkt tot bepaalde gevallen, meestal juist tot 
zulke, waar het algemeen Mai. Pol. taaleigen het gebruik 
van een naamwoordelij ken vorm eischt. In，t algemeen 
zijn de zuiver werkwoor- delijke cn naamwoordelijke 
constructie's goed ge- scheiden, zij 't> ook, dat vormelijk 
het onderscheid alleen in de toevoeging van het lidwoord 
e, of in den genitief van het pel's, voomaamwoord v.d. 
3den pers. na, bestaat, bijv. nrewe, tcrugkeeren, (van rewe\ 
nrewe-e, het tcrugkeeren; mu-elori, gij bemint, (van. eS, 
imi-elori-na, het beminnen van u. Het adjec- tief, 
attributief gebezigd, plecgt met het bepaalde woord 
samengesteld te worden. Ecne genitief-bepa- ling wordt to 
kennen gegeven door toevoeging van den genitief-vorm 
van het pers. voomw. 3den pers. na: bola-na arung-e, het 
huis van den vorst. Behalvo de volledige pers. voornaam 
woo rd en (en de korte vormen in gebruik bij den genitief 
en in do vervoe- ging dcr werkwoorden), Rent de taal ook 
verkorto vormen, welkc zonder nadruk als object of, zoo 
het workwoord intransitief is, als subject kunnen optreden. 
Zij staan steeds na het praedicaat cn vormen daannedo, 
dewijl zij geen eigen accent hebben, tot zekoro hoogte een 
gehcel. Het hierbij behooreiR^ do voomaamwoord voor 
den 3dcn pers. i plecgt pleonastisch gebruikt te worden, 
indien het objec- (bij intransitieven het subject) door een 
naamwoord wordt uitgcdmkt, zcodat de Bocgmccs bijv. 
zegt: „ik zio hem, den man”, of „hij vertrekt, de man", 
voor: „ik zio den man, de man vertrekt". 

Het nauwst is het Bocg. verwant met het Makas- 
saai'sch; verderaf staan de Toradja'scho talen van Jliddcn-
Cclebes. Hoewel natuurlijk wel cenigo tong- vallen 
onderscheiden kunnen worden, is het on- dcrlingo verschil 
niet groot. 

Do Bocgincezen hebben met de Makassarcn een 
lettorschrift van Inclischen oorspronggemeen, dat bij de 
Boegincczen iets meer volkomen is, daar cr een neus-
klank, behoorende bij do volgendo tenuis, in aangeduid 
kan worden. 

Hot aantal gcschriften in het Bocg. opgcsteld in 
gebondon cn ongebonden stijl is vrij aanzicn- lijk. Hetgccn 
in proza gcschrcvcn is, en meer tot hot gebied dcr 
letterkunde behoort, als verhalen, cnz., bestaat gewoonlijk 
uit vertalingen of bewer- kingen van Mai. origineelon; de 
eigen verhalen worden zeldcn of nooit opgeschreven. 
Oorspronkelijk zijn vvischillende historische stukken, 
eene verza- nwling van uitsprakeix en mcdcdeelingen van 
oude vorsten on wijzcn over allorlei onderwerpen, w< Ike 
ondor den naani van Laloiva bekend zijn; voorts wets-
vorzamclingen enz. Do mccstc tot do letter* kundo 
behoorendo oorspronkelijko stukken zijn op- gesteld in de 
gebonden rede, waarvan het kenmerk is het metnnn, en 
gewoonlijk ook het parallellismo dcr zinnen, dooh het rijm 
ontbreekt. Vooral komen vcel voor heldcn-dichten, welko 
naar cen persoon, die in sommigo episodendon hoofdrol 
vervult, den 
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jiaam dragcn van La-Galfj/o-gcdichten. De voorstel- 
]ing, dat er ecu gedicht van dien naam zou bestaan, 
dat dan van ccne bijzondcre uitgcbrcidhcid zou zijn, 
is minder juist; wel kan men van ecn bepaalden stijl 
spreken. dcwijl, behalve dat zij allc cen verwant on- 
derwerp, dat in den loop der tijdcn steeds uitge- 
breid is, tot inhoud hebben, hctzelfde metrum, de- 
zelfde wijzc van voorstelling. dezelfde woorden-keus 
in alle gcdichtcn wedergevonden worden. Even min 
is het juist de taal, waaritt zij gestcld zijn, oud-Boeg. 
te noemen； zij verkeert in dezelfde phase a Is de te- 
genwoordige taal; zy be vat cchtcr vcle woorden, 
welke nict tot de spreektaal behooren. en waaronder. 
behalve dichterlijke uitdrukkingen, ook oudo woor- 
den voorkomcn. De kern van den inhoud is betrek- 
kelijk oud. Ecn ander nicuw soort helden-dichtcn, 
welke ook vcle mcer ongewone woo rd on bevat-ten, 
draagt den naain van J/e??roer«n«-gcdichtcn. Gc- 
dichten van anderen aard zijn bekend ondcr den 
haani van tolo, klcincre gedichtcn ondcr dien van 
elorig. 

Literaluzir: Boeginesche spraakkunst, door B. F. 
Matthes, 's Gravenhagc, 31. Nijhoff, 1875; Bocg.- 
Hollandsch Woordenbock door denzelfde, ibid. 
1874, en Supplement, 1889; Bocg. Chrcstoinathic 
met Aantcckeningen, 1872 (en anderc tekstuitga- 
ven) door denz. Kort verslag aangaande .... Ma- 
kass. en Boeg. HSS. door denz. 1875, en vervo)g 
daarop, 1881; Over de Wadjorczen, door denz. 1869； 
De Latowa, door G. K. Niemann, in de Bijdr. v. h. 
Inst. 1884. Gcschicdcnis van Tanctte, Bocg. Tekst 
met Aant., door denzelfde 1883.—Die Geschichtc 
von Konig Indjilai door R. Brandstetter 1893 — Die 
Griindung von Wadjo door denzelfden 1896.— 
Drei Abhandlungen iiber das Lehn wort door den- 
ZelfdeH Luzern ]9C0. Sprachvcrglcichendes Charak- 
tcrbild eines Indonesischcn Idiomes, door denzelf- 
den Luzern 1911. Vgl. ook： Over de vervoegde werk- 
woordsvornien in de Mai. Pol. talen door J. C. G. 
Jonker, Bijdr. T. L. cn Vlk. Ned.-Ind. DI. 65. 

,J. C. G. J. 
0〜B0EG|NEE2£N.~Dc Boegineczen (Taoe-Wdegie 

,多、< ■- *- of menschen van Woegi, eene plaats in Wadjo) en 
C' .臣〜公 n Makassaren zijn volken van gemeenschappclijke af- 

* - *%tamming, die echter, wat de taai betreft, scherp 
van elkander gescheiden zijn, wodat op Zuid-Cclc- 
bes Makassaren en Boegineezcn uitsluitend bun ei- 

gen taal spreken en zelfs op de grenzen der Boeginee- 
sche en Alakassaarsche landen, al is de volk«taal 

Wyf- a 岁' 

 
daar minder zuiver, toch van taalvermenging geen 
sprake is. De hoofden verstaan daar beide talen, maar 
led er drukt zich in zijn eigen taal uit, terwijl de leden 
van MakassaarBche nederzettingen in Boe- gineesche 
landen hunne eigen taal blijven spreken. Ook in 
soinmige instellingen en gebruikei) bestaat verschil 
tusschen beide volken, doch evenals in de 
taal van gemeehschapj>elijke verwantschap blijkt, 
koint deze in hunne gebruiken enz. niet onduide- 
lyk uit. 

De Boegineczen, mcer nog cen zeevarend on 
handeJdrijvend volk dan de Makassaren, hebben 
zich over een grooter gebied, ook buiten Celebes, 
verbreid als laatstgenoemden. 

De ilakassaarsche landen bepeiken zich tot het 
voormaligc Rijk Gowa met het kustgebied vanaf 
Makajwer tot Bonthain, aLsmede dat van het eiland 
beneveriiheCal^cen enclave in Bceginee.<-ch 
想 nd hggende Kadjang en bevinden zich dus in het 

gebied (de z.g. Gouvernemontslan- 
 --------------------------------- 
 --------------------------------- Ojulerho
orig- 
woidcn de onderafdeelingcn Maros, 
心化匕• VI. ill 」— 

(J / 

direct bestuurd  _____ 、— 八 
den) van het Gouvemcmcnt Celebes 
Jicden. Hicrvan " 

a 

Pangkadjenc, Boelockoemba en Sindjai door Boe-
gineczen bewcond, voorzoover tot deze onderafdee- 
lixigen niet behooren gcdeelten van Gowa en het 
evengenoemde Kadjang. Ovcrigcns liggen de Boe- 
ginceschc landen in het indirect bestuurd gebied van 
genoemd gewest. 

Zooals Gowa de kern is van het Makassaarsche land 
is Boni (lit van het Boegineesche gebied en wordt 
Juerdan ook do Boegineesche taal het meest zuiver 
gemproken. Verder worden de kustgebieden van de 
afdccling Par6-Pare, benevens Sidenreng en Sauito en 
die van de ̂ landharsche landschappen door Boegineezcn 
bewoond en hebben zij zich ook langs de kusten van 
Locwcc aan de Bonische golf gevestigd, waar zij eene 
ovcrheerschende positie innamcn ten opzichte van de 
inheemschc stair- men. Zoo is het vorstenhuis van 
Loewoe van Boc- gincesche afkemst. Voorts worden 
overal in de kust- streken van Oost-Celebcs Boegineezcn 
in grooter of klcincr aantal aangetroffen. 

Boegineesche kolonisten hebben zich op tai van 
eilanden van den archipel nedergezet; belangrijke 
nederzettingen dier bevolking x indt men op de Oost- 
kust van Borneo, met name tc Samarinda (Koetei), op de 
Westkust van Borneo te Soengei Kakap, Sam - bas on 
Pontianak, in den Bafam-archipeJ (-n te Endch op Flores, 
en overigens op verscheidene eilanden ten oosten- van 
Lombok. De onderkoning van Lingga stamde uit een 
Boegincesch geslacht; ook op de Oostkust van Sumatra 
hebben Boegineesche geluk- zockei s in de vorige eeuw 
een groote rol gcspecld. 

In 5t al emcen gesproken, schijnen zij weinig ge- 
hecht te zijn aan hun geboortegrond, stellen er geen prijs 
p daar te woncn en zijn tevreden als zij dien grond nu on 
dan terug zien. 

In hun uiterlijk ondcrschciden de Boegineezcn zich 
weinig van de Javanen die, evenals zij, tot de bra- 
chiccpbalen (met korten schedel) behooren. Over het 
algcmcen zijn zij lichamelijk wclgcvonnd, sJank en good 
gespierd en bo ven de gcmiddelde lengte; de vrouwen 
worden als schooner dan de Javaanschc be- schreven, 
terwijl hare huidsklcur, cvcnnls die der jnannen, lichtcr 
is dan bij de o vorige Malcische volkfl- stainmen. Het 
karakter der Boegineezcn is vaak als zeer ongunstig 
vooigesteld ； als wraakzuchtig in de hoogste mate, en 
aan roof en moo rd overgegevon. De Heer Kooreinan, die 
hen beschrijft al» gemakke- lijk te leiden, maar 
ongeschikt om zich naar vastc rc- gels tc schikken, 
zoodat zij, hocwcl trouw en werk- zaain, meestal als 
bedienden bij Europeanen on- bruikbaar zijn, is van 
oordeel, dat die karaktertrek- ken hen wel eigen zijn, 
maar dal de graad daarvan ver wordt overdreven. Eene 
belcediging, zegt hij, wordt alleen gewroken, als deze in 
het bijzijn van nn- derei) is ondergaan. Het slechte 
vorstcubestuur on het gem is vtwi veiligheid in de 
inlandschc staten zal ook wel grootendeels die trekken 
ontwikkeld hebben. Aan dobbelspel en hanengevechtcn 
zijn zij zecr ver- slaafd ； vrouwen en zelfs kindcren 
nemen daaraan deci. Eigenaardig is het feit, dat, behalve 
door die- von van beroep, diefstallen gejilecgd worden 
uit zucht tot avonturen, zelfs door lieden uit hoogcro 
standen, wicn dit niet tot schande strckt; in Baba cn 
Boeloe zouden vroeger jonge meisjes niemaiid hebben 
willcn trouwen, die jiict het bewijs geleverd had, dat hij 
kon en durfde stelcn. Intusschen waren vroe- gcr vele 
adeJlijkcn echte roofridders; op hun aan- sporing zijn tai 
van diefstallen gepleegd; zij krogen het grootstc aandeel 
van den buit. De heer Ten Brink prijst de taaiheid 
dcr.Boegineczen in het doorstaan van vennoeienissen en 
ontboringen cn dealt jnede. 
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dat uit de lagere volksklassc uitmuntende koelies 
voortkomen. De Bocginccschc soldaten staan nict in den 
bcsten naam, als wccrspannig cn moord- en roof- 
zuchtig; vroeger werd de moed dor Boegineezen zeer 
hoog gcsteld, volgens Ten Brink ten onrcchte, tor- wijl 
een panick onder hen niet zeldzaam is, waartoo reeds het 
verschietcn van cen stcr enz. voldoende is. Merkwaardig 
is het feit, door Kooreman niedege- deeld, dat de 
Boegineezen, hoezeer stoute zeevaar- ders cn goede 
kolonisten, bijna ge.hcel onvatbaar zijn om van volken, 
waarmede zij in aanraking komen, taal, gewoonten of 
gebruiken over te nemen. 

De Boegineezen zijn Mohainmedanen; do Islam zou 
in 1606 door zekeren Dato ri Bandang, cen Mi- 
nangkabauer van Kota Tonga, in Tello en Gowa zijn 
gebracht, en vandaar door de bcmoeienissen van den 
vorst van Tello, tevens rijksbestierder van Gowa, 
Abdallah Toe mamenanga ri agamana over Zuid- 
Celebcs, en vooral in Boelo- boelo zijn uitgebreid. 
Ofschoon zij, zooals zoovele Moslims, weinig in de 
kennis van den Islam zijn doorgedrongen, ven'ichten zij 
de voorgeschreven godsdienstige plechtigheden vrij 
nauwgezet; fanatisme hcerscht cchter, volgcns het 
getuigenis van Matthes, bij hen in gcencn dccle. De 
bedchuizcn (grootcre voor het Vrijdaggebcd ma- sigi, 
kleinere langkara genaamd) onderscheidcn zich in niets 
van dcrgelijkc gebouwen ciders in den archi- pel, doch 
zien er gewoonlijk zeer vers'allcn wit ； zij bevatten de 
min bar of prcekstocl cn mi'hrab of nis, die altijd in 
dergelijkc gebouwen gevonden wordt. Het ])er«onecl dcr 
gecstelijken bestaat uit ccn kali of hoofd dcr 
geestelijkheid, eigenlijk rechter, in elk landscha]). die 
cvenals de imam in de moskee voor- gangcr in het gebed 
is; katte's of predikers, bilala's, oproejiera tot het gebed, 
ni6kkcng's, amcl6's, boden of oppassers van den kali en 
d6tja's of kostcra. 

Evenals bij bijna allc IMoslinis in den Indischcn 
archipel, is ook bij do Boegineezen vcel van het oudo 
bijgcloof overgcblcven, cn worden o.a. tai van gcc3- ten 
onder hen vereerd. In de cerate plaats de be- 
schcrrngcesten, dewata, in wier dienst de Bissoc's (zio 
aldaar) staan, die bij de fccsten ter core dicr geesten 
gevierd, de hoofdrol spclen. Zoodanigo fecstcn worden 
gegeven bij bijzondcrc gelcgcnhedcn, zooals geboorten, 
huwelijk, hcrstel uit ziekten, ja zelf» orn den 
beschenngcest van den betrokken pcr- soon op te sporen, 
die den kranke to hulp moot ko- men. Ecne uitvocrigc 
bcschrijving dier geesten vindt men bij Matthes, Over de 
BIHSOC'H, Vcrh, Kon. Ak. v. Wet., VII, 1872. Andere 
geesten zijn de Sangi- ytuig'u, onder wie de Sftngiyang-
Maern, de geest dcr rijst, bijzondcrc verinekliiig 
verdient. Aan het hoofd dicr geesten staat Batara Gocroc 
(Qiwa). Belangrijk is ook de vereoring van Karaiing-
ldwe (Grooto Heor), in wien jnen wel cens (iwa, den god 
der vruchtbaar- heid cn voortteelcnde kracht heeft willcn 
zicn, danr hij onder de symbolcn van twee stcenen 
vereerd wordt, die den vorm van nmnnelijke en 
vrouwclijkc gcnitalicn hebben. Doze worden op 
sommige plaat- sen in afzonderlijke huisjes bewaard, 
waar door ecno pricstcrcs, penati, oilers gcbracht 
worden. In clko woning, in den rcgel op den zoldcr, 
bevindt zich bo- vendicn ccn oflerhuisjo, aan de godheid 
gewijd, cch- ter zondcr dat zulkc stcenen daar aanwezig 
zijn. Doze treft men wel elders in grot ten of de open 
lucht aan; boomen en groote stcenen worden ook als ver- 
blijfplaatsen van Klaracng-lowd beschouwd. De godheid 
wordt vereerd door offers van kokosnoten, betel, kip pen, 
soms zelfs van builds; hior en daar, vooral te Gantarang-
keko, wordt jaarlyks cen feest ge- viord, dat driedagen 
duurt. Zie Gouclswaard in Med. 

Ned. Zend. 1X(1865)bl. 75,289. Een zekere Karaeng- 
Borong, die met zijn gansche fam 山 c in steen is ver- 
anderd, wordt in de grot van Boeloe-spong bij Maros 
door offers vcrcord, die ook bij graven of andere hei- ligc 
plaatsen worden gebracht. Verscheidene booze geesten 
zijn ook bij de Bocgineczcnf bekend, zooals de paeppo's, 
vrouwclijkc geesten, die "snachts haro ingewanden 
ncerlcggen en dan door de lucht zweven om zielen tc 
rooven en allerlei zicktcn te veroorza- ken. 's Nachts 
kunnen zij allccn geweerd worden, door warm water op 
de afgelegdc ingewanden te gooien; over dag kan dat 
geschicden door ecn soort van once t ba re pinang-noot 
(alitaro) in de sirih-doos tc Icggen ； weigert eene vrouw 
die dan aan te nemen, dan loo pt zij aan de hoven gevaar, 
als verdacht van zulk ecu geest tc zyn, tol slavin gemaakt 
te worden. De parrakang, kenbaar aan een bak met 
gloeiende kolcn op het hoofd, is een dergelijkc geest ； 
de ook el- deis bekendc poentiyana, met eene holte in 
den rug, is de geest van ccnc vrouw, die bij de be vailing 
is ge- storven. Om to verhinderen dat eene gestorven 
kraamvrouw als kwelgcest opt rede, wordt haar ecn ci 
onder iedcre armholte gedrukt en worden naalden 
eventjes in de handen gestoken: uit vrees de eieren te 
latcn vallcn en de naalden verder te doen indrin- gen, 
wacht zij zich er voor om op te vliegen of ie- mand aan 
te vallcn. De tampakuro's zijn kleine, dar- tele zwart- en 
kroesharige wezentjes, die geen kwaad van belang docn; 
de panroli, kenbaar aan een geluid als het ruischen van 
den wind, maakt de mannen onvatbaar voor 
huwelijksgenot, doch kan verdreven worden door het 
stampen in de rijstblokken ； de asoe- panting eindclijk, 
die cr als een bond uitziet, verwekt dysenteric. De 
vereering der voorouders speelt ook. een groote rol in 
den godsdienst der Boegineezen; daarmede hangt samen 
de vereering der omamen- ten, waarover later, en het als 
heilig bcschouwen van krokoclillcn, in wclke dieren do 
zielen na den dood verhuizen, en van de palingen te 
Boeloekoemba en bij Sindjai (Bonthain)die, evenals de 
krokodillen, op het geluid van metalen bekkens aan land 
komen en eieren en kippen bout jes vers linden, hun door 
vrou- wen aangeboden, die kinderen wenschen te 
krygen. Tai van bijgcloovige dcnkbcclden komen 
bovendien onder de Boegineezen voor, zooals het geloof 
aan goede en kwadc dagen, droomcn, voorspcllingen uit 
de vlucht enz. van vogcls, ja zclfs van vlindefs, dji- mats 
(talismans on amulet ten, Mak. koelaoe = Boeg. oelawoc, 
wanrvoor elk voorwerp, zelfs een vruchtpit, kan diencn, 
dat op onvorklaarbare wyze wordt gevonden op eene 
plaats, of als wortcl of vrucht aan een boom, waar het 
nict thuis behoort) en vele an- dorc zaken, to vcel om op 
to jiocmen, waarover men zic Matthes t. a. p. bl. 99 vlg. 
Wij vermelden allccn nog het boesoeng of opzwellcn van 
den buik, tcduch- ten wan nee r incn in woorden of (laden 
aan den eer- bied jegens de voorouders, vooral die van 
vorstclijko afkonist, te kortdoct, cn het maka^rrac of 
vermyden van personen of plaatsen, door booze geesten 
bo- zocht. Eigcnaardig is het, dat wanneer de Boeginecs 
op zee zoodanigo plaats voorbijgaat, hij voor som- inige 
dingen: water, wind, vuur onz. bijzondcro woorden, die 
noch Bocgineesch, noch Makassaarsch zijn, gobruikt, en 
wclko door do booze geesten niet begrepen worden. 
Vooral is dit bet geval bij Tana- boekkoe, be west on 
Zuid-Celebcs waar uit vrees voor ccn zeemonster a lies, 
wat wit of licht van kleur is, verborgen wordt. Eindelijk 
zij nog aangeteekend, dat ook het pcmali (zic aldaar), 
waaronder men zekere mot den godsdienst 
samenhangendc vevbods* bopalingon verstaat, bij de 
Boegineezen bekend is、 
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Zoo is het vcrboden in ecn huis na zonsondcrgang te 
vegen, voor vrouwen zondcr baadje naar den zolder 
te gaan om rijst te halcn ； voorts van de rijst te eten 
voor men behoorlijk is aangezeten, daar deze van 
een dochter van Batara-goeroe afstamt cn dus in ze- 
ker opzicht lieilig is. Toovermiddclen (saradasi's) 
worden veelvuldig aangcwend, zooals honden- en 
kattenhaar, onder ccn hoofdkussen gelcgd, om man 
en vrouw afkeerig van elkander te maken; een ge- 
broken naald als symbool van het verbrekcn van 
vriendschap, jeukboonen, brandnetels cnz. 

De Boegineezen kan men vcrdcelcn in de Vorsten 
met hunne afstainmclingcn cn andere adellijken, de 
gewonc vollisklasscn en de gewezen slavcn en pande- 
lingen. De slavemij is thans ook in de zelfbesturende 
landschappen formeel afgeschaft, de slavcn zijn ge- 
converteerd in pandelingen met een schuld, gelijk- 
staande met den koopprijs van den betrokken per- 
soon. Alle pandelingen zijn geregistreerd en de waar- 
de is getaxcerd van hunnenten behoove hunner mees- 
ters verrichtcn arbeid, met bepaling dat de op het 
oogenblik der registratie resteerende hoofdschuld 
maandelijks met dat getaxcerd bedrag wordt geacht 
te verminderen. Het resultaat hiervan is dat sla- 
vernij en pandelingschap beide kunnen worden 
beschouwd als wettelijk afgeschaft; dock het spreekt van 
zelf dat, waar ze van oudsher in de Boegineesche landen 
bestaan. hebben, zc liier- mede nog niet uit het 
volkslevcn verdwenen zijn； het zal nog geruimcn tijd 
duren, voor ze door den invloed der volksontwikkeling 
daaruit zullen zyn vcrwijderd. In de 
Gouvernementslanden werd de slavemij bij Ind. Stb. 
1875 N°. 140, 287 nog er- 
kend. maar die verordeningen hadden de strekking 
haar te beperken door het aanleggen van registers, 
waarin de slaven moesten worden ingeschreven en 
door de bepaling, dat kinderen na die registratie uit 
een slavin geboren, vrij zouden zijn, tcrwijl overgang 
.van slaven alleen door crfopvolging zou geschiedcn 
en verkoop dus was uitgeslotcn. Nadat het aantal 

aan- 

geregistreerdc slavcn sedert door overlijdcn, vrij- 
koop, \Tijlating en ontvluchting belangrijk vermin- 
derd was, werd bij Gouvts. besluit van 3 Oct. 1905 
no. 12 voor den algeheelcn vrijkoop van de nog 
wezige slaven een nict onbelangrijk bedrag beschik- 
baar gesteJd, (Zie ook SLAVERNIJ). 

Wat het bestuur onder de Boegineezen bet reft, 
worden bijzonderheden daaromtrent medcgc- 

deeld in de artikelen gewijd aan vcrschillende land- 
schappen, door Boegineezen bewoond. De hoofdtrek- 
ken ervan zijn de volgendc. Aan het hoofd van het 
landschap staat een vorst of vorstin met den titel 

zoo 

van aroeng (aroe), of datoe of pactta mangkaoe, 
die door elken regeerenden 

land bestuurt en 

3 vox'st wordt gedragen, 
bijgestaan door ecn rijksbestierder en een rijksraad, 
hadat, die in den regel met groote macht is bekleed. 
Eigenaardig is het, dat eoins ecn vorst zijn eigen 

tegeJijkertijd eene betrekking in 
■een ander land bekleedt, zooals de vorst van Siden- 
reng, die in 1824 kiesheer van Soppeng was. V66r 
onze meer daadwerkelyke innienging in de inwendi- 
ge aangelegenheden der landschappen, heerachte het 
leenstelsel er algcmeen; vaak ontstond liet, doordat 
de vorsten hunne bleed ver wan ten een gedeeltc van 
hun land in leen afstonden. Zulke leenmannen heet- 
籍 n paseadjingaqig, afgeleid van seadjing, breeder. 
JMaarhet gebeurde ook wd, dat een vorst door cen 
嚣箫器■斜 eryonnen werd, en dal hem hotvroeger 
Snmt™，J^land in Isn word gegoven. Zoodanige 
容器摆上 0tte? palili's； Z.ij wton in den re 羸 
verphcht zekere opbrengsten aan den leenheer op te 

van 

brengen en werkvolk te go ven, waartoe de pasea- 
djinga°ngs niet gebonden waren. Beide soorten van 
leenmannen waren echter gehouden den leenheer in den 
strijd bij te staan, en op groote feesten bij den vorst te 
verschijnen. Daartoe werden zij opgeroe- pen door 
zendelingen van den vorst, die hun bila- bila 
overhandigden, een reep lontarblad, waarin een zeker get 
al platte knoopen waren gelegd, aan dui- dende het getal 
dagen dat verloopen moest voor dat de strijd of het feest 
beginnen zou. De leencn waren erfelyk, en voor het 
inwendig bestuur zoo goed als onafliankelijk; bij het 
huwelijk echter van ecn erfdochter moest de leenheer 
zijne toestemming geven. Onder onzen invloed is het 
eigenaardig kenmerkend karakter der leenmannen 
grootendeels verloren gegaan ；  ze zijn nu gewone 
hoofden, of ze paseadjingacng dan wel palili gewcest zijn, 
maakt voor de bevolking ook niet veel verschil uit, aange- 
zien cr thans naar wordt gestreefd overal in een landschap 
de op haar rustende lasten even zwaar te doen zijn. Van 
het ontstaan van nieuwe leenmannen is natuurlijk ook 
geen sprake meer. — Een der eigenaardigbeden van het 
Boegineesche vor- "stenbestuur is het bezit der 
zoogenaamde omamcn- ten (zie RIJKSSIERADEN), 
waarvan de uitoefc- ning van het gezag afhangt, en die uit 
allcrlei voor- werpen bestaan. Aan deze orn amen ten zijn 
veldcn verbonden, waarvan de vruchten aan den vorst 
komen, die eveneens de beschikking over de oma- 
mentslaven had. In de Gouvernementslanden zijn de 
vorsten vervangen door regen ten, die de inkoni- sten der 
ornamenten genieten en van het Gouvemc- ment cen 
bezoldiging dan wel schadcloosstellin g ontvangen en 
door soclewatangs of districtshoofdcn worden bijgestaan, 
die do tit els vocren van GaUar- rang, Lomo, Todo, soms 
Djannang. De add bestaat uit de afstammelingcn van de 
vorsten, gewoonlijk onder den naam van anakaraeng 
Hamengovat, en die welcer ecu ware ramp voor de 
bevolking waren, daar deze geheel aan hunne willckcur 
was overgegeven cn de adellijkcn, hoc hooger in rang, des 
tc minder straf- baar waren. Zoo had ecn anakaraeng het 
recht boc- ten op to leggen, als een gewoon inlander zijn 
hoofd- doek te veel rechtopstaand met de punt naar boven 
droeg.of een huis bouwdc met ecn aantal palcn,trap of 
voorgevel boven zijn stand, of den anakaraeng, die zijn 
huis bczocht, niet liet bedicnen door de jonge vrouwen, 
die het bewoonden cnz. De titel, door min- dere adellijken 
gevoerd, in die van Daeng；  vcrechei- dene mindero 
hoofden b.v. over kleine kampongs dragen echter den titel 
van aroeng, volgens den hecr Koorcman.omdat zij 
rijkssieraden hebben, en vroe- ger zelfstandig waren doch 
nu de regenten volgen. Overigens dragen de minderc 
hoofden tit cis van: Djannang, Matowa, Galarrang, 
Matjowa, Poengga- wa enz. Zelden treft men hoofden 
over 66n kampong aan; bijna alien liebben twee of nicer 
kampongs onder zich, waarover zij onderhoofden 
aanstellen met den titel van poenggawa, taoe-towa, inata-
matu, sariang enz. 

Een Boegineesche kampong bestaat uit 5, 10 a. 20, 
zelden uit ineer dan 40 huizen, die icder soms door 10, 20 
of meer personen bewoond worden. Tot voor eenige jaren 
kon van zoodanige kampong gc- zegd worden dat de 
huizen er niecstal ordeloos door elkander geplaatst waren, 
cn wanneer ze eenigo jaren gestaan hadden, cr smerig en 
verwaarloosd uit- zagen. De ruimte onder het huis (awa-
bola, Mak. siriug) diende als bergplaata voor 
landbouwgereed- schap, waardeloos hout, bamboe, 
atappen enz., en % nachts als paardenstai. Die ruimte, 
welke zelden 
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of nooit wcrd schoongcmaakt, was gcwoonlijk zeer 
smerig, daar in het huis gckookt werd cn de be- woners 
hun behocften door don vlocr deden. Tusschen de 
woningen warcn hier en daar karbou- wenkralen, vuile 
modderpoelen, van een ruwe om- heining voorzion. 
JRondom de huizen waren eveneens paggers of 
omheiningen uit allerlei materiaal (ge- spleten bamboe, 
levcnde en doode takken enz.) op- getroklcen, die slechts 
dan werden opgcruimd, als cen ambtenaar of hoofd de 
kampong bezocht. Allerlei boomen, klappers, mangga*s, 
bamboestoelen enz., die elk hunncn afzonderlijken 
eigenaar haddcn, (loch zonder regelmaat door elkander 
stonden, be- schaduwden het geheel; daartusschen 
groeiden on- kruid en struikgewas, dat menigmaal 
ondoordring- baar was. De kampongs naderde men langs 
dikwijls moeilijk bcgaanbare dykjes van rijstvelden, die 
zich verloren in paden, welke van zelf waren ontstaan 
door het geloop dcr mannen, karbouwen of paarden. Door 
den invloed van het Europecsch bestuur is thans in de 
inrichting dozer kampongs veel verbe- terd cn hcbben ze 
het hiervoren omschreven „boegi- neesch" karakter vrij 
wel verloren. Overal zijn verbindingswegen tusschen de 
kampongs tot stand gekomen en door de kampongs zelve 
wegen aange- Icgd, waarlangs de huizen op ordelijke 
wijze ge- jilaatst zijn. Het stallen van vee onder de huizen 
of in de kampongs wordt tegengegaan； op het schoon- 
houden der erven aangedrongen. Elke kampong hceft 
haar eigen offerhuisje, waarin offers gcbracht worden bij 
alle feesten, door de bewoners gegeven en bovendien 
jaarlijks bij het gemcenschappelijk offcrfecst. 

De won in gen der Boegincezen zijn van bamboe of 
gcdcellclijk van hout gebouwd, op 4 tot 6 voet hooge 
Gcwoonlijk voert do trap in een uitgebouwd gedeelte 
(tamping) bestemd voor keuken, privaat cnz. met een 
gedeelte, hangende aan de spanribben, dal tot bergplaats 
client. l)e overige vertrekken lig- gen icts hoogcr. Do 
vlocr is van gespleten bamboe- lalten, waarvan nict 
zeklen gebruik wordt gemaakt voor con Hoort van 
wraakoefening (soppi, Alak. solord), hiorin bestaandc, 
dal de belecdigdo of diens dicnaar nachtn onder hot huis 
van zijn vijand gaat cn nact cen Ians door do plaats stcekt, 
boven welke dezc zich bevindt. Daaroin wordt do 
slaapmat van ecn voornaam inlander vaak gespreid op 
een hard。buffolhuid of bultzak. Het huisraad der Boe- 
gincczcn is zeer ccnvoudig; cen weefatoel, aarde- werk 
cn cnkele metalen spijsbordcn, cn de noodigo 
sluapmatjeH, ziedaar hot voornaamstc. Ter verlich- ting 
wordt gebruik gemaakt van kaareen en van 
bamboostaafjes in vet gowikkcld, en van kleine olio-, 
thans ook vccl van pctroleuinlampen. 

De klccding dcr Boogineczen is zeer cenvoudig en 
bestant uit cen korten brock, ongoveer als ccn 
zwembroek, cen hoofddook en een sarong, die bij hitto of 
regen over de schouders of het hoofd wordt getrokken 
cn's nachts tot deken dient. In den buik- gordel sleekt kris 
of klewang; aan dien gordel is de puer6ekacng (Mak. 
pawo-pawo) bevestigd, cen niccstal rondo zak, waarin 
sirih, duiten enz. bewaard worden. Op de hoofdplaatsen 
dragen de mecsten, althans bij fccstelijkc gclegenhcdon, 
ecn badjoe; in de binncnlanden alleen regonten, 
aanzienlijkon en hoof den, cl io echtcr ook dit 
klcodingstuk afleggen wanneer het spel begint. De 
aanzienlijken dragen kort haar, terwijl de minderon dit 
lang latcn groei- en ； eerstgenoemden dragen ook wcl 
con klcin mutsjo, songko genaamd, vorvaardigd van do 
vczels van den tala-boom, terwyl by hen waponen, gordel 
en 

zakje vaak sierlijk met goud zijn ingelegd. Vrouwen 
dragen sarong cn bad joe; de laatsto is bij meisjes vaak 
van doorzichtigo stof. 

Bij geboorten hebben do volgcndc plechtigheden 
plaats: In de 7e of 8e maand der zwangerschap wordt een 
fecst gegeven, waarbij allerlei lekkemijen genut- tigd 
worden ； man en vrouw ncmen op het huwelijka- bed 
plaats cn twee van de vicr doktoressen (sanro's), di。uit 
de bissoe's worden gekozen, moeten de zwan- gere 
vrouw ter dege den buik wrijven, waarna man en vrouw 
naast elkaar op het bed gaan zitten om het maal te 
gebruiken, waarbij geen enkel gerecht van beesten mag 
zijn, die pooten hebben. Man en vrouw zijn evenals een 
bruidspaar verbonden door eene sftiatsiekleeding in den 
vorm van een sarong, terwijl twee brandende kaarsen om 
het paar worden heengedraaid, die een van beiden moot 
uitblazen. Die dit het eerst doet blijft de baas in het 
huishou- den. Den tweeden dag wordt dit maal 
vervangen door eene eigenaardige plechtigheid; onder de 
ach- terdeelenMer zwangere vrouw wordt een soort van 
buikband geschoven en daannede de vrouw voor- zichtig 
heen en weer gcschud, waarna men den buikband aan 
den trap even uitslaat. Den eersten dag geschiedt dit tot 
dric kceren, terwijl de vrouw zelve ook even aan de deur 
wordt uitgcschud om de booze gccsten tc verwijderon ； 
den tweeden dag heeft dit schudden met den buikband 
twecmaal en den der- den dag eons plaats. Wanneer de 
be vailing naby is, wordt de woning met klapperboomen 
tegen de booze geest en afgezet, cn soms ook nog een 
soort van werpnet onder een vierkant verhemelte uitge- 
spreid. Onder de plaats, waar de vrouw bevallen moet, 
wordt bij aanzienlijken cen toestel geplaatst, in het 
midden waarvan vroeger eene slavin ging staan, die het 
blood moest op van gen, dat tijdens de bevalling door 
den vloer vloeit; als bclooning ont- ving zij daarvoor de 
vrijhoicl. Een buff el, die aan een der hoeken van het huis 
wordt vastgebonden, nmg daarna niet meer voor een 
ploeg of als lastdier gebruikt, vcel minder gcslacht 
worden. Bij mindere inlanders wordt het toestel 
vervangon door ecn pan- danusboom, mot bladeron 
voorzien. Bij de bevalling zijn bij aanzienlyken vior 
simroB bij minderen slechta ecno tegenwoordig, die to 
voren iets van ijzer hebben gekregon, om dit als 
vertegenwoordiger van den levcnsgeest der kraamvrouw 
te bewaren. Blet hetzelfde doel wordt de buikband sterk 
aange- huald, om den levensgeost don uitweg naar boven 
to belettcn. Is hot oogenblik der bevalling daar, dan 
wordt van allerlei gedaan om do boozo geesten te 
verjagen; luidruchtigo muziek, brandon van zoker hout 
of bladeron, haar en gras. Is het kind geboren, wat bij 
voomamen door schoten wordt te kennen gegoven, dan 
wordt hot op een schotol gelegd; een geestelijke fluistert 
het, als het cen jongen is, de bang, of oproeping tot hot 
gebed in, is het ccn meisje, de iqamat of do 
voorberciding tot het gebed. Tegelijk wordt nu het kind 
een naam gegevon. Eigcnaardig is het dat vorsten soms 
na hunnen dood nog cen niou- wen naam erlangen. 
Moedcr cn kind worden gebaad, gewreven cn geknepen, 
en daarna wordt gezorgd voor de broertjes van hot kind, 
d. z. do navelstrong en nageboorto, dio in eon rystpot 
gedaan worden, en gcspijzigd, door wat rijst met ccn ei 
tegen don rand van don pot to smoren; iets wat ook lator 
hor- haald wordt. Bij minderen worden navelstreng en 
nageboortc onmiddellijk begraven, soms ook naar zee 
gebracht. Op den zovondon dag wordt do akeka 
gobracht, con offer van twee geiten o£ schapcn voor cen 
jongen, en van ccn dozer dieren voov een moisjoa 
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die als het kind vroeg st erf t, voor rijdiercn zullcn 
dienen. Gewoonlijk op den negenden dag na de be- 
valling heeft nog ccne plechtigheid plants, waarbij de 
voornaainste stuiro's in grooten optocht water uit heilige 
bronnen moeten halon voor con bad voor kraamvrouw 
en kind, waarbij a Iler lei symbolische ceremonien plaats 
vinden, evenals bij andcrc ge- legenheden. Dergelijkc 
ceremonien hebben plaats bij het knippen of korten van 
het ha ar voor de eerste niaal, — bij vorsten verbonden 
met ecn feest, wanneer lict kind voor de eerste maal den 
grond betreedt, — en bij het tandcnvijlen dat op 12-
jarigen ouderdom geschicdt, waannedc voor jon- gens de 
besnijdenis gepaard gaat. Bij nicisjes heeft de laatstc op 
den leeftijd van 3—7 jaren* plaats, en gaat meestal 
gepaard met het doorsteken der oorlellen. 

Huwelijken worden gewoonlijk door de ouders 
voorbereid ； weinig hebben de jongclieden gelegcn- 
heid elkander te ontinoeten, zooals bij oogst- en 
spinfeesten, die echtcr slechts zelden plaats hebben. 
Eigenaardig is het zoogen. vorstelyke schommel- 
feestjdat- nu nog in Scgeri gevierd wordt, waarbij aan de 
prinsen gelegenhcid gegeven wordt oni hunne 
genegenheid te toonen t egen over prinsessen, die 
daartoe een voor ecn op een schommel plaats nemen. Bij 
het voorbereiden van ecn huwelijk wordt er wel op gelet, 
of de man van gelijken stand is als de vrouw； zij, die 
een mesalliance aangaat, wordt on- middellijk door hare 
familie verstooten. Bij de Wa- djoreezen kan de mindere 
man echter voor / SOO zich tot gelijke van een adellijke 
maken. Als eerste stap tot de vereen iging zenden de 
ouders van den j on gen iemand naar de ouders van het 
meisje, om dozen tc polsen. Zijn zij tegen het huwelijk, 
dan gaat de zaak gewoonlijk niet door; son)s gebeurt het 
echter, dat de jongen het meisje opzoekt, en zich naast 
haar nederzettende, beider midden vereenigt door er een 
sarong om heen te winden. Met zyn bloote kris in de 
hand dreigt hij het meisje te dooden als de ouders hunne 
toestemming niet geven, die in den regel dan toegeven, 
om het leveii van hun kind te redden. Is er daarentegen 
kans op toestemming van de ouders van het meisje, dan 
laten de ouders van den jongen „een vogcltje uitvliegen", 
d. w. z. iemand wordt naar eerstgenoemden gezonden, 
die in bJoem- ryke beeldspraak het aanzoek doet. Wordt 
dit aan- genomen, dan worden door den jongen allerlei 
gc- schenken gezonden, en de dag bepaald waarop ,,de 
bezegeling van's meisjes jawoord dooi den bruigom" zal 
plaats hebben, die m het zenden van geschen- ken en 
eene bijeenkonist bestaat, waarbij vaak de 
huwelijksgiftin geld of gcschenken wordt besproken, 
voor zooverre deze niet reeds van zclf door de ge- 
woonte vaststaat. Van deze huwelijksgift (sompa) die, 
zooals wij zien zullcn, van groot belang is, be- staan 
verschillende soorten, die elk hun eigen naam hebben ; 
het bedrag steeg vroeger zclfs tot / 16.000, doch dit is 
geheel in onbruik geraakt. Nu komt nog wel een bedrag 
van / 8.000 voor, doch zelden; gewoonlijk wisselt het 
bedrag van / 88 tot / 25. Van de gewonc huwelijksgift 
krijgt de bruid slechts / 2, (een reaa】)het oveiige wordt 
aan hare bleedvei wanten gegeven, die echter 
tegengeschenken ter viervoudige waarde terug moeten 
geven. Later krijgt de bruigom een zeker gedeclte terug, 
ter bestrijding van zijne onkosten. Eigenaardig is de bali-
sompa (wederkee- nge gift) waarbij beiden een land ten 
huwelijk bren- gen. 

men bruid en bruigom ecn bad in heilig water en wordt 
de eerste in den rook van allerlei welrie- kendc kruiden 
geplaatst. De huwelijksgift wordt in plcclitigen optocht 
gezonden, nadat gezanten, docta's, weder in beeldspraak, 
over het al dan niet toelatcn daarvan by de ouders der 
bruid hebben ge- sproken. Het zenden der huwelijksgift 
wordt gewoonlijk gevolgd, sonis wel voorafgegaan. door 
het voltrekken van het huwelijk, waarbij de bruid niet 
verschijnt. De bruigom gaat daartoe met zijne vrien- den 
in optccht naar het huis van de bruid, zoo deze van hoogc 
geboorte is, anders naar dat van den geest elijkc; hij zet 
zich tegenover deze, die den rcchterduim van den 
bruigom tegen den zijnon aanhoudt. waarbij beider 
handen overdekt worden. De bruigom zegt nu de 
gcloofsbclijdenis op, waarna de geestelijke een formulier 
uitspreekt en, alt ha ns volgens Dr. Matthes, de partijen 
in het huwelijk ver bind t en de huwelijksgift noemt. De 
bruidegoni spreekt nu ecne fonnule uit, waarin hij het 
meisje tot vrouw ncemt en in de huwelijksgift toestemt. 
Of- schoon beiden nu vereenigd zijn, mag de man nog 
niet van zijne rechten gebruik maken; te voren hebben 
nog tai van ccremoniiin en feesten plaats, gedurende 
welke de jongc vrouw nog afkeer voor hem aan den dag 
moet leggen. Bij cen dezer feesten wordt de bruigom in 
optocht naar het huis van de bruid gedragen, en mod zich 
schijnbaar met gevvcld en door het uitdeelen van geld 
den toegang tot haar verschaffen; de bruid zoekt dan nog 
den man tc ontvluchten, doch wordt tegengehouden on 
daarna naait het hoofd der Bissoe's het baadje van de 
bruid samen met de staatsiemuts van den bruigom, en 
neemt vervolgens een staatsickleed in den vorm van een 
sarong, die hij over het paar heengooit cn dit dus samen 
verbindt. Daarna wordt ecu waskaars den bruigom 
voorgchouden on)uit tc blazen; de bruid tracht hem 
echter daarbij vaak tc voorkomcii, als symbool van hare 
heerschappij in huis. Nadat beide losgcmaakt zijn, tracht 
de bruid al schui- vende tc ontvluchtcn en den bruigom 
door hctslaan met haren waaier van zich af tc houden ； 
die schuif- partij heeft later nog hei haaldc jnalen bij allc 
feesten plaats, die gegeven worden, v66r de beide 
jongelie- den tot de gemccnschap worden toegclaten, iets 
dat vooral bij voornamen vrij lang duurt. Is dat tijdstip 
nabij, dan moeten bruid on bruigom eerst nogdrie 
nachtcn te zamen doorbrengen, bewaakt door vrouwen; 
een harer bcsprenkelt beiden met water, waarna de bruid 
ontvlucht, doch weder w6r(lt terug- gebracht, totdat 
einddijk na het verrichtcn van nog verschcidene 
fonnaliteitcn, de vereeniging plaats heeft. Eenigen tijd 
daarna gaat het jonge paar in optocht naar de woning van 
de ouders van den man ；  hierniede zijn de 
plcchtigJicden afgeloopcn, die vooral bij vorstelijkci) 
een grooten omvang bebben, maar bij jnindcrcn worden 
ingekort. Het laatsto komt ook wel bij prinsen voor, zclfs 
is cenvoudigo schaking, die bij niindereii wel voorkomt, 
ook bij hen niet geheel ongewoon. Wanneer een man van 
hoogere afkomst cen niinderc vrouw schaakt, kan hij dat 
straffeloos doen; in andcrc gevallen kan hij door hare 
familie gedood worden, tenzij hij bijtijds tot den vorst of 
ccn geestelijke zich wendt, die het huwelijk sluit, waarbij 
dan de huwelijksgift van / 24 wordt gegeven. Verbod om 
buiten of binnen den st am te Jiuwen (exogamic of 
endogamie) bestaat thans niet nicer onder de 
Bocgincczen; huwelijken tusschen bloedverwanten, 
voile neef en nicht ge- slotcn, zijn verboden, iniipa^lla. 
Blocdschande werd vroeger met den dood gestraft. 
Zooals wij weten,, 
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worden huwelijken van vrouwen met personen van 
lagcren rang hoogelijk afgekeurd ； wanncer mannen 
met vrouwen van mindcrc geboorte huwen, wat 
veelvuldig voorkomt, zijn de kinderen niet van 
elenzelfden stand als de vadcr, doch slechts vooi de hclft, 
sipoewe, van zijnen adel en heeten dan ook ana-sipoewe. 
Hierin ziet Prof. Wilken-een overblijf- sel van het 
matriarchaal； waarbij de adel door de vrouw overgaat. 

De kindervcrdeeling bij de Bocgineezen (mapoe- we-
awo, d. i. een bamboe juist in tweeen splijten) schijnt ook 
cen overblijfsel van dat matriarchaat te zijn. De uit een 
huwelijk verwekte kinderen behoo- ren nl. gedeeltclijk 
aan de moeder, die het oudste, en aan den vader die het 
volgcnde kind krijgt enz., terwijl bij ecn on even getal 
het jongste aan beiden hoort, met dicn verstande, dat de 
moeder het rccht heeft dit tegen zekere betaling tc 
naasten. Bij huwelijken van cen vrije met eenc slavin 
was ook het eerste kind slaaf, het tweede VTIJ enz. ； bij 
slaven aan verschillende inecsters toebehoorende werd 
ook dezo verdceling toegepast. Huwelijken van vrije 
vrouwen met slaven waren volgens Kooreinan verboden 
；  volgens Gerson geoorloofd en dan werd dezelfde 
kindervcrdeeling toegepast. De kinderen erven 
uitsluitend van hem of haar, aan wie zij zijn toe- bedceld; 
cen ecnig kind van beiden. 

De stelling der vrouw ondcr de Bocgineezen is, in 
vergelijking met and ere volkcrcn van den archipel, cone 
zecr gunstige. Zij voert het behcer over het huishouden 
en wat daarmede in verband staat; ect gezamenlijk met 
haar man, aan wicns linkerzij zij zit, en zcldcn zal de 
man, iets ondernemeu zondcr haar tc raadplegcn. In het 
opcnbarc Icven speelt zij vaak con groote vol; geen 
regentskeuze heeft or plaats of de vrouwclijkc 
anakaraengs bemocien er zich niede; bij publieke fecsten 
nemcn vrouwen ))laats onder de mannen cn hebben zelfs 
aandccl aan open bare beraadslagingen. Zooals wij 
weten kunnen vrouwen op den troon konien; niet zelden 
is het gebeurd dat vrouwen strijders ten oorlog aan- 
voerden. \)c cchtelicdcn blijven in hunno fainilio; in den 
rcgcl ncemt de man of vrouw den intrek bij dengene, die 
grond bezit. Alleen waiinecr de man door zijnc niiddelcn 
of bedrijf beter in xijnc woon- plaats dan in die van zijnc 
vrouw tcredit kan ko- men, trekt de vrouw, die grond 
bezit, toch bij hem in. GemeenHchap van goederen 
bestaat niet; iedcr is aunsprakclijk voor zijnc schuldcn, 
tenzij ze met voorkeimis der vrouw zijn aangegaan, die 
clan als borg beschouw<l wordt. Gcwoonlijk behcert de 
man het verniogcn der vrouw, doch ten haren bate; zij 
kan dat echter zelvc doen of ccn familiclid er medo 
belastcn. De goederen ten huwelijk aangebracht of door 
cen van beiden staandc huweJijk verkregon 
(wiirampiirang-scw(ili, of -sepdewe, of -ta^nakaoe- 
rdesi, Mak. bamug-barang sisila) vallen dus niet in de 
geinccnBchup; wel de barang-buraug tjukkarA, d. z. 
goederen door gemcenschappelijkcn arbeid ver- kregen. 
jJe laatute worden bij overlijden in twee dcc- Jen 
verdeeld ； het ccne dcel, de awalocng, vervalt aan den 
langstlevendc der echtgenootcn, de anderc hclft wordt 
ondcr allc kinderen verdeeld. In de hoofd- plaatscn 
wordt het Moslemschc erfrecht cchter nicer on nicer 
toegepast. 

Echtscheiding koint vaak voor, vooral ook op ver- 
zock der vrouw； zij kan zondcr opgave van redcncn 
gevraagd worden, terwijl men den geestclijkc zelfs geon 
loon daarvoor verschuldigd is. Men kan zelfs vohtaan 
met twee getuigen voor man en vrouw, dio naar den 
vorst gaan, welke de ecjitscheiding uit- 

spreckt cn den geestelijke er medecleeling van doet. Bij 
de Wadjoreezen is het voldoende, dat de moeder of 
iemand anders der familie met weinige woor- den 
mededcelt, dat man of vrouw den huwelijks- band 
verbreekt. Gaat do schciding van de vrouw uit zonder dat 
zij voldoende redenen opgeeft, dan moet zij de 
huwelijksgift tcrugbetalen. 

De levenswijze der Bocgineezen is zeer matig： hun 
hoofdvoedsel is rijst met tocspijzcn, en verscho of 
gedroogde visch. Slechts bij fcestelijkc gelegen- heden 
wordt cen buffel^geslacht en het vlcesch daar- van 
gegeten. De arme bergbewoners Icven hoofd- zakelijk 
van mats (djagong, Bocg. waraclle, Mak. biralle). 

Do middelen van bestaan der Boegineczen zijn 
hoofdzakelijk landbouw en scheepvaart. De volgen- dc 
mcdedeclingen omtrent landbouw cn nijverheid hebben 
botrekking op geheel Zuid-Celebes en bc- treffen dus 
zoowel Makassaren als Boegincezen. Op de vlaktcn aan 
de kusten wordt de rijstcultuur bij voorkeur gedreven ； 
de productie is cchter niet vol- doencle voor do bchoeftc. 
Alleen in Maros, Pang- kadjcnc, Soppcng en Sidcnreng 
wordt meer rijst ge- oogst dan in gewone 
omstandigheden door de be- volliing vertccrd wordt. 
Mais wordt vooral in do bergstrekon geteeld, het mccst 
aan de oevers van het meer Tempe, wanncer deze in den 
oostmoesson over een groote uitgestrektheid 
droogloopcn; in de Toerateya-landen, Kadjang, Saleier, 
Boni, Wadjo, de Mandarsche- cn KaTlische 
landschappcn en Loe- woc is zij het hoofdvoedsel der 
bevolking. Hier- zij nog venneld dat, hoewel de 
koffieteelt in den laatsten tijd meer en meer wordt 
uitgeoefend, de uitvocr van koffie toch nog niet vpel 
beteekent; do copra echter is zeker met de rnais het 
belangrijkst^ uitvocrartikcl uit dezo streken. Ook wordt 
arensui- ker in groote hoeveelheden bereid ； van hot sap 
van den arenpalm wordt do bekendo sagoweer of palm- 
wijn getrokken, die een lievelingsdrank der Boegi- 
neezen is. Do iiij verheid is weinig ontwikkeld； het 
weven wordt geheel als huiswerk beoefend, vooral in de 
Mandarsche landschappcn, met name Ba- langnipa. De 
Mandarsche sarongs zijn beroemd, en worden vecl 
uitgevoerd ；  sarongs van Saleier, Bira. en Maros 
hebben een goeden naam en zijn fijn van wccfscL In 
Madjenc (Mandar) en enkelc plaatsen in de Kailischc 
landen worden zeer gewilde zijden sarongs cn brocken 
vervaardigd. Vlechtwerk wordt al- geniccn voor eigen 
gebruik gemaakt; in Boni en Loe- ,woc worden van de 
blocnistengcls eener orchideo (BOEa.nlami), die alleen 
in Bingkoka (Loe woe) gevon- den wordt, fraaie 
voorworpen vervaardigd, die met anilinc-kleuren 
gevcrfcl worden. Vooral in Boni heeft men daarin ecne 
bewonderenswaardige vaardigheid verkregen. Goud- en 
zilvcrsmedcn worden in vor- scheidenc kanipongs 
aangetroffen; do beste goud- en zilveremcden vindt mon 
in Makasscr, Gowa, Boni en ]\landar. IJzci^mcden 
leggen zich vooral in Loe- woe, Laiwoci, en Mandar op 
het makeii van land- bouwgerecdschappen cn wapens 
toe; deeersten worden cchter verdrongen door 
Europecsch fabrikaat. Schcepsbouw wordt vooral 
gedreven in Pembaoe- wang (Mandar) en het 
regentachap Bira; ookelders, tveft mon worven aan of 
worden klcinc prauwen ge- bouwd. Inzamoling van 
boschproducten geeft hier cn daar aan do bevolking 
goede verdiensten ;do vee- stapcl bestaat vooral uit 
karbouwen, runderen en paarden. Do laatsten, die onder 
den naam van Ma- kassaren bcroemd zijn, worden wel 
uitgevoerd, doch niot vcel; slechts ecn of 2 stuks tcgclijk. 
Weinig zorg wordt aan het fokken dozer dieren bestccd, 
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zoodat het ras achteruit schijnt to gaan. Over JACHT cn 
VISSCHERIJ, die soms tot vermaak worden 
uitgeoefend, maar, vooral wat do visch- vangst bet reft, 
voor velen een mini nnddel van bestaan opleveren, zie op 
dio woorden. 

De Boegincezen onderscheiden zich vooral door 
hunne geschiktheid en voorlicfde voor de scheep- vaart, 
die ook nu nog 一 niettegenstaande het druk verkeer van 
stoomschepcn in de Golf van Boni en straat Makasser 一 
levendig en belangrijk is. Reeds eeuwen gelcden waren 
zij als goede zeevaarders bekend； in 1676 werd door 
Amanna Gappa een han- dels- en scheepswetboek der 
Wadjoreezen samcn- gesteld, dat nog in groot aanzien bij 
de Boegineesche handelaren is (Zie INLANDSCHE 
WETTEN). 

Wat het grondbezit betreft, zoo behooren de onbe- 
bouwde gronden tot het district, en zijn zij niet ver- deeld 
over de verschillende kampongs. Waar geen woeste 
gronden mecr bestaan, is het grondgebied van elke 
kampong nauwkeurig bepaald. De rcchten der leden van 
het district op die gronden bestaan in het ontginnings 
recht, jacht recht, weiderecht en rccht tot het kappen van 
hout, inzamelen van boschproduc- ten, enz. Iedcr lid van 
het district heeft recht zoo- vele gronden te ontginnen als 
hij alleen of met bchulp van anderen Bebouwen kan; 
waar echter gronden schaarsch beginnen te worden, is 
het gebruikelijkvan dit voomemen kennis te geven aan 
districts- of kam- ponghoofd en kan de ontginning zelfs 
verboden worden. De ontginner krijgt recht van erfelijk 
vruchtge- bruik; het district behoudt wel een souverein 
recht over den grond, maar alles, wat geplant is en 
geoogst wordt, is het eigendom van den vruchtgebruiker. 
Het vruchtgebruik verliest hij alleen, wanneer hij aan zijn 
kassoewiyang niet naar behooren voldoet; d. w. z. zijne 
verplichtingen jegens den vorst of de gemeenschap, en 
die verschillen naar mate van den stand van den 
vruchtgebruiker. In de Vorstenlanden bestaat dit in a lies, 
waartoe men door den adat ver- plicht is en wat de vorst 
gelieft te eischen; in do Gouvemementslanden 
bovendicn in wat door het Eur. gezag is bepaald en 
waaraan men gewoon is ge- raakt. Wordt aan de 
kassoewiyang niet voldaan, dan komen de gronden aan 
het ornament; is de vruchtgebruiker voortvluchtig of 
zonder erfgcnaain overleden, dan moeten door het 
districtshoofd. in overleg met den rijksraad de gronden 
in vruchtgebruik worden gegeven aan een lid van het 
district, bij voorkeur een familielid van den vroegeren 
ge- bruiker. 

De bebouwde gronden zijn particuliere of fami- 
liegronden. Het laatste komt minder voor, en mees- tal 
nog bij adellijke geslachten. Het recht van vruchtgebruik 
kan worden verhuurd, weggeschoiiken en verpand, 
nimmer echter verkocht. De overgang kan verboden 
worden door het districtshoofd, in- dien dit meent dat de 
nieuwe vruchtgebruikei- zijne kassoewiyang niet zal 
nakomen. Grond verhuur heeft; plaats of tegen afgifte 
van ecne bepaalde hoe- veelheid producten (b.v. cen 
pikol koffie), sewa genaamd, 't geen echter zelden 
voorkomt, of als t^sang d. w. z. tegen een bepaald 
gedeelte van den ,oogst. Als de verhuurder de karbouwen 
en de zaai- padi geeft, krijgt hij de helft, anders slechts 
ecn 3de U een 4de. Bij koffietuinen wordt de oogst 
gewoon- 与 k gelijkelijk verdeeld. Eigenaardig is het, dat 
do aanplantingen cn zelfs boomen afzonderlijk kunnen 
worden verkocht; wanneer het vruchtgebruik door get 
niet yoldoen aan de kassoewiyang wordt ver- beurd； 
blijven de aanplantingen, stiikt genoinen, van den 
gewezen vruchtgebruiker, die echter ge- 

woonlijk gelast wordt ze te verkoopen, waaraan bijna 
altijd voldaan wordt, omdat hem met het ont- nemen van 
zijn grond het verblijf in het district on- mogelijk 
gemaakt wordt. Verkoop van aanplantin- gen komt cchter 
zelden voor, daar verpanding het gewone middel is om 
aan geld tc komen. Sommige gronden verkeeren in 
bijzonderen rechtstoestand: de reeds genoemde 
omamentsvelden, voorts visch- vijvers, die ook verkocht 
mogen wordcn; gronden, waarvan de vruchtgebruiker 
bepaalde heerendien- sten moet praestceren ；  en 
begraaf- en offerplaatsen, die eigenlijk nict aan hare 
bestemming mogen wor- den onttrokken, ofschoon het 
tegendeel wel voor- komt, en heilige bosschen, waarin 
nict mag worden gekapt. 

De rechtsbedeeling ging vroeger met grootc willekeur 
gepaard, terwijl daarbij in hoogc mate ondcrscheid van 
straffen beslond, naarmate van den rang van den 
overtreder en van hem, tegen wien de overtreding 
gepleegd was. Voor de konnis van het oude 
Boegineesche recht zijn van belang de Rapang of 
Latowa, verzamelingcn van gezeg- den van vorsten en 
wijzcn over allcrlei onderwerpen, waarin men ook ecu 
aantal voorschriften van het gewoonterecht vindt. Ecne 
dergelijke Latowa is uit- gegeven. door Dr. Matthes in 
zijne Boeg. Chrcst. II. bl. 1—180; Prof. Niemann heeft 
eene korte schets van den inhoud gegeven in Bijdr. t. t. 1. 
en vlk. IVe Ser. VIII (1884) bl. 198 vlg. Thans geschiedt 
de rechtspraak onder leiding van de besturende 
ambtenaren door inheemsche rechtbanken of rcch- ters, 
en is aan veel willekeur cen einde gekomen. De 
betrekkelijke rechtsregelingen zijn door de zclf- besturen 
vastgesteld. 

De feesten der Boegincezen zijn alt ijd min of mcer 
openbaar; alleen de aanzienlijkste gasten en naaste 
verwanten ontvangen uitnoodigingen ； voor het overige 
kan iedcr komen die wi). Ofschoon een feest vecl geld 
kost, verdient de feestgever vnak er wat bij, daar do 
gasten gewoonlijk con geschcnk of wat geld geven, en hij 
met den pachter der spelen in de winst deelt. die deze 
maakt; want op cen feest moot altijd worden 
gedobbeld,cn worden ook vaak hancngovccli- ten 
gehouden, die de eerste plaats onder de volkHver- maken 
innemen. Van hazardspelen zijn voorul in zwang het 
tongkospel, met cen grooten, wit en rood gekleurden, 
dobbelsteen ； het omi (Vcrg. Matthes in T. Bat. Gen. XI 
(1862) bl. 525), dat eenige overeen- komst heeft met het 
hombre-spel, en anderc spelcn met kaarten, bet damspel 
en het galas pel, ecn soort van damspel. Muzick en dans 
zijn zeer in trek; het Boegineesch orchest bestaat uilccn 
trom, mondtrom- petje, taniboerijn, cen soort van 
klarinet, fluit, gong en viool. Voor Europceschc ooren 
klinkt het gcheel weinig liefelijk. Danscn worden 
zoowcldoor mannen alleen, als door mannen cn vrouwen 
uitgevoerd. Onder de eersten is het madjaga de 
voornaainste, die evenals het salonrcng alleen aan de 
hoven door prin- sen en prinKessen gedanst wordt. 
Publickc dansores- sen zijn onder den naam van padjoge 
ook ondor do Boegincezen bekend; zij zijn evenals de 
Javaansche ronggeng van gering zedelijk gehalte. 
Merkwaardig is het dat hot als een grootc beleediging 
beschouwd wordt, wanneer men midden door een 
dansend paar loopt, zoo zelfs, dat de danser dengene, die 
zich daar- aan schuldig niaakt, mag over hoop steken. De 
dan- sen door vrouwen gedanst, bestaan mecr in het ver- 
toonen van de buigzaamheid der leden, dan in vlug- heid 
van bewegingen; levendiger zijn de krijgs- dansen, alleen 
door mannen uitgevoerd, zooals: het lenggo door man; 
hot p 成 njtja door 2 mannon, 
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het sere-Bandang, een soort van Bandaschen dans door 2 
mannen, hot sere-Malokoe (Molukscho dans) door 12 
personon, en do gainbo-dans, een Madoe- rcesche dans. 
Slcchts zclden komt voor het inadabo- so, of heen en 
wccr springen, terwijl de danser vuur eet en 
meerdergclijke kunsten vertoont. Zwemspelen zijn onder 
hen bekend, evcnals het woretelcn, het spelcn met ballen 
en tai van kinderspelen, waarover zie Matthes, Zuid-
Celebes bl. 129 vlg. 

Eindelijk moeten wij nog met een enkcl woord 
melding maken van het krijgvoeren onder de Bocgi- 
neezen, zij het ook dat de gebruiken daarbij ten gc- volge 
van ons daadwerkelijk gezag in die st reken, alle 
praktische betcekcnis verloren hebben. V66r de oor- log 
begon, word de krijgsraad bijcongeroepen, om daarover 
tc beraadslagcn ； werd tot den oorlog be- sloten, dan 
zone! de vorst, althans in Boni, ecn oor- logsverklaring 
(timoe-timoc) aan den vijand door een bode. Gaf de 
tcgenpai'tij niettoe, dan werden aan de paseadjingang's 
bila-bila gezondon. Een staand leger bestond niet; tot den 
strijd trok de vorst uit met zijn vasallen en hunne 
volgelingcn. De ruiterij speckle in den rcgel de hoofdrol; 
de bewapening der ruiters bestond uit de malienkoldcr 
(wadjoc rantc) of de lamona, die veel overeenkomst hceft 
met onze kurassen, waarvan het voor- en achter clckstuk 
van kopcren of stalcn op elkaar geschoven schubben 
bestaan. Zij waren verder bewapend met een of twee 
lansen, waaronder een striklans, en ecn kris. De 
voornaamste wapens van het voctvolk, waarvan ook 
enkde pantsers droegen, waren lan- sen, ook wci'plansen, 
klewang en krissen bene vens houten of and ere schilden. 
Meer en nicer kwam het 

gebruik van schictwapencn in zwang. Hunne kanon- ncn 
waren dan echtcr in den regel slecht on oud; zij clieiidcn 
allecn in veraterkingen (bentengs). Vo6r den strijd 
werden de vaandcls gcwoonlijk bestreken met het blocd 
van een offerdier. Vrcdc word geslo- ten bij ccnc 
plcchtige overeenkomst, waarbij vaak een zekere boeto 
aan den dverwonnen vijand word opgclegd. 

Lileralmir. Dr. B. F. Matthes, Boeg. Hollandsch 
AVoordenboek met Ethnograph, atlas, 1874 met suppi, 
1889; Id., Boeg. Spraakkunst on Bocg. Chre- stomathic
； Id. Bijdr. t. d. othnol. van Zuid-Cclobcs, 1875； Id., 
Opmorkingen op De Hollanders^ Hand- kiding in Bijdr. 
t. 1.1. cn vlk. IIIc Ser. VII (1872) bl. I vlg. ； Id., Over 
de Bissoe's, Verhand. Kon. Ahad, van Wet., Afd. 
Lctlcrkundc. 1872; Id. Over de Wadjorcczen jnct hun 
handcis- cn schecpswct- boek. 1869; Id., Ecnige prooven 
van Boeg. cn Mak. jjoezic, 1883; Id., Ehiige 
Eigcnthiimlichkciton in <len Fcstcn und Gcwohnliciten 
der Makassaren und 
Bugineson, 1884; Id., Boeg. cn Mak. legcndon, 1885; 
I<1., Over de a(1 it's of gewoonten dor Makass. en Boeg. 
(Akad. v. Wctensch. Afd. Ictt., derde recks Deel II, stuk 
2, 1885; Id., Do Makass. en Boeg. 
k o e t i k a's (gunstige cn ongunstige tijden) met 10 
platen (Tijdschr. Bat. Gen. XVIII 1872 bl. 1 vlg).— J. A. 
Bakkers:de Afdceling Sandjai, T.B.G.XI (1862) bl. 265, 
vlgg.; Id., Tanotte en Bacrroc, T. B. G. XII 
(1862), bl. 255 vlgg.; Id., Het Iccnvorstcndom Bone, T. 
B. G. XV (1879), bl. 1 vlg. — Dr. G. K. Nie- 
mann, De Boegincezen en Makassaren in Bijdr. 1.1. 
1. en vlk. Vo Ser. IV 1889 — bl. 74,266; Id., Do Lato- 
wa in Bijdr. t. t. .. on vlk. IVe Ser. VIII (1884) bl. 
198. — P. J. Koorcman, Do feitelijke toestand in hot 
gouv. gebied van Celebes on ond. in Ind. Gids 1883, 
I. bL 167, 358, 482, G37. II. bl. 135, 346. — A. 

Hliger, Die Buginesen im Ausland 1868. bl. 354.— 
R6sum6 van hot ondei^opk nap,r de r^ten op onbo- 

bouwde gi-onden in het gouv. van Celebes en ond. 1875. 一 Eck (R. van), 
Do Mangkasaren cn Boegi- ncczon. I. G. 1881 II bl. 824, 1020, 1882 I. bl. 
60. —Mr. I. A. Ncderburgh, in Ind. Wcekbl. van het rccht (1888/90) no. 
1292 vlg.; P. B. Van Staden ten Brink, Zuid-Cclebes, 188-1. —Wilken,-
Over-de ver- - wantschai)_enz. in Ind. Gids ljir_72(5~vlg. 
Braakenburg L. J. A. Van den adeldonfby gineezen cn Makassaren I. G. 
1887 II biz. 1801. As- selbergs A. Makassaren en Boegincezen Kath.-Mis-
sion XIX (1894—95) 223. De Bissoe's of heidonsche toovenaars van Z.-
Celebes in Ber. St. Claverbond 1896 III. 15. Kath.-Missien XX (1895—96) 
206 en XXXVI, 4. Het godsdienstig levcn der Makassaren en Boegineczcn 
Kath. Mission XIX (1894-95) 258, 288. Schut (Joh. A. F.) lets over de 
Boegies van Z. 
Celebes in Hnagsch &ndingsbureau 1905 no. 1./，",勺 / 

BOEHIS. Zie SLANKAPEN. 
BOEHMERIA NIVEA Hook. & Arn. fam. Urtica- ceae. Haram a j 

(SOEND). Rami (JAV. MAL.). Heester met grocnc bloemen cn bladeren, die 
van onderen wit zijn. De plant is over een groot deel van Zuid- en Zuid-
Oost-Aziij verspreid, en levert de bekende Ranich-vczcl of,,China-grass".
； V 

BOEI. Eilandje van koraalkalk liggende noorde- lijk van Kainicr (Kei-
ciln.), bestaat uit koraalkalk en is 士 30 M. hoog. 

BOEJOE-RIMBOE. Naam in West-Sumatra voor ecn patrijs Arboricola 
nibriroslris; cen andere pa- trijs, Calopcrdrix oculea, heet aldaar Taroen-
tarocn; Penioeh is aldaar de naam voor JRollulus roulrovl, ook een patrijs, 
door de Maleiers op Oost-Sumatra Siatoeng genoemd. 

BOEJOEK (JAV.). Zie NIPA. 
BOEJOENG-BOEJOENG (MAL.). Zic VERNONIA CINEREA. 
BOEKA-BAAI. Een vrij ruime baai aan de Z.kust van het eiland Roti, 

op ongeveer 123° O.L. van Gr., waar goede ankerplaats te vinden is achter 
daarin liggende eilandjes en riffen. Zie Zcemansgids O. I. Arch, deol IV. 

BOEKANG. Zio KOEKANG. 
BOEKAT, naam van cen der jagerstammen in Ccntraal-Bornco; zij 

komen vooral voor in do oer- wouden van hot brongebied der Kapocas en 
der Ma- hakam, en houden zich nu cons in het dal van de eene, dan weder 
in dat van cen andore zijrivier op. Voor bijzondcrhcden. omtrent de 
lecfwijze der ver- schillende nomadenstammen in Borneo zio POE- NAN. 

BOEKIT. Maleisch woord voor houvol of bergtop. Men treft hot in 
sommigo vorbindingen aan, waar het i)ict van het vcrklarend woord is tc 
scheiden, als in: Bookit Tinggi (hoogo top), Mui. naam voor Fort de Kock; 
Boekit Tocnggocl, berg in do Preangor;"^ Boekit Raja, berg op Borneo; 
enz. 

BOEKIT. District op het ciland Salcier. (Zio aldaar). 
BOEKIT (ORANG). Zic ORANG BOEKIT. 
BOEKIT BARANGAN. ztndcsiotbcrgjo (15 M.), vlak bij Padang naast 

do Bookit Pangiloen. 
BOEKIT BATOE. District van het zelfbesturend landschap Sink, 

gclogen in do afdeoling Bcngkalia van hot Gouv. Oostkust van Sumatra. 
De gclijk- namigo hoofdplaats is ecn op palen gobouwdo kam- pong aan 
den vasten wal van Sumatra, gelegcn aan do Brouwoi-straat tegenovor do 
hoofdplants Bongka- lia aan de monding van con klcin riviortje, Soongei 
Bookit Batoo gcheeten. Dezo plaats is de districts- hoofdplaats cn do 
woonplaats van con dor vroegere landsgrooton van het landschap Siak, don 
Datoe 
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Laksamaiia. Bijzonderheden daarovcy vindt men 
一项•_3QQM《(Vgk.OOST- 
XfVKUST VAN SUMATRA cn SIAK).. / 
w BOEKIT BOELAN BATIN. Landschap in het 

stroomgebicd der boven-Liinoen, afdceling Sarolan- 
goen, res. Djanibi; grenzende aan de onderafdecling 
Rawas (res. Palembang); cen hoogst vruchtbarc streek, 
zecr rijk aan delfstoffen ； vogelnestgrotten vindt men 
er vole, die, vooral bij Napal Mclintang, 

 

waardcvolle nestjes leveren. De bevolking is van 
Minangkabauschc afkomst (dezoogenaamde Pengoe- 
loebevolking), met uitzondering van diederdoesoens 
Pangi en Na pal Melintang, die afkonislig zijn uit Ba- 
tin V, een Djambischc volksplanting. De landbouw 
wordt gedreven op droge en op nattc velden, de 
grondbewerking gescliiedt met ploeg of hak of door 
karbouweii ； de oogsten zijn mini, zoodat rijst wordt 
uitgevoerd naar de benedenstreken. Er is een groote 
veestapel, vooral van karbouwen; inzameling van 
boschproducten is mede een voornaani niiddel van 
bestaan; aan goudgraven en wasschcn wordt weinig 
gedaan; de bevolking is zeer welvarend. 
- Literaluur. T. K. A. G. dl. 21 no. 6 (1904) cndl. 22 
KIIO. 2 (1905); en Tijdschr. B. B. (1906) dl. 30, p. 430. 

BOEKIT GADANG. Een niet werkende vulkaan, 
"1573 M., ten N. van )?ort d,e Kock’Sum. Wcstk. 

BOEKIT GOEMBAlG^eirdorp 2 K.M. ten Z. van 
Fort van der Capellen, Sum. Westk. ； hier was in de 
14de eeuw waarschijnlijk het centrum der Hindoe- 
Javaansche vestiging in het tegenwoordige Tanah. 
,Datar (Tijdscbr. Bat. Gen. deel LV. )913, M,250,j [ 
f/Oudh. Versl. 2de kw. 1912, bl. 42； no. 23—28). 
'j BOEKIT KILIRAN (= uitgcslepen berg) cen vul- 
kaan ten Oosten van Sidjoendjoeng in de Res. Sum. 
Westkust. Volgens de legende hebben de Javaansche 
legerscharen uit Modjopahit, bij hun pogingen van 
uit Palembang deTadangsclie Bovenlandcn binnen 
te dringen, op deze berg hun zwaarden gewet. Hun 
aantal was z66 talrijk, dat de berg geheel is uitge- 
sJepen (vandaar de naam). Het aantal slachtoffers 
in dezen strijd zou zoo groot zijn geweest, dat de 
geheele streek jaren lang er kwalijk van rook en 
ook nu nog zou lieken, waaraan zij haar naam 
Padang Boesoek (stankvlaktc) hceft te danken. 

(Van. Koi. Drieinaal dwars door Sumatra 1)1. ] 12). 
BOEKIT PANGILOEN. Andcsictbeigje (82 M.) 

vlak bij Padang naast den Boekit Barangan. 
BOEIUTTSELIGI. Een 536 Meter hooge berg- 

top in de waterscheiding tusschen het stroomge- 
bied van de Boven Siak (Tapoeng) en de Kampar- 
rivieren, op de grens tusschen de afdceling L Kota 
van de Padangsche BovcnJanden en de afdeeling 
Bengkalin (O.kust v. Sumatra). 

BOEKIT SILEH. Pasanggrahan, 950 M. boven 
zee, 
21 K.M. ten Z. van -Solok, Westk., enkelo 
K.M. ten N. van het m^FUanau di Baroeh, cn aan de Lembang,de afwatcring van dat meer,gelcgen, op 
de N.lijke helling van den vulkaan Talang (2597 M.). 
Een der schoonsle panorama's ter wereld. Koel en 
gezond klimaat/^ 1 • 

BOEKIT TINGGI, de Inlandschc naam van Fort 
deJixM>k-,-zie OUD AGAM en FORT DE K。故〜 
^BOEKIT TOENGGOEL. Berg op de grens van de 
Preanger regentschappen en Krawang, 2209 M. 
Koog^-zfe^crder By TOENGGOEL. 

BOEKOE. Zie ORANG OETAN. 
BOEKTI. Zie BEKTI. 
BOELAN. Eiland door straat Boelan van Batam 

gescheiden. Thans bekend door de aldaar werkende 
groote landbouwonderneming. Zie RIOUW en ON- 
DERHOORIGHEDEKcn TANDJOENG PINANG. 

BOELAN (STRAAT). Tusschen de eilanden Boelan 
en Batam in den Riouw-Ai'chipcl. Is smal, bochtig en 
niet zondcr gevaren, maar kan door kleiiie stoom- 
schepen van Singapore, naar havens om de Z. best emd, 
wordciflSevaren. Zie Zeeniansgids O. I. arch, deel II. 

BOELAN-BOELAN. Zie HARING. 
BOELANG. District met gelijknaniige hoofdplaats 

van het regentschap en de afdeeling Sidoardjo, resident 
ie Socrabaja. Het hceft 4 onderHistncfcn met 205 desa's 
en telde op't eind van 1905 98.000 in- woners, waarondcr 
土 130 Europeanen en enkele Cliineezcn. De standplaats 
van den Controleur van Pramban ligt in dit district; 3 
K.M. van de hoofdplaats. 

BOELANG. (MAL.). Zie GMELINA. 
BOELANGAN. Zie GMELINA. 
EOELANGA'SCH. Zie GORONTALEESCHE 

TALEN. 
BOELELENG, Een_der voormalige landschappen op 

Bali, sedert J855 onder rechtstrceksch bestuur van het 
gouverneinent en sedert 1882 een afdeeling der 
Residentie Bali en JLombok. Het strekt zich uit langs het 
grootste gedcelte van de noordkust — van Straat Bali, 
waar het in een smallo punt eindigt tot aan Karang-
Asem,.— en wordt ten zuiden be- grensd door den 
bergketen die het eiland van het westen naar het oosten 
doorsnijdt. Het wcstclijke gcdeelte, tot waar de kust het 
verst inbuigt , was vroe- ger waarschijnlijk goed bevolkt 
— getuige de velo poera's (tcmpels), die men langs de 
kust cn op de voorheuvels aantreft — maar is op het 
oogcnblik geheel woest, terwijl aan de oostelijkc grenzen 
eerst eene strook laagland gevonden wordt, waar het bc- 
sproeiingswater voor sawah's gchccl en al ontbreekt. Ook 
elders is de bod cm over het geheel niet zoo vruchtbaar a 
IK in sommige and ere stroken van hot eiland Hij bestaat 
uit vulkanischc tuilen, die ineest- al weinig verweerd 
zijn, wat wd samenhangt met den geringen regenva], 
(vgl. BALI, Kliinaat). Nergcns wordt door de bevolking 
zoovcel partij van den grond getrokken als hicr. Ook ten 
opziehte van han- dcl en nijverhcid ncemt Boeleleng 
eene ccrstc plaats in. Administmtief is Boeleleng in (list 
rictcn vcrdeeld, dio onder toezicht van de Europcesche 
ambtenaren door diHtrictshoofden of poenggawa's 
worden be- stuurd. De best bevolkte gedeeltcn der 
afdeeling van coni go uitgCHtrektheid zijn daar gelegcn, 
waar de kuststrook geloidelijk overgaat in de 
zachtglooiendo hellingen van het centraalgebergte. Dat 
zijn vooral twee terreinen, waar het ontgonnen land het 
verst naar binnen gaat. Hetgrootste dier terreinen is dat, 
waarin de hoofdplaais Singaradja gelegen en dat niet ver 
ten W. van deze jilaatw aanvangt om zich Oostwaarts 
voort te zetten tot voorbij de noordpunt des eilands. Dit 
terrein word11en W, cn ten 0. be- greiiHd door uitloopers 
van het, Centjaalgehergtc, welke zich tot dicht aan zee 
uitatrekken. Verdcr westwaarts herhaalt de gcstcldhcid 
van Singaradja zich tot de reeds genoemde ombuiging 
der kust, waar de bijna onbewoonde Wcstpiint aanvangt. 

De streek van Singaradja is het dichtst bevolkto decl 
van Boeleleng, hoog tegen de bergen ontgon- nen tot 
sawah's cn droge veklcn. Daarboven ]ig- gen tc midden 
der wouden de kofiietuinen. Do hoofdplaats, vroeger 
vorstenzetel, ligt op 3 K. M. afstand van de kust. De 
hoofdtcmpel (bale agoeng) heeft cen prachtige 
padoeraksa (lioofdpoort). Zij Ina^kt cen deel uit van de 
desa Boeleleng, die uit ver- schillcnde wijken is 
samengestcld en waartoe inzon- derheid bchoort 
PabeanJJoelelcng, eene zeer drukko 
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handelsplaats met eene vrij goedc rcede, wclke editor in 
don Westmoesson meermalen zoo onstuimig is, <lat er niet 
geladen of gelost kan worden. Pabcan- Boelelcng wordt 
grootendcels door vrcemdelingen (Chineezcn, 
2\.rabieren,Boegineezen cn Madoereczen) bewoond. 
Ecnige Armenicrs hebben or hunno han- deiskfintoren. 
Van de Balicrs behooren velen tot de zoogenaamde Bali-
Siam (zie ondcr BALI cn BALTERS). Men vindt er een 
post en con telegraafkan- toor, ecn tol tevens 
havenkantoor, ccn opiumdepot, cen Hollandsch-
Chineesche school en eene gouver- nements lagere school 
voor inlanders. De gczamenlij- ke bevolking bedraagt ruim 
9000 ziclen. Ten noord- oosten van Singaradja ligt Sangsit 
niet ver van de kust, waarmede het door PabcafTSiingsit. 
in directe verbinding staat. Ook hicr is de reedc in den 
westmoesson onveilig. Zuidoostwaarts van dezc plaats ligt 
Djagaraga bekend uit de expeditie van 1848 cn 1849. 
Boengkoelan, aan de beide oevers van de oostwaarts van 
Djagaraga stroomende rivier van dien naaiii, is •een dcr 
sterkst bcvolkte dorpen in dit landschap bekend door zijn 
uitstekend waterwerk (met tunnel; vgl. Plcyte in 
Tijdschrift Aardr. Gen. XVIII (1901) 1 p. 59 met foto). 
Kustwaarts ligt Koeboe tambahan. Aan de steile kust, die 
niet ver beoosten de noordpunt van het eiland aanvangt, 
liggen Bon- dalein cn Tedja Koela. In cen paar andere 
desa's woncn hier de Bali Aga's, behoorende tot de oor- 
spronkclijkc bevolking van Bali. 

Aan de kust bowesten Singaradja ligt Tamoekoes 
gewoonlijk Tebocngkocs genoemd, ccn der drie voor- 
naainstc handelsplaatsen dcr afdceling, met ecnc goedc 
recde, die het gehecle jaar door aan kloine schcpcn ecn 
vcilige ligplaats biedt. Ten Westen hicr- van begint het 
tweede grootere cultuurland boven- bedoekl. De 
havenplaats daarvan is Pengastoelan, incer binnenwaarts 
liggen Boeboenan en Bandjar, het laatstc bekend uit de 
expeditie van 1868. Do rivieren komcn hier uit 
Zuidoostclijke richting en hare bovcnloopen zijn zclfs 
ongeveor Wcst-Oost; <lua.rlangs dringt het ontgonnen 
land ver oostwaarts in tiiHSchcn het hoofdgebergte en het 
voorgebergte O. Panti, cci'8t savvahs cn hoogcr 
koflictuincn. To jnidden der laatstc ligt op 900 M. hoogte 
JJociidopk,. met ccn pasanggrahan. Do wcstelijkstc 
kustdesa, Tclokan Bawang, wordt uitsluitend door 
Boeginee- zen bcwooncl. 

Goedc rijwcgen loopen langs hot strand door het 
gehecle bewoonde gebied,voorts van Bocbocuan naar 
Moendoek cn van Singaradja naar Zuid-Bali. 

BOELELENG. District van de nfdeclingBoelcleng, 
resid on tie Bali en Lombok. 

BOELELENG (Pick van —). Ecn niet mccr werk- zaino 
vulkaau op ongeveer 10 K.M. ten Z.O. van Singaradja op 
Bali; 1212 M. hoog. 

BOELI (MABOELI) (BAAI VAN). De 46 K.M. diepe 
cn 55 KM. breede baai tusschcn hot O.lijk en N.O.lijk 
schiereiland van*Ilalmahcra. Jn de baai lig- gen velc riffen 
en eilandjes, waartusschcn. diepe vaarwaters voeren naar 
de afscheepplaatsen van do kust, van wclke Boeli en Ma 
ba de voornaamste zijn. Zie Zcemansgids O. I. Arcli. deel 
V. ' - . I'lh1. 

BOELlEA. Waarschijnlijk een collecticf-riaanr voor 
grootc Roofvogels op Celebes; Boeliea-mohcn- go, cen 
Slangcnbuizerd, Spilornis ruftpectus. 

BOELIN (W. BORN.). Zie EUSIDEROXYLON. 
BOELO BOELO. Landschap op Zuid-Colcbcs, be-

hoorende tot do onderafdccling Sindjai dcr ftfdeelmg 
Bonthain, on gesplitst in Oost Boolo-Boclo bn West 
Boclo-Bdelo. Do naam Boelo-Boclo (Booloo-Bocloc) 
wordt ook gegeven aan 1°. een landstreek in W. La- ' 

moeroe (Znid-Cclebes), 2°. eengebergtein hetzuiden van 
Marioriwawo (Zuid-Celebcs) en met bijvoeging van 
Ocdjong aan de zuidelijksto punt van Celebes. 

BOELO-BOELO (MAL.). Zie COMMELINA. 
BOELOE AJAM. Op Zuid-Sumatra, althans in 

Djambi, is of was doze naam in zwang om een in dis- 
trictsdienst vervoerden spoedbrief aan te diiiden, daar de 
eisch van „expresse bestelling,T aangeduid werd door cen 
ingestoken kippeveer. 

BOELOE AJAM. Zic HARING. 
BOELOE-AYAM. Maleischc naam voor Haarstcr- ren 

(zie aldaar), Comiilala-soorten； Javaansch Woc- woer. 
BOELOE BABI. Zie STEKELVARKENS. 
BOELOE ONGKA (JAV.). Zie GYMNARTOCAR- 

PUS. 
BOELOE PALAKKA. Bergtop op Celebes (zie al- 

claar ondcr b. Midden Celebes.). 
BOELOE SAMA. Een onderhoorigheid van het 

landschap Trocinon. Zic TROEMON. 
BOELOE TOETOE. Zio ANOEANG. 
BOELQEKOMBA.-.Onderafdeeling van de afdee- 

lirig~Bonthain van het Gouverncment Celebes en 
Onderhoorigheden, bestaande uit de districten Boe- 
lockoemba Town, Gantarang, Oedjocng-loe, Kin- dang, 
Bira cn Kadjang. De gelyknamige hoofdplaats ' is gclcgen 
aan de z.kust van het z.w. schiereiland van Celebes, 
oostelijk van Bonthain. De plaats telt meet ' clan 3000 
ziclen. Da ar de monding dcr rivier Teko, waaraan het ligt, 
niet geinakkelijk te bereiken is we- gens cen brecdcn 
zandbank en de reedc in den Westmoesson gevaarlijk is, 
beteekent de hand el er niet vccl en bestaan do bewoners 
meest van landbouw en. visscherij. 旨芸 W 

BOELOENG (JAV.). Zic METROXYLON en SAGO. 
BOELOENG NANGA (DAJ.). Zie EUGEISSONA. 
BOELOENGAN. Zelfbesturend landschap aan de 

n.o.kust van Borneo, vormende met do Tidocngsche 
landen, waarvan de hoof den ondergeschikt zijn aan den 
sultan van Bocloengan, het n.lijkste gcdeelto der Ncderl. 
bezittingen op Borneo；  ondorafdeeling Boe- locngan, 
afdeeling Samarinda der rcsidentie Z. cn O.. Afd. v. 
Borncp. I)o Htandplaats vaiT(rerr6eSurcnden ambtenaar 
isTandjoeng Seilor. Ten Z. begrensd door Goenoeng 
Tabocr on in het binnenland ook nog aan- sluitend aan 
Sambalioeng cn Koetei, grenst het ten w. aan Scrawak cn 
ten N. aan Britsch Noord-Bornco. Het eigenlijkc 
Boelocngan wordt in zijn geheelc long- te van w. naar o. 
doorsneden door de Kajan. Hot ge- zag van den Sultan 
strekt zich strooniopwaarts niet verder uit dan tot even 
boven do sainenvloeiing van Bahau en Kajan. Do in 1906 
door hot zolfbc- stuur afgelegdo korte vcrklaring word bij 
Gouv. Bo- sluit van 24 Nov. 1909 no. 5, gocdgckcurd cn 
be- krachtigd. 

Lileratuur. A. H. Spa an in T. A. G. scr. 2 XIX (1902) 
515, 959. J. E. Tehupeiory Onder de Da- jaks in Contraal 
Borneo, 1906. E. W. F. van Wal- chcrcn, T. A. G. 1907, 
755. O. I. A. Collet, T. A. G., 1910, 263. (Vgk. BORNEO, 
KAJAN. KOETEI). 

BOELOESCH. Zic TOMBOELOE*SCH. 
BOELOH (MAL.). en zyn samcnstellingen. Zio BAM 

BOE. 
BOEMIAJOE. Controlo-afdeeling, met gelijknamigo 

hoofdplnats, van hot rogcntschap on de afdeeling Brgbgs, 
rcsidpntio Pckalongan ；  ze bestaat uit dp cITstiictcn 
Boeiniajoc cn Bantarkawoong. Do stand- plaats van den 
Controlcur is op 74 afstand gc- Icgcn van do halto 
Balapoelang. 

BOEMIAJOE. District van do afdeeling cn hot ro- 
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gentschap Brcbes van de residentic Pekalongan, met 
gclijknaniigc hoofdplaats, standplaats van con con- troleur 
van het Binncnl. Bestuur. Het district heeft 5 onderdistricten 
met 56 desa's, en telde in 1905 bijna 98.000 bcwoners, 
waarondcr een 20tal European en en ruirn 700 Chiiieczen. 
In het district liggen een tweetal erf pact t sperccelen, tot 
eene uitgestrekt- heid van ruim 800 bouws, waarop geteeld 
worden rijst, koffie en rubber. — De hoofdplaats ligt aan 
den eenigen grooten weg, die over het centraalgebergte van 
Midden-Java de residences Pekalongan en 攻- njoemas 
verbindt, dicht benoorden den pas van Pate- goeram De 
nieuwe spoorlijn Qheiibwi^Pderwokerto gaat dicht er langs. 

BOEMIDJAWA. District van de ,contr6le-afde 切 
.afdeeling en regentschap Tegal van de 
residentiePekalongan, met gelijknainige hoofdplaats. Dit 
district heeft drie onder-districtcn met 31 desk's en telde in 
J 905 bijna 46.000 bewoners, waaronder slechts 6 
Europeanen. 

BOENAI-ANDOE. Collectief-naam in West-Su-
matra voor groote koekoeken, behoorende tot het 
geslacht der Malkoha's, Phoenicophaes. Op Celebes 
heet Phoenicophaes calorhynchw, Aloeoe. Op Wcst- 
Sumatra wordt Phoenicophaes erythrognathus, Le- 
wajen genoemd ； Pfioenicophaes sumatranvs heet al- 
daar Saweli en Phoenicophaes chlorophaeus, Selaja. 

BOENDER. District van de controle-afdeeling, het 
regentschap en de afdeeling Painekasan, der residentie 
Madoera met 3 onderdistricten en 51 desa‘8. De 
standplaats van het districtshoofd is Galis (zie aldaar). 

De in dit district gelegen dessa Boender was oud- tijds 
districtshoofdplaats. Er bevindt zich een douane kantoor. 
In de nabijheid liggen de zoutlan- den Mangoenan en 
Tjapak (zie aldaar), vcelal met den collectieven naam 
van „Zout]and Boender" dan wpl „Zoutland Panekaoan1' 
aangeduid.- ' 

—"BOENE (MAD.). ZieCORCHORUS CAPSVLARIS. 
BOENGA. Dorp op Java, in de assistent-residentie en 

het regentschap Grisee van de residentie Soera- baja, aan 
de Solorivier gelegen. Er bevindt zicli een belangrijke 
houtstapelplaats, de verzamelplaats van het bout, dat in 
de bosschen van de residentien Ma- dioen en Rembang 
voor gouvemcmentsdoclcindeu wordt gekapt, en m 
vlotten langs de Solorivier der- waarts wordt gevoerd, 
om vandaar verder naar zijn bestemming te worden 
verzonden. 

BOENGA (MAL.). Het woord beteekent bloem en 
wordt aan vele bloemdragende planten gegeven, meest 
in combinatie met een tweede woord, dat novas ook 
afzonderlijk gebruikt kan worden. 

BOENGA KEMBODJA (MAL.). Zie PLUMERIA. 
BOENGA KOEBOER (MAL.)- Zie PLUMERIA. 
BOENGA LAWANG (MAL.). Zie CINNAMOMUM 
PARTHENOXYLON. 

BOENGA MERAK (MAL.). Zie CAESALPINIA 
PULCHERRIMA. 

BOENGA PAGAR (MAL.). Zie LANTANA. 
BOENGA POEKOEL AMPAT (MAL.). Zie MIRA- 

BILIS. 
BOENGA RAJA (MAL.). Zie HIBISCUS ROSA 

SINENSIS. 
BOENGA REBHANG (MAD., SOEND.). Zie HI-

BISCUS ROSA SINENSIS. 
BOENGA SOENDAL MALAM (MAL.). Zie POLY- 

ANTHES. 
BOENGA TANDJOENG (MAL.). Zie MIMUSOPS 

ELENGI. 
BOENGA T JIN A (MAL.). Zie CAESALPINIA PUL- 

CHERIMA. 

BOENGA TOENGKING(MAL). Zic PERGULARIA. 
BOENGAMAS. Doesocn met 400 zielen, zetcl 

van het hoofd der marga VII Poetjoekan Soekoe 
Boengamas, onderafdceling Lematangocloe, tot 1906 
hoofdplaats der onderafdecling Kikim (res. Palem- 
bang). Deze plaats ligt aan den grooten weg Lahat- 
Tebing Tinggi (op 28 K.M. van Lahat), op den rech- 
t eroe ver der Kikim, rechter zijrivier van de Moesi. 
Zy is bijna 100 M. boven zee gelegen. 

BOENGBOELAN. District met gelijknamigo 
hoofdplaats van de controle-afdeeling Tjikadjang, 
regentschap.en afdeeling Garoet van de residentie 
Preanger regentschappen met eene oppervlakte van 
900 K.M.2, 4 onderdistricten en 14 desa's. Vroeger 
(v66r 1913) heette dit district Kandang W6si. 

BOENGBOENGDELAN (SOEND.). Zie CASSIA J 
A- 
VANICA. 

BOENGKIL, noemt men de perskoeken, welko 
achterblijven bij de bcreiding van olie of vet uit za- 
den. Zij vinden toepassing als meststof. Hoewel 
zij vcrschillcnde plantenvoedingsstoffen bevatten, 
wordt de waarde ervan alleen bepaald naar het st’ik- 
stofgehalte. Dit bedraagl in Katjang-boengkil 6—7 
%, in Kalilci-boengkil 6 % en in kapokpitten boeng- 
kil 5 一 5.5 %. 

BOENGKOE, TOBOENGKOE of TOMBOEKOE. 
Landschap aan de oostkust van Celebes, voor J 907 
behoorende tot het sultanaat Tcniatc.Uhans zelf- 
standig en behoorende tot het Gouvt. Celebes <-ii 
Ond., afdeeling Oost-Celebes, onderafdeeling Bocn<r- 
koe en Mori. Het strekt zich uit van af Togong T6on 只 
op ongeveer 1°37' Z.B. tot Kaap Nipah-Nipah op 
3°27' Z.B., en grenst west- cn zuidwaarts aan d” 
landschappcn Loewoc en Kcndari. Het heeft ecu 
diepen inham, veelal als Golf van Tomori opge- 
geven, maar ter plaatsc als Telok Tomai'ki bekend, 
die het landschap in twee deelen scheidt, bekend 
onder de namen Noord- cn Zuid-Boengkoc. In en 
jiabij deze golf jnonden de twee grootstc rivicrcn, d<- 
Lingkoboo en Tompirti uit. Als hoogste berg won It 
die van Tonkalo genoemd. 

Het wordt bestuurd door een Radja, die door 
mccrderc hoofden wordt bijgcstaan cn tc Sakita 
woont. Langs de kust cn in het binnenland zijn 3*» 
kampongs, die men ook als districtcn kan IjCBchon- 
wen, daar zij vele kleinc nederzettingen onder zich 
hebben, met hoofden onder den titel van San gad ji 
of Kimalaba (namen, die nog aan de vrocgcre hcer- 
schappij van Ternate herinneren), rcchtstrcekH on- 
dergescliikt aan den liadja. De meeste dezer kam- 
porigs liggen aan kleine rivicren, die zeer ondiep zijn 
en slechts bij vloed met prauwen kunnen wordei； 
binnengevaren. 

De bevoJking bestaat uit Mohamincdanen en Hei- 
denen, de luatsten in grootcr aantal rondom do golf 
van Tojnaiki en in Noord-Boengkoe, welke streek in 
het algemeen in ontwikkeling bij Zuid-Boengkoe ten 
achter is. Na licrhaaldclijk verzet t egen den Radja 
werden die heidencn in 1856 door een expeditic gc- 
tuchtigd, waarbij twee kampongs werden bestormd 
e? ingenomen. Ten cinde na het vertrek der troepen 
nict andermaal aan willekeur tc worden blootgCBteld, 
werden toen 124 mannen, vrouwen en kinderen 
mcdcgenomcji en werd hun een verblijfplaats aan- 
gewezen naast de negorij Laboeha op Batjan, waar 
hunne afstammelingen tot heden woncn. Vele dor in 
de golf van Toinaiki wonende heidenen trokken bij 
die gelegenheid naar het gebergte en dalen slechts 
zelden naar het strand af. Voor dehoofdplaats Kolonedalezie opdien plaatb- 
naam. , 
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Ala bijzondere tak van nijverhcid in Boengkoe 
verdient vcrmelding het vervaardigen van houwers of 
klingcn van ijzcr, dat gesmolten wordt uit erts, dat in de 
nabijheid van de kampong Toepe wordt aangotrofEen. 
Deze heeten bijzonder deugdzaam en zijn in den omtrek 
zeer gcwild. 

BOENGKOE en MORI. Ondcrafdceling der afdec- 
ling Oost Celebes, gouvt. Celebes en onderh- met,be- 
stuurszctcl Kolonedale. Zie ook /' • 

BOENGKOESCH. Zic BOENGKOESCH-MORI- 
SCHE TALEN. 

BOENGKOESCH-MORISCHE TALEN. De taal- 
groep, die met dezen naam wordt aangeduid, heeft tot 
haar gebied het geheele Z.O.-lijk schiereiland van 
Celebes, met de eilanden Wawoni in 't Z.O. en Ka- baena 
in 't Z. en een deel der N.-kuat van de Golf van Tolo. De 
0., W. cn Z.-grens is de zee, de land- grens loopt con 
weinig W. van Malili, in N.-lijke rich- ting, tot aan de 
breedtc waarop de Z.-kust van het Posso-meer Jigt; 
daarna N.O. tot aan de Golf van Tomori en verder een 
weinig van de kust af, in dc- zelfde richting, tot even 
voorbij Ondolian. Op deze laatste plaats en in cen paar 
W.-lijk daarvan gelegcn kustdorpen wordt Bocgineesch 
gesproken, maar ver- dcr heeft daar het Bocngkoesch het 
taalgebied in- genomcn. 

De 4 hoofdtalen der Boengkoesch-Morische groep 
zijn: Bocngkoesch (ontkenningswoord nahina), Mo- 
rjseh (aikoa), Ixilakisch of Laiwocisch (tamboeoki) <：
n Mckongka'sch (norio). Het Bocngkoesch bcslaat de 
gansche O.-kust van het Z.O.-lijke schiereiland, tot aan 
de monding der Laa Solo; in het binnen- iand, aim den 
O.-oever van het Towoeti-mecr, v unit het dialect der To 
Epc en der To Ro'octa gc- 

Het ciland Wawoni spreekt ook eon dialect 
van het Bocngkoesch; de taal der To Maroncnc, in 5t 
Z.W.-lijk deel van 5t schiereiland en op 't ci!au(! Kabacna 
is ecu derde tongval van het lk>cngkoc«ch. Nevens de 
hoofdtaal, zijn er in't gc- hccl <» dialecten van het 
Boegkoescli bekend. 

Met Morisch (hoofdtaal en 4 dialccten) ligt vlak ten 
W. van *t Bocngkoesch en is dus eenc binnen- landschc 
(aal. Zijn gebied is lang niet zoo groot a Is <iat van't 
Hoengkoesch; hot loopt nict verder dan do (Jcsoe-baai. 
Ten Z. daarvan begint het Mekongkasch dat langK de 
kusten en in het binncnland voortloopt, tot dat het stuit 
op *t MaronencBch. Ten Z. van 'I Bocngkoesch en ten 0. 
van *t Mekongkasch ligt ]ict J^alakisch of Laiwocsch 
(hoofdtaal cn 4 dialec- tcn). Van hcl Mekongkasch zijn, 
nevens do hoofdtaal, tweo tongvallcn bekend. 

De Boengkoesch-Morische taalgroep heeft ten W. do 
Oost-Toradja*scho cn ten N. do Loinanschc ta- Jen. In 
het algcnieen staat zij dichter bij de laatfito dan bij do 
eersto, hoowel er belangrijke verschillen zijn met de 
Ix)inanschc taalgroep, b.v. de vocalisclio woordvoruj 
van de Boongkocsch-Morischo talon cn Jict outbroken 
van tijdvornien bij het werkwoord, dio in do Loinanschc 
taalgroep voorhanden zijn. De palatalen on t broken; do 
s is supradentaal, even a Is in *t IxjinanHch; 
geprenasalccrd wordt zij tot ns. De j wordt niet 
bchandcld als in Bare'e en Loi- nanscl), maar 
gevocalisccrd tot i on met eeno voor- afgaande a 
samengetrokken tot e, b.v. seoe (naald), uit saioe, sajoe, 
djajoe, djaroe, djaroem. De 8 gunt dikwijls in h over cn 
de a heeft neiging om o to wor- den. De gon it ief-
verhoud ing wordt ineestal uitge- ilrukt door *t 
pronomen suffixuni 3de poi-soon acliter 't regeercncle 
woord, wat noch do Toradja'scho noch de Loinanscho 
talen docn. De invoegscls oem en in zijn nog gehcol 
levond, zoo ook hot achtorvoeg- 

scl -an, dat in de Bocngkocsch-Morischc talen na- 
tuurlijk den vorni -a heeft. 

Hot Morisch is cenigszins n ic uwcrwctscher van vorm 
dan het Boengkoesch: eind-a is vaak e ge- worden cn t 
tot. s. Hierdoor staat het Morisch nog wecr iets verder van 
't Bare'e dan 't Bocngkoesch, doch niet dichter bij het 
Loinansch. 

De letterkunde der Boengkoesch-Morische talen 
begint cerst in den laatsten tijd cenigszins bekend te 
worden, nu vanwege de Zcnding deze talen wor- den 
beoefend. Zij doct waarschijnlijk in rijkdom voor die der 
Toradja'sche talen niet onder. 

Lileratuur: Mededeelingen van wege het Ned. 
Zendelinggenootschap, XLIV, 1900, 249—318; 一 
Adriani & Kruyt, De Bare'e-sprekende Toradja's van 
Midden-Celebes, III, 87—90, 217—247, 352/ 353. Op de 
by dit laatste werk behoorende taal-' kaart is het gebied 
der groep afgebeeld. 

BOENGLAI KAJOE (MAL.). Zie MCHELIA 
MONTANA. 

BOENGLON. Inlandsche naam op Java gegeven aan 
boomhagedissen uit het geslacht Calotes, in het byzonder 
aan C. jubatus Bum. en Bibr. Andere na- men voor 
soorten van dit geslacht, in het bijzonder voor C. 
criatalellus Kuhl, zijn londok (Maleisch), Soko (Toradja, 
ook gcbruikelijk voor C. celebensis Gray) on senggoeng 
(op Simaloer, ook gebruikelijk voor Aphaniot'is 
aculirostris Modigl.). Zic verder onder AGAMIDAE. 

BOENGOER (MAL.). Zie LAGERSTROEMIA. 
BOENGOERAN. Het grootste der Natoena eilanden 

en van de geheele residentie Riouw. Zie P0E- LAU 
T0EDJ0EH. 

BOENGOES. Negari aan de gelijknnmige baai, even 
ten z. van de Emmahfive&£um. Westk. Behoort se- dert 
de gewest. reorg. van 1913 tot het district V Loe- i-ah der 
onderafdccling^Padang en Ommelanden (zio aid.). ( 
f 6 y 

BOENGOES-BAAI. Een ideine, vrij opene baai aan 
aan de W.kust van Sumatra, bez. Padang, op onge- veer 
1° 3' Z.B. In do baai liggen eenige riffen; de kusten zijn 
stcil en do diepten matig, alleen in hot N.lijk deci der baai 
wordt een beschutte ankerplaats gevonden. Zio 
Zecmansgids 0.1. Arch, deel I. 

BOENI (TJI). Een der grootste rivieren aan d© 
zuidkust der Preanger Regentschappen, Java, door con 
diop dal stroomond (vgl. BRl^NGBRiJNG), dat zich nu 
cons vernauwt tot cen enge kloof, dan zoo- verbreedt dat 
het ruimte voor dorpjes opcnlaat, en een enkolo inaal 
zolfs voor vlakko sawahs, ecn ware oaso in het Zuid-
Preanger Borgia nd, met volkrijke dor pen, waarvan 
Kadoo Pandak het voornaanisto is、 

BOENI (MAD.). Zio CORCHORUS CAPSULA- BIS. 
BOENI (MAL.). Zio ANTIDESMA. 、 
BOENOET. Eertijds ecn Malcisch landschap, aan do 

boven-Kapoes, het laatste wanneer men die ri- vicr 
opvaart; is bij Ind. Stb. 1909 no. 566 onder direct bestuur 
gebracht. Reeds in 1906 bood de- bestuurder het 
gouvernement zijn,gebied aan in ruil voor cone 
schadcloosstelling, wegens hot ont~ broken van 
mannolijko nakomelingschap; behoort administratiof tot 
do afdeeling Sintang van de res. Wostor-afdccling van 
Borneo, ondcrafdeeling Bove n-Kapooas. 

Zio J. J K. Enthovon. Bijdrago tot do Geo、 graphic 
van Borneo's Westerafdccling, 1903, blz_ 93 vlg. 

BOENTAK (IKAN). Zio KOGELVISSCHEN. 
BOENTAL, BOENTAL DOERI (IKAN). Zio KO- 

GELVISSCHEN. 
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BOENTIRI (SOEND.). Zic KALANCHOE. 
BOENTOE (PAS VAN). In het Zuid-Serajoc-gc- 

bergte, residentie Banjocmas, rccht bezuiden de 
hoofdstad. De ryweg van de spoorhalte Kroja naar 
de hoofdplaats Banjoemas gaat erover in ccn diep 
ingesneden hollen weg (pashoogte 196 M.). 

BOENTOE BATOE. Een der landschappen, be- 
hoorende tot de federatie Doeric (zie aldaar) groot 
± 350 K.M2., bevolking 士 10.000 ziclen, vcrdceld 
in de districten Boentoe Batoe en Pelapo. Voor- 
naainste kampongs Pasoewic en Boentoe Batoe met 
drukke passers. (Tijdschr. B. G., deel LIV (1912), 
biz. 572.) * 

/ BOENTOEK. Onderafdeeling van de afd. Doesoen- 
/以 4 r '' landen der res. Z. en 0. afd. van Borneo. Standplaats 
r . Cd van den controleur is Boentoek, aan de Barito. 
t BOENTOET KARBAU (IRAN). Zie ROOFZAL- 
『/ MEN. 

BOENTOET KOETJING. Zie ACALYPHA HIS- 
PIDA. 

BOENTOET TIKOES (MAL.). Zie HELIOTROPI- 
UM. 

BOE0.„JEcn negeri in het district Lintau (gew. 
reGrgnOlS), der onderafdeeling Fort van der Ca- pellen, 
afdeeling Tanah Datar, Sum. Wcstk.; te- voren een laras 
der onderafdeeling Lintau cn Boeo en standplaats van 
een controleur b/h B.B. Boeo is bekend door de fraaie 
marmergrot in het ge- bergte, dpt de zeer schoone vallei 
van Boeo scheidt van Fort van der Capellen. De grot ligt 
P/2 K.M. ten W. van Boeo ； zij strekt zich uit tot de 
weste- lijke zijde van het genoemde gebergte. Een beek, 
•de Ajer Pangian, stroomt er door; bij laag water kunnen 
personen, die niet tegen groote vermoeie- nis opzien, de 
geheele grot (eenige kilometers lang) doorwaden en 
doorkruipen; valt echter aan de westzijde van den berg 
een hevige regen, zoo kan deze tocht levensgevaarlijk 
zijn. Lauwe kiezelzuur houdende bronnen in de grot 
hebben hier en daar ■de wanden en den bod cm van het 
koepelvormige, groote gewelf met terrassen, terras]es en 
rimpcltjes vormende kiezelzuurlagen bedekt, waardoor 
de grot z6er interessant is. Boeo is door een goeden 
grind- weg via Sitangkai, verbonden met Fort van der 
Capellen (37% K.M.), in n.lijke richting met 
PajaJKoemboeh (ruim 40 K.M.) en in z.Iijke richting, 
via Tandjoeng"Ampaloe (bijna 26 K.M.) met Si- 
•djoendjoeng (nog 20*/4 K.M. verder). Boeo was in <3en 
tijd der Minangkabausche vorsten een belang- rijk 
landschap a Is zetel of invloedsfeer van den Ra- djo Adat 
西 I.况 J9J3, bl. 245). In J 908 werd de besturende 
ambtenaar tijdehfT3e~wbelingen tegen de invoering der 
directe belastingen door Jie- den van Loeboek Djantan 
(Lintau) te Boeo ver- moord, en werd z^n ]ijk met de 
oude controleurs- woning door de opstandelingen 
verbrand. Dicht bij de pick waar de woning stond is een 
pasanggrahan gebouwd. , 

BOEOET. Zie EEKHOORNS. 

BOEOL. Zic BWOOL. 
BOEOLSCH. Zie GORONTALEESCHE TALEN. 
BOEPATI, oudtyds benaming van den stadhoudcr 

(het provinciehoofd, den toemenggoeng) van het 
Mataramsche rijk in de verschillende gewesten van Java 
en Madoera, thans benaming van den regent op Java en 
Madoera (zie BESTUUR, C. 2。.) Hiervan is afgeleid 
keboepaten, regentschap en Te- gentswoning. 

BOER NL TELONG. Deze vulkaan, 2624 M. hoog, 
verheft zich op de zuidwesthelling van het oudere 
vulkanische Geureudong-massjief ten noorden van de 

Laut Tawar, Atjeh, cn bezit een nog werkzamen krater. 
De laatste uitbarsting schijnt in 1856 te hebben plaats 
gehad ； de zecr moeilijke beklimming kan allcen van 
de zuidoostzijdc plaats hebben. Teeke- ning in 
Jaarvcrslag 1910 van den Topografischen dienst. 

BOERANGRANG. Aan den top van dezen 2063 M. 
hoogen, op de grens van de Preangcr met de afdeeling 
Krawang zich verheffenden, fraaicn onwerk- zamcn 
vulkaankcgc], is cen duidclijkc ringwal te zien, die naar 
N.W. in een breed dal uitloopt； in vroeger tijd zijn door 
den B. enormc slikstroomcn gclevcrd, die tot nabij 
Poerwakarta te vervolgen zijn (Verbeek, Java, 4G9, 
738). De berg ligt vlak ten W. van den Tangkoeban Praoe 
en binnen een- zelfdcn nog ouderen ringwal. De 
helfingen van den Boerangrang zijiisteil cn grootendeels 
met dichtc wouden beduk^^.二 

BOERENG of BONTOD. Javaansche namen voor 
een waterhoentje, Gallicrcx cinerea; het gewone wa- 
terhoentje, Gallinula orientalis, heet op Java Pro of 
Opcl-opellan, op West-Sumati-a Tioeng-ayer. Amau- 
rornis plioenicura wordt Sri-bom bo genoemd. Op 
Sumatra heet de laatste soort Roea-roca, op Oost- 
Sumatra bij de Maleiers Roa-roa. 

BOERLAGE. (JACOB GIJSBERT), gcb. te Uit- 
hoorn, 18 Nov. 1849, overlcden te Ternate, 25 Aug. 
1900. Na aan de Leidschc Universiteit zijnc studiiin 
volbracht tc hebben, promoveerde hij 2 Juli 1875 in de 
wis- en natuurkunde op een proefschrift, gctiteld : 
Bijdrage tot de kennis der houtanatoinic. Van )876 tot 
1880 leeraar in de Natuurlijke Historic, ecrsl aan de 
Kweekschool voor Ondcrwijzers tc Amsterdam, 
vcrvolgcns aan het Gymnasium en de Hoogcrc Bur- 
gcrscholen te Dordrecht, werd hij in 1881 aange- ste】d 
als Conservator bij's Rijks Herbarium te Jxji- dcn. 
Iixdeze betrekking maakte hij in 1888 ccn kortc 
studiereis naar Indie. In ] 891 word hem het ondcr- wijs 
in de Indischc Boom Hora aan de Kijks-aliunni voor het 
Boscliwczcn opgedragen, tcrwijl hij in 189-1 tot onder-
directeur der genoemde inrichting cn pri- vaatdocent aan 
de Leidsche Universiteit word be- noemd. In 1896 Jiet 
hij zich door den toenmaligen directeur van 's Lands plan 
ten tu in tc Buitcnzorg, Dr. M. Treub, overhalen, naar 
Java tc gaan om tc Buitenzorg de reeds lang vacante 
plaats van chef der Iste afdeeling van genoemde 
Plantentuin tc ver- vullen. Tijdens een reis in de 
Molukken door malaria aangetast, overleed hij te 
Ternate den 25 Aug, 1900. 

Over zijnc geschriften, zie BOTANISCHE LT- 
TERATUUR. 

BOEROE. Land b e s c h r ij v i n g. Eiland ten west 
en van Ceram en Ain bon gelegen, van welke eilanden 
het gcscheidcn" is door Straat Mani pa of Boeroe, 
tusschen 3° 3Z en 3° 52' Z.B. en 125° 57'cn J27° 】5' O.L., 
en behoorende tot de residentie Amboin a. Het beslaat 
eenc uitgestrektheid van 9599 K.M.2. De kust wordt 
bijna gchecl door koraalrif- fen ojngeven. Veilige 
ankerplaatsen zijn zeldzaam ； vermelding verdient o.a, 
de ruime baai van Kajeli. Aanzicnlijke gedeelten van de 
kust zijn vlak, zoodat men cen zandstrand of 
inangrovebosschen aan- trefl. Hier en daar echter bereikt 
het bergland met steile rotswanden de zee, vooral in het 
Zuiden. Aan de riviermondingen vindt men klcine 
alluviale vlakten; overigens begint meestal dicht achtcr 
de kust het heuvelland,dat in het Noorden zijn grootstc 
breedte bezit. De bouw van het bergstelscl is nog niet in 
alle opzichten duidelijk. Over 5t algemccn schij- nen de 
toppen zich slechts weinig boven hun omge- ving to 
verheffen (in het midden tot 土 1100 M.) 
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Hoogerc top pen vindt men o.a. in het N.W., waar de 
Kapala Madang 2060 M. (volgens Verbeek2175 M.) 
bereikt en ten Z. van Kajeli (Batoe Boea, 1410 M.). 
Gcologisch is van Boeroewat meerbekend dan van Ce-
ram, waarmede het wat ouderdom betreft schijnt o- 
vereen te komen ；de onderzoekingen van K. Martin en 
vooral later die van J. Wanner hebben daarover licht 
verschaft. De oudste gevonden sedimenten behooren tot 
de midden-Jura; verder zijn boven-jurassische, 
cretoceische, eocene en pliocene sedimenten bekend 
geworden, terwijl mioceen schijnt te ontbreken. Op- 
vallend is dat zooveel kalksteen (van zeerverschillen- den 
ouderdom) aan den opbouw van het eiland deel neemt. 
(Zie Verbeek, Molukkenverslag, p. 561 met verdere 
literatuur). Tai van kleine riviertjes ontlas- ten zich aan 
de n. en z.kust; onder dezen kan alleen de Wae Apoe of 
rivier van Kajeli belangrijk ge- noemd worden, daar zij 
tot 2 dagen stroomopwaarts voor kleine prauwen 
bevaarbaar is. Vermelding ver- dient ook de Wae Nibe, 
die de afwatering vormt van het midden in het eiland 
gelcgen, kleino meer van Wakolo (juister: Rana-meer). 
In den drogen moes- son verdwijnen de riviertjes of 
blijven slechts kleino beekjes over; in den regentijd. 
treden zij buiten hare oevers; op vele deelen van de kust 
doen zij mocrassen ontstaan. Zulke moerassen, met sago- 
bosschen overdekt, vindt men vooral in de distric- ten 
Kajdli en Lisela. 

In den W.mocsson heerscht op Noord-Boeroe regen, 
op Zuid-Boeroe droogte; in den o.-moesson heeft het 
tcgenovcrgestelde plaats. De belangrijksto 
voortbrcngselen zijn zeer deugdzame houtsoorten, 
waaronder Melaleuca Leucadendron van welke do 
bekende kajoepoetih-olie gestookt wordt； sago, gierat, 
damar, rotan en tabak: koffio schijnt er ook best te tieren. 
Onder de dieren noemen wy tammo buffels, door hot 
Gouvt. vroegcr aangefokt, en wilde, die waai-
schijnlijkdaarvan afslammen, herten, hert- zwijnen, 
wilde zwijnen, schildpadden, kasuarissen en papegaaien. 

Kajeli, wcleer de zctel van het bestuur, ligt aan do z.o.-
zijde van de baai en in de als ongezond genocm- de vlaktc 
van Kaj61i, die in den omtrek der baai moerassig en met 
kajoc-poetih-, sago-, kokos- en djatiboomen bedekt is, 
tcrwyl zij mecr landwaarts in con open cn vlak terrein 
vormt mot voor vor- schillendo cultures zeer geschikten 
grond. Kajeli, Namida cn Djikoemorasa (op de 
Noordkust) zijn do plaatsen waar de kajoc-poetiholio 
bercid wordt. In de oinstreken dior plaatson treft men ecn 
500-tal distiHeerinrichtingen aan, meest alle in handen 
van Ch in cozen on Soelancezon. 

B e v o 1 k i n g. De oorspronkelijko bevolking van 
Boeroc, schijnt nauwverwant aan do bevolking van West 
Ceram. Zie CERAM. Zij bowoont meer hot binncnland 
van heL eiland en, waar hare leden nog lieidencn zijn, 
worden deze vaak met den naain Alfocrcn aungeduid. 
Ten onrechtc, want zich zelf noemen zij zich niet aldus. 
Do kustbevolking bc- staat groot end eels uit lieden van 
uitheemschen oor- sprong: Soelaneezcn, Boetonncezon, 
Galelareezen, Ainboineezcn, enkele Arabicren, 
Chineezcn en Ambe- lauers, voorts uit gckeiBtendo cn 
geislamiseerdc Bocrocneezon en enkelo heiden 
Boeroencczcn. Volgens do laatste gegevens der jnilitairo 
cxploratio in 1913 wordt do bevolking van Boeroe 
gcschat op 13.000 ziden: t. w. heiden-Boorooncezen 
G000, Mohammcdancn 4500 cn Christenen 2500. Hot 
zie- Icnlal moot evenwel volgcns den laatston aanslag der 
belasting (n.I. dio van 1915) beduidend grootor zijn en 
zal wcl op 20.000 inogen gcsteld worden. Do 

Christenen wonen hoofdzakclijk in het Masarete'sche en 
aan de Zuidkust ten Westen van de Wa Mala, voorts te 
Kajeli en to Wa Potih en nabij deze plaats. Twee 
zendelingen een op de N.-kust te Namlea en een to Tifoe 
hebben de leiding van het zendingswerk. De 
Mohammedanen (slammen) treft men 't meest aan in het 
Kajelische cn in enkele atrandkamponga als Wa'Msisi, 
Oki, Namrole, Waimala. 

De kustbevolking woont in kampongs bijeen, waarvan 
het aantal huizen afwisselt van enkele won in gen tot 40, 
50 of meer. De nederzettingen der heidenbevolking van 
het binnenland  ------------------------------------ hoema' 
lolin's 一 bestaan uit 3 tot 15 huizen, gemiddeld 5 a 6. Als 
regel zijn de huizen in de hoema5lolin ge- bouwd om de 
hoemaHita, het voor de doortrek- kende vreemdelingen 
bestemdo huis. 

De eigenlijko bevolking van Boeroe bestaat uit 116 
verschillendo stammen, die omtrent hun oor- sprong icder 
hun eigen legende hebben, en ieder hun eigen gebied, 
hoezeer ook deelen van stammen soms in gebieden van 
andere stammen wonen, jazclfs in de hoema lolin's vaak 
leden van verschillende stammen verblijven. 

De stammen zijn weer ondervcrdeeld in een aantal 
familien naar het aantal zoons, dat de stamvader of 
stammoedcr had. Aan het hoofd. van den stam staat een 
stamhoofd, dat oorepronkelijk den titel had van geb'ha 
(groote man), doch thans dien van mat'lea of matgoegoel. 
De waardigheid van stam- hoofd is volgens de adat 
erfelijk en gaat over op den oudaten zoon. Het stamhoofd 
wordt in de uitoefe- ning van zijn ambt bijgestaan door 
een parwisie en (of) een emrimo (namen van 
Portugeeschen oor- sprong) die hij zelf kiest: zij brengen 
bevelen aan de bevolking over, waken voor de goede 
uitvoering daarvan, enz. 

Aan hot hoofd der familie staat het familiehoofd, 
evenzeer volgens de adat erfelijk. De familiehoof- den 
zijn echter geen eigenlijke bestuurders, doch slechts 
vertegenwoordigers van de familie, die to waken hebben 
voor haro bezittingen. 

Een oigenlijken add kent men niet. De hoofden, ook 
dio der familien, hebben ecnigo bizondere rechten, maar 
hunne kinderen niet; deze worden door do overige leden 
der bevolking als gelijken beschouwd. 

Ook op de kust plaatsen heeft de bevolking, voor 
zoover zij tot do Boeroescho stammen bohoort, haro 
hoofden ovcnals do bovolkhig van het binnenland. Do 
vrecmdelingon hebben hun eigen hoofden. In ecn onkele 
kampong tclt men dan ook gewoonlijk mccrdero hoofden. 
Allccn in enkele plaatsen, zooala Wa Plooe, Bara cn Wa' 
Msisi, kent men een kapala kampong, die hot geheclo 
dorp beatuurt. 

Bovon de stamhoofden staan de regenton. Booroo is 
verdceld in do rcgcntschappcn of diatricten Kajeli, Liliali, 
Tagalisa, Wa Potih, Lisela, Fogi, Bobo, Wa- Toercn, 
Wa*Msisi, Masarote, Namrolc, Oki, Loomara cn Wa 
Eno. Do regenten worden door do bevolking gokozen, 
door het Europecsch bostuur (civiel gezag- hebber to 
Namlea) aangcstcld on door den resident van Ambolna 
bevestigd. Zij hobben vorscliillendo tit els: dio van Kajeli 
cn dio van Masarete den titci van radja, dio van Lisela, 
van Fogi, van Bobo en van Wa Tocrcn den titci van patih, 
do anderen den titci van Orang kaja. Hocwel do 
waardigheid van regent niet in ccn bcpaaldo lijn erfelijk 
is, wordt gewoonlijk echter ccn zyner zoons of bij 
ontstentenis een zi)ncr naastc familiclcden tot opvolgcr 
gekozon. 

De Bocroences wordt gezegd te zijn achterdochtig cn 
leugenachtig, over 't algemccn niot moedig, vol- 
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slagcn gebrek te hebben aan energie doch dienten- 
gevolge ook goedaardig te zijn, voorts uiterst on- 
ziiidclijk op dorp, huis en lichaani. 

De Boeroeneczen zijn over， t algemeen klein van 
gestalte, doch goed gebouwd. Het hoofdhaar wordt 
gedragen zooals iedcr 'tmooiste vindt, doch gewoonlijk 
lang, en dan door de mannen in den hoofddoek 
opgebonden, door de vrouwen in cen wrong gedragen. 

De mannen dragen baadje en brock, de vrouwen 
sarong en kabaja; Christen\TOUwen sarong en de lange 
Ambonsche kabaja. Alleen a Is de mannen op jacht gaan, 
in het water moeten werken of in't algemeen eenigen 
inspannenden arbeid hebben te verrichten, dragen zij 
geen ander kleedingstuk dan een schaamgordel. 

Hun wapens zijn Ians, klewang cn geweer. De ge- 
weren zijn op Boeroe echter weinig in aantai: de muni 
tie wordt ingevoerd. 

De woningen der Boeroeneczen bestaan uit woonhuis 
en keuken. Het woonhuis telt gewoonlijk een slaap- en 
een zitkamer. Het staat niet op palcn; de keuken 
daarentegen wel. De omwanding en het dak bestaan uit 
boombast of uit atap. De deuropening is gewoonlijk 
vierkant, iets meer dan mansbreedte, maar veel minder 
dan manshoogte en wordt gesloten door een 
verschuifbaar of draaibaar stuk boombast. 
Vensteropeningen vindt men slcchts in zeer weinige 
huizen. — De wonin gen der Christ e- nen en 
Mohammedanen teUen behalve het zitvertrek een of 
meer slaapkamers, meermalen ook een voor- galerijtje. 
Van die woningen bestaat het dak uit atap, de 
omwanding uit atap of gaba, soms uit planken, vaak ten 
deeJe uit steen of karang. De deur is van hout en 
draaibaar. Gewoonlijk hebben die huizen vensters. 

In de woningen is het huisraad schaarach: een paar 
rustban ken met kussens of houten rollen, inan- den, potten, 
ijzercn en aarden borden. Lampen vindt / men betrekkelijk 
weinig. 

Huwelijk in den stam is verboden. De meisjes •'々多
泓 Worden gekocht, vaak al kort na hun geboorte, niet , door even 
oude of weinig oudere jongens, maar door volwassen mannen, 
zelfs grijsaards. Zoodra de ge- slachtsrijpheid is ingetreden, wordt 
het huwelijk gevierd. De vrouw gaat over naar den stam van den 
man. Gewoonlijk bedraagt de koopprijs / 200.— a / 250.—, soms 
ook meer, zelfs / 600.— Den hu- weJijkscandidaat wordt 
opgegeven, in welke goederen hij moet betalen. Die goederen 
worden door den geheelen stam van den huwelijkscandidaat op- 
gebracht. Is bij de voltrekking van het huwelijk de koopsoxn nog 
niet geheel voldaan, dan blijft het meisje bij hare ouders, trekt haar 
man bij dezen in ， en helpt hij hen in het bewerken der 
velden, het ja- 

gen enz. Veelwijverij is geoorloofd en komt ook vrij 
veel voor. Afzonderlijke won in gen voor de aid us gc- 
vormde harems of afzonderlijke vertrekken voor iedere 
vrouw vindt men echter niet. Allen wonen gezamenlijk 
met hunne kinderen en gemeenschappe- lijken 
echtgenoot samen. Overspel schijnt echter nog al vaak 
voor te komen; bij ontdekking wordt het gestraft, met 
een boete. Ook scliaking van getrouw- de vrouwen komt 
meermalen voor. De straf, welke op dit feit staat, is, 
indien de beleedigde echtgenoot zijn vrouw wil 
terugnemen, dat zij wordt terugge- zonden met eene 
boete, welke wordt voldaan in kleedingstukken. 
Wenscht echter de vrouw niet terug te keeren en wil ook 
de schaker geen afstand van haar doen, dan moet de 
bruidschat worden te- rugbetaald of een andere vrouw, 
uit den stani van 

den schaker, in ruil voor de geschaakte vrouw warden 
gegeven. Bij kindcrloos overlijden dor vrouw gaan de 
goederen der bruidschat voor de hclft terug naar den 
stam van den weduwnaar. Bij kindcrloos overlijden van 
den man gaat, a Is de vrouw naar haar eigen stam 
terugkeert, de geheele bruidschat naar zijn stam terug. 
Huwt de vrouw echtcr een anderen man uit den stam van 
haar overledcn echt- genoot, dan blijft de geheele 
bruidschat in haren stam, doch wordt ook geen nieuwe 
bruidschat be- taald. 

Bij de geboorte van kinderen hebben gecn bi- zondere 
plechtigheden plaats. Dochters zijn weinig in tel. Toch 
bevindt de vrouw zich niet in cen posi- tie van 
oriderworpenheid. In het dagelijksche levcn staat zij 
meer naast dan onder den man,— 

Ook bij de heiden Boeroeneczen komt besnijdenis 
door incisie voor. Zij heeft plaats, wanneer de kna- pen 
ongeveer 12 of 13 jaar out! zijn. Tevens worden dan de 
tanden voor de eeratc maal gevijld. Bij de meisjes 
gebeurt (lit, zoodra zij de eerste inenstruatie hebben 
gehad. 

De begrafenis heeft een a anderhalven dag na het 
overlijden plaats. Het graf is ± 1 M.diep en zoo lang, dat 
de overledcno op den rug daarin kan worden gelegd. Het 
graf wordt met steenen belegd. Eenige dagen na de 
begrafenis wordt een feest gegeven, dat 3 & 4 dagen 
duurt. — lemand kan echter bij zijn levcn te kennen 
geven, dat na zijn dood zijn hoofd moet worden 
opbewaard. Dan wordt het lijk op een stellage in het 
bosch neergelegd, totdat het vlcesch geheel is verteerd; 
daama woixlt het hoofd gchaald en in de rivier of beck 
gewasschen en daarna in do hoema sikit (zie hierondcr) 
bijgezet, ah wanneer ook het doodenfeest wordt 
gegeven. 

Do heiden Boeroences gelooft aan cen Oppcr- wezen, 
schepper der wereld (Oppo Lebih Snoelat). Dit 
opperwezen is echter te hoog verheven ojn zich 
persoonlijk met de mensehen in te laten. Hij wordt dan 
ook nict rcclitBlreeks verccr<l of aatigeroepen. Meer op 
den voorgrond staat de vcrcering van ecu aantai geesten, 
goede en kwadc maar jnccreiKleclH kwade, cn van de 
zielen der vooroudera. Aan dexe gecsten en zielen van 
afgestorvenen wordt bij bc~ paaldc gelegenhcden, a Is 
bij ziekten, na af]oop van den rijstoogst enz. huJp 
gevraagd, dank betuigd cn geofferd. De vereering der 
zielen dor afgestorvenen komt vooi'al tot uiting in het 
offcren aan de hoof- den van afgestorvenen, welke 
daartoe worden opbewaard in de hoema sikit of hoema 
koit, klcine af- dakjes op twee of vier stijlen ter lengte 
van 士 2 M. xnet, boven in, cen zoldertje van bamboe^, 
welke af- dakjes men vindt in de hoema lolins, in de 
tuincn, in het bosch of bij de graven. Op het zoldertje be- 
vinden zich, op borden neergelegd, de hoofden. Daar 
worden ook de offers, bestaande uit allcs wat men meent 
dat de afgestorvenen aangenaam kan zijn, a 旃 eetwaren, 
lijnwaad, wapens, gebracht en ncei'ge- legd. 

De volksvennaken bestaan vooral uit muzick, zang en 
dans. De muziekinstrumenten zijn o.m. de tifa (een 
trom), de viool,de mondtroin, en de tati- boewan boekoe, 
een langwerpige bak met 12 gongs, elk een anderen toon 
aangevendc, welke meL 2 stok- ken worden geslagen. 
BehaJve den krijgsdans, tjaka- lele, kent men nog het 
menari, een dans van vrecm- den (Ambonschen) 
oorsprong. Van inheemschon oorsprong is de inga^oeka 
(lied van het eiland), een gezang dat wordt gezongen 
door mannen en vrou- wen gezamenlijk, onder 
begeleiding van het slaan op de tifa. Legenden vormen 
den inhoud dezer 
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inga' foeka's. De melodien zijn ecntonige recita- tieven, 
waarvan dezelfde rcgels tot in het onein- dige worden 
herhaald. 

Genotmiddelen zijn het sirihkauwen, het rooken, het, 
vooral door vrouwcn, pruimen en het drinken van 
sagoweer. Misbruik van dit laatste komt niet vaak voor. 

De Boeroeneezen bcoefenen voornamelijk den land 
bo uw, welke intusschen nog op lagen trap staat. 
Verbouwd wordcn kasbi, pataten, gierst, rijst, tabak, 
suikcrriet, aardnotcn, in Masar6to ook aard- appelen. 
Sawahs kennen zij niet, alleen ladangs. 
Hoofdvocdingsmiddelen zijn sago, kasbi cn pataten en 
daama rijst en gierst. In de vlceschvoeding voor- zien zij 
door de jacht op buidelratten, wilde zwijnen en her ten, 
visch vangs t cn teclt van tamme varkens. Uit de 
bosschen halen zij rotan en damar, dio zij aan handelaren 
aan de kust Icvcren in ruil voor goede- ren, 
kleedingstukken enz. 

De kustbevolldng, Christenen en Mohammeda- nen, 
zooals ook de Christenen in het binnenland, leeft op 
nagenoeg dezelfde wijze a Is de Boeroeneesche heiden 
bcvolking. Eenige Christennegorijen aan de Zuidkust en 
in het Masarete'sche bezitten klapper- tuiiien. De 
bevolking aan do Noordkust houdt zich grootendeels 
bezig met het stoken van kajoepoetih- olie, verder met 
luinbouw, handel en vischvangst. 

De handel is in handen van enkele Cluncezen en 
Arabieren en nagenoeg gchecl gcconcentreerd te Djikoe 
Merasa en Kajcli. Op do Zuidkust is hij in handen van 
enkclc Ambelaucrs en een paar hadji's en voorts van 
eenige Chineezen. Oki, Namrolc cn Tifoe zijn de centra, 
waarvan Tifoe het bclangrijkstc is. Uitgevoerd worden 
kajoepoetih-olie, damar, rotan, hertenhuiden cn -hoorns; 
ingevoerd lijnwaden, snuisterijen, border), Siainccscho 
rijst, gedroogde visch. Do jaarlijltstc uitvocr van do 
kajoopoctih-olio Ixjdraagt 士 / 250.000. 

De gocdcren wordcn vcracheept en aangevoerd door 
de K. P. M. stoomeifi, voorts door Mandpree- sche 
prauwen. 

Rcchten op den groncl. Het grondgebied der staminen 
is vcrdecld ovcrccnkonislig het aantai fa- mi] ion, 
waaruit zij bestaan. Op het gebied van elkc familie 
hebben a He leden van die fa mi lie gclijke rechtcn. Het 
hoofd dcr familie is cchter degene, die in zake Jiet 
gebruik door de verschillendc leden der familie van den 
grond beslist en de noodige rege- liiigcn treft in zakc den 
aanleg van ladangs, het ha- leu van damar, het sago k 
loppen uit boo men, het, jagen cnz. Op het gebied eoner 
familie hebben de leden van andcre fainilien, zclfs van 
den zelfden stam, gecnerlei rccht. Aan vrecnidelingcn 
kunnen de gron- den nooit vorkocht wordcn. Wol 
kunnen gronden met de daarop voorkomendo 
damarboonicn of vruchtbooinon tijdelijk tegen zokerc 
retributio aan vreemdclingcn warden vorhuurd. 

()m het rccht aan tc geven dat cen slam, ccn fa- inilic 
of ccn bcpaald pereoon op een bosch, tuin, doe- soen of 
zckcrc boom on uitoefont, worden bij dat bosch, dien 
tuin, die doesoen, die boo men tcckons, sasi, geplaatst. 

Wat de taal op Bocroo betreft zic het art. BOE- 
ROE'SCH. 

G e s c h i c d o n i s. Bocroo zou ongevecr 1510 onder 
het gezag der vorsten van Ternate geraakt zijn, waarna 
do Islam voet op het eiland begon te krijgen. Toon in 
1652 de O. I. Cie. mot don Sultan van Temato een 
contract had aangegaan tot uitroci- ing der nagelboomen 
op het ciland, kwam hot in opstand tegen den Sultan. 
Door do Cie. onderworpen 

sloten de hoofden den 4en Oct. 1657 een verdrag met haar, 
waarbij o.a. bepaald were! uitroeiing der nagelbosschen 
en hot overbrengen dcr hoofdplaat- sen van Boeroe naar 
de baai van Kajeli, waar een fort, het nog bestaande fort 
Defcnsie, werd gebouwd. De hoofden met de 
Mobammedaansche bevolking verhuisden naar Kajcli, 
doch bchielden zeker gezag over de bevolliing in de 
binnenlandcn. Dezebinnen- landen waren langen tijd 
slcchts weinig bekend. De reis van ProfdnT 892 kwam 
voor't cerst onze kennis daarvan vermcerderen. In de jaren 
1909—1913 is Boeroe. geexplorecrd en wel eerst door 
den heer J. H. W. v. d. Miesen en daarna door deri kapitcin 
v/d Generalen staf K. F. E. Gerth van Wijk. Deze laatste 
legde het resultaat zyner bevindingen neder in een not a 
aan de Ind. Reg. van 6 Maart 1914, waaraan dit art. 
grootendeels is ontleend. 

Bestuur en rechtswezon. Het eiland vormt met 
Ambelau (Amblaoe) de onderafdeeling Boeroe der 
afdeeling Amboina onder cen gezaghebber bij het 
Binncnl. Bestuur, die te Namlea gevestigd is en aan wieh 
een posthouder is toegevoegd metstandplaats Tifoe aan de 
Zuidkust van het ciland. Namlea ligt aan de N.O. kust van 
de baai van Kajeli cn. is het beginpunt van een weg, die 
langs de noordkust van Boeroe loopt. Wat het 
rcchtswezen betreft, voor Boerce geldt het in de reaidentie 
Amboina van kracht zijnde reglement op het rechtswezen. 
De civiel gezaghebber te Namlea is tevens magis- traat. 
Een raad van hoofden berecht alle misdr ijven. 
Verschillendc overtredingen worden door den matlea zelf 
berecht: de door hem opgelegde straffen zijn echter geen 
andero dan berisping of boote. 

Literatuur : T. J. Wilier, Het eiland Boeroe. Am-
sterdam 1858; G. A. Wilken, Bijdi-age tot de kennis der 
Alfoeren van het eiland Boeroo in Verhand * Bat. Gen. 
XXXVIII (1875); Riedel, Do sluik- en kroes- harige 
rassen 's Grav. 1886, bl. 1 v】g.； K. Martin, Reisen in den 
Mohildcen, Leiden 1894, bl. 251 vlg.; J. Wanner. Zur 
geologie und geographie von West Burn. Neues Jahrbuch 
fur Mineral, etc. Beilagcband XXIV 1907 p. 133—160; 
Joh. H.W. van dcr Miesen „Het ciland Boeroo en de 
zending", in„Lichtstralen op den Akker der Wereldn, 4c 
Jrg. 3e aflev. 1S98; Dezelfde in Med. v. het Ned. Zend. 
Genootschap 46, 1902 cn in T. A. G. 1908 en 1909； 
Berichten Utr. zen、 dingsvereeniging October 1910. —
 ? N • _ 

BOEROE. Een cilandje, gelcgcn in de Malaka^ 
passage, tusschcn P. Wd cft, Pcdro-punt, en behoo- rendc 
tot do onderafdeeling Oeleo Lhcue van do afdeeling 
Groot-Atjdh. Sinds 1881 is er een kustlicht, in zijn 
tegenwoordigen vorm 19 M. hoog cn zicht- baar tot op 13 
zccmijlcn/ 

BOEROEMON. Zio BAROEMON. 
BOEROENG. Mai. woord voor vogel, en tor on- 

derscheiding vaak by vorschillondo vogelsoortcn ge-
plaatst. 

BOEROENG BAJAU. Zio BETET. 
BOEROENG BINDALO. Zio TIMAI-TINGGIH. 
BOEROENG BIROE. Zio MEN INTING. 
BOEROENG-BOOI. Zio TRENDASAN. 
BOEROENG-DALIEMA. Zio MANOEK-MA- 

NJESEP. 
BOEROENG DAOEN. Naam op Sumatra voor een 

Bladvogel, Chlor ops is iderocephala. 
BOEROENG DARA LAOET. Javaansche naam voor 

ceno Muskaatduif-soort, Myrislicivora bicolort op West-
Suniatra Dara-laoet. Op do Aroe-eilandon heot hij Verjau, 
op de Kei-eilandcn Walor en op Go- ram Wootiean. 
Myrislicivora lucluosa heot op Celebes Pootieja. 
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BOEROENG DEWATA. Maleischo naam voor 
paradijsvogels. 

BOEROENG-DJANTOENG of PIDJANTOENG. 
CollectiefDaam door do Maleiers op West-Sumatra, 
aan honingvogels van het geslacht Arachnothera 
gegeven, terwijl de Soendaneezen hen bestempe- 
len met den naam Klatjes cn de Beadjoe-dajaks op 
Borneo hen Talasak noomen. 

BOEROENG-GADING. Zie BOEROENG-KIE- 
KI-RIMBOE. 

BOEROENG-GAJA. Zie BANGO. 
BOEROENG GOENTING. Naam op Ceram voor 

Fregatvogcls. 
BOEROENG GREDJA. Inlandscho naam voor de 

ringmusch van den Archipel, Passer montanus 
saturatus, die iets kleincr is en aan de flanken veelal 
ecn bruinachtiger tint heeft dan de Europeesche; 
deze vorm komt eveneens op Formosa en in Japan 
voor. 

BOEROENG HANTOE. Zie UIL. 
BOEROENG-KALADI. Zie BAMBANGAN. 
BOEROENG-KAMBING. Zie BANGO. 
BOEROENG-KAPAS-KAPAS. Zie BENTET. 

BOEROENG-KASOEMBA. Zie KASOEMBO. 
BOEROENG KIEKI. Zie ANGKA-ANGKA. 
BOEROENG KIEKI R1MB0E. Naam door Ma- 
leiers uit de omstreken van Paxiang aan een rhino- 
cerosvogel, Anorrhinus galeritzis gegeven, bij do Ma- 
leiers in Oost-Sumatra Klihingan; wordt op Suma- 
tra ook Toko en Boeroeng-gading genoemd. 

BOEROENG KODOK. Naam in West-Sumatra 
voor eene Gaai-soort, Platylophus coronatus. 

BOEROENG KOEMBANG. CoUectief-naam in 
West-Sumatra voor honingvogels uit de geslachten 
Aeihopyga en CJialcostetlia. Zio TANGGO LIPPO. 
BOEROENG-MAS. Zie DOENEJ. 

BOEROENG MATA MERA. Zio TANGGO LIPPO. 
BOEROENG-MATI-AROE. Zie ATOEDA. 
BOEROENG-MATI-HITAM. Zie DOBERA. 
BOEROENG-MATI-KAWAT. Zie OEAN. 
BOEROENG-MATI-KEPPENG. Zie GOBGOBI. 
BOEROENG-OEDANG. Zie RADJA-OEDANG. 
BOEROENG-OONDAN. Zie INGGANG-PAPAN. 
BOEROENG-PALANO. Zie PIPI-LOEREJAN. 
BOEROENG-PAPA. Zie BENTET. 
BOEROENG-POEDING. Naam op Sumatra voor 

een TtmaZia-achtigen vogel, Mixornis gularis; eeno 
andere soort, Timalia pileala, wordt op Java Da wit 
of Gogo-stite genoemd. 

BOEROENG POETJONG. Zie TJANGAK. 
BOEROENG SAMPIE. Zie GIERZWALUW. 
BOEROENG-SIANG. Zie FOEHR. 
BOEROOENG-SNIP. Zie SNIPPEN. 
BOEROENG-SWANGI. Zie PANGANG-KAKO. 
BOEROENG TAHOEN. Zie AIILO. 
BOEROENG-TAMPO-PINANG. Maleische naam 

op Sumatra voor een gekuifde groengekleurde hap- 
vogel, Ccdyptomena viridis, op West-Sumatra Oelah- 
oelah-daoen. Komt ook op Borneo en het Indische 
vasteland voor. Zie HAPVOGEL. 

BOEROENG TAROEM. Naam op Billiton voor 
een blauwe vliegenvangersoort, Hypolhymis azu- 
rea. Tehitrea afjinis heet aldaar Boeroeng tali ke- 
■pong en Rhipidura javanica Gandarassi. Zie VLIE- 
GENVANGER. 

BOEROENG TIKER. Maleische naam voor Me- 
topidius indiczis, ecn tot de Parridae behoorende 
vogel； deze wordt op Java ook andjing andjingan 
genoemd. " 

Zie VLEERMUIZEN (IN- BOEROENG 
TIKOES. 
SEKTENETENDE). 

BOEROENG TJABE. Maleische naam voor Di- 
caeum flammeum. Zio HONINGVOGEL. 

BOEROE'SCH. Volgens den zendeling H. Hendriks 
zouden op Boeroe vier onderling nauw-verwan- te 
dialecten gesproken worden; daarvan zijn het Boeroesch 
van Kajeli en vooral dat van Mosarete eenigszins nader 
bekend geworden. De taal staat het naast aan de 
Ambonsche landstaal, (zie AMBON- SCHE 
TONGVALLEN). Het klankstelsel is veel minder 
verweerd dan dat der Ambonsche dialecten; de p, ng, en 
ook de b, g, d, welke aldaar ontbreken, komen hier nog 
voor; bovendien kent de taal eene, oorspronkelijk uit w 
ontstane f, bijv. fatu, steen. Als sluiters kunnen optreden 
k, t, n ; zeldzamer komen I, r, s voor. Hierbij doet zich de 
bijzonderheid voor, dat de k, t, n grammaticale waarde 
hebben gekregen, zoodat een woord op n of i eindigende, 
nagenoeg zon- der uitzondering, steeds een naamwoord, 
maar een op k eindigend woord steeds een werkwoord is 
(met uitzondering van de van naamwoorden afgcleido 
causatie ven). Ook de op I, r, s eindigende woorden zijn 
voor verreweg het grootste deel naamwoorden. Evenals 
in het Ambonsch zijn de algemcen Mai. Pol. afieidings-
suffixen gehcel verdwenen; van de prefi- xen zijn enkele 
gespaard; nog levend schijnt het causatieve prefix pa, 
(hier in den vorm ep), to zijn. Ook komen nieuwere 
vormingen voor, als: enmatan, de dood, van mala, (Mai. 
Pol. matai), sterven; cmlait, gave, naast laik, geven; 
kakoil, put-emmer, van koi, putten; terwijl ook de 
bovengenoemde sluiters t, n, k alleen eene dergclijke 
functio kunnen vervullen, (bijv. teruk, het hoofd dekken, 
van terun = Jav. ludung, hoofd-deksel). Bij de 
werkwoorden ontbreekt thana elk spoor van vervoeging
； alleen worden zij somtijds voorafgegaan door een dor 
profixen da of du, waarvan het doel alleen schijnt to zijn, 
oin be- paaldelijk het enkel- cn meervoud aan to duiden. 
Ook een adjectief als pracdicaat kan van deze voor- 
voegscls voorzicn zijn. Bij do substantioven kan hot 
meervoud ondcrscheiden worden door toevoeging van. 
(een oorspronkelijk mccrvoudig lidwoord) ro. Eene 
genitief-bej)aling gaat aan het bepaalde woord vooraf; 
ook in vele samenstcllingen, ak: olon (hoofd) -folon 
(haar), hoofd-haar. Soms kan het bepalcndo woord 
ovenwel volgen, bijv. geba (mcnHch)-ma.si (kust), 
mensch van de kust, kust-bewoner. Om onzo bezittelijke 
voornw. uit te drukken, is thans bij elk substantief cono 
omschrijving noodig, als： (Masa- retc): jako (ik) nau 
huma (huis), mijn huis； kai (gij) nam.uk (vine (hij) nake, 
enz.) huma, uw (zijn, cnz.) huis, welke omschrijving ook 
in den genitief voor- komt: ama (vadcr) nake. huma, 
vadcr zijn huiw, het huis van vader. Tot dusverre is de 
taal enkel spreck- taal gebleven, dus worden verhalen 
enz. alleen door mondelinge overlevering bowaard ； 
door de zende- lingen is het Latijnsche lettcrschrift 
ingevoerd. 

I/iteratuur: E. J. Jellesma: ,,Woordcnlijst van do taal 
der Alifoeren op het eiland Boeroe, enz., Tijd- schrift Bat. 
Gen. v. K. en W. DI. XXI (1875); H. Hendriks： „Het 
Burusch van M?isareton; vgl. I. C. G. Jonker: „Overde 
Eind-inedcklinkers in het Rot- tineesch en Timorecsch", 
Bijdr. T. L. en Vlk. v. Ned. Ind. 7de Volgr. V (1906). J. 
C. G. J. 
BOERSIL. Zie MELIWIS. 

BOESANG'SCH. Zie DAJAKSCH. BOESSAN. Zie 
MOESANG AKAR. BOETAH BOETAH (RIAL.). Zip 
EXCOECARIA 
AGALLOCHA en HURA. ? ; • 
BOETOEK. Zie BAARDVOGEL. 

BOETOEN (JAV., MAL., SOEND.). Zie BARRING- 
TONIA SPECIOSA. 
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BOETON. Zelfbesturend landschap, bohooren- do tot 
het gouvt. Celebes en Onderhoorighedcn. Het staat 
onder het bestuur van een sultan, die ech- ter zeer in zijn 
macht wordt beperkt door een raad van rijksgrooten, 
hadat. Het landschap wordt ge- vormd door het eiland 
Boeton met eenigc nabijlig- gende eilanden, van welke 
Moena, Kabaena, beide bewesten Boeton, en Wowoni, 
noordelijk van Boeton, de grootste zijn en uit de aan den 
vasten wal van Celebes aan de zuidpunt van het Z.O.lijk 
schier- eiland liggende landschappen Polejan g en 
Roembia. Het landschap telt thans 土 240.000 zielen. 

In de 17o eeuw stond het landschap nu eens onder de 
suprematie van Ternate, dan weder onder die van Gowa. 
Ternate had er de oudste rechten: het onderwierp Boeton 
reeds in 1580 cn vocrde er den Islam in. De O.-I. Gio, 
welke door den Raad van Indie Apollonius Scotte met 
Boeton voor het eerst een contract sloot op 5 Jan. 1613, 
wist eerst Gowa en daama Ternate uit Boeton te 
verwijderen: Gowa in 1660 en 1667, bij uitdrukkelijk 
verdrag in 1667 toen Gowa, door Speelman geslagen, bij 
het Bonggaaisch traktaat verklaarde af te zicn van alle 
aanspraken op de landen van Boeton; Ternate in 1863 
feitelijk bij gelegenheid der gebeurtenissen met den 
sultan van Ternate, koning Amsterdam. De vcr- houding 
tusschen de Cie en Boeton bleef verder over het gebccl 
goed, behoudens de periodc 1752—1766, toen de 
betrekkingen waren afgebroken wegens de tegen het 
bestuur van Boeton gerczen verdenking van te hebben 
begunstigd het afloopen van een Ne- derlandsch schip. 
In 1824 trad Boeton too tot het vernieuwd Bonggaaisch 
traktaat, hetwelk bestemd wan in de plaats van het 
verouderd traktaat van 1667 tot grondslag te dienen van 
ons gezag in Zuid- Celebes on hetwelk omstreeks 1850 
op zijn beurt Btilzwijgend ter zijdo were! gesteld om 
plaats te ma- kan voor afzonderlijke contracten met de 
verschil- Jendc landschappen. In 1851 werd de nieuw 
optre- dende sultan van Boeton, met eenigc mooite, 
over- gchaald ccn zoodanig afzonderlijk contract te slui- 
ten. In 1880 kwamen echter voor hot cerat bepaaldo 
moeilijkheden. De toen nieuw opgetreden bestuurdcr 
toonde onwil in de afdoening van zaken. De Gouver- 
neur van Celebes moest met dric oorlogsschepcn naar 
Boeton komen, alvorcns de sultan het hoofd in den 
school legde. In 1897 en in 1901, deden zich wedor 
telkens tcekenen van lijdelijk verzet voor. Op den duur 
kon daarmede geen genoegen worden geno- mcn, cn 
toon nu in Sept. 1904 de sultan overlcden was cn zich in 
1905, bij do vorkiezing van con nieu- won bestuurdcr 
mooilijkheden voordeden, bcsloot het Gouv., bij 
gclegonlioid van hot sluiton van eon contract met dicn 
niouwen bestuurdcr, aan de wen- schon, welko hot 
dezen ten opzichto van dat contract wildo to konnon 
gevon, den noodigon klem bij to zot- ton. In April 1906 
kwam een militair detachement van 75 man ondor eon 
officier-civiol gezaghobber, op Boeton aanjcgelijk met 
ccnoorlogsschip on den Resident ter beschikking van 
den Gouvemeur van Celebes. Den dag na die aankomst 
kwam het door hot Gouvt. vor- langde niouwe contract 
tot stand. Intusschen was nog niet allo verzet hiennede 
ten einde. In Febr. 1907 moeaton de sultan en zijne 
rijksgrooton wegons hun- ne tekortkomingen, na 
hcrhaaldo waarschuwng worden beboet. In Aug, 1907 
moest een party, die zich tegen regiatratio dor bovolking 
vorzotte, hard- handig tot redo worden gebracht. In Juli 
1908 moest op Moon a tegen met onze inmenging onto 
vreden personen worden opgotreden. In 1910 moesten 
eon aantal hoofdon, dio eon samonzwering hidden op 

touw gezet, worden gevat en verbannen. Dit telkens hcrhaald verzet 
kwam van de zijde van den adel, die ons ingrijpen in de talrijke te 
zijnen voor- deelo bestaande misbruiken met leede oogen zag. Thans 
schijnt men zich echter in de nieuwe orde van zaken to hebben 
geschikt. Den 16en Juli 1911 over- leed Sultan Moehamad 
Adiloerrahin. Tot zijn opvol- ger werd. door het Gouvt. aangewezen 
de in Aug. 1911 door den hoogen adel van het landschap ala zoodanig 
gekozen Mohamad Hoesain, breeder van den in 1904 overleden 
Sultan, en tot dusver rijks- bestuurder. Na zijn aan wij zing legde hij 
de bekende korte verklaring af. (Bijbl. Hand. St. Gen. 1913/14, no. 
345, 30.) 

Literatuur. A. Ligtvoet, Beschrijving en geschie- denis van Boeton 
in Bijdr. Kon. Inst., 4e reeks, II (1878) p. 1—112; Dr. E. B. Kielstra, 
Het sultanaat van Boeton, Onze Eeuw, 1908,4edee|; Het Nederl. z f, 
zeewezen, 1913, biz. 40 en 80. °。? i 厂 

BOETON. Eiland ten z.o. van het z.o.lijk sexier- ‘ eiland van 
Celebes, tusschen 4° 25' en 5° 45' Z.B. en 122° 30z en 123° 30' O.L. 
Het is ongeveer 4225 K.M2. . ,
、 
groot. Het is aan de w.zijde door de nict zeer wijde /•'、， straat 
Boeton van het eiland Moena gescheiden. Het eiland is zeer bergachtig 
cn met bosschen bedekt, / waaronder ook djatibosschen (een paar 
duizend 、 - C 
H.A.) worden aangetro 任 cn. Het toppunt van het - o eiland ligt in het 
N., het heet Kapala ogena en is 1151 M. hoog, de berg is met dicht 
oerwoud bedekt. 
Dicht bij de zuidpunt vindt men het oude zeeroo- versnest 
Wasoeemba, dat door dikke muren van ko- raalkalkbrokken is 
omgeven, evenals het naburige dorp Waboela. De bodem van Boeton 
levert niet veel rijst, zoodat er veel invoer van dit artikel plaats heeft; 
voor do voeding zijn verder mais, bataten en gierst belangrijk. Men 
kweekt er tabak, suiker en wat koffie. Kokospalmen willen er maar 
matig voort. De hoofdplaats Baoe Baoc (baoe = nieuw) ligt aan de 
Z.W.zijdo van het eiland aan den z.lijken in gang van straat Boeton; 
ze is de zetel van den assist entresident der afdeeling Oost-Celebes en 
de residentie van den sultan van Boeton, die er echter zeer ar- moedig 
leeft. Do haven van Baoe Baoc ligt in een mooie bocht, mot goeden 
ankergrond, bcschut door do bergon van Moena, zoodat do schepen er 
ook in don westmoesson veilig liggen. Men ziet er veel Boe- 
gincesche, Makassaarsche, Mandareesche en Madoe- rcescho 
vaartuigen. De hoofdplaats wordt door de 8toomschepen der 
Paketvaartmaatschappij gere- gold aangedaan. Aan de oostkust dringt 
de zeo ver naar binnon in doKaling-tjocssoe (Kale-soesoe) baai, 
genoemd naar eon havenplaats aan de noordzijdo er- van; zo heet ook 
Dwaalbaai. De bovolking van Booton is vermoedelijk nauwer vorwant 
aan do To Lalaki, To Mckongka en To Maronono van het Z. O. schier- 
oiland van Celebes, dan aan de Boegineezcn en Ma- kassaren. Dio 
bovolking is Mohammedaansch; ZQ bestaat uit adel, volk on 
lijfcigenen, elke catcgorie - schorp van de andoro gescheiden. Haar 
hoofdmid- dclen van beataan zijn hand el cn schcepvaart, waar- voor 
do benoodigde prauwon op hot eiland zelf ge- maakt worden, en 
vischvangst. Er bestaat op Booton ook eon koporsmeed- een vlecht en 
een weefnijver- hoid. Do uitvoerart 汰 elen, voortbrengsolen van Boe-
ton, zijn hoofdzakolijk: tripang, schildpad, koffie, was, agar-agar, 
bingkooroe- wort els, sagobast, paar- lon, buffelhuiden en hooms, 
haaivinnen en ruwo katoen; do voornaamste invoerartikelen z§n ryst> 
opium, yzer- en aardowerk, en Europeesche garens en lijnwaden. 

Literatuur. Beschrijving en geachiedenis van Boc- 
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ton, door A. Ligtvoet., met kaart, in de Bijdr. Kon. 
Inst. 4c reeks, II (1S7S) p. 1—112; Dr. J. Elbert, 
Die Sunda Expedition, 1911, I, biz. 175—22『. 
9 BOETON (STRAAT), tusschen Boeton en Moena 

van 
旅 -、 is de gebruikelijke vaarweg dcr stoomkustvaart 
rond 
de Z.O.punt van Celebes, omdat straat Tioro, welke 
一 k langs den wal loopt, te weinig bekend is. Voor groo- 
tere zeilschepen is deze straat niet gesclukt, deze moeten beO. langs Boeton Louden. Bij den Z.lijken 
ingang liggen het Noord-, Midden- en Zuideiland, voor 
den N.lijken ingang, het eiland Wowoni. De straat is 
breed, behalve in het Z. gedcelte, waar zij 
in het Zuideniauw versmalt tot J/2 K.M., in het 
Noordemauw is het- nicer de vaarweg, welke door 
eilanden en gevaren wordt vernauwd. De wal aan 
sveerszijden van Straat Boeton bestaat grootendeels 
uit hoog land met zwaar hout begroeid. Hieren daar 
vindt men krijtachtig witte plckkcn en steile, af en 
t-oe begroeide rotsen, die loodrecht uit het water op- 
rijzen. 

De diepte in de straat is zeer ongelijk. Tusschen het 
Noorder- en Zuidemauw is een groote kom met diepten 
tot ruim 360 M., daar beN.cn beZ. vindt men overal 
ankergrond. De stroomsnelheid is het grootst in het 
Zuidemauw, waar deze bij springtij 9 K.M. in het uur 
kan bedragen. Zie Zeemansgids, deel IV. 

BOETONSCH. Zie MOENA'SCH BOETONSCHE 
TAALGROEP. 

BOEWA. Inlandsche naam op Amboina gegeven 
aan soorten van het hagedisscngeslacht Varanus 
(zie onder VARANIDAE), waranen of bijawak (zie 
aldaar). 

BOEWAH (SOEND.). Zie MANGIFERA INDICA. 
BOEWAH KASJMIR. Zie HUR A. 
BOEWAH NEGRI (MAL.). Zie PASSIFLORA 

EDULIS. 
BOEWAH NONA. Zie ANONA RETICULATA. 
BOEWAH OEPAS (MAL.). Zie SOPHORA. 
BOEWAH POEKAT (MAL.). Zie PERSEA. 
BOEWAH RADJA (MAL.). Zie HELICTERES. 
BOEWAH SABOEN (MAL.). Zie SAPINDUS. 
BOEWAH SEMIR. Zie HURA. 
BOEWAH TEMPAJANG (MAL.). Zie STERCULIA 

SCAPHIGERA. 
BOEWAH TEMPOEROENG (MAL.). Zie PERSEA. 
BOGOR (JAV.). Zie GNETUM. 
BOGOR. De oorspronkclijke inlandsche naam van 

■Buitenzorg, dat door de inlanders nog altijd zoo 
wordt genoemd. 

BOGOWONTO. Rivier op Java, ontspringende aan 
de zuidelijke helling van den berg Soembing in de af- 
deeling Wonosobo van de residentie Kedoe; zij 
stroomt verHcTcIoor die residentie en wel door het 
landscliap Bagelen, langs de stad Poerworcdjo; nabij 
haar monding vormt zij de grens tusschen Kedoe en 
Djokjakarta. Deze rivier heeft een historische be- 
kend held gelcregen, doordien in den Java-oorlog van 
1825—30 de hoofd-opstandeling Dipo Negoro haar 
niet wilde overtrekken om redenen van bijgeloovigen 
aard, wat zijn gevangenneming, waarmede een eind 
aan dien oorlog kwam, heeft verhaast. 

BOHOROK. District van het zelfbesturend land- 
fichap LSngTcat, gelegen in de onderafdeeling Boven 
Langkat der afdeeling Langkat van het Gouvt. 
O.kust v. Sumatra. De gelijknamige hoofdplaats is 
gelegen aan de Wampoe-rivier. 
• Ook de naam van cen gewoonlijk gedurende eeni- 
ge dagen in de eerBte hclft van het jaar in de land - 
schappen Langkat en JDeli waaienden, drogen en 
verzengenden wind, die vcefkwaad doet aan de vcld- 

gewassen (angin boeroeq ? hetgeen kwade of scha- 
delijke wind beteekent). 

BOIE (Dr. JUR. HENDRIK). Gob. 4 Moi 1794te 
Meldorf (Zuid Ditmar). Studeerde in de rcchten te Kiel, 
Gottingen en Heidelberg, doch beoefende in zijn vrijen 
tyd de natuurl^keKistorie. Na zijne promotie tot doctor 
juris aanvaardde hij in 1817 een be- trekking als 
conservator bij het Zoologisch Kabinet te Heidelberg en 
ging in 1821 over bij het Museum van Natuurlijke 
Historic tc Leiden^ In 1825 werd hem'door de 
Ncdcrlandsche Regeering opgedragen ecn 
wetenschappelijke reis naar Ned.-Indie te ma- ken. 6 Juni 
1826 kwam hij op Java aan; bracht eerst 7 maanden 
werkeloos te Buitenzorg door, doordat in Indie niet op 
hem was gerekend, noch wat fondsen noodig voor het 
verrichten van zijn werk noch wat fondsen voor zijn 
levensonderhoud betrof. Nadat zijn positie was geregeld, 
vestigde Boie zijn keus op Krawang als terrein voor zijn 
onderzoekingen en werkte daar nu gedurende zes 
maanden. Daarna werd hij ongesteld en overleed 5 Sept. 
1827. Hij ver- zamelde in die zes maanden werken in 
Krawang een groot aantal dieren en maakte van dezen 
afbceldin- gen naar het leven, welke in het Lcidsche 
Museum terecht kwamen, waar er later door Prof. H. 
Schlegel, dirccteur van het Museum (1858—1884), een 
nuttig gebruik van gemaakt werd. Aan de vermcerdering 
der kennis van de fauna van N.-I. heeft hij een werk- 
zaam aandeel genomen. Zie voor zijn geschriften 
Handelingen en geschriften v/h Ind, genootschap, 5e 
jaargang, (1858), 81—87, zie ook Ind. Gills, 1902, II, 
biz. 1656 en 1814. 

BOJAN. Klein eilandjc in Straat Boelan, vroegcr de 
standplaats van den controleur der sedert opge- heven 
afdeeling Batam van de residentie Kiouw cn 
Onderhoorighedcn, (Zie aldaar en 顷 TANDJOENG 
PINANG). 

BOJOLALI, 一 Afdeeling cn regentscha]') (van de 
Soesoehocnan-Ianden) met gelijknamige hoofdplaats 
van de residentie Soerakarta; zij bcslaat het noord- 
westelijk gedeeltc van genoemd go west, en heeft ecu 
zeer onregelmatigen vorm, daar de afdeeling Salati- 
g&jnet een scherpen lioek in de afdeeling Bojolali in- 
springt, en daarvan ook wederom cen gedeeltc in 
laatstgenoemde afdeeling geenclavcerd ligt (in het 
district Ampel). Vroegcr waren verBcheidene stuk- ken 
van Bojolali evcncens geenclavecrd in de afdee- ling 
Salatiga, doch sedert eon vijftiental jaren heeft het 
Gouvernement deze stukken, tegen schadeloos- stelling 
aan den Soesoehoenan, gcannexeerd. Het grondgebied 
van doze afdeeling behoort gehcel aan 'den 
Soesochoenan en bestaat uit de districtcn Djoc- wangi, 
Karangged6, Simo, Banjoedono, Bojolali en Ampel, alle 
met gelijknamige hoofdplaatsen. Op 'C cinde van 1905 
tclde deze afdeeling 237.000 zielen, waaronder 375 
Euroj)eancn en ruim 500 Chineezen. De afdeeling wordt 
gedeeltelijk doorsneden door de stoointrain Solo—
Jiojolali. Voorts voert de rijwcg Solo—Semarang dpor 
deze afdeeling, welke route o.m. door het zeer toegen 
omen automobielverkcer, tegenwoordig onder do 
belangrijkstc van Midden- Java behoort. 

BOJOLALI. District (van de Soesoehoenanslan- 
dcW) met 4 onderdistricten, Bojolali, Modjosongo, 
Singosari en Mocsock. Op eind van 1905 had het ecnc 
bevolking van 53.000 zielen, waaronder 220 Europeanen 
en 450 Cbineezen. Dit district wordt grootendeels 
gevormd door de OJijkc uitloopcrs van den Merapi en de 
tusschengclegen vallcien. De voor- 吁叫 e rivier is de 
Kali P6p6, die ook langs de hoofdplaats Bojolali stroomt, 
on welke rivier hot ge- 
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heele district van W. naar 0. doorstroomt, even als ccnige 
andero van minder bclang, om lager, buiten de afdeeling, 
in de Solorivier te vallen. In dit district zijn 15 
europcesche landbouw-o'ndememingen op in huur 
uitgegeven gronden, waarop hoofdzakelijk kof- fie en 
cacao, maar ook suikcr, indigo, notemuskaat en een 
weinig tabak worden geteeld. 

BOJOLALI. Hoofdplaats van de gelijknamige af- 
deeling, tevens districts-hoofdplaats. Dcze plaats, 
ongeveer 420 M. boven den zeespiegel gelegen, staat 
bekend als zeer gezond. Vroeger was er een fort, met een 
kleine bezetting, doch dit is in 1878 uit de rij dor 
permanente versterkingen vervallen, en aan het ci- viel 
bestuur overgegeven. Scdert is er de Inlandsche ziekenin 
rich ting in ondergebracht. Bojolali ligt aan den grooten 
weg van de Vorstcnlanden naar Sema- rang, en is door 
een sloomtramweg met de hoofdplaats Soerakarta 
verbonden. De Kali Pep6 stroomt cr langs. Op't einde 
van 1905 had de plaats eene be- volking van 6100 zielen, 
o.a. 160 Europeanen en 450 Chincezcn. Hare grenzen 
zijn vastgestcld bij Ind. Stb. 1887, no. 136.
 - 一 ----- 

BOKO. Ini. naam door de Boegincesche tripang- 
visschers (orang badjo) gegeven aan den grooten of 
groenen zeeschildpad, Cfielonia mydas L. (zie onder 
PENJOE, alsook in het artikel van S. Muller en H. 
Schlegel, Schetsen uit de Oostelijke streken des Ar- 
chipels, uit J, C. Temminck. Verb. Nat. Besch. Ne- derl. 
Overz. Bezitt. Land- cn Volkenkunde. Leiden 1839—
44, noot p. 126.) 

BOKOL. Zie EEKHOORNS. 
BOLAANG-BANGKA of B. OEKI. Landschap ge- 

legen a/d zuidkust van het noordelijk scliiereiland v. 
Celebes (vroeger aan zuid- cn aan noordkust); maakl 
deel uit dor afdeelmg Bolaang-Mongondou, res. 
Menado. De bevolking bedroeg in 1906 ruim 4800 
zielen cn staat onder het bestuur van cen radja, die 
gehouden is aan de Korte verklaring. Zie Bijl. Hand. St. 
Gen. 1912—1913, no. 342. Sago, rijst en klappors zijn 
de voornaamsto voortbrengsolen. 

BOLAANG-ITANG. Vroeger con afzonderlijk land- 
schap, gelegen a/d noordkust van het noordelijk 
schierciland van Celebes, afdecling Bolaiing-Mongo- 
ndou, res. Menado, maar sedert 1912 verccnigd met 
Kaidipan (zie aldaar) tot 6en landschap, waaraan do 
naam Groot-Knkli]>ftn (zic aldaar) is gegevon. In 1906 
bedroeg do bevolking van Bolaiing-Itang 土  4600 
zielen. De voornaanwto voortbrengsclcn zijn: sago, rijst, 
klap|X5i-8. 

BOLAANG-MONGONDOU. Landschap, dat zich 
over do gchcelc breedto van hot noordelijk schicr- ciland 
van Celebes uitstrekt en bchoort tot do res. Menado. De 
dubbcle naam ziot op twee dcelen van het landschap,do 
kuststreekBolaiing en het bergland Mongondou, door 
ccn gordol van oorwoud geschei- dcn. Het gronst ten 
noorden cn noordoosten nan do Minahasa en ton woston 
aan Binta-Ocna, Bolaiing- Ooki en Gorontalo. Aan hot 
hoofd staat cen vorst met den titel van „Padookft Radja", 
(Mong.: datoe, ompoe' i alanaa, kolano), die wel is waar 
door do hoofden wordt gekozen, maar door den Resident 
van Menado namcns hot Ned.-Ind. gouvememont in 
zijne waardigheid moot word on bovostigd; hij hcoft zijn 
zotel to Kotobangon, ongovcor in hot midden des lands 
gelegen, tovens de verblijfplaats der adellij- ken met 
huimo volgelingon. In hot bestuur wordt hij bijgeataan 
door cen djogoegoe, vicr panghoeloo's en vijf majoor 
kaduto^, wior bcnocming ovenzoo van 
Gouvenicmontswego wordt bckrachtigd. Het landschap 
is verdceld in vicr dwtriclon: Kotaboonan, Pasi, Lolajan 
en Boluang； over ioder district is eon 

panghoeloe of districtshoofd aangesteld, die wordt 
bijgestaan door een majoor-kadato of twecden dis- 
trictshoofd (alleen in Lolajan zijn twee majoor- 
k&dato's). Do djogoegoc (Mong, gogoegoe) is met het 
algemeen toezicht belast. 

Het karakter van het land is bergachtig met een smalle 
strook alluvialon grond langs het niet zeer breede strand, 
die spoedig overgaat in eon glooiend terrein, dat, 
voortdurend stijgende verder binnen- waarts eene 
hoogvlakte vormt, welke door hooge ber- gen wordt 
omgeven en alwaar het meerendeel der bevolking, over 
vele negorijen verspreid, is samen- gedrongen. De 
hoogste dier bergen is de Ambang, eenige andero zijn de 
Binangoenan, Pinoepoelan, Kolokot, Sia\ Mobangko', 
Toedoenon, Simod, Loe- koea, Notoeroeb, Mokitit, 
Tapaboeloe, Moregkalow, Pomomantoan, Kali, 
Doematolan. Tai van beekjes en rivieren doorstroonien 
Bol. BL in alle richtingen; de voomnamste liiervan zijn 
de Ongkag-Mongon- dou, de Ongkag Doemoga (deze 
twee vereenigen zich en stroomen dan onder den naam 
Lombagin naar de Celebeszee), de grensrivieren Poigar, 
Boejat en Sangkoeb, verder de Lobong, Pinoba, 
Kotoelidan, Dajanan, Kotoban gon, Molinow, 
Mogolain, Mongon- dou, Poboendajan, Jantaton en nog 
vele andere. (Dezo laatstc doorstroomen alle de 
hoogvlakte.) Na- genoeg al dcze rivieren zijn 
onbevaarbaar; van de Ongkag-Doemoga en de 
Lombagin wordt wel ge- bruik gemaakt door do 
inlanders, die dan met bam- boevlotten naar de zee 
afzakkcn, maar de eerstge- noemde heeft zeer 
gevaarlijke punten. In het ge- bergte ten noordoosten der 
hoogvlakte bevinden zich de meren Danaumooat, 
waaruit de Poigar ont- springt, en Iloloi en het meertje 
Mokobang; aan de oostkust het meer Pononontakan, niet 
ver van. het dorp Motongkad, en Boenong, ten zuiden 
van Kota- boenan. Werden tot voor niet vele jaren 
slechts op do hoogvlakte goed begaanbare ruiterpaden 
aange- troffen, sedert de vestiging van een controleur 
(1901) werd hierin groote verbetering gebracht, zoodat 
te- genwoordig de hoogvlakte niet alleen een stel flinke 
breede wegen heeft, maar ook met de voomaamste 
kustplaatsen is verbonden door goede wegen, vooral do 
karreweg van Kotobangon naar Bolaang ver- dient 
vermelding en ook do nu nog niet geheel vol- tooido weg 
van Bolaang naar de Minahasische grens. 

De gchcelc zuid- en zuidoostkust wordt ingeno- men 
door het district Kotabocnan, dat vooral be- langrijk is 
wegens de goudmijnen, waar hot erts vroe- ger uit diopo 
kuilen word opgegraven. maar waar sedert ecnigo jaren 
nu een HolL mijnbouw.-maatschap- pij is gevestigd; do 
bevolking bedroeg medio 1906 土  4700 zielen, 
waaronder velo vrecmdelingon (Goron- taleezcn, Sangi- 
en Talaurcezcn, Minahassers, Boe- gincczon, Arabicrcn, 
Chincczcn), die zich vooral mot handcldrijvcn 
bezighouden. Het district Pasi strekt zich ten noorden cn 
hot district Lolajan ten zuiden van Kotobangon uit: do 
eerste was in 1906 bevolkt door ongeveer 12000, do 
twecdo door bijna 15.000 zielen, haro gi'ootstc negorijen 
zijn: Mojag, Pontodon, Pasi cn Bilalang (Pasi), 
Kopandakan, ilongkonai, Motoboi-ketjil, Matali-bcsar, 
Slolinow, Pojowa-besar, Tabang en Doemoga (Lolajan). 
Hot district Bolaiing begronst do geheelo 
noordwestolijko kust on had in 1906 ruim 10.000 zielen; 
ten oosten der gclyknamigo hoofdplaats troft mon to 
Bantik (Socmoit) eon Ban- tiksche nedorzotting aan, on 
vordorop eenige andero Slinahassischo nederzottingon 
(Mariri-lama, Baroo, Po'po*-Nonapan on Nanasi). 

Do hoofden cn do bevolking hebben reeds voor con 
aanzionlijk decl den mohammcdaanscheii godsdioiist 
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aangenomen, van de velo heidenen, die er niettemin nog 
altijd waren en zijn, zijn sedert het Nederl. Zen- 
deUnggen. daar in 1905 met zijn arbeid is begonnen, 
ruim 2000 tot het Christendom toegetreden (19] 3). 
(Bcdoeld Genootschap heeft daar nu op vele plaatsen 
scholen (18) en tevens een Nederl. onderwijzer voor het 
onderwijs aan kinderen van hoofden en aanzien- lijken). 
In menig opzicht komen de zeden en gebrui- ken, o.a. 
het houden van fosso's of offerfeesten, het raadplegen 
van balian's of priesters en priesteressen, enz. overeen 
met die, welke vroeger in de Minahasa gevolgd werden 
； maar de taal is geheel verschillend, ofschoon tai van 
woorden en woordvormen zeer be- glist op 
verwantschap wijzen. Vooral de bewonors der 
hoogvlakte, die krachtig en gespicrd zijn, met 
regelmatige trekken en niet te donkere huidskleur, 
vertoonen veel overecnkomst met de bergbewoners der 
Minahasa. Scherper dan daar is evenwel de af- scheiding 
tusschen den adel en het volk. Volgens den 
tegenwoordigen radja wordt het volk van B. M. on- 
derscheiden in zes standen: bangsa radja, b. kohon- gian, 
b. simpal, b. nonow, b. tahig en b. joboeat; huwt een man 
met iemand van lageren stand, dan heeft dit geen 
invloed, want de kinderen zullen dan tot den stand van 
den vader behooren, maar trouwt een vrouw beneden 
haar stand, dan dalen haar kinderen in aanzien, want zy 
kunnen niet anders wor- den dan wat de vader is. 

Aan den radja, die gehouden is aan de Korte ver- 
klaring, zie Bijl. Hand. St. Gen. 1912/1913, no, 342, is, 
onder toezicht van een controleur, het zelfbestuur van 
het landschap overgelaten; alleen zware ver- grijpen 
worden door den landraad teMenadoberecht. Van de 
vele verbeteringen en maatregelen, die de directe 
bemoeienis van ons bestuur voor B. M, mede- bracht, 
zijn nog te noemen: meer orde en veiligheid, een 
regeling, waarbij de inkomsten van ieder hoofd werden 
vastgesteld, een nieuwe belastingrcgeling, verder eene 
regeling volgens welke alle instructies in strafzaken den 
controleur moeten gezonden worden, aleer vonnis wordt 
geslagen en bij groote misdrijven de instructie door hem 
persoonlijk wordt geleid, en eindelijk de vrijverklaring 
door den tegen woordigen radja van alle slaven en 
pandelingen. Behalve met de teelt van rijst, mais, 
klapperboomen, koffie, een weinig cacao, tabak, houden 
sommigen zich onledig met het inzamelen van 
boschproductcn — aan de zuidkust ook van vogelnestjes 
— met viaschen, knoopen van netten, smeden van ijzer, 
vlechten van matten, we ven, draaien van touw enz. 
Goede hout- soorten zijn: ebben- (kajoe mojondi), 
tjampakahoe- tan- (oejoe*), linggoa- (sondana) en 
gofasahout (to- raod). 

In vroeger tijden voerden de bewoners herhaal- 
delijk krijg met de aangrenzende Minahassei-s en had- 
den deze zelfs voor een deel onderworpen, maar na 
de vestiging der Nederlanders te Menado is daaraan 
voorgoed een einde gekomen. 

Literaluur. F. Valentijn^ Old- en Nieuw Oost- 
Indien “Moluccos"； vooral Meded. Ned. Zend. Ge- 
nootschap, Deel XI, XXI, XV, XX, XXII, XXV, 
LI, LV (1867—J911); verderTijdschr. Batav. Gen. 
D】.XIII, XVIII, XXXV (1864—1893)/(notulon dl. 
33); T. Aardr. GenTle Serie, Dl. VTf(lS83), 2e Serio 
Dl. XVI, XVIII, XX (1899—1903); Bijdragen taal-, 
land- en volkenkunde v. N.-I. Dl. IV, V (1890 一 
1891), Indiache Gida 1880, DL II; P. en F. Sarasin, 
Reisein Celebes, I, biz. 85. ； 

BOLAANG-MONGONDOU. Afdeeling van de res. 
Menado, omvat de landschappen Bolaang-Mongon- 
dou, Bolaang-Oeki, Binta-Oena, Bolaang-Itang en 

Kaidipan. (Ind. Stb. 1906, no. 41. Do twee laatst ge- 
noemde landschappen zijn in 1912 vereenigd onder den 
naam: Groot-Kaidipan.) 
BOLAANG-MONGONDOUSCH. In de 

beide ge- deelten van het rijk Bolaang-Mongondou, 
waarvan Bolaang het benedenland, Mongondou het 
boven- land vormt, wordt dezelfde taal gesproken; 
gowoon- lijk wordt doze taal kortweg Mongondousch 
ge- noemd. De grens tusschen Bolaang en Mongondou is 
het riviertje Tontoeolon (ongev. 22 K.M. van de 
kustplaats Bolaang), waar een steen is te vinden, op 
welken de datum is vermeld van den terugkeer der 
Portugeezcn, die tot op dat punt het bovenland zijn 
binnengedrongen. 

Van het dorp Lolak, op de N.kust van Bolaang, wordt 
bericht dat het eene van het gewone Mongo- ndousch 
afwijkendo taal spreekt, die echter voor do overige 
Mongondouers zeer goed te verstaan is. Do verschillen 
betreffen deels den woordenschat, b.v. Lolaksch: molaka 
(gaan), ganggi (zee), anak (kind), mosolag (groot), 
momata (mensch), oeta' (groente), Mong, maja', dagal, 
adi\ moloben, intaoe, koejat; deels het klankstelsel, b.v. 
Lol. soehoeb (in brand steken), mopiha (goed), 
omoensog (Westelijk zijn), Mong, toeroeb, mopira, 
omoentog. Het Lolaksch is tier ouderwetsch in het 
gebruik der s (Mong, t), nieuwerwetsch in dat der h 
(Mong. r). 

Op de hoogvlakte, het eigenlijke Mongondou, zijn 
drie dialecten te onderscheiden: dat van Pasi, dat van 
Lolajan en dat van Doemoga. Het Pasi-dialect wordt 
beschouwd als fijner dan het Lol&janschc; waar verschil 
is in woordenschat, geldt het Ix>Iajan- eche woord voor 
rawer. Voorts kent het Lolajansch； nevens de gewone I, 
nog eene cercbrale, b.v. mo\oben (groot), ta[ib 
(voorbijgaan),-oele (vriend), Pas. molo- ben, talib, oele. 
Het dialect van Doemoga verschilt eenigszins in 
woordenschat van Pas. on Lolaj. on vertoont verder tj 
v66r i, tegen Pas. en Lolaj. 8 (uit t), b.v. totjilad (mes), 
Ijilon (kalk), tjinaloei (ge- kocht), Pas., Lolaj. tosilad, 
silon, sinaloei. 

Als een dialect naast het Mongondousch is tc be- 
schouwen het Ponosakansch, dat zijn gcbied heeft in de 
afdeeling Belang der MinahasHa, en wel in het Z.O. deel 
daarvan, onmiddellijk grenzende aan Mongondou. 

Het Mongondousch kan nog tot de Filippijnsche 
taalgroep worden gerekend, al moot het als de Zuide- 
lijko grenstaal daarvan worden beBchouwd. De taal van 
Bolaiing-Oeki en het Kaidipansch, die ten Z. aan het 
Mongondousch grenzen, zijn reeds tot do 
Gorontaleescho taalgroep te brengen. 

De verwantschap van het Mongondousch met de 
Minahoseischo talen is vrij eng; in het algemeen ge- 
bruiken do Minahassische talen nog meer prcfixen dan 
het Mong., hoewel deze Jaatstc taal ook nog rijk in 
voorvoegsels moet worden. genoemd. Een paar 
eigenaardigheden van het klankstelsel zijn de vol- gende: 
De klinker 0 wordt door o vertegenwoordigd, b.v. toloe 
(drie), atop (dak), dodagoem (naald). Het laatste is, als 
werktuignaam, geredupliceerd; de re- dupliceercnde 
lettergreep heeft steeds den klinker o. Het suffix -enia in 
Mong. -on. De klank der R-G-H- wet (zie noot op biz. 
169) is regelmatig g, b.v. oegat (ader), toebig (water), 
sioer/ (slapcn). Do klankreekfl ai, in de Minahassische 
talen tot e samengetrokken, heeft in liet Mong, den vorm 
oi, b.v. toloi (brug), mafo/ (dood), baloi (huis), takoi 
(opstijgen), Minah. 就 e, male, sake. De s wordt t, b.v. 
takit (ziek), poe^e (hart), watoi (ijzer), totopoet 
(blaaspijp), uit 皿 kit, poesoe, wasai, sosopoet. Doch v66r 
de i hand- haaft zich do s en wordt t tot 8, b.v. sia (hy, 
zij), 

6 
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poesi (wit), sioeg (slapen), silai (deel), uit poeti, tioeg, 
tilai. 

Van de infixen, die novens do pre- en suffixen tot 
vorming dor woorden dienen, is vooral in merk- waardig, 
dat voor stammen, die met I en r beginnen, tot i wordt 
verkort, wijl het daar als voorvoegsel (n)i optreedt. Waar 
in gevoegd wordt in het prefix mo-, tot vorming van het 
praeteritum, daar wordt mino- tot no- verkort. Vormen 
met het infix oem krijgen in het praeteritum het 
samengeatelde infix inoem, even- als in het Talaoetsch, 
het Favorlangsch en het Bi- saja. Een werkwoordstam, 
die in de beginlettergreep i heeft, assimileert den klinker 
van oem aan die i, b.v. sioeg, simioeg, sinimioeg, voor 
soemioeg, sinoemioeg. Praeterita met no- worden nog 
verder omschreven met ai, dus aino-, een verschijnsel dat 
ook in do Minahassische talen voorkomt. 

De woordenschat van het Mongondousch is nog 
slechts voor een klein deel bekend. Van en tot vorste- 
lijke personen gebruikt men uit beleefdheid eenige 
termen, die geheel dezelfde functie hebben als de krama-
inggil-woorden in het Javaansch. 

Het aantal sprekers van het Mongondousch be- draagt 
ongeveer 40.000. 

Lileratuur. Verhaal eener reis naar Bolaang-Mo- 
ngondou, doorN. P. Wilken en J.A. Schwarz, Meded. 
Ned. Zend. Gen. XI (1867), bl. 1—41, 225—254 ； 
Dezelfden: Allerlei over land en volk van Bolaang- 
Mongondou, Ibid., bl. 285; Dezelfden: De taal in 
Bolaang-Mongondou, Ibid. XII (1868), bl. 189— 247; 
Dezelfden: Gesprekken in het Alfoersch van Bolaang-
Mongondou, I bid. XV (1871), bl. 115—152; Dezelfden: 
Geslachtsrcgister in de taal van Bolaiing- Mongondou, 
Ibid. bl, 278—305 ；  Dezelfden: Mede- deelingcn 
omtrent de Alfoersche taal van N.O. Celebes, I. 
Vergelijkendo Woordenlijst, Ode kolom (in do 8c kolom 
het Ponoaakansch, door Zend. Wiersma), Bijdr. K. I. 3, 
IV (I860), bl. 203—251, 400—445; Ibid. 3, V (1870), bl. 
69—120; Dr. R. Brandstetter: Die Stcllung der 
minahassischen Idiomo zu den ubrigen Sprachcn von 
Celobes oinerseits und zu den . Sprachcn dcr Philippinen 
anderaeits, dl. II, bl. 3 — 38 van: Vcrsuch cincr 
Anthropologic der Insel Celebes, door Dr. F. Sarasin 
(1906)；  W. Dunnobier: Een Mongondowsch verhaal, 
met vertaling en aanteeko- ningen, Meded. Ned. Zend. 
Gen. LV (1911), bl. 95—120; Id. do Vooniaamwoorden 
in het Bolaang- Mongondousch, Bijdr. K. L, dl. 72(1916), 
bl. 1—6V 

EOLAANG-OEKI. Zio BOLAANG-BANGKA< 
BOLANG (MAL.). Zio COLOCASIA. 
BOLANGO. Belangrijke rivicr in Gorontalo (Noord-

Cclel)cs),ontspringende op het ongeveer 1250 M. hoogo 
Tilongabila-geborgto, aanvankclijk onder den naam 
Mongiilo Z.W. stroomende, en na haro vereeniging met 
de Pilongalapa den naam Bolnngo of Tapa voorende. 
Weldra neenat de rivior, wier go- middelde breed to 土 
25 M. bedraagt,een Z.waartscho richting en ontvangt 
door een kanaal hot water van het meer van Limbotto en 
stort zich, na hare vereeniging met de Bone bij de 
hoofdplaats Gorontalo in zee. Ofschoon op vole plaatsen 
zeer ondiep, is zij echter voor inlandsche kano's 
bevaarbaar. Haro bc- langrijkste zijtak is do Longalo. 
Eene bcschrijving wordt gegeven door v. Rosenberg, 
Reistogten in_Gor.. rontalo, Amst. 1865, bl. 5. 

BOLANO. Boegineesche enclave in hot rykjo 
Modetong (Noord-Celebea), bewoond door ongeveer 
1000 zielon, gelegen aan 2 meertjes, Telaga Batoe- dako 
en T. Bolano-saoo. De bewoners hebben steeds hunne 
onafhankelijkheid weten te bewaron tegon- over 
Moootong, waar hot Mandhareesch element do 

bo ven toon heeft; zij worden beatuurd door eene vorstin, die in 
het bezit is van njksaieraden en tal- rijke rijksgrooten naast zich 
heeft. Zie v. Hoeveil, Tijdschr. Aardr. Gen. 2e Ser. IX (1892), 
bl. 352. 
BOLANO'SCH. Zie TOMINISCHE TALEN. 

BOLENG, cen fraaie vulkaankegel, 1659 M. hoog, aan de 
Z.O.-punt van het eiland Adonara, op de ou- de zeekaarten 
Wakka genoemd. Kaart bij Becke- ringinTijdschr. Aardr. Gen. 
1911,—Wichmann (ibid.-f/^* 1891, 260) deelt een verhaal 
mede van in 1885 voorgekomen werkzaamheid, waarover 
Beckering zwijgt. Ook v. Rheden geeft aan den berg op 、 zijn 
kaart, (Jaarb. gijnw. 1911) het teeken van acti '■ viteit, '
 •: 1 --，八" 

BOLING EN LAMAKERA (STRAAT). Tusschen Adonara 
en Solor eenerzijds en Lomblen ander- zijds. Is een nagenoeg 
schoone vaarweg, waarvan de N. in gang, door van beide wallen 
uitstekende maar goed zichtbare riffen, niet breeder is dan I1/2 
K.M. Verderop is dezo straat wijder, zelfs zeer . wijd, waar zy 
samenloopt met de baai van Leba Leba, in het N.W. gedeelte 
van Lomblen; alleen in deze baai en op de reede van .Lamakera, 
Q-punt van Solor, vindt men ankergrond. Het aandoen der straat 
is van weerszijden gemakkelijk. In den regel waait er, gedurende 
beide moessons, een stijve bries door de straat, vooral in de 
laatste maanden van het jaar uit het Z.W. en staat er nog al veel 
stroom, met springtij tot ruim 11 K.1L per uur, zoodat er, in 
verband met de open ligging, veel zee en tegen de kusten veel 
branding kan staan. Zeil- schepen verkiezen dezo ruimere straat; 
stoomsche- pen gaan bij voorkeur door straat Flores. Zie Zee- 
mansgids, deel IV. 

BOLIOHOETO. Hoogste top (2035 M.) van de N. Irjksto 
bergreelcs in Gorontalo (zie ook CELEBES a do Noordarm). De 
vanouds bokende goudmijnen van Soemalata liggen in het 
Boliohoeto-gebergte. 

De ondervinding leerde echter, dat het goud niet in zoo'n 
groote hoovcelheid aanwezig is, dat het met profijt 
gecxploitcerd kan worden. De mijnbouw Maatschappij 
Soemalata, welke daar werkzaam was, heeft haar bedrijf sedert 
jaren gestaakt. 
BOLOEK. Zio EEKHOORNS (VUEGENDE). 

BOMBAX MALABARICUM D. C., fam. Bomba- caceae. 
Dsngdeur (SOEND.), Randoe alas (JAV.). Reus- achtige boom, dio 
van Britsch-Indio tot Oost-Java 一 vrij nlgemeen in de vlakte en 
in het lagere bergland voorkomt, on do aandacht trekt door de 
geweldige afmotingen van stam en kroon. Op Java staan in den 
Oostmoesson do boomen gedurende vele maandea bladorloos, 
zijn dan gotooid met vele groote vuur- roode bloemen, on 
dragon tegon October vrucht. Ze zijn dan gemakkolijk to 
horkonnen aan de groote hoevcolheden ,,k&pok", dio uit de 
opongesprongen vruchten waait. Op Java bestaat een groote 
vrees tegen hot gebruik van die kapok, o.a. omdat ze jeuk zou 
verooraaken. Hot hout is weinig duurzaam en wordt zoo good 
als niet gebruikt. 

BOMPRANG. Met dezolfdo namen als de ottora (ziealdaar): 
bomprang, prang prangf momprang, dui- don do Maleiers van 
Sumatra eon roofdier uit een andcro familie, do Viverri3ae~(Zie 
CIVETKATTEN) aan, dat in uitorlijk, bij v. door den 
breedon.met lange snorharon bozotton snoet on de kleine ooren, 
en in lovonswyze aan do otters horixinert. De wotenschap- 
pelyko naam is Gynogale bennelti Gray (Potamophilua 
barbatMiill.). Hot dier, een dor grootero ledon van zyn familio, 
leoft op het Maloischo Schioreiland en op Sumatra on Borneo 
(op Borneo wordt het doeroeiuj, in Zuid-Bornco'door 
deTDajaks mampalon genoemd). 
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Het heeft eon zeer korten staart (lichaam CO—65, staart 
15 c.M. lang) en is bruinachtig zwart gekleurd, op de 
bovenzijde wit gespikkeld, maar verder onge- vlekt. Het 
voedsel is gedccltclijk plantaardig (vruch- ten), maar 
bestaat verder uit kleine vogels en zoog- dieren en 
bovendien visschen. Het dier houdt zich namely k 
evenals otters veel in het water op en de teenen zijn dan 
ook gedeeltelijk door een zwemvlies vereenigd. 

BONANG. Desa op Java, aan het strand van 
Rembang, 7% K.M. beoosten Laseni. Deze plaats was 
eenmaal de zetel van Makhdoem Ibrahim, zoon van 
Soenan Ngampel, die zich door zijn ge)oofsijver en 
bekeering van vele Javanen tot den Islam onder- 
scheidde. Hij is in de geschiedenis bckend onder den 
naam van Soenan Bonang, stierf omstreeks 1488, en is te 
Toeban begraven, waar naar zijn graf tai van geloovigen 
gaan om te bidden en te offeren. Bonang koelon is een 
perdikan dessa. Men voert er veel petis uit, gemaakt van 
garnalen. In de nabijheid moeten goudmijncn geweest 
zijn. Men vindt er sporen van goud. Volgens de 
bevolking brengt het bezit van het daar te vinden goud 
ongeluk aan. - 

BONANG. Zie MUZIEK en MUZIEKINSTRU- 
MENTEN. 

BONANG (SOENAN). Zie HEILIGEN (MOH. 
INDISCHE). 

BONANG-BONANG (IRAN). Zie JUFFERVIS- 
SCHEN. 

BONDGENOOTSCHAPPELIJKE LANDEN. Ge- 
meenschappelijke naam, waaronder vroeger bekend 
waren een aantal zelfbesturende landschappen be- 
hoorende tot het gouvemement Celebes_eu_Qnder^_ 
hoprighedw,- en over de geheele uitgestrektheid van dat 
gewest verspreid. De grondslag der betrekkin- gen 
tusschen het Gouvemement en die landen was het in 
1667 door Speelman tot stand gebrachte, en in 1824 
onder den Gouv.-Gen. Van der Capellen her- nieuwde 
vredes- en bondsverdrag, bekend onder den naam van 
Bongaaisch tractaat, (Zie aldaar) Door ons militair 
optreden in 1905 en volgen de jaren is aan het bestaan 
dezer bondgenootschappelijke landen als zoodanig een 
einde gemaakt. 

BONOJOL.旦 et zuidelijkst gedeelte van het dis- tri 
_Loeboek Sikaping der gelijknamige onder- afdeeling en 
afdeeling (gew. reorg. ter Sum. West- kust van 1913). De 
negeri Bondjol, tot 1897 stand- plaats van een controleur 
b. h. B.B., is warm en ongezond, ligt 220 M. hoog. 
Bondjol is tijdens den Padri-oorlog gedurende meer dan 
twee jaren be- Jegerd door de Hollandere; met den val 
ervan in J837 kon die oorlog als gceindigd beschpuwd 
wor- den (zie PADRI en LOEBOEK SIKAPING). 

BONDOL. Zie WEVERVOGEL. 
BONDOT (JAV.). Zie CARDIOSPERMUM. 
BONDOWOSO. Afdeeling en regentschap van de 

residentie Besoeki, waarvan zij het noordweste- Ijjkwte 
gedeelte uitmaakt. Vroeger strekte de afdee- ling zich uit 
tot de zuidkust, maar in 1883 is het zui- delijk gedeelte 
daarvan afgeschciden en tot de af- zonderlijke afdeeling 
Djember verheven. Het regen tschap Bondowoso oinvat 
dus de afdeelingen Boiidowoso en Djember. Sinds de 
reorganisatie is het regentschap Besoeki gevoegd bij het 
rcgent- schap Bondowoso. De tegenwoordige afdeeling 
Bon- (iowoso, die 1300 K.M2. oppervlakte heeft, omvat 
v 目 f districten, met name: Bondowoso, Tamanan 
Wonosari, Besoeki en Mlandingan. Ze had in 1905 
300.000 bewoners, w.o. 350 Europeanen, ruim 1400 
Chineezen, 1000 Arabieren en 6 andere vreemde oos- 
terlingen De afdeeling, die ten Z. begrensd wordt 

door den lagen zadel, die de waterscheiding vormt 
tusschen de vallei van Poeger en die van Pana- roekan, 
ten W. door de residentie Pasoeroean en ten 0. door het 
Raoen-Idjen-gebergte, is een vallei, die n.lijk in de vlakte 
van Panaroekan over- 'gaat, en doorstroomd wordt door 
de Sampdjan- rivier, waaraan ook de residentie-
hoofdplaats Bondowoso ligt. Er zijn 17 ondememingen, 
werkende door vrijwillige overeenkonisten met de 
bevolking, waarvan 12 (thans minder) voor de teelt van 
tabak, drie suikerfabrieken en twee rijstpellerijen (einde 
1911). De laatste vijf liggen in de controle-afdeeling 
Besoeki. 

De hoofdplaats had uit. 1905 8700 inwoners, o.a. 125 
Europeancn, ruim 800 Chineezen, bijna 700 Arabieren 
en 6 andere vreemde Oosterlingen. 

BONDOWOSO. District met gelijknamige hoofd- 
plaats van de afdeeling en het regentschap van dien 
naam, residentie Besoeki; met 65 desa's, ruim G5.000 
inwoners, w.o. ruim 200 Europeanen, ruim 800 
Chineezen, bijna 700 Arabieren en 6 andere vreemde 
oosterlingen (1905). ( / z / 

BONE. Zie BONI. 
BONE. District van de onderafdeeling Gorontalo der 

tot de residentie Menado behoorende assistent residentie 
van dien naam, met 18 kampongs en 士 8500 zielen, 
onder een le districtshoofd met den ti- tel Marsaoleh, 
gesteund door een Walaiipoeloe (2e districtshoofd) met 
standplaats Boloedawa. Eene beschrijving van het 
voormalig rijkje gaf J. G. F. R-iedcl, Tijdschr. Bat. Gen. 
XIX (1870), biz. 4G vlg. 

BONE of BAWANGIO. Bclangrijke rivicr in Go-
rontalo (Noord-Celebes), volgens v. Rosenberg (Rei8- 
togten in Gorontalo, Amst. 1865 bl. 4) ontHprin- gende 
in het hooge noordoost-waarts van den Kabila liggendc 
bergland. Door tai van spruitjes gevoed, stroomt zij 
aanvankelijk Z.waarts on van het punt waar zij de vlakte 
intreedt. tot hare vereeniging met de Bolan go bij de 
hoofdplaats Gorontalo fh W. richting, en stort zich 
daama in zee. Bij de mon- ding is zij 310 M. en bij de 
vereeniging met de Bolan go 275 M. breed. Zij is echter 
zeer ondiep, maar kan tot de hoofd plaats met kleine 
inlandsche j)rau- wen, en dan nog l*/2 dag met kano's 
(blotto) wor- den opgevaren. 

(Zie CELEBES a. de Noordarm). 
BONEA. District op hot ciiand Saleier. (Zio aldaar). 
BON ERAT E-EIL AN DEN. Groep cilanden tus-

schen de zuidpunt van Saleier en de noordkust van 
Midden-Flores (Endeh), bestaande uit het kleino 
hodfdeiland, Boncrate, en de grootere bij-eilanden Kalao 
(W. van Bon.erate), Tan ah Djampea (N.W. van Kalao, 
en Z. ten O. van SaJeier), Kalao Toewa (O. van 
Bonerate), en P. Madoe (Z. van Kalao Toe- w 牛)；voorts 
nog het kleinere Kajoe Adi (beN. Tan ah Djampea) en de 
beN.O. daarvan gelegen zeer kleino Tijger-eilanden. 
Deze alle zijn koraalkalk-eilanden, meer of minder 
opgeheven (Tanah Djampea 578 M., Kalao Toewa 5】8 
M., Kalao 335 M., Kajoe Adi ca. 200 M., Bonerate 150 
M., Madoe 120 M.; deels vol- gens G. F. Tydeman, 
Hydrographic results of the Si- boga expedition, Leiden 
1903, p. GO—61) ； terwijl het hoogste eiland, Tanah 
Djampea, misschien ten deele uit oruptief-gestcenten en 
breccien bestaat (verg. Dr, R. D. M. Verbeek, Molukken-
Veralag, 1908, p. 43). Over Kajoe Adi, zie speciaal 
Verbeek p. 42—43. 

Het lage en kleiiiste eiland, Bonerate, met het vlak ten 
Westen emaast gelegen hoogere en veel grootere Kalao, 
is echter van ouds het bevolkings- centrum der groep. 
Ovei beide bestaat cen waardo- 
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voile monographic, ,,De eilanden Bonerate en Kalaon 

(Tijdschr. Bat. Gen. XI, 1862, p. 215 vlg), door J. A. 
3akkers, den lateren Gouvenieur van Celebes. Deze ging 
er in 1861 been om de inlyving te bekrachtigen bij het 
Gouvemementsgebied (vcrg. Ind. Stb. 1861, no. 25), 
terwijl tcvoren Boneratc en Kalao in leen hadden 
behoord aan den Vorst van Boni. Zijn op- stel is feitelijk 
een ambtelyk verslag van wat hij daar toen bevond ； 
doch zonder de kaart, die tevens van Boncrate gemaakt 
werd (1. c. p. 220). 

Do reden van dat oude bevolkings-pentrum op hot 
kleine, watorlooze, onvruchtbare koraaleiland Bonerate 
was enkel: zeeroof (Bakkers, p. 246—247). Gesticht 
door Boegineczen en Boetonners ； vermccr- derd met 
Makassaren en Saleiereezen; bevolkt verder door slaven, 
welke door die zeeroovers in groote hoe- veelheid 
gehaald werdcn van den ovcrwal van Flores, nl. 
Barij_Rep,JBdta aan de Noordkust van West- Flores 
(Manggarai)； Nanganio, Maoowari, Maoe- sambi aan 
die van Midden-Flores； en Geliting (boO. Maocmere) 
op die van Oost-Flores; — werd het een samenleving 
van zeevaarders, zeeroovers, slaven, en handelaars, die 
hun waren deels haalden van en brachten naar 
Singapore, Makasser, Java (vooral Semarang cn 
Gresilc), en weer brachten naar en haalden van de 
Noordkust van Flores (voor slaven, rijst, katoen), van 
Soembawa (voor rijst), van Timor (voor sandelhout en 
was), en verder naar de Boegi- neescho kuststreken, 
waarbij Boni opperheer bleef. Het nabijgelegen, 
boschrijke Kalao diende daarbij als voorraadschuur van 
hout cn aardvruchten (oebi, pisang e.a.); deels ook als 
vluchtoord bij gevaar. Voor hot opmerkelijk geregelde 
inlandsche bestuur in ca. 1860 op Bonerate en Kalao, zie 
Bakkers p. 225—227. Het hoofd van alien was de Bon 
to van Boneratc, gekozen door do kampoeng-hoofden 
(glarang's), maar bevestigd door don Vorst van Boni. 

Thans is er een posthouder, gevestigd te Bonerato 
(cen complex van 6 strand-kampong'a in den Z.W. hoek 
van *t eiland), staande ondcr den controleur B.B. van 
Saloier; met wcer een onderdistrictshoofd (poonggawa) 
op Tanah Djampea, con dito op do Tij- ger-cilandcn en 
een kamponghoofd (glarang) op Kajoe Adi. Boneratc 
wordt gcregeld aangedaan door de boot der K. P. M., cl 
io ook op Saleier vaart. 

Een modeme studio over deze intercssanto oilan- 
clcngrocp ontbreekt; vcrg. echtcr Zeeinansgids, IV, 2e 
dr. (1912), p. 207—214, cn Zcekaart 134 (1904; 
„Vaarwaters nabij T&imh Djampea en Boneratc"). 
Vooral het uitgestrekte Tanah Djampea, met zijn goedc 
ankerplaatscn on zijn wildhout-bosschen, Hchijnt ccn 
toekomst to hebben; gehccl andera ala het troostelooze, 
door riflen omzoomdc, tegenwoor- dig vcrlooponde 
Boncrate. Over Tannh Djampea, dat „Regcn-lan(r, 
boteokont, zic nog Engelhard in Bijdiwgen Kon. Inst. 4o 
Reeks VIII (1884), p. 33 — 33C. Do naam Boneratc 
betcokont „hoogo zand- bank" (JXJFS. ineded. Dr. 
Adriani). Het eiland Kalao wordt in Europ. bronnen ook 
we) Lambego genoemd (naar de hoofdkampocng aan de 
Z.O.zijde), doch ton onrcchte. G. P, R. 

BONERATE'SCH. De taal van Bqilierato, dio ook op 
Kalao wordt gesproken, is waarschijnlijk uit 
verschillendo bestanddcelen samcngesteld, daar do 
bevoJking zecr gemengd is en van ouds cono zcc- 
rooversmaatschappij lieoft gevonnd. Uit de woor- 
dcnlijst van Bakkers, dio cen kloino 250 woordon telt, is 
o. a. op to maken, dat do h zeer dikwijls do Indonesischo 
p is, waarschijnlijk mot een tusschen- stadium /, b. v. 
hitoe (zeven), hoo'oe, (boom), rnanihi (dun), honoe 
(schildpad), uit pitoe. i)oe!oe, rnanipi. 

ponoe. Ook de typisch Makassaarsch-Boegincesche nr-klank 
komt voor; de eenige consonantische slui- ter is ng. De 
woordenschat is voor een goed deel uit dien dor Toradja'sche 
talon to verstaan. Vele woorden maken den indruk van 
wisselwoorden te zijn, wat by eone zeerooversbevolking niet 
kan verwonderen. Opmorkenswaard is het lidwoord te, b. v. 
te. boeta (de grond), te wemba (de bam bo e), te raha (het 
bloed), te sikoe (de elleboog), te ate. (de lever). Het is thans 
nog niet mogelijk aan deze taal hare juiste plaats aan te 
wijzen in het Indonesisch taalverband. 

Literatuur: J. A. Bakkers, Woordenlijst, Neder- landsch-
Maleisch-Makassaarsch-Boegineesch-Bone- rate'sch, 
Tijdschr. Bat. Gen. XI (1862), 256 一 264; Adriani en Kruyt, 
De Bare,e-sprekende.Joia4jals van Midden-Celebes, III, 265, 
266. 

BONGAAISCH CONTRACT. Verdrag, den 18en Nov. 
1667 door Speelman in zijn legertent, tusschen Bongaai 
(Boengaya) en Barombong, twee kampongs in het rijk van 
Gowa of Makasscr (Zuid-Celebes), gesloton met 
Hassanoeddin, vorst van Gowa, en waartoe kort daama tai 
van Jlakassaarsche en Boegineesche vorsten toetraden. Dit 
contract, waar- bij do mac'it van Makasscr voor goed werd 
gebroken en dat in 1824 ondcr V. d. Capcllen is vemieuwd,- 
,.. ~ heeft thans nog alleen geschiedkundige waard 直'I , De 
verhouding van het Gouv. tot de zelfbesturende ' 
landschappen op Zuid-Celebes is thans geregeld op den voet 
der korte vcrklaring, alleen met Laiwoei hobben we nog cen 
politiek contract. De tekst van het Bongaaisch contract vindt 
men o.a. bij Valen- tijn Oud en Nieuw O. Indien (uitg. 
Keyzer) III, bl. 
144. Zie verder onder GOWA. : ■ - .• 

BONGKANG. Naam op Java voor een Alieren- •_ leeuw, 
Myrmeleon. Dit dier graaft in het droge zand < een 
trechtervormig kuiltje; op den bodem wacht het zijn prooi, in 
den vorm van kleine insecten, die in den trechter storten on 
door het losso zand belet wordon to ontsnappen. 

BONI. Dit zelfbosturend landschap, behoorende tot de 
gclijknamige afdeeling Boni van het gouvt. Celebes en 
onderh. is gelegen op het Z.W. schierei- land van Celebes 
aan den W. oever van de golf, die aan het rijk zijn naam 
ontlecnt. Het landschap is verdccld in do ondcrafdcelingen 
Boni en Boni-ri- atang. De lengto van het landachap N.—Z. 
bedraagt 土 1)7 K.M., do breedto 士 67 K.M., de grootte 土 
6600 K.M2, d.i. ongeveerdo grootto van Friesland en Ovei 
ijsel samen (G665K.M.2). In het N. is do Tjen- rana, in hot 
N. W. do Waianae voor een deel do natuurlijko grens; in het 
Z. is na den oorlog van 1860 do Tungka do grens. Het 
landschap beatond van ouds uit cigenlijk Boni, d. i. de 
hoofdplaats Watampone met 9 kampongs (Oedjoeng, Ta, 
Pan- tjing, Tancte-ri-awang, Tanetc-ri-atang, Matjege, 
Tibodjong, Maoc Salassa en Bockokah), en de Pa- lili- of 
vazahtaten, waarvan 6 bostuurd werden door vazallcn-
bloedverwantcn, terwijl 14 van onderwor- pen vazallcn 
waren. Ook bchoordon er nog 13 zelf- standigo 
hoofdncgorijcn bi), die geen palili waren. Zio vorder BONI 
(onderafdeoling) en BONI RI- ATANG. 

B o v o 1 k i n g. Do Boniora, dio over het alge- meen 
goed govormd, slank van gestalte en vlug in hunne 
bewegingen zyn, behooren tot do Bocgineo- zon, zoodat 
hetgeen in dat artikcl vermeld wordt, op hon toopassclyk is. 
Do Bonier draagt cen korte brook, dio tot op cen handbreedto 
boven do kino reikt; daar bo ven draagt hij om het iniddel 
eon ka- toonon, zyden of gouden gordel, waarin aan do lin- 
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kerzijde de kris wordt gedragen, die vroeger bui- 
tenshuis Dimmer werd afgelegd. Verder een kort of lang 
baadje. Het eerste heeft korte wijde mouwen, reikt tot op 
de heupen, en heeft driedubbele, dik- wijls gouden, 
knoopen aan de kraag. Het wordt zel- den dichtgeknoopt, 
maar meestal open gedragen. Over dit baadje wordt een 
sluitend kleedingstuk gedragen, dat de borst bedekt，, en 
een stuk gesteven sarong, dat, om het middel 
vastgemaakt, tot aan de knieen afhangt, en waarmee het 
gevest van de kris bedekt wordt. Het lange baadje is van 
voren ge- sloten, reikt tot aan de kuiten, heeft lange,两
de, naar de hand nauw toeloopende mouwen, die om de 
pols met negen knoopen worden dichtgemaakt, en wordt 
zonder overkleed of sarong gedragen. 

Grondbezit. Het zelfbestuur.dat ter zake in de rech- 
ten der voormalige vorsten trad, beschouwt zich als de 
souvereine eigenaar van den grond; het bezit van de 
meeste en beste gronden berust ook in zijne han- den of 
in die der aanzienlijken. De mindere man bezit over het 
algemeen de slechtste. Grondbezitter van rijstvelden, 
tuinen en vischvijvers wordt men door ontginning, 
erfenis en wegens goede diensten aan 5t zelfbestuur 
bewezen ； de grondbezitter heeft in zooverre de vrije 
beschijdiing over zijne gronden, dat hij die aan anderen 
in pand kan geven of ter bewerking wegschenken, doch 
niet verkoopen. Van overgang van bezit moet worden 
kennis gegeven aan den hadat of het hoofd der kampong; 
die overgang kan geweigerd worden, als het 
vreemdelingen be- treft of iemand, die vennoedelijk niet 
aan 's lands gebniiken en mstellingen zal voldoen. 
Waterleidin- gen, die ten algemeene nutte zijn 
aangelegd, inoeten eerst de hoogst gelegen velden 
besproeien en daarna de lagere; van waterleidingen, door 
particulieren aangelegd, mogen deze alleen gebruik 
maken. Bos- echen, markten, weiden, begraafplaatsen en 
woeste gronden zijn gemeenschappelijk eigendom; heeft 
de be volkin g hout noodig, dan wendt zij zich tot het 
hoofd en krijgt dan vergunning on? te kappen, voor niet 
ah zij het zelve gebruikt, tegen betaling van Soessoeng-
romang of boschgeld (gemiddeld een derde der gekapte 
waarde) als zij het hout ver- koopt. Over de 
omamentsvelden, zie RIJKS- SIERADEN. 

Geschiedenis. Hoe en wanneer het rijk van Boni 
ontstaan is, valt niet met zekerheid te zeggen. Wij weten 
alleen, dat vermoedelijk op het eind der 16e eeuw een 
verbond gesloten werd tusschen Boni, Wadjo en Sopdng, 
waarschijnlijk ge- richt tegen Gowa. 

Tijdens de komst der Nederlanders was Boni, ten- 
gevolge van een tegen Wadjo, Gowa (Makawser) en 
Loewoe gevoerden oorlog aan den vorst van Gowa 
onderworpen. Niettegenstaan de herliaalde pogingen om 
zich aan de suprematie van Gowa te onttrekken, bleef 
Boni afhankelijk van Gowa, totdat Speelman, na de 
verovermg van Makasser, met behulp van den 
Sopengschen prins Aroe Palakka en de opge- etane 
Boniers, den 18den November 1667 hetbekende 
Bongaaisch contract sloot, waarbij Boni van de 
overheersching van Gowa werd bevrijd. Aroe Palakka 
werd in 1672 door de rijksgroofen tot vorst gekozen. Het 
aanzien van Boni Tees na dien zeer, vooral ten koste van 
dat van Gowa; tijdens den val der Compagnie, was Boni 
zelfs een bedreiging voor de Europeesche suprematie op 
Zuid-Celebes. 

D： weigering in 1824 van Boni en onder den in- vlo
羿 van dit landschap van Tanette en Soepa, om m ,e 任 
werken tot de vernieuwing van het Bongaaisch tractaat, 
gaf aanleiding tot eene expeditie 

onder Van Geen naar Boni in 1825, die hoewel ons leger 
de overwinning behaalde, geen blijvend resultant had, 
daar de troepen na de inneming en verbranding der 
hoofdplaats door den slechten moes- son genoodzaakt 
werden zich weer in te schepen. Een voorgenomen 
tweede expeditie tegen Boni ging niet door wegens den 
inmiddels op Java uitgebro- ken opstand. Do 
onderhandelingen over het toetre- den tot het hernieuwd 
Bongaaisch contract werden hcrvat. Boni trad toe in 
1838, maar beeedigde het eerst in 1848. Die toetreding 
was echter slechts schijnbaar. Reeds in 1859 noodzaakte 
de in 1857 opgetreden Vorstin Basse Kladjoeara door 
haar uittartende houding, o.a. door het bevel, dat alle 
Bonische handelsvaartuigen de Nederlandsche vlag 
omgekeerd moesten voeren, het Gouvemement tot het 
zenden van eene nieuwe expeditie. Na korten doch 
hevigen strijd viel de hoofdplaats in onze han- den. Wei 
is waar noodzaakte de westmoesson ons do hoofdplaats 
weder te verlaten, maar eene bezetting werdte Badjoa 
achtergelaten en na het eindigen van het slechte 
jaargetijde werd de strijd onder leiding van Lt. Gen. Van 
Swieten voortgezet; Boni werd voor de tweede maal 
veroverd en daaraa de nieuwe verblijfplaats der vorstin, 
het sterke Pasempa in genomen. De vorstin vluchtte en 
werd door de rijksgrooten afgezet, die haar vervingen, 
door onzen bondgenoot Aroe Palakka. Met dezen werd 
den 13den Februari 1860 een contract gesloten, waarbij 
Boni van bondgenootschappelijk rijk ]een- roerig land 
werd, terwijl bij overeenkomst van 15 November I860 
ccn gedeeltc van Boni tot aan do rivier Tangka bij het 
gouvemementsgebied werd ingelijfd. Bij het optreden 
der verschillendc latere vorsten van Boni werd het 
contract mot dit landschap Iicrhaaldelijk aangevuld en 
gewijzigd. De laatste vorst van Boni is geweest La Pawo- 
woni Ki'aeng Segeri. Onder zijn bestuur word do 
verhouding van het Gouvemement tot dat landschap zeer 
gespannen ten gevolge van het niet na- komen door Boni 
van verschillendc contractucelc verplichtingen, vnl. door 
het zich mengen in de inwendige aangelegenheden van 
andere landschap- pen (in enkcle werden zelfs 
landsgrootcn tegen het zelfbestuur opgezet) en weigering 
van den afstand aan het gouvemement tegen 
schadeloosstelling van het recht tot heffing van in- en 
uitvoerrcchten. Het stoorde zich niet aan de onzerzijda 
wegens een en and er ingediende vertoogen, en oefende 
een zeer na- deeligen invloed uit op de andere 
landschappen op Zuid Celebes wier liouding dan ook 
alles to wcnschen overliot. Dit gaf aanleiding tot het 
zenden eener mi- lit aire expeditie onder kolonel van 
Loenen, die 28 Juli 1905 landde te Bena ten Noorden van 
Bad joe, waar den vijand een gevoelige nederlaag werd 
toegc- bracht. Twee dagen later werd Watampone bwet 
en 3 Augustus Pasempa genomen, waarmede het eigen- 
lijk verzet in Boni gebroken was. In het landschap werd 
Europcesch Bestuurspersoneel geplaatst, ten einde het 
Inlandsch zelfbestuur te leiden en bij to staan. De 
zelfbestuurder werd 18 November d. a. v. in Maiwa 
overvallen en ge van gen genomen, en vervolgens te 
Bandoeng gpintemeerd. Hij is niet ver van- gen. Het 
bestuur over het landschap wordt uitgeoe- fend door den 
Rijksraad, bijgestaan door den Euro- peeschen 
besturenden ambtenaar. 

De verhouding van Boni tot het Gouvt. is thans niet 
contractueel geregeld. Do Regeering beschouwt het 
landschap als overwonnen land, en heeft do door den 
Rijksraad afgelegde korte verklaring niot geaccepteerd, 
aangezien dit college bij ontstentenis 
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van een zelfbestuurder niot bevoegd geacht wordt het 
landschap contractueel te binden. 

Rondzwervende benden hebbon nog eenigen tijd het 
land in beroering gchouden, zelfs hebben ze in 1906 
heimelijk gesteund door verschillende lieden van 
aanzien, w. o. het invloedrijke hadats-lid Aroe Tanete ri 
Awang getracht een nieuwon toestand in het leven te 
roepen, dock bij don overval van ons bi- vak te 
Watampone op 15 Juli zijn ze met grooto ver- liezcn 
teruggeslagen, waarna Aroe Taneto ri Awang naar 
Soekaboemi verbannen is. Sedert is in Boni de rust niet 
mcer noemenswaard verstoord. 

B e s t u u r. De vorm van bestuur was voor onze 
inmenging aristocratisch monarchaal, met uit- gebreid 
allodiaal leenstelsel. Aan het hoofd stond de vorst of 
vorstin, door den rijksraad (hadat) ge- kozcn, en die 
volgens art. 26 van het contract van 13 Febr. 1860 door 
het Gouvemement moest worden bevcstigd. Hem was 
cen Kijksbestierder toegevoegd, met den titel van To-
mari-lalang (de man die binnen is), die het hoofd was van 
den hadat ； hij werd vroe- ger door dezen onder *s 
vorsten goedkeuring gekozen en ontslagen; daarna 
geschieddc dit onder goedkeuring van het 
Gouvemement, dat hem ook liet be- ecdigen. Zonder 
zijne toestemming mocht niemand den vorst naderen; 
alle zaken van justitie, politic of van huishoudelijken 
aard werdendoor hemafgedaan, Als Aroeng oedjoeng of 
To-mari-lalang was hij ook gewoonlijk hoofd der 
vazallen, tot wio alle beve- len van den vorst door hem 
werden overgebracht. De leden van den hadat, blijkens 
den naam van dien Rijksraad, Aroe pitoe, uit 7 vorsten 
bestaande, wa- ren vcrplicht do belangcn van den vorst 
en het volk te behartigen, behalve die den handel, de 
schccpvaart en inkomende en uitgaando rechten be- 
treffende, welke tot de bevoegdheid van den sjah- bandar 
behoorden en die wellto het huwclijk raakten, cn onder 
den pricsterraad rcssorteerden. De Aroo pitoe waren 
leden van do rechtbank, cn hadden hot rccht klcine 
boeten op te leggen. Aan do Aroe pitoo waren 
soelewatangs en ado's als plaatsvervangors toegevoegd. 

Voorts vond men in Boni nog de djeinatongaongs, liet 
hoofd der soero's of zendclingen, die 40 in getal inocsten 
zijn; do Anrong goeroe anakaroeng, hot hoofd van de 
jonge prinsen, dio geen waardighoid bekleedden, maar 
den vorst zekere voorwerpen voor- droegen, wanneer 
deze zich in hot openbaar vortoon- dc, het/ lioofd dor 
afstammelingcn van Aroo Palakka, voor18 hoofden van 
mindcro volgelingon en nog con Lal van lagero 
beambten, schrijvcrs onz. Do recht- spraak bcrustte, 
behoudens hooger beroop op den vorst, bij denhadatcn 
den djematongaong, voorgeze- ten tloor den 
Rijksbesticrdcr. Zaken den godsdionst en het huwelijk 
betreffende, kwamen bij don sarat of pricsterraad, 
bestaande uit het lioofd der gees tel ijk- heid, de kali cn' 
mindero gecstelijken. Elkc vazal had bovondien zijn 
afzonderlijko rcchtbank, uit zijn hadat bestaandc, cn een 
sarat. Het uitoefenen dor doodstraf, het tot slaaf 
verklaren van vrijo personen en het verbeurd verklaren 
van goederen bchoorde in oorlogstijd aan den Poengawa 
en den Anrong goeroe panghoeloe djowa. Dezo waren 
hoofdon tot het krijgswezon bohoorendo; do 
laatstgonoomdo to- vens belast met het bcschcrmcn van 
‘8 vorston per- 8®on cn eigendommcn en het doen 
cerbiedigen van dicns bevclen, waarbij do grootsto 
willekour heerachte. Gcduronde vredestijd word geon 
goro- gcldo macht aangohouden; in geval van oorlog 
word do geheele bevolking to wapen geroopen. Evon- 
wel waren er tai van hoofden, dio mot het ki ijgswo- 

zen in betrekking stonden; tijdens een oorlog was de 
Poengawa het hoofd, terwijl in vredestijd de Panghoeloe 
lomponadjowae (het grootste hoofd des volks) de eerste 
porsoon was. Verder zijn te vermelden de doeloengs of 
bestuurdera der landschappen La- moeroe, Sieboeloe, 
Adjangale, Pitoempanoewae, Lili ri laoe, Talloen limpo 
ri awang en Wawa Boeloe ri awang ； voorts de Anrong 
goeroes panghoeloe djowa (kleinere hoofden des volks), 
hoofden van 100 en 40 volgelin gen, kapitans enz. Tucht 
en onderwor- penheid in den krijg waren zelden te 
vinden, vooral bij de mindere tegenover de hoogere 
hoofden. 

By do onderwerping van Boni werd dit leenvor- 
stendom in tweeen gesplitst,de zuidelijko helft werd 
aanvankelijk als eene nieuwe onderafdeeling onder den 
naam Bone-ri-atang (Zuid-Boni) gevoegd bij de 
toenmalige Assistent Residentie Oosterdistricten. (G. B. 
van 13 Juli 1906 no. 32), terwijl de noordelijke helft, 
waarbij de voormalige vasalstaat Lamoeroe, onder den 
naam Boni als onderafdeeling deel uit- maakte van de 
nieuw gevormde afdeeling Boni (G. B. van 2 Decemberl 
905 no. 34). Het certijds aan Boni aanhoorige landschap 
Pitoempanoea werd de- finitief bij de onderafdeeling 
Wadjo gevoegd. 

Bij G. B. van 3 September 1908 no. 28 werd de 
onderafdeeling Bone-ri-atang gevoegd bij de afdeeling 
Boni, doch als eene zelfstandige onderafdeeling 
gehandhaafd. 

In de plaats van den zelfbestuurder is getreden het 
Europeesche bestuur, dat met den Hadat het zelf- bestuur 
in het landschap uitoefent, in afwachting dat de 
voorgenomen inlijving bij het rechtstreeks bestuurde 
gouvernementsgobied een feit zal zijn ge worden. 

Van den Hadat Pitoe, bestaande uit de vroegere 
Aroeng Pitoe (de zeven kiesheeren) is de betrekking van 
Tomari-lalang (rijksbestierder) na het ontslag wegens 
ouderdomsgebreken van den laatsten titu- laris, als 
volkomen overbodig onvervuld gebleven. Do 
Hadatsleden, die in den vorstentijd in of nabij de 
residentio van den. vorst woonden en slechts be- 
stuursmacht hadden over de kampongs, waarvan zij 
aroeng waren, worden alien door ons tot districta- hoofd 
aangesteld. 

Do ecrtijds bestaande landschapjes, vazalstaatjes; 
zolfstandigo banocas cn kampongs werden tot dis- 
trictcn samongevoogd. 

Ondor den Europeeschen bestuurder staan direct do 
districtshoofden on ondor cleze rechtstreeks de 
ondordistrictshoofdcn met do hun ondcrgeschikte 
hoofden, de banooa on kamponghoofden. 

Na do afschaffing der voratelijke waardigheid en 
door hot ontstaan van gowijzigde levens- en arbeids- 
omstandigheden zijn vole adats vormen en gebruiken 
vorelapt dan wcl geheel verdween. DG voormalige 
stands- en volksindeelingen zijn in hoofdzaak ver- 
vallen. De cigcnaardigo kentcekonen, dio den vroe- 
geron stand aangaven, worden niet meer gobezigd. Allo 
personen van inheemschen oorsprong worden 
beschouwd als gewono onderdanen van hot zolfbe- stuur 
met gelijke rechton en pliohten. 

De rcchtspraak borust bij do z.g. Inheemsche 
Rcchtbank, dio voorgozoten wordt door den Euro- 
pceschon bostuurdor on waarvan do districtshoofden als 
leden fungccron, daartoo benoemd door den Gou- 
vernour van Colobes. Zaken don godsdienst en hot 
huwolijk botreffendo komen, bohoudens hooger beroop 
op do Inhcomsoho Rechtbank, bij den S jar at of 
priosterraad; bij erving wordt het adatrecht ge- volgd. 

Evenals do overigo zelfbosturende landschappen 
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van Celebes hpcft ook Boni zijne onderafdcelings- 
kassen. 

Literaluur: J. A. Bakkei-s, Het leenvoretendom 
- Boni. T. Ind. T. L. V., deci 15, 1865; M. F. K. Pere- 

laer, ,De TBonische cxpcditien 1859—1860, Leiden 
1872; H. G. J. L. Meyners, De Bonische expeditien, 
in den Mil. Spect. 1880; Memorie van gegevens be- 
treffende Boni door Kapt. A. E. Piera 1900. (Archief 

:■-二 Vile Afd. D. v. O.); P. B. Staden ten Brink, Zuid 
｛；\ Celebes, 1884 (met kaart 1 ：500.000): K. van der 
/^laaten, de Indische oorlogcn; J. v. d. Weijden, Boni 
(Ind. Mil. T. 1905) met kaart. ^/r f 

BONI. Afdeeling van het gouvcmemeiit Celebes en 
Onderhoorigbedcn onder ccn assistent-resident met 
standplaats Pampanoea, wordt verdeeld in de onder- 
afdeelingen Boni. Boni-ri-Atnng, Wad jo, Soppeng en 
Barroe. 

BONI. Onderafdeeling der afdeeling Boni van het 
gouvernement Celebes en Onderhoorigheden. Zij omvat 
de noordelyke helft van het gelijkiiamig zelf- besturend 
landschap. Gelegen aan den westelijken oever van de 
Golf van Boni, wordt ze begrensd ten N. door de 
onderafdeeling Wad jo, waarvan ze ge- deeltelijk 
gescheiden is door de Waianae, ten 0. door genoemde 
golf, ten Z. door de onderafdeeling Boni-ri-Atang of 
Zuid Boni en Maros, ten W. door de onderafdeelingen 
Pangkadjene, Barroe en Soppeng. De oppervlakte 
bedraagt 4000 K312. Het ge- bergte maakt deci uit van 
twee bergketens, die zich van Z. naar N. uitstrekken; de 
meest westelijke is de hoogste. Tusschen deze 
bergketens bevindt zich de vlakte Lappa-ri-Adja 
(westelijke vlakte), waarin de bovenloop der Waianae. 
De Oostelijke keten is van de kust door eene 18 tot 45 
K.M. breede vlakte gescheiden. In de westelijke keten is 
de hoogste ge- meten bergtop de Boeloe Taratae (1G60 
M.), door de grillige richting en splitsing van de 
hoofdketen scheidt hij Lamoeroe in drie deelen, n.l. de 
Lappa-ri-Adja, do vallei van Teloe Limpoe en die van 
Boea. In de oostelijke keten zyn de hoogste toppen de 
Boeloe Pon re (720 M.)» de Boeloe Bakoeng (777 M.) 
en de Boeloe Tadalle (700 M.). Het gebergte is over het 
algemeen kaalen weinig vruchtbaar, doordien de 
bevolking de hellin gen voor ladangbouw heeft 
afgebrand. Slechts hier en daar treft men nog groote 
bosschen aan, die tijdens het vorstenbestuur in stand 
gehouden zijn om het noodige hout voor huizenbouw tc 
hebben. Het gebergte gaat naar het O. en N. in heuvel- 
terrein op, waarin enkele alleenstaande toppen 
voorkomen o.a.de Boeloe Tjinnang(234 M.), deBoeloe 
Anadara (372 M.) en de Boeloe Lantja (137 M.). 

De vruchtbaarste vlakten worden langs de Waianae 
gevonden; vooral de delta dezer rivicr is by uitstek 
vruchtbaar; ook de vlakte van Sai long en Timoeroeng, 
de Lappa-ri-Adja en de vlakte van Been go zijn zeer 
vruchtbaar. Verder client nog ge- noemd te worden de 
uitgebreide vlakke kuststrook, die zich over de geheel 
lengte der onderafdeeling uitstrekt. De kust is laag en 
voor groote zecschepen slechts op grooten afstand te 
naderen. De beste an- kerplaatsen zijn Badjoa en Palima, 
waar de stoom- schepen toch nog respectievelijk 3 en 6 
K.M. buiten de kust moeten blijven. De kusten zijn bijna 
overal met rhizophoren begroeid. In den Oostmoesson 
van Maart 一 Augustus »taat er vcel branding op de kust. 

Alle rivieren stroomen van W.—0. Alleen de Wa-
ianae, die in de onderafdeeling Marejuontspringt, 
stroomt door het landschap Boni in N. richting tot bij het 
meer Tempeh, waar ze ecne Oostelijkp richting 
aannecmt om bij Paliina in zee te vallen. De andere 
rivieren n.l. de Kadjoe, de Patiro, do 

Barabo,de Palakka, deDjalicngen de PadaElori^er, 
zijn voor de prauwvaart van weinig betcekeni 畛 De 
Waianae is tot Tawaroe voor groote prauwen(pa- 
lari) bevaarbaar, voor kleinerc ((padjala) verder 
strooniopwaarts tot Pampanoea, terwijl klcinere 
vaartuigen bij normalen waterstand Tjabenge kun- 
nen bereiken en bij hoog water Malimpong 
(Soppeng) nabij de kloof van Djangkali. De 
voomaamste zy- rivieren der Waianae zijn de Sallo 
oenji en de Sallo opo. 

Boni wordt door groote cn secundaire wegen in alle 
richtingen doorsneden. De voomaamste groote wegen 
zijn a die van de zuidgrens in aansluiting met den grooten 
weg van Mara cn Balangnipa over Wa- tampone, Oenji 
en Tawaroe naar Pampanoea, met cen zijtak van 
Watamponc naar Bad joe, 1)die van Pampanoea vis 
Boeloe Doea naar Soppeng en c die van Pampanoea via 
Sallo Tobakko en Kajnpiri naar Sengkang. 

Secundaire wegen gaan a van Watampone viaPas- sar 
Tatjipi naar Oelawang, Amali, Timoeroeng en 
Pampanoea, b van Passar Tatjipi via Ningo naar Beengo 
en Oedjoeng Lamoeroe, en van daar via Wa- tang 
Lamocroe naar Moetiara, en verder naar Mario- ri-Wawo 
en Wat an g Soppeng, c van Oedjoeng Lamoeroe via 
Parigi naar Wage en verder via Bantjie naar Tjamba, d 
van Watampone via Lampoko, Lon- rong en Paletjari 
naar Bakoenga, e van Watampone naar Lapatjang. 
Verder zijn er enkele paardenpaden en paden, die de niet 
aan de genoemde wegen ge- legcn kampongs onderling 
cn met die wegen ver- binden. Vermclding verdicncn nog 
het paardenpad, dat Boni met het landschap Taiiettc 
verbindt, het gaat over bet laagste zadel Wapange in de 
west el ij- ken bergketen en vandaar via Tacdjocwoc over 
de hoofdvlakte van Gatarang. Be voornaamste kam- 
pongs zijn hierboven genocmd, onder den invlocd van 
ons bestuur wordt gestreefd naar verfraaiingen ver- 
betering uit bygienisch oogpunt dor kampongH. 

Blijkens de gehouden regenwaarnemingen to 
Watamponc en Pampanoea, gedurende 9 jaren, valt do 
mccste regen van November tot Ju】i (met cen zeer laag 
cijfer in Juni), de jninste in Augustus, September en 
October (totaal 24 en J8 dM.). J)c middagtemperatuur is 
in de vlakte gcmiddeld 84° F, de nachttemperatuur 76° 
F. De bevolking behoort tot den Boegineeschen Btam, 
aan de kust wonen enkclo Makassarcn en To Bad jo, 
terwijl voorts vcel To- radja's, IJoctoneezcn en 
Moenaneezen worden aan- getroffen, afstammelingen 
van vroeger als slaven uit hun land geroofde lieden. Over 
de Toala, die de Teloe Limpoe bewonen, zic het 
afzonderlijk arti- kel TO A LA. De bevolking van dexe 
onderafdeeling bedraagt J93.000 ziclen ；  de 
jneerderheid belijdt ul- thaiw in naam den 
Mohanimcdaanschen godsdienHt, die langzaam-aan aan 
invlocd wint. Het huweHjkx- en erfrecht worden echter 
beheerschl door de oudc Adat. De gecHteJijken in het 
binncnland verleencn ook nog gaanie medewerking aan 
heidenschc feesten. De taal der bevolking is 
Boegineesch. Onder onzon bestuursinvloed zijn reeds 
eenige scholcn voor de bevolking opgericht. , 

Het iniddcl van bestaan bij uitnemendheid is de 
landbouw. In den lijd niet benoodigd voor dit be- drijf 
treedt de Bonier op als handwerksman of zee- varende. 
De rijstbouw wordt waar mogelijk op sawah^ gedreven, 
in het gebergte en in watorarmo streken op ladangs of als 
roofbouw. De totaal voor den rijstbouw in cultuur 
gebrachtc oppervlakte wordt geschat op 70.000 bouws, 
waarvan 8000 bouws ge- irrigeerd. Do moerassawahs 
van de Waianae delta 
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士 10.000 bouws, die bij elk vloedgetij door opge- stuwd 
rivierwater onderloopen. behooren tot do vruchtbaarste 
van - Boni met een gemiddeldo op- brengst van 25 a 35 
picol per bouw. Do geini- geerdc sawahs leveren een 
gcmiddeld beschot van 20 a 30 picols op, de van 
regenwater afhankelijken 10 a 20 picols. De Boni rijst is 
over het algemccn inferieur; hoofdzakclijk worden 
roode- cn kleef- rijst verbouwd. Uitvoer van dit product 
heeft plaats- naar de om de Golf van Boni gelegen 
streken. In de bergstreken is djagoeng het hoofdvoedsel 
der bevol- king; de beste djagoeng wordt geteeld op de 
uiter- waarden langs de rivieren en de drooggeloopen 
mcer- oevers in de dislrictcn Sai long en Timoeroeng. 
Van djagoeng heeft mede bclangrijke uitvoer plaats. Ver- 
dcr wordt de klapperaanplant belangrijk uitgebreid en 
verbouwt de bcvolking tabak van goede hoe- danigheid, 
ecn zecr gewild handelsartikcl op de passers van Zuid-
Celebes, en koffie. Do cultuur van dit laatstc gewas is 
echter hard achteruitgegaan. Als tweede gewassen 
worden katjang, katclla, oebi terong e.d. geplant. 

De veestapel bestaat vnl. uit paarden en kar- bouwen. 
Runderen worden nagenoeg niet, geiten en schapen in 
gering aantal aangetroffen. De bcvolking bestcedt weinig 
zorg aan haar vee. Hicrdoor cn door den voortdurenden 
verkoop van goede paarden naar andere streken gaat 
vooral het paardenras achter- uit. Het aantal buficls wordt 
geschat op 20.000, het aantal paarden op 9000 stuks. De 
in- en uitvoer- handcl is vnl. in handen van vreemde 
oosterlingen ； slechts enkele Bonicren vinden cr een 
bestaan in. De klcinhandel wordt grootendeels gedreven 
door Boegineezcn. De tusschenhandel geschiedt uitslui- 
tend op de passcrB, die gercgcld om do 5 dagen worden 
gchouden. De import van Europecsche garens en 
katoencn stollen heeft de eertijds bloeiendo katoen- 
cultuur gcheel verdrongen, Do voornaamste passers 
worden gchouden tc Pampanoea, Towaroc, Palima, 
Lainocroc (aan de kust), Watampone, Katjimpang, 
Lakoeang, Tobcnteng, Tatjipi, Todjaran, Lonrong, 
Bakocnge, Parigi, Ladjoc en Patiro Bentcng. Onzo 
standpenningen zijn een zeer gewild ruilmiddel; voor 
onzo pasinunt bestaat niet reel licfhebbcrij; klcino 
bedragen worden met duiten bctaald. De jacht, vnL op 
herten word t in hoofdzaak door den add als sport 
beoefend. 

De visscherij in voor de aan zee Icvendo bcvolking 
een belangrrijk bestaanmiddel. De industrie is uit- 
Hluitend ingericht op aanmaak van voorworpen voor 
huishoudclijk gebruik: bekend zijn de door do vrouwen 
gewoven Boegincesche sarongs cn de ar- tikelcn van vice 
lit work (hoofddcksela, sierlijko jnandjes). De 
ijzerHniccdkunst staat cvenals dio van goud en zilver op 
vry lagen trap. 

De gezondheidstoestand dor bcvolking is bovre- 
digend.In do inaanden Maart tot September heerscht cr 
veel malaria. Poor de stelselmatig doorgevoerdo 
vaccinatic zijn in de laatste jaren geen pokken- 
cpidcmien voorgekomen. 

De onderafdccling is verdeeld in 16 districten onder 
hoofden, die den titel voeren van Aroo of Soolewatang. 
Do ledon van den voormaligcn rijks- raad of Aroo Pitoo 
fungeeren thans als districts- hoofden. Het rechtswczen 
is door het zolfbestuur op aanwijzing van den 
Gouverneur gcrcgeld. Do rcchtspraak bcrust bij do 
inheemscho rechtbank on alleensprekende rechtera. 
Hierbij wordt do ndat zoo- veel mogolijk govolgd. 
Vcrminkendestraffon worden echter niet meet toogepast; 
do straffon komcn over- ccn met die welke wordon 
opgolcgd aan misdadi- 

gers in het rechtstreeks bestuxird gebied. Het aantal 
misdrijven, waarvan diefstal, moord en doodslag 
de meest voorkomende zijn, vermindert. De be vol- 
king betaalt eene bedrijfsbelasting, welker opbrengst 
voor 1913 op 135.000 gid. geschat werd. 

BONI. Eilandje nabij de noordkust van Waigeoe, t 
residentie Ternate cn ond., klein cn laag, bestaand 、' 
uit kalkstccn. 

van 

BONI (GOLF VAN). De 250 K.M. lange en 120 tot 
52 K.M. breede golf tusschen het Z.lijk en Z.O.lijk 
schiereiland van Celebes. Het middengcdeelte van 
de golf is zeer diep, de kusten zijn bezaaid met riffen, 
welke zich in het Z.W.lijk en in het W.lijk gedeelte 
uitstrekken tot op bijna 55 K.M. uit de kust. De 
voornaamste plaatsen aan de W.kust zijn Badjoa en 
Palopo, aan de O.kust Kolaka in de Binongkabaai. 
Langs de Westkust treft men een vaarwater binnen 
de riffen aan. Zio Zeemansgids O. I. Arch. dl. IV. 

BONI-RI-ATANG. Zoo heet de zuidelijkste van 
de vijf onderafdeeliiigcn der afdeeling Boni en 
zuidelijkste helft van het zelfbesturend landschap 
Boni. Aan het hoofd. staat een controleur, die zijn 
zetel heeft te Mara of Masoempoe, in den 
noordoosthoek, niet ver van de kust. Het zuidwesten 
bestaat uit bergland, dat nog slechts ten dcele be- 
kend is; het bevat zoowel knlkgebergten, die zich 
aansluiten bij dat van Maros, ajs vulkanen, behoo- 
rendc tot de grootc groep van den Lompo Batang.Uit 
het bcrgland van Boni-ri-atang en Maros ontspringt 
de Waianae, do hoofdrivier van Zuid-Celebes, 
welker dal door de Sarasins terecht „het hart van het 
rijk Bone" is genoemd ； ook de T a n g k a, die haar 
bronnen heeft aan den noord rand van den Lompo 
Batang en, rechthoekig ombuigende naar de golf van 
Bone, de grensrivier is ge,vorden tusschen de afdee- 
lingen Bone cn JBoiithahyDe zuidwestgrens loopt on- J 
gevcer over het waterscheidende gebergto tusschen 
de rivier van Maros en de Waianae. Van de rechter 
bijstroomen der laatste, die nog tot Boni-ri-atang 
behooren, noemen we de Assoempatoe, die 
beneden Liboerocng in den hoofdstroom valt. Van 
de vulkanen in dit gebied kennen we, door de Sara- 
sins, den B o w o n g 1 a n g i, dio in 1902 door 
hen werd beklommen, trots do waarschuwingen der 
bewoners van den omtrek, welke zeer bovreesd zijn 
voor de ,,sctans'' van don borg. Van B o n t o r i o, aan 
den noordoostvoet in een oud, met sawah's bedekt 
nicer bed gclcgon, stegon zo naar het kleino plateau 
van Lappa bontorio aan den noord voet, 1280 M. hoog, 
waar ze als cerate Europcancn verschenen. De hoog- 
to van don dooden vulkaan, met zeer steilo westhel- 
ling, word op 2005 M. bcpaald. De Waianae is in 
Boni-ri-atang voor het grootste deel een cchto berg- 
strooni, dio van half-Dccembcr tot half-April zoo 
woest is, dal zo slechts met gevaar kan worden over- 
gotrokken. 

Tusschen het dal der Waianae en de oostkust iseen 
watersebeidend gebergte, dat noordwaarts stygt; 
de hoogte van het zuidelijkc deel schatten de Sara- 
sins op 士 1000 M.; in het noorden gcoft do Econo- 
mischc kaart den Bockit K a 1 a m is o e een 
hoogte van 2222 M. Van dat gebergto komcn ver- 
schillcndc kust rivieren, in het nooixlen van do onder- 
afdeeling do L a k o o k a n g, in welker delta Mara 
ligt. De kust is laag on vlak; alleen hier cn claar vindt- 
men hcuvcls, in *t zuiden b.v. don 100 M. hoogen 
Booloo Tana, dio door de Sarasins als vulkaan 
wordt bcschroven cn door hen gerekend wordt tot 
de klcino vulkanen op en aan don voot van den 
Lompo Batang. Voor do kust, waarop in den oost- 
moesson ccn sterko branding staat, liggen in het 
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zuiden kleine eilanden, o.a. Boeloenrocwo en Ba- 
t&nlampe; het eersto wordt door de Sarasins voor een 
dooden vulkaan gehouden. 

De bevolking bestaat grootendoels uit dezelfde 
element en als die van de onderafdecliiig Boni. Van de T o 
a 1 a s (zie aldaar), in het landschap L a- m o n t j o n g, 
weken reeds in 1902 volgens do Sarasins velen naar 
Lamoeroc uit. Lamontjong ligt links van de bo ven-Walana 
e, door een naakten, uit vulkanische gesteenten bestaanden 
heuvclrug er van gescheiden. Het is een typisch 
kalklandschap vol smalle erosiedalen en vol stalaktieten en 
stalag- mieten, dat ten opzichtc van de kale omgeving een 
woudeiland mag heeten. 

De meeste regen valt in Boni in de eerste helft van den 
oostmoesson; Mei, Juni en Juli zijn gekenmerkt door zware 
regens, Augustus, September en October vormen den 
drogen tijd; dan is het's middags zeer beet, terwijl de 
nachten koel zijn. 

In de vlakkc streken is rijst, in de bergstrekeii djajoeng 
het hoofdvoedsel; aan de rivieroevers kweekt men ook wat 
tabak; suikerriet wordt alleen voor eigen gebruik geplant. In 
de bergstreken maakt men veel jacht op herten, vooral in 
den drogen tijd, en op wilde varkens. 

Wegen beginnen er to komen. De voornaamste gaat 
van Balangnipa over de Tangka langs de kust naar Mara en 
verder door de onderafdeeUng Boni; hij verbindt een groot 
aantal vrij welvarende kust- kampongs. De andere gaat van 
Balangnipa noord- westwaarts het bergland in naar 
Patirobaloe, waar vroeger de civiel-gezaghebber gevestigd 
was, en vervolgens door het dal der Waianae naar Liboe- 
roeng ；  een pad gaat van Patirobaloe westwaarts naar 
Tjamba, in de onderafdeeling Maros; het snijdt de Waianae 
als diepen, woesten bergstroom bij T e k k o. 

BONTENG (SOEND.). Zie CUCUMIS SATIVUS. 
BONTHAIN, Afdeeling van het gouvt. Celebes on 

onderh., bovattende de onderafdeelingen Bonthain, • 
Djeneponto, Boeloekomba, Sindjai en Saleier. De 
.eerstgenoemde 4 onderafdeelingen vormen de vroe- f.z 
gere afdeelingen Zuiderdistricten en Oosterdistric- ' ten. De 
afdeeling wordt bestuurd door een assistentresident met 
standplaats Bonthain. De gelijknamigo onderafdeeling 
omvat de districten Bonthain, Ta- roan g en Malakadji. 

BONTHAIN of BANTAENG. Hoofdplaats van de 
gelyknamige afdeeling en onderafdeeling van het 
gouvernement Celebes en onderh. Gelegen op 5。 33'45” 
Z.Br. en 121。O'30" O.L. op de Z.kust van het Z.W.lijk 
schiereiland van Celebes. Zij ligt over eene lengte van 3a4 
K.M. evenwijdig met het strand aan een baai, die eene 
veilige reede aanbiedt. Vlak aan het strand ligt een rij 
huizen van steen, bamboe of hout, enkele van twee 
verdiepin gen ； 200 a 300 M. landwaarts in ligt een tweede 
rij evenwijdig aan de eerste en daartnsschen in vindt men 
de kam- pongs verscholen in groen van klapperboomen en 
an der gewas. Tai van visschersprauwtjes geven kleur en 
leven aan de baai en op den achtergrond prijkt als wachter 
van het geheel de lompo Batang. Zie BONTHAIN (PIEK 
VAN). 

De inlandsche bevolking van Bonthain en omge- ving 
is een mengsel van Boegineezen en Alakassaren en verder 
wonen er vrij wat Indo-Europeanen en Cliineezen, do 
laatsten in een afzonderlijke wijk. Vooral door het kwijnen 
der koffieteelt gaat de plaats niet vooruit; alleen de 
coprahandel der Chi- peezen is belangrijk. Mandareesche 
prauwen brengen 虹 huishoudelijke artikelen; katoentjes, 
zijden stof- ■ 

fen enz. vooral van Singapore cn verkoopen die bier in het 
binnenland. Voor de Paketvaartbooten is Bonthain ecn 
vaste haven. De vischvangst is er niet onbelangrijk. 

Het bergvolk verder naar binnen leeft vooral van 
djagoeng en kweekt oardappelen en kool voor de groote 
plaatsen der vlakte; in den goeden tijd ziet men ook veel 
nmngga's, terwijl er een weinig tabak en suiker wordt 
gekweekt en wat bamboe en hout wordt verhand eld. Langs 
do bergpaden hceft ook hier het vervoer plaats met behulp 
van de sterke inlandsche paardjes. 

Literatuur : Donselaar in Bijdr. t. t. 1. en vlk. le ser. Ill 
(1855) biz. 163 vlg； T. A. G. 1905, biz. 802 (naar Menre, 
Om en bij Bonthain. Tijdschr. Vereeniging, Het Ned. 
zeewezen, 1905). 

BONTHAIN (PIEK VAN). Een sedert lang niet meer 
werkzame vulkaan, die met eenige anderc bcr- gen een vrij 
uitgebreid, (loch gelsoleerd complex vormt in het 
zuidwestelijkste gedeelte van Celebes.； In het Jaarverslag 
1913 van den Topografischen Dienst komt een overziclit 
der bergvormen voor. De inlanders noemen hem Lompo 
Batang (de dik- buikige); het hoogste punt, de Bawa 
Kraeng ligt op 3042 M. Er wordt een naar het westen open 
krater aangetroffen, waarin geen sporen van werkzaani- 
heid; ook elders in den omtrek geen solfalaren of warme 
bronnen. 

Hij werd het eerst beklommcn door Sir James Brooke, 
den lateren radja van Serawak; deze ging van Lokka, 
gezondheidsstation, op de zuidhelling (1150 M) uit en 
bereikte een punt, dat hij cen hoogte geeft van 2484 M.» 
dus zekcr niet den top. De Sarasins meenen, dat hij kwam 
tot op den kam, dion ze op hun kaart Brooke-rug hebben 
genoemd on waarachter door hen do Brooke-ketcl werd gc- 
vonden, die door hen als een voormaligc werkciido krater 
wordt beschouwd; daarnaaat ligt, aan de oostzijde, een 
tweede, die door hen, naar cen ande- ren onderzoekcr, die 
in 1890 voor't eerst den Bawa Kraeng bekloin, Warburg's 
krater is gedoopt. Door erosic zijn deze ketels zecr Htcrk 
vervonnd. De hoofdkrater heefl een iniddellijn van ruim 5 
K.M., uit den hoofdki'ater komt de voomaamste bron- 
rivier der Berang. Het water der oost en noord helling gaat 
zoowel naar de Zuid als de Oostkust; aan de noordzijdo 
meest naar de Tangka, die beneden Balangnipa in zeo valt. 
De top Bawah-Kraiing (= ondervorat) wordt ook Boot a 
Slamat (= heiligo grond) genoeind; aldaar komt do 
bevolking op eene heilige plaats offeren. (Vermelding 
verdient dat Ver- beek, Molukken-verslag, het mot de 
interpretatie der Sarasins niet geheel cens is, p. 63-65). 

In 1912 werd de Lompo Batang beklojnmcji en 
beschrevcn door P. Th. Santd. 

Literatuur : V. J. v. Marie, Beschrijving van het rijk 
Gowa, Tijdschr. Aardr. Gen. J90J en J902, nr t kaart 
1 :200.000; P. Th. Sant6, Jaarverslag van den Top. dienst 
in Ned.-Indie over 1913: De pick van Bonthain (Lompo 
Batang) met kaart 1 : 100.000. 

BONTIUS (JACOBUS). Geb. 1592 to Leiden, als zoon 
van den liooglecraar Gerardus B. aldaar; kwam 12 jaar oud 
aan de Univeraiteit aldaar, word in 1614 tot niedicinae 
doctor gepromoveoid en ves- tigde zich daarna te 
genoemder plaatse als practi- zeerend arts. In 1626 werd 
hij door Heeren XVII aangesteld als arcliiater (doctor, 
apotheker en op- zichter van de chirurgijns)in Indie, waar 
hij 13 Sept. 1627 aankwam met de vloot van J. P. Coen. Na 
(waarschijnlijk) een dienstreis gemaakt to hobben naar do 
Molukken en Timor, kwam hij v66r don 
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aanvang van het cerste belcg van Batavia door Sultan 
Agoeng, vorst van 耳些 tram 役 2 Aug. [028) aldaar terug 
en vcrtocfde cr gcduronde de beide be- Icgcringen van 
1628 en 1629; waarbij hij op20Sept, stond aan het 
sterfbed van Coen (Do Jonge, V, 154). In cind )629 
schijnt hij lid van den Raad van Justitie te Batavia 
geworden te zijn, waarna op 1 Mei 1630 zijne benocming 
tot advocaat fiscaal volgde. Van 15 Oct. 1630 tot 18 Jan 
1631 nam hij bovendicn het am bt van baljuw van 
Batavia tyde- lijk waar. Op 14 Sept. 1631 legde hij zijn 
ambt van advocaat fiscaal neder. Hij overiced to Batavia 
30 Nov. 1G31, terwijl hij trachtcnde was naar het 
vaderland terug tc gaan.— 

In de 4 jaren, die hij in de tropen doorbracht, maakte 
hij, buiten zijn officiccle ambten cn do ver- zorging van 
zijne gcnceskundige praktijk om, hoogst vcidicnstelijkc 
en oorapronkclijke natuurweten- fichappelijke 
aanteekeningen. Een viertai boeken, waarvan het eerste: 
„Notae in Garciam ab Orta" uit natuurhistorisch oogpunt 
het belangrijkstc was, zond hij in begin 1G31 aan zijn 
breeder Willem to Ixjiden, die ze in 1642 in cen slccht 
verzorgde uit- gave bij F. Hackius nitgaf. Beter 
uitgevoerd was de uitgavo van de Gebr. Elsevier (1658) 
bezorgd door G. Piso, dio echter hicr cn daar bclangrijko 
wijzigingen in de genoemde 4 boeken aanbracht. In deze 
laatste uitgave zijn overigens nog een 2tal an de re 
boeken opgenomen uit nagelatcn gcschrif- ten van Jac. 
Bontius samcngesteld: de Historia animalium cn Historia 
plantarum. 

Het plantcngeslacht Bontia, behoorendo tot de fam. 
dor Myoporaceae, is door Plumier naar Bontius 
genoemd. 

Zio over hem Dr. C. Swaving in Nat. Tijdschr. N. 1. 
XXX (1868), b】.285, 475; Dr. G. F. Pop in Genecak. T. 
v. cl. Zeem. VI (18G8) 207; VII (1869) 1; VIII (1870) 29 
Vgl voorts Dr. M. J. Sirks in Nicuw Ned. Biogr. Wdb. Ill 
(19J4), en in zijn „Indif-ch Natuuronderzoek" (1915), bl. 
5-12. 

BONTO-BONTO (KRAENG). Brooder van den 
toenmaligcn j-egcnl van Lebakkang (Pangkadjenc), inct 
wien hij in )868 in twist gcraakte ver de erfe- niM huns 
vaders, wat tot emst igo onlustcn aanleiding gaf, die 
herhaaldelijk onze innicnging en het zenden van troepen 
noodig maakten. Ecrst in 1877 word hij na een 
hardnekkig gevecht zoo in hot nauw gedre- ven, dat hij 
genoodzaakt was zich tc onderwerpen; doch de vccten 
lusschcn de twee partijon in het rc- gentschap hidden aan, 
wat in 1892 de afzetting cn vci banning van den 
toenmaligen regent tongevolgc had. 

BONTOA. Een tier districton dor ondorafdecling 
MaroH (ziu aklaar) Gouv. Celebes cn Onderh. 

BONTOBANGOENG. District op het ciland Sa- leicr 
(zio aldaar). Het eiland Pasi behoort er toe 

BONTOD. Zic BOE RENG. 
BONTOE POEANG. Bergtop van het kustgebergte 

langs de golf van Boni (zic CELEBES onder b. Midden 
Celebes). 

BONTONOMPO. Een district der ondcrafdecling 
Tukular (zie aldaar) gouv. Celebes en Onderh. ； was 
vroeger een duel van het landschap Gown. 

BOOL Zie ZWIJNEN. 
BOOL (HENDRIK JOHANNES). Geboren to 

Schoondijke (Zeeland) den 27 Febr, 1828, was ecrst 
(1844—1849) werkzaain bij de registratie, daarna 
(1849—1859) als stenograaf by do Statcn-Gencraal en 
tot 1863 a Is commies bij Binnonl. Zaken. In dat jaur 
werd hij tot ambtonaar bij den burg, dionst in Indio 
bonoomd, on in 18G4 workzaam gesteld, bij do 

Adgemcene Secretarie, waar hij in 1867 tot Gouv, 
Secretaris, en in 1869 tot Is ten Gouv. Secrctaris bc- 
noomd werd. In 1872 werd hij Directcur van Finan- ci4n 
en na tenigkomst van verlof uit Nederland Direc teur der 
Burg. Open bare werken. In 1882 ont- ving hij ecrvol 
ontslag uit's lands dienst, en vestigde zich tc Leiden, waar 
hij tot Wethouder werd gekozen en in 1888 tot lid van de 
Twcede Kamer. By de algc- mcenc vorkiezingen in 1897 
steldo hij zich niet meer verkiesbaar. Hij overlecd te 
Utrecht 22- Januari 1898. Bchalvo tai van opstellen in de 
KoL jaar- boeken (1861), Tijdspicgcl (1883, 1888, 
1898), Economist (1884), Ind. Gids (1884, 1893), 
Vragen des tijds (18S9, 1892,1894), Annales 
Economiques (1890) gaf hij uit de Wet houdende vasts 
telling van het reglement op het bcleid der Reg. van N. I., 
met aanteekeningen. Eerste uitgave 1854. Tweede uit- 
gave 1870, beiden te Zalt-Bommel. 一 

BOOM. Aldus word vroeger vrij algemeen cn wordt 
thans nog wel cens in N. I. genoemd de plaats, mecstal 
nabij de monding van rivieren of kreeken, waar 
douanerechten werden of worden geheven. De naam 
word ontlcend aan den sluitboom, waar- mede men op do 
mccste dier plaatsen gewoon was het vaarwater af tc 
sluiten, ter voorkoming dat vaartuigen zouden voorbij 
varen zonder de ver- schuldigde rechten te betalen. 
Geemployeerden van een handclskantoor, met de in- en 
uitklaring bclast, cn daarom dikwijk aan den boom 
vertoevende, worden boom-klerk genoemd. 

BOOMKANGOEROE'S (Dendrolagus), een 
gcslacht der Macropodidae, (zie KANGOEROE'S), dat 
alleen Nieuw-Guinea en een paar naburige kleine 
eilandea en het noordelijk gedeelte van Queensland 
bewoont^j Terwijl de echto kangoeroe's van in boomen 
wo- nende vooroudera afstammen (zie BUIDELDIE- 
REN) en wijzigingen hebben ondergaan in verband mot 
him lovon in do uitgestrekte vlakten van Australie, zijn 
do boomkangoeroe's te bcschouwen als nakomclingon 
van kangoeroe's, die zich in hun boschrijk vadorland 
opnieuw aan het boomleven aan- gepast hebben. Hierbij 
zijn de achtorpootcn, verkort on nu ongevcer even lang 
als de voorpooten, en de staart, die niet nicer tot steun van 
het lichaam dient, is minder gespierd dan bij do cchto 
kangoeroe's hot geval is. Evenwcl zijn het veel minder 
behendig© kliinmcrs dan andero op boomen wonendo 
Buidel- dieron on him staart is tot aan den top rondom 
be- haard cn niet nicer tot eon grijpstaart gewordon. Het 
vocdsel is uitsluitend plantaardig. Van de weinigo 
soorten zijn D. ursinus Miill. (waarvan do Papoea- 
namcn wangoeri on niai r/eroom opgegoven wordon), 
dio grootcndeels zwart is, mot lichteron kop, en do lichter 
gckleurdc D. imist us Miill. (met do namen wakera, niai 
retail en lauw lauw) do bekondste. Beido bewonen West-
Nieuw-Guinea. 

BOOMKIKVORSCHEN. Zic ondor K1KV0R- 
SCHEN, onder Bufonidae, Ilylidae en Ranidae. 

BOOMKLEVER. Zic GLATIK MOENGOEK. 
BOOMPJES-EILAND. Eiland, 1,88 K.M2. groot, 

gclcgen in do Java zoo, benoorden de monding van do 
Tjimanock in do residenti。Chori bo n_cn ad mini- 
stratief tot dat gewest behoorendo. Ten Noorden er- van 
bevinden zich twee riffen, waarom do diietc za- mon wel 
cons (lioewcl ten onrechte) „Boompjeseilan- den" 
genoemd wordon. Scdert 1S73 bevindt zich op hot 
ciland, aan den Z. kant op 5° 56’ 15”. Z.B. cn 108° 22’ 
37” O.L., N. 15° O. 33 K.M. van Indiama- joe, con 
vuurtoren, dio aan do zeovaart in dit go- dcello van de 
Java-zco bclangrijko dicnstcn bewijst. 

BOOMSCHORS. Vorschoideno ook in onzo O.I. 

23 
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be zittingen voorkomende tropische boomen hebben 
schorsen' die om hare aromatische cigenschappcn diencn 
tot vervaardiging van reukwerken, of om hare geneeski-
achtigc working gebruikt worden tot bereiding van 
artsenijen, dan wel ecn geschikte looistof oplevercn, of 
ook wel klcurstof, of eindelijk een goede vezelstof 
geven, geschikt tot het slaan van touw.Van den bast van 
den Ant jar of oepasboom (Antiaris loxicaria) bereidt 
men de schors door die van den op behoorlijke lengte 
gezaagden stain door kloppen ]os te maken, vervolgens 
door kneuzen cn kneden verder van de celstof to ontdoen. 
Eindelijk kan men door aaneenvilting van de ran den der 
stukken, groote lappen verkrijgen, die zelfs voor klce- 
dingstukken cn dergehjke diencn. Eene uitvoerige be- 
schrij ving van de bereiding van zulke kleedingstuk- ken 
door de inboorlmgen in Poso (Noord-Celebes) geeft A. 
C. Kruyt Med. Ned. Zend. XXXVIII (1894) b].200.—De 
Aromadendron elegans (een Magnoliaced) heeft een 
bittcre, aromatische echors. De bast van de Massoewi of 
Massoi (een Luurinca van Nieuw- Guinea) is om zijn 
aroina door geheel Indie en tot in Bengalen en China 
gezocht. De bast van sommige Rhizophorae, die rijk is 
aan. looistof, vormt een be- langrijk handelsproduct. — 
Een roode kleurstof wordt als extractiefstof, verkregen 
uit de bladeren, de schors en den wort el van den patjee, 
ook wel mangkoedoe of tjangkoedoe genoemd. Een 
afkook- sel van den bast van de Cedrela Toona of 
febrijuya (een Meliacca) Mai. soeren, doet als 
koortswerend middcl dienst. — De binnenbast van de 
waroe (een Malvacea) geeft een goede vezcl, loeloep of 
tjeloe- loep, die onbewerkt of tot touw geslagen op elke 
pasar te krijgen is. 

In sonunige streken van Suniqtra gebruikt men zelfs 
boomschoi's om op 5e schrijven: zoo zijn o. a. de 
wichelboeken der Bataks op boom bast of boomschors 
geschreven. Dezc voorbeelden zou- den met vele te 
vermeerderen zijn: ons bestek laat dat echter niet toe. 
Voor n ad ere bijzonderheden om- trent de aanwending 
tot eenig doeleind van booin- schors zie men daarom bij 
de verschillende boomen. 

BOOMSPITSMUIZEN {Tupajidae), eenfamilie van 
de Zoogdierorde der bisekteneters (zie aldaar), die, ook 
door de arboricole levenswijze, toenadering ver- toont tot 
de Halfapen. Het zijn kleine diertjes, die in hun uiterlijk 
eeiiigsziiis aan eekhoorntjes herin- neren, maar van deze 
door hun spitsen kop zijn. te onderscheiden. Ze houden 
zich op boomen op, maar ineernog op struikgewas, niet 
hoog boven den grond. Ze komen uitsluitend in het 
Jndische of z.g. Orien- taalsche gebied (zie 
ZOOGDIEREN) voor. Van de twee geslachten is het 
eene, Ptilocercus, waartoe slechts e6n soort, Pl. lowi 
Gray, een bewoner van het Maleische Schiereiland, 
Sumatra, Banka en Borneo behoort, te herkennen aan de 
twee rijen van laiTg(rha* ren, die aan het uiteinde van 
den verder bijna kalen staart gej)laatst zijn. Het tweede 
geslacht, Tvpaja (Cladobateji), toepai (Mai.), kekes 
(Sound.), broe- joek (Daj&ksch), tankerawak (Mai. 
Bandjermasin), waarvan een aantal soorten op Java, 
Sumatra, Borneo en naburige eilanden inheemsch zijn, 
heeft daar- entegen een over de geheele lengte stork 
behaarden staart. Het zijn dagdieren, die bpschrijke 
streken bewonen, in boomen nestelen en zich niet, zooals 
andere Insektenetere, uitsluitend met insckten e：  d., 
maar ook met vruchten voeden. Bij het vreten zitten ze 
dikwijls recht overeind, den buit met de voor.pooten 
vasthoudende, wat de gelijkenis met eekhoorntjes nog 
verlioogt. Dcze geJijkcnis komtook in de Jnlandsche 
benamingen tot uitdrukking, waar- 

van sommige ook voor eekhoorntjes gebruikt worden. T. 
jerruginea Raffl. (toepai akar, t. pre% t. Ijitjor, t. tjitit op 
Sumatra), is in verschillende varieteiten van Voor-Indid 
tot Java, Borneo en de Philippijnen verspreid. Andere 
meer algemeene soorten zijn T. javanica Horsf., ernes 
(Soend.), baug- sring en sinsring (Jav.), toepai akar (Mai. 
in W.- Suni.) en t. tit jo r (Mai. in O.-Sum.) en T. tana 
RaffL (oepai tanah (op Sumatra), ook t. pcear (te Pa- dan
匪 mantoea (in de Padangsche Bovcnlanden )r toeroeng 
(Dajaksch). 

BOR (LIVINUS). Naast den geboren Duitscher 
Ruinphius, de eenige Hollandsch-Indische geschicd， 
schrijver onzer 17e eeuw. Geboren te Leiden otn- streeks 
1620, uit een waarschijnlijk gezeten faniilie — waardoor 
hij deftig ,,Livinus" kwam te heeten, niet Lieven ——，
en van goede opvoeding, zooals uit zijn werk dadelijk 
bJijkt. Treedt als „jongc borst" in 1639 in Compagnie's 
dienst, datis wel: als add-* borst ；  maakt sindsdien 
aanteekeningen en opstellen, die hem echter ,,ontfutse】
d" worden; konit blijk- baar in Tcrnat^__te land als assist 
ent, inaar wordt niet gelust door den knoeienden 
Gouverneur Wo titer Seroyen (1643—1648), die hem 
midden 1645 van daar naar Batavia terugzond met het 
volgen de cu- rieuze boterbriefje: ,,Ter contrary sand den 
adsis- tent Livinus Bor wederom, die sijn E. seijde soo 
traegh ende vol ondeuchden te wesen, (latter geen 
beterschap te vcrwachten was" (Dagh-Regis- ter 1644—
1645, p. ]0). 

In 1650 echter kwam hij op AmlxjD. iMjg a* assi -- 
tent, onderden Gouverneur De Vlaming van Ouds- 
boorn, ze】f een patricier, die dus de kwalitciten van Bor 
bet er wist te schatten. Na een half jaar nam deze Bor 
mede naar Batavia, en als “Gchcimschrijwr'' met den 
rang van ondcrkoopjnai) naar Teriml” cn Ambon, tocn 
De Vlaming in begin J651 daarheen was afgevaardigd 
met den titel „Superintcn<lent over de Oosterscbe 
Gcwcsten", on)die door den druk van *s Comp.'s 
Bpecerij-jnonopolic in opstand ge- komen gewesten te 
ondcrwerjicn. Met Ternate was men spoedig klaar, inaar 
het groote Amboina hood zes jaren lang (J651—56) 
tegenstand aan den hard- vochtigen De Vlaming. Toen 
deze op 24 Mei 1656 Ambon verliet, ging Bor mode, 
maakte op den terug- weg ook den ongelukkigen 
krijgstochl mede naar Ainarasi (Z.W.-Timor), cn kwam 
met De Vlaming's vloot op 14 Aug. '56 te Batavia wcer 
aan ival. 

Hier heeft Bor zich onmiddellijk blijkbaar gezet tot 
het uitwerken van zijn hs. over dozen zesjarigen oorlog, 
dien bij van nabij had meegernaakt; hij wloot er op 30 
Aug. 1657 zijn tekst af, die in 1663 te Delft kwam te 
verechijnen ondcr den titel „Amboinse oorlogen, door 
Arnold do Vlaming van Oudshoorn als Superintendent, 
over d'Oostersc gewesten ()<>r- Joghaftig ten eind 
gebrachtn (ca, 400 j)p., kl. 8°), met een ,,Opdracht?' aan 
Cornells de VI. v. 0., toen bur- gemeester van 
Amsterdam, den brocr van Arnokl ； in welke opdraclit 
Bor eenige diiigen over zich zelf vertelt. 

Blijkens Dagh-Register J66J, p. 208, ging Bor in Juli 
van dat jaar als „fificaeln, en met den rang van 
„luytenantn (waartoe hij vermoedelijk reeds in 1657 
bevorderd was), met een vloot ondcr Jacob Caeuw mede 
„tot red res van den vervaUen Btaet op het eyland 
Formosa?'; hetgeen echter in *t eind van dat jaar met het 
bekende volledige fiasco eindigde. Bor in waarschijnlijk 
in 1662 te Batavia teruggekonicn, en van daar te Ambon, 
want in najaar 1664 (Dagh- Rcgister, p. 388) wordt hij 
weer te Ambon venneld, als “lieutenant”；  en „als 
secretaris by provisic” 
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in cens anders plaats gesteld. Do ch uit Dagh-Rcg. 1665, 
p. 207 blijkt, dat Bor, toen met den rang van 
„provisionelen fiscacr' te Ambon, in het voorjaar '65 „op 
zyn versocck in vrydom" was gesteld ； maar hij bleef 
a Is ambtelooze aldaar woncn, want Valent ijn in zijn dl. 
II (1724) achteraan, fol. 44, vernieldt zijn dood op 5 Jan. 
1G69, onder bijvocging dal hij „van Leiden** was. 
Daar de doopregisters te Leiden echter alle, bchalve van 
de Walen, nu 1G20 beginneii (pers. meded. archivaris 
Mr. Overvoorde), zal de geboor- tedalum en de 
familierelatie van Bor wel altijd in het duister blijven. 

Bor's geschiedwerk is een en al verheerlijking van 
den “Superintendent" De Vlaming, in een stijl die 
rccl)1$ticeks gevolgd is naar den stijl van Hooft in diers 
Ncderlandsche Historien (1642). Wij hebben darinaast 
gclukkig thans nog ,,De Ambonse Histo- rien van 
Rumphius, beeindigd in 1G78, afgeslo- ten voorgoed in 
1687, (Bijdragen Kon. Inst. 7e Recks, X, 1910)： dit 
nuchter geschreven geschicd- veil aal(beginnend met 
1512,en eindigend met 1664) is in mcnig opzicht een 
verfrissching na cn naast de gekunstelde dilhyrambe 
van Bor. Een groot defect in Bor is ook, dat hij bijna 
nooit jaartallen nocmt; wat Rumphius zoo mooi 
stelsclmatig voortdurend wel doet. Edoch, in het land 
der blindcn is Eenoog kening; en, om zoowat in Bor's 
stijl te spreken, zal hom de onverganklijke lauwer ten 
sier blijven de Ambonschc nianhafte daden van zijnen 
doorluch- ten Superintendent der vergetelhcid te hebben 
ont- rukt. 

Dat Valent ijn, more suo, later en Bor en Rumphi- UH 
,,dapper geplondert?' heeft, behoeft nauwelijks inet 
uadruk te worden verzekerd. G. P. R. 

BORASSUS FLABELLIFER L., fam. TWmw.Lon- 
tar (MAL.), Ent al, Siwalan (JAV.), Tala (MAK), Ta 
(UOEO.). De bekende Lon tar- of Palmyra pnhn, met 
grootc waaiervormige bladereii, en vruchtcn van de 
groottc van ccn kinderhoofd. De plant is verspreid van 
af de droge gcdeclten van Afrika over het vasto land van 
Indic cn Ceylon tot iii het Oostcn van den Arclnpel. 
Oj)Java komt de palm nicest aangeplant voor in cnkelc 
exeniplaren in de kam pongs, maar ook in het wild in 
groolere hoevcelhedcn aan de Zuid-Westkust van Oost-
Java. Vooral in het Oostcn van den A re hi pel, in de 
drogerc stieken van Ceram, Celebes en Timor, is de 
plant zeer algcnieen. Het vooinaamstcis gclegcn in het 
suikerhoudendo sap, dat uit de aangcsiiedcn cn 
gekneusde bloeinkolf loopt cn dat in ccn potje of een 
stuk bamboo opge- vangen woj-dt, cn n& indampen do 
Siwalan-suikcr levcrt. Dczo suiker is op Timor cn 
Madoera van zeer grootc oeconomischo boteckenis. 
Allcon reeds de uit Socincnep uitgevoerde hoeveclheid 
had in 1903 ccn waartlo van bijna / 200.000. Door hot 
hoogo zotmcel- gchalte is de Huiker allccn voor gebak 
te gebruiken； hij kan niet gcraffineerd worden. Door 
gisting van hot sap wordt azijn verkregen. Reeds sedert 
de tij- den van Rumphius schrijft men aan het sap 
genecs- krachtige cigenschappen toe. De bind even 
waron vroeger, en zijn nog op Bali het papier, waarop 
men brieven grift. Van de jonge bladercn wordt cen 
vlcchtwerk gcmaakt'voor doozen en inatten. Do voxels 
uit de bladsteelen worden in Maros gebruikt voor het 
vlcchten van een bijzondcr soort hoedjes. De 
niannelijke blooiwijzen worden in den vorni van rondo 
staarton t>ij do inlandschc medicijnhandolaara als 
Boewah Lontar of Wolo verkocht. De vruchten, dio pas 
aan oudc planten te voorschijn komcn, zijn in onrijpen 
toestand to gebruiken, doordat het direct onder de 
buitensto vruchtwand gclegcn wcefsel 

dan nog sappig is. Van het gcurige sap nrnken de Javancn 
een gebak. Ook de watcrige inhoud van de jonge zaden is 
zeer goed te gebruiken, evenals het zeer donkere, hardc 
,,hout". 

BORDES (JAN PHILIP DE). Geb. 7 Juni 1817 to- 
Amsteidam, Qvcrledcn tcGravenhagc^o Januart 1899. 
Was aanvankelijk officieKvan de genie. Were! in 1861 
benoemd tot voorzitter van den Raad van1 Toezicht op de 
spoorwegdiensten. Werd in 1863 aan- gestcld tot 
hoofdingenicur van de Nederl. Indischc Spoorweg 
niaatschappij en belast met de leiding van den aanleg van 
den eersten spoorweg op Java, den spoorweg Scmarang—
Vorstcnlanden .Toen hij in 1870 naar Nederland 
terugkeerde, was een be- langrijk decl van dien spo orweg 
in exploitatie. Na zijn tcrugkeer in Nederland was hij 
gedurende vole jaren Voorzitter van den Raad van 
Commissarissen van bedoelde Spoorwegmaatschappij en 
Voorzitter van het Indisch Genootschap. 

BOREH. Algemecne naam op Java voor allerlei zalven, 
waarmede het lichaam hetzij als genees- of als 
schoonheidsmiddel bestreken wordt. Meer in het bijzonder 
wordt het woord gebruikt voor een zalf, bc- reid hetzij van 
atal (gele kleiaarde), hetzij van kurkuma en klapperolie, 
die op Java bij plechtigo gelegenheden (bruiloften, feesten 
in de Vorstenlan- den cnz.) gebruikt wordt om het 
bovenlijf geel te kleurcn, dat dan niGt bekleed wordt, maar 
naakt 

BORGOR (ORANG).lie BURGERS. 
BORI. Tero. Zic TOEBA. 
BORNEO. Algemeene opmerkingen. (Grootte, lig- 

ging, bevolking, cnz.). 
Borneo is na Nicuw Guinea het grootste eiland van den 

Archipel; hot hceft een oppervlakte van 736 000 K.M.a of 
met do bijbehoorende kleino eilan- den van 758 000 K.M.2 
Van dit laatste getal komen. ruim 553 000 K.M.2 op het 
Netlcrlandschc en bijna 204 000 K.M.2 op het Britsche 
gebied. Do ligging txisschen7°N.B. cn 4° 20' Z.B. is niet 
slechts tropisch, maar ncquatoriaal, wat vooral op het 
klimaat zijn invlocd doet gclden. De ligging ten opzichte 
van do naburige landjnassa's is opvallend centraal, zoodat 
van allo zijdcn invlocden tc verwachtcn zijn. De na- 
bijhcid van Sumatra maakto het eiland tot ecn van de 
voornaainsto kolonisaticgebieden der Maleiers. Java met 
zijn dichto bcvolking en hoogere bescha- ving bezat reeds 
vroeg op Borneo een politick over- wicht CQ zontl het, 
evenals Celebes met zijn zcova- rende Bocgincczeu, 
talrijke emigranten toe. Do schorpo uitbuiging van do 
handchwegen door hot vooruitspringeix van het 
schiereiland Malaka bood een ongekend gunstige ligging 
voor het jongo Singa-■-- pore, dat voor cen wijden oiutrek 
het grootc handels- centnim werd cn ook Borneo binnen 
zijn economi- sche niachtsfcer betrok. In de Wester-
afdeeling had cen aanzienlijko Chinccscho iminigratio 
plaats. Kortoin, Borneo vertoont zich aan ons als een log, 
massaal gebied, dat wol vau allo zijden invlocden 
ondergaat, maar zelf weinig invlocd ocfent en on- danks 
zijn contralc ligging in de gcschiedenis cen in hoofdzaak 
passieve rol vervult. De oorspronkelijko bcvolking, onder 
den naain “Dujaks" saamgevat (zio hot artikcl van dien 
naani), is bijna ovcral naar het binnonland vordrongen 
door Maleische kolonis- ten, die zich met allorlei and ere 
vreemdelingcn ver- mongd hebben (aan de West- en 
Oostkust vooral mot Boegiucczen, aan do Zuidkust mot 
Javancn). Do mogelijkheid van die vordringing hing 
samen mot den lagen stand dor matericelo cultuur, die ook 
thans nog tot uiting komt in do geringe dichtheid van bo- 
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volkiiig. Nederlandsch Borneo heeft, naar de jongste 
opgavea (die cchter voor eon groot deel bij benade- ring 
zijn vastgestcld), niim 1.233.000 inwoners (1905); voor 
Britscli Borneo vindt men slechts sterk afgeronde 
gctallen, die varieeren tusschen de 600.000 en 700.000. 
Men mag dus aannemon, dat de totale bevolkiug van het 
eiland in geen geval de •2.000.000 te boven gaat. 

Wij deelen onze behandeling op de volgcnde wijze in
： 

I. Aard en oorsprong van onze kennis. 
II. Klimaat. planten- cn dierenwereld, geologic. 

III. Bergstelsel. 
IV. Riviercn. 

V. Kiist. 
VI. Economische tocstand. 

A. Voortbrenging. 
B. Handel. 
C. Verkeer. 

VII. Politieke toestand. 
VIII. Mohammcdaansche en Europeeschc Cul- 

tuurinvloed. 
IX. Britsch Borneo. 

In II vercenigen wij een drietal onderwerpen, die 
elders in dit werk zelfstandig behandeld worden, maar 
waarvan wij toch enkele hoofdzaken hier die- nen aan te 
stippen. Ill, IV en V vormen de eigenlijke landbeschrij 
ving; de menschelijke nederzettingen staan op Borneo in 
zoo nauw verband met de hydro- grafie, dat wij in onze 
behandeling beide niet hebben. willen scheiden. In IX 
geven wij, volledighcidshalve, cen korte beschrijving 
van Britsch Borneo; wij be- echouwen deze echter 
geheel als aanhangsel, de beschrijving van Nederlandsch 
Borneo is het doel van dit artikel en waar wij dus zonder 
nadere toevoeging spreken over den economischen of 
politieken toestand van Borneo, over het verkeerswezen 
van het eiland, over vreemden cultuurinvlocd enz., daar 
hebben wij steeds het Nederlandsch gebied op't oog — 
al spreekt het natuurlijk vanzelf, dat veel, wat daarvoor 
geldt, ook voor Britsch Borneo op- gaat. 

L Aard en oorsprong van onze kennis. 
Onze kennis van Borneo, schoon in de laatste ticn- 

tallen van jaren sterk vermeerderd, is nog verro van 
volmaakt. Bij de samenstclling van een algcmeen 
overzicht lieeft men voortdurend te kanipen met de 
onvolledigheid en vooral met de ongelijkmatigheid der 
gegevens. Terwijl bijv. do Westerafdeoling geheel 
topografisch is opgenomen en oils bceld van haar 
orografischen bouw sinds die opneming en Mo- 
lengraaff's reizen als in hoofdtrekken vaststaand mag 
worden beschouwd, bezitten wij van de Zuider- en 
Oosterafdecling slechts schetskaarten, samenge- steld uit 
matcriaal van voor verscliillende streken zecr 
uiteenloopende hoedanigheid. Zelfs de rivieren worden 
hier gedeellelijk nog weergegeven volgens topografische 
schetsen met geschatte afstanden, ter- wijl men 
aangaande het bergstelsel vaak beter weet hoe het niet 
dan hoe het vvel daarmee gesteld is, zoodat men er op de 
kaarten slechts zeer in het ruwo de hoofdtrekken van kan 
weergeven. En niet alleen voor de kartografie, ook voor 
de eigenlijke landbeschrijving geldt deze 
ongelijkmatigheid. Terwij 1 het grootste deel van de 
Westerafdeeling en van het Barito-gebied reeds vroeg 
systematiscJi beschreven werden, vuidt men in de 
Noordoostelijke stroomge- bieden streken, die ons eerst 
uit enkele verkennings- toc.ten bekend zijn, terwijl het 
met sommige gedeel- ten in het Zuidwesten niet vcel 
beter gesteld is. On- der zulke omstandighedon heeft 
natuurlijk een alge- 

meon geografisch overzicht voor de onderscheidcn deelen 
van het behandclde gebied een zeer vcrschil- Icnde 
waarde. 

Do ontdekking van Borneo door de Europeanen valt 
in het begin der 16e eeuw; onzeker is het of do schepen 
van ilagellaan de eerate zijn geweest, die het ci land 
aanlicpen, dan wel of reeds enkele jaren to vo- ren de 
Portugeezen liier voct aan wal hebben gezet. Olivier van 
Noort, die in J600 Broonei aandeed, was de eerste 
Ncderlander, die het ciland bezocht. Do Compagiiie 
vestigde weldra aan de Westkust een factorij (te 
Sockadana 1608); van politieken invloed was voor haar 
echter pas tegen het einde der 18e eeuw sprake en bijna 
twee ecuwen lang kenden de Nederlanders van Borneo 
niet veel meer dan de kus- ten. De eerste groote reizen in 
het binnenland wer- den gedaan door F. J. Hartmann, 
1790—1792, in opdracht van de Compagnie, welker 
oj)perheer- schappij in 1787 door Bandjermasin was 
erkend en die nu door dezen reiziger naar de waarde van 
haar nieuwe gebied een onderzock deed instellen. Op zijn 
eerste reis bczocht hij de tali,ijke plaatsen in het 
stroomgebied van dc.Martapoera cn Negara, op zijn 
tweede bevoer hij de Barito tot voorbij Moeara Tewe en 
onderzocht ook verschillendo zijrivieren, op zijn derde 
reis eindelijk werd hij nabij de Montalat ver- moord. De 
eigenlijke ontdekking van de binnonlan- den begint pas 
na het hcrstel van het Nederlandsch gezag en hangt ten 
nauwste sainen met de pogingen, om die op papier 
bestaande autoritcit tot werkclijk- heid te maken. In 1816 
kwam ccn Nederlandsch commissaris te Bandjermasin 
aan; J818 begaf hij zich naar Pontianak; 1823:—'25 werd 
te Bandjer- masin in den verwarden staat van zaken ordo 
ge- bracht; in denzelfden tijd vallcn ook de onderhande- 
lingen mot Kota Waringin en de landschappon der 
Oostkust. Het uitbrokon van den Java-oorlog on hot 
stelselmalig beperken van de bestuursbeniooiingcn met 
de bezittingen buiten Java on Sumatra brach- ten doze 
politieke activiteit tot stilstand, maar aan hot onderzock 
van de binnenlandon had zij den stoot gegeven. Zoowel 
bo^tuursambtenaren als leden dor in 1820 gesticlite 
“Natuurkundige CommisHic" vocr- den voor de 
reg^ering belangrijkc reizen uit. Tobias, 
regeeringscom>nissaris voor de Westkust, Ijoreisdo 
vooral de Chineesche districten. Andero bestuurs- 
ainbtenaren waren L. C. Hartmann, die in 1823 do 
Kajioeas opvoer tot Djongkong en het mecrengobied 
onldekle; Van den Dungen Gronovius, die Land&k 
bezocht en G. Muller, de voornaaniHle van alle, dio in 
1824 aan de Kapoeas de monding der Sibau boroikto en 
nog in hetxelfde jaar bij zijn groote reis op do Ma- hakam 
de watersehoiding overschreed met de bedoo- ling Borneo 
van Oost naar West Jwars door to trok- ken, waarbij hij 
het niocilijkste decl van zijn toohl reeds achter den rug 
had, toen hij aan de Bocngan werd vennoord. Henrici, 
inilitair commandant in Zuid-Borneo, bercikte in 1833 
aan de Barito do monding der Baboeat en voerdc 
verscliillende andoro reizen uit. S. Muller, Horner cn 
Kortlials dedon en- kelo jaren later, als leden der 
Natuurkundigo Com- missie, geologiflche, zoologischo 
en botanischo ondor- zoekingstochton in het Barito-
gebied. Eveneens ala lid dier commissie bereisde 
Schwaner van 1844~~ 7 de Barito (van welko uit hij ook 
tot de Mahakam doordrong), de Kapoeas Moeroeng en de 
Kahajan en bereikte van de Katingan uit do Melawi en het 
Ka- poeasgebied. Von Gaffron vergezelde Schwanor op 
zijn eerste tochten on reisde vervolgens zelfstandig in do 
Zuidwostolijke stroomgebieden; een jaar voor Schwaner 
trok hij do watorscheiding mot de Kapoeas 
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over on wcl van Kota Waringin uit. Von Dowall, as- 
siatent-resident te Samarinda, maakto van 1846— '49 
vorschillende rcizcn, dio van groote botcckcnis waren 
voor do koniiis van Oost-Borneo; de Maha- kam voer hij 
verder op dan icmand voor hem en van Pasir uit reisdo 
hy over het grensgebergte naar Bandjermasin, terwijl hij 
ook do verschillcndo Noor- dclijke stroomgebieden 
bczocht. Van de talrijkc an- doro reizigors uit dezen tijd 
(veelal bestuursambte- naren) noemen wij nog slcchts 
Ida Pfeifer, die zich van Sarawak langs de Batang 
Locpar, door het mc- rengebied naar Pontianak begaf. 

In de tweede hclft dcr 19c eeuw nemen aantal en 
beteekenis der ontdckkingsreizen sterk af. Met uit- 
zondering van het eigenlijke Centraal-Borneo cn het 
binnenland der Noordclijke stroomgebieden is het nict 
mecr noodig groote plekken op de kaart gehcel wit te 
laten cn het schijnt wel alsof daarmee de prik- kcl tot 
nieuwe reizen is verzwakt. De tochtcn, dio vormclding 
verdienen, zooals clio van Michielsen langs Sainpit en 
Katingan (1880) cn van Carl Bock van Samarinda naar 
Bandjcrmasin (1880) brengen in geografisch opzicht 
weinig nieuws ineer. Van vcel belang is daarentegen in 
dezon tijd de werkzaam- heid dcr inijningenieurs (De 
Groot, Grant, Evcrwijn, Verbeok, Van Schclle, Hoozo), 
waardoor verschillcndo declen van het ci land gcologisch 
nauwkeurig bc- kend werden ——vooral de Chineesche 
districton en do tegenwoordige afdeeling Bandjcrmasin. 
Eerst te- gen het einde dcr ]9c ceuw wordt het onderzoek 
van Borneo opnieuw krachtig aangevat; nict allcon wor- 
den do nog gehcel ondoorzochte dcelcn van hot ciland 
bereihd, maar ook wordt thans aangevangen mot ecu 
grondig wetenschappclijk onderzoek in stre- ken, die nog 
pas uit cnkclc tochten bekend waren. In 1886 word een 
begin gemaakt inct do topografischo opneming der 
Westorafdceling, die in 1895 gcrccd kwarn ； in 1898 
vcrHchcnen de laatstc bladcn van do kaart 1 : 200.000. 
Voor zoovcel het brongobied dor Kapocas aangaal, had 
dezc opneming plaats in vol- komen onbekend gebied. In 
1893—'94 waren do stroken aan de Bovon-Kapocas het 
terroin van workzaainheid voor de grooto expeditic der 
„Mij. tot bevordoring van iict Natuurkundig onderzoek 
dcr NederlandKclic koloniiin", waaraan Molcngraaff als 
gcoloog, Nieuwenhuis als cthnoloog, Biittikofcr als 
zooloog cn Hallicr als bolanicxis verbondcn waron. 
Molcngraafl maakle talrijke tochten door hot Bo- 
vonkapoeasgebied in allerlci richtingen en trok ten slottc 
de waterscheiding over naar de Katingan ； bo- tcr dan 
icmand voor hoin leerdo hij Borneo's berg- stelsel 
kennen, waarbij het voor hem van grooto bo- tcekcniH 
was, dat hij zich reeds van do rcsultaton dor 
topografischo opneming bcdicncn kon. In direct vorband 
met de pogingen tot uitbroiding van hot 
gouvonicincntsgezftg in Centraal-Bomco stonden twee 
volgcnde reizen van Nieuwenhuis bcido van Pontianak 
naar Samarinda, do eersto tochten dware door Uorneo, in 
1896—'97 en in 1898—1900, do laatsto nicer in hcG 
bizondcr naar de Boven- ^lahakam cn Apo-Kujnn. In de 
cerstc jaren van do nieuwe ceuw zijn het vooral do 
Noordelijko stroom- gobieden, waar door militaire en 
civiolo bestuurdore vcel exploratiewcrk wordt verricht 
(Spaan, Van Walchcrcn). Vernielding vordient hicr ook 
het werk van do Ncderlandsch-Engelscho commissio, 
clio in 1912 de grens tusschcn hot gebied der Noord-
Bornco Mij. cn do Tidoengsche landen op het terrein 
uitzotto. 

II. Klimaal, Planten- en Dierenwereld, Geologic. 
Voor dezc onderwerpon vorwijzen wij naar do dc«- 

botroffende algemeono artikolen. Hior stippen wij, 

zooals gezcgcl, slcchts enkclc hoofdzakcn aan, die, 
wegens hun beteekenis voor den mensch, in een gco- 
grafischo bcschrijving nict mogen gemist worden. 

Het klimaat van Borneo wordt vooral gekenmerkt 
door zeer grooto vochtigheid ； ecn eigenlijke droge tijd 
komt, tongevolgc van de acquatoriale ligging, hicr niet 
voor cn slcchts in het Oosten van het eiland is de rcgenval 
icts minder groot. Het gevolg hiervan is, dat geheol 
Borneo met dicht woud is overdekt en de strijd om 
vcrlaten cultuurland tusschen de alang alang on hot 
bosch, in drogcr en mcer bevolkte stre- ken van den 
arcliipel zoo vaak ten gunste van de eerste beslist, hier 
vrijwel onbekend is. Alleen in het Oosten komt wel 
grasland voor； overigens hemeemt het bosch in weinig 
jaren zijn heerschappij overal, waar het niet voortdurend 
wordt bestreden. Zelfs de kusten zijn mccstentijds tot 
aan, ja tot in het water met rhizophoren en nipa-palmen 
begroeid. De laatste vindt men vooral aan de rivicr-
monden, waar zij ecn lichtgroene zoom om het donkere 
oerwoud vormcn en zoover binnenwaarts rciken als het 
water brak is; hun bladeren worden gebruikt als atap en. 
als grondstof voor vlechtwerk. Ook de niboengpalm 
komt het mccst aan de riviermonden voor ； haar stam 
levert het in deze streken nicest gebruikelijke 
bouwmateriaal. In de uitgcstrekto wouden van het 
binnenland vindt men uit floristiscli oogpunt aan- 
zicnlijke vcrschillcn tusschen de cone streek en de 
anderc; do oppondakkige indruk editor is er een van： 
grooto centonigheid over het gchecle ciland heen. 
Naarmatc men hooger de bergen in komt, wordt het woud 
minder dicht en gaat cindclijk in een laag struikgewas 
met cen alles bedekkend moskleed over. Dozen laatsten 
vegetatie-vorin treft men reeds op 1000 M. hoogte aan, 
wat een gevolg is van het voch- tige en op do bergon door 
de sterke bewolking ook betrekkelijk koelc klimaat (op 
Java reikt het hooge bosch tot over de 2000 M.). Daar 
echtcr de mon- schelijke nederzottingen zelden 4iooger 
dan 250 M. gaan, hceft de mensch op Borneo steeds te 
doen met het ondoordringbaro oerwoud van de lagere 
streken. In mocilijkcn strijd moet hij op het woud don 
grond voor zijn ladangs veroveren, maar hij vindt er te- 
vens ecn rijko schatkaincr in van de incest uitecn- 
loopendo levcnsbchocften; het woud levert de mate- 
rialcn voor zijn kleeding, zijn huis, zijn booten; in tijden 
van misoogst houdt het met zijn wilde voe- dingsplantcn 
hem in't leven ； de “boschproducten" zijn hot niilartikcl, 
waardoor hij in stoat is zich vreemde handclswarcn aan 
te schaffen. Talrijk zyn do uitinunlendo soorten 
timmerhout, waaronder vooral het ijzerhoul 
wereldberocmd is door zijngrooto duurzaamheid, die het 
bij do Dajaks tot hot gewone matoriaal voor den bouw 
van woningen heeft gc- maakt. Eon grooto rol spcolt in 
do inlandsche huis- houding voor allerlei bind- en 
vlechtwerk de rolant die bij hot roizen door de wouden 
ecn dcr ernstig- ste bclemmeiingcn vonnt; zij is een 
belangrijk viit- voer artikcl. Van nog nicer boteekenis 
zijn do talrijko planten, welker hareen of melksappcsi 
waar- devollc producten vormcn: kaoetsjoek, f/etah 
pertja, r/etah djeloetoeny, damar, copal, kamfer en vele 
an- dcro. 

Do cultuurplantcn nemen nog altijd slechts een 
goringo oppervlukto in beslag. Het hoofdvoedinga- 
middol, do rijst, ncemt de voornaanxste plaats in; 
claarna&st moot als minder gowaardeerd voedsel do 
djagoeng genoonid wordon. Ondor do boomen ver- dient 
vooral do kokospalm vei'melding, waarvan do cultuur 
zich jaar op jaar uitbreidt, zelfs ten kosto van den sawah-
bouw; voider de saf/opalm, die zoo- 
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wel in 't wild als gckweckt voorkomt. Niet onbe- langrijk 
is de opbrcngst van pcper-tuincn (Cliinee- sche districten 
en Zuidoostkust) en yazzih/r-aanplan- tingcn 
(Chineesche districten). Overigcns Icvcrt Borneo de 
mccste van de gewone producten der Indi- sche cultures, 
maar in den regel slechts in zeer ge- ringc hoeveelheid: 
tabak, suiker, koffie, plantagc- caoutchouc, cnz. 

In de dierenwereld. van Borneo ontbreken do groote 
roofdieren: tijger en panter. \\W1 vindt men tijgerkatten. 
en beren. Olijanten trcft. men slechts in het Noordooston 
aan; zij vonnen de vcrwilderde nako- melingschap van 
door den mensch ingevoerde exem- plaren: de 
rhinoceros daarentegen is op Borneo in- hcemsch.Van de 
apen zijn algcmeen bekend de groote or an j oetan en de 
zonderlinge Neusaap. De afwezig- heid van groote 
roofdieren is natuurlijk een zeer gunstige omstandigheid 
voor het grootere wild ； met name herten en wilde 
zwijnen zijn zeer talrijk. Van de vogels noemen wij hier 
slechts den merkwaardigen neu-shoornvogel, die in 
deDajaksche mythen een groo- te rol speelt. De rivieren 
en meren van Borneo zijn buitengewoon vischrijk en de 
uitgestrekte wildernis- •sen van rivierarmen, meren en 
moerassen in de groote laagvlakten vorrnen een ideaal 
terrein voor krokodil- len. De voortbrengselen van het 
dierenrijk zijn over 5t- algemeen nict van groot 
economisch belang. Voor- namelijk do vischvangst, die 
alom als bijbedrijf wordt uitgeoefend en in belangrijke 
mate tot de volksvoe- ding bijdraagt, verdient hier 
genoemd tc worden. Verder hebben eenig belang de 
eetbare vogelnesten, de was en honig der wildc bijen, de 
reukstof der civetkat, de parels van de Noordoostkust en 
enkele andere dierlijke producten, waarvan de 
hoeveclhe- den meestal gering zijn. De veeteelt beperkt 
zich voor- namelijk tot het houden van v ar kens door de 
Dajaks; runderen vindt men slechts weinige en dan 
meest ingevoord (het wilde rund komt echter voor). 

Aangaande de geologic brengen wij sleehts in hcr- 
innering, dat op Borneo naast de quartaire en re- cente 
afzettingen van de vlakten vooral het tertiair ■een groote 
verspreiding heaft, dat eehter daarne- vens ook de 
mesozoische formaties cen aanzienlijke oppervlakte 
innemen en de zoogenaamde „oude leien" van 
waarechijnlijk palaeozolschen ouderdom in belangrijke 
mate bijdragen tot de samenstelling van het groote 
ketengebergte. Verder, dat vclc crup- tieve gesteenten 
voorkomen cn ten sloGte, dat slechts enkele deelea van 
het eiland in geologisch opzicht grondig onderzocht zijn, 
dat voor het grootste ge- deelte alleen de eerste 
verkenning^tochten zijn uit- gevoerd en dat zelfs 
uitgestrekte terreinen op de geo- logische kaart nog 
geheel wit moeten blijven (zic de geologische 
schctskaart van den Arcbipel door Aben- danon). 

Met een enkel woord moge hier nog gewezen worden 
op het voorkomen van nuttige delfstoffcn. Po- sewitz 
geeft hiervan een kaart cn cen uitvoerige be- Kchrijving, 
beide in zoover verouderd, dat wat thans hoofdzaak is 
toen nog zoo goed als niets beteekende. Dianuinlen 
(Landak en het Martapoera-gcbied) on <joud (door 
geheel Borneo heen), die voornamclijk in alluviale en 
diluviale afzettingen gevonden worden, gaven aan het 
ciland in oude tijden een grooten roep, maar hebben 
tegenwoordig bijna alle boteekonis verloren. Ook de 
meeste der talrijke andere minera- len (Posewdtz geeft 
bijv. de vindplaatsen aan van platina, Icoper, ijzer, 
kwikzilver, anlimonium, load en 初少 schijnen door hun 
geringe hoeveelheid voor ex- ploitatie niet in aanmerking 
te komen. Uzer cn zout worden meer en meer ingevoerd, 
zoodat de inland- 

sche productie daarvan, die trouwens nooit groot was, 
sterk afneemt. Een uitzondering op den alge- meenen 
regel vorrnen steenkool en petroleum. Bij Posewitz 
hebbon bcidc nog slechts geringe betee- kenis, vooral de 
petroleum; in de laatste jaren echter hebben zij het 
aanzijn gegeven aan ondernemin- gen, die Borneo ten 
opzichte van den mijnbouw met Sumatra bijna op een lijn 
plaatsen. De petro- leumterreinen vindt men op 
vcrschillende punten langs de Oostkust. De voornaamstc 
kolenmijnen bevinden zich op Poeloe Laoet; het is vooral 
de gunstige ligging ten opzichte van het transport, die ze, 
in tcgenstelling tot alle vroegere onderne- mingon, 
levensvatbaarheid gegeven heeft. De kolen zijn, als 
elders in den Archipel, tertiair. 

III. Bergstelsd. 
Tot voor een twintigtai jaren hield men het er voor, dat 

zich in het midden van het eiland ecn „Cen- traal 
gebergto'5 verhief, vanwaar ecn aantal groote ketenen 
naar vcrschillende richtingen uitstraalden, tezamen cen 
stervormig bergstelsel uitmakend, dat men gaarne bij dat 
van Celebes vergeleek. Deze meening berustte op zeer 
loase gronden, daar de gc- bergten van Ccntraal-Borneo 
nooit onderzocht wa- ren. Al mag ook nu nog de 
orografie van het eiland niet als volkoinen bekend 
worden bcschouwd, toch heeft de arbeid van de nieuwere 
expedities ,vcree- nigd. met en gebaseerd op de resultaten 
der topogra- fische opneming in de Westerafdeeling, 
zoovcel aan het licht gebracht, dat men thans algemeen 
op het voetspoor van MolengraafE de oudc opvatting 
heeft verlaten. Volgens de nieuwe vooratelling wordt de 
bouw van Borneo in hoofdzaak beheerscht door 
plooiingen en vcrschuivingcn met O.W. strekking en 
vertoont alleen het uiterste Ooston een Z.Z.W.- N.N.O. 
gerichte plooiing; de grens tusschcn boido gcdeelten 
jnoct dan tevens de grens zijn tusHchen hot bergstelsd 
van liot We^lelijk en dat van het Ooste- lijk deel van den 
Archipel. Onzc kennis van Borneo's gebergten is nu van 
dicn aard, dat wij door Molon- graaft's ondcrzockingen 
ecn vrij uauwkcurig boeld hebben verkregea van den 
tocitaiul in de Westcr- afdeeling, terwijl als va’Unaand 
mag worden uangc- nomcn, dat die in de Zuider- cn 
Oostcrafdeeliug zich nauw hierbij aansluit, zondcr dat 
hot vooralsn(»g rno- gelijk is daarvan ecn meer 
gedetaillecrde bcschrij- ving te geven. Op de lijn, die Tg. 
])a,lo met Tg. Mangkalihat vereonigt strekt zich, met 
sterk wissc- londe hoogte, cen reusachtig ketengebergte 
uit, waarvan het middclste gedeeltc als Boven-
KapoM(/el)ergte bekend staat en de bronnen van Kapocis 
cn Maha- kam bevat, terwijl nicer nair het Oostcn het 
Buwoei- gebergle er toe be'ioort. Het Bove； i-Kap：
)ea.sgebergto is een typisch plooiingsgcbergte, met tai 
van even- wijdige, door lengtedalen geschciden ketenen; 
het is grootondeels opgebouwd uiL de lagen der oude lei- 
forjnatie, die sterk geplooid zijn en hot bcrcikt lioog- ten 
van 1600, 1700 cn 1900 M. 

Bijna 200 K.M. ten zuiden van dit gebergte ligtdc 
noord rand van een ander bergland van geheel ande- ren 
aard, dat door Molengrauff het Schivaner-gebergte is 
genoemd. Naar west loopt het tot aan de Chinee- sche zee 
door, naar oost ongeveer tot aan de Kaha- jan; naar zuid 
zet het zich voort in het uitgestrekte heuvelland van Z.W. 
Borneo. De kern van dit gebergte bestaat uit graniet en 
daarmedo verwanto gesteenton, die gewoonlijk slechts 
een middelmatigc hoogte bereiken; slechts enkele 
toppen, die uit af- wijkende gesteenten bestaan, zijn 
hooger (Bt Raja, 2278 M.)； naar het oosten toe is de 
noord rand echter bedekt door cen veel jongeren 
zandsteen, waardoor 
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een zwak naar N. hellend plateau ontstaat (plateau- 
zandsteen), dat door O.-W. gorichtc verschuivingcn 
in stukkon is verdceld, waarvan de zuidzijden steil 
afvallen. Doze zandsteen bedckt ook den oostrand 
van het Schwanergebergtc (zie ook de kaart VI by het 
artikel van Dr. G. L. L, Kemmerling in Tijdschr. 
A aril r. Gen. 1915). en zet zich tevens ver over den 
Jioordrand voort (o. a. in het Madi-platcau); hij 
geeft aan een groot gedeelte van het landschap in 
West- en Centraal Borneo een typisch relief, doordat 
de rivieren er smalle diepe ravijnen in hebben uitge- 
spocld, die hoogvlakten tusschen zich insluiten. In 
West Bomeo loopt de zandsteen in zijn geheel lang- 
zaam naar noord af; slechts enkele „lappen" liggen 
benoorden de Kapoeas; hier is het terrein grooten- 
dccls veel lager (gebied der groote meren ； vlakte 
der Boven-Kapoeas). Ten zuiden dier rivier (be- 
oosten Sintang) wordt de zandsteen op een nantal 
plaatsen onderbroken door gelsoleerde oud-vulkani- 
echc kegels van middelmatige hoogte, terwijl zich 
oostelijk aansluit het veel hoogere en geheel vulkani- 
sche Muller-geber(/te, eveneens met algemeene W.-O. 
strekking en waarin hoogten van 13—1400 M. geen 
zcldzaamheid zijn. Het vormt ten deele een tafel- 
land (jonge tuffen), ten deele een onregelmatigo ver- 
zameling van vulkanische berggroepen. Tusschen dit 
en het Boven-Kajioeas ketengebergte ligt het berg- 
land van Boen(/an, dal langzaam uit de Kapoeas- 
vlakte naar oost oprijst cn ten slotte tot 2000 M. 
hoogte bereikt ； het bestaat uit sterk in elkaar ge- 
plooidc mesozoische sediinenten; blijkbaar zet het 
zich ondcr de genoemde vlakte voort, want ten 
noorden dor groote meren vindt men dezelfde ge- 
steenten. En ook naai' Oost-Borneo is het to vervol- 
gei), zooals uit de onderzockingcn van Nieuwenhuis 
blijkt. Er is dus ecn duidclijke W.-O. richting te her- 
kennen in alle 3 de genoemde voornaanisto geberg- tc•
门； de ])Iateauzandstcen echtcr buigt zich om het 
S^hwaner-massicf naar Z.O., Z. cn Z.W. om on shut 
zich daarna aan (egen de oudcre, koolvoercndc zand- 
stccuen cn de nog ouclerc gebergten (Meratoes-gcb., 
Pasir enz.)die een Z.Z.- W.—N.N.-O.richting hobben. 

Hoe de juiste verhouding is tusschen boide 
richt ingen in de streek, waar zij elkaar ontinoe- 
ten, is nog niet 
der Noordelijke 
lijk ondcrzoclit, 
perken tot liet 
bijzonder in 't 

voldoendc bekend. De geborgten 
Sultanaten zijn evenmin behoor- daar 
do ineestc reizigers zich be- opnemen 
der rivieren cn ailcen oog vallendc 
bergtoppen hicr en 

daar op him kaarten notceren. Zooveclstaat vast, dat 
tusschen de rivieren op afstaiulcn van niet meer dan 70 
a 100 K.M. van zee reeds toppen van 1000 M. cn hooger 
worden aangotroiTen. Men hoede zich cch- tcr ervoor 
convoudigweg langs de waterscheidingen lioogc 
bergketenen tc tcckoncn, zoolang niet inccrdc- re 
gegevens voorliandon zijn. De grensrcgelingscom- 
miss-ie bevond, dat van haar westelijkst uitzichts- 
]mnt het grensgebergte van Serawak zich voordeed 
als ecn doorloopendc keten; dit is het hoogste ge- 
bergte in dezc streken. Ten Oosten daarvan was do 
richting der bergruggen N.W. tot N.N.W., ook daar, 
waar do waterscheidingen 0.一 W. verlicpcn. lliorop 
volgde, tot aan het punt waar de Sembakocng do 
grcnK snijdt, cen gedeelte mot 0.—W. strekking, dio 
Oostelijk van deze rivier weer door eon Noord- 
westelijkc hoofdrichting werd ver vangen. Meer naar 
de kust toe schijnen Oostelijk gerichte geborgten 
weer do overhand te hobben. Uit Britsch Borneo 
nocnien wij allecn den Kinibaloe, die in Noorden een 
afzondorlijk granictborgland vormt on met zijn talrijko 
hoogc toppen (tot bovon de 4000 M.) vor bo- 

ven alle and ere bergen van Borneo zich verheft. 
Tusschen al deze gebergten in en als overgang van de 

geborgten naar do vlakten, vindt men uit- gestrekte 
heuvellanden, waarboven op vele punten gelsoleerde 
hoogere toppon uitsteken, die voor Borneo karakteristick 
zijn. De groote vlakten eindelijk, die bijna zonder 
onderbreking langs de kusten zich uitbreiden, reiken 
langs de rivieren met lange uitloo- pers tot ver in hot 
binnenland. Merkwaardig is in dit opzicht vooral de 
groote Boven-Kapoea^vlakte, een uitgestrekt laagland 
midden tusschen de bergen, waarmee, schoon zooveel 
dichter bij zee gelegen, de vlakte van de Mahakam in 
menig opzicht over- eenkomst vertoont. Molengraaff 
verklaart de Bo- ven-Kapoeas vlakto als eon eenzijdig en 
wel in het Noorden gcdaald terrein, een vroeger 
meerbekken, dat door do afzettingen van do Kapoeas en 
haar zij- rivieren is opgevuld. Eenzijdigo daling langs in 
hoofdzaak O.W. gerichto brouklijnen vond hij ook meer 
naar het Zuiden in het Madiplateau en het 
Schwanergebergtc; zij beheerschto den geheelen bouw 
van het landschap langs zijn reisweg (d. i. ongeveer do 
meridiaan van 113° O.v. Gr.), zoodat hij hier de „ Basin 
range structure11 der Amerikaan- sche geologon aantrof. 

Tot slot con enkel woord over de verspreiding van 
vulkanische vormingen. In Centraal-Bomeo vond 
Molengraaff bchalve het Miillorgebergte nog twee 
belangrijke terreinen van vulkanische werk- zaamheid, 
waarvan het eersto word gekenmerkt door de rij van 
aiidesietbergen, die zich op het Schwanergebergtc 
verheffen, het tweede door een breede strook van kegel- 
en kocpelvormige heuvels, omgeven door tuff on en 
tufbreccien, die hij aan de Sambas leerdc kennen en 
waarvan hij evenmin als op het Schwanergebei-gte do 
uitgestrektheid in de lengtorichting kon vaststellen. Een 
aanzienlijke verbreiding hebben do vulkanische 
gesteenten ook in het Westen, in Sambas, Mampawali en 
Lan- dak; vormelding verdient o. a. de G. Nioet (1704 
M), in welks nabijhoid twee geweldige bazaltstroomen 
voorkomcn. Vulkanische vormingen eindelijk wor- den 
gemeld van tai van andero punten in ver- schiHondo 
declen van hot oiland; men troft z© aan in do omgoving 
van Martapoera, men vindt zo ook aan den bovcnloop 
van do Barito, evenzeer in het brongebied dor Mahakam, 
waar door Nieuwenhuis do Baton Tlbung voor cen 
vulkanische onderbreking van het ketengebergto 
gchouden wordt; kortoni, zij zijn op Borneo sterk 
verspreid en waar het cilancl in geologisch opzicht nog 
lang niet vol- doonde ondorzocht is, kan men 
vcrwachten, dab ook op dit go bi cd nog wol cen en ander 
aan het licht zal komen. Intusschen moet er de aandacht 
op gevestigd worden dat al dio vulkaiu^che vormingen 
behooren tot cen oudere penode (waarechynlijk 
hoofdzakelijk niiocccn), dan die waarin de bekende 
vulkancn van Java, Sumatra cnz. zijn ontstaan; deze soort 
koint op Borneo niet voor. 

IV. Rivieren. 
De gobergton van Borneo zijn op verve na niet zulk 

ccn bclnngrijko vorkcei'sbcloinmering als hun hoogte 
zou doen vormoeden, omdat bijna, ovoral vi-y lage 
passon worden aangetroffon. Dientongcvolge is hun 
betcckonis voor den niciisch (bohalvo dan dat zij in het 
dunbovolkto land geheel onbewoondo gedcel- ten 
vormen) vooral van indircctcn aard: hun be- loop bopaalt 
dat dor rivieren, die in do ondoordring- baro woiulen van 
hot binnenland vrijwel de eenigo verkcei-swcgon zijn. 
Veel nicer dan do staging van don grond is hot dan ook 
hot ophouden van den 
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waterweg, dat de gebergtcn tot natuurlijke grcns- zones 
maakt. 

Aan do rivieren woont zoo goed als do geheele 
bevolking; langs haar dringen vreemde fortuinzoc- kers 
cn ovcrheerschers in het binncnland. door, langs haar 
verspreiden zich vreemde cultuurinvloc- den en haar 
mcerdere of mindcre bevaarbaarheid is het, die de 
snelheid en intensiteit van die versprei- ding bepaalt. Het 
is oni doze redenen, dat wij van de rivieren cen cenigszins 
uitvoeriger bchandeling zul- len geven. 

Uit de besclirijving der gebergten volgen vanzelf de 
hoofdtrekken van het rivicretelscl. Tusschen hot grootc 
ketengebergte en de Zuidclijke berglandcn ontstondcn de 
stroomstekels van Kapocas en Ma- hakam. Het 
Schwanergebergte zendt van zijn Zuid- helling cen aantal 
evenwijdige rivieren naar de Java- zee, welke zich naar 
het Oosten toe sterker ontwik- kelen kunnen, doordat het 
gebergte cenigszins Noordoostelyk, de kust daarentegen 
min of mcer Zuidoostelijk van richting is. Onder deze 
rivieren neemt de Barito, die uit Centraal-Bornco komt 
cn door het gebergte heenbreekt, een afzonderlijkc plaats 
in; mede ook doordat het Meratoesgebergte, met 
zynmeridionale richting, een grooteuitgestrekt- heid 
lands van straat ilakasscr afsluit on aan haar 
stroomgebied toevoegt, bereikt zij cen grootte, die haar 
met Kapocas en Mahakam op e6n lijn stelt. Verder toont 
de kaart ons de stroomstelsels der noordelijke sultanaten, 
welker orografie, zooals gezegd, nog niet voldoende 
bekend is en ecn aantal kleinere rivieren, die wij in onze 
bespreking groeps- gewijzc vereenigen. 

Groote verschillen in wateratand over de geheele 
lengte, stroomversnellingen en boomversperringen in 
den bo ven loop, overstroomingen en moerasvor- ming 
langs do oevers meer naar beneden kenmerken alle 
rivieren van Borneo. Zoo goed als niets is gc- daan om zo 
te regelen en voor het gebruik van den mensch meer 
geschikt te maken; alleen enkele wer- ken van bescheiden 
omvang tot opruiming van versnellingen en de 
verbetering, hier en daar door de inlandsche bevolking in 
de diepte van een pintas (zie hieronder) aangebracht, 
verdiencn in dit opzicht vermelding. Boomversperringen 
ontstaan door het gemakshalve in 't water laten vallen van 
de voor aanleg van rijstvelden gekapte boomen ； deze 
blijven dan hier of daar vastzitten en geven aan- leiding 
tot de vorming van zand- cn grintbanken, of maken in 
kleine stroompjes reeds op zichzelf een emstige 
belemmcring uit. In de laagvlakten, waar de rivieren hun 
bedding voortdurend ophoogen, stroomen zij tusschen 
natuurlijke dijken van Jiaar eigen sedimenten. Bij elken 
hoogen stand loopt het water luerover heen en 
overstroomt het lager lig- gende land erachter, dat zich 
natuurlijk slechts met moeitc daarvan kan ontlasten en 
dientengevolge doorgaam een moerassig karakter draagt. 
In de groote bochten, waaraan dezo laaglandrivieren zoo 
rijk zijn, vindt het water bij dergelijke over- stroomingen 
gelegenlieid om langs korteren weg een lager gelegen 
punt aan de rivier te bereiken. Hierbij zal in den regel een 
geul worden uitgeslepen, die bij volgende hooge standen 
6f verder wordt uitgediept, 6f verstopt raakt met 
boomstammen enz, die liaar spoedig wecr geheel doen 
dichtslibben. Is echter het 竺 rste het geva], dan vormt 
zich langzamerhand een nieuwe, koi-tere rivierloop; de 
uiteinden van de oude ?och, raken door sedimenton 
veretopt en ten slotte 1;?

n ...no^ slcyhbj een sikkelvormig 
meer (danau), dikwijls nog door ecn kleine kreek met den 
hoofd- 

stroom verbonden, hoe de vroegero toestand is gc- wcest. 
Gewoonlijk duurt het geruimen tijd voor een dergelijke 
bochtafsnijding geheel voltooid is; zoo- lang de oude 
bocht nog duidelijk de hoofdrivier blijft, duidt men de 
nieuwe geul aan als pintas of pintassan (afgcleid van een 
Maleisch werkwoord met de beteekenis van: den weg 
afsnijden), ook wel als antassan of teroessan (= de rechtc 
of do kortste weg). Hot al of niet bevaarbaar zijn der pin- 
tassans bij hoog of laag water en de daarmcc samon- 
hangende verkorting of verlenging van den water- weg is 
cen belangrijkc factor bij het vaststellen van aDc 
rcisjilanncn in deze streken. Daar de danau's gewoonlijk 
met de hoofdrivier en dikwijls ook ondcr- ling door 
geulcn verbonden zijn, worden de rivieren in de 
laagvlaktcn aan beido zijden begeleid door cen 
chaotische wildemis van kreken, poelen en moeras- 
wouden, waarin alleen de oeverdammen een iets hoogcre 
ligging bieden cn voor bewoning geschikt zijn. 

De meeste rivieren vertoonen gcweldigo vcrschil- len 
in waterstand. Te Sintang bijv. kunnen deze tot 10 M. toe 
bedragen en in het brongebied van do Kapocas zijn zij 
nog aanzienlijker; men vindt daar sojns in een uur tijds 5 
BI. was. Het gcvolg hiervan is, dat men de 
bevaarbaarheid der rivieren mocilijk in vaste cijfers kan 
uitdrukken, daar deze in den drogen en den natten tijd 
sterk uitcen loopt, ja, van den eenen dag op den anderen 
zeer verscbil- lend kan zijn. Herhaaldelijk komt het voor, 
dat reizigers moeten wachten op was, omdat lict vaar- 
water te ondiep, of op val omdat do stroom to stork is; 
zoo kan het in zeer droge tijden gebeuren, dat zeJfs een 
groote nvier als do Kapocas slechts voor kleine prauwtjcs 
bevaarbaar is, zoodat het eigenlijko hand els verkeer dan 
geheel stil ligt; zulk een toestand evenwel treft men niet 
meer dan ccnmaal in de drie jaar aan. Over *t algcmccn 
kan men dan ook zeggen, dat do rivioron van JJonieo met 
hun korten bo ven- en langcn benedenloop, tot ver in het 
bin- nenland zeer gcschikte vcrkccrswcgcn vormcn. Ja, 
waar het reizen in vaartuigen, zelfs van de kleiristo soort 
en op mocilijke rivieren, de voorkeur verdient boven dat 
over land, zijn de rivieren tot dicht aan hun bron de 
gebruikelijkc reiswegen/ 

Langs do rivieren worden ook/ zooals gezegd, zoo 
goed als alle menschelijke nfcderzettingcn ge- vonden, de 
grootstc in het mondingsgebied, waar zee- on 
jivierverkeer elkaar ontmoeten; dit zijn ves- tigingen van 
Maleiers (Bandjareezcn, Boegineezcn, Koet eineezen 
enz.) met het gewonc toevoegsel van Chincezcn, 
Arabicren en „andere vreemde Ooster- lingcn", dat men 
in allo handclsplaatsen van den archipel aantreft; wij 
bespreken ze bij do ku«t. Stroomopwaarts vindt men aan 
de monding van elkc cenigszins belangrijkc rijrivier ecn 
Maleische nederzetting, die op kleincr schaal dezelfde 
functics vervult als de havenplaats voor het gehcelo 
stroom- stolsel. Deze vestiging op punten, die het vcrkcer 
cn daarmee don handcl cn den politieken tocstand be- 
heerschen, is voor do Maleicru karakteristiek; do kleinere 
handelsplaatsen hebben vaak een gemengdo Maleiscli-
Dajaksche bevolking. De Dajaks geven natuurlijk 
evenzeer aan een dergelijke guiistige ligging de 
vooj'kcur, jnaar zijn groot end eels temgge- drongen naar 
de zijrivieren cn den bovenloop der hoofdstroonien. In de 
dunbevolktc streken van het Noordoosten en het Zuid 
westen reiken hun neder- zottingen ook langs de 
Jioofdrivieren tot diclit aan de kufit, aan do Kupoeas 
daarentegen vindt men zo eeret ver in het binnenland. Een 
nauwkeurige op- 
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somming van de kleinere, dikwijls slechts uit cen enkcl 
groot huis bcstaande, Dajaksche kampongs zou weinig 
zin hebben.daar dezo aanvcelvuldigc ver- plaatsing 
onderhcvig zijn. Enkcle van do grootcro en do 
voomaamsto Maleischc vestigingcn daaren- togen 
nemen wij op in ons hier volgend overzicht van Borneo's 
voomaamste rivieren, waarin wij van do drio 
hoofdstroomcn cen mecr uitvoerige beschry- ving 
gevcn. 
Mot betrekking tot de plaatsbesclirijving zij hier nog 
opgemerkt, dat de opgaven van het aantal in- woners der 
klcinero nederzettingen gewoonlijk op schatting 
berusten, zooals trouwens reeds uit do sterke afronding 
dor gctallcn volgt. Bovendicn blij- ken hot, wanneer 
men den oorsprong nagaat, dikwijls zecr oude 
schattingen te zijn,die, bij gebrek aan betere gegevens, 
jaar uit, jaar in van de cene publi- catie in de andere 
overgaan. Men kenne daarom aan deze opgaven geen 
andero waarde toe dan die van cen middcl om althans 
eenigermate de relatieve be- teekenis der betrokken 
plaatsen duidelijk to maken. 
A. Van de knstrivieren ten Noorden van de Ka- 
pocas nocmen wij do volgende: Ten eersto de Paloh, die 
wel klein, maar in den benedcnloop ook voor groote 
schcpcn bovaarbaar is; haar gebied is cch- ter schaars 
bcvolkt. Vcrder de mecr belangi'ijko Groote Sambas, 
welker breedo trcchtermond goed toegankelijk is voor 
de scheepvaart. Aan een zijri- viertjo, de Kleine. 
Sambas, ligt, nog voor zeeschcpcn bercikbaar, de 
afdcelingshoofdplaats Sambas, te- vens hoofdplaats van 
het gelijlinamige sultanaat. Zij bezat in 1905 ccn 
inwoncrtal van ruim J2000, waar- van 20 Europeanen, 
ruim 11000 inlanders, 8G0 Chi- neezen, 97 Arabieren 
en 39 andero vreemde Ooster- 1 ingen. Na Pontianok, 
waarmeo het in bouwwijzo vecl ovcrccnkonist vertoont 
(bcidc zijn in mocrassig terrein gelcgen),is het de 
grootsle plaats derWestor- afdccling; het maakt echter 
ccn zeer armoedigen indruk. Do Ncdcrlandscho 
veatiging ligt beneden die van den Sultan. Aan ecn 
zijriviertjo ligt Beng- kajang. De zecr kleinc Raja 
noemen wij slechts om- dat aan liaar het ])laatsjc 
Monlrado ligt, vroeger cen belangrijk centrum van den 
mijnbouw. Van do ove- rige stroompjes verdient allcen 
de Mampazcah nog venndding, omdat haar gobied hot 
afzonderlijkc landHchap van dien naam vormt; slechts 
inlandscho vaartuigen kunnen haar binnenkomen cn ook 
hoo- gerop is het rivierlje door zijn boclitcn mocilijk to 
bevaren. 
B. De Kapocas, do belangrijksto van allo wator- 
wegen van Borneo, verdient cen mcer uitvoerige 
boechrijving. Zij ontspringt in den uitorsten Noord- 
oosthock der Wcsteiafdceling, in het Bovcn-Kapoe- 
aKgcbcrgte, zoekt zich een weg tusschen de ketenen, 
van hot cene Icngtcdal doorbrekend naar hot andero en 
noomt bij Pangkalan Djcmocki (het hoogsto punt, dat 
nog mot vaartuigen te bercikcn is) een ZiiidwcKtelijke 
richting aun, j-chuin op do strekking van het gebergto. 
Weldra gaat zij over in het Boengan-bergland, dat 
boneden de nionding van de Kcrijau spoedig lager woidt 
en torzijdo wijkt. Door de Bovcn-Kapoeasvlakte 
stroomt de rivicr nu in hoofdzakelijk westelijko richting. 
Bij teniitau breekt zij door het heuvclland en wendt zich 
op- nieuw naar het Zuidwcsten, dooi-stroomt tot Sin- 
tang een tenein, waar do heuvels nu eons aan de rivicr 
tredon, dan weer ver or af blijven, hcrkrijgt bij 
laatstgenoemdo plaats haar westelijko hoofdrichting en 
stroomt door con bcrgachtig land tot by Tajan, waar de 
kustvlaktc begint. Spoedig daarop vangt do splitsing in 
delta-armen aan. — 

Het stroomgebied van de Kapoeas hceft een op- 
pcrvlakte van 士 102 000 K.M.2 (iets grooter dan dat van 
do Rhone) ； de stroomdraadlcngto bedraagt 】143 K.M. 
(iets minder dan dio van den Rijn). De breedte dor rivier 
is reeds te Poetoes Sibau 208 M. en necmt (hocwcl 
natuurlijk onrcgclmatigheden ver- toonend) gclcidelijk 
too tot 1600 M. bij Tajan. Ook bij lagen stand kan mot 
een stoombarkas van 3 voet diepgang Boonoet worden 
bereikt, tenvijl men bij middelbaren stand met zulk een 
vaartuig kan opstoomen tot even boven Poctocs Sibau, 
902 K.M. van de monding, welk punt men bij gunstige 
water- hoogte zelfs met grootere stoombooten (tot 6 
voet) bereiken kan. Door do eigenaardige gesteldheid 
van het vei'val, welko hierondor besproken wordt, is 
echter het rivicrgedeelte boven Semitau, tot Boe- noet 
toe, voor stoombooten veel bet er en bij groote droogte 
ook veel langer bevaarbaar dan dat tus- schen Semitau 
en Tajan. Met boengs (Dajakscho roeivaartuigen uit een 
enkelen boomstam vervaar- digd) kan men, zooals 
gezegd, do rivier bevaren tot Pangkalan Djemoeki, 164 
K.M. boven Poetoes Sibau, wat echter door de talrijke 
on zwaro ver- snellingen in de bovensto helft van dit 
riviergedeol- te reeds veel moeito mcebrengt; hoogerop 
is de Ka- pocas gcheol cn al cen bergstroom. Do bronnen 
be- vinden zich op ± 700 M; Poctoos Sibau, 245 K.M. 
van hier cn 900 K.M. van zee op slechts 50 M. Een 
merkwaardig verschijnsol (dat zich echter mot eeni- ge 
wijziging ook bij do Mahakam voordoet) is de vorming 
van cen pseudo-benedenloop boven Semi- tau, waarop 
weer ecn middenloop volgt. De 93 K.M. van Djonkong 
tot Semitaxi hebben een verval van 1: 77 G66, ongeveer 
1/3 van dat in den werkelijken bene- denloop, West van 
Tajan ； ja, van Soehaid tot Se- mitau (25 K.M.) is het 
heele verval slechts 20 c.M. Do geringo helling van de 
Boven-Kapoeasvlakte, haar karaktervan dichtgeslibd 
mcer en de opstuwing van het water boven het 
doorbrekingsdal van Semitau zijn oorzaak, dat zich hier 
alle typische ver- schijnselcn van een bencdenloop 
vertoonen: gelijk- matige diepte, sterko kronkclingcn, 
strooniverleg- gingen, danau's, pintassans, uitgestrekte 
moerassen enz. In den Noord westhock der vlakto ligt 
ccn aan- tul grooto meren, evencens danau's genoemd, 
die ondcrling cn met do Kapoeas door tai van kanalen in 
verbinding staan; do voomaamste zijn D. Loe- war, D. 
Sentaroem on D. Serijang. Zij bowijzen goede dieiistcn 
voor do rcgeling van den waterstand, die zondcr linn 
aftnwezighcid nog krassor uitersten zou vortooncn Bij 
hoogen stand stroomt namelijk het water uit de Kapoeas 
naar do meren; bij laag water daarentegen helpen deze 
mco om de rivier op poil to houden. In zeer drogo tijdcn 
kunnen zij zoo goed als gchccl Iceg loopen; in den natten 
tijd daarentegen treden zij ver bxiiten him oevers; de 
Boven- Kapoeasvlaktc is dan (ook hoogerop) wijd en 
zijd ovei-stroomd cn bij do eerete ontdekking werd dan 
ook het heele merengebied voor een groot water- vlak 
gohouden. Laag mocraswond omzoomt de ran- don cn 
het water heeft do typischo biuino vcenkleur, zoodat er 
veol is wat aan de Hollandsche veenplas- sen zou doon 
donkon, als nict naar alle zijdon het uitzicht door bergon 
word begionsd. Het riviorgo- dcolto van Semitau tot 
Tajan kan mon beschouwon als middcnloop; wel blijft 
ook hier hot verval gcring en komt in do onigoving van 
Sintang zelfs overstroo* ming van aanzienlijke 
oppcrvlakten bij hoog water voor, maar de rivicr hcoft 
hier toch ovcral ecn scherp aangegeven bedding, dio zij 
niot verlaat, zoodat de afsnijding van bochtcn cn al_wat 
daiumco sa- 
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,menhangt liicr zoo good als gchecl achterwege blijft. 
Tevens vindt men, in plaats van de tallooze kleine 
•kronkelingen, die hoogerop worden aangetroffen 
minder talrijke, grootere bochten, die niet nieer uit- 
sluitend door de eigen sedinientatio van de rivier 
worden bepaald, maar nauwen samenhang ver- 
toonen met de orografische gesteldheid van het 
terrein. Bij Taj an eindelijk begiiit de echtc boneden- 
ioop, die zich spoedig in verschillende delta-armon 
■spKtst. 

De oevers van de Kapocas zijn uiterst eentonig; 
Wat trouwens van allc rivieren op Bomeo gcldt; 
slechts liier cn da ar wordt het woud, waarboven 
eilandsgewijs de heuveltoppen uitsteken, door een 
kleine nederzetting onderbroken. In de Boven-Ka- 
poesvlaktc liggen deze op de oeverwallen van de 
rivier. Reeds noemden wij enkele plaatsen; alle 
liggen aan of dicht bij de monding van een zij- 
rivier. * 

De bclangrijkste zijrivieren in den bovenloop zijn 
de Boengan cn de' Kerijari; beide kunnen, hoewel 
met groote moeite, een eindweegs bevaren worden. 
De Boengan is 87 K.M. lang; van haar zijriviertje 
de Bodil voert een pad naar de Penaneh, die tot 
het stroomstelsel van de Mahakam behoort; op de- 
zelfde wijze leidt van de Kerijau een pad naar het 
Barito-gebied. De Mendalam en de Sibau, de eerste 
zi]rivieren in de vlakte, zijn ook de eerste welker 
oevers eenigermate beter bevolkt zijn; aan eerstge- 
noemde telt men een 1200, aah de laatste een 300 
bewoners, die echter met uitzondering van eenige 
Poenans en Boekats in enkele nederzettingen dicht 
boven de mondingen gevestigd zijn, zoodat ook bij 
deze rivieren het bovenstroomgebied zoo goed als 
onbewoond is. De Sibau heeft eenig belang als ver- 
keersweg naar de Batang Redjangstrcek in Sera- 
wak, de Mendalam is echter beter bevaarbaar. 
Poetoes Sibau is de hoogste noemenswaardige ves- 
tiging aan de Kapoeas; de be vol king bestaat uit 
Maleiers, Dajaks en Cliincezen. Tocn het Gouvernc- 
ment zijn. invloed over Centraa 1 - Borneo begon 
uit te breiden werd dit punt, ver in 'tbinncnland en 
gunstig gelegen bij de jnonding van twee zijrivieren, 
als bestuurscentrum uitgekozen; het is de stand- 
plaats van ecn controleur. De Mandai, de Emba- 
loelc, de Boenoet en de Tawang (het afvoerkanaal 
van het merengebied, waarvan de Embaloeh Lebo- 
jan de voomaamste bronrivier is) zijn reeds grooter 
dan de hiervoor genoemde en elk, in de vlakte, een 
flink eind voor stoombarkassen bevaarbaar. De 

Mandai is naar verhoudhig van de and ere zijrivio- 
ren vrij st-erk bevolkt; zij konit uit Jiet vulkanische 
MuUergebergte en wel uit het Westelijk gedeelte ervan, 
de streek van de tafelvormige tufbergen. Ook do 
Boenoet heeft een niet onaanzienlijke bevolking; het 
Malcische plaatsjc Boenoet aan haar monding, is dan 
ook een vrij belangrijk handelsccntiu in. De lange 
bovenloop van de Embaloeli in het ketcngc- bergte is 
zoo goed als onbevaarbaar, zoodat de in- zaineling van 
boschjiroduclcn voornamelijk van Serawak uit plaats 
heeft. Aan een slechts zeer on- beduidend zijriviertje ligt 
8 emi la u; toch had dit 
pmit een zekere beteekeniB wegens de vemauwiiig, 

die de bedding der Kapoeas hier ondergaat, waar- 
door ook bij hoog water slechts een enkelo vaar- 
geul aanwezig is, zoodat men hier geniakkelijk 
het verkeer onder controle houden kai). In 1885 
toen Semitau als bestuuravestiging werd uitgeko- 
艺 n, was dit zecr gewc^scht om de woelingen in do 
.—batang Ueparlanden^usschcn Boenoet en Semi- 

tau noemcn wij Djo尬凹,Pg, Salimbau (waar 

wat stccnkolcn gegraven worden) cn Soehaid, niet omdat 
zy ook maar eenigermate belangrijk zouden mogon 
heeton, maar alleen als hoofdplaatsen van de 
gelijlmainige miniatuurlandschappen. Stroomaf- waarts 
van Semitau yindt men met dezolfde betee- kenis Silat. 
Na in voorbygaan de kloine Seberoe- wang te hebbon 
verm old als merkwaardig wegens het ontbreken van 
strooinversnellingon (welk voordeel voor de vaart echter 
grootendcels weor te niet wordt gedaan door do talrijke 
boomveraperringen, die plaag van alle kleinere rivieren 
op Borneo), ko- men wij aan de Ketoengau. Deze groote 
zij rivier is door haar gering verval tot dicht aan haar bron 
bevaarbaar en vormt daardoor de natuurlijke ver- 
keersweg van Sintang naar Serawak, waarlangs nogal wat 
smokkelhandel in opium en kruit gedreven wordt. Het dal 
is breed en ook hoogerop zeer drassig, terwyl het 
benedenste gedeelte een onbewoonde boschvlakte vormt, 
die bij elken hoogen waterstand onderloopt. Tusschen 
den Gocnoeng Daoeh en de nionding, een afstand van 296 
K.M., is het heele verval slechts 40 M. De bevolking is 
armoedig en schaarach. 

De gi'ootsto zijrivier van de Kapoeas is de Melawi. 
Haar stroomgebied vormt % van dat der hoofdri- vier; 
niet minder dan 21 van haar zijrivieren worden als 
bevaarbaar beschouwd; zij zelf kan, schoon in het 
bovengcdeelte een zeer zwarc vcrsnelling, de Riam 
Tambock, te overwinnen is, tot lict vereen i- gingspunt 
van haar bronrivieren bevaren worden, terwijl met een 
stoombarkas Nangah Pinoh kan worden bercikt. De 
lengte der Melawi is 土 500 K.M. Waar de Boven-
Kapoeas in haar uitgestrekt over- stroomingsterrein cen 
middel tot regcling van den waterstand heeft, is het vooral 
aan de Melawi, dal de sterk uitcenloopendc waterhoogten 
bij Sintang en verder stroomafwaarts zijn toe to schrijvcn. 
Aan de monding van ccn zoo belangrijkc zijrivier kan 
men een nicer aanzicnlijko plaats verwachten. To Sintang 
is dan ook cen assislont-rcsidcnt gevestigd, men vindt er 
cen compagnic soldatcn als ganiizocn, een bcdrijvige cn 
welvarende Chinccsche bevolking, kortorn, het is de 
eerste plaats aan de Kapocaw die workclijk wat te 
beteekenen heeft. Het JandKchap Sintang is ovcneenn hot 
cerate, dat inderdaad cen zekcre uitgestrektheid bezit. 
Aan de Melawi zelf liggen geen plaatsen van belang; ook 
Nangah Pinoh, het handelsccntruin voor de Jioven-
Mclawi en het gchecle Pinoh-gebied heeft slechts gcringe 
botcekcnis; het is de standplaats van een contro- 】eur. 

Van de verdere xijrivieren noemcn wij de Sekadau, 
die con zeer snellen Btroom bezit cn, hoewel tot dicht bij 
haar bron bevaarbaar, daarbij mocilijkhe- den biedt, die 
aan de zijrivieren van het bovenstroomgebied dcr 
Kapoeas docn den ken, verdor de Sekajam cn de 7'ajan. 
De Sekajam is cen belangrijkc zijrivicr door haar lengte 
(311 K.M. waarvan 289 K.M. bevaarbaar) en haar vrij 
talrijke nederzottin- gen. Zij stroomt echter door cen 
nauw dal cn heeft steile oevers cn talrijke verenellingen. 
Van de Bo- ven-Sokajam leidt een pad, dat eon goede 
handols- weg vormt, naar Serawak, De Taj an heeft ccn 
kal- iner slrooin, zonder noemeiiswaaj,digc vcrsncllin- 
gcn in het bevaarbare gedeelte (118 K.M., tot ale lengte 
134 K.M.). In den bovenloop is het dal nauw, in het 
langerc benedendeol der rivier zijn daaren- tegen de 
oevers vlak cn dikwijls vrij drassig. Aan de jnonding van 
de Sekajam ligt Sanggau, evonals Sekadau en Tajan (aan 
de mondingeii der gclijk- namige rivieren) hoofdplaats 
van een Maleisch 
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vorstendom；  gecn van de drie plaatscn heeft reel tc 
bcduiden, al zijn zij niet op cen lijn te stcllen met de ' 
caricaturen van vorstclijkc resident ics boven 
Sintang. 

De Delta- dor Kapocas heeft een oppervlaktc van 
8000 K.M2, grootendeels drassig woud, dat slechts op 
cnkele plaatscn (o.a. bij Koeala Kakap) door het graven 
van slooten is drooggelcgd en dan ecn zeer goed tcircin 
voor klapperaanplantingen blijkt te zijn (dezo boom 
ondervindt namelijk weinig na- deel van de bij hooge 
vloeden voorkomende overstroomingen door zeewater). 
De talrijko dclta-ar- men cn zijkreken, met hun vaak 
wisselende namen, <loen zich aan den buitonstander als 
een ware chaos voor; wij nocmen slechts de voor de 
schecpvaart belangnjke. Dat zoovele armen hiervoor 
onbruik- baar zijn ligt minder aan hun eigen te geringc 
diept e dan wel aan de „baar,' voor hun monding; deze is 
het, die bij alle riyieren van Borneo in de eorstc plaats do 
bevaarbaarlicid bepaalt. In de tweede plaats is hierop van 
invloed de breedte dor rivierar- men en do vraag of zij 
scherpe bochten bezitten cn ton slotto ook, in een gebied, 
waar nog weinig voor betonning en bclichting kan 
worden gedaan, omdat het verkeer nog zoo gcring is, het 
al of niet aan- wezig zijn van natuurlijke landmerkcn, die 
bij hot cento nig karakter der kust dikwijln weinig talrijk 
zijn. 

De eerete zijann, dien de Kapocas afzendt, is de 
Mendawak ；  deze heeft als voomaamsten zijarm de 
Djcnoe, wclke uitmondt in het waniet van rivier- armcn, 
dat overgaat in de Padang Tikar-baai. Do Mendawak 
zclf hcct van de afsplitsing der Djenoe af Lida en stroomt 
inct twee mondingsarmcn ter wcerszijden van Poeloe 
ilaja in zee. De hoofdrivicr strooint in wcstelijkc richting 
en splitst bij Soeka fAintiw/de Kapoeas Ketjil {Kleine 
Kapoeas) af, welke bij Pontiunak de Landak opneemt. 
Van Soeka Lan- ting af <1 raagt de hoofdstroom den 
naain van Poen- goer Besar\ haar zijarm, de Koeboe 
stroomt-, na zelf ook wcor con zijtak tc hebben 
afgesplitst, als Koeboe Ketjil in de Padang Tikar baai uit. 
De Pocngocr Besar zclf mondt ondor zcor sterkc 
vertakking cn typische deltavorining in zee; haar 
mondingsarmcn zijn filcchts voor visschcrsprauwen 
gcschikt, zoodat de hoofdarm van do Kapoeas voor do 
schcopvaart het minsl betcokent. Voor den mond van de 
Kapoeas Ketjil is, nu do uitdieping dor genl met behulp 
van slibraderen in 1915 voltooid is, de diepte bij gc- 
woon laag water 8 voet, bij vloed 3 voct nicer. Vrocger 
was doze toegang aHecn bij hoog water bruikbaar voor 
niet zeer grooto schepon, die zich dan dikwijls nog con 
voct diep door den modeler moosten werken. Danr do 
buitenreede gchcel open is, kon bij slocht wcer het 
wachten op hoog water zeor bozvvaarlijk zijn. By eb 
nnmon dan ook de nicesto liooten de route door do 
Padang Tikar- baai on do Kooboo, die in 8 uur werd 
afgclogd. Wel is ook voor de Kocboc-mojuling de diepte 
bij gowoon lioog watci- slechts 8 voet, maar het gunstig 
tij kan hier in boscluitte Jigging worden afgewacht. Schc- 
j)on met nicer dan 11 voct diepgang echter moeten den 
weg door de Djenoe cn Mondawak nemon. Deze is diep 
genoeg voor vaartuigen van 12 voot, maar op 8ominigo 
plaatscn zoo nauw, dat do bochtcn moei- lijkhedon 
oplcvcron voor lango schepon. Daar in do nauwero 
gcdcelton % nachts niet kan wordon door- gesloomtl, 
kost dozo wog mhistcns 24 uur. 

Met xiitzondoring van Pontianak on Koeala Ku- leap 
(zie onden： “Kust”) z§n de noderaottingon in do delta 
zeor klein; ook hun aantal is goring; wij noo 

men slechts Koeboe, dat, schoon een vorstenzctel, cen 
onbcdiiidcnde kampong is. 

Ten slotte mogc nog vermeld worden de Landak, de 
laatste grootc zijrivicr van het Kapoeasstelsel, die zich 
bij Pontianak met de Kapoeas Ketjil ver- ecnigt ； 
vroeger stroomde zij waarschijnlijk zolf- standig in zee. 
Haar zijrivicr de Mandor doorstroomt het lanclschap van 
dicn naam, eertijcls vermaard, als het gebied der kongsi 
Lanfong (zic onder „Politicke Toestand"). Aan do 
Landak ligt Ngabang de hoofd- plaats van het landschap 
Landak. 

C. Ten Zuiden van de Kapoeas vindt men veel 
aanzienlijkcr rivicren dan ten Noorden orvan, waar 
alleen do Sambas grootere af met ingen bcreikt; bij do 
mecsto is echter de geschiktheid voor de schecpvaart 
goring. 

De Sinipatu/, met het plaatsjo van dicn naam 
(waarvoor men 3000 inw. vindt opgegeven), hoofd- 
plaats van het gelijknamige landschap, is alleen voor 
inlandschc vaartuigen toegankelijk. Ecn fLinke rivier is 
de Paivan ； in lengte komt zij met de Weste- lijkste 
rivieren van de Zuidkust overeen; zij vormt een kleinc 
delta, waarvan echter de beide mondings- armen zclfs 
voor slocpen slechts met moeite toegan- kelyk zijn. Aan 
de monding ligt Ketapang, hoogerop Moeara Kajoeng, 
do hoofdplaats van het landschap Matan. De 
Pe.sagoe.aii bezit cen breede monding, die echter slechts 
voor kleinc inlandsche schecpjes bruikbaar is; de 
bevolking van haar stroomgebied is zeer gering. Van icts 
meet beteckcnis is de Ken- dmcangan; hot plaatsje van 
dicn naam heeft cen kleine Maleische bevolking, die wat 
hand el drijft met de Dajalcs; voor kleine stoomschepen 
is de rivier een cindwcegs bevaarbaar. 

D. De rivieron van de Zuidkust vertoonen onder- 
ling con grooto mate van overeenkomst. Zij ontsprin- 
gen op het Schwancrgebergtc of zijn Zuidelijke voor- 
bergon, stroomon aanvankelijk, in *t ruwe gonomen, in 
Z. Z. Oostolijke richting, gaaii langzamerhand in een 
Zuidelijke hoofdrichting over en vlooicn door breede 
trcchterinonden in zee (alleen de Katingan bezit icts wat 
op ccn.niot tot ontwikkeling gekomen delta gelijkt). De 
stroomgebieden zijn smal. Slechts in een zeer regen rijk 
klimaat kunnen zoo dicht naast elkaar cen aantal rivioren 
met zoo stcrken water- afvoer voorkomcn. Zyrivieron 
bercikcn alleen dan cen aanzienlijkc longte als zij 
ongeveer cvcnwijdig aan do hoofdrivicr stroomen voor 
zij zich met dezo verccnigcn. Op con korton, woeligcn 
bo von loop tus- schcn bcrgachtige oovers, in welks 
bon(xlcngcdcelte het niecgovoordo puin in 
rolstccnoilandcn cn -ban- ken (karangm) wordt afgezet, 
volgt ccn vcel langer gcdeelto, wanr do rivier door Iago 
vlakko strekon stroomt en vrij is van eilanden: daarbij 
shut zich dat dee! dor rivier aan, waarin cb cn vloed hun 
in- vlocd doon govoclen cn dat weer rijk is aan oilandon, 
hior bestaundo uit slib. Dit cenvoudig riviertype is in dit 
gebied zoo goprononcccrd, dat Schwaner, dio vooral dit 
terrein bostudeerde, het typo voor allo rivicren van 
Bomco goldig achtto — ten onrochto, zooals wij bij do 
Kapocas gozien hebbon. Voor do grooto schcopvaart 
zijndczo rivieron woinig gcachikt; schcpen met oonigen 
diepgang inoeten bij allo op hoog water wachten, om to 
kunnen binnenloopon. Voor prauwverkccr bietlcn zij 
goedc wegen naar hot bianenland, dat cchtcr nog weinig 
ontwikkeld en dun bevolkt is; bij de Wcstelyksto zijn de 
havon- plaatsjes aan do niondingon zolfs do cenigo noe* 
nienswaardige ncdcrzcttingcn. Naar het Oosten too 
wordon strooinlongto on boteekenis grootor. 
Do Airltam Besar, niot nicer dan con kustriviertjo, 
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alleen voor prauwen toegankelijk cn met bijna onbe- 
woonde oevers, behoort nog tot Matan. Van iets meer 
bcteekcnis is de Djelai, al kan ook zij alleen door kleine 
vaartuigen worden binnengcloopcn. Haar stroomgebicd 
behoort half tot Matan in doWes- terafdeeling, half tot 
Kcta Waringin in de Zuider- en Oosterafdceling; in haar 
bcnedenloop vormt zij zelfs de grens tusschcn beide 
landschappen ； voor Borneo een zeldzaam geval. Aan 
de monding van haar zijrivier de Bila ligt. de vrij 
belangrijke kam- pong Soekamara. De Rivicr van Koia 
Varingiv, wel- ker mond een breedte van twee mijl bezit, 
hceft ook bij hoog water sJechts G a 8 voet diepte, zoodat 
ook zij voor bet groote verkeer weinig beteekent. Zij 
ontstaat uit de Lamaudaoe en de A rod. De eei-ste is als 
de hoofdriviei tc beschouwen: in liaar brongebied 
vertoont de watcrscheiding (wat iets and era is dan het 
gebergte) cen plotselinge scherpc uitbuiging naar het 
Noorden, waarmec door de politieke grens geen 
rekening wordt gehouden. Aan de Aroet ligt Pang- kalan 
Bon of Kota War ingin Baroo (zie onder,,Kust‘‘) aan de 
Lamandaoe Kota Waringin {-Lama of -Oe- Zoe). De 
Koemai doet zich, met. haar breede monding, van zee uit. 
als cen aanzicfllijke livier voor; zij is echter zeer kort en 
meer naar boven bijna onbe- woond. Het landschap Kota 
Waringin, dat ook de Koemai omvat, moet engeveer 15 
000 inw. hebben. Van meer gewicht is de langc 
Pemboea-tig； haar monding is breed, roaar ondiep; de 
voomaamstc neder- zetting is Kocala PcTnboeanr/, de 
zetel van het district shoofd, waarvoor men J 400 
inwoners vindt op- gegeven ； hoewel dezc streek in de 
laatsto jaren wel wat vooruit is gegaau, zooals trouwens 
al de Zuid- Westelijke stroomgebieden, is hier toeli nog 
weinig vertier ； schepen van 6 voet diepgang kunnen 
tot het plaatsje opvaren. De Sampil of Mentaja ontspringt 
niet cp het Schwanergebergle, maar ten Zuiden cr- van, 
de stroomgebicd en van Pemboeang en Katin- gan 
omsluiten het hare. De monding gaat over in een breede, 
vrij beschutte baai en de ben eden loop der rivier is goed 
bevaarbaar. De bevolking is cchter ook bier nog gering; 
voor de Sampit vindt men 2000 Dajaks en 1800 
Maleiers, voor de Pemboeang 2000 Dajaks en 1500 
Maleiers opgegeven. De hoofdp]aats Sampit (zie onder 
,,Kust'') schijnt in deze opgaven niet inbegrepen te zijn; 
voor haar alleen toch geeft men reeds 4000 inwoners aan. 
Het stroomgebicd der Katingan is weer lets minder 
slecht bevolkt: de Pa- jaks worden op 13000 geschat, de 
Maleiers echter hebben slechts enkele kleine kampongs 
in het nion- dingsgebied. De Katingan ontspringt op bet 
Schwa- nergebergte; daar zij in haar bovenloop over 
grooten afstand cen bijna Oostelijke richting heeft, 
vormt zij voor een aanzienlijk deei van het gebergte de 
afvoer- weg van het naar 't Zuiden stroomende water en 
ontvangt in dit gedeeJte van haar loop haar mecste z 血
ivieren. De vcomaamste hiervan zijn de Sena- man(f, de 
Jliran en de Saniba. Boven de monding der Senamang is 
de Katingan rijk aan versnellijxgen, doch kan met zeer 
kleine booten nog een eindweegs bevareri worden. De 
Samba ontspringt aan den voet van den Bt. Raja; met 
haar zijrivier Menjoekoei- Bassahooi diende zij 
Molengraaff als reisweg op zijn tocht uit het 
Kapoeasgcbied naar de Zuidkust. De gfoote kampong 
Toembang Samba aan liaar inon- ding (800 inw.), waar 
behalve Dajaks ook kooplie- g 普 van Marabahan aan de 
Barito gevestigd zijn, is het centrum van don handel in 
de bovenstreken; van hier af is de Katingan voor kleine 
stoomscheep- 界炉 ukba^r, zp begim hier meer en meer 
een Zui- dohjke hoofdnchtmg aan te nemcn en streomt 
door 

ecn vlak, laag land, waar de gewone verschijnselen van 
danau's, antassans en moerasvorming zich voor- doen. 
De kampong Kasoengan, aan dit gcdeelte der rivier 
gelcgen, is de woonplaats van het districts- hoofd ； deze 
en een decl der bevolking zijn Christe- non; het plaatsje 
is een filiaalpost der Rijnscho zending. Van de Maleischo 
kampongs in. het mon- dingsgebied moctcn genoeind 
worden Mendawai, dat den handel meer en meer tot zich 
trekt, omdat daarbeneden de rivier nogal eens onstnimig 
is, en Pcrjatan (zie onder ,,KUST"), dat toch nog altijd do 
]ioofduitvoerplaats is. Het verkeer is evenwel gering en 
kan slechts door kleine stoomschepen on- derhouden 
worden, omdat do monding weinig diepte heefL. 

De Kaha jan ontspringt evenecns in het Schwancr- 
gebergte; ook zij stroomt in haar bovenloop over 
aanzienlijken afstand in OcsteHjke richting, haar 
voomaamstc zijrivier is hier de Miri. Dit gedcelto is 
slechts bruikbaar voor vaartuigjes van de aller- lichtsto 
soort, wat eeret cenigermato verandert be- neden het 
doorbi'ekingsdal van Pohon Batoe. Toch treft men ook 
daar nog verscheiden gi,oote versnel- lingcn aan, van 
welke vooral de Labeho Tampang, dicht bij de monding 
der VAcxne Koerocn voor opgaan- de reizigers sows 
weken lang onbevaarbaar is en daardoor de voomaamstc 
hindemis vomit voor het verkeer met do bovenrivicr. 
Hier ligt de vestiging Koeala Koeroen, de standplaats 
van een controleur. De aanwezigheid van een bestuursam 
btenaar zoo ver in het binncnland zegt ons, dat wij hier 
reeds heel andcre tocstandcn aantreffen dan in de 
Wcstelijko stroomgebieden. Voor do Kijnsclie Zcnding 
is de Bo- ven-Kahajan in den laatsten tijd een der vrucht- 
baarste arbeidsvelden gcblekcn; er is zelfs sprako van 
geweest haar seminarium van BandjermaHiri naar 
Koeala Koeroen tc vorplaatsen. De voornaam- ste 
z,rivier is de Roengcvn. Door haar Zxiid-Zuidoo8- telijke 
hoofdrich*ing loopt zij bijna evcnwijdig aan de K alia j 
an cn bereikt daardoor af met ingen, die an- ders bij de 
afflucnten der Zuidkustrivieren niet voor- komen; alleen 
de Barito bozit in de Negara con zijri- vier, die de 
Roengan in grootto overtreft. Hoewel deze aanzienlijke 
rivicr door haar banken cn versncl- ]in gen voor de vaart 
nogal moeilijkheden cplevert, is zij goed bevolkt. lets 
boven liaar monding ligt aan de hoofdrivier Rawi, dat 
nogal boHchproducten uit- voert; schepon van 5 voet 
diepgang kunnen bii elkcn waterstand tot hier opvaren. 
Pahandoct, cen weinig beneden de Rocngan, is steeds 
bereikbaar voor schc- pen van 9 voet. Het verkeer op de 
Kahajan hceft ecJiter vrij wcl uitsluitend met prauwen 
plaata; een enkele niaal slechts loopt ccn schocncrtje van 
Java de rivier op; de monding lieoit dan ook ecn geringo 
diepte. Voor P(m(/koeh, de woonplaats van het dis- 
trictshoofd, in het mondiiigsgcbicd gclegen, vindt men 
fJechts 1000 inwoners opgegeven. Het verkeer van de Bo 
ven - Kaha j an richt zich nicer op Koeala Kapoeaa en 
Bandjermasin; ”dc'' Antaswan, cen dccls natuurlijke, 
deels gegraven, alleen voor prauwen bruikbarc sloot 
verbindt nairelijk bij Pcclang Pisau de Kahajan met de 
Kapoeas Moeroeng. Dicht aan zee vormt de Troes-an cen 
natuurlijke verbinding tusschen beide rivieren, die echter 
aan de zijde van de Kahajan zoo »auw, ondiep en met 
boomen ver- stopt is, dat zdfs de kleinste prauwen liaar 
slechU met mocite passeeren kunnen. De bevolking van 
Kahajan en Kapoeas Moeroeng tezamen wordt als 
36.000 opgegeven. De Kahajanners zijn vaak onder- 
nemendc lieden; men vindt ze veel als handelaars en 
invloedrijke pereoncn aan do Kaf ingan. 
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Do Kapoeas Moeroenn, hoewel korter dan de Ka- 
hajan, welker stroomgcbied tczamen met dat van do 
Barito het hare omsluit, is toch ook cen zeei aanzien- 
lijko rivier. Haar hootdrichting is aanvankelijk Z.Z.O., 
ten slotto recht Zuid；  dezen vooi de rivieren dor 
Zuidkust typischen loop vertoont zij zuiverder dan een 
dor andere stroomcn. Djankang is het hoog- sto punt, 
waartoc bij zecr hoogen waterstand ecn klein stoomschip 
kan opvaren; bij gomiddelden stand is dit mogclijk tot 
Toembang Iliang, waar do rivier naar het Zuiden buigt; 
in den Oostmoesson echter slechts tot weinig boven de 
monding der Jlfaroedei, de voornaamste zij rivier. Bi) 
Mandocmai (Mandowai), een flinke kampong van 2500 
inwo- ners, vindt men de monding der Antassan. Met de 
Barito heeft de Kapoeas cen natuurlijke verbinding in 
dePoeloepelak, een breedc en diepe rivierarm en een 
kunstmatige in het Meicrkanaal, een verkcersweg voor 
prauwen. Aan de monding der Poeloepctak ligt Koealci 
Kapoeas. Deze goedbevolkte plaats, welker handelaai-s 
op verschillcnde rivieren cen groote rol spelen, is de 
standplaats van een assistent-resident. Het terrein in haar 
omgeving wordt grootcndeels, evenals trouwens met 
aanzienlijke nitgostrektheden lands aan de Benedcn-
Barito en ook wel aan de Ka- hajan het geval is, bij elken 
vloed overstroomd ； toch is het con der best bovolkte 
dgtrictcn van Borneo. Do breede trechtcrmond der 
Kapoeas Mocrocng is zeer oncliep; schepen van 12 voet 
kunnen zelfs bij spring- vloed slechts met inceite 
binnenkomen ； cen haven- p]aats van eenig belang is 
Koeala Kapoeas dan ook niet. 

E. Do Barito, of zooals zij met haar Dajakschen 
naam in den lovcnloop genocmd wordt, de Moeroeiuj 
ontsprirgt Noordclijk van do gobergten, dio het 
Schwanergcbcrgte naar het Oosten voortzetten, niet ver 
van Jx)ng Dcho aan de Mahakam, van welker 
Btrooingebied het hare door do Batoe Losong on de 
JJatoe Ajo is gcscheidcn. Na don gewonen, onstui- 
jnigen bo ven loop van Borneo's rivieren vindt men cen 
gcdccltp, waar de Mocrocng vrij breed tiifschen Iago 
oovors voorl slrooint om, na zich vcrconigd te hebben 
mcl do ongeveer ever groote Djocloi, door het Zuidclijk 
bcrgland to broken, waarbij opnieuw ecu lango rij zware 
veisncllingcn gevormd wordt; cen der voornaamste is do 
lliam Atas, waar de rivier over ecn lengto van 1 K.M. 
slechts 50 M. breed is. J3cncdcn kampong Toembang 
Tocan zijn de veiunel- lingen niet. jnecr gevaarlijk. 
Aanvankelijk strooint nu de JJuiito nog door hot 
gebergte, maar woldra gaut dit over ii' een houvclland, 
dat zelfs hier on daar eenigHzins van de rivior tcmgwijkt, 
zoodat het plaat- sclijk tot inocraHvorming konit; 
beneden de monding der klcine Mcnawing komen geen 
rotsachtigo oovors meer voor, maar bestaan deze ovoral 
uit zand cn klei. Intusschon is de stroomrichting, dio 
eerst zuidwcste- lijk was, ziiidolijk, dan oostelijk, 
eindclijk zelfs eonigs- zins noordoostclijk geworden, tot 
do rivier ten slotto jncl cen groote bocht zich opnieuw 
naar het Zuiden wendt, om deze lioofdrichting tot in haar 
mondings- gebied to bohouden. In hoi st roomgedeelto 
benedon do groote versneUingcn, dat i« dw daar waar de 
ri- vier een zuidoostelijke en ooslelijke riohl ing heoft, 
vindt men do muesto roisteeneilanden. De grooto bocht 
naar Zuiden ligt nog geheel in hot houvel- Jand en tot 
Moeara Towe zijn do oevors vrij boog; daar beneden 
krijgon ze meor cn meor een moorassig karakter, terwijl 
woldra do vorining van antassana, dnnau's onz. eon 
aanvang neonit; nergens op Borneo vindt men dezo op 
zoo gj ooto sohaal als bij do Ban- to. Een geweldige 
opperviakto aan den bonedenloop 

wordt dagclijks bij vloed overstroomd en in den natten 
tijd rekent men zelfs, dat x/z van het geheele 
stroomgebied ondcr water staat. De breede monding is 
weinig giinstig; zelfs schepcn van 12 voet moeten al op 
hoog water wachtor om binnen te loopen. Ovo- rigens is 
de rivier voor de scheepvaart niet onge- schikt; in de 
streek der groote versncllingen en daar- boven kan deze 
natuurlijk slechts met de kleine, uit een enkelen 
boomstam vervaardigde Dajaksche boo- ten (hier 
,,djoekoeng" genoomd) plaats hebben. Meer naar 
beneden heeft men in droge tijden op verse hillend e 
plaatsen last van ondiepten, zoodat het verkeer soms 
geheel onmogelijk wordt, zelfs voor een 
hekwielstoomor van 3 a 4 voet diepgang, die in ge- wone 
omstandigheden tot Batoe Poetih kan opvaren. Aan de 
monding der Montalat bijv. vindt men een punt, waar bij 
groote droogto slechts 1 voet water staat; bij hoog water 
kan op dezeJfde plaats de diepte 7 vadem bedragen! In 
den Westmoesson kunnen schepen van 7】/? voet tot 
voorbij Moeara Tewe opvaren. 

Belangrijke zijrivieren kunnen zich over het grootste 
gedeclte van den stroom alleen op den lin- keroever 
ontwikkelen, daar rech«s de Kapoeas Moe- roeng to 
nabij is en bovendien. de waterscheiding vecl dichter bij 
do Barito dan bij deze rivier ligt；  slechts in den 
bovenloop vindt men ze aan beide zij- den. Wij 
noomdon hier reeds do Djoeloi, wolko mede door haar 
zeer aanzienlijke zijrivier de Boesang, een ongoveor 
even grooten waterafvoer heeft als de Bo - ven-
Moeroong. De Laoeng is de laatste groote zijrivier in hot 
oostelijk gorichte stroomgedeelte. De nedei'zettingc)! 
aan den bovenloop der Barito zijn slechts Dajakscho 
kainpongs; beneden de groote versncllingen beginnen 
ook kleine Malei- scho vestigingen voor to komen; in het 
stroomgebied van do Barito vindt men dus de Maloiers 
niet minder ver binnenwaarts doorgedrongen dan in dat 
der Kapoeas. Wij vormclden alleen de kampong Batoe 
Poetih, waar een niet onbelang- rijkc slecnkoollaag door 
de inlanders op primitieve wij/o wordt ontgonnen en 
Poeroek Tjahoe, na vestiging van het go uvomement 
sgezag in do boven- stroken als bestuurecentrum 
uitgekozen en in do weinigo jaren, welke sindsdien zijn 
verloopcn een Icvendig plaatsjo goworden. Van do nu 
volgonde zijlakkon noomen wij do Lahe, die nog 
geheeldoor borg- cn houvolland stroomt, evenals de 
Tewe. Door haar zuivor westclyko richting is dezo 
laatsto rivier ondanks haar velo versnellingcn, een 
bclangrijko verkcorswcg van Pasir naar de Boven-
Barito; wat bovolkingstal aangaat, bchooft zij onder de 
zijrivioron van de Barito alleen voor do Negara en do 
Martapocra. ondor to doen. Groote plaatson worden aan 
haar echter niot govonden; aan haar monding ligt 
Moeara Teive, de zetel van een assis- tont-rcsidcnt. Do 
Barito is hior reeds 21G M. breed. Van do nu volgende 
zijrivieren noomen wij de goed bevaarbaro Montalat, do 
A joeh en do Karaoe, alle met con niot onbelangrijko 
lengto, maar zonder plaatson van botcokenis. Als 
bestuursvestiging moot in dezo streek Boentok, do 
standplaats van een con- trolour, vcnnold word on, Do 
Mengkatip is do corsto zijarm, die zich voor goed van do 
Barito afsplitst; zij stroomt over grooton afstand 
evonwijdig met de hoofdrivior cn mondt uit in do 
Poeloepetak, dio zich meor bonedonwaarts van do 
Barito afschcidt. In dit laatstogcdcolto van haar 
loopheeftdcBaritohanr belangrijksto zy rivieren. Do A7 
egara, tegenovvrwclkor monding Marabahan ligt cn 
welker strooingobiod het best bovolkte on welvarendsto 
deol van Nedcr- 
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landsch Borneo voiuit, is de g root st c. In haar bcnc- 
denJoop is zij zelfs voor zccschcpeii beva&rbaar cn 
zelve heeft zij weer verschiilendc belangrijke zijri- 
vieren, waarvan de Amandit de voomaamste is. Aan 

deze laatste rivicr ligt Kandavgan, standplaats van 
den assistent-resident der afdeeling Ocloe Soengei. 
Andcre belangrijke plaatsen in het Negara-gebied 
zijn Margasari, cen handelsplaatsje, waar zicli Hin- 
doe-oudhcden bevinden, Negara, bckend. door de 
vervaardiging van wapens, Ainoeniai, waarvoor 
3000 inwoners worden opgegeven, het centrum van 
uitgebreidc inlandschc cultures cn van eon niet on- 
aanzienlijkcn handel en ten slottc Bardbai. Ook de 
Martapoera is een zeer belangrijke zijrivier; zij ont- 
staat uit de samenvlociing der Rtarn Kiwa en Riam 
Kawin. Even beneden het vereenigingspunt ligt do 
welvarende plaats Martapoera, de zetel van den dia- 
manthandel en het centrum van de vruchtencultuur 
voor de markt van Bandjermasin (zie onder ,,Kust"), 
dat kort boven de monding der rivier gelegen is. 

Een eigenlijke delta wordt door de Barito niet ge- 
vonnd; de afsplitsing der Poclocpetak is geen reden 
om het terrein op den rechteroever van de monding 
der Barito, tot de Kapoeas Moeroeng toe, maar 
kortweg tot het stroomgebied der eerste te rekencn 
en als haar delta te beschouwen; de Kapoeas is cen 
zelfstandige rivier. Molengraaff bcschouwt de Ka- 
hajan, Kapoeas Moeroeng en Barito als drie rivieren, 
die eon gezamenlijken mondingstrechter juist met 
slib gevuld kunnen Louden (hy denkt hierbij aan cen 
geringe daling van het land ten opzichte van den zee- 
spiegel, die de sedimentatie zou tegenwerken.) 

F. Aan de Zuidoostkust viiidt men slechts kleine 
rivieren, daar de nabijheid van het Meratoos-ge- 
bergte voor de ontwikkeling van eenigszins be- 
langrijke stroomstelsels geen ruimte laat. Wij 
noemen alleen de Pegalan, die in straat Laoet uit- 
mondt, en de Pasir. Dczc laatste bereikt vrij aan- 
zienlijke af met ingen, doordat zij, over grooten af- 
stand een lengtedal volgend, in de hoofdrichting van 
het gebergte stroomt voor zij zieh, loodrecht daarop, 
naar de kust ombuigt. Als plaatsen aan deze rivier 
noemen wij Pasir (zie onder „Kustn), voor de inlij- 
ving van het gelijknamige landscliap een sultans- 
zetel, en de bestuursvestiging Tanah Crogot. 

/ 
f G. Zooals gezegd word, vertoonen de gebergten 

r J “van het Zuidoosten een Z. Z. W.—N. N. O. gerichte 
 strekking. In het Zuiden beheerscht deze den gehce- 

len bouw van het land en daarmee ook de hydro- 

匕’厂艺 

grafie; meer naar het Noorden daarentegen, 
het watersclieidend gebergte uit zijn meridionale 

waar 
richting in de gewone Oost-Westelijko overgaat, 
komt genoeinde strekking slechts tot uiting in een 

; weinig aanzienlijke, evenw 日 dig aan de kust loopende 
,,*.z 挪 heuvelrug, die wel ‘ ,、 •-" ' ; ' 

een min of meer bekkenvormig karakter geeft, maar 
aan het daa tach ter liggende land 

van 
niet in staat is dit geheel van de kust af te sluiten. 
Hier is het gebied van de machtige Mahakam, die, 
ingesloten tusschen de Zuidelijke en de Nooj-dclijke 
berglanden, in alle opzichten als de pendant der 
Kapoeas mag worden beschouwd. Ook de Mahakam 

ontspringt in het Boven-Kapoeas gebergte, ook zij 
aanvaukeJijk door een longtedal, om vervo]- 

")gens in zuidwesielijke richting door aJle ketenen been 
broken. Evenals bij de Barito Bestaat hier de bo- 

/ venloop uit twee gedeelten, die rijk zijn aan versnel- 

A?- 
巴乌 een kalmer stroomvak gescheiden en 
普 zit hij een veel grootcr lengte dan bij de Kapoeas. 
芝匕 sterke overeenkom«t daarentegen met wat men 
by de Kapoeas aantreft, vertoont het bekkenvormig 
g 啜 Ite van het stroomgebied, dat zich bij het eerst- 

 

gcnoeinde aansluit en een tegenhanger der Boven- 
Kapoeasvlakte vormt; het. ligt hier cchter vcel dich- ter 
bij zee, zoodat de tweede middenloop, waar de- 1'ivier 
door de kustheuvels breekt, slcchts kort is. 
Bij a lie verschil, dat natuurlijk vanzelf sprekend 
is, valt toch cen grooto mate van overccnstcmming 
met de Kapoeas niet te miskennen. 

Onder den naam Selirong ontspringt de rivier 
aan den voot van den Batoe Tibang； liaar zuidwes- 
tclijke ricliting behoudt zij tot de monding der Ho- 
wong, waar zij zich naar het Zuiden buigt om weldra 
in zuidoostelijke, oostelijke cn zelfs bijna noordoos- 
telijke richting over tc gaan. Dit geheele in hoofd- 
zaak oostelijk gcrichte stroomgcdeelte is betrekke- 
lijk kalm, ja, tusschen Long Bloeoe en Long Tepai 
bedraagt het verval slechts 20 M; de Mahakam 
stroomt hier vrij sterk kronkelend in haar eigen, af- 
zettingen en vertoont talrijke rolsteeneilanden. De 
oorzaak van deze verschijnselen vindt men in de 
sterke veniauwing van het bed der rivier daar, waar 
zij zich opnieuw naar het Zuidoosten wendt. Bene- 
den Long Tepai vindt men een doorbrekingsdal, 
waar de breed!c der rivier, die op hooger gelegen 
punten reeds mecrdan 200 M. is geweest,slechts 15 a 
40 M. bedraagt. Deze bovenste van de drie groote 
versnellingen wordt KcpaJa Kiham genoemd ； cen 
weinig lager vindt men de Kiham Oedang, cen derge- 
lijk dal van slechts 30 M. breed en ten slottc her- 
haalt zich nog eenmaal hetzelfde verschijnEcl in do 
Kiham Halo, een vernauwing tot 20 a 50 M. Deze 
zwarc versnellingen vormen natuurlijk ecu ver- 
keersbelemmcring van de grootste beteekenis. B(；- 
neden LongBagocng komt de rivicr in de vlakte, die 
hier echter nog uit griiit en zand bestaal; tusschen 
de monding van de MCra^ cn Ma Mehak Tebo vindt 
men talrijke rolsteeneilanden; bij Ana, 50 M. boven 
den zeespiege], worden de laatste grintbanken aan- 
getroffen. Ecrst beneden den Goenocng Si nd a war 
begint de ben eden loop door het alluvialo laagland ； 
Jict teiTein zoo we 1 ten Noonl cn a]s ten Zuidcn \ an 
de rivier is volkomcn vlak cn evcnals bij de Kapoeas 
scliijnen de ook hier aanwezige grooto danau's de 
overbbjfselen van een vroegcr meerbekken te vor- 
men ;men vindt ze op beide oevers, dicht bij de ri- 
vier. Tusschen Moeara Kaman en Samarinda door- 
breekt de rivicr de kustheuvels, waama zij ondci ty- 
pische deltavojining in zee stroomt. Het boven- 
stroomgebied der Mahakam is niet breed, ingcsloten 
als het is tusschen de noordelijke en zuidelijke ge- 
bergten; de zijriviei'en bereiken hier dan ook niet de 

die der Boven-Kaj)ocas. De kleine 
Selikoe. verdient vcnnelding als tweede bronrivier; 
liaar vereenigingspunt met de ScJirong ligt 550 M. 
boven de zee. De llowong en de Kano met do Peva- 

wij als wegen naar het Kapoeasgcbied. 
De grootste zijrivicr in den bovenlooj) is de Hoh, 
waar langs de weg naar Apo Kajan leidt. Aan het 
Oost-Wcst gerichte gedcelte ' ' 
vindt men talrijke belangrijke Dajaksche nederzet- 
tingen, meest aan de monding van een of under zijri- 
viertje, waarvan zij den naam dragon; wij noemen 
Long Blonde, Lon(/ Tepai en Lowj Deho. Dezo vesti- 
gingen. boven de grooto versnellingen hebben, door 
hun moeilijke bereikbaarheid, tegenover Koetoi 

afnietingen van 

nek noemen 

van den bovenloop 

steeds een groote mate van zelfstandighcid bewaard. 
Beneden de Kiham Halo ligt Long Bagoeng, welks 
Maleische bovolldng in 1902 op bevel der regccring 
moest verhuizen omdat zy, langs de kleine Bocnoetf 
smokkelhandel in krygsbehoeften dieef naar de 
Boven-Doesoenland en. Ook liicr, in den middenloop, 
bereiken de zijrivieron geen groote afmetingcii; de 
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belangrijkstc is de Raia, op den rechtcrocver；  links 
verdiencn de Mera en de Pari vermelding. De neder- 
zettingen aan dit riviergedeelte zijn nog Dajaksche 
dorpen, waar men cchtcr veel Bandjareesche en Boe- 
gineesche handelaars gevestigd vindt. Het in 1900 a Is 
bestwirscentruni gcstichte Long Iram ontwik- kelde zich 
in korten tijd tot de belangrijkstc han- delsplaats aan de 
Midden-Maliakam. Het is ruim ge- bouwd en bezit flinke 
toko's; de controleur beschikt over een tachtigtal politie-
soldaten tot ondersteu- ning van zijn gezag, Moejoeb, aan 
de monding der gelijknamige rivicr, is de laatste 
nederzetting in het gouvemementsgebied. De nu volgende 
zijrivieren bereiken eon veel aanzienlijker ontwikkeling. 
Aller- e?rsjt de Kedan^j Pahoc op den rechteroever: 
Moeara Pahoe aan de monding iq de hoogste zuiver 
Maleische nederzetting aan de Mahakam. Ver volgens 
krijgt men rechts en weldra ook links van den stroom de 
groote meren, evenals die in do Boven-Kapoeas- vlakte 
ondiepe plassen van wisselcnde uitgestrekt- heid, die door 
verschillcndc geuleh onderling en met de Mahakam in 
vorbinding staan. Op den rechteroever noemen wij de 
moren Djempang, Tempatong en Prian (do bcide laatste 
vormcn samen eigenlijk een cnkel watetvlak). op den 
linkeroever het meer Se- majmvj. Het laatste heeft zijn af 
watering in de Kajoe Boenga, het meer Prian in de 
Moentei. Een belang- 1,ijke plaats aan dit gedcelte der 
rivicr is Kota Ban- goen, de grootsto bo ven Tengaroeng, 
met wcl 3000 inwoners. Deze Maleische kampongs, 
waarvan wij de niceste natuurlijk stilzwijgcnd 
voorbijgaan, hebben alle hetzelfde uiterlijk: 6en rij huizen 
langs een smal- len oeverweg en een t weedc daartegeno 
ver opvlotten. In hcG nu volgend stroomgcdceltc monden 
de bc- Jangrijkste zijrivieren. De Bclajan, in den 
bovenloop Tabufu/ gehccten, heeft nog groot end eels 
hooge oovers; do belangrijkstc Dajakvestiging is Long 
IJlc-h. Do Kcdang Kcpala daarontegon is eon cchto 
luagJandstrooiB; haar voomaamste zij rivicr is de A 
ntjalon(/ of Klitidjav, boven wclkor inonding zij zclvo den 
naam Telen draagt. Kcnmerkcnd voor den aard van hot 
land is, dat zich, kort boven Moeara Antjalong, de Kedan/j 
liantau uit de Telen afsplitst on als zelfutandige zijrivier 
naar de Mahakam Htroomt. Do Kedang Rantaxi en de 
Kcdang Kcpala met do Telen zijn tot ver naar boven 
bevaarbaar; ook huii stroomgebied heeft ecn nict 
onbeduidendo DajakHch。bevolking. Thans volgcn nog 
cnkclo kloi- »o zijrivieren op den rechtoroevor. 
Tengaroeng, de resident io van den Sultan van Koetei, ligt 
aan do monding van hot gelijknamig riviertje. Het is eon 
flinko plaats van eon G000 iiiwoners, dio zich hoe lunger 
hoo nieor, ook landwaarts in, uitbreidt on bo- zig is zich 
van con Malcischo kampong tot een stadjo to 
ontwikkelon, ja zclfs reeds elektrisch licht bozit. EnkeJo 
uren stoomens stroomafwaarts ligt Santa- riiuia (zio 
ondor “Kust"). Boneden deze plaats noe- mon wij nog 
Pelarang, waar vroegor het Europeesch bestuur govestigd 
was on Moeara Djaiva, woonplaats van don 
havenmeester voor do Mahakam cn on)die redon 
aangeloopen door allo schepen, onvorscliillig wolko 
monding zij zijn binnen gekomen; het ligt eon eindwoegs 
beneden do eorste splitsing. Op tai van plaatson aan den 
bonedenloop dor jMahakam vindt men steenkool, zoo to 
Moeara Djawa, Pelarang, Ba- too Panggal on 
Tengaroong; do kwalitoit wordt botor naurmato mon 
verder hot land in komt, maar do oxploitatio heoft woinig 
to betcekonon. Als laatsto , zijrivier noemen wij de Sanga 
Sanga, mot ecn vesti- ging der Bataafscho 
Potrolcumniaatschappij. I 

Do delta der Mahakam bezit een bijzondor rogol- 

matigen waaiervorm; de nooixlelijkstc en de zuide, 
lijksto mondingsarm hebben bijna zuiver tegenge- stclde 
richting. Hoofdmond is do Moeara Bajor- welker 
geringste diept o bij laag water 9 voet bc- draagt; 
schepen uit het zuiden, wclker diepgang niet meer dan 
10 voet bedraagt, kunnen bij hoogwatcr gebruik maken 
van de Moeara Djawa, wat een be- korting van 40 
zcemijlcn geeft. Op dezelfde wijze is de weg door de 
Moeara Beraoe 25 inijl korter voor schepen uit het 
Noorden； bij hoogwater is deze voor vaartuigen van 12 
voet bruikbaar. Van do overige mondingen heeft aDeen 
de Moeara Bekapai nog eenig belang voor de 
scheepvaart. De kampongs in de Ma- hakam-delta 
leveren nogal wat rijst; overigens is ook hi er het terrein 
gi'ootendeels met moerasbosch be- dekt. 

H. De rivieren ten Noorden van de Mahakam zijn eerst 
in den aanvang der 20e eeuw beter bekend geworden. 
Evenals aan do Zuidkust zijn de stroom- gebieden smal en 
vindt men verscheidene aanzion- lijke rivieren dicht naast 
elkaar. Tcrwyl men ze vroe- gar op de kaart placht weer te 
geven als evenwijdige. stroomcn, tusschen eveneeus 
parallel aan elkaar loo- pende bergketenen ingesloten, 
hebben de nieuwero- rcizen ons een heel wat minder 
eenvoudig kaartbeeld. gcschonken. De ondcrlinge 
overeenkomst in stroom- richting, die men aan de 
Zuidkust aantreft, vindt men hier dan ook niet; allcen in 
hun benedcnloop- st room en deze noord elijke rivieren 
evcnwijdig aan elkaar naar het Oosten. De voomaamste 
vormen gi,oote, moerassige delta's, die echter niet in zee- 
iiitsteken, zoodat Molengraaff liier van o vergangs- 
vormen tusschen hot mondingstupc der Kapoeas. en dat 
van de Barito spreekt’■/ 

Met voorbijgang van do kus^rivicren tusschen de 
Mahakamdelta on Tg. Mangkalihat en van de zeer kleine 
stroompjes ten Noorden van dozo kaap noemen wij 
allerecrst de Beraoe. Deze ontstaat uit de Kelei cn de 
Makam, die zich eerst ecn 30 K.M. boven het begin van 
do delta vercenigen. Aan hun samen- vloeiing ligt de 
bestuursvestiging Tandjoeng Hedeb- (zie onder ,,Kust") 
en do sultanszctels Goenoeng Ta- boer en Sambalioen<j 
； hot cerstc sultanaat omvat het stroomgebied van de 
Jlakam. het tweed e dat van d& Kclei. Do Kelei is ven-

ewcg de langste van do t\vee» haar bronnen liggen ver in 
het binnenland ； zij heoft cchter geen enkclo zijrivior van 
belang cn haar bo- vaarbaarheid is gcring. Voor 
stoombootjes is do ri- vier niot verdor goschikt dan tot de 
Dajaksche kam- pong Tana Mcrah. Kain pong Moeara 
Lasan, aan de- schorpo uitbuiging naar't Zuiden, is do 
hoogsto vasto nederzetting; daarbovon is hot 
stroomgebied allccn door Poenans bewoond. De Makani 
wordt op vela kaarten Segah gonoemd; zij ontstaat 
nameluk uit tweo bronriviortjes, do Makam en do Segah, 
van welke de cerate door de Dajaks, do twecde door do 
Maleiers voor do hoofdrivier wordt gohouden, wat tot 
gevolg heeft, dat do verccnigde rivier bij de Maleiers 
Segah, bij do Dajaks Makam hcot: dezo laatsto opvattirg 
schijnt do nicest juisto to zyn. Do beido bronriviertjes 
vorcenigcn zich bij kampong Adji Intan; boneden dit 
verecnigingspunt vindt men tweo zware versncllingen, do 
Kiliam Landoek on do Ki- ham Pandjang, dio den handcl 
mot do boveiistreken bijna onmogelijk maken. Overigens 
is do Makam tot aan do laatste griiitbaiik, 50 zeeniijl 
bovon Tg. Redob, voor stoombootjes van 6 voot geregeld 
bevaarbaar. Slcchts enkclo mijlen boven Tg. Redob ont- 
vangt zij haar voomaamste zijrivier, do Birang, bekend 
door haar vogehicstgrotten. In de groote delta der Beraoo 
zijn、d。voomaamste moudingsarmon do 
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noordelijkste en de zuidelijl<ste, de Moeara Tidoen^ en 
de Moeara Pantai； met hoogwater is de cersto bruikbaar 
voor schepen van 15, de twecdc voor schcpen van 13 
voet. 

De grootste van de noordelijke rivieren is de Boe- 
loengan of Kajan, die in lengte ongeveer met de Kahajan 
overeenkomt. Haar stroomgebied buigt zich achter dat 
van de Beraoe om en grenst a an dat van de Mahakam. Zij 
ontspringt op. liet Bawoei go- bergte, stroomt 
aanvankelijk naar het Noordcn, wendt zich dan noar het 
Oosten, krijgt ver volgens opnieuw een noordelijke, latci' 
noordoostclijkc hoofd- richting, die ten slotte ten tweeden 
male in een oostc- lijke overgaat, waama zij onder de 
vorming van een uitgebreide delta in zee vloeit. Voor het 
verkeer is de Kajan weinig gunstig; tot de monding van 
de Pan- <jian zou zij voor kleine hekwielstoomers 
bevaarbaar zijn; reeds dicht daarboven vindt men cen zeer 
moeilijke versnelling, de Giram Raja. De Bern Brein- 
versnellingen in het middelstc, noordelijk gerichte 
stroomgedeelte, tezamen 19 K.M. lang, zijn de zwaarste, 
die men op Bomeo_aantreft; de mogelijk- heid om ze te 
bevaren is volkomen buiten gesloten en kapitein Merens, 
die ze in 1909 bozocht oro to on- derzoeken of hierin 
verbetering zou te brengen zijn, epnstateerde, dat daarop 
niet de geringste kans be- stond. Het bovenstroomgebied 
van de rivier, Apo Kajan genaamd, is dan ook een sterk 
afgesloten bergland met een krachtige, krijgshaftige en 
voor Borneo zelfs vrij dichte bevolking, die van 
Boeloeng- an steeds geheel onafhankelijk is gebleven en 
waar- onder eerst in de laatste jaren het Nederlandsch ge- 
zag eenige beteekenis gekregen heeft. (Met uitzon- dering 
van enJtele patrouilletochtcn ter berechting van snelzaken 
is dit geheel op vreedzame wijze in zijn werk gegaan). De 
weg van Boeloengan naar Apo Kajan leidt langs de 
Bahau, de grootste zijrivier en vervolgens over land naar 
een van de kleinere afflu- enten der Boven-Kajan. 
Minstens even gebruikclijk als verbinding met zee is de 
route naar Beraoe langs de Kelei, terwijl ook die naar het 
Mahakam- gebied langs de Boh en enkele verbindingen 
met Serawak vermelding verdienen. De hand el met Apo 
Kajan is natuurlijk viterst bezwaarlijk; zelfs zout kan niet 
in voldoende hoeveelheid worden ingo- voerd. 

Aan den benedcnloop der Boeloengan reiken de 
Dajaksche vestigingen tot dicht aan de kust; de be- 
nedenste ligt slechts enkele uren stoomeiis boven Tg. Sei 
lor, aan het begin van de delta (zie onder ,,Kust"). 
Tegencver Tg. Sei lor ligt T(j. Pelas, do woonplaats van 
den sultan van Boeloengan. 

Een zekere overeenkomst in vorm met het Boo- 
loengan-stroomgebied vertoont dat van de Sesajap, in 
haar bovenloop Melinau geheeten. Ook bij deze rivier ligt 
de bron zuidelijker dan de monding en cvenals de Kajan 
loopt zij aanvankelijk achter de stroomgebieden van 
kleinere rivieren om naar het Noorden, voor zij zich naar 
het Oosten wendt. Haar voornaamste zijrivier is de 
Mentaratid, wclke zij uit het Nooi-den ontvangt en die 
reeds de stroomrich- ting van de Boven-Sembakoeng en -
Seboekoo vertoont. In het bovenstroomgebied viiidt men 
een niet onbelangrijke Dajaksche bevoIking; de weinig 
tal- rijke Maleicrs wonen in enkele nederzettingen aan 
den benedcnloop, o.a. kampong Sesajap. De delta 乎 r 
rivier vormt een heelen arcliipel, waariu de mon- 
dingetakken langzamerliand in breede zeearmen 
overgaan；  men onderscheidt drie hoofdmondin'gen, 
waarvoorechter gecn anderonamen dan Zuid-, Mid- den- 
en Noord-Sesajapmond gebruikclijk zijn. 

Do Senibakoeng ontspringt in het binnenland van 
Britsch Noord-Bomeo, stroomt recht naar het Zui- den, 
overechrydt de grens en wendt zich vervolgens met een 
groote bocht naar het Oosten. Haar voornaamste 
zijrivieren heeft zij in den bovenloop (o.a. de Tagel en do 
Sedalir) en dit gcdcelte van haar stroomgebied is ook het 
best bevolkt. De Maleische (Boegineesche) bcvolldng 
bezit slechts een twcotal kampongs: Peladjoe en Peladjoe 
Baroc; stoom- scheepjes van 5 a 6 voet kunnen tot een 
eindweegs boven Peladjoe Baroe opvaren ； 
versnellingen vindt men alleen in het Noord-Zuid gerichte 
stroomge- deeltc. 

Een zeer groote gelijkenis in stroomrichting met de 
Sembakoeng vertoont de Seboekoe. Ook dezo ontspringt 
op Britsch gebied, loopt aanvankelijk Zuid- waarts en 
vervolgens naar het Oosten. Van haar zij- rivieren 
noemen wij de Tikoeng, aan welker monding de 
voornaamste kampong Pembeliangan ligt: tot hier is de 
rivier bevaarbaar voor een stoomscheepjo van 5 a 6 voet. 
De bevolking is nog schaarschor dan aan de Sembakoeng
； het brongebied heeft zelfs in het geheel geen vaste 
inwoners. 

De kleino Simengaris is niet anders dan ecn kust- 
rivicr; in tegenstelling met de beide vorige stroom-
gebieden is het hare geheel Nederlandsch. 

V. Kust. 
Reeds cen enkele blik op de kaart leert, dat do kusten 

van Borneo weinig gunstig mogcn hccten. Beschutte 
baaien die aan schepen ecn vciligo lig- plaats bieden, 
komen slechts bij uitzondcring voor ；  regel zijn 
kustlijnen van het licht gebogen tyj)e met wijde, open 
baaien, die aan stormen vrijen toegang laten. Voegt men 
hierbij, dat de kust bijna ovcral vlak is, met centonig, 
onbegaanbaar bosch begrooid en slechts zelden, waar de 
bergen dicht aan zee komen, zich enkele meters boven den 
waters])iegel ver- heft, terwijl in overccnstcmming 
daarmcc lot oj> grooten afstand van het land de zeediepte 
goring blijft, dan blijkC voldoende, dat de kusten van 
J3or- neo hot verkeer niet bcj)aald aunmoedigen. Wei zijn 
zij niet over hun geheele lengte moeraKsig, maar do 
gedeeltcn, waar ecn. zandig strand het oerwoud van de 
zeo scheidt, staan in uitgestrektheid toch aan- zienlijk 
achter bij die, waar rhizophorenwilderniHsen elk gebruik 
door den meiisch onmogelijk maken. In dergelijke 
omstandigheden zijn de riviermonden do eenige havens 
en al verliczen deze vcel van hun bruikbaarheid door den 
sterken slibafvoer.die zo met banken verspert, toch vindt 
men er ecn aantal, dio aan schopcn van middelmatige 
afmetingen toegang verlcenen. JJuar nu eenerzijds 
dergelijke schepen voor hot verkeer van Borneo met do 
buitcnworeld voorloopig nog voldoende zijn en an(lcrcj-

zij(ls ook in het binnenland de toestand van het verkeer 
nog primitief blijft cn de rivieren de eenige wegen daar- 
voor vormoi, zoodal de aangewezen eindpunten van 
binnen- en buitenverkeer dezelfde zijn, wordt deze 
armoedo aan goedo havens jnindcr zwaar gcvocld dan in 
cen nicer tot ontwikkeling gekomcn land hot geval zou 
zijn. Java,s Noordkust bijv. verkcert, zoo- wel door de 
hoogere eischen van het verkeer als door het ontbreken 
van groote riviermonden in vrij wat ongunstiger condi tie 
— voor zoo ver dan natuurlijk als men niet kunstmatig 
verbetering hierin heeft go- bracht. Tot de beste havens 
van Borneo behooren do breede mondingstrechtcrs van 
sommige kleino ri- viertjes, die men vooral aan de 
Zuidooslkust aan- treft. Deze baaien staan zoo buiten alle 
vcrliouding tot de grootte van de rivieron, dat men zo niot 
meor als do xnondingen daarvan in den eigenlijken ziu 
kan 
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beschouwen ； het zijn gctijwateren, dio natuurlijk geen 
last hebben van bankcn voor den ingang. Juist de 
kleinlieid der botrokkon rivicren echter reduceert de 
practische waardc van deze zecboezems vrijwel tot nihil, 
daar zij hierdoor allo vorbinding mot het achterland 
missen. Alleen de Balik Papan-baai heeft zich tot een van 
Borneo's hoSIdhavens kunnon ont- wikkelen, sedert bier 
de pctroleumindustrio haar zetel gevestigd heeft. 

Tusschcn Tg. Daloe en de Sambas is de kust over ,t 
algemeen zandig; van daar tot de Kapoeas Ketjil is zij 
grootendeels met rhizophoren begroeid, maar bezit toch 
een niet onaanzienlijk aantal nederzettin- geii, aan de 
mondingcn van de vele kleinc rivicrtjes gclegen ； in. de 
Kapoeasdelta daarentegen en ten Zui- den daarvan tot Tg. 
Sambar is zij uiterst schaars bevolkt, terwijl overigens 
haar karakter hetzclfde blijft en alleen de drassigheid 
toeneemt. De Zuid- kust van Tg. Sambar tot Tg. Selatan 
draagt overal hetzclfde eentonigo uiterlijk. Op enkelo 
plaatsen vindt men een zandstrand; meestal echter reikt 
do plantengroei tot in het water en is de kust drassig, 
zoodat zij dan ook zoo goed als onbewoond is. Een 
gedcelte met iets vaster grond is dat tusschcn do Barito-
monding en Tg. Selatan. Do Oostkust is in het Zuidcn met 
vrij hoog bosch begroeid, dat tot in het water reikt; 
voorbij Tg. Dewa wordt zij moeras- sig, alleen ten Zuidcn 
van Tg. A roe, verder tusschcn Balik Papan en de 
Mahakamdelta en eveneens tus- schen do Beraoo en de 
Boeloengan vindt men een zandstrand, terwijl in do 
omgeving van Tg. Mangka- lihat de kiist hier en daar 
rotsachtig is en kustriffen met lagunes worden 
aangetroflcn. Zooals gezegd, vindt men aan deze kust een 
aantal goede baaien, gevormd door de wijde mondingen 
van kleine ri- viertjes. De voomaamsto zijn do 
Kloempang ；  do Pamoekan-, do Adang-, de Balik 
Pwpan- cn do Sang- Icodirang-baai. 

Ecn vraag van vccl belang is hot of op Borneo liet land 
zich al dan niot door aanslibbing voortdurend uitbreidt. 
In hot algemeon kan men hierop wol be- vestigend 
antwoorden, do grooto slibmassa's door do rivieren 
afgevoerd en de (lauwglooiondo zcobodem vormen dan 
ook ongctwijfcld zeor gunstigo omstan- digheden cr voor. 
Nauwkeurigo waameming Icert echter, dat grootc 
plaatselijke verachillen worden aangetroflcn. Voor de 
vorining van delta's schijncn aan Oost- en Wcstkust do 
voorwaardon noch gun- stig, noch bepaald onguiislig te 
zijn, zoodat hot al of nict onUtaan ervan afhangt van den 
slibafvoer der botrokkon rivieren enden plaatselijkon 
tocstand van do kust. Kapocas, Batang Rcdjang en 
Mahukam bo- zitten grootc delta's; bij Sam baa en Batang 
Locpar daarontegen ontbroken dezo gohccl, torwijl 
Boraoo on Uocloengan wel inct hun vcclvortakto 
inondings- armen con uitgestrekt delta, vonnon, maar 
duidolijko teokenen van zcowaartschcn groei daaraan 
niet zijn waar to nemon. 
Aan do Zuidkust schijnen de omstandighedon voor 
dcitavorming boslist ongunstig to moeten heeten; voor 
ecn deel waarschijnlijk tengevolge van dosterke 
strooming, dio hot geheelo jaar door, afwisselond in 
Oostelijkc enWestelijko richting langs do kust loopt, voor 
een and or deel wellicht als govolg van geringe positievo 
strandverschuivingen. De rivieren mot weinig 
waterafvoer hebbon liicr trechtcrmonden (Djelai, 
Koomai, Sam pit); dio van groot vormogon vormen con 
zeor rudimontairo delta, zooals de Ka- tingan, of 
omsluiten als do Kahajan, Kapoons Moe- roeng en Barito 
met hun onderling vorbondon mon- dingen cen soort 
deltaland, dat niot in zee iiitstcokt, 

alleen gevormd is door herhaalde stroomverleggin- 
gon en wellicht is op te vatten als een met slib gevul- 
de trechtennond (als het resultaat dus van een ze- 
ker evenwicht tusschen de niveauverandering en de 
slibafzetting). 

Aan een dorgelyk© kust liggen natuurlijk geen 
menschelijke nederzettingen van eenig belang； hier 
en daar slechts vindt men ecn klapperaanplanting 
met enkele woningen erbij; zelfs de kleinste kam- 
pongs liggen nog als regel een weinig binnenwaarts, 
aan de mondingen der kleinere en grootere rivieren. 
De havenplaatsen vindt men aan de groote rivieren 
op 20, 30, 40 K.M. van zee; wij behandelen ze echter 
toch in dit vorband, omdat zij aan de nab 日 heid der 
kust hun ontstaan te danken hebben. 

Pontianak, de hoofdplaats van het gelijkaamig 
sultanaat en van de residentie van Borneo's Wester- 
afdeeling, ligt aan de monding van de Landak in de 
Kapoeas KetjiL Op de landtong tusschen de beide 
rivieren resideert de sultan. Het Ncderlandsch be- 
stuur, hot gamizoen, do luttele niet in regeerings- 
dienst staando Europeanen en de Chineezen zijn ge- 

 
don handol in handen hobben. Hierbovon en vooral 
ook rondom de vestiging van den sultan woont de 
Maleische en Boogineesche bovollung. Aan den rech- 
toroover van Kapoeas en Landak eindelijk vindt 
men een aantal Chineesche timmerwerven; de hier 
uitgeoefende scheepsbouw is een vrij belangrijke In- 
dustrie. Een groot deel van do ,,stad'' loopt met el- 
ken vloed onder water; de huizen staan dan ook alle 
op palen en de erven zijn omgeven door slooten, 
waarmeo men het drassige land nog eenigermate 
tracht te draineeren. Donkt men aan de modder- 
massu's, die bij eb achterblijven en weet men, dat 
goed drink water ontbreekt, dan lijkt het eon wonder, 
dat Pontianak een der gezondste steden van Neder- 
landsch Indie blijkt te zijn; wellicht draagt hiertoe 
juist bij het goregeld wegvoeren door den krachtigen 
ebstroom van al het vuil, dat zich in inlandsche ves- 
tigingen pleegt op to hoopen. 

Pontianak bozit onkolo fabrieken (o.a. van klap- 
porolie) on behcorscht don uit- on invoer van het Ka- 
poeasgebiod, het is do zotel van een landraad en een 
residenticgerecht. De bevolking bedroeg bij do op- 
neming van 1905: 13278 inlanders, 7085 Cluncezon, 
223 Europeanon, 212 Arabioren en 186 and ere 
vreemdo Ooslorlingon; totaal 20 984 zielen. Of- 
schoon het do metropolis is van een gebied, 3 a 4 
maul zoo groot als Ncdorland, ecu ligghig heoft als 
Rotterdam on dezolfde, ja een grootero beteekonia 
TjeziVvoor zyn achtorland, is hot met dat al een on- 
beduidend provinciestadje. Eon waarschuwond 
voorbeeld uit velo om het verschil tusschen betrek- 
kelykc on volstrekto betcokenis dor vorschijnselcn in 
do cultuurgeografio van con zoo weinig ontwikkeld 
land als Borneo niet uit het oog te verliezen. 

Bandjermasin komt met Pontianak in volo op- 
zichtcn overcen; ook hier dezolfde ligging in drassig 
terroin, dezelfdc s loot on, bruggotjes en huizen op pa- 
len. Eon deel dor bovolking woont op vlotten, wat 
trouweiis ook in do Westorafdeeling voorkomt. De 
wogon z'n thans zoover verboterd, dat slechts bij 
zeor hoogen wateretand enkolo er van ondorloopon. 
De stad ligt aan do Martapoorn, cen 10 K.M. boven 
haar monding in de Bari to, groot endeols op hot ei- 
land Tains, govormd door de afsplitsing van de S. 
Koo-ien uit do Martapoora naar do hoofdvivior. Do 
Europeescho nederze，ting vindt men op de punt van 
het oiland, do Cliineesche wijk is aan den 
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linkeroever der Martapoera gebouwd, terwijl de in- 
landsche bevolking aan beido oevers woont. Volgens de 
opgave van 1905 had de stad 16 708 inwoncrs, to weten: 
455 Europeanen, 12 6S4 inlanders. 2581 Chi- neezen, 910 
Arabieren en 78 andere vreemdo Ooster- lingen. 
(Vroegero, veel hoogere opgaven berusten op 
samenvatting van de stad met haar ommelanden). 
Bandjermasin is residentiehoofdplaats en zetel van een 
landraad en een residentiegerecht. Men vindt er een 
kweekschool v'oor onder两zers van de Rijnsche Zending. 
Voor het Barito-gebied heeft de stad een dorgclijke 
beteekenis a Is Pontianak voor dat van do Kapocas; als 
haven beteekent zij wat meer,daarde streek ten Westen 
van het Meratoesgebergte het eonige vrij goed bevolkte 
en nicer welvarende ge- deelte van Nederlandsch Borneo, 
tot haar achter- land behoort en ook de kustvaart liier een 
grooter omvang heeft. 

Samarinda aan de monding van de derde van Borneo's 
groote stroomen is veel kleiner; het acli- terland van deze 
plaats is dan ook nog het minst ontwikkeld. Het heeft 
(1905)4733 inwoners, van wi。 109 Europeanen, 3375 
inlanders, 1162 Cliineezen, 37 Arabieren en 50 andere 
vreemde Oosterlingen. Er is een assistent-resident 
gevestigd, alsmede een landraad; de sultan van Koetei 
woont te Tenga- roeng; hij heeft echter een huis te 
Samarinda, in de inlandsche kampong, aan den 
rechleroever der Ma- hakam. De Europeesche 
nederzetting bevindt zich op den linkeroever der rivier, 
waar ook de Chineo- sche en Bandjareesche handelaars 
wonen. 

Een eigenaardige positie als havenplaat-s neemt Balik 
Papan in. Gelegen aan een zeer bruikbare baai, die echter 
a lie verbinding met het achterland mist, is het in korten 
tijd de druksto haven van Nederlandsch Borneo geworden 
sinds hier het centrum der petro leum-industrie ontstond. 
De Bataafsche Petroleum-Maatschappij vervoert naar de 
op dit gunstig gelegen boorterrein gevestigde raffinaderij 
zoo goed als al de mwe olie, dde zij op Borneo wiiit. Haar 
petroleumvelden liggen vooral in het mon- dingsgebied 
van de ilaliakam (Sembodjah, Sanga Sanga, Soengei 
JMariam) en verder op Poeloe Miang en Poeloe Tarakan; 
kleine tankbooten en tanklich- ters onderhouden do 
gemeenschap van al die plaat - sen met Balik Papan, 
terwijl ook pijpleidingen in gebmik zijn. Hier en aan de 
overzijde der baai bij Pantjoer heeft zich een levendige 
industrie ont wik- keld, welker producten een vrij druk 
scheepsverkecr veroorzaken. De grootste schepen kunnen 
tc Balik Papan aan de steigers vastmaken; de miiinto 
diepte in het vaarwater bedraagt 7 M. Waar de mondingen 
der Mahakam zelfs bij de gunstigste waterhoogto slechts 
voor schepen van veel geringeren diepgang bruikbaar zijn 
(voor de Moeara Djawa IB het maximum van diepgang 3 
M., voor de Moeara Bajor iets meer dan 5 M.) is het 
duiddijk, waarpm Balik Papan, niettegenstaande het 
ontbreken van bimien- waartschc verbindingen, een 
belangiijkc haven wor- den moest, zoodra het 
scheepsverkeer eenigszins grooter afmetingen begon aan 
te nomen. l)e Ewo- peanen wonen te Klandasan aan het 
zeestrand; hier bevinden zich ooIc~heOi6spitaal en de 
gouvemc- mentaBchool. Tusschen Pantjoer en Klandasan 
be- BtaaG, via de verechiUende aanlegfiteigera in de baai, 
een geregelde motorbootdicnst. 

Van . de minder belangrijke „havenn-plaatscn (罕 n 
vindt er, die Blcchte ecn open recde hebben en 受空，die 
temauwemood voor sloepen bereikbaar z〕jn) geven wij 
een kort overaicht. 

Jn de WesterafdceJing vindt men： 

Pemangkat, Singkawang, Mampaica met een 2400 
inwoners, Soekadana, hoofdplaats van het landschap van 
dien naam, dat in zijn gelieel 1200 inwoners be- zit en 
Ketapang, waar gewoonlijk do radja van Ma- tan, het 
welvarendste landschap van de Westkust, verblijf houdt. 
Sambas heeft ook cenig zeeverkeer, maar zeer 
onbeduidend in verhouding tot zijn gi'oot - te; wij 
beschouwen het daarom bij zijn binnenland- scho ligging 
niot als zecplaats, evenmin als Koeboe of Simpang. 
Hoewel geen havenplaats, verdient hier, om zijn ligging 
aan zee, vermelding Koeala Kakap, een in hoofdzaak 
Cliineesche vestiging, in welker omgeving een 
belangrijke oppervlakte gronds door middel van slooten 
min of meer is drooggelegd en voor klappercultuur is 
geschikt gemaakt. Al de genoemde plaatsen zijn de zetels 
van bestuursamb- tenaren ； Sambas, Mampawa, Koeboo 
en Simpang zijn de hoofdplaatfon der gelijknamigo 
Maleischo landschappen. 

In de Zuider- en Oosterafdeeling noemen wij aller- 
eerst Pangkalan Bon (ook wc) Soekaboemi of Kota 
Waringin Baroe genoemd), aan do Aroet, hoofdplaats van 
het landschap Kota Waringin. Gewoonlijk worden voor 
dit plaatsje 2800 inwoners opgege- ven, een getal, dat 
afkomstig blijkt van Von Gaffron! Wij herinneren aan wat 
wij hiervoor opmerkten over de zeer betrekkelijko waarde 
van deze geschatte bevolkingscijfers. Zoo vindt men voor 
Koemai 1000, voor Perjatan 800 inwoners. Sampit, heeft, 
voJgens do opgave van )905,355G inw. (waarvan 6 
Europcanen). Alle 
dragenhetzelfdekarakter:bewoonddoorSIaleiora en 
enkelc Chineczen zijn zij elk voor zich haven- plaats en 
cultuurcentrum voor een geheel Btroom- gebied, van 
wdks geringe ontwikkeHng hun onbe- langrijkheid een 
duidelijk beeld geeft. In den laat- sten tijd heeft de 
uitbreiding van het boscJiproduc- ten zoeken ook hier wat 
meer vertier gobracht. Van denzelfden aard zijn cenige 
plaatsjcs aan de Oost- kuBt： Pasir, met een voomamehjk 
Booginecscho bo- volking en een vrij Icvendigen handcl, 
Bcraoe (7'y. Redab) on Boeloe)y/an (7'//. Seilor). 1'g. 
Kedcb ligt aan de samenvloeiing van do Makam en do 
Keloi, die sa- men de Beraoo vormen. De grons tusHchen 
de sulta- naten van Sambalioeng en Goenoeng Taboer 
ver- loopt tueschen beido eerstgenoemdo rivioren cn 
volgt verder de Beraoe. De bestuurevestiging bevindt zich 
op den rcchteroever der Makam ； daartegenover op den 
linkeroever woont de sultan van Goenoeng Taboer; op 
den rechteroovcr der Kclei die van Sam- baJioeng. Twee 
plaat8en, die in do havenntatistiek cen goed figuur maken, 
zijn Kola Baroe en Stamen op Poeloe Laoct. Beido 
hebben slechts weinig inwoners cn dan ken hun 
beteekenis aan de kolenmijncn; Kota Baroe is daarbij 
afdeolingshoofdplaats cn voert veol peper en rot tan uit. 
Het cigenlijko plaatsje Stagen ligt op eenigen afutand van 
do kust; aan zeo ia cen kolcnstation gevcBtigd, 
inotaanlcgsteigers cn kolcn- tip, dat door een spoorlijntje 
van 6 K.M. mot do mijnen verbonden is. 

Gaat men de toj)ografio van Bomco na, dan blijkt hoo 
aBe plaatsen van ook maar cenig bclang, in het gebied der 
Maleiers Bggen, dat is dus aan do kust of aan enkele der 
grootste rivieren. Stcden zijn slechts Diogehjk bij een 
nicer gevorderde cultuur.dan Bomeo zelf licoft kunnen 
voortbrengen; de economischo voorwaarden voor hun 
ontstaan konden alleen door vreemde kolonisten worden 
geschapen. 

VI. Economische to项 and. 
J. Voortbronging. 
1. Do behoeften van den Dajak zijn weinigo; toch i» 

er gecn sprake van, dat een DajakBcho stain econo- 



BORNEO. 371 

misch nog een afgesloten geheel zou vormcn, dat op 
zichzelf zou kunnen bcstaan. Zolfs de zwervende 
stammen (Poenans, Boekats), die zich voeden met wat 
het woud oplovort, hobben in zout, tabak en an- dero 
voortbrengsden der beschaving levensbehoof- ten leeren 
zicn, zoodat zrj daarin mot de gezcten Da- jalcs een 
geregelden handel drijven； en deze laat- ste, hoewel zij 
van den landbouw hun lioofdbcdrijf makon, slagen er 
gewoonlijk niet in om ook maar hun hoofdvoedsel, de 
rijst, in voldoende hoeveclheid te producceren, met het 
gevolg, dat zij zelfs hiervoor gedccltclijk van invoer 
afhankelijk zijn. De geringo opbrengst van den 
landbouw viiidt haar verklaring in do buitengewone 
slordige bcwerking der velden en in hot geloof aan 
gunstigo on ongunstige dagen en teekenen, waardoor 
men dikwijls het beste tijdstip voor de vorschillende 
landbouwwerkzaamheden voorbij laat gaan. De 
ryslbouw heeft plaats op drogo velden, ,,]adangs”, 
verltrcgen door het vellen van hot woud en, voor zoover 
mogelijk, verbranden van do omgchakte stammen ； wat 
niet branden wil blijft eenvoudig liggen. Na 独 ，
hoogstens na twee jaar worden de velden weer verlaten 
on zijn spoedig op- nieuw met woud begroeid (alang-
alang, zooals ge- zegd, komt alleen in het Oosten van het 
eiland wel voor). Met uitzondering van de gobergten 
dragen dan ook waarschijnlijk weinig deelen van Borneo 
nicer oerwoud in don eigonlijkon zin； dikwijls troft 
men midden in het dichtste bosch overblijfselen van 
menschelijkcn arbeid aan, die bewijzen, dat mon zich op 
oudo ladangs bevindt. De eenige bewerking, welkc do 
akkcrs ondergaan, bestaat hierin, dat men met een 
punligen stok gaten in den grond maakt om daarin het 
zaad te leggen. Bij zulk een wijzc van landbouw kan het 
geen verwondering wekken, dat or stammen zijn, die 
slechts cons in de 2 of 3 jaar een goeden oogst hebben cn 
dus telkeiis wcer genood- zaakt zijn rijst in to voeren. Pc 
regeeringsambtena- ron doon bij voortdui'ing hun best 
om do bevolking in do Htrokcn.dio daarvoor in 
ftamnerking komcn.tot het aanleggen van sawah*s to 
brengon, waarbij zij in vorschiHondo streken door do 
zending kraclitig wor- den gestound. Tot nog toe editor 
hobben al doze po- gingen slccbts goring succcs; aDecn 
uit Landak on Mem pa wah wordt ecn zokoro neiging in 
do goedo richting gomeld. Bohalvo de mccrdcro 
zekerheid van do opbrengst der akkcrs, dio op zichzolf 
reeds con grooten socialcn vooruitgang botcokent, heeft 
desa- wali-bouw hot voordeel d&t do bovollcing liiorby 
veol wocr gcconcentrecrd kan wonon on minder gemak- 
kclijk tot verhuizon komt. De veretrooide woonwijzo on 
do veelvuldigo verplaatsingen bohooron tot do onwtigsto 
bolommoringon voor alien vooniitgang. Bohalvo rijst 
verbouwt men in goringor hoeveeUioid ook andoro 
voedingsgowasson (o.a. xuais) on tabak. 
Do veelcelt boperkt zich tot hot houden van var- kons, 
wollcor vleosch door don Dajak zecr op prys wordt 
gostold. Een zeor bolangrijko plaats in do voeding ncemt 
ook de visch in, dio mot hakon, net- ton, worpsporen of 
met vissclionvergif (toeba) go- vangon wordt. Eonigo 
beteekenis heeft ook do inza- moling van honing cn was 
dor wildc bijen. 
Bo bleeding were! vroegcr algcmcon uit goklopto boom 
bast vorvaardigd; rijko liedon d roegen gowo- ven 
stoffon van Dujaksch maaksel (als grondstof diendon 
daarvoor katocn of linnonvozols). Tcgon- woordig 
dringon moor cn mcor Europoesolio kutoo- non stoffon 
binnen, wat op do inlandsohe woverij na- tuurlijk een 
zeer onguiwtigon invlocd heeft. Ti'ou- wons, dezo zolfde 
verdringing door Europeoscho in- dustrioproducten 
geldt voor tai van ztiken van dago- 

lijksch gebniik. IJzer wordt nog slechts bij uitzon- dering 
door de Dajaks zelf uitgesmolten, daar het Europeesche 
van veel beter kwaliteit is; ijzeren en stalcn voorwerpen. 
echter vervaardigen zij veolal nog zelf, al worden bijv. 
reeds veel bijlen ingevoerd. Zeer nadeclig heeft de invoer 
ook gewerkt op de potten- bakkerij. Takken van 
nijverheid daarentegen, die door aanraking met de 
kustbovolking eerder vooruit dan achteruit zijn gegaan, 
zijn de vervaardiging van het fraaio snij- en vlechtwerk 
en van booten, die in de benedenstreken zeer gowild zijn. 
Het handwerk blijft echter voor den Dajak steeds bijzaak, 
iets wat gedaan wordt in den tijd, dio door de 
landbouwwerk- zaamheden wordt vrijgelatcn. Van een 
industrio in onzen zin, zelfs van cen huisindustrie, kan 
dan ook eigonlijk geen sprake zijn. Do verschillende 
zaken, welke de Dajak van de kustbewoners koopt, 
betaalt hij niet met do opbrengst van zijn landbouw of 
handwerk, maar met „boschproducten,* ； alle and ere 
voortbrengselen van het land zijn zoo goed als ge- heel 
vooi, eigen gebruik bestemd, de boschproducten zijn het, 
die de beteekenis van Glidden-Borneo voor de 
wereldeconomie bepalen; het zijn vooral de ver- 
scliillende getahsoorten, rotan, damar, copal enz. 

Het inzamelcn van boschproducten voor de Euro- 
pcesche markt is een van do voomaamsto omvor- mende 
krachten in het volksleven der Dajaks. Niet alleeu de 
bewoners van het binncnland nemen er aan deel, troepen 
Maleischo avonturiers uit de beneden- strekon trekken 
voor langen tyd do wildeniis in, aan- gelokt door de voor 
hun omstandigheden mime ver- dioiistcn cn de 
geneuchten van een dergelijk vrij- buiterabestaan. Daar 
de inzameling op zeer irratio- neole wijze plaats heeft cn 
vrijwel met uitroeiing van de gezochto planten gclijk 
staat, moeten do bosch- produotenzoekers zich tollcons 
diepor het binncnland in begoven, zoodat welliaast geen 
deel van Borneo meor van hun bezooken vorschoond 
blijft — zeer tot nadeel van de in menig opzicht 
onbedorven zeden der Dajaks. Zij vervoeren de 
opbrengst naar do naaatbijgclegcn Alaleischo 
nederzetting om ze daar te lovoron aan den handelaar, 
gowoonlijk een Chinees, dio hun do benoodigdheden 
voor den tocht in voor- schot heeft veratrekt. Daar het 
verdiende geld mccst zoo spoedig mogolijk or door 
wordt gcbracht, blijven dozo lieden in den rcgel 
voortdureiid in schuldon en daardoor van de handclaare 
afhankolijk, zoodat hot dezo cn niet do iiizamolaara zijn, 
die de grooto win- sten opstrijken. Do tegonwooixligo 
vorm van bosch- exploit at ie (eonigo woinig effcctiove 
verordeningen op hot spaaj-zaam omgann met nuttigo 
planten zijn do eenige ui tin gen van rcgcoringsvoorzorg 
in dozen), dio den rijkdom van hot eiland uitput zonder 
iots te doen om dion weer aan te vullen cn de 
natuurvolkon van hot binncnland in nauwo aai\raking 
brongt mot do ongimstigsto elementon dor 
bonedenstreken, is ecn dor schaduwzijdon van Borneo's 
economisoho ontwikkeling. 

2. Ondor do kustbevol/cing wordt de landbouiv in 
volo streken geheel op dezolfdo wijze uitgeoefend als bij 
do Dajaks ； ja, in zoover is bij hen do toestard. vank nog 
onguiistigor, als de Maleiers in den rogol voor hun 
ladangs torroinon gebruiken.die eerst- 5^6 jaar tovoron 
zijn verlaten en dus alleen met stru 汰- gewas zijn 
begrooid, in plaate vau hoog bosch to vellon zooals do 
Dajnks doon. Er bestaat echter in dit opzicht groot 
ondorechoid, dat diliwijlB tot vor- scliillon in do 
samenstolling dor bovolking to horloi- don is. Zoo is hot 
byv. opvallond, dat do Biuidja- rcozon, con vormonging 
van Maleiora met Javaneu econoniisoh meer preateoron 
dan de zuivero Ma- 
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leiora, zoodnt in het stroomgebied van Martapoora en 
Negara landbouw en nijverheid op hoogeron trap atftan 
dan elders, terwijl tovons op allorlei plaatsen van Borneo 
de welvarendste inlandsche Kooplieden telkens weer 
Bandjareezen blijken te zijn. Hetzelfdo geldt natuurlqk in 
nog sterkor mate van de gi'oote •Chineesche bovolking 
in do WcsterafdceEng, welker landbouwbodrijven in de 
officieelo publicaties ondor de inlandsche gerangschikt 
worden. In dergelijko meet ontwikkelde streken vindt 
men niet alleen dikwijls reeds sawah-bouw, en 
rijstuitvoer naar do binnenlanden, liier worden ook door 
de bevolking de versclullende handelsgewassen 
aangeplant. Bo- langrijk zijn vooral peper in de res. 
Westerafd. v. Borneo en in do afd. Zuidoostkust der Z. & 
0. afd. v. Borneo ； gambir en sago in de afdeelingen 
Pon- tianak en Sambas (vooral do sagocultuur breidt zlch 
sterk uit); pinwng, die ovoral in den Archipel voor eigen 
gebruik wordt aangeplant, maar alleon op Sumatra's 
Oostkust, in Atjeh onJn Borneo's 
Westcrafdeeling'~alsnian<lelsgexvas vermelding vcr- 
dient； sirih, die in de omstreken van Martapoera van 
veel bolang is.Ver boven allo andere echter staat in 
beteekenis de Jdapper, welks cultuur zich in de 
kuststreken jaar op jaar uitbreidt; niet slechts grooto 
uitgestrektheden drassige kustbosschcn, zelfs tal- rijke 
sawah's worden in klappertuinen veranderd. Op kleinero 
schaal worden verdor ook andere go- wasson verbouwd: 
suikerriet, tabak, caoutchouc- loverendo planten cnz. 
Van zeor veel belang zijn de inlandsche cultures in de 
afdeeling Oeloo Soengoi. 

Veeieclt komt bij do Maloiors niot in noemens- 
waardigen omvang voor ；  men houdt alleon wat 
«lachtvee, dat door invoer voortdurond wordt aan- 
govuld. De vischvangst, hoe druk ook bcoefond in do 
talrijko binnenwateren, is zelden hoofdbedrijf. De 
teevisscherij hoeft nog niot veel te boteokonon; in dit 
opzicht mag hot armoodige volkje der Badjau's genoemd 
worden, dat verspreid woont langs do Oostkxist en van 
vischvangst leeft; vroeger waren zij beruchte zeeroovers. 

Ook de mijnbouw van de inlandsche en Cliineescho 
"bevolking heeft wel eenige, maar loch geon zeer groote 
ecxjnomischo beteekenis. Langs veracliillendo riviereu 
in gehcol Bomco wordt goud gcwasschen; do 
hooveelheid, waarin het voorkomt, is gewoonlijk zoo 
goring, dat alleen voor den inlander, dio met zcor 
beschcidcn verdiensten tcvreden is, do arbeid eoni- 
gormato loonend kan word on gcacht ； zoowcl Da- j&ka 
als Maleiers nernen or aan deci. In do Chinccscho 
districten bestond vroeger de levondige mijnbouw van 
d(i kongni’B, die evenwcJ in de ..Chinecsclio oor- logen" 
van het midden der vorigo ccuw, door do vor- nieiing aan 
kapitaul cn rncnHchcnlovcn8 eon zwaren alag ontving. 
De Htcrke waurdcdaliug van hot go nd in dcnzelfdcn tijd 
maakto het vrijwel onmogelijk- voor deze induHtrio orn 
zich to horstcllon, zoodat zij meer en maar verlicp on 
Ilians vrijwol tot niots is toruggebracJit. In hoc ver 
hiorbij tovons van uit- putting dor goudgronden Hprakc 
in, lijkt onzokor, iniBscMen zou ccn grondig ondoj-zook 
nog bruikbu. TO lagcn aan hot Jicht brcngc/i; do oukolo 
Europoo- fjcho ondomomiiigcji ocJitor, die naur goud 
zochton, hebbon xiooit hun oxploitulickoHlon kunnon 
good- 严 kon. Tozamon mot hot goud komt hiur on diiar 
m nog goringer hooveclhcid platina voor ； ondtijdB 
weed het door do inlanders UIH wauidelooH woggo- 
worpen (maa kodok- kikvorachongoud); in do 19o eeuy 
is mon bogonnen het uit to vooron, muur do productio i8 
Moods onboduidond goblovcn. Van woi- nig nicer 
beteokonia dun do goudwinning 箱 hot, 

diamantgr&vcn.. De groote toevloed van Ka&psche 
diamanton heeft do prijzen sterk gedrukt, wat voor don 
kleinen mijnbouw op Borneo fnuikend is go weest; 
tegenwoordig wordon nogal Kaapsche steo- nen 
ingevoerd en op Borneo geslepon en verhandold. Do 
vindplaatsen op Borneo zijn Landak en de omge- ving van 
Martapoera. Vermelding vordient ten slotte de exploitatie 
van sommige steen- en bruinkoolla,gen door d e 
inlandschobevolking ;deze heeft alleen plaats, waar 
afgraving aan de oppervlakte, zonder eigen- lijke 
mijnbouwkundige werkzaamheden, mogelijkis. Ook liier 
kan soms de inlander nog een voor hem voldoendo winst 
maken, waar Europeesche ondeme- mingon met verlies 
zouden werken. De hoeveelheden zijn natuurlijk niet 
groot; uit het Riam Kiwa district bijv. wordt jaarlijks eon 
2000 ton uitgevoerd, uit do Slidden-Doesoen een 8000 a 
10 000 ton, bij Parapatan (Koetei) heeft mon een jaai-
productie van 10 000 a 12 000 ton. Het geldt liior 
gewoonlijk kleine leveranties aan 
stoombootondomemingen voor lo- caal gobruik. 

Het handwerk staat in vele streken op blcchts weinig 
hoogcr trap dan bij de Dajaks; van ccn eigen- lijke 
nijverheid is zelden sprake. Hocwcl de bohoefto aan 
kleeding natuurlijk grooter is dan in het biiuien- land, 
heeft ook liier do weverij weinig mccr te be- teekenen 
door de concurrentie van Europa; alleen de betere 
kwaliteiten van geweven stoffen warden nog in vrij 
belangrijke hooveelheid vervaardigd. Als een werkelijkc 
Industrie kan men het maken van allerlei vlcchlwerk, 
vooral matten voor verpakking van verschillonde 
producten, bcschouwon on verdcr den scheepsbouw, dio 
liier en daar wordt uitgeoefend. Vormelding verdiencn de 
kopcrslngerij en de ijzer- smederij to Negara, die 
verschillcndc gcbruik«voor- werpen leveren, welke 
heindo en ver hun weg vin- den; bekond zijn o.a. de 
wapens cn de kapmewm. To Martapoora worden nog 
allijd dininanteii gc- slepon. 

3. De /Curopee-schc pl a nt aj cl andbou w begin t 
ccrst in don laatsten t ijd wat nicer uitbreiding te krijgcn; 
vole ondernemingen lijden aan kapitaalgcbrck; in het 
gouvenicmentsgebied zijn zij gevestigd op erf- 
pachtsgionden, in do zelfbesturenclc landschappen op 
terreinen, waarvoor door de radjii'n, met goed- kouring 
van het gouvemement, concessic i.、ver- leond. Van do 
eorsto soort telt men cr in de Zuider- on Oostcrafdceling 
ecn 40-tal, ineerendceJs in de af- dceling JJandjcnnasin 
gelegen, welke vooral rubber on klappei-s cn verdei ook 
wat rot an produceernjv； in do WoHtorafdeeling vindt 
men er elechts een, de rubboraanplnuting van de 
katholieke zending aan d。Soboroowaiig. AJlo andcro 
ondemeniingen workon liier op conccssics van 
zelfbotsturcn: het zijn er ovencens con 40, waarvan cchter 
sommige nog ni机 in oxploitatio zijn, cn ook hior vornion 
khippc 暗 cn rubber do hoofdproducten. In de Zuider- en 
Oos- torufdeoling, ineesl in Koetoi, treft men een 20-tal 
van dozo concossies nun, waar men zich vooral op d° 
culluur vim rubbor on Liberia-kofiie, dnarnaast ook mi 
klnppors U.ok^gt, .Juister dan ..Europeescho miidbwiw" 
wuro wollioht do benuming ”gro°2 hmdlmuw” ； 
vorHohillondo van do hierboven ge" 
<)iulornniiiing(ni(<)()h bovinden zich in hnn- don van 
rijko (Jhinuozon on Aml)ioj*on of inkm 小 hndji’H； 
“ICumpoh" in in zoohi geval n】k、c? grooU»ro HCIIIULI, 

WIUUX)I)hut bodriif wordt uitge* oofond. 
EuropooHoho boschcxploitalie in dun oigenlUken un 

konxt nog niot voor. Wol z(jn in de la&tete j»rCI1 ooni8° 
oonooBaloa uitgt>govon, nuuw dezo worsen op 
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de gewono wijze door inlanders bowerkt, alken met dit 
verechil, dat dezo thans in dienst van ecn Euro- peesche 
maatschappij staan. Men heeft hier dus meer cen 
Europeescho organisatie on concentratio van het 
inlandsch bedrijf dan cen werkelijk systema- tisch, 
Europeesch boschbeheer. 

Van veel meor belang dan voor den landbouw en de 
boschexploitatio is in den jongsten tijd de werk- zaamheid 
der ' Europeanen voor den mijnbouw, a] thans wanneer 
men daaronder ook do potroleum- industrie verstaat. 
Goud en diamanl kunnen, zooals gezegd, nog altijd niet 
met voordcel door hen wor- den ontgonncn; de onkele 
bestaande goudondome- mingen hobben slechts een 
onbeduidende productie. Ook do ontwikkeling van den 
MeeMooZ-mijnbouw op Borneo was langen tijd con 
lijdonsgeschiedenis; het vijftal mijnen, dat gcdurende 
korter of langer tijd in het Mart apo era gobied in 
exploitatie is ge- weest, en die to Polarangin Kootei 
hebben nooit met winst kunnOn werken en zijn dan ook 
alle weer stop gezet. Het groote bezwaar vonnden steeds 
de hooge trans port kost en, een gevolg van de gebrekkigo 
vor- keerswegen, waardoor concurrentio mot buiten- 
landsche kolen niet mogelijk was. In 1903 cchter begon 
do Mij. Poeloe Laoet den mijnbouw bij Sta- gen; hoowel 
de beginjaren ook hier mocilijkhedca leverdon, beloofden 
de groote vooiTaad en do bui- tengewoon gunstige ligging 
ten opzichte van het zeeverkecr hier ecn zeer winstgevend 
bedrijf; voor- waarde was echter, dat de cxplcitatie op 
gi'ooter schaal zou gesclueden, wat den prijs per ton 
natuur- lijk vorlaagt. Daai1 de gewenschtc uitbrcidiiig de 
financiccle kracht der maatschappij to boven ging, was zij 
bcrcid liaar bedrijf aan de regeering over to docn, die zich, 
met lict oog op de hooge vervoer- kosten van Padang af, 
ook in het Oostcn van den ArcJupc) cen kolenvoorraad 
wiklo verzekcren cn op dezo wijze tovenH rcconstnictic 
met vrecmd kaj)itaal voorkwani Jn 1913 ging do geheelc 
on- demcming voor / 3 200 000 aan den stoat over. De 
jaaqiroductio bedraagt reeds ]C0 000 ton en men hoopt 
die tot 300 000 ton op (o vooren; bedonkt men, dat do 
Cmbilinmijncn slcchts even 400 000 ton per jaar lovercn, 
dan blijkt wclk cen bclangrijkc plaats do kolen van Pocloo 
Laoct reeds thans in het economiHCh Icvcn van den 
Archipcl innemon. Op zcor bcschoiden schaal wordt ook 
in Koctci nog wat inijnbouw gedreven door do Oost- 
Bomco Mij, die cen 8000 a 9000 ton st ccnkool per jaar 
produccert. 

Van nog grootcr betcckenis dan de stccnkool is de 
pdrolcunt. Tn 1913 bedroeg do opbrengst hior- van in 
afgerondo cijfors voor Java 212 000 ton, voor Palembaug 
258 000 ton, voor Sumatra's Oostkust J21 000 ton, voor 
Atjeh cn ondorhoorigheden 178 00 ton, voor Borneo's 
Zuidor- cn OostorafdceHng 75(> 000 ton (voider lovort 
allccn het gowost Am- boinft nog wat petroleum, in 1913: 
120 ton). Hoo^-- wel do productio, ids ovoral ciders, aan 
vrij storke schommclingen onderhevig is, kan men op 
grond van dezo cijfbrs toch veilig zeggen, dat do Zuidor- 
en Oosterafdceling bijna do holft opbrengt van alle aai-
dolie, dio in den Archipel gowonnen wordt. Do 
vooniaainsto boorterreinen vindt men to BnHk Papan, in 
het mondingsgebied dor Mahakam en op hot ci land 
Tarakan; het gcheelo bedrijf is in han- den van do 
Bataafscho Petrol. Mij. 

De Europeescho induslrie heoft nog weinig to 
beduiden; zij boporkt zich tot het omzotten van Bommige 
mnssa-arlikelon, door hot land voort- gebracht, in 
produoten wclker vervoer minder kos- ten meebrengt. 
Zoo verdienen genocmd to wordon 

onkele groote klapperolief&brieken en een houtzagerij 
to Pontianak, ecn ,,S 必 ‘‘-fabriQk van de Kocboo 
Houtkap Mij., de inrichtingen voor het raffineerenj van 
petroleum en het verwerken van do bijproducten> 
daarvan to Balik Papan (vorvaardiging van para- 
/inekaarsen bijv). en onkele andere dergelijke. 

B. Handel. 
Van vcel grooter betcekenis dan do nijverheid is voor 

de kustbevolking do hand el. Niet alleen Chi- neezen en 
Arabieren, ook de Malciers geven hier- aan boven elke 
andere bezigheid de voorkcur. Do groothandelaara zijn, 
behalve enkele Europeescho* firing's en een aantal 
Arabicren, vooral Chineozen,- die gevestigd zijn in do 
voomaamste havenplaatsen- en de gcmeenschap 
onderhouden met Singapore,- in mindero mate ook met 
Java. In tegenslellmg' echter met wat men op dit laatste 
eiland aantreft, worden op Borneo ook ondor de 
inlandsche bevol- king zeer aanzienlijke kooplieden 
gevonden; vooral velo Bandjareozen drijven groote 
zaken, woarbij zich natuurlijk de hadji's in de eerste 
plaats onder- scheiden. Do uitvoor uit het binnonland 
bestaat uit boschproducten, waarvoor do klcine 
Maleische ne- derzottingen aan de mondingen der 
zyrivieren de stapelplaatscn zijn ；  liicr worden zc 
opgekocht door Chineezcn en IMaleiers, dio zc naar de 
havenplaat- sen vcrschopcn on daarvoor manufacturon, 
ryst, zout, ijzor enz. opvooren; do meost ondememende 
van dezo kloincro handclaars uit het binncnland staan 
soms ook wcl direct met Singapore in verbinding. Vooral 
do Alaleiers strekken hun handels- reizen zoovor naar 
boven uit als do rivieren maar cenigszins bevaarbaar zijn, 
waardoor van hen op de Dajaks een groote, over， t 
algemccn weinig guiistigo invloed uitgaat. Door de 
wsselvallighcid in de .opbrengst van den rijstbouw vindt 
men gewoonlijk, naast dezon gcregeldon handel, eon 
ongercgelden, maar niet onbelangrijken uitvoer van rijst 
uit stre- ken, waar de oogst goed is gewecst, naar andere, 
waar gebrek hcorscht. Tot ver in hot binncnland wordt 
tegonwoordig gold als betaalmiddel gebmikt. 

Ecn ovcrzicht over Borneo's ovcrzecschen handel 
krijgt men hot zuiverst uit de zeer uitvocrigo ge- 
wcstelijkc inaandstatistii ken, gepabliccerd dcorhot 
cncydopncdisch bureau. Jaarcijfers geeft de „Sta- t it tick 
van den handel cn do in- cn uitvoorrcchtcn,> ； deze 
hebben ccbtcr alleen bctrckklng op den handel met 
buiten Ncdorlandsch-Indie gelegen ploat- sen cn 
omvatten dus niet den hcclen in- cn uitvoer. Toch zijn zy 
wel Lruikbaar om de relatievo betee- ken is dor 
vorschiJlcnde posten duidelyk to maken; Wij goven 
cijfors voor 1913. uitgedrukt in duizen- den guldens. 

In do Wcsterafdecling zijn de voomaamsto in- 
voerartikclen rijst (1.541) on gowoven stoflen (967); do 
rystinvocr bedraagt ongovcer l/10 van dien op Java en 
Madocra. Hicrop volgen cctwaren, onder wolke 
benaming Europeescho blikjes, kaas, cacao enz. 
samengovat worden (513), tabak, sigaren cn si- gar etten 
(235) on zout. Dit laatsto is een belangrijk invoorartikel, 
muar neemt in do statistick een on- beduidondo plants in 
omdat het bijna uitsluitond van Madoora komt; ook de 
tabak wordt natuxurlyk veol uit andero gewesten van 
Nederlandsch Indie ingovoord. Vordor vo]gcn dun 
„kramorycn,* (121), biscuits (110), pot roleuni, 
yzerwaren enz. 

Ook voor do Zuider- en Oosterafdceling nemen rijst 
(2.555) on gowovon stollen (1.G03) eon zeer ba- 
langrijko plaats op do lijst in; daamaast komen cch- 
tortwepanderohoogeposten voor: yzorwaron (2.799 on 
machinorieen (2.422), eon govolg van de mijn- 
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ibouwvndgemingen，Voor tabakswaron (407) cw lout 
geklt hier hotzclfde a Is in de Wostorafdeoling, terwijl 
vordor gonoemd mooten worden: eotwaren (404), biscuits 
(253), ineel (206), chomicalien (171), olien, klocren, 
garens, ry widen, kramoryon, cement，, papier enz. 

De uitvocr heeft in do Wcsterafdeeling ids verro- weg 
don grootsten post copra (5.718), waarmco men 
klapperolio (671) cn vcekocken (21G) kan samenvoo- 
gen. Dan kornen de bosehproductcn: getah hankang 
(558), rot-an (546), getah djeloetoeng (273), copal (210), 
getah pertja (】93), caoutchouc (300), waarvan ochtcr 
231 plant Ageproduct), damar (45) cnz. Hicrop volgen 
pinangiiotcn (516), pepcr (4SS), sago, cutch (tAn nine) 
enz. 

Voor den uitvoer van de Zuider- en Oosterafdee- ling 
hoefl de petroleum cen allcs overhecrschcnde beioekenis 
(46.464); daarop volgen de boschproduc- tcn.M-aArvoor 
Bsndjerma^in de eerste haven van den •Arehipe】i$： 
rotan (1.471), getah pertja (S24), gotah djeWtocng [769), 
geiAh hankang(522), caoutchouc, damar on 么 AU derde 
belangrijkc posi moet de copra k!02) genocmd xrorden. 
tcrwijl met kleinere bodrAgftri op de lijsi voorkcmeai 
peper (545), plan- siccnkoien (129, deze wor- | cifjr： 
TATneif.k xnf^i 困 b-mkerkolea verkocht, of I gEg 垃 ng
：； Iniie veiLmikt en verschy-' 
zjf 亡 = de- idTcwrsaAsi 点成)erj> 

TftrdSscj, -ilia at inveer veel xee.r in J 
EfM? ?太岌口 土•《坦 0 二 Lhn. •£*■ 口？m 疙 i： *. 
i-sz. 'ibziL. £A* 三 如:.iimk rswi 尸?.5>是色心 
igsL & Twse 上卖淄 h&i van indusirie- 

T圮；:，WM cerrekken mo«t. 
二 is i; 芟 VUJI Bonieo in den Jongsten tijd 约尹 a。

，wat natuurlijk samenhangt □we 'ie der cultures cn 
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Ten slucte moge er aan heriimcrd worden, dal do 
waanie van den uitvoer natuwlijk geen volkomen 
naawkeurige maatetaf voor de economischo beteekenin, 
die bepaalde producten voor Borneo zelf hebben. Van de 
geweldige bedragen aan pot roloum bijv. komt na. aftrek 
van. salarUsen, tantiemes, di- ■yidenden, afschrijving op 
bedriifsinstallatics cnz. een. heel wat geringer percentage 
in den vorm van loonen aan het economisch. leven van 
Borneo ten goede dan van den copra-uitvoer, vvelks 
opbrengst bijna geheel in de zakken van den kleinen 
landbou- wer en handelsman vloeit. Het is vooral de hoogo 
vineht van de klappercultuur, waaruan de toene- men.de 
welvaart der inlandsche bevolking te dankon is. 

C. V e r k e e r. 
Het verkeerswezen van een land wordt eenerzijds 

bepaald door de behoeften, waarin. het heeft te voorzien, 
andeterzijds door de wegen, die or voor openstaan,al of 
niet (in overeenstemming met die be- hoeften) kunstmatig 
verbeterd. Om een voorbeold te nemen： de stoomvaart op 
de rivieren van Borneo wordt beperkt door de geringe 
bevaarbaarheid in de： bovenloop, zoodat verschillende 
betrekkelijk welvarende st reken in het binnenland, die 
anders 加籍 voor Btoombootverbindingen in aanmerking 
?°u ?n "mcn,thans daarvan veretoken zijn. Omge- zg^er 
evenzeer tai van rivieren, die, als ge- 

n g e fringe ceonomische ontwildceling hun- nor 
Btroomgobiedm, in 't geheel geen ge^egeld 

stoombootvcrkccr hobbon, ofschoon zij daartoe zeor good 
goschikt zoudon zijn. In het eerste geval is de nurd van don 
verkcorsweg, in het tweede de ver- kcersbohoofto niet 
zoodanig, dat van stoomvaart sprako kan zijn. Beido 
factoron van hot verkeer willen wij in 't kort bespreken. 

Met door den mcnsch aangelegde wegen is Borneo 
verre van rijk bedeeld. Spoorwcgen treft men in hot 
Noderlandsche gebied nog niet aan, wanneer men althaiis 
enkelo kleine spoor- en tranilijntjes uitzondert, die op 
sommige ondememin gen voor plaatsclijk gebruik zijn 
aangelegd (zoo te Balik Pa- pan on tusschen de mijnen van 
Poeloe Laoet en de kust ). Wei is in den laatsten tijd een 
plan ter sprake gekomen tot het aanleggen van een 
tramweg van Bandjcrmasin over Martapoera naar 
Kendangan, later wellicht over Amoentai naar Sloeara 
Tewe door te trekken, maar bij den cerbiedwaardigen 
leeftijd, wclkcn dergdijke projecten plegen te be- reiken, 
voor ze tot cen begin van uitvoering geraken (indien het al 
zoover komt), maken wij hiervan alleen melding a Is 
bewijs, dat meer medeme ver- kecrsmiddelen voor Borneo 
althans niet meer geheel ondenkbaar worden geacht. 

Gewone wegen, die voor paarden en voeri uigen min of 
meer bruikbaar zijn, vindt men alleen in de naa*te 
omgeving der hoofdplaatsen. Hierbuitcn is landverkeer 
uitsluitend voor voetgangers mogelyk, ! ,waarbij ook het 
goederenvervoer door middel van ；dia.gers moet plants 
hebben. En zelfs dit voetver- 'keer wordt zoowel door de 
moerassigheid van vele j streker. als door de wouden met 
hun dichten on- dergroei van kleinere boomen, struiken, 
slinger- planten enz. ten zeerstc bemoeilijkt^Het ligt 
daarom voor de hand, dat overal, waar dit maar eeniz-szins 
mogelijk is, de rivieren als verkeerswegen ge：<u；kt 
worden en het landverkeer alleen dient oni, o'* ..r de 
waterschcidingen heen, het ceiie stroomgul> -i met het a 
nd ere in verbinding te houden. 

In elk stroomstelscl vormt de mondiiigsha-. '-a hot 
middelpunt van het verkeer, dat door de in aantal en 
beteekciiis toeiicuiende ver^nellingeii zroo- tor 
mooilijkhedcn out moot, naarmatc men divhter tot de 
grenzen van het btroomgebied iiadert, terwijl het in 
dezolfde matu afnecmt in intciudiuit. Dit laatslo nu hangt 
tcveiw saineu met <le behoeften, wanrin het vorkvor hct'ft 
to vooizion. \\ uren de oin- Ktundighcuhui zoo, dut('!, 
<nn)Hti-rkodnuig tot handcl tussclion <le 
K|ro<>iiig<>l>i<M|t)n oiuhnling Ix^tond, het voikoor 
zou(<ng<； t wijleld ook <>p <lt> muciliiko boven- 
riviujon v<u-l di ukk<u- zijn. I>il irs <；(；hl«.r niet h 两 
geval; zoowol in do voorlbreiiging a in in hut v vrbruik 
bcHtuut liibHcJien du viun(Jnllen<16 blr(>(»iiigcl»ieden 
eon grooto nial o van (jvenicnkojiiBt; wut zij noixlig 
hebben is chuirom niet on<l(-jlingc miling vjm product cn, 
maar htindcl van hot binnenland mot do kwst, van de 
ku8t])luat8(；n met de buitcnwereld 一 cn deze hand el 
ncejnt natuurlijk don goedkoopsten, dat is dus den 
gomakkelykston weg. Alleon waar onoverkomelyko 
stroomvorsiiellingcn of kuiwt-wa- tige belemmeringon 
don natuurlykcn wog naar do kust vereperren, heoft ocn 
noeuicnswauixligo handd over de waterecheidingon 
plants. Van hot ceit>tc heoft men een voorbeeld in don 
liandcl op Apo Kaja»> van het laatsto in den 
smokkclhandcl van Scrawak naar het Kapoeasgebied en in 
de vroeger vccl voor- komende gevallen, waarin do 
bewonora van hot bovciislrooragobietl op voot van oorlog 
verkeerden met de meer bencdenwaails wonende 
Btnmmen， Over het geheel cchter is het liandelsverkeei' 
over do waterschoidmgen goring on bereikt zelfs daar, 
waar 
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andero wegen niet beschikboar zijn, geen grooto af- 
metingen, zoodat de sluiting van een rivier voor den 
hand el steeds een doeltroffend middel is geble- ken voor 
de Maleische vorsten, om op de Dajaks van het 
binnenland althans zekeron indirecten invloed te 
oefenen. Wanneer nu toch een gorogoldo gemeenschap 
tusschen de stroomgebiedon wordt aangetroSen, die, de 
schaarsche bevolking in aan- merking genomen, niet 
onbelangrijk heeten mag, dan is dit liieraan toe te 
schrijven, dat het verkeer nog andere doeleinden dient 
dan den handol: voiles- verhuizing, oorlog, 
koppensnellen, het sluiten van vrede en vriendschap, hot 
innen van bocten, het regelen van schuldzaken, bezoeken 
aan verwanten enz. zijn even zoovele aanleidingen tot 
het ondeme- men van groote reizen. 

Aanzienlijke verschillon ten opzichto van het verkeer 
hangen samen met den trap van beschaving, waarop de 
onderscheidcn bostanddeelen der bevol- king staan. 
Immors, naarmate men hooger eischen stelt aan z 的 
leveiisomstandigheden, vorroen stre- ken, waar deze 
minder gunstig zijn, een emstiger be- letsel voor elke 
verplaatsing. Do Dajaks van het binnenland, met hun 
minimale eischen aan voeding, kleeding en 
nachtverblijf, maken zonder bezwaar groote reizen in 
streken, die voor Maleiers en Clii- neczen reeds moeilijk 
toegankelijk zyn en waarheon de Europeaan zich slechts 
begeven kan met een talrijk geleide van roeiers en 
dragers, wat dikwijls een maandenlange voorberciding 
en steeds zware uitgaven noodzakclijk maakt. Het 
gevolg is, dat men wel het ciland kan indeelen in 
verkeersgebie- den, welker grenzen on eigenaardigheden 
geheel be- rusten op die der rivierstclscls, maar dat 
volstrekt niet voor elken vorm van verkeer de 
afscheiding tusschen die gebieden even scherp is. 
Terwijl ten opzichto van bijna het geheclo 
goederenvervoer en hot niet-Dajal<sch reizigersverkeer 
dezo gebieden ios naast clkaar liggen on ondorling 
alleon over zee gemeonscliaj) onderhouden, vormt 
Borneo voor hot verkeer dor Dajaks vrijwel con eonheid 
on l>ehooron voor hen reizon naar andero stroomgo- 
bieden, schoon altijd aln bolangrijke ondeniemingon 
beschouwd, volstrekt niot tot de zoldzaamhedcn. Van het 
Europcosch verkeer daarentegen kan mon zeggon, dat 
het ulleen mot bijzonderc polilieko of 
wotciiscliappelijko bedoolingen do waterscheidingen 
overschrijdt. Hoo .weinig intusschen ook de ond or- 
Jinge genieeiischup der vcrechillende verkeeragobie- 
den over zee te beduiden hcoft, blijkt wcl hicruit, dat de 
Pakotvaartverbinding tusschen Pontianak on 
Bandjcrmasin over Batavia cn Soerabaja leidt. 

De nederzottingen op BorncG zijn allo-aan, voor cen 
groot deel zelfs (door do volo vlotwoningen) op hot 
water gelegen. Hot govolg is, dat niet allcou het 
intorlocalo, maar zelfs hot gewono plaatsolijko verkeer 
in aanzienlijke mate mot vaartuigen plaats Jieeft. In de 
nabijhoid der hoofdplaatsen loveren do rivieren dan ook 
een zeer drukken en lovondigon aanblik op. Buitcn dezo 
centra en de weinigo dich- ter bewoonde districten cchtcr 
ontmoet men slechts af en toe een prauwtje, con enkelo 
maal een groot vlot, dat langzaam do rivior afdrijft, of 
een stoom- boot. Borneo is te dun bovolkt, dan dat zolfs 
de hoofdrivieren den indrxik zouden maken van druk 
bovaren te wordon. 

Hoowel hot verkcor natuurlijk nog in hoofdzaak mot 
inlaudflohe vaartuigen plnats lieoft, bogint toc.h do 
stoomvaart hoo langer hoo nicer botcokonis te krijgen. 
Het drukst is zij op do Kapoeas, waar zij, althans in do 
delta, do kloine inlandscho vracht- 

vaart vrijwel verdrongen heeft. De regeeringsalma- nak 
geeft voor de Kapoeas cen 40-tal booten op; mot die voor 
de kustvaart race bezit Pontianak er meor dan 50, dio 
meest aan Chineezen toebehooren. Verscheidene varen 
op tot Sin tang en verder; de meesto zijn echter niet groot 
en hebbon meer het sleepen van laadprauwen dan het 
rechtstreeksch roizigers- en goederenvervoer ten doel, 
zoodat dan ook niet op gercgelde tijden gevaren wordt. 
Odk op de Barito vindt men nogal Chineescho booten； 
op de Mahakam daarentegen zijn de meeste in handen 
van Europeesche ondememingen of van leden van het 
Sultansgeslacht. Vaste diensten met grooter en meer 
gerieflijke booten onderhoudt de Paketvaart Mij. op de 
Mahakam tusschen Samarinda en Long Irani (10-
daagscli) en op de Negara en de Barito tot Poe- roek 
Tjahoe (14-daagsch). Op de Kapoeas vindt nien, met 
aansluiting op do Paketvaartbooten te Pontianak, het 
gouvememontstransport naar Sin- tang on hooger 
gelegen plaatsen, uitgeoefend door een gesleepte 
huisboot. Do gegevons spreken voor zichzelf; Borneo is 
nog altijd een groot, leeg land, door den mensch slechts 
in zeer geringe mat© ge- exploiteerd. Alleen tusschen de 
plaatsen in het mondingsgebied. der hoofdrivieren is het 
verkeer wat dnikker en heeft mon eonmaal of zelfs meer- 
malen daags verbinding. 

Op trajectcn, waar geen stoomvaart gevonden wordt, 
zijn groote, ovordekte roeivaartuigen het gewone 
vervoermiddel voor Eui'opeanen en gegoede inlanders; 
voor goederon gebruikt men groote laadprauwen, die 
men, zoo mogolijk, door een stoomboot laat sleepen. 
Hout en rotan worden veel in den vorm van vlotten 
afgevoerd. 

Met vaartuigen als de tot nog toe genoemde kan men 
echter een versnelling van eenige beteeke- nis niet 
overwinnen. Op do bovenrivieren worden dan ook 
slechts do Dajaksche rooibooten (Boeng, Djookoeng) 
gebruikt, uit een. enkelon boomstam verv&ardigd. Hot 
ovortrekken van emstige ver- snellingen kost veel tijd, 
daar men hierbij de goede- ren langs den oever dragen on 
de geheel ontladen boot aan rotantouwen opsleopen 
moot. Het afva- ron, waarbij men do boot, die daartoe 
dikwijls even- zeer ontladen moot worden, door den 
stroom laat meovooren, eischt van den stuurman een 
groote mate van handighoid en locale Konnis. Tai van 
on- gclukkcn, dio herhaaldclijk zolB meiischenlevens 
koston, komen daarbij voor. 

Waar cen rivier geheol onbovaarbaar wordt (na-
tuurlijk is dit niet bij clkcn waterstand op dezelfde plaats 
hot goval) bogint in den regel ecn Dajaksch vootpad, dat 
naar een overcoxikomstig punt in eon naburig 
stroomgobied loidt. Gewoonlijk volgt (lit vrywol do 
kortst mogelijko route, zonder zich veel to storen aan de 
gostoldheid van hot ter rein; het gaat recht tegon steilo 
hollingen op en dwars door bokon on mocrasson hcen; 
over do moerassigste plaatscn en do diepsto boken heoft 
men hier en daar boomstammen gelcgd, maar overigens 
wordt er ter vorharding van don weg niots gedaan. Het 
pad biedt slechts voor 6en persoon breedte, hot is 
ontstaan, doordat mon do kloiiiero planten wogkapto eu 
do grooto boomen vermecd. on het blijft in stand, doordat 
olke volgondo groop roizigers het wcer bijxverkt, wat bij 
den snellen plantengrooi on het gormgo verkoor mecstal 
noodig blijkt, maar toch altijd gemakkolykor is dan cen 
goheel nieuw te b&nen. Ook hot conservatism 。dor 
Dajaks trouwons draagt or too bij,dat men slechts zoldon 
van do cenmaal a&n- gonomcn rich ting afwykt, zoodat 
dozo paden in den. 
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loop der jaren slcchts geringe wijzigingcn ondergaan. 
Molengraaff vond de door Schwanor vcnnelde paden 
onveranderd terug. Wisselvalliger is het bestean van 
paden, welker richting met de ligging van Dajak- sche 
kampongs samenhangt, daar deze laatste zelf zoo vaak 
van plaats veranderen. Eenigszins betere 
wegen viiidt men in Apo kajan, waar het waterver- keer 
zoo moeilijk is. Kenschetsend voor de toestan- den op 
Borneo is het, dat een pad, naar schatting door ongeveer 
honderd personcn per jaar begaan, bij Molengraaff een 
belangrijke verkeersweg heet! Bij zijn uitgestrekte 
voetreizen draagt de Dajak bagage en leeftocht in zijn 
rugzak, die van fijn gc- spleten rotan gevlochten en 
daardoor buigzaam en toch zeer sterk is. 

noemd worden, dat als verkeerscentruni sterk in be- 
tcekenis toeneemt en als zoodanig wcl eenig belang heeft 
voor de noordelijke stroomgebieden van Borneo; het is 
met Samarinda en de noordelijker ge- legen 
havenplaatsen door ecn 14-daagschen dienst der 
Paketvaart Mij. verbonden. 

De netto-inhoud in kubieke meters der binnen- 
gekomen schepen (met uitzondering van oorlogs- en 
andere gouvemementsvaartuigen) bedroeg in 1913 
voor： 

'I 

Daar de liavens van Borneo geen voldoende be- 
teekenis hebben om het eigonlijke wereldverkeer tot 
zich te trekken, moet het zijn aansluitiiig daarbij zoeken 
door verbindin gen met naburige havenplaat- sen, die 
we] in de groote routes liggen: Singapore, Batavia en 
Soerabaja. De Paketvaart Mij. speelt hierbij natuurlijk 
de hoofdrol; daamaast zijn een aantal booten van 
Chineesche firma's in de vaart. 
Zoo onderhouden er 4 de gemeenschap tusschen 
Pontianak en Singapore; 5 die tusschen Singapore en 
Bandjennasin, doorgaand. naar de Oostkust of naar 
Soerabaja; een Hollandsche boct vaart tusschen 
Soerabaja, Bandjermasin en de Oostkust. Een geheel 
afzonderlijk verkeer is ontstaan ten dienste van de 
petroleumindustrie op de Oostkust；  vooral de flinke 
booten van de Bataafsche Petroleum Mij., de Nederl. 
Indische Tankboot Mij., de Ne- der). Indische Industrie en 
Handels Mij. en de Anglo Saxon Petr. Co. verdienen hier 
vermelding. Balik Papan wordt ook aangedaan door de 
vrachtbooten van de Mij. Nederland en van de 
Rotterdamscho Lloyd, soms ook door de schepen der 
Java-China- Japanlijn. Ten slotte zijn ook een aantal op 
Euro- peesche wijze getuigde zeilschcepjes in de vaart en 
behooren op Borneo een 125, meest zeer kleine in- 
landsche vaartuigen thuis, die een jaarpas voor zeeverkeer 
hebben en niet allecn de kustvadrt uit- oefenen, maar ook 
groote reizen naar verschillende havens van den Archipel 
maken. 

Pontianak in het Westen, Bandjermasin in het Zuiden, 
Balik Papan en Samarinda aan do Oostkust zijn de 
voomaamste uitvoerhavens; de andero lia- venplaatsen 
staan met deze door kust vaart in verbinding ;eon 
afzonderlijke plaata neinen Stagen en Kota Baroe in, als 
echte aanloophavens. De kust- vaart wordt zoowel door 
Paketvaartbooten ah door 
kleine stoom- en zeiheheepjes en vooral door inlandsche 
vaartuigen onderhouden. 

Leerrijk is de frequontie der stoomvaartdicnsten. Do 
Paketvaart Mij. heeft een 4-daagschen dienst tusschen 
Pontianak en Singapore; daarentegen elechts een 14-
daagschen tusschen Pontianak en Batavia; haar schepen 
vertrekken eenmaal per week van Soerabaja naar 
Bandjermasin, evencens elke week van Singapore naar 
Bandjermasin en Sama- rinda (om de andere week via 
Soerabaja). Duidelijk spreekt uit deze cijfers de 
overwegende beteekenis van Singapore als 
verkeeiscentrum, die trouwens ook reeds uit de opgaven 
der Ciiineesclie stoom- vaartdiensten gebleken is. Ook 
de politieke verbin- .8 met Java is niet in staat daarin 
groote wijzi- 

椀 brengen； alleen voor de oostelijke stroomge- j
； ?n 咨 1 dit met Singapore concurreeren. Het W 心藉
「严田汨，dat ook tusschen Java en de T " handel 
steeds toenomonde is. 

er jan miaschicn ook Makasser go- 

Balik Papan ........................................  
Stagen  .................................................  
Samarinda ...........................................  
Bandjermasin  .....................................  
Kota Baroo  .........................................  
Pontianak ............................................  

 ......................................  

 ....................................  

1.853.893 
983.422 
884.395 
602.492 
404.820 
275.835 

Pemangkat ........................................... 162.551 

 ........................  
Beraoe ................................................  108.854 

 .........................  
Singkawang.................................................  97.548 
Sambas  ........................................................ 79.054 
Sampit .........................................................  71.316 
Boeloengan  ................................................  63.611 

(Ter vergelijking diene, dat hetzelfde cijfei- voor 
Batavia 8.382.009 bedroeg en dat de grootste Paket- 
vaartboot, een schip van 5000 ton, 士 9000 SI3, netto- 
inhoud heeft, de klcinste 士 500 M3). 

Door de Paketvaart worden, behalve de hier ge- 
noemdo plaatsen, regelmatig aangedaan: Mampawa, 
Koemai, Pegatan (Katinganmonding), Pasir, Sang- 
koelirang en Tarakan. 

Bij de bcoordeeling van al deze gegevenB houdo 
men in het oog, dat niet slechts de gewonc kust- 
vaarders, maar ook de booten, die do verbinding 
onderhouden met Java en Singapore, meestal meer- 
dere havens op Borneo aandoen, zoodat hun ton- 
nenmaat op elke rcis voor drie, vier of meor plaat- 
sen in de havenstatistiek wordt opgcnomcn.Dat dezo 
laatste geen scheiding maakt tu«8clien kustvaart on 
overzeeverkecr, heeft bovendien tot gcvolg, dat 
plaatsjes, dieslcchts als tusschenstation worden ;um- 
gcloopen, voor lietzelfde bed rag genoteerd worden 
als havens, waar ecn boot van gelijko afmetingen 
haar geheele lading inneemt. En ze]fs voor do hoof<l- 
havcnplaatsen wordt, door het voorbijzien van ge- 
noemd onderscheid, een onjuisto indruk gewekt. 
Zoo dankt bijv. Samarinda zijn positie in de statiH- 
tiek voor een aanzienlijk deel aan het groote vervoer 
naar Balik Papan (340.300 M3 kwamen voor reko- 
ning van lichtcrs). Terloops mogc hier opgemerkt 
wordon, dat hot hooge cijfer voor Stagen mecr wijsl 
op ecn zekere boteokenis als kolenstation dan op een 
belangrijkcn JiandeJ. 

Waar een zoo groot deel van }iet scheep.sverkccr 
kuBtvaart is, sclienken BtatiHtische gegevens zondcr 
mecr geen juist bceld van de relaticve beteekenis 
der verechillendc havenplaatsen. Zoovccl blijkt 
echter wel, dat vooral in de OosteJijke havens (ah 
gevolg van de petroleum- en stcenkoolcxploitatie) 
het verkeer niet onaanzienlijk is. Bovendien is hot’， 
als bijna overal in den Arcliipel, steeds stijgcnde 
(niet zone!er schommelingen natuurlijk). Voor Pon- 
tianak bedroeg de netto-inhoud der binnengekomon 
schepen in 1906 nog niet meer dan G0.904 M3; voor 
Bandjermasin in hetzelfde jaar 469.199 M3; voor 
Balik Papan 1.340.100 M3; voor Stagen in 1909 
eorst 485.533 M3. Voor Samannda daarentegen be- 
vond zij zich in 1906 reeds bijna op haar tegenwoor- 
dig niveau (819.401 M3); in 1911 bereikto zij hier een 
maximum van 1.435.020 M8; welke groote scliomnie- 
ling geheel voor rekoning van hot lichterverkcer 
naar Balik Papan komt, zoodat ook dezo laatsto 
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haven in 1911 een maximum vertoont (2.468.948 M3.)- 
Buitengewoon sterk is de toeneming dus voor Pontianak 
en Stagen; ook voor Bandjermasin en Balik Papan is zij 
belangrijk te noemen. 

Hoowel de cijfers voor 1914 reeds tot onze be- 
schikking stonden, gaven wij liever die voor 1913 omdat 
deze op nonnale omstandigheden botrekking hobben. De 
invloed van den oorlogstoestand heeft zich natuurlijk ook 
in Indie doen gevoelen; wel is het totalo scheepsverkeer 
nog vrij belangrijk toegeno- men, maar dat onder 
vreemde vlag is aanzienlijk ver- minderd. Sommige 
havens vertoonen een ongestoor- den voortgang van de 
opwaartscho beweging der laatste jaren, and ere een 
plotselinge daling van de inklaringscijfers. Stagen 
vertoont een venninde- ring van 土 157.000 M3., die 
bijna geheel voor reke- ning van Engelsche en Duitsche 
reederijen komt; ook de kleine vennindering voor Balik 
Papan ( 士  4000 M3.) vindt ha ar oorzaak in het 
verdwijnen van de vreemde vlag. Do aanzienlijke daling 
voor Samarinda (士 45.000 M3), Pemangkat (士 68.000 
M3) en Sambas (士 22.000 M3) echter komt bijna geheel 
voor Nederlandsche rekening. Vooruitgegaan zijn 
Bandjermasin (士 45.000 M3.), Kota Baroo (土 36.000 
M3), Pontianak (士 15.000 M8.) cn Beraoe (士 18.000 
M3.). 

Van telegrafische verbindingen met de buitenwe- reld 
is Borneo vrij goed voorzien. Pontianak heoft kabels naar 
Saigon en Batavia (via Tg. Pandan), Balik Papan naar 
Java, Makasser en Mcnado, Bandjermasin naar Java 
(Sitoebondo). Tusschen Bandjermasin en Balik Papan 
bestaat een land- telegraaflijn. Plaatselijke telefoonnetten 
bezitten Pontianak en Bandjermasin. 

Terugblik. 
Borneo's betcekenis voor de wereldeconomio i〈， 

vcrgelckcn bij die van Java of zelfs van Sumatra, nog 
altijd niet groot. Hoc goring do econoinische ont- 
wikJteling over hot algemeon nog is, blijkt wel hier- uit, 
dat het ontstaan van een enkolo flinko indua- trie (die van 
de petroleum) eon omkeor kon brengen in do 
Bchcepvaart verbindingen en een geheel and er uiterlijk 
heeft gegeven aan do handelsbalans. Er is echter 66n 
punt, dat men niet uit het oog diont te verliezen: zoowel 
de liandela- als do scheepvnart- statistick vertoonen, 
lioowel do volstrektc hoogto hunner cijfers nog niet zeer 
gi'oot is, juist in de laat- sto decennicn hun sterJcste 
stijging. Samcnvattendo mogen wij dan ook zeggen, dat 
Borneo een poriode van krachtigen opbloci schijnt te zijn 
ingegaan, dat het ci land v6^>r allc dingen, tot 
ontwikkeling van zijn vorkccrswczcn, van zijn mijnbouw 
en bosch- exploitatie, dio coral daamu geheel tot hun 
recht kunnoji komon, cn van zijn cultures, bcJioefto heeft 
aan kapitaul, dat het zich nicer on nicer ontwikkelt, 
naarmatc dit toovlooit cn ongotwijfeld con grooto 
toekomst tegemoot gaat. 

VII. Politieke loestand. 
Do Dajaks kennen geen grootero politioko eenheid 

dan hun st am, dio soms slechts cen hondcrdtal poreonon 
omvat. Hoogstens komt het voor, dat eon krachtig hoofd 
enkelo van zijn buren tot er- konning van zijn oppergezag 
weot te brongon. Wer- kelijke ataatsgemeenschappen 
ontstonden op Borneo eeret uit de vestigingen dor 
Maleiei-s, dio bij do komst der Europeanon don 
politioken too^tand van het land beheerschten. Wel zijn 
zij, zooals gozegd, aan de Zuidkuat mot Javanen, aan do 
Oost- on Westkust met Boegineezcn vormengd, maar het 
resultaat van dio menging was tooh eon ovorwegond 
Maloischo bevolking. De politieke ver- 

snippering, voor de Maleiers zoo karakteristiek, maakto 
ook Borneo tot een land van „KJeinstaate- rei"; nog.thans 
bestaan in het Nederlandsche gebied niet minder dan 22 
Maleische staatjes; zelfs een ,,groot" sultanaat als Koetei 
heeft dan ook, naar schatting, niet meer dan 100.000 
inwoners en in de Westerafdeeling komen staatjes voor 
welker inwon ert al slechts enkele honderden bedraagt. 
Nu is het eigenaardig, dat het wezen van deze Maleische 
vorstenmacht veel meer bestaat in het heffen van tollen 
en belastingen, dan in het werkelyk regeeren en besturen 
van het daartoe gebruikte gebied. Men vestigde zich aan 
een riviermonding, breidde zijn macht binnenwaarts 
zoover uit, als dit zonder veel moeite geschieden kon en 
vergenoegde zich verder met het innen van tol op het 
handelsverkeer, dat men door zijn geografische positie 
beheerschte. De Dajaks in de onmiddellijke omgeving 
van den vor- stenzetel werden onderworpen en op alle 
manieren uitgeperst ；  het grootste deel van het 
binnenJand echter bleef vrij wel onafhankelijk — wat 
intusschen den voi-st niet beletto het geheel tot zyn 
gebied te rekenen. Het verst drong de politieke macht der 
Maleiers binnenwaarts langs do Kapoeas, waar 司 aan de 
mondingen van verschillende zijrivieren weer 
afzonderlijke staatjes stichttcn ；  zeer oppervlakkig 
daarentegen was zij aan de Zuidkust, waar zij alleen langs 
de Barito wat verder naar binnen reikte en vooral ook in 
de noord-oostelijke sultanaten. Doel ,van de regeering 
was in deze Maleische staatjes de vulling der particuEere 
vorstclijko kas; zelfs goed- willende vorsten moesten 
hierop in de eerste plaats aansturen, daartoe gedwongen 
door de hooge uitga- ven voor het onderhoud van hun 
tailooze familie- leden. Het gi-oote aanzien, dat dezo 
vorstentelgen genieten, stelde de ongunstigste individuen 
onder hen in staat ook voor eigen rekening bepaalde 
deelen van het land, hun als apanage toegewezen, uit te 
persen, zonder dat de bevolking zich hiertegen krachtig 
durfde verzetten. Eerst in den laatsten tijd begint in al 
dezo wantoestanden verbetermg to komen door do 
instelling van landschapskassen on de krachtigo 
uitbreiding der bestuursbemoeiingen in hot binncnland. 
Ook heeft de regeering bij herha- ling ingegiepen waar 
het wanbeheer te erg werd en vorsten geschorst, door 
andero vervangen of zolfs hmi landschap gcheol bij het 
gouvernementsgebied ingelijfd. Do ovcrhcei-sching van 
de Dajaks door de Maloiora wordt mogelijk gemaakt 
door de volslagen politieke vorsnippering van do eersten 
tegenover de betero organisatio en hoogerc ruatericelc 
cultuur der laatsten. Over deze Maleische vorstenmacht 
nu be- gon zich van het laatst der ISo eeuw ftf de Neder- 
landscho invloed uit te broiden (mot een onderbro- king 
in den Franschen tijd, zooals bekend is) om haar in do 
19o couwnieeren meer te overvlcugelen en aan eigen 
politick systeem ondorgeschikt te maken. 

De vorhouding tusschen het gouvemementsge- bied en 
do door vorsten bestuurdo landeu is thans als volgt. 

In de Westerafdeeling zijn alleen Moliau, het Pi- noh-
gobied en de schaars bovollcte streken aan do , Bovon-
Kapoeas gouvomomontsgobied. Venewog het grootsto 
deel der residontio heoft zolfbestuur; de namon der 
landschappen zijn: Pontianak, Sambas, Mampawa, 
Landa k, Tajan, Sanggau, Sokadau, Sin- taug, Selimbau, 
Soehaid, Piasa, Silat, Djonkoiig, Koeboo, Sookadana, 
Simpang on Matan. Do vorst van Piasa echter is in 1913 
wegeiia wanbeheer afge- zet; hot bestuur over zyn 
landschap werd. tijdelyk aan hot districtshoofd van 
Embahoo opgedragen. 
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In de Zuider- cn Oostorafdeeling is de toestand 
andorsom; hicr heeft het gouveniementsgebied de 
grootste uitgestrektheid en omvat de bolangrijkste 
rtreken. Zelfbestuur hebben liicr Kota Waringin in het 
stroomgebied van dien naam en de sultanaten Koetei, 
Sambalioeng, Goenoeng Taboer on Boeloe- ngan, welke 
de noordelijke stroomgebieden innemen. De landen a an 
den bovenloop der Mahakam echter zijn 
gouvemementsgebied (de grens loopt even ten Oosten 
van. Long Irani), zoodat thans geheel Cen- traal-Bomeo 
onder rechtstrecksch Nederlandscli bestuur staat. De 
zoogenaamde Tidoengsche landen, een aantal zeer 
kleinc Maleischo vorstendommetjes, zijn, althans in 
naam, onderhoorig aan Boeloengan. 

De eerste bestaansvoorwaardo voor een staats- 
gemcenschap is do mogelijklieid van machtsuit- 
oefening door het centrale gezag in alle deelen van zijn 
grondgebied. Daarom staat de uitgebreid- heid van elke 
politieke macht in nauw verband met het beloop der 
verkeerswegen — voor Borneo dus met dat der rivieren. 
Wat over het ver- keerswezen gezegd. is doet zien, dat, 
zoowel vooi- de Maloische staatjes (die, elk van een 
klein deel der kust uitgaande, door de 
verkeersbelemnieringen der bovenrivieren van nature 
boperkt waren tot de stroomgebieden, waarin zij 
ontstonden) als voor de bestuursindeeling van het 
Nederlandscli gezag (dat eveneens aan de kust zijn 
uitgangspunten had, al was het in staat het geheel te 
omvatten en te beheer- schen), de waterscheidingen de 
aangewezen grenzen waren. Van dezen regel vertoont de 
kaart van Borneo dan ook slechts zeer weinig 
afwijkingen；  men houde evenwel in't oog, dat de 
grenzen dor Alaleische staten ver in 't binnenland meet 
de aanspraken der verschillende vorsten dan hun 
werkelijke machts- uitbreiding aangeven. Bij het sluiten 
der politick© ,contracten echter zijn deze gronzen, voor 
een groot deel uit onbekendheid met den feitelijkou 
toestand, ter kwader uur door het Nederlandsch gezag 
erkend. 

De hoofdwaterscheiding tusschen de rivieren van de 
Westkust en die van de Zuid- cn Oostkust vormt de grens 
tusschen de residentien van de Westeraf- deeling en de 
Zuider- en Oosterafdeeling. De eerste bestaat uit vier 
afdeelingen, elk onder een assistentresident en genoemd 
naar haar hoofdplaats: Pon- tianak en Sintang, die 
tezamen het stroomgebied van de Kapoeas innemen, 
Sambas, het gebied dor noordelyke en Kctapang, dat der 
zuidelijke kleine rivieren. De tweede residontie heeft zes 
afdeelingen, eveneens elk onder een assistent resident: 
Ban- djermasin, Oeloe Soengci, het stroomgebied van 
do Negara (hoofdplaats Kandangan), de Donsoenlan- 
den, het geheele stroomgebied van de Barito mot uitzond 
ering van de “delta" (hoofdplaats Moeara Tewe), Koeala 
Kapoeas, al het land ten Westen van het Barito-gebied, 
met gelijknamigo hoofdplaats, de Zuidoostku^l van 
Borneo (hoofdplaats Kota Baroe) en Samarinda, met de 
hoofdplaats van dien naam, het gebied van de Mahakam 
en de noordelijke rivio- ren. 

De Zuider- en Oosterafdeeling had volgens de op- 
neming van 1905 ruim 782.000 inwoners, waarvan 1008 
Europeanen, 7174 Chineczen, 1799 Arabioien, 213 
andere vreemde Oosterlingen en mini 772.000 inlanders. 
Voor de Wester-afdeeling wordt in dat jaar een totaal 
van ruim 450.000 opgegeven, waar- v?n 374 
Europeanen, 48.348 Chineezen, 1342 Ara- bieren, 533 
andere vreemde Oosterlingen en ruim 400.000 inlanders. 
Opmerking verdient het hooge percentage aan 
Cluneczen, waarover hieronder meer. 

De invloed van het Nederlandsch gezag in de bin- 

nenlanden is in de laatste tientallen jaren sterk too- 
genomen; in do Boven-Doesoenlanden na het sncu- 
velen van den pretendent-sultan van Bandjer- masin, 
elders zoo goed als overal zonder strijd, daar het 
gouvemement voor de Dajaks de natuurlijke bondgenoot 
tegen de Maleiers is. Van zeer gunstige gevolgon is dit 
geweest voor de verhouding tot Sera- wak, waarmeo 
vroeger nog al eens kwesties voorkwa- men wegens 
snelzaken. In sommige streken van de Westerafdeeliiig 
(Landak o. a.), waar het Nederlandscli gezag reeds gei-
uimen tijd is gevestigd, is het in do laatste jaren 
herhaaldelijk min of meer ru- moerig geweest . 

Wij wczen reeds op het groot aantal Chineezen in de 
Westerafdeeling. De oorzaak hiervan is, dat de 
Chineesche immigratie, in tegenstelling met wat men 
elders in den Arcliipel aantreft, in het Noorden van deze 
residentie eenmaal het karakter van een politieke 
koloiiisatie gedragen heeft. De lieden, die zich hier 
ncerzetten, behoorden meest tot de stam- men der 
Hakka5s en Hoklo's uit Kwang Toeng, die als de meest 
geharde, arbeidzame en krijgshaftige onder alle 
Chineezen worden beschouwd; zij vostig- den zich nict 
als kooplieden onder de inheemsche bevolking,- maar 
vormden, als echte volksplantcrs, afzonderlijko kolonien 
van mijnwerkers en landbou- wers. In het schaars 
bewoonde land jnaakten zij woldra een aanzienlijk deel 
der bevolking uit en in do 18e eeuw begonnen zij een 
politieke macht te worden (onwillckeurig denkt men aan 
de positio van den Witwatersrand in de Zuid-
Afrikaanschc repu- bliek). Hun Kongsi's werden. 
onafhankelijkc staatjes, die naast en tegenover de 
Maleischo vorsten, in wier gebied zij gevestigd waren, 
een. eigen politick voerden en ook met het Nederlandsch 
gouverno- ment zelfstandig onderhandelden. Na ccn zeor 
hurd- nekkig verzet in de zoogenaamde Chineesche 
oorlo- gen werd in 1854 do autonomie dor Kongsi's 
opgo- heven; slechts de Kongsi Lanfong, in het 
land«chap Mandor, die de zijde dor regeering gehoudon 
had, bleef tot 1866 bestaan. Do vcmietiging van hun 
politieke zelfatandigheid bleek voor do Chineezen van de 
Westorafdeeiing cen zwaro Blag; hun aantal is sinds dion 
tijd sterk verminderd. Toch vonnon zij nog altijd meer 
dan 10% der bevolking. 

Ten slotto moge hier nog als een merkwaardig ver- 
schijnsol op politick gebied worden vormeld, dat bij de 
Dajaks do hoofden der gezoten stammcn in den rogel een 
zeker gezag bezilten over de zwervendo Poonans, dio 
zich in de nabijheid van hun nederzet- tingen ophouden. 
Waarschijnlijk heeft men hicr ee- nerzijds jnot cen 
morecl overwicht, andererzijds mot een zekero 
economische afhankelijkheid te docii; im- jncrtj zooala 
gezegd, zijn do Poenans voor het vorkrij- gen van 
verscliillende artikelen op liandeJ met do gezeten 
bevolking aangewezen. AcJiten zij zich on- rechtvaardig 
behandeld, dan gcbcurt het wel, dat zij uit wraak naar een 
andere btreek verhuizen; voor heb betrokken hoofd is dit 
een groote ramp, daar de na- bijheid van welgezinde 
Poenans als de besto bo waking tegen koppensnellers 
wordt beschouwd, ter- wijl omgekeerd de Poenans 
dikwijls gobimikt worden als sluipmoordenaars en 
gidsen op Biieltocliton — dio nog altijd nu en dan 
voorkomen, al zijn ze door den invloed van het bestuur 
al heel wat vormiuderd. 

VIII. Mohammedaansche en Europeesche cul- 
tuurinvloed. 

L Reeds herhaaldelijk maakten wij eon schorp on- 
derscheid tussclien de bevolking van de kuststreken en 
die van het binnenland. De eerste, gewoonlijk onder den 
naam „Maleier8n samengevat, maakt door 
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haar godsdienst deel uit van den grooten Mohamme- 
daanschon cultuurkring. De laatste, do Dajalcs, zijn 
heidonen; over dozen en hun eigenaardigo bescha- 
vingstoestand zie het art: DAJAKS. 

Dikwyls vindt men met nadruk veimcld, hoe de 
meeste bowonors van den Archipel vrij slechte Mo- 
hammedanen zijn, daar in hun religiouzo voor'tellin- gen 
als regel zeer veel uit oudero godsdicnstvormen is 
overgobleven. Voor de Mohammedanen van Borneo 
geldt dit waarschijnlijk in nog sterker mate dan voor die 
van Java; toch zou men zich zeer vergissen zoo men 
meendo, dat hierom de Islam cen minder werkzame 
oorzaak van sociale differentiatio was. Eenerzijds toch 
zoekt hij, op veel directer wijze dan bijv. het 
Christendom, ook het maatschappelij k lo- ven van zijn 
aanhangers to regelen ； andererzijds ge- nieten in elken 
Mohammedaanschen staat de volgo- lingen van den 
waren godsdienst belangrijko voor- rechten. 
Dientengevolge hceft de Islam ook daar, waar hij in 
religieus opzicht onzuiver is, cen belang- rijken 
maatscbappelijkon invlocd, niot alleen omdat sociale 
voorschriften gemakkelijker vorbreid worden dan juiste 
godsdienstigo voorstellingen, maar vooral ook omdat 
zijn aanhangers een bevoorrcchte klasso vormen. 
Afpersing en exploitatie van Dajaks door Maleiers 
bchoordo nog in zeer reconten tijd tot de orde van den 
dag cn ook daar, waar meer intensieve 
bestuursbemoeiiiigen aan dergelijke wantoestanden een 
eind nmken, vindt de Mohammedaan toch steeds het 
ontzag, dat do overheerscher nu eenmaal geniet. Het is 
dan ook op Borneo de godsdienst, veel meer dan 
vcrschillen in taal en afkomst, dio scheiding maakt 
tusschen de beido hoofdgroepen der bovol- king; door 
den godsdienst, dion men aanhangt, wordt bepaald of 
men tot de Maleiers dan wel tot de Dajal<8 bohoort cn 
overgang tot den Islam wordt aangeduid als „Maleier 
worden". 

Van eon oigonlijko Mohammedaanscho zondiugs- 
workzaainheid bi woinig sprako; hior cn daar tracht con 
Maloischo handolnar wat bokeorlingon to makon en ook 
do invloed van do kleino Mohammedaansche pers met 
haar talrijko blaadjos on pamfletten ia in dezon tijd van 
tooncmendo verbroiding dor lees- kuiist niet zonder 
beteckenis. Hoofdzaak echtcr blijft do lutbreiding langs 
indirocten weg, doordat do sociale voordcolcn en het 
daarmec verbonden prestige don Islam voor do Dajaks 
begeerenswaardig maaKt. Zonder het te bedoelen heeft 
ook do rcgec- ring hiertoc dikwijls jnccgoworkt door by 
voorkeur ilalcicrs alu (li«trictshoofden to bonoomen; 
door hun mccrdoro wcreldkennis zijn dezo lieden 
liiertoo vaak nicer gcschikt dan de Dajaks. Niet zonder 
be- lang zijn ook do Jjuwelijken van"Maleiers, dio zich 
in hot biniienlund vestigen, met Dajaksclio vrouwon, dio 
daarbij natuurlyk tot den Islam ovorgaan. Zoo is het 
diiidolijk hoe, ook zonder krachtigo propaganda, eon 
langzamc, maar gestadige infiltratio van Mohammed,s 
leer op Borneo j)laats hcoft. Tevcns voJgt hicruit, dat de 
„Maleisohen bovolking vooral in do nicer binnonwaarts 
gclcgen streken van zoer ge- mongdo afstamming is, ja, 
van zuivor Pajaksch. blood kan zijn. 

Meermalen is do vraag opgeworpen of van een 
Mohaminedaanschen culluur-invloed oigeiilijk wel mag 
gesproken wordon; Nieuweixliuis o. a. is op dit punt al 
zeer sceptiech gezind. Overgang tot den Islam blijkt voor 
do Dajaks in menig opzicht cen ach- teinitgang to zijn; 
zoo is bijv. bij lion de positio van de vrouw veel hoogor 
dan bij de Maloiors on ook in arbeidzaamheid, 
corlykhoid en betrouwbaarhoid stokon zij by doze zeer 
gunstig af. En wat matorieole 

cultuur (woningtoestanden, landbouw, nijverheid, bijv.) 
betreft,staan deMaleiers in vele streken niet op hooger 
trap dan do door hen zoo verachte heidenen. Hier 
tegenover staat editor dat door zijn overgang tot den 
Islam de Dajak wordt opgenomen in een cultuurkring, 
die zich over drio werelddeelen uit- strekt. Dit brengt een 
verruiming van horizon mee, dio voor een breedore 
levensopvatting de eerste voorwaarde vormt on reeds 
dadelijk tot uiting komt in een krachtig toegenomen 
gevoel van eigonwaarde — voor buitenstandera dikwijls 
eenigs- zins hinderlijk, maar voor dor^iatrokken peraoon 
zelf een onloochenbaar voordecl/Qvcrigens zal niemand 
willen ontkennen, dat de 出而 eiers toch in elk geval eon 
zokere mate van cultuur bezitten (geheel in *t midden 
latent! of deze al dan niot boven Dajaksche 
beschavingstoestanden te verkiezen is), noch dat deze 
cultuur hot stempel van den Islam draagt en haar gebied 
voortdurend uitbreidt, zoodat wij te- recht van een 
belangrijken Mohammedaanschen cultuurinvloed op 
Borneo spreken mogen. 

2. Geheel anders staat het met de Europeesche 
beschaving. De Christ olijke godsdienst vormt hierin 
ongotwijfeld een belangrijke factor,maar het is er ver van 
af, dat hij een zoo alles boheerschende en omvat-' tende 
rol zou spelen als de Islam doet in de cultuur- toestanden 
der Mohammedaansche volken. De scheiding tusschen 
Europeanen cn “inlanders" is er een van aflcomst en 
huidskleur ； het is niet mogelijk van de eene sociale 
groep in de andero over te gaan cn een der voornaamsto 
wijzen van uitbreiding der Moham- medaanscho cultuur 
is hierdocr voor de Europeesche buitengesloten. 
Daarontegen zijn de opzetteliike po- gingen tot 
verbreiding orvan hior veol meer van be- teekenis; deze 
uiten zich conerzijds in de werkzaam- hoid der 
Christelijko zonding, andererzijds in die van het 
Europeesch. bestuur, waardoor rechtspraak, politic, 
belastingen enz. steeds meor met Westorache be- 
grippen in overeenstemming worden gebracht； van zeer 
veel belang is ook het ondorwijs. Overigens vindt mon 
natuurlijk ook op Borneo het voortdurend verdor 
doordringen van wcstersche denkbeelden, zienswijzen 
on levensgewoonton, dat in alle ooster- sche landon in 
meordor of minder mate wordt aange- troffen cn 
conerzijds samenhangt met cen recht- streeksch strovon 
tot navolging (dit uit zich vooral ten opzichto van 
vormakon, genotmiddelen, huis- raad on zclfs kleeding), 
andorerzijds met het binnon- stroomen van Europeesche 
industrioproducten, waardoor de gohcele levenswijzo 
veranderiiig onder- gaat. Deze vorm van 
cultuurovomoming echtor be- perkt zich hoofdzakolijk 
tot den buitenkant der dingen cn veroorzaakt daardoor 
dio eigonaardige verbinding van oostersch wezen cn 
westerscheu schijn, dio in onzo dagen voor Ziiidoost-
Azic meor en meer karakteristiek schynt to worden. 

Do katholieko zending der Paters Capucijnen is 
gevestigd in do Wcstcrafdeeling; zij hcoft geiueonten to 
Pontianak, Singkawang, Pomangkat, Ngabang en 
Nangah Sedjiiam, tezamen mot eon 1500 ledon. Do 
protestantscho zending heeft de Zuidor- on Ooater- 
afdeeling als torrein van werkzaauiheid gekozcu. De 
Ryusche zcndingsverceniging heoft hior cen twaalf- tal 
poston met talrijke filialcn in do stroomgobieden van do 
Barito, do I<apooas Mooroong, do Kahajan en do 
Katingan, mot eon 4000 inlandsoho chriatonen en een 
duizondtal doopcandidaton. Een kloinere protestantscho 
zonding van Amorikaansche methodisten met num 350 
inlandscho christonen is gevestigd to Singkawftug in do 
Wosterafdeoling. Schat mon het totaal aantal inlandsoho 
chriatenon op Borneo op 
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7000, dan is men zeker niet ver van de wa&rheid. 
Overgang tot het cbristendom brengt natuurlijk ook 
zekere ma&tschappelijke 'wnj zigingen mee; zoo 
bewoont by de christeiijke Dajaks in den regel elk gezin 
een afzonderlijk huis en is de bestrijding van het geloof 
aan ongunstige vooitcekenen een merk- baar voordeel 
voor den landbouw. De natte rijst- bouw, waarop ook 
door de zending sterk wordt aan- gedrongen, daar verbet 
ering van de socialetoestan- den groote belemmeringen 
voor haar arbeid uit den weg ruimt, vindt bij de 
bevolking nog weinig mcde- werking. Over't algemeen 
echter is de maatEchappe- lijke invloed van de zending 
voor de opvoedende werkzaamheid van het bestuur een 
zeer gewaardeer- de steun. 

De rechtspraak over inlanders en met hen gelijk gestelden is, voor 
zoover niet aan radja's en hoofden . gelaten in de zelfbesturende 

landfichappen en voor 
g〜zoover niet in gouvemementsgebied eigen inland- ,., eche 

rechtspraak is blijven bestaan, opgedragen aan 鑫! magistraten, 
voor belangrijker zaken aan landraden. 

Als magistraten treden de bestuursambtenaren op; 
landraden bestaan te Pontianak, Sintang, Sambas, 
Bandjermasin, Martapoera, Kendangan, Amoen- tai, 
Moeara Tewe, Koeala Kapoeas, Sampit, Kota Baroe en 
Samarinda. Zij hebben of met twee of drio 
gemeenschappelijk een jurist als voorzitter, of wel de 
bestuursambtenaar ter plaatse treedt als zoodanig op. 
Een gemeenBchappelijkeD voorzitter hebben de raden 
te Pon tian ak, Sambas en Sintang, die te Ban- djermasin 
en te Samarinda en die van Kendangan en Amoentai. 
Bedenkt men welk een overwegendo positie in een 
landraad door den voorzitter wordt ingenomen, dan 
verliest het hooge getal van deze lichamen op Borneo 
wel iets van zijn fraaien schijn. Voor Europeanen bestaat 
in elk der beide residenties een residentiegerecht, 
gepresideerd door den land- raadsvoorzitter der 
hoofdplaats; het houdt zitting op verschillende 
eenigszins meer belangrijke plaat- sen en is dus 
rondreizend. Voor overt redin gen, die een straf van 
meer dan drie maanden kunnen mee- 

 

 

brengen, staan de Euiopeanen van de Westerafdce- ling 
onder juriedictie van den raad van justitie te Batavia, die 
van de Zuider- en Oosterafdeeling onder die van het 
overeenkomstig college te Soerabaja. Dat een vlugge 
rechtspraak bij de hier beschreven inrichting zeer 
bezwaarlijk is, ligt voor de hand. Bij de geringe 
bevolking en de groote uitgestrekt- heid van Borneo 
echter lijkt zij voorloopig de eenig mogelijke. 

Een enkel woord ten slotte nog over het onderwijs. 
Het gouvemement onderhoudt op Borneo 28 scho- len, 
te weten: een eerste klas school teBandjerinasin, een 
sejiool voor kinderen van aanzienlijke inlanders te 
Sambas en voider in de Westerafdeeling 6 scholen der 
tweede klasse, in de Zuider- en Oosterafd eeling 20. 
Particuliere, door het gouveraement gesubsi- dieerde 
scholen vindt men in de Westerafdeeling ten get ale van 
7, in de Zuider- en Oosterafdeeling van 88. Dit laatste 
hooge getal is vooral to danken aan de moeite, die de 
Rijnsche zending zich voor het onderwijs geeft. Haar 
kweekschool voor onderwij- zere te Bandjermasin telt 
een 40 leerlingen en is do hoogste onderwysinrichting op 
Borneo, waar men due voor overdreven luxe op dit 
gebied nog niet be- hoeft te vreezen. Over H algemeen 
wordt er over ge- dat de inlandsche aanzienlijken nog te 
wei- het belang van een degelijke opleiding voor hun 
T~eren 血 1

Verecliillende voreten echter sturen 
ln ~£

n 捋
#ten tijd him zoons naar Java ter school. 

IX. Brilsch Borneo, 

Het Britsche gebied in het Noorden neemt, mot een 
oppervlakte van bijna 204 000 K.M2., iets meor dan % 
van het gebeele eiland in. Het bestaatuit: 1° het 
Mnleische staatje Brocnei (25 000 inw.), het 
onbeduidend overblijfsel van het eens zoo machtige 
sultanaat, waar a an Borneo zijn naam ontleende; 2° het 
onder cen radja van Europeeschen bloede staan- de 
staatje Serawak, met een aantai inwoners dat gesebat 
wordt op 500 COO; 3° het dooreen „Chartered 
Company" beatuurde British North Borneo met 160000 
inwoners; en 4° de “dependency" van de Stiaits 
Settlements, Labuan. Zie over dit Britsche gclied het 
art.: ENGELSCHEN IN DEN MA- LEISCHEN 
ARCHIPEL. 

De kusi van Serawak draagt ongeveer hetzelfde 
karakter als die in het Zuiden en Westen van het eiland. 
Noord-Borneo daarentegen heeft tai van prachtige 
baaien, die als havens uitmuntend ge- schikt zijn. Aan de 
kust liggen ook hier de voor- naamste nederzettingen. 
Serawak (Kuching), de hoofdstad van het gelijknamige 
landschap, heeft volgens opgave 30 000 inwoners en zou 
dus do grootste plaats van Borneo zijn. Broenei, aan het 
riviertje van dien naam, is de lioofdplaats van het Su]i 
anaat; die van Noord-Bomeo is Sandakan {Elo- pura), 
thans een welvarende plaats, voor 30 jaar nog een 
Badjau-dorp. 

I)e rivieren van Britsch Borneo verschillen in zoover 
van die in het Zuiden, dat de benedenloop minder sterk 
ontwikkcld. is, al komt ook hier moc- rasvoiming voor. 
De grootste van allo is de Re- djaruj, die een kolossale 
delta bezit, dan volgt de Ba- ram, die aimede een delta 
heeft. De Limbaru/ bc- grenst het overblyfeel van het 
landfchaj Broenei in 't，Oosten, zooals de Baram dat in 
*t Westen doet; zij is kleiner, maar beter bevaarbaar dan 
dezo. Do Batang Loepar is merkwaardig om haar 
reusaclitigen trechtermond. In Noord-Bomeo is do 
voomaaniHto rivier do Kinabatangan, die tot ver in het 
binnen- land bevaarbaar IB. Voor het verkeer, de 
topografio enz. hebben do rivieren van BritKch Borneo 
dezelfdo beteekenis als die in het Nederlandscli gebied. 
Vcr- schillendo belangi'ijke rivicrloopen in het Noord- 
oosten worden door de grens tusschcn Noord- Bomeo on 
de Tidoengsche landen loodrccht gesne- dcn. Uit 
onbekendheid met de plaatf-dijke omstan- digheden 
word voor deze etreken bij verdrag cen mathematischc 
grens vastgcstcld, Eon grenBregc- lingscommissie heeft 
deze in 1912 althann ccniger- matc mot den toestand op 
het terrein in overeen - stemming gebracht. 

Wat de economische f/eelddheid aangaat, kan men 
zeggen, dat dezo vrijwel met die van NederJandsch 
Borneo oveieenkomt. Ook hier de primitievc landbouw 
der inlanders, het zoeken van bos< hproductcn on wat 
mijnbouw. De Europeeschc plantagc-laiid- bouw heeft, 
vooral in Noord-Bomeo een zekere bc- teekenifi (tabak, 
rubber,). Serawak is rijk aan nuttige dclfstofEen: 
steenkolen, petroleum, goud, zilver, antimonium, 
kwikzilver — maar do opbrengst is gering ；  de 
gouduitvoer echter is nipt zoo onbedui- dend als in 
West-Borneo thans het geval is. Ook Noord-Born co 
bezit goud, ijzer, elcenkolen en petroleum, zonder dat 
daarom de mijnbouw zeor belangrijk is. De hand el richt 
zich natuurlijk in do eerste plaats op Singapore, 
daamaast vooral ook op Hongkong. De uitvoer van 
Serawak heeft als hoog Bte posten: peper, gambir, sago 
en boschproducten; voor Noord-Bomeo Btaan tabak, 
sago en boschproducten vooraan. Het verkeerswezen 
vertoont wei- nig verschil met dat in het Nederlandech 
gebied; 
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Noord Borneo allcen is in zoovorre vooruit, dat het 
reeds een paar hondord kilometer spoorlijn bezit. 

Voor do G&schiedenis van Borneo zie men do ar- 
/ tikeion over de verschillende landschappen. 

Literatuur over Borneo. Deze bestaat voomamelijk 
uit tijdschriftartikelen ； ecn werk, dat Borneo als ge- 
hecl behandelt, bezitten wij nog altijd niet. Schwaner 
beschrijft in zijn “Borneo” (1854) alleen het Barito- 
gebied en verder in dagboekvonn dat van enkelo an- 
dcre door hem zelf boreisde rivieren. Posewitz' „Bor- 
nco" (1889) houdt zich wel met het hcele eiland be- 
zig, maar bijna uitsluitend uit geologisch oogpunt. 
„Bomeo,s Westorafdeeling,> door P. J. Veth was 
langcn tijd de cenige systematische beschrijving van 
de Westelijke residentio; thans is het natuurlijk in 
nicnig opzicht verouderd en vindt daarom een wel- 
kome aanvulling in de „Bijdragen tot., de. geografio 
van Borneo's Westerafdeeling" door J. J. K. Entho- 
ven (1903), waarin echter alleen het Kapoeas-gebied 
behandcld wordt. De verslagen en rapporten over do 
oudere reizen zijn zelden in boekvorm gepubliceerd, 

pa, klein gehoudon is ten opzichte van den reusach- 
tigen, zeer gcdetailleerden onderbouw *). Deze telt 9 
terrassen, waarvan de 6 onderste een vierkant, de 3 
bovenste een cirkelvormig grondplan hebben. 
Hot geheel is gebouwd op en om den top van een 
natuurlijken heuvel, die daartoo terrasvormig moest 
worden afgegraven. 

De Hoofdingenieur J. W. IJzerman ontdekte 
in 1886 dat het monument in. zijn oorspronkelijken 
staat een geheel anderen voet had, dan het thans 
vertoont. Die oorspronkelijke voet had de normale, 
klassieke profileering, welke men aantreft bij elk 
groot Midden-Javaansch Hindoe-bouwwerk. Aan 
de plint werd een reeks van 160 uitmuntend be- 
waard gebleven reliefs aangetroffen, waarvan velen 
niet voltooid bleken te zijn. De oorspronkelijke voet 
is te zwak geweest en door de bouwmeesters ver- 
zwaard geworden door het daartegen aanstapelen 
van een breed terras. Eens werden de toegangen tot 
dit breede terras overwelfd door monumentale 
poorten; hiervan zijn enkele fragmenten terugge- 

hoogstens als tijdschrift-artikelen. Reeds Carl Bock ____ vonden. Van de tegen die poorten aansluitende lage 
Xichtcr gaf zijn „Reis in Oost- en Zuid-Bomeo van 
Koctci naar Bandjcrmasin" in het licht (1887) en de 
groote expcditics van den laatsten tijd zijn beschre- 
ven in zeer uitvoerigo en belangwckkende werkon: 
Molengraaff, ,,Geologisch。Verkonningstochten in 
Centraal-Bornco" en Nieuwenhuis „Quer durch 
Borneo,' (waarin zijn cersto publicatie „In Centraal- 
Bonieo,' mede verwerkt is). Ook het rapport dor 
grensrcgelingscommissie kan hior genoomd wordon. 
Een zeer voiledig overzicht van do literatuur over 
Borneo tot 1889 vindt men bij Posewitz. Voor do 
1 ijdschriftartikolen raadplego men hot roportorium 
van Hartmann met vcrvolgen. P. S. 

BOROBOEDOER. I n 1 e i d i n g. Boeddliistisch 
Mahayanistisch heiligdom, golegcn in Middon-Java, 
rcHidentie Kcdoe; voorbceld van stoepa-bouw. Do 
Hlocpa komt in hot oudc Indic, het stamland van 
dezo geloofa- tevens kunstuiting, veelvuldig voor. 
Op Java cchtcr is Boroboedocr als op zich zelf 
Htaande stoepa eon unicum gebloven, een unicum 
evcnwcl, waarin de Boeddhistische bouw- en sier- 
kunst zich monumontalcr heeft uitgesproken dan 
in cenig ander bouwwerk der Javaanschc Hindoe- 
periodc. Do stoopa, hot heiligdom ter eero van den 
heiland van het Oosten, is do gcwijdo bouw- 
vorm bij uitnemendheid. Zij werd opgcricht tor 
bewaring van cen rcliok van den Boeddha of cen 
under Bocddhistisch heilige, dan wel tor herdonking 
van con of ander belangrijk foit uit de Boeddliis- 
tischo korkgeschicdcnis. Wat de aanleiding geweest 
kan zijn tot do stichting van Boroboedocr is onbe- 
kend ； het bouwdccl, waarin zich mogclijk het 
reHekeiidepot had kunnen bevinden, is door in- 
lundHche schatgravers opengobroken on ontreddord, 
voordat het eersto onderzoek van den bouwval 
plaats had, (1814). 

Do oervorin van de stoepa is do eenvoud zelvo; zo 
bestnat uit een doin in de gedaanto van een halvon 
hoi of bolacgmcnt, bekroond door een zonneschcrm 
cn rustend op eon vierkant of cirkelvormig soubasse- 
ment. Die oervorm heoft zich in den loop dcr cou- 
wen gcwijzigd. De dom vervormt zich, do bekroning 
ontwikkelt zich tot een rijzigo pinakel met verachei- 
den。zonncschcrmen, het soubassement vermonig- 
vuldigt zich. 

Boschrijving. Boroboedocr is cen stoepa 

uit do jongero periodo, waarin hot soubassement, 

ttanvankelyk het bijkoinstige, primair is goworden, 

waarin hot easentieele bouwdeol, do eigenlijko stoe- 
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balustrade, evenecns geheel verdwenen, kon een 
klein gedeelte uit de oudo fragmenten worden op- 
gobouwd. 

In de vijf hooger liggende terrosmuren vindt men 
boven de kroonlijsten monumentale balustraden 
waardoor 4 open gaandorijen ontstaan. In dit bo- 
ven work der hoofdmuren heerscht een verbazende 
eenheid en. symmetric. E6n enkel motief ——Boed- 
dha-beeld, zetelend in cen nis, gevat in een tempel- 
vormigen opzet en geflankeord door lagere kaze- 
menten 一 vormt hierin de bouweenheid, die 432 
malen herhaald is, even govarieerd voor elke gaan- 
derij. De trappen vallon samen met de hoofdassea 
van het monument on zijn, waar zij de terrasmiiren 
doorbreken, overwelfd met poorten, waarin men 
hot bouwkunstige motief dor nistempeltjes terug- 
vindt. Do poortrnimto is ovordekt met het karak- 
teristieko Indischo gowelf, zich toeapitsend. met 
kantigo, tellcens vooruitspringonde lagen. Niet al- 
leen het bouwkunstige, doch ook het versierings- 
schema van de nistempoltjcs is doorgevoerd in de 
poorten. Hiorin ovorheerscht als omlijsting het z.g. 
kala-makara-ornament, hot hoofdsiermotief van allo 
Midden-Javaanscho Hindoekunst. Vrijstaando leeu- 
wonfiguren flanlccordon do 4 toegangon tot het 
bouwwork on stonden eons in de gaanderijen, achter 
en ter weerszijdo van do poorten. 

In elk der 5 balustradon verzokorden 20 monu- 
mentalo spuiers don afvoor van hot hemelwator. 
In den ondersten muur hobbon die spuiers het ma- 
kara-type, in do hoogore muron hot kala-kop-type. 

In do 432 nissen zotclden mijmor- of Dhyani- 
Boeddha's. In do 4 onderste terrasmuren vindt men 
die van het Oosten, Zuidon, Westen on Noordon op 
den overeoiikomstigon gevcl van hot bouwwerk; in 
don hoogsten muur, in allo nissen, een on dcnzolf- 
den Dhyani-Boeddha van hot Zenith. Alien hobben 
do hun eigoixe, symbolischo, voor olke hcmelstreek 
karakteristieko handhouding. . 

Behalvo de reeds genoemdo IGO reliefs van den 
bedolvon voot tolt do stoepa in de 4 gaanderijen 1300 
sprokonde sculpturon, voorkomond zoowel op do 
hoofdmuron als op do balustraden. Voor zoover be- 
kond, treft men de Boeddha-legendo in do 1° gaan- 
derij, do jataka's, d.z. de geschiedonissen, clio do 

，)Volgens cen andero opvatting is dozo onder- 

bouw niot te beschouwen als soubassement, dooh 

als deel van de eigonlyko stoepa. 
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vroegere levens van den Boeddha behandelen, in de 1。
gaanderij en de balustrade der 2C. De legenden van 
Maitreya, don tockomstigen Boeddha, prijken .in de 3。
en op een gedeelte der balustrade van de 4c gaanderij, 
tenvijl volgcns D.r. (Bijdr.Kon. 
Inst. T. L. en Vk. v. N. I. 71 (1916)'Jeiioofdmuur /Ler 4° 
gaanderij aan Samantabhadra gcwijd is. Ook de op den 
hoofdmuur der 2° gaanderij gevolgde tekst is door 
denzelfde in hoofdzaak teruggevonden, Nagenoeg het 2/3 
gedeelte van deze sprekende sculp- turen is nog 
onverklaard. 

Naast de sprekende reliefs vindt men op de bin- nen- 
en buitenzijde der balustraden en tcgen de fries van den 
ondersten muur van den breeden om- gang een groot 
aantal sculpturen evcneens met figu- raal 
beeldhouwwerk, doch van zuiver decoratief karakter. De 
versieriug der gaanderijen is buitenge- woon ryk. De 
reliefs zijn. gevat tusschen fraaie pilasters en arabesken 
met het geliefkoosde recalcitrante spiraalmotief. De 
friezen der kroonlijsten prijken met lotusrozet- of 
papegaai-motieven. Alle figuralc beeldhouwwerk is, van 
hoogere orde zijnde, uitge- voerd in hoog relief, alle 
ornamentale in laag relief. 

Tot en met de 3C gaanderij handhaaft zich het 
vierkante grondplan met 2 uitsprongen op elke zijde; in 
de 4C en hoogste valt de middelste uitsprong weg. 
Daarboven krijgt het monument plots een geheel ander 
aanzien. Het vierkante grondplan maakt plaats voor het 
cirkelvonnige. De 3 nu volgende eenvoudige 
terrasmuren, zonder eenige profileering, zijn bekroond 
met achtereenvolgens 32, 24 en 1G opengewerkte 
stoepa's, waarin beeltenissen van den histx)rischen 
Boeddha in de houding van prediking. Op het bovenste 
terras verheft zieh de groote centrale stoepa, in welks 
achtkantige pinakel blij- kens de gevonden fragnienten 
eens drie zonnescher- men voorkwamen, bekroond door 
het Boeddliisti- sehe Juweel. In die stoepa bevindt zich 
eon ontoe- gankelijke binnenkamer ；  daarin zat het 
merkwaar- dige onafgewerkte Boeddha-beeld, dat 
waarschijn- lijk beschouwd moet worden als een 
dubbelgangcr van het befaamde, eveneens onvoltooide 
portret- beeld uit Voor-Indie, hetwelk zich bevond in de 
Mahabodhistoepa, die opgericht werd ter plaatso waar de 
Mees ter het Boeddhaschap bereikt zou lieb- ben. Het 
beeld is thans uit de kamer verwijderd en opgesteld. aan 
den voet van het monument. Boven de groote kamer 
bevindt zich nog een klcine ccl, omtrent welkcr 
bestemming niets bekend is. 

Treffend is de tegenstelling tusschen de rijke, hier en 
daar schier overdadige versiering in de gaanderijen en 
den voktrekten eenvoud, weJlce hccrscht op de stoepa-
terrasseH, waar geen spoor van ornament te bekennen 
valt. Met de rechter-, de eere- hand, gewend naar de 
plaats van hoogste wijding, echieed de geloovige, in het 
Oosten aanvangend, langs den nu bedolven voet en 
daama door de open- gaanderijen. Het oog word 
aanhoudend geboeid door rijkelijk gedetailleerde 
architectuur en sculptural© eier. De aandaclit ging 
allereerst naar de nu bedolven tafereelen, waarop het 
dagelijksch menscholijk go- beuren is afgebeeld; de 
aanschouwing der ellendc van *s levens kringloop 
duidde naar den weg der ver- lossing. Dan volgden de 
sculpturen, die Icerend ver- haalden van des Meesters 
vroegere levens, van diens laatste menschelijke 
incamatie en van het verblijf in de hemelen. Daarna 
kwamen onder vcel, wat thans voor ons nog met een. 
geheimzinnig sluier omhuld ifl, de legenden van den 
Heiland der Toe- komst’. De groepeermg der sculpturen 
verraadt een zekere stijging van de gedachte；  deze 
wordt onder- 
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steund door de plotselinge verandering in het aanzien 
van het bouwwerk boven de laatste gaanderij • Bij het 
naderen van lict Heilige der Heiligen keert hier de rijke 
praal tot soberheid en strengen een- voud; de 
vreugdevollo, bewonderende aanschou- wing klimt tot 
concentratie van den geest, tot vroom gelooven. Het oog 
sluit zich, het gemoed gaat spreken. De als in stil 
gepeinzen verzonken mijmer-Boeddha's der 
gaanderijen, tastbaar uitge- beeld in open nissen, maken 
hier plaats voor den het Rad der Wet wentelenden, 
predikenden Mces- ter, nauwelijks waarneembaar in den 
geheimvollen schemer van de opengewerkte stoepa's, 
schakel wederom tot het nicest verhevene, het in zyn 
schets- niatige uitbeelding schier vergeestelijkte, 
onzicht- bare hoofdbeeld, zetelend in de groote stoepa, 
in het kempunt van den ganschen bouw. 

Het is duidelijk dat in een gedrukten terrassen- bouw 
als de Boroboedoer de horizontale lijn over- heerscht. 
Deze is met nadruk belichaaind in de zware, nistig 
doorloopeiide kroonlijsten der torras- muren, welke een 
krachtige schaxluwwerking ver- zekeren in horizontalen 
zin. In vcrticalc richting wordt deze teweeggebracht door 
de forsche uitspron - gen der terrasinuren van de 
gaanderijen. De strakheid der horizontalo profileeringen 
wordt gebroken door de in kwistigen overvlocd 
aangebrachte kroonlijst- versieringen, de antefixen, 
welke in het geheel ecn geslaagde facet-werking in het 
leven roepen. Prof. Foucher heeft er op gewezen, dat 
men in het sil- houet van het geheel, zooals dit zich. 
aftcekent te- gen een avondhemel, den bolsegmentvorm 
terug- vindt van de elementaire stoepa. 

B o u w t e c h n i o k. Het gebezigde malerinaJ, een 
trachietgestecnte, is van vulcanischen. oor«prong en 
werd in de nabijheid aangetrofTen in den vorni van veld- 
of rivierkeien. Het geheel is eon stapclcon- structie van 
ton ruwo behakte steenen. Do buitonete laag evenwel 
van 土 0.G0 M. dikte bestaat uitschoon work ； in de 
hier met zorg bekapte lagen is een tras- mortel toegepost. 
De heclitheid werd bevordei'd door in het sclioone werk 
de opvolgende lagen mot inlatingen op clkaar te plaatsen 
； daarbij werd do mortcl zoodanig verwerkt, dat deze 
nict aan het licht trad. Dit was gebiedend, aangezien het 
bceld- houwwerk eerst werd aangebracht, wanneor het 
monument architectonisch voltooid was. De Bteencn van 
66nzclfde laag werden onderiing veelal gckoji- peld door 
in mortcl gezette dubbel zwaluwstaarl- vormigo 
verbindingen. Hier en daar zijn overbiij f- Belcn 
aangetroflen van een vroegere stucco-bed ek- king, die 
mogclijk word aangebracht om een gc- schikten 
klcuigrond in het leven te roepen. 

Aan den voot meet hot bouwwerk 土 120 M.; do 
hoogte tot boveukant groote stoepa bedraagt 土 35 M. 

Opmerkelijk is het feit dat Boroboedoer in 66n lijn 
ligt met twee andere Bocddhiatischo tenipela, de groote 
Tjand£ Mendoet en de kleino Tjandi Pa- won, waarGij 
3.0 afstund der uiterste bouwwerkon 士  3 K.M. 
bedraagt. 

Geschiedonis on literatuur. Er is tot nu too geen 
oorkonde gevonden, gewagend van de etichting van 
Boroboedoer. Het karakter der inscripties, aangetroffen 
boven vele reliefs van den bedolven voet, gaven Prof. 
Kem en Dr. Brandes aanleiding te onderstellen, dat de 
bouw dateort uit ± 850 onzer jaartelling. Dit vermoeden 
vindt Bteun in stijl en ornament, welke overeenkomen 
met die van enkelo wel gedateerde Midden-Javaansche 
monumenten. 
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Ook omtrent den naam valt nicts mot zekerheid 
te zeggen. Men heeft dien willen vereenzelvigen met 
„dc vele Boeddha's"； door taalkundigen evcnwel 
wordt deze gissing zonder meer niet aanvaard. 
In de eerste helft tier lOo eeuw schijnen de niach- tige 
Midden-Javaansche Hindoerijken te gronde te 
zijn gegaan. De cultuur verplaatst zich naar Oost- 

loop der eeuwen van atmosferischen 

Java. De tempels worden verlaten en gaan een peri- 
ode togemoet van vorval. Eerst tijdens hot Engelsch 
tusschenbestuur wordt de Boroboedoer, die in den 

door inwerking 
neerslag a. a. vrijwel gehecl met aarde en planten- 
groei bedekt was geraakt, op last van den Gouver- 
neur Raffles gedecltelijk ontbloot. Dit geschieddc 
onder leiding van den Luitenant ingenieur Corne- 
lius (1814), die tevens do eerste teekeningen en 
beschrijving vervaardigde, waaraan Raffles het zijne 
ontleende voor zijn standaardwerk over Java. 

In de jaren 1851 tot 1854 had de tweede bouwkun- 
dige opname plaats onder leiding van den begaafden 
teekenaar der Genic Wilsen, die het，grootste deel der 
reliefs afteekende. De door liem verstrekte gege- 

van het voomaamsto vens vormen den grondslag 
werk over Boroboedoer, de in 1873 in het Neder- 
landsch en het Fransch verschenen, thans verouder- 
de monografie van de hand van Dr. Leemans. 

Omstreeks dien tijd vervaardigdo Van Kiiisbor- gen 
zijne serie van 40 groote collodium-opnamen, waarvan 
het meerendeel meesterstukken zijn van fotografische 
kunst. Deze onovertroffen foto's zijn te bewonderen in 's 
Rijks Ethnographisch Museum te Leiden, in de 
Koloniale Bibliotlicek tb *s Gra-- venhage, in het 
Koloniaal Instituut te Amterdam 
en o])hot Bureau van den Oudheidkundigen Dienst 

van 
te JJatavia. 
A Is gevolg van do ontdekking van IJzerman 
vervaardigde Cephas omstreeks 1890 fotografische 
ojniamen van de reliefs van den bcdolvon voot. Met 
voorl 

namen van 

,bijgang van tnlrijkc meorondcels in tijdschrif- 
ten verspreido artikclen worde molding gemaakt 
van de namen van nog enkele personen, dio de Bo- 
roboedoer-literatuur verrijkt hebben: J. W. IJzer- 
nian, de reeds genoemdo ontdekker van den bedol- 
ven voet (Tijdschr. v. Ind. T. L. & Vk., 31,1880).一 
S. von Oldenburg, hcrkeniier van do Jatukainala- 
aculpluren van de balustrade der le gaandcrij, (Prof. 
H. Kern in Bijdr. Kon. IiiHt. T. L. & Vk. v. N. L, 
6o reeks, 3, 1897). 一 C. M. Pleyto, lezer van de 
Bo edd h a- Lege nd e (Die Buddha-Lcgondo in den 
Skulpturen des Tempels von Boro-Budur, 1901).— 
G. P. Rouflaor, aun wien wo scherpo aesthetischo 
waardebepalingen danken (Monumental。Kunst op 
Java, de Gids, 1901). — A. Fouclior, die dostoe- 
pa in 1907 bezocht en van wicns hand cen uiterst 
bclangrijk art ike 1 vcrschcon, waarin do religieuse 
boteekciiis van hot monument，in grooto lijnen word 

(Bulletin 
vostgelegd cn de nieuwste idcntificatics worden 
gegeven van talrijko avadana-sculpturen. ,1' 
do 1*Ecolo franijaise d'Extreme-Orient, 9, 1909).— 
J. F Scheltcma (Monumental Java, 1912). Niet geil- 
lufltreerdo gidsen bestaan van de hand van Dr. I. 
Groneman, dio horhaaldclijk wees op hot vorre- 
gaande verval cn daardoor medo don stoot gaf tot 
罗 later ondeniomon horstollingon. Do niouwsto go- 
illustreerde gids is samengestekl door Dr. N. J. Krom 
(Korte gids voor den Boro-Budur, Batavia, Lands- 
drukkerij, 1913, ook in Javaanscho vortaling ver- 
se hen en). Ten elotto client met eero genoomd to 
worden Dr. J. L. A. Brandes, wiens mededoolin- 

had in de voorbereidingen tot de herstellingen. 
Restauratie. Het onderzock van een in 1900 

benoemde commissie leidde tot cone restauratie, 

van 
dio in 1907 begonnen en in 1911 bceindigd werd, on- 
der leiding van den genieofficier T. van Erp. Aan- 
vankelijk waren de herstellingon uitsluitend gericht 
op tegengaan van verder vcrval en omvatte het 
werkplan. in hoofdzaak verbeteiing van den wateraf- 
voer en voorziening van enkele wankele bouwdeelen. 
De resultaten van de ontgraving van het stoepaplein 
en van de heuvelhellingen waren evenwel zoo ver- 
blijdend, dat de mogelijkheid geopend werd aan vele 
fragmenten een passende plaats in het bouwwerk 
aan te wijzen. De restauratio werd toen verder op 
voortreffelijke wijze door genoeinden off icier door 
van van een groot aantai nistempel- 
gevoerd. In hoofdzaak werd gestreefd naar opbouw 

kroonlijsten, 
tjes en van de stoepa's der cirkelvormige terrassen. 
Door een en ander kreeg het monument iets terug 
van zijn heerlijke, oorspronkelijke silhouetwerking. 

nieuwe bouw- 

Het bohoeft nauwelijks gezegd te worden dat alle 
imitatie van ornament achterwege bleef. 

Gedurende de herstellingen werden ni< ' 
kundigo teekeningen gemaakt on een algeheele foto- 
grafische opname volbracht. Deze gegevens zullen 
verwerkt worden in eon nieuwe monografie, waar- 
voor do regcoring een belangrijko som gelds bo- 
schikbaar heeft gesteld en waarvan 

van 
〜 het bouwkundig 

gedcclte door den Heer T. van Erp, het-archaeolo- gischc 
dooii. Dr.珥. J. Krom zal worden samen-、 gesteld. 7 ' 
-' * • '' < ' 

BOSCH (JOHANNES VAN DEN)'. Geboren te Her- 
wijnen 2 Februari 1780 uit het huwelijk van J. Van den 
Bosch, gencesheer aldaar, en A. Poningh. Reeds op 17-
jarigcn leeftijd vertrok hy als luitenant der genie naar 
Batavia, word daar op 6 febr. 1801 kapi- tein, aide-de-
camp van den Gouv. Gen. Van Over- atraten, 
onderscheidde zich door het ontwerpen van een plan tot 
verdediging van Batavia, werd daama Majoor, aidc-de-
camp van G. G. Siberg (1804), Luitenant-Kolonel en adj 
udant-genei aal van den Gouv. Gen. Wieso (1807) cn 
werd 18 Mei 1808, bijna onmid- 
dellijk na do optreding van Dacndcls, op zijn verzoek 
cervol uit den dienst ontflagen. Gchuwd. met eene 
dochtcr van De Sandol Roy, brigadier en. hoofd over 
de gehcclo Indische inilitic, decide hij in de onge- 
nado, waarin dezo bij Daendcls viel cn mocst binnen 
24 uur Java verlatcn; in Nov. 1810 vertrok hij naar 
Nederland en word daar spoedig in hooge militaire 

o. a. G Nov. 1814 belast betrekkingen gcplaatst en 
met de dircctie der Oost-Indischo juilitairc zaken. 

gave van cen 

Bovendien hield hij zich vcel be zig met aangelegen- 
heden van armenvcrzorgiiig cn stichtte o. a. do 
Maatschappij van Weldadlghcid. Ook vestigde hij de 
aandacht van Koning Willem I op zich door de uit- 

o._.. work, getitcld: Ned. 
bezittingen in 

Azie, Amerika cn Afrika, in dcraolvcr tocstand en 
aangelegenhcid voor dit Rijk wijsgecrig, staathuis- 
houdkundig en geographisch besohouwd. *s-Grav. 
1818, 2 din. met atlas. Toen dan ook, naar het oor- 

....  ......... den Koning, de tocstand dor West-
Indische 

kolonien onbevredigend blcek, word V. d. Bosch der- 
waarts gczondcu als Commissaris-Gcnoraal, teneindo 
hot bestuur aldaar op vasten voot to brengon (1827), 
van wolko zending hij zich tot groote tevredenheid 

,….den Koning wist te kwijten. 
In Nederland teruggokeerd, word hij aanstonda 
in ceno voor Indie hoogst belangrijko aangelegen- 

deel van 

van 

heid botrokken. Door den Comm.-Gen. Du Bus do 
was oen Gisignies was oen rapport ingediend, waarby een stelscl 

van boheer voor Java was ontworpen, 8teu« 
in hoofdzaak to vinden zijn in do Oudheidkxm- ige 

Rapporten on dio ook een werkzaam aandeol 

m <， 
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nende op vrijcn arbeid en uitgifte van wocste gron- 
den a-an particulieren(ZieDU BUS DEGISIGNIES). dat 
met wannte door den Minister van Kolonien EJout word 
ondersteund. Deze stukken wcrdcn in handen van V. d. 
Bosch gesteld, die in een eerate rapport zijn gevoelen 
ontwilckelde, dat in het stelsel van Du Bus veel 
aanbevelenswaardigs was, maar toch reeds op het 
bezwaar van concurrentie met den, naar zijn oordeel 
goedkooperen, slaven-arbeid wees. Met medewerking 
van Elout tot Luitenant-Gencraal Gouverneur-Generaal 
van Ned.-Indie benoemd, bracht V. d. Bosch een nader 
rapport uit, waarin die bezwaren breeder werden 
uiteengezet en het nemen van een proef werd ontraden, 
ook met het oog op het verlangen van den Koning, dat 
Indic in staat zou worden gesteld de voor die kolonie 
opgenomen gelden met de interessen ten spoedigste af te 
lessen. Naar het oordeel, toen door V. d. Bosch 
uitgespro- ken, was het stelsel der Compagnie te 
verkiezen bo- ven. dat door Du Bus voorgestaan. 
Ofschoon V. d. Bosch uitdrukkelijk aan Elout 
verklaarde, niet voor- nemens te zijn dwangarbeid van 
den inlander in te voeren, begreep deze, dat de plannen 
van V. d. Bosch noodwendig daartoe moesten leiden, en 
nam hij zijn ontslag als Minister. V. den Bosch kon dus 
ongehin- derd zijne plannen in Indie ten uitvoer brengen; 
hij vertrok naar Indie, voorzien van eene instructie, 
waarin hem gelast werd de productic van. voor de 
Europeesche markt geschikte gewassen op Java op te 
voeren tot mins tens / 5 per hoofd der be volkin g, en 
tevens met een Reg. reglement, dat nog met me-
dewerking van Elout tot stand was gekomen cn waarin 
van dwangarbeid geen sprake was. 

De hoofdvrucht zijner werkzaamheid in Indie was de 
invoering van het beroemde Cultuurstelscl. Zie 
CULTUURSTELSEL. Geruimen tijd stuittc hij daarbij 
op tegenstand in den Raad van Indie, waar- van Merkus 
het hoofd was, en op de min of meer verborgen 
tegenwerking van de ambtenaren bij het binnenl. bestuur. 
Om deze te overwinnen, werd in de eerste plaats 
uitdrukkelijk geconstateerd, dat het nieuwe stelsel de 
volkomen. goedkeuring van den Koning wegdroeg; 
bovendien werd hij 17 Jan. 1832 benoemd tot 
Commissaris-Generaal over Ned.-Indie en met een 
uitgebreide macht be- kleed, met het recht om 
verordeningon uit te vaar- digen, zelfs str 日 dig met het 
Reg.-regl. cn alle maatre- gelen te treffen, die in den regel 
slechts door den Koning konden gen omen worden. Eerst 
27 J uni 1833 werd die waardigheid door hem aanvaard 
； J. C. Baud (zie aldaar) was hem reeds den 23en Januari 
te voren als vice-president der Indische Jiegcering 
toegevoegd, en trad den 2cn Juli d. a. v. ah Gouver- neur-
Generaal ad interim op, terwijl V. d. Bosch nu alleen de 
waardigheid van Commissaris-Generaal bekleedde. Als 
zoodanig zorgde hij voor do conse- quente doorvocring 
van het door hem ontworpen stelsel：  nadat hij de 
zekerheid verkregen had dat Baud in zijn geest 
werkzaam zou zijn, legde hij 31 Jan. 1834 ook die 
betrekking neder en vertrok naar Nederland, waar hij in 
Mei van dat jaar aankwain. 
Ofschoon de invoering van het Cultuurstelscl 曾 Jllig 
wel de belangrgte aangelegenheid was, tn. 项罪 het 
bestuur van V.d. Bosch tot stand gekomen, andere 
gewchtige gebeurtenissen ouder 骡 landvoogdij .plaats. 
De opstand van Dipo Ne- V d 零 L v 料?e komst zoo 
good als bedwongen: 々成戳:瞟爵*螺 grtij om de 
rijken^an 御 T&•怂 g 凑费落潸#anmerkelijk in te krim- 
踏震瞄膘。瞄临 

DEN en JAVA. Geschiedenis). Dit alles kon 
geschieden zonder dat de rust in het uitgeputte Mid- 
den-Java werd verstoord; een kleine opstand van 
Chineezen, als arbeiders bij de cultures ingevoerd, 
werd gemakkelijk bedwongen, evenals een opstand 
in Benkoelen, waarbij de assist, res. Knocrle ver- 
moord werd. Minder gelukkig was V. d. Bosch op Su- 
matra's Westkust, waar do oorlog met de Padri‘8 
(Zie PADRI), in 1832 schijnbaar geeindigd, in 1833 
weder uitbarstte, en een aanval op Bondjol, door V. 
d. Bosch, die zelf op het toonecl van den strijd ver- 
schcen, gelast, geheel mislukte. Op de Oostkuat van 
dat eiland werden betrekkingen met Djambi aan- 
geknoopt en eene sterkte te Moeara Kompeh opge- 
richt. V. d. Bosch was overigens geen voorst ander 
van spoedige uitbreiding van het Ned. gezag op de 
Buitcnbezittingen : hij wilde vooral concentratio 
onzer krachten op Java en Sumatra. Door V. d. 
Bosch werd cindelijk een defensie-stelsel voor Java 
ontworpen en met de invoering daarvan con. begin 
gemaakt; de geheele uitvoering daarvan heeft nim- 
mer plaats gehad, daar de kosten tc groot en do 
resultaten weinig bevredigend bleken. 

In Nederland werd V. d. Bosch zeer spoedig (30 
Mei 1834) na zijne aankomst tot Minister van Kolo- 
nien benoemd en zorgde hij, later vooral door Baud 
bijgcstaan, voor do consequcnte ontwikkcling van 
het door hem ingevoerde stelsel. Ofschoon dat atel- 
sel voor het moederland rijke vruchten afwierp, Htc- 
gen de eischen, aan de Indischc geldmiddclcn gedaan 
tclkens hooger, en zag V. d, Bosch zich genoodzaakt 
tot herhaalde leeningen bij de Handclmaatschappij 
(zie aldaar) over te gaan. Ofschoon de Tweede Ka- 
mer vol vertrouwen in zijn belcid toondc, wekte 
echter het bcheer van de Nederlandsdie financien, 
door het kabinet, waarvan liij deel uitmaakU；, ge- 
voerd, mccr cn mecr verzet, totdat cindeJijk in J 839 
een wetsvoorstel tQt het Jcencn van 56 jniJlioen gul- 
den, waarbij de kolonien betrokken waren, doer die 
Kamer werd verworpen. Dientengevo)g＜； trad V. d. 
Bosch op 31 Dec. 1839 als Minister van Kolonien af 
cn werd hij, ter bclooning voor de gewichtigc dicn- 
sten,door hem bewezcn.tot graaf verheven, nadat hij 
reeds iii 1835 tot baron geadcld was. Nog eenigen tijd 
genoot hij de hem verlcende rust, tot hij den 28 Jan. 
1844 op den huizo Bosclilust bij 's-Gravtuihage over- 
Iccd. Behalve het bovengenoemdc bockwcrk ver- 
schccn nog van zijne hand: lets over de financieelo 
aangelegenhcden van het Rijk. ̂ -Grav. 1840.— 
Ondei'zoek naar de bcgiiiselen, waaraan de bczuini- 
gingen cn hoogere bclastingen behoorcn getoctHt to 
worden. Met 2 vervolgcn. 's-Grav. J 843—1844, en na 
zijn dood: Mi.jne verrichtingcn. in Indic: Verslag van 
Z. Exc. den Comm.-Gen. over de jaren 1830—」833 
enz. Amst. 1864. 

BOSCHPROEFSTATION. JJit instituut werd op zeer 
beschcidcn schaal opgcricht in het begin van 1913, nadat, 
reeds gedurende eenige jaren door den Dienst van het 
Bosehwezen bij de Indischc Rcgce- ring daarop was 
aangedrongen, omdat de onafhan- kelijk van elkaar in 
verachillende boschdistricten cn houtvesterijen 
aangevangen onderzoekingen en proefnemingen geen 
voldoend rcsultaat afwierpen. Omtrent vele kwesties last 
men bij het Bosehwezen noS m het duister, spcciaal op 
eultuurgebied, en mot mi?dcr wat betreft de hoogst 
mogeliikc opbrengst, 漕 c door het beheervan ‘8 lands 
bosschen is te ver- rijgen. Zonder tekort te doen aan de 
gegevens, we 必  door sommige boschbeheerders, 
tengevolge van op eigen itiitiatief genomen procven en i, 
ge8tclde onderzoekingen, zijn verkregen, is h°fc fcoch 
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duidelijk, dat alleen dan een behoorlijk resultaat kan 
worden bereikt, wannecr ecnheid cn leiding aan dat 
ondcrzock worden gegeven en dat system at isch gc- 
schiedt. Maar bchalve hetgcen reeds genoemd werd, 
behoort ook het ondcrzock naar de tcchnische eigen- 
schappon der vele houtsoorten, wclke zich in's Lands 
bosschen bevinden, met kracht te worden. aange- 
vangen, teneinde op de resultaten daarvan een ratio- 
neelc exploitatie te kunnen grondvesten, cn ccn dcr- 
gclijk ondcrzock kan slechts in een, van de noodige 
werktuigen en instruments voorzien, laboratorium 
gebeuren. In verband echter met de wc-inige geld- 
niiddelen, we]kc voor het boschproefstation konden 
worden afgezonderd, was hetonmogclijk in allc onder- 
declen met de onderzoekingswcrkzaamheden aan te 
vangen. Den houtvester H. A. J. M. Beckman, die zich 
tijdens zijn verlaf in Europa van de inrichting der aldaar 
bestaande boschproefstations op de hoogte had gesteld, 
en wicn door de Indischc Regec- ring de gelcgcnheid was 
geboden ook in Amerika cn in Japan tc bestudeeren, wat 
er op dit gebied reeds vorricht was, werd de leiding van 
het Indischc boschproefstation opgedragen. Zooals in het 
nieuwe boschreglemcnt van 1914 is vastgelegd, heeft hot 
boschonderzoek ten doel het oplossen van weten- 
Hchappelijke en tcchnische vraagstukken, die zich by het 
boschbeheer voordocn, voorzoover die oplossing niet, 
naar het oordecl van den chef van den Dicnst, b'-hoort te 
worden overgelatcn aan het beheers- of aan het 
inriclitings-personccl. De, sedert de oprich- ting 
uitgevoerde, werkzaainheden bestonden in de ccrste 
plaats in het verzamelen van gegevens ointi ent vroeger 
door vcrschillcnde beheerdvrs verrichte of aangcvangen 
onderzoekingen, tcrwyl een onder- zock naar den 
invlocd van het bosch op den kring- loop van het water 
(hydrologischc en klimatologi- fchc invlocd van 
boschgcbieden) naar do cultuur- incthoden cn naar de 
eigenschappen van diverse iioutsooricn werd ingeleid cn 
bovendien een ondcr- zoek werd gedaan naar de meest 
bruikbarc methode van boom- cn opstands-motingen (zie 
„Mededee- ]ingen van het l^oefstation van hot Bw" n° 
1). Het ondcrzock naar den bijgroci van djatiplant- 
Hocnen bij verschillende uitdunnings-graden cn mc- 
thoden, vroeger door den algemccncn Dienst ingc- 】cid, 
werd voortgezet. lloewel sedert den korten <luur van het 
bestaan van het boschproefstation nog Hlechts weinig 
directe resultaten zijn verkregen, zoo is desniettemin 
door het thans reeds gelcverde work duidclijkcr nog dan 
vcrwacht kon wordon, gcbleken, dab dit instituut 
voorziel in ecn zcor dringende be- hoefto. 

BOSCHWEZEN. De uitgestrekte cilandcn van don 
Nederlandach-Indischcn archipel zijn nog over ecn groot 
gedeclte hunner oppervlakto met bosschen oycrdvkt. 
Toch is die oppervlakto bosch in vorgclij- king met de 
oppervlakto dcr niet bcboschte terreincn 
volHtrcktnictzoo groot aln over het algcmcon veron- 
dersteld wordt. Java b. v. b. behoort tot de boschar- 巧 e 
landcn; op dat eiland zijn circa 680000 H.A. 
djatibosschen en ccn miljocn H.A. in stand te hou- 当？ 
jviklhoutbosschen, (Zie WILDHOUTBOS- oCHEN) 
wat slechts 13% der totalc oppervlakto is. 

men daarinedu de analogc procentische rS van 
eenige Europeesche landcn, dan blijkt die 3/ vnn Java, vr
日 goring to zijn. Finl nd b.v.b. heeft ,,/? bosch, Zweden 
48%, Rusland 37% en Duitsch- 26% ； Nederland is nog 
boscharmer dan Java en heeft 7%bosch 
Ook in do Buitcnbezittingen is de , ̂ voorraad, hoowul 
over hot algemeen bi langrij- an °P Java, in geenen deele 
van dion aard, dat 

daarin aanleiding mag worden gevonden tot de voor- 
stclling dat hij schier onuitputtelijk is, zooals die in 
enkcle geschriftcn gegeven is. Het eerste work, dat dan 
ook omstreeks 1910 — toon met het boschbeheer in de 
bezittingen buiten Java en Madoera cen begin werd 
gemaakt — onder de oogen werd gezien, was in de 
streken, waar de uitrociing dcr bosschen met het oog op 
den hydrologischon en den klimatologischen tocstand-
onrustbarend was geworden, terreinen aan tc wijzon, 
waarop de bosschen in stand moesten worden gehouden. 
Dit geschicdde o. m. in enkclc gewes- ten van Sumatra 
en daarmedc wordt thans geleide- lijk voortgegaan. De 
eigenaardige opvatting, welke hecrscht over de 
uitgestrektheid der bosschen in on- ze Oost-Indische 
kolonien wordt vcrmoedclijk in de hand gewerkt door de 
omstandigheid, dat tijdelijk aan den landbouw dienstbaar 
gemaakte gronden, wellte gedurende eenige jaren braak 
hebben gelegen en nog niet al tc zeer met alang-alang zijn 
doorwoe- kerd, meestal cene boschvegetatic vertoonen, 
welke in verband met den vluggcn plantcngroci in de tro- 
pen. al heel spoedig op een afstand aan opgaand bosch 
doct denken. Maar niet alleen zou het onjuist zijn. 
dcrgelijkc terreincn onder de bosschen te rang- schikkcn, 
omdat er feitelijk geen bruikbaar hout op voorkomt, maar 
ook omdat na kortcren of langeren tijd opnieuw tot 
ontginning wordt overgegaan, en dan wat bosch leek, 
wcer tijdelijk akker wordt. Deze z.g.n. ladang- of 
hoemah-bouw komt zeer veelvuldig voor, niet alleen in 
de Buitcnbezittingen maar ook op Java, en waar daaraan 
geen. paal en perk wordt gcstcld, schrijdb hij steeds 
voider voort. Bohalve dat hierdoor de bosschen met 
algeheclc vernieling worden bedreigd, is bovendien dezc 
extensiove wijze der uitoefening van het landbouwbednjf 
cen bewijs dat in de st reken, waar zo voorkomt, de 
ontwikkeling van dat bedrijf nog op zeer lageii trap staat, 
zoodat het in mcer dan cen opzicht van het hoogste be 
lang is, mot dio toestanden to breken. Het staken van dit 
roofbouwsystceni toch zal niet alleen het uitroeien dcr 
bosschen vermiuderen, maar tevens den Inlander nopen 
tot de beoefening van een intensief land- bouwbcdrijf. 

Hot behcor van's Lands bosschon heeft zich aan- 
vankelijk bopaald tot Java en wel speciaal tot de 
djatibosschcn op dat ciland. Java heeft, wat ontwik- 
kcling van economischo toestanden, betreft, altijd ocn 
voorHprong gchad op do andcrc cilanden onzer Oost 
Indischc kolonien, zoodat daurin wcl de hoofd- reden 
dezer aanvankclijke beperking mag gezocht worden, 
maar bovendien is het djatihout zoo supc- rieur voor 
vcrschUlendo gcbriuks-doeleindon, dat het geen 
vorwondcring kan wekken, dat aan do bosschen, welke 
gehccl of grootendcels uit dezc houtsoort be- staan, en 
wclko bijna uitsluitend op Java voorko- mcn (Zio DJATI) 
.allorcorst de aandacht word ge- wijd. Daar kwam nog 
bij, dat in vrocgcrc tijdvn de bergen nog dicht bewoud 
waren, cn de sawah-opper- vlakte, in vergelijking met 
thans, goring was, zoodat geen maatregelen behoefden 
gcuomen te worden om cone te ver schrijdende 
ontginning van bcrgbosschen, welke de sawahbuvloeiing 
in gevaar zou hebben kunnen brengen, reeds dadclyk 
tegen te gaan. Maar ook de vraug naar hout was tocn nog 
goring, zoodat ook nit het oogpunt van houtvoorziening 
aan de uild- houtbosschen nog maar weinig waarde werd 
toege- kend. Dit alles is sedert veranderd. Met de toe- 
neming van hot gebruik van staal in de bouwindus- trie 
nain do vraag naar bouwhout niet af, zooals ver- 
ondersteld werd, maar nam die inmiddels hand over hand 
toe, en ook door uitrociing van bosschen eldera 

25 
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werd de waardc der djati- cn dcr wildhoutbosschcn in 
onzc kolonien gaandewcg hoogcr. Een en andcr leiddc cr 
toe de bemoeiingen van den dienst van het Boscliwezen 
ook langzamerhand nicer in de richting der 
wildhoutbosschen te sturen, aanvankelijk allccn op Java, 
maar later ook in de Buitenbezittingen, en zoo werd, na 
eenc mislukte wildhoutexploitatie in het laatstc 
decennium van de negentiende ceuw, in Palembang, cn 
eenige voorloopige algcinccne onder- zoekingen in de 
cilandcn buiten Java, in 1910 de grondslag gelegd voor 
een nicer geregeld bcheer van het boschgcbicd in de 
Buitcnbezittingen in den vorm van een onderaock naar de 
bcbossching en de ge- stcldheid der bosschen in die 
bezittingen. Op dat onderzoek word ecn werkplan 
gebaseerd, dat sedert zij het ook, in verband met de groote 
uitgestrektheid der Buitenbezittingen, in matig tempo, 
consequent wordt doorgevoerd. 
Intusschen is voor het Boschwczen het bcheer der over 
een groot deel van Java verspreide djatibosschen tot nu 
toe hoofdzaak gebleven. 
Ecuwen lang waren de djatibosschen aan. ruwe 
behandeling en schromelijke vemieling prijs gege- ven, 
vooral in den tijd, toen de Oost-Indische Com- pagnie op 
Java haar gezag voerde. Eene maar cenig- zins geregelde 
exploitatie had toen volstrekt niet plaats. De Compagnie 
zag in de djatibosschen slechts den grooten houtstapel, 
waarvan. hare pakhuizen, gebouwen, werven en 
vaartuigen moesten worden gebouwd, loutere exploitatie 
dus, zonder dat iets werd gedaan om ze ook voor de 
tx)ekonist in stand te houden. De djatibosschen dceldcn 
toen in het stclsel der contingentcn, die door de 
inlandsche hoofden (de regenten) moesten worden 
opgebracht. Deze lieten de in den omtrek dcr bosschen 
gevestigde bevolking de houtwerken kappen, welke de 
Compagnie ter voorziening in hare velcrlci belioeften 
noodig had. Daarvoor werden zooveel mogelijk de 
ingezetenen van bepaalde desa's afgezonderd, die zich 
gcheeJ daaraan wijdden en dan van andere contingcnten 
werden vrijgesteld. Het aankappen en het uitslep&n der 
houtwerken word blandong genoemd en de Java- nen, die 
men daartoe in gedwongen dienst bezigde: 
blandongvolk. De eischcn dcr Compagnie waren zeer 
hoog; voor elk regentschap of district was de hoc- 
vecllieid dcr to Icvercn. houtwerken vastgesteld; eenig 
toezicht bij de houtvellingcn. bestond echter niet. De 
bevolking kaptc, waar haar dit voor de levering het 
gemakkelijkst viel, en niemand bckommcr- de zich om 
de verwoestingen, die door zulk con orde- loozen aankap 
werden aangericht. Bovcndien was aan Cliineezen het 
kappen van hout voor de kust- vaart toegestaan, hetgeen 
vooral plaats had in de daarvoor gunstig gelegen 
djatibosschen van Reinhang. Zulks bedroeg nog vcel 
meer dan de hoeveel- heid, welke aan de Compagnie 
geleverd werd. De kust was omzoomd met allerlei op 
Java gcbouwde handelsvaartuigen en doze werden, 
zoowcJ als ruw timmerhout, dikwijls naar afgelegeti 
markten ver- zonden om aldaar verkocht te worden. 
Do noodlottigc gevolgen deden zich spoedig ge- voelen. 
Was vroeger een groot decl der Noordkust van Java als 
het ware overdekt met kostbare djatibosschen, in de 
tweede helft dcr achttiende eeuw waren de meest 
genaakbare bosschen reeds bijna ge- heel uitgeput. Het 
kappen cn slepen moest al dieper ep dieper landwaarts-in 
gcschiedcn. Het hout-con- tingent werd daardoor hoe 
langer hoe drukkender vo?r do bevolking. Het 
blandongvolk en do vcesta- pel verkeerden dan ook in 
den ellendigsten toestand. Doarentegen trokken de 
residenten uit do bosschen ■ 

aanzienlijke inkomsten. Wei werd ook reeds op het laatst 
dcr achttiende ceuw hcrhaaldelijk op het ver- val der 
djatibosschen gewezen, maar afdoende maat- regelen oin 
de verdere vemieling te stuiten werden niet genomen. 

Toen de Nederlandsch-Oost-Indische Compagnie 
werd opgeheven en de kolonien bezittingen werden van 
den Staat, heeft de Regeering de djatibosschen, die niet 
eigendom van gemcenten of particulieren waren, tot 
Staatsdoinein verklaard. Aanvankelijk bleven daarvan 
nog uitgesloten de djatibosschen in het toen nog zoo 
uitgestrekte rijk van den Soesoehoe- nan van Soerakarta 
en dat van den Sultan van Djokjakarta. Bij tractaat van 
1812 werd echter over- eengekomcn, dat het 
Gouverncment het recht had om de djatiboomcn in de 
Vorstcnlandsche djatibosschen ten eigen bate te kappen, 
maar dat daardoor geen zakelijk recht op den grond 
ontstond. Deze toestand bestaat thans nog, hoewel 
intusschen nader werd overeengekomen in 1898, dat de 
leeggekaptc terreincn opnieuw van Gouverncmcntswcge 
worden beplant. Aangezien eenige boschgedcclten in 
Soerakarta deel uitmaken van houtvesterijen, worden 
thans pogingen gedaan om het recht op de wildhout- 
boomen van den Soesochoenan af te koopen, daar de 
houtskoolbrandcrijen en de vemieling van het wildhout 
over het algemccn een behoorHjk bcheer dcr bosschen 
uitsluiten. In ecn artikel, voorkomendc in Deel III van het 
boschbouwkundig tijdschrift Tectona, getitcld 
„Rechtstocstand van de djatibosschen in de Residentic 
Soerakarta" heeft de inspcc- teur van het Boschwezen W. 
H. Fock uitcengczet, welke rechten. en wclko vcrplicht 
ingen het Gouver- nement ten opzichte dezer bosschen 
heeft. In Djokjakarta is ecne regeling getroffen ten 
aanzicu van d<； Goenoeng-kidoelschc djatibosschen, 
welke tot het boschdistrict Kedo(3-Pjpkjakarta bchooren, 
hifrop neerkomende, dat de Sultan het bcliccr van die 
bosschen en de beschikking over het hout aan het Nc- 
derlandsch-Indische Gouveniement overlaat, met (lien 
verstandc, dat de helft van de bruto-opbnmgst aan den 
Sultan wordt uitgekeerd. De oveiigc djati- bossclicn in 
Djokjakarta zijn van weinig bctcckcniH； ze worden 
volgcns een contract van 1849 door den Sultan beheerd 
en geexploiteerd en zijn vrijwel gc- heel verwoest. 

Thans tcrugkomende op het behecr dcr cigenlijko 
domeinbossohen, zoo moet worden gcconstatecrd, dat dit 
in het begin dcr negentiende ccuw nog zeer vccl te 
wenschen overliet. Eerst onder het bestuur van den 
maarschalk Daendels warden vclc vorbetc- ringen 
ingevoerd. Hij bracht het behecr d< r bosschen op een 
gehecl nieuwen voet en verbeterde daarbij het lot van het 
blandongvolk. De lioutcontingenten dcr inlandsche 
hoofden werden afgcschaft; de admiius- tratie en het 
beheer der bosschen werden aan de rcsi- denten 
ontnomen en opgedragen aan ee)i Iixspcctcur- gencraa], 
bijgestaan door een secretaris en fiscaaJ, en onder zich 
iiebbende een college van adininistratie, bestaando uit 
cen president en vier leden, met con secretaris, tevens 
functie doende van fiskaal. Do zetel dezer directie was te 
Semarang gevestigd. Aan iedei' lid werd het beheei' 
aangewczcn van eenige boschdistrictcn, die te zarncn cen 
bosch-dcpartemcnt vormden. De leden voerden het bevel 
over de euro- pecsche „boschgangers,1 of houtvesters, cn 
over do tot die districtcn behoorende blandongs. Het door 
die regeling aan het gezag dcr residenten cn regenten 
onttrokken blandongvolk ontving vrijdom van allo 
endcrc heeredicnstcn, genoegzame rijstvelden, en ge- 
durendc zijn vcrblijf op de kapplaat«cn per man 
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e6n kati rijst daags, eene bepaalde hoeveelheid zout en 
ceno nauwgczctte betaling voor de gcleverde 
houtwerken volgcns cen bepaald taricf. Zij moesten 
echtcr het trekvce zelf levercn. De werkzaamhcdcn in de 
bosschen, die van Fcbmari tot November aan- hielden, 
wcrdeii by afwisscling door de helft van liot 
blandongvolk vcrricht. De uitgokapte bosschen wer- den 
weder met djatipitten bcplant cn ook nieuwe 
djatibosschen werden aangelegd. Op den verkoop van 
djatihout werden zeer beperkende bcpaUngen gesti Id. 
Particulieren konden bij het Gouvcrnement houtwerken 
koopen tegen bij tarief bepaalde prijzen, Andcre 
gclcgenheid om zich van het benoodigde hout te 
voorzien bestond er niet. Behalve talrijke kk inere 
verzamclplaatscn waren er houtstapel- plaatscn te 
Soerabaja, Grisee, Rcmbang, Djoewana, Sem.irang, 
Pekalongan, Tcgal； Cheribon'en'Iiulra- majoc. 

\V( 1 had dezc door Dacndels tot stand gebrachte, regt 
ling van het Bosch wczen ook hare gebreken vooral om 
het omslachtig cn kostbaar behecr en het al tc ver 
gedreven monopoliestelsel, waaronder vooral de 
inlandschc scheepsbouw gebukt ging, maar door mildere 
bepalingc-n omtrent het verstrek- ken van hout en eenige 
vercenvoudiging in de admi- nistratic had den de 
gebreken in dezc inrichting dcr boschhuishouding 
allengs kunnen verminderd wor- den, en zou deze 
rcgcling dan tot eene gclcidclijke verbetering der 
djatibosschen hebben gcleid. Het daarop gevolgdc 
Engelsche tusschcnbcstuur was echtcr het Boschwczcn 
weder nicl ten zegen. Raffles begreep nog nicer 
voordcclen van de bosschen te moeten trekken. Hij 
vaardigde ecn nicuw rcglemcnt voor het Bosch-
dcpartcment uit, waarbij het be- Htuur op vcel 
spaarzamer voet werd ingericht. De bc- trekking van 
Iiispcctcur-gcneraal en de adininistra- tic dcr 
houtbosschcn met hare vier departementen werd 
ingetrokken cn ccn Superintendent aangcsteld, wicns 
function zich echtcr alleen bcpaaJdcn tot de aan 
djatibosschen zoo rijkc residcntic Reni bang. In de 
overige residentien werden de bosschen met de 
blandongs weder onder het bestuur der residenten 
gestekl. J£r werd bepaald, dat men bij voorkeur uit Rem 
bang al het noodige hout zou trekken. Het blan- dongvolk 
ontving gccne betaling mccr, maar het loon voor kappen 
cn slepcn werd verrekend in niin- dering der 
vcrschuldigde land rente. De groote hoc- veclhcdcn liout 
op de stapelplaatscn werden tegen vcel lagerc prijzen van 
de hand gezet. Ook werd veel Hclieepstiinnierhout naar 
Bengalcn uitgcvocrcl. Vcor personen, die zich met den 
scheepsbouw bezig hidden, werd hot bekomen van het 
noodige hout gomak- kelijkcr gcjnaakt, door hun te 
vergunnen dit in allo bosschen tot op 12 jnijlcn van hot 
strand to vellen, tegon betaling van eon "klein gcdcelto 
dcr wnardo. Hierdoor werden die bosschen weder iiiet 
weinig gc- havond. 

Gaat men nu vervoigens de geschicdenis na van hot 
behccr cn do expioitatie der djatibosschen vanaf het jaar 
1816, toen do kolonien weder ovorgingen aan den 
Nederlandschcn Staat, zoo blijkt het, dat de 
verschiHcnde richtingcn in ona koloniaal behccr gu- 
durondo den loop der vorigo eeuvv nog langon tijd van 
grooten invloed bleven op de bchandcling dier bosschen. 
Zag de Staat zich ten opzichto der djati- bosschen voor 
eene mocilijke taak goplaatst, voor een ondorwerp dat 
ten vollo ecno deskundige rege- ling voreischte cn 
waarmedo men uit den aard dcr zaak ook in het 
mocdcrlund weinig vortrouwd was, zoo valt het toch niot 
to ontkennon, dat bijkomendo omstandigheden maar al 
te zeer haar noodlottigon 

invloed op de djatibosschen deden gelden. Door de 
Commisarissen-Generaal werd in het jaar 1819 eene 
reorganisatie van het gchcele Boschwczcn ingevoerd, 
waarbij het algemccn beheerdcr bosschen werd opge- 
dragen aan eene Directie der Houtbosschen, bc- staande 
uit een dirccteur, twee inspecteurs en ecn secrctaris, met 
het noodige ondergcschiktc personeel. De betrekking 
van. directeur dcr Houtbosschen was vereenigd met die 
van resident van Rembang, het voornaamste gewest der 
djatibosschen. Met het bij- zonder beheer der bosschen 
werden, onder toezicht derdirectie, de residenten belast, 
die in deuitoefening van dit gcdeelte hunner plichten op 
eene doolmatige wijze gebruik moesten maken van de 
aan hen ondergcschiktc assistent-residenten en opzieners 
der lan- delijke inkomsten. In verscheidene residentien 
werden nog europeesche boschopzicners, inlandsche 
boschhoofdcn, schrijvcrs en boschwachters aange- steld. 
Evenals vroeger waren de blandongs verplicht bij 
afwisscling, gedurende acht maanden van het jaar, alle 
wei'kzaamheden in do bosschen te ver- richten, 
waaronder ook het aanplanten en het maken van 
sleepwcgcn, alsmedc de levering hunner buffcis of 
andere trekdieren daartoe. Zij werden bc- taald door 
afstand van rijstvelden, terwijl de kap- pers en slepers 
bovendien eene dagclijksche verstrek- king van rijst en 
zout ontvingen. Later werd ech- ter allengs weder 
landrente geheven, en daarvoor een karig dagloon in de 
plaats gesteld. 

Deze regeling van het Boschbeheer had echter gecn 
langdurig bestaan. De bezuinigingsmaatrege- len, door 
het Opperbcstuur in 1825 bcvolen, deden den 
Comniissaris-Generaal Du Bus de Gisignics de 
afzonderlijko Bosch-directio weder intrekken en hare 
archieven naar do algemecne bureaux tc Batavia 
overbrengon. Het behecr cn toezicht over de bosschen cn 
stapelplaatscn wcrcl aan de residenten op- gedragen, aan 
wio daarvoor nog ecnigo mindero boschhoofden bleven 
toegevoegd, terwijl het algc- mccn behecr gerangschikt 
werd onder de attributen van den directour van's Lands 
productcn en civielo maguzijnen. In het jaar 1829 werd 
cen rcglemcnt voor het behccr der bosschen, het 
aanplanten, voort- kweeken cn vcllcn van djatihout 
vastgcsteld, waarbij o. a. voor het eerst pcrccclsgcwijzo 
aankap word voorgcschrcven. Dit uitvocrige rcglemcnt, 
dat inder daad vcel goeds bevattc, kon cchter weinig 
worden nagelccfd, claar de hoofden van gewestclijk 
bestuur, reeds overladen met arbeid, ook de noodigo 
kennis van zaken cn voorlicliting misten om op do 
bosch- werkzaainlicden behoorlijk het oog te houden. Zij 
bescliouwden het beheer dcr bosschen a Is ccn lastpost, 
waaraan zij zich zoo weinig mogelijk lie ten gc- legon 
liggen. 

Toon een jaar later, in 1830, de Gouvcrneur-Genc- 
raal Van don Bosch het stclscl van cultures invoerdc, 
rnakten do voor het- boschbeheer vastgcstelde bepa- 
lingen ook van zclf op den achtergrond. Do opvol- ging 
van de mcesto dicr bepalingen was lotterlijk omnogelijk 
tegenovor de eischen van het cultuur- Htelsel. Mot den 
mcestcn spoed moesten suikerfabrie- ken veiTijzcn, 
waarvoor verbazende hocvceDicdcn hout werden 
gekapt, zoowel voor het bouwen dier fabrieken met 
derzclvcr loodsen cn woningen, ah tot bekomen van het 
noodigo brandhout. Ook do op- richtiiig van velc indigo-
fabricken en later, vooral in Rem bang, van 
tabaksondernennngen, droeg aan- zienlijk tot do 
vornicling dcr djatibosschen by. 

De bolangrijkc verdedigingswerken, wellco tijdciis cn 
na den Java-oorlog werden gebouwd, b nevena talrijke 
an dore opcnbarc werken vorderden ook ont- 
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zaglijke hoeveelhcdcn hout, hctwelk. zonder bchoor- , 
lijk toezicht, op vcrkwisUndc wijzc word gcvcld. 

Gehecle bosschen vcrdwoncn of werden althans zoo- 
danig gehavend, dat zij voor gcregeldc houtvellingcn 
niet meer in aanmerking konden komen. De bij het 
reglemcnt van 1829 voorgcschreven perceclsgewijze 
aankap maaktc overal plants voor den aankap op eisch, 
waarbij in het wilde boomen werdcn geveld, waaruit 
men houtwerken van de aangegeven afme- tingen dacht 
te bekomen. Block het dan, dat de ge- kapte boomen 
niet aan den gcstelden eisch konden voldoen. zoo 
werden andcre gevcld, terwijl in andere gevallen wed er 
zware booiuen tot houtwerken van kleinc afmetingen 
werden verkapt. Van ongeloofe- lijke afstanden moest
，ten slottc het hout worden aan- gevoerd. 

In het jaar 1832 werd het beheer van en het toe- zicht 
op de bosschen gebracht onder den Directeur dcr 
cultures, waarna in het jaar 1836 de, toen onder dien 
hoofdambtenaar aangestelde, inspecteurs dcr cultures 
ook met het opzicht op de houtbosschen werden. belast. 
Intusschen blcef het met de djati-bos- schen even treurig 
gestcld. Het gouvemement stelde bepalingen vast en 
gclasttc controle, maar de midde- len daartoe 
onibrakenyZ 

/ ；  Eindelyk begon de Regeering in te zicn, dat geen ! ■-
 ' middclen tot verbetering zouden baton, zoolang men 

deskundigen niiste, die de noodige voorlichting konden 
geven en met de uitvoering bclast werden. In het jaar 
1849 werden voorloopig een paar Duitsche 
boschbouwkundigen in de djatibosschen van Rem- 
bang aangcsteld, en vervolgens vanaf het jaarT857 西百
geld wetensch&ppelijk gevormdc boschambte- naren 
uit Nederland gezonden. In het jaar 1858 werd een 
inspecteur voor Jiet Boschwezen aangesteld. 

Het oude blandongstelscl blcef nog geruimen tijd in 
working. De vernieling dcr djatibosschen had 
aehterccnvolgens in vele rcsidentien opgehouden, maar 
in Rembang en, op reel kleiner schaal, in Ma- dioen 
bleef ze nog voortduren. Evcnwel word toch in ^K-
beKahdcling der djatibosschen vcel verbetering 
gebracht. De houtvellingen werden zoovecl mogeJijk op 
eenige plaatsen geconcentreerd, gcregeldc pcr- 
ceelsgewijze aankap werd weder ingevoerd, de uit ge- 
kapte perceelen werden opnieuw met djati bezaaid, de 
slcepwegen werden verbeterd en nieuwe wegen werden 
aangeJegd, cn vooral ook op de bewerking van het 
gevelde hout, dat hoofdzakelijk voor den scheepsbouw 
diende, werd goed toezicht gcliouden. Op elke kapplaats 
waren eon inlandsch boschhoofd, met den naam van 
demang blandong, cn ee» paar boschwachters gevestigd. 
Later werden hieraan nog europcesche opzieners 
toegevoegd. De blandong- werkzaamheden in Rembang 
waren in twee tijdper- ken van het jaar vcrdeeld, 
namclijk het tijdperk van aankap, uitsleep en afvoer naar 
de rivieren, het we Ik aanhicld van 1° Mei (somtijds 1° 
April) tot ultimo November, en het tijdperk van vlotten, 
tijdcns den west-moesson, van December tot Maart of 
April. Het wcrkvolk werd op den ouden voet in dagloon 
betaaid, namclijk een kapper met 10 duiten (8*/2 cen- 
ten), en een ploeghoofd over 25 man of 25 span trek- 
dicren met 20 duiten centcn). Bovcndien ge- noot ieder 
hoofd, kapper en drijver van een span trekdieren, 
waarvoor 25 duiten (21 centen) werd be- taald, daags l1/4 
kati rijst en }/}0 kati zout. Op elko gcregclde kapplaats 
waren JOO tot 300 kappers cn 100 tot 300, Boms zelfn 
400 spannen trekdicrcn werk- .辛 am. Het wcrkvolk 
werd door de diHtncUlioofden, dikwyls van zecr 
afgelegen streken, opgeroepen cn om de vyftien dagen 
verwisseld, zoo voor het work 

in de bosschen als voor het ， maken dcr 
vlottcn. In do maand December begon het 
vlottcn van het hout langs de ondcrschcidene 
rivieren naar de eigenlijke houtstapelplaatsen; 
zoo werd al het hout, dat naar de Solo-rivicr on 
hare zijrivieren was gebracht, naar 7s lands 
groote stapelplaats te Boenga, in de residen- 
Ue Socrabaja, vervoerd. De vlotters ontvingen 
gecn' dagloon, maar eene bcpaalde betaling en 
verstrek- king van rijst cn zout voor de gehcelc 
reis. De vlot- hoofden echtcr, genoten per dag 
100 duiten (831/2 centen). Vlotters cn hoofden 
ontvingen bovendien nog eene premie, 
wanneer hunne vlotten behoorlijk 
overkwamcn. 

Er gingen intusschen gestadig meer stemmen op tegen 
het behoud van het blandongstelsel, al was de druk voor 
de bevolking ook niet meer zoo zwaar als voorheen. De 
meest drukkende diensten der blan- dongs bestonden nog 
in het leveren van trekdieren, die veel onder het 
boschwerk leden, en in het opko- mcn der koelies voor 
het samenstellen der houtvlot- ten in den tijd, dat de 
rijstvelden moesten bewerkt worden. Het daarbij door de 
Regeering zoo zeer gc- handhaafde monopolie over het. 
djatihout werkte ook zeer belemmerend op alle takken 
van nijverhcid. Overal bestond gebrek aan bout. De 
Regeering kapte voor hare eigen behoeften, maar voor 
particulicrcn bestond geen niiddel om zich van het 
noodige hout te voorzien.Wel werden ondershands aan 
eenige per- sonen zoogenaamde houtcontracten 
uitgegeven, houtvellingen die de gelegenheid moesten 
aanbieden om djatihout tc kunnen verkrijgen, en tevens 
om bij te dragen in de behoeften voor 'B Lands dicnst, 
maar die contracten Btrekten toch hoofdzakelijk tot groot 
voordeel van de weinigen, die daarrnede werden be- 
gunstigd. De particuliere nijverhcid werd daarrnede 
weinig of nietgebaat, het djatihout blcef zeer hoog in 
prijs. 

Scdert jaren was intusschen cen ])lan tot eene be- 
hoodijke organi«atie van het Bosch wczen bij het In- 
disch besluur in overweging en allengs vond die aan- 
gelegenheid ook een krachtigcn stcun bij het Oppcr- 
bestuur. In het begin van het jaar I860 word aan eeno 
cominissie. bestaande uit ccn inspecteur van het 
Boschwezen, een inspecteur dcr cultures en ccn 
rcchterlijk ambtenaar, opgedragen ccn rcglcrncnt voor 
het bchecr on de exploitatie der houtbosschen op Java en 
Madoera cn al wat daarop betrekking had, tc ontwerpen. 
Ongeveer tegclijkcrtijd word door cone daarvoor 
aangewezen commissie begon- nen met het opnemcn en 
in kaart brengen dcr djatibosschen. Nog jaren verliepen 
echter alvorons werd beslist omtrent de vraag: Welke 
weg mocst worden iugeslagen om de exploitatie der 
djatibosschen het meest tc doen beantwoorden aan het 
belang van den Staat en de bevolking. Eindelijk, in 1864, 
bcsloot <lo I<egcering het stelsel van Staat^-cxploitatio 
dcr djatibosschen goheel te latcn varen en daarvoor de 
particuliere ondernejningsgeest ,mct onbeperkte 
mededinging, in tc roepen. In lict jaar 1865 werd het 
nieuwe reglemcnt voor het beheer en de exploitatie dcr 
houtbosschen van den Lando op Java en Madoo- ra 
afgekondigd, waarbij de bosschen werden ver- dceld in: 
Je onder gercgeld boheer gobrachtc djati- bossclien, 
bestemd. voor eene gcregeldc perceelsgo- wijzc 
ox])loitatie, 2e niet onder gercgeld beheer gobrachtc 
djatibosschen, niet bestemd voor eene gcre- g’lde 
exploitatie, maar om tc strekkon ter voorzio- ning in de 
plaatsclijke behoefton aan hout voor don Lando cn de 
inlandsche bevolking, en 3o wildhoutbosschen.
 口 

Op ultimo van het jaar 18G5 hidden cindclijk de 
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blandongdiensten geheel op. Daarmede was met cen 
belangryk ovcrblijfsel van het Indische dwangstclscl 
gobroken. 

In November van het jaar 1865 had to Rembang 
do eerste openbare aanbesteding plaats voor de 
exploitatie van twee djatibosch-perceclen, waarop 
geleidelijk meerdcrc volgdcn. In al die cxploitatie- 
contracten werd eene geregeldc pcrceclsgcwijze 
veiling bepaald 
，、 ' 
uitgekapte perceclen vo orges ch re ven. Tijdens de 
cxploitatio in blandongdienst waren steeds tcr vei- 
ling boschpcrccelen gekozen van goede hoedanig- 
heid, waaruit eene belangrijke hocveelheid hout 
kon worden verkregen. Alleen de goedo djatibos- 
schen werden gekapt, maar do schrale, meerendecls 
vroeger reeds uitgekapte bosschen blcven staan. 
De reorganisatie van 1865 mocst ook hierin ver- 

en ecne behoorlijke schoonmaak der 

andering brengen. De slechtc bosschen moesten 

meuw 

allcngs weder in goede djatibosschen worden her- 
schapen, en dit was alleen mogclijk door zc ook gere- 
geld gehecl leeg te happen en op nicuw te boplanten. 
Daarom besteedde de Begcering ook zulkc perceclen 
uit, die weinig anders dan brandhout oplcverdcn. 
De ervaring Icerde intusschen, dat liet regk ment 
van 1865 nog vrij bclangrijke gebreken bevattc. De 
daarin aangenomen splitsing tusschcn wd- en nict 
onder geregcld beheer gebrachtc djatibosschen bleek 

huisbouw als voor 

maar al tc zecr tot den ondergang dcr laatstc te lei- 
den. Voorts werd geklaagd over al tc beperkende 
bepalingen ointrent de vooi'ziening in de bchoeftc 
aan hout voor de inlandsche bevolking, zoo voor 

de inlandsche schecpvaart, ge- 
recdschappcn, brandstof enz. Dczc en nog nicer ande- 

_
 
'
 
' ' ' 
herziening 

dat reglemcnt, waarop bij Kolonialc ordonnantie 

rc gebreken cn Iccmtcn leidden tot van 
van 14 April 1874 (Indisch Staatsblad N° 110) een 
nieuw rcglcnicnt \ycrd vastgcsteld, dat op don Isten 
llci van l)ct jaar 1875 in werking trad. Bij dit regle- 
mcnt waren aJs hoofdbcginsclen aangenomen: 

lc de bosschen worden onderscheidcn in djati- en 
wild hout-bosschen; 

2C de djati-bosschen (met uitzondcring van dio 
in do VorMtenlanden, waarover de Regcering slcchts 
cene beperkte beschikking heeft) staan a,Ho onder 
geregcld bchccr, de wildhout-bosschcn gcdccltelijk; 

3e de exploitatie der djati-bosschen geschiedt, 
zooals ook reeds in het reglemcnt van 18G5 was be- 
paald, door middcl van de particuliere industrie op 
twccerlci wijzcn: 

nwt vrijc beschikking over het hout door den 
ondernemer, tegen betaling van cene overccn- 
gekomen som; of 

het gouverne- 
ment, tegen betaling aan den ondernemer van 

b. met levering van het hout aan 

van een 

van 1874 wcr 
(Staatsblad No. 149) cn van 

een bepaald bedrag voor kap-, sleep- cn ver- 
voerloon per kubieken meter. 

De tocwijzing van cen bosch ter exploitatie gc- 
schicddc na opcnbarc inschrijving. Door de bosch- 
ambtenaren worden minimump 珂 zen bepaald, be- 
neden welkc de bosschen niet werden afgestaan. 

Het „Reglemcnt voor het beheer cn de cxploitntio 
dcr bosschen van den. Lande op Java cn Madoera/' 

一 d gcwijzigd bij de ordonnanties van )8 
Mei 1875 (Staatsblad No. 119), van 2G Mei 

'' 「 ，
 
21 November 

(Staatsblad No. 245) cn ten slotte vorvangen 
het bij Kolonialc ordonnantie van 9 Fcbruaii 
(Staatsblad No. 61) vastgcsteldc „Rcglemcnt 
het beheer der bosschen van den Lande op Java 
Madoern", welk rcglement (bij verkorting genocmd 
boschrcglcment) op 1 Juli 1897 in werking trad. In 

ISS2 
1894 
door 
1897 
voor 

en 
cen afzonderlijk “Rcglement voor den dienst van het 
Boschwczcn op Java en Madocra" (bij verkorting 
dienstrcglement genoemd) vastgesteld bij Gouver- 
nementsbesluit van 9 Februari 1897 No. 21, werd do 
organisatic van den dienst vastgelegd en aangege- 
ven hoc, ter verzekcring van de goedo werking dcr 
bepalingen van hot boschreglement, aan de voor 
schriTten daarvan uitvoering behoorde te worden 
gegeven. 

In dit rcglement van 1S97 kwam do boachinrich- 
ting voor het eerst tot haar rccht en daarin vinden we 
dan ook de noodigo bepalingen betrekking hebbend. 
op de vorming van houtvesterijen; de boschpolitie- 
beambten werden weder gestcld onder de directe 
bevelen der ambtenaren van het ^oschwczen, iets, wat 
wcliswaar oorspronkclijk ook was voorgeschre- 
ven in het boschrcglcment van 1874,maar watin 1882 
veranderd werd door de boschpolitie ondergeschikt 
to maken aan do Bestuursambtcnarcn. Het regle- 
ment van 1897 verschilt overigens ten opzichte van 
het vorige van 1S74 vrij belangryk op het gebied der 
exploitatie. Was toch nog in dat van 1874 de ex- 
ploitatie door tusschenkomst der particuliere indus- 
trie verplichtend gcstcld, cn was het op grond. van de 
daarin vervattc bepalingen, onder zekere omstandig- 
heden, alleen mogelijk de uitdunning en de zuivering 

s” inachtiging van den resident in cigen beheer en in 
vi'ijen arbeid to doen uitvoeren, tegen afstand. van 
het daardoor te vcrkrijgen hout dan wel in daghuur, 
zoo werd in het reglemcnt van 1897 de Gouverneur 

na 

waren 

Genoraal bevoegd verklaard machtiging te verleenen 
tot gcrcgcldc exploitatie in eigen beheer, indien do 
aanbestc dingen der perceelen herhaaldelijk 
mislukt-, terwijl als vnstc regel werd aangenomen, dat 
de uitdunning steeds in eigen beheer zou geschieden. 
Ook do bepaling, dat do Dirccteur van Binnen- 
landsch Bcstuur bevoegd werd verklaard, onder bc- 
paalde omstandigheden, machtiging te verleenen tot 
de zuivering dcr bosschen in eigen beheer, was weder 
eene schrcdc nader tot de, zij het ook in anderen vorra 
v66r 1864 bestaan hebbende, Staatsexploitatie. Het 
bestek dezer bespreking laat niet toe over de verdc-、 
re verschillen tusschcn de reglementen van 1874 en 
van 1897 in details tc treden ； de kwestie der voort- 
schrijdendc Staatsexploitatie werd hicr echter eeiiig- 
zins naar voren gebracht, omdat de boschpolitiek in 
het laatste decennium zich zoo bij hcrhaling op dit 
terrein bewogen heeft. In dagbladen en tijdschriften 
werd het belang dor Stants-boschexploitatie meer- 
tegenstand van 
malen ovectuigcnd bepleit, cn de nicest krachtige 

' de zijdc der houtcontractanten, die 
de winstcn van's Lands bosschen, welkc aan de gc- 

van 

meenschap tockomcn, grootendeels verslonden, 
heeft nict kunnen bclettcn, dat het Oppcrbcstuur do 
groote voordcelen dcr Staats- boven particuliere- 
boschexploitatie op Java in begiiiscl heeft erkend, 
zoodat'thans de gcregeldc aankapin eigen behcerdien 
door tusschenkomst van de particuliere Industrie 
reeds overt reft. 

Inmiddels was in 1905, het Departement 
Landbouw (later Dept. v. Landbouw, Nijverhoid en 
Handel) opgericht, cn word de dicnst van het Bosch- 
wczen, welkc van af I860, toon do directie dcr cultu- 
res was opgeheven, onder het Departement van Bin- 
nenlandsch Bcstuur had gercssortcerd, aan het 
niouw opgcrichtc Departement toegevoegd. 

Het boschreglemcnt van 1897, gcwijzigd bij Koi. 
ordonnanties van 27 Mei 1901 (Ind. Stb. No. 208), 

12 April 1902 (Ind. Stb. No. 169), van 19 Mei 
1903 (Ind. Stb. No. 219), van 19 Mei 1904 (Ind. Stb 
No. 256), van 11 Januari 1905, (Ind. Stb. No. 40), 
van 

en 
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van 20 April 1907 (Ind. Stb. No. 232), heeft gecnlang 
bestaan gehad; bij Koi. ordonnantie van 30 Juli 
1913 (Ind. Stb. No. 495) werd wederom een nieuw 
boschrcglement vastgesteld voor Java en Madoera, 
tcrwijilietdaarbij behoorcnde dienstreglement, vast- 
gestcld bij Gouvememcnts Bcsluit van 30 Juli 1913 ,No. 
49 (Bijhlad-No. J901Lxoor gehecl Nederlandsch Indie 
van toepassing werd verklaard. Bit thans vigccrende 
„Rcglemcnt voor het beheer dcr bos- schen van den 
Lande op Java en Madoera" trad op 1 Januari 1914 in 
werking en ondcrscheidt zich van het voorafgaandc op 
het punt der cxploitatie voomanielijk hierdoor, dat in 
het betreffende arti- ke] thans voorkomt: „De gcrcgcldc 
exploitatie ge- schiedt hetzij in eigen beheer, hetzij door 
tusschen- komst van aannemers'1. Bovendien werd ten 
aan- zien van de met particulicrc exploitanten te slui- 
ten overeenkomsten gebroken met het bcginsel, dat die 
zouden kunnen worden geslotcn ten behoeve van 
lioutleveringen aan het Gouvemement. 
De concept voorwaarden, waarop de thans voort- 
durend in beteekenis afnemendc, exploitatie van ?s 
Lands bosschen door tusschenkomst van aannemers 
geschiedt, werden gearresteerd bij Gouveme- ments 
Besluitcn van 6 November 1904 Nos. 39, 40, 41 en 42 
en in de jaren 1907 t/m. 1912 herhaaldelijk gewijzigd; 
bij Gouvemements Bcsluit dd. 3 Januari 
1914 No. 42 vond de laatstc wijziging plaats. 
Wanneer de exploitatie door tusschenkomst van 
aannemers geschiedt, wordt met dezen ter zake, na 
openbare aanbesteding, ovcrcengekomcn, tenzij de 
Gouvemeur-Generaal in's Lands belang cen onder- 
handsche afstanddoening noodig acht. Van deze laatste 
bevoegdheid is door den Landvoogd mccrma- Icn 
gebruik gemaakt, voomanielijk sedert het jaar 1903, het 
z. g. n. crisisjaar voor den Ned.-Indischen houthandc】
； in 1914 is ecliter cen einde gemaakt aan al dergclijke 
onderhandsche transactics, ook aan die in den vorm van 
stapelplaats-levering, terwiil bi linen afzienbaren tijd, 
op Java tenminstc, degehcclc djatiboschexploitatie door 
tusschenkomst van do particulierc Industrie tot de 
geschiedcnis zal behoo- ren. Een der machtigste 
factoren, wclke daartoe meewerkt, is ongetwijfcld de 
voortgang dcr bosch- inrichting, waarvan het streven is 
het gehcclc djati- boschgebied zoo spoedig mogelijk in 
houtvesterijen cm te zetten .In houtvesterijen is 
Staatsexploitatie regel en kan slechts in byzondere 
gcvallen, ter beoordeeling van den Gouvcrnnur-
Generaal, exj)loi- tatie door tusschenkomst van de 
particulierc Industrie worden toeg(laten. Op het cindc 
van 19J4 waren een cn dertig houtvesterijen met iedcr 
gem id- deld 5000 H.A. oppervlakte in werking. 
De houtvesterijen worden gewoonlijk afzonderlijk dan 
wel paarsgewyze beheerd door een houlvcstcr met 
hetnoodigeondergeschikte personeel; bij^paars- 
gewijze beheer hceft de houtvester een hoofdopziener 
als assistent voor het beheer dertwecde houtvesterij 
onder zich; in enkele gevallen wordt het boheer eener 
houtvesterij door een adjunct-houtvester der le klasse 
gevoerd ； het aantal dozer ambtenaren ver- mindert 
echter gelcidelijk, omdat het instituut der Europeesche 
adjunct-houtvesters met het Gouver- neniGnts-besIuit 
van 16 Maart 1909 No. 30, (Ind. Stb. F。. 204), waarin 
bepaald werd, dat geen nieuwe ad- junct-houtvestcrg 
meer in dienst worden genonien, feiteHjk is opgeheven. 
Aan de adjunct-houtvesters i ；  innuddek de 
g.degenhcid gegeven, zich door een ver- volgHtudic in 
Muncluin te bekwajnen voor den rang van houtvester.
 6 

De djatibosschen en de in stand tc houden wild- 

houtbosschen op Java, welke nog met tot houtvesterijen 
behooren, zijn ingedeeld in boschdistricten, welkcr aantal 
op het einde van 1914 acht en twintig bedroeg. Het beheer 
dozer boschdistricten wordt eveneens gevoerd door 
houtvcstersmctondcrgeschikt personcel en is gebaseerd 
op ccn voorloopig bedrijfs- plan. De groote 
uitgestrektheid dozer behecrsccnhe- heden is cchter 
oorzaak van een veel minder inten- sief beheer dan 
waardoor zich de gang van zaken in eene houtvesterij 
kenmerkt. 

Het bsheer van het boschgebied in de bezittingen 
buiten Java is zeer weinig intensief; het bepaalt zich 
grootendecls tot boschbcscherming en het vastleggen der 
grenzen van boschgebieden in streken, waar de 
hydrologische toestand tengevolge dcr voort- schrijdendc 
ontginning onvoldoende is geworden of dreigt. te worden, 
terwijl, voomamelijk op Sumatra, cene exploratio van 
eenige boschgebieden plaats - heeft met het docl do 
uitgifte in exploitatie daarvan voor te bereiden. De 
bedocling is voorloopig in de Buitenbezittingen nog geen 
Staatsexploitatie in te voeren. Ten einde voHedige kennis 
op te doen om- trent de hoeveelheid en de hoedanigheid 
der bosschen in de bezittingen buiten Java, worden aldaar 
naar gelang van de beschikbarc werkkrachten bc- 
heerders met ondergeschikt personeel geplaatst, aan wic 
de stelselmatige exploratie der boschtcrrcinen is 
opgedragen. en die in alle bosch-technische en -
economische kwesties van ad vies dicnen. 

Onder den Dienst van het Boschwezen ressortcert een 
vrij uitgebreid caoutchoucbedrijf, waarvan ccn 
afzonderlijk ovcrzicht voorkomt in het art. CAOUT- 
CHOUCBEDRLJF V/H. BOSCHWEZKN. 

Voor het oplossen van wetenschappelijke cn tech- 
nische vraagstukken, welke zich bij het boschbo- hcer 
voordocn, is in J 913 ccn boschproefstation op- gericht 
(Zie BOSCHPROEFSTATION). 

Betreffcndo de verrichtingen en de uitkoinsten van 
den Dienst van het Boschwezen wonlt Hcdert J900 een 
afzonderlijk jaarversJag uitgegeven, dat verkrijgbaar is bij 
het Depot van lecnniddclon te VVeltevredcn. 

Het is nict wel doenlijk in cen kort bestek als het hicr 
gebodeno een vollcdig overzicht to geven van den 
werkkring van het boschpersoncel. In hoofdzaak 
concentrcert zich de bemoeienis der ambtenaren van het 
Boschwezen in het streven naar de hoogHt niogc- lijke, 
jaarlijks gelijkblijvende of toenemende directc inkomsten 
cn het bereiken van indircctc voordcclen, voorzoover dat 
noodig en mogelijk is. Daartoe worden de bosschen 
afgebakend, opgemeten cn gekaar- teerd cn worden 
werkj)lanncn opgemaakt door de Jnrichting; er woidt 
gecultiveerd, gedund cn ge- kapt, waar dat noodig is; er 
worden houtafvocr- en verkeers-wegen gemaakt, 
stapeJplaatsen en woningen gebouwd; er wordt gewaakt 
tegen clandesticne ontginning, brand, 
iiiseclenbcschadigiiig, zicktcn en diefsta], terwijl 
bovendien ecu ruim veld van arbeid open is voor het 
bchandelcn van en uitbrengen van ad vies in alle 
vraagHtukken op algemeen economisch, tcchnisch, 
agrariBch, niercanticel, administratief of under gebied, 
welke zich in verband met het bosch- boheer voordoen. 

Het algemeen beheer van 'a Lands bosschen staat, 
onder oppertoezicht van den Directour van Land- bouw, 
Nijvcrheid en Handel, onder de rechtstreek- leiding van 
den Hoofdinspcctxjur, chef van den dienst. Aan den 
dicnst-chef zijn toegevoegd vier bc- heersinspecteurs 
voor Java, een beheeiiSnspecteur y°?r de 
Buitenbezittingen, cen inspccteur, chef der mnehtmg, een 
directeur van het caoutchoucbc- 
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drijf en een directcur van het boschproefstation. 
Het aanta) houtvesters bedraagt thans mecr dan 

honderd met inbegrip van de adspirant-hout- vesters; het 
aantal adjunct-houtvesters is thans acht; twee honderd 
bcambten zijn als opzicncr in verschillende rangen 
aangestcld, vcertig beambten zijn bij de opname 
ingcdeeld, terwijl circa zevon hon- derd 
boschpolitiebeambten aanwezig zijn. Het gc- hcele corps 
eigenlijke politicbeambten bestaat uit Inlanders en werkt 
ondcr de clirccte leiding van de boschopzieners, die 
behalve met werkzaamhcden van technischen en 
administratieven aard evencens belast zijn met de 
uitoefening der boschpolitie. A lie hoogere ambtenaren, 
de opnemsrs en de op- zieners zijn Europcanen met 
uitzondering van een dcrtigtal Inlandsche opzieners en 
leerling-opziencrs cn cnkcle Inlanders in vasten dicnst bij 
de opname. Het voorncmen bestaat echter binnen 
afzienbaren tijd het niet-Europeesche element uit te 
breiden (zie Kon Besl. 5 Febr. ,15 no. 37 opgenomen in 
Ind. Stb. 1915 no. 325), nadat door ecnc degelijke 
opleiding waarborgen voor goedc dienstuitoefening in 
verschillende betrekkingen verkregen zullcn zijn. 

De geldelijke uitkomsten van den Dienst van het 
Boschwezen toonen een voortdurend stijgende lijn. Door 
verschillende omstandigheden, meestal verband 
houdende met schommclingen van den hout- ])rijs,对 n er 
in de saldografick wel tijdelijke dalingen waar te nemen, 
inaar die hebben zich altijd spoedig hcrstcld. Het nystcem 
bij den Gouvernemcnts- dionst, kapitaal-uitgaven aan 
heteindc van het reke- ningjuar ah gewone debetposten tc 
behandolen, draagt er toe bij de, uit de jaarcijfers te 
bcpalen, ziehtbare voordeelen vrij goring te doen 
schijnen. Tenge volge van het boschbchecr is de 
kapitaalwaar- <le van 's Lanrls bosschcn 
ontcgenzcggclijk sterk toegenojnen, icts, wat bezwaarlijk 
in cijfers is uit te drukken. Volgcns de jaarvcrslugcn van 
den Dienst en andere gegevons kan ten aanzien van de 
feitelijke overscliottcri het volgende worden gezogd: 
voor 1875 bedroegen ze nihil of waren zc negatief ;• 
daarna be- gon het boschbeheer cen jaarlijks tooncmond 
bed rag in H Lands kas af tc werpen. In 1895 bedroeg (lit 
circa ecu jniljoen, in 1905 word het circa twee miljoen en 
thans is het ongevccr drie miljocn. Met de toone- jning 
der saldi heefl de toeneming der jaarlijks go- kapte 
hoeveelhcden djati-hout vrijwel gelijken tred gehouden; 
thans bedraagt die hoeveclhcid circa dric honderd 
duizend kubiekc incter tiimnerhout en con miljocn 
stapclincter brandliout. Do hocveelhcid jaarlijks gekupt 
wildhout verzinkt daarbij in het nict, jnaar nceint toch 
uanmcrkclyk toe. 

De aanstelling van deskundig boschporsoncol da- tee 
rt oer«t van de zestiger jaren. In 1865 word do 
verordening oj)het banoenien van ajnbtenaren bij den 
burgerlijken dienst, vastgestold bij Koninklijk Besluit 
van 1() September 1864, van toepassing ver- k[fiard 
oj)het per.soncel bij den Dienst van het Boschwezen in N. 
I. A Is cisch van benocinbaar- heid tot houtvester word 
gesteld het met guiistigen uitslag afieggen van een 
examen in boschweten- schappelijke vakken, hetwelk 
zoowel in Nederland als in Indio werd afgenomen. De 
studio kon aan het Polytcchnicuin in Kurlsruho worden 
volbracht, maar ook elders kon do vercischte vakkennis 
worden opge- daan. 

In 1874 word de opleiding nader gcregekl; vastgo- 
steld werd toen, dat zo begon mol het afloopen van ecnc 
Hoogcro burgerechool met vijfjarigcn curs us, Wjiarna 
eon vergelijkend oxamen word afgenomen in w】s- on 
natuurkunde, schcikunde en Duitsch. Do ge- 

kozen candidaten werden dan verder opgeleid in Pruiscn, 
cn wel gedurende een half jaar praktisch in cene 
Oberforsterei, waama een tweejarige studie aan de 
Forstakademie Eberswalde volgde. 

In 1880 werd de opleiding in zooverre gewijzigd, dat 
aan afgestudeerdon van de Afdceling B der Rijks 
Landbouwschool te 'Vageningen de voorkeur werd 
gegeven boven gcdiplomcerden der Hoogere burgerscholen 
en de laatsten slechts bij ontstentenis der eersten ter 
opleiding naar Duitschland werden gezonden. De vakken 
van het vergelijkende examen waren intusschen gewijzigd 
in. wiskunde, plant- kunde, plantenteelt en Duitsch, terwijl 
de candidaten van de burgerscholen vrijgesteld waren van 
het examen in plantenteelt. 

In 1891 werd de z. g. n. „voorbcrciden(le cursus" voor 
boschwetenschappclijke opleiding aan de Wa- goningache 
school geopend. Tot dien curaus konden worden toegelaten 
gediplomeerdcn der eerste klasse van de Afdeeling B der 
Rijks Landbouwschool, be- nevens zij, die tot do vierde 
klasse cener Hoogero burgerschool waren toegelaten en een 
aanvullings- examen hadden gedaan in plant- en dierkunde. 
De opleiding aan dezen Voorbereidenden Cursus duurde 
twee jaar, waarna een jaar in Tharandt aan de Forst- 
akademie mocst worden gestudeerd, vervolgens een half 
jaar de praktyk in Saksen moest worden beoefend, en ten 
slotte gedurende een half jaar moest worden gewerkt in ‘8 
Rijks Herbarium te Leiden 一-■ ondcr de leiding van den 
Chef diet inrichting. 

In 1897 werd de opleiding wcderoin gewijzigd; er was 
toen in Wageningen opgericht een Hoogere burgerschool 
met vierjarigeii cursus, waarvan de beide eerste jaren gelijk 
waren aan die eener gewone hoogere burgerschool cn de 
twee laatstc jaren grootendeeh het onderwijs der dric laatste 
jaren eener vijfjarige hoogere burgerschool omvatten. De 
gcdiplomeorden dezer vierjarige H. B. 8. volgden dan twee 
jaar den cursus voor Indisch landbouwkundigc en daarop 
twee jaar dien voor Indisch boschbouwkundige aan <lc 
hoogere land- cn boschbouwschool te Wageningen, waama 
cen praktijktijd in Saksen en cene studio aan Rijks 
Herbarium te Leiden, zooals boven omschrevcn, de 
opleiding voltooiden. 
De tegenwoordige opleiding dateert van het jaar 1904, het 
oprichtingsjaar der Rijks Hoogere Land- Tuin- cn 
Boschbouwschool en is omschreven in K. B. van 20 April 
1904 No. 18, nader gewijzigd bij K. B. van 2 Fcbruari 1906 
No. 37 en bij K. B. van 12 November 1909 No. 48. Deze 
opleiding bestaat uit cen met goeden uitslag volbrachtc 
studie aan een H. B. S. met vijfjarigen cursus en eenc 
vakstudio aan de Afdeeling Kolonialo Boschbouw der 
Rijks Hoogere Land- Tuin- en Bosch bo uwschool. Na het 
eerato (propraedcutische) studiejaar der laatstgenoomde 
inrichting wordt eon vergelijkend examen afgeno- men. De 
jongcliedcn, die op grond van dit examen a Is candidaat-
houtvester verder in opleiding worden genomen, 
doorloopen het tweedo studiejaar der Afd・  Kolonialc 
Boschbouw, waarop een praktischo leer- tijd van drio 
maanden in ceno houtvestcry volgt; daaraan sluit do 
verdere studio van byna cen jaar aan do hoogovgcnoonido 
studie-inrichting aan, na afloop waarvan eon examen wordt 
afgonomon ter vorkrijging van hot diploma, dat “diploma 
van mndbouwkundigc" heet. Daarna wordt nog con 
praktijktijd van negen maanden in Duitschland 
doorgobracht. Dozo opleiding, waarvan in de laatsto jaren 
geblckcn is, dat zo geen voldoondc resultaten geoft, zal niot 
langer kunnon worden gehandhaafd; voorstcllon uit Indio 
tot ingrypende verbetering 
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zjjn in behandcling; de reorganisatie heeft echter nog 
geen vasten vorni gekregen, zoodat daaromtrent nog niets 
kan worden mcdegcdecld. 

De opleiding van het lagcre personccl Het tot voor 
weinige jaren nog zeer vecl te wenschcn over; de 
Europcesche opzieners behoefden slechts voldaan to 
hebben aan het z. g. n. kleiii ambtenaai-s-cxamcn (Ind. Stb. 
1S64 No. 194), waarvan de eischen vrij- wcl 
overeeixkomen met die voor het toelatings-exa- men eener 
JI.B.S. Daarin is in 1907 in zooyerre wij- ziging gcbracht, 
dat toen bij aanstclling van leer- ling-opzieners de 
voorkeur word gegeven aan hen, die cene opleiding aan 
den tweejarigen land- cn tuinbouwcursus tc Buitcnzorg . 
hadden genoten. Evenwe] niocsten nog vole Icerling-
opzicners zon- dcr die opleiding worden aangesteld, omdat 
er niet genoeg personeel van dien cursus verkregen kon 
worden. Met ingang van Januari 1912 werd cclitcr onder 
gel 万 ktijdige opheffing van dezen cursus eenc 
'cultuurschool te Buitenzorg opgericht, waarvan eene der 
afdeelingen bestemd is voor de boschopzie- ners-
opleiding. Begin 1914 were! die school naar 
Soekaboemi_overgebiacht, alwaar ccn vollcdig stel 
gebouwen daarvoor is opgericht; de opleiding der 
aanstaande opzieners (zoowel Europcesche a Is niet- 
Europeesche) in eene afzondeilijke te Blcra te stichten 
opzienersschool is t liars in voerbereiding. 

Bij Indisch Staatsblad. 1875 No. 216 juncto 1881 No. 
186, 1907 No. 458 en 1908 No. 100 zijn strafbe- palingen 
vastgestcld op de overtredmgen cn de mis- dri)ven, welko 
begaan worden ten aanzicn van *s Lands bosschen op Java 
en Madoera, voorzoover daarin niet is voorzien. in het 
algemeen strafreclit. Dit z. g. n. boschpolitie-reglemcnt 
wordl thans her- zien, omdat het in velc opzicliten 
verouderd is. Voor de voorwaarden van benoenibaarheid, 
bezoldigingen en reiskosten van het person eel bij den 
dienst van het boschwezen zie Ird. Stb. 1915 n° 326 en 
1913 —175. 

Wat de literatuur over den Dienst van het Oost- 
Indische Boschwezen betreft, het voornaainste werk, 
waarvan thans cene heruitgavc door den oud-hoofd- 
inspecteur A. E. J. Bruinsma in bchandeling is genomen, is
：  “De djatibosschen op Java, hun natuurlijkc 
verepreiding, gescLiedcnis cn exploitatie", geschre- ven 
door den gewczen dienet-chef, wijlen den Heer J. W. H. 
Cordes. Verder mogen hier genoemd worden: „Ch. S. Lugt 
. Het boschbcdrijf in Nederlandsch Indie*1; Dr. H. ten 
Oever. Die natiirliche Verjiin- gung des Djati (Akademisch 
proefschrift) en Dr. L. A. G. Hissbik. Die Djatiwalder 
Java's und ihre Bewirtscliaftung. (Akademisch 
proefschrift). In het eeretgejioemde werk zijn de 
verschillende tijdschrift- artikelen, welke over het Indische 
Boschwezen in den loop der tijden verschcnen, genoemd; 
er wordt daarorn van afgezicn al die artikelen hier nog ecus 
to vermelden; onder hen, die zich byzonder beij verd 
hebben over verschillcndo aangelegenhcden, dezen Dieiist 
betreffende, hun licht te doen schijncn, mogen in do eersto 
plaats genoenul worden de oud-in- epecteur S. P. Ham, de 
oud-hoofd-inspcctcur A. E. J. Bruinsma en de houtvestcr 
Dr. H. ten Oever. Verder worde hier verwezen naar de 
sedert 1900 ver- schenen jaarverslagcn over dezen 
diensttak, naar de Koloniale vciHlagen, naar de jaarboeken 
van het Department van Landbouw Nijverheid cn Handel 
in N. O. I. en naar het Boschbouwkundig tijdschrift 
nTectona, uitgavc van de.yereeniging der ajjibtcna- e-"en 
van het lioschwczci/ 
'BOSO (IKAN). Zie GRONDELS. 

BOSSE (PETER PHILIP VAN). Minutvr van Ko- 

loiiicn en Financien. Gcborcn tc Amsterdam den ICdcn 
December 1809, was hij na zijne pronfotie werkzaam als 
secrctaris van de conunissie voor de Rijnvaart tc 
Anis[cidaro, werd in 1845 benoemd tot referendaris^an 
Ketilinisterie van Financien, en trad reeds in 1848 op als 
hoofd van dat Ministerie, cerst (3 Juni 1848) tijdelijk, 
daarna als Minister (21 Nov. d. a. v.). In die betrekking, 
welke hij tot 19 April 1853, en dus ook gedurende het 
eerste Ministc- ric Thorbocke beklccdde, ontwikkelde 
hij ecnc bui- tengewone wcrkzaanihcid ； voor Indie 
waren daarbij vooral van bclang de zoogen. 
schcepvaartwetten, omdat daarbij door de invoering van 
het reciproci- teitsstelsel bij de bcschcnning der Ned. 
vlag voor het eerst inbreuk word genmakt op het 
beschernicnd stelscl in Indie (Zic BELASTINGEN. II B 
1 a. 1 n- c n u i t v o e r r o c h t c II. Ten gevolge der 
April- beweging trad het Minister]e Thorbccke af; Van 
Bosse nam voor Rotterdam zitting in de Twcede Ka- 
mcr, maar werd IS Maorn858 weder tot Minister van 
Pinancien benoerod. Ditmaal slechts voor kor- ten tijd; 
de verwerping van de wctsvoorstellen oin- trent den 
aanleg van spoorwegcii noedzaakte het Ministcrie tot aft 
re den (Febr. I860); voor Zutfcn gekozen, nam hij weder 
zitting in de Twecdc Ka- mer tot 10 Fcbr. 18G6, toen hij 
tot Minister van Financien benoemd word in het Kabinct, 
dat na do aftreding van Thorbccke dooi- Franscn v. d. 
Pulto geformcerd werd. Zooals bekend is, had dit Mini- 
sterie slcchts cen kort bestaan, cn word 1 Juni )86() door 
een ander vervangen. Nog eennmal werd hij met do 
portefeuillc van financien bclast (3 Juni 1868), om dezc 
voor goed, 5 Jan. 187J, af te geven. Daama trad hij cchtcr 
nog twecmalen als MiniBtcr van Kolonicn op. Het cerst 
van 4 Jan. 1871 tot 6 Juli 1872, gedurende wclken tijd hij 
do herziening der in- en uitvoerrechten voorbcrciddc, 
doch die niet tot stand moclit brengen, en van 3 Nov. 
1877 tot zijn dood oj)21 Febr. 1879. G( durende zijn 
Jaatsto Mi- nisteric ontwierj) hij nog eene wettehjkc 
regcJing der Bijdragc, die eciiige wijziging d(H>r zijn 
opvoiger werd overgenomen, inaar niet is ingevoerd (Zie 
]JLJ- DRAGE). Van Bosse nam ccn bclangiijk aandeel 
in den strijd over de vaststclling der Ind. begrooting bij 
do wet door zijn opstel, geplaatst in de Bijdr. t. d. kennis 
van het staats-, prov. en gem. bestuur DL VJ, bl. 99. Zie 
over Van Bosse een kort levensbericht in de Economist 
1879, bl. 331. 

BOSSOK (IKAN). Zic GRONDELS. 
BOT (IKAN). Zic PLATVJSSCHKN. ---------  
BOTANISCHE LITERATUUR VAN NEDER- 

LANDSCH-INDJE. De botaiiitiche literatuur van 
Ntdcrlandsch-Indie slaat tot die van Britech-Indio in 
zuJk cen nauw verbund, dat haje gcecbicdcnis, ten 
minste voor de ouderc jjerieden, uls een gebed met deze 
nioct worden opgevat. Want, off： 'choon Iwt geed 
doorzochte deel van bciden ge^cheiden is door landen als 
Birina en Malaka, cmlrent wier flora ii> latere tijden 
allecn uitvccrige beri<h1 ei) zijn <'fit- van gen :het aantal 
der in het wild giocieudc cn gc- kweckte gewaf-sen, 
welke aan Leiden genicen zijn, is groot, dat de inceste 
dor werken, die over de Kngelsch-Indische flora 
handelen, ook voor die van Kedcrlandsch-Indie van 
belang zijn en op later v(.r- schijnende werken over de 
laatste van onmiddellij- ken in vic cd zijn geweest. 

Deze sanienhang tusschen de hotanische lit cra- tuur 
van NcderlanclEch- en Brilich-h die is het sterkstin de 
oudcie werken, omdat daar de nicer al- geroeen 
voorkomende wikicen ookde gekweekte ge-. wagn m de 
eer8te plaats bcbprokcn woidcn, en het 
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zijn juist dcze, dio een groot versprcidingsgcbied 
hebbcn. In zijn Flora Zeylanica, welke in het midden van 
de vorige eeuw verschccn, word dan ook door Linnaeus 
bewcerd, dat de plantcn van Ceylon, Java cn Bengalen 
dezelfde waren. Wij zijn derhalve verplicht de litcratuur 
dor Indische flora in haar gehecl te behandelen. Haar 
omvang in cchter z66 groot, dat wij allcen die 
geschriften zullen bespre- ken, die voor de ontwikkeling 
onzer kennis der flora van beteekenis zijn geweest. 

Voor de tweede helft van de zeventiende eeuw was cr 
van de Indische plantenwereld slechts weinig bekend. 
De ccrste meet uitvoerige berichten vinden wij bij Jacob 
Bontius (zie op dezon naam), wiens 6 boeken over de 
natuurlijke geschiedcnis van Indie in G. Piso's werk ,,De 
Indiac Utriusquc re naturali et mcdica" Libii XIV" in 
1658 werden uit- gegeven. Men vindt daarin door 
Bontius een 60-tal plan ten afgebeeld cn beschrevcn, met 
vermelding van bijzonderhcden omtrent gcneeskracht en 
go- bniik. Ofschcon de beschrijvingen niet zeer uitvoe- 
rig en de afbeeldingcn niet zecr fraai zijn, is het niet 
moeilijk de planten te herkennen, waaronder b. v de 
Dccrian, de Papaja, de Blimbing, de Mangistan, de 
Mangga, de Kapokboom enz. 

Een werk van veel ineer waarde is Rhecdc Van 
Draakcstein's: "Hortus Indicus Malabaricus", 12 vol. fol. 
1678—1703. De schrijver hiervan had, in do 
heedanigheid van Gouvemcur van de kust van Malabar, 
van verscheidcnc inlardsche geleerden, zoo priesters a Is 
artsen, gegevens weten tc verkrij- gen onitrent de 
eigenschappen, het voorkomcn, het gebruik en de 
inlandsche nainen van de belangrijk- ste Indische 
boomcn, heesters en kruiden, cn met behulp van J. 
Cascarius en anderen uit deze gegevens het werk 
Hamcngesteld, dftt door den Amsterdam- seben 
hoogleeraar Jan Commclin van aanteeke- ningen was 
voorzien. Van het omvangrijko werk werd een 
Hollandsche uitgave begonnen, waarvan cchter glcchts 
&Sn folio deel is versclienen, dat men sows 
alsCuFcariup, ,,De MaJabaarsche Kruithof>, vermeld 
vindt. Ook word een uittrekeel ervan door Kasper 
Commclin, den ncef en o])vo]ger van Jan Com- melin, 
onder den naam van „Flora Malabaricn,n in het Jicht 
gegeven. 

Van het jaar 1630—1G40 vertoefde op het eiland 
Ceylon de arts Paul Heimann, die bij zijn terug- kcer in 
Euicpa (c Leiden tot hoogleeraar in de me- dinchc wet 
ensehappen werd aangesteld. Dczc had geduiende zijn 
verblijf op het ciland een greot aan- tal plant cn 
veizameld cn dezo cl cels tot don o an leg van eigen 
herbarium gebruikt, deck aan v^ifchillen- do peitfoncn 
in Europa toegezonden. To Leiden gaf hij beschrijvingen 
cn afbeeldingen van de door hem waargenoincn planter) 
in het licht in verschillerde worken, o. a. in „CataIogus 
Hort i Academici Lug- duno Batavin, 1687. Eerst na zijn 
dood, in 1695, venchcen een groot werk van zijne hand 
met 111 p'ten： „Paradisu8 Batavus'' (1698). De uit gave 
hiervan geschicdde door Williuin Shcrard, die in J,717 
nog ecn tweede work van Hci mann in het licht gaf： 
„Mueaeum Zcylanicum". Heimann's ver- zaiueling 
leverdo ook de bouwstoffen vcor twee be- roemde 
werken, voorecrat vcor Johannes Bui man's „Thesaurus 
Zeylanicuan, een kwarlo werk met 110 platen, dat in 
1737 veit-chccn. Men vindt daarin, bohalve de 
Ceylonschc planten van Heimann, ook welke dcor 
zekeren Hertcg naar den Anister- amschcn hortulanus 
Coniclis Vossius waren gc- 笋平 n： Vervolgens een 
werk van Linnaeus, “Flora Zeylanica，> gelicuten en in 1748 
uitgegeven. Dit be- 

rustic op een door Hermann naar Europa gc- zonden 
herbarium en kan derhalve, daar cr al do gegevens uit de 
vorige geschriften in opgenomen 一 zijn, als cen 
vermcerderde en verbeterde uitgave van deze worden 
beschouwd. De nomenclatuur behooidc cchter neg tot het 
eerste Linnacaansche t ijdperk, in zooverre dat men er de 
soortsdiagnosen als soortsnamen in gebruikt vindt. Ecne 
lijst van de planten van Hermann's herbarium, zooals 
dezo volgens do tegenwoordige nomenclatuur gedeter- 
mineerd moeten worden, vindt men in het Journal of 
Botany van 1887. 

Hadden de werken van Rheede cn Burman meet 
betrekking op de flora van Engelsch Indie, speciaal voor 
de flora van Nederlandsch Indie werd om- streeks 
dienzelfden tijd een even uitvoerig werk samengesteld, 
dat, zooals Burman met recht op- merkt, aan Rhecde's 
„Hortus Malabaricus" den palm der overwiiuiing hceft 
ontrukt. Het is Rum- phius' “Herbarium Amboinense". 
Als koopman op het eiland Amboina had G. E. Rumph, 
nicer bekend onder zijn gelatinisecrdcn naam Rumphius, 
gele- genheid gevonden omtrent de aldaar voorkomende 
gewassen vele waamemingen te doen, terwijl hij ze niet 
allccn uit het wild verzamelde, doch ook in zijn tuin 
kweckte. Bovendien stelde hi] z'ch in rela- tie n)ct 
pcrsoncn iii alle andero dcelen van den Indischen 
Archipel, van wie hij planten, producten en bcrichtcn 
omtrent deze ontving. Al dezo gegevens legde hij neder 
in ecn groot werk van zes folio dee- Icn, waariii wij van 
honderden planten nauwkeurigo beschrijvingen, 
afbeeldingen en opgaven omtrent gebruik, inlandsche 
nainen, gen eeskracht ige eigen- schappen enz. 
bijcenverzaroeld vinden. Niet ten onrcchte worden ook 
aan Rumphius de cerenamen van Vader der Indische 
botanic cn Plinius Indicua gegeven. Zijn manuscripten en 
teekeningen zijn ten dcele door brand, ten deele met de 
schepen, die ze naar Nederland moesten overbrengen, 
verlorcn ge- gaan, maar dank zij de goede zorgen van den 
Gou- vcrneur-Generaal Caniphuys, waren voor de 
verzen- ding steeds kopieiin gemaakt, en zijn aid us de G 
eer- sto boeken van het Herbarium Amboinense mede 
bewaard gebleven. Het werk kwain in handen van 
„Hccren Zevcntiencn,\ die echter niet tot de uitga- vc 
konden besluiten, en het manuscript langen tijd 
ongebruikt lieten liggen, tot in 1730 de Amsterdam- schc 
hoogleeraar Johannes Burman het voornemen te ken non 
gaf, tot de uitgavo van het Ambonscho Kruidboek over to 
gaan. Het verscheen van 1741 tot 1750, (allccn het 
zevendoof Supplementdeel in 1755), dus nog voor het 
vcischijnen van Linnaeus' Species Plantarum. Oin die 
reden werden do door Rum* phius gebruikte gcslachts- 
en soortsnamen niet door latero auteurs overgenomen en 
vindt men, of- schoon zijn werk door bijna alle schrijvers 
op het gc- bied der indische flora voortdurend wordt 
geciteerd, zijn naam niet als auteui^naani achtcr de 
soortsna- mcn uit die flora gevoegd. Zoowel door 
Burman in het werk zclf, als door latere schriivci-?, zijn 
do bona min gen van Rumphius met die van latero perio- 
den in overcenstemming gebracht. De laatste sleu* tel op 
het Herbarium Amboinense is die van Ha^s- karl, in 1866 
voivchcnen, waarin deze omtrent do Rumphiaanschc 
planten niet allecn z\jn eigen ver- klaringen geeft, maar 
ook die van alle andcre schrij- vers aanhaalt. Vooial 
belangrijk hieiin zijn do hem schriftelijk niedegcdcelde 
opgaven van Tcysnmnn, die in do Alolukken had geroisd, 
cn con aantal der onbekendu planten van Rum phi us tot 
ho.ro Latynsche benamingen had herleid, ofschoon daar- 
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van echtcr nog vele twijfelachtig zijn gcblcven. 
Toch is het Ambonschc Kruidbock cen werk van 

blijvende waarde, een voortdurendc bron van studio. 
ook voor den botanicus van latere tijdcn. Rum- phius 
heeft door zijn beschrijvuigen de kennis van den 
plantengroei van Ambon cn van and ere eilanden 
gegrondvest, maar bovendien, door de vennelding van 
ecn groot aantal wetenswaardigheden over het Jevcn 
der planten, een begin gemaakt met de biolo- gischo 
bestudeenng van de Indischc Flora. 

In 1768 gaf de zoon van Burman, Nikolaas I^au- 
rens, ccn „Flora Indica" in hot licht, berusteiide op de 
bekende herbarien van Hermann, Hertog cnz. en op 
veischillende vcrzaniclingcn in latcren tijd, uit Indie 
,ondcr andcrci) ook uit Java, hem toegezonden. 
Ofschoon liet er vor van af was, cl at Jiet work van den 
jongcren Burman ecn volledig ovcrzicht van de 
Indischc flora gaf, was de naani van ,,Flora Indica" wcl 
in overeenstcinming met den inhoud, inzooverre daarin 
de bekende soorten vol- genF cen bcpaald stelsel, het 
Linnaeaansche, waien opgesteld. Ook werd hicr de 
binominalc nomen- clat uur gevolgd, zoodat 
verscheidcne dcr soortsna- menvan den jongeren 
Burman nog in den tegenwoor- digen lijd geidig zijn. 

Wat op het einde van de 18c ceuw over de flora van 
Java verscheen, was niet zeer belangrijk. Wij vcnnelden 
J. C. N. Rademacher's „Naamlijst der Planten, die 
gevonden worden op het eiland Java" (1780—1782), F. 
von Wurmb ,,Dc orde der palm- boomen!, (1779) en F. 
Noronha „Altingin cxcelsa" (J791) en „Relatio plant 
arum Javanen«iuni etc". (179】). Hierbij voegen zich 
een paar kleinere stuk- ken, onder presidium van den 
Zwecdschen Hoog- Jeeraar Thun berg geschreven naar 
aanleiding van niateriaal, verzameld op diens reizen, 
waaroj) hij ook Java bezocht. Daarfoe behoort ook cene 
„rio- rula Javanica" van \ Vim berg en Wild mark 
(1825). Deze bestaat echtcr aDcen uit eene plantenlijst, 
zon- der groeiplaatscn of and ere gegevens, met eenige 
weinige beschrijvingcii aan het eind. Onder dezen zijn 
er ook eenige van nieuwe soorten, door latere auteure 
over het hoofd gezien. 

Leschenault de la Tour, die van 1800 tot 1804 cene 
reis om de wereld deed, kwam ook op Java, Madoe- ra 
en Timor, en bracht van daar een belangrijk herbarium 
inede. Verscliillende aanteekeningen gaf hij 
hierointrent in het liebt in zijn reisbcschrijving „Re-
lation abregde d'un voyage aux In des Orientales" 
(Mem. du Mus. d'Hist. Nat. IX), (erwijl hij aan en- kele 
onderwerpen, o. a. den Ocpafibooin, A ntiaris toxicaria, 
uitvoerige arlikelen vvijdde. Zijn hei barium, 
ojjgenomen in het Museum van Naluurlijke Historie te 
Parijs, leverde aldaar lat er de bouwatoffen voor de 
Leschryving van cen aantal nieuwe soorten van Java cn 
voor eene Flora van het eiland Timor. 

Een dergelijke reis door Louis de Freycinet van 
)817—1820 ondernomen, n)et de schepen Vrunic en la 
Physicienne, waarop hij vergezeld was door Charles 
Gaudichaud als natuuronderzoekcr, leverde aan dezen 
de bouwstoffen voor zijn „Botanique du Voyage autour 
du monde etc." (J 826) een werk met 120 platen, waarin 
ook verscheidcne planlen van Nederlandseh-Indie, met 
name van Timor en het nabij Nieuw-Guinea gelegen 
cilandje Rawak, worsen beschreven. Ook vindt men 
deze onder de plan- ten verzameld door Jjesson op 
Duperrey's reis om de werdd met de corvet La Cw/uille 
(J 822—1825) welke o. a. Amlx>ina aandeed. Het 
botaniech materiaal werd l)cwerkt door Dumont 
d'Urville, Bory de St. Vincent, en Brogniart (Voyage 
autour du monde, 

ex ecut 6 par ord re du roi, sur la Corvette „La Co- 
quille1' cn 1822—1825: Botanique 1828). DeHzclfde 
Dumont d'Urville was in 1826—1829 commandant van 
de ^Astrolabc^, aan boord waarvan de apothe- ker 
Lesson weer voor de verzamelingcn zorgde. Ver- 
schillendc plaatscn in het Oosten van den Archipel 
werden bezocht. Van het reisverhaal werd het plant- 
kundig dccl bewerkt door Lesson en Richard (Voyage 
de Ja Corvette VAstrolabe, Botanique 1832). Ten slottc 
maakte Dumont D'Urville met do Astrolabe en de Zel^e 
nogmaals ecn reis, waarop o. m. de Mo- lukken en de 
Aroe-eilanden bezocht werden. De 
plantenverzamclingen.doorden scheepsdokterHom - 
bron bijeengebracht, werden ten dcelc door hem- zelf, 
ten. dcele door Montagne en Decaisnc bewerkt. 
(Voyage au Pole Sud et dans FOcdanic sur les corvettes 
VAstrolabe ct la Zelce, 1837—1840, Botanique, 2 vol. 
1845). 

In Engelsch-Indie werd op het laatst der 18° eeuw 
door de stichting van den Botanischen tuin van Calcutta 
een periode van nauwgezet onderaoek der flora 
geopend. In ] 820 begon W. Roxburgh de publicatie van 
ecn “Flora Indicar,, die van zooveel belang werd 
geoordcekl, dat Roxburgh door de En- gelschen 
voortaan de Vader van de Indischc botanic werd 
genoemd. Het eerste deci werd voorcerst door geen 
twecde gevolgd, doch de bouwHtoffen cr voor waren 
voorhanden, want in 1832 verscheen door de zorg van 
Carey het geheele werk complect in drie deelen, dus ecn 
herdruk van het ccrstc cl eel met de eerste uitgave van 
de beide andere. Wegens de be- langrijkheid van het 
werk werd in J 874 door Clarke een hordruk van Carey's 
editie in het licht gegeven. 

Een even groot werk met afbeeldingen uit de Indischc 
flora als de hierboven genocindc pracht- uitgave van 
Roxburgh, verscheen van J 830 tot J 832 van de hand 
van den J)ccn Nathaniel Wallich, Kox- burgh's opvolger 
in het beheer van rleu JJolanischcn tuin van Calcutta. Bit 
folio werk, „Plantfte Asiulicac Rariorcsn, met 300 frauie 
gekleurdc platen, zoti men als eene voortzetting van den 
arbeid van Roxburgh kunnen beschouwen. 

Terwij 1 dus de kennis van de EngclKch-1ndische 
flora belangrijk vorderde, was ook die van Neder- 
landsch-Indie niet blijven stilstaan. De grootc bc- 
weging voorwaart8 kwam met de oprichting van ,8 
Lands Plantentuin te Buitenzorg in 1817. Van den 
oprichtcr zelven, den HoogJeeiaar G. C. C. Rein- wardt, 
is gedurende diens ]cven weinig op botanisch gebied 
voischcnen, ofschoon zijn levensbeschrijving door De 
Vriese a an toon t, hoeveel hij lijdcnH zijn verbi ijf op 
Java gearbeid had. Wij venneldcn cell ter zijn „Sylloge 
plantarurn novaruin", in de jaargangen 1825 en 1826 
van de Jiegensburger Flora uitgegeven en zijnc i-

edevoering in de Berlijnschc Aca(l<-mie van 
Wetenschappcn „Ucbcr den Character dcr Vegetation 
auf den Inselo des Indischen Archipols” (1828). 
Bovendien heeft de Vriese gczoi-gd voor ecn eenigs- 
zins Hamenhangende uitgave van Jicinwanit's plan- 
tenverzanjelingen (Plantae Indiae batavae oricn- talis, 
quas in it inere per insulas Archipelagi Indici Javam, 
Amboinam," Celebeni, Ternatern, aHasque annis 
J8J5—1821 ex])loravit C. G. C. Reinwwlt, Leiden 
1856). 

Zijn opvolger C. L. Blume, daarentegen, gaf kort na 
elkander cen aantal hoogst belangrijke geschrif- ten in 
het licht. Het zijn de bewerkingen ten dcele van Blume's 
eigen collecties, ten dcele van die van Rcinwardfs 
assistenten Kuhl en van Hasselt. Hot eerste werk was 
„CataIogus van eenige der merk- wnardigste gewaHsen, 
zoo in- en uithcemsche, te 
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vindcn in's Lands Plantentuin te Buitcnzorg" 1823. 
Ver\7o]gcns „Bcscl)rijving van ccnige gcwassen,waar- 
genomen op cen tocht naar den Salak in 1822" (1823). 
„Bijdragc tot de kennis onzer Javaansche EiikenJ, (1825). 
„Ovcr de gcsteklhcid van het gc- bergte Gcdch" (1825). 
„Korte Beschrijving van ■de Patina der Jav&nen" 
(1825). „Tabellcn on platen voor de Javaansche 
Orchidccen (1825). „Mono- graphie dcr Indische 
pepersoorten" (1826). „Bijdra- gen tot de Flora van 
Nederlandsch Indic (1825— 1826). Het laat stgenoemdc 
werk was voor de kennis tier Indischc flora van groot 
gewicht, daar cr niet minder dan 150 nieuwe soorten in 
bcschreven wer- <len, waarvan verschcidene I ypen 
waren van nieuwe gcslachten. Tocn Blume in 1826 
wegens zickt e Java jnocst verlaten, nain hij cen groot 
deel van de door hem en zijne voorgangers verzameklc 
plant en met zich mede. Het besluit dcr Rcgccring, deze 
verzame- ]ingen tc bestemmen tot het oprichten van een 
Rijks Herbarium, waarvan Blume tot Directcur word be- 
noemd, stekle hem in staat tot het docn van vcrdcre 
nanporingen in de Indische flora. In vereeniging met J. 
B. Fischer begon hij nu de bewerking van zijn matcriaal 
voor de “Flora Javac", een foliowerk met 238 gekleurde 
platen, waarin van 1828 af cen 11-tal families spoedig 
achter elkander volgden, terwijl inmiddels nog ccnige 
kleincrc werken van zijn hand \ erschcnen. 15e uitgave 
dcr “Flora Javae11 werd ver- volgens afgebroken cn 
vervangen door die van het work ,,Run】pliia", evenzeer 
in folio, uit 4 dcelen met 200 mcerendeels gekleurde 
platen bcstaandc. Dezc uitgave duurdc van J 835 tot 
1845, toon cr een werk in kleiner forniaat voor in de 
plants werd gestcld: ,,MuHeuni Uotanicum I^ugduno- 
Batavum, waarin cen reeks van boschrijvingen van 
nieuwe geslachten cn soortei) met teekeningen der 
analyses van de be- hantk'kle p!ant(*n werden 
opgenonien. Eindelijk be- g<m in 1858 cone nieuwe 
serie van de „Flora Java。''， waarvan echtc；' Hlechts 
6en deel zou vei-schijnen, clat de Orchiducetie bcvattc. 
Met deze familie had Blume zich reeds oj)Java bezig 
gehouden, terwijl later ccn deci van de door Kuhl en Van 
Hasselt vcrzameklc j)lanten door Van Breda was bewerkt 
geworden, wiens “Genera ct species Orchidearuni d 
Asclejnadea- riim4' in 1827 het liclit had gezien, cen 
work dat cch- ter tengevolge van den Belgischen opstand 
onvol- tooid is geblcven. 

Ofschoon .Blume over een groot aantal aanlee- 
keiiingen en afbceklingcn cn over ccn uitgebreid 
hcrbariinn te besehikken had, is het (er bcoordco- Jing 
van zijn werken toch noodzakelijk in het oog te houden, 
dat velc zijner «oortbeschrijvingen ge- maakt zijn naar 
ecn betrekkelijk onvolledig inatc- J'iaal, waarvan hij 
allccn drogc exempiaren kendo. 」)iZ Tiiogc niet g(；
Jden voor sonunige families uit de ,,IW>ra, .Javae'' of de 
“Ruinphia", waaronitrent hij op JMVJI uitvocrigc 
aantcekeningen in loco geniaakt en <«、n groot aantal 
exemplarcn had mcdcgebracht: de gcvallcn, waarin hij 
slechtH cen cnkel droog exein- plaar VOOJ- zich heeft 
gehad, zijn volstrckt niet zeld- zaam gewcest. Voor ccn 
deel van de soorten in zijne nBijclragen" bcschreven, 
geldt deze opmerking cven- zcor als voor die uit zijno 
andere werken, want of- senoon Blume deze tijdcns zijn 
verblijf op Java sa- mcnstekle, berusttc de inhoud 
hiervan toch vernioc- grootendecls op materiaal door 
Roinwardl, .叩 Van Hasselt veraamekl, Als uilsluitcnd 
><；r Mriuni-werk moot zijn „Museuin .Botanicunf, g" 
cnscheist worden, vooral ook omdat Blumo voor c 
8amcnstcj]jng daarvan mcerendeels plan ten van a,K eren 
hceft gebruikt. Echter heeft het door de 

groote plantenkcnnis, die Blume tocn had, cn de uit- 
gebreide verzamcling vcrgelijldngsmatcriaal, waar- toe 
o. a. de collcctics van Wallich behoorden, over wclke hij 
toen kon besehikken, cene groote waarde cn bchoort 
Blume's werk tot het beste, wat cr op het gebied van de 
Ned. Indischc flora gelcvcrd is. 

Terwijl op Java het ondevzoek der floia was bc- 
gonnen, werdeu ook bclangrijkc ontdekkingen om- trent 
de flora van Sumatra ^ed a an. William Jack, een jonge 
Schot, die van het eind van 1818 tot 1822 den Luit. 
Gouverneur van Benkoclen, Sir Stamford Raffles, op 
zijne tochtcn als arts en secretaris verge- zelde, had 
aldaar ccn aantal merkwaardige planten gevonden en 
liiervan in de,,Sumatran Mission Press" beschrijvingen 
gegeven ； eenige cr van werden ook in de “Transactions 
of Linn. Soc." bekend gemaakt. Door de wijze van 
publicatic waren echter zijn ge- schriften voor de mcestc 
botanisten niet toeganke- lyk, waaroni zij later herdrukt 
werden in Hooker's “Botanical Miscell. I" (1830—
1831), Hooker5s „Journal I" (1834) en Hooker's 
„Companion I" (1835). Ecn tweede herdruk verschecn in 
Calcutta „Journ. of Nat. Hist. IV" (1843). De gcschriftcn 
van Jack, uitgegeven onder den titel van „ Descript ions 
of Malayan Plants'' waren de eerste cenigszins uit- 
voerige bcrichten over de flora van Sumatra. Er zijn 
eenige vroegcrc gegevens van Miller, die van 1770 tot 
1772 Sumatra bezocht had en omtrent zijn reizen en de 
door hem waargenomen plan ten mede- deelingcn had 
gedaan in „Philos. Transact.5\ van 1778. Verder vindt 
men eenige planten van Sumatra bcschreven in Retzius 
„Obscrvationes botanicae". Onder de merkwaardige 
gewassen, welke Jack had gezicn, was ook de Rajjlesia 
a-lrnoldi Br., door Jack Rajflesia Titan genaamd. Jack 
was niet de ontdek- ker van de plant, doch zyn 
voorganger Arnold, dio in Alaart 1818 op Sumatra 
aangekomcn, reeds in Juli aldaar was overledcn. 

In het gevolg van sir Raffles werd aan den tocht op 
Sumatra ook deel genomen door cen Engelsch- man, 
Thomas Horafield, die reeds van 1802 af in 
Nedcriandsch-Indie had gereisd cn wel voomamclijk op 
Java en op Banka. Hij had ecn groot herbarium 
vcrzaincld en een aantal aantcekeningen omtrent den 
plantengroci van Java geinaakt. Hij zelf heeft hierover 
slechts weinig in het licht gegeven. Wij vin- den van 
zijne hand in <lc Verhan<lelingen van het Batavinasch 
Genootschap cen klein stukje over do Medicinaie 
Planten van Java, cene beschrijving van don (Jatipboom 
(I nocar pus edulis), cenc verhandeling over den 
Oopasbooni, Antaris toxicaria, en eeno beschrijving van 
Crinum asiaticum. Het mceren- dcel zijner 
aanteekeningen echter diendc met zijn planten als 
bouwstof voor het van I83S tot 1852 door Bennett en 
Brown uitgegeven cn met vole goedo afbceklingcn 
versierde kwarto werk „Plantac Java- nicac Rarioresn. 
Vooral voor het oostclijk deel van Java, waarvan toen 
nog weinig planten beschrovcn waren, is het work van 
vcel belang. Later werd Hors- ficld's herbarium door 
Miquel voor zijne flora gerc- videerd, zoedat we in dat 
work al de planten ver- mekl vinden, door Hoisfiekl op 
Java cn Banka ver- zameld, waarondcr ccn aantnl, die 
niet in het work van Bennett en Brown voorkomcn. Over 
het hor- bavium van Timor, bij gelcgcnheid van de rcis 
van Leschenault de hi Tour verzanwld, weal in 1835 
door Decaisne ecn verslag in het licht gegeven. Later 
word op Timor door Spanoghe cene groote 
planlenverza- mcling bueengebracht, waarover hij in 
Linnaca XV (1841) cone verhandeling uitgaf, onder den 
titel van „Piodronius Florae Timorcns". Voor de kennis 
van 
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de flora van het ciland waren van nict minder bc- lang 
de daar door Zippeliys ontdekte plan ten. Zij Jevcrdcn 
met die van Spanoghe aan Bhnne en Mi- quel het 
materinal voor vcle nieuwe soorten Later werd door H. 
0. Forbes daar evenzeer ecn herbarium bijecngebrachl, 
waarvan de inhoud vermeld werdt in zijn: Naturalist's 
Wanderings in the Eastern Ar- chipclago." 1885. 

In opdracht van de Nederlandsche Regcering had 
van 1S2S tot 1S34 P. W. Kort ha Is in verschillende 
declen van den Archipcl, nJ. op Java. Sumatra en 
Borneo, botanische onderzockingstocht en gedaan. 
Behalve een aantal klcinere gcschriften zooals: 
„Aanteekeniiigen over ccnige soorten van Lor an th us, 
„Verhandeling over do op Java, Sumatra en Borneo 
verzamelde Loranthaceae>,, „Overzicht dcr Magno- 
Itaceac en Jiubiaceac van de N. 0. I. Ko】oniBn‘‘， 
„Observationes de Nauclcis hidicis,\ .,0pmerkin- gen 
over Gnetum en eenige Conijeercii>,, „0ver het geslacht 
Tupcid,\ „Blik op de natuurlijkc gestcld- heid en 
vegetatio van een gedeelte van Sumatra", 
„Opmerkingen orotrent het geslacht Nepenthe^, „Tridia 
en Pdlacalyx, twee nieuwe plantcngeslach- ten", 
„Aanteekeningen over Paederid>,, „0ver het omhulsel 
van het stigma der Scacvoleae en Goode- niaceae^', 
„Overzicht dcr Sterculiaccae en Butt- neraceae van de 
N. 0. I. bezittingen", waarbij zich een aantal 
geographische en ethnographisclie aan- teekeningen 
voegden, die tusschen 1830 en 1848 verschenen, werden 
Korthals' resultaten neder- gelegd in het dee! „Botanien 
van de „Verliandelin- gen over de Natuurlijkc 
GeKchiedenis der Nederl. 0. I. Bezitt.n door de Leden 
der Nat. Comm. Dit deel in 1839—1844 uitgegeven, 
bevat een nauwkeu- rige en uitveerige bebandeling van 
verscheidene families en is voorzien van ecn aantal 
fraaie, gckleurde platen, waarin nict alleen het 
voorkomen, dcch cok de analyses van de karakteristieke 
deelen uitstekend zijn weergegeven. 

Aan den wctenschaj)i''c]ijken arbeid in 'H Lands 
Plantentuin te Buitenzorg was dcor Blume's vertrek een 
einde gekomen. De hortulanus Zippeliue, een man van 
giootc verdiensten, die dozen ongetwij- feld op eene 
cervolle wijze zou voortgezet hebben, overfeed kort 
daarna in 1828 op een reis naar Timor en Nieuw-Guinea. 
Zijne daar en vroeger op Java ver- zamelde planten 
werden later overgebracht naar 's Rijks Herbarium. Zij 
waren vergczeld van belang- rijke aanteekeningen, 
waarvan zoowel Miquel als Blume gebruik gemaakt 
hebben in liunne gCHclirift en bij de fcegchrijving van 
de door Zippehus ontdekte soorten. De planlen van 
Nieuw-Guinea vooral waren van groot beJang, onidat 
het de eerete waren, die van dat gebied bekend gemaakt 
werden. 

Een uit erst vrucht bare periode van werkzaam- heid 
begon aan *s Lands Plantenluin dcor de aan- stelling van 
J. C. Hasskarl a】s aj-sistent-hort uJanus. Op vooretel 
van Diaid belaette deze zich met de systemalische 
rangschikking van den tuin, en tevens met de f-amerjsl 
dling van een catalogus op dezelfde wijze ingericht. In 
1839 was deze catalogus geiecd, doeb eei'st in J844 
kwam zij van de pers, nadat zij door Hasskarl met het 
oog op Endlicher's ,,Genera Plantarum'', voor eommige 
families ten minste, ge- heel was cmgewerkt. Behalve 
de lijst van de namen der in den tuui gekweekle 
gewassen, Levatte de catalogus ecn aantal 
betchiijvingen van nieuwe soorten. Teen Haf-skarl in 
1843 wegens hers!el van g 管 ondheid naar Holland 
terugkeerde, be work tc bij aldaar volgens op Java naar 
levend materiaal ge- maakte aanteckeningen zijn 
„Plantae Javanicae 

rariores" (1848), een recks van nauwkeurige best 
hrijvingen van 400 Javaanschc gewassen. Reeds vreeger 
had hij hierover een aantal belangrijke gc- echrift en 
uitgegeven, o. a. „Plantarum rariorum Horti Bogoricusis 
Decades", ,,Adnotationes de plan- tis quibxifdain 
Javanicis", „Papilionaccarum qua- rundam Javancnsium 
descript io", a 11c in Tijclschr. v. Nat. Gesch. en 
PhysioL, verder in de Regcnsburger Flora van 1842—
1844, „PIantarum genera et species novae ct reform at a 
e J&venscs", “Lcgumino- sjirum quarundam Javensium 
dcscriptioncs novao aut cmcndatac", „Plan(arum 
Javanicarum aut nova rum aut minus cognitarum 
adumbraliones", cin- dclijk „Aant cckeningcn over het 
nut dcor de bc- woners van Java aan cenigc plantcn van 
dat eiland tocgeschrevcn" (1845). Het laatste is vcoral 
van belong cm het grootc aantal in lands che namcn, door 
Hasskarl zclf van de inlanders vernomcn. Het kon 
daarom als de basis beschouwd worden, waarop Filet 
voorthouwde, toon deze zijn „Plantkundig 
Wcordcnbcek>, bamenstclcle. Mel deze gcschrif!cn, de 
rcsullaten van zijn cerate en twecde verbiijf op Java, was 
HasskarFs werkzaamheid op het gebied der Indfeche 
Flora nog lang niet uitgeput. Zijn „Ret- zia sive 
Observationes hotanicae quas de plant is horti Botanici 
Bogoriensis Annis 1855 et 1856 fecit", zijn „Filices 
Javanicac" (185G), zijn ,,H°rtus Bogo- riensis descript 
us sive Retziae edit io nova" (1858) zijn de vrucht on van 
zijn derde verblijf op Java. Na zijn terugkeer bewerk*° 
hij o. a. Hlcutels op Rkecde's ,,Horlus Malabancu8 ,,cn 
Kumphius, „Hcr- baiium AmboincnEe", tcrwijl hij cene 
Monographic van de Indkche ,.Commelinaceaen in J 870 
in het licht zond. Hat-skarl wan cen nauwkeurig opmer- 
ker en lette op een aantal dcfailn, wclke door ande- ren 
overgenlagen werden ；  cok rekende hij de be- 
schrijving van de anatomiEcl e kcnmcrkci) van degc- 
wasf^en voor de volkomen kcnfchcibing liicrvan noed- 
zakelijk. Met de waarnerning dcr levensverfichijn- telcn 
dcr plantcn heeft hij zich a]]cen in het begin van zijn 
Joopbaan Lezig gelioudcn, J)J. in zijn „Ovcr do 
ontwikkeJing dcr waunte in pmntc”'' (Verh. Bat. Gen. 
1838). Teen HaBskarl Java verliet, blccf zijn herbajium 
(e Buitenzorgachter; daar hij hicrvaii slechts weinig 
doubletten had uitgcdctld en te Buitenzorg ecn deel van 
zijne planten is vcrloren gc- gaan, zijn van verscheidene 
dcor hem beHchreven soorten de aulhentieke 
excmplarcn niet inecr aan- wezig. 

De wclke door Hatskarl aan den Plantenluin was 
beklccd, were! na zijn vertiek, in J 843, niet weder 
veivuld. Eerfet had men op zijn terug- keer gerekend. In 
1846 kcerde hij ook werkelijk terug, doch tccu ontstond 
or een verscbil tusschcn hem en de regeering over den 
tifel, waaronder hij zou werkzaani zijn, en als gevoig 
daaiAan nain hij na eenige niaarden zijn ontslag cn 
kecKh.- naar Eiuo- pa terug. Ook mi wo cl cr nict naar 
ecn upvolger van Hasskarl cjngezicn, doch cen man 
zoi.der weten- schappeJijke kennis a]« aH»-ihtent van 
den hortulanus Teysmann aangebteld. Tech was cr toen 
op .Java ionard, die zeker de belrekking met cere zou 
ver- vuld hebben, nl. de Zwilecr H. Zollinger. Deze had 
reeds dcor zijn „Obs(ivationcs ])hytcgraphicao praccipue 
gcnejacl spccieB nova nonnulla respicien- tes” (1844) en 
zijn „Oj:gaveder plantcn gezien s< dert ecn kort verblijf 
cp Java" in 1845, de a； ndacht Cot zich. gel rokken. 
Behalve door zijn public at ies, liad Zollinger yich vcor 
de kennis van de Indische flora vooral verdienstelijk 
gemaakt dcor het verdeelen van genvmmerde collecties 
der doer hem verzamd- 
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de plan ten. Deze werden den Zwitscrschen hoog- 
Iceraar A. Moritzi toegezonden, die Zollinger's deter- 
minatics on bcschrijvingen controlcerde cn voor de 
verspreiding zorg droeg. Op deze colie ities heeft be- 
trekking Morilzi‘8 „Sy8tematischcs Verzeichniss der 
von H. Zollinger in den Jahrcn 1842—1844 auf Java 
gesammelten Pflanzcnn (1846). Zollinger's herbarien 
gaven stof aan een aantal onderzockers voor belang- 
rijke mcdedeelingcn omtrent de Javaansche flora, ■o. a. 
aan den Rus Turczaninow, die in „Animad- versationes 
ad Catal. Herb. Univ. Ch&rkow" (Bull. Soc. Imp. 
Moscou 1863) verscheidene nieuwe soor- ten van dat 
ciland beschrecf. 

Omstrceks denzelfden tijd en nog iets vroeger dan 
Zollinger, verzamcldc op Java do arts Fr. W. Jung- huhn. 
Van 1836 tot 1848 bracht hij op Java door, alien tijd, die 
hem ten dienste stond, wijdende aan wetenschappelijke 
onderzockingen, waarbij de ken- nis der Indische flora 
een ruinie plaats innam. Onder zijn talrijke geschriften 
vermeldcn wy „Praemissa in Floram Cryptoganiicam 
Javae insulac,, (1838), “Diagnoses et adumbrationes 
stirpium nonnullarum novarum vol minus cognitarum 
Florae Javae alpinae indigenarum,, (1845), „Die 
Balanophoreae der Insel Java" (1841), “Physiognomic 
der toppen van dj Flora der Javaansche Bergen" (1845), 
„Die Batta- 1 iinder auf Sumatra" (1847). Vcel van wat 
hij in deze geschriften omtrent do flora van Java 
vcrmeldde, vinden wij terug in zijn beroemd work 
„Java,}, waarvan in 1849 de cerste Ncderlandsche 
uitgavo v. j scheen, die in 1853 door een tweede werd 
gevoigd, tcj wijl in het volgcnde jaar ccn Duitschc 
vcrtaling floor Jlasskarl werd in het licht gegeven. 
Ofschoon Juughuhn ook verscheidene nieuwe soorten 
heeft bcHchreven, ondervond hij toch de bezvvaren van 
het wcrkci) in systematischo richting zondcr bell oorlijk 
vcrgelykingsmatcriaal, waarom hij zijn uit- gebreid 
herbarium ter bewerking in handen stelde van 
verschillendo botanisten, wier arbeid uitgegeven were! 
in hot van J851 tot 1855 verachenen work ,,Plantae 
Junghuhnianaun. De geschriften van Jinighuhn zijn 
vooral belungrijk om zijn schctsen van het karakter der 
vcgetatic, in het weergeven waarvan hij ccn mecstcr was. 
Tot nu toe zijn ze nog HtecdH onovertroffen, ofschoon 
nict ontkend kan worden, dat de bcschrijvingen thans 
vccl van hun waarde verloicn hebben door de verouderde 
en ten dcelc onjuisto namon van de plantensoorten, die 
voor de verschillendo hoogtegordcls opgenoemd 
wor(l<?n. Een uit voerigo Junghuhn-bibliografie is tc 
vinden in hot Gedenkbock voor Junghuhn, 1909, van de 
hand van W. C. Muller. 

Ook de Ijcidacho Hooglccraar De Vriese hield zich 
met do Indische flora bezig. Wat hij hicrover in het gaf, 
verschecn grootcndcels v6or zijn rcis (laar- hcen, zoodat 
het nict op eigen wauniemingen aan de Jcvendo Indische 
plantenwcrckl berust, tenzij voor- zoover hij zijn 
materiaal vond in de kassen van den "idschen Jlortus, 
zooals voor zijn ..Descriptions ct figures de plan les 
nouvellcs ct rares du Jardin Botanique de Lcydc," 
(1817—1851). Belangrijk zijn 

der zijn .illustrations (rOrchid6cs des Indcs 
Orientales Neerla!Klaiscsn (185-1). „Illustrftl ions dos 
Jittlfiesia Kochussenii et Palma" (J854). „Memoiro 肇 Tc 
Caniphiicr do Sumatra ct Borneo”(1856). 

handel in gel ah pert ja door den oowprong van 
tocgclicht" (1856) en vooral zijn „Plantae iQKfi10 
°”cntalis, quascxplorwit C. G. Reinwardt," 856 —)857. 
Op zijn rcis door Nedcrlandsch-Indio vci zameldo hij op 
Java, Sumatra, Borneo, Celebes 

0 Molukken een rijk materiaal, waardoor Miquel 

later in staat gesteld werd in zijn Annales een aantal 
nieuwe soorten te beschrijven. 

De iu 1830 op Java gekomen hortulanus, J. E. 
Tcysmann, had zich gedurende zijn vcrblijf aldaar een 
groote kennia van de Indische flora weten eigen tc maken 
en was omstrceks 1850 begonnen hieromtrent 
mcdedeelingcn te doen. Mccstal hadden zijn geschriften 
betrekking op door hem gedano reizon en de daarbij 
verzamcJdc plantcn, soms ook op planten, die van bclang 
waren voor handel cn Indus- trie. In samenworking met 
den assistent-hortulanua Binnendijk, gaf hij van 1862 tot 
1867 een aantal goede bcschrijvingen van nieuwe 
soorten in het licht onder den titcl van „Plantae novae in 
Horto Bogo- riensi cultaon. Een niet minder belangi 力 k 
werk was de nieuwe „Catalogus van 's Lands 
Plantentuin5* (1866), ook door Teysmann en Binnendijk 
samen- gesteld. 

In 1863 verscheen op Java cen prachtwerk, tot de 
samenstelling waarvan de rijkdom van gewassen in 's 
Lands Plantentuin gelegenheid had gegeven: Bertha 
Hoola van Nooten, “Fleurs, fruits et feuil- lages choisis 
de la flore ot de la pomone de filo de Java", een groot 
folio werk met 41 zeer fraaie ge- kleurde platen, voorzien 
van bijscliriftcn in het Fransch en Engelsch. 

Een tijd lang werkte aan den Plantentuin een 
Duitscher S. Kurz, die onder den geleenden naam J. 
Aman als soldaat in Indio was gekomen en daar de 
aandacht op zich had gevestigd door „Ecne op- somming 
der Vaatcryptogamcn van het eiland Bangka* \ „Een 
korte schets der Flora van het ciland Bangka" en „Eenigo 
kruidkundige mededcelingen in 1864 cn 1865", eorst 
onder den geleenden naam, later onder zijn eigen naam 
in het ,,Nat. Tijdschr. v. Ned. Indi。" vcrschcnen. Van 
Buitenzorg vortrok hij naar Calcutta, waar hij in hot 
„Journal of the Asiatic Society" van 1869—1875 
verscheidene woten- schappelijke mcdedeelingcn deed, 
o. a. over planten van Nederlandsch Indic. 

Ondertusschen hud zich ook in Engelsch-Indie hot 
materiaal van de kennis dcr flora vermeerderd. In de 
jaren 1834—1851 waren het vooral Wight en Walker, 
Bccldomc cn Griffith die een groote aantal werken over 
de Britsch-Indischc flora publiceerden. 

Zoo had zich gedurende vcle jaren zoowel in 
Nederlandsch- als in Engelsch-Indic ecne grooto 
hoeveclheid waarnemingen omtrent do Indischo flora 
opgehoopt. De Utrcchtsche Hooglccraar F. A. W. Miquel 
nam do taak op zich dezo tot cen gcheol tc verecnigcn on 
ccnc flora van Ncderlandsche Indie samcn te stollen. 

Miquel was geon vrecindcling op dit gebied. Vd6r 
zijne Flora waron van zijno hand verschcnon „Com- 
mentarii phytographici", waarin hij verschillendo 
families aan ccn ondcraock had ondorworpen (1838 一
1840), “Monographic Cycadearumn (1842), „Syste- ma 
Pipcraccarum" (1843—1844), „Rovisio critica 
Casuarinarumn (1840), ..Analecta botanicu Indican 

(1850—1852) en de bewerking van con groot deel der 
families in de „Plantao Junghuhnianao. In 1855 bo- gon 
hij de uitgnve van zijn „Flora Indiao Batavae,,

J die tot 
1859 voortduurdc. Dit is, trots do vole daar- aan 
klovondo go broken, eon der nuttigsto worken, die over 
de Indische flora uitgegeven werden, vooral ook omdat 
Miquel er de gcheelo litcratuur voor had iiagcgaan cn 
allo hierin vervattc gegeven% mot aan- wijzing van 
citaten, in zijn werk had opgenomcn. 

Miquel had zich cchtcr niet tevreden gesteld do 
gegovens to vemimelon, wclke de litcratuur hem 
aanbood, doch ook al de bouwstoffen zijnor voor- 
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gangers-, voorzoover die hem ten dienstc stonden, 
aan°ccn onderzoek onderworpen. Hij was er in ge- 
slaagd van de vcrzamclingcn in's Rijks Herbarium 
authentiek matcriaal van Blume, Kuhl en Van Hasselt, 
Zippelius, Korthals, Spanoghe cnz. ter iiizage ie 
ontvangen. De herbaricn van Junghuhn, Reinwardt en 
Zollinger wciden hem ter lecn ver- strekt. Ook 
Horsfield's berbarium was hem ter be- werking 
toevertrouwd. Uit den Tuiii van Buiten- zorg waren hem 
talrijke doublettcn gezonden. waar- onder een aantal, 
die door Hasskarl waren gedctcr- mineerd en andere, die 
door Teysmann op zijne rei- zen waren verzamcid. Al 
dit nintcrianl moest tot een gehed worden verwerkt. De 
inhoud van de werken der oudere schrijvers moest in 
overcenstemming worden gcbracht met de 
nomcnclatuur der gcslach- ten in Endlichcr's „Genera 
Plantaruin、'，die toen inecstal gevolgd werd, en met 
die der soorten van de bewerkte families in De 
Candolle's ,,Prodro 】 nus”. Vervolgens moesten de 
opgaven in deze werken door nasporingen aan het 
herbarium-matcriaal en verge- lijking met de litcratuur 
en het herbarium van de Engelsch-Indische flora aan de 
kritiek worden gc- toetst. Deze omvangrijke arbeid 
word door Miquel in uiterst korten tijd tot stand 
gcbracht. Dat ze geenszins volledig was, lag in der aard 
der zaak. Reeds in 1862, dus bijna onmiddcllijk na het 
ver- schijnen der Flora, volgde ecn Supplement: „de 
Flora van Sumatra", waarin hij 1300 nieuwe soorten 
beschreef. Deze soorten berustten voornanielijk op 
doublet ten uit Buitcnzorg, welke dcels door Tcys- 
mann, deels door Van Diepenhoret waren verzamekl. 

Het onvolledige van zijn Flora werd aan Miquel nog 
duidclijkcr, toon hij a Is opvolger van Blume in 1862 de 
grootc verzamelingen in 's Rijks Herbarium onder zijn 
bchcer kreeg. Bet er dan door de enkele ter ]eej)ont van 
gen exenij)laren kon hij uit het daar aanwezige ruime 
materiaal de bouw- stoffen van de werken van Blume 
en KortliaJs leeren kennen, en hij maakte er een ruini 
gebruik van. In zijn Anna les MUECI Botanici Lugduno 
Batavi I 一 IV. (1863—1869) onderwierp hij een aantal 
families en geslachten aan een nauwkeurige herziening, 
waarbij hij zoowel naar het inatenaal van Korthals, 
Zipj)e- lius, Forsten, als naar dat van De Vriese en Teys- 
mann ecn aantalnieuwesoorten beschreef. Hij stelde de 
bewerking van de vcrzaincling ook open voor an- dere 
botanisten, wier onderzoekingen evenzeer in de 
“Annales" werden bekend gemaakt. Zoo vinden wij 
daarin verhandelingen van Oudenians, De Boer, Schott, 
Mettcnius, Hasskarl enz. Het voornaaniste deel van den 
inhoud der vier folio dcelen zijn even- wel van de hand 
van Miquel zelven. Na zijn dood werden nog een aantal 
manuscripten gevonden, die onder den naam van „Illust 
rations de la Flore de FArchipel Indien" in 1871 in het 
licht werden gegeven. 

Onder de leer Jin gen van Miquel waren er weinige, 
die zich op de kennis der Indischc flora toelegden. Een 
tweet al dissertaties onder zijn toezicht geschre- ven 
hadden hierop betrekking, n.l. die van P. De Boer over 
de Indischc Coniferae en die van R. H. C. Scheffer: ,,Dc 
Myrsinaceis”. De laatstgeiioemde zou voor de 
beoefening van de botanic in Indie een man van 
beteekenis worden, daar hij tot Directeur yan 'B Lands 
Plantentuin te Buitenzorg benoeind, 乓.1.868 daarheen 
vertrok. Aanvankelijk publiccerde h 项  in „Nat. 
Tijdachr. v. Ned. Ind.", waarin men zijne belangrijke 
“Observation's phytographicae,* vind.t (1870—1873). 
Later richtte hij een eigen tijd- schrift van *s Landa 
Plantentuin op: „Aiinales du 

Jardin Botanique de Buitenzorg”, dat hij met eeuo 
„Opnoeming van de plantcn op N. Guinea door 
Teysmann verzamcld" en met nog eenige andere 
verhandelingen opcnclc, terwij] hij er tevens bij- dragen 
van het overige pcreonecl van den tuin,. Teysmann, 
Binncndijk en Wigman in opnam. By： zijn overlijclcn 
in 1880 lict hij nog vele aanteekenin- gen achtcr, welke 
in het 2c deel van de „ Ann a les1, een plaats vonden, 
gcdccltelijk (Reliquiae Schef- fcrianae) oingewcrkt 
door 0. Beccari. 

Deze, ecn ItaJiaansch reiziger, die van 1868 tot 1878 
vei'schiHende declen van den JIaleischcn Archi- pcl 
bezocht, was cen der weinige buiten landscho- 
botanisten, die zich in die pcriode in Indie met de flora 
bezighielden. De resultaten zijner onderzoc- kingen 
decide hij eerat mode in de cerate jaargangen van 
„Nuovo Giornalc Botanico Italiano,, (1868— 1869), 
latcr in de drie deelen van zijn ,,Malcsia‘‘ (1877—
1890). Zijn cerste geschriften handelen uit- sluitend 
over onderwerpen uit het gebied der systc- matischc 
botanie. In het tweedc deel echtcr bepaalt hij zich niet 
tot de beschrijving der plantcn, maar houdt hij zich 
vooral bezig met de verhouding van deze tot de 
dicrenwereld, en wcl tot de micren. In dit opzicht 
behoort dus zijn werk tot een latere periode van de 
botanische literatuur, waarin naa^l de kennis der 
plantenvonncn en zelfs meer dan deze, de inwendige 
bouw, de ontwikke)ingsgcschie< 1 en is en de 
levensverschijnselcn der planten de aandacht der 
botanislen tot zich trekken. De systematischc 
geschriften van Beccari zijn, even a Is die van Scheffer, 
verschenen na de uitgave van het cerate stuk van 
Bentham en Hooker, „Gcnera. Plantaruni'', zoodat de 
beschrijving der families on geslachten in het herbariuni 
tcKewl]868—J883), in overeenstein- niing zijn met de 
daarin voorkoineiKlc noincnchi- tuur, voor zoo ver zij 
zelven geen kritische wijzigin- gen daarin hebbeu aan 
de hand gedaan. Dit gchit niet voor de werken van 
Miqiifl. Jichalvc de lautsic dcelen der bchooren 
deze tot cone ou(h rc 
periodc. Deze bewerking van de „Gcnera PLinta- rum" 
had voor de flora van Ncdeilandscli-Indic voora) 
daarom vecl beteekenis, oindat zoowel Blume ah 
Miquel aan het herbarium tc Kcw tulrijke doublettcn 
hadden gczondcn, zoodat cent： lieizic- ning van het 
ongineele matcriaal tier voornnaniHte schrijvers over de 
Indische flora er mede gepaard ging. 

Had de “Genera PIantarum,> belangrijke wyzi- 
gingen gcbracht in de nomcnclatuur en den oinvung der 
geslachten, ecn even grootc betx； ekenis voor de 
soorten kreeg de bewerking van de Engelsch-Indi- schc 
flora door J. D. Hooker en zijne niedelielpcr.'. De 
uitgave van Hooker's „Flora of British India" werd in 
1875 begonnen en iu in J897 met het 7<lc en laalste deel 
afgesloten. 

GeJijktijdig en Juter dan do „Gencra Plantaruni ' 
werd in Frankrijk door Baiilon con revisie dcr families 
en geslachten uitgegeven： „Histoiro des Plan- tes" (1 
前 7—1894). DiL geillustreerdc werk is wc- gens de 
nauwkeurige bc8chrijvingen der geslachten van groot 
belang. Van gj ooten invloed op de nomen- clatuurder 
Indische planten is het in 1888 begonnen en in 1909 
voltooide werk van Engler en Prantl: „Naturliche 
Pflanzenfamilien,” waarin evenzeer allo geslachten 
zoovccl mogelijk naar origineel matxiri- aal aan eene 
revisie onderworpen worden cn waar do opvattingen 
omtrent belangrijke punten dikwijU zoowel van die van 
Baiilon als van die der Engel- 8che schrijvers afwijken. 
Bchalve deze algemccnc werken zijn voor de Indische 
flora steeds de mono- 
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graphien over verachillende families le raadplcgcn, 
waarvaix de inecste vcrscbcncn in de in 1873 gcsloton 
serie van De Candolle's Prodromus cn de daarop vol- 
gendc „Monographiae Phanerogamarum", wclkc sinds 
1878 de plaats van dezc innam. In 1905 is on- der leiding 
van A. Engler eon nieuw standaardwerk verschcncn, Das 
Pflanzcnrcich, dat ccn geheel nieu- we monografischc 
bewerking geeft van de verschil- lendc plantcnfamilies. 
Ofschoon eon groot aantal deelcn, voornamelijk van de 
hand van Duitschers, reeds verschcncn zijn, ligt de 
voltooiing van dit omvangrijke werk nog in de verre 
toekomst. 

In Nederlandsch Indie was, na Scheffer, de sys- 
tematische arbeid aan 's Lands Plantentuin overgenomen 
door W. Burck, die cen tweetal mono- graphieen van 
families in het licht zond, n.l, van de Sapolaceae en de 
Dipterocarpaccac, waarin hy ver- scheidenc nieuwe 
soorten beschreef. Behalve do monographiecn van Burck 
namcn de Annales van Buitenzorg nog syttematische 
bijdragcn op van verschillcnde bezoekers van den tuin, 
zooals SoJms Laubach, Karaten, Boerlagc cnz. Voor de 
flora van Java speciaal raaakte zich vcrdienstelijk S. H. 
Koor- ders door zijn “Bijdragcn tot de kennis van de 
Boomflora van Java7' waarvan „de Lijst der geslachtcn 
van de Bosch boo men van Java1' in 1892 in het Nat. 
Tijdschr. van Ned. I. uitgegeven, het begin vormde. 
Weldra volgden zijn „Zakilora of Sleutel voor de ge-
slachtcn cn families dcr Woudboomcn van Java" (1893) 
en zijn „Plantkundig Woordcnboek van de JJoomen van 
Java" (1894). Het laatste a Is „Mcde- deelingcn van 's 
Lands Plantcnluin" vcrschenen, bevatte eenc revisie der 
inlandsche namcn en hun vei band met de 
wctenschappelijke benamingen. 

Enn nicer uitgebreid „Plantkundig Woorden- boek 
van Ncdcrku】dsch-Indi6" was in 1876 vci'sche- licn en 
in 1888 met eenige aanvullingen herdrukt. Dit was van 
de hand van den officicr van gezond- heid G. J. Filet, die 
zich van 1855, toon hij zijn „Catalogii8 van den 
Botanischcn tuin tc Wcltevrc- deii'' ficlireef, met de 
inlandsche nainen had bezig gehouden. Daar het werk 
van Filet voor ecn groot dceJ bcruHtte op gegevens aan 
de 1 iteratuur ont leend, de schiijfwijze der inlandsche 
namcn niet altijd juist WHB, de Lutijiibche bennmingen 
voor ecn groot deel verouderd en niet altijd betrouwbaar 
waren, was cen revisie van dit werk naar eigen 
waamciningen, door ccn man, die met de plan ten zclvc 
bekend was en niet medewerking van cen taalkundige, 
die op do juiste HCIHjjfwijzc toczicht hiekl, ongetwyfcld 
cen jiuttige urbeid. JIct “Woordcnboek" van Koordcrs 
kan ids ecu voorlooper van zulk ecn werk beschouwd 
worden, duar het a Heun de boomflora van Java oinvat 
en l»j de l^atijnschc benamingen niet verder gaat dan de 
geslachtcn. In 1909 is hel work van Filet vcrvangen door 
het vccl betere en nicer uitvoerige Nieuw Plant 
kundigWoordenboek voor Nederlandsch Indi。door F. 
S. A. de Clcrcq, Oud-Resident v. Tci- nalc en van Riouw, 
na den doed van den schryver uitgegeven door Dr. M. 
Greshoff. Het groote belang van dit omvangrijke werk 
ligt niet allccn in de zoo vollcdig mogelijko 
samenstoiling van alle inland- Bchc plantennamen van 
den Archipcl naust de al- phabctisch geordende 
latijnsche nainen dcr plantcn, maar ook in de 
aantcekeningen omtrent het gebruik 

en 而 opsomming 
van botanischo spreekwoordon, gezegden cnz, waarvan 
het bock cr ccn grooto schat bevat. Behalve do genoemde 
gcschriften be- 譬 n Th. Valeton, in 
samenwerking mot Dr. S. H. 
.°°rders.in 1894 een herziening van de Javaanscho 
oomon, in de „Mededeelingon van ‘8 Lands Plan- 

tentuin,,
) uitgegeven onderden titcl van „Bijdragen tot de 

kennis dcr Boonisooi-tcn van Java'*. Dit om- vangrijk 
werk werd gestadig voortgezet, zooclat in 1914 het 13de 
en laatstc deel de gehecle serie kon afsluiten. Do beide 
sedert 1909 verschencn dcelen zijn gehccl van de hand 
van Dr. J. J. Smith. 

Ook in Europa werd aan de Indische flora gear- beid. 
Van de hand van J. G. Boerlage verschcen „Handleicling 
tot de kennis der flora van Neder- landsch-Indien, eene 
uitvoerige beschrijving der- families en geslachtcn van 
de Indische flora, ccn werk dat door den dood van den 
schrij ver in 1900. niet werd voortgezet. De bewerking 
van de flora's van naburige landen leverde ook resultaten 
op voor die van Nederlandsch-Inclie. Het onderzoek van 
de boschflora van Cochin-China door L. Pierre gaf de- 
zen gelecrde aanleiding het Indisch inatcriaal van ccn 
groot aantal families in 's RijJcs Herbarium to 
bestudeeren, en zijn folio werk: „Flore Forestiere de la 
Cochin-Chine" uit te geven. 

Van de algemcone werken, die op de Flora van 
Nederlandsch Indie bctrekkiiig hebben, valt te noe- men 
ccn uitgave, in 1897 door Boerlagc begonnen,. n.l. de 
leones Bogorienses, cen plaatwerk, dat be- schrijviiigen 
en afbceklingen geeft van nieuwe soor- ten uit de 
Buitenzorgschcn tuin of uit verzamclin- gen van den 
Archipcl. Dit werk wordt nog steeds voortgezet; cen 
belangrijk deel ervan is van de hand van Dr. Th. Valeton 
cn Dr. J. J. Smith. 

Na 1900 ging de kennis van de Javaansche Flora mot 
rassche schreden vooruit. Van do florist ische- werken 
van nicer algenicenen aard moge in de cersto plaats 
gewezen worden op een Flora van Batavia door C. A. 
Backer, een groot opgezet werk, waarvan allcen het 
ecretc deel verechecn in 1907. Dczelfdo onderzoeker 
blcef zich sedert zijn benoeming tot assistent bij het 
herbarium van het Departement van Land bo uw met de 
bestudeering van den planten-. groei van Java bezig 
houden. In 1908 publiceerdo hij het cerate stuk van cen 
„Voorlooper eener- "Schoolflora van Java", het ccitste 
werk van dien aard, dat in opzet met een Ncderlandsche 
Schoolflora vergeleken kan wordeu. In 1911 zag van 
den- zelfdcri schrijver een eerste decl van een 
„schoolflora van Java" het licht, een werk dat in alle 
opzichten uitvoeriger van opzet is, dan het vorige. Al 
dezo werken moctcn beschouwd worden a Is pogingen 
om te komen tot ccn definitievo Flora van Java, een werk, 
waaraan thans giootc bchoeftc bestaat, nu do Flora van 
Miquel in alle opzichten zecr verouderd genoemd moot 
worden. 

Ininiddels publiceerde Dr. S. H. Koordera in 1911—
1912 cen „Excuraion»flora von Java, mit bc- sondercr 
Bcriicksichtigung der iin Hochgebirge wild- wachscnden 
Artenn, eon uitgebreid werk in drie dcelen, dat, zooals de 
titel aangeeft in hoofdznak een populaire flora van het 
hooggebergte wil zijn, maar dat, door het tevens 
vermeklcn van de beneden 1800 M. groeiende sooiten, 
een overzicht tracht to geveu van de gehecle flora van 
Java. Sedert 1913 versohijnt bij dit work een apart。
platenatlas. Eveneens is in 1913 eon begin gemaakt met 
de uitgave van een „At las der Bauniarten von Java , con 
werk dat onder de leiding staat van Dr. Koorders, cn dat 
be- oogt illustratios to leveren van de in de „Bijdragett 
tot de konnis van de boomsoorten van Javan be« schrevcn 
Javnansi he boo men. 

In 1898 verachecn het eerste deel van een Flora vim 
Buitenzorg, waarvan echter slechts ccn G-tal dcclen 
gepublicccrd zijn, cn dat niet schijnt to wor. den 
voortgezet. Van de hoogero planten zijn hierin 
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in J.905 alleen de Orcbideeen gepubliceerd, door J. J. 
Smith, die zich echter niet tot de omstreken van Bui- 
tenzorg beperkte, maar een uitvoerige bcwerking gaf 
van allc bekende Javaansche Orchidccen, welk work in 
de jaren 1908—1914 door ccn Atlas werd aangcvuld, 
terwijl in de publicaties van 's Lands Plantentuin door 
denzelfden schrijver een groot aan- tal supplementen op 
zijn werk in het licht wcrden gegeven. Vcrmcld mogc 
ook worden ecn verhandeling over de Javaansche 
PiperacecEn door S. H. Koordcrs in de Verslagcn van 
de Koninklijkc Academic van Wetenschappcn van 
1909, publicaties van Dr. Th. Valeton over 
verscliillende families in de Bulletins van's Lands 
Plantentuin en in die van het Departement van 
Landbouw, het work van Harms over Indische 
Araliaceac in de „Annalesn van 1904, en van Hallicr 
over vcrschillende plantenfamilies in de „Annalesn van 
1896 en 1897. Niet uitsluitend voor Java, maar voor den 
geheelen Arclupcl van be- lang is een monografie der 
Myristicaceae door O. Warburg, een bewerking van het 
geslacht Cyperus door J. Valckenier Suringar, een 
uitvoerige beschrij- ving van de indische soorten van het 
geslacht Ficus in de Annals of the Botan. Gardens, 
Calcutta, door G. King, en het groote werk over Aziat 
ische Pal- men, dat in de jaren 1908—1912 dooi- 
Bcccari in dezelfde publicatie in het licht werd gegeven 
Even- eens moge hier genoemd worden een revisie van 
de Javaansche Eiken door Von Scemen. 

In veel mindere mate nam de kennis van de plan- 
tengroei der Buitenbezittingen toe. Een uitzonde- ring 
dient gemaakt te worden voor Nieuw-Guinea, dat zich 
plotseling in een ongckende belangstelling is gaan 
verheugen. Na de publicatie deroudere collec- ties van 
Zippelius en Teysmann, welke laatste plaats had door 
Scheffer in het eerste deel van de Annales van 
Buitenzorg, heeft het floristisch onderzock van Ned. 
Nieuw-Guinea vrijwel sHlgestaan tot 1903. Onze 
Duitsche naburen gaven den ecititen stoot tot een 
grondiger bestudeering van de Flora. Nadat K. 
Schumann in 1888 zijn Flora der Deutsch-Orftasia- t-
ischen Schul zgebiel e gepubliceerd had, Schumann en 
Hollrung cen jaar lai er een Flora von Kaiser 
Wilhelmsland in het licht gaven, Warburg in J 891 zijn 
Beit rage zur Kenntniss der Papuanischcn Flora uitgaf, 
verscheen in 1900 (met supplement in 1905) een groole 
„Flora der deutschen Schutzgebiele an der giidsec'' door 
K. Schumann en C. Laulerbach. Sedert 1910 kan men in 
Engler's Botanische Jahr- biicher geiegeld zeer 
uitvoerige artikelcn over de “Flora von Papuasien ,* 
vinden, vvaarin tai va» nieuwo coDeciies uit Duilsch 
Nieuw-Guinea bewerkt worden. Ook van Brilsch Nieuw 
Guinea waren er enkele botanische artikelcn 
verechencn; en wel van Ferdinand von Muller over een 
door Mac Gregor geniaakte verzamelhig in het 
hooggebergte cn verechiHende Descriptive Notes on 
Papuan plants" van denzelfden schrijver. De recks van 
publicaties over de plantengroei van het Ncdeilandsche 
gebied werd geopend door Dr. Th. Valeton met een 
artikel over „Plan1ae papuanae" in het Bulletin du 
D6parte- ment de FAgriculture aux Indes nderlandaises 
No. X, 1907. Toen na 1903 de geregelde exj)loratio van 
Nieuw-Guinea voor de naaste Ioekomst verzekerd 
Bcheen, besloot de Maatschappij tot Bevordering van 
het Natuurkundig Onderzcek der Ncderland- sche 
Kolonien een apart werk te begin nen get it eld „Nova 
Guinea", waann de publicatie van de weten- 
schappelyke be working van het door de expedilies cn de 
expl( ratiedctachcmenten vcrzamelde materi- aal zou 
bijeengebracht worden. Zoo vcrfscheen in de 

jaren 1909—1915 deel VIII van (lit rijk geillustrcer- do 
werk, bevattende de botanie. Ook deel XII, waarvan 
thans reeds cen 3-tal aflcxrcringen verschc- nen zijn, is 
aan de plantkundc gewijd. De bewerkers zijn ten deele 
Ncderlandcrs, ten deel buitenlandcrs. Van de grootere 
artihelen mogen vooral genoomd worden die van J. J. 
Smith, over de Orchidceen en de Ericaceeen, en dio van 
Th. Valeton, waarin de Rubiaceeen en de 
Zingiberacecen behandeld worden. 

Jlet deze plotselinge toename van de botanische 
kennis van het tot 1900 minst bekende deel van den 
Indischen Arclupcl hebben de and ere eilanden geen 
gelijken tred kunnen houden. Het eiland Borneo, 
waarvan Korthals en De Vriese botanisch materiaal 
mecbrachten, was nog weinig bekend. Een uitbreeding 
onderging onze kennis door het reeds vermeldc werk 
van Beccari, „Malesian, terwijl Stapf, (1894) en later 
Gibbs (1914) door hunne bcschrijvingen van de flora 
van den Kinabalu en H. Hal Iler over die van den
 belangrijke bijdragen leverdcn 
tot de kennis van het Borneo^che hooggebergte. Door 
de reizen van Hubert Winkler en zijn publicaties in 
Engler's Botanische Jahrbiicher van ] 909—• 1914 (Die 
Pflanzcndecke Siidost-Borneo's) werd ook het 
zuidelijke deel van het groote eiJand betcr bekend. Een 
groote massa verzameld materiaal wacht. echter nog op 
publicatie; de bcwerking ervan is in den laatsten tijd 
door H. Hallier begonnen. 

De Flora van Sumatra is nog zeer gebrekkig bekend. 
Na het Supplement op MiquePs Flora va/j Nedcrlandsch 
Indic is er weinig mccr in samenhang gepubliceerd. De 
stichting van cen succursalo van ,s Lands Plantcntuhi ter 
Oostkust van Sumatra tc Siboclangit zal daarin, naar tc 
hopen spoedig verIJetenng brengen. Van bctcckeni« 
voor de kennin van de plantengroei van Noord - en 
Midd<-n-Sun)a|.ra is een werk van King, Materials fur 
a Flora of th： Malayan PcninsuJa, begonnen in J88(), 
waarvan Jlkl- ley in J907 cen voortzetting gaf. 

Warburg,s cen 4° werk, waarvan in 
1900 het eerste deci veif>chccn, maar dat sedert niet is 
voortgezet, is in zekcieii zin een pfiidant van Beccari's 
Mulesia, cn is van veel belang voor de kon- nis van de 
Floi'adcr Moluldsen. Dezelfde ])iur)lkundi- ge gaf onder 
den tit el van ,,Dic Flora des Asiat ischcn 
Monsungebietes (1890) en „Vegetation8schildcrun- gen 
HUB Siidost-Asien (1893) zijn indrukken van den 
plantengroei van het Oosten van den Archipci wcor. 
Koorders decide in cen ,,Verslag eener botaniHche 
dienstreis door do Minahassa" ecu on andcr mode over 
de Flora van N. OTCcIebcs. Smith bewerkte in 1905 de 
Orchidceen van Ambon. Voor de kloine Soenda-
eilanden is van belang geweest ccn in J910 door Dr. J. 
Elbert oiidcmornen “fSunda-cxpcdilion" waarvan de 
botanische result at en voor ccn dcr-l door H. Hallicr in 
de Mededeolingen van Rijks Herbarium te Leiden van 
1913 gepubliceerd zijn. Ecn groote hoevecllieid 
bolanisch materiaal, op vcrschillende tochten in het 
Oosten van den Archi- pcl bijeengebracht wacht nog op 
bcwerking. Voor hun publicatie zal stellig veel waarde 
hebben do groote krachl, waarmede de botanische staf 
van het Bureau of Science te Manilla het onderzoek van 
de plantengroei der Philippijnen heeft ter hand ge-
nomen. In het Philippine Journal of Science, dal sedert 
1906 geregeld verschijnt, zijn tai van verhan- d din gen 
opgenonien, die sedert Blanco's Flora het licht zag, de 
j)lantonkennis dier eilanden enorm vormcerderd 
hebben. 

〕)c meesten van do hierboven opgeuoemde werken 
hebben betrekking op do phancrogame Flora. Do 
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studio der lagcrc plantcn heeft van de vrocgstc po- 
rioden af minder beoefenaars gehad. Toch hob ben 
vooral de Varens de aandacht van verschiDende auteurs 
getrokken. Blume behandelde ze in zijn Enu- m erat io 
Plant arum Javae (1827) en wijdde er in zyn Flora Javae 
een deel met 94 platen aan. De Vriese gaf een 
Monografie der Marattiaceae uit (1853). In Hooker's 
Species Filicum (1846—1804) vond men de bekendc 
Javaansche Varens alle beschreven, terwijl Miquel, 
Mettenius en Kuhn, later Burck, Cesati cn Baker medc 
bijdragen over Indische varens 1cverden. De familie der 
Hymenophyllaceae vond een bewerker in Van den 
Bosch (1861). Als Iste deel van de Flora van Buitenzorg 
publiceerde Racibors- ki in 1898 de Varens 
(Ptcridophyta), Clirist bewerkte in de jaren 189G, 1898, 
1904 en 1906 de yarcnflora van de Soenda-eilanden, 
Celebes en Borneo, waar- over verhandelingcn in de 
,,Anna 】 es‘‘ van Buiten- zoig vcrschenen, terwijl 
tenslotte C. R. W. K. van Aldcrwerelt van Rosen burgh 
in 1908 in zijn handbock “Malayan Ferns" en in 1915 in 
cen weinig minder omvattend werk „Malayan Fern 
Alliesn een samenvatting gaf van alles wat tot dat jaar 
over de varensoorten van den Malcischen Archipel 
inclusief de Philippijncn bekend was gcworden. Van 
deiizelfden auteur zijn in de “Bullei ins" van's Lands 
Plantcntuin cen aantal supplementen op zyn werk 
gepubliceerd. 

Van de Mossen van Ncderlandsch Indie heeft inen de 
bryologischc werken van Dozy en Molkenboer, 
waarvau het belangrijkst is „Bryologia javanica** in 
1855 begonnen cn tot 1870, na den dood van de auteurs, 
voortgezet door R. B. van den Bosch en C. M. van de 
Sande Lacostc. Dit werk is in de jaren 1904— J 908 4cn 
dcele ver van gen door het handboek van Max Fleischer, 
Die Musci der Flora von Buit enzorg (zugleich 
Laubmoosflora von Java), versohonen in <lric dcelen als 
5dc stuk van de Flora von Buitenzorg. 

Van de Levcrmossen (Hepaticac) bestaat een bc- 
langrijk werk van Van de Sande Lacoste, Synopsis 
Hcpaticarum javanicarum (1856), terwijl in 1900 V. 
Schiffner als 4dc deci van de Flora van Buitenzorg ,,Les 
HcpatiqueHn bewerkte. 

De Lichenen werden bcschrevcn in „Plantac 
Junghuhninnac" door*C. Montagne en R. B. van don 
Bosch (185G), later nog door J. Muller in zijne 
„LichenoIogischc Beilriige" (1882), ten HIOILC door 
Hue in de „Annales, van 1901. 

De kennis van de Wieren heeft een zeer bclangrij- kc 
venneerdering ondergaan door ecn „Prodrome de hi 
Flore algologiqucn des Indus nderlandaiscs (】897 el 
1899), door E. de VVildeman, spoedig govolgd door 
eon Monographic cl CH Caulcrpcs (1898), door Movr. 
Weber—van Bosse in do „Ai)nalcsn gcpubliccord. Van 
dczelfde schrijfslcr zijn in de ,,Annnlcs', nog andcrc 
studies over de Algcn to vinden. Als 3de deel van de 
flora van Buitenzorg publicccrdc De Wiklenian in 1900 
,,Lcs Algues, essai d'unc florc algologique de Java.*' De 
Corallinaccae werden in ]904 door Mevr. Weber on M. 
Foslie in do publica- tics van de Siboga-cxpcdtie 
bewerkt. In hetzelfde vcrzanielwcrk gaf Mevr. Weber in 
1913 ecn „Liste den Algues du Siboga?' uit. Als apartc 
mcdcdceling van het Departement van Landbouw 
vcrecheon in 1908 ecn uitvocrigo studio van Ch. 
Bernard over Javaansche Protococcaceac cn 
Dcsiuidiaccao. 

Tot cen bewerking van de Fungi (Schimmels) van den 
Aicbipel is het tot nu toe nict gokomon. Vecl v,n wat er 
over dit onderwerp verschcen bchoort nict meer tot de 
beschrijvende plantkundo maar 

bchandelt vooral de levenswijze van de schimmel- plant, 
in verband met haar schadc als parasiet of haar nut voor 
de techniek. In de “Annales" vindt men artikelen van 
Fischer (1876, 1887), Solms (1887), Pcnzig (1899), 
Bernard (1906), en Hennings (1910), waarin nieuwe 
vormen van Fungi beschre- ven worden. 

Van lagere planten is tc nocmen de bewerking van de 
Myxomycetes door 0. Penzig als 2de deel van de Flora 
van Buitenzorg. 

Onderzoekingen over de morphologic en physiologic 
van Indische planten zijn in de laatste jaren zeer in aantal 
toegenomen en hebben vooral hun plants gevonden in de 
reeds bovenvermelde „Annales du Jardin botanique de 
Buitenzorg**, dat hiermee het belangiijkstc tijdschrift 
over tropischo plantknnde geworden is. Zijn bloei dan kt 
het in de allereerste plaats aan zijn vroegeren redacteur 
Treub, die te- vens de voornaamste medewerker was, en 
door de stichting van het Buitenzorg-fonds te 
bevorderen, tai van Nederlanders en later ook 
buitenlanders een kort verblijf aan 's Lands Plantentuin 
gemakkelijk maakte. Hun onderzoekingen hebben een 
groot deel van de “Annales" gevuld. Plaatsgebrck laat 
niet toe ze hier alien te nocmen. Op het gebied van de 
ont- wikkelingsgeschiedenis en de morphologie liggen 
vooral Treub's boroemde verhandelingcn over de 
Cycadecen (1885), over de Loranthaceeen (1885) over 
do mierenplant Myrmccodia (1883, 18S8), zijn studies 
over de Lycopodiaceeen (1884, 1888), de Casuarinecen 
(1891) cn de eigenaardige parasiet Balanophora (1898), 
zijn embryologisch werk over Ficus (1902) en 
Elatostemma (1906). 

Burck (1883, 1884, 1877, 1890) hield zich vooral met 
oekologisch werk bezig, Karsten publiceerde er zijn 
onderzoekingen over Epiphyten (1895) en over Gnotum 
(1893). Over laatstgonoemd onderwerp schrcef ook 
Lotsy (1899), die tovens het werk van Treub over 
Balanophora in 1899 voortzette, waarbij zich het 
onderzoek over den parasiet Rho- palocnemis aansloot 
(1899). Went onderzocht en besclirccf het voorkomcn 
van hecht- en voedings- wortcls bij klimplanten en 
epiphyten (1895), en de eigenaardige tweevormigheid bij 
de takken van Castilloft (1897). Ernst en Bernard 
behandelen in vijf opccnvolgcndc dcelen van 1910 tot 
1914 de ont- wikkelingsgcscliicdenis en den fijneron 
bouw van de javaansche saprophytische planten. Zuivcr 
anatomi- sche ondorzookingon verrichtto J. C. Schoutc, 
zoo- als blijkt uit zijn belangrijke en uitvoerige verhan- 
dcling over den diktegroei der Palmon (1912); mor- 
phologisch work vcrrichttc dezelfdo auteur met zijn 
onderzoek naar de vcrtakkiiig van Monocotylcn en 
Boomvarens (1906). Goebel publicccrt cr zijn Mor- 
phologischc und biologischc Studien (1888 en 1891). D. 
H. Campbell houdt zich bezig met do ontwikke- 
lingsgcschiedcnis van het prothallium van Varens (1907 
cn 1908), Doctors van Lccuwen met de le- venswijzc van 
Dischidia (1913). 

Ook wat physiologischo onderzoekingen aangaat, dio 
in do Animlcs zijn gcpubliccord, staat het werk van 
Treub bovenaan. In 1S9G verschijnt zijn ccrsto stuk over 
het voorkomen van blauwzuur bij Pan- gium cduk>; in 
do jaren 1904, 1907, on 1910 wordt dit govolgd door 
andcro mcdcdcelingcn over den ro! van hot blauwzuur in 
groeno plantcndeclen. Eijkman (1888) cn van Romburgh 
[1899) hidden zich mot phyt ochcmische onderzoekingen 
bezig, Gilt ay (1898) publiceerde waarncmingen over de 
vor- ming van stoffen in do plant, Haborlandt bestu- 
deort do boweging van en de voort planting van de 
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beweging in de blaadjes van Biophyturn (1885), 
bencvens de voeding van den ]<iem der Mangro- 
veplanten (1895). 

Op plantengeografisch tewein, doch buiten de 
„Annalesn gepubliceerd, ligt het werk van A. F. W. 
Schiniper, Die indomalayischc Strandflora, in 1891 in 
zijn ,,Botanischc Mitteilungen aus den Tropen" uitgeg 
ven. Van groot belang, ofschoon niet uit- sluitend aan 
de maleische Flora gewijd, is het hand- boek van 
denzelfden auteur (Pflanzengeographie, auf 
physiologischer Grundlage, 1896). In de „Bi- bliotheca 
botanica" van 1891 gaf Karsten een uit- vociige 
beschrij^ng van de „AIfl»grovcvegetation ini 
Malayischen Arcliipel". Ecn nicer algemcen over- zicht 
van de Maleische Flora verschcen van de hand van 
Massart, Un botaniste cn Malaisie in Bull, de la Soc. 
bot. de Belgique terwijl Haberlandt's Botani- sche 
Tropenreise, 1893 (2de druk 1910) eveneens een 
globalen indruk van de plantengroei van Neder】. Indie 
geeft. 

lu 1S88 publiceert Treub in de „Annalesn een “Notice 
sur la nouvelle Flore de Krakatau", een uiterst 
belangrijke studie naar aanlciding van een bezoek aan 
het in 1883 geheel van plantengroei be- roofde eiland. 
Veertien jaar later kan Pen zig in de “Annales" dit 
onderzoek completeeren, terwijl ten- slotte in 1907 een 
uitvoerig art ikel van Ernst ver- schijnt, in het 
Vierteljahisschrift der naturf. Ge- sellsch. in Zurich, 
waarin de toenmalige toestand van den plantengroei op 
Krakatau in bijzonderhe- den geschetst wordt, (Die 
neue Flora der Vulkanin- sel Ki'akatau). 

Naast de ,,Anna】es" verscheen er in de jaren 1884 
—1904 een tijdsclirift getiteld: „McdedeeHngen uit 's 
Lands Plantentuin,,

} uitsluitend bestcind voor de 
publicaties van het wetenschap])elijk person ecl van 's 
Lands Plantentuin. Van de 75 nummers, die in den loop 
van 20 jaar het Echt zagen, is er een deel gewijd aan 
niet-botanischc studies; een an- der deel ligt op het 
gebied van de toegepaste plant- kunde en kan te dezer 
plaatse onvcnneld blijven. Na de oplossing van's Lands 
Plantentuin in het Departement van Landbouw, 
Nijverheid en Handel in 1905 kreeg het tijdschrift den 
nieuwen titel: „Mede- declingen van het Departement 
van Landbouw". Daarvan zijn thans de nummers I—
XVII versche- nen. De reeds veimclde „Bydragenn van 
Reorders en Valeton zijn alle in deze publicatio 
verschenen. Verder mogen vermeld worden 3 
publicaties van Greshoff over giftige en bedwehneude 
plan ten bij de vischvangst in gebru 汰(1893, J 900, J 
913), onder- zoekingen van denzelfden naar de 
plantenstoffen van Nederlan^lsch Indie en de 3 
publicaties van Booi-sma over hetzelfde onderwerp. 

Naast deze in het Nederlandsch geschreven recks van 
onderzoekingen verschenen er van 1898 tot 1905 ecn 
22-tal nummers van ecn “Bulletin de 】 'In- stilut 
botanique de Buitenzorg", waarin de aan de 
verschillende afdeelingen van Lands Plantentuin ver 
bond en staf in de Fransche taal zijn ondeizoe- kingen 
in het ]icht gaf. Van de zuiver botanische 
verhandelingen mogen genoemd worden de be- 
schrijving van nieuwe planten door Valeton en Smith, 
de verhandeling van Boerlage over de door Van 
Roinburgh verzamelde Caoutchouc- en Gutta- perclia-
planten (No. 5,1900), twee pharmacologische 
verhandelingen van Boornma (No. 14, 1902 en No. 2], 
1904), tenslotte een nieuwe catalogus van den turn 
doorHochreutiner (No. 19,1904enNo. 22,1905). 

Toen in 1905 5s Landn Plantentuin opliield te bestaan 
a Is instelling onder een eigon directeur, 

werd een begin gemaakt met cen nieuwe serio bulletins 
onder den titel „Bullet.du Departement do FAgriculture 
aux Indes neerlandaises,\ Ook deze Bulletins, waarvan 
er tot 1911, toen do serie als zoodanig afgesloten word, 
47 verschenen zijn, werden bijna uitsluitend gcvuld 
door de publicaties van het we ten schappelij k 
personcel van het Departement van Landbouw. Velc 
van de verhandelingen lig- gen niet op het gebied van 
de plantkunde, andero zijn geheel aan de grootc cultures 
gewijd. Van die, wclke over beschrijvendc plantkunde 
handclen, mogen genoemd worden een verliandeliiig 
van Von Seeinen over Cupulifeeren (I, 1906), van Smith 
over Orcliidecen (V, 1907; XIII, 1907; XV, 1908； 
XIX, 1908; XXII, 1909; XXXIX, 1910; XLIII, 1910; 
XLV, van Van Alderwerclt van Rosen burgh over 
Varens (XVIII, 1908; XXI, 1908; XXVII, 1909), van 
Valelon over planten van Nicuw-Guinea (X, 1907) en 
over andcrc families van hoogcre plan- ten (XXVI, 
1909). Over Pharmacologic schrcef Boorsma (VII, 
1907; XVI, 1908), over Microbiolo- gic De Kruijff (III, 
1906; IV, 1907; XXX, 1909). 

Toon in 1911 's Lands Plantentuin als instelling onder 
ecn eigen directeur hersteld werd, zag cen nieuw 
tijdschrift het licht, dat in vele opzichten beschouwd 
moet worden als een vervolg op het in 1905 gestaak- te 
Bulletin de FInstitut botanique. De nieuwe serie bullet 
ins kreeg tot titel „Bulletin du Jardin botanique de 
Buitcnzorg, deuxieme s6rien. Sedert 1911 zijn er 17 
nummers verschenen, uit den aard der zaak grootcndeels 
publicaties op het gebied der be- schrijvende plantkunde 
bevattende. Smith zet cr zijn Orchideeen-beschrijvingen 
in voort (II, 1911 ； HI, 1912; VIII, 1912; IX, 1913; XIII 
1914; XIV, 1914), Van Alderwerclt zijn 
onderzoekingen over Varens (I, 1911; VII, 1912； XI, 
J9J3; XVI, 1914), Doctors van Lecuwcn beschrijft 
gallen op Indischo planten, Backer (XII, J913) 
publiceert cr vooiioo- pige resullatcn van zijn lalrijke 
vcrzaindtochten op Java. 

Intusschen zette het Dcjiartcnicnl van Landbouw cen 
nieuwe serie publicaties van zijn staf op, on wcl in den 
vorm van “Mcdedcclingcn" van de aj)arlc af- deelingcn 
of proefstationH. Zoo vei-Kchcncn in J9J2 cen cerste 
Mededeeling van het ProcfHtatiou voor RijM; in 
1912—1915 een twaalftal nummers van het 
Laboratorium voor Plantenziekten; in 19J3 ecn eerste 
nunnner van „Medcdeelingen van den Kultuurtuin", 
sedert 1908 een 35-tal Mcdedcelingen van het 
Proefstation voor Thee, allo publicaties, die df di recto 
uit ga ven zijn van, of althuns in ecnig verband staan met 
het Departement van Land bouw en waarvan liier alleen 
opgenoemcl worden de 8c- rics, welker inhoud met 
botanische vraagslukkcn verbaud houden. Voor do 
publicaties, uitgaando van de niet onder het 
Departement rcssortcerendo PROEI-STATIONS, zie 
men dat artikcl. 

Vci'gelijkt men de opsomming van de wetcnschap- 
pelijke mcdedcelingen der laatste 25 jaren met dio van de 
vorige k war I ecu w, dan spi-ingt de enormo toenamc 
van wetenschappelijk werk direct in hot oog. Veei lieeft 
hier ojivermeld moeten blij ven wnt niet in Indie zelf 
bewerktof gepubliceerd is. Een uit- zondering dient 
gemaakl te worden voor een hoogst belangrijke 
publicatie van H. H. Janssonius, Mikro- graphie des 
Holzes der auf Java vorjeommenden Bauinarten, 
waarvan in de jaren 1906—1914 ccn viertal 
aflcveringen verschenen zijn. Dit werk, dat te 
Groningen oiidcr leidiiig van J. W. Moll uitge- voercl 
wordt, heeft ten doel de houtsoorten van Java uitvoerig 
anatomisch te beschryven, maar zal hot 
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tevcns op den duur mogelijk makon door anato- misch 
onderzock den naam to bcpalen van iedero javaanscho 
houtsoort. 

Het spreokt van zelf dat in Indic, waar zoovclo 
belangen zijn, die van do kennis der botanic nut kun- nen 
trekken, ook cen aantal populaire publicaties het licht 
heeft gezien. Hiervoor werd o. a. het „Tijd- schrift voor 
Landbouw en Boschcultuur" van S. J. W. Van Nootcn 
opgericht. Thaiis is het voornaaxn- stc^ orgaan op (lit 
gebied het tijdschrift „Tcysinan- nian, ccn uitgavc, 
waarvoor de mceste bijdragcn gelcverd worden door het 
person eel van 's Lands Plantentuin. Hicr sluit zich bij 
aan het Tijdschrift voor Nijvcrheid en Landbouw in 
Nederlandsch- Indie. 

Onder de werken, waarin de toopassing van do kennis 
der plan ten op den voorgrond staat, is reeds vcrmcld 
Eilet's „Plant kundig Woordcnboek", en de Cicrcq's 
„Nieuw Plantkundig Woordenbock,> daar ze nict allecn 
een register zijn voor de inlandschc na- mcn, doch ook 
een aantal gegevens bevatten oin- trent het gebruik. 
Hicrby moet tevcns genoemd worden Hasskarl's 
„Aanteekeningen over het nut door de inlanders van 
Java aan sommige gewaasen- van dat eiland 
tocgeschreven", waaruit vele opga- ven van Filet 
afkorostig zijn. In vi-ocger cn later tijd werden door cen 
aantal gcnceskundigcn over- de genceskracht van 
Indische plantaardige producten jnedcdcelingen gedaan. 
Dezc zijn voor een groot dec! bijeengevoegd in Van der 
Burg's „Gcnccshecr van Ncderlandsoh-Indie5\ Met de 
beschrijving van vele diet plantaardige producten hicld 
A. G. Vordcrman zich bezig. 

Ecne Encyclopaedic van de En gclsch - Ind ische 
producten, Watt ..Economic Products of India?' (J 889—
J 893) is wegens de vele ook in Ncderlandsch- fndie 
voorkomonde stoffen ook voor onze Kolonien van 
bclang. Over „Plantcn van Ncdcdandsch-Indie, 
bruikbaar voor handcl, nijvcrheid en gcnccskundc" 
(1883) handclt een werk van A. H. Bisschop Grcve- link, 
waarin in systcniatischc orde de gegevens hier- omtrent, 
meereiidccJs uit andoro werkon ontlcend, zijn 
bijconverzamcld. Vcrgclijkbaar met AVatt's 
Encyclopaedic, maar minder breed opgczct, is een work 
van K. Hcyne, de Nuttigc Plantcn van Ned. Indie, 
wuarvan in 1913 ecu eej'stc stuk vcrschccn als uitgavc 
van het Departement v. Landbouw. 

Van de hand van Greshoff is de uitgave begonnen van 
cen kwarto werk met afbccldingen naar de nut mir, 
gelitckl „Nutiigc plantcn van Ncdcrlanclsch Indi。"，
waarin de schrijvcr zich vooretelde volgens do jnethodc 
van Rumphius cen zoo vollcdig mogc- lijke 
monographio tc loveren ointrcnl don bouw, do 
bestanddecJcn cn het gebruik van die gewassen, wier 
konnis voor de Indiache maatschappij van bclang wordt 
gcrckcnd. Over “Indische Heil- und Nutz- ])flnnzen und 
deren Culturn word door Tschirch ccn work uitgegeven 
(1892), waarvoor hij de gegevens op zijn rcis naar 
Ceylon, Singaporean Java had ver- znnicld. 

Omtrcnt verscheidcnc producten vinden we uitge- 
breidc mcdcdeeJingcn in de alleveringcn van den „Be- 
schrij venden Catalogus van het Ko Ionian I Museum te 
Haarlemn, waarin o. a. aan koffie, rijst, cacao, thee, 
tabak, houtsoorten enz. uitvoerigo artikclcn worden 
gewijd, terwijl voor dit docl door het ge- noemdc 
Museum een afzonderlijko publicatic „Hot Bulletin van 
het Koloniaal Museum" word uitgegeven. Dit wordt 
thans als Bulletin van het Koloniaal Instituut voortgezet. 
Ecn spcciaal work op dit gebied is Van Gorkom's ,,Dc 
Oost-Indischc cultuics" 

waai-van in 1913 cen nieuwe bewerking verschcen dat door 
ccn dergelijk wcrlc van De Sturler was voor- afgegaan, 
hctwelk cchter, voor ecn groot dcci uit hot Engels ch 
vertaald, niet als het eerstgenoemde ge- liccl 
na(u~Nedcrjandsch-Indischc toestanden was bewerk*-侦 v 
<> 

BO^HT (PIETER). Eerstc Gouvemcur-Generaal van 
Ned.-Indie, gob. te Amersfoort 一 Hii wordb vermeld als 
admiraal over schcpen van de Nieuwe Brabandsche Comp., 
en maakte van 21 Dec； 1599—Oct. 1G01 ecn. reis naar 
Bantam cn terug. Den 29sten Nov. 1609 word hy door de 
Statcn- Generaal tot Gouv.-Gen. aangcsteld, vertrok 30- 
Jan. 1610 cn kwani 19 Dec. van hetzelfde jaar te Bantam 
aan. Het grootsto gedcelte van den tijd van zyn bestuur 
bracht hij in do Molukkcnjloor, waar hy het fort Mariko^op 
Tidorc op de Spanjaarden ver- overde. Hi Aug. 1613 naar 
Java vertroldcen, gaf hy reeds 6 Nov. 1614 het bewind aan 
Reynst over en vertrok 2 Jan. 1615 naar het vaderland, 
overleed echter bij ecn schipbreuk op de kust van Mauritius 
(Febr. d. a. v.) op welk ci land hij begraven is. 
M. A. v. Rhede v. d. Kloot, De Gouv.-Gen. 's Grav? 

― , ----  --   ---  ---  — , - - ■ - - - - - - -—     - 
IS91 passim. ' • ' • • ■ 

BOTOR (MAL.). Zic PSOPHOCARPUS. 
BOTTJONRONGI. Bcrgtop in Mariori Wawo 

(Celebes), op GIO M. gcschat. . 
BOTTO-LEBOE. Bcrgtop in Mariori Wawo (Celebes), 

op 400 a 470 M. gcschat. 
BOTTO-PAKKA. Bcrgtop in Tanctte (Celebes), op 860 

M. gcschat. 
BOUEA MACROPHYLLA Griff. {B. Gandaria^.), fam. 

Anacardiaceae, Gandarija (MAL., SOEND.) Dja- take 
(SOEND.). Middehnatige boom, vrij veelaange- plant, op 
Java, alleen in het Westen in hot wild voorkomend. Do rijpc 
vruchten doen cenigszins denken aan gole cierpniimen en 
zijn zecr smakclijk. De smaak gelijkt op die van de Mangga, 
maar is wat zuurdcr. Jongo vruchten worden wel in het zout 
gelegd en bij de rijst gegeten. Het hout is weinig duux-zaam 
cn wordt zclden gebruikt. 

BOUW. Zio BAHOE. 
BOUWMATERIALEN (INDISCHE). Bij de mccsto 

bouwwcrken zal, daar in Indic het transport veelal kostbaar 
cn bozwaurlijk is, getracht moeten worden van die 
bouwmutcrialcn gebruik tc makon, welko in de nabijheid 
Vvcrkrijgbaar zyn. Vooral geldt dit voor tijdclijkc const 
ructics: noodbruggen, danimen, werklocdsen, 
steigerwerken, cnz. Men gebruikt daar- voor bij voorkeur 
materialen, welkc zoo min niogc- lijk bewerking 
vcrcischcn. Klapper- of sadeng stam- men *), dan wel do 
zwaarete 如泌 oe-soorten (bain- boe bitoeng of pctocng) 
dienen als stijlcn. Over do lengte middendoor gespleten 
klappci'stanimen worden veelal aJs ])lanken gobezigd. 
Vlcchtwerk van gespletcn bamboo (waarvoor gowoonlijk 
do dunne soorten worden gebruikt) wordt voor omwanding 
gebruikt. De bamboo wordt daartoo in do lengto gc- spleten, 
de tusschcnschottcn worden verwijdcrd, en de holle baniboc 
stcngcl platgcslagen; daarna wordt van de houtmassa aan de 
binnenzijde (die het minst hard is) zooveel afgcschrapt, tot. 
do gcwcnschto dikte is yerkregen. In dezen toestand heet het 
nmte- riaal ploepoeh: de rec pen kunnen tc lood naast cl« 
kaudor worden gcstekl, cn by eon worden gohouden door ze 
op passendc afstanden t usschcn dwarslatten 

i) Do sadong stammcn, die gewoonlyk nog gladder, 
rcchtor, en harder zijn dan dio van andero palmsoortcn, 
worden vooral in Oost-Java veel gebruikt voor den 
bouw van tabaksschvren. 
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in te vatten. De bamboe wordt ook wcl tot ,,paggers" 
verwerkt, waartoe zij geheel uiteen wordt gespleten 
tot latten van 2 a 3 c.M. breedte, die worden ge- 
vlochten om eenigzins brecdere latten van hotzelfde 
matcriaal, die op bepaalde afstanden (25—50 c.M.) 
voorkomen. Overigeiis wordt platgeslagen en tot 
bepaalde dikte afgeschrapte bamboe nog op ver- 
schillende wijzen gevlochten; al naar het doel, waar- 
voor do mattcn bestemd. zijn, wordt er mecr of min-
der zorg aan bestced. Daar bamboe over het alge- 
meen zeer licht splijt, is het hoogst bczvvaarJijk, ver- 
schillendc onderdeelen eener const ructic door spij- 
keren te verbindcn: gewoonlijk wordt rotan, dan wel 
tali-doek gebezigd, waannedc de deelon aaneen 
worden gebonden. 
Dock of indjoek is een product van de arAn-palm: het 

wordt gevonden tusschen den stam en de bladslcngels, 
en gelijkt oppervlakkig gezien iets op paardehaar, dock 
is zeer stekelig op het gevoel. De draden worden tot 
touw ineengedraaid, en zijn, ook in vochtige lucht en 
water, zeer duur- saam. Indjoek vellen worden wel eens 
gebruikt als afscheiding in fundeeringssleuven tusschen 
den on- geroerden grond en do in de sleuven aan te 
brengen zandaanplemping; de bedoeling is dan, 
daardoor te beletten dal het zand door eventueele 
scheuren (die bij langdurige droogte in den bodem 
kunnen opt reden) zal wegloopen. Op Sumatra dienen 
zij veelal als dakbedekking: ongeveer als een rieten- of 
stroodak in Europa. Daar de in Indie voor het be- houd 
van houtwerken zoozeer gevreesde witte mie- ren 
indjoek niet aantasten, wordt eene omwikkeling met 
indjoek vellen of-touw, ook wel toegepast voor in den 
grond gcplaatste stijlen van bamboe of hout. 

Rolan (Calamus) is een in vele bosschen voorko- 
mende palmsoort, die Stengels uitzendt van somtijds 
meer dan 200 M. lengte welke steun vinden op en langs 
de andere woudboomen. De dunnerc soorten worden als 
bindmateriaal gebezigd, de dikkere eerst gespleten, of 
— ongespleten — wel cens als kabel gebruikt, b.v. voor 
hangbruggen. Ook wordt er vlechtwerk van 
vervaardigd. 

Voor omwanding en dakbedekking wordt wel (b.v, 
op Borneo), boomscJiors gebezigd. Veelal ook neemt 
men als dakbedekking alanrj-alanj (een gras- soort), of 
palmbladeren. Het gras wordt eerst om bamboe latten 
dubbel geslagen en met een andere lat vastgeklemd ； 
de aid us gevormde worden 
zoodanig op de dakribben (uit dunne bamboesoorten —
zooals bamboe tali — bestaande) vastgebonden, dat de 
rijen elkander over ongeveer 2/3 hunner breed- te dekken. 
Worden in plaats van alang-alang, bla- deren van 
palmen gebezigd, dan spreekt men van „atap'\ 

Voor belangryker of duuraamer bouwwerken worden 
in hoofdzaak dergelijke materialcn gebezigd als in 
Europa. Alleen doet zich in Indie de moeilijkheid voor, 
dat eigenlijjee n ij verheid op dit gebied gelieel 
afhankdijk is van de ineestal gcringe plaatselijke vraag, 
zoodat het niet altijd mogelijk is, zich eenc voldoende 
hoeveelheid aan billijke eischon van soli- diteit 
beantwoordende materialcn te vcrschaffen door inkoop, 
en men in eigen beheer liet verlangde moet aanmaken. 
Op of in de nabijheid van grootere plaaUen gaat dit 
natuurlijk bet er, en vooral in de laatste jaren, is 
vooruitgang in de kwaliteit merk- baar en meerdere 
veracheidenlieid van jnateriaal- kcuze mogelijk. Op 
Java wordt nog in den re gel voof de Gouverncments 
gebouwen djatihout ge- brujkt； in West-Java veelal 
echtcr ook z.g. rasama- la-ftoul; op Borneo ijzerlMut 
dat evenwcl zeer lastig 

te beworken is. (Zie verder het artikel: HOUT- 
SOORTEN). 

In do metselspecie werd tot voor kort als hydrau- 
lische toeslag nog bijna uitsluitend z.g. „roode cement'' 
gebezigd, d.i. brikkenmee】，gewoonlijk gc- maakt van 
gebroken steen on of dakpannen. In den laatsten tijd, 
sedert 1901, is men niet meer uitsluitend aangewezen op 
dit niet steeds betrduwbare materiaal, daar in genoemd 
jaar de exploitatie aan- ving van de tufsteen uit het 
Moeriah-gebergte, waardoor eene zeer goede tra&soort 
wordt verkregen. Sedert wordt ook nog op andere 
plaatsen, o.a. te Nagrek (i. d. Res. Preanger-
Regentschappen) tras gevonden. 

Zand is bijna overal van vulkanischen oorsprong, en 
van inferieure kwaliteit; aan de lucht ver wee it het 
spoedig. In vele streken wordt het zelfs in het geheel niet 
aangetroffen, men moet zich dan behel- pen met 
fijngeklopte baksteen, of de grove stukjes uit de roode 
cement, die na het zeven van laatst- genoemd materiaal 
overblijven. 

Kalk wordt voornamelijk verkregen door het bran- 
den van ka Iks teen, hoewel ook schelpkalkbrande- rijen 
(die z.g. ,,sirihkalk'' leveren) voorkomen. De 
grondstoffen zijn van goede hoedanigheid, hetgeen 
echter van het product, als dit afkomstig is uit door 
Inlanders in working gebrachte ovens, niet steeds kan 
worden getuigd.De door Europeanen beheerde 
branderijen leveren een gewoonlijk zeor goede, dik- 
wijls eenigszins hydraulische kalk. 

Porlland-camenl moest vroeger steeds uit Europa 
woj-den betrokken. Pogingen, nabij Batavia (Antjol) en 
Buitcnxorg (Tjibodas) gedaan, om aldaar dit materiaal te 
bereiden, hadden geen succes, voornamelijk door gemis 
aan deskundig personcel. Betcr slaagde een proof, onder 
leiding van den ingenieur van den Indischen Wat crstaat 
W. Elen baas, in de Residentie Rem bang tc Doerek bij 
Bodjonegoro genoinen, waarbij gebruik gcmaakl werd 
van een ovon en maalwerktuigen, afkojnstig van de 
gestaak- te irrigatiewerken in de SoJo-Vallci. Dczc aan 
aHc leveringseischen van het Departement dcr Burger- 
lijke Open bare Werken voldoende cement kon ook wat 
de kostei) betreft, zeor good concurrccren met de 
Europeesche merken. Nadat ruim 1200 vaten met good 
gevolg aan vcrschillende Gouverncments werken in 
liembang en Soerabaja waron verbruikt, werd de proef 
gestaakt, daardeingenieur Elenbaas toteen anderen 
werkkring werd geroepen en bovendien ver- mcend 
werd, dat het, niet op den weg van het Gou- vernement 
lag, om in dezc ricliting voort to gaan. In 191】 werd een 
portland cement fabriek opgericht nabij Padang (op 
Sumatra) welke wcl Icvensvat- baarhcid'5un)ijjit te 
bezitten en die ccn product ver- vaardigt, dat good schijnt 
te voldocn. Het artikd wordt in Indic in steeds 
toenemeiidc mate gebruikt, voornamelijk in be ton voor 
wat(u-werken, en in ge- wapend beton; voor vloertegels 
(die in den laatsten 可(1 in Indie zelf op vei-schillende 
plaatsen fu brick- matig worden vervaardigd)；  voor 
rioolbuizcn; on voor portlaiidcemenI steencn en -pannen, 
welke althans op de lioofd plaatsen, waar balesteenen cn 
gebakken pannen duur en van dikwijls slechte kwaliteit 
zijn, in prijs en hoedanigheid met laatst- genoemdc 
materialcn zeer good kunnen concurree- rcn. De 
inlaDdschc bakslecnen cn dakpannen lijdeii gewoonlijk 
aan het euvel, te weinig doorbakken to zijn: zij zijn zeer 
zacht, on alleen daar bruikbaar, waar aan de kwaliteit 
geen hooge eischen worden gesteld, Dat het niet aan de 
grondstoffen ligt, blijkt daaruit, dat met de noodige zorg, 
en onder dcskun- 
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dige leiding, cen fabricaat kan wordcn vcrkrcgen, dat niet 
voor het Nederlandeche bchoeft ondcr to doen. De 
steenen, gebakkcn voor de later gestaaktc irrigatiewerken 
in de Solo-Vallei bewczen dit; in do afdeeling Djember 
(Res. Besoekie) wist de toen- maals aldaar geplaatste 
opzichter van den Watcr- staat Kranendonk superieure 
stecnen, dakpanncn, en vloertegels to vervaardigen. In 
Palembang best aat thans nog een fabriek van 
clakparinenfdie zelfs op Java een afzetgebied vindt. 

Als dakbedekking werd vroeger me6r dan thans voor 
eenigszins aanzienlijke gebouwen vcel gebruik gemaakt 
van z.g. „sirappen'\ d.z. plankjes van ge- kloofd djati- of 
ijzcrhout, zij worden gelegd op de- zelfde wijze als een 
leien dak in Europa. De bedek- king is waterdicht en koel, 
doch zeer zwaar, en duur. 

Voor waterstaatswerken, en in de fundccringen van 
gebouwen, wordt voor metselwerk veel gebruik gemaakt 
van natuurstcen: evcnwel wordt deze steen niet 
regelmatig bchakt, doch in ruwe brokken zoo als zij uit 
de groeve komt, als z.g. ‘fireuksteen" of als ^iviersteen'', 
d.z. rolstcenen welkc in de beddin gen der bergstroomen 
worden gevonden, verwerkt. 

Marmcr komt wel voor, doch wordt nog weinig 
geexploitcerd. In de Res. Kcdiri, bij Wadjak, is een 
aanvang gemaakt met de exploitatie eener groeve; het 
daaruit afkomstig materiaal werd o.a. gebruikt voor eenc 
nieuwe audienlie-zaal bij het Paleis van den Gouvemeur-
Generaal tc Weltcvicden: de blok- ken moesten cchl er 
op het werk in ci gen bchccr worden gezaagd, geschaafd, 
cn gepolijst, onidat de daartoe noodigo werktuigen bij de 
gi'ocvc niet aan- wezig waren. 

De overige bij bouwwerken noodige materialcn, als 
ijzer cn ander mctaal, in ruwen of bewerkten toestand; 
verfwaren; glas enz. worden in Indie niet gewonnen of 
vervaardigfl ；  zij moeten alien van elders worden 
aangevoerd. - 

Literaluur: J. A. van der Kloes. Het bouwen in 
Ovcrzeeschc Gcwcstcn. — „Dc Ingenicur,> van 13 Juli 
J912 No. 28. De Gouverncmcnts gebouwen in Ned.-
Indie. Voordracht van Prof. ir. W. Elen baas —Voorts 
konicn verHchillendc medcdeelingcn voor in de f-edert 
1892 gepublicecrde Vcrslagcn over de Burgerlijkc Open 
bare Wcrken in Ned.-Indic. 

BOUWRECHT, Zie GROND (RECHTEN OP DEN). 
BOVEN-DAJAK. Zic BENEDEN- on BOVEN- 

DAJAK.，// 
BOVEN-MAHAKAM. OnderafdceJing van de af- 

decling Saninrinda der resident io Z. en 0. Afd. Borneo, 
bestaat uit de districtcn Oost- cn West Bo- von-Mahakain 
ondcr ccn gezaghebber met st and- plaatH LongJram. t--
-/ ) 

BOWAJA of BOEAJA. Algemcei) Maleiech woord 
voor Krokodil. Do lijstkrokodil (Crocodiles porosus 
Schncid.) heot bij de Malciers op Borneo bocaju taman, 
do zoogon. zootwalcr-varietcit van doze soort boeaja 
kodok; bij de Dajakkera luiden deze namcn bedjai rawon 
of rawing reap, bedjai pakatak, bij de Maleiera ter 
Oostkust van Sumatra boaja on boaja katak. De Bead joe 
Dajaks sprekon van bedjai. 

De Maleische gaviaal (Tomistoma schlegeli Miill.) 
hcct bij do Maleiera op Borneo bocaja-sapit, bij die op 
Sumatra boeaja senjoclong, bij do Beadjoo Dajaks 
Bcdjai-sampit cn bij dio van clcn Bovcn- Kapoeas 
djoelaeng (zie voider ondor KR0K0- DILLEN). 

BOWONGLANGI. Bergtop in Zuid-Cclebes. Zie 
CELEBES, e. de Zuidarm. 

BRAAM (JACOB PIETER VAN). Geboren 27 Oct. 
1737 te Werkhoven. In 1748 trad hij als adelborst in den 
zeedienst bij de Admiraliteit van Amsterdam. 
Aangcspoord naar het schijnt door het voorbceld' van zijn 
halven broeder, den tocnmaligen Comman- deur 
naderhand Vicc-admiraal Willem van Braamr die reeds 
tweemaal naar Indie was gewecst, verzocht en verkrecg 
hij verlof van de Admiraliteit tc zlm- sterdam om in 
dienst der 0. I. C. over te gaan. Ge- durende ruim 12 jaren 
1764—1776 blecf hij in de overzeeschc bezittingen 
grootendeels in Bengalen. In het moederland 
teruggekeerd hervatte van Braam den dienst bij de 
Nedcrlandsche zeemacht. 14 Alaart- 1783 vertrok hij als 
Kapitein Commandeur met een- z.g. lands eskadcr naar 
0. I. tot steun der 0.1. C., wier macht gedurende den 
oorlog van het gemeene- best met Engcland van 1780—
'84 geheel gebroken was. In dien oorlog was de 
Boeginecsche onderko- ning van het rijk Djohore -Riou 
w-Lin gga tegen de Compagiiie opgetreden en Malakka 
word nog in het begin van 1782 door den vijand bedreigd. 
In 1784 verschcen Van Braam's eskadcr. De Sultan van 
het genoemde rijk word gedwongen leenman te worden 
van de Conipagnic. De in het rijk gevestigde Boegi- 
neezen, die aldaar ccn zoo bclangrijke positie had- den 
weten te bcmachtigen, dat sedert 1722 steeds een 
onderkoning uit een hunner aanzienlijke ge- slachlen de 
Maleische sultans had moeten ter zijdo staan, moesten de 
hun geschonkcn voorrcchtcn prijsgeven (eerst in 1804 
werd hun onderkoning- schap hersteld), terwijl 
Ncderlandsche gamizoenen en ambtenaren werden 
geplaatst to Tandjong Pi- nang, in do nabijheid dus van 
de toenmalige resi- denlie der sultans. 11 Dec. 17S4 
keerde Van Braam tc Batavia terug; 30 April 1785 werd 
de heenreis naar het Moederland aanvaard, waar hij 28 
Juni 1786 aankwam. In 1788 werd Van Braam totschout- 
bij-nacht bevorderd en 1793 tot vice-admiraal. Hij 
overlccd 1G Juli 1803 tc_Zwollc, nq, sedert de omwen- 
teling in 1795 uit 's landsdienst ontzet te zijn.— Zic 
Oranjenummer van het Marine blad van 31 Aug. 1898. 

BRABANDSHOEDJE (POELOE OELAR). Een 
begrocidc klip in Straat Socnda nabij Anjer, 47 M. hoog, 
stcil oprijzend uit 30—50 M. diep water. De hollandschc 
naan), door de zcclicden daaraa'n gege- ven, is cvcnals 
dio van do nabijgolegcn klip, het Toppcrshocdjc, on 
tieend aan den vorn), waarin do klip zich op ccnigcn 
afstand vertoont; de inlandscho naam, dio slangeneiland 
beteekent, wijst op het groot aantal slangcn, dat op de klip 
huist. 

BRAHMA.Eig.inhotSanskrit Brahma (nominatief 
van Brahman), is de naam van ceno Indischo god- heid, 
het persoonlijk opgevatte verleden, on als zoo- danig 
voorgcsteld als schepper der woreld. Tot zijn meest 
konmerkende bijnamcn bohooren Pitamaha, d. i. 
Grootvadcr, cn Swajambhoe, do uit zichzelf ont- starie. 
In het Indischo Pantheon is hy do eersto per- soon der 
Trimoorti, doch deze voorstelling is niet zeor oud. 

BRAHMANEN, BRAHMANISME. Brahmancn is 
do naam dor leden van den hoogsten stand, zgn. kastc, 
der Indischo maatschappij. Zij maken sedert 
onheugelyko tijdon den gcestelyken adol van Indie uit, 
on zyn als zoodanig do bewaarders der gowijdc 
oorkonden, do bcoofonaara van allo wetenschappen, dio 
met do heiligo ovcrlovoring in vorband staan, zooals taaL 
on dichtkunde, storrenkundo, rcchtsleer, zedekundo, enz. 
Alle Indische stelsols van gods- 
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dienst, die uitdrukkelijk of implicito het gezag der 
gcwijdc oorkonden, dcr Weda's, erkennen, is men 
gewoon onderde benaming van Brahmanisme samen to 
vatten, in tegcnstelling met andere godsdiensten, zooals 
het Boeddhisme en Djainisme, die het gezag dcr Weda's 
verwerpen. Uit de aanwezigheid van op- schriften in 
West-Java (zio Verbeek, Oudhcden van Java, No. 13 en 
14), alsook uit de inscripties gevon- denin het rijk van 
Koctei en het reisbericht van Fa Hian, blijkt dat het 
Brahmanisme reeds voor den aanvang dcr 
Middeleeuwen tot den Indisdicn Ar- chipel was 
doorgedrongen. Zic HINDOEISME. Tot de 
Brahmanistischc stelsels belioort ook het Qiwais- mc. 
(Zic aldaar). 

BRAMBANAN (RUINE VAN). Zie PRAMBA- 
NAN. 
BRAMBANG. Zie ALLIUJM. 

BRANDES (Dr. JAN LAURENS ANDRIES). Gcb. 
te Rotterdam 13 Januari 1857, overledcn tc Batavia 26 
Juni 1905. Studeerde te Amsterdam in de god- 
geleerdheid, en te Leiden in de Indische talen; pro- 
moveerde in 1SS4, vertrok in datzelfde jaar naar Indie 
als ambtenaar voor de beoefening der Ind. talen. Als 
zoodanig werd hij in 1901 belast met het voorzitterschap 
der commissie voor oudheidkundig onderzoek op Java 
en Madocra. 

De wetenschappclijke werkzaamheid van B. heeft 
zich op tweeerlci gebied bewogen, nl. op dat der Ja- 
vaansche en Maleische letterkunde, en dat der oud- 
heidkunde. Zijn proefschrift (Bijdrage tot de verge- 
lijkende klankleer der Westerscbe afdceJing van de 
Maleisch-Polynesische taalfamilie, 1884). een voor dien 
tijd voortreffelijk werk, deed verwachten dat hij zich 
zoude toeleggen op de verge]ijkende taal- kunde； toeh 
is niet meer dan ecn drietal artikden op dat terrein van 
zijne hand verschenen (over het Kis- sersch, Tijdschr. I. 
T. L. en V. K. deel XXXI (1886) ；  over 
Tomlx>eloesche vormen, in Hommage-Hanoi, en 
Woordvorming in Oud-Jav. in Feestbundel- Kcm). 
Trouwens, als ambtenaar voor de beoefening der Ind. 
talen belast met. de studic van Oud-Javaan- sche taal en 
archaeologie, zag hij zich voomamelijk op Kawi- en 
archaeologische, weldra ook iconogra- fische, sludicn 
aangewezen. Ten aanzien van eerst- genoemde studien 
worden vcrmeld: 1° zijne uitgaven van teksten, met 
name: de JBararaton (Verhandc- bngen Bat. Gen. deel 
XLIX, 1896 le st.) met waar- devoMcn commentaar en 
Instorische tcelichtingen, cn de Nagarak(*rl agama 
(Verb. Bat. Gen. dec】 LIV, Je stuk 1902),lielaas zonder 
cenige inleiding of uit- legging, wdk laalstc work door 
de vcrtaling van Prof. Kem is toegankelijk gemaakt; 2° 
zyne taJrijke arlikeJen over 51iddel-Javaansche en 
Nieuw-Ja- vaanEche letteren, in welke bijdragen hij 
over vde geschriften of reekfsen van geschriftcn, zooals 
over de baJjrid's, geheel nieuwe gegevens heeft 
verstrekt; 3° zijne uitvoerige verhandelingen over 
Maleische Jiteratuur-producten, tot wclker behandcling 
hij door de bcstudecrlng der Javaansche versies dier 
romann en verhalen was gekomen, eene studic waarin 
ook aan niet in het Javaansch vertegen- woordigde 
Maleinche verhalen bundels ruime plaats is gegund. Met 
name de uilgewerkfc, critiHche verhand clingcn over de 
Kalilah en Darninah (Feest- bundcl-Prof. De Gocje, 
189J I A. 79 — ] ]0), De lien Viaercn etc, (Tijdschr. v. 
I. T. L. cn V. K. decl XXXVJ IT, 18%)cn Het 
Papegaaicnbock (ibid, deel XLI, J899) rnogen hier met 
cere genoemd worden. De artikf：]cn over de topografie 
van Batavia zijn mecr abi cxcur^n flan abj cornj,Jete 
verhandeJingcj] h：  b&Hchoiiwcn, ZCKJWCJ uit de 
genoerndc grootej'o 

als uit de elders 】)vermclde velo kleine verhan- delingen 
blijkt Brandes' ineesterschap in het oplos- sen van 
littcrair-historischc vraagst uliken. 

Ten aanzien van de in de twe.ede plants gen-oemde 
studien, de archeaologie, worde allercerst gewag 
gemaakt van Brandes5 medewerking aan W. P. 
GroeneveldtCatalogus der archaeologische verza- 
mcling in het museum te Batavia, en zijne vele, kortc 
maar voortreffelijkc, vci-slagcn van archaeolo- cische 
vondsten, voomamelijk inscripties, in de Not ulen van 
het Bat. Gen. v. K. en W., en de ver- handelingen over 
bcschreven platen in het Tijdsclir. 

Voorts worde vcrmeld zijne in den loop der jaren 
aangclegde collectie van transcripties van opschriften, 
welke arbeid, die had moeten worden (ot een corpus 
inscriptionum Javanicarum, na zijnen dood is in het licht 
gegeven (Verh. Bat. Gen. deel LX, 1913).̂ Eindelijk 
worde genooind de vele ''arbeic!, cllcn ITifaJs voorzittcr 
der oudheidkundige commissie heeft vorricht. In cnkele 
groote werken (Tjandi Djago en Tjandi Singasari) 
benevens een reeks van artikelen in het Tijdschrift en de 
Notulen van het Batav. Gen. v. K. en W. heeft Brandes 
van eenc werkzaamheid en ccn t alent blijken gegeven, 
die niet allcdaagsch zijn; zonder overdrijving kan ge- 
zegd worden dat zijn zin voor archacologie en bouw- 
kunde niet minder fijn en ontwikkeld wa)-en dan die voor 
tan! cn literatuur. Hoewel noch bouwkundige noch met 
teekentalent begaafd, heeft B. m6t zijne wcrkzaamhcdcn 
als bibliothccai-is cn zijne nooit verzuimde studien op 
Javaansch taalkundig terrein, niettegenstaande zijne 
zwakke gezondheid, voor de archaeologie van Java 
onschatbaar waardevol work geleverd, dat door zijn 
overlijden op jeugdigen ]ecf- tijd een ontijdig einde nam. 
Aan zijne groote ver- dienste is huJdc gebracht in mcer 
clan eene biogra- fie； allcs wat over zijnen arbeid te 
zeggen valt, in te vinden in Rouffaer's „Herdenkingn v66r 
het tweede dccl van het „Archaco]ogisch Onderzoek op 
Java en Madura**, 1909. 

BRANDEWIJNS-BAAI. Baai aan de W.kust van 
Sumatra, even bezuiden Padangqp ] ° Z.B. Deze 
benaming is, nadat aan die baai ccn punt was aai)- 
gewezen om te worden ingericht tot afvoerhaven van de 
steenkoo] dcr Onibilin-mijnon, en a 加 aan- vangspunl 
van den daarheen Icidcndci) spoorweg, of- ficiecl 
veranderd in die van Koninginncbaai (zic aldaar.) 

BRANDJANGAN. Javaanxche naam voor cen 
Jeeuweriksoor(, Mirajru javanica ; in slechts bekend van 
Java, Bali en Borneo. 

BRANG BRANtf. Zie OTTERS. 
BRANTA, Vrij beJangrijke zeeplaats, circa 6 K.M. 

bezuiden de gcwcstclijke hoofdj)laats Pamekasan dcr 
rcbidentic Madocra, aan st rant Aladoera en aan den 
grooten postweg cn de stroomtramlijn van Pamckasan 
naar Sa in pang gelcgen, met tainelijk vcel hand el en 
vigehyangst. Het is de eigenlijko havenplaats van 
Pamekasan, (evens stand plaats 

*) Zie de lijst zijner werken in Tijdschr. I. T. 1/ en 
V. K. deel XLVIIf (1906), bl. 95—104, waar- bij nog 
te voegen zijn: Ba bod Tjerbon, Verh. Bat. Gen. LIX 
(1914), 2e stuk; Slecht werk aan do Hindoe-oudheden 
op Java, Rapp. Oudh.-Dienst 】9】3, bl. 13—24, en 
Foul of finesse ? ibid. bl. 24 一 35, aHe drie posthuum. 

Van den I?araratoji wordt een tweede uitgavo 
voorborcid. Van de Beschrijving der Jav. Bal. cn Sas. 
handschriften van H. N. v. d. Tuuh zag in 1915 hot 
dordo on laatsto deel het licht.** 
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van het onderdistrictshoofd van Tlanakan (district 
Pamckasan). 
In het heuvelachtige kustteirein, vlak benoor- den 

Branta, ondcr het gebied der dessa Larangan- Tdkol, 
bevindt zich eon soort eeuwig vuur — Somber apoj = 
vuurbron genaamd — n.l. een pick waar in 
brandgeriiakte koolwat erst of gassen uit den bodem 
opwellen. 

BBANTAS-DELTA-WERKEN. Eertijds zond de 
Brant as, op 士 8 K.M. boven Modjokerto, waar zij een 
oostclijke richling hceft, eenTalcnaar liet noor- den: de 
Kedoeng-Soro. Ruim 4 K.M. verder bene- denstrooms, 
werd de Gedeg, eveneens in noordelijke richting 
afgescheiden, en eindclijk nog 7 K.M. vor- der op (dus 
士 3 K.M. beneden Modjokcrto) geschied- de hetzelfde 
nogmaals met de Melirip. Dezc drie takken: Kedoeng-
Soro, Gedeg, en Melirip, stuitten in hun loop tegen den 
voet van eene even 两 dig aan de Brantas, doch ruim 3 
K.M. noordelijker gelegen kalk-heuvelrij, waardoor zij 
gedwongen waren naar het oosten om te buigen, en zich 
weder te ver- eenigen tot een enkelcn arm ； 
deSoerabajarivier. In den Melirip-tak was bij Singkallan 
een dam gelegd, met het doel, om een gcdeelte van het 
afstroomende water te leiden in de Man get an rivier; ccn 
in de delta beginnende waterloop, welkc rechtstreeks op 
Straat Madocra afwaterde, doch tevens aan het noor- 
dclijk gedeelte van de delta irrigaticwater moest ver- 
schaffen. De Brant as nam, na de afscheiding van de 
Melirip, den naam Porong-rivier aan, en verdeeldo zich 
in verschillendc armen, die zich stroomaf veelal wcer 
vereenigden, om cindelijk met vier grooto monden in zee 
te storten. Volgens oude berichten zoude de Porong-
rivier vroegcr een door den beken- den npost el Rad hen 
Rachmat, ook Soenan Ngampel genoeind (f J 476), 
gegraven kanaal zijn geweest, dat betrekkelijk slechts 
cen klcin deel van het debiet afvoerde, doch algemecn 
wordt deze overlevering niet zeer waarscbijnlijk geacht, 
en aangenomen dat ook do Porong op natuurlijke wijze 
is gevormd, waarbij het echt er niet uitgesloten bchoeft 
te zijn dat door Soenan Ngampel ecn aan vang word gc- 
maakt met de bedijking en kanaliscering. Dcze be- 
dijking geschiedde echter alleen aan do noordzijdc, om 
de eigenlijkc delta, tusHchcn Soerabaja rivier cn Porong, 
alwaar de bcvolkiiig tocnain en steeds mecr grouden in 
culluur kwainen, tegen overHtroomingcn to beveiligcii. 
De zuidclijke oever WQH minder be- woond, cn werd al 
spoedig hooger, daar do rivier bier langs de hellingen van 
het Ardjocno gebergte stroomt. Bij den — vcrmoedelijk 
zeer gclcidelijk — voortschrijdcnden dijkaanleg word on 
verschillendc takken langzumcrhand afgcsloton on het 
bandjir- water gedwongen to blijvcn tusschcn do dijken 
ten noorden en de hoogo gronden ten zuidon van de 
Porong. Om echter toch nog bevlociingswater to kunnen 
verkrijgen waren plaatselijk oponingen, z.g. 
„djorongan8** in do dijken gespaard. Bij hoogc stunden 
trokken deze to veel, bij Iago debictcn to wcinig water, 
zoodat door inlandsche dammen in de rivier het water 
moest worden opgcstuwd. Maar tcngcvolgc vnn dezc 
damincn werd hot pcil ook bij Melirip opgezot, en 
dientcngcvolgo do afvoer van do Soorabajarivicr, ten 
nadcolo van do Porong, vor- grool. Eun dam, in de 
boveninonding van den Alcli- rip tftk gclcgd, inoeat (lit 
bezwnar weder verhelpon on tevons bcletten, dat de 
Mangotnn rivior, hierv66r reeds gcDoenul, die nil de 
Melirip word govoed, to vcel afvoorde. De vernauwing 
van do Melirip had weder eene vergrooting vnnden 
daarbovcn aftuppen- den Brantasnnn, de Gedeg, ten 
govolge. Aldus kwn- 

men de afwateringsbelangen voortdurend met de 
bevloeiingsbelangcn in botsing, cn slechts door 
voortdurend duizende koelies en heerendienstplich- 
tigen aan den arbeid te houden, kon een ten naaste- bij 
bevredigende toestand wordon gehandhaafd. Eerst 
omstreeks 1836 werd, op initiatief van den ingenieur H. 
A. Tromp, een aanvang gemaakt met den aanleg van 
nicer permanente werken. Zoo kwa- men 
achtereenvolgens sluizen tot stand te Pram- bon (1838), 
Kedong Tjatjing (1839) en Melirip (1842 一 1847). Het 
laatstgenoemd kunstwerk diende ter vervanging van den 
ouden en in slechten staat verkeerenden inlandschen 
dam. Op den duur bleken echter deze verbeteringen nog 
niet afdoende: de capaciteit van desluis te Melirip was 
wel wat gering, zoodat de Kedoeng-Soro en Gedeg 
steeds meer gin gen afvoeren, en beteugeliiig ook van 
deze beide takken noodig was. In 1853 werden de 
plannen hier- toe ontworpen door den ingenieur H. de 
Bruyn. Dezc zag duidelijk in, dat alld6n door het bandjir- 
water een zoo vcel mogelijk directen afvoerweg naar zee 
te veraekeren, en de irrigatic belangen zooveel mogelijk 
onafliankelijk te maken van de afwatering, afdoende 
verbetering mogelijk was. De bovenge- noemde sluizen 
werden a Is ondcrdeelen opgenomen in ecn groot plan, 
dat tusschen 1852 en 1S57 werd ontworpen en voltooid, 
en de volgende werken omvatte. Bij Lengkong, ongeveer 
800 M. beneden- strooms van Melirip werd in do 
Porong-rivier een beweegbare stuw gebouwd met 10 
openin gen van 10 M, die door schipdeuren gesloten 
konden worden, en onmiddellijk bovenstrooms daarvan, 
aan den linkeroever, een tweetal inlaatsluizen. Een dezer 
sluizen was bestemd om water toe te laten voor de Man 
got an rivier, die van de Melirip door een dam word 
gcschciden, en bij genoemde sluis werd aange- sloten. 
Aldus ontstond het Mangctankanaal, dat, na eerst in 
hoofdzaak evenwijdig geloopen te heb- ben met de 
Soerabajarivier, over het. laatste gcdeelte eene nicer 
oostelijke richting aanneemt, en door tal- rijke zijtakken 
het noordelijk gcdeelte der delta van water voorziet. Het 
zuidolijk deel werd be- vlocid door een nicuw kanaal, 
langs de Porong-rivier loopcud, en aan do tweede 
inlaatsluis aanslui- tend. Tevcns werden de oudc sluizen 
in de Porong opgeruimd. Door het dichten van 
versclullendc af- tappingen in do Porong cn Soerabaja 
rivier, was te verwachten dat bij bandjirs dezc bciden tc 
geringo capaciteit in den benedenloop zouden hebben. 
Daar- om werd eene rechtstrcokscho verbindwg van de 
Socrnbaja-rivior met Straat Madocra tot strand gobracht 
bij Wonokromo, voor dat de stad Soerabaja werd bercikt, 
alwaar het Wonokromotahaal nV oostelijke richting 
cone aflciding toeliet, welke door ecn schotbalksluis kon 
worden geregeld, terwijl bij do plaats Porong het 
ovcrlaatkanaal van Dja- bon—Porong, dat aan den 
bovenmond cen gemet- seklen ovcrlaat had, con deel van 
het door de Po- rong afstroomendo bandjirwater cen 
directen weg naar zeo verschafte. Deze werken werden 
tot stand gebracht voor het toentertijde aanzienlijk 
bedrag van / 2.600.000,— ongoivkend den nrbeid van 
een groot aantnl heerendionstplichtigen. De 
bevloeiingswerken ondergingen later nog aanvul- lingen 
door do vervanging van diverse werken van tijclelyken 
aard binneu hot hrigatiegebied door per- manonto const 
ructies. Zy dienen voor de ivrigatie van rond 45.000 
bouws (I bouw = 7096 Ma). Het gemiddekl debiet van 
het Mangetankan^al is in den Oostnioesson 21 M3 per 
sec; >n den regent yd 2S M3. Voor hot Porongkanaal is 
hot resp, 18 M3 en 27 Ms. 
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Intusschcn was de waterafvocr nu wel aanmerke- 
lijk verbeterd, dock begon ecn ander bezwaar, ver- 
oorzaakt. door den aanzienlijkcn zandafvoer van de 
Brant as, zich steeds meer voelbaar te maken. De 
toegangen van uit zee naar Soerabaja werden n.l. 
zoodanig door bankvorming en verondieping be- 
dreigd, dat afdoende maatregelen noodig waren. Wat 
den oostelijken toegang, door het z.g. Oostgat van 
Straat Madoera bet reft, werd de verzanding 
vooniamelijk toegeschreven aan de Soerabaja-rivier en 
het Wonolcromo-kanaal. In 1878 werd door eene 
oppeiling uitgemaakt, dat sedert de vorige opname 
(door Jansen in 1847 verricht) het oude vaarwater 
gehcel onbruilibaar, en het z.g. „Jansen*s vaarwa- ter" 
aanmerkelijk slechter was geworden. Ook de reede van 
Soerabaja bleek belangrijk versmald. Men besloot, ten 
einde Jiierin verbet ering te brengen, de hooge afvoeren 
uitfiluitend door de Porong te doen geschieden, en door 
de sluizen naar de Soerabaja- rivier niet mecr dan 50 M3 
per secuude af te voe- ren, welke hoeveelheid in het 
belang van scheep- vaart en irrigatie noodig werd 
geaclit. Het water, dat nog tusschen Melirip en 
Wbnokromo op die rivier komt, zou dan door het 
Wonokromo kanaal moeten worden geloosd. De 
Porong-nvier werd voor den grooteren afvoer geschikt 
gemaakl, de overlaat bij Djabon-Porong opgeruimd, en 
het overlaat- kanaal ingericht voor den totalen afvoer. 
De ge- heele afsluiting aldaar van den ouden loop kwam 
eerst onlangs tot stand, in verband met den ver- hoogden 
zandafvoer door de Kloct-erupt ie van 1901. Een 
syphon onder het verbrecde overlaat-kanaal bezorgt de 
irrigatie der ten zuiden daarvan gelegen sawah's. Ten 
einde de Soerabaja rivier bij den ver- minderden afveer 
behoorlijk op peil te kunnen hou- den werden in de 
rivier een tweet al naaldstuwen 
gebouwd, bij Goenoeng-Sari, ruim 2 KM. boven-, 

en bij Goebeng,± 4K.M. beneden de aan mon ding van 
het Wonokromo-loozingskanaal, waarnaast schut- 
eluizen zijn aangebracht. Door in verband met deze 
werken aangelegde irrigatiekanalen wordt nog ruim 
13.600 bouw bevloeid, terwijl de stuwen tevens 
gelegenheid gaven, door een systeem van goten en 
spoelleidingen, de rioJeering van Soerabaya te ver- 
bet eren. (Literatuur, Zie art. BEVLOEIINpEN). 

BRANTAS-RIVIER. Zie JAVA. 
BRASSICA JUNCEA Coss., fam. Cruciferae. Sawi 

alas (JAV.), Kruidachtige plant, die het Indisclio 
Mosterdzaad levert. Ook wel ,,Sarej 炉面 osterd" go- 
noemd. Gebruik als de volgend 夕/ 
! BRASSICA NIGRA Koch., fam. Cruciferae. Sawi 
(JAV.)., Sesewi (MAL.) Sawi-sawi (NAL.). Kruidach- 
tige plant, de stamplant van het gewone zwarte 
mosterdzaad, dat onder den naam van Bidji sawi 
als een inlandsch geneesmiddel gebruikt wordt. 
% De jonge blaadjes worden bij de rijst gegeten. 

BRATA-JOEDA, of Brata-Joeda Djarwa is de 
naam van de Javaansche vertolking en bewerking 
van het oude en beroemde Kawi-gcdicht (zie KAWI) 
Bharata-Joeddha, waariii de strijd wordt bezongen, 
die eeuwen geleden in Noord-Indie werd gevoerd om 
het bezit van het rijk en de stad Hastinapoera. Naar 
de voorstelling van den Javaan is die oorlog op Java 
gevoerd. ,,De namen van personen en plaatsenT die "' 
er in bezongen worden, zijn in de inlandsche aard- 
rykekunde overgenomen, en men weet op Java de 
voormalige ligging aan te wijzen van de voornaam- 
B 伊 rijken, in de B.-J. vermeld. De helden van dat gc- 
dichG bekleeden vaste plaatsen in de stamlijsten der 
tegenwoordige voratenhuizen; de geheele add van 
Java telt hen onder zyno vooroudera; hunne lotge- 

vallen voor en na den grooten strijd maken hot voor- naamsto 
onderwerp van de geliefdkoosde schimmen- spelen uit: in 66n 
woord, do B. J. is voor den Javaan van heden een wezenlijk 
decl van zijne vader- landsclic goscliiedenis (Cohen 
Stuart).De toevoe- ging Djarwa beteekent uitlegging, wel te 
verstaan van het Kawi of Oud-Javaansch. Van het oorspron- 
kolijke dichtwork Bh. J., dat is: de krijg der Bhara- ta's, zijn 
er twee bewerkingen in het hedendaagsch Javaansch, de ccno 
in oude of Kam-maten, en do andcre in de niouwe maten, die 
zich van de eerste vooral onderscheidcn door het njm. Wat in 
het Sans- kritische epos Maha-Bharata in Boek V—X mtvoe- 
rig wordt behahdelcl en bezongen, geeft do B. J. in een kort 
bestek van negen en zestig zangen, door- gaans van omstreeks 
twintig verzen (pada's). „Ten opzichte (van de behandeling 
der dichterlijke stof) hebben do omworkers zich (veel) 
vrijheid veroor- loofd. Sommige plaatsen, vooral uitvoerige 
schilde- ringen, zijn min of meer bekort, maar over het alge- 
meen is de grondtekst in de omwerkingen aanmer- kelijk 
uitgebreid, op eene wijzo, die weinig getuigt van smaak en 
oordee). Tegenover eene zekere klas- sieke kernachtigheid en 
eenvoudigheid in het Kawi- gedicht, staan flauwe 
breedsprakiglicid, noodeloozo herhalingcn en zinledige 
omhaal van woorden. in do omwerkingen. Niettemin is in 
sommige sterk uitko- mende karakters, in menig levendig of 
roerend tafc- roel, in bekoorlijke beelden. nog veel te vinden, 
wat stof kan geven tot eene (min of meer) gunstigo bc- 
oordceling van het dichtwcrk (C. S.).‘‘ Daaraan is do 
zeldzame eer te beurt gevallon van ecno literarisch- critischt 
behandeling, dio tot heden ecnig is op het gobied van do 
Indoncsische taalstudien. Ecn der uit- stckendelccrlingcn van 
den bokenden Prof.T.Roorda, A. B. Cohen Stuart, in leven 
Ambtenaar voor de Ja- vaansche taal en letterkunde te 
Soerakarta, gaf in 1860 in de Verli, v. h. B. G. v. K. en"W? 
(Deel XXVII on XXVIII) cone critischc uitgave van do B. J. 
met eene vortaling benevens eene Voorrcdc en eene In- 
leiding, welkc allc gotuigenis afleggen van *s mans groote 
kundc en van zijn liefde voor de B. J. Door zijne vortaling 
werd het werk van P. P. Roorda van Eysinga, „Dc B. J. 
mctriscli ovcrgcbracht" (Leyden, by C. C. van der Hoek, 
1849), in de schaduw gesteld en weldra geheel vergeten. Prof. 
T. Roorda zclf gaf in 1841 een klcin boekje van 50 bladzijden 
onder den titel van: Proeve van Javaanscho poiizie uit het 
Javaanschc heldcudicht de B. J. (Lecuwarden, G. T. N. 
Suringar). De tekst van het Ou3 favaanscji gedicht werd in 
1903 uitgegeven door Dr. J. G.寸.*' Gunning, onder den titci
： Bharata-Yuddha, Oud-^^Z- javaansch heldendicht. 

BRATAN. Vulkaan in het oosten van Bali, tusschen den 
Pick van Boeleleng in het N, enTIeii Pick van Taban.anJn het 
Z.; wordt door de zuidelijko bewoners met den naam 
PengiJingan aangeduid. Het is het noordoostelijkste en 
hoogste punt (2150 M.) van een uitgestrekten, voor een groot 
deel nog gesloten ringwal, waarvan de O.W.loopende langc 
as ruim 11 K.M. groot is ； in die caldcira en ook op den rand 
verheffen zich eenige jongere eruptieke- gels ； tusschen dezc 
ci)den ringwal liggcu drio meren: in het oosten de Doro 
Bratnn, in het Noord westen de kleine D°. Boejan en Do. 
Tamblingan. Slechts een paar dorpen zijn in den ketcl 
gelegen, waardoor do #oote weg van Singaradja^naaA- 
Dcn_EagaijQopt. Erupties zijn vanaen~l)erg niet bekend. 
(Schets- . / kaart op PL XLIII in het Jaarverslag 1912 van den 
A Topografischen Dienst). 、'. 

BRATAWALI (MAL.). Zio TINOSPORA. 
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BRAUW (Jhr.CORNELIS ALBERTDE).Geboren 19 
Dec. 1809 te Montfoort, vertrok hij als knaap naar Indie, 
werd aan de militairc school tc Semarang tot luitenant der 
infanterie opgeleid (1822— werd 1834 le luit., 183G 
kapitciii, 1840 majoor en woonde na zijno benoeming tot 
luit.-kol. (1846) de eerste Balischo expeditic bij. Bij de 
derde Balischo expeditio onderscheidde hij zich zeer als 
chef van den staf. Nadat hij in 1850 den opstand in 
Bantam gedempt had, werd hij benoemd tot resident en 
mil. commandant in Palembang, waar door zijn toedoen 
ons bestuur in de binnenlanden op hechtc grondsla- gen 
werd gcvestigd. In 1852 tot kolonel en in 1855 tot gouv. 
van Celebes benoemd, word hij in 1857 tot gen.-majoor 
bevorderd, en na zijn terugkeer van verlof in 18G0 tot 
commandant der 2e mil. afdeel. van Java te Semarang, 
waar hij een drei- gend oproer der vreemdc Eur. soldatcn 
gelukkig bedwong. Den 3den Aug. 1861 tot gouv. van 
Sum. Wcstk. benoemd, overlecd hij reeds 21 Febr. 1862 
te Padang. 
BRAUW (Jhr. Mr. WILLEM MAURITSDE). Geb. 24 
Aug. 1838 te *s Gravcnhagc, promoveerde hij in de bcidc 
rechten tc Utrecht 22 Jan. 1864 met een proefschrift: „Do 
departementen van algemeen bestuur in Nederland sedert 
de omwenteling in 1795''. Na eenigcn tijd als advokaat 
werkzaam te zijn ge- wcest, werd hij 7 Juli 1865 commies 
van Staat bij den Raad van State, Aug. 1867 commies bij 
het Dep. van Kolonien, waar hij de rangcn van 
hoofdcommies (Juni 1871) en refcrendaris (Juli 1874) 
beklecdde, tot hij in April 1882 tot administratcur der 
gen. the-. sauric bij het Dcp. v. Fin. benoemd werd, welke 
be- trekking hij op 1 Sept. d. a. v. voor die van Minister 
van Kolonicn verwisscldc. Het votum der Kamer over het 
in het begin van 1882 door den Gouv.-Gen. geslotcn 
verlengings-controct met do Billiton- Maatsch. gaf hem 
aanloiding zijn eorvol ontslag te vragen, dat hem op 23 
Febr. 1883 werd vcrlcond. Den 16don Juni 1884 werd hij 
benoemd tot Commiss. des Konings in Zeoland, van 
welke betrekking hij den 1 Juli 1897 op eervollc wijzo 
word onthevon. Ge- durendo zijn Ministerschap 
kwamcn, behalvo do In- dische begrooting voor 1883, 
nog tot stand de wetten tot vasts telling der sloten der 
rekeningen van N.- Indie over 1867—1869 cn werd hot 
in 1883 by do Wot goedgekeurde contract met de 
Handclsinaat- echappij ontworpon en bij den Raad van 
State in be- liandeling gcbracht. Hij overlecd don 18 
December 1898 tc's Gravcnhagc. 
BRIBES. Afdeeling en regentschap van do resi- dontic 
Pckalongan, met gelijknamigo lioofdplaats, gelcgen aan 
den rccht eroe ver van de Kali Pomali. Dczc afdeeling, 
die ruim 2050 K.M2.,oppcrvlak heeft, vonnt hot westelijk 
deol van gonoemd gewest, en wordt aan de westzijdc 
door do Kali "Losari van Chcribon, en aan de oostzijde 
door de Kali Gangsa van de afdeeling Tegal geschciden. 
De afdeeling Brebcs bcval 2 controle-afdeelingen, n.l. 
BrCbSs met de districtcn BrCbSs, Tandjoeng en 
Bandjarardja en Bocmiajoe met de districtcn Boemiajoe 
en Ban- tarkawang. Zij tclde in 1905 445.000 ziclcn, 
waaron- der 135 Europcanen cn 2870 Chineczen. In de 
vlakte dio uit do Pemali-rivier wordt bevloeicl (zic BE- 
VLOEIINGEN) wordt veel suikerriet geplant. In deze 
afdeeling koinen 3 suikerfabrioken voor, waar- van 66n 
op het particuliere land Ketanggocngan West. Dit 
particuliere land Ketanggocngan West, thans nog 3497 
bahoe*s groot, werd in 1813 door Raffles als een vrijo 
gift aan den regent van Br6b& gcschonken, werd sedert 
gedceltelijk door de Rogee- 

ring teruggekocht, en is gedceltelijk door verkoop in 
andere handen overgegaan. 

BR£B£S. District met gelijknamige hoofdplaats van de 
controle-afdeeling, het regentschap en de afdeeling 
Brebfis, residentic Pekalongan. Het telt 3 onderdistricten 
met 83 desa's en had in 1905:113000 bewoners, 
waarondcr, 67 Europeanen en 935 Chi- neezen. Er is een 
suikerfabriek. 

BRIBES. Hoofdplaats van de gelyknamige afdeeling 
tevens regen tschaps-en districts-hoof dplaats, ligt langs 
den grooten postweg, westwaarts van de hoofdplaats 
Pekalongan, aan de Pemali-rivier. Do plaats had in 1905 
eene bevolking van bijna 13000 zielcn, waarvan 33 
Europeanen en 740 Chineezen. 
BRfiNGBRfiNG. Zie BENGBR£：NG. 

BRESSI. Javaonsche naam voor eene vogelsoort, 
behoorende tot het geslacht Irena, op Sumatra Sikoerajo; 
de Maleischc naam is Biang-kapoor； op Sumatra wordt 
Irena Brissi genoemd volgens v Rosenberg. 

BREUEH (POELd) of Lam Poejang, vroeger ge- 
woonlijk als P. Bras betiteld. Eiland benoorden At- jeh, on 
tot het Gouv. van Atjeh en onderhoori den behoorende. Op 
de n.o.lijksto punt van het eiland aan den in gang van de 
Bengalen - passage, die het van Poeloc We scheidt, is in 
1875 een vuurtoren gebou wd, die de Willems tor en 
genoemd is, en waarvan het licht thans tot 士 59 K.M. in 
den omtrek zichtbaar, vccl bijbrengt tot do veiligheid van 
de vaart van Europa en Britsch-Indio op Malaga, Si- _ 
ngapore, China en Japan, daar sedert de ontsteking van dat 
licht de in gang van de straat van Malaka goed kan worden 
verkend, en de mceste stoomsche- pen sedert den korteren 
weg door de Bengalen- en Malakapassage nemen. (Vgk. 
ATJ^H). 

BREUGEL (JAN DE ROVERE VAN). Geboren to *s 
Gravenhage, kwam hij in don loop van het jaar 1779 als 
assistent naar Batavia. Hij werd nog in datzelfdo jaar tot 
den rang van onderkoopman, en in het volgendc tot fiskaal 
bevorderd. Vandaar naar Bantam verplaatst, klom hij in 
1782 tot „provisio- neoln en daama tot offecticf koopman 
en administra- teur in *s Compegnic's dienst op. 
Gedurende zijn ver- blijf to Bantam schrccf Van Breugcl 
zijne bekende „Bedenkingcn omtrent den staat van Bantam 
in 1786", welko in de Bijdragon voor do T., L. on Vk. van 
Ned.-Indie, 2° rcelcsI (1856) zijn openbaar gemaakt, cn 
die, hoewcl in mcnig opzicht minder juist, veel wc- 
tciiswaardigs bovatton. In hot voorjaar van 1788 vortrok 
Van Breugol naar Middclburg, waar hij zich metterwoon 
vestigdo. 

BRIDELIA TOMENTOSA BL, fam. Euphorbiaccae. 
Kandri (MAL.), Kanjere (SOEND.), Gandri (JAV.). Kleino 
boom, over eon groot deel van Azie ver- sproid. Het hout 
wordt byna niot gebruikt. Do Javaan meent, dat do boom 
do bliksem afweert en roept daarom “Gandri" als het 
bliksemt. 

BRIEVENPOSTERIJ. Zio POST- EN TELE- 
GRAAFDIENST. 

BRILSLANG. Soortcn van hot palaeotropischo 
geslacht Naja, gekonmerkt door groote gegroefde 
giftanden voor in den bovonkaak, die van do overi- ge min 
of meer gegroefde, achterste tauden door een vrij groote 
tuBschonruimte gcschoiden zijn {Prote.ro- glypha, zie 
ondor SLANGEN). Hot zijn kraohtigedic- ren met cen 
middelmatig langen staart. Hoowel hot cchto gifslangcn 
zijn, is de kop niet duidelijk van de hals afgezet, maar is 
juist de grootate merkwaardig- heid van deze dieren, dat 
zij den hals min of meor zijdelings kunnon uitzotten, 
hetwelk haar mogelyk is door middel van den byzonderen 
vorm der hals- 
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ribben, welkc lang en bijkans recht zijn； de hals heeft 
dan het aanzien alsof aan dke zijde eon breede 
platteschijf was aangebracht; bij gevechten tusschen 
deze slangen wordt de schijf vcrbaziiigwekkend breed, 
en stooten zij met de koppen geweldig tegen elkaar; bij 
het uitzetten van den hals komt dan cen figuur te 
voorschijn, die veel op een knijpbril ge- lijkt. Bij de 
brilslangen van den Indischen Arcliipel is deze bril 
vooral bij de oude dieren minder duidclijk dan bij de 
eigenlijke brilslang van het vast eland van Indie. In het 
algemeen komcn zij in uitweudigea vorm meet overeen 
met de niet giftige land- of Co- luberachtige slangen dan 
met de • igenlijke gifslan- gen. De brilslang van den 
Indischen Arcliipel is fraai donkcr zwartbruin met een 
blauwachtigen gjans, op de onderdeelen en op den 
bovenkop iets lichter van Ideur; de zijden van den kop 
zijn vaal steen rood ；  de jongen hebben op de 
bovenzijde van den hals een of twee groote lichte 
vlekken met eei) donkere vlek in het midden. Deze soort 
is nauw verwant aan de meer bekendc brilslang van het 
vaste- land van Indie en Ceylon, de zoogenaamde 
Kover- kapcl of Slangengod, diTdobra de Capello der 
Portu- geezen, en wordt door sommige dierkundigen 
dan ook als Naja tripudians Merr. var. sondaica van 
deze laatste onderscheiden. In den Indischen Arclii- pel 
komt de brilslang vrij algemeen voor en haar ge- 
liefdkoosd verblijf is langs de oevers der rivieren, op 
alleen met stniiken begroeide vlakten, en in be- woonde 
streken op weilanden, in tuinen, zclfs in kelders en and 
ere gedeelten van menschelijke woningen :op den dag 
komt zij slechts door honger ge- dreven te voorschijn, 
overigens verbergt zij zich gaame in aard- en rots-holen, 
in verlaten termieten- nesten, onder dikke op den groiid 
liggende boom- staninien en steenhoopen. Woixlt zij 
vervolgd of dreigt er gevaar, dan verwijdert zij zicli snel 
met sprongen of zwemt met groote snelheid over beken 
en rivicren, doch bij de vlucht over land is zij spoe- dig 
vermoeid. Om zich te verdedigen rielit zij zich 
loodrecht naar boven, steunt met liaar staart op den 
grond, zet den hals breed uit, richt hare oogen op den 
vyand met horizontaal geplaatsten kop, en werpt onder 
een vervaarlijk gesis, en het bovenlijf snel vooruit 
bewegende, een speekselachtig schuim， op mensch of. 
dier, dat haar vei-volgt. Van deze eigenaardige wijze 
van docn, als zij geplaagd of gc- prikkeld worden, 
maken de slangenbezweerders van het hidische 
vasteland gebi^uik, om deze slangen te laten dansen. 
Baarbij zijn deze dieren volgens aller- lei 
geloofwaajdige berichtcn zeer gevoeJig voor muziek. 
Bij afgerichte exemplareii zijn de giftanden altijd 
uitgetrokken, een o])cratie, die van tijd tot tijd herbaald 
moet woiden, omdat anders reserve- giftanden de 
functie overnemen. Het voedsel der brilslangen bestaat 
hoofdzakelijk in vogels, kleine zoogdieren, zooals 
muizen, kikvorschen, liagedissen enz. Boschhoenders, 
wilde varkens en vooral civet- katten, in ,1 bijzondcr de 
Ichneumon {Herpestes, Engelsch mongoose) maken 
zich verdienstelijk door het verdeigen van deze 
gevaajlijke, maar in andere opzichten nuttige 
gifslangen, ■如.N 三： 

Op de Soenda-eilanden draagt deze brilslang ver- 
scliiilendc naiuen; de jonge exemplaren worden door de 
Soendaneczen op Java genoemd orai-sindoek 
(lepelslang) naar den lepelvonnig uitgezetten hals, en de 
ouderc orai-babi (varkensslang) naar de zwart 
blauwachtige kleur, weJke overeenkomt met de kleur 
van het zoogenaamde Chuieesche zwijn. In de 
Padar^^he-Jjflxenlandeij van Sumatra wordt zij door de 
Maleiere genoemd oelar bieloedakh (gif«pu- 

wende slang) ； bij de mboorlmgen in de omstreken van 
Benkoelen op Sumatra is zij bekend onder do namen van 
oelar sendok (lepelslang) en oelar ma- tahari 
(zonneslang). Op Borneo hect zij bij de Beadjoc Dajaks, 
bantiepeh pocra (clorpsslang) ；  omdat zij gaamc in 
bewoonde streken en in wouingen binnensluipt. De 
gewone brilslang, waarvan tal- rijke kleurvarietoiten 
voorkomen, heeft een groot verbreidingsgebied: van 
Transcaspie tot Chinn en de westelijke helft van den 
Maleischen archipcl toe. Zij kan een lengte van 1,80 M. 
bereiken. Ecne tvveede soort van den Indischcn 
Archipel, Naja bungarus Schl., de reuzen- of 
koningsbrilslang, in het Maleisch eveneens oelar sendok 
genoemd, bchoort onder de grootste soorten van 
gifslangen en wordt somtijds 3 M. 25 c.M. lang. De oude 
dieren hebben de bo ven- deelen donker blauwachtig 
leikleurig zwart, de onderdeelen van eene Jicht 
blauwachtige leikleur; bovenkop en achtcrhals met vier 
citroengelc dwars- banden cn cen aantal licht 
rozekleurige dwarsstree- peu en klcinc vlekken, welke 
vooral bij de jongerc sterk getcekend zijn. Deze moor 
zeJdzame soort, welke zich in hoofdzaak met andere 
kleinere slangen, zelfs met soortgenooten vocdl, is tot het 
Indi- scJie of z.g. orientaalsche gebied en tot de 
westelijke helft van den archipel beperkt. 

Literatmir : Sal. Muller en He rm. Schlegel. Over de 
Brilslangen van den Indischcn Archipel, uit: Temminck, 
Vcrh. nat. gesch. Nedcrl. Overz. Be- zitt. Zodlogie. J 
839—1844. 

BRILVOGEL. De brilvogcls (Zosleropidae) vor- men 
een afzonderlijke famiJic, die verwant is met de 
honingvogels; zij ontleencn hun naam aan de krans van 
witte vcertjes. die zij rood de oogen bc- zitten. Overigens 
zijn zij grocn of geel van kleur. Hun grootte is ongeveer 
als die van ccn kleine BICPH. Zij voeden zich met insectcn 
en inct vruchl jc8 en zaden. Voor Zoslerops /lava van 
Java geeft Jacobson den maleischen naam kef jit ji laoet 
op. 

BRINGIN (MAL.). Zio FICUS BENJAMINA. 
BROEAUE. Zio LOEWAK. 
BROEANG. Zie KEREN. 
BROEClQPIETER VAN DEN). In 1575 to Ant- 

werpen geboren, word hij naar aanleiding van in 
^Jfika7l)ctoonde geschikthcid voor den koophandcl, op 
verzock van den Gouv-.Gen. Reynst in 1013 UIH Raad 
van den Gouv.-Gen. naar Indie gezonden, leg- de op weg 
daarheen tc Aden den grond. tot ccn uit- gebreiden 
liandel; vertrok vandaar naar Bantam, werd door Coen 
naar de Molukkcn gezonden, nam daar deel aan de 
verovering van het kastecl op Poe- loc Ay; vertrok daarna 
op last van Coen weder naar de Roode Zee, ankerdo 15 
Januari 1616 voor Mokka, waar hij een buitengewoon 
gunstig onthaal vond en hem veel eer werd bewczen. Van 
dozen tocht heeft hij een verhaal gegeven met een 
beschrijving van de geheele Turksche hcerschappij in 
Europa, Aziii en Egyptc, die van zijn uitgebreide kennis 
getuigt. Op zijn terugreis naar Bantam deed hij Suratte 
aan, vestigde daar cen kantoor, veroverde cen Portu- 
geesch fregat en vernieuwdo Jiet handelstractaat met' 
Galeuttu. Na nog een merkwaardige rcis naar do Roode 
Zee volbracht to hebben, stichtte hij op last van Coen de 
logo te Djakatra4 Wcldra door de En- gelschen ter zee en 
dooFcirjavanen tc land belegerd, werd hij door gebrek 
aan munitie gedwongen zich over te geven; tegen het 
verdrag in verradorlijk ge- vangen genomen, doch later 
op aandrang van Coen ontslagen. (Zie DJAKATRA). 
Latere onderzookin- gen (zie De Jonge, Do opkomst van 
het Ned. gezag in O.-L IV. bl. xciv vlg.) hebben bewczen 
dat V. d 
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Broeclceen veol minder heldhaftige rol spcoldo bij het 
beleg van Batavia, dan vroeger algemeen werd 
aangenomen. Van 1620—1626 verblecf hij te Su- ratte, 
keerdc in 1629 te Batavia terug, vanwaar hij nog in 
hetzelfdc jaar repatrieerde en in 1630 in het vaderland 
terugkwam. In 1640 en 1641 nam hij als Kommandeur 
decl aan het beleg van Malaka, en stierf in laatstgemcld 
jaar in het leger voor die stad. 

BROEJOEK. Zie BOOMSPITSMUIZEN. 
BROEK (JAN ABRAHAM VAN DEN). Werd 3 

Augustus 1844 te Middelharnis geboren en volgde den 
cui-sus voor de oplciding tot Indisch ambtenaar 
verbonden aan de Koninklijke academic tot oplei- ding 
van ingenieurs enz. te Delft, later na de oprich- ting van 
de rijksinstdling te Leiden den cursus in Jaatstgcnoemde 
plaats. Op 21-jai-igen Iccftijd vortrok hij als Indisch 
ambtenaar naar Ned. Indie cn bleef daar 12 jaren 
werkzaam, voornamelijk in Kediri. Daarop vertrok hij 
om gczondhcidsredencn met verlof naar Nederland, van 
waar hij in 1878 naar Indie terugkeerde om na cen 
verblijf van 1% jaar en nu voor good naar Nederland 
terug to keeren, aangezien zijn gestel hem onherroepdijk 
het In- dischc klimaat verbood. Den 3 September 1879 
word v. d. Broek benoemd tot Lector in de geschiedenis 
van N. I. aan de Indisc he InsteHing te Delft en 14 
October 1896 tot Hoogleeraar. 

Reeds spoedig daama op 30 April 1897 overlecd hij te 
Delft. 

Hij schreef: ,,Dc Portugcezcn op den weg naar 
Ternate", Tijdspiegel 1897, bl. 298 en ,,Dc Portu- geezen 
in de Mohikkcn, (15] 1—1677), Tijdspiegel -1897, I, bi. 
4J8. De artikclen „De Engelschcn in deu Malcischen 
Archipe】" cn de “Geschiedenis van Java', in de eerste u 
it gave dezer Encyclopaedic waren van zijnc hand. 

Zic over hem in den Ahnanak Indologisch Student cn 
corps 1898. 

BROEMBOENGAN. Badplaats op circa 5 K.M. 
benoorden de gewestelijke hoofdplaals Paniakasan <lcr 
residentie Madocra gclcgcn.  ------------------  --  

BROENO. District, inct gelijknamige hoofdplaats, 
van het icgentschap cn de afdecling Wonosobo, re- 
sidcnlio Kcdoc. Het heeft eene oppervlakte van 173 
K.Ma, heeft 2 onderdistricten met 43 desa's cn tcldu eindc 
1905 32.000 inwoncru, alien inlanders, behalvc 3 
Europeanen. 

BROMd. De klcinste, laagstc on noordelijksto van 
cen cfimplcx van drie bergcii: W'idodaren, Sdgdrd- wedi 
en Bromo, naast den meer zelfstandigen Ba- tok, 
oprijzendc nil de Dasar (zie aklaar) of Zaudzec, den 
kraterbodcni van den ouden Tcngger-vulkaan, op de 
grens van Pasoerocan cn Probolinggo. Do kra- terrand 
van den Bromo ligl in zijn hoogstc punt 2205 M. bo ven 
do zee cn 195—305 M. boven het luagstc gedeeltc van 
de Dasar. Do Bromolcrater is trechtervorniig. Zijn 
bovenstc, ovcral scherp toeloo- pende rand lioeft een 
middellijn van 630 M. Do hindoesche Tenggcrcezen 
beschouwon den Bromo (Bramah) als de heilige berg. 

De Jigging, de gemakkclijko bcklimbaarheid, do 
weinige verheffing van den Bromo boven de Zand- zcc, 
niaken dat het vulkanisme van den Bromo nicer 
bestudeerd is dan dat van ccnigen andoren vulkaan op 
Java. In 1804 (Horsfield, V. B. G. VIII), herhaaldolijk 
tusschen 1815 en 1825, in 1829 (Jav. Ct. 19 Nov.) hadden 
uitbarstingen plaats. In 1835 cchter kwam de Bromo 
gehcel tot rust, hij stootto geen dampen meer uit, en 500 
M. boneden don kra- t errand ontstond op den bodem van 
den trechter con b 1 a u w a c h t i g m o e r (Van 
Herwcrdcn, 

Fiitzc cn Junghuhn, zie Java II. 848). In 1841 be- gon dat 
meer groenachtig te worden, verspreidde een 
zwavclwaterstofreiik, en scheen to koken (Van Her- 
werden: over het Tengg. Geb. V. B. G. 1844. XX). In 
1842 begon, na 4 jaar rust, de Bromo weer uit te barsten 
； het meer was verdwenen (v. IL), on de kraterboclem 
was gcrezen. In 1844 schatte Junghuhn den kraterbodem 
op 260 M. beneden den rand, het meer bleef verdwenen 
； maar in 1848 zag Dr. P. Blecker (Fragmenten eener 
reis over Java, T. N. I. 1849) over den rand kijkendc, dat 
opnieuw een meer aanwezig was, en schatte het niveau 
op slechts 130 M. beneden den rand. Men meende dus te 
mogen spreken van een periodick meer. In 1856 had een 
aschregen plaats, die verhindercle van Tosari door de 
Zandzee naar Ngadisari te gaan (Javabode 20 Sept. '49). 
In 1S58 werden asch en steenen uitgewor- pcn. Ook 
werkte hij in 1859 en 1865. In 1867, 1868 wcer 
aschregens, evenecns in 1877. Belangrijke uit- barstingen 
hadden nict plaats. De opneming voor den to])ogr. dicnst 
gcscliiedde in 1879. De k rat er werd bczocht en 
geologisch beschreven door Fen- nenia in 1879 en 1885. 
Volgens F. (1885) ligt thans de kraterbodem 2115 M. 
boven do zee, of even hoog als de gem. hoogte van de 
Dasar. Die bodem heeft ecn middellijn van 210 M.» het 
is cen vlakt e met onregehnatige kuilen, die na vecl regen 
met water gcvuld zijn. Tcgen den N. O. wand ligt een 
diepe kolk, reeds door Junghuhn opgemerkt, cen opening 
slechts een paar M. wyd, waaruit steeds stoom ontwijkt 
en waaromheen een eruptie-kegcltje van 10 M. hoogte 
met aschbeklceding zich ontwikkeldo. 

Bronncn: Bell al vo de reeds opgenoemde: A. van 
Rijck, Berigt wegens do zeden en gewoonten der op- 
gezetenen van don berg Brama (1785) Verb. B. G. VII 
(1814) 2; Van Wacy, Het offerfeest v. d. Bromo, T. v. N. 
1.18751;Zollinger,in T. v. N. T. VIII (1859), 
1;Stohr,derVulkan Bromo (PetermannsMitt. 1869); Id., 
der Vulk. Bromo, Zurich 1SG9; d'Almeida, Life in Java I
： Hageman, Op den Tengger, T. v. N. I. 1870, D. J; Veth, 
Java, Di. Ill, p. 1019: R.Fennema, De vulkanen Scmoi?66 
-en' 'Eertfonganhierin: do Bromo, J. v. h. Mijnw. 1886, p. 
41 c. v. ； Dr. J. C. Costerus, in het T. „de Natuur" 1894. 
p. 4 e. v. ；  Dr. R. D. M. Verbeek en R. Fenncma. 
Geologische be- schrijving van Java cn ̂ ladoera, 1896J 

BRONANG-BRONANG (IKAN). Zio CHIRUR- 
GIJNVISSCHEN. 

BRONBEEK (nabij Arnhem). Oorspronkclijk 
eeiflandgoecrvhn koning AVDlem Til cn door dozen, als 
bowij.s van belangstelling in het Indischo leger, bij 
bcsluit van 8 Augustus 1859 ten geschcnke gcgc- ven om 
het tot ccn „koloniaal militair invalidcn- huis" in to 
richten, dat bij Kon. besluit van 31 October 1862 no. 86 
in hot leven word geroepen. 

Het oorspronkclijk。，in 1SG3 x'astgestoldc, rogle- 
ment werd bij het Kon. besluit van 7 April 1902 no. 32, 
door ccn nicuw vorvangen, vol gens hetwelk do 
inrichting dient, — voor zooveel do ruimto toc- luat 一-, 
tot opnoming en verploging van gogageerde of 
gepensionneerdo ivilitairon van hot leger in Nederland 
sch-Indie en van do landmacht in West- Indie, zoomede 
van ten hoogsto 15 gepensionneerde militairen 
(waaronder zes onderofficieren), die bij do koninklijke 
Ncderlandsche Marine, hot korps Mariniers, of wol als 
gedotacheord van het leger in Nederland, in do kolonien 
diensten op de vloot of bij do landmacht hebben bowezen. 
Ook kunnen 6en of meer officieren of gewezon officieren 
in hot Invalidcnhuis ter vcrpleging wovden opgonomen. 

Zio ook J. C. J. Smits. Gcdenkbook van hot 
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/ Koi. mil. Invalidenhuis Bronbeek, Arnhem 1881. 
Gj f- BRONNEN (natuurlijke minerale). In het algc- 

meen zijn in alle natuurlijke waterbronnen minerale 
bestanddeelen in opgelosten toestand voorhanden, 
doch slechts wanncer de hoevecllieid daarvan groot 
genoeg is, om voor industrieele docleinden gebruikt 
te worden, of om aan het water op de een of andere 
wijze ecn geneeskrachtige werking te verleenen, 
spreekt men van minerale bronnen. Zij kunncn zijn 
koud of warm (rcsp. lauwwarm), al naarmate het 

water dezelfde o^oen hoogere temperatuur dan de 
j>x^bmgeving bezitX^Ofschoon de ondcrgrond in vulka- 

" nische st reken ̂ warmer is dan elders, en de bronnen 
aldaar dus gewoonlijk (niet alt yd) warm, soms zelfs 
heet, zijn, vindt men ook daar, waar zelfs tot op 
grooten afstand geen vulkanen worden aangetrof- 
fen, soms warme bronnen (o.a. op Banka). Reeds 
Junghuhn beschreef in het 3e deel van zijn werk over 
Java (biz. 1282—1332) 77 meest warme bronnen van 
Java en Madoera. Bovendien komen op Sumatra en 
de andere eilanden tai van warme bronnen voor. 

Men onderscheidt ze al naar het voornaamste of 
voor de geneeskunde of industrie meest op den voor- 
grond tredende bestanddeel in: alkalische-, kool-, 
zuur-, jodiumbronnen cnz. waarvan de laatste, voor- 
al in de residentie Scerabaja, technisch geexploi- 
teerd worden. Dikwijls worden, met name de warme 
bronnen, door de bevoJking gebruikt tegen huid- 
ziekten, rheumatische- of syphilitische aandoenin- 
gen en andere ziekten. 

Reeds herhaaldelijk is de aandacht gevestigd op 
het nut dat in Indie het verzamelen en in den handel 
brengen van mineraalwater zou kunnen opleveren. 
Voor zoover uit de literaluur over dit onderwerp 
blijkt, is dit slechts geschied met het water uit de 
bron Molong (zie hieronder). In het jaar 1857 werd 
n.l. door het Gouvemement concessie \ erleend aan 
de H.H. K. Buwalda en E. F. G. Kreijenberg tot het 
ontginnen der Jodiumhoudendc bronnen in het dis- 
trict Goenong Gendcng, residentie Soerabaja, en 
werd door deze H.H. in den handel gebracht Mo- 
longwater, Moederloog, Badzout, Jodium purum, on 
Hydrojodas-potassae. 

Omtrent de meest bekende minerale bronnen vol- 
gen hier eenige bijzonderheden, welke zijn ontleend 
aan de „Verslagen van den Geneeskundigen Dicnst". 
Geneesk. Tijdschr. voor Ned. Indie deel 42. De mod- 
derbronnen, gewoonlijk moddcrwellen o f 
slijkvulkanen geheeten, zullen onder MOD- 
DERWELLEN afzonderlijk worden behandeld. 

Residentie Bantam. In de ajd. Pande/jlang worden 
wanne zwaveDioudende bronnen gevonden, waar- 
van die te Tjibiaek (district Tjimanoek, onderdis- 
trict Kadoegedong, op 7% paal van de hoofdplants 
Pandeglang gelegen ) het meest worden bezocht. Het 
water geniet een groote vermaardheid ter genezing 
van huidziekten eu rheumatiek .Ook lepralijders 
zoeken hier heil voor hun kwaal. Er zijn eenvoudige 
loodsen opgcricht, waar de lijders een onderdak kun- 
nen vinden. Alleen de gegoeden betalen een klcinig- 
held, de behoeftigen genieten er kosteloos verblijf. 
Het water uit de bron is held er, wordt aan de lucht 
spoedig opalcsceerend door afscheiding van zwave], 
bevat eenig bezink«el, riekt sterk naar zwavelwater- 
Btof, en reageert alkalinch. 

,De warme bronnen te Tjipanas (eveneens in het 
district Tjimanoek gelegen, op 2+ K.M. ten zuiden 
van den postweg van Pandeglang naar Menes, en op 
ongeveer 6 K.M. van Pandeglang verwijderd) bevat- 
t’n minder zwavel dan bovengenoemde, en worden 
uit«luitend door inlanders bezocht. 

Residentie Batavia. In de afd. Buitenzorg, bij de 
kampong Sesepan (bij Gad ok" aaiTcIcn~gfooten weg 
van Builenzoigaiaar Tjand joer, op het land Tjiawi, 
district Buitenzorg) komen minerale bronnen voor, 
waarin inlanders, die aan schurft en andere huidziekten 
lijden, baden. Of het ook door hen wordt gc- dronken, is 
niet bekend. Toch zou van het inwendig gebruilc van dit 
bronwater bij verschillende aan- doeningen cen gunstige 
invloed kunnen worden ver- wacht, aangezien bet in 
chemische samenstelling veel overeenkomt met dat uit 
de Ludwigbron van Homburg von der Hohe, en uit de 
Kochbrunnen te Wiesbaden. Het.bevat n.l. ongeveer 
evenveel~vaste bestanddeelen als dat van Homburg, en 
tweemaal zooveel als dat van Wiesbaden. Bovendien 
komt er nog een niet onbelangrijke hoeveelhcid 
joodmagne- sium in voor, hetgeen in de andere wateren 
ont- breekt. 

Residentie Preanger jRegentschappen. In de afd. 
Soekapoera, en wel in de onderafd. Tasikmalaja komen 
warme bronnen voor, waarvan de voomaam- ste zijn de 
Tjipanas Galoenggoeng, 66n wanne bron bij Bandjar, en 
twee bij Tjiawi. Tjipanas Galoeng- goeng ligt op de 
zuidelijke helling van den Galoeng- goeng, niet ver van 
den top verwijderd. Op een klein plateau in de nabijheid 
van de bron staan vcrschil- lende gebouwen, die den 
bezoekers tot logics dienen. Het water, afkomstig van 
bronnen, die zelf in zwaar bosch verecholen liggen, en 
daarom niet bezocht worden, stroomt in groote 
hoeveelhcid en in snelle vaart over het plateau heen. De 
temperatuur van het water bedraagt 54° C. op de plaats, 
waar het uit het bosch voor den dag komt, en is tot 37 d, 
38° C. gedaald, daar waar het water zich reeds over het 
plateau heeft venspreid. De patienten baden meest a I op 
die plaatsen, waar het water ecn temp, van 39 a 40° C. 
heeft. Voor zoover bekend, is het water nog niet 
scheikundig onderzocht. De lucht van zwavclwater- stof 
is daaraan niet waar te nemen. Van wijd en zijd komen 
lydere, mcestal met verouderde en vervuildo 
beenzweren, die na twee of dric dagen badens reeds cen 
zuiver aanzien gekregen licbbcn, en met gezondo 
granulaties bed ekt zijn. Ook Europeancn met chro- 
nische huidaandoeningen maken met gunstig rcsul- taat 
van het water gebruik. 

Wanne, zwavelhoudcnde bronnen worden ook 
aangetroifen te Tjipanas, nabij het daarnaar ge- noemde 
landhuis van den Gouverneur-Gcneraal, aan de 
zuidelijke hdling van den Megamendoeng. Er staat 
aldaar een zeer good badhujaje, waarvan echter niet vecl 
gebruik wordt gemaakt. 

Residentie Charibon. Aan den noordoostelijken voet 
van het Palimanangebergte, op ongeveer 3 K.M. afstand 
van het fort Palimanan, worden wanne zwa- 
velhoudende bronnen, Ajcr panas gehecten, aan- 
getroffen. Zij zijn reeds op grooten afstand aan den 
sterken geur van zwavelwaterstof te herkennen, on 
worden zoowe】 door Europeancn, a]s door inlanders 
cn Cliineezen bezocht. De temp, van het water aan de 
bron bed raagt 64.4° C. De Hinaak 葫  flauw, iets 
zoutachtig, het riekt naar zwavelwateretof, en Idcurt 
lakmoespapier sterk rood. Bovendien is het water zeer 
koolzuurhoudend. 

Tusschen .Choribon _en Koeningan, uan den voet 
van den Tjeremai, in de nabijheid der desa San- 
kanoerip bevinden zich twee minerale bronnen, die op 
een rotssteenacJitig teixein tusschen de sawahvel- den 
te voorschijn komen, en in wicr water door aan 
verschillende huidziekten lijdende inlanders wordt 
gebaad. De temperatuur van het water uit do ecno bron 
bedraagt 46.3°C., van dat uit de andere 39.2° C. 
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De smaak van beide watersoorten is flauw, weinig 
prikkelend. Zij bevatten ecn kleine hoeveelheid 
zwavelwaterstof. Het hoofdbestanddeel der vaste 
stoffen is chloornatrium. Uit een scheikundig onder- 
zoek van beido watersoorten is gebleken, dat do ge- 
noemde bronnen cen gemeenschappelijken oorsprong 
hebben. 

Residentie Semarang. De noordelijke helling van den 
Goenoeng Prahoe, den ouden noordelijken kra- termuur 
van den vulcaan Dieng, thans het Dieng- plateau 
genoemd, is doorsneden door min of meer diepo 
ravijnen, die divergeerend naar beneden loo- pen. In het 
meest westelijke van deze ravijnen, en wcl in een 
dalvormige verdieping van den oostelijken wand 
daarvan, ligt het bad -etablissement Pelantoe- ngan, 
aldaar in 1840 door den militairen geneeskun- digen 
dicnst opgericht, tusschen de jaren 1840—1848 
uitgebreid, na wclk jaar het voor particuliere reke- ning 
van Dr. Mandt word gcexploiteerd. Door het ge- noemde 
ravijn loopt de tamelijk breede rivier Lam- pi r, die de 
grcnsscheiding vormt tusschen de resi- dentien 
Semarang en Pekalongan. De warme bronnen, waaraan 
Pelantoengan zjjn bestaan te danken heeft, komen op 
een aantal plaatsen in de rivier, en in de onmiddellijkc 
nabijheid daarvaii, uit den bodem te voorschijn, hetgeen 
kenbaar is aan de roode Kleur van afgezette ijzerzouten 
op de omliggende steenen. De temperatuur der 
verscliillende bronnen wisselt tusschen 46°, 41.5° en 
37° C. Het water is volkomen holder, riekt naar ecn 
warm stuk ijzer, terwijl men cen zeer zachte prikkeling 
van koolzuur gewaar wordt. Bij lang staan zet zich eon 
laag zouten af, in den vorm van een zacht gelei-achtig 
oranjekleung praecipitaat. De smaak is 
metaalachtig,licht samen- trekkend. Bij scheikundig 
onderzoek blijkt het water tc bevatten koolzuur, 
koolzure zouten, een spoor jo- dium, terwijl de 
hoofdmassader vaste bestanddeclen uit chloornatrium 
bestaat. De groote verwachtingen, die men nanvankelijk 
koesterdc, van den heilzamen invloed van dit 
water,zoowel by in- als uitwendig ge- bruik, op tai van 
slependo zickten, waaronder ook lepra, zijn door de 
ondervinding niet bevestigd. 

Raaidcntie Rcmbang. Behal ve de bron Nganget vindt 
men in de afd. Toeban nog vcrscheidcne ande- re 
bronnen: 1° de warme bron Seminggo, in hot on- 
dcrdistricl Widang, 2° cen in do dessa Socndoclan 
gelegen in het ondcrdistrict Ploempang, cn 3° twee in do 
dessa Tanggoeng in hot district Djatirogo. Ecn van deze, 
Mocdal gonaamd, is de hcotsto van aDe. AHecn do bron 
Nganget wordt nog bozocht door lijdcrH uan 
huidziekten en rhoumatiok, dio het water uitsluitond 
gebruiken oni daarin de baden. 

Ajd. Bodjonegoro. Tc Karan, district Bowcrno, bo- 
vindl zich eon bron, waarin door lijders aan huid- 
zieklen wordt gebaad. Het water heeft een temp, van 土 
32° C., is holder, wordt aan de hicht opalesceo- rend 
door afschciding van zwavel, bo vat ccnig bo- zinkscl, 
smaakt onaangenaam, riekt sterk naar zwa- velwaterstof, 
cn reageert alkalisch; bchalvo chloor- natrium, dat het 
hoofdbestanddeel der vaste be- standdcclcn vormt, be 
vat het kalium, calcium cn jnagncsiinnzouten,cn cen 
uiterst gcringe hoeveelheid jodium. In het ondcrdistrict 
Boeboclan wordt bij Bjari cen warme bron gevonden, 
waarvan het water dezelfdo physische eigenschappcn 
bozit als dat van de bron tel£aran,maar een vcel grootoro 
hooveclhoid van vcrschillende zouten bovat, 
voornamolyk chloornatrium cn natriumcarbonaat, cn 
sporen jodium. 

In do ajd. Blora, districtNgawen, wordt cen warm。 
bron gevonden, wicr hoofdmassa aan vasto bestand- 
deelen bestaat uit chloornatrium, on carbonas na- 

tricus, met sporen ijzeroxyde en magnesiumchloride. 
R&sidentie Soerakarla. In deze residentie worden 

zoowel koude als warme minerale bronnen aangetrof- fen, 
op zonderlinge wijze naast eikander opweUende, op een 
kloin plekje, Pablengan geheeten, nabij de de'sa Meteseh, 
33/4 K.M. ten Z.W. van Karang Pan- dan. Van deze 
bronnen wordt door inlanders en Indo- europeanon, ten 
wier behoeve verbiijfplaatsen zijn opgericht, veel gebruik 
gemaakt. 

Residence 以 ioem De warme bron Oemboel, 
waarvan het water de reputatie heeft rhoumatische 
aandoeningen te genozen, ligt I71/4K.M. ten zuiden van 
de hoofdplaats Madioe.n^aan den weg naar^o- norogo. 
Het water uit de bron is en blijft aan de~ luclit helder, 
vertoont eenig bezinkscl, is reukeloos, reageert alkalisch, 
en bevat in hoofdzaak chloornatrium en carbonas 
natricus. . 

Residentie Kedoe. By do desa Pasantren, in het 
Regentschap Temafiggoeng, wordt een bron aan- 
gefrbffen, inTiet\vater waarvan door de aanwezig- heid 
van koolzuur verscliillende zouten als bicar- bonaten zijn 
opgelost gehouden; dat water komt in aard overeen met 
de bekonde Pyrmont-, Seltzer- on Fachingerwaters. Of het 
water voor geneeskundige doclcinden wordt gebruikt, is 
niet bekend. 

In het district Loano, regentschap Poerworedjo, I。％ 
K.M. van do hoofdplaats ^oerworeeijo^ih de"""一 desa 
Banjoeasin, wordt een warme bron gevonden, die reuk- 
en klcurloos water levcrt, dat cen eenigszins bitteren 
nasmaak heeft. Het water is holder, wordt aan de lucht 
troebcl door afscheiding van ijzer, bevat eonig bezinksel, 
smaakt zout met bitteren nasmaak, is reukeloos en 
reageert alkalisch. De hoofd- massa der vaste 
bestanddeclen, die 15.46 gr. per L. bedragen, wordt 
gevormd door chloornatrium (12.22 gr. per L.). Voider 
bevat het, naast carbonas natricus, de sulfaten van □ 
atrium, kalium, calcium en magnesium, benevens eenig 
bromium. 

Afd. Keboemen. Onder de bronnen in Ned. Indie nemen 
dio van Krakal eon eerste plaats in. Zij ont- springen 
aldaar in een nauw, vlak deel, dat naar het 00sten open en 
door sawahs omringd is. Er is een houten badhuis 
gebouwd.dat aan beschciden eischen voldoet; in de 
nabijheid zijn ecn hotel en een pasan- grahan. De tomp. 
van hot water bedraagt 40° C. Van de vaste 
bestanddeelcn, dio 11.860G gr. per' L. bedragen, wordt do 
hoofdmassa gevormd door chloor natrium (5.3078 gr.) cn 
cliloorcalcium (6. 0972 gr.). Bovendion komon in hot 
water voor kalium-, en magnesiumchlorido, benovens 
kiezelzuur on sporen ijzeroxydo on organischo stoffen. 
Do gunstige invloed van hot water op vorscliillencle, 
zoowel in- als uitwondige ziokten, is dikwerf 
waargenomen. Zoo herstellon jicht on rhoumatiok or 
voortrefielijk, en heeft hot water cen gunstigen invloed op 
neu- 1'algieen, verlammingen en bij zcnuwzwakto. Ook 
tegen eczema, intertrigo, framboesia cn andero huid- 
aandoeningon, wordt hot aanbovolon. Dr. Kunort bevcelt 
hot inwendig gobruik aan togen blocdop- hooping in de 
ingewanden, haemorrhoidon, maag- en darmcatarrh, 
vorstopping, baarmoedorziekten, voor- al parametritis, 
scrophulose, jioht, on ook bij catarrh dor luchtwcgon, 
evontucol met inhalatio der dampen. Om zijn gohalto aan 
cliloorcalcium ver- dient hot aanbovoling bij blaaszicktcn 
en rhachitis. Do inlanders hcchtcn zoo groote waardo aan 
het Krakalwater, dat z。dit inclampon, en do zoo verkre- 
gen zouten vorkoopon. 

Residentie. Banjoemas. In do ajd. Poerwokerto 
wordou drio badplaatsow aangotroilon, die voorna- 
melijk door aan rhoumatiok of huidziekten lijdondo 
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inlanders en chincezen worden bezocht. Ecn van doze is 
bokend onder den naam Kali bat jin (stitikendc rivier), 
omdat het water sterk naar zwavelwateretof riekt. 
Overigcns is het water helder cn nagenoeg sma- j-
lceloos/De bron ontspringt bij den grooten weg naar 
Djatilawang, in het ondcrdistrict Rawalo, district 
Djamboe. De andcrc warme bronnen liggen in het bosch 
aan den voet van den Slamat, in het onderdis- trict 
Kcbocmcn, district Poerwokerto. Zij zijn slechts met 
groote moeitc tc bereiken, cn worden daarom niet vecl 
bezocht. 

Residentic Soerabaja. De jodiunihoudende bron- nen 
van den Gocnoeng Gendeng, in de nabijheid der desa 
Molang, IS K.M. van Socrabaja vcrwijderd, zijn, sedert 
zij tot winning van jodiuin worden ge- exploitcerd, 
gcsloten. Vroegcr werden zij met goed gcvolg zoowcl in 
- als uitwendig gebruikt door lijders aan huidziekten, 
syphilis cn rheumatiek. Het water der bronnen heeft een 
temp, van 40° C., is zouthou- dend, rijk aan jodiuin, en 
bevat bovendicn koolzuur. 

Iii de afd^ Sidoardjo worden bij Gedangan jodi- 
umhoudenHe^ modderbronnen gevonden, die uitste- 
kend tegen jicht en rheumatiek zouden kunnen worden 
aangewend. 

Residentie Pasoeroean. In de ajd. Bangil, district 
Gempol, bevindt zich een warme zoetwaterbron, 
Retjopado genaamd, waarkoortslijders en lijders aan 
huidziekten zich baden. Bovendien zijn er nog drie zoule 
bronnen, waarvan er een, de Kali anjer, in de dessa 
Retja, den roep heeft dysmenorrhoc te kunnen genezen. 
Het bitterzoute water is zeer onaangenaam van smaak, 
en heeft een licht purgeerende working. Een andere 
zoutwaterbron, de Goenocng Sari (district Gcmpol), is 
zoo moeilijk tc berciken, dat zij niet door zicken wordt 
bezocht. 

In de ajd. Malang, op 18 K.M. ten N.W. van Malang, 
aan den voet van het Kawigebergte, in de desa 
Sanggiriti, district Pcnanggoengan, worden een vijftal 
bronnen aangetroffen, die in een kom door bergen 
omgeven en slechts van de oostzijde toegan- kelijk 
ontspringen. Zij liggen ongeveer J 000 M. boven den 
zeespiegel, en worden veel door inlanders bezocht. De 
temp, der omgeving wisselt dagelijks van 16—24° C, 
terwyl die der bronnen zeer venschilt en varieert van 
27—4.5° C. Vier van de vijf bronnen komen in 
sclieikundige samenstelling vrij wel met elkaar overeen, 
en bevatten ijzer-, chloorna- trium- en 
chloorkaliumverbindingen. De vijfde bron bevat 
zooveel ijzeroxyde, dat zij tot de modderbronnen moet 
gerckend worden. Lijders aan rheumatiek, verouderde 
syphilis, hardnekliige voetzweren, en slepende 
huidziekten, schijnen vcelvuldig baat te vinden door het 
baden in liet water van de warmste bron. Het waler uit 
de bronnen wordt ook gcdrojikei), en zou goede 
resultaten opleveren bij lijders aan anaemie, hyperacmie 
van de lever, en chronische catarrhcn van maag en darm. 

In de ajd. Kraksaan, in de nabijheid der d ist riels- 
hoofdplaats Tins, worden twee zeer fraaie warme 
bronnen aangetrofien, die zeer gunstig gelegen zijn, en 
door de inwonere van Kraksaan, Besoeki, Pro- bolinggo, 
Locmadjang, en Bondowoso worden be- zochG.Bcide 
bronnen hebben cen groote capaciteit,en zijn sterk 
koolzuurhoudend. De temp, van de eene bedraagt 38°8 
C. die van de andere 41.3° C. Het water bevat geon 
bijzonder geneeslirachtigc mineralen. Het zijn derlialve 
warme kooJzuurhou- dende bronnen, die veel 
overeenkomst vertoonen ix^et die van Wildungen. 
Inwcndig wordt het water niet gebruikt, doch uitaluitend 
om daariii te baden, door Jijdcrs aan rheumatiek en 
huidziekten. 

Ook op Sumatra worden warme koolzuurhoudcn- de 
bronnen aangetrofEcn, die door do bevolking voor 
geneeskundige doeleinden aangewend worden. Zoo b.v. 
in het gewost Sumatra's Wcstkust in dc^fd. Again aan de 
noordelijkc helling van den Antokan. Warine, alkalisch 
zoutachtigc, bronnen bevinden zich te Manindjoc, 

 ________________  
In de W. Afd. van Borneo, te Sepauk, komen war- mc 

koolzuurhoudende bronnen voor, wier water con 
gunstigen invlocd zou uitoefenen op kropgezwcllcii. De 
hoofdinassa dcr vaste bestanddeelcn van dit water wordt 
gevormd door chloornatrium, -kalium cn -magnesium, 
terwijl er ook sporen van joodmagnesium in gevonden 
zijn. 

Op Amboina, tc Tolehoe bevindt zich een warme 
koolzuiirhoudende bron, wicr water door lijders aan 
rheumatiek gebruikt wordt om daarin tc baden. Bit water 
bevat in hoofdzaak chloomatrium cn -kalium. Op 
Cel&bps zijn do meest bekende warme bronnen die 
tusschcn Tonipaso cu Langowa in de Alina- hasa, ten get 
ale van niet minder dan GG. 

BROODBOOM. Zie ARTOCARPUS COmiU- NIS. 
BROOGA. Zie AJA3I. 
BROOKE (SIR JAMES). Stichter van het rijk van 

Serawak op Borneo, gcboreii in een voorstad van 
Benares, 29 April 1803, waar zijn vadcr ambtenaar in 
dienst der Britsche Compagnie was. Op zijn 12do jaar 
naar Engeland gezonden, trad hij 4 jaur later als luitenant 
in dienst bij het Bengaalschc legcr, werd in den oorlog 
met Birniah gewond (1825) cn verliet daarop den 
Indischcn dienst. In 1835 word hij door den dood van 
zijn vadcr in Htaat gcstcld zel(- standig op te treden en 
met een eigen schip den In- dischcn Archipel te 
bezoeken, ten einde daar betrek- kingen met Indischc 
volkcn en vorsten aan t(： kiioo- pen, zeker wel met de 
bedocling do christelijkc be- schaving to verspreiden, 
maar ongctwijfeld ook met den wensch om den 
Engclschcii invlocd in dio stre- ken te verhoogen. Tc 
Celebes geluktc hem (lit niet; des tc beter slaagde hij op 
JJorneo. Het bestuur tc Batavia bemocidc zich wchiig 
met de Ncdcrland- sche belangcn op dut eiland, had zelfs 
zijnc ambte- naren aldaar gelast zich niet met de 
inwendige zaken te benioeien cn hun verboden, zich naar 
de binn('n- landcn te begevon. Toon Brooke in 1839 cn 
1840 op Borneo vertoefde, waren de Dajaks te Serawak 
in opstand tegen den Sultan van Broenei; de Neder- 
landschc ambtenaren waren gedwongen zich van in- 
mcngiiig tc onthouden, en toen Brooke zijn hulp aan- 
bood, werd deze gretig aangenomen. De verlccnde hulp 
werd bcloond cerst door den afstand der inkom- 8ten van 
Serawak, en in 1841 door de erkenning van Brooke al« 
Icenvorsl van Broenei over Serawak, later aJs 
onafhankelijk vor»t. Een gcrcgeld bestuur word te 
Serawak door Radja Brooke gcvcKtigd; oidc cu 
veiligheid gehajidhaafd cn met bchulp dcr Engel- sche 
marine de zeerooverij met kracht tegengegaan. In 1846 
geluktc het hem het ciland Laboean, aan den mond der 
Broenei-rivior, voor Engeland tc ver- krijgen, dat daarop 
»]s kolendepot grooten prijs stelde; hij werd bij con 
bezoek aan Engeland (1847) in den adclstand verlieven 
en tot Gouverneur van Laboean en tot Ckinsul-Generaal 
benoeuul. Hier- mede had Iiij het toppunt van zijn fortuhi 
bcreikt. Een kruistocht tegen zeeroovers van Seriboes en 
Sekaran werd met zoodanige atienglieid door hem 
gevoerd, dat hij zelfs in het Parlemcnt van noodc- loozo 
wreedheid word beschuldigd; ofschoon hij zich tegen die 
aanvallen. met kracht verdedigde, werd hij van do 
betrekking van Consul-Generaal ontheven, 
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en in 1857 brak onder de Chineczcn te Sarawak ecn hevig 
oproer uit, waarbij zijn huis cn verdere bezit- tingen 
vemield werdcn. Hiordoor moedeloos gewor- don, kcerde 
Brooko in 1858 naar Engoland terug, na- dat hij het 
bestuur over Sarawak aan een zijner neven, kapitein 
Brooko had tocvertrouwd. In En- geland trachtto hij, 
wiens fortuin gohcel verloreu was gcgaan cn wiens 
gezondheid door eenc boroertc veel geleden had, 
onderhandclingcn met het Gouvcr- nernent aan. to 
knoopen, opdat dit het bestuur over Serawak van hem zou 
overnemen tegen geldclijko schadcloosstelEng. Dit 
misluktc echtcr, evenals an- derc dcrgclijke 
onderhandclingcn met andere regee- ringen; een nationalc 
inschrijving stclde hem cchter in staat zyno laatste 
leveiisjaren op ecn klein. land- goed, Barrator, bij 
Dartmoor door to brengen, waar hij den llden Juni 18G8 
overlecd. In 1862 vertrok hij nog eeninaal naar Serawak, 
waar zijn ncef to genover hem cen vijandige houding had 
aangeno- men, maar bij zijne komst allo verzet opgaf en 
door een anderen neef van Brooke, Charles Johnson, dio 
den naam Brooke aannam, vervangen werd. 

Zie over hem: Gertrude L. Jacob, The Raja of Serawak. 
London 1876. 2 din.; Spencer St. John. Tho life of Sir J. 
Brooke. Edinb. en London 1879; H. Keppel, The 
expedition to Borneo of H. M. S. Dido. London 1846. 2 
din.; R. Mundy, Narrative of events in Borneo and 
Celebes Ix)nd. 1848. 2 din.; H. Keppel, A visit to the 
Indian Archipelago in H. M. S. Maeandei-. London 1853. 
2 din; The private letters .of Sir J. Brooke cd. bij J. C. 
Templen London 1853. 
3 din; Steyn Parvd, Do handclingen van Sir J. Brooke op 
Borneo. Haarlem 1859. 

BROSOL (JAV.). Zio CHYDENANTHUS. 、「 
BROSOT. Vroegerc hoofdplaats van het regent# schap 

Adikarta (zic aldaar), residentic Djokjakai'ta,. gelcgen aan 
den recht cj'ocvcr van de Progo, tegen- over Sraiidakan op 
den linkerocvcr, de hoofdplaats van het gelijknajnige 
district vnn het regentschap Ban tool. Van de hoofdplaats 
Djok jft ka r ta.lQop t in Zuidwestclijkc richling de 
stoomtramlijn Djokja- JJrosot, dio echtcr fcitclijk in de 
dcsa Srandakan Lego no ver Brosot eindigt. De Progo is 
hicr overbrugd, doch deze brug is allceu geschikt voor de 
stoomtram. jMcl bcliulj) van lorry's kunnen echtcr ook 
voertui- gen (auto's en rijtuigen) worden overgebracht, 
Men is bezig de tramlijn te vcrlongen tot de suiker- fabrick 
Sewocgalocn. 

BROT en BROT BROT (IKAN). Zio NEUSVIS- 
SCUEN. 

BROUSSONETIA PAPYRIFERA Vent., fam. Mo- 
ractae. Galoegoe, Gloegoe (JAV.). Hecstcr of kleiiio 
boom, ftfkomstig uit China, thans bijna ovcral, tot zolfs in 
Zuid-Europa, gcJcwcekt. Van do schors word vooral 
vroeger hot z.g. javaansche papier beroid, on dit goschicdt 
nog wel in Madiocn bij Ponorogo. Do binnonkant van de 
schors wordt ccrst in water ge- weekt, cn dan mot cen 
hamer zoolang geslagen tot de vezols zich vereenigd 
hebben en het blad effen is. 0】n er schrijfpapier van to ma 
ken worden de strookon door rijstwater gehaald en dan 
gcglansd. Dit papior heot op Java Daloewang of 
Deloowang. Het wordt wegens de lage prijzen van het 
ingovoerde papier tegenwoordig weinig nicer gemaakt. In 
andero dee- Icn van den Archipcl maakt men van de 
schors wcofsels voor kleedingstukken. Do plant heet ook 
wel do Japanscho papierplant of do ^apiermoerbe- zie". 
De laatste naam is afkomstig van den vorm van de 
vruchten. 

BROUWER (HENDRIK). Gouverneur-Gcneraal van 
Ned. Indie van 1632—1036. Goboren in 1581 

of 1582. Waar hij het levenslicht zag is nog onbe- kend. In 1606 
ging hij naar Indie, repatrieerdo daarna spoedig, om cchter in 
Dec. 1610 als com- mandcur van drie schepcn opnieuw naar het 
Oosten te vertrekken. Ditmaal maakte hij eerst een rcis langs 
Java's Noordkust, daama door de Molukken, kwam over 
Makasscr wed er naar Java's Noordkust cn begaf zicli daarna — 
1612 — ingcvolge een hem door den tocnmaligcn Gouvemeur-
Generaal Both, verstrekte opdracht, naar Japan, waar hij de 
leiding van het Nederlanclsche kantoor tc Hirado op zich nam. 
In Aug. 1614 ging hij weder temg naar Java om in het laatst van 
October 1615 weder naar Nederland tcrug te kcoren. Hier 
beklecdde hij ge- durende 15 jaren den post van bewindhebber 
in de kamcr Amsterdam der 0. I. Compagnie. In die 
hoedanigheid were! hy met eenige andere bewind- liebbers door 
de 0. I. Compagnie toegevoegd aan het gezantschap van do 
Staten Generaal, dat van Dec. 1621 tot 1623 in Engeland 
vertoefde om te trachtcn verscliillendc geschilpunton, 
waaronder do Oost-Iiidische, tot een oplossing te brengen. In 
1632 werd de bewindhebber in de kamer Amsterdam Brouwer 
aangczocht voor het Gouvemeur- Gencraalschap. 5 Sept. 1632 
tc Batavia aange- komen, blccf Brouwer het ambt van Gouv.-
Gen. sleclits bcklceden tot 1 Jan. 1636. Van Brouwer's kort 
bestuur valt veel goeds te zeggen. Hoezecr hij nict zoo uitblonk 
als zijn voorganger Coen en zijn onmiddcllijko opvolgcr van 
Diemen neemt zijn. bowind cen waardige plaats in in den 
krachtigen tijd van ons koloiiiaal loven dor 17e eeuw. 
Niettegenstaande cchter al hetgeen hij voor de belangcn der O. 
I. Compagnie in het Oosten deed, mocht zijn beleid bij hare 
bewindheb- , bers geen voldoende waardeering vinden en zoo 
werd hij na ommekomst van zijn driejarig verband nict 
aangczocht nog langer do tcugels van het bestuur in handen to 
houden. 4 Januari 1636 kcerdo hij terug naar Nederland cn 
Amsterdam, waar men intusschen zwarigheid maakte om hem 
opnieuw, zooals hem bij de aanvaarding van het Gouverucur- 
Gcneraalschap in uitzicht was gcsteld, als be- • windhebber aan 
te stollen. Tegen cen som van f 24000 ineens zag hij toen van 
cen herbenocming af. Later vindt- men Brouwer terug als 
bewindhebber der West Indische Compagnie. Als zoodanig 
neemt hij in 1642 de leiding op zich van ecu expe- ditio naar 
Cliili, waar hij in 1643 overlijdt. Vgl. de monografie. ,,De 
Gouv.-Gen. Hendrik Brouwer door mr. J. E. Heeres in 
Tijdscluift Oud Holland 1907 , 
XXVc jaargang. 

BROUWERS-EILANDEN. Een groep vrij grooto in struat 
Malaka gclegon eilanden, door de niet brcc- dc Bi'ouwerstraat 
on S. Pandjang van do Oostkust van Sumatra gescheidcn. (Vgk. 
BENGKAE1S), BROUWERSTRAAT EN STRAAT 
PANDJANG. 
Tusschen den Sumatrawal en de met hoog hout be- grocidc 
cilanden Bengkalis, Padang en Tebing- Tinggi (vroeger met de 
nabijliggendc kleinere eiLinden Biouwcrs-eilandcn gcnaamd). 
Is, bchoudens aan de ingangen, volkomcn schoon cn minstens 2 
x/2 K.M. breed. In dezo straat, wclke tevens door do straten 
Padang, Asam, Ringgit cn Ajcr Hitam met slraat Malaka in 
vorbinding staat, mondt, 50 K.M. bcZ. do plaats Bcngkalis met 
eenc veilige cn rviiine reedc, do Siakrivicr uit. Do O.«uitgang 
der straat vloeit sftmen met den zeer breeden mond der Kam- 
par-rivier. De N.-lijke toegang der straat is een smallo, botondc 
gcul tusschen de banken, welke af- steken van Roepat cn van 
Bcngkalis. De O.lijko 
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uitloop is, door eilandjes en vele banken, naxiw, 
bochtend en lastig to bevaren. Overal treft men goeden 
ankergrond aan. De meeste stroom loopt in het 0. 
gedeelte der straat, met springtij tot 士 7 K.M. per uur; 
hij neemt in snelheid af om de N.W.; in den regel loopt 
er meer stroom de straat uit om de Noord, dan in om de 
Zuid. De verticale water- beweging loopt sterk uiteen en 
kan van 3,6 M. tot minder dan 1 M. bedragen. Zie 
Zeemansgids, deel II. 

BRUCE (GEORGE ISAAC). Geboren te Do venter 
9 Mei 1803, uit het huwelijk van S. J. Bruce cn C. 
Schimmelpenninck, studeerde to Leiden van 1823 tot 21 
Juni 1827, toen hij tot doctor in de beide rech- ten werd 
bevorderd. Na zijne pronaotie vestigde hij zich als 
advocaat te's Gravenhage, woonde als 2e luit. den 10-
daagschen veldtocht bij, werd 16 Sept. 1838 tot officier 
van justitie bij de rechtbank te Zwolle benoemd en in 
Oct. 1839 tot lid der Tweede Kamer gekozen. Daar 
behoorde hij tot de gomatigd liberale party (hij stemde 
o.a. voor het behandelen der voorstellen tot herziening 
der grondwet in 1844), nam wcldra eene invloedrijke 
stalling in, en werd in Oct. 1845 tot voorzitter der Kamer 
gekozen. Den Istcn Nov. 1847 tot Gouvemeur van 
Overijssel be- noemd, stond hy tot 24 Oct. 1850 aan het 
hoofd dier provincie; op 10 Sept, van dat jaar werd hem 
do waardigheid van Gouv.-Generaal opgedragen, die hij 
echter niet heeft aanvaard, daar hij reeds den 30sten Dec. 
1850, voor zijn vertrek naar Indie, aan boord 
• der "Sumatra" overleed. 

BRUCE1A SUMATRANA Roxb., fam. Sinuiruba- 
ceae. Tambara Maritja (MAK.), Am bar mrit ja (JAV.), 
Belilik (MAL.), Tjerek djantan (MAL.). Kleine boom- 
heester met groene, weinig in het oog vallende bloe- 
men, die over een groot deel van den Archipel ver- spreid 
is. De vruchtjes,die in ijle trossen in de bladok- sels 
zitten, hebben eenigszins den vorm van peperkor- rels. 
Biniien den zwarten vruchtwand zit hot in tens bittere 
oliehoudende zaad. Hierin is het werkzamc bestanddeel 
te zoeken van de vruchten die als „jMa- kassaarsche 
pitjes" of Bidji Makassar in den handel voorkomen en 
onder den naam van Frziclus Briiceae in de 
Nederlandscho Pharmacopee zijn opgenomen. Ze 
worden vooral gebruikt bij chronische en acute 
dysenteric. Het werkzame bestanddeel is Brucama- rine, 
een kristallijne stof. 

BRUGI ER A, fam. J?胚 zopgroceae. Ta nd j an g ( J 

A v.). Boomen uit de Mangrove of vloedbosschen, 
waarvan in Nederlandsch Indie een 6-tal soorten bekend 
zijn. Ze hebben geen of weinig luchtwortels, en 
eigenaar- dige knievormige ademwortels die op eenigen 
af- stand van den stam boven den modder uitsteken. 

BRUGIERA ERIOPETALA W. cn A., fam. Jthi- 
zophoraceae. Bakoe boei'oes (MAL.), Kajoc keudeka, 
Kendeka (MAL.). Hooge boom, waarvan het hout op 
dezelfde wijze bruikbaar is als bij de volgende soort. De 
uitwassen van den wortel worden als kurk gebruikt. De 
schors, die een groote hoeveelheid looi- Btof bevat, 
levert een kleurstof voor het tanen en zwartkleuren van 
netten. 

BRUGIERA GYMNORRHIZA Lam., fam. Ithizo- 
phoraceae. Tandjang (JAV.), Toemoe (MAL.). Vrij hooge 
boom, die een hout levert dat vooral voor werk onder den 
grond zeer goed te gebruikeu is, b.v. voor heipalen en 
staken voor vischfuiken. 

BRUINKOLEN. Zie KOLEN. 
BRUINSTEEN. Zie bij MANGAANERTSEN. 
BRUMUND (JAN FREDERIK GERRIT). Gebo- 岩

至 9 A：g. 1814 te Amsterdam, waar hij aanvanke- gjk 
jan het Athenaeum studeerde, terwijl hij later de 
Utrechtftche Hoogeschool bezocht en 7 Aug. 1839 

tot don predikdienst in de Hervormde Kerk werd 
toegelatcn. In. 1840 werd. hij tot predikant voor den 
dienst in Ned. Indie aangesteld.; zijn. eerste stand- plaats 
was Soerakarta (Juli 1841), vanwaar hij naar Amboina 
verplaatst werd. (1842). Daar verloor hij vrouw cn kind; 
door hevige koortsen uitgeput, ver- zocht hij verlof naar 
Java, werd daar, na korten tijd te Rembang werkzaam te 
zijn geweest, weder te Soerakarta geplaatst (1846), 
vervolgens te Soora- baja (1851), en te Batavia (1854). In 
1857 met verlof naar Nederland tcruggekeerd, kwam hij 
in 1859 in Indie terug, werd in dat jaar reizend predikant 
te Pontianak, tot hij in Aug. 1860 weder te Batavia ge- 
plaatst werd. Den 17den Mei 1862 werd hij op ver- zoek 
eervol ontslagen. 

Brumund had zich tydens zijn predikambt, behal- ve 
door zijn dienstwerk en zijne bemoeiing met de 
Christelijke zending, verdienstelijk gemaakt door tai van 
klcinere en grootere opstellen in het Tijdschrift v. N.-
Indie (o. a. een opstel over de taal der Aroe- eilanden 
1844), en vooral door uitgave van een work, waarvan de 
deelen op onbepaaldc tijden naar de ge- bleken behoeften 
zouden verschijncn. Van deze „In- diana', zagen 2 din. het 
licht, die vooral betrekking hebben op oudlieidkundige 
onderzoekingen, reisher- inneringen, zedeschetsen in den 
vorni van novellen, en stukken betreffonde kerk en 
zending. Door de eerstgenoemde uitgave was zijn 
gcschikthcid voor oudheidkundige onderzoekingen 
geblekcn ；  in 1857 werd hem door de Regeering 
opgedragen ecnc be- schrijving te maken van den tom pel 
van Boroboe- door, die echter niet werd uitgegeven, maar 
door Dr. Leemans voor zijn work over dien tcmpcl is 
benut- tigd. Na zijn ontslag a)s predikant werd Brumund 
in commissie gesteld om cene kritische beschrijving der 
Hindoe-oudheden op Java te vervaardigen; op een reis, 
daartx)e ondernomen, overiced hij 12 Maart 1863 te 
Malang. De resultaten van dat onderzoek zijn neergelcgd 
in do Vcrhandl. v. h. Bat. Gen. DI. XXXIII (J886). 
/Behalvc de genoemde werken schreef hij o. a. Berichtxjn 
omtrent do Evangelisatic van Java, Amst. 1854, Het 
volksondcrwijs onder do Javanen, Bat. 1857 cn Schctsen 
eencr mailreize van Batavia naar Maastricht, Amst. 1862. 
Ook door de bevordcring van wctenschap en onderwijs in 
Indie, te Soerabaja ook als Directeur van 't Nut van 't 
Algemecn, te Batavia, als bestuurder van het Bat. Gen. v. 
K, en Wetensch. heeft Brumund zich zeer ondcrschciden. 
Zie over hem P. J. Veth, Ontdek- kers en ondcrzockers, 
Leiden 1884 (gcwijzigdc uitg. van de biographie in de 
Levensberichtcn der Mij. van Lettcrk., waar ook een lijst 
zijner geschriften is opgenomen). 

BRUYN (HENDRIK DE). Geb. te Amsterdam 22 
April J 815. Na in 1830 als cadet der genie oj)do Kon, Alii 
Academic te Breda in getreden to zijn, bij Kon. Besluit 
van 1J December J831 benoemd tot 2c Juitenant-
ingenieur. In 1838 word de Bruyn voor 5 jaren 
gedetacheerd bij het wapen der genie in de O.I. 
bezittingen. Hij kwam begin 1839 te Batavia aan. Hij 
verzoeht reeds in 1844 zijn ontslag uit den militairen 
dienst, vestigde zich aanvankclijk op eene 
koffieonderneming in Banjoeniab, doch trad in 1847 
weder in‘8 Lands dienst, nu als civiel inge- nieurenwerd 
belast met het toezicht over den water- staat en， s 
landsgebouwen tc Makasser. Gedurendo zijn verblijf 
aldaar stelde hij zijne „Bijdrage tot do tennis der 
bouwkunde in Ned. Ind" samen, welke in 1851 te Batavia 
in het licht verschccn. In 1850 werd de Bruyn benoemd 
tot hoofdeommies bij de directie dor producten en civielc 
magazijnen en 
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Btond als zoodanig aan het hoofd van de afdeeling 
wateretaat, maar reeds in 1852 werd hij belast met de 
waanieming tier betrckking van ingcnieur le klasse bij 
den waterstaat en's lands gcbouwen te Soeraba- ja. Hij 
voerde belangrijkc watcrwerken in het gewest Soerabaja 
uit, met name een st eh el van water ver- decling 
tusschen de beide rivicrtakken — de kali Mas cn de 
Poroiig —der Kcdirhivier, eenc verbet c- ring der 
bevloeiing van rijstvclden, den bouw van de niarinewerf 
tc Soerabaja^le ver legging van de uit- monding der 
Solorivijipyln 1855 word de Bniyn hoofdingenieur en 
chef/let 4e Waterotaatsafdceling. Hij ver1 rox in Dec 
1858 met verlof naar Nederland, waar hy 1 ijdens zijn 
verlof door het Depart ement van Kolonien mcnigniaal 
om voorlichl ing werd aan- gczocht. Ook maakte hij tocn 
een reis naar Frankrijk en Noord-Italie om de 
irrigatiewerken aklaar plaat- eclijk na 1c gaan, van 
wclke reis con uitvoerig cn zaakrijk vers lag verschecn 
in verhandelingen J 862— 1863, 3e a fl. van het Kon. 
Inst, voor Ingenieurs. In 1860 keerde hij naar Indie lerug 
cn werd het volgen de jaar benccmd tot Directeur der B. 
0. W. In 18(>8 nicest hy zich cchter met verlof wegens 
ziekle naar Europa begeven, vanwaar hy in J870 
wederom terugkeerde. In 1872 — na zoolang op wacht 
geld te zijn gcblcvcn ——werd hij als lid der 
comuiissietot het ont werpen eencr rcgeling van het 
irrigatiewczcn op .Java en Madocra aangewczcn. In 
1874 volgde zijnc tweede benoeming tot Directeur B. 0. 
W., waarna hij in Jimi 1877 zijn ontslag uit '$ 
Landsdienst vroeg en 6 April 1878naar Nederland 
vertrok. Hij vestigde zich ccrst te Amcrsfoort, daarna tc 
Rotterdam en einddijk Mei 1885 te* Hage, waar hij 8 
December vrn> het zelfdc jaar overleed. 

Velc verslagen van zijnc hand verschcnen in de Vci 
handclingcn cn notulcn van het Kon. Inst, van 
Ingenieurs, waarvan hij ecrclid was. Voor wat hij deed 
vo(>r(1c oprichting der Indische afdeeling van dal 
Instituut, zic INSTITUTENen voor zijno uit- vo(rrige 
lev(:nsschets: Tijdschrift Kon. Inst, van Ingenieurs 
1886—1887, 2c all. door Kiel-fra. 

BRUYN KOPS (GEORGE FRANCOIS DE-). Gob. 
2(5 Aug. 1820 ie Haarlem. Oy cried cn te Bal avia in 
J88J. Werd als Luileiiant fer zee Jc kl; bij de seden- taire 
(koloniaje) Marine geplaatst . Gedurende gerui- IIK II I 
ijd 1。Hiouw in stat ion, maakte hij aldaar aard- j 
i|kskui:digc,gcschiedkiindjgc cn volkcnkundigestu- 
<lien l)cf rcflende den Kiouw Lingga-archipel, welke 
bclidiaamd werden in cen aantal opslellcn in de ja- ren 
1853 en 1854 verschenon in hei Tyds. N. I, Na!. Tijds. 
N. I. cn T. Ind. T. L. cn V. Zic J. C. Hooy- kanK' 
Repertorium.Ook publicecrdo hij dcsl ijds in het T. Nijv. 
cn Landb. N. I. (1854) ondcr den tiicl: 
|()fH overdo zeevaart in den IJKI. Archipel, enz" een 
monogwplH0 betreffende de [nlanclsche vaurf uigen. ,__ 
'[n 1858 nani hij zijn oiitnlug uit '$ lands dicnst cn t ia(l 
op als Directeur van hcl Balaviaaschc prau- wenvccr. In 
dat jaar publiccorde hij ccn statistick van den handel cn 
schecpvaart. op Java en Ma- docra van 1825—1854, 
waarop hij in 1869 een ver- vol" gaf over de jaren 
1855—1866.—In den loop der jaren 1858—1881 bracht 
hij een zecr waardc- voile bibliotheek bijeen zoo op 
wotenschappclijk als Op letterkundig gebied, wclko 
thans ids „boekcry de Bruyn Kops5, 1c S^niarang is 
ondergebrachh?^4 

BUDACH (JOHAN GODFRIED). Word ^obbren te 
Friinkfort，aan den Oder cn vertrok 10 Out: J 766 met 
het sebip ,,De Hertog van Brunswijk" als soklaat naar 
Indie, waar hy in 1767 aankwam. In dit zelfdo jaar werd 
h>j naar ^?akax??.er_gezondcn, waar hij tot J774 als 
soldaat dienst deed. In 1775 word hij aan- 

gestekl tot boekhouder negot ie>overdrager, en was danrna 
achtereenvolgcns soldij boekhouder, Provisioned onderkoopman en 
Provisioned opper- koopman en secunde. In 1794 一 1799 was hij 
Gou- verneur cn directeur van jEcrnalc. In die hoedanig- heid 
onderacheidde hij zich verdediging van het ci land tegen de Britten 
en den met hen verbon- den xiitgcweken Tidoreeschcn prins Noekoe 
en zijnen aanhang. Ter erkentenis van zijn moedige verdediging 
kende de Raad der Aziatische Bezittingen en Elabiissementen van de 
Bataafsche Republiek aan Budach cen gouden medaiHe met dito 
halsketen toe. Na zijn aftreden in 1799 als gouvcrncur werd Budach 
Buitengewoon Raad van Indie, doch overleed reeds 31 Januari 1800. 
Zie: Bijdragen T. L. V. Kon. Inst. 2C volgreeks, 8e decl, (1864) biz. 
198 e.v., met '•" den st aM van z[]n Indischen dicnst op biz. /
 . 

BUDDINGH (Dr. STEVEN ADRIAAN). G^boren 36 
25 Maart 1811 te Kage bij Tx：idcn, waar zijn vader, / ' 
gchuwd met C. E. Caspers, predikant was. Hij stu- deerde te Leiden 
in de gcdgelecrdbeid, werd 4 Oct. 
1832 proponent en 21 Sept. 1833 doctor in de theolo- gic, cn vert rok 
in datzelfde jaar als huisleeraar naar Indii*. Daar gelukte het hem zich 
van die voor hem nict passende betrekking to ontslaan; hij werd 25 J 
uni 1834 tot hulpprediker tc Batavia, speedig daar- na tot predikant. 
aldaar bcnoeind. Hij bleef dit, tot hem in 1850 eon verlof naar 
Nederland werd toe- gestaan; gedurende zijn verblijf te Batavia was 
hij bovendien in verschillende wotenschappelijke en and ere 
betrekkingen wcrkzaam, en vond de gelegen- heid reizen over Java te 
doen, cn kennis van Indie 1 c verwerven. Dit laatste was op vcel 
grootere schaaJ het gcval door de opdracht, hein in 1851 gegeven, om 
cene algcmeene inspect ie over de kerken en het schoolwczen in Ned. 
Indie te houden, waarvan hij zich van 1852——1857 kweet en 
waarbij hij een groot. gedeelte van den archipcl bezocht. In dat laatste 
jaar vcrzocht cn kreeg hij ontslag als predikant, keerde naar 
Nederland tcrug, waar hij achtercen- volgcns te Delft, Vel]2_cn 
Arnhoin zich vestigde en don 29fltcn 而 IFT8B9 tc Katwijk^waar hij 
zich tijde- Jijk ophield, overleed. 

Bchalve velc geschriften van godsdienstigen en philantropliischcn 
inhoud, schrcef Buddingh over Indische onderwerpen in t ijdschriftcn 
en jaarbockjes inct name in hot door hem gcstichtc„Indisch archief* 
waarvan slcchts 4 declen verschcnen, en een gi-oot werk in 3 clcelen: 
Ncderlondsch Oost-Indic, reizen cnz. Rott. 1857, de vrucht van do 
inspectie-reis, door hem gedaan. 

Zio zijno biographic door D. Buddingh in de Le- vonsbcrichtcndor 
M. v. Lcttcrkiuulc 1S70, met opga- ve zijner geschriften. 

BUFFEL. Zio KARBOUW. 
BUFONIDAE (Paddcn). Familic van staartlooze ^Amphibicn. 

Voor algemcene konmerken en ver- spniiding zic ondcr 
KIKVORSCHEN. In onzen archipcl konien drie geslachtcn van 
padden voor: 

1°. het* bijna kosmo{)olitische geslacht, Bufo, de gewono padden, 
welke cchtc landvormcn zijn. Bchalve 2 soorten, di。van ^elobes 
licliend zijn, ont- breken zij in het Austro-jMaleischc on in hot Aus- 
traiischc (led van don archipcl. Zij komon vooral in Borneo^ 
v.eclvqldig voor. Elf van do achttion soorton Bezin en aldaar vert 
egen woo rd i gel's on zeven daar- van zijti alleen aan Borneo eigen. 
Het gelu?' der padton klinkt mctaalachtig en gelykt cenigermate op 
hot slaan van cen harner < p cen aambccld, vandaar waarschijnlyk de 
Maleischo naam kangkoong of kangkong. De meest bekende soorlen 
zijn: B. bi- 
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•porcatvs Schleg. van do 4 groote Soenda-eilanden, B. 
mdanostict'us Schn. en B. aspcr Gravcnh., beiden van 
Borneo, Sumatra en ran dcze 3 soorten heeft det 
weedelietgrootste verbreidingsgebied, daar zjj van Voor-
Indie on Ceylon tot Zuid-Cliina en de Pliilippijncn 
voorkomt, Terwijl de andere twee buiten onze Oost, alleen 
in Achter-Indie gevonden worden. B. melanoslictus Schn. 
heeft de grootte (11—12 cM.) en levenswijze van onzc 
gewone pad cn is in het be- zit van zwarte hoomrichcls cn 
hoormvratten op de bovenzijde van kop, romp en pooten. 
De kleur wis- selt overigens van gcelbruin tot zwart bruin 
cn is aan de ondei-zijde altijd iets lichtcr Het mannetje be- 
zit cen keelzak. Het zijn nachtdieren, die zich overdag 
onder steeuen of in Iiolen verbcrgen en in hoofd- zaak van 
kruipendc insektcn (kevers, termieten, miei-cn, 
sprinklianen enz.) leven. De eisnoeren en Jarvcn lijken 
vee] op die van onze gewone padden. In den paartijd 
(Maart, April) is de kocl van het man- nelje hel geel 
geklcurd. 

B. asper Gravenh. is de grootste der Indische padden 
en kan een lengte van 17 cM. bereiken. Hij is ge- kenmerkt 
door een promineerende beenlijst van den orbitaalrand 
naar het trommelvlies en leeft hoofd- zakelijk op vochtige 
plaatsen in de nabijhcid van water. 

2° Neclc-s, padden die zich aan het waterlevcn aan- 
gepast hebben en eveneens voornamelijk uit Borneo 
bekend zijn. Van de vier soorten is de nicest bekende, N. 
stibasper aan Borneo, Sumatra en Java eigen. Het is een 
groot diet (15—16 cM.) en cen uitstekend zwemmer. 

3°. Neclaphryne, vliegcude padden, welkc een ar- 
boricole levenswijze aangenomen hebben en derhal- 
ve slank van bouw zijn. Van de 10 soorten komt er 

N. Sumatrana v. Kamp, alleen in Sumatra, een N. 
gunlheri Boulgr. ii)Borneo, Achter-Indie, op de Natoena- 
en op de Ment awei-eilanden vcor, terwijl de overige 8 tot 
Borneo beperkt zijn. Bij de meeste soorten zijn vingers en 
teenen van grootere of klei- nere vliezen voorzien, welkc 
echter niet ak zwem- vliezen, maar als vakcherni dienst 
doen. Behalve de reeds genoeinde sooi'ten worden alleen 
nog de grootste vorm, N. hosii (10——12 cM. lang) cn de 
kleinste N. tnisera (2 ell. lang) vermeld. 

BUIDELDASSEN of BUIDELHAZEN (Peramdi- 
dae), een familie der Buideldieren (zic aldaar), wel- ker 
gebit haar verwantschap met do Vleeschetende 
Buideldieren (Polyprotodon tin) bewijst, hoewel do le- 
den dezer familie zich behalve met insekten en wor- men 
ook met plantendeelen voeden. De bouw van den voet 
vertoont punton van overeenkomst met dien der 
kangoeroe's (zie aldaar): tweede en derde teen zijn zwak 
en slank en tot. aan de nagels door de huid vereenigd, do 
eerste teen is rudimentair of ontbreekt, de vierde 
daarentegen zeer lang. Het zijn kleine dieren met langen, 
spitsen snoet en lange ooren, meestal met korten staart en 
met lange achterpooten, waarmee ze zich springend 
voortbe- wegen. De buidel heeft zijn opening achteraan 
ge- plaatst. De dieren hebben in den regel een nachte- lijke 
levenswijze en brengen den dag door in door hen zelf 
gegraven holen in den grond of ook in nesten, van droge 
bladeren e. d. gemaakt. Soorten van het geslacht 
P&ramdes, {Echymi'pe.ra), waarvan F. doreyana QG. (op 
Groot-Kei aha genoemd) de m 竺 st verspreido is, leven 
behalvo in Australia op Nieuw-Guinea en naburige 
eilanden en op de Aroe- ,Kei-eilanden. Het geslacht 
Anuromeles, door 

(Abh u. Ber. Mu«. Dresden, 1896/97) opge- 
steld voor staartlooze Buideldassen, is later door 

hemzelf (Zoolog, Anz., Bd. XXVII, 1904) inge< 
trokken, daar bij de door hem onderzochte dieren de 
staart waarschijnlijk door verminking verloren was 
gegaan (verg. Cohn, Die papuasischen Pera-、 meles-
Artcn, in: Zoolog. Anz., Bd. XXXV, 1910)r" Allen en 
Barbour (Proc. New England Zoological Club, vol. 
IV, 1909) onderscheiden nog een geslacht Suillomeles 
(& hispida van Manokwari). 
BUIDELDIEREN (Marsupialia), een onderklasso dor 

Zoogdieron (zio aldaar). Van de laagst staande thans 
levende Zoogdieren, de Vogelbekdieren, on- deracheiden 
ze zich daarin, dat ze levende jongen ter wereld brengen 
en dat hun melkklieren op tepels uitmonden. Terwijl zo 
hierin dus met de hoogero Zoogdieren o vereenstemmen,
两 ken zo daarvan af door het bezit van een buidel, waarin 
de meestal ten getale van vier aanwezige melktepels 
liggen en die,evenals bij doMierenegels (zie aldaar), 
bestemd is om de jongen, weJko zeer onvolkomen 
geboren worden, tijdelijk op te nemen en te beschutten. In 
hot eenvoudigste geval is er nog geen eigenlijko - buidel 
aanwezig, maar wordt hij vervangen door twee plooi- en 
van de buikhuid, een ter rec liter en een ter lin- kerzijde 
van do melktepels gelegen. Bij anderen vereenigen zich 
dan deze plooien tot een zak, den buidel, dio hetzij naar 
beneden, hetzij naar voren of naar achteren geopend is. 
Slechts zelden (bij sommige Amerikaansche soorten) 
ontbreekt de buidel geheel en al. Tengevolgo van den 
weinig volko- men toestand, waarin het jong geboren 
wordt, is het aanvankelijk niet tot zuigen in staat. Het 
hangt dan met zijn, door samengroeien der lipranden ver- 
nauwde, cirkelronde mondopening aan het knop- vormig 
opgczwollen uitoindo van den tepel, en do melk wordt 
door de moeder actief in de mondholto van het jonge dicr 
gespoten, door middcl van spio- ren, die de melkkJier 
eamenpersen. Later vorwijdt zich de mondsplect van het 
jong cn kan dit den tepel tijdelijk loslaten. J3ij het 
uitspuiten der melk Bpolon ook de beide aan Jiet bekken 
bevestigdo zgu. „bui- delbeendcren" cen rol, dio evenwel 
ook bij liot mannetje voorkomen; ze dicnen niot tot steun 
van den buidel, zooals gewoonlijk wordt aangenomen. 
Ook het bezit van deze buidelbeenderen hebben do 
Buideldieren met do Vogelbekdieren gemeen, terwijl het 
een punt van verscliil met de overigo Zoogdieron 
uitmaakt. 

Door ondci-zoeldngen van lateren tijd is goblcken, dat 
do oudo meening, als zouden de Buideldieren van do 
hoogerc Zoogdieren verschillen door het go- mifi van ecn 
voor do voedin g van het f octiw dienondo placenta 
(moederkoek), niet juist is: aanduidingon van een placenta 
komcn bij ccnige Buideldieren voor, en bij Perameles (zic 
BUIDELDASSEN) heeft ze denzolfden bouw ab> bij de 
hoogere Zoogdieron. 

De licliaamstemperatuur der Buideldieren is wol 
hooger en minder wiHselcnd dau bij do MieronegelB, 
maar nog lager en minder standvastig dan bij do 
Monodelphc; Zoogdieren het geval is. 

Hoowel do Buideldieren een natuurlijke groop van 
nauw verwanto Zoogdieren vormcn, heeft zich door 
aanpassing aan versdiillonde levonsomstandig- heden bij 
hen eon groote veelvormigheid in den lichaamsbouw 
ontwikkeld. Daardoor ook hebbon de verechillende 
families dor Buideldieren eenigo oppervlakkige gelijkenis 
met orden der hoogero Zoogdieren verkregen. Een bewijs 
van nauwero verwantschap met dezo zoogdierorden is 
daarin echter met to zooken. De levenswijze is in de eorete 
pl 程 s van mvloed op aard en samensteUing van het gebit: 
de vleeschetende Buideldieren, wakrtoe do 
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primitievero, minder gespecialiseerdo families bo- 
hooren, hebben 3—4 snijtandcn in elko onderkaaks- helft 
(vandaar do naam Polyprotodontia) ；  bij do hooger 
ontwiklteldo plantenetcrs (Diprotodonlia) is nog slechts 
6dn paar snijtandcn in de onderkaak overgebleven. Het 
gebit vertoont verder bijna steeds de bijzonderheid, dat 
het melkgebit gedurende hot geheelo leven bewaard 
blijft, met uitzondering van de derde halve kies, do 
eenige, die geunsseld wordt. Vcle Buideldieren leven op 
boomen en daarmee in overcenstcmming is dan de voet 
ecu grijpvoet, waarvan de eerste, bijna zonder 
uitzondeiing nagel- looze teen opponeerbaar is, en do 
beido volgcnde met elkaar vergroeid zijn. Daar ook de 
niet klimmcnde Buideldieren doorgaans in den bouw van 
hun voet nog min of mecr do kenmerken van den 
grijpvoet vertoonen, ligt de conclusie voor de hand, dat 
zij van op boomen levcnde dieren afstammcn en de 
primitieve Buideldieren dus arboricool geweest zijn. 

Het hoofcTverspreidingsgebied van de thans le- 
vende Buideldieren is Australie cn Nieuw-Guinea, 
weinige bewonen Amerika. Op Nieuw-Guinea zijn zc 
rijk vertegenwoordigd, en vandaar hebben ze zich over 
do naburige ei land on verspreid; het meest westelijk, en 
wel tot Celebes, is het geslacht Phala-nrjer (zie 
KOESKOESEN) gekomen. 

In Nederlandsch-Indie zijn vier families vertegen- 
woordigd, nl.: de tot de Polyprotodontia behoorende 
BUIJJELMARTERS (Dasyuridae) en BUIDEL- 
DASSEN (Peramelidae) en de diprotodonte KOES-
KOESEN (Phalangcridae) en KANGOEROE'S 
(Macropodidae). Zie liiervoor onder de namon der 
families. 

Nieuwere Jileratutir : J ent ink, On the New-Guinea 
Mammals, in Notos Leyden Museum, vol. XXVIII, 
1906/07; Mammals, in Nova Guinea, Vol. V en IX. 
Zoologio; Mammals Dutch New-Guinea Exped., in 
Notes Leyden Mus., Vol. XXXIII, 1910/] 1. 

BUIDELEEKHOORNTJE (VLIEGEND). Zio 
KOESKOESEN. 

BUIDELHAZEN. Zio BUIDELDASSEN. 
BUIDELMARTERS (Dasyuridae), cen familio van 

vlceschotcndo (Polyprotodonte) Buideldieren (zio 
aldaar) met roofdicrgebit, die zich van de andcro op 
Nieuw-Guinea voorkomendo familio dozer groep, do 
Buidcldasscn (zic a!daar) ondcrschcidcn door do goed 
ontwikkcldo en niet samcn vereenigdo tweedo cn derdo 
teener van don achtcrvoot. De corsto tcon i« klcin on 
nugclloos of ontbrcckt. Do staart is niot tot grijpen 
ingericht. Allo aanpassingen aan het boomlovcn 
ontbrokon dus bij dezo dieren, niotte- gonHtaando do 
mcestcn van hen boombowoncra zijn. De grootore leden 
der familio zyn cchte vlccschoters, do kleinero voedon 
zich hoofdzakelijk met insckton. 

Op Nieuw-Guinea komon tweo gcslachton voor, dio 
beido ook in Australie inhcemsch zijn: Phasco- loyal< , 
wclJis soorten hoogstens do grootto van con rat bcrcikcn, 
cn Dasyurus mot grootcro repre- Bontantcn. Do soorten 
van dit laatstc geslacht zyn migharigo, bruino of grijze, 
gewoonlijk wit go- vlckto, langoorigo dieron, mol 
langen, rondom dicht •behaarden staart en met vier 
teencn aan de ach- torpooten. Do buidel lieoft de opening 
in het midden golegen cn bovat G of 8 melktepols. Hot 
zijn boom- dieren, dio zich ovcixlag verbergon cn 's 
nachts op buit uitgaan, welkc voornanielyk uit vogcls en 
klcino zoogdioren bestaat. Do nicest bekende soort van 
Nieuw-Guinea is do donkorbruino, wit govlokto D. 
albopunclalus Schleg, (ini. naam: goembem) van hot 
Arfakgeborgto. By do Phascologale-soorten is do 

buidel slcchts door een paar huidplooien aangeduid; ze 
hebbon cen vrij langen staart, een spitsen kop en vijfteenige, 
korte pooten. Zij leven op den vlakken bodem of op boomen, 
en voeden zich in hoofdzaak met insekten. Er zijn een aantal 
soorten van dit geslacht bekend, dio Australie, Nieuw-
Guinea,̂  Jo- bi, Salawati en de Aroe-eilanden bewonen, o.a. 
Ph. rnelas Mull, en Schleg. van West-Nicuw-Guinea, Jobi en 
Salawati (insiiisie, der Papoea's van do Tritonbaai), Ph. 
wallacci Gray (inlandscho naam op de Aroe-eilanden: 
kartazc) en longicaudata Schleg. (op de Aroe-eilanden: 
kwarau), beido behalve in Nieuw-Guinea ook op de Aroe-
eilanden voorko- mend. 

BUITENBEZITTINGEN. Naam, die in het spraak- 
gobimik gegoven wordt aan alle eilanden van den Indischcn 
Archipel, niet behoorende tot Java en Madoora. 

Hoewel officieelo stukken zich bij voorkeur bedie- nen 
van den term „bezittingcn buiten Java en Madocra", komt 
toch ook in do wetboeken cn het staatsblad de naam 
buitenbezittingen meennalen voor, zio b.v. reeds art. G2 van 
het Reg. Rcglt. van 1818, verder art. 415 Ind. Burg. Wetb., 
Ind. Stb. 18G3 no. 31, 1872 no. 38, art. 7, 1872 no. 166 art. 
82, 1893 no. 309 regl. art. 31, 1909 no. 123,1913 no. 557, en 
1914 no. G13. RH、’： C q C'-勺 

BUyTENZORG-Alaor de inlanders Bogor genaamd..、
.,: ZuKlelijke afdceling van de residentic Batavia, vroc- ■' 
ger, tot J 8G6 con op zichzclf staande assistent-rcai- dentic. 
Do ufdeeling, die ccn oppervlaktc heeft van 3749 K.M2., 
best aat uit do districten Buitenzorg, Parocng, Lcuwiliang, 
Djasinga, Tjibinong en Tji- barocsa. De controleur van de 
afdeeling bccftBuiten- zorg tot standplaats. 

De afdeeling telde eindo 1905 ruim 686.000 zielen, 
waarondcr: 2800 Europcanon, 士 16.000 Chincezen cn 475 
Arabieren en bestaat, behalve uit het Gouver- 
ncmentsdomcin Blocbocr (zie aldaar), gchccl'uit par- 1 
iculiejc landerijcn, waarop hoofdzakclijk padi, kof- fie, thee, 
caoutchouc, maar ook peper en klappera worden gcteeld, 
terwijl enkele kapok, nootmuskaat, kalk en vcgclncstjes 
oplevcrcn. De mccste diet lan- den zijn in handen van 
Euiopcanen, enkele in die van Cliincezcn, Arabieren cn 
Inlanders, terwijl Depok eenc InlandKchc Christen-gcmccnte 
vormt (zic DEPOK). Do gezamenlijko verpondiiigtiwuaixic 
“dier landcrycn bedroeg uit. 1913 / 1S.548. 228. * •< 

BUITENZORG. Hoofdplaats van de afdeeling vairtlien 
nauni, en zctcl van den Gouv.-Gcn., dio hicr zijn gewono 
verblijfplaats heeft cn gewoonlijk slcchts ccnniaal 's maands 
voor enkele dagen naar Bataviajjaaj^Hct heeft zijn 
ontvnkkeling te danken aalfTIToinstandigheid, dat in 
Augustus 1745 aan Van Imhoff ccn gcdeclte van Kampong 
Baroe word afgesinan, — door hem Buitenzorg genaamd — 
onder voorwaardc dat dezc gift gescliicddc aan hem 
Gouvcrncur-Generaal on zijnc opvolgcrs, onder ver- 
plichting het landgoed niet to vervreemden. Die bcpaling 
word cchtcr door het Oppcrbestuur ingc> trokken. Toen het 
later blcok dat de orfgenaruen van Van Imhoff niet in staat 
waren hot landgoed te be- heeren, word hot in vollcn 
cigcndom aan don Gou- veincur-Generaal Mossol afgestaan, 
(envyl het van teen af geregeld van den eenen landvoogd op 
den andoren overging tot Dacndels toe, welk gebruik zelfs bij 
het optreden van Alting a Is Gouv.-Gen. in 1780 tot wol was 
vorhoven, cn waardoor Buitcn- zorg de residentie dor 
Gouvs.-Gen. is goworden, wat het tot nu too is gcbleven. 
Daendels liet zich eerst het landgoed Buitcnzorg door do 
hooge Rq- 
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geeiing in voDcn cigcndom afstaan, en verkocht daania 
dat landgocd, (dat bijna de geheelc tegen- woordige 
assistent-residcntie van dicn naani met uitzondermg van 
het landgoed D6pok omvatte, en waaraan hij het aan 
Bantam ontnomen district Djasinga, dat hij aan zich zelf 
als belooning voor de annexatie van Bantam had ten 
geschenke gegeven, toevocgde), bij gedeelten aan 
particuliercn； terwijl het palcis met omgeving cn met 
de meubelen door het Gouvernement werd teruggekocht 
en aan den Gouv.-Gen. ter bewoning werd afgestaan. 
Over de bcteekenis van de plaats, waar later Buitenzorg 
ontstond, in den Hindoc-t ijd, zie men onder BATOE 
TOELIS cn PADJADJARAN. 

Sedert 1873 door een spoorweg met Batavia ver- 
bonden, is hot 265 meter boven de oppervlakte der zee 
gelegcn, om zijn uitmuntend klimaat en prach- tige 
omgeving beroemde Buitenzorg in de latere jaren snel 
in ontxnkkeling vooruitgegaan. Te midden van een 
prachtig park, dat met den wereld- beroemden 
botanischen tuin een geheel uitmaakt, ligt het paleis van 
den Gouv.-Gen., dat, hoewel slechts een verdieping 
hebbende, door zijn breed front en sierlijke lijnen een 
goeden indruk maakt. Het is gesticht op de plaats van 
het kasteel, door Van Imhoff gebouwd, in 1809 door 
Daendels ver- groot en in 1819 door Van der Capellen 
herbouwd. Dit oude paleis, dat twee verdiepingen had, 
werd den llden October 1834 door cene aardbeving ver- 
nield, — Buitenzorg telde ult. 1905 33.400 zielen, 
waarvan omstreeks 2400 Europeanen, 2G.200 Inlan-
ders, 4300 Chineezen en 450 Arabieren; de plaats is 
eene gemeentc met zelfbestuur onder den Assistent 
Resident der afdeeling als Voorzittcr. Te Buitenzorg 
zijn gevestigd de Algemeene Secretarie en het Depaj 
lenient van Landbouw, waarondci' ressorteeren Lands 
Plantent uin met zijn aanhang van la bora- toria ep 
musea, de Cultuurtuin, zoomede opleidings- scholen 
voor land- en tuinbouw. Er is een garnizocn en een 
uitgebreid, modern ingcricht krankzinnigen- gesticht; 
voorts eene inrichthig tot verjileging van aan bcri-beri 
lijdende gevangenen, veroordeclden en andere 
personen. De uitgestrekte Chinecsche kamp ligt 
bezuiden Buitenzorg aan den groot en postweg naar de 
Preangcr^jle Arabische kamp ligt daarne- vens, — 
Bintenzorg heeft ecn zeer rcgeiuijk klimaat. Het cijfer 
voor den gemiddelden jaarlijkschen val (432 c.M.) is 
ecn der hoogste, die voor West-Java bekend zijn. Zie 
verder voor het klimaat de be- fichrij ving in Jjiva^-ccl. 
Sndleman en Nier- meycr. Dee] Itl, biz. 128—132. 

BUITENZORGSCHE MATTEN. Zie SAGOPALM. 
BURCK (WILLIAM), geb. te Moiinikendam, 4 

Febr. 1848, overleden te J>eiden 2u Septembci- 19J0, 
studeerde in de natuurwetei)8cliapj)en aan de IxjidBche 
Universitcit, alwaar hij in 1874 proino- veerde. Na 
eenige jaren bij het Sliddelbaar Onder- wijs werkzaam 
te zijn geweest, cerst te Leiden, na 】§77 te Apeldoorn, 
werd hij aan Dr. M. Treub, die bij zijn benoeming in 】
880 tot Directeur van *s Lands Plantentuii) daarop had 
aangedrongen, toegevoegd ak adjunct-dirccteur. In 
1881 als zoodanig opge- treden, werd hij voora] belast 
met de zorg voor het herbarium, Jictgeen ten deele de 
richting zijner studies bepaaldc. Iteedw in zijn dissert at 
ie had hij zicR bezig gchouden met de 
ontwikkelingsgerichic- dcnin van de varens. Zoo bleven 
ook in Indie de vareiiH zijn aandaciit trek ken, o.m. de 
varen flora va： Borneo, Daarnaast schrcef hij studies 
over 

来 fc planteofamineB van de Indischc Flora, o.m. de 
Dipterocarpaccae en de Sapotaccaxj. Dcaanleiding 

tot zijn cerste studie over de Sapotaceae was een hem 
opgedragen onderzook over de botanische herkomst van 
de Gutta-Percha, voor wclk onderzock hij ecn reis naar 
de _]?adangschc_Boyenlanden ondernani. Gevolg van 
Jeze reis was het tot standkomen van de Guttapercha-
aanplant te Tjipetir. Zijn bcinoei- ingen in die richtiiig 
hebben den grondslag gelegd voor de tegenwoordige 
Gouvernemcnts-Gutta- percha-aan plant ingen. 

Buick heeft zich verder bezig gehouden met ecn 
studio der koffiebladziekte, welke onderzoekingen mede 
aanleiding zijn geweest voor zijn benoeming in 1893 tot 
wetenschappelijk adviscur voor de Gou- vcmements-
kofficcultuur. Den gestadigen achter- uitgang van de 
gouvcrncmentscultuur heeft. hij cch- ter niet kunnen 
tegenhouden. 

Na zijn eervol ontslag in 1902 leefde Burck als 
ambteloos burger te Leiden en hield zich bezig met zijn 
lievclingsstudic, de plantenoekologie, d.i. de verhouding 
der plant tot haar omgeving. Reeds in Buitenzorg had hij 
over dit onderwerp ondcrzoc- kingen gepublicecrd; 
uitvocriger verhandelingcn van zijn hand zijn 
daaromtrent in 1907 verschenen, in het bijzonder over 
kruisbestuiving, 

BUREAUAMBTENAREN. Zie ADMINISTRA- 
TIEVE AMBTENAREN. 

BURG (CORNELIS LEENDERT VAN DEN). Geb. 
te Gorinchem d°n 25sten Febr. 1840, overleden te 
Utrecht den lOen December 1905. In I860 benoemd iot 
Off. van gezondheid 3e kl., promoveeide hij 17 Dec, 
1860 te Heideli^prg.tot Med., chir. ct art. ob- stetr. doctor 
en 28 Jan. 1861 te Utrecht tot Med. doctor. Den Istcn Juli 
18G1 te Batavia aangekomen, werd hij Febr. 1862 
benoemd tot leeraar aan de school ter oploiding van ini. 
genecskundigen, welko betrekking hij tot Dec, 18G8, 
sedert 23 Jan. 1865 als Off. v. gez. 2e kl., vervulde. Den 
23sten Dec. 18G8 eervol op verzoek uit den milit. dionst 
ontsla- gen, vestigdo hy zich als particulicr geneesheor 
te Batavia, en vertrok J6 April 1886 naarEuropa. Kort 
daarna, in 1888, aanvaarddo hij de betrekking van 
geneesheer-dircctcur der Genecsk. Bad-imichting te 
Laag Soercn, waar hij werkzaam blecf tot in ] 902, 
toeiTEifzicli ak coiisulteerend gcnceshecr te Utrecht 
vestigde. 

Gedurende de eerste jaren van zijn verbiijf in Indie, 
heeft hij in het Geneeslcundig Tijdschri/t voor Nederl. 
Indiii cn het Natuurkundig Tydschrift voor Nederl. Indie 
belangrijke oogheelkundigo bijdragcn gepublicecrd. In 
1879 volgde een, later ook in Duit- sche vcrtaling 
verschonen, verhandeling Over den tijd van het onMaan 
der tnenslruatie bij in Indiii f/eboren Europeeschc 
meisjes. In J 880 een bekroondc ver- handeling over Indi 
ache spruw, die in Schmidt's Jahrbiicher in het Duilsch, 
in China in het Engelsch en ook in het Fransch vertaald, 
het licht zag. Zijn hoofdwerk echtcr het, ook in het 
Duibsch vcrlaai- dc, beroemde werk De Oeneesheer in 
Nederlandsch Indie (Batavia 1882—1887) in 3 deelen. 

In Nederland teruggekeerd schreof hij o.m. nog: 
Behanddiiir/ in Europa van zie.ke.it komende vit het 
heete klimaat. Leiden 1890, 2e druk 1891; Het ver- 
leenen van(jeneenkundi</e hulp, voornamdijk aan Ini., 
zooveel inogelijk met ini. hiilpmiddelen, Eene handlei- 。
况 7 voor planters, opzicklers, conlroleurs enz. A mat. 
1894； Persoonlijkc f/ezondheidsleer voor Europeanen, 
血  naar N. I. gaan of daar wonen. Amst. 1895 L 

Prophylaxis van nuilaria in de Iropen (1901); Wd- z如 i 
tropische ziekten (id. 190-1)； De voediwj in Net dcrl- 3
讯 谄 (1904) In 1904 trad van den Burg op tils 
hoofdredacteur van het internationaal tijd- 
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schrift J amis, waaraan hij tot aan zijn dood zijn bestc 
krachten gaf, en waarin ecn groot aantai me- dedeelingen 
van zijn hand zijn verschenen. 

BURGEMEESTERS. Zie DECENTRALISATIE. 
BURGERAVONDSCHOOL TE SOERAEAJA. Zie 

ONDERWIJS. 
"BURGERLIJKEN STAND (REGISTERS VAN DEN), 
bestemd om op tc levercn schriftelijkc be- .wijzen van 
geboorten, huwclijken, s( crfgevallen, enz. )zijn in Ned.-
Indie ccrst in J828 ingevoerd. Voor dien tijd werden die 
bewijzen, voor zoovcr de Christenen het reft, 
voornamelijk geput uit de doop- en trouw- boeken der 
kerkelijke gcmcentcn en uit de sterflijs- ten der 
doodgravers, wclke later overgebracht zyn naar de gi-
iffien der Raden van justitie, en thans krachtcns Ind. Stb. 
1907 no. 56, worden bewaard in 's Lands Arcliicf te 
Batavia, dat uitsluitend be- voegd is daarvan uittreksels tc 
geven. 

Bij Ind. Stb. 1828 no. 50 werd hot eorsto reglcment 
op het houden van registers van den burg, stand inge-
voerd, dat voor Christenen en .Joden, Europeanen zoowcl 
a Is inlanders gold. Zij werden in dubbel ge- houden, 
waarvan het ccn is overgebracht naar de griffien der 
Raden van justitie, het anderc is blijven bcrusten in de 
archieven der gouvemeurs cn rcsi- denten. Ait. 4 en 5 van 
het in 1848 ingevoeide Burg. Wetboek schrecf de 
invoeiing voor van cen burgcr- lijkcn stand voor 
Europeanen en met hen gelijk- gcstelde personen. Het 
reglcment op het houden van registers van den 
burgcrlijkcn stand 1849 Iiul. Stb. 25, Hedert herhaaldclijk 
gcwijzigd, dat het' reglcment van J 828 verving, i$ dan 
ook allcen toepassciijk op (l<; Europeeschc en daannede 
gelijkgcstelde bevol- king, zoodat het, bchoudens het 
geval van onder- werjfing, wa a rover beneden, nict op 
christen-inlan- ders of christen-vreenide oosterlingen 
toepasselijk is. het houden der registers zijn belast ambte- 
iiarcn van den burg, stand, vcrcleeld in gewono a. v. (I. b. 
die voortdurend tot de waarneming van het ambt verplicht 
zijn, en buitengewone, bcsteuid om de ccrstei) te 
vervaugen bij opkojnende verhindering. Met de betrekkif 
g van a. v. d. b. 8. zijn hoofd- zukclijk bclast de gcw. 
secrctarissen, cn buiten de hoofd plaatscn de afs.-reH. cn 
audere nnihtennren, die rnct bet dagclijksch burgerlijk 
gezng in eene uf- deeling of ondcrafdi cling bclast zijn. 
Op sominige plaatscn zijn bepaulde Leambtcn danrvoor 
door den Gouv.-Gen. aangeswezen, terwijl builen Java on 
Madocra de bcv()egdhcid tot zulkc uunwijzing in geval 
van noodzakelijkheid, onder nadeie goed- keuring van 
den Gouv.-Gen., door do hoogsto go- westelijko 
gezaghebbers wordt uitgeoefend. Over hunne 
wcrkzuainhedcj) zic liet bovcngenoeindo rcgleinent van 
J849; voor misdrijvcn cn minsJagon als zoodunig door 
hen begaun art. 132—135, Wb. v. Strafr. voor Eur., art. 
28, 29 Rcgl. 1849, art. 82, 99 B. \V. cn 867 o.v. Rgl. Burg. 
Rechtsv. Van de nkten van huwelijksaangiften cn 
afkondi- gingen worden door hen enkelvoudige registers 
gchouden; van die van geboorten (cn van erken- ning), 
huwclijkcn cn sterfgevallen registers in duplo, waarvun 
het dubbel na vcrloop van elk jaar naar do griffio van den 
Kaad van just it ic wordt overgebracht, waar zij door den 
ambtenaar van hot Openb. Min. nioeten worden 
onderzocht. Do registers zijn openbaar； de griffiers cn 
ambt. v. d. b. 8. zijn verplicht daarvan op verzoek 
uittreksels to geven, wclke, bchoorlyk opgemaakt on 
gclegaliscord, „geloof vcrdienenn,dat is: volledig bewijs 
oplevcrcii tot op*hot oogenblik, dat do valschheid 
daarvan in lochlen zal zijn bewccrd. 

Aan het reglcment is in het Staatsblad eeno ver- 
zameling modellcn van registers en akten toegevoegd die 
echtcr slechts als leidraad bedoeld zijn en met 
voorzichtighcid mocten worden geraadpleegd. 

Voor do inlanders en vreemde oosterlingen be- staat 
omtrentden burgerlijken stand geen algemcene 
regeling.Verschillende wetsvoorschriften rcgelen wcl de 
aanhouding van bcvolkingsregistcrs voor hoofden van de 
inlandsche bevolking en de vrccnidc oosterlingcn (zic 
voor Java en Madocra art. 27 juncto 2 Inlandsch 
reglement, voor de meeste gewesten in de Builen bezit t 
in gen de daarmede ovei'eenkomcndc artikelen der 
rcchtsreglemcnten, bijv. artt. 252 j° 228 
SumatraregJement Ind. Stb. 1912 no. 205; maar dezc 
registers, bovendien niet steeds zorgvuklig bijgehouden, 
hebben niet de be- teekenis van burgerlijke-stand-
registers, kunnen dus niet strekken tot bewijs van de 
daarin vermeldo geboorten, huwelijken en 
ovcrlyclensgevallcn, en hebben bloot administ ratief 
belang. De wenschelijk- heid van invooring van die 
instclling voor do Inlandsche be volkin g is herhaaldelijk 
beloogd (zio o.a. een opstel van den ass. res. J. Breukink 
in het Koi. Tijdschr. van Juli 1913)； destaatscommissic 
voor de herzicning van het Indisch privaat- en strafrecht 
betoogde echter in de toclichting van het door haar 
ontworpen (gcunificecrd) Burgerlijk Wetbock voor 
Nederlandsch Indic (1913), dat in het bijzonder voor de 
Inlandcra en sommige greepen van Vrecmdc Oost 
crlingen het ontbroken van ge- slachtsnamen ecn 
voldoende reden is, waarom de Europeesche burgerlijkc 
stand voor hen on- mogelijk kan worden ingevoerd. 
Intusschen heeft in 1913 de Dirccteur van Justitie in 
opdracht der Regeoring de residenten op Java en 
Madocra uitge- nocxligd omtrent de vraag der invooring 
van burger- lijke-stand-rcgisters van niet-
christeninlanders te diencn van prneadvies on is, volgens 
mededeeling in do Memorio van Antwoord op de 
Indischc Be- grooting van 191G, eene wettelijke regeling 
omtrent dit onderwerp thans in voorbeioiding. 

Reeds vroogernl. bij doorclonnantic van 3 November 
1892 (Ind, Stb. no. 238), houdende bcpalingon 
betreffendc het burgerlijk cn handelsrecht en enkelo 
onclcrwcrpen van slrafrccht voor de Chineczcn op Java 
cn ^ladoera, werd de in veering voor dezc be- 
volk'ngsgrocp van registers van den burgerlijken stand 
voorgeschreven, maar deze ordonnantio is nimnicr in 
working get reden (zio Ind. Stb. 1893 no. 286), voorn. uit 
overweging derkesten, wclko dio luaatrcgel zou 
niccbrongen. 

Intusschen nioet worden mckliiig gemaakt van ecnige 
wettelijke regclingcn betreffende a de chris- ten-
inlandoi's, b de inobannncclanen, c de gcincngdc 
huwelijken. 

ad a C h i s t c n-i n 1 a n(1 c r s. Bij Ind. Stb. 1864 no. 
142 (Gouvernements-besluit) goedgekeurd bij K. B. 
opgenomen in Ind. Stb. 18G5 no. G7 en implicite 
bckracht'gd bij do ordonnantie van 23 Moi 1907, Ind. 
Stb. no 253, is het recht der chris- ten-inlantlei-s in 
gchcel Indie erkend — tevoren was, bij hid. Stb. 1810 
no. 2 cn 1851 no. 70, dit- zclfdc slcchts bopaald voor do 
christen-in landers to Depok cn Tocgoo en in de 
Slolukscho cllauden.—. om zich tc onderworpen nan ,,dc 
voorsclniftcn omtrent hot houden van registers van den 
burgerlijken stand voor Europeanen", welko 
bevoegdheid intusschen hon enkcl in staat stelt Icgalo 
nkten van geboorten cn overlijdeii to vcrkrijgeii, zic 
Carp(ntier Alting, Grondslagen der Rcchtsbedceling 
firEWk 
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landsch-Indie, biz. 51 nt. 2. Tevens is bij dit be- sluit, 
zooals het is aangevuld bij Ind. Stb. 1885 no. 185, 
bepaald dat de hoofden van gew. en plaats. bestuur 
bcvoegd zijn om personcn aan te wijzen tot het Louden 
van registers der geboorten, huwe- lijken, 
echtscheidingen en stcrfgevallen onder de Qiristen-
inlandcrs, waarvan elk half jaar afschrift moet worden 
ingediend bij het plaats. bestuur, om daar te worden 
bewaard. Van dezc bevoegdheid wordt vooral voor de 
cliristen-genieciiten onder de Inlanders op Java gebruik 
gemaakt cn zcndeliugen worden met het houden van 
registers belast, waar- door dus aldaar burgerlyke-
stand-registei-s worden in het leven geroepen. 

Gelden de liier verm eld e bepalingen voor de chris-
ten-inlanders in gehcel Indie, cen bijzondere rege- iing 
bestaat nog voor de christen-in landers in de voormalige 
Moluksche eilanden en Timor. 

Bij Ind. Stb. 1861 no. 38 (ordonnantie), sedert 
herhaaldclijk ge 两 zigd,is vastgesteld een„regJcnient 
voor de inlandsche christenen in het Gouvernement der 
Moluksche eilanden op het aangaan van huwelij- ken 
zoo cndcrling en met Europeanen of derzelver 
afstammelingen", welk reglement na de opheffing van 
gemeld gouvernement van toepassing is geble- ven op 
de tevoren daartoe behoorende gewesten Me- n a d o^-
T-e.r- JÎ . t e en onderhoorigheden en A m- b o i n a en 
onderhoorigheden en bij Ind. Stb. 1874 no. 63 is van 
toepassing verklaard op de christen- inlanders in de 
residentie Timor en onderhoorigheden. 

De huwelijks-voitrekking geschiedt hier kerkelijk 
door den „leeraar of schoolmeester>, (thans geschiedt 
dat door hulppredikers, zendelingen of inlandsche 
ieeraars, penoeloeng indjil), maar krachtens verlof 
daartoe gegeven door den „ambtenaar belast met het 
civiel bestuur", welk verlof gegeven wordt bij de able 
van kuwelijks-aatigifte (vulgo: toelis nama). Het verlof 
wordt niet afgegeven, dan nadat de amb- tenaar zich 
overt uigd heeft det geen wotteJijkbeletsel tegen het 
huwelyk bestaat (Zie omtrent dit onder- werp 
Carpentier Altiiig. Kcgeling van het Privaat- recht voor 
de Inlandsche bevolking in de Minahasa- districten. 
Inleiding, 1.1 bl. 1. e. v. Batavia Lands- drukkerij 
1902). 

Nog bestaat een afzonderlijke regcling voor do in-
landsche christen-gemeenten te D c p o k en T o e- g o 
e op Java (zie het voormelde Ind. Stb. 1840 no. 2), 
krachtens welke in elke plaats door twee, door het 
lioofd van plaatselijk bestuur aangewezen, per- soncn, 
afzonderlijke lijsten nioeten worden aange- houden van 
ge boor ten, huwelijken en stcrfgevallen. Afechriften 
van die lijsten worden elk half jaar aan het bestuur 
ingediend om te worden bewaard cn geregistreerd. 

ad b. Mohammedanen. Wat de Moham- medanen bet 
reft, regelt de ordonnantie opgenomen in Ind. Stb. 1895 
no. 198 gew. 1898 no. 149 en 1909 no. 409, voor Java 
en Madoera en cene opge- nomen in Ind. Stb. 1910 no. 
659 voor do Buiten- bezittingen, de bevoegdheid tot het 
sluiten van hu- welijken en het kennisnemen van vers 
tootingen in de gouvern emen island en (zio ISLAM III. 
c.). Voorschriften tot uitvoering van die ordonnan- ties 
zyn opgenomen in de Bijbladen resp. nos. 5080 en 
7375. Volgens deze voorschriften houden de 
lluwelijksbeambten registers aan, vermeldende de doo
「 hunne tusschenkomst tot stand gebrachto hu- 
welyken en van de te hunner kennin gekomen ver- 
verstootingen. en herroepingen van veretootingen, met
，verm elding casu quo van do voorwaardelijke 

verstooting (taliq) en de voorwaarden, aan de ver- 
vulling waarvan die taliq gebonden is cnz. 

Voor zoover ze niet zelf slechts voor een dorp, 
kampong of wijk zijn aangestcld, moeten zij van hunne 
verrichlingen kennis geven aan den betrok- ken 
dorpsgecstelijke of, waar die niet is, aan hetdorps- hoofd, 
die weder aanteekening houdt in een dorps- register. 

De huwelijksbeambten geven voorts van do hu- 
welijkssluiting, vers tooting of herroeping van ver- 
stooting op verzoek van belanghebbonden bewijzen af. 

ad c. Gemengde h u w e 1 ij k e n, n.l. de huwelijken 
tusschen personen, die in Nederlandsch- Indie aan een 
verschillend recht zijn onderworpen. Hieromtrent geldt 
het K.B. van 29 December 1896 no. 28, Ind. Stb. 1898 
no. 158, sedert een paar maal gewijzigd. Deze 
huwelijken worden voltrokken volgens het voor den man 
geldend recht, behoudens de toestemming der 
aanstaande echtgenooten, die steeds, n.l. ook wanneer 
dat recht de toestemming van de vrouw niet mocht 
veilangcn, wordt vereischt. Die voltrekking geschiedt 
dan ook ten overstaan van den persoon, die volgens het 
voor den man geldend recht daartoe bevoegd is. Mocht 
dat recht zulk een persoon niet vorderen, dan geschiedt 
de voltrekking voor het hoofd van den landaard, waartoe 
de man behoort dan wel, bij ontstentenis van zooda- nig 
hoofd, ten overstaan van het hoofd van de wijk, het dorp 
of de kampong, waar hot huwelijk wordt voltrokken. 

Vordert het recht van den man geen schriftelijkc 
huwelijksactc, dan mod niettemin zulk ecn actc worden 
opgemaakt door den persoon, te wiens overstaan het 
huwelijk voltrokken wordt, welke actc, als de vrouw 
behoort tot de Europeesche bevolking, aim den 
ambtenaar van den burgerlijken stand wordt op- 
gezonden, die deze bewaorten inschrijft in ecn daar- toe 
bestemd afzonderlijk register. 

Voorachriften omtrent de aanhouding van dit register 
zijn ver vat in de ordonnantie opgenomen in. Ind. Stb. 
1904 no. 279 gewijzigd bij Ind. Stb. 1905 no. 344, 
waarbij ecu model-akte is gevoegd. Zie voorts 
HUWELIJK； ； •_ 

BURGERS. VRIJBUIIO£RS—VKIJLIEDEN. Jn den tijd 
der O.I. Cie werden de vrye bewoners der kolonie 
ingcdeold in (^ompagniesdienaren, burgers en vreeni- 
deliiv)en. Onder vreemdelinrjen verstond men Loen 
Chincezen on de inheernsche bewoners van het land. Do 
burgers waren ecnc tusHchenklasse van porsonen van 
allerlei ras en mongras, die zooveel mogelijk 
afgoscheidon gohouden worden van de inhcomsche 
bevolking en tegen de laatste een tegenwicht moesten 
vornien. Reeds bij de verovering der kolonie door do 
Hollanders werd deze categoric van personen aango- 
troffen. Zij bestond toen uit 1) Portugcczen, aan wie 
vergund werd na de verovering in do kolonie te blij- ven, 
mits zij daar gehuwd waren cn den ced van Grouw aan 
het Hollandsch bestuur aflegden; 2) hunne 
afstaminelingon bij de vrouwen des lands of bij 
vrijgegeven elavinnen ； 3) Papanjers of Manila- reezen 
； 4) de zoogenaamde Mardinkers. 

De Hollanders voegden hieraan eonige categorien toe. 
Daar na de verovering van Djaca trade bevolking van dit 
lanclnchap of was gevluclit of gevankelijk naar Bantam 
weggevoerd, moest men Batavia's omstroken gaan 
herbevolken. Ook de „buiten-comp- toiren" moosten, 
zooals gezegd, worden voorzicn van een。omgeving van 
uitheemsche bewoners. Daartoe beproefde men het 
middcl van kolonisatie met'Euro- peanen (Hollanders) 
eenerzijds, met inlanders uit 
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andero deelen van den Archipel anderzijds, tenvijl men, 
evenals do Portugeezcn ook slaven vrykocht of vrijliet. 
Men kreeg dus toen do volgende categorien burgers er 
by t. w. 5) door de 0.1. Cie. uitgczonden Hollandsche 
kolonisten of na ontslag uit hun. dienst- verband, 
wcgens wangedrag of huwelij.k met niot Europeesche 
vrouwen, in de kolonio gebleven vroe- gere dienaren 
dier vennootschap； 6) hunne afstam- melingen bij de 
vrouwen des lands of bij vrijgegeven slavinnen; 7) 
kolonisten. van Inlandschen landaard uit andere deelen 
(ler kolonio； 8) do zoogenaamdo „snialle vrijlieden" of 
vrijgegeven JMacassaarsche, Balische of Ambonsche 
slaven. 
Het Engelsche tusschonbestuur voegde hieraan nog 
eene categoric too nl. 9) die inboorlingen, die een vry 
brief kregen. Het voorbeekl der Engclschen vond 
navolging bij de Hollandors. Do Gouvernours der 
Moluksche eilanden kenden aan liedon, die den Lande 
trouw gediend hadden, bij besluit het burger- schap toe. 
Het spreekt vanzelf dat al dezc categorien van burgers 
onderling en mot “vrccmdelingen" huwdcn en dus de 
vernienging nog vergrootten. 
Deze burgers hadden geen privileges, maar worden 
integendeel zoo kort mogelijk gehouden in het be- lang 
van het monopolie der O.I.Cic. Had men inder- tijd 
getracht kolonisten te lokken door hot voor- uitzicht op 
beperkten vrijhandel, van dien vrijhandel kwarn 
tengevolge van de boperkte bewegingsvrij- heid, die 
men hun gaf, weinig terecht. Practisch was allecn te 
Batavia een beperkto vrijhandel toe- gelaten, doch 
waren Banda en Ambon, hocwel in 163) formed 
opengcsteld, feitehjli^gesloten. Hierdoor kwain er 
vooral op de buiton-comptoiren slechts weinig nieuw 
blocd bij. Wat cr aan Portugees achtor- bicef nu do 
verovering der kolonio door de Hollanders, voekle zich 
vanzelf meer aangetrokken tot MaidijkorH, Pa])angerri 
en vordore donkero rassen dun tot do nieuwo 
overheorschors. En tengevolge van de behandding 
ondervonden van do zijdo der 0.I.CU, moesten ook de 
kleurlingen van HoDand- 8che afstamming het meor 
hebben van hot ras hunnor moeders dan van dat hunnor 
vaders. Hot Wostersch bloed verdunde hicr dus nicer cn 
meor bij do burgera en men vindt dan ook tonslottc op 
do buiten-comp- toiren nagenoeg geen burgers van 
Wcstcrschcn landaard; die er waren, gingen zolf of 
althans liun afstumniclingen gingen meer en nicer in de 
Inland- schfi bevolking op. Daar, in do Molukkcn, 
Celebes, Timur (de burgers van Timor on Celebes 
waren oor- spronkelijk van Ambon afkomstig), vindt 
men dun ook de mcesto Jnlandsche burgers. 
Mon vortrouwdo die burgers maar half, on oin hon nu 
botor oudor toozicht en tucht to hobbon, wordon zo op 
militairo wijze gcorganiseord door indooling in 
schuttorijon. Jliordoor vlooidon do bogrippon van 
schuttor on burgor incon. Do «chuttors worden in 
hoofdzaak gebezigd voor bowakingsdooloindon, doch 
vooral op Timor, waar men steeds mot do Portugcezon 
te kanipen had un waar slcchts een kloin garnizoen lag, 
ook evenwel in do Javaoorlogon, werden zij benut als 
hulptroej)en op oxpodities. Hoo meer men zulks deed, 
hoo meor natuurlijk do oigen- waan dior hulptroopon 
toonain en hoo tuchto- loozer zij worden. Vooral was dit 
zoo op Timor, waar het bestuur, ovortuigd van zijn 
onmacht, veol door do vingors moest zion on door 
bcloften on go- achenkon de burgers trachtto aan zich to 
bindon, overtuigd dat gestrongheid do liedcti zou 
vorjagon naar buiten het door do 0.1. Cic. bozotto 
gebied, waar zij een korn van oniuHt zoudon zijn 
goworden. In- 

tusschen wist men niet te voorkomen, dat zij zich toch 
in de binnenlanden vestigden, en door vormaag- 
schapping en handelsrclaties met de bergbevolking, 
bolangcn kregen, strijdig met die van het Europcesch 
bestuur. De Inlandscho vorsten begonnen het als eon eer 
cn voordeel te beschouwen met de hoofden der burgers 
op goeden voct te staan, hetgeen nog in de hand gewerkt 
werd door do onvergefelijke fout van het bestuur, die 
lieden als tusschenpcrsonen te bezigen bij de 
onderhandelingen met de radja's. 

Minder ornstig was de toestand op Ambon,Ternate 
Banda en te Batavia. Toch waren de burgers ook daar 
niet to vertrouwen. Wellicht dat men hieraan 
te danken heeft de bevoonechting, welko deze cate- 
go rie van bewoners meormalen werd verlcend. 

In 1832 begon men do bevolking van Ned.-Indie 
in 2 categorien in to deelen nl. in Europcancn eeuer- 
zijds, in Inlanders anderzijds. Ten aanzien van de 
Inlandsche burgers was deze scheiding moeielijk te 
inaken. Dientengevolgo bleef cr een tusschenklasse 
bestaan, die geen Europeaan was, maar zich ook 
boven den Inlander steldc. Te Batavia ging zij na- 
tuurlijk langzamerhand op, of in do Europeanen of 
in de Inlanders. Niet aldus in de Mohikken; en daar 
ontvingen de leden den naain van Inlandsch Bur- 
ger, Orang Borgor of Orang Bibos, Zij onder- 
scheiden zich daar van de ovorigo bevolking 
door een eigen bestuur (wijkmeosters), door hun c.q. 
terechtstaan voor geen lagcren rechter dan den ma- 
gistraat; door vrijstelling van de bclasting, die de 
overige bevolking moot opbrongen, door vrijstelling 
van hecrondionst, door de vorplichting tot schutter- 
lijkon dienst, waarop zij niet weinig trotschzijn,en op 
Amboina door do op geen wottolijk voorschrift steu- 
nende, kostelooze toelating tot de zoogonaamde 
Ambonsche Burgerschool (By bl. 4979). — Toclf 
streeft mon sedort cenigen t^ naar^phefinig dier 
verschillon: zoo botalen de burgers in Menado be- 
drijfsbelaating, mocton zij in een decl van Amboina 
hecrendionst vorrichten enz. Vei'sclullondo Christen- 
burgers zijn er thans met Europeanen gclijkgesteld. 
Bopalingcn betreflendo de Inlandscho burgers vindt 
men in Ind. Stb. 1889 n°. 255 en 1892 n°. 82, zooals 
die regelingen nader zijn gewijzigd. / 

Literatuur : 27 ,(1882)_p. “ 
192. v\\Z- Baklmizcn v. d. Brink. De I til. Burgers V 
in de 5lolukker\/jT. L. V. dl. 70 (1915) p. 596. — A 
Veth. Oost- en West p. 113. — Koi. Verslag 1S49.点 '习％ 一~ 

BURGH (JOHANNES ROBBERT VAN DER). Ge- f 
boortig van LoidenJavam hij in 17G0 naar Indie, en 
word voor het eindo van dat jaar aiingcstold tot pro- 
visioncol assistent bij do Gcneralo Secretario to Ba- 
tavia.^Vyljaren lator reeds opgeklommon tot on3ar^ 
Icoopman en in 1769 tot koopman, werd hij in deze 
laatste kwalitoit goroepon tot do bediening van 
Eersten Secrotaris van Gouvornour-Generaal en Ra- 
den. Hij vervuldo dio betrekking van 1769 tot 1771, als 
wanneor hem do post van Gouvornour on Direc- tour 
van Java's N.O.kust word opgedragon. Als zoo- danig 
do opvolgcr van con Harting cn Van Osson- borgh, 
behoordo hij met dozen tot Java's bekwaam- sto en 
vordionstelyksto gouverneurs. Van der Burgh bracht in 
do bokendo “Aktcn van Verband" der in- landsche 
regonton bolangrijko wijzigingon, waardoor ook do 
verhuur van dcsa's aan Chineozon vorboden 
word; gelijk hij in het algoineon hot indringcu dezer 
natio op Java tegonging op ceno wyzo, dio zijnon op- 
volgor tor navolging word aanbovolcn. Hij Iciddo, 
gedeoltelijk in porsoon, do ondordrukking van den 
opstand van 1771 on n&m maatregelon, opdat deze 
op meiischclyke wyze gcschiedde. Door don gezag- 
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hebber van den Oosthock. Luzac, ditarin bijgcstaan, 
organiseerdc hij het bestuur in de kortclings ondcr het 
gezagder Compagnic gebrachtc gewesten Balam- 
bangan, Loemadjang, Malang cn Ngantang. De ver- 
deeling der landcn van den Soesoehoenan cn den Sultan, 
wclkc in 1755 voorloopig cn oppervlakkig had plaats 
gehad, Icidde voortdurend tot hoog loo- pendc 
moeilijklicdcn. Dit，gewichtig onderwerp werd door 
Van dcr Burgh's beiniddeling gcregeld bij cen contract 
tusschen de genoemdc vorsten, dat den 2Gsten April 
1774 gesloten werd. cn dat in het Xie Decl van de 
Jongc's “Opkomst van het Ncdcrl. gezag in O.-Indie', is 
opgenomen. Behalve hcrhaalde blijken dcr goedkeuring 
van de Hooge Regcering ontving Van dcr Burgh in 1779 
uit het mocderland zijnc benoeming tot Raad Extr. van 
Indie. Nadal hij met het begin van het daaropvolgcnde 
jaar zitting in den Raad tc Batavia genonien had, over- 
Iccd hij aldaar den 20sten Augustus 1781. 

BUS DE GISIGNIES (LEONARD PIERRE JO-
SEPH, BURGGRAAF DU).Geboren 1 Maart 1780op 
het kasteel van Dottignies (Oost-Vlaandercn), uit het 
huwelijk van P. I. J. du Bus cn M. T. B. Vuyl- steke. In. 
1802 in dienst van het Fransche keizerrijk getreden, zag 
hij zich spoedig na de oprichting van het Koninkrijk dcr 
Ncderlanden tot hooge be trekkingen geroepen: Lid 
(1815) en voorzittcr (1818) van de Twcede Kamer, 
Gouverneur van Antwerpen (1820) en van Zuid-Brabant 
(1823) tot hij 10 Aug? 1825 benocmd werd tot 
Commissaris-Generaal des Konings in Ned.-Indiii, ten 
cinde in het verecnigd be lang van Ned. cn Ncd.-Indie al 
datgene te ver- richten, wat door Z. M. op de plaats 
zelvc, zou kun- nen verricht worden. A Is ecn dcr eei-stc 
aanleidingen tot zijne zending werd bcschouwd het niel 
nakomcn door Van der Capcllen van het Reg. rcgl., door 
Comm. gen. in 1818 vastgestcld; Du Bus werd aan- 
bevolen, den bestaanden toestand te handhaven, 
nietzoodanige wijzigingen a Is bcm noodig tocschenen. 
Du Bus ontleende aan zijne opdracht de bevoegd- heid 
om een nieuw Reg. regl. vast te stcllcn (1827 Stb. 89), 
dat echter nict werd bekrachtigd en slcchts korten tijd 
gold. Behalve het instclien van bczuini- gingen, noodig 
door het kostbaar bestuur van Van der Capellen, en die 
door Du Bus met vastc hand werden ingevoerd, had hij 
in opdracht cen ondcr- zoek te doen naar de 
vetschillende stclsels van bestuur, door de voorafgaandc 
landvoogden gcvolgd. De vrucht van dat ondeizoek was 
het beroenid rap- port van 1 Mei 1827 (tc vinden o.a. bij 
Steyn Parve: „Het koloniual monopolie-stclsel .., . nader 
toege- lichE", Zalt-Bomincl 1851), waanji hij zich ecn 
voor- standcr betoont van ontwikkeliiig van Java door 
uitgifte op grootc sejiaal in erfpaclit van woeste gronden 
aan particuliercn (Zic CULTCUKSTEL- SEL en 
AGRARISCHE WET), en dat versclicidcne 
hervormingen aangeeft, die eerst veel later zijn in- 
gevoerd. Ten. gevolge toch van het optreden van V. d. 
Bosch werden deze voorstellen buiten beschikking 
gehouden. 

Tijdens zijn bestuur .werd de opstand van Dipo 
Negoro (Zic VORSTENLANDEN en JAVA, Gc- 
schiedenis) bedwongen, gelukte het de rust op Sumatra's 
Wcstkusl te bewareu, die door de botsihgen met 
de"Badri's (zic aldaar) was in gevaar gebra^ht, werd 
Matan onderworpen en het sultanaat van Soekadana 
(West-Borneo) ingesteld en Tanette 

Z 吧:甲 cb 魏 getuchtigd. Eene poging om op 
Nieuw-Guinea vasten voet tc krijgen door de op- 
richtmg van het fort Du Bus mislukte ten gevolge van 
net klimaat, Tot de talrijke bezuinigingen door 

Du Bus ingevoerd, werd hij in staat gesteld, door de 
groote macht, hem gegeven, zoodat hij de eerstc 3 jaren 
geheel alleen bestuurde en de Hooge Regeering ccrst in 
Fcbr. 1828 gcmachtigd. werd de dage- lijksche zaken 
zonder zijne machtigingen, af te doen. Daar hij ook in 
militaire zaken, met name in het vocren van den oorlog 
tegen Dipo Negoro, voor be- zuinigingen strecd, kwam 
liij in botsing met den le- gerbevelhebber, Luit.-Gouv.-
Gen. De Kock; hij was cchtor verstaiidig genoeg om aan 
dicns inzichtcn toe tc geven, waar liet de leiding der 
operatien gold. Eene belangiijke hervorra ing van liet 
muntwezen kwam ondcr het bestuur van Du Bus in Indie 
tot stand. Bovenal legde hij zich toe op de ontwikkeling 
van den landbouw op Java, waartoc proeven met do 
invoering van verscheidene cultures: thee, kruidna- gcls, 
peper, katoen, moerbezien, copal cn cochcnille, 
genonien werden. De intrekking dcr landvcrhuur in de 
Vonstenlanden door V. d. Captdlen werd door hem 
zo])gelicven, cn evenzoo warden weggenomcn 
bclcmmei-ingen voor de vestiging van Europcanen op 
Java. 

Den IGden Jan. 1830 legde Du Bus zijne waardig- 
heid neder en keerde naar Nederland terug. Hij overleed 
31 Mei 1849 op het kasteel van Oostmalle (provincie 
Antwerpen). 

Zie over zijn bestuur: J hr. Mr. H. v. d. Wijck, De 
Ned. O.-I. bezittingen ondcr het bestuur van den 
Komin.-gen. Du Bus de Gisignics. 's Crav. 1866. Hand, 
van het Ind. Gen. 1854, bl. 132; M. A. Rhede v. d. Kloot, 
De Gouv.-Gen. en Comm.-(；cn.. *8 Grav. 1891 passim. 

BUTEA FRONDOSA Roxb., (li. monosperma 
Taub.) fam. Leg umi no Pap i lionatae. Palasa (SOEND.), 
Plasa (JAV.). Lage boom, in Voor- cn Ach- ter-Indie en 
in het Oosten van Java vcel voorko- mend, opvaHend 
door de groote drictallige bladercn cn, in bloei, door de 
langc trossen van groote gelc, oranje of roode bloerneu. 
Het ingedroogde saj> uit den schors koml a Is Bcngal-
kino in den hand cl. Verder worcit er in Ned. Indie geen 
nut getrokken van den boom. In Britsch Indic wordt van 
ccn schildluis, die op de takken Jceft, ccn soorl van 
schellak gewonnen, en worden ook do fijiigcstainplo 
zaden als anthe]minticum in de veeartseni)kundo 
gebruilct. Op Java beet de boom ook wel Sekar djalak cn 
de bloemen Kembang djalak. 

BUYSKES (ARNOLD ADRIAAN). Geboren tc 
I^nkhuizen 21_jan. 1771, zoon van P. Buyskes, bur- 
gomeester van Enkhuizen cn A. A. Jordcns. In 1783 trad 
hij als adclboi'st in zeedienst, bczocht herhaakio malen 
Indie, waar hij o.a. in J 802 beiast word als gc- 
commilteerde dcr Ind. regcoring de Molukken van. de 
Engckcheii over te nen)en. Bij de Zftcrnacht be- klccdde 
hij verscheidene hooge betrekkingen, tot hij a)s Schout 
bij nacht en aide de cainp van koning Jyjdewijk in 1807 
benocmd word tot bcvclhcbbcr der zeemacht in Indie en 
als Luit.-Gouv.-Gen. beiast om, als DaendeJs niet in 
Indie mocht zijn uan- gekoinen, het bestuur van Wiese 
over tc ncmen. In Indie gekomcn vond hij de vlool 
geheel vernictigd; hem viel dus de moeilijke taak ten 
decl om, door den bouw van klcinc schepcn, zoovecl 
mogelijk in dat ge- mis te voorzien. Benocmd tot vice-
pres. van den Raag van Indie, kreeg hij als Luit.-Gouv.-
Gen. bo- vendien het bevel over de troepen onder 
Batavia be- hoorende en aanvaardde in Dec, 1808 het 
bevel over de zee- en landmacht to Soerabaja, waar hij 
ook den aaiilcg der versterkingGiFU①n%cvordcrdc. 
Ver- schil met Daendels nooptc honi zijn ontslag tc ver- 
zockcn (Oct. 1809); hot schip, waarmede hij uit 
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Indie vertrok, werd door de Engelschcn vermccsterd en 
Buyskcs geraaktc in krij gsgcvangenschap. Daar- uit 
ontslagen, word hij weder als Schout bij nacht in actieven 
(Franschcn) zeedienst geplaatst. 

Na het hcrstel van Nederland's onafhankelijkheid 
werd Buyskcs benoemd tot kommandant van ecn naar 0.-
Indie bcstemd eskader, to vens tot Commis- saris-
Generaal met Elout cn V. d. Capellen, en met hen belast 
het bestuur van Indic uit handen der En- gekchcn over te 
nemen (20 Nov. 1814). Het duurde cchter tot Oct. 1815 
voor hij naar Indie vertrok: 26 April 1816 kwarn hij tc 
Batavia aan en aanvaardde met zijne 
mcdecominissarisscn 19 Aug. d.a.v. het bestuur. Bij het 
uitbarsten van een opstand in de Mo- lukken weid 
Buyskcs derwaarts gezonden (1817) om daar het 
souvercinc gezag uit tc oefenen cn het noo- dige te 
verrichtcn tot hcrstel der rust. Dit gelukte hem volkomen; 
in April 1818 kcerde hij wedcr naar Batavia terug. Als lid 
der Hooge Commissie hield B. zich vooral bezig met het 
beheer der marine-zaken. Na de aftreding dier 
Commissie (16 Jan. 1819) vertrok hij naar het vaderland, 
lecd op de terugreis schipbrcuk, maar werd gered, en 
kwam in Nov. 1819 in Nederland aan. Daama was 
Buyskcs, die in 1827 tot vice-ad mi raal werd benoemd, 
nog wcrkzaaiu in verschillende commissien voor de 
marine cn *s lands verdediging; hij ovcrlecd 23 Jan. 1838 
op den huize Valkenbosch ondcr Lxjosduincn. Zie Van 
iihede v. d. Kloot, De Gouv.-Clcn. cnz. 's Grav. 1891 
passim. 

BWOOL (BOEOL) Landschap in het noordweste- lijk 
gedcelte van het noordelijk schiereilaiid van Celebes, 
zich uitst rekkende van Tontoli tot Kai- dipan, ten zuideii 
grenzende aan Gorontalo en ten noorden aan de zee, en 
beliooreiidc lot de residentie Menado. Ali't 
uitzondcringdcr niondingen van enkele jivjfren, is het 
gchcclc terrein zeer bergachtig en vurmt ongevcerii) het 
midden ecn hoogvlakte, waar- <>p soinjiiigc toj)pen tot 
een hoogto van 1000—1800 Al. bo ven de zee uitsteken 
en die alien met uitge- strekte dichte bosschen bedekt 
zijn. Van hier af Ktroomcn tai van grootere cn kleiiiere 
rivicren in noordclijkc cn noord-oostelijke richting 
zeewaarts. Hoeweldc bodem zeer vruchtbaar mag hceten, 
wordt het hoogland cell ter niet voor den land bouw ben 
ut- tigd, daar do nedcrzettingcn der bevolking slcchts in 
de nabijlicid der kust worden aaiigctrofien en ont- 
ginningen lot den onitrek daui van zijn beperkt. Hot 
laixlsch： ! p J?wool is nog het ecnige zelfbesturend 
landschap van de afdecling Gorontalo. In 1912 hceft het 
z<!lfbestuur van dal njk de kortc verklaring gc- lcek<-n(l 
cn van(Ji(*n tijd woidt hot mecr intensief bestuurd. Ilct 
landschap werkt thans op ccno be- grool ing en de ledei) 
van het zelfbestuur worden uit de landHchapbkaH 
bczoldigd. De met het toezicht op het zelfbestuur belast 
o civielc gezaghebber dcronder- Hfdceling Bwool is 
gevestigd tc Paleloh. Sinds 1913 wordt ook mecr work 
gemaukt van de verbetering van wegen en bruggen. Het 
aantal zielon bedraagt + 11000, waaronder 
vreeindelingen als Gorontalce- zen, Jiocgincozen en 
Christen-inlanders uit de Mintic：.. hawa.. ■ 

vroegero jaren hield de bovolking zich onlcdig met 
het del ven van goucl uit kwartslagen (hot goud komt hicr 
hoofclzakelyk cn in gcringe mate voor in lood blende en 
ijzcrkies) cn rivierbeddingen. Sinds de 
inijnbouwinaatschappij Palehih jlaar gevestigd iw cn 
haar hoofdbedrijf het werven van edele metalen is, wordt 
door de bovolking gecn goucl nicer gedolvcn. Do 
eigenlijke bevolking houdt zich bezig speciaal met den 
landbouwen het zoeken naar bosohproduc- ten. In de 
laatste jaren worden vecl klapperboomen 
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aangeplant. Het landschap wordt bestuurd door ecn Radja, 
bijgestaan door 3 districtshoofden cn is verdceld in 3 districten 
namelijk: I. Paleleh (telt 10 kampongs met een bevolking van 
土  2800 zielen)；  II. Biaoe (tclt 14 kampongs met ccn 
bevolking van 土  5300 zielen)；  III. Boenobogoe (telt 
14kampongs met een bevolking van + 6100 zielen). 
Sedert 1913 hceft men in dit landschap een belas- ting op de 
bedrijfs- en andere inkomsten ingevoerd met cen minimum 
aanslag van / 5.— per persoon. 
Bwool was van oudsher ondenvorpen aan de 0.1. Conipagnio, 
die er een fort bezat en bij verschillende gclegenheden 
contracten met de hoofden sloot, waar- by o. in. ook de 
levering van goud werd bedongen. 
Lilcratuiir. Riedel, het landschap Boeol, in Tijd- schr. Batav. 
Gen., DI. XVIII. (1872) bl. 189 en Internat. Arch. f. Etlm. Bd. 
VI. S. 190^.八，/ 
BWOOL. Hoofdplants van het landscnap van dien naam, (zie 
aldaar), ccn ivet onbclangrijke negorij, bewoond door vele 
Arabicren cn Boegineezen en met een niet onaanzienlijken 
handel, liggende aan de nionding der Bwool rivier, in een door 
bergen om- sloten vlakte, die, vooral dicht bij den riviermond, 
mocrassig is cn aan overstroomingen blootgcsteld. De plaats 
bestaat grootendeels uit fliiike met eigen- aardige gcvels 
versierde huizen op palcn gebouwd. 
BWOOLSCH. Zie GORONTALEESCHE TALEN. 
BIJ. De bijen, die ook in den Indischen Archipel 
vcitegenwoordigd zijn, alwaar ook evenals bij ons een 
kunstmatige, zij het ruwe, bijenteelt worclt uit- gcoefend, leven 
in grooto kolonies, in den zwernit ijd bestaande uit een 
koningin cf moederbij, enkele honderden clarren of inannctjcs 
en vole tienduizen- den werkbijen; mi dezen tijd alleen uit een 
koningin en cen aantal werkbijen. De kolonie verinecr- dert 
zich door zwermcn, d.i. de oude inoederbij of koningin trekt 
mot een aantal bijen uit het oude nest om een nieuwe kolonie 
testichten. In het oude nest wordt nu een jonge koningin 
gekweekt cn deze wordt, nudat ze bcvrucht is, het hoofd der 
nieuwe kolonie. Bij een normalen loop van zaken worden, 
zoodra de koningin bevrucht, de zwcrnulrift over en de dracht 
voorbij is, de danen gedood of verjaagd. 
Do werkbijen zijn verdceld in voedstere, was- . zwcctstcrs, 
stuifmecl- en honinghaalstei's en wtiler- draagstci-s. 
Opmerkclijk is het, dat de jonge bijen, die pas cenige dagen 
oud zijn, het ceret beginnen met hot voederen der jonge larvcn, 
daarna was zweeten cn bouwen, vcrvolgens stuifmecl en 
hoiiuig halon en ten slottc als waterdraagsters den dood 
viiidcn. In den tijci van ovcrvloedigen dracht leeft ccn workbij 
ongevcer 4 a, 5 weken, terwijl de bij, geboren in den slechteu 
t(jd, vicr of vyfinaal zoo oud worclt. D。koningin, wanrvan in 
ccn nonnale kolonio maar ecn aanwezig mag zijn, 
uitgezonderd bij het zwermen, kan wcl 2 a 3 jaar oud worden. 
Zij is do eenigo inoederbij der kolonio. Met haar staal of valt 
het gchecle volk. 
Na nfloop vtui cen dag, waarin ovcrvlocdig honing is 
binnengekomen, zien wo do z.g. vlicgbijon ijverig bezig, do 
lucht in regehnatige st rooincn door hot nest to waaien. De 
temperatuur kan daar- door naar willckcur verhoogd of 
verlaagd worden. Tevons dient dit waaien om de honing to 
laton ver- dampen. De nectar, zoo van do bloom, bovat，nog 
to veel water. Dit wordt nw eciut verdampt, daama de cel, 
waarin ze bewaard wordt volgostort cn ver- volgeus, nadat zo 
eenigo dagen gerijpt heeft, verze- gcld. Hicrvoor wordt eon 
dokscltje van was cr over heen gemaakt, zoodat do honing 
luchtdicht afge- sloten is cn dus niot bedorven kan. 
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Meet hi een nest de ruimte vooi* het afzetten van 
cieren door de koningin of het opbergen der honing 
vergi-oot woi-den, dan zien we vooral's avonds de bijen, 
nadat ze zich vol honing gezogon hebben, ill ecn dikken 
tros op die plaats, waar ze willen bouwen, hangen, en 
door de verhoogde hitte wordt de ingezogen honing 
door de waskUcren als Ideine dunne schilfere was, 
tusschen de 2e en 3e ring van het achterlijf afgescheiden 
(waszweeten). De bouwere nemen met hunne kaken 
deze schilfcrs was in ont- vangst en bouwen hiervan, op 
een midden wand, de bekende zeshockige cellen, 
zorgdragende, dat cen ccl altijd met zijn drie 
bodemvlakken ook onder drie verschillendo cellen van 
de andere zijdc der midden wand komt, waardoor de st 
cun aaiiinerke- lijk verhoogd wordt. De middenwand 
wordt lood- recht- gebouwd, terwijl de cellen 
horizontaal een weinig schuin naar boven loopend, 
hierop aange- bracht worden. 

De in Nederlandsch-Indie voorkomende bijen 
worden onderscheiden in de volgende soorten: Apis 
dorsaia, 18~20 m.M. lang van kop tot spits van het 
achterlijf; Apis indica, 12 m.M. lang en Apis jlorea, 9 
m.M. lang. 

De gewonc tamme bij behoort tot de soort ge- naamd 
Apis ijidica, de tawon gladog der Javancn. Deze 
van.Ceylon tot Japan voorkomende bijen bou- wen 
cellen van 4.4 m.M. (onze Nederlandsche bij 5.3 in.M.). 
Ze worden gehouden in kasten, korven enz., maar geven 
slechts een mageren oogst. In het wild treft men ze op a 
lie mogelijk plaatsen aan, zooals onder daken, 
rotsblokken, onder aan de bladsteelen der pa linen enz. 

De kleinere bij, Apis florea, wordt zeer zelden in 
tammen staat aangetroffen. Voor zoover bekend, 
beslaat hiervan alleen een stand op Ceylon. Zij bouwt 
cellen van 3,5 m.M. De koningin komt in grootte onze 
Nederlandsche werkbij nabij. In het wild bouwt ze 
slechts een raat, ter grootte van een mannenhand. Op 
iedere zijde hiervan bevinden zich ongeveer 100 
arbeiderscellen op een vierkanten duim. Beide soorten, 
Apis indica en florea, zijn zeer steekJustig. 

De zeer interessante reuzenbij Apis dorsata, door de 
Singhaleezen “bambramasa?' genoemd, wordt nergens 
in tammen staat gehouden. Zij komt slechts sporadisch 
voor op onze Oost-Indische eilanden, meer echter in 
Voor-Indie en in het bijzonder op Ceylon. Zij heeft den 
slanken bouw onzer wespen. KJeur en lichaam gelijken 
op de groote indische wesp. Zij is echter kleinej- met 
oranjeroodbruine achterlijfringen, de zwarte eindspits 
heeft ecn matte kleur. Oudere bijen zijn wat donkerder 
gekleurd. De ceUenbouw is 5.6 m.SL Ook deze bij 
bouwt slechts ecn raat, die van 50—80 c.M. breed en 
van 30—GO c.M. lang is. Het merkwaardigste van zuJk 
een raat is, dat de cellenbouw overal gelijk is. Soms is 
ze aan den bovenkant ecn weinig uitgebouwd om vaster 
tegen tak of rots te zitten .Darrcnbouw of moercellen 
treft men slechts zelden aan, daar alle drie gcslachten in 
dezelfde cellen gekweekt worden. Naar onderzoekingen 
van Kuntzsch en naar mede- deelingen der 
in!x>orlingen, bouwt dit volk zijn 6enc raat wnel achter 
elkaar geheel af, die dan direct door de koningin met 
eicren voJgelegd wordt. In de latere cellen wordt de 
kleine voorraad honing opge- borgen. Na vier weken, 
wanneer alle broed is uitge- loopen, waarondcr 
waarachijnJijk ook ccnigc jonge koninginnen, die tot 
zwermen aanlekling geven, gaat de gehecle kolonie 
zwermen. V66r dien tijd echter heeft zich het geheel in 
verschillcnde volken 

gedceld en den luttelen voorraad honing mcegeno- men 
om op cen andere plaats weer met het bouwon van de 
eene raat te beginnen. Het is mecnnalen beproefd, deze 
Apis dorsata in kisten of korven te laten bouwen, doch 
dit is telltcns mislukt, daar zo bijna onniiddeDijk er 
weder uittrokken. De honing, die zeer dun is, moot direct 
opgebruikt worden, daar ze, in flcsschen staande, 
spoedig waterig en slecht wordt. 

Verder leeft er op onze Oost-Indische eilanden nog 
ecn bij, die voorde klcinstc der wereld wordt ge- liouden. 
Zij bouwt onder den vrijen hemel aan cene kleine twijg 
van een struik of boom haar eenige kleine zachte raat. 
Deze bij is slanker dan onze ge- wone huisvliegen, doch 
heeft een langer lichaam. Hare kleur is blauwzwart en het 
voorste derdc gedeelte van haar lichaam oranjckleurig. 
Hare grootte is 7 m.M. De kolonies van deze bijen ver- 
garen zoo weinig honing, dat het nutteloos is, ze hiervoor 
te teelen. Ze zijn verder buitengewoon steek- lustig. Bij 
de minste beweging van het broednest of vlicggat plaats 
st or ten ze zich in dichte drommen naar buiten en vallen 
den indringcr aan. Ze kruipen in ooren en neus en worden 
daarom door de Singhaleezen „Cannaniimasan (oorbij) 
genoemd. Door haar uitcrsL kleine en dunne angel is de 
steek weinig pijn- lijk. 

Op Sumat ra in de Lanipongsche districtcn, al waar de 
bijen~cvenals op Java in het algemecn tawon hcc- ten, 
onderscheidt men 5 soorten onder de nameii van wani, 
haliiiowang, gclaga, gcgala brocang en ke- la rawai. 
Alleen van de twee eerstgenoemden is de honing en de 
was door hoevcclheid en hoedanigheid waard om ze in 
te zamelen. Op Sumatra hecten in het Maleisch de bijen 
lebah of la bah. In Middcn- Sumatra is de algemeene 
naajn labah rajo on word I daarmedc waarschijnlijk Apis 
dorsata aangeduid. In de Palembangsclie binncnlandcn 
worden ook tweo bijenaoorteu onderscheiden, waarvan 
de honing on de wordt ingezarncld, cn doze hoc ten 
aldaar repoo of niwan, cn niadoe of medoe, hoogst waar- 
schijnlijk ook weder op A pis dorsatu en A pis in- dica 
toepasselijk. Een groot aantai soorten bijen komt nog op 
de verrichillcndc eilanden voor; als op Celebes on 
Bonieo-lcycnde wordt nog vennckl Apis nigrocincta met 
zwarte ringen, cn alleen op .Borneo Apis floralis, welke 
beide Boortcn in min of meer tanunen toestand ook Java 
zouden voorkomen. Op Celebes komt een zeer groote 
soort voor, Apis zoiMla, geheel zwart van kleur, met 
smallc witto strejjen j'ondom de segmenten van l)et 
achterlijf. 

Da zoogenaanide houl bijen worden in het Ma- leiBch 
genoemd Koembang cn Kurnbang, en zijn groote, 
zwarte, op hoimneJs gcJijkende insekten; ecn der jneest 
bekende cn algemecn verspreide soorten is Xylocopa 
latipes, die zich vecl ophoudl in woningen, ten elude in 
droge balken en plan- ken van zachte houtsoorten, zooals 
laurierhout gaten te boren. Op Halmahcira. Uatjan, 
Ternate, Timor-laut komt een^andere soort voor 
(Xylocopa coronaUt). Het gcsJucht Xylocopa telt een 
aantal soorten, die voorkomen in den Indischeii archipel, 
cn vooral in lateren tijd zijn een aantal niouwo soorten 
bcschreven, die voorkomen op Banka, de Aioe-cilanden, 
het eiland Xulla of pnZla Bnssi, de Obi-eilanden, Solor, 
Celebes, Sumatra en Java, Socmbawa, enz. onder de 
namen van myops, aruana en nif/ropla/jiata, tricolor, 
combinala, leucocephala Smilhii, 8plendidipe.nnis en 
incomplela, assimilis enz. 

De woudbijen hebben meer afwijkendo vorincn, leven 
niet gezellig cn hubben geene zoogenaainde 
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geslachtsloozcn. Zij zijn bckend onder de nanicn van 
Andrena, Sleyanomics cnz. on zyn ruim verspreid over 
den Indischen archipel. Een aantal vindt men vermeld in 
H. Friese, Die Bienenfauna von Java Tijdschr. v. Entoin. 
B. 57, 1914 p. 1—61. 

Over gcheel Java bestaat, een ruwo byencul- tuur. Op 
West-Java is een soort van byenkorven in gebruik, welkc 
uit een rond stuk hout be- staan, on vci-schillig van welke 
houtsoort, P/2 a 2 voet lang en 1/2 a 1 voet dik； dit hout 
wordt over de geheelo lengte in 2 gelijke deelen gekloofd 
en daarna uitgehold, waarna de beide stukken weder aan 
clkaar bevestigd worden. De openingen aan beide zijden 
worden met een plankje gesloton, maar aan een der zijden 
wordt daarin een gat gemaakt, opdat de bijen daardoor 
zouden kunnen binnen- komen. Zulk con korf, 
paroengpoeng geheeten, wordt ledig in de bosschen 
opgehangen en, als het blijkt, dat een bijenzwerm zich 
daarin gevestigd heeft, dadelijk des avonds naar de 
kampong over- gebracht cn -fcegen de pagger achter de 
woning of onder het afdak opgehangen. 

Op Oost-Java worden do lotjo'k- of lotjoq-, of glodog-
bijen door het strooien van suiker gelokt in cen stuk van 
ecn booinstam, dat hier of daar in ecn boom is 
opgehangen en tot het beoogde doel is uitge- hold en 
waarin cen sleufje is opengelaten in de beide hclften tot 
ingang voor do bijen. Bij het plaatsen van deze soort 
bijenhuisjes en bij het inzamelen van den honing en het 
was daaruit, wordt de Javaan behccrscht door allerlei 
bijgcloovige begrippen cn necmt hij dicntengevolge 
allerlei ceremonien en regelen in acht. 

De bijenkultuur heeft niet alleen plaats met de echtc 
bijensoorten, doch 00k met andere aan liaar verwante 
bijen, die niet tot het geslacht Apis doch tot Trvjona 
behooren: zoo leeft Trigona iridipennis op Java in den 
wildcn staat in holcn cn gaten van kalk- rotKcn, en 
vervaardigtde was in onregelmatige raten, gclijkendc op 
porouse lavaslakken cn in ccllen voor de jougen; de raten 
was is zwai'tachtig van kleur en week, Doze soort word t 
door de Javaansche borg- bewoners Sc lam prang 
genoemd cn Iccft bijv. in hot regentschap Sockapoera 
gezellig met hon ii)de wo- ningen, voor wclk doel 
gonoemde bergbowoners cen soort van bijenkorven 
onder het dak huimer won in- gen ophangei), zonder 
gevaur van gcsloken to wor- dcii, omdut de Sclainprangs 
niet van ecu angel voor- zien zijn. Dezc korven worden 
uil bamboo vervaar- digd, de was is zwartachtig van kleur 
on wordt gc- bruikt bij hot batikken van klccdjcs. Eeno 
andero soort (Trigona vi ua) wordt 00k op Java aangetrof- 
fen, cnz. 

Do nieernuilcii gemaakte plnnnon om onze gewono 
honingbij {Apis m ell if tea) in te vocron op Java cn 
<laurnu；do 00k do bijonteelt uit to oefenen, zijn nog niet 
tot verwczenlijking gekomon. 

Boluilve op Java treft men 00k in cnkclo strcken van 
Borneo cn Celebes ecn soort bijcncultuur aan, in zoover 
dat de inboorlingen or bijenstanden op- richtcn met 
sterke, uit rict gcvlochtcn kokers, waarin zy bijen 
kolonicn houden. In vcrschillondc and orc streken dor 
Buitcnbczittingen heeft men wcl geen eigenlijko 
bijonoultuur, doch wordt weder wol eenigo zorg 
gedragen voor hot schoon houden der boomcn, waarin do 
bijen nestclen, of staketsels gemaakt rondoin boonion, 
waarin zich velo bijonnesten bovinden, of boomstammon 
mot doorntakken omwondon, ten oindo hot vernie- lon 
der ncsten door tijgoi-s, boron of andero roofdic- ren to 
voorkoinon. Over hot nlgcmcon wordt in al 

die streken honing en was op dezelfde wijze ingeza- 
mcld. A. L. Van Hasselt zegt in zijno „Volksbeschrjj- 
ving van Middcn-Sumatra?', dat aldaar de Alaleier do 
bijenteelt niet kent en dus gcenc korven heeft, en evcnwol 
vrij nauwkeurig weet, waar de wilde bijen (labah rajo) 
haro ncsten (sarang labah) bouwen; deze diertjes kiezen 
daaxvoor in do bosschen bijna uit- sluitcnd hooge 
boomen met een gladden fijnen bast waarvan do takken 
nagenoeg horizontaal gegroeid zijn en waarop zich 
zelden of nooit parasitische plan- ten bevinden. De 
boomon, waaraan de bijennesten hangen (sialang), zijn 
slechts in klein aantal in de vildemis aanwezig; son】t 日
ds hangen er wel 30 tot 40 nesten aan de takken van 6en 
boom, waarvan de laagste toch nog wel 30 tot 50 m. 
boven den grond is. In December, Januari en Februari 
worden de was en do honing ingezameld; bepaalde 
personen houden zich daarmedc bezig onder de leiding 
van een zooge- naamden bijenbaas (tockang labah). De 
inzameling bestaat in het afnemen — al weder met 
inachtneming van allerlei op bijgeloof berustende 
ceremouien en praktijken 一  van de nesten uit de 
bijenboomen, het pei-sen uit die nesten van den zich 
oventucel daarin bevindenden honing cn het uitkoken 
dier nesten ter verkrijging van do daarin aanwezige was. 
De honing moot even zoet als, maar dunner en geuriger 
zijn dan, die van detamme bijen in Europa. 

De wildc bijen makeii hare nesten in zeer ver- 
schillende boomsoorten, waarvan verscheidene soor- ten 
met zekerheid bekend zijn, doch van vele nog moeilijk de 
juiste soortnaam is op te geven. In ver- schillende streken 
worden op zulke bijenboomen afzonderlijke bczitrechtcn 
uitgeoefend, afgeschei- den van die, wclko rusten op den 
grond, waarin do boomen staan. 

Wat nu de productcn van honing en was betreft, do 
honing wordt gaarne door de inlanders gegeten, zij wordt
，00k wel a Is geneesmiddel gebruikt, maar zc worclt niet 
vcrhandeld. Alleen de was heeft in de Malcische landen 
handolswaardc. Borneo en Celebes schijnen niet 
onbelangrijkc hoeveelheden was aan de markt tc 
brengen. 

Lilcraluur. Root. Tho ABC and X Y Z of Bee culture. 
— Kuntzscb, Imkcrfragcn. — Witzgall, Das Buch von 
der Bicne. — H. Friese, Die Bienen- fauna von Java. 
Tijdschr. v. Entom. B 57» 1914 p. 1—61. F. 

BIJBELVERTALING, BIJBELGENOOTSCHAP, 
BIJBELVERSPREIDING. Protestantsche Zonding is 
ondonkbaar zondor Bybelvortaling. Reeds de Oost-
Indischo Compagnio zag zich genoopt dezo consequentie 
van haar Evangelisatic arbeid te aan- vaarden. Voor haro 
nu verloron gegane bezittingen, liot zij Ciiigalccschc, 
Malabaai-sche, Tamilische en Arabischo vcrtaluigen 
vervaardigen: voor onzo to- genwoordige bozittingcn we 
rd gezorgd, toen iu 1692 de Kerkcraad van Batavia 
Melchior L 0 i d 0 k- k 0 r, predikant aldaar, die reeds in 
167S uit eigen boweging dit work ter hand gonomen had, 
de formee* le opdracht gaf ecn Maleischc Bijbelvortaliiig 
te ver- vaardigon. Tocn hij in 1701 stierf, was do 
overzottiug van hot 0. T. gorecd, on dio van hot N. T. tot 
aan don brief aan do Efcziers. Zijn work word voortgezot 
door Ds. P. v a n dor Vo r m, cl io mot Ds. A. Brandt s, 
E. C. N i n a b 0 r cn G. H. Worn d- 1 y bchoordo tot do 
Commissi 。 van rovisio, mede in 1692 door den 
Korkoraad benoomd. 

Deze vertaling was bestemd voor do in de Mo- 
lukken, op Colobos, on op do Sangir- on Talaut- cilanden 
gestiohto Clu-istongemeenton. By do ovan- 
golicprediking on in do scholen word nergens do 
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landstaal, maar steeds het Maleisch gebruHit, de lingua 
franca van den Aicliipel； voor een poging om door te 
drin gen in de ziel des volks was de tijd nog niet rijp. In 
den Evangeliesaticarbeid st ond de „verkondiging van 
de Gcreforinccrde leer" feitelijk op den voorgrond. Wcl 
hebben verschillende ver- dieiistelijkc predikant en 
ongetwijfeld meer willen doen, en zelfs get oond dat zij 
de bet cekenis van het bestudeeren dcr landst aal 
voelden ； maar de t ijdsom- standigheden gedoogden 
zeker nict een consequente toepassing van dezc 
beginselcn, cn wel allerminst de vervaardiging van 
Bijbelvertalingen in anderc dan de Maleischc taal. 

Lei d ek K er zal indertijd wel een van de beste 
kenners van het Maleisch zijn gewecst. Maar in geen der 
toen bestaande Clirist engemeent cn was het de 
volkstaal: de eigenlijke Ma】eiers waren toen reeds 
Mohammedanen. En de gemeent en waren te jong dan 
dat zich in bun midden reeds een Christ clijk 
spraakgebruik kon hebben gevonnd. Voor vele in den 
Bijbel voorkomende woorden en uii drukkingen vond L. 
dus niet het gescliikte acquivalent, grootendeels omdat 
hij nooit onder eigenlijke Maleiers had geleefd, ten 
deele ook omdat het Maleisch ze niet heeft. Hij volgde 
toen het spoor hem gewezen door de Maleische 
schrijvers, en ont leende veel aan het Arabisch, het 
Pcrziscli en het Sanskrit. 

Dit heeft niet verhinderd, dat zijn werk populair is 
gcworden. Op Ambon cn de Oeliassei-s, waar de be- 
langrijkste uit den tijd der Conipagnie stammende 
gemeent en gevonden worden, wil men nog van geen 
andcre Bybelvertaling wefen, en dientengevo]gc is na 
langdurige aarzcling aan den Hulppredikcr C. Ch. J. Sch 
roder derevisietoeverfrouwd,cntot een herdruk beslot 
en. 

Het in 1814 opgerichte Ned. Bijbelgenootschap heeft 
reeds in den aanvang van zijn besl aan getoond een open 
oog te hebben voor de moeilijkheden aan een 
Bijbelvertaling verbonden, cn de eischen, die 
dientengevolge aan den vertaler moelen worden gc- 
bteld. In de meening in dit opzicht te kunnen pro- 
fitceren van de ervaring van zijn ouderen breeder, he1 
Britsch en Builenlandsch Bijbelgenootschap (B. B. B. 
G.) in ]Londeq_gcst icht, zond het in Oct. 1822 een 
afgevaardigde deiwaart P, en droeg hem o.m. op te 
onderzoeken of: „Het Groot -Brit annisch Genootschap 
eenige bijzonderc bepalingen en ver- ordeningen heeft, 
ten euide het aanleeicn der Oos- terschcialen tc 
bevordeien, jongcluigen in het een of ander insiituut, 
hetzij in het Groot-Brilannisch Rijk,hetzij in de Oost-
Indiiin daartoe op te leiden cn dezelven te vormen, om 
eens aan het heilrijke work dcr BijbelvertaJing in de 
vreemde dialect en werk- zaain te zijn". Toen het 
antwoord ontkennend luidde liet het zich daardoor niet 
afschrikken, maar besloot den 】 0den Maart 1823 
aanvankelijk / 10.000 be- sebikbaar te sleJlcn voor de 
opleiding van twee a drie jongelingen in de gronden der 
Oostersche talon, en vooral in de Arabische en 
Maleische, en daarmee verbonden kundigheden, ten 
einde hen na genoeg- zaaru gemaakte vorderingen naar 
Ned. Indie te zen- den, om aldaar hun verkregen kennis 
voider uit te breiden en eens nuttige werkt uigen voor de 
Bijbel- venaling 1e worden". Den Istcn Mei d.a.v. werd 
een advertent ie in de dagbladen geplaatst tot het op-
roepen van Bollicitanten. 

Door dit besluit heeft het Bij belgenootschap den 
8toot gegeven tot de wetenschappelijke beoefening van 
de talen van on^en archipel,en geruiinen tijd (tot aan de 
ijistelling van het ambt van bezoldigd taal- geleerde 
door de Regeering in 1877) was zijn arbeid 

eenig in zijn soort. Nict dan bij uitzondering heeft het 
Genootschap aangedrongen op spoedige, tastbare 
resultaten in den vorin van Bijbelvertalingen ； incest- al 
heeft het zijn afgevaardigden rustig laten studee- ren, cn 
de uit gave van wetenschappelijkc werken be- vorderd. 
Bovendien heeft het in den kring der Ned. 
Zendingscor))oraties het besef gewekt van de groote 
beteckenis van grondige studio van taal, literatuur en 
ethnographic, cn voor de zendelingen daartoe den weg 
gebaand. De zendelingen verliezen te veel kracht, tijd en 
inoed bij het bestudeeren van talen, die uit den roond des 
volks geleerd nioeten worden; deskundige hulp van cen 
taalgelecrde vooral bij het ontginnen van een nieuw 
arbeidsveld, is van over- wegende betcekenis. 

De eerste vrucht van het besluit van het Gen. was de 
uitzending in 1826 van den uiteret bekwamen cn 
sympatieken Dr. J. T. C. G e r i c k e (zie aldaar), den 
grondlogger van de wetenschappelijkc bcccfe- ning dcr 
Javaansche taal, en vervaardiger der ccrste vollcdigc 
Javaansche BijbeIvertalingA.H/3in werden als 
medehelpers tcegezonden: J. A. Palm (uitgez. 1832—
1836) en Dr. van der V J i s (uitgez. 1839 — 1842)： ook 
verwachtte men hulp van Ds. C. W. T o e w a t e r (uitgez. 
1839—1844), die veel voor taalstudie gevoelde. Men 
ziet, aan activitcit ont- brak het in de kringen des Gen. 
niet, maar de dood verijdelde vole verwachtingen. En dat 
men op on- bckroinpen wijzc geld beschikbaar stcldc, 
blijkt uit een berekening in 1844gemaakt; men had sedci 
t 1821 voor de Javaansche Bijbelvcrtaling, waarvan toen 
nog niets was verschenen, en nog slechts enkclc schrif- 
ten des N. T.'s waren afgewerkt, reeds /174.276.50,/2 

uilgegeven! Toen )0 jaren later de Bijbel ver- schcen, was 
dezc som zeker tot boven de / 300.000 gestegen. 
Tegelijkertijd overweog het Gen. niaatrc- gclen om 
scholen op Java op le richtcn, opdat het aantal dergenen, 
die den Bijbel zoudcn kunnen lezen, macht toenemen. In 
het jaar J 839 Hcheen het alsof daartoe bij de Kegeciing 
ingcdicmle voorst < J Jen cen gunstigonthaal zouden 
viiidcn. Alaar koi ten t ijd hit er blec]< to.ch het 
wantrouwen tegenover het (Jcnoot- schap bij de 
Regeeringspenjoncn te kraclitig tc zijn, en liever dan van 
de aangeboden hulp gebruik tc ma- ken lict men nog 35 
jaren lang Java zondcr f-choh-n. 

Van giootc beteckenis voor den arbeid in Indic was de 
jaarvergadering van J 845. IngevoJgc het initiatief van 
J)r. H. C. Millies, dcstijds Lu- therEch Predikant te 
jHxm-rlemr*later Hoogl. in de Godgcl, te AIMSIcjdam en 
te Utrecht, deed de Afd. Haarlem het voorstcl de noocligc 
maatregeJen to nemen ter voorbereiding van de /ertaling 
van den Bijbel in het Dajakscli, het Makassaaivcli cn 
Boegi- ocesch, en het Bat a ks ch. Het result aut van (lit 
voor- stcl, dat in J 84 6 word aangenomcn, was de ui(zei)- 
ding van Dr. ]J. F. M a 11 Ji c s (zic aldaar) nnar Zuid-
Celebes in 1847, en van Dr. H. Neu b r o n- ncr van der 
T u u k (zic aldaar) naar de B 匕 takland&n in 1849. 
Beide geleerden hebben zich in ircRJge^iate 
verdienstelijk gemaakt, en het is het Bij- 
belgenootEcha]), dat hun daartoe den weg heeft gebaand. 
De veelbelovende Dr. W H. E n g e 1 m a n n die in 1864 
naar de Soendalanden vertrok, ovcrlccd reeds in 1868. 

hitufischen blcek telkens, dat ook onder de zende-
lingen zich mannen bevonden met bijzonderen aai) leg 
voor taalstudie. Het Bijbelgenootschap wi?t van 
dezulken partij te trelcken. In overleg jnef de betrok- ken 
Zendingscoi7)oratiegingendezezendeliiigcD tijde- lijk of 
voor goed in dienst van het Bijbelgenootschap over, dat 
bovendien de uitgave van de door hen 
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vervaardigde Bijbelvertaling voor zijn rekcningnam. 
.Als zoodanig moet voorcerst genoemd worden A. H a r 
d e 1 a n d, aan wien in 1850 de vertaling van den Bijbel 
in het Dajaksch werd opgedragen, die in 1858 voltooid 
was. In dat zelfde jaar bcnoem- dc de Senaat van de 
Utrcchtscho Universiteit hem tot Dr. honoris causa in de 
Theol. Dezelfde onder- scheiding vcrleende de 
Universiteit van Halle aan H. \V. Sundermann, die in 
1880 de opdracht krceg het N. T. te vertalen in de taal 
van Nias, het- geen in 1890gerced was, en die zich van 
1904 tot J9J3 aan devertaling van het 0. T. wijdde. Dezc 
beidcn waren zendelingen der Rhcinsche Missions- 
gesellschaft te Barmen (zie aldaar). 

De Ned. Zend. Ver. (zic aldaar) had den Heer S. C o 
o 1 s m a als zendeling naar de Soendalanden ge- zonden. 
In 1872 werd hem de vertaling van het N. T. opgedragen, 
die 4 jaren later gerced kwam, cn van 1882 tot '89 was 
hij bezig met de vertaling van het 0. T. De Madoereesche 
vertaling werd begonnen door Dr. J. P. Esser, en na diens 
dood in 1889 door den Heer H. van d c r Spiegel 
voltooid. Eindelijk moot in dit verband nog genoemd 
worden <lc Heer J. A. T. Schwa r z, cerst zendeling van 
het Ned. Zend. Gen. (zie aldaar) te Sonder in de Mi- 
nahassa, later Hulpprediker aldaar?-Ecn Bijbelvertaling 
heeft hij niet geleverd, inaar de gegevens, door hem 
verzamcld omtrent het Tontemboansch, de taal van het 
Zuid-Wcstclijk gedceltc der jMinahas- sa, en die over 
ccn grootcr gebied verspreid is dan een der anderc daar 
gesproken talcn, blekcn zoo belangrijk, dat het Gen. zich 
met de Regccring over de uitgavc verstond. Do luatste 
belaalde do kos- ten, en het Gen. Htelde zijn 
afgevaardigde Dr. N. A(I r i a n i (zie beneden) voor dit 
work beschikbaar. 

De verdienstelijke be worker van de nieuwe Ma- 
Icische vertaling in de Heer H. C. K 1 i n k c r t gc- wcest, 
vroegcr zcndeling in dienst der Doopsgezmdc 
Zcnflingsvcreeniging op Java, maar sinds Jan. 1863 )nct 
dezen arbeid bezig, die in 1879 voltooid werd. Over de 
bczwaren tegen de vertaling van L c i- (1 c k k e r werd 
hierboven reeds gesproken. Lan- gen lijd werd 
beraadslaagd over de vrnag of con nieuwe vertaling 
noodigcn wenschclijk wa;. Dat men juist heeft gezicn, 
tocn mon de vraag bevestigend bc- antwoorddo, is 
geblekcn tocn het N. T., dat in 1870 verschccn, in do 
Minahaaa dadclijk burgerrccht verkreeg, waar met 
verlangen naar het verschijnon van het O. T. werd 
uitgezien. 

liitiisschcn, het grootc aantai zeer verdienstelijko uiet 
academisch opgeleido Bijbel ver talers kon hot 
vorlangcri naar do manncii met eon universitaire 
opioiding op den duur niet onderdukken. En zulks tc 
minder iiu, zeker voor een niet goring deol ton gc- .volge 
van *s Gen. arbeid, een Doctoraat in de taal- en 
Jcttcrkundc van den O. I. Archipd in ]887 was ingc- 

Zoo worden dan in *82 opnicuw alumni opge- 
roepen, cn 4 jaren later werd als zoodanig aangeno- nien 
de Heer N. A cl r i a n i, die in 1893 promoveer- de e.i 
in '94 naar Midden-Celebes trok, om daar sa- men to 
werken met Dr. A. C. Kruyt. In 1913 vcrlecDcle de 
regeering voor dit work subsidie; thans is verhooging 
voorgcstcld (1915). En inmiddels zijn reeds wed er 2 
alumni aangenonicn. 

Uit het bovenstaande blijkt, dat hcrhaaklelijk hot 
Bijbclgenootschap de Zcnding voor was. Dit was het 
geval op Java, in Zuid-Cclebos, cn in do Batak- landen. 
Op andcro torreincn kwain de Bijbelverta- ling tot stand, 
toen de Christenen nog bij ticn-, hoogstens bij 
iionderdtallon get old wofUon (Borneo, Madocra cn de 
Soendalanden). Do ervaring hcoft 

geleerd, dat deze wcrkwijze geen aan beveling ver- 
dient. Niet allccn omdat de Bijbellezers nog ontbre- ken 
； mecr nog omdat de taal van een nog niet Chris- telijk 
volkecn zekerc ontwikkeling moet doormaken, die tijd 
vordert, alvorens ze bruikbaar is voor een 
Bijbelvertaling. Dit geldt van de talen van hoog ont- 
wikkelde volken, maar zeker in nog veel sterkere mate 
van die der eultuur-arme volken, die het groot- ste deel 
onzer Kolonien bewonen. Men heeft daarom wel eens 
gezegd, dat de Bijbelvertaling meer vrucht van dan 
middel tot Evangelisatie moet zijn. 

Doze laatste uitspraak is natuurlijk slechts ten deele 
waar. Men kan nooit Evangeliseeren, ten- zij men 
althans gedeclten van den Bijbel in de taal van het te 
kerstenen volk overzet. Maar toch kan men deze 
practischo conclusie treldcen, dat als regel een 
Bijbelsche geschiedcnis aan een vertaling van den 
Bijbel vooraf moet gaan. En deze Bijb. gesch. boeken 
maken wcer een ontwikkeling door, die correspondeert 
met den voortgang der Evange- lisatic. Dit geldt vooral 
voor cultuur-arme volken. In de cerstc uitgave worden 
verschillende zaken en tocstanden, dio hun onbekend 
zijn, (de wijnstok, de goede herder, enz. enz.) 
weggclatcn of door equiva- lentcn uit eigen kring 
vervangen. Bij ecn tweede of dcrdc*uitgave is de 
ontwikkeling zoo ver voortge- sebreden, dat desnoods 
met cenige paraphrase het Bijbclschc verhaal, de 
gelijkenis enz. getrouw kan worden gevolgd.
 . 

Heeft men cchter to docn met volken als de bewo- 
nere van Java, dan is het wcnschelijk zoo spoedig 
mogelijk ecn volledigo Bijbelvertaling tc vervaardi- 
gcn. Wel is waar behooren de leden der Christelijke 
gemcenten voor het meerendeel tot de minder ont- 
wikkelde klassen, en kunnen zij dus nog geruimen tijd 
met een Bijbelsche geschiedenis volstaan. Maar op Java 
staan daarnaast de hooger ontwikkelden, en hun moet de 
gclegonheid gegeven worden het Cliristendom zoo 
spoedig mogelijk in zijn oudste bronnen te bestudeeron. 

Bchalve het Nederlandschc heeft ook het Brit- sche 
cn Buitcnlandschc Bijbclgenootschap (op^e- richt 1804) 
(B. B. B. G.) verdicnste voor Indie. Het heeft veel 
minder nadruk gelcgd op do wetenschap- pelijke 
voorbcrciding voor de Bijbelvertaling. Dit wil cchter 
niet zcgge», dat hot niet ook uitgaven heeft bczorgd, dio 
aan de hoogstc eischen voldocn. Zeker bchoort tot de 
goedo de Jav. Bijb. vertaling van dcif Heer P. J a n s z 
cerst zcndeling der Doopsgczinde Zcndingsvcrceniging 
in Japara, later overgegaan in dionst van het Britschc 
Bijbclgenootschap. Zijn ovorzetting is het bclangrijkste 
vcrtaal- werk, dat het Britschc Gen. voor Ned. Indie 
heeft gclevord. Ecrst had hij cen proevo van zijn arbeid 
aan het Ned. Bijb. Gen. aangeboden, dat dio door een 
com miss ic deed onderzoeken: daar dezc on- gunst ig 
rapportccixlo, ontving de Hccr J a n s z ecn afwijzcnd 
antwoord. Hij wonddo zich toen tot het B. B. B. G. dat, 
waarschijnlijk godreven door de bo- geerto om ook op 
Java evenals elders op groote schaul tc eolporteeren, liot 
work van den Heer J a n s z aannani. Bcdciikingcn door 
het Ned. Bijb. Gen. daartegen ingebracht, mochten niet 
baton：  in 1888 vorscheon het Nieuwe, in 1892 hot 
Oudo Testament. Dat ze beter is dan die van G e r i c k 
o wordt door so in niigen bewecixl, door andercn niet 
minder krachtig ontkend. In elk geval zijn in con nieuwo 
uitgaaf zoodanigo wijzigingen gebracht , dat cr 
algomecno oppositio ontstond, en het Bestuuv to 
London bcsloot de corstc uitga,vo opniouw verkrijg- 
baar to stcllon. Inmiddcls is ccn Connnissie tot re- 
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visie van den Javaanschen Bijbel benocmd; het B. B. B. 
G. heeft bcloofd wat deze Commissie goedkcurt t e 
zullen uitgeven. Dit zal dus de Jav. Bijbel wordcn. 

In 1876 gaf het B. B. B. G. cen Batakscho ver- taling 
uit van de hand van Dr. L. Nommcnsen zendeling van 
het B. M. G. en in 1877 het N. T. in het Sangirecsch, 
zooals het op het eiland Tagoelan- dang gesproken 
wordt, vert a aid door den zendeling J. F. K e 11 i n g. 

Voor de versjireiding van den Bijbel heeft het N. B. 
G. in Indie zijn depots. Natuurlijk werken zeudc- lingen 
gaanie niede. Sommigen hunner liebben wel eens 
gcxraagd in de gclegenheid te worden gesteld te col port 
eeren (D a ru m e r b r> e r, Java-Comitc, zie aJdaar, en 
A Ikcina. Ned. Zend Ver.ziealdaar) en het N. B.(7. 
bemliigde daarin； maar na korten tijd bleek steeds, dat 
deze werkmethode onder ecn volk dat nog niet kan lezen, 
gecn resuitaten be- looft Anders het B. B. B. G., dat 
cvenals over de ge- heele wereld ook in N. I. (op Java) 
zijn bezoldigden colporteur heeft. 

Hieronder volgt een lijst van de door het N. B. G. in 
de talen van den N. I. Arch, uitgegeven Bijbels cn Bijb. 
leesboeken. 

a) Maleisch. 1) H. C. K1 i n k e r t de geheelo Bijbel 
met Lat. en Arab, letter, in verscliiJleiMe for- maten, ook 
gedeelten afzondcrlijk. 

2) 3L L e i d c k k e r, de geheele Bijbel met Lat., het 
N. T. ook met Arab, letter. 

b) Javaansch 1) Dr. C. Gericke, de geheele Bijbel. 
2) W. H o e z o o, Zend. N. Z G. Bijb. leesboek. 
c) Soendaneesch, S. C o o I s m a, Zend. N. Z. V. 
de geheele BijbeJ, met lat. letter, Lucas, Johannes en 
Handelingen met Arab, letter. 

d) Madoereesch, 1) Drs. J. P. Esser en A. C. V r e e 
d e, Evangelien en Handelingen. 

2) H. van der Spiegel, Zend. Java-Com. Lucas en 
Philippenzen. 

e) Bataksch, 1) Tobaasch dialect, Dr. H. Neu- b r o 
n n c r van der T u u k, Scheppingsvcr- haal, Genesis, 
Exodus, Mattheus, Marcus, Lucas, Johannes, 
Handelingen. 

2) Angkolaasch dialect, J. D a m m e r b o e r, Zend. 
Java-Com. Marcus. 

3) Karo-dialect, M. J o u s t r a, oud-Zend. N. Z. G., 
Bijb. lees bock; id. J. H. Neumann, Zend. 
N. Z. G. Matthcus.  ...... — 

f) DajakBch, Dr. A. Hardeland, Zend. 
R. M. G. de geheele Bijbel. 

g) Niassisch, Dr. H. S u n d o r m a n n, Zend. R. M. 
G. de geheele bijbel, de Psalmen afzonderJijk, Bijb. lees 
bock. 

h) Makassaarsch, Dr. B. F. M a 11 h e s, het N. T. in 
2 deeJen, bovendien alle boeken en die van het 
O. T. afzonderlijk, Bijb. Jecsboek. 

i) Boegineesch, door id., id., id. 
j) Sangirecsch, Mej. Clara S t e 11 e r, Johannes, 

Handelingen. 
k) Rottineesch, Joh. Fanggidaei, Ini. lee- raar, 

Lucas. 
J) Masarete,sch (taal van de Z. K. van Boeroe), EL 

Storm, Zend. U. Z. V., SlattheuK.' 
m) Tobeloreesch, N. 0. Halmaheia, A. H u e • tjn g, 

/end. U. Z. V. Bijb. leesboek. ----------------  ----------  
F) Galelareesch, N. 0. Halmaliera, M. J. van Baarda, 

Zend. U. Z. V. Bijb. leesboek. 
.?) Bare*e, Midden-Celebes, Dr. N. A d r i a n i, Bijb. 

leesboek. 
P)Tontemboanech, Minahassa, Mevr. M. A d r i- a 

n i-G u n n i n g, Bijb. leesboek. 

q) Windessisch, Noord-Nieuw Guinea, J. A. van B a 
1 e n, Zend. U. Z. V. Bijb. leesboek. 

r) MentawePsch, A. Lett, Zend. R. M. G. Marcus. 
s) Soembaneesch, Ds. D. K. W i e 1 e n g a, Miss. 

Prcd. Gercf. Kerken, Bijb. leesboek. 
t) Tabaroesch, N. W. Hahuahera, J. F o r t g c ns, 

Zend. U. Z. V. Bijb. leesboek. 
Literaltiur. Jaarverel. en Hand, der Alg. Vergad. v. h. 

N. B. G. „Het N. B. G. in zijn aard en werkzaam- heid 
geschctst", uitgave v. h. Gen. 1877. Do „Ned. Ind. Bijb. 
vcrtaliiigen" door S. C o o 1 s m a, in de Macedonier 1SS3, 
ufl. 8, 9, en 10. „Gcdenkboek v. h. N. B. G. 1814—1914", 
door C. F. Gro n e- in e v e r. 

BIJBLAD OP HET STAATSBLAD VAN NED.- 
INDTfi^Tei-wy lin liet S taat sElad-van Ned.-Indie wor- 
den' bpgcnoinen alle algemccne verordeningen, en deze 
daardoor verbindende kraclit erlangcn, be vat het Bijblad 
ceno verzameling van ambtcJijke voor- schriften, 
aanschrijvingen, circulaires, beslissingen cnz. van den 
Gouv.-Gen. en andere autoriteiten, die het voor de 
ambtenaren in de eorste plaats, maar vaak ook voor het 
publiek van groot bclang is tc lee- ren kennen. 
Aanvankclijk eene particulierc uitgave, welke alleen in 
zoover ecn officiccl karakter droeg, dat het Bijblad 
geredigeerd word door ambtenaren van do Algemcene 
Secretarie, heeft thans, seder I het 38e deel, de 
samenstelling gehecl bij -dat bureau plaats en wordt het 
uitgegeven bij de landsdrukkerij. 

BIJDRAGE. Deze benaming, waarmede de uit- 
keeringen aan het jnoedcrland werden aangeduid, welke 
in vroeger tijdcn uit de Ncderl. Indische gcld- middclcn 
werden verstrekt tot dekking van's Kijks uitgaven, heeft 
als zoodanig nog slechts geschied- kundigo betcckenis, 
daar dcrgclijko uitkeeringen reeds sedert het jaar 1875 
niet niecr plaats vinden en de bcdocldc term in vcrjxfnd 
daarniedc uit do wetgeving is vcrd wcnen^/ 

Tcrwijl in do eerstc >ijacn na het lierstcl van hot Ned. 
gezag in Indie de inkomsten van Indic bijna gehcel voor 
de kolonie werden aangewend, vcraii- derdc dit allengs 
sedert 1830. Hd iinancieel bo- stuur v.an V. d. Capcllen 
was met ccn deficit geiiin- digd en do Java-oorlog had tot 
groote uitgaven gc- dwongen; om in. een en ander te 
voorzicn werden lecningen gcslotcn, en ten cindc de 
aflossiiig cn rente daarvun tc verzekeren, word gestreefd 
naar verhoo- ging dcr productivitcit van Java, waartoc ook 
het Cullum's tclscl inoest dicncn. Toen dit groote guide- 
lijke voordcelcn begun af tc werpen, werden de eischen, 
aan Indie gesteld, steeds hooger en word vecl nicer aan 
het jnoedcrland uitgekeerd, dan tot betaling van aflossing 
en rente noodig was. Oj> do kolonie werden bij de wetten 
van 24 April 1836, go- volgd door die van 1J Maart J 837, 
27 Maart 183S en 22 Dec. 1838 vcrschillcnde scliuldcn 
gdegd, die zou- den zijn aangegaan ten behoove van Ncd.-
Indiii, doch waarvan sommigo voor gcheel andere 
doeloin- den waren geniaakt, o.a. ter betaling van Bclgie's 
aandeel in do Nederlandschc schuld, dat gedurondo den 
oorlog door dat land niet werd gekweten (zio De Waal, 
Aanteek. over koi. politick, II, bl. 139, Staatk. en 
Staathuishk. jaarboekje 1860, bl. 224). De ronten van die 
schulden, tot een bedrag van / 9.800.000, werden jaarlijks 
als „vaste biidrage,> van Indie aan Nederland 
uitgetrokken; eerst bij de begrooting van 1865 werd door 
don Min. Betz met die handelwyzo gebroken. Te recht, 
daar ecn groot gedeelte dior schuld niets met Indie te 
maken had cn Indiii bovendion veel moer aan Nederland 
had opgc- 
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bracht, dan die schuld bcdroeg, n.l. van 1831 tot en met 
18G6 / 672.091.000. (Zio N. P. v. d. Berg, Debet of 
credit ? 3o dr. Bat. 1885). 

Practisch verschil had dit editor voor Indie nict. 
Terwijl v66r die beslissing, nevens de vastc bijdrage, 
nog het batig slot van den dienst van Indie's remiso- 
rekening jaarlijks aan het moedcrland word uitgo- keerd, 
werd ook daarna — althans zoolang men nog voortging 
met toepassing van het derde lid van arti- kel 59 (thans 
61) dcr Grondwet, zooals dit luidde na de herziening van 
1848, d.i. tot 1 Januari 1867—alles, wat op den dienst 
word overgehouden, voor Nederland beschikbaar 
gcsteld, ton einde daamit uitgaven van het mocdcriand 
(aanlcg van spoorwegen enz.) te bestrijden. In beginsel 
werd door do Comptabili- teitswet, die het stclsel van 
„bijdragcn tot dekking van 's Rijks inkonisten" als 
vanzelfsprekend aan- nam door in artikel 4 voor te 
schrijven, dat zij op het le Hoofdstuk van uitgaven 
zouden worden uitge- trokken, daarin weinig veranderd. 
Toch was er ver- schil. Voor de iiivoering diet wet was 
de bijdrage do sluitpost van eenc rekening, n.l. do 
rcmise-rekoning; daarna was zij do geraamdo sluitpost 
van cene bc- grooting. Het bedrag nu, dat als bijdrago in 
do be- grooting was opgenomen, had als zijnde een 
uitgaaf- post, het karaktci' van ecn maximum; indien het 
batig saldo dcr rekening feitelijk mccr bedroeg, mocst 
over dat mcordcrc wederom bij de wet worden be- 
schikt. Dit kon ook ten voordcele van Indic geschie- den, 
zooals dan ook reeds in den tijd van do batig- slot-
politiek nog het geval is gowccst. Dock dat was tocn nog 
uitzondoring. 

In de cerate plaats is do geraamdo bijdrage tot en met 
het jaar 1875, ten voile uitgekeerd. Wei zijn de 
uitkecringcn over 18G8 en 1869 in verband met de 
vcrinocdelijkc uitkomsten der begrootingen ten tijde der 
uitkeeringen aanvankclyk nict tot de voile be- dragen dcr 
rainingen geschied, maar hetgeen daar- aan te kort kwarn 
is later toch als verhooging dcr bij- drage over 1872 het 
jnoederland ten goedo gekomen. Voorts zijn bo ven en 
behalvc die „gowono,* bijdra- gon, in verband met hot 
zeor mini vlooion dcr Indi- Hche middolen in sommige 
jaren, nog buitengewone bijdragen aan het mocdcriand 
uitgekeerd. In het gc- hed is sedert 1867 iiitgckecrd: aan 
gewone bijdragen / ]39.434.693, aan buitengewone / 
36.423.177. Door Bommigen wordt daarbij nog 
gerekenddo/10.000.000, wclkc in 1873 aan de 
Ncdcrlandschc Handelsmaat- schappij zijji terugbetaald, 
beneve^is de telkcn jare da ar op verschuldigde 

hitusschen. huofl reeds d 血 ijds dezc practyk gocno 
onverdccldo instemming ontmoet. By do begrooting 
voor 1870 deed do Minister do Waal eeno poging om de 
gewone bijdrago tc bepalcn op / 10.000.000, mot de 
bcdocling om haar allengs to vennindoren tot zoo- danig 
bedrag, ak noodig kon gorckond worden om uun het Rijk 
tcrug to bctalcn de uitgaven, wclkc hot in het betrokken 
jaar voor Indie doen zou. Het ovorschot zou dan 
hoofdzakelijk voor do kolonio worden bestemd. Eon 
amondoment word cchtor aan- genomen, dat do 
8trekking had om hot karaktor der bijdrage als sluitpost 
der begrooting to handhavon. 

By do toenemondc eischcn, die eon betor bestuur in 
Indiii ——later ook do oorlog in Atjeh — aan do finan- 
cien der kolonio stelden, moest mon reedn in 1873, om 
een sluitpost, die toch op ongovcoi, f 10 niillioon werd 
uitgetrokkon, op do begrooting tc brongen, uan do 
Indische middolen golden, van vroegero dionston 
beschikbaar, toovoegen /( 1.880.000); ovenzoo in 1874 
(/ 2.420.000) en 1875 (/ 3.070.000). Ook in do daaroj) 
cerstvolgondo jaren is zulks gcschicd, dooh 

toen liet de stand der Indischo goldmiddclen uitkee- ring 
van bijdragen, ofschoon doze op do begrootingen voor 
187G on 1877 nog waren uitgetrokkon, niet meer toe. Z
胡 fs werd van de aan de Indischo midde- len voor 1877 
toegevoegde ovcrschotten / 5.043.365 teniggenomen, om 
de begrooting over 1878 zonder nadeelig saldo tc docn 
sluiten. De begrooting over 1879 sloot met cen deficit; de 
bijdrage vorschcen daarna slechts als memoriepost, d. w. 
z. dat daar- voor geen geldcn werden aangewezen, maar 
de post toch ter wille van Jiet beginsel, in de 
Comptabiliteits- * wet opgenomcn, werd uitgetrokken. 

Daarna zijn herhaaldelijk pogingen aangewend om het 
vraagstuk dcr by drage bij do wet te rege- len. Daartoe 
strekte een voorstel van den Minister Van Bosse, 
aanvankelijk gedaan bij de begrooting voor 1879, maar 
later gewijzigd bij afzonderlijk wets- ontwerp ingediend 
(Hand. Staten-Gen. 1878/79 no. 76). Het voorstel ging nit 
van het beginsel, dat de som der bijdrago zich moet 
regelcn naar het bedrag, waarmede de Staatsbegi'ooting 
kan gerekend worden bclast to zyn ten behoove van Ned.-
Indie. Daartoo zou als restitutiepost ecno som 
van6millioen worden uitgetrokken; na den dood van Van 
Bosse werd dit bed rag door Van Rccs op 4 millioeu ge- 
bracht, onder do benaming„bydrage aan de middelen tot 
dekking voor 'n Rijks uitgaven". Dit ontwerp kwam nict 
in bchandeling. De Minister Van Goltstein diendc ccn 
nieuw ontwerp in (Hand. St.-Gen. 1879/80 no. 167), 
waarbij cone vastc bijdrage van 2 inilliocn (marinc-
onkostcn) werd voorgcstcld, en eene wisselendc tot een 
maximum van 6 millioen, voortkomendc uit mogelijke 
ovcrschotten, die dan voor de helft aan Nederland, voor 
de andere helft aan Indie zouden komen. Artikel 1 werd 
deu ISden Nov. 1880 verworpen, waarna hot W.O. wei-d 
inge- troldcon. Hetzclfde lot wedervoer cen ontwerp door 
het kamcrlid W. K. Van Dedeni ingediend. In de eersto 
redactic (Bijl. I8S3-S4-230) werd het zuivero restitutic-
stclsel voorgcsteld ； allc uitgaven op de Staatsbegrooting 
voor Ned.-Indie gedaan, zouden mooten wordon 
toniggegeven; zoo zij nict konden worden berckcnd, dan 
na schatting. Geene uitkeeringen zouden overigens aan 
het mocdcriand uit de Indischo baton mogen worden 
gedaau behalve voor rcntcbctaling en voor aflossing van 
Indischo Icenin- gcn. Later (2c Zitting 1884/5, no. 62) 
werd door hem voorgcstcld de vaste bijdrage voorloopig 
d.w.z. zoolang het bed rag daarvan uog nict was berckend 
cn wottelijk vastgesteld, op 4 millioen te bepalen. Hot 
ontwerp word verworpon in de vorgadering van 21 Mei 
18S5. Een ontwox'p door den Min. Sprongor Van Eijk 
ingediend (1SS7/S no. 75) blecf in verband met de 
toonmaligc grondwetsherziening buiton bohandcling. 
Daarbij werd voorgesteld een som van 4 millioen als vastc 
bijdrage uit to trekken.; pver eventucelo overschotten op 
do Ind. diciisten zou bij de wet ten bate van Ned.-Indie 
worden bo- schikt. Vorvolgons deed de hcer van Dcdom, 
minister goworden, nog eenc poging om ecn beslissing 
ui£ te lokken door in hot door hom ingediend wetsont-. 
werp tot wijziging dor Comptabilitcitswet (Gedr. St’V 
1891—1892—194), mot intrelcking van de over bij- 
dragen handolondo artilielcn 4 on 28, de bcpaling op to 
noinon, dat op de bogrooting van Indie zouden worden 
uitgetrokken vergoedingen aan hot R§k voor uitgaven in 
hot belang van Ned.-Indie, welke ten lasto dor 
Staatsbegrooting komen. Hij trad, ech- ter af v66r do 
mondelingo bohandcling en daar zijn opvolgor, do 
minister Borgsma, het ongowonscht achtto hot 
onderworp, waarovor zoo veol verschil 
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van gevoelen bestond, aan de overigc wijzigingen 
der comptabiliteitswet vast te knoopen, nam hij 
evenbedoeld voorstcl terug. Zoo blcef het vraag- 
stuk ook bij de wet van 13 Juli 1895 (Ned. Stb. 
no. 126, Ind. Stb. no. 191) nog onopgelost. 

Ten slotte is die oplossing, met afwijking van alle 
vroegcre voorstcllen, gevonden in de wet van29Juni 
1903(Ned.Stb. no. 172. Ind. Stb. no. 315),waarby de 
artikelen 4 en 28 der C. W. zonder meer zijn ingetrok- 
kcn. De minister Cremer, die den heer Bergsma op- 
volgde, was n.L van meening dat het ook in verband 
met de vroeger door de Nederlandsche schatkist gc- 
noten. Indische millioenen, geen aanbcveling ver- 
diende Indie, naast- de bijzonderc restitu tieposten, 
nog to belasten met cene vaste bijdrage aan's Rijks 
middclen ter vergoeding van hetgeen aan algemeenc 
uitgaven ten lastc der Staatsbegrooting geacht 
mocht worden in het bclang van Indie te strekken. 
Zijns inziens behoorde Nederland de aan zijne posi- 
tie als koloniale mogendheid verbonden kosten zelf 
to dragon. Evenmin achtte hij het noodig of gc- 
weiischtin de wet te docn uitkomen, dat de Indischo 
geldmiddelen slechts ten bate van Indie mogen wor- 
den bestced. Het door hem ingediende wotsontwerp 
(Gcdr. St. 1899—1900, 177) bepaalde zich daaroni 
tot sanctioneering van den bestaanden toestand, 
door intrekking van de over de bijdragen handelendc 
artikelen. Dat ontwerp, door den min. van Asch 
van Wijck gehandliaafd, werd vervolgens door diens 
opvolger Idenburg overgenomen en in de Staten- 
Generaal verdedigd. 

Bij de schriftelijko en mondelingc gedachtenwis- 
seling met de Tweede Kamer is voorts nog het 
vraagstuk van eene afrekening tusschcn Nederland 
en Indie ter zake van in vroeger tijdcn van Indie ge- 
noten millioenen ter sprake gekomen. Door vorwer- 
ping op 13 Maart 1903 van eene inotie-Van Ko], 
strekkende om de rente en aflossing der in 1883 en 
1898 ten behoeve van Indie aangegane leeningen ten 
laste van het moederland te brengen, sprak de 
Tweede Kamer zich tegen zoodanige afrekening uit. 
Dit vraagstuk liceft dostij ds tot cene reeks van arti- 
kelen in de periodieke litcratuur aanleiding gegeven. 

De totstandkoming der wet van 29 J uni 1903 had 
uit den aard der zaak tcngevolge dat de hooger bc- 
doelde memoriepost sedert niet mcer op de Indische 
begrooting voorkomt, terwijl daarmedo tevens het 
denkbeeld van een algemeenen rcstitutiepost van do 
baan is. 

Zie: Van Bevervoordcn tot Oldemcule. Bydrage/i 
tot de geschiedenie der Ncdcrlandsch-Indische 忒— <,.才 
nancien. 1900. — Kielstra. De Financien van 
Indie, 1904. — Gids Aug, 1899 cn Nov. 1902. Onzo^ 

Eeuw. 1903 I. —Indische Gids 1900, 1901 1902 en 项 
1903. — Bijl. B der M. v. T. Begr. voor 1895. — De/( \ 
gedrukte stukken en beraadslagingen over de ge/ ' 
noemde wet van 29 Juni 1903. 

BYEN. Zie ZWIJNEN. 
BIJENETER. De b»cncters (Meropidae) zijn nauw 

verwant aan de ijsvogels. Zij zijn slankcr van vonn en 
hebben een gebogen snavel. In kJeurenpracht doen zij 
voor de ijsvogels nict onder. Mcrops phi- Jippinus van 
de groote Soenda-eilanden is groen met blauwen staart 
en roodbruine keel. De maleische 
naam van deze soort is bin'ik-birrik of berriek- 
bemek en scsapie laut, in het Javaansch selirik. 
M. siimatranus is cvcnecns groen 'met blauwen 
staart, doch kop en rug zijn bruin en de keel blauw. 
Bij deze soorten zijn de middelstc staartvedcrcn 
verlengd ； dit is niet het geval bij Mclillophayus 
leschena^dti, hoofdzakelijk groen, met gelc zwart 
omzoomde keel en roodbruinen kop en rug. Twee 
groote soorten hebben groote breede vederen onder 
den snavel. Nyctiornis amicta van Suinatra cn Bor- 
neo^ js groen met roode keel, roseacHTig paars aan 
den kop, blauw rond den snavel en gccl ondcraan 
den staart. Meropo'ion forsteni van Celebes is op den 
rug z wart bruin, staart bruin, vlcugeTiTei) middelstc 
staartpennon groen, voorhoofd en keel blauw.' 

BIJSLAG. Aldus werd genocmd de vergoeding, 
welkc de bevolking, ingcdccld bij de verplichtc Gouv. 
kofTic-cultuur, ontviug voor werkzaajnhcdcn to ver- 
riclitcn gedurendc den tijd, dat de jonge boomen 
nog geene vruchtcn ufwierpen. Zio KOFFIE-CUL- 
TUUR. 

c. 

CACAO (Mai. tjokJat). Ontleend aan het Spaan- 
sche cacao, dat afkomstig is van het Mexicaansche 
cacaua. 

De gebruikelijke naam voor het %aad van Thcp- 
broma Cacao, L., een oorspronkelijk in tropisch- 
Amerika thuisbehoorendo boomsoort, uit de famiJie 
der SUrcidiacea^：. Onze oudste kennis van de cacao 
datcert van na de verovering van Mexico (1528) door 
Fernandez Cortez, die uitvoerig bcricht over den 
cacaoboom („cacaguatan) en over zijn over- oude 
cultuur daar te lande. Lang voor de kojnst der 
Spanjaarden was de cacaoplant in Amerika reeds 
algemcen verspreid, zoodat haar speciaal vaderland 
niet meer met zekerheid is op tc geven. De kustlanden 
der Caraibische-Zee levcren tot op heden nog de meest 
gcHchatte cacaomcrken. 

Tlieobroma Cacao is een boom, die in gekweekten 
8taat een stamhoogte van 5—8 M. bereikt. De vol- 

wassen bJadcrcn zijn grout en langwerj)ig, met. a'in den 
top cen Jange druppeJpunt; in hun jeugd zijn ze 
geelaclilig-wit of rose geklcurd en hangen op een 
(ypische wijze aan de uiteinden der lakken. JJo kleine 
blocjnen ontwikkclcn zich in bundcJa bijcon, aan oud 
hout, uit rustende axillairc knoppen, die(l(；  schors 
doorbreken on zijn caulifloor of ramifloor, al naarmate 
zij uit den 8tan)of uit mccrjarige dikke takken te 
voorschijn t reden. De groote vruchten, die in verschen 
toestand gee! of rood zijn, bevatten 20—0 zaden, die in 
vijf rijen aan een stevige mid- denlainel hangci) cn in 
een zoet, slijmachtig vruclit- moes zijn ingebed. 

De gekweekte varictciten kunnen verdeeld worden in 
Ci-iollo (cr6ole of in heemsch) en Forastero (vreenid). 

Behalve in Amerika wordt do cacaoeultuur ook 
uitgeoefend in de tropische landcn van Aziii, Afrika en 
Australie. 
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Omstreeks 1560 is de cacao door de Spanjaarden op 
Celebes ingevoerd en naar alle waarschynlijklieicl 
stamden die eerste plant en van Vcnczuela-criollo af. 
Later werd hij naar de Molukken qycrgebracht cn eerst 
in de tweede helft der~18dc eeuw begon men de cultuur 
ex-van op Java cn op Ckylon. 

Be- zg. Java-criollo is afkomstig van de oor- 
spronkelijke, in de 16de eeuw in Ned.-Indie inge- voerde 
planten cn gekarakteriseerd door roodc vrucht en, met 
ronde zaden en witte zaadlobben. In 1886 importeerde 
de onderneming Djati Roenggo {Res. Semarang) een 
cxemplaar Forastero-cacao (cvindeamor^vanei eit) uit 
Venezuela, met kleine gcle vruchten, platte zaden en 
dohker violet to zaadlobben. De nakomelingcn van die 
Forastero-cundcamor hebben zich gekruist met Java-
criollo en de daaruit ontstane bastaard staat bekend onder 
den naam Djati Roenggo-hybride, naar de onderneming, 
vanwaar zij afkomstig is. De variabiliteit van deze Dj. B-
.-hybride is zeer groot en uit zich door velerlei 
vcrscheidenheid in vorm cn kleur dcr vrucht en en zaden. 
De kwaliteit van het product tier Java-criollo is 
aanzienlijk beter dan die der Dj. R.-hybride, 
daartegenover is deze laaiste cen vcel sterkcre cul-
tuurplant en uit hoofde daarvan wordt zy tegen- woordig 
veelvuldig aangeplant. 

De cenige soort, welke in Ncd.-Indie wordt ge- cult 
ivcci-d, is Thcobroma Cacao, L.; met Theobroma 
pentagona, Bcm.worden proeven genomcn,terwijlde bcr 
icht en over het voorkonien van Th. bi color, Humb. et 
Bonpl. op Java onjuist zijn. 

De venncnigvuldiging van de cacao geschiedt op Java 
meest al door zaad, ofschoon ook werk gc- maakt wordt 
van het verentcn, waarby de Dj. R. hy- goede dicnsten 
bewijst als ondcrefam. 

.! )c zaden worden op zaaibedden, welke bedekt :土 
n, niigclegd of wel, wat met 'I oog op het uit plan- ten 
geinakkeiijkcr is, in met aardc gevulde mandjcs.'' 
Oiigcveer 14 dagen na het uitzaaien zijn ze ont- kienid. 
Wannccr <lc kicinplantjcs een paar blaadjes onf wikkcld 
hebben, brengt men zo op kweckbeddcn over. Indien de 
jongc plantcn ongeveer 30 c.M. hoog zijn, kan men ze 
一 in den regentijd — naar hun blijvende standplaals op 
cen onderlingcn afsland van 土 - 4.5 M. overbrengen. 
Door systematisch snoeicn zorgt men, dat do boomen 
beneden be- hoorlijk primaire takken gemaakt hebben, 
alvorcna men ze laat doorgrocicn. 

De cacaotuincn zijn op Java aangelcgd met scha- 
duwboomen, die t evens als windbrekers clicnst cloen on 
daarvoor komen o.a. Leucaena g'auca, B*h. (lem- toro), 
Dfguelia microphylla, Vai. on Caesalpinia dust/racJiif, 
Miq. in aanmerking. 

Do I uincn moot men zorgvuklig schoon houden, 
torwijJ hot raadzaani is, gcrcgold de z war to afge- 
storven vruchi on to vcrzamclei) en I o verbranden. 

Be rijpc vrucht en worden, na gcoogst 1 e zyn, door- 
midden gebroken waarna men do zaden om do cacao do 
door den handcl gewcnschi e eigensehappen to geven 
o]> hoopen of in lobben cen gisl ing?proces Jaaf 
doormaken, waarbij uit het vruchf moe? onder vrij 
HIerko temperatuurpverhooging (tot 50°) rijke- lijk 
koolzuurgas en alkohol onlstaan. Na t wee dagen wascht 
men de zaden af cn laat ze nogmaals 24 uren op hoopen 
liggen, waarna ze uit gespreid cn in do zon of in 
drooghuizen gedroogd worden. 

De kleur voor den handel moel uif wondig zijn als die 
van aniandclen, inwendig donkordor. Als mon de 
gedroogde zaden knijpt, ppringon zo in tai vnn etukken 
uit een. 

Bclialvo een groot e hoevcolheid vot (45—55 %), 

dat cacaoboter beet, is theobromine (1.5 %) een belangrijk 
bestanddeel. 

De cacaocultuur in Ned.-Indic, die hoofdzakclijk in 
Midden-Java wordt uitgcoefend, is van gcen bij- zoffcler 
grootc'Bcfeekenis cn de voomaamste rcden, die een 
naeerdere uitbreiding in den weg staat, moet gezocht 
worden in de tailooze ziekten en plagen, waaraan dezc 
cultuurplant (en vooral de Java-criol- lo) in onze 0.1. 
Kolonien is blootgcsl eld. 

Do Java-cacao neemt als markt product een specia- le 
plaats in; zij repiesenteert namelijk ceniger- mate een 
fancy-artiiel, wegens haar mooie, licht- bruinc kleur. 

De uitvoer van cacao uit Java bedroeg geduren- de de 
laatstc jaren. circa 2 a 2% millioen K.G. Amsterdam 
behoort onder de voomaamste Europeesche iharktplaatscn 
voor den cacaohandel, waar hoofdzakclijk het product uit 
de Nederlandsche 0. en W. Indische bezittingen ter markt 
komt. *> 

In 1828 gelukte het aan den Hollandschen fa- brikant 
C. J. van Houten een methode te viuden, orn de 
cacaoboonen. van hun ovortollig vetgehalte te bevrijden 
en het overblyvende tot cen cacaopoeder te verwerken, dat 
(door toevoeging van potasch) zoogenaamd oplosbaar 
was (d. w. z. zich voortreffe- lijk laat suspendeeren) en 
geschikt is voor de berei-. ding van dranken. 

Het uitgoperste vet, de cacaoboter, vormt een 
belangrijk byproduct van de cacaopoed^r-fabricatie. Voor 
cacaoboter is Amsterdam de voomaamste wcrckbnarkt. 

CACHELOT. Zie POTVISCH. 
CAERDEN (PAULUS VAN) Hij was kapitein op ecn 

dcr schcpcn,die in 1599 onder Pieter Both naar 0.-Indie 
zeilden, raakte cchter van hem af, kwam mot de Nederland 
en de Vereenigde Landen 6 Aug. 1G00 op do reede van 
Bantam, vanwaar hij naar Priaman, Tikoe, Pasanian, cn 
Atjeh verzeilde om paper te laden. Op laatstgenoemde 
plaats vcrloste hij Frcderik Houtman uit zyn gevangenis, 
waama hij over Bantam ropatricerde. Na in 1603 nog xnct 
een vloot in Indie te zijn gewccst, word hij in 1606 door 
bewindhebberon naar Mozambique gczondcu, om het op 
de Portugcczcn to veroveren, waarin hij niat slaagde. Hij 
tastte hen ook te Goa, Calicoet- cn Punto Gale op Ceilon 
aan, doch evcnecns zonder succes. Hij veroverde echtcr 
het eilund Makian in de Moluliken op do Portugcczcn 
(1609). 1 Juni 1610 werd hij tot Gouvcrncur dcr Molukken 
aangcstcld, waar hij tot in 1G11 het bestuur heeft gevoerd. 
Hy werd twecmaal door de Spanjaarden govangen 
gonomen, doch beido kceren spoedig tegen andero 
krygsgcvangencn uitge- wissekl. 

CAESALPINIA BONDUCELLA Flem., fam. ie- 
gwninosae-Caecalphieac. Kalitji, Kclitji (MAL.), Ma- 
tahiang, (SOEND.), Tonglocr, Tingloer (JAV.), Me- roonggi, 
Kcotcok. Klimnicndo, sterk gedoornde hees- tcr, vooral 
nabij de zee voorkomond cn iu paggers aangcplant. De 
zaden, dio in vonn on grootte op grijzo knikkers gelijken, 
worden als gcncesmiddel gebruikt togen malaria en als 
wormdrijvcnd middel. In Britsch Indie, waar zo trouwens 
in do Pharma- copeo zijn opgenomen, worden zo 
nickernuts, fevernuts, of poorman's quinine gonoomd. Zo 
bovatton con bittorstof en een weinig alkaloide. Qok do 
bla- doron worden als zoodanig gebruikt. Do zaden zijn 
eon spcelgocd voor kinderen. 

CAESALPINIA CORIARIA Willd, fani. Legume 
nosac-Caesalpineae. Dewi (Mai.), con kloine, niet gosi 
okeldc boom, afkomstig uit Amcrika, waar do plant om 
hot looistofgohalto van do peulen veol go- 
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kweekt wordt onder den naam van DIVI-DIVI 
(zie aldaar). De peulen worden op Java door de 
medicijnhandclaars verkocht. 

CAESALPINIA PULCHERRIMA Sw., fam. Legu- 
mtnosae-Cacsalpineae. Boenga tjina (MAL.), Boenga 
merak (MAL.). Kembang merakan (JAV.), Merak- 
merakan (JAV.). Heester, vermoedclijk uit Amerika 
afkomstig, vaak aangeplant wegens' de fraaie plui- 
men van roode of gele bloemen. 
次 CAESALPINIA SAPPAN L., fam. Leguminosae- 
Cacsalpinede. Sctjahg (JAV. cn SOEND.)-; Sepang, 
(MAL.). Een kleine boom of heester, in tropisch Azie 
algemecn voorkomend. In Indie ook gekweekt, zoo- 
wel ter wille van het roode verfhout (sapan-hout), 
als om het sicrlijk loof en de fraaie bloemen, en in 
dat gcval incest als heg. Een afkooksel van het bout 
(gew. k a j o o s a m p a n g) dient om katoen, 
zijde en garens rood te verven, waarbij om het ver- 
schieten den. kleur te voorkomen, dit met gomlak 
wordt gemengd. Met een aftreksel van de schors 
wordt te Ambon de sagoeweer gekleurd. Het harde 
hout worcir―?Jok wel voor nagels in meubelen, 
vaartuigen enz. gebezigd. Het is ook een inland- 
sche medicijn. De bladeren bevatten een aetherische 
olie. 

CAJANUS INDICUS Spr., fam. Legwninosae- 
Papilionatac. Katjang bale, Katjang goede (JAV.), 
Katjang iris (MAL.). Een halfhcester, die in alle tro- 
pische st reken verbouwd wordt wegens de eetbare 
boontjes. De bladeren zijn soms cen volksgenees- 
middel. 
QAKA. Zie SJAKA. 

CALAMUS ACIDUS Becc., Fam. Palmae. Rotan 
asem (MAT., MOL.). Een niet klimmende rotansoort van 
Zuid-Celebes en Boeton, waarvan de eenigszins sappige 
vruchten gegeten worden. 
CALAMUS ALBUS Pers., fam. Palmae. Rotan 
poetih (MAL., MOL.), een grootc, hoog klimmende ro-

tansoort van de Molukken, die vooral als bindrotan 
gebruikt wordt. 

CALAMUS ASPERRIMUS BL, fam. Palmae. Rotan 
loemocs (MAL.), Howe leuleus (SOEND.). Een rotansoort, 
die op de Westjavaansche bergen aange- troffen wordt en 
doorgaat voor een van de beste ja- vaansche soorten. Het 
is een goed splijtbare bind- rot&n waarvan men in de 
buurt van Buitenzorg vischfuiken maakt. ■ 

' / CALAMUS CAESIUS Bl., fain. Palmae. Rotan 
C/" ^BSgar, Rotan sega (MAL.), Rotan taman, (BORNEO). 

,hoog-klimmende nogalslanke rotan, die voordo ~' beste van 
alle soorten doorgaat, en reeds op velc plaatsen niet meer in het 
wild voorkomt. Zoowel in de Lampongs als op Borneo wordt 
deze soort in het groot aangeplant op niet te drogen grond, vooral 
door in het bosch paden te kappen en do jonge planten op 
afstanden van 6—8 M. uit te zetten. De jonge plan- ten krijgt men 
uit zaden, die eerst geweekt worden en dan op kweekbedden 
uitgezaaid worden tot ze na een paar maanden voldoende groot 
zijn geworden om ze in het bosch uit te zetten. Na 15 jaar heeft 
een 

stoel ongeveer 50 klimmende stengels en geeft dan de 
voile productie, zijnde 2 picol rotan ter waarde van /20. 
Als glansrotan en halfglansrotan wordt deze soort in 
grootc hoeveelheden van Sumatra en Borneo 
uitgevoerd. Het is een buigzame, goed splijtbare soort, 
die in Europa vooral voor het vlechten van st-
oelzittingen gebruikt wordt, in Iiidie voor het make? van 
rotanmatten en voor ander vlechtwerk, o.a. 
sigarenkokers. Vooral het vlechtwerk van Borneo is 
bcroemd. 

CALAMUS HETEROIDEUS BL, fam. Palmae. 
 

Howe korod, (SOEND.). Waai-schijnlijk de meest al- 
genieen voorkoinende rotansoort van Java, een vecl 
gebruikte bindrotan, die op een hoogte van 600—1500 M. 
boven zee grocit. Deze soort wordt ook reel gebruikt voor 
het ma ken van goedkoop© stoelen. 

CALAMUS JAVENSIS BL, fam. Palmae. Rotan 
mandji, Rotan lilin (MAL.), Een ceer variabele dunno 
klimrotan, die in het lagcre bergland van West-Java veel 
voorkomt, ook op Sumatra en Borneo. Wordt 一 vooral 
veel gebruikt om te binden, voor het vlechten van inanden 
en matten enz. 

CALAMUS MANAU Miq. ， fam. Palmae. Rotan 
manau (MAL.). De grootste en dikste onder de rotan- 
soorten. De stengels worden vaak een arm dik, en men 
gebruikt ze o.a; veel voor hangbruggen. Deze soort be vat 
een groote hoeveelheid water, dat eruit vloeit als men een 
stuk van ccn stengcl afkapt. Do botanische naam schijnt 
een verzamelnaam te zijn voor ineerdere soorten. Men 
maakt van R. manau ook stokken. Komt alleen op -Sumatra 
voor. 

CALAMUS OPTIMUS Becc., fam. Palmae. Rotan 
bcejoeng (MAL.). Een slanke hoogklimmende rota：i- soort 
van Borneo, een van de beste soorten van handel, die men 
in 1915 begonnen is in Bovcn-K. in het groot aan te 
planten. In Europa gebruikt rn-,n deze soort vooral voor het 
maken van lange z” stokken, en voorts om breede strooken 
vleclitr' to verkrijgen, waarvoor C. caesius tc dun is. 

CALAMUS SCIPIONUM Lour., fam. Palmae. 1^- tan 
semamboe (MAL.). Een in den archipel zecr ver- breide, 
zoowel op laag als op hoog terrein groeiendc buitengewoon 
groote klimmende rotan, waarvan de niot zuiver ronde 
stengeh onder den naam „HIulacca canes'' in den hande) 
komcn cn bijna alJcen voor zweepstokken gebruikt 
worden. 

CALAMUS TRACHYCOLEUS Bccc., fnm. 
Rotan iril (BOBNBO). Ecn uitmuntendc rotansoort van 
Borneo, die thans evennls do Rotan tainan door de 
hcvolking aangeplant wordt. Het is een glans- rotan, die 
van Bandjermasin met den Rotan tainan tezamcn wordt 
uitgevoerd cn voor dczcJfdc de l- einden als deze laatste 
gebruikt word t. 

CALLICARPA CANA L., fa>m. Verbeuaceac. I< i- 
toempang, (SOEND.) Boomhcester van Java,ook elders in 
den Maleischen archipel, b.v. op Timor, voor- "komend. 
De naam Katoempang word t ook gegevcix aan C. 
,pedunculata Br. en missebien aan nog mcoi- dcre soorten. 
De bladeren worden, gelijk die van andoro soorten van dit 
geHlacht, als inlandschgcnecs- middel aangewend. ' . ， 

CALOPHYLLUM, Bintangocr,.Bintangor, Jiintan- 
gce.Algeineenc naam voor verschillendc soorten van 
Calophyllum uit de familie der GvJtiferae, welke op de 
mceste oilanden van den Archipel voorkomon, vooral aan 
de kuststreken. Het hout is lichtbruin oC roodachtig en 
daarorn zoowel voor huisbouw als voor de masten der 
prauwen gezocht. Sommigc soorten zijn fraai gevlamd en 
daarom ook voor mcubelen geschikt. hi enkele stieken van 
het Oostexi van Borneo heeft een Calophyllumsoort in het 
bosch zoo- zeer de overliand dat ecn dergelijk woud don 
naam draagt van „Oetan Bintangor,\ 

CALOPHYLLUM INOPHYLLUM L., fam. Gutli- 
ferae. Bintangor laoet (MAL.), Kapocrat ja (MAL., MOL), 
Njainploeng (MAL., JAV., SOEND.), Pcnaga (MAL.). Boom, 
verspreid van Oost-Afrika over Zuid-Aziii tot Australie en 
Polynesia, in den Archipel vooral in de nabijheid van het 
strand voorkomend.In verhouding tot de hoogte is de stam 
opvallend dik, en vooral ge- 
I kenmerkt door de kroniinc, ordeloos verdeolde tak- 
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ken,die zecr laag bij dcnvoetvan den boom ingeplant 
zijn. De aan bcide zijden glimmende bladcrcn vallen op 
door hun fijne norvatuur, die bijna loodrccht op den 
hoofdnorf staat. De fraaio witte bloemen met vcel 
mecldradcn levercn do „sari njamplocng" van de 
doekoens, een lichtbruin pocder dat bijna uitslui- tend uit 
de gedroogde hclmknoppen bestaat. Do vrucht is een 
eenzadige steenvrucht. Uit het zaad perst men con 
cenigszins vergiftige, groene vette olio dio onder den 
naam van Mnjak penaga of Lenga Njamploeng in de 
inlandsche geneeskunde als middel tegen schurft en and 
ere huidziektcn gebruikt wordt. Deze olie vormt in 
Britsch Indie als “Indian laurelnutoil" een handelsartikel. 
De gelo hars, die in kleine hoeveelheden als balscm uit 
de schors naar buiten vloeit, is bekend als de 
Oostindische „Taca- mahaca". Ze is geelgroen van Idcur, 
heeft ecn eigen- aardigc smaak en rouk, en werkt 
purgcerend en hraakvenvckkend. De bast is een 
inlandsch genccs- middel. Het hout is zeer duurzaam, 
sterk en fraai gcvlamd, maar wordt nog betreldielijk 
weinig gebruikt. 

CALOTROPIS GIGANTEA R., Br. fam. Asdepia- 
daceae. Badceri (SOEND.), Bidoeii (MAL.), Widceri 
(JAV.). Hcester, die in alle tropische streken gekweekt of 
verwildcrd voorkomt en opvalt door de lila-blauwe 
cigenaardig gevormde bloemen en de groote aan do 
ondcrzijde witvikige bladercn. De zaden hebben cen 
fijne zijdeachtigc haarkuif, die wel als plantcnzijdo 
gebruikt wordt. Uit de schors is een zecr goede vezel to 
bereiden, die na bleekcn een zuiverwitte, zachto stof 
levcrt. Deze vezel is ook voor papierberciding' te 
gebruiken. Het nielksap van deze plant en ook do 
bladcrcn zijn een bekend inlandsch genecsmiddel tegen 
vele kwalen. De melksap-bcvattendc wortcl is vooral in 
Britsch Indiii onder den naam van Jiadix hhtdaris als 
genecsmiddel bekend. 

CAMPECHE-HOUT. Zie HAEMATOXYLON. 
CAMPHUYS (JOANNES). Gouvemcur-Generaal 

van Ned.-liulie. Gcb. t? Haarlem J 8 Juli 1634, ging hij, 
na eorst Jecrling bij een zilvorsmid tc Amsterdam to zijn 
gewcest, in 1654 als assistent in dienstder O.-I. Cic. naar 
Indie, dooriiep daar vcrschcidcne lagcre betrekkingen. 
tot bij in 1670 opperkoopman, in 1671, 1673 cn 1675 
opperhoofd in Japan word. In de (laartusschen liggendc 
jaron was hij lid in den Raod v. Justitie tc Batavia, in 
IG77 sccretaris dor Hooge Regeering on president van 
het college van wecsnieestcTH, in 1678 Raad extra-
ordirair en in 1681 l<aad ord inair van Ned.-Indie. Na 
den dood van Spcehnan word hij 11 Jan. 1684 door den 
Raad v. Indic tot proviBionccl Gouv.-Gen. gekozen, 
nnar men zegt, oindat conigo andero ledon, begccrig zcJf 
dat ambt tc vcrwervcn, op hern stemdon die, raur zij 
mccndcn, niet in aaninerking kwam. Zijno verhou- ding 
teg«-novcr den Kaad was clan ook g£ ruimon tijd niet 
van de best。，zoo zclfs, dat hij do zittingen riict mccr 
bijwoonde, mapr de besluiten van den Raad nict 
uitvoerde, wanneor hij het daarinedo nict cens was. Den 
17den Dec. 1690 we rd hij op hcrhaald ver- zoek 
ontslagen cn legde zijno Letrekking 24 Sept. 1691 nedcr; 
hij bleef op zyno buitcnplaats bij Batavia wonon, waar 
hij 18 Juli 1695 overleed. Zijn be- stuur werdd»hf£ 
gekenmerkt door belangrijko gebeur- tenissen; wij 
vcnnoklcn slcchts den opstand van Soerapati op Java, het 
tractaat met Ba.ntam van 17 April 1684 on do vestiging 
der Engclschen to Bcn- koelcn. Door hem word ecno 
belangrijko incmorio over Jakatra geschreven, die to 
vinden is bij Valen- tijn, Oud cn Nieuw O.-I., IV. bl. 421 
vlg.l 

CANANGIUM ODORATUM Baill. (Cananga odo- 

rata Hk. f. & Th.), fam. Anonacea^.. Kananga (JAV., 
SOEND.), Kembang kananga of K. kenanga (JAV.), 
Wongsa (SOEND., JAV.). Zeer hooge boom, verspreid van 
Achter-Indie tot de Philippynen, Australia en Polynesie 
en veel gekweekt. Vooral bekend oin do bijzonder-
wolriekendc bloemen, dio op bijna alle inlandsche 
marktew tc koop zijn. Ze worden in het haar gestoken, 
tusschen klceren gelegd, cn bij wijzo van offerande op 
de vereerde plaatsen necrgelegd. Op Java maakt men er 
de bekende Cananga-olie uit (lisah kenanga), dio ook 
wel uitgevoerd wordt. Die van de Philippijneu is het 
hoofdbestanddeel van do Ylang-ylang. Het hout is niet 
bruikbaar. Van de opgerolde bast worden in do 
Minahasa b 竺•gplaatsen voor vischnetten gemaakt. Dfe 
bast is daar ook ecn genecsmiildel. 

CANARIUM COMMUNE L. fam. Burseraceae. 
Kanari (MAL., SOEND.), Kenari (JAV.) en cen groot aantal 
andcro inlandsche namen. Groote fraaie boom, die in 
den Archipel vooral als allecboom gebruikt wordt, op 
Java niet in het wild groeiend. cchter wel wild in de 
meest e andere deelcn van Ncderlandsch 
Indie. Het hout schynt geen bijzondere waardc to 
hebben. Hoofdprodukt van den boom zijn de olie- rijko 
zaden, de z.g. kanaripitten, die ten get ale van 1—3 in 
ecn olijfvormigc steenvnicht opgesloten zijn. Ze worden 
rauw gegeten cn smaken dan als walno- ten. Vooral in 
Ambon worden ze, op vcrschillende wijzc toebereid, o. 
a. met sago tot koekjes gebakken (bagea). Ook de olio 
uit de zaden wordt wel gebruikt. Door insnijdingcn in 
den stain bast verkrijgt men ecn harsachtige stof (getah 
kenan), die in de apotheck bekend is als Elemi. 

Ook andere soorten van Canarium worden Kana 
ri genoeind, vaak met een bijvceging van Oetan of icts dergelijks. Van velen 
worden de vruchten gebruikt cn do hars als wicrook gcbrand, ** 

CANARIUM EUPTERON Gliq. fam. Bgrgai. - 
Kajoe kapoer (SUM. W. K.), Lagam (MIDD. SUM.). 
Hooge boom mot duurzaam hout. Bij het omhak- ken vloeit uit het hout cen 
balsem, die vuilwit tot roodachtig van klcur is en de reuk heeft van terpen- 
tijnhoudende copaiva-balsem. Bchalvc voor verlich- ting dient deze balscm 
(niinjak lagam) ,tott gences- middcl. ■ , 

CANARIUM MICROCARPUM Wilkl. fam'. Bur-... 项, fieraceae. 
Kanari m injak AMB.), Kajoe rasa- ' 
mala. Waarschijnlijk van deze soort afkomstig is ' ~ 
een rcukhout van de Molukkcn cn Nieuw-Guinea, dat als Kajoe rasauiala in 
den liandel komt (niot to verwarren met het liout van ALTINGIA, zie al- 
daar). Hot wordt gewonnen uit het wortelhout：cn gcoft by verbranden den 
geur van* Storax. De zaden van dezo booni bevatton een groote hoevccl- 
heid olie.乙.夕**>**■*»* C/立 以^小

4
 J—- e 十." 

CANAVALIA ENSIFORMIS D. C. fam. Legumi- 「 ' ； 
nosae-Papilionatae. Katjang parang (MAL.). Een vccl ；..、 
voorkoiuendc klimplant, vooral aan den zeekant, waarvan do 
zwaardvorniigo peul met ccn parang vergelckcn wordt. Van do varieteit 
virosa worden de jongc bladen en pculcn gegeten (Katjang hantoe). D。
plant wordt in onze kolonien nicer on moor als grocno bcmestcr aangeplant 
en heeft ook rpisschien als tweede gowas ccn tockonist.. •- •; z.' $ 厂 v-o 7 

CANDIDAAT-AMBTENAREN. Sinds by Kid.” / Stb. 1903 no. 348 ccn 
candidaat-amblcnaafschap werd ingestcld voor den Indischen 
adiuinistratievon dicnst — met het gcvolg, dat allccn zij, die als cand. N.-I. 
ambt. waren uangcwezen, de examcns voov den adininistraticven dienst 
konden afleggcn en daar- door benoembaarheid verwerven—,is deze 
instclling 
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toegepast op ccn telkcns ruimcr kring van betrek- 
kingen. Wcl was reeds in 1895 (Ind. Stb. 135) zulk 
een candidaat-ambtenaai-schap voor Chincesche za- 
ken voorafgcgaan,- doch dit had tot 1903 geon na- 
volging gcvonden. Thans cchter krecg men eon can- 
did aat-ambtenaarschap voor den dienst bij het 
Indische boschwezen, (Ind. Stb. 1906 no. 357: c. 
houtvestcr voor den Ind. dienst), voor den consu- 
lairen dienst (Ned. Stb. 1906 no. 215: c. consulair 
ambtenaar), voor den diplomatieken en consulairen 
tolkendienst (Ned. Stb. 1909 no. 26S en 1910 no. 
]56), voor den dienst a Is inlandsch bestuui-sambtc- 
naar op Java en Madoera (Ind. Stb. 1914 no. 52: 
c. inlandsch bcstuursambtcnaar) en voor den dienst 
aIs gezaghebber in N.-Indie (Ind. Stb. 1914.no. 502: 
c. gezaghebber; zie GEZAGHEBBER). Het candi- 
daat-ambtenaarschap voor den Indischcn adniini- 
stratieven dienst zelf wordt thans behecrscht door 
bepalingen van 1907 (Ind. Stb. 230), zooals sedert 
gewijzigd ； dat voor den inlandschen bestuursdienst 
mist het exdusieve karakter, dat de overige be- 
zitten. 

CANNA INDICA L. fam. Canna-ccae. Kembang 
gedang (JAV.), Sebeh (MAL., SOEND.). Tasbeh 
(SOEND.). Een bekende sicrplant met roode of gele 
bloemen, het z.g. “Indische bloemriet". De harde 
zaden worden gebezigd voor bidkransen. 

CANNABIS SATIVA L. var. indica. fam. Mora- 
Hooge kruidachtigc plant, de indische hen- 

nep, waarvan de vrouwclijke blociwijzen met de 
bladercn cen bekend narcoticuni (hasjisj) zijn, dat 
in verscliillende deelen van de aarde gebruikt wordt. 
In de apotheek wordt de plant als llerba Cannabis 
Indicae gebruikt. Zie ook GANDJA en HASJISJ. 
,CANTER VISSCHER (JACOBUS). Geboren te 

/ Harlf gen, kwam hij 1716 te Batavia, bezochf Su- 
matraVwestkust, was van 17J7 tot 1723 predikant 
te Cochin op de kust van Malabar, en were! in 1725 
in diezelfde betrekking te Batavia geplaatst, eerst 
bij de Portugeesche gemeente, later ook bij de Ho]- 
landsche. Hij cverleed er 1730. Zijn naam is bekend 
door de Malabaarsche brie ven, behclzende eene 
nauwkeurige beschrijving van de kust van Malabaar, 
Leeuw. 1743. Zie C. A. L. v. T. de Bruijn, Biogr. 
woordenb. van O.-I. predikanten passim. 

CAOUTCHOUC. De caoutchouc of gomelast iek of 
rubber (Latijn Gummi elasticum,) is het cerst bekend 
geworden door ccn Spanjaard, Antonio de Herrera, in 
1625 gestorven, die bij de beschrijving van de tweetle reis 
van Columbus vcrhaalt, dat de inboorlingen op Haiti met 
ba lien speelden, vveJke uit het gedroogde sap eener plant 
waj-en bereid. Latere be rich ten vindt men opgegeven 
door Juan do Torquemada (1615), die ook den naam van 
den boom vcrnieldt; lets nauwkeuriger Jieeft)nen de C. 
leeren kennen door De la Condamine, die uit Zuid- 
Amerika in 1736 monsters ervan naar ̂ Parjjs zond, terwijl 
Fresneau in 1751 cenc beschrijving van den boom, die dit 
product levcrt, gaf, welke door Aublet Hevea guianensis 
gedoopt word. Priestley, de beken- do Engelmchc 
scheikundige, beval het, in 1770, het eerst aan tot het 
wegnemen van potlood 引 repen (van daar de naam India 
rubber) en tot 1820 bleof dit bijna de ccnige toepassing. 
Toen men do cheinische eigenschappen leerde kennen, 
nam het gebruik mecr en meer toe, vooral nadat het in J 
836 gelukl e klein gesneden caoutchouc door sterk kiieden 
ondcr zach- tc verwarming tot eeno plas! iscJie massa te 
vereeni- 联，翌 nog mcer toen de Amerikaan Goodyear in 
1 岑 het xcogenaamde w.lcani^ren uitvond. 

De caoutchouc is aanwezig in het mdksap van 

een zeer groot aantal planten, echter niet altijd in zulk 
eene hoevcelheid, dat men het daaruit afscheidt. Men 
treft caoutchouc leverende boomen aan in Amei'ika, 
voomamelijk in Brazilie, Guyana en Cen- traal-
Amerika, in West-Afrika, in Britsch Indio, in O. Indie en 
wel voomamelijk op de cilanden Java, Sumatra en 
Borneo. 

De planter), welke inonzebezittingen Caoutchouc 
opleveren, behooren, behalve de boom Ficus dastica 
Koxb. (op Java en Sumatra voorkomend) in l)ct Ma- 
leisch karct, kadjai of ramboengen in het Soeiidaasch 
kolelet geheeten, tot de familie der Apocynaceae. Het 
zijn alien lianen. De belangrijkstc zijn: Wil- lughbeia 
firma BL, ccn liaan, die zeer groote afDietingen kan 
bereiken (tahooi siboe, karet akar in de Lam pongs, 
gitaiin soesoe in de Pad. Bovenlandcn, dangoe gitaan on 
tampirik in Z.O. Borneo, djin- taan soesoe in W. Borneo, 
getah gerip o^Singaporc en tjoekangkang in Bantam) 
levert voomamelijk de getah soesoe, G. gerip of Bomeo-
rubber, een caoutchouc van goede hoedanigheid; 
Willughbeia te- nuiflora Dyer (tahooi hitam, lam hoc, 
djintaan areng) geeft een product, dat ter vermenging 
met and ere soorten wordt gebruikt; Urceola 
brackifsepaht Hook f. (tjoekangkang en gCmber), U. 
javanio>. Boerl., U. Maingavi Hook f.; U. acjite-
acuminala Boerl. (serapat op W. Borneo). 

Vroeger werd in O. Indie slechts in't wild groci- ende 
caoutchouc gewonnen, ondcr welkede karctcc> 
voorname ro] speclde. Dcze word op Java cn op Sumatra 
verkregen door insnijdingen te niakon, met cen kapmes, 
in den st am en de lucht worlds van den, soms 
reusachtige afmetingen verkrijgendcn, Ficus elanlica. 
Het in de sneden gestoldc mclksap word na een dag 
ingezameld cn gewoonlijk tot groolc balJen verccnigd. 
Bij het drogen necmt het con roodbruine lint aan. Op 
Sum at ra en op Borneo wint men caoutchouc uit 
vcrschillcndc der genoemde lianen door deze naar 
beneden tc halon en de stam- men te riugen of in stukken 
tc snijdcn. Het uit de wonden stroon)cnd(* meJksap 
wordt op verHchillcnde wijzen gecougulecnl. 

Cultuur van Caoutchouc in Ned. Indie. J)c ver- 
dienste in O. Indic het cerst een aanplant van caout - 
chouc Icvercndo boomen in den grond gcbracht te 
hebben, komt toe aan Hofland, die in J864 bij Soe- 
Ijpjjg—FTCTJS dastica planttc. Later word dit voor- 
becld op Tjikandi oedik gevoJgd en tot 1900 troft men 
allerwege in W. Java en op Sumatra's O.K. kleincre of 
grootere aanplantingen van dezen boom aan. Ook het 
Boschwezen heeft zich op groote schna) op deze cultuur 
toegelegd: Zic CAOUT- CHOUCBEDRIJF VAN HET 
BOSCJJWEZEN. I)c cultuur van de karet is zeer 
gemakkeiijk; zoo- wel door zaden als door tjangkokan 
(marcottes) is de boom tc vermcnigvuldigen. In 
hetvierdeof vijfde jaar kan men ondcr gunstige 
omstandigheden met het tappen beginnen. Meestal 
geschiedde dit vroe- gcr op dezelfdo wijze als bij de in 
't, wild grooi- ende karet. Thans past men veelal andcrc 
mctlio- deji toe. 

In de Lampongschc districtcn heeft men, echter 
zonder veel rcsuJiaat, ook de cultuur van caout- chouc-
lianen beproefd. Ornst reeks 1876 is op Java ccn uit 
Midden-Amcrika afkomstige rubber-boom, do Caslilloa 
danlica Cerv. ingevoerd, van we Iks cultuur men 
aanvankelijk groote verwachtingen had on waarvan hier 
en daar op Java nog aanplantingen (vooral gemengde) 
voorkomcn (op ] Jan. 19J3 to- taal omst reeks 4000 bouw) 
welke echter ineor en mecr worden ingeki-ompen. De 
voortplanting ge- 
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schicdt door zaden, die men op kweekbeddcn uit- zaait. 
De jonge plantjcs worden op 4 M. afstand uitgeplant ； 
mecst echter gemengd met koffie of cacao, en dan op 
grootcren afstand. Na 5—7 jaren zijn de boomen 
tapbaar. Jonge boomcn geven een product van slechto 
qualiteit. Do wonden bij het tappen gemaakt genczcn 
niet zeer goed en bovendien heeft Caeiilloa nog al van 
boorders te lijden. Op- brengst en prijs van het product 
vallen vorder niet to roemen. In 1912 was do uitvoer 
23.000 K.G., in do le helft van 1914 24.000 K.G. d.i. 
ongeveer 2 % van de rubber-prcductie van Java. 
Evenmin heeft Manihol Glaziovii, Miill. Arg., uit Z -
Amerika afkomstig cn reeds omst reeks 1855 op Java 
ingevoerd, voldaan. Dezc boom levert wel een goed 
product, maar de opbrengst laat tc wenschen over. 
Gcnoemde boomen hebben het veld mcetcn ruimen 
voor Hevea brasilitiusis Miill. Arg., den boom, die do 
Pararubber levert en zijn vaderland heeft in Brazilie. In 
1876 bracht Wickham zaden er van naar Engcland, van 
waar in hetzelfde jaar jonge plnntje®, in Ward- sche 
kisten,naar Ceylon en ook naar Bui.tenzorg-ge* zonden 
werden. In J 883 onlviiig ,s Lands Plan- tentuin nogeen 
aantal zaden, zoodat in den Cultuur- tuin een kleine 
aanplant gemaakt kou woiden. Do groei van de boomen 
was zeer bevredigend, maar de opbrengst aan 
caoutchouc bij de tocn gcvolgdc wijze van t appen 
gering en zekcr zou zonder do bclangrijkc 
onderzockingcn van Willis en Parkin in de laalwtc jaren 
van de vorige ceuw, de Hevca- cultuur niet lot 
ontwikkcling zijn gekomcn. 

Uit hunne preeven was geblekcn, dat niet alleen 
Hevea ecnc vaak hcihanlde aftapping goed ver- drangt 
maar tevenH, dat de opbrengst zclfs aanzien- lijk Rtijgf, 
c nidat de boom de merkwaaidigo eigen- tchap bezit om 
op wondprikkcJs tc rcagecren door een veimceidcidc 
latex-prcductie. Van nu af neenit do Bcvca-cultuur ecn 
ongekende vlucht. AlaJnka ging voor, maar O.-Indie, 
vooral Sumatra, volgdo sneLDc cultuur van dePara-
rubEer is vrij eenvoudig, omdat de boom aan den grond 
geon hoogc eischcn stelt. ABccn vcrlangt hy cen 
vochtig en waim kli- mant; het beat greeit hij op geringc 
hoegto boven zte, hoewel men in W. Java toch nog goed 
predu- ccercrde aanplantingcn aantreft op cene hoogte 
van 6C0 M. Be ontginning van de vcor Hevea te gebrui- 
ken terrcincn gwuhiedt op dezelfde wijze ah bijv. bij de 
koffiecultuur. AHccn dcct men goed zoovcel nio- gdijk 
deed hout cn Lccmstionken to vcrwijde- ren cm het 
opticdcn van ten wortclzickle te voor- komen. 

Hoowel men ECIXIS pas onlkiemdc zaden op het ten 
ein uit pool, geeft men tech de voorkeur aan 
planlinatcriaal, dat op kweekLedden gekweekt werd. Na 
8—9 inaardcn, wanneer do jongo plant jes ecn vingerdik 
zijn, tiekt men zo uit, Enijdt zcowcl den Stengel Q!H den 
wort el tot op 士 45 c.M. af cn plant dezc zoogen. 
stumps in plan t gat en cp het ten ein uit, op afstanden 
van 12 X 24, J8 X 18 of 21 X 21 voct. Aan liet 
Echoonhouden dcr tuinen woidl veel zorg hcstccd en 
velo planters j)asten het systcem van „clean weeding", 
op Java djcctocl gencenid, toe, waarbij de grond met 
zorg voortdurend van allo onkruid gezuiveid wordt. 
Vauk plant men tusschen de Hevea's Robust a-koffie of 
cok wel veil-chillende LeguminoEen uls 
grccnbemesIciH. Po jongo bocmcn grocien in't cerstc 
jaar fpichtig op en gaan pas later een kroon voimcn. 
Gcwconlijk ickent men, dat een Hevea tapbaar is indicn 
hij op borsthoogte een orn- trek v&n 45 c.M. heoft. 
Geniiddeld is dit in hot 5o 

jaar't geval. Men tapt echtcr ook wel jongerc boo- men. 
Bij het tappen past men voor jonge boomen de 

zoogenaamde halve vischgraat-, bij ouderede visch- 
graat-methodc tee. Men maakt op den stam een ver- 
tikaal naar beneden loopendc, ondiepe voor, die als 
leigoot voor het melksap moet dienen, dat aan den voet, 
langs een in den bast gestoken mctalen af- voeigootje, 
in een glazcn of metalen bakje wordt geleid. Aan bcido 
zijden van die voor brengt men onder ecn hoek van 30° 
of 45° zijsncden aan over % van den omtrek 
alsdcheele,over % van den om- trek, aan een zijde van 
do voor, als do halve visch- graat methode wordt 
toegepast. Men tapt dagelijks of om den andcrcn dag en 
maakt daarbij gebruik van ccn scherp tapmes — mcestal 
een cenvoudige guts. 

Bij het tappen moot men slechts een zoo. dun 
inogelijk reepje bast wegnemcn. Men begint zeer vroeg 
in den morgen. Als het vlocien van de latex heeft 
opgehouden, giet men de bakjes in geemail- leerdo 
emmers lecg en vervoert deze zoo spoedig mogclijk 
naar de fabrick of naar zoogen. coagulatie- huisjes. In 
do bakjes ccagulecrt meest ftl een weinig melksap 
(lump-rubber). Hetgcen op de boomen ge- coaguleerd 
is, wordt cr's middags o( den volgcnden dag afgehaald 
cn geeft do zoog. “scraps”. De weg- gesneden reepjes 
bast woiden verzameld om er de caoutchouc van to 
winnen (bast-rubber) cn de ge- moi-sto latex levert de 
earth-rubber. 

Het in de fabriek of in de ccagulatiehuisjes ge- 
brachtc in elks ap wordt door kopergaas gefiltrecrd cn 
met water vermeil gel, waarna men er verdund azijnzuur 
of iniercnzuur of ook wel zwavelzuur aau toevoegt en 
tevens, om cen licht gekleurd product te verkrijgen, ecnc 
oplossing van zuur natriumsul- fiet. Men moet ervoor 
zorgen zuren tc gebruiken,dio geen koperbevatten. Na 
10—15 minuten is do latex gecoaguJeerd onder 
afschciding van een helder serum. Men coaguleert in 
vlakkc vierkante schalen of in groote vaten van 
aardewerk. In *t eerste geval rolt men de caoutchouc op 
cen hellende tafel met cen rol uit en vervolgens in een 
mangel of wak machine, wanrvan de rolleii met 
gelijkesnelheiddraaien. Men vcrkrijgt dan vellen, die 
den naam van sheets dragen. De in groot o bakken 
gestolde rubber daaren- tegen, woidt, onder besproeiing 
met water, in een wakniachino met gegroefdo, met 
ongclijke snelheid draaiende rollcn gewalst, waardoor 
men de zoog. ciepe vcrkrijgt. Scraps en bastreepjes 
worden even- eens op crepo verwerkt. Daarna worden 
zoowel sheets als ciepo in drooghuizen, die vaak van 
ven- tilatoren voorzien zijn, bij matige hitte gedroogd. 
So ms wordt de rubber in rcokhuizen aan do wer- king 
van rook blootgestekl. Be verzending gcschietlt mcestal 
in Vencsta-lcisten. 

Hevea-aanplant ingen hebben vaak to lijden van 
wortclziekten, onder welke de door ccn schimme], 
Fames semilostu^, veroorzaakto hot gevaarlijkst is. l)c 
stain woidl wel aangetast door kanker cn door djamoer 
oepas, tciwijl wittc mieien, ratten en her- ten in jonge 
aanplantingcn soius schade aanrich- tcn. 

De met Hevea bcplanto opperviakto bedroeg in 1914 
voor Sumatra ongeveer 123.000 H.A. (173.000 bouw)； 
vcor Java 93.000 H.A. (131.000 bouw). Do greote 
vlucht van deze cultuur dftgteekent in 0.- Indic van 
1906. Wat de opbrengst in K.G. per bouw betreft Icopcn 
de o])gaven uitecn. Het volgende staatjo moge dicnen 
om cr een dcnkbecld van te geven. 
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 Sumatra Java. 
4—5 jaar. 4S—95 K.G. 90K.G. 
5—6 ” 95—190 ,, ISO ,, 
6—7 “ 190—285 ,, 220 „ 
7—8 n 285—380 ,, 265 ,, 
8-9 ,,  265 ,, 
9—10 ”  360 ,, 

Men rekent, dat omstreeks 1920 de wereldpro- 
ductie200.000 ton zal bedragcn, waarvan Ned. Indie 
l/3 gedeelto zal opleveren. In 1914 Jevcrde Java 
3S5S, Sumatra 3443 ton. De kostprijs van 1 K.G. 
rubber schat wen in de koniende jaren voor Java 
op ongcvcerf 1.— D。uitvocr van Sumatra^ O. K・ 
bedroeg in 1915 reeds 9066 ton. 
X Het kapitaal,dat in Rubber-plant ages in Ned. In- 
die gestoken is, bedroeg in 1913 volgeiis Mr. A. G. N. 
Swart: 

voor Java / 116.S27.200 
voor Sumatra -124.085.400 
■voor Riouw -7.252.200 
voor Borneo -9.900.000 

Totaal 冗 f 258.064.800 
De Para-rubber van Brazilie is ten doode opge- 

schreven, vooral nu men door verbeteringen in het 
vulcanisatieproces met plantage-rubber even goedc 
resultatxjn verkrijgt. 

Het streven der planters is cr nicer cn meer op gericht 
om een product van stand vastige cigenschap- pen te 
krijgen. Zij woixlen daarbij krachtig geholpen door het 
Algemeen rubber-proefstation in Buiten- zorg en de a 
nd ere pro cfs tat ions op Java terwijl de Nederlandsche 
Regeering door de inrich ting van een 
voorlichtingsdienst to Delft het hare cr toe heeft 
bygedragen on)de rubber-cultuur in Ned.-Indie te 
steunen en vooruit te brengen. Ook in, een 
rubber-proefstation opgericht. 

In den laatsten tijd begint men aamlacht tcschen- ken 
aan de olie, welke uit de zaden vorkregen kan worden 
en in de toekonist een handelHartikcl bclooft to worden. 

SamenJitdling eneigeiiscliappen. Het hoofd best and- 
deel van handcls-caoutchouc is een vastc, amorfc 
koolwaterstof van de fonnulc (C6 H8)x welke te be- 
schouwen is als een polymecr van iso preen. Verder 
komen cr nog harsen cn ciwitachtige stoffen in voor. 
Het liarsgchalte van de Para-iubber (van Hevea 
brasiliensis) bedraagt slechts ongeveer 3 %, dat van 
Ficus- cn Castilloa-caoutchouc is aanzienlijk hooger en 
vooral afhankelijk van den Jceftijd van de boomen, 
waaruit ze werd verkregen. De kleur is zeer 
verschillend, vaak is doze bruin, vooral geldt dit voor 
Ficus-caoutchouc en voor gcrookte Hevea, terwijl 
tegenwoordig, dank zij de bchandeling met 
natriumbisulfiet, bijna witte crepe in den handel komt. 
De nicest kenmerkende eigcnschap van rubber is haar 
elasticiteit, by sterke afkoeling venuindert doze sterk. 
Bij geringc ver warming wordt caoutchouc 
zachterjstcrker verhit wordt ze klcvcrig cn smelt ten 
slotte. Bij drogedi«tillatie levert rubber, behalve gas- 
sen, een mengsel van vloeibare verbindingen — ca- 
outchouc-olie geheeten,—zooals isopreen en dipen- 
tcen. Koud noch warm water oefenen op caoutchouc 
eenc o])lossende werking uit, cvemnin is * in alcohol 
oplosbaar, welke er echter wel de harsen uittrekt. 
Benzol, chloroform, zwavel- koolBtof, benzine, 
terpentijnolie, caoutchouc-olie en 就 erkoolwatcrbloffen 
losscn rubber, vooral bij verwanning, gemakkelijk op, 
na voorafgaande opzwellnig, en geven er colloid ale 
oplossinge：) mcdc. 

Verdundc zuren en alkalien tasten caoutchouc 
weinig aan, sterk salpeterzuur werkt er heftig op in. 

Eene merkwaardige vcrandcring ondergaat ca-
outchouc door verhitting xnct zwavel. Mengt men 
caoutchouc innig met 4—5 % zwavel en verhit men het 
mcngsel ccnigen tijd, bijv. 40—30 minuten, op 130°—
140° C. dan verkrijgt men een product, dat vccrkrachtigcr 
is dan de gebruikte rubber en de clas- ticitcit ook by lage 
temperatuur behoudt. Men noemt deze bewerking 
vidcanisecren. Zij word in 1839 door Goodycar 
uitgevonden. Jan van Geuns tc Haarlem schynt- reeds 
eerder zwavel bij de vervaardiging van caoutchouc-
voorwerpen gebruikt tc hebben. Neemt men bij het 
vulcaniseercn nicer zwavel cn verbit men hooger, bijv. op 
150°—1G00 C., dan ont- stoat een bij gewone 
temperatuur hardc, zwarte stof, eboniet genaaind. 

Sy nt hot ische - Ru bber. Het spreckt wel haast van 
zelf, dat de chemici getracht hebben caoutchouc 
kunstinatig tc bereiden. Indcrdaad is het aan Prof. Harries 
cn aan Dr. Hofmann en Dr. Coutolb.-, ehc- 

mici van de Elberfelder Farbenfabriken Bayer en Co, 
gelukt uit isopreen en and ere koolwa：e.' t<)f- fen een 
stof te bereiden, welke met caoutchouc 广  <.)to 
gclijkenis vertoonde. De grootc moeiclijkhc 1 JS echter 
het isopreen cn ver wan te verbindingen 厂。， koop te 
bereiden. Nu de kostprijs van planl.i<>e- rubber zoo 
aanzienlijk gcdaald is, behoeft men wcj niet tc vreezen, 
dat de synthctische rubber de (八 -r- ~ winning zal 
behalen. 

Toepassingen. Voor het gebruik in de indubtri ： 
wordt de rubber in water van 50°—70° C. gcwcckt, in 
stukken gesneden cn in wanchinachincs gcwa«- schen, 
waardoor men grootc vcllcn verkrijgt. Dczc worden in 't 
donker in g)cd geventilccrdc ruiin- ten bij 30° gedroogd. 
Ook droogt ineu wel in vacuum-drogers, wat vccl mirnler 
l】j(l vcrciHoht. De (]roge rubber wordt dan, afhankelijk 
van aard van het fabrikaat, met chcmicalicn, als zink- 
oxyde, kalk, bariuiHMidfaat, zwa volant imoon, fuel is 
(een product door verhitten van olic jnct zwavel 
vorkregen) gcregencreenle rubber cnz. gcincngd, ondcr 
toevoeging van de voor de vulcanisccring benoodigde 
hoevcelheid zwavel. Men gebruikt voor het mengen 
grootc walscn, die jn<;t stoom iiiwcndig worden 
verwarmd. De geknede massa wordt in vor- men geporst 
of daarin gelcgd in dunno lagcn, die men maakt met 
bchulp van cen calender(1. i. een krachtigc machine met 
2 of 3 r()】 lcn,dic op cen gc- wcnHchte tcinpeiatuur 
gcbiacht worden. Daarna verhit men de vorinen in de 
vulcajiiseerkctelH. 

Men gebruikt de caoutchouc — na vulcanisatie 一 
alsnlraden, platen, banden ； voor gas：- cn waterlci- 
dingsbuizen; voor drijfriemc!] ； voor v/iclbaixlcn voor 
rijtuigen, ry widen cn aulo's； voor buffers, tochtban- 
den, biljartbanden, drukwalsen, kabcls, overschoe- nen 
CJI rcgenjassen cnz. enz. 

Het eboniet laat zich al« hoorn verwerken cn wordt 
gebruikt voor kunnnen, isolccrHiatcrida), chirurgische 
artikelen cnz. Door wrijvcn wordt '(/ eleetriHch, 
vaudaar toc])asHing voor electriscor- maehines. 

LiteratiLur: P. van Romburgh, Les plantcs a 
caoutchouc et a gutta-percha cuhiv6es aux Indus 
Nderlandaises, 1903; Herbert Wright, Para Rubber 4c 
dr., 1912, Dr. P. J. S. Cramer, Dccultuur van vea 1910; 
Rubber Rccucil. Int. Rubber Congres Battwia 1914; 
Ottolander en Vervooren, Bokn- Vei’h. over de oecon. 
Voorwaarden waarondor do Rubbcr-cultuur op Java 
gedreven wordt/ 1914; Dit- m 灯，Die Analyse des 
Kautschuks. 
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CAOUTCHOUC-BEDRIJF VAN HET BOSCHWE- 
ZEN. Reeds sedert velo jaren zijn door den Dienst van 
het Boschwezen op verschillende plaatson van Java, 
zoowel in als buiten de djatibosschon, cultures van 
caoutchouc leverendo gewasson aangelegd. Bijna 
uitsluitend waren het aan plant ingen van Ficus clastica, 
aanvankelijk met marcotten, later echter met 
zaadplanten tot stand gebracht. Vooral in het eerste 
decennium van de twinligate eeuw werd in mcerdere 
rosidenties, zooals Batavia, Banjoemas, Kedoe, 
Pckalongan, Semarang, Heinbang^cii Kediri, in verband 
met de stijgende rubborprijzen, aan die aanplantingen 
nog al uitbreiding gegeven. Deze aanplantingen, welko 
oorspronkclijk het karakter (1 roegen van boschcultures, 
en niet minder do be- i ciding van het produkl, vergden 
echter to veel tijd van het boschbeheorspersoncel en 
pasten niot in het kader van gewoon boschboheer, terwijl 
bovendien geen voldoende eenheid in de bereidings- en 
in de verpakkings-wijze bestond, waardoor het produkt 
geen voldoende prijzen op de Europeesche markt kon 
behalen. Dezc toeatand bleef zoo voortduren tot het jaar 
1910, toen besloten werd allc aanplantingen van 
caoutchouc-leverendo gewassen in dene hand te 
brengen; den. houtvester H. J. van Hasselt, die zich reeds 
de noodige ervaring op dit gebied had eigen gemaakt, 
werd de leiding van het. caoutchoucbedrijf ■van het 
Boschwezen toevertrouwd. Er waron toen aanwezig 
4957 HA Ficus elastica, 737 HA Hevea brasiliensis, 29 
HA Caitilloa elastica on 8 HA Ma- iiihot Glaziovii en 
dichotoma, totaal 5731 HA. De, door het Boschwezen 
op hot eiland. Noosa Kem- bangan, aangclegde 
caoutchouc-cultures zijn hierin niet begrepen; zc werden 
in 1910 aan het Departement van Jmtitic o\rergegeven, 
omdat doze cultures gehccl door de op dat ciland te work 
gestelde gestraflon werden ondcrhouden, zoodat do 
Dienst van het BoHchwezon zich sedert allcon ten 
opzichto dicr cultures had bozig to houden met het geven 
van advie.5 betreffendo hot onderhoud on do nit- 
breiding dcr aanplantingen on do boreiding on ver- 
Hcheping van het produkt. Was dus toon de noodigo 
cenlieid in het caoutchoucbedrijf van het Bosch- wezen 
verkregen, er ouk gczoi,gd worden voor een 
intcnsivccring van hot bedrijf, waartoo in de eerste plaats 
personeol noodig was. Daarom werd den bcdrijfsieider 
ecu houtvester voor de al- genieeno leiding toegevoegd, 
terwijl mccrdcro Eu- j upcesche employes vn Inlaudschc 
workkrachten als jnaandgeldcra in dienst werden 
genonion. Al spoo- <lig bleek't wenschelijk vijf der 
voornaamste com- plcxen af tc schoidcn als 
afzonderiijko ondorne- niiiigon, icder onder hut boheer 
van cen adininistra- tcur, waarmee in 1U11 eon aanvang 
werd gemaakt. 1)a Ficus-aanplantingcn, wolko voor eon 
duurzaam bedrijf onge.-schikt waren, worden 
goconvortcord in Jlevcu of ufgeschreven; do laatsten 
zijn bestemd om te worden gcexploitcerd, totdat dit niot 
nicer loonend is, waavna zc zullon worden omgezot in 
djati- bosch, tenzij er eon and or o bestemming aun zal 
,worden gegeven. Overigcns worden do ondorncmin- 
gen door bij planting uitgobroid tot cono zoodaaigo 
xiitgestroktheid als noodig wordt geacht om hot bo- drijf 
zoo rondecrend inogolijk to makon. Intusschon was 
gebleken, dat do Ficus elastica, welko als in- heomsche 
boom voor do aanplantingen op Java veol voor had, door 
zijn mindore rubboropbrengst per HA niot langer de 
voorkcur vordionde, zoodat do uitbreidingen sedort 
bijna uitsluitond mot don rubberboom bij 
uitnemondhoid, de Hevea brasi- liensis, geschieden. 
Editor werd bovondien gotracht 

de aftappingsmethode van de Ficus olastica te ver- 
beteren, teneinde cen grootere opbrengst te verkrij- gon. 
Slaagde men hierin naar wensch, toch bleven de 
opbrengston per HA nog verre ten achter by dio van den 
Pararubberboom, de Hevea brasiliensis. Maar speciaal in 
do bereiding van de Ficuarubber werd al spoedig grooto 
verbetoring aangebracht, waardoor do geldelijko 
opbrengst van. dit produkt gunstiger word. Na velerlei 
pogingen tot verzilve- ring der rubberopbrongston van de 
aanplantin- gen, door hot Boschwezen aangolegd, in 
vroeger jaren te St. Petersburg, in Batavia en in Antwer-
pen aangewend, werd in 1911 overgegaan tot ver- koop 
door tusschenkonist van de Noderlandsche Handel-
Maatschappij on wcl bourtelings te Amsterdam en te 
Rotterdam, waarmede gunstige resulta- ten werden 
verkregon. Om de bereiding zoo eco- nomisch mogelijk 
te doon goscliieden, moesten lang- zamerhand 
behoorlijko fabriclcs-installaties worden aangeschaft en 
fabriekon worden gebouwd, waarvan or thaiis cen vijftal 
in working zijn en eenige ander© opgericht worden. Het 
aantal der ondemcmingon werd inmiddels tot twaalf 
uitgebreid, teneinde het ge- heele caoutchouc arcaal mot 
duurzaam bedrrjf, dat in 1913 aangegroeid. was tot 6127 
HA, waarvan 3814 HA Hovea brasiliensis, te kunnen 
omvat- ten. Uit doze cijfers blykt, dat in 1913 hot Hevea- 
bednjf reeds hoofdbedrijf was geworden. Den be- 
drijfsieidcr werd de titcl van “Dirccteur van het 
caoutchoucbcdrijf van hot Boschwezen" toege- kend, 
terwijl hem in 1912 nog cen tweede houtvester en een 
adspirant-houtvostor voor de algemeene controle worden 
toegovoegd; hot verdere personeel bestond ult. 1913 uit 9 
administrateurs, 3 waarnemende administratours, 43 
geemployeerden, 2 bouwopzichters, 1 boekhouder, 2 
machinisten, 12 schry vers, en eon groot aantul 
inlandsche hoofd- mandoers en mandoers. Zoo veel 
mogelijk wordt met vaste koelios gewerkt, waarvoor, 
waarnoodig, kooli-kampongs worden opgericht. Door de 
iii- voering ccnor commercicele boeklioudiug is het mo- 
gelijk do rentabilitoit van dit bedrijf naar de juiste waardo 
to achatten. De rubberproductio verdub- beldo zich 
jaarlijks sedert 1910. Voor verdere ge- gevens wordt 
verwozen naar do sedert 1913, als supplement op do 
jaarverslagen van het Boschwezen, vcrschijnondo 
vcrslagon van hot caoutchoucbedrijf. 

CAPELLEN (GODERT ALEXANDER GERARD 
PHILIP BARON VAN DER). Conimirisaris-Generaal cu 
Gouverueur-Gcneraal over Ned.-Indie, geboren to 
Utrecht 15 Dec. 1778. To Utrecht in 1803 bovor- dei'H'tot 
doctor in do beide rechten, trad hij nog in hetzelfdo jaar 
in staatsdienst als secr. dev dep. re- kenkamer van 
Utrecht, stceg tot secrotaris-generaal bij dat dep. (10 Dec. 
1807), werd kort daarna (Fcbr. 1808) benoemd tot 
landdrost van Oost-Friesland, 22 Dec. 1808 tot Staatsraad 
en 27 Mei 1809 tot Minister van ecrcdionsten binnenl. 
zaken, welke betrekkiug hij 31 Dec. ISlOncderlegdc. 
GedureudcdeFianscheover- hcerschino bleef hij buiten 
den staatsdienst ; na. hot hers tel onzer onufhankclijkhoid 
werd hy 17 De。. 
1813 Comm.-gcn. in het dup. der Zuiderzee, 6 April 
1814 Sccretaris van Staut voor de zaken van koop- 
handol cn kolonien en 7 ileid. a. v. Commisaaria van den 
Souv. Vorst bij het provisioned gouverncmont generaal 
van Belgiii. Toen tot do ovevneming der kolonier uit 
handen der Engehohen beslotcn was, maakteV. d. 
CapeJlen decl nit der Hooge Couimissie, die met die taak 
belast void, en word hij met Elout cn Buyskcs tot 
Coniiuissuvis-Goncraal benoemd. Te- vens word hem de 
betrekking van Gouv.-Goueraal 
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opgedragen, belast met het dagclijksch bestuur en met de 
uitvoering der organisation door de Comm.- Gen. 
ontworpen. Tusschen die benoeniing (22 Sept. 1814) en 
zijn vertrek naar Indie vcrstreck echter een geruime tijd; 
in dicn tusschcntijd was hij Secretaris van Sta&t voor de 
Bdgische provincien en buitengc- woon gevolmachtigde 
op het congres tc Wecnen^n verkrecg hij den titel van 
Secretaris van Staat. Op 19 Aug. 1816 aanvaaixldc de 
Hooge Commissie het bewind, dat zij 16 Jan. 1819 
nederlcgdc, waarna V. d. (Xpeller nog tot ] Jan. 1826 als 
Gouverneur- Generaal alleen het bestuur voordc. 

Was het bewind der Comm.-Gen. vooral bclang- rijk 
door de maatregclcn, getroffen voor de overac- ming der 
bezittingen. het vaststellen van ecn nieuw Reg.-reg!., het 
ontwerpen en invoeren der verschil- Jende organisatien, 
noodig voor de nieuwe orde van zaken (Zie 
COMMISSARIS-GENERAAL), het bestuur van den 
Gouv.-Gen. V. d. Capellen werd in de eerste plaats 
gekenmerkt door tai van oorlogcn, in de versclullende 
deelen van Ned.-Indie gevoerd. Op Java brak tijdens zijn 
bestuur de opstand van Dipo Negoro nit； op Sumatra 
werden hcrhaalde expedition tegen Palcmbang 
gezonden, die eindigden met de inlijving van dat 
sultanaat, en werd de strijd met de Padri's aangebonden. 
Op Borneo werd met de Chi- neezen op de Westkust，
strijd gevoerd, terwijl ook op Zuid-Celebes tegen Boni, 
Tanctte en Socpa mocst worden geageerd. Doze oorlogen 
en nict minder do kostbarc administratie, door V. d. 
Capellen inge- voerd, putten de beschikbare middelcn 
uit, zoodat de Gouv.-Gen. zich genoodzaakt zag, eenc 
lecning met het huis Pabner en Co. te Calcutta ts sluiten, 
ten einde in de behoeften van den dienst tc voorzicn, eon 
leening die echtcr door den Koning niet werd 
goedgekcurd. Gedurendc het verblijf zijnor mede- 
commissari^sen bestond tusschen hen cn V. d. Capellen 
grootc overeenstemming omtrent de voornaam- ste 
beginselen van bestuur：  ten opzichtc cchter van de 
uitgifte van woeste gronden aan particulieren ver- schilde 
V. d. Capellen van Elout, die daarvan groot voorstander 
was. Na het vertrek van dezen geraakte V. d. Capellen 
meer cn meer onder den invlocd van hen, die de toelating 
van particulieren vijandig ge- zind. waren, cn 
beschouwdc hij Java als cen kostbaar domein des 
Korungs en den particulieren onderne- mer als cen 
parasict, slechts levendc ten kostc van den inlander. 
Vandaar zijne moatregelen tegen de vestiging van ond( 
rncmcrs in de bitmcnlanden (Zic CULTUURSTELSEL) 
en tot het tegengaan van de l&ndverhuur in de 
Vorstenlanden (Zie LANDVER- HUUB in de 
vorstenlanden). Het verbod tot invocr en verkooj) van 
opium in Preanger werd doer V. d. Capellen 
uitgevaardigd dp voorstel van zijnen brooder, den 
resident van dat gewest. Van hoog bclang was de reis, 
door V. d. Capellen naar Celebes en do Molukken in 
1824 ondernomen, onidat zij tot uit- gangspunt diende 
voor het vernieuwen van het Bon- gaaisch contract cn de 
weldadige hervormingen, door hem in de Molukken (zie 
aldaar) mgcvoeid. Voorts herinneren wij aan de 
maatregelen door hem genomen ter vcrstei kiiig van den 
invloed van het in- kndsch bestuur op Java (zic 
BESTUUR). Ein- delijk vermelden wij nog zijne 
weigering om gc- volg te geven aan een verzoek van den 
Minister Elout, om aan de Handclmaatschappij den oogst 
dor Preangcr af te staan (zie HANDELM A ATSCH A P- 
PI，!)，en de maatregelen, door hem op ad vics van 
Rcinwardt en V. d. Vinne in het be la ng van onder- yjs 
cn wetxoiHcliap genomen. Ook de uitvoering van het fractaat 
van 17 Maart 1824 met Engeland tot 

mil van grondgebied cnz. gesloten, had onder V. d. 
Capellen plaats. 

Na zijne terugkomst in Nederland (11 Jimi 1826) 
werden aan V. d. Capellen nog verscheidene ecrvolle 
bedieniugen opgedragen, zooals die van President- 
Curator der Hoogeschool te Utrecht, en vertegen- 
woordigde hij den Koning bij de trooiisbcstijging van 
Koningin Victoria, doch in eigenlijken staatsdicnst is hij 
nict me?r getreden. De laatste jaren van zijn leven bracht 
hij door op den huize Volienhoven ej.n De J?ilt,.waar hij 
10 April 1848 overlccd. 

Een overzicht van verscheidene geschriften over V. d. 
Capellen is te vinden bij V. Rhede v. d. Kloot/ De Gouvs.-
Gcn. enz. 's-Grav. T8tn—passim, waar- uTTX\*y~anet：n 
vermelden J： A. Spengler, De N. O.-I. Bczitt-. onder het 
bestuur van den Gouv.-Gen. V. d. Capellen, le ged. Utr. 
1863.二./匕'； 

CAPSICUM ANNUUM L. fam. Sdlanaccae. bok (JAV., 

MAL., SOEND.), Tjabc (MAL., JAV., SOEND.), en vcrschiHende 
andere inlandschc namen. Kruid of halfheester afkomstig 
uit Amerika, thans in tro- pen en ook in koudere streken 
algcmccn gekv.nr-kt. ixjvert de Spaansche peper, die bij 
de spijsbcrciding en ook in de geneeskuiide cen zeer 
belangrjke rol speelt. Ook de bladeren (Daoen sabrang) 
worden in de inlandschc geneeskunde gebruikt. Er zijn. 
ver- schillende vormen van C. annuvm bekend, b.v.( ''if- 
sicum lonqum, (Tjabc amis). Ook in de curopcc、。]：。 
geneeskunde spden de vruchten (Frucliis Capsid annui) 
ccn rol. 

CAPSICUM FRUTESCENS L, fam. Solanacea-. 
Lombok rawit, Lombok setan, Tjabc rawit, Tjabc setan. 
Kruid, evenals Capsicum annuurn, uit Amcri- ka 
afkomstig, en vooral in de tropen vccl gekweekt. Levert de 
klcine Spaansche peper of Cayenne-pepe/', die eveneens 
bij de spijsberciding zeer algcmccn gc- broikt wordt. Ook 
zijn de vruchten een inlandsch geneesjniddcl evenals de 
bladeren, die uls (jodoiyj sabrany bekend zijn. Ook van 
dezo soort ko- men vcel vonnen voor, b.v. Capsicum 
minimum Blanco. 

CARAPA MOLUCCENSIS Lam. fain. Mcliaceue. 
Pohon kira-kira (MAL.), Niri, Njocroc (JAV.). Boom van 
midd el mat ige af met in gen, vccl voorkomend in do 
vloedbosschen van Midden- cn Oost-Java, vauk gemengd 
met de volgende soort, waarvan hij moei- lijk te 
onderscheiden is. Do wortcis zijn ten deelo knievormig 
gebogen en steken boven den modder- bodem uit: andere 
wortels blijven in den bodem. Vooral in vruchtdragenden 
toestand gemakkelijk to herkennen aan do zeor groote 
vierkleppige doos- vrucht waarin een 6- tot ]2-tal 4-zijdige 
zaden zit- fen, die op het water dr 可 ven cn door cb en 
vloed verspreid worden. Het roodc kernhout in fijn, stork 
en duurzaam, maar alleen in klcine afmetingen to krijgen, 
en daarom alleen gebruikt voor kleincro voorwerpen al« 
handvatten e.d. J)c zeer bittero schors wordt op sonimigc 
plaatsen vcel gebruikt voor het tanen van vischnetten. De 
booin koint ver- moedelijk in ecn groot deel van den 
Archipel voor, maar wordt niet voldoende van de volgende 
soort onderscheiden. De naam “Kira-kira" zou te dan ken 
zijn aan hot feit, dat de zaden in cen vrucht, ccn- maal door 
clkaar gegooid, slechts na veel passen cn nicten weer hun 
oorspronklijkc ruimte in do vrucht kunnen innemen. 

CARAPA OBOVATA Bl. fam. Meliaceae. Djom- bo, 
Njiri (JAV.). Miri (SOEND.). Boom, veel gelijkend op de 
vorige en cr vaak mee verward. Komt op de・  zelfde 
]jlaatsen voor, soms ermee gemengd. 

CARDAMON. Zic KARDAMOENGGOE. 
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CARDIOSPERMUM HALICACABUM L. fam. 
Sapindaceae. Bondot (JAV.), Parija boelan (MAL.). 
Kruidachtigo klimplant, tusschen do kcerkringen in 
beide halfrondcn voorkomend. Do bladeren wor- don 
als uitwendig gencesmiddel en als groente ge- bruikt; de 
zaden worden aan draden geregen. 

CARET of KARET. Algemeene naam voor het echte 
schildpad, afkomstig van het hoornpantser van de echte 
caretschildpad, Clielonia inibricata L. (zie onder 
SCHILDPAD en onder SCHILDPAD- DEN fain. 
CHELONIDAE IIB. 3.). De Maleischc naam voor 
schildpad is toetroegoe. H 

CARICA PAPAYA L. fain. Caricaceae. Kapnja 
(versch. talcn), Katela (JAV.) Kates (JAV.) Kepaja 
(MAL.), Papaja (MAL.), De bekcndc ,》Iclocnboom'', dio 
in alle tropischc st reken *wegens de eetbare vruchten 
gekweckt wordt.^z -// 

CARISSA CARANDAS ia.rn. Apocynaceae.(= 
Arduina C.) Karandang, Kerandang (JAV.). Klim- 
mende heester, waarvan de vruchten rauw of in- gclegd 
gegcten worden. 

CARLUDOVICA PALMATA Ruiz & Pav. fam. 
C'j/danlhaceae. Eon in Zuid-Amerika inhcemscho 
plant, die zeer vecl op een palm gelijkt met waaier- 
vormige bladeren. De plant heeft geen stam； zo wordt 
in Indi 。 in de benedenlanden vaak als sier- plant 
gckweekt. In Jamaica en op verschillendc plaatsen in 
Zuid-Amerika leveren de bladeren het stroo voor do 
bekcndc Panamahoeden. In Tange- rang bcstaat ecn 
aanplant van Carhidovica, waaruit mon evencens 
hoedcn maakt. 

CARON (FRANCOYS). Geboren 1600 to Brussel,, 
trad hij in dicnst bij de O.-I. Comp en ging als 
koksmaat naar J apan, waar hy van het scliip weg- 
licp (1619) en in hot land blcef. Na verschillendc bc- 
trekkingen, o. a. die van opperhoofd to Japan, be- 
klccd te hebben, word hij dirccteur-generaal van den 
handel; in 1652 word hij op zijn verzock ontslagen, 
nadat hij ter vorantwoording in Holland was torug- 
gekomcn. Later trad hij in Fransohen dicnst cn vorgc- 
zclde de expeditio tegen Ceylon onder Do la Haye, 
die door de klockheid van VanGoensmislukto(1672). 
Ook hier ter vorantwoording geroepen, Iced hij schip- 
breuk bij de Portugccsche kust (1G73), waarbij hij 
onikwam. Hij schrcef: Beschrijvinghe van het mach- 
tigh koningrijk Japan, gcsteld door F. Caron. Amst. 
1050. 

CARPENTIER (PIETER DE). Gouvcrneur-Gene- 
raal, word omstreeks 1588 te Antwerpen-geboren, 
studeerde to Leiden in 1G03 en vertrok in 1616 als 
opperkoopman naar Indie, waar hij in 1619 raad extra-
ordinair cn dircctcur-generaal word cn in 1620 lid van 
den Ruad van defonsio tc Djakatia.- Den 23cn Jan. 1623 
word hij door den G.G. Coen in Rade tot dienn oj)volger 
verkozen. 1 Fcbr. 1G23 aanvaarddo hij het gezftg. dat 
hij 30 Sept. 1627 wecler ncderlegde. In Ncderl. 
teruggckcerd, word hij 1628 Bowindhobber dor O. I. 
Cic en in 1629 en 1632 als 
gevohnachtigdc dor Cie naar Engeland gezonden, om 
goschillcn met dat Rijk te beeindigen. Hij overlocd to 
Amsterdam 5 Sept. J 659. Voorvallen van belang gc- 
durende zijn bestuur waren vooral de zoogon. Ambo- 
nocsche moord, on ontdekkingen in Australie gcda&n. 

CARSTENSZ-KETEN. Hoog>tc, en e( i>t hekend 
geworden, snecuwketm in Nieuw-Guinea, in 1908 
door G. P. Rouffaer benocmd naar Jan Uarstensz.dio 
't ccrstden 16cn Fcbruari 162?, in het journaal van 
zijno rcis langs do zuidkust, van dftt eiland met do 
“Aera”, gewag maaklc van dit toen door hem, van uit 
zeo, waargenomen „overhooch geberchte, landwacrt 
in, na gissinge 10 mijlcn, dat op velo plant son wit mot 

Snee bedcct lachn. Tot de 20o ceuw werd echter nog aan hetvoorkomen 
van sneeuwbergen op Nieuw- Guinea gctwijfeld, toldat den 8 
November 1909 de 2e Lorentz-expeditie op 土 250 M. beneden den 
Wilhelmina-top, in het oostclijkcr gclegen Oranje- gebergte, de 
aanwezigheid van aneeuw feitelijk kon vaststcllen. 

In den aunvang van 1910 trachtte cene Engelsche expeditio van uit 
de Alimika-rivier de Carstensz-ke- ten te bereiken. Doze expeditie 
kwam cchter slechta tot den voet. Eenc tweede Engelsche expeditie, on-
der leiding van dr. A. F. B. WoUaston, slaagde beter. Van uit de 
Otakwa-rivier bereikte de leider met den Nederlandschen len Luitenant 
A. van de Water, die hem als commandant van een militair gelcide 
verge- zelde, de sneeuwgrens. De toppen warden tot heden (Januari 
1916) nog niet bestegen. Volgena Wollaston^ waarneniingen zou de 
keten twee toppen heb- ben, waarvan de hoogte door hem werd bepaald, 
van den oostelijken op 4791 M., van den westelijken op 4575 M. 
Waamemingen, in het laatst van 1914 door de leden der railitairc 
exploratio Schultz en Doorman van uit het Noorden gedaan, hebben 
aan- getoond dat cr zes Carstensz-toppen bestaan, alle met eeuwige 
sneeuw bedekt, hoog 4810 tot 5000 
M. De afstand tusschen de uiterstc toppen zou 士 7 K.M. bedragen, 
het hoogteverschil tusschen den hoogsten top en den benedenrand van 
het ys- en sneeuwdek 土 410 M. groot zijn. 

CARTHAMUS TINCTORIUS L. fam. Compositae. 
Kasoemba (SOEND.), Kembang poeloe (JAV.), Somba Kruidachtige 
plant, vecl gekweekt in de tro- pen en subtropen, wegens de rood-oranje 
kleurige bloemhoofdjes, waarvan de losso blocmen gedroogd in den 
hand el komen als kembang kasoemba. Ze levcrcn ecn bekende 
kleuretof, dio veel gebruikt wordt voor hot kleuren van zijde, katoen en 
garens. Ook als inlandsch gcneesmiddel en voor het verval- schen van 
saffraan worden de blocmen gebruikt. De Europecsche naam is 
Sajjloor. 

CARUM CARVIL. fam. Umbellifcrae. Djemoedjoe (MAL.), Djintan 
(MAL.), Djinten (JAV., SOEND.). Kruidachtige plant van de gematigde 
streken, de z.g. Kanoij, con enkele maal op Java gekweekt om de 
vruchten, die gercgeld in indische kruidenmeng- sels voorkomen. 
Meestal vorden de vruchten echter uit Britsch Ii dio ingovoerd. Als 
mcdicinale drogerij worden ze “moengsi" genoemd, wclko laatste naam 
ook gcldt voor do uit Britsch indie iiigevoerdo vruchten van Carum 
copticum Bth, dio er zeer veel op gelijkenZ? ；玲.... 

CASSAVE EN CASSAVEMEEL. Zic MANIH0T< r 
CASSIA A LATA L. Fam. Lec/uminosae-Cae^al- - pineae. Daoen 

keepang, Dacen kcerap (MAL.), Ga- , / 
linggan (MAL.), Kat epeng (JAV., SOEND.), Ketepeng 4 / 
(JAV.). Fraaie hcester, in allo tropischc st reken ver- spreid, met gcle 
bloemcn en groote gcvleugelde pou- len. De bladeren worden in 
twcccrlci opzicht ala gcnccsniiddel gebruikt, uitwendig als niiddel 
tegon huidziekteu, vooral ringworm (vnndaar de Engelsche naam 
“Rhigicormsgub"), in wend ig als laxans. In Britsch Indic wordt de bast 
als looimiddcl gebruikt. 

CASSIA ANGUSTIFOLIA Vahl. fain. Lyjumino- sae-
Caesa'pineac. De stamplant van do Folia Sen- nae of 
„Sonnobladerenn, die in de inlandsche genecs- kunde bekciid zijn als 
Senamaki of Sconsmaki cn als ， laxans gebruikt worden. / -0、" -1

 ' V 
CASSIA FISTULA L. fam. Leguminosae-Caeial- pineae. Klohcov 

of Klohor (JAV.), Tenuing (MAL.), Terggoeli of Trcrggccii (JAV.). 
BCOIB, die in geheel Zuid-Azic voorkomt cn ook wel gekweekt wordt 
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wegens de fraaie gelc blocmon in lango trosscn. De 
tot 1/i M. lange peulen zijn rolrond en bevatten een 
grootaantol zaden, die een bekcnd laxeermiddel zijn, 
evenals het vruchtvleesch. Den naam „trommel- 
stokkenboom,> dankt de plant aan den vorm van 
de peulen. Het hout is duurzaam en sterk, de schors 
is een goed looimiddel. 

CASSIA JAVANICA L. fam. Le^uminosae- 
Caesal- 
pineae. Boeng been gdelan (SOEXD.), Tenggoeli wa- 
wang of Trenggoeli wawang (JAV.). Boom, wegens 
de fraaie rose bloemtrossen ook wel aangeplant, vooral in Midden- en Oost-Java. Do vruchten gelij- 
ken reel op die van Cassia Fistula. Het hout schijnt 

vrij bruikbaar, maar is niet in groote afinetiugen te 
3 / - krijgen.「3 3 勺 

C 5' , _右£ CASSIA SIAMEA (= Cassia florida Vahl). 
W" / ■ fam. Leguminosae-Cae-salpineae. Djoehar of Djoe- 

A (JAV.). Boom uit Britsch-Indie en Indo-Cliina, 
ib二 己 W' overaJ in de tropen aangeplant, wegens zijn buiten- 
•；' / 4 gewoon snellen groei en daarom veel a Is all6eboom 
:S s *'"*'*' gebruikt. Ondanks den snellen groei is het kemhout 

zeer hard, en bruikbaar voor huizenbouw. CASSIA TIMORIENSIS D. C. fam. Leguminosae- 
Caesalpineae. Haringin (SOEND.), Ehing,Ihing (JAV.). 
Kleine boom, die zeer veel op den D joe war (G. siamca) 
gelijkt. Van het donkerbruine of zwarte kemhout worden 
stelen van bijlcn gemaakt. 

CASSYTHA FILIFORMIS L. Fam. Lauraceae. Tali 
poetn (MAL.), Sangga langit (MAL., SOUND.), Se- ket 
kremi (JAV.). Woekerplant met dunnen draad- vormigen 
stengel zonder bladeren, tijdcns den bloei bezet met 
klcine aren van rose bloempjes. De plant bedekt heesters 
en kruiden met een dicht net van 
draden. De stengels worden gestampt en uitgeporst en 
dit slijmig vocht gebruikt als een wormdrijvend middel. 
Met water dient het als hoofdwassching tegen het 
uitvallen van haren. Het bevat ecu giftig alkaloide in 
kleine hoeveelbeid. 

.4 CASTANEA ARGENTEA Bl. fam. Fayaceae. 
/' 久二；J .,・'Berangan(MAL.),Saninten(soEND.),Sarangan (JAV.). 心

Hooge boom, in West- en Midden-Java zeci- algemcen '
 voorkomend, ook in den Malcischen Archipcl en het 

vasteland van Indie verapreid, gemalckelijk ken- baar 
aan de van boven glanzend-groene, van on- deren 
zilverwitte bladeren. Het hout wordt in West- Java 
algemeen voor huisbouw gebruikt. Do eet- bare zaden 
hebben in vorm van smaak veel overeen- komst met de 
Europcesche Tamme Kastanje, cn worden door de 
inlanders in het bosch verzamcld en te koop 
aangeboden. 
| CASTANEA JAVANICA Bl. fam. F—aceae. Be- i-
angan doeri, Berangan gadjah (MAL.), Ki hijoer 
(SOEND.). Boom van West-Java, den Maleiwchen 
Archipel en Malaka, van CASTANEA ARGENTEA te 
onderkennen door de kaneelbruiiie kleur van de 
onderzyde der bladeren. Het hout staat voor huis- bouw 
hooger aangeschrevcn dan dat van de vorige soort. De 
zaden zijn eet baar. 

弓 * CASTANEA TUNGURRUT Bl. fam. Fagaceae. 
Toengoeroet, Toenggeureuk, Kalimorot, Kalim bo- rot 
(SOEND.). Boom van West-Java en Sumatra, veel 
geli)Kend op de voorgaande soort, maar zoowel het hout 
als de zaden zijn minder gezocht. 

CASTANHEDA (FERNAO LOPES DE) De voor- 
treffelijkste kroniekschrijver van het heldeiitijcl- ■yak 
van het Portugeesche rijk in Indie, de eerste 50 jaar 
(1498—1548); waarvan echter de beschrijving dcr 
laatste tien jaien met opzet in 1562 door de Ko- nwgin-
l^gentes van Portugal, Dona Caterina, 二斜尸；号岫 
1/van Spanjc, verdonkciemaand en vermoedehjk 
vernietigd jH. 

Geboren omstreeks 1508 te Santarem (beN.O. 
Lissabon)_ als onecht kind van den jurist („licen- 
ciado4*) Lopo Fernandes de Castanheda, gaat hij in April 
1528, samen met zijn vadcr, naar Indie met do vloot van 
den nieuwen Gouverneur-Generaal Nuno da Cunha. 
Komt, door allerlei wederwaardigheden dicr vloot, pas 
Oct. 1529 to Goa aan, waar zijn vader rechter van 
instructie (“ouvidor") der st ad Goa wordt, en hijzelf 
blijkbaar eerst een paar jaar krijgs- dienst doet. Ten 
minste, volgens eigen getuigenis (Lib. VIII, cap. 32) is 
hij 15 Febr. 1531 bij den vruchteloozen aanval op Diu. 
Kort daama schijnt hij echter zelf te Goa verbonden te 
zijn geworden aan de rcchtbank, waar hij wcldra zijn 
vader op- volgdc in diens ambt. Hier ontwaakte ook 
dade- lijk, vermoedelijk ondcr bescherming van den G.-
G. Nuno da Cunha (Nov. 1529― ept. 1538), zijn voor- 
nemen om cen geschicdenis te schrijven van Port.- Indie. 
Kort voor 1540 moet hij tcruggekeerd zijn in Portugal; 
hoe, is niet nader bekend ； een 10-tal jaren was hij in 
Indie gevveest. Zooals hijzelf ver- klaart in de inleiding 
van zijn voor't eerst in 1551 verschenen Lib. I, was hij, 
steeds doorgaande ”an hot schrijven van zijn 
gcschiedenis, en materialen verzamelenddoor 
ondervraging van uit Indie tcr ： ig- gekeerdc 
machthebbenden, wegens zicktc moede genoopt cen 
(nederig) ambt te aanvaarden bij de Univcrsiteit te 
Coimbra. Hij werd er toch pedcl (,,Bedel") van de 
litterarische facultcit, hoed an ig hij ook in 1551 het 
begin van zijn gc- scliiedwerk te Coimbra in *t licht gaf 
； wordt d；n\ weldra conservator (“Guarda") van het 
Archicl aldaar; en sterft cr als zoodanig 23 Maart 1559, 
aan zijn zonen de zorg overlatend om het slot van zijn 
manuscript in het licht tc geven, na de reeds verschenen 
Lib. I-VII. 

Neemt men echter in aamnerking, dat van zijn arbeid 
(vertuald), de „GcschiedeniH dcr ontdek- kiiig cn 
vcroveiing van Indie door de Porlugcezcn>,, Lib. 1 in 
Maart )551 was afgctlrukt, Lib. 11 in Jai.. 1552, Lib. Ill 
in Oct. 1552, Lib. IV cn V samen in Oct. J553, Lib. VI 
in Febr. J554, Lib. VII in .... 1554 (geen nader datum), 
en een vermeerderde on vorbeterde herdruk van zijn Lib. 
1 in Juli 1554, doch dat niels meer verschcen tijdcnB zijn 
nog 5-jarig lovcn, 一 dun begrijpt men hoc in )554 reeds 
de inlriges tegen dozen eenvoudigen jnan begonnen 
waren, om zijn verder werk (dat in ms. gerced lag) 
ongedrukl tc Jaten. Toen dan ook, ruim twee jaar na zijn 
dood, zijn zonen in Aug. J 561 Lib. VI II pas in 'b licht 
konden geven, daarby sncl het slot (Lib. IX—X) 
belovcnd voor den druk, werd dit ter aller- Jioogsten 
plaatse op de bovcnvermelde wijze onnio- gelijk 
gemaakt. 

Welkc invloeden hicr aan het werk waren, schijnt tot 
heden onbekend. Aangezien het allcrlaatst verschenen 
Lib. VIII cindigt met het jaar 1537, dus v66r het slot van 
het Gouv.-Gcneralaat van Nuno da Cunha, — is de 
waarschijnlijkhcid groot, dal oude tegenstanders van 
dicn krachtigen G.-G., die juist aan cind van zijn behccr 
ontzaglijk was tegengewerkt van uit Portugal, de intrige 
aan hot Bort, hof tegen Castanheda, den oprcchten kro- 
niekschrijver cn vereerder van Da Cunha, op touw 
hebben gezet. 

De groote cn blijvende betcekenis van Castan- heda 
is zijn volstrekte vertrouwbaarheid; naar bente vermogen 
heeft hij gelracht waarheid to schrijven. Zyn styl is echter 
droog, op het done af; zijn wijze van behandeling mist 
gehcel hot magistrale, dat zoo hooge waardij verleent aan 
Barros' gcschicdwerk. 
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Daardoor vcrhcft hij zich niot boven den rang van k ron 
ickschrij ver. 

De oorspronkclijkc uitgaaf zijner 8 boeken is zcer 
zc)dzaam, en bv. in Nederland nergens te vinden. 
Algcjncen daarom is van Castanheda in gebmik <le 
hoogst zorgvuldigc herdruk in 1833 te Lissa bon 
vei'schenen, 7 octavo-deelen (Lib. IV cn V samen), 
waarbij echtcr verzuimd werd een register toe tc voegen. 
Lib. I loopt over 1497—1505, dus bevat snietsover ons 
Indie, Lib. II geeft 1505― 9; Lib. Ill J509—15 (met de 
verovering van Alalaka en de ont- <lekking der 
Molukken)； Lib. IV 1515—18; Lib. V 1518—21 ； Lib. 
VI 1521—26 (met de gebcui'tenis- sen in Pasei, in de 
Molukken en op West-Java)； Lib. VII 1526—29; Lib. 
VIII 1529-^?ind 1537, dus bijna het gehecle 
Gouv.Gcneralaat van Nuno da Cunha. 

Ecn biografie van Castanheda is aan schrijverdc- zes 
onbekend ； hot voorgaande is 顷 eengcbr&cht uit verse 
hillend e verspreide gegevens; zie reeds Rouf- faer in 
Bijdr. Kon. Inst. 6c Reeks, VI (1899), p. 151—153.
 G. P. R. 

CASTANOPSIS. Zie CASTANEA 
CASTILLOA ELASTICA Cerv. iam. jiloraceae. 

Boom met dichtbehaarde twijgen en bladeren cn <-
igcnaar(lig-horizontaal afstaande takken, uit Mexico 
afkomstig; wegens het caoutchoucgehaltc van het 
jnelksap gekweekt. Ook op Java cn Sumatra is dezo 
booin op bescheiden schaal aangoplant. Do cultuur is 
thans door die van Hevea brasilitnsis (Para-rub- ber) 
bijna geheel verdrongen. (Zie CAOUTCHOUC). 

CASUARINA EQUISETIFOLIA Forst. fam. Ca- i：
uarinaceae. Kasawari, Kasoewari MOL.), Tja- jnara 
(SOEND., MAD.), Tjcmara, Tjcmara laoct (JAV.). Bekende 
boom van de tropische laagvlikten en kuststreken van het 
oostclijk halfront!, opvallond door de dunne rolrondo 
takken, die do zecr kleino fchubvonnigc bladeren in 
kransen dragon. Wegons de overeenkomst van die takjes 
met deonenaalden cn door de gclijkenis van de vruchtcn 
met dennoke- gels worden do soorten van Casuarina wcl 
ecns In- dische of Javaaiischo Dennen genoemd. Do 
boom Htelt zeer geringo eischcn aan den bode in cn kan 
bovendien con vrij hoog gchaltc aan zout verdragen, 
zoodat liij op zandig strand vrij algomecn kan voor- 
komen, op Java cchter bijna uitaluitend in hot Westen. 
Do naam „Kusocwarin is to danken aan do gclijkenis van 
het draadvormig loo£ mot Casuark- vcercn. Het harde 
roodachtigo hout (Beef wood) wordt weinig gebruikt. De 
afgovullen takjes diencn wel tot brundstof. , 
" •”就 

CASUARINA MONTANA Miq. fam. 
Casuarinaceae. 3'jamaru gocuong 
(soEND.),Tjemaragoenoong(JAV.). Uoom, vcel 
gelijkendopC. EQUISETIFOLIA, maar allccn in Oost- 
en Midden-Java voorkomend van 800 tot ongeveer 3000 
M. boven zee. Op do borg- toppen van Oost-Java 
(Lawoo, Tengger, Ardjoeno) gezellig grociend cn daar 
do bokonde Tjomarabos- schcn vorniend. Op den 
Tenggcr wordt hot houtvoor allerlei timmerhout 
gobruikt. Het is, in tegenstolling jnct dat van do vorige 
soorl, licht, wit en niot hard. 

CATALA. Ecn Kakatoe van Celebes, Cacalua sulph 
urea. Op de Avoe-eilandon hcet Cacalua triton Goeri on 
op Gorani Kataloc, op Ternate hcet hij Katalia; le Dorch 
Minggcrns, to Hatam Hanjoka, op Ansocs Karaboea, op 
Andai Oapoeet, op Sorong Warijft, in de Humboldtsbaai 
Jalla. Do naam Kuko- toe is aan zijn geluid ontleend. Zij 
lexron gozollig in vluchten van honderdon stuks, leggen 
witto oioren in boom- cn rotsholten en voeden zich mat 
booin- vruchtcn en zaden, 

CEDER-PASSAGE. Tusschen den vasten wal van 
Sumatra en Deudab (Nasi besar), benoorden de 
N.W. punt van Sumatra. Wordt door de eilanden Klapa 
en Batce verdeckl in twecen, do eigenlijke Ccderpassage 
(Ai-oih Raja) beN. en de SURATTE- PASSAGE (Aroih 
Tjoct) bcZ. deze eilanden. De eerste is do ruimste, maar 
niet zondcr govaren, allccn het 1,8 K.M. breede, Z.lijkc 
gcdcelte langs den geheel schooncn Noordwal van 
Klapa cn Batee is be- vaarbaar. De tweede loopt oin do 
Oost vcmauwend toe en is daar slechts 0,5 K.3I. breed, 
doch overal schoon. In boide straten loopt een felle 
stroom, welke in de Suratte-passage tot 6 zeemijl per uur 
kan be- dragen. Aan den Oost ingang van deze en in de 
ge- hecle Ccder-paesagc komeii sterke stroomrafelingen 
voor, welke sorns op branding gelijken； in den Z. W. 
moesson onlstaat daar, wanneer wind cn deining tegen 
elkaar inloopen, een moeilijke, hooge zee. 

De stroom loopt gemiddeld 6 uur, die welke met den 
moesson medegaat is het sterkst en loopt het langst. In 
de Ceder-passage komt het met krachtig doorstaanden 
N.O. wind wel voor dat de stroom om de O. niet 
doorstaat, in de Suratte-passage komt dit niet voor. De 
vertikale waterbeweging is bijna zuiver dubbeldaagsch 
en gcring. 

Voor zeilschepen zyn doze passages niet aan te 
raden; de Suratte-passage beslist tc ontraden. 

CEDRELA FEBR1FUGA Bl. (C. Toona Roxb.) fam. 
MeHaceae. Ki beureum (SOEND.), Redani (o. JAV.), 
Soeron (MAL., JAV., SOEND.), Soeren beureum (SOEND.). 
Zeer groote boom, met wortellijsten, fraaie kroon, met 
kleine witto bloemen in groote pluimen, on zeer kcnbarc 
met 5 stervormig uitstaande kleppen openspringende 
vruchten, gevleugelde zaden.cn grof- gevinde blndcren. 
De boom is verspreid over Voor- en Achter-Indie. den 
Maleischen Arcliipel en ver- moedelijk ook in Australie: 
het is editor mogelijk dat onderclen naam Ccdrda Toona 
een aantal nauw ver- wante vormen worden samengevat. 
Het roodbrume tot steenroodo kernhout is zeor gezocht 
voor plan- ken, tafels, kasten cnz. ； het bohoort tot de 
lichte houtsoorten en wordt op thccondememiiigen veel 
voor thcckiston gobruikt. Hot heeft de typischo geur van 
hot amerikaansche cedcrhout (vaudaar do naam „ 
Bastaardcedern, Red Cedar.) en kan, evenals dit laatstc 
mot goed gevolg voor sigarenkisten gebruikt worden. 
Do naam „fcbrifugan is tc danken aan do mcening dat do 
bast koortswerende cigenschappon zou bezitten. Dczo 
jueening hceft echter geen stand kunnen houdon; vcclecr 
hceft de bast adstringeo- i'ende eigenschappen en is hij 
eon iniddcl tegon chro- nischo diarrheo cn dysontorio. 
Hot gehalte aan looi- zuur is zcor hoog. 

CEIBA PENTANDRA Giirtn. (Eriodendron an/rac- 
tuosum D. G.) fam. Bornbacaceae. Kandoc. De Ka- 
pokboom, vermoedelijk inhccmsch in Amerika; op Java 
in het groot aangoplant om de vruchtcn, die de kapok 
leveren., " 己 ：、 

CELEBES. Ofschoon dit oiland behoort tot do vier 
Grooto Socnda eilanden cn in grootto Java aanzienlijk 
overt reft (het hceft met do bijbehooiondo eilanden naar 
schatting cone oppervlaktc van 土  186.000 K.M%, 
torwijl Java on JIadoora sleohta 士 132.000 K.M2. groot 
zijn), hcoft het eorst botrek- kelijk laat do uandacht 
getrokken cn is het in hot binnenland eorst in do laatsto 
kwartceuw nador bekend geworden. Do Hindoc-
invlocd, waardoor Java on ook enkelo dcelen van 
Sumatra zoo belang- rijk wordon, hcoft zich niot of niet 
noemenswaard tot Celebes uitgestrekt. Do speccrijen, 
dio conmaal do Molukken tot het hoofdgcbied van den 
Maloi- 
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sohen archipcl maakten, komen er nict voor. Minc- 
ralen van ecnige beteekenis zijn er ccrst in den laatsten tijd 
ontdckt en docn hun aanlrekkenden invloed nog wcinig 
gclden. De afwezighcid. van een geregeld bestuur in het 
grootstc gedccltc van het eiland hield voorts van zelf elke 
vestiging van vreemdelingen tegen. AUcen aan de 
uiteinden, van Makasser cn Menado uit, deden 
Europeeschc cul- tuur en beschaving in de vorige ceuw 
haren intocht. Het overige bleef dermate onbekond, dat 
eerst in de laatste vijf cn twintig jaren zoowcl het hoogste 
gebergte (het Latimodjong gebergte) als het grootste nicer 
(het Towceti meer) en de grootste rivici- (de Lariaiig. in 
den bo ven loop Koro) werden ontdekt, het eerstc door den 
jnijningenicur E. C. Abend anon (1909) de laatste twee 
door de beide Zwiteeircho zoologen, de neven drs P. en F. 
Sarasin (1896 cn 1902). 
z-r N a a ni. Over de herkomst en do beteekenis van 
diTEenanjing Celebes is het laatste woord nog nict 
gesproken; dat men zo moet zoeken in Portugeesche of 
Spaansche bronnen, waaruit ook de namcn Borneo en 
Flores te voorschijn kwamen, werd reeds door Raffles in 
zijne History of Java voor waar- schijnlijk gehouden, daar 
de naam bij de Inlanders totaal onbekend is. Van twee 
kanten is in de laatste jaren een zeer verschillende 
oplossing voorgesteld. Prof. A. Wichmann (De oorsprong 
van den naam van het eiland Celebes: Gids, 189G, II, 
328—339), merkt op, dat in de oudste berichten der 
Portugee- zen over Celebes deze naam niet voorkomt; men 
vindt dicn naam vocr't eerst gedrukt in een stuk van 1550, 
geechreven door Duarte Barbosa (tie BARBOSA) in 1516, 
kort na zijne terugkomst van een reis naar het Oosten. In 
dat bcek wordt Celebes vei meld als bewoond door een 
blank roenschenelend volk, dat veel goud prcduceerde. De 
naam staat echter in de twee paragrafen, die in het 
oorepronke- lijk handsebrift. (te Lif-sabon) ontbreken. 
Gwchreven komt deze het eerst voor in con reisverhaal van 
1528, waarin sprake is van cen volk Celebe. VoJgens S. P. 
L'HonorG Naber (T. A. G. 1916) komt de naam Celebes 
ook vocr op een Itahaanscl e kaart van 1550. Wichmann 
oppert de onderstelling, dat in de in een work van Antonio 
Galvao (1563) voorko- mende 
uitdrukking„CelebresMccaEf：arcs,AmboyneH, enz." het 
woord “Celebres" (berucht, bekend) bij vergissing cok 
voor een volkf-staniis aangezien. Ecne geheel and ere 
verklaring is aan de hand gedaan door Dr. Frifz Sarasin 
(Ueber die Herkunft des Na mens Celebep, Petcjmanns 
Mitt. 1904). Hij brengt den naam Celebes in verbard met 
dicn van den vuJkaan in de noordpunt der SLinahasa, den 
Klabat. Pat deel is inderdaad l)et eerst bekend geweest. De 
naam der vulkaangrcep van de Kp labatH, door de 
Portugeezen en Spanjaarden met C als begin left er 
geschicven, zou door verbastering Celebes hebben 
opgeleverd. Steun zeekt de ZwiiEereehe nat uurondei 
zcckcr voor zijn bet cog in de voimcn Calibes, Sa la bos en 
Calabros der Portugeesche manuscripten. Vcronderst 
ellingen als Celebes = Maleisch „Soela beein (ijzerland) en 
Celebes = Port. „Si Laheh" (ciland daar bo ven) verdienen 
FlcchtB volledigheidskalve vermelding, 一 In ieder geval 
kreeg de naam Celebes in Nederland algemecn bekendheid 
door Jan Huy- gen van LinEchoten, die in 1592 een 
Portugeesche manuscriptkaart uit V66r-Irdi(i meebrachf, 
waarop Celebes de aanduiding was vcor het geheele eiland, 
terwyl de Noordkaap daarep nog dos Celebres heet. 
Mercator, die al de gegevens van Van Lin- schoten 
gebruikte, zorgde dcor zijn atlas voider voor 
(■. :- I ，- 

de verbreiding van den naam in en buiten ons land. 
Ontdekkingsgeschiedenis. De ocr- ste Portugees, die de 
kust van Celebes zag, was Simo d'Abreu, die in 1523 van 
Antonio do Brito opdracht had ontvangen, benoorden 
Borneo van Ternate naar Malaka te zeilen; hij maakt 
melding van de kust van Manado (Menado). 
Kortdnama,in 1528, bezocht Jorge de Castro met twee 
schepcn, zeilende bezuiden Borneo van Ualaka naar 
Ternate, het land der Malcassaren. Eerst 1 Fcbruari 1545 
had de eerste landing op het eiland “Macazar" plaats; toen 
zetten Antonio de Payva en pater Vicente Vie- gas te 
Badjokiki, dat zij Machoqiuquc nocnien, voet aan wal. 
Uit den v66r-Portugeeschen tijd zoowcl als uit den tijd 
voor onze komst op Celebes wordt over dit ciland 
jnerkwaardig weinig bericht. Zoovccl is ccht er zeker, dat 
het eiland in de oudheid en in do middelceuwen, ook door 
Aziatifche reizigers, minder bezocht werd clan de 
eilanden Java en Sumatra of do grcep der Molukken (die 
tengevolge hunner preduc： ten zooveel ccrder en bet er 
bekend raakten) ei> dat wij aan de Portugeezen de ccrste 
nicer of jniiider uitvoerige en geloofwaardige berichtcu 
te danken hebben. Hoe gering dat verkccr van Cele!；(•.- 
Azie gewccst is, kan blijken uit de onis1andigi：i；i<J, 
dat de PortugccEchc reizigers cn geschicdsch! /< rs 
Duarte Barbosa, Joao de Barros. Diego do C ； e. a. tegen 
het midden der JGc ecuw van geon Mohammedaansche 
gebiuiken melding jnaken，R zelfs de Engclschen en de 
Ncderlandcrs cr bij humic komst de inlanders neg niet tot 
den Islam bckeerl aantroffen. JJezc werd eerst ruim J CO 
jaar later dan op Java en verscheidene ecu wen later dan 
op Sumatra door een deel der bevolking van Zuid-C(；
lcbc« bclcdcn. Daar onder ontdekkingsgeschiedenis lv；
t welenEchappclijk onderzeek van het eiland moet 
woiden verstuan, kunnen wij het (ijdperk der Coni- 
pagnie overfilaaj). Wat men \ ijdens de hecrKchappij van 
dat lichaam en tegen het einde der 18c ecuw door 
oorlogen en het aankneopen van cnkelc htm- 
delsbeliekkingen ervan was te wc*1 en gekornen, knn 
blijken uit de kaarten, tegen het oil de di( r ceuw ver- 
schcnen, die aan Celebes een nog zeer jnisvoimden 
omtrek geven cn uit de jjvingcn van P. Va- lentijn (Oud 
en Nieuw O.-Ir.die 1726), J. C. M. Radei mac her (Kcrtc 
befclnijving v.b. eiland CclehcH V. B. G. IV, 199), A. 
Huyf.ers (Beknopte bef cbi ij- ving O. I. etabl. 1792) c. 
a., die natuurlijk thans elechts historiEcho waaide 
kezitten of ten denkbeeld kunnen geven van de 
uilgcticidl.eid der nedcizct- t in gen en van de uilcefen'rg 
van hel g< zag der Ccm- pagnie. iJe onf dekkingtgcK 
hicdeniH van CeleEe« in de J9e ceuw had e( n ai:der 
veilccp dan elders. Voor- ee^t bieiddc cns gezag zich niet 
over zoo gchcel nieuwe ferreiren uit als cp Ben.co of 
Sunalra, wat daar gewocnlijk n:et ecn aanzicnlrkc \< i 
mceidering onzer gccgiaphifeke kcnnjF. dcor jnilifaiie 
expedi- ties of reizen van civielc ambfenann vcikrcgc!!, 
gc- paaid gi))g. Wei hadden, vcoiai in Zuid-Celebep, Ec- 
langiijke Joijgbtcchlen plants (de Bcnitche expedite), 
dcch, in 't aJgeniccn Lctchouud, kan hcwcerd wojdcn, dat 
cns gezeg in die ceuw(：p CeJeles meer Levestigd dan 
uitgebieid weid. Vai daar dan cok, dat het wet 
enfchappeJijk onde)zcck op dit eiland, van enkele 
uitzerderingen afgezien, eerst in do tweede helft dier 
ceuw van nicer l.etcckcnis wordt, n;cer ter hand wordt 
gene men deer zendelingen en enkele wetenrchappelijk 
gevoiirde amblenarcn dan dcor milit alien, t ei wyl ook 
de mijningenicur en geoloog eerfit laat, en dan slechls 
vcor kieine of greote brokstukken, hunne jrcdewoiking 
verker.cn. 
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Eindelijk moeten wij nog docn opmerken, dat, tot in <lc 
laatste jaren der 19e eeuw, voor Celebes, nog zcld- zamer 
dan voor Sumatra of Borneo, sprake is van reizen, die zich 
uitstrekken over vcrschillende ondcr- <lee]en, even weinig 
als van wetcnschappclijke be- schrijvingen, die het geheele 
ciland omvatten, tenzij incn daartoc Van der_ Hart's „Reize 
rondom het eiland Celebes 18501, zou willcn brengen, die, 
hoe verdienstelijk ook, zich slechts tot de kust uitstrekt. 

Bcspreken wij na deze opmorkingen de afzonder- 
lijke onderdeclen, dan wordt voor het meest Noorde- lijke het 
wctcnschappelijk ondcrzock ingeleid door de reizen van de 
natuuronderzoekers Reinwardt (Reis naar 5tO. dccl v/d 
Archipel 1821),Bleeker (Reis door de Minahasa 1856), Van 
Sprecuwenberg (Een hlik op de Minahasa T. v. N. I. 1845), 
en Bickmoro (Travels in the East Ind. Archipelago 1868). 
Daarop voJgen voor dit gcdcelte de reizen van Von Rosen-
berg (Der Mai. Archipel), die zich hoofdzakelijk over 
Gorontalo, Kwandang, Bone en de bocht van Tomini 
uitstrekken ； die van Riedel (T. B. G. XVIII 189, /458; XIX 
45, .555), wiens beschrijviiigen zich met •/ zeer 
verschillendc, minder bekende streken van Noordelijk 
Celebes (Bwool, Limoeto, Bone, Boalemo enz.) 
bezighouden; Graafland's uitmuntende, op eigen 
waarnemingen stcunendo bcschrijving van de Minahasa 
(Rotterdam 18G7, tweede druk 1898); De Clcrcq'fj 
nauwrkeurigc schilderingen, vooral bp ethnographisch 
terrein, van het Ra,no-i-apo gebied bij Amoerang en van de 
reside n tie Men ado (T. N. I. 1S7<», IL 1X71 II, 1873, I, T. 
A. G. VII； T. B. G. XIX; Medcd. Ned. Zend. Gen. XX 
187G) ；  do onder- zoekingen van dozen en van de 
zendelingen Schwarz, Wilken, Ulfcrs en De Lange (Med. N. 
Zend. Gen. XI, )867, XII, 1808, XX, 1876) in het toen nog 
vcel ojibtikcndcr gebied van Bolaiing Mongondou en der 
Jiano-i-apo ；  Dr. A. B. Meyer's bcschrijving van de 
■■•linahassa (Virchow en Holtzcndorff 1876) en Van 
Alusschcnbrock's kaarten cn toelichtcnde Nota's over de 
Tominibocht cn de residentie Men ado, nls- mede zijn 
voordrachten over de fauna, de productcn cn den handcl van 
N. Celebes (T. A. G. IV 93, 163, 322). 

Een nicuw tijdpcrk were1 in het voorlaatstc dccen- 
i)jum der J9o ecuw geo pend, tocn de geoloog prof. Martin 
(Bijdr. I. T. L. V. 1888) zijnc mecning over <le geologic van 
Celebes uitte/toen de ingenicur Van Schelle het terrein van 
Soonialata (district Kwan- <lang) voor het eerst gcologisch 
on mineralugisch onderzocht (1889); tocn ]»rof. Wichmann 
(Die Binncnseun v. Celebes, Pct. Mitt. 1893) zijno studien 
over bodcjngestcklbckl, en in verbaud daarmedo het ontstaan 
der mcren, ook tot-het door hem niot bc- zochtc Nooixl-
Cclcbcs uitstrckto, Sidney Hickson zijnc oinzwcrvingen 
door het schicrciland verrichtto (Tijclw. A. G. J 884), de 
assistent-resident van Hoovell zyne grondigo 
ondcrzockingcn over Gorontalo, Mooeton cn de «taatjcs aan 
de bocht van Tomini, welke hij herhaaldclijk bezocht, 
publicccrde on 4 / toelichttc (T. B. G. XXXV; T. A. G. 1891, 
1892, '>1893) en toen, last not least, de Zwitscrschc zoblogcn 
Xjlir. Paul cn Dr. Fritz Sarasin cei-st hot Noordelijk 
schicrciland, daarna het Cent rale gcdcelte van Celebes cn 
ook nog do bcide Zuidclijke uiteinden (loorkfuisten cn een 
gcheel nieuw licht op dit merk- waardige eiland deden 
vallen. 

Voor do zuidclijke hclft Icverdcn do heeren Porclaer 
(De Bonische expedit io 1872) en Van Station ten Brink 
(Zuid Celebes 1884) door do bcschrijving der Bonischo 
oxpeditio bolangrijko bij cl rage n niot enkel tot de 
krijgsgeschicdonis, maar ook tot do 

geographic, alt hans de militaire, terwijl Matthes 
(T. A. G. J en III) niet slechts do ethnographie 
bestudeerdo cn op het gebied van taal en lettcrkunde 
belangrijkc bijdragen leverde, maar ook de kennis 
dor land- cn volkenkunde kon aanvullen. 

Nadat daarop de HH. van Hasselt (T. A. G. IV, 
.le serie, 362), Ligtvoet (Bijd. I. T. L. V. reeks IV, 
II. I), Engelhard (Bijdr. I. T. L. V. reeks IV, VIII, / 
263 cn Pet. Mitt, 1886, 193)；#akker^(T. B. G. XV< 

1886], Wiggcrs (T. B. G. XXXVI,]所而 一 
Tjersen (T. B. G. XVI, 352) hunne mecr beperkte 
bijdragen tot de kennis van Bangkala, Boeton, 
Saleycr, Boni, Kadjang en de Noorderdistricten 
hadden geleverd, bereisden de HH. Weber en Wich- 
mann ccn deel van Midden-Celebes en van hot Zuide- 
lijk schicrciland zoo grondig en bestudeerden hot zoo 
veelzijdig, clat over de geologic cn de gcographio in 
meer dan e6n opzicht eon nieuw licht opging (T. A. 
G. 1889 en 1890), terwijl de gouverneur van Celebes, 
de door z'jne reizen op Nicuw-Guinea zoo bekende 
Van Braam Morris, zoowel over Loehoe als over het 
bondgenootschap Masenrempocloe, naar aanleiding 
der daannedo geslotcn contracten, zeer wetens- 
waardige byzonderheden over deze staatjes mede- 
deeldc (T. B. G. XXXII, 498； XXXVI, 

Voor hot oostelijk deel van liSV ' 
enkele kustgcdeeltcn, nl. de Vosmaer- of Kendari 
baai, Tomboekoe en Banggaai door de HH. van der 
Hart, Vosmaer (Verh. B. G. XVIIIS39), Matthijssen 
(T. B. G. 1854 II; T. A. G. I 199) cn Bosscher ineer 
of minder nauwkeurig beschreven, terwijl het bin- 
ncnland (de rivier en het nicer van Poao) behalve 
door de bovengenoemde vreemdelingcn, de neven 
Sarasin, reeds vroeger, naar aanleiding van den 
in 1854 gehoudon krijgstocht tegen Tomini, voorts 
door de natuuronderzoekers Meyer, Rosenberg en 
Van Musschon brock (T. A. G. lescrio VII, 1883,154) 
en door den zcndcling Kruyt (Med. N. Z. G. XXV, 
1892; XXVI, 1892, enz.) ter sprako kwamcn. 

Van do onclcrzoekingen dor laatste twintig jaren 
vordicnen die van Dr. Paul en Pr. Fritz Sitrasin 
allcrmccst onzo nadere aandacht, voorcerst, omdat zc 
zoo vcrschillcnde dcelcn bereisden on verder, omdat zc 
atm allo ondcrdcelcn dor geographic hun aandachl 
schonken cn hun resultaten neerlegden in een reeks zcor 
belangrijkc werken.(Zie Litcratuur). Hun reizen werden 
uitgevoerd in't laatst der vorigo (1893—*96) cn in't 
begin van deze ccuw (1902—'03). Hoewol zo hun 
hoofdaandacht schonken aan de fauna, hebben 
zospoedig ingezion, dat diopcro studie van do geologic 
voor hot vcrkrijgcii van belangrijke resultaten 
nocxlzakolijk was cn bovondien werden zoowel do flora 
als de menschcnwereld in hun onder- zoek botrokken. A 
Vat de fauna bet reft, Icidde hun studio tot belangrijkc 
uitkonisten met botrekking tot do land verbindingen, die 
cemnaal moeten hobben bostaau tusschen Celebes cn do 
Philippijnen, naar het noorden, tusschen Celebes cn 
Nicuw-Guinea. over do brug der Socla- on Obi cilandcn, 
naar het Oosten, tusschen Celebes en 'FTofesliaar het 
Zuid- oosten, cn tusschen Celebes eii~Java, naar hot 
zuidweston. Dat hun gcologiscrwEescliouvvingcn, die 
uit don aard dor zank nog al speculaticf zyn, kritiok 
zoudon uii lokkon, ligt voor de hand ； maar aan do 
Sarasins hebben wij hot cci-ste schcmat ischo geraamte 
van het eiland to danken cn do critiek op Inin werk word 
uitgangspunt voor en aanleiding tot nieuwo 
ontdekkingen. Wat do ondcrdcelcn van hun werk 
betroft, zij verwezen naar do physischo bo- schrijving 
(gedaante cn homo) on de vordero overaich- ten, die nog 
volgen. 
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Een groote groep van nicuwerc onderzoekers vormen 
thans rcecls de geoJojcn, onze mijningenieurs hierbij gerekend. 
H. Biicking, hooglccraar te Straats- burg. bracht in den zomcr 
van 189S ccn bezoek aan Celebes; hij bestudeerde in de 
Minahasa vooral de streek om het nieer van Tondano (Pct73litt. 
45, /4S99, 11 en 12)rjrAlilbufgT^ers^h cincr geolo- giseben 
Darstcllung der Ins el Celebes, Geol. cn Pa- (laeont. Abb. v. 
Pompeckj en v. Huene. Neue Folge J- XII,I, Jena, Gust. Fischer 
1913 ;Monatsber. derDeut- JVV,/schen Geol. Ges. 1910) 
bezocht in 1909 het kustge- /< / bied aan de noordweslzijde dcr 
golf van Toinini en v trachtto aan te toonen, dat Celebes nict is 
een door jonge plooiingsverse])ijnselen uit de zee tusschcn de 
Oude wereld en Aust ralie omhooggekonien eiland, zooals de 
Sarasins herhaaldelijk hebben betoogd, maar de rest van een 
landbrug, die in het mesozoi- cum door transgressies ten deele 
onderdook. J. —z- Elbert, (,,Die Sunda-expedition" des Vereins 
f. 

Geog. u. Stat zu Frankfurt a/M. Festschr. Bd. I (，
 1911, Bd. II 19】2), deed in 1909 een tocht dwars 

door het zuidwestelijk deel van het zuidoostelijk 
schiereiland en bezocht bovendien Moena cn Boeton, 
Kabacna en de Tcekang Besi cilanden. H. Hirschi deed in 
1909 een tocht langs de zuidkust der baai van Tomini en 
daama dwars over het Oostelyk schiereiland naar de Tomori 
baai (T. A. G. 1913 /biz. 611). W. Hotzbezocht de Zuidkust 
van genoemd n/l /schiereiland (Monatsber. Deutsch Geol. 
Ges.〕913). 

Prof. Wanner deed in 1905 een tocht langs de Zuid- —:
匕 kvst en tweemaal dwars over den Oostann (Pet. /Mitt. Febr. 
1914). 

/ Van de Nederlandsche geo logon en mijningenieurs / 
vermelden we allereerst de professoren Martin en 

Wichmann en den mijhingenieur Van ScheHe, reeds 
genoemd, ben evens den mijningenieur R. Femiema 
(ZieFENNEMAen T. A. G. 1898,53).OphetNoorde- 
lijkschiereiland ontdektedemijningenieurM. Koper- berg 5 
Juni )899 het meer Danau in Bolaang Mon- gondou, en 
beschreef verschillcnde teneineii in de residentie Menado 
(T. A. G. 1899, 589; Jb. Mijn- wezen N. I. 190】，1909). 
Prof. G： A. F. Molengraaff bezocht in 'b begin dezer eeuw 
de goudvelden van Soemalata, aan de noordkust van 
Celebes en besteeg den Boliohoetoe (Z. f. prakt. Geol. Aug. 
3902). De mijningenieurs H. Cool en J. de Koning Knijff 
deden in 1909 een onderzoek naar kolen cn petroleum in het 
zuid westen van Slidden-Celebes; na een bezoek aan het 
Latimodjong gebergto ging cerstgenoemde naar het Bada-
gebied verder noordwaarts, laatstge- noemdo naar het 
brongebied der Saiidang (T. A. G. 1910, 1J2; Jb. mijnw. N. 
I. J012). F. T. Mesdagdeed een ond erzoeki ngstocht naar de 
goudmijn Tot ok, bij de Zuidkust van Bolaang Mongondou 
(1911 en 1912; Verh. GeoJ. mijnb. Gen. mijnb. serie I, Jb. 
mijnw. N. I. 41 c jaarg. 1912). Het zeer belangrijko 
,,Molukkcnverslag'' van Dr. 1<. D. il. Verbeek (Jb. mijnw. 
N. I. J908, met Atlas) i-aakt Celebes a Been in enkele 
gedeolten, nainelijk het zuiden van het zui- delijk 
schiereiland met Saleyer, de cilanden in het verlengde van 
den Zuidoostarm, de oostpunl van den Oostann met den 
Banggai archipel en deMinaha«a ；  hij deed zijn 
belangrijken tocht 4 ilaart—1 Dec. 1899. Mr. W. A. J. M. 
Van Watei-schoot van der Gracht deed van 7—20 Febr. 
1913, met den jnijnin- genieur P. Hovig, deels ook met de 
ingenieurs J. v. d. Kloes en J. lUyzer, een onderzoek naar 
ertsen in het / zuidwesten van Midden-Celebes (T. A. G. 
1915,188). / 曜 11 E ：  ° ， Abendanon (zie 
Literatuur) komt naast 

de Sarasins de cer toe, Celebes in onze voorsteHing 
eene nieuwe gedaantc te hebben gegoven. Ofschoon 

zijne beschouwingen st reng geologisch zijn, 
sluit hij zich in zijne beschouwingswijze bij do 
moderne geo- gi-apbischc school aan en toont 
hij een open oog te hebben voor allerlei 
morphologischo problemcn. Al- lerlei 
vraagstukken, die do aansluiting van Insu- linde 
bij Aziii en Australia betreffen, worden door 
hem behandcld. De kaart van Midden-Cclebes 
ondergiiig door zijn onderzoek cene algeheelc 
veran- dering. Hij legde 2000 K.M. te voet af 
(waarvan 350 K.M. in de kustvlakten), 200 
K.M. te paard, 1200 K.M. in k&no's (op de 
meren en op de rivie- ren Sa ad ang, Malili cn 
Lariang). De verbeteringen in do kaart zijn 
vooral to danken aan den hem vergczellendcn 
opnciner J. J. Lefevre. De tocht eu haclden 
plaats in 1909 en 1910/'' 

Van de Gouvernements-anil^naren en officiem. heeft 
cen aanzienlijk getal deelgenomen aan bub beschrijven 
van verschillcnde deelen van Celebes. Gowa, in het 
Zuidwesten van het Zuidelijk schiereiland, werd reeds in 
het laatst dcr vorige eeuw be- schrcven door A. J. A. F. 
Eerdmans (Verh., B. < ； 1897), in het begin Bezer eeuw 
opnicuw en veol ui：- voeriger door V. J. Van Marie, le 
luit. bij den Tor. dienst van Ned.Indie (T. A. G. 1901 en 
1902,m.k.). L. geschicdenis van het rijk Gowa cn de 
aanrakin^. i. met het Gouvemement zijn behandcld door 
ErkelensjVerh. dl. 50, 3c stuk 1897). De Zup oosthoelt 
van het Zuidelijk schiereiland is bescu - ven door iemand 
onder den schuilnaam Mem ■ (T. der Vereen. Ned.-
Zccwezen 1905). Uit den laa'- sten tijd zijn drie 
belangrijko beschrijvingcn v；n ： ■liet gebied in het 
Westen van Hidden-Celebes ( i. van den ”ha】s" van het 
eilaiid, d. i. de smallc verbinding van Midden- met 
Noord-CeJebcs. Do eci*8t<> is van L. Weber en bet reft 
de grensst reken tusschcn Locwoe en Mamoedjoc (T. A. 
G. J9J4, 475m.k.), (hr twee andcro zijn van R. Boonstm 
van Hecrdt on omvatteij de onderafdeeling Paloc cn het 
gebie(i van Paloe tot Bwool (T. A.G. J9J4, 618cn 725, 
m.k.). Voor do kennis van hot zuidoostcii van het 
Zuidoo.s- telijk schiereiland is belangrijk ccn stuk van ]•'. 
Treffcrs, van 19J0—'J3 post-coni)nandant te Kcu dan 
(Het landscliap Laiwoei en zijn bcvolking, T. A. G. 1914, 
188, m.k.). Het aansluitingsgebied van den Zuidoostarm 
met Alidden-Cclcbes wordt bc- schrcven door G. van 
Ginkel, kapitcin bij den Topo- graphischen Dienst (Do 
landschappen Malili <-i. Noeha, T. A. G. 1910, 107, 
m.k.) in een schets, welk<^ eene wclkomo aanvulling 
vonnt van de reizcu der Sarasins cn de geologisch-
geographischestudicn van Abendanon. Een klcinere 
schetH van het aanslui- tingKgebied van den Oostann 
met Midden-Celeb” loverdc R. Maengkorn, een 
Minahasa'sch Christen, Inlandhch posthouder op de 
J'ogean cilan<len (T. A. G. 1907, 855, m.k.). 

Wat Noord-Celebes bet reft, inocten nog vennekl 
worden de beschrijvingen van Dr. J. G. F. Riedel (T. A. 
G. 1901,225, m.k.) en A. C. Vecnhuyzen (T. A. G. 
1903,35, m.k.). De cerate behandclt vooral de Poi- gar, 
de grensrivier tusschen de Minahasa en Bolaiing 
Mongondou, cn de jonge meer vlaiiteT wnai-op zij ha ar 
water vorzamelt; de tweede is cen govolg van do 
opdracht aan den controleur Vecnhuyzen, oni du grenzen 
tusschen de twee genoemdo landschappen vast to stellen. 
Aan de Sangi eilanden hebben o.a. B. C. A. J. Van Dinter 
(T. I. T. L. V. 41, 1899) en E. Frieswijk (T. B. B. 22, ]), 
aspirant-controleur to Taroena, aan den Banggai arcliipel 
bceft Dr. D. W. Horst (T. A. G. 1901, 92) aandacht 
gewijd; de laatste vortelt ook een en andoromtrent 
Toinboeko en do aangrenzendc strcck. 
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Zooals vroegcr in de Minaba?a, hebben in den laatstcn 
tijd in Midden-Celebes de zcndclingen vecl bijgedragen 
tot do vermeerdering dcr kennis van land cn volk, en 
onder dezen vooral Drs. A. C. Kniyt en N. Adriani. Iii.t 
al van beschrijvingen en bockcn hebben ze Kunne 
ontdekkingen en ervaringen nccr- gelegd (Med. N. Z. G. 
1892, 1893, 1894, 1896, 1898, 1899, 1900,1901 ； 
Bijdr. T. L. V. 9; T. A. G. 1898,46; 1899,1900,1903, 
1908,1909,1915,457, m.k.; Versl. en Med. K. Ak. v. 
Wet 1899； T. B. G. 1901; zie ook Literatuur). Adriani 
maakte in het bijzonder studio van de talen der 
Toradja's, Kruyt van het land- schap en het leven dor 
Inlanders. Kruyt kwam aan den mond der POSBO in 
1892; in 1894 verrees cr de eerste school; in hetzclfde 
jaar werd aan do bocht van Tomini een controleur 
gcplaatst. Sedert breidt zich de zending hier gaandeweg 
uit en werkt er even heilzaam als in de Wnahasa (Med. 
Ned. Zend. Gen. 1915, De Possozending). Over de 
zending op de Sangi-eilanden sebreef o.a. R. Neumann 
(Evang. Miss. Magazin 1897), over Bolaang 
Mongondou de hulpprediker J. S. de Vries (Maand brr. 
N. Z. G. Mrt. 1905); op de genoemde eilandengroep is 
de zending in han den van Protestantsche missionaiis- 
sen van Duitscho afkomst, die er met uitnemend gevolg 
werken. Naast de belangrijke studien van Kruyt en 
Adria.ii en van de Sarasins over de bcvol- king van 
Celebes vermelden we nog W. Foy (Band XII K. Ethn. 
Mus. Dresden, 1899), wicns studie over de zwaardcn 
van de Celebes zee cchter slechts ten dceJc op (lit eiland 
betrekking heeft; Mr. J. M. C. E. le Riitte, die over de 
schaldng bij de Makassa- ren schrcef (T. B. G. 41); G. 
llaan, die vertclt van den ri.istbouw der Toerateya, die 
in het bovcnland van ̂ lakanser wonen (T. B. G. 46); A. 
B. Meyer en 
O. Kicl tcr, die berichten over de „wijzcn van bc- 
graven in de Minahasa'* (Friedlander u S. Berlijn 
]1)03). 
Over de planlcii cn dieren van Celebes is veel be- kend 
geworden door de bijzondere aandacht, die de 
ICngtilncho zodloog A. R. Wallace (The Malay 
Archipelago) aan het Oosten van den Archipcl schonk 
(1854—'62). Diepo studie, vooral van de fauna van 
Celebes, maakten ook de neven Sarasin, die vooral hun 
uandacht schonken aan do Ingcrc dierfioorten. Aan de 
vogels is ccnc studio gewijd van A. B. Moyer en L. W. 
\Viglesworth (The Birds of Celebes and the 
neighbouring Islands 1898). Bijzon- deze aandachl 
word aan de fauna van Celebes ge- schonkcn door Prof. 
Max Weber (Dcr Indo-austra- lischc Arcliipel und die 
Geschichte seiner Tierwelt 1902), als gevolg van do 
Siboga-expcditic. Aan do flora der Minahnsn schonk S. 
H. KAorders, op zijn botanische dienstreis 1894—,95, 
zijn nandacht, niet alleen uit con wetenschappelijk, 
maar ook uit con practisch oogpunt (Med. v. 's Lands 
Planteiituin XIX 1898). Wat do Marine en do 
Topographischo Dienst voor (lit ci land verrichttcn, 
treedt bij de raad- pleging dcr ka ar ten van zelf aan hot 
licht. Afzondcr- lijko vermelding verdient do 
dioptekaart dcr zcciin rondom Celebes van Prof. J. F. 
Nicrmeyer (T. A. G. 1909). 
Den stand van de driehoeksnietin(/ en de topogra- 
phische opneming van Celebes vindt men opgegoveii in 
het JaarveraJag van den Topogr. Dicnst in Ned. Indie 
(9o jaargnng). Hocvcr de hoofd- cn secundairo 
driehoeksinetiiig van het eiland govorderd was op 1 Jan. 
1914, i« in den janrgang 1913 op ccn kaart 1: 3.000.000 
aangegeven. Dczo omvat: hot Zuidelijk schioreiland en 
hcl Zuidwcsten van Slidden-Celebos tot bewesten het 
Posso mccr (het noordclijkst。decl 

is echi cr alleen verkend), het midden der Noordkust van 
den Oostarm (waar de bergtop G. Loemoet, Z.Z.O. van 
T. Api, verkend is), benevens do Togean eilanden cn de 
Zuidhelft van den Noordarm bewesten Gorontalo. De 
topographischo opneming van Celebes is in genoerad 
Jaarverslag op een kaart 1: 1.000.000 aangegeven; ze 
omvatto 1 Jan. 1914 nog bijna alleen de afdeelingen 
Bonthain en Ma- kaseer. 

Gedaanto e n B o u w (Geologie). De typischo, 
vangarmachtige gedaante van Celebes, die men 
ongeveer op dezelfde wijze bij het eiland Halmahera 
terugvindt, heeft in de tijden, dat do geologie van den 
Ned. Ind. Archipel nog tot de on- of weinig bekendo 
onderwerpen behoordc, tot ver- schillende hypothesen 
aanlciding gegeven. Thans weten wj,dat die vorm 
veroorzaakt is door slenken en breuken, die in het 
oostelijke gedeelte van den archipel in bijzondere mate 
ontwikkeld zijn, aangezien hier de ontmoctingssfeer 
gclegen is van twee groote- labiclc strooken der 
aardkorst: de alpine- en de- circumpacifischc 
geosynclinalcn, waarover in het artikel GEOLOGIE 
uitvoeriger wordt gehandeld. Is hiermede in algemcenen 
zin een verklaring ge- vonden voor de grillige gedaante 
van het eiland, wij zijn nog niet zoo ver, dat die ook in 
haar onderdee- lon duidelijk geworden is. Ook de 
inwendige samcn- stclling cn bouw zijn nog zeer 
onvoldbendo bekendo Wei hebben do onderzockingcn 
van de Sarasins en van Abcndanon — om slechts de 
voornaamston to- noemen — daarover reeds heel wat 
licht verspreid、 doch als men cen blik werpt op de door 
dezen laat- sten, in opdracht van het Kon. Ned. 
iVardrijkskun- dig Genootschap, in 1914 saniengestelde 
geologischo schetskaart van Ned. Indie, dan ziet men dat 
juist op Celebes nog een groot gedeelte ongekleurd is 
gelaten. Met mime is dit het geval met de beide, naar- 
N.O. cn Z.O. uitstralende, groote schiereilanden, 
waarvan eigenlijk nog maar enke 】 e kustgebieden» 
alsmedo het tcn-ein op en vlnk bij ecn paar dwars- paden 
— en dan nog slechts oppcrvlaldcig — onder zocht zijn. 
De jongsto waarnemiiigcn van Brouwer in do Molukken, 
in verband met die van Hotz» Wanner en Hirschi in 
Oost-Celebes, maken hot daarenboven waarschijnlijk, 
dat dit laatste voor een cl eel genet isch tot de Mohikkcn 
behoort. Wanneer desniettemin hier zal gotracht worden 
in enkelo korte trekken ecn bceld to geven van den bouw 
en de geologischc samenstelling van Celebes, zoo 
gcschiedt dit in het vollo bewistzijn, dat do tijd hiervoor 
eigenlijk nog niet gckonien is. 

Bezict men do contour van Celebes wat nauwkeu- 
riger, clan valt het op, clat daarin vicr richtingen 
donnnccrcn n.l. I. Noord-Zuid； II. Nooixloost (ook wel 
O.N.O.)-Zuidwcst (W.Z.W.); III. Zuidoost- Noord west; 
IV. Oost-Wcst; en dczo richt ingen zet- ten zich ook 
buiten het eiland onderzccsch voort (zio de genoomdo 
kaart van Abcndanon)is juist aan dezo combinatic van 
bi-eukrijiflitingen, dat het eiland zijn cigcnaardigo 
gedaanto ro danken heeft. Do voornoemde richtingen 
zijn nieerendeels dio van breuken, dcels ook die van 
plooien, ofechoon mon (lit niet in dicn zin moot 
opvatten, dat b.v. in hot N.-Z. gcsti-ekto westclijk deel 
ook alleen N.-Z.- plooicn of broukon optreden; hierover 
nader. Niot onwaarschijnlijk duren do verzakliingen 
langs veto broukvlakkcn nog heden ten dago voort. 
Celebes is van Poraca^-GH-daarmcdo tevons van hot 
plateau van Zuidoost-Azio, geschciden door do Straat 
van SInkasser, waarvan de smallo diopo goul (mccr dan 
北 UOflr 厂"bijna zuiver Z.-N. loopt; opmerke- 
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lijk is, dat de aangrenzendc kustlijnen der beide 
genocmde eilandcn over meerdan 500 K.M. zoo good 
a Is zuivcr cvcnwijdjg loopcn. Op de tektonische 
geschiedenis van Celebes, d.w.z. op den relaticvcn on 
den absolute!) ouderdom van het ontstaan dcr breu- 
ken, van de verzakkingen cn opheffingen on op de 
oorzaak der plooiingen, zal niet nadcr wordcn ingc- 
gaan; so ms is er iels van bekend, dikwijls cchter zijn 
de bestaandc gcgevens nog onvoldoende. 

Het noordelijkstc uiteindc van Celebes, de Mina- 
hasa met haar velc dicht opecngcdrongen vulkanen, 
behoort eigenlijk niet by het overige gedeeltc, maar 
tot den ,Menado-San_gi-vulkaanboog, die naar Min- 
danao doorloopt cn bij het artikel VULKANEN 
wordt beschrevcn. Direct ten zuidwesten daaryan, 
aan gene zijde der Poigar-rivier (of zoo men wil de 
Lombagin-rivicr) in Bolaiing Mongondou, begint de 
Noordarm een bijna zuiver O.-W.-richting aan te 
nemen, die hij tot in Mooeton en Tolitdi behoudt. 
Hier is cen kemgebergte aanwezig, dat uit granict 
en sterk geplooide kristallijnc schisten bestaat, het- 
welk nu cens breeder, dan weer smaller is en op vcle 
plaatscn door er op of er tegen afgezette sedimen- 
ten van verscliillenden aard (w.o. cretacelsche) en 
door jongere (en vermoedelijk ook oudcre) stollings- 
gesteenten aan de dirccte waameming onttrokken 
wordt. Ofschoon door meerdere onderzockers (Van 
Scbelle, Sarasins, Alilburg, Molengi-aaff, Koperberg 
e.a.) bezocht, hidden deze zich gewoonlijk aan de 
cnkele bestaandc wegen en is ccn betrouwbaar alge- 
meen beeld van dezen, naar het schijnt tektonisch 
vrij gecompliccerden, Noordarm nog niet to ont- 
werpen. Uit de versdiillende waarnemingen kan 
echter wcl worden opgemaakt dat twee hoofd berg- 
reek-cn aanwezig zyn, waarvan die in de nabijheid 
der zuidkust de graniet-kern bevat, welke later 
naar het Zuiden door den hals van Celebes oinbuigt, 
terwijl die langs de Noordkust iegen de baai van 
Tolitoli afbreekt en weHicht een kern van kristal- 
lijne schisten bevat, welke evenwel dikwijls door 
sedimenten en erupt iva bedekt wordt. 

Van den Hals van Celebes, die zich van Tomini 
tot Parigi aan de Oostzijde en van de baai van 
Dondo of Tolitoli tot aan die van Paloe aan de West- 
zijde uilstrekt en waarin het gebergte zich in den 
Ogoamas tot 25G5 M. verheft, weten wij geolo- gisch 
allcen, dat het eveneens uit graniet en krifital- lijne 
schisten bestaat en dus kan beschouwd worden als de 
directe voortzetting van den Noordarm. Abendanon 
heeft niet oneigenaardig dit kristallijnc gebergt e de 
“ruggegraat" van Celebes genoemd ； inderdaad kan 
het tot in de I^alimodjong-keten bij PaJoppo worden 
vervo]gd, terwijl bczuidcn de Tem- pe-deprcpsie weer 
kristallijnc schisten opt reden ten N, van Tanette en ten 
0. van Pangkaxdjene. 

Direct ten Zuiden van den Hals worden zoowel 
het bergst else! als de geologic vcel ingewikkeldcr; 
het laat zich aanzien dat een gcdetailleerde opne- 
ming zal noodig zijn om beide tot klaarheid te bren- 
gen. Wij volgen in onze voorst elling voornamelijk 
Abendanon, die zijn meening wel het kortst en dui- 
<lelijkst heeft neergeJegd in zijn opstel: „Zur Um- 
rifKform der Insel Celebes" (J912). 

De ,,ruggegraai" loopi in liet circa 2000 M. hooge 
Molengraaff-gebergte vrij zuiver in N.-Z. richting 
door； Let bereikt zijn eindc in den gclsolcerden G. 
Poeang ten Westen van Paloppo. Het bestaat uit 
graniet, gneies, dioriet, gabbro, amfiboliet en effu- 
Bief-gesteenten, waarvan de j liste Jigging ten op- 
:舟? va=e 薯 rbuiten Vet door ALendanon onder- 
zochte gebied door voortgezetteterreinonderzoeWn- 

gen moot worden vastgesteld. Over bijnade gchcclo 
lengte loopt ecn tamelijk smallc st rook (de ^ossa 
Sarasina of Sarasin-zone), die door ecn aantal de- 
pressies gekenmerkt is (Paloe-baai, Paloe-vlaktc, 
Koelawi-, Gimpoc-, Koro- cn liampi-bassin) en die het 
gebergte vcrdeclt in twee liclftcn, waarvan de westclijke 
vooral opvalt door het overheerschen van amfibolieten 
en van violetten gneiss. In de Ooste- Jijke hclft treden 
cigenaardigc kommen op, die ten decle nog met water 
zijn gevuld (Lindoc-meer), ten dede wel oude, 
drooggeloopen ineren voorstellen (vlakten van Bada, 
Leboni e.a.). Het gebied ten westen van dit gebergte is 
nog zoo goed als onbe- kend, doch is gcdeeltelijk zeker 
vee! jonger; men kent aan de kuststreek jonge 
stollingsgesteenten en bij Doda moet wat petroleum 
voorkomen in sterk geplooide neogenc sedimenten. 
Langs de Lariang rivier vond Abendanon cchter in 
elkaar geperste kleischalies, die wel op een oudcre 
formatie \v：jzen. In het gebied ten oosten volgt eerst 
het Feni.cma- gebergte, zich uitstrekkende van Kaap 
PoniuJilisa aan de golf van Tomini tot aan de noordkust 
van de golf van Boni. Het hoogste gcdeelte (ruiin iOOO 
M. over meerdan 100 K.M. lengte)ligt in het wesicn; 
naar het oosten wordt het langzamerhand doch het is 
nog tot het Poso-meer te vervolgeu^ en verheft zich ten 
O.N.O. daarvan weder in het rvim 2000 M. hooge 
Pompangeo-gebergte. Granicten en basischc 
stollingsgesteenten ontbreken hier : het is uitsluitend 
opgebouwd uit kristallijnc schi- ten (mctlcnzen van 
kristallijncn kalksteen), die zeer sterk doch 
onregelmatig geplooid zijn. Wcl waar- schijnlijk zet 
zich dit sebist-gebergte in het Z.O.- schierciland voort, 
tc oordeelen naar waarncmingcn van de Sarasihs cn 
Elbert, en zal het Mekongka- gebergte vermoedelijk 
daaruit bestaan. In het zuiden ligt ten westen van het 
Molengraaff-gebergte cvcn- eens granict, en (lit 
gestccntc schijnt in het n<»(z grootendeels Oiibckendc 
berglarui, dat zich in(i<；  richting van den Mandar-
uitwas uitstrckl, ovoi - hccrscliend tc zijn. VVellicht 
bestaat daaruitook de bijna 3000 M. hooge 
Mamboeliling-kctcn. Langs liol nooi'dclijk dccl der 
kuststrook van den Mandar- uitWiis spelen 
louciethoudcnde gestcentcn cen zeer grootc rol. In het 
Noorden echter liggen tusschende Molengraaff- en 
Fcnnema-gebergten weder enkclo inzinkingen, o.a. de 
vlakten van Napoe cn Besoa. Oostelijk van het 
Fennema-gcbergtc bevindt zich, nog in het schistgebied, 
de bekende J?oss.o-(iepres8io, mcl het mecr van dicn 
naam, die, ten N. van hcG moor, grootcndccls door 
niioceeno grauwe kleistee- ncn en jongen, neogenen, 
kalkstecn is opgevuld, waaronder nog ovcrblijfsclcn 
van jong-crctaccischo 8edimentcn en radiolaricn-
hoornstecn gedegen Kchy- ncn tc zijn. Dczc dej)ressic 
wordt ten oosten bc- grened door het Pompagco-
gebergto dat — ten inin- 8tc voor een heel klein dccl — 
reeds uit gabbrolde gestccntc bestaat (Koperberg), wolk 
gesteente naar h* zuidoosten ecn zeer aanzienJijkc 
uitbn-iding ver- krijgt in het Vorbeekgobergtc, dat, tol. 
ruim )000 M. oprijz<;nd, het gobied omvat dcr groote 
nieren van i latano en Towoeti, welko gelegon zijn aan 
hot noordehjk uiteindo van den Zuidoost-ann. Door het 
optreden dezer sterk basischo gesteonten sluit Ccle- 

bes ?
叫 om zoo tc zeggen (althans voor den tijd, waarin 
hunne vonning vnlt) aan bij do Molukken, w 号 r zy 
evencons veclvuklig voorkomen. 

I：  den Oostarm van Celebes Kchijnon gabbro^, 
diabazen en dioneten veelal de plaats der perido- tiotcn 
in te ncmen; zij zijn ovenwol door jongere — eogene on 
ncogenc — afzottmgen bedekt geworden 



CELEBES. 449 

en komen daardoor inecst slcchts in de hoogcre 
landgedeeltcn voor (b.v. vermoedelijk in de bcide hooge 
toppen van 1200—1500 M. in het uiterste oosten). 

Reeds is verineld,datin de wcstelijke helftvan het 
Molengraaff-gebergte amfibolieten veelvuldig voor- 
komen cn in dit verband verdient opgemerkt te wor- dcn, 
datook de N.N.O.-loopende bcrgketens in Z.O.- Borneo 
voor een groot dcel uit sterk samengepcrsto gabbro's, 
diabazen cn diorieten, met verschillende varietciten van 
kristallijne schisten, bestaan, ter- wijl ook op de eilanden 
Laoot en Seboekoe veel diabaas gevonden wordt, zoodat 
het lijkt alsof er, ten opzichte der straat van Makasser, 
een zekere symmetrie bestaat in den bouw van W. 
Gelebes en 0. Borneo. 

Ook in het peridotiet-gebied van Oost-Celebes treden 
vele inzinkingen op： de Mori- cn Tioe-de- pressies met 
de Tomori-baai in het noorden en de meren Mat an a, 
Mahalona, Towoeti c.a. in het zui- den. 

Jlidden-Cclebes is van Zu id-Celebes gescheidcn 
door een gebeel antler gebergte-stelsel, hetwelk door de 
Mamawa en Saadang-rivieren naar de westkust en door 
de Maroro of Djenemaedja-iivier naar de oostkust wordt 
ontwaterd. Het westelijk deel, het Quarlcs-gebergte, is 
ten westen van Rante Pao steil tegen het kristallijne 
kenigebergte afgesneden en best aat uit in gemiddckl 
N.W.-richting geplooide luffen van verschiJlende 
samenstelliiig (zoowcl zure als basisclic, waaronder ook 
vaak Icucicthoudende), waarin do SaiixJang zich 
tusschen Rante Pao en Enrc- kang ecn 50 K,M. langc 
canyonachtige vallei heeft gegraven, die dikwijls nicer 
dan 1000 M. diep is; de (Jiktc ter tuffen wordt op ruim 
2000 M. geschat. Dicht ten oosten dier rivicr st rekt zich 
een niet meer dan 5 K.M. breed, doch circa 70 K.M. 
langkalkstccn- dek uit (cocccn), welks zuidclijkste 
hoogste verheven- heidde Bambapocang i)ij Enrekang 
is. Wcer oostelijk daarvan wordt ccn dikke afzetting van 
violetroodc klcischalics met t usschengclcgen 
zandstcenbanken gevonden, dio cvenals de tuffen van 
het Qu axles- gebergte in gemiddckl N.W.-richting sterk 
geplooid zijn cn door de Maroro worden doorsneden. 
Men trof er tot nog toe geen fossiclcn in aai), zoodat de 
voor- loopig daaraan toegekende jong-crotacoischo 
ouder- dom nog niet gehcel vaststo.at. Ten oosten grcn»t 
dit gebied aan het ongevccr Z.O.-N.W. gestrekte, 30 
K.M. lange Latimodjong-gcbergtc, waarvan de hoog- 
Ktc top,de Dant。Mario (3412 M.), tevens de hoogste 
verheffing van CeJobcs is, tcrwijl eenigo toppen in doze 
reeks over de 3000 M. reiken. De kern scliijnt te bestaan 
uit mCtamorpho diabaastuflcn, kristallijne fichisten en 
oudero kloilcien; aan weorskanten dcr recks vindt inon 
de even gen oernde jong-cretaceischo afzettingen. 
Daarop volgl, nog nicer oostelijk cn dicht l»ij do kust, 
een N.25°W. gestrokt gebergte, dat uit oudero cn j on 
gore basipcho atollingsgcst een - ten bestaat cn door de 
Djcncmacdja doorbroken wordt. 

Naar het schijnt, worden al deze, in globaal Z.O.- 
N.W.-richting (met verschillende afwijkingen, wat de 
del nils bet reft) geplooide of samengepcrate borg- ]<cl 
cns aan de zuidzijdc door een locdrccht daarop gestrokte 
breuk afgosneden cn volgl naar het zui- den de 
belangrijke depressie, waaiin do ineren van Tempo en 
Sidcnreng (30 u 40 M. hoog) gelcgcn zijn. Tusschen 
deze depressio cn de zuidkust komen do oudcrc 
gcstcentcn slechts op eukclc plaatscn aan do 
oppcrvlakte, do kristallijne nehisten (zic bo ven) ten N. 
van Tanette en ten 0. van Pangkadjono, do v66r- 

tertiaire sedimehten in enkele smalle strooken, ter- wijl 
het overige areaal, behalve door ecn soms vrij breede 
strook alluvium langs de kust, wordt ingenomen door 
oud- en jong-tertiaire, hier en daar pekkoolvoerende, 
sedimenten (waaronder tamelyk veel 
nummuJietenkalksteen) cn door tertiaire erup- tiva 
(waaronder weder leuciethoudende), welkelaat- ste naar 
het zuiden meer de overhand verkrygen, ten slotte bijna 
de gehcele oppervlakte innemen en in den Pick van 
Bantaeng (Bonthain.)-mct 3042 M. culmineeren. 
Hierover zic men het artikel VUL- KANEN. 

Kenmerkend voor Zuid-Celebes is dus het voorko- 
men langs de westkust tot bij Mandar eener (dikwijls 
onderbroken) strook van leuciet- (soms ook nefelien) 
houdende gesteenten (waaruit o.a. de Sa- raoeng of Piek 
van Maros, 1375 M., bestaat), welter tuffen en breccien 
door Abendanon, gelijk wij za- gen, in het Quarles-
gebergte werden aangetroffen: —of het opt reden van 
soortgelijke gcstcenrcn in het OIcidoe-gebergte ten 
zuiden van IMatinang (in den Noordarm) is op te vat ten, 
zooals de Sarasins meenen, als ecn directe voortzetting 
dcr evenge- noemde strook, waarvan dan het overige 
dcel langs de westkust zou weggezonken zijn, zal 
wellicht later kunnen worden uitgemaakt. 

Lileratiiur. Voor de, reeds tamelijk omvangrijke doch 
weinig samenhangende geologische lil eratuur moge 
worden verwezen naar de „Opgave van Ge- schriftcn 
over Geologie en SLijnbouw van Ned. Oost-India" door 
Dr. R. D. M. Verbeek in deel I en II der Vcrhandelingcn 
van het Geologisch-Mijnbouw- kundig Genootschap 
voor Nederland en Kolonien (geologische serie), waar zij 
is opgegeven en naar het recente, uitvoerige work van E. 
C. Abendanon: Geologische en geografische 
doorkruisingen van Mid- den-Celebes, waarin zij is 
verwerkt, cn waarvan naast twee deelen cn den atlas, 
welke reeds zijn verschenen, nog 6en deel hot licht moot 
zien. 

Land b e s c h r ij v i n g (gebergten, meren, rivieren). 
Van de verschillende dcclen van Celebes zulien we 
achtcrcenvolgens den Noordarm, Midden- Celcbes, den 
Oostarm, den Zuicloostarm en den Zuidarm schetsen. 

a. do NOORDARM. Deze hangt door een smallen „halsn 
samcn met Midden-Celebes; op do smalste plaats 
tusschen Towia cn Kasimbar is do afstand slechts 17 
K.M. (T. A. G. 1914 p. 725). Het centralo gebergte, dat 
er door loo pt on zich voortzet in het Noordclijk 
schicroiland verheft zich in don Ogoamas tot 2565 M. en 
even ten Zuiden daarvan vindt men den Sodjol, die 2525 
M. hoog is (zie kaart Top. dionst). Westwaarts van de 
plaats Mooeton, genoemd naar ccno rivicr van 
denzelfden naam en waar het boog- vonnige dcel van den 
hals aan do golf van Toniini cin - digt, volgt de grootere 
rivicr Toeladen(ji met do Sigoe- roe; zij konit bij Tarocpa 
in do kwartahc vlakte,dio daar 10 K.M. breed is. Daarop 
volgl de Lamboenoe,diG l>ij de gelyknamige vlakte het 
bcrgland vcrlaat. Ten Westen van de Lamboenoo vindt 
men in hot hcu- vclland, opgebouwd uit pleistocene lava 
on tuf, do Bolano meren, gonoeind naar con kloin 
Bocgincesch dorp, dat cr tusschen ligt. Hot grootsto heel 
Bolano Snoo (saoe = diep) on bestaat uit ecn grootcr 
wcstc- lijk en ecn kleiner oostelijk bckkcn met 
hcuvelland cr om heen; hot oostelijkc is 250 M. in 
doorsnedo cn volgens do inboorlingon40 50 M.diep,hot 
westelyke heeft con middellijn van 400 M. cn is 
waarschijnlijk het diepst；  dat enkele deolon ondiep 
zijn,bewystdo inocrasflora. Ten noovdcn van dezo 
meren ligt het kloinore Batoc Dako. Hot ontleont zijn 
naam aan cen 
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witte rots, die in het meer onder water zichtbaar is (dako 
= wit), en is naar schatting 25 a 30 M. diep. be afvloeiing 
der meren is de Bolano rivier, die door een 10 M. diepen 
brakwatcrplas (Taboetonke, op de kaart van Boonstra 
van Heerdt Mossologi meer) naar zee gaat. In het 
gebergte hecrschen hevige bandjirs, maar de lage 
kuststreek is regenarm. Ver- der westelijk vindt men de 
grootc vallei van Ongka en daarna wordt de lage 
kuststreek langzamerhand smaller. Uit het hooge 
bergland komt daar de Palasa. 

In het bergland van To mini, juist in de bocht van 
Tomini gelegen, vertoonen de ketens tai van naakte 
rotsen. Een groote rechterbijstroom van de rivier van 
Tomini, de Molitogo, komt uit het gebied van den 
Ogoamas. In het dal van den hoofdstroom drij- ven de 
inboorlingen ecn drukke tabaksteelt. Zuid- waarts van 
den Ogoamas wordt het gebergte snel lager, beoosten de 
Paloe baai zijn de pashoogten slechts 250 a 300 M. De 
kustvlakte heeft bij Parigi eene breedte van 22 K.M. ； 
dal ze met gcringe moeite in prachtige sawahs kan 
worden herschapen, heb- ben de Balincesche ballingen 
bewezen, die aan de noordzijde van Parigi model-
rijstvelden hebben aangelegd. Aan den buitenkant steekt 
het breedste gedeelte van den hals in het noorden als een 
schier- eiland in zee vooruit. De in zee vooruitstekende 
noord oostpunt, bestaande uit koraalkalk, hcet Tg. Kandi 
of Dako, de Noordwestpunt, die langzaam daalt en in een 
klappcrtuin eindigt, heel Slroomenkaap; even ten zuiden 
er van komt het Dako gebergte aan zee. Aan de oostzijde 
ligt Bwoo], aan de westzijdo Toll Toli. Verder 
Zuidwaarts volgt de groote baai van Dondo, die den hals 
tot op de helft versmalt, ze is aan de zeezijde gedeeltclijk 
door eilanden (P. Simatang en P. Kapetan) afgesloten. 
Aan de Oost- zijde valt er de aanzienlijke rivier Maradja 
in, die van het Saloemaradja gebergte komt; niet ver van 
hare nionding ligt het kleine Boega, waar een Chinees 
met Amsterdam een drukken handel in rot an drijft. Het 
scEiereilana aan de West zijde steekt met Tg. Do)ido in 
zee vooruit. Aan de Westkust van het N.Z.-deel van den 
eigen lij ken hals st eken nog een viertal schiereilanden 
in de straat van Makasser vooruit. In het verlerjgde van 
het tweede (van het noorden af) liggen een drietal 
eilanden, waarvan het uiterste, voorzien van een licht, 
Noordwaditer (P. Toegoean) heel; de naam staat 
tegenover Zuid- wachter (P. Pasoso), dat v66r de bocht 
van Tamboe ligt. In het derde schiereiland, dat zich in 
het midden tot 356 M. verheft, beviiidt zich het meer 
Ranoe. Dampdas, welks niveau op 10 M. hoogte ligt en 
dat aan de Noordzijde afvloeiing heeft naar de zee. Het 
Zuidelijkste schiereiland is door eene 8malle land- engte 
met den hals verbonden en steekt ver in zee vooruit ； 
het heet, evenals het 600 M. hooge toppunt, Bdleisanr]. 
Aan de Zuidzijde van dien berg ligt het meer Rano 
Baletsang, dat veel krokodillen herbergl en waaromheen 
uit de vele sagopalmen sago ge- klopt wordt; 
ongetwijfeld heeft ditmeerafvloeiing, maar Boonstra van 
Heerdt zag ze niet. Onze be- stuureinvloed is aan den 
binnenkant van den hals in de hier en daar vrij breede 
kustvlakte veel meer doorgedrongen dan aan den 
buitenkant. Maa nd e- lijka gaan er schepen van de 
Paketvaai-t Mij. de Golf van Tomini in om rotan, copra 
en timinerhout te halcn ；  vo6r den oorlogkwam de 
Norddeutsche Lloyd er ook； van hier stammen voor een 
aanzienlijk d 叫 de reuzenmassa's bosch- en and ere 
productcn, die men te Makasser in de Nederlandsche 
vracht- booten ziet overladen. Vroeger word de 
inheemsche bevolking hier door de radja's en 
rijksgrooten, die 

10 % van de opbrengst kregen, gedwongen kluppers aan 
te plantcn en copra in te zamclen; thans docn do 
Toradja's uit Midden-Celebes dit hier bijna overal, 
tenvijl ze tevens rotan en damar uit de bosschen halen. 
Allcen in Mooeton gescliiedt dit nog door de bevolking 
zelve. 

Ofschoon de hals zeer smal is, voert er slechts een 
behoorlijk paardenpad dwars over, het gaat van Ta wadi, 
aan de Oostkust der Paloe baai, naar het 
tegenoverliggcnde Toboli en werd in 1909 voor 
bestuursdoelcindcn aangelegd; do pashoogte is daar 
1067 M.; in 6 uren kan men te paard den weg afleg- gcn. 
Verder Noordwaarts, in het smalste deel van den hals, 
loopt een pad over een pashoogte tusschen Towia 
(Westkust) en Kasimbar van slechts 350 M., waardoor 
dit pad druk gebruikt wordt. Behalvedezo zijn er nog 
acht anderc door de inlanders gebruikte overgangen (zie 
de kaart van Boonstra van Heerdt in het T. A. G. 1914). 

De eigenlijke Noordarm loopt bijna zuiver Wcst- 
Oost; waar ze naar het Noordoosten ombuigt, be- gint 
de jong-vulkanische Minalutsa. Het Oost- Westelijke 
deel laat zich gevoeglijk in tweeen beschrijven, doordat 
het bezuiden de bocht van Kwandang smal en laag is; 
het is daar nauwelijks 30 K.M. breed en daalt in den pas 
van Hulante toL 422 M.; het rijpad van Kwandang naar 
Oorontalo, een afstand van 55 K.M.,is in e6n dag heel 
good af to leggen. Tusschen Bwool en Kwandang komt 
hot gebergte op tai van plaatsen aan de Noordkust, 
terwijl de waterscheiding met de Zuidkubt niet ver naar 
binnen ligt. Het Malinanggebergte der Sarasiifs stijgl tot 
boven 2000 M. en client als lioofdwatcr- scheiding； 
van de Zuidhelling komen de bronaderen der rivier van 
Handan(/un, die even bewesten Marissa in zee valt. De 
Boliohoeloe, van welks Zuide- lijke helling de 
aanzienlijke j'ivier Pa(/oejama komt, ligt dicht bij de 
Noordkust in het gcdccltc tusschen Soemalata en 
Kwandang. Bestijgt men van Kwandang uit den pas van 
Hniante, dan heeft men van daar een jnooi uitzicht op 
het meer van Limboto on do depressie, waarin het meer 
ligt； die dcprcssic zet zich Westwaarts in het dal der 
reeds genoemde Pagoejama, Oostwaarts in dat der Bone 
voort. EerM- genoemde rivier kronkclt van boven Lakea 
tot I?aroeng door de jonge vlakte oostwaarts en breekt 
dan door een rug naar de Zuidkusl. Bij Gorontalo 

hM kuBtgcbergte nauwelijks 1 K.M. breed; door con 
smaHe poort ontwijkl de Molango naar de golf van 
Toniini. 

Vrocgcr was de Jaagte van Limboto ecn zee, die do 
geheelc deprct-sic vulde, maar niet doordrong tot in de 
vallei dor boven-Pagoejama. Van die zee is het 
tegenwoordige meer van Limboto het laatste over- 
blijfsel. Het heeft den vorm van een West-Oost 
gestjekten rechthock, is ondiep, 11 K.M. lang cn 6.5 
breed ； in den regentijd breidt het zich vuoral in het N. 
en W. uit. De plaate Gorontalo ligt in do kloof, (lie naar 
zee voert. Van Gorontalo Oostwaarts betreedt men door 
het dal der Bono hot oostelyk deel van den Noordarm. 
In den bovunloop gaat do Bone door de viable van 
Batvanaio; door cen kloof in het gebergte bejeikt ze 
daarna de Liniboto-laugte. Volgens de Sarasins is de 
genoemde vlakte een Jeeg- geloopen meer; Ahiburg 
beschouwt de Bone als de Oostelijke voortzetting der 
Limboto laagte. 

Het, gebergte der Zuidkust wordt Oostwaarts snel 
breeder en hooger; naar de rivier heet het Bone 警够；
langs de kust vindt men koraalkalksteen. De Sarasins 
gingen or uit het Bone dal op 1430 M. hoog- tc dwars 
over naar Nogcrilama. Noordoost van deze 
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plaats aan do Zuidkust verhc 仕 zich het Sinandaka 
gebergte tot 1770 M. Dwars door het Oostelijk deel gaat 
NW-ZO do depressie dor dalcn van de Sang- koep en de 
Maliba-c/oe. Behalve de genoemde rivieren behoort er 
de boven-Doemaga toe, die Zuidoost stroom t, dan met 
een kiiiebocht ombuigt naar het Noordoosten en ten 
slottc in de Lonibagin valt ； de watcrschciding met de 
Malibagoe iff maar 350 M. hoog. Tusschen de Sangkoep 
en de Lorn bagin ligt het massief van den Hoenloek 
Boeloedawa; ten oosten daarvan verzanielt de Lombagin 
het water van de Docmoga en de Ongkak; in het gebied 
dcr laatsto vindt men jong-vulkanische producten en 
echte solfataren, die ons er aan herinneren, dat we aan 
den rand dcr Minahasa zyn gckomeii. Als grens met de 
Minahasa kan men het dal der Poigar nomen. Officiccl 
gcldt deze sedert 1895 als grens (zie A. C. Veenhuyzen, 
Aantcekcningen omtrent Bolaang Mongondou met kaart 
T. A. G. 1903). Behalve do Poigar were! toon ook de 
Bocjat als zoodanig vast- gcstcld. Haar dal ligt echter niet 
in het verlengde van het Poigar-dal, maar verder 
Noordwaarts; zo ontspringt op het gebergte, van waar 
ook verschil- lende bronrivieren der Ranoiapo komcn. 
De Poigar ontspringt uit het meet Danau Mooat (lengte 
土 5 K.M., breedte 土 1.7 K.M., hoogle 土 1050 M.), 
dat eerat 5 J uni 1899 ontdekt werd door den mijnin- 
genieui" Kopcrbcrg (T. A. G. 1899, Het nicer Danau in 
BoJaiing Mongondou,mct kaart);tot opdat oogen- bliJ< 
was het zclfs bij de bewoners der IMinahasa slcchtB bij 
gcruchtc bekend. Westclijk van dit groote meer is in 
1900 door Koperberg nog cen klein ineer Paja Paja, 
aangetroffen, wclks hoogte op 1200 M. is geschal ； het 
is rond en waarschijnlijk een oudc krater. De naam van 
het groote nicer herinnert ook aan het vulkaDisme 
(Mooiit = stinkend, naar de zwavelbronncn). Aan de 
Westzijde der meren staat de 土 2000 M. hoogc Anibang 
(zio aldaar). Ten N. en N.W. ervan liggen twee vcel 
Jagere bergen, de Antoeg en de Pinocpoelan (= 
zwave]berg). De Poigar verlaat het groote nicer in den 
Noord west hoek en kronkelt daarna over de hoogvlaktc 
van Bo- laiing Mongondou Noordwestwaarts naar een 
tweedo vcel klciner nicer, Ilolooi gchceten; ten Z. 
hiervan vindt men aan den linkcroevcr tai van war me 
bron- ncn. Van de beidc jneren zcgl Riedel, dat zo weinig 
vischrijk zijn; men vindt cr paling in, ook garnalen en 
zoctwatcj'krabben. In de beide meren Icvcn vcel 
watervogcls. Een rcchlcr bijstroompje voert nog het 
water aan van de bcidc klcinc meren van Alokobang, ann 
de Westzijdc van den Sinajap; de hoofdweg uit de 
Minahasa naar Bolaiing Mongondou, door het dal tier 
Banoiajio, gaat er tusKchen door. Bencden het nicer 
Ilolooi wordt de Poigar begrensd door hooge 
burgruggen, hier cn daar slcchtH door klcine vJakten 
afgebroken. Met steile glooiingen, over cen nicest al 
gladdc, ondiope, stceiiachtigc bedding daalt zij, zonder 
watei^allen te vormen, naar de Noordkust; tusschen die 
steile gcdcelten stroomt de rivier lang- zaani, op do 
heHingen echter onstuimig. Allcen in den WestmocsBon 
is de waterafvoer groot; het aan- tal kleine zijrivieren is 
rechts cn links zecr aanzien- lijk. De lengte der Poigar is 
52 K.M., de breedte tot 25 M. Haar nnam schijnt verband 
to houden met haar hoedanigheid als grensrivier 
tussohen Bolaiing Mongondou en de Minahasa; hij is 
afgeloid van woord ajar, jonge arcnbladeren, dio men 
voorheen bezigde ter aanduiding of nfbakening van 
grenzen. 

Be Miiiahaaa is bijna gcheel jong-vulkanisch; do 
vulkaneiv zijn cr deels nog werkentlc, sonimige be- 
vinden zich in het solfataren- cn fumarolen stadium. 

Dit landschap hceft van Z.W. naar N.O. cene longte van 
140 K.M. bij cene gemiddclde breedte van 45 K.M. cn 
hceft cene oppervlakte van 478G K,M2. Van uit zee 
gezicn, bestaat het landschap uit hoogere en lagere bergen, 
waarvan de hellingen, voor zoover die met lichtcr grocn 
zijn bed ekt, deels worden ingeno- men door inais- en 
rijstvelden, tcrwijl de donkero partijen koffie en 
notemuskaattuincn zijn en het strand is omzoomd met 
wuivendc kalapa of kokoa- paJmen (N. GraaflanQ； de 
Minahasa 1S9 初.,Door een/ tweet al l&agten wordt do 
Alinahasa in dric deelen ge- scheidcn, nJ. door de laagle 
van Amoeraiig naar Be- lang en door de laagte van 
MendSo naurKenui.—In het zuidwcstclijk deel 
vindtrfiT6Tr*haast geen echte, jonge vulkancn. De 
hoofdrivier van dit gebied is de reeds genoemde Ranaiapo 
(zie aldaar), die zijn bron- ncn heeft benoorden het mcer 
Danau Mooat en bij Amoerang in do baai van (lien naam 
uitstroomt. Links cr van ligt het jong-vulkanischc massief 
van den Lolomboelan, rechts het veel uitgebreider Ma- 
nembo gebergte. Aan de Zuidkust, halverwegen Ko- 
taboenan en Belting, vindt men hier het mijngebied van 
Tolok (zic bij GOUD). In het hoogste deel der laagte 
tusschen Amoerang cn Belang ligt het Ideino 
Tonsawanr/mcer, dat door de Melompar afvloeiing 
li^fniiiarclc^uidoostkust.—Het middelstedeelder 
Minahasa is con plateau, dat aan de Zuidoostzijdc zich tot 
700 M. ver heft cn daar zeer stcil is； naar do plaats en 
het^incor Tondano kan men het't plateau van Tondano 
noemen. Aan clen Zuidoostrand staat het stcil oprijzcnde 
Lembean gebergte, dat tot 1100 M., d. i. 400 M. boven het 
meer, oprijst en de water- sebeiding vomit tusschen de 
Moluksche zee en de Celebes zee (Jeinbehan alf. 
beteckent ook： water- scheiding ； Graafland I biz. 8}. 
Het mccr van Tondano heeft afvloeling~n5air3elaatste 
door de rivier van Tondano, die er bij de gewest elijke 
hoofdplaats Mcnado invalt, Aan de west zijde van het 
meer staan fwee"VtfH<aangroepcn, van den Lokon in het 
N.W. deel, van den ^opostaii in het Z.deel van het plateau. 
De laatste sluit in het zuiden tegen den Kaiceng, den 
Simbel, clen Kawatak cn den Potong, die de voortzetting 
zijn van het Lembean gebergt e, zoodat ze samcn het 
hoogland in het zuiden afsluitcn ； over het laagste punt 
(920 M.) gaat do rug van Lan go wan naar Belang. In het 
noorden ataat tusscEeii de kon-groep en het Lembean 
gebergte die van den Roemaujan-Masarang ; tusschen de 
twee groepen vindt men bij Kakaskassen ccn pas van 800 
M., waardoor de weg 3iIcnadd-Tomobaii gaat, en tus-
schen Inatstgonoenido groepch het Lembean -gc berg- to 
ligt op het laagistc punt van het plateau Tondano (690 M.). 
Baar is de kloof der rivier van Tondano, ilio met groot 
verval — over cen afstand van 15 K.M. 450 M.—naar do 
laagto Menado-Kcma st roomt en dan bewesten 
Ajcrmadidi met ccn knicbocht naar Men ado oin bu ig 
CflnTIcnplat cau rand vonnt de ri- vior den 28 M. hoogen 
watcrvalJCj22^e«Aan de westzijde ligt tusschen de 
gi'oepcn vanU^rrtlTkon cn den Sopoetan eene breedo 
opening, waardoor do Ninianga, do Pentoe en ecnigo 
kloinoro stroomcn westwaarts gaan; zij wijken uit eon 
door den Banliky die hot wcstclijkst o schierciland 
mnecmt en waarom- heen de weg van 丝“啤做砂 0 域 
Ranawangko = groot water), aan do golyknairngo rivier, 
naar do baai van Amoerang loopt. Op do hoogvlakto doet 
cen klcincrc binnenrij van vulkanen (doTampocssoo, de 
Lowoe, de Lcngkoan, de Sinapi on do Tempocng) dienst 
als waterechoiding tusschen hot st^oomgebied dor 
genoemde rivieren cn dat dor rivier van Tondano. Hot 
Tondano meer (zio aldaar) moot vroeger grooter 
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oppervlak hebben gehad, doordat het niveau steUig 20 
M. hooger was dan nu; mcervlakten aan de beide 
uiteinden bewijzen, dat door de teruggaande erosie van 
de rivier in den plateaurand het meer gaandeweg 
leegloopt. De laagtc Menado-Kema, waarlangs een weg 
loopt, di 。 beide havenplaatsen verbindt, gaat ten 
zuidoosten van Ajerma 击 di over de waterschei- ding 
op eene hoogte van 233 M. — Het noordoostelijk deel 
der Minahasa zou men, naar den hoogsten top Klabat 
(2018 M.), het KldbaUschiereiland kunnen noemcn. Als 
vulkanen verdienen nog vermelding de Doea Soedara 
en de Totigkolco-Boetoe awjoes groep. Ten noordoosten 
der eerstc verheft zich aan de kust de Tongkoko, die nog 
in de 19de eeuw hevig werkte; aan zijn zuidoostrand 
vormde zich in 1801 de Ba toe angoes (= brandendc 
steen), in 1821 aan de oostzyde ervan gevolgd door den 
Batoc-angoes ba- roe, die den zuiveren kegelvorm 
vertoont en geheel kaal is. Aan de oostkust der Minahasa 
ligt het eiland Lembeh (zie aldaar). Van de eilanden 
voor de noord- westkust is Menado toewa volgens A. B. 
Meyer cen vulkaan ； hij bchoort waarschijnlijk, zegt 
Verbeek, tot de vulkanische lijn: Hla\)a,t-Paniki-
Toempa- IFerot-Menado Toewa, waarvan de drie 
middelste kleine vulkanen aan den zuid west rand van 
dit deel zijn ；  denkelijk behoort tusschen de twee 
laatste nog Boenaken, waarvan het zuidelijk deel 
blijkbaar is ingestort. In het verlengde der Minahasa 
liggen nog de eilanden Oatiga, Tcdi^ei en Bangka cn 
verdcr noordwaarts de Sangi en TaZatwf-eilanden (zie 
aldaar). De Sangi-eilanden vormen den rechtstreek- 
schen overgang naar Mindanao, do Talaud-eilanden 
liggen op een bank aan de oostzijde van die brug. De 
kleine eilandjes benoorden Groot Sangi heeten JTawio-
eilanden. Ten noordoosten der Talaud-eilanden liggen 
de Nanoesa-eWa-ndon (zie aldaar). 

b. MIDDEN-CELEBES. De kern van het eiland was tot 
voor kort bijaa een gesloten boek. Ofschoon in dit deel 
het hoogste gebergte, de grootste rivier en het grootste 
meer van het geheele eiland te vinden z 日 n, bleef zelfs 
het bestaan van alle drie tot voor eenige jaren onbekend; 
vooral door de Sarasins cn Aliendanon is daarin 
verbetering gekomcn. Tcneinde het overzicht 
gemakkelijker te maken, wordt eerst de westzijde, dan 
het midden en daarna de oost- zijde van Midden-Celebes 
besproken. Aan de west- zijde sluit het noorden van het 
zuidelijk schiereiland zich zoo nauw aan, dat we dit er 
bij zullen nemen. Jjr dat deel bevindt zich juist het 
hoogste gebergte. Dit is dus de zuidelijke hockstcen der 
westzijde; het draagt den naam Latimodjon(j-(jeber(/le, 
na :r een der hoogste toppen. Ecn 9-tal rijen zich in deze 
keten over eene lengte van 土 20 K.M. aaneen tot een 
hoogle bo ven 3000 M; naar het N.N.W. volgt er dan 
nog een deel van 10 K.M. met eene hoogte boven 2500 
M. De hoofdketen begin! op ongeveer 31/2° Z.Br. met 
den Boeloe Palakka, welke bekend is geworden door 
Abendanon, die met zijn gezel- schap op dit punt dwars 
over het 3220 M. hooge ge- bergf e trok en op den top 
vertoefde van J 6 Mei—3 Juni 1909; de eerdle door 
Europeanen verrichte over- tocht over }iet Latimcdjong 
gebergte (op 2200 M.) had twee dagen vroeger plaats 
gehad: op 14 Mei 1909 trokken J. de Koning Knijff m.i. 
(Jaarb. mijn- wezen N.I., Verhand. 1912), H. Cool, m.i., 
kapitein Kroon en luitenant Lcggerer dwars over. De 
hoog- te van den Boeloe Palakka bc<l raagt 3363 M.; 
van deze? top loopt de keten noord west tot den Dante, 
Afario, het loppunt van Celebes, daarna noord tot <1 叩 
PoU/ksia en vcrvolgens weer noord west tot den Sinadji. 
Voor het toppunt Dante Mario geeft do 

kaart van Abendanon 3425 M.; luitenant van Ny- natten, 
die in April 1912 den berg beklom met den adj. 
onderofficier N. Jacobs, ter plaatsing van een 
triangulatiepilaar der 2e orde, geeft 3412 M. (Week- 
blad voor Indie, 9, no. 33). De Sinadji, het noor- delijke 
uiteinde van de hooge keten, staat op Abendanon,s kaart 
met 2618 M. aangoteekend. De boven- sto helft der 
keten is met oerwouden bedekt; in de benedcnsle helft is 
de oostzijde kaal. Tegen den Boeloe Palakka vindt men 
tot 1000 M. hoogte tai van witte plekken door recentc 
aardstortin- gon; dat .liier de verweering aan de 
oppervlakte in verband met de grootc hitte overdag, die 
bij nacht afwisselt met vrij lage temperaturen, zeer in 
tens is, laat zich begrijpen. Aan de oostzijde van het Lati- 
modjong gebergte vinden we, langs de golf van Boni, 
een ku 1 gebergte, dat door een hoogstens 5 K.M. breede 
kustvlakte van de zee gescheiden is. Het culmineert in 
het noorden in den Bonloe Poeang (2023 M.), in den 
achtergrond van Paloppo. Tusschen die twee gebergten 
ligt van noord naar zuid als een wig een 
kleisteenformatie, waardoor ecn belangrijke rivier 
stroomt, de Maroro, die W.Z.W. van Paloppo in een 
bronbekken van 士 500 M. hoogte haar waler verzamelt 
en dan door een V-vormige kloof van ruim 600 M. diepte 
zuidwaarts vloeit, langs den oostvoet van het 
Latimodjong gebergte, waaruit haar tai van bijstroomen 
toevloeien. Bij Pa polo komt haar uit het hooggebergte 
de Langi tegemoet en dan gaan ze samen in een bijna 
1000 M. diepc kloof van ruim 15 K.M. lengte dware 
door het kustgeberg- te naar de golf van Boni. Naar het 
roodo s]ib uit do bovengeiiocmdc kleintcenformaf ie 
heel de ri vier daar Djenemaedja = roode rivier. De mond 
was vroeger bij Kaap Djene, thans ten N.W. ervan. Van 
het hoogHtc deel van het Latimodjong-gebergtc komt 
nog do Tjimpoe, die haar water boven Alakaloea 
verzamelt, 00k door liet kustgebergte gaat, cn door de 
kustvJn lite naar zee. De voornaamstc rivicren der 
kustvlakto zelve zijn de Boca en de Ponraivj ; de laatsto 
is waar- schijnlijk onthoofd door de teruggaande crosio 
van ecu linkerzijstroom der Djcncmaiklja. Al do kust ri-
viere n «troomon in den kustrand over kleine ter- rassen, 
die nu 50 M. Ijoven den zecspiegel liggen, maar eenmual 
kustvlakten waren; zc bcwijzcn, dat het land rijst,cn wel 
z66 snel, dat de rivicren den tijd niet hadden ze door 
erosio te doen verdwijnen, zoodat ze nudoor koinmen 
stroomcn met ruim 50 M. hoogedrenipels,waardoor ze 
nieuwe beddingen niocs- ten maken ; floor de velo 
regenH op het ondoordring- bare gestcciito gaat do 
insnijding der wateradcren echter vrij sncl. Het velc slib, 
dat ze naar de vlaktc voeren, maakt hier in de toekornst 
ecn bclangrijkou Bawahbouw niogelijk. Van Paloppo 
voert cen nieuwe militairc weg het westclijke bergland 
in en ov<>r, naar Jiantc Pao aan de Saddany, de zecr 
belangrijke rivier, die hier al het water afvoert naar de 
wcstkust. Ze ontspriiigb op 土  2000 M. hoogte cn 
bercikt weldra de hooge komvormige hoogvlalcte van 
Ranle Pao, bijna, 800 M. hoog gelegen. Dczc schoone, 
vruchl ba- ro cn volkrijke vJakte was eenmaal ecn jneer; 
op 866 M. hoogte vindt men een laag klciachtigc liu- 
mu$ ah overblijfsel van het oude meer, dat cchter slechts 
kort best aan heeft. Thans st room t de rivier op eene 
hoogl e van 770 M., dus 100 M. lager. Hot hoofddorp is 
door een drukken weg met Paloppo ver- bondeii ； 
daarheen gaat de rijst, die er over is cn gouvernenicnts- 
en anderc goederen komen van daar terug. Doze drukte 
is echter van de laatste jaren; v66r onzo inmenging met 
de binnenlandschc aan- golegenhcdcn hier durfde 
gccnToradja naar Paloppo, 
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daar hij stellig als slaaf werd ge van gen genomen. Do 
kleigrond der vlakte geeft twee oogsten per jaar. Aan de 
noordzijdc dor hoogvlakte staat een gebergte van 
1300—1600 M. hoogte；  aan de westzijde is een 
kalksteenbrug, waardoor nu de Saiidang in een kloof 
wcgvloeit; aan de zuidz 日 de is gcen merkbare 
waterscheiding en waarschijnlijk stroomde daarhecn 
eenmaal het meer leeg naar de Saddang Alla of rivier 
van Kdlossi. De nieuwe riviercn hebben de kom sterk 
geerodcerd en de structuur van den ondergiond 
blootgelegd. Zuidwaarts bcreikt de Saii- dang weldra 
een tweede kom. die maar weinig lager ligt, de 
hoogvlakte van Makalt (775 M.), eveneens met een 
aangenaam klimaat. Van de linkerbijst roomen verdient 
vermelding de reeds genoemde Saada-ng Alla (of Mata 
Allo), die waarschijnlijk van den hoofd- stroom uit 
onthoofd is； ze valt er bij Enrekang in. Van de rechtcr 
zijrivieren vermeJdcn we de Baroe- poe, de Masoepoe 
en de Mamasa. De Barocpoe komt uit de mcrkwaardigc 
Barocpoe dcpressie, die, N.O.— Z.W. gcstrekt, meer 
dan 20 K.M. lang en 4—9 K.M. breed is (zie de grenzen 
op blad V in den atlas van Abcndanon); ze ligt tusschen 
het Qziarles-gebergte aan de oostzijde cn bet hooge en 
domvormigc Alari- rie Karoea gebergte (tot 2750 M.) 
aan de westzijde. Eertijds was deze depressie een nicer, 
welks diepste punt iets minder dan 1000 M. hoog was, 
maar dat tot ruim 1400 M. met puin werd gevuld, vcoral 
met tufien van het laatstgcncemde gebergte; de opvul- 
ling had waarschijnlijk decls plaats geduicnde het 
ontstaan dor Kaioea-gesteenten.dcels door inspee- ling 
van daar. Het txif is volmaakt ongclaagd. wat eldeis in 
de oudc mcerbeddingen van llidden-Cele- bes nergens 
het geval is cn meet dus in kort en tijd afgezcl zijn. De 
JUasoepoe verzamelt haar water vooral op de 
hoogvlakte van Kcmiri; waarschijnlijk i» dezo gevormd 
door de Hlahanda, een linker zij- 8troom,die door 
teruggaarde crosie ecn in dcKaroea- tuf xtroomendc 
beck heeft afgetapt; de eccundaire tufafzetting is hier 
duidc 】 ijk gclasgd. Op 180 M. hoogte bcreikt de 
Masocpoe den hcofdstrcom. De Mamasa komt uit liet 
granict-gcbicd in het wes- ten van Midden-Celeljes; de 
brennen liggcn op ecne hoogte van 土 28C0 M.; bij 
Baroeng komen de woeste beken, door bandjirs bcrucht, 
Fanien. Di I dorp Jigl jecds in de Mamat akom, genoemd 
naar het dorp van dien naam. Dezc kom ligt 士 1J00 M. 
hoog, van N.O. naar Z.W., cn is ruim 12 K.M. lang (zie 
bovengencemd blad V). Eortijds was ook deze deprefsie 
ecn mccr, maar niet lang. Iii de buurt vindt men waimc 
bion non, cnkelc mot een zwakke lucht van zwavclwat 
eratof, restanton vnn vulkankchc werkzaamhcid. Een 
tweede kJcinc- ro kom vindt men ids voider 
benedenwaarts bij lia-nte Ambalan(/ (Malabo); een 
derde grootcre bij T(ibonc, gelcgen aan den linker 
bijstroom Banco. De laatste heeft con Jengte van ruim 
12 K.M., ecn biccd- to van 2 it 3 K.M. in't noorden, van 
®/4 K.M. in *t zuiden: zc is vooral met granietzand tot 
60 M. dik, gcvuld, waarin de rivieren nu een diep dal 
hebben uitgeHchuurd. Wat de Lewoners bet reft, 
verdient vcrmclding, dat zc tot hier vcel van do 
jMalcische kustbewonera hebben oveigenonicn; zoo on 
(moot men er in de dorpen voor hot ccrst paarden. De 
bc- nedcnloop der Mamasa is in den jongsten gcologi- 
schen tijd aanmerkelijk gewijzigd. Thans stroomt ze bij 
Toengka (58 M.) in de Saiidang, maar nog nict zoo hcol 
lang gelcclen boog ze zuidwaarts om na&r het dal 
derLoka.Teruggaande erosie.door cen rechtcr 
bijstroompje denfiaadang, heeft cchtcr de Loka ont-
hoofd, zood&t deze nu een onbeduidende bijstroom 

geworden is (zie blad VII in Abendanon's Atlas). Door 
het nieuwe bed, met meer verval, kreeg de Mamasa 
nieuwe krachten, zoodat ze haar bed terug- gaande 
steeds dieper kon insnijden, bij Bekaroe zelfs 300 M. 
Deze uitdieping is thans gevorderd tot den mooien 
Garoegoe icaterval, 士 150 M. hoog. Aan- zicnlijke 
aardstortingen langs de Mamasa waren er het gevolg 
van; als kale plekken zijn ze langs de berg wand en 
gemakkelijk teherkennen. In het breede verlatcn bed tier 
Loka stroomt nu de kleine Tcpocloe noordwaarts. In de 
kom van Toengka komt de Mamasa in de Saiidang. To 
Enrekang noemt men de eerste Saadang Leila, de laatste 
Saadaixg Toradja of Saddang Rante Pao ; dat de eerste 
dezelfde is als de Mamasa, was, naar Abendanon bleek, 
bij de Inlanders aldaar onbekend. Als scheepvaartweg is 
deze aanzienlijke bijslroom onbruikbaar ；  maar 
niettemin is zijn dal een belangrijke verkeersweg. 

Met een schcrpe kniebocht buigt de Saadang bij 
jilelaling om naar het westen. Halverwegen de zee 
vormt ze, door cen tong van basalt, bij Batoe nog een st 
roomversnclling; vroeger, nog in den historischen tijd, 
ging ze bij Liboekang, booger op, zuidwest- waarts naar 
zee. In de nieuwe, Biesboschachtige dell a vindt men 
vicr monden: van Paria, van Binangaf van Salipolo en 
van Wakka (de zwidclijkst e en voor- raamste). In den 
jongsten tijd vertoont het kust- gebied bier ecne 
negatieve strandverschuiving. De sfroomsnelheid der 
rivier is beneden Enrekang 土 6 K.M. per uur, de diepte 
2 M. of meer. Na opruiming der Batoe-rotscn kan deze 
benedenloop een zeer bruikbare waterweg worden. Hoe 
de Saadang er toe gekomcn is, haar oud bed zu id we st 
waart s, naar Djampcca en de baai van Pare Pare, tc 
verlaten en zich west waarts aan tesluiten bij het 
tegenwoordige bed beneden Bamba (zie fig. 70 in cleel 
II van Abeiv danon), dat waarechijnlijk een oud bed der 
Mamasa is,heeft Abendanon na beatudeering van het 
terrein niet anders we ten op te lossen dan door aan to 
nemen dat dit zuidelijkc dclta-gcbied in de laatste 50 
jaren minstens 5 M. meet zijn opgeheven. Dat vroegcr 
de Saadang werkelijk naar de baai van Pare Pare ging 
(doer het Alict ameer, dat nu ecn moeras is, zio do 
figuur70), blijkt, behalve uit tai van bcrichtcn, op een 
kaait van 1752 van T. M. Aubert (zie fig. 71 in deel II 
van Abendanon). 

Doze baai zullcn we bij Zuid-Colcbes opnieuw ont- 
moel on; t hans wenden wo ons naar het noorden, om de 
westzijdo van Micldcn-Celebes nader in oogen ： 
schouw tc nemen. Bij do golf van Mandar wendt do 
west kust zich rcchthoekig om naar hot westen tot den 
Mandarhoek, veixlcr noord, bij Kaap William, wecr 
naar hot oosten, waardoor de westkust van Celebes hier 
ccn schiereiland vertoont, dat Abendanon „Mandai- 
uitwasn heeft genoemd. Het bestaat grootcndecls uit 
bergland, dat in het binnenste cl cel nog zoo goed als > 
nbekend is. In het noordelijk deel steekt, bezuiden Kaap 
William, nog wcer ecn klcin schiereiland in de st raat 
van Makasser vooruit. Ten Z. van Kaap William, dat uit 
een aangcplakt laag koraalkalkstccn-terras bestaat, daalt 
het lichtgrocne cn biuingcbrando kale vulkanischo 
geborgto steil naar de diepo zco af. Bij Panibaoeang, 
even bonoor- den den Mandarhoek, eindigt dit gebergte 
plotse- ling; daar bezuiden bestaat de kust uit ccn driotal 
tenassen van horizontalo lagen (hot hoogste gaat tot ± 
200 M.), van cen lichtbrumen mergclkalk- stecn. Dezc 
drio tenassen, i-cspccticvolijk van 200, 150 en 50 M. 
hoogte, wijzen op neogene negatievo 
strandverechuivingen, welke waarschijnlijk nog uan* 
houden. Aan do zuidkust van don Mandar-uitwas 
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loopon cnkele kleinc rivieren, o.a. de Tjampalagiang cn 
de Balanipa, in zee. 

Noordwaarts gaande, vragen thans allereerst de 
grensstreken tusschen Mandar en Loewoe onze aan- 
dacht. Hiervan bezitten we ecn kaart, met beschrij- vint 
van ecn der stafofficieren, aan wie sedert 1910 word 
opgedragen, weinig bekendc en onbekende stre- ken van 
Celebes stelselniatig te verkennen (T.A.G. 1914, p. 475). 
Door kapitcin Weber werd dat deel in 1912 cn 1913 
verkend; op de door hem geteckende kaart is de 
voorgcstelde grenslijn tusschen Mandar en Loewoe 
aangegeven. Van de kustrivicren in het zuiden van 
Manaoedjoe is alleen de Karama con aan- zienlijke 
stroom. Ze is kneden Galoempang (de aanlegplaats is bij 
Lepa, 3/4 uur gaans stroomaf, links)voor prauwen 
bevaarbaar, mits er geen bandjirB heerschen; aan den 
mond ligt het kleine Sempaga. De groote bystroomen 
komen, in verband met de ligging van het xroeger 
beschreven bergland der bo- ven-Ma masa en bovcn-
Saadang, bijnaalle van links; de laatste, de Saloe Hao, 
kan in den benedenloop ook bevaren worden, meestal tot 
den Kinatang-mond (rechts). Van de hooge berg toppen 
vermelden we: den Beloan (3050 MJ, in het brongebied 
der Kinatang； den Kalando (2963 M.), in de genoemde 
grenslijn en op de waterscheiding tusschen de Saad an g 
cn de Karama, die van hicr haar hoofdbronrivier (de 
Ocroh) en de bronrivier Karataun ontvangt; en den 
Kaniboeno (2950 AL), in de waterscheiding van de 
Karama met de Koro-Lariang en met de Rongkong en 
and ere kleine rivieren, die naar de golf van Boni gaan. 
Behalve de Kalando en de Kamboeno staan op de 
grenzen van het Klarama-stroomgebied nog de 
Mamboeliling (2850 M.), vanwaar de Mamasa naar den 
anderen kant gaat en de Waloe Onggoe (op de kaart： 
Baloe Woenggoe；  2628 SL ), welks water aan de 
andere zijde naar de Koro gaat. In het gebied der bo ven-
Karama vindt men wat ijzererts (bij Lo- dang cn 
Pewaneang), dat tot schoppcn en parengs wordt 
verwerkt. In de bedding der Kerataun, een linker 
bijstroom der Karama, wordt wat gouderts gewasschcn 
； daar is ook industrie van zoogenaamde lijkkleeden, 
die gebruikt worden bij de ceremonien der 
doodenfeesten. Van het wild vermelden we wilde 
zwijnen en de anoa (in twee varieteiten). 

Aan de noordzyde der golf van Boni ligt ecne vlaktc, 
die aan do zuidoostzijde aan het hier behan - delde 
bergland sluit; naar de twee meest bekende 
landschappen aldaar spreekt men we] van de Ma- 
samba- Wotoe viable. Van de rivieren in het Westen 
hoemen wij de Iiongkong,i(iis vcrdcroostelijk inonden 
de Masambaen de Baliase met (Jinks) de Kalado; de 
Masamba loopt met verschillende delt aarmen in zee (zie 
fig. 36 in Abendanon,decl II), en is door eent roesan met 
de Baliase verbonden. In het oostelijk deel is de Kalaena 
de hoofdstroom, ze hceft een delta met de Angkona, iels 
verder oostelijk (zic kaart IV in het T.A.G. 1910). De 
vlaktc bestaat in het westen uit zand, in het oosten uit 
klei. Van west naar oost meet de vlakte ruim 100 K.M., 
terwijl de breedte af- wisselt van 10 tot 35 K.M.; 
destrekking is 0. 30° N. Al de rivieren loopen naar het 
zuid-zuidoosten en haar breedere dalcn, b.v. van de 
Rongkong en de Masamba, vertoonen duidclijk een 
smal, dieper gele- gen bed en een ouder, veeJ breeder 
bed. Het geheel is een parklandschap. In de toekomst kan 
het zeer belangrijk worden a Is rijstschuur van Midden-
Cele- bes. Onder den naam Loewoe speelde dit 
kustgebied een groote rol in de gescliiedenis van 
Midden-Ce]e- bes. Dwars over het gebergte, dat de 
waterscheiding vormt tus8chen deze vlakte en het Koro-
Lariang 

stroomgebied ten noord westen er van, trolcken in deze 
ccuw verschillende wetcnschappelijko onderzoe- kers 
n.l. de Sarasins, de mijningemeurs J. de Ko- ning-Knijff 
cn E. C. Abcndanon. P. en F. Sarasin zijn hier de pioniers 
geweest; ze deden hun gedenkwaar- dige reis van Paloe 
naar Paloppo 5 Juli—20 Oct. 1902 (zie kaart VIII in hun 
„Reiscn in Celebes5*). Van Paloe uit volgden ze de 
Paloc-laagte, die we straks zullen beschouwen, kwamen 
langs de Koro in het merkwaardige Jandschap Bada met 
zijnc ei- genaardige be vol king, vervolgens in de laagte 
van Leboni en overschreden het 2000 M. hooge Takalla 
gebergte, dat hier de waterscheiding vormt met de vlakte 
van Loewoe, waarna zij over Masamba langs den rand 
van het bergland, Paloppo, aan de golf van Boni, 
bereikten. 

De Koning Knij 任(zic boven) overschreed na zijn 
tocht over het Latimodjong gebergte deze water-
scheiding van zuid naar noord in〕909; op een hoogte 
van 1810 M. ging hij over het gebergte tusschen 
Masamba en Leboni. De oppervlaktc van dit gebergte, 
dat tevens de groote waterscheiding vormt tusschen de 
naar het zuiden en naar het noorden stroomende rivieren, 
hceft overal een diepgaande verweering ondergaan en 
isdaarenboven geheel door oerwoud met prachtige 
damarboomen en cen dichtc begroeiing van onderhout 
met rot an en liancn over- dekt. Ecn gcdeelte van het 
bosch bestaat uit wilde muskaatnootboomen. 
Abendanon trok deze waterscheiding over in 1910 (zie 
fig. 36 cn 38 in deel II), van Paloppo uit. Zijn weg smjdt 
de verschillende we - telijke kustrivieren der boven 
beschrcvcn vlakte. Van het landschap Makaloekoe, aan 
de Bitioeang, een der bijstroomen van de Rongkong, 
zegt. hij, dat het ongetwijfeld een inzinking en oud mcer 
in het granietgebied is. In N.W. richting kan men daar 
overschrijden de waterscheiding van bijna 2000 M. naar 
het landschap Sekko, evenecnB ccn oud Iceg- geloopen 
meer, liggende in het brongebied der Be toe we, die tot 
de Karama behoort. Van JLi- samba uit ging de weg vrij 
we I N. naar Leboni; het hoogstc punt was 土 J 950 M. 
De rivier Lx;boni bc- lioort reeds tot het stroomgebied 
der Kor 。；  het landschap van dicn naam is het 
zuidclijkstc, waar de bewonere de mooie foeja-klecding 
dragen. Het is cen kom van ongeveer 800 M. hoogte en 
was ccn- maal ccn mecr, evcnals de bovengenoemde 
inzin- kingen (zic fig. 41, in deel II: Het lengteproficl 
van Leboni naar Pendolo). Het meer moot zeer diep gc- 
wcest zijn ； van het granietzand, waarmede de stroo- 
men der omringende gebergten het later vulden, is al 土 
200 M. uitgespbeld door de tegenwoordige rivier cn nog 
i8 de ondergrond van het oude meer niet 
bereikt;destrekkingder vlakte is N. N. W. Jammer is, dat 
de juwte afmet ingen der vlakte door de laks- heid van 
den opnemer, die het werk van Lefevre op de latere tocht 
en van Abendanon moest overnemen, niet kunnen 
worden opgegeven. 

Het gebergt c sluit hicr oostwaarts aan ccn and er en 
zeer .uitgebreid gebergte, waarmede we weidra nader 
zullen kennis maken; het hoot hier in het noorden Koro-
oee gebergtc, verder zuidwaarts Tam- boke gebergte. De 
geheele bovenkant doel zich overal voor als een 
hoogplateau van 土 2000 M., met schraal naaldhout 
begroeid. Aan de oostzijde ver- zamelt de reeds 
genoemde Kalaena, die naar de golf van Boni gaat, haar 
water; tot dien bovenloop behoort de Rato-kom, ook een 
oude meeropvulling- Op de vlakke dcelen van het 
gebergte vindt men hier en daar lioogveen.
 » 

Abendanon heeft het cerstbedoelde gebergte, 
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naar den bekcnden gcoloog, Hlolengraaff-gebergte ge- 
noemd cn het andere, naar den geoloog, die in dienst der 
wetenschap het leven liet in het Possomeer, Fennema-
gebergte. Tusschen deze twee zeer verscliil- lend 
samengcstelde gebergten ligt een reeks inzin- kingen in 
Noord -zuidelij kc richting, welke ver bonder) worden 
door de hoofdbronrivier der Koro, die in den 
benedcnloop Lariang heet en de grootste rivier van 
Celebes is (zie fig. 57 in Abendanons tweede deel). Die 
bronrivier heet Tawaelia; ze ontspringt op ruim 1° N.Br. 
uit een klein meer, Rano Kalaloe, waaruit, naar de 
berichten dcr Inlanders, ook de Tambarana komt, die 
oostwaarts naar de golf van Tom ini gaat. De rivier is 
genoemd naar hot eerste bekken, waardoor ze 
stroomtendatwaarschijnlijkhet hoogste van Celebes is, 
de kom van Tawaelia (Alb. C. Kruyt, T.A.G. 1908, p. 
1271), die slcchts 3 K.M. lang is met een maximum 
breedte van 1 K.M. en, volgens den zendeling Schuyt, 
slcchts 300 zielen herbergt. Waai-schijnlijk was deze 
kom nog betrekkelijk kort gcleden een meer. Daarop 
voIgt de vlakle van Napoe eenmaal con der grootste cn 
hoogst gelegen mcren van Midden-Celebes ； ze ligt nu 
op 士  1070 M.; het noorden is later nog wecr 
ingezonken, zoodat er meertjes (Rano-Rano; Med. N. Z. 
G. 1915, 1 一 26) ontstonden 一 Schuyt en Ten Kate 
zagen er een 6-tal — en verschillende bijstroomen 
daarheen Z.— N. stroomen. Slcchts door een lagen 
drempel is ze gescheiden van de veel kleinere vlakle van 
Besoa op 士 1300 M. hoogte (zic ook kaart T.B.G.L 
1908); het woord Besoa beteekent „scheur^, en ziet op 
een aard bevingsscheur, die door Schuyt (zic bo ven) 
vermeld wordt; deze depressie ligt, even?Is die van het 
straks to noemcn Lindoe meer, verder west, en do reeds 
beschrevcn vlakte van Leboni, in het zuiden, in het 
granietgebied. Ze wordt ontwaterd door de Torirc, cen 
rcchtcrbijstroom der Tawaelia, die er door ecu gebergte 
van gescheiden is；  de bergrand aan de Z.W. zijdc 
vertoont loodrechte, onbegroeide wanden, zoodat het in, 
zegt Kruyt, „alsof de berg daar is afgebroken,̂ . Daarop 
volgl de merkwaardige door de Sarosins cn Kruyt 
(T.A.G. 1909) zoo bekend geworden vlakte van Bada 
(zic BADA). 

In die vlakte nccint de TawacBa de Malciop, die 
voor't gebergte nnar het N, ombuigt en met den 
hoofdstroom door ecn kloof de vlakte westwaarts 
vcrlaat, onder den naam Bel anta ; mot de Kalainboe, 
die uit de Ram pi cn de Leboni ontHtaat en van het 
Zuidelijk berglund komt, vormt deze dan de Koro, die 
in de richt ing der K a la in boo verder stroomt. De 
driehoekige vlakte (met de basis aan de Z.VV.zijde) is 
cen nicer geweext, welks bekken door daling is ontstaan 
； het was jninstenH 60 K.M3. groot; de spo- ren dcr 
inziiiking zijn vooral aan de noordzijde to zicn: 
anrdbovingon konien nog vecl voor. Ze ligt 士 750 M. 
hoog, is 81/, K.M. lang cn 土 25 K.M.2 groot ； ze 
vertoont mooie sawah*s; do vruchton der kokospalnicn 
worden cr rijp; thans vindt men in de vlakte veel herten, 
vroeger niet. Do Belanta, waar- over verHchillcndc 
rotan-hangbruggen (Sarasina, Reisen in Celebes I, biz. 
278, fig. 86) liggen, voert oi)8 naar de Koro, die ons 
brengt in de merkvvaar- dige laagte, welke N.N.W. naar 
de Paloo baai voort- on die door Abondanon vergeleken 
wordt met de ,,fossa magnan van Japan. Hij heeft haar 
naar de bcide Zwitsersche pioniers van Ccntrnul 
Celebes fossa Sarasina of de. slenk der Sarasins 
gonoemd. Rekencn wc de Rampi-kom (Iseboni) orbij, 
dan meet zc ± 】60 K.M. Is het 2950 M. hooge 
Kamboeno massief ten 旬 iden van die kom, dat oudor 
sohynt, geene scheiding, dan zouden we haar tot, en 
voorbij, 

Paloppo kunnen doortrekken. In deze laagte zullcn wo 
achtereenvolgens de voornaamste landschap- pen in het 
Westen van Midden-Celebes ontmoeten. De Koro, hicr 
reeds cen krachtige stroom, voIgt haar tot Makoedawa in 
de Gimpoe kom, waar de kleine Mewe, die door de fossa 
de Pobatoea ont- vangt, haar tegemoet stroomt. Zc neomt 
alsnu den naam van Lariang aan en Jjuigt rechthoekig 
om, dwars door het bcrgland naar het westen en later 
noordwesten naar zee. Als scheepvaartweg heeft de 
Lariang geeno tockomst, zelfs beneden Bangkakoro is 
nog 50 K.M, die geheel als zoodanig onbruikbaar is. Hoe 
lastig het is, de rivier door het berg- en heu- velland te 
volgen, heeft vooral Abendanon op zijn 
gedenkwaardigen tocht in Mei en Juni 1910 onder- 
vonden. Toen hij dezen acht er den rug had, was de eerste 
tocht van een onderzoeker dwars door geheel Midden-
Celebes afgeloopen. ' 

De Gimpoe-inzinkiiig was vroeger waarschijnlijk cen 
meer. In het oude dal moeten jongere na- zinkingen zijn 
voorgekomcn, waardoor o.a. de te- genwoordige smalle 
Gimpoe-vlakte, die 6 K.M. lang en 1 K.M. breed is, 
ontstond. In den ouden meer- bodem heeft de Mewe al 
wcer wat relief aangebracht. Ecne uitvoerige beschrijving 
van deze en de volgen- de vlaktcn in de onderafdcelmg 
Paloe gaf Boonstra van Heerdt (T. A. G. 1914, 618—
644). Het zuide- lijkstc van die landschappen is het 
overvlocdig rijst oplevcrende Benasoe, genoemd naar 
een kampong met 30 verspreid staande huizen en een 
goede lobo, gelegen in een ketel.Daartoe behoort ook 
Gimpoe, een lange, vlakke, nog uiterst dun bevolkto 
vallei, ge- deeltelijk met bosch, gcdccltelijk met 
grasvlakten bedekt. Het land noodigt uit tot sawah-bouw, 
de Mewe cn hare zijrivieren voeren een onuitputtelijken 
voon-aad water af, dat gescliikt is, de velden te be- 
sproeicn; geen dezer rivieren stroomt door een diep 
ingesneden bedding. 

De Pobatoea komt, dwars door het gebergte, van de 
watcrscheiding tusschen de straat van Makaqser en de 
Paloe baai, die hier 787 M. hoog is. In deze 
watcrscheiding schuiven de rivieren van het zuiden naar 
het noorden clkaar coulissevormig voorbij (zie blad XIII 
atlas Abendanon); de Pobatoea (oostzijde) on de Mioe 
(westzijde) stroomen hier op nog geon 4 K.M. afstand 
van olkaar, de eerste naar de Koro, de laatste naar do 
Paloe baai. 

Benoorden die watcrscheiding komon we in eene 
nieuwe inzinking, de Koelawi-vlakte, lang 3 K.M., breed 
500 h 800 M., door ecn drompel van 700—1000 M. van 
het Koro-gcbicd gescheiden. Zo is gekenmerkt door tai 
van tcctonischo aardbovingen, waarvan die in 1909, toon 
het in do geschicdenis der Toradja's zoo gevreesde Lemo 
wcrci vernield, berucht is geworden; in de westclijkc 
reoks van het Molcngraaff-gebergte horinneren tai van 
breukplekken er aan. Eenmaal was dezo Koclawi-
inzinking een meer, dat misschien een was met hot straks 
tc noemen Paloe meer. Ze wordt aan do oostzijde 
begrensd door cen bergrug, dio den G. Sibaronga (1370 
M) tot hoogsten top heeft; aan de wcstzijdc staan de G. 
Tonggolowi en do G. Tamjwbaoo, terwijl do Momi de 
sluitstcen is aan clen noordkant. Schoonc terras-sawahs, 
die opklimmcn tot hoog tegen de hcllingen, omsluiten h t 
dal. Ze worden bevloeid door de Od, de Naloea en de 
Rarono (zie de belangrijke nota van toelich- ting over do 
Berglandschappcn in hot Pnlocdal, 

Ind. T .L.. V.^L_L912 door controlcur Hissink. van 
1 Nov. 1909)^^ocgen, zooals verder noordelijk in do 
Paloe vlftWo, ziet men op de sawah's cchter nooit; allccn 
jaagt men door den brei der omgospitte 
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akkers een kudde karbouwcn ecn poos heen en weer om 
zoo den bodcm om te woclen. Na den drogen tijd, in 
Oct. tot Dec., wordt or gczaaid. De handel is hier van 
gewicht. Koelawi is het handclsmiddelpunt der 
berglandschappen ；  gcpassord wordt er cchter niet. 
Van de vallei uit vocren paden over Tewocloe naar 
Tobakoe, over Tompi naar Tolc en Kant ewoe, over 
Gimpoe naar Benasoc en over het Oostergebergtc naar 
Lindoc. Met Besoa en Napoe, die over dit ge- bcrgtc 
evencens te bereiken zijn, wordt weinig ge- mccnschap 
onderhouden, meer met Bada, langs het Koro-pad. Bij 
Sakidi, verdcr benedcnwaarts aan do Mice, vinden wc 
wecr cen gebicd met sawah5s. Daar ontvangt de rivier 
van recht s uit het gebergte de Gocnibasa, die met de 
Mioe sanien de Paloe rivier vormt en de afvloeiing is 
van het Lindoe meer (zie aldaar). Even benooi-dcn 
Sakidi ontmoel men aan den wcg, die rcchts van de 
rivier noordwaarts gaat, de Witte Kruis Kolonie 
Kalawara Napoete (zie aldaar). 
De Paloe baai is de voortzetting der Paloe laagte. De 
Oost zijde, het begin van den hals van Celebes, is de 
voortzetting van het Molengraaff-gcbcrgte; het vertoont 
aan den voct tai van terreinlijnen, tot bijna 400 M. hcogt 
c, die bcwijzen, dat hier vroeger ecn hooger gclegen 
Paloe meer is geweest. Aan de West- zijde stijgt het 
gebergte zuidwaarts; de Loeaio, ten westen van Paloe, 
is 1964 M. hoog. Langs den rand neemt men veel 
aardbevingen waar, die vaak ook te Koelawi worden 
gevoeld ； voor de studie diet aardbevingen is Donggala 
zeer gunstiggelegen. Langs den oever ziet men hier en 
daar verzonken kustbosschen, die duidelijk op 
verzakking wijzen. De strekking der Paloebaai is 
N.N.W.-Z.Z.O; ze is 31 K.M. lang en 7%—9 K.M. 
breed, dus iets grooter dan het Mat ana meer en kleiner 
dan Jiet Posso meer; hot bodemrelicf is nog onbekend, 
behalve de 100 vadem lijn ； vermoedelijk neemt de 
diepte naar het N.N.W. etagegexvijs toe, evenals de 
westelijke bergrand in die richt ing daalt. De Paloe 
vlakte, die de tectonischc voortzetting der baai is, heeft 
eene lengte van 30 K.M. en is maar enkele K.M. breed. 
De bodem bc- staat uit puin van de beide gebergten aan 
weerszij- den en is soms vruchtbaar, soms steenachtig； 
van- daar dat sawahs en klappertubien met moerasbos- 
schen en done, kale terreinen afwisselen. De puin- 
delta's, door Abendanon ontdekt aan den voet van het 
westelijke gebergi e, zyn zecr merkwaardig； 500 BL 
bo ven de jonge delta's liggen oude (zic fig. 61 en 62 in 
Abendanon II), die het vennoeden van cen oud Paloe-
meer bevestigen ； tot ruim 500 M. hoog moet dit meer 
met puin zijn gevuld, eer de noordelijke zeewand, 
waarvan misscliien nog sporen in den mond der Paloe 
baai zijn te vinden, wegzonk. De Paloe rivier is tot 
Sakidi voor vrij groote prauwen bevaarbaar; deze 
vervoeren vooral copra en rijst. 

Na bet overzicht van het westelijk deel van Mid- den-
Celebes begeven we ons thans naar het midden; de kern 
daarvan is de Posso vallei. Deze ligt tus- echen het 
Fennemagebergte aan de west- en het 
Pompatvjfjo(jd)ergle aan^e-oostzijde; het laatste is 
Z.Z.O—N.N.W gestrcjd^lh het Zuiden is het afge- 
eloten door het Takdlekadjoe gebergte. In dit dal ligt het 
aanzienlijke Poso meer (zie aldaar), welks beide 
tegenhangers, het Towoeti meer en het Ala- tana meer, 
in het noordelijk deel van den zuidoost- aym liggen. In 
de Poso vallei heeft de Ned. zending zich sedert 1893 
gevestigd ； Kruyt en Adriani waren de pioniere, die 
tevens veel deden voor de studie 

van 专 nd’en volk. Te 
Pendolo, aan het boveneinde woonde de eerate, te 
Boejoe Mpondoli, aan het be- 

nedencind, woont Schuyt, die ook reeds veel tot 
vermeerdcring der kennis van land en volk heeft bij- 
gedragen. 

De Poso rivier is ook door Abendanon bestudeerd cn 
beschreven; zc stroomt eerst in een nauwe Idoof door 
den koraalkallcsteen der Posso vallei en draagt daarnaar 
haar naam; posso beteckent namelijk volgens Adriani, 
den kenner dor Toradja-talen, „door- breker". Die 
nauwe kloof eindigt te Batoe Nontjoc, maar van daar tot 
Pandiri, dicht bij den mond der Toniasa, heeft de rivier 
nog 475 M. verval en dus tai van st room versnellingen. 
Ze wordt met blotto‘8 bevaren tot Palocasi. Aan den 
mond ligt het plaatsje Posso, dat door ons is ontstaan; 
voor den mond ligt een zandbank. 

Van de bijstroomen verdient de Tomasa, die van het 
Oostelijke gebergte komt, vermelding, omdat ze de 
grootste is (T. A. G. 1899, 593). Ze konit van het 
waterscheidend gebergt c, waarop aan de Oostzijde de 
Laa ontspriiigt. De linker bijstroomen zijn, door de 
nabijheid van het Tamoengkoelowi gebergte, zeer kort; 
de rcchterzijrivieren zijn door hetuitwijkend 
Wanampompangeo gebergte veel lan- ger. Dicht bij den 
mond is de hoofdstroom een karst- rivier; door cen lagcn 
kalkrug komt ze met verscliil- lendc arnien in de Posso-
rivier. Langs den rechter- oever dezer rivier gaat een 
weg naar Peoera, aan het meer; ook aan het boveneinde 
van het nicer is ecn weg in aanleg, met Pcndolo als 
centrum. De hoofdrc- gentijd is Januari-Februari, de 
droge tijd Augustus- November. Uit centraalMiddcn-
Celebes zijn de voor- name uitvocrproductcn copra, rot 
an, dam ar, was (vooral uit Ondae, in do st reck der 
groote meren), buffel- en hertehuiden, ben evens 
hertshoren ； ook ebbenhout. 

Begeven we ons thans naar hot Oostdijk deel van 
Midden .Celebes; do kern is het atroomgebied dor Laa. 
Volgens Kruyt (zie zijn opsicl: Het rijk Mori met kaart 
1 : 400.000 in T. A. G. J 900, 436) heeft deze d)ic 
bronrivieren ；  de middclste, de Wnlati, ontspringt, 
volgcns hem, dicht bij do Tomasa, do Zuidclijkste, de 
Kadata, op het Takolekadjoe ge- bergte, de Noord el 
ijlcste, de Jaentoe, OJJ het gebergte van Pakambia; de 
laatste moet cen woeste berg- stroom zijn. Het oudc 
Siiujkoiia-Tompira ineer, dat door de Laa ia 
Iceggeloopen, ligt 士 400 M. hoog; West-Oost is de 
depressic ± 15 K.M. breed. Na het dal door het 
Langgadopi gebergte stroomt do Laa door hot oude Laa 
meer, dat cenmaal moet hebben behoord tot de grootste 
meren van Celebes; liet meet West-Oost 土 22 K.M. De 
strekking in waamchijnlijk O.N.O, da hoogte 土 275 M; 
in den ouden nicerbodem heeft de Laa zicli 
vermoedelijk al een lionderd meter ingesneden. De 
bruinkolen, die door brand in de lagen warden ontdekt, 
wijzen op een of nicer jnoerasperioden. Den 
oorspronkelij- ken meerbodem hebben de rivieren nog 
niet bereikt. Dat (lit Laa meer cerdcr droog liej)dan het 
Singko- na-Toinpira meer, staat, volgens Abendanon, 
dio de aanwezigheid van den ouden meertoestand aan- 
toonde, vast. 

Het 土 700 M. hooge Tometindo gebe/gte, dat noord- 
waarts Pcleroc(/cbergte heel, sluit het Laa nicer naar het 
oosten af; tusschcn de twee deelen vond de Laa door een 
dwarsda],waarm zij den Kamjioresa waterval vormt, 
een weg naar de vo]gende inzinking, die, naar het dorp 
Tioe, wel Tioe-1nzmZiniyheet. Jammeris het, dat de Laa 
hoar bed niet nog wat dieper heeft uit- geschuurd; dan 
zou de Mori-kom (het oude Laa- mcer) beter afwateruig 
hebben. Boven den water- val gaat de Laa eerst nog door 
een grot in den kalk- 
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steen; beneden den waterval vormt ze ecn klein meer, 
Kalindoea gehecten, cen naam, die, volgens Adriani, 
met den naam Lindoe verwant is. De Tioe laagte is 7 a 
8 K.M. breed ； van het vroegere meer is alleen nog 
maar over het kleine Lowo meer, 4 K.M. lang (lowo = 
modder), in het Zuiden; dat meer vloeit af door een 
rechtcrbijstroonipje naar de Laa; zoowel a Is de 
hoofdstroom treedt het in den regentijd ver buiten de 
oevers. Aan de oostzijde wordt de Tioe laagte begrensd 
door het Lambolo gebergte. Dwars door deze keten gaat 
do Laa naar de kustvlakte en bereikt met een paar delta-
armen door een verzonken gebied do baai van Mori; vol-
gens Kruyt is de benedenloop der Laa voor ecn 
stoombarkas bevaarbaar, vooral doordat er haast geen 
gestrande boomstammen in voorkomen, zoo- als bijv. 
wel het geval is met de Posso rivier. In het Zuiden komt 
uit een grot van het Lambolo gebergte de kleine, maar 
waterrijke Lamoito, die in den Noor- delijken delta-arm 
der Laa vloeit. 
Gaat men verder noord, over het gebergte van Tioe, dan 
vindt men aan den oostvoet van het Lambolo gebergte 
de baai van Lambolo of Kolonedale. Dezc baai, die tot 
60 M. diep is, wordt omsloten door beboschte ruggen, 
die, evenals de gebergten verder Westwaarts, hier en 
daar met kalkstcon bed ekt zijn. Het schiereiland aan de 
oostzijde is 士 250 M. hoog. De tot 61 M. diepe Tomori-
baai (zie do kaarl derToinoribaai in Abendanons deel II, 
fig. 46) wordt bier door cen breuklijn vergezeld, die zich 
zuidoost- waarts langs den Zuidoostarm wel 200 K.M. 
laat vcrvolgeii. Aan alle zijdcn vertoont ze steile kusten 
en fjordachtige inhammen. In de baai van Mori lig- gen 
cen 20 cilandcn, die mecst bergachtig en met oerwoud 
bedekt zijn. Het grootste is Tokobae; het is onbewoond. 
A Is grciizen van het rijk Mori gee ft Kruyt aan: aan de 
Noordoostzijde hot Tamboesisi gebergte, aan de 
Zuidzijde laogs Sokita (grens mot Loo woo en 
Tobocngkoe), aan do Wcstzijdc de bo von loop dor Laa 
(grens met de Barde-sprekendo stammcn To- pada, 
ToJamoesa cn Topalandc). De modderige kust gordel is 
met nipah en rhizophoren bezel. Als wegen kunnen do 
Laa (= rivier) en de Pocaboo (= grijzc), even ten Zuiden 
ervan, dienen. 
c. DE OOSTAIIM. Dezo is aan do uitoinden 8lechts 
langs enkclo paden er dwars door bekcud (roi- zen van 
Kruyt en Adriani, Hirschi en Abcndanon); in h et 
breedstc gcdceltcis nog geen ontdekkingsreiziger van de 
eenc kust naar deanderedoorgedrongen. Wuar deze arm 
verbonden is met Centraal-Celebos, is hij juist zeer 
Kinal on niet hoog. Do hoofdwaterscheiding ligt Haar 
op 士 800 M. In hot moorussigo dal der Octi Koeli 
(Laro) vindl men vccl moorasplanten, die liier on daar 
tot veenvorming aanloiding gaven. Volgons Abcnda- 
non is de bovcnloopder Ntalilide hoogsto kuilbreuk der 
landengtc, die Zuidoostwaarts door vorschillcnclo 
andcre gevolgd wordt. In het midden der landengto 
vindt men de diepe Laro /com, geologisch nog kort ge- 
leden een meer, nu nog ten dede cen mooras. Daarna 
volgt het Ntotoe'a-da], aan de bovenzijdo van het Paa 
gebergte (500 M.), en ten slotte de breedo allu- vialo 
vlakte van de Soemara en de Sojo, die bij Wa- tambajoli 
overgaat in mangrovewoudon. Volgens Abend anon is 
de Socmara-depressie 19 K.M. lang on 1%― % K.M. 
breed, en duidelijk do voortzotting van de laagsto 
kuilbreuk dor landengto, do Tomori- baai; tusschen So 
jo en Watambajoli staat do vlakto ter breedto van 4 K.M. 
by hoog water ondcr. Zo is aan beide zijden door hoogo 
gebergten ingosloten, aan de westzijdo door hot Towi 
gebergte en aan do 

Oostzijde het Tamboesisi gebergte, waarachter in 
verte het hooge Toekala gebergto oprijst. 
De noordkust is aan de Oostzijde der baai van Pos♦乙•乙•在 
so, in het landschapTodjo, vrij good bekend. Hirschi “ 
(T. A. G. 1913) vond hicr op vecl plaatson jonge 
koraalkalk. Hicr en daar ontmoet men eene smalle , ： ~ : 
alluviale kustvlakte bijv. bij Rato en Ampana. Tot/二’ /•.二，立*•/ 
bezuiden de Schildpadden-eilanden loopt die kust 
Noordoost. Abendanon volgde haar in April 1910 van 
Oee Koeli nanr Posso, in Oost-wcstelijke richting； 
toen was de prachtige breede colloneweg, waar- 
langs bijna doorloopend huizen van nieuwe neder- 
zettingen werden aangetroffen, al gerecd; in twee 
dagen legde hij den afstand af (zie fig. 53 in Aben- 
danons deel II). Do Noordkust steekt onder den 
naam van kaap Api ver in zee vooruit. Deze werd 
vroeger An om den naam en om den kegelvorm voor 
vulkanisch gehouden (zie b.v. nog Med. Enc. Bureau 
afl. II, 1912, biz. 89), maar Kruyt venneldt, dat de naam 
ontstond door zelfontbrandende gassen, terwijl het 
gebergte geologisch aansluit bij jMidden-Celebes. Van 
Posso uit dringt de zending hier door (Med. N. Z. G. 
1915, biz. 262). 

Naar hot Oosten versmalt zich do Oostarm aan- 
zienlyk, zoodat het oostelijke schiereiland er slechts 
door ecn landengto mee samenhangt ； deze bevindt 
zich tusschen de b(uii van Sioena (op de Overzichts- 
kaart golf van Poh) en Slraat Peleng. Over en ten W. 
van die landcngte deed in Fcbr. en Maart 1905 Prof. 
Wanner uit Bonn een paar tochtcn dwars door den 
Oostarm, zoekende naar petroleum voor de Kon. Ned. 
Petr. Mij. (Pet. Mitt. 1914). Hij verkende op de Zuidkust 
o.a. de hoofdrivier der streek, do Batoei, die op den 
Boeloetoempoe (2000 M) moet ontspringen en 
bevaarbaar is tot het dorp Odjan, beneden do laatste 
strooinversnellingen, en op de Noordkust de hoofdrivier 
do Loboe, die evenals de Batoei der Zuidkust, van den 
Boeloetoempoe komt. Het centrale gebergte heeft den 
plateauvorm en besta&t voor cen deel uit kalkmassa's, 
die in den drogen tijd waterarm zijn; het is over een 
breedte van ± 20 K.M. gehcel onbcwcond. 

Het oostclijk schiereiland heet naar een dorp aan de 
Noordkust Boeahlemo en bevat in do Oosthelft 
twee hoogo toppen, den Tompolika, op do zeekaart 
G. Boeahlemo (1472 M), cn den Bedanta (1185 M) 
(Ver- 
beok Molukkon vorslag Bijlage III fig. 46). Voor do 
Noordkust liggen, beoosten hot dorp Boeahlemo, do 
Poeloo am pat, bestaando uit koraalzand, voor de 
Zuid-ooslkust do Poeloo doea. Ten Zuiden van het 
Oostelijk schiereiland ligt de Banggai-archipel (zio 
BANG GAI). Aan de noordzijdo van den Oostann ligt, 
door een diepo zeo or van gcscheiden, do groep der 
Togean of Schildpadden eilanden (zie aldaar). 

d. DE ZUIDOOSTARM. Dezo is in enkelo deelen 
vry volledig, in andero nog zcor gebrekkig bokend. 
Waar hij aansluit aun Midden-Cclebes, werd hij 
eerst door do Sarasins, later door Abendanon (T. A. 
G. 1910: Hot increngebied ten O. vanMalili)ononzo 
bestuui-sambt cnaren in verschillcndo richtingen 
doorvorscht. Ton N. van het Mekongka gebergte, dat 
zich in ongcveer N.W.lijko'richting uitstrekt, heeft 
men cen groot merengebied. Do ontdokking cr van 
had plaats in Februari 1896. Van de Oessoe baai 
uit (in hot NO. der golf van Boni) trokkon do Zwit- 
sersche ondorzookore Noor^oostwaarts hot hoog- 
lund in on op 26 Fobr, 1896 zagen zo van eon borg- 
rug van 950 M. hoogto op den heerlijk blauwen spie- 
gel van hetMatano meer (zie aldaar). Drio dagen later 
aanschouwden ze van een heuvelten Zuidoosten van 
dit meer hot veel grooter Towoeli meer (zio aldaar), 
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•in de nabijheid waarvan nog de kleine meren Wa- wo 
Toa en Masapi door Abendanon werden ont- dekt. 
Tusschcn de twee meren ligt het kleinere Jifahalona 
meer (zie aldaar). Aan de Zuid-west- zijde heeft het 
Towoeti nicer afvloeiing door een lange, tot 85 M. diepe 
fjord, die overgaat in de rivier Larona, dichtcr bij de zee, 
naar het gclijkna- mige plaatsje, Malili geheeten. Door 
recente daliiig van den bodem heeft de benedenloop een 
aanzicn- lijke diepte, beneden het dorp Malili niet 
minder dan 7 虬 zoodat, nu ook de Oesoe baai betond is, 
de Paketbooten ongchinderd tot genoemd dorp kunnen 
doorvaren. Van de zijrivieren verdient rechts vermelding 
de Paiinko, die het water afvoert dor kleine, 士 250 M. 
hooggelegen vlakte van Weoela, die eenmaal stellig een 
mecr geweest is, maar door het slib der rivieren geheel is 
gevuld; ze is 6 K.M. lang, 2*/2 K.JL breed en NW. 
gestrekt ；  de bo ven - Patinko-vallei is er een 
aanhangsel van, maar daarin z 日 n geene 
mcersedimenten waargenomen. Naar de genoemde 
mondingsplaats der Larona, de afvloeiing van dit 
geheele merengebied, heet het kustlandschap Malili, 
terwijl het binnenland, naar een dorp aan den noordoever 
van het Mat ana meer, den naam Noeha draagt (T. A. G. 
1910 ；  de landschappen Malili en Noeha)；  beide 
behooren tot de onderafdeeling Malili. Aan de kust 
wonen Boegineezen, in het bin- nenland Toradja's ； de 
eersten zijn Mohammedancn, de laatsten Heidenen. De 
afstand van Malili naar de beide meren is ongeveer even 
groot, n.l. ± 12 uren gaans. De rivier Malili is st roomop 
waarts bevaar- baar tot even boven Warace, waar zich 
rolsteenen in het bed vertoonen. Het damar uit het gebied 
van het Towoeti ineer gaat van Larona, bij het begin der 
rivier gelegen, overland westwaarts naar Pongkeroe. en 
dan met prauwen door de gelijknaniige rivier naar de 
Malili; de vaart op de Pongkeroc (Pokeroe) wordt echter 
door stroomversnellingen bemoeilijkt. Van de rivieren 
bewesten de Malili vermelden we nog: de Tjenrekang, 
die dicht bij het Mat ana nicer ontspringt en met de Malili 
6en mond heeft, benevens de Anglco- na, die 6en delta 
heeft met de Kalaena. Op de meren ziet men zeer weinig 
prauwen; voor het bouwen er van is er niet veel geschikt 
hout in de buurt. Tus- schen de meren en ten 
Noordwesten van het Matana- meerkomt vrij veel 
ijzererts voor, waardoor de Inlanders hieroveral 
primitieve Binederijen hebben in- gericht; ijzerwaren 
zict men veel op de passer te So- koijo, aan den 
Noordoever van het Mat an a nicer, be- westen Noeha. 
Nieuwe wegen zijn hier in aanleg；  van Sokoijo en 
Noeha gaat een pad noordwaarts naar Ko- lonedale, van 
den Zuidoostoever van Jiet Towoeti meergaan paden 
Zuidoostwaarts naarRaoeta en Ken- dari. Het bergland 
ten Oosten van het merengebied is nog vrij wel 
onbekend; wat de kaarten geven, is voor een groot deel 
fantasie. Alleen de kust langs de golf van Tolo is beter 
bekend. Van de kustrivieren aldaar vermelden we de 
Sakita, met de gelijknaniige plaats dicht bij den mond; 
ze heet ook wel, a Is het land- schap, Tomboelcoe en 
heeft een drukken uitvoer van bars, rotan en was (T. A. 
G. 1901 en Med. Zeev. N. I. no. 31). Maar in den 
Zuidoostmoesson kan het'er op de reede spoken, zoodat 
de stoomfichepen dan vaak gedwongen worden, achter 
een rif bij Losoni, iels verder zuidwaarts, te laden en te 
lossen. Nog verder Zu id waarts vindt men voor de kust 
de Salabanglca eilanden, genoemd naar het grootste van 
de groep (zie aldaar). 

乎 t grootste deel van het Zuidoostelijk schierei- 罗
nd wordt in genomen door het landschap Laiwoei^ de 
onderafdeeling Kendari van de afdecling Oost- 

Celebes (T. A. G. 1914). De plaats Kendari ligt aan de 
baai van Kendari, welke op 9 Mei 1831 ontdekt werd 
door Vosmaer, die een zeer goede kaart van dit gebied 
publiceerde en tai van merkwaardigheden onitrent de 
Inlandsclie bevolldng ineedeelde (Verh. Bat. Gen. dl. 
XVII, 1839). In 1874 bezocht de Ita- liaansche reiziger 
Beccari doze st reek; over wat hij er van vertelt, bericht 
Prof. Veth T. A. G. 1876, 199). De Sarasins (Reiscn in 
Celebes I, 334) reisden van de Mengkoka baai naar 
Kendari dwars door het Zuidoostelijk schiereiland 11 
Febr.—19 Maart 1903. De jongste beschrijving van 
Laiwoei is die van T. Tref- fers (T. A. G. 1914, 188), die 
van Nov. 1910—Juli 1913 hier post co m mandan t was, 
tevens belast met het civiel bestuur te Kendari ； aan 
zijne beschrijving voegde Adriani cenige noten toe. 

De hoogste gebergten van Zuidoost-Celebes liggen 
aan de Westzijde, nl. het Mengkoka (of Mekongka) 
(jebergte en de Watoewila (= witte steen, naar een witte 
rotspunt op den top, die echter, volgens Tref- fers, geen 
kalk is); de laalste wordt met 2000 M. hoogte 
aangegeven. Op het eerstgenoemde gebergte ontspringt 
in de st reek Laiwoei de Konawi (= grootc rivier) of 
Samjxira, die in den middelloop met de bijstroomen door 
groote moerassen stroomt, bij Podiara door een 
rotspoort de kustvlaktc bcrcikt en bij Moeara Sampara 
met twee monden in zee valt. Die moerassen, waarvan 
het grootste cn zuidelijkste Opa heet, zijn vroeger stellig 
meren geweest; het Opa-moeras werd in Maart 1903 
door de Sarasins bezocht, die er een ondoordringbare 
plantenmassa, o.a. veel lotos, vonden en hier en daar 
koffie-bruin water tot een paar M. diep； de hoogte werd 
door hen bepaald op ongeveer 30 M.; volgens door hen 
inge- wonnen berichten is het moeras in den regentijd 
dubbel zoo groot als de baai van Kendari. JJc breed- te 
der Konawi were! door de Sarasins bij Lalocng- gatoe, 
midden in de vlakle, bepaald op 65 M., de diepte op 3*/2 
M. De jnondingBplaats i« ccn Htapcl- pjaats van 
boschproductcn, maar ook deze reede is in den 
Oostmocsson onbruikbaar. JVauwcn kunnen de rivier op 
tot de rotsj)oort van Poehara; hoogcrop kan men de 
boschprodueten te water allccn op bamboev]otten 
vervoeren. Bezuidcn Kendari biedt de Stariivj baai, 
achter het HchicrciJand Laonli, ook in den Oostmoesson 
een goede Hchuilplaafs voor schepen. De Lwcede rivier 
van Laiwoei is, verder Noordwaarts, de La Solo, die 
ontstaal uit de Lua en de La Lindoe; in den drogen t ijd 
gaan de getijdcn tot de snmenvJoeiing dor beide bron 
rivieren naar binnen ； de Lan konit uit het N.W.-Z.O. 
loopendc \Vawerarno gebergte, op de kaart met een 
grootste hoogte van 1500 M. Het kliinaat noeml Treffcj-
H aangenaain. De regentijd duurt van Januari tot ult° 
Juli, dus voor een groot deel in den zoogenaamden 
drogen nioesson; dan treden de rivieren vaak ver builen 
de oevers (in Juni 19】2 vond de schrijvcr te Wawolcmo, 
in den Oostrand van het moerasgebied, incer dan 2 M. 
water op den weg naar het bo ven land). Vun Augustus 
tot December valt er weinig regen, dan is de Konawi 
vlakte gehce) droog, overdag zeer heet (95°), in den 
nanachl koel (64°). De ladangs levcren cen onvol- 
doende hoeveeiheid rijst, zoodat ook sago cn dja- goeng 
belangrijke voedingsmiddelen zijn; bovendien gaat men 
veel rijst ruilen tegen rotan, karbouwen- en 
hertenhuiden, hooms, wildhout en damar. Alleen Qe 
Boegineezen docn aan vischvangst. Do bevolking is er 
zeer gemengd; naast de To Lelaki, die klein zijn, cen 
lichte huidkleur hebben en beweren af te stam- 】nen uit 
het landschap Laiwoei in het bi-ongebied der Konawi, 
staan Boetoneezen, Moenareezen, Bo- 
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niers en, aan de kust, Boegineezcn en Makassarcn, die 
hier als handelaars cn visschers, vroeger ook als 
zeeroovers, den kost verdienen en langs de La Solo, te 
Poehara en Lepo Lcpo (Z.W. van Kendari) ook in het 
binncnland to vinden zijn. In de bosschen leven vcel 
anoa's, herten en koeskoesen. 

To Kolaka begonnen de Sarasins hun belangrijke reis 
door Zuidoost-Celebes in 1903. Aan de kust namen zc 
duidelijk positieve niveauverandering waar； in een 20-
tal jaren was eon kuststrook van 土 500 M. breedte onder 
water gekomen en de flora verder naar binnen stcrft weg 
door het binnendrin- gende zee water; deze daling is 
waarschijnlijk de voortzetting van de vorming der 
Mengkoka baai, waarin Kolaka gelegcn is ;de 
eilandcnrceks daarvoor, waarvan het grootste 
Padamarang hcet, is blijkbaar een verzonken N.W.-Z.O. 
gerichtc bergketen. Ach- tcreenvolgens trokken ze over 
bergruggen en door da】cn, die bcwoond waren door den 
Toradjastam Tomekonka, lichtbruin van kleur en niet 
groot, sterk gelijkcnd op de Boegincezen. Enkcle dalen 
tusschen de kctcns zijn stellig eenmaal meren geweest, 
bijv. het landschap Lanibo en de vlakte van Tinondo, die 
beide afvloeiing hebbcn naar de rivier van Pasaloi, 
welke den mond bezuiden Kolaka heeft. lets verder 
Oostwaarts ligt de bergrug Nangeoe (260 M.), die als 
grens geldt tusschen Konawi en het gebied, dat de 
suprematie van Loewoe erkent. De eerste rivier, dio hier 
afvloeiing naar het oosten heeft, heet Simboene; zij 
stroomt, evenals de daarop volgende Ahoea, waar-
schijnlijk naar en door het Opa mocras. In de ccntralo 
vlakte kwamen de reizigers met hun gezelschap het eerst 
in het landschap Lamboeja, waar bijna allo bewoners 
gevlucht waren ； aan de Westzijde zagen ze tegen het 
N.W.-Z.O. loopende Tomosi gebergte omhoog. In de 
Konawi vlakte wonon de Tokea, ook klcin als de 
Tomekonke. Wat kleeding betreft, beginner) hier de 
schaamgordel cn de foejakleeding to wijken voor 
Boegineesche klccderdrachten. 

Ten Zuiden van do vlakte verheft het gobergto zich 
op de kaart van Trcffers nog tot 500 M.; aan do Zuidkust, 
langs straat Tioro, liggon cenigo Bocgi- nceHche 
kustkampongs. Het Zuidoostclijk schier- ciland Kolono 
is aan do Westzijde door de gelijkna- mige rivier zeer 
afgezonderd en is nog weinig be- kend; aan de Zuidkust 
ligt Labocan beli, een stapel- plaats voor rot an, die in 
1909 bczocht word door Dr. Joh. Elbert (als 1 eider der 
„Sunda-Expedition*'). Aan de Oostzijde van het 
schiereiland ligt het eiland Woiconi. 

Het Zuidwestclijk schiereiland, benevensdecilan- 
<len in het vcrlengdc van den Zuidoostann, zijn van 
Juli—October 1909 voor ccn dccl bczocht door go- 
noemder Dr. Joh. Elbert (zio biz. 446 hiervoron). Wat 
hot hoofcleiland betreft, deed Elbert ccn tocht dwars 
door dat schiereiland van Docalo, tegenover het ci land 
Kabaena, naar Kolaka. Hot Zuidoostclijk deel er van 
heet, naar cen dorp aan Straat Tioro, Roembia, in heV 
Zuiden bcrgland, in het Noorden vlakte. Zuid-Roembia 
bestaat uit een sys- teem van schubggewijze over clkaar 
gcschovon berg- schollen, dio zich in den Tankeno (zio 
Elberts kaart Fig. 131) in een wigvormige korst 
groopeoren; de Zuidclijke vleugel bestaat uit dric 
evenwijdig loo- pendc gebergten, dio grenzen aan Straat 
Roembia tusschen Celebes en Kabaena, de Noordrand 
daalt af naar de JRoembia vlakte. Op do vlakte van 
Roemb'ft volgt het bcrgland van Mengkoka. Do 
bewoners van Roembia en, ton Weston ervan, Poleang, 
zijn do Maroninen (zie aldaar). 、 
De eilanden in het vorlongde van den Zuid-oost 

arm zijn: Kabaena, Moena en Boelon met bijbehoo- 
rende eilanden, benevens de Toekang Besi eilanden (zic 
op die namen en Elberfs kaart no. 3). 

e. de ZUIDARM. Het noordelijk deel, met het hooge 
Latimodjong gobergte als kem, werd reeds bchan- dcld 
bij Midden-Cclebes, waarmedc het onmiddellijk 
samenhangt. Daarop volgt Zuidwaarts ecne laagte, de 
depressic van de meren Tempe en Sidenreng, die nog in 
den jong-tertiairen cn kwartairen tijd onder den 
zeespiegel lag en het overige Zuid-Celebes tot ecn 
afzonderlijk eiland of groep van eilanden maak- te. We 
zullen de laagte volgen van de bocht van Pare Pare (of 
Socpa) naar den mond der Tjenrana. Aan de kust, in den 
achtergrond der ruime baai, aan welker noord kust Soepa 
en aan welker oostkust Pare Pare ligt, maakt men kennis 
met neogene koraalkalk. De waterscheiding van de 
kleine kust- rivioren met de laagte der genoemde meren 
wordt gevonnd door het Paria gebergte, op deze route 
met eene hoogte van 265 M.; de Wcstkant is zacht 
glooiend, de Oostkant scherp getakt； bij Masepe, aan 
de Westzijde van het meer van Sidenreng, ko- men 
warme bronnen voor. Zoowel die scherp getakt e 
oosthelling als de warm 。 bronnen wijzen op den 
brcultrand van een centralo laagte, die van het 
Latimodjang-gebcrgte in het Noorden tot den vul- 
kaanklomp van don Lompo Batang in het Zuiden in de 
lengte door het Zuidelijk scliiereiland gaat. Ze is 土 27 
uren gaans lang en 4 & 5 uren gaans breed; de 
oppcrvlakte bedraagt 士 5000 K.M?. De laagste declcn 
er van zijn do ondiepe bekkens der genoemde meren, die 
van het Noorden in den natten moesson gevoed worden 
door de Bila, welke van het Lati- modjong gebergte 
komt, eerst VVestwaarts gaat, als wildo ze naar de 
Saadang, maar met een scherpe kniebpcht ombuigt naar 
't Zuiden en langs de ge- lijknainigo plaats de laagte 
doorstroomt, van het Zuiden door de nog langero en 
eveneens waterrijke Walannae, die haar water vooral 
van de vulkanen in't Zuiden verzamelt. Het meer Tempe 
en het meer Sidenreng behooren tot do moesson-meren 
(Pet. Mitt. 1893). Ze bovatten in den drogen moesson 
weinig water, maar hebben toch afvloeiing naar de 
naasto rivier; in den natten moesson, als de rivier het 
water niet vhig genoeg kan afvoeren, loopt het uit dezo 
naar de meron, dio zich dan sterk uitbreiden en het water 
bewaren tot den tijd, dat do standen der rivieron mot het 
cindigen van dcu regent ijd wecr dalen en het water uit 
de inoren kan wegvlocien. Men kan ze dus gelijkstellen 
met do meren langs de midden-Mahakam op Bonico, dio 
langs do Jang- tsekiang in China, enz. Hot meer 
Sidenreng hcoft in gowone tijdon afvloeiing naar hot 
nicer Tempe door de Lasassan-riwoe. Wanncer in den 
drogen tijd een gcdeclte dor meren droog valt, wordt dit- 
wcl met djagoeng en padi beplant (Zic TEMPE-MEER 
en SIDENRENG-MEER). Uit het Tempe meer stroomt 
do Tjonrana (v. d. Weyden, Ind. Mil. Tijdschr. 1905, 
683, nocmt de afvloeiing uit het mcor naar do Tjen- rana 
Salo Monrelang) door hot Oostelijko heuvcl- land naar 
do golf van Bone. Evon benetlen do uit- monding uit het 
mcor ontvangt do Tjenrana van rcchts de Walannae, 
terwijl do Bila in hot mcer stroomt. Do waten-ijkstc 
bijstroom der Walannao is do Assoetnpatoe, dio ook in 
hot gebied der zuidc* lijko vulkanen ontspringt en 
beneden Liboeroong, dat Zuidoostwaarts door een 
borgweg met Balang- nipa is vorbondon, in don 
hoofdstroom valt. Van Libooroeng af hcoft do centralo 
laagte een breedte van 25 K.M. Bij Ocdjoeng, wat verdor 
benedon- waarts, begint do weg, die links van do rivier 
do 
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vlakte doorsnijdt, bij Sing kang aan den mend der 
Walannae, de Tjenrana snijdt en eerst bij Bolama- 
limpong Oostwaarts de vlakte verlaat om over het 
oostelijk gebergte de kuststreck der golf van Boni te 
bereiken en die te volgen tot Paloppo. Naarmat e de 
Walannae het Tempe meet nadert, wordt het dal breeder; 
aan de Westzijde, ten zuidwesten van het meer, verdient 
Sopeng vermelding. De Walannae en de Bila brengen in 
den natten mocsson met het water veel slib in de meren, 
zoodat ze gaandeweg ondieper worden. Vroeger waren 
ze stclhg ddn, nu zijn het in den drogen moesson niet 
veel nicer dan moerassen. De Walannae heeft haar 
hoogsten waterstand van half December tot lialf April, 
ze is in den West moesson een wilde onbevaarbare 
stroom en de enkele waadbare plaatsen zijn dan slechts 
met levensgevaar te passeeren ； haar breedte wisselt 
van 70—150 M.; alleen van Sangkang tot Atakka, een 
afstand van 士 45 K.M., is ze voor kleine prau- wen te 
gebruiken. De Tjenrana is 100 a 150 M. breed, hoogstens 
5 M. diep en stroomt met een snel- heid van 70 c.M. in 
de seconde; bij niet te lagen waterstand kunnen 
vaartuigen van 6i7 voet diepgang tot Pampanoea, 
sloepen der marine tot Tempe varen; als ze beter 
bevaarbaar kon worden gemaakt, zou ze voor den 
maisafvoer groote beteekenis kun- nen krijgen. De 
vroegere aanwezigheid der zee in de laagte der meren is 
op directe wijze aangetoond door Prof. Max Weber, die 
verschillende achtergebleven zeedieren in de meren 
verzamelde. Ook is bet waler van vele bronnen in den 
omtrek nog brak. 

Van de Pare-Pare-baai Zuidwaarts st eken hier en 
daar harde kalksteenrotsen den kop omhoog. De meest 
bekende vindt men bij Maros, ten Noordoos- ten van 
Makasser, en naar deze pliiats duidt men ze aan als 
kalksietn van Maros. (Zic Verbeeks Moluk- kenverslag, 
bijlage II, fig. 45). Binnenwaarts stijgt de piek van 
Maros of G. Saraoeng, een jonge vul- kaan, tot 1375 M. 
omhoog. Nog wat verder, in het stroomgebied der 
Walannae, ontdekten de Sarasins het typische 
kalksteenlandt-cbap Lamontyong (zie: Reisen in Celebes 
II, 267 en kaart X) met de holen- woningen der kleine 
TocdcCs (zie aldaar). Lamontjong is veel woudrijker dan 
de omgeving. De gevonden beenderen in de holen 
bewijzen, dat zenog jong zijn. (Zie literatuvr a/h slot). 
Een tweede hooge top ver- der zuidwaarts doet zich als 
vulkaan voor, maar bleek bij de bestijging door de 
Sarasins (April 1902) dien naam niet te verdienen; hij 
heet Bowonglaiuji; wel bestaat hij uit vulkanisch 
gesteente, maar dit vormt slechts kammen en spitsen, die 
uit do kalk- steenmassa's opstijgen; de hoogte were! door 
de genoemde onderzoekers bepaald op 2005 M. 

In het Zuidelijk uiteinde van den Zuid a rm wordt het 
landschap geheel beheerscht door den 3042 M. hoogen 
Lompo Batang of piek van Bonthain {Ban- tae-ng) (zie 
aldaar), in welks beeld vooral de Sarasins klaarheid 
hebben gebracht. (Zie kaart XI in deel II der “Reisen in 
delebes"). Uit den Brooke-krater van die Piek komt een 
der bronrivieren van de Sapanaiig, uit den tweeden ki-
ater, den Warburg's Kiafer, de hoofdbron der Bialowe, 
die ook een rech- terbijstroom uit den Brooke-ketel 
opneemt; de Sa- panang en Bialowe gaan beide naar de 
Zuidkust; de eerste mondt uit bij Djeneponto, de laatste 
even ten Oosten van Bonthain-JJii, den hoofdkrater, 
golegen aandenoordzijde der twee genoemde, komt de 
voor- naam»te bronrivier, de Beerang, welker groote 
delta we etraks in de vlakte weer zullen ontmoeten; ze 
ontvangt veel water van de hevige onweders, die van 
October tot Augustus bijna dagelijks zich in den 

ki-atcr uitstorten en een stroom van rolsteencn naar de 
vlakte voeren; na 11 uur voormiddags loopt men in de 
genoemdo maanden steeds gevaar bij bet over- Btoken 
der rivier door een bandjirte worden verrast. 

Het water der Oost- en Noordhclling gaat zoowel naar 
de Zuid- als de Oostkust, aan de Noordzijde meest naar 
do Tangka, die beneden Balangnipa in zee valt. Aan de 
Westzijde, in fiowa, is voider ner- gens vulkanische 
werking te bespeuren ；  zelfs zijn er geen warmc 
bronnen. Zwavel in natuurlijke kris- talien zou, volgens 
berichten van Inlanders van Raoeloe, nog tot voor korten 
tijd gevonden zijn bij Parang Keekee (district Boeloe 
Tanah)；  v. Marie, die deze streek beschreef (zie 
beneden), vond zo echter niet. IJzer, verbonden met 
zwavel tot pyrict of met zuurstof tot magneetijzererts, 
komt echtcr, volgens hem, veel voor, het laatste vooral 
op het Pangkalaeng gebergte (district Borisallo). 

De vlakte aan de Westzijde van den Lompo Ba- tang 
behoorde vroeger grootendeels aan het een- maal 
machtige rijk Oowa. Het werd beschrevcn door V. J. van 
Marie (T. A. G. 1901 en 1902), destijds le luitenant bij 
den Topographischen dienst van Ned.-Indie. De vlakte 
is zecr jong； koraalbanken aan de kust, tot 35 M. hoog, 
wijzen op recente op- heffing. De hoofdrivier, de 
Beerang, ontspringt, zoo- als boven vcrmeld werd, in 
den hoofdkrater van den Lompo Batang, een der 
dcltaaimen, de Sanrabon, vormde over een groot deel de 
Zuidgrens van hcl rijk in de vlakte; de zelfstandige rivier 
de T llo, mis- schien eenmaal met de Beerang 
verbonden, was in de vlakte aan de Noordzijde voor een 
gioot decl de grens. In de Beerang, voor vci-rcweg het 
grootstc deel een woeste bergstrooni, vindt men de 
laatsto stroomversnelling bij Boelakang; daar ib de 
lioogt'- nog slechts 2 M. boven de zee, zoodat de rivier 
in den bencdenloop wcinigverval h oft.MJIar zcstroomt 
voider benedenwaarts nog tusschen 0 tot 15 M. boogc 
oevers, zoodat de ini atie dor rijsiwiden uit de Beerang 
zecr bcmocilijkt wordt. Door ecnc kunstmatige Iciding, 
die gaandeweg wordt verbe- terd, heeft de Jaatste radja 
hierin trachtcn to voor- zien. Tot Boclakang wordt de 
rivier, ook in den drogen tijd, bevaren door 
zoogenaamdo lippa-)ippa*s (uit een boomstam 
vervaardigde Loot on van 3 a 4 M. lengte); tot daar IB de 
breedte meer dan J20 M.; in den regent ijd wast de rivier 
soms 10 M., zcodat do lage streken heinde en verre 
ondcrloc pen en cr zich nieuwe rivicraimen voimen. De 
mcesEons zijn in dezo kustvlakte tchcj'p gescheidei) ；
de westmeesson is zecr stormachtig en regenrijk, de oost 
moesson zeerdroog en, vooral na Augustus, zeer heet. In 
de hcoge berg- land en treft men een zeer cigenaardig k 
lima at aan ； als)egel volgen zij hcl klimaat der wcstkiE, 
doch or.dervinden den invloed van dat der Oostkust, het- 
welk juist daaraan tegengestcld is. In de Noordclijke 
vlakte staat alles be noord en de teneinverheffingen van 
Busei enz. in den regentijd onder water. Het zeer 
beperkte veikeer heeft p]aatfi met prauwen. Do 
Zuidelijke vlakte is ook wel draesig geworden, maar de 
galangans zijn hoog en soliede genoeg om boven water 
en in stand te blijvcn. De Noordwestclijko districten 
alleen worden, vooral bij hooge zee, over- stroomd. In 
de berglanden worden tijdens den re gen- t^d de 
bewoners in bun woningen opgcsloten of be- paalt zich 
het verkeer tot kleine afstanden. Niet dan 
noodgedwongen waagt men zich op reis en troteecrt men 
de gezwollen beken en rivieren. De groot o riviereii 
vormen maanden lang onoverkomelijko hindemisgen. 
Tijdens do droogste maanden waait een drogo warme 
wind (barod)oe), die asthma ver- 
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wekt. Over *t geheel is, volgens Van Marie, het kli- maat 
echter zeer gczond te noemen. De meesto mensehen 
wonen in de vlakte; de bcvolking aldaar werd door v. 
Marie geschat op 34000, die van het berg- land op 19000 
zielen ； in de vlakte is het deel bezuiden de Becrang 
aanzienlijk dichter bevolkt dan hot deel ten N. er van 
(22000 tcgenover 12000). De dichtheid per K.M2. is in 
de vlakte bezuiden de Beerang 87, bcnoorden die rivicr 
55, in het bcrgland bezuiden de Beerang 13%, 
benoorden die rivier 11. Hot hoofd- product in de vlakte 
is rijst; in't bergland krijgen ook d? tweede gcwasscn 
(aardappelen, boontjes, aard- en peulvruchten) 
betcekenis. In verband met den rijstbouw is in het 
zuidelijk deel der vlakte de karbouwstapel zeer 
aanzienlijk. De talrijke paarden zijn van het 
Makassaarscho ras. Wegen, gcschikt voor het vervoer 
per as, zijn: de groote postweg van Makas- ser naar 
Takalar en de weg van Makasser over Djo- ngajanaar 
Pandang Paiidang, ook over Djongaja en Goenoeng Sari 
naar Padjai Paa. Van de producten uit het plan ten rijk 
verdienen naast rijst en de vo- rengenoemde tweede 
gewassen vermelding： tabak, koffie, bamboe, klappers 
on、，erschillende vruchten. 

Van de vlakte van Gowa Noordwaarts wordt de 
kustvlakte gaandeweg smaller, maar is vrij dicht 
bevolkt. Hier ontmoctcn we ISIakasser (zie aldaar). De 
reede wordt bcschut door tai van eilandjes, be- lioorende 
tot den Spermonde-archipel, eon wolk van koraalriffcn, 
die in den nut ten moesson de kracht der golven breken. 
Aan de zuidkust zijn de belang- rijkste plaatscn: 
Djeneponto, dicht bij den raond der Sapanang, Bonthain 
(Bantaeng) cn Boeloekoemba (zie aldaar). Hoog tegen 
den Lompo Batang, op ]150 M. hoogte, ligt het 
gezondheidsetablissement Lx)kka, in Binamoc, met 
stoeterijen van halfwilde paarden; 280 M. boven de 
plaats verheft zich do purasiet ischo vulkaan Lokkn, om 
den platten rug door onze matrozen “Doodkist" genaamd 
(zie foto ]11 in do Sarasins „Rcison in &】cbes''); op den 
kiatcrbodcin zict men prachtexeinplaren van spiraal- 
vonnig gedraaide vulkanincho boinmen (foto 112). In de 
buurt van Lokka vindt men ook, bij Bi-Sappi, eon 80 M. 
hoogen watcrval. Aan do Oostzijde van het Zuidclijk 
schicrciland zet ecn uitlooper van het Lati- modjong 
gebergte zich tot in de mcrcnlaagte voort. Bezuiden 
dcTjenrana verheft zich het Oostclijk rand- gebergte der 
Ccntralo laagte en stijgt in het Zuidcn tot ver boven 2000 
M. (de Kalamisoe 2222M.); in de onderdcolon is dit 
gebergte nog weinig bekend. 

Bezuiden de afdceling Loowoc, d;o reeds bij Mid- 
dcn-G'lcbes word behandeld, volgt hier de nieuwo 
afdceling Boni, genoomd naar het landschap Boni, (zie 
aldaar). De kustvlakte is ± 7 K.M. breed, ten deole 
moerassig en met inpahbosschon bczot; langs do kust 
vindt men koraal- cn modderbanken. Be- kende reeden 
zijn dio van Badjowc (of Uadjoa) en Palima (in de delta 
der Tjenrana). Het borgland veidcr naar binnen stijgt hier 
cn daar tot 800 M; volgens do Inlanders bevat het op 
enkeie plaatsen good en ijzorerts. Do rijst, dio hier wordt 
gekweekt, JH nict van de boste kwaliteit; in de 
bergstreken is djagoeng het hoofdvocdscl. Aan de 
rivieroevera kweekt men tubak voor cigon gebruik, hier 
en daar ook suikerriot. Men vindt in de moernssige 
stroke：! en aan de oevers der rivioren uitgcstrckto 
nipah- bosscjien. Van de kiiHlriviercn in dit gobied 
verniel- den wo de Patiro, dio een delta hceft govormd, 
welkc ale T. Patiro in zoo uitsteekt. 

De Zuidoostpunt van don Zu id arm is betor bekend 
dan de kuststreek verdor Noordwaarts. Ton N. van 
Boeloekoemba verheft zich do Bangkemboeki of 

Slangenberg tot 342 M. hoogte；  de weg, van doze 
plaats uitgaande, bereikt bij Kadjang do Oostkust; van af 
de Tirobaai treden kalkstecnen op, die zich verder overal 
aan de Zuidoostpunt vertoonen even- als op het eiland 
Saleyer (zie aldaar). 

K1 i m a a t. Wat het klimaat van Celebes in het 
algemeen betreft, vcrwijzen we naar het artikel 
KLIMAAT voor geheel Ned.-Indie. Voor de onder- 
deelen is hier en daar een en ander besproken bij do 
beschrijving der verschillendo deelen. 

P1 a n t e n e n dieren; producten. De flora van 
Celebes is nog weinig bekend. Wei zijn er in de 
onderzoekingen der laatste kwarteeuw belang- rijke 
mededeelingen te vinden omtrent enkelo soor- ten en 
geslachten, maar van een systematisch over- zicht van 
het goheele eiland is nog geen sprake. Alleen de 
Slinahasa maakt eene uitzondering (zie boven: 
Ontdekkingsgeschiedenis). Intusschen blijkt uit de nog 
onvolledige gegevens wel, dat CJelebes, zooals alle and 
ere eilanden van den Arcliipel, in zijn geheel tot het 
Maleischo floragebied behoort, en dat eene scherpe 
schciding tusschen de flora van Celebes eencrzijds en die 
van Borneo anderzijda niet be- staat. Toch is het aantal 
ondemische soorten in Celebes, naar het schijnt, zeor 
groot. Zie artikel PLANTENGROEI.' 

Voor de dierenwereld zic men het artikel FAUNA. 
Wat do producten bet reft, die Celebes levert voor handel 
en verkeer, verschillonde daarvan werden reeds 
genoemd in de landbeschrijving； op enkeie valt nog 
nader de aandacht. 

Van culluurproducten voor de Europeesche markt is 
op Celebes nog zoo goed als geen sprake； vermelding 
verdienen alleen koffie, koffo en copra. De kof- fie is ecn 
tijdlang van Gouvernomentswego gekweekt (sedert 
1822) in do Minahasa, maar do cultuur is er, als op Java 
en elders gaan kwijnen on ten slotte opgegeveli'~ln het 
Latimodjong gebergte en aan- grenzende terreinon wordt 
nog wel koffio gekweekt en met goed gevolg, maar do 
hooveelhedon zijn ge- ring. In Gowa, waar do bodom der 
bergstreken voor de tcelt zeer gcschikt is, is de koffie nog 
wol niet geheel verdwonen, doch do cultuur is kwijnende
； enkeie kloino tuincn koruen voor in Enro en Kin- 
dang, Bocloo Tanah, Raooloe, Prigi, nabij Malakad- ji, 
Garintong, Limba en Pao； de besto vindt men in Pao 
nabij Soeka en Patocnga; oorzaken van het verval der 
eortijds vooral in PRO, Boeloc Tanah, Enro cn Kindang 
blociondc tcclt zijn de hebzucht der vorsten, die do tcelt 
gchaat maakte, de mishan- deling der boomcn bij het 
plukkcn on hot absoluut gemis aan verzorging. De koffo 
(zio aldaar) of de zoogenaamdo Manila-hennep, die in do 
Minahasa een zekerc beteekenis gchad hceft, is fijuor, 
witter en storker dan het Europccscho vias; do be volkin 
g heeft cchtcr niot de noodigo ijvorcn vlugheid om het 
pi'oduct met voordccl tc bewerken, zoodat de Ned. 
Handelmaatschappij haar station to Mon ado hcoft 
opgeheven. Ook op de Sangi en Talaud eilanden is de 
cultuur inhecmsch, maar bijna alleen ten bchoevo van 
hot biimenlandscho verbruik. Van veol ineor betcekenis 
voor don uitvocr is do copras bij do beschrijving der 
landschappon word zo reeds hcrhaal- delijk gonoonul. 
Celebes levcrdc daarvan in 1914 voor bijna 18 millioon 
guidon, nl. voor 9% millioon uit hot Gouvcrnemont 
Celebes cn Ondcrh. cn voor 8% millioon uit de resident 
io Slonado. 

Van de bosckprodiiclen vordionen allorcorst damar 
on rotan vermolding. Hot winnon van het eorste speelt 
in Midden-Colebes, zooals boven reeds blcok, een 
grooto rol； niaanden lang trekicon hier on daar 
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de Toradja's de wouden in om het te vcrzamelen en naar 
de kust te vervoeren； vooral m de strcck der groote 
meren is dit aan de orde; daar zijn vooral de To Bela's, de 
To Lampo's en zelfs de veraf wonende To Bada's de 
inzamelaars, tenrijl aan de kust de Boe- giiieezen en 
Chineczen het artikol opkoopen (1 pikol damar, a f 12.50, 
betalen ze met 1 pikol rijst h / 5). De uitvoer van rotan 
heeft aan de golf van Tomini en elders eveneens groote 
af met in gen aangenomen. Heel Celebes levert thans 
jaarlijks voor bijna 1 millioen gulden damar en voor ruim 
P/2 inilliocn gulden rotan (zie de Statistischc cijfers 
hieracliter). 

Bruikbarc houtsoorten heeft Celebes in overvloed, 
maar voor den uitveer hebben ze nog weinig betee- kenis. 
Groote bcteekienis heeft in de binnenlanden de bast van 
verschillende boomen, die met behulp van ha inert jes tot 
foeja- wordt verwerkt, waarvan men allerhande 
kleedingstukkcn niaakt；  echtcr ma- ken deze in de 
kuststreken gaandeweg voor katoc- nen stoffen plants. 

De rijstbouw wordt nog voor het grootste deel op 
ladangs gedreven; zelfs waar sawahs zijn, wordt nog niet 
overal ploegvee gebruikt, in Midden-Ccle- bes drijft men 
nog vaak troepen karbouwen door den akker, om in de in 
alle richtingcn doorknede modder rijst tc planten. Orider 
invloed van het Gou- vernement neemt echter een ineer 
rationeele sa- wahbouw gaandeweg toe. 

Als jachtwild verdienen herten en wilde zwijnen 
vooral vermelding, de laatste natuurlijk alleen in die 
streken, waar de Islam nog niet is doorgedrongen. 

Van de huisdieren verdienen, behalve de karbouwen, 
de overige runderen, de varkens, de kippen, de honden 
(ook voor de jacht) cn de katten vermelding. De talrijkc 
meren leveren veel visch; be- haJve visch leveren de 
zeeen ook schildpad, tiipang en pareloesters. 

Nullige mineralen. Hieraan is Celebes tot nog toe niet 
rijk gebleken. In het noorden zijn eenige mijn- concessies 
verleend voor het winnen van goud en werd vroeger door 
de bevolking ook veel goud ge- wasschen (Mooeton, 
BwooJ, Gorontalo, Bolaang, Mongondou), de bekendste 
concessies zijn wel Pale- jeh en Totok, terwijl in den 
laatsten tijd Goeroepahi^ nog al van zich doet spreken 
(zie verder bij GOUD). Ook in Midden-Celebes schijnt 
hier en daar dit me- taal en ook looderts voor te komen. 
Van and ere me- talen zijn te noemen. koper (o.a. bij 
Boekal, Noord- arm), ijzer en nikkel (in den peridotiet 
van den Zuidoostarm). Kolen komen in den Zuidarm 
voor, doch over de hoeveelheid en hoedaniglicid is nog 
weinig bekend. Het zoeken naar petroleum schijnt geen 
eucces te hebben opgeleverd. 

Door het Ind. Gouveniement worden in de laat- ete 
jaren stelselmatige mijnbouwkundige opsporin- gen in 
Zu id- en Midden-Celebes verricht, waarvoor groote 
complexen zijn gereserveerd (zie bij MLJN- 
WETGEVING). 

Bevolking, Plaatsbeschrijving e n middelen van b e s t 
a a n. Daar de bevolking uit anthropologisch en 
ethnographisch oogpunt afzonderlijk in de verschillende 
artikelen Boegineezen, Boni, Gowa, Makassaren, 
Minahasa, Mori, Toala*B, Toradja's enz. is of wordt 
besproken, blyft voor de geographische behandeling 
over: de staatkundige indeeling, xooals deze bij den 
inlander beataat of door den Europeeschen bestuurder is 
ge- regeld, de dichtheid of verspreiding der bevolking en 
plaateljeschryving. Daar de toestanden in het Noordelijk 
deel (Residentie Menado) BODIH zeer ver- schillen met 
die op het Zuidelijke (gouverncment 

Celebes en Onderh.), worden beidc declcn afzonderlijk 
behandeld. 

A. RESIDENTIE MENADO. Deze heeft volgens den 
Rcgeeringsalmanak 1916 eene oppervlakte van 57.436 
K.M2. of ruim l2/3 X de grootte van Nederland. Wat het 
besluur betreft, bestaat ze sedert 1911 uit vier 
afdeeliiigcn, nl. Menado (onder een 演 s. resident, te 
Menado), Bolaang-Mongondou (onder een controleur, 
te Kota Mobagoe), Gorontalo (onder een ass. resident, 
te Gorontalo) en Midden-Celebes (onder een ass. 
resident, te Donggala). Zie voor de ver- dere 
bijzonderhedcn aldaar cn het artikcl MENADO 
(gewest). 

Dichtheid e n samenstclling dor bevolking. In 1912 
tcldc de residentie naar schatting 士 700.000 zielen nl. 
士 1200 Europea- nen, 士 7900 Vreemde Oosterlingen 
en 691.000 Inlanders, als volgt onder te verdeelcn. De 
Mina- hassa heeft eene bevolking van ± 200.000 zielen. 
op eene oppervlakte van 478G K.M.2 of 42 per K.M2, 
cen cijfer, dat geen ander ondcrdeel van Celebes bereikt. 
Op de Sangi eilanden wonen 士  100.000 zielen, 
waarvan 土 60.000 op Groot Sangi, 40.000 opSiaoc en 
7000 op Tagoelandang; bijna geheel deze bevolking 
belijdt den Christelijken godsdienst ； op de geheele 
eilandengroep wonen slechts enkele Aloha m- medanen 
en ± G00 Cliineezen. De bevolkingdor Ta- laud eilanden 
bedraagt 土 24.000 zielen. De totale bevolldng der 
afdceling Menado bedraagt alz<xj 324.000 zielen. In de 
4 districten van de afdeeling Bolaang Mongondou zijn 
de cijfcrs van 1906 als volgt: Kotaboenan 4700, Pasi 
11.900, Lolajan J4.500 en Bolaang J0.100, totaal 41,200 
zielen. Door de goudmijnen is de toevloed van 
vreemdelijigen in Kotaboenan aanzienlijk gewecst, 
maar over cijfers bcschikken we niet. Het Ned. 
Zendingsgcnoolschaji werkt hier sedert 1905 cn in J 913 
tcldc men er reeds 土  2000 Christencn. In de 4 
ondcrafdcelingen van de afdecJing Gorontalo wordt de 
bevolking ge«< hal als volgt: in de 7 districten der 
ondcrafdccling Gorontalo 80.500, in de 3 districten van 
de ondcraMcc- Jing Boalcmo 17.000 zielen, in de 2 
districten van de ondcrafdccling Kwandang 12.900 
zielen, in het 1 rijk Bwool 14.100 zielen (in Paleleh 
2800, in Biaoe 5300 en in Boenobogoe (5100 zielen), te 
zamcn 124.500 zielen. In de afdeeling Middcn-Cclcbcs 
worden de landwchappcn van de ondcrafdccling 
Donggala gezamenlijk gcschat op bijna 34.000 zic- 
len.die der onderafdceling Paloe gezamenlijk op ruim 
50.000), die der ondcrafdccling Poso gezamenlijk op 
bijna 60.000, die der onderafdceling Parigi op ruim 
29.000 (laatste opgave 29120), die der onder- afd cell ng 
Toli Toli op 25.000, zoodat de gchcolc af- deeJing 士 
200.000 zielen tell. 

In de vier afdeelhigen te zanien, dus in de gehede 
residentie Menado, wonen volgens deze berckening 
ruim 700.000 zielen, dus per K.M2. ruim i2. 

P 1 a a t 8 b e s c h r ij v i n g. Vcrdcelcn wij de 
residentie naar de terreinen, waar zich de bevolking het 
meest concent reerl, dan iu dit vooral het geval in de 
Minahasa (zie boven); verder aan de kust en in de 
vlakten tusschcn deze en de N.W. grens der rcsi- dentie 
Menado en langs de West-en Zuidkust der To- 
minibocht. In verba nd met de geringe bruikbaarheid der 
rivieren a la waterwegen laat het zich vcrklaren, dat de 
bevolking zich aan deze, tenzij soms aan do monding of 
in de vlakten, minder heeft opgehoojjt. 

In de Minahasa korat aan de N.O. kust in aan- 
merking Lilcoepang, aan straat Bangka en den lin- 
keroeverder Likoepang-nvier. Het is, in weerwil der 
nabijheid van de volkrijke Sangi-eilanden cn zijn 
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zoutpanncn, tengevolge der zandbanken voor do kust 
toch eene onbeduidendc plaats (360 inwonci-s; 
Graafland); door een grooton weg zuid westwaarts is het 
met den weg Menado-Kema verbonden. Even- eens van 
goringe beteekcnis zijn ten naastenbij allo andcrc 
kustplaatsjes buiten Menado, zoowel ter noord- als ter 
zuidkust, als: Tanahwongko, Amoe- ranrj. Belang en 
Kema. 

Het verkeer met de buitenwereld concentreert zich 
vooral te Menado (zie aldaar), al kan men de plaats nict 
alt ijd even gcmakkelijk bereiken. 

In het binnenland van het vruchtbare, met goedo 
wegen voorziene gewest woont een talrijke bevol- king, 
die door verdienstclijkc zcndelingen voor cen groot deel 
tot het Christendom bekeerd en tegelijk daannede aan 
werkzaamheid gewend word. Het nicer regelmatige van 
hun levcn spiegelt zich af in de me- nigte van nette, sonxs 
zeer volkrijke en welvarende negorijen, die met haar 
rcchte straten, door heg en tuin omgeven, in het grocn en 
rozen gelegen huizen, haar niarkten of pleinen en 
logementen of pasangra- hans, kerk jes en scholen,een 
zeer aan gen amen indi-uk maken. Natuurlijk worden zij 
het talrijkst in de na- bijheid van het meer Tondano 
aangetroffen, waar landbouw en visscherij beide 
middclen van bestaan vormen, doch ook op eenigen 
afstand daarvan is het aantal dier negorijen in de zeer 
vruchtbarc st reck nog zeer groot. De vooi-naamstcdiet 
negorijen, welke wij hier slechts met ecn cnkcl woord 
kunnen ver- melden, zijn: Lptta, Tcnnohon en 如,.a]le 
drie aan den weg van Menado door het 
berglandzuidwaarts, Kakan, aan den Zuidoevcr van het 
meer van Ton- dang, en het ten Z.W. daarvan te zoeken 
Langowan (706 M), eindelijk Tompaaso en 
Kawangkoajiy dio - enke) als hoofdplaatsen van 
dislricten moeten ge- nocmd worden. Do ecnige groote 
plaats in het bin- nenland is Tondano, mot bijna 11.000 
zielen, waar- van mini 10.000 Christcnon (zie aldaar). 

Het tweede terrein, wuar zich in de resident ic Menado 
de bevoJking concentreert, is bewesten de MinahaHa tot 
on met Bwool on Tomini to zoeken in de vlaktcn van 
Mongondou, Limbotto, Pagoejama cn Baoelemo of in de 
rivieidalen en aan de kust. Na- Luu rlijk hoopt zich die 
bevolking het sterkst op tc Gorontalo (zie aldaar). Bij 
Gorontalo staan allc ver- tlere plaalsen verve in 
beteekcnis ten achter; deze liggen in de niet bijzonder 
vruchtbare vlaktcn. 

Men kan hicr noemen, in de dichtbcvolkte vlnkto van 
Mongondovi of licver in die der Ongkag en Doc- inoga, 
samcn de Loin bagin vormendc, Bolaang Mon- gondou, 
aan de Noordkust en iets ten 0. der monding van de 
Loinbngin; hoewel zetel van verschil- loncle inlandsche 
bestuuixlers, is het eone onaanzicn- lijke plaats van 30 a 
40 huizen en ruim 1000 in- wonorH； do dubbelo naani 
der streck Bolaiing-Mon- goudou wijst op de verccniging 
van de kuststreek Bohiiing mot het bergland 
Mongonclou, die door een op den berg rand staanden 
ocrwoudgordel zijn ge- scheidcn. Voorts Popo, 
Pontodonr/ en Biga, doch voorul Kola, bangon en Kola 
baroe, alle in het hart der vlaktc tussclien het lioogc 
plateau van Poigar en het Mongondou gebergte, in het 
bovcnstroomgebied dor Ongkag, gelegen; in het dal of de 
vlakto der Doc- moga de dorpen Doemoga besar cn Do 
emog a keljil en verder hot meer westelijk gelcgon 
Doeloedoeo; Bo- laan(] Oekit de hoofdplaats van het ten 
W. van Mongondou gelegen en daarvnn afhankelijk 
landschapjo van diei^naam aan doNoorkust; 
BolaangItarn, Atin- gola.cn k aidipaii,alle drie 
hoofd])laatsen of zetels van radja‘8 en rijksgrooteii dor 
landschappen van dien naam, maar overigens zone!or 
ceiiigo bctcokenis cn 

mccstal door 4 h 500 inwoners bewoond. Voorts moeten 
aan do Noordkust nog vermeld worden Kwandang, 
Soemalata en Paleleh ten W. van Kwan- dang gelegen 
(zie onder GOUD), Matinang, waamaar de Sarasins (deel 
I, biz. 178) het achterliggende ge- bergte genoemd 
hebben, en eindelijk Bwool. De tonneninhoud der 
aangekomen en vertrokken sche- pen samen te 
Kwandang, Palclch en Bwool was in 1914 respect icvelijk 
566.000, 782.000 en 294.880 M3. 

Aan of bij do Zuidkust liggen ecnige hoofdplaatsen 
van landschappen, bijv. Tilamoeta, de hoofdplaats van 
de- onderafdceling Boalenio, Pentadoe, Pagoeat, de zetel 
van het landscbap van dien naam, Marissa (bekend uit de 
reizen der Sarasins I 190), Mooeton, en Toeladenggi. Het 
bij de meren van dien naam gelegen Bolano bevindt z>ch 
士 16 K.M. ten W. van Toeladenggi. Westwaarts van 
Bolano, op ca. 15 uur afstand van Mooiiton, ligt Tomini, 
in weilcs nabijheid (van het gehucht Woja uit) con weg 
van 士 36 uur gaans cn mot- een pashoogte van ruim 1300 
M. dwars over het goborgte naar Boeloetong aan de baai 
van Dondo voert. Die weg moet, naar berichten der in-
landers, betcr zijn dan de verbinding Parigi-Paloe. Ten 
Z.W. van Tomini ligt de onbeduidende negorij PaJasa, 
met naburige vestigingen slechts 50 huisge- zinnen of 250 
ziclcn tellendc. Do stcile zeebodem biedt nei'gens 
veil)gen ankergrond en hevige val- winden kunnen er 
heerschcn. Belangrijkcr is Ti- nombo, ten Z.Z.W. van 
Palasa, waar men op 士 300 
M. uit den wal in 40 M. diepte kan ankeren; met 
naburige gehuchten telt het 180 huisgezinnen of 900 
zielcn en van daaruit wordt, over Tomini, tabak ns&r 
Dondo gevoerd en tegen lijnwaden en opium ingcruild. 
Die tabak wordt door de bergbewonendo bevolking 
verbouwd. Verder zuidelijk liggen nog eenige negorijen 
{Sigenli, Kasimbar, Toriboeloe, Ain- pibaboe, Parigi 
enSaoesoe), die eenige beteekenis heb- ben voor den 
bandel in boschpi-oducten. Onder deze ncemt Parigi do 
eerste plaats in door den handel met Paloc en als 
residentie van den radja cn de voor- naamstc hoofden van 
het landschap van dien naam; daar woont ook de 
controlcur der onderafdeeling Pnrigi, die in het Zuiden 
grenst aan de onderafdeeling Poso. In do hoofdplaats 
Poso, als Ned. vesti- ging nog nieuw, is de 
schcepvaartbcwcghig nog niet Ixilangrijk, zclfs nog iets 
minder dan te Parigi (Parigi 178.000 M3 aangekomen en 
vertrokken schepen, Poso 173.000 M3.) Er is gebrek aan 
water; door put- boring tracht men in de bchoefte te 
voorzi^n^z 

De bevolking der Poso-streck is, zooals dic-<)p" 
gchecl Celebes, dun; in de Poso-dopressio wonen 15 
jnensclicn per K.JM2, endo 15stamn)cn der Bar6e- 
sprekendc Toradju's samen tellen zekcr niet nicer dan 
40.000 zielcn (Adriani, „Maatschappelijke, speciaal 
cconomischc, veraiideringcler bevolking vau Midden- 
CelebcH, sedert de invoering van het Ned.gezag aldaar,n 
voordracht 17 April 1915; T. A. G.1915,457). 

In het binnenland van do afdecling Midden- Celebes 
vinden \vc bewesten do Poso vallei de vlak- ten van 
N&poe, Bcsoa cn Bada. . 

Hot voornaamste der 6 dorpen van de To Besoa in de 
vlakto van Besoa, to zamen mot runn 1400 zic- len, is 
Doda, in den Zuidoosthock; als oudheden 
merkwaardigzijn, ook in Napoo, grooto steenen pot- ton, 
steenen bcclden on steonen met rondc gaten ge- vonden. 
In de vlakto van Bada vindt men de dor- pen Bada-
inpoe'oe (bij de Sarasins Badagajang) of Bada-Kaia 
(Groot Bada), Boelili cn Gintoe; steenen overblijfsolen 
vindt men ook luer. De bevolking van dit landschap vond 
bij aideondci-zoekers zoowel om de lichaamsvormon als 
om do schilderachtige foeja- 
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kleeding de levendigste belangstelling (zie bijv. Ta- fel 
III in Bd. II van deSarasins „Rcisen in Celebes"). 

In de Koelawi-vlakte, to midden van de berg- 
landschappen van het Paloedal, noemen wij Koe- lawi 
en Tole met 士  2500 zielen, 、 vo]gens het belas- 
tingregister van 1909. Tole ligt aan weerszijden der 
Koro, het rechtsche deel grenst aan Gimpoe in het 
Oosten. Oostelijk van het dal van Koelawi ligt Toro, in 
een dal, dat veel overeenkomst met het Koela wadal 
vertoont; er zijn uitgestrekte sawah's. In do berg- 
landschappen (Koela\n, Benasoe, Lin doe enTabakoe) 
worden op de ladangs gelijkt ijdig rijst cn djagoeng door 
elkander geplant. Ook gaan velc dcr bergbewo- ners in 
het Parigische en Donggalasche rot an zoeken. 

In het noorden der Westkust van Celebes zijn nog 
eenige plaatsen te vermelden, die tot de onder- 
afdeeluigcn Toli Toli en Paloe behooren. Allcreerst Toli 
Toli of Tonloli (zie aldaar); wegeiis een zand- bank 
moeten de stoomschepen ankeren in het noordelijker 
gelegen Laboean Dedeh. Van meer be- teekenis is 
Paloe, door de verbinding met Parigi. Aan de Westzijde 
van den ingang der baai van Paloe ligt Donggala (zie 
aldaar). 

De voornaamste havens op de Sangi- en Talaud- 
eilanden zijn Taroena, Peita en Liroeng; de twee eerste 
hebben een vrij druk scheepvaartverkeer (zie de 
statistische cijfers hicrachter). 

Voor de liiervoren genoemde plaatsen zie inen ook 
de afzonderlijke kleine artikelen. 

Wat het scheepvaartverkeer van den laatsten tijd bet 
reft, volgt hier eene opgave vai)de aangekomen en 
vertrokken schepen en vaartuigen, getroldien uit de 
Statistiek van de scheepvaart in N.I. over 1914 voorde 
havens van de re^identie Menado; oodogs- en 
gouvemementsschepen zijn daarin niet begrepen. 
 Aangekomen. Vertrolcken. 

Havens.      Aan- Netto in- Aan- Netto in- 
 tai. houd in 

M* 
tai. houd in M3 

Donggala SS 142 508.732 142 508.732 
ZS 115 1.869 115 ].869 

Tontoli SS 60 191.082 60 191.082 
ZS 9 217 9 217 

Bwool SS 34 146.663 34 146.663 
ZS — — —  Ptfleleh SS 74 389.377 74 389.377 
ZS 2 ]00 2 100 

Kwandaiig SS 52 278.4G2 52 278.462 
ZS 2 100 2 100 

Amoerang SS 77 383.978 77 383.978 
ZS 14 J97 14 197 

Menado SS 136 719.798 136 719.798 
ZS 58 1.151 58 1.151 

Taroena SS 60 356.033 60 356.033 
ZS — — -- ,— 

Petta SS 37 202.895 37 202.895 
ZS — ,- — — 

Liroeng SS 15 80.329 15 80.329 
Zb ■ — — — 

Ratah Tot ok SS 42 278.072 41 270.035 
ZS — ,— — — 

Gorontalo SS 127 481.132 127 481.132 
ZS 13 1.864 13 1.8G4 

Parigi SS 31 177.943 31 177.943 
ZS — — ■ .— 

Posso SS 29 172.453 29 172.453 
ZS — — 一 — 

SB = Btoom»chepen. ZS = zeilschepen. 
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De medcdeelingen van het Encyclopaedisch bureau 
afl. IX, (handclsbcwegiiig der Buitenbczit- t in gen in 
1914; deel I, met het buitenland) geven voor den totaal-
invoer van de residentie Monad o cene waarde van  :
 .....................................  / 6.623.000 

waarondcr aan: eetwaren ..................  - 1G8.000 
fftbriek en stoomwerktuigen .............  - 201.000 
ijzer en staal  .....................................  - 340.000 
garens  ...............................................  - 217.000 
manufacturen  ..................................  - 1.775.000 rijst 

(Br. Ind, Saigon cn Siam).... - 1.925.000 
en voor den totaal-uitvoer cene waarde van 

/ 11.313.000 waarondcr aan： copra  ...  - 8.349.000 
damar.....................................................  - 439. 000 

foelie .....................................................  - 251.000 
goud   - - 899.000 
koffie   - 178.000 
loot!  .........................  - 193.000 
muskaatnoten ............ - 228.000 

rot an  ........................ - 601.000 

B. GOUVERNEMENT CELEBES EN ONDERHOORIG- 
HEDEN. Dil gewest heeft volgens den Regeeringsal- 
manak 191G eene oppervlakte van 128.478 K.M2. of 
bijna 4 X de oppervlakte van Nederland. Het. is 
onderverdeeld in de afdeclingen Makasser (onder een 
ass. resident, tc Makasser), Bonthain (ondcr een ass. 
resident, te Bonthain), Bo»i (onder een ass. resident, te 
Pampanoca), Pare Parc (ondcr ecn ass. resident, te Pare 
Par6), Mandar (onder ecn ass. resident, te Madjone), 
Loewoe (onder ecn ass. resident, te Paloppo) en Oost-
Celebes (onder ecn OSH. resident, te Baoe Baoe of 
Boeton), zie voor de ver- dere bijzonderhcden aldaar en 
het artikd CELEBES EN ONDERHOORIGHEDEN. 

Dichthcid e n Hamenstelling d c r b e v o 1 J< i n g. 
Het ziclcntal, dat do statistiek over J 905 geeft, bedraagt 
voor het gehcclc gouver- nement Celebes en Ondcrh. 
wlcclits 4 J 5.500, een cij- fcr, dal thans veel te laag is. 
JJo vend ion zijn d” greji- zen van het gouvernenient 
seder I belangrijk ver- anderd; Soembawa en 地纹:F1DI

：3 .zijn er van afge- scheiden en de dric rijkjes aan tlcn 
Oostkanl, dio vroegcr bij de residentie Ternate 
bchoorden, bijge- voegd, terwijl in Midden-Celebes de 
greiiH gchcel ge- wijzigcl is. De Mcdcclcelingeji van het 
Encyclopac- disch Bureau 190^—J934 "geven als totaal 
aantal inwdneio van het gouvernenient 土 2 millioen, 
zco- dat de dichtheid der bcvolking per K.M.2 ruim 15 
zou bedragen. De vcrdeeling der bcvolking was als volgt: 
士  ] 800 Europeancn, 土  6000 Chineezen, + 800 
Arabieren en de overigen inlanders. 

P 1 a a t H b e s c h 1- ij v i i) g, Troffen wij in de res. 
Menado, vooral in de ftlinahasa, de bcvolking dikwijls 
opgehoopt aan in de vlaktc, bij de nicren of langs de 
rivieren, in Zuid-CJelebes Jiggcn bijna zontlur 
uitzonderingde meeste plaatsen.inet het oog op lian- dcl 
en scheepvaart of de visscherij.aan of dicht bij het strand 
en aan de riviermonding, zoedat dan ook de groote 
verkeersweg, die de voornaamsf e plaatsen in het Z.O., 
Z. en Z.W. van hot Zuidclijk schicroilund vereenigt, de 
kust houdt of zich f-lcclils weinig daar- van veiwijdcrt. 
Ook de bergachtige gcsteldhcid van het binneuJand gaf 
daartoe aan]eiding,te))zij ook hier wedcr een riviei dal of 
een meer de concent ratio ino- gel^jk maakte. Beginnen 
wij onze aanwijzing der plaatsen met deWestkust,om 
langb de Zuid-cn Oost- kust voorttegaan cn met de 
Oostelijk schicreilanden en de doarbij gelegen eilanden 
te eindigen, dan heb- 
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ben wc aan de Westkust van Midden-Celebes alleen te 
vermeklen het kleine Mamoedjoe of Bitianga, zetel van 
den controleur dor gelijknamige afdceling, Ta- palang 
en Tjenrana; de mondingen der Lariang, de grootste 
rivicr van Celebes, en der Karama zijn nog onbclangrijk 
en de Lariang-mond zal het wel altijd blijven. Ook de 
plaatsen aan de Zuidkust van den „Mandaruitwasn zijn 
voorshands nog onbeduidend, zoowcl Madjene even 
beoosten don Mandarhoek, waar do assistent-resident 
der afdeeling Mandar zetelt, als de wat oostelijker 
gelegen plaatsjes Ba- langnipa en Tjampalag ia ng, het 
laatstc de stand- plaats van den gezaghebber der 
ondcrafdeeling Balan gni pa. Aan de golf van Mandar 
ligt nog Binoe- wan(j, in de ondcrafdeeling Binoewang, 
welkcr controleur tc Polewali, icts verder westelijk, 
woont. 

Daarna volgt het zuidclijk schiereiland. Bezuidcn de 
bocht van Mandar, t egen over het mccr Tempe, Hgt aan 
de Westkust Pare. Pare(zic aklaar). Pinrang, in het oude 
deltagcbied der Saadang, is de hoofd- plaats van het 
gebied bewesten, E nr ekang die van het gebied beoosten 
de rivier. Ecn weg voert van Pinrang zuidwaarts naar de 
baai van Pare Pare, die hicr het centrum van het verkccr 
is. 

Volgen we van Parc Pare den grooten weg langs de 
kust, dan ontmocten we slechts kleine, onbedui- dendc 
plaatsen ； we vcrmelden alleen Soempang- Binangae, 
even ten westen van Bar roe, als zetel van den controleur 
der ondcrafdeeling van Barroc. Door het landschap 
Tanctte en het plaatsje Scgeri, van waar cen weg naar het 
binnenland gaat, komcn wc dan in l^in/jkadjcne, cenc 
belangrijke plaats, ruini twee uur van de kust gelegen, 
aan den bencdenloop van ccn rivier van denzelfden 
naam, die op de noor- dclijkc helling van de pick van 
Maros ontspringt ;hier woont de controleur der 
gelijknamige onderafdee- ling, decl van de afdeeling 
Makasscr. Aan denzelfden weg ligt Maros, vijf uur 
gaans van de kust en aan de gelijknamige rivier, die in 
het bcrgdistrict Laboc- wadja ontspringt, cn wegcus den 
walerval bij Ban- timoeroeng en de I tan k voor de 
monding by het bc- varen inoeielijkhedcn opjeverf. 
Bczuidon Maros biiigt de hoofdweg zuidweslwaarfu 
naar de hoofcl- ])lauts van het gouvcrnenient CelebcH 
cn onderh., tevens do grootste plants van het gchcclc 
ciland. 

Maka^se.r heeft niet enkcl bel cekenis voor Zuid- 
Celebes, onulat zich cigcnlijk op doze)duals hoofd- 
znkclijk liet geheclc vcrkcer ter westkust conccn- t rcert, 
maar zij in ook ccn dor bclangrykatc havcnstc- den van 
den Archipel, vooral voor het oostelijk deel van 
Insulinde (zieMAKASSER) ；  Bezuidcn Alakasscr 
hebbei) we Goica (Djongaja) tc zoeken, welks praal- 
graven slechls voorbijgt'gane groofheid aanwijzcn, 
zoodal het thans ccn vervallcn uilerlijk vertoont; ook 
Oalesong, in de ondcrafdeeling Takalftr gelegen, 
distncislioordplaats on, zooals de niceste kustplaats- jes, 
voor viEchvangHt cn zeevaart nietzonder bclang. ]-)icht 
bij de kust cn aan of bij den groot en weg zijn voorts 
gclcgcn Sanrabone cn Tahalar, het cersto aan ecn riviert 
jc ])jainada cn dehoofdstad van ecn voor- nialig knuls-
chap van dien naam, het t wcede zetel van cen 
controleur, tcvenR districtshoofdplants. Aan het 
zuidelykste deel der zuidkust ligt Djeneponto, in do 
gelijknftmigc ondcrafdeeling en uan ccne rivier van dicn 
nan in； hier zotelt eon civiel gezaghebber; cr is cen 
weinig prauwvaarf, e vena Is (c Takalar. Van vcel groot 
er bet cekenis is Bonthain of Bantaiing, aan do baai van 
dicn naani en aan den grooten weg gele- •gen, 
hoofdplaats dor geheclc afdeeling, met 土  7000 
inwonei-s, onder wclke een 150-tal Emopeanon on cen 
paar hondeixl Chineczen. Oostelykcr ligt Boeloe- 

koemba (zie aldaar). Aan de westkust van het drie- 
hoekige schiereiland, dat den overgang vormt tus- schen 
Zuid- en Oostkust, vindt de bevolking hoofd- zakelyk 
haar bestaan in het bouwen van vaartui- gen, die in 
gehccl Zuid-Celebes bekend zijn; ook Bira, zuidelijkcr 
dan Tiro aan de oostkust gelegen, moest met haar vrij 
talrijke bevolking wegens den onvruchtbarcn grond in 
hande] en nijverheid haar bestaan zoeken. lets 
noordelijker ligt nog aan de kust Kadjang, mecr naar 
binnen Bikeroe, twee kleine plaatsen. Veel aanzienlijkcr 
is de kustplaats Balangnipa, de vroegere 
afdeelingshoofdplaats der Oosteiilistricten. Hoewel een 
half uur van de kust aan de Tangka-rivier gelegen, is het 
door een reeds in 1861 aangelegden weg er mee 
verbonden cn het drijft dan ook een vrij levcndigcn 
handel met andere kustplaatsen aan de golf van Boni en 
met Makasser. Te Sindjai, in de nabijheid, is do 
controleur dor ondcrafdeeling van den zelfden naam 
gevestigd. Verder noordelijk ligt aan den kustweg het 
plaatsje Mara (Masoempoe), cven- eens zetel van een 
controleur, n.l. van de onderaf- deeling Boni-ri-atang. 
Den weg volgcnde, komt men in de hoofdstad van het 
eens zoo machtige rijk Bone, Bone of Watampone, een 
inijl van de kust gc- legcn, en thans con onbelangryke 
plants. Talrijkcr is de bevolking in Bad]owe, dat aan de 
monding van het rivicrljc, waaraan ook Bone ligt, te 
zoeken is en waar de bevolking in ecu niet 
onbclangrijken handel en visscherij haar bestaan vindt. 
Van Wat am- pone, waar de controleur der 
ondcrafdeeling Boni govestigd is, vooren twee wegen 
naar Pampanoea aan do Tjenrana, standplaats van den 
assistent-resi- dent der afdeeling Boni. Van de 
kustplaatsen verder noord waar(s verdienen alleen nog 
vermelding Pali- ma, do mondingaplaats der Tjenrana, 
en Palopo (zie aldaar). Dicht bij laatstgenoemde plaats 
houdt het gebied der Boegincezen en van den Islam op 
cn begint dat der Toradja's. Van Paloppo voert een 
.oieuwe niilitaire weg hot westelijk bergland in en over, 
naar Ranle Pao aan do Saiidang-rivier. Zuid - waarts 
boicikt dezo rivier de hoogvlaktc van MakaU. Bij 
Enrekang valt de Saadang Alla in de Saadang-ri- vior. 
De voornaaniste plaats in haar dal is Kalossi. Het 
Karania-stroomgcbicd is maar voor cen klcin deel 
bowoond ;slcchts bier en daar vindt men ladangs en 
berg-sawahs in clc kleine vlakten, bijv. bij Jiampi cn 
Leboni, bcide -in het stioomgebied dor Owai-Rampi, die 
naar do Koro gaat. De dorpen lig- gen, om de vroeger 
vcelvuldig voorkomende snel- tochten.nog vaak hoog in 
en op de bergen ；thans wor- den ze op last van hot 
gouvemcincnt gaandeweg naar do vruchtbaro kleine 
vlaktcn, die boneden gevonden worden, vcrlegd, waar 
nu de weinige kampougs nog zeer vcrvuild zijn, zoodat 
do bowoiicrs veel van allerlei zieklei), vooral 
buikzicktcn, tc lijden hebben. Van het woud wordt vcel 
willekeurig vernield. In de nicest c doipcn ziet men zeer 
vcel varkens, hior cn daar ook karbouwen, maar deze 
zijn vaak half verwildcrcl. Alleen in liante Pao, con 
voorraad- schuur van rijst, wonlt- behoorlijk mot 
karbonwcn gcploegd. Tc Rampi vei-zamclt men wat da 
mar, dat naar de golf van Boni wordt verhandcld, ovenah 
aan do benedcn-Karania. Ook vordient do uitgobreido 
foejabcreiding voor klecdingstukken, die mon vooral in 
het landschap Bada kan bewonderen, te Rampi en elders 
do aandacht. In het Locwoesche noemon wij nog 
Masamba, woonplaats van den „tomakakan van dat 
gobied, wiens invlocd zich uitstrekt van do vlaklc van 
Lcboni tot de golf van Boni (zio ,,Reison in Celebes" II, 
139). 
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In den noordoosthoek der golf van Boni verdient 

vermelding Mai di, &an den benedenloop der gelijk- 
namige, voor grootc stoombooten bevaarbaie rivier, 
den weg naar de groote meren (Towoeti en Matana). 
Verder vindt men op het zuidoostelijk schiereiland 
nog slechts een belangrijke plaats: Kendari in Lai- 
woei aan de oostkust; er zetelt een tijdelijk civiol gc- 
zaghebber. Verder noordelijk ligt，Sakita (Toboeiig- 
koe). Door den drukken dainarhande] der laatste 
halve eeuw ontstonden aan de golf van Mori (Tomori) 
de plaatseu Watambajoli (beteekent volgens Adriani 
“liggende wujoli" = boomstam ； T. A. G. 1903, 884 
en Med. zeovaartk. gebied over N.I. no. 31) en Towi. 
Het nieuwe bestuursmiddelpunt aan de golf van 
Tomori is Koloncdale; op het oostelijk schiereiland 
liggen nog Kintong, Loeicoek, Boenta en Boealemo, 
dorp aan de noordkust. Ten slotte vermelden wij 
nog Baoe Baoc, de hoofdplaats van de Boetongroep, 
op het eiland van dien naam, aan de Z.W. kust 
gelegen, een \Tij drukke plaats, evcnals Benteng, 
de hoofdplaats van Saleier, dat met het zuidclijk 
schiereiland in oorsprong en gesteJdheid overeen- 
komt, zooals de Boeton-groep met het zuidooste- 
lijke. Daar Saleier vrij dicht bevolkt is en de reede 
der havenplaatsen voor scliepen van 土 12 voet diep- 
gang toegankelijk is, is de handel er levendig. Beide 
plaatsen Baoe Baoe en Benting (Saleier) worden door 
do Paketvaart Mij aangedaan. De scheepsruimte der 
aangekomen en vertroBen schepen bedroeg in 1914 
voor eerstgenoemde plaats elk bijna 300.000 M3, 
voor laatstgenoemde plaats bijna 235.000 M3. Voor 
de hiervoreii genoemde plaatsen zie men ook de af- 
zonderlijke kleine artikelen. 

Wat de scheepvaart betreft, volgt hier eene op- 
gaaf van het aantal en den netto-inlioud in M3. van 
de aangekomen en vertrokken stoom- en zeilsche- 
pen (zonder oorlogs- en gouvemementsschepen) in 
1914 voor de havens van het gouvemement Celebes 
en Onderhoorigheden. (Zie tabel volgende kolorn). 

De mededeelingen van het Encyclopaedisch Bu- 
reau, afl. IX (handelsbeweging der buitenbezittiii- 
gen in 1914, met het buitenland) geven voor den to- 
laal-invoer van het gouvemement Celebes en Onder- 
hoorigh. eene waarde van .....................  
- 
waaronder aan: 

aardewerk ...........................................  
aardolie en aardolieproducten .... 
eetwaren  ............................................  
garens  ................................................  
ijzer en staal  ......................................  
kleeren ................................................  
koffie  .................................................  
kramerijen ..........................................  
manufacturen......................................  
meel (tarwe) .......................................  
zakken  ...............................................  

9.869.000 

171.000 
179.000 
134.000 
1.247.000 

609.000 
191.000 
413.000 
118.000 
2.771.000 
186.000 
236.000 

en voor den totaal-uitvoer eene waarde 
van    

waaronder a^n: 
copal   

copra    
damar    
huiden   
koffie    
mais   
rotan en rotanstokken   
echelpen (paarlemoer, enz)   
schildpad   

vogelhuiden    

“l*点/. ?疥 

566.000 
9.375.000 

550.000 
564.000 

1.254.000 
544.000 
914.000 
336.000 
480.000 
727.000 
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Havens. 
Aangekomen. Vertrokken. 

Aan-
tal. 

Nctto in- 
houd in 

M3. 
Aan-
tal. 

Netto in- 
houd in M3. 

Mamoedjoe SS 47 132.835 47 132.835 
 ZS 102 2.520 105 2.G12 
jMadjene SS 52 147.922 52 147.922 
 ZS 231 6.374 253 7.280 
Pare Par6 SS 54 150.784 54 150.784 
 ZS 2S0 6.450 291 6.648 
Maros ZS 118 1.373 118 1.373 
Makasser SS 554 2.6S1.033 550 2.684.511 
 ZS 2582 51.753 2583 51.801 

lichtei-s 1 3.403 1 3.403 
Takalar SS — 

 _  — — 
 ZS 58 1.032 56 J .008 
Djeneponto ZS 114 1.492 no 1.440 
Bon Chain SS 50 218-510 50 218.510 
 ZS 323 6.765 328 6.901 
Boeloekoemba ZS 52 886 52 886 
Saleier SS 46 220.312 46 220,312 
 ZS 533 13.369 538 13.46G 
Bonerate ZS 112 2.115 ]09 2.J 78 
Balan gnipa SS 48 21J.39S 48 21.1393 
 ZS 289 6.610 289 6.61U 
Badjowe SS 26 114.122 2G 1 J 1.122 
 ZS 238 3.517 232 3.402 
Pali ma SS 48 21J.398 4.8 2) 1.398 
 ZS 225 6.123 253 6.621 
Paloppo SS 48 211.398 48 211.398 
 ZS 270 6.323 263 6.J41 
MaDli SS 25 110.982 25 110.982 
 ZS J10 2.25J 1J0 2.259 
Kolaka SS 23 U0.J5G 23 J 10.166 
 ZS J07 25.81 105 2.570 
Baoe Baoo SS 55 285.847 55 2S5.SJ7 
 ZS 373 9J4J 383 9.626 
Kendari SS 25 132.440 25 132.440 
 ZS G6 2.506 66 2.506 
Kolonedale SS 24 127.J 37 24 J 27.】37 
 ZS — — — — 
Banggaai ■ SS 3] 130.922 3J 130.922 
 ZS 5J J.959 51 2.222 
Boenta SS 48 221.176 38 22J.176 
 ZS 3 394 3 394 

SS = stoomseh ,pen. ZS = zeil schej
. en. 

Lileratuur, In het vorenstaande is bij de betref- 
fende gedeelten de literatuur over Celebes genoemd; 
volledigheidshalve worden hier enkele dcr voor- 
naamste schrijvers en geschriften in samenlrnng 
herhaald. 

Van drs. P. en F. Sarasin allereerst de „Roisen 
in Celebes" (I en II； KreidePs Vcrlag, Wiesbaden, 
1905), met 11 kaarten； voorloopige mededeelingen 
z«n verscheneii in Zeitschr. der Ges. fiir Erdkundo 
zu Berlin, 1894, 1895 en 】896; voorafgegaan wa- 
ren de ,,Reisen" door: Mat erial ien zur Nalurge- 
scbichte der Insel Celebes, Bd. I die Siisswasser- 
moUusken von Celebes, 1898, Bd. II dio Landjnol- 
lusken von Celebes, 1899, Bd. HI Uebcr dio geo- 
logische Gcschichte der Insel Celebes auf Grund dor 
Tierverbreitung, 1901, Bd. IV Entwurf einer geo- 
graphisch-geologischen Beschreibung der Insel Ce- 
lebes, 1901; in )905 verscheen nog: Versuch eiiier 
Anthropologicder InselCelebes I, die Toala-Hoblen 

16.687.000 
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von Lamontjong. Voor Midden -Celebes is do hoofd- bron
：  E. G. Abetidanon, Geologische en geographi- sche 
doorkruisingen van Midden-Celebes in 1909 cn 1910, met 
atlas (E. J. Brill, I en II in 1915, de atlas in 1916; deel III 
moet nog volgen) ； een beknopt overzicht dezer reizen 
viiid t men in T. A. G. 1909, '10 en 'll； zic ook T. A. G. 
1915 en Hand. Ned. Nat. en Gen. Congrcs, 1911： De 
tektoniek van Midden-Celebes. Een geologische 
beschouwing over heel Celebes geeft; J oh. Ahiburg, 
Versuch ciner geolo- gischen Darstellung dor Insel 
Celebes (Gcol. u. Palaeont al. Abh. von J. E. Pompeckj u. 
Fhr. von Huene), met kaarten. Voor de kennis van land en 
volk in Midden-Cdebes Icvcrdon drs. 0. Kruyt en 
N. Adriani tai van bclangryke bijdragen: Alb. C. Kruyt, 
Mijne reis van Gorontalo naar Posso (Med. Ned. Zend. 
gen. 1892); Tweede reis (ibid. 1893)； Naar het meer van 
Posso (ibid, 1894)； Ecn en ander aangaande het geest el 
ijk en maatschappelijk leven van den Posso-Alfccr (ibid. 
1896); Van I?aloppo naar Posso (ibid. 1898) ； Het ijzer 
in Middcn-Cele- bes (Bijdr. T. L., V. Ned. Indie, 9); De 
opsporing van het Lindoc in cor (T. A. G- 1898); Het 
koppen- snellen der Toradja's van Midden-Celcbcs en zijn 
bc- tcekenis (Kon. Ak. v. Wet. 1899)； Het streomgebied 
der Tomasa rivier, m. k. (T. A. G. 1899); Het rijk Mori, 
m. k. (ibid. 19C0); Eenige ethnographische 
aantcekeningen omtrent de Tobocngkoe en de To- n)ori 
(Med. Ned. Zend. Gen. ]900); Gcgevcns van het 
bevolkingsvraagstuk van een gcdecltc van Midden-
Celebes (T. A. G. 1913); D。berglandschappen Napoc en 
Bcxoa in Jliddcn-Celebes (ibid. 1908);Het landschap 
Bada in Middcn-Celcbcs, m. k. (ibid. 1909); Schctskaai t 
van Middcn-Celcbcy, 1: 200,000 (1916)； N. Adriani： 
Het Lindoc meer (Med. Ned. Zend. Gen. 1898); lets over 
de talcn der To Sad a on der To Wo toe (ibid. 1898), cnz.: 
Mcdcdeelingcn om- t ren tdc To rad ja's van Midden-
Celebes (T.B. G.]90i )； / 'De invlocd van Locwoc op 
Middcn-Celebes (Mod. Ned. Zend. Gen. 1901); 
Maatschappclijkc, speciaal cconomischo verandering der 
bevoJking van Mid- dcn-CeJebes sedert de invoering van 
hot Ncdcr- •landsch gezag aldaar (T. A. G. 1915); Alb. C. 
Kruyt co N. Adriani: Van Posso naar Parigi, Sigi cn Lin 
doe (Med. Ned. Zend. Gen. 1898); Overzicht van de talcn 
van Middcn-Celebes (ibid. 1898); Van Posso naar Tod jo 
(ibid. J 899); Van Posso naar Mori (ibid. 1903); De Bare^-
sprckcnde Toradja's van Middcn-Celebes (dco) I en II, 
Land- en Volkcn- kundo, 1912, van Kruyt; deel III, Talcn, 
word I gc- Hchrcven door Adrinni). Voor de zeoen oni 
Cclobes zic men: J. F. Nicrmeijcr, Do onderzccsche vorni 
• van Celebes, met dieptekaart (T. A. G. 1909). 
Zic voider ook de afzonderlijke artikelen. R. S. 

CELEBES EN ONDERHOORIGHEDEN (GOU- 
VERNEMENT). De grondslag van Jict Ncderl. gezag in 
dit gewest is gevestigd bij het Bongaaisch contract van 
1667, waarbij de suprematie van het rijk van Makasser 
(Gowa), die zich over het grootste deol van Zu id-Celebes 
uitstrekte, word vernietigd, en do Compagnio opt rad ak 
hoofd van ecn bondgenoot- schap, waaraan de 
voornaamste landschappen van het tegenwoordig 
gouvernement Celebes en Ond. deelnamen. Ingovolgc dit 
contract verwierf de Com- pagnie ook rcchtstreckseli 
gebied op Celebes, n.l. de Jan den van af Bocloe Boclce 
tot aan Toratea cn van daar tot aan Bongaai. Dat 
rcchtstrecksch gebied is, meesteiitijds als gevoJg van 
jnilitaire expedities, hcrhaaklelijk uitgebroid, on vonnt 
tlmiis nu do in- Hjving daarbij van Laikang (Ind. Stb. 
1908 no. 253) on Gowa (Ind. Stb. 1910 no. 573)een 
afgerondgcheol, 

omvattendc het Zuidwestelijkscluereiland van Celebes 
gelegen ten zuiden van Tanctte cn Boni met do 
Spermunde arcliipol, Salcier en eenigo andcrc cilan- 
den. Dit gebied wordt aangeduid als het Gouverne： 
ments-gebied of het rcchtstrceks bestuurd gebied van 
het gouvernement Celebes en Ond. 

Dit，gouvernement Celebes en Ond. is ingestekl by 
de publicatic in Ind. Stb. 1824 no. 31a en strekte zich 
toen uit over het geheele zuidelijk gedeelte van Celebes 
ten N.W. tot en met de baai van Paloeen ten N.O. tot de 
landen cn eilanden bczuiden Kaap Valsch of Tali-abo 
gelegen en onder de residentie Ternate ressorteerende. 
Doze omschrijving is her： gcwijzigd. Zoo is in 1858 
daaraan toe- gevoegd het landschap Toli Tcli, hetwelk 
er met de Kailische landschappen in 1904 (Ind. Stb. no. 
476) van is afgeschcidcn cn bij de residentie Menadoge- 
voegd ； evenzoo is het eiland Soembawa ingevolgo 
Ind. Stb. 1909 no. 129 toegevoegd aan de residentie 
Timor cn Ondcrhoorighedjjn, tcrwijl de landschap- pen 
TBceiiglcoe, Tifoi'i en Banggai, welkc vroeger deel 
uitmaakten van Ternate thans ingevolgo Ind. Stb. 1907 
no. 367 onder Celebes ci)Ond. ressorteoren. 
Tegenwoordig vormt aan de straat van Makasser de 
rivicr Socrocmana en in de Tominibocht de Balinga- ra 
de grens metresidentie Mcnado. 

Naar gclang van de verhouding tot het Ned. Ind. 
Gouvt. werden vroeger de binnen de grenzen van dit 
gewest gelegen landen onderscheiden in het 
rechtstrccksch gebied, de leenroerige en de bond- 
genootscha])polijke landen ； thans na ons luilitair op- 
treden in 1905 on volgende jaren is er geen sprake meer 
van bon d gen oof schappelij ke landen: alle zelf- 
besturende landschappen zijn thans leenroerig; hunno 
verhouding tot lict Gouvernement is geregeld clcor de 
Korto Vcrklaring, behalve in Laiwoei, dat nog door ecn 
politick contract aan het Gouvt. ge- bonden is. Overal 
worden de zclfbesturen bij de uit- oefenihg van den 
bestuuretaak bijgestaan door een Europeeschen ambt 
enaar. 

Het gouvernementsgebied is vcrdecld in de afdee- 
lingcn . Makasser omvattendc het wcstelijk en Bonthain, 
omvattendc het oostclijk gedeelte, beide met de daartoc 
bchoorendc eilandeii; het gebied der zelfbesturende 
landschappen is vcrdccld in de af- dcclingen 1) Boni met 
de landschappen Boni, La- moeroe, Wad jo, Soppeng, 
Barroe cn Tanete, 2) Paro Parc met de landschappen 
Sidcnreng, Maloese Ta-- sic, Socpa, Sa wit o, Rapang, 
Allah, Maloowa, Boen- toc Batoe, Batoelapa, Kasa, 
Enrckang, Maiwa, 3) Ma nd ar met de landschappen 
jUaniocdjoe, Tapalang Tjcnrana, Pambaooang, 
Madjeno, Balangnipa en Binoeaiig, 4) Locwoo met hot 
gelijknaniige landschap en 5) Oost-Cclebcs met de 
landschappen Boeton, Laiwoei, Bocngkoc, Mori en 
Banggai. (Ind. Stb. 1911 no. G05). i/ 3。”. 

CELEBES-ZEE wordt ingcslotcn door Borneo, 
Celebes, do Sangi- en Talaud-cilaudcn cn aan do 
noordzijde door Mindanao met den Socloe-arclupel. 
Met 4900 N. word in het midden door H. M. Siboga 
geon grond gclood. De lijn van 100 vadoni loopt overal 
kort langs den wal cn is er langs do kust van Borneo het 
verst van verwijdcrd. Deze kust is bijna overal laag en 
mot rhizophoren bcgrocid;overal vindt men ccn kustrif 
behalve voor de monden der rivie- ren, terwij] ook langs 
de honderd-vadeinlijn cen reeks riffen wordt 
aangotroffen. BeN. hock Mangkalihat, de oostpunt van 
Borneo, leveren hot Malalocngoen- rif en het buiten do 
honderd-vadem gelegen Moca- rasrif govaar op voor do 
schcepvaart. 

In do Cclcbes-zeo vindt men cen Noord- en een 
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Zuidmoesson; zij zijn bcide weinig krachtig en ner- gens 
elders wordcn zulke flauwe winden cn zooveel stilte 
waargenomcn. Vooral in het W.lijk gedeelte is dat het 
geval. In het O.lijk gedeelte beN. Celebes komon de 
moessons wcl wat mcer tot ontwikkcling, maar het 
geregeld doorstaan daarvan laat nog zeer veel te 
wenschen over en de wind blijft weinig krachtig; er 
komen evenwel minder stilten voor en de kenteringen, 
vooral die in November, duren kor- ter dan in het W.lijk 
gedeelte. 

In Mei is het op de N.kust van Celebes nog kente- 
ring en van Juni t/m September staat de flauwe 
Zuidmoesson zeer weinig geregeld door. In October 
neemt de Z. wind af in regelmaat en kracht en gaan 
O. en N.O. winden doorkomen, welke in November 
de overhand krijgen. De evencens flauwe Noord- 
moesson duurt, met N. cn N.O. winden, van December 
t/m April en staat even weinig krachtig, doch iets vaster 
door dan de Zuidmoesson. Het gering aantal 
waarnemingen in zee maakt eene geheel juiste 
vergelijking echter moeilijk. 

Land- en zeewind doen hun invloed zeer sterk gc- 
voelen. In den Zuidmoesson staat des nachts de Z.—
Z.Z.O. wind geregelder en iets krachtiger door; overdag 
is de Z. tot Z.Z.W. wind niet meer dan over- heerschcnd 
cn flauwcr, af en toe Jcomen dan stilte en enkele malen 
W.lijke winden voor. In den Noord- mocsson is overdag 
de N.N.W. tot N.N.O. wind even sterk als nachts de 
N.N.O. tot 0. wind en staan bcide wat gcregelder door. 

Zeer dicht onder den wal wordt de moesson geheel 
beheerscht door land- en zeewind; te Toli Toli waait 
overdag steeds N. tot N.W. wind cn na zonsonder- gang 
O.lijke wind. 

Harde buien zijn zeldzaam. Op de N.kust van Celebes 
komen deze met onweer af cn toe door in den voornacht 
gedurende den vollen Zuidmoesson. Slechts zelden 
waait het heel hard, alleen ‘8 nachts met variabele 
winden werd dit waargenomen. 

In zee is er van ecn drogen tijd geen sprake en de 
regenval is groot, omdat, al is het niet hevig, het 't 
geheele jaar door regent, het meest in Januari en in 
September. 

In den Noordmoesson is de stroom in den rcgel zwak 
en onregelmatig, in den Zuidmoesson is hij krachtiger 
en zet veelal langs en op de Noord kust van Celebes. Van 
December tot en met April, voor- namelijk in Januari 
loopt in de Celebes zee een vrij hooge Nlijke deining en 
bieden de rceden en baaien op de N.kust van Celebes 
geen veilige ankerplaats aan. Ook in het voile van den 
Zuidmoesson kan er heel wat zee staan. 

De verticale waterbeweging is gemengd met sterk 
ovci'heerschend dubbeldaagsch karakter, de grootst e 
rijzing bedraagt 1.5 tot 2 M., de kleinste enkele dML Zic 
zeemansgids dec 】 IV, cn voor natuurkun- dige 
gestcldheid het art ikel ZEE. 

CELOSIA CRIST AT A L., Fam. Amaranlaceae. 
Bajam ekor koetjing(MAL.), Djawer kotok (SOBND.), 
Her (JAV,). In geheel Indie voorkomende sierplani, 
overal in de tuinen gekweekt en vandaar vaak ver- 
wilderd. Geliefd is vooral de varieteit met de hane- 
kamvormige monstrueusc bloeiwijzc. De bladeren 
worden wel als groentc gegeten. 

CELTIS CINNAMOMEA Lndl. fam. Ulmaceae. 
Kajoetahi (MAL.), Ki tai, Ki tainiang (SOEND.). Vrij 
hooge tot hooge boom met een onregelmatige ijle kroon, 
verepreid over Britsch Indie, Cc^dorij^Su.- 零外-

en

 hout van oude bobnien bevat 
skatol en stinkt daardoor zeer naar faecalicn. Het 18 a】8 
inlandsche drogcrij en bestandecl van doepa's 

bekend. Naar het schijnt komen ook andcro hout- soorten, die 
naar skatol rieken onder den naam van ..,.' Kajoo tahi voor.
 . •  __ ：• • 

CEMENTFABRIKATIE. Zie NIJVERHEID. 〃一 一一 
CERAM of SERAN. Landbeschrij vi n"g. 

Eiland in do Banda-zce, ton noorden van Anibon_^ ______ T 
en de Oeliasers, tusschen 127° 50, en 130° 52, O.L. 
en 2° 46' en 3° 51' Z.B. gelegen, en behoorende tot ；  de 
residentie Ainboina. De groottc bedraagt ruiin 17.152 K.M 七 De 
noordkust loopt hier en daar stcil in zee af en vormt ongeveer in 
het midden van het eiland een inham, als de baai van Selcman of 
Sawai (zie aldaar) bekend ； aan de lagere zuidkust worden drie 
groote baaien aangetroffen, die van Piroe in het westen, de 
Elpapoeti-baai in het midden en ooste- lijker die van Taloeti; aan 
de noordoostkust zijn de baaien van Waroe Ingelas en Boela de 
cenige, waar schepen kunnen ankeren. Op mcerdere plaatsen 
wordt het naderen der kust door koraalriffen en zandplaten 
bemoeilijkt en de zuidwestelijkstc puut bestaat uit een groot 
schicreiland, Hoeamoeal of soms Klein-Ceram genoemd, dat 
door een smalle landtong met liet hoofdciland is verbonden. 

Het bcrgstelsel van Ceram is minder eenvoudig dan men 
vroeger mcende, toc» men nog aannum, dat een „Centraal 
Gebergtc" over de geheele lengte de as van het eiland volgdc. In 
Middcn-Ceram strekt zich tusschen de baai van Seleman of 
Sawai on die van Taloeti een N.W.—Z.O. gericht hooggebergt e 
uit, dat in den Pinaja 3010 M. bercikt . Noordclijk hiervan vindt 
men een aanzienlijke vlaktc, waaruit slechts hier en daar enkele 
hcuvels oprijzen. Il<-f veel lagere bergland van West-Ceram is 
van zeer ingewikkclden bouw； men kon echter vaststdlen, dal 
de hoofdrichting der 士 J 000 M. hooge kammen W.—0. is. 
Enkele ruggen verheffen zich ccnigcr- mate boven dit 
jniddelgeborgte; zoo bijv. de Hatoc Epoelc dicht bij de 
Noordkust. Ook in Oosf-Ccram vindt men slechts ecn laag 
bergland, dal in het Noorden cn Oosten door lieuvels onigcv<,n 
wordt. Ten slotte verheffen zich tusschen de j?iroe- on Elpapoeti-
baai, (usschcn deze cn de baai van Talo(U i cn ton Oosten van 
deze laa<ste drie kuslgebcrgfcn, die door laagten van het overige 
berg]and gcschei- den zijn, zocdal ze bij een daling van 土 200 
M. in afzondcrlijkc eilftnden zouden veranderci). Hel berg- land 
is grootendecls met dicht bosch begroeid; in de meer droge 
slrcken (vooral in de vlaktcn) komt echter veel alang alnng voor. 

Geologisch is Coram nog weinig bekend ； men wect echter 
uit do onderzoekingen van K. Martin cn J. Wanner, dat er 
kristallijno schislen cn 1 rias-sedi- nientcn voorkoinen, (erwijl de 
aariwczighcid van jura cn krijt zeker kan worden verwacht. 
Verdcr werden gabbros en jjcridotieten als oudcre, andesicten als 
jongerc nitu-siefgesieenten gevonden. AIH jongstc vonniiig vcj-
schijnt Icbraalkalk in terrassen tot 350 M. boven zee in zuidelijk 
Hoeamoeal. Het eiland behoort tot het oudere randgebergte van 
de JJanda- zcc (Vcrbeck, Molukken-verslag p. 555). 

Riyieren van ecnig bdang kunnen op Ceram na- tuurlijk niet 
tot onlwikkeling koinen. De voornaam- ste zijn de' Roeata en de 
Tala, die in de Elj)apoet i- paai uitstroomen, de Sapolcwa, die 
haar inondiug in de baai van Seleman hceft en de Mai-siman aan 
de Oostkust; zij zijn uitsluitend voor kleinc prauwen, veelal met 
ver van de monding, bevaarbaar. Wegen ontbreken geheel; de 
genieenschap van do kustbe- woners met die van het binnenland 
heeft langs min of nicer begaanbare voetpaden of langs de droge 
rivierbeddingen plaats en tusschen de aan hot strand 
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gclegen negorijen steeds over zee. — Het klimaat is 
gezond, sommige moerassige en kuststreken uit- 
gezonderd, en de tempcratuur wordt gematigd door de 
geregelde land- enzeewinden. Do zuidoostmoesson die 
van Mei tot September waait, brengt regen in het 
zuidelijk deel en droogte aan de noordkust, alwaar de 
regentijd van November tot Maart duurt, terwijl de 
westmoesson op de noordkust regen en op de zuidkust 
droogte geeft tengevolge van het hooge gebergte, dat 
zich over Ceram uitstrekt. 一  De voor- naamste 
voortbrcngselen van Ceram zijn: sago, timmerhout, 
muskaatnoten, damar en andere boschproducten. Te 
Bcela komt petroleum voor. 

Bevolking. De oorspronkeljjke bewoners van Ceram, 
van welke de bergbewoners in het a]ge- mcen de 
onvcimengde afstammclingen zijn, worden dikwijls met 
den naam Alfocrcn aangeduid. Ten onrcchte, zie art. 
ALFOER. Zich zelven nocmen zij nimmer aldus. Ook 
noemt men wcl de Hcidenschc bewoners Hindoe's, 
doordat men in het Ambonsch Maleisch van „orang 
Hindoo" spreekt. Aan de kust vindt men cen zeer 
gemengde bevolking, afstamme- 1 in gen van de 
oorspronkelijke bewoners en Terna- tanen, 
Bocgineezen, Batjannere, Makassarcn, Ma- Icicrs, 
Papoea's enz. ； bij hen vindt men dus niet nicer de 
zuivere lichaamskenmcrken van den oor- Bpronkelijken 
Ccraminor, en, daar ze deels tot het Mohammcdanisme, 
deels tot het Christendom zijn overgegaan, even min de 
oorspronkelijke kJeeding, sicraden, zeden en gebruiken; 
op West-Ceram gaan de Christen-geworden inlandera 
hoc langcr hcc mecr op in den beschavingskiing dor na 
met hen verwante Amboneezen. 

Do be won era van W. Ceram zijn kracht ig gc- 
bouwd, van vrij grootc lengte, met widen oogopslag cn 
fierc houding; de Middcn-Ceraininers zijn kleincr van 
gestaltc en nicer vrcdelievcnd van voorkomcn ； terwijl 
do bewoners van 0. Ceram a Is zeer schuwc liedcn van 
ecn vrcesachtig voorkomcn worden bc- Hchreven. Met 
dit vcrschil in voorkomcn komt ook over het algcmccn 
het vej-schil in karakter overecn ； de bewoners van 
Hidden- cn Oost-Ccram zijn vcel zachtaardigcr van 
zeden dan die van het Wcstclijk deel des cilands, 
waaronder men ccrtijds de incest beruchte 
koppcnsnellefs van den Archipel vond ；  vooral do 
bewoners van Honitdloe mocten zich door grooto 
ruwheid cn bandelooBheid kemnerken; dron- kcnschap, 
die ecn hoofdondeugd der bewoners van \V. Ceram is, 
komt voider naar het 0. niet of bijna niet voor. 
Daartegenover staat bij de West-Ceram- mers het govcel 
van vrijheidsliefdc cn onnfhanke- lijkhcid zeer hoog, tej 
wijl als algeniccno karakter- trekken hulpvaardighcid, 
vroolijkheid, zenuwachtig- heid en zucht tot 
ovcrdrijving genoemd worden. 

Het haar wordt bij do mannen lang gedragen, oin con 
ring van klnj)perdop gewonden, waaroinhecn dan stevig 
do Jioofddoek gewikkeld wordt, die dan verder bevest 
igd wordt met een riem of band, bezet met schclpcn cn 
stukjes paarlmcer. De ongehuwcle mannen dcr Patasiwa 
(zie bcnedcn)dragen het haar los op do schoudcrs 
hangend en in het midden gc- scheiden, met ecn bandje 
van rot an of klappcrblnd oin hot voorhoofd; ook de 
bewoners van Honitetoo dragen het haar met eon 
scheiding. Vogclvedercn worden wcl bij feestclijke 
gelcgenhcden of in oor- logsdos in den hoofdband 
gestoken. De k(ceding bestaat voor de mannen allecn uit 
den tjidako of schaamgordcl van witle geklopte 
boomschors, do uiteinden vorsierd met st repen cn 
drichoekjcs in rood, gecl of blauw, met ringvormigo 
figuren op hot inidden, vroeger als aanwijzing van het 
get al gcsnel- 

de koppen, en cen rooden hoofddock, die slechts bij 
enkelo stammcn uit ingevoerde bcdmkte st of ver- 
vaardigd is. Het bovenlichaam is behangen met kra- 
lensnoeren, diagonaalsgewijzc over de borst hangen- de, 
aan de uiteinden vaak versierd met kopcrcn schel- Ict jes 
of porceleinschelpen ； om den bovenarm zwart en gecl 
gekleurdc van net gcvlochten armbanden, of i-ingen van 
schildpad of klapperdop ；  tusschen de armbanden 
neerhangende pluimen van klappcrblade- ren of aan 
reepjes gesneden en gekleurdc boombast- St ecds heeft 
de Cerammer bij zich een klein vierkant tasehje (aan de 
N. kust mask^ke genoemd) van ge- vlochten bamboe, 
bcldced met voor wat er ondoor- dringbaar gemaakt 
linnen, met overhangende klep； . het dient voor de 
berging van sirih en pinang, haar- kam, mes, geld, 
vuurslag, kogels, buskruit, enz- 

Op Glidden en W. Ceram (met uitzondering vara 
eenige kampong's) best aat de Ideeding der vrouwen 
allcen uit cen tjidako, op 0. Ceram en in de bedoelde 
kampong's een korte sarong; de tjidako der vrouwen 
bestaat uit een dun koord van gevlochten bamboe of rot 
an, om den buik geknoopt, waaraan cen smalle st rook 
van gckloptc boomscliors, die tusschen de beenen 
doorgaande, voor en achter aan den buik- band bevestigd 
is ；  aan het strand vertoonen de vrouwen zich 
tegonwoordig niet meer allecn met dezen schaamgordcl 
geklced, maar dragen er cen lendenlap overheen; bij 
feestclijke gelegenhcden trekken zc sonis twee of drie 
sarongs en baadjes over elkaar aan en daarbij nog cen 
slendang. Als sieraden dienen kralensnoeren, 
armbanden van koper, zilver, echildpad of schelpcn ； 
bij aomniige stammcn ook enkclringen. Ook de vrouwen 
dragen cen plat mandje, met kralcn versierd, dock 
zonder sluiting en gcheel van gevlochten bamboe. 

De voomaamsto inheemschc wapenen zijn: de boog, 
van bamboe of hout, waarbij rieten (glagah) pijlen, met 
spit sen van ijzer, bamboe en aren- of wokka-hout 
worden gebruikt; door het plaat sen van ecn losse 
bamboespits (die in *t getroffen dier blijft zitten) wordt 
de oorlogspijl in jachtpijl her- Echapcn; de Ians, nicest 
van wokka-hout, en bijna uitsluitend op jacht gebruikt ； 
het schild, allecn gebruikt bij krijgsdansen, langwerpig 
cn doorgaans versierd met stukjes paarlmoer cn 
porcclcin-scher- ven; en het kapmes, parang, nicest uit 
Teniatoin- gevoerd. Voorts heeft men lila's, kleiiie 
koperen kanonnet jes, van ciders afkoinstig en allcen be-
st emd oin vrcugclcschoten te lossen, of ter bctaling van 
boete of bruidschat; terwijl bijna allo bewoners van 
Wcst-Ccram in het bezit van cen voorlaadge- weer zijn. 

De huizen, allc op pulcn 土 1% of 2 M. bo ven den 
grond, zijn in West - Ceram (Wcstclijk van cen lijn van 
Roemah Olat naar So pa) klein on elk bestemd v66r 
slechts den gezin ； niet een viervlakkig dak dat wegens 
de's nachts hcerschcndc koudc winden tot dicht aan den 
vlcer doorloopt; lager dan de vloer maar nog ondcr het 
dak cn boven den grond vindt men de dejo-dego of rust 
bank, waar het gezin ovor- dag nicest huist. Oostolijk 
van do genoemdo lijn zyn de huizen voor geheelo 
familicn of geslachton best emd, en bevatten so ins tot 
100 pcreonon; do go- huwdcn hebben afzonderlijjke 
kamertjes, cn daar allcen is do wand tot aan het dak 
doorgotrokkon, terwijlde dego-dego langs den geheelcn 
wand van het gemccnschappolijk gcdcclte van hot huis 
rondloopt, door ecn wand van slcchts cenigo d.M. 
hoogte be- schut; hier slapen do ongohuwdcn cn wordt 
het da- gclijksch huiswerk ven'icht. In W. Coram staau 
(of stondon) de kampongs mecstal op een bergrug of 



470 CERAM OF SERAN. 

plateau. De kampongs aan het strand zijn zeer ge- 
regeld aangelegd en ma ken een netten indruk; de 
huizen st aan cr aan wegen, 4 tot 6 M. breed en door 
levende of doodc hagen begrensd. Bij de huizen staan 
zeer kleine, ellendige hutjes, de roeinah pamedi, 
bestemd voor de vrouwen tijdens de mcn- struatie; het 
is den mannen ten strengste verboden in die huisjes te 
komen. Voorts vindt men ook in elke nederzetting den 
batoe patnali, den steen, uit de bergen van de 
oorspronkelijke negorij inecgebracht. De bailco of het 
vergaderhuis van het dorp, vroeger eveneens in .elk 
dorp aanwezig, wordt thans, ten minstc in de 
slranddorpen, bijna overal gemist, of zij is zeer 
vervaHen, daar h erst cl of oprichting van nieuwe 
bailee's niet door het Bcstuur wordt toege- staan. 

De bevolking, te schatt en op 土 65.000 zielen, is 
verdeeld in stammen of ifan, welkc niet meer elk in cen 
afgezonderd gebied wonen, doch door clkander; echtcr 
is in elken kring cen stain de hecrschendc — tfan laioc. 
Hcrhaaldelijk komt het voor, dat stam- men een 
vriendschapsbond met elkaar sluiten ；  zij worden 
daardoor elkaare pela. De stammen van W. Ceram 
hebben zich in vroeger t ijden in t wee groe- pen of 
afdeelingcn ingedceld: de Odi-siwa of Paia- siwa en de 
Oeli-lima of Pata-lima; de ccrsten vor- men de Ternate 
— de anderen de Tidore-partij; respect ievelijk zijn voor 
hen de gel alien 0 ( = siwa) en 5 (= lima) heilig. De Pat 
a-siwa woncn in het Westelijk deel, de Pat a-lima in het 
Oostelijk： de grens wordt gevormd door de Ja】e, die 
in de Ceram-zee uitstrooint, en de Mala, uitinondende 
in de Elpapoetih-baai; echter liggen in de Oostdijko 
helft nog twee grootc groepen van nederzettingen van 
de Pata-siwa. De Pata-siwa worden nog weer 
onderverdceld in Patasiwa-poelih en Patasiwa-itam, 
aldus genoemd naar het blauwzwarte tatoeage-tee- ken, 
dat de laatsten op de borst dragen als tccken dat ze lid 
zijn van Jiet Kakihan-verbond, een gc- heime 
vereeniging, waartoe destijds alle knapen der Patasiwa-
itam moesten toetreden, zoodra ze den huwbaren 
leeftijd bereikt hadden [zie KAKIHANVERBOND]. 
Onder de Christenen en Moham- xnedanen zijn nog 
slechts enkelen in het geheim lid； zy tatoeeeren zich 
niet meer. 

Het huwdijk binnen den slam is in sommige streken 
verboden (exogamic) i); vroeger kon een man niet 
trouwen alvorens een kop te hebben gesneld. Het 
huwelijk koint tot stand door de bctuBng van den 
bruidsclial, die 土 / 50, aan het strand ge- jniddeJd f 150 
is, en als koo])soni van het ineixje is op te vat ten; te 
Wahai word op voorstcl van het Bestuur de maximum 
bruidschat bepaald op / 25 ecn gong aan de moeder, en 
/ 5 aan den Regent； op W. Ceram respect. / 30, 1 gong 
en / 7,50. Scha- king komt voor. De positie van de 
vrouw is tamc- lijk hoog, en haar behandeling door den 
man over het algemecn goed. 

v‘De voornaamste middelen van bestaan zijn jacht WV'〉/ en, aan 
het strand visscherij； -land- of tuinbouw "6，bcoefenen de inwonens 

als nevenbedrijf; de land- bouw op Ceram is nog gebeel en al 
roofbouw; de tuinen dienen gewoonlijk slechts voor 66n gewas； de 

sago-pal in, die den bewoner van Ceram zijn voor- 
')Sachse (p. 104 van zyn beneden te noerncn yerk) 

zegt echter: De huwelijken worden meest in eigen 
utam gesloten. En M. C. Schadee (Inti. Arch. f. Ethn. 
XXII p. 130： Huwelijken vinden me<^t in de uku 
(stamafdeeling) plaats, zijn ech- ter daarbuiten niet 
verboden. 

naamste voedingsmiddcl biedt, cischt geen verzor- ging, 
cn komt in on t zaggel ijk nan tai op het eiland voor. Op 
enkele plaatsen wordt uit de bladcren van den 
kajoepoetih-boom kajoepoeliJi-o]ie gestookt; tcrwijl de 
vrouwen wel uit de amandels van den kanari-boora cen 
zeer fijne braadolie vcrkrijgen door kneuzen cn 
afJcoken. De klappercultuur neemt onder pressie van het 
bestuur zeer toe； een voomame bron van inkonisten 
voor de bergbewoners is het verza- inelcn van da in ar, 
waarvan vrij groote hoeveelheden worden uitgevoerd, 
vooral uit AVcst-Ceram. 

De nijverlieid is zeer onbetcckenend ； we ven, tim- 
meren, smeden en pottenbakken is bij de bergbe- woners 
onbekend ； in Z.O. Ceram wordt in enkele negorijen 
geweven; in dit deel worden ook vcel- kleurigc koffers 
van pandanusbladeren vervaar- digd ； en van rcepen 
van dit blad worden in vele negorijen fraaio mat ten 
gevlochten. 

I)e fecslen, waarvan de Cerammers buitengewone 
licfhebbers zijn, zoodat ze soms ecn week of langer 
achterccn fcestAdercn, worden steeds opgeluisterd door 
dansen, op de niaat dcr tifa of trom; de alge- ineene dans 
is de kahoeica, uitgevoerd door j on gelingen en 
maagden, tcrwijl de krijgsdansen, tjaka!61e worden uit 
gevoerd door mannen, die met zwaard en scliild 
gewapend, een spiegelgevecht voorsteHcn ； de strand 
be woners kennen ook vcrschillcndc sooilen van menari, 
afkomst ig van Am bon. 

Het bestuur onder de bergbewoners berustte vroeger 
gehcel op gcncalogischcn grondslag ；  onder de 
stamhoofden, latoe, stonden defamiliehoofden, kapa- la 
sou, ook erkende de bcvolking van het binnenland wel 
een soort oppergezag van de meestal Mohainnie- 
daanschc regenten (dorpshoofden) der st randdorpen. 
Veel gezag hadden de stamhoofden niet, dan voor 
zoover zc zich een naam van dapperheid cn weh|)re- 
kendheid hadden weten tc verwerven ； dikwijls had- 
den de maoewins of pricHtci'S van het kakihan-verbond 
(zio aldaar)nicer invloed. Langzamcrhaiid wordt het 
bestuur in de bergnegoiijcn op dczclfdc lecst gc- schoeid 
als dat in de stranddorpen, waar direct onder de 
onderafdeelingslioofden (controlcur of gezag- hebber bij 
het B.B.) de negorij- of kamponghoof- den staan met den 
titel van regent. De stan)hor)f- den werden zoo n】
ogelijk, regenl, de lagere hoofden, die op den voorgrond 
troden, kapala sou. 

Hoewel Ceram tot het rechtstrecks bestuurd gebied 
behoort, is de inheemsche rechlspraak or in stand 
gclatcn ；  de voornaamste taak der hoof den is het 
berccliten van de lalrijkc geschillcn hunner 
onderhoorigen ； de ingewikkeldwte zaken worden vaak 
bewaurd tot de bestuursarnbtenaar op zijn toun)6c in de 
negorij komt; de adatstraffen be»laan bijna uilshiitend in 
boeten. De kakihan-})av()\\i\n^ van West-Ceram, in hot 
gebied dcr „dric watercnn, n.l. dcr rivieren Eti, 
Sapoelewa en Tala, staat, wat de rechlHpraak bet reft, 
onder drie sani/7-rad<'n, wier voorzitteif?, kapala 
saniri, door de bcvolking gekozen en door het 
Qouvernemcnt benoemd worden ；hun bestuursinacht, 
eertijds door het Gouvt. erkend, is in lateren tijd (e niet 
gedaan. 

De (jodsdiensl bestaat vooral in het offeren aan de 
booze geesten, die daardoor gunstiggesltsnid moct en 
worden, en in de vereering der voorouders; ook is een 
Opperwezen beke 】 )d, Lahatalla genoemd, klaar- 
blijkelijk een verbastering van het Arabische Allah 
t(Cala. Daar dit Opperwezen als goedo Geest wordt 
gedacht, worden er weinig offers aan gebracht.doch men 
roept liet o.a. op Oost-Ceram bij eedsaflegging aan. Een 
bijzonder groote plaats wordt ingenomen door het
 -stelscl: de toppen van sommige 
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Bergen zijn pamali, hot maken van zout, zoomede het 
bouwen van stecnen huizen is verboden ；  ook bij 
sterfgcvallen en ten aanzien van grond, die aan een 
overledene behoord heeft, bestaan verschillende 
verbodsbepalingen. 

Er worden op Ceram vele talen of tongvallen ge- 
sproken, volgens sommigen 35, zoodat diltwijJs twee 
negorijen, die dicht bij elkaar liggen clkanders taa] niet 
kunnen verstaan. Al deze talen of dialec- ten zijn nog 
zeer woinig bekend. Uit hetgeen tot dusverre is 
medegedeeld, laat zich opmaken, dat zij het naast ver 
want zijn aan de landtalen van Ambon en omliggende 
eilanden. 

De begrafeni^ geschiedt aan de Noordkust door de 
dooden, in cen zittende houding met gemoeloe-touw 
saamgebonden in eon kuil te leggen ； in het Westen 
begraaft men de lijken naakt, terwijlin de omstreken van 
Noniali dikwijls sieradon mee in het graf worden 
gegeven ； het verbreken van borden, gongs enz. bij het 
graf (zic GRAF) vindt men ook op Ceram, even- als het 
verbod van spelcn, zingen cnz. in do negorij, waar cen 
sterfgeval heeft plaatsgehad. Bij de Pata- linia worden 
de dooden op manshooge staketsels van stokken en 
takken in het bosch gelcgd. 

Geschiedenis. De kustlanden van Ceram 
stonden gedeelteiijk reeds vroeg onder vreemden 
invloed. Voor 1400 waren reeds vreemdc hoofdon, 
misschicn van Djiloloschen oorsprong, te Loehoo 
gevestigd; in 1465 vestigden Ternataanschc groo- 
ten zich te Noniali en Lisabata op de N.W.kust; 
vandaar uit trachtten de Ternatanen hunnen in- 
vJoed uit te breiden, hetgeen hun in zoover gelukte, 
dat in 1650 Lx)ehoe door den d joegoegoe Lou lata on- 
der Ternate werd gebracht. In het volgende jaar ech- 
tcr werden de rcchten van Ternate op de Comp, o ver- 
ged ra gen. Dczc had reeds vroeger den alleenhandel 
in specerijen op Honmowel on ciders verkregen; v66r 
1630 waren aldo nagelboomendaar reeds uitgerceid. 
Het verzet der bevolking, door Makassnren en Ter- 
natanen aangestookt, werd in 1653 door de Vla- 
mingh van Oudshoorn geheel bedwongen. (Zie MO- 
LUKKEN. GESCHIEDENIS). Van dat tijdperk 
dagtcckent de inmenging der Comp, op de kusten 
van West-Ceram; in 1647 waren do landcn om de 
Elpapoetih-baai reeds door Ternate afgestaan, hot- 
gee n den overgang van vele inlanders tot het Chris- 
tendom ten gevolgc had, In 1653 kwamcn ook de 
kusten van Oost-Ceram onder haar gezag; de invloed 
der Tidorcczen in die streken werd door ccn con- 
tract, in 1801 met het Britsch bestuur gc«loten, ge- 
fnuikt. De tocstand der ini. bcvolking was onder het 
monopolie-stehel der Comp, diep cllendig; ceret on- 
der V. d. Capcllcn were! cen einde gemaakt aan do 
uitroeiing der nagelboomen en de vrije aanplant toc- 
gcHtaan, zonder dat het gclukte de bcvolking tot 
wclstand te brengen. De VVemtilc (heidenen), bewo- 
ners dor binncnlandcn, met wie het Eur. bestuur niet 
in aanraking kwain, bleven lange jaren in de over- 
tuiging voortleven, dat de strandbewoners, door 
de Nedcrlandcrs gesteund, hen moohten onder- 
drukken, bcrooven en plundoren. Die strandbewo- 
ners bedienden zich van allerlei middelen om het 
Eur. bestuur ton opzichte van het binnonland to 
misleiden en de binncnlundsche stammen in ccn 
slechl daglicht to plaatsen. Enkcle expedition, in 
lateren tijd naar do binncnlanden gezonden, om 
de in verzet gekomen dorpen te tuchtigen, waren 
hot gevolg van misleiding van de zijdo der strand- 
radja's, cn berciktcn niet het beoogde dock Zoo- 
danige expedities waren o. a dio van Paulohi fh 
1858; van Waisamoo Kairatoo ondor It.-koi. Do 

Brabant in 1860: van Marhoeroe onder It.-koi. Ja- link; 
van Kaibobo in 1865 en volgende jaren onder It.-kol. 
Strengnaerts en in 1875 onder kap. Schulze. 

In 1899 verwoestte een zeebeving een deel van de 
dorpen aan de Elpapoetih-baai cn die, gelegen langs de 
Zuidkust tusschen Latoe en Kaibobo, waarbij duizenden 
menschen het leven lieten. 

In 1904 werden troepen gelegord te Piroe, later nog te 
Lohia Tala, om door krachtig optreden onzer- zijds en 
pat roui llegangen de berg-heidonen van West- Ceram 
daadwerkelijk aan ons gezag te onderwerpen. 

In 1907 riej) het Gouvcmement de assistent-resi- 
dentie Ceram in het leven, gevormd uit de bestuurs- 
ressorten WEST-CERAM, WAEL\I, A^IAHAI, WAROE EN 

CERAMLAOET, GORAM-EN WATOEBELA-EILANDEN. 
In de jaren 1909 t/m 1912 voerde de hoogste niili- 

tairo autoritcit te Piroe het bestuur over de nieuw- 
gevormde afdeeling naar aanleiding van de politieke 
verwikkelingen in West-Ceram. In laatstgenocmd jaar 
word een Assisten t-R csident te Piroe geplaatst, die kort 
doarop zijn zetel naar Amahai — eveneens aan Ceram's 
Zuidkust — overbracht. 

Het verzet der bergheidenen werd door de militaire 
actie gedurende de jaren 1909 en 1910 volledig ge- 
broken en sedert dien trad een toestand van rust in. 

Verder werd wogens den gunstigen politieken toe- 
stand in het Wahaische het> van 1830 to Waliai be- 
staand garnizocn in Maart 1914 ingetrokken. 

Bestuur. Administratief is het ci land in vier . 
onderafdeelingen gesplitst: „ West Geram,' bestaan- 
de uit het westclijk deel van Ceram met de ei- 
landcn Manipa, Kelang, Boano en omliggende eilan- 
den onder ecn officier der Landmacht te Piroe； 
^VaJiai'1, bestaande uit het Noordelijk deel van 
Midden Ceram, onder ecn controlour B. B., te Wahai, 
wiens functies voorloopig door een officier worden 
waargenoincn; „AmaJiai,\ bestaaudo uit het Zuide- 
lijk deel van Midden Ceram onder een Gezaghobber 
te Amahai; on „Oosl-Cerain, Ceram Laoet en Goram", 
bestaande uit het Oostelijk deel van Ceram en de 
Ceramlaoet-, Matabela- en Goram eilanden onder 
een Gezaghobber met standplaats Geser, bijgestaan / , 
door con posthoudcr te ■Kwaos/ De Assistent-Resi- -- C v - 
dent van Ceram is to Amahai gevestigdJ； , 一 r C 

De sterkte der bcvolking is nog zeer onzekcr. Na 
1882, toondocerstc adniinistratiove indeeling plaats 
vond, zijn hioromtront gegevons verzameld, die een 
totaal van 土 12.000 Christenen (hot mecst in Ama- 
hei en Kairatoo) en van 土 16.000 Mohammedanen 
(vooral inWaroo) aanwijzon; maar omtrent de heide- 
nen, in het bijzonder clie, wclko hot binnenland 
bowonen, loopon de cijfors van 10.000 tot 60.000 
uitccn. 

Het bostuur wordt uitgeoefond door regenten met 
de op do Ambonsche oilaiulon gobruikelijke titels,of 
weldoorplaatselijkohoofden,als latoo cn maka- 
h i t i a it. Ton bate dor Cliristcnen zijn aan de kusten 
eonigo inlandscho scholen mot Araboneezen als on- 
derwyzora, opgcricht, benevens ludpprcdikers to 
Loki en Ainahei gcplaatst. Zoowcl de bedoolde Chris- 
tenen als do Mohammedanen hobben zich sterk met 
vreemdelingcii vcrinengd. 

Literahiur: Mccrdorc bijzonclerheclon in do werken 
van Van dor Ci-ab, De Mol. eil. Bat . 1865; Ludekiiig, 
Schcts v. d. res. Amboina. ,s Grav. 186S; Van Hoe- 
veil, Ambon. Dordr. 1875 cn Martin, Roisen i. d. 
Molukkeiu Leiden 1894; voorts Riedel, De sluik- cn 
kroesharige rnssen, gGrav. 1888 bl. 86; W. G. Boot, 丫 
Korte schots v. h. eil. Ceram in Tijdschr. Aardr. ； 
Gen., 2escrio, DLX(1893);F. J. P.Sachso. Heteilanck* 
Seran cn ziino b 叫 oners 1907; J. van Hecht Mun- 
们 q A 夕 e*"'「顼"才；. 
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tingh Napjes, Aanteekeningen betreffende het „ci- 
Ziand Cera in of Scran, T. A. G. 1912, biz. 776 e. v.; 

Prof. Dr. K. Deningcr, Geogr. Uebersicht von West- 
Seran, Pct erm. Mitt. Oct. 1915, p. 385 on 388; 
/ Morph. Uebersicht der Insel Seran. Pctcrm. Mitth. 
^Juli 1914; Dr. 0. Taucra, Reisebcobachtungen 
von demInselSeran Peterm.Mitt. Aug. 1914 p. 75— 
y7S;M. C. Schadcc in Intern. Arch, fur Ethn. XXII; 

Verslag belreffende de wcnschelijkheid van cen 
wet ens ch. ondcrzoek voor de eilandenrccks tusschen 
Celebes en N. Guinea en in't bijzondcr van het ei- 

zland Ceram. T. A. G. 1914, 2e serie Deel XXXI 
biz. 364; Prof. C. van Vollenhoven. Het adatrecht 
van^ N.I. AfJ. 5 en 6. 

CERAM-LAOET of SERANG-LAO. Eilanden- 
groep ten zuidoosten van het eiland Ceram gclegen, 
tusschcn」30°50'en 131° 18, O.L. op ongeveer 3° 52z 

Z.B., waarvan de voomaamste Kef in g, Gisser of 
Geser, Kiliwaroe en Ccram-laoet heelen en wclkc 
met de Go ram- en Mat abelagrocpen cn het ooslelijk 
gedeelt e van het eiland Ceram de onderafdecling 
Oost-Cerain, Ceramlacet en Goram der afdceling 
Ceram, residentie Ainboina vomen onder cen gezag- 
hebber bij het binnenlandsch bestuur met stand- 
plaats Geser, bijgestaan door cen posthoudcr te 
Kwaos. De gezamenlijke grootte is ongeveer 260 
K.M2., de oppen'lakte van Ceram-Laoet bedraagt 
31,25 K3P. 

Al deze eilanden behalve Cerain-Laoef, dal uit 
(trias ?) zandsteen met aan de randen opliggenden 
koraalkalk bestaat, zijn lage cn begrocide koraal- 
riffen ； rivieren vindt men er niet, wel beekjes, die in 
den oostmoesson meestal droog vallen. Als voornaam- 
ste voort brengeelen van den grond worden opgege- 
ven: sago, suikerriet, aardvruchten, kokosnoten 
en enkele houtsoorten. De meeste negorijen liggen 
op de vlakten langs de kust en zijn in den laalsten 
tijd regelmai iger aangelegd ； ook aan het bouwen der 
huizen wordt meer zorg best eed. De bevolking be- 
draagt ongeveer 6000 zielen, die alien den islain be- 
lijden en gelrouw de voorschriften van den ])rofect 
volgen, ofschoo'n nog vele oude gebruiken zijn bc- 
houden. Zij spreken dezelfde laal als in Oost-Ccram 
en staan onder hoofden met de tit els van radja, 
orang kaja, majoor en kapitaii. Hoofdzakclijk hou- 
den zij zich bezig met de vischvangst en voort s met 
het vervaardigen van prauwen en het smeden van 
parangs, terwijl de vrouwen in liet weven van 
sarongs uitmunten. De hand el is grootendeeL* in 
handen van Boegineezen, Chineezen en Arabicren 
en onder de artikelen van uitvoer bekieedt tri pang 
de eerste plaats. Zic Riede], De sluik- en kroesharige 
rassen tusschen Celebes en Papua, biz. 146 vJg. en 
Verbeek, Molukken verslag p. 540—542. 

CERAM 亿 EE VAN), (Pitt-passage) ligt bcN. 
Ceram, beZ. Misool en de Ombi-eilanden. De groot- 
ste diepl e vindt men beN. si raat MariJ])a, waar met 
4820 M. geen grond werd gelood ； Z.W. van het eilund 
MisooJ loodde H. M. Siboga 】633 M. 

In deze zee en in die van Halmahera, tusschen het 
eiland van dien naam en Nieuw-Gilinea, zijn de 
moessons koi-1 er, reel minder krachtig en vcel min- 
der geregeld dan in de Banda-zce； de wind rich ting 
is Z.lijker en N.lijker. 

April en Mei zijn de kenteringsmaanden met ver- 
anderlijke en flauwe windc】】，in de eeretc maand nog 
overheerschend W.lijk, in de t weede reedy Z.O.lijk. 
In Juni staat de Z.Z.O. moesson nog maar weinig 
geregeld door en komt eeret in Juli, Augustus en 
September tot ontwikkeling om in October reeds te 
vermbideren jinNovemlxir i« het wederom kentering. 

Van December t/m Maart staat de N.W. wind vrij 
geregeld cn matig krachlig door, doch komen 
ook andere \nndrich1 ingen wcl voor; hardc wind 
met buien zijn zeldzaam. — De lucht is mccr 
bewolkt dan beZ. Ceram en de heiigheid in den 
Z.Z.O. mocs- son groot er. Hc1 regent beN. 
Ceram nog wel vrij vcel. doch minder dan beZ. 
dit eiland cn de regenvaI is mccr gelykmatig over 
alle niaanden verdeeld. In zee regent het van 
April t/m Juni wat nicer dan in do andere 
maanden. 

Onwcer komt zelden voor, bijna alleen in de 
kenteringeu. Be tocstand der zee is over het geheel 
gunstig, van Juli t/m. November kan een vrij hooge 
deiniiig loopen. 

De vcrtikale waterbeweging is in het W.lijk gc- deell 
e gemengd met dubbeldaagsch karakter; do rijzing loop! 
daar uit een van 1 M. tot een enkelen d.M. In het O.lijk 
gcdeclt e wordt het dubbeldaagsch karakt er meer 
overheerschend en ncemt de rijzing toe, te Fakfak 
bedraagt, bij hetzelfde minimum, de grootsle rijzing 
ruim 2 M. In den ingang der jMacclucrgolf is het 
dubbeldaagsch karakter wcer minder geprononceerd, 
maar ncemt sterk toe met het opstuwen van het water in 
het 0. gedcello, waar bij Modau de rijzing 6 tot 7 M. kan 
bedragen. Zie Zecmansgids deel V, en voor 
natuurkundige gc- steldbeid het art ikel ZEE. 

CERBERA ODOLLAM Giirtn., fam. Apocytiareae. 
Bintan (MAL.), Bintaro (JAV., SOEND.). Algemecnc boom 
van de kustwouden van den geheelen Archipel, verspreid 
van Voor-Indie tot Australie, vaak vlakaan zee op het 
zandige strand of op rotsen voorkomend, kenbaar aan de 
fraaie witte welriekende bloemcn, de lange smalle 
bladeren, het bilterc witte melknap van den 8chors, en de 
groote ronde steen-vruchten. Dczc laatste zijn voorzicn 
van een vezelig dryfwecfHcI, waardoor de vruchten 
gejnakkelijk door het zee water verspreid worden en nict 
zcklcn op de indischo stranden aangcspoeld worden 
aangetroffen. Het hout is niet duurzaam en word t weinig 
gebezigd. Uit de rijpe zaden word t lain polio gemaakt. 
De zatlcn cn ook de ruwe olio bevatlen een hevig vergif. 
J Jo va- rieteit „lactaria'\ die zich o. ni. door grootcrc 
bloe- men onderscheidt, wordt. wel eens Biiitan kctjil of 
Bintaro leul lie genoemd. 

CERIOPS CANDOLLEANA Roxb.Jam.川汕湖 o- 
raceae. Bakoe linggi, Tinggi, Kajoe tengar, Ten gar 
(MAL.), Soga tingi (JAV.). Lage boom uit de vioetlbos- 
schen of Mangrove van de gcheele oude wcreld.Dc za-
den kiemcn nan den boom tot dekiemplant ccn lengte 
lieeft van ± 25 c.M. De geschilde stammcn worden in 
Banjoewangi zeer algemeon als staken voor visch- 
netten gebruikt. De schors word t op vele plaatsen in het 
groot vei-zaineJd, cn levert het op Java bij do 
kainvervejij on mis ba re Tingi, De roode kleur van do 
bast is het gevolg van ecn looizuurachtig lichaani: de 
bast is dan ook zeer goed ak looimiddel te gebruiken. 

CERIOPS ROXBURGHIANA Ain., fam. lihizo- 
plioraceae. Zeer lage boom, op dezelfde plaatsen als de 
vorige soort voorkomend en vaak erince ver- ward 
wegens de groote gelijkeniH. Gelji'uik als bij do vorige.
：> • .\ - < f c；； 

CHARLES-LOUIS GEBERGTE. Bergketen in het 
zuiden van Nieuw-Guinea, zich van ongeveer 135° O.L. 
in oostclijke richting uitst rekkendo en verder oostwaarts 
overgaandc in liet zoogenaam- de Sneeuwgebergte. Het 
gebergte werd aid us genoemd door den ontdekJcings-
reiziger Dumont d'Urville, die het in 】 839 uit zee 
waarna.n. Het hceft toppen van 1 GOO—2700 M. 
hoogto. 
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CHARTER (z. g. n. van Nedcrburgh). Zie KOLO- 
NIALE POLITIEK (NEDERLANDSCHE). 

CHARTERED BANK OF INDIA, AUSTRALIA 
AND CHINA. Zie CREDIETINSTELLINGEN. 

CHASTELEIN (CORNELIS). De eigenaaidigste vert 
egen woordiger wcl van wat men zou kunnen noemen 
den „ethischen kring" in de hoogc ambte- naarswcrelcl 
van BataviaJxiJiet laatste kwartaal der 17e eeuw, 
waarvan de Gouv.-Gen. C a m j> h u y 8 (1684—1691) 
het maatschappclijk centrum is ge- wcest. 

Gcboren te Amsterdam 10 Aug. 1657, ah jongste der 
8 kinderen van een bewindhebber der 0. I. C., Anthony 
Ch., die tevens veel zaken dreef op Nantes (waar enkele 
zijner kinderen zelfs geboren werden). Gaat in Jan. 1675 
naar Batavia a Is bockhouder, wordt er in 1682 
“grootwinkelier" der 0. I. C., en in 1691 tweede 
opperkoopman des Kastech. In datzelfde jaar, waarin 
ook Camphuys zijn hoog ambt necrlegde om stil bij 
Batavia te gaan leven, verzocht ChasteJein zijn ontslag 
wegens „toene- mende swakheyt"; die hem echtcr niet 
belcttc nog 23 jaar langer te leven. 

Blijkbaar had hij, cvenals de veel oudere Camp- huys, 
genoeg van den dienst der EdeJc Comp., en zocht het 
landeJijkc leven. Ook zal hij waarschijnlijk weinig lust 
hebben gehad om door te dienen onder den nieuwen G.-
G. Van Outhoom (1691 一 1704), na wiens aft reden hij 
i miners wcldra weer in Coni- pagnie's dienst trad. 
Fortuin stclde hem in staat tot onafhankeJijkheid. Deels 
was hij wel van huis uit bcmiddcld, deels door zijn ambt 
vermogend ge- worden, decls ook door zijn huwelijk 
omstreeks 1680 met de dochter van den Raad v. I., 
Cornelia van Quaclbergh, tevens zijne nicht (?; immers 
uit Quaelbergh'H huwelijk met eono Henriette Chaste- 
leit))；  maar vooral sinds zijn eenige zoon uit (lit 
huwelijk, Anthony, in midden ]695 voor */5 erfge- naain 
wan geworden van den op 18 Juli 1G95 kinder- loos 
ovcrledcn oud-G. G. Camphuys. 

Bezat hij reeds sinds lang een huis aan de Kali BGsai- 
in Batavia-zclf, in J 693 ging hij het daarbui- ten zoeken 
door aankoop van het land „cven bo ven de fortcresse 
noordwijk", dat hij in 1704 door bij- koop van 
bclcnd(5nd land zou nfronden tot „Welte- vrccdcn"— 
ongovcer waar thans het Militair Hospi- taal Htaut met 
omgfjving —, cn waar hij toen koffio ging plan ten a Is 
nieuwe proefcultuur. Maar na Cainphuys' dood was hij, 
door en voor zijn zoon, cen man in bonis, en zocht hot 
verdcr wcg. Op 15 Oct. 1(>95 kocht hij bet land 
SSringsing (bij Lcntcng Agocng, panl 17 van den zgn. 
micklenweg Batavia— JJuitenzorg); op 18 Mei 1690, 
nog hoogcrop, aan den- zolfdon lihkeroever der 
Tjiliwoeng (bij paal 21), hot land DEPOK (zie dezon 
naam), dat aan zijn na- gc<laclitcni« onafEcheidelijk 
voortaan ver bond en zou blijven. Doch SSringsing, 
waar hij een djati- houten landhuis bouwdc, mot con 
curious 8-rcgelig vers van zijn erf later Camphuys in den 
gevel (zic dit in Tijdschr. Bat. Gen. Ill, 1855, p. 77), was 
zijn gcliefd landelyk verblijf; waar hij ook op 30 J uni 
1705 afsloot, in „stille Eensaainheidn zijn merk- waurdig 
othisch-politick geschrift, de „Invallendo Gedagtcn*, 
(zie onder). 

Geon niaand daarna of hij was weor hoofdambte- 
Hftar der O. I. C., immers Raad Extraord., bc- noenid bij 
besluit der Hccrcn XVII dd. 18 Oct. 1704 — Van 
Outhoom was 15 Aug. 1704 als G. Q. afget reden — on 
als zoodanig gcinsiallecrd 28 Juli 1705. In doze periode 
valt hot bezoek van Cornells de Bruin (of Bruyn), don 
“urtist-tourist" naar 

modemen trant, aan Chastelein's buitenverblijven te 
SSringsing en Depok (met de hier aangeplante peper), 
van eind April 170G, door de Bruin later beschreven cn 
met ecn teekening van SSringsing geillustreerd in zijn 
„Reizen over Moskovie door Persic cn Indie" 
(Amsteldam 1711, fol. 367—369; waar hij den naaui van 
zijn gastheer verhaspelt tot „Kastelein"). Ecn benoeming 
tot Ordin. Raad van Indie volgde 1 Nov. 1708, en zijn 
installatie op 8 Juli 1709; na op 13 Maart 1714 zijn 
laatste testament te hebben gemaakt (met codicil van 
14Maart), ovcrleed hij in die waardigheid te Batavia 28 
Juni d. a. v. 

Bij gezegd testament liet hij zijn land bo ven 
Nooixlwijk aan zijn twee “mixticse" dochters Maria en 
Catharina, bij twee Balische slavinncn verwekt; zijn land 
Depok aan al zijn vrijgelaten „christen slaven cn 
slavinncn benevens haare kinderen en kindskindcren"； 
cn al het verderc (dus ook Sfiring- sing) aan zijn zoon 
Anthony (die echter reeds stierf begin 1715). Zie 
testament en codicil in Beukhof's studio over C. Ch. cn 
Depok in Ned. Zendingstyd- schrift, VII (1895), p. 
212—239. Vooral het codicil is inerkwaardig door 
praktisch-ethische voorschrif- ten voor de vrijgelaten en 
door hem op Depok necrgeiflante slaven; waaraan o.a. te 
danken is het voort bestaan van het vermaardc stuk 
oerbosch bij Depok. 

Behalve door zijn schenking van Depok, als een voor 
ons Indie unieke daad van Christ elijken zin, ieeft 
Chastelein geestclijk voort door zijn reeds aan- gestipt 
geschrift van 1705: „Invallende Gedagt cn ende 
aanmerkingen over Colonien ..................  Ende wat 
men jegenwoordig tot bevoordering van dezelve 
vooreerst zoudc kunnen aanvangen te doen", zijnde cen 
othisch manifest tegen do koopmans-politiek der O. I. C., 
zonder eenige ovcrdrijving, integendeel rustig-praktisch 
opgcsteld. In den hier door stip- pels ver van gen 
tusschenzin van den titel beroept Chastolein zich o.a. op 
den “Heer Gcneraal Maat- suyker", die als G. G. (1653—
1678) ineer vrijen han- dol, cn aanmoecliging van 
Nederl. volkplanting had voorgestaan; cn op den, in Jan. 
1682 tc Batavia ovcrlcdcn, Raad v. I. Piotcr van Hoom, 
die in 1675 aan Mactsuykcr cen „Advys wegens de 
Ncdcrlantso Colonic in deso Indische gewesten" 
(afgedrukt bij De Jcnigc, V, 1872, p. 130—147) had 
ingediend, dat de voorloopor mag heoten van 
Chastelein's ge- achrift van 1705. Trouwens, Chas telein 
zelf had reeds op 30 Nov. 1GSG con geschrift afgeslotcn 
met den titci „Mijno gedagtcn endo ccnsame bedenkin- 
gen over do zaken van Nederlands India", waarvan een 
copie berust in '$ Lands Archief to Batavia (zio DrtJ?..de 
Haan, Priangan, III, 1912, p. 384). 

Dczo Pieter van Hoorn, de vader van den latcrcn G. 
G. Joan van Hoorn (1704—1709)侦 dens wicns be- stuur 
Chastelein in den Raad van Indie kwam, was wel do 
mecst overtuigde ethicus en geestclijko voor- gungcr 
geweest van den Bataviaschon kring.waartoo behalvo 
Chastelein on Camphuys, ook do in April 1696 
gestorven Raad v. I. Isaac de Saint-Martin behoord had; 
voorts de veelbegaafde Herbert de Jager (f 9 Jan. 1693); 
ahmede, ver daarbuiten, do „koopmann Rumpliius op 
Ambon (f 15 Juni 1702). Zio Dr. do Haan's „Priangan>,, 
1(1910) over Van Hoorn, p. 4—6; De Saint-Martin, p. 
15—21;. Do Jager, p. 220—224. Dat Camphuys, De 
Saint- Martin,, on Chastelein de behoedere zijn geweost 
van Rumphius' lo vens work, hot lyvige hs. van het Am- 
boinsch Kruid-boek (thans to LeidenJ^js bekend. 

Maar hot geschrift van Cliastelein, den laatst 
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overgeblevene van dicn kring, mistc zijn doel; even- als 
trouwcns zijn Depok-stichting geon invloed heeft gehad 
van nicer dan locale strekking. Tot op 1855 bleef het 
schicr onbekend, toen hot —echter op onzuivere wijze — 
werd afgedrukt in dl. Ill van het Tijdschrift Bat. Gen., p. 
63—104. Daanm her- dmkte Faes in zijn „Geschiedenis 
particular land- bezit op West-Java", I (en laatst), Batavia 
1893, p. 221.—260, dien corrupten telist van 1855 ndg 
heel wat corrupter. 

Voor levcnsdata van Chastelein, zie vooral de 
gcnccmde studie van den oud-hulpprediker te Depok J. 
Beukhof uit 1S95, p. 195~~200; de aanvuJ]in- gen 
daarop van N. D. Schuurmans in Ned. Zend. Tijd - sch. 
IX (1897), p. 235—242 ；  en de pereonalia, me- 
degedceld door jDr. F. <1 c Haan_in--zijiK-
Eriangaii^JL. (1910), p. 243 226 noot 5, cn Jll^ 
腿粉外诚 ---------- G. P. R. 
-CHATIB. (Ketib). Zie-MOSKEEPERSONEEL. 

CHAVICA. Zie PIPER. 
'U^CHENOPODIUM-OLIE. Aetherische olie uit de //)(彳 

zaden en het kruid van Chenopodium arnbrosioides )L. var. 
anthelminticum (Amerikaansche wormzaad- olie) kleurlooze of 
gele, onaangenaam kamferachtig riekende olie, waarvan het 
werkzame bestanddeel Askaridol is. Wordt thans in O. Indie — 
vdbral op Sumatra_JQp de cultuur-ondemem in gen — gebruikt 
ter bestrijding dcr m ij nwormziekt e. 

CHERIBON (vejkeerde, maar door langdurig ge- 
bruik geijkte, en ook internationaal geworden spelling, 
die volgens de afleiding behoort te zijn TJIRE- BON). 
Gewest aan de N.kust van Java gelegen en het meest 
o.lijke van West-Java. 

Laud beschrijving. Het gewest heeft een oppervlak 
van 6790 K.M2. en had uit. 1905 een be- volking van 
1.700.000 zielen w.o. 1200 Europeanen, 23.000 
Chiheezen, 2900 Arabieren en anderc vj-eemde 
Oosterlingen. In de zuidelijke helft der residentic wordt 
Soendaneesch, in de noordelijke helft een verbasterd 
soort Javaansch in drio dialecten ge- sproken, n.L in de 
afdeeling Indramajoe het Indra- majoesche dialect, in do 
noordelijke helft van de afdec 也 g Chenbon het 
Chcribonsche dialect, in het 

- Obstelijkste puntje'Her resident ie, in de onderdistric- ten Gelang 
Ilir en Losarilor van het district Losari, het Tegalsche 
dialect. Gcwoonlijk wordt als grens van het 
Soendaneesche en het Javaansche taalgebied de Losari 
aan gen omen, het riviertje, dat de grens vormt tusschen 
Cheribon en TegaL-^och uit het bovenstaande blijkl, dat 
(lit nict geheel juist is. 

Het gewest bestaat langs de kust uit laagvlakte, in 't Z. 
uit bergland. De laagvlaktc heeft ecn gehee] ander 
karakter bewesten en beoosten deTji Manoek. Tot 1910 
werd zij in *t W. ingenomen door de grooto particuliere 
landen Kandanghauer en Indramajoe West, resp. ]82.000 
en 75.000 bouws groot on c】k met ongeveer 85.000 
bewoners, wat een diclitheid uitmaakt zooals zij in Java's 
laagvlakten weinig wordt aangetroffen (wel op groote 
particuliere landen van het westwaarts aangi-enzend 
Krawang), In 1910 zijn Kandanghauer en Indramajoe 
west van de eigenaren teruggekoclit, ieder voor / 3% 
millioen, waarmede in dit gewest de fout eener vroegcre 
regeering hereteld is. Van bcide landen werd veel rijst 
uitgevoerd, hocwel zij grootendeeh door moeras 
wildemis zijn ingenomen. Beoosten de Tji Manoek vormt 
de vlakte 棣 n groot rijstland, door een groot irrigatiewerk 
van bevloeiingswater voorzien (vel. Tji Manoek). 

H 柠 g verrijfit uit de vlakte de fraaie vulkaankegel van 
den meet dan 3000 M. hoogen Gg. Tjerimai (zio 

aldaar). TenW. en 0. daarvan vormen zijn 
uitwerpse- len vruchtbare, golvende 
heuvellanden,de oostelijke afvloeiend naar do 
Tji Losari. Zuidwaarts grenzen deze landen 
aan den westvleugel van het Midden- 
Java'sche ketengebergte, bestaande uit smalle, 
steilwandige ketens, gescheiden door 
lengtedalen, waarin sawahs en dorpen gelegen 
zijn. Aan gene zijde dcr zuidelijkste, lioogste 
ketenen ligt het plateau van Rontja, dat afhelt 
naar de Tji-Tandoewi. Bowesten dat 
hooglandje liggen nog tweo vuUcaan- rulnen, 
de Sawal (1760 M.) en de Tjakraboewana, 
(1720 M.) de laatsto op de grens met de 
Preangcr, die verder oostwaarts door de op 
dozen berg ont- springende Tji Tandocwi 
gevormd wordt. 

Het gewest wordt administratief verdeeld in de 
afdcelingen Indramajoe, Cheribon, lladjalengka, 
Koeniiigan en Galoeh, alle uit de ovcrcenkonistigc 
regentschappen bestaande en met gelijknamigo 
]ioofdplaatsen, behalve het laatstgenoemde, dat Tjiamis 
tot hoofdplaats heeft. </' / 

De groote postweg, die bij Karangsamboeng over de 
aldaar overbrugde Tjimanoek uit de Prcangcr- 
Regentschappen komt, loopt in O.lijke richting naar de 
hoofdplaats Clicribon, en van daar langs de kust naar de 
grens van Tegal. In 1912 is de spoorweg Tjikampek-
Cheribon geopend, die de lioofd plaats in gemakkelijke 
verbinding met Batavia heeft gc- bracht (vroeger maakte 
men de reis per boot), terwijl op 1 Januari 1916 van de 
nieuwe lijn Cheri bon-Kroja het gcdeelte van Cheribon 
naarKetanggocngan in J?c- kalongan is geopend. De 
spoorweg Batavia-Tjilatja]； doorsnijdt voor een klein 
deel het uiterstc Z.lijk gcdeelte van dit gewest, en heeft 
een station teTjiamis. Ecn stoomtram verbindt de 
hoofdplaats Chenbon oostwaarts overTegalcn 
Pckalongan met Senia rang en westwaarts met Kadi 
paten, gelegen aan de grens der Preanger-
Regentschapjicn. Verder heeft men nog ecn stoomtram 
aangelcgd van het station Dja- ti ba rang (lijn Tjikampek-
Cheribon) naar Indrama- joe. Tot liet gewest behoort het 
Boo)nj)jes-eiland (zie aldaar) of Pocloc 

In het district Sindanglaoct van de afdeeling Cheri 
bon zijn J80 baoe^ grond in crfpacht uitgegeven (het 
perccel BlCndSr) on in het distrikt Madjalcngka 400 
bouws (Pegandon en Kadipaten), wclke be- nuttigd 
worden voor de teelt van suiken-iet, terwijl buitendien in 
de afdeeling Cheiibon twaalf cn in de afdeeling 
Madjalcngka twee onderneniingen in vrijwillige 
overcenkornsten met de bevolking Hui- kerriet planten. 
Van de 12 eerste zijn er twee, die niet werken (Tjiledoek 
en Tjidahoe). De Gouvernc- jncnts-kofliccultuur is reeds 
jaren geleden geheel opgeheven. 

Geschiedcnis. De ro], door CJieribon in den 
Hiudoetijd gcspccJd, is van weiuig beteekcni«, de 
voornaamste ovej'blijfselcn zijn de beschrcveu steenen 
van KawaJi en een verzanicling bronzen beelden enz. 1c 
Telaga. Later ontstond uit de ne- derzetting van een 
Arabi er on der handeldrij vendo Javanen, gevestigd 
langs de noordkust der tegen- woordige residentie 
Cheiibon, eeno moslemsche gc- mcente, van welke wij 
mogen aannemen dat zij zich spoedig uitbreidde. Deze 
Ara bier, Sjeikh Noc- roe'ddin Ibrahim Ibn Maulana 
Israil genaamd, ook wel Soenan Goenoeng-Djali 
geheeten, was de st am vader van een geslacht van 
ijveraars voor de verbreiding van den Islam en het is nict 
onwaar- schijnlijk, dat het ecn zijner zonen was, 
Hasanoe*d- din, die omstreeks )527 de ontluikende 
handels- stad Ban 1am voor den Islam veroverde en de 
stich- tcr werd der mohammcdaanscho dyiiastie, wclke 
over 



CHERIBON. 475 

Noord-Bantam on de kusten van Zuid-Sumatra heeft 
goheeracht. Bcidcn, Bantam en Cheribon, wai cn de 
bondgcnooten der mohammedaansche Soenans, die na 
1478 Raddn Patah van Demak en zijn opvolgers als hun 
wereldlijk hoofd^erEendonr Na de ontbinding van het 
rijkje van Demak (1546) werd die band verbroken en, 
terwijl de han- •delsplaats Cheribon onbeduidend bleef, 
kreeg Bantam, vooral na de bezoeken van Nederlandsche 
en Engelsche kooplieden na 1596, meer beteekenis. 
Oieribon werd in 1625 of reeds vroeger, leenplichtig aan 
Mataram, in 1632 feitelijk vaza]. Een zijner pa- 
nembalian'S^ Ghilaja, verzwakte het rijkje nog meer door 
het gebied te verdeelen onder t wee zijner zonen, 
pang6ran Martawdjaja (de latere sultan Sepoeh) en 
pangeran Kartamdjaja (de latere sultan Anom). Deze 
waren bo vend ion gehouden cen derden zoon, pangeran 
Wangsakarta of Gddong (den lateren pari cm bahan), een 
vast get al huisgezinnen tot apanage te schenken. — De 
bcide eerstgenoemden verbleven, Jiel zij a Is gijzelaars 
dan wel als st aatsge vangenen, te Karta, toen dezc 
hoofdplaats van het Mataramsche rijk door 
opstandelingen onder Troenddjdjd en an- deren werd 
ingenomen en ver woes t (1677). Zij had den reeds 
vroegcr, bedcktclijk, de zijdc van den opstand gekozen 
en werclen nu, eerst door tusschenkomst .van 
Troenddjdjd, daama van den vorst van Ban- -tain, naar 
hun land tcruggevoerd. Dcze, do bekende Aboc'l-fatah, 
bewoog hen tot vijandelijkhcclen tegen jyiataram en 
jniddcllijk tegen de N. O.-I. Compagnie. Het was de 
aanleiding tot do vijandelijkheden tus- schcn Bantam cn 
de Compagnie, wcllcc met den on- <1 organg van 
AbocU-fatah eindigden. Gcdurende den oorlog met 
Bantam werd Cheribon in 1080 door t roepen, daartoc 
van Batavia afgezonden, bczet. De <lrie vorstcuzonen i) 
sloten daarop, 4 Januai-i 1681, ccn contract met de 
Indischc rcgccring, dat tot in 't begin dor ]9°couw in de 
hoofdzaken geon verande- ring nicer heeft ondergaan. — 
Tegen beloftc van bc- schenning door de (Jonipagnio z), 
zouden de prinsen zij 11 hare trouwe bondgcnooten, 
wolko geon and ere beschcrmhceren erkenden. Zij 
beloofdcn de Compag- nic inet krijgsvolk bij te staan in 
tijd van nood cn bcloofden ook geon natien, met de Coni 
pagnie in oor- log, in hun land toe to latcn. Zij inochtcn 
niet zclf- «tandig oorlog of vrede maken,zij mochtcn 
geen for- ten of vastigheden uanlcggcn in hun eigen 
gebied. J)aaren tegen was de Compagnie bevoegd hare 
vij an- den onder 5t gebied van Cheribon, hetzij te water 
of te land,aan to 1 asten. Dehandel werd aanpassen gc- 
bonden ； do vaart der ingezotenen bovendicn be- }>crkl. 
De Compagnie had verdcr het rccht ter hoofdplaats 
Cheribon cen logo to bouwen; zij genoot tolvrij- licid 
door het gohcele gebied ； zij verkreeg het mono- polie 
van den invocr van opium cn allc soorten van kleeden, 
dat van den uitvoer van peper en, als het noodig mocht 
zijn, ook van rijst, hout cn suiker „of lots andcrs,,

> 
Het, contract hield nog de vrecmcle bcpaling, die edit er 
den toestand van he I oogenblik juist teruggaf: de prinsen 
blijvcn, onverminderd do vriendschap mot de 
Compagnie, de trouwe bondge- 

1) Qok aan don jongste werd door do Indischo 
regecring aandoel in de regeering gegovon. Hij had, toon 
do beido oudsten te Karla vorblcvon, het bestuur over 
Cheribon gevoerd en word goacht nice? dan de anderon 
op do hand dor Ncderlandors te zijn. 

2) Met den bouw van eon Nederl. fortjo ter 
hoofdplaats Cheribon werd in 1G86 begonnon. 

nooten van den Socnan van Mataram. De Che- ribonsche 
prinsen, eenmaal onder de bescheiming der 
Nederlanders, waren ongezind ook de Icenman- nen van 
Marat am te blijven, maar Mangkoerat I wilde de 
vroegere verhoudingen niet prijs geven. De spanning 
hierdoor, en door andcro verwikkelin- gen, ontstaan, 
vond hare ruwe ontknooping in den moord op den gezant 
der Compagnie, don kapitein Tak, binnen Karta in 1G86 
geplcegd, en do halve oorlog met Mataram, gevolg van 
deze. gebeurtenis, werd bceindigd door het contract, met 
den nieuwen be- schermeling der Compagnie (Poeger of 
Pakoeboe- wono I) gesloten, waarbij deze o.a. erkende 
dat de landen, prinsen en volkcren van Cheribon waren 
vrije landcn, etc., waai'op hij noch zijne opvolgers in't 
minste te pretendecren hadden (1705). — In- tusschen 
had „hct prinsdom" Gebang x) zich onder de 
bescheiming der Compagnie geplaatst in 1689; ook het 
regentschap In drama joc (Dermajoe) om- streeks 
denzelfden tijd of wat later； hetzelfde deden in 1690 de 
regenten der bergstreken bezuiden Cheribon, decl 
uitmakendo van de tegenwoordige Pre- angcr. — Met de 
afbakening der grenzen, als gevolg van het tusschen de 
Compagnie en Mataram gesloten contract van 1705, 
ontstond de residentic Cheribon. Dezc omvatte tot hqt 
jaar 1S09: a. het re- gcntschap Indramajoc; b. het 
prinsdom Gebang；—— om dezo beiden heen: c. de 
Sultanslandon * 2), be- slaande de tegenwoordige 
partikuliere landerijen Kandanghaoer en Indramajoc en 
de tegenwoordige regentschappen Cheribon, 
Madjalengka en Koe- ningan；  d. de Choribonscho 
Preanger on wol 1°. Galoeh, d.i. de „door clkaar 
gcstrengclde" land- schappen Oetama, Tjiamis en 
Imbanegara, 2°. Lim- bangan en 3°. Soekapoera3 4). 
Galoeh strekte zich toenmaals tot do zuidkust van Java 
uit en omvatte het oostelijk deel van het tegenwoordige 
Soekapoera, geheel Noesakambangan en con gcdeelte 
der districtenDajalochoer cn Pegaclinganvan hot regent-
schap Tjilatjap. Daondels splitste in lateren tijd do 
residentic, welke uit tweo zoo van clkaar verschil- Icndo 
landstreken bestond, in tweo deelcn: do noor- dclijko 
prefecture, bestaandc uit de Sultanslanden, Indramajoc 
cn Gebang en do zuidelijko, welko Lim- bangan, 
Soekapoera en Galoeh omvatte (2 Feb. 1809). Dczo 
laatsto prefecture (landdrostambt) werd bij besluit van 
20 Juni 1810 gevoegd bij het land- drostambt der 
Dja]<atraschc cn Preanger Bovenlan- den 与 
Waarschijnlijk is bij deze gclcgonheid of iots 

1) De hoofdplaats lag op 9 K.M. afstand weste- lijk 
van Losari aan de noordkust. 

2) Het wordt verkieslijk geacht deze uitdruk- 
king te gebruiken, omdat zij burgerrccht heeft verkregen. 
Do bcide ouclsto prinsen van Cheribon hadden onder 
meet van den Sultan van Bantam den titel van Sultan 
ontvangen. Bij do cerate aanraking mot do Ncdorlandci-
s erkenden zij gaarno van dozen hoogcron titol afstand 
te docn; zij hcrhaaldcn hunno bcreidverklaring bij ecne 
regaling van 1GS6; toch blcef do titel van Sull an na dicn 
tijd in gobruik. 

3) Gedurendo con korten tijd, van 1758 tot 
1765, behoorden tot de Choribonsohe Prdanger ook do 
rogcntschappon Soomcdang cn Pai'akan- moontang, die 
overigons clo"BalaVIiiSbhb Pr& anger behoorden on 
daarmedo ondor hot toozicht van Gouvornour-gonernal 
on radon van Indie stonden. 

4) Op deze wijs ontstond, toen van do Bata- viasche 
Preanger nog het landdrostambt Kra- 
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later een uitzondering gemaakt voor het tegenwoor- 
dige regentschap Galoeh, dat bij Cheribon is geble- 
ven 】). 

In de wnjze waarop de regecring der Sultanslanden 
onder de verschillende vorsten was verdeekl, is her- 
haaldelijk verandering gebracht. Alleen de voor- 
naamste dezer zullen hier worden gcnoemd. Reeds 
bij het contract van 1681 was afgeweken van de 
voorschriften van Girilaja, doordien de jongste zoon 
Waugsakarta aandeel krecg in de regcering, even als 
zijne oudcre broeders, zij het dan onder den titel 
van panembahan. Teen in 1697 Martawid jaja (Sultan 
Sepoeh) overleed, werd zijn gebied gesplitst in twee 
even groote deelen, bestemd voor 1° den oudsten 
zoon en 2° dicns jongeren broeder, Pangeran Aria 
Cheribon. Er bleven sedert in dien beperkten kring 
twee geslachten, het huis van Sepoeh en dat van 
Cheribon naast elkaar voortleven. Toen echter in 
1768 een der Sultans uit laatstgenoemd huis (no. 4) 
door de Indische regeering wegens knevelarij werd 
afgezet, wees zij de dorpen, waarover hij tot nog 
toe het bestuur had gevoerd, aan den toenmaals 
regeerenden Sultan Sepoeh (no. 6) toe, waarmedc 
men in dezen tak tot den toestand van voor 1697 
terugkeerde. Toen eiiidelijk in 1773 de panemba- 
han (de vijfde van zijn geslacht) overleed zonder 
een zoon natelaten, werd zijn gebied verdeeld. onder 
de huizen van Sepoeh en Anom, welke toestand is 
blijven voortduren, behoudens, eene geringe wijzi- 
ging gedurende de jaren 1807 tot 1809. 

De Sultanslanden hebben meer dan eenig gedeelte 
van Java geleden onder den druk van de zware ei- 
schen, waartoe de Indische regeering zich ingevolge 
het contract van 1681 gerechtigd achtte en die on- 
der het bedorven bestuur der Compagnie nog ten bc- 
hoeve barer dienaren werden verzwaard. Van bijna 
ieder produkt der onbeduidende inlandsche land- 

bou wn ij verheid was de uitvoer ver bod en ； de resi- 

dent kocht deze produkt en dan tegen zeer lage prij- 
zen. Ten opzichte van sommige artikelen, als de in- 
digo en de garens, was de hoeveeUieid vasl gestcld, 
die ieder jaar rnoest geleverd worden. Voorwerpen 
van verplichte leverant ie waren verder: rijst, hout, 
koffie, groene katjang en afwdsselend ook peper, 
staartpeper, kurkuma, kardamom, pinangnoten, 
zijde, arak, kajcr, gemoeti. Heeredicnsten werden ge- 
vorderd, zelfs ten behoeve van werkzaamheden op de 
hoofdplaats Batavia. Op groote schaal werden ver- 
der desa*s aan Cbiueezen verhuurd, wat in zich sloot 
de bescliikking over den tijd en den bouwgrond der 
bevolking door onbai-mhartige pachtcrs. De eerstc 
sporen van dit gebruik zijn in Cheribon na te wijzen 
uit mededeelingen over de jaren 1708 en 1729; de 
resident van Nyvenheim trachtle kort na 1771 het 
kwaad, dat der bevolking werd aangedaan, tc be- 
perken, door't verhuren van meer dan de helft der 
rijstveJden van een desa te verbieden, maar zijn op- 
volger, de koopman Mom (1776 一 1778), achtte dit 
verbod niet- na te leven. Weldra zaten de Chineezen 

wang werd afgescheiden (besluit 2 Maart 1811) de 
tegenwoordige residentie der Prdanger regent- 
schappen. 

*) Het besluit van 20 Juni J8J0 spreekt van 
Limbangan, Soekapoera en Galoeh; Daendels 町.zijn 
staat, enz., biz. 58 zegt dat Galoeh eenigen tijd ,,op 
zich zelven" is gebleven, oindat het voor- nemen 
bestond dit landschap (met Tjiaocr-w6tan 来.祟?[竺
1
af te 8taan aan den Sultan van DjokjakartaTin Tuil 
voor andere gewesten. Van den rultetegTiwanj> 
z<x)al« men weet, niets. 

overal. Het volk, bovenmate gedrukt, kwam bij cen 
slechten oogst aan den rand van hongersnood ； cen 
gedeelte daarvan ging dan aan TOO ven cn maakte 
daarmee het rustig gedeelte der bevolking't leven 
nog meer bczwarend. Gebrek aan gezond vocdsel 
deed bij de massa volkszickten ontstaan, die een 
enkelc maal bij de ouderwetsche pest worden vergc- 
lekcn. Mcdedeelingen omtrent misgewassen, volks- 
verloop, hongersnood, cpidemien en algemeene on- 
veiligheid, — afzonderlijk dan wel gecombineerd,— 
bezitten wij uit de jaren 1719,1721, 1729,1756,1757, 
1759,1773,1775, 1776,1792 en 1805. Eindelijk kwam 
het volk van Clieribon in opstand onder een partij- 
hoofd, Slirsa genaamd ； de opstand, gcricht in de 
eerste plaats tegen de Oiineezen, maar ook t egen het 
bestuur der Sultans en dat der Compagnie, werd on- 
derdrukt (1778). Maar reeds in 1793 werd het volk 
weder onrustig； het maakte plaatselijk opstand in 
1796 en algemeen in 1802,terwijl de zwalike Indische 
regeering van dicn tijd buiten staat was dien gewa- 
penderhand te onderdrukken. Eindelijk slaagde 
daarin de Gouvcrneur van Jnva's noordoostkii«t, 
Nicolaus Engelhard, hoofdzakclijk door oveneding. 
De leiders der beweging, Sidoeng,'Aidsim, Socwtisa. 
en andcren kwamen in onderwerping (1806). 
gevolg van de toezeggingen van Engelhard en de la- 
tere maatregelen van Daendels werd aan de Chinee- 
zen het verblijf in het binnenland ontzegd, de \cr- 
huur van desa's cn ook het ncmen van ])andclingen 
verbed cn. De cont in gent cn werden beperkt tot <lo 
hefluig van een vaste hoeveelheid rijst en de op- 
brengst van cen vaste som geld door de Sultans. Do 
leverant ien werden beperkt tot die der koflic en der 
kapas. Maar daar de som der lastcn niet verminder- 
de, blecf, hoewel geJeidclijk afnemende, het vcrzcl 
voortduren onder de volkshoofden Kjai Koelocr (of 
Loehoer) cn Drahnian (1808), later in J 81J en '12 on- 
der bagoes Rangga of Ran gin, in J 816 onder bagoes 
Sanda, in 1818 onder bagoos Sej'it cn cen dorpshoofd, 
Naiiim genaamd, — Tot de gricvcn van het volk 
had ook belioord lict op zijdc schuivcn in <lc regef- 
ring van het huis Anom (】798) van den oudsten zoon, 
uit eene gelijkgradige vrouw geboren cn Kanoman 
gehecten. Daendels gaf, min of meertegen zijne ovci'- 
tuiging, aan dezen prins aandeel in de regeering 
en wees hem dorj)en toe in het westdijk gedeelte 
der Sultanslanden (1808). Reeds in J8J0 kwam d(： 
maai'bchalk op den maatjegcl terug. — Aan den 
wensch van het volk, dat het geheele sultansbestuur 
mocht worden afgeschaft, a] vroegcr geuit in 1768 
en met nadruk Jicrhaald in J 806, voldced Daendels 
gedccltelijk door de jnacht der Sultans te bcsnocien, 
lien terugbrengende tot ambtenaren van den koning 
van Holland, in alles den resident ondcrgcHchikt. 

De daaropvoJgende Engekche regeering void ecd aan 

dien wensch gehee), door de beide Sultans in 1813 en 
1815 te pensionneeren. In hunne ])Iaats kwamen 
regen ten; en cen heffing, zoovcel mogclijk van con 
vaste som door de desa op te brengen cn in verhou- 
ding staande tot de uitgest rcktheid enz. harer bc- 
bouwde velden, trad in de plaats der vroegere con- 
tingenten en verplichte levcruntien. ” 

De invoering van het zoogenaamdc utclscl der 
cultures leidde in't laatst vanl 830 in de regontschap- 
pen Cheribon en Mandjalengka tot vcrzel der be- 
volking. De gevolgen waren, onder nicer andero, een 
belangwekkende pennestrijd tusschen den Gouver- 
neur-generaal Van den Bosch en het raadslid P. 
乎 erkufi cn de verbanning naar Banda van het hoofd 
der ontovredenen, Sanggreg of bagoes Bongso en cen 
tweotal zijner medestandere. — In 1844 on 1848, 
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tocn in verscheidene gedeelten van Java het rijst- gewas 
niet slaagdc, heerschte in Cheribon hongers- nood. De 
bevolking cchtcr bleef na 1818,— het op zich zclf staand 
geval van 1830 uitgezonderd, rustig,— in scherpe 
tegenstclling met hetgecn vroeger was gebeurd. 

Literatuur. De Jonge en M. L. van Deventer, Opkomst 
v. h. Ned. gezag in 0. I., deel 7 tot 13; M. L. van 
Deventer, Het Ned. gezag over Java c. o. sedert 1811, 
deel 1; S. van Deventer, Bijdragon tot de kennis v. h. 
landelijk stelsel op Java; Realia, op de gen. resolutien v. 
h. kasteel Batavia, 1632— 1805. 一 Het rapport van N. 
Engelhard in Indisch archief, 1850； Daendels, Staat der 
N. 0. I. bezit- tingen; Tijdschrift v. N. I., 1863, 2, 148; J. 
A. Van den Brock, De Chcribonsche opstiMid van 1806, 

Tijdspiegcl 1891, 3, 368.『 二斗 f ' 
CHERIBON. De afdceling Cherieon bestaat uit de 

regentschappen Chcribon_cn Kocningan cn vormt het 
oostclijk dccl van het gowest van dien naam； zo wordt 
grootcndeels gevormd door de N.Iijke en O.Iij- ke 
hellingcn en uitloopers van den Tjerimai, die zich 
verheft op de W.lijke grens van die afdeeling, waar zij 
jnct de afdceling Madjalengka samenkomt, en uit het 
alluvium van de van dien berg stroomende rivicren. Zij 
heeft cen oppcrvlakfe van 1285 K.M2. en is verdccld in 
vier controlc-afdeelingen en twaalf districten, met name 
Cheribon,Mandirant jan,Beber, Siudanglaoct, Losari, 
Plocmbon, Gcgcsik-lor, Pali- manan, Kocningan, 
Kadoegedd, Locrahgoeng en Tjiawigebang, waarvan de 
drie eerste de controle- afdeeling Cheribon, de bcidc 
volgcnde de controlc- afdeeling Sindanglaoet, de drie 
daarop volgcnde de controlc-afdecling Ploembon en de 
vicr laatste do cont rolc-afdeeling Kocningan vorinen. 
De grond is zeer vruchtbaar, zoodal daarop al spoedig 
een aan- tal siiikerfabrickcn verrezen, en het 
Chcribonsche suikerriet geruiincn tijd ecn uitstekenden 
naam had. De afdceling teldo in 1905 827.000 inwoners, 
n.l. (XM.000 nil het rcgenlschap Cheribon en 223.000 
uit het rcgentfichap Kocningan. Onder de inwoners van 
het regcntschap Cheribon waren 850 Europcanen, ]]700 
Chincezon, 1500 Arabieron, 170 andcro vreom- de 
oostcrlingcn. Voox1 het regentschap Kocningan zie op 
dien naam. 

CHERIBON. District van het regcntschap, de af- 
decling en het gewcHt van dien naam met gelijkna- mige 
hoof(1 plants. Hot tell 71 dcsa's met (in 1905) 71.000 
inwoners, waarondcr ruim 500 Europeancn, 
35()()CI)incczen, 1100 Arabicren en 170 andcrc vrecm- 
<lc oostcrlingcn. 

CHERIBON. Hoofdplaats van hot gclijknamigo 
gewesl, afdceling, regcntschap en district. Gclegcn aan 
het Noordcrstrand van Java, lieeft dezc plants ecu door 
het bcloop derkust in den W.mocsson veili- gc open 
reede, die gcregeld door do stooinschepcn dcr 
l^kctvaart-maatschappij wordt aangedaan, en waar ook 
anclere Rtoomschcpen (o.a. de booten van de 
MaatHcha])pij Nederland cn Rottcrd. Lloyd) de 
productcn van het N.O.decl van het gewest, 
voornamclijk suikcr en kofiie, komen laden. De plants 
zelve is (vgl. CHERIBON, (gewost) G c- H c h i e d e n 
i s) zeer oud cn vortoont in cen gc- decltc van haar 
bouwordo — nauwe en onreg(d- 

wegen, cn morsige, bekrompon Europceschc, 
Chinecsche cn Arabische wijkcn — claarvan do dui- 
delijkste sporen. Zij is dan ook zeer ongezond, welk 
euvel niet verminderd wordt door do onvol- doende 
afwatoring cn daardoor ontstaandc aanslib- bing van hot 
riviertjo Tjircbon (Garnaleu-rivicr), waaraan de plants 
en het gowest hun nnam to dan- 

ken hebben. De prauwenhaven, in zee uitgebouwd 
tusschen twee hoofden van koraalstcen, is een ka- naal 
van 30 M. breedte cn 土 250 M. lengte. Het biedt te 
weinig ruimte en de modder der Tjirebon moot 
voortdurend door een stoombaggermolen weg- gewerkt 
worden. De ongezondheid van de plaats is ook oorzaak, 
dat het rcsidentieh.uis gebouwd is op 3 K.M. afstands 
benoorden de stad, nabij de desa Tanglcil； men heeft 
vandaar een prachtig uitzicht op den Tjerimai; het is door 
een prachtige tamarin- delaan met de zee verbonden. 

In de op 4 K.M. ten N. van de hoofdplaats gele- geno 
desa Astana vindt men op een kleinen heuvel vlak aan 
het strand, de beroemde Goenoeng Djati (zie aldaar), het 
graf van Choribon's stichter, Sjeikh Ibn Maulana, ook 
wel genaamd Soenan Goenoeng Djati, welk graf in 
vervaUen toestand verkeert, maar nog steeds in hooge 
eere gehouden wordt. Ook is aldaar hot kerkhof van de 
Cheribonsche Sultans cn hunne familieleden. 

De afstammelingen der oude Sultans van Cheribon, 
do Sultan Sepoch en do Sultan Anom, hebben iedcr hun 
nfzonderlijken kraton, waarvan die van cerstgenoemdo 
de vooniaamste is; de andere is kleiner maar op dezelfdo 
wijze ingericht; bij den cersleh kraton bchoort ook nog 
een kunstmatig grotwei'k, “SocnjaragG'' genaamd, wat 
een liefhebbe- rij van bijna alle Indische vorsten schijnt 
te zijn. Van nog gcringere bctcekenis is de, ook wel 
kraton genoemdc woning van den ten onrechte wel 
Sultan genoemden Pangcran Aria Tjircbon, 
afstammeling, van den in het art. CHERIBONgewest 
Geschie- denis verniclden derclen vorstenzoon. De beidc 
Sul- t-ans genicten ieder van het Gouv. / 1S.OOO's jaars 
als inkomen cn /1500 voor onderhoud van het bovenge- 
noemde graf ； verder de Sultan Sepoeh / 1500 en de 
Sultan Anom j 720 als schadcloosstelling voor het gemis 
van hcercndicnplichtigcn. Pangeran Aria Tjirebon, het 
hoofd van de ”Knt jirebonan" krijgt / 600 's maands 
zopder mcer. 

De bdangrijko uitvoor van suiker en thee en de 
aanwezigheid van ccn groot aantal Cliineezcn, Arabicren 
en andorc vreemde Oosterlingcn, die zich hoofdzakelijk 
met den handcl cnklcinc industrieen bezig houden, gevon 
aan de hoofdplaats cen levendig on na do in do latoro 
jaren aangebrachte verbete- ringon en vorfraaiingen, ccn 
wclvarcnd aanzicn. 

Bij do laatsto volkstoiling (eindo 1905) telde zij 
23500 inwoners, waaronder 500 Europcanen, 3100 
Chincezen, 1100 Arabicren cn 100 andere vreemde 
oostcrlingen. Sedert cnkele jaren is Cheribon door eon 
spoorlijn met Batavia verbondon. In ver band daarnicdc 
is de Semtlrang-Chcribon-stoomtram Mij. in 1915 
begonnen haar hoofdlijn in to richten voor 
spoorwcgtractie. Een tramlijn gaat van Cheribon 
westwaarts naar de Tji-Manock aan de westgrens der 
residentie (haltc Kadipaten). Zie ovorigens voor do 
spoor- CJI tramwegvcrjjindingcn ondor CHERIBON 
geicestrl ' Zf ''7? 

C^EVELURES. Zie ADIANTUM 匕 人 ― 
CHINEESCHE DUIVEL. Zio KLLPVISSCHEN. 
CHINEESCHE RAAD. Zio BESTUUR onder 

C, 3°. 
*CHINEESCHE ZAKEN (AMBTENAAR VOOR-). De 
betrekkiug van „tolk voor de Chinccscho taal" wcixl 
ingest old in I860, in welk jaar voor het eerst ecnigc 
Europccscho ambtenaren mot dien tit el in dienst werden 
gestokl. Hunno indionststelling vond aanleiding in den 
wcnsch der Indische Rcgcoring om te beschikken over 
vertrouwdc Europcescho translatcura voor hot 
Chinccsch, wijl meormalen do 
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ervaring was opgedaan, dal nict onder a lie omstan- 
dighcden staat viel te m a ken op do door de tot dus- ver 
gebezigde tolken van Cliinecschen landaard ge- leverdc 
vertalingen. Voorts had de behoefte aan Europeesche 
translateurs zich doen gcvoelcn bij de behandeling van 
rechtszaken, waariii Chineczen betrokken waren of als 
getuigen moesten worden ge- hoord, zoomede voor eene 
juiste beoordeeliiig van hetgecn door middel van de 
Chinecsche drukkerijen openbaar werd gemaakt. Het 
volgeiide jaar word hunne bezoldiging vastgesteld (van / 
300—/ 800 maands), terwijl in 1863 (Ind. Stb. no. 39) 
eene in- structie in bet leven werd gcroepen, waarbij hun 
werkkring als volgt werd omschrcven: a： dat zij hun- ne 
diensten zouden verleenen bij schriftelijke of mon- 
delingc vertolki»gen, zoo dikwijls dit door rcchter- lijkc 
of administratieve autoriteiten werd gevorderd ； 
b. dat zij het hoofd van gewestelijk bestuur zouden 
dienen van bericht, consideratien on advies ten aan- zien 
van aangelegenheden de Chineezen betreffende； 
c. dat zij het hoofd van gewestelijk bestuur, zoo dik- 
wijls deze het noodig oordcelde, op zijnc inspectie- reizen 
zouden vergezellen. Tcgelijkertijd werd een tai-ief 
vastgestcld voor werkzaamheden ten behoeve van 
particulieren. 

Evenals de later aangestelden genoten doze ambte- 
naren eene speciale opleiding, gevolgd door eene studie 
van enkele jaren in China zelf. Echter kwam eerst in 1870 
eene algemeene regeling betreffende de opleiding tot tolk 
tot stand, wdke alleen gelegen- heid gaf tot opleiding in 
Indie en in 1873 (Ind. Stb. no. 123) vervangen werd do 佝
eene nieuwe, waarbij zoowel in Nederland als in Indie de 
gelegenheid geo pend werd om van slaatswege tot tolk 
voor de Cliineesclie taal te worden opgeleid. Naarmate 
van de behoeftekonden jongelieden, naafgelegd examen, 
als „61dve-tolkn worden aangewezen, wier maximum 
studietijd vijf jaren bedroeg, waarvan in den rcgcl den jaar 
in China door te brengen. 

Het resullaat van de instructie van 1863 was niet 
gunstig. Wijl de tolken niet als adviseurs werden be- 
schouwd, kwam het slechts bij uitzondeiing voor dat . zij 
door het bestuur werden geraadpleegd. Wei werd in 1878 
tot de betrokken hoofden van gewestelyk bestuur eene 
aanschr 方 ving gericht, dat de Europeesche tolken voor 
de Chiiieeschc taal niet uitsluitend ah translateurs 
behoorden te worden aangemerkt, maar krachtens hunne 
instructie ook aangewezen waren om het bestuur voor te 
Jichten omtrent Chi- neesche aangelegenbeden, doch 
deze aanschrijving bracht in de zaak weinig of geen 
verandering. 

Deze onbevj'edigende toestand leidde ten slotte in 1895 
tot het Koninklijk besluit in Ind. Stb. no. 135 (gewijzigd 
bij Ind. Stb. J906 no. 476 en J9J2 no. 245), waarbij de 
werkkiing, de formatie, de titu- latuur, de opleiding en de 
inkomsten van de „amb- tenaien voor Chinecsche Zaken", 
zooals de tolken in den vervolge zouden worden 
genoemd, organ iek zijn geregeld. De inkomsten en de 
opleiding bleven in hoofdzaak dezelfde (o. m. werd 
bepaald, dat de studietijd 6 jaar bedraagt, waarvan 2 jaar 
door te brengen in China). Voorts werd bepaalddat het 
aan- tal ambtenaren zooveel mogelijk vijf zou zijn. De in 
opleidmg zijndeambtenaren zouden den titeldragen van 
„candidaat-ambtenaar voor Chinecsche Zaken". Ter 
verdere uitvoering van dit besluit werd bij Ind. Stb. 1896 
no. 96 (gewijzigd bij Ind. Stb. 1903 no. 

en 1904 no. 100) Nederlandsch-Indie verdceld in 
vijf reBsorten en werd den ambtenaren voor Chinee- I 

Zaken daarbinnen eene HtandplaatB aangowozen 
(Batavia, Soerabaja, Tandjong Pinang, Medan en | 

Makasser). Scdert werd het aantal ambtenaren uit- 
gebreid tot zeven on de indeeling der rossorten ge-
wijzigd :Medan verviel als standplaats eu als nieuwe 
standplaatscn werden aangewezen Pada^ig^ Sepia- rang 
en Pontianak (zie_^jbk£LnQ...、7G.G6.).j、〜r__ 'Bij 
genoemd Staatsbladnummer van 1896 werd de 
werkkring van de ambtenaren voor Chincesche zaken in 
hoofdzaak als volgt omschreven: a. zij dienen de 
rechterlijke en administratievc autoriteiten en colleges 
rcchtstreeks van advies in aangelegen- heden Chineezen 
betreffende ；  ook kuimcn zij omtrent dergelijke 
aangelegenhedcn zelfstandig voor- stellen on vertoogen 
indiencn hetzij aan die autoritci- ten en colleges,hetzij 
aan den departementschef ； b. in- dien daartoe 
gewichtigc redenen bestaan, verleenen zij hun dienst tot 
het docn van schriftelijke cn mon- dclinge vertalingen in 
het Chinecsch cn omgekcerd ； c. zij kunnen hun dienst 
verleenen op verzoek van particulieren tegen berekening 
van salaris. Het tarief daarvoor werd vastgesteld bij Ind. 
Stb. 1896 no. 97. 

Hoewel dus in 1895/6 het karakter van ad vise ur op 
den voorgrond is geplaatst en dat van tolk en translateur 
weer naar achtercn werd geschovcn, heeft ook deze 
regeling nict voldaan. Als ecu der oorzaken, dat het 
stelsel, om de ambtenaren zon- der eenig onderJing 
verband over den archipel ver- spreide standplaatsen aan 
te wijzen, nict aan de verwachting heeft beantwoord, valt 
te wijzen op de haEslachtige verhouding, waarin zij tot 
de Chinecsche bevo)Icing staan, doordien zij met het 
cigcn- lijk bestuur over de Chineezen geen 
recldstrcckschc bemoeienis hebben. Eene betcrc cn 
voora 1 nicer stelselmatigc behandelhig der Chiiieeschc 
aangclc- gen heden wordt 一 vooral ook in ver band met 
de in de laatste jaren nicer en nicer tot uiling gekomen 
sociale en poJitickc utrcvingcn onder de Chinecsche 
bevoUcingsgroop in Indie — vcrwachl van een to 
Batavia te vestigen „kantoor voor Chinoeschc Za- ken", 
als ecu centraal punt van voorlichl ii>i^ dat liet gehcel 
kan overzien, ataande onder het JJ(：j)arte- ment van 
Binnenlandsch Bestuur (in J913 i、deze diensttak van 
het Departement van Jusf ii ie naar dat vau 
Binnenlandsch Bestuur ovcrgclnwhl) cn bestaandc uit 
cen ad vis cur, tevens hoofd van den dienst, ambtenaren 
voor Chincesche Zaken vol genu een tclken jare bij do 
begrooting te regclen aantal cn het noodigo kantoor- en 
verder ondergeschikt pcj^oneel. Tot zoodanige organ 
isatie o vergegaan bij het Regie men t vastgesteld bij Ind. 
Stb. 1916 no. 377, nadat de eerstedrie artikelcn van het 
meerge- noemd besluit vim 1895 waren ingetrokken. De 
werkkring van het kantoor zal om vat ten in den ruimsten 
zin alle aai)gelcgenhcden, welkc de Chineczen in N.I. 
betreffen of waarbij dozen betrokken zijn. De 
bezoldiging van den chef van den dienst zal bedragen / 
]0C0-/ J JOO ̂ maands, die van de ambtenaren van /3C0-
/900. 

De belooningcn, welke de ambtenaren voor Chi- 
neesche Zaken voor werkzaajnheden aan particulic- ren 
in rekeniiig mogen brengen, zullen in den vervolge ten 
bate van den lande komen; bij Ind. Stb. 1916 no. 378 is 
eon nieuw tarief vastgesteld. 

Het ligt in de bcdoeling nieuwe opleidingsregelen 
voor de anibtcuaiyjn voor Chinecsche zaken in het leven 
te roepenf ■' 'i 

CHINEESCHE ZEE'. Het ZJijk gedeelte der eigen- 】
,ke Cliineesche zee, tusschen Malaka en den Riouw - en 
Lingga-archipel, Banka en Billiton met oinliggen- dp 
eilanden en Borneo, staat door straat Banka, do 
Gasparstraten en straat Kan mala in verbinding，met de 
Java-zeo. 
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Tusschen Malaka en Borneo liggen de nicer dan 300 
grootere en kleincre Tocdjoeli-eilandon, van welke de 
dric hoofdgrocpcn zijn de Tambelan-, Anambas- cn 
Natocna-cilanden. Bij deze cilandcn en boN. Banka cn 
Billiton liggen tailooze riffen cn klippen, welke laatstc 
het aandoen van de goed verlichto straten Gaspar en 
Kariniata bcmoeilijkcn. Door de eerste loopt de weg naar 
straat Socnda cn West-Java, door de tweede die naar 
O.lijkcr ge- legen plaatsen van den Archipel. 

Het Z.lijk gcdeclto van de Chineesche zee hceft slechts 
geringe diepte en bchoort, met de Java-zec, tot verreweg 
de ondiepstc van den Archipci: diepten ben eden 50 M. 
zijn rcgel, die boven 75 M. uitzonde- ring. De gi-ootc 
rivieren van Borneo vocrcn bclang- rijke bocveclheden 
vaste stoffen naar zee, welke langs de Wcstkust een 
breede modderbank en. aan don mond der rivieren zclve, 
ondiepe diem pels vormcn ； do bodem der zee bestaat 
uit modder cn zand, waarboven de uit stcenen cn koraal 
bestaande gevaren uitsteken. Onder dezen zijn er cnkele, 
o.a. op de N.O.kust van Banka, ware pilaaiTotsen, we- 
gens hun zeer gering oppcrvlak en de bijzonder stcile 
kanten. Nabij Billiton treft men grootc zand vlakten aan, 
waarop stcenen cn rotsen verspreid liggen. 

BoN. den evenaar heeft men een Zuidmoesson van 
Mei t/m September cn ecn Noordmocsson van December 
t/m Maart. De laatste duurt het kortst, maar is verreweg 
de krachtigstc en mecst gcregcld doorstaande. De wind 
gaat feitelijk het gehecle jaar door met zon rond, van 
NNW. in Februari tot NNO. en NO. in Maart en April, 
tot ZZO. en Zu id in do volgcndc 6 maanden, tot ZW. in 
October, NW. in November cn N.-in December en 
Januaid. De overgang van Noord- in Zuidmoesson hceft 
vcel vlugger pluutH dan oingekecrd. Eersi genoemdo 
kontcring vah in April cn duurt ongevcer 14 dagen; de 
overgang van Zuid- in Noordmocsson daarentegen duurt 
twee inaaiulcn, October en November. 

Jn April waail de wind uit verachillende riel it in gen 
doch hceft de NO. wind de overhand; in Mei zijn (lit de 
ZZO.li.jke winden cn in de tweede hclftdezcr inaand is 
de Zuidmoesson ingot reden. Dezc staat. vrij gcrc- gcld 
<loor, het nicest gcregeld in September en bc- rcikt zijn 
grootstc kracht in Juli, Augustus cn September. 
Gedurende October on November waait het, bij woinig 
afnemendo kracht, uit clke richting, in do laatstc maand 
begint cvenwel de NW.lijko wind de overhand to krijgen. 
De voile Noordmocsson is door in Deconiber cn waait 
dan vrij gcregcld mot krach- tigen wind,in Januari en 
Februari zclfs zeer gcregeld on in de laatsto maand z66 
krachtig, als allccn voor- komt in den Z.O.moesson in de 
Banda- cn Arafoera- zcc. In Maart ncemt de windkracht 
snol af en bercikt een ininiinuin; hocwcJ and ore 
richtingen ook voor- komcn, is de richting vrij gcregeld 
NNO. 

BeZ. den evenaar wordon de ovcrhcei-schendo 
windrichlingen, medegaande met het，beloop van den 
wal, boW. het Noorden cn beO. het Zuiden ；  in do 
Gaspar- en Kariniata straten, mode onder don in- vloed 
van de Javazee, ombuigende tot NW. cn ZO. 

Bcidc moessons staan gcrcgcldcr door dan boN. den 
evenaar, do rondloopcnde beweging met zon komt niot 
meet zoo uit on do Apnlkentering valt vroeger, naarmate 
men om de Zuid komt. 

Tusschen den evenaar cn de straten blijft do wind in 
April Juatig krachtig en beginnen Z.lijko winden meer 
voor to koinen; in do straten vindt men in dio maanden 
veel stiltcn cn ZZW.lijke winden, maar in 部睥 t Karimata 
moot men dan en in Mei, zoolang do moesBon nog niet 
mot kracht doorataat, verdacht 

zijn op de bekend hevige buien. Eerst in Mei is, zoo- wel 
beN.als in do straten, cleZO.moesson ingetreden ； beN. 
do st rat en is de richting constant ZZO, in deze ZZO.-
OZO. cn in Augustus staat de inoesson met den grootsten 
kracht door. In October en November duurt de kentering 
minder lang dan beN. den evenaar; in ccrstgenoemde 
maand hebben ZZO. winden nog flink de overhand, in 
November reeds de VV.- Hjke. 

Onwcej^sbuien met regen en hardc buien uit het W. 
komon dan echtcr ook voor, afgewisseld door stilte en 
fraai wed er gedurende meerdere achtcr- cenvolgendo 
dagcn„ Dikwijls gaan de regenbuien, die elkandcr al 
sneller en snellcr opvolgen naarmate de Westmocson 
nadert, gepaard met hevige wind- stooten ； vooral buien 
uit het N.W. met een dikke, loodblauwe lucht aan de kim 
vallen veelal plotse- ling in en veroorzaken een hoogo, 
aanschietende zee. 

De NW. moesson staat tusschen den evenaar en de 
straten geregelder en krachtiger door dan daar beN. en in 
de straten, in December uit het N.W. in Januari zeer 
geregeld uit het NNW. en in Februari uit het N. In de 
straten necmt de wind niet zoo tcc en wordt niet 
krachtiger dan in den ZO. moesson ； het，wanit het 
hardst in December cn het nicest gcregeld in Januari. In 
Maart waaien beZ. den evenaar nog vrij geregeld N.lijko 
winden on met nicer kracht dan daar beN.; in de straten 
staat dan do N.W. wind nog gcregeld cn matig Icrachtig 
door. 

Land- en zeewind zijn over het geheel weinig 
merkbaar, tenzij dicliir j)ndcr den wal. Ter hoogte van 
Singkawang zijn a^W.lijko wind van Januari t/m Maart 
en do, in do overigo maanden overheer- schende, Z.lijko 
wind overdag W.lijk als zecwiiid en's nachts O.lijk als 
landwind. Een hcldere hemol cn mooi weer zijn in het 
gchcole gebied uitzondering, gewoonlijk is do lucht in 
bcide moessons bedokt, het mecst in den West moesson. 
BeZ. den evenaar is do bewoIking in den ZO. moesson 
evenwel juinder dan daar beN. 

Bepaalde drogc en nattc tijdon zijn er niet; het regent 
in den ZO. inoesson wcl veel minder hard'en korter dan 
in den NW. moesson, maar het aantal rcgcnchigen is toch 
nog groot. De vevschillcn tusschen de maanden van 
mecstcn cn muisten neerslag zijn in zoo het gcringst beN. 
den evenaar cn nemen too naarmate men om de Z. komt. 
Zwarc buien, dikwijls met veel regen, konien gewoonlijk 
alleen voor in November en December; in straat Karimata 
kan het dan dikwijls dngen achtercon, met dik en regon- 
achtig weder, stijf uit hot NW. waaien. In Januari hceft 
men hiordaarentegen mecstal fraai weer, dagen achtercen 
kan het dan mot matig doorstaanden wind uit het N. cn 
NW. waaien, soms aanwakkerende tot gereefde koelte, 
maar nagenoeg innner met droog cn vast weer. Als de 
wind flauw wordt, brengt eon onweerabui van den wal 
soms cenigo dagen ongesta- clig weer. doch claarna waait 
het opniouw overheer- schcnd uit hot N.W. 

Onwedoi's koinen in het gcheelo gobied vcelvuklig 
voor, nicer dan elders in den Archipol, hoofdzakelijk in 
den ZO. moesson. Dczo moesson kenmerkt zich door 
heiige luchten en nevel nabij den horizon. Do bovenlucht 
is gewoonlijk tamelijk hekler maar de hoogste toppen dor 
Karimata-cilandon zijn nagenoeg voortdurend in uatto 
novclwolken gchuld en het lage land.lichtgrijs van 
kleurmot onbcslcmde omtrekken, is eeint op korton 
afstand zichtbaar. Do waterepiegel ncemt, door roflectie, 
alsdan ccn lichtblauwo molk- klcur aan. Het wordt 
hoiiger als do wind in Kracht 
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toeneemt ； bij afnemcnde koclteof na ecu onwcersbui 
klaart de atmosfeersoms eensklaps op. De bewoners van 
West-Bomeo en Karimata noemen deze weersge- 
steldheid “tongara poetih". In den NAV. moesson, 
vooral als de wind zeer N.lijk is, komt deze eigen- 
aardige nevelachtige atmosfeer ook voor, maar niet in 
die mate en zoo veelvuldig als in den ZO. moes- 
son. 

In zee en beN. de straten staat het geheele jaar 
door wat deining en veel zee als wind en stroom te- 
gen elkaar inloopen, vooral in den NW. moesson en 
het meest in December. Tegen en tydens de ken- 
tering is de zee meest kalm. 

De vertikale waterbeweging loopt sterk uiteen, 
zoowel wat bedrag als karakter aangaat. Bij deN.lijk- 
ste N. Natoena-eHanden ip deze zoo goed als zuiver 
cnkeldaagsch en bedraagt de rijzing 1 M. tot enkele 
d.M.; naarmate men om de Zu id komt wordt deze 
gemengd, met steeds meer overheerscliencl dubbcl- 
_<VTaagsch karakter en toenemende rijzing./Deze 
over- 
■/ gang van karakter heeft plaats in het/Z. gedeelte 
0 -der Zuid Natoena-eilanden. Bij hoek Datoe wordt 
het getij het belangrijkst; de grootste rijzing be- 
draagt daar 3 M., de kleinste ruim 1M. Daarna neemt 
het getij snel in belangrijkheid af en treedt het dub- 
beldaagsch karakter wed er minder naar voren. Te 
Pemangkat bedraagt de grootste rijzing ruim 1 M., 
de kieinste enkele d.BL en beZ. die plaats krijgt 
het getij, met tocnemend verval weer cen 6en- 
daagsch karakter. Aan den mond van de kleinc Ka- 
poeasrivier bedraagt de rijzing van ruim 2 M. tot 
eenige d.M. Ver in zee wordt het getij, wanneer 
men om de Z. komt, wel gemengd, maar blijft het 
dcndnagsche karakter sterk overheerschend ； bij de 
Tambelan. eil. bedraagt de grootste rijzing ruim 
IM. 
Van den Malakawal is weinig bekend. In de 
Anambas-cilanden is het getij gemengd met over- 
wegend dubbeldaagsch karakter en bedraagt de 
rijzing ruim 2 tot 1 M.; te Singapore js het getij 
sterk overwegend dubbeldaagsch eh loopt de rijzing 
uiteen van ruim 3 M tot 0,5 M. — Zic 2k?emansgids • 
deel III en voor natuurkundige gesteldhcid het ar- 
tikel ZEE. 
CHINEEZEN. Onder dozen naam verstaat men in 
onze kolonien zoowel de volbloed Chincezen, in 
China geboren, die als emigranlen in Ned. Indie 
zyn gekomen, als de in Ned. Indie geboren, a] dan 
niet met inlandsch bloed vermengde afstamnielin- 
gen daarvan. De eereten woixlen gewoonlijk „sin- 
icKchs” (lett. „nieuwe gastenn) meestal gescJiieven 

讨，,de tweeden ^peranaka^'' genoemd. Bei- 

de groepen worden in China, ook van regee rings- 
wegc samengeval onder de inodenie benarning: 
„lu)a Jc'iao1', letterlijk zoovecl beteekeneiid als: 
„Bloemrijkcn, d. w. z. Chineczen, die tijdcJijk ergens , 
(als b.v. in een logcmenl) verblijvenn. De moderne 
benaming van “Chineezen", die thans algeniecn bij 
dit volk in gang heeft gevonden, is „Tiong 〃o(z'' 
(lett: Bloemrijken van het Midden(rijk)). 
Op Java_zijn de “pcranakans" verreweg het tal- 
rijkfite^ op de Buitenbczittingcn de ,,sin-kh'chs. 
Hoewel het in de laatste jaren wel iets veelvuldiger 
is voorgekoinen, vcrlaten de Cliineesche vrouwen der 
naar Indiii komende cmigranten zclden China, en 
de „peranakans,,

J op zeer weinige uitzondcringen 
na, zijn dan ook geboren 6f uit zuiver inlandsche 
ATOuwen, 6(, veel vaker, uit vrouwen van gemengd 
chinejesch cn inlandach bloed. De i» over 
屿 t aJgemeen fysiek krachtigcrdandc “peranakan”. 
Waar zwaar work moot worden verricht, treft men 

dan ook veelal den sin-kh'ch aan. De koelies in do 
tabakstuiiien van Sumatra?s_Oostkust, dio in de tin-
exploit at ies van Banka en Billiton, waar zij het tin 
graven en uitsmelten, die in de gambir en pepertui- nen 
van Riouw en West-Borneo, enz. enz. bestaan zoo goed 
als uitsluitend uit ,,sin-kh'ehs''. 

De hoofdaanleiding tot de cmigiatie is geweest, en is 
ook nog steeds, de in China lieerschende arnioede, die 
samenhing met de onveiligheid aldaar van ka- pitaalbezit, 
cn ook met de daarmede in verband staandc 
oninogelijkheid om op eenigszins uitge- breiden voet 
one! ern cm in gen van industrieelen aard te exploiteeren. 
Het aanbod van werk overtreft in hooge mate de vraag, 
zoodat de arbeidsloonen zeer laag zijn. De kolossale 
vruchtbaarheid van het chi- neesche volk — niet 
getemperd door westersche inalthusianistische 
opvattingen ——komt hierbij ook als een factor, hoewel 
overbevolking in de provin- cies, vanwaai1 de einigranten 
naar onze kolonien komen, niet bestaat. 

De einigranten, naar Ned. Indic trekkend, be- hooren 
uit den aard dcr zaak tot de paupers dcr allerlaagstc 
klassen. De arbcidsloonen in de over- zeesche gewesten, 
in vergelijking met die in China zeer hoog, lokken elk 
jaar duizenden dier emigran- tcn. De incesten daarvan 
komen enkel met lid xloel, eenig spaargcld te verzamelen 
en daarnictie wcer naar hun va(lerland terug te keeren. 
Bchalve(1<； armoede cn de lage arbeidsloonen is ook 
de betrek- kelijke onvrucht baarheid van de zuidclijke 
chin schc provincien. — Fuhkicn (Hokkien) en Kwang- 
tung (Eur. uitfpraak: Canton) —cen oorzaak dcr 
emigratie. Reeds van af de 8e cn 9e ceuw datceren de 
sporen, die gesebiedvorschei's vonden van cn)i- granten 
uit China in Java. De eeixtedier einigrantei) waren stcllig 
alliomstig uit het departement Chang Chow (Hokkien-
uitHprnak: Txiang Tsioe) der j)ro- vincic Fuhkicn, want 
tot oj)heden tee vertoont <1(； taal dcr “pcrannkuDs'' 
op.Java al de kcnttuikcnen van het dialect der taal uit dat 
departement. Tegen - woordig st rekt zich het 
cniigratiegebicd ved verdcr Noordclijkcr uit. 」 )c 
uitbreiding van het st oom- vaartverkeer, de toeneming 
van de vraag naar in - beidskrachten, en de gi'ootere 
ontwikkeling van den handel in de overzeesche 
gewesten, verooj-zaaktcj) vanzelf do grootcre uitzetting 
van het endgratie- gebied. 

VeiTCweg het grootste deel der “pcranakans'' op Java 
bestaat uit Fuhkien-chineezcjn, cn ook in dci) Jiiouw-
Liuga archipel cn de mecste handdHpIaatsen van 
bcleckenis op de Buifenbezittingen (niet allc, b.v. niet 
J^ontianaJi) zijn zij grootcr in aautal dan him rasgenooten 
uit andere streken van China.-- Onder deze laulsten zijn 
het vooniajimstc element de Hakka's of ,,Kh'chH‘‘, 
hoofdzakelijk afkomst ig uit het(lcj)artejnent Kia Ying, 
in 'I noorden der Canton-j)rovincicH, maar ook uit de 
iioordclijk daar- aan grenzende departernenten Tine 
Chow cn Ix>cng Yen, dio cchter tot het zuidwestelijk 
deel der Fuh- kien provineie behooren. De Haldca's 
emigreeren vooral naar de Westej-ufclccling van Borneo, 
naar Deli, Banka en Billiton. In de laatste juren is hoe ]an 
ger hoe mcer de emigratie van Hakka's, en ook van 
Chineezen uit verschiJJcnde departementen dcr Canton-
provincic i)aar Java toegcuonien, waar ze als smeden, 
timmerlieden, meubelmakei-s enz. als werkliedcn bij 
bazen in dicnst trcdei). Ten onrcchte worden doze 
elementen steeds als “Macaoenj" aan- geduid, daar er 
slechts cen kleinc minderheid Chi- neczcn uit Macao 
onder is. Het zijn deze, nogal ecus onruHlige elementen, 
die wel ecns aanlciding tot 
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z.g. “rclletjcs" hebben gegeven. Dikwyls ontston- den 
deze door niisverstand, daar er op Java gecn Chincesche 
hoof den warcn van hun landaard, die hun taal 
verstonden, en die dus in direct contact met hen konden 
komen, terwijl ook dikwyls de rijke „pe- ranakann 
Chincesche officiercn de prolctarischc koclics, uit 
aiidere departementen en provincics dan die van hun 
eigen afkomst, met zekere min- achting bcschonwen. 

Alle verschillcndc Chincesche landaardcn opnoe- 
mcn zou hier te ver vocren. Vcrmclden wij dus nog enkel 
de cmigranten uit het departement Chao Chow 
(of:TioTsioe) en de westelijk daarvan liggende 
kustclistrictcn Hai FungenLuh-Fung,inonze „kolo- nicn 
veelal bekend a Is „Tio Tsioe", ook wel als Swa- tow-
Chincezen. Zij worden ook wel Hok-Lo's ge- narund, 
een naam, die duidt op hun vcrwantschap met de 
Chineczcn uit Hokkien (Fuhkien), tegen wicr provincie 
hun departement aangrenst. Vooral in de Westcr-
afdccling van Borneo zijn dezc Hok-Lo's zeer sterk vert 
egen woord i gd, ook in de tabakscul- tuur van Deli zijn 
zij talrijk als arbeiders te vinden, en zij vormen een 
gcwichtig clement dcr koclies in Banka en Billiton. 

Handel was voor de Chineczen in onze kolonien 
steeds het hoofdmiddel van bestaan. Met de Arabie- ren 
zijn zij de on mis bare tusschcnhand elaars, die de 
goedcrcn, door den Europecschcn gi-oothandcl gciin- 
portcerd, bij de inlandschc bevolking slijtcn. De han- del 
in Jijnwaden is wel de voomaamste hiervan. Ge- 
decltclijk geschiedt die detail-verkoopdoor reizendc 
niarskramcj-H (“klontongs"), die tot in de meest 
afgelcgen dorjicn den inlander weten tc bcrcikcn. Boor 
dien Chiueeschcn tusschenhandel zijn steeds 
uanzienlijkc kiqntalcn verdiend. In veifschillende 
]iav<u)plaatsen bestaat ook een bclangrijkc handcl <>p 
China, Singapore en Aehtcr-Indie. 

Vroeger, toen de pachten nog overal bestonden, 
warcn het vooml de Chineczen, die optraden nls pachters 
van het reeht tot verkoop van opium in het klein, van hd 
rccht tot het houden van pand- huizen, van dobbeltafcls, 
enz. enz. Hiervoor warcn zij niet allecn aangowczen 
door kapitaal, maar ook door him groot organisatio-
vermogen, cl at do inlander inibte. Groot kapitaal heeft 
ook mcnigcn Chinees in staat gcstckl om zich, allecn, of 
in com- pagnon-schap met andcren, grondeigondom te 
ver- werveii. iculicrc landerijcn van Chineczcn vindt 
men vooral in de resident io Batavia, in de Omme- Jan(l( 
n, n'angcrang cn Meester Cornells； ookexploi- teeren 
op vole plaatsen van Java met good gevolg Chineczcn 
conigehun tocbchoorondc suikorfabrieken. 

AIM aanneiners van groote loverancics hebben 
Chineczcn zich in onze kolonien ook steeds ondcr- 
schciden. 

Ondanks liet feit, cl at de Chincesche perftnakan- 
bevolking in onze kolonien, vooral die op Java, voor 5t 
grootstc dccl is voortgekomen uit vooi,- oudors, die van 
gcslachl tot geslacht inlandsch blocd in zich opnanieu, 
heeft zij toch haar ccht Chincc- sche karakter bijna 
gehecl bchouden en is zij nooit in die inlandschc 
bevolking opgegaan; zij hebben zich wel met de 
inlandsche bevolking vcnnengcl maar niet vereonigd. 
Nooit is het voorgekomon dnt ccn Chinees op Java met 
een inlandschc vronw, ids ware doze ecn gelijke, dio 
voor hoofdvrouw in aan- merking kon komen, wet tig is 
gchuwd： Op Java liebben de peranakans ook steeds 
contractcn mot kuropcancn vermeden, die cen 
doorloopeiulen staat van ondergeschikl heid, 
vorhouding van dionaar tot mcestcr, medebrengen, 
zooals b.v. bij huisbcdicn- 

den. In DeH b.v. vindt men chineeschc huisbedien- den 
(„boysTrpbij Europcancn, op Java nooit of hoogst- 
zclden. De Cliineezen op Java hebben zich, wat het 
sluiten van contractcn met Europcanen belief I, bepaald 
tot contracten ala hanclelaren en industricclen. Als ccn 
soort „bangsa tengah" hebben zij zich op Java, tusschcn 
Europcanen en Inlanders in, gchandhaafd. 

Chincezen zijn alzoo, ondanks al het inlandsche 
blood, waarmede zij zich mengden, steeds Chincezen 
gebleven. Dit komt voomamclijk ook hierdoor dat de 
samenhang der Chineesche familie berust op hetgeen een 
Amerikaanscho schry ver over Cliina terecht een 
“religion of the seed" genocmd heeft. Is, hetgeen in 't 
Chineesch beet de ,,tsing" (het zaad) Chineesch, dan is 
het product daarvan, in welken schoot ook gevormd, 66k 
Cliinecsch. 

Een van de sterkstc karaktertrekken dcr Chinee- zen 
in Ned. Indie is altijd geweest hun eerbiedig vasthouden 
aan hun voorvaderlijke godsdicnstige en sociale zeden 
en gebruiken. Hun faniilieleven is daardoor bijna gehecl 
en al het faniilieleven van Cliina gebleven. 

Wij laten hicronder claarom ccn kort begrip van de 
Chincesche familie, zooals die op godsdienstig- 
wijsgccrige gronden berust, volgen. 

De Orde dcr Dingen in de menschheid werd door de 
groote Chincesche wijsgceren — o.a. Confucius — die 
voor de Cliincezen hun sociale- en zedenwetten hebben 
vastgesteld, beschouwd als te zijn eene voortzetting van 
de gcheele kosmische Orde der Dingcn, en oncler de 
inonschen word deze Orde dcr Dingen onderhouden 
door cen vast ccremonicel cn decorum (,,Li‘‘ of „Leen). 
De voomaamste plicht, volgens Confucius, is het 
onderhouden der z.g. „Vijf Bc- trekkingen" („Wu Loen" 
of „Ngo Loen"), dio van vorst tot onderdaan, van vader 
tot zoon, van man tot vrouw, van ouderen brooder tot 
jongcren breeder en van vriend tot vriend. Deze 
betrekkingen, als heilig beschouwd, ingcstcld door 
goddelijke wet, warcn to bcHchouwcn als ecn 
voortzetting der kosmische orde cn de ritueelc of 
formccle orde, die het gedrag der mcnschcn in dio 
botrekkingen regckle, de z.g. „Lin, waaraun ecn zeor 
ingewikkckl cercmonieel verbon- den is, beschouwo 
men vooral niet als conventie of affcctatie, zooals b.v. 
inWesten ovcixlreven mode, of bclccfdheid; zij word in 
China als identick met cthica en geloof beschouwd. 

Een van do allcrcefsto deugden, het gchcclo Chi- 
nceschc faniilieleven doordringend, is de z.g. ,,Hiao' of 
„Hao,\ veelal vcrtaakl door „Filial Duty", ook wel door 
Oudcrlicfde cn Liefdo voor de Oudors. Men heeft hior to 
vcel, en zelfs uitsluitend een slaafsche onderworpenheid 
van het kind aan de ouders, vooral den vtuler, in gezicn, 
maar oorspronkelijk heeft deze „Hiaon een vecl wijdere 
cn diepere strekking. „Hiaon is stellig wel liefde en 
gchoorzaamheid van kindcren ten opzichto van ouders, 
maai* omvat tevens cen gcheel filosofisch systeom, 
gebaseerd op de regelendc hannonien der Natuur, op do 
weder- zijdsche plichton tusschcn degenen, die, in do 
hei- ligo Orde dor Dingen, bovenaan, en degenon, dio 
onderaan staan in de wcrvld. Do ,,Hiao" is, in 
niaatschappclijk Icvcn, wat do orde der hemclscho 
bewegingen is ton opzichto van het Heeia 1. 

Volgons don Chineeschon goilsdienst, dien mon oi- 
genlijk bet er do Chinccscho filosofio zou kunnen noo- 
nion, was do Chincesche keizer de Zoon van den Hemel, 
d. w. z. door don Hcmcl, Th'ion (lai or, in nicer concreot 
begrip, in do plaats gcbruikl van het nicer abstracte 
Oppcrwczen, „ShangTin), in do kosmische 
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Orde der Dingen, a Is onbcpcrkto heersdier. uit kracht 
van hcmelsche Wijsheid en Inzicht, over het Rijk 
gesteld. De Chineesche staat was wed er ecn Orde, door 
den Hemel ingesteld, volgens dezelfde wetten van ordc 
en regelmaat a Is die, weUce het zonnestclsel, en 't 
geheele Heeia], zijn ba an aange- ven, en de Chineesche 
familie was wed er een staat in 't klein, waarin die 
kosmische Orde dus werd voort- gezet-. De Chineesche 
staat en de Chineesche familie waren dus niet eene 
menschelijke instelling, die cr bovendien een godsdienst 
op na houdt, maar waren eene inrichtiiig, eenc Orde van 
den godsdienst zcl- ven. De zedenwet, die de cliineesche 
faniiliercgeldc, was slechts een d66rvloeien, onder de 
menschheid, van de kosmisdie wet ten. De familie was 
de geor- ganiseerde uitdrukking van den staat, de staat 
de georganiseerde, stoffclijke uitdrukking, in zichtbaren 
vorm, van de onzichtbare, geestelijke organisatie van het 
Heelal. Baar de familie alzoo do georganiseerde 
uitdrukking van den staat was, verwondert het niet, de 
keizerlijke macht -— die ecu goddelijke was — over het 
rijk te zien afgespiegeld in de meest absolute „patria 
potestas,, in de familie. Het godsdien- stige ideaal is in 
de inrichting der familie zichtbaar gemaakt in 
patriarchale vonnen, zoedat de Clii- neesche familie en 
als een sociale en als een religieu- ze instelling te 
beschouwen is. Het begrip “familie" weerspiegelde ook 
de hoogere „creatien, de onafge- broken vorming en 
voortbrenging van leven. De “godsdienst van het zaad" 
is zoo uitgebreid, datde Chinees verwantschap berekent 
in negen geslach- ten en dat de oudere broeder den zoon 
van zijn jon- geren broeder als zijn eigen zoon, kail 
beschouwen en voile neven (cousins gennains) worden 
gerckend broedeis te zijn. De „patria potest asis niet 
enkel macht en heerschappij, in China, maar ook ver- 
antwoordelijkheid. Zoo als de keizer van China te- 
genover den Hemel rerantwoordeJijk was voor het 
welzijn van zijn volk, is de vader eener familie ver- 
antwoordelijk voor dat zijner familie. Het rccht van 
heerschen is tegelijk plicht van wijs besturen. De vader, 
met zijn on beperkte „patria potestas", is tegelijk de 
waker en de hoeder, en is zelfs aansprakelijk voor het 
gedrag zijner kinderen. 

De noodzakelijkheid, het leven altijd door te ver- 
lengen, gaf aan het huwelijk als heiligste bestemming het 
verwekken van zonen. Te sterven zonder een zoon na te 
latcn is, volgens Chineesche moraal, een gebrek aan 
„Hiao,, tegenover de voorouders, en daaroin werd voor 
een man zonder zonen adoptie van een zoon een plicht, 
zelfs na zijn dood, door middel van posthume adoptie 
door de familie- oudsten. Kieeg de wettige (hoofd 
)vrouw g6en of te weinig zonen, dan werden zonen uit 
and ere (bij) vrouwen verwekt. De plicht om het heilige 
leven voort te zetten in veel zonen heeft het concubiiiaat 
in China niet een zinnelijk motief gegeven, maar 
oorepronkelijk een godsdienstig. 

De zoons scheidden zich in Cliina niet dan bij 
noodzakelijke uitzondering van de familie af, maar 
woonden in het patriarchale huis, of daar vlak bij. Zd6 
grocide het geziii tot een clan of „tsu,̂  of ,,tsok". 
Geheele dorpen zijn in China wel eens door 66n clan 
bewoond. Uit clans of ,,tsu" zijn in den loop der tijden 
stainmen, z.g. ,,t8ung''of ,,t$ong'' ontstaan, die zijn te 
beschouwen als een aantal verstrooide clans, uit &n 
stamvader ontsproten. Die stammen worden 
onderscheiden door Speciale namen, z.g. ,,sing" of 沙
&ng", familienamen. Er werd verondersteld dat cr in de 
grij% oudheid maar honderd van die stammen waren ； 
ook thana zijn er weinig, slechts enkele hon- 

derdtallen. Exogamie is de meest- volstrektc huwe- 
lijkswet. Ecn vrouw tc huwen van dezelfde „sing\ wordt 
als blocdschande aangeinerkt, daar in dat ge- val man en 
vrouw dcnzelfdcn stainvader zouden hebben. Bij adoptie 
behoort het te adopteeren kind van een zelfde “sing" te 
zijn. De adoptie is enkel geoorloofd van agnatische 
verwanten, van denzelf- den familienaam, hoe ver ook 
verwant. 

De bet relcking van vrouw tot echtgenoot brengt 
mede gehoorzaamheid en oiiderworpcnheid. De 
bestemmingder vrouwis:zonen voortte brengen, en eerst 
als zij aan die bestemming voldaan heeft, komt zij in cenc 
familie tot a an zien. Dochters wcr- den als 
minderwaardig beschouwd. EersL als vrouwT die 
kinderen gebaard had, kwam zij tot aanzien, dus als 
moeder. De „patria potestas" bracht mede, dat de zoon 
geen eigendom kon hebben, zoolang de vader leeft. Zelfs 
de getrouwde man behoorde met vrouw, byvrouwen en 
kinderen aan zijn vader toe, en zclf& aan zijn grootvader. 
De patriarch was de eigenaar van alles. Wat het familie-
eigendom aangaat, het hoofd-principe van het gansche 
erf- en verst erf rccht was： het eigendom moet in de 
familie blijven；  daar- om erf den de zonen, of bij 
ontstentenis de klcinzonen enz. maar niet de dochters 
(behalvc in het, wegens het instituut der adoptie zoo good 
als nooil voorko- mende, gcval, dat er in 't gehcel gecn 
jnannelijke nakomelingen to vinden waren). Gocderen 
kunnen nooit, vo】gcns de oude Chineesche wet, langs 
den weg van erflating naar een andcren st am verhui- zen. 
Wilsbeschikkingen blijvcn, die wet getrouvz, steeds 
binnen deze beperking en kunnen nooil good naar een 
anderen stam deen overgaan. De ouderlijke macht bracht 
mode, dat niet de zoon zc】f, maar zijn。 ouders een 
vrouw voor hem uitkozen. JJit voor zoover het huwelijk 
in China bet reft. 

De „Hiaon gaat niet enkel op naar de levend＜； 
voorvaderen, maar ook naar dedoode, en zoo koint ii wij 
tot de vcrcering dcr dooden in China, die ook in Ned. 
India steeds in zwang gcblcvcn. J)c do(id＜：n zijn in 
China niet uit de familie vcrdwcncn,)nuar blijven er ecu 
wig in. Het graf word gemaakt lot een "home", cn 
zoovecl jnogclijk een paleis voor den geest van den 
afgcstorvcnc. Daaroin wa« het ergste, wat een Chinees 
kon overkomcn,hetsterven zonder zonen, die hem een 
graf Behenken cn dit on- derhouden. Het is een heel 
gewoon vei-schijnscl, dat zonen liun vader tijdens zijn 
leven een doodkist call eau docn. Het graf is niet cen ding 
van ver«chrik- king, maar als cen uitbreiding van het 
familie “home". 

In de z.g. „Voorvaderlijke Hal", waar de z.g. ,,zie】
ctab】cticn" der voorvaderen staan (talJctten, waarin iets 
van de ziel dcr dooden wordf verondci-- steld te blijven 
wonen), OJJ hot grooie familie-altaar, is als't ware het 
centrum der geheele familie, zonder ondcrschcid van 
rang en stand. De aanbidding cn offering voor 
lietfamilie-aitaar 't syjnbool van den eerbied voor 
huisclijk geluk, reinlieid van huwelijk, en tradities van 
p]icht en liefde. Die „Voorvader!ijke Hal" is het 
fainilieheiligdom, waar de jeugd het teeken van 
mannelijkheid krijgt, waar huwelijkon en geboorten 
worden aangekondigd, enz., kortom, er gebeurt niets 
gewichtigs in de familie buiten de voorvaderen om. De 
voorvaderlijkc ritus is als 't ware eene voortzetting van 
den familie-ritus, van het stoffclijke gebied in het 
ongezicnc. 

Het ingewildcelde ceremoniecl,dat de z.g.,, Li" me- 
debrengt, bij gelegenheid van huwelijken, begrafe-' 
nissen, voorvadeven-dienst, enz. cnz. zou ceno te 
uitvoerige beschrijving in deze kolommen vergen. 
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Tot voor enkele jarcn hebben do Chincczen in Ned. Indi
。angstvallig dit ceremonieel van hun voor- vadercn in 
acht genomen. 

Ook de ver bast crdc gcdsdicnst -vormcn, in China 
ontstaan door eene zondorlinge ontaarding van - het 
oorspronkelijke Bocddhisme, cn de filosofie van den 
wijsgeer Lao Tszn, verraengd met eeno wijsbegeerte, die 
de vereering van het Godsbegrip Tao ten grondslag had, 
en die van duizenden jaren her dateert, zijn in Ned. Indie 
onder de Chineezen bewaard gebleven. De vcle terupels 
met goden- beclden, waarvoor geofferd wordt, zijn hier 
de bewijzen van. De voomaamste beclden, die in deze 
tempcis tronen, zijn die der locale goden van den grond, 
die de bcvolking daarvan hecten te bcscher- mcn, dat van 
den god van den oorlog, die tevens die van den 
koophandel is, Kwan Ti, cn dat van de Bcddhisattwa 
Kwan Yin, de Godin der Barmhartighcid en der Genadc. 

Wat de regeejing van China aangaat, dezo heeft, tot 
voor enkele jarcn, bcrust op het principe dat aan den 
Keizer, den Zoon des Hcmcls, alios onderden Hcmcl 
toebehoorde, en dat de Keizer, het hoofd, do Vader van 
de groote faniilie die de Staat is, met do wet ten, die zijnc 
Wijsheid goedvond uit tc vaardigen, dien staat regeerde, 
met onbeperkte „pa- tria potestas", om zoo te zeggen, 
over de kinderen, die zijn volk uitmaakten. 

Hierboven zijn in breede trekken aangegeven de 
begrippen omtrent staats- cn familic-inricliting, 
hcerschcnd in China, van we]k land de in onze ko- lonien 
aanwezige Chineezen, hetzij tijdelijk of blij- vend, direct 
dan wcl indirect, door cniigratie, af- komstig zijn .Al deze 
opgenoemdc zeden, tocstan- den en gebruiken, waaraan 
vroeger hardnekkig weird vastgehouden, zijn in de 
Inatsle 10 a 15 jaren echter aanmerkclijk gewijzigd of 
geliccl over boord geworpen. Onder den in viced van do 
groctc lierle- ving in het geheele Oosten is or in de laatstc 
10 a 15 jaren zeer reel in China gebeurd, dat geheel 
andere opvattingen en begrippen onder de Chineezen 
heeft gekweekt dan do hierboven cenigszins in den 
breede omschievene, en de rcaclic hiervan onder de 
Cljincczcn in onze kolonii*u is nict uitgebleven. Wij 
noemen onder die vcrandcringen slcchts: de tockcn- ning 
van kicsrccht (voor zoo ver toegekend, ccrst voor 
verkiezingen voor de z.g. Provincialc Radon, en later 
zclfs voor ccn Parlcmcnt) nict aan 'C hoofd der familic, 
inaar aan het individu, (Ic algemccn op- komendo nciging 
van zoons om zich ouafhankclijk van den vuder to 
maken, de invoenng van op mo- dornen, Europceschcn 
Icest geschocid onderwijs, dat zich ook tot mcisjes 
uitstrekt, do uitzending van Chineesche studenten naar 
Japan, Amcrika en Europa, die moderne ideccn van daar 
terugbrach- ten, de beweging om de huwelijksj'cgelcn in 
dicn zin te verauderen, dat persoonlijkc kcus inogclijk 
wordt, cnz. enz. Gewczen zij ook nog op de in 1911 
uitgebrokeii revolutie in China cn de in 1912 gevolg- dc 
vestiging der Chinccschc republiek. 

Met deze grooto opleving en verandering in China 
ging, van af 1900, samcn ccn recks verandcringen in onzo 
koloniiin, die de positie der Chineezen aldaar 
aanmerkclijk moesten wijzigen. Er word bcsloten tot 
afschaffing van opiumpacht cn pandhuispacht, er werden 
land bouw-crcdietbnnken opgoricht, er warden proeven 
genomen mot opium- on pand- huis-regie, er word 
beslotcn, do slachtpacht af to schaffcn, en over do 
afschaffing der dobbelpacht word gcdacht. Naarmato al 
dezo hervormingen voortgang liadden — en vooral mot 
de opiuiuregio 

is dit vlug gegaan — vcrloien de Chineezen den groo- ten 
invloed, dien zij als pachters van het gouverne- ment 
hadden en die hen als't ware met een zekcro- macht 
beldeedde. Hierdoor kwamen ook opeens kapitalen vrij, 
waarvoor do Cliineesche kapitalist niet zoo spoedig wecr 
belegging vond, terwijl hem de routine en practijk 
ontbralien om ze direct hi cultuur- of 
handelmaatschappijen te steken. 

Het toentertijd vigeerende passenstelsel belem- merde 
de beweging der Chineezen en dus ook hun. concurrentie 
met de andere* rassen. 

Het merkwaardige verscbijnsel heeft zich teen 
voorgedaan, dat do herleving en hcrvorming van Cliina 
zelf een zoo sterke reactie had op de Chineezen in onze 
kolonien —zoowel sinkh^hs als perana- kans ― dat deze 
zich opeens een met Cliina begon- nen te voelen en cr 
ecn nationaal bewustzijn onder hen ontwaakte. 

Vroeger voeldede Chinees enkel een band met het 
dorp of de stad, hoogstens het district van zijn vade- ren, 
maarnict met het rijk Cliina als een geheel.Thans 
begonnen de Chineezen in onzo kolonien zich e6n te 
voelen met het geheele Chineesche vader- of moc- 
derland, en China van zijn kant begon a Iles in 't werk te 
stellcn om dien band, die ceuwen lang niet bestaan had 
of althans zeer los was geweest, nauwer toe te halen. 

Onder den invlocd van die opleving in China, en van 
Chineesche hervormers uit China, die de Chineezen in 
onze kolonien bezochten en hun de mo- deme ideeiin 
verkondigden, begon het Chineesche element in Ned. 
Indie opeens tot het besef te komen van de nundere 
sociale- en rechtspositie, waarin het verkeerde, manr 
waarover het vroeger niet, of zeer zwak, geklaagd had. 
Het voorbeeld van Japan, dat zich als golijkwaardig aan 
een groote Eu- ropeesche inogcndheid had opgewerkt. en 
dat met vi-ucht van de Ncderlandsche Rcgeering had 
gceischt dat Japanners in onze kolonien op golijken voct 
met Europeancn zouden worden behandekl, droeg hicr 
niet weinig toe bij. 

De ondei1 de Chineezen opkomende grieven, dio zij 
toon begonnen tc gevoclcn cn te uiten, kunnen tot de 
volgenclc dric categorien worden teruggebracht: 

I. Ouvoldoendo voorzicning van gouvernements- 
wege in voor Chineezen bruikbaar en nut tig ondcr- wij$. 

II. Een rechtstoestand, die ook de nicer gegoedeu en 
beschaafdcn aan gelijkstelling met inlanders onderwerpt 
waar het do strafwet bet reft, terwij] Europeancn cn 
Japanners (ook van het niiiisto allooi) het voorrecht 
hebben, voor den Europec- schen rechtcr tc worden 
getrokken dio, vooral ten aanzicn tier instructie en 
vrijheidsberooving, grootcr waarborgen biedt tegen 
onbekwaamheid en willc- keur. 

III. Belcmmcring hunnor vrijheid van beweging 
door het passen- en wijkcnstelsel, terwijl dit regime het 
karakter draagt van ccn except ion cclen maat- regel, die 
andero categorien der bevoIking ongemoeid laat, maar 
ook den meest ontwikkelden Chinees gelijkstelt met 
gevaarlijkc of althans verdaehte sujetten. 

IV. Het bclastingstelsel, dat op Chineezen vccl 
zwaardor drukt dan op Europcanen. 

Voor het onderwijs van het Chineesche kind word 
vroeger n.l. niots gedaan. De term „inlandscho be- 
volking” in Art. 128 van het Rcgccrings reglcmcnt, dat 
den Gouvcrncur-Generaal opdraagt voor het oprichton 
van scholon der inlandsche bcvolking to zorgen, werd 
geacht niet de met haar golykgesteldo 
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Chineeschc bevolking te omvatten. Het onderwijs op 
inlandschc scholcn was voor Cliinceschc kinderen 
slechts bereikbaar „als de ruinito het toeliet". Op de 
Europeesche lagerc school werd een Chineesch kind 
slechts dan toegdaten, a Is het de Nederland- sche taal 
voldoende vers tone!, cn als het een ver- lioogd 
schoolgeld betaaIde, cn het werd dan nog geweigerd als 
zijn toclatiiig ten gevolge kon hebben, dat wegens 
ovcrbevolkiiig Europeeschc kinderen zouden moeten 
worden afgewezci). 

Een dor allereerste niaatregclcn van de Chineezen, 
die naar hervorming cn meerderwaardigheid streef- den 
en die den stoot gaven tot wat later algemcen ,,de Jong-
Cliiiiecsclie Beweging" in onzo kolonien is genoeind, 
was het oprich ten van particuliere Cbinecschc lagere 
scholcn, naar het mod erne model, zooals die in China 
in den laatsten tijd waren opge- richt. Dit model was van 
Japan overgenomen, maar aangepast aan het Chineeschc 
kind en zijn ontwk- keling. Japan had alweer het modern 
c Europeesche lagere onderwys als model gen omen, 
maar geadap- teerd aan Japansche behoeften. 

Er werden, eerst hier en daar, later over geheel Java 
en de Buitenbezittingen, schooJvereenigingen opgericht 
— de cerste in 1900 te Batavia —, mcestal „Tiong Hwa 
Hwee Kwan" genaaind —die, uit eigen niiddelen, 
bijdragen en contiibuties, particuliere Chi- neesche 
scholen opiichttcn. Deze scholcn, die op haar 
programma de vakken der open bare lagere school 
hadden, met leerbocken naar Japansch-Europeesch 
model, waren ook voor meisjes toegankelijk. Tcr- wijl 
vroeger, door peranakans althans, het Chineesch weinig 
of sleeht beoefend werd, cn clan enkcl maar het，locale 
dialect van de plaats der afstamming, werd op die 
scholcn gedoceerd en les gegeven in het z.g. 
„Mandaryi)-Chineesch,,

> *) totnutoe de offi- cieele taal 
der ambtenaren en gcleerden, maar dal in het Zuidcn van 
China, waar onze Chincescho kdonisten vandaan 
komen, niet werd gesproken of verstaan door het 
gewone volk. Dit Mandarijn- Chineesch, thans „Taal 
van het Rijk" genoemd, is namelijk het ideale 
univerecele voertuig geworden voor geheel Cliina, dat 
men zich voorst eJt over geheel China in te voeren, ten 
einde het groote Chineeschc volk—waarvan de 
onderdeelen tot nu toe door locale dialecten voor dkaar 
onverstaanbaar waren dus aan elkaar vreemd —zich 66n 
te doen voelen. De nieuwe ,,Taal van het Rijk" werd dus 
als het ware een sym- bool van pan-China. En het 
inerkwaardige feit doet zich thans in onze kolonien voor 
dat de Chineeschc jeugd daar deze taal leert, die JJUJI 
ouders niet ver- staan. Er werden echter ooJ< oveial 
cursussen in het mandarijn-Cbineesch voor 
volwassenen geopend, cn deze cursufisen, 's avonds 
geliouden oin kooplieden in hun vrije uren na den 
liandel gelegenheid te bie- den, zijn somtijds zecr druk 
bezocht. 

Binnen enkele jaren veiTezen deze „Tiong Hwa 
Hwec Kwan" scholen over den ganschen Archipel, en 
teJden weldra duizenden Icerlingcii en hondeiden 
onderwijzerf?. Deze ondcrwijzers, alien uit China, en 
van wie pen dec】 in Japan, enkclen zelfs in Ameri- ka, 
gestudeerd Iiadden, vormden een nieuw element, dat tot 
de verspreiding der nioderne ideeen vecl bijdroeg. 

Het Chineeschc Slinisterie van Onderwijs (Hsu 孙 
： )De Chineeschc wooidcn in dit artikel zijn 

v?lgens de uitspraak in dit officieele Chineesch 
gegeven. De uitspraak in het op Java gesproken 
Hokkjen-chinecsch staat er tusschen haakjes achter.
 J 

Pu) intcrcsseerde zich voor deze scholen, en zone! 
nicernialcn coininissarisscn uit orn cr over te rappor- 
tceren. Door den onderkoning van de Cantonpro- 
vincies werd zelfs cen Inspecteur gezonden. 
Aan de meestc dier scholen is ook een curs us in de 

Engelsche taal verbonden, aan enkelen slechts ccn in het 
Nederlaiidsch. Het ouderwijs, hoewel be- langrijk beter 
dan dat op de vroegere primitievo scholen in China, is 
toch nog altijd veel minder in waardc dan dat op de 
Nederlandsche lagere scholen. Het gewicht ligt daaroin 
nog altijd meer in het nati- onaal-Chineeschc karakter 
dan in liet onderwijs zclf. 

Volgens de laatst verschenen statistiek, waren er 442 
dezer particuliere Cliin. scholen in N. I., met 19636 
leerlingen en 858, incest uit China ge- komen, 
onderwijzers. Alle schoolvereenigingen heb- ben zich tot 
6en algemeenen bond vereenigd. Het doel van't 
onderwijs is niet alleen om de leerJingon voor verdere 
o))leiding in N. I. geschikt te makon, maar ook om hun 
den weg te wijzen naar eene carridro in China. 

In het jaar 1901 werden in Ned.-Indie door de 
Chineezen z.g. Chineeschc Han dels vereen igi n gen, 
„Siang Hwec" of „Siang Boe'5 geheeten, opgericht 
overeenkomende met dcrgclijke vereenigingon in Cliina, 
die aldaar ondcr het Ministerie van Handel ressorteeren. 
De statuten dezer vereenigingen vindt men in de Indische 
Staatsbladen van 1907 cn vol- gende jaren, daar deze 
vcrecnigingen Gouvcmc- mentcele goedkeuring op hun 
statuten aanvroegen en verkregen. Behalve de 
betrachting cn bevorde- ring der in hare statuten 
omschrevcn hanclelsbe- langen, hickien deze 
vcrcenigingen zich ook druk bezig met het bespreken van 
cn ijveren voor de voorziening in de hiervoren 
opgenoemde vior gric- ven. De Chincescho regeering 
toonde mccrmaleii hare belangste]]ing ii) deze 
handcJHverecnigingon door coinniissariKsen uit te 
zenden, nu cn dan met een klein eskadcr van 
oorlogschepcn, orn cen rapport uit te brengej) over den 
toestand van den Uhi- necschen handel in onze kolouieii 
cn over de omstan- digheden, waarondcr liij wordt 
uitgcocfcncl.？ constatceren valt, dat langzamcrhand de 
Uhinccsclx： bevolking inecr steun is gaan zoeken bij cn 
jneor is gaan opzicn tot de besturen dezer „Siang Hwcc's" 
clan tot de door de Regeering over haar aangestoldo 
Chineesche hoof den. Het aanzien dier hoofden, cn ook 
de am bitie om tot dit ambt to worden benoomd, zijn 
gedaald, naannate de invJoed der „SiangHwccn toenan). 
Genoernd mogen hicr ook worden andore vereenigingen, 
on wel van de uiterste ultra-modomo richting, van de 
Chineczengrocpen, die zich hot allermeesto vai)het nude 
afkccren, cn de modern 。  begjippen tot in him 
aileruitcnste consequcntic willen doorzetten, nJ. de 
zoogenaanidc „Soo Po Sian (lett. Boekcn cn Courantcn 
Clubs). Doze „Soe Po Sia" clubs telden ondcr hare leden 
de uiterste j'evoJutionaire elenienten, die in onze 
koJoniiin geagceid liebben door propaganda tc ma ken 
on golden in tc zuniden tijdens de Chineesche rcvolutic 
in 1911—1912 ten bate der repubJikcinen. Hierdoor 
ontstond nu en dan })ier en daar spanning tusschen de 
ultra-modernc „Soe Po Sian clubs en de in ze- keren zin 
meer conservaticve „Siang Hwee" Han- 
delsvereenigingen, totdat op het laatst ook do 
Handelsvereenigingen de revolutie steunden. Milli- 
oenen zijn uit Indie in ] 911—42 als steun voor de 
revolutie naar China gezonden. Hier en daar ― dit 
verschilt al naarde locale tocstanden —is de ,,Soc P° 
Sia?', die mcestal meer Sin-kh'ehs onder haar loden telt, 
veol moderner clan cn daardoor wel cons in g 
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kere spanning met de „Siang Hwec", waarin het 
peranakan element dan overheerscht. Algcmeene be- 
schouwingen hierover zijn moeilijk te geven, daar de 
locale verschillen daartoe tc groot zijn. Z66 is het wel 
voorgekomen, dat de President eencr „Siang Hwee" 
tcvens Vice-President ccner „Soo Po Sia" was, en zelfs 
dat een kapi t ein - Chin ees in functie President eener 
„Siang Hwcen was. 

De invlocd dezer Jong-Cliineesche beweging en haar 
vcrccnigings-streven is niet zonder invlocd ge- bleven 
op de houding dcr Ned. Ind. Regecring, die zich aan de 
veranderdo tijdsomstandigheden en hare behoeften wist 
aan te passen. 

Ondcr de door de Ned.-Indic Regceruig aange- 
brachte hervonningen cn nieuwe instcllingen ten 
opzichte der Chinecsche bevolking zijn als de gc- 
wiehtigstc op te nocmen de volgcnde: 

Ten opzichte van het ondcrwijs: In 1908 (Ind. Stb. 
329) verviel de bijvoeging ten aanzien der lagere 
scbolen „indien de ruimte het toelaat'5. Er werd nn 
gcdecrcteerd dat deze scholen bestemd zijn „voor 
inlanders en met dezen gelijk gesteldcn". Tevens were! 
in *t zclfde jaar het- verhoogde school- gcld voor 
Cliineesche lunderen op Europecscho scholen 
afgeschaft. In 1909 werden de regcleii voor de 
toekenning van subsidien uit '$ lands kas aan particulierc 
inlandsclie scholen van toepassing ver- klaard op 
particuliere Chinecsche scholen, op welko inlandsch 
ondci-wijs gegeven wordt. Maar de bclang- rijkstc 
hervorming was, in 1908, de oprichting der Honandsch-
Chinccsche scholen. Doze zijn ingcricht op den vGct der 
Europeesche lagere scholen, het Europccsch f-
choolrcglement is op haar tccpasselijk, het voertuig is de 
Nederlandsche taal, en het onder- wijs wordt gegeven 
door ondcrwijzers van het open- baar Europccsch 
onderwijs. 

Ilierdcor word vanzclf het principc vastgcsteld, dat de 
Chincczcn weiden geacht onderdancn te zijn, wicr 
gcestclijke opheffing cen openbaar bclang is, cn tevens, 
dat ecn groep onderdancn van Aziatisch ras, als zij con 
verlangen naar ontwikkcling uiten, aanspraak kunucn 
maken op gewoon Europeesch lager ondeiwijs. 

Een gcwichtigc stap waren zij tevens in do rich- ting 
van 6cnzclfdc school voor alien, zonder onder- schcid 
van ras. 

Aan de Holl.-Chincescho scholen zijn facultatief 
toegevoegd cursutsen in de Fransche en Engelscho talen. 

Tei wijl de particulierc Chinecsche „Tiong Hwa 
IIwcc Kwan" scholen zich ten docl slcllcn „bchalve het 
verspreiden van ecn bet ere ken n is dcr zuivero 
Chinecsche zeden en gewoonten, voornamolijk ge- 
bascerd op de door Confucius verkondigdo zcdelecr, om 
den grondsiag tc leggen voor degclijkcr on, voor den in 
Indie verblijvondcn Chinees, nuttiger onder- wijb dan 
tot dus verre vcor hem bereikbaai' wasn, tcrwijl do 
moderne „Taal van het Rijk" — Chi- ncesch — er het 
voertuig is, zijn de van Gouverne- ments wege 
geopcnde„Hunandsch-Chinccschc Scho- Icn" gchccl 
gelijk, wat het onderwijs aangnat, mot do open bare 
lagere scholen, en do Nederlandsche taal is er voertuig. 

Op ultimo 1914 waren er 27 Hollandsch-Chincc- schc 
Scholen met 5203 leeilingen. 

Ten opzichte van den rechtstoestand: Nad at ecrat 
cenige verruimendo bepalingcn waren uitgevaar- digd, 
als liol teokennen van cen forum privilcgiutum aan 
hoofden van vi-eemdc oostcrlingen, waardoor deze 
ondcr den Europceschcn rcchter kwanicn to 
ressortccrcn, als de aan den rcchter toegekendo bo- 

voegdheid om de doorgestanc preventieve hechtenis 
gcheel of ten deele als straf too te rekenen (hetgeen de 
landraad tot dien tijd niet, maar allcen de revisic- rcchter 
mocht doen), als de bcpaling, dat de inclic- ning van een 
gratieverzoek van rechtswege de ten- uitvoerlegging der 
opgelegde straf opschort (hetgeen bij politie-rol-
vonnisscn niet het geval was), en dat de plicht tot 
voorloopige inhcchtenisstclling behalve in gcvallen, 
waarin zij moel bevolen worden, in cen© bevoegdheid 
werd veranderd, werd, in 1912, officieel ecn geheele 
hervorming van de politie-rcchtspraak in Ned.-Indiii 
aangekondigd. 

Het was vooral de politie-rechtspraak, en de z.g. 
politie-rol, waartegen de Chincezen zulke luid uit- 
gesproken bezwaren telkens en telkens herhaalden. 

Do aangekondigde verandering zal tot resultaat 
hebben een begin van unificatie van rechtspraak, waarbij 
allc rassen en land a aid cn, Chineezen, Inlanders cn 
Arabicrcn even goed als Europeanen, aaa een zelfden 
rcchter, den z.g. Lanclrechter, zullen onderworpen zijn. 
Voorloopig is nog slechts op en- kelc plaatsen van Java 
hiermedc begonnen, maar het is wel zoo goed als zeker, 
dat doze proef tot alge- hcelc invoering zal leiden. 

Zic verder onder LANDRECHTER. 
Ten aanzien van het passen- en wijkenstelsel werden 

in 1910 nieuwe bepalingcn in het leven ge- roepen, die 
er reeds zeer veel van het drukkende aan ontnamcn. Later 
werden die bcpalingen nog aange- vuld cn uitgebreid： 
Ind. Staatsbladen 1910 Nrs. 536, 537 cn 538, 1914 n° 
761, 1915 n° 702 cn 1916 n° 264. Vrcemde Oosterlingen 
behoeven dientengevolge over het algemcen geen 
reispas nicer voor rcizen naar hoofdplaatscn of 
niarktplaatsen, aan grooto verkeerswegen of spoor- of 
tramlijnen gclegcn. Bij reizen naar andcre plaatsen is een 
pas - nog noodig, doch Cliineesche hoofden, wecskamcr- 
en geraeentc- raadslcden zijn hiervan vrijgcstcld, terwyl 
ook to goeder naam en faam bekend staande Chineezcn, 
dio met bcdoeldc hoofden en leden in maatschap- pclijkc 
posit io gelijkstaan, van den resident vrij- stelling 
kunnon bekomcn. Voorts werden de voor Java en A [ado 
era bestnande beperkingen in zake het verbiijf van 
vreemde Oosterlingen in de desa opgehe- ven cn zijn de 
Chincczcn, die gcrcchtigd zijn op Java cn Madoera 
verblijf tc lioudon, thans volkomen vi'ij in do keuzc van 
hun woonplaats aldaar, met dien vers t a nd c allcen, dat 
zij op plaatsen, waar voor hun landaard eene wijk is 
ingesteld (voornamolijk thans nog de grootere plaatsen), 
vorplicht zijn binnen die wijk tc wonen. En dan nog 
geldtdie verplichting niet voor ondcrscheidcn categorien 
van personen, o.a. niet voor dczulkcn, die vrijgesteld zyn 
of vrij- stclling bekomen kunnen van hot aanvragen van 
een pas als hiorvoren bcdocld. 

Eischen, welkc de verzorging van de economischo 
bclangcn der inlandschc bevolking stcldcn, wecr- 
hieklcn nog van <len maatregel, om den passen- en' 
wijkdwang, in plaats van dien te verlichten, mot edn slag 
gehcel af te schaffcn, maar toch is het zoo goed als zeker 
dat dozo ordonnantics zullen blijkon, 
overgangsbepalingen to zijn gewccst, leidendc tot do 
algcheolo afsohaffing. 

Ecn zeer belangrijke maatrcgcl, ten opzichte der 
Chincczcn in onze kolonien genomen, en noodig 
gewordon door do tijdsomstandigheden, en de hc- 
mocicnis dcr Chinccscho regeering met het ondvy- wijs 
en den handcl, speciaal met de tc dier zako in Ned. Indie 
opgorichtc vereenigingen, is de in 1910 (Ind. Stb. 1910 
Nr. 206) afgekondigdo wet, rcgelende hot 
Nederlandsche onderdaanschap, gegrond op hot 
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zg ,,Jus soli", en die tot Ncderlandsche ondcr- 
danen vcrklaart allo op Ned. Indisch gi-ondgebied 
geboren Chineezen. Alle z.g. „pcranakansn werden 
dientengevolge Nederlandscho ondcrdanen en ook 
alleuit ,,Sin-kh'ch'' vaders in onzc kolonien geboren 
Chineezen. Zonder acht te slaan op het z.g. „Jus 
Sanguinis5 , en de nationaliteit der ouders legt het 
feit der geboorte op het territoir hierbij aan het 
kind de nationaliteit op. Voor verdere details sla 
men bovengenoemde wet op. 

Deze wet was afgekondigd, tocn in 1911 de nieuwe 
consulaire conventie met China werd geslotcn,— 
zie Ind. Stb. 1911 no. 487 一 waarbij aan China het 
recht werd toegekcnd, consuls — die evenals alle 
consuls in onze kolonien handelsagenten zijn zonder 
eenige diplomatieke bevoegdlieid — aan te stellen. 
Die Chineesche consuls kunnen dus alleen bemoeie- 
nis hebben met Sin-kh'ehs, d.z. Chineesche-, maar 
niet met peranakans.d.z. Nederlandsche onderdanen. 
Wei is waar was, v66r de afkondiging van onze wet 
op het onderdaanschap, te Peking reeds een wet 
afgekondigd, die eigenlijk ook alle in't buitenland 
geboren Chineezen tot Chineesche onderdanen 
maakte, maar bij gelegenheid der onderteekening op 
8 Mei 1911 te Peking van vorengenoemde consulaire 
conventie werd uitdrukkelijk bij diplomatieke nota's 
geconstateerd, dat voor de toepassing der overeen- 
kom&t de vraag: Nedcrlandsch of Chincesch onder- 
daan, volgens de koloniale wetgeving zal worden 
beslist. Tevens vindt men gewag gemaakt van een 
diplomatic understanding, volgcns hetwelk voort- 
aan in China vertoevende Nederlandsche ouder- 
danen, ook die van Cliineeschen bloede, als zoo- 
danig worden erkend. mits zij op den voet van het 
bepaalde bij art. 2 al. 1 sub. 4 van de wet in Ind. 
Stb. 1910 Nr. 296 betreffende het onderdaanschap, 
zich bij een Nederlandsch consuJaat in China liobben 
doen inschrijven. (Zie Circulaire aan H. v. g. b in 
Jav. Courant van I Sept. 19】1 biz. 928. 

Niet alleen \vat，de strafwetgeving betreft, hadden 
de Chineezen in Ned.-Indie enistige bezwaren, maar 
hoe meer hun emancipatie voortgang had, des te 
meer voelden zij ook het drulckende van de op hen 
toepasselijke civiele rechtsplcging. Scdert 1855 kon 
men zeggen, dat voor hen Europeesch civiel recht 
gold met erkenning van hun person eel statuut als 
vreemdclingcn. Maar hier kwamen steeds twee recht- 
systemen in conflict met vcrschillcnde grondslagen. 
De oude Chineesche wet erkent de faniilie als unit, 
en het vennogen- als familievennogen, de Europce- 
sche wet gaat uit van het individu en werkt individu- 
eel bezit in de hand. De Chineesche wet is gesteld op 
onverdeeJdheid van het bezit en samenwojien der 
erfgenamcn. Zij sluit docliters van de erfenis uit en 
kent gecn testecrvrijhcid. De Europeesche wot geeft 
testeervrijheid en kent aan erfgenamen schciding 
en deeling toe. De Chineesche wet laat den vader 
de beschikking toe over zoons eigendom. De Euro- 
peeschc beschouwt den meerderjarigen zoon als 
,,sui juris". Volgens de oude Chineesche wet is in 
het algcmeen de vrouw geen vennogenssubject, 
voJgcns de Europeesche is zij dat zeer zeker. Zij kan 
zclfs voJgens die Europeesche wet ecu vermogen 
nalaten. Aan wien? Hicrin voorziet de Chineesche 
wet niet. In de Chineesche wet is duidelijk het recht 
der weduwe en dat der weduwe-moeder omschre-- 
maar een en ander is onmogelijk prccies in 
噂 peesche begrippen te formuleeren. 
van van China bepaalt zich bij de verdeeling 

vermogen U)t mannelijke afstammeliugen, 
°°r et instituut dor adoptie en posthume 

adoptie doze bijna allijd aanwezig zullen zijn. In Indie is 
echter de familicband en do posthume adoptie 
langzamerhand al vci-zwakt, en gebeurt het, dat een man 
zonder mannelijke kindcren overlijdt en de familie niet 
voor posthume adoptie zorgt. 

Volgens de Chineesche wet is de adoptie duidelijk 
verplichtend gesteld, en, op alle mogclijkhcden 
voorbereid, omschreven, maar de nog altijd gcl- dende 
„ResoJutie des Kasteels 1769" grijpt in dat instituut in. 

Daar do wetgever van 1855 (Stb. 1855 Nr. 79) niet 
duidelijk afgebakend }iad wat al dan niet van de 
Europeesche wet op Chineezen toepasselijk is, ontstond 
er tclkens hevige strijd over de afdeoliiig van het B. W. 
betreffende de z.g. legitieme portie. Adatvereerders en 
jurisprudentie brachten een nieuw element van 
onzekerheid aan, door, hoowel dat nergens gecodificeerd 
was, ecn z.g. „Indo-Chi- neesch gewoonterecht" aan te 
nemcn, waarvan ten slotte niemand den inhoud kende, en 
dat overal anders was, en dus locaal verschilde. De 
proces- materie werd hierdoor onnoodig vermeerderd en 
enkcl do vraag, wie erfgenaam was, heeft ineermalcn tot 
onereusc processen gevoerd, die het grootste deel van de 
erfenis aan kosten opslokten. Ecn wan- kelende 
jurisprudentie nam nu een8 testeervrijheid aan en dan 
weer achtte zij testeervrij heid uitge- sloten zoolang 
zoons bestaan. Eerst in 1906 (Ind. Stb. 1906 Nr. 517) 
werd getracht hicraan ecn cinde te maken door eene 
bepaling, waarbij de afdec- ling van het B. W. ointrenl de 
legitieme portie on de inkorting der gif ten, welke de 
portie zouden ver- minderen, op Vreemdc Oosterlingen 
tocpasHelijk werd verklaard, maar aan den onzekcren 
civiolcn rcchtstoestand was hiermede nog altijd geen 
cinde gemaakt, zoolang de jurisprudentie ccn in do lucht 
hangend, eigenlijk locaal „[ndo-Chincesch gcwoontc- 
rccht" bleef erkennen. De ruineusc proccsscn, die 
gansche Chineesche families tot，vols]agcn ondcr- gang 
hebben gebrachl, zullen nog lang in het ge- heugen dcr 
Chineezen bJijven, en waren alien het ge- volg van dien 
onzekcren rcchtstocstand. 

Ook Iiieraan zal binnenkort voor goed ecn cinde zijn 
gemaakt, daar op het oogenblik van het ter perse gaan 
dezer kolommcn, bij het Dcpartcjncnt van Justitie te 
Batavia een ontwerj) tot Jtcgeling van het Familie- en 
Erfi'echt der Chineezen in overwegingis, bevattende 
eeno wetgeving, op Chineezen toopas- selijk, gchcel op 
Europeesche leest geschoeid, be- houclens aanvulling 
met het instituut dcr adoptie. Ook in China wordt de 
wctg(jvinggehccl in modernen zin veranderd, en in plaats 
van het verouderde “Ta Ts'ing Luh Lin zullen cen gehccl 
andercreehtsploging on j-echtsvordering worden 
ingevoerd, waarbij, Jiet- geen vroeger niet het gcval was, 
de ondcrschciding tusschen civiel en crim in ecl recht 
wordt ingevoord. 

Ecn ontwerp tot invocring van een burgerlijkeu stand 
voor Chineezen, op Europeeschcn lcc.it, is evencens bij 
de Ned. Ind. Regee ring in overweging. Is deze 
wetgeving eenmaal ingevoerd, en do tijd is stellig niet 
zoo heel veraf, dan vervallen voor de web vanzelf alle 
aan het begin van dit artikel „Chineezen5s opgenoemde 
Chineesche zeden, wotton en gebruiken, die dan nog 
maar ecn historischc bo- teekenis zullen behouden. 

Wei is waar is er nog een aanzienlijk deel Chinee- 
zen, dat conservatief aan de oude zeden en gebrui- ken 
vasthoudt, maar cen even aanzienlijk deol is reeds z66 
gemoderniseerd, dat het rijp voor xneer westersehe 
wetgeving cn, vooral door het onderwijs, gaat de 
ontwikkeling steeds door. 
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Reeds is na de revolutie van 1911—1912, de tra- 
ditioneele haarvlccht zoo goed als ovcral afgesneden ； 
reeds begint do Europccschc kleeding voor Chinee- zen 
gebruikclijk te worden, cn volgen velen het gc- bruik om 
hun naam op de Europeesche wijze to schrijven, met de 
voornainen v66r den familienaain (dus b.v. niet mcer 
Oei Moo Liem maar M. L. Oei). Overal zict men 
langzamerhand de oudc traditio- neele gewoonten 
afnemen of verdwijnen, en zelfs begrafenissen — 
vroegcr streng Chineesch gohouden —hebben hoe 
langcr hoe mcer in Europeescho rouw- koetsen plaats, 
tcnvijl ook reeds hier cn daar bij huwelijksplechtighcdcn 
Europccschc gebruiken wor- den gevolgd. Hoc verder 
hot onderwijs aan Chi- neezen vordert, hoe sterkcr die 
veranderingen zich zullen uiten, vooral ook door het 
onderwijs aan Cliincesche ineisjes. 

Dat, door een opkoinende gencratie van onder- wezen 
Chineesche jonge mannen en vrouwen, hot gehccle 
aanzien dor Chineesche maatschappij in Indie zal 
veranderen, ligt voor de hand. In Nederland studeerden 
cinde 1915 39 Chineesche studen- ten, *) die later)nct 
diploma's als arts, mccstcr in de rechtcn, ingenicur enz. 
in Indie zullen tcrugkee- ren. Hoe grooter dit aantai 
wordt, hoc nicer de bc- hoefte zich zal uiten van 
Chineczen, om tot lands- betrekkingen te worden 
toegclaten. Tot nu toe is Jncr nog nict in voorzicn ——
allcen is hun reeds ver- gund het klcin 
ambtcnaaracxamen af te leggen — maar ook hier is het 
te verwachtcn, dat de omstan- digheden zich naar de 
tijdcn zullen wijzigen. De aspiratio tier jnoderne jonge 
Chineezen is nict nicer, om uilshiitend koopman to zijn, 
maar om zich ook oj)anderc wijzcn, b.v. als arts, jurist, 
ingenicur, of anderszins, cen ccrvoile positie in de 
maatschappij te verwerven. 

Gcruimen tijd hceft de mecning gchcerscht als of de 
Chineezen ccn grooter zondenregister op Java zouden 
hebbon dan anderc rassen, spcciaal wat hun Bioraal van 
handel met inlandera aangaat. Hierbij dient cchter niet 
vergeten te worden, dat zij, als ojikoopers tegenover 
produccnten stonden, die geon vastc prijzen konden 
bedingen, cn als geldschictors tegenover dcbiteurcn, die 
cen z66 groot risico voor vcrlicH levcnicn, dat 
noodwendig de asHurantic-prc- mic claaro]) hoog mocst 
zijn. Zij stonden tovens tegenover incnschen die, tot 
voor kort, geen beclrijfs- crcdict hadden en lustnoch 
gelcgenhcid I ot sparen cn die of weinig onderwijs 
genoten, tcrwyl do Chi- ncczcn zolvcn door een minder 
coulanto rcchtsple- ging weinig Hlcun hadden tegen 
onwilligcdebitcuren, wicr erfrccht op vcrdecl'ng van 
vermogen gcricht wafl. Ovorigons waren ook de 
pachtstclsels — vooral do opiumpacht — nu juist niot or 
op ingericht om de moraliteit van hen, dio er zich mco 
ophieklcn, te verhoogen. Dat de Chineezen van de 
onistandighe- den gcprofitcerd hebben, kan nict ontkcnil 
worden. DiC is cchter een cigenschap, wclke zaken doon 
in *t algcmeen aanklceft, cn niet eon van cen bopaald 
ras. Hierbij houde men nog in het oog, dat do Clu- noos 
van nature zuinig, spaarzaani, ijvciig, voor- zichtig en 
berekenend is, en de inlander nicer zor- geloos, 
goedgcloovig, onpractisch en geneigd tot 

*) Tc Jxiiden 19, te DqKt.O, to Utrecht 2, to Am- 
htojxlam 7, aan de Handels Hoogcschool te jRot- terdam 
2. De Chineesche stud ent cn in Nederland hozitten ecu 
vereeniging gonaamd Chung Hwa Hui, waaraan 
verbonden con studiefonds, bc- stemd om 
minvermogende Chineezon uit Ncdcrl. Indie in 
Nederland to doen studeeren. 

spoedig weer uitgeven van wat hij verdient. 
Aan hot slot van het onderwerpelijk artikel „Chi- 
neezen" morken wij nog op dat op het oogenblik, 
dat dit artikel ter perse gaat, do. sociale her- 
vonning in China, en de rcactie daarvan op de 
Chineezen in onze kolonien, nog steeds aan het 
cvolueeren is, zoodat niet met zekerheid reeds 
thans tc formulcercn is, wclkc haar definitieve 
resultaten zullen zijn. Vcrmocdelijk zullen de meeste 
zeden en gewoonten, die een bijgcloovig karakter 
hebben — b.v. de aanbidding van locale goden 

gehecl verdwijnen, en zal de positie der Chinee- 
sche vrouw en van het Chineesch meisje aanmerke- 
lijk geemancipeerd worden, terwij 1 ook de zoons 
meer in westerschen zin „Sui Juris^, zullen worden. 
Do nieuwe Chineesche wetten, die het oude „Ta 
Ts'ing Luh Li” zullen vervan gen, en die de onder- 
scheiding van civiel cn crimineel recht zullen aan- 
nomen, zijn in bowerldng. Het is echter met zeker- 
heid te voorspellcn dat, ontdaan van veel, dat ver- 
ouderd is en niet meer aan de nieuwe tijden aan- 
past, de grondbeginselcn tier Confucianistische we- 
reld- beschouwing en opvattingen van familie en staat, 
bchoudens modeme wijzigingen, behouden zullen 
blijven. 

Volgens de uitkomsten dcr laatste — in het jaar 
1905 — gehouden vollcstelling was de Chineesche 
bcvolking in gehecl Nedorlandsch Indie op ult°. Dec. 
1905 sterk in totaal 563.449 zielen, waai'onder van 
het inannclijk geslacht 369.130. Zij was aid us ver- 
decld: Op Java bevondon zich 295.193 Chineezen, 
(van wie 157.S70 mannen) en wel in de rcsidentie 
Batavia 92.520, Pekalongan 16.764, Semarang (zon- 
der Demak) 32.724, Rem bang 17.S38,""S6eraBaia 
26.6-16, Pasoeroean 13.198, Kcdoe 13.218, Socrakarta 
10.971, Kcdiri 12.9G9, torvvijl'm de bverige gewesten 
van Java hun getal beneden de 10.000 bleef. Op 
Sumatra's Oostkust bcliep het aantal Cliineezon 
99.23G (van wio 92.G4G mannen), in hot gewest Riouw 
en Onderhoorigheden 18.491 (van wic 15.892 man- 
non), op Banka 43.723 (van wie 32.042 mannen), in 
de Wcsterafdeoling van Borneo 48.348(van wic 29.513 
mannen), tcrwijl in de overige gewesten der Buiten- 
bezittingen hun getal boneden de 10,000 bleef. 
Literatuur. Williams, The Middle Kingdom (Lon-v ' 
don & New-York, 1900); Prof. dr. J. J. M. de Groot, 
The Religious System of China (Leiden 1897 
Giles,China and the Chinese (London 1902); Pnrker^u/ ------------   
China Past and Present (London 1903); Prof. Legge” 
Tho Chinese Classics (London 1861 o.v.); Henri Bo- 
rel, De Cbineoscho Filosofic, toegelicht voor niot ------------ 
 ----------------------------------------------------------------------- •""" 
sinologen. I Confucius (Amsterdam 1898); Henri 
Bo rd, Do Geest van China (Amsterdam 1916); Dyer 
Ball, Things Chinese (Shanghai 1903); Maurice - 
Courant, En Chine, Mceurs ct Institutions, Hoinmos , 
ct Faits (Paris 1901); Samuel Johnson, Oriental G- 
Religions in China (Boston 1877); Mr. P. H. From-:尸" 
berg, De ChineescheBcwcging op Java; Chen IIuan;7 •-姑％: 
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Groot, Het Kongsi-Wezeii in Borneoy  ........................... 一• CHIRURGYN- of DOKTERVISSCHEN (Acan-  _  _______   ______  / 
Ihuridae), Bronang-Bronang, G^tnnnah ' 厂 
(MOL. MAL.), bohooren tot de Acanlhopterygii (zie 
VISSCHEN) cn zijn gekenmorkt door den klei- 
ncn, niet uitstulpbarcn niond, en door het bezit van 
een scherpen. lancctvormigen stckel aan wccrszijden 
van den staart, waaraan zij hun naam te dankon 
hebben. In het goslacht Acanthuru^, is dezo stokel in 
rust in ecu groove van don staart verborgon, doch 
wo rd t eon govaarlijk wupen als de visch don stpkel 
《er，、 

y 
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opricht en met deu staart been en weer slaat. Het 
geslacht Naseus (Galak karang) heeft 2 plattc stekels 
aan wecrszijdcn van den staart, sominigc soorten 
hebben een naar voren gerichten bcenigen horen op 
den kop. Nauw verwant zijn de Ledervisscken, ge- 
slacht Tcxithis of Amphacanthii^, gemakkelijk her- 
kenbaar aan de buikvinnen, die zoowcl aan de bin- 

nen- als aan de buitenzijde een stekel drageiKz^C /f.；< 

/-Z *CHLORANTHUS OFFICINALIS BL, Clio- 
1 ranthaccae. Karas toelang, (SOEND.), Keras toclang 

-/ 4、L：f J、>6IAL)，Kras toelang (MAL.). Kruid of lage heester 
- -met groenc bloenien, in de lagere bcrgstreken van 

r 5 een groot deel van Zuid- en Zuidoost-Azie voorko- 
,“ •*' mend. Pc wortels zijn een inlandsch geneesiuiddel. 

一；"••••，* -(IDe aroniatisch nekende bladeren worden als krui- 
. . /derij gebruikh/y 

J《 ’，'• CHRISTENEN (INLANDSCHE). Zic CHRISTEN- 
F INLANDERS. 

■ .QHRISTENGEMEENTEN. Zie EEREDIENST cn 
七, < •_ zfeNDING. 

CHRISTEN INLANDERS. Volgcns de opgavcn in 
ZZ^MA^1 矿事 het Koi. Vei-slag 1915 werden op 31 Dec. 1914 Chris- 

f . ten inlanders, deels protest ant sche deels katholiekc, 
A aangetroffen in de gewesten Mcnado_ 284.G00 

取、(274.000, prot., 10.000 katli.), TapanoeJi J 69.000 幻(prot.), 
Aml>oina 83.000 (78.000 prot~ 500Cf kath.), 

! ' / TimorJ72?nOir(39.c6o prot., 33.000 kath.)；  voorts in 
^oexarbaja 5400 (prot.), Kcdcc 5300 (4000 prot., 1300 
kath.), Pasoeroean 5100~(pjot.),必理一_Oost--- kust 4400 
(prot.), Seniarang 4000 (prot.), Batavia "3750 (3600 prot., 
luD kath.), Kediri 3700 (pint.), Atjeh 3000 (prot.), W. 
Borneo 2J00 (kath.), Teniai-e- 5000 of jneer (prot.), 
Preangcr〕900 (prot.), Besoeki 1600 (prot.), Djokjakarta 1600 (1500 prot., )00 
kath.)； en ten slotte elders nog bij getallen onder 
de duizend (Z.O. Borneo word!/ niet opgegeven). Het 
gezaineiilijlT aantal'STOidt geschat oj> 660.000 prot. 
en 85.000 kath., dus ongcveer 750.000 op de ruim 
40.000.000 inlanders van N.-Indie. Dcze cij- 
fers wijzen, zoo zij juist zijn, op een belangrijke toene- 
ming in de laatste tien jaar. 

Was in de dagen der Compagnie en nog later liet 
streven der geloofsverbreidera er, inisschicn gedach- 
teloos, op gericht, de gekerstende inlanders zooveel 
mogelijk als westerlingen te gaan nccinen (bijbelschc 
of vaderlandschc voornamen), klecden en bejegenen, 
in later tijd wint alom de overtuiging veld, dal 
men hen inlanders onder de inlanders moot laien 
blijven. Bij de oude opvatting paste de naain in- 
landsche Chrislenen, die hen voornamelijk ak> een 
groep uit de Christenen bcschouwdc； bij de jongere 
past de naam Cliristen inlanders (zie b.v. Ind. Stb. 1907 
no. 253, J911 no. 439, 1912 no. J3), die in de eerste 
plaats inlanders in hen bJijft zien. In vele 
streken echter, zooab> op de Ambonsche cilanden en 
weJJicht in de Minahasa,as de westersche nabootsing 
reeds te ver dobrgedrongen oni nog op terugkecr tc 
kunnen hopen. 

Het spreekt, zoo men v66r alles op dicn landaard 
let, yanzelf, dal de vraag, hoe „de Christen inlan- 
der" is, niet kan worden beantwoord. Tusschen den 
Christen-Niawer, den Christen-Soendanees, den 
Christen-Dajak, den Clu-isten- Ambonees en den 
Chi'ifetcn-Papoea is natuujlijk heinekbreed vcrschil； 
e? evenzecr moot het onderschcid niaken, of het 
nieuwe Christendom rechtstrceks op een oud hei- 
dendom volgt (Midden-Q/lebes enz.), dan of het, als 
op Java, eerst opt rcedt na ceuwcn van Hindoeschen 
《n MobainmedaanEchen gedsdienst. Op de genoem- 
de gronden IB het dan ook onmogelijk, ecn algemecn 
oordecl UJI tc spreken over de mcerdcrc ecrlijkheid, 

zedelijkheid, naarstigheid, nctheid, spaarzaamheid enz. 
van „den Christen inlander" boven zijn moslim- sebe of 
heidensebe rasgenooten. Dat de moraliteit der 
onverloofde en der verloofde jongelieden op de 
Ambonsche eilanden in onze oogen Jaag staat, en dat de 
huwelijkszeden bij de Christen-Minahassern slechtcr 
schijnen te zijn dan die der Mohanijnedaan- 'sche 
Alinahasscre of der heidensche Bantiks. kan alwcder niet 
zonder ineer geweten worden aan het Christendom, al 
mag men voor zulkc feiten het oog niet sluiten. Vast staat 
wel, dat er bij Christcnbevol- kingen in Indie ecn grooter 
gevoel van toenaderiiig en vert rouwelijkheid jegens het 
gouvernement best an t dan bij heidenen, Hindoes cn 
Mohammedanen, cn dat meestal onder hen minder 
gevaar bestaat vooi' wcelingen tegen ons gezag of voor 
lijdclijk jcrzcl. 

Voor lecfwijze cn vrije ontwikkeling der Christ en- 
inlandcrs niaakt het uiteraard greot ondersebeid, of zij in 
grooten get ale samenwonen (Bataklanden, Mcnado, 
Zuidwestercilandcn enz.), (Ian'''or* zij in klein aantal 
verstrooid wonen tc jnidden van arg- wanende heidenen 
of vijandige Mobanimedanen. Het overgroote deel der 
Cliristen inlanders, mis- schien 19/20, verkeert in de 
eerste, gunstigste conditio. Zclfs treft men op de 
buiten)x*zittingen zelf- besturende landschappcn aan 
onder ecu Christel ij- ken bestuuider (vorst ) cn met Chr. 
hoofden; zoo b. v. op de Sangi- en Talaud-cilandcn en in 
de Bo- laiings (Menado). 

In de Indischc staatkundc hcefl de Clnisfen- inlander 
ahijd het meest de aandacht getjokken oni zijn 
„rcchtspositien, d.w.z. om de vraag, of niet de pubJiek- 
en ])nvaatrechtelij kc vooi>chjiftcn dor Ind. wetgeving 
voor hem ongunstiger warm dan voor den niet-Christcn. 
AIH reden daarveor gaf men clan op, dat de welgeving 
van 1848 (Ind. wet- boejeen), 1854 (Reg. rcgl.) on later 
met het best aan der toeninaals weinig (alrijke Christen 
inlanders en met de mogelijkheid van kcrslcning 
begrijj)clijk( r- wijze liaast geen rekciiing Jiad gcliou(l(-
u, en dat men Binds dicn verzuijnd had de hakens to 
vcrz<-tf cn met het getij. Dczc v)aag, die reeds in 1874 
geJcid had tot een opdracht aan den Dir. v. just it ic o)n 
ecu ontwcrp-regeJing op den rcchtstoestai 'd der Christ 
cn- inlandcrs te maken, is met name aan <le ordc gesteld 
door de bij het v.v. der twecde kanier op de Ind. begr. 
voor 1890 gevoegde notn-Van Nunen en door het artikel 
„IIet Kruis iegenover de Halve Maan'1 van prof. L. W. C. 
van den Berg in De Gids Oct. 1890; zij heeft de staatf-
coininisf-ic van 1892 voor het Ind. j)rivaatr. jarenlang 
beziggchoud(>n ； zij is kiaehtig geuit op 1 Ma art 1899 
in de tweede kamer bij de be- })andeJit)g van de 
Japanncrswet (wijzigiug van art. 109 Beg. regJ.; mot ie-
Kuyper-Mackay, met acht stemmen meerderheid 
verworpen), en Jcwam ook nog te berdc bij de begrool 
ingf-debatt cn in Nov. 1901 cn Nov. 1902. De 
onistandigheid, dat de Christen- inlanders van 1 Mei ] 
848 tot 1 Mei J 855 (d us slechts zeven jn.ren) jnet 
Jiuropeancn gelijkgcsteld zijn ge- wecst, doch tevens aan 
het Eiirojieesche privaat- recht onttrokkeji zijn gcblcven, 
heeft voor heden gcencrlei belang nicer. De o])vatting, 
ak zou sinds 1855 art. 109 lid 4 Reg. regl. bcvelen, dat 
zoowcl voor publiek- als voor ])iivual rccht de Christon- 
inlander nimmer onderworpen mag zijn aan andero 
bepalingen dan die voor do nioslims cnz. geklen, wordt 
door de practijk van al die jaren gelog<;>i° raft, en is in 
strijd met de wordingegesehiedeniodier wel overt ollige, 
maar niet belemmerende ulinea. 
In zakc publiekrccht waren de grieven voorna* 
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mclijk dczc: dat — naar men mecndo — in heidcn- sche 
of in Mohammedaanscho st reken (b.v. op Java) ecn 
Christen inlander gcen inlandsch bestuursambtc- naar 
kon worden wegcns art. 124 Reg. rcgl. (vg]. art. 11 dcr 
rcgcntcninstructie van 1867); dat de tekst dcr 
heerendienstordonnanties geen vrijsteHing voor zon- cn 
feestdagen hehelst; dat de Christen- inlander in 
Mohammed a anschc st reken moet te- rechtst aan voor 
Mohammedaanscho hoofden; dat (voor 1891) bij 
landraadzaken tegen Christen inlanders ecn 
Mohammcdaansch godsdienstambtenaar aanwezig was
： dat op en buiien Java in Mohamme- daansche st rcken 
vcclal de islam in het dorpsbestuur is gerepretent eerd, 
doordat het dorpshoofd onder zijn onderdanige 
handlangers ook een Moh. dorps- godsdienst bcanibtc 
(]eb6, kaocm, incdin, teungkoc, ketib, kasisi, cnz.) heeft; 
cn dat Christen inlandera in zulke st rcken veelal mocten 
bijdragen, of alt hans feilelijk bijdragen, aan 
Mobammedaansche hcilmaal- tijden. De cerstc dezer 
grieven kon, indicn juist, allccn bij de wet worden 
weggenomen; al de overige cchtcr bij Kon. besluit of bij 
ordonnantie, zondcr dat eeuige wctsannvulling daartoe 
noedig was. 

Tcgenovcr dezc grieven slond dan echter het feit, dat 
in soniniige deelen der Ind. wetgeving Christen 
inlanders werden bcvcorreeht. ZGO deelen allcen zij in 
do opbrengst van het „6en per millc", dat van 
gouvemementswege ten bate dcr annenzorg onder 
„behocftige Christencn" gcheven wordt bij open- barc 
verkoopingen, verhin ingen, loterijcn cnz, (Ind. Stb. 
1886 no. ]27, zooals Inter gewijzigd)； zoo wor- (1( n 
dikwijls ailecn zij toegdaten tot bcpaaldc be- tiekkiiijfen 
in het leger of bij de gewapende politic (zic b.v. Ind. Stb. 
1911 no. 439,1916 no. 24); en zoo w(»nicn in tnl van 
puliticke contracten Christen inland ci's (anders dan niet-
Christenen) reeds clan tot de gouverncnients 
onderhoorigen gcbracht, wanneer zij maar ni<-t "hooren 
tot de inhccinsche bevol- king van het landschap, ook al 
behooron zij thuis ii> het gewrst zclf (vgl. ook Ind. Stb. 
1914 no. 24 art. 14 lid 2 oi:<ler c). 

In zake jnivanf rcchl kwamen de bczwaren.naar het 
schijni, aanvan kelijk voort nil mis verst and. Men 
niccndc, dat het door art. 75 Reg. rcgl. a Is bindend 
v<)org(-*hchn-veii adalncht der bevolking voor lid 
grodtb' <• deci nit g(xlb<iiei;st ig, dus Mohaminc- 
(Jaansch, r(；cht Lestond, cn tint dun de Javaan cnz. 
door (.'lirif-ten te woiden nagcno(*g zijn gehcclc pri- 
vnat ic( hi vcrloor zender daai^oor icts andox in do 
plnats !(• cilaiigen. Het gcnecj-inidclel, dat men daar- 
tegen dan placht aan tc bcvelen, bestond gemcenlijk in 
to(']Misselijkveiklai ingvanl)ct Euiopcesche burger- 1 i j 
k liundelHifcht op a lie Christen inlanders, van Nias af 
tot Nicuw-Guinea toe ；  en ontwikkeldc (Jlirisitcn 
inlaixlcrs zelf juichteu dikwijls, zonder de «trckkii)g van 
zulk ecn niaatrege) in zijn gcvolgcn ook maar 
ecnigKzinB tc kunnen overzicn, dit denk- beekl toe, 
onulal het hen inimors wcer een stapje jmder tot Let Etn 
opeaan-zijn zou brengen. Toon men later moest gaan 
erkennen, dat het uilgangs- punt onjuibl was gewecst; 
dat het adatrccht slechts voor een klein gedcclte (zekere 
huwelijks- en erf- rechtsaangelegenhedcn) den in vloed 
van den islam ondcrgaal ； dat (Ins de bckccrdo moslim 
Meehls ecu klein gcdeclte van zijn adatprivaatrecht 
vcrlicst; 

d&t blijkens de ervaring een Chrifitolijke bevol- 
kingsgroep in een bepaalde st reek zich, onder lei- diiig 
der zeiidinrf, wcct tc helpt-n aan niriiwe ge- d】ng$- on 
reehtsregelH voor die Incline, bleef men nochtans er op 
aandringen, dat bij algemccnc veror- dening het toch 
altijd onvolmaakto privaatrccht dor 

Cliristen inlanders afdoendo on volledig zou worden 
geregeld. Minister Cremer slocg (Maart 1900), om in deze 
richting werkzaam tc zijn, de methode voor van locale en 
partieelc codificatie van het adatrccht van alle inlanders, to 
beginnen echter in die streken, waar mon veel met 
Christenen had tc doen (Menado, Amboin a, Ternate), en 
vond voor dit denkbedld instemming bij de Statcn-
Gencraal. Minister Idcn- burg daarentegen diende (Nov. 
1904) ccn wetsvoor- slel in teneinde bij een nicuw art. 109 
Reg. regl. te bcvelen, dat de „rechtstoestand dcr Inlandsche 
Christ enen,* zou worden geregeld „bij algemecne 
verordening" ； en dacht daarbij aan regels betref- fende 
overgang tot en verlies van Christendom, vaststelling van 
een privaatrccht in den geest van het Europcesche, enz. Het 
artikel, aldus in 1906 onder Minister Fock wet geworden 
(Ind. Stb. 1907 no. 205), maar thans (Sept. 1916) nog niet 
in wer- king getreden, heeft nog tot gcen enkcle voorziening 
in zake privaatrccht gelcid ；  en ook van de publiek- 
rcchtelijke bezwaren, die bij Kon. besluit of ordon- nantie 
badden kunnen zijn weggenomen, is er thans (Sept. 
I916)nognict een vcrwijderd.Inmiddels zetto op de 
zendingsconfcrentio van Oct, 1910 te Am- sterdam het 
kamerbd H. Colijn gemotiveerd uiteen, dat z.i. „do fameuse 
wetten van 31 December 1906 ons ten aanzicn der 
inlandsche Christenen niet ge- bracht hebben wat er van 
verwacht werd ； dat we te dicn aanzicn nog geen haar 
breed gevorderd zijn; en dat die wetten ons ook de 
gcwenschte oplossing niminer zuBcn kunnen schenkenn. In 
gelijken zin sprak en schreef hcrhaaldelijk de 
Rotterdamsche zcndiiigsdirector dr. J. W. Gunning； en op 
de zen- dingsconferentie van 1912tcBuilenzorg bcpleitte dr. 
N. Adriani, dat de ad at der Christen Tnlanders niets anders 
is dan do adat van alle inlanders, slechts ont- daan van haar 
spccifick heidensche (resp. Mohamnie- daansche of 
Hindoesche) cn van haar inhumane of o.i. immoreele 
elementen. In Jan. 1914 publiceerde de regccring de 
ontwerpen cener staatscommissie, die het nieuwe art. 109 
o.a. voor Christen inlanders had uit te werken gekregen; uit 
die ontwerpen, gedagteekend van eind 1910, bleek 
diepgaand. mccningverschil. 

Tegenover deze privaatrechtelyke Iccmtcn voor Christen 
inlanders staan anclcrzijds wed er ccnigo opzetlelijkc 
voorzieningen tc hunnen bate, waarvan het cchtcr de vraag 
is, of mon hen daarmede wel heeft gebaat. Voor do 
Molukkcn (Mcnado, Ternate, Ainboina) ah medo Timor 
geldt een (volgcns som- migen onwett ig) huwc 1 
ijl<sicgloment van 1861 (Ind. Stb. 1861 no. 38), dat met de 
in die streken uiteen- loopende volkfgewoonten niet de 
niinsto rekening houdt cn ccn onwettig saincnleven (met als 
govolg: oncclite, of zclfs zgn. overepeligc, kinclcren) in do 
hand werkt. Voor con aantal deelen van Indie heeft nicn 
voorts bepalingen van 1829, 1835, 1840, 1851 on 1864 
betreffende ccn burgerlijken stand onder Christen 
inlanders,die een bron zijn van verwarring cn 
jcchtsonzckerhcid. Daarlegenover erkent BijbL^- 75也.(win 
1911) het nut van adal regclingcn derf * Clnisten inlanders 
zelf, cn heoft mr. J. C. Kielstra in 1913 opdraoht ontvangen 
om die adatregclingen op en buiten Java na te gaan en 
daarovei' van ad- vics te dicnen. 

Los van al dczc bczwaron en wenschcn omtrent gedrjikte 
gouvemomcntsbcpalingen staan de moci- lijkhcden, 
geboren uit feitelijke omstandighedenen verhoudingen. Dat 
eon uiinderhcid van Christen- inlandei's io midden van ecn 
nicerdcrhcid van an(k'i>:denkcudo inlanders vcclal 
geplaagd • en 
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tegen gewerkt wordt, kan, zoover het niet in onrecht- 
rDatigheden ontaardt, door het bestuur bezwaar li)k 
word on gekeerd; al geeft het dor zending aanlei- ding 
om zooveel mogelijk aan te dringen op vorming van 
eigen Cliristelijke gehuchten, later uitgroeiend tot 
dorpen. In half Mohamm., half Clirist. dorpen op Java 
ziet men wel eens naast den Moh. dorpsgods- 
dienstbeambte een Christ, oudcrliiig of pengatoewo 
opgenomen in het desabestuur. Indien er daaren- tegen 
Europeesche of inlandsche gouvemements- ambtenaren 
zijn, die jegens Christen inlanders antipathic doen 
blijken uil daden. dan kunnen en moe- ten zij uitcraard 
worden tercchtgewezen (zio b.v. BijbL4642. van 1S89). 
Tegenover het streven van de Saxikat Islam is te 
Modjowarno (gew. Soerabaja) een 
Christeninlandersbond Mardi pratjojo gevormd. Hoewel 
het oude denkbeeld, dat Christen inlanders 
verwcsterscht moeten worden (Europecsch recht, 
Europeesche manieren en kleercn, Zecuwsche of 
Latijnsche of Hebreeuwsche voornamen, enz.), nog niet 
geheel is overwonnen, sterft het toch nicer en meer weg, 
naarmate bij aanstaande zendelingcn en missionaidssen 
de oogen meer geopend worden voor de beteekenis en 
de waarde ook van een oostersch volkseigen. 

Voor feitelijke toestanden onder Christen inlanders 
raadplege men onder nicer: J. W. Gunning, De 
Inlandsche Christenen (Hollandia-drukkerij), diens 
opstellen in Ind. Gids 1905 I en Onzc Ecuw Aug, 1907, 
en tai van andere geschriftcn van dezelf- de hand； 
voorts Alb. C. Kruyt, in Ind. Genootschap Oct. 1906, en 
in De Inlander en de Zending 1907; ook bijlagc A van 
het cerate wetsontwerp in bijlagen 1904—1905 no. 121 
(weike bijlage door Gunning onjuist wordt genoemd) en 
n)r. L. W. C. van den Barg, Javaansch Christendom, in 
De Gids 1907 I. Voor hun “rechtspositie" en den 
daarover gevoer- den strijd kan men raadplegen: Handd. 
N.-Ind. Juristenverceniging 1887; nir. L. W. C. van den 
Berg in De Gids 1890 IV (zie bo ven); nir. F. C. 
Hekmeijer, De rechtstoestand der Ini. Chr. in N.-I., )892; 
mr. I. A. Nederburgh in Wet en Adat (1896 一 8), 
baridTen If； mi\ Fr C. Hckmeijer in Ind. Gids 1898II; 
mr. J. H. Cirpentier Al ing, Het gewoonte- recht in de 
Minahassa, Ind. Gids 1901 I; Ini. recht. en ini. 
Cliristenen, in R. in N.-I. 84, )905, bl. 55; mr. C. van 
Vollenhoven in De XXe Eeuw, Maart 19057^^-375； 
24 Ontweri)en over Ind. recht door J. H. Carp. Alling 
e.a., 1909, bl. 3, 17, 33; H. Colijn, 24e Ned. 
Zcndingsconferentie 19J0, bl. 5; Adat- regclijigen in de 
ini. Kiistengemoentcn op Java, uitg. Welvaartcommissie 
IX d, 1911; dr. N. Adriani, Zendingsconf. Buitenzorg 
J912 (overgedrukt in Adatrechtbundel 12, 1916); en M. 
Lindenborn, De RecKtstoestand derlnl. Chr,, in 
Stemmen desTijds, Febr. 1915. Van groot belang zijn 
ook de cnkele opmerkingen, door dr. C. Snouck 
Hurgronjc ge- maakt in Nederland en de Islam, 2e dr., 
19J5. 

CHRISTMAS-EILAND. Eiland gelegen in de In- 
dische zee ongeveer 750 zeemijlen Oostelijk van de 
Cocos-eilanden en 190 zeemijlen bezuiden Java op 10。
25' Z.Br. en 105° 42' O.L. Het ciland hceft cen grootsie 
Jengte van 22 en eene grootste breed to van 】6 K.M. on 
is bedekt met Jiooge wouden. De hoogste top is 士 300 
M. boven zee. De kolonisten verbou- wen koffic, 
klappcrs en groenten. Het klimaat is gezond, de temp, 
wisselt af van 75—84° F. De heer- schende wind is de 
Z.O. pa-isaat. Wie het eiland ontdekte, is niet bekend ； 
het komt op een Holland- :籍 e kaart van 1G66 ah Moni 
vow. In 1688 bezocht 

Dampier het, ciland cn vond het onbewoond. In 

188G werd door het Engelsch oorlogsschip Flying Fish, 
Citpt. Maclear, do baai ontdekt, wclko do eenige 
landingsplaats van het eiland, dat overigens geheel door 
koraal is omgeven, vormt. Die baai werd Flying Fish Cove 
genoemd. Malaria komt cr wei- nig voor; stilstaande wateren 
worden niet op het eiland aangetroffen. Hot ciland werd cerst 
in 1888 door hot Britsche Gouvcmement wegens zijnen 
phosphaat-rijkdom geannexeerd en onder het bestuur der 
Straits Settlements gebracht. In 1889 word aan 
bovenbedoeldc baai door G. Clunies Ross, den cigenaarder 
Cocos-eilandcn, een kleine nederzet- , <• ting gevestigd. Er 
bevinden zich thans 土  250 be wo-'' ners, Eurapcanen, 
Britsch-Indiers, Maleiers en Chi- neezent-a * V 、 

CHYDENANTHUS EXCELSUS Miers., fam. L&:y- 
thidaceae. Bloendeng (JAV.), Brosol (JAV.), Bisoleh (JAV.), 
Emprak (JAV.). Fraaie boom van Oost- en Midden-Java en 
van enkelo van de andere eilanden van den Archipel. De 
zaden, die onder den naam “bisoleh" bekend zijn, worden als 
vischvergif ge- bruikt, en ook als geneesmiddel en als 
braakmiddeL 

CHIJS (MR. JACOBUS ANNE VAN DER). Geb. te 
Leidon 1 Juni )831, studeerde te Leiden, promovcerde daar 
in de rechten in 185G, cn deed daarna te Delft examen voor 
O.-I. ambtenaar. Hij vertrok in 1857 naar Indic, werd 
benoemd tot commies, later tot referendaris ter A】g. Sc- 
cretarie, was daarna als inspeetcur bij het in- landsch 
onderwijs werkzaam cn werd 28 Jan J 892 tot landsarchivaris 
benoemd, na gcruimcn tijd tijdc- lijk werkzaam te zyn 
geweest met het classificcorcn enz. van het Oud-arcliief. Hij 
overiced den 23c Januari 1905 te Batavia. Door zijno zorg 
zagen be- langrijke stukken uit dat archief het Jicht, ZOOHIH: 
Inventaris van lands archief te Batavia (J 002— ]816) Bat. 
1882. Ned.-Ind. plakaatboek, waarVan 16 d!n. en 1 deel 
register Joopendc tot 1811 zijn ver- schcnen, cn het 
Daghregistcr, gchouden in't Custccl Batavia. Voorts schrccf 
Jiij: Geschied. der slichting der Vereen. 0. I. Comp. Leid. J 
85(), 2c dr. 1857. De Ncderlanders te Jakatra. Amst. 1860. 
De Lat. KCJIO- len van 1642 cn J 666, alsmede het 
Scminariun) van 1745 te Bat. I860. Necrlands streven tot 
opcnstcl- ling van Japan voor den wercldhandc), A mst. 1867. 
Do munten van Ned.-Indie (met Nelschcr) in Verhand. Bat. 
Gen. XXXI. 1864. Bijdr. t. d. geschied. van het ini. onderwijs 
in Ned.-Indie, Tijdschr. T. L. V. decl XIV, XVI, XXV 
1869—79. Proeve ecner > Nederl. Ind. bibliogi-aphio 
(1659—1870) met 2 vervolgen Bat. 1875, J903, uitgeg. in 
Verh. Bat. Gen.—' XXXIX 1880 en LV 1902—1903. Hot 
Middclbaar onderwijs tc Batavia gedurende de cerate hclft 
der 19e ceuw vclgens officicele bescheiden. Bat. J 902. 
Voorts verschillendc artikclen vooral over d(； geseb. van 
Ned. Indie in Tijdschr. v. h. Bat. Gen. cnz.[ 

CIBOTIUM. Zie PENA WAR DJAMBI. 
CICADEN. Viervleugelige insectcn, van wclko do 

vleugcls soms Jederachlig en fraai gekleurd, jnccstal alle vier 
doorschijncnd en duidclijk gcadcrd zijn. Een aantal soorten 
leven in den Indischen arohi- pel. De zoogenaamde 
zingcicaden, Jliang-riang, ont- leencn hun naam aan een 
eigenaardig gevormd or- gaan, een soort van 
muziekinstrument, gcplaatat in hot achterlijf, en waarincde 
dezedieren een knarsend en sissend getjirp voortbrengen. 
Door duizenden Cicaden gezongen, ontstaat cen eentonig, 
doch sohel en sterk gegons. Genoemd muziekiiistrument is 
gevormd door 2 driehoekigo holten, aan de achtorzydo van 
den Isten ring van hot achtcrlijf gelegen, door plaatjes 
overdokt, torwijl aan de binnenzijdc zich con 
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geplooid trommelvlics bevindt, dat door een spier min of 
meer gespannen wordt; tengevolge van het uitzetten en 
samentreklcen van het achterlijf komt doze spier in 
werking cn wordt het trommelvlics in cone trillende 
beweging gebracht; op deze wijze nu zon het zingen dcr 
Cicaden ontstaan, dat eenige overeenkomst heeft met het 
gezang onzer krekels. De wijfjes zijn voorzien van een 
zaagvormigc legboor, waarmede zij gaten in de boomen 
boren, ten einde daarin eieren te leggen. De Cicaden 
houden zich steeds in de boomen op, doch de jongen 
(larven) k】imn】en, zoodra zij uit de eieren gekropen 
zijn, naar beneden, gaan onder den grond om tc zuigen 
aan de wortels dor boomen en vertooven daarin zoo lang, 
totdat zij het laatste larvestadium, dat ook a Is nimf 
betiteld wordt, bereikt hebben.. De zingcicaden heb- ben 
de sprieten voorzien van 7 leden, waarvan de 5 laatste 
tezamcn een haarvormig aanhangscl van het 2c lid 
vormen en bezitten 3 nevenoogen. Op Java komt een 
groote zecr fraai gekleurde soort voor (Cicada 
rhaphideidd). 

Bij de Spring-cicaden daarentegen ontbreekt bo- ven 
beschreven niuziekinstrunient en zijn de pooten geheel 
en. al tot springen ingcricht; de ondoor- schijnende 
vleugels zijn gewoonlijk fraai gckleurd. Sommige 
soorten hebben het borststuk voorzien van verschillende 
zonderlinge aanhangsels, zoodat dit met den hop de 
vreemdstc, soms gcdrochtelijkc figuren vormt; zoo is bij 
eene soort van Java (Mem- brads s. Cenlrohis anchcrajo) 
de gcheelcTliop bedekt door het voorste gedeelte van het 
borststuk en ver- toont tc zamen 2 groote, zijdelings naar 
achtercn gekronide horens. And ere soorten, tot de 
genera Flata cn Poeciloplera bohoorendc, hebben 
breede vlvugels cn schoongekleurde voorvleugels; de 
Plata tnaculata, witachtig van klcur met donkere 
vlekken, is over ecu groot gcdeelto van den Indischcn 
archi- ])<； ] verbreid, cvenals nog merkwaardiger 
insecten, de zoogenaamde lantaarndragers (Fulgoridae) 
met (likwijls allcrzonderlingst gevormdo koppen, waar-
van het voorhoofd blaas- of stcelvonnig vcrlengd is eh 
aan het uiteindc voorzien van cen naar boven gebogen 
knopje. 

De naftm van Jantaamdrager is ontlcend aan cono 
vcrniaarde Amerikaanschc soort, waarvan men vroegcr, 
waarschijnlijk ten onrechte, boweordedatdo kop cen 
Jichtgcvend werktuig was cn vooral des nachts licht 
vorspreidde. 

CICER ARIETINUM L.» fam. Leguminosae-Papi- 
lionalae. Garnet, Katjang gamet (SOEND.), Katjang kapri 
(JAV.), Katjang poctih (MAL.). Opgericht een- jarig kruid, 
met wittc tot roodachtigo bloemen on lot twcczadige 
])culon, in Zuid-Europa en eon groot deel van Azie 
gekweekt om <|e ectbare zaden chick pea''),-''. 
Vn CILIATA. lofusorien of afgictseldicrtjcs. Klaase van 
Protozoa, gekeninerkl door het bozit van tal- rijkekortc 
trilharen of cilien, die het gehecle lichaam bed ok ken 
kiinucn. Men vindt do ten deelo kosmopo- litische 
soorlen ovoral in zoctwater, waarin zich vele rottende 
stoffen bevinden, Zij voeden zich vooral met Bacterien 
en ander gevormd vocdsel. Do voortplanting geschiedt 
door dwarse deoling. Do Ciliaten werden reeds in 1676 
door onzon landgenoot Leeuwenhoek ontdekt, echter 
hield Ehrenberg (1838) hen nog voor hoog ontwikkoldo 
dioron mot geconipliceerde organen; cerst later word hun 
Pro. tozoen-natuur herkond. 
CINCHONA. ZIE KINA. -r '、 

CINNAMOMUM BURMANNI Bl., fam. 
Laura■:eae. Kiamis (soEND.), Manisdjangan (JAV.). 
Kloine boom 

van den Maleischen Archipel cn van China. Op Java 
wordt het hout wel gebruikt; overigens is de sc hors 
algemeen als kaneel in gebruik, en ala medieijn.
 , 

CINNAMOMUM CAMPHORA Nees., fam. Laura- 
ceae. Boom van Formosa, levert de KAMFER (zie 
aldaar) of KAPOER BAROS. 

CINNAMOMUM CASSIA BL, fam. Lauraceae. 
Kajoc manis tjina (JAV.). Boom, uitChina ingevoerd, 
waarvan de schors de Chincesche kaneel levert. 

CINNAMOMUM CULILAWAN Nees. fam. Lau- 
raceac. Boom, vermoedelyk allcen in het Oosten van 
den Archipel voorkomend. De bast van deze, en 
niisschicn ook van andere soorten, beet koe- lit lawan en 
komt als Cortex Culilawan in den han del. 

CINNAMOMUM INERS BL, fam. Lauraceae. Ki 
tedja (SOEND., JAV.), Katjengal (MAD.). Boom van 
Achter-Indie, deMoluldtcn.en. Java. Het hout wordt 
niet gebruikt, de^cKors soms als medieijn of met do 
bladeren als thee. Vermoeclelijk is deze soort ook een 
van de stamplanten van Cortex Culilawan. Zie dat 
wo ord, 了 "、 < Y .- ' 七.、 
CINNAMOMUM PARTHENOXYLON Meissn.Jam. 
Lauraceae. Ki pedes, Ki sereh (SOEND.), Selasijan, 
Telasijan (JAV.). Vrij groote boom, van Achter-Indie 
tot Zuid-China verspreid; op Java wordt het hout 
gebruikt als bouwhout. Het is ook als mcubelhout 
aan te bevelen wegens de groote duurzaamheid en do 
aangename reuk. De halfrijpe vruchtnapjes, dio 
sterk naar sussefras rieken, staan in do inlandsche 
geneeskunde bekend als Boenga laivang of Kembang 
CINNAMOMUM SINTOK BL, fam. Lauraceae. 
Hoeroe sintok (SOEND.), Sintok (MAL., JAV.), Woeroe 
sintok (JAV.). Boom, allcen van Jaya hakond in het 
lagore bergland. De schors is cen zeer gczochtc medi- 
cijn vooral tegen ingewandsziekten. 
CINNAMOMUM ZEYLANICUM Nees, fam Lau- 
raceae. Kajoo manis, Kajoo manis djangan (MAL.), 
Kaj 3C logi, Kanigan (MAL.). Hecstor, dcstamplant van 
d Ceylon-kaneel, wclke laatste, behalve als genot- 
middcl, in Nedcrlanclsch-Indio ccn veclzijdige ge- 
nccskundigc (oopassing vindt, (Zie KANEEL). 

CISSAMPELOS PAREIRA L. fam. Menisper- 
maceae. Areuj tjamtjaoeh (SOEND.), Tjamtjaoeh 
(SOEND.), Areuj gcurcung budas (SOEND.). Klim- 
mende he ister, in velo vorincn over o^n groot deol 
van tropisch Zuid-Amerika. Afrika, cn Azie ver- 
spreid, op Java tot nu toe allecn gekweekt govon- 
den. Van de bladeren wordt door uitporting een tot 
gclei stollend sap verkregen, dat als genccsiniddol 
bij catarrhen gebruikt wordt. 

Cycled peltata, een plant van dezclfile familio, 
die buitengewoon veel op Cissampclos gelijkt, maar 
in Ned.-Indie in het wiki voorkomt, wordt naar hot 
schijnt voor hetzolfde docl gebruikt cn vaak met do 
vorig(； verward, (Zie TJ1NTJAOE). , 尸 f 

CITROEN. Zie CITRUS MEDICAA- 
CITRULLUS VULGARIS Schrad., fam. Cucurbi- 

ta?ea°. Mandiki, Mondikai (MAL.), Samangka, So- 
mongka, Semangka (MAL., JAV.). Bekondo klim- 
plant, uit Afrika afkomstig, ovcral tusschon do keor- 
kringen gekweokt cn vaak verwildcrd. Do grooto 
vruchten, de watermeloenen, worden oin hot sap- 
pige, roode vruchtvlecsch vcel gegeten. 

CITRUS, fam. Rulaceae： Lemon (MAL.), Djerook 
(MAL.). Algcmcone naam voor do verschillende soor- 
ten on varietoiton van hot gcslacht Citrus, waarvan 
er sommigen in hot wild, de incestc cchtcr in Neder- 
landsch Indic gekweekt worden. Omtrent do vraag 
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welkc vormen a Is soorten en wclke vornwn als va- 
rieteiten to beschouwcn zijn, loopen de mceningen nog 
zeer uiteen. Terwijl sommigcn slechts con vijf- tal 
soorten aannenien, is bij andcre auteurs het aantal veel 
groot er. De voomaamstc vormen worden in de vijf 
hierachter volgende artikelen behandeld. Van de 
inlandschc namen zijn alleen samenetel- lingeu met de 
woorden Djeroek en Lemon opgeno- men; voor de na 
men in and ere declen van den Ar- chipel zie men het 

plantkuudig woordenboek van F. S. A. de Clercq. ./ £ 孙 
CITRUS AURANTIUM L. Met bolrondc of afge- 

plattc niecst oranje vrucliten van zeer verscliillcndc 
grootte. Bekende vormen van deze soort zijn Jo. de echte 
C. A u r a n t i u m, de Djeiock man is of Dj. legi, de meest 
bekende en wegens de smakelijke vruchten meest 
gegeten vorm. 2o. De vonn d e c u- m a n a (= C. 
decumana L.), de Pompelmocs, Dj. bali (JAV., SOEND.), 
Dj. gede (SOEND.), Dj. dalima (JAV., SOEND.), Dj. mana 
lagi (MAL.), Dj. pan dan (SOEND.), bekend oni de 
smakelijke, zeer groote vruchten^ ..■/ .• ■ 

CITRUS HYSTRIX D. C. Boom of heestcr met 
gedoornde takken, on gele eivormige of ronde, wrat- tige vruchten. 
Daarvan de vormen lo. P a p e d a (=C. Papeda Miq.} met bittere oncetbare 
vruchten. Djeroek poeroet (JAY., SOEND.). 2O. a c i d a (= C. acida Roxb.} 
Djeroek nipis, Dj. tipis, Dj. pctjel. De vruchten worden a】s geneesmiddel 
geget en en ook^ 、 welgebruikt bij de spijsbereiding. ■ 

-•、' ' 、 CITRUS MEDICA L. Boom met niet ge&oorncle 
； ;/takken. De gele vruchten zijn bolrond oflangwerpig "</匕 5 " 7. .yen 
dragen een grooten knobbel aan den top. Hiertoe 夕 xZAo. de echte C. m 
e d i c a, de Citroen, (Djeroek asem, Dj. bedong), in Indie niet vcel 
gekweekt. Het hout is zeer fraai. 2o. de vorm L i m o n u m (=C. Limonum 
Hook.) Overal in Zuid-Europa en in’Britsch Indie gekweekt om de olie, 
die uit de vruchtschil bereid wordt^Z 刃)，、 

CITRUS NOBILIS Lour. Djeroek hidcung (SOEND.), 
Dj. 1 jolpQk (SOEND.),de Mandarijn, met oranje schil } om de 
kJeiiie bolrondg vrucht. Oui de Jekkere vruchten gekweekt.̂  
‘ 

CITRUS SARCODACTYLIS Sbld. (= eenvarietcit 
van Citrus medita limonum?), Djeroek tangan, een 
eigenaardige vonn met vruchtbladen,die niet gclieel 
vergroeid zijn, zoodat de vrucht van onderen half- 
bolvormig is, maar aan den top overgaat in een wis- 
selend aantal toegespitste uitwassen. Het vrucht- vleesch 
is bijna geheel afwezig. Deze vonn wordt vooral door 
Chineezeii in gedroogden toestand voor een zeei- 
belangrijk geneesmiddel tegen allcrlei kwa- len 
aangezien. 

CIVETKATTEN (Vherridu), ecu uitsluitend de Oude 
Wereld bewonende familie der ROOFDJEREN (zie aldaar), 
verwant mel, maar niet zoo hoog ont wik- keld als die der 
katten {Felidae). Met deze hebben ze de scherpe kiezen 
gemecn, uiterlijk zijn ze cr over het algemeen van tp 
onderecheiden door een slanker lichaam en langeren, 
meer toegespitsten kop. Men verdeelt de familie in twee 
onderfamilies: de Viver- rinae, met in trek bare klauwcn 
(als bij de kittlen) on met vijf vingers en teenen, en de 
Herpestinae, met niet-intrekbare klauwen en soms met 
vicr viiigers en teenen. De IIerpe^linac zyn in den 
Indischen Ai chipel slechts vertegenwoordigd door 
soorten van het ge- slacht Hegt奶(zie GARANCAN), de 
Viverrinae *>?rde geslachten: Viverra (zie 
TENGALOENG), Vtverricula, (zie RASE), Linw^a (zie 
LINSANG), 5 膘冥"陟\L()E\VAK), Arclorjalidia (zie 

AKAR), Hemigale (zie DOENGAN), 

Arclictis (zie BINTOERONG), Cynogale (zie BOM- 
PRANG). 

CIVIEL-GEZAGHEBBER is de naam, welke vati- 
<yuds gegeven we rd het zij aan officieren van het In- 
disch leger, die belast waren met het bestuur over een 
ondcrafdeeling of ecn afdccling op de buitenbe- zittingen, 
hetzij aan particuliercn, die, zondertot het bestuurscoips 
te behooren, toch met bestuursfunc- tien werden belast in 
afgelegen streken. Voor do Jaatste categoric, die sinds 
J914 kortweg „gezag- hebber>, hect, zijn in den loop dezer 
eeuvv cigen bc- palingen getroffen (zie 
GEZAGHEBBER) ；  de “civiel-gczughcbbers" van 
niilitairen huize daarentegen bestaan nog onveranderd 
voort in die streken, waar bijeenbrenging van jnilitaiie cn 
administra- ticve function in een hand voor het 
afdeelings- of onderafdeelingsgezag wenschelijk of 
noodig wordt geoordecld. Op een militair hoofd van 
gewestclijk bestuur (zic BESTUUR ender C, 1°) wordt de 
naam ,,civiel-gezaghebber'' nimmcr teegepast. < (( ' / 

QIWAISME. Ecnc hoofdsectc van het Hindocisine, 
zoo genoemd omdat zij Qiwa (d. i. de goedgunstige) of 
Mahadcwa (cl. i. de groote god) vereert als Oppcr- wezen, 
Paramc^wara (d. i. ojiperhecr), uit wien allcs ontstaat, 
door wien allcs onderhouden wordt cn dio aan alles een 
einde maakt. Dit leerstuk omtrent het wezen der godheid 
is vermengd met verschil'endo mythischc vcrhalen en 
voorstellingen \an de oude Indische geden Roedra, Agni 
cn Warocna, cn, in overeenstemming met den geest van 
het Mindoeisnic, ruimt het stclsel zcJfs eene plaats in voor 
goddelijko cn halfgoddelijkc wezens, die tot een anderen 
kring van het Pantheon behooren, zoodat cenc gclijktij- 
digx vcrcering van Qiwa en Wisjnoe, of van de Tri- 
moerti, niet tot de zeldzaaniheden behoort. Het is 
trouwens eeno leerstelling der Hindoos dat Qiwa, 
Wisjnoe en Brahma, gelijk ook allc andcre godenfi- 
guren, slechts verschiJlcndc (jpenbaringen zijn van 6en 
en hetzelfde allcrhoogstc wezen. Wannccr ^.'iwa 
plastisch bcsclireven of in beeld gcbracht. wordt, stelt 
men hem gewoonlijk voor als ecu in diep gc- peins 
vcrzonkcJi Wijze. Vandaar dat liij bcsternjjcld wordt als 
Djagad-goeroe, Meestei, der wereld, ecno benajning, die 
to herkenncn is in Bhat ara Goeroc (zic 
BataraCoerce),zijn ni jest verbreide titcl voorhecn in den 
IndiKchen archipel. Beschouwt men hem a is den 
almachtigcn vernieler van a) het tijdelijk bestaande, dan 
woidt hij voorgesteld als de Tijdgod, Mahakala. Soms 
wordt hij afgebecld als androgyne met zijne vrouwelijkc 
wederhclft Qakti of energie, nl. boerga of Parwati. Da 
nici.-st gewojic voi in echtcr waarondcr liij vereej d 
wordt, beslaat ii)een symbooJ, de Ling, ga, het zinncbecld 
van bevj uchtendc, levcnv/ckken- dc kracht. Evenals bij 
de JJocddhistcn StoEpa” of Dagobs, waannede de Lingga 
uiterlijk(>\( ； recnkon)8t vertoont, decJs afzonderlijk 
deeds binnen hciligdom- mcn opgericht zijn, zoo is het 
ook met de synibolcn van Qiwa. Be verecring van 
Dagobs, zoowel als van Lingg&'s gaal terug tot cen 
tijdpcrk, toon cr noch Boeddha-, noch Qiwa-bceldcn 
vcrcerd werden. Met de godsdienstige verecring van Qiw 
a gaat gepaard die van Doerga, in hoofdzaak cenc \ c rp( 
i,soonlijking van Moedcr Natuur. wier wezen cvenwel 
zoo veelzij- dig is, dat zij con tai van kenmerkende namen 
bezit, gelijk trouwens ook het geval is met haren gc-maal. 
Verder genieten hooge verecring andere wezens, dio in de 
nabijlieid van don oppcigod gedaeht worden: Gane^a, de 
god der geleerdheid; Nandi, de stier van 

Skanda of Karttikcja, de oorlogsgod. 一 Er ,zijn 
vei'schillendo secten cn monnilcorden van Qiwa- ictcn of 
Caiwa's, zooals de benaming in het Sanskrit 
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luidt. Zij onderscheidcn zich uitcrlijk cn in de hoofd- 
puntcn der gcloofslcer weinig van elkandcr, wannecr 
men buiten rckcning laat eenigc a Is Qiwaietisch be- 
schouwde csoterische secten van Qakta's of vereer- 
dersvan hot vrouwelijk principc.die eenigc namen en 
symbolen aan het Qiwaisme ontleend hcbben. Hoe het 
qiwaisme zich uit den ouderen Wcdischen gods- dknst 
ontwikkeld hceft, en wannecr het als afzon- derlijke secte 
is opgetreden, ligt nog grootcnde'sls in het duistcr, maar 
zobvccl is zokcr dat er eenigc eeu- wen v. Chr. reeds 
Qiwaietische monnikorden beston- den, en het is onder 
den invioed van monnikorden of geestelijke 
broedcrschappen, dat in Inclie de secte- verschillen een 
vasten vorm hebben aangenonien. De bewijzen van ̂ iwa-
vercering in Noordwestelijk Indie en daaraan grenzende 
streken in de eerste eeuw onzer jaartelling, en de 
onmiskenbare invioed van hot Qiwaisme op de 
ontwikkeling van het Maha- janisme, den mcest 
verbreiden vonn van het Bocd- dhisme, zijn voldoendo 
oni een denkbeeld to geven van de groote beteekenis der 
sectc in een groot ge- declte van Indie reeds voor het 
middcleeuwsche tijd- perk. Wat den Indischcn archipcl 
betreft, strekt de inscriptic van Tjanggal van Qaka 654, 
waarbij de op- richting van eon Lingga door koning 
Sandjaja ver- hecrlijkt wordt, tot bewijs dat het Qiwaisme 
in Kc- (lo? beleden werd. Spocdig daarop treedt in 
Middeii- Java het Mahajanisme op, en gedurende 
cttclijko ceuwcn vinden wij beide godsdicnststelsels als 
gelijk- berechtigd naast elkaar. Bij plcchtige 
gclcgcnlicdcn, zooals de kroning van een vorst. waren 
beide gezind- tcii vertegenwoordigd en spraken 
geestelijken van de 

cn Sogata's den zegen uit. Javaansche dich- ters 
der 1 Ide eeuw la ten de Qaiwa- en Sogata-gecstc- Jijkcn 
zclfs optreden bij gebcurtcnisscn in de grijzo oudhrid, 
zoodal zij geen besef hadden dat het in Indic ooit anders 
geweest was. De Mahayanistischo tlichter van den 
Soctasonia toont wijsgecrig aon, dat Bocddha cn Qiwa 
cigcnlijk e<Sn cn hetzoJfde wczen zijn. Eon Javaansch 
vorst der 13de ceuw draagt den vecJzeggendcn naain van 
Qiwa-Bocddha. Bit al les, alsmede de bouw- cn 
beeldwcrken tc Prambanan en eldcrH, bewijst dat er op 
Java tusschefrlKHcle gccls- dicnststelsels een zeker 
syncrctisme l)estond, ten ininntc in sommige streken. 
Niettemin wurun er lici- ligdommen, die uitsluitend 
Bocddhistisch waren, zooals van den Boro-bocdoer, 
Kalasan, Mendoet, tcr- wijl de ovcrbhjfsclen van 
Lingga's, Nandi's, Doer- gabeelden on Gancqa's 
kennierkcnd zijn voor het qiwaisme, Tegcn hot eindc der 
middelecuwcn hcbben beide gezindten oj)Java het veld 
moeten ruimonvoor den Ishun en cen tocvlucht gevonden 
op Bali, waar nog heden ten dagu het (/iwaisino hecrscht 
cn ook nog eoiiigo Bocddhistcn gevonden worden. Er 
zijn Bporcn, dat ook op Sunmlja cii.undcre eilanden van 
Indoncsie de verecring van Bharara Goeroo ingang heeft 
gevonden. Bij do Bataks is Batara Goeroo do naain van 
den oppersto der bovengoden; zoo ook is bij de Dajaks 
^lahatara, cone verbastering van Bha- tiira, de hoogste 
god. De J'agalogs op de Philippijnen vereerden eertijds 
als hoogsten god Bathala Mayka- pal, d. i. God do 
Formcerdcr, wclkc benaming zon- dcr twijfel op Qiwa 
doelt, al betcckcnt Bathala in *t algemeen ceno hoogcrc 
godheid, gelijk in *t Oudja- vaansch en in Makasaaarsch. 
Het woord Bhattara, waaruit Bha/iira, Batara, ontstond, 
is ccn bij uitstek Qiwaietische term, zoodat zokcro 
Qaiwa-monniken dan ook Bha/iaraka's hceten. 

Lileraluur : Over de leerstcllingcn en de mytho- logi? 
der Qiwaicten zio: A. Barth, Tho Religions of India, p. 
196—217; Th. Foulkes, The elements of tho 

Saiva philosophy (Madras 1863); Catechism of tho Saiva Religion 
(ib. 1863); Kittel, Uebcr den Ur- sprung des Lingakultus ； vgl. 
Indian Antiquary IV, 211: V, 183; Sarwadar^ana-Sangraha 74—
1J2; Colobrookc, Mahca'varas and Pashipatas (in meer dan edne 
uitgave van diens Essays)； H. H. Wilson, Works I, 188—238； 
W. Wilkins, Hindu Mythology 218—282; Ch. Coleman, The 
Mythology of the Hindus, 62—111 ； Dowimahatmya, uitg. door 
Poley met eenc Latijnschc vcrtaling (1831). Over de vermen- ging 
van Qiwaismo en Boeddhismc op Java, zic Kern Versl. Mcded. 
Kon. Akad. Lett. D. V., 3de~serier^—- 8—43； eene beschrij \nng 
van voorwerpen be trekking hebbende op Qiwaictischen 
cercdienst komt voor in Groenevcldt en Brandes, Catalogus der 
Archeologi- sche verzamcling van het Bataviaasch Genootschap, 
passim ； vermelding van Qiwa- en Doerga-beelden, Lingga's, 
Nandi's cn Gaecqa/s in Verbeek, Oudheden van Java, passim. 
Over de Qiwaioten op Bali zie R. Friederich, De Ocsana Bali, T. 
v. N.-I. IXe jg. Ill, 245; Voorloopig verslag van het ciland Bali 
(Verh. Bat. Gen. DI. XXIII, 1850); Over een Lingga aan de Bovcn-
Melawi (Borneo) schrijft E. Kiihr, Bndr f :• t. t. 1. cn vlk. 6e Ser. 
Deel II(1896) bl. 78. 《'，：；、• T.- 

CLAUSENA EXCAVATA Barm., fam. Rutaceae. 
Tjcrik hit am (MAL.) Daoen bidjitah (SOEND.).Kleine ' boom van 
Indie cn den Maleischen Archipcl. Do aromatische bladeren 
worden in toespijzen gedaan; bovendien. kont men er con 
voorbehoedende kracht aan toe, zoodat ze met anderc bladeren 
op de rijst- vclden gestrooid wordon om cen goedc oogst te 
verzekeren. 

CLEERENS (JOHANNES BAPTISTA). Geborcn te 
Antwerpen 27 Aug. 1785, trad hij in 1807 iu dienst bij de 
cavalerie, woonde de veldtochtcn in Spanje en Rusland bij en werd 
in 1814 tot onderinspccteur der militairc administratie benoemd. 
In dien rang ver- trok hij naar Indie, waar hij als Luit. Kolonel do 
zesde mobile colonne in den oorlog tegen Dipo Ne- goro 
aanvoerde. In 1826 tot Kolonel cn in 1829 te- vens tot Adjudant 
van den Luit. Gouv.-Gen. de Kock bevorderd, nam hij deel aan de 
onderhande- lingen, die tot do onderwerping van Dipd Ncgdrd 
leidden. Na 必 loop van den Java-oorlog keerde hij naar Europa 
terug, was in 1831 Chef van den staf dor eerste divisie-infanteric 
van het leger te velde, on richtto later cen afzonderlijk jagercorps 
op. In 1835 tot Gen.-Maj. titulair bevordord begaf hij zich wedor 
naar Indic, en word in 184G tot Gouvcrneur der Molukken 
benoemd, in wclke betrekking hij don ]5ciY~April'lS50 to Ambon 
ovcrlcccL 

CLERCQ (FREDERIK SIGISMUND ALEXANDER DE). 
Geboren 7 April 1842 tc Zutphcn.Na voor- afgegano opleiding aan 
do Kwecliscliool voor Mili- tftiro Gonceskundigcn te Utrecht 27 
Juli 1863 aan- gestcld tot Officicr van Gczbndhei(l bij het leger in 
Indie, ging hij aldaar spocdig in burgerlijken dienst over en werd 
in Maart 1866 benoemd tot controleur in do rcsidentic Mciiado, in 
1872 tot adjunct-inspec- teur van het inlandsch onderwijs, als 
hoedanig hij achtcrccnvolgcns wcrkzaam was in de Molukken, 
Sft-... ________________________________________  _  
inatra en Qost-Java, om in April 1877 tot inspccteur 词 Qicn tak 
van dieiist to worden bevordord. In 1882 vorkreeg hij ccn 
tweejarig vorlof wegens ziekto en word na terugkomst in 
December 1884 benoemd tot resident van Ternate eiiji] Axigustus 
1888 in dicnzelf- don rang ovcrgeplaatst naai* Riouw, om in M 试 
139° *s lands dienst met ponsioon te verlatcn. Hij oycrlced in Aug. 
1906 tc Apeldoorn. Bchalvo vorschillendo opstcllen op 
gcogiraphisch, cthnologisch on linguis- tisch gobied in het 
Tydschr. v. h. Batav, Gen. v. K. 
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en W.» de Bijclragcn v. h. Kon. Instituut, De Indi- 
schc Gids, het，Tijdschr. v. h. Aardr. Gen., het Tijd- 
schr. van Ned. Indie, de Cosmos v. G. Cora en het 
Intern. Archiv f. Ethnographic, zijn als afzonderlijke 
werken van hem verschenen: Het Maleisch der Mo- 

/lukken.; r'Bydragcn tot de keifnis der residchtie-' 
^^Tremate; — en, met niedewerking van J. D. E. 

Schmeltz, Ethnographische beschrijving der West- 
en Noordkust van Nederl. Nieuw-Guinea. Na zijn 
dood werd zijn Nicuw Plantkundig woordenboek 
voor Nederl. Indie door M. Greshoff uitgegeven (Am- 
sterdam, 1909). Zie zijne necrologic met portret in de 
Wereldkroniek van 25 Aug. I90G, no. 22. 

x 己》〜、七* CLERODENDRON INERME Gartn., fam. Verbe- 
3"' / naceae. Kembang Boegaug (SOEND.), Pawang (MAL.). 

z Hees ter in geheel tropisch Azie in de nabijheid der 
- kusten voorkomende. De jonge bladeren worden 

gegeten, de oudere tot heeling op wonden gelegd. 
(Ook andere Clerodendron-soorten worden met deze 
namen aangeduid). 

CLERODENDRON MINAHASSAE T. et B., fam. 
Verbenaceae. Boomheester met fraaie groote bloc- 
men, vaak gekweekt. De bladeren worden soms ge- 
kookt als groente gegeten. (Sajor tantanaman.) 

CLERODENDRON SERRATUM Spr., fam. Ver- 
benaceae. Sagoenggoe (JAV.), Sri goenggee (JAV.). 
Boonilieester waarvan de bladeren een iniddel zijn 
tegen ziekten van het hoomvee. 

CLIFFORD (Jhr. Mr. GERARD GEORGE). Ge- 
boren. to Amsterdam 16 Febmari 1779, studeerde 
hij te Leicfen, waar hij 22 Febr. 1802 tot doctor in 
de recliten bevorderd werd. Daarna vestigde hij zich 
als advocaat te Ani§t€uhun;in 1824 werd hij tot lid 
der Tweedc Kamcr gekozen, waar hij door redevoe- 
ringen over Indische aangelegenhcden de aandacht 
trok. Op 4 Oct. 1830 werd hij benoemd tot Minister 
ad interim van Waterstaat, nationale nijvcrheid en 
kolonien, en vervolgens op 1 Oct. 1831 tot Ministar 
a. i. van nationale nijverheid en kolonien. Op 1 Jan. 
1834 werd liij in dezelaatste waanieming vervangen 
door Mr. A. Brocx, Secret.-Generaal, en indatzeJfde 
jaar benoemd tot Minister van Staat en Lid der 
Eerste Kamcr, welke waardigheden Jhr. Clifford 
bekleedde tot 7 Maart 1847 ； op welken dag hij over- 
leed op zijn buitenverblijf bij Arnhfira,-- 

CLINOGYNE DICHOTOMA'Salisb., fam. Maran- 
taceae. Bamban (JAV., MAL.), Toengkat eetan (MOL.). 
Zeer verspreide ki-uidachtige plant, opschietend met 
vele lange in rechte leden verdeelde stengels; men 
schraapt er de groene laag af, waardoor zc een glad 
en glanzend oppervlak verkrijgen, en droogt ze ver- 
volgens. Daarna worden ze gespleten, de zachte bin- 
nenlaag wordt verwijdercl, en van de dunne glim- 
mende strookjes, die overb 町 ven, wordt vooral in de 
Preanger een vlechtwerk gemaakt, dat voor manden 
,e. d. gebruikt wordt. 

CLITORIA CAJANIFOLIA Bth., fam. Legumino- 
sae-Papilionaiae. Roempoet sebcef-oek (MAL.), 
Roempoet toeri (MAL.). Kruid, in theetuinen, wel 
eens als grondbedekker aangeplant om het afbrok- 
kelen van terrassen te voorkomen. 

CLITORIA TERNATEA L., fam. Leguminosae- 
Papilionatae. Telang (MAL.), Teleng (SOEND. en JAV.). 
Slingerplant met fraaie blauwo bloemen, in geheel 
Indie voorkomend, soms gekweekt. Een aftrekselder 
bloemen wordt wel bij het blauwkleuren van gebak 
gebezigd en de bladeren worden soms bij kleine kin- 
d’ren op de oogen gelegd, als de oogleden ontfitoken 
?jn. Aan den wortci worden diurel ische en laxeeren- 
de eigenschappen toegekend. Ook de zaden zouden 
purgeerend werken. 

CLOON ①IRCK VAN). Gouvcrncur-Gcncraal. 
Geborcu te Batavia omstreeks 1688, zoon van P. J. 
Van Cloon, tjufgemecster van Scliicdam, schepcn 
te Batavia in 1695. Hij promoveerde to Leiden 
in de rcchten den Isten April 1707, vertrok in 
Nov. 1719 als opper-koopman naar Indie, werd 
1720 opperhoofd te Ncgapatnain, in 1723 Gouv. van 
Coromandel, 1724 Raad-extraordinair, 1730 Raad- 
ordinair van N. Indie. Den 9 Oct. 1731 werd hij door 
HH. XVII tot Gouv.-Gen. benoemd, aanvaarddo 
dat ambt 28 Mei 1732, doch vroeg reeds 20 Dec. 1733 
zijn ontslag. Den 10 Maart 1735 overiced hij op zijn 
landhuis bij Batavia. Zijn bestuur kenmorkte zich 
nict door belangi'ijkc gebeurtenissen: alleen zij ver- 
meld dat 8 Nov. 1733 ecu contract met den Soesoe- 
hoenan en 9 Dec. een ander met den Sultan van 
Bantam gesloten werd. 

CNOLL of KNOL (GOVERT). Geb. te_Delft. Ging 
in 1686 als sergeant per schip Boswijk naar Indie. 
Diende de O.I.C. in onderscheidene militaire rangeu. 
Werd in 1705 benoemd tot Commandeur en Gezag- 
hebber van Java's N.O. kust； in 1708 tot conimLs- 
saris over Chcribon en Java's Oostkust. Leidde in 
1706 ecn expeditie tegen Soerapati, daarna onder 
den Raad van Indiii H. de Wilde een expedit io 
tegen den in 1705 door de Cie. van de troon venh e- 
ven Soesoehocnan Adipati Anocm en in 1708 
wed er zelfstandig — na gevangenneming van gc- 
zegden Adipati Anocm — ccn expeditie tegen de 
zonen van Soerapati. Was in 1709 gemachtigde der 
Cie. tot regeling met den Soesoehocnan van h<?C 
binnenlandsch bestuur in de Mataramsche landeii 
en tot vaststelling der leverantien en contingenten 
aan de Cie.Wist toen tevens den SoeHoehoenai) over 
to halen den bekenden Dcpati van Soerabaja to 
doen vermcordcn, waardoor aan de groote niacht 
van het oudc regentenhuis van Soerabaja ten bato 
van het gezag der Cie. ecu eindc word gemaakt.— 
Rcpatrieerdc 26 Juli 1709 als sellout bij naclit van 
een rctourvloot. Zie JAVA. Geschicdcnis； de Jonge, 
De opkonist van h6t Nederl. gezag over Java 
VIII passim; dr. F. do Haan JZjiangan J. blz—197. 
COBRA DE CAPELLO. Zie BRII^LANG. 

COCA. Erylhroxylon Coca Lam., Fam. Erythroxy- 
laceae. Heestcr uil Z.-Amerika, daar Kinds oudclijdcn 
gekweekt ter wille der verdoovendc bladeren. Op Java is 
de cultuur dezer plant ingevoerd, toen l)«；t uit de coca-
bladeren bercidealcaloide, cocainc, voor de 
genccfikundigc piaktijk van waardc word. Do vooral in 
W. Java op groote schaal gekweekte soort is 
Erythroxylon Coca Lam., var. Sprucennum Jiurck. De 
jonge bladeren dezer Java-coca, die tegonwoor- dig 
geregeld en op viij groote schaal wordt voerd, bevatten 
behalvc mcthyJsalicylaat ecn Inii- tengewoon hoog 
alcaloidegchalte, dcels cocaine, decls andere ecgonine-
verbindingen. Een dezer, tropacocaine, wordt evenals 
cocaine in de oogheclkuudo aangewend. 

Vooral de jonge bladeren zijn rijk aan alkaloiden 土 
3 %; bij het oudcr worden ncenil het gehalto af (tot ],2 
%). De Java-coca groeit best op 400 一  600 M. 
zeehoogte, in de voile zon, en in een vochtig klimaat. 
Men kweekt zc uit zaad, dat op overdekte kweekbedden 
uitgezaaid, na 2—3 weken ontkiemt. Zoodradeplantcn 
15 cM. hoog zijn, worden ze uitge- plant op 4x 3 voet, 
als men een gesloten a&nplant wil maken ；  op 
afstanden van 2 voet als men ze voor tusschencultuur 
bezigt in den vorm van heggen. Na 8—12 niaanden kan 
men met den pluk beginnen. Het geplukte blad moot snel 
gedroogd worden, het- geen door dun uitspreiden in de 
zon, dan wel door 
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kunstmat ige warnite kan gcschiedcn. Nadat het blad 
droog is, wordt het gestampt en in kisten of balen ge- 
pakt. Een aanplant in voile prcductic kan GOO—700 
K.G. per bouw leveron. 

Door extractie laten zich de alkalolden gemakke- lijk 
afzondcrcn uit de bladeren door deze met kalk- melk te 
vermengen en met benzine uit te trek- kcn. Da ar het 
rationed schijnt die bewerking op do plaats van prcductie 
uitte voeren, is men er toe over- gegaan op Java fabrieken 
op te richten, een te Soe- kabcemi en een te Ocngaran.JQe 
uit voer van Java was in 1912 1072, iifT9T3 1332 ton. De 
waarde van de in 1913 uitgevoerde Coca bedroeg / 
800.000. Amsterdam heeft twee cocainefabriekcn en is de 
hoofd- markt van de Coca. In 1913 bedroeg de aanvoer 
ongeveer 850.000 K.G. 

COCA-UNIT, de prijs van 0.5 K.G. cocablad per 1 % 
alkaloide-gehaltc. Dcze bedroeg in 1912 gem. 2L55 en in 
】913 19.24 ct. 

COCCINIA CORDIFOLIA Cogn., fam. Cucurbita- 
ceae. Papasan (JAV., SOEND.). Klimplant metgrooto 
bladeren en witte bloemen en scharlakenroode vruchten. 
Een aftreksel van de plant heet de eet- lust op te wekken; 
do fijngestampte zaden worden met klapperolie 
vermengd als middel tegen schurft gebruikt (tjckli). * 

COCCULUS LAURIFOLIUS D. C.» fam. Menis- 
permaceae. Ki pat jar (SOEND.), Tedjan, Tjenggck (JAV.). 
Heester met kleine gele bloemen. Do bast bc- vat het 
giftige alkoloide Coclaurinc. 

COCHENILLE. Coccus cacti. Insckt, van de grootte 
en gedaante van een wandluis en wit van kleur, maar dat, 
gedood, een schoonc purperroode verfstof op- levert. 
Naar men heeft uitgerekend zouden 70.000 insekten 
noodig zijn voor het Icveren van een Amst. pond 
cochenille, die gebruikt wordt voor de berei- ding van 
sonimige ver von. Het diertje leeft op do nopalplant，, 
cen soort van cactus. De teelt van het cochcnillo-diortjo 
word op Java onder Du Bus bc- proefd; in 1828 werden 
heimelijk uit Caclix door den Spanjaard Bisch ecu aantal 
diet insekten naar Java overgebracht, die cchter onder 
weg op twee na stierven. Door cen gelukkigen inval van 
Do Serridro (zio diens workjc: Mijne loopbaan in Indie, 
Zwollo 1849, Bijl. KI) werden do j on gon daarvan in het 
levon be- houden, door zo bij de geboorto op do jongo 
uit- spruitsebi dcr nopal over te brengen. De teelt were! 
op het Gouv. ]andbouw-6tablissement to Krawang on ook 
op enkelo particulicre landerijen ,voortgezet, on wckto 
aanvankelijk gunstigo verwachtingcn op, zoodat in 1855, 
142.787 Anist. ponden vorkregen word, waarvan 72.886 
A. p. aan het Gouv. werden gclcverd. Van Gouv,wcgo 
word de teelt vooral ge- droven door vcroordeelden in hot 
strafdtablisscment to Sookaradju (Banjocwangi); in 1862 
werden ver- kregen 3.064 A. p., in 1863, 8.872, in 
1864,12.074, in 1865, 18.J27. De Gouv.-cultuur loverdo 
echter gecno voordeelcn op, en kostto nicer dan do 
opbrengat, zoodat zij in 18G5 word ingetrokken. Voor 
zoovor ons bekend is, wordt ook door particulieren geon 
work nicer gemaakt van do cochenillo-tcelt. 

COCHIUS (FRANS DAVID). Geb. 17 Dec. 1787 te 
Valburg (Gelderland). Hij naan in Oct, 1804 dienst als 
el6ve dor genio, werd in Aug. 1808 luit.-surnumc- rair, in 
Juli 1809 luit.-ingenieur, trad in Dec. 1810 in Franschen 
dienst ep nam als kapitein b/d staf tier genio deel aan de 
gevechten bij Katz bach, Leipzig.— waar hij licht gewond 
werd — cn Hanau. In Aug. 1814 wedcr ala le luit.-ing. 
ingcdccld bij het Ncderl. ledger, word hij tot kapt.-ing. 
bonocnid voor het ln- diachc leger. Na eerst bij Quatre-
bras gevochtcn to 

hebben, vertrok liy 10 Oct. 1815 naar Java. Hij word 
majoor-ing. in Aug. 1817, luit.-kol.-ing. Febr. 1821 en 
kol.-iiig. Dec. 1825. Als luit.-kol. command, der genie 
maakte hy do 2e expeditie naar Palembang mede (1821). 
In 1825 trad hij met vecl belcid op bij . het begin van 
denJava-oorlog.dric malcn appro vian- deerdo hij het 
belcgerde Djokjakarta, nam in Juni, 1826 Plered in, 
vervolgcTeTJipo-Ne-gSro tot Diko, streed bij Kalitan, 
Djali-anom, Djokjakarta en Pasir Gede enz. en bleef tot 
aan het einde van dien oorlog te velde (1830). In Febr. 
1831 werd hij gencraal- majoor titulair, in Sept. 1835 
commandant van het Indische leger. Als Commissaris van 
het Gouveme- ment ter W.-kust van Sumatra herstclde hij 
den goeden geestT6n3er de troepen aldaar en veroverde 
Bondjol den 16den Aug. 1837, waar het op te richten fort 
naar hem genoemd werd. In April 1839 werd hij gcneraal-
majoor effectief, en in Nov. 1843 luitenant- generaal. Op 
1 Jan. 1848 were! hij als legercom mandant eervol 
gepensionneerd, en overleed den Isten Mei 1876 te 
Rjjswijk. 

COCHIUS (FORT GENERAAL). Reduit op Java in de 
Afd. Keboemen der rcsidentie Kedoe, nabij do grens van 
Banjoemast_en in de onmiddellyke nabij- heid van de desa 
Gombong. Oorspronkelijk door den generaal, die er zijn 
naam aan gegeven heeft, be- stenid voor een groote 
versterking, die niet allcen. als cen bolwerk en bedreiging 
tegen de Javasch© Vorstenlanden moest dienen, maar 
zclfs als hoofd- stelling cn laatste wijkplaats ingeval van 
binnen- of buitenlandschcn oorlog, is het onvoltooid 
geble- ven, en is er later (tot 1913) de Pupillenschool in- 
gevestigd geworden. Om strategische rcdencn, in verband 
met de uitnemende gezondheid van het kli- maat, is in 
vroeger jaren de aandacht van enkelen zclfs op dezo plaats 
gevallen, om cr den hoofdzetel van het Nederl.-Indische 
bestuur to vestigen. 

COCOS, Zie KALAPA. 
COCOS-EILANDEN, ook KEELING-EILANDEN 

genaamd. Ecn atol, bestaande uit een dertigtal grootcro cn 
kleinere eilanden, in de Indische zee v66r Straat Soenda, 
tusschen 12° en 13° Z. B. en op 96° 53' O.L. Kapitein 
Keeling licet zo in 1609 ontdekt to hebben: zij bleven tot 
1S23 onbewoond, in welk jaar con Engelschman, 
Alexander Hare, zich mot cenige Mftleischo huisgezinnen 
op eon dier cilandcn, Rijst-ciland, vestigdo. In 1825 vond 
kapitem J. Ross op ccn der andere eilanden, Poeloo 
Tikocs, ccn haven, die hij Port Albion noomdo. Hare 
vertrok kort na do komst van Ross, die er bleef, en evenals 
later zijn afstarunioliiigen in do rcchte lijn, hoofd van do 
nedei-zetting wei-d. Niette- genstaande dezc Engclscho 
nedei'zcttingcn wordcr\ do Cocos-eilanden als cen 
Nedcrlandsche bezitting bcschouwd, totdat zo in April 
1857 door kapitein, Granvcllo Frcmantlo namens Hare 
Britscho Majcs- tcit in bezit werden genomcn. Do 
eilandon worden nu cn dan hovig geteisterd door 
cyclonon. Zo vooren. kokosnoten, pompooncn, mclooncn, 
ma is, viscl\ schildpaddcn cn tripang uit. Zie 
GRONDGEBIED. 

Bcnoordcn do groep ligt Noord-Keeling, cen klcin 
onbewoond atol, dat slechts zeor zclden bezocht is. In 
1836 word de groep cnkele dagen bezpeht door Darwin, 
die vooral hicr do atolvorining bestudcordc, waarop zijn 
vormaarde theovio omt rent het ont- staan dor atollen 
berust. In. 1901 werd do Engclscho tclegraafkabol van 
Batavia naar Mauritius en Durban over do cilanden 
gelcgd. 

Literatuur. H. O. Forbes, Notes on the Keeling- or 
Cocos-islanda, with map (Pr. R. Gcog. Soc. London 
1879). H. B. Guppy, Tho Cocos-Keehng Islands. 
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(Scottish geographical ^lagazinc 1SS9); F. Wood-Jo- 
nes, Cora and atolls (handclt grootendecls over de 
Cocos-eilanden). London 1910. 

COCQ D ARMANDVILLE (CORNELIS JOHAN- 
-NES LE). geb. to Delft, 29 Maart 1846, deed zijn 
voorbereidende studicn aan het g}rmnasiu)n te Kat- 
wijkx_yervolgens te Sittard_en-4rad daania 27 Sej5t. 
TSG5 in de Societcit van Jezus. Van Sept. 1871— 
Sept. 1873 was hij leeraar aan het gyninasium te 
Katwijk. In 1876 werd hij tot priester gewijd. Eindo 
1878 werd hij a Is niissionaris naar Ned. Indie gezon- 
den, waar hij zijn cerstcn xverkkring vond tc Seina- 
rang. 1S79—1881. Van 1 SSI—1891 was hij aclitef^ 
eenwlgens werkzaam te 3Iauineri, Sikka^ Kotting, 
Lola cn Lio^de onhcrbcj^^ainsto sfrclcen van Flo- 
res. VaiTzyiTkennis onitrent land cn volk aldaar 
trok Dr. H. T. C. ten Kate veel partij ten behoeve 
van zijne publicatie onitrent Flores. 27 Juni 1891 
werd Le Cocq overgeplaatst naar Ceram. In Mei 
1893 bezocht hij verschillende eilanden om een ge- 
scliikte plaats voor een nieuw missiehuis te zoeken. 
C Dec. 1895 vestigde hij een static te Kapaur, Zuid- 
kust N. Guinea. Vandaar ondernam hij ccn expedi- 
tie tot 141° O.L. cn verdronk bij het terugkeeren 
naar de schoener, die bcm op zee wachtte (27 Mei 
1896). Zic over hem Kathol. raissien XXI (1896—97) 
biz. 158; Ind. Gids 1900 II biz. 1170; W. v. Nicu- 
wenhoff, Skizze aus deni Missionslcben von N. 0.1. 
1902; Dr. Ten Kate in Tijds. Aardr. Gen. XI (1894). 

CODIAEUM VARIEGATUM BL, fam. Euphorbia- 
ceae. Poeding, Poering (MAL., JAV.). Heester uit de 
Molukken, wegens de zeer verechillend gevormde en 
gekleurde bonte bladeren ovcral gekweekt, nicest 
bekend onder den naain van Croton. De plant wordt 
voor alledei kwaJen a】s geneesmiddel gebruikt. 

CODIFICATIE. Zie KECHTSWEZEN. 
COEN (JAN PIETERSZOON). De grondvestcr der 

Nederlandsche macht in den Indischen archipel werd 
'geboren te Hooixt-den 8sten Januari 1587, a Is zoon 
van Pieter Willemsz van Twisk, begaf zich in 
'het bclang van ecne opleiding voor den liandel in 
1601 naar Rpme^aar hij tot 1G07 werkzaain was op 
het kantoor van Justus Pescatx)rc (de Visscher) 
uit Oudenaarde. In dat laatste jaar ging hij als 
onderkoopman in dienst der Compagnic naar Indie, 
deed in 1612 als opperkoopman ecn twecde reis dcr- 
waarts, en werd- daar, achtereen volgens aangesteld 
tot president van de factorijen te Bantam cn Djaka- 
tra, in Oct, 1613 tot directcur-generaal over alle do 
Comptoren van negotie in Indie en 25 Oct. 1617 tot 
Gouv.-Gen. Coen nam den titel van G. G. cchtereerst 
aan in Maart 1619, nadat Read, die op Ternate was, 
zijne betrekking had neej,gelegd. Ten gevolge van 
oneenigheden met Bantam, was, als tegenwicht tegen 
dat rijk, in 1610 eene factory tc Djukatragesticht, 
maar toen ook de pangeran of regent van dat rijkje 
niet te vertrouwenscheen, bej)aaklc Coen in J 618dat 
daar een fort zou gesticht worden. Trots den tegen- 
stand van Djakatra en later ook van de Engelschei^Z 
werd dit plan volvoerd; Coen zag zich cchter ge/ 
noodzaakt, na een onbeslisten slag tegen de over- 
machtige Engelsche vloot naar de Molukken te 
gaan om versterking te zoeken (Januari 1619)； 
gedurende zijne afwezigheid had de bezetting van 
het fort zich te verdedigen zoowel tegen Djakatranen 
cn Engefechen als later tegen do Banta miners (Zie 
BJAKATRA en BATAVIA). In Mei 1619 kwam 
Coen weder voor Djakatra, nadat hij eerst nog Dja- 
^^averbrand had, waar de Ncderlanders, die er 
诧 rClijf hielden, in 1618 vermoord waren. Het ge- 
•lyk/ hem zonder veel moeite het fort te onUettcn 

en op de plaats van het verwoestc Djakatra word door hem 
de hoofdstad van Ned.-Indie, Batavia gesticht. Het bestuur 
cn rechtswezcn in het voor de Coinpagnie verworven 
gebied, Batavia en ommclan- den, word door hem op 
uitinuntcnde wijze georgani- seerd; de voornaamstc daarop 
belmklcing hebbonde' verordeningen vindt men bij V. d. 
Chijs, Placaat- boek van Ncd.-Indie, DI. I bl. 56. In 1621 
vertrok Coen naar de Banda-cilandcn, waar de bevolking, 
niettegenstaande de met de Comp, gcsloten contrac- ten, 
hare producten aan de Engclschcn 1cverdo ； na korten 
strijd werden die eilanden tot onderwerping gcbracht cn de 
bevolking deels gedood, decls naar andere gedeelten van 
den archipc 1 ovcrgebracht. Den Istcn Febr. 1623 legde 
Coen het bestuur neder； in het vaderland teruggekeerd 
werd hij daar met groote eer ontvangen, tot bewindhebber 
benoemd cn 3 Oct. 1624 opnieuw tot Gouv.-Generaal 
aangesteld. De Engclschen, die in hem hun krachtigsten 
tegen- stander zagen, trachtten zijn vertrek tc belemmc- 
ren;zelfswerd hem doordeSta ten-GeneraaJ het bevel 
gegeven, niet naar Indie te vertrekken. Dcsnicttc- 
genstaande vertrok Coen incognito cn kwam in J G27 te 
Batavia aan, waar hij 30 Sept, weder als Gouv.- Gen. 
optrad. Zijn komst was als het ware het scin voor de 
Engclschcn om Batavia te verlatcn, en hun hoofdkwartier 
te Bantam te vestigen. Gedurende den korten tijd dat hij het 
bestuur voor de tw(； cde maal voerde, werd Batavia 
tweemaal door ecn krijga- macht uit Mataram, doch te 
vergeefs, bclcgcrd ； gedurende het twecde bcleg overlecd 
Coen (2J S<-pt. 1629), die intusschen door het vcrnickui 
der magazij- ncn van den vijand dezen zoozeer had 
vcrlanid, dat hij weldra onvcrrichter zake moest aftrekk^n. 

Coen heeft door zijn krachtig belcid en groote ta- 
lentcn als krijgsoverste alle aansjiraak op den ecre- naam 
van grondvestcr van hot Nedorlancisch gezag in Indie, en 
toondc ook als bestuurch-r groote talon- ten van 
orgunisatie. JJoor hem wcr(l ecu jilan tot lict overbrengen 
van Euroj)eanc)i als kolonistcn jiaar Indie ontworpen； ccn 
icghnnont op den huiulcl naar Indic van zijne hand was 
door d” JI JI. X VJI goudgekeurd, maar we id ten gevolge 
van het verzet der aandccJliouck-rs in de Comp, niet 
ingevoerd. Ook hicrin moot de ruimc blik en het 
onafhankclij ke oor- dcel van Coen worden gewaardeerd, 
die Jicl mccr- malen waagdo, zijn gevoelcn. tegen dal der 
HH. XVII. te sfxjllen. Jammer maar cl at deze groote 
eigcnschap'pen werden verduisterd door zijne groote 
strongheid tegenovel- de inlanders, die soins, zooals op de 
Banda-eilanden in wrecdheid ontaarddc.cn die slechts 
vcrrfchoond kan worden door zijne overtui- ging, dut liij 
bo venal de Co rap. moest dien<-n en door de geliecJ 
andere bescliouwing tocn over den inlander voorgestaan 
dan die, weJkc thans (!<• jjeor- schende is. 

Zie voor gcschriften, over Coen handelcnde, Van 
/Rhede v. d. Kloot, J) 。 GOUVH.-GCH. (MIZ. 1891
 
； 
/Sim. Vgl. ook Ckilijii NcerlandH-Tndic I biz. 331 o.v. 

COFFEA ARABICA L. fain. Jiubiaceac. Zie KOF- 
FIE. 

COHEN STUART (ABRAHAM BENJAMIN). Geb. 
te (Jravenhagc J7 Maart 1825, word hij in 1842 aan de 
Hoogeschool tc Leiden ingesohrevon, maar inoest wcklra 
naar Delft vertrekken om hot radicaal voor 0.1, ambtenaar 
to verkrijgcn, dat hem in J 816 ten deci viel. Op raad zijner 
lecnncestcrs zochG hij in Indie niet in de ad ID in is t ratio 
tc I red on, maar wijddo hij zich uan wctenschappelijkc 
studicn, waartoe hij door do Regeering in staat werd go- 
stekl, die hem in 1847 toevoegdo aan de H1I. Winter 
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en Wilkens tc Soerakai-ta, ter verlichting van hunne 
werkzaamhedcn vobr de vcrtaling van wettclijke ver- 
ordeningen in het Mai. en Javaansch. In 1851 bopaal- de 
een Gouv. besluit, dat hij zich to Soerakarta zou blijven 
ophouden tot voortzetting zijner studien in de 
Javaanschc en Kawi-talen. In 1862 vestigde hij zich le 
Batavia, waar hij door de Regeering met ver- schillcnde 
vverkzaamheden van taalkundigen aard werd bclast en 
o.a. een advies gaf over de transcriptie van plaatsnamen 
ten behoove van topograplii- sche kaarten van Java 
(Bijdr. t. T. L. en V. 3o ser. VI, 1871, bl. 7 en VII, 1871 
bl. 228). Ook het Bat. Gen. van K. cn W. riep 
hcrhaaldclyk zijnc voorlichting in. Belangrijke adviezen 
van hern zijn gepu Lliceerd: over de uit gave van het Jav. 
woor- denbock van Winter en Wilkens (Not. B. G. 1 
Febr. 1866 II. n.) en tor waai'schuwing tegen overdreven 
verwacht ing van het licht, dat zou kunnen geput worden 
uit de taalkennis dcr heden- daagschc Balineezen (Not. 
B. G. 15 Mei 1866 no. II. b.). In het laatst van 1872 zag 
Cohen Stuart zich ver- pliclit len tweede male wegens 
ziokte (eerste verlof in 1860—1862).verlof aan te 
vragen, dat herhaalde- lijk \erlengd word, ook onidat hij 
te Leiden hulp- middelcn vond voor zijnestudietier 
Kawi-oorkonden die hij te Batavia zou hebben moctcn 
missen. In Nov. keerdc liij naar Indie terug, en over Iced 
tc Jiataviu 6 Febr. 1876. Zijnc voornaamstc werkcn zijn: 
De gefechiedenis van baron Sakcndher, Indisch Archie 
f. 1850 en 1851. — Malcische vertaling van do 
Algernecne Bepalingen van Wetgeving, van de twee 
eersl e hoofdslukken van het Regl. Rccht. Org. cn van 
het Regl. op de uitoefening dor Politic, enz. Batavia, 
1853. 2e druk 1856. — Brata Jocda of de strijd der 
Bharat a1?. Verh. van het. Bat. Genootschap, 1860, flhi. 
XXVIIcn XXVIII. — DeKawi-oorkondcn (on- \ i 
Jto<»i(!) 2 dcelen, Leiden 】875. Voorts een opstel 

(ie Javaanschc Iijdrekening, in het Tijdschr. v. Ned. 
Ind. 1850, dL I. biz. 215—324. — Van 1854 tot 1872 
rodigeerde Cohen Stuart den Javaanschen almanak, 
Senuirang, v. Dorp & Co. — Van 1861 tot 1870 koinen 
in den Regccrings-almanak voor N.-I. oix-telli'i) van 
hem vooroverdoJavftansch-Moham- jnedaanKche I 
ijdjckcning. Eindelijk zijn klcincre, niaar belangrijke 
wtukken van zijn hand i e vinden in het Tijdschr. v. h. 
Bat.Gen. en in de Bijilragen t.T. L. en V., zie de 
registers(ij» die t ijdschriften. Een „Ecu- wicdiiKM ilc 
Kjihirdcr" verschcen in 1875 le Leiden. 

COIX LACRYMA-JOBI, fam. Gramineae. Djali, 
Djali ba toe, Jjjali wait o (JAV.). Dit gras dankt zijn naam 
van Lacri/rna J obi (= Jobslrancn) aan de traan vonnige, 
porcelcinachtigo, steenharde schijn- vruchtjes, ontstaan 
uit de vergroeidc kafjes om de vruclit. Dezo worden 
vroeger vccl in de apotheken gebruikt. Thans zijn zc 
nicest nog maar aan snoeren geregen als bidsnoercn, 
annbanden, halskottingcn e. d. in gebruik. Het gras is cen 

uitstekend voedsel voor paarden^z^ 浏 
COLA ACUMINATA. Zie KOLA.' 
COLEUS AROMATICUS Bth., fam. Labialae. Huti 

ha.i (MAL.), Iwak iiah (JAV.). Kruid, wel aan- geplant om 
do aromatisoho bladercn; op sonimige plaatsen als 
inlandsch genecsmiddcl gebruikt/ , 

COLEUS SCUTELLARIOIDES Bth., fam. Labia- tue- 
l->juwoi' beureuin (soEND.), llajana (MAL. MOL.), 
Mijjiua (MAL.). Kruidachtigc plant. Do bladercn zijn ccn 
inlandsch gencesiniddel. In don laatsten tijd is de plant 
aanbcvolcn als tusschenkultuur ter ondcr- drukking van 
onkruid. 

COLEUS TUBEROSUS Bth., fam. Labiatae. Gem- 
bili (JAV.), Ken lang djawa (JAV.), Kembili (MAL.). 

Kruidachtige plant, waarvan de knollen gekookt als 
aardappelen gegeten worden. 

COLOCASIA ANTIQUORUM Schott., fam. Ara- 
ceae； Bolang (MAX.), Keladi (MAL.), Tales (JAV.), 
zeer oude kultuurplant, in Azie thuis behoorend, 
overal in de tropen gekweekt wegens de eetbare 
knollen die gekookt of gepoft, op Java vooral in 
schijven gesneden en dan gebakken, metstroop wor- 
den gegeten. Als voedingsmiddel is deze plant voor- 
al in het Oosten van den Archipel in gebruik. Het 
binnenste van do stengels wordt gekookt of ge- 
stoomd als groente gebruikt, terwijl met de blad- 
steelcn do varkens gevoerd worden. Wegens het 
gehalto aan scherpe naalden van zuringzure kalk, 
(die bij de bereiding verdwijnen), is de plant in rau- / £ 
wen tocstand niet cetbaar. 

COMITE TOT DE ZAKEN VAN DEN OO&T-IN-乙孑' 
DISCHEN HANDEL EN BEZITTINGEN. Zie COM 二 ”小 
PAGNIE (OOST INDISCHE). . ■ - ?七… 

COMITE (INDISCH) VOOR WETENSCHAPPE- 
LIJKE ONDERZOEKINGEN. Dit comitc, waarvan 
de Statuten zijn opgenomcn in Jav. Crt. 17 Aug. 
1897 no. 65, is gevestigd te Batavia en stelt 
zich ten duel de uitbreiding der kennis van land 
cn volk in den Indischen Archipel, zoowel met 
het oog op de bclangen dcr wotenschap als die van 
landbouw en nijvcrheid. Meer bcpaaldelijk beweegt 
het zich op heb gebied der zoologie, botanic, geolo- 
gic, anthropologic en ethnograpliie, terwijl verder 
tot de taak van het comite bchoort het uitbrengen 
van adviezen en het inwinnen van inlichtingen met 
botrekking tot wctenschappelijkc onderzoekingen. 
Het werkt zoovccl mogelijk in overeenstemming 
met de Maatschappij tot be vo rd ering van het ua- 
tuurkundig onderzoek der Ned. Kolonien te Amster- 
dam. Het behartigt de bclangen dier Maatschappij in 
N. I., bcreidt de expedities voor, verleent hulp aan 
de onderzockers, die in N.-I. komen enz. Over het tot 
stand komon van het Comite zie het over genoemde 
Mij. voorkomendo in het art. MAATSCHAPPIJEN. 

COMMELINA BENGHALENSIS L., fam. Comme- 
liiuiceae. Jioclo-boeloh (MAL.). Zeor algemeen voorko- 
mend liggend kruid met blauwe bloemen, dat een 
geschikt veovoeder is. De bladeren worden soms op 
bloedzweren gelcgd. * ■- < - • ■* '■ 

COMMERCIEELE BOEKHOUDING BIJ LANDS- 
BEDRIJVEN. Toon de overtuigiiig ingang vond, dat 
de begrootingsboekhouding onvoldocnde was om 
ten aanzien van de Lands bed rij ven in staat tc stel- 
len tot een juist inzicht in de gcldclyko uitkomsten, 
word het denkbecld aan de ordo gesteld om eeno 
verbctei de bockhouding by de daarvoor in aanmer- 
king komende diensttakken in te vooren, (Ind. begr. 
voor 1905). Als gevolg daarvan word in 1907, na 
voorberciding door con doskundigo liicr te lande, 
overgegaan tot uitzending naar Indio van iemand, 
die zicb op boekhoudkundig gebied naam had ge- 
maakt ,(cn eindo do Iciding op zich to ncmen voor do 
invocring van de coinmorcicelo bockhouding bij 
Landsbcdrijven aldaar. De geleidelyke doorvoering 
van die taak hcoft aanleiding gegoven tot instoiling 
van deu accountantsdienst. (Zie aldaar). De bcdooldo 
bockhouding is ingevoerd bij: doopiumfabrick en do 
Landsdrukkery, bcido tc Batavia: den pnnclhuis- 
dienst; het Marine-etablissement te Soerabaja; do 
stcenkulcndepots van Marine; do Tinwinning op 
Banka alsmcde hot vervocr cn den verkoop van tin 
(Dept, van Gouvts. bedryvow te Batavia); de zout- 
brikclfabricken en den zoutaanmaak op Madoera; 
de Ombilin-stccnkolenmijncn to Sawah-Locnto; 
het Caoulchoucbcdrijf van lict Boschwezen, hot 

32 
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Pontianak-ri vicrt ransport en de get ah pert j a ondcr- 
neraing te Tjipetir. Zij is in voorbercidiiig bij eenigo 
anderc takkcn van dienst o. a. de Staatsspoorwegen op 
Java en den Sumatra-Staatsspoor; het Bosch- wezcn; de 
Posterijen, Telegrafie en Tclefonie en het ambachtswerk 
in de gevangenissen. 

De consequcntie van dozen maatrcgel zal zijn eene 
wijziging in de inrichting van de Indische begroo- ting in 
den geest van de Nederlandsche Bed rij ven wet (Ned. 
Stb. 1912 no. 85) Eenc zoodanige wijziging is in 
voorbereiding. j? 

COMMERSONIA ECHINATA Forst., fam. Ster- 
'.fiuliaceae. Totara (MAL. MOL.), Ki oraj (SOEND.), Bien- tong 
(JAV.). Lage boom met krommc stam, in een groot deel van 
Zuid- en Zuid-Oost-Azie verspreid tot in Australie, zeer vaak 
optredend in verlaten bouwlanden en daar bosehjes vormend. 
Het hout is niet bruikbaar, van de bast wordt soms touw ge- 
3. maakt. 
■ '' COMMISSARIS-GENERAAL. In het algcmeen ge- 
sproken de titel van een of meerdere hoogste be- stuurders 
van Ned.-Indie, met buitengewone macht bekleed en 
geplaatst boven de regeering van Indie, aan het hcofd 
waarvan in gewone tijden de Gouv.- Generaal gesteld is. De 
eerste Commissaris-Generaal 

R. Van Goens jr., Dec. 1678 door HH. XVII be- noemd 
tot Commissaris-Generaal over gehcel Ned.- Indie, 
schijnt editor die macht niet bezeten te heb- ben; althans 
lezen wij dat de regeering van Ned. Indie, niet genegen 
hem zijne Commissie te laten vervolgen, hem in 1680 
allerlei andere betrekkingen aanbood. Hij slocg deze wel 
van de hand, maar vroeg en verkreeg reeds 20 Sept, van 
dat jaar zijn ontslag. F. L. Bent werd toen 23 Oct. 1680 
tot Comm.-Gen. over alle kantoren van Indie benoemd, 
maar eerst door ongesteldheid, later door den dood (1682) 
ver- hinderd die funetie uit te oefenen. Jhr. H. A. Van 
Reede tot Drakenstein, in 1684 benoemd tot Com in.- 
Gen., werd wel met grootc macht bekleed, maar deze 
strektxj zich niet over geheel Indie uit, daar zijne in- 
structie hem de taak oplegde: „dc kantoren in Ben- galen, 
op de kust van Choromandel, op Ceylon, Ma- 
labar,Soeratt4> en aan deKaap te visitcefei?,alle frau- 
den, mesusen, malversatien te ontdekken, zoodanige 
redressen to beramen en in te voeren. als noodig zou- den 
zijn, niet alleen de schuldigen, maar de ver- dachtc 
ambtenaren te ontslaan en. met hunne stuk- ken en 
informatien noar Nederland op te zenden." V66r hij zijn 
taak ten einde had gebracht, overleed hij in Dec. 1691. 
Meer overeenkomende met de gewone beteekenis van de 
betrekking van Comm.-Gen. was de zending, opgedragen 
aan S. C. Nederburgh en 
S. H. Frijkenius. Ten gevolge van den geldelijken/1 

achteruitgang der 0. I. Comp, was het noodig ge-； 
worden, hervormingen en bezuinigingen in de Indi- sche 
administratic te brengen, en deze taak werd toevertrouwd 
aan een Hooge Commissie, waarvan beide heeren lid 
waren, terwijl hun in Indie als me- decommiHsarissen 
zouden worden toegevoegd de Gouv.-Gen. Alting en H. 
v. Stockum ； de laatste overleed echter, voordat hij die 
betrekking kon aan- vaarden. Ofschoon V. d. Graaff als 
zijn plaatsver- vanger door de bewindhebbers was 
aangewezen, werd de schoonzoon van Altmg, J. Si berg 
14 Dec. 1793 tot Coram.-Gen. benoemd. Daarmedc 
kwam de Hooge Commissie, die in Dec. 1793 optrad, 
geheel onder den iiivloed der toen in Indie hcei-schtndc 
familie-regecring, hetgeen er niet op verbeterde, toen zij 
zich in 1795 met de Hooge J<egeering tot ecn 
„gecombineerd.e vergadering" vercenigdc. Den 28- sten 
Sept. 1799 werd de Commissie ontbonden. Na 

het optreden van den Raadpensionaris Schimmel- 
penninck werden C. H. Van Grasveld cn Mr. C. T. 
Elout benoemd tot Commissarissen Gen. voor de in- 

voering van een nieuwe wijzc van bestier der Ind. 
regeering, justitie en liandel de eerste tevens tot Gouv.-
Gen, (11 Nov. 1805). Te Nieuw-York aange komen, 
werd de Commissie echter door Koning Lode- wijk 
teruggeroepen (20 J uni 1806). By besl. van 22 Sept. 
1814 werden C. T. Elout en G. A. G. P. Baron v. d. 
Capellen benoemd tot Commiss.-Gen., de laatste tevens 
tot Gouv.-Gen. ten einde de Indische be- 
zittingen van de Engelschen over te nemcn. Bij 
Besl. van 20 Nov. 1814 werd hun nog A. A. Buyskes 
als Comm. Gen. toegevoegd. Zij waren bclast om 
zoodanige organisatien in te voeren als noodig ge- 
oordeeld werden en kregen cen Reg. regl. inedc, dat 
zij mochten wijzigen waar het block niet in overeen- 
stemming te zijn met bestaande tocstand^-n, Zij von- 
den hierin aanlciding een nieuw Reg. regl. te ver- 
vaardigen cn af te kondigen. Den 16 J an 1819 trad do 
Hooge Commissie af. Daama werden nog burggraaf 
L. P. J. Du Bus de Gisignics (10 Aug. 1825) cn J. 
Van den Bosch (17 Jan, 1832) tot Comm.-Gen. be- 
noemd, die deze betrekking respecticvelijk tot J 6 
Jan. 1830 en 31 Jan. 1834 vervulden. 

Nu het Regeerings-regleinent bij de wet is vast- 
gesteld, kan geen Comm.-Gen. in den cigenlijkcn zin 
van het woo rd, — d. w. z. met bui tenge wone macht 
beklccd, zooak de Koning, ter plaatse zou kunnen 
uitoefcncn en alleen door zijne instructie gebonden, 
——meer worden uitgezonden en cvcnmin ecn zoo- 
danig bestuurder aan het hoofd der Indische regee- 
ring worden geplaatst, daar art. 1 R. R. voorschrijft 
dat de regecring over Ned.-Indic word I uitgeoefend 
door een Gouv.-Gen. cn go bi cd t dat ieder, die zich in 
Indie bevindt, den Gouv.-Gen. aJs des KoningH ver 
tegenwoordiger erkennen en hem als zooduuig ecr- 
biedigen en geJioorzamcn moot. Een artikcl oor 
spronkelijk door de Jicgccring voorgesti Id, luidende： 
,,hct ondcrzocken of regclcn van bcpaaldc zakfn in 
N. Indiii kan door den Koning worden dragon 
aan een of mcer buitengowonc gevoJmachtigden den 
titel voerende van Comm.-Gen." werd dan ook ver- 
worpen. Toch kunnen Coin in.-Gen. thans worden gc- 
zonden, wanneer een wet do Koningin daartoe 
machtigt en hunne macht daarbij tevens word t gc- 
regcld of staat het dor Koningin vrij desverkiczcndo 
zelfstandig ecnen Comm.-Gen. te zenden, die cchter 
de ondergcschiktc van den Gouv.-Gen. zou zijn en 
wiens staatsbezoldiging op de begrooting zou moc- 
ten uitgetrokken en door de wetg. macht goedge- 
keurd worden/, > . 
J 'COMMUNAAL BEZIT. Zie GROND (RECHTEN 
OP DEN) en AGRARISCHE WET. 

Ct 

COMPAGNIE (OOST-INDISCHE). J)c gunsligo 
Jigging tussehen de Oost- cn MiddelJandsche zcei:n, 顷 
lusschen Engcland cn DuitscliJand, jnankte do z，f. - \ 
Nederlanden reeds v)oeg tot ecn marktplaats, waai* 。｝ 

de kooplieden van vei'schijlende streken van Europa / 
elkander ontmootten, waar de handelsartikclen van 
velerlei oorden werden aangcbracht: 66k vclc der 
waren van het vene Oosten, die in de Middelecuwen 
ovcr 血 Levant naar de havens der Middellandsch© 
zee vooraldic van Italie, en van daar naar de Zuid- 
Aederlandsclie koopsteden werden vervoerd, om 
:a? hier uit de mcer noorddijke strclcen van Europa 
J?岬哗 cn. Toen de Portugeezen langs de Kaap de 
Goede Hoop Indie hadden bezeild on zijne kostbaro 
specenjen over zee naar Lissabpn biachten. kwa- 
篇誓 o' dezom Midden-Eulopa grootendecls langs 
d Kederlanden» vooral via Antwerpen. Aan do 
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eigenlijke scheepvaart deden de bewoners dcr Zuide- 
lijke Nedcrlanden echter weinig mce：  zij waren tc- 
vreden, wanneer de vi-cemdeling op hunne mark- ten 
kwam koopen en verkoopen, en licten de scheepvaart 
over aan de Italiancn en Spanjaarden ter ccno zijde, aan 
de Hanse-stcden aan den anderen kant. 
Daarentegen dankten onze noordclijkc streken, Holland 
cn Zeeland in de eerste plaats, reeds in de 
Middeleeuwcn, vooral echtcr bij het verval tier Hanse, 
hare welvaart vooinamelijk aan eigen scheepvaart op het 
noorden, maar ook op het zuiden van Europa; al waren 
de voordeelen, veroorzaakt door het. ver- keeren van 
vreemde kooplieden op deze markten, nict zonder 
gewicht. De opstand tegen Spanje be- lettc niet, dat de 
Hollandschc en Zccuwschc kooplieden (nu versterkt met 
zoovelo ondemcmcndc mannen, welke, verdreven door 
de rampen des oor- ]ogs, die al spoedig vooral op het 
Zuiden drukten, van daar naar het Noorden waren get 
roldicn), voort- gingen met het brengen, in hun eigen 
schcpen, van de pj'oducten dezer streken cn van het 
graan vooral der Oostzce-landen naar het Iberisch 
schierciland, oni van daar temg te kceren met de 
voortbrengselcn dier oorden, maar ook en nict het niinst 
met die van Indtii. De regenten der opgestane gewesten 
begrepen zeer goed, dat de welvaart hunner medeburgers 
en van hen zelvcn afhing van de vraag,of Nederland kon 
blijven de marktplaats van Europa, waar de koop- waren 
van alle streken ten verlcoopc konden worden 
aangeboden, cn of de Nedcrlanders konden blijvcn de 
vrachtvaardei's van dit wcrelddecl. Spanjaarden cn 
Portugeezen hadden zich in de laatste ticntallen van 
jaren tc vccl met den hand el op Amcrika cn Azie 
bemocid, om zelf zoovecl als woeger de stevens hun- ncr 
schepen naar hicr te wenden: vanclaar de toe- ncrjiendc 
vaart dcr Nedcrlanders oj)hunne landcn. Nu niocsl men 
cchter voorkomen, dat door den oor- log onze 
kooplieden van die vaart afgehouden wer- <lcri en dat 
daardoor de handelaara van het noorden van Europa, 
wellie de zuidclijke handelsartikelen, ook de specerijcn 
van Indie, door onze schepen uit Spanje cn Portugal 
aangcbracht, door onze tusschcn komst betrokken, ged 
wongen werden, zclf naar het zuid westen van Europa tc 
zcilcn. Daarom werden, niettegenstaande den 
tcgenstancl van velen, die daarin slechts voorziening in 
's vijands behoeften zagen ter willc van eigen winzucht, 
aan die vaart op '$ vijands land door de regenten geen 
hiiidcrpalcn in den weg gelegd, met uitzondcring van 
cnkele nuiandcn in Leicester's peiiode. Ook Spanje, dat 
Hcdurt 1580 Portugal en zijne koloniiin overheerde, 
Ijcgrccp, dat het den toevocr der door de Ncder- 
lundsche schepen aangcbrachtc goederen nict kon 
ontboron cn lict in do ecivtc jftren na het verzet, althniiH 
ooghiikend, de vaart dicr Bchcpen op zijne havens toe, 
zonder ernstige liindeqmlen (laaraan in den \vcg te 
leggen. Vooral echtcr sedert 1585, in welk jaar 
plotseling beslag word gclegd op allo Ncdcr- lundsche 
schcpcn, welke zich in die havens bevon- den, k regen 
de bezwaren, ver London ann den han- dcl dairheen, cen 
ernstig karakter. Dcze onverstan- dige politiek heeft zich 
gewroken: de beheorscher van Spanje en Portugal heeft, 
door aan de vaart dnarheen wezenlijk gevaar voor hen tc 
verbinden, de opstandelingcn ged won gen, zelf de bt 
reken op to zoeken, wier proclueten zij noodig hadden, 
maar tot dusver uit Zuidwest-Euro])a hadden kuniicn be- 
komcn. Hunnen vijanden ten trots en ten spijt gin- gen 
de Nedorlanders varen op Brazilic, kuoopten zij 
rechtstrccl<schc handelsbetrckkingen aan met do 
inboorlingcn van Afrika's westkust, slocgcn zij 

wegen in, waarlangs zij in Indie zelf hun aandecl aan zijn 
productcn hoopten tc bekomen. Dczc zouden, naar men 
hoopte, langs den rechtstreckschen weg goedkooper dan 
door niiddel van den hanclcl op het Iberisch schicrciland 
in de handen der Nedcrlandsche kooplieden komen. 
Buitcndien hadden dozen door de grootc winsten op hun 
overigen hand el verkregen aanzienlijk kapitaal, dat 
nieuwe bclcggingsvelden zocht. De expansiepolit iek 
van Nederland van die dagen wort el t in de ccrstc plaats 
in zijn economi- schen tocstand. Over de pogingen, om 
Indie langs het noorden van Europa tc bereiken — de 
schrik. voor de Spaansch-Portugeesche niacht in't 
Oosterr zat er nog in — zij hier gezwegen: zij mislukten, 
terwijl de route om de Kaap de Goede Hoop de Nc- 
derlanders in het beloofdc land zou brengen. 

Ovcrhaast ging men met het bezeilen van den weg 
nict te werk: men trachtte zich eerst de noodigo gegevens 
cn inlichtingen tc vcrschaffcn. De bekende predikant 
Petrus Plancius zorgde voor het repro- duceercn van 
Spaansche cn Portugeesche zeekaar- ten；  men won 
inlichtingen in bij Nedcrlanders (en er waren er vele), die 
Portugal hadden bezocht of zelf in Indie hadden vertoefd 
onder *t Portugeeseh- Spaansch besluur of op Port 
ugecsch-Spaanscho schepen, waarender Jan Huygcn 
Van Linschoten, bekend door zijn ,,Itincrario''_(159 —
1596); eenige Anisterdamsche kooplieden zon3.cn in 
1592 eon landgenoot, vermoedelijk Comclis De Hout 
man, naar Lissabon, om in't gcheim gegevens te verza- 
inclen. Z66 toegcrust, kon men er aan denken, den tocht 
te ondenicmcD, zonder te gi-oote gevaren te loopen. In 
1594 reeds vcrcenigdcn zich negen „poor- ters ende 
coopluyden tot Amsterdam" tot een „ge- mcenc 
compagnic" om eciiige schepen uit te rusten naar Indie, 
waarbij men in de ccistc plaats het oog had gevestigd op 
Java. Den 2 April 1595 gingen 3 gi-ootere schepen en 
e6n jacht, bcmand met een 250 koppen, door dezc 
compagnic uitgerust, bij Texcl in zee. Men bercikte den 
5 Juni 1596 het eiland En- gano ten westen van Sumatra, 
het eerste punt in den Malcischen Archipci/ waar cen 
Nederlandsch schip ten anker heeft gclcgcn, en kwam 
den 23 dicr inaand v66r Bantam aan. De betrekkingen 
tusschcn Nederland cn den Malcischen archipcl waren 
aangeknoopt. Den 14 Augustus 1597 kwamcn 3 van de 
4 schepen in Tcxcl tcrug； cn ofschooii door allerlei 
oorzaken (onbekendlieid met het vaarwatcr en met de 
han- delsaangelcgenhcden, onbekendheid met het kli- 
maat en zijne eischcn cn de daardoor veroorzaakte 
grootc sterfte, slcchto Iciding der aanvoerders, enz.) de 
uitslag van dezen eerstcn tocht nict schittercnd was, 
word toch do ovorgoblcvcn bemanning met teckenen 
van vreugde tc Amsteixlam ontvangen; iinmera de weg 
naar het Oostcn was voor de Ncder， landers gebaand ； 
hot ont zag voor de Spaansch-Por、 tugccschc macht in 
die verre landcn en do vrccs voor- de gcvolgen harcr 
tegenworking, waren, door wat de Nedcrlanders daar 
hadden gezien, aanmcrkelijk. verminderd. 

Over de inrichting dezer eerste rccdcrij op Oost- 
Indie, de Compagnic v a n verre, is niot veel bekend. Een 
gescliicdcnis heeft zij bijna niet ge、 had, daur zij al 
spoedig met ecn andcre samensmolt. Haar kapitaal was / 
290.000 groot, gehccl in de onderncming gestoken, 
waarvan eon ton gouds in koopwaren en gerecd geld 
voor den handel in Indi& Behalvo het ncgontal 
“bewindhebbers", namen ver 、  schillendo andero 
“participanton" cl cel in dit kapitaal. Ook ieder lid dor 
bemanning van de schepen word aandcelhoudcr; zij toch 
mocstcn ieder min、 
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stens twee maanden huruier gage laten staan als aan- 
deel in het kapitaal, en werden ten opzichte hiervan als 
gewone participanten beschouwd. Hoc do ver- houding 
van dezen was tot de bewiiidhebbers (ook genoemd de 
„principale reeders" of ,,'t collegie": blijkbaar het 
bestuur) blijkt niet voldoende. Het schijnt,dat hun niet 
de miiiste control© op de hande- lingen van die heeren 
was toegekend. Uitdniklcclijk was hun verboden, i-
ekening en verantwoordin g van de bewindhebbers te 
vragen: zij moesten geduld heb- ben tot de uit Indie te 
vcrwachten goederen waren verkocht en dan nog 
,,tevrcden zijn met al zoodanige verclaringhe als bij't 
collegium zall worden gedaenn. Rccht op verkoop van 
hun aandeel in de eventueele winst aan anderen dan aan 
bewindhebbers of mede- participanten was den 
deelnemers aan de reis ont- zegd, daar de 
bewindhebbers rccht hadden van verkoop of van 
,,benaderinghe‘‘. Particuliere handel was den 
schepelingen on alien anderen deelhebbers aan de reis 
ten stelligste verboden. De compagnie was een zuivere 
handelsvereeniging: uitdruklcelijk werd door de 
Regeering verboden (een begiiiscl, dal al spoedig werd 
verlaten), dat de door die compagnie uitgeniste schepen 
op hun tocht geweld zouden gebruiken tegen wie dan 
ook; slechts wanneer zij werden aangevallen, mochten 
zij defensief optreden. De Regeering, overtuigd van het 
grootc belang der zaak, moedigde de onderneming aan. 
Zij verleende haar faciliteitcn in't verkrijgcn van 
geschut, enz., stond haar vrijdom van in- en uitgaande 
rcchten toe; de schepen kregen van Blaurits als 
Admiiaal-Genc- raal der Unie een z.g. ar t i k e 1 b r i e 
f medc (in- houdende instructies voor 
scheepsoverheden en scheepsvolk, de voorwaarden van 
indiensllreding enz. en het model voor die, welke de 
gcoctroyeerde Oost-Indische Compagnie placht mede 
te geven) en van hem, als stadhouder, biueven van 
voorspraak aan Iiidische vorsten. Maar de Kegeering 
onlhield zich beslist van eenige rcchtstreeksche 
deelneming aan geheel de onderneming. Wdl werden 
de hierbo- ven genoemde bepalingen omtrent de 
verhouding der schepelingen, in hunne hoedanigheid 
van parti- ci pan ten, tot het “collegium" in den 
artikelbrief van 16 Januari 1595 opgenomen, waardoor 
deze bepalingen een officieele santie verkregen. 

Hoe ook de uitslag van den eersten tocht naar Indie 
langs den weg om de Kaap ook moge geweest zijn, 
ontmoedigend hceft hij niet gewerkt op de be-
windhebbers der Compagnie van Verre. Onmiddellijk 
werden weder 6 schepen door haar uitgerust. Maar ook 
by andere kooplieden was de on de jue mi» gsgees t 
opgewekt. Den 16den Januari 1598 toch werden door 
de Staten-Generaal en door de Staten van Holland 
eenige vooiTcchten gesclionken (mils zij zich verbond 
tot het uitbrengen van rapporten over liare bevindingen 
in Indie ,„gelicke a lie andere compag- nien naer Oost-
Indien reysendc") aan eeno N i c u- we Compagnie van 
d e v a e r t e o p Oost-Indien tot Amsterdam, welke 
dadelijk 3 schepen ging uitrusten. Reeds zeer spoc- <lig 
echter werden deze beide reederyen tot dene ver- 
eenigd, bekend als de 0 u d e C o in p a g n i e. Ook 
omtrent hare inrichting weet men weinig： wel staat 
vast, dat ook hier ondenscheid werd gemaakt tusschen 
“bcwindhcbBers" (bestuur)en anderedeel- nemern. 
Daze laatsten liaddcn geen aandeel in de Compagnie op 
eigen naam, maar slechts als „parti- cipanten" in het 
aandeel, dat op naam van dezen of bewmdhebber in de 
onderneming was geboekt, j001 “met syne participanten" 
was inge- bracht. De bewindhebbers verdeelden 
onderling 

de werkzaamhedcn: zoo had men „gecommitteerde van 
die comcnschap" (koopmanschap), „van den 
wtrustynghe der schepen", van de “monsteringh" van het 
scheepsvolk, van de ,,vercopingc", enz. In 1598 werden 
aangesteld een gesalariecrde „boeck- houder ende 
schrijver vande Compagnie" en een „cassier en 
collcgant". Een oprichterskapitaal van ruim / 750.000 
werd door de Compagnie bijeonge- bracht en aan 
dooi*zcttingsvermogen heeft het haar niot outbroken: 
van 1598—1601 gin gen vier expedi- ties van haar uit en 
het kapitaal, door haar in de reederij gestoken, klom tot 
ruim P/2 millioen gulden. De Staten-Generaal en Maurits 
toonden nog hunne belangstelling door de schepen te 
voorzien van aan- bevelingsbrieven aan inlandsche 
potentaten, terwijl ook overigens de Regccring weder het 
hare deed tot het verschaffen van geschut en am munitie. 

Al spoedig kwamen nieuwe concurrenten ten too- 
neele. In Juli 1599 kwamen 4 schepen met een aan- 
zienlykc lading in het vaderland terug en den 28sten 
Augustus van dat jaar wendden zich een viertal 
kooplieden te Amsterdam tot de Staten-Generaal met het 
veraoek, hun zekere voorrechten toe te staan voor den 
handel op de „Coninchryckcn van China". De Oudc 
Compagnie vreesde en terecht, dat de vaart op China 
slechts een der doeleindcn was van deze rijkc, zg. 
Nicuwc B r a b a n t s c h c C o m- p a g n i e (ondcr 
leiding van den bekenden Izaak Lemaire) en dat zij ook 
andere streken van Azie wenschte te bezoeken. De 
Staten-Generaal, welke reeds lang hadden iiigezien, dat 
de ondcrlinge con- currentie den Nederlandschen handel 
in het verre Oostcn schadclijk zou kunnen worden, on 
niet gretig op de plannen dezer nieuwe Compagnie in gin 
gen, cindigden toch met de gevraagde vooiTcchten toe 
tc staan, onder de uitdruJ<kelijkc inits echtor, dat de 
Brabantsche Compagnie “prccyHc" op China zou varen 
on nergens elders. Hun voorbccld werd door de Staten 
van HoJlund gevolgd. Reeds in 1599 wend- den de 
schcpcn dozer Compagnie de steveuH naar Indie. In 
ditzelfde jaar is ook sprakc van d i c g e in e o n e c o o p 
1 u y d e n van de H t c d c n van AJ..Cm a o r, H o o r 
J), E n c k h u y s c n ende gcncralyck residcrcnde i n 
Wes t-V r i c H 1 a JI d ende N o o r d c r q u a r- t i e r e 
n, weDco „van mccninghc" waren, “die eylandcn van 也
观 ,Sumatra, Mollucccn_oft Philip- pinen te 
frequcntcerenn. Wat er van deze combinatic is geworden, 
blijkt niot; zeer waarschijniijk hebben de deelnemers 
daarin zich aangesloten bij de O o Blind i s c h e Com p 
a g n i e t e A ni s t e r d a m, onder pressie der stedelijko 
regeeriug op hot eindc van 1600 ontstaan uit de 
vereeniging der Oude en Brabantsche coinpaguiccn. 
Deze aid us tot stand ge- brachtecompagnio bostond 
weder uit bewindhebbers (bestuur) cn vcrderc 
aandcelhouders, inaar overigens weet men bijna niets 
van hare inricliting. Op G&i punt onderscheidde zij zich 
echter beslist van hare voorgangstera, dat zij zich nl. 
niocht verheugen in cen soort inonopoJie, in zoo verre 
de stedelijkc j-cgec- ring te Amsterdam „alle 
toerustingen, dewelvke byyEn de voorschrcven 
gecombineerdc cojnpagniiiu bij ofte van wege eenige 
poorters, inwoonders 必 伐  uytheemschcn, 
alhierterstcde, bij de hand genomen ende in hot werck 
gcstelt soude moge werdon", ver- bood. Ook steundc de 
Ainsterdamsche regeering i,1 andere opzichten dezo 
compagnie, financiccl en moreel. 

De lust, Oost-Indic te bevaren, blijft echter niet tot 
Noord-Holland beperkt. Ook in Rotterdam ver- cemgden 
zich in de laatsto jaren der IGdo ceuw eeni- 
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ge kooplicden tot vennootschappcn, welke ten doel 
hadden, langs anderen weg Oost-Indie tc bereiken, 
vooral door de Straat van Magellaan. E6ne er van liep te 
niet zonder eenige resultaat van betcekenis； do andere 
stond reeds in 1598 in nauwe betrekking tot een 
soortgelijk gezelschap te Amsterdam, uit welke 
combinatie lat er de zg. Magellaansche Compagnie 
ontstond, vooral bekend geworden door hare processen 
met de beroemde Geoctrooieer- de Oost-Indischc 
Coropagnift in zake het door de laatste ook tegenover 
hare Magellaansche zuster volgehouden monopolie op 
den handcl van Nederland uit met de st reken beoosten 
de Kaap de Goede Hoop. Voor de gcschicdenis der onl 
wikkeKng van Nederland als kolonialc mogendheid 
heeft do niet volledig gekende historic dezer Rott 
erdamsche en Magellaansche compagnieen geen grootc 
waarde. Wdl client vermcJd, dat te Rot terdam buiten de 
bovengenoemde nog een 0 o s t-I n d i s c h o Compagnie 
bestond, welks ,,bcwindhcbbers" in October 1C01 
vnichtelooze onderhandeJingen tot samensmelting 
voerden met de “bewindhebbers" der Oost-Indischc 
Compagnie t e Delft. Dczc laatste was in elk geval v66r 
October 1601 op^ gericht, maar trad reeds in het 
volgende jaar tot de vermaarde Geoct rooieerde 
Compagnie toe. Wat hare inrichting betreft, bekend is, 
dat ook zij een gesalari eerden “boeckhoudcr" aanstelde. 

In Zeeland had men evenmin stilgezeten. 
Onniiddellijk na de terugkomst der ecrete Amster- 
damsche vloot in Augustus 1597 veiTezen in dit gewest 
twee Compagnieen voor de vaart op Oost-Indie. De cene 
werd opgericht te .Veerc pnder If-iding van den 
bekenden Balthazar De Moucheron, welke nog in 1597 
en het volgend jaar privileges en hulp in geschut cn 
anununitic verkrecg van de Statcn-Generaal en de Staten 
van Zeeland. De Mou- cheron had groote planncn en 
vroeg van de Statcn- Generaal, zonder HUCCCS trouwens, 
nog in 1600, toen rccds ccn deel zijner vennooten hem 
was afgevallcn, ecu oct rooi van allcenhandel „op sekere 
nyeuwe ]iavcncn in vrempdc landcn gclcgcn". De grooto 
mcerdcrheid der vennooten (de Mouchcron zelf b.v. 
deed niet mee) Moot zich later a an bij de andcro 
Zeeuwsche vennoofschap, welke in 1598 tc Micldcl- 
burg veiTces en zich evencens mocht verheugen in den 
steun der Staten-GeneraaJ en der Staten van Zeeland. 
Over de inrichting van bcide compagnieen is overigens 
nicts bekend. Toen in 1G00 de M i d- d c 1 b u r g s c h 
o bezig was met het uitrusten barer Lwecde vloot, had de 
bovenbcdoeldo vereeniging plaats mot het grootsto dec! 
der vennooten van de Compagnie van V o e r o. 

Zoo had men cl us in den tijd, waarin de regccring 
dozer lundon ernstige pogingen deed, om de nadee- ligo 
gevolgen der grootc concurrentio tusschen al dczc 
handclscorporaties af te wenden, bchalve en- kcle 
conibiiiaties, die niet in do vermaarde 0. T. C. zijn 
ojjgelost, te Amsterdam de Compagnie, welke in 1600 
uit de vereeniging van enkclc kleincrc was ont- staan; in 
Hoorn cn Enkhuizen waarschijnlijk ccn nieuw 
opgerichte combinatie; in Rotterdam een O. I. C.; 
cvcneens te Delft; in Zeeland de Middei- burgscho 
Compagnie, verst rekt mot een aantal vroe- gere 
medowerkers van De Moucheron. Van 1595 tot aan do 
oprichling der geoctrooieerde O. I. C. brachten de 
kooplieden dezer landcn niet minder dan miin 60 
schepen in de vaart naar Oost-Indie. Gotuigt het groot 
aantal recderijen aan don conon kant van den 
ondememingsgeest dier dagen, hot loverdc aan de andere 
zijdo nadeelcn op, niet te 

onderschattcn. De ondcriingc conciurentie, die niet 
altijd op loyale wijzc werd gevoerd en soms in vijan- 
delijkheden ontaardde ,„tot dor landen groot e oneero 
ende oock tot schade der kooplieden", in elk geval in 
Indie de prijzen der oostersche productcn aanzien- lijk 
deed stijgen; het gevaar, hetwclk daardoor geloo- pen 
werd, dat de handelsonderncmiiigen, we! verro van tot 
voordeel van het land te gedijen, integendeel olkander in 
den grond boorden (zij zeilden „mal- canderen de 
schoenen van do voeten en het geld uit den buidcl") en 
daardoor het voordeel tot een minimum reduceerden; de 
noodzakelijkheid om een &n- heid van bclang te kunnen 
overstellcn tegen de Azia- tische vorsten en volkeren en 
tegen de buitenland- sche concurrcnten in Azie, d.w.z. 
vooral tegen de vijandelijke gccombineerdc Spaansch-
Portugeesche macht, waarbij door sommige der 
bestuurderen onzer gowesten nog werd gehoopt op cen 
versnip- pering van Span je's macht door de verplaatsing 
van een deel van den woedenden strijd van het Westen 
naar het Oosten, dit alles deed de vraag^rijzen, of het 
beginsel van vrije concurrentic, in theorie wel- hiidend 
en in deze streken voorgestaan, in dit geval niet door de 
praktijk werd veroordeeld. Dat de rc- genten der 
Republiek die vraag zich hebben voor- gelegd pleit voor 
hun praktischen blik, die niet, in bliiidc 
vooringenomenheid met eenmaal aangeno- men 
denkbeelden, vergat zich te richten op de ei- schen van 
de pi'aktijk, den toestand van het oogen- blik. Reeds 
dadelijk, toen zich naast de Oude Am- sterdamscho 
Compagnie andere vercenigingen ves- tigden, maakte 
bovenbedoclde vraag een punt van overweguig uit. In 
het begin bepaalden de regenten, stedelijke en 
gewestelijke, cn de Staten-Gencraal zich tot 
raadgevingen, tot wenken, tot het geven van Icidraden, 
zonder dwang. Maar in 1600 gelukto het de 
Amsterdamsche regeering te geraken tot het vorrnen 
ecner combinatie, tot welke toetraden de bestaande 
Ainsterdamsche vennootschappcn en verniocdclijk ook 
de toenmalige Westfriesche. Om verdcro concurrentio 
binnen hunne stad den kop in tc drukken, verleendcn de 
Amsterdanischc regenten —het bleok reeds boven — 
aan dczc Compagnie een soort monopolie. In hetzelfde 
jaar begonnen do combinat ieplftnncn vasten voot te 
krijgcn ook in do Staten van Holland. Van 
Oldcnbarncveld werd do ziel van de ddnheidsplannen. 
Gemakkelijk ging hot niet. Wei waren er ondcr de 
Bewindhebbcrs, welko hot nut cencr combinatie 
inzagen, maar de vcrschei- denheid der belangen inaakte 
het moeilijk, die tot 66n to brengen. De boraaclslagingen 
duurden lang. Den 17dcn Mei 1601 werd door de 
gcnoeindc Staten besloten, de znak in de Staten-
Generaal aan de ordo to brengen, tcrwijl in principc 
word aangenomen vereeniging van al do compagnieen 
door 66n niono- polie-octrooi voor eenige jaron; 
vergunning tot het veirichtcn van hand el in gen van 
souvcrciniteit in Indie (tractaten sluiten, sterkten 
bouwen): alles „met ord re en authoritcit van dezen 
landcn, het zij op naam van den Statcn-Gcncraal, hetzy 
op naam van Z. Exc." De Staten van Holland en 
Oldenbarne- vcld hndden daarbij niet alleen hot oog op 
de Am- sterdamscho of zelfs allccn op do in Holland 
geves- tigde verconigingen;ook die vanMiddclburg 
wonsch- ten zij tc zien opgenomen; tegen den zin echter 
dei, Ainsterdamsche Compagnie, welko hot monopolie 
voor zich alleen vroeg, desnoods vcrconigd met an- dero 
Holla ndsc he kooplicden. Den 6den November 1601 
begonnen de boraaclslagingen in do Staten-Generaal cn 
cen paar wckon later in de sa- menkomsten der door 
Hunno Hoog Mogcnden by- 
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eengeroepen bewindhebbers van a lie compagiiiecn in 
Holland en Zeeland. Het zou te ver voeren, liier eene, 
zij het ook beknopte, beschrijving te geven van den loop 
des discussies, waarbij eigenbelang dikwijls voorzat ten 
nadcele van het algemeen. Ge- Bocg zij het, dat den 
20sten Maart 1602 de Staten- Gcneraal ecn octrooi 
verleenden aan de bekende combinatie: de Gen erale 
Nederlandsche Geoctroyeerdc 0 o s't-I n d i s c h e C o 
m- p a g n i e trad op dien dag in de geschiedeins van 
ons vaderland op. 

Dit octrooi, hetwelk met enkelc wijzigingen tot den 
val dcr Compagnie haar grond wet is gcblevcn (het werd 
verlengd met het liaar 1623, 1647, 1673, 1700, 
1741,1742,1743, 175^775, 1777, 1796, 1798) moet a Is 
grondslag wordeu genoinen, waar het geldt, een schets 
te geven van do inrichting d e r Compagnie h i e r t e 1 
a n d e. Het spreekt wcl van zelf, dat niet aDe bepalingen 
van het uit 46 artikclen bestaande octrooi en de 
uitvloeisels daar- van uitvberig kunnen woi-den 
besproken, onidat onze schets niet in bijzonderheden 
kan treden en slechts de hoofdlijnen kunnen worden 
aangegeven. - De Oost-Indische Compagnie doet 
ecnigermate denken a&n onze tegenwoordige 
naamlooze vennoot- schappen, zonder edit er, waar het 
een n a u w k e u- r i g c definieering zoude gelden, in 
elk opzicht on- der die mbriek te kunnen worden 
gcrangscliikt. Het bed rag van het oprichterskapitaa] 
was niet vooruit bepaald geworden. Elk inwoner dcr 
Republiek kon bij de oprichting der Compagnie bin- 
nen den daarvoor bepaalden termijn action in dat 
kapitaal nemen, „met soo weynige ende veelc pen- 
ningen, a Is het henluyden sal gelieven", waaruit volgt, 
dat ook de hoegrootheid der aandeelen niet vooruit was 
bepaald. Wcrd er voor meer kapitaal ingescJireven, 
„dan die navi gat ie wel soude ver- eyschcn", dan 
werden de inschrijvingen boven de / 30.000 pro rata 
parte verminderd (art. JO, 11). Er werd voor ongeveer 
6*/2 milliocn ingeteckend, over de verschillende 
Kamers, waarin de bestuur- deren der Compagnie 
zitting hadden, verdccld, in ronde cijfej-s, als volgt: 
Amsterdam ruim / 3.670.000, Middelburg (Zeeland) / ] 
.300.000, Delft / 4G9.000, Rotteidam / 173.000, Hoorn 
/ 2G7.000, Enkhuizcn / 540.000. De aandeelen waren al 
spoedig zeer go- zocht door de hooge d i \- i d e n d c n, 
welke reeds binneiikort werden uitbctaald. Ergcrlijke 
Epecula- tien en windhandci kwamen door de grootc 
onzeker- heid omtrent de hoegrootheid der te 
verwachten divideuden niet Jang na de oprichting der 
Comjjag- nic in zwang en herhaalde verbodsbepalingen 
ver- mochten dit kwaad niet te stuiten. Reeds in 1622 
bereikten de aandeelen een koei-s van 300 %; in 1720 
stegen zij tot 1260, in de 2dc hclft der J 8e eeuw stonden 
zij op circa 750 %. Zelfs in het ongcluk«jaar 1672 
konden z 日 nog 250 halcn on in 1781, toen reeds 
bekend mocht worden geheeten, dat de zaken der 
vennootschap niet al te best marcheerdcn, konden zij 
zich nog een oogenblik op 215 % handhaven. De 
directeuren der Compagnie, de zg. Bewindhebbers, 
welke inzagen, dat het crediet der vennootschap voor 
een deel zoude worden afgemeten naar den k o e r s h a 
r e r aandeelen en verder, dat deze wedcr afhing van de 
hoegrocthcid der divi- denden, zochtcn de laatste Jioog 
op to drijven, zelfs indien voor de uitbetaling daarvan 
geld jnoest wor- den opgenomen: 66n der oorzaken van 
den grooten fichuldenlast dcr Compagnie in lateren tijd. 
Do Be- windhebbers pepaaldcn het dividenden-
percentage geheel naar eigen goedvinden (slechts wilde 
art. 17 

van het octrooi, dat men tot de “wntdeclinge" zou 
overgaan, „alsscr van de retouren vyff ten hondert in 
cassi?' was), zonder in't ininste de aandeelhouders daarin 
te kennen.ffin dezen bekommerden zich ook weinig om 
den loftp der zaken, ten minste niet dan, wanneer zij 
tetl,eden werden gcsteld door hooge dividenden. Ook de 
zuchtdus, om de aandeelhouders welke, in de eerste jaren 
althans, den Bewindhebbers het leven lastig maakten, 
den mond te stoppen, leidde de laatsten tot kunstmatige 
opdrijving dcr dividenden. Maar daaruit volgt 
omgekeerd, dat voor ons de hoegrootheid der dividenden 
geen toetssteen kan zijn ter bepaling van den bloei der 
Compagnie. Pas in 1610 begon de eerste dividend-
uitkeering ；  in dat jaar werd besloten tot twee 
uitkecringen tot een gezamenlijk bed rag van 132%%. In 
1611 werden 30 % uitbctaald in niuskaatnoten. Het 
duurde nu tot 1619, dat weder tot een uitkeering werd 
besloten: 37% %. Van dat jaar a£ werd tamelijk getrouw 
elk jaar dividend uitbctaald； van 1690—1782, het laat-
ste jaar, waarin zulks gcschicddc, zeer gercgeld. Het 
lioogste dividend, dat na 1610 werd uitbctaald, was dat 
in 1688,nl. twee uitkecringen, samcn van 662/3%, 
waartegen。ver staat, dat in 1689 niets werd uitge- keerd 
； 1642 had gegeven 50 %, enz.'Het klcinsfe, dat van 12 
1/2%, werd herhaaldclijk genoten, o.a. steeds van 1771—
1782. In *t gehcel werd in de 198 jaren, waai'in de 
Compagnie bestond, ruim 3600 % genoten, dus ruim 18 % 
per jaar. Mcest werden de dividenden uitbetaald in 
contantcn； in de eerste veertig jaren van het best aan 
der Compagnie ook dikwijls in specerijen; soms in 
obligation, wann(;<-r de Bewindhebbers besloten tot het 
uitkeeren van dividenden, zonder de middclcn te 
bezitten, waaruit die uitkecringen to doen. 

Reeds is meernialen gesproken van de B e w i n(I- h 
c b b e r H, bij wie de leiding dcr zaken bcrustte, en tevens 
van de K a ni e r s, waarin zij ziding hadden: Amstcrdan), 
Middclburg (Zeeland) en de vicr kleinc Kamcrs: Delft, 
Rotterdam, Hoorn on Enkhuizen ； alien jilautsen, waar 
compagnieen voor de vaart op Oost-Iiuiiii gevestigd of 
geweest waren, toon de gcoctrooiecrde O.-I. Compagnie 
we id opge- -richt. Om de bestuurders (bewindhebbers) 
dier vroc- gerc reederijen niet voor het hoofd tc stooten, 
word bepaald (art. 18—23) dat „de respective Canicren 
bedient" zouden worden „bij de jegenwoordige Ve- 
windhebbers (73 in get al) maar tevens (art. 24, 25) dal 
in geval van dood of ontslag het get al dier waar- 
digheidsbekJecders zoude vcrmindcrcn, tenzij de Ka- 
mer, die het bctj-of, good vond andeni tc besluiten ； en 
wel tot 20 voor de Kamer Ainsterdan), 12 voor Zeeland, 
tot 7 voor iedcr der kleinc Kamein (60 in 

gchecl). Ontstond een vacaturc, dun moesU^i de 
Bewindhebbers dcr Kamcr, waarin die vacuturc plaats 
vond, binnen een bepaalden tijd cen drietal formeereii, 
en dit ter electie aanbieden aan de Staten van hun gcwest 
“off dcr> ghencn bij henluyden daer- toe te 
comn)ittercnn. Reeds spoedig werd deze clcc- tic 
overgelaten aan de Burgcmeestcrs dcr steden, waarin de 
Kamers gevestigd waren, nicestal zel- ven 
Bewindhebbers ；  en hiermede was de familicrc- 
geering, de oligarchic, in hot bestuur der Compagnie 
ingeslopen. - 

Een poging, bij de eerste verlcnging van bet oc- trooi 
beproefd, om de macht dcr Bewindhebbers tc breken, 
door in het octrooi hun mandaat aan een vasten termijn 
te binden, werd bekroond, in zoo- verre het nieuwe octrooi 
van 1623 werkelijk cen dergelijken termijn inhickl, nl. 
van 3 jaren, na wcL ken tijd de Bewindhebbejii volgens 
vasto roosters 
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in de verschillende Kamcrs aftraden, beginnende met 1 
Januari 1623, datum van den ingang van het verlengde 
octrooi. On 1st on d een dergclijke period ie- ke 
vacaturc, dan werden de aandeeUioudei-s (al spoe- dig 
ontstond een kiezersteelt) der Kamer, die het gold, 
bijeengeroepen (het octrooi van 1647 bepaalde, dat de 
voorziening in ecn vacature inoest plaats hebben binnen 
3 maanden na het openvallen) tot verkiezing van een 
zeker (nader door den Stadhou- dcr tc bepalen) aantal 
hoofdparticipanten. Dezen en Bewindhebbcrs gin gen 
dan over tot de kcuze van cen drietal uit genoemde 
hoofdaandeelhouders en uit vroegere Bcwindhebbers, 
welke reeds minstens 3 jaren buiten functie gewcest 
waren. De toevoeging, dat de afgetreden dignitarissen na 
3 jaren herkies- baar waren, terwijl zij, die om andero 
redenen af- traden of diegestorven waren, gerckend 
werden ondcr de periodiek afgetredencn, hetgeen de 
zetelvastheid bevorderde, ontnam aan die bepaling veel 
van hare waaidc. Al spoedig werd aan deze 
voorschriften ook al niet meer de hand gehouden en de 
aandcelhouders klaagden niet, oradat hooge dividenden 
hun den mond stopten. Gewoonlijk blcven de heeren dan 
ook levenslang aan, indien zij ten miiiste de vereischten 
bleven behouden. 

Wclkc waren die vereischten ? In de cerste plaats (art. 
28, de eenige bepaling van het oct rooi, dat van die 
vereischten spreekt) moest een aandeelhouder, oin tot 
Bewindhebber to kunnen worden gekozen, aandeelen 
hebben tot cen geheel vrij en onbelast bed rag van 
minstens 1000 pond Vlaamsch (/ 6.000); tenzij hij 
gekozen werd in de Kamcrs Hoom of Enk- huizen (de 
Kamcrs van het Noorderkwartici'), wan- neer / 3.000 
vokloende waren ； een gunstige bescliik- king, in 't 
midden der 17e eeuw ook uitgebreid tot de Kanici-s op 
de Maas: Rotterdam en Delft. Nict in het octrooi 
voorgeschreven, maar later vastgesteld, was een leeflijd 
van 25 jaren. Te nauwe blocdvcr- wantschap kon ecn 
bcletsel wczcn op grond cener bepaling in de 
veniicuwiug van het octrooi van 1623 en daaruit 
voortgcvlocidc nadcrc bepalingen. Ook werden in 1681 
alle publieke ainbtcn onverccnig- baar verklaard met het 
Bewindhebberschap in de Kainer Amsterdam voor de 
eene hclft der Bewind- hebbcj'H, met het oog op de velo 
bezigheden, aan het waanjcmcn der plichtcn van 
Bewinclhobber verljoiiden. 

Voor hunne in-functie-t reding legden de Be wind- 
hcbbeis ccn a in bt seed af, dat zij de op hen rustende 
ambtKplichten trouw en ccrlijk zouclcn nakomcn, zone! 
er den ecn der aandcelhouders bo ven den andcren te 
bevoordeelen (art. 27). Ouder die plich- ten, weJkc in het 
algemecn het besturen der ven- uootschap on)vat ten, 
traden op den voorgrond het uitrusten der Bchepcn met 
al den aanklevc van dicn „endc and orc dingen den 
handol botrcffendon (art. 3), b.v. rcgelen der 
verkoopingen van de spccerijen, enz., welke mot do 
„retourvlotenn uit Indic werden nangebracht. Daarnaast 
stonden con aantal huishoudclijkc bezigheden. Al doze 
werkzaam heden veroorzaakten een niet gering 
tijdverlies on grootc moeiten: vandaar dat hun vacatien 
(art. 5) on provisien werden uitgckccrd, welko hunne bo- 
trekking tot cene winstgevende koiiden niaken. Art. 29 
van het ooi-spronkelijk oct rooi Htond den geza- 
monlijken Bewindhebbcrs 1 % too van de kosten der 
uitreedingen en evencens 1 % van de opbrong- sten der 
rctouren, zonder dat provisien voor and ore financicele 
handelingen door hen zouden mogon wooden in 
rekening gebracht (art. 30). Reeds spoo- dig na het 
oprichten der Compagnio rezen ornstigo 

klachten over de misbruiken, welke deze rcgcling van 
het honoreeren der diensten.door de Bewindheb- bers 
aan haar bewozen, met zich slcepten. Zij werden 
beschuldigd, de kosten hooger op te drijven en het bed 
rag der retouren hooger te taxeeren dan de wer- 
kelijkheid was, alleen om eigen zak te smeren. Bij de 
eerste verlenging van het octrooi, in 1G23, werd dan ook 
de 1 % provisie beperkt tot de netto op- brengst der 
retouren en de buitgemaakte goederen, zonder dat de 
uitreedingen naar Indie of iets anders in rekening 
mochten worden gebracht. De tweede verlenging, die 
van 1647, deed de provisien geheel vervallen ； in plaats 
daarvan werden vastc bczoldi- gingen vastgesteld； voor 
de Bewindhebbers in de Kamcr Amsterdam ieder / 3100, 
voor die in de Kamcr Zeeland j 2GOO, voor die in de 
andere kleine Kam ere / 1200. Naast de gelegenheid tot 
het plegen der bo ven genoemde misbruiken, stonden 
voor de bestuurders der Compagnie nog ecn aantal 
andere wegen open, langs welke zij zich op 
onrcchtmatige wijze konden verrijken. En dat in den 
loop der jaren vele en velei'lei bepalingen noodig bleken 
om die wegen af te sluiten, wijst er op, dat zij wel 
degelyk be- wandeld werden. Zoo werd den 
Bewindhebbers bij het octrooi van 1G23 uitdrukkelijk 
verboden, iets aan do Compagnie te verkoopen of te 
leveren, ter- wijl tevens hunne d coin emin g aan het 
koopen van Compagnie's specerijcn bij die gelegenheid 
aan eenige bepalingen werd onderworpen, welke het 
gevaar van knocierijen bij onderhandsche verkoopingen 
konden verininderen. Bij verschillende artikelen van het 
oct rooi was verder geregcld hunne financieele 
aansprakelijkheid, die, wat de gevolgcn hunner 
ambtsplichten betrof, niet vordcr reikte dan hun aandeel 
in *t gemccnschappclijk kapitaal; evcnecns hunne 
aansprakclijkheid voor een enkelen comp- tabelen 
ambtenaar, evcnals andere titularissen door hen aan te 
stcllcn cn uit cigen beurs te bozoldi- gen (artt. 31, 32, 33, 
42). Bij do latero uitbreiding der ope ratios van do 
Compagnie en de daarmede ge- paard gaandc uitbreiding 
van het corps ambtenaren, kwam in (lit laatstc ccn 
algehcele wijziging en werden al de ambtenaren, door de 
Bewindhebbers aan- gestold, door de Compagnie 
bctaald. 

Met een enkcle uitzondering werden alle amb- tenaren 
cn bcambten, welko der Compagnie hunno dicnstcn in 
Ncderlaiul praesteerden, niet benoemd door al de 
Kamers gcziimcnlijk, maar door iedere Kamer 
afzonderlijk; clkc Kamcr had haar eigen personecl. 
Hicruil alleen zou reeds volgen, dat iedere Kamcr ecno 
zekere zclfstandighcid bezat. en indeidaad, die 
zclfstandighcid bestond en was zeer groot, ze6 groot 
zclfs, dat mon sonis genoigd is, nicer tc denken aan eene 
coinbinatie van cen zest al zelfstandigo lichamcn, die 
zich tot een doel hadden vcrcenigd, dan aan 66n 
gccoiisolidecrd han- dclslichaani, dat zijnc kantoren op 
verschillende plaatscn had go vestige!. Artikcl 1 van het 
oorspron- kelijk octrooi regclde het aandeel, dat elk der 
Ka- mers in de uit rust ingen der vennootschap zoude 
toekomen: Amsterdam %, Zeeland %, de Kamers op de 
Maas samen l/8, die van Noorderkwartier samen 
eveneons 1/i. Werd hieraan niet bij de uitreeding voklaan, 
cn gewoonlijk geschiedde dit nict oin redenen van 
praktijk, dan word bij ecn volgende uitreeding met dezo 
omstandigheid rekening gehouden en op die wijzo do 
verhouding herstold. De scho- pon nu, welke door c6n 
der Kamcrs werden uitgo- rust, moesten in Indie ton 
bohoevo van diezolfde Kamcr worden gccargccrd, en, 
zoo mogclyk, in de haven dierzelfde Kamer 
binnenloopcn; in elk geval 
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moest hun opbrengst ten voordeele dierzelfdc Ka- 
n】er worden vcrkocht of op andere wijze bcsteed (art. 
]2). Datdc Kamers lot wederzijdsche hulppracsta- 
tie gehouden warcn, ingeval een Kamer gebrek aan 
specerijen had, waarvan ecn harer zusteren over- 
vloed bezat, werd in artikel 13 bepaald, en dat een 
dergelijke bepaling noodig was, bewijst al wed er het 
karakl ei* van zelfstandighcid, aan de Kamers 
toegekend. Ook de verplichl in gen dcr Kamers, clk- 
ander op de hoogte te houden van haren financiee- 
len toestand (art. 14), toont, dat er een band was 
tusschen die Kamers, maar ook dat het eenheids- 
beginsel niet sterk- aan den dag trad: het gcleek 
nicer een verevening van tot elkander in financicele 
betrekking staande kantoren, dan de rcgeling der 
financien van den groot lichaam. 

Maar dit a】les toont ook, dat er een band bestond, 
dat er zaken van algemeenen aard waren, die niet 
de afzonderl^ke Kamers elk voor zich golden, maar 
die alien te zamen betroffen en dus gemeenschappe- 
lijke regcling behoefden. Die behoefte aan geincen- 
schappelijke regeling, die zich in den loop der jaren 
steeds mecr deed gevoelen, bracht met zich medc 
de behcefte aan een e c n t r a a 1 b c s t u u r, 

 

dat reeds dadelijk bij het octrooi van 1602 werd in *t 
leven geroepen en bekend staat als de H e e r e n Z e v 
e n t i e n. Deze vormden gecn permanent lichaam; 
integendeel, voor elke vergadering, tot wclke de Zeven 
lien bewindhebbers werden opge- roepen, had opnieuw 
de keuze der Gedeputecrden plaats door de 
Bewindbebbers der veitichillende Kamer^: Amsterdam 
zond er 8, Zeeland 4, Rotter 
dam ],Delft 1, Hoorn 1, Enkhuizen 1, terwijldc 17dc 
persoon werd afgevaardigd 6f door de Kamer Zee- 
land of door een der kleine Kamers (art. 2). 

Volgens het octrooi van 1602 (art. 2) zouden deze 
Gedepul eerden samen komen „soo dickwils het 
van noode wesen saln; in de prakt ijk had dit niecslal 
tweemaal per jaar plaats: in de lente en in den 
herfst. Tusschentijdsche vergaderingen warei) niet 
zeldzaam, maar daarvoor nam men dikwijls toe- 
vlucht tot de z.g. Kleine Zeventien, uit 
een geringer aantai afgevaardigden bestaande en 
Bpoedeiechende zaken behandelende. In de ver- 
gaderingen der XVII werden de algcineene 
aangelegenheden der Compagnie behandeld: „wan- 
neer men sail equipperen, met hoe veelc schepen, 
waer men die eal seynden, ende andere dingen den 
handel betreffende" (art. 3). De besluiten, door 
haar betreffende algemeene aangelegenheden 
genomen, waren bindend voor de vcitcbiJlende 
Kamers. Niet altijd waren deze laatste echt cr ge- 
neigd, aan de bevelen van het centraal bestuur te 
voldoen; onderiing wantrouwen, onderlinge ijver- 
zucht, later onmacht, waren dikwijls zoovele facto- 
ren, die den goeden gang der zaken belemmcrden 
en soms met moeitc uit den weg werden geruimd.> 
-Gelukkig was een tegenwicht tegen deze bezwaren 
gelegen in het ovcrwicht, door de niachi ige Kamer 
Amsterdam uitgeoefend. De Hecren XVII t rokken 
buiteiufien langzamerhand steeds meer zaken bin- 
nen den kring hunner bemoeiingen, door steeds voorl 
te gaan met reglementeeren in het belang der een- 
heids idee. De p u n t e n van behandelingof van 
beschrijving, zooals zy gewoonlijk werden 
genoemd, werden vooruit aan de verschillcnde Ka- 
mers bekend gemaakt door de z.g. p r e s i d e e- 
r?nde Kamer, d. w. z. door de Kamer, in 
yer stad de vergadering dcr XVII zou plaats vin- 
譬% 弩四橱 alleen te beurt aan Amst erdam en 
㈱gqeibmg.jn eerstgenoemde plaats gedurende de 

eerste zes jaren achtcreenvolgens； daarna twee jaren 
aclit crecn in Middelburg (art. 4) en zoo vex-vol- gens. In 
het laatste gcval was het, dat de Kamer Zeeland den 
zeventienden afgevaardigde mocht af- vaardigen. Naast 
de onderwerpen, welke voorko- rnen ondcr de punlen der 
beschrijving, werden ook andere behandeld, die staande 
de vergadering aan de orde werden gebracht, de z.g. 
„voorvallende zaken". Zeer dikwijls gebeurde het, — nu 
eens om het gewicht der onderwerpen, dan weer uit zucht 
tot trainecren, orndat men tegen een beslissing opzag, 
een enkele maal uit een zucht tot obstructionisme, omdat 
ccn der Kamers n ad eel voor haar zelve zag in de 
beslissing, die de meerderheid VSJI plan was te nemcn, 
— zeer dikwijls gebeurde het, dat de afgevaardigden, of 
een of meer onder hen, rugge- spraak wenscht cn met 
hunne committcnten, het- geen meestal verschuiving tot 
cen volgende nieuwo bijeenroeping ten gevolge had. Op 
die wijze werkte d e toch reeds zoo logge regeermachine 
al zeer lang- zaam. Kon het verschil onder de Heercn 
XVII, ,,'t Collcgie", niet beslist worden, clan ontleendcn 
de Staten-Generaal aan art. 6 van het oclrooi het recht tot 
in men gin g. Nu heeft steeds bij de Be\nndhcb- bers het 
streven gchecrschl, de regen ten der Re))u- bliek qua tales 
buiten hunne zaken te houden en dit wasinderdaad 
voorhen een prikkel, om hunne vuile wasch binnenshuis 
te waFsehcn cn daarmedo soms meer spoed te maken, 
dan zij zclf eigolijk wel wilden ； maar de i n m e n g i n 
g der Stat cn- G e n e r a a 1 block soms beslist noodig, 
en aJs deze hun recht op die inxncnging lietcn gclclcn 
(dikwijls deden zij het zeker niet!), dan hebbende 
Bcwindhcb- bers zich daartegen nooit ernstig durven 
verzetten. 

Naast de gewone B c w i n d h c b b c J- s had men 
nog extraordinaire, wclke door soin- migesteden in 
Holland, door de Riclderschap van dit gewest en door de 
provincies Gclderland, Utrecht, Friesland, Overijf-el en 
Groningen werden nange- stcld cn met Icede oogen door 
hunne “ordinaire" collega'fi werden aangekeken. Het 
denkbeeld, gc- noemdc steden en gewestcn het recht tot 
het afvaar- digen van deze dwarskykers te geven, 
wortekle in de artikels J5 en 16 van het octrooi, niaar )ict 
duurdo tot het midden der J7dc ecuw, tot 1647, loon <le 
tweede vcrlenging van het octrooi tot stand kwam na vcel 
strijd, dat het denkbedd geheel tot uitveering kwam. 
Groot gewicht kon door deze cat cgoj-ie van directeuren 
niet in de schaal worden gelegd : verspreid over de 
verschillcndc Kamers, was hun aanlal te gering, om 
invloed uit te oefencn. In het midden der 18de ccuw, 1 
engevolge der gebcurlenis- sen van J 748, werd aan den 
Stadhoudcr de waardig- heid verlccnd van Opperb ewind 
h c b b e r. Als zoedanig liet A Villein IV b.v. zich 
verlegenwoor- /igen in de vergadering der XVJf door 
zijne R e- p r e s e n t an t c n. Het Hpreekl van zelf, dat 
een niet geringe invloed door den Oppcrbewindhcbbcr 
kon worden uitgeoefend, ook, omdat aan hem <lo 
aansleliing dcr Bewindhebbei-s loekwam uit een drietal, 
door de afzonderlijke Kamei-s aan hem nan- geboden, en 
de benoeming van de hoogc amble- naren der 
Compagnie uit een aanbeveling van den kant der 
Bewindhebbers. Maar Willem IV leefdo tc kort om veel 
invloed te hebben kunnen uit- oefenen en het aandeel, 
door Willem V in de lei- ding der zaken genomen, treedt 
vooral aim den dag bij de maatregelen, in de laatste jaren 
dcr 18de eeuw genomen om den val der Compagnie te 
voorkomcn. 

Behalve deze dwai-skijkers bestond er nog een 
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college, dat. was ingest eld om toezicht te houden op de 
verrichtingen der Bewiiidhebbers, vooral in fi- nancieele 
aangelegenheden. Het warcn de B e e e- d i gd e 
Hoofdparticipanten, een deci van wier functien reeds 
bovcn werd vermeld. Deze instelling dagteekcnt van de 
eerste verlenging van het ocl rooi voor 1623. Art ikel 14 
van het oorspron- kelijk oct rooi schrecf bepalingen voor 
omtrent het afleggen van rekening en verantwoording 
door de Bewindhcbbers, o.a. dat- „de generalc rekeningc 
na thien jaren zal gescliieden in t openbaer, mits datter 
alvooren billctlen suDen worden aengeslagen om elcken 
een te waerschouwen, die over d'auditie derselver zal 
begcren te commcn". Dczc verantwoording nu had st 
eeds geen plaats gevonden en dit, ge- voegd bij andere 
klachten door de participanten geuit omt rent financieeJc 
knoeierijen, wclke door de Bewndhebbers zouden 
gepleegd zijn, gaf aanleiding tot verpchillende 
bepalingcn, door de Staten-Gene- raal in het octrooi van 
1623 aangebracht, waaronder de inst eUing der 
Beeedigdc Hoofdparticipantcn be- langrijk had kunnen 
worden. Had kunnen worden ....Maar zij zijn mcestal in't 
zog der Bewindheb- bers meegevaren cn departicipanten 
keken later wei- nig mccr naar de verricht in gen van de 
bestuurders der vennootschap om, a Is zij maar goede di 
vid encl en ontvingen. Hoe (lit zij, de hoofdparticipanten 
bestonden cn een der eerste rechlen, hun toegekend, was, 
zilting te ncmen bij het afleggen der „gencrale 
rekeningen van haare (der Compagnic) administra- tie" 
in f egenstclling met de rekening en verantwoording, 
door de Kainers onderling aan elkander en aan de XVII 
af te leggcn, waartoe de Bewindhcbbers in 1623 en 1647 
opnieuw uitdrukkelijk werden ver- plichl. Dit afleggen 
van rekening zou sedert do ver- lenging van 1G47, clkc 
4 jaren nioeten geschicden ten overwinan ook van 
afgevaardigden nil de Staten- (iCDeraal. ledcr 
acliehouder der Compagnio mocht er bij tcgcnwoorclig 
zijn, maar slechts de hoofdparti- cipanten hadden stem in 
*t kapittel. Doze waardig- licidKbcklccders (de 
Bceedigde hoofdparticipantcn) werden gekozen nit die 
aandcclhoudcrs, welko evenvee) aandcelcn bezaten als 
voor bet Be wind- hebberschap zc】f werden vercischt, 
en in't algcmccn den naan) Hoof d participanten droegen. 
Zij werden gekozen door de participanten ten ge- tale van 
9: nit de Kamer Amsterdam 4, uit Zeeland 2, en 3 uit de 
klcinc Kamcrs. Zij mochten ooktegen- woordig zijn bij 
de juarlijlcF.chc rekening en verant- woording door de 
Kainers onderling af te leggen, bij het opmaken van den 
jaarlijkschcn Staat der Compagnic; zij moesten door de 
Bowindhebbera worden gchoorcl in allc belangrijkc 
voorvallendo zakci), waartoe zij zitling verkregen in do 
vergadc- ringen der XVII, zij traden volgens vasten 
rooster af, zondcr dadelijk herkicsbaar to zijn, cn warcn 
ook aan dczelfde rest net ies, b.v. van koop cn ver- koop 
van en aan de Compagnic, onderworpen, wclke de 
handclingen der Bewindhcbbers beperkten. In 1647 werd 
hun een vast traktement toegekend van / 200.— 'B jaars. 
Hun werkzaamhcid had nuttig voor de Compagnic 
kunnen zijn； maar zij hebben weinig sporen van hunne 
werkzaamhcid achtcrgc- laten, zoodat de geschiedenis 
van het bestaan en do lotgevallcn van hun collego hier 
niet verder behoo- ven te worden nagegaan. 

De werkzaamhcden, welko in *t belang der Com-
pagnio moesten worden verricht, kunnen het best worden 
gekend, door te wijzen op de C o in m i s- s i e s, wclke 
tot verdeeling diet workzaamheden werden gecreeerd en 
op do a in b t e n a r o n, welko 

do Bewindhcbbers in hunno taak ter zijde stonden. 
Natuurlijk kunnen we niet clke wijziging, welke in den 
loop der jaren in dit alles plaats greep, bespre- ken en 
even min al die commissies, al die ambtenaren noemcn. 
Wij gaan de voornaamste na en die nog slechts op een 
bepaald tijdstip, circa 1794. Dit tijdstip kiezen we, omdat 
toen het aantal coinmissies cn beambten het grootst was, 
steeds vermeerderd a Is het was ge worden door de 
toenemende ingewik- keldhcid van de operatien dor 
CJompagnie en van hare bcstuursinrichting, en tevens, 
omdat het ge- legcnlieid geeft, een terugblik op sommige 
onderdee- len dier iiirichting te werpen. De meestc 
namen der hier te bespreken commissies en ambtenaren 
geven duidelijk genoeg hunnen werkkring te kennen, 
zoodat wij kunnen volstaan met ze te noemen ； bij 
enkele andere zal een aanteekening of uitweiding 
noodzakclijk izijn. 

De Bewindliebbers der Kamer Amsterdam 
verdeelden zich in vijf afdeelingen, die in den loop der 
jaren de naam „d e p a r t e m e n t e nn ontvingen ； dat 
„tot de Equipagie", „tot den Ont- vangstn, „tot het 
Pakliuis", ook wel genoemd „van de Commercie", „tot 
de Rekcnkamer" en eindelijk het z.g. „Vijfde 
departement0 of “Departement tot de Indischc Zaken", 
hetwelk belast was met de re- geling van zaken van 
algemeencn aard en wier werkkring dus dient besproken 
bij dien der commissies van algemeen bestuur. Het 
voorzittcrschap van dczc Kamer verwisseldc 
maandelijks. Vicr Beee- d i g d e Hoofdparticipanton, in 
die da- gen niet meer door al de aandeelhouders, maar 
al- leen door de Hoof d participanten geko- zeu, stonden 
Bewindhcbbers ter zijde, maar hadden geeno zitting in 
do permanente Departementen, even min in de verdere 
Commissien of Be- sognes, die „tot de Financienn, „tot 
den Bouw", ook genoemd „tot het opzigt van's Comp, 
residen- tiehuis in Amsterdam", enz. Een groote staf van 
ambtenaren werd door de Kamer Amsterdam 
aangesteld. Op hot „Comptoir van den Op- 
perboeckhoudern had men bchalvo dozen waar- 
dighcidsbeklceder zelf, een drietal „boekhouderan; in do 
„ontfangkamern con “kassier", ecu „boek- houder" enz.; 
op het „soldijkantoorn 5 boekhouders; op het 
„liquidaliccomptohn 3 boekhouders, enz.; in den 
“apothckerswinkel" 6en doctor, enz. ；  op het 
„klerkencomptoir, do secretaric of schrijfcomptoir" een 
aantal schrijvei*s; op het „comptoir van het pak- huis" 4 
boekhouders, 2 pakbuismecstcrs, enz.; in „het vijfde 
departement" 2 boekhouders en het noo- dige 
klcrkenpei-soncel. Verder had men een charter- mcester 
of bibliothecai-is, opzichtcrs der magazijnen, 
cxaminatcure clorstuurlicdcn cn der vcrdcre scheepa- 
officieren, boekhouders voor de monstoring van hot 
scheepsvolk, verschillendc makclaai-s cn keurders der 
aangebrachto warcn en der aan do schepcn to verst 
rekken provisien, equipagemeestcre, stuwage- mcestcrs, 
opzichtcra der smeden en scheepstimmor- lieden, agon 
ten op Tcxel, op hot Vlie, op den Holder, cen advocaat, 
con procureur, een boekdrukker en cen kaftrtemakor, 
enz. enz. Ongoveor 1794 was het aantal dor 
“gcqualificecrd。" ambtenaren en beambten (het lagcro 
beambten-personeol en hot work- volk daaronder niet 
begrepen), welke door do Kamer Amsterdam werden 
bezoldigd, gostegon tot 97. Met enkcle verscliillen was 
in do overige Kamere do ver- deeluig dor 
werkzaamheden onder do Bewindheb- bers ondorling cn 
do functio der ambtenaren en beambten gelijk aan die 
der Kamer Amsterdam, al bracht natuurlijk het vorachil 
in belangryklioid dier 
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Kamers medc meei-dere cenvoudigheid in de bc- 
stuursinrichting. De Kamer Zeeland had drie d e p a r te 
m e n t o n, dat der „Koopnian- schap", der "Equipagie" 
en der “Thcsaurie" ； bc- noemde buitendien C o m ni i 
s s a r i s s e n „van de Processen" en „over de 
Charterkamcr"; had een college van “Rekenmeestercn" 
aangesteld en telde 55 gcqualificeerde ambtenaren en 
be- ambten. De Kamer D. ejjL 氐力 ezoldigde er 16, de 
Kamer Rot ter d a 18, d e Kamer Hoorn. 18,"~de**Iv a 
m e r E n k h u i z e n J 9. '~0ok liet a 1 g e m e e n be 
sTuTTF der C o m- p a g n i e betrof zoo vele en velerlei 
aangclegen- heden, dat het niet te verwonderen is, dat 
niet al- leen de Heeren XVII ter voorberciding en advi- 
secring zich in verscliillende co in missi en splits- ten, 
maar ook, dat naast de XVII nog andere Be- 
windhebbers werden afgevaardigd ter behartiging van 
onderdeelen der regeertaak. De meeste, niet a De, der 
aldus gevormdc commission, waren niet permanent, 
maar werden steeds bij elke nieuwe op- geroepen 
bijeenkomst der XVII opnieuw gekozen ；  hare 
samenstelling maakte steeds een of jneer dcr punlen van 
beschrijving uit. Sommige dier commis- sien keerden 
geregeld weder, andere waren com- missien ad hoc. In 
de meeste er van hadden ook Beeedigde 
hoofdparticipanten zitting. Wij noe- men er van de 
„Ordinaire besognes5,, welke de da- gelijksche zaken 
zonder groot gewiclit voorbereidden, de „Co)nmissie tot 
het formeeren van den cisch der retouren" uit Indie, „tot 
de visitatie der boeken" van financieelen aard in de 
verschillcnde Kaniera om de 相 nheid in bet Louden dier 
boeken te bevorderen, „tot het sluiten dcr boeken en het 
opmaken van den jaarlijkschen staat (balans) hier tc 
lande", welke se- dert 1680 gewoonlijk den 15den Mei 
word opgeinaakt, „tot het arresteeren der vierjarige 
rekening5, van den financieelen toestand der Compagnie 
in haar gehcel, „tot de secrete zaken of het bezorgen der 
re- lourvloot", tot ,,dc directe vaart en handel op Chi- 
na", welke commissie sedert J 755 bestond, tot „de 
huijshoudinge van's Comp, logement tc's Graven- 
hagc", „tol de correspondenlic met Commissanssen- 浴
al", welke in 1791 waren benoemd tot het instellen aan 
de I<aap de Goede Hoop en in Indie van een enquete 
omtrent en het aanbrengen van ver- beleringen in de 
toeslanden daar. Ecn „])enBanente commissie tot de 
directie en adnibiistratie van de verkoopingen der 
jaarlijlu-che retouren5, werd in TF9J in ' 1 Jeven 
geroepen en —het pJeit niet voor net vertrouwen, door 
de toenmaligc Bewindhebbcrs als zoodanig genoten —
—op initialief dcr S I aats- commissie, welke — het zal 
straks blijken — in 1790 was ingest eld, om te trachten 
te redden wat er van de zaken der Compagnie nog te 
reden viol. Deze staatsbemueiing deed zich ook gelden 
ten op. zichte eencr andere commissie, welke, als ecu 
der be- langrijkBte, hier met een enkel woord client te 
wor- den besproken. In het tweede kwart der J7de eeuw 
reeds begonnen de werkzaamheden, welke het alge- 
meen bestuur der Compagnie medebracht, z66 groot te 
worden, dat men naar middclen oinzag, om het werk dcr 
Heejen XVII te verlichten, lietgeen tevens de zaken 
vluggcr kon doen marcheeren. Een dcr tijdroovendste 
werkzaamheden was het lezen der brieven en stukken 
uit Indie, welke langzamer- h 乎 nd ecn respectabelen 
omvang verkregen en steeds uitgebreider werden, 
naajmate het arbeidsveJd der Com|)agnie in het Oosten 
in omvang toenam, en het concipieeren van de 
antwoorden daarop. hi het midden der 17de eeuw nu 
werd beslot.cn, deze werkzaam- 

heden op te dragen aan een bijzondere commissie buiten 
de XVII, welke oorspronkclijk bestond uit twee 
bewindhebbers der Kamer Amsterdam, 66n uit Zeeland, 
6en uit ieder der kleine Kamers en 66n dcr Beeedigde 
hoofdparticipanten. Later werden verschillcnde wij 
zigin gen aangebracht in de samenstel- ling dezer zg. 
Haagsche besognes； wij zullen die echtcr voorbijgaan. 
Slechts dient hier te worden gewezen op het hoogst 
belangrijke van den werkkring dezer commissie: 
immers het concipieeren van de antwoorden op de 
correspondentie uit Indie, nog voordat het hoofdbestuur 
die eorrespon- dentie had gelczen, bracht uit den aard 
der zaak me- dc, dat de leden dcr commissie, door in die 
antwoorden hunne meening over de toestanden in Indie, 
over het gehoorzainen door de Indischc autoriteiten aan 
de bevelen der Bewindhebbers, over de wijze waarop 
hunne dcnkbeelden over de in het Oosten te volgcn 
staatkunde daar werden in praktijk ge- bracht, aan 
Gouvenieur-Generaal en verdcre auto- ritciten te kennen 
te go ven, daardoor implicite ad- viczen, zoo a] gecn 
vooretcDcn, ten opzichte van de in Indie te volgen 
gedragslijn aan de Bewindheb- bers indienden. Deze 
inrichting bleef bijna tot het einde der Compagnie stand 
houden. Maar in 178G had op aandrang van Holland, 
nadat reeds andere pogingen, om van regeeringswege 
toczicht op de Compagnie uit te oefenen, waren in ,t 
werk gestcld, een vermeerdering van het aantai 
Bcwindhebber.s plants, welke nieuwe leden bestaandc 
uit ervaren kooplieden, in tcgenstelling met de incestc 
andere Bewindhebbei's, die gewoonlijk nicer aan 
Rcgeeriug, dan aan Koophandcl waren gaan doen, bij de 
Kamer Amsterdam werden gevoegd als het z.g ,,V ij f d 
e D e p a r t e m e n tn of het „D e p a r I c ni c n t tot de 
Indischc Zake n". Dil Vijfde Departement werd belast 
met het, bcant- woordcii dcr Indischc brieven, het doen 
van voor- stcllen omtrent de bcstuursinrichting daar, 
omtrent de staatkunde, daar te volgcn, ojnlrent de 
n)aatrego- len in het belang onzer posilie daar te riemcn, 
enz. cnz. De Staten-Gencraal, gerugstcund door do 
Staten van Holland, dreven dit door en benoernden reeds 
in 1786 vier der nieuwe bewindhebbers in overlcg met 
Holland. Maar Kamer en provincic Z*； elan(l wei- 
gerden toe te treden en pas later geschicddc dit. In 1790 
nam dit departement den))aam van ,,P r c- ])a r a t o i r b 
e s o g n e" aan. 

Wat de am b t e n a r e n v u n het a 1 g c - m c e i) b 
c 8 t u u r der C o rn p a g n i e betreft, skchts zecr weinig 
titulaiiBsen zijn daarondcr te rekenen. Behalve ecnige 
advokaten cei) procur( ； ur ter beharliging van's 
Coinpagnic.s zaken van rechts- kundigen aard, en 
agentej) in vei-schillcudc plaalHen van het buitenland, 
treft men aan ecn paar ambte- naren „over de dircctie 
van Comp's postcrijcnn en de E e r s I e e n Twccdc Ad 
vocalcn der Compagnie met het b^noodigde klerken- 
]jcj-sonceL Een ambtenaar, belast met du rcgcling en 
boekhoudbig van de algemcene financien der Com- 
pagnie, had men niet. In J6J5 word de betrekking van 
Generaalboekhouder afgeschaft. De beide „Ad- 
vocaten", hier de plaats beklcedende welke eklcrs door 
Secretarissen of Griflicrs werd aangenomen, hadden een 
zeer gewichtigen werkkring. Vooj-al do Eei-ste 
Advocaat: en deze kon daardoor een man van veel 
invloed zijn. Oorspronkelijk had de Coinpagnio slechts 
e6n “minister" van dicn naam, welk ambt in 1614 werd 
gecriicerd. IIij woondc de vergaderingen dcr XVII bij, 
redigeerde hunne besluiten cn de nolu- len, las de aan 
hen gcricht bneven cn concipieerdc 
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do antwoorden daarop. In de meeste commissien van 
ecnig gewicht had hij zitting en cen raadgevcnde stem. 
Zijn zetel was in de Kamcr Amsterdam, wclkcr 
Bcwindhebbers, evenals de Hceren XVII, hij met raad en 
daad moest terzijdo stag De toencmendo omvang zijner 
werkzaamheden dwong al spoedig tot de aanstelling van 
een jongeren collega, den z.g. Tweeden Advocaat. 

Na deze uiteenzetting van de bestuursinrichling der 
Compagnie, dienen nog tweo belangi-ijke pun- ten te 
worden aangeroerd: c^o verlioxidingerjven- noolschap 
tot den Staat cn de bcginselen, welkc eje politick der C o 
in p a g n i e hebben geleid,. wclkc beido 
aangelcgenheden ook haar uitgangspunt in het octrooi 
vinden. 

Het octrooi, welks artikel 7 den duur der Com- pagnie 
bepaalde op 21 jaren, een termijn, later steeds met een 
aantal jaren verlengd, bevatte in art. 34 erf 35 de 
bepalingen, welkc het meest hebben bijgedra- gen tot den 
bloei der Conipagnie, maar welkc tevens de kicinen van 
verderf in zich be vat ten, die het han- dclslichaam 
hebben gesloopt en het een roeinloozcn dood deden st 
erven. Art. 34 scliicp voor de Compag- nic cen m o n o p 
o 1 i e tegenover g e h e e 1 het Nedor lands© he v o 1 k; 
art. 35 gaf haar Souvereinitcitsrechten, maakle haar tot，
cen Mogendheid. „Ende op dat" —zoo luid- de art. 34 — 
„het voomcmcn van deze voreenichdo Coinpaignie met 
meerdcr vrucht uytgevoert mach wordden, tot welstandt 
dcser Geunieerde Provin- cien, conservatie ende 
augmentatie van neringe, mitHgaders tot proffijt van de 
Compaignie, soo hebben wij" (de Staten-Gcneraal) „die 
voorsz. Compaig- nie geoctroyccrd endc geaccordcert, 
octroycercn, ende accordcren mits desen, dat niemandt 
van wat conditio oil qualiteyt die sy, nnders dan die van 
de voorz. Compaignio, wyl dose Verccnichdc Provinci- 
<in sal mogen varen binnen den tijt van een endo twintich 
jaren eeratconimende, beginnende melton dcsen jaere 
XVIc ende tweo incluys, beoosten de Cape bonne 
Esperance, oftc dcur de Stratc van Ma- gclluncs, oj)die 
verbeurte van die schcpen ende goe- deren,\ behoudens 
een enkcle overgangsbcpaling, voor de gcschiedenis der 
Compagnie zonder gcwicht. Dit artikel van het ocl rooi 
liccft der Compagnie zeker in den beginnc een grooten 
voorspoed gegeven, om- diil lief althans den 
Nederlanders zclf, weJke nict in de Compagnie deeldcn, 
elke gelcgenheid tot nadee- ligc concnrrentic ontnam. 
Uitncinend in de dagen, toen de handcl der Compagnie 
in het Oosten nog ecn tecrc plant was, die diondc 
gcstcund, opdat zij niet oinkwinne in den strijel om het 
bestaan ；  noodlottig in de dugen van later, toen die 
handel in dien slrijd had ovcrwoiinen；  iminers het 
monopolie word toen het zcnuwverslappende rustbed, 
hetwelk alle cner- gie aan de Compagnie ontnam, althans 
die energio verslajito. Met hand cn tand hceft de 
Compagnie gc- <1 urende den tijd van haar bestaan 
vastgehouden aan dat verkregen rechl, in hare oogenzoo 
begccrlijk, oindat het haar het vcrkrijgcn van groote 
winston zoo gejnakkelijk- maakte. En de oppositic, 
wclkc, vooral bij den strijd over de verlenging van het 
octrooi in 1644—1647, zich tegen dat monopolie lict 
hooren, was niet krachlig genoeg, om best a nd to zijn I 
egen de niacht der bclanghebbcnden, ondcr wio zoovclc 
regenten dor republiok; of tegon don twijfel der 
onpartijdigen, die niot wisten, wat to docti, in- dicn het 
monopolie zou zijn vcrvallen, (nu de Oost- Indische 
Compagnie reeds z66 machtigo hulpmidde- 】cn in hot 
Oosten bezat, dat andere private personen of 
vennootschappen niet tegen dio Compagnie zou- 

den zijn opgewassen), zonder dezelfde staatshulp, welke 
men toch niet aan anderen zou kunnen ver- leenen, 
wanneer men die cens aan de oude Compagnie had 
ontnoincn. Men heeft het monopolie tegenover de 
bewoners der Republiek nagenoeg steeds gclaten, zooals 
het eens was verleend. 

Daarnaast schiep zich do Compagnie zelve ecn and er 
monopolie i n het Oosten door privilege-verbonden met 
inlandsche vorsten en vol- kcren en door het uitsluiten 
van vreemdelingen uit den hand cl in streken, welke de 
Compagnie zich gaandeweg veroverde. Bevocgdhcid tot 
het sluiten van contracten en het maken van 
veroveringen, cnz. ontleende zij aan art. 35 van het 
octrooi, het\vlk aldus luidde: „Iteni dat die vandc voorsz. 
Compaig- nie sullen vennogen beoosten de Cape van 
bonne Esperance, mitsgaders in ende deur de enghte van 
Magellanes, mette Princen ende Potentaten verbin- 
tenissen ende contracten te maken opten naem vande 
Staten Generaal der Verecnichde Nederlanden ofte 
hooge Overicheyt dereelver, mitsgaders aldaer eenige 
fortercssen, ende vei'sckcrtheden te bouwen, 
gouverneurs, volck van oorloge, ende officiers van 
justitie, ende tot andere r:delycke diensten, tot 
conservatie vande plaetson, onderhoudingo van goedo 
ordre, politic endc justitie, censamentlyck tot 
voorderinge van de neringc, tcstellen". De vertegen- 
woordigefs der Compagnie in Indie hebben niet na- 
gelatcn, van doze bevoegdheid gebruik te maken, daarin 
gesteund door de Bcwindhebhers, dikwijls met 
meerdcren of mindcren tegenzin. Immers deze hebben 
nict altijd de politick dier vertegenwoordi- gers kunnen 
goedvinden cn legden zich, met enkele loffelijke 
uitzondcringcn, bijna altijd slechts de vraag voor, welk 
oogen blikkclijk voorcleel te wachtcn \vus van doze of 
geon liandeling van hun- ne rej)rcsentanten in Indie, on 
dat, terwijldezc onder de leiding van Coen, Van Diemen, 
Maetsuycker cn anderen in den blocitijd der Compagnie, 
in het Oosten ecn wereldrijk hebben gesticht en, wat de 
werkclijk bekwame vert egenwoordi gers betrof, ook 
inderdaad hunne plannen zoo inrichtten, dat zij ge- rnunt 
waren op de vervulling van cen dergelijk grootsch 
droombecld, maar die daarbij niet steeds konden vragen, 
of de handdingen, welko hunne staatkunde hun als 
noodzakclijk voorschrcef, altijd genadc vonden in do 
oogen hunner “mcesters'' in [Curopn, wicr politick zich 
gowoonlijk bepaalde tot do vraag: hoo to komen aan de 
hoogst mogclijkc dividend en met de minst mogclijko 
onkosten. Be wind- hebbers hebben bijna alt ijd slechts 
voorgestaan cen koopmanspolitiek. Dit wns in den 
aanvang natuur- lijk, maar word to veroordeelon, toen de 
Compagnie in het Oosten cen Staat was gcwonlen. De 
Gouver- neui-s-Gencraal te Batavia cn hunne 
medestanders moesten ecn staatkuncl'c'volgen van veol 
grootero slrekking; zij hebben zich als bcstuurdcre van 
een rijk, van eon mogendheid, gevoclcl. \V61 licoft bij'al 
wat zij deden ten grondslag gelcgen, dat zij do ver- t egen 
woord igers eener hai i d clscorporatie waren en dit was 
al wedcr natuurlijk; zij hebben zich cchtcr op dien 
grondslag nict blind getuurd. maar daarop cen schittercnd 
gebouw opgetrokken. De oorzaken van don bloci der 
Compagnie zijn dan ook niet to zooken in de hnndelingen 
der Bewindhebbers hier to lando; zij zijn to zooken in do 
politick, in Indio go- volgd cn in de cersfo plants in het 
stroven van de Gouvornoura-Gcneraal, om, zy het dan 
ook mot handels- on monopolie-wens chen als punt on 
vau uitgang, te geraken tot, zooals Van Diemen het eons 
noomdc, „dc dominatio van OTienten". De stryd om 
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daartoe te geraken maakte Nederland in Indie groot 
en het monopolie in Indie hceft nooit nadeclig voor 
de belangen der Compagnie gewerkt, zoolang het 
moest worden veroverd, even min later nog, toen het 
met hand en tand moest verdedigd worden. Ook in 
Indie werkten de monopolierecht en pas noodlottig, 
toen de onzen die rechten z66 veilig en zeker beza- 
ten of meenden te bczitten, dat geen krachlsin- 
spanning meer noodig was, om die te behouden. 
Toen st rekten zij ook hier tot een rust bed, het welk 
z66 ontzenuwend werkte, dat a lie kracht geweken 
bleek te zijn, toen gevaren van buiten dreigden en 
ziekten het lichaam van binnen teisterden. Onderdie 
ziekten is de gevaarlijkste gcbleken de t w e e- 
&6nheid van koopman en souverein, 
zooals die in de Compagnie belicbaamd was en werk- 
te. Steeds, en dit van den aanvang af, waren de 
handelsbelangen de grondslag van alle handelingen 
der Compagnie en nooit mag voor een billijkc be- 
oordeeling van wat zij heeft gedaan uit het oog wor- 
den verloren, dat dit zoo natuurlijk mogelijk moet 
worden geheeten: de Oost-Indische Compagnie was 
in de eerste plaats koopman. Maar de groote fout 
van de Bewindhebberr -ooral, van de meeste groot- 
waardigheidsbekleeders der Compagnie in't Oost en 
in niet zoo sterke mate, was dezc, dat zij, later, 
na fellen strijd en een roemvol uit het strijdperk t re- 
den, de plichten, die op hen als souverein waren gaan 
rusten, niet hebben weten in overeenstemming te 
brengen met het verlangen, om als koopman voor- 
deel te trekken uit het kapitaa】，door hen in die 
grootsche onderneming gestoken; zij hebben aan den 
koopman en aan den souverein niet de plaatsen we- 
ten te geven, die aan ieder van beiden toekwam. En 
de koopman heeft het geheel van den souverein ge- 
wonnen, inzooverre de Compagnie, waar zij eenmaal 
haar overwicht voldoende had gevestigd, hare 
macht in de allereerst e plaats heeft gebruikt om 
zooveel mogelijk hand els winslen te behalen zoo 
goedkoop mogelijk. Deze onyerstandige- poliliok- 
heeft zich gewroken: zij"bracht met zich med.e groote 
onkosten aan adniinistratie, aan forten, garnizoenen, 
aan scheepsmacht, zonderdat bier de bevolking door 
eeti wel geordend regeeraysi cem, dat ook met hare 
belangen, met hare welvaart rekening hield, in staat 
werd gesteld op regelmatige wijze (bdastin gen) in die 
kosten te deelen ； zonder dat elders die kosten kon - 
den worden verminderd, doordat de bevolking, ver- 
zoend met de poliliek der Compagnie, deze er toe 
kon doen besluiten, hare weerm id delen en daarmede 
hare gi'oote lasten te verminderen. Gesladig daaren- 
tegen namcn deze in omvang toe; koloniaal bezit bleek 
de olievlek op het papier te zijn, die zich uit- breidt 
zoolang er nog eenige kracht in zit. 

Dit was den der redenen van den ongunstigen 
financieelen toestand der Compagnie, toen op het laatst 
der 18de eeuw de k r a c h kwam. De bekrompen 
koopmansgeest had den Oosterling uitgezogen ；  de 
uitgezogen Oosterling, niet bij mach- te voldoende bij te 
dragen tot de regeerkosten, had de voile zwaarte daarvan 
doen drukken op de schou- ders der Compagnie. De 
winsten van den koopman werden voor een goed deel 
opgc$lokt door de kosten door den souverein gemaakt. 
Natuurlijk werkt en ^andere oorzaken mede: de 
concurrentie van andere nation, vooral der Engelschen; 
ontrouw van ambte- naren van elken rang； vooral ook 
de onvoorzichtige financieele politick der 
Bewindhebbcrs. Het oor- apronkelijk inlegkapitaal was 
niet groot in verge!ij- kjng met .den omvang der 
operation van de Com pa g- nie, en dit kapitaal is nooit 
vergroot geworden. De 

Bewindhcbbers hebben bijna altijd van geleend geld 
geleefd en gewerkl. De winsten, die er gemaakt werden 
na afl rek der dividenden aan de aandeelhouders, hebben 
zeer lang die directeuren in staat gesteld, do renten van 
het geleende geld te betalen, zelfs tot aflossing over te 
gaan. Maar daartegenover staat we- der, dat menigmaal 
dividenden werden uitbetaald, zonder dat cont ant geld 
bij gebrek aan winsten aan- wezig was, in den vorrn van 
obligalies, waardoor een aanzienlijke vlottendeschuld 
ontstond. Z66 werd de scbuldenlast steeds grooter en 
leefde de Compagnie sedert het midden der 18de eeuw 
alleen pp liaar crediet: oude schulden delgend door groot 
ere nieuwe 1 e maken. Maar uit erlijkbleefdetoest and 
goed schijnen. Daar brak in 1780 de zccoorlog met 
Engc- land uit: geen retouren kwamen in het vaderland, 
geen opbrengst der koopwaar gaf gereed geld om rente 
te betalen of eenige aflossing tc doen, het cre- dict 
verdween met een t covers lag. Alleen det usschcn - 
komst van den Staat redde de Compagnie van cen 
faillissemenl, reeds loen. 

Het is sedert 1781, toen de doodst rijd der Compagnie 
een aanvang nain, dat de Regeering der Rc- publick meer 
op den voorgrond trad. Tusschen den tijd der vaststelling 
van het octrooi en dit jaar was de staatsbemoeiing in 
Compagnic's zaken al zeer luttel. Toch waren er in het 
octrooi vej-schillende bepalingcn opgenomen, welke de 
Rc- genten, hadden zij gewild, gelegenheid genoeg had- 
deii kunnen verschaflen in te grijpen, waar zij dit noodig 
vonden, daargclaten nog, dat bij elke v(；r- nieuwing 
van dat oct rooi zij gelegenheid hadden hun 
voorwaarden te steJlen. Zij hebben er zeer weinig 
gebruik van gemaakt: Hlechts de nieuwe octrooien van 
1623 en J647 getuig^u van eenige bcmoeiing 
hunnerzijds. Een deel der Regcntcn wilde gecnc wij- 
zigingen, onidat zij zelvcn als hoofdaandeclhoudcrs in 
de Compagnie gclntcrcssecrd waren ； cen ander deel 
durfde geen ingrijpendc veranderingen door to drijven, 
teen de Compagnie zich eenmaal had opge- werkt lol cen 
lichaam, waarmedc rekeniug moest worden gehouden, 
onidat men niet de gevolgen kc>n ovorzien van die 
wijzigingen. En de ]andprovin( ii-n, van wie vooral de 
oppositic kon worden vcrwacht tegen de voorrechten der 
Compagnie, omdat zij vcel, veel minder dan Holland en 
Zeeland in de di recto en indirecte voordeelcn, wcJke 
deze aanbracht, deelden, waren niet opgewasj-en tegen 
Hollands in- vlocd, vooral niet, wanncor die invlocd 
gesteund werd door dien van Zeeland. Dit waren »oovele 
redenen voor de onthouding der Rcgenten. Hadden zij 
zich, waar noodig, em«tjg gemengd in de zaken der 
Compagnie, geen twijfeJ, of deze zou zich die innx.Ti- 
ging hebben get roost, zij het dan ook noodc. Want in de 
enkeJe gevallen, dat de Staten-Generaal him recht lieten 
gelden, heeft de Compagnie dat recht niet ontkend. Wcl 
heefl zij steeds getracht, zoo vcel mogelijk de Regeering 
der Republiek buit en hare zaken te houden. En de 
aanzienlijke fiiiancieelo voordeelen, welke de Staat trok 
van de Compagnie, vormden den gouden mantel, welke 
de tekortko- mingen bedekle. 

Ryeds hebben wij enkelo bepalingen van het octrooi 
ver meld, waarin de rechten der Staten-Gcne- raal 
tegenover de Compagnie werden omschreven. De 
volgende zijn daaraan nog toe te voegen. Art. 35 
vorderde een eed van t rouw van de hoofdambtenaren. 
der Compagnie in Indie aan de Staten-Generaal, een 
voorschrift, waarvan al zeer spoedig is afgeweicen; 
echreef voor een recht op een soort van hooger be- roeP 
van ontslagen hooge ambtenaren in Tndie on de 
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Staten-Gcncraal ；  gclasttc den Bewindhebbers, van 
veranderingen in dat hooge ambtenaarspcreoneel aan de 
Slatcn-Gcncraal kennis te geven. Art. 37 gaf den Staat 
aandcel in de buitgclden van door de Compagnie 
vcroverdc schepen en goedercn van „Spangien, Poi'tugal 
of to andere vijandcn". Art. 40 gaf blijk van 
staatsbemoeiing, door voor te schrijven, „dat de 
specerien vande Compagnie sullen worden vercocht op 
eenderley gewichte, in swaerte aLs dat van 
Amstclredam". Art 44 stelde het recognitie- geld, door de 
Compagnie aan den Staat voor het ver- Jcenen van het 
octrooi te betalen, op „de somme van vyff ende twintich 
duysent ponden, tot veer- tich grooten Vlaems t stuck*5, 
een som, door de Gc- neraliteit als haar aandeel in te 
brengen in het op- richterakapitaal (bij de veniieuwingen 
van het octree i in 1G47 had de Compagnie opnieuw do 
som te betalen van P/jinillioen gulden), 1 erwijl cindclijk 
art. 45 aan de commandcui-s der retourvlotcn gelastte, 
mondelinge cn des noodig schriftelijko rapport en uit te 
brengen aan de Statcn-Generaal „van het suc- ces van 
hunne reyze". Daarentegen stond de Staat, bchalve de 
groote voorrechten reeds genoemd, nog toe de beloft e, 
dat geene verhooging zoude pJaats hebben van de in- cn 
uitgaande rcchten op de procl uct en uit Indic 
aangebracht, benevens andere voor- deden van 
financieclen aard (art. 38, 41)； de zeker- heid, dat men 
do Compagnie niet tegen haren wil kon dwingen tot hulp 
in schepen cn ammunitic aan den Staat (art. 39), enz. enz. 
(art. 36, 43). 

ZOOM Is reeds is gezegd, heeft de Si aat zich wei- nig 
met de zuken dcr Compagnie ingelatcn, voor- dat <le 
nood dicr vennootschap hem tot inmenging dwong. In 
Januari 1781 reeds vroeg de Kamcr Am- stpi-dam aan de 
Staten van Holland uitstel van bc- (aJing van renten cn 
aflossing. Zij verkreeg dat uit- r：td, maar 一 haar crcdiet 
en dat der Compagnie was verd wcuen en geld was voor 
het cens zoo inacht ige cn uitcrlijk soliedc 
hundclslichaam slcchts to ver- krijgen ondcr gamut io 
van den Staat. En do t oostand wfcjcl Htceds erger. De 
Engclschc zecoorlog veroor- zaakte der Compagnie zoo 
groote vcrliczen aan la- dingen, schepen cn grondgebied, 
dat men gcrust kan aanncnicn, dat haar daardoor do 
genadeslag word toegebracht. Slccds werd hulp aim de 
Staten van Holland en de Slaten-Generaal govraagd cn 
mcerof minder schoorvoetcnd, sonis ondcr hevige 
oppositio, vcrlccnd, inisschien omdat men het tot den val 
dcr Compagnie niet clurfde laten komen. ^laar do Rc- 
gccring wildc — het block reeds bo ven ——nicer too- 
zicht van haren kant. Vooral de Staatscom- BI i s s i c tot 
(1 c zaken der 0 o s t-I n d i- s e h c C o in p a g n i o, in 
1790 ingestekl, cn be- Htaandc ni(. 4 leden door do 
Stolen van Holland en 2 leden tloor de Staten van 
Zeeland, alien in ovcrleg mci den beschenncr der 
Compagnie, Willem V, te bcnoenien, deed wat zij kon 
om verbetcringen aan to brengen ； maar het was te laat. 
Op het eind va» 1793 hadCompagnie niet incur het 
noodige om de zaken aan den gang te houden, terwijl con 
tekort van ruim 112 jnillioen gulden to haren lastc was. 
Eon sch u 1- d e n 1 a s t, in den aanvang van 1796 reeds 
gcklom- )ncn tot bijna ]20 millioen. 

Toen dezo schuldenstaat dcr Compagnio word op- 
gemaakt, was cen algehcole verandoriug in haar be- 
Btuur gekomcn. Dezo vcrandcring hing «amen met do 
bekende staatkundigo gcbcurtenisscn in 1794 en 1795. 
Den 24st.cn December 1795 word bcsloton hot bestuur 
der Compagnio af te schafltcn. Dit word vervangen door 
cen Committee tot d o zaken v a n den Oost - Indisc hen 
h a n d o 1 o n 

bezittingen, welk lichaam den 1 Maart 1796 in functie 
trad. Het bestond uit 28 personen, van Staatswege 
aangesteld ( uit Holland 17, uit Zeeland 6, uit ieder der 
vijf andere provincien cen lid), en zitting houdende te 
Amsterdam, waar het werd by- gestaan door cen 
Secretaris, een Advocaat-fiscaal, een Visitateur-gcneraal 
en een Ontvanger-generaal, alien door de Staten-Generaal 
aan to atellen. De af- zonderlijko Kamers vervielen. In 
Middelburg bleef ecn administratie-kantoor, terwijl in de 
andere plaatsen, waar Kamers zitting hadden gehad, kan- 
toren, ter verevening der zaken vooral, bleven geves- 
1igd. De administratio werd belangrijk vereenvou- digd. 
In n a a m bleef de Compagnie bestaan en was cr slechis 
spi'ake van een verandering in het bestuur, in het bewind 
； inderdaad was de Con- pagnie opgeheven en waren 
bestuur en leiding der kolonialc aangelegenhcden gehccl 
in handen van den Staat gekomen. Voor de geschicdenis 
der Com- pagnic is het Comitc van niet genoeg belang 
geweest om hier zijne inrichting in bijzonderbeden rnede 
te deelen. Fcitelijk waren de leden van het Comitc, die 
heetten in de plants gel reden to zijn der vi-ocgere 
Bewindhcbbcrs, vertegenwoordigers van het bestuur der 
Bataafschc Republiek, zondcr con eigenlijk zelf- siandig 
behcer te kunnen voeren. Fcitelijk was de leiding dcr 
kolonialc aangelegenhcden een tak van Staats z o r g niot 
aDeen, maar ook van Staats- dicnst geworden. De 
Staatsregeling van 1798 werkto dit beginsel verder uit en 
daarbij werd geheel de Oost-Indischc Compagnie met 
hare baten en schulden door de Bat aafsche Ropubliek 
overgeno- mcn. Een R a a d der Aziatischo bezit- t i n g e 
n e n otablissementon zou de leiding hobben der kolonialc 
aangelegenhcden. Deze trad in 1800 in functie en 
daarmede had geheel de vroeger zoo blocicnde 
Coiupagnic opgehouden te bestaan, wcttelijk zoowel als 
fcitelijk. 

Wat betreft de Ad m i n i s tratio der O.-I. Compagnie 
in Indie, van cen eigenlijke administratie van cenige 
beteekenis, door de vertegenwoordigers der 
Nederlandsche compag- nieen voor de vaart op Oost-
Indie, voorafgaande aan do Gcoctroyeerde Compagnie 
van 1602, in het Oosten uit to oefonon, was geen sprake. 
Zij waren representanten van koopliedcn cn hadden koop- 
niansbocken to houdcu, maar van con huishoudiiig van 
staat bohoofdo nicts in to komen. De admiralen dcr 
verschillendo vloton, welkc uit Nederland in Indie 
aankwamcn, declden de bovelcn dcr Bcwind- hebbers 
medo of gaven dio zclf, voorzoover zulks noodig mocht 
blijken. Ecn centralo leiding ontbrak; elko factorij stond 
tamclijk wcl op zichzclvc. Op sommige bclangrijkc 
plaatscn vond men cen President of Gouvornour met con 
Raad naast zich (Bantam, Ambon). Dit veranderde slcchts 
weinig in de eerste jarcirvan het bestaan dor grooto 
Compagnie. Ook toon bleef con gezonde contralisatio 
achter- wege. Wei warden de bemocicnisson harer ambte- 
naren grootcr cn meorzijdig, maar van een wdlgeor- 
dendo administiaticvo inrichting kan niot worden 
gesproken. 

Al spoedig cchter greep cen verandering ton goede 
plants in dezon toestand en wcl door do benocming, in 
1609, van ccnen Gouvorneur-Goneraal en do in- stelling 
van ccnen Raad van Indic. Do bohoofto aan contralisatio 
had zich steeds meer doen govoclen, hoo nicer uitbreiding 
de handelsopcration, met de politioko 
maclitsoutwikkeling in haron na- slcop, verkregen; en 
men voldccd daaraan, door do o p p e r 1 c i d i n g in 
handcu to geven van een 
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lichaam onder het voorzitterschap van een bepaald 
aangewezcn pcrsoon, den primus inter pares. Den Isten 
September van dat jaar werd door de Hcercn XVII 
bcsloten, „genen adiniraa] ofte vys admiraal te stellcn 
(over de uit te zeilen vloot). dan in plactse van dien 
eenen Gouvenieur-Genei-aal, soo wel over dese vlote a 
Is over alle Comptoiren ende partijen de Gcnerale 
Compagnie aengaende ende in Oost- Indien zijnde". De 
te benoemen titularis zou „voor den tyt van vier off vyff 
jaeren aldaer aen ]andt moeten bin、”en", indicn hij alt 
hans niet binnen dien tijd op last dcr Bewindhcbbers 
inocht zijn terugge- roepen. Op denzelfden dag werd 
ecnc Commissie benoeind, aan welke de bevoegdheid 
werd gegeven, eenen G o u v e r n e u r-G e n e r a a 1 
„aen te nemen,, en te „committcren, soo wt (dese) 
Jandcn, off diemen in Indicn soude connen bedencken". 
Hunne keuze viel op Pieter Both, wclkc rccds vroe- ger 
in Indie, ten bate der Nicu we Brabantsche Com- pagiiic, 
was werkzaam gewecst. Zij onderwierpen deze 
voordracht aan de goedkeuring der Staten- Generaal. 
welke in hunne vergadcring van 27 (en niet 26) 
November 1C09 Both hebben „aengenomen ende 
gccommiti eerd, als Gouvcmeur-Gene- raal over alle 
fortten, plaetssen, cantooren, persoo- nen, ende negotie 
van de vereenichde Oost-lndische Compaignie der 
Vereenichde Nedcr】andcn''. Tn die- zelfde bijeenkomst 
werden „gelesen ende gearres- teert" de Commissie 
voor Both in zijne nieuwe waar- digheid; zijn instructie, 
tevens die voor „den Raedt van Indie in Indian", welke 
door de gecommit- teerden vanwege de Oost-Indische 
Compagnie was ,,ingestelt" den 14 November; zijn eed 
en die voor de leden van den Raad. Denzelfden dag nog 
legde de nieuwbenoemde titularis in handen der Staten-
Ge- neraal zijn ambtseed af en werd hij gemachtigd, den 
ecd af te nemen aan de leden van den Raad. Voor het 
geval dat Both inocht komen te st erven „binnen den tyt 
zyns Gouvemcmcnts", gaven de Bewind- hebbera 
„eenige beslooten brie venn mede voor de leden van den 
Raad van Indie, „omme hen in het verkiesen van eenen 
anderen daerna to rcgulecrenn en waai ui de personen 
werden genoemd, welke Boths plaats achtercenvolgens 
hadden in te nemen. De Staten-Generaa 1 gaven 
daarvoor commissies in bianco mede. Tevens werd door 
Hunne Hoog Mo- genden „cen acte gedepescheerd", 
waarbij de Raad van Indie werd geauthoriseerd, een 
cventuiiclen opvolger van Both te beeedigen. 

Bij het afleggen van zijn ambtseed in handen der 
Stafen-Generaal beloofdeBoth, „die HoogeMogcnde 
Heeien Staten-Generaal mitsgadej-s d'Oost-Indische 
Compaingnie, ende den handel dcsselfs, trouw, ende 
getrouw te suDen wesen, ende zijne instructie te 
achtervolgen". In het eedsformuJier zelf koint die 
beloftc van getrouwheid aan de Staten-Generaal niet 
voor, even min in dat voor den Raad van Indie, wel 
daarentegen in de machtiging voor Both om de leden 
daarvan te beeedigen, evenals in de machtiging van die 
leden tot beecdiging van Boths even- tueelen opvolger. 
En dit laatste was dan ook uit- drukkelijk voorgesch re 
ven in artikcl 35 van het Octrooi van 1G02. In het 
plakaat van 27 November 1609, waarbij de Staten-
Generaal den volke de in- Btelling van het Gouverneur-
Gcneraal laat kond doen, is dan ook sprake van „o n z e 
n Gouver- neur-GencraaT' en van „o n s gebied aldaar" 
en van ”dc plaatsen, die W)j en de o n z e n in d? . Oost-
Indien houden en bezitten". Het waren uitingen van de 
oppersouvereinitcit der State n-G e n e r a a 1 over wat 
de Ncder- 

landcrs in Indie bezaten, welke, in het Octrooi 
woi'tclend, aan den dag trad, althans hnd moeten treden, 
in de voorschriften, welke op grond van of in aansluiting 
aan dat Octrooi omtrent's Com- pagnics regeering in het 
Oosten werden uit gevaar- digd, cn in de staatsstukken, 
welke de vcriiouding der Compagnie tot de vorsten en 
volkercn van Orienten moesten regclcn (contracten). 

De instruction, welke de rechten cn ver- plichl ingen 
van Gouvcrneu r-G e n e r a a 1 en Hade n en, daarmede 
in verband, het geheelo regecringsstelscl der Compagnie 
in Indie hebben moeten rcgclen, zijn van 14 (27) 
November 1609, 11 Mei 1613, 22 Augustus 1617, 17 
Maart 1G32 en 26 April 1G50. De laatste is verreweg de 
belangrijl<ste; zij beeft haar bestaan gerekt tot den val 
dcr Com- pagnie. Toch mogen de vi'oegere instructies 
niet worden voorbijgegaan, integendecl, door de histo- 
rische ontwikkeling der administratie in Indie tot 
gjondslag te nemen, zal dit artikcl trachten die ad- 
niinistratic te sclietsen. 

De eerste taak van Both, hem bij zijn instructie 
opgedrageii, was de samenstclling van „een Hg- chaam 
of college van regeering over alle action cn zaken van 
gansch Indie, de Nederlandschc Comp, betreffende, 
welke raad genocmd zal worden de Raad van Indi。" 
(art. I). Dat college rnoest bestaan uit 5 personen. In de 
instructic zcJf werden daaitoe „bencvens den 
Gouverneuj'-GeneraaI'' 2 personen “geordonneerd". Met 
hun dricen jn<：<-stcn zij bij meerderheid van stemmen 
de beide anderen kiezen. De G.-G. is dus zelf ]id van den 
Kaad van Indie. Verdcr hadden nog fitting in dien Raad 
met rechl van st einmingde “particulierc" Gouvenieurs, 
de ojjperkoopliedcn cn “kapitcins" over ecnig kwartier 
of kantoor van de Compagnie, wannecr zij toe- vallig 
aanwezig waren „tcr plaatse daar de Gouvcr- ncur-
Generaal res id cert of dagelijks is". Omtrent de rechten 
en ver])Jichtingen van Gouvcnicur-Gcncraal en Radon 
geeft deze instructie xnet himr 42 artikels uit den aard 
der zaak weinig bindende rcgels. Hat oj)pcrbcstuur in 
Nederland gcvocldc tocn zelf heel goed, dat het niet 
voldocnde oj> de lioogtc dcr zaken in het Oosten was, 
om scherj) omlijndc voorschriften aan zijne ambtenaren 
daar tc geven. Behalvc op het stuk dcr justitic werden die 
rechten en verplichl in- gen tamelijk wel onomschreven 
gelatcn cn het mecs- tc wat de instructie overigens 
instrueert, is in den vorn)van raadgevingen gegoten en 
bindt Gouvcr- neur-Generaal cn J<adcn bitter weinig. 
Artikcl 8 zegt dit zelf: "Aangaandc" — z66 heet het 
daarin 一 „hoc gij U in alle anderc zaken (beha]v<； de 
ju«- titic), de rcgcring, commcrcic, trafique, jnitsgaders 
de aJiiautien met de Koningcn cn Pottent at cn van 
Indicin betreffende, zult licbbcn te gedragen, daarop 
kunnen wij U geene vaste oidre stcllej), maar allcen 
)aadgeven, instrueren, of ook censdcels ordonucien als 
vo】gt''. 

In de cei-stc plaats dan behoort tot den werkkring van 
den Raad van Indie het spreken van recht (art. 3 en 7), 
en zijnen leden werd een arbitrairc r e c h t- s p r a a k 
toegekend. Alle aanklagten van inesu- sen, overt reding 
der artikelbrievcn, ordonnanlien en bevclen, zoo van de 
Comp, als van den Gou- vemeur-Gencraal en die van 
zijnen Raad, alsinedo over alle onbehoorlijke 
haiidelingen en mishande- lingen in 't stuk van 
commercie van de Comp. 一  de ongcoorloofde 
particuliere handel van Com- pagnies ambtenaren in de 
cerate plaats (art. 18, 19) — zullen.... beregt en 
gedecideerd worden, naar dat de Gouvenieur-Generaal 
on die van de 
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Raden van India, in billijkhcid cn goedc con- scientic, ten 
dienste van den lanclecn profijt van de Comp., zullen 
bevinden to behooren". Over de in- richting der 
rcchtspraak zegt de instructic weinig: „Wat voorts 
aangaat de ordc en manier om goede en korfe justitic te 
administreren, daarin geclragen wij ons aan do memorie 
U op *t houden van de justitic van de voorgaande vloten 
medegegeven, en aan hetgeen gij dierhalven zelf 
goedvinden en ordon- neeren zult". Allcen mocht geen 
zaak berecht wor- den dan „op de aanklagten van den 
Fiskaal van de Comp." 

Naast deze uitingen der rechterlijke functie aan G.-G. 
en Raden toebcdecld, vindt men sporen van a 11 r i b u t 
c n van w e t g c v e n d c n a a r d. Gouverncur-Gc ncraal 
en Raden toch (het blcek reeds lx)ven) konden zelf 
rcgelen vaststellen om- trent de wijze, waarop de justitic 
gead m in is t rccr d diende te worden. Verdcr lijdt het 
geen twijfel, of artikel 3 we rd, alt hans in de practijk, zoo 
op- gevat, dat de tusschenzin „zoo van de Comp, als van 
den. Gouvcrneur-Gencraal en die van zijnen raad" 
betrekking had niet a Been op „bevelen,,

) maar ook op 
“ordonnantiiin", waarmede bcdoeld zijn niet, zooals met 
het woord „bevelen**, de uitingen van adininistraticve 
bevoegdheden, maar voorschriften van vcel algemcencr 
strekkhig. 

De meestc bevoegdheden cchter, aan Gouverneur- 
Generaal cn Raden toegekend, waren zoovelc bc- wijzen, 
dat cen zeer omvangrijkc u i t v o c i- e n d o B)a c h t door 
deze inst ructie in hunne handen was neergelegd. In de 
cerate plaats was hun opgedragen (artikel 1) het instellcn 
van een ,,raad" op „alle andere kantoren cn kwartieren,* 
buiten Bantam — waarG.-G. cn R. zouden rcsidecren, als 
zij tenminste niet over den Indischen Archipel zwalktcn, 
tot tijd cn wijle ecu andere „re»dez-vous van de gansche 
Inti ischc navigatie en van onze schepen" (art. 23, 34) 
zoudc zijn aaugewczen (art. 11, 12,23enz.) — cn het 
benocmen van de leden dier colleges, waaraan was 
toevertrouwd het ad ministrecrcn en bcdiericn van nregt 
en justitic in allc civicle zaken". Daarnaast be- zat de 
Gouven)eur-Gcneraal, „gcadsistcerd met die van zijnen 
Raad, niagt en authoriteit, om in alle for- ten tc leggen, 
vemieuwen en verandcrcn al zulko koin- mandeurs, 
kapiteincn en soldaten, als hij met advijs van zijnen raad, 
zal bevinden to behooren, cn dczcl- ve krijgslieden stellen 
ondcr al zulkcn ki'ijgsraad of andcrcn ordinairen raad, al« 
hij zal oordeelcn de ge- meene zaken van zijn 
Gouvernement dienstig to wezen". Vun al die ambtenaren 
en die verder do (Jojnjiagnic in Indie diendcn — welkc 
alle adminis- trntief geheel ondergeschikt waren aan G.-
G. en R. (art. 30) cn die door hen werden benoeind en ont- 
slagcn naar welgevallen (art. 31, 32) — inocst jaar- lijkH 
een ,、rol'' naar ])atria worden overgezonden (arl. 9). 
Ook de predikanten en schoolmccsters, wclke door de 
Cornjiagnie wcrclcn uitgezondun, »ton- den ondcr de 
bevelen van den Gouverneur-Gcneraal, aan wien de 
beslissing was opgedragen, op welke plaatsen deze 
lecraars zich hadden te vestigen (art. 】3). Verdcr was het 
oppertoczicht op de koopmans- boekhoucling der 
vcrschillcndc kantoren, een wel- dadig gevolg van de 
meerdere ccntralisatie van thans, aun den G.-G. 
opgedragen, wien cen ambte- naar ondcr den naam 
boekhoudcr daarbij ter zijcle zou staan, welkc de 
„generale bockcn>, moest hou- den, waarin „allcs, wat de 
Comp, in Indie is hebben- de” als „eon grooto massa of 
kapitaal" were! gebracht (art.】一 16). Gchcel de Iciding 
van den handel was aan den G.-G. opgedragen (art. 17, 
20, 27, 32). Do 

Bewindhebbci-s durfden daaromtrent „om diverse 
veranderlijkheid van de occiirentien, geen vaste ordre te 
geven" (art. 20), en slechts cnkele wenken daaromtrent 
worden verspreid in de instructic aan- getroffen. 

Aan den Raad van Indie was nog een gewichtige taak 
opgedragen: mocht Both komen te overlijden cn mochtcn 
ook de door de Bcwindhebbers als zijne opvolgcrs 
aangewezen ambtenaren gestorven of niet ter 
bcschikking zijn, dan moesten de leden van den Raad, na 
bij onvoltalligheid door assumtic den Raad voltallig te 
hebben gemaakt, een G.-G. be- noemen, uit allc 
ambtenaren der Compagnic in Indie, schriftclijk, zonder 
voorafgaand overleg, ondcr nadcrc goedkeuring der 
Bcwindhebbers, die zijn traktement verdcr zouden 
regelen. By gebreke van een G.-G. diende een “president" 
te worden verkozen, om hem tijdelijk te ver van gen (art. 
38 en 41). 

De eerstvolgende instructie dagteekent van 1613 en 
was opgemaakt voor den Gouverneur- Gcneraal Gerard 
Reijnst, den opvolger van Both. De bewindhebbers dex- 
Compagnio verzochten, na- dat zij Reijnst hadden 
gekozen, „dat haere Ho： Mo： souden geEeuen voorden 
seluen Reyns te doen dcpeschcren behoorlycke 
commissie ende instruc- tie". Dit geschicdde door de 
Statcn-Generaal den lien Mei 1613. Duidclijk laten de 
Staten-Gencraal ook bij deze gclegenheid weder van 
hunne oppersou- vereinitcit blijken. Reeds had ook prins 
jMaurits, „Gouverneur endc Capiteyn Generaal van 
Gelder- lant, Hollant, Zcelant5*, enz. den 13cn Maart 
1613 aan Reijnst Commissie verlcend „als Gouvemeur- 
Generaal". 

Artikel e6n der nieuwe instnictie leert ons een 
merkwaardige zaak, dat nl. de Raad van Indie toen niet 
peraianent was, maar cen college, dat stierf bij het 
aftreden van den G.-.G cn opnicuw in't leven werd 
geroepen bij het optreden van zijnen op vol ger. Aan 
Reijnst toch werd opgedragen een nieuwen Raad te 
“formcren", waarvoor reeds dadelijk bo- halvc Reijnst 
zelf, die daarvan dccl uitmaakte, door de Bcwindhebbers 
twee leden werden aangewezen, terwijl de beido anderen 
bij mccrderhcid van stemmen zouden worden gekozen 
door de drie reeds aan- gcsteldcn phis Both, die zitting 
had in den Raad, ,,zoo langc hij daar in't Lant sal wesen". 

Overigens leert de instructie ons weinig nieuws. en is 
zij tamelijk wel gelijk aan hare voorgangster, Naast haar 
stond cen z.g. „p a r t i c u 1 i e r e" i ii s I r u c t i o voor 
,,d，E:Hccr Gouverncur-Geno- raal Gerard Reijnst, ende 
sijnen raadt van Indien5\ wclke den Isten Maart 1613 
werd „geraamt bij de gecoinniitteerde uijt de vergadei-
ingh vando seventicnc" en niet ter sanctioncering aan de 
Sta- ten-Generaal word medegcdeeld. Grootcndeels be- 
staat zij uit voorechriften, die, gcricht op zekere bepaalde 
quacsticn van hot oogenblik, ecu gchcel tydelijk karakter 
dragen： Enkelo bcpalingen echter raken de regeling der 
administratio in Indie, maar daaronder zijn er, welke 
hetzelfde zeggen als de alge- niecnc instructic, nur mit ein 
Bischen and*ren Worton. Opmcrkelijk is cchter, dat 
alleen in dezo parti- culiorc instructic regelen worden 
gestcld omtrent het huwen van dienaren dor C.)nipagnie 
mot in land- scho vrouwen cn omtrent het zich vestigen 
in Indiii van oud-ambtenaren dier vennootschap, welke 
hun verbonden tijd hadden uitgediencl. Hieraan woi-dt 
nog do bcpaling tocgcvocgcl, dftt „allc peit>oncn, soo 
gctrouwdc als ongetrouwde, uijt den dicnst vande Comp, 
syndo, onderworpen sijn aan do ordinaris 



512 COMPAGNIE (OOST-INDISCHE). 

justitie vandc plaatsedaar se hen souden mogen vin- 
den". De rechtsmacht d e r Compagnie wordt dus hier 
uitgebreid ook tot andere personen dan hare dienaren. 

Reijnst overiced in Indie en „de Radon van Indien van 
wegen de Hooge Mogende Heeren Staten-Gene- raal der 
vereenigde Nederlanden, Sijne Excellcntie, ende de 
Heeren Bewindhebbcrs der vereenigde Oost-Iudischo 
Compagnie55, getrouw aan den hun bij art. 35 der 
generalc instructio door „dc voor- Bchreven Heeren 
Staten, en de Bcwindhebberen" gegeven last, verkozen 
in Juni 1616 ecnen opvolger, Laurens Read. Van cen 
nieuwe instructie kon toen geen sprake zijn. De zaak had 
cchter een and er ge- volg. Read verzocht een paar 
maanden later zijn ontslag en verkreeg dat in het volgend 
jaar 1617, toen Jan Pieterszoon Coen tot zijnen opvolger 
word aangesteld. Bij deze gelegenhcid nu lieten de Be- 
windhebbers niet weder, zooals <lit was geschicd bij 
deinstructio van 1613, de keuze van een eventueelcn 
opvolger van Coen, als deze binnen den tijd van zijn 
Gouvenieur-Generalaat mocht komen te sterven, over 
aan de Raden van Indie; maar kcerden zij terug tot wat 
zij hadden gedaan bij Both's uitzen- ding. Zij wezen nl. 
twee personen aan, die achter- eenvolgens de hooge 
waardigheid hadden tc aan- vaarden bij Coens 
onverhoopten dood. Zij deden dit, omdat zij „niet geeme 
perijckel en souden lopen, ommc wederom by pluraliteit 
van stemmcn den gene tot het voorechreven ampt te sien 
verkiezen, die hun niet aangenaam noghtede Compagnie 
dienstigh soude wesen", en omdat zij wilden beletten 
„eenige periculeuse en de Compagnie schadclijcke con 
ten- tien, jalousicn en andere in con venienten", die bij 
een keuze door de Radon van Indie zouden kunnen 
plaats grypen. Tegelijkertijd werd door de Bewind- 
liebbers aan Coen der 2en November 1617 „autho- 
risatie" verlecnd, „om bij sijno sieckte, .ende indis- 
positie of nogh te voren, iemant van de dienaars der 
Compagnie inde Indien, bij gcschrifte te nomincren, die 
na sgne aflijvigheijt bij provisie, ende tot nadere ordre 
der Bewindhebbcrs in syn ampt en plaatse soude mogen 
succederen,*. Pas wanneer al deze candidaten 
verhinderd waren op te volgcn, konden de Radon in 
Indie gebruik maken van het hun ook thans toegekend 
recht, eenen opvolger aan te wijzen. Even dient 
opgemerkt, dat voor bedoelde maatre- gelen de sanctie 
der Statcn-Generaal niet werd ge- vraagd, en deze ook 
niet, zooals in 1609, commii-sies in bianco daarvoor 
medegaven, hoewel zij in prin- cipe deze “sujrogatie" cn 
“substibutie" bij hun be- sluit van 14 December 1617 
bekrachtigden en de instruclie van Augustus—
November 1G17 daarmedc aanvulden. Wdl werd de 
benoeming door de Be- windhebbera van Coen door de 
Statcn-Generaal „ggadvouecrt ende gerattificcertn en 
verleenden Hunne Hoog Mogenden den 3cn November 
1G17 op verzoek der Bewindbcbbei-s commissie als G.-
G. voor Coen zelf. Ook hicr-is wedcr sprake van ,,de 
Landen, fortressen en plaatsen, die w ij ende d i e o n s e 
in Oost-Indien houden" en van de „inge- setenen, soo 
soldaten als anderen, onder o n s c n gebiede aJdaar 
wesende", verder van „o n s e n vorigen Gouverncur-
Genemal", enz. tcrwijl dien- zelfden dag werd 
„geresolvecrt, dat alls d'officieren, commissen ende 
andere in dienste van de Oost- Indische Compagnie in 
Oost-Indien wesende gchou- den sullen zijn oijck haren 
eedt aan het Landt te docn". Ook in de commissie, door 
de Bewindhebbcrs aan hem verJeend (23 Augustus 
1617), is sprake van d。ambtenaren in Indie “onder de 
gehoorsaemheyt 

vande Ho: Mo: Heeren Staten cn sijn princelijko 
Excellentie wesende", wclke laatste reeds in September 
zijne commissie voor Coen had geteekend. 

Ook werd door de Statcn-Genernal en door „Zijne 
Prinselijke Exccllentie" den 3en November 1617 
„geadvoueert, geratifficeert, ende geconfirmeerb" de „i 
n s t r u c t i e, mitsgaders den Ai-t ijckels briefin, zooals 
die door de Bewindhebbcrs den 22stcn Augustus 1617 
waren geconcipieerd. Die instructie treedt reeds meer 
dan hare voorgangsters in bij- zonderheden omtrent de 
in het Oosten door de ver- tegenwoordigers der 
Compagnie te volgen gedrags- lijn. Op den voorgrond 
staat weder, „dat tot verhoedin g van alle disorder en 
confusien ten hoogste noodig is, dat cr altijd een 
Gouverneu r-G e- n e r a a 1 zij in de Oost-Indien, die 
het hoogste gc- bied en opperste gezag mag hebben over 
alle fort en, kantoren, plaatsen, schepeii, officieren en 
dienaren, aldaar in dienst of onder het gebied van d'E. 
Compagnie wesende". Om den G.-G. „niet raad cn daad 
te assisteren" dienden de R a d c n v a n Indie, wclker 
aantal thans bcpaald werd op negen perso- »en. De bij 
deze instructie omsehj-even inrichliijg van den Raad, 
hoewel later gcwijzigd, kunnen we niet voorbijgaan, 
omdat zij de grondslag is gcbleven ook in latercn tijd. 
Dah.r loch worden ondcr>cheiden twee soorten Radcn 
van Indie: zij, die steeds in de nabijheid van den G.-G. 
zich dicnen te bevinden, tenzij zij tijdclijk met cene 
zending bclast werden ； en zij, die als „dircctcur en 
viccgouvcrncurs" de belangrijkste der bezittingen cn 
vestigingvn der Compagnie beheerden. Onder de eerstc 
trad natuur- lijk op den voorgrond diegene, aan wien 
mccr be- paald de behart iging der handelsbelangcn was 
toc- vertrouwd. Al deze Raden maakten samen met den 
G.-G. „ecn coilegie5* uit：  de laatstgcnocinde presi- 
deerde daarin en had bij staking der stcmnicn CCIM； 

bcslisseiide stem. Dit aid us samcngesteldc college vuldc 
zich zelf aan „bij het vertrek of aflijvigheid van eenige 
Radcn"; maar deze bevocgilheid deed natuurlijk geen 
afbrcuk uan het reclit der Bewind- hebbei'H van de 
Compagnie, leden van den Jia ad aan te stdlcn, 
Uitdrukkelijk wordt de keuze, als dio ten niinste wordt 
gedaan door G.-G. cn Rad( ； n, be- perkt tot de 
“officieren e» dienaren" der Conipngnio „in Indi8"; do 
Bewindhebbcrs hadden deze rcslric- tie natuurlijk niet in 
acht te nomen. De aid us door G.-G. cn R. gekozen 
Radcn werden ook do«»r hen becedigd. Naast deze 
bevoegdheid 8taat een andere, nl. die om，而 1c forten, 
knntoren cn Kchcpen van de Compagnie van behoorlijkc 
officieren, co]legion cn raden tc voorzicn”. Het 
benoejnen van die aufori- tciten wordt liiermcde 
gemotiveerd, dat G.-G. cn R. „in alle j)laatscn niet 
presont kunnen wczcn‘‘・ Die lokale besturen zijn dan 
ook de plaalsver- vangers van G.-G. en R. en hebben wul 
„dcrzcl- vei' particulier gebied" betreft, principi&J 
dczclf- (le bevoegdheid als G.-G. cn R.; nutuurlijk met 
veel grootcre beperkingen. Hun arbcidsveld — instruct 
ie、door de XVII den 17en August us 1617 vastgesteld, 
doen dit zicn — is dan ook slcch? kleiiier, niet van 
anderen aard dan dat van G.-G. cn R., die, het 
opperbestuur voerendc, de belan- gen der verschillende 
ondcrdeelcn hadden 】n" elkander in ovcreensteniniing 
tc brengen (erwille van het groote gchcel cn in hunne 
handen te concen- treeren de result aten van de ven icht 
ingen der lokalo bestuien. De bevoegdheid aan G.-G. cn 
R. gegeven, om de besturen der b u i t e n b c z 11L i n- 
gen te creecren en aan te stellcn, maakle alwc er geen 
inbreuk op het reclit der Bcwindhcbbers, om 
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hetzclfdc te docn: .maar dit was dan ook de eenige 
restrictie, met welke ecrstgcnoenide hoogwaardig- 
heidsbeklecders ten dczcn opzichte hadden rekening te 
houdcn. Deze hadden verdcr het recht van ont- slag van 
alle ambtenaren on officiercn, welke de Compagiiie in 
Indie dienden, bchoudens een soort van beroep op „Zijnc 
Doorlucht ige Hoogheid en Hunne H. Mogenden": ecn 
concessie aan artikel 35 van het oct rooi van 1602; ook 
het recht tot hunne verpJaatsing, ook van predikanten, 
welke inimers amblcnarcn der Compagnie waren ； alle 
welke be- voegdheden en mcer andere begrensd werden 
door soortgclijkc bevoegdheden der Bewdndhcbbers. 
G.-G. cn R. hadder verdcr te rcgelcn de bczokligin- gen 
der ambtenaren bij promolie of bij vcrlenging van het 
dicnst contract na a (loop van het z.g. verband, d. w. z. 
den tijd, waarvoor deze zich aan de Compagnie hadden 
vei'bondcn ； maar in dit opzicht waren hun de handen 
natuurlijk zeer gebonden door het geven in de instructie 
van velcrlci bcpalingcn len deze. Nog client onder de a 
d in i n i s t r a t i e- v e bevoegdheden c n p 1 i c h t e n 
van G.-G. cn R. tc worden genoemd het docn van verslag 
van den stand der zaken aan de Bewindhebbers. Dit 
verslag werd ten deele getrokken uit de versla- gen, door 
de besturen der Buitenbezittingcn aan G.-G. en R. 
opgezonden. Part iculiere corrcsponden- tic onjtrenl 5s 
Compagnics aangclcgcnheden word niet gcduld. Te 
zorgen, dat Generale f i n a n t i- c e 1(! b o e k c n, door 
ccn der leden van den Raad van Indic op te maken uit de 
bockcn der vei'schil- 】cndc bezittingen cn kanLoren, 
gchouden werden, was alraedc een der pJichicn van G.-
G. en R.; even- als de zorg voor de goede verzenduig dcr 
retouren voor pat ria cn voor de overige 
handclsoperatien der Conipagnic in het Oostcn, 
waaromtrent de instruc- tic cnkelc voOrschriftcn gaf. 
Daar zij de v c r t e- g c n w o o r(1 i g c i- s dcr 
Compagnie wa- r(n). behoeft het nauwclijlw betoog, dal 
zij haar ook represent cerci en tegenover de v o r s t e n 
c n v o 1 k c r c n v a n hot 0 o s t c n. 

Zacr filgomecn is de instruct ie, waar het gcldt de 
omsclirij ving dcr grenzen van het wetgevend g c b i c d 
v a n G.-G. cn R a d c n, maar in dio algcrnccnheid is zij 
wels])rekend'. linmei's l)aar artikel 80 geeft hun het recht 
„zoodanigc keuren, or- donnancien cn instruction te 
maken, als zijlicdcn ten dicnste van de Compagnie cn tot 
welstand van hunne dienaren aldaar zullun noodig 
achten,>, een bevoegdheid, waarvan men cen andere 
uiling vindt in art. 21, waarbij G.-G. en R. wordt gelast 
do „ex- tra-ordijiairo prachf, waaraan sommige anibto- 
naren zich zouden hobben schuklig gemaakt, to 
„voorkomcn bij zoodanige sinnptuairc koiucn en 
ordonnancien, a Is zij tot den gemeenen welstand aldaar 
bevinden zullcn te behooren,*. 

Ook ojntrent de r e g e 1 i i)g der recht- B p r a a k — 
waarbij wering van den part iculiorcn handel op den 
voorgrond stond — is do instructie „wortkargu. ..Zullen 
medc" — z66 luidt het in art. g “de vooi-schrcven 
Gouvcrneur cn Radcn van Indic'macht en autborileit 
hebben.... °m in alle ci vide on crimincle cn hals-zakcn 
regt te docn, sen- tentie to geven en dczclve, zonder 
admissie van ecnig verdcr appcl of provocatie, ten 
cxccutic tc stcllcn". Hicrbij deed do fiscaal, welke 
volgens ftrti- kel 4 een lid van den Baad moest zijn, of 
zijn substi- tuiit, den oisch. Geen rcgelcn onitrent de 
rechtsvor- derii ； g cnz. werden bij de instructie 
gegeven. Slechts werd benaald, dat zij zoudc plants 
hebben volgcns de ordre on manieren den rcspcctieven 
schepen op 

het stuk van de juslitio gegeven of hiernamaals te geven 
en zooals de Gouvemeur en Radon bevinden zullcn te 
behooren". 

Nog dient vermcld te worden, dat de instructie van 
1617 mcer en beter omschreven rcgelcn om- trent den 
vrijen handel van gewczcn ambtenaren der Compagnie 
en omtrent de kolonisat ie bevat dan de particuliere van 
1613. Zij hebben echter te weinig invloed gehad en zijn 
later tc vcel en te dikwijls ge- 两 zigd, om daarop hier ter 
plaatse verder in te gaan. 

Hot duurde tot 17 Maart 1632, dat opnieuw eene 
instructie, ditmaal voor Gouvemeur-Gencraal Hendrik 
Brouwer en „d e andere Rad en van Indi。" werd uit 
gevaardigd. De gcspal ieeerde woor- den duiden aan, dat 
de XVII, welke deze instructie hadden vervaardigd, den 
G.-G. ook nu nog tot de ,,Raden" rekenden. Brouwer's 
aanstelling door de Bewindhebbers tot „Gouvorncur-
Generaal ovor de plactsen ende forten die haere Ho: Mo: 
i n d c Oostindien posse d ere n" werd bij resolutie van 
20 Maart 1632 door de Staten- Generaal goedgckcurd ； 
hem werd door dit college, even a Is door de XVII en 
den Stadhouder-Admiraal- Generaal, commissie als 
zoodanig vorlcend en Brouwer deed dienzelfden dag aan 
dit. college op die com- missic „don behoorlijckcn ccdt". 
Zijne instruct ie echt cr werd thans nict aan Hunne 
HoogMogcnden tor bckrachtiging voorgclcgd: do lossc 
band, welke de Compagnie v e r b o n d aan *s L a n d s 
r e g e e r i n g, werd steeds losser. Toch werd zij bij deze 
gclegenheid niet geheel geslaakt: in arti)<el 96 1och der 
instruclie van dit jaar go- last cn de XVII Gouvemeur-
Geocraal en Raden uitdrukkelijk, zich to houdcn, 
voorzoover 1 hans „gccn coni raric order" wordt 
gegeven, aan de in- si ruct ie van 1617, „bij H. 
HoogMogenden en Zijne Prinselijke Excellentie 
gcapprobeerd,\ Verder werd in artikel l,dat vooralspreekt 
van do „adminisiratie van cenc regt mat ige just it ie”, 
gewezen op de mo- gelijkheid, dat op den duur op dit 
punt „eene andere bijzondcro instinctic op den naam van 
H. HoogMogenden cn Zijno Exccllcntio gcmaaktn zoudc 
worden, welke dan tot richtsnocr voor G.-G. cn Raden 
zoudo strekken.o 

Zoolang dit cchtcr niet had plaats gehad, was de 
instruct ie van 1G32, aanvulling, so ins verandering van 
hare voorgangster, de basis dor ad minis! ral io in Indie. 
Zij is van belang vooral omdat zij op hot punt dcr „j u s 
t i t i c" veel uitvocriger is dan dio haar voorafgiiigen. 
Men was do bchoefte aan rege- ling van dit punt steeds 
mecr gaan gevoelen ；  vooral do Ainbonscho 
reclilsplcging op do Engolschon in 1623 had dit govoel 
goprikkekl. „Dc administrafio vim ccnc regt nmtigo 
justitie" dan wordt genoemd „het fundament van alle 
goede, wel gcregulccrde Regecring" en daarom wordt 
aan G.-G. cn R. het bevel gegeven om „zoo in het 
gencraal, als in hot pari iculier, de goedo hand daaraan 
tc houden, dat op Batavia en alle andere plaatscn onder 
het gebied van de Ed. Compagnie zijnde, dezclvo mag 
worden bediend volgcns do inst ruct ien cn prakt ijken 
in do Vereen igde Ncdcrlandsche Pro^ncien 
doorgaans,zoo in het ci viol, als in het crimincci, 
geobserveerd": cen beginsel, dat reeds door ecn plakkaat 
van den 16 Ju- ni 1625 door de Itulischc rcgecriug op 
last der XVII was in prakt ijk go bra eh t. Dit plakkaat 
was ontwor- pen door gccommittccrden uit de twee 
bclangrijke icchtscollcgcs, welke loen reeds tc Batavia 
beston- den: do Raad van Just it ie cn het College van 
Sche- pencn. Dit plakkaat bchehde instructics voor het 
college van schcpenon, voor den bailhiw tc Batavia, 

33 
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mitsgaders d'andcrc dependerende officiereu van de 
justitie; regelen omtrcnt mogelijkc competcntie- 
gesclullen tusschen den advocaat-fiscaal cn den baljuw； 
eene instructie voor den secretaris van het college van 
schepenen, voor den dcurwaardcr oftc stadtsboode, voor 
den cipier, de procureurs, de no- tarissen; een ordre voor 
procederen in criniineele zaken, op't stuck van anesten, 
op't stuck van desolate boedels, op 't stuck van 
geprivilegeerde schuldcn; ecne instructie voor de 
Weeskamer te Batavia. Verder was den volkc kond 
gedaan, dat van nu af zouden voor Nedcrlandsch-Indic 
kracht van wet hebben: „de gcdruckte ordonnantien, soo 
op de vordernisse van de just it ie binnen de steden ende 
ten plat ten lande van Holland a Is op de politic" van I 
April 1580; „de verclaringe" van de Staten van Holland 
en Westvriesland „op d'ordonnantie van succession" van 
13 Mei 1594 en bun plakkaat „op 't stuck van de 
successien ab intestato^^ van 18 December 1599. In de 
gevallen, waarin door de bo ven- staande wottelijke 
bepalingen of door vioeger ge- emaneerde plakkaten der 
Indische regeering niet werd voorzien, moesten de 
rechters en rcchtspre- kende colleges zich richten naar 
„de gemeenc civile regten, soo als die in de Vercenigde 
Nederlanden werden gepractiseerd". Wei werd 
uitdrukkelijk bepaald, dat al deze in Holland geldende 
wettelijke bepalingen slechts in Indie in praktijk zouden 
wor- den gebracht, voorzoover de afwijkende omstandig- 
heden dit daar mogelyk maakten, maar dit maakte geen 
inbreuk op het beginsel, dat in Indie recht diende te 
worden gesproken volgcns het vader- landsch recht; en 
de wij zigin gen, in den loop der tijden in de regeling 
aangebracht en waarop hier niet verder kan worden 
ingegaan, deden dit even- min. Dit begin sei steunt op 
nog breeder basis, om- dat art. 96 „de fundamenten en 
maximen van de Regeering der Geiinieerde Provincies" 
als het alge- mcene richtsnoer 66k voor de administratie 
in Indie aangaf. De instructie voor Brouwer en zijne 
Baden gaf nog enkele wenken op het gebied der recht- 
spraak. Artikel 2 drong aan op „kort regt en expe- ditie 
der justitie"; Art. 3 verbood, dat de Gouver- neurs der 
buit enbezitt in gen zonder voorkennis van G.-G. en R. 
da&r ter pUatse ten principal lieten berechten: „groote 
zaken, als zijn van conspiratic, verraad en diergelijke". 
Dan diende vooral opgetre- den tegen den particulieren 
handel. 

De bevoegdlieid van G.-G. en R. o m voor Indie 
bindende w e 11 e 1 ij k e b e- palin gen u i t t e v a a r d 
i g e n, werd op- nieuw uitdrukkelijk erkend in artikel 7. 
— Verder werden verschillende voorschriften gegeven 
omt rent de controle en het toezicht op de handelingen 
der ambtenaren en beambten: z6o gdastte artikel 91, dat 
allc kantoren jaarlijks door commissai 让 sen zouden 
worden bezoclit; omtrent het toezicht op de ei- 
gendomxnen der Compagnie; omtrcnt den hande] en al 
wat daarmede in verband stond, cnz.；  omtrent den 
handci der vi-ijburgers, die echter zoo beperkt was dat bij 
weinig of niets beteekende; alle welke bepalingen — 
voorzoover niet reeds besproken — beter met een enkel 
woord aan tc geven zijn bij het bespreken van het 
regeenngsreglement van 1650, dat deze en dergelijke 
aangelegenhedcn of ze]f nauwkeuriger regclde of althans 
beter gelegenheid tot nadcre regeling gaf. Ten slottc treft 
men in de instructie van 1632 allerlci bepalingen aan, 
welke slechts een tijdelijk karakter dragen. 

Nog dient aangestipt, dat den J2 Februari 1633 een 
commissie door de Bewindhcbbers der 0.1. C. 

word vei'leend aan Antonio Van Diemen, om evon- tueel 
Brouwer als G.-G. op te volgen ； en dat dezo commissie 
niet cveneens door do Staten-Gencraal en den 
Stadhouder-Kapitein-Gencraal wei'd gegeven. 

Het thans volgende regee rings reglc- m e n t van 26 
April 1650 draagt een langen tit cl: "Puntcn e n Artikclen, 
i n form van Generale Instructie, ter v c r- gadering van d 
e H e e r e n XVIIen, r e- praesenterende d e Genorale 
Neder- 1 a n d s c h e gcoctroijcerdo O.-I. Com- pa g n i 
e, gearrestcerd voor den Ed. Gouverneu r-G e n e r a a 1 
en d e b ij g c- v o e g d e R a d e n, van w e g e d e g e in 
e 1- d e Comp, residerendo t e Batavia". Deze instructie 
is de giondslag gebleveri van de administratie in Indie tot 
aan den val der Compagnie, voorzoover alt hans de 
regeling niet betrof aange- legenheden van het oogen 
blik, waarin zij werd uit- gevaardigd, ja zij heeft dien val 
overleefd. Om tot een juist inzicht te geraken in de 
bestuursinrichting van de bezitt in gen d er Compagn ie 
in he t Oost cn, dient men uit te gaan van hetgeen door 
deze instructie gdeerd wordt. Met deze gegevens als 
uitgangspunt kan hier in eenige verdere bijzondcrhedcn 
worden getreden, voorzoover zulks nog noodig is na 
hetgeen reeds op grond van de vroegcre instructies 
daaroni- trent is gezegd. 

Aan het hoofd van gehccl het besluur dan blccf gc- 
steld ccn Gouverneu r-G e n e r a a J, bijgc- staan door 
zekere Raden — ordinaire en extraordinaire —,welker 
get al bij de instructie werd gere- geld zonder dat men 
zich daaraan in de praktijk nauwkeurighicld; 
tedikwijlstoch werd daarin wijzi- ging aangebracht . G.-
G. en Raden vormden de zg. H o o go Regeering t e 
Batavia, welke plaats sedert 16J9 het „generaal rendez-
vous" der Compagnie was. Zoo duideJijk mogdijk wordt 
than« in de instructie de infcrioritcit der Raden tegenover 
den Gouverneur-Gencraal uitges])roken; u it druk- kelijk 
wordt hij hun “Oppcrhoofd" genoemd en worden zij 
beschouwd „als van hun Opperhoofd vcel 
dependerende". Er was in de vcrgadcringcn der 
Bewindhcbbers meer dan eons Bprake van gewccHt, 
geen G.-G. wedcr te benoemen, maar beurtclings een der 
Raden te laten pgideren onder zijne rang- genooten, die 
dan Bamen de regeering zouden „bek]ee- den". Men heeft 
dit echter ten slottc niet wensche- lijk gevonden cn is 
gebleven bij „dc voornoemdo form van regering, 
bestaande in cen GencraaJ cn verscheiden Raden van 
India" De tegenstelling tusschen een president, die 
periodiek, zijn plaats juimt aan een zyner coJlega's, en 
een G.-G., dio wordt genoemd het “Opperhoofd'' der 
Raden en ook wel „het opperhoofd van de gansehe 
regecring" cn in wclks am bl de j'egeering „ten pnncipale 
be- staatn, teekent den tocstand, zooals die sedert do 
inwerkingtreding dezer instructie geweest is. 

Welke is nu de werkkring van dozen hoogwaar- 
dighcidsbekleeder; welke grcnzeii zijn aan zijne com-
petent ie gestcld ? Hij moet de Bewindhcbbers als zijne 
meesters erkennen: (lit is fcitelijk de eenige grens zijner 
bevoegdheden. Die erkenning sluit niet alt ijd in het 
opvolgen dei, bevelen dezer directeuren; imniej-s 
gewoonlijk kwainen hunne bevelen eerst in Iiidie, 
wanneer de aangelegenheid reeds beslist was, 
waaionitrent zij werden gegeven: de grooto afstand, de 
langzame communicatie-middelen bc- letten ovcrleg, dus 
aan den e6nen kant de gelegenheid tot het geven van cen 
voorschrift in de bijzon- 
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dere gevallen, aan den andcren kant de noodzake- 
lijkheid tot het opvolgen van cen in dcrgolijkc gc- vallen 
gegcvcn bevel, dat nict met eigen inzichtcn strooktc. De 
Bcwindhebbers gaven natuurlijk de richting aan, waarin 
zich de koloniale politick diendo te bewegen ;zij steldcn 
de bcginselen vast.Maar het in praktijk brengen der 
Ijeginselen mocsten zij in verre- weg de meeste gevallcn 
overlaten aan de Hooge Regeering te Batavia, dus aan 
het volkomcn pre- dominecrcnd element, den G.-G. Ja! 
ook moesten zij in vcle aangelegcnheden de 
beantwoording der vraag, of hunne beginselcn wel in 
praktijk kon- den worden gebracht, almedc aan die 
macht tc Batavia overlaten. De grens, aan des G.-G.'s 
com- petentie gcstcld, was zeer vaag dus. Wclke was 
zijne competcntie, die tevens in zich sloot de competen- 
tie der Raden van Indie? Het antwoord geeft de instructie 
als volgt: „Van den Gouvemcur- Generaal moeten 
deriveren allo onderhoudingen van goede orde en 
maximen in 't stuk van justitie, poHcie, n egot io en 't 
geen daaraan meer depen- deert,^. Dcze inderdaad zeer 
algemeene, zecr 展 r strekkende omschrijving wordt 
verder nader toe- gelicht. 

Zijne bemoeiingen met den h a n d e 1 staan natuurlijk 
bij het handelslichaam op den voorgrond. Hij moet het 
monopolie dor CJompagnie, waarin „het geheel 
welvaren van de Oost-Indische Compag- nie dezer 
landen bestaat" handhaven en zoo beslist mogelijk opt 
reden tegen „allcn particuliercn handel" welke steeds 
mccr en meer was iiigeslopcn onder de ambtenaren der 
Compagnic, welke nu juist geen reel cn hadden zich 
gelukkig tc prijzcn om do hoogte hunner bezoldigingcn 
cn dikwijls — hunne jnorcele lieginselen stonden nict 
allijd hoog — door particu- licrcri handcl of langs and 
ere ongeoorloofdc wegen zich trachtten te verrijken. Het 
gebied, waarop do handel dor Cojn))agnie in het Oostcn 
zich bewoog, was in hoofdzaak van dricerlei aard. Mend 
reef (lien in de producten, getceld op gronden, welke het 
— veroverfl e —cigcndoin waren der Compagnie： 
Banda kan in het midden der 17de eeuw als type daarvan 
gcldcn. Men handeklc verder in de producten van 
streken, met welker bewoners de Compagnie nionopolie-
con- tractcn had gCHloten, tot bevestiging waarvan zij 
versterkingen en garnizocncn met alien naslecp van 
adininiHtratie, cnz. in die streken mocst houden: Ambon 
en de Molukken konden als voorbeckl die- nen. Men had 
commcrcieele bctiekkingen mot lan- den, volkcn cn 
vorsten, welke geheel onafliankelijk van de Compagnie 
waren: van sommige ervan had men voordceligc 
handelspnvilegien verkregen, dio coneurrenten van den 
handel uitslotcn ； met andere hundelde men op voet van 
gelijkheid met andero natien, SOIIIH ze]fH in minder 
gunstige conditio dan ecu of njeer dozer laatstcn, welke 
voordeeligcr bepa- lingcn hadden weten te bed in gen. 
Natuurlijk wan cen der cerate plichton van de Hooge 
Kcgeoring, don handel, in zyno vcrschiDcnde boven 
onischrovcn uitingen, tc bchouden en zoo mogelijk tc 
vormeerde- ren. Het monopolie in zijn vei-schillende 
vormen vooral stond op den voorgrond cn uitdrukkelijk 
were! als richtsnoer voor de handelspolitick aangegeven, 
dat het niot in do cerate plaats aankwam op het ver- 
krijgen van vcel producten, maar wcl hicrop, dat de 
producten allccn door de Compagnie, niet door andcrcn, 
aan do markt werden gebmcht; op die wijzc kon do 
Compagnie de markt dwingen, al mocst de produdic 
daarloo ook worden bc]；crkt. Het mono- polie mocst 
met hand en tand woiden verdedigd te- gen el ken aanval 
cn de bewoners der onderworpun of 

door versterkingen, enz. in den band gehouden streken 
mocsten zich aan de monopolic-maatregelcn 
onderwerpen, good-of kwaadschiks. Was het juk ecns 
opgclcgd, dan Icon men zicn of do bclangcn der 
bewoners daarmedc waren in overeenstemming te 
brengen. De contracten dienden van onzen kant in acht 
tc worden gen omen, zoo good als men wilde, dat ook de 
inlander zulks deed. Wat de handelsbc- trekkingen der 
derdc categoric betreft, ccn vrcdclic- vende verhouding 
tot de landen, waarmedc men in aanraking kwam, werd 
als politick richtsnoer aange- geven, gestcund door de 
praktijk, voor het oogenblik desnoods hooge prijzen tc 
best eden, om de con- currcntcn door concurrentie „van 
de bank te schui- ven,5. Verder word aanbcvolcn, den 
handel mef die staten zoo mogelijk tc trekken in onze 
groote han- delsccntra: Batavia en Malaka, om daardoor 
de kosten van factorijcn, ambtenaren, enz. uit te win- 
nen. Het ideaal van Bewindhcbbers en Hooge Regeering 
beide is verder steeds gewecst, dat de win- sten op den 
handel in Azin zoo groot zouden worden, dat daarmede 
geheel konden worden bestreden de kosten dor 
admiiiistratie in Indie cn de inkoopsprijs der retouren, 
bestexnd voor patria, opdat zoo- doende geenc contanten 
uit Nederland naar Indie zouden behoeven tc worden 
gezonden. In handcls- aangclegcnhcden werd de G.-G. 
ter zijdo gestaan in de allercerstc plaats door den 
Directeu r-Ge- n e r a a 1, die tevens was de meest op den 
voor- grond tredende'Raad van Indie. Hem was opgedra- 
gen het oppertoezicht op a Iles wat den handel betrof op 
het wijd uit gestrekte gebied van 's Compagnies 
operaticn, en daarmede op vele andere zaken, die met 
dicn handel in meer of minder nauw verband stonden: in- 
cn verkoop, bevrachting der schepcn, boekhouding, de 
administratie der financien van geheel Indic en wat niet 
al meer stond ondor zijn oppertoezicht. Een groot aantal 
ainbtenarcn en beambten stonden hem in zijne qualiteit 
ter zijde. 

Het is nfttuurlijk onmcgclijk, bij de nauwe be- 
trekking, die er in de administratie van een han- 
deblichaam als do 0. I. C. bestond tusschen de admin 
istrat io der handclsaangclegenhcden cn de ove- rige 
takken van dienst — de rechtspleging en de militairo, 
soms ook zeevaartkundige aangelcgenhe- den, 
uitgezonderd —, juist aan to geven, welke ambtenaren 
wel, wcllcc niet, uitsluitend tot bevor，  dering van 
handclsoogmerkcn der Compagnie dienden. Wel utaat 
vast, dat, uitgezonderd de drio bo« vengenoemdo 
categorieen, bijna a 11c ambtena- rcu met den handel in 
betrekking stonden. Hot is daarom hier de plaats, to 
spreken over die ambtenaren der 0. I. C. In ,t algemccn 
kan men do voJgcndo rangen onder hen ondersoheiden: 
adsis- ten ten, ondcrkooplicden, kooplieden, opperkoop
、 lieden. Uit de laatstc categorie werden mccstal do 
hoogstc ambtenaren, als leden van den Raad, gou- 
verneurs dor buitonbezittingen, enz. genonien. 

De Dircctcur-Gcneraal dus, die natuurlijk zijnen zetcl 
tc Batavia had, het centrum van geheel's Com- pagnics 
administratie, word dAar gowoonlijk ter zijde gestaan 
door twee z.g. oppcrkoopliedcii des Kastcela Bataxia. 
Zij.hielden de bockcn of lictcn dio in de klcincrc aan hen 
ondergeschiktc kantoron door ondcrgeschikto 
ambtenaren onder hun toczicht houden: zij hicklen 
toczicht op het soldijkantoor, op 's Compagnies winkcl 
in Batavia, op don verkoop van's Compagnies goedcren, 
die op bepaalde dagen plaats vond, —steeds, indien 
hiervan geen disponsn- tio word gegeven, tegen contanto 
betaling, bidton welke slcchts bij uitzondcring aan 
iemand iots kon 



516 COMPAGNIE (OOST-INDISCHE). 

worden verkocht ; op inkoopen voor de Compagwie； zij 
inspectecrden den stand der algemeene kas en de 
pakliuizcn. Een aantal ambtcnaren en beambten ' stonden 
hen bij dit a lies ter zijde. Allo handelsboekcn der 
Compagnie in het Oosten kwamen ten slotte in handen 
van den boekhouder-generaal, nadat zij door den 
generaal-visitateur waren onderzocht, die jaarlijks de 
genoemde boeken opstelde, waarvan exemplaren naar 
patria aan de Bewindhebbers werden gezonden. 
Verevening tusschen de boekhou- ding in Indie en die in 
Nederland vond niet plaats. Het gebeurdc, dat in Indie 
grootc winsten werden gemaakt, terwiji in Nederland de 
boeken met ver- lics sloten en omgekeerd. Een juist 
beeJd van den fi- nancieelen tocstand der Compagnie is 
allecn daar- door reeds mocilijk te vcrki'ijgen. De 
fiiiancieele achteniitgang der Compagnie was in Indie 
veel ecr- der aangebroken dan uit de boekhouding in 
Nederland zou zijn op te maken. De boekhouding der 
Compagnie was ingcwikkcld en stond niet zeer hoog ge- 
noteerd. Plannen tot verbetering misluktcn echter. De 
moeilijkhcden, welke de ingewikkelde en onbe- 
trouwbare boekliouding met zich bracht, werden nog 
grootcr door het algeheele gebrek aan een m u n tsysteem. 
Nederland en Nederlandsch-Indie berekenden de waarde 
ecner zelfde munt naar ver- scliillenden maatstaf; in Indie 
zelf was daarin geene ccnhcid. 一 Een andcr ambtenaar 
van gewichC was de licent- en havenineester van 
Batavia. Deze was de tusschenpersoon tusschen 
vreemdelingen, die de haven met hunne vaartuigen 
bezochten, en den G.- G.; hij had het toezicht op de 
haven, gaf passen aan de vreemde vaartuigen, enz. Ook 
schatte hij de waarde van hetgeen deze aan lading aan 
brachten en deze taxatie was de basis, waarop aan een 
ander aanzienlijk ambtenaar, den ontvanger-gcncraal, de 
inkomende rechten moesten worden uitbctaald. 
Laatstgenoemde inde tevens de pachtsoinmen, waarvoor 
verschillende inkomsten der Compagnie gepacht waren; 
verder verschillende recognition en vergunningsrechten 
；  eindelijk de opbrengst der hoofdbriefjes van de 
Cliineczen, die men meestal wel gaame in de hoofdstad 
van Nedcrlandsch-Indie zich zag nederzetten, maar die 
voorde vergunning daartoe verplicht waren maandelijks 
ecn hoofdgeld te beta- len. Bij al deze inn in gen werd de 
on t van ger- generaal gecontroleerd door den 
licentmcester. Beide ambte- naren werden ter zijde 
gestaan door lager personeel. Nog dient hier te worden 
genoemd de (opper)- equipagemeester van Batavia, een 
zeer aanzienlijk ambtenaar met cen tros van ongeveer 
600 beamb- ten en werklieden te zijner bcschikking: liij 
had het toezicht op de werven, den scheepsbouw, de 
technische uitrusting der schcpen, hunne bcinui)- ning, 
enz. Al de genoeinde waardigheden waren posten van 
vertrouwen: de Raad van Indie had op、  de goede 
vervulling daarvan contrdle uit te ocfenen^ 

De bezoldigingen der verschillende am«b- tenaren der 
Compagnie waren niet hoog. Sommigc er van werden 
aangevuld door emolumenten. Al deze inkomsten 
wisselden in den loop der tijden: wij kunnen er daarom 
bier niet op ingaan. De licJft der bezoldigingen werd in 
Indiii uitbctaald ； de rest bleef in patiia voor hen staan, 
oni na vcrrichten diensltijd daar to worden genoten. In 
Batavia werden de tractementen der ambtenaren, van de 
sol- dijen der militaireu cn van het scheepsvolk uitbe- 
taald op het soldijkantoor, daardoor een belangrijke 
inrichting met cen uitgebreide boekhouding, zoovee) te 
uitgebreider omdat zij steeds voeling moest hou- den met 
de boekhouding der verscbillende Ka- 

mers der Compagnie in Nederland omtrent de dfiar uit 
te betalen tractementen enz., en met de boekhouding der 
op de buitenkantoren uitbetaalde so in men aan den dHr 
aanwezigen ambtenaar, enz. Aan het hoofd van het 
soldijkantoor stond een opperkoop- man, terwiji cen staf 
van ambtcnaren cn beambten hem ter zijde stond. 

Niet van alle bovengenoemde ambtcnaren kan 
gezegd worden, dat zij bctrekldngen beldccdden, welke 
a 11 e e n den handel betroffen, ook al kwa- men zij 
daarmede veelal in aanraking. Er waren er daaronder, 
die op andcrc terreinen van's Compag- nie's 
administratie hunne werkzaamheid uitoefen- den. Wij 
komen daarom tot het tweede gebied van de 
werkzaamheid van den G.-G. (van de Hooge Re-
geering): „het onderhouden van goede orde en maximen 
in 't stuk van politic". Onder deze uit- drulddng, waar zij 
gesteld wordt tegenover commer- cie cn justitie, zal 
moeten worden verstaan de be- voegdheden op het 
gebied van de uitvoerende en wetgevendc niachtcn. 
Reeds is bij de bchandeling der vroegere instructies 
daarover gesproken. Die van 1G50 bracht daarin geene 
wijziging. Slcchts cn- kcle punten dienen nog te worden 
aangest ipt, o.a. de vraag, wclkc de inkomsten waren, 
waaruit de k o s t c n der administratie konrhm worden 
best reden. Dat diekosten aanzienlijk inocs- ten zijn, 
blijkt reeds hieruit alleen, dat in het midden der 18e 
eeuw de Compagnie ongeveer 18.000 nian- nen —
slavcn er buiten gerekend — in Indie in ha- ren dienst 
had — het leger er onder begrepen. Hi< r- bij komen nog 
ongeveer 3500 zcclicdcn; aan soldijcn en traktementen 
werd in 1750 b.v. uitbctaald ongeveer 5% milliocn 
gulden. Daai-naast beliepen de kosten van vest in gen, 
kantoren, enz. aanzienlijkc bedragen. 

De inkomsten bestonden uit de handelswinsten, in 
Indiii geniaakt; uit de opbrengst dor op den vijaud 
veroverde goederci); uit de opbrengst van bootcn en 
vcrbeurdverklaringci); uit de opbrengst (huur, pacht) der 
eigendomuien van de Compagnie (hel uitgeven b.v. in 
erfpacht van landcrijcn) cn nil belastingen. Hierin 
speelden (lc vergunningsrccli- ten voor hot uitoefenen 
van ainblcn en bcdrijven, ben evens accijnzcn op 
levcnsmiddclcn, in- en uit- voerrechten cn and ere tollen, 
zegel- cn regiHtratic- belastingcn een groote rol. 
Inlanders en Chincezcn werden natuurlijk niet van 
belastingen vrijgesteld : den laatsten werd b.v. een 
hoofdgeld opgdcgd, den prijs voor het verlof, aan hen 
verleend, om to Batavia (of olders, in de 
buitenbezittingen) te mogen wo- ncn. Wat de inning der 
belastingen betrof, het pachtBystcejn kwain liicrbij 
gaandeweg in gebruik. Aan de ineestbedienden werden 
periodiek doze 9 吵 rengsten verpacht. Tot de 
belastingen in de z_^ewone beteckenis kunnen niet 
geheel worden gejekend de z.g. contingentcn en 
verplichte le- veiantiiin, waartoe de inlandnche 
bcvolking ver- plicht was en die in hoofdzaak hierop 
ncerkwu- men, dat deze de opbrengst van haren arbeid 
in zekere aangewczen richting gedeellelijk ter be- 
schikking van de J<cgeeriiig had leatellen, hetzij dan 
tegen een geringe betaling of tegen geheel geene: zeer 
drukkende lastcn, die tegelijkertijd gelegcnheid ga- ven 
tot knocierijcn op groote schaal tusschen de 
Nederlandsche ambtenaren en de inlandscho hoof- den, 
knocierijcn, waarvan de inlander natuurlijk het 
slachtoffer werd. Deze opbrengsten waren ten deele 
equivaJenten voor belastingen (de contingen- ten), deels 
het gevolg der monopolie-privilegies, welke do 
Compagnie had bedongen. De soort pro- 
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ducten, welkc aan die rcgeling van verplichtcn ar- beid 
waren onderworpen, wissclt met den tijd, die in zijn 
wisseling andere cischen ging stellen aan de Aziatische 
markten, die andcrc behocften ging ken- nen, welke voor 
haar decl door de handelsoperatien der Compagnie 
dienden te worden bevredigd. -— Do oppercontrole over 
alle financier! der Compagnie in het Oostcn was alweder 
in handen van G.-G. en R., onder wie ook in dit opzicht 
— het bleek reeds — de directcur-gcneraal op den 
voorgrond trad. 

Het 1 e g e r, waarvan een zeer groot deel uit inlanders 
werd aangeworven, had geen bepaald aan- gewezen 
bevelhcbber. Gewoonlijk lette men bij de keuzc der 
leden van den Raad van Indie er op, dat daaronder ook 
voorkwam een deskundige op mili- tair gebied. Dit 
belioefde nog niet alt ijd een militair te zijn. Menig civiel 
ambtenaar in *s Compagnie's tijd, vooral in haar 
bloeitijd, heeft getoond, uitste- kende mi)itaire talenten 
tc bezitten. Toch was het cen verkeerd beginsel, vooral 
in de onrustige dagen van toen, overal, op Java zoowel 
als in do buiten- bezitLingen, de verschillende 
bezettingeu cn troepen ondergeschikt tc maken aan het 
burgerlijk element. —Op sommige plaatsen bad men 
schutte- r ij e n, burgerkorpsen. — Bet er ingcricht dan 
het leger, dat lecd onder de koopmansbekrompenheid der 
Bewindhcbbcrs en de geringschalting dikwijls der 
civiele ambtenaren, was de marine der Com- pagnie, 
mcngeling van oorlogs- cn handelsvloot. Een gcdeeltc er 
van bleef in Indie, een ander deel ging tusschen 
Nederland en Azic hecn cn weder. Do schepcii, welke de 
kolonialc producten naar pat ria terugbrachten, 
voriDclcn de z.g. retouivlotcn. De k< mi mandant van 
cen schip droeg den officieelen til< ] -chipper; de 
konimandant van ecnigc schepen hamcji die van 
cojninandeur of schippcr-comman- dcur. De 
rctourvloten stonden bijna alt ijd onder het bevel van een 
hooggcplaatst ambtenanr, die ging rc- j)al riccren. 

Wat de rechts])raak onder de Compagnie betreft cn 
de daarn)edc in verband staande inrichtingen, zio 
RECHTSWEZEN. 
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Vcrdcr een aantal afzonderlijke werken en bijdra- 

gen in tijdschriften en de bronnen, in bovengenoem- do 
werken verm eld. (J. E. H.) J 

COMPAGNIEEN voor de vaart op Oost-Indie, 
bestaan hebbondo voor de Oost-Indische Com- pagnie. 
Zie COMPAGNIE (OOST-INDISCHE). 

COMPTABELEN, COMPTABILITEIT. Nadat bij de 
grondwetshcrzicning van 1848 bepaald was, dat de wet de 
wijzc van behecr cn vorantwoording der koloniale 
gcldmiddolen zou rcgelen. (art. 60), werden door den 
Minister Pahud in 1855 en door den Minister Rochussen 
in 1858 wetsontwerpen ingediend, om aan dit voorschrift 
te voldoen. Zij werdon echter niet tot wet verhevon; 
gclukkiger was de Minister Fran- sen v. d. Putte met zijn 
wetsontwerp, dat in Sept. 1803 werd ingediend en 
afgekondigd is als de wet van 23 April 1864 Ind. Stb. 106, 
later gewijzigd en aange- vuld bij de wetten van: 23 April 
1880 Ind.Stb. 116; 
28 Juni 1881 Ind.Stb. 194； 30 Dec. 1882, Ind. Stb. 
1883 n°. 33； 13 Juli 1895 Ind.Stb. 191 (zie den tekst der 
wet, zooals zij toen luidde, in Ind. Stb. 1895-225); 
29 Juni 1903 Ind. Stb. 315; 29 Juni 1912 Ind. Stb. 459 
en 5 Slaart 1915 Ind. Stb. no. 311. Eene be- langrijkc 
wijziging van de wet is aanhangig in verband met de 
voorgenomen instelling van een Volksraad. (Gedr. 
stukken 1912—13—344 1914— 15—365 en 61; 1915—
16 n。、54 en 45; 1916—17 nos 20 en 22. Hand. biz. 19 
t/m 111 en 198.) Zie vcrdcr Ind. Stb. 1898, 164； 1901, 
325 jo. 1906, 289; 1904, 241 ； 1907, 324； 1910, 3)2 en 
1915, 2 en 3. 

Het hoofdbeginscl, in die wet nedcrgelegd, is uitge- 
drukt in do bepaling, dat de begrooting voor N. I. jaarlijks 
bij wet of wetten zou worden vastgesteld. Die begrooting 
is dan ook het richtsnoor voor het ge- hccle beheer cn do 
vorantwoording. Zie BEGROOTING. 

In Ned.-Indie berust het algemeen bestuur van de 
geldmiddelon bij den Gouvemeur-Gcneraal (C. W. art. 
32). Deze heeft rcgelcn voor het administra- tief beheer 
vastgesteld bij besluit in Ind. Stb. 1910 no. 312 gcw. bij 
Ind. Stb. 1912—243 on 1913—IL Daarbij heeft hij 
ambtenaren gcdelegeerd tot: 

a. het verbinden van den Lando binnen do daarbij 
omschreven grenzen bijv. door het aangaan van 
overconkomsten (artt. 1 cn 2); 

b. hot beoordeelcn, vercvoncn en bctaalbaarstcllen 
(ordonnanceeren) van vorderingen (art. 3 on vol- gende; 
zio ook art. 42 C. W). 

Dcgcnen, die bevoegd zijn toZ de onder b bedoelde 
vcrrichtingen, worden orclonnateurs genoemd. Hun 
functio is evenals do onder a genoemdo, wel tc ondcr- 
scheidon van do bctaling zelve, welke door rekon- 
plichtigen (coinptabclen) geschiedt. Dezo zijn n). belast 
inot het ontvangen, bowaron of behecren en uitbetalcn of 
aflovcrcn van *a Lands goldori of goe- doren (de laatsto 
voor zoovor zij in's Lands maga- zijnen of andero 
bcwaarplaateen voorhanden zijn). 

Bcide onder a cn b vcrincldo vcrrichtingen, ook in art. 
86 C. W. afzonderlijk genoemd, zijn als rcgel on- 
voreenigbaar met dio van ecn comptabelo. Alleen in 
bijzoiKlere gevallen kan hiervan afgowekon worden. Als 
regel mooten dus voor ccne bctaling tweo amb- tenaren 
samenworken, die clkander als hot ware con- trolecrcn. 
Daarontogon zijn do ambtenaren, dio hot Land kunnen 
verbinden, tovons ordonnatour. Dezo ambtenaron hebben 
zich uit don aard der zaak to houden aan de door de 
begrooting gcstekle gi-enzon cn wol in do cerate plaats als 
gcdolegecrdcn tot hot aangaixn van schuldon. Dooh ook 
doordonnatoursals zoodnnig kunnen opzottelyk of door 
verzuim den Lande groote schado berokkenen. Ten cinde 
daar- tegen to waken zyn de volgendo bopalingcn 
gciuaakt. 
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De vereveiling moet gegrond zijn op het bewijs of de 
bewijzen van het verkrcgen recht dcr schuldcischers (art. 
43 C. W.). Voorts valt te letten op devcreisch- ten gesteld 
in art. 61 C. W., waaronder ook de toc- reikendheid van 
den betrokkcu begrootingspost. Wanneer over een 
hooger bedrag is beschikt dan waarvoor hun ccn credict 
is gcopend, dan moot dat meerdero voor liet afsluitcn. 
van den dienst wcder in *s lands kas worden overgcstort 
(art. 83 C. \V.). Bovendien zijn zij, evenals alle 
landsdienaren welke, zonder ter zake compt-abel te zijn, 
door onrcchtma- tige handclingen of door het nalaten van 
de zorg, waartoe zij gehouden zijn, middcllijk of 
onmiddcllijk den Lande schade toebrengen, vcrplichtdie 
schade te vergoeden (art. 82 C. W.). De wijze van 
vervolging is geregeld bij Kon. Besl. Ind. Stb. 1904 n°. 
241. Wan- neer de Algemeene Rekcnkamcr cene 
mededeeling doet, die zou kunnen Iciden tot het 
opleggen eener schadeloosstelling of de Gouv.-Gcn. uit- 
eigen hoofde daartoe termen vindt, gaat de landvoogd na 
of door het Land werkelyk schade is geleden en of dit het 
ge- volgis van plichtverzuim. Indiendithet geval mocht 
zyn, wordt daarvan mededeeling gedaan aan den be- 
trokken persoon, zijne erfgenamen of rechtverkrij- 
genden met mededeeling der gronden en van het bedrag 
der schadeloosstelling die van hen gevorderd wordt, en 
wor^t hun cen termijn gegeven ter schrif- telijke 
ve.dcdiging. De Gouv.-Gen. beslist, de Raad v. Indie 
gehoord. Van deze beslissing kan de betrok- ken. 
persoon binnen 30 dagen in hooger beroep komen. Do 
vorderingen tot schadevergoeding in deze verjaren door 
verloop van 2 jaar na de af- kondiging in Indie van de 
wet, houdende vaststel- ling van het slot der koi. 
rekening betreffende het betrokken dienstjaar, 

Als gedelegeerden van den Gouv. Gen. en onder zyne 
nadere goedkeuring bevoegd tot handclingen, die 
uitgaven ten laste van den Lande ten gevolge hebben (de 
bo ven onder a bcdoelde functie) t reden op: 
1°dehoofdender Departementen van Algemeen Bestuur 
(zie aldaar); 2°. de hoofden van gewestelijk bestuur, met 
xiitsluiting van den res. van Batavia, — de chef van de 
Banka tin- winning, voor zoover betreft de uitgaven ten 
laste van dat bedrijf, — de afdeelings of gewcsteHjke 
militaire coinmandanten cn de officieren of ambte- 
naren, tot de marine behoorende, daartoe door den chef 
van het Departement der marine aangewezen. Doch in de 
wijze, waarop zij van die bevoegdheid ge- bruik kunnen 
maken, bestaat groot verscJiil tus- schen de sub 1° en 2° 
genoeinden. De cerstgenoem- den zijn, behoudens de 
gevallen waarin hunne be« voegdheid vooitvloeit uit 
algemeene of bijzondero regelingen of uit bevelen of 
jnachtigingen van den Gouv.-Gen., bevoegd tot 
liandelingen, die het doen van uitgaven tengevolge 
hebben： a. wanneer deze / 5000 niet to boven gaan en 
nict komen ten Jaste van een begrootingspost van 
onvoorziene uitgaven en de bevoegdheid niet bij speciale 
rcgeling door den Gouv.-Gen. is beperkt, en b bovendien, 
indicn de tijd. of de omstandigheden het vragen eener 
maclitiging van den Gouv.-Gen. niet toelatcn, De 
hoofden van gew. bestuur enz. daarentegen hebben die 
bevoegdheid slechts, — belioucR^ns de gevallen als 
bovenge- noemd, en behoudens bevelen of machtigingen 
van de hoofden der departem., — wanneer die ]iandclin- 
gen zoo weinig uitstel gedoogen, dat een landsbelang 
met benadecling wordt bedreigd door het uitstel, 
noodzakelijk voortvloeiende uit het vragen van 
machti^ng, tcrwyl hunne bevoegdheid beperkt is tot 
maatregelen.die daddijk voorziening vercischen. 

Terstond, — als ecn vermoedclijk geldelijk bedrag van / 
500 of meor er bij betrokken is zelfs zooveel mogelijk 
bij telegraaf, — wordt bericht gezonden aan liet 
betrokken departem. van alg. bestuur, wanneer van die 
bovoegdbeid door de onder 2° genoem- den is gebruik 
gemaakt. 

De ordonnateurs (voor zooveel het Departement van 
Oorlog aangaat de Onder Inspecteurs der Inilitaire 
administx-atie) hebben de bevoegdheid tot het 
beoordeelen en verevenen, mitsgadera het bet-aal 
baarstellen van vorderingen ten laste van den lande, cn 
kunnen die bevoegdheid binnen zekero grens (de 
hoofden v. gew. best, alleen het teekenen van 
betaalbaarstelHngcn) onder hunne verantwoor- 
delijkheid aan anderen opdragen. Daarbij moeten zij 
natuurlijk in de ecrate plants nagaan of de vordermg op 
zich zelve gerechtvaardigd is, — of de levering b. v. 
heeft plaats gehad, cn niet mccr dan het verschul- digde 
in rekening wordt gebracht, — maar bovendien ook of 
de aard en de vorm dcr beschcidcn, door de 
schuldcischers overgelegd, voldoen aan de bepa- lingen. 
der koloniale ordoiinantie, die dat punt rcgelt. (Zie art. 
47 C. W. en art. 9 van Ind. Stb. 1910 n° 312.) Ook zullcn 
zij zich hebben tc overtuigen of de vorderingen niet 
verjaard zijn, 't geen liet geval is met rekeningen, welkc 
niet zijn ingediend binnen den tijd van 18 maanden na de 
opening van het dienst- jaar. Do gewone termijnen van 
verjaring golden daarentegen voor allc vorderingen, 
welker vereve- ning niet afhankclijk is van eene 
voorafgaande oplevering van stukken, zooals 
traktementen enz., envan allc verevende vorderingen, 
waarvoor mandalcn of ordonnantiiin zijn. afgegeven. De 
hoofden van gew. bestuur enz. hebben de besproken 
bevoegdheid alleen voor zoover de betaalbaarstelling 
plaats heeft voor 1 October van het jaar volgcnde op het 
dienstjaar, waartoo de vorderingen behooren cn voor 
zoover overigens die bevoegdheid nict bij algc- mcene 
regelen of bijzondcre voorschriftcn is beperkt. 
Vorderingen, welltc v66r de betaling aan het onderzoek 
der algomcene Rekenkamer zijn ondcr- worpen. 
(rcisdeclaratien), mogon n. J. slcchts mot % van het als 
juist erkendo bed rag tcr«tond bc- taalbaar worden 
gesteld. 

Voor Ned. Indie heeft rnen voor het onderzoek door 
de Algemeene Rckenkamcr de keuzc gevestigd op het 
repressieve st else), zij *t ook dat men tevciia de kwadc 
kansen van het zuiver repressiove stelsel heeft trachton 
weg te ncmen. Volgcns het zoogen. preventief stelsel 
tocli moeten idle vorderingen v66r de betaling door dat 
staatscollegc worden onder- zocht, waiirdoor groote 
zekerheid tegen misslagen wordt gegeven, maar waarbij 
vooi'al in een uitge- strekt gebied als Ned. Indie, met 
minder snelle communicatie-middelcn, groote bezwaren 
kunnen worden ondervonden. Daardoor gaat toch vce] 
tijd veiloren, te nicer omdat den ordonnateurs gelegon- 
heid gegeven moot worden, cm de ter vercvcning 
aangeboden vorderingen tegen de bedcnkiiigeji dcr Alg. 
Rekenkamer te verdedigen, wat veel heen cn wecr 
geschrijf vereischt, waardoor de schuldcischers 
renteverlics lijden, hetgeen vaak weder op den Lande 
verhaald wordt. Het repressief stelsel daarentegen geeft 
den ordonnateurs het recht op eigen gezag 
betaalbaarsteMingen tc bevelen, en .laat do vorderingen 
in den regel eerst daarna door de Alg. Rekenkamer 
onderzoeken; wanneer daarbij niisslagen zijn begaan, 
komt dit ten laste van den ordonnateur, die zich weder 
op den schuldcischer kan verhalcn. Dit stelsel eischt bij 
den ordonna- teur groote nauwgezetheid en cen 
bekwaam hulp- 
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personeel, cn dit laatste is voor de meeste ordon- nateurs 
in Ned.-Indie niet bcschikbaar. Vandaar de volgen de 
oplossing；  minder belangrijke vorderingen, waarbij 
geen groot gevaar voor misslagen bestaat, worden 
betaalbaar gesteld voor het onderzoek bij do Alg. 
Rekenkamer, — bij andero moet dit onderzoek aan de 
botaling voorafgegaan. Voor 1895 waren in het 
algemeen gesproken. de vorderingen, welker ver- 
evening afhankelijk was van eene voorafgaande in-
levering van stukken, aan dat voorafgaand ondor- zoek 
onderworpen. D. w. z. dat wanneer uit stukken, b. v. cen 
contract van aanneming, declaratie van reiskosten enz. 
eerst moest blijken, hoeveel botaald moest worden, het 
voorafgaand onderzoek noodig was, maar dat bij vaste 
posten, b. v. traktementen, waarbij minder gevaar voor 
vergissingen bestaat, dat onderzoek na de verevening 
plaats greep. Doch daar Het voorafgaand onderzoek, 
zooals wij zagcn,dikwijls groot tijdverlies tcngevolge 
hceft, werd de Gouv.Gen. in 1886 (Ind. Stb. 132) 
gemachtigd uitzonderingen te maken op den gestelden 
rcgel, wat het voorafgaand onderzoek betreft. Bij de 
herzicning der wet in 1895 is bepaald, dat de Gouv.-Gen. 
aanwijst in welke gevallen eon voorafgaand onderzoek 
gevor- derd wordt, terwijl hij tevens voor elk artikcl der 
begi-ooting het maximum van het bedrag aangeeft, dat 
zonder zulk een onderzoek botaald kan worden, waarvan 
aan de Alg. Rekenkamer bericht moet worden gezonden. 
Thans is dat voorafgaand onderzoek allecn behouden 
voor de reisdcclaratien en ook daar- op zijn eenige 
uitzonderingen gemaakt. Intusschen ontneemt deze 
oplossing aan het stelsel niet zijn ,repressief karakter, 
want indion de ordonnateurs zich niet kunnen verecnigcn 
met do bedenkingen van de algcmeenc Rekenkanicr, zijn 
zij bevoegd om de botaling to doen plaats hebben, 
behoudens hunne b<>vcii reeds besproken 
verantwoordclijkheid. (Zie de ar it. 45 en 4G C. W.) 

Het onderzoek bij de Rekcnkamer oinvat in de eorHte 
plaats cone beoordeeling van de recht- matigheid der 
vorderingen; het gaat verdcr c. q. na of de betrokken ])ost 
dor begrooting toercikend JH; of de aard der uitgavc met 
de omschrij ving van dien post overeenkomt； geono 
vormenging van fondsen over vorschillende dienstjaren 
of afdcclingcn der begrooting zou plaats hebben; en of 
de bewijsstukken, door de sciiuldeisclicrs overge- legd, 
in den voorgcschrcvcn vorm zijn. Ten cinde dit al les te 
kunnen nagaan, moet bij de betaalbaarstcl- ling het 
artikcl der begrooting worden oj)gegevcn, waarop zij 
betrekking heeft. Het spreckt van zelf, dut hierbij groote 
nauwkeurigheid noodig is, omdat het andcrH 
gemakkclijk zou zijn door cene betaling op een ander 
artikel to brengen (affectecren), dan waarop hot tehuis 
behoort, de begrooting to over- schrijdcn, wannocr b. v. 
het ceno artikel reeds uitge- put was, maar op hot andero 
nog gcklcn bcschikbaar zijn.Niet ultijd is hot 
gemakkclijk ditpunttc beslwson on to dicn opziohtc 
rijzen we I cons vorschillen tus- Bcheii ordonnateurs cn 
Algcni. Rekcnkamer. Hetstftat den hoofdon der 
Departcm. van Algem. Bcsluur, zooals roods betoogd 
werd, vry, niottegenstaande do bedenkingen van de 
Algem. Rekenkamor, de betalingcn toch to bovclcn, 
doch dan zijn zij voor de go volgen uaiisprakclijk. De 
betaalbaai'stcllingen (lastgovingen tot betaling aan do 
comptabclcn) worden ordonnant ien gcnuaind, wanneer 
zy van de hoofdon der Departcmcnten van Algem. 
bestuur afkomstig zijn, en kunnen op allo landskassen 
worden afgegeven; die dor hoofden van gew. be- stuur 
enz. hceton mandaten on worden alleon op 

do landskassen van het betrokken gewest afgege- vcn. 
Do ordonnateurs houden voorts toezicht op de inning van 
hetgeen aan den lando verschuldigd is; van cen en ander, 
uitgaven zoowel als ontvangsten, wordt mcdcdceling 
gedaan aan de Algemeene Re- kenkamer (zio 
REKENKAMER, ALGEMEENE), die het oppertoezicht 
over het beheer van's lands geld cn goed uitoefent. 

De uitbetaling op do ordonnantien en mandaten 
gescliiedt door de comptabelen, die met het beheer van's 
landskassen belast zijn, hoofdzakelijk de alge- meeno 
ontvangers on andere ambtenaren die, krach- tens hunne 
betrekking, 's landskassen houden. (Zie KASBEHEER). 
Zij hebben zich daarbij te overtui- gen of dezo stukken 
niet reeds vervallen zijn, 't geen het geval is als zij niet 
zijn aangeboden binnen den termijn voor de afsluiting 
der begrooting be- paald ； of zij in den voorgeschrcven 
vorm zijn, door den betrokken ordonnateur of zijn 
wettigen vervan- ger getcekend zijn en of het “voldaan" 
door den rcchthebbendo gesteld is. Behalye de genoemde 
ambtenaren zijn nog verschillcndc ambtenaren 
comptabel (rekenplichtig)；  zooals boven. gezegd is, 
moeten toch alle collcgien of personen met het ont- 
vangen, bewaren of xiitkceren van's lands geld of goed 
belast, op gesteldc tijden rekening en verant- woording 
van hun beheer afleggcn. De Gouv.-Gen. kan echter 
vrijstclling verleencn van de vcrplichting tot het aflcggen 
van de rekening aan hen die, terwijl zij andero functien 
vervullen, tevens dienst doen als tusschenpcrsoon 
tusschen het publiek en de ontvangers van ‘8 lands 
middelen. De rekening wordt inge- zonden aan de 
Algem. Rokenkamer op de termijnen, en met de noodigo 
stukken volgens vastgestelde modeller). Wanneer do 
comptabolon daarin achter- lyk zijn, wordt hun door het 
betrokken hoofd van het Departement ecn nieuwe 
termijn gesteld: bij verderc nalatigheid wordt de tokening 
ex officio opgemaakt door een daartoo aan tc wijzen 
ambte- naar, terwijl van het verzuim aan de Alg. Reken- 
kamer kennis wordt gegeven, die den nal&tigen 
comptabclo eeno boeto kan opleggen. De rekening wordt 
ondorzocht door cone afdecling der Alg. Re- kenkamer, 
Tafel genaamd ； heeft deze tegen de roke- ning geen 
bezwaren, dan wordt zij goedgekcurd of het slot daarvan. 
vastgesteld. Bcstaan echter tegen de rekening bczwaren, 
dan wordon deze aan den comptabclo en aan hot hoofd 
van het betrokken Departement mcdcgcclcold. Binnen 
den door de Alg. Rekcnk. gestelden termijn kan do 
comptabclo zich verantwoorden; doot hij dit niet, dan 
ncemt de Ka- mcr con besluit. Dient hij cchtcr zyne 
bedenkingen in, dan worden die door dezelfdo Tafel 
ondorzocht-； komt dezo niet op haro mooning torug, 
dan kan do comptabclo van de genomen beslissing 
herziening nanvragon. Daarbij nomen andero Icden der 
Rcken- kamer aan hot onderzoek deol, dan die welke de 
beslissing hobben voorgedragon; do oindbeslissing 
wordt door de Kamcr in voreonigde zitting genomen. 
Elkc vaststeUing van con slot van rekening en clke 
goedkeuring eener rekening geschiedt ten aanzicn van 
con comptabcle, met inning van golden bolast, ondor 
voorbohoud van het rccht- van navordoring. Trcedt ecn 
comptabclo af, dan wordt hij eerst van 
verantwooixlclijkheid ontslagen door een bowijs van 
dccharge, afgegeven door de Algomcene Rckenka- mer, 
dat niet verlccnd wordt, dan nadat door de verklaring van 
het betrokken hoofd van het Departement of op nndero 
wettige wijze is gebleken, dat hot geconstateerde saldo is 
gestort of overgegeven, cn bij hen, die belast zijn met 
inning van gcldcn na 
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verklariiig dat de vciificatic is afgeloopen cn gecnc 
vordering op den comptabelc mcer bestaat. 

Wanneer een comptabcle onder cui-atecle gesteld 
wordt, voortvluchtig is, of overlijdt, wordt eveneens 
eene rekening c x officio opgemaakten aan den curator, 
erfgenaum of rcchtvcrkrij gendc medege- dceld, met 
rccht de noodige bescheiden in te zicn. Dezc zijn 
bevoegd bezwaren te docn gelden; daarna, of na het 
verstryken van den daartoe gcsteldcn tcr- mijn, beslist 
de Alg. Rekenkamer in vercenigde zit- ting, zonder 
cenige vcrderc voorziening. De erfge- namen cnz. zijn 
van aansprakelykheid ontslagen, wanneer 3 jaren zijn 
vorloopen sedert den dood van den comptabcle, zonder 
dat aan hen de rekening ex officio is medcgedceld, of na 
liet verstrijken van den termijn voor het indienen der 
bedenkingen gesteld, zonder dat de rekening is 
vastgestcld. 

De besluiten dor Rckcnkamcr kunnen ten alien tijde 
worden herzien, ook na afgifte van het bewijs van 
decharge, wanneer zij zijn genomen op grond van 
stukken, die later blijken valsch te zijn. De besluiten, ter 
vaststclliiig van lict slot van rekening van een 
comptabcle, alsmcde die, waarbij eene boeto wordt 
opgelegd, worden uitgevaardigd in Naam des Konings 
(der Koningin) en hebben dezelfde kracht en worden op 
dezelfde wijze ten uitvoer gelcgd als rechter 旬 ke 
vonnissen. De Gouv.-Gcn. heeft editor het recht van 
kwijtscheldmg na gehoord ad vics der Alg. 
Rckenkamer. De comptabele is dus verplicht in 's lands 
kas te storten de som, die naar het oordeel der Alg. 
Rekenkamer door hem verschuldigd is, het- zij als 
boetx?, hetzij als tekort in de door hem gevoer- de 
administratie. De verplichting tot borgstelling werd in 
1907 Ind. Stb°. n. 510 opgeheven. 

Baar het kan voorkomen, dat het proces bij de Alg. 
Rekenkamer te larg duren zou om de noodige 
waarborgen vooi* den lande te vci'schaffen, is be- paald 
dat door autoritx ； iten, door den Gouv.-Gen. 
aangewezen, aan coinpt a belen voorloopig, behou- ders 
bekrachtiging dor Rekenkamer, vergoedingen kunnen 
worden opgelcgd. 

Ten slotte vermelden wij hicr nog eenige bepalin- gen 
der Comptabiliteitswet, in het belang van een ordelyk 
behecr gegeven. Gcene sommen mogen van de 
begrooting worden afgcschreven tot kwijting van 
vordcringen, die eerst later kunnen blijkt n. Voor- 
schotten mogen echter worden verleend aan aanne- 
xners of leveranciers en, in de gevallen door de Ko- 
ningin of den. Gouv.-Generaal te bepalen, op trakte- 
menten, wachtgelden enz. Zoo kunnen ook soinmen ter 
goeder rekening (ter latere definit ie ve. af reken ing) 
bmnen de grenzen der begrooting verstrekt worden tot 
het doen van betalingcn aan land - en zecmacht of 
andere onderwerpen van huishoudelijk behecr, door de 
Koningin of den Gouv.-Gen. aangewezen. Pro- ducten 
van den grond of van de nijverhcid, voor *s lands 
rekening gctceld of voortgebracht, en niet be- stemd om 
van Gouvemementswege in het klein aan de bevolking 
te wordon gedebiteerd of aan Depar- tem. van algem. 
bestuur tc worden verstrekt, alsme- de goederen in 
natura aan den lande opgebracht, moeten in het openbaar 
worden verkoeht, behou- dens machtiging van de 
Koningin of den Gouv.-Gen. totonderhandschen 
verkoop in ^landsbelang.Bruik- bare goederen voor ‘8 
landsdienst bestemd, mogen niet verkoeht worden, 
behalve voorwerpen om drin- gende redenen aan derden 
of tot uitvoering van Gou- vemementawerken aan 
aannemers af te staan of te verkoopen. Andere roerencle 
goederen, cigendom van den L»ande, waarvan de 
verkoop in's lands belang wcnschelijk in, moeten in hot 
openbaar worden ver- 

koclit, tenzij de Koningin of do Gouv.-Generaal, of 
naniens dezen de hoofden der departementen van aJ- 
gemcen bestuur machtiging of last geven tot onder- 
handschen verkoop. Goederen, het eigendom van den 
lande, mogen riet worden verpand of bclcend, met 
uitzondering van Landsproducten, wanneer dit om 
dringende redenen de voorkeur verdient bo ven verkoop. 
Kwijtschelding van vorderingen, den Lando 
aankomende. gehcel of gedeeitelijk, kunnen allecn 
worden vcrlccnd bij de wet, wanneer het bedrag der 
vordcring grootcr is dan / 10.000 ； daar beneden door 
de Koningin in Nederland of den Gouv.-Gen., de laatstc 
na ad vies van den Raad van Indie en der Alg. 
Rekenkamer. Geschillen over vor- dcringen kunnen 
door de Koningin in Ned. of den Gouv.-Gen. in Indie 
door dadiiig worden beeindigd, wanneer het onderwerp 
in gcschil gecne hoogcre geldswaarde heeft dan / ] 0.000 
； dadingen over geschillen van hoogere geldswaarden 
moeten woiden bekrachtigd door de wet. Eindelijk zij 
nog vermeJd, dat behoudeiis de uitgifte van N. I. 
schatkistbiljet- ten of schatkistpromcssen en de 
verpanding of be- Icening van Gouverncments 
producten, geene Ice- ningen mogen worden gesloten 
ten laste of onder waarborg van Ned. Indie, dan uit 
kracht der wet, of krachtens besluit van den Gouvemeur-
Generaal in overeenstemming met den Kaad van N. I., 
goedge- kcurd bij de wet. 

Literatmir. P. II. v. d. Kemp. De administratie der 
gddmiddelen van Ned.-Indie. Amst. 1881—1883. 
Mossel en Gonggrijp, Aant. omtrent working cn toe-
passing der Ind. Comptabiliteitswet, Bat. 187 J - E. de 
Waal, Aant. over Koi. onderwerpen, 's Grav. ] 867 II. 
Baehiene in Tjjdschr. v. N. I. 1872 I. De Kock, 
Handboek voor den Algemeenen Ontvangcr, Sejna- iang 
1890. Agerbcek en Brondgeest, Gids voor den Alg. 
Ontv. v. 's Lands kas in N.-I., Batavia J 892. Brouwer, 
De Ind. Com pt. wet met aantcekcningcn, Batavia 1905. 
Ten Bruggen Cate, De circulaires cn beschikkingen van 
het Depart, v. Financier!. D. Bra- kel, Hetadministratief, 
het gcldclijk en het niatcricel beheerin Nedcrl. Indic, 
Batavia 19J2. Voorschriftcn betreffende de 
comptabilitcit in Ned. Ind it, Bat avia, Landsdrukkerij. 
Rocssingh van Iteiscn, Waai- vclc millioencn reeds 
gebleven zijn cn waar vole miBioc- nen nog zullen 
blijvcn, 1897 (cen brochure cn ccn verzoekschriftaan 
deTw. K.)l898, ]899,1900, J 901, 1902, 1903, 1904, 
1905, 1906. J. A. van Dorsser, De millioencnstudie van 
den hcer R. v. I. toegclicht en bcoordccld, J 898. P. H. 
van der Kemp, Van Kas- boekhouding. Eene nalczing 
van het vorige, J898, (Overdr. uit Economist). Struick du 
Moulin, Van der Kemp's denkbceldcn over de Indischc 
Ka«bockhou- ding, 1899. Verder stukken van 
MeppeJink, Van der Kemp, Van Dorsscx-, De Kock, 
Bckaar, Onnen, Do Meijicr in 1. G. 1898 on volgende 
jaren, Insulinde 1898, Economist 1898 e)i daarna, 
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CONOCEPHALUS NAUCLEIFLORUS Engl., fam. 
Moraceae. Akar ten Swan (MAL.), Areuj kakedjoan 
(SOEND.), Banjon (JAV.). Klimmende heester met kleine 
welriekende bloemen. De taaie stengels worden als touw 
gebruikt. 

CONSIGNATIE-CONTRACTEN. De in Ned* 
landsch-Indie meest gebruikelijke vorm voor geld verst 
reldungen ten behoeve van cultuur- en 
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and ere ondernemingen, is de algemeen onder den naam 
van consignatie-contract bekendc overeen- komst, 
waarbij de geldscliicter zich verbindt tot het verstrekken, 
binnen zckere grcnzcn, van de gelden, die de ondcrnemer 
tot verzekering van den geregeldcn gang van zakcn op 
zijne onder- neming behoeft, terwijl deze daarentegen de 
ver- plichting op zich neemt om aan den geldschieter het 
te vcrkrijgen product ten verkoop af te leve- ren, ten 
einde met de opbrengst er van de voor- geschoten gelden 
plus do vcrschuldigde rente en commisie te verrekenen. 
Dergelijke overeenkom- sten plegen voor een of meer 
oogst jaren gesloten te worden en houden in den regel de 
bepalingen in: 

dat de producten, zoodra zjj voor verzending gereed 
zijn, voor reken in g en risico van den on- dem emer 
zullen worden afgevoerd naar de door den geldschieter 
aan te wijzen pakhuizen op de af- scheepsplaats, om 
aldaar onder zijn macht te worden gcbracht en alleen aan 
hem tot onder- pand te strekken voor de verlccnde 
voorschotten; blijvcnde de producten intusschen tot aan 
den verkoop of afscheep opgeschuurd voor reken in g van 
den oi：dernenier, die van zijn kant afstand doet van het 
recht erm zijn prcduct to verkoopen of onderhandelingen 
over den verkoop tc voeren; 

dat over de voorgeschoten gelden cene tus- Bchen 
beide partijen overccngekomen rente (6 a 7%% per jaar, 
verband houdende met den lange- ren of kortcrcn duur, 
waarvoor telken jare financiee- le hulp noodig is) zal 
worden in rekening gcbracht, terwij 1 de comniisic van 
verkoop veelal l,/2t-ot，2I/2°/o van het bruto provenu 
bedraagt, (verband houdende met het niet, het 
gedeeltelijk of gehecl voorzien in eigen werkkajjitaal) 
met dien verslande, dat bij ver- zending dcr producten 
naar elders voor rekening van den ondcrneiner voor die 
commissic van ver- kooj, veeda] ecnc commissie van 
expeditie ad 1% over de Indi.schc factuurwaardo in de 
plaats treedt, en de verkoop buiten Nedcrlandsch-Indie 
alsdan in den rcgcl met eene conunissie van 3% van het 
bruto-rcndcjncnt met inbegrip van het delcrcderc belaHt 
wordt; 

dat bij afHchccp van het product voor rekening van 
den ondcrnenicr daartegen door den geldschieter bij 
wijze van anticipatie tot cen zekcr bed rag wis- sels zullen 
worden getrokken, met hot provenu waarvan na aftrek 
van 1% makelanrscourlago, de rekening van den 
ondcrnemer gecrcditeerd wordt; 

'lat de geklschielcr voor rekening van den on- 
derncmer de assurant'e bezorgt tegen brand, zoolang de 
producten ter afschccpsplaats liggen op- geHchuurd, en 
tegen zeerisico, ingeval de producten voor rekening van 
den ondcrnemer naar een nn- clerc haven ten verkoop 
gcconsigncerd worden; 

dal de geldschieter het recht van contrSlo over het 
bedrijf van den ondcrnemer beeft en geeno ver- andering 
in de administratie zondor zijne toestem- ming mag 
plaats hebben en eindolijk 

dut tot zekerheid voor a lie vorderingen van den 
geldschieter op den geldnemer eeno hypotheek op grond 
en fabrick gegeven wordt. 

In de meesto voor meer dan 66n oogstjaar gesloten 
cousignatic-contracten kwam vroegor hot beding voor, 
dat, wanneer bij sluiting der roke- ning een dobet-saldo 
ten bate van den ondeme- mer overbleef, dat saldo met 
cene overboekings- cominissie van l*/2% zou bolast 
worden. Van dit beding hebben do meesto cultuurbanken 
en credietii)Btellingen afstand gedaan, maar sedert bij 
Kon. Besluit van 24 Jan. 1886 no. 22 (Ind. Stb. 

no. 57) de zaak van het oogstverband (zie aldaar) gercgeld 
werd, wordt tegenwoordig in de consigna- tie-contracten 
veelal de bepaling opgenomen, dat de te velde staando 
oogst insgelijks aan den geldschieter tot waarborg 
strekkon zal voor de nako- ming dcr verplichtingen van 
den geldopnemer. 

CONSIGNATIE-STELSEL (HET). Door mr. P. Myer 
in zijn levensschets van Jean Chretien Baud volkomen 
tcredit een belangrijk ingredient van het koloniaal systeem 
genoemd, vormt het met het door Van den Bosch in het 
leven geroepen cultuur-stelsel (zie aldaar) 6en geheel, en 
had ten doel om de als vrucht van het cultuuretelsel in han 
den van het Gouvernement gekomen producten voor 
Gouvernements-rekening naar Nederland ten verkoop te 
doen zenden door tusschenkomst van de te dezer zake als 
agent en commissionair der Regeering optredende 
Nederlandsche HandcJ-Maat- sebappij. Was het door Van 
den Bosch ingevoerdo cultuur-stelsel grootendeels 
ontleend aan de inrich- t in gen der vroegere Oost-Indische 
Compagnie, 00k het consignatie-stelsel was een torugkeer 
tot de tocstanden van vroeger, waarmede bij de weder 
inbezitneming der kolonio uit handen van het Brit sell 
tusschenbestuur voor good scheen gebro- ken, want mot 
de betrekking tot de aan den lande geleverde producten 
was in den lastbrief, verst rekt aan do bij besluit van den 
souvereinen vorst van 2G November 1814 benoemde 
comnussarissen-ge- neraal van Nederlandsch-Indie, 
bepaald, dat die producten „zooveel mogelijk in Indie zelf 
verkocht en betaaid zouden worden, en eei-st dan voor 
rekening van den lande naar NcderJand zouden mogen 
worden vervoerd, bijaldien in Indie zelf geen be- hoorlijke 
prijzen mochten kunnenworden bedongen." In verband 
hiennede ontwikkelde zich in de jaren, volgende op hot 
herstel van het Nederlandsch gezag in Indie, een levcndig 
hanclclsverkeer aldaar, dat intusschen voor ecn goed deel 
ten bate kwam van de in Indie gevestigde vreemde 
handelshuizen. Voor- al de Engelschen genoten van dien 
handel op Java voordeclen, welke, zooals Van den Bosch 
zich in het Vei-slag zijner vorrichtingen in Indie uitdrukt,. 
(Bijdr. t. t. 1. en vlk. N. recks VII (1SG4) bl. 381) “den 
nationaleiriiaudel gchcel dreigden uit te slui- ten", hetgeen 
hem „de noodzakelijkheid deed in- zien om, wilde men 
deze belangi-ijke bezittingen niot nutteloos voor hot 
moederland doen worden, de zoo overwegendo vreemde 
medcdhiging tc be- perken". Tor boreiking van dit docl 
was een terugkeer tot hot handelsstelsel dor 0. I. Com- 
pagnie het zijns inziens van zelf voor de hand Jiggcnclo 
mid del. Do tor beschikking der Indische Rcgeering 
koinendo producten moesten aan de Indische markt 
worden onttrokken, en zy hot al nict met eigen schepen, 
zooals dit ten tijde der Coinpagnie hot goval was, toch dan 
voor Rcgee- rings rekening mot in to huren schepon naar 
Nederland worclen verzonden, om aldaar publiek tc 
worden verkocht. Daardoor, om andennaal do eigen 
woorden van Van den Bosch in zijn boven anngehaald 
verslag (bl. 448) to bezigen, ,,zouden aan onzo 
schcepvaart al dio voordeelen worden verschaft, welke do 
handel op Indie kon ople- veren, on aan het moederland 
tovons al die han- dels voordeelen, wolko op do artikolen, 
in Indie vallendo, in Europa konden worden behaald". 

Maar do ton uitvoorlegging van dit plan ver- eischte i-
uimor kasmiddolen, dan waarover do Regcoring 
toemnaals kon beschikken. Do ovorvoer en de verkoop 
dor producten op do Nederland- 
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sche markt toch had tengevolge, dat de opbrcngst er van 
niet nicer kon genoten worden in hetzclfde jaar waarin 
zij werdcn gcoogst, zooals bij dadelijko realisatie in 
Indie zelf wel het geval zou gewcest zijn. Een 
tijdsverloop van cen a twee jaren was met het in Indie 
weder bescliikbaar komcn van het provenu der in 
Nederland te verkoopen pro- ducten gemoeid ； maar 
inmiddels moest in de be- hoeften van den dienst in Indie 
worden voorzien. De uitgaven, die op Java a Deen door 
het Gou- vemement moesten worden gedaan, bed roegen 
jaarlijks gemiddeld / 15 millioen. Voor den tijd van twee 
jaren zou dus ecn voorschot van c. 30 millioen worden 
vcrreischt, waartoe de Nederland- sche Schatkist buiten 
staat was. Op andere wijze moest daarin worden 
voorzien, en zoo kwam men er toe de hulp in te roepen 
van de Nederl-. Handel-Maatschappij, die, krachtens de 
ter zake tusschen haar en de Regeeriiig aangegane over- 
eenkomst, de Indische producten met Nedeiland- sche 
schepen naar Nederland zou overvoeren, die aldaar doen 
verkoopen en aan Java de noodige gelden voor den 
dienst- aldaar vereischt, zou toe- voeren. Die gelden 
zouden tegelijk bij de ont- vangst der producten worden 
gestort, voor zoover die voor de behoeften in Indie 
noodig waren, tcnvijl het overige aan het Departement 
van Ko- lonien in Nederland zou worden uitgekeerd. 
(Mr. H. W. Tydeman, De Nederlandsche Handel-Maat- 
schappij. Amsterdam, 1867; bl. 273). 

Naarmate nu telken jare de hoeveelheid der over te 
voeren producten vermeerderde, groeide ook de schuld 
van het Nederlandsche Gouvcrne- ment jegens de 
Handel-Maatschappij aan, om *in ■den loop van het jaar 
1839 tot ongeveer / 40 millioen te stijgen, maar de 
uiteenzetting van de zeer ingewikkclde verhoudingen, 
die de ter zake van den afscheep en den verkoop der 
producten gesloten contracten van consignatie tusschen 
par- tijen deden onstaan, behoort tehuis in de geschie- 
denis der Handel-Maatschappij, Allecn zij hier nog 
aangeteekend, dat de met de Regecring gesloten 
overeenkomsten voor de Handel-Maatschappij zeer 
voordeelig waren. Zij genoot goede rente voor de 
voorgeschoten gelden, cn wist hooge commissic- loonen 
te bed in gen, zoodat in 1835 nict alleen aan den Koning 
konden worden tcrugbetaald de bij de oprichting der 
maatschappij aau hare dcelhebbers gegarandeerde en 
dienovereenkomstig ook voor- gescJioten renten ad ruim 
/ 3.680. 000 ;maar ook voor het eerst eene uitkeering van 
dividend aan de aan- deelhouders kon plaats hebben, die 
sedert dicn tijd geregeld is voortgezet. 

Het ligt voor de hand, dal de in Indie geves- tigde 
handelsbuizen den nieuwen koers, dicn Van den Bosch 
met betrekking tot de te gelde making van de aan den 
lande geleverde producten meende te moeten inslaan, 
met leede oogen gade slocgen ；  en nu moge het 
eigenbelang daarbij een niet te miskennen drijfveer 
geweest zijn *), het is 

i) Van den Bosch ontzag zich niet om over de 
tegenstandei-s van zijne maatregelen het vol- gende 
neder te schrijven in het Verslag van zijne 
vemchtingen, bl. 451: „Hel zijn nict onze brave 
gezeten kooplieden, die zich over dezen maatregel 
zuDen beklagen, maar mogelijk cen aantal schuimers 
en politieke tinnegietci-s, die alleen hand cl Hrijven 
in koffiehuizen, welkc dozen maatregel gispen, of 
wel eenige anderen, die ge- hccl iets anders bedoelen 
dan zij voorgeven". 

voor geen tegenspraak vatbaar, dat de in praktijk 
brenging van het consignatic-stelsel de algemcene 
bolangen van land en volk in vcel opzichten ge- 
schaad heeft. Zie ook BANK [JAV.]. De reeds zoo 
gebrekkige toestand van het muntwezen in Indio werd 
er nog aanmerkelijk door verergerd, en do onttrekking 
van de stapelproducten van Java aan de Indische 
markt is zeer zekei, een van do voor- namc oorzaken 
gewcest van de in 1841 aange- vangen financieele 
crisis, dio het bestaan der Javasche Bank zelf een tijd 
lang zeer enistig bedreigd heeft. 

In Nederland daarentegen vonden de door Van den 
Bosch getroffen regelin gen schicr onverdeelde 
instemming ；  hetgeen intusschen niet belette, dat de 
ingewikkclde financieele aanrakingen cn ver- houdingen 
tusschen Regeering en Maatschappij, die er het gevolg 
van waren, en de gcheimzin- nigheid, waarmede de 
wezenlijke staat van zaken verborgen werd gehouden, 
reeds spoedig tot ern- stige bed en kin gen aanJeiding 
gaven. Zclfs de wet- tigheid der gesloten overecnkomsten 
werd in den boezem der Volksvertegenwoordiging 
betwist, want al mocht, gelijk bij de behandeling der wet 
op de middelen in de zitting der Tweede Kainer van 
1840/41 werd opgemerkt, de Koning het Opper- bestuur 
der Kolonien in handen hebben, dit bracht voor het 
Koloniaal bestuur nog de bevoegdheid niet mede tot het 
sluiten van contracten, die met de belangen dor 
Nederlandsche financien in het nauwste verband stonden. 
Meer in het bijzonder golden dezc bezwaren het in 1840 
gesloten en in 1841 gewijzigde z.g. „Kapitalisatie-Kont 
rakln, waarbij de geldelijke verhouding tot de Handel- 
Maatschappij was geregeld en o.m. vijf millioen gulden's 
jaars voor rente en a flossing van hare vor- deringen 
waren bestemd. Men nieendo dat dit kon- trakt als 
bedekte leening voor het Mocdcrland moest worden 
aangemerkt, met het gevolg dat men van dezc 
overeenkomst zclfs de verbind baarheid bet wij fold e. 

Om aan alien twijfel in dit opz'cht con cind te maken, 
en de zaak voor den vcrvolge op ge- wenschten voct te 
brengen, warden op vooratel van drie leden der Tweede 
Kamcr de reeds ge- Hloten contracten door de 
Wetgcvendc Maehl be- krachtigd, en toon dan ook in 
1849 door de Kcgce- ring eene hernieuwde 
overeenkomst met do Han- dcl-Maatschappij werd 
gesloten (gedagteekend 2/3 Juni), waarbij ditmaa] naast 
de regeling der gelde- Jijkc verhouding ook de 
bepalingen omtrent de consignatie in 6en contract waren 
opgenomen, stond het beding van goedkeuring der 
voorwaarden door de VVe(gevcnde Macht daarbij zeer 
bcpaald op den voorgrond. In Jioofdzaak kwamcn die 
voor- waarden hierop neder, dat de Handschap- pij aln 
restant van het door den Staat aan haar ver- sohuldigde 
bed rag eene vordcring van / ] 0.000.000 op de Regecring 
zou behouden, die nict opeisch- baar zou zijn v66r ult. 
December 1874, doch door den Staat ten alien tijde 
gcheel of gedeeltelijk zou mogen worden afgelost, Als 
waarborg van hare vordering werd aan de Maatschappij 
de consignatie van alle Indische producten verzekerd tot 
ult. December 1854, ook al moclit v66r dat tijdstip tot 
geheele aflossing der / ]0 iniDioen worden overge- gaan, 
terwijl voorts bepaald werd, dat voor zoover na geheele 
aflossing met het consigneeren der Gouv. producten naar 
Neddrland werd voortge- gaan, die consignatie in elk 
goval door tusschen- komst der Maatschappij geschicden 
zou. Do door 
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haar in rekening te brengcn rente werd vastgesteld op 4% 
in het jaar, terwijl haar voor het to gclde maken der 
producten, het gewone delcredere er ondcr begrepen, 
een commisieloon van 23/4% werd toegekend 】)，met 
eene vaste uitkeoring bo- vendien van / 148.000 in het 
jaar voor de bo- moeiingen van hare Factory te 
Bataviaj^^k 

Bij de wot van 14 September 1849 (Ned. Stb.. no. 42) 
werd deze overeenkomst, en werden daarme- de ook de 
bepalingen op het stuk der consignatie, be- krachtigd, 
evenals dit bij de wet van 22 December 1853 (Ned. Stb. 
no. 129) het geval was met de gewij- zigde 
overcenkomst van 21/22 Juli van dat jaar, die van den 
kant der Regeering de verbintenis inhield van tot ult. 
December 1874 geen Indische producten naar 
Nederland te doen aanvoeren, zonder daartoc de 
tusschenkomst van de Handel-Maatschappij te bezigen, 
doch haar daarentegen vrijheid liet om van de a an den 
lande gelcverdc kofiBc cn suiker eenc hoeveelheid van 
200.000 pikols koffic en ]50.000 pikols suikcr in Indie 
zelf aan de markt te brengen. De voorwaarden, waarop 
voor den ver- koop in Nederland van de tusschenkomst 
der Nederl. Handel-Maatschappij zou worden gebruik 
gemaakt, werden bij die gelegenhcid tevens niet 
onbelangrijk in het voordeel van den Staat ge- wijzigd, 
want de door do Maatschappij in reko- ning te brengen 
rente over het aan den Staat verleende doorloopende 
voorschot van / 10 mil- lioen werd van 4% 
tcruggebracht op 3 】 。 % in het jaar, terwijl het 
commissieloon voor 1854 op 2% % en voor de volgende 
jaren op 2% werd vastgesteld, met ccne vaste uitkeering 
van j 140.000 ten behoevo van hare Factory. 

Met 1 Januari 1873 werd het vooi-schot van / 10 
millioen door den Staat tcrugbetaald, cn liicr- jnede was 
dus aan allc aanspraken der Maatschap- ]>ij jegens den 
Staat voor goed een eind gemaakt. Toch bJccf krachtons 
de met 1 Januari 1875 in working gotreden nieuwe 
overcenkomst van 28 Alaart J 873, die bij de wet van 17 
Juni daaraanvol- gende (Stb. no. 88) word goedgekeurd, 
de consig- natie der producten, indien en voor zoo verre 
die hiei1 te lande zouden worden verkocht, aan do 
Maatschappij gewaarborgd tot ult. December 1879 (met 
Htilzwijgendc verlenging van clicn termijn voor ecu 
nieuw tijdvak van vijf jaren, indien nict andera zou 
worden bcslotcn); maar ter verzekering dor go- trouwe 
nakoming der bij de overcenkomst aan- vaarde 
verpJichtingen, zou door de Maatschappij eon 
onderpand van / 5.000.000 bij de Nederland- sclic Bank 
inoctcn worden nedergelcgd, terwijl zij zioh voorts cone 
nieuwe reductio van het coniniissic- loon nioesl laten 
welgovallen over het te verkoopon tin (nainclijk van 2 
op ] l/2 percent), cn van 50 percent of / 70.000 op do 
tcgenioclkoming aan do Factory, uit uanmerking, dat de 
Gouvornemcnta con- signatie van suikcr, in verband 
met de in 1870 in- gevoerde nieuwe suikcrregcling, 
waarbij hot ver- kregen product gehccl ter vrije 
besclnkkiug van do met het Gouvernemcnt in contract 
staandc onder- ncmers vorblcef, had opgehouden, 
ovenals dit ook hot geval was met de spccerijen. 
Doze overcenkomst blecf ongcwijzigd van kracht i) 

i) In do vroogere, door de Wotgovendo Macht 
bckrachtigde overcenkomst van 23 Juli 184° was do 
rente vastgcstold op 5% in het jaar, cn het 
commissieloon op 4% van do zoogc- naainde producten 
lo en 2o klasso, on op 3% voor de producten 3e klasso. 

tot ult. December 1884, toen zij vervan gen werd door 
de met 1 Januari 1885 in working getreden nieuwe 
overcenkomst van 30 Maart 1883, die bij de wet van 12 
Juni daaraan volgende (Ned. Stb. no. 67) was 
bekrachtigd, onder uitdrulckelijke bepaling evenwel, dat 
de overcenkomst van Regeeringswcge uiterlijk op 30 
December 1887 zou moeten worden opgezegd, indien 
niot voor dien dag eeno nieuwe wcttelijke bekrachtiging 
zou zijn verkregen. Bij deze overcenkomst, die in 
hoofdzaak de grondslag is blijven uitmaken van de 
sedert gesloten nieuwe overeenkomsten, heeft de 
Regeering zich andermaal eene belangryke 
vennindering van commissieloon bedongen. Voor koflie 
en kinabast mocht namelijk in stede van 2 pct. van de 
bruto-opbrengst slechts 1V2 pct. commissieloon worden 
in rekening ge- bracht, en bo ven dien moest de 
Maatschappij af- stand doen van de extrabetaling van f 
70.000 *s jaars, die haar laatstelijk voor de 
werkzaamheden harer Factory waren toegekend. Van 
zijn kant verbond do Staat zich allcen.om, zoolang de 
Handel-Maatschappij aan hare verplichtingen voldeed, 
zich van geone andcre t\isschenpersonen voor de aan 
haar opgedragen werkzaamheden te bedienen. 
Evcntueelc gescliillen tusschen partijen zouden door 
scheidslicdcn worden beslist. 

Do bekrachtiging van dezo overeenkomst werd nog 
twcemalen verkregen bij de wetten van 5 November 
1887 (Ned. Stb. no. 182) en 23 Juni 1893 (Ned. Stb. no. 
113); daarna trad met 1 Januari 1900 in working de bij 
wet van 6 December 1898 (Ned. Stb. no. 261) 
bekrachtigde overeenkomst van 13 April/23 Mei van dat 
jaar, waarbij het beding der stilzwijgcnde bestendiging 
werd weggelatcn. Contract zoowel als bekrachtiging 
golden voor vijf jaren, tenvijl werd opgen omen do 
bevoegdheid van beide partijen om de ovei'cenkomst 
tusschentijds op te zeggen. Hotzelfde was het geval met 
de bij do wetten van 18 Juli 1904 (Ned. Stb. no. 192) en 
1 Juli 1909 (Ned. Stb. no. 218) bekrachtigde 
overeenkomsten van 1904 cn 1909. Bij laatstgcnoemde 
werd het commissieloon voor het tin verminderd tot P/4 % 
en vastgcstold op P/2 % voor allc overige producten, 
welko thans bestaan uit koflie, kinabast, coca, 
caoutchouc en gutta-percha. 

Toon in het jaar 1914 de tcngcvolgo van den uitge- 
broken oorlog ontstanc buitengewone toestanden op het 
gebied van handcl en vorkecr hot ongowenscht maakten 
om aaiigaando den verkoop in Nederland van do voor *s 
Lands rekening aangovooide voort- brengselcn van 
land- en ruynbouw beslissingen voor ,langercn duur te 
nomen, word op dezelfde voor- waarden als tot hot eindo 
van 1914 golden, eene overeenkomst aangegaan voor 
den duur van e6n jaar, welko bij de wet van 31 December 
1914 (Ned. Stb. no. GG3) word gocdgckcurd, welko 
overccn- konist na afloop andermaal voor ecn jaar werd 
aan- gegaaii dus tot hot eindo van 191G cn bekrachtigd 
word bij de wet van 31 December 1915 (Ned. Stb. n。. 
542). 

Vonden, zooals bo ven reeds gezcgcl werd, do door 
Van den Bosch gotroffen wijzigingen met botrokking tot 
de to gcldo making op de Nederlandsoho markt van de 
in Indic tor beschikking der JRcgeoring ko- mondo 
producten hier to lande schior onverdeeldo insteinming, 
gaandoweg begon zich hior cn daar ver- zet to open 
baren, corst togen do in vclcr oog onge- rechtvaardigdo 
bovoordcoling van do Handel-Maat- schappij — („men 
oordcoldo de aan do Handel-Maat- schappij toegekendo 
voordcclen, provisie, enz. veol te hoog, in e6n woord, 
mon beschouwde do contrac- 
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ten met haar gcslotcn als nadeelig voor het Rijk", zoo 
heette het o.a. in het Verslag van do Centrale af- deeling 
dcr Tweedo Kamer over de wet op de Midde- Jen voor 
1841 — maar van lieverlcdo word ook te- 
gen de beginselon van het consignatie-stelsel door 
sommigen een strijd aangebonden, die gedurende vele 
jaren achtereen een levendige polemiek tus- schen de 
bewonderaars en de bestrijders van den overvoer der 
Indische producten naar Nederland voor rekening der 
Regeering in het Jeven ricp. Een krachtigen steun 
vonden deze laatsten in het optre- den van de Kamers 
van Koophandel te Amsterdam en te Rotterdam, die in 
1868 het oogcnblik gekoincn achtten oni bij de 
Regcering aan te dringen op eene niet onbeduidende 
vermeerdering van den verkoop van 
Gouvemementsproducten in Nedcrlandsch- Indie, en 
zulks vooral met het oog op het niet te mis- kennen 
verband tusschen den verkoop dier producten en den 
loop van zaken op de Indische geldmarkt, voor zoover 
de voorziening in het zoogenaamd te- kort der Indische 
administratie daarbij betrokken was. Aan dat opt reden 
van de officieele vert egen- woordiging van Nederland's 
eerste koopsteden viel warme instemming, doch heftige 
bestrijding tevens ten deel; maar met verwijzing naar de 
op het vraag- stuk betrekking hebbende lit eratuur, 
zooals die te vinden is in de Repertoria van J. C. 
Hooykaas en A. Hartmann, behoeft er hier niet verder 
bij te worden stilgestaan, daar de vroeger over het 
consignatie- stelsel gevoerde strijd zijn gewicht 
grootendeels heeft verloren, nu de toestanden op dit 
gebied zoo geheel van aard veranderd zijn. 

Van hare in 1853 bedongen bevoegdheid, namelijk 
om een gedeelte van de in hare handen komende suiker 
op Java te verkoopen, heeft de Regeering party 
getrokken door in 1857 een begin te maken met het in 
veiling brengen aldaar van 60.000 p. suiker, welke 
quantum sedert tot 250.000 p. jaarlijks werd uitgebreid, 
totdat in 1872 de Gouvernements suikerveiBngen van 
zelf gestaakt werden, omdat de nieuwe suikerregeling 
aan de op contract met het Gouvernement werkende 
fabrikanten de voile vrije beschikking over hun geheele 
product waarborgde. 

De aan den lande geleverde Sumatrakoflie is van 
oudsher te Padjixjg-in publieke veiling tc gelde ge- 
maakt, en heeft dus nooit een deel van de naar Ne-
derland geconsigneerdc Gouvem. koffie uitgemaakt. 
Alleen met de Java- en de Mcnado-koflic i« dit voor de 
geheele ter beschikking van den lande komende 
hoeveellieid het geval geweest, doch sedert ] 900 is er 
geen Men ado-koffie meernaar Nederland verscheept. 
De Java-koffie, waarvan in 1862 eene hoevedheid van 
50.000 pikols en in latere jaren 100.000 pikolB 's jaars 
door het Gouvernement in veiling werd ge- bracht, is in 
de laatste jaren begonnen haar belang als Landsproduct 
te verliezen. De ten verkoop in Nederland bestemde 
hoeveelheid bedroeg in 1915 en in 1916 nog slechts 
35.000 pikols. 

Baar in Indie eene markt voor kinabast, wegens de 
bijzondere eischen, die het verkoopen van het artikel 
met zich brengt, niet bestaanbaar is, zal dit product wel 
altijd voor Gouv. rekening naar Nederland ten verkoop 
moeten verzonden worden, zoolang ten minste het 
Gouv. zich niet geheel aan zijne'be- moeiingen met de 
kinacultuur onttrekt; ook de coca zal vooraliands wel in 
Nederland worden verkocht. Ten aanzien van het aan 
den Lande toebehoorendo Banka-tin wordt dikwerf de 
meening uitgesproken, 

*) E. de Waal, Nederlandsch-Indie in de Sta- 
ten^GeiTCraal；^ Gravenhage, 1861; III, bl. 63. 

 

dat verkoop in Indie voorkeur zou verdienen boven 
consign atie naar Nederland, maai* tegengesteldo 
meeningen worden met even groote stclfigheid ver- 
kondigd. Baar echter met de ontwikkeling van het hand 
els- en gcldverkeer in en op Indie de kans om de 
gouvemementsproducten aldaar voordeeliger aan de 
markt te brengen voortdurend toeneemt is het zeer 
waarschijnlijk, dat het consignatiestelsel ook voor dit 
metaal, zoowel als voor de rubber en de guttapercha van 
den Lande, binnen niet te Ian gen tijd tot het verleden zal 
behooren. 

CONSTRUCTIE WINKEL (ARTILLERIE-). Ver- 
moedelijk reeds in den Compagniestijd werd te Soc- 
1,abaja_op_-kleine schaal een constructie-winkei op- 
gencht, Ayaar-v&B^—voorzoover-n agegaan -is-kun n 
en worden—voor het- eefst' o 缶 cieel sprake is in een be- 
sluit_yan_den Cpm.missaris Generaal over Ned. Indie 
yaxL_LGJFebruari-1^27-(in^--Stb. no. 18), waarbij be- 
zuinigingen in het beheer dicr inrichting werden 
ingevoerd. Met intrekking van alle bestaande regiemen 
ten en instruct!en werd bij resolutio van 19 September 
1833 no. 4* (Ind. Stb. no. 57) vastgesteld een 
„Rcglement voor 's lands constructiewinkcl to 
Soerabaja", waarbij o.m. werd bepaald, dat die inrichting 
„niet meer bij de boeken als een lastpost zal „ worden 
verhan deld, maar dat de kosten dicr in rig- „ting zullen 
worden gedragen door de departcmcn- „ten en 
administratien, tot welker gerief de con- „structiewinkel 
strekt en alzoo werkzaam is". Bij besluit van den 
Gouvemeur-Generaal van 19 September 1850 no. 7 (Ind. 
Stb. no. 28) werd bcpaald, dat bedoelde inrichting van af 
den Isten Januari 1851 zou zijn een militair 
etablissement, behoorendo tot het wapen der artillerie, 
dat den naam zou voe- ren van „artillerie-
constructiewinkcr, en zou worden gevestigd op do pJaats 
en in de lokalen van de fa- briek van stoom- en andere 
werktuigen, genaamd “Phoenix" tc Soerabaja. 

Het thans geld end reglement voor deze inrichting is 
vastgesteld bij Gouv. besluit van 20 Juli 1906 no.31 (Ind. 
Stb. no. 358), volgcns hetwelk zij in de eersto plaats 
bestemd is tot het voortbrongen, wijzigcn en horetellen 
van matei'iecl — bchalvc buskruit 一 voor het wapen 
der artillcrie en verder van dat voor andere wapens en 
diensten. Wanneer de omstandighc- den hettoelatcn, 
mogen bij den arljllerie-constructie- winkel ook 
werkzaamheden voor andere departe- menten van 
Algemeen Bestuur, voor insteHingen van liefdadigheid, 
voor militaire can tines en andere in- richtingon tot nut 
en verniaak van het legcr en voor particuliere personen 
en insteHingen worden verrich t. Aan het hoofd der A. 
c. w. staat een majoor of luitenanl-kolonel der artillcrie. 
Het dagelijks oj)het work koinend aantai werkliede/) 
bedroeg in J 910 541, in 1915 1168 man. 

CONSULS. Op twee wijzen komt N.-Indic met 
consulaire instelliiigen in aanraking. Vooreerst heb- ben 
de (diplomatieke en) consulaire ambtenaren van 
Nederland zelf in toenemendo mate werkzaamheden to 
verrichten, die rechtstreeks in verband staan mot 
Indische behoof ten, belangen of vooi'schriftcn ； zio 
daarover mr. A. M. Joekcs, Schets van de bevoegd- 
heden dcr Ned. consuls, diss. Leiden, 1911, o. a. bl. 42 
en elders. De voornaamste dezer Neclerlandsche consuls 
zijn die te Djcddah (zio b.v. Ind. Stb. 1915 no. 18 art. 59) 
en te Singapore. Anderzijds zijn sinds 1855 in N.-Indie 
consuls van vreemde inogendheden stclselmatig 
tocgelaten, doch altijd onder dezo — door hot 
vollcenrecht niet geeischte, doch even min verboden — 
voorwaarde, dat een consulair tractaat ter afbakening van 
wedorzijdscho rechten en plich- 
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ten moet voorafgaan: zulks om in die tractaten dui- 
delijk te kuiinen vastleggen, dat consuls slechts als 
handelsagenten worden gedoogd cn tegenover een 
landvoogd, die zelf geen intemationale bevoegdhe- 
den heeft, nimmcr een diplomatieke rol mogen 
trachtcn te spelen. Het cerste tractaat van dien aard 
was dat met Belgie in Ind. Stb. 1855 no. 54; 

de bekondste uit later tijd, om hun lange voorge- 
schiedenis, zijn de consulaire verdragen met Japan (Ind. 
Stb. 1908 no. 489 en het protocol in Ind. Stb. 1914 no. 1 
bl. 20) en met China (Ind. Stb. 1911 no. 487). Zie over 
consuls prof. De Louter, Handboek v. h. staats- cn adm； 
rZ^vaif 1914, bl. 665, en voor onze koloniale consulaire 
verdragen'̂ Joekes, t. a. p., bl. 174—175, en prof. Van 
Eysinga, Ontwikk. en inhoud der Ned. tractaten, J916. 

CONTINGENTEN. Dit waren ten tijde van de O. 1. 
Compagnie de jaarlijkscho leveringen van be- paaldc 
lioeveclhed.cn producten van overeengeko- 

waaroi aan die producten kwamen, toch 
cen voor 

na 

men soorten, door de ngenten van de door Mataram 
aan de Compagnie afgestane landen te levercn. 
Dczc contingcntcn die dus in hoofdzaak de inkom- 
sten waren, wclke de Compagnie van. die landen trok, 
werden niet met groote gestrengheid cn zelfs niet 
altijd garcgcld ingevorderd ； maar waren cvcnwel, 
daar de Compagnie zich niet inliet met de wijzc, 

)p do regentci 
dikwijls ccn grooten druk voor de bcvolking. In het 
bed rag van die Contingenten werd dikwijls verande- 
ring gcbracht, cn het is daarom niet gemakliclijk 
te gaan wat de opbrengst daarvan op ccn bepaald 
tijdstip was. Uit ecn incmoric, door den Gouverneur 
van Java's Noord-Oostkust Van Overstraten voor 
zijn opvolgcr gestcld, blijkt dat in 1795 de gezamen- 
Jijkc opbrengst van de Contingcntcn in dat Gouver- 

•nt bedroeg: 5524 kojan's rijst, waarvan 1148 
el, het overige voor nog geen / 20 de kojan; 

verdcr 371 pikols katoenen garens, 12% pikols was, 
2 pikols staartpe])er, 93 pikols indigo, 39.500 kannen 
klaj)pcrolie, 800 kannen katjangolie cn 9300 stuks 
(Ijati-balkcn, alles voor het kleiner deel om niet, 
voor hot grootcr decl tegen lage prijzen. Behalve 
dczc Contingcntcn had men de wcl daarvan te on- 
dcrschciden v e r p 1 i c h t e lever antic n, n.l. 
van den gchcclen oogst van zekcre producten, als 
kofTio en andcrc. Hoowel Dacndcls reeds in 1808 eon 
poging deed om .het Contingcnten-stekel geheel of 
gedcekclijk af te schaffcn, — o.a. trok hij de leve- 
ring van indigo cn kutoenen garens in, — cn dat te 
vervangen door ecn gercgclde bclasting in geld, zoo 
was het Kaflles, die in 18J3 door de invoering van 
het landrcntestclscl aan het heffen van Contingcn- 

cn 

ten cen cindo maukte. 
CONTRACTEN MET ZELFBESTURENDE 

LAND- 
SCHAPPEN, Indie is, ufgezien van onkelc zeer schaar- 
schc Htrcken (het niidden van Nicuw-Guinea), dio 
jnecr sfecr van invlocd zijn dan beheorscht grond- 
gebied, vcrdeeld in twccerlci gobied: a. het rccht- 
Btrccksch of gouvernementsgebied, waar het Neder- 
Jandsch gezag gcldt jnet gclijke volkomenheid als in 
onze elf provincicn, cn b. de streken, waar het rccht 

zelfbestuur is verbloven aan inlandscho vorsten 
(nfonarchioen of oJigarchiccn) of vol ken (republick- 
jea), cn waar niet allccn de algemeene verordenin- 
gen slechts in zoo ver toepassel ijk zijn als mot dat 
rccht bestnanbaar is (art. 27 Reg. rogl.), doch oven- 
ccns onze lagcre verordeningon, ons bestuur, onze 
politic en onze rcchtspraak slcchts ten deelo golden. 
De verhouding tusschen hot Gouv. cn dio land- 
schappen wordt groolendeols, zij het niet uitslui- 

van 
en 

tend, gekend uit de verdragen of overeenkomsten, 
tusschen beide part 日 en gesloten. 
久 Reeds bij haar oprichting verkreeg de V. 0. 
Compagnie (art. 'So-van haar octrooi) het recht 

van 
„beoosten de Cape van bonne Esperance, mits- 
„gaders in ende deur de enghte van Magellanes, 
,,mette Princen en de Potentatcn verbintenissen 
„ende contracten te maken op ten naem van de 
„Staten Generaal der Vercenichde Ncderlanden, ofte 
„hooge Overichheyt dersclver". In de meeste in- 
structien der Gouv.-Gen. komen te dien opzichte 
geen nadere bepalingen voor. Artt. 45 en 46 der 
Instr, van 1617 gaven intusschen den Gouv.-Gen. en 
Raden de bevoegdheid om met inachtneming van 
voorzichtigheid en discretie met de Aziatische po- 
tentaten zoodanige alliantien te sluiten en betrek- 
kingen aan te knoopen, als zij in het belang der Com- 
pagnie noodig zouden oordeelen. Tai van contracten 

aangeknoopt voor een 
waren dit ver- 

werden nu door de Hooge Regeering in Indie geslo- 
ten. Er is wel eens gezegd, dat zij een manie voor 
contracten had, want het eene „accoortn was nog 
niet “gemaeekt", of reeds werden onderhandelingen 

_ _ •
 volgend “verbond”, 
waarbij 

het vor'g bevestigd werd, al dan niet met belang- 
rijke wijzigingen. In den aanvang 
dragen, geheel het karakter van toenmaligc inter- 
nationale tractaten hebbend e. Voor eon deel beoog- 
den zij hoofdzakelijk 
anderc hand cis voord eelen te verzekeren ； maar toen 
de Compagnie ook meer on mcer als souverein op- 
trad, sloot zij vele „vcrbondenn toneinde haar ves- 

om zich den alleenhandel 

tiging te doen erkennen, opperhoogheid te verkrij- gen 
en de wederzijdsche verhouding te rcgelen, ook 
ten opzichte van den godsdienst en van exterritoria- 
liteitsrechten. De contracten waren de rechtstitels 
der 0. I. C. Voor het overgroote deel zijn die con- 
tracten lhans vervallen, omdat, wat Java betreft, 
het gansche eiland met uitzondering der Vorsten- 
landen (waarvoor men het slot van dit artikel zie) 
onder direct bestuur staat, torwijl op de buiten- 

bezittingon de oude overeenkomsten gaandeweg ver- 
zijn door nieuwe. Intusschen waren de con- vangen “ 

tracten zoovele mijlpalen op den weg, door de 0.1. C. 
in haar gesehiedonis afgclcgd. Eon gcpubliceerdo 
vollcdige vcrzameling van de door haar gesloten con- 
tracten zou dan ook van onschatbare waarde zijn 
voor de kennis van onzo kolonialc liistorie gedu- 
ronde de 17o cn do 18e eeuw, maar zulk cen verza- 
meling bestaat tot heden nog niot in haar vollen 
omvang. Vorrewcg do meesto contracten zijn opge-
nomen iu cen vijftal op hot Algcmecn Rijksarchief te ̂ -
Gravcnhage berustendo (geschrevon) folianten, wellco 
daar in den wan del bekend staan als de Con- 

con- tractboeken ； zijnde afschrifteu van gesloten 
tract on tot ecn geheol vcrzameld, blijkbaai' op last 
van Bowindhebboi's der O. I. 0., hotzij dan dat or 
van de origineelen waren vcrloren gegaan, hotzij ter 
willc van het gemak in de raadpieging. Prof. Mr. J. E. 
Hecres, te dozen tot grondslagnemendc bcdocldo vijf 
contractbockcn, doch dezo aanvullendo uit verschil- 
lendo and ere bronnen, hceft het oinvangrijke werk der 
publicatiovando „politiekc contracton en verdere 
verdragen" door do Ncderlandci-s in het Oosten ge- / 
slotcn tor hand genomen, onder den titel,»Corpusf. 
diplomaticum Neorlando-Indicunin. Het eci-stedeol, 
loopendo van 1596 tot 1G50, vorscheen in 1907 in do 
Bijdragen tot T. L. o. V. K. v. N.-I., 7e volgreeks, 
3o dccl. Ovcrigens werden verschillondo contracton 
opgenomen in het werk ..Opkomst van hot Ncder- 
landsch gezag in Oost-Indien van Jhr. mr. J. K. L. 
do Jongo, voortgezot door M. L. van Devontor, dr. 
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P. A. Tide en Mr. J. E. Hceres, voorts in Van der £!hijs 
„de Ncder 垣 nders te Jakatra" en in Valcntijn's ,,Oud 
CliKieuw • 

Ook na den val der Compagnie behield de Indische 
Regeering bevoegdheid politieke contracten te slui- ten 
(zie artt. 10—11 Instr. Gouv.-Gen. 1807, artt. 14—15 
Reg. r. 1815, artt. 24—25 Reg. r. 1818, artt. 24—25, 
31—32, 68 Reg. r. 1827, artt. 27—28 en 64~~ 5 Reg. r. 
1830, artt. 22—23 en 53—54 Reg. r. 1836). Art. 44 van 
het nog gcldendc Reg. regl. van 1854 geeft den Gouv.-
Gcn. de bevoegdheid om, met inachtneming van's 
Konings bevclen en na ingewonnen ad vies van den Rand 
v. Indie (art. 28), oorlog to verklaren aan, cn vrcdcs- en 
andere verdragen te maken met, Indische vorsten en vol- 
ken. Zoolang er in den Oostindischen archipel nog 
inlandsche rijken waren, die hun inteniationale bestaan 
niet hadden prijsgegeven, doch hetzij geheel van ons 
onafhankelijk waren (Atjeh, Pclalawan, enz.), hetzij met 
ons in waarheid op „bondgeuoot- schappelijken" voct 
verkeerden, zoo lang ook waren deze rykjes in tern at ion 
a]e Mogend heden (vgl. Montenegro, Monaco) en waren 
de met hen gesloten verdragen uTGFrrrationale tractaten 
in den zin, niet van art. 44 Reg. regl., maar van art. 59 
Grondwet v. 1887; dus behoefde de G.-G. om ze te 
sluiten een uitdrukkclijke opdracht des Konings, terwijl 
de Koning zelf (zoo noodig na parlementaire 
goedkeuring) ze moest ratificeeren, hetgeen cchter bij 
ons verdrag van 30 Maart 1857 met het toen- maals 
onafhankelijke Atjeh is voorbijgezien. Dit alles is 
evenwel veranderd. Talrijkc inlandsche rijken zijn 
langzaam en geleidelijk afgezakt van 
“bondgenootschappe 町 ke" staatjes met internatio- naal 
bestaan tot (wat de V. 0. C. noemde) „leen- roerige,, 
staatjes zonder internationaal bestaan ；  al werden 
dikwijls — met name op Celebes,^, rijkjes lange jaren, 
nadat ze ons oppergezag reeds erkend hadden en dus 
metterdaad “leenroerig" geworden waren, toch nog (tot 
op 1905) aangeduid met hun ouden naam van 
„bondgenootschappclijk rijk"; somtijds ook 
beschouwden wij rijkjes (b. v. op Baji)-- reeds als 
“leenroerig", die zich zelf nog aanmerkten als 
,,bondgenootschappe 】 ijk". Andere rijken zijn vrij 
plotseling van fciteHjke onafhankelijkheid overge- 
bracht in volledige afhankelijklieid. Tegenwoordig 
hebben a lie inlandsche landschappen binnen Ned.- Indie 
ons oppergezag in dier voege erkend, dat ze met vreemde 
niogendheden in geenerlei betrekking mogen treden en 
dus internationaal dood zijn; thans is sinds jaren de 
tegenstelling „bondgenoot8chappe- lijk'' en „leenroerjg,5 
uit ons spraakgebruik opge- ruimd ； thans heeft men dus 
binnen Indie nooit meer met art. 59 Grondwet, doch 
uitsluitend met art. 44 Reg. regl., te maken. 

Uiterlijk zijn, tot heden (Sept. J 916) toe, de politieke 
contracten hierin van inteniationale tractaten 
onderecheiden, dat zij — andere dan vroeger, en andera 
dan in Engelsch-Indie 一 nooit genoeind worden naar de 
plaats, waar zo gesloten zijn (dus nooit b.v. „het contract 
van 峥 d,ap>van 2 Juni 1913"), en dat zij nimmer een 
"opzeggingsclausulc bevatten. Een eenzijdige verbreking 
door het gou- vernement zou dus, hoevvel meermalen 
gepreten- deerd als recht, even on wet tig wezen als in 
ons oog de terugzending van het contract door rebelsche 
staatjes (b. v. Zuid-Celebes, begin 1905) on wet tig was.
 c—-  --------------  --  

Mecatal wordt aan de wilsovereenstemming tus- 
schcn een zelfbesturend gezag en ons gouvernement de 
vorm van een schriftelijk stuk gegeven; maar 

noodig is dit niet, gelijk o. a. door Bijbl. 5808 (uit* 1902) 
uitdrukkelijk is erkend tcr zako van de in- voering van 
landschapskassen. De wilsovereenstemming toch kan 
steunen hetzij op ccn gcschrc- ven verdrag, hetzij op een 
mondelingc afspraak, hetzij zelfs (b. v. voor onze 
behandeliiig van Euro- peanen als gouv. onderhoorigen, 
of voor uitoefening van gratic.zieden aanhef van Ind. Stb. 
1905 n°43)op stiJzwijgende instemming, al zal men voor 
de reebts- zekerheid aan een geschreven verdrag wel de 
voor- keur geven. Zulk ecu op schrift gestelde wilsover- 
ccnsteinming kx-ijgt den vorm van ecfi tweezijdig stuk; 
somtijds echter wordt de akte van verband (het geschrift, 
waarbij een nieuwoptredend bestuur- der getrouwheid 
belooft) gebezigd om verdragsbe- palingen op te 
sommen, waarbij dan de akte van bevestiging door den 
landvoogd dient als bewijs van onze instemming. Een bij 
proclamatie aan de bc- volking gedane reeks beloften, 
zooalsdie in Ind. Stb. 1824 n°. 19a (aan het slot) 
voordeMolukken of zooals het Plakaat pandjang voor 
een dec! der Padangsche bovenlandcn (zie PLAKAAT 
PANDJANG) 「 、 v 商  met ate-politick contract 
beschouwd ；  daarentegen is een onttrekking van 
grondgebied, welke in- gevolge politick contract 
eenzijdig mocht plaats hebben, toch somtijds weer 
gegoten geworden in een tweezijdigen vorm, zie Bijl. 
Hand. St. G. 1902 —1903 n°. 174—39. 

Terwijl kwesties van wyziging of niet-naleving van 
politieke contracten voorheen door de hoof- den van gew. 
best, uitsluitend behandeld werden met den Gouvemeur-
Generaai (zie Ind. Stb. 1867 n°. 114 onder A art. 17 en 
Bijbl. 1967, naast de wijzi- ging bij Ind. Stb. 1876n°. 57 
en Bijbl. 3043), zijn het, sinds de definitievc oprichting 
in 1909 (Ind. Stb. n° 540) van een bureau voor de 
bestuurszaken der bui- tenbeziltingen aan het dep. v. 
binn. beHtuur, alleen nog maar de staatkundige 
betrekkiiigen met do vier vorstendommen op Java, 
wclke, in strijd mot art. 64 Reg. regl., uitsluitend op de 
alg. secret a rie en niet op een departement worden 
behandeld. 
~ Terwijl ingevolgc art. 44 Reg. rcgl. do Koning van den 
inhoud der verdragen met Ind. vorsten en volken siechtH 
dan mededceling (loot aan do St.aten-Gencraal, 
„wanneer Hij oordeelt dat het belang en de zekerheid" 
van het Rijk en van Ncder- landsch Indie zulks toelatenn 
(over welkc vraag do landvoogd van ad vies dient), 
bepaall art. 3 van het tractaat met Engeland van 17 Maart 
J 824 (Ind. Stb. 1825 n°. 19), dat van alle verbintenissen, 
door Engeland of door Nederland met eenige inlandsche 
regeex'ing in de oostersche zeeiin aan tc gaan, mede- 
deeling zal worden gedaan aan den anderen ver- 
dragsstaat, zoodat dus het voorbehoud van art. 44 daar 
ontbreekt, wat niet zonder bedenking schijnt. De 
medegedcolde coiitracten bebben, akhans in vroeger 
jaren, de Britsche regeering meermalen tot klachten 
aanleiduig gegeven; opvallend is het, dat Nederland dit 
art. 3 wel jegens Engeland nalecft (v66r 1855 alleen 
indien het contracten gold, die aan Nederland nieuwe 
rechten toekenden ； vg]. prof. Van der Lith, Gids 1891 
IV, bl. 470), doch dat Engeland dit niet schijnt te doen 
tegenover Nederland. 

De inhoud dezer verdragen is in den loop der 
iiegentiende en der twin tigs tc eeuw natuurlijk zeer 
verschillend geweest, naar mate van de betrekkui- gen, 
welke wij met de landschappen onderhieklon. Alic 
hebben thans 66n trek gemeen: erkenning van 
Nederlands suzereinitcit (opperheerechappij, opper-
gezag) in termen, die boven twijfel steUen, dat het 
landschap geen internationalc betrelikingcn jneor 
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mag onderhoudcn cn dat zijn grondgebied tegcnovor de 
buitenwcrcld ons grondgebied is. Wanneer de Indische 
Regeering voor de eerste maal cen politick contract sloot, 
bedong zij claamevens dikwijls niet mecr dan de bcloftc van 
hot inheemsch bestuur, geen bricfwisseling met and ere 
zelfbesturende land- schappen te zullen onderhouden, zee- en 
strandroof benevens slavenhandel te zullen beletten cn geen 
vreemdclingen zonder toestemming van ons bestuur te zullen 
toelaten ； zij verbond zich echtor van haar kant meermalen, 
zich niet tc zullen men gen in in- hcemsch bestuur cn 
rechtspleging. Uit nauwerc aanraking ontwikkelden zich 
dikwijls nadero voor- waarden (die sonis ook reeds bij de 
eerste aanraking werden opgelegd); dan werd 
overecngekomen, dat Europcesche en oosterscho 
vreemdclingen, met in- begrip van uitheemsche inlanders, 
onder het onmid- dellijk gezag van ons bestuur geplaatst cn 
aan de inheemsche rechtspraak onttrokken zouden zijn； dan 
nam het zelfbesturend landschap de (papieren) verplichting 
op zich, onderwijs en nijverheid te be- vorderen, de 
koepokinenting voor te staan, onze muntspecicn toe te laten, 
pandelingschap te weren, slavernij af te schaffen, enz. Sonis 
werd een deel der inkomsten van het land — met name de 
inkomende en uitgaande rechten — tegen schadeloosstelling 
door de Indische Regeering overgenomon ；  were! de 
rechtspraak, ook over inhcemschc inlanders, onder onze 
controle geplaatst, en zelfs het inheenisch bestuur ondei* 
Europeeschcn invlocd gesteld. Ten gcvolge van cen cn ander 
was tegen hot cind der 19e ceuw de contractueelo verhouding 
van ons gezag tot de zelfbesturende landschappen rijkge- 
schakeerd: tegenover landschappen, die onze opper- 
hcei'schappij 6f bloot feitelijk erkend hadden of haar erkend 
hadden, doch ons verdcr geen enkele bevoegd- heid hadden 
afgestaan (b. v. Poso, Bijl. Hand. St. (:.1889—1890n°. J03—
22;Siantar,Bu.l. 1890—1891 n°. 112—5), stonden andcrc, 
die ons lange rceksen van bevoegdheden hadden toegekend 
(b. v. die op Bon)co), cn zelfs enkele, die beloofd hadden al 
onze bcvelcn zonder onderschcid te zullen nakomcn 
(Mangko(!Degaran sindH 1853, cukelc landschappen in het 
gewest Timor siixls 1870, 1879 en later). Met die 
contractueelo verhouding was echter de werkclijke 
verhouding maar al te dikwijls in schelle tegensj)raak: in 
machteloozc landschappen, die ons weinig invlocd hadden 
toegekend, handelden wij naar believen, in zelfbewuste 
landschappen daaren- tcgcn met uitvocrigc tockcnning van 
bevoegdhedon aan het gouverneinent (zooals de toenmalige 
Atjdh- sche landschappen met hun 18 artikelen, of zooals 
Gowa) had ons gezag niets tc vertellen. Bij ccn en under inag 
niet uit hot oog worden vcrloren, dat — andern alweer dan by 
intcrnationale tractnten de mccstc zelfbesturon maar weinig, 
somtijds nago- noeg niots, begrepen van onze natuurlijk op 
westor- sche wijzc goredigeerde en aan hen in meestal Malei- 
Bche vcrtaling voorgclcgdc contractsontworpen; gc- lijk o. a. 
ten aanzien van Timor ruiterlijk is erkend in ccn ambtclijk 
Hchrijvcn van 1862 (resident Esser), ftfgcdnikt in het 
Tijdschr. v. h. Bat ft v. Genoot- 

_- 6chnp XLVIII, 190G, bl. 2G8—272 cn 299 
'en voor Bali in Van HoevolLs Reis, deol III, bl. 45 I. vgg. 
Van matig belang zijn daarom do toenmalige 

cont racist eksten; van groot bchmg voor do Instorio der 
politiekc contracten claarentegen zou het zijn te weten, 
op welkc punten in dio toksten do zolf- besturen zelf 
hetzij aandrongen, hetzy bezwaron opperden. Door hot 
hier lierinnerdo wordt tevens de nog altijd gangbarc 
methode veroordceld om 

bij het uitleggen van politiekc contracten zich ook 
tegenover het zelfbestuur te beroepen op de onzer- zijds 
gedanc keus van woorden die hun vrecmd zijn, als 
,,souverciniteit", in „Ieenn geven (leen werd oudtijda 
vertaald door：  pindjeman) en dergelijke, of om de 
vraag, of zelfbesturende landschappen ook zeegebied 
kennen, te docn beslissen door de bij de 
grensomschrijving gekozen woorden. Ook bedenke 
men, dat de vrijwilligheid der contracts- aanvaarding nu 
en dan te wenschen over liet: om een onwillig bestuurder 
te “overreden" werd h 弓 somtijds ter hoofdplaats cen 
tydlang aangehouden, —aan een erkenning als opvolger 
werden somtijds bezwarende eischen verbonden, — nog 
in ] 906 werd een contract met Bocton gesloten in byzijn 
van den etat-roajor van cen pantsci-schip. 

De heilzame wijziging, die sinds heteind der 19e eeuw in 
onze politieke contracten is ingetreden, valt het best te 
begrijpen, indien men zich eerst de phasen voor den geest 
brengt, die onze zelfbestuurs- staatkunde zelf heeft 
doorloopen. Voor Engelsch- Indie heeft men zich aangewend 
op dit stuk drio tijd perken te onderacheiden: de periode van 
het begin (omstreeks 1756) af tot 1813 toe, tocn het stroven 
was „zoo min mogclij k aanraking met zelf- besturen, doch 
indien aanraking onvermijdeliik is, dan inlijvcn", (aldus b.v. 
de landvoogd. Lord Cornwallis); de tweede periode, van 1813 
tot 1857, gekenteekend door de pereoon der landvoogden 
Auckland en Dalliousie: „zooveel mogelijk aanraking cn 
zooveel mogelijk inlyven,s; ten slotte de periode van 1857 tot 
nu, ingezet door Lord Canning: „bemoeienis met allo rijken, 
doch inlij ving alleen in het uiterste geval; daarentegen 
opkwecking van alle tot ordelijke zelfregeerendo 
gemeenschappcn”. In Ned.-Inclie is do overeenkoinstige 
ontwikkeling langs andcrc lijn, immers niet overal eender, 
gegaan. Voor de buitenbezittingen heerschte tot 1894 over het 
gchcel de onthoudiugspolitiek, die Engelsch-Indio gekend 
heeft in zijn eerste periode; voor Java en Madoera heerschte 
tot aan de twintigste eeuw de opslokpolitiek, die Engelsch-
Indie kendc in zijn tweedo tijdperk; doch sinds dien hobben 
Java en buitenbezittingen elkaar ontmoet in een nieuwe 
opvoedingspolitiek, die, evenals do Engelsch-Indi- scho van 
het derde tijdvak, de inlandsche zelfbe- sturen Icidt, ontzict en 
opkweckt (zie o.a. artt. 寸 23—29 van den Lcidraad van G.-
G. Van Heutsz in Koi. Tijds. 1913, alsmede Bijbl.J7960j?n 
8122) en waarlieid zookt in plaats vaiTScrTviocgeren schijn. 
x- 

In vorni cn inhoud onzer politieke verdragon uit ' zich dio 
nieuwo staatkundo met name in ccn vervangin g van do 
onislachtige en toch nooit volledigo „lango contracton" door 
eon bondigo „korto ver- klaring,\ waarvaii de artt. 1 cn 2 de 
erkenning van ons oppergezag bclichamcn, doch waarvaii art. 
3 (in den geest van de reeds genoemde akte van prins 
Mangkoeiiegoro en van de Timor-vorklaruigen) be-, paalt, 
dat al onze regelingcn cn al onze bcvelen zullen worden 
nageleofd. Dozo korte verklaring, het cerst (onder de 
stuwkracht van Snouek-Surgronje^ on Van Heutsz) 
opgedoken in AtjSh als Atjeh-ver- klaring ter vcrvnngingvan 
do bofaanulo IS artikolen, is sedert op grooto scliaal ook 
elders ingevoerd en wel — mot klcinc onderlinge verschillen 
— als korto verklaring, Atjdh-vcrkl., Oostkust-verkl., Sigi-
verkl., Tcniate-vorkl. on (oudero) Tiinor-verld., van welko 
zes do laatste een soort combinatio is van onxstandig contract 
en korto vcrklaring. Tencinde nu echter to verhoeden, dat aan 
art. 3 dozer korto verklaringen eon toopassing zou worden 
gegeven, die aa» onzo 
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regelingen en bevelen alios en aan de zelfstandighcid 
van het landschap niots meer zou toebed eelen 一 
hetgeen allerminst de bedoeling was gewecst —, is te 
recht bij de ordonnantie in Ind. Stb. 1914 n°. 24 
(“zelfbestuursordonnantie") afgcbakend, welke be- 
perkingen het gouvcmement aan zich zelf en zijn 
ambtenaren bij de toepassing van art. 3 oplegt; deze in 
Bijbl, 8122 toegelichte en nog niet in working ge- treden 
verordening is blijkbaar alleen op de bui- tenbezittingen 
van toepassing gcacht (zic de adres- seering van Bijbl. 
8122), lioewel haar letter even- goed op de twee kleinere 
prinsdommen van Java ziet. TerwTjl men nu cencrzijds 
voor met geweld on- ■denvorpen en anderzijds voor min 
beteekenende laudschappen de korte verklaring tracht te 
verkrij- gen — die thans (1916) dan ook geldt voor 
ongeveer 330 uit de ongeveer 350 zelfbesturen —, hceft 
men in de daarnaast voorkomende, nu zeer zeldzaam 
geworden, „lange contracten" van vierderlci type (oud-
Celebes-model, Sangi-modcl, nieuw-Celebes- model on 
Oostkust-model) de ware verhouding juister trachten 
aan te geven dan voorheen. Dat men bij het doorzetten 
van de hierbcdoelde hervor- mingen wel eens 
hardhandiger en rawer tc werk ging dan met gemeen 
overleg en met opvoedings- politiek te rijmen valt, is 
sprekend uitgekomen in het gcval van Asahan in 1907, 
waarover men o.m. zie de debattciTBer Tweedc Kamer 
in Nov, 1910. 

Zijn blijkcns al het voorafgaande tegenwoordig de 
intcrnationale “tractaten" met Indisclie vorsten en 
volken (ah die der V. 0. C. of dat van 1857 met Atj 也
h).voorgoed verdwcncn, en hebben deze — na ecn 
langct) tijd van overgang — plaats gcruimd dec 加 voor 
moderne „lange contracten" deels voor mod erne „korte 
vcrklaringen,,, — met die beweging is gepaard gegaan 
eon gowijzigdo opvatting van het politick contract zclf. 
\Vij doelon hicr niet op het gewaagde betoog, op 15 Nov. 
1910 door den heer Colijn gevoerd in de Tweede Kamer, 
ak zouden palitiekc contracten voor(aan niet meer 
producten van overleg cn van wilsovcrecnstemming, 
maar ccnzijdige „akten van investituur" zijn, waarover 
het gouvcmement uit minziiamhcid hot landschap zelf 
kan ruatlplogen, maar die het even ccnzijdjg vermag op 
to leggen als het voor rcchtstreckficli gebied ccn 
ordonnantie uitvaurdigen kan. Mogo de term „akto van 
invcKtiluur" niet gchcel onbckenil zijn gowocst aan do 
CompagnicHpolitiok jegens jn- landschc rijken (zic 
MOLUKKEN),<Jczaak is met hot gunKchu out 
wikkelingHverloop onzer coDtractfn j() volwlngen «t 
rijd. Muar wcl <loele» wij op den ovor- gutig, dien het 
j)olitick contract (lo«)nnaukt van ovorecnkoinst tot 
wottclijke. r(!golii)g; viu)<； en zuj- vor pereonool 
contract mot oon landschapKbostUur. dor, wanruit 
alJecn plichten voorfkomen voor bestuurder, tot ccn 
hsgiHlatiov(' nkte, <li()iiivt(|(l|| voivt ullcon, nHiiir 
eveuzoer on oven onn)i<l(lc||j： |( do gcrcgecrtlcn en 
buileiiMiiiidoix bindon kan. rp. nnnz.ivn van do 
inhctHnscho i'(K*litKprnnk in du Htrnlanden op.Jnvn 
word (lit blijklmiir re<»(lH inyh 山 toen in Ind.StI). JB
： J3no.61, )847II°.3O, lH5j 32 on 1874 n°. 200 do 
ovoi'oenkoinston dion 岫】.顿)- do opiinni tUKBchen 
do nlgi'inocno voronleniii^,，!! in hvt I nd inch :  
<looli jmigor。 
bcpalingvn, xoonls art. Ill <Ier ((•genwotudigo ()也
“ kuHt.ix)ntnu;(on (in bijI. HK)K 11109 n°. J -3 I v
以;') heblwju ovongooti w)u reclilHl n't'kHtilit' 
wt'i'king < , * unnzion van do juHticinlx'lon, (ui biuu*
 、'； 
kwruktor uwl bvlioi'flo mm ufkoiiiligiiig iw dan 
啊:loohtorlyko inftcht,心响雨 k bMuui- Ot lndb»('ho 
rvgwring mwr dan <>OHH orkond,川此：'：： 

Ind.W.v. h. R. (1907) n°. 2288, T. Tijds. Het Recht in N. 
I. deel 68 (1897) bl. 274, en deel 88 (1907) bl. 528, Ind. 
Genootschap 7 April 1908 bl. 210 noot 2, Ind. Stb. 1859 
n°. 26, 1863 n°. 11, enz. Toch zal dezo vervorming — 
gcheel dezelfde lotswisseling, welke ook het 
inteniationaal tractaat doormaakte, het- welk eveneens 
aanvankelijk overeenkomst was, en nu wettelijke 
regcling is geworden —, toch zal dezo vervorming pas 
volgroeid mogen heeten, als men do politieke contracten 
voortaan- gaat sluiten met het landschap zelf in plaats van 
met zijn sterfelijke bestuurders, wier akten van verband 
en van beves- tiging dan slechts behoeven te verwijzen 
naar do bestaandc contracten van hun landschap. Van 
deze evolutie, die in de lijn van het instituut der blijvcnde 
landschapskassei) zou liggen, is evenwel nog weinig te 
bemerken ；  waar vroegere contracten wel eens den 
schijn aannamen, alsof de vorst zich verbond voor zich 
en zijn opvolgers (b. v. Siak 1890 art. 1) en alsof een 
tijdelijk regent van het landschap van rechtswcge 
gebonden was aan deszclfs politick contract, poogt men 
helaas in later tijd zulke bepalingen weer als „minder 
juist" te vcrmijdcn. Toch tooncn voorschriften als Siak 
190G artt. G en 35 wel aan, dat het louter persoonlijk 
contract, met den bestuurder en met hem alleen gesloten, 
een fictie is. 

Dat de snelle ontwikkeling van de practijk dozer 
contracten de altijd trage en logge thcorie ver- rast heeft, 
blijkt helaas ook uit de omstandigheirl, dal men, om op 
het nieuwe terrein zich wat tc orieri- tecren, de hand 
slechts kon uitsteken naar clc cei)i- ge litcratuur, die 
daarover bestond: de EngcIscL- Indische. -Nu vertoont 
die literatuur, naast benij- denswaardige deugden van 
frischheid en grooten kijk, het specifick Biitsche gebrek, 
van inotieven van eigen baat to bemantclen met fraaie 
lecrstcllin- gci). Uitgaandc van de onloochenbare 
vooro])zcttiug, dat ecn koloniaal gouvcrncment in of ten 
aanzicn van zelfbesturende rijken (native states) slechts 
die bevoegdheden hceft 一 a lie, velc, weinige of geon—
, die het zich bij contract of mondeling hceft doen afstaan, 
voclt do kolonialc rcgccring zich op ecn onverwacht 
oogenblik wel eens pij»Jijk versto- kon van cen 
bevoegdheid, waaraan het tc voren niet hceft gcdacht en 
die het nu op ecnmaal i)o<>- dig heeft. In plaats van dan 
tc erkenuen, dat alleen eon annvullend verdrng 
(suppl(!toir contract) bier uitkomst kun geven, bowcren 
de schrijvers ovt-r Engolsch-Indiii mdt hun regeeriug, dat 
zulke niinmer toogekende bevoegdheden alsdan geput 
mogen wor- don uit. „het begrip" van oj)perhe( ：
rschappij, en dat ZIIIICH notnbonc ten voordeeic ytrekt 
van bet zelfbe- Hluieiul landNchnp, hclwelk zoodoend^ 
iinjn<?rs vo<»r wanregeeriug (misrule) en voor 
gouvernements- ingrijpen als gevolg daarvan wordt 
beiux'd. Bij mr. 

Du Ind. zclfb. landschajipen, 1911, biz. 108 - 1J9, 
kan men zien, hoc gretig dezo Britsehe tlu'tjric, <lio mot 
d('n gohecJeu bouw onzer zelfbestuui-spoli- tick in 
te^enHpnuik is, ook door de ndix'he rt-geering is 
nanvaard ills expedient uit zwarig- heden. \V»ro er 
onpnrtijdigo rvchtspraak mogelijk gowe<»»t tor 
uitlegging van onzu politieke contrao- tcu, <l” JndiHeho 
r<'go<H'ing zou in zulke gevalk'*' hot lid <)])<h,i> IH'UH 
hebben gt'kn,gfii. ICvn tweetic niling vim (li( zt'lfth' 
Engrh<rh-linliseh Htn'ven is du boutle, tloeh gHiigbiui' 
thorip,(|；u do beviteg'l- hudun, di” ven gtiuvi'nicnu'iU 
t>nih'rnt aan Iiok contnu'l A. zoo noodig nu>g«'ii wonlvu 
uitgc* k'gd en nnngovuhl nunr dip, wolko vnorkoinen in 
<h' mot nahurigo r\jkon RNIEEI voutnu'lrn B of。 ■ 
wnnnnedo rykjo A ualuurlyk niota uitstaandc 
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heeft —； doch van deze leer heeft Ned.-Indie tot dusvo.' 
geen andere toepassing ondervondon dan de onschuldige, 
dat bij de volkomen wettige en ge- heel vrijc toepassing 
van art. 3 eener korte verkla- ring wel eens een lang 
contract uit de nabuurschap werd gebezigd als leidraad. 
Even min aanvaardt de Ned.-Indischc practijk den 
Engelsch-Indischen regel (van ecrtijds), dat de 
landschappen gelsoleerd mocten blijven, geen 
betrekkingen mogen onder- houden met elkaar; hoewel 
dat ook voor N.-I. uit- zondering en onder onze controle 
gesteld is, uitge- slotcn zijn zulke betrekkingen niet. 

Na al het betoogde behoeft het wel geen uitecn- 
zetting meer, dat de werken over Indisch staats- recht in 
hun taak te kort zouden schieten, indien zij, na verhaald 
te hebben hoe men den inhoud der politiekc contracten te 
weten komt en tc begrijpen heeft, hun plicht 
beschouwden als afgedaan. Eerst door te verhalen, welke 
loepassing hetzij de langc contracten hetzij art. 3 der 
korte verklaiingen erlangt, tcckent men het beeld van 
Indie's werke- Jijkcn toestand tc dezen. Het jaarlijksche 
koloniaal verslag's dicnaangaande in zecr ernstig verzuim: 
het is : chicr omnogelijk voor buitenstanders om tc we- 
tc-n tc konien, welke regelingen door of voor zelfbe- 
sturende landschappen (de helft van Indie!) thans o'c' 
roilen worden cn welke bestuursmaatregelcn door !>f 
voor dio landschappen thans worden gcdecre- lecrd. 

In afwachting van een samenvattend en leesbaar 
Hollandsch bock over onze politieke contracten en 
vcrdcrc zelfbestuurspolitiek — in den geest dus van Lee-
Wamer, The native states of India, 1910, en van Tupper, 
Our Indian protectorate, 1893, voor EngelHch-Iudie — 
vindt men over dit onder- werp het cen en ander bij: E. 
Moresco, Ind. Gids J 903 cn Ind. Genootsch. April 1908
：  H. J. Spit, J；e Ind. zelfbest. landschappen, diss. 
Leiderij 1911; H. Marcella, Do aJg. bepp. v. wotg. v. N.-
I., diss. Leiden, J913, bl. 37 vgg.; F. M. van As beck, 
Onder- zo(ik naar den juridischen wereldbouw, diss. 
Leiden, 1916; alHinedc in de ftlgemcene werken 
overstaats- recht van Margadant, Kleintjes cu De Louter. 
Do belangrijke Indischo nota's over “Politick beleid en 
bestuurszorg in de Buitcnbezittingcn" (4 dcclcn I, Ha, IIb 
en III, 1907—1909; deel lib herzien en van eon deel 
bijlagen voorzien in 1914) schijnen slcchts voor den 
dienst gedrukt. 

De politieke contracted zelf zijn, in verband met art. 
41 lid 2 Reg. rcgl., te vindon onder do bijlagen van de 
handclingcn der Staten-Goneraal (waaruit de hidische 
Gids ze in Jatcr jaren placht over te ncmen). Reeds 
vroeger, nl. onder do Kamcrstukken J 849—1850, waw 
het contract mot den vorat van Kloengkbeng (Bali) 
ovorgclcgd. Do overlogging ingcvolgo art. 44 Reg. regl., 
begonnen in do zitting 1857—1858, gcschicddo cernt 
aJlcon voor do leden dor kujner, later (1861—1862) ook 
voor het publiek (in verband waannedo zc voorkomen 
onder do bij- lagcn), toen met geheime nota's van 
toelichting, eindelijk (1869—1870) ook met voor het 
publiek (onder die bijlagen) gedrukte nota*s; zio over 
deze met moeite afgopersto publiciteit: J. Boudowijnse, 
De contracten met inlandscho vorsten, Tijdspiegel J895, 
II bl. 308. Eerst Binds 1910 worden do jaar- lijks 
ovorgclcgd e contrnclcn geographisch go ran g- schikt; in 
1915 in men zeoverccnkomston met inland- tjehe ”zc】
fbcstuurders'' (in pl. van met ..voraten") gaan noemen. 
Onder do ovcrgelegde overeenkomsten kwaincn, vooral 
vroeger, dikwijls stukken voor, dio, hocwcl voor recht 
verstand van onze zelfbestuurs 

politiek van nut, geen politieke contracten konden 
wordon genoemd. Met des te mcer verbazing merkt men 
op, dat de Timor-verklaiingen niet als verdra- gen, maar 
als eenzijdige akten werden en worden aangemerkt en 
dan ook nooit aan de Staten-Gene- raal zijn of worden 
overgelegd (zic reg. almanak 1916 I bl. 113 en Spit bl. 
87—88 en 162). Herhaal- delijk heeft een commissie uit 
do Tweede Kamer verslag uitgcbracht over de 
overgelegdc contracten ； een commissie uit do Eorste 
Kamcr, voor zooveel bekend, nimmer. 

Een geographisch gerangschikt overzicht van 
vroegere en latere politieke contracten was voorheen te 
vinden in Boudewijnse en Van Soest, De Indo- 
Europeesche wetgeviug, HI bl. 456— 59, en XTI bl. 
841—851 alsmede in de eerste uitgaaf dezer 
Encyclopaedio (I bl. 384); ook werd in de uit- gaven van 
het lustitut Colonial International in 1900 (serie IV deel 
1 bl. 7—143) een reeks in het Fi-ansch vertaalde 
poHtieke contracten afgedrukt, met cen liistorische 
inleiding in het Fransch door J. Boudewijnse. Een 
bijgowerkte opgaaf der nog gcldende contracten 
verscheen in het Tijdschrift v. h. Kon. Ned. Aardrijksk.-
Genootschap van 1909, bl. 730. Sinds 1913 geeft deel I 
van den regeerings- almanak jaarlijks eon bijgewerkte 
opgaaf, vermel- dende, waar de thans gcldende 
contracten te vinden zijn onder de Kamer stukken, naar 
welke derhalve verwezen wordt; suppletoire contracten 
worden he- laas in die lijst niet opgenomen. 

Aan die opgaaf ontbreekt wijders (wellicht om- dat 
het bureau van de buitenbez. haar voorbereid- de?)een 
opgaaf voor de vier voratenrykjes op Java. Het eersto 
stuk dicnaangaande was medegedeeld in do zHting 
1864—1865 (akte van verband van Soera- karta); op een 
vraag uit do Kamer, of er bezwaar bestond tegen 
mededeeling van de reeds bestaande contracten met 
Djokjakarta en Soerakarta, gaf de regeering het 
raadsclachtig antwoord (bijl. Hand. St. G. 1867——68 
n°. 31—3), dat zy de contracten met vorsten van Java en 
Madoera niet wilde begrijpen onder do ter kennisse van 
de Staten-Generaal te brengen verdragen. Inmiddels 
waren de contracten met Djokjakarta van Aug. 1812 cn 
mot Soerakarta van Dec. 1811 openbaar gemaakt bij M. 
L. van Deventer, Hot Ned. gezag over Java en onderh. 
sedert 1811, deel I, terwijl Ind. Stb. 1833 n°. 61 een 
contract met Djokja (en Pakoealaman) en Ind. Stb. 1847 
n°, 30, 1854 n°. 32 cn 1874 n°. 209 contracten met Solo 
liadden afgedrukt. De aid us vcrschenon publicaties zijn 
sedert aangovuld door mr. P. W. Filet, Do vor- ston op 
Java cn do Ned.-Indische Kcgeering, diss. Utrecht, 1895, 
dio den tekst mededcelt der contrac- ton van 1813, 1823, 
182G, 1830, 1831, 1833, 1851, 1854 on 1855; blijkens 
het art. Vorstenlanden in de eersto uitgaaf dezer 
Encyclopaedio komen cchter bij Filet vcel fouten voor. 
Deels nevens do vermeldo contracten, dcels in plaats 
daarvan, gelden thans: Djokjakarta: con uitvocrigo akto 
van verband van 13 Aug. 1877 (naast verkluring van 7 
Aug. 1877), goedg. 22 Dec. 1877, bijl. 1878/79 n°. 71—
10; waariicvens vcrkl. 26 Juni 18SS, bijl. 1890/91 n°. 
112—24 (tclcgraafkabels), contr. 14 Juli' 1888, goedg. 8 
Dec. 1888, bijl. 1889/90 n。. 103—2 (mijn- wczeu), 
contr. 27 Juni 1901, goedg. 14 Jan, 1902, bijl. 1902/03 
n°. 174—15 (enclave Sdlo), on contr. 15 April 1913, 
goedg. 21 Mei 1913, bijl, 1913/14 n°. 34 —2 (zoutwezen, 
vgl. Ind. Stb. 1913 n°. 461). Zio voorts de bowcegrcdcn 
van Ind. Stb. 1906 n°. 271 (krankzinnigen) on die van 
Ind. Stb. 1909 n°. 320 (inhcomSche rcchtspraak). 

34 
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Pakoealaman: akte van verband (feitelyk eon korte 
verklaring) van 17 Sept. 1906, goedg. 16 Oct. 1906 bijl. 
1906/07 n°. 265-^14. Zie voorts de be- wee^jden van Ind. 
Stb. 1906 n°. 271 (krankzin- nigen) en die van Ind. Stb. 
1907 n°. 516 (afstand van alle inheemsche rechtspraak), 
alsook de verklaring, bedoeld in bijJ. 1913/14 n°. 345—
3 en in Ind. Stb. 1913 n°. 461 (zoutwezen). 

SoeraJcarta: een uitvoerige akte van verband van 30 
Maart 1893 (naast verklaring van 25 Maart 1893), goedg. 
4 Mei 1893, bijl. 1893/94 n°. 127—3; waar- nevens 
verkl. 31 Juli 1S90, goedg. 18 Nov. 1890, bijl. 1891/92 
n°. 106—2 (telegraafkabels), verkl. 25 Mei 1891, goedg. 
15 Sept. 1891, bijl. 1891/92 n°. 106—2 (mijnwezen), 
contr. 14 Dec. 1899, goedg. 10 Jan. 1900, bijl. 1902/03 
n°. 174 —12 (enclaves), en contr. 12 Sept. 1901, goedg. 
14 Jan. 1902, bijl. 1902/03 n°. 174—14 (enclave Selo). 
Zie voorts do beweegreden van Ind. Stb. 1906 n°. 271 
(krankzinni- gen), die van Ind. Stb. 1909 n°.32O 
(inheemsche recht- spraak) en die van Ind. Stb. 1913 
n°.461 (zoutwezen). 

jiiangkoenegaran: akte van verband (feitelijk een 
korte verklaring) van 4 Nov. 1896, goedg. 13 Nov. 1896, 
bijl. 1897/98 n°. 152—2. Zie voorts de beweegreden van 
Ind. Stb. 1906 n°. 271 (krankzinnigen)en die van Ind. 
Stb. 1909 n°. 320 (inheemsche recht- spraak), alsook de 
verklaring, bedoeld in bijl. 1913/14 n°. 345—3 en in Ind. 
Stb. 1913 n°. 461 (zoutwezen). 

Naast het bovenvermelde werk van prof. Heeres 
zvoor den Compagniestijd zou er alle aanleiding~zijn' 
voor een al dan niet ambtelijke uitgave, waarin, naar 
geographische dan wel naar chronologischo orde, alle 
sinds 1800 gesloten verdragen—onverschil- lig, of ze 
reeds onder de Kamei-stukken zijn opgeno- men — 
werden bijeengebracht. Een overzichtskaart van lang 
contract tegenover korte verklaring op de 
buitenbezittingen geeft laatstelijk het werk „I)e , ，
Buitenb.ezittingen 1904—1914" deel I, uitg. Encycl. 
Buz«au Batavia 1915. *  ----------  ------------  

CONTRACTEN MET VAN ELDERS AANGE- 
VOERDE WERKLIEDEN. Zie KOELIE. 

CONTRACTEN TUSSCHEN INLANDERS EN 
NIET-INLANDERS. Zie OVEREENKOMSTEN. 

CONTROLEUR BIJ HET BINNENL. BESTUUR. 
Zie BESTUUR. 

CONTROLEUR KOTA. Aldus noemt men op Java 
den controleur, wiens standplaats do hoofdplaats is van 
een gewest of van een afdeeling, ook al omvat zijn 
controle-afdeeling meer dan die hoofdplaats of kota zeJf. 
Op de buitenbezittingen hoort men den naam o.a. 
bezigen voor den controleur, wiens standplaats de 
gewestelijke hoofdplaats is. 

CONVERSIE. Onder deze benaming verstaat men in 
de Indische adminislratie de verwisseling van huur in 
erfpacht en de verwisselhig van den aard van het 
inlandsche grondbezit, hetzij van coraniu- naal in 
individueel bezit, hetzij van individueel bezit in 
agrarischen eigendom. Over het eerste en het laatste 
onderwerp wordt gehandeld onder AGBA- RISCHE 
WET； hier valt dus slechts te spreken over de conversie 
van communaal in i n d i,v i d u e e 1 bezit. Zooals onder 
GROND (RECHTEN OP DEN) nader wordt uiteenge- 
zet, komt in een groot gedeelte van Java het bezits- recht 
op den grond toe, niet aan een individu, maar aan de 
inlandsche gemeente, die de gronden voor korteren of 
langeren tijd aan een, door de gewoonte bepaald deel der 
ingezetenen in gebruik afstaat, waarna de velden weder 
opnieuw worden verdeeld. De bezwaren, aan dezc soort 
van bezit verbonden, werden reeda vroeg ondervondcn; 
Du Bus Bchreef 

daaraan den gebrekkigen economischen toestand van 
Java voor een groot gedeelte too. De ecrsto poging van 
regeeringswege tot opheffing van dat bezit werd gedaan 
in het ontwerp eener Cultuur- wet van Fransen v. d. 
Putte, het welk in art. 9 de bepaling inhield dat de 
gronden verdeeld moesten worden, wanneer de 
meerderheid der deelgerechtig- den dit verlangde. Dat 
ontwerp werd echter niet tot wet verheven (zie AGR 
ARISCHE WET) en do agrarische wet van 1870 bevat 
geene bepaling voor de conversie van communaal in 
individueel bezit. 
Volgens het oordeel van den Minister De Waal moest 
dit aan den tijd en aan de vrijc verkiezing der ge- 
meenten worden overgelaten. De wet verbiedt echter de 
conversie niet en de Regcerhig bleef er steeds op 
bedacht regelen te stellen, aan welke de ini. ge- meenten 
zich moesten houden, wanneer zij tot conversie wilden 
overgaan ； verscliillende regelin gen werden in Indie 
ontworpen. In het jaar 1874 ge- beurde iets dat van 
grooten invloed op het vra-ag- stuk van de regeling der 
conversie zou zijn. De Gouv.-Gen. Loudon droeg den 
Algemeenen Secre- taris Levysohn Norman op, een 
plaatselijk onder- zoek in te stellen naar de working der 
agiarische verordeningcn, cn van gedachten te wisselen 
over het by de Regeering aanhangige vraagstuk der 
conversie.. Kort daarop kwamcn in Nederland be- 
richten dat een aantal desa’s, in de streken van Midden-
Java door dien ambtcnaar bczocht, tot conversie waren 
overgegaan en niet ten onrechte vreesde nu het 
Opperbestuur (minister van Kolonien was toen Van 
Goltstein) dat dit het gevolg was van bemoeiingen der 
ambtenaren en verzocht bij telegram den Gouv.-Gen. de 
rei« van L. Norman tedoen staken. De Regeering ging 
nu nauwkeurig i)a, hoo deze werkelijk „in meerdere of 
mindere mate door het bestuur gcprovocecrde" 
conversics gewerkt had den, en stelde daartoe bij 
circulairo van den Dir. binnenl. bestuur van 1 Juni 1878 
vragen aan de residenten, die met de antwoorden 
gevoegd zijn a 1B Bijl. L. L. L. bij het Kolon. Verslag 
van 1880. Do resultaten, waartoe zij kwam, zijn 
neclcrgclegd in eene circulaire aan do Hoofden van 
gcwcsleJijk bestuur op Java gcricht door den
 Van Lansbergo, 
van 15 Aug. 1880, Bijbl^n0. dat stuk 
bracht de inlandsche bevolking, nergens nit eigen 
beweging conversie tot stand, d.w.z. ging zij nergens in 
eens van communaal tot individueel bezit over. Liet men 
de bevolking haar eigen gang gaan, dan volgde zij een 
meer geleidelijken weg, begon ze jaarlijksclie 
verdeeling van communale gronden te vervangen door 
verdeeling oin de 5,3 a 2 jaar waar- door ze,aJs 
deomstandigheden gunstig waren,kwain tot het stadium 
van coinniunaaj bezit met vasteaan- declen, een reeds 
veel betei en voi-m. De vj'begcr be- sproken conversics 
hadden dan ook slechtc gcvolgcn gehad ； de bevolking 
bevond zich daardoor in eencn toestand, diehaar knelde 
en stond herhaaldelijk voor vragen, die haar in 
verlegenlieid brachtcn. Het oude ver band tusschen 
grond bezit en dienstprestatic, belastiiigplicht en 
famiJie- en crfrccht bestond niet meer; de bevolking, 
geheel verbijsterd, wist dikwijls nicts beters te doen, dan 
maar weer tot bet oudo communaal bezit terug te keeren. 
Aan regeling van de conversie scheen dus geen behoefte 
te bestaan, daar de bevolking toch niet uit eigen 
verkiezing con vert eerde; wilde men regelen, dan zou 
men het geheele onderwerp moeten regelen, maar dit 
was nauw ver bond en met plaatselijke aangelegen hed 
en, waarbij het inlandscli recht betrokken was, dat a&n 
de inmcnguig van hot Gouv. als wetgever, nioet 
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onttrokken blijven. De taak der Regcering, die geen 
aandrang voor noch. tegen conversie behoort uit te 
oefenen, had zieh dus slechts te bepalen tot het, voor 
zooveel mogelijk, uit den weg ruimen der hinder- palen, 
die tegen vrijwillige conversie mochten be- staan. De 
circulaire eindigde met het stellen van eenige vragcn, die 
nu voortaan periodiek moesten worden beantwoord om 
nauwkeurige gcgevens om- ti-ent den feitelijken 
toestand van het inlandsch grondbezit in elk gewest tc 
verkrijgen. 

Een leidraad voor het ter zake tc houden onder- zoek 
werd, met bijvoeging van model-staten gegeven in eenc 
Circulaire van den len Gouv.-Secr. van 19 Dec, 1881 
(Bijbl. 3769K later gewijzigd en vereen- voudigd bij 
Circulaire van 27 Maart 1913 (Bij bl. no. 7840). 

De zoo even genoemde circulaire van 1S80 vorloor, 
naar in Nederland werd geoordeeld, uit het oog dat juist 
gemis aan regeling van de gevolgen der conversie het 
hoofdbezwaar tegen vrijwillige con- versic was. Dies 
werd zij getroffen door ecn vetum der Tweedo Kanicr, 
op 3 Mei 1882 uitge- bracht, waarbij verklaard werd, dat 
zij belemme- rend zou werken op de vrije uitoefening 
van het recht der inlandsche bevolking op Java en 
Madoera om voor haai- grond bezit den vorm tc 
verkiezon, dicn zij zelve wil en dat dus spoedig eene 
verorde- nitig behoorde tc worden uitgevaardigd, 
waarbij dat recht erkend word en bevestigd on de 
uitoefening jnogelijk werd gemaakt cn gcregcld. Eene 
zoodanige veroj-d. versebeen dientengcvolge in den 
vorm van een Kon.Be«l. (Ind.Stb. 1885, n° J02) 
terregeling van conversie van comninnaal bezit van 
bouwlanden op Java en Madoera in erfelijk individueel 
bezit. Zij gaat uit van het beginsel, dat de bevolking vrij 
moet zyn den vorm van bezit tc kiezen, dien zij verlangt, 
en dat allecn de wijze van conversie door de Regee- j'ijig 
moet worden geregcld. De hoofdbepalingen dier 
verordening zijn de volgcnde: 

Om eene conversie tc kunnen tot stand brengen, moo 
ten ten minute cirie vierden der dcelgcrechtig- den die 
verandering vci'langen cn de wijze van ver- atidering 
goedkeuren, en moot elk gcrcchtigde ecn aandecl in 
individueel bezit verkrijgen. Bovcndien mod ecu 
gedeelte der veklen worden gereserveerd (cn behoove 
der dorpsbesluurders, en wel tot eene niet klcincre 
oppervlaktc dan v66r de conversie, tenzij de resident dit 
toclaat, omdat hij die 'uitgo- strektheid tc grout acht. Er 
nioel ook op worden gorekend, dat aan do 
dorpsbestuurdcra persoonlijk vcldcn worden tocbcdecld, 
opdat zij gronden zullen bezitten nadat zij afget reden 
zijn. Dit allcs wordt aat) het initiatief der desa. en aan 
onderlingo schik- king dor deelgerechtigden 
ovcrgelaten. Zijn deze hicrniecle goreed, dan wordt van 
hun voorneinen tot conversie kennis gegeven aan den 
resident, die eeno coinmissic bcnocnit, uit ten minstc 66n 
Europ. en 66n ini. lid bestaande, welko moet 
onderzoeken of aan de bovengenoemde eischen is 
voldaan. Zij maakt bekend, wanneer zij in do desa zal 
komen en roopt beJanghebbcnden op om hunno 
bezwaren in to brongen. Van hot gelioudon onderzoek 
wordt proces- verbaal opgemaakt, waarin ook de 
geopperde be- zwaren worden vcnncld. Blijkt hot daaruit 
den resident, dat aan de door de verordening gestelde 
eischen voldaan is, dan vcrklaart hy dat de conversie tot 
stand is gekomcn ；  in het tegenovergcstcldc geval 
wordt aan de desa mcdedceling gedaan van de bozwa- 
ren en moet, zoo zij conversie wil, de zaak van meet af 
aan weder bogonnen worden. Van hot besluit dat tot 
bewijs strekt van de tot stand gobrachte 

conversie, akmede van het proces-verbaal van on- 
derzoek wordt eene vertaKng in de landstaal uitge-< 
roikt aan het districts- of onderdistrietshoofd en 
aan het desahoofd, dat genoemde stukken moet bewaren. 

De bepalingen van hot Kon. Best van 1885 zijn 
meerendeels een doode letter ■geblevcn, zooals te。 
recht door prof. Kleintjes (Het Staatsrecht van 
NederlandsclvTndii~2e e37~irTIz7~358)_wordt op^~ 
gemerkt, wegens gemis van aansluiting van het 
conversicbcsluit aan het adatrecht, waarover boven. 

Vaak verloopen jaren, waarin geen cnkcl geval van 
conversie plaats heeft, zoo bijv. in 1907, 190& en 1914; 
maar ook in and ere jaren zijn de gevallen spaarzaam 
(1909:12 waarvan 11 in een afdeeling der Preanger; 
1910:1; 1911:2; 1912:3; 1913:1). 

Vaak maakte zclfs het individueel bezit, door 
conversie verkregen, weder voor een anderen bezits- 
vorrn plaats. Van den aanvang af schijnen vele desa's, die 
converteerden, de bcdoeling der conversie niet te hebben 
begrepen of keerden zij om ver- schillende redonen tot 
een anderen bezitsvorm terug；  vaak tot communaal 
bezit met vaste aandeelcn. In 
de desa's, die voor 1880 converteerden, zijn de be- 
langhebbenden reeds spoedig tot het communaal 
bezit tcruggekcerd. 

COOK (JAMES), Engolsch zeevaarder geb. 27 Oct. 
1728 te Marton, graafschap York. Bevelhebber 
van de “Endeavour'', het scliip dat in 1768 door de 
Engelsche Admiraliteit werd uitgerust voor eeno 
wetenschappelijko ontdekkingsreis in de Zuidzee. 
Op die reis landde hij 3 Sept. 1770 op cen punt van 
de zuidkust van Ned. Nieuw-Guinea, en was daar- 
door do eerste Europeaan, die deze kust bczocht-. 
Door het vijandig optreden der inboorlingen was hij 
verplicht denzelfden dag naar boord terugtekeeren. 
Zijn landingspunt was gelegcn op 6° 15' Z.Br. en 
wordt thans Kaap Cook genoemd. Ookde nabijgele- 
gen, later ontdekte, baai en de daaiin uitmondende 
rivier ontvingen naar hem de nainen van Cook-baai 
en Cook-rivier. Op 14 Jan. 1779 verloor Cook door 
een pijlschot in een gevecht mot de bewoners van- 
Owaihi, een der Sandwicheilandcn, het leven. . f 

COPAL. Zic AGATHIS,泛以片-苗—% " 

COPRA. Zic KALAPA.* 一 
CORALTREE (Eng.). Zie'ERYTHRIN/V r ' 

CORANA. Naam op Hattam, N. Guinea, voor 
een Paradijsvogel, Parotia sefilata; Lophorina 
superba hcet to Hattam Nidda. ； 

CORCHORUS ACUTANGULUS Lam. fam. 
ceae. Dcngdek poik (SOEND.), Djengotan, Gedangan, 
Kocmboelan (JAV.). Kruidachtigc plant, met lang© 
lioekig-govoordo vruchten, op gras- cn bouwland, 

CORCHORUS CAPSULARIS L. fam. Tiliaceae, 
Booni of Bocno (MAD.), Gocni (JAV.), Gandja rami 
tjina of Rami tjina (MAL.). Opgerichte, tot 4 M.. 
hooge, kruidachtigc plant, met korto ongesnavelde. 
vruchton, mecst op vochtige plaatsen tc vinden, in 
Bengalon in het groot wegens de vezels verbouwd 
(Jute). Zio JUTE en GOENI. 

CORCHORUS OLITORIUS. L fam. Tiliaceae. 

 

Gandja hoctan (MAL.), Pisangan (JAV.). Opgericht kruid, 
tot 2 M. hoog, door de spits gesnaveklc vrucht o.m. van 
do vorige te horkennen. In Bengalen wegens do vozels 
verbouwd (Jute). De bladoron worden soins als groente 
gegeten. Zie JUTE. 

CORDES (JAN WILLEM HUGO). Geb. tc Am、 gtei-
dam.23 Oct. 1836, ovcrleden to Apcldoorn 4 .JunT 1906. 
Na zyne opleiding to hebben genoten aan de 
landliiiishoudk. school tc.Groningen en de Polytech, 
nische school (afd. Forst Schulc) te Carlsnihe, werd 
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h尊 6 Aug. 1857 aangesteld tot arobt. voor den dicnst 
van het Boschwezen in Ned. Indie. In 1865 werd hem 
een ondcrzock opgedragen naar den toestand der 
bosschen in het gewost Sum,3Vestkust. on de daarin 
voorkomende timmerhoutsoorten. Bij de organ isatie van 
het Boschwezen werd hij 8 Nov. 1869 benoemd tot 
houtvester der le klasse; in die botrek- kingen was hij 
vooral in R^mbang en Somarang werkzaam. Den 29en 
Juli 1877 benoemd tot Inspec- teur van het Boschwezen, 
bleef hij in dien rang als chef van de afdceling 
Boschwezen van hot Dep. van Binnenl. bestuur 
werkzaani tot April 1887, toen hij met verlof naar 
Nederland vertrok, waarna hem bij Kon. Besl. van 16 
Fcbr. 1890 op verzoek eervol ont- filag uit den Indischen 
dienst werd verleend. Hij sohreef, behalve verschillcndc 
werken, niet recht- streeks op Indie betrekking 
hebbende: „De djati- bosschen op Java, hun natuurlijke 
verspreiding, ge- schiedenis en exploits tie*5 Batavia 
1881 (van welk werk thans.onder leiding van den heerA. 
E. J. Bruins- ma, oud-Hoofdinspecteur,Chef v/d 
Dienstv/h Boscb - wezen in N. 0.1., eene tweede uitgavc 
wordt samen- gesteld) en talrijke artikclen in 
verschillcndc tijd- schriften, waarin aangelcgenheden, 
betrekking heb- bende op het- boschbedrijf, bchandeld 
werden. 

CORDIA MYXA L., fam. Borraginaceae. Kendal 
(JAV.), Sekendal (MAL.). Boom, over een groot deel van 
Zuid-Azie verspreid. De vruchten waren vroe- ger als 
,,8e&&sfenoe'' in de apotheek te vinden. De bladeren en 
ook de jonge takken leveren een genees- middel. 
Waarschijnlijk worden andere soorten van Cordia met 
deze ver ward. 

CORDIA SUBCORD ATA Lam., fam. Borra^ina- 
ceae. Moermasada, Poernamasada (JAV.). Lage boom, 
met fraaie oranjeroode bloemen, over tropisch Azie en 
Australie verspreid. Het fijne hout wordt als meubelhout 
en voor wapengevesten gebruikt. 

CORDYLINE TERMINALIS Kth., fam. Liliaceae. 
Andong (JAV.), Handjoowang beureum (SOEND.). 
Boompje, met een tot 3 M. hooge rechte dunno stam en 
een groote pluim van lancetvormige, smalle, groene of 
purperroode bladeren, veel gekweekt als eierplant, en om 
in. tuinen of plantages de grenzen aan te geven, Wortels 
en bladeren zijn een inlandsch geneesmiddel. 

CORIANDRUM SATIVUM L., fam. Umbdliferae. 
Toentjar (SOEND.), Katoembar (JAV.), Ketoembar (MAL). 
Overblijvend kruid uit Zuid-Europa, op Java vooral in de 
bergstreken gekweekt. Korianderzaad wordt als specerij 
en geneesmiddel veelvuldig ge- bruikt; het wordt als iiil. 
drogerij meest van Bombay aangevoerd. 

CORNELIUS (HERMANUS CHRISTIAAN). Geb. 
4 Juni 1774 te Amsterdam. 17 Sept. 1790 kadet v/d 
marine, kwam 1791 in Indie. Ging later over bij het 
wapen der genie en klom bij dat wapen op tot den rang 
van kolonel (1822). Tijdens het Engelsch tusschcn- 
bestuur was hij Civil Surveyor and superintendent of 
Buildings in the Semarang district. Op 26 Sept. 1826 
gepensionneerd. Overleed te Amsterdam 18 Sept. 1833. 
In J 797 bij het bouwen van het fort Klat- ten, bracht hij 
de gehcel begroeide ruines van do Pram banan_tempels 
aan het licht. Sedert bracht hij ̂ iiiigF^an de belangrijkste 
ruines van Midden Java in teekening en bcschreef ze. De 
ontblooting van den destijds vrijwel geheel met aarde 
bedek- ten Boroboedoer _pp last van Lt. Gouvemeur 
Raf- flo8 irTlSli geschiedde onder leiding van Cornelius, 
die tevene de eerste teckeningen en beschrij - vingen van 
het monument vervaardigde, aan welk ecn en ander 
Raffles het noodige ontleende — zon・ 

der dit echter te vermelden — voor zijn standaard- werk 
over Java. Zie B0R0B0ED0ER en P. Veth. Java, 2e druk, 
deel I, 101. 

CORNETS DE GROOT VAN KRAAIJENBURG 
(JHR. JOHAN PIETER).Geb. tc Groningen 6 April 1808 
werd hij, na verschillendo betrekkingen in Indie bekleed 
te hebben, in 1836 Algemeen Secrcta- ris, in 1842 
Secretaris-Generaal bij het Min. v. Koi. on was van 1848 
tot 1851 lid van den Raad van Indie. Den 9en Jan. 1861 
tot Min. van Koi. benoemd, trad hij 14 Maart d.a.v. wedcr 
af en werd in 18G2 tot Lid van den Raad van State 
benoemd, welke betrekking hij vervulde tot zijn 
overlijden tc *s Gravenhage den 23en Juli 1878. Hij 
schreef o.a.: Over het behcer onzer kolonien, 's Grav. 
1862. Aanteek. op het wets- ontw. tot vastst. van hot Regl. 
op het bcleid der Reg. in N. I. s' Grav. 1853 en met T. J. 
Wilier, Het eiland Boeroe, Amst. 1858. Voorts nog 
verschillende bijdragen in Hand, cn Ber. betr. 
hetZecwczcn 1817; Handel, van het Ind. Gen. 1854—
1859 (o.a. Icveius- berichten en bydragen over de 
kolonisatio-kwestie, het stelsel van dcportatic cn het 
ontstaan van het gemccn overleg tusschcn Reg. cn Staten-
Gen. ten aanzien der Kolonien) cn de Koi. Jaarbocken 
1862. 

CORREA of CORREIA (GASPAR). Portugeesch 
geschiedschrijver, geborei) 土 1497, overleden te Goa 
omstreeks 1560. Op jongen leeftijd begaf hij zich naar 
Portugeesch Indie en nam deel aan verschillende 
expedition o.a. aan een expeditie tegen Tidore. Schreef 
een werk gctiteld “Lendas da India" (Eegenden van Indie), 
hot welk handelt over do ver- richtingen der Portugeezen 
in Indie (dus ook in ons later Indie) van af het jaar 1497 
tot 】550. VgL Dr. Hoefer NouveJle biographie gdnerale, 
Firmin bidot ； G. P. Rouffaer in Bijdr. K. I. 6c R. VI p. 
159—162. 

CORYPHA GEBANGA Bl., fam. Palnwe. Poctjoek 
(MAL., JAV.), Gobang (SOEND., JAV.). Waaierpalm ter 
groottc van een klapperboom, metstekeligc bladstcc- len, 
in een groot deel van Zuid- cn Zuidoost-Azic voorkomend 
in de kuststreken, maar nooit vlak aan het strand. De boom 
bloeit op 30-jarigcn leeftijd met cen oindelingscho 
bloempluim en sterft af, na- dat hij vrucht heeft gedragen. 
Be verschillende dco- len van de plant worden voor een 
groot aantal doel- einden gebruikt. Een afkooksel van de 
dunste b>j- wortels is oen vol!<sgoneesmidde]. Do stam, 
die uit een zeer vaston houtigen buitenwand bestaat, be 
vat van Einnen een vezelig merg, on klinkt daardoor hoi 
bij kloppon. Men maakt or bedoeka (trommcn) van. De 
buitenlaag van de stam lovert een zoetigrie- kendo gom 
(blcndok geban(/),die als inlandsch geneesmiddel 
gebruikt wordt. Uit het merg wint men een vuilroodo 
sago, die bij misgewas door de inlanders gegeton wordt, 
en ook als varkensvoeder dienst doet. Op Celebes, Timor 
cn in Oost-Sumatra tapt men het sap soms af, om er een 
pnlmwijn uit te ina- ken. Op sommige plaatscn jnaakt men 
suikcruit het sap; meer in het bijzonder wordt dat gedaan 
in Britsch-Indie en de Philippijnen. 

Do jonge nog nict ontplooide bladeren leveren de Zo 
worden daartoe afgekapt als ze ongc- veer een Meter lang 
zijn, op de vouwen doorge- scheurd en de nerven van de 
overblijvende, Jicht- groene ca. 2 c.M. lange strooken 
afgesneden. A 1B dezo gedroogd zijn, laal de glimmende 
bovenzijdc van het blad van de onderzijde los. Alleen de 
eerste is bruikbaar. De strooken worden in bundeltjes ge- 
bonden in den handel gebracht. Een bijzonder fijne soort 
van Ag61 heet Papas, en komt uit Celebes. AgGl dient 
voor het dichtnaaien van zakken en voor het niakon van. 
dun touw, dat voor viscluietten moot 
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dienen; papas voor de deelen, die extra sterk moe- ten 
zijn. De voomaamste toepassing van agel is het vlechten 
van zeer dunne matten, zoowel op Madoera als op Java, 
doch voomamelijk op Celebes. Daar worden zc op 
Boeton en in Mandar voor den uitvoer vervaardigd en 
heeten Karoro. De prauwen van Celebes hebben zeer 
vaak zeilen van Karoro. Op Java in de havenplaatsen 
heet dat weefsel Kadoet. Op Madoera maakt men van 
een grove sooi't Ag61 picolzakken, die als binnenzak 
voor het vervoer van koffie naar Amerika gebruikt 
worden. / ' 

Van de volwassen of pas geopende bladeren maakt 
men Kadjang-matten, die voor het afdeklcen van waren 
gebruikt worden. Ook maakt men er een soort van atap 
van. Uit de vezels van de bladsteelen maakt men op 
Celebes een grove touwsoort; op de Philippijnen worden 
er zeer fijne hoeden van ge- vlochten. Tusschen do basis 
der bladsteelen vindt men cen zwamachtige stof (barcek) 
die op dezelfde wijze gebruikt wordt als die van de Aren 
palm, maar minder in kwaliteit is. 

De jonge vruchten worden gestampt als bedwel- 
mingsmiddel bij de vischvangst gebruikt. De rijpe zaden 
zijn zeer hard; een belangrijke uitvoer ervan heeft plaats 
uit Bombay (als bazarbatoemnoten, bajoerbetnoten of 
bajoerbatoemnoten) naar Europa, waar men er knoopen 
van maakt. 

Literatuur: Verslag van het vezelcongres, gehou- den 
te Socrabaja van 3—8 Juli 1911 deel I, le ged. pag. 203. 

COSTUS SPECIOSUS Sm., fam. Zhigiberaceae. 
Paljinjz ( JAV. SOEN n.). Patjing tn war (SOEND.), Seta 
wan (MAE.). Kruidachtige plant mot een tot 3 M. hooge 
atcngel, waaraan de bladeren in ecu duide- lijke .--jnraal 
gezeten zijn. Dedikke aarvormige bloei- v.ijzc heeft 
bruinroode schutbladercn en witte of rose blocmen. Het 
sap van den wortelstok werkt Hterk purgeerend, het sap 
van do stengels is een middcl tegen dysenteric. Ook de 
bladeren zijn een inlandsch gcnccsmiddel. Het zetmeel 
uit den world wordt gebruikt ak een afweermiddel van 
on- hcilen (tepoen{/ tau:ar)\ 
COUPER (JACOB). Cob. 1G41 of 1642tcEdinburgh. 
Wfla in 1663 soldaat in dienst der 0. I. Cie. Dicnde 
daarna deCompagDit' als ambtenaar in oiidcrscheide- nc 
rangen laatstelijk als opjjerkoopnian met den titcl van 
Ckjinjnandfiir. J^iddc de ondcrhandelingcn of 
krijgsvcrriehtingon bij g(J(igcnhci(l der hulp <luor do 0. 
I. Cie aan den Socstjuhoenan van Mataram ge- boden in 
diei)H strijd tegen Troeno djojo, Kracng Galcsong, den 
Pancnibalian van Giri en pangeran Poegcr 1677—1G82. 
Zic JAVX~7^cschiedcni8). Lciddo in 1 (584 do ox ped i 
tie tegen Soerupati on rcgelcic ))et bestuur der Preanger-
landon. Vcrtrok nanr Nederland ii) 1087 a]s 
Commandour con or rctourvloot. Voer in 1694 als Raad 
Extraord. wedor naar Indic mot het schip ,,de 
Riddcrschap"; Iced Bchipbreuk op do kust van 
Madagascar on word danr, naar men zegt, vermoord. 
Vgl. JJr. F. de Haan Prcaugan I. 202；. de Jonge De 
opkomst van hot Ned. Gezag over Java VI, VII cn VIII 
passim. 

COUTO (DIOGO DO). Portugecsch gesclued- schrij 
ver, geboron te Lissabon in 1542, overleden te Goa in J 
G16. Vortrok op zijn veertiondo jaar naar Portugecsch 
Indio, maakte aldaar vei-schillonde niilitairo tochten 
mede, vestigde zich later to Goa en were! door Filips II 
van Span jo, destyds tevens heorscher over Portugal, 
aangestcld tot hoofdbe- waarder (Guarda Mdr) van het 
toon tegelijkortijd opgerichte Rijlcsarchief van hot 
Gouv. van Indie en tot offioieel Kroniekschrijver. Hij 
vorvolgde hot 

werk „da Asia" van Barros [zie op dien naam] in de 
decade's IV tot on met XII, handelende over de daden der 
Portugeezen in Indie (dus ook in wat later N. I. zou zijn) 
in het tijdvak 1526 tot begin 17e eeuw, waarvan 
intusschen de elfde decada in zijn geheel en de negende 
voor cen gcdeelte zijn verlo- ren gegaan. Vgl. Dr. Hoefer 
Nouvelle biographie g6n6rale Firman Didot; G. P. 
Rouffaer in Bijdr. Kon. Inst. 6e Reeks VI (1899) biz. 
155—15^// , COUVADE. Aldus noemt men het „in 
hevKiaanf- bed liggeii van den man in stede van de 
vrouw.” Dcze gewoonte, die o. a. in Bearn in Frankrijk 
be- stond, — van waar ook de naam afkomstig is,— 
schijnt ook in den Indischen archipel bestaan te hebben. 
Van de heidensche bevolking opBoeroe tochver- haalt 
Schouten (ongev. 1660), dat de vrouw terstond na de 
bevalling naar de rivier gaat om met het kind, te baden en 
dan weder haar gewoon bedrijf ter hand neemt, maar dat 
de vader, als kraamheer zich „seer_ behagelijk en als 
siekelijk weet aan te stellen en last hem wel mooytjons 
koesteren.... En ondertusschen moet de zwakke vrouw 
aan't werk, voor desen kraamheer wat Ickkers too te 
makenn. V. d. Hagt verhaalt nog in 1850 iets dergelijks 
van genoem- de bevolking ongevcer met dezelfde 
woorden als Schouten, 't geen het vermoeden doet 
ontstaan, dat hij dezen heeft nageschreven; latere 
onderzoekers vermelden niets meer van die gewoonte. 
Engelen- berg vond do couvade in het Bantamsche 
(monde- lingc mcdedeeling). Prof. Wilken vermeldt fal 
van voUieren van het Polynesische ras, waar de vader 
zich voor, gedurendo, of na de bevalling van verscheidene 
zaken onthouden moet of enkele handclingcn niot mag 
verrichten. Zoo bij de bewoners der Oeliasers, de Tagela's 
(Philippijnen), de Olo Ngadjoe (Bornco)en de Niasscrs 
voor de bevalling; de bevolking bp Letti en Kisser, de 
Bahau- Dajaks, do Dajaks van Sanggau cn do Orang 
benoe- wa van Malaka na de bevalling ； bij de Land-
Dajaks van Scrawak zoowel voor als na de bevalling. Op 
do Timor Laoct-eilanden cu bij do stain men van Bontok 
(Noord-Luqon, Philippijnen) is volgens hem niets 
daarvan overgebleven dan de gewoonte, dat de vader het 
kind dragon cn verzorgen moet en de be- zoeken 
ontvangt, tcrwyl de moeder den gewonen veldarboid 
vcrricht. Prof.Wilken brengt de Couvade in verband met 
den oorspronkvlijken natuurtoe- stand, waarbij de mensch 
in cchtcloozc gemecnschap leefdc cn het vadefschap geen 
band met hot kind deed ontstaan. Door de Couvade 
manifestcordc dan do man nls vader van het kind. Wilken 
in Bijdr. t. t. I. on ylk. Vo Ser. DL IV (1889)TI7250. 
Vorgens" anderen borust do couvado op liet animistisoho 
denk- beeld, dat mon ziclskracht aan ccn ander kan over- 
doen; zoo de tuan aan de barendo vrouw. De man doet 
zuIks door do vrouw in velc streken gedurig aan tc 
blazon,in elk geval bij haar hoofd to gaan zit- ton. Het 
afstaan van ziclcstxjf verawakt meer dan hot baren. Zoo 
is het dus animistisch logisch, dat de man moor uitgoput 
is dan de vrouw, on vorpleging behoeft. 

COYETT (FREDERIK JULIUS). Gob. op zee. 
Overlcdon te Batavia 5 Sept. 1736. Kleinzoon van den 
bokonden F. Coyott Gouvoruour van Formosa. Diende do 
Compic ah ambtenaar in onderechoidene rangen, o.a. als 
gecommitteeixlo over den Inlander (van 1727—1729) on 
als gozaghobber van Java*s N.O.-kust. In 1731 Raad 
oxtraord. In 1733 sloot hij als gevolmachtigd gezant der 
Cie to Kartasoora hot contract van dat jaar mot 
Pakoeboowono II van Mataram. Laatstelijk was hij Raad 
Ordinair. Vgl. 
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Dr. F. de Haan. PriangarLI35^Mr. J. K. J. de Jonge. 
Gezag over Java deel IX 

passim. 
CRATOXYLON RACEMOSUM BL, fam. Guiti- 

〃ferae. Remeng, Kiremeng (SOUND.).Hooge boom van 
I '■ Java; het houtis zeer geschikt voor het makcn van 

houtskool. Een verwante soort is daarvoor op Cele- 
• 3 J :， bes algemeen in gebruik. 

.广 © CRAWECBD. (JOHN)<Geb. 13 Aug. 1783, op het 
,-■： eiland Islay (West-Schotland), als zoon van een 

medicus. Hij zelf studeerde ook van 1799 tot 1803 
...::二 in de medicijnen te Edinburgh, en werd in dat 

二〃k"' jaar als militair geneesheer by het Britsch-In- 
disch leger aangesteld, in welke betrekking hij 5 jaar in 
de N.-westelijke provincien werkzaam was. In 1808 
naar Penang overgeplaatst, legdc hij zich op de studie 
van het Maleische volk en de Malei- Bche taal toe en 
werd door Lord Minto uitgekozen om de expeditie tegen 
Java mede te niaken. Van 1811 tot 1816 bekleedde 
Crawfurd verschillende hooge betrekkingen in het 
bestuur op Java, met name als resident van Djokjakarta 
(14 Nov. 1811 —-Sept. 1814, en opnieuw van Jan. 1816 
— de overdracht van bestuur aan het Ned. gezag op 14 
Aug. 1816), terwijl hij in 1815 cen politieke zen- ding 
volbracht naar Bali en Celebes. De kennis en ervaring 
daarbij verkregen benuttigde hij na terug- keer in zijn 
land voor het schrijven te Edinburgh van zijn 
belangrijke History of the Indian Archipelago, 1820 (3 
din., 8°, met platen)； vertaald door P. de Haan Pz. in 
het Nederlandsch onder den titel: 
De Indische archipel, Haarlem 1823-25 (3 din., 8°). 

Na het voltooien van dezen arbeid ging hij in Mei 
1821 terug naar Vroor-Irdie, en werd in September door 
den Gouv.-Gen., den markies van Hastings, als afgezant 
naar Cochin-China en Siam afgevaardigd; in 1823 
volgde hij Thom. Stamford Raffles als Gouvemeur van 
Singapore, op (na een korte tusschenperiode in dat jaar 
van den „resi- dent", Majoor Farquhar). Na daar 3 jaar 
werk- aaam geweest te zijn, werd Crawfurd als „Com- 
missioner" van Pegu aangesteld, en tegen het ein- de van 
1826 als afgezant door Lord Amherst naar Burma 
gezonden. Na afloop dier zending in 1827 keerde hij 
naar Engcland terug, waar hij zich met het opstellen van 
verscheidene belangrijke boekwerken, en verder met 
Oosterschc stu- dien bezighield. 

Achtereenvolgcns verschenen: in 1828 zijn „Jour- 
nal of an Embassy to the Courts of Siam and Coehin- 
China'' (1 dl. 4。)，dan in 1829 zijn “Journal of an 
Embassy to the Court of Ava" (1 di. 4°), waar- van resp. 
in 1830 cn 1834 cen tweede druk, beide in 2 din. 8°, 
verscheen. Toen wendde hij zich we- der tot zijn oude 
liefde, het Maleiscb, en gaf, na lange voorbereiding, 
tegelijkertijd in 1852 uit zijn “Grammar and Dictionary 
of the Malay language, with a preliminary dissertation" 
(2 din.), welke “dissertation'' hetzeJfde beoogde als wat 
Raffles met zijn History van 1817 en hij zelf met zijn 
History van J 820 (zie vcoral d]. II, Book 5) hidden 
ingeluid: onderlinge vergelijking der ver- schillende 
Mal.-Polyn. takn. Zijn rijkste en rijpste werk, evenzeer 
lang in voorbereiding, verscheen pas in 1856: „A 
descriptive dictionary of the Indian islands and adjacent 
countries"; de 6 6 rs t e E n- cyclopaedie n i e t a 11 e e 
n van heel N ed,-I n d i e, maar tevenu met inbegrip van 
het schicreiland Ma- i aka, Achter-Ind ie e n d c Fili- p 
ij n en. Tot op den dag van heden een work, 

waarvan men zeer veel nut kan hebben, dank zij 
Cr&wfurd's groote feitenkennis en scherpzinnig- 
vergelijkenden geest. 

Als stijfhoofdig Schot, en oud-antagonist (en 
concurrent) van Raffles, gaf hij in 1862 (doch ano- 
niem!) nog uit: „Suggestions for the future adminis-
tration of the British Colonies in the Straits of Malacca5,; 
en overleed, bijna 85 jaar oud, 11 Mei 1868 te South 
Kensington. 

Van de Engelsclien, die diepen invloed hebben gehad 
op onzen Ind. Archipel, volgt, na Raffles, onmiddelijk 
Crawfurd in beteekenis. Hij miste de genialiteit en 
onstuimige kracht van Raffles, maar genoot een lang 
leven vol noesten. en vruchtbaren arbeid, waarvan het 
grootste gedeelto oorspron- kelijk work over Indonesia.
 G. P. R 

CREDIETINSTELLINGEN. De behoefte aan een in 
zijne vei-schillende vertakkingen goed georgani- seerd 
credictwezen kon zich in Ncderlandsch-Indio uit den 
aard der zaak eerst werkelijk doen gevoelen, toen de 
tijdeii achter den rug waren, waarin het door de Oost-
Indische Compagnie (1602—1798) gehand- haafde en 
door de in hare plaats get reden Nederland- sche 
Regeering ten deele wed er opgevatte mono- poliestelsel 
aan elke gezondc ontwikkeling van den particulieren 
ondei-nemingsgeest op het gebied van handel, nijverheid 
en landbouw in den weg stond. Algeheele uitsluiting van 
het particuliere element op dat gebied was zelfs aan de 
Compagnie niet mogelijk geweest, en evenmin vermocht 
het uit het cultuur- stelsel voortgevloeide staats-
consignatiestekel den particulieren hand el, die onder het 
Engelsche tus- schenbestuur en in de eerste jaren na liet 
herstel van het Nederlandsch gezag ecne betrekkelijk 
niet onbe- langrijkc vlucht had genomcn, gehccl to 
fnuikeii. Maar het Gouvcrncment b]ccf toch de Hpil, 
waai-om alJes zich bewoog. Tot omstreeks het midden 
van vorige eeuw deed zich in Indie een stelsel van 
staatH- albemoeiing gelden, zeer nabij komende aan lie 
I idc- aal, dat sommigen ook met betrekking tot de schc 
samenloving voor den geest staat. Het Gouvcrncment 
was mcester van het mccrendcel der produc- ten, die 
Java althans voor den uitvoer naar de Eu ro- pecsche 
markten opleverde； hot 】ict die product<HI voor zijne 
rekening door tuHschcnkomst van de Ne- derlandschc 
Handelmaatschappij naar Nederland ten verkoop 
zenden ； voor zoover ter verwerking dicr productcn de 
tuBschenkoniHl van ondememers-con - tractanten 
jioodig was, verst rekt e het Gouvernc- inent het hiervoor 
benoodigde bedrijfBkapitaal in clcn vorm van sonis 
rcuteloozo voorsebotten cn op den stand van het 
arbeidsloon oefende het eon overwe- genden invloed uit 
door de wyze, waarop het de bc- zittci-s van 
cultuurcontracten aan wcrkvolk jjlacht te Iielpen. 

Zoolang die staat van zaken voortduurde, konden het 
steeds van bescheiden omvang bl ij vend han dels- 
vei'kccr en de daarmede verband houdende belan- gen 
zich tevreden stellcn met de crediethulp, wolko de in 
1828 opgcrichte Javasche Bank aanbood, maar toen, 
door het vc】dwinncn van milder begrippen eu ook als 
een gevolg van het in 1845 aangevangen hcr- stel van het 
vjoeger diep bedorven muntwczen, dat verkeer 
gaandeweg in beteekenis toenam, kon do Javasche Bank 
allden niet incer tegemoet komon aan de ondej-stcuning, 
waaiop de hand el en de Jand- bouwnijverheid in hun 
gemeenschappelijk belang aanspraak meenden te mogen 
makcn. Do belangen beide takken van bedrijf toch waren 
aanvanke l〔ijk, en gedurende vele jaren, zoo goed als 
66n; want de toenjuaaln op Java gevestigde 
handolshuizcn bo- 
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paalden hunne operatien niet tot het van de hand ,zetten 
van invoerartikden en het inkoopen van uit- 
voerproducten, maar waren voor het meerendeel, wat de 
exporthuizen althans betreft, tevens de geld- schietcrs, de 
bankiers, die aan de particuliere land- 
bouwonderncmingen het bedrijfskapitaal verschaf- ten 
,dat voor den gcregelden gang van zaken noodig was. 

Niet alleen even we] om het kwecken van rente over 
de te dier zake verst rekt e kapitalen was het den aid us 
als geldschieters optredenden handelshuizen te doen ； 
veeleer stond de bedoeling er bij op den voorgrond om 
zich zoodoende de voorkeur te verze- keren op het 
beschikbaar komend product en zich ten behoeve van 
hunne handelsoperatien daarvan meester tc maken ； — 
en hoe mooilijk het voor ande- ,ren was om aan de 
handelshuizen, die krachtens contract met de eigenaars 
van landbouwondernemingen de consignatie van het 
product in handen hadden, dat product uit de handen te 
broken, ondervond o.a. de Factorij der Nederlandsche 
Handclmaatschappij, toen zij omstreeks 1855 onder het 
presidium van den heer W. Poolman zich een krachtdadig 
aandeel in den productcnhandcl trachtte te vei-zekeren. 
Om ecn deel van de ten uitvoer beschikbaar komende 
suiker en koffie meester te worden, moest zij dikwerf 
prijzcn aanleggen, buiten allc verhouding tot de eigen 
lijkc marktwaardc. Op dien voet kon zij natuur- lijk niet 
blijvcn voortwerken en zoo kwam ook de Factorij er toe, 
om door het sluiten van consignatie- contj'acten eenc min 
of nicer aanzienlijke hoevcel- heid product aan zich to 
verbinden. 

Het ligt voor de hand, dat zij ha reh werkkring in die 
richting slechts kon uitbreiden door billijker voorwaarden 
aan te bieden, dan waaraan de land- bouwindUHtric bij 
het sluiten van coiisignatic-con- traclen mot 
geklschictondc handelshuizen tot dus- ver gewend was； 
en het ligt cvenzcer voor de hand dat het oj)treden van de 
Factorij als geldschictster voor landclijke ondernomingen 
met leedc oogen word aangezien door do firma's, die zich 
diontengc- voJgc ecu decl van hare relation zagen 
ontvallen. Tot veel vcrbittcring over en wcor gaf de znak 
indor- tijd aanlciding, maar do Factorij is op den eeninaal 
ingeslagcn weg blijvcn voortgaari, met dien verst ancle 
evcnwcl, dat de a a rd van haar overig gedrijf zich 
gaandeweg gchccl hceft gewijzigd, in zooverre zij iuv- 
melijk reeds Kcdcrl vole jaren geeii producten nicer voor 
cigen rekening ovcrncemt of inkoopt, maar alles ter 
beschikking stclt van den pai'ticuJieren uitvoer- handcl, 
door liet aan haar verbonden product bij voorkeur in Indie 
aan de mnrkt te brengen. In elk gcval is on blijft de 
Factorij der Nederlandsche Han- delniaatschappij, na de 
in 1870 ten val gekomen Oost-Jndischfi Maalschappij 
van Adminislralie en Lijfrente, de eeratc credictinstelling, 
die hare kapi- taalkracht ten behoevo van particuliere 
landbouw- ondernciningen in Indie reehtstreeks heoft 
beschik- baai, gcstcld, want do Javascho Bank kon, 
zooals trouwcfis hi den aard der zaak lag, ten deze slcchts 
indirect behulpzaam wezen door het vcrleenon van 
credict aan de handelshuizen, wclko met die onder- 
jiemingcn in betrekking stondon, en hare pogingon om do 
particuliere industrio to stounon zag de Factorij spoedig 
mot eon gunstigen uitshig belt roond, want omstreeks 
I860 stond zij reeds in bolrekking met 16 
suikerfabriokon, 4 koffieondor- nomingen, 2 tabaks- on 2 
cochcnillcondorneiningen. 

Do trapsgewgzo loslaling van hot monopolieatol- BC], 
waarop do in 1857 voor hot coi,st in toopussing gobnichle 
verkoop op Java van ecn deel der aan don 

lande geleverde productcn eene in hare gevolgen zeer 
gewichtige inbreuk maakte *), deed voor het verkeer in 
het algemeen behoeften goboren worden, waaraan voor 
een deel werd. tegemoet gekomen door de oprichting in 
datzelfde jaar van de Nederlandsche Indische Escompto-
Maalschappij (zie aldaar), die zich blijkens haar in de 
maand Augustus uitge- geven prospectus ten doel stel.de 
om door het in ddposito nemen van kapitalen tegen een 
vaste rente, de haar aid us in leen toe te vertrouwen gel- 
den weder uit te leenen aan handel en nijverheid, onder 
waarborg van haar voor datzelfde doel mede aan te 
wenden maatschappelijk kapitaal van / 1 millioen, 
waarvan aanvankelijk slechts de helft in 500 
volgefourneerde aandeelen van /1000-— elk werd 
uitgegeven. 

Naast de Javascho Bank als geprivilegieerde cir- 
culatiebank trad dus de Escompto-Maatschappij als 
particuliere depositobank op； maar bij de vlucht die het 
particuliere hand els verkeer gaandeweg nam, blekon 
beider middclen eerlang onvoldoende om aan de 
toenemende eischen van het verkeer het hoofd te kunnen 
bieden, hetgeen intusschen anders zou heb- ben kunnen 
zyn.indien de bepalingen, waaraan de Ja- vasche Bank 
met betrekking tot de 6missie van hare biljetton 
gobonden was, hare operatiekracht niet to- taal verlamd 
hadden. Zie ook BANK (JAVASCHE). 

Onder do working echter van den toenmaligen staat 
van zaken ontwikkelde zich van lieverlede een toestand 
van spanning op de Indische geld mark t, die in 1862 tot 
ecn zeer ernstige crisis leidde, over den aard en de 
oorzaken waarvan indertyd een zeer wanne strijd gevoerd 
is. 

In een door den gezamenlijken handel van Batavia bij 
request van 18 October 1862 aan den Gouverneur 
Generaal aangeboden nota kwam namelijk ook de 
bewering voor, dat do heerschende geldschaarsch- te, die 
tot zoovecl bczorgdheid agleiding gaf, een minder ernstig 
karakter zou hebben gehad, indien Java in het bezit ware 
geweest van eene muntinrich- ting, want, dus hiiddo de 
redeneering, „te Singagoro is nagenoeg iedor bed rag aan 
wissols te plaatsen tegen betaling van dollars, die 
herwaarts overgevoerd on in wettig betaahniddcl 
hermunt, de circulatie be- vordereii en het 
handclskapitaal vermeerderen zou." Tegen deze 
bewering nu werd met nadruk vevzet aangetcokcnd in 
ccno in November 1862 te Batavia verschencn brochure 
„Beschouwingen over den g e 1 d s o m 1 o o p i n N o d 
e r 1 a n d s c h- Ind i eu, diode verdediging ten doel had 
van destel- ling, dat de abnormale toestanden van de geld 
mark t, waarover de handel zich bczorgd maakte, met het 
al of niot aanwezig zijn op Java van eene muntin rich- 
ting niots hoogenaamd hadden te maken, en dat de 
vestiging van eene munt op Java voor de Regeering 
slechts eene nuttelooze geldverspilling zijn zoudc, torwijl 
daaruit voor hot algemeen of voor den handel in hot 
bijzondor nooit cenig gerief zou kunnen voort- spruiten. 

Do voorstanders van hetdenkbecld,dateenemunt - 
inrichting op Java onmisbaar was „ook tot instand- 
houding en gorogeldo working van een goed mimt- 
wozen” 2), gavon zich cchter door do ondervonden 

*) In 1857 maakte do Rcgcoruig voor hot eorst 
gebruik van haro bevoegdheid om in Indie suiker to 
verkoopon. Do toeii door haar in publicke veiling 
gebraohto hoovcollieid bedroeg 60.000 pikols, die 
dooreon voor / 18% per pikol voor No. 18 vor- kocht 
werdon. 

a) Hot is op grond van dozo overweging, dat 
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tegenspraak niet gewonnen. Een scherpe, en soms 
heftige polcmiek was er het，gevolg vau, een pole- 
miek, die niet beperkt bleef tot de pers in Indie, maar 
waaraan ook mannen van gezag in Nederland deel 
namen. Zoodoende kreeg de quaestie, die de ge- 
moederen in Indie verdeeld hi eld, in Nederland meer- 
dere bekendheid dan anders misschien het geval zou 
zijn gcwcest, en niet onwaarschijnlijk heeft dit er toe 
bijgedragen om in Nederland het inzicht te doen 
veldwinnen, dat in Indie voor krachtig georgani- seerde 
credict-instellingcn nog een ruim veld ter be- arbeiding 
open lag. 

Hoe dit zij, in de eerste helft van 1863 kwamen schier 
gelijktijdig verschillendc plannen tot rijpheid, die alien 
in meerdere of mind ere mate ten docl had- den om „het 
kwaad te verhelpen" voortvloeiende uit „gebrek aan het 
in Indie voor handel en nijver- heid benoodigde 
kapitaaln, zooals in herinnering werd gebracht in het 
eerste jaarverslag van eene der uit dien aandrang 
geboren nieuwe credietinstellin- gen x). 

De eerste in de rij was de Nederlandsch-Indische 
Handdsbank te Amsterdam, wier statuten bij Kon. 
besluit van 13 Juni lS63-werden goedgekeurd, ter- wijl 
bij Kon. besluit van 28 Juni de goedkeuring volgde van 
de te Rotterdam ppgerichte Rotterdam- 8che Bank en bij 
KionTEesluit van 27 Juli word bewil- ligd indo 
oprichting van de Inlernalionale Grediet- <& 
Handdsvereeniging „Roiterdani>,, die ook daar ter 
plaatse haar hoofdzetel hebben zou. Bij al deze in- 
stellingen stond het voomemen op den voorgrond om by 
voorkeur in Indie haar arbeidsveld te zoeken door 
middel van daar op to richten filiaaDcantoren of 
agentschappen ； maar nog voor zij in dit opzicht een 
van alien handelend konden optreden, had reeds cen der 
in het Oosten opereerende Engclsche wisselbanken, de 
Chartered Bank of India, Australia and China in den 
loop van 1863 een eigen agent- schap te Batavia 
gevestigd. 

Hierme3e werd werkelijk in eene sedert lang ge- 
voelde behoefte voorzien. Van oudsher had de wis- 
selhandel in Ncd.-Indie zich gekenmerkt door een 
karakter van huiselijkheid, dat aan de handelsbewe- 

bereids in Mei 1862, dus voor het ontstaan van de 
crisis, die zich in de laatste maanden van dat jaar 
openbaarde, door den Gouv.-Generaal Sloet Van de 
Bede een voorstel van het Opperbestuur was , ingediend 
om tot de vestiging van eene munt op 

Java over te gaan. 
i) Verslag van het verhandclde in de algemeene 

vergadenng van deelhebbers in de Rotterdamsche Bank, 
gehouden op Woenadag 30Maart J 864 ； bl. 5. In het 
van 1.8 Juni 1863 gedagteekend prospec- .tus van de 
Nederlandsche Indische Handdsbank werd er op 
gewezen, dat „de vooniame oorzaak van de ongunstige 
verhouding, die tusschen de prcductievc vracht, den in- 
en uitvoerhandel en de geldelijke hulpbronnen onzer 
kolonien bestond, gezocht moest worden in de 
omstandigheid, dat het credxetstelfiel op Java geen 
gelijken tied had gehouden met den verbazenden vooj-
uitgang der productie en de waardc der uitvoerartikelen; 
dat de hoeveelheid producten door het Gouvemement in 
de kolonie ten verkoop aangeboden in de laatste jaren 
eene belangrijke vermeerdering had on- dergaan； en 
dat de Rcgeering sedert I860 terug- hield de 
voorschotten, vroeger tot een bed rag van 4 i 5 millioen 
gulden jaarlijks aan de suikerfabri- kanten verleend, 
waardoor dus ook deze som aan den geldsomloop werd 
onttrokken”. 

ging niet schaadde, zoolang zij binnen betrekkelijk enge 
grenzen beperkt bleef, maar waarvan het onge- rief 
spoedig gevoeld werd, toen door het aan do markt 
komen van meer particulier product andere eischen zich 
deden gelden. Toen werd de tusschen- komst onmisbaar 
van instcllingen, die, opereerende op de wijzc als dit 
elders gebruikelijk was, aan den exporteur de 
gelegenhcid aanboden om de wissels, die tegen 
verscheepte producten, of voor andere doeleinden te 
trekken waren, van de hand te zetten, in plaats van 
zooals vroeger er zelf nemers voor te moeten zoeken 
onder de importeurs, die voor groo- fer of kleiner 
bedragen remises te maken hadden. Het vroeger op Java 
onbekendc systeem van cre- dietwissels en 
documentaire wissels kwam daarbij als vanzelf in 
zwang, en de importeurs gewenden er zich spoedig aan 
om voor de bedragen, die zij te remitt eeren hadden, niet 
meer ter markt te gaan bij de expoileurs, wier wissels bij 
de ban ken plaatsing von- den, maar om zich te bedienen 
van het papier, dat die ban ken in elk vcrlangd bed rag 
verkrijgbaar stel- den door hare eigen afgiften op het 
buitenland. 

Op dien tak van credietoperatien zijn ook de in 
Nederland nieuw opgerichte instellingen zich van den 
aanvang af gaan toelcggen ；  maar het blijft te 
betreuren, dat zij daarbij ontrouw zijn goworden aan het 
beginsel, dat bij de in de omliggcnde kolonien 
opereerende Engclschc wisselbanken en met name ook 
bij het te Batavia gevestigde agentschap van do 
Chartered Bank of India, Australia und China, steeds 
werd gchandhaafd, om het zoogenaamde „pig on pork 
and pork on pig" papier, het papier door het agentschap 
in Indie afgegeven op het eigen hoof ci- kantoor in 
Europa, papier derhalve dat door het accept van het 
betrokken kantoor geen mccrder 。  waarde ki'ijgl, 
strong to weren. Ware in dit opzicht van den beginne af 
het goede voorbccld van de En- 
gelschezusterinstelJingen gevolgd, dan zou later vecl 
onheil voorkomeu zijn ；  maar men nieende niet to 
mogen onderdoen voor de Nederlandsche Handel- 
maatschappij, die zich van oudsher rechtstreeks door 
hare Factorij in Indie lict betrekken, cn ook do 
omstandigheid, dat het Gouvcrnejncnt van wissel- 
trekking op lan gen tennijn a is crcdiotmiddcl gebruik 
maakte, sterkte dn de Handclsbank, 6n de Ilotter- 
damsche Bank, 6n de Internationale in hare opvat- ting, 
dat zij zonder bezwaar met haar wissclbcdrijf 
denzelfden weg konden inslaan. 

Intusschen bleef de wisselhandel voor het meeren- 
deel der nieuw opgerichte crcdietinstellingcn, die alien 
in de eerste helft van ] 864 hare operatien op Java 
aanvingen *) inin of meer bijzaak. Alleen de Rotter- 
damsche /?anZ；8cheen zich aan vankelijk, zoo niet uit- 
sluitend dan toch bij voorkeur, mot cigenlijke ban- 
kierszaken tc zullen bezighouden, ccn gedragslijn, 

i) De N. I. Handdsbank werd van den aan- vang af 
op Java vert egenwoordigd door ccn ci gen 
hoofdagentschap, op 15 Maart van dat jnar geopend, 
waarbij elke in menging van i-ceds bestaande 
handelshuizen was uilgeslotcn. De Rotterdamscho 
Bank daarentegen cb oeg de bchartiging van hare 
belangen op aan ecn Hoofdagontscha])onder di- 
rectie van de firnia Diimmler & Co. te Batavia en cen 
haar ter zijde staanden mede-dirccteur, t©r- wyl de 
Intei-nationale voor hare vertegenwoordi- ging de 
keuze vestigde op de declgenooten van do t? 
Semajang gevestigde fii-ma Van Maanen & Co., die 
te dier gelegenhcid in liquidatie trad, en wier zaken 
van dat oogenblik af voor rekening der Intemationalo 
werden voortgezet. 
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waarvan intusschen reeds spoedig werd afgeweken. 
Bij de Handelsbank stond van den aanvang af het 
verstrckken van voorschotten aan cultuuronderne- 
mingen tegen consignatio van het product op den 
voorgrond. De Internationale verstrckte niet alleen 
zulke voorschotten, doch zij exploiteerde ook zelf 
dergelijko cultuurondemcmingen, speciaal tabaks- 
ondern emin gen en bovendien stelde zij zich nog meer 
bepaald ten doel het drijven van handel zoo- wel in 
invoerartikelcn, vooral manufacturer!, a Is in 
producten, op welk gebicd zij een niet te minachten 
mededingster voor den particulieren handel werd. Ook 
op scheepvaartgebied liet zij zich weldra niet 
onbetuigd. 
Op het eenmaal door haar ingenomen terrein ble- ven 

de nieuwe credietinstellingen met min of meer 
afwisselend gcluk werkzaam; maar van de betaling van 
Icergeld bleven zij geen van alien vcrschoond, zooals 
blijkt uit de geldelijke uitkomstcn harer ope- ratien 
gcdurendc de eerste tien jaren van haar be- staan (zic de 
overzichtstaten aan het einde der arti- kelen 
HANDELSBANK (NED.-IND.) en INTER-
NATIONALE CREDIET- EN HANDELSVER- 
EENIGING “ROTTERDAM”)，waarbij in het oog moct 
worden gehouden, dat die uitkomsten wel hoofdzakelijk, 
maar toch niet gehcel het gevolg zijn van operatien in 
Indie, want zij omvatten ook do winsten en verliczen op 
de operatien van de respcc- tieve hoofdkantoren in 
Nederland. 

De gclcdcn verliczen op de in Indie aangeknoopte 
relaticn deden het hoofdbestuur dcr Rotterdamsche Bank 
reeds in den loop van 1870 het besluit nemen „om de 
noodige maatregelcn voor tc bereiden ten cindc de in 
landeiijke en industrieclc ondernemingen <>j).Java 
vustgelegdc golden wed er voor de zaken der Bank l)f!； 
chikbaar te niakcnn: het daarbij betreu- remic, zooals iti 
het vcrxlag over genoemd jaar, bl. 7, vcrklaard werd, „dat 
de gelden dcr Bank ooit voor tranfsactien als die, waarop 
de verliezen betrekking jiaddcn, gebezigd warcn ,\ Een 
tijd lang, blcef hot nog ecn punt van bcraad uitmaken, of 
de zaken door ecnc rcorganisatic van het 
Hoofdagentschap te Batavia op ecn boteren voet zouden 
kunnen gebracht worden ； jnaar tocn gaandeweg bleck, 
dat bij do voorgeschrevcn liquidatie der op eultuurgebied 
aangeknoopte rclalien de eeno teleui-steHing op do anti 
ere volgde, aarzclde de Pi rec tic niet lan ger oni aan de 
dcelhcbbors do definitiovo ophefling van hot 
hoofdagentschap voor tc stellen, waartoo in hunne 
algeincciK! vergadering van 8 Mei 1872 clan ook bc- 
slotcn word. Het lag daarbij echtcr niet in de bcdoc- Jing, 
oin zicJi goheel aan de Indischo zaken to ont- Irekkon. 
„Tocn wij", dus lecst men in het verslag der Direct io 
over 1872, „mot het oog op do oischen, die aan do 
RotterdamHcho Bank in verschillendo rich ting werden 
gesteld, moesten kiezen, of het zwaurtepunt onzer 
operatien in Indie of in Europa Jiggen inocst en wij 
meenden tot hot laatste to moc- ten besluiten, hebben wij 
toch nooit uit het oog ver- ]oren, dat wij onze tank slcchts 
gedceltelijk zouden verviilJcn, wanneer wij ons niet 
liandhaafden a Is bc- middeluar van den handel tusschcii 
Nederland on zijno kolonien cn iiaar onze beste krachten 
er too bij- droegen om dien te bevordcren", wclk doel 
„wij ge- Joovon, voldocnde daardoor bercikt te hebbon, 
dat wij met de Chartered Bank of India, Australia and 
Cliina eene overeenkomst hebben aangegaan, welko ons 
na geheelc opheffing van ons hoofdagentschap in ataat 
zal stellcn aan onzo vrienden dezelfdo handels- 
facilitoiten in Indie to verachaffon, als toen wij daar zelf 
waren gevestigd,*. 

Die faciliteiten golden uit den aard der zaak alleen de 
met het handelsbedrijf samenhangende wissel- 
transactien, waarmede de Chartered Bank zich zoo goed 
ala uitsluitend bezighield, even als de Chartered 
Mercantile. Bank of India, London and China, die aan 
hare in Britsch-Indie, the Straits, China en Japan 
gevestigdo agentschappen ook een cigen kantoor te 
Batavia toevoegde, dat in den loop van 1872 geopend 
werd. *) 

Terwij 1 alzoo de Rotterdamsche Bank in Indie van het 
tooneel verdween, slaagde de Internationale. Cre- diet- 
en Handelsvereeniging ^Rotterdam'' (zie op dien naam) 
erin om, zij het ook met opoffering van de helft van haar 
maatschappelijk kapitaal, dat in 1870 van het 
oorspronkelijk cijfer van f 2.500.000 op f 1.250.000 werd 
teruggebracht, zich staande te houden cn hare relatien 
gaandeweg uit te breiden en dit laatste was in niet mind 
ere mate het geval met de N. I. Handelsbank. Zie 
HANDELSBANK (NED. IND.) 

De voorspoed, waarin de Handelsbank zich toen- 
maals mocht verheugen, is ongetwijfeld de naaste 
aanleiding geweest tot do oprichting van de, Kolonia- le 
Bank, waartoe in Januari 1881 te Amsterdam het plan 
gevormd werd. Volgens hot toen uitgegeven prospectus 
waren „sedert 1863 hier te lande geen groote 
maatschappijen tot stand gekomen, die het hoofddoel 
hebben hare kapitalen voor den landbouw cn de 
nijverheid op Java beschikbaar te stellen", en daar nu de 
ervaring geleerd had, dat aan „de vele aanvragen om 
geldelijke medewerking" ten behoove van 
landbouwondernemers in Indie „niet kon worden 
voldaan", terwijl „de suikcrcultuur weldra groote 
kapitalen noodig zal hebben, zoodra over wei- nige jaren 
do tusschenkomst der regeering bij den aanplant geheel 
ophoudt," achtten de ontwerpers het oogenblik gekomen 
om door de oprichting van eene nieuwe credietinstelling 
„aan de Nederlandsche kolonien die micldelen te 
verzekeren, welke deze be- hoeven om do steeds 
tocnemende productie te be- stendigen en te vergrooten". 

Aan den gowenschten bijval van den kant van het 
publiek ontbrak het niet, want bij de inschrijving op de 
eorste serie van het kapitaal dcr Kolonialo Bank ad / 5 
niillioen werd dat bedrag ruim voltcekend, zoodat slechts 
75 percent aan de inschrijvers kon worden geguud. 

jMaai* aan do schoono verwachtingen, waarmedo 
men zich bij de oprichting dezer nieuwe cultuurbank 
meendo to mogen vleion, werd door den loop der 
omstandigheden reeds spoedig de bodem ingcslagen. 
Terwijl toch hot dividend van ll|a percent over het eerste 
boekjaar op 5 percent over het twecde bock- jaar had 
kunnen bepaald worden, kon over het derde boekjaar niot 
slcchts in het gchccl geen dividend worden uitgckccrd, 
maar geraakto do Koloniale Bank cerlang in hoogst 
ernstigo mooilijkhcden onder den invlocd van do crisis, 
die in de laatste helft van het jaar 1884 losbrak, cn die ook 
het bestaan van andoro instellingon een oogenblik in 
wezenlijk gevaar bracht. Schicr van den aanvang af was 
hot jaar 1884 een jaar van aanhoudendo spanning in do 
Indische handelswerekl, dio ten slotto tot verwikkeliiigen 
leiddo, waardoor het samengestcld organisme van 
verkeer cn crcdiet een tijdlang in nijpend gevaar werd 
gebracht. 

Reeds in do laatste maanden van 1883 deed do toon 
ingetredon daling van de producten-prijzen, en i) 

i) Doze Bank werd in 1892 overgenomen door do 
Mercantile Bank of India Ld. 
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met name van de suiker, het lioofdproduct van Java's 
particulieren uitvoerhandel, den verderen loop van zaken 
met zekero bezoi^dheid te gemoet zien. Het kon niet 
anders of schromelijke verliezen stonden het deel te 
worden van de koopcrs van sui- ker uit den oogst van 
1883, waarvoor op levering prijzen betaaid waren, die, 
verband houdende met de aanvankelyk gekoestcrde 
verwachtingen om- trent een min of meer belangrijk 
deficit in de suiker- productie, zoo in Europa zelf a Is in 
de kolonien, ten slotte buiten alle verhouding stonden tot 
de te- rugloopende waarde van het artikel op de Europce- 
sche markten, en nog was dan ook de tweede inaand van 
het nieuwe ingetreden jaar 1884 niet ten einde, of reeds 
hadden twee van Java's oudste en voor- naamste 
exporthuizen, tengevolge van de op hunne 
suikerinkoopen geleden verliezen, zich genoodzaakt 
gezien hunne belalingen te staken en hunne zaken in 
handen van crediteuren over te geven. 

Het hierdoor opgewekte wantrouwen vond gaan- 
deweg nieuw voedsel in de steeds verder terug- loopende 
suikerprijzen. Alle omzet werd er door verlamd, en 
eerlang begon het product uit den nieuwen oogst binnen 
te komen, zonder dat daar- van iets op levering had 
kunnen verkocht worden. Wei kwamen van de eerst 
afgevoerde suiker enkele afdoeningen tot stand op de 
basis van / 11, later van / 10 en ©indelijk van / 9% a / 9 
per pikol voor no. 14； maar die afdoeningen be- paalden 
zich tot slechts enkele betrekkelijk weinig beduidende 
partyen, en uit gebrek aan gegadigden aan den eenen 
kant, en uit onwil van de zijde van fabrikanten om 
genoegen te nemen met de steeds lager loopende 
biedingen, stonden de zaken weldra geheel stil. Eene 
verzending naar Europa voor eigen rekening van 
fabrikanten bleef de eenige uitweg om hun product te 
kunnen te gelde ma ken, en deze omstandigheid 
vermeerderde in niet geringe mate de moeilijkheden, die 
niet alleen voor do fabrikanten zelven, maar in nog 
meerdere mate voor hunne geldschieters uit de zoo 
geduchte waardeverminde- ring van het artikel 
voortvloeiden. 

Tegenover de prijzen, waartoe de suikeroogsten van 
de vorige jaren op Java steeds grif waren te plaalsen 
geweest, bedroeg die waardevermin - dering in doorslag 
minstens / 5 per pikol, en over de p. m. 5% millioen 
pikols suiker, die uit den oogst van 1884 voor den uitvoer 
beschikbaar kwamen, deed dit prijsverschil dus een 
geldswaardig bed rag van / 25 a / 30 millioen minder 
terugvloeien in handen van de geldkantoren en de 
crcdietin- stellingen, met wier geldelijken steun de 
suiker- industrie op Java toenmaals bijna zonder uitzon- 
dering werd gedreven. 

Alaar de toestand werd nog aanmerkelijk verergerd 
door de onmogelijkheid om zelfs tot den verlaagden prijs 
plaatselijk te kunnen verkoopen en door de hieruit 
voortvloeiende noodzakelijkheid om de suikers, 
naarmate zij voor den afscheep gereed kwamen, ten 
verkoop naar Europa te consigneeren. Wei kon krachtens 
de ter zake geopende Europee- sche bankierscredieten in 
den regel tcgen het ge- coneigneerde product worden 
getrokken, maar slechts voor een gedeelte van de 
factuurswaarde, niet meer dan 75 of hoogstens 80 pct., 
en zoodoen- dc kwam een bedrag van nog ruim / 10 
millioen me6r aan de beschikldng van geldschieters te 
ont- vallen, dan bij een plaatselijken verkoop het geval 
zou zijn geweest. 

Dat dit Btoomis, en grooto stoornis, brengen moest 
in den .gewonen loop van zaken en in do 

wijze van werken van de in Indie opereeronde 
credietinstellingen, wier belangen zoo nauw met die van 
de landbouwnijverheid in het algemeen en van de 
suikerindustrie in het bijzonder waren saamgeweven, ligt 
voor de hand, maar toch zouden de gevolgen voor haar 
en anderen niet z66 emstig zijn geworden, indien zij niet 
in de voorafgegane jaren door den drang der 
omstandigheden er toe gebracht en dikwerf er toe 
gedwongen waren geweest, om een grooter deel van hare 
eigene mid- delen in hypothecaire en andere 
voorschotten op langen termijn te immobiliseeren,- dan 
in verband met de eensklaps zoo gewijzigde 
tijdsomstandig- heden gcwenscht kon zijn. 

Hierin vooral ligt de naaste oorzaak van de ern- stige 
moeilijkheden, waarmede zij in steeds toene- mende 
mate te kampen kregen. 

Een te groot bedrag van het kapitaal, dat vlot- tend had 
moeten blijven, was in verschillende richtingen 
vastgelegd, en wellce gevaren hieruit op een gegeven 
oogenblik konden geboren worden, had de in Mei 1884 
voorgevallen stagnatie van de ^Oriental Bank 
Corporatio7i>,, voor nog weinige jaren een van de meest 
gevierde en best geaccre- diteerde wisselbanken in de 
naburige Engelsche bezittingen, duidelijk gemaakt. 
Ofschoon de opera- tien van deze bankinstelling in 
Nederlandsch-Indie nooit van veel beteekenis waren, 
stond haar naam op Java jaren achtereen even goed 
bekend als die van de Bank van Engeland zelf, en het kon 
niet anders, of de val van de “Oriental" moest ccn in- druk 
teweegbrengen uitermate scliadelijk voor het crediet, tot 
dusveiTe door instellingen als de Nederland sch-Indische 
Handelsbank, de Koloniale Bank enz. steeds onverzwakt 
genoten. 

Waar een wissel- en cultuurbank als de „Orien- taJ", 
die over een gestort kapitaal van / J.8 raiHioen beschikte 
en nog een gelijk bed rag van hare deel- hebbers kon 
opvordoren, ten gevolgc van vcrliezen met landelijke 
ondernemingon in Ceylon en Mauritius geleden, was 
bezweken, moesi het credict van de op Java opereerende 
bankinstelingen, nauw be- trokken als zij waren bij 
zoovele suikerondernc- mingen, noodwendig op de 
spraak komen, en zulks juifit op een oogenblik, dat voor 
hare gercgeldc working eon ongestoord gebruik van het 
crediet op dcnzclfden voet van vroeger een onafwijsbarc 
eisch werd. Het partijtrekken van haar wissclcrediet,door 
mid del van wissela van de agent sehappen op Java, op 
zes maanden na dato getrokken op de hoofdkan- toren in 
Nederland, om tegen verval te worden ge» dekl door 
remises in wissels van anderen of in pro, ducten, had 
Jiierbij steeds op den voorgrond ge- staan ； doch reeds 
spoedig Jiet het zich aanzien dat op dit middel tot 
fondsmaking op den duur niet meer te rekenen vid, 
terwijl het ook onmogclijk bleek op hypotheek of op 
andere wijze belcgde gelden binnen korten tijd weer 
liquide te maken. Deze omstandigheden brachten er de 
Nedexlandsch- Indische Handclsb&nk toe, om in 
September eeno poging te wagen ter versterking van haar 
eigen middelen, door het aan de markt brengen van de 
tweede nog ongeplaatste helft van de in Juni 1881 door 
hare deelhebbers geautoriseerde .vierpercents- 
obligatieleening van / 6 iniilioen, eene poging wel- ke 
echter mislukte, want van de aangeboden / 2.954.000 
tegen een koers van uitgifle van 94*/3 pct vond 
temauwemood een bedrag van / 500.000 nemers. Het 
bekend worden van dozen uitslag oefen- de zoowel in 
Indie als op do Nederlandsclie geld- markt een 
ailerongunstigsten invloed uit en van dat 
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oogenblik af bcgon het wantrouwen in de stabili- teit van 
do Ncderlandsch-Indische Handelsbank ■en van hare 
zusterinstelling, de Koloniale Bank, vorhoudingen aan to 
nemen, die inderdaad veront- rustend werden. Aan 
hetplaatsen van wissels op het hoofdkantoor te 
Amsterdam viel voor do agent- schappen op Java weldra 
in het geheel niet meer te denken en terwijl men 
zoodoende aan den eenen kant vei-stoken bleef van de 
middelen, die voor den geregelden gang dor zaken zoo 
dringend noodig waxen, had men aan den andercn kant 
het hoofd te bieden aan de opvorderingen van in deposito 
gegc- vcn gelden, welke juist thans minder dan ooit kon- 
den gemist worden. Het wantrouwen, door het mis- 
lukken van de obligatieleening van de Handelsbank 
teweeggebracht, strekte zich ook schier op hetzelf- <le 
oogenblik tot de Kolonialo Bank uit. Beider aan- declen 
liepen op de Amstcrdamsche hours bijna da- gclijks in 
waarde achteruit ：  en voor beiden werd de toestand 
feitelyk onhoudbaar, toen in het begin van Novembei' 
andermaal 6en van de sedert vele jaren op Java go 
vestige! e handelshuizen onder den druk dcr 
omstandigheden bczweek en het bekend werd dat- de 
Handelsbank voor een zeer belang- rijk bed rag bij deze 
deconfiture was betrokken. Reeds weinige dagen na deze 
gebeurtonis, welke het wantrouwen ten top voerde en 
vooral in de kringen buiten den handcl tot allerlei 
gcruchten o mt rent and ere liandelshuizen en 
geldkantoren aanJeiding gaf, zag het bestuur van de 
Koloniale Bank zich in de treurige noodzakelijkheid 
gebracht om surseance van betaling aan te vragen en 
onder den indruk van die noodlottige gebcurtenis scheen 
ook met betrekking tot de Handelsbank het ergste nabij. 
Maar voor men nog den tijel had gehad zich in hun volicn 
omvang rekenschap to geven van do hcilloozo gevolgen, 
die voor het algcmecn verkcer uit ecne staking van 
betaling van de Handelsbank noodwendig zouden zijn 
voortgevloeid, word dio rain], gelukkiger wijze 
afgewond door hot sJagen van een op het juiste oogenblik 
tot stand gobracht plan van een zestal invloedrijke 
mannen op do Am- sterdarnscho bcurs, in hoofdzaak 
hierop nederko- mende, dat onder den naam van 
„Nederlandsch- Idisclie Landbouw Maalscliappy'' ccn 
nieuwe vcnnootschap zou worden opgericlit met een aan- 
deelenkapitaal van / 9.000.000, dat geheel hot cigendom 
zou zijn van de Nederlandscho-Indischc Handelsbank, 
tegen inbreng harerzijds in de nieuwe Maatschappij van 
haar uandccl in en haro uitstaando vorderingen op diverse 
cultuurondcr- neniingcn in Indie tot ccn bed rag van / 
12.800.000. Onder waarborg voorts van haar 
aandcolenkapi- tnal zou do nieuwe vennootschap ceno 
Icon in g van / ().000.000, rente nd o vijf percent, aangaan 
met een tumdccl in de jaarlijkscho winst der vennoot- 
Bcl)ap on tocn do ter zuko uitgeschrovon leening, dank 
zij de onbekrompen medewerking, welke van a lie kan 
ten werd onder vonden, binnen eonige dagen was 
volteekond, kon de tocstand grootendcels als gered 
beschouwd worden, want de Handelsbank werd er door 
in staat gestcld om in Nederland cer to blij ven doen aan 
hare loopende wissel-obligo,s cn an cl ere engagemen ton 
en in Indie voort te gaan met het verstrek]<en van 
werkkapitaal ton behoove van do met haai* in vorbinding 
staando cul- tuurondernomingen. 

Voor don verderen loop der zaken was het ge- lukken 
van de leening <lor nieuwe Landbouw-Maat- schappij 
beslissond. Ware do uitslag cen andero ge- weest en had 
dientongevolgo ook de Handelsbank 

niet kunnen staande blijven, voorzeker zouden de 
pogingen om de Koloniale Bank weder op de been te 
brengen ontvruchtbaar zijn gebleven en zou het ten slotte 
ook onmogelijk zijn geweest, om eene be- vredigende 
schikking tot stand te brengen ten be- hoeve van de firma 
Dorrepaal & Go. te Semarang, dio voor het gaande 
houden harer zaken, waarme- de het voortbestaan van een 
honderttal verschil- lende cultuurondernemingen in 
Glidden-Java, en meer bijzonder in de Vorstenlanden, 
gemoeid was, insgelijlcs eene aanzienlijke 
vermeerdering van eigen middelen bleek noodig te 
hebben, nu haar door den loop der omstandigheden het 
gebruik ontviel van de credietmiddelen, waarop zij vooral 
in de laatste jaren steeds gesteund had. Het bewustzyn, 
dat door de getroffen maatregelen het behoud van de 
Handelsbank verzekerd was, leidde tot eene heil- zame 
ontspanning, die het vertrouwen weor lang- zamerhaud 
deed herleven, en toen, nog voor het jaar 1884 ten einde 
liep, ook de zekerheid was ver- kregen dat de Koloniale 
Bank door de toevloeiing van nieuw kapitaal in staat was 
gesteld. hare be- talingen te hervatten en de zaken voort 
tc zetten, en dat door overgang van de firma Dorrepaal & 
Co in eene naamloozc vennootschap, onder den naam van 
„Dorrepaalsche Bank der Vorstenlandeit15, ook met haar 
bedrijf, waaiwan zooveler bestaan afhan- kelijk was, 
ongestoord kon worden voortgegaan, toen kon men zich 
gelukkig rekenen, voorshands althans ontsnapt te zijn aan 
een gevaar, dat als eon droigend en onheilspellend 
onweder niet alleen den handel en de nyverheid, maar het 
geheele maatschappelijko verkeor van Indie een tijdlang 
boven het hoofd hceft gehangen. Immcrs wanncer het tot 
eene uitbarsting ware gekomen, zouden onvermijdelijk 
voor ottelijke millioenen aan onbe- taalde wissels, door 
de agentschappeu van de Handelsbank en de Koloniale 
Bank op haro hoofdkan- toren in Nederland afgegevon 
met protest zijn teruggezonden, om rein hours te erlangen 
van de nemei-s, voor het mecrendeel importhuizen, waar- 
van velc onmogelijk de middelen beschikbaar kon- den 
hebben om aan cone dergelijko onverwachte verplichting 
hot hoofd to bieden. Zoodoende zouden meerdere firma's 
onvermijdelijk in den val van bei- dc bankinstellingcn 
zijn mcdegeslcept, en bij het nauwe verband dat tusschen 
de vcrschUIende han- dolshuizen onderling en den in 
Indie gevestigden twecdchandshandel bestaat, had die val 
licht het begin kunnen worden van cone algcmeeno cata-
strophe, wuardoor ook anderon, die zelf niet rccht- 
strcelts bij die instellingon waron betrokken, haddon 
kunnen to grondo gaan. 

Maar hiorby waro hot niot gebleven I Ook het bestaan 
van tai van landbouw- en nijverheidson- dernemingen 
zou in do hartadcr zijn aangetast, want de val der crcdiet 
instellingon, met wier behulp werkton, zou voor 
nagenoeg alien tot een on- middolijken stilstand van 
bedrijf hebben mooten Icidcn, een stilstand die voor het 
meerendcel zeker mot volslagen ondergang zou hebbon 
gclijk gestaan. Eon on andcr had ton slotte ecno 
maatschappe- lijko ontbinding kunnen na zich sleepen, 
waaruit voor den staat zolvcn do grootsto politioko on fi- 
nancicelo mooilijkheden zoudon hebbon kunnen 
voortspruiton ； maar tor elfder ure is, gclijk boven word 
uiteengezot, hot droigend gevaar gelukkig afge- wend, 
dank zij do doeltreffcnde maatregelen in Nederland gen 
omen om don opgestoken storm te bo- zweron, toen het 
blcolc dat in Indiii zelf de middelen ontbraken om op 
afdoende wijze hulp to kunnon 
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verleenen, en dank ook vooral aan den tijdelijken 
steun, dien de in gevaar verkeerende crediet- instel- 

bij de Javasche Bank vonden. Zie art. 
(JAVASCHE) 

Do crisis van 18S4 gaf aan de banken menige 
heilzame les. Zij werden veel voorzichtiger; zij ver- 
minderden geleidelijk hun groote directe belangen in 
verschillende cultuurondememingen met de daaraan 
verbonden risico's; zij versterkten hunne positie door 
flinke reserves en afschrijvingen, ten- einde bij 
terugkeer van nieuwe moeilijkheden daar- tegen 
behoorlijk gewapend te zijn. De algemeene financiede 
positie werd daardoor belangrijk ge- consolideerd. 

De naweeen der doorworstelde crisis deden zich 
intusschen nog herhaaldelijk gevoelen. Zoo ont- stonden 
door do in Januari 1886 voorgevaDen stagnate van de 
hier te lande gevestigde commandi- daire vennootschap 
Lens & Bergsma emstigo moei- lijkheden voor de 
Soerabaiasche Bank en Handels- vereeniging De Rijk, 
Groskamp <£；  Co., die in 1882 te Soerabaja was 
opgericht, ter ovememing en voort- zetting van de zaken 
der firma A. W. De Rijk & Co., en wicr arbeidsveld 
hoofdzakelijk bestond in het exploiteeren van 
cultuurondememingen voor eigen rekening, en het 
verschaffen van werkkapitaal ten behoeve van 
ondememingen, aan derden toebe- hoorende. Door den 
val van het huis Lens & Bergs- ma zag de nog jeugdige 
Soerabajasche credietinstel- ling niet alleen „haar eigen 
best aan maar ook dat van vele aan haar verbonden 
bloeiende onder- nemingen bedreigd"; maar door ceno 
schikking met hare crediteuren, die, voor zooverre zij 
houders waren van wissels door de Vereeniging op de 
firma Lens & Bergsma afgegeven, genoegen naxnen 
met eene omzetting hunner vorderingen in obligatien 
eener tegen pari uit te geven 5 percents obligatie- 
leening van / 1 millioen, kon zij „aan al hare ver- 
plichtingen voldoen,* en “daardoor het voort- bestaan in 
de toekomst der vennootschap verzekerd achten". 
(Verslag over boekjaar 1885, bl. 7). In den loop van 
1886 werd de zetel der Vereeniging overgebracht van 
Soerabaja naar Amsterdam, wijl de ondervinding 
gcleerd had, dat de gewijzig- de omstandigheden die 
verplaatsing raadzaam maakten, en sedert breidden hare 
operaticn zich geleidelijk uit, totdat met ingang van 1 
Januari 1892 de commandilaire vennootschap werd ont- 
bonden en liare zaken en relatien werden overgenomen 
door de zich als naamlooze vennootschap 
geconstitueerd hebbende Soerabaiasche Bank en Han- 
ddwereeniginy, wier statuten bij besluit van 27 
September 1892 de Koninklijke bewilliging erlang- den. 
Haar bestaan was echter niet van langen duur, want 
reeds weinige jaren later giiig deze instelling failliet. 

De uit de crisis van 1884 geboren Dorrepaalsche 
Bank der Voistenlanden, opgericht bij acte van 10 
December 1884 met een maatschappelijk kapitaal van / 
8.000.000 bad slechts een zeer kortstondig bestaan, want 
reeds in 1888 lostte zij zich op in CultuurmaatscJiappij 
der Vorste.danden (maatschap- pelijk kapitaal / 
10.265.000, bestaande voor / 2.000.000 uit preferente, 
en voor / 8.265.000 uit gewone aandeelen), die als 
cultuurbank hare werk- zaamheden ook buiten het 
gebied der beide Vor- stenlanden Soerakarta en 
Djokjakarta is gaan uit- breiden door Ket ^Imten van 
cohsignafiecontraxiten met verschillende 
landbouwondememingen, bij voorkeur suikerfabrieken. 
Haar hoofdzetel werd terzelfder tijd naar Amsterdam 
overgebracht. 

De N.-I. Handelsbank daarentegon, wier maat- 
schappelijk kapitaal bij de tot stand gekomen re- 
organisatie van f 12.000.000 op f 7.200.000 werd 
teruggebracht, heeft zich van laatstbcdoeld arbeidsveld 
zoo goed als geheel teruggetrokken, sedert hare relatien 
met landelijke ondernemingen op den boven 
omschreven voet grootendeels door de Ne- derlandsche-
Indische Landbouw-Maatschappij zijn overgenomen, en 
deze te midden der crisis van 1884 nieuw opgetreden 
instelling hcoft zich van den aanvang af meer toegelegd 
op het verkrijgen van goede resultaten van de 
overgenomen relaties, dan op het aanknoopen van 
nieuwe. 

Een gelijksoortige gedragslijn is in hoofdzaak ook 
gevolgd door de Internationale Crediet- en 
Handelsvereeniging Rotterdam, die aan de crisis van 
1884 met bet er gevolg het hoofd heeft weten te bieden 
dan de N.-I. Handelsbank en de Kolo- niale Bank, want 
haar maatschappelijk kapitaal van / 5.000.000 bleef 
ongedeerd, en eene in Dec. 1884 ter versterking van hare 
eigene middelen uit- gegeven 6-percents obligatie 
Icening van / 2.500.000 (die in 1889, in eene 4I/2-
percents leening werd gc- converteerd en sedert geheel 
is afbetaaid) vond zonder bezwaar plaatsing, Evenzcer 
vond zonder bezwaar plaatsing de 4-percents obligatie-
lecning van / 1.500.000 in Mei 1885 uitgegeven door de 
bij acte van 23 December 1878 opgerichte „ Handels- 
vereeniging AmsterdanC,. Bij deze Handelsvereeni- 
ging stond oorspronkelijk het drijven van handcl in het 
algemcen, zoowel voor eigen rekening als in commissie 
op den voorgrond, hoewel zij tevens als eigenJijko 
cultuurbank opt rad. 

Van al deze' instellingen zien wij daarna ecn 
gestadige toenanic van het bedrijf, gepaard gaando aan 
een geleidelijke vermcerdcring van hun kapi- taa] en 
zulks als een gevolg van den voordurendon en 
toenemenden bloei, waarin de meesto grooto 
Europcescho cultures op Java zich gedurendc een 
langen reeks van jaren in steeds tocnemende mate 
hebben mogen verheugon. Wei waren cr jaren van 
geringeren voorspoed, wcl hadden herhaaldelijk bc- 
langrijke scliommelingcn plaats in de prijzen der vooi-
naamste productcn van Java's vruchtbaren bodem, wel 
waren er zelfs oogenblikken dat do suikerindustine en 
de koffiecultuur door lagc prijzen van die 
vooi'tbrcngselcn zeer ernstig werden be- dreigd, doch 
volgcndo jaren maukten de gcledcn verliezcn xyecr 
ruimBchoots goed en over het algemeen kunnen de 
genoemde irstcllingen, cvenaln de grooto meerderheid 
der Indischo Cultuur- maatschappijen op con lange 
recks van voorspoe- dige jaren wijzen. Zoo bedraagt het 
kapitaal van de Internationale Credict en 
Handelsverecniging “Rotterdam'' thane na diverse 
emissies reeds / 83/4 millioen, waarnevens / P/4 milliocn 
in portefeuillo en dat van de Handelsvereeniging 
Amsterdam, die inmiddels in 1910 haar import- cn 
exportzaken geheel opgaf en lout er cultuurbank werd, / 
15 niil- lioen, waarvan uitgegeven / J2l/2 millioen. Do 
Ned- Ind. Handelsbank zag haar kapitaal toe- nemen tot 
/ 17% millioen, waarnevens / J 272 mil- lioen 
onuitgegeven aandeelen, de Koloniale Bank tot / 11 
millioen, waamevens f 4 millioen onuitgegeven 
aandeelen. 
.Al de op dit oogenblik in N.-I. opereerende cro- 
dietinstellingen, voor zoover zij zich niet uitslui- tend〔 
met eigenlijke bankzaken onledig houden, zooals dit het 
geval is met de Javasche Bank, do 举 4 切:"sch-[ndische 
Escompto Maatschappij, de 】 n 1913 opgerichte 
Uniebank voor Nederland en 
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Kolonien (zie aklaar), de N. I. Handelsbank sedert 1884 
en de agentschappen van de Chartered Bank of India, 
Australia and Cliina, en van de Hongkong and Shanghai 
Banldng Corporation，)，hebben dus ccn min of meer 
gemengd karakter, dat o.a. bij de operatien van de 
Factory der Ncderlandsche Han- del-Maatschappij zich 
zeer sterk doet geld on, want torwijl zij het gewone 
bankbedrijf in ruimcn zin uitoefent door hare kapitalen 
aan te wenden voor disconteeiungen, beleeningen, 
wisseloperatien cnz., neemt zij tevens in de rij der 
cultuurbanken een van de voornaamste plaatsen in. 
Onder de overige credietinstellingen zijn er, die 
insgelijks in nieer- dere of mindere mate van 
bankierazaken werk ma- 

J) De te Hongkong gevestigde Hongkong and 
Shatigliai Banking Corporation opende in 1884 eon 
eigen agentschap te Batavia, dat tot heden in stand 
bleef, maar daarentcgen is het agentschap van de 
Chartered Mercantile Bank of India, London and 
China bij de in 1892 plaats gehad heb- bende 
reorganisatie dezer instelling cn hare herschepping in 
de Mercantile Bank of India Limited opgeheven en 
droeg deze laatste de be- hartiging van hare belangen 
op aan de fiima Maclaine Watson & Co. tc Batavia, 
diesedert als haar agent is blijvcn fungeeren. 

ken en andere weder, die ook voor eigen rekening dan 
wel voor rekening van deriien goederenhan- del 
drijvon, maar in tegenstelling met de zoo even 
genoemdo instellingen, van wier werkkring elke 
rechtstrceksche aanraking met landelijke en indus- 
trieele ondernemingen is uitgesloten, is het zwaarte- 
punt van de operatien der overige credietinstel- Ungen 
juist in die aanraking gelegen, en kunnen zij dns 
worden gerangsohikt onder do eigenlyke 
cultuurbanken. 
Vooi, de geldelijke resultaten van de in N.-I. 

opereerende crediet inst elli n gen wordt verwezen naar 
do afzonderlijke artikden BANK (JAVA- SCHE), 
HANDEUIAATSCHAPPIJ (DE NEDER- 
LANDSCHE), ESCOMPTO-AIAATSCHAPPIJ (N.- I.) 
HANDELSBANK (N.J.), INTERNATIONALE 
CREDIET- EN HANDELSVEREENIGING 
“ROTTERDAM” en HANDELSVEREENIGING 
AMSTERDAM, en voor de geldelijke resultaten van do 
Cultuur-maatschappij der Vorstenlanden en de 
Koloniale Bank naar de hieronder geplaat- ste staten. 

Voorwat aangaat do aan de Inlandschc bevol- king te 
verleonen crediethulp zie men VOLKS- 
CREDIETWEZEN, PANDHUISDIENST en 
SPAARBANKEN. 

CULTUUR-MAATSCHAPPIJ DER VORSTENLANDEN. 
Suikerondernemhigen : Ko^Jieoiidememingen : Tabakondernemingen : Theeondernemingen : 

in Eigendom 4 in Eigendom 1 
in Kelatic 16 in relatie 3 in rclatie 1 

MaatKchappclijk Kapitaal sedert 1888 onveranderd: Preforente aandeelen / 2.000.000.— 
Gewone aandeelen - 8.265.000,— 

/ 10.265.000,— 
Reserve 31 Dec. 1913 / 1.805,088.40 

Obligatie leeni-ng in 1914 gesloten / 2.000.000.— 5 % Obligatien. 
, i c 1 ', Verliezen on XT ,, , I Dividend. 

Brut。Winst. Onkostcn. Afschrijvingen. Nett。Wmst. | Pref en Gewone. 
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KOLONIALE BANK. 
(De oijfers stellen duizendtallen voor.) 

Boekjaar. 
Gestort 

Maatsch. 
Kapitaal 

Oblig.- 
Leening. 

Bruto 
Winst. 

Dienst der 
Obli- 

gatielee- 
ning en 

Onkosten 
Surs, 

Onkosten Verliezen Netto 
Winst. Dividend.- 

1881/82 5000 — 269 —   9° 172% 
18S2/S3 5000 — 555 —   316 5% 
1883/84 5000  744 —   562 — 
1884/85 5000  716 43   1 — 
1885/86 5000  739 —    — 
1886/87 5000  702 —   

—1()8 — 
1887/88 5000  603 —   —83 — / 
1888/89 5000  813 —   

—204 — .-/ 
1890 5000  531 —   — 95 — 
1891 5000  578 —    4% % pref. 
1892 5000  638 —    5% 
1893 5000  458 —    5 % pref. 3% % gew 
1894 5000  426 .—    -- Z1 -— 
1895 5000  491 —    — 
1896 5000  404 —    — 
1897 5000  298 —    — 
1898 5000  532 •—    — 
1899 5000  729 —    — 
1900 5000  604 —    5 % pref. 2 % gcw. 
1901 5000  405 —    — 
1902 5000  333 —   —119 — 
1903 5000  500 —   119 — 
1904 5000  655 —   207 5 % pref. 3 % gcw. 
1905 5000  859 91   201 5 % pref. 3 % gcw. 
1906 5000  903 ——   316 5 % en / 15 . 
1907 5000  877 —   400 6 % en / 15 J per 
1908 6250  900 —   494 C % en / 15 [ winst 
1909 7500  963 —   5G0 7 % en f 15 < bewijs. 
1910 10000  1717 —   881 7% on / 15 
1911 10000  1588 —   920 7 % en /15 J 
1912 10000  1716 —   1027 8% 
1913 10000 2300 1394 —   829 % % 
1914 11000 2200 1235 — 255  781 6% 

CREDIET VERB AND. Zie VOLKSCREDIET- 
WEZEN. 
；CREDIETWEZEN (VOLKS). Zie VOLKSCRE- 

< ,/>/t)IETWEZEN. 
CREOOL. Zoo worden genoemd. de personen, in 

Indie uit zuiver Europeesche ouders geboren. 
CRESCENTIA CUJETE L., fam. Bigiioniaceac. 

Bila balanda (MAD..), Bemoek (SOEND.). Lage boom of 
heester, afkomstig uit Zuid-Amerika, gekweekt om de 
kalebasachtige vruchten, die als vaatwerk en 
wat^i-scheppers in gebruik zijn. 

CRETINISME. Onder cretinisms wordt verstaan 
die toestand van den menEch, bij welken op den 
voorgrond staan do verschynselen van dwerggroei, 
van meer of minder ver voortgeschreden idiotie en 

. — ' aldaaij^>*7'' 
_. CRINUM ASIATICUM Amaryllidaceae. 
,3' Bakoeug(MAL., JAV., SOEND.), Ba wan g brodjol(JAV.). 

Bekend bolgewas, in Azie zeer vei-spreid en veel 
gekweekt wegens de groote witte bloemep. De 
.bladeren zyn een inlandsch geneesmiddeLz 
'J CROOCKEWIT Hzn (DR. JOHAN HB^NDRIK). 
i. < Geboren te Amsterdam 15 Nov. 1823, behaalde hij 
in 

van kropgczwel (zie 

i' 1849 den titel van36ctor in de philosophic aan. de 
Hoogeschool te ytjycht, en veitiok in datzelfde jaar 

naar Indie, waar hy benoemd werd tot ambtenaar 
belast met natuurkundige onderzoekingen. Onder 

ongunstige omstandigheden werd hy in 1851 gchccl 
alleen belast met een .onderzoek naar tinerts op Billiton, 
en kwam tot het resultaat, dat het ci land geen tinerts in 
对 n bodem.bevatte (Zie zijn: Banka, Ma- laka en 
Billiton, 's-Grav. 1852), welk govoelcn door de 
geschiedenis is weersproken. Vervolgens werd hij 
belast met een onderzoek betreffen.de de steenko- 
lenlagen in Borneo, alwaar hij eenige jaren verblcef Van 
daar teruggekccrd trof hem de ramp, dat hij op 
reis van Soerabaia naar Batavia bij een schipbreuk 
zijne belangryke verzamcliiig ' natuurkundige 
ethnografische voorwerpen veiloor; vervolgens word 
hij belast met ecne wotcnschappclijke zending naar 
de Molukkc 攻 en voornamclijk Nieuw-Guinca. In 
1859 met verlof naar Nederland vertrokken, keerdo 
hij het volgende jaar naar Indie terug, wei'd achtcr- 
eenvolgens ass.-res. van golok,, van Priaman en te P&- 
dang, en eiiidelijk resident van Bangka, uit wclkc 
laatste' betrekking hij in 1871 op verzoek eervol 
werd ont^lagen. Hij overleed te Nijmegen in J uni 
1880.   ----  

CROTALARIA RETUSA L., fam. Leguminosae- !八-匕。系： 

Papilionalae. Orok orok tjina(jAV.), Gegering (MAL.), 沙"刘 
Giringlandak (JAV.), Giring giving (MAL.), (de beide ! / 七 
laatste namen ook in gebruilc voor verschillendean-； 作"* " 
dore Crotalaria-soorten). Opgericht kruid, met gele 
bloemen, over een groot deel van detropen verbreid. 

en 

 

namen ook in gebruilc voor verschillende an- 
dore Crotalaria-soorten). Opgericht kruid, met 
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: 

De plant wordt bier en daar voor groene bemesting 
gekweekt. Een deel van de inlandscho namen is ont- 
leond aan het feit, dat de zaden in de droge peul 
rammelen. 

CROTALARIA SALTIANA Andr., fam. Legumi- 
nosae- Papilionatae. Orok orok (JAV.), Gegar soreli 
(SOEND.), Entjeng entjeng (JAV.). Opgericht kruid, van 1 
tot 2 M. hoog, op zonnigc plaatsen in de vlakte on in het 
lagere bergland, yaak voor groene be- mesting 
verbou\vd4' ； / \ la、：.；' 

CROTON TIGLIUM L. fam. Euphorbiaceae. Dje- 
makijan (MAL.), Ki mclakijan (SOEND.), Tjeraken (JAV.). 
Kleine boom over ecn groot deel van Zuid- en Zuid-oost-
Azie verspreid. Zie TJERAKEN. 

CUCUMIS MELO L., fam. Oucurbiiaceae. Semang- 
k& belanda (MAL.). De Meloen, bekende klimplant, die 
zoowel in de gematigde als in de tropische streken om de 
fijne vruchten gekweekt wordt. Op Java is deze 
kultuurplant betrekkelijk weinig be- kend. 

CUCUMIS SATIVUS L., fam. Cucurbitaceae. Ante-
mo n (MAD.), Bonteng (SOEND.), Ketimoen (JAV., MAL.), 
Timoen (JAV., MAL., SOEND.), Klimplant, de 
Komkoinmer, waarvan de vruchten over de geheele 
wereld in tai van vormen gebruikt worden. Vooral in de 
tropen komen komkommors in veel varieteiten voor, die 
meest aangeduid worden door samenstcl- lingen met het 
woord Ketimoen. Rijpo rauwe kom- komniers zyn een 
uitstekend middel tegen indische spruw. De zaden zyn, 
evenals die van enkele andere Cucurbitaceae, een gezocht 
middel tegen lint worm. 

CUCURBITA MOSCHATA Duch., fam. Cucurbi-
taceae. Laboe merah. Een in Indie veel gekweekte 
klimplant met groote gelc blocmen en langwerpige 
cylindrische vruchten, waarvan het roode vrucht- vlccsch 
door den inlander grang gegetcn wordt. De inlioud van de 
langwerpige zaden is een uit- slekcnd middel tegen 
lintworm, dat in Indie hoe langer hoe meer ingang vindt. 

CUCURBITA PEPO L., fam. Cucvrbitaceae. Laboe 
(MAL.), Waioch (JAV.). Kruipende plant (de Pom- poen), 
met zecr va ria bole, nicest groote vruchten, die uitgehold 
wel als flesschen worden gebezigd. Zc woi'dcn ook wd 
gegetcn, maar zijn flauw van smaak. Ter ondcrschciding 
van de verschillende vormen wordt aan het woord Laboe 
of Walocli meest nog een tweede woord toegevoegd. 

CUDRANIA JAVENSIS Tree., fam. Moraceae. Ka- 
joe koening (MAL.), Kcdcrang (MAL.), Tcgerau (JAV.). 
Doornige, hoog-klimniendo hcestcr, of boompjo met 
hangende lakken, in een groot deel van Zuid- Oost-Azic 
tot in Australic voorkomend, bekend om do gelc 
klcurstof,dio in hout on schors voorkomt en die gebruikt 
wordt oin to ver ven. 

CULTURES. Zie onder LANDBOUW en voor 
Gouveruements-cultures onder CULTUURSTEL- SEL. 

CULTUURBANKEN. Zie CREDIETINSTEL- 
LINGEN. 

CULTUUR-DIENSTEN. Bit waren gedwongen 
dieijsten, die ten behoeve van do Gouvemements 
cultuies, tegen een gcringe vorgoeding in ondcr- 
scheidcnen vorm, door de Inlandsche bevolking worden 
verricht. Zic onder CULTUURSTELSEL cn onder 
INDIGO, KANEEL, KOFFIE, PEPER, SUIKER, 
TABAK, THEE. 

CULTUUR-MAATSCHAPPIJEN. De naamloozo 
vennootschappen op aandeelei), welko zich de exploit at 
ie van cultuur- en landclijke ondernenaingen in 
Nedorlandsch-Indio ten dool stellen, hebben vry 
algcmeen den naam Cultuur-Maatscliapi)ijen aan- 

genomen, veelal gevolgd door den naam van de 
landclijke ondememing, of do ondememingen, wier 
cxploitatie zij ten doel hebben, bij voorbeeld Cub tuur 
Maatschappij Alas Bezoeki; soms gaat de naam van de 
onderneming vooraf, zooals Batangara Cultuur 
Maatschappij, of wordt aan de naamlooze vennootschap 
een naam van wijdere strekking ge- geven, zooals 
Algemeene Belgisch-Javasche Cultuur Maatschappij. 

Het ontstaan dier naamlooze vennootschappen 
dagteekent eerst van de laatste veertig jaren. Voor dien 
tijd behoorden de landelyke ondememingen op Java, voor 
zoover zij door Europeesch kapitaal werden 
geexploiteerd, aan particulieren of aan Imndclsfirma's, te 
wier name de concessies, d.z. de 
gouvernementsvergunningen voor do exploitatie van 
teiTeinen in erfpacht waren uitgegeven. 

De groote uitbreiding, welke de exploitatie van 
cultuurondememingen voor de voortbrenging van 
producten als suiker, tabak, koffie, thee, kina, rubber, enz. 
heeft genomen, is te danken aan de vor- ming dier Cultuur 
Maatschappijen, welke door deel- neming van een 
grooter of kleiner aantal aandeel- houders in dezelfde 
onderneming veroorloofden het risico dier onderneming 
over verschillende personen te verdeelen. 

In het als Bylage X aan het Koloniaal Verslag van 1874 
toegevoegd Overzicht van de Gcldmarkt van Java in 1873 
en de drie voorafgaande jaren (samengcsteld door den 
toenmaligen President van de Javasche Bank Mr. N. P. 
van den Berg) leest men aangaande de vorming dier 
naamlooze vennootschappen o.a. het volgonde: 

„Van het tot stand komen van nieuwe industri- „eele 
ondememingen, of van het exploiteeren op „uitgebreide 
schaal van reeds bestaande onderne- „mingen, door 
middel van maatschappijen op aan- „deelcn, zoo als dit 
niet allecn in Europa, maar zelfs ,,in Britsch-Indie 
algemeen gobruikclijk is, vei-neemt „men hier nooit iets, 
en opvallend is het zeker, dat, —,,tcrwijl in Nederland tai 
van reederijen, katoen- ,,spinner 彳 en, - 
bectwortelsuikcrfabrieken, enz. enz., „op actien verrezen 
zijn, en Britsch-Indie b.v. niet “minder dan 46 
verschillende maatschappijen telt, „(lie de cultuur van 
theo ten docl hebben — in „Ncderlandsch-Indie tot 
dusverre geen enkele „raaatschappij bestaat, die zich op 
de uitoefening „van ccnigcn spccialen tak van het 
landbouwbedrijf „toelcgt. Bohalve de prauwcnvecron en 
de assu- „rantie-maatschappijen, hcoft mon hier zoo goed 
„als geeno naamloozo vennootschappen op actien, „en 
hetgeen op iiidustrieel en landbouwkundig ge- „bied in 
het loven wordt. geroepen, is bijna uitslui- „tend do 
vrucht van het door de onderneniers in- „gcbrachto eigen 
kapitaal, cn van do finanoieele „hulp, die inrichtingen, 
zooals do Handelmaat- „schappij, de Handclsbank, de 
Escompto-Maat- ，切 chappij, enz., gewoon zijn als 
geldschieters te ver- ,Jeencn." 

„Dat op hot hier genoemde gebied in de toekomst „nog 
veel to doen is, bohoeft ternauwernood op- „merldng. 
Onder goed en kundig beheer hebbon „welovcrlegdo land 
bouwondernemingon op Java „cenc bijna zokere kans 
van wclslagen, en voor ge- „hcol nieuwe ondoinomingon 
schynt hot zelfs veel „aanbevelenswaardigor om over 
cigen, door asso- „ciatie bijeon te brengen, kapitalen te 
bescliikken, „dan van don aanvang af gobukt to gaan 
onder do „interesten van do kapitalen, die men van derden 
„in Icon moot nemcn. Hot schijnt editor, dat do 
„toestandon op Java zich nog aanmerkelijk zullen 
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„moeten wijzigen, v66r men in den hier aangegeven ,,zin 
toenemende ontwikkeling verwachten mag. ,,De 
agrarische regelingen, en meer bepaald het door „velen 
zeer gebrekkig geachto recht van erfpacht, „genieten geen 
veftrouwen, en het zou dus minst “genomen gewaagd zijn 
om zich groote illussien te „maken van de vruchten, die 
van de exploitatie ,,van Java's rijken bodem door middel 
van particu- ,,liere landbouwondememingen, steunende 
op de „kapitalen, dio hier langzamerhand worden over- 
“gegaard, kunnen verwacht worden". 

Zooals Mr. v. d. Berg in zijne bewerking van het 
artikel “Cultuur-Maatschapp 日 en" voor den Eersten 
Druk dezer Encyclopaedie reeds aantoonde, heeft de 
sedert opgedane ervaring zijne eenigszins pessi- 
mistische verwachtingen gelogenstraft. Ondanks dat de 
agrarische regelingen, waarvan in bovenstaan- de 
aanhaling sprake is, in hoofdzaak onveranderd zijn 
gebleven (met betrekking tot den aan den lande te betalen 
canon over in erfpacht afgestane woeste gronden zijn de 
oorspronkelijke bepaliiigen in meer vrijgevigen zin 
gewijzigd: zie Agrarische Wet), zijn gaandeweg, zoo wel 
in Nederland als in Nederlandseh- Indie een groot aantal 
naamlooze vennootschappen tot stand gekomen, met het 
doel de exploitatie van reeds bestaande ondernemingen in 
Indie voort te zetten, of nieuwe ondememingen in het 
leven te roepen. ， 

Men kan thans zeggen, dat het aantal diet lande- lijke 
ondernemingen, waarvan de eigendom aan een persoon 
of 6ene firma toebehoort, zeer gering is geworden. Zelfs 
indien eene onderneming in eigendom aan een persoon 
behoorde, heeft men er dik- wijls voordeel in gezien,dien 
eigendom in eene naamlooze vennootschap in te brengen, 
uit overweging, dat het in dien vorm gemakkelijker is, 
zoo noodig, nieuw kapitaal van derden voor de 
onderneming te verkrijgen of den eigendom der 
onderneming geheel of ten deele aan anderen over te 
doen. 

De oudste in de rij der Cultuur-Maatschappijen is de 
in 1870 te Amsterdam, opgerichte Deli-Maat- echappij. 
Eenige jaren later, in 1875, kwam te Batavia de Deli-
Batavia-^Iaatschappij tot stand, en in 1879 volgde de 
oprichting te Amsterdam van de Amsterdam-Deli-
Compagnie. Voor Java intusschen bleef de in 
bovenstaande aanhaling geschetste toestand ongewijzigd 
voortbestaan tot het jaar 1874, toen te ^marang-de 
Maatscliappij Poendoeng ter voortzetting der exploitatie 
van de in de residentie Djokjakarta gelegen suikerfabriek 
van dien naam gevor 皿 d we 应，maar verseheidene jaren 
verliepen er voor dit voorbeeld op eenigszins uitgebreide 
schaal navolging vond, hetgeen zich tendeele ver- klaren 
last door de gemakkelijkheid, waarmede het reeds voor 
bestaande of voor nieuwe ondeme- mingen benoodigd 
kapitaal veelal verkrijgbaar was bij het meerendeel der in 
Ind诡 opereerende crediet- instellingen, en ook bij enkele 
particuliere handelS- huizen. Maar in dit opzicht bracht 
de cmis van 1884 een volslagen ommekeer van zaken te 
weeg. Voor de vroegere vrygevigheid trad groote 
terughoudend- heid in de plaats, en wie toen voor de 
voortzetting of de totstandko/ning van landelijke 
ondernejningen kapitaal beboefde, moest ter vejkrijging 
ervan een anderen weg inftlaan door het groote publiek in 
de zaak te inUtro^eeren, en rnel velar medeworking de 
fondsen bijeen te brengen, die vroegcr door het fcluiten 
van eonsignatie-contraeten verkregen v/er- den. — Het 
vorroen van naa/nloozc vennootHchap- pen met 
beperkV; aangprakeJijkhcid van de deeJ- hfcbbers wan 
het vanzelf aangeweze/j middcJ, en van 

dien tijd af begint; het aantal van dergelijke maat- 
schappijen dan ook gestadig toe te nemen, niet alleen in 
Indie zelf, maar in nog veel ruimer mate in Nederland, 
waar juist tengevolge van de crisis van 1884 de aandacht 
van het geldbeleggend publiek meer dan vroeger zich op 
Indische zaken gevestigd had. 

Eene enorme, snelle uitbreiding heeft het aantal 
Cxiltuur-Maatschappijen verkregen, toen de aan- dacht 
van de financieele wcreld gevestigd werd op de 
geschiktheid onzer kolonien voor de rubber- cultuur. In 
do jaren van den rubber-,,boom" (1909/ 11) is een groot 
aantal cultuurondemeniingen op Java, Sumatra en 
Borneo, waarop de rubbercul- tuur reeds al dan niet werd 
gedreven, en ook een aantal onontgonnen gronden, in 
naamlooze vennootschappen ingebracht. 

Baar de speculatiegeest in rubberaandeclen in het 
publiek gevaren was, en verhoudingen had aange- 
nomen, welke aan den dwazen tulpenhandel her- 
innerden, is in die jaren voor menige cultuuronder- 
nemiiig eene kapitalisatie aangenomen, welke allcr- 
miust door de intrinsieke waarde gewettigd was. 

Het is hier niet de plaats zulks in bizonderheden na te 
gaan. Bij Cultuur Maatschappijen in het alge- meen doet 
het geval zich voor, dat de beui-swaarde of inti-insieke 
waarde veel hooger is dan de noininale waarde der 
aandeelen (zooals bij de Deli-Maatschap- pij), terwijl 
daarentegen ook in velc gevallcn de cigenlijke waarde 
veel geringer is dan de noininale waarde der aandeelen. 

Op een ander feit mag hier gewezen worden. De 
rubber-,,boom" heeft de belangstelliiig van het 
buitenlandsch kapitaal voor cultuur-ondernemingen in 
onze kolonien levendig gemaakt. In de jaren 1909/12 zijn 
een vrij groot aantal naamlooze vennootschappen in 
Engeland, Fr&nkrijk, Belgic en Duitschland opgericht, 
welke de exploitatie van rubber-, koffie (enz.)- landcn ten 
doel heeft. In de meeste gevallen is teneinde volkomen 
de rechten (en dus ook de verplichtingcn) van in 
Nederland en Nederlandsch-Indie gevestigde naamlooze 
vennootschappen te verkrijgen, de vorm gekozen, dat de 
onderneming in eene in Nederland of Neder- landseh-
Indie gevestigde naam;ooze vcnnootschap werd 
ingebracht, waarvan alle aandeelen toebe- hooren aan de 
Engelsche, Franschc, BeJgische of Duitsche 
Maatschappijen, die dus feitcJijk den eigendom hebben, 
terwijl de Hollandsche vcnnootschap slcchts cen 
nominaal karakter verkrijgt (zoogenaanido „holding 
company"). 

Volgens hot door Mr. A. G. N. Swart gccompi- lecrd 
liandboek tier fvubber-Cultuur-Maatschappijen in 
Nedcrlandsch-Indie (J914) verdeelde het kapi- taaj der 
rubbercultuurondernemingen — welke in velc gevallcn 
tevens koffiecultuur beoogen — zieh als volgt over 
Nederlandsche, Engelsche, Belgischo, Fransche, Atnei-
ikaansche an Duitschc Maatschappijen : 

 Nominaal Uitgegevcn 
Ncderlandsch 

Kapitaal on 
Ncded. In- 
disch kap. 

Engclsch kapit. 
Belgifich en 

FranHch kap. 
AmejikaanscJi 

Kapita;ij 
l>uit8ch Kupit, 

FJ. 84.680.000.— 
,,J 78.8J 5.000.— 

„ 50.684.700.™ 

,,17.250.000.— 
,,L8GO.OOO.— 

Fl. 47.524.000 
,,J 48.379.600.— 
,,43.051.200.— 
,,J 7.250.000-— 
,,1.860.000.— 
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Meer dan de helft van het kapitaal was dus En- gclsch, 
doch hicrbij dient met de hierboven ge- plaatste 
opmerking rekening te worden gehouden, dat in den 
rubber-,,boom" vooral de van Engelsche zyde opgerichte 
maatschappijen in sterke mate aan over-kapitalisatic 
leden. 

Voor zooverr。uit de teraake bcscliikbare gege- vens 
ken worden nagegaan, bedroeg het aantai Cultuur-
Maatschappijen, wier zetel in Nederland of in 
Nederlandsch-Indie gevestigd was ult° 1915, 1148, die 
volgenderwijze kunnen gcsplitst worden: 

 Kapitaal 

a) Koffic-Cultuurmaatschappijen 
b) Suiker- „ 
c) Tabak- „ 
d) Thee- cn Kina- „ 
c) Rubber- ,, 
f) Diverse „ 
die meer dan 6en cultuur drijv.l 

1 

Fl. 64.601.500.— 
,,149.407.200.— 
,,69.107.500.— 
,,68.207.500.— 
,,206.065.200,— 
,,116.067.400.— 

Fl. 673.456.300.— 
Bovenstaandc verdeeling blijft globaal, want vele 

rubbcrondemcmingen houden zich bij voorbeeld met de 
koffiecultuur bezig, op sominige heeft de laaUte cukuur 
zdfs meer beleekcnis dan de rubber verkregen, Ook is in 
deze cijfers niet begrepen het kapitaal van de in Indie 
opereerende credietinstel- lingcn, die aldaar a Is 
culluurbanken wcrkzaam zijn. Voor zoovcrie die 
instcllingen, a 】 s do Nedcrland- sche Hand el-
Maatschappij, Nedcrlandsch-Indische H.iDili-Nbank, 
Koloniale Bank, zelf cultuuronder- nciningcu in 
Ncderlanclsch-Indic cxploiteercn, zijn (lj<； (loorgaans 
in afzonderlijke naamloozo vennoot- schappcn 
ingebracht, welkc ai dai? in bovenstaan- <le recapitulatic 
zijn begrepen. 

CULTUURPAPIER. In vele consignatic-con- tractcn 
(zie aldaar) plcegt do be pa ling tc worden opgenomen, 
dat de gcldopncjncr zich verbindt oin voor de hem 
voorgeschoten bedragen promessen af te go ven aan do 
order van den goklschieter botaal- baar na onnnckomst 
van een tusschcn partijci) over- cen tc komen termijn aan 
het in het stuk te vcrmcl- den iloinicilic. Dit papier, nict 
uit eigcnlijkc handcls- transactieu, uit transaction van 
koop cn verkoop oiitsprotcii, is in Indio bekend onder 
den naain van cultuurpa])icr, en neemt in het verkecr 
aldaar ongc- veer gelijko plants in als het in Nederland 
gebruikc- lijke credio(papier, over den aard cn de 
beleekcnis waarvan in do verslagcn der Ncdcrlandsche 
Bank inccrnia lcn word uitgcwijd. Door do discon 
leering van de aldns aim zijuo order uitgcsleldo plantofs- 
pron)08son kan de geldscliieterzich weder hot gobruik 
veiHchaffcn van de uitgeschotcn golden ； maar met hot 
(er diHconteoring toelaten van dcrgclyk papier is d。
.favascho Bank in den regcl steeds zeer terug- lioudcnd 
gewccsl. Allecn bij uitzondering, on met het vuste 
beding, dat onder geen voorwaarde renou- vellcjncnl zou 
mogen plants hebben, word hoi mi en dan door haar 
aangenomen. 

CULTUURSCHOOL TE SOEKABOEMI. Zio B( 
JSCiiW %1CN eti ONDEKWIJS. 

CULTUURSTELSEL.WOKOINO. Nuden vul van de 
Voreoiiigde Oost-Indhcho Compagruo "eti iui (Ion 
overgang van hare Aziatiacho boziltingon in handen vun 
don Slant (1798) kwain do vraag aan do ordo volgens 
wolko beginselon do kolonicn voortaan bo- 

stuurd zouden worden. Zou het oude stelsel diet 
Compagnie gehandhaafd blijven? Het was geheel in 
overeenstemming met den geest dcr 17de en 18de eeuw, 
van zuiver mercantielen aard； het beoogde voor alles, 
indien nict uitsluitend, de kolonicn dienstbaar te maken 
aan het geldelijk belang van het moederland on het 
trachtte dit doel te bereiken door toepassing van 
monopolien, contingentenr-ver- plichte leverantien, 
gedwongen diensten c.a^Zeker voldeed het oude stelsel 
aan het desideratum, zoolang het hand els lichaam zijn 
werkzaamheid hoofd- zakelijk tot het gebied van den 
handel bepaalde, dus koopman bleef, maar het faalde 
meer en meer, om te eindigen met cen bankroet, seclert 
en naarmate de Compagnie, door de oinstandighcden 
gedwongen, ook op het terrein van de politick 
bemoeienis er- langde, later zelfs ingrijpen moest, en ten 
slotte de rol van souvereine en bestuurster te vervullen 
kreeg. Of, zouden de in het begin der 19de eeuw baanbre- 
kende vrijzinnige denkbeelden ten aanzien van koloniale 
politick en koloniaal beheer tot richtanoer strekken ? Dan 
zou niet zoozeer de stijving der moe- derlandsche kas den 
doorslag geven of het zwaarte- punt uitmaken, als wel de 
ontwikkeling van land en volk onzer koloniiin, te weten: 
langs den weg van vryheid van handel en nijverheid, 
vr^heid van persoon en arbeid, voorziening in nooden en. 
behoef- ten, bescherming van persoon en goed, c. a. 
Edoch, het aanvaarden en toepassen, van deze beginselen 
en de consequentien orvan beteekenden in. den aanvang 
der 19de eeuw het geheel breken met het tot nog toe 
gevolgde Compagnie's stelsel, m. a. w. het eischte geld, 
zelfs veel geld. En dit ontbrak ten eenen male. Door de 
oorlogen met Engeland, de Fransche over- heerscliing, 
het continentale stelsel, enz. verkeerden in Nederland 
handel en scheepvaart — in het- bi- zonder die op Indie, 
— zoomede schier alle takken van nyverheid in 
allcrtreurigste omstandigheden. Ingcvolge de 
staatsregeling van 1798 had de Staat, mot de bezitt-ingen, 
de millioenen bedragende schuld der Compagnie 
overgenomen. De toestand der fi- nancien van het 
moederland was hoogst ongunstig — in 1804 bedroeg de 
rente dor nationale schuld ruim 34 millioen en het totaal 
der gewone inkomsten slechts 30 millioen —, 
verslimmerdc door verechil- Icnde oorzaken steeds meer 
— tierceering der nationale schuld door Napoleon, slecht 
financieel be- leid onder Willem I, — cn was op het 
tijdstip van den Belgischen opstand onhoudbaar 
geworden. Ook in Indie hcerschto geldgebrek, 
veroorzaakt door de wisseling van gouvernomenten, door 
een muntwezen dat alles te wenschen ovorliet, en door 
den veel geld versliiidenden Java-oorlog van 1825 tot 
lS30.Het beheer van den G. G. Daendels sloot met een 
tekort- en do verkoop van uitgestrekte landstreken kon 
zulks niot vorhoetlen. Het Engelsche tusschenbe- stuur 
toonde ovencons een nadeelig s&ldo. Hot be- stuur van 
Conimissarissen Gcneraal gaf wel oenigo verbotering to 
zion, maar onder dat van den G. G. Van der Capcllen 
namon de tekorten feitelijk toe. Ook onder den 
bczuinigei\den G.-G. du Bus do Gisignies was or eon 
deficit. In hot kort: na den valder Com- ])agnie hioldon 
de tekorten onder de opvolgendo regee ringen gedurende 
de eerste drie decennien van de Ukle eeuw nan en om 
daarin te voorzien hsui het moedei'land tot 1828 reeds 
ruim 37 millioen, door lecning in Nederland verkregen, 
aan Indie voorgc- sehoten. Ons koloniaal beheer 
gedurende het tijd- vak 1800--1830 vortoondo den 
invloed en do af- spiegeling van dien benanien 
financieelen tocstand; het gaf geon vjvstheid van, doch 
een Iransig^vei^ 
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met beginselen te aanschouwen, des to meer naar- mate 
de geldnood steeg. De G.-G. Daendels, wel ingenomen 
met vrijzinnigo beginselen van bestuur, achtte echter do 
omstanligh 点 en. die van geldelij- ken aard in de eerste 
plaats, niet gunstig voor de volledige toepassing 
daarvan. Raffles legde eenige grondslagen voor een 
vrijzinnig bestuur, maar deze kwamen niet tot hun recht 
zoowel door den korten duur van zijn bewind als door 
gebrek aan geld. Com- missarissen-Generaal traden in 
het voetspoor van Rafiles, aanvaardden zijn 
landrentestelsel, maakten van vrijzinnige opvattingen 
getuigende regelingen, maar behielden de ged wongen 
diensten en toonden in andere opzichten zich niet los te 
kunnen maken van het oude stelsel; zij bestcndigden en 
verbetcrden wat zij vonden voor zoover de 
omstandigheden van geldelijken en anderen aard't 
toelieten, doch tot het voDedig aannemen en consequent 
doorvoeren van een omlijnd vrijzinnig bestuursstelsel 
kwam het niet. Het bewiiid van den G.-G. Van der 
Capelion ken- merkte zich aanvankelijk door weifeling 
en later door beslisten terugkeer tot het oude regime, 
zich uitende o.a. en in het bizonder tegen de particulie- 
re landbouwTiijverheid van niet-inlanders, die of 
tegengewerkt of geweerd werd. De G.-G. Du Bus kreeg 
de opdracht de verwarde Indiscbe financien in orde en 
de kolonialo inkonisten op peil to bren- gen, ter 
bereiking waarvan niet alleen bezuiniging op groote 
schaal ingevoerd, maar ook en in het bij- zonder de 
kwestie der kolonisatie van Europeanen en der hiermede 
verband houdende landuitgifte in nadere beschouwing 
genomen moest worden. Com- missarissen Generaal — 
meer speciaal Elout — reeds, waren n.l. van oordeel, dat 
de landbouw op Java, w. o. de teelt van voor de 
Europeesche markt geschikte voortbrengselen, 
aangemoedigd en ont- wikkeld moest worden middels 
uitgifte van woeste gronden aan particulicre 
ondememers, er van over- tuigd als zij waren, dat op die 
wijze de welvaart van kolonien en moederland zou 
worden bevorderd. De gedachte maatregel kwam echter 
niet of onvoldoen- de tot uitvoering door het 
reactionnaire optreden van Van der Capellen. Du Bus nu 
had te onderzoe- ken wat doelmatiger zou wezen: 
bevordering dan wel wering van de landuitgifte, en in 
zijn belangrijk rapport van 1 Mei 1827 zette hij zijn 
denkbeelden dienaangaande uiteen. Volgens hem stond. 
Java's productie, hoofdzakelijk bestaande uit rijst, tabak, 
lijnwaden en koffie, in niet de minste verhouding tot de 
uitgestrektheid, do vruchtbaarheid en de hoegrootheid 
der bevolking van het land. De waar- de van den invoer 
was belangrijk gestegen en over- trof die van den 
uitvoer, die stxieds gedaald was en ten slotte beneden 
poil bleef. Van hetgeen Java voortbracht bleef alles 
biiinen den Indischen ar- chipel, uitgezonderd de koffie 
— in schijn cen vrije, in werkelijkheid een gedwongen 
cultuur —, die naar Nederland verscheept werd en 
slechts een waarde van enkele millioenen 
vertegenwoordigde. Bij zulk een stand van zaken 
konden handel, scheepvaart en nijverheid, in het 
bizonder die van het moederland, niet gebaat wezen en 
dreigde Java te worden „een lastpost voor den 
moederstaat en een invre- tende kanker voor zyne 
financien." Die gobrekkige en beperkte voortbrengiug 
was te wijten aan： do na- werking van het gedurende 
twee eeuwen toegepaste monopoliestehel, dat, alle 
mededinging uitsluitende, de markt dwong door 
beperking van toevoer en hooge prijzen najoeg door 
beperking van productie, waardoor normale 
ontwikkeling en stijging der voort- brenging gefnuikt 
moesten worden; —het grondbe- 

zit der inlandschd bevolking, dat communaal was en voor 
elken deelgerechtigde slechts uit een klein stukjo land 
bestond, waardoor schier elke Javaan wel landbouwer 
kon zijn, doch alleen heel in het? klein, als 't ware zijn 
eigen daglooner was, enkel rijst en wat tweede gewassen 
verbouwen kon, op uiterst beperkte schaal, d. w. z. voor 
hetgeen noodig was om landrente op te brongen en in zijn 
weinige economische en sociale behoeften te voorzien ；
— het gemis aan kapitaal, kennis en de gelegenheid om 
die te bekomen. Door ontginning van woesten grond was 
de mtgestrektheid bouwland wel toegenomen, maar dit 
was gekomen door den drang eener in zie- lental steeds 
toenemende bevolking, alleen om aan de eigen behoeften 
te kunnen voldocn, dus niet om naar beter te streven. 
Evenzeer als bij Du Bus vast- stond, dat de nij verheid 
van den Javaan slechts heel weinig vermocht voort te 
brengen aan producten, die in don wereldhandel konden 
worden betrokken, was hij er van overtuigd, dat in de 
gegeven omstan- digheden de gewenschte verbeteriiig 
verkregen zou worden door de tusschcnkomst van 
Europeesch kapitaal en Europeesche kennis in te roepen. 
De sa- menwerking van die twco factoren zou het 
mogelijk maken den landbouw op Java te ontwikkelen en 
tot hooger peil te brengen, met name producten to ver-
bouwen, die met succes op de wereldmarkt konden 
mededingen. Als lokmiddel ware tc bezigen do uitgifte 
van woesten grond aan Europeanen, niet bij klcine 
stukjes, want dit zou slechts het sc hep- pen van nieuwe 
kleino pachtertjes van grond naast do Inlandsche zijn en 
dus niet aan het beoogde doel beantwoorden, maar bij 
ruimo uitgestrektheden, om er belangrijke 
eultuurondernemingen op to ves- tigen, bij voorkeur in de 
nabijheid van good bevolktc streken, zoodat wei,kvolk in 
voldoend aantal to vor- krijgon zou zijn. Zulke 
ondememingen zoudon voor de bevolking gelcgenhcden 
tot geld verdienen zijn； bovendien zou daarvan voor 
haar opvoedendo kracht kunnen uitgaan, tevens zouden 
zij aan an- dero takken van nijverheid dan landbouw hot 
aanzijn schenken, waaraan in Indio groote bchoofto 
bestond. Zich geheel kunnendo vereenigen met dezo 
inzichten en beschouwingen, bood de Minister Elout don 
Koning het rapport van J)u BUB aan, aismedo, ter 
goedkeuring, een ontwerp K. B. rcgelcnde do uitg^tc van 
woeste gronden in pacht of huui-. De go- wezen 
Commissaris-Generaal van do West-Indische bezittingen 
Van den Bosch, door den Koning uitge- noodigd over do 
zaak ad vies uit to brengen, be- tuigdo zijn instcraming 
mot het voorgedragen stel- sel, maar sprak tevens de 
vrees uit, dat het in do praktijk met velo moeilijkheden te 
kampen zou hebben, omdat de Europeesclie markt op dat 
tijd- stip reeds overvloedig voorzien werd van dczelfdo 
kolonialo voortbrengselen als op Java in het groot konden 
en zouden worden getceld, zoodat do Java- sche 
ondernemers alleeu bij zeer geringe bedrijfs- kosten, wat 
bij vrijon arbeid echter niet gemakkelijk vei'wezenlijkt 
kon worden, het zouden kunnen bol- werken tegen do 
mededinging van ciders, waar de arbeid van negerslaven 
en nog andero factoren (West-hidie, Amcrika) de 
onkostenrekening aan- zienlijk deden dalen. Niettemin 
werd een j)roefno- ming met het stelsel van belaiig geacht 
en aangera- d?n daartoe over te gaan, waarbij het 
oppertoczicht uitgeoefend moest worden door een „man 
genegen ,,in den geest van het stelsel te werken, van 
genoog- ,,zame macht voorzien om alle tegenwerking 
voor to „komen, en die teveiis in het wolgelukken der 
zaak geacht kan worden een hoog belang to 8tellen.n In- 
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tusschen tot Gouvemeur- G eneraal benoemd op 
voordracht van den Minister Elout, had Van den Bosch 
dan ook geen bedenking tegen de opneming in het R. R. 
(van 1830) van bepalingen, die de In- discho Regeering 
opdroegen „door alle middelen binnen haar bereik den 
landbouw aan (to moedi- gen)‘‘ en „zooveel doenlijk de 
teelt van voortbreng- selen voor den handel met Europa 
geschikt te be- vorderen", zoomedo „de meest geschikto 
maat- regelen (to nemen) ter bevordering der wettige 
onderneiningen van de Europeanen en anclcren, aan 
welke door het gouvemement gronden worden afgestaan 
in eigendom, huur of erfpacht ；  alles in 
overeenstemming met de bijzondere of algemeene 
bepalingen daaromtrent door don Koning te maken" (art. 
108 en 109). In eon nader ad vies echter, dat van G Maart 
1829, nam Van den Bosch stelling tegen het stelsel van 
Du Bus. De lage marktpi'ijzcn der koloniale producten 
(suikor, kof- fic, indigo, katoen), de verwachting dat 
daarin niet spoedig vcrbetcring zou komen, de 
mededinging met West-Indie on Amerika, de gebrekkige 
munt- circulatie op Java, de geringe kans op dadelijkc 
voor- deelen, werden als zoovele onoverkomelijke 
bezwa- ren daartegen aangevoerd, en met het oog daar- 
op zou het, naar zijn nieening, do bedenkclykste 
gevolgen, zoowcl voor de productie van genoemd eiland 
als voor do gouvernements inkomsten kunnen hebben. 
Daarom kon hij zich niet vereenigen met het dcnkbecld 
om dat stchcl als een „algemeen bcginsel" aan to nemen 
； wcl was hij, ondcr bepaalde voorwaar- den, voor het 
ncnicn van procven in die richting, ten cindc gegeveiis 
uit de practijk to bekomcn, die in htaat zouden stollen 
later ccn oordccl daarover to vcllcii. Intusschcn inoest 
naar wat anders worden oiugezieti <)rn de Indischo 
bczittingon uit hun ver- val op tc halcn en wecr tot bloci 
en welvaart te bren- gcn. De oplossing mcende Van den 
Bosch govonden te hebben in do tocpassiiig van „het 
oudo stelsel der voornialigc Compagnio of dat der 
geforceorde kul- tuur," oindat hij van oordecl was, dat 
het, mits ont- daan van „allcs wat ccn gebrekkig besluur 
van don inlander daaraan hud toegevoegd," „in zyn 
begin- 8e]cn rechtvaardig, in zijn strekking zoowcl voor 
het moederland als voor Java heilzamer, cn voor den 
Javaan voordceliger was dan eonig under, dat van de 
viijc beschikking over zijn arbeid niot uit- gezonderd." 
Overcenkonistig de oud-Javaanscho instellingen was 
iuimcrs cigenaar van den grond do Javaanschc 
souvorcin, dio hot land in gebruik af- stond aun den 
klcinen man, onder voorwaardo, dat doze eon zokcr 
gedcello van den oogst opbracht aan cn eon bepaukl 
gotal hecrciidienston 's jaars ver- j'ichttc ton behoevo van 
den souverein. In de pJaats vun dezen was cerst do 
Compagnio en thans hot Gouvcrnoment getreden, dal 
mitsdicn bevoegd ge- acht inocht wordcn evenzoo to 
handolen. Er sclieen dcrhalvo — aid us Van den Bosch 
— niots aan te voeren tc zijn tegon het beginsel, „dat het 
Gouvor- noment het gebruik van deszelfs grondon aan 
den Javaan vorgunt, onder voorwaardo dat hij do hclft, 
2/b of zooveel hij thans van den oogst opbrcngt, aan het 
Gouvornement zou betalen (landrente), of wcl dat voor 
heL gobruik der I'ijstveldon, waarvan do ]andhuur / 15 
zou bedragen, van hem naar Jands- gobruik (do adat) zal 
worden aangonomon do love- ring vun eonig product G6 
dagon arboids vordorende, waarbij dan altijd zou 
behooren te worden govoegd eeno kleinc geldclijko 
ronumoratio by do aflovcring van het product, gelijk bij 
do koffio." Of duidelyker gezegd: de Javaan zou aan liot 
Gouvornement eeu 

product levoren, dat voor de Europeesche markt dan wel als 
grondstof voor nuttige fabricaten ge- schikt was, waarvoor hy 
66 dagen zou moeten ar- beiden ； daartegenover stond, dat 
het Gouvemement hem vrijstclling van landrente en 
bovendien een kleine belooning — zooals bij de gedwongen 
kof：  fiecultuur in de Prcanger Rcgentschappen reeds het 
geval was — zou geven. Indicn de afwerking van. het. product 
niet door den Javaan kon plaats heb: ben (suilcer, indigo, 
katoen), dan. zou die door Euro- pcesche fabrikanten in de 
nabuurschap gesclueden, met wie daarvoor overcenkomsten 
zouden worden aangegaan en aan wie grond voor de 
oprichting van fabricken zou worden afgestaan. Op deze wijzo 
zou een kolonisatio van Europeanen bevorderd worden. In 
geen. geval zou bij dit stelsel de Javaan aan het gezag van den 
Europceschen. fabrikant onderwor- pen worden; hij zou onder 
de leiding zijnor eigene hoofden blijven. Van op den Javaan 
uit tc oefenen dwang were! door Van den Bosch niet gerept; 
hij liet echter wel uitkomen, dat hij niet bcdoeldo „het huren 
van vrye arbeiders, dio het recht hebbeu om hecn te gaan als 
zij zulks verkiezen"；  bepaaldelijk had hij op het oog 
„gevestigde inlanders, aan wie een zekero hoeveclhcid arbeid, 
in bctallng van hunne lasten, wordt opgelcgd." Wat betrof de 
uitgifte van woeste gronden aan do particuliere landbouwnij 
ver- heid, die zou aanvankelijk met „eenige omzichtig- heid,, 
plaats hobben, en uitbreiding zou alleen toe- gestaan worden, 
naarmate de mogelijkheid geble« ken was, dat do producten 
met voordeel getceld konden worden. Ook do verhuringen van 
land in de Vorstonlandon aan Europeesche ondernemers zou-
den slcchts “spaarzaam" toegclaten worden. Met zijn stelsel 
achtte Van den Bosch het niet onmoge- lyk de productio van 
Java mot 15 a 20 millioen gulden 's jaars te venneerderon, en 
hierdoor zou de mocderlandsche handel wecr tot bloei 
geraken, het deficit in do balans dor kolonie zeker gedekt, en 
,.aan de dringende behoofto van het oogenblik" voldaan 
kunnen wordon. Dit stelsel, verregaand reaction- nair, bijna 
eon volledigo terugkeer tot het oudo regime dor Compagnio, 
kon de instemming van den vrijzinnigcn Mhiistor Elout niet 
verwerven. Deze, overtuigd voorstandcr van vrijheid van 
persoon en arbeid, vrijheid van handol en nijverheid, bestreed 
het krachtig, toondo het wankele ervan aan, en verklaardo dal 
hij uan de invoering daarvan zijn medewerking iiiot verlcencn 
kon. Bij don Koning vond Van don Bosch cen betor oor. 
Echter niot uit overtuiging dat dions voorstollon, van een 
objec、 tief politiek en economisch standpunt beschouwd, 
zoo voortrcllclijk waron on daarom do voorkcur ver, dienden. 
Maar hot waren do uitgeputte schatkist, het ter nauwernood 
kunnen dokken van do gowone uitgavon door allerlei 
kuiistmiddclon, do mooilyk- heid om rente on aflossing der 
door den Staat go- waarborgde Indischo schidd te kwijtcn, het 
toone- men dor oppositie tegen hot financicel boleid der Re、 
gcoring, kortom: het was de hoogo geldnood van hot 
moederland, dio don Koning er too bracht zijn vroe、 gero 
voorliefdo voor con vrijzinnige koloiiialo poli-* tick aan kant 
te zotton on zich niet meet om stoL seis to bekrounon, doch 
alleon naar geld to verlan、 gon. Mot do stelsels van Du Bus 
on Van don Bosch was gold to makon, maar mot dat van den 
laataton vccl ceider. Allccn om hot gold eix „noode allo po- 
乙《  litieko en cominercieelo bcschouwiiigon tor zijdo 
stollondo," vercciiigdo do Koning zich met do plan： non van 
Van don Bosch, waarop do Minister Elout zijn ontslag vroog 
on vorkreog. 
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DE HOOFDBEGINSELEN VAN HET CULTTHTRSTELSEL. 
Kortelijk samengevat komen deze, zooals wij die uit de 
z.g. „Zakelijke Extracten" in Ind. Stb. 1834 no. 22 
kennen, hierop neer: 

1. Er zouden overeenkomsten met de bevolking 
worden gesloten voor den afstand van een deel harer 
bouwgronden (rijstvelden) ten behoeve van de teelt van 
voor de Europeesche markt geschikte pro- ducten. 

2. Het af te stane deel zou het 76 van do geza- 
menlqke uitgestrektheid bouwgrond eener desa be- 
dragen. 

3. De teelt van de voor de Europeescho markt 
geschikte producten mocht niet meer arbeid vorde- ren 
dan de .cultuur van rijst. 

4. De afgest-ane grond kreeg vrijstclling van land- 
rente. 

5. Het geteelde product moest aan het Gouveme- 
ment geleverd worden en wanneer de getaxeerde 
waarde daarvan blijken zou grooter te zijn dan hot 
bedrag der verschuldigde landrente, zou het voor- deelig 
verschil daartusschen ten bate van de bevolking komen. 

6. De misgewassen zouden voor rekcning van het 
Gouvemement wezen, voor zoover zij niet aan ge- brck 
aan ijver en arbeidzaamheid van de bevolking waren toe 
te schrijven. 

7. De inlander zou arbeiden onder de leiding zij- ner 
hoofden en het toezicht der Europeesche ambte- naren 
zou zich bepalen tot het nagaan of de bewer- king der 
vclden, zoomede de oogst en het vervoer van de 
gewassen op tijd en behoorlijk plaats vonden. 

8. In sommige gevallen, zooals bij de suikercul- 
tuur, mocht de arbeid, ten bate van den inlander, in dier 
voege verdeeld worden, dat een gedcclte van de 
bevolking met de cultuur belast zou worden tot de 
rijpheid van het gewas, een ander gedcclte met de oogst 
daarvan, een derde weer met het transport tot aan de 
fabrieken, en een vierde met arbeid in de fabrieken, 
doch dit laatste alleen wanneer er niet voldoende vrije 
koelies te bekomen waren. 

9. In het bizonder daar, waar het cultuurstelsel bij 
zijn toepassing nog moeilijkheden ondervond, sou men 
zich streng hebben te houden aan de vrij- stelling van 
landrente en aan de beschouwing, dat de planter aan zijn 
verplichling voldaan had, wanneer 坷 het gewas tot 
rijpheid had gebracht; de oogst en de afwerking zouden 
op de vorenaangege- ven of op eenige andere wijze 
(zooveel mogelijk door afzonder 町 ke overeenkomsten) 
geregeld worden. 

INVOEBING. Voor de invoeriiig van dat steJsel werd 
aan Van den Bosch de noodige inacht verlccnd. Hij 
mocht alle maatregelen nemen, waardoor de cultuur der 
gedachte producten op de „nicest krachtige .wijze" kon 
worden bevorderd. Aan hem werd over- gelaten om, zoo 
noodig, wijzigmg te brengen in de toepassing. 
Waarschijnlijk in verband daarmede, werd aan. de 
eerete alinea van artikel 80 R. R. 1830, handelende over 
de bevoegdheid der Indische Regeering om het werk in 
de djatibosschen, welko voor rekening van het Rijk 
werden bearboid, op te dragen aan de daartoe best 
gelegen desa'a, hetzij in dagloon, hetzij door iniddel van 
geheele of gedeel- tdyke kwytsclieldin// der landrente, 
een tweede lid to^evoegd, luidonde: „Bepalingen van 
dozen aard „kunnen ook gomaakt worden ter 
bevordering van ,,andere werkzaamheden, ten dienste 
van het Rijk ,,en van byz<nidere takken van cultuur, 
welker uitbrei- "ng belangryk is voor hetaZgewiem." 
Ook werd hem toegestaan het inlandsch bestuur 
zd6danig to wij- zigen als het welalagen zijner plannen 
zou vorderen. 

De invoering van zijn stelsel had op een gunstig tijd- stip 
plaats; in 1830 was de Java-oorlog gecindigd, het succea 
was aan onzen kant, hierdoor werd ons gezag beter 
bevestigd en werden landstreken van aanzionlijke 
uitgestrektheid en van grooto vrucht- baarheid, de z.g. 
montjonegoro, aan het Gouveme- mentsgebied, d. i. het 
oporatietooneel van Van den Bosch, toegovoegd. Hij 
begon met de in zyn stelsel passende cultures, die van 
indigo en suikerriet, in te voeren of uit to breiden en de 
oogsten daarvan zoo goedkoop mogelijk aan het 
Gouverncment to doen leveren. Een en ander geschiedde 
door de resi- denten met de desahoofden en oudsten, de 
desabe- volking vertegenwoordigende, overeenkomsten 
to laten sluiten voor het planten, onderhouden on leveren 
van de gewenschte grondstoflen tegen bepaal- de prijzen 
en onder vrijstclling van landrente. Aan- gezien de 
bereiding en afwerking tot marktproduct van die 
grondstoffen niet aan den inlander overge- laten kon 
worden, doch fabriekmatig plaats moest hebben, werden 
voor dit docl contracten aangegaan met 
fabrieksondememers, gewoonlijk Europeancn of 
Chineezen, die op zich namen de door hen bercide 
producten tegen bepaalde prijzen aan het Gouvcr- 
nement te leveren. Het aanvaiikelijk verkregen suc- ces 
bracht Van den Bosch cr toe om, in het zelfdo jaar van 
de invoering reeds, tot verdere, zoo wijd rno- gelijke, 
uitzetting zijner plannen over te gaan. ])it ondervond 
evenwel tegenstand bij den Raad van Indie, uitgaandc 
van het lid Merkus. Wat was het geval ? Op de hiervoren 
geschetste wijze toegepast schcen het alsof bij de 
uitvoering van het cultuur- stelsel dwang buitengcsloten 
was. Immers het aan- gaan van overeenkomsten 
ondcrstclde een baii(ie- len uit vrijen wil, een vrijwilligo 
toestemming, der contractecronde partijen, cn in doze 
onderHtelling werd men in Nederland, waar men het 
Javaanscho volk niet kende, nog nicer versterkt door het 
feit, dat noch in de instructic van Van den Bosch, ndch 
in het R. R. van 1830 van dwang sprakc was cn dat Van 
den Bosch zelf aan den Kaad van Indie ver- klaard had 
tegen dwangarbeid tc zijn en dozen dan alleen to willen 
toepasson, indien het doel van zijn stelsel op geen andere 
wijze to bcrcikcn zou zijn. Maar feitelijk wis er dwang, 
kon er in elk goval van voile vrijheid bij de inlandschc 
hoofden en bevolking als contractant ter eone zijde, geen 
sprake wczcn, waar bij het sluiten der overeenkomsten 
de Staat- landbouwondcrnemcr-inachthebber als 
contractant ter andere zijde betrokken was. Het was dan 
ook ge- constatcord, dat hoofden en bevolking in het 
begin van de invoering van het stelsel niet cens whiten, 
waartoe zij zich verbonden haclden. En waar de vrijheid, 
do vi-ijc-wilsovereeiistemming ontbrak, waren de met 
de bevolkbig gesloten contracten fictief, alleen voor den 
vorm, en dienden zij enkel om aan den arbeid en de 
lovering, die men oischtc, don schijn te geven van 
vrijwilligen arbeid en vrijwilligo levering, zooals men 
zich in Nederland de zaak voor- stelde. Doch niet alleen 
bij den Raad van Indic was er tegenstand bij de 
invoering, ook bij do bestuura- ambtenaren vond. het 
stekel weinig instojniniug, onttrokken als zij daardoor 
werden aan hunnen ci- genlijkcn werkkring. Do 
particulieren waren or evcneeiis weinig of niet mode 
ingenomen, omdafc zij op nijverheidsgebied de 
inededinging van het Gou- veniement vreesden, dat 
zooveel kapitaalkrachti- ger was dan zij en tegen wio zij 
meenden het zeker tc zullen afleggen. Do tegenkanting 
breiddo zich meer cn meer uit en dreigde zclfs de 
uitvoering on verdere uitzetting van hot stelsel te 
vertragon. Doch 
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zij word gobroken, toen het geblekcn was dat de plannen 
van Van den Bosch de voile instemming van den 
Koning, die de voorstellen van Du Bus zelfs bui- ton 
beschikking had gesteld, verworven haddon en dat Van 
den Bosch, tot Com missaris - G eneraal be- noeind was, 
bekleed met dictatoriale macht. 0. m. word hem de 
bcvoegdheid gcschonken op cigen ge- zag 
verordeningen uit te vaardigen strijdig met het R. R., 
ambtenaron aan to stellen en te ontslaan zon- der 
onderscheid van rang； zelfs werd den leden van den 
Raad van Indie uitdrulikelijk voorgeschreven aan de 
bevelen en voorschriften van den G.-G. te gehoorzamen. 

UiTBREXDfNO EN OPDRIJVING. Na dien tegenstand 
gebroken en de volstrektste macht tot handelen ge- 
kregen te hebben, kon Van den Bosch naar believen en 
met alle kracht zijn stelscl uitbreiden. Hij moest zijn 
woord tegenover den Koning gestand docn, d. w.z. zoo 
gauw mogelijk de beloofde millioenen-re- mises naar 
Nederland overniaken. En dit kon niet vcrwezenbjkt 
worden met de opbrengst van de kor- tciings ingevoerdo 
indigo- en suikercultures alleen. Daarom moest en deze 
uitgebreid en and ere cultures —als thee, tabak, kaneel, 
peper, cochenille, e.a.— aangevangen, c.q. mede 
uitgebreid worden, en wel op z66'n schaal, dat het 
Gouvernement aan handelspro- ducten zou krijgen voor 
eene waarde van / 5 per hoofd van het totale ziclental, 
hetgeen volgens de bereke- ning van Van den Bosch zou 
wezen eene productio van: 2 millioen ponden indigo, 
400.000 pikols suiker, 400.000 pikols koffie, 2 inillioen 
ponden thee, 100.000 ponden tabak cn 1500 ponden 
zijde 'sjaars. Of en. in hoeverre dit al dan niet inogclijk 
was zonder do grondbeginsclcn van het stelscl goweld 
aan te doen cn de belangcn van de inlandwchc bcvolking 
te scha- den, daarnaar word niet gevraagd, maar tcr 
berei- king van het gedachte do el werd elko rcsidentie 
een- voudig pondHpondsgcwijze aangeslagcn voor do 
levering van bepaaldc hoeveelhcden cn bepaalde soorten 
j)rod ucten naar verhouding van het gcschatte ziolen- tal 
dor bcvolking. Door dezen numtrcgel kreeg hot 
cultuurHlekel over geheel Java zijn beslag (1832). A In 
rcgel gold toen dat desa's, binnen welker gebied de 
indigo- en suikerrietcultuur moest worden iiitge- breid, 
daartoc eenvoudig aaiujc.we.ze.il warden, on werden 
daarbij al contracten gesloten, dan waren deze enkcl voor 
de leus. In de eortyds tot do Vor- stenlanden bchoord 
hebbendo cn sedort 1830 bij hot Gouvcmejnents gebied 
ingolijfdo montjonegoro-lan- den kon mon dadelijk 
indigo en suikerriot op bevel luten planton. To beginnon 
met hot jaar 1833 moest ullo koflie, op Java geteeld cn 
aan do botuling van Jandrcnto ondorworpen, aan hot 
Gouvernement •wor- den ingelevord tegen eon jaarlijks 
door hot Gouver- nomont vast tc stellen marktprys cn 
zou van het product alleen dio lioevcelheid op Java 
vorkocht worden, welko niot naar Nederland werd 
gcconsig- ncerd (n.l. aan do in 1824 opgerichto 
Nederlandscho Handclmaatschappy, met wie tot dat doel 
cen contract was gesloton: zie 
CONSIGNATIESTELSEL). Het govolg hiervan was de 
nionopoliscering van hot gcheelc koffioproduct en van 
den koffiehandol. De koffiecultuur kon niet anders 
uitgebreid worden dan door daarvoor speciaal desk's aan 
to wijzon on do bovolking daarvan jaarlyks den aanleg 
van niouwo tuinen onder het toezicht harer hoofdon to 
bevolen. (Daar deze cultuur, grootondeols op wocste 
gron- don gedreven, oigenlijk iiiet als con integreorend 
deel kan worden beschouwd van het cultuuratol- sel, 
zooah Van den Bosch hot zich dacht, on waar- bij over 
de velden dor bevolkiiig beschikt werd, 

is zij afzonderlijk behandeld bij het artikel KOF- 
FIECULTUUR; niettemin is zij hier even aange- roerd, 
omdat zij een voomame factor was bij de plannen en 
berekeningen. van Van den Bosch). Door het cen en 
ander kwam het element dwang (bevel) bij de toepassing 
van het stelsel, dat oor- spronkelijk het sluiten van 
overeenkomsten met de bevolldng voorschreef ；  ecu 
afwijking dus. Om het stelscl botero uitkomsten to doen 
opleveren, werd er in 1832 een directeur der cultures 
benoemd, waardoor eenheid. van leiding werd bevorderd 
；— werden er cultuurprocenton aan de Europeesche en 
Inlandsche ambtonaren en hoofdon toegekend, die in 
belangrijke cultuurcentra een lang niet te ver- smaden 
bijslag op de bezoldiging uitmaakten, waardoor die 
landsdienaren geldelyk belang bij do zaak kregen en 
geprikkeld werden tot opvoering der pro- ductie (deze 
procenten werden voor de Europeesche ambtenaren 
afgeschaft in 1866)； — werden andere belooningen als 
bevordermg, gratificatie, decoratien, enz. aan hen 
verlecnd, waardoor linn ijver en werk- zaamheid werden 
opgezweept; — verkregen de Inlandsche hoofden 
ambtelijk landbczit en de regenten de toezegging, dat hun 
ambt erfelijk zou worden ver- klaard in hunno familie, 
waardoor zij voor do planner! der Regeering gewonnen. 
en gewillige onderwor- pen uitvoerders daarvan werden. 
De nalatigen of de niet van ijver blakenden onder de 
ambtenaren werden voorbeeldig gestraft. Al deze 
maatregelen mis- ten hun uitwerking niet en ambtenaren 
en hoofden leenden zich tot en dedon van alles om de 
cultures uit te breiden en de producties op te voeren. 
Gevoegd bij den toegclaten, althans niet verboden 
dwang, leiddo deze ijver er alras too om over meergrond 
dan het V5 gedeelte der volden eener desa te boschikken, 
vaak het J/3 gedeolto en soms zelfs de helft； ja, go- 
vallen kwamen ook voor, dat op alle velden eener desa 
beslag werd gelegd, wanneer het bestuur zulks noodig 
achttc tcr verkrijging van groote, aaneen ge- sloten 
aanplantcomplexen om het toezicht, de be- watoring, enz. 
te vergemakkelyken. Dit was weer een afwijking van do 
begiiiselen van het oorspronke- lijke stelscl, ccn 
afwijking, waardoor de bovolking enistig bcnadccld 
werd, omdat zij dientengevolge niet voldoende rijst cn 
tweede gewassen voor zioh verbouwen kon on dan maar 
zich met andere, nabu- rige of verafgelcgen, dcsa's moest 
verstaan om aan rijstvcldcn te komen, zoolang de hare 
noodig waren voor do Gouvcrnomcnts culturcisSOBij de 
indigocul- tuur moest wekon, soms maandcni achtercon 
on op verron afstand van de desa's gcarbeid worden,aan- 
vankolijk zonder on lator tegen cen schyntjo loon, 
waarbij do inlander zclf in zijn voeding had te voor- zion 
；  hierdoor was de arbeid drukkend. Ook bij do 
suikcrriotcultinir was do arbeid, vooral dio voor het 
transport van het gesnedon riet naar de fabrieken, zwaar, 
omdat bchalvo voor de eigenlijke cultuur, ook nog ander 
work vcrricht moest worden, ah het kappen van 
houtwerken, het bakkon van steencn en pannon voor do 
fabricken, hot graven van kunaion, enz., alles tegen 
goring, onvoldoond loon on soms zelfs bij wijzo van 
heerendienst. Naar matige bereke- ning veroischtcn dezo 
wcrkzaamhedcn minstoiis het dubbolo van hot aantal 
maixschappon, dat voor de rijstcultuur noodig was. Eon 
en andor was alwcer con afwijking van hot 
oorspronkolijke stelscl, waar- van cen dor boginsclon 
immors was, dat do teelt van voor do Europeesche markt 
geschikto producton niet moer arboid mocht vorderen 
dan de cultuur van rijst. Even mogo aangotcekend 
worden, dat ook bij de koffiecultuur als govolg van de 
uitbreiding do ar- 
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beid danig was verzwaard; het getal te onderhouden 
boomcn per gezin was van 250 tot 1000 gestegen. Do 
andere, z.g. kleine cultures: tabak, thee, kaneel, ka- 
toen, peper, nopal (cochenille), op het einde van 1833 
nog in een stadium van procfneniingof voorbereiding, 
werden sedert, de eene meer do andcre minder, in de 
verschillende gewesten uitgebreid. Een anderc af- 
wijking van het stelsel was, dat landrente, waarvan de 
voor de Gouvemementscultiires in beslag genomen 
gronden vrijgesteld moesten zijn, toch werd ge- 
heven[schier overal op Java].De uitbreiding der cultures 
ging gepaard met een stijging der land rente van ruim 6 
millioen in 1830 tot ruim 11 milliocn in 1845. Wei 
kreeg de inlander zoogenaamd plantloon, maardit was 
zoo gering, dat het in vele gevallen zelfs ver beneden 
hetgeen hij met zijn eigen bedrijven ver- dienen kon, 
bleef. Het voordcelig verschil tusschen de getaxeerde 
waarde van het ingeleverd product en de verschuldigde 
land rente, werd den inlander niet uitbetaald. Ook de 
misgewassen, die voor rekening van liet Gouvernement 
moesten zijn, kwamen voor die van den. planter, zelfs 
als deze er niets aan doeu kon. Het werk in de fabrieken 
moest tegen een schyn- tje loon, vaak zelfs in 
gedwongen arbeid, worden ge- daan. Door al deze afwij 
kingen van het cultuurst cl- sei, zooals het 
oorspronkelijk was gedacht, kon het Gouvernement de 
gewenschte producten goedkoop verkrijgen. en 
dientengevolge grootere winstcn ma- ken. Bij het 
vertrek van Van den Bosch uit Indie (1834) was aan 
Nederland overgemaakt 9 a 10 millioen. Ecu dergelijke 
uitkomst (na ecn. driejarige werking van het stelsel) kon 
op den duur echter niet blijven bevredigen, want zij zou 
niet beantwoorden aan de schitterende verwachtingen, 
die — naar de voorstelling van den stichter zelven — 
van het stelsel werden gekoesterd. Daarom moest het 
grool ere voordeelen opleveren. Ook moesten deze 
voordeelen er zoo spoedig mogelijk wezen, wijl de 
financieelo nood in Nederland gestegen en de veel geld 
kostendo ；,voniardingspolitiek'' van Koning Willem I 
tegen- over Belgie in vollen gang was. De opvoering der 
eischen uit Nederland leidde er toe de Gouverne- 
mentscultures op te drijven en in het tijdvak 1834— 
1845 deed het Indische bestuur om zoo te zeggen alles 
wat maar eenigszins mogelijk was om batige sloten te 
krijgen, hoe grooter des te beter. Om kort tezijn： het 
batig slot ging voor alles, daarvoor moest 61k ander 
belang, zelfs dat van de inlandsche bevol- king, wijken. 
De indigocultuur werd opgedreven en bereikte haar 
lioogste punt in 1840. Allccn daar, waar zy bepaald 
onlioudbaar was, werd zij ingetrok- ken, maar zij moest 
onmiddeJlyk vervangen worden door een and ere 
gedwongen cultuur: b.v, van koffie in eenige streken 
van de Preanger Regentschappen, van suikerriet in 
Koedqes en Japara. Wei werd liet systeem van groote 
aanplantingeii en fabrieken vervangen door dat van 
kleine aanplantingen en fabrieken en behoefde hierdoor 
de planter niet meet zulke groote afstanden af te leggen 
als voorhecn, maar de arbeid voor het planten, wieden 
en snijden bleef drukkend, en de hierdoor bij den 
inlander ver- wekte tegenzin nam nog meer toe, omdat 
do teclt van het gewas, die slechts een zeer geringe 
verdionsto opleverde, bovendien den grond uitputte en 
minder geschikt dan wel onvruchtbaar maakte voor de 
rijst- cultuur. De suikerrielcultuur werd mede 
opgedreven en hierby werd het in het belang der zaak 
一  d.w.z, dat van het Gouvernement en van de 
Europeesche of Chineesche fabrikanten-contractanten 
— geoor- deeld om zoo veel doenlijk het stelsel van 
groote aan- plantingen en fabrieken te volgen in pleats 
van dat 

van. kleine, omdat dit laatste gcleid had tot versnip- 
pcring van toezicht en vooral tot onevenredig hooge 
bedrijfskosten. Dit verzwaarde het werk van den cid- 
tuurplichtige, omdat de af te leggen afstand daar- door 
vergrootte. Hoewel een regeling was getroflen, 
waardoor het drukkendo riettransport naar de fa- briek 
niet meer voor rekening van den inlander, doch voor die 
van den fabrikant moest gescliieden, kon de bij de 
onderwerpelijkG teelt betrokken bevolking toch geen 
bevredigend loon daaruit trekken. Wat bij de indigo- en 
suikerrietcultuur bovenal zwaar drukte was het feit, dat 
men daarvoor de bouwgronden, in *t bizonder de 
rijstvelden, van de bevolking noodig had en vaak over 
de dubbele uitgestrektheid beschik- ken moest in het 
belang van den wisselbouw om uit- putting te 
voorkomcn. Hierdoor werden die velden voor een groot 
en voor het beste deel aan de teelt van het voornaamste 
voedingsgewas van den. inlander, de rijst, onttrokken. 
Daarbij bleef den inlander, als gevolg van den zwjlren 
arbeid voor de Gouvcrne- mentscultures, niet voldoende 
tijd over om de hem gelaten velden met laat rijpende en 
veel opbrengende rijstsoorten (padi-dalcm) tc beplanten, 
zoodat hij zich tevreden moest stellen met het 
verbouwen van spoedig rijpende on minder oplevcrende 
rijstsoorten (paditengah of gendjah). Dit had tot gevolg, 
dat de rijstoogsten in hoevcelheid en hoedanigheid aan- 
zienUjk afnamen, terwijl meteen do rijstprijzcn aan- 
houdend stegen, hetgeen wel ten nadeele modal strek- 
ken van den grootsten verbruiker van rijst, don inlander. 
Ook de koffiecultuur werd opgedreven ；  het aantal 
geplantc koffieboomen was van 1835 tot 1840 van 242 
tot 330 millioen gcklommen. Al stood de pro- ductie niet 
in verhouding tot de 6normc uitbreiding van den 
aanplant, evenmin het loon tot den ver- richten arbeid, 
voor deze teelt, cvenals voor die der z.g. kleine cultures, 
uitgezonderd de tabak, word al- thans niet beschikt over 
de bouwvelden der bevolking en golden de 
juistvermclde bezwaren on na- deelen van de indigo- cn 
suikoiTiotcultuur niet. Voor de cultuur van tabak, dio in 
den tijd van do balig- slotpolitiek mede werd 
opgedreven, moest wel ovor de velden der bevolking 
beschikt worden, maar aan- gezien zij als tweede gewas 
verbouwd word, kon de planter nog 6dn rijstoogst van 
zijn grond krijgen. Do kleine cultures ondergingen ook 
uitbreiding, doch werden niot overal en op grocte schaal 
gedreven, zoodat de druk daarvan slechts plaatselijk 
was. Aan alle cultures kleefde het bezwaar, dat het loon 
afhan- kclijk was van het ingeleverde product en niet ge- 
regeld werd naar don verrichtcn arbeid, waardoor do 
planter gedupeerd word, niet alleen bij oogstmisluk- 
kingen biiiten zijn schuld, maaj' ook wanneer de fa-
brikant, die den oogst tot inarktwaardig product 一 
zooals bij indigo en suiker het geval was — bereiden 
moest, dit door eene gebrekkige of ondeugdelijko 
fabricage niet op de be.sle wijze bewerkstelJigde. Bij de 
koffiecultuur kwam nog cen ander bezwaar, n.l. dat zij 
eerst na 3 a 4 jaar nil het planten, product af- wierp, 
waardoor de verrichte arbeid langen tijd on- beloond 
bleef； dit was nadeelig voorden. economisch- zwakken 
inlander. Bij alle gedwongen cultures ten slotte kwam 
bijna alle risico voor rekening van den in lands chon 
planter. 

OPHEFFiNG.Tot 1830,JafiGpoBt",werd Indi 也 
daarna “voedster" van Nederland door het 
cultuurstclsol, dat millioenen in de scliatkist deed 
stroomen, — dat handel, scheepvaart en nijverhoid deed 
horloven on opbloeien, — dat den nationalen rijkdom 
aanzienlijk deed vermeerderen. Verklaarbaar dus, dat 
men in het moederland, vooral in don aanvang van het 
tijd- 
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vak der „batige sloten," algemeen ingenomen was 
met het stela el, dat door enkelo dwopers zelfs als een 
meesterstuk van politiek en economisch koloniaal 
beleid word beschouwd. Men bemerkte in patria al- 
leen do voordeelen die het opleverde, — omtrent do 
toepassing en werking, de gevolgen hiervan voor 
volk en land van Java wist men echter niets on meen- 
de men,dat die niet anders dan weldadig konden zijn, 
Totdat men, eerst door den hongersnood in Cheribon^- 
cn later door dien van Deinak en Grobogan, een veel 
grootere ramp dan de eerste, van zijn. dwaling over- 
tuigd werd en acliter de waarheid kwam. Welke was 
dezc ? Van alle grondslagen, waarop hetstelsel rustte, 
was in de practijk afgeweken ； van het stelsel, zooals 
het oorspronkelijk was, was niets overgebloven ； het 
was verworden tot een stelsel van gedwongen arbeid, 
waarvan de druk door de uitbreiding en opdry ving 
der cultures, noodig voor de opvoering der “remises" 
aan geld, gestadig toegenomen en door de buiten- 
sporige opzweeping der heerendieiisten, belastingen 
—-in het bizonder de landrente — en verpachte mid- 
dclen (w.o. de pacht der pasarbelasting de hatelijk- 
ste en schadclijkste was), als uitvloeisel van de aan- 
vankelijk door geldnood gcschapene en later door 
hebzucht voortgezette,,b&tigslot-politiek",nog meer 
verergerd was. Door het een en and er miste de inlan- 
der ten slotte den tijd en de middelen om voor zijn 
eigen landbouw en nevenbedrijven het noodige te 
verrichten, d.w.z. voor zijn bestaan te zorgen. In het 
bizonder was, doordat voor de Gouvcmementscul- 
tures op te vcel rijstvclden beslag was gelegd, de 
tcclt van rijst on andcrc voedingsgewassen aanzien- 
lijk beperkt. Het gevolg liicrvan was, dat hot oven- 
wicht tusschen de voortbienging cn de behoeftc aan 
voctlingsinidddelen, rijst in do voornaamstc plaats, 
verbroken word. Er kwam bij, dat door de vermin- 
dcr(l(： productie van voedingsmiddelen, waartoe hot 
herliujddelijk tegenvallen van do oogsten van rijst 
on tweedo gewassen het zijne had bijgedragen, de 
prijzen hiervan aanzienlijk stegen, waardoor het 
voor velon nog inoeilijker word om aan het noodige 
voedeel to komcii. Er kwam hior en daar gobrek, en 
dit ging in do genoomde streken, waar de sawahs 
grootcndeels nicl bcvloeibaar doch van regen afhan- 
kelijk waren en dientengcvolgo do oogsten bij afwij- 
kingen in de wcorsgcKtelheid precair werden of mis- 
hikten, tot hongersnood over, waarbij do bovolking 
van Deinak cn Grobogan, resp: 336000 en 98500 
zielen in 1848, vorminderde tot resp: 120000 on 
9000 in 1850, — cen ramp, die ontzetting teweeg- 
braclit cn ciiidelijk do oogen opende zoowel in do 
kolonie aln in lict mocdcrland (1849). Er was ontegen- 
zcggclijk veol overdrijving go wees t van den kant van 
hot cultuurprocenton genietend bestuur bij do bo- 
hnrtiging van de bekingen dor Gouvornemontscul- 
turoM. Daartcgon had do G. G. Kochussen wel 
reeds gowaarsclmwd, zelfs bad bij door de indigocul- 
tuur in to krimpen, waar dozo geblekon waa tedruk- 
kend to zijn, door er op to wijzen dat „do rijstcul- 
tuur to zeer achtcrgestaan (heoft) voor do teelt van 
producten, welke het Gouvcrnement naar Ncdorland 
ovcrmuakl," door to vennanen tot mcerdoro zorg 
voor do eigen cultures der bovolking, getrucht eenigo 
verboteringen aan to brengen. Maar bij do ambtona- 
ren, die gcleerd liadden dat hun loopbaan in de eorsto 
plaats afhing van do financieolo figuur, wolko liunno 
afdeolingen niaakten, hadden dio vonnaningon wei- 
nig of geon ingang gevonden. Missichien zagen zij don 
waren stand van zaken zelf niot in, — hoo hot zij, zij 
hadden hunne overdrijving niot gestaakt, hiordoor 
was do boog te strak gespannon goraakt on oindclijk 

gebroken. Intusschen was in 1848 de grondwetsher- 
ziening in Nederland tot stand gekomen en hierdoor 
was het den Staten Generaal mogelijk geworden over 
het koloniaal bestuur daadwerkelijk controle uit te 
oefenen. Van lieverlede vormde zich in het moeder- 
land een partij (van liberale richting), die meer licht 
verspreid wenschte te zien over Indie en het be- 
stuursbeleid aldaar, zoomede do sedert 1848 gewekte 
一 bclangstelling in de koloniale aangelegenheden leven- 
dig liield. Dit laatste kwam vooral uit by de behan- 
deling in 1854 in de Staten. Generaal van het wets- 
voorstel tot vaststelling van het thans vigeerend 
R.R. Zeker had de hongersnood van Demak en Gro- 
bogan het vertrouwen in de weldadige werking van 
het cultuurstelsel en de hieniit voortgevloeide batig- 
slot-politiek geducht aan het wankclen gebracht, 
doch verdedigers hadden dat stelsel en die politiek 
nog altijd en in 1854 stond bij alien het behoud der 
geldelijke voordeelen voor het moederland toch nog 
op den voorgrond. In het eerste wetsontwerp werd 
met geen enkel woord geropt over het cultuurstelsel. 
Daarmede nam de Kamer geen genoegen. Eerst na 
haar krachtig aandringen om voorschriften, welke 
voortaan de gronclslagen van het stelsel der Gouver- 
nementscultures moesten uitmaken, in het R. R. op 
te nemen, word artikel 5G, zooals het tot voor kort 
bestaan heeft, door de Regeering voorgesteld. en door 
de Kamer aangenomcn na een levendig debat, waar- 
bij woorden werden geuit die een geest van belang- 
stelling in de nooden en behoeften van de inlandsche 
bovolliing ademden. Hoewel de instandhouding, 
zooveol doenlijk, van de op hoog gezag ingevoerde 
cultures voorop stellende en hiermede het belang 
van do schatkist tevena, bovatte dat artikel niette- 
min voorschriften, die tot dool hadden do verschil- 
lende belangen van de bij die cultures betrokken in- 
landsche bevolking in bescherming to nemen on had 
het bo vend ion de s trekking „om langzamerhand en 
met voorzichtigo schreden de ont\vdkkeling van de 
vrijo teelt tegenover het cultuurstelsel en van den 
vrijon arbeid tegenover bezwarende persoonlijke 
dieiisten to bevorderen." 

De lotgevallen der Gouvernementscultures na d。 
totstandkoming van artikel 56 R.R, komen, 
kortclijk samengevat, hierop nedcr: De indigo- 
cultuur bleof drukkend voor en hiordoor gehaat 
bij do planters; hcrhaaldo pogingen, die werden 
aangewend om do daaraan verbonden bezwaren 
weg to nemon (o.a. door inkriinping, vorhoogd loon) 
cn verboteringen in don toestand aan te brengen, 
inislukton steeds, on toon hare baton voor hot Gou- 
vornenient geleidelyk minder geworden en ten slotte 
tot eon schijntjo geslonkon waren, werd zij in 1865 
opgehevon. Ook do theecultum1 word gestaakt, om- 
dat zij vorlies had opgoleverd. Hot zelfde lot onder- 
ging do kaneolcultuur om do zelfdo redon. Do nopal 
(cochonillo) cultuur moest om haro slechte geldelijke 
uitkoniston al nicer en meer ingekrompen worden en 
betcekendo in 1858 al niet vcel meor； zij had aanhou- 
dond verlies gegevon en werd oindelijk meclo in 1865 
iiigetrokkon. Do poporcultuur, dio in I860 reeds on- 
beduidond geworden was, was zeor bozwarend voor 
do bovolliing en wierp slechts kleino voordeelen voor 
hot Gouvornomont af; in 1S62 had haro afschatling 
plaats. Do tabakscultuur, zeer riskant door hare 
grooto afhankolijkheid van do weersgesteldhoid en 
onhoudbaar goworden, doordat zy onkol las ton en 
geen luston aan do planters bezorgde, zoomedo geen 
voordeelen voor hot Gouvernoment afwiorp, hiold in 
1866 op Gouvornomontecultuur to zijn. Do goscliiede- 
nis der suikorrietcultuur na 1854 is er eono vau 
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vruchtelooze pogingen om strydige belangen tot een- 
heid te brengen; de behartiging van het volksbelang 
leidde noodzakelijk tot benadeeling van het belang 
der bij de zaak betrokken particuEere fabrikanten- 
contractanten, of omgekeerd; evenwel trachtte men 
de aan de cultuur klevende bezwaren, voor zoover 
dit bij een. dwangstelsel mogelijk was, weg te nemen 
of te vermindcren; hare baten waren stijgende en de 
materieele belangen der vorengenoemde contractan- 
ten waren veelbeteekenend; ter bevordering van cen 
betere working van het bedrijf werden in 1865 in de 
ontwerp-Cultuurwet van Fransen van de Putte 
voorscliriften van die strekking opgenomon, dock, 
deze kwamen niet tot uitvoering door de intrekking 
van het ontwerp; eerst in 1870 verkreeg men in deze 
een oplossing, want toen werden, a Is aanvulling van 
artikel 56 R.R. (wet van 21 Juli 1870), nadore rege- 
lingen uitsluitend voor de Gou vernemen ts suikerriet- 
cultuur in het leven geroepen, die een trapsgewijze 
vermindering van de beschikking over de bouwvel- 
den der bevolking voorschreven en hiermede cen toe- 
stand van overgang van de gedwongen in een vrijo 
cultuur schiepen; d.e aanplant van 1890 was de laat- 
ste binnen den gestelden termijn, en daarmede 
verviel ook de Gouvemementssuikerrietcultuur. 
Sedert dien bleef alleen de koffie als eenige Gou- 
vemementscultuur over, doch ook deze kan door 
de intrekking van artikel 56 (Wet van 8 Mei 
1915 Ned. Stb: no. 216) beschouwd worden als 
tot de gescliiedenis te behooren (zie hierover na- 
der in het artikel KOFFIECULTUUR). Thans 
heeft het cultuurstelsel opgehouden te bestaan. 

Literatuur： Van Soest, Geschiedenis van het Kul- 
tuurstelsel, R-ott: 1869/71, 3 din.— 8. van Deventer, 
Bijdr. t/d kennis van het landelijk stelsel op Jaya, 
Zalt-Bommel 1865 — N. G. Pierson, Het cultuur- 
stelsel, Amst. 1868, en Koloniale politiek, Amst. 
1877 — D. C. Steijn Parve, Het koloniaal monopo- 
li^telsel getoetst aan gescliiedenis en staathuishoud- 
kunde, Zaltbommel 1850, cn de naderc toelichting 
daarop, Zalt-Bommel 1851 — J. Boudewijnse en G. 
H. van Soest, de Indo-Nederlandsche wetgeving, 2de 
deel, Haarlem 1878 — Mr. C. W. Margadant, Het 
Regeerings-Reglement van Ned. Indie toegclicht, 
2de deel, 's Gravenhage 1895; Eindverslagen Wel- 
vaartonderzoek Xa deel I, Xb deel II, Batavia 1914. 

L. E. D. v. R. 
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gegeven heeft aan het op 30 Sept. 1865 ingediend 
en op 18 Mei 1866 in de Tweede Kamer ingetrokken 
wetsontwerp van minister Fransen van de Putte 
„tot vaststeUing der grondslagen, waarop onderne- 
mingen van landbouw en nijverheid in Ncderlandsch- 
Indie kunnen worden gevestigd". Zie AGRARI- 
SCHE WETGEVING, GROND (RECHTEN OP 
DEN) en PUTTE (FRANSEN VAN DE). De 
„Handelingenn over dit ontwerp zijn later uitgege- 
ven in 3 afzonderlijke deelen. 

CUMINUM CYMINUM L., fam. Unibelliferae. 
Djinten poetih (MAL., SOEND.), Djinten bodas. 
(SOEND.). Kruidachtige plant, de Komijn, liter en 
daar om de vnichtjes gekweekt. 

CURACAOSCHE AMANDELEN. Zie ARAGHIS. 
CURANGA AMARA Juss. fam. Scrophu 'ariaceae. 
Dacen koekoeran (MAL.)- Keen 1 ao tjao, (CHIN.). 
Neer- liggonde kruidachtige plant met roode 
bloemtros- sen, in de inlandsche geneeskunde tegen 
vele kwalen gebruikt. De Chineezen drin ken een 
aftreksel van het gedroogde kruid met Arak als „obat 
kapoekoeln groote vennoeidheld maar vooral ter 
genezing van kjjeuzwgeo en builen. 

CURCULIGO fam. Amaryllidaceae. Ka'ari (MAL., 
MOL.), M rasi (SOEND.), Lemba (BORNEO). Een kruid- 
aclitige plant, die in ijle bosschcn groeit, in het bezit van 
zeer lange smalle bladeren, waaruit. in sommige streken 
vau den Archipel een vezelstof bereid wordt. Deze 
georuikt men voor rijstzakken en klcedi gstukken. Do 
vruchten van Curculigo re- curvata worden gegeten. 

CURCUMA, fam. Zingiberaceae. Overblijvende 
kruidachtige planten met een dikke wortelstok en 
grasachtige bladeren. uit wier midden de bloem- stengel 
te voorschijn komt, die aan den top een ge- drongen 
dikke a ar draagt. Uit de schutbladcren van deze aar 
komen de meest geel geldeurde bloe- mer te voorschijn. 

Verschillende soorten komen in Nederlandsch Indie 
voor, bijna alle worden gekweekt. 

CURCUMA AERUGINOSA Roxb. Tenice it am Koneng i 
idcung (SOEND.), Teinoe ii-ing (JAV.). Een weinig 
gekweekte soort, waarvan de wortelstok als inlandsch 
geneesmiddel gebruikt wordt en ook wel dienst doet om 
bij het verven met andere Curcuma- soorten de kleurstof 
een grootere vastheid te geven. 

CURCUMA AMADA Roxb. Tem e mangga (MAL.), 
Temoe lalab (SOEND：), Koe :ir poetih (JAV.). Ecn ge- 
kweekte soort, waarvan de wortelstok algemeen op de 
pasars tc vinden is en bij de spijsbereiding cn als 
inlandsch geneesmiddel dienst doet. 

CURCUMA LOXGA L. De meest bekende en meest 
gebruikte soort, waarvan twee varieteiten worden 
aangetroffen en wel: 

lo. de var. major. Temoe lawak (MAL., JAV.), 
Koneng gede (SOEND.). Zeldcn aangeplant, meest inhet 
wild of allhans verwilderd gevonden. Gebruikt worden 
de i-onde wortelstok en de daaruit te voorschijn komende 
vingerdikke wort els, als inlandsch geneesmiddel tegen 
leverkwalen. Ze bevatten een intens gcle maar nict zeer 
bestendige kleurstof, dio door toevoegen van zuren cen 
grootere vastheid krijgt. 

2o. de vai\ m i n o r. Koenjil (MAL.), Koneng (e- men 
(SOEND.), Koenir (JAV.). Dit is de bclangrijksto en best 
betaaldo van alle teinoe-soortcn. Ze wordt vooral op 
erven, en tegalgronden op open plekken gekweekt. Do 
wortelstok en bet wortelstelsel zijn vecl in tenser geel 
dan bij de varioteit “major" en worden wegens hun 
specerijachtigen rcuk cn smaak veel gebruikt, o.a. bij het 
bereiden van kerrie. In de inlandsche geneoskunde spcell 
de plant een groote rol bij allerlei kwalen. Ook als 
kleurmiddel. o.a. bij het gcelklcurcn van vlcchtwerk 
wordt Koen- jit veeJ gebruikt. Het schijnt dat de uit 
Britsch- Indie vccl naar Europa uitgevoerde kleurstof 
Turmeric eveneens van deze soort afkomstig is. 

CURCUMA VIKIDJKLOJJA Roxb. Ecn soort, die veel 
overeenkorost met de vorige vertoont en in Sumatra en 
Bantam jn het wild voorkomt. Er zijn twee varieteiten-

van bekend cn wel: 
lo. De var. T i n g g a n g. Temoe tis (MAL.), Koneng 

tioggang of K. pinggang (SOUND.). Zeoi' algemeen 
gekweekt op Java en als inlandsch ge- nccsnnddcl 
gebruikl. 

2o. De var. g i r i n g. Temoe giring (MAL., JAV.). Ook 
deze vonn wordt bijna uitsluitend als geiiecs- middel 
gebruikt. In Midden-Java maakt men zet- meel uit den 
wortelstok. 

CUBCUMA ZEDOARIA Roxb. Temoe poetih (MAL., (JAV. 
), Koneng bodas (SOEND.). Een soort met ecn witten of 
zeer lichtgelea wortelstok, die voornamo- lijk als 
inlandscho medieijn gebruikt wordt. 

CUSCUTA CHINENSIS Lam” fam. Convolvula- 
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ceae. Madja Moedjoe (JAV). Woekerplant, alleen 
bestaande uit dunne draadvormige windende Stengels 
met kleine bloemcn. Do plant komt op Java zoowel 
gekweekt als in het wild voor om do genees- krachtige 
zaadjes, die echter gewoonlijk uit China worden 
aangcvoerd. De Chineczen gebruiken ze veel bij ziekten 
van de urinewegen. 

CYC AS CIRCINALIS Roxb. fam. Cycadaceae. 
Pakoe adji (JAV.), Pakoe hadji (SOEND.). Lage boom met 
een kroon van gcveerde bladeren en daardoor veel op 
een palm gelijkend, echter meer met de C^niferen 
verwant； van een palm direct te herken- nen door de in 
den knop opgerolde bladeren. De plant is over een groot 
deel van Zuid- en Zuid- oost-Azie verspreid. De jonge 
bladeren worden als grocntc gegeten. 

CYCLOOP-GEBERGTE. Naam gegeven aan het 
gebergtc aan de noordkust van Ned. Nieuw-Guinea, ten 
westen van de Humboldt-baai en ten noorden van het 
Sentani-meer. Dit geborgte, reeds in 1643 door Abel 
Jansz. Tasman waargenomen en op eene kaart 
aangegeven, we rd in 1768 aldus genaamd. door den 
Franschen reiziger de Bougainville. Het word 
herhaaldelijk bezocht door Nederlandsche onderzoekers, 
o.a. in 1903 door de expeditie A. Wichmann. De hoogste 
top is de Sinakob (G. Sor), welks hoogte door de 
militaire exploratie in 1911 bepaald werd op 1959 M. 
Geenc bevolking werd toon op dit gebergtc aangetroffen. 

CYMBOPOGON CITRATUS Stapf (Andropogon 
citral us D. C.) fam. Gramineae. Zie GRASOLIEN. 

CYMBOPOGON MARTINI Stapf. Zic GRAS- 
OLIEN. 

CYMBOPOGON NARDUS Rendle (= Andro- pogon 
Nardus L.). Zie GRASOLIEN. 

CYMBOPOGON SCHOENANTHUS. Kameelgras. 
(=Andropogon Schoenanthus L.). Zie GRAS- tfs-fn« 

CYNOGLOSSUM JAVANICUM Thnb. fam. Borra- 
ginaceae. Noepan noepan (JAV.), Oepan cepan (JAV.). 
Kruidachtige plant van de hoogere bergstreken van Java, 
ook in. andere deelen van den Archipel; wegens de 
blauwe bloemen het „Javaansche Ver- geetmijnietje" 
genoemd. De Europeesche Vergeet- mijniet behoort tot 
dezelfde familie. 

CYNOMETRA CAULIFLORA Lam. Legumino- sae-
Caesal-pinae. Andjing andjing (MAL.), Namnam (MAC., 
JAV., SOEND.). Lage boom, vermoedelijk in- heemsch in 
Britsch-Indie, in den Archipel veel gekweekt als 
sierboom en om de eetbare peulen, die meest als moes 
gekookt bij wijze van appelmoes gebruikt worden. De 
korte bloeiwijzen zitten in groe- pen op knobbels aan den 
stam en aan de oudere takken. 

CYPERUS. fam. " Cyperaceae. Akar teki, Teki 
(MAL.). Een groep van z.g. Cypergrassen, die meest op 
vochtige plaatsen voorkomen, en waarvan enkele 
soorten, b.v. C. MALACCENSIS Lam. (Darengdeng, 
Kedot), voor het vlechten van ruwe matten gebruikt 
worden, andere, C. TUBEROSUS Rottb., wortelstok- ken of 
wortelknollen hebben, die in de inlandscho genceskunde 
gebruikt worden. (Teki wangi). 

CYPHOMANDRA BETACEA Sendtn. fam. Sola- 
naceae. Terong blanda (SOEND.), Boomheester uit 
tropisch Amerika, op Java vooral in de bergstreken vaak 
gekweekt om de smakelijke op pruimen gelij- kende 
vruchten, die nicest gestoofd gegeten worden. 

CYRTOSTACHYS RENDAH BL fam. Palmae. 
Pinang merah (MAL.). Wegens de fraaie bloedroode 
bladschecden als sierplant vaak gekweekt. 

D. 

DABO. De hoofdnedcrzettiiig op het eiland Sing- i een bovoegd plaatsvcrvanger van den stichter der kep 
(Riouw cn onderhoongheden), alwaar de Sing- i tarekat, na hot recitcoren der vcreischte gewijde 
kcp-Tin Maanschappij ook hare hoofdvestiging heeft, 
Zic LINGGA. 

DABOES-SPELEN zijn voorstellingen van gods- 
dionstigen aard, waurbij do vortooners zich, in geeat- 
vervooriiig, vorwondingen toebrengen. Naar eene, mot 
name ook in den Islam zecr verbroido opvat- ting zijn 
sommigo porsonon, die zich door eonen bijzonder 
godsdionstigen lovonswandcl ondorschei- don, door 
Gods genado in stoat, om zonder lets el handolingon to 
vorrichten, dio voor anderon hoogst gevaarlijk zijn 
(zooals glasscherven eten, slangen den kop afbijton, 
zich met wapoiis steken, gloeiondo kotens om zich heen 
slingoren, onz.). Vooral do le- den van vorBchillcnde 
Mohammedaanscho broeder- echappon (zie 
TAREKAT) plachten zich sinds ccuwen op het 
vcrrichtcn dezer gevaarlijke kunston toe to leggen. — 
Ook in den Archipel drongen dozo vertooningen na de 
invoering van don Islam door, en waren daar — vooral 
vroegor — zeer verbreid. Don in Ned.-Indie 
gebruikelyken naam daboes- (deboes- of gedeboes-) 
spelen hebbon zij ontleend aan het Arabischo woord 
dabboes, eon ijzeren priem, waarmedo do vertoonora 
zich verwonden. Naar inlandscho opvatting behooron 
deze gevaarlijko gods- #aionstx)ofeningen plaats te 
hebben ondor loiding von 

teksten on formulcs, die bestemd. zijn om by de door 
God begunstigde breeders eenen toestand van exal- 
tatie on godsdienstige overs panning op te wekkon, 
welke o. a. ook hunno onkwotsbaarheid ten gevolge 
hcoft. Dezo vortoonon dan, door zich met wapens 
to stooten, den omstanders Gods almacht en de voor- 
treffelijkheid van den meester hunner orde. De bree- 
ders spolen tot eigen oefening en stichting, maar 
gevou ook wel, op verzoek, uitvocringen ter opluis- 
toring van fccsten en bijeonkonisten,——In ...... 
waar men het vorwondings-instrument dabdih en het 
spelen daamede meudabdih noomt, is tevens de be- 
naming rapa'i-spol gebruikelijk. Rap&'i duidt de 
tambocrijn aan, waarmede men het reciot zoowel by 
deze als bij andero spelen begeloidt; het is oor- 
spronkelijk ccno vorbastering van Rifa'i (den naam 
van den in 1182 ovorledon stichter der wijd ver- 
breido Rifa*ijjah-orde). 
Literatuur. C. Snouck .Hurgronje, De Atjehera 
II, 256—260 (Tho Achehnese, II, 249—257) en in 
H. Colijn's Nederland's Indio I, 261 ；(met afbeek"' 
ding). — C. Poensen, Het daboes van Santri Soenda 
(Meded. Ned. Zend. Gen. XXXII (1888) 253—259;已 / -• 
mot naschrift van do redaotie). x'- • •. 

DADAP (MAL.). Soorten van hot geslacht ERY-匚 
/ , A 七-■ 了" 

/C>C G c,《c w * F 八£ 
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THRINA, (zie aldaar), meest vrij groote boomen, 
waarvan er enkele als sohaduwboom, andero als 
eierplanten worden. gekweekt. 

DADAP AJAM (JAV. en SOEND.). Zie ERYTHRI- 
NA CRASSIFOLLA. en E. INDICA. 

DADAP BLENDOENG (SOEND.). Zie ERYTHRI- 
NA INDICA. 

DADAP BONG (JAV.). Zie ERYTHRINA MI- 
CROCARPA. 

DADAP DOERI (MAL.). Zie ERYTHRINA LI- 
THOSPERMA. 

DADAP LAOET (JAV.). Zie ERYTHRINA INDICA. 
DADAP SEREP (JAV.). Zie ERYTHRINA LI- 

THOSPERMA. 
DADAP RI (JAV.). Zie ERYTHRINA LITHO- 

SPERMA. 
DADAP SOLO (JAV.). Zie ERYTHRINA CRAS- 

SIFOLIA. 
DADAP TJANGKRING (JAV., MAL., SOEND.). Zie 

ERYTHRINA OVALIFOLIA. 
DADELHOORNS. (Oliva). Tot de Prosobranchia 

behoorende slakken (zie GASTROPODEN), van welke 
een aantal soorten in deri Indischen archipel 
voorkomen, die in held er water op zandgrond leven en 
met groote snelheid al kruipende zich kunnen 
voortbewegen. In de Moluksche zee komt onder an- 
deren Oliva maura voor met hare met geel en zwart 
gesehakeerde glanzende ^bruine kleur. De naam is 
ontleend aan de overeenkomst met de Oost-Indische 
vruchten, de dadels. 
DADELPALM. Zie PHOENIX. 

DAEMONOROPS DRACO BL fam. Palmae. Djer- 
nang (MAL.). Een rotansoort, die vooral op Borneo 
voorkomt en zich onderscheidt door de vruchten, die 
aan de buitenzijde een roode hars afscheiden, het z.g. 
Drakenbloed. Dit wordt gewonnen door de vruch- ten 
in een bak met water te stampen. De hars wordt •dan 
door het water opgenomen, en verzamelt zich, nadat de 
resten van de vruchten verwijderd zijn, op den bodem 
van de bak. Het water wordt dan •afgegoten en de hars 
in mandjes gedaan, waarin hij na een dag of 10 hard 
wordt. Als geneesmiddel heeft Drakenbloed geen 
groote beteekenis naeer. Het wordt nog als.kleuretof 
gebruikt in lakken en ver- nissen. De uitvoer bedroeg in 
1913 ruim 27.000 K.G. Ook andere soorten van 
Daemonorops schynen in geringe hoeveelheid. 
Drakenbloed te leveren. Als rotan hebben. deze soorten 
geen waarde. ,, 

DAEMONOROPS CRINITUS BI. fam. Palmae. 
Botan roembi (MAL.). Een Rotansoort van Borneo, 
vermoedelijk ook van Sumatra, die een dunne taaio zcer 
soepele rottan levert, die . vooral voor het vJechten van 
manden gezocht 迅左 

DAENDELS (Mr. HERMAN/WILLEM). Geb. te 
Hattcm 21 Oct. 1762, uit het huwelijk van Mr B. 
XTJaenSels, Burgemeestcr van Hattcm, enJ. C. Tul- 
leken. Na zijn studien in de rechtcn to Harderwijk 
volbracht te hebben rcet cene promotie op 10 April 
1783, sloot hij zich bij de patriotten aan, word in 1788 
genoodzaakt naar Frankrijk to vluchten, trad in 1792 in 
Franschcn dienst en maakte als brigade- generaal den 
veldtocht mode, die de verovering dcr Republiek der 
Vereen. Gewesten ten gevolge had. In 1705 tot Luitx：
nant-Generaal in dienst der Bataaf- 8chc republiek 
benoemd, was hij de voornaamste aanlegger van de 
omwenteling, die den 22en Januari 1798 tot het 
optreden van het uitvoerend Be wind leidde, maar 
bewerkte kort daama (JO Juni 1798) een tweedc 
omwcntciing, door het Vcrtegenwoordi- gend Lichaam 
gewapenderhand te overvallen. Aan 

het afweren van den inval van een Engelsch-Rus- sisch 
leger in Noord-Holland (1799), nam Daendels een groot 
aandeel. In 1802 vestigde hij zich op do hem door het 
Staatsbewind geschonken gronden in het Heerderdal, 
om deze in cultuur te brengen. In 1806 werd hij benoemd 
tot staatsraad in buitenge- wonen dienst en 
oppcrbevelhcbber van de afdeeling van het Hollandsche 
leger, op de grenzen van de Eems gestationneerd. Als 
zoodanig veroverde hij Oost-Friesland en werd daarna 
tot Gouvemeur dier provincie benoemd (Oct. 1806). In 
hetzelfde jaar werden hem verschillende militaire 
betreldtingcn opgedragen: den 28en Jan. 1807 werd hij 
benoemd tot Gouv.-Gencraal van Indie en 
Oppcrbevelhcbber van 's Konings land- en zeemacht 
aldaar, terwijl hem in Febr. d. a. v. de rang van 
Maarschalk van Holland werd toegekend, Ten eindc de 
Engelschen te ontkomen, reisde hij onder den naam Van 
Vlierden over Pariis._ Lissabon cn de Kanarische 
eilanden naar Java. Den 5en~Jah. 1808 kwam hij te 
Batavia aan en trad 14 Jan. d. a. v. aJs Gouv.-GenCraal 
dp. Met krachtige hand werd het bestuur door hem ge- 
voerd en aan menig misbruik een eind gemaakt, zonder 
dat iemand of iets ontzien werd, want de oud-patriot 
was, zoodra hem de macht in handen werd gegeven, een 
echt despoot geworden, die zich weinig meer om de 
revolutionnaire beginselcn be- kommerdc. Do zware 
eischen gesteld aan den Sultan van Bantam voor 
levering van werklied.en aan de versterkingen aan. de 
Meeuwenbaai, deden dozen tot verzet overgaan, hetwelk 
zwaar werd gestraft door eene expeditie onder Daendels, 
gevolgd door de af- zetting van den Sultan, de ter 
doodbrenging van (liens Rijksbestierder en de inlij ving 
van ecn gcdccltc van Bantam, weldra door een nieuwe 
inlij ving gc- volgd, toen ook de opvolgcr van dien 
Sultan den Gouv.-Gen. niet kon voldoen en eveneens 
word ufge- zet. Voor zijnc maatregelen in Cheribon zic 
CHERI- BON. Het Gouv. van Java's Noordoostkust 
word door hem opgeheven, cn de functie van Gouvor- 
neur aldaar, onder genot van de daaraan verbonden 
emolumenten, door hem tijdelijk waargcnomcn. Het 
vemederend ceremonicel voor de residenten aan do 
vorstenhoven op Java word door hem afgeschaft; de den 
Europcanen vijandig gezinde Sultan van Djokjakarta, 
Sepoeh, werd na ccno expeditie onder Daendels, waarbij 
de Kraton werd ingenomen, afge- zet en met Soerakarta 
en Djokjakarta werd ecn voor ons voordeelig contract 
gcslotcn, dat echter bij de aftreding van Daendels nog 
niet was uitgevoerd. Onder zijn bestuur eindelijk gingen 
de Molukken verloren en werd onze nederzetting op 
'Bandjcr- masin ingetrokken. 

In do administratic voerde Dacndels vcrschil- lendc 
hervormingen in, waartoe liij in staat werd ge- stfild door 
de groote macht, hem bij zijne aanstelling gegeven, daar 
hij gemach tigd werd de Kegccring (Raad v. Indie) te 
ontbinden, cn nieuwe leden van dien Raad aan te stellen 
cn zclfs, zooals de Min. v. Koi. hem schrcef: „hicr, zoo 
immer, de middelcn geoordeeld zouden worden door het 
doel gcrecht- vaardigd te zijn”. De groot(? wilskracht, 
door hem betoond, die echter niet zelden in dwingelandij 
en soms zclfs in wreedheid overging, was wel gcschikt 
het aanzien van het Europcesch bestuur, dat ondor de 
voi-ige landvoogden vcel geledcn had, te hcratel- Icn; de 
naam alleen van den “dondcrenden Maar- 8chaJk" w&s 
vauk voldoende om cen eind te niaken aan allo verzet en 
de ambtonaren en ini. hoofden tot de uiterste 
ki^achtsinspanning te nopen. Van blijven- dc waarde 
waren de hervomingen, door hem in hot 
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Binnenlandsch Bestuur en rechtswezen aangebracht. De 
aanlcg van den grooten weg op Java, ofschoon schatten 
gelds en niet weinige menschenlevons kos- tende, 
bewees veel nut, daar dientengevolge de reis van het 
ccne cind van het ciland tot het andcre, die te voren 40 
dagen vorderde, tot 6 a 7 dagen werd terruggebracht. 
Door Daendels werd een begin ge- maakt met de 
afschaffing van de contingenten en verplichte 
leverantien, vroeger door de regenten op te brengen ； 
daarentegen word aan de Gouv.-koffie- cultuur een zeer 
groote uitbreiding gegeven en de bcvolking verplicht het 
product onmiddellijk aan de regeerings beam bten to 
leveren, terwijl ook het Boschwezcn door hem 
gereorganiseerd werd. De verhuur van dorpeu werd door 
hem verboden; do hcerendiensten voor de Eur. 
ambtenaren wer- den beperkt, maar weder ruimschoots 
gceischt voor den arbeid aan wegen. enz. en voor de 
koffie- cultuur. Het financie-wezen blcef ook onder zijn 
bestuur in treurigen toestand, zoodat hij zich op allerlei 
wijze geld moest trachten te verschaffen o. a. door den 
verkoop van groote landstreken in Tangcrang, Krawang, 
Besoeki met Panaroekan en Probolinggo； alsmedc door 
het uitgeven van papieren geld en zclfs door het doen -
van buiten- gewonc heffingen, zooals het zich 
toccigenen van golden van uitlandigcn tegen verband der 
produc- ten in de magazijnen aanwezig. Uit het moeder- 
land kon geen hulp worden verleend; do handel van Java 
was door den oorlog met Engeland gcheel vor- loopen, 
zoodat Daendels wcl op allerlei wijzen zich in 
financieclc zaken moest trachten to redden. Ditzelf- dc 
gcldt ook van het krijgswezen, dat door Daendels zoo 
veel mogelijk hervormd werd; echtcr zonder gun- stig 
resultant, zooals bleck bij den inval der Engel- sch< n na 
zijn vertrek. Een uitmuntendo maatregel was de be 
paling, dat de ambtenaren, die tijdcns de Cojn])agnio 
geringe bezoldigingen genoten, cn groo- tcndccls van 
bijvcrdienstcn, vaak niet op de eerlijk- 8tc wijzo 
verkregen, moesten loven, behoorlijk zou- den worden 
bctaald; zwaro straffen werden echter bedreigd togen do 
ambtenaren, die ‘8 lands gclden ontvre(Hndden. Voor 
zijn cigon belangen zorgdo Daendels op sigonaardigo 
wijzo, door zich het land- goed Buitcnzorg door de 
Regeering in vollcn eigen- dom te laten afstaan 
(waartegen hy van het tijdelijk bezit van Wcltcvreden 
afzag), cn dat mot ecn buiten- sporige winsb weder te 
verkoopen, — gcdeeltelijk weder aan den lando,——
waartoo hij enkelo be- palingcn in het bclang dor 
bovolldng dior landen genomen, introk. 

Roods in 1809 hud Daendels hcrhaaldolijk zijn ont- 
slag gevruagd. Na de inlijving van het Koninkrijk 
Holland werd hem dit door Keizer Napoleon ver- Icend, 
en legdo Daendels diensvolgons op 16 Moi 181J hot 
bewind neder. Na zijn terugkomst in Euro- j)a word hij 
tot divisic-gcnoraal in het Fransche legor benoemd, 
maakto het begin van den veldtooht naar Rusland medc, 
dock werd reeds Oct. 1812 tot bcvel- hebber der 
Poolsche vesting Modlin bonoemd. Na don val van 
Napoleon Werd hij 27 Juii 1815 tot Gouv. Gen. der Ned. 
bezittingen ter kust van Guinea be- noornd on overlccd 
to St. George del Mina den 2on Mei 1818. In 1814 deed 
hij to ,s Grav. hot licht zion zyn „Memorio over den Staat 
dor Ned. 0. I. bezittingen 1808—1811”, 4 din., waarin h, 
do daden van zijn bestuur hceft toogelicht on vordedigd. 
Zij werdon aan cen scherpo kritiok ondorworpen door N. 
Engelhardt. Ovorzigt van den Staat dor N. 0.1, bezittin-
gen, 's Grav. 1810 cn in Bi-iovcn betroffendo hot bestuur 
dcr kolonicn Amst. 1816. Vgl. ook: Brief, in- 

houdendo eenige onpartijdige aanmerkingcii op den Staat, 
's Grav. 1815. 

Zio over Daendels: J. Mendels, Herman Willem 
Daendels, voor zijne bevordering tot Gouv.-Gen. 's Grav. 
1890. D. J. Baron Mackay, De handhaving van het Ned. 
gezag en de hervorming van het rechtswezen onder het 
besfuur van den G.-G. Daendels. 's Grav. 1861. De 
opkomst v. h. Ned. gezag in O,-Indie door De Jonge en 
Van Deventer. DI. XIII, 's Grav, 1888. 

DAENG. Boegineesche en Makassaarsche adellijke 
titel, voor personen tot de voorname familien des lands, 
maar niet tot die der vorsten en regenten behoorende. 

DAFTAR. Officieele inlandsche benaming van 
,,kohier'', b.v. ：  daftar padjeg faal (kohier der be- 
drijfsbelasting). Het is cen Perzisch woord, dat be- 
teekent: lijst, register, bock, catalogus, journaal. 

DAGBLADEN. Zie DRUKPERS. 
DAGM-DAGM. Collectiefnaam op Sumatra voor 

baardvogels, behoorende tot de geslachten Cyanops 
Chotorhea en Xantholaema, b.v.: Dagm-dagm ge- dang, 
Chotorhea chrysopotjon; Dagm-dagm ketjil, 
Xantholaema duvmiceli. De Malciera op Qo§l>Suma^ tra 
noemen Chotorea chrysopogon Lopang, terwijl deze 
vogel op West-Sumatra Takoeh-belangan ge- noemd 
wordt. Andere soorten zijn aldaar: Pilo- pogon pyrolopha 
of Lewajen, een naam ook gegeven aan Dendrocitta 
occipitalis en Phoenicophaea ery- throgjiathus; voorts 
Xantholaema haematocephala of Tagoh-tagoh. Cyanops 
lineata heet op Java Koe- toek, naar zijn stemgeluid ； hij 
wordt aldaar in kooi- en gehouden, met bananen gevoed 
en als lekkernij gegeten. 

DAGOB. Volgens de legende is de asch van Boed- dha 
in kleine hooveelheden door de geheele Bocd- dhistischo 
wereld verspreid. Waar een Boeddhisti- sche gemeente 
werd opgericht en men deze asch of andere reliquieen 
bezat, werden zij in een urn of vaas onder een grafheuvel 
begraven. Zulk een grafheuvel van steen of door stecnen 
muren of gebouwen bevei- ligd en bijeengehouden noemt 
men dagob, een woord ontstaan uit het Sanskrit 
dhdtoegarbha, relieken- recoptaculum. Do Singhaleczen 
passen 't woord ddgaba too op den geheelen stoepa. 

DAGVLINDERS. (Rhopalocera s. Lepidoptera 
diurna). Zijn buitengewoou talrijk in geslachton en 
soorten vertegenwoordigd in don Indischen Archipel Zie 
VLINDERS. 

DAHA. Hindocrijk op Java, waarvan de zetel 
waarschijnlijk tusschen Ponorogo en Madioen ge- weest 
is, althans vindt mon daar nog con paar desa's van dicn 
naam, en de vermoedelijke overblijfselen van den kraton, 
ecn oude bcgraafplaats mot twee bij de bovolking in hoog 
aanzicn staandc graven en cen badplaats uit don 
Hindootijd alsmcdo velc over- blijfselcn van beoldwork. 
Mon meent dat het ryk zich uitstrokte over het Oostelijk 
deel van Madioon en over Kcdiri. Het rijk zou in de 
negondo eeuw onzer jaartoiling zijn gesticlit door den 
bcroemdon vorst Djajabaja, die don scepter van do 
voraton van Ngastina geerfd, on aan wiens hof de Kawi-
litera- tuur haar hoogsten bloci beroikt zou hobben. 

Literatuur. H. Hoopormans, Het Hindoeryk van Doho. 
In T. v. h. Bat. Gon. XXI (1875), 146 Vgk. Vet h, Java, II, 
bladz. 105 w.武 f : ,•-、'、d. 

DAI. Eiland jo behooroiide tot do Babar-eilan- don (zio 
aldaar) mot 2 toppen van 570 on G20 M. hoogte. - 

DAI of DAIK. Do hoofdnedorzetting op hot oi- land 
Lingga (Riouw en oudorh.) on vrooger residen- 
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tie der Sultans van Lingga-Riouw. Zie LING GA. 
DAIRI._Iihhet Noord Sumatraansch bo ven- of bin- 

nenland. In meet beperkten zin wordt met dezen 
naam bestempeld een landstreek in het hoogland 
tusschen Singkel en het Toba-mco^jen wordt de 
daar wonende stam der Batak*s daarnaar Dairiers 
of Dairi-Bataks genoemd. (Zie BATAKS en PAK- 
PAK) 

DAIRI-LANDEN. Naam eener onderafdeeling 
vinr"dc~afdeeling Bataklanden der residentie Ta- 
panoeli. De hoofdplaats is Sidikalang. (Zie BATAK- 
' LANDEN).  ---------------  

DAJA. Verzamelnaam voor de N. landschappen 
der onderafdeeling Tjalang, afdeeling Westkust 
van Atjeh, met namen: Koeala Baja; Lambeusoe 
met de onderhoorigheden Lam Me en Lam Nd; 
Oenga met Pantd Tjeureumen ； en KJoeang. Er wo- 
nen 土 2000 geregistreerde mannen. De rijstvelden, 
hoewel onbevloeid, zijn best, en ook de veestapel, 
bestaand uit karbouwen en runderen, valt te lo- 
ven. Overigens is Daja berucht om zijn intriges en 
zijn tijgers. Over den Tjot Eumpde loopt een weg 
naar de XXII Moekims van Groot-Atjdh, over den 
G16 Groetee naar Lhong, en langs de kust loopt de 
de groote weg naar Tjalang. 

Koeala Daja aan de monding der Dajarivjer (N. 
uitwatering van de Kroeeng Lambeusoe) is een zelfstandig 
landschap met 士  400 volwassen mannen. Het 
landschapshoofd voert er den titel T. Ha- k€m. 

Bij de veraande Dajamonding wordt aangetrof- fen 
het graf van een vorst van Daja: Soeltan 'A1S5 ad-din Rift 
ajat Sjah, gestorven 12 November 1508. Hij was een zoon 
van den te Dar al Kamal zetelen- den vorst van Atjeh Radja 
Inajat Sjah. In 1520 werd Daja veroverd door Atjehs 
soeltan Ali Moe- ghajat Sjah en diens broeder Radja 
Ibrahim. De vorst van Daja (zoon van soeltan 站 ad-din 
vd) vluchtte naar Aroe, en zijn zuster werd de vrouw van 
soeltan Ali Moeghajat Sjah, wien zij gezegd wordt te 
hebben vergiftigd on! haren broeder te wreken. Haar graf 
Kgt ook te Koeala Daja en blij- kens het grafschrift stierf 
zij den Gen December 1554. 

In de bewoners van Lam Nd worden gezien de 
afstammelingen der oer-Dajancezen. Hun taal vertoont 
eenige afwijkingen van het gewone A- tjehsch. Zoo wordt 
in uit gangssyllaben de open a uitgesproken als eu, de 6e 
als d, en de de als aj. 

DAJAK-RIVIER (GROOTE) of KAHAJAN. Rivier 
in de Z. en O. afdeeJing van Borneo. (Zie BORNEO IV. 
D.). 

DAJAK-RIVIER (KLEINE) of KAPOEAS MOE- 
ROENG. Rivier in de Z. en O. afdeeling van Borneo. (Zie 
BORNEO IV. D.). 
r( DAJAKS. NAAMSOORSPRONO . Onder den algemee- 
nen'ifaam Dajaks vat men gewoonlijk de inheemsche, niet-
Mohammed aansche bevolking van het eiland Borneo 
samen. 

De beteekenis van dien naam of liever van het 
Maleische: orang D a j a k is oorspronkelijk Bo ven lander 
of Binnenlander, en als zoodanig equivalent met T o r a d j 
a, den Boegiiieeschen naam voor de heidensche bewoners 
van het binnen- land van Midden Celebes. Evenals met 
dezen naam het geval is gewe^就;*Hbet dus ook door de 
Ma- leiera der kuststreken aan den naam orang Dajak de 
beteekenis gehecht zijn van: dorper, kinkel, hei- den. 
Hieruit is dan ook te verklaren dat de Dajaks zelf zich met 
dien naam niet noemen; zij goven aan de stammen den 
naam van de rivier, waaraan zij 

wonen of gewoond hebben. De gewone onderschei- ding 
tusschen de kustbevolking en die van het bin- nenland, 
welke dan respectievelijk Maleiera en Da- jaks genoemd 
worden, gaat echter niet gehcel en al op, omdat bijv. in 
Serawak ook Dajaks aan zee wonen, terwiji anderzijds de 
bevaarbaarheid van Bor- neo's groote rivicren oorzaak 
geworden is, dat tot ver in het binnenland zich Maleiers 
hebben neer- gezet. Bovendien wonen op velc plaatsen aan 
de kust niet alleen Maleiers als immigranten, maar ook 
Boegineezen, Cliineezen enz. Voorts dient men er op te 
letten, dat de namen Dajak en Maleier niet meer louter cen 
ethnographische onderscheiding beteekenen, daar de 
Maleiers zich sterk met de Dajaks vermengd hebben, 
terwiji de afstammclin- gen uit deze gemengde huwelijken 
althans in naam Mohammedaan zijn geworden en zich dus 
geen Dajak meer noemen, doch Maleier. En zoo zulien 
zelfs Dajaks van zuiver bloed, die tot het 
Mohammedaansche geloof zijn overgegaan, allengs tot de 
Maleiers gerekend willen worden, vooral om de 
vernederende bijbeteekenis van den naam Dajak, 
cenigzins synoniem met heiden en koppensneller, te 
ontgaan. 

STAMiNDEELiNa. De Dajaks zijn verdeeld in cen groot 
aantal stammen, wier namen, gclijk bo ven gezegd, 
meestal ondeend zijn aan de rivicren,waaraan zij hun 
woonplaatsen hebben. Opsomming van al die stamnamen 
schijnt overbodig, tc meer, daar de Dajaks gevoegelijk in 
eenige groote stammcn- complexen verdeeld kunnen 
worden. Wcgens het tot nu toe ontbreken van omvangrijke 
anthropolo- gische onderzoekingen bcrust die indeeling in 
hoofdzaak meest op cthnologischc onderscheiding ； 
echter komt Dr. Kohlbrugge op grond van zijn bc- werking 
van de door Dr. Nieuwenhuis bij J 35 Dajaks uitgovoerde 
anthropologischc jnetingen, tot het vonnoeden, dat 
Centraal Borneo door minslcnB twee onderscheidcn 
volksgroepen bewoond wordt: de eene dolichoccphaal, tot 
welke dcOcloc-Ajor Dajaks aan de Mandai (Jinkerzijrivicr 
van de K a- poeasjgerekcnd worden;doandere 
brachycephaal, waartoc do K a j a n s aan de Mendalam 
(rechter- zijrivier van do Kapoeas) behooren; volgcriH Dr. 
Nieuwenhuis zijn deze groepen ook ethnologisch scherp 
gescheiden. Deze K a j a n s nu behooren tot den groot 
complex van verwante stammen, do, Bahau-Kenja - Kajan 
- Dajaks, welke" cen groot decl der bevolking van 
Centraal-Bornco '' vormen. B a h a u * s noemen zich de 
Htammen aan do Bo ven- en Midden Mahakam; Kajanp’ 
aan de Mendalam *) en aan de Boven-Rcdjang (in 
Serawak); K c n j a J s in het binnenland van Koe- tei aan 
de Kujan- of Boelocngan-rivier cn aan do Ta wan g cn de 
Berau ；  voorts in Serawak aan do Boven-Baram; 
Kindjin's in de binncnlanden van Bocloengan. Al deze 
stammen hebben het bron- gebied van de Kajan-rivier, dat 
Apoc Kajan of Po- Kedjin genoemt wordt, tot stamhnd； 
vandaar uit zijn successievelijk verschillende stammen 
naar den midden-of benedenloop dor idvieren gekomen ； 
daar- bij hebben zij zich sterk vermengd met daar woon- 
achtigc stammen, zoodat de Kenjastainmen van Apoe-
ICajan als de zuiverstc vert egen woord igers van dit 
stammencomplex te beschouwen zijn. Die 
volksverhuizingen op groote schaal begonnen reeds in het 
begin der 2。helft der 18° eeuw； de laatsto 

i) Do e stelt in dit artikel in vreemdo namen steeds de 
stomme e voor, bohalve in bekendo woorden als Borneo 
enz. 
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groote verhuizing uit de Apoe Kajan had 土 1876 p]aats. 
De namen der afzonderlijke stammen, waarin de 

Bahau's en Kajan's verdeeld zijn, beginnen meest- al met 
M a, afkorting van 0 e m a = huis, daar hot hun gewoontc 
is, zich te noemen naar de rivier, waaraan zij wonen of 
gewoond hebben. M a - S o e - ling beteckent dus 
letterlijk: Huis a a n d e S o e 1 i n g . 

Van de stammen in de Z. en 0. Afdeeling ver- dicnen 
vermclding: de Biadjoe's, welke niet alleen tusschen de 
monding van de Barito en het ge- bcrgte van Kota-
Waringen wonen, maar ook hoo- gcr stroomopwaarts in 
de ondcrafd. Boentoek (Docsoenlanden), de 01 - D a n o 
m, in Katingan, aan de Boven-Kahajan, Kapoeas en 
Doesoen ； do O 1 o n - M a a n j a n, eveneens in 
Boentoek, een kleinc stam, maar in velerlei opzichten 
merkwaar- dig. De algemcene naam, die wcl eens aan do 
Diceste stammen der Z. en 0. Afd. gegeven wordt, nl. 
Olo-Ngadjoo = menschen van hot b o v e n 1 a n d, is 
minder toepasselijk op de stam- men, die aan den 
benedenloop der rivieren wonen. 

Een algemcene naam voor de Dajakstammen in de 
Wester-Afdeeling van Borneo bestaat niet; onder het 
groot aantal stammen, door Enthoven (Bijdrage tot de 
Geographic v. Borneo's Westkust) genoemd, zijn als 
hoofdstammen te onderschei- den: in het Bo ven - 
Kapoeas-gebied: de E m b a- 1 o c h-J) a j a k s, de K a j 
a n 1 s aan de Menda- lani (reeds genocmd), do Oeloe-
Ajer-Da- j a k s in het Mandai gebied en aan de Bo ven-
Mela- wi, verwant met de 0 t - D a n o in van de Z. cn 0. 
Afdeeling； de Sekadau-Dajaks on R i b o e n 1 s in de 
landachappen Sanggau en Seka dan ； terwijl van hot 
Janchchap Taj an nog gonoomd kunnen worden de Ddsa-
Dajaks, wegens hun bcwccrdo afkomst van de Hindoo-
Javaanscho ko- lonisten ；  de Manjock6-Dajaks in 
Landak, cn cindclijk do Batan g- Loepars, zijnde Zee-Da- 
jaks uit Serawak, afkonistig van do Batang-Loepai*. 

In Serawak cn Britisch Noord-Born co vindt men, 
behalvc de reeds vcnnclde Kajan*s cn Kcnja's nog vier 
hoofdgroepon: de Zoo-Dajaks o f I b a n 1 8, de M o o r o 
o t * s, de L a n d - D a - j a k s cn de P o e n a n * s. 

LaatHtgcnocmde groep, de P o o n a n * s vindt men 
ook in Centraal-Bornco; zij vormen dat deol der 
bcvolking van het bin non land, hetwelk nog ecn 
zwervend lovcn Icidt; tot deze nomadiache bevol- king 
bchoorun ook de B o k o t a n , s, endoBoe- k a t. * 8; in 
do binncnlandon van do Z. en 0. Afd. de 0 1 o - 0 t; in 
Boeloengan de Basap*8. Zie POENAN. 

VOORKOMEN EN KAKAKTEB. Golijk to VCFWachton 
is, docn zich onder de talryke hoofd- en bijBtammcn dor 
Dujaks con aantal verechilpunten voor, zoowel wat 
botreft hunne physische als hun psychischc 
eigonschappcn. Ziet mon van deze verscliilpun- ten af, 
dan kan de Dajak in hot algemeen bo- schreven worden 
als welgebouwd, hocwel onder de gewone iniddelmaat 
der Europcescho rassen: vol- gens de metingen van Dr. 
Nieuwenhuis en de „Canv bridgo Expedition" naar 
Sarawak in 1899, was hot hoogste gomiddeldo der voi-
schillendo groopen 1.585 M. en wol bij do Zee-Dajaks. 
Do lioofdvonn is bij de Zee-Dajaks, do Konja's, de 
Kajan's on do Pocnan's overwegend brachyccphaal; bij 
de ovorigo stammen, in *t bijzonder do Ooloo-Ajer-
Dajaks, doliciiocephaal, hoewol ook daaronder 
brccdscho- deligen voorkomeu. 

Het haar is over't algemeon zwart, en sluik of golvend 
；  gekrulde haren vormen een uitzondering. De 
huidskleur is donker-geel tot bruin, het donkerst bij de 
Zee-Dajaks. Van de Bahau's en Kcnja's zegt Dr. 
Nieuwenhuis, dat hun huid in de jeugd meest eer lichtgeel 
dan bruin genoemd kan worden, zoo- dat in't algemeen 
de donkere huidskleur op lateren leeftijd door den 
invloed van het zonlicht bewerkt wordt. De gezichtsvorm 
bij dit op den voorgrond tredend ras der Dajaks is ovaal
；  de oogen zijn levendig en donker-bruin; de 
zoogenaamde „Mon- golenspalte" komt niet voor. De 
neus is in *t algemeen plat, zonder bijzonder breede 
vleugels. De mond is niet buitengewoon groot, bij 
sommige vrouwen zelfs Idein; de lippen zijn niet zeer 
dik. Bij beide geslachtcn vindt mon vooral in de jeugd 
zeer dikwjjls welgevormde en open gelaatstrekken. 

Ook in de karaktertrelcken der Dajaks vertoo- nen 
zich vele individueele en stamverschillen; maar toch 
blijven er genoeg gemeenschappelijkc over, om een 
algemcene karakterschets te rechtvaardigen. 

Onder do goedc eigenschappen der Dajaks worden 
genoemd: gastvrijheid, eerlijkheid, openhartig- heid. Zij 
zijn zeor gevoelig voor de meening van an- deren, en 
bevreesd, beschaamd gemaakt te worden voor hun 
omgoving. Hun gevoeligheid openbaart zich verder in 
hun afkeer van gowelddadigheid, en medegevoel voor 
het lijden van anderen, al strekt zich dit dikwijls niet 
verder uit dan tot eigen fami- lie- of stamgenooten. Het 
koppensnellen en de ge- woonte vroeger om slaven te 
slachten na den dood van ccn hoofd zijn geenzins als 
bewijzon van aan- geboren wreedheid op te vatten, daar 
deze gebruiken met hun godsdienstige voorstellingen ver 
band hou- den of hidden. Zie biz. 566. 

Krijgshaftig, oorlogszuchtig en dapper kunnen de 
mccste Dajakstammen niet genoemd worden; wellieht 
zijn de Zee-Dajaks van Sarawak hog dege- nen, die het 
meest als zoodanig kunnen worden aan- gemorkt. 

Over het algemeen word on do Dajaks in zedelijk 
opzicht hoogcr gostcld dan de op Borneo aanwezige 
Maleiers; de invloed dezer laatSten is van zeer on- 
gunstigen aard gowcest voor de onder hun bestuur 
staande, cn aan hun afpersingen blootgestelde stammen. 
Zoo is b.v. do hartstocht voor dobbelspelen en 
hancngovechtcn bepaaldclijk aan den omgang mot de 
Maleiers te wijton. Do onmatigheid echter in oten en 
drinken bij godsdicnstigo fccsten, welke weder tot grovo 
onzedelijkheid aanleiding geeft, do losheid van zodon, 
o.a. bij do priesters en priesteressen aan de Bo von-Barito 
on bij do stammen van het Boven- Melawi-gebied, zijn 
zokor niot, of niet geheel, aan Maleischcn invloed toe te 
schrijven. Ook in deze op- zichton staan do Bahau-Kajan- 
en Kenja-stammen veol hooger. 

Als schaduwzydon van hun karakter kun- non 
genoemd wordon: gebrek aan onergie on zcifvcrtrouwen, 
wolko veroorzaakt wordt, dcels door ongunstigo 
lovonsomstandigheden tongevolgo van ziokten (malaria, 
syphilis) bij do stammen aan don midden- of bovenloop 
der groote rivio- ren, dcols door eouwonlango 
ondordrukking en uit- zuiging van do zijdo dor Maleische 
vorston; voorts vorgedroven nieuwsgiorigheid on 
bedolzuoht. 

De goedo vorstandelijko aanleg dor Dajaks toont zich 
o.a. in hun gemakkolijk aanlcoren van vreemde talon; 
hun kunstzin is bijzondor hoog ontwikkeld, en boperkt 
zich niet tot onkolo individuen. 

KLEEDING, SIERADEN, T ATOM AGE, LICHAAMS- 

MUTILATIES, WAPENEN. 
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Ook onder de nog zwervende stammen als Poe- nan's, 
Bcketaifs en Bockafs vindt men geen person en meer die 
geheel naakt loopen. Behalve de bedekking der 
schaamdeelen is het doel der eigen- lijke kleeding bij de 
Dajaks vooral de beschenning tegen de zonncstralen； 
als sieraad dient de kleeding slechts zelden, hoewel het 
soms voorkomt: bij de Mendalam-Kajan's bijv. worden 
de fraaiste kos- tuums alleen bij het Nieuwjaarsfeest 
gcdragen. 

De dagelijksche kleeding is zeer eenvoudig en in 
hoofdtrekken bij de verschillende Dajakstammen gelijk. 
De mannen dragen cen lendendoek, van ± 90 cM. 
breedte en 3.5 a 7M. lengte, die eenmaal tus- schen de 
beenen xvordt doorgehaald, en verschei- dene malen om 
het middel wordt gewikkeld, ter- wijl ecn stuk van 
ongeveci' 1/2 M. v66r afhangt. Ver- der een rotan zitmat 
in den vorm van een vierhoek met een driehoek boven 
op, die door middel van 2 koorden om de heupen wordt 
bevestigd en dient om den drager te beschermen bij het 
zitten op vochtige of vuile plaatsen. Buitenshuis wordt 
meestal een baadje gedragen, meest van katoen, bij den 
veldar- beid ook wel een van geklopte boomschors; en 
een zeer groote zonnehoed van palm- of pandanus blad, 
of bamboereepen, in doorsnede soms wel 80 cM., en 
meer dan 20 c.M. hoog. Deze hoeden wor- den vaak zeer 
fraai versierd, van boven met kralen- werk of schelpen, 
de rest der bladvakken met figu- ren van katoen of 
flanel. In huis wordt door den man dikwijls eon band 
van rotan om het hoofd ge- dragen, die in breed to 
afwisselt van een enkelvoudi- gen band tot een compleet 
mutsje. Hoofddoeken worden alleen in navolging van de 
Maleiers gedra- gen, en vinden hoe langer hoe meer 
verspreiding; echter meer onder de hoofden dan onder 
de gewone bevolking. 

Het materiaal voor lendengordel en baadje was 
oorspronkelijk geklopte boomschors en is dat in vele 
streken van bet binnenland nog; het wordt echter hoe 
langer hoe meer door ingevoerd goedkoop katoen 
vervangen. 

Als sieraad dragen de mannen halskettingen van 
kralen, dikwijls zeer oude en dan van hooge waarde; aan 
de Boven-Barito bestaan die halskettingen uit 
agaatsteenen, bij aanzienlijken afgewisseld door ruwe 
brokjes gedegen goud, of wel paarlen. Welge- etelde Ot-
Danoems dragen aan die halsketting nog twee of drie 
groote, dunne platen in den vorm van een halve maan. 
Verdere sieraden der mannen zijn been- en armringen, 
en oorsieraden；  de beenringen bestaan uit rotan of 
liancn en worden onder de knie gedragen, de armringen, 
bij de Kajan's en Bahau*s uit dezelfde stof of van 
schelpen of hout vervaar- digd en boven den elleboog 
gedragen, zijn bij de Dajaks der Boven-Barito van 
metaal, soms wel van goud ； bij hen draagt men er 
soms tot vijftien aan elken arm. 

Bijzonder in het oog vallend zijn de oorversierin- gen 
der Dajaks, omdat bij de meeste stammen het de 
gewoonte is, de oorlellen zeer lang uit te rekken, door in 
de doorboorde oorlel zware ringen te dragen (Bahau*s) 
of de gaatjes te vergrooten door er tel- kens dikkere 
pinnetjes of opgevulde bladeren in le brengen tot men er 
schijfjes van ijzerhout, aan de buitenzijde met een dun 
gouden plaatje belegd, in dragen kan. De Kajan's en 
Bahau*s hebben bo- vendien een gaatje geboord in de 
boven-oorschelp, waarin zij die door dapperheid 
uitmunten de hoek- tanden van den Bonieoschen pan ter, 
of ook wel beretanden mogen dragen. Bij de Zee-Dajaks 
ko- men de uitgerekte oorlellen zeer weinig voor; een 

bijzonder oorsieraad bij hen is ecn rij van klei- ne 
koperen ringen rond de schelp van ieder oor.-： 

De gewone kleeding der Dajaksche vrouw fo huis 
bestaat uit een schortje van boombast of katoen, 
ongeveer een handbreed beneden den navel om 't lijf 
gebonden; bij de Kajanvrouwcn tot aan de enkels 
reikend, komt het bij vele andere stam- men niet verder 
dan tot de knieen. In het veld aan 't werk zijnde, dragen 
ook de vrouwen meest een dergelijk baadje als de 
mannen ； evenzoo wordt vaaL buitenshuis een lange 
sarong gedragen. Afwij- kend is het kostuum der Zee-
Dajak-vrouwen, be- staande in een benedenlijfskleed van 
katoen, met eigenaardige patronen in verschillende 
kleuren, of met schelpen versierd en tot even over de knie 
rei- kend, een dergelijk baadje, en een soort corset, be- 
staande uit een groot aantal boven elkaar geplaat- ste rot 
an-rin gen, dat het lichaam van borst tot dij bed ekt. 
ledere ring is in klenie rin gen van gcslagen koper gevat. 

Om het hoofd wordt een band van rotan of kralen- 
werk gedragen ； buiteu aan het werk zijnde dragen zc 
zonnehoeden van grooter afmetingen dan die der 
mannen. De voornaamstc sieraden dcr vrouwen zijn van 
denzelfden aard ais die der mannen, boven- dien ook 
gordels van kralen; de oorbellen der Kajan- vrouwen zijn 
nog langer uitgerekt dan die der man - nen ； soms tot 1 
d. M. beneden de schouders; bij do Kenja-vi'ouwen zijn 
de oox-ringen gewoonlijk lich- ter, terwijl bij vele andere 
stammen de vrouwen ronde schijfjes van hout of metaal 
in de ooren dragen. 

Kinderen loopen meest tot hun zesdc of zevende jaar 
naakt, en worden daarna gekleed op dezelfde wijze als de 
ouders. / 

Zeer algemeen verspreid is onder do Dajakstam- men 
de gewoonte zich tc tatouecren ； wel zijn er sommige 
stammen die die gowoonte niet hebben, doch het schijnt, 
dat zij vroeger bij hen wel best ond maar verdwenen is 
onder den invJoed van de Mulei- sche klecderdracht, dio 
zij hebben aangenomeu; de Land-Dajaks van Serawak 
echter, die tot de nict- tatoeeerende stammen behooren, 
bcwercji ook, dal zij nooit het gebruik gekend hebben. 
Onder do meest-gctatoeecrde stammen nemen de Kajarfs 
een voorname plaats in, aan hen danken vele dcr andere 
stammen zoowel hun kennis van het gebruik als het 
mcerendeel hunner patronen ； ook onder de Zee-Dajaks 
is tatoeago zeer algemeen, voider bij de Poenan's, 
Beketan's en Biadjoe's (Zuid- West Borneo). In Midden 
Borneo, waar de onder- liiige verschillen in den aard der 
tatoeago samen- vallen met het ycrschil van staingroep, 
stain en mannelijk of vrouwelijlc geslacht, kan men 
volgens Dr. Nieuwenhuis drie groepen ondcrschciden: le 
groep: Bahau's, Kenja's en Poenan's. 2c groep: 
Bockat'sen Beketan's, 3de groep: Stammen van de Bai-
ito en de Melawi, en Oeloe Ajer*s van de Mandai. 

De eerste groep tatoeeert met donkcrblauwc lijnen ； 
bij de vrouwen worden beriedenarmen, han - den, dijen 
en voeten bewerkt, bij de mannen schouders, armen en 
borst. 

De tatoeage in de tweede groep heeft slechts bij 
inannen plaats; het geheele lichaam, van de onder- kaak 
tot aan de enkels wordt bedekt met groote, donkerblauwe 
vlakken, waartegen de eigenlijke figuren in de 
natuurlijke buidskleur afstoken. 

De mannen der derde groep krijgen eerst grootcre of 
kleinere schijven op de kuiten, later worden de armen, de 
romp en do ha】s gelieel met samen - hangende figuren, 
uit donkerblauwe lijnen bestaan- 
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de, bedekt. Bij de vrouwen worden vooral de knieen, de 
onderbeonen en de handen versierd. 

Bij de cerate en tweede groep wordt de kunst van 
tatoeeeren door vrouwen uitgeoefend, bij de derde door 
mannen. Alleen bij de eerste groep worden de figuren eerst 
en relief op kleine plankjes uitgesneden, dezc met roet 
bestreken cn vervolgens het patroon op de huid afgedrukt; 
de tweedo en derde groep brengen de tatoeeering uit de 
vrije hand aan. 

De Oeloe-Ajer-Dajaks gebruiken een 10 c.M. lang en 
1 c.M. breed koperen plaatje, dat aan de eene zijde 
rechthoekig omgebogen in een scherpen tand eindigt; door 
met een stukje hout op het plaatje te slaan wordt de tand 
in de huid gedreven, waarna roet van damar of roode verf 
in de openingen wordt gebracht. De Bahau- en Kenja-
vi'ouwen gebruiken een rechthoekig gebogen stukjo hout, 
in welks om- gebogen einde 2 of 3 koperen naalden door 
middel van gutta-percha bevestigd zijn ； dit werktuig 
wordt in eon mengsel van water cn damarroet gedoopt, 
waarna door kloppen de roetdccltjcs onder de huid worden 
gedreven volgens het daarop afgedrukte patroon. 

Bij de verschillende stammen heeft men in verband 
met het tatoeeeren tai van voorschriften en 
verboclsbcpalingen ； bij de vrouwen staat het ge- bruik 
nog eenigszins met godsdicnstige voorstel- ]ingen in 
betrekking, tcrwijl het bij de mannen hoofdzakelijk client 
als versicring en om als dapper bekend tc staan. 

Onder de overige lichaamsmutilaties moet in de eerste 
plaats het tandenvijlen genoemd worden, dat zeer 
algemcon voorkomt; de tanden van bo ven- en 
))cncdenkaak worden hetzij van voren concaaf ge- vijld, 
of puntig tocloopend. Ook worden wel gouden of koperen 
stiften door de tanden gedreven,.̂ ^ 

Naar hcl schijnt vooral tot do Kajan's eiT de bowoners 
der bovenlanden van Koetei beperkt is de perfejratio 
penis, om er een metalen stift in tedragen, en de gewoontc 
om een ring, b.v. uit do schubben van het schubdier 
vorvaardigd, achtcr de corona gland is te d ragen ； dit 
laatste bij de Kajans,' en al- ]cen als voorrecht voor 
hoofden en dapper。mannen. 

De voornaamste aan va 1 a wapcnen, der JDa- jal<8 
zijn zwaard, specr cn blaasrocr. Het Dajakscho zvvaard, 
bekend onder den naam van malat bij de Kajans, parang 
ilang bij de Zcc-Dajaks en mandau in de Z. cn 0. 
AfdeeJing heeft een zeer zwaar lemmet, dat van boven een 
dikte van 土 1'. c.M. heeft, en zich kcnmcrkl door con 
uitholling aan de eene vlakke zijde, ecn concaven kant aan 
de anclere zijde; het wordt met zeer vcel zorg gesmeed, en 
is zoo echerp ei)hard, dat mon cr eon spijker mee kan 
doorslaan. Het wordt niot slcchts als wapon ge- bruikt, 
jnaiir client den Dajak ook evenzeer tot hot afslnun van 
takken, hot bchouwen van plan ken cn ))ct hakken van 
brandhout. Do van hard hout of hcilslioorn gemaakte 
grcop is mccstal zeer fraai uit- gesneden; dit is ook hot 
goval mot do beide, door bamboevlechtwork 
bijeengehouden dunno plankjes, waaruit de scheede 
bestaat. De schceden zijn voor- zicn van een aantai 
aanhangsels, dio hetzij tot ge- bruik op reis dienen, b.v. 
bamboedoosjes met vuur- steen cn rookbenoodigdheden, 
hetzij als sicraad of amulet. Do scheede biedt verder plaats 
aan eon kloin mosjo mot een lang heft,, waarmco men o.a. 
op een snoltocht randjau's of voetangels, en droog hout, 
om door wx'ijying vuur to makon, snijdt. 

Bij sommige stammen van Noord- on West-Borneo 
heeft men zwaardon en schecdcn, dio van die der Kajai^s 
c. s. en OIo-Ngadjoo^ nogal afw^en. 

Bijna even onafscheidelijk als van zijn zwaard is ' 
de Dajak van zijn speer, die een stalen punt heeft/. .勿。we 
van ongeveer 1 voet lengte, terwijl de grootste/'、； '" > 
breedte 士 7 c.M. bedraagt; bij de krijgssperen der (7';:, 式.：、/ 
Kajan's is het blad eenigszins uitgehold ； de schacht \ J " 
is ongevcer zeven voet lang, 产 / f r .：： 

Het blaasroer, dat als krijgswapen weinig betee- ■- '■ 
kenis heeft, en meer voor de jacht gebruikt wordt, /、 
bestaat uit een gelijkmatig uitgehold, ongeveer 2 M. ：'：■ : z '二 - 
lang hard en rond stuk hout, aan het uiteinde waar- , /.•上-■ 
van nog vaak een lanspunt bevestigd wordt. Het^ ' . 
dient tot het wegblazen van zeer lichte 士 2 d.M. J" 
lange pijltjes, welker punt vergiftigd is met plant- 
aardig gif； aan het acht erein de wordt een stukje 
zeer licht hout of merg bevestigd, om in het blaas- roer 
het kanaal af te sluiten. Tot het bewaren dezer 
pyltjes dient een pijlkoker van een dikke bamboe- 
geleding vervaardigd, met een ronden stop van bamboo 
of hout en een haak om hem aan den gordel te han gen. 

Als a f w e e r w a p e u dient het scliild, dat bij de 
meeste stammen zeer breed is, en bestaat uit ^en stuk 
zacht bout; de voorkant vertoont zich als twee vlakken, 
die elkaar onder een zwakken hoek snij- den. Het schild 
der K&jan's is meestal weinig versierd, maar voor 
meerdere stevigheid. omwonden met rotanreepen. Bij 
andcre stammen zijndeschilden meer bewerkt, vooral die 
der Kenj&'s zijn bedekt met rclief-figuren, waaronder in 
het midden een gestyleerd menschclijk gelaat zichtbaar 
is. Liefst wordt bij hen het schild verder versierd met 
haar van vcrslagen vijanden. Aan de Kapoeas echter 
wordt tegenwoordig een dergelijk sieraad niet meer aan 
de scliilden aangebracht, terwijl het daar ook verboden 
is, menschenhaar van den eigen stam als sieraad voor 
wapenen te gebruiken. Voor de schild- versiering koopen 
de Kajan's daar vooral haar van de Taman-Dajak^, die 
hun eigen haar daartoe be- scliikbaar stellen. 

De krijgskleeding bestaat uitdierenvellen, liefst van 
panters, anders van beren of geiten, soms versierd met 
kralenwerk 1'ond de halsopening en ve- deren van den 
rliinoceros-vogol; en uit een van rotan gevlochten muts, 
aan do randen en van boven versierd, en op den top 
vederen van den argusfazant of den rhinocerosvogel 
dragend, of soms ecn haarpluim. Onder den krygsinantel 
dragon de Kajan's ook nog cen soort buis zonder 
mouwen, met kapok opgevuld, en tweo mouwen 
afzonderlijk, slechts door een 2 d.M. breedo strook 
verbonden. 

WONINQ, IIUISRAAD. Het kenmerkende der huizen van 
bijna aile Dajakstammcn is, dat zij op hooge palen stuan, 
en zeer lang zijn, daar zij niot slechts edn familie, maar 
eon groot aantai verwantc families, ja soms eon geheclen 
stam herborgen. 

Het mcost verbreid is do huisvorm der Kazan's aan de 
Mahakam ； zij zijn het ook, dio de meeste zorg aan hun 
huizen besteden. Een Kajanhuis staat op palen van 1—5 
M. hoogte, en heoft con lengte van 150 tot 250 M., een 
diepto van 12—14 M. en een hoogto (boven de palon) 
van 8 M. Het huis is over zijn geficcle lengte door een 3 
a 4 M. hoogen wand in tweo deelen geschoiden, waarvan 
het vooi-ste deel do gemeonschappclyk voorgalorij 
vorint, die aan de voorzijde van het huis door con 1 M. 
hoogen wand van traliowork is afgesloten. Hot achtorato 
deel, mot goheel gcsloten achtorwand, is in zooveel 
vertrekken verdeeld als er afzonderlijko families in het 
huis wonon. Meestal is in het midden van hot stamhuis 
het gezinsverblijf van hot hoofd, dat zich gewoonlyk 
door grootor frontbroedte en diopte van do andore 
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gezinsverblijven ondersclieidt, en waarvan ook het 
dak eenigszins hooger uitsteekt. 

De gewone gezinsverblij ven of vertrekken hebben 
een frontbreedte van ongeveer 8 M. bij eon diepte 
van 士 6 M.; ouders en kinderen met uitzondering 
van de volwassen zoons, slapen en eten daar; de 
gezinsvertrekken zijn niet in kleinere vertrekken 
onderverdeeld, maar bevatten gewoonlijk wel een 
aantal slaapplaatsen, een soort van alkoven ； verder 
een vuurhaard; rekken voor borden, brandhout en 
levensmiddelen, aan de wanden bamboekokers voor 
water,kleedingstukken, wapenen enz.; is do eigenaar 
de gelukkige bezitter van tempajan'sof heilige potten, 
dan staan die ook tegen den wand geschaard. Door 
' middel van een, dikwijls fraai bewerkte, houtcn deur 
staat zulk een familie-vertrek in verbinding met de 
gemeenschappel ij ke voorgalerij, bestemd voor aller- 
lei dagelijksche bezighedcn, en tot on tvangst van 
gasten； tevens als slaapgelegenheid voor de vol- 
wassen jongelingen en bezoekers. Met tusschcn- 
ruimten van 10 a 14 M. vindt men in deze gemeen- 
schappelijke galerij eveneens haarden. Zij dient 
voorts totbewaarplaats van roeiriemen, vischnetten, 
en allerlei zakcn van dagelijksch gebruik; men vindt 
er ook de houten rijstblokken, waarin de vrouwen de 
padi stampen ； en eindelijk ook een reeks van ge- 
snelde koppen, hetzij in een lange rij of boven een 
der stookplaatsen. Van den grond af geven een aan- 
tal ladders, gewoonlijk bestaande nit balken met 
inkepingen, toegang tot de galerij. 

Een anderen bouwstijl vindt men bij den stam dcr 
Lon gg I a t's, ook tot het Bahau-Kenja-complex 
心 behoorende, en aan de boven-Slahakain gcvestigcL/ 
fz ]. 支，Paar wordt de geheele ruimte tusschen vloer en da《 
* ingenomen door de gezins- vertrekken, die door 
deuren in de zij wanden met elkaar in ver binding 
staan. In de plaats van de gemeenschappelijke voor- 
galerij der Kajans treedt bij hen een tweede vloer, 
op slechts eenige voeten boven den grond tusschen 
de palen van het huis aangebracht. Onder de woon- 
huizen looptdus eigenlijk liier de weg door de neder- 
御 Xing. Een tweede onderscheid met de Kajan- 
huizen bestaat hierin, dat het hoofd bij de Long- 
glat's een afzonderlijk huis bewoont, waarvan de 
benedenvloer naar voren.de voorste wand naar bene- 
den is verlengd, terwijl het dak van voren tot op ± 
1M. boven dezen vloer wordt voortgezet, zoodat cen 
benedenvoorgalerij ontstaat, waarvan ook do zij- 
wanden gesloten worden. Deze galerij wordt ge- 
bruikt voor vergaderingen en voor de on tvangst van 
gasten. 

Veel overeenkomst met de huizen der hoofd en van 
de Longglat‘8 hebben de huizen van den kleinen ; 
stam der M a-T o e w a n, dieonderdehcerschappij 
der Longglate staan. led er gezin heeft daai* cen der- 
gelijk huifl met benedenvoorgalerij; deze galerijen 
hebben echter geen zijwanden, en daar de huizen 
aan elkaar staan, loopt deze galerij onafgebroken 
langs alle huizen heen. Ook de benedenvloer onder 
de woonruimten ontbreekt; van de galerij komt men 
door middel van ladders naar boven in de woonver- 
trekken. 

Evenals bij de Kajan-huizen vindt men in do on 
middell ijke nabijheid van de laatetbeschreveno soort 
veelal afzonderlijke bamboesteUages o)n rijst en 
andere levensmiddelen te drogen. Bij de huizen van 
andere Htammen kan men hoofdzakelijk de volgende 
verscliillen met die der Kajan's opmerken. r huizen der 
0t-Danom-Dajaks van de Z，en 0. Afdeeling hebben, 
in plaats van een gemecn- pchappelijke voorgalerij, 
ongeveei* in het niidden van 

de woning evenwijdig loopend met de voor- en 
achterwanden een gemeenschappelijken gang, waar- op 
de afzonderlijke familie-vertrekken uitkomen ； in den 
rechterhoek van het huis vindt men over de geheele diepte 
van het huis een ruimte, bestemd tot ontvangst van gasten, 
en tot slaapplaats voor vreem- den en ongetrouwde jonge 
inannen. De gemeenschappelijke gang komt dus op deze 
ruimto uit. Ook vindt men bij hen wel den gang langs den 
voorwand loopen; in het midden van dien wand is de deur, 
tegenover de deur de ontvangst- en slaapruimte, tot aan 
den achterwand toe, links cn rechts van deze ruimte de 
gezinsvertrekken ； bovendien is het geheele huis met een 
zware ijzerhouten palissadcering omgeven. Dit laatste is 
ook het geval met de huizen der B i a d j o e-D a j a k s; 
doch deinwendige ver- deeling van het huis is anders; ook 
liier is, als bij de Kajans, het huis over zijn geheele lengte 
door een wand in tweeen verdeeld, en is het voorste deel 
de gemeenschappelijke galerij ； maar de achtcrste helft 
is nog weder in twee gedeelten verdceld, waarvan het 
voorste deel dicnst doet als gang midden door het huis, 
terwijl het deel tegen den achterwand in een aantal vakken 
verdeeld is voor de afzonderlijke families. Hier vindt men 
ook algcmeen op de rivier voor elk huis ccn vlot, waarop 
een huisjc dat tot badkamer en privaat client; het vlot zclf 
wordt ge- bruikt als aanlegplaats en waschplaats. 
Bij een aantal Dajakstammen der Wc ter-afdee- ling vindt 
men niet de fraaie cn grootc iiuizun als o.a. bij de Kajan's 
cn KGnja/s, daar de bedoelde /©ajaks vooral tengevolgc 
van de langduii^e onder- drukking door de Malciers in 
zeer korniHcrvolle om- standigheden ]even. Waar men 
bij de K > pocas- stammen grootere huizen vindt, zijn 
dez-- stigi^vccr van de Kajansche bouwordc, doch vcclal 
\；u)minder duurzaain matcriaal; bij stammen, die veel 
van vijandelyke overvallen tc ]ijden hebben of tot voor 
kort hadden, zijn de huizen gcpalissadecrd. 
Als afwijkond huis-type verdient vermel'i ic worden dat 
der Sanggau-Dajaks in de W. Afd. J>c vloer ligt op 
ongeveer 3 M. boven don grond en rust op wildhouten 
palen ；  het dak sluit aan de bcidc laugsto zljden 
onmiddellijk bij dozen vloer aan ； allcci) aan de smalle 
zijden van het huis (hier v66r- en achterwand) zijn 
zijwanden van bladeren of boomscliors. In het midden 
van den v66rwand is ecn deur, waar- toe een ruw bekapte 
boomstam als trap toegang geeft. Door deze deur komt 
men in de middengaJerij van 1 u 2 M. breedte; rechts 
daarvan vindt men de familievertrekken ；  links de 
stookplaatsen voor do gasten en ongehuwden, daurvoor 
(dus verder naar links) weer ccn gemeenschappelijke, 
doorloopendo galerij, welke(lu« door 66n zijde van het 
dak is afge- sloten. In het dak zijn kleppen aangebracht, 
waar- door men uit de laatstbeschreven galerij op een 
open hordes komt, ontstaan door de verlenging van den 
vloer buiten het dak; dit dient tot het drogen en stampen 
van rijst, terwijl or ook de grootc fccstoii gegeven 
woixlen. 
Zooveel mogelijk wordt bij de Bahau-Kenja-stam- men 
hout, liefst ijzerhout of een andere harde hout- als 
matcriaal voor de huizen gebruikt; wannecr dat niette 
verkrijgen is, ook bambooen bladeren. Bij vele andere 
stammen, waar nion niet zooveel werk van den huisbouw 
maakt, worden deze laatste mate- rialen ineer gebruikt, 
terwijl ook voor do afschci- dingen binnenshuis minder 
duurzaain materia 。 】 ，  bijv. boom bast, wordt 
aangewend. Voor de dakbe- dekking gebruikt men liefst 
houten dakpannen (in het Malciscli Birap genaamd); bij 
do Bahau's van 
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ijzerhout voor het dak van het hoofd, van tengka- 
wanghout voor de anderc stamgenootcn. 

Een eigenaardigheid van de meeste Dajakstam- men 
is, dat zij hun huizon slechts tijdelijk gebruikon ； 
wanneer de bebouwbare grond in den omtrek der 
nederzetting uitgeput raakt, zoekt men cen andere plaats 
van vestiging, en bouwt da ar een nieuw huis. In sommige 
deelen van West-Born co, waar men soms maar eenige 
jaren op dezclfde pick blijft wo- nen, oefent deze 
gewoonte een slechten invloed op de zorg, dicn men aan 
den bouw van het huis best eedt. Maar zelfs bij de 
Bahau's, waar de bouw van de groote, stevig in elkaar 
gezettc, en met fraai snij- werk voorziene huizen een 
aanmerkclijken arbeid van de stamgenootcn eischt, 
bestaat dcze gewoonte; ook andere oorzaken kunnen tot 
het verwisselen van woning leiden b.v. langdurige 
zickten, door de be- woners aan den invloed van booze 
geesten toege- schreven, en vijandclijke overvallen. 
Wannccr het huis nict door vijanden in brand gestoken is, 
neemt men bij een dcrgclijke verhuizing zooveel 
inogelijk de duurzame materialen van het oude huis 
mode. 

Een bijzonder grooto plaats wordt bij den huis- bouw 
ingenomen door de godsdienstige plechtighe- den.dic ten 
docl hebben, de geesten gunstigte stem- men cn alle 
onheilen ver tc houden van de bewoners. Tai van offers 
worden gebracht, vooral bij het op- richten van de 
zwaarste palen ； v66r den invloed van het Europecsche 
bestuur was het o.a. in Sarawak bij sommige stammcn de 
gewoonte, om in den kuil waarin eon der zwarc hock 
palen we rd geplaatst, ecn jonge slavin tc werpen, welke 
dan door den paal vcrplettcrd en gedood werd ； dit offer 
aan de geesten van den grond is thans door dat van een 
varken of kip vervangen. Menigvuldig zijn ook de ver 
bods- bcpalingen, welke van toe passing zijn bij het inza- 
meJen on bewerken der materialen ； duarbij, zoowcJ als 
bij den tijd, bcslcmd om den bouw tc beginnen, wordt 
oj)nllerlei voorteckcnen, in het bijzonder de vlucht of het 
geschreeuw van omincuzc vogels, acht gcKlagen. 

De huizen staan bijna altijd in de onmiddcllijke 
nabijhcid van cen rivicr, cn wel met de langste zijde 
evenwijdig daaraan; ook liierin vonnen de huizen der 
Sanggau-Dajakfl cen uitzondcring. Bij velo stanuneii 
bestaat het dorp uit 66n dergdijk lang huis； bij nndcre 
wordt de nederzetting door eenige, zcldcn velc, van zulkc 
huizen govormd. Bchalvo dezc stainhuizen heeft men bij 
de ataimnen oan den bo ven loop van do Barito in het 
dorp ook nog de z.g. balei, ecu gcbouwtjc in de 
onmiddcllijke nabijhcid van het vlot, dat tot aanlegplaats 
client; dezc balei is bestemd om vrccmdelingcn to 
herbergen, voor raad- on rechthuis, en voor 
vergadoriiigen. Bij do Bnhnu’H c.a. hebben do 
vorgaderingen plaats in de galerij van het huis van hot 
stamhoofd. 
In do bovcnlandcn der Z. en 0. Afd. vindt men vaak het 
gohcelc dorp nog door een palissadeoring van ijzorhout 
oingevon. 
De groote stamhuizon worden niot door alle bewoners 
gedurende het gehecle jaar bewoond, want zeer algemcon 
is de gewoonte om tijdons den druk- sten tijd van de 
landbouwwcrkzaainhcdcn tijdelijko huizen op de voldcn 
to botrekken. Zelfs komt hot voor, dat st am mon die 
sedert geruimon tijd woinig nicer van vijandelijko 
overvallen to lijdcn hebben, uan het afzonderlijk wonon 
de voorkcur geven. 
Vermckling verdient nog, dat do stammcn, dio cen sterk 
uitgeaproken type van huisbouw hebbon, dit bewaron 
wanneer zij naar con andcr gebied vor- huizen. 

Gelijk in het begin van dit artikel reeds werd op- 
gemerkt, zijn er in de binncnlanden van Borneo nog 
eenige stammen, welke geen vaste woonplaats hebben； 
deze Poeimn's, Boekats e.a. beschutten zich slechts 
tijdens den nacht of slecht wed er door afda- ken van 
takken en bladererji.y\_ 

STAMORGANISATIE. BESTUUR. RECHTSPRAAK. Bij de 
beschouwing van de stamorganisatie der Dajaks dient in 
het oog te worden gehouden, dat de naam stam ten 
opzichte van deze volken in verschillcn- den zin gebruikt 
wordt. Het minst verwarrend is, naar het voorkomt, om 
dien naam niet toe te passen op gehecle complexen als 
Bahau's, Kajans e.d. doch slechts op de onderdeelen 
daarvan; soms woont zulk een st am in 6en groot huis, 
soms in meerdere huizen in een nederzetting； soms over 
verschillendo nederzettingen verspreid. Derhalve kan het 
ook voorkomen, dat in een huis slechts een onderstam, 
stamdeol of geslacht woont. Bij de Kenja's b.v. van Apoe 
Kajan vindt men een aantai stammen (Oema-Tow, Oema 
Djalan enz.) die elk van 200 tot 300 f ami lien tellen, en 
dus niet in een huis samen- wonen ； soms ook niet in d6n 
nedci-zetting. Ook bij de Kajan,s van Britsch Borneo 
bestaan de dorpen bijna altijd uit verscheidene lange 
huizen. 

In de meeste govallen nu kan het karakter van 
rcclitsgomecnschap, met eigen gezag, eigen rechtspraak 
en cigen vermogen, alleen worden toegekend aan den 
stam, hetzij deze in. een groot huis samen- woont, of over 
meerdere huizen verspreid in een nederzetting； de leden 
zijn, met uitzondering der slaven 】)，aan elkaar verwant; 
dus is de rechtsge- meenschap van genealogischen aard. 
Waar de stam in 仓仓 n nederzetting, bestaande uit een 
aantal huizen, woont (Kajans Br. Borneo), heeft ieder huis 
toch ook 'zijn eigen hoofd voor de minder gewichtigo en 
zuiver-interne aangelegcnheden. Ook kan het voorkomen 
dat verscliillende stammen on- der de hcci-schappij van 
eon anderen staan ； in Apoc Kajan b.v. komt aan den 
stam der Oema-Tow dio leidendo positie toe； terwijl aan 
de Boven-Mahakam de Longglat*s samen wonen met 
andere, klcincro stammen, dio hun cigen hoofden 
bezitten, welke echter den Longglat-hoofdman moeten 
gehoorza- men. In sommigo streken cchter komt reeds hot 
territoriale dorp, bewoond door lodcn van vorschil- lendo 
stammen, als rechtsgemecnschap voor. 

Bij do Kajan*s aan de Mcndalain bestaat cen stam uit 
6en hoofdman, de families der vrijen, en de sluvon. Do 
waardigheid van den hoofdnian is erfelijk, waarbij ook op 
de gcschiktheid van do zoons voor het ambt wordt acht 
gegoven, zoodat niet altijd do oudste zoon opvolgt. Ook 
lichaamsgebreken kunnen do opvolging vorhinderen. 
Hoewel zoons voorgaan, kan ook cen vi'ouw do 
waardigheid van hoofd hobbon ；  alsdan geniat zy 
dezclfde onderschoi- ding als cen mannelijk hoofd. 

Het hoofd vertegenwoordigt zijn stam naar bui- ten, 
oefent do rechtspraak over do stamgenootcn uit, cn laat 
de priesters of pricstcressen alle gods- dienstige 
cercmonien bij den landbouw uitvoeren. Hy bcheert het 
algemecno vermogon van den stain, on beschikt over do 
slaven, die den stamtoebchooren. Daartegonovcr moot hij 
zorg dragon voor do ont- 

')Wannccr hier cn ciders in dit artikel gospro- kon 
wordt van slaven diont in hot oog to worclon gehoudon, 
dat op Borneo slavernij alleen nog voor- komt in 
landstreken, waar ons gezag nog pas kort of nog niot 
stevig govestigd is. Zio hot artikel SLA- VERNIJ. 
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vangst en het onthaal van vreemde gasten, en do in den 
stam ontstaande geschillen beslechten. 

Zijn rechtsprekendo macht, gelijk in het algemeen 
zijn overwicht, berust alleen op de overtuiging der 
stamgenooten, dat hij de handhaver van de adat is. Ter 
raadpleging over hetgeen het adatrecht eischt roept hij 
het oordeel in van zijn mantri's, dat zijn de bekwaamsten 
en aanzienlijksten onder de vrije man- nen van den stam. 
V66r iedere rechtshandeling wor- den ook de betrokken 
partijen en alle bewoners van het huis, ook de slaven en 
vrouwen, tot een verga- dering opgeroepen, waarin ieder 
het recht hceft zich vrij uit te sprekcn. 

4 = , , Volgens het adatrecht staan op bijna alle over- 
1 七 s J tredingen alleen boeten, die het karakter dragon U* van 
schadeloosstelling aan de benadeelde partij. 

Aan de mantri^ is de tenuitvoerlcgging der straffen •. j 
" ■ \ opgedragen, waarbi)_zij over geen eigenlijke dwang- 'C— 7 •、z i 
middelen beschikkcn, maar stcun vinden in het ■ ontzag dat de Kajan's 
hebben voor de open bare meening, en in de vrees voor ziekte, als straf der 
geesten op overtredmg der adatregelen. Tegenover het hoofd hebben de 
vrije Kajan's geen andere ver- plichtingen dan hem te helpen bij den bouw 
zijner woning en bij anderen zwaren arbeid, en ieder ge- durende een dag 
voor hem te werken bij iedere peri- ode van den rijstbouw. 

De bemoeienis van het hoofd met de privaat-aan- 
gelegenheden van zijn onderhoorigen blijkt o.a. uit den 
eisch, dat hij zijn toestemming moet geven, als een 
jongeling met een meisje uit een ander dorp wil trouwen 
； bij ontstentenis van andere bevoegden heeft hij de 
voogdijsehap over weezen en het beheer hunner 
vermogens tot aan hun meerderjarigheid. 

Het stanihoofd heeft de beschikking over de slaven, 
die het eigendom van den stafn zijn ； eigenlijk wordt 
dus dit levende eigendom door hem als ver-- 

• tegenwoordiger van den slam geadministreerd. Zij 
moeten, onder toezicht van de familieleden van het 

hoofd, of door hem aangestelde personen, allerlei werk 
in het bosch, op het veld of in huis verrichten; bijzonder 
bekwame slaven worden wel door het hoofd op 
maandenlange handelsreizen gezonden, waarbij een decl 
van de winst voor hen is, zoodat ook slaven het zeer goed 
tot welgesteldheid kunnen brengen. Het lot der slaven is 
bij de Kajan's zeer dragclijk niet alleen, maar kan over 
het algemeen zeer goed genoemd worden ； men laat 
hun hun lagerc positie weinig bemerken, zij kunnen in 
den priesterstand worden opgenomen en zelfs 
aanvoerderin den oorlog worden. De onderschelding in 
standen bij de Kajan's aan de Boven-Maliakam is in het 
algemeen dezelfde als die bij hun stamgenooten aan de 
Mendalam; alleen is bij den Bahau-stam der Long-glat*s 
op te merken, dat in hun dorpen verschillende kleinere 
stammen met hen samen wonen, wier hooXden het 
stamhoofd der Long-glafs gehoorzamen moeten ； 
terwijl bij hen ook de meeste slaven door huwelijk in den 
stam zyn opgenomen. Overigens is juist bij de 
Mahakam-stammen de scheiding tusscheii de drie 
standen veel grooter dan aan de Boven-Kapoeas ； het 
hoofd geniet veel grooter aanzien, en de adatregelen 
worden er Strenger gehandhaafd. 

Omtrent de Kenja's kan opgemerkt worden dat in 
groote dorpen, b.v. Long-poetih, dat uit een lOtal 
grootehuizen bestaat, wel ieder huis zijn hoofd heeft, 
maar het geheele dorp nog weer een opperhoofd, zoo- 
ala dit ook by de Kajans van Serawak het geval is. 

Bij de overige Dajakfitammen van Borneo is do 
staxnindeeling niet zoo scherp omlijnd als boven 
beschreven word ； zoo hebben de hoofden der Ot- 

Danom‘8 en Olo-Ngadjoe's gewoonlijk niet veel in- 
vloed. Van een aantal stammen in de Wcster- afdeeling 
worden of werden tot voor korten tijd de hoofden door 
de bevolking gekozen b.v. bij de stammen aan de 
Mandai, soms daarna door den Euro- pceschen 
ambtenaar in hun betrokking bevestigd ；  bij 
anderen,zooals deEmbaloeh-Dajal<s,is het hoofd- schap 
erfelijk. Van ecn scherpe indeeling in standen vindt men 
bij deze Dajaks weinig vermeld; enkele evenwel, o.a. de 
Ot-Danoms aan de Mclawi, houden slaven, zoodat is aan 
te nemen dat ook hier de onder- scheiding in hoofden met 
hun familie, vrijen, cn slaven bekend is. Bij de Dajaks in 
het stroomgebied van de Melawi client voorts 
onderscheiden te worden tusschen do z.g.n. mardaheka 
of vrije-stammen en de seralz-stammen, die sedert 
tientalien van jaren aan de Maleische potentaatjes 
onderworpen gewecst zijn, en bij wic dus van de 
oorspronkelijke stamin- stellingen niet veel meer over is. 

Voor zoover geen Gouvernementsrechtspraak is 
ingevoerd, of de rechtspraak niet bij de Maleische 
vorsten berust, is zij, gelijk boven reeds blcck, in handen 
der stamhoofden. De bij de Bahau-stammen 
gebruikelijke manier, om bijna alle overtredingen en 
misdrijven alleen door boeten te straffen, vindt men ook 
elders, b.v. bij vele stammen der Wcster- afdeelin g. 
Waar deze bepalingen van bestuurswege 
gesanctionneerd zijn of waren, is dit op te vatten als een 
overgangstoestand tot een scherper scheiding van straf 
op overtreding en op misdrijf. 

Bij de oorspronkelijke rechtspraak der Dajaks van de 
Z, en 0. Afdceling nemen godsoordeelen ecti zeer 
belangrijkc plaats in ； evenzoo bij velc stammen van de 
WesterafdeeHng； bij de Bahau's daarentegen wordt er 
slcchts zeer weinig gebruik van gemaakl. Zie 
GODSGERICHTEN. 

De eed is algemeen gebruikelijk ； bij de Ngad joe's 
best a at hij in het strooien van rijst door den bcschul- 
digde, waarbij het heelal en de daarin huizende gccs- ten 
tot getuige van zijn onschuld worden aangenje- pen, 
onder zelfvervloeking over zich cn zijn na- komelingen, 
aln hij gelogen heeft. Daarna werpt hij een steen in het 
water en snijdt een xotan door ais symbolische 
aanduiding van het lot dat zijn gcluk mogc ondergaan, 
indien hij een valschen ecd gezwo- ren heeft. Bij de 
Bahau's wordt de ced afgclcgd op den land van een 
koningstijger, of onder het lang- zaam dooden van een 
hond, met wclkn bloed degcnc, die den eed aflegt, zich 
besmeert. In geval van mein- eed gelooft men dat de 
schuldigc later door den geest, die in don hond huist, 
vervolgd en gedood zal worden. Zie EED. 

RECHTEN OP DEN OBOND. LANDBOUW. ANDERE 

MIDDELEN VAN BESTAAN. By de beschrijving der 
Dajakscho woningen word reeds vermeld, dat zelfs de 
gezeten stammen soms maar 8 a 10 jaar in het- zelfde 
huis wonen, velc zelfs nog korter, en dat dio verwisseling 
van woonplaats deel» veroorzaakt wordt door hun wijzc 
van landbouw. Hoewel er in de on toegankelijkc en 
onbewoonde wildemissen van Cen- traal-Bornco nog 
uitgestrekte st reken zijn, 、 waarop door niemand 
rechten gepretendeerd worden, zoo is clke stam toch niet 
gehcel vrij in zijn keuze van gronden bij het voortdurend 
rondtrekken; iedero stam heeft een bepaalde landstreek, 
waarover hij het beschikIdngsrecht heeft, en dikwijls 
grenst het gebied van den eenon stam onmiddellijk aan 
dat van een anderen. 

De uitingen van dit bescliikkingsrccht van den stam 
zyn in groote trekken gelijksoortig met het- geen men 
elders in den Archipel aantreft; bij die 
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stammen, waar de oorspronkelijkc instellingen hot meest 
ongeschonden bewaard zijn, vindt men ook slechts 
weinig onderlinge afwijkingen ； vermeld worde bier, dat 
in de onderafdeeling Boentoek van de afdeeling 
Doesoenlanden (res. Z. en 0. Afd.)de rech- ten van de 
genealogische gcmeenschappcn tenge vol- go van 
bestuursbemoeienis zyn overgegaan op het district, een 
administratieve eenheid. 

De leden van den stam hebben dus in de cerste plaats 
het recht om binnen den beschikkingskring grond te 
ontginnen ； bij de Bahau's zelfs de s la ven. In ovcrleg 
met het hoofd wordt bij hen door ieder de grond gekozen, 
dien hij meent noodig te hebben. Voorts mogen zij er 
boschproductcn inzamelen, waarvoor echter in sommige 
streken het noodig is, vergunning aan het hoofd te vragen; 
bij de Bahau's laat het hoofd ze ook wel door zijn slavcn 
zocken, waarvoor zij hem l/lQ van het ingczamelde 
nioeten afstaan. Jacht in de bosschen en vischvangst in de 
rivieren staat eveneens den stamledcn vrij. 

Een elders vecl voorkomendc uiting van het be- 
schikkingsrecht, dat n.l. vreemden niet dczelfde rechten 
hebben op ontginning binnen den kring van een and ere 
gcmeenschap, tenzij met vergun n in g vra- gen aan het 
betrokken hoofd en tegen betaling eener rccognitie, wordt 
onder de Dajaksche stain men niet ovcral zoo strong 
gehandhaafd ；  een bloote kennis- gave, anders een 
aanvrage tot vergunning, die bijna nooit geweigerd 
wordt, wordt iu sommige streken alleen vereischb; in 
enkcle slechts cen rccognitie of klcin geschenJjT^Vegens 
de groote beteekenis, die in den laatsten tyd sommige 
boschproductcn van Borneo geki'Cgen hebben, o.a. 
djeloetoeng, wordt ge- woonlijk overal door de 
rcchthebbcnde gomeen- fschap cen zeker percentage, 
nicest i/10, van de op- brengst geeischt. Daar zulk ecu 
helling gchcel on al gebaseerd is op do algemeene adat, 
die in Koetei b.v. door liet sultanbestuur steeds erkend 
werd, zoo wordt zoowcl het in conccssie-gcven van 
reusachtigc terreinen door het Gouvernemcnt tot 
inzamcling van djeloctoeng, a Is het vaak willekeurig 
optreden van benden Malcische boschproductcTi-jagers 
door de iJajaks als cen gnevende in breuk op hun rechten 
aangemcrkl. De benioeicnis, die de gcmeenschap blijft 
behouden over den reeds bebouwden grond, blijkt bij 
verschillende Dajakstunmien, o.a. uit con verbod van 
vervreemding en uit de gewoonto, dat bebouwdc grond, 
die tot den staat van wocsthcid is teruggekeerd, weer 
onder het bcschikkingsrccht dcr gejneensehap terugvalt. 

Uit lict recht van ontginnen, dal aan ieder lid van do 
gcmecnscliap toekomt, die het beachikkings- recht heoft, 
ontwikkelt zich het inlandsch bezit- rccht voor den 
ontginner. Zoo bezit bij de Bahau's iedoro familic haar 
eigen rijstvcld, terwijl volwassen zoons on dochtcrs ieder 
eveneens cen eigen rijslveld krijgcn. Bij hen blijft ecn 
eenmaal bebouwd stuk grond, ook al is het sedert jaren 
verlaten, het bezit van den eersten ontginner. De 
boperking, dat do grond niet verkocht mag worden, komt 
ook bij hen voor; wel mag de bezitter hem ruilon of aan 
stain- led en verkoopen. 

Bij allc govestigde Dajak-stamincn is de 1 a n d- b。u 
w een hoofdmiddcl van bestaan, on wel de ver- bouw van 
rijst. Mel den rijstbouw hangt voor een groot deol het 
Icven dor Dajaks semen, terwijl deze bezigheid op het 
nauwst met hun godsdienstige voorstcllingen is 
verbonden en religieuse plechtigho- den en tai van 
verbodsbepalingen er onai'scheidclijk van zijn. Daar het 
hoofd alle noodigo formaliteiten, die iedere pcriode 
moeten openen, door de priestors 

of priesteressen laat uitvoeren, is hij ook bij den rijst- 
bouw een persoon van groot gewicht. 

Ondanks het gewicht, dat aan den rijstbouw op Borneo 
toekomt, staat hij er nog op zeer lagen trap, en kan hij niet 
anders dan roofbouw of z.g. „brand- cultuur" genoemd 
worden. De ploeg is onbekend ：  behalve bij de 
Doesoen's in Noord-Born co, die 't ge- bruik van de 
Cliineezen geleerd hebben ； sawah-bouw komt behalve 
bij do Kalabits aan de Baramrivier in Serawak, ook voor 
bij de stammen in de nabijheid der kusten wonende. 

De gewone wijze, waarop een stuk boschgrond tot 
droog rijstveld wordt gemaakt, is, dat men de hooge 
boomen velt, gewoonlijk op een flinke hoogte boven den 
grond ze afhakkende, wegens de enorme wortel- lijsten. 
Hceft men een hellend terrein, dan wordt wel geveld over 
een stuk grond in den vorm van een V, de punt van de 
letter het hoogst liggend, door de lager liggende stammen 
eerst in te kappen, en daarna den bovensten boom tegen 
alle lagerstaande te doen aanvallcn. 

Het hout moot daarna eerst eenige dagen drogen voor 
men 't in brand steekt, vandaar dat men het ontginnen bij 
voorkcur in den drogen moesson ter hand neemt. Zoodr 
a de asch koud is, kan men met het uitplanten beginnen; 
in *t algemeen wordt niet gezaaid, doch de manner) 
maken met houten plant- stokken gaten in den grond, 
waarin de vrouwen de konels werpen. Hoewel meestal 
iedere familie zijn eigen rijstveld heeft, wordt bij de 
moeilijke werk- zaamheden onderling hulpbetoon 
toegepast. 

Tot bepaling der seizoenen wordt in vele streken van 
Borneo, b.v. bij de Zee-Dajaks, in de afdceling 
Doesoenlandcn en in West-Borneo naar den stand van 
Het sterreubccld de Pleijaden gerekend; bij de Kenja's 
door het nfmoten van de schaduw van een loodrecht 
opgostcldcn stok; elders weer door een verticaal 
geplaatste bamboe met water, met een merkteeken van 
buiten. Deze bamboe wordt telkena in een schuinen stand 
gcbracht, zoodat hij wijst naar een bepaaldo ster, waarbij 
er wat water uit vloeit, en deze hand cling wordt zoolang 
herhaald tot't water aan het (door de ondervinding) 
bepaald merkteeken reikt. 

Bij do veifichillende pcriodon vau den rijstbouw 
hebben, bij de Bahau- on Kenja-stammen, groote fees ten 
plaats, die allc cen godsdienstig karakter dragen; al de 
govorderdo ceremonien worden gehou- den op cen klcin 
afzonderlijk tot dat doel aangolegd rijstveld. Do grooto 
bctcokenis van do rijst als voed- BCI heoft ook bij de 
Dajaks, golijk bij do meesto Indo- nesiers, gcleid tot de 
opvatting dat do rijst bczield is niet alleen, maar ook, dat 
deze ziel of zielestof ongo- veer gelykwaardig is mot die 
van don mensch. Gaan do rijstziclen weg, hotgeen so ms 
kan gebeuren, dan verliest de rijst haar voedingswaarde 
of er ontstaat inisgewas ； vandaar o.a. bij de Mahakam-
Kajan's de maskerdansen, wclkc dioncn om de rijstzielen 
terug te halen; do grotesk-gemaskerden stellen geesten 
voor, die machtiger gedacht worden dan de mcn- schen. 

Wegcns hot Iago standpunt, waarop grondbewor- king 
en landbouw bij do Bajaks staan, wordt go- woonlyk eon 
bepaald stuk land slechts 66n jaar bebouwd, en daarna 
laat men hot tweo jaar braak lig- gen; in het 3do juar is 
clan wcor voldoendo opslag gegroeid om hetzelfdo stuk 
land weer in gebruik to nemen. Als op dezo wijze binnen 
eon period。vau 12 a. 15 jaar hotzelfde land drio h vier 
malen gc- bruikt is, wordt do opbrongst zoo gering dat 
men be- sluiten moot, cen niouw stuk maagdelyken 
grond iu 
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gebruik te nemen ； is er in de onmiddellijke omgeving 
geen gcschikte grond te vinden, dan moet dus het 
geheele dorp naar een andcre woonplaats omzien. 

Hiervoren werd reeds vermeld, dat tijdens de druk- 
ste werkzaamhedcn iedere familie in een afzonderlijk 
huisjc op de rijstvelden woont. Ter bescherming van het 
gewas tegen de vogels wordt een hutjc op't veld 
opgcricht, waarin rotan-draden samenkomen, waar- 
mee men bamboestakcn met geiaasmakendc werk- 
tuigen in beweging kan brengen ；  het wieden ge- 
schiedt veelal door vrouwen, die trouwens by de ge- 
hecle cultuur en vooral bij de godsdienstige ceremo- 
nien, daaraan verbonden, een hoofdrol spelen. 

Groote feestcn wordcn gevierd na het binnenbren- 
gen van den oogst; bij de Kajan's aan de Menda- lam 
wordt dan het Nieuwjaarsfeest gehouden, het 
voornaamste van het geheele jaar, waarbij ook de in den 
loop van het jaar geboren kinderen hun defini- tieven 
naam ontvangen en volop van den overvloed van den 
nieuwen oogst wordt genoten. Ook dit feest gaat met tai 
van godsdienstige ceremonien gepaard, zoodat de 
dajoeng's, de priesteressen der Kajan's, daarbij cen 
voomame rol vervullen. 

Onder de overige landbouwproducten nemen bij de 
Dajaks mafe, suikerriet, aardappelen en tabak do eerste 
plaats in； ook pisang- en papajaboomen wor- den wel 
op het rijstveld geplant; andere vruchtboo- men, zooals 
doerian, djamboe en doekoe, benevens sirihplanten, 
plaatst men in kleine omheinde tuintjes in de buurt van 
het gcmeenschappelijke huis. Van zeer veel belang zijn 
voor de Dajaks de producten hunner bosschen, hetzij als 
voedingsmiddelen bij schrale rijstoogsten, — vooral de 
wilde sago wordt in zulke tijden veel gebruikt — hetzij 
als handels- artikelen, in de eerste plaats djeloetoeng, 
voorts kamfer, rotan, en producten van de wilde bijen. 

Ook de vischv angst is voor de Dajaks een belangrijk 
middel van bestaan, wegens den buiten- gewonen 
vischrykdom van Borneo's rivieren. Men vischt met 
hengels, netten, \TSchsperen en fuikcn, of wel door 
middel van toeba. Onder dit laatstc verstaat men een 
verdoovend middel, bereid uit het melksap van 
verschillende wortels en hasten ； de wortcls of hasten 
worden geklopt en daarna in het water ge- worpen, 
waardoor de visschen boven komen, en met allerlei 
werktuigen ge van gen kunnen worden. 

De jacht, bij de zwervende stammen een der 
hoofdmiddelen van bestaan, neemt bij de gezeten 
Dajaks slechts een ondergescliikte plaats in. Vooral op 
wilde zwijnen, wilde katten en hoenderachtige vogels 
wordt gejaagd ； van een aantal dieren, b.v. herten, is 
wegens hun godsdienstige opvattingeii aan vele 
Dajakstammen het vleesch ver bod en. Bij do jacht 
wordt algemeen gebruik geinaakt van honden. 

Daar op het maatschappelijk stand punt, dat de 
Dajaks innemen, de behoeften zoowel als de midde- len 
om daarin te voorzien voor alle leden. van de ge- 
gemeenschap ongeveer gelijksoortig zijn, bestaat er by 
hen in het algemeen geen h a n d e 1 tusschen de leden 
der gemeensehap onderling. Daarentegen is de handel 
tusschen de verschillende stammen of mot vreemde 
kooplieden wel degelijk van groot belang. De eigen 
produkten en de voortbrengselen der bos- Bchen 
worden verkocht; zout, gedrukte katoentjes, tabak, 
kralen, yzerwaren enz. worden ingekocht. Voor een 
deel is het nog een werkelijke ruilhandel, doch ook geld 
wordt als ruihniddel gebruikt. 

De hfuidelstochten der Dajaks strekken zich soins 
zeer ver uit, en kunnen dus maanden duren； zoo gaan 
er wel tochten van de Boven-Mahakam tot naar 
Serawak. Wanneer, zooals bijv. bij de Kenja's 

van Apoo Kajan, de sneltochten oorzaak zijn, dat 
vreemde gebieden voor een stam gesloten zijn, leidt dit 
er toe dat handclstochten slechts door ecn groot aantal 
personen tegelijk ondernomen worden. Ook door slaven 
laat men vaak handelsreizen doen. 

Een voornaam doel van de handelsreizen der Dajaks 
is het inkoopen van kralen ； het bezit van oude kralen 
wordt n.l. bij verschillende stammen van het binnenland 
buitengewoon op prijs gesteld ； boven- dien worden 
kralen tot versiering van allerlei klee- dingstukken, en bij 
godsdienstige plechtigheden gebruikt. Voorts dienen zij 
binnen den stam als ruil- middel en ver van gen or dus 
vaak het geld. 

Vermelding verdient nog het bouwen van booten door 
de Olon-Maanjan van Padjoe-Empat (onder- afd. 
Boentoek, in de afdceling Doesoenlandcn, Z. en 0. Afd. 
v. Borneo). Vijf a zes mannen trekken soms dagen ver *t 
bosch in, bouwen er eon tijde- lijke nederzetting, en 
werken daar tot ze ongeveer 80 tot 100 booten gereed 
hebben ； dezo worden naar't naaste riviertje gesleept en 
daarlangs naar de Barilo gebracht, waar ze tot groote 
vlotten aaneengebon- den worden. In Marabahan, 
Negara, Bandjermasin en andere plaatsen brengen zedan 
gemiddeld / 10,— per stuk op. 

Do i n d u s t r i e kan in het algemeen bij de Dajaks 
niet gerekend worden onder de xniddclcn van .bestaan, 
daar zij bijna gehcel huisindustrie is cn bij- na uitsluitend 
dient ter voorziening in de behoeften van den 
vervaardiger en zijn gezin. Een uitzondc- ring op dozen 
regel wordt gevormd door het smids- werk, daar de 
benoodigde ijzercn werktuigen door een smid, die in 
ieder dorp te vinden is, worden ver- vaardigd. Het 
smeden, dat bij a lie Dajakstammen bekend is, bedient 
zich als niatcriaal in hoofdzaak tegenwoordig van 
ingevderd ijzer; soins smelt men nog wel zelf ijzer, b.v. 
bij de Lzjngglat's aan de JJo- ven-Mahakam. Vooral ook 
het smeden van zwaar- den kan als een middel van 
bostaan worden opgevat. 

De huisindustrie der Dajaks houdt zich voornamelijk 
bezig met hot vervaardigen van klcc- dingstukken, hetzij 
uit boombast of door middel van weven, het versicren 
daarvan, o.a. door kralenwork, het vlechten van hoeden, 
matten, manden, cnz. van bamboe, rotan, pandanus- en 
anderc bladercn; het bakken van polton； het snijden van 
houten zwaard - scheeden, van hoornen zwaard gevesten 
en besnijden van bainbookokers. 

In al deze takken van industrie toont zich bij vele 
stainmen een hoog ontwikkeld kunstgevoel; cn daar de 
kunst ook bij allerlei voorwerpen van dagelijkHch 
gebruik wordt aangewend, kan do huisindustrie met 
recht kunstbidustrie genoemd worden. Vooral in het 
hout- en beensnijwerk, het versicren van bamboeko- kers 
on het kralenwerk toont de artwtieke aan leg dcr Dajaks 
zich op zijn hoogst. De meest gobruikte ver- 
sieringsmotieven zijn menschen- en dierengestalten 
(hond, slang, rhinocerosvogel), terwijl bij de Bahau's en 
Kenja*s veel gcnilaal-moticvon voorkomen, wegens de 
voorbehoedende kracht, daaraan toegeschreven. 

HUWELUKS- EN KRFBECHT. In het algemeen heerscht 
bij de Dajaks monogamic; onder den invloed van de 
Mohanimcdanen echter komt het wel voor, dat hoofden 
meer dan 66ne vrouw nemen; ook kun dit veroorzaakt 
worden door den wensch van een hoofd om in 
familiebetrekking te komen tot een lioofd van grooten 
invloed, of om een tal- rijke familie te bezitten. 

Behalve verboden graden van familiebetrekking 
bestaan er bij de Dajaks geen huwelijksverboden 
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(elcutherogamie); men kan ze tot de e n d o g a m e 
volken rekenen, wanneer men, met Wilken, onder 
endogamie verstaat de gcwoonte om met stam- genootcn 
te huwcn, zondcr dat een bepaald v o r - bod bestaat tegen 
huwclijkcn met niot-stamgenoo- ten. Allcen wordt het 
voor hoofden en hun kinderen niet onverschillig geacht, 
met welke families van vrijen zij door het huwelijk in 
bctrckking komen, wanneer zij niet met huns gelyken 
trouwen kunnen. Een vrijc man kan wel met een slavin 
in het huwelijk treden, doch neemt daardoor de 
verplichtingen van een slaaf op zich; bij echtschciding 
krijgt de man zijn vrijheid weder. Huwelijken van vrije 
vrouwen met slaven komen minder vaak voor. 

De gcwoonte om bij voorkcur met stamgenooten te 
huwen is zeer algemeen onder do Dajaks ver- spreid ； 
evenwel schijnt men het begrip stamgenooten dan 
eenigszins ruim te moeten nemen, zoodat b.v. Kajans 
wel zelden met Pnihing's, Longglat's enz. trouwen, doch 
huwelijken onder stamgenooten, die niet in dezelfde 
nederzetting wonen, meer voorkomcn. . 

In ver band met de endogamie is het ver wan t- 
schapsstclsel parentaal, hoewel er menige trek is aan te 
wijzcn, waaruit blijkt, dat het inatriarchaat of 
xnoederrecht eenigszins overweegt; zoo o.a. de zeer veel 
voorkomendc gcwoonte dat bij het huwelijk de man bij 
de vrouw intrekt, alt hans de eorste jaren na 'I huwelijk. 
Het sterkst komt dit matriarchale karakter uil bij de 
Manjooke - Dajaks van Landak; daar gaat in den regel 
de huwe- lijksaauvragc van het meisje uit, en steeds is 
dit het geval wanneex'hct de oudste dochtcr geldt; deze, 
de a i) a k p a n g k a 1 a n,' blijft steeds in het huis harer 
otidcrs woneu, en treedt, als zij trouwt, als hoofd van het 
huisgezin op. 

Toch bestaat bij de mceste Dajaks ook de bruid- 
Kchat, maar de bctcekenis van koopsom kan er niet, 
althanH niet nicer, in gezien worden, daar cr van los- 
koopen uit den stain geen sprake is, omdat immers man 
en vrouw tot denzelfden stam bchooren. 

TengcvoJge van <leze instclliiigcn is de posit io (ler 
vrouw under de Dajaks zeer hoog; zij treedt in 't 
algcmcei) als gelijkgeicchtigd met den man op, en heeft 
ook op don gang van ztiken vaak grooten in- vloed. 

Over het algemeen heeft het huwelijk geen ge- 
meeijschap van goederen tengevolgc; bij echtschoi- ding 
met ondcrling goedvinden bchoudt dus elk (ler part ijen 
haar dcel. 

Echtschciding kun zoowel van den man als van de 
vrouw uitguan en komt zeer dikwijls voor; zijn cr 
kinderen dan kumion deze, bij de Mcndalam-Kajans, 
zclve boslisson of zij vudcr of moeder volgon willen; de 
kloinsten gaan dan meest mot de maedci' nice. 

De huweljjkHaan vrago gaat meestal van tie zijde van 
den man uit; maar root de keuzo van het mcisjo wordt 
wel degelijk rekening gehouden. Kinderhu- welijken 
komen in vole streken van Borneo voor; bij de Kajun's 
aan do Bloe-oo is hot zelfs het meest ge- bruikelijk, dat 
ecn huwbaar jongeling zijn oudci-s of andcre 
familieleden laat onderhandelon over cen huwelijk met 
een ongeveer G-jarig meisje. Hij komt, als de 
ondcrhandelingcn gunslig vorloopen zijn, dan da- delijk 
in het huis zijner a.s. schoonoudora wonen, terwijl hij 
aan hen en aan het moisjo ecn klein ge- schenk doet 
overhandigen; workt voor zyn schoon- oudei-8 en wordt 
dan, zoodra het meisje huwbaar is, zondcr verdere 
ceremonie haar cchtgcnoot. 

Ook bij de meeste andere Dajakataminon heeft de 
huweJijkssluiting, bohalvo bij aanzienlijken, alcchts 

met weinig cercmonieel plaats; do ook elders in den 
Archipel voorkomende symbolischc handelingen als: het 
samen eten, het same。gebruiken van sirih enz. worden 
ook bij verschillende Dajakstammcn aange- trofEen. 

Terwijl het verkcer tusschen jongelieden van bei- 
derlei sekse over het algemeen zeer vrij is, wordt de 
echtelijke trouw zoowel van mannen als van vrouwen 
geeischt, en bepaalt de adat strenge straffen, meest in 
boeten bestaande, op overspcl. 

Het erfrecht toont weder de gelijkstelling van man en 
vrouw；  terwijl soms man en vrouw niet van elkaar 
erven, hebben dochters dezelfde rechten als zoons ； bij 
de verdeeling zullen de zoons wapenen, gong's enz. ki-
ijgen, de dochters klcederen, huisraad, e. d. ；  soms, 
zooals bij de Kajans aan de Mendalam, erven de dochters 
meer, omdat de zoons gemakkelij- ker zelve den kost 
kunnen verdienen. Bij het matriarchale huwelijk van de 
an ak pangkalan (Man j oeke-Dajaks) is deze erfgenaam 
van 2/3 van de bezittingen der ouders, zoo de oudste broer 
in de kampong blijft wonen en deze ontvangt dan de rest, 
maar als hij cr niet woont, ontvangt de oudsto dochter 
alles. Hetgeen de andere kinderen ontvan- gen is als cen 
gift van oudste dochter of oudsten zoon te beschouwen. 

GODSDIENST. ANIMISME ENZ. Zooals boven reeds werd 
opgciuerkt, is een deel der Dajaks door den in- vloed der 
Maleiors tot het Mohammedanisme over- gegaan, et) 
wordt daardoor aliengs tot de Maleiers gerekend. 
Evenwel is de kennis en het in praktijk brengen van de 
voorschriften des Islams bij die Mohammed aan scho 
Dajaks over het gehcel zeer gering, en staan zij in vele 
opzichten nog volkoinen gelijk met hun Heidcnsche 
stamgenooten. 

De godsdienst der Dajaks bestaat in do verecring vau 
ecn groot aantal geesten, waarbij men onder- scheiden 
kan: do geesten vau de voorouders, vooral van de geesten 
van machtige hoofden, die langza- merhand tot 
halfgoden goworden zijn；  de geesten van bergen, 
bosschcn, rivieren, cn de verpersoonlijk- tc 
natuurkrachtcn ；  vooral onder de laatstgonoemde 
categoric vallen er vele, die men als godheden kan 
beschouwen, zooals van den donder, den storm, enz.； 
en ten alotte cen Opperwezcn, dat bij de vorechillen- dc 
stainincn an dore naiuen draagt, waarvan somnii- gc 
vcrbasterd-Arabisch of Sanskrit zijn; hieruit mag even 
wel nog niet worden afgelcid, dat hot begrip zelf niet 
oorspronkelijk-Indonesisoh zou zijn； to minder, omdat 
o.a. bij de Bnhnu's en Kajans dat Oppcrwczon den zuivor 
Dajakschcn nnam draagt van Tam ci T i n g o i = o n z o 
H o o g c V a- d e r. Bij de Olon-Maanjan b.v. heot do 
hoogste Godheid M a h a t a 11 a — een verbastcring van 
het Ambischo Allah t a a 1 a; bij de Olo Ngadjoe M a h 
a t a r a = een samentrekking van het Sans- kiit M a h a-
b a t a r a. Dozen zolfden naam b a- t a r a vinden wo 
waarschijnlijk torug in het woord P e t a r a der Zec-
Dajaks; hiorondcr is cohter niet hotzelfdo to verstaan, 
wat mot do verwante namcn bij de andere stain men 
wordt uitgedrukt, want bij do Zee-Dajaks schijnt het 
woord con meervoudigo be- teekonis to hobbon, zoodat 
ieder gezegd wordt ziju Petara to hobben. 

Zeer uitvocrigo mededeolingen over do opvuttin- gon 
omtront do geestenwcreld bij do Bahnu's hobben wij 
tedanken aan Dr. A. W. Niouwonhuis; in volo op- 
zichton kunnon zij als type gcklcn van hetgecn ook bij 
andcro stammcn vooikomt. Terwyl de gowono Ba- hau's 
zich voornamelijk bozighouden met de t o, do geesten 
die hun goluk of ongcluk bczorgon, besohou- 
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wen de hooger ontwikkelden,dehoofden on priesters, de 
t o als de directe of indirecte werktuigen van Tamei 
Tingei. Deze, een goedc geest, bestuurt. met zijngemalin 
Oeniang Tenangan hethcelal, en heeft-, behalvc de to, 
nog andere goden onder zijn bestuur, o.a. Djaja Hipoei, 
de moeder der Kajan-wereld en heerscheres over de 
gocde geest 少 Tamei Tingei is al wet end, beheerscht's 
lot, straft en beloont reeds bier op aardeAZ/ 

De goede geesten, die de priesters, en OOK de sme- 
den, tatoeeerkunstenaars enz. bezielen, maken door 
middel van droomen cn dieren de Bahau's met den wil 
en de plannen van Tamei Tingei bekend, en ge- ven hun 
daardoor te kennen, wat zij doen en laten moeten. Van 
daar heeft zich bij hen een zeer inge- wikkeld stelsel van 
waarzeggerij en voorteekenen onfwikkeld, waarbij 
vooral de vlucht van sommige vogels een groote rol 
speelt.. 

Ook het algcmeen in den Archipel voorkomend p e m 
a 1 i-systccm, of stelsel van verbodsbepalin- gen is bij 
de Bahau's niet alleen, maar bij a lie Da- jaks 
buitengewoon uitgebreid, en legt hun geheele leven aan 
ban den, die zelfs door economische nood- zakelijkhjeid 
niet altijd verbroken kunnen worden ；  door 
inachtneming dezer verbodsbepalingen meenen zij zich 
tegen allerlei ongunstige invloeden te be- schutten. In 
het Boesang'sch, de algemeene omgangstaal van 
Centraal-Borneo, heeten deze verbodsbepalingen p em 
a 1 i; wat in godsdienstigen zin verboden is heet 1 a 1 i 
(als bijv. naamw. ge- bruikt). 

Ook door bemiddeling van priesters of priesteres- 
sen trachten de Dajaks in betrekking te komen tot de 
goden- en geestenwereld. Bij de Bahau's heeten de 
priesters of priesteressen — de laatste categoric is het 
talrijkst — dajoeng. Hun hulp wordt inge- roepen by 
allerlei ongeluk en ziekten, die den mensch treSen, bij 
den dood en bij slechte droomen, terwijl ze ook een 
groote rol spelen bij de landbouwfeesten, en bij alle 
gelegenheden, waarbij aan de geesten offers worden 
gebracht. Voor men in den dajoeng-stand wordt 
opgenomen ga&t een leer- en proeftijd vooraf. De 
dajoeng‘8 kunnen als sjamanen beschouwd worden, 
daar ze v66r hun werk door een goeden geest bezield 
moeten worden ； extatische toestanden komen echter 
bij de dajoengg der Bahau's sleehts wei- nig voor. Zij 
staan bij de bevolking in hooge achting, en hun 2iedelijk 
leven is onberispelijk. Geheel anders is het gesteld met 
de priesters (basir) en de priesteressen (balian) der 
Dajaks aan de Bari to; vooral in de Benedenlanden zijn 
de vrouwelijke sjamanen te- vens publieke VTOUWCD en 
geven de inannelijke zich aan tegennatuurlijke ontucht 
over. Ditzelfde is het geval met de manany bali, de 
maniielijke sjamanen bij de Zee-Dajaks. Bij de 
Doesoen-Dajaks (Serawak) heeten zoowel de 
mannelijke als de vrouwelijke sjamanen balian of w a d 
i a n; ze worden door toegevoegde namen 
onderscheiden, naarmate het medieijn incest ere zijn, of 
ze by doodenfeesten opt reden. Noch bij deze Dajaks 
noch bij de Olon-Maan- jan zijn de balianbekend om 
hun onzedelijkheid, zooals de basir's en balian*s aan de 
Kahajan. 

Een der voornaamste bezigheden van de sjamanen 
bij de Dajaks is het genezen van zieken ； bij do ma- ■ 
nang^ der Zee-Dajaks is dat zelfs bijna de cenige be- 
zigheid. Aangezicn ook bij de Dajaks de animisti- jsche 
besehouwing hcerscht, welke ziekte toeschrijft aan de 
afwezigheid van eenderzielen, die den mensch 
toegeschreven worden (de z.g. „persoonlijke ziele- zoo 
bestaat het genezen van zieken in het te- rugbrengen 
door allerlei middelen en bezweringen, 

van deze zielestof en by sommige stammen in het ge- 
leiden van de ziel naar het zielenland (zie beneden). 

De vereering of het aanroepen der vooroudcr- geesten 
door beelden als mediums komt bij de Da- jaks sleehts 
weinig voor, wel vindt men bij ver- schillende stammen 
beeldon in verband met den godsdienst staande/ maar 
dan zijn het b.v. beeklen van menschen, dieren en 
voorwerpen, die men den goden wijdt, opdat de gana, de 
ziel dier beelden, het eigendom dier goden zal worden ； 
of die bij ziekte den plaatsvervanger van den kranke 
moeten voorstellen; of wel, zooals bij de Kenja's in 
Noord-Borneo, zijn het beelden van goden, die het huis 
beschermen ； ook kunnen beelden dienen om booze 
geesten af te schriklien; deze beelden zijn meest van 
groote gcnitalien voorzien, omdat deze de geesten op de 
vlucht jagen. 

Een bijzondere plaats in het religieuze systeem der 
Dajaks wordt ingenomen door de vereering der gcsneJde 
koppen ； bij allerlei gelegenheden, o.a. bij het opheffen 
van den rouw over een gestorven hoofdman, wordt een 
versch gesnelde kop vereischt; waar tengevolge van het 
optreden van het Euro- peescho bestuur aan het 
koppensnellen een cind gemaakt is, of waar het in 
onbruik is gekomen als bij de Kajan-Dajaks aan de 
Mcndalam, worden de ceremonien met een ouden, van 
andere stammen gc- leenden, kop uitgevoerd. 
Mogcoorspronkelijkook bij de Dajaks ecn der oorzaken 
van het koppensnellen de wensch geweest zijn om zijn 
eigen levenskracht (of „zielestofn) te versterken mot die 
van den versla- gene, thans schijnt bij sommige stammen 
de be- schouwing meer deze le zijn, dat de koppen door 
een geest bezield zijn, die men te vriend moot hon- den. 

De beschouwingen omtrent het bezield zijn van plan 
ten, dieren en levenlooze voorwerpen, (dus het animisme 
in meer beperkten zin) wijken in bcginscl niet af van 
hetgeen bij andere animistischc vol ken in den Archipel 
wordt aangetrofEen. Hctzelfdo kan gc- zegd worden 
omtrent de denkbeelden met bet rekking tot het leven na 
den dood. Ook do Dajaks Htel- len zich het leven in hot 
hiernamaals voor als con voortzetting van het leven hier 
op aarde, zoodal wie hier tot de aanzienlijken behoort, 
ook daar ecn hooger rang zal bekleeden dan anderen. De 
plaats van het zielenland den ken zij zich meest boven de 
aarde, in den wolkcnhemel gelegcn ； de tocht van de 
ziclcn daarheen gaat mot talloozc moeilijkheden 
gepaard, waarondcr vooral bij vcrechillende stammen 
gc- noeind wordt het overtrekken van een rivier, waar- 
over, zooals b.v. de Kajan's zich voorstellen, zwie- pende 
.booinstainmcn als bruggen, en wegen zoo sclierp als 
zwaarden voeren; bij de Olo-Ngadjoo's o.a, moot do ziel 
over con waterval van vuur. Daar de 
begrafenisgcbruiken met deze voorstellingon in het 
nauwste ver band staan, moot hieronder daarop nog 
worden teruggekomen. 

Onder de fetisen der Dajales verdienen bijzondere 
vermeJding de z.g. t c 】n p a j a n ' 8 of b e 1 a n - g a * 
s, groote verglaasde potten of vazen, waaraaii door de 
Dajaks een bo ven n atuu rlij ke afkomst wordt 
toegeschreven. Er bestaan cen aanta! soor- ten van deze 
tempajan's on de Jgj&ks bctalen voor de echte soms 
fabelachtigo prijzon; de Sultan van Broenoi bczat er een, 
waarvoor hem zelfs tevergeefs / 24.000 zou geboden 
zijn. Zij worden voor geluk- aanbrengend en 
onheilafwerend gehouden; zelfs aan scherven van de 
echte tompajans wordt grooto waarde gehecht, en aan 
water, dat in deze potten gestaan heeft, schrijft men 
genezende kracht too. 
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PLECHTIGHEDEN EN FEESTEN IN HET HUISELUK LEVEN. 

DOODENFEESTEN EN BEGRAFENIS. De Ver- schillende 
feestelijkhcden, welke op bepaaldo perio- den in het 
leven of bij bijzondore gelegenheden ge- vierd worden, 
dragen bij de Dajaks alle een godsdien- stig karaktcr, 
zoodat de priesters of priesteressen daarbij ecn voorname 
rol spclen ； steeds gaan deze fcestelijkheden met offers 
aan de goden of geeston gepaard, terwyl er ook meesta] 
maaltijden mee.verbond en zijn. De voornaamstc feesten 
hebben plaats bij de naamgeving, bij het betrekkeh van 
een nieuw huis, bij huwelijken, bij het begin van het 
zaaien, en bij den oogst. Dit laatste feest is bij de Kajan's 
aan de Mendalam tevens het Nieuwjaarsfeest, gevierd als 
de oogst binnen is, zoodat overal overvloed heerscht. 
Terwij] de Kajan's aan de Mendalam dit feest ieder jaar 
vieren, omdat zij meestal ieder jaar op een goeden oogst 
kunnen rekenen, heeft het aan de Mahakam slechts om 
de 2 a 3 jaren plaats, wegens veelvuldig voorkomend 
misgewas. 

Bij de feesten, die met den rijstbouw in verband staan, 
is het er niet slechts om te doen, de geesten gunstig tc 
stemmen, maar evenzeer, de ziel van de rijst aan te 】
okken of te doen blijven. Dit blijkt o.a. uit de 
maskerspelen, die bij de Kajan's aan do Mahakam tijdens 
den zaaitijd plaats hebben ；  de gemaskerden stellen 
geesten voor, die, machtiger dan de menschen, de 
broerca parei of rijstzielen te- rug moeten halen, als ze 
te ver zijn afgedwaald. Tai van verbodsbepalingen gdden 
tijdens de ver- schillendc perioden van den zaaitijd, en 
wijzen der- halve op het religieuse karakter van de 
daarmee gepaard gaande feesten. Een voomaam moment 
dezer plechtigheid wordt gevormd door het dan- f*en d 
er priesters of priesteressen; merkwaardig is het, dal bij 
de Kajan^ aan do Mendalam de vol- wassen mannen 
tijdens den zaaitijd zich bezighou- den met tollen, anders 
allecn ecn kinderspel. 

Bij de Dajakstammen van de Z. en 0. Afd. zijn de 
vooniaamste feesten vorbonden met do lijkbc- zorging; 
dcrhalve zal hier eerst iets over de b e gr a- 
feniHgebruiken der voornaamsto stammen gezegd 
moeten worden. 

Naar het schijnt is bij vole Dajakstammen oor- 
spronkclijk het verbranden dcr lijkcn in zwang gc- wecst; 
thans komt dit gebruik nog slcchtH in enkelo streken 
voor, o.a. in Serawak bij de Land-Dajaks, in de Z. en 0. 
Afd. bij de Olon-Maiinjan en do Dajaks van Sid in 
(Oostelijk deel van Sambas). Meer algemcen is de 
gewoontc, om de lijken kort na het ovedijdcn in een 
voorloopigedoodkist tcdeponeeren; daartoe wordt dan 
veelal gebruik gemaakt van ecu uitgcholdcn boomstam; 
dezo voorloopige lust wordt mcest zeer nauw genomen, 
uit vrees dat do doodo anders gezelschap wil hebben, en 
dienten- gevolgc wcldra een under lid van do familie zal 
sterven. Bij sommigo stammon worden de lyken 
convoudig op een s tell age in hot bosch gcplaatst, en daar 
golaten tot zo tot ontbinding zijn overgegaan; vroegcr 
werden bij de Oeloen-Maanjan de lijken van 
aanzionlijken gemununificcerd; van cnkcle Doo 
socnstanimen (in Britsch Noord-Borneo) wordt hot 
balsenicn der lijken doormiddel van kamfervermeld. 

Bij de Bahau's worden de lijkkisten niet begraven 
maar op bepaaldo plaatsen, liefst onder overhangen- de 
rotamuren, geplaatst. 〜 

In ver band met de beschouwingon omtrent het leven 
der ziel in het zielenland (z. boven) staat het zeer 
algcmeen bij de Dajak« voorkomondo gobruik om 
allerlci zaken bij do lijkkist op te stellen ； do zielestof 
dezer voorworpon gaat met don ovorlcdeno 

mee. Terwijl thans bij de Bahau-stammen geen nadere 
definitieve lijkbezorging meer plaats heeft, werden vroeger 
aan de bo ven -Mahakam de beende- ren, nadat de weeke 
deelcn vergaan waren, gereinigd en in een aarden pot gelegd, 
welke daama in een grot werd bijgezet. Waarschijnlijk heeft 
dus ook bij die stammen vroeger een. dergelijke plechtigheid 
plaats gehad als thans nog in zwang is in de Z. en 
O. Afd. n.l. het groote doodenfeest. Doel daarvan is, de 
ziel, die voorloopig nog bij't graf, althans op aardo vertoeft, 
voorgoed naar het zielenland te brengen. Buiten gewoon veel 
werk wordt van dit feest gemaakt in de Z. en 0. Afd.; bij de 
Olo-Nga- djoe's beet het t i w a h en duurt soms tot zeven 
dagen. Wegens de vele toebereidselen duurt het soms zeer 
lang, eer men het tiwah-feest voor een overledene kan vieren 
； vandaar, dat men het vaak voor meerdere zielen tegelijk 
doet. De bezigheid der priesteressen of sjamanen bij het feest 
is, de zielen naar het zielenland over te brengen. Eigen- lijk 
geschiedt dit door Tempon-Telon, den Dajakschen Charon, 
doch de priester of priesteres be- weegt dezon daartoo door 
zijn of haar tooverzangen; in een lange litanie wordon de 
ervaringen der ziel bij den overtocht opgenoemd. Daar een 
aan- tal buffels by dit feest geslacht worden, wier vleesch 
door de deelnemers genuttigd kan worden (de zielen gaan met 
die der ovcrledenen mee), terwij 1 rijkclijk toewak gebruikt 
wordt, ontaarden deze feesten in groote zwelgpartijen, waar 
de grof- ste onzedelijkheid bedreven wordt. 

Vroeger werden bij deze definitieve l^kbezor- ging, 
waarbij ook de rouw voor de overledenen wordt opgeheven, 
niet slechts in de Z. en 0. Afd. maar ook in andere streken, 
vooral voor hoof den, wel slaven of pandcHngen geslacht; 
waar het Gou- verncment nog geen voldoenden invloed kan 
doen gelden gebeui't dit wellicht nog wel eens. De be- doeling 
daarvan was, aan do zielen der overledenen do zielen dezer 
slachtoflers als dienaren mee te ge- ven naar het zielenland. 

Ook bij de Olon-Maanjan van Pad joe Empat komt con 
doodenfeest voor, Siwa genoemd, waarbij vroeger een slaaf 
word geslacht; een maand te voren heeft do verbranding van 
de voorloopige doodkist met het stoffelijk overschot plaats 
gehad; dozo plechtigheid gaat vcrgezeld van eeu tien- 
daagsch feest, hot idjambi. Do verbranding van schedels cn 
beenderen is cchtcr niet voiledig ； de half- verkooklc 
ovcrblijfselen wordon onder ecn afdak op 4 palen, waaronder 
zich nog cen lijkkist in den vorm van ccn prauw bevindt, 
goplaatst; huisraad en an- dero bezittingen van den doodo 
worden op een andere kist geplaatst. Ook bij de andero 
Dajakstammen komen deze soort van praalgravcn voor, 
waarheen de overblijfselen ten slotte worden gevoerd; bij do 
Kenja's, o.a. worden voor de hoofden cn hun af> 
stammelingen zcor hooge, fraai bewerkte stcllages mot afdak 
opgcricht, die met allerlci voorwerpen behangen worden. Bij 
do stammen, die een doodenfeest vieren, worden bij dio 
gelegonhcid do over- blijfsolen naar dozo pennanonte graven 
gevoord; bij do Olo-ngadjoo's heeten zo sandong, bij de Ka- 
jan's salong. - 
TAAL- EN LETTEKKUNDE. Zio DAJAKSCH. 
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, T. J. B. 
久 DAJAK'SCH. De talen der verschillendc stamnien, 
weffie~BOTTieo~bc^-olken, en in tegenstclling tot de 
MaleiscEeenandere kolonistcn a Is de mcer ooi-spron- 
kelijke bevolking van het eiland kunnen worden be- 
echouwd, zijn over het geheel nog zeer weinig bc- kend, 
zoodat de onderlinge verhouding nog niet is vast te 
stollen. Voorloopig bestaat er dus nog geen bezwaar al 
deze talrijke talen en tongvallcn ondcr den algemeenen 
naam “Dajak'sch" samen tc vatten. Van hetgeen 
gesproken wordt op Ncderlandsch- Bomeo is het best 
bekend de taal der Ngadjoe-Da- jaks in de Zuider- en 
Ooster-afdecling, met ecnige dialectische afwijkingen in 
gebruik bij de stammen Poeloepetak, Mangkatip, 
^lantangai en Kapocas, Kahaian, min of mccr ook bij de 
stammen Sihong en Patai. De taal is tamelijk rijk aan 
prefixen cndubbel- prefixen, doch a Is suffixen komen 
allccn an (soms a) en n voor, welke bovendicn 
zecrzelden gebezigd worden ；infixen komen als levend 
element niet voor. In sommige opzichten zou men 
kunnen zeggen, dat de taal eene midden-stclling innceint 
tusschcn do talen van Java_en Suma.tra, en die van 
QclebeSj (meer bc- paalSeTijk Noord-Celebcs, enz.). 
Verschil van tijd wordt bij het werkwoord uitgedrukt 
door partikcls; ook de conjunctief of optatief wordt niet 
nader aan- geduid of blijkt ever eens alleen uit partikels
； als im- peratief treedt de stam-vorm op. Vervoegde 
vormcn komen niet voor. Het passivum wordt gevormd 
door het prefix i, waarbij zich de bijzondcrheid voordoet, 
dat een neus-klank, welke in de plaats getreden is van 
den beginnenden mede-klinker van een stam- woord niet 
verdwijnt, bijv. naast inanalcau, stolen, van takau; 
inakaii, gestolen worden. Niet zelden valt de i echter 
weg, zoodat men bijv. naast inakau ook nakau zeggen 
kan, en somtijds het grond-woord in het passivum kan 
optreden, bijv. naast maharak, wegjagen：  liarak = 
iluirak, weggejaagd worden. Eenc genitief-bepaling 
volgt, volgens den alge- meen Mai. Pol. regel, op het 
bepaalde woord ； cindigt he* bepaalde woord op een 
klijikcr, dan wordt met 

enkelc ui^onaeruigcn ecno n tocgcvoegd, by v. kaju-n 
djihi-n huma-n ama-ku, het hout van de stijlcn van het 
huis van mijn vader. In bepaalde gevallcn kan do 
genitief-betrekking ook door middel van den geni- tief-
vorm van het pronomen van den 3den pers. aan- geduid 
worden; ook kan zij met nadruk omschroven worden 
door middel van ai, bijv. huma ai-n apa-ngku in plaats 
van: huma-n apa-ngku, het huis van myn vader, wclk ai, 
(nevens aju), ook kan gebezigd worden met de 
genitieven der pers. voornaamwoorden. Bij de pers. 
voomaamwoorden is opmerkclijk het voorkomen van 
een dualis, cn zclfs van. cen trialis. 

Dewijl het Ngacljoe'sch allecn spreektaal is, bezit het, 
uit don aardder zaakgecn eigenlijke letterkunde, al leven 
ondcr het volk ook vorhalen, raadscls, enz. nog voort. 
Gclijk te begrijpen is, zijn het Bandja- reesch, het Jav. 
en vooral het Dial, nict zonder invloed op het 
Ngadjoc'sch gebleven ； in de laat- ste taal worden zelfs 
uitsluitend de dindang (= Mai. 
pantoen) opgesteld. Bij godsdienstige plechtighe- 
den, als bij het dooden-feest, bij bezweringen, 
bedienen de priesters of priestercssen zich van 
cen soort zangen, vervat in dichter-taal, welke 
den naam draagt van „basa sangiang^', goden- of 
geesten-taal. Echter ook in andere zangen, waar- 
onder dier-fabclcn, wordt zooveel mogclijk van die 
basa sangiana gebruik gemaakt. Het voorkomen van 
zulk ecn dichtcr-taal met de kenmerken, welke ook 
de basa sangiang vertoont, is dan ook cen zecr ge- 
woon verschijnsel. 

Ecnigszins nader is thans ook de taal der Olon 
Maanjan bekend geworden, welke stam voornamc- 
lijk den linker-oever van de Barito bewoont, van 
Boentoek tot 2° cn 3° Z.B. De taal vcrschilt in 
sterkc mate van liet Ngadjoesch, maar vertoont 
toch over het geheel hetzelfde type; vole prefixen, 
waarnaast als suffixen eigen]ijk alleen an cn en voor- 
komen, (maarnaar hetschijnt mccr in gebruik dan in 
het Ngadjoc^ch). Als infix wordt nogwi (= Mai. J?ol. 
um) gebruikt, echter zcldznarn. In de gcnitief-con- 
s true tie wordt geen n toegevoegd ak het bepaalde 
woord op con klinker cindigt, bijv. leivu olon, het 
huis dcr mcnschen ； overigens kan ook liicr de geni- 
tief omschroven worden: letvu ual olon. JJij de pers. 
vooniaamwoorden schijnt geen dui^is of trialis voor 
to komen. Opmerkclijk is do vorming van hcl pa«sief 
door middel van con prefix na, ft heeft hicr cene ge- 
Jiocl andero functic), bijv. naast rnukul, slaun: wtpu- 
kul, gesJagen worden. 

Het Boesang'sch is de taal van ecnige Dajaksche 
stammen, welke voornamclijk zich bevinden in de 
Boven-Kapocas der Wester-afdeeJing, cn in de on- 
dcr-afd. Bovcn-Mahakam dcr Zuider- en Ooster-afd. 
v. Borneo. De taal woj'dt bovendicn als omgangs- 
taal door jneerdere stammen vci'staan. Wcl anders 
dan verwacht- werd, bJijkt doze taal tamelijk vcrloo- 
pen te zijn. In de eerstc plaats geklt dit van den vorm 
der woorden, (naar de AVoordenlijstcn tc oordcclcn, 
moet dit verschijnsel zich in nogstcrkcrc mate voor- 
doen bij andero talen in dio onigevinggesproken, als 
hetPcnihing'sch, het Long-G filat'sch, enz.); geheel in 
tegenstclling tot hetNgadjoe-Dajaksch. Maar ook in 
grammaticaa] opzicht is dit het geval: suffixen schij- 
nen als.levend element geheel verdwenen te zijn, al 
leveren enkele woorden nog bcwijzen van ecn vroe- 
ger bcstaan daarvan op ； ook slechts enkdo prefixen 
komen voor, benevens liet infix (= um), waarvan 
het evenwel niet duidclijk is, of het al of niet nog le- 
vendc kracht heeft. Een eigenlijke passief-vorm van 
het werkwoord komt niet voor; daarentegen komen 
sporen van vervoeging voor, ofschoon de coiistructie 
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zeer verloopcn is. Bij de pcrs. voornaamwoorden komt 
eene, naar het schijnt, niet meer recht lovcnde, dualis 
voor, terwijl de mcervouds-vormcn bewijzen, dat vroeger 
ook ecu trialis in gebruik is geweest. Sporen van eenc n 
in. de gcnitief-constructie bij woorden, wclkc (althaiis 
oorspronkelijk) op eene vocaal eindigen, komen, ten 
minste in. samenstel- lingen, voor, bijv. mala-n do, de 
zon. 

lets, doch nog zeer weinig, is bekend geworden van 
het Tidoengsch (Tarakansch), cn van het Boe- 
loengansch, Het laatstc zou, naar opgave, zeer sterk door 
het Mai. geinfluenceerd zijn, en ook zou dit, volgens 
opgaven van Beech, het geval zijn met het Tidoengsch 
(Tarakansch), hocwel in mindero mate. Echter is op te 
merken, dat het daar gegevene niet steeds overccnstemt 
met het elders vermelde. Zoo geeft den Hamer voor het 
Tidoengsch eene mcnigte vormcn met infix um, hetgeen 
door Beech zelfs niet vermcld wordt. 

De overige talen op Ned. gebied zijn zoo al, alleen 
door Woordcn-Iijsten bekend. 

Literatuur. „Vcrsuch einer Grammatik der Da- 
jackschen Sprachm", en „Dajack-Dcutschcs Worter- 
buch", beide door Aug. Hardeland, Amsterdam, Fre- 
derik Miillcr, 1858 cn 1859. The Tidong dialects of 
Borneo, bij Mervijn W. H. Beech, M. A., with preface 
and notes bij Dr. A. A. Fokker, Oxford at the Clarendon 
Press, 1908. Boesangsch-Ncdcrlandsch Wdb., door J. P. 
J. Barth, Batavia, Landsdrukkerij, 1910. Dajakkische 
Fabcln und Erziihlungcn", von H. Sunderinann, II, 
(bevatten stulcken in de talen der Olon Maanjan en der 
Oloh Ngadjoe), Bijdr. T.-> L.- en Vlk. v. Ned. Ind., DI. 
66, 1911. „Der Dialect der Olon Maanjan (Dajak) in Siid-
Ost-BomcoTlloprdeTi-^ .zelfden in genoemde Bijdr. DI. 
G7, 1912./Neder- landsch-Kenja Dajakschc 
Woordenlijst, do/ P. van Goncleren Stort, Vcrh. v. h. Bat. 
Gen. v. K. en W., DI. LIX, derdc stuk, 1914. The 
languages of Borneo, by Sidney H. Ray, M. A., in „Thc 
Sarawak Museum Journal, Vol. 1, I9J3, London, West, 
Newman and Co., waarin ook ccnc bibliographic van wat 
overi- gens versclicncn is over de talen van Borneo. & 

J. C. G. “ 
DAJEUHLOEHOER (DAJALOEHOER). Thans do 

naam van het n.w.lijksto district van de afdee- ling en het 
regcntfichap Tjilatjap,..icsidcntic Ba- njocmas, 478 KM2 
groot. Tegcnwoordig is Wana- redja de 
di«trictshoofdplaats. 

De naam ,,Dajcuh lochocr", beteekent in het 
Socndanccsch: h o o g g c 1 e g c H hoofdplaats, r o s i d 
o n t i e en duidde vroegor ecu van Ban joe- inaH gehccl 
afgescheiden, aan den Socsoehoenan bc- hoorend 
landschap aan, ongeveer bestaande uit do Lcgciiwoonligc 
diHtricten .Dajaloehocr, Mudjcnang en Pcgadingan. Het 
tegeuwoordig district is door de Tjidjolung van het 
Cheribonsche rcgentschap Galoeh, on door het 
KSndCng-gebergte van het Clieribonschc rcgentschap 
Kocningan geschoidon, terwijl de grens met de Preanger-
rcgentschappen gevormd wordt door de Tjitandoei, 
waarvan de gc- noemde Tjidjolang een zijrivier is. Het N. 
dccl is bergachtig, boschrijk cn woest, en gaat in het Z. 
over in laag en ze]fs moerassig land, daar de ten N. van 
de Tjikawoong (ook een zijrivier van do Tjitandoci) gel 
egen rawah Ged6, waaruit zich do 113 M. hoogc heuvel 
Pasir Lercng verheft, gecleeltelijk in dit district ligt. Hot 
teldo in 1905 士 21.000 bewoners. In de laatsto jaren zijn 
er gronden in erfpacht uitgegeven, vooral voor do tcelt 
van caoutchouc. 

DALAM. Zoo noemden de Atjdhers dca Sool- 

tans woonplaats, door ons herdoopt in „Kraton,* 
en „Kocta Radja". 

DALANG. Vertooner van de wajang (zie aldaar) 
en voorlezer bij de hofdansen (Zie DANSEN). 

DALBERGIA LATIFOLIA Roxb. fam. Legurni- 
nosae-Papilionatae. Sono keling of Sono kling. Een 
hooge dikke boom van Voor-Indie; in den malei- 
schen Archipel alleen van Midden- en Oost-Java 
bekend, en daar meest in kleine complexen- 

vlaktc voorkomend. Het hout is om de prachtige 
kleur en de groote duurzaamheid zeer hoog geschat. > 
als mcubelhout, vooral voor tafels en kasten. ‘ j - 

DALEM. Vorst, vorstelijk, ook de woning van vor- 
sten of andere grooten. 

DALI (JAV.). Zie RADERMACHERA. 
DALIMA (JAV., so END.). Zie PUNICA. 
DALODO. Zie BABIROESA. 
DALOE-DALOE. Plaats op Sumatra, _aan de ri- 

vier Sosa, linkcr-zijrivier van de Rokan-Kanan, ge- 
Icgen in het landschap Temboesi, behoorende tot de 
onderafd. Rokan (afd. Bengkalis, Gouvt. Oostk. v. 
Sumat ra). Dezc plaats heeft in de geschiedenis 
bekendheid, doordat de Tocankoe van Temboesi 
hier een stork to had, waar hij zich zelfs na den 
val van Bondjol in 1837 staande hield, totdat den 
29sten I)ecemlier-!838 die sterkte door de onzen 
werd overrompckl, waanuedc het laatste verzet van 
de Padri's gecindigd was. 

DALOEWANG (JAV., SOEND.). Zie BROUSSONE- 
TIA. 

DAM (Mr. PIETER VAN),geb.teAmersfoort 8Oct. 
1621, overl. (e Amsterdam 17 Mei 1704 Proinoveer- de 
1644 te LeiUen, werd toen eerst advocaat voor den Hove 
van Holland, in 1651 advocaat voor het Hof van UUecht, 
17 Juli 1G52 buitenbewindheb- ber der O. I. Cie ter 
kamer Amsterdam voor de pro- vincio Utrecht, 18 Sept. 
d.a. v. advocaat der 0.1. Cie, welke functio hij tot zijn 
dood, 0.i. gedurende bijna 54 jaren, beklceddc. Hij was 
als advocaat tevens secretaris van de vergadering van 
H.H. Zeventie- ncn. Bij resolutie van H.H. Zeventienen 
van 9 Juli 1693 werd hem, met ontheffing van den dage- 
lijkschen arbeid der Cic, opgedragen „een pertinent© 
„en naoukeurige bescbrijving to maken van de con- 
„siitutie, regccring en handel der Compagnie, van „haer 
begin cn geboortc afn. Aan dezo taak werkte hij bijna 8 
jaren. 10 Muart 1701, bijna, 80 jaar oud, dienclo hy hot 
resultaat van zijn arbeid in. Het vormt 8 bockdcelen, 
benevens 2 declen met inhoud cn re 
gister. Het bestaat (ccn verloron genxakt deel uitge- 
zonderd) nog on berust- op het AJgomcen Rijks- archicf 
te's Gravenhagc. Het vormdedo hoofdbasis, voor het 
work van G. C. Klerk de Reus, Geschicht^ 
lichcr Uebcrblick der administrativen, rcchtlichen 
und finanzicllen Entwicklungder N. 0.1. Compag- 
nie, uitgekomen als deel XLVII (36 stuk) der Verb. 
Bat. Gen. (1894). Zic ook Nijhoffs Bijdragen 4c R., 
deel V. (1906), pag. 275 o.v. T 1 

DAMAR (Dammer of Paalnj/ Eilandjo in de, 
Banda-zec, ten N.O. van Timor, behoorondc tot de：] ； 
ondorafdecling\Vetardor afclcoling^eh r^sidentio Ti-j； ? 
nipr en.Qndcrh.j met cen oppervlakto v^n 315 K.EC2 

Het bestaat uit eon ouden vulkaanmantel (Vcr- 
bcok, Molukkcnverslag, p. 572), waarvan hot oos- 
telijko deel is ingestort, waarin later minstens drie 
jongorc kegcls zijn verrezen; do hoogste, Woerlali o£ 
Woearlili gonaamd, is ongeveor 800 M. hoog. Op 
verschillendo punten konien. solfatavon tc voor- 
schijn, doch empties zijn niet bekend (over een on- 
juist bericht van Kiiuttcl, zie by Verbcck). Tusschen 
tweo der genoomdo jongo kegels is con diope inham,do 
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baai van Solat (of volgens Verbeek: van Koeloewati), 
waaraan de hoofdplaats Woeloer, tevens stand- plaats van den 
posthouder, gelegen is, die ednmaal in de 4 wcken door een 
stcomschip der Paketv.- Maatschappij wordt aangedaan. 
Verder liggcn op het eiland nog 7 of 8 negorijen van minder 
beteeko- nis, die op heuvels gebouwd. en door steenen ring- 
muren omgeven zijn. De be volkin g zal 士 1700 zie- len 
bedragen, die twee verschillende talen sproken en geen 
anderen godsdienst kennen dan de vereering van de zielen 
hunner afgestorvenen. Zij staan onder : hoof den, met den 
titel van Orang Kaja of Kapita, 
乙 z die evenwel weinig gezag hebben. Van den landbouw u 
wordt nogal werk gemaakt, hoofdzakelijk door ...jY. aan plan 
ting ran mais en aardvruchten, welke met sago het 
hoofdvoedsel vormen ； de handel is van weinig beteekenis. 

In 1909 werd een vergunning verleend tot mijn- 
bouwk. onderzoek, ten doel hebbende de exploratie der 
op het eiland aanwezige zwavel. In 1913 word daarvan 
927 ton uitgevoerd. . H 

DAMAR. Maleisch woord; verzamdlnaam van 
verschillende soorten van hars, die alle afkomstig zijn van 
boomen uit de f ami lie der Dipterocarpa- ceeen, waarvan de 
geslachten Hopea en Shorea ver- moedelijk de voornaamste 
zijn. Soorten van deze famili6 komen op Java weinig voor, 
veel meer vindt men ze op Sumatra, Borneo en de 
Molukken..Slechts in weinige gevallen kent men de wijze, 
waarop Damar gewonnen wordt. De soort, die van de 
Molukken komt, vloeit vanzelf uii den stam en de takken van 
een reusachtigen boom, die tot het geslacht Hopea behoort. 
Men kan de bars in harde stukken aan de takken vinden, doch 
ook op den grond. Meestal wordt de boom omgekapt. Men 
veronderstelt dat het afscheiden van de bars een 
ziekteverschijnsel van den boom is, en dat de boom ook maar 
geduren- de een zeer korten tijd van zijn leven damar pro- 
duceert .Men beweert dat 5 a 6 pikol van 6en boom verkregen 
worden; van een Borneo*sche soort wordt vermeld, dat de 
boom door insnijdingen in den stam getapt wordt, en dat de 
bars in zeer kleine hoeveel- heden, maar gedurende langen 
tijd blijft vloeien. Doordat het produkt van zooveel 
verschillende standplaatsen komt, heeft het geen uniform 
uiterlijk en samenstelling. De beste soorten zijn Kat- oog-
damar (damar matakoetjing) en Glasdamar. Het is een min of 
meer doorschijnende Btof, die tusschen 78° en 85° smelt. De 
grootste hoeveolheid komt van Borneo, Sumatra en de 
Molukken. Do groote uitvoerhavens zijn Batavia met een 
jaar- ( <lijksche export van 2000 ton eifPadang met 5—6000- 
' ton. In 19J2 werd voor een waarde van ruim 2 mil- lioen 
gulden uitgevoerd. 

DAMAR DAGING (MAL.). Zie AGATHIS ALBA. 
DAMAR POETIH (MAL.). Zie AGATHIS ALBA. 
DAMASCEEREN. Zic PAMOR. 
DAMPAR. Vorstelijke zetel, in den vorm van een 

groote vierkantc tabouret met vierpooten, gewoonlijk 
van goud of verguld, terwijl de zitting van rood flu- weel 
is. Ook wordt het woord gebezigd a]s bonaming voor een 
tafel op zeer korte pooten, waaraan Java- nen, op den 
grond gezeten, plegen te schrijven. Op inlandsche 
scholen en bij inlandsche ambtenaren op Java is 
zoodanige tafel veelvuldig in gebruik. 

DAMPELA'SCH. Zie TOMINISCHE TALEN. 
DAMPIER (GEMIEN STRAAT) tussclien Waigeoe 

met de Z.W. daarvan gelegen Jef Fam- groep on de 
N.W. kufit van Nieuw-Guinea met het voorgelegen 
Batanta, heeft, in het nauwe gcdeelte, N.W. van dit 
eiland, een met eilandjes en vele gevaren bczetten, 

betrekkelijk ondiepen rug, doch is overigens 
schoon en diep. De gebruikelijke veilige vaarweg 
door het vuile gedeelte voort beZ. langs het smalle, 
hoogc, steil uit zee oprijzendc eiland Mansoear cn 
is bijna 3 K.M. breed ； ook in het midden der 
nauwte, tusschen het lage Duiveneiland en het 
zandige Djcrief, beide met hoog geboomte 
begroeid, is een 4 K.M. breede passage, welke 
echter minder gemakkelijk is te bevaren. In het 
vaarwater langs den nagenoeg schoonen, 
fjordachtig ingesneden Noordkust van het 
houvelachtige Batanta, ligt aan den Oostkant een 
reeks van gevaren. Door de Straat trekken steeds 
getijstroomen tweemaal in het etmaal hcen en we- 
der. Die, welke met den moesson medegaat, loopt 
soms tot 10 uur lang en bereikt een grootste sncl- 
heid van 9 K.M. in het uur. In het nauwe gedeelte 
trekt de stroom echter in beide moessons over- 
wegend om de Oost; in den N.W. moesson gaat 
deze soms gedurende een paar ctmalen niet af, 
doch ver- mindert alleen in kracht. De verticale 
waterbewe- ging is overwegend dubbeldaagsch; de 
rijzing loopt uitecn van 2 M. tot enkele d.M. 

Nu straat Dam pier is opgenomen, is deze voor 
eenzeilschip verkieselijk bo ven straat-Sagewin, oni- dat 
zij breeder is en men er in het nauwe gedcclto 
ankergrond vindt. Zie ZecmanRgids deel V. 

DANAU. MAL. woord, beteekent meer. Op Borneo is 
de naam gebruikelijk zoowel voor de groote, ondiepe 
plassen met wisselende uitgestrektheid, die men bijv. in 
het stroomgebied van Kapoeas en Mahakam aantreft, als 
voor doode ri\ncrbochtcn, die kleine meren vormen 
langs beide oevers van den ben eden loop der groote 
stroomen. Zic ook Borneo IV. 

DANAU. District der onderafd. Manindjau (zical- 
daar), Sum. Westkust.,/. 

DANAU DI ATAS (= bo ven-meer). Mccr bij Alahan 
Pandjang, ten z.o. van den vullcaan Tafang 
(Sum.Wcstk.). De waterepiegel ligt 1531M. hoog. Het 
heeft een grootste lengte van 6430 M., ccn grootste 
breedte van 3040 M., een oppcrvlakte van J2.6 K. M.2 en 
een geiniddelde diepte van 44 M. Aan dric zijden is het 
door kale 士 40 M. hoogcrc Bergen omgeven, in het 
westen door het tot 2J00 M. Btijgende Barisangebcrgte, 
dat naar het noordon plotscling daalt, waardoor een 
breede, lage pas ont- staat naar het dal van de Batang 
Bajang. Het is geen kratermecr ZOOUIH do Danau di 
baroeh, dat iets noord cl ijker ligt, doch ontstaan door 
natuurlijkc afdainming. De afwatering is de Goemanti, 
zijrivier van de Batang Hari (zic aldaar), welke rivier 
haar dal steeds dieper uitschuurt, waardoor de onivang 
van het meer in den loop der tijden afneemt. J)e oever is 
op velo plaatsen moerassig. 

DANAU DI BAROEH (= bcncdcn-mccr). Krator- 
meer ten O.Z.O. van den vulkaan Talang (Suin. Westk.). 
De watei-spiegel ligt 1464 M. bo ven den zee- spiegel, 
de lengte is 5600 M., de grootste breedte 3030 M., de 
oppervlaktc 11,2 K.M.2, de grootste diepte 309 M. Het 
is een ideaa) type kratermeer, met zeersteile wanden, die 
in het oosten totruini 2000 M., in het westen tot bijna 
1600 M. stijgen. Deaf watering heeft plaats door de 
Batang Lcmbang, die in zijn n.w.lijke loop het water van 
een gedeelte der o.- lijke Bansan-helling opneemt en 
zich met de Soema- ni verecnigt, die in hot meer van 
Singkarak uitloopt. (Zie SOEMANI en DANAU DI 
ATAS.) 

DANAU DI TALANG. Kratermcertje op de Z.O. 
helling van den vulkaan Talang (Sum. Weslk.), waarvan 
de waterspiegel 1674 M. boven den zee- Bpiegel ligt. 
Het meer heeft een lengte van 1950 M., 
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op een breedte van 1050 M.; de oppervlakte be- draagt 
slechts 1,2 K.M.Z. 

DANAU KETEK. Kratermeertje van geringen 
omvang, bewesten de Danau di Talang (zie aldaar). 

DANAU MOOAT. Meer in de Minahassa. Zie 
CELEBES a. de Noordarm. 

DANAU RADJA. Zie DIAMANT. 
DANDANG-AIER. Naam op Sumatra van een 

Slangcnhalsvoge), Plotus mdanogaster\ op Celebes heet 
hij Dondohoeloe. 

DANGDEUR (SOEND.). Zio BOMBAX SIALABA- 
RICUM. 

DANGILA. Zio KARPERACHTIGEN. 
DANGLOE (JAV.). Zie ENGELHARDTIA. 
DANI (TJI), ten rechte Sedani (Tji) (zie aldaar). 
DANJOK. Zie HERTEN. 
DANO (Danoc). Meer in het district Tjiomas van de 

afd. Pandeglang, res. Bantam, ccn paar K.M.2 groot, het 
diepste dccl vormend van een kratcr- bodem, die verder 
grootendeels wordt ingenomen door cen moeras, in I9J0 
ongevecr- 50 K.M.2 in oppervlakte. Bcide waleren af 
door ccn kloof in 't we^ten van den kratcrwal, waar ecn 
15 M. hooge waterval gevormd wordt, de Tjoeroeg 
Betocng. Het riviert je hect daarboven Tji Dano, or 
beneden Tji Pasangtcnang. Vrocger schijnt de val nog 
cen paar meters hooger gewcest te zijn, maar in 1835 
hoeft men de kloof cr bo ven wat uitgediept inet het docl 
de rawft, droog te leggen. Dit is slechts ge- lukt voor ccn 
strook in *t zuiden, waar thans sawahs cn dorpen liggen. 
In 1907—'10 hceft men opnicuw den afvoer verruimd, 
ton cinde de tot sawalls aan- golcgd(? rook tc 
verbreeden. Het Noorden is nog moeras ；  men 
beschouwt dit moeras als ccn belang- rijk 
natuunnomunent om zijn cigenaardigo flora. I let. is 
grootendeels bcgrocid met hoog opgaand gc^boojnte. 
Van den kraterrand in 't ooston heeft jnen een prachtig 
uitzicht over de vlakto cn tot in Si mat, Soenda. Hot 
mcertjo is tot 10 M. diep; cr borrclen ga€：8cn uit op, dio 
nu on dan modder uit- w<5rpeu. 

DANOE-VULKAAN. Wordt door Vcrbeek (Java 
858), eon uit 3 vorschiHondo deelen bestaande, in 
O.W.-richting 13 K.M. met end e ringwal genoemd, in 
zijn hoogHte punt slechts 350 M. bcroikondc, die in 
N.W.-Ban tain, onu ingd door jongere kcgels op- treedt. 
Do ingesloten vlaktc bevat in hot N.O. een meer van 3 
K.M. Iciigtc en */2 K.M. breedte, in maximum Rlcchts 
12 a 13 M. diep. Do ringwal is volgoiiH V. ontstaan door 
instorting van ecn drielingvulkaan, waarvan wellichtdc 
in N.- Bantam optredendopuim- steentuffen afkomstig 
zijn. 

DANSEN. In hot algemcon gesproken, en bchou- 
dens later to vcnncklen uitzondcringcn, wordt in den 
IndiHchcn archipel hot dansen uitshiitond door vrou- 
won beoefend cn bestuat het hoofdzakelijk in het 
aannemen van zokore atanden, het vcrrichtcn van in den 
regcl langzame lichaamsbewegingen on vor- draaiingen 
van londenon, armcn en handen, terwijl do voeten 
weinig gebruikt worden. Die bewegingen, in de oogen 
van den Europcaan vaak weinig beval- lig, zijn dikwijls 
hoekig en steeds volgens van ouds- her ovorgelcverde 
gewoonten; in den regel gaan zij met zang gopaard. 

Op Java wordt de dans voornamclijk door vrou- wen 
verricht, die daarvan Jiaar beroep maken, of wcl in de 
Voratcnlanden .door a&nzionlijke moisjes, aan den 
persoon van den vorst verbonden; in do Prean- gor wordt 
de taak van dansorea ook wol vervuld door vrouwen uit 
de des% die daarvan geen boroep maken en ccn eerbaar 
loven loidon Dit laatste is niot het 

geval met de danseressen van beroep, ronggeng of 
tal^ddk genoemd, die in den regel tevens prostitutes zijn; 
vrouwen, die van haren man wenschen te schei- den, 
kunnen dit bewerken door als ronggeng op te treden. Don 
slcndang voor den mond met beide han- den uitbreidende, 
stooten of schreeuwen dezo danseressen hare liederen, 
die mcestal van zeer dubbel- zinnigen aard zijn, uit, soms 
niet of bijna niet ver- staanbaar door den doek, die haren 
mond bedekt; eenc gewoontc, welke in de Gouv.-landen 
door do etiquette wordt voorgeschreven, dock in de 
Vorsten- landen uiet bestaat. Haar dansen, JU al. tandak, 
Jav. djoged, dat geheel aan het beschreven model beant- 
woordt, stelt sommige zaken zeer plastisch voor, zooals 
een kip, die eieren legt enz. Niet zelden nemen ook 
mannon, door de ronggeng daartoe uitgenoodigd aan den 
dans deel ； nu en dan treden ook mannen als publiekc 
dangers op, die eveneeiis ronggeng of tale- ddk, ook wel 
bCksa worden genoemd. Bij de topeng babakkan, een 
soort van straattooneel, (zie TOONEEL) dansen twee of 
meer gemaskerden onder begeleiding van trom en 
bekkens, en zingen daarbij liedjes. De ronggeng treedt 
ook vaak op bij wajang- voorstellingen om de pauzen 
daarbij aan te vullen. 

Ook in de Vorstenlanden, met name in. Djokjakarta, 
worden dergelijke ronggengs aangetroffen, taledek 
geheoten,die aan den vorst verbondenzijn, in oenen 
afzondcrlijkcn kampong onder een eigen hoofd of loerah 
wo non on eono vaste bczoldiging genieten. Dcze 
kampongs zijn tevens bordcelcn; desniettegen- staande 
genieten deze ronggengs eenig aanzien en worden niet 
zoo geminacht als gewone publieke vrouwen. Dit is voor 
een deel wel het gevolg van hare hoogore ontwikkeling, 
maar tovens zien sommi- gon daarin een gevolg van de 
verwantschap, die tus- schen dezo ronggengs en de 
vroegcre Hindocsche tempeldienarcssen zou bestaan, 
voor welke laatsten do kunst hoofdzaak, de prostitutie 
bijzaak of zelfs privilege was, 

Goheel andcre personen zijn de serimpi's en bedd- j6's 
in do Vorstenlanden. Met die namen worden danseressen 
aangewezon, uit de aanzienlijksto vrouwen van den 
kraton gekozen met uitzondering van de dochters van den 
vorst. Zie J. Groneman, In don Kedaton to Jogjakarta, 
Loidcn 1888. Zij behooren als hot ware tot het corps de 
ballot van den vorst, dat te Djokjakarta uit 30 u 40 mcisjes 
van hooge goboorto bestaat, dio zelden oudcr dan 17 jaar 
zijn cn in don rogel oerst op haar 13do of 14de jaar 
kunnen optreden. Knapon van hoogo geboorte behooren 
ook daartoe. Do namen duiden oigenlijk be- paaldc 
dansen aan; do senmpi-dans wordt slechts door 4, in een 
enkel goval door 5 vrouwen verricht, nooit door mannen; 
de bedojo-dansen kunnen echtor ook door als vrouwen 
vcrklccdo mannen worden op- gevoerd, waarbij negen 
danseressen of dansers op- tredon, dio oven, zoovelc 
nimfen van Ratoe Kidoel, de vorstin van het Zuiden, 
voorstollcn. Do dans be- staat in bewegingen van alle 
lichaamsdcelen, zelfs van vingers en tcenen, naar vaste 
regels, dio hot ka- rakter der handcling, welke wordt 
voorgesteld, moe- ton uitdrukken; degencn, die aan den 
dans deelne- men, sproken niet, maar worden door de 
gamelan cn con koor van zangors on zangoresson 
bogeleid, tor- wijl de dalang, do vertoonor van do wajang, 
do inlei- ding tot hot op to voeren stuk voorleest. Do 
danseressen on dansers zijn prachtig uitgedost; hun tooi 
verandort naar mate van het verhaal, dat zy voor- stollon. 
Ecn viertal vrouwelijko bcambten bcgelcidt do 
danseressen om onmiddellijk allo schade te hor> stcllcn, 
dio gedurendo den dans aan het toilet wordt 
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toegebracht. Zulke danscn worden nooit dan in het 
byzijn van den vorst opgcvoerd, en zelden buiten 
den kraton; bij de officieelo fees ten (nieuwjaar en 
verjaardag der Koniiigin) komen de danseressen me- 
de in het gevolg van den vorst, om die feesten ten resi- 
dentiehuize met een dans te openeu. Sommige regen- 
ten bezitten. ook een corps danseressen en dausers, 
maar mogen niet meer dan zeven hunner laten op- 
treden. 

Op de Buitenbezittingen. heeft men danseressen van 
boroep in Palcmbang, waar zij pelandok (dwerg- hertje) 
genoemd worden; verder de padjoge's bij de 
Makassaren en Boegineezen, en de djogeds op Bali. In 
verschillende streken van den archipel zijn dan- sen in 
zwang, waarbij mamien en vrouwen geza- meDlijk zich 
bewegen, met of zonder gezang, maar waarbij toch 
nooit, zooals bij ons, mannen. en vrouwen zich 
paarsgewijze omvatten, daar dit als onwelvoegelijk 
beschouwd wordt. Elders, zooals bij de Beloneezen op 
Timor, dansen weder nitsluitend de vrouwen. Het 
menari op de Westkust van Sumatra wordt gewoonlijk 
door meisjes gedanst, maar aan eene soort van dien 
dans, den menari bedil of geweren-dans, nemen ook wel 
jonge mannen deel. Vaak vereenigen bij deze Maleiers, 
cn ook bij do Lampongers, Redjangers en inboorlingen 
van de hlinahasa. cn Boeroe jongens en meisjes zich 's 
avonds om elkander*toe te zingen of te dansen. Ook bij 
de Timoreezen dansen mannen en vrouwen vaak te 
zamen, elkander bij de klecderen vasthou- dende, 
langzaam in een kring zich bewegende. Het maramba is 
eene rijdans in de Minahasa gebruikelijk, waaraan een 
groot aantal personen deelneemt, die in lange rijen 
achter elkander gaan staan, met de rech- terhand op den 
rechterschouder van den voonnan geleund, om 
vervolgens zingend op een zekere maat in een kring 
rond te loopen, steeds met den rechter- voet stampende. 
lets dergelijks is de lego der inboorlingen van Boeroe, 
die alleen door mannen gedanst wordt, welke in een 
kring gaan staan en op de maat der muzick aanvankelijk 
langzaam en met kleine pasjes, later weder vooruit en 
achteruit gaan, steeds met den rechtervoet het cerst. Bij 
de Atjehers worden sedati's, dansjongens, aangehouden, 
die in alle lichaamsbewcgingen onderricht worden, 
welke bij inlandsche dansen vereischt worden en tevens 
voor 
tegennatuurlyke ontucht worden gebruikt. Krijgs- 
dansen worden bij verscliillende volkeren door gewa- 
pende mannen van den archipel verricht, zooals het 
tjakalele in de Moluklcen ； bij plechtige 

gelegenheden wordt aJdaar en iu de Minahasa de kabesaran opge- voerd, 
een krijgsdans, door verschcidene, fraai uitge- doste personen 
uitgevoeid, die zich in twee rijen r-z & - Bcliaren en dan een soort 
spiegelgevecht houden.； 
~ ' DANTE MARIO. Berg top op Celebes (zie aldaar 

A f onder b. Midden Celebes). 
., , ' '" DAO. Eilandje in de Timor-zec, ten zuidwesten van het eiland 

Roti, ongeveer 34 K.M2. groot. De grond is niet zeer vruchtbaar en 
levert behalve inais 

weinig op. De bevolking is voor een deel woonachtig 
op het dicht in de nabijheid gelegen eilandje Dooh en 
in zeden en gewoonten overeenkomende met de Ro- 
tin eezen. De mannelijke bevoIking staat bekend als 
bijzonder bedreven in het smeden van goud, dat het 
voomaamste middel van bestaan uitmaakt, daar 
velen xnet de door hen vervaardigde sieraden deom- 
liggende eilanden afreizen en hunne waren voor voe- 
dingsmiddelen en lijnwaden veiTuilen. Het behoort 
to.t de onderafdeeling Boti, afdeeling Z. Timor en 
Eil” resid. Timor en 0. en wordt bestuurd door een 

DAOEN. Malcisch woord, dat blad beteekent, en 
vaak bij namen van plantcn gevoegd wordt. 

DAOEN AREN (MAL.), wikkelblad voor inlandsche 
sigaretten, zie ARENGA. 

DAOEN ASEM KETJIL (MAL.). Zie OXALIS. 
DAOEN BIDJITAH (SOEND.). Zio CLAUSENA. 
DAOEN BIROE (MAL.). Zie INDIGOFERA. 
DAOEN BOEROENG (MAL.). Zio RHINACAN- 

THUS. 
DAOEN DJARONG (MAL.). Zie ACHYRAN- 

THES. 
DAOEN DOEDOEK (MAL.). Zie DESMODIUM 

TRIQUETRUM. 
DAOEN ENTJOK (MAL.). Zie PLUMBAGO ZEY- 

LANICA. 
DAOEN GATEL (MAL.). Zie LAPORTEA en 

FLEURYA INTERRUPTA. 
DAOEN GENDONG ANAK(MAL.). ZiePHYLLAN- 

THUS URINARIA. 
DAOEN HATI-HATI (MAL.). Zie COLEUS ARO- 

MATICUS. 
DAOEN KAKI KOEDA (MAX.). Zie HYDROCO- 

TYLE. 
DAOEN KARTOE (MAL.). Zie SAUROPUS ALBI-

CANS. 
DAOEN KATANG (MAL. MOL.). Zie IPOMOEA 

BILOBA. 
DAOEN KESIMBOEKAN(MAL.). ZiePAEDERIA. 
DAOEN KOEKOERAN (MAL.). Zie CURANGA. 
DAOEN KOENTOET (MAL.). Zie PAEDERIA. 
DAOEN KOEPANG (MAL.). Zie CASSIA ALATA. 

DAOEN KOERAP (MAL.). Zie CASSIA ALATA. 
DAOEN KOETJING (MAL.). Zie MIMOSA PU- DICA. 

DAOEN LANDAK (MAL.). Zie BARLERIA PRIO- 
N1TIS. 

DAOEN LOEDAH (MAL.). Zie SPILANTHES. 
DAOEN MENIRAN. Phyllanth^ Niruri L. (incl. 

P. Urinaria Willd.) Fam. Euphorbiaccae. In de tro- 
pische gewesten verepreid kruid. De bitteratofhou- 
dende bladcren, welke rijk zijn aan kaliunizoiitcii, 
worden als diuretisch en (met tcmoclawak) als 
koortswerend gcnccsmiddcl aangewend. 

DAOEN OELAR (MAL.). Zie GLOCHIDION. 
DAOEN OERAT (MAL.). Zie PLANTAG0. 
DAOEN PAPEDA (MAL.). Zie PANAX. 
DAOEN PENGGAGA (MAL.). Zie HYDROCO- 

TYLE. 〃 … 
DAOEN PERAWAS (DAOEN TERAWAS). MAL. 

De gedroogde aromatisclie bladeren van veiischjllen- de 
Lauraccae der geslachtcn Cinnennomum lil., Te- 
Iranthera Jacq. cn Lilsea Lam., die ak ini. drogerij 
,bekend zijn. Be bladeren van Lilseaodorijera Vai. be- 
vatten een actherische oJie, waaruit behalve een on- 
verzadigd keton en een tweet al alkoholcn, ook me- 
thylnonylketon, het hoofdbcstanddecl van de aethc- 
rische olic van de wilde wjjnruit, kon worden afge- 
scheiden. 

DAOEN POETRI (MAL.). Zie MUSSAENDA. 
DAOEN POKO (MAL.). Zie MENTHA. 
DAOEN POKSOR (MAL,). Zie PLUMBAGO ZEY- 

LANICA. 
DAOEN PRANSMAN. Zie EUPATORIUM. 
DAOEN PRASMAN. Zie EUPATORIUM. 
DAOEN ROKO (MAL.). Zie NIPA. 
DAOEN SABRANG. Zie CAPSICUM ANNUUM. 
DAOEN SAGA (MAL.). Zie ABRUS. 
DAOEN SANGKETAN (MAL.). Zie ACHYRAN- 

THES. u 
DAOEN SEKENTOET (MAL.). Zie PAEDERIA. 
DAOEN SINOM. Zie TAMARINDUS. 
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DAOEN TIDOR-TIDOR (MAL.). Zie MIMOSA 
PUDICA. 

DAOEN TOMBAK. Zie AGERAT UM. 
DAOEN TRAWAS (MAL.). Zio LITSEA ODORI- 

FERA. 
DAOEP-DAOEP. Zie VAARTUIGEN. 
DAON (SOEND., JAV.). Zie NIPA. 
DARA LAOET. Maleischo naam voor zeezwaluw- 

(Sterna) soorten. 
DARAM. Grocp van cenige eilandjes, op do zee- 

kaarten als V a 1 s c h e P i s a n g s aangegeven en gelegen 
tusschen het eiland Misool en de westkust van Nieuw-
Guinea.- 

DARANGDAN. District in de afd._Kra5Yang,. res. 
Batavia, met 38 dcsa's en ruim 50.000 bewoners (ult. 
1905), waaroncler enkelc Europeanen enChinee- zen., 

DARAT (ORANG). Zic ORANG DARAT. 
DARENGDENG (SOEND.). Zie CYPERUS. 
DARINGO. Zic ACORUS. 
DARIS of DERIS. Naam op Java voor de Kork- xiil, 

Strix javanica; de Malcische naam is Ser 务 k; eene and 
ere soort, Glaucidium castanopterum, heet aldaar Blo-
watoe. Op Sumatra worden de uilsoorten aange- duid met 
een collecticfnaam, Boeroeng-hantoc, Lang malam of 
Pon go bij de Maleiers; Toohook bij de inboorlingen. 

DARSANA (JAV.). Zie EUGENIA MALACCEN- 
SIS. 

DASAR. Onder deze benaming (het woord betee- kent 
“bodem") verstaat men cone kale en dorro vlaktc, ook 
Zand zee genaamd, in het Tenggerge- bergte ter hoogte 
van 2080 tot 2150 M. gelegen；'die* de oojspronkelijko 
kraterbodem van dat gebergte was, on waarin zich een 
vijftal bergen verheffen, van welkc de .Bromo nog 
werkende is. De sikkelvormige vlakte, die in haar 
zuidelijk decl Roedjak gonocmd worth, is gewoonlijk niet 
breeder dan 1500 h 1600 M., doch biedt door hnar grooto 
lengte een imposanten nanblik van con der pun ten van 
den zich 150—500 M. daarboven verheffenden rand. (Zio 
TENGGER.) 

DASOON. ]?esa in Rembang, gelegen aan den niond 
van de rivicr van Lasom. Vroeger zcor welva- rend, 
doordicn er tai van inlandschc scheopstimmor- werven 
gevestige! waren, welkc tak van nijvcrheid echt er door 
de beperkendo bopalingen op hot kappen van djatihout in 
de latcro tijden vccl van haar be- lang verlorcn heoft. Er 
is in 1908 cono schcepsbouw- ondernejning gevestigd, 
die in 1913 ecn 800 arbei- ders aan ,t work had, do N. I. 
S. E. K., Neder- landsch-Indischc Schcopsbouw en 
Kustvaart Mij., die ook door motoren gedroven ijzoren 
vaartuigon bouwt. !: 

DASSEN. Zio VVEZELS. 
DATI, Het datistelsol in de residentie Ainboina hangt 

ten nauwstc samen met het grondbezit en wenl hier reeds 
v66r den tijd dor O.-I. C. nangetrof- fen. Door deze were! 
aan do “dali's" (familien of gc- slaclitcn, waarin do 
bevolking — de burgers hier niot onder begrepon — vc 
rd cold is) als cen soort belas- ting do 
verplichtingopgelcgd om cen dcclharergron- den voor do 
teolt van kruidnagclcn af te zonderen on cen zeker aantai 
monschcn voor do hongitochten to levercn, — Elko 
negorij heeft cen bepaald aantal dati‘8 onder ecn „kapala 
dati", wclko titel van vador op zoon on bij ontstentenis 
van dezon op do oudsto dochtcr overgaat. Do ledon van 
do dati (anak dati of toeloeng dati) hebben van af hun 18o 
jaar hot voort-... durend gebruiksrccht van de aan do dati 
toogewezeii „docssoon dati”， inaar vrouwen krijgen 
gewoonlijk dit recht niot gelijktijciig met de mannen. 

Verder is *t ook nog als gewoonte aangenomen door den 
kepala dati en do toelocng's dati, dat, als iemand wegens 
ziekte of hoogen leeftijd uit zijn be- trekking wordt 
ontslagcn of vrijgesteld van hccren- diensten of van het 
betalen van bclasting (bedrijfs- en andere 
inkomstenbelasting), onverschillig wie het ook zij, ook zijn 
recht ophoudt om mee van de dati te genieten. 

In bijna alle dati-doesoens worden nieuwe aan- 
plantingen gevonden, die bewerkstelligd zijn door den een 
of anderen kepala dati of toeloeng dati voor zich zelvcn. St 
erven de erfgenamen van zoo'n recht- hebbende in de dati 
uit of gaan ze uit het dativer- band, dan vervallen dio aan 
plantingen aan de dati. 

Van „doessoen dati" bestaan registers, die op het 
residentie bureau te Amboina berusten. Sterft de dati uit, 
dan worden'liare doesoens weer eigendom van de negorij 
en zijn dan beschikbaar voor een andere dati, die geen 
genoegzame gronden heeft.— Dergelijke doessoens hceten 
,,linjap". 

DATJIN. CHINEESCH. Een unstcr of weegstok, het bij 
inlanders en vreemde oosterlingen mcest voor- komende 
weegwerktuig. Ook een pikoel, een gewicht van 100 kati's. 

DATOE (TANDJOENG). Kaap aan de N.W.-kuat van 
Borneo, op do grens tusschen het Nederlandsch gebied en 
Sarawak. 

DATOE, DATOEK, DATOEQ. Is de benaming voor 
een hoofd in verseheidene streken, door Maleiers bewoond, 
en tevens de benaming voor eene gemeentc of kampong in 
het landschap Singkel (Sumatra). 

DATOEQ NAN BERAMPE SOEKOE of DATOEQ 
AMPfi. Landschap aan de Batang Asei, ressort v. d. 
controleur van Sarolangoen (res. Djnmbi); de welva- rende 
bovoIking is van Minangkabausche afkomst en wel van do 
Sookoes: 30 Koto, Pasisir en Tan ah Datar; zij is ver men 
gd mot Rawassors on eigen lijko Djambiei-s. De won in 
gen op palen gebouwd, liggen verspreid in de doesocn, 
zelden meet dan 6 bijeen. De landbouw heoft plaats op 
droge en natte volden ； rijst wordt uitgevoerd naar de 
benedonstreken ； er is eon grooto veestapel, vooral van 
karbouwen. 

DATOEQ NAN BfiTIGO. Landschap aan de Batang 
Asei, Limoon en Tembcsi; ressort, bevolking, landbouw 
enz. als bij DATOEQ NAN BERAMP1S SOEKOE. 
■JDATURA FASTUOSA L. fam. Solanaceae. Kat- 
joeboeng (JAV.), Lotjoeboeng (MAL.). Een 1 tot 2 M. hooge 
plant, die in Indie gekweekt en vorwilderd voorkomt. De 
plant heeft zeer grooto witte of pur- peren bloomon on 
gestckcldo vruchten, dio wel wat op die van den 
Europecscheu doomappol gelij- ken. Als genecsmiddel 
worden do zaden, bloemen on bladoren aangowond, do 
bladeren als pijnstillend iniddel, door ze met olio to laton 
trekken. Do bloo- mon worden gedroogd on tegon asthma 
gerookt, terwyl do zadon inwendig als wormdrijvend 
middel gebruikt wordon. Allo deelon van do plqjit zijn in 

hooge mate vergiftig.」■' 
DAWAN. District van do ondorafdceliiig^^loong- 

kpeng, afdeoling Zuid Bali, rosidontie Bali on Lombok. 〜 
DAWELOOR. Eiland jo bchoorondo tot do Babav- 

eilanden (zio aldaar), hot hoogsto punt ligt 260 M. boven 
zee. /•( 7 G 

DAWERA. Eilandjo behoorondo tot do Babar- eilanden 

(zio aldaar); mot top van 328 M. hoogte.。 
DAWIT of GOGO-STITE. Javaansche naam voor eeno 

vogolsoort, Timalia pileala. Zio MANOEK KASO en 
BOEROENG POEDING. 
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DEBOES-spelen. Zie DABOES-SPELEN. 
DECAPODEN. Ondcr dezen naam worden Sohaal- 

dieren samengevat, bij welke a lie segmenten van het 
borststuk met den kop vergroeid zijn. Zij bezitten aan het 
borststuk 3 paar kaakpooten en 5 paar on- vertakte 
looppootcn. Men verdcelt ze in Natanlia (gamalen), 
vormen bij wie de achterlijfspooten tot zwemmen 
gebruikt worden, cn Beptantia, bij welko de acht erlijf 
spoot en dikwijls gcreduccerd zijn en door- gaans niet 
tot zwemmen gebruikt worden. Tot de Rcptantia 
behooren vooral kruipende vormen: de Kreeften, 
Anomurcn (Heremietkreeften, Klappcr- krab, enz.) en 
Brachyuren (Krabben). Vrocger wer- den gamaleii en 
kreeften als Macrura (met lang ach- terliff) samengevaf, 
tenrijl bij de Anomura het acli- terlijf min of mecr 
gereduceerd is, welke rcductic bij de Brachyura nog 
verder gaat, waar het achterlijf te- gen de buikzijde van 
het kopborststuk teruggeslagen wordt. De fauna van den 
Indischen archipel telt zeer talrijke soorten van kreeften 
en krabben. Zie SCHAALDIEREN en OEDANG. 
.DECENTRALISATIE. Met betrekking tot Ned.- 
IndiS'irordt-dezc' term gebezigd in drieerlei zin, al 
naargelang men denkt aan de inrichting van het 
gouvemementsbestuur zelf, aan locale raden of aan 
zelfbesturende landschappen. 

I. Vooreerst wordt er onder verstaan. decenlra- 
lisatie in den boezem van het gouvemementsbestuur 
(decentralisation administrative), en wel door af- 
wenteling van bevoegdheden hetzij van den wet- gever 
of van de Kroon op de Indische regeering, hetzij (vooral) 
van den Gouv.-Gen. op departement-s- hoofden of 
hoofden van gew. bestuur of hoof den van nader in te 
stellen gouvemementen. (Zie BESTUUR aan het slot), 
hetzij eindelijk van het binnenlandsch bestuur op het 
inlandsch bestuur (zie terzelfder plaatse). Afwenteling 
van den landvoogd op ande- ren, telkens reeds geschied 
onder G.G. Van der Wijck (1893—1899), is vooral 
voorgekomen onder G.G. Van Heutsz (1904—1909); 
desondanks is de Indi- sche regeering nog overladen met 
werk van lager orde. Voor pogingen of plannen om de 
inmengmg der wetgevende macht en die van het 
opperbestuur in te krimpen, zie OPPERBESTUUR; 
reorganisa- tie van den RAAD VAN INDIE komt bij dat 
arti- kel ter sprake; terwijl onder DEJPARTEMENTEN 
VAN ALGEMEEN BESTUUR gesproken wordt over 
de meerderc zelfstandigheid, aan de hoofden dier 
departementen in latere jaren toegekend. Om- streeks het 
jaar 1900 is het in en buiten de Earners een tijdlang 
gebruikelijk geweest, de afwenteling op hoofden van 
gew. bestuur gelijk te stellen met „fi- nantieele 
decentralisatie" en dan de oprichting van locale raden als 
„administratieve dccentr&Iisatie" daartegenover te 
stellen; doch dit verwarrend spraakgebruik is gelukkig 
verdwenen. 

II. In de tweede en voornaamste plaats kent men 
decentralisatie in. den zin van bestuur en reveling van e

访 en huisJiouden, benevens medebewind (autonomie 

benevens selfgovemment), door zeljstandige rechtsge- 
meenschappen (geen inlandsche rijkjes zijnde), staandc 
onder Ned.-Indie zelf. Tot 1905 was deze de- 
centralisatie weinig opvallend. Wel bestond zij in zeer 
gewichtige mate, doordat de inlandsche dorpsge- 
meenten (zie DESA, DORP, GEMEENTE) eigon- 
meesterscliap hadden en aan de gouvornements - taak 
medewerkten, en wel werden feitelijk ook andere 
inlandsche gemeenschappen dan dorpen (zie 
GEMEENSCHAPPEN) ontzien; doch tusschen de 
hooge regeering zelf en deze Iago inlandsche 
，，哮吧叶 niete, dat met onze Ncde)land- 

sche provincie of gcmcente vergelijkbaar ware. Alios 
wat op gewestelijk en plaatselijk beheer betrekking had, 
was saamgetrokken in handen van het hoofd van 
gewestelijk bestuur, door lagere gouvcrnonients- 
ambtenaren bijgestaan, terwijl de uitgaven voor be- 
vordering van gewestelijke en ploatsclijke belangcn, 
voor zooverre deze van bestuurswege plaats had, nit de 
landsinkomsten moesten bestreden worden. Zelfs te 
Batavia, waar 访 dens de Compagnie een plaatselijk 
bestuur bestond, de bank van schepencn, voor een groot 
deel uit burgers sameiigesteld cn ge- zeteld in het 
stadhuis (nu residentiekantoor), was, sedert de opheffing 
in 1819 van de magistratuur, de resident geheel met de 
zorg voor de plaatselijke belangen belast. Wel was de 
toestand in Indie fei- telijk gunstigor dan de 
voorschriften deden denken, doordat men op tai van 
plaatsen locale fondsjes had, die buiten de koloniale 
geklmiddelen omgingen en voor plaatselijke behoeften 
konden worden aan- gesproken ；  doch deze 
omstandigheid, in stelligen strijd met comptabilitcitswet 
en regecringsrcgle- ment, bracht gemis mede van elke 
controle op in- komsten en besteding.De afzonderlijko 
kassen te Bata via, Semarang, Soerabaja, Paleinbang en 
Makncser vroeger bestoande, om daaruif uitgaven in het 
be- lang der openbare orde cn reinheid to bestrijden, zijn 
dan ook als on wet-tig opgeheven in 1872;desinds 1890 
gewestelijk beheerde exccdenten van het hoofdgeld op 
Java en Madoera (zie HEERENDIENSTEN en 
HOOFDGELD) werden in 1903 onder degewono 
landsmiddelen teruggebracht ；  maar tot in de twin- 
tigste eeuw toe had men, met name op do buitenbc- 
zittingen, allerliand onderafdeelingskassen, afdee- 
lingskassen, hasilkassen, airkassen, negorij kassen, 
Klooffonds (Sumatra's Westkust), voonnalige land- 
schapskas (Djambi), enz. enz., altegader onwettig, 
waarover men vorgelijko Meded. Encycl. Bureau' afl. 4, 
1914, en die sinds dien of zijn opgeheven of in wettige 
vormei) gcbraclit (mecstul als gejnccn- schappelijke kas 
van ecnige ini. gemeenten dan wel van ecnige zelfbest, 
landschappen). Ter Sumatra-'H Oostkust had en heeft 
men sinds J 886 een mcrkwuai-- dige proevo (binnen 
zelfbestuursgobied) van zeven Europeeschc 
gemccntcfondscn, gevoed door vri.jwil- lige bijdragcn 
van Europeanen, vreemde oo.stcr- lingon en 
zelfbostuurdors, on bcatuurd elk door ecu comuiissie, 
over welke proevc men naast Ind.(； ids 1894 II bl. 
1693—1699 ook de gonoemde Meded. Enc. Bur. van 
1914 en het straks te nocmen work van Mr. Woesthoff 
raadplege. 

De vraag nu, hoe Indic to helpen aan provincien en 
gcmeentoi in mocdcrlandschen zin, is ruim dertig jaar 
aanliangig gewecst, zooaLs grootendeelH is uit- 
eengezet bij Mr. E. H. JJergsma, Plaatsel. cn gewest/ 
raden in Necl.-Indie, Amst. 1895. Vooral in 1878 kwain 
zij aan de orde door de benoeming van een commissie in 
Indie, belast met het onderzoek van het denkbeeld van 
gow. en plaatsel. raden. JJeze commissie bracht een zeer 
ongunstig rapport uit, dat echter wel onder invloed zal 
hebben gestaan van de ontstemming, toon in Indie 
heerschcnde over de in- voering van nieuwe belastingen, 
en van de mecning, dat de geheele zaak er op aangelegd 
was afzonder- l^ke belastingen voor locale behoeften te 
verkrijgcn om Indie in staat te stellen, batige saido's uit 
tc kce- ren aan Nederland. Onder minister Keuchcnius 
were! aan A. W. P. Verkerk Pistorius — aan wicn prof. 
Van der Lith word, toegevoegd — opgedragen, een 
fichets tc ontwerpen voor de organisatie van ge- 
westelijke en plaatselijke raden (zie zijn opstel in de 
Vragen des tijds 1893, II, bl. 173). Een twootal wots- 
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ontwerpen van minister Van Dedom (Nov. 1893), 
waaraan als bijlage was toegevoegd een in hoofd- zaak 
uit de Nederlandscho bepalingen nageschre- ven ontwerp 
eener alg. verord., verviel door de Kamerontbinding van 
1894; volgons deze wetsvoor- dracht zou de instelling 
van raden facultatief zijn gewecst, en zouden de leden 
door den Gouv.-Gen. voor ten hoogste een vierde buiten 
den gouverne- mentsdieiist zijn benoemd. Minister 
Bergsma diendc geen nieuwe ontwerpen in; minister 
Cremer stelde in 1900 een wijziging voor van het Reg. 
regl., die elasticiteit beoogde en drie opvolgende stadien 
van minder en meer omvattende decentralisatie zou mo- 
gelijk maken; maar door de ministers Van Asch van 
Wijck en Idenburg werd deze elasticiteit weder uit het 
ontwerp gclicht, hetwelk wet werd in 1903 (Stb. 1903 n° 
329, gcw. 1915 n° 542). Om de tegen- woordige 
deccntralisatiewetgeving to kennen moet men cenerzijds 
deze wet van 1903 (drie nieuwe arti- kelen in het Reg. 
regl.) met het Dccentralisatiebe- sluit en de Locale 
Raden-Ordonnantie (beido afge- kondigd in 1905) 
raadplegen, welke aan alle locale ressorten (of locale 
zelfbesturen, zie Bijbl. 6457) geincen zijn, anderzijds de 
zgn. instellingsordonnan- ties, die voor elk locaal ressort 
afzonderlijk cenige voorschriften stollen nopens 
samenstelling van den raad, bevoegdheden van het 
ressort, enz., Zie do am btelijkc uitgaaf 
Deccntralisatiewetgeving, 1915. Op het oogenblik (Sept. 
1916) keert de Indische be- grooting aan de locale 
ressorten cen gezamenlijk bedrag uit van / 10.140.000 
jaars, doch in werkelijk- heid is hun budget hoogcr, daar 
een aantal ressorten ook belastingcn, retributics en 
andei'e inkomston bcl>ben bovendien. Ecn ambtelijk 
overzicht van ge- Hteldheid en verrichtingcn geeft sinds 
1911/12 het jaarlijks verachijncnde 
Dccentralisalieverslag； ook go ven sominige ressorten 
(b. v. de gemccnto Batavia) zclf een Jcorzaam verslag uit. 

Op vier pun ten behoort, als men de bestaande 
wetgesving wil begrijpen, vooral de aandacht te vallen. 

Vooreerst: cr zijn locale ressorten van drieerlci rang, 
gcdecentralisecrdc gewesten (vgl. do Neder- landsche 
j)rovincien), gedecentraliseerdo middclslag- ressorten 
(van 1906 tot 1909 de afdeoling Doli, sinds 1909 het 
cultuurgebied ter Oostkust van Sumatra), cn 
gcdcceiitralisecLxle genieenton (vgl. do Neder- 
landKchc gcnieentcn); dezo drio zijn, voor zoover zo in 
een strcck voorkomon, hierarchwcli gcrangschikt (eerst 
Kinds het ontwerp-Van Asch van Wijck is dit laatsto punt 
opgelicldord). Een hiOrarchisch verband tuBschen doze 
gomeenten en do inlandsche gomeon- ten ontbreckt edit 
cr nog altijd ； te Batavia, tc Mecs- ter-CorneliB en tc 
Medan ontbrekon zulke inlandscho gemeenten (zio 
DESA en DORP). Do tekst der wet zou ook iiiHtclling 
van waterschappen toelaton, doch do vordcrc 
dccentralisatiewctgoving laab zich met die mogclijkheid 
nog iiiet in. Op grond van de begrooting wordt bij 
ordonnantie aangewczen, waar do decentralisatie werken 
zal en waar niol; zoo is de stad - Soerabaja een locaal 
ressort, destad Bandjer- niasin geen; het gowest Madioon 
wcl, hot gewe^t Ternate niet. 

Ten tweede: de wet kent geen locaal rossort zon- dcr 
localen raad. Decentralisatie in stroken, waar zulk eon 
raad niet bohoorlijk kan worden govormd, is dus 
uitgcsloten (het ontworp-Chremer liet dat juisb too, en 
Mr. Van Houten bepleitto het in do Eersto Kamer o. a. m 
Dec. 1906)； zie ovenwel beneden onder III. 

Ten dorde: nergens is de autonomio der locale res 

sorten gewaarborgd; integendeel kan de Indische 
regeering, na waarschuwing, elk locaal belang aan 
zich trekken of bij ordonnantie daarin een voorzie- 
ning troffen. Ontbinding van raden is, ook omdat 
hun leden alien of ten deele benoemd worden, onbe- 
kend. 

Ten vierde: van selfgovornment, hoewel in de 
wet uitdrukkelijk voorzien, is niets gekomen. Alle 
mtvoering van de gouvemementstaak is en blijft bij 
's lands eigen ambtenaren, behoudens dan de mede- 
werking der inlandsche gemeenton (zie DESA en 
DORP). 

De in de practijk bij velen ontstane indruk, dat 
de decentralisatie voor de regeering meer speelgoed 
was daii ernstig werk, wordt versterkt door de biijk- 
bare permanentie van het zgn. dccentralisatiebu- - 
reau, cen buiten de departementen gesteld kantoor 
van regeeringsbemoeiing, zich inlatend met nage- 
noeg aUe belangrijke zaken der locale raden. 

Gemeenten (gedecentraliseerde). Van de drie soor- y - • - 
ten is dit de oudsto en de bclangrijkste. Op Java zijn . 
or 12, op de buitenbezittingen 4； na 1909 zijn er 
geen meer bij gekomen. De meeste hebben een ge- 
westelijken of een middenslagraad bo ven zich ； alleen 
Padang, Palembang en Makasser niet. Haar orgaan 
is de gemeenteraad (bestaando iiit Europeanen, in- 
landers on vreemde oosterliiigen; zie voor hun aan ta) ］，A 
de instellingsordonnanties), waarvan de (sterk wis- ' 
sclendo) Europeesche leden sinds 1908 gekozen wor- 
den door Europeesche kiezers, en de overige vrye- 
lijk bonoemd worden door den landvoogd. Kennis 
van de Nedcrlandsche taal is voor het raadslidmaat- 
schap niet vereischt; wel ziet men in later jaren 
het aantal der Europeanen tegenover dat der inlan- 
derssoms vergrooten (b. v. Ind. Stb. 1911 n° 582,1914 
n°-164). De voorzitter werd ondersteld een bestuurs- 
ambtonaar te zijn; editor hebben de Ind. begrooting 
voor 1916 en een recente wijziging van de dccentra- 
lisatiewetgeving (1916) i-uimte gemaakt voor drie 
(later meer) burgemeesters. Een college van voor- 
zitters on wethouders ontbreckt; wel vormt de 
voorzitter met twee raadslcden een commissi。voor 
de financien, mot beporkto bevoegdheden. Ook 
raadscommissies zijn toegestaan. Een gemeentesccre- 
taris (mcestal cen apart ambtenaar) moet er zijn, 
ovenals ecn gcineontekashouder (meestal de ont- 
vanger van *s lands kas); facultatief zijn een direc- 
teur van gemeentowerkon. cen gcmcontevcearts, en 
allo overige gemcente-ambtonaren (alien zonder pen- 
sioen). De dccentralisatiowetgeving geeft ecn aantal 
waarborgen voor openbaarhoid in gemeentezaken. 
De omvang dor besturonde bevoegdheid van den 
raad is deels positief dcels negatiof omschrevon (in 
de instellingsordonnantics), waartegenover den voor- 
zitter dan nog een niot nader omschreven „dage- 
lijksch bestuur" is opgedragen (in de L. R. Ord.); 
de omvang der wotgovondo bovoogdheid is mim 
omschrevon, doch lijdt onzekerheid wegens de 
tweccrlci uitlegging van do wotg. bevoegdheid der 
hoofden v. gow. bestuur (art. 72 Reg. rcgl., zie ondor 
BESTUUR). Plicht tot adviseeren is den 
raden niet opgelcgd. De geineentcradon dor groote 
steden op Java doon zich tegonwoordig in tai van 
aangolcgonhedon (wegon, grondbedryf, gezotidheids- 
zorg, cnz.) krachtig gelden; zorg voor haventoe- 
standon is gcblcven bij het gouvernoment. 

Andere plaatselijke ressorten (middolslag-). De raad 
van zulk con ressort wordt goheel bonoemd, en 
wel mot cen verplichto kleino meorderheid van gou- 
vornementsambtenaren (landsdienaren); do voor- 
zitter moet bostuursambtonaar zijn, als raadsrossort 
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enbestuursressort sam en vallen, doch is het tot dus ver 
(Cultuurraad Sum. Oostkust) ook in een ander ge- 
val. Voor commissies, ambtenaren, bevoegdheden en 
plichten geldt hetzelfde als voor de locale gemeen- 
ten. De Ciiltuurraad heeft geen gewestelijken raad 
bo ven zich., wel een gemeente (Medan) onder zich; 
het is tot dusver (Sept. 1916), de eenige localeraad 
binnen zelfbestuursgebied, in verband waarmede 
ook de vorsten ter plaatse in den raad zitting hebben 
gekregen en er txisschen dit ressort en de zelfbestu- 
rende landschappen tai van betrekkingen bestaan. 
Daar de Cultuurraad een zeer actieve raad is, heeft 
hij onderscheiden eigen ambtenaren. 

Gewesten (gedecentraliseerde). Deze zijn er al- 
leen op Java en Madoera, ten getale van 15. Ook de 
raden van deze worden geheel benoemd, met een 
verplichte kleine meerderheid van landsdienaren ； 
het hoofd v. gew. bestuur is ambtshalve voorzitter 
van den raad. De groote meerderheid heeft een eigen 
adjunct-secretaris. Voor commissies, ambtenaren, 
bevoegdheden en plichten geldt overigens weer het- 
zelfde als voor de beide andere soorten van locale res- 
sorten; het bestaan. van een gewestelijken raad 
doet de keurbevoegdheid van den resident geheel 
te niet. De meeste gewestelijke raden hebben een 
of ineer gemeenteraden onder zich. 

De werking dezer jonge decentralisatie-instellin- 
gen is natuurlijk nog niet volmaakt. Teneinde daar- 
in te voorzien wilde men eenerzijds (zie BESTUUR 
aan het slot) de decentralisatiewetgeving van 1903 en 
1905 voor gewesten afbreken en daarvoor een nieuw 
soort decentralisatie, die der groote gouvernemen- 
ten, in de plaats steilen. Anderzijds is er door bevoeg- 
den in en buiten de Staten-Generaal op aangedron- 
gen, het reeds bestaande toch vooral te handhaven, 
doch het te verbeteren, met name door het tocstaan 
van grooter zelfstandigheid en door het geven van 
beschikking over ruimer geldmiddelen. In deze laat- 
ste richting werken ook samenkomsten van belang- 
hebbenden in Indie: eerst een paar spontane, daama 
. (sinds gapdopngU^】1) de decentralisatiecongressen, 
welke laaSfo geleid hebben tot een “Vereeniging 
voor locale belangen^, met een eigen tijdschrift. 

De literatuur over de decentralisatie van 1903 is 
nog zeer beperkt. Tot voor kort bezat men (naast 
〜 enkele tijdschriftartikelen. en voordrachten, o. a. 
—- Mr. C. Th. van Deventer in Ind. Genootsch. Nov. 

1914, erf de reeds genoemde jaarl. verslagen) alleen: 
Mr- P. F. Woesthoff, De locale verordeningen 
in het N.-I. staatsrecht, diss. Leiden, 1904; Mr. 
} L. A. de Waal, De financieele zelfstandigheid van 
” de locale zelfbesturen in N.-Indie, diss. Leiden, 

1911; H. v. Koi, N.-I. in de St.-Gen., 1911, bl. 
95—98; Mr^Ph. Kleintjes, Het staatsrecht van N.- 

ie, 1912711, b£ 1—15, 54.—82, en elders; en-Mr. 
^tTTottier,.JHandboek-enz... 1914, bl. 224—225, 
1263 书 ind 1915 echter is daai-I^j gelcomen een 
standig-en aan de practijk getoetst werk van 

Mr. P. F. Woesthoff, De Indische decentralisa- 
tiewetgeving, 1915, waarin evenwel het financieele 
gedeelte der decentralisatiewetgeving nog geen vol- 
ledige behandeling vindt. 

III. Hoewel men onder “decentralisatie'' zonder 
meer deinstelling van localeressorten verstaat als be- 
doeld onder II, is toch de belangrijkste Indische de- 
centralisatie nog een andere. Zij raakt het jonge in- 
stituut der opuoeding van zelfbesturende landscJuippen 
en der landschapslcassen. Hierdoor toch is het moge- 
lijk geworden, niet alleen om de openbare inkoin- 
sten in die landschappen ten nutte te doen komen 
；van land en volk zelf (in plaats van voor de 

如，.很 

sonen der zelf bestuurders), doch ook om krach 侦 ge 
organisaties to scheppen met eigen middelen en eigen 
(onder onzen invloed) bniikbaar bestuur, dio in tai van 
behoeften voorzien buiten de Indische regeering en de 
Indische begrooting om en zelfs aan die begrooting een 
dee] restitueeren van wat zulk een landsch&p aan den 
lande kost. De beteekenis dezer derde decentralisatie 
spreekt het best uit het feit, dat de gezamenlijke budgets 
der landschaps- kassen in 1912 reeds ongeveer / 
13.000.000 hebbcn bedragen en de gezamenlyke 
restituties aan de Indische begrooting voor 1916 op 
ongeveer / 2.000.000 zyn geraamd, terwijl de onder ons 
toezicht wer- kende besturen dezer landschappen aan de 
centrale regeering talrijke zorgen en. beslksingen uit de 
liand nemen. Het welslagen van dezen decentralisatie- 
vorm hceft er toe geleid, dat men, om het nuttig effect 
van zeggenschap ter plaatse te erlangen ook dan wanncer 
de wetgeving van 1903 (zie onder II) niet kon worden 
toegepast (met name wegens het vereischte aanwezen 
van een loealen raad), herhaal- delijk zelfbesturende 
landschappen phantaseert, waar ze eigenlijk niet bestaan, 
b.v. in Midden-Cc- lobes, of op gelieel andere wijze dan 
waarop ze bo- stonden, b.v. in Gajo- en Karolanden 
(Sumatra). Zie daarvoor ZELFBESTUREN. 

DECHOE. Javaansche naam voor eene Tapuit- soort, 
Pratincola caprata. 

DECLINATIE IN N.-L Zie AARDMAGNETISME. 
DECONCENTRATIE. Als deconcentration betilc- 

len de Franschen dikwyls het instellen of hand lia ven 
binnen. eon kolonie van groote onderkolonies, bc- stuurd 
door onderlandvoogden (lieutenant gouver- neur of —bij 
zelf bestuuregebied — resident general), zooah men dat 
in hun kolonies Fransch- West-Af j'ika, Fransch-Mlddel-
Afrika en Indo-China hceft. Op 66n 町 n hiermede staan 
de provincies, waann Britseh- Indie (d.i. Engelsch-Indie, 
India, zonder het zelfbo- stuursgobied) verdcekl is； op 
66n lijn hiermede ston- den ook de vier deelen, waaruit 
N.-Indie bestond tijdens het Britsche tusschenbestuur: 
Java cn. On- derhoorigheden (1811—1816), Fort 
Marlborough en onderh. (Benkoelen 1795 一 1825), 
Pocloe Pinang en onderh. (1795—)816) en de Molukkcn 
(J810— 1816), welke echter eigen begrootingen enz. 
misten. Een. soortgelijke deconcentratio nu, het 
scheppen van groote gou v ernementon, is indertijd door 
J hr. Mr. T. A. J. van Asch van Wijck voor Indic beplcit 
in de Eorste Kamor, later door H, van Koi in de Tweede 
Kamer (25 Nov. 1902), en heeft vorm gekregen in. de 
ontworpen bostuursreorganisatic van S. do Graaff (zie 
BESTUUR aan het slot), in welk schema echter de 
gouvernementen mcer op vergrootc ge- westen ge'ijken 
dan op onderkolonies. Tot dus ver is hiervan voor Indie 
niets gekomen; over het nut wordt zeer verschillend 
gcdacht. 

DECORATION. Zie ONDERSCHEWING EN. 
DEDEM (Mr. WILLEM KAREL BARON VAN). 

Geb. 6 Juli 1839 op den huizc Vcsbcrgen bij Hcerde, 
uithethuwelijk vanW.K. J.Bn. v. Dedem, luit.-gen. on A. 
P. C. barC88C Sloet tot Hagcnsdorp. Hij word als student 
in de rcchten te Leiden jn Sept. 185G in- geschreven en 
promoveerde aI(IaarT[9 Jan. 1861 op eon proefschrift: 
lets over de intrekking der rccepia- sen uitgeg. krachtens 
de public, v. d. G.-G. van 4 Febr. 1846 Ind. Stb. no 3. 
Sedert 1859 studeerde hij to Delft voor 0.1, ambt., deed 
in 1861 daar zijn eind- exaffi'fen eh werd 16 Aug, 1861. 
benoemd tot ambt. Ie kl. voor den burg, dicnst in Ncd.-
Indie. Bij best van 6 Mei 1862 ter beschikking van den 
algemeenen secretaris gesteld, vroeg hij nog in hctzelfde 
jaurzijn 

 

 



DEDEM (Mr. WILLEM KAREL BARON VAN)—DELDEN (AMBROSIUS J. W. VAN). 577 

ontslag uit 's lands dionst, dat hij 22 Nov. vcrkrccg 
tegelijk met zijne benocming tot advokaat en. procu- reur 
bij den Raad van Just, te Senia rang, welke function hij 
tot 1873 bekleedde, met eene tusschen- poos van enkelo 
maanden, in 1869 in Europa door- gebracht. In 1873 in 
Nederland teruggekeerd, ves- tigde hij zich aanvankclijk 
in 's-Gravenhage? tot hij in 1875 tot burgemcestcr van 
"Hoorn word be- nocmd； met die betrekking vereenigde 
hij het lid- maatschap van den Raad en der Prov. Staten 
(17 Febr. 1880). In Juli 1880 word hij voor het kies-
district Hoorn tot lid der Tweede Kamer gekozen, waar 
hij zich vooral op koloniaal gebied zeer onder- scheiddc. 
o. a. ook door de indiening van ecn wetsontwerp tot- 
regeling van de fin. verhouding van Nederland en Ncd.-
Indie, dat echter verworpen word, (zie BIJDRAGE 卜 
tcrwijl hij met de HH. Van Gennep en Mees het initialief 
nam tot de indicning van ecn wetsontwerp, om de 
suikerondernemingen van drukkende J as ten te 
ontheffen. Bij het optreden van het Minister" v. 
Tienhoven—Tak v. Poortvlie t word aan Van Bedem de 
portcfeuillc van Ko- lonicn toevertrouwd (20 Aug. 1891), 
die hij 4 Mei 1894 ncclerlegde, na de verwerping van het 
wets 》  voorstel ter regeling van het- kicsrecht. 
Belangrijke wetsontwerpen wcrclcn tijdcns zijn 
Ministerie inge- diend en aangenomen, zooals tot aanlcg 
van spoor- wegen, tot goedkeuring van ovcrcenkomstcn 
met de Ned. niailvaart-ondernemingcn cn met de 
Ncd.Han- debnij., tot bevlociing van de Solo-vallei, tot 
invoe- ring der opium-regie op Maclocra enz. 
Vcrmelding verdient ook het wetsontwerp ter 
goedkeuring cencr overcenkomst met de Billiton-Mij, 
nadat een soort- gclijk ontwerp, van hot vorige kabinet 
afkomstig, ook op zijn advi(;s als Minister verworpen 
was. Nog mcerdcre ze«r belangrijke wetsontwerpen 
werden door hem voorboreid en ingediend, zooals die tot 
regi-ling van mijnontginningen in Ned.-Indie, ter 
afschaffing van het uitvocrrecht op de suiker in Ned.-
Indiv cn tot wijziging van het Beg.-Regl. van Ned.-Indic 
en van de ComptabilitcitHwet, met het clod ecn aan vang 
te maken)nct de dccenlralisatie van het Indisc he bestuur. 
Zij werden echtcr nict door zijn opvolger overgenomen; 
wel was dit het ge- val met e(*n wetsontwerp tot 
wijziging der comptabi- nteitHwct, dat in J895 word 
aangenomen, cchtcr met weglating der l)ej)!iling. 
betrekking licbbciido op do regeling van de fin. 
verhouding tusscher Ned. on Ned.-Indie. Nadat v. Dedem 
als Minister was afge- t rccL.'ii, vatte hij het voonienicii 
op, ccn rcis door Britsch-Indie, Siam en Ned.-Indie te 
maken; hij mochi(iil echtcr niet ten uitvocr leggen, daai 
hij, douj- hevige koortsen overvallcn, te Calcutta den 
2dcn April 1895 over Iced. 

Van bedem heeft nienigmaal belangrijke kolonialc 
vraiig.Btukkcn toegeJicht, o. a. in de Gids J 875 en in het 
Indisch Genootscha]), waarvan hij geruimcn tijd 
voorzitter was. cn in het Koi. Congrcs in 1883 tc Am- 
stxndam gehouden. De toen door hem uitgesproken rede 
over belastingcn voor inlanders, is tt vinden in het 
Rapportsur les Congres par D. J. Jitta 2e partic. Questions 
colonialcs, Amst. 1884. Als burgemeester van Hoorn had 
hij een groot aandeel in de oprich- ting en later bij (h 
onthulling van het standbcekl van J. P. Coen 

Zi? over hem J. T. Cremer in Eigen Haard, 1895, hl. 
229, en Bricvcn tiit Ned.-Indie van Mr. W. K. Bar. v. 
Dcdem uitgeg. door Mr. N. G. Pjerson, Gids, Sept, en 
Oct. 1895. 

DEDENOEM. Naam op de Aroe-eilandcn aan con 
Vlivgcnvanger, Microecu flavovireacens, gegeven； bo- 

vendien aldaar ccn collectiefnaain voor allcrlei kleine 
vogelsoorten. 

DfiELAT. Atj. uitspraak van het Arab. „daulat,,» d. i. 
geluk. Het was ccn prerogatief van de Atj. soel- tans om 
met ,,d&ai&t'' te worden aangesproken. 

DEELBOUW (op Java maro enz., in Atjdh ma- waih, 
in de Minahasa tojo, op Zuid-CeleGestesang, op Bali 
nandoc, ciders weer anders^cKeefcriyis die bij inlanders 
in geheel Indonesie zeer gebruikelij- ke transactie over 
gi'ond, waarbij de grondbezitter of de pandnemer van 
grond zijn akker ter bewerking afstaat aan een ander 
inlander, tegen den plicht tot uitkeering van een cvcnredig 
deel van den oogst. Het veelvuldig voorkomen van deze 
overeenkomst maakt de gewone huur (sewa enz.) van 
grond tus- schen inlanders (voidhuur; zie 
GRONDVERHUUR) zeldzaam. Deelbouw is onder meer 
gebruikelijk bij inlandsche domeingrondon, 
ornamentsvolden, vel- den die aan hoofden toebehooren, 
en velden, die wakap gemaakt zijn voor een moskee. 

Literatuur: de Adatrechtbundels; Mr. C. van 
Vollenhovcn, Het"Kdatfechf yan"N.-If,~twee3Vftf~ 
deeijngj Air. K. L. J. Enthoven^jHet adatrecht in 'de 
jurisprudentic, 1912, bl. 14(y i 

DEERINGIA INDICA Retz.看 m. Amarantaceae. Ba 
jam besar (MAL.). Kleine hecster. De bladeren worden als 
groento gegeten en diencn ook wel als cen inlandsch 
gcncesmiddel. 歹 

DEGEMI. Zie ZUIGVISSCHEN. ..；< : - A 
DEKSO. Ondordistrict met gelijknamige hoofd- plaats 

van het district Kalibawang, behoorende tot het 
sultansregentschap Bengasih, ook wel genaamd Koelon 
Progo, afdeeling Koelon Progo, residentie Djokjakarta. 
De hoofdplaats ligt dicht bij de Progo en is bekend 
goworden in den Java-oorlog. ,\ '- 

DELAKI-ILJASI AWIENG, een sedert/lang on- 
werkzamo dubbcl-vulkaan aan de zuidkust van het eiland 
Pan tar, res. Timor en 0. (Jaarb. Mijnw. 1908, 368); de 
lioogste punten zijn resp. 976 en 土 G00 M. . 

DELANGGOE. Het noordoostclijkste Soesoehoe- 
nansche district van de afdeeling Klatcn, residentie 
Soerakarta. Dit district, met gelijknamige hoofdplaats, 
heeft 4 ondcrdistricten met name Delanggoe, \V6n6sari, 
NgredGn cn KCbongMe cn had cinde 1905 ccnc 
bevoIking van 44400 inwoners, onder welke 60 
Europcancn cn cvenveel Chincezcn. Do hoofdplaats ligt 
aan den grooten rijweg Solo^-； Djokja en nabij do halte 
van dien naam van den spborweg Batuviar.-Djokja— olo. 
Te dezer plaatse zijn de suikerfabrick Dclanggoe en eon 
bclangrijko pasar gelegcn. 

DELDEN (AMBROSIUS JOHANNES WILLE- 
BRORDUS VAN). Geb. te GoorjOvcrijssel) 19 Nov. 
1819. Oveilcden to Kobo (Japan) 8 Sept. 1887. In Januari 
1838 in Indie gekomen, bracht hij ruim 16 jaren in 's 
landsdionst door, laatstolijk in den rang van adjunct-
accrctaris van het Gouv. Als zoodanig nam hij 2 Mei 1855 
zijn ontslag, om over te gaan bij de firma Reynst & Vinju 
te Batavia, waarvan hij tot aan zijn overlijden chef blecf. 
Was voor do Indische Maatschappij <kn- zestig, zeventig 
cn taebtiger jaren der 19e ecuw con zeer verdienstelijk 
burger. Aan zijne bemociingcn was de vcel te lang 
verzuinide instclling van Kamers van Koophandel cn 
Nyver- heid in N.-l. grootcndecls tc dan ken en als de 
eorste Voorzitter van do Bataviaschc Kamer (10 Jan. 
1864 —27 Jan. 1874) Icvcide hij voortrcflolijk work, zoo-
als de eci-ste jaarverslagcn diet Kainer getuigen kunnen. 
In 1875 vcrscheen van zijn hand do brochvi- rc„ Blik op 
het Indisch Staatsbestuuv,\ waaiin hy 
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de destijds actucele vraagstukkcn van Indisch re- 
geeringsbeleid bespreekt en zijno mcening daarover 
kenbaar maakt. Zie levensboricht in T. v. N. L. in N.-L 
1S87 XXXV (Oct.), biz. 464. 

DELFSTOFFEN. Zie MIJNWEZEN. 
DELI. Landbeschrijving. Onder dczen naam wordt 

gowoonlijk verst aan het geheclo cul- tuurgebied van 
Sumatra's Oostkust van Atjeh toj> Adahan, en het omvat 
dan heel wat meer'8an het- geeh"stnkt genomen ten 
rechte dezen naam draagt. Het woord toch is afkomstig 
(en con Hollandsche verbast ering) van den naam van 
cen landschapje, dat slechts eeu klein deel van het 
cultuur gebied omvat. Bit landschapje of inlandsch rjjkje 
heet bij de inheemsche bewoners D61i (Doli bij de 
Bataks van Toba^en Msndailing). Het is echter zeer ver- 
klaarbaar, dat de naam Deli voor liet geheeio cul- 
tuurgebied in zwang kwam, omdat dit gebied zijn op- 
komst te dan ken heeft aan de tabakscultuur, die 
allereerst in het landschap D61i be gon. 

In overeenstemming met dit spraakgebruilc be- stond 
er vroeger ook een afdeeling Deli van het gc- west 
Oostkust van Sumatra, welkc afdeding be- halve 
eigenlijk D61i, ook Langkat, SSrdang, Pahang, en 
Bgdagei, ja zelfs Tamiang"(thans tot het gou- 
vernement■- Atjeh en" Onderhoorigheden bchoo- rende) 
omvatte. Bij de nieuwste bestuursind eelin g komt Deli 
nog maar alleen voor als bestanddeel van den naam der 
afdeeling Deli en Serdang, onderdeel van het zoogen. 
“Cultuurgebied der Oostkust van Sumatra" en van de 
namen der onderafdeelingen Bencden-DeH_en Boyen-
Deli (zie daarom voor aard- rijl<skun3ige 
bijzonderheden het artike] OOSTKUST VAN 
SUMATRA, en voor zooveel de cultures betreft de 
artikelen DELLMAATSCHAPPIJ, TA- BAK enz. enz.). 

Wij bepalen ons bier verder tot het eigenlijk rijkje 
Deli, het sultanaat of zooals de tegenwoordige term luidt: 
bet zelfbesturend landschap. 

De grenzen van dit landschap zijn menigmaal ge- 
wijzigd en stonden nooit zeer vast wegens het ont- 
breken van betrouwbare topographischc opmetingen. 
Thans zijn ze, nadat de topograpliische dienst er 
werkzaam is geweest, definitief vastgesteld bij Gouv. 
besL van 13 April 1911 no. 17. 

Het landschap Deli is fciteJijk een betrekkelijk smalle 
landstrook, ten noorden grenzende aan de straat van 
iialaka, ten zuiden aan de onderaf- deeling de 
Karolanden. De grens ishier in hoofdzaak de kam van 
'liet geEergte. Oostelijk van DQli ligt Sgrdang, westelijk 
Langkat. Tot D 讶 i worden nog gerekend te behooren de 
landschappen Pad an g en Bedagei, die Oostelijk van 
SCrdang liggen. l5eze worden echter door hun eigen 
lioofden, datoeks, zelfstandig bestuurd. 

Het landschap Deli bestaat grootendeels uit eene 20 
tot 25 K-M. breede, alluvialc laagvlakte (roodo of witte 
klei verruengd met zand) cerst Jangzaain tot 士 700 M. 
en dan vrij steil naar het Z.W. oploo- pende en begrensd 
door een vulkanisch gebergte, waarin de vulkanen Si 
Bajak en Sinaboeng verrijzen, dat in de ongev. 1250 
517hoogeTJergplateau's van het noordelijk To ba- en 
Karo-gcbied overgaat. Tai van rivieren doorkruison die 
vlakte, deels van vrij aanzienlijken omvang (Zie S 
UMATRA Rivieren), die groote massa,8 slijk en zand 
medevoeren, waar- door zij vaak aan de monding ban 
ken vormen, en. ook door het geringe verval in de vlalcte. 
waardoor veel kronkelingen en ondiepten ontstaan, voor 
groove vaai-tuigen onbevaarbaar zijn. Ten cinde het ver- 
voer der groote hoeveelheid tabak, hier verbouwd, 

te vorgemakkelijken, is sedert 1883 ecn spoorweg van 
den mond der Dcli-rivicr (Belawan) over La- boean Deli 
cn Medan naar Deli _Toe5va aangelegd ； van Medan 
gaat voider cen lijn door bet gebied van Langkat en een 
door SCrdang naarTebing Tinggi(Pa- dang en Bedagei) 
en Asahan, terwijl ook nog enkelo stoomtram-zijlijnen 
zijn aangelegd. De vruchtbaro slib, uit de binnenlanden 
aangevoerd en de groote rijkdom aan water dedon daar, 
waar de grond zich achter den lagen, vaak overstroomden 
kustzoom verheft, groote wouden ontstaan, die cen 
lossen, humusrijken en uiterst vruchtbaren bodem vorm- 
den, welke voor do tabakscultuur bij uitnemendheid 
geschikt bleek, die hier dan ook verreweg de bestc 
resultaten oplevert. Volgens de mededeelingen van Dr. 
B. Hagen (T. v. h. Aardr. Gen. 2e Ser. VII. bl. 9) begint 
de regentijd in Deli in Augustus en cindigt in Januari, 
terwijl ook in den zoogenaamd drogen tijd nog een 
aanzienlijkc hoeveelheid regen valt; de uit- komsten der 
regenwaarnemiiigen geven als droogste maand aan 
Februari met ±110 m.M., als natsto maanden Oct., Nov. 
en Dec. met ongeveer 250 m.M. (zie Dr. K. Diem. Regen 
waarnemingen, Deli proefsta- tion, jg. 8). De winden zijn 
er uitsluitend land- en zee- winden, zonder dat er van 
moesson sprake is. Heftigo stormen cn wervelwinden 
zijn niet zcldzaam ；  vooral de bohorok kan soms 
plotseling de tabaksplanten vemielen (zie BOHOROK) 
；  de gemiddelde tempe- ratuur wordt op 26° 7’ C. 
gesteld. Men vindt eeno uitvoerige beschrij ving der 
planten- en dierenwereld van Deli bij genoemden 
schrijver Hagen, bl. 18 vlg. Voor verdere bijzonderheden 
omtrent de afdeeling Deli en SCrdang, ook voor zoo ver 
landbouw en nij- verheid betreft, zie OOSTKUST VAN 
SUMATRA. 

In hooge mate is door de ontwikkeling der tabaks-
cultuur de welvaart van Deli verhoogd. Hoewel het 
grootste gedeelte der bcschikbare grondcn tegen bo- 
taling van een jaarlijksche pachtschat met cen Jand- 
bouweontract voor hoogstens 75 jaar in gebruik is 
afgestaan aan vrecmdclingen, zijn de nadeclen daar- van 
voor de inheemsche bevolkuig niet zoo voclbaar als 
verwacht zou kunnen worden. Ecrstens niet, omdat de be 
volkin g niet dicht is en ten tweed e niot, omdat bij het 
meerendcel dier contracten aan de be- volking teJken jarc 
het gebruik van miiiBtcns do halve oppervlaktc der 
geoogsto tabaksvclden voor 66n rijstoogst is 
gewaarborgd. Dcskundigcn bewc- ren dat Deli zijn room 
van tabaksland bij uitnemendheid, wel zal blijven 
behouden, doch dat ccn aanzienlijkc uitbreiding van de 
cultuur niet nicer verwacht kun worden, zoodat ecn 
export van ongeveer 20.000 ton uitstekend dckblad per 
jaar gehaud- haafd zal blijven. 

De voornaainste plaatsen in Deli zijn : Belawan (zic 
aldaar); La bo can Deli, do oudo hoofdstad van het rijk 
DeJi, thans echter zeer achteruitgegaan ；  do 
gewestelijke hoofdplaats Medan (zic aldaar); Delitoea eu 
Arnhernia (zie aldaar) twee cindpuntcn van de Dolispdor; 
Tebing Tinggi in de ondcrafd. Padang cn Bedagei (zic 
aldaar). 

GcBchicdenia. Deli wordt reeds in 1613 ala 
onderhoorigheid van Atjeh vermcld; herhaal- de malen 
trachtte het echter zich daarvan los to maken, hotgecn in 
1669 gcluktc. In 1780 word het echter door Siak 
onderworpen; de radja van Deli, tc voren Panglima, kreeg 
in 1814 van zijn landhecr den titel van Sultan. Maar in 
1854 gelukte het Atjeh zijne oude aanspraken op Deli 
weder te doen geldcn en het tot leeurijk te maken; ten 
gevolge van het tractaat, in 1858 tusschcn Nederland en 
Sink geslotcn, warden de staatjes aan do oostkust ah 
onderhoorigheden 
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van laatstgcnoemd rijk crkend en in 1862 bczocht do 
resident van Riouw ook Deli, om dit tot de erkcn- ning 
van de lieerschappij van Siak over te halon. Do radja, 
Sultan Mahmoed Perkasa Alam, onderwierp zich aan do 
suzerciniteit van Nederland, maar wei- gerde Siak als zijn 
lecnhcer tc crkcnncn; den 22sten Aug. werd hem toon 
ecne acte uitgercikt, waarby hij verklaarde, eenigermate 
op den voet van gclijk- heid met Siak verbonden tc zijn, 
waarmedo Siak zich tevreden stelde. De radja van Deli 
betoondc zich een by uitnemendheid getrouw vasal van 
Nederland; toen de Sultan van Serdang in 1865 door cene 
expeditic getuchtigd was, werd Deli beloond door het 
hers tel in zijne oude rechten en de verwerving van 
Pertjoet, Denai, Bedagei cn Padang. Weldra had nu, nog 
onder het bestuur van denzelfden sultan, de ves- tiging 
van Europcesche ondernemers en de ontwikke- ling der 
tabakscultuur plaats, waarvoor de sultan op groote scha-
al gronden afstond, aanvankelijk koste- loos, later tegen 
betaling van grondhuur. Deze vesti- ging wierp voor 
Deli, dat eene groote ontwiklceling te gemoet ging, 
belangrijke voordeelen af; toch ver- zette zich daartegen 
eene partij in Soenggal onder eenige Maleischo hoofden, 
die waarschijnlijk nayve- rig waren op de groote 
voordeelen, welke de Sultan van de ondernemers trok, en 
naar onafhanlcelijkheid streefden om daarin te kunnen 
dcelen. Eene expedi- tie in Alei 1872 onder kap. Koops 
behaalde aanvankelijk eenige voordeelen, maar moest, 
toen de onte- vredenen zich versterkt hadden, 
onvcrrichter zakc terugtrekken, zoodat eene tweedc 
expeditie onder luit.-kol. Von Hombracht derwaarts 
moest vertrek- ken, die evenmin afdoende rcsultaten 
verkrecg. Eene versterking onder maj. Van Stuwe, die 
den vorigen aanvoerder, welke gewond was, verving 
(Sept.), was gelukkiger； reeds 23 Oct. was allc ver- zet 
ten eindc, cn werden de weerspannige hoofden 
vcrwijderd. Na dien tijd bleef, behoudens enkelo 
ongercgcldhcdcn in Scncmbah, — het gevolg van den 
naijver van den sultan van Serdang, — do rust onges too 
rd, ook na het overlijden van Sultan Mah- )noed Perkasa 
Alam (25 Oct. 1873), die zich steeds ecn vcrlicht 
bestuurder cn vriend van Nederland en dcr particuliere 
industric betoonde, cn in zijn zoon, den tl)ans met den 
raad van landsgrootcn besturen- den Sultan Ma'amocm al 
Rasjid Perkasa Alam Sjah con waanlig opvoJgcr 
gevonden heeft (7 Dec. 1876). Het lundschap Deli is in 
het genot gelaten van zelfbcHtuur, cn cigen 
rcchtspleging, tcrwijl zyn ver- houding tot het 
Gouvcrnenicnt wordt bchcorscht door het in 1907 
vernieuwd politick contract. 

Bestuur. Het politick contract, hetwcDc do verhouding 
van bet zclfbestuiir van Deli met het Gouvernejnent 
bepaalt, dagtcckent van 】8S3, doch werd gcwijzigd in 
1907. 

Eiganlijk Deli (met uitzondeiing cl us van Padang en 
]Jedag(u) bestaat uit. do volgcnde lajidschappcn: 

1. lict direct 。 Sultansgcbicd, bestaando uit 2 
slukkeu, a. ccn klcin gebied in den uitersten Noord- 
westelijken hock b. cen landstrook langs do Deli- rivier 
van het mondingsgebied (rondom do kocala Bchi wan) 
tot BClitoca on go veer. 

2. het gebied van den Datook van Hampijran. I'crak 
gewoonlijk XII koeta gchcetcn, ook bestaan- de uit 2 
dcclen, a. ecn MaJeisch stuk (eigenlijk Hampfiran Perak) 
en b. een Bataksehstuk (eigenlijk XII koeta). 

3. - het gebied van den Patoek van Soenggal, het 
landschap SGrbanjaman.. 

4. het gobied van den Datoek van Kampoeng Baroe, 
hetjandschap Soekapiriiig.- 

5. het gebied van den K6djocroea» van SinGmbah* 
het landschap Dclisch SinSmbah. 

6. het landschap van den Ketljoeroean van Pertjoet. 
7. het landschap Socngai Tocan. 
De landschappcn onder 1, 2a, 6, en 7 zyn Malcisch, de 

overigo 2b, 3, 4 cn 5 zuiver Bataksch. 
Deze laatstc vicr Batakschc landschappcn vor- men 

samcn de gmpat-Oeroeng (Oeroeng=confcde- ratie). 
Hoewel de Datoeks (rcsp. KGdjoeroean) Maleiers zijn 
(zij het van gemengd-Bataksche af- komst), worden deze 
Bataksche streken vrijwel naar Batakschc adat bestuurd, 
door de insgelijks Bataks zijnde dorpshoofden. 

Voor het landschap Deli en onderhoorigheden is door 
het zelfbestuur in overleg met den toen- maligen resident 
in 1906 een regeling vastgesteld in zakc rechtspleging in 
burgerlijke zaken, geldig voor de Malcische streken. 
Voor de Bataks der Doesoen (Doesoen = kolonie, 
volkplanting； zoo wordt het gebied genoemd, dat door 
de van de Karo-hoog- vlaktc ooi-spronkelijk afkomstige 
Bataks, in het landschap Deli wordt bewoond) werd in 
1909 op dezelfde wijzo een regeling der rechtspraak in 
het Icvcn geroepen, waarbij met de Bataksche adat 
tamelijk rekening werd gehouden. Hierbij is de 
rechtsmacht over niet minder dan 5 rechters (resp. 
reclitbanken) verdeeld: nl. 1° het gewone dorps- hoofd 
(pgngoeloe kgtik) met zijn twee adat-borgen (anak-
bi*ioe, senina), 2° het hoofd van een moeder- dorp of 
perbapan (pengoeloe^ibSlin) ook weer bij- gestaan door 
zijn anak-b6roe en senina； 3° de kSrapaten kitik (Ideinc 
rechtbank) of bale, twee in dko Oerocng, en bestaande uit 
de gezamenlijke hoofdcn tier pCrbapan^ van elk deel; 4° 
de kgrapa- t&i oeroeng, waarin al de pOngoeloe'mbllin 
van het landschap zitting hebben onder voorzittersebap 
van het oeroenghoofd, den datcck, en 5° de kerapa- t&i 
doesoen, onder voorzitterschap van den Sultan, terwijl 
daarin zitting hebben do vier oeroenghoofdon en de 
voornaamste hoofden der perbapan5s. 

De eontroleur voor de Bataksche aangelegenheden 
wordt steeds xiitgenoodigd de zittingen van de onder 4° 
en 5° genoemde rechtscollege's bij te wonen. 

De inkomsten der verschillcndc hoofden, zoowel als 
van den Sultan worden naar cen vaststaando verhoucling 
bctaald uit de landschapskas (sedert 1907 ingest eld). 
Deze kas heeft te beschikken over cen door het 
Gouvernement betaaid woidencle scbadeloosstclling 
wegens overgenomen belastingen on rcchten, alsmcde 
ovei- den cijns (ha$il tanah) voor uitgegeven landbouvv-
concessies (zie voorts hot artikel OOSTKUST VAN 
SU3IATRA). 

Zio over Deli： John Anderson, Blission to the East-
Coast of Sumatra, 1823; P. J. Veth, het land- sebap Deli 
(Tijds. K. N. A. G. II, 1877); J. T. Cremer, Ons land van 
onbeperkto mogolijkhedcr) (Bijv. N. v. cl. D. 1 Juli 1914) 
en „dctookomst van Geli"; Batakspicgel; 
Adatrgclitb.uadcl..V, biz. 306 e.v.; A. W. Naudin ten 
Cate, Deli in Woord en Beeld. 

DELI (POELOE-) of KLAPPER-EILAND. Eiland 
in den Indischcn oceaan op 7° Z.B. en 105° 32' O.L. 
bezuiden cn nict ver van do kust van Bantam, tot 
wclk gewest hot administratief bchoort. Het is eon 
ovaalvonnig ato), eon uur gaans lang, met cen dicht- 
gegroeido lagune, die cen moeras vormt. Het is 
onbewoond, nuiar de bovolking van een paar strand- 
dcsa's van den Bantamschen overwa], dio niot be- 
twistc rechten op de productie van hot elland uit- 
oefenen, begeven zich er een paar maal's jaars hcen, 
om do klappers to plukken van do^kokosboomon, 



580 DEL晶 ivi旅一 DELIAAATSCHAPEJ 

waarincde het strand ovcrdekt is. Grootte 9.68K.M* 2 *. 
DELI-MAATSCHAPPIJ. De aanleiding tot- de op- 

richting van deze, de oudste der Indischc cul- 
tuurniaatschappy cn, gaf een onderzoek door cen ta- 
baksplanterop Java, den hcer J. Nienhuys, ingcsteld naar 
de geschiktheid der Delische gronden voor de- 
t&bakscultuur. Door een Arabier waren aan cen Bata 
viasche handelsfirma groote voorepiegelingcn gc- daan 
van de voordeelen, die cene vcstigiiig in Deli zou kunnen 
opleveren; ofschoon deze ijdel blekcn, werd door een 
onderzoek de zekerheid verkregen, dat de sultan 
ondememers welwillend zou ontvangen en bijstaan en 
werd door cenc vestiging van den Heer Nienhuys vaste 
voet in Deli gezet. Toen de eerste resultatcn zijner 
ondememing gunstig blckcn, werd Nienhuys vooral door 
den Heer P. W. Jansen krach- tig gesteund, aan wiens 
initiatief de oprichting der Deli- maatschappij — waarby 
hij van den aanvang af tot 1898 als Directeur optrad — 
vooniamelijk to danken is. Tengevolge van den bijstand 
der Handel Mij. konden reeds in 1869 uitgestrekte 
gronden in Deli- verkregen worden en werd 28 Oct. met 
die Mij. de overeenkomst gcsloten tot oprichting der Deli 
Mij., ingaande op 1 Nov. 1869, waarvan de sta- tuten 
werden goedgekeurd bij acte van 12 Jan. 1870. Zeer 
spoedig breidde de Mij. haren werkkring uit; het kapitaal, 
aanvankelijk op / 300.000 vastgesteld, waarvar de helft 
door de HandelMij. was gefour- neerd, werd in 1873 
op/500.000, in 1876 op/800.000, in 1878 op 2 millioen, 
in 1889 op 4 millioen, in 1897 op 8 millioen en irT1907 
op 9 millioen gebracht, ter- wij) het reserve ka 说 itaal 4 
millioen bedraagt. De oppervlakte der gezamenlijke 
landbouwconccssies bedraagt ongeveer 120.000 
hectaren, verdeeld over Deli en Langkat. In exploitatie 
zijn 21 ondemcmin- gen, die elk haar administrateur en 
4 tot 6 assisten- ten hebben. Aan het hoofd van het 
personeel in Deli staat ecn hoofdadministrateur to 
Medan, bijgcstaan door 2 inspecteurs ep een secretaris. 
Het Europeesch personeeJ aan deMaatschappij 
verbonden bestaat ait 180 personen, waaronder4 
genceshceren. Een aantal van ruim20.000 koelies, 
Chineezen en Javanen,zijn op de ondememingen 
werkzaam, behalve Bataks en Ma- leiers, die meest 
tijdelijke diensten verricht^cn. Over de 
moeielijkheden.ondervonden om goede werkkrach- ten 
te krijgen en onder tucht te houden, zie KOELI. 

De grootschc resultaten door de Deli Mij. verkregen 
zijn uitsluitend aan de tabakscultuur te danken ；  de 
aanvankelijk gedreven muskaatnoten- en klapper- 
cultuur gaf gccne voordeeJen en moest spoedig worden 
opgegeven, terwijl ook proc ven met andere cultures 
evenmin slaagden. Op de onderneming Tan- djong 
Slamat word in 1907 ccn begin gemaakt met aanplant \-
aii Hevea Rubber. 

Een dcnkbecld van de ontwikkeling der tabakscultuur 
geeft het hier voJgende staatje. De in dit staatje 
genoemde hoevcelheid tabak werd gehcel op de 
Amsterdamsche marktgcleverd, en kwam dus den Ned. 
handel ten goede; bovendien belastte de Mij.- zich van 
den aanvang af met den verkoop op die markt van het 
product van andere ondememingen, zoodat door hare 
tusschenkomst bovendien cene groote hoeveelheid tabak 
te Amsterdam werd a an go- bracht. De Deli-spoorweg is 
aan 'Kaar initiat ief te danken, daar zij de concessie, voor 
den aanleg en cx- ploitatie in 1881 verkregen, kosteloos 
aan de Deli Spoorweg Mij. heeft afgestaaii. 

Het geheele verleden der Mij is liet sprekend be- WUS 
van de groote ontwikkeling, waarvoor sonimige deelen 
van den Indischen Archipci door invocring 

der particuliorc Industrie, onder gunstige omstandig- 
heden werkende, vatbaar zijn. 

Oogst- 
jaar. 

Aantal 
Onderne- 
mingen. 

Pakken 
Tabak. 

Prijs p. % 
Kilo, in 
centen. 

Uitgekecrd 
Dividend. 

1870 .. 1 1.315 130 20 % 
1871 .. 1 1.7S8 125 33 ,, 
1872 .. 3 3.015 145 130 GO ,, 
1873 .. 5 3.575 182 1 70 ,, 
1874 .. 7 4.499 152 80 ,, 
1875 .. 7 5.191 175 91 ,, 
1876 .. 8 7.950 159 113 ,, 
1877 .. 9 9.519 132 22i ,, 
1878 .. 10 11.971 136 3790 ,, 
1879 .. 11 13.749 12G 332。„ 
1880 .. 11 16.339 121 373。，

， 1881 .. 11 21.187 135 65 ,, 
1882 .. 10 23.373 156 101 ,, 
1883 .. 11 2I.G83 144 777 ,, 
1884 .. 11 26.281 157 107J ,, 
1885 .. 12 24.798 162 1081 „ 
1886 .. 12 24.013 173 10980 „ 
1887 .. 12 20.509 133 妍，， 
1888 .. 15 27.583 136 352。，

， 1889 .. 16 31.427 189 79 祯，

， 1890 .. 21 49.952 83 i) 
1891 .. 21 49.314 105 28S0 ,, 
1892 .. 22 43.701 131 51」。，

， 1893 .. 21 52.759 156 106S0 ,, 
1894 .. 21 56.655 124 92|n ,, 
1895 .. 21 52.138 ]00 42；° ,, 
1896 .. 21 45.811 124 29 i ,, 
1897 .. 21 50.617 141 488° ,, 
1898 .. 21 58.892 99 27 ,, 
1899 .. 21 64.314 92 213° ,, 
1900 .. 21 48.349 142 34J ,, 
1901 .. 21 53.449 JIG 26 .. 
1902 .. 21 52.935 113 30 
1903 .. 22 57.528 Hl 27 
1904 .. 21 53.539 107 I!)10 
J905 .. 20 53.929 165  1906 .. 20 59.203 1(50 53J 
1907 .. 21 G7.808 95 俨.， 
1908 .. 21 G0.662 127 20 
1909 .. 21 58.338 87 2) 
1910 .. 21 48.858 152 3 330 .. 
1911 .. 21 G6.608 177 86«° „ 
19J2 .. 21 73.593 IG4 8010 ,, 
1913 .. 21 67.096 146 2（）,、 
1914 .. 21 60.725 99 ：奶，， 

DELI-RIVIER of SOENGEI LABOEAN. Ont- 
springt in de Bataklande», aan den noordclijken voct van 
het gebergte joncl het Toba-mccr en outlast zich op de 
kust van Deli in de Straat van Malaka na verceniging met 
de Bela wan-rivicr ei)vormend” het cilandje JJelawan, 
Medan cn Labocan D<di iiggen aan deze rivier; in den 
bcnedcnloop is zij voor prau- wen bevaarbaar en ook 
weinig diepgaande st oom- bootjes kunnen haar een mijI 
of zes opvarci): men bewcert dat vaartuigon van 
dcnzelfden inlioud nog bij mcnschenheugcniK de Dcli-
rivier tot de vijf mijl verder gelegcn kampong Mej 
toeboeng konden opvaren, maar dat de massa's aarde en 
zand, die Bed er t Deli gehcel in cultuur gcbrachl is, in 
de 

*) In dat jaar werd geen winst bohaald, maar / 359 
000 verloren. 

2) In dat jaar werd geen winst bchaald, maar 
/ 126.000 verloren. 
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ding bezonkcn, dit thans onmogclijk makcn. Groote niail-
schepen moetcn op de reedo van Deli cen g& zicht ver uit 
den wal blijvcn; door de bank voor do monding was het 
binnenkomcn in de rivier tot voor korten tijd zelfs voor 
kleinere booten bezwaarlijk' cn niocst op vloedtij 
gewacht worden. Scdcrt Mei 1912 is men begonnen de 
vaargeul met ecn door stooin gedreven slibzuigcr uit te 
diepen, bij welko wcrkzaamheden is gebleken, dat de 
uitgebaggerde specie van de bank vcel vaster is dan 
gcdacht werd; de mogelijkheid om Belawan Deli tot 
Oceaanhaven to maken is daardoor grooter geworden. 
Thans be- hoeft voor de kustvaart reeds niet mecr met het 
getij reken in g te worden gehouden. (Zie BELAWAN). 

DELI-SPOORWEGMAATSCHAPPIJ.ZieSPOOR- 
EN TRAMWEGEN. 

DELIMA (JAV., MAL.). Zie PUNICA. 
DELIMA SRIKAJA (MAL.). Zie ANONA SQUA-

MOSA. 
DELIMO EKAN. Javaansche naam voor eene Duif- 

soort, Chalcophaps indica; o])Sumatra Poenej tan ah. 
DELOENDOENG. Zie LINSANG. 
DELOEWANG (wi“). Zic BROUSSONETIA. 
DEMAK. Land b e s c h r ij v i n g. Afdceling en 

rcgcntschap van de rcsidentic Semarang met eeue 
oppcrvlakte van ]443 K.M2, bevattende 2 cont roJe-
afdeclingen, ieder met 3 districten, n.l. de cent rd 1c 
afdceling Deniak met de districtcn Dc- mak, AVcdoeng 
cn Grogol en de contidle afclcelhig Gocboeg met de 
districtcn ilanggar, Sambocng en Singcn-Kidoel. Einde 
1(^)5 had de afdceling ongeveer 370.600 bewoners, 
waaronder 200 Europeanen en 2200 Chineczen. Binncn 
de grenzen van Dcniak lig- gen cen tienta] dorpen met- 
het nabij de gelijknamige li(>ofrlj)laats gclegcn 
hoofddorp Kadilangoc (of Adi- lan[{oe) [zic ahlaar], 
welkc tot 1883 onder het gezag hcblic.n gestaan van 
opvolgende „gecstclijkc pangc- lan's1', alien afstanunende 
van ecn dcr apostclen van <l(；n Islam, den Soenan 
Kalidjogo, wiens graf men in Kadilaiigoc bezoekt. In 
J883 werd aan het afzonder- Ji.jk bentuur cn de 
afzonderlijke politiemacht dozer pangeran's ecn einde 
geniaakt en bchielden zij al- le<*n <le inkomsten dcr van 
oudsher aan hun gcslacht afgestane desa H. In tlcze 
afdceling liggen 4 particu- Here hmderijeu) Hamen ruim 
100 K.M2. bcslaande, waarvan de grootstc zijn 1° Sajoeng 
cn Batoe (Ge- moclak) cn 2° Kali Kondang, tevens de 
grootste van Java beoosten de Tjimanoek. Zij zijn J1257 
en 2271 bouws groot en haddun reap. 1 Jan. 1907 cn 1 
Jan. J 905 ongeveer 23000 en 5000 bovvoners. Op die 
landen worden uitsluitend rijst en tweede gewansen 
geplaiit. 

G o s c h i c d o n i 8. In hcl begin dor 16e ceuw, 
oinstreeks hcl jaar 1520, vernietigden de Mohannne- 
daanHchc Soenuns, langs de noordkust van Java gcvesl 
igd, het Hindoo-Javaanscho rijk van Mad- japnit, in de 
rcsidentic Socrabuja gclegcn. Hun aan- voerder in dicn 
strijd was ecn Javaansch hoofd van Beinak, de bekende 
Raden Pat ah cn, volgens de ovcrlevering, cen zoon of 
kleinzoon van den laatsten vorst van Madjaj)ait. 
Waarschijnlijk erkenden na dicn de kleine 
Mohammedaansche staatjes langs de kiiHt tot Socrabaja 
ingcsloten den vorsl van De- mak als hun wcreldlijk 
hoofd. Omstreeks 1546 trachtten de Mohanimcdaansche 
vorsten langs de noordkust, onder aanvoering van dicn 
van Dcmak, het Hindoe-Javaansche Pasoerocan voor den 
Islam te veroveren. Zij slaagden dnarin nict. Do pang6ran 
van Dcinak, de 2c of 3e na Baden Patah, kwam om hcl 
Jcvcn en men mag aannemon, dat onder de be- roeringen, 
toenmaals ontstaan, het oppergezag van Dcniak feitelijk 
verloren ging. In 1602 trof de Ncdcr- 

landsche adiniraah Jacob van Heemskerck den pangeran 
van Dcmak aan, in een oorlog gewikkeld mot het zich 
mccr en mcer uitbreidende Mataram. De hoofdplaats 
werd ecn paai; jaren daarria, 1604, veroverd cn hot. 
landschap maakte sedert dicn cen deel uit van hot 
uitgestrekte Javaansche rijk van het midden. In 174G 
werd hot direct gebied der O. I. Compagnie, na 1800 van 
het N.-I. gouvcrnc- ment. — Gedurcndc 1848/49 
heerschten in een groot gedcelte van Midden-Java, met 
de regcntschappcn Dcmak cn Grobogan tot centrum, 
tengevolgc van misgewas rijstgebrek en hongersnood, 
die aan de namen dozer beide regentschappen ecne 
treurige vermaardheid hebben verleend. De bevolking 
van Demak vermindercle van 336.000 in 1848 tot 
120.000 in 1850, die van Grobogan van 98.500 tot 9000. 
Een buitengewone ongunstige weersgesteldheid en be- 
smettelijke zickten onder menschen en vee in de jaren 
1900—1902 waren de onmiddellijke oorzaak van 
wederoni een hongersnood in laatstgenoemd jaar in 
nagenoeg dezelfde streek (afdeclmgen Demak en 
Grobogan en de aangrenzende zuidelijke deelen van de 
afdeclingcn Pali cn Kpe(loes)^-Het is dez& laatste 
hongersnood, welke den stoot gaf aan het bekende 
ondcrzock naar de mindere welvaart der inlandsche 
bevolldng op Java. (Zie WELVAART- ONDERZOEK). 

DEMAKi__I)istrict met gelijknamige hoofdplaats van 
de controle-afdeeling, het regentschap en de afdeeling 
van denzelfden naam. Het heeft eene oppervlaktc van 208 
K.M2., heeft 3 onderdistricten en verder 140 
gouvernements- cn 48 particuliere desa!s. Einde 1905 had 
het een bevolking van 79.000 zielen, waaronder een 50-
tal Europeanen en ruim 900 Chin cozen. , 

DEMAK. lioofdplaats dcr afdceling Demak van de 
rcsicTentie Semarang, op 10 M. hoogte boven do zee 
gclegen nan de Toentang, welke rivier in haar 
bencdenloop daarom wel rivier van Demak wordt 
genoemd. Demak is cen der liistorisch meest merk- 
waardige plaatsen van Java, daar zij vroeger de zotel was 
van vorsten, die in de lode en 16de ceuw grooten invlocd 
hadden op het lot van Hidden- en zelfs van Oost-Java. Zic 
DEMAK, a/declinj en regentschap. De stad had op het 
einde van 1905 ruim 5200 inwonei'S, waaronder ecn 50-
tal Euro- peancn en 500 Chincczcn cn ligt aan den 
traniweg, die Semarang met Rembang verbindt. Van 
Demak loopt cen tak van (Tien tramweg in Z.O.- rich- 
ting over Pocrwodadi naar Blora en naar Goendih (m 
aansluiting met den spoorweg Semarang—Vor- 
stetilanden). Van den ouden luistor van Demak, die 
cchtcr door do vroogere geschicdschrjjvers in navol- ging 
van do Javaansche overlcveringen overdreven is 
voorgestckl, is weinig meer over. De beroemdo moskec, 
het work, naar men zegt, van Raden Patah, omstreeks 
1468 voltooid, is in 1845 verbouwd cn heeft van den 
ouden bouw slechts eenige (acht) met snijwerk versierde 
pilarcn bchouden, a Is eene na- gcdachtenis aan de acht 
zendelingen, die met Raden Patah don Islam in Demak 
hebben ingevoerd nl. Soenan Bonang, Soenan Kalidjogo, 
Soenan Giri, Soenan Dradjat, Soenan Moeria, Soenan 
Goenoeng- djati, Soenan Ngrandoeng en Soenan 
Koedoes. 一 Van het oudc voi'stcnvcrblyt, waarvan men 
alleoa de plants wcct aan to wijzen, is geen spoor meet te 
vinden. Allecn de graven van de drie bekendo vorsten van 
Demak, Panembahan Dj ini boon, Pangeran Sabranglor 
en Pangeran Tronggono worden nog in de nabijheid dcr 
moskee aangewezen. De moskee wordt nog steeds zeor 
vereerd. Zcvenmaal haar 
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bezocht tc hebben op den Garebcgbcsar (zic GARE- 
BEG) is voor den geloovigen Javaan van even- veel waarde 
a Is een tocht naar Mekka. Duizcnden komen dan van 
heinde en ver ter bedevaart, zoovecl mogelijk te voet en 
keerden vroegcr terug met een kruikje water uit de 
moskeeput. De alocn alocn is dan vol biddenden en verder 
vol kramen, want ook ,bier wordt tegelijk met het kerkelijk 
feest eon kermis gehouden. Sedert 1910 wordt in het bclang 
der hygiene voor het doen der voorgcschreven 
wasschingen hot water, door midcl el een er buis- leiding, 
gebezigd uit den artesisclien put op den aloen aloen van 
Deinak v66r de moskee geboord. De moskeeput kwam 
langzamcrhand tc vervallen. 

DEMAKSCHE WATERWERKEN. De streck, door 
deze werken bevloeid, is ten N.W. begrensd door de Java 
Zee, in het Oosten en N.-Oostcn door de Sevang-rivier, in 
het Westen gedeeltclijk door do Toentang, welkc de 
afwatering bezorgt van de Rawah Pening： het moerassig 
gedeelte der vlakte van Ambarawa. De Zuidgrens wordt 
gevormd door een dne^aT~15cvldeiingskanalen, waarvan 
twee by Glapan bun water ontlecnen aan de Toentang (het 
Ooster- cn Westerkanaal), terwijl het derde bij Sedadi uit 
de Sevang wordt. af get apt. Administra- tief behoort zij 
grootendeds tot de afdecling Demak der residentie 
Semarang; een kleincr deel links van de Kali Toentang 
gelegen en door het bovengenoem- de Westerkanaal 
geiiTigcerd, ressorteert ondcr het district Singenkido^L^er 
afdceling Semarang. Nog in den tijd van Daendels was een 
deel dozer vlakte cen uitgebreid moeras of binnenzee, waar 
men met den aanleg van deri grooten postweg de grootste 
bezwaren ondervond. Om den voor dien aanleg noodigen 
grond te bekonieji, en tevens met de be- doeling om cen 
voor vaartuigen geschiktcn verbin- dingsweg te verkrijgen, 
werd tusschcn de Serang en Toentang toen het z.g. 
„Prauwvaartkanaal,> gegraven, dat tusschen Demak en 
Tanggoelangni ten N. van den postweg liep. Daardoor, en 
door het graven van meerdere afvoerkanaleh, geluktc het 
den Regent van Demak (naar Daendels vermeldt) 30.000 
morgen (di. 土 36.000 bouws) moeras voldoende droog tc 
leggen om het land voor den rijstbouw ge- schikt te maken. 
De afwatering en watervoorziening was echter nog alles 
behalve volmaakt, zoodat mis- oogsten voortdurend 
voorkwamen, en door den Inge- nieur van Thiel — 
denzelfde die in 1832 den dam in de Tampean-rivier 
bouwde — ecu ontwerp werd gemaakt om de oude 
afwateringskanalcn te ver- ruimen, nieuwe afvoerwegen te 
graven, en ecn dam in de Toentang te bouwen ten bchoevc 
der bevloei- ing. Gebrek aan fondsen, maar meer nog aan 
het onmisbare technische personeel, belctte echter de 
uitvoenng. In )847 werd het plan wed er opgevat, maar 
cerst na een oogstmislukiting in 1848/49 gc- volgd door 
ecn hevigen hongersnood, waardoor nicer dan 200.000 
inlanders van ellende omkwamen, werd in 1850 en 1851 de 
verruiming der af waterings-kana- len I er hand genomen, 
en cene nieuwe opneming aangevangen, die cindelijk tot 
gevolg had, dat in 1852 besloten v/erd tot den bouw van 
een door den Ingenieui- S. Dik ontwoi-pen dam in de 
Toentang bij Glapan. Bovendams b^vindt zich zoowel op 
den rechter- als op den linkenivicroever cene inlaatsluis,. 
waardoor twee irrigatiekanalen worden gevoed, het 
Wester- en het OosterkanaaL In 1859 werd de dam 
voltooid, die na eenige verbeteringen nog thans volkomeii 
aan het doel beantwooidt. Doch daarniede yas men er nog 
niet. Het terrein der Wester-bevloei- ing was betrekkelijk 
klcin ； voorts vie! het beschik- 

bare dcbict tegen, zoodal het Oosterkanaa] fcitelijk 
slechts voor 60 °/0 der oorspronkelijk bedoelde op- 
pervlaktc water aanvoerde. De afwatering lict even- eons 
nog veel te wenschen over; de bedijkingen der rivicren 
on afvoerwcgen waren weinig oordeelkunclig aangelegd 
en braken herhaaldelijk door, zoodat in 1872 wedcroro 
ecn hongersnood dreigde. Echter duurdc het tot 1882, 
voordat mot nieuwe werken werd aangevangen. Dcze 
hadden ten doel: de afwatering te bevordcren door het 
graven van afvoer- leidingcn ； verschiBende bestaandc 
kanalcn en d ijkcn te verbeteren ； en den watertoevoer 
te vermeerderen door het bouwen eener stuw met 
inslaatsluis in de Serang bij Sedadi, van waar af cen 
nieuw hoofdka- naal en een net van vci'deelleid hi gen 
was geprojec- teerd. De leidingen, aftappende uit Sei-ang 
on Toentang, zouden voorts ter hoogte van Godong 
zoodanig met elkandci- worden verbonden, dat het 
mogelijk zoude zijn om bij eventueel watergebrek in het 
Senang gebied, daarin te voorzien door sup- pletie uit liet 
Toentang net. De afvoer van de Serang is n.I. veel 
onrcgelmatiger dan die van de uit ecn nioerasachtige 
vlakte ontspringende Toentang. 

In 1889 was het werk in hoofdzaak gcreed. Do lotale 
kosten werden geschat op rond / 9.000.000. 

De werken dienen thans voor de bcvloeiing van rond 
61.900 bouws, waarvan 7600 bouws vroeger gehecl van 
bcvloeiing waren verstoken. Daarvan woi'dt gein-igeerd 
door het kanaal, dat op den rech- t eroe ver van de 
Toentang bo ven de stuw van Glapan aftapt, 士 15.550 
bouws; door het linker- of Westerkanaal 士 6200 bouws 
in het district Singen- kidoel der Afd. Seniarang； 
rechtstreeks uit het Serangkanaal, boven de stuw te 
Sedadi aftappend, 士 6700 bouws. Voorts verkrijgt een 
gebied van 14550 bouws zoowel Serang- als Toentang 
water. Dit gedeelte is gelegen bened enstrooms van het i 
ced s genoemde verbindingskanaal tusschcn de bcidc； 
bevloeiingsgebieden. Ten Noorden van den groc»t< ri 
postweg liggen 9700 bouws, die uit het langs <l< ii weg 
loopende, en in het begin van dit artikel rcoch genoemde, 
Prauwvaartkanaal woi'den bcvloeid, d；i.i zelf wed er 
gevoed wordt door de afvocrlcidingen uit het Zuidelijk 
gebied. Dezc grondon krijgcn d.i Sevang-, Toentang-, 'en 
terrein water. Ten sl<；t i <• vindt men ten Noorden van 
den postweg nog h<-t z.g. „Wedoenggebicdn, ter 
oppcrvJaktc van ron*! 9200 bouws, ecn ten dcelc zeer 
laag terrein, alwaar in 1893 werken in uitvoenng 
kwaincri, terwijl thans nog verdere werken tot 
verbetering van den water- afvoer cn -aanvoer 
onderhanden zijn. (Verdeelwerk te Wilaloeng). Do 
irrigatie alhier geschicdt door ecu stclscl van leidingen, 
die direct uit de Serang water verkrijgcn door 
kunstwerken bij Kara ng Anjar cn Boengo. Bencdcn do 
stuw van Sedadi, wordt de Serang nJ. nog gevoed door 
ecn twcetal zijiivicreii; de Loesi en deGelis.en het is 
voornamclijk dit water, dat akhis nog wordt benut. 

De landen ton N, van den postweg (het Jaagst gelegen 
tonoingcdcelte uii makend) hebben in <len 
AVestinoesson nog veel van watci bezwaar te lijdcn. 
Hie)-, in het gebied van het Prauwvaartkanaal en het 
Wedceng-gebied, wordt in den drogen tijd een uitge- 
breide katocnteelt gedreven, die de bevolking zeer 
belangrijke voordeelen oplevert, en voor cen groot deel 
schadeloos 8telt voor de min gunstige toestan- den, 
welke voor do rijstcultuur in den Wcstmoesson bestaan. 

Literatuur: Rapport der Conimissie betreffendo de 
Waterverdeeling in de Afd. Demak, Batavia, 
Landsdrukkerij 1913. — Voorts de verhandeling van 
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den Hoofdingenieur Slinkers, met. aantcekeningen 
van de Meyier, over de Demakscho irrigatiewerken 
in het Tijdschrift v. h. Kon. Inst. v. Ing. Afd. Ned. 
Indie, van 1891—1892. 

DEMANG. Zoowol een ambtelijke titcl als cen 
ambtelijk pracdicaat. Als ambtelijke titcl wordt de- 
mang gebezigd voor districtshoofd in de rcsidenties 
Lampongsclio districten en Banka, vroeger ook in do 
residonties Bantam en Batavia, doch sinds ecnige ja- 
ren is die titcl in de twee laatst genoemdo resident ies 
vervangen door dien van „wedanan. Als ambtelijk 
pracdicaat wordt do titel van demang door het Gou- 
vemement toegekend aan hoof den beneden den rang 
van regent. In Soerakarta gcldt demang als praedi- 
caat voor inlandsche ambtenaren beneden den rang 
van mantri en voor dorpshoofden, in een gedeelto 
van Djokjakarta, (in Koelon Progo cn Goenoeng 
Kidoel) als praedicaat voor ondcrdistrictshoofden. 
In Banjoemas voeren de hoofden der groote perdi- 
kandesa's den titel van demang. . 
DEMI. Zie ZUIGVISSCHEN. 

DEMMENI (HENRY). Geb. 5 Sept. 1830 te Miilil- 
hansen, trad hij 8 Sept. 1848 bij het Kolon. werfde- 
pot te Harderwijk in dienst, kwam in Indie in April 
1849, nam dccl aan de krijgsbedrijvcn in 1851 en 
1852 in het Palembangschc en werd 18 Febr. 1856 
tot 2en luit. benoemd. Bevorderd tot len luit. op 19 
Oct. 1859, werd hij 12 April 1866 kapitein, 16 Sept. 
1874 majoor, 17 Febr. 1877 luit.-kol., 10 Mei 1883 
kolonel en 10 Mei 1886 gencraal-majoor. Als officier 
woondc hij de krijgsbedrijvcn in Deli van 1874 tot 
1877 bij, cn was de ccrste maanden van 1879 plaat- 
selijk koniniand. te Semarang, daarna (1879—1883) 
mij.-koinmand. te Amboina cn Ternate. Vooral on- 
derscheidde Demmerii zich in Atjch, waar hij in 1877 
en 1878, cn later tot zijn doed werkzaam was, sedert 
1883 als militaire kommandant, sedertAug. 1884 als 
civiel- cn militair-gouvemeur, in wclko betrekking 
hij de bekende concentratie onzer stclling (zie 
ATJEH, geschiedenis), voorbereidde, leidde en 
ten uitvoer bracht. Demmeni ovcrlecd 13 Dec, 1886; 
eene bcschrijving van zijne persoonlijkheid, wordt 
gegeven T. v. Ned.-Indie 1887,1, b). 71. 

DE1VIPO. Nog wcrkzamc vulkaan op de grens van 
Palembang cn Bcnkoclcn. Het hoogste punt, de G. 
Merapi is 3173 M.; op den Pick van Koenntji na is 
het dus de hoogste l)erg van Sumatra. In den tegen- 
wooi-digen k rat er, die damp cn rook uitstoot, ligt 
ecn bijna volkomcn cirkclrond meer, waarvan de 
oppcrvlakte op 2804 M. ligt; de middellijn van dit 
nicer is 400 M. In de oude, naar het N.N.W. open 
caldera Htroonil de Bajau-rivier, behoorende tot het 
Htroomgebied van do Moesi. Voor zoover bekend 
werd do berg het eerst in 1780 door Europcanen be- 
klommen ； de bestijging heeft het gemakkelijkst van 
nit het Zuiden, van de doesoen Goenoengagocng 
(]037 M.) ])laats. De top van den berg wordt door do 
oniwonciicle heidcnsche bevolking bcschouwd als de 
verblijfplants van do zielcn dcr dooden cn van den 
bcscheringeesl (Pojang) dcr Pascmah. Voor teekc- 
ningen van caldera, top en krater zie Jaarveralagen 
1907 on 1910 van den Topografischen Dienst. 
DEMPOEL (JAV.). Zie GLOCHIDION. 

DENAI. Landschap, ook wel Danei genoemd, 
golcgen aan do oostkust van Sumatra, middon in 
Sordang, belioorde vroeger tot dat rijk, word daar- 
van in 1865 afgenomen en aan den Sultan van Dell 
gegeven. Voortdurcnd bleef het ecn bron van twisten 
tusschen Deli cn Serdang, totdat in 1882 het vroege- 
je landschap Senembah tueschen bcide landschap- 
pen verdeeld werd, waarbij de Sultan van Deli, tegon 

eenige door hem bchaaldc voordeelen, er in tocst em- de zijn 
rechten op Denai af te staan, dat toen bij Serdang werd 
ingelijfd. Het bleef evenwel onder het bestuur zijner 
vroegere hoofden, die onder een Da- toek gestcld zijn. 

DENDANG. Een van de vijf districten, waarin de assist 
ent -residen t io Billiton is verdeeld met de ge- lijknamige 
hoofdplaats, zotel van ecn districtshoofd./' 

DENDENG. Gcdroogd en gewoonlyk met kruideri 
tocbcreid, in dunne plakken gesneden vleesch. 

DENDENG-HARI. Gebergte van eruptief gesteen- te op 
de grens van Buitcnzorg, de Preanger en Kra- wang, kenbaar 
door cen aahtal spitse pieken. Het bereikt zijne grootstc 
hoogte in den Goenoeng Sang- gaboewana (1300 M.), op de 
Z. grens van de Tegal- waroelandcn. Op dezen top ontspiingt 
de Tjiomas, zijrivier dcr Tjibeet. Hctbergland is weinig 
bewoond. 

DENDROBIUM CRUMENATUM Sw. fam. Or- 
chidaceae. Duif jes-orchidee, Anggrek merapati (MAL.). Een 
zeer algemeen voorkomende kleine epiphyti- sche Orchidee, 
die de eigenaardigheid heeft in een bepaalde streek op 
ongeregelde tijden gedurende 1 of 2 dagen algemeen to 
bloeien. Door de groote mas- sa witte welriekende bloempjes 
valt de plant in die dagen zeer op. De oorzaak van den 
algemeenen ge- lijktijdigen bloei in een streek is nogniet 
voldoende verklaard.二。、 

DENDROBIUM UTILE J. J. S. fam. Orchidaceae. 
Alemi, An emi (BOEO.). Epiphytische Orchidee met 
geelgroene stengels, die vooral in Boni als vlecht- materiaal 
gebruikt worden. De stengels worden daartoe gespleten en 
nat o】n een stokje gelegd, zoodat mon cen glad lint verkrygt. 
Daar de plant vrij zeldzaam is, worden de stengels alleen 
voor kost- baar vlechtwerk gebezigd. ， 

DENEN IN DEN MALEISCHEN ARCHIPEL (DE). 
Onder de Europccschc eoncuiTenten, welke' do 
Nedcrlandsche Oost-Indische Compagnie onrus- tige 
oogcnblikkcn hebben bezorgd, behooren ook de Dcnen, die, 
nadat ccne in 1616 geoctroyeerde Deen- sche O.-I. 
Compagnie, waarin vele Hollanders deel- namen, in 1618de 
vaart op Azie was begonnen onder leiding o.a. van Ovc 
Gjeclde en Roland Crape (naar men wil, een Nedcrlander 
van geboortc), zich vooral op de kust van Koi'omandcl, waar 
zy in 1620 het fort Dansborg bij Trankcbar bouwden, hadden 
genesteld, maar al spoedig hun oog ook op andcre streken 
van Azie, daarondcr op het Malcische eilandenrijk, richt- ten. 
Wel hebben hunno verrichtingen daar geen spoor 
achtcrgclatcn en bepaalden deze zich allccn tot 
handelsopcratien; wel waren ook deze nict van groot 
gewicht, maar in eon oncyelopaedie, aan den Archipcl 
gewyd, mag van de faits e t g c s t e s dezer Europcanen niet 
gehcel worden gezwegen. 

In de cci-stc helft van 1625 kwam hun schip „do 
Waterhond" te Makasser, op aansporing van een 
Nederlander on gelokt door ,,de stcrckc lucht van de giroffcl 
naegclen", dio daar vooral van de Ambon- sche kwartioron 
werden aangebracht. Dit vaartiiig was voor cen goed deel 
bemaud met Nederlanders, zoodat er —- zooals Gouv.-Gen. 
en Raden zich uit- drukten — even goed Ncclerlandsch wertl 
gesproken als in Nederland zelf. Trouwons, steeds hebben 
een groot aantai onzer landgenooten do Deenscho Com- 
pagnie gediend, soms in aanzionlijke botrekkingen. De 
sultan van Makasser, wion deze niouwe hande- laren zeer 
welkom waxen, daar hij de vruchten plukte van het 
opcnstellcn van zyn haven voor de vreemde koopliedon, 
ontving de Denen zeer goed. Zij lieten eonigen der hunnon 
in Makasser achter en verkregen nog datzelfdo jaar 
vergunning, een ,,loge" voor zich 
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in tc richten. Van dicn tijd af werd gcrcgcld deze st ad 
door Deensche schepen bczocht cn deze vaart leverde 
zulke winstcn, door den hoogcn prijs voor de nagelen 
door hen geinaakt op Indie s vastc kust, dat ecn tijdlang 
roods daarmede allccn de onkosten hunger bezetting cn 
vcidcrcn omslag op Trankcbar konden worden 
bestreden. Vandaar de pogingen der Nederlandschc 
Compagnic om door het zg. ..kladden5' met de nagelen 
(willckcurigc prijsvcrla- ging), deze concurrenten van de 
bank tc schuivcn. 

^laar bij Makasser bleef het niet. In 1626 trachten de 
Denen handelsbetrekkingen aan te knoopen met 
Bandjermasin, met Mat an en met Soekadana, op welke 
laatstgenoemde plaats zij eenigen dcr hunnen 
achterlietcn, omdaarecn factorij testichten ；  in 1638 
trachtten zij met Solor cn Timor handclsbctrckkin- gen 
aan te knoopen, maar deze pogingen, welke wei- nig 
rcsultaten opleverden, waren nict van zoo ern- stigen 
aard, a Is die om vaster) voet te Bantam tc krijgen. Deze 
stad, een tusschenstation op de vaart tusschen Trankebar 
en Makassar, zag minstens reeds in 1638 een Dccnsche 
factorij binnen hare grenzen vcrrijzen. Ook op Japara en 
Rem bang werd door deze Europeanen gehandeld. 

Eveneens lokten Sumalra en het Maleische scliier- 
eiland hen aan. In 1833 verschecn ecn Deensch schip in 
Atjeh en stichtte er een factorij; later trachtten zij 
handelsbctrekkingen aan te knoopen met Sumatra's 
Westkust, terwij] Kedah, op het Ma lei- sche 
pchiereiiand, de Dcenschc vlag sedert 1641 in zijn haven 
zag wajjperen. 

Al deze pogingen echter beoogden allccn, althans 
leidden slechts tot handelsbetrekkingen ；  politieken 
invloed hebben de Denen nooit bezeten. Toch waren zij 
in de oogen der bestuurders van de Nederlandschc Oost-
Indische Conipagnie zoo al geen gevastrlijke, dan toch 
lastigc concurrenten en vooraJ in de eerste jaren, sedert 
hunne komst in den Archipel worden zij met leede oogen 
door doze inachthebbers aan- gezien. Op JIakasser 
kochten zij, in ruil vcorde door hen aangevoerde 
manufacturen van Indie's vaste kust de nagelen op, welke 
in strijd met de monopoiie- contraclen door den 
sluikhandel uit Ambon daar waren aangevoerd en de 
Nederlandschc autoritciten zagen, zoowel hier als elders, 
in de ambtenaren der Deensche Compagnic de mannen, 
die met de Engel- schen, met de Spanjaarden en 
Portugcezen, in land- sche vorstei), grooten en volken 
tegen hen ophitsten. Ofschoon uiterlijk de verhouding 
gewoonlijk good was, bleven botsingen niet uit. In 1638 
werd op last van Van Diemen bij Malaka een Deensch 
schip door de daar gestationneerde Nedcrlaiidfiche bezel 
tin gs- vloot aangehouden en daaruit gelicht een brief, 
door den toenmaligen Deenschen president Barend Pes- 
saert, vroeger in dienst onzer O--I. C., geschrcven aan 
den Spaanschen gouverneur in Manila, waarin hij' zyne 
diensten aanbood om Spaansch Ternate via Makasser 
van levensiniddelen te voorzien. Pro- testen tegen die 
aanhouding boat ten niet. Steeds werden verder 
maatregelen gen omen, om de vaart der Penen te bcletten 
op dat gedeelte van Sumatra's Westkust, hctwelk onder 
Atjeh bchoorde en waar de Ncderlanders piivilegies in 
den han del bezuten, waardoor o.a. andere Europeanen 
daarvan waren uitgesJoten. Uitdrukkelijk werd den 
Nededandschen scheepshoofden daar aangeschieven, dat 
zij des- noods met geweld den Denen daar den handel 
moes- ten trachten te beletten. Ook werd na de 
verovej'ing van Malaka in 1641 de handel der Denen 
door de Mraat van dien naam bemoeUijkt, doordat soms 
tol van hunne schepen door de Nederlanders werd ge- 

heven; een ander maal werden, wanneer uit pntria. 
gewczen werd op mocilijkheden die uit die tolheffing in 
Europa zouden kunnen voortvlocien, toch hunne schepen 
aan ccn onderzoek naar contrabande of vijanden 
ondcrworjicn. 

Maar grootcre vijanden clan in de Ncdcrlansche 
Oost-Indischc Conipagnie hadden de Denen in hen 
zelvcn. Gin gen in 't ceret de handelsopera- tien naar 
wensch, in het moedcrland zelf werd, ten gevolge van 
allerlci omstandigheden, ook van die buiten de selluId 
der dirccteuren van de Conipagnie, weinig energie 
getoond ； de financieele toestand was niet schitterend 
；  voor een voldoend aantal althans good uitgeruste 
schepen werd niet gezorgd. Dit a lies liet niet na, zijn 
terugwerking tc docn gevoelen ook op hen, die in Azie 
zelf de Iciding dcr zaken hadden. Ontmoedigd cloorden 
geringen st cun, hun van Dene- inarken uit vcrlecnd, 
wisten zij niet het hoofd tc bieden aan de vele bezwaren, 
die zij op hun weg ont- moetten. Ook op de ambtenaren 
van lagercn rang en op het scheepsvolk oefende dit zijn 
weiking uit. Zij verloreii het vertrouwen in hunne chefs, 
wej dcn inisinoedig en daardoor ongeschikt, om de 
uitvoer- ders te wezen van wat men hun opdroeg. Reeds 
in 1G30, nog onder de leiding van den zeker niet enbe- 
kwamen Roland Crape, was de toestand zoo treurig 
„door de clccne iniddelen en quaet beleijt wt Denc- 
marcken", dat zij waren „tot de wterste ext remiteijt 
gebracht om a lies tc moeten verlaten,>. W'cl kwam het 
nict tot ccn uitveering, maar ook de latere jaren onder de 
leiding van Barend Pessaert, die in 1()36 Crape opvolgde, 
waren, niettegenstaande de han- delswinsten, welke 
vooral Makasscr schijiit t<- h<*b- ben opgeleverd, 
allesbehalve jaren van voors])oc<i. Pessacrt zelf word in 
Masulipatinn voor schuklcn gegijzcld ；  Deensche 
schepen werden gebruikt “Moorschc" kooplui om hunne 
waren naar j- !> te brengen en het geld ontbrak bijna tot 
bctalin^ der toJlcn in dat rijk. In 1644 wcitl zelfs h<-t 
plan opgevat, Bantam geheel t c verlaten. In 1645 waa 
o“k te Makasser de toestand der Denen zeer treurig. M- i 
jecht nocniden de onzen deze hunne concurrcui< n dan 
ook „dat omnachtigh volck、、. Men wi<-ip <io schuld 
op Pcssaert zelf cn hij werd vcrvangcn “<，，，： , 
Willem Jxyel, een Deen, die lange jaren d<： - 
landsche Oost-Indischc Conipagnie had gc(li<-n<l, in 
1639 naar Indic werd afgezonden, en pas in J(>43 na 
allerlci avonturen Trankcbar heieiktc. Hij nam de leiding 
dcr Deensche aangelegenheden in het Oostcn op zich en 
bezocht in het laatst van 1645 cn in het begin van 't 
volgcndc jaar JJantani en Makasser. Een (ijdlangscheen 
onder hem de toestand tc zullcn verbcfcrcn. In '( westen 
van Azie Iiirdd hij (icn naam der Denen op. Bantam en 
Makasser behiclden de Deensche factorijen, maar in 
Kedah block hij op den duur niet best and tegen de 
bezwaren, welke de Nederlandschc handekpolilick hem 
daar in den weg legde. Al speed ig echter had ook hij wed 
er tc worstc- Icn met de veronachtzaining van 's 
Com])agnics langen van den kant van het moederland 
<!ii met d( ；  gevolgen, (lie nu wed er deze 
veronachtzaming BK-L zich sleepte: in 1648 word liij op 
grond van aJJcrltH heschuldigingcn door zijn cigen 
mannen gc van gen genoinen. Paul Hansscu, de chef der 
]Jeenscl|<! factory op Makasser verkreeg duarna de 
Iciding, maar stierf nu ecn Blecht beheer, vermoedelijk 
in 1655. Hij werd in dat jaar ten minste oj)gevolgd door 
Eskild Aiideifisen, die bctei' voor zijn taak bereken<l 
schijnt te zijn gcwcest cn ook den handel op den 
Maleisclien aichipel aanhield, maar van ondersteu- 】】
ing van de zijde van het moederland blijkt weder 
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nicts tot het jaar 16G8 of 1669, tocn hulp uit Dene- 
markcn werd gezondcn onder Siwert Adelaor, die in 
1G70 cen verdrag van vricndschnp met Bantam sloot. 
Maar de Nederlanders maakten steeds nicer voortgang cn 
dit beteckende tevens terugdringen hunner Europcesche 
concurrentcn. De bekendo gebcurtenissen van 1G67 tot 
1669 in Makasscr, van 1682 in Bantam gaven den gen ad 
eslag aan de com- mercieele betrekkingen van 
Denemarken met het Maleischo eilandenrijk. De Dcnen 
vcrlietcn in 1682 onder Lambert Diricksen Bantam en 
vertrokken naar Trankebar. De commercieelo 
betrekkingen. stierven weldra geheel uit, ook die wclkc 
vooi'en na nog met At jeh zijn onderhouden. 

Lileraluur (behalvc de bekende Nederlandsche 
koloniaal-gcschiedkundige werken): D. J., Indes Orien 
talcs, Compagnie des.... en Dancmark (in de 
Encyclopedic ou dictionnaire raisonne (sic!) des 
sciences, des arts et des metiera par unc Societe de gens 
de lettrcs, VIII, Ncufchastcl MDCCLXV); J. H. 
Schlegel, Sammlung zur Danischen Gcschichte 
(Kopenhagen, 1771—1776), passim; B. G. Niebuhr, 
Einigc Nachrichtcn iiber Wilhelm Leyel und dcr 
Danisch-Ost-indischen Handel unter scinen Ver- 
Waltung (Nachgelassene Schriften nichtphilologi- schen 
Jnhalts, Hamburg, Perthes, (1842), s. 387— 399)； H. 
van der Linden, L'expansion Coloniale du Dancmark 
(Bruxelles, La inert in, 191 l)cn dedaar aangchaaklo 
litcratuur. j. E. H. 

DENGDEK POIK (SOEND.). Zie CORCHORUS 
ACUTANGULUS. 

DfiNKEMG. Linker-zijrivier van de Solo-rivier, die 
vroeger ten on rechte we I ecns a Is de bovenloop van die 
rivier is aangemerkt. Zij ontspringt op de z.Jijke hellin 
gen van den Merapi, wordt door ver- 
< hi)lendc van de z.o.lijke heliingen van (lien berg 
afstroomendc rivieren (waarvan de Woro de bc- 
laiigri.jkstc is) gevoed, waardoor zij bijna al het wa- i r 
van de afdceling Klaten, het vruchtbaarstc <le( l van het 
vroegere landschap Padjang, afvoert, wirmt voor cen 
bclangrijk deci de oostgrens dier afdeeling en stort zich 
bezuiden Socrakarta in de Solo-rivier. In bijna iederen 
westmocsson geeft de hoc 牧 waterslaiul in de Solo-
rivier cn a Is gevolg daarvan de O|.istn\ving van het water 
in de DCnkeng aanleiding tot belangrijke 
overstroomingen in het door deze rivier eultuurgebied 
van het 
(list riel Bcdji. 

DENPASAR. District van de onderafdceling 
Badocng, afdceling Zu id Bali, rcsidentic Bali cn 
Jxtrubok met gelijknamigc hoofdplaats, tevens van <l(- 
afdecling Zuid BaJi. Zie BADOENG. 

DEPA. lycngteinaat op Java, vadorn, eigenlijk- de 
lengte van de borst cn de beidc intgcstrektc ar- inen, op 
ougev. 1.7 M. gcsteld. Ondordeelen zijn: do ha«ta, ecu 
vicrclc dopa 土 0,42 M. en <lc kilati of halve hasta 
ongev. 0.21 M. 

DEPARTEMENTENVANALGEMEENBESTUUR. 
Evenals in Nederland onder de MinisteriSn, is het 
adjninistratief behoor in Nedcrl.-Indie verdeeld onder 
vorschillende Departemcnten. Van dozen staat het 
JJepaitonieiit van oorlog onder de Iciding van den 
Commandant van het leger en chef van het Dep. van 
oorlog (zie LEGER), het Departement der Marine onder 
die van den Ckmunandant der Zeemacht en chef van het 
Dep. dcr Mari re (zio ZEEMACHT), terwijl de overige 
departementen, gczamcnlijk dio van het burgerlijk 
bestuur genoomd, geplaatst zijn onder hoof<1 
ambtenaren, die den titel vocren van Dirccteur en cen 
tractement genieten van / 24.000 *s jaais. 

Tijdcns de Compagnie was den Gouv.-Gencraal voor het 
bchcer toegevoegd de Dirccteur-generaal van den handel, 
— de eerstc persoon na den land- voogd. 一 die ecn tweet 
al opperkooplieden en den boekhoudcr-gcneraal onder 
zich had (zie COMPAGNIE, OOST-INDISCHE). 
Dacndels stelde cen Admi- nistreur-gcncraal aan, die de 
eigenlijke beheerdcr der financier! was, en door wiens 
aanstelling het ambt van Dirccteur-generaal zoo goed als 
overbodig werd. Hem waren vier administrateurs 
toegevoegd, terwijl de door Daendels opgerichte 
Algemecne Rekenka- mer met de controlc belast was. 
Tijdena het Engel- sche tusschenbestuur was 
administratie en toezicht in ecn hand vereenigd; de 
Algemeene Rekenkamer werd opgeheven cn een 
accountant-gcneral aange- steld, die met de zorg voor de 
algemeene boeken belast was cn wien twee sub-
accountants waren toegevoegd. Een Revenue-
Committee, waarvan de werk- kring niet vast 
omschreven word, was met controle cn administratie 
belast, terwij! de landelijke inkom- sten direct onder den 
Luitcnant-Gouverneur ston- 
/ Bij het herstel van het Ned. gezag werd de Algemeene 
Rekenkamer weder in het leven geroepen, terwijl de 
Comm.-Gen. tevens ecn Raad van finantien instelden, uit 
pres., vice-pros., zes leden en secretaris bestaande (Ind. 
Stb. 1816, n°3), aan wie de adminis- t ratio cn direc tie 
dcr finantien, met al wat daarop betrekking had, was 
opgedragen. Bij ontstentenis van een Raad van Indie 
word dikwijls het advies van dicn Raad van finantien 
ingewonnen, welke tot de invoering van het Reg. Regl. 
van ISIS bleef fungee- rcn. Toen werd het algemeene 
bestuur der domeinen, golden, gocdcren, inkomsten en 
uitgaven, onder het oppergezag van den Gouv.-Gen. 
opgedragen aan een hoofd-dircctcur van finantien, aan 
wicn 4 Baden van finantien werden toegevoegd, icder 
belast met een onbcpaald gedeelte der werkzaamhcdcn, 
benevens een secretaris. Eene aanwijzing der 
wcrkzaamheden was vervat in de instructic voor den 
hoofddir. en Radon (Ind. Stb. 1819, n° 5); de 
hoofddirccteur was belast met de uitvoering van de 
Lcshiiten der verga- deringen, door hem met de Radcn 
minstens twee- maal's weeks gehouden, en met de 
verdeeling der wcrkzaamheden, daaruit voor elk Raadslid 
voort- vloeicndc. Onder Du Bus werd op dezc organisatie 
bezuinigd (Ind. Stb. 1820, n° 63) en in stede van aan de 
Hoofddirectic, het algemeene bchecr van de finantien 
onder het oppergezag van het Hoofd des Bc- stuui-s 
opgedragen aan een Dirccteur-generaal van finantien, 
wicn behalvo een secretaris, twee ambte- nuren werden 
toegevoegd: een directeur voc r *s lands iniddelen en 
domeinen en een directeur voor *s lands procinc ten en ci 
vide magazijnen, die cven- als de Dir.-gen. icder hunno 
eigen attributen had- den. Bij hunne instructic (Ind. Stb. 
1827, n° 19) word aan den Directeur-gen. cen groot 
overwicht gc- geven. Hij bclegde de vergaderiugen van 
den Raad dier directcuren, wanneer hij dit in het belang 
van het Gouv. noodig oordeokle ； daarin ward alles be- 
handcld, wat niet op grond van bestaande bepalin- gen 
kon worden afgedaan, en wat strekken moest voor het 
vermeerderen van ,s lands inkoinsten. Bij do invoering 
van het cultuurstelsel werd cen directeur der cultures 
aangesteld (Ird. Stb. 1832, n° 15), die spoedig cen 
grooten invloed verwierf. Bij het veld winnen van 
mildere inzichten omtrent de Regee- ringstaak word een 
directeur aangesteld van water- staat cn's lands open bare 
werken, niet onder mili- tair bchecr staando (Ind. Stb. 
1854, n° 100). 

Was bij de hierboven besproken organisation aan 
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een der lioofdambtcnaren eenc zekere macht boven de 
anderen toegekend, zulks veranderde bij de invoering 
van het Reg.-Regl. van 1854, daar dit (art. 64) bepaalde, 
dat do verscliillende takken van het al- gemcen bestuur, 
ondcr de bevelen en het oppertoe- zicht van den Gouv.-
Gen., zouden belicerd worden door directeuren, wier 
gctaA, werkkring en bevoegd- heid door den Koning 
bepaald. zouden worden. De betrekking van Dirccteur-
generaal werd dus opge- heven en aan het hoofd van het 
dcp. van finantien een directeur gesteld. Een geheel 
iiicuwo organisatie was het gevolg van do aanneming der 
Comptabili- teits-wet; deze bepaalde toch, dat elk 
hoofdstuk der begrooting van uitgaven zou verdeeld zijn 
in afdee- lingen door de wet vastgesteld, ieder niet meer 
dan 66n onderdeel van het algemcen bestuur omvatten- 
de, zoodat het getal cn de werkkring der departe- menten 
voortaan bij de wet bekrachtigd moeten worden. De 
nieuwe organisatie kreeg haar beslag in 1866 (Ind. Stb. 
n° 127); toen werden ingesteld de departementen van 
binnenlandsch bestuur, van onderwijs, eeredienst en 
nijverheid, van burgerlijke openbare werken, en van 
finantien, een organisatie, welke uiting gaf aan de 
veranderde inzichten om- trent de taak, op de Regeering 
rustende. In 1870 (Ind. Stb. n° 42) werd een vijfde 
departement, dat van justitie, opgericht, 't welk door den 
Minister De Wa-al werd voorgesteld. als noodzakelijk in 
het belang der wetgeving en om de taak van den pro- 
cureur-generaal, als raadsman der Regeering in 
rechtszaken, te verlichten. 

Vervolgcns werden ingesteld het Departement van 
Landbouw (Ind. Stb. 1904, n° 380) en dat van 
GOTIvernemente bedrijven (Ind. Stb. 1907, n° 406), 
terwijl wjjziging werd gebracht in den werkkring van 
deDepartemeuten van Landbouw en van Onder- wijs, 
Eeredienst en Nijverheid, in verband waar- medc de 
namen van die Departementen werden veranderd in die 
van Landbouw, Nijverheid en Handel en Onderwijs en 
Eeredienst (Ind. Stb. 1911, nos 467, 479). 

Luidens art. 65 van het Regeeringsreglement, zooals 
dat artike] oorspronkelijk luidde, vereenig- den de 
Hoofden der departementen van algemeen burgerlijk 
bestuur zich tot een „Raad van Direc- teuren", telkens 
wanneer de Gouvemeur Generaal hunne samenwerking 
beval (vgl. art. 7 van het Koninklijk besluit van 21 
September 1866 n° G6 Ind. Stb. n° 127). Bij de wet tot 
instelling van een VOLKSRAAD [zie aldaar] is tevens 
gcnoeind arti- kel van het Reg. Regl. gewijzigd, en dit in 
dien zin, dat in bedoeld geval de Dkccteuren der depar- 
tementen van algemeen burgerlijk bestuur zich 
vereenigen met de Hoofden der departementen van 
oorlog en marine tot een „Raad van Departements- 
hoofden." 

Departement van justitie (Ind. Stb. 1870, n° 42, 1874. 
n° 302, in verband met art. 6. Ind. Stb. 1866 n® 127, 
1903 n° 382, 1908 n° 399, 1911 n° 234, 1912 n° 545, 
J913 n° 214.) Tot den w(rkkring van dit departement 
behooren: het personecl der rechter- lijko macht, met 
uitzondering van den President van het 
Hooggerechtshof; advokaten en procureura; 
dewwaarders; notarissen; tolken en translateui's ； 
weeskamers; boedelkamers; toeJating van Neder- 
landers, Westersche en Oostersche vreemdelingen in 

L; verwijdering vanpersonen uit geheel Nederl.- I?整
植谊 teen bepaald gedeelte daarvan en de aan- wijzing van 
bepaalde verb 町 fplaatsen; het onder- zoek der door de 
hoofden van gew. bestuur ontwor- pen reglementen en 
keuren van politie; het gevange- 

wiswezen; de statistick der rechtsbedt cling on der 
gevangenen; voorlichting van den Gouv.-Gen. in zakc 
van gratie, amnestic, abolitie en dispensatie, voor zooveel 
rechtszaken betreft, verzoeken. om naamsverandering, 
wettiging, handlichting en derg.； verzoeken betreffende 
rechtspersoonlijkhcid van naaml. vennootschappen; 
verzoeken om gelijkstel- ling met European en; 
verzoeken omtrent naturalisa- tie; burgerlijke, handels- 
en strafwetgeving en alle daarmede on in liet algemeen 
met het rechtswczen in verband staande verordeningen; 
buitenlandsche dagvaardingen en rogatoire commission; 
strandvon- derij; slavernij cn pandelingschap ； 
legaHsatien; uit- levering van vreemdelingon; toezicht op 
de druk- pers en op het recht van vereeniging en 
vergadering； het uitbrengen van rechtskundig ad vies in 
allc za- ken, waarover dit door den Gouv.-Gen. wordt 
ver- langd de arbeidsinspectie en koeliewerving; de dak- 
tyloscopie. 

Departement van binnenlandsch bestuur. (Ind. Stb. 
1869 n° 105, 1870 n° 42, 1871 n° 92, 1872 n° 19, 1878 
n° 11, 1885 n° 7, 1904 n° 380, 19〕0n° 253, 1911 n° 467). 
Tot den werkkring van dit departement behoort in het 
algemeen de bemoeienis met de in- richting en de 
uitoefening van het binnenlandsch bestuur,/ 
overeenkomstig de daaronitrent gestelde algemeene 
regelen en de met inlandsche vorsten en volken geslotcn 
overcenkomsten. Zie BESTUUR. 

In het bizonder omvat de werkkring van het 
departement va» Binnenlandsch bestuur de vol- gende 
onderwerpen: 

Europcesch bestuur, inlandsch bestuur, bestuur over 
vreemde oosterlingen; ambtenaren voor Chi- neesche 
zaken; inlandsche zelfbesturendc land- schappen, 
algemeene politic; maatregelen tegen zee- roof, alsmcde 
zorg voor uit handen van zeeroovers verloste personcn; 
gewapende politie; aaniakingen der bevolking met den 
particulieren landbouw ；  ver- pliehte pereoonlijk 
diensten; landclijke inkomsten; volkscredietwczcn; 
statistick ；  kadaster; agraiische aangelcgenhcden; 
iniddelen van vervoer cn ge- meenschap, voor zooveel 
niet ressorteerende onder het departement van 
Gouverncmcntsbedrijven； toezicht op landverhuizcrs; 
kolonisatie；  opriehting van fabrieken en neringen; 
uitvoering van bouw- werken van eenvoudige construct 
ie, voor zoo ver niet geschiedend door perHoneei der 
technischc takken van dienst; bouw cn onderhoud van 
triangula- tiepilareii en andcre merkleekens, dienende tot 
ver- zekering van driehoeks- of hoogtepunten. 

Departement van onderwijs cn eeredienst (Ind. Stb. 
1869 n° 105, J 885 n° 7, 1904 n° 380, 1907 n° 406, 1911 
n° 467). Tot den werkkring van dit departement behoort 
in de cersto plaats: hot o n(1 e r w ij s zoo voor European 
en als voor Inlanders on met dezengelijkgestelden (RR. 
125—128), met uitzondering van het in de taak van het 
departement van landbouw, nijverheid en Jiandel be- 
grepen vceartsonijkundig —en landbouw onderwijs. 

Behalvc het onderwijs, beliooren tot den werk- kring 
van dit Departement do volgendo onder- dcelen: 
eeredienst; bevordering va)x do taaJ, land - en 
volkcnkunde van N. I. cn van de uitgaaf van nuttige 
boeken; kunsten en wetenschappen (aanraking met 
wetenschappelijke instx)llingen); gebouwen van 
oudheidkundige en historischc waaide; verzameling van 
voorwerpen van wetenschap cn kunst; wetenschappelijke 
onderzoekingen en werkzaamheden; burgerlijke 
geneeskundige dienst (toelating van burgerlijke 
geneesheeren, Inlandsche artsen, vaxicina- teurs en 
inlandsche vroedvrouwen, alsmcde oplei- 
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ding van dat personeel, bcamcttelijko zickten, stads- 
verbanden, gczondhcidsetablissementen on zieken- 
inrichtingen, krankzinnigengestichten); instellingen van 
weldadigheid, openbaar nut enz.; loterijen. 

Departement van Landbouwt Nijverheid en Handel. 
(Ind. Stb. 1904 n° 380, 1910 n° 253, 1911 nos 467, 479, 
1912 n° 541, 1913 n° 214 en 1914 n° 194.) Tot den 
werkkring van dit departement behooren: land- bouw; 
land bouwonderwijs; 's lands plantentuin; visscherij; 
veetcelt en paardenfokkerij; burgerlijke 
veeartsenijkundigc dicnst on veeartsenijkundig on- 
derwijs; gouvemements koffiecultuur; boschwezen; 
nijverheid en hand el; ijkwezen ； reproduct ie-ateliers 
； uitgaaf van geschriften in verband met den werkkring 
van het Departement ； vereenigingen op het gebied van 
natuurwet-enschappen, veeartsenijkun- de, land- en 
boschbouw. 

Departement der burgerlijke. opeiibare werken. (Ind/ 
Stb. 1871 n°92, 1887 n°5,1907 n°406, 1910n°253, 1915 
n° 656). Tot den werltkring van dit departement 
behooren: de waterstaat, de wegen en's lands burgerlijke 
openbare werken; het oprichten, herstel- Icn en 
onderhouden der onder het Dep. der Marine bchoorende 
gebouwen uitgezonderd de kustlicht- etablissement en; 
de dienst van het stoomwezen en de beveiliging in 
fabrieken en wcrkplaatsen, de labo- i*atoria voor 
matcriaal-onderzoek; het beheer van 's Lands civiele 
pakhuizen. 

Departement van Gouvernementsbedrijven (Ind. Stb. 
1907 n° 406, 1909 n° 279, 1910 n° 18 en 253). Tot den 
werkkring van dit departement behooren: de brie ven- en 
paardcn-postcrij, tclegrafie, telephonic en 
postspaarbank, het mijnwezen, het zout (aan maak, 
beheer, transport； verkoop, zorg voor den voorraad)； 
het transportwczen; de landsdrukkerij; de Javaschc 
courant; de fabrickmatige verpakkiiig on berciding van 
opium; hot spoor- en tramwezen; <le vergunningen tot 
den aanleg en het gebruik van t ransportkabels. 

Departement van jinancien (Ind. Stb. 1872 n° 19, 
1878 n° )1, 1907 n° 406, 1910 n° 193). Tot den 
werkkring van dit departement behooren: de belas- t 
ingen en middclen, vcrpachte en nict verpachtc, voor 
zooverre zij met tot een andcr dept, behooren; do vendu-
kantoron ；  het inuntwezcn; hot opmaken van die 
afdcelingen van hoofdstulc II der begrooting van 
uitgaven voor Nedcrlandsch-Indie, welke niet tot een 
bepauld Departement van algcmeen bestuur b<4)oorcn, 
het opmaken van de raming der middelcn tot rlckking der 
uitgaven; de administratie cn de voorziening in de 
bchooften van's lands kassen; do borgstelling van 
comptabcle ambtenaren; de uit- vocring der begrooting, 
voor zoo ver dio nict bc- hoort tot ecn bepaakl 
departement ；  het opmaken der rekeningen van 
ontvangsten on uitgaven in Ne- dcrlandsch-Indic, voor 
zoover dezc niot behooron tot een bcpaald clcpartoinent, 
het samonstcllcn der algcmoonc rekening van 
ontvangsten cn uitgaven in Nederlandsoh-Indie; het 
algemeen toczicht over do ontvangston cn uitgaven cn 
de behoorlijke inning der inkomston, alsmedc over de 
ontvangsten cn nit- guven voor rekening van derden; de 
inspoctie van linancicn; de handcl en scheepvaart; de 
samcnstelling van hot verslag van den handel. 

Tot den werkkring van elk departement behooren 
voorts de aaiischaffing van het benoodigde voor ‘8 lands 
dicnst, voor zoovcol het departement be- treft en do 
comptabilitcit en do koston van het departement. 

Inzonderheid in het laatste ticntal jaren zijn meer en 
mecr bevoegdheden van den Gouv. Gen. 

overgedragen aan de chefs van departementen van 
algemcon bestuur, waardoor de zclfstandigheid diet dept, 
chefs allongs is vergroot. 

Het personeel bij de Departementen van Algemeen 
Bestuur beneden den rang van secretaris, be- staat uit 
adminiatratexu-s, refcrendarissen, com- miozcn-rcdacteur, 
ten dcele met den titel ad- junct-referendaris, hoofd-
commiezen, eerste-, twec- de en derde commiczcn, 
benevens klerken en minder personcol. 

De forniatie van het personcol dor Departementen wordt 
binnen de grenzen der begrooting en met be- houd van de 
vastgestelde bezoldigingen voor de be- trekkingen boven 
die van klerk, door de Indische Regeering goregeld 
krachtens de bevoegdheid be- dopld bij § IV van Bijblad 
no. 281" j - — 泌 Volgens art. 6, sub. 2° Rglt. op de 
Rechtsvorde- ring, moeten dagvaardingen en alls andero 
exploiten, ten aanzien der Reg. van N.-I. als 
vertegenwoordi- gende den lande, gedaan worden aan den. 
persoon of ter woonplaats van het hoofd van het betrokken. 
departement ;terwijl ecn. arrest van het Hoog Gerechts- hof 
(Regt in Indie LXV bl. 224) aanneemt dat de vraag, waar 
de Regecring gevestigd is, afhankelijk is van de vraag, 
waar de directeuren van algem. burg, beheer gevestigd zyn. 

De verhouding tusschen directcuren, chefs van 
departementen van algemeen bestuur, en hoofden van 
gew. bestuur is eene cenigazins eigenaardige, die niet 
zondor moeilijkheden is. Ofschoon ambtelijk boven de 
hoofden v. gew. best, gcplaatst, zijn de di- rocteuren toch 
niet hunne superieuren. daar eerstge- noemden niet direct 
onderhunne bevelengesteld zijn; toch hebben zy het recht 
hun aanschrijvingen of wenken tc doen toekomen. In art. 
15 der instructie 
voor de hoofden v. gew. best, was voorgeschreven, 
dat deze ten aanzien. der takken van algemeen be- 
stuur, over welke het beheer is opgedragen aan de 
directeurcn, zorgon moesten voor de richtige uit- 
voering der algcmeono verordeningon en bevelen van 
den Gouv.-Gen., overoonkomstig de deswege be- 
staande bopalingen en do bevelon der directeuren, 
terwijl daarenboven was bepaald dat zij aan de aan- 
schrijvingen der directeurcn met nauwgezetheid en 
gepasten spoed moesten voldoon. Doch bq Ind. Stb. 
1876 n° 57 word de laatsto bepaling ingetrokken, enis 
de eerstgenoemde verplichting in zooverre gewijzigd, 
dat die richtigo uitvooring plaats heeft overccnkom- 
stig de deswege bestaande bepalingen en de aanwij- 
zingen der directeuron, bohoudens de bovoegdheid 
der hoofden v. gow. best, om, zoo zich daartegon ge- 
wichtigo bedenkingen verzetten, de uitspraak van 
don Gouv.-Gcn. in te roepen. Zij zijn echter nog steeds 
verplicht van alle belangrijke voorvallen, — behou- 
dens staatkundige aangelegenhcdcn, 一 ook aan de 
dircctcurcn medcdceling te docn. Wat him corres-, 
ponclcntio bolreft rich ten zij, ingevolge Bij bl. 3043/~ 
biicven cn vooretellon over zaken, wolke ter kennis 
der Rcgcering moeten komen of ceno beschiklcing 
der Regecring veroischcn, aan den Gouv. Gen., doch . 
moeten deze— bohalvc die botref fende staatkundige 
uan gelcgenheden — inzenden door tusschenkomst 
van do betrokken hpofden der departementen. En 
ingevolge Bijbl. 3044：hcbben de directeuren de brie- 
ven der hoofden vah^ew. best., aan den Gouv. Gen. 
gericht, niet onmiddellijk door to zenden, doch be- 
hooren ^zij hunne consideratien en adviesdaarby te 
vocgcn/Dabrievcn en voorstellen dor gew. bestuurs- 
hoofden der Buit en bezit tin gen, handelende over 
staatkundige aangelegonheden, worden intusschen 
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sedcrt de tocvoeging aan het Dcp. v. B.B. van ecn afd. 
bestuurszaken dei' Buitcnbezittingen door den Gouv. 
Gen. over het algemcen voor ad vies in handen van den 
Dir. B.B. gesteld. Uit dit alles blijkt, dat de hoof den der 
departr'menten, ofschoon geenszins chefs der hoofden 
van gcw. bestuur, toch als de vertrouw- de 
tusschenpcrsonen tusschen hen en den Gouv.- Gen. 
moeten worden beschouwd. die voll<omen op de hoogte 
moeten worden gehouden van den gang der zaken, tot 
hun departement behoorende, ja zclfs be- voegd zijn den 
hoofden v. gcw. bestuur voorschriften te geven, 
behoudens de bevoegdheid der laatstge- noemden. zich 
op den Landvoogd te beroepen. 

DfiPOJK^-Station van den spoorweg van Batavia. 
naar~Buitenzprgv. Tevens is Depok de naam waar- mede 
gewoonlijk wordt， aangeduid een complex van een 
drietal landen, Depok, Mampang en Karang- anjer 
alsmede een tweetel kleinere perceelen gele- gen aan 
beide zijdcn van de Tjiliwoeng tusschen Batavia en 
Buitenzorg, welke het lid van den Raad van Indie C. 
Chastelcin (zie op dien naam) na- dat hij ze voor 700 
Rds. in eigendom had verkre- gen, bij testamientaire 
beschikking van 13 Maart 1714 vermaakte aan zijne bij 
diezelfde beschikking vrijgegeven christen-lijfeigcnen 
en hunne nakome- lingen, onder bepaling dat dozen die 
landen ten eeu- wigen dage in gemcen bezit en gebruik 
zullen heb- ben „zonder dat zij, te samen ofte iemand van 
„haar in 't bizonder het gem. land of ruime land- „schap 
op eenigerhande wijze zullen mogen verkoo- „pen, 
vervreemden, verpanden ofte haar recht dien- 
„aangaande aan een ander buiten haar cedecrcn.n Het 
testament bevatte ook de bepaling, dat geen Chinees zich 
op de landen mag vestigen en dat daar geen amfioen mag 
worden verkocht noch ge- dobbeld. De bedoelde vr 可
gelaten slaven, afkomstig van Bali, Celebes, Timor, enz., 
omtrent 200 in ge- tal, Inrgen"ook nog twee kraJen met 
koeien, ongc- veer 300 stuks, twee gamelanspellen, 50 
speren met zilver beslag en andere roerende goederen. • 

Ingevolge de vermelde testamentaire beschikking, 
welke in dit opzicht werd bekrachtigd bij resolutic des 
Casteels Batavia van 24 Juli 1714, zijn eigena- ren van 
— deelgerechtigden in 一 de particulicre landen Depok 
c.a. de nakomelingcn van de hiervoren bed oelde 
geemancipeerde si a ven, en die deelgerech- tigden 
vormen samen nog steeds de bekende chris- tengemeentc 
Depok. De deelgerechtigdheid wordt verkregen door 
geboorte. Door het hieronder nader aan te duiden 
gemeentebestuur wordt een register aangehouden, 
waarm van de geboorte, het overlij- den enz. van de 
deelgerechtigden behoorlijk aantee- kening wordt 
gehouden. Buiten echt verwektekinde- ren worden niet 
als deelgerechtigden aaugemerkt. Een vrouwelijke 
dedgerechtigde verliest door het aangaan van een 
huwelijk met ecn Europeaan of an- deren vreemdeling 
haar deelgercchtigdhcid niet, doch de man en de uit dat 
huwelijk voortgesproten kinderen zijn geen 
deelgerechtigden. Ecn mannelijke deelgerechtigd e met 
een vreemde vrouw trouwende, behoudt zijn 
deelgerechtigdheid, terwijl de kinderen ook als 
deelgerechtigden worden aangemerkt, doch de vrouw 
verkrijgt die dcelgcrcchtigdheid niet. 

Het aantal deelgerechtigden bedroeg op 1 Juli 1915 
748, van wie te Depok aanwezig: 

195 van het manndijk geslacht van 14 jaar af en 
daarboven; 

179 van het nouwelijk geslacht van 14 jaar af en 
daarboven； 

136 jongens beneden de 14 jaren; 
140 meisjes beneden de 14 jaren, 

terwijl buiten Depok govestigd waren 98 deelgerech- 
tigden van verschillcnden Iceftijd. 

Naast die deelgerechtigden vindt men op de landen 
Depok c.a. nog Inlandsche opgezetenen in den zin van 
het Reglement op de particulicre lande- rijen bewesten 
de Tjimanoek(zie PARTICULIERE LANDERIJEN) cn 
een zeker get al Europeancn cn daafnicde 
gelijkgestclden. Einde 1914 bedroeg de gehcele 
bevolking van de landen Depok c.a. 5003 zielcn, onder 
welke 250 Europcanen en met hen ge- lijkgcstelden. 

Van die landen Depok c.a., gewoonlijk genoemd het 
land Depok, wordt het behccr gevoerd door ecn bestuur 
van 5 leden, zijnde een president, ecn secre- taris, een 
thesaurier en twee geconimitteerden voor een bepaalden 
tijd, drie of twee jaren, gekozen uit en door de 
meerderjarige deelgerechtigden in het land met 
nieerderheid van steinmen. Dit ：  bestuur wordt 
genoemd: gemeentebestuur van het land Ddpok. 

Jaarlyks worden uit en door de meerderjarigb 
deelgerechtigden met meerderheid van stenunen 
gekozen drie commissarisscn in het bizonder hclast met 
het toezicht op de handelingcn van het gc- 
mcentebestuur, terwijl het gemeentebestuur zelf telkens 
voor den tijd van 3 jaren uit de meerderjarige mannelijke 
deelgerechtigden ccn persoon kicst tot tjamat, die de 
werkzaanihecien verricht, waar- mede een tjamat 
ingevolge het Regiement op de particulicre landerijen 
bewesten de Tjinianoek wordt belast en die bovendien 
het oog hceft te houden op het onderhoud van wegen, 
bruggen cn bosschen, zorg draagt voor de afwatering der 
slokkans en voor het behoorlijk opkomcn der 
heercndiciiHtplichtigen. Miiistens eenmaa] *s jaars 
wordt ecn algcmcene ver- gad eriiig van meerderjarige 
deelgerecht igden gehouden, in welke vergadering door 
gemeentebestuur cn commissarisscn verslag wordt 
uitgcbracht ointrent den algerneenen toestand van het 
land, rekening cn verai) t woording word I afgelegd van 
l)ct geduiMide het afgeloopeii jaar door het 
gemeentebestuur gevoerd belieer, de begrooting voor het 
Joo])end jaar wordt vastgesteJd en voorzicn wordt in 
vacatun-s van bestuursleden en coinniissarisKcn. 

De deelgerechtigden zijn gehouden van *l( n <)(>'/■ t 
hunner padiveldcn, een zeker gedeclte aan de - meente 
aftedragen. Koopen de deelgerechtigden de crfpacht af 
van gronden bij opgezetenen in gebruik, dan moeten zij, 
wanneer do gronden tuincn zijn, <le- zclfde tuinhuur 
blijven betalen als de vorige bezit- ters dier 
erfpachtsrechten o])brachlen cn, zoo die gronden 
sawah's zijn, zullen zij % van de opbrengst dier sawaifs 
moeten afdragen. De gebrekkigen, zie- ken en weezen 
alsmede de 75- en nicerjarigcn onder de 
deelgerechtigden krijgcn cen jnaandclijkschcn 
onderstand, de 60-jarigen een jaarlijkschen ondcr- stand. 

Een en ander is geregeld in een Reglcjncnt, dat 
laatstelijk werd vastgesteJd in een algenicenc verga- 
dering van (leelgercchtigdeu in de landen c.a., gehouden 
den 14en Januari 19]3. 

De rechten cn verplichtingcn der oj)gezctcnen van de 
landen Depok c.a. zijn dezelfde als die van andere 
particulicre landerijen bewesten de Tjinianoek cn du$ te 
vinden in het Reglement op die landerijen. 

Te Dcjiok bevindt zich ook ecn in 1879 geopend 
seminarie voor de opleiding van Inlanders tot evun- 
gelisten. 

Literatuur. N. Bat . Statu ten uitgegeven door Mr. J. 
A. van der Chys VIII pag. 645; Het Regt in N. I. deellll 
(1850)pag. 202 vlg.; — Tijdschrift v. h. Bat. 
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Gen. I.IT, 1855, biz. 76. — C. A. L._yaii Troostenburg ,
《lc Bruyn,0e Herv. Kerk ni^cd. d.-indie；1884, biz； 
2 房一 Veth, Javir ILj- 532.,—Buddinghj -Nedr'O.- Indie 
I biz. 51; M. Buys, Depok, I. G. 1890 I biz. 1239. — N. 
Graaf land, Depok, eeno cthnografischo studie in de 
Meded. Ned. Zendclinggcnootschap 1891, biz. 1. — E. 
Nijland, Schetsen uit Insulinde, biz. 33. — J. Beukhof, 
Cornells Chastelein en de stichting der Christengemeente 
van Depok N. Z. T. VII (1895) 193 (met kaart). — N. D. 
Schuurmans, Aanleiding tot en naar aanleiding van de 
bijdrage van den hcer J. Beulthof over Depok, N. Z. T. IX 
(1897), 229. — C. de Graaf, Depok en Batjan N. Z. T. X 
(1898) 349, — Jonkvr. H. B. de la Bassccour Caan, In en 
om Depok, Ned. Zendingsjaarboekjo 1907, 14. — Het 
Depok-jubileum-nummer van het 
-Weekblad de Banier van 26 Juni 1914. 

DEPOKSCHE SCHOOL. Zie ONDERWIJS. 
DEPOT VAN LEERMIDDELEN. Het depot van 

bockcn en anderc leermiddelen voor hetinlandsch on- 
derwijs is gevestigd te Batavia. Het beheer is opge- 
dragen aan een ambtenaar met den titel van Admini- 
strateur. De levering van schoolbenoodigdheden ten 
beboeve van het Gouvcmenients Europeesch en In- 
landsch onderwijs is krachtcns Gouv. besl. van 8 Dec. 
1907 N°. 8, in cigen boheer genomcn. Alic arti- kelen 
voor schoolgebruik, welkc door tusschenkomst van het 
Ministerie van Kolonien rechtstreeks aan het Indisch 
Gouvemement worden gcleverd, blijvcn ondcr het beheer 
van dvn Administrateur van het depot berusten. De 
Directeur van 0. en E. heeft vrij- h('id tot het aanschaffen 
cn doen drukken en her- drukken van boeken ten dicnste 
van het openbaar en bijzonder Inlandsch onderwijs, tot 
het tockcnnenvan belooningen aan schrijvcrs van 
zoodanige werken, alsniedc tot den aankoop van den 
noodigen voorraad Inlandschc schoolboeken, bij 
particuliere uitgevers verschenen, ter bewaring in het 
depot en ter ver- strekking oan Ini. scholen.- 八 -■ •- 
.•-人’ 

DERINGO. Zie ACORUS： 
DERINGOE LAOET (MAL.). Zio ENALUS. 
DERMARADJA. District van do afdecling cn het 

regentschap Soeincdang van de rcsidentie Pre- angcr-
regentschappen, met ecn oppervlaktc van 385 De 
gelijkuainigc hoofdplaats ligt aan den post w(^g van 
Socmcdang naar ^lalangbong op on- </evccr 300 31. 
boven(lei)zeespiegcl. Er waren, ult° 1912, 3300 bouws 
grond in erfpacht uitgegeven vof>riianiclijk \oor de 
cultuur van thee cn kina. Alcn vond (■!, vroeger ook 
Gouv. koffic-aanplan- tin<rrii, doch die zijn gaandeweg 
gebeel verdwe- n<i!. He I district tclt 3 onderdistrictcn cn 
27 

DERO. District van de afdecling, het regentschap en 
de controlc-afdceling Ngawi van de rcsidentie Madiocn, 
met 4 onderdistrictcn en 76 dcsa's; het had op't einde van 
1905 cenc bevolking van 68.000 zielen, oiider welkc 2 
Europounen cn 14 Chincezon. Jje grondiui van (lit district 
zijn over het algcmcon schraal en van regeti afhankelijk, 
zoodal zij vooral in den Oostnioesson zeer hard zijn, 
waardoor zij dik- wijl < >cheuren cn mocili|k te bewerken 
zijn. Het aan <l( ；  re-idcntic Hembang grenzende 
Noordclijk gc- ch'fli(• is niccrcndeels met djatibosch 
bedekt en bcrga^hiig. -- Het is ecu district zonder ccnigc 
par- ticuHere nijvcrhcid, .De inlandsche bevolking houdt 
zicii uitsluitend bezig met den Inndbouw. — Het dist 
ricthoofd is gevestigd to Padas. 

DERRIS, fam. Leg it mi no sae- Papil iona tae. Toe 
ba. Liancn, waarvan de worlds voor het bedwehnen van 
virfch gebezigd worden. Bekond in dit opzicht 

zijn voorol Darris elliptic^. Bl}i. cn Derris uliginosa Bth. 
Zie TOEBA. /f 

DERSANA (JAV.). Zio EUGENIA MALACCEN- 
SIS. 

DERTIEN KOTA'S (XIII Koto). Vruchtbarc land- 
streck bij Solok (Pad, bovenl.j, die doorsneden wordt door 
den grooten weg, die van Padang via Loeboek Salasih, 
door den Socbang pas, naar Solok loopt; de lengte van 
dicn weg is 63 ICSf. (Zie nog KOTO)./ 

DESA, DESAHOOFD, DESABESTUUR. Evcnals op 
Bali (zie, voor de buitenbeziltingen, DORP), zoo is ook in 
verreweg het grootste gedeelto van Java en Madoera 
,,desa" de benaming voor de inlandschc clorpsgemeente, 
bestaande uit de desa in engeren zin (het hoofddorp, ook 
kradjan) met haar gehuchten of buurtschappen (ampean, 
doe- ]<oeh, tjantilan), haar bouwvelden en vischvijvers, 
en de tot haar gebied bchoorende bosschen en verdere 
woeste gronden. De uitgestrektheid van zulk een 
desagebied is zecr verschillend; daar het gouvemer ment 
sinds lang heeft gewild (vooral met het oog op de politic), 
dat het gebied dcr verschillende desa's — oudtijds hun 
beschikkingskring—een voor Java aan- eensluitend 
geheel zou gaan vormen, zijn gronden, die vroeger tot den 
beschikldngskring van geen cn- kcle desa behoordon, 
thans bij naburige dorpen in- gedeeld, met het gcvolg dat 
tegenwoordig gewoon- lijk de des&'s in de berg- en 
anderc weinig bevolkte streken het grootst, die in de 
vlakten, vooral in dicht-bcvolkte streken, het kleinst in 
omvang zijn. Men treft slcchts een gering aantal dema's 
aan zonder bouw- of andere gronden, en waarvan dus het 
gebied tot de bebouwdo kom der gemeente, de desa in 
ongeren zin, is beperkt. Op Java en Madoera zijn volgens 
den regeoringsalmanak voor J916 ongeveer 27.000 desa's 
(buitende particuliere landerijen en de Vors ten landcn), 
welke desa's aldaar met den zonder- lingen naain 
gouvcrncmcntsdcsa^ worden bestem- peld (zie deel I bl. 
115 e.v. en bijl. LL bl. 359*). Het getal dcr desa/s wordt 
telkens gewijzigd doorsamen- voeging of splitsing om 
politicke of administratieve redencn, soins ook op verzoek 
van de betrokken be- •volking. Rcgolen daaromtrent voor 
Java en Madoera, met uitzondering dor Vorstonlanden, 
zijn gegeven in Bijbl. 5083, 5711, 6252, 7507, 7680 en 
7681; het Koi. Verslag (b. v. 1915 bijl. F onder II) 
vermeldt voor iedcr jaar de toepassing. In dit artikel wordt 
uitsluitend geaproken over de desa's in het gouv. gebied 
；  voor de dorpon in Socrakarta en Djokjakarta, zic 
VORSTENLANDEN. Voor de dorpen in do Preangci' zio 
men. naast dit artikel, ook PRE ANGER 
REGENTSCHAPPEN; en voor die op de particulicro 
landerijen, op dat artikel. 

De desa in cngcron zin (het dorp) is op Java en 
Madoera mecstal een aggloineratie van erven, op elk van 
wclk ecn of meor woningen gevonden wor- den met 
bijbehoorendo stallingcn, vcckralen. rijst- schuron cn 
vordero bijgeboxiwtjes, elk erf door een mcer of nnnder 
good onderhowden lovondo heg o£ pugger van 
gevlochten bamboo of under staketsol omringd. Dczc 
verzamcling van erven wordt door een of mcer wegea of 
paden doorsneden en geheel door een vaak met blocmcn 
cloorgroeide buitenheg van Icvend go was, gcviochtcn 
bamboo of andev stakotscl omgeven, in wclko heg zich 
con of mcer i^.et die })aden corrcspondecrcndc openingon 
bevinden, die door con kunstcloos gemaakto devu- 
kunnen gc- slotcn worden en gowoonlyk des nachU 
wordon be- waakt. Vole desa's (doch lang niet alle) 
bevatten ecn lauggar of dorpsgodsdieiisthuix, tevens 
dienendo tot koraiischool cn ah nachtvcrblijf voor 
doortrok- 

 



590 DESA, DESAHOOFD, DESABESTUUR. 

kende jonggezellen; in dit gebouwtje heoft men 
waarschijnlijk een, voor don islam in beslag geno- men, 
voormalig dorpsraadhuis (dorpshuis) to zicn. Op West-
Java echter zijn hot dorpsgodsdiensthxiis (tadjoeg) cn 
het dorpsraadhuis (bale desa) veelal gescheiden 
gebleven； ze liggen er dikwijls beide aan een kleine 
aloon-aloon. Slechts enkelc grootere desa's hebben een 
ook voor den Vrijdagsdienst die- nende mesigit. De 
begraafplaats, op drooggclcgen grond aangelegd, is in 
den regel te herkennen aan den met groote witte, 
sterkriekende bloemen prij- kenden kambodja, die in 
den bloeitijd bladorloos is, en aan de houten paaltjes, die 
met een kleino ver- hevenheid van den grond de plaats 
aanwijzen, waar iemand begraven ligt. Een desa tc 
midden hater ak- kers gelegen lijkt van buiten meer op 
cen bosehje dan op een dorp. 

De desa is het middelpuiit van het Javiuinsche 
volksleven. Vooral waar het communaa ■' bezit heerscht 
(zie GROND, RECHTEN OP DEN), doch ook bij ander 
landbezit-, zijn de desagenooten nauw aan elkander 
verbonden; tai van werkzaamheden (b. v. aanleg en 
ondeihoud van desaleidingon) en tai van zaken (zooals 
kweckbedden, of veeki-alen) zijn hun dikwijls gemeen. 
Verplicht onderling hulp- betoon, los van vrijwillige 
afspraak, is nog in tai van dorpen overeenkomstig het 
adatrecht in zwang; het oude bescliikkingsrecht van de 
desa over den grond (op Middel- en Oost-Java), met 
haar daar- uit voortvloeiende bevoegdheid om. b.v. in de 
vor- ming en verdeeling van woonerven in te grijpen, is 
nog geenszins vergeten. Zelfs van een met dat zelfde 
beschikkingsrecht samenhangende aanspra- kelijkheid 
van de desa voor op haar gebied gepleegde delicten, 
waarvan de dader on bekend of onvind- baar is, vindt 
men nog sporen. Een zekere mate van solidariteit bestaat 
zelfs tusschen de desa en haar montjopat of kawan-
gangsal, d. w. z. de vier oost, west, zuid en noord daarbij 
gelegen desa's, en zelfs tusschen de desa en haar montjo-
gangsal of -lima, d. w. z. de vier op de montjopat 
volgende desa's; deze toch waren of zijn gehouden, in 
geval van rustverstoring enz., wanneer zij door het slaan 
op de rijstblokken gewaarschuwd worden, elkander bij 
te staan. In vele desa's is de atoeran sino- man (zie 
aldaar) eene uiting van dat gemeen- schapsgevoel. Bij 
algemeene desa-feesten is deelne- ming voor de in de 
vclden deelgerechtigden ver- p]icht; wanneer dezen b.v. 
wegens gemoedsbezwa- ren, omdat zij Christenen zijn, 
weigeren daaraan deel te nemen, dan geeft dat grooten 
aanstoot en is het zelfs voorgekomen, dat het aandeel in 
de velden den weigerachtigen werd ontnomen. De desa's 
liebben eigen regelingen, waarin bcpalingen omtrent ge- 
meente-aangelegenhcden voorkomen; verscheidenc 
dezer hebben een eigen strafstekel 一  gcheel afge- 
scheiden van, en werkende naast, de bcpalingen van het 
gou vernementsstraf rec lit —, waarbij boe- ten, 
vervulliiig van extra-desadiensten en zelfs eere- straffen 
een rol spelen en dat vaak meer dan onze wetten kwaad 
te keer gaat (vgl. Tijdschr. Bbinenl. Bestuur I, 1888, bl. 
226； Ind. Gids 1891 II bl. 1905 vlg. ； Adatrechtbundel 
II bl. 271, IV bl. 576j_^Ir. D. J. 
Jongen^"WT9^t~_RCcIit in J9J J; 
Mr. J.-C. Kielstra in Onze Eeuw, 1915, I). 

Van den samenhang der desa en haar gehoor- 
zaamheid aan het dorpsbestuui' heeft het gouverne- 
ment gedurende een groot deel der negentiende eeuw 
emstig misbruik gemaakt. Vooreerst ten bate van het 
cultuiirstelsel: de dorpshoofden werdon door het 
inlandsch bestuur gedrongen om op hun beurt 

de dorpsgenooten to pressen. Docli ook voor de zgn. vrije 
Industrie; een onoprechte vorvanging van Ind. Stb. 1819 
no. 10 bij Stb. 1838 no. 50 laschto een bc- voegdheid van 
„de oudsten en voornaamsten dor dos- sa's”, d. i. het 
desabestuur, in om met particulieren. te contracteeren 
over het bebouwen van velden, het levoren van good er 
on en het verrichten van dien- sten, door de desagenooten 
zelf (wier toostemming zoogenaamd moest blijken), en 
het was daarom, dat de zgn. vrijo arbeid, door Van 
Hoevell en Duy- maer van Twist bepleit tegonover 
cuituurdwang, den desaman alleen van meestcr (dorps- 
en in- landsch bestuur, in plants van inlandsch en binnen- 
landsch bestuur) zou doen verwissclen. Onder Fran- sen 
van de Putte (1863) werd hieraan een eind gc- maakt. De 
tegcnwoordige wetgeviug kent een contract met de desa 
over vrijwilligen afkoop van hee- rendiensten, zie Ind. 
Stb. 1905 no. 520 en Bijbl. 7848. 

De werkkring der desa is tweeledig en omvat zoo- 
wel de zorg voor haar inwondige belangen (autono- mie) 
als het vervullcn van de verplichtingen, haar door den 
lande in zijn belang opgcdragen (self- government), Tot 
dit laatste behoort zorg voor de politic, voor het innen 
van verschillende belas- tingcn, voor het doen verrichten 
van cultuur- diensten waar die nog zijn, bijhouden van 
land renteregisters, hulp bij volkstelling. Bij deze 
gedwongen medewerking wordt veel aan het eigen beleid 
der desa overgelaten, b.v. bij land rente met dorpsaan- 
slag de repartitie van de belasting onder de desa- 
bewoners of bij verplichte diensten de verdeeling van 
werkzaamheden onder de dienstplichtigea. Veel talrijker 
zijn uiteraard de belangen, die tot de eigen 
aangelegenheden der desa behooren; evcnwel, de 
overmatige eischcn, dio het selfgovernment voor den 
lande dikwijls stelt, drukken niet zeklen den lust voor het 
behartigcii van de autonomie dood. Voor een good deel 
behooren de desa-inzettingen tot het privaatrecht, vooral 
die in zake grond- bezit: bestemming, overdracht en zclfs 
vercrving van individueel bezeten grond staan op Jliddel- 
cn Oost-Java veelal onder invloed van desabestuur of 
desa-inzettingen, in tegonstelling met West-Java, .waar 
het grond bezit nagenoeg vrij is van dorp, ban- den (zie 
GROND, RECHTEN OP BEN). Het k<- ran-onderwijs, 
voor zoovene dat in de langgar gege- ven wordt, is gehecl 
dcsazaak en staal buiten de be- moeiing van den lande; 
het jeugdige dcsa-oiidcr- wijs daarentegen, gekweekt 
door het gouvcrncincnt, staat onder krachtigen 
regccrings^tcun cn krachtig regecringstoezicht. Het 
vorderen van dcsadionsten wordt aan de desa ovcrgelatcn 
(behoudens het ni(5t- ovci'schrijden van eon van 
rcsidcntswcgc vastge- stekl maximum voor het aantai 
uitkomende pcr- sonen), en uit zich o.a. hierin, dat 
datgcnc, wat oj> het gcliied der desa ligt, ziooaJs 
gemccntcwcgcn, door middel van liaar eigun bewoners 
tot stand konit cn onderhouden wordt. Eindelijk 
behooren ook van- ouds tot de zorgen der desa die voor 
de langgar, het ondeihoud van den 
dorpsgodsdienstbeanlbte, vie- ring van de 
gemeenschappelijke heiJinaaltijden, enz. Rechtspraak is 
naar de gang bare wetsopvatting aan de desa onttrokken 
(door art. 74 Reg. regl. en het regl. R. O.), doch dat 
feitelijk desarcchts]»raak nog bekend is, werd reeds ver 
meld. De zorg voor de eigenlijke desapolitie wordt aan 
de desa over- gelaten en geschieddo tot voor kort(zie 
beneden) uitsluitend door desadiensten. 

Tegenover al deze bemoeiingen der desa betracht- te 
de Regeering jarenlang een politick van onthou- ding. 
Art. 71 Reg. reg】.，bepalende, dat aan de iii- 
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Jandsche gcmcenten de regaling van haar huishoudc- lijke 
belangen gelaten wordt, gaf daartoo aanleiding. Wei 
moet, volgcns hetzelfdo art. 71, die dorpsauto- nomie de 
verordeningen in acht nemen, van den Gouv.-Gen. of het 
gewestelijk gezag xiitgcgaan, doch tot 1906 bleef dit 
ingrijpen nagenoeg beperkt tot cnkele residents 
regelingen (van 1891 en 1892, zio KoLVers】. 1892 bijl. 
Q) betreffendo het aantal leden van het dorpsbestuur en 
de to praesteoren huis- diensten cn politiediensten. In 
1906 daarentegen achtte het gouvernement den tijd 
gekomon om, nu door talrijke onderzoekingen de desa-
inrich- ting voldoende bekeiid was, do hoofdzaak dier 
inricliting in eon beknopte verordening te codificee- ren, 
met name om de rcchtspersoonlijkheid der desa boven 
twijfcl te stellen (waardoor b.v. het go ven van. 
schadeloosstelling aan de desa zelf mogelijk wordt, 
BijbE/6811 )7en om waarborgen te geven voor behoud 
van Ket dorpsgrondbezit. Een on ander is neergelegd in 
de Inlandsche gemeente-ordonnantie (Ind. Stb. 1906 no. 
S3, sedert gewijzigd), welke in den breede is ztoegelicht 
bij By bl^ 6576. Een aanvankelyke neiging van het 
binnenlandsch bestuur om, in aansluiting op deze 
verordening, al te veel te gaan regelen is onderdinikt door 
wijziging van haar art. 18; dat ook het inlandsch bestuur 
de bedoelingen der verordening, tot schado der desa-
instellingen, misver- stond, blijkt o. m. uit 
Adatrechtbundel II bl. 272. De Inlandsche gemeente-
ordonnantie hceft'sedert tot model gestrekt voor een paar 
overeenkomstige verordeningen voor de 
buitenbezittingen (zie DORPEN ).Dat de bedoeling der 
nieuwere bopalingen is on), evenals met de zelfbesturonde 
landschappen geschiedt, ook de desagemeenschappen te 
stevigen, blijkt bovendien uit mildo bepalingen op het 
tijdelijk afstaan van gouvernementsgrond en -gebouwen 
aan dcsa's \oor ambtsvcldcn, woideveldon enz. (Bijbl. 
6535 cn 6536, Ind. Stb. 1906 no. 180). 

De bevolking cener desa, gcmiddeld 800 a 900 zielen, 
bestaat uit verschillendo bestanddeelen. Het voornaainstc 
element vormen zij, die cen huis met erf bezitten on recht 
hob ben op cen bouwvcld, hotzij zij aandeel hebben in do 
gemeentevelden, hetzij zij gronden in individueel bezit 
houden. Uit hen worsen ook <lc bestuurders van het dorp 
gekozen; daarentegen hebben zij ook de land route te 
betalcn en de vcrplichte dicnsten to verrichten. Zij zijn 
under verschillendo namen bekend; do nicest ge- wonc 
zijn gogol of sikep. Daarnaast vindt men in (ic desa 
personen, die geen recht op cen bouw- vcld hebben, maar 
hotzij P lech Is ecn eigen erf of eigen won in g bezit ten 
(bijwoners), hetzij zelfs bij anderen inwoncn 
(kostgangers); dezen zijn in den jegel van de vcrplichte 
dicnsten bevrijd of deelen daarin in mi nd ere mate, cn 
worden scintijds onder do benaming „wong noempang" 
(ook„wong pondok" enz.) samongovat, al «taan die 
tweostanden der bij- woners en der kostgangei-s volstrekt 
nict gelijk. Over geheel Java vindt men voorts in grootero 
desa's conigc personen, die con am bach t uitoofencn, 
maar, wanneer de tijd daarvoor is aangebrokon, go- 
woonlijk ovengoed ah de anderen aan den veld- arbeid 
dcelnemen. 

Hol cigonmeesterschap der desa ondorstolt ho- 
inogcnitcit der desagenooten. Zondor dat zijn wrij- vingen 
talloos, en hot binnenlandsch bestuur vor- mag tegon 
zulko dagclijlcscho plugerijen biiuien do desa vveinig of 
niots. Dat hierin (en niet in staats- of bijbladen) de 
moeilijldieid ligt voor die Christen- inlandors op Java, dio 
als gesmodo enkolingen wo- nen in een dorp van 
Mohammedanen, is overtuigond 

betoogd door H. Colijn op een zondingsconferentie te 
Amsterdam ；  OcK 1910; sinds jaren bevordert 
clan'ooIFcTc^ zending, dat overal, waar nog woeste grond 
boschikbaar is ter ontginning, de Christen- inlandors 
uitzwermcn door corst een Christonge- hucht van cen 
Mohammedaansch dorp to vormen, cn straks dat gehucht 
nh eigen desa orkend te krij- gen. In dorpon, waar 
Mohammedanen. en Christcnen tegen elkaar opwegon, 
heeft men naast den straka to noemen Moh. 
dorpsgoclsdicnstbeambte soms een Christ eno uderling in 
het desabestuur voor de sym- metric (b. v. pinitoewo 
geheeten); als gevolg daar- van heeft men ook in zuiverc 
Christendesa's nog wel cens zulk cen oudoyling in het 
desabestuur. Zie voorts CHRISTENINLANDERS, 

Aan het hoofd der desa staat het dorpsbestuur, dat 
volgcns art. 71 Reg.-regl. door do gemeente verkozen 
wordt, waar zulks met do volksinstellingen op 1 Mei 1855 
strookte, hetgeon met de medeleden van het dorpsbestuur 
(buiten het dorpshoofd) ner- gens"het geval was of is. De 
voomaamste persoon in het dorpsbestuur, op West-J a va 
dik wij la de fei- telijk eenige, is het dorpslioofd, die in de 
onderschei- den deelen van Java en Madoera verschillende 
titels voert, zooals bekel, djaro7^oewoe, loerah, petinggi en 
in den regcl door de hoofgeldplichtigen en enkelc 
vrygeateldo personen verkozen wordt. In. hoeverre dat 
recht van vrije keuze tijdens de Comp, algemeen. bestond 
en geeerbiedigd werd, moet worV- den daargelaten; C. J. 
Hasselman, Tijdschr. binnetil.- best. V, 1891, bl. 89, en 
Gids 1901 IV („Het Palla-'' dium, eene koloniaal-
historische dwaling"), voert daartegen krachtige 
argumenten aan, en zulk een kicsrecht (wel to 
onderecheiden van het verbreido erfrecht met electie) zou 
dan ook denkelijk in Indo- nesie een unicum zijn geweest. 
Daendels spreekt van de dorpshoofden als klein-mantri's en 
schijnt ... het voornemen gehad te hebben hun aanstelling 
aan het bestuur te treltken. Raffles, dio tegen de regen- ten 
was, en wiens landrentestelsel voor een groot deel op de 
medeworking der dorpshoofden be- rustte, „ontdekte" het 
feit, dat of de voomaamste of de gezamenlijko leden eener 
desa het recht hadden jaarlijks of om de drio jaar een. hoofd 
te kiczen. Comm.-Gen. handhaafden dit stelsel (Ind. Stb, 
1818, n° 14), maakten hen tot hoofden der politic in de desa 
(art. 2 RegL op de admin, der politie enz. onder de ini. Ind. 
Stb. 1S19, n° 20), en stelden rogels vast voor hun verkiezing 
(Ind. Stb. 1819, n° 13). Dczc worden in 1878 (Stb. 47) cn 
vervolgcns in 1907 (Stb. 212) — boide raalcn bij 
ordonnantie met mcdewerlung der Kroon 一 door veel 
uitvoeriger be- paliiigen vorvangen, dio nog golden. Voor 
eon be- schry ving van een zoodanige verkiezing (die do 
goedkeuring van den resident behoeft) en van de intriges, 
daarbij vaak door do partijen in de desa aangewencl om hun 
candidaat to doen zegevieren en de voordeelon te trek ken 
van hot bestuur door eon dorpshoofd tot hun party 
behoorende, zie P. A. van dor Lith, Volksalman. van do 
Maatsch. tot Nut van 't AJgcm. 1876, A. P. Stoorvogel, Ind. 
Gids. 1889, I, bl. 889, C. Pociison, Med. Ned. Zoncl. 37；< 
1893, bl. 242. Do door do verordening van 1907 ge- doogdo 
goheime stemming wercl door voorge- schreven proccs-
verbaal in Bybl. 6804、趺 cr onmo- gclijk gomaakt, welke 
fout "etiliter *is bij Bij bl. 7527..... 
'"Het'closahoofd heoft — tpn gevolgo van do auto- nomio 
en hot self government (medobewind) der dosa — eon 
dubbelen werkkring, waarvan hot gou- vemement mcor 
profit cert dan de desa; vandaar dat 
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het gouveniement cen cigen, rcchtstrccksch belang bij 
de geschikthcid der dorpshoofden hecft. Noch- tans is het 
dorpshoofd geen gouvernementsambte- naar (deel van het 
inlandsch bestuur), maar gemeen- teorgaan; ten onrechte 
dus reikt hem de resident cen „akte van aanstelling" uit 
(Bijbl. 6804.3*gl. Ind.Stb. 1907 n° 212 art. 16). 
Bckwaamheidscischcn voor het ambt bestaan niet. De 
voordeelen, aan do betrek- king verbond.cn, bestaan 
vanwego het dorp hoofdza- kelijk in een ambtsvcld (zie 
aldaar), waaroj) hij in de mecste dorpen aanspraak heeft. 
met name daar waar communaal bezit bestaat, zelden dus 
op West-Java, en in recht op diensten dor bevolking； 
vanwegehet gouvemement in een collecteloon — nicest al 
8 % —voor de belastingen, door hem geind, en, waar de 
gouv. -koffiecultuur nog bestaat, in cultuurprocen- ten. 
Soms heeft hij nog andei'e inkomsten, zooals een aandeel 
in djakat en pitrah ； een vaste bezoldiging geniet het 
hoofd echter nict. Het spreckt vanzelf, dat die inkomsten 
in de verschillende dcsa's zeer ； verschillen; zie, voor 
raming en voor vcrbetcring, /•Hassclman, Eindverslag 
dessadiensten. 1905, bl. 92 vgg. en 176 vgg. Als 
tuchtmiddel tegen dorpshoofden bezigt men aanhouding 
in de paseban van den regent. 

Ook in de verdere samensfelling van het de- 
sabestuur bestaat vaak plaatselijk verschil. Gewoon- lijk 
staan het hoofd ten minste vier mcdeleden van het 
dorpsbestuur ter zijde: de kamitoewo of plaats x-endanger 
van het hoofd, niet zelden later zijn opvolger; de kebajan 
of dorpsbode, die de dienst- plichtigen tot den arbeid 
oproept en hun werkzaam- heden regelt, hen tot het betalen 
van de land rente aanmaant en de bevelen van het hoofd 
aan den kleinen man overbrengt; de tjaiik of djoeroetoelis, 
de dorpsschrijver, die belast is met het aanhouden van 
verschillende registers, doch niet in alle desa's de 
schrijfkunst verataat; en eindelijk de dorpsgods- 
dienstbeambte (lebe, modin), wen vaak, naast uit- voering 
van de Moh. wet (zie GODSDIENSTAMB- TENAREN), 
ook geheel andere werkzaaniheden, zooals het toezicht op 
de vaccinatic, zijn opgedra- gen. Deze inedeleden worden 
veelal door het desa- hoofd benoemd; soms zijn functies 
gecombincerd, soms is een functie toevertrouwd aat) nicer 
dan een persoon. In verscheiden desa's heeft men nog een 
(of meer) kepetengan (tamping) of dorpsschout, wien de 
zorg voor de politie is toevertrouwd, of ook ccn djo- 
gobojo, belast met het ojisporen van diefstallen; in desa's 
met of van Christenea ook wcl een Christen- ouderling (zie 
bo ven). In het algemeen heeft men, in verband met den 
desadienstpliclit der inwoners, geen verdere 
dorpsbeambten noodig; maar voor dorpswaterverdeeling, 
dorpsonderwijs en dorpskre- diet heeft，men toch dikwijls 
bepaalde personcn, op wie het dorpshoofd allcen toezicht 
oefent. Wanneer een desa gehuchten bevat, staan deze of 
ecu complex van deze onder eigen hoof den, aan het desa- 
hoofd ondergcschikt. Behalve deze bestuurders vond men 
vroeger in vele dorpen nog personen, aan wie geen 
bepaalde werkzaainheden waren op- gedragen, maar die 
door rijkdom, familiebctrekkin- gen of vroegere 
bedieningen in de desa een bijzondere positie innamen, 
vrijgesteld waren van verplichte dieiisten en ambtsvelden 
ontvingen; er waren dorpen, waar meer dan een vierde, 
soms de helfl, der sawahbewerkers zoo begmistigd 
werden. Dedesabe- stuurders worden vaak in 
regeeringsstukkeji door do benaming „oudsten en 
hoofden" aangeduid; in sommige streken, met name op 
West-Java, is aan 

na-itie va i 1996ho?.ft xr3T*ts voor emxtal belvig- rijke 
beslissingen de medewerking (advies, dan wcl 
instemming) van alle desakiezers of van een nog iets 
ruimcrcn kring van notabelen ingevoerd. 

Zooals zelfbesturende landschappcn cerst tot bloci 
kunnen komcn na het inrichtcn van landschaps- kassen, 
zoo mag ook voor de desa vecl worden ver- wacht van 
het nog jonge en nog zeldzame instituut eener desakas. 
Noch desakassen noch desabegroo- tingen zijn ergens in 
de wetgeving verboden, doch ze zijn ook nergens 
voorgeschreven. Dorpsbouwvcl- den, niot gebezigd voor 
het private nut van dcel- gereehtigden, inaar 
geexploiteerd ten openbaren nutte der desa zclf 
(deelbouw, vcldhuur). komcn b. v. in Cheribon en 
Pasoeroean voor (sawah titi- sara cnzT) ： 
Dorpsrijstschufen of loemboeng's desa, bestemd om 
zaadpadi uit tc leenen en om rijst op tc koopen in den 
goedkoopen tijd, zijn vooral sinds 1904 in grooten getale 
verrezen; veelal staan ze voor eenige dorpen tc zamen 
onder controle van een mantri (zie o. a. Tijdschr. Biiin. 
Bestuur ] 904-1906). Desakredietbankjes zijn daanievens 
in later jareu opgericht, onder hoede der 
afdeeling.sbanken. (Zie VOLKSCREDIETWEZEN). 
Desascholen zijn op gcricht ingcvolge het streven (sinds 
ongeveer 1905) om beneden de inlandsche tweede-klasse 
schoJen een nog eenvoudiger onderwijs in tc richten (zie 
ONDERWIJS); op het stuk van landbouwonder- wijs 
worden proeven genomen met schooltjes in, maar niet 
van,dedesa.Desabelastingen, hoewel voor- komend (b. v. 
ter vervanging vandiensten), zijn nog uitzondering. doch 
het verrijzen van desakassen werkt ze in de hand ； onder 
inesi of pamesi ver.staat men de recognitie, voor gebruik 
van desagrond voor- hcen of nog heden betaaid door 
lieden uit andere dorpen (zie GROND, RECHTEN OP 
DEN). Over aard cn omvang der desadiensten (die 
dikwijls heeten toe te nemen, naargelang de hceren- cn 
cul- tuurdieiisten afnamen) hand oil F. P'okkens, Eind- 
resume vorplichte diensten, 1901-19G2；  cen door J. 
Hassel man in 1905 uitgcbracht rapport (zie ho ven) 
heeft, naar het schijnt, slechts gcJcid tot eiiki-le 
alleenstaandeproeven met waclitdiensten, vgl. 8193. 
' Deliierbesproken desa/s woi'dcn dikwijls kampong 
genoemd, als ze op groote Jioofdplaatsen (stodsi) 
voorkomen, maar haar rcchtsloestatid van z(出 digheid 
verandert daardoor in geencn deck；. Zclf-； heeft de 
deccntraliButiewetgcving van 1903 (zie DK- CENT R A 
LIS AT IE) verzuimd, deze kampongs 011- dergeHcliikt 
te maken aan de locale gemeente zell ； wat niet allcen 
voor de politie, maar ook voor tai vuti bestuurszorgen 
bczwaicnrl is. De ge>ne(； ntcn Batavia, en Mecster 
Cornel is nii-:sen deze mocilijklicid (evenak Medan), 
daar zij wcl kajnj>oiig.s keimen, h nit-;, in den ziu van 
ini. geineente:i; de daar bij J nd. Sth. 
1914 no. 724 en 19J5 no. 88 inge-iteJdc bczokligdc 
wjjkbe.sturcn zijn dus gouvernementsbeambten, irn- 
n)ers van de 5200 dcsa,s, die volgens den regeej ings- 
almanak voor 1916 op particuliere landerijcn (zie aldaar) 
— o.a. die in Batavia on Mees ter Cornelia — worden 
aangctroHen („particulierc dcsii's’’ noemtdc 
regceringHalnianuk zc), mist de groote jneeidcihi-iii het 
karakter van inlandsche gemeenten. Ook de dorpen in de 
Vorotcnlandun (zie aldaur), in Socra- kart a tqn getale 
van ruim 12 000, niissen <lat karakter, tenzij ze het in 
later tijd hier cn daar ge- kregen hebben onder in vlocd 
onzcrzijds. De vrijc des&'s daarentegen (zie DESA'S, 
VRJJE) zijn ge- wone inlandsche gemeenten, die slechts 
op het stuk van lasXen en verkiezingen van de bverige 
vei schillen. 
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DESA, DESAHOOFD, DESABESTUUR—DESA*S (VRIJE). ' 593 
Literatuur. Een helderc samenvatting van vroc- gerc 

gegeveiis over het desawozen op Java en Madoera bevat byl. 
N. van het Koi. Verslag van 1877, ook te vindcn in 
Eindresiime III bijl. P. Een later systematisch overzicht, met 
veel persoonlijke /Opvattingen, gaf Mr. L. W. C. van den 
Berg, Hot / ini. gemecntewezeifop JaA^aTerrM.rBijdr- .V* h. 
Kon. 

I list. T. L. V., 52, 1901, bl... l.Kijk aan gegovens .zijn: 
Mr. C. Th. van Deventer, Overzicht v. d. ccon. / toest. eriz., 
1904, en de verslagen der welvaailcom- missic over 
„Econoiuie van de desa", waarvoor men vergclijke 
Hasselmaifs overzicht (1914, bl. 284) en Ad at recht bundels 
II en IV. Een samenvatting geeft TZZsfeiBezcmer-/ De 
inl..dorpsgeni_eenscliap op Java, 1916. Over „De 
toovcrforniule der desa-autono- mie" han dell C. J. Hasselman 
in Onze Eeuw, 1911 ； over de ink geincente-ordonnantie Mr. 
F. D. E. van Ossenbiuggen, De Regeling van het Desa- behcer 
en die van het Crcdietverband.... (zon- der jaar), R. A. Kern 
in Ind. Gids 1906 II, en C. Barre in Koi. Tschr. 1914; over het 
beschikkings- recht der desa Mr. C. van Vollenlioyen, 
Miskennin- gen van het ad at recht, 1909, e)i Pandecteu van 
het adatrecht, I, 1914. Uit de talrijkc tijdschriftartike- len 
wordt hier genoeind: K. XVij brands, Geen papier in de cl 
ossa, Ind. Gids 1900 I bl. 584, cn A. H. Keys, De hoofden der 
Gonveniemontsdcssa's op Java en Aladoera, KoL Tijdschr. 2, 
1913. bl. 1380 en 1560. 

DESA POETIHAN. Zie ISLAM III, c. 
DESADIENSTEN. Zie HEERENDIENSTEN. 
DESA'S (VRIJE). Ondcr dozen verzamclterm pleegt 

men voor J ava die desa's samen te vatten, welke, aan het 
gewone inlandsch bestuur onttrokken zijnde en 
rechtstrecks onder den vorst (nu: het binnenlandsch 
bestuur) staandc, weliswaar van alle of sommige las ten 
voor het centrale gezag (hccren- dicnsten, belastingen) 
zijn vrijgesteld, doch daaren- tegen inkoinsten hebben op 
te brengen aan bun hoofd, wicns ambt (bchoudens 
clectic) erfelijk is. Men. onderschcidt ze in: 1°. 
pcsantren-desa5s, 2°. midjen-desa's, 3°. pekoontjen-
desa^, 4°. kepoetihan- dcsa's. 1°. De pcsantren-dcsa's 
zijn dezulke, waarvan do gronden door vroegero 
Javaansche vorsten gc- sclionkcn werden aan bepaald 
aangewezen personen met hun afstaranielingen, ondcr de 
voorwaardo een godsdienstschool(pcBantrcn) te 
onderhouden. De be- volking word vrijgesteld van 
belastingen en heoren- dii-nsten aan den vorst, maar 
mocst deze aan den bo- giftigde opbrengen cn 
prostcorcn. Denaam perdikan- dcsa,H, die men veehil 
spcciaal aan deze pesantren- dorpen, sows eclitcr aan 
ullo vrijc desa's geeft (desa pc ； r(iikun, nierdiku, 
merdikan), heeft de beteekenis „vi ijc, vrijheerlijke, 
dorpcn'Mn Soerabaja en op Ala- docra heeft men 
j)esantren-dofpen, die geen vrijo dcsii's, doch norm ale 
inlandsche gcmcenten zijn. 2°. Bij de midjen-desa^ had 
geen schcnking van grond jjlaats, maar werden aan eon 
bcpaalde familio do vruchtcn en inkoinsten der desa 
afgestaan. De begif- tigdefaniilie mocht dan uit de desa 
volk trekken voor huisdicnsten of gevolg on de 
belastingen voor zich behouden. De benaming wordt in 
verband gebrachb met het Jav. pidji, uitvorkiezen, 
privilegieeren; als bcvoorrccht geklcn natuurlijk vooral 
de begiftigde en di ens nazaten. 3°. Pekoentjdn-desa's 
zijn vrijgc- atcld van belastingen cn hecrcndiensten, 
onder ver- plichting zorg t( ；  d I'agen voor het 
ondcrhoud on bo- wukon van graven van heiligen, 
vorsten of grooton, of voor het ondcrhoud van ccn 
nioskcc. Soms werden gronden ten behoove dicr graven 
cn moskeeiin afge- zonderd en personen aangewezen om 
die te bewerken en uit de opbrengst daarvan graf of 
moskee te onder- 

houdon, tegen vrijdom van heerendiensten en belas- 
tingen. Schcnking van grond aao eon bepaald. per- 
soon had niet plaats; het opleggen van dienst lag ten 
grondslag aan de schenking. Pckoentjdn is afgeloid 
van koentji, slcutel, dat cchter ook voor djoeroc- 
koentji, sleutelbewaarder of grafbewaker, wordt ge- 
bruikt; desa pekoentjen. of koontjen is dus: graf- 
bewakorsdesa. 4°. Kepoetihan-desa's (ook: desa 
poetihan of moctihan) ontleenen haar uitzonderings- 
tocstand aan bcpaalde wong poetihan (witte men- 
schcn of vromen, in tegenstelling tot wong abangan, 
roode menschen, ongodsdienstigen), en aldaar is 
b.v. wajang- en gamelanspel_yerboden, terwyl er 
trouw gesembahjangd wordt.在 iEt Ind. Stb. om-， 
schrijft deze vierderlei vrije dona's mcestal omslach- 
tig en onnauwkeurig als „de perdikan-dessa*s, als- 
„mede die dcasa's, welkc bcpaaldelijk belast zijn met 
„de be waking der graven van de voorouders van 
,,Vorsten, Regenten en and ere Inlandsche grooten, 
„of van tempels en andere in de oogen der bevolking 
„gcwijde plaatsen" (b.v. Ind. Stb. 1901 n° 88 en 
1907 n° 212, art. 16; vgl. Ind. Stb. 1853 n° 77); 
Ind. Stb. 1912 n° 605 daarentegen zegt kortweg 
„de zoogenaamde vrije desa's' 

Het getal dier vrye desa's op Java en Madoera be- 孑- 
draagt, afgezien van de Vorstenlanden, 182,-Hun na- ； 
men cnz. zijn te vinden in Bijbl. 784Tjen 8289:匕 
op West-Java geen, de mceste ir de~ rcsidentieh 
Banjocmas, Kedoe (Bagelen) en Madioen_(die met 
i^(Uri"narxlen^Java-oorlog in 1830 bij het gouv. 
gebied werden ingelijfd), cn op Madoera. Terwij 1 
aan de vrije desa's in. de overigo gouv. landen reeds 
bij Ind. Stb. 1819 n° 5, art. 26, vrijstelling van land- 
rento was gewaarborgd (behoudens nader onder- 
zoek), bleven ook ds in 1830 verkregen desa's haar 
voorrechten houden, waarvan gewoonlijk in een 
vergadcring aan do betrokken desa mededeeling 
word gedaan, terwijl dan tevens vcrklaard werd, dat 
het de wensch van het gouvemement was, dat de 
gebruiken van het Javaansche hof zouden worden 
gevolgd. Bij rcsolutie van 24 Mei 1836 n° 12 werd dit 
nader vastgesteld, en bepaald dat bij overlijden van 
hoofden of bezitters de betrokken autoritciten een 
voordracht moesten doen, in de eerste plaats uit de zoons 
of andere afstammclingcn van den overledene en, bij 
ontstentenis van dezen, uit de naaste blocd- verwanten of 
de aanzienlijksto geestelyken. Ook bij de invoering van 
het direct bestuur in de verschillen- dc cl colon van 
Madoera (1858, 1883, 1885) werden de rcchten der vrije 
desa's erkend. 

Hoowcl do vrije desa's mcestal nict de verkiezin- gen 
van art. 71, lid 1, Reg. regl. kennen (zie art. 71, lid 3), 
zijn zij wel inlandsche gcmcenten (anders Bijbl. 6804, bl. 
103 en 105) cn geldt- wcl voor haar de rcgeJ van art. 71, 
lid 2 (autoncmie), also ok de inlandsche gemeente-
ordonnant-io van 1906. 

De bclastingvrijdonf, bii Ind. Stb. 1853 n° 77 (in- 
getrokken bij Ind. Stb. 1912 n° 605)uitdrukkelijk aan 
deze desk's toegekend voor alle belastingen, werd nader 
vermeld voor de landrcntc (Ind. Stb. 1872 n° 66; 1909 n° 
208), de in 1908 afgeschafte rijtuigbelasting (Ind. Stb. 
1904 n° 128), de slacht- belasting (Ind. Stb. 1898 n° 349) 
cn do bcdrijfsbe- lasting (Ind. Stb. 1907 n° 182); niot 
voor het hoofdgeld. Thans cchter gcklt, buiten de heeren- 
dienstordonnanties zclf (b.v. Ind. Stb. 1914 n° 101 en 
1915 n° 21), Ind. Stb. 1912 n° G05. 

Aiidcrzijds is de regcl van 1836 nopens de be- 
stuurders dezer dorpen overgenomen in het rcgle- ment 
op de verkiezing van desahoofden, en \tel cerst (Ind. Stb. 
1878 n°. 47, art. 13) in dozen vorrn, 

3S 
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dat- de hoofden dor vrye desa‘8 zouden worden be- 
noemd en ontslagen door den landvoogd, doch ver-
volgens (Ind. Stb. 1897 n° 272, t-hans Ind. Stb. 1907 n° 
212, art. 16, gewijzigd bij Ind. Stb. 1913 n° 712) in dcze 
veel verbeterde lezing, dat de resident hen met 
inachtneming van crfopvolging benoemt, tenzij 
verkiezing gebruikelijk is (vgl. Bijbl. 6804). 

Dat de grond der vrije desa's buiten het Undsdo- mein 
zou vallcn (Van Deventer, Ovcrz. ccon. tocst., 1904, bl. 
12), schynt niet wel houdbaar. 

De~v6drreehten, a&n hoofden cn bevolking der vrije 
des&'s verleend, gaven aanleidiiig tot mis- bniiken, met 
name tot vrustellingen,. wa-arvoor geen reden te vinden 
was. In 1873 werd daarom een onderzoek ingesteld naar 
den oorsprong der vrijstellingen en naarde 
uitgestrektheid gronds, oor- spronkelijk vastgestrld; na 
afloop daarvan werd bij Bij bL 4027 en 402S (voor de 
„bij ZODderhedon*' nog steeds van bclang) een register 
der vrijo dcsa's vastgestcld, waarin geen nieuwe in- of 
afschrijvin- gen mochten plaats vinden zondcr 
uitdrukkclijke machtiging der Rcgeering. Dit register, 
herzien in 1SS7 (Bijbl. 473S), werd laatstelijk 
vastgcsteld in 1912 (Bybl? 7847, vgl. S289). Naar dit 
register wordt thans door Ind. Stl>. 1912 n° 605 voor 
belastingvrijdom uitdrukkelijk venvezen. Over gron- 
den, die deze dorpen ten voordeele komcn van bepaaldc 
godsdienstige personen, zie APANAGE aan het slot. 

Zie over de vrije desa's F. Fokkens in T. v. h. Bat. 
Gen. 31, 1886, bl. 477, alsook diens Eindresumd betr. 
verpl. diensten, 1901-2； voorts Hasselman in Tijdschr. 
Binn. Best. 1, 188S, bl. 72; ook L. W. C. van den Berg, 
T. v. h. Bat. Gen. 27, 1882, bl. 40, en Bydr. v. h. Kon. 
Inst. 52, 1901, bl. 135. In het voormalige gewest BagcJen 
schijnt thans (1916) de opheffing van vrije desa's te 
worden voorbereid. 

Met de vrije desa's van Java vertoonde gelykenis het 
bibeueh- of wakeueh-gebied in At jeh, waarvan d e 
eigenaardigheid was, dat, wegens-de*aanwezigheid van 
een of meer algemeen vereerde oelama's (wet- geleerden) 
die bibeueh waren (zie hieronder), de hei- lige wet er — 
gelijk in de kepoetihan-dorpen van Java — stronger 
nageleefd werd en verschillende in andsre dorpen 
geldende adatinstellingen er ter zijde gesteld werden- 
Somtijds kreeg zulk gebied erken- nieg van oeleebalang 
of sultan, doch de toestand vestigde zich ook dikwTjls 
zonder erkenning; voor een centrum van 
Mohammedaansche studie als het dorp Tiro in Pidie b.v. 
werd het bibeueh-karakter algemeen toegegeven. Zie 
Scouck Hurgronje, De Atjehefs,._L bL 128—129, 185. 
Populair gebiuikt men wakeueh en bibeueh vaak 
doorecn. Na ons ingnjpen in Atjeh zijn deze sporen van 
het bibeueh- zijn van oelama^ al spoedig verdwenen. 

Naast perdikan-desa^kent het Ind. Stb. voor het 
geweat Pekalongan zgn. perdikp.n-licden, die uit hoefde 
van bepaalde bemoeienuFen vrijstclling ge- nieter； van 
belastingen en veq>lichte dicnsten. Ook voor hen in 
thans een uitdrukkelijke erkenuing, en door den resident, 
gevorderd； zic Ind. Stb. J912 n* 605 (AU Ind. Stb. 1914 
n®, 101) en BijbL 7847. In Atjeh en het G&joland had 
men voorheen aoort- gelijke Bibeueh-of wakeneh-lieden, 
die wegens voor- n&amheid of wetgekerdheid een soort 
crfeJijke im- ttujiitftit haddtn crlangd van den 
oeleebalang; zic Storck Hwgrrr；*, De Atjehcr?, I, bL 
129, 133,11, 城笏,s Het Gaj 如虬 bLL6I, IG4, 232, 
235,250. 

HolgermdA： Jnd. Stb. 1 分】2”" 005handelt 53 N/ia
： perdikao- jjfop Java, d. z. niet 

tot vrije desa's behoorendo gronden, wclke nochtnns 
vanouds om bijzondere redenon vry zijn van land- rente. 
Bijbl. 7760 noemt als zoodanig de zgii. moskeo- 
ambUvciaeninliet bezit van moskceon in hot gewest 
Somarang 

DESAVEREENIGING (sokaha cl&sa). Naam, dicn 
men op Bali geeft aan de inlandschorechtsgemeon- schap, 
wclko de kern cn het rechtssubject vormt van de dosa; 
onder dcsa alleen verstaat men dan mcer het uiterlijk 
waarneembaro dorp, het woningoncom- jilox met wat 
daarbij behoort-. Niet allo dorpsbewo- jicrs zijn leden der 
desaverceniging, cn als zoodanig betrokkon bij lusten 
(dorpsbestuur, dorpswetgeving, enz.) en lastcn 
(dorpsdicnsten, dorpsbelastingcn)； in ouderwetschc en 
nicuwerwetscho dorjicn loopt dat uitecn. Zio Liefrinck in 
Tijdschi-. v. h. ]Jat. Gen. 33, 1890. Practisch komt men 
uit, indien men dcsavorecniging opvat als „de dcsa in haar 
hoedauig- heid van rechtspersoon". 

DESMODIUM. fain. Leguminosae-Papilionatae. 
Kruiden of halfheesters, waarvan sommigo soorten (D. 
gyroid^s D. C. on D. polycarpum D. C.) in den laatsten 
tijd als grondbedekker in Hovea-tuinon gebruikt 
worden.t^ - 

DESMODIUM TRIQUETRUM D. C. fam. Leg urn 
i- nosae-Papilionatae. Ki genteng, Ki tjangtjoran 
(SOEND.). Een kruidachtigc plant, 1—2 M. hoogmet 
paars-roode bloemen. De blaadjes hebben eon ge- 
vleugelde bladsteel. Ze worden onder den naam van 
Daoen Doedoek in de inlandscbe geneeskundc tegen 
haemorrhoiden gebruikt. 

DETITIRAN. Zie LOEWAK. 
DEVENTER (Mr. CONRAD THEODOR VAN). 

Geb. te Dordrecht 29 Sept. 1857,overledcn (< '- (:raven 
hage 27 Sept. 1915. Hij genoot zijne o]>l<-i<ling aan de 
H. B. S. in zijne geboorteplaats, waarvan zijn vader 
directcur was, en werd in 1875 stii<l<-nt tc Leiden, waar 
hij in J879 jiromoveerde o]> r< N -lis. sertatie: „Zijn naar 
de Grondwet OJIZ<- k，J，，n€n deelcn des rijks ?n In 
Juni 1880 deed hij IK-I ainbtenaars examen cn vertrok in 
Sepi. <1. a. v. naar Indie. Hier blecf hij tot 1 Mei 1885 ii
： u<- rech- terlijke macht, om daarua de ad vocalJ U > 
ijk 
te Serna rang te gaan uitoefenen. In 1 S!)7 !：，ride hij 
naar Nederland terug en vestigde de n.uiwht op zich door 
cen in ,,de Gids" van “ 1899 gepubliceerd artikel getiteJd 
„Ecn cci-' '■- J)) 
dit artikel zette hij de nooden van ：iii. <-n : de dringende 
behoefte aan' jn(tcr ojid<)i n aan allerlei maatregclen ter 
vcrrnecnlcriiig ， i, hot occonomiscl) 
weerstandsvennogen van(l<；u J.naan, doch ontkende de 
jnogclijkheid van Hii-i-)))aal- regelcn op grond van 
gebrek aan gr-kl. Tci voen zie- ning in cenige dezer 
nooden zou jneu vroegi-r hebben kunnen beschikken over 
velc milJiocncn, maar het moederland had dcze aan zich 
gctrokkcn cn er eigen spoorwegen voor aangelcgd. 
Nederland was nu ver- plicht aan zijn ecr en aan de 
tockomst zijn< r over- zccsche bezittingen, de aklus 
gemaakte Kchukl ten rninste in Jjoofdzaak terug te 
Lictalcn. 

Na dit Gidnartikc] Bchrcef rnr. v. J)cv(；jitcr nog tai 
van and ere arJ ikeJcn over Indische fiiiurK.-ieclc tn 
koloniaJc ]K»litiek in verschillende tijdsfJirifh-n. Van de 
Gid« werd hij — in J 90J 一 lid der rcdiietic. In het 
voorjaar van J904 bewerkte luj in ojxinicht van den 
minister van kolonicn, bygcxtaiu) door vijf and ere 
rncdcwerkcrH, het bekende „()vcrzicht van den 
oe<x>norniBchftn tx>estand der inlandHchc iMjvoJking 
van Java en Madocra?'. Van 1905 tot J909 waji hij Jid *Jcr 
2c K>irncr der Staten (><；iH-mal voor AmMterdttm IX. 
Ln 1909 werd zijn mandaat 
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niet vernieuwd; doch in 1911 word hy door do Prov. 
Staten van Friesland naar de le Kamcr afgevaar- digd. In 
1912 niaakte hij cen rcis naar Indic om zich van de sinds 
zijn- vertrek in de toestanden aldaar plaats gchacl 
hebbende wijzigingen door eigen aonschouwing op de 
hoogto to stcllcn. In 1913 werd hij door het kicsdistricl 
Assen wed er tot lid der 2e Kainer gekozen. 

In woord en geschrift is, sedert het hiervoren vermekle 
Gidsartikel, mr. v. Deventer de onver- inoeide kampiocn 
geweest van de z.g. cthischc kolomaJe politick, d. w. z. 
van cen koloniaal be- stuursbcleid met a Is Jouter 
richtsnoer het bclang van land en volk dcr kolonie, in 
tegenstelling met de inaterialistischc exploitatie-pol'tiek, 
wclkc in vroegcre tijdperken bij het behcer van kolonien 
voorzat. De kern van die cthischc politiek van v. 
Deventer was de opvoeding en ontvoogding der Indische 
maatschappij, in de eerste plaats door vernienigvuldiging 
van ondeiwijsgelcgcnhcden van allcrlei aard, voorts door 
het teevertrouwen van alien daarvoor vat baren arbeid 
aan InJandsche lianden on hoofden. Daarnaast het treffen 
van maatrcgclen strekkende on; den Inlander oecono- 
misch krachtiger tc maken, a Is verbetering van de 
imgatic ten behoevo van den landbouw, re- geling van 
het credietwczen, uitbreiding van het wegennet, 
bevordering der verpJaatsing van cen deel van Java's a] 
te talrijkc bcvolking naar het nienschcnarme Sumatra, 
tegengang van het opium xchuiven, verschaffing aan de 
Inlanders van vast- heid van recht en van betrouwbare 
rechtsbcdeeling. 

Veel van datgene, waarvoor v. Deventer ar- beidde on 
st reed, is reeds in vervulling gegaan en zeer zeker zal 
daarvan nog veel verwezenlijking inden in de toekomst. 
Zijne dcnkbeclden en be- ginsclen omtrent de z.g. 
eercschuld niocht hij niet <Ioor den Ncdcrlandschcn 
wetgever zicn ovcrgc- nojnen. Tntusschcn leidde hetgeen 
hij erover schreef • •n wprak alt hans tot iets. Bij cen wet 
van 18 Maart 11X)5 word gocdgcvondeii de tot cen bed 
rag van -10 millioen gulden opgeloopcn vlottendc schuld 
ten laste van Indic voor rckening van het rijk te r.ejnen, 
ni(U dion vcrstanclc dat sonimen tot een z<-lf<l(? 
gezamcnlijk bed rag van 40 millioen op de Jndische 
bcgrootingcji van volgendc jaren zouden wordc-n 
gcbracht tot het nemen van maatrcgclen in lic( IxJang van 
de occonomischc ontwikkeling VHi> <l<- kolonie. 

DEVENTER (MARINUS LODEWIJK VAN). Ge- 
boien JO Maart 1832 te Gravel hage werd hij 1848 UIH 
2(：  klerk aan het Min. v. Buitcnl. Zaken geplaatst, 
doorliep de daarop volgcnde rangtn en word 1872 tot 
hoofdcommieH aangestcld. In 1875 (18 Fcbr.) werd hij 
benocn)tl tot Cojisul-Gencraal der Ncder- landen tc Rio 
de Janeiro voor Brazilie en de La PJutastaten, later ftlleen 
voor Brazilie, uit welko bet rekking hij cchter reeds 12 J 
uni 1879 op zijn verzoek cervol ontslagcn werd. Uit 
Brazilie tc- ruggekeerd vestigelo hij zich ccrst tc 5s Grav., 
later te J^inscnhage bij Breda, on wijddo zich dnar vooral 
aun de utudie van de gesohicdeniH van Ne<l.-Indie. Op 
dat gobied bewerkte hij de laatste dcelcn (VIII— X)van 
hot work Opkonisl van het Ned. gezag over Java van J. 
K. J. Do Jonge; — verdor cone Goschic- dcniH 
dorNedcrlftiulorsop Java, 2dliu Hftftrlem 1886 一'87, cn 
„Hct Ned. gezag over Java en Onderhoo- righeden 
Kcdert 18】I" ‘8(；mv., waurvan slechtH het e(.rHt(> deol 
iH veiHchenen (1891). Ook bezorgile hij do Eranscho 
vcrtaling van hot work vnn Van Delden . T,rt(

;rne, 
BrnziliO en Java. Voifhg over de kotlie- 

culluur in Amerika, Aziii en Afrika.y Ongcvcer gu- / , 
lijktijdjg met de uitgavc van „Het Nedcrl. gezag over Java51, 
vatte hij het plan op, eenc uitvocrigc Encyclopaedic van Ned. 
Indie samer tc steJlen; hij mocht dit plan cchter niet 
uitvocren, daar hij den 22cn Jan. 1892 overiced, nog voor dat 
de voorbe- rcidendc maatregelcn hun beslag haddon 
gekregen. 

Zie： Levcnsbcricht van M. L. Van Deventer door P. A. 
Van der Lith in de Le vens be richtcn van de Mij v. Letterk. 
1895. 

DEVENTER Jszn (SALOMON VAN). Geb. 24 Fcbr. 
1816 te Zwolle. Aanvankelijk voor den zee- dienst aan de 
Kweekschool voor de Zeevaart in Amsterdam opgcleid, zag 
hij zich door zwakke ge- zondheid genoodzaakt, a Is 
sumumsrair adjunctcommies bij het provinciaal bestuur van 
Overijscl in dienst tc treden. Bij de gcringe vooruitzichten 
op bevordering in die betrekking vertrok hij in 1839 naar 
Indie, werd daar aanvankelijk a Is klerk bii de dir&ctie der 
middelen en domeincn aangcsteld, klom achter- een volgens 
tot 3e en 2e commies bij die directie op, en werd 31 April 
1842 benoemd tot redactcur der Java- sche Courant (welke 
betrekking hij reeds vroeger tij- delijk had waargenomen), 
later, 1844, tot hoofdeom- mies bij het depart, der prod, en 
civ. magazijnen. In 1849 werd hij benoemd tot sccrctaris dcr 
residentie Pasocrocan, wclkc betrekking hij in 1857 met die 
van ass.-res. van Buitenzorg verwisselde. Twee jaar later (9 
Febr. 1859) werd Van Deventer bevorderd tot in- spectcur 
van financien, doch reeds IS Oct. van dat jaar belast met de 
waameming der function van res. van Banjoemas, op 14 Juli 
I860, gevolgd door eene definitieve benoeming in die 
betrekking. Tot herstel van gezondheid vertrok hij 1862 naar 
Nederland ；  daar werd hem 13 Juli 1863 de taak 
opgedragen om de officieele bescheiden, tot de invoering 
van het landrente- en cultuurstelsel betrekking hebbende, te 
verzamelen en te ordenen ；  de vrucht daarvan was het 
bekendc work: Bijdragen tot de kennis van hd landcl ijk 
slelsel op .Tnva, in 3 deelen te"Zalt-Bommel verschcLcn. 
Tengevolge van het aft reden van den Minister Franscn v. d. 
Putte werd de uitgave niet verder voortgezet. V. Deventer 
keerde naar Indie te- rug, werd 15 November 1866 resident 
van Pasoeroe- an, 20 April 1SG8 res. van Soerabaja en 19 
Juli 1873 lid in den Raad van Ned.-Indie. In 1S76 verkreeg 
hij met iiigang van 6 April op verzoek eervol ontslag uit's 
landsdieiist, keerde voor korten tijd naar Ne« dcrland tcrug, 
hield van 1S7S tot 1SS1 verblijf te Batavia, maar keerde in 
1SS1 weder naar Nederland te- rug en vestigde zich te 金 
Gravenhage., waar hij 3 Maart 1891 overlecd. V. Deventer 
beoefendc met voorlicfdc de dichtkunst: in de lijst zijner 
geschriften gevoegd bij zijne Levensschets door Mr. T. H. 
der Kinderen (Levensberichteu der Mij van Letterkunde 
1891, bl. 287), worden ook verscheidene novellen en andere 
opstellcn vcrmcld, op Indie betrekking heb« bendo. Van 
bolang is zijn levensbericht van Mr. P. Myer in de 
Lcvensberichtcn der cenoemdc Mij 1SS4. 

DEWA. Sanskrict wooni, dat met zijneafleiaingen in 
verscheidene talcn van den Indischen archijx^i is 
overgegaan, en eene bovennat uurlijke macht. een godheid, 
gixidelijk wezeu betookent. De vrouwelijke Ijcnaming Dewi 
woixit, bohalve voor goddelijko zens zoojds Dewi Sri, de 
godin der rijst, op JAVAook gobruikt a Is bctiteling v66r 
eigennamen van vor&tin- nen en vrouwen van hoogvu rang 
in de oiidheid. De vortn dowata wonh evenoens goddolyko 
in de Javaausche literatuur gvbniikt: met den wr. bj^terden 
vorm dobatX of duidt de RaMk 对 
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ne goden, voomamelijk de bovengoden aan (Zie BA- 
TAKS). 

Dewa eindelyk is ook de titel, waardoor de Ksa- 
tria's op Bali, ondsrscheiden worden (ZieBALIERS). 
De titel Pewa agoeng kwam aan den vorst van 
Kloengkoeng op Bali toe. 
r^BEWfiKANG-EILANDEN. Eilanden groep, bc- 
hoorende tot de onderafd. Makasser,.. Omvat Dewa- 
kang Lompa, Kvra'Rang Tjadi, Doangdoangan 
Lompo, Doangdoangan Tjadi, Bangko Bangkoang, 
Marasende, Bangkaoeloeang, Kaloe Kaloekoeang en 
de groep der Masalima eilanden. 

DEWALL (ADOLF FRIEDRICH VON). Zoon 
van den onder den naam Wall (von de) behandelden 
taalkundige. Geb. 28 April 1S34 te Cheribon, over- 
]eden te Batavia, 6 Juli 1909. Hij genoot te Soeka- 
dana eene nagenoeg inlandschc opvoeding onder 
Maleiers, Welk feit over zijn Kefhebberijen en stu- 
dien voor zijn geheele leven beslissend werd. Als 
bijna geen ander kende en voelde by de Slaleische 
taal. Zoowel gedurende zijnen diensttijd (van klerk 
in 1852 tot secretaris van het Departement van 
B. 0. W. in 1877) als daarna heeft hij zeer veel 
gewerkt op het gebied van vertalingen in hot Ma- 
leisch, tekstuitgaven voor het onderwijs en kritie- 
kcn. De vertalingen golden reglementen, reisverha- 
len, en schoolboeken over natuuikunde; de uitga- 
ven waren voornamelijk verhalen en vertellingen, 
meestal in Arabisch karakter, voor het nieerendeel 
naar handsebriften van het Batav. Gen. v. K. en 
W., geen critische edities, maar in hunno soort 

voortreffelyke school-bewerkingen; de kritieken werden 
hoofdzakelijk gericht tegen de vakgenooten van der Tuuk, 
Klinkert en Gonggrijp. Behalve van het eigenlijke Maleisch, 
niet zoozeer van de Maleische letterkunde, was v. Dewall een 
gron- dig keiuier van het Bataviaasch, en een goed spre- x. 
ker van het Soendaasch cn het Javaansch. 

Zie over hem: Weekblad van Indie, VI. (1909/10) Z?-
 jaargang, bL 352. 

. DEWI (MAL.). Zie CAESALPINIA CORIARIA. 
" DEYKERHOFF (CHRISTOFFEL). Gcb. 8 Juni .1840 te's 

Gravenhage, kreeg zijn opleiding aan de ■'a…Koninklijke Slilitaire 
Academic te Breda^^jverd 10 Juni 1861 benoemd tot 2den luitxjnant 
bij het wapsn 

r;-". •:二；der inf. in O.-L en vertrok 15 Sept, 
naar Batavia. 

‘ / Reeds in Nov. 1862 maakte hij eene expeditie mede 
naar Mandar en in 1863 naar de Toradjalandcn. In 

1S73—1874 nam hij als kapitein deel aan de 2de ex- 
.peditie naar Atjeh. In 1881 tot majoor bevorderd, 
en in 1885 tot luitenant-kolonel, verkieeg hij in 
iaatstgenoemden rang zijne benoeming tot Milit. 
comm.. van de W.afd. van Borneo^ Als zoodanig 
verwierf hij de eeresabel, speeiaal voor betoonde 
dapperheid ter zakc van zijn gedrag bij de krijgsver- 
.richtingen tegen de Tebidah-Dajaks. Inmiddels in 
1891 tot kolonel bevorderd, werd hij in J 892 Mil. 
comm, in Atjeh en Onderh. en belast met de waarne- 
ming der betrekking van Gouverneur van dat ge- 
west, met bepaling dat hij voorschreven function 
-zou uitoefenen onder den titel van Civiel cn Mili- 
tair Oouvemeur van Atjeh en Onderh. In die betrekking 
bleef hi) gehandhaafd, toen hij 12 Jan. 1893 bevorderd 
werd tot gencraal-majoor. Omtrent zijne verrich tin gen 
als Gouverneur van Atjeh, zie men onder ATJEH. 

I。1896, nadat de leiding van zaken op Atjeh, na 
den afval van Toekoe Oemaj, (Toekoe Djohan), aan 
den RegecringscommiBsaris, den luit.-generaal Vet- 
ter was opgedragen., vertrok Deykerhoff naar Ncdcr- 
land. Bij Kon. Besluit van 11 Mei 1897 n°. 49 werd 

hem cervol ontslag uit den militairon dieust ver- leond. 
Hij overlecd 17 Juni 1911 te's Gravenhage. 

DIALIUM INDUM L. fam. Letjuminosae-Papi- 
lionatae. Asem krandji, Krandji (SOEND.). Hoogo boom, 
met duurzaam en sterkhout. Het vruchtmoes van de rijpe 
vruchten heeft een aangenaam-zuren smaak en wordt wel 
gegoton. De weinig in hot wild voorkomonde boom 

^vordt daarom hier eu daar aangeplant. Avf /对 
DIAMANT Eigcnschappen. De diamant behoort met 

den robijn tot d? kostbaarstc edel- steenon, die tot nogtoe 
bekend zijn. Zijne groote waardo ontleent hij, behalvc aan 
zijne betrckkciijkc zeldzaamheid, aan ecne reeks 
uitstekende physische eigenschappen. Zijne 
buitengewone hardlicid -- hij is de hardste delfstof — zijn 
sterk lichtbrekingsvcr- mogen en zijn groote 
klourdispersie kenmerken hem bijzonder. De iaatstc 
eigenschap is de oorzaak van dat eigenaardig kleurenspel, 
dat de geslepen stccncn tooncn. Hij is buitendien meestal 
doorschijnend en kleurloos, dikwerf echter ook gekleurd, 
vooral geei- achtig. Hot zeldzaamst cn kostbaarst zijn die 
van een blauwachtige kleur. Het specifiek gewicht wis- 
selt van 3,5—3,53. Scheikundig beschouwd bestaat 
diamant uit koolstof. 

Diamant kristalliseert in het regulaire sj'steem en komt 
in Indie veelal als kristallen voor, die dikwijls nog al hun 
scherpe hoeken en kanten bewaard heb- ben. De 
eenvoudige octaeder is gecn zeldzaamheid, vooral bij de 
kleinere individuen; de wat grootere vertooncn in den 
regel combinaties met octaeder als grondvorm; ook 
prachtige dodecaeders en hexakls- octaeders worden 
aangetroffen. Ando re kristallen zijn min of meer 
afgerond ； ook komen — met name in Zuid-Borneo — 
de z.g. zwarte- of amorfc diaman- ten (carbonado) voor, 
die niet geslepen worden. 

Om glans, zuiverheid en sterkc lichtbreking wer- den 
de Borneo-dia-manten en vooral die uit Marla- poera zeer 
hoog geschat en h&t gevolg daarvftn dat vele Kaapsche 
stcenen van mindcrc wuaide daarheen verzonden,en 
nageslepen te zijn als Abu ta- poera-diamanten uitgevoerd 
werden. De diamant- slijperijen ter laatstgenoemde plaats 
verwerkten d； ：, ook in hoofdzaak het zuidafrikaaiische 
product <-n het was voor hen con zware slag, toen door 
d< n Transvaalschen oorlog de verzending ophield. 

In Zu id-Borneo komen stcenen voor met een rood- of 
blauwachtigen glans, die bijzonder go wild zijn ；  de 
meeate zijn tchter, evenals die in Wcat-Bornco, of 
waterheldcr 6f geelachtig, wclke laatsto kieur vc<-l 
minder gezocht is. 

De inlanders geven vorsehillendc namcn aan de di- 
amanten. Alle ruwe heeten ,,podi‘‘，de geslepcne „in- 
tan", zeldzamc Hcschgroenc „intan kalja Jiitam", de 
diamantzicl, een buitengewoon hardc, nict to slijpen 
soort„boentatintan,,,deoctaeder„intaninendjadi,,» do zcor 
gezoclito blauwachtige „intan ajcr-Iaut'* (zeewater), do 
uitorst zeldzame roode „radja in tan5 7 (koning), do bruin-
gekleurde ,,intan minjak''. 

G eolog is c/i voor komen. De diamanten komen in 
Indie uitsluitend voor in jongerc rivier- afzettingen, 
waaruit zc door verwasschcn op. den doelang (waschbak) 
verkregen worden. Over het moedergesteente van het 
mineraal zijn weJ ver- moedens gej'czon, die cenigcn 
grond van waar- schijnlijkheid bezitten, doch het nog 
n(*rgcn« gelukt ecn diamant in het onverplaatste 
gosteente te vinden. < 

Wat Zuidoost-Borneo betreftdenkt Hooze (Jaarb. 
.Mijnw. 1893, 317) zich den oorsprong in aders of gangen 
in de kiistallijne leien (glimmer-, cpidoot-, 
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straalsteon-, glaucofaan-, kwartsietlei cnz., m&t serpen 
tijn, gabbro en diabaas), welko leien cchter wcl- licht 
inctainorfe jura- of triasgesteenten zijn: voor West-
Borneo is Wing Easton van oordcel dat do triassische (of 
iets jongere) olivynhoudendc norictcn en diorieten wel 
bet moedergesteente van den dia- mant kunnen 
voorstellon. 

Overigens bestaat een zeer groote ovoreonkomst in de 
wijze van voorkomcn en de bcgeleidcnde minera- len 
tusschen de beidc genoomde diamantterroinen. 

Geograf isch v o o r k o in e n. In Indie wordb, voor 
zoover bekend, de diamant slechts op hetciland Borneo 
aangetroffen en wel in enkele gedeelten dor Westcr-
afdceling (Landak-rivier, Sckajam rivier) en in het 
uiterstc Zuidoosten van het ciland (de afdecling 
Martapoera en ccn paar dor naar het Oosten aan- grei 
zondo landschappcn dcr Tanah Boemboe-lan- den： 
Kocsan, Batoc Litjin). Uit Britsch Noord - Borneo noch 
uit Serawak schijnen diamanten bekend te zijn. 

Als centrum dor Zuid-Bomco'sche diamantindus- tric 
kan Martapoera worden bcschouwd, waar sedert 
gcruimen tiid twee groote inlandsche diainantslijpe- rijen 
bestaan. De rijkstc graverijen liggen rondom Tjempaka (9 
KM. bezuiden Martapoera), tusschen de Banjoe Irang 
rivier en de Riam Kanan. Langs laatstgcnocmde rivier 
komcn meer of minder uitge- strekte diamantgronden 
voor tot aan de Tabatan- rivier (boven Tiwingin), die op 
het Meratoes-gc- bergte ontspringt; ook in de lioofdvallei 
der Riam Kiwa zijn ze tot ver bovenstrooms van Pengaron 
aanwezig, echter niet in de zijtakken. Deze feiten, in 
verband met het voorkomcn van diamant juist aan do 
teger overliggendc zijdc van genoemd gebergte in 
Pcgatan-Koesan cn Batoc Litjin, doch ook nergens ckiers, 
maakt hit wel zecr waarschijnlijk dat in (lit gebergte do 
gesteenten voorkomcn, die door vergrui- zing en 
wcgspocling het diamantgrint hebben ge- leverd. 

Wat West-Born co aangaat, de heide eenigo rivic- ren 
in welker hoofdvalleicn diamanten zijn aangs trofTen, de 
Landak rivier en de Sckajam rivier, loo- ])en in hun 
bovcnloop op korten afstand van het 1400 M. liooge 
Bcntocang- of Merdai-massief, waarin b(J)alvc gewone 
sediincnten olivynhoudendc norictcn cn diorieten in vrij 
groote uitgestrektheid optre- dcn. De diamanten komcn 
uitsluitend voor in do ge- dcejten der rivieren, wclkc 
benedenstrooms van ge- nocind massief zijn gclegcn, 
tcrwijl zij ook nict voor- komcn in cenige zij rivier, 
behoudens in zulke, die op d(-n JJcntoeang ontHpringcn. 
Ook hicr dus is het wel duidclijk, waar do oorsprong van 
het mineraal to zocken is. Langs do Landak rivier vindl 
men do dia- Bianton tusschen Poelau cn Ngabang; — uit 
do So- kajem vallei zijn zij tot nog toe alleon bekend in 
do buurt，van den Bcntocang, doch werden zij vroogor in 
goring aantal ook gevondon by Semarangkai, nan den 
rechtcroever der Knpoeas rivier, beneden de uitmonding 
der Sckajam. — De inlandscho 81ijperij- en bevinden 
zich tor hoofdplaats Pontianak, doch zijn niet zoo 
belangrijk als die van Martapoera. 

De dia man tterreinon. Doze behooren tot do kwartairc 
sedimenten (diluvium cn alluvium)en komcn in 
Hamenstelling veel ovorcen mot de bekendo 
goudafzettingen; allcen schijnen do diamanten 
jioofdzakclijk in eehtc grintlagen to zijn bevat, die slechts 
zelden cen grootorc dikte bercikcn dan 2 a 2% M., doch 
mecstal vcel dunner zijn. 

Bchnlvo uit de terzijclc tier rivieren gelegen gron- den, 
waar het mineraal door middcl van gegraven , putjes cn 
verwassching van het daai-uit naar bo-〔 

ven gebraohte grint wordt gewonnen, worden zulke putjes 
in den drogen tijd ook in de rivieren zelve ge- maakt (Riam 
Kanan); soms, zooals in de Landak-ri- vier, wordt het 
grint, dat zich achtcr de vole stroom- versnellingen hceft 
verzameld, door duikers opge- schept cn. uitgcwasschcn. 
Een nauwkeurige bcschrij- ving der diamanthoudende 
tcrreincn cn van het dia- mantwasschen is to vinden in 
Jaarb. Mijnw. 1884.1. T. biz. 128; — 1893, biz. 326 en 
1894. T. biz. 114. 

Eigenaardig is het constant© voorkomen met den 
diamant van korund-rolsteenen (Batoc tGtimahan) met 
grijze, blauwe of bruinc, mecst gevlckte kleu- ren. In 
West-Bomeo vindt men daarnevens nog een- groot aantal 
hetzij eigenaardig gckleurde, hetzij eigenaardig gevormde 
steentjes, die men daar „Ie- boer" nocmt en als zekeio 
aanwijzingen op het voorkomen van diamant beschouwt. 

Vcrder zijn als bcgeleidende mincralen, ofschoon zij 
niet altijd en immer in zecr kleine lioeveelheid worden 
aangetroffen, tc noemen: brookiet (de „am- p6rantatak,5 
van Zuid-Bomeo), cpidoot, toermalijn, distheen, granaat, 
spinel, hyacint, topaas, robijn, gedegen goud en eenige 
andere. Speeiaal in Zuid- Bomeo komeu ook plat in a-
blaadj es vrij algemecn doch in gering quantum voor en 
als zeldzaamheid kristalletjcs van lauriet (Ru. S. Os). 
Verder blijft op den waschbak steeds achtcr cen fijn. 
mengsel van verschillendo donkere minoralen: 
magneetyzer, chroomyzer, titaanijzer c. d. (tai poeja of -
pojo). 

Gesc hie denis en statistic k. Naar het schijnt zijn de 
diamanten van Borneo reeds eeuwen- gclcdeu bekend 
geweest en werden zij ook van daar uitgevoerd; — de 
weinige cijfers, die veel later veV- kregen werden, zijn 
echter vcrinoedelijk zeer overdreven ;—o.a. wordt 
beweerd dat in 1738 voor 8—12 milliocn gulden zou zijn 
uitgevoerd. Het cenige wat zekcr is, is dat de opbrengst in 
hetmiddender vorige eeuw in Zuid-Borneo stelfig niet 
boven / 100.000 per jaar was. Werkelijk betrouwbare 
cijfers konden ook later, toen de Gouvts mijn-ingenieui's 
zich in- of bij de diamanttorreinen bevonden, niet worden 
verkre- gen. Volgens de door van Schelle en Wing Easton 
gepublicccrdo en andere uit de Koloniale Vcrslagen 
geputte gegevens zou de gemiddelde jaarlijksche uitvocr 
van uit Landak hebben bedragen: van 1870—79.... 5591 
karaat, van 1880—85.... 2836 karaat, van 1886—92.... 
1524 karaat, van 1S93— 99.... 2000 karaat, van 1900—
06.... 700 karaat, waaruit dus ii)elk geval een geleidelijke, 
doch vrij sterke afnamc volgt. 

Voor Zuid-Borneo zijn zulke cijfers niet bekend; men 
kan cchter de producGiviteit der diamantterrei- nen 
eonigszins afineten naar de jaarlijksche opbrengst dor 
licenties voor het graven door het bc- stuur uitgegoven, 
welko opbrengst van /25 it 30.000 in 18G3—07 opkloxn 
tot een maximum van / 74.000 in 1873, om dan te dalen 
tot / 47.000 in 1877. De verhooging dcr maandelijksche 
licentie van / op / 3 in 1875 had ten govolge dat de 
graverijen verliepen, zoodat in 1880 de opbrengst slechts 
/ 705 bc- droeg. Een verderen slechten invlocd op de 
inland- schc ontginning had de verlcening, in 18S1, van de 
diamantcorccssic Gocnocng Lawak, die juist de rijk- ste 
tcrreincn bij Tjempaka omvatto. Eon vorlaging van do 
liccntio tot / 1 per niaand had weinig succes en eerst toon 
deconcessic in 1904 ingetrokken was, zondcr dat vcel 
werkzaamhcden waren vcrricht, word de lust oni naar 
diamanten tc zocken weer aan- gewakkerd, zoodat in dat 
jaar bijna 7000 en in de volgendo jaren ruim 10.000 
licenties werden uitge- geven. ° 
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Zeer groote steenen schijnen in Borneo betrekke- lijk 
weinig gevonden te zijn. De Danau Rodja, in het .bezit 
van den Sultan, van Matan, ter grootte van 367 karaat, 
kan na het deskundig onderzook (Jaarb. Mynw. 
1873.1.197) naar het ryk der fabelen worden verwezen; 
het bloek een gowone bergkristal te zijn. 
Geloofwaardiger is cen bericht van een diamant van 77 
karaat, die omstreeks 1850 bij den. G. Lawak zou zijn 
gevonden; verder zijn enkelc steenen van 10—25 karaat 
bekend geworden, de meeste zijn echtar, ten minste in 
den laatsten tijd, van veel geringcr gewicht. 

Door Verbcck, Hooze en Wing Easton warden for- 
mules opgegeven voor de waardebcpaling van den 
diamant, doch deze gelden slechts voor beperkte streken 
en tusschen betrekkelijk enge grenzen. 

Literaiuur. De vooma&niste geschriften over de 
diamanten op Borneo zijn reeds boven aangegeven. 
Verder zijn nog te noemen: H. von Gaffron, Beschry - 
ving van den grooten diamant te Mattan op Borneo 《
Nat. Tydschr. VI. 1854, 165); J. J. Pceters, Eenigc 
mededeelingen onitrent- de diamantgraverijen en de 
•diamantnij verheid in de landschappen Landak en 
Sanggau, Westerafd. v. Borneo (Tijdschr. v. Nijv en 
Landb. VII. 1861,402)； Th. Poscwitz, Das Diamant- 
vorkommen in Borneo (Jahrb. d. kon. ung. geol. An- st-
alt, VII. 1885, 183); Gascuel, Les gisements dia- 
mantifercs de la region sud-est de Borneo. (Ann. d. 
Mines, Memoires, XX. 1901, a); J. C. J. Smits, Dia- 
mant-putten van Wauwaan, aan. den rcchtcroever der 
Koesanrivier (Nat. TijcLschr. VIII, 1855, 340); 
L. B'omcr, Verslag van een geologisch onderzoek van 
het zuidoostelijk gedeelte van Borneo. (Verh. Bat. Gen. 
XVII, 1839, biz. 112—116). 

April 】915. EG 妇 7 N. W. E. 
DIAMANTPUNT. Oostelijke punt van de N.-kust 

van Atjdh, gelegen op 5° 16, 32" N. B. cn 97° 30' 49" O. 
L. Sinds 1905 staat er een, op schroefpalcn ge- bouwd, 
27 M. hoog kustlicht. 

DIANELLA ENSIFOUA D. C. fam. Liliaceae. 
Tegari (MAL.). Djamaka (SOEND.), Krang goenoeng 
XJAV.). Kruid met lange smalle bladeren en blauwe 
bloemen, in het gebergte voorkomend. De wortels 
worden om hun aromatische reuk in welriekende 
smeersels gebezigd. Als afkooksel zijn ze een in- 
landsch geneesmiddel, terwyl ze fijngemaakt met een 
weinig water als ratten gif dienst doen. Vermoe- delijk 
worden ook andere soorten van Dianella op een 
dergelijke wijze gebruikt. 

DIARD (Dr. MED. PIERRE). Geb. 19 Maart 1795 te 
Chateau la Brosse (Indie et Loire), overlcden te Bata\ua 
19 Febr. 1863. Dieiide in ondcrecheidene functien de 
Indisehe Regeering： als Inspecteur der Cultures (1825-
1827),, als Inspecteur dei- zijde cul- tuur (1833-1841), 
als ambtenaar ter beschikking vail den Directeur der 
Cultures, in cominissierei- zen naar Banka (1825), naar 
Borneo (1826), naar Mauritius en Bourbon (1858) en 
naar Ceylon (1858). Was geruimen tijd een der 
verdieiistelijkste leden •der Natuurkundige Cominissie 
(zie aldaar). Deed vee] voor het natuurwetcnschappelijk 
onderzoek der kolonie, vooral als ijvcrig verzauielaar 
van exemplaren der fauna van Ned. Indie. Door hem 
bijeengebj-achte colleeties van zoogdieren en vogels o.a. 
va» West-Borneo (1826), de Ba wean -eilanden (1841) 
en West Java (1862-1863) zijn in 's Rijks Museum van 
natuurlijke histoiie te Leiden aanwezig. Behalve een 
aantal rapporten over zeer verechil- lende zaken is er 
echter niet veel van Diard in druk verschenen. 

Zie H. J. Veth. Overzicht van wat gedaan is voor de 
kennis der fauna van N, I. Z" u： 

' .：，.E f -• ■•- • • .； ：
® 

DICHROSTACHYS CINEREA W. & Am. fam. Le- 
guminosae-jilimosae. Epoeng (JAV.) Poeng (JAV., so 
END.), Lage boom of heester van Tropisch Azieen den 
Maleischen Arcliipel, op Java vooral in West- cn 
Midden-Java, en daar plaatselijk zeer algemeen. Hot 
buitengewoon hard。hout, dat echter alleen in Idcine 
afmetingen te krijgen is, is zeer gezocht voor pen- nen, 
kamraderon enz. Een waterig aftreksel van de sterk 
gekronkelde peulen is als een^landsch ge- neesmiddel 
tegen wormen in gebruik." 

DIEMEN (ANTHONY VAN). Gcbofen te Culein- 
borg 1593, uit het huwelijk van B. Van Diemen, bur- 
gemeester dier plaats, en E. Hoevenaar. In 1(116 was A. 
Van Diemen koopman te Amsterdam, zonder echter 
succes in zijne zaken te hebben, daar wij in een brief van 
HH. XVII van 10 April 1618 lezen. dat hij na gefailleerd 
tc hebben, ondcr valschen naam als soldaat naar Indic 
vertrok. In 1619 trad hij daar in's Compagnic's dienst, 
eei'st als klerk ； in 1623 werd hij tot opperkoopman 
aangestcld, en was reeds in April 1626 Raad van Indie, 
terwyl hij waarschijnlijk in 1629 als Directeur-Generaal 
van den handel op- trad. In 1630 of 1631 vertrok hij als 
commandeur ooner retourvloot naar Nederland cn keerdc 
in 1633 naur Indiii terug. Daar werd hij weder in zijne 
vorige betrekking hersteld; in hetzelfdc jaar was hij door 
HH： XVII als vervanger van den Gouv.-Gen. Brouwer 
aangewezen. In 1636 trad hij als landvoogd op, welke 
betrekking hij vervulde tot hij 19 April 1645 to Batavia 
ovorleed. Zijn naam is vooral verbonden aan de demping 
van den opstand in de Molukken, waartoe hij zlcli 
tweemalen derwaarts begaf, en aan de invoering van het 
bekende wetboek „de Batavia- sche Statuten". Tijdens 
zijn bestuur word Malaka op do Portugeezen veroverd, 
met die natie krijg gevoei d op Ceylon, door een 
wapenstilstand in 1644 bcsloten, en do handel op Japan 
voor alle andere volken be- halvo Nederland gesloten, 
terwijl een groot deel van Australie (o. a. Van 
Diemensland) werd ontdekt. Een Latijnsche school werd 
door hem te Batavia opgcricht en een tweetal kerken, 
waaronder de Hol- landsche of kruiskerk, tc dicr plaatse 
door he)n gc- sticht. 

Zio over hem de geschriften, aangehaald bij Van 
.Rhede Van der Kloot, De Gouv.-Gen., waarbij nog tr 
raadplegcn J. A. Van der Chys, T. v. h. Bat. Gen. XXX 
(1885) bl. 59fi. 

DlENG. Bchoorendc tot het zoogen. ]?rahoe-nia ~- 
sief"(op~<Ie grens der rcsidenticK Pgkalongan, Se- 
marang, Kfidoe en Banjoemas) ligt in Kfidoo cen kleine, 
naar NNW-ZZO langgcstrekte, cenigszins pcervormige 
vlakte, in haar grootstc lengte 2500 M. bij cen grootsto 
breedte (in het N. by de pasang- grahan) van ruiin 800 M. 
op 2060 M. boven zee, bekend door de daar aunwezige 
hindoctempcls (zic hicr- achter) en die naar de zich cr op 
bevindende desa's den naam Dieng-plaleau heeft 
verkregen. De vJakte is thans in het midden en zuiden 
vrij sterk moerassig, be vat ongevcer in het midden een 
nicertjc: Tclage Balgkambang, terwijl dicht bij den 
zuidrand nog twee rneren golegcn zijn: TcL TCroes en 
Tel. Loc- moet; weHichl zijn ditde restanten van een 
vroeger veel grooter inccr. dat door vulkanische 
uitwerpse- len voor een groot deel is opgevuld. Zij watcrl 
<>n- voldocnde door de Kali Toelis naar de Scrajoc-ri- 
vier af; reeds in den Hindoetijd werd een drainec- 
ringskanaa] gegraven naar de ten N. stroomende Kali 
Dolok. Het plateaut je is boomloos on alleen met gras 
bedekt; het is meermalen aangeprezen als geschikt 
herstellingsoord in den goeden moesson, als wanneer de 
thermometer er zeldcn hoogerdan 
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65。F. stijgt en er een droge verstorkcndo koude heerscht, 
terwijl het's avonds en ,s morgens vroeg geen 
zeldzaamheid is dat do temperatuur tot 35° h 40。daalt； 
na sommigo zeer koude nachten kan het zelfs vriezen, In 
hot natte jaargetijdo is het cr cch- ter onaangenaam guur 
en mistig, met veel regen. 

Men kan van twee zijden op den Dieng komen: 1° van 
BandjamCgara over Karangkobar cn Ba- toer (36 K.M.) 
en 2°, de meest gcbruikelijke weg, van Wonosobo naar 
Garoeng (per as, 8% K.M.) en van daar te paard (14x/2 
K-M.); dit laatste traject wordt thans tot Kcdjadjar (7 
K.M.) voor auto's berijdbaar gemaakt. 

Bekend is de Dieng-hond met zijn langharige wollen 
vacht en fraaien phiimstaart. 

Het plateau (foto by Verbeek, Java, 383) trekt des 
zomers veel bezoekers door de interessante vul- kanische 
verschijnselen in don omtrek. Geologisch wordt het 
beschouwd tc zijn het overblijfsel van een oorspronkelijk 
veel grootere caldeira (krater- bodem), waarvan een decl 
der vroegere somma (om- walling) wellicht nog terug te 
vinden is in den bergnig, die in ZO-richting van den 
Prahoe-top (2565 M.) over de Patakbanteng (2578 Al.) 
loopt en waartoe misschien tevens de Gadjamoengkoer 
(2102 M.) of de Pengamoen amoen (2173 M.) in het NW. 
behoord heeft. De talrijke later gevormde eruptiepunten 
hebben echter den vroegeren toestand dermate 
gewijzigd, dat met zekerheid daarom- trent weinig meer 
tc zeggen is. De certijds als dee- len vandien rand 
beschouwde Bergen Nogosari (2154 
M.)en Bismo (2365 M.) lijkcn volgcns de nieuwste 
topogr. kaarten meer op afzonderlijke eruptiecen- tra met 
naar het 0. open kraterranden, ofschoon dit sJechts op het 
tcirein zou zijn uit tc maken. 

In uitgebreider zin wordt onder Dieng-plateau 
verstaan de geheele streek, begrepen tusschen alle reeds 
genoemde bergen en den SSrodja in het zui- den en in 
die oude (vermoedelijke) caldeira en waar- Hchijnlijk 
ook op cn vlak bij de somma ervan heeft een zeer sterke 
vulkanische werkzaamheid plants gehad, die nog nict 
gehcel tot rust is gekomen; in het NW. rekent men tot de 
bezienswaardigheden van den Bieng zeifs nog enkele 
punten, die zeer zeker reeds tot den Boctak behooren. De 
Serajoe- rivicr, oj)den Prahoe ontspringend, omspofclt in 
ccn wijdcn i)aar W. geo pond cn boog dit geheele terrein. 

Jfet plateau in cngcren zin wordt aan de NO cn O-
zijden begreusd door eenige met den Praoc-top 
Hamenhangende ruggen, aan de ZO-zijde door den bijna 
gesloten lagen ringwal Igir Binam (hoogste pui)t 2134 
M.), waarbinnen 2 meren zijn gclcgen: Tel. Warna en 
Tel. Pengilon; aan den N-oever van het cerate is »og ecn 
solfatare. Zuidelijk verheft zich een krans van bergen: G. 
Kcndil (2326 M.) vj-oegcr met ecn solfataro, Igir 
Djcroek (2188 M.), G. Sidcde (2231 M.), waaracliterde 
bekende dubbel- krater van den Pakoewodjo (2305 M., 
zie foto bij Vcrbeck, Java, 388) ligt, die zuidwaarts door 
den Pranibanan (2331 M.) en den Koenir (2263 M.) met 
het uitgCMtrekte massief van den Scrodja (2275 M.) is 
verbondcn; aan den laatsten is nog cen deel van den naar 
0. open rand te herkennen en ook van den vroegeren 
kraterboclein; dicht bij den zuidelijken voet van den berg 
ligt op 1195 M. hoogte het fraaie kratenneer Mendjer 
(ong. 800 M. middellijn, dock eenigszinH vierkant van 
vorm), omgeven door een uitstekend bewaard geblevcn 
rand, die in het N. het hoogst is (270 M.), naar het Z. aan 
beide zijden geleidelijk daalt en ten slotte slechts weinig 
bo ven den waterspiegel uitsteekt. 

In cen door do vier laatstgenoemdo bergen in het 
westen omsloten terreinplooi ligt het 500 M. lange (OZO-
WNW) en half zoo breede Tel. Tjgbong, bij de om haar 
hoogc Jigging (2078 M.) cn om do aldaar uit de zaden van 
do gondopoero gcfabriceerdc haar- olio bekende desa 
Sgmboengan. Het meer zelf doet volgens do kaart niet 
denken aan een kratermcer, doch is vormoedolijk 
ontstaan door natuurlijke af- damming. 

Zuidwest en west van de Dieng-vlakte vindt men de 
groote dubbelcaldeira van den Pan gon an (het hoogste 
punt ligt 2308 M. op het NO-uiteinde van den 
vcrbindingswal); beide somma's zijn goed bewaard 
gebleven..De noordwestelijke, 1000 M. in doorsnede, is 
bijna volkomen cirkelrond en omvat het langwcrpige Tel. 
Merci odo (foto bij Verbeek, Java, 386), dat naar het ZW 
in de Kali Toelis afvloeit; de zuidwestelijke is wat 
onrcgelmatiger en kleiner (ong. 750 M.diam) en sluit een 
moerassige vlakte in, die Tegal Pangonan wordt 
genoemd. Tusschen deze caldeira cn de zuidelijk 
stroomende Kali Toelis vindt men twee solfatarenvelden: 
in het ZO. de KA- wah Si Kidang en in het ZW. de Kawah 
Si Bant eng (het water, met modder vermengd, bezit bijna 
kookhitte). Ten NW. ligt de fraaie eUiptische (650 X 800 
M.) ringwal van den Paggrkandang, waarvan het hoogste 
punt in het noorden (2241 M.) deel uitmaakt van de 
residentiegrens. In de met gras begroeidc caldeira, waarin 
door Verbeek solfataren werden aangetroffen, die thans 
schijnen verdwenen te zijn, ligt de desa van denzelfden 
naam (foto bij Verbeek, Java, 385); de vlakte watert naar 
het westen af; aldaar bevindt zich ecn andere vlakte in hot 
Z. en ZO. omgeven door een onduidelijken ringwal, die 
een moerassig solfatarenveld omvat (warme 
modderbronnen) de Kawah Si L&ri; het water vloeit naar 
de Kali Dolok. Dit laatste is ook het geval met de Telaga 
SOwini, ten Z. van de L6ri gelegen en waarvan de positie 
niet op de kaart is uit te maken; hot is echter geen 
solfatarenveld. 

Buiton den eigonlyken JDieng, aan den Boetak, vindt 
men, vlak bij de residentiegrens, een fraaien 
cirkelvormigen ringwal met 625 M.dia., waarbinnen eon 
grootcndeels moerassige vlakte met het meet Dringoe, 
evencens cirkelrond, doch slechts 175 M. in middellijn. 
Dicht ten ZO. van den wal, aan de Ajer Poetih, ligt cen 
aantal solfataren, die als Kawah Tjondrodimoeka bekend 
zijn en iets zuidelij- ker ecn zeer kleiu steilwandig 
kratertje, de Soemoer (put) Djolotoendo, vlak west van de 
desa Pgkasi- ran. Obstelijk hiervan bevindt zich het 
Poodend al, ook wel Pakaraman of Goewa Djimat 
genoemd 1(zie aldaar). 

Do eerste VT§ volledigc beschrijving van den Dieng 
word gegeven door Junghuhn (Java, Nederl. uitg. 2o 
druk, 247 c.v.), later aangevuld cn ver- bo terd door 
Verbeek (Java, 385). De kaart van Junghuhn was de 
eorsto en gold langen tijd voor de bes- to, doch pas do in 
deze eouw verschenen nieuwe top. kaarten 1:25000 
maken het mogclijk een goed overzicht van het gehcel te 
verkrijgcn. 

N. W. E. 
Hot DiiiNG-PLATEAU cn zijn naasto ongoving zijn 

in den Hindoe-tijd bijna geheel bezet gewcest met 
tempols on andoro gebouwen ； de eorste van steen, de 
laatstgenoemdo waarschynlijk van hout op een steenen 
onderbouw. De geheele nederzetting, wellicht een soort 
tompelstad, in elk geval een veraame* ling Ciwaltischo 
hciligdommen met woningen voor priestors on verder 
personeel, bohoort tot do oudste vestigingen der Hindoe's 
op Java; van de inscrip 
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ties, welke zich thans in het Museuui. J<i. Batavia 
bevinden, is er 6en gedateerd in Qaka 731, welke 
tijd ook met het karakter dcr bouwwerken over- 
eenkomt; het op ecn rots aangetroffen jaartal 1132 
is1 niet uit den tijd der nederzetting. Blijkens de in- 
scripties is de oudc naam: Dikyang. 

Sleclits ecn achttal tempcltjcs staat op het oogen- 
blik nog ovei'eind; daarvan liggen vijf bijeen in het 
midden van de vlakte, de (moderne) namcn dragend 
van Tjandi Ardjoena met cen bijtempeltjc. Tjandi- 
Se^r, Tjandi '.Srikafidi, Tjaridf Pocntadewa en 
Tjandi SSmbadra, een aan den voet van den l?rahoe, 
■TjaiiHi Dwarawati, 66n aan de andere zijde van het 
plateau aan den voet van den Pangonan, Tjandi 
Gatotkatja, cn ten slotte 6en aan het Zuidelijk uit- 
einde van het plateau, Tjandi Bima of W&kodara. 
De tempeltjes hebben in bet~algemeeri eon vierkant 
grondplan met uitsprong voor den ingang cn som- 
tijds ook vooi* de nissen aan achtei'- en zijkanten; 
het dak is in verdiepingen opgetrokken. Tjandi 
Srikandi valt op door op de buitcnzijdc aange- 
brachte reliefs van Qiwa, Brahma en Wisjnoe, 
Tjandi Biina door het eigenaardige dak, met hoof- 
den in de nissen. 

Behalve deze tempels treft men een tunnel met 
luchtgaten aan, klaarblijkelijk voor de afwatering 
bestenid, en aan de Oost-zijde van het plateau een 
bekleedingsmuur tegen een terras, verder funda- menten 
van talrijke andere tempels en gebouwen, woonhuizen, 
kloosters en dergelijke. Zoowel van het Noordcn (uit de 
rcsidentie Pekalongan) als van het Zuiden (uit de 
richting Wonosobo) voerden steenen-trappen naar het 
plateau, waarvan hier en daar nog sporen gevonden 
worden ； op rotsen bij het nicer ziet men een 
tweet al rots- 
inscripties, nl. het bovengenoemde jaartal en 46n in 
Weriggi-schrift, welke laatste schriftsoort op de vroegste 
periode der Midden-Javaanschc geschie- denis wijst, 
hoewel de inscriptie zelf niet meer leesbaar is. 

Een groot aantal beelden en andere voorwerpen 
is op het Dieng-plateau aangetrofien, waarvan een 
deel bij de pasanggrahan staat opgesteld, cen and er 
deel is overgebracht naar het Museum te Batavia. 

De eerste opname van den Dieng had in 1814 
door Cornelius (zie op dezen naam) plaats ； in 1864 
werden opgravingen aangevangen, die met tusschen - 
poozen tot 1878 werden voortgezet, in 1912 opniew 
door den oudheidkundigen Dienst werden opgevat 
en thans nog voortduren. Een volledige opgave van 
de literatuur omtrent het Dieng-plateau is te vinden 
in Rapp. Oudheidk. Dienst 1914 p. 336—344. 

DIENST EN. Zie BLANDONGDIENSTEN, CUL- 
TUUR-DIENSTEN, DESADIENSTEN, HEE- 
RENDIENSTEN, PANTJENDIENSTEN. 

DIEPZEEFAUNA. Het gebied der zee wordt in 
2 deelen verdeeld: een oppervlakkig gebied, dat zich 
uitstrekt tot een diepte van 400 M. en een abyssaal 
of diepzeegebied, bewoond door de diepzeefauna, 
dat op een diepte van 400 M. aanvangt en zich uit- 
strekt tot den bodem der zee en dus het grootste 
dee】 der oceancn, wier gemiddelde diepte 4000 M. 
bedraagt, omvat. Onze kennis der diepzeefauna in 
den N. I. Archipel is grootendeels de vrucht van de 
onderzoeliingen der Siboga-expedite 1899/J 900 (zie 
aldaar).Terwijl men in het WesteJijkdeel van den Ar- 
chipe】 slechts ondiep water aan treft en Sumatra, Bor- 
.4 丝*n. Java slechts door ondiep waler van elkaar 
gescheiden worden, zijn in het Oostelijk deel ervan 
groote diepten waargenomen. Zoo zijn de Celebes- 
Zee en de Banda-Zee zeer diepe bekkens; in eerst- 

genoemdc is cen diepte van 5024, in do laatstgc- noemde 
zijn diepten van 5267 cn 6505 JI. waargenomen. 

Het diepzeegebied is in de cerste plaats geken- merkt 
door duisternis, daar nog slechts sporen van zonlicht tot 
400 M. diepte doordrin gen. De golf- beweging is tot de 
oppervlakkige lagou beperkt en zclfs d-e zeestroomingen 
zijn op grootere diepte natiwelijks merkbaar. Belangrijk 
is, dat de tempe- ratuur van het zeewater bij toencinende 
diepte voortdurend afneemt, totdat van 2000 M. diepte af 
een constante tempcratuur van 2°,5 a. 3° C. heerscht. Een 
uitzondcring hicrop maakt b.v. de Soeloc-Zee, 
Noordelijk van Borneo, waar onderzeeschc ri 任 en den 
toevoer van koud bodemwater vei'liinderen en waar 
derhalvc bij een oppervlakte-temperatuur van 28° C. in 
diepten van 730— 660 M. een con- stante tempcratuur 
van + 10°3 0. heerscht. 

De bodem der diepzee is met verschillende be- 
zinltsels bedekt, die van plantaardigen, dierlijken of min 
erale n aard zijn. 

Daar in de diepzee duisternis heerscht, ontbroken 
assimileerende planten volkomen. In oppervlakkige 
lagcn leven de planktonische organ is men (zie 
PLANKTON), st erven af en zinken langzaam in de 
diepte, daardoor eensdeels voedsel aan een aantal 
diepzeedieren verscha 任 end, terwij] andcrzijds hun 
skeletten bezinksels op den bodem der zee vormen. 
Andere diepzeedieren (b.v. visschen, inktvisschen) zijn 
roofdieren. 

De tot de diepzeefauna behoorende organismen 
worden in 2 categorien verdeeld, al naar gelang zij aan 
den bodem gebonden zijn (vastzittende, krui- pende en 
zwemmende bodemdieren) of niet. Eerst- genoemden 
vormen het abyssalc benthos (zie BENTHOS), terwij] de 
diepzcovormen, die van den bodem onafhankelijk zijn, 
als bathypelagischc vormen worden samengevat. 

Bijna alle diergroepen tellen vertegenwoordigera in 
de diepzee. Het- abyssale benthos bestaat vooral uit: 
Hexactinelliden (diepzeesponzen), Anthozoen (koralen), 
stckclhuidigen, krabbon en visschen, ter- wijl als 
bathypelagischc vormen vooial te noenicn zijn: 
Radiolarien, Kwallen, Siphonophoren, ganiaaL achtige 
vormen, talrijke inktvisschen en visschcn. 

De eigenaardigheden van het diepzeegebied doen op 
zeer verachillende nianier hun invjocd op de daar levendc 
dicrenwcrcld gelden. De hooge vva- terdruk in groote 
diepten liceft geen invloed, daar ook in het inwendige van 
diepzeedieren diezelfde hooge druk voorkomt, zich 
uitend, wanneor diep- zeedieren sncl aan de oppervlakte 
worden gcbrachl. De kalkarmocdc van het diepe water 
hceft ecn zwakke ontwikkeling der kalkskclctten van 
dicpzcc- vonnen ten gevolge. Het ontbroken van Jichl 
heeft bij vele, vnora] pelagischo diepzeevormen, lichtge- 
vendc organen zich doen o:)twikkelen,zooals bij inkt- 
visschen, en visschen, welke organen eensdeels als 
lokiniddelen dienst doen, andcrzijds mogeJijkerwijze 
individuen, die tot den soort behooren, clkaar doen 
herkennen. De oogen dor diepzeevisschen zijn dik- wijls 
sterk vcigroot, blijkbaar om het weinige licht, dat in de 
eigonJijke diepzee van licht gevende organen uitechijnt, 
op te vangen, wanneor ten minste de oogen dezer dieren 
niet voor andere stralcn ge- voelig zijn. MogeJijk heeft in 
«omraige gevallcn de different leering dcr oogen in het 
schemerings- gebied bo ven 400 M. plaats gchad. Het 
incest bekend zijn de eigenaardige telescoopoogcn van 
diepzeevisschen en inktvisschen, die naar boven of naar 
voren gericht zijn en een sterk verlengde gc- 
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zichtsas hebben; deze oogen bezitten con grooto lens met 
groote bran d pun tsaf st and en zijn dus bijzon- der 
lichtsterk. Anderzijds hcoft de duisterais der diepzee bij 
sommige visschcn, krceften en krabben blindheid ten 
gevolge gehad. By blinde diepzee- visschen ligt het 
rudimentairc oog als ecn klcin li- chaampje onder de 
huid. In and ere govallen gaat de reductie niet zoo ver en 
ontbreekt b.v. allcen het ， pigment (sommige 
diepzeekrabben). 

De klcuren der dicpzccjlieren zijn zeer uiteen- 
loopend. Vele krabben en krceften zijn rood, vele 
diepzeevisschen zwart, terwijl andere vormen bleek of 
kleurloos zijn. 

Diepzeevormen hebben veelal een zeer wijde horizon 
talc verapreiding. Terwijl b.v. vele geslach- ten van 
littorale krabben op het indo-pacifisch ge- bied beperkt 
zijn, geldt dit niet voor diepzeekrabben, waarvan 
sommige soorten, hoewel in onder- soorten gesplitst, allo 
3 oceanen bewonen. De kos- mopolitische verspreiding 
van vele diepzeevormen is begrijpelijk, wanneer men 
bedenkt, dat 小 t^gebied een samenhangend gelijkmatig 
geheel vormt. 

Pelagischc diepzeevormen kunnen dikwijls op zeer 
uiteenloopcnde diepten worden aangetroffen, daar de 
dicren in vertikale rich ting dikwijls groote af- standen 
kunnen afleggen. 

Terwijl men vroeger verwachttc, dat de diepzee- 
vormcn tot de oudste vormen der fauna behoorden, is 
geblckcn, dat vele hunner niet met palaeozoische, maar 
met mesozoische vormen overeenstemmen, terwijl 
anderzijds vele palacozoische vormen nu nog in ondiep 
water leven. Men necmt aan, dat een ge- dceltc der 
tegenwoordige diepzeefauna (sommige kiezclsponscn, 
koralen, zee egels, zcelelies, krceften cn krabben) in het 
mesozoische tijdperk uit hot- ]iitoralc gebied in de diepte 
verhuisdecn daar veelal wijzigingcn onderging, zich 
aanpaste aan de om- geving. Ook de batliypelagischc 
vormen zijn wel voor het mccrendeel uit oppervlakkig 
pelagischo vormen ontstaan. 

DIERENGEVECHTEN. Onder de volksvermaken in 
den J ndischen archipe] nemcn de dierengcvechten cen 
eerstc plaats in. 

De t ij g e rgcvcchten komen speciaal op Java voor en 
bchooren tot de ccht-Javaansche feesten. In de 
Vorslcnlandcn en ook bij vele regenten in. de G o u vc rn 
c m e n t si an den wordt de bcvolking cr tijdcns de 
garebdgs vrij gcvegcld op onthaald. Op de aloen- aloen 
voor den kraton of v66r den dalem van den regent 
worden in cenc omheindc ruimte cen tijger en ecn buffcl 
losgelaten cn door allerlei middelen tegen elkandor 
opgcliitst cn tot cen strijd gedwon- gen, waarin de buffel 
gewoonlijk overwinnaar blijft; of wcl cr wordt ecn tygci1 
losgelaten in een door tweo rijen mot lanscn gewapendc 
Javanen gevormden kring, waaruit het dicr niet kan 
ontkomen dan door een sprong over de lausen heen, 
hetgeen het in den regc) met den dood bekoopt (rnmpok). 
Bij dergelijke gelegenheden hebben ook veelal 
gevechten plaats van w i 1 d c z w ij n e n met b o k k e 
n en r a m- m c n. Laatstgonoemde dicrcn krijgen dan 
ijzeren platen met scherpo punten voor den kop, terwijl 
ecn Ufeltje op vier pooten in do omheinde ruimto wordt 
gcplaatst om hun ecn veilig toevluchtsoord aan to bieden. 

S t i e r e n gevechten zijn op J>Iadoera zeer in zwang. 
Twee stieren worden tegon elkaar opgehitst, waarbij 
veelal gebruik gemaakt wordt van cen koe, om hen in 
minnenijd en zoo tot vechtlust te doen ontvlammcn. Het 
gevecht wordt geleid door de eige- naron, die mot het 
losse touw in de hand achtcr de 

dieren loopen, on beataat in het trachten om elkaar 
achteruit tc dringen. Zoodra ecn stier wegloopt is het pleit 
beslist. Blocdig zijn doze govechtcn niet, ten minste niet 
voor de dieren, wel soma voor de cigena- ren, dio uit nijd 
en afgunst elkandcr vaak leelijk toe- takelon (J. L. van 
Gennep, de Madoereezen, Ind. Gids, Febr. 1895). Ook bij 
de Atjchers komen stie- rengevechten voor. 

Duiven-kw artels- en djangkrik's- gevechten 
behooren. op Java on ook elders, zooals bij de Baliers, de 
Bataks en de Atjehers, tot de ge- lieffeeosde volksspelen; 
tot de onschuldige behooren zij evenwel niet, want zij 
dienen in den regel om wed- denschappen aan te gaan. 

H a n e n gevechten vooral worden hiertoe gebe- zigd; 
men treft ze op Java, op Bali^Sumatra, Borneo, 
jCel.eb.es, J a. door den geheelen a^fcluperaahals Set 
volksvcrmaak bij uitnemendheid. Voor den Ma- leier ter 
Sumatra 书 Westkust is het laten vechten van hanen 
(menjaboeng) en het daarbij aangaan van zware 
weddenschappen de aangenaamste bezigheid. Hij heeft 
voor dat vermaak opzettelijk aangelegde vechtbanen 
(gelanggang), waar zich de liefhebbcra uit den omtrek 
verzamelen. De Louder van de baan 

verschaft den speler huisvesting en voedsel tegen genot van een deel 
in de sommen, die verspeeld worden. Aan de pooten. der hanen 
worden kunat- sporen (tadji) in den vorm van cen lancet vastge- 
maakt, waardoor het gevecht spoediger beslist is. 

Literatuur: Pleyte, Herinneringen uit Oost-Indie in Tijdschr. 
Aardr. Gen. 1901, p. 233—240; — Van Limburg Stirum, 
Reisindrukkcn van Bali in Tijdschr. Aardr. Gen. 1887 p. 16—17; 
Van Eck, Schetsen van het eiland Bali.in Tijdschr. Ned.-Indie, 
1880, p. 12— 13; — Nieuwenkamp, Bali en Lombok, p. 22 —227, 
plaat.;—Nieuwenhuis, Quer dutch Borneo, I,p. 348^ -^ —
NieuweKEuis^'In' CeiitTaal' Bofneb, IL p? 311; 一 Snouck 
Hurgronjc, De Atjohors, II. p. 215 vlg.; Jacobs, Hot Familie- cn 
Kampongleven op Groot- Atjeh, II. p. 1G3 vlg; 一 Van Langen, 
Atjeh's West- kust in Tijdschr. Aardr. Gen. 1888, p. 469; — Van 
Hasselt, Volksbeschrij ving van Midden-Sumatra,̂ .-z J- p. 131 vlg
；—^nouck Hurgronjc, Het Gajoland en .. W zijne bewoners, p. 
379; —Van der Lith, Ned. Oost-^ Indie, I. p. 65, 71, II. p. 298—
300, 327—329;'— Veth, Java, IV, p. 382. 一 Grubaner, Unter 
Kopf- jagern in Central-Celebes, p. 22,323—326;_ Gomes, 
Seventeen years among the Sea Dyaks of Borneo, p. 223; Hose and 
Me Dougftll, The pagan tribes of Borneo, II, p. 46. 

DIERENRIEM. Zie STERRENBEELDEN en『 , 
ZODIAKBEKERS. " /'. — 

DIGOEL. Eene der grootste rivieren van Ned. Nieuw-Guinea, 
uitmondende aan de zuidkust van dat eiland. Ecrst in 1903 were! de 
monding door de gouvernemcnts-iuarine ontdekt en de benedenloop 
derrivier voor ccn klcin deel verkend en in kaart ge- bracht. In 1905 
is zij over 土 540 K.M. opgevaren en in teekening gebracht door de 
expeditie uitge- zonden door het KOJI. Ned. Aardrijkskundig 
Genoot- schap. In 1909 word door do militairo exploratie een 
aanvang gemaakt met een stolselmatig on- derzoek van de Digoel en 
van haar stroomgebied. 

Do rivier ontspringt op ongeveer 5° Z.Br. en en 140° 25' O.L., in 
dat deel van het Central© ge- bergte van Nieuw-Guinea, waar zich 
de Juliana- top verheft. Na zich een weg gebaand te hebben door het 
bergterrein, stroomt zo, sterk-kronkelend, in recht zuidwaartscho 
richting tot een punt ge- legen op 6° 35' Z. Br., waar zij cen machtige 
linkor- zijnvier opncemt, de Oewimerah (ook Knoh go- 



602 DIGOE」DIPA NEGARA. 

noemd), welke eveneens in het Cent rale gebergte haar 
oorsprong heeft, nabij de oostcrgi'ens van het 
Nederlandsch gebied. De bovenloop der Digoel wordt 
tot dit punt door de bo volkin g OEWIMBOE geheeten. De 
stroomrichting der rivier wordt, iets beneden de 
samenvloeiing met de Oewimerah, zuidwestelijk tot de 
kampong Babaika, van waar ze — hoewel met vele 
groote bochten — in a]ge- meen westelijkc richting naar 
zee stroomt. In dien benedenloop ontvangt zij'nog een 
groote rechterzij- rivier, de Ederah, die de afwatering 
vormt van een groot moerassig gebied. De Digoel splitst 
zich nog voor hare uit monding in zee, in twee takken, 
van welke de breedste, linkertak, de feitelijke Digoel, 
westelijk naar zee stroomt, de rechtertak in noord- 
westelijke richting gaande met vele monden in zee valt. 
De laatsbedoelde tak ontvangt ook het water der 
vereenigde Mapi- en Oba-rivieren. 

Van oorsprong tot monding is de Digoel ruim 800 
K.M. lang. Hare breedte, bij de uitmonding ruim 6 K.M., 
is in den benedenloop 土 2000 M., in den bovenloop, 
tot 90 K.M. stroomop van de sa- menvloeiing met de 
Oewimerah, nog gemiddeld 300 M. Tot dit punt is ook 
haro diepte zooda- nig, dat ze met kleine zeestoomers 
kan worden bevaren. De oevers van den benedenloop 
zijn schaars bevolkt en zwaar beboscht, die van den 
bovenloop hebben groot er bevolkiwg en meer tui- nen. 

DIHE. Zie BAVIAAN, ZWARTE. 
DIJAT. In het Mohammedaansche recht: bloed- prijs. 
DIKIR is de benaming van eene Mohammedaansche 

godsdienstoefening (Arabisch: dzikr, d. w. z. 
„lofvennelding,\ speciaal van Allah en zynen Ge- zant), 
welke bestaat in het een zeker aantal malen 
(gemeenschappelijk of afzonderlijk) opdreunen van 
godsdienstige spreuken of formules (zooals de ge- 
loofsbelijdenis, een aantal namen Gods of lofpryzin- gen 
van Allah en den Profeet). Niet zelden worden daarmede 
zekere nader voorgeschrevene, aanhou- dende 
lichaamsbewegingen verbonden met het doel om zich 
daardoor in geestverrukking te brengen. Deze 
godsdienstoefeningen zijn in de Mohamme- daansche 
wet niet nader geregeld, noch gebiedend 
voorgeschreven. Zij gelden echter bij verschillende 
gelegenheden als verdienstelijk en vonnen tevens een 
hoofdbestanddeel van de bijzondere godsdienst-
oefeningen, welke de stichters der Mohammedaansche 
broederschappen (zie TAREKAT) a an hunne adepten 
ter bereiking van verschillende graden van. mysiieke 
zaligheid hebben voorgeschreven. Zie ook RATIB 
SAJIMAN en over den Dikir Moeloed: GAREBEG. 

DILAM cn DOEAN HATI-HATI. MAL.; DILEM, 
JAV. MAL. SOEND. 

Col&us atropurpureus Bnlh. Fam. Labiaiae. Wel- 
riekend kruid, dat van Malaka tot de Philippijnen en op 
de eilanden in de Stille Zuidzee voorkomt. De geurige 
bladeren worden tot wering van insekten tusschen de 
kleederen gelegd. 

Den naam daoen-dilem dragen ook de bladeren van 
Poffosiemon Palchovli Pell. Fam. Labiatae. In Indie 
gekweekt kruid, afkomstig van dePhillipijnen. De 
bladeren van deze soort en van P. cwnosus Miq. dienen 
als geneesmiddel en leveren Patchouli-olie. 

Zie PATCHOULI. 
DILLENIA AUREA Sm. fam. Dilleniaceae. Sem- 

poer (SOEND.), Djoenti'(JAV.). Vrij liooge boom van 
Voor- en Achter-Ladie, op Java uitsluitend in het 
Westen, kenbaar aan de reusachtige gele bloemen en 

de groote, op djati gelijkende bladeren. Het buiten- 
gewoon harde maar weinig duurzame hout wordt slechts 
zelden gebruikt. De asch van hout en schors van deze 
soort en van de verwante D. p&ntagyna wordt met klei 
vermengd tot de vervaardiging van vuurvast aardewerk./ 
,；■ - < <' '■ .• * '' '■-) 

DINGEN. Zie OTTERS. 
DIOPATRA. Naam van eon Eunice-soort uit de 

Molukken-zee. Zie RIN GW ORMEN. 
DIOSCOREA. fam. Dioscoreaceae. Oebi (SLIL.), Oe- 

wi, Wi (JAV.), Hoewi (SOEND.). Klimplanten met lan- ge 
aren van groene bloemon en eigenaardige gemak- kelijk 
ken bare bladeren. Om de zetmeelrijke wortel- knollen 
worden verschillende soorten in tropische streken 
gekweekt onder den naam van Yam, (Yams- wortel). Op 
Java zijn vooral bekend D. alata L. en Dioscorea hirsuta 
Bl., de eerste onder den naam van Oebi boetoeiig (MAL.), 
of Oewi abang (JAV.), en vele and ere min of meer zekere 
inlandsche namen, de tweede vooral als Gadoeng. 
Verinoedelyk dienen ook de knollen van een aantal and 
ere soorten tot spijs, maar hun botanische naam staat nog 
niet voldoende vast. Van Gadoeng is bekend dat de knol 
vergiftig is en niet zonder een speciale bereiding te 
gebruiken is. Door langdurig uitwasschen met water 
wordt het giftige alkaloide dioscorine verwijderd. De 
fijn- gewreven wortel wordt op verschillende wijze me- 
disch gebruikt: uitwendig tegen eksteroogen en zweren, 
inwendig tegen suikerziekte. 

DIO5PYROS, fam. Ebenaceae, Areng-areng, Ka- joe 
areng (MAL.). Boomen waarvan het kernhout 
buitengewoon hard is en een zwarte kleur heeft, en als 
Ebbenhout voor verschillende docleinden zeer gczocht 
is. Niet alle soorten, die Ebbenhout leveren, zijn goed 
bekend. Genoemd worden D. pseudo-ebe- num K. et V., 
op Java inheemsch, en D. util is K. ct V. die het 
Slinahasa-ebbenhout levert； 

DIOSPYROS KAKI L. fam. Ebenaceae. Japansche 
Pruini, Kaki-pruim of Kakiappel, Kesemek (SOEND). Een 
uit Japan afkomstige boom, die op Java vooral in het 
bergland van het Westen tegen woordig veel gekweekt 
wordt en waarvan de op een appel gelijkende vruchten 
op vele plaatsen door de inlanders te koop worden 
aangeboden. De naam Kesemek is de naam van een in do 
Preanger in het wild voor- komende Diospyros-soort. 

DIPA NEGARA. Pang6ran Anta Wiria, later meer als 
pangeran Dipa Negara bekend, waarschijnlijk omstr. 
1785 geboren, was de zoon van den Sultan van 
Djokjakarta, Amangkoe Bcewanu III, en ge- sproten uit 
het huwelijk van dozen vorst met ecne vrouw van 
mindcre afkomst en daardoor volgcns de adat niet tot den 
troon geroepen. Hij stond zijnon vadcr bij, toon deze zich 
tegen de aanslagcn van dicns vader, Sultan Sepoeh, 
onder de bescherming der Engelschen steldc; bij die 
gclcgenhcid schijnt hem het vooniitzicht te zijn geopend 
eenmaal op deii troon van Djokja tc komen. Na den dood 
van Amangkoc B. Ill en diens zoon Djarot werd echter 
niet Dipa Negara, maar de minderjarige zoon van Sultan 
Djarot als Sultan erkend ； Dipa Negara schijnt daardoor 
zeer tc zijn gegriefd, en voelde zich ten hoogste gekrenkt 
door zijnc benoeming tot voogd van den vorst. In zijn 
jeugd had hij zich te Tcgalred- ja, waar hij zicli 
gewoonlijk ophield, onder den in- vloed zijner 
overgrootmoeder aan godsdienstige be- schouwingen 
overgegeven; visioenen cn zweiftoch- ten deden zijn 
godsdienstigen zin tot fanatisme over- slaan, maar 
hadden ook het gevolg, dat hij door vele inlanders als de 
door Allah geroepen leidsnian be- schouwd werd, 
waartoe hij ook door voorspellingen 
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schijnt te zijn opgewekt. Daarbij kwamcn de zedc- 
loosheid in den kraton, de groote lastcn waaronder de 
bevolkiiig gebukt ging, de aan ma tigingen van den 
Rijksbestierdor, woardoor de vijandige zin van Dipa 
Negara tegen hot Eur. bestuur werd aangewakkerd, 
terwijl de vertegenwoordigers van dat bestuur te Djokja 
groote zorgeloosheid aan den dag legden. De laatstc stoot 
aan zijne vijandige voomemeas werd gegeven door het 
docn aanleggen van een weg te Te- galrcdja zonder zijne 
voorkennis; een groot getal zij- ner aanhangers 
verzameldc zich op het gerucht, dat de resident zich van 
Dipa Negara wilde mecster ma- ken, en toon de Resident, 
na eerst getracht te hebben den pangeran vrijwillig naar 
Djokja tc doen vertrek- kcn,krachtig wildeoptreden,trof 
een gewapende aan- slag geen doel, daar Dipa Negara 
ontvluchttc. Hier- mede was ecn begin gemaakt aan den 
oorlog, die Java van 1825—1830 teisterde, en door Dipa 
Negara, met behulp van Ali bassa Prawira Dirdja (Sentot) 
en Kjai JIadja met afwisselend geluk werd gevoerd. (Zie 
JAVA, GESCHIEDENIS). Eindelijk door de meeste zijner 
volgelingen verlaten, knooptc Dipa Negara, die den titel 
van Sultan had aangenomen, onderhan- delingen aan met 
koi. Clcerens, welke leidden tot zijn komst eerst tc 
Minorch, daarna bij den Luit.-Gcne- raa) De Kock te 
Magclang (Maart 1830). Bij de aan- komst van Dipa 
Negara te dier plaatsc was de vas- ten aange broken, 
enkonden gecnc verdcre ondorhan- dclingcn worden 
gevoerd; ceno steeds aangrociende menigte verzameldc 
zich oin den prins, en De Kock besloot door de 
gevangenneming van Dipa Negara een cinde aan den 
strijd te inaken, daarbij, naar het voorkomt, misbruik 
makende van het vertrouwen door den pangdran ID de 
Nedcrlanders gestcld. Bij de beoordeeling van dit feit 
moot echter in aanmerking worden genomen de 
omstandigheid, dat Dipa Negara door zijne overdreven 
cischen de onderhandclingen slechts schcen tc willen 
rekken, dat hij zijn tegen- stand toch niet met hoop op 
goeden uitslag had kun- ncn vollioudcn, toen hij 
onderhandclingen met Clee- rens aanknoopte, cn dat zich 
tijdens de onderhande- ling<u> cene groote menigte 
volgelingen om hem had geschaard. (VgL E. B. Kielstra, 
Gids 1885, II. 407; J. j*. Schoemaker, Ind. Mil. Tijdschr. 
1893, I. bl. 407, 474). Naar Batavia ovcrgebracht, werd 
Dipa N(igara eerst naar Mcnado, vervolgcns naar Makas- 
ser verbannen, waar hij in 1855 ovcrlced. Zic P. J. lx)uw, 
l)<： Jaya-oorlog, Bat. ,s Hage 1894,1, bl. 85 eh de daar 
aangcliaaldc gcschriften. 

DIPTEROCARPUS. fam. Dipteroairpaceae. Groo- 
le boomen, vaak tot 50 M. hoogo woudrouzen, waar- 
vai)verschillcnde soorten over den maloischen Ar- chijiel 
versproid zijn. Ze zijn vooral aan de vruchten 
geinakkcJijk kenbaar daar tweo van de 5 kelkblado- ren 
na den bloei tot lango bruino vlougels uitgroeien, terwijl 
de and ere 3 kclkbladcren niet in grootte toe- nemcn. De 
meeste van do javaanschc Dipterocar- pus soorton konien 
in het lagcro bergland voor. Het liout wordt 6f wegens do 
zcklzaainheid, 6f wegens gcringc duurzaamheid niet 
gobruikt. Uit hot hout van soinmigo van deze soorten 
wordt een balsem verkregen, die ccnigo overcenkomst 
met damar ver- toont maar voornamelvk voor verlichting 
gobruikt wordt. Op Java heeten de Dipterocarpus-soorten 
nicest Palaklar (SOEND.). of Klalar (JAV.). 

Ook op Sumatra en Borneo komen verschillende 
Dipterocarpus-soorton voor, waarvan er eenigo vrij 
groote hoeveellicden. balsem levoron, die als Gotrjoen-
balsem (Eng. Woodoil) bekend is en voor 
verlichtingsdoeloinden of voor het breeuwen van 
prauwen gobruikt wordt. Enkele van deze soorten 

levoren cen good hout, dat wegens de groote af- metingen 
o.a. voor kielen van groote prauwen cn voor scheepsplanken 
gezocht is. Zoowel de weten- schappelijke als do inlandscho 
namen van deze； soorten zyn nog zeer onvoldoende 
bekend/ 

DIRK DE VRIES-BAAL Zie PENANDJOENG- BAAI. 
DIRMA (DIROEMAH). Landschap in het Zuiden dor 

onderafdeeling Beloe van do afdeeling Noord cn Midden 
Timor der residentie Timor en O. 

DISPENSATIE. De bevoegdbeid om in een bijzon-,,^' der 
geval bepaald aangewezen personen te ontheffen van eene 
verplichting, door eene algemeen verbin- dende verordening 
opgelegd (verleenen van dispen- satie), is voor Ned.-Indie 
geregeld bij art. 53 van het Reg. Regl. Dit geeft den 
Gouverneur- Generaal de bevoegdheid, dispensatie te 
verleeren in de geval- len, bij de algemeene verordeningen 
(wetten, Kon. besluiten, ordonnantien) omschrevcn, 
waardoor men wel zal hebben te verstaan, dat de wetgever de 
bij- zondere artikelen of onderdcelcn van artikelen, waarvan 
dispensatie mag worden verleend, moet aanwijzen (Mr. J. T. 
Buys. De grondwet, Arnhem 1883, I. bl. 286). Waar de 
wetgever (Wetgcvende macht, Koning, Gouv.-Gen. in 
overeenstemming met don Raad van Indie) aldus zelf het 
recht tot dis- pensatic verleent, is de Gouv.-Gen. niet aan het 
ad- vies van den. Raad van Indie gebonden, wannscr hij 
dispensatie wil vcrleenen; hij is cchtcr wel verplicht waar het 
rechtszaken geldt, het advies van het Hoog- Gerechtshof in te 
winnen. Slechts in de bovengc- noemdc gevallen kan de 
Gouv.-Gen. dispensatie goven van bcpalingen van ecn wet of 
Kon. besluit. Bovendien is hij bevoegd, ook naar de 
uitdrukkelijke bepaling van art. 53 Reg.-RcgL, om in 
overeenstem- ming wet den Raad van Indie dispensatie te 
geven var de voorschriften ceucr ordonnantie, in de goval- 
len daarbij niot verm eld. Deze bepaling is slechts cen 
uitvlocisel van het beginsel, dat de macht, welke eene 
bepaling stelt, altijd bevoegd is zelve van dien regel 
dispensatie te verleenen. Het genocmd artikel verbindt 
daaraan cchter de verplichting het advies van hot 
Hooggerechtshof in te wiimen. 

Bovendien is, ook weder krachtens genoemd be- ginsel, 
de wetgcvende macht bevoegd. dispensatie te verleenen van 
do bepalingen eener wet. Dock boven- dion verleent art. 69 
der Grondwet (welke sedert de "herziening in 1887 cene 
betere redactie bevat dan die, in het Reg.-Regl. aangenomen, 
welke aan de in 1848 herzione grondwet is ontlcend) aan de 
Konin* gin het recht dispensatie te verleenen van wetsbepa- 
Jingon, wannecr de wet daartoe machtigt, welke bij het 
verleenen dicr machtiging de bcpalingen der wet moet 
noemcn, waarover de bevoegdheid tot dispensatie zich 
uitstrekt, terwijl Haar het recht tot dispensatie van algcmeone 
maatregelen van inwendig bestuur slechts dan is toegekend, 
wanneor Zij zich de bevoegdheid daartoo bij den maatregel 
uitdrukkelijk heeft voorbehouden. 

DISTRICTSBESTUUR, DISTRICTSHOOFD. Zie 
BESTUUR (onder C, 2°: inlandsch bestuur). 

DISTRICTSGERECHT. Zic RECHTSWEZEN. 
DIVI-DIVI. Caesalpinia coriaria Willd. Fam. 

Leguminosae. West-Indische boom, wiens peulen het 
bekende looimiddel divi-divi goven. Op Java proefsgewyze 
aangeplant (o.a. in Bantam on Prcangor). 

DJABAKOTA. District van de afdeeling cn hot 
rogentschap Soerabaja van *do gel\jknamige resi- dentio, 
met Wonokromo als zetel van het dis- trictsbestuur. Het heeft 
5 onderdiatricten, 148 gou- 
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DJAGOENG. JAV., MAD. cn MAL. ； DJAGONG, 
SOEND. ; BIRALE, MAK. ; BARALE, BOEG. ； MI LOE* 
MAL. MEN.； 

Zea Mays Linn. Fam. Gramincae. De niaisplant, 
van Zuid-Amerika afkomstig, wordt in Indie algc- 
mccn gekweekt en naar gelang van plaatsclijke ge- 
woonten geeft men aan de witte, gclc, roode of pa ar- 
se soorten de voorkcur. In velo streken dient niais 
als bijkonicnd vocdsel en vindt men aanplantingen 
van niet te grooten omvang op de erven, rondom de 
won in gen, of als tweedc gewas (po】o\vidjo) op een ge- 
deelte der afgeoogste sawahs en op tegalgronden 
vaak als eerstc gewas, het laatste op uitgebreider 
schaal in de Bataklanden. Op Madoera en in O.-Java 
alsmedc in het ooslclyk deel van den Ind. archipel 
wordt vrij algemecn rna'is verbouwd en o.a. in de 
Minahasa, op de droge rijstvelden, soms een paai- 
niaSnden voor het zaaien der padi uitgepoot, of wel, 
als deze twee blaadjes heeft, er tusschen geplant, op 
min of mecr groote tusscheni-uimten van gemid - 
deld <5en vadem lengte. 

De groeitijd versebilt voor de dj. dalSm of leuir 
van 31/ tot 47, maand voor de dj. gendjab of hawa- 
ra van 2% tot 3% maand. Om als voedsel te dienen, 
worden de korrels afgepeld en, fijn gemalcn of ge- 
stampt, gekookt of geroosterd gegeten ； hetgeen 
evenwel ook wel plaats heeft met de gehecle vrucht- 
aren. Waar padi verbouwd wordt, dient de ma is 
meer als versnapering om te voorzien in gebrek aan 
rijst en beschouwt de bevolking het gebruik als cen 
bewijs van armoede: men voedert cr dan hoofdza- 
kelijk de kippen en paarden mcdc. Het loof wordt 
als veevoeder gebezigd. 

Een aft reksel van de ste】cn en onrijpc koi ven 
dient als diureticuni. 

De uitvoer van gcpelde mais bedroeg in 1913 
juim 40 en in 1914 ruim 57】。miJlicen KG. 

DJAGOENG TJANTEL (JAV.). Zie SORGHUM 
VULGARE. 

DJAGOENG TJETEK (SOEND.). Zie SORGHUM 
VULGARE. 

DJAGOHAN, DJAGOWAN. Zic VAARTLIGEN. 
DJAGONG, SOEND. Zie DJAGOENG. 
DJAHA (JAV.). Zie TERMINALIA BELLERICA. 
DJAILOLO. Ternataansch district op de \vc-t - 

kust van het noord cl ij k schiereiland van Haluiahcra, 
tusschen Sahoc cn Sidangoli. Het ccntraalgebergto 
scheidt het van het district Kaoe. De grens met Si- 
dangoli is het riviertje Taoeroe^Ifji en met Sahoc de 
in ham Oboe-Oboe benoorden het cilandjc Darnar. 

Dit district is het overblijfEcl van het voormaligc 
rijk Djailolo, dal, volgens de ovcrlcvcnng, in de J3o 
en 14e ceuw suprematic over gehcel Halmahcra uit- 
oefende en in ]540 aan Ternate Kchatplichtig werd. 

Het is verdeeld in de onderdistricten Djailolo cn 
Moro. Het distric(8hoofd voert den titcJ ngofamanji- 
ra. De hoofdplaats Djailolo, ook wel Soah-Sio ge- 
noemd, op ongeveer een kwart uur van de kust ver- 
wijderd, bestaat uit de mohamjnedaansche wijken 
Soah-Konorah en Siawa, elk ondcr cen kimalaha, en 
cen gchucht in het diepstc gcdeclte van de baai. Bij 
de aanlegplaats staat het posthuis, tijdeJijk door cen 
posthouder bewoond. Verder ziju er in het zuiden de 
IslamHche kampongs Toadah cn Tcdowongi. In het 
binnenland Jcvcn heidcncn van den Tobaroestam in 
de kampong8 Porniki en Waioli en in ta] van ver- 
spreid liggendc gehuchtcn. 

De kegelberg van Djailolo, Salo of Tala gehecten, 
is volgens v. Cam pen 1161 M. hoog. Vei beek (Mohik- 
kenveislag, p. 163) beschouwt do toppen langs de 
Djailolo-baai als te behooren tot een grooten ouden 

vernements- en 75 particuliere dcsa's en telde op 
het. einde van 1905 : 96000 zielen, ondcr we Ike een 
25 tai Europeanen en mini 100 Cliineezen. To 
Wonokromo staat de fa brick der Dordtsche Petro- 
leum Maatsch.; voorts heeft bet district Icerlooierij- 
eu en twee suilcerfabrieken. 

DJABARANGKAH. Zic VORSTENLANDEN. 
DJABOENG. District van de afdeeling cn het re- 

gentschap Modiokerio..yan do residentie Soerabaja 
met de hoofilpiaats Poeggran (210 M. hoog) .Vroegcr 
was Djaboeng eene controle-afdeeling. Het district 
heeft 4 onderdistricten met 193 desk's en telde 
einde 1905 eene be volkin g van 56000 inwoners, 
waaronder een 60tal Europeanen en evenveel Chi- 
neezen. In dit district treft men o.a. aan de bekende 
pasanggrahan Trawas op de helling van den Wali- 
rang, op een hoogte van ± 100 M. 

DJABOENG. Onderdistrict van het district 
Kraksaan van de afdeeling Probolinggo der resi- 
dentie Pasoeroean. Nabij de gelijknamige onderdis- 
trictshcofdplaats~\Tindt men de Tjandi Djaboeng, 
een Hindoetcmpel van gebakken steen op hoogen 
t voet, waarvan echterde steencn trap verdwencn 哆/ 
Deze Boeddhistische tempel, weDicht het oude h(n- 
ligdom Kalayoe, (Tijdschr. Aardr. Gen. 30,1913 p.653) 
is vooral merkwaardig als het eenige voorbecld van 
een rondbouw op een vierkant voetstuk. Dit laatste 
is met medaillons en reliefs versierd ； de tempelka- 
mer is ledig en vertoont slechts de sporen van een 
troon; het dak is ingestort. Een goede afbedding is 
foto 210 der coll. Van Kinsbcrgen ； zie verder Rapp. 
Oudh. Comm. 1903 p. 41—5 en 1904 p. 107. Onge- 
veer 100 M. Zuidwest staat nog een in tjandivorm 
opgetrokken hoektorentje van den muur, die het 
tempelterrein omgaf. 

Vroeger was Djaboeng een Gouvernements kof- 
fiedistrict en eene controle-afdeeling met Djaboeng 
als standplaats van den controleur. 

DJABOENG (SOEND.). Zie SIEGESBECKIA. 
DJABOENGAN (JAV.). Zie SIEGESBECKIA. 
DJABON (JAV., SOEND.). Zie SARCOCEPHALUS 
CORDATUS. 

DJADAM. Zie ALOE VERA. 
DJADAM ARAB. Zie ALOE VERA. 
DJAE (JAV.). Zie ZINGIBER OFFINALE. 
DJAGA-MONJET^ Wijk van de hoofdplaats Ba- 

tavia7~al<ius"~(a jTeli w a c h t) genoemd naar de- 

apenkolonie, die zich bier ophield, v66r den bouw van 
de schans, die door Dacndels werd opgericht. Deze 
wijk, waarin zich het cavalerie-kampcmcn bevindt, 
wordt ten 0. door den weg van Rijswijk naar Tanah- 
abang, en ten W. door de rivier Krokot begrensd. 

DJAGARAGA. Plaats in de afdeeling Boeleleng 
niet ver van de kust, bekend als hoofdpunt van 
actie tijdens de expeditien in 1848 en 1849. Zie 
BALI. Is thans van geen beteekenis. 

DJAGO. Zecr goed bewaard gebleven tjandi in 
de nabijheid van Toempang (res. Pasoeroean), bij- 
zettingsplaats van den in Qaka 1190 overleden 
koning Wisbnoewarddhana van Singasari. Deze 
tempehulne is op voortreffelijke wijze beschrcvcn 
en afgebeeld door wijlen Dr. J. L, A. Brandes in de 
uitgavc: Beschrijving van de rulne bij de dcsaToem- 
pang, genaamd Tjandi Djago in de residentie Pasoe- 
roean; samengesteld naar de gegevens verstrekt 
door H. L. Leydic Melville en J. Knobel; met 104 
platen, 24 bouwkundige tcckcningen, en 1 kaart. 
‘8 Gravenhage—Batavia, 1904. Ai'chacologisch On- 
derzoek op Java en 'Madoera. I. Vgl. ook Oudh. 
versl. 1915 p. 145 en 155 v]g. 
Zie OUDHEDEN. 
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kraterrand van 7 K.M. straal, door welks instorting 
gcnoemde baai gcvormd is cn waarbinnen zich een paar 
j on gore kegels verhefien (o.a. de Tala). 

De bocht van Djailolo ligt geheel open voor de 
westenwinden cn is ecn groot decl van het jaar on- 
toegankelijk voor vaartuigen. In dit district wordt vccl 
rijst door do heidensche inboorlingen op drogo velden 
verbouwd. 

VoJgens De Clercq zou hot ondcrdistrict Moro be- 
volkt geweest zyn door lieden van Morotai, die ty- dens 
de langdurigc oorlogen naar hier govlucht wa- ren. Dit is 
cchter niet waarschijnlijk; wel het omge- kcerde, n.l. dat 
hier oorspronkelijk hot rijkje Moro gestaan heeft en een 
groot deel van het volk, wegens de oorlogen, zoowel naar 
het ciland Morotai (tai of dai = over zee) a Is naar de 
noordoostkust van het pchiereiland gevlucht is. Daardoor 
kan de verwarring in Valcntyn's berichten over Moro of 
Morotai vcrklaard worden. Ook is het dan begrijpelijk dat 
de onderkoning van Djailolo, Catabroeno, de beken- dc 
expeditic tegen zijnc afgevallen en tot christen be- keerde 
onderdanen (de MolukscheVesper) ondernam (zie 
MOROTAI en HALMAHERA). ." 

DJAJANG-SEKAR. Onder dezen naam werden door 
Dacndels detachemcnten cavaierie opgericht, waarvan de 
manschappen geworven werden uit de zoons van 
inlandsche hoofden. Dicnde die oprichting dus ccnerzijds 
om aan die jongelingen, die door hun gc boor to niet tot 
den landbouwers-, ambachts- of werkmansstand 
bchoorden, en voor wie in den amb- tenaarsstand geene 
plaats was, cn die dus of ten laste hunner familie komen 
dan wcl cen nutteloos, dus gc- \ aarlijk element in de 
inlandsche maatschappij worth-n zouden, aan een 
carriere te helpen, anderzijds w.-rd daardoor een corps 
marechaussee gevormd, dat in onrustige tijden nuttige 
politicdieiisten kon bc- w ijzeii < n in het tekort aan 
beschikbare militairen I:-， '' tegemoel komen. Dczc 
Djajang-sckars, als bc- i mil voor gewcstelijken dienst, 
werden onder de bc- ，1. n van de residenten geplaatst 
om tot handhaving <b i (ipciibure rust cn orde 
behulpzaam tc zijn. Vcel Hi. n-t schijnen zij cchter niet 
bewezen te hebben, .mt nergens vindt men daarvan 
melding ge- maakt. In 1874 werden de nog bestaande 
.detache- ni( ； ilen bij het Regiment 0. I. 
Cavaierieingelijfd en militair bchccr gebracht. 

DJAKAT, Alet dczc bcnaming (Arabisch：  zalcdl) 
won It (latgcnc aangeduid.wal de Mohamnicdanen ja；n 
lijk' in <lcn v<u rn van liefdegaven*behooren uit- t<• 
(iedcji. |)cz(! welrliulighcid is door de Mohammc- 
wctg(de(；r<lcn luinr aunlciding van eenigo tcksieii uit 
den Koran cn de Overlovering onder -.；!• (• regelcn 
gcbrachl. Nauwkcurig is vastgesteld: j”. wf'lke vijf 
categorieen vati bezittingcn ccn geh-ovige djakol moet 
uitdeelen, 2°. hoeveel hij van i- dier Lezittingcn moot 
geven (bijv. 10 °/0, 5 °/0 of 273 %), 3°. wclkc acht 
catcguriecn van behoeflige en anderc j)orsonen 
aansprank op ceno uitkeering uit de djakal kunnon doen 
geklon en 4°. hoo men het aandccl van ieder dezer 
gorcchtigdon ftfzoiulorlijk heeft to borokenon. Stipto 
naleving van de djakat- voorsclirifton zou jaarlijks voor 
ieder eciiigszins be- mkMeid gcloovigo ondei werping 
aan cone vrij drukkendo godsdicnstige belasting 
medebrengen. Ook do hcfling di or belasting van 
ovorhoidswego, door anib- tonaren met den titcl 'dwil, is 
in do Moslimscho wot tot in bijzonderheden geregeld. 
Zio over dezo voor- schriften en haar ontstaan: Th. W. 
Juynboll, Hand- Iciding tot do konnis van do Mohanun. 
wot, biz. 86—103 (Handb. des islamischen Gesetzos, S. 
94—109)eii de aldaar geciteerdo lileratuur. 

Evenals in andcre Moh&mmedaansche landen wor* 
den ook in dert Archipol doze voorschriften slechts ten 
deelo en voor zooverre de omatandigheden het toelaton in 
acht genomen. In het algemeen wordt alleen van het 
hoofdproduct van den inheemachen landbouw, hot 
rijstgewas, na den oogst vrij regel- matig ceno zekcre 
hoeveelheid djakat (djakat padi) opgebracht. Volgons de 
wet zou men verplicht zijn, jaarlijks een tiende {oesoer ; 
Arabisch: *oesjr) van het geoogste tot djakat te 
bestemmen l), maar deze bepaling wordt zelden ten voile 
nageleefd. De ijver voor het opbrengen van de djakat loopt 
bovendien in verscliillende streken sterk uiteen. Op 
Midden- Java, byv. is mon hiermede zeor nalatig, op Oost-
Jju- va is de godsdienstijver in dit opzicht grooter en in de 
Soendalanden^hpeft de betaling zelfs vrij regelma- 
LigplSat-s. Het opbrengen van djakat van andcre be- 
zittingen, met name van goud en zilver (djakat masf djakat 
harta) en van vee (djakat bewan) koir«t overal slechts bij 
uitzondoring voor 1 2). — In het algemeen bestemmen de 
Inlanders hun djakat slechts voor per- sonon. van zekcr 
godsdienstig karakter. De djakat der groote massa komt 
vooral ten goede aan de min of meet officieele 
vertegenwoordigers van den gods- dienst, de zgn. 
„erkendo geeste 坷 kheid" (moskeebe- ambten en dgl.); de 
meer ontwikkeldon geven veelal de voorkeur aan door 
henzelven uitgekozen vromen, godsdicnstleeraars, santris, 
enz.; anderen weder ple- gen hunne gaven. tusschen. beide 
categorieen te ver- deelen. Naar men aanneemt, kunnen 
vooral deze per- sunen aanspraak maken op een aandeel in 
de dja- Icat 一 als behoorende tot ,,de behoeftigen" (voor 
wie, de djakat volgens de wot hoofdzakelijk bestemd is)— 
onidat zij zich immers geheel aan den godsdiensU hebben 
gewijd en daardoor niet in de gelegenheid zijn, zich op 
winstgevende beroepen toe te leggen. Dientengovolge 
komt de djakat in Ned.-Indie byna geheel ten bate van 
personen, die men in het Euro- peesclie spraakgebruik wel 
ah Mohammedaansche “priesters" aanduidt3). Groot is die 
bate in het al- gemeen niet ； alleen op West-Java is de 
djakat-op- brengst werkelijk van beteekenis. 

Van eene rcgclmatige inning van overheids- wege is in 
het algemeen in den Archipel nooit sprake geweest; de 
geloovigen stellen dus vrijwillig, naar 

1) Althans, indien do hoeveelheid van het geoogste 
ineer dan hot wettolijke minimum — nl. 5 wasq (d. w. 
z. kamcellasten) — bedroeg; volgeiis de berekening 
van Sajjid Oethman (zie aldaar) komt 5 wasq, in 
Indischo maten herleid, met 19 pikol cn 30 kali 
ovoreon. Wel behoeft in geval van „kunstmatigo 
irrigatio" dor volden slechts 5 % van do opbrongst tot 
djakat bostemd te worden, maar daaronder verstaat 
men slechts besproeiing, welkc voortdureiidoi arboid 
voreischt, niet het in den Archipel gebruikelijko 
afdammen van water. 

2) Het minimum van goud, waarvoor volgens de 
wot djakat vorschuldigd is, bedraagt mith- qdl en van 
zilvor 200 dirham, hetgeon volgens do borekoning van 
Sajjid Oothman (zio vorige noot) in Ned.-Indischo 
munt ovoreenkoint met / 140 voor goud on f 58.50 voor 
zilver. Het daarvan te betalcn percontago is 2l/.2 %. 

3) Werkolijk bohooftigen wonden zich ook wel tot 
de rijst-eigonaars zolvon, om hunne aanspra- kon op 
ondoi-stcuning uit de djakat in alle bcschei- denheid bij 
hon to docn geldcn. Mon acht echtcr slechts zulko 
armon hiortoe gerechtigd, die hunne 
godsdienstpEchten ecnigzina trouw in acht ne- men. 
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gelang der plaatselijke gobruiken, hunne djakat ter 
beschikking van de daarop rechthebbenden. Alleen in de 
Soendalanden, met name in den Preanger, waren de 
“geestelijken" er in geslaagd, zich als „des- kundigen" 
de inning en verdeeling der djakat to veraekeren. Daar 
had dan ook jaarlijks eene goed georganiseerde heffing 
plaats. De „dorpsgeestelijken,' indent de djakat in hunne 
desas x) en moesten een vastgesteld. aandeel van het 
ontvangene aan het moskeepersoneel ter districts- en 
afdeelingshoofd- plaats afdragen. Hier vormde de djakat 
werkclijk een aanzienlijk deel der inkomsten van deze„ 
priesters" en ook thans nog laat de nawerking van den 
ouden toestand zich in deze streken zeer merkbaar 
gevoe- len.—Het gouvemement streeft eraaar, elken 
vonn van dwang bij de djaJiat-inning tegen te gaan, ove- 
rigens iederen geloovige in het vrijwillig vervullen van 
dezen godsdienstplicht geheel vrijlatende. In- menging 
der Inlandsche bestuursambtenaren in de d/ala^-inning 
is daarom uitdrukkelijk verboden; geen pressie, onder 
welk voorwendsel dan ook, noch ten aanzien van het te 
geven bedrag, noch ten aan- zien der bestemming van de 
djakat voor bepaalde personen of doeleinden, is 
geoorloofd. Zie Bijblad ，N。，189%'en vooral de 
uitvoerigc Circulaire van den Gouvernementsfeecretaris 
van 28 Febr. 1905 in By- blad_.No... 6200, (ook 
opgenomen in Adatrechtbundel VII, 313—316); vgL 
ook de Missive van 4 Aug. 1893 (Adatrechtbundel VII, 
302). — In Atjeh, waar de 'djakat (aldaar djakeuel 
genoemd) overigehs in normale omstandigheden aan 
dezelfde categorieen van personen ten goede komt als 
elders, was de djakat-iwiing een tijdlang een krachtig 
middel voor eerzuchtige oelama's, om locale 
krijgskassen te vor- men, waaruit zij de kosten van het 
gewapend verzet tegen de vestiging van het 
Nederlandsche gezag in Atjeh bestreden. Zie C. Snouck 
Hurgronje, De At- jehers, I, 183 vv. (Tlia Achehnese I, 
176 yv.). Volgens de Moslimsche wet behdort inderdaad 
een ge- deelte van de(Z/aX.-a/-opbrengst voor de 
strijders in den Heiligen oorlog bestemd te worden, 
indien dezen ter plaatse aanwezig zijn. Zie verder: 
PITJRAH en vgl. SEDEKAH. 

Literatuur. (X_Snouck Hurgronje, De Atjehers, I, 
290—294 (The Achehnese, I, 268—271), De Islam in 
N.-Indie (Groote Godsdiensten, Serie II, No. 9), biz. 17 
v. — P. J. Veth. De djakat (Tijdschr. v. 
N. I. 1871,1, 451— 77). 一 Het onderzoek naar do 
reehten van den Inlander op den grond in de resi- dentie 
Bantam (Tijdschr. v. N. I. 1872, II, 358 — 362 = Resume 
Bantam, biz. 237—242) — A. W. T. Juynboll, Kleine 
bijdragen over den Islam op Java (Bijdr, tot de Taal-, 
Land- en Volkenk. v. N. I. 4e Volgr. VI (1882) 273 vv.) 
— C. Poensen, Djakat en pitrah (Meded. N, Zend. 
Genootsch. XVIII (1878) 1 w.). — H. C. van Meerten, 
Hervorming van het Preangerstelsel. Acad. Proefschr. 
Leiden, 1887. 

.PJAKATRA4.JAKATRA, DJAJAKARTA, XA- 
CAT AR A). Naain van een weinig beduidende han- 
delsplaats, gelegen aan den rechtcr- en linkeroever der 
Tjiliwoeng, daar, waar de rivier in de Java-zee uitmondt, 
waarvan het geheel of een gedeelte op 30 Mei 1619 door 
de krijgsbenden der Nederlandsche 
O. -I. Compagnie onder aanvoering van den Gouver- 
neur-Generaal Coen verwoest werd, om plaats te maken 
voor eene nederzetting der Nederlanders, te- vens zetel 
hunner regeering in Indie: Batavia. 

')Uit deze bemoeienissen met de djakal-in- ning is 
de benaming amil te verklaren, waarmede men de 
“dorpepriesters" in deze streken aanduidt. 

Het plaatsje, waarschijnlijk cen nederzetting van 
mohammedaansche Javanen van Djepara-Demak, moet 
wat vroeger ontstaan zijn dan die andere kolo- nie van 
Djepara-Demak, Bantam. Immcrs i-ceds in 1522 sloten 
de Portugeezen met het hoofd van Djakatra op de plaats 
zelve cen contract. Op het tijdstip, dat onzc 
Nederlandsche reizigers haar voor het eerst bezochtcn, 
was de plaats ondergeschikt aan Bantam. Het hoofd, dat 
te Djakatra gezag voerdc en aan wien de Nedcrlanders 
den titel van koning ga- ven, stnnd in de verhouding van 
Icenman tot. den (tocnmaals minderjarigen) vorst van 
Bantam. Als bewijs kan dienen, dat bij gelegenheid van 
de besnij- denis van den jongen vorst van Bantam in 
1605 het hoofd van Djakatra even als de overige vasallcn 
ter hoofdplaats zijnc opwachting maakte. Ook mochten, 
ten minste in de eerstc tijden. na 1596, er te Djakatra geen 
goederen worden verkocht, gelost of ver- schcept, zijnde 
dit voorrecht, — cen soort van sta- pelrecht — voor de st 
ad Bantam gereserveerd. Maar gedurende de halve 
rcgceringloosheid, die in Bantam vooral na 1596 
heerschte, werd Djakatra de plaats waar Nederlanders en 
later ook de Engclschen, hunne provision (voomamclijk 
arak) inkocliten. Bantam, dat tot nog toe voor deze 
streken het monopo- lie van den invocr en den uitvoer 
van de pepcr had bezeten, mocst al spoedig de daaraan 
verbonden winstendeelen met Djakatra. Wat later, J610, 
w?rd cr, op grond, van den regent van Djakatra gckocht, 
eene Nederlandsche logo of factory gebouwd en kort 
daarop (1614) vestigden zich daar ook de dienaren der 
Engelsche Oost-Indische Compagnie. De vestiging der 
Engehchen blcef onbeduidend, die der Nedcrlanders 
kreeg mcer en meet beteekenis. De recde van Djakatra 
was nict zoo geschikt aln die van Bantam, maar de 
inlandsche autoriteiten waren mcer welwillcnd en zoo 
werd gelcidclijk Djakatra in toe- nemende mate door 
Nederlandsche scJiepen bezocht. In 1618 was Djakatra 
feitclijk het rendez-vous van de schcpen der Ned. O.-I. 
Comp., geheel voJgcns de aanwijzingen door Jacques 
FHcrmite de Jongc reeds in 1612 bij zijne „Corte 
Remonstrantie*, gegeven. 

Bekend is het hoe J. P. Coen, toen reeds be- noemd 
maar nog niet opgetreden Gouvcrneur neraal, dus 
eigenlijk nog als Directeur Generaal, in do, naar zijne 
meening, hachelijke tijdsonjstan- digheden aanleiding 

vond om de gebouwen <1(.T factory to versterken. Den 
22stcn October ]()I8 namen hij on zijn raad het voor de 
toekomHt van Nederlands gezag over Java gcwichtig 
bc.Tuit ter plaatse cen ,,volko】nen fort te voltrcckcn" en 
te Djakatra den zetel der N.-I. regeering te vestigen. Deze 
daad lokte maatregclen van tegenweer uit van de zijde 
van den regent van Djakatra. Op 23 Dec. 1618 
ontbrandde de strijd. Het was tijdcns dezen strijd en het 
daarin plaats hebbend bcJeg van het fort door de 
Engelschen onder Thomas J)ale en de Ja- katranen, dat 
de Nederlandsche bevelhebhcr P. van den 
Broeck^onvoorzichtig genoeg was zich voor on- 
derhandelirigen buiten het fort te begeven en ver- 
raderlijk door den regent werd ge van gen genomen. Hoe 
hij, gebonden voor de muren gebracht, de be- zetting tot 
overgave heeft aangezet, instede van dezelve tot 
volharding aan te vuren, zooals in ge- schiedhoeken' 
wordt verhaald, leest men uitvoerig in de Jonge's 
opkomst van het Ned. gezag over Java, Eerste Deel I860 
XCIV—CXIII. 

Nadat de Engolschen den regent van Djakatra, dien zij 
in den aanvang onderateunden, uit vrees voor 
moeielijkheden met Bantam, dat't fort voor zich o])- 
eischte, hadden losgelaten, werd laatstgenoemdc 
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qoor een Bantamschen toemenggoeng van de regeo- 
ring ontzet (2 Febr. 1619) en metzyne bloedverwan- 
ten en volgelingcn naar Tanarah gevoerd ； toen reeds 
verliet een groot gedeelte van de oorspronkelij ke be- 
woners de plaats. Sedertdien werden de verlaten ver- 
sterkingen. bezet door Bantnmsche krijgslieden. Ook 
deze werden zondcr reel mocite en met gering verlies 
aan menschenJevens op den reeds vroeger genocm- 

ling geeft- van h 夙 voorkomcn der 

den datum vau 30 Mei 1619 verjaagd, bij welke ge- 
legenheid de plaats werd vemield. 

Eene gravure, welke een betrouwbare voorstel- 
" 〜 〜  "
 
 
" plaats in het jaar 

1607, is opgenomen in het verzamelwerk „Begin en 
Voortgang v. d. Ver. Ned. Geoctr. O.-I. Cie., 2e deel 
1646, Schipvaert onder den admiraal C. Matclicf" 
biz. 52. Reeds in 1596 wordt melding gemaakt 
cen houten heining, die de stad omgaf ； deze wordt 
in 1607 een steenen muur genoemd. In 1618 kwa- 

van 

men hier nog bij de (onbediiidende) versterkingen, 
die de regent aan den noordkant van Djakatra 
inaakte tot vlak in de nabijheid van het Neder- 
landsche fortje. Het aantai huizen was volgens ceno 
opgaaf van 1596: 3000; wat vrijwel overeenkomt 
met eene opgaaf van het aantal der weerbare man- 
nen in het reisverhaal van Matelief voorkomende 
tot het cijfcr van 4000. Beidc opgaven komen ech- 
ter voor nog te hoog tc zijn. 

Op tweeerlei wijs is de plaats, waar het voomaam- 
ste gedeelte van de kainpong Djakatra lag, vrij 

na 
nauwkeurig te bepalcn. Op cen schetskaartje, haast 
dadelijk na de gebeurtenissen van 1618/19 vervaai*- 
digd en in de verzamcling van het Rijksarchicf gcre- 
gistreerd onder „PortcfcuiIle V, uit de memorien en 
beschrijvingen van algemeen bestuur", is het punt 
aangcwczcn waar „de stadt Jacatra" gelegen had. 
Bij vergelijking met' ' ' ' 
blijkt dit punt te liggen op ongeveer 500 meter ten 
N.W. van het (latere) stadhuis 

latere kaarten der stad Batavia 

\\rat de tweede wijs betreft. Den 19den Maart 1620 
bcsloot de Indiscbc 

nemen 
waar hunne 

regecring, voor het geval dat de 
dienaren der Engelsche Compagnie een versterking 
wilden bouwen op het kort gelcdcn voroverde gebied, 
zuIks hun nict toe te staan. AUcon een pakhuis zou- 
clcn zij rnogen bouwen en daartoc zou hun dan wor- 
den aangeboden „ecn bcquainc plaetse op de markt, 
dacr voor desen de stadt van den Koiiing gestaen 
had.” Toon op 3 J uni 1G20 de Engclschen, gehcel als 
de indische rcgecring dat verwacht had, verzochten 
de plaats te rnogen in beslag nemen vlak tegenover 
het oudc Nedcdandscho fortje,1), daar ' 
logo tot in het laatst van 1G18 had gestaan, word 
<lit verzoek hun geweigerd. Een tweedo verzoek 
om tc mogen bouwen op een plaats binnen een mus- 
kctschot afstand van het gcprojecteerde nieuwo 
kitstcel, werd hun evcncens belcefcl ontzegd. Tcgclijk 
werd hun een stuk grond aangeboden „ointrcnt een 
steenworp verder de rivier op gelegen". Waarschyn- 
lijk hebben zij daar inderdaad hunno factory go- 
bouwd. Op ecn schctskaart van het jaar 1623, afge- 
drukt tegenover bladz. 362 van lict Tydschr. v. h. 
Bat. Gen. deel 25, 1879, en waarvan de oorspronkc- 
lijko teekening op .........................................................  
Leiden berust, komt „het quartier der Engelse" voor 
juist op de plaats volgcns do hierboven geschetsto 
ornslachtige wijs bepaald, en waar volgens do schets- 
kaart van 1619 de kampong Djakatra lag. 

do akademischc bibliotheck te 

】)Dit fortje 知 geleidelijk vervangen door een 
grooter fort, ongeveer negenmaal zoo groot: het 
bekendc kasteel van Batavia. Dit Jaatste was in 
1628 nog niet voltooid. 

Vo]gens den Heer Brumund werd het Engelsche 
huis tijdens het beleg van 16^8 gesloopt ； op de plaats 
kwam later de Binnen-Portugeesche kerk en op die- 
zelfde ruimte bevonden zich in 1860 de kantoren van 
de firma's Van Ommercn Rueb, Cores De Vries en 
Roscljc. Genoemde kerk lag op ± 400 meter ten N. W. 
van het (nog bestaande) stadhuis. 

DJAKATRA (JAKATRA). Was ook de naam van 
een in do l7e eeuw gebouwd fortje, dat met eenige 
andcrc (Antjol, Noordwyk, Rijswyk, de Vijfhoek en 

' ' ' '
 Batavia 
vormde, welke 

Angkd) de buitenforten van 
dienden tot bescherming van den naasten omtrek van 
die hoofdplaats. Het lag op ongeveer 2000 Meter ten 
Z.O. van den zuidoosthoek der oude stad en 
werd vermoedelijk tijdens het bestuur van Daendels 
gesloopt ； het had toen voor de verdediging geen 
waarde meer. Een plattegrond-teekening is te vinden 
op biz. 112 van J. W. Heydt „Geogi-aphisch- und to- 
pographischer Schauplatz von Africa und Ost- 
Didien>,, 1744. Aan dit fortje ontleenen de tegen- 
woordige kainpong Djakatra en de Djakatra-weg, 
nabij Batavia, hunne namen. 

Bronnen : J. G. F. Brumund, Een en ander van 
het oudc Batavia-, Tijdschr, v. h, Bat. Gen. 25, 1879,
 
, 
biz. 362； Mr. J. A. Van der Chijs, Het laatste over- ./ 
blijfsel van Djakatra, id. bl. 460; Mr. J. A. Van der< 
Cliijs, De Nederlanders te Jakatra, 1860; Begin en- 

Vobrtgang, 1646. T)e Jonge, Opkomst, deel 4 en 5. 
DJAKENAN. District met gelijknamige hoofd- 

plaats van de controle-afdecling Djoe 暨 na^egent- 
schap cn afdeeling Pati, residentie Semarangf Het heeft 
cone uitgestrektheid van 334 K.M.% telt 5 on- 
dcrdistricten en had op hot einde van 1905 eene be- 
volldng van 85000 zielen, waaronder slechts 2 Euro- 
peanen, en een 20 tai Chineezen. Vroeger heette dit 
district Bogorame en behoorde tot de controle-afdee- 
ling Pati; het was toen echter Ideiner in oppervlakte./^-' ■■ - ■ / 

DJAKEUET. Zie DJAKAT.' 
DJAKSA. Inlandscho officier van justitie. Zie 

RECHTSWEZEN. 
DJALA TOENDA. Ruine aan de westelijke hel- 

ling van den Penanggoengan, vermoedelijk een vor- 
stelijlce bijzettings-badplaats, met basreliefs, een 
jaartal (899 ?aka) en ecne insoriptie (udayana)； on- 
der den vloer is een steenen urn gevonden met asch, 
vorbrande beenderen cn gouden plaatjes. Udayana 
is de naam van den vader van koning Erlangga. 
Zie: Domis, Oosterling, (1836) II, 94; Junghuhn 
in T..v. N.-L (1844) VI, 1. 377; Van Hoeveil, Reis, 
(1851) II, 197 en Brumund, Indiana (1854) II, 217. 
Over het opschrift vergelijko men in het bijzonder: 
Fricdcrich in Verb. Bat. Gen. XXVI (1854), p. 94, 
III; Cohen Stuart in Bijdr. Kon. Inst. 3e reeks VIII 
(1873), p. 22; Hoile, Alphabetten (1882), p. 48 h;、】 . K 
Brandes in Not. Bat. Gon. XIV (1886), p. 43 Groenovoldt en Brandes, 
Catalogus (1887), p. 217 一 
218, noot; Verbcek in Not. Bat. Gen. XXVI (1888), 山《上？ 
p. 14 en in Veih. Bat. Gen. XLVI (1891), p. 241—:、'...,〜 242; Veth, I 
(1896), p. 197—198; Knebel in Rapp. X：广 ■' '■ - ' Oudh. Comm. 
1907 p. 92—102; Scheltema, Mo- numcntal Java (1912), p. 153. 

DJALAK. Collectiefnaam op Java voor spreeuw- soorten, voomamelijk 
gobezigd voor Stur-nopastor jalla. Zio SPREEUW. 

DJALI. Zie COIX. 

DJALI BATOE. Zie COIX. 
DJALI WATOE. Zie COIX. 
DJALIROE (JAV.). Zio POLYSCIAS. 
DJALITRI (SOEND.). Zie WRIGHTIA. 
DJALOER. Zio VAARTUIGEN. 
DJAMAKA (SOEND.). Zie DIANELLA. 
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D JAMBANG AN. Eeii der toppen van hot nog 
ovei^ebloven gedeelte van den lingwal van den ou- 
den Ajeg Ajeg-vulkaan*(zie aldaar). 
DJAMBE (JAV., SOEND.). Zie ARECA CATECHU. 

DJAMBELAN (MAL.). Zio EUGENIA JAMBO- 
LANA. 

DJAMBI. Landbeschrijving. Rcsidentie 
van Sumatrax^egrensd door Indr^giri, Sumatra's 
Westkust, Benkoelen en Palemban g； Opper \*Iakt e 
dn- 
gevfeer 50.000 K.M.2 Het bchoort bijna gcheel tot het 
stroomgebied van de Batang Hari (zie SUMATRA ri- 
vieren)； alleen het N.O. stuurtzijn water zelfstandig 
door de Soengei Toengkal (zio aldaar) naar zee. De 
weinig ontwikkelde kust, die Jaag en tot diep in het 
land niocrassig is, biedt slechts langs deze rivieren 
toegangen van uit de Straat Berhala. Het westelijk 
deel der Residentie wordt ingenomen door de Boekit 
Bansan, die ook liier uit eenige nagenoeg evenwijdig 
aan dkandcr loopendo gebergten bestaat. De eerste 
is het eigenlijke Barisan gebergte in engeren zin, dat 
ongeveer op de grens loopt met Benkoelen. Het vonnt 
de watcrschciding tusschen Indischen Occaan cn Zuid 
Chincesche Zee, en is de hoogste der ketens, maar 
stijgt toch buiten de vulkancn niet boven 2500 M. 
Tengevolge van de jongvulkanischc uitwerpsclen 
die het overdekten, is ziin geologische samcnst el- 
ling slechts weinig bekend. Eigenaardig bevindt 
zich te midden van hooge Bergen in het landschap 
Koerintji, een 40 K.M. lange en 12 K.M. breede 
inzinking (slenk), waarvan hetdiepste gedeelte is op- 
gcvuld met alluvium en gcdeeltelyk wordt ingeno- 
men door het Meer van Koerintji (735 M. boven de 
zee). Langs de i-anden liggen warme bronnen. Het 
gebergte bezit ook 2 groepen vulkancn ； de noorde- 
lijkc rij bestaat uit den PatahScmbilan (2581 M.)； op 

de grens van 3 residenties, de nog werkzanie Piek 
vanlndrapoera of G.Koerint ji(3806M.), den hoogsten 
top van Sumatra, en den GoenoengTocd joe (-2605M.). 
De kegels van de zuidelijke liggen niet zoo zuiver 
Oost-West; het zijn: de Goenoeng Raja (2550M.), de 
werkzamc Soembing (2700 M.), de Mesoerai (2900 
M.) en de Goenoeng Toengkat (2500 M.). 

De tweedc gebergte-keten, in volgordc van West naar 
Oost is de Tabir Rawas leisteen-strook, die buiten de 
vulkanen niet hooger dan tot 1500 M. stijgt. Daarvoor ligt 
de Sangir-Boeloe-Pajoer-strook, een heuvelland, dat de 
voortzetting vormt der steen- koollagen van Sawah 
Loento en eerst bij de Tem besi eindigt. ID bet Noord-
Oostcn grenst liieraau het PoeJa san Piepat -gran iet 
mafisief, dat over ecn lengte van 300 K.M. is te 
vervolgen en derhalve het uitge- strektste granietniassief 
van Sumatra vormt. Slechts het ZuideJijk deel daarvan 
ligt in Djambi. Hiermcde houdt de Boekit Barisan op, en 
vangl een uitgestrekt plateau aan, grootendeels tot een 
vlakte gcworden (schiei-vlakte) dat ontstaan is in den 
tertiairen tijd. In PaJembang zet het zich zeer breed 
wordend voort. Alfi eilanden st eken het Tigapoeloe- en 
het kleincre Doeablas gebergte (zie aldaar) erin uit. Een 
diluviaal smal heuvelland, vormt den overgang naar de 
allu- viale kustvlakte. 

Aardbevingen komen, vooral in Koerintji, herhaal- de
町 k voor; die van 1909 kostte aan 250 menschen in 
Koerintji het leven.De geniiddeldc rogcnval bedraagt 土 
3000 m.M. Het verscliil in moessons is weinig merkbaar; 
de droogste tijd valt van April tot Octo- ber. De 
temperatuur wisselt in Juni tot Sept, tus- 8c^en 26° en 34° 
C., de overige maanden tusschen 24 en 29° C. Het 
klimaat in de bonedenlanden is warm, men heeft er koele 
nachten. De gezondheids- toestand is vrij goed； echter 
eischte een cholera- 

dpidemie in 1909 4000 slachtoffcre, en heerschten in 
1913 veel buikziekten mot «nel. doodelijk verloop； 
niclaatschheid komt ook voor; het aantal Icprozen 
bedroeg in de 4 laatste jaren gciniddeld 63 maimen cn 1G 
vrouwen; de invoering van do. vaccine, dio tij. dens de 
vestiging van ons gezag in de binnenl. (1902 cn volgende 
jaren) plaats had, ondervond weinig moeilijkhedcn. 

Voor de communicatie hebben de rivieren in Djambi 
zeer groote beteokenis; de landivegen zijn voor een 
geregeld handelsverkeer in de bencdenlan- den nog van 
weinig belang, die in de boven landen ei- schen nog veel 
verbetering voor ze daartoe geschikt zijn. Als 
hoofdwegen worden aangelegd en verbeterd de wegen: 
Bangko—Pamenang— arolangoen—Ra- was en Moeara 
Boengo—Batang Haridistricten ； voor aanleg van den 
weg Ma Tebo—Ma Boengo werd / 291.000 toegostaan ； 
de hooge kosten, aan het ma- ken van wegen in de lage 
torreinen der benedenian- den verbonden, zijn een groot 
bczwaar (de aanleg van den weg Djambi―Ma T6mb&si 
word begroot cp / 907.000, voor ecn lengte van 83 K.M.). 
Reeds is be- sloten tot den aanJeg van een 
verbindingsweg (waarvan do kosten op ccnige milliocncn 
worden geschat) van Bangko aan de IMerangin, via 
Sanggaran Agoeng en Soengei Penoeh in Koerintji, en 
Tapan naar Indrapoera en Pasir Ganting aan de Westkust 
； voor den aanleg van het daarin voorkomende gedeelte 
SIa Sako—Tapan― oengei Penoeh werden reeds / 
1.595.000 + de noodige dagdicnsten van hccrcn- 
dienstplichtigen toegestaai). 

De voornaamste middelen van be^taan zijn land- bo 
uw en inzanieling van boschproducteii, in soni- mige st 
reken ook veeteelt, on aan de kust visch- vangst; aan 
handcl en het uitoefenen van ainbachten wordt weinig 
gedaan ； de rijst bouw heeft in hoof<lzaak plaats op 
droge vciden, hoewel ook in vcrschillcnde streken de 
aanleg van sawah's reeds inlet succes werd 
aangemoedigd, tcrwijl in Koerintji, (zie aldaar) het 
rijstland bij uitneniendheid, de hoogvakte, beuoor- den 
het nicer, 6en uitgestrekt sawahterrein ix, van waar 
jaarlijks 185 h 250 duizend K.G. rijst worden nitgevoerd 
naar Sumatra^ Westkust; echter inoet ter hoofdpl. Djambi 
van uit Singapore jaadijks 2 a 3 millioen K.G. rijst 
worden ingevoerd. Voortn vci<li<：- nen venndding de 
cultuur van tahak en kof/ie, waarvan resp. ± 62000 cn 
25000 per jaar uit Koerintji naar de VV.kust worden 
uitgevoerd (van het laal - ste gewas breidt de cultuur zich 
vooral uit in Ma Boengo cn Bangko); klupperts, dio bij 
duizcii- den in de Toengkalstreck cn in Ma T6rnl)fei wor- 
den uitgcplant ； rubber, waarvan oiigevcer 3.00U.000 
boomen aanwezig zijn, en waarvan in ] 913 reeds werd 
uitgevoerd 4 J.000 K.G., en rut an, dat roods een 
volkscultuur geworden is. De (ul nu toe geno- jncn 
proeven met den aanplant van katoen )noch- ton nog niet 
op succes bogen ；  aanplant van velcr- lei andere 
gcwaKscn als ：  peuivruchtcn, gambir, sui- kerriet, 
kajiok, pin an g, aien, sesaniuin, pisang cn verKchiJlendc 
vruchtboomen, voor binnenl. ver- bruik, komt allerwcgc 
voor. Onder de ingezanicldc boschproductcn bcklceden 
cen voorname j)laats： rot an, waarvan de uitvoer in de 
jaren J 9) 1 t /m '13 gemiddeld per jaar bedroeg 3l/2 
rnillioen K.G., waarvan het grootste deel echter 
aangcplinte rotan is, en djeloctoeng, waarvan ongeveer 3 
inillioon K.G. wordt uitgevoerd. DrakenbloccI 
(djernang), dainar en was zijn van minder beteekcniH； 
de inzanieling van eetbare vogehiestjes, die verpacht is, 
brengt gc- middeld / 750.— per jaar op. De pepercultuur 
is ge- heel te niet gegaau. Het land is voor verreweg het 
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grootste gcdcclto bcgrocid met zwaar bosch, wnarin 
bchalvc de bovengenoemde boschproductcn, goedc 
houtsoort en voorkomen. Twee voilccnde conces- 

(ot boutaankap (zie Ind. Gids 1914 I, bl. 476) 
uerden in 1916 aan de Rcgecring teruggegeven. Voor de 
boschrcscrvecring ressortccrt hot gowest- onder den in 
1913 tc Palcmbang geplaatst cn hout- vestcr. Bovendicn 
zijn twee conccssics tot het winnen van getah djeloet 
ocng, die edit er nog nict op groot succes kumien wijzcn 
en 8 crfpachts])orceclen aan- vaard, tot een oppervlaktc 
van 28000 bouws, waar- van slcchts 2 in cxploitatic zijn. 

De veestapel telde in 1913 36.500 stuks groot 
hoornvee, cn bedreeg per 100 zielcn 16 karbouwen cn 2 
runderen； het aantal paarden is gering (in 1912 153 
stuks). In do vischrijke rivieren wordt slechts voor eigen 
gebruik gevischt; allecn in de zoetwatermeren dcr afd. 
Djambi en in zee, aan de kust, wordt visch gevangen en 
gezouten of ge- droogd voor den verkoop ； de uitvoer 
van gezouten en gedreogde visch cn gamalen beliep in 
1910 t/m *12 gemiddckl 40.000 K.G. per jaar. Ter 
bevorde- ring der zeevischvangst is in 1913 een 
zoutpakhuis met inzoutingsloods gebouwd tc Sabak, 
waarin het zout tegen / 2.52 per picol verstrekt wordt. 

In het gewest komt goud en vermocdclijk ook tin en 
koper voor; goudgraven en wasschen vindt hicr en daar 
plaats in den bo ven loop der ri- vieivn, doch is van 
weinig belang. Op talrijkc ])laatseu heeft men 
bruinkoollagcn aangetroffen cn langs de Merangin-rivicr 
bevinden zich stccnkool- lagen van cen ouderdom a]s 
nergens op Sumatra nog gevonden is. Djambi is echt er 
op mijnbouw gebied liet nicest bekend geworden door 
de rijkdommen aan aardolic, die het bevat. Reeds in 
1888 werden door particulicrrcn daarvoor contracten 
geslotcn met den i( (-lunaligen Sultan, doch cerst 5 
September J902 Jjjambi door de Rcgecring voor den 
particu- lici'cn jnijnbouw gcopend. Den 2cn Januari 
1903 kwainen bij haar 2.034 concessic-aanvragen 
binnen; door lol ing zoudcii enkclen daarvoor in 
aanmerking komei), doch de (；.(；. vond, naar verluidt, 
in lai van krK>ci<-i i|cn aanleifling den 16cn Nov. 1904 
Djambi tc sluiten. Van rt'gceringswcgc were! daarop 
gedu- IIIIKIC <!<■ jaieu 1901—-12 c(!)gcologisch 
onderzock iiigestckl, voornarn'-lijk in de benedenlandcn 
van dit gewest, onder Iciding van Dr. A. Tobler. De 
resulta- f cn van <lut ondeizork, nccrgclcgd in de „Korte 
be- b< ln ij\ ingder pct jolcuintei reinen gclcgen in het 
Z.O. 

<l< i r< -. Djainbi'' (Lan(lH(lrukkeiij, Bat. 1912), 
bcireflen de landstreck bczuiden de Tembfisi cn Batang 
I lari jivicren. JJij (Ion v. besluit van 25 Nov. JOI 1. no. 
17, werd opnieuw opcngestckl het terrein bezuiden <le 
Batang Hari en de Koeala Berbti cn ten O. van de 
Mcrangin, terwijl bij Gouv. best van 22 Jlei 11X)8 no. 
35 bepaaki word, dat do afd. Kocrintji en do districten 
Scram pas cn Soengci Tcnang zouden gercHervecrci 
worden voor cxplora- tic van Gouv. wege. Het 
wetsontwerj) van minister Pleyte, waarbij aan de 
,,Bitaafsche‘‘ 336.000 H.A. 一 cn aan de Zuid-Perlak 
Mij 220.000 H.A. in con- cessie zou uitgvgcvcn worden 
van de tcrreincn door Dr. A. Tobler en nader door Mr. 
Watcrschoot v. d. (hacht ondcrzoclit, is in 101()door do 
Tweedo Ka- mer v(M*worj)en. 

De hnndel in het binnenland is nog zeer onbe- 
duidend; in 1912 teldc men nog slechts 19 in】, niarkleii 
(pasars); ter hoofdplaats zijn, behalve con 3 ta) Europ. 
firnm's, meerdcrc Chineesche cn Palein- bangsche 
handelarcn gevestigd, terwijl a Is industri- eelc 
onderncmingen in het gewest tc noenicn zijn: 4 

steen- cn pannenbakkerijen to Djambi, Ma Tgmb&i, 
Rangkiling en Ma Tebo (alien van Gliineezcn), 3 
handzagerijen tc Djambi cn Ma Sabak, 1 stoomzage- rij 
tc Djambi, 2 sagoebcreidingsplaatscn te Ma Sa- bak cn 
Nipah pandjang cn 1 stoomzagorij met ijsfa： brick te 
Djambi. D。loonen van koclics (voorni. zijn dit Kocrint 
jiers) bedragen 50 a 75 cts. per dag, van timmcrlicdcn cn 
mctsclaare / 1.— a / 2.50. Er bc- staat groote behoefte aan 
arbeidskrachten, vooral voor clc inzamcling van de 
rubber in de talrijkc hevea aanplantingen. De handwerksn 
ij verheid is weinig ontwikkeld, nog minder do 
kunstnijverheid ； aan houtsnijkunst wordt wat gedaan in 
Ma Boengo, aan fijn vlechtwerk in Sarolangoen en 
Kccnntji; cenvou- dig aardewerk maakt men in Koerintji; 
katocnspin- nen komt voor in Oeloc-Bocngo, weven in 
mcerdere cloesocns, vooral in Koerint ji; doch do 
prcxlucten zijn onbeduidend, buitenlandschc lijnwaden 
hebben het inlandsch wccfscl verdrongen. 

De verbinding over zee wordt onderhouden door cen 
wekelijksche vaart van een boot der K. P. M. van uit 
Singapore en door een 14 daagschen dienst van cen boot 
der K. SI/P7 van uit Batavia, via Pa- lembang. Als haven 
voor algemeenen in- cn uitvoer is de hoofdplaats Djambi 
aangewezen bij Ind. Stb. 1913 no. 458 en Ma Sabak bij 
Ind. Stb. 1913 no. 701 ； kantoren der I. U. cn A. zijn 
gevestigd te Djambi cn Ma Sabak met cen hulpkantoor tc 
Toengkal, van welkc kantoren de gezamentlijke 
ontvangsten be- droegen in 1912 / 197.500.—; Djambi is 
voor den al- gemeenen handel geopend bij de Ind.-Stb. 
1847 no. 19 cn 1907 no. 334. Als voornaamstc plaatsen 
dienen vermcld: de hoofdplaats Djambi (zie aldaar), 
Moea- ra Kocinpih (zie aldaar), Moeara Sabak (zie 
aldaar), Mocara Simpang of Berba aan de Batang Hari ter 
plaatsc, waar deze zich splitst in Koeala Berba cn Koeala 
Nioer cn waar een douanepost, met inlandsch personcel, 
en cen opiunwerkoopplaats aanwezig zijn； deze plaats 
werd bij hot politick contract van 1882 door den Sultan 
van Djambi aan het Ned. Ind. Gouv. als Gouvts.gebied 
afgestaan ； Moeara Toeng- kal, op den recht eroe ver der 
Toengkal rivicr, bij de moncling, waar sincls 1869 cen 
recherchepost (onder een inlandsch opziener) is 
gevestigd, en waar \TI) vccl Chineezen, enkele V66r-
Indiers cn Arabicrcn woncn, alien handelarcn, in 
hoofdzaak voor opkoop van boschproducten ； Mocara 
Boengo, Moeara Tem- hesi, Moeara Tebo cn 
Sarolangoen (zie afzonderlyk bij die namcn). Do jongsto 
kaart is clc Schotskaart van do res/Djambi, schaal 1 : 
300.000, in 2 bladen uitgegeven door de Topogr. Inr. to 
Batavia. 

B c v o 1 king. Het gowest telde in 1915 ccn bc- 
voJking van JOS Europeanon, 1343 Cluneczen, 606 
Arabioren, 45 andcre Vrccmde Oostcrlingen en 207.097 
inlanders, totaal 209.399 ziolen. Als do oor- spronkclijke 
bewoners van Djambi schijnt men to moctcn beschouwcn 
do Koeboe's (zie aldaar), dio blijkbaar vroeger voor 
iinmigrantcn uit do omlig- gende landen naar de 
afgelegcn wildernissen zijn ge- weken. Als oudsto 
imruigranten beschouwt men de Batins (zie aldaar), men 
nocmt zo ook do eigen- lijkc inhcemschc bevolking van 
Djambi. Na hen kwaincn inimigranten uit 
Minangkabau,_ die zich decis met de Batins 
vereenigclcn, cicels op zich zelf blevon, en zoo treft men 
op meordere plaatsen (met name in clc Bovcn-
Tgmb&istreek) Batin- en Pang- hoeloo bovolking, schcrp 
afgcschcidon, naast olkaar in afzondcrlijkc kampongs 
wonende. Zoo bcrustte uitsluitend bij de Batins het 
ontginningsrecht van wocste gronden, met de daaraan 
verbonden be- vocgclheid tot afstand en tot 
retributieheffing. In de 
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Boven-TCmb&i had ook immigratie plaats van xiit 
Rawas (Palembang). In de benedenlanden kwamen 
de vreemdelingen van over zee naar Djambi—en liier 
valt ook dan de invloed van Malaka en de Riouw- 
eilanden en Javajiiettc miskcnnen; vermoedelijk wa- 
ren de laatste vorsten van Djambi ook van Javaan- 
schen oorsprong (hun namen en titels, ook die der 
Rijksgrooten, een 5 tai Pangerans met de blijkbaar 
aan hun ambt verbonden namen van: Wira Kocsoe- 
ma, Tjitra Koesoema, Aria Djaja Koesoema, Poespa 
Joeda en Koesoema di Laga wijzen daarop). De Ara- 
bieren, die hier ook sinds eeuwen toegang hadden, 
hebben zich met de vorsten familio door huwelijken 
weten te verbinden. In de laatste jaren vestigen zich 
vele Bandjareezen in de kuststreken, vooral in be- 
neden-Toengka]. 

De bevolking wordt beschreven als volgzaam, 
goedhartig, zachtmoedig, lichtgeloovig, maar toch 
niet dom； de Panghoeloe-bevolking noemt men in- 
tusschen wel arrogant, in tegenstclling met de be- 
scheiden Batins. Zware misdnjvcn komen weinig 
voor. De add heeft reeds zijn invloed verloren, en 
van dien stand niet veel meer behouden dan de titels 
Pang6ran, Raddn en KSmas ;in uiterlijke kleeding en 
levenswijze komt zij geheel met de overige bevolking 
overeen. Men onderscheidt den adel in a. Kratonadel 
(rechtstreeksche afstammelingen van de Sultans), 
b. perbau (teigen der zijlinie), c. soesoen ampat poe- 
loe (kinderen der bijzitten van den Vorst), d. soesoen 
kadipan (nazaten van c). Bij de Panghoeloe- en Ba- 
tin bevolking bestaat het matriarchaat, dock metvelo 
onderlinge afwijkingen ； het solidariteitsstelsel isinde 
binnenlanden nog van kracht ; het tiban- en toekon- 
stelsel, d. i. de verplichte levering van goederen aan 
den Sultan of dicns gemachtigden (Djfinangs), dan 
wel koop daarvan tot vooraf vastgestelde prijzen, is 
afgeschaft, hettariq- en ngambat stelsel1) en het pan- 
delingschap, dat bij de anaq radja's was ontaard in 
erfelijke dienstbaarheid, zijn mede onder onzen be- 
stuursinvloed verdwenen. 

De doesoens (dorpen), die bij voorkeur langs de ri- 
vieren z 甘 u aangelegd, bestaan over't algemeen uit 
vrij solide, houten huizen, op manshoogte boven den 
grond, op 66n rij en op behoorlijken afstand van elkaar 
gebouwd, omgeven door aanplantingen van klapper- 
en andere vruchtboomen. In den regel zien zij er wel- 
varend uit. Zij zijn omheind om het binnendringen 
van losloopend vee te beletten; v66r de won in gen, in 
do rivier, vindt men gewoonlijk badraketten (lan- 
tings), die tevens als aanlegplaats dienen roor prau- 
wen. Versieringen aan de woningen treft men weinig 
aan; het Boengogebied maakt ten deze een uitzon- 
dering, waar in enkele doesoens snijweik aan de hui- 
zen is aangebracht. (Voor de bevolking, doesoens en 

i) Tariq beteekende oorspronkelijk het in b&, 
slag nomen door den schuldeischcr van de goedc/ 
ren van den nalatigen of onwilligen schuldenaar, 
met voorkennis der hoofden, doch strekte zich 
later uit tot de inbcslagiiame der goederen van 
de bloed- of aanverwanten van den schuldenaar, 
meestal zonder voorkennis dei- hoofden. „Ngam- 
baC” was het treffen van clwangmaatregelen door 
dedocsoen(doi-ps)genooten van dcnf-chuldeischer, 
met voorkennis der hoofden, door aanhouding van 
handelsgoederen en product en,toe beboorende aan 
de doesoengenooten van den onwilligen of nalati- 
gen schuldenaar, tot deze aan zijn verpl ich tin gen 
voldaan. Zoowel tariq- en ngambatstelscl als 
tiban- en toekonstelsel kwamen ook in andere 
streken in N. I. voor. 

huizen in Koerintji. zic het art. KOERINTJI). 
De godsdiensl is de Mohammedaanschc; de da- 

gclijksche gebeden worden trouw gedaan, wat niet 
overal met den Vrijdagsdienst het goval is; cr be- 
staat veel neiging tot de bedevaart; zoo bedroeg 
hot aantai Mekkagangers in 1906, 1910, '1】，'12 en 
'13, resp. 161, 357, 270, 320 en 404 (+ 193 uit K0- 
rintji); fanatismo komt weinig voor. 

Do taal is dialectisch Maleisch, in de binnenlan- 
don vennengd met vele midden-Maleische, Minang- 
kabauschc en Javaanscho woorden, en in do bene- 
donstreken met zeer vele Javaansche woorden. 
Hindoe-oudheden worden aangetroffen bij Kam pong 
Solok, op den recht eroe ver der Batang Hari (hoofd- 
plaats Djambi) en bij Kampong PetjinaAn op den 
linkeroover dier rivier (hoofdpl. Djambi), alsmede 
bij Moeara Djambi (土 28 K.M. beneden de hoofd- 
nlaats Djambi). 

G esc h i e d e n i s. Volgens de oudste berichten 
was~Djambi~een' leCrifijk' Van Madjapahit, ontstaan 
uit Jav. volksplantingen, over Palembang daar ge- 
komen. Later moet het de suprematie van bet rijk 
van Minangkabau hebben erkend. 

Vooral met het doel om zich in den handel meer on- 
afhankelijk te maken van Bantam, richtte de O. I. C. 
in 1616teDjambi een kantoor op, dat zij, met korte 
onderbreking in 1643, en van 20 September 1679 
tot 30 Mei 1680, tot 1696 handhaafde, en dat 
. belangrijk was om den handel in peper en ver- 
schillende boschproducten. In 1643 werd het eersto 
contract met den Vorst gesloten ； in 1687 kon do 
O.J. C. hem aan zich verplichten door op zijn ver- 
zoek om hulp een aanval van den Radja van Djohor 
en den Sultan van Palembang af te wenden. 

Niet altijd cchter was de verhouding zoo vriend- 
schappelijk; dat blijkt o.a. uit den moord op het 
hoofd der factory in 1690. De tocnmalige vorst In- 
galaga (vermoedelijk was (lit een titel, of deel van 
een titel, gebruikt in navolging der Javaansche vor- 
sten, die onder hun titels ook die van „S6napati 
Ingalaga** aanvoerder in den strijd, telden), do 
eerste, die den Sultanstitd voerde, werd go van gen 
gen omen en zijn zoon Kjai Ged6 op den 1 roon 
geplaatst. Onder Kjai Ged6*8 opvolgcr in 1696 word 
de verhouding met de O.-I. C. z66 gespaniicn, dat 
het kantoor werd opgebroken. 

In 1707 gaf do Sultan blijk de relaties wcer to wil- 
len aanknoopen door een gezantschap aan den G.-G. 
Het kantoor werd horst old cn te Moeara Koem pih 
cen sterkte opgericht. Deze sterkte werd in 1724, 
vermoedelijk tengevolgo van een opstand tegen do 
Nederland era, wecr vcrlaten. Voorzoover bekend is, 
kwamen zij er niet v66r J 833 terug. Orntrent het- 
geen tusschen 1724 en 1833 gebourd is in Djambi ont- 
breken stelligo berichten. De macht van de Sultans 
劣 chijnt vooral verzwakt to zijn onder Mahmocd 
Mahocdin, die ±1812 aan de regeering kwam. Het 
gezag was feitehjk in handen van diens vrouvv, die 
door haai- wrecd en tiranniek bestuur de bevolking 
tot opstand dreef. 

Do Suhan moest uit do hoofdplaats vluchtcn, en al- 
Icen met hulp van zijn broeder, die in de bovenlandcn 
veel invloed had, kreeg hij het gezag wecr in handen. 

Zijn opvolgcr Mohammed Facbaroedin vroeg in 
1833 den Nederlandci* hulp tegen zeeroovers, die 
zich van den mond der Djambi-rivier hadden niecs- 
ter gemaakt. Die hu]p werd verleend en do zeeroo- 
vera door onze marine verdreven. In *t zcJfdc jaar 
cchter deed de Sultan met eenige uitgeweken Pa- 
lembangsche grooten cen inval in het Palcmbang- 
sche district Rawas. De G.-G. Van den Bosch greep 
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dczc gelegenheid aan om ons gezag op Sumatra uit te 
breidcn en zond eon oxpcditie oni de onruststo- kers to 
verjagon. Dat geluktc on in 1833 en 1834 sloot Micliiels 
contracten met Facharoedin, waarbij dezc onzo 
souvcreiniteit crkonde, heffing van in- en uitvocrrechten 
en invocring van zoutmonopolio tocstond, een en ander 
tegcn vergoeding van cen jaargeld van / 8000.— aan 
Sultan cn kroonprins sa- men uit te kcercn. Te Moeara 
Koempih werd weer ecn vereterking gcbouwd met cen 
Europ. gezaghcb- ber en to Sabak werd een inlandsch 
posthouder ge- vestigd. 

Daar EngeJand bezwaar maakte tegen de uit- breiding 
op Sumatra's Oostkust, werd in 1841 gelast de 
vestigingen bcnoorden Palembang in te trekken De 
Indische Regeering gaf aan dien last voor Moeara 
Koempih geen gevolg, op verzoek van den toenmaligen 
Sultan Nazar Oedin. Deze toch zocht steun bij de 
Ncderlanders tegen zijn neef Raden Tabong, die in de 
bovenlanden gi'ooten invloed had. 

Toon in 1855 Nazaroedin werd opgevolgd door Taha 
Safi Oedin (Taha), verlangde de Regeering vernieuwing 
van het contract. De nieuwe Sultan was daartoe niet 
gezind, cn liet den resident van Palembang tot twee keer 
onverrichter zake terug- keeren. Er werd toen (1858) een 
expeditie gezonden onder Lange en Courier dit Dubekart. 
Na een hevig gevecht werd op 6 Sept, do kraton gen 
omen, cn de Sultan die een dag to voren van den troon 
ver- vallen was vcrklaard, vluchtte naar het binnenland. 
Zijn oom Ahmad Nazaroedin werd tot Sultan aan- 
gesteld, cn met dezen cn den kroonprins werd een nieuw 
contract gcsloten op 2 November 1858, waar- l>ij nog 
eens uitdrukkelijk gestipuleerd word, dat Ujambi decl 
uitmaakt vaq Ned.-Indie en aan den Sulfaii in leen 
gegeven wordt. 

lien nieuwe en belangrijke bepaling was, dat ter 
hcol'dplaats Djambi een ainbtenaar of officier (politick 
agent) zou geplaatst worden onder de bevelon '. an dc-n 
resident van Palembang, om te waken voor de Dakoniing 
van het contract cn ,,den Sultan als raadgever en leidsman 
tcrzijde te staan". Voor de i> tc maa] werd met die functic 
bclast de kapitein- '(jinniniulunt van de compagnie 
infanterie, dienu te Djanibi werd gelcgerd. 

Kf iiigc juren lang vernam men 】iu niets van rust- 
vorfltoring in Djambi. In 1868 werd dan ook de be- z<；
ilib"- van Moeara Koempih ingetrokken en die van 
Dj.uTibi vorminderd.In 1875, naclat op 4 Augus- t us j 
873 ccii supplctoir politick contract, was geslo- i(■!), 
werd de l)ctrekking van politick agent aan cen cojitroJeur 
opgedragen. De oude Sultan Taha, nog steeds in het bezit 
dcr voornaamstc rijkssieraden, had echtcr in de 
bovenlanden de inacht in handon, cn belcmmcrde den uit 
voor naar de ben eden land cn. Het was vooral in 1877—
78, toen de Sumatra-expe- ditie do onruBtigc clemonton 
wakker maakte, dat die invloed van Taha block. Do 
mocilijkheden, die do expeditie ondervond, en die z66 
ernstig werden, dat Van Hassell en Votb het Djainbisch 
gobied mocstei) pntvluchtei), gin gen uit van Taha cn zijn 
aanluingei-s. In J87G word nogmaals con suppletoir 
contract aangegaan, cn in Februari 1878 stoomdo de 
resident van Palembang ])cr Baritoe de Batang J lari op 
tot Simalidoe, tcrwijl in Juni 1878 de zcc- officicr 
Cornelissen per stoonibarkas met don con- (rolcur tot 
Teiok Bengkal opvoor. Het garnizoen van JJjanibi werd 
in 1879 wecr versterkt. 

Sultan Nazaroedin ovcrlecd in J 881 cn werd op-
gevolgd door Mohammed ^lahiloedin, terwijl ecn broer 
van Tali a kroonprins werd. De nieuwe Sultan 

sloot in 1882 een nieuw contract, in hoofdzaak gclijk aan 
dat van 1858. 

In April 1885 ovcrlecd Sultan Mahiloedin. Daar do 
kroonprins niet geneigd was om het Sultanaat te 
aanvaarden, werd het bestuur voorloopig aan ecn 
commissie opgedragen. Onder dit voorloopig； bestuur 
was het in Djambi alles behalve rustig. In Mei werden 3 
Europeanen in de Societeit Djambi door 2 hadjies 
overvallen. In Oct. van zelfde jaar deed een gewapende 
bende een aanval op onze versterking, die gelukkig werd 
afgeslagen. Een gewapende kruisboot te Moeara Sabak 
werd overrompeld, errniet dan na een hevig gevecht her- 
overd. Of cn in hoeverre Taha dan wel de kroonprins In 
een en ander de hand had, bleef onopgehel- derd. In Juli 
1886 edit er kwam de laatste uit eigen beweging ter 
hoofdplaats, en een conferentie met den resident en de r
日 ksgrooten had tengevolge, dat hij het Sultanaat 
aanvaardde als Sultan Ahmad Dzainoedin, terwijl een 
zevenjarige zoon van Taha kroonprins werd. In 1888 sloot 
hij een nieuw contract, gelijkluidend met dat van 1882; 
het eepige rijkssieraad, dat den Sultan in het oog der 
bevondng tot wettigen vorst stempelt, tot dusver in het 
bezit van Taha, werd nu door dezen aan den benoemden 
Sultan afgestaan. 

De koloniale verslagen van 1888 en volgende jaren 
spreken van een steeds goede verhouding tot den Sultan 
；  van vermeerdering van zijii invloed, en zelfs van 
blijken van goede gezindheid, door Taha bc- toond. 
> Omstreeks 1895 trad echter een ommekeer in； aan 
door ons bestuur gedane aanvragen om uitleve- ring van 
een Cliinees (Teng-At), van ontvluchte d wan garbeid ers 
en van person on van misdrijf ver- dncht werd Jiiet alleen 
niet voidaan, doch het bleek zelfs dat die dwangai'beiders 
als ecrewacht gebezigd en met titels begiftigd werden, 
terwijl de veel voor- komende aanmatigiiig van gozag 
door hoofden of Voratenafstammelingen, niet door Sultan 
Ahmad Dzaiiioedin werd tegengegaan, en in de controle-
af- dccling Rawas veel last werd ondervonden van mole* 
station van Djambische zijdc en van rooverijen ； ook aan 
de uitnoodigingen van den resident om te Djam- bi 
tekomen ter besprcldng van verschillende zaken, word 
noch door den Sultan noch door den Pangeran Ratoo 
voidaan； een en ander leidde er toe dat do Sultan in Dec, 
1899 op verzoek van zijn waardig- heid werd ontheven, 
onder tookenning ecner jaar lijkschc toelago van / 4000.—
; hij overleed ter hoofdplaats Djambi op 21 Moi 1903. Na 
verschil- lendc mislukte onderliandeliiigen met de 
rijksgrooten over de aanstoiling van con opvolger, werd 
op 27 Fcbi-uari 1901 het bestuur van het landschap door 
de Ned. Ind. regecring aan den resident- van Palembang 
opgedragen ； in IMaart van dat jaar volg> do do legoring 
ccner militairo bczetting to Ma. Temb&ii,. ton eindo 
goinakl<elijker rechtstreeksche aanraking te verkrijgen 
mot do hoofden in do bin- nenlandcn； aanvankolijk werd 
do coniniandeerend officier belast mot hot civiol gezag. 
Inmidclels was Taha mot zijn broeder Dipa Negara naar 
de boven- Tabir getrokken. De hoofdon, die aan de 
oprooping, om zich bij ons bestuur to nwlden, 
gehoorgaven, werden in hun apanages bevcstigcl; ook de 
Pangeran Ratoe verscheen te Djambi voor den resident; 
— na- dat echter onze vaartuigen op de Boven-Tgmb&i 
waren bcschoten en in Mei 1901 con bende uit Boven 
TembGsi en Batang Asci con aanval had gedaan op de 
controlcui-sstandpl. Socroelangoen (Rawas), die mot con 
goringe politiomacht was afgeslagen, wer- 
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den troepen naar Rawas gezonden ter bevciliging dier 
streck, eu werd, nadat het 2e vcldbataillon inf. met 
cenige artillcrie van uit Batavia naar Pa- lembang was 
gezonden, van uit Ba was Djambi bin- ncngerukt (Sept. 
1901), om wcldra Sarolangoen, aan de samcnvloeiing 
der Bat an g Asei en TGmbSsi te bezctten, en dit in Oct, 
1901 in te richten tot bivak als uitgangspunt voor 
patrouilles, terwijl een officier belast werd met het 
civicl.gezag in de Boven- TembSsi. Bij verschillendc 
tochten in dit gebied werd meermalen ernstig verzet 
ondervonden ； in Dec. 1901 werd de controleur van 
Djambi, politick agent, vervangen door een asst.-rest, 
polit. agent. Waar eenmaal met de militaire actie was 
begonnen, werd deze tot de algeheele onderwerping van 
Djambi doorgezet, waarbij spoedig bleek dat het verzet 
met uitging van de bevolking, doch gelieel alleen van 
Taha en zijne aanverwanten. Langzaa.ni aan werd 
geheel Djambi door onafgebroken patrouille- tochten 
van de kwaadwillige elementen gezuiverd en onder 
gercgeld bestuur gebracht. In Augustus 
1902 werd een controleur aangewczen voor de 
Merangin- en Mesoemaistrcek. In Dec. 1902 werd to 
Ma. T6mb&i een controleur geplaatst, en daarna een te 
Tebo. 

In 1903 onderwierpen zich het geheele stroom- 
gebied van de boven-Tembfei, en dat der bo ven- Batang 
Asei aan ons gezag. De landschappen Soen- gei Tenang 
en Seram pas, die in 1902 aanvankelijk onder den 
controleur van Moko-SIoko (Benkoelen) waren gesteld, 
werden in 1903 voorloOpig gevoegd bij de onderafd. 
bovcn-T6inb&si, later kwamen zij bij de afd. Bangko. 
In Aug. 1903 (G. besl. van 11/8 '03 n°. 23 gewijzigd bij 
dat van 24/2 '04 n°. 3) werd door de Bcgcering bepaald, 
dat het landschap Djambi een afdeeling vormde van het 
gewest Palembang, en werd die afd., onder een ass.-res., 
met behoud van den indirecten bestuursvorm, verdeeld 
in 7 controle-afdeeiingen, terwijl voorts de noodige bc- 
schikkingcn werden getroffen met betrekking tot 
bestuurspersoneel, politic en rechtswezen. In Dec. 
1903 stelde Pangeran Ratoc, zich zijner onniacht tot 
hand ha ving van rust en orde bewusf, zijn apanage-
gebied, dat zich uitstrekte van. Ma Telio tot nabij Ma. 
Tfimbfei, in handen van het Gouv* en vestigde zich ter 
hoofdplaats Djambi, waar hij medio Maart 1904 aan den 
res. van Palembang over- handigde de „Sindja 
merdjaja", het aan het Pangeran Ratoescliap verbonden 
rijkssieraad, tegc- lijkertijd dat Pangeran Praboe 
Negara, zoon van den in J885 overleden Sultan, en 
schoonzoon van Taha, het hem door dezen geschonken 
rijjessieraad Si Gindjai verbonden aan het Sultansgezag 
aan dezen resident ter hand stelde. In't begin van 1904 
onderwierpen zich de hoofden van het Sekainis- cn 
Pemoesirangebied in de onderafd. Beneden-TtjinbGsi, 
alsmede Pangeran Ali, zoon van Taha; cn in de 
Koempihstreek, waar de komst van R. Mat Tahir uit de 
Boren Bantang-Hari in Mei on rust verwekte, traden 
onze troepen met zooveel succcs op, dat aJle 
Pamoesirad(5ns konden woixlen gevangen geno- men； 
de Rad 6ns Mat Tahir en Pa mock vluchtten naar de 
Boven-Pid joan, van waar zij, roof en moord plegende, 
door onze patrouillcs werden verdreven naar de Boven-
Toengkal; de Pangcrans Ario Djojo K&oemo, Wiro 
K&oemo en Hadji Kasim deden vrywillig afstand van 
hunne apanages en vestigden zich ter hoofdplaats. In 
Sept. J 904 werd door den Hongaarschen avonturier 
Karl Hirsch (die zich afe Turksch kolonel gekleed, voor 
een afgezant van den Sultan van Turkije uitgaf) ter 
hoofdpl. Djambi 

een samenzwering tegen ons gezag op touw gezet, zy 
ondervond aanvankelijk vcel aanhang onder de daar 
verblijvendc vorstentelgcn (o.a. Pangeran Ratoe cn P. 
Ario Djojo K&soemo), doch were! door krachtig 
ingrijpen van het bestuur, in de gc- boorte gesmoord. 
Karl Hirsch werd gevangen genomen, en in 1905 door 
den Raad van Justitie te Batavia veroordeeld ；  19 
Djambische grooten werden ter zako geintemeerd te 
Madiocn, doch P" Ratoe wist te ontkomeu naar 
*Se~U5vei:i-Batang-Hari, waar hij zich aansloot bij de 
bende van Pn Singo. Ons optreden in het Toengkalgcbied 
wist den aan- vankelijk ondervonden lijdelijken 
tegenstand te overwinnen,Rad6n Soman sneuvelde er in 
April '04, 
P. Poespo Djojoningrat (de apanagehouder) in Nov. 
'04; Radja Said, bcrucht zeeroover uit Rctih, die eenigen 
tijd de Beneden-Toengkalst reek onveilig maakte, zag 
zich tot uitwijken naar Trcngganoe (Malaka) gedrongen 
； in de Boven Batang Hari slaagde cen onzer patrouilles 
er in (April '04) Taha in het doesoengebied Betong 
Bedadjah tcoverval- len Hij sneuvelde, terwijl P. Dipa 
Negara om- streeks dien tijd overleed nabij doesoen 
Boelian aan de S. Sokalo (zijrivier Soemai) en P. Socto 
Djojo (=Raden Anom) kort daarop den luatsten adem 
uitblies in doesoen Poentikalo aan de Batang Hari. Na 
hun dood kwamen de meestc hun»er volgelingen tot 
onderwerping; P. Singo bleef rondzwerven in het 
Alaigcbied (Boven Soemai), om in Febr. *05 met P. 
Ratoe uit te wijken via Indragiri en Loeboek Raino naar 
de Batang Hari districten. In Nov. 504 werd de zonder 
militair gelcide reizende controleur R. H Kroesen op weg 
van doesoen Nalo naar Pangkalan Djamboe aangevallcn 
en verwond, cn 3 dagen later in de doesoen Dalam, 1/,1 
uur van Nalo, door een geweerschot van het Jeven be 
roof d ； dezc moord vond plaats op instigatie van de 
Pangerans Hadji Oemarcn S6man. In Juli 1905 werden 
de landschap- pen Kota Besar, Podau Pociicljoeng, 
J?adang La- was en Si Goentoer (de zoogenaamde 
Batang Hari districten) aan ons gezag onderworpen cn 
ecu kapitcin der infanterie met bet civicl bestuur tc Kota 
Baroc belast; in het laatst van Nov. '05 wcid dat bestuur 
overgedragen aan den ass.-res. van Tan ah Datar, 
waarmede deze landHchappcn <lus. overgingen tot het 
gebied van het toenmalige (Jou v1 van Sumatra's W.-kust. 
De besturende ainbt<!naren konden zich gedurende 
1905ovcral vrij, zonder niiii- tair geleidc bewegen, 
endoorde vestiging van ons go- zag in de Batang-Hari 
districten (Juli '05) en Kwan- tan(Oct. '05)wcrd aan 
deDjambische grooten de gele- genheid benoincn zich 
daar te nestelen. In April 1906 kon men de hand leggen 
op R. JJraliini Koewaf, schoonzoon van P. Ra toe, en 
nadat P. Ratoe en P. Singo zich in Mei '06 m Padang 
Lawas bij <lc bende van wijJen P. Bcpati hodden 
aangesloten, om ver- voIgeiiH daannede naar Kwan tan 
cn van daar naar Bo ven-Soemai te trekken, werden zoo 
talrijkc pa- trouilles op hen afgezonden, dat P. Ratoe 
genooj)t word zich den 22en Mei 'OS te doesoen 
Pcnapalan (aan de Batang Hari) te onderwerpen. Hij wist 
echter den Jc Juni d.a.v. te M. Tebo te ontvluchten ； in 
September ,06 onderwierp hij zich nood gedwon- gen 
opnieuw, en zag zich toen vcrbauncn naar Parigi 
(Mcnado). R. Hamsah snouvddo in de Boven-Tebo in 
October '06 en P. Singo aan de Oeloe-Gangsal (Indragiii) 
in Dec. '06. Bij Kon. BesJ. van 1 Februari 1906 werd 
beslotcn tot de in voering van recht- strceksch bestuur, 
als gevoJg waarvan bij Ind. Stb. 1906 n°. J.87 de 
lijdelijke afd. Djambi, met het land- schap Koerint ji 
vereenigd, tot e6n afzonderlijk gewest 
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Bjanibi wcrd verhevcn onder een resident, ondcr wiens 
bevelcn werden gesteld 1 ass. res. cn 9 contro- leurs ； 
bij Ind. Stb. 1906 n°. 4G1 wcrd het Benedcn- 
Djocdjoehan gebied, te voren rcssortecrcnde onder het 
landschap Kota Besar, en vroeger dccl uitma- kend van 
het Djambische Sultanaat op unaniem verzoek van 
hoofden en bevolkhig wed er bij het tocn rechtstreeks 
bestuurdc Djambi (afd. Ma T6bo) gc- voegd (als 
rechtstreeksch gebied), nadat de Jang di Pertoean van 
Kota Besar vrijwillig van zijn rechten op de Beneden-
Djoedjoelian, tegen schadeloosstel- ling afstand had 
gedaan. 

P. Hadji Oemar, de aanstoker van de beschicting van 
Sarolangoen (Juni '03), van den moord op den controleur 
Kroesen (Nov. 504), van den moorcl- aanslag op den ass. 
res. van den Bor door den be- ruchten roover Alamperoen 
tc-P. Lebar (afd. Sarolangoen Juni '06) en van de 
beschieting van een prauw, waarin zaten de res. Helfrich 
en de contro- leur Krom (JuJi '06), en die in 1906 ons veel 
moeito berokkend had in Koerintji, Serampas en Soengci 
Tenang, sncuvelde met zijn breeder P. Senian in April '07 
nabij Pamoedjan aan de Oeloe-Tebo, en do eveneens 
beruchte P. Anom onderwierp zich in die zelfde rnaand 
in Benedcn-Tebo. En toon ten slotte de meest gevreesde 
en actieve onzer tegenstanders, R. Mat Tahir, in Sept. '07, 
na rustclooze ver volgin g, was gesncuvekl, was het 
verzet tegen ons gezag geeindigd, cn sedert ]iet — tot ein 
de Augustus ]9J6 — do politiekc toestand niets to 
wenschen over, enkcle plaatsclijkc instverstoringen 
daarge- Jaten, die door spoedig ingrijpen van het bestuur 
gemakkelijk werden l.cdwongen. Sinds medio 1910 was 
cr nog a Been een inilitaire bezetting (van 150 man) 
aanwezig ter hoofdpl. van het gewest, die gere- g<；kl 
patrouiUetochtcn ondcrnain naar die gedcel- 1 cn, waar 
zulks noodig werd geacht. Aan de vor- .'tcu-
afsiaintnelingcn (anaq radja's) werd tijdens de expcditic 
van 1901 het verdcr verblijf in de bo ven- landen ontzegd, 
en him de hoofdpl. Djambi tot woon- plaats aangewczcn 
；  aanvankelijk wcrd hun slcchts vergund tc reizen, 
stroomopwaarts tot Ma. Tfimb&i strooinafwaarts tot 33. 
Sabak, doch later werden irn hunucn opzichtc milder 
opvattingen gehuldigd ; in J 913 we rd a;u)cnkelen 
defjninst invloedrijkc bal- jingen vergund naar linn land 
tcrug tc keeren. De oudstc zoneu van rlcn genocniden R. 
Mat. Tahir, met name 1(. Hamzah cn R. Soelen, die op 
24 Febr. 1904 bij e< n ovcrval(l<n' liendc van Inin vader 
aan de Sia- lang ba wan g (stroonigebied Boclian) in onze 
handen vit.-lcn, wonlcn voor hun opvoeding naar Pa 
1cmbang gezonden, oni aldaar de Europcesche school tc 
be- ZGekcn, In het begin van J9I5 wcrd wcl con(role ur 
van Gorkum in Koerintji verinoord, doch dit block een 
gchce] op zich zelf staand feit te zijn. Den 29en Augustus 
1916 haddon cchtcr volgcns officieele mciledcelingcn te 
Aloeaia Teinbesi ongorcgeklhcden plnats, weJdra 
gevoigd door elergelijke in Jloeara Tolx)en Sarolangeon, 
in wclkc laatste plaats con- trolcur Walter mot zijn 
pcrsonce】 were! ver me ord. Het verzet breidde zich snel 
uit, doch vanuit do luiofd plaats Djambi, van Padang 
Pandjang en Pa- Icnibaug cn vnnuit Batuvia werden fen 
Hpoedigsto I roc pen gexonden ondcr leiding van koloncl 
Kroesen, die thans (Nov. 1916)doende is de rust te 
horstellen. Over de oorzakon van den opstand valt bij 
gebrek aan voldGcnde gegevens op (lit oogenblik nog 
niots tc zcgg(；n; vermoccl wordt, dat de anaq radja's do 
hand in het spel hob ben gehad. 

B e s t u u r. Het gewest is administratief vcrcleckl 

(Ind. Stb. 1913 n°. 241) in 7 afdeelingcji, elk onder J '■ •

 _ ' ■' * •- . 
'刀 戕刖 

ccn controleur of civicl gezaghebber, cn wel in： 
Djambi (met 38.300 bewoners), MoearaTgmb&i(met 
16.400 bewoners), Moeara Tebo (met 20.100 bewo- 
ners), Bangko (met 31.200 bewoners), Moeara Bocn- 
go (mot 23.500 bewoners), Sarolangoen (met 21.100 
bewoners), alien met gelijknamige hoofdplaatscn, en 
Kccrintji (met 59.900 bewoners) met hoofdpl. Soe- 
ngei Penoeh. Do grenzen dcr hoofdplaatsen zijn vast- 
gesteld bij besl. van den Dir. v. B. B. d.d. 18 Aug.1906 
n°. 623. Aan het hoofd van het gewest staat een resi- 
dent. Ingcvolgc Ind. Stb. 1912 n°. 233 wordt in dit ge- 
west gcleidelijk een dislrictsbestuur ingevoerd ； in 1913 
waren cr reeds 10 van de 25 districtshoofden aange- 
steld; zij dragon den titel van demang (Ind. Stb. 
1913 n° 709). Voorts wordt het bestuur uitgeoefend 
door inlandschc hoofden over landschappen den du 
titel voerende van Pasirah, Pangoeloe, Rio Depati,,.. •. . Z 
Toemenggoeng, Tcewa Batin, Batin, Datoeq of De- ©〜匕 <*.系..
‘ 
pati, met aan deze ondcrgcschiktc hoofden ； over, 
docsocns, met den titel van Pembarab, Anaqdalam, ■ x - 
Doebalang, Mcnti, Mangkoe, Rio of Depat i, terwijl ' .，、："
一，&? 
de pasars staan onder hoofden met den titel van 了昇尸 
Kapalapasar, bijgestaan door een zoogenaamden ： 
Twidi. De in lands che hoofden, van wclke de waar--.产"f 
digheid erfelijk is in het gcslacht, worden in over- 
Icg met de bevolking gekozen ； de adat-districts- -• 
en docsoenhoofden worden bevestigd door den resr- 

 

 

dent, de mindcro hoofden door de afdeelingschefe； 
Zij zijn niet bczoldigd, hun inkomsten bestaan in： 
aandecl in boeten cn gerechtskosten, collect eloon van ；. 粉 t' 
geinde belastinggelden, aandeel in Sewah lioctan, . 
Scwah bocmi, Scwah tambang enz. en de afkoopsom 圮/ ' 
voor verplichte diensten. 

De Chineesche wijken tc Djambi en Moeara Sabak 
(Ind. Stb. 1889n°. 20)staan rcsp. ondereen luitenant 
en ccn wijkniccster, tcrwijl de wijk voor Arabieren 
cn andere Vr. O., geen Chineszen zijnde, te Djambi 
ondcr een luitenant staat. 

心:. 

zocnsbataillon van 

De militaire bezetting bestaat uit 150 man infan- 
terie met 3 officieren en 1 off. v. gezondheid, gele- 
geid ter hoofdpl. Djambi, en behoort tot het gami- 

Palembang en Djambi; voorts 
is er in het gewest een gewapende politio bestaan- 
de uit 240 man, terwijl ook bij de plaatselijke amb- 
tenaren cn de districtshoofden agenten van de algc- 
mccne politic bescheidcn zijn. 

De rechtspraak, behoudens die over de inheem- 
scho bevolking buiten de hoofdpl. Djambi, is op- 

de inagist raten, den ter hoofdpl. ge- gedragon aan 
len landraad en de rcsidentiegerechten. Do vestigde - 

inhecmsche bcvoJking buiten do hoofdpL, is onder 
de leiding on hot toezicht van de Europ. ambtenaren 
in hot genot gelaten harer eigen rcchtspieging (Ind. 

Stb. 1906/321, 1908/360); die rechtspraak berust thans bij 
de rapat docsocn,rapat district, kleine rapat cn grootc rapat, 
do beido laatsto voorgczcteii door den afdeelingschef. De 
controlcurs en civ. gezag- hebbers treden op als 
Magistraat, de resident- als Voorzitter van landraad en 
residentiegerecht. De inlandschc bevolking is 
onderworpen aan de be drijfs-en and orc inkomsten 
belasting (Ind. Stb. 1914 n°. 130); in 1913 
bedreegdeaanslagder gelijknaniige belasting (tocn 2 % van 
het inkoinen bedragende, thans 40 cents van clkc / 10.—, 
met een minimum van / 2.— ,s jaars) / 203.000; overigens 
worden dezelfde bclas- t in gen gehoven als algemecn op 
de Buitenbezittin- gen gobruikclijk. 

Volgens de Ocndang2-Djambi behooren alle ivoeste 
gronden tot hot Staatsdomein en berust de bcschik- king, 
behoudens het ontginningsrecht der bevolking, uitshiitend 
bij het Gpuvt. Op de grondon, waaron 

heven icon 

waai 



 / 工. •，, */'，. ，, ： •「；'r •< 
久，•才 T 尸 f,/ 艺 cw、，、u < 

614 DJAMBI—DJAMBOE. 

geen individueele gebruiksrcchten bestaan, wordt 
door hot district of de doosoen cen communaal ge- 
bruiksrccht uitgeoefend ;op tuinen, erven, cn sawahs 
worden individ. gebruiksrechten uitgeoefend, die ver- 
huurd of verpand mogen worden, en, bij verhuiziug 
buiten het district, ook verkocht; verlatcn gronden 
vervallen aan de gemeenschap (district of doesoen); de 
inzameling van boschproducten en het jagen op wild op 
de onbcbouwde gronden (liiervan zijn uit- gezonderd de 
tanah larangan, d. z. bepaald aange- wezen gronden, 
waar geen hout of andere productcn mogen worden 
ingezameld dan met special© vergunning van het 
bestuur) zijn gcoorloofd aan de in won era der 
gemeenschap, aan vreemdelingen slechts tegen betaling 
van een retributie en na ver- kregen toestemming van 
het bestuur; op den onder- grond worden 
gebruiksreOhten uitgeoefend door de gemeenschap, 
behoudens het onvoorwaardelijk be- 
schikkingsrecht van het Gouv*. De gemeenschap heeft 
niede het bcscliikkingsrecht over het water der bronnen 
op de onbebouwde gronden outspringende, zoowel als 
op de oevers en het water der ineren en plassen (Zie lud. 
Gids 1910 bl. 967). De persoon- lijke dienslen, waartoe 
de inlandsche be volkin g 
verplicht is, zijn gcregeld bij Ind. Stb. 190Sn°. 24. De 
vroeger bestaan hebbende lastige en ongelijkmatig 
drukkende persoonlijke diensten ten behoeve der 
inlandsche hoofden (gSrSbogdienst en) zijn ver van- gen 
door de heffing van / 2.— per heerendienst- plichtige; de 
geinde bedragen worden volgens een vasten maatstaf 
onder de betrokken volkshoofden verdeeld. De 
landschapskas, gevormd door boeten, tijdens ons 
daadwerkclijk opt reden opgelegd als dwangmaatregcl 
en door vcrschillende onder het Sultanaat gebruikelijke 
adatheffingen, waarvan het kassaldo medio November 
1908 / 94000.— be- droeg, en die tevens meerdere 
roerende en onroe- rende goederen bezat, werd in 1910 
opgeheven, en het saldo (土 / 200.000) na overstorting 
in 's lands kas, in leen gegeven aan de Djambische 
Volksbank. Sinds worden de adatinkomsten van 
districten eiv.' doesoens gestort in de doesoen- en 
districtskassen, en worden deze gelden benut voor 
uitgaven ten behoeve van het gewest. Tot in 1908 was in 
dil gewestz de dollar de nieest gebruikelijke muni. Bij de 
ingtS- volge Gouv. besl. van 15 Sept. 1908 n°. 3 
gohouden muntzuivering in 1908 werden verschillende 
dollar- 
munten tot een bedrag van / 50.192,— ingewisseld. 
Binds is de gewone Ned. Ind. munt algemeen in 
gebruik； koperen duiten komen nog in belangrijke 
hoeveeJhcden voor in Koerintji en langs de bo ven 
Bat ang Hari. In 1912 leverden de uitgaven en in- 
komsten van bet gewest een zuivere bate op van 
/ 97.000.—. 

Literalmir: De inleiding (door P. J. Veth) van: 
De vestiging cn uitbreiding der Nederlanders ter 
W.-kust van Sumatra door Ridder do Stuers； 
Midden-Sumatra expeditie; E. de Waal, onze Ind. 
fin., dl. VII； De opkomst v.h. Nederl. gezag in O.-I. 
(Tide) 2c en 3e dl. door Mr. J. E. Hee res; KoL 
Vei-blagen 1902—'07; Djambi in Tijdschr. v. N.J. 
1899 biz. 695; Onze Eeuw, 190J, 3e dl. biz. 1176, en 
190? 8c afl. biz. 207; Ind. milit. T. 1906 I. 329; 
Politick Beleid en Bestuurszorg 1909; Ind. Milit. 
T. extrabijl. n。. 26 —; Bijdr. T. L. en V. d]. 53, 
与虹 6, IX (1901) bl. 1; Helfrich, Bijdr. totdeken- 
nis van Boven Djambi, Tijdschr. Aardr. Gen. 1904 
炉 973, 1905 pg. 331; Jaarb. mijnwezen in Ned, 
O. ?nd. 1910; Jaarversl. Topogr. dienst 1912； Adat- 
rcchtbundels V,VI en VII ； Van Koi, Driemaal dwars 
二电至 §9mat 珥 19■圾;Tijdschf. v.Ked. Iiid. Jaarg. Ill, 
'7 ：f 。以。尸 £少”才 C C'K 

 

dl. 1 bl. 372, VI,dL 4 bl. 107, VIII, dl. 4 bl. 33； Else- 
vice's Maandschr. 1903, dl. 25; Ind. Gids 1910 bl. 
963 en bl. 967,，1912 bl. 1227; Eigen Haard 1902, 
nos. 32 cn 3^/ 由/飞〃. 

DJAMBI.'Zctel van den resident van het gclijk- 
nainige gewest en van den controlcur der gclijknami- 
ge afdccling. De afd. met een oppervlakte van 16.517 
K.M2. tcldein 1913 38.311 ziolen (36.779 inlanders, 
957 Cliineezen, 468 Arabiercn, 37 andero Vreemdc 
Oosterlingen cn 70 Europea non)； de hoof dpi. 7343 
zielen (6255 ini., 727 Cliin., 263 Arab., 35 andere Vr. 
O. en 63 Eur.). Gelegen op beide oevers der Djambi 
rivier, (die hier 300 M. breed is), op 155IOI. van do 
kust, is de gewestelijke hoofdplaats bij gemiddeldcn 
waterstand steeds voor schepen van 10 voet diepgang 
te bereiken, doch bij laag water wordt het opstoo- 
men dier schepen verhinderd door een zandbank 
bij Kampong Baroe, even beneden Djanibi's aan- 
Jegplaats. Op den hoogen rechteroever, van waar 
men een schoon vergezicht over de rivier heeft, 
bevinden zich het kampement met bijbehoorendc 
militaire gebouwen, de woniiigen der Europeanen, 
verscliillende Gouv. gebouwen, en de wijken der 
Vreemdc Oosterl., en op den linkcroever liggen de 

woningen der inlandsche bevolking, deels op vlottcn 
(vlothuizen) in de rivier, deels op hooge palcn opdeu 
oever gebouwd. De plaats bestaat uit 12 Kampongs 
waaronder 66n de Kampong Radja, bijna uitsluitend 
bewoond wordt door leden en bloedvcrwanten der 
Sultansfamilie, die daar geinterneerd is. Zij bezit 
goede rijwegen, is als een soort villapark aangelegd en 
inaakt een netten en vnendelijken indruk. Er wordt 
dagelijks markt gehouden, doch veel handcl is er 
nog niet ； men vindt er 3 Europ. handelskantorcn 
en verschillende Chin, winkels. De afdecling omvat, 
behalve de hoofdpl., de landschappen Pemajoeiig 
oeloe en ilir, A win, M&tong, PCnjcngat-reudah, 
Djambi-ketjil, Koeinpih-oeloe, Pfingaboean, Maro 
Sebo, Koerapih-ilir, Djeboes, Berba en A er It a in 
laoet, Saba en Lagan, Dendang, Mandahara cn 
Toengkal. 

Literatuur: Tijdschr. v. Nijv. en Landb. dl. 8J, 
<1912, bl. 226—229; Tijdschr. B.B., 1912, bl. 240. 

DJAMBI'(MAL., PAL.). Zie ARECA CATECHU. 
DJAMBLRIVIER. Zie SUMATRA (Rivicrcn). 
DJAMBLANG, De Kali Djamblang vomit <!(■ 
grens tusschcn de districten J,alimanan on Ploern- 
bon, afdccling en res. Cheribon. Jn *t eerste district 
ligt aan den grooten weg van Chori bon naar Ban - 
doeng de plaats Djamblang met. groote pasar cn 
Chincesche kamp； in *t laatste district: de halte 
Djamblang van de stoomtrain Cheribon-Kadipa- 
fcn. 

DJAMBLANG (MAL., SOEND.). Zie EUGENIA 
JAMBOLANA. 

D JAMB。A J 由.Rivier. Zie 
DJAMBOE. District van de afdccling cn het re- 

gcntschap Poerwokerto van do residcntic Banjoe- 
mas, met een oppervlakte van 238 K.M.2. Hcl 
telt 57 desa's met 170 Chineezen en 75000 inlan- 
dera. De standp]aats van liet districtshoofd is 
Djatilawang. 

DJAMBOE. Plaats in het district lucuwiliang, 
afdeeling Buitenzorg, waar op den heuvel Pawir 
Koleangkak een platte rotsstecn gevonden wordt, 
met de afdrukken van twee poctzolen en cen twec- 
regeligc Sanskrit-inscriptio van koning Pocrnawar- 
man, in Wenggi-sclnift, vermoedelijk uit ongeveer 
400 n. Chr. (Kern, in Versl. en Med. Kon. Akad. 
2 Rks VI, p. 257—263). Voor verdere literatuur zic 
Rapp. Oudh. Dienst 1914 p. 27. 
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DJAMBOE (MAL.). Vorschillende soortcn van het 
geslacht Eugenia, fam. Myrtaceac, worden mot den 
naam Djainboe aangeduid. Het z£n grootore of kloi- 
nere boomcn, met tegenovorstaande bladoren, die 
olieklioren bevatton, en nicest opvallonde grooto witte 
of een enkele maal roodo bloemen. De sappige vruchten 
van vele soorten word on gegcten en do boomen worden 
voor dat doe! in verschillende dce- len van den Archipel 
gekweokt. Zie verdor onder EUGENIA. 
DJAMBOE AJER (MAL.). Zie EUGENIA AQUEA. 
DJAMBOE AJER MAWAR (JAV„ MAL.). Zio 
EUGENIA JA1VIBOS. 
DJAMBOE BIDJI (MAL.). Zie PSIDIIBIGUAJA- VE. 
DJAMBOE BOL (JAV., MAL., SOEND.). Zie EUGENIA 
MALACCENSIS. 
DJAMBOE DERSANA (JAY.). Zie EUGENIA 
MALACCENSIS. 
DJAMBOE KLOETOEK (JAV., SOEND.). Zie PSI- 
DIUM GUAJAVE. 
DJAMBOE MAWAR (JAV., MAL.). Zie EUGENIA 
JAMBOS. 
DJAMBOE METE (JAV.). Zie ANACARDIUM. 
DJAMBOE MONJET (MAL.). Zie ANACARDIUM. 
DJAMBOE OEWER (JAV.). Zie EUGENIA AQUEA. 
DJAMBOE SEMARANG (MAL., JAV., SOEND.). Zie 
EUGENIA JAVANICA. 
DJAMBOE TJAJ (SOEND.). Zie EUGENIA AQUEA. 
DJAMBOE TJAJ MAWAR (SOEND.). Zic EUGENIA 
JAM BOS. 
DJAMBOE WER (JAV.). Zie EUGENIA AQUEA. 
DJAMBOE-GEBERGTE. Gebergte, uit een aan- tal 
eveiiwijdige ruggen bestaande (WZW.—ONO. go ieht), 
dat den Oengaran met den Telemojo, den ri.w.lijkcn 
voorberg van den Merbaboe verbindt, on alzoo Kedoe 
van den da]l<etel van Arabarawa schei<lt. De grootc 
postweg van Ambarawa naar MageJang (met st oom 
tram) loo pt over dit geborgte, over den pas van Pingit 
(690 M.). 
DJAMBRON (IKAN.) Zic ZEEBAARS. 
DJAMOEDJOE (SOEND.). Zie PODOCARPUS 
CUPRESSINA. 
DJAMOER (MAL.) of SOENG (JAV.), is ecn alge- 
mcciicii naam voor schinimels cn paddestoelen. Som- 
jnige .-rxjrtcn zijn cchte parasieten op hoogore plan- ten, 
o.a. (I< ；  bekende Djainoor oepas (zie ondor 
PLANTENZIEKTEN); andore zijn saprophyten en 
leven allccn op rottendc bestanddeelen en op humus, in 
of onder den grond. Als gcncosmiddclen bokond zijn: 
1°. Sari toinbong of Sari poetih, {Pachy ma cocos, Fr.), 
het onderaardscho sclerotium van ccn schim- mel, die 
voora) in China voorkomt cn vandaar in stukken 
gesneden uitgevoerd wordt. en bij do han- delaara in 
inlandschc gcnccsmiddclon op Java ver- kocht w<»r(lt 
；  2°. Djamoor bangkok (Oebi radja, Taai otUar 
sawa),afkonistig van Pachyma tuber fe(/iumYr., grooto 
bollcn, waarvan ceu poeder tegen keelpijn cn koortnen 
wordt aangewend; 3°. Djamoor koepingof Keeping 
tikoes, hot gedroogdo vruchtlichaam van Exidia 
purpurascetut Jungh., die vooral door de Chincozcn alH 
geneosmiddcl on ook als voedingannd- del gebruikt 
wordt; 4°. Djamoor bromo of Djamoer jncrah, afkoinstig 
van de oranje-roodo paddestoel Polyponis sanguineus 
L., dio vooral by bloedin- gen gebruikt wordt; 5°. 
Djamoer impes of D. rimpes hot vruchtlichaam van eon 
stuifzwan), Lycoperdon giganteum Batsch, dio soms do 
grootte van een men- schcnhoofd borcikt. Gedroogdo 
stukken worden op 

de passers verkocht. Daar ze zeer veel vocht kunnon 
opslorpen worden zo ala bloedsteipend middel gebruikt. 

DJAMPANG (JAV., SOEND.). Zie ELEUSINE. 
DJAMPANG. Controlc afdeeling van de afdeeling 

Soekaboemi, residentie Preanger Regentschappen. Do 
standplaats van den controleur is Bodjong-Lo- / pang, in den 
Regeerings Almanak van 1916 Djam， pang gcheeten. De 
“Djampangs" is een historische naam voor het Zuidwestelijke 
deel van de Preanger- Regentschappen, reeds in 
Compagniestijden. f)e vooral vroeger woinig bevolkte streek, 
die een deel van het zuidergebergte vomit, is in de 19e eeuw 
verdeeld in drie districten, nl. Djampang koelon, -tengab. en -
wetan, waarvan de twee eerste nog be- staan ； het district 
Djampang wetan, dat onder de afd. Tjiandjoer ressorteert, heet 
tegenwoordig Page- laran. Orang Djampang, of Djampanger, 
is in de Preanger ecn scheldwoord, tengevolge van den roep 
van achterlijkheid der bcvolking van de Djam- pangs. Do ruim 
een twintigtai jaren geleden in de Djampangs begonnen teelt 
van Liberia-koffle is wecr sterk achteruitgegaan ； thee en 
kina worden thans vooral aangeplant; verder is er op de 
erfpachtsperceelen kultuur van coca en ook vee- teelt, a Iles 
vooral in Djampang tengah. 

DJAMPANG KOELON. District van de afdeeling 
Soekaboemi, regentschap Tjiandjoer, van de resi- dentic 
Preanger-regentschappen, met een opper- vlakte van 1385.60 
KJVI2. De standplaats van het districtshoofd heettc vroeger 
Tjitjooroeg, doch is thans Djampang-Koelon geheeten, 
waarschijnlijk om verwan-ing met het ineer bekende 
Tjitjoeroeg te voorkomen. Het district telt 4 onderdistricten 
met 27 desa's. 

DJAMPANG TENGAH. District met gelijkna- mige 
hoofdplaats van de afdeeling Soekaboemi, re-- gentschap 
Tjiandjoer, van de residentie Preanger- regentschappen, met 
een oppervlakte van IIOOKJM.2 Het district telt 3 
onderdistricten met 23 desa‘8. 

DJAMPANG TJANGGAH (JAV.). Zie PASPA- LUM 
CONJUGATUAI. 

DJAMPANG WETAN. Vroegere naam van het 
tegenwoordige district Pagelaran afd. Tjiandjoer, zie aldaar. 

DJAMPEA. Zie TAN AH DJAMPEA. 
DJAMPOEK. Naam op West-Sumatra voor een groote 

ooruil, Bubo orientalis. 
DJANDJI DALEM. De gebruikelijko, op het slui- ton dcr 

liuwclijksovoreenkomst volgonde verstoo- tingder vrouw. Zie 
C. Snouck Hurgronje, De Atje- herti, I. 387 v. (The 
Achehncsb, I, 354 v.)' 「 A. H. van Ophuysen, De 
liuwelijksorclonnantie en hare uitvoering, Diss. Leiden 1907, 
p. 80; vergelijk ISLAM III c. 

DJANDON (JAV.). Zio PASPALUM CONJU- GATUM. 
DJANGKANG (JAV.). Zie STERCULIA FOE- TIDA,

 . 
DJANGKREK, Mal. = krekel (zic aldaar). Adoo djangkrik 

botcckent krokelgoveoht, waarover zio 
DIERENGEVECHTEN. 

DJANGKRIK. Zio KREKEL. 
DJANGTONG. Zio MANOEK-MANJESEP. 
DJANTIENGAN. Maleische naam voor Honing- vogcls. 

Zio aldaar. 
DJANTOENG. Inlandsche naam in do gadang-^ scho 

bovenlanden van eon vogelsoort, Aegithina viridis, dio ook 
op Borneo *voorkomt, on tot de fa- milie der Ti-maliidae 
behoort. Op Java komt Aegi- thina scapularis voor, die 
aldaar tjito geuoemd 
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wordt. De soorten van het genus Aegitluna zijn 
hoofdsakelijk grocn geklcurcl, met zwarte vleugels on 
staart; zij hebben de grootte van ccn distelvink. 

DJAPAN. Vroegcrc naam van de stad cn het 
landschap Modjdkertp1_ics. Socrabaja. De naam was in 
den" Hindoe4ijd de gebruikelijke voor de plaats, waar 
thans genoemdc stad ligt; als naam van het regentschap 
Icefdo zij officieeel tot .12 September 1838 en werd toen 
bij gouv. besluit door Modjokerto vervangen. 

DJAPARA. Zie JAPARA. 
DJARAK. (MAL., SOEXD. en JAV.); Knliki ook 

SOEND. (voor var. ruber); Doelang, BATT.; Tangang- 
Tangang Djara, AIAL. 

Richius communis L. Euphorbiaceae. Eene soort met 
tahijke, vaak als soorten beschreven varietei- ten, sinds 
langen tijd overal, vooral in de oudc we- reld gekweekt; 
volgens sommigen in t ropisch Azie, volgens anderen in 
sub-tropisch Afrika tehuis be- hoorend. 

Uit de zaden wordl olie bereid, die in de berg- streken 
de kokosolie als lampolie ven'angt; ze wor- den daartoe 
ontbolsterd, fijn gestampt, met water geperst en gekookt, 
tot al het water verdampt is. Aan de productie der 
medicinale “castorolie", een belangiijk handelsartikd, 
neemt Java nog weinig deel. Te Kediriisthans 
echtereenefabriek,diedeze olie zoowel voor technisch 
gebruik (machine-olie) als voor medieijn (zg. cold draw n 
oil) levert. De zaden be vat ten ecn vergift ige stof, cen 
toxal- bumine, ricine genaamd, verder een vetsplitsend . 
enzym-lipase en zijn i-ijk aan olie. De perskoeken \^mden 
toepassing als most. Zie ook RICINUS/ 
? ； ,bjARAK IRI (JAV.). Zie JATROPHA CUR CAS. ， 
DJARAK KOESY/T^MAL.). Zie JATROPHA CURCAS.心 
W4 

DJARAK LAOET (MAL.). Zie LEEA. 
DJARAK PAGAR (MAL.). Zie JATROPHA CUR-

CAS. 
DJARAK TJINA (") Zie JATROPHA GUR- CASr"

侃 L (k. 
DJARAN. Zie PAARD. 
DJARAN (JAV., SOEND.). Zie DOLICHAN- 

DRONE. 
DJARANAN (JAV.). Zie POLYSCIAS. 
DJARIAN. Een fraaie steile vulkaankcgel aan den 

rand der Bandoengsche hoogvlakte, ten Z. van den 
Toenggoel; 128T SI. hoog op on go veer GOO M. bo- 
ven het plateau. (Verbeek, Java, 741). 

DJARO. Naam in BaiTlam-gegevcn aan het desa- 
hoofd. 

DJARONG LELAKI (SOEND.). Zie STACHYTAR- 
PHETA. 

DJASINGA. Het mcest w.lijke district van de 
afaeefing ̂ Buitenzorg, grenzende aan Bantam, tot welk 
rijk het behoorde, tot het in 1808 door Daen- dels bij het 
Gouvemementsgebied werd ingelijfd. De gelijknamige 
disti-ictshoofdplaats ligt aan de Tji Doerian. Het Sfilnct 
bestaat geheel uit jjarti- culiere landerijen, wdke 
hoofdzakelijk diencn voor de cultuur van padi, koffie, 
thee en kina. Daendels was oorspronkelijk van plan 
zichzelven het uitge- strekte land Djasinga, vomiende 
ccn gcdceltc van dit district, ten geschenke aan tc bieden 
als beloo- ning voorde annexatie van Bantam; maar toen 
die handelwijze in Holland door de Rcgeering word af- 
gekeurd, inoest bij daarvan afzicn en we rd het als 
zoovele and ere landen in dien tijd publiek verkocht. Het 
tclde in 1905 ruun 57000 bewoners, waaronder een 
20tal Europeanen en bijna 800 Chineezen. 

DJATAKE (SOEND.). Zie BOUEA. 

DJATEN. Zie VAARTUIGEN. 
DJ.ATI% Wijk van Batavia-,-gelegcn op den hcu- vel 

bezuiden Tanah；abang. Hier be von d zich vroc- gcr het 
z.g. Djati-gesticht, ccn gesticht voor vcrla- ten kindcrcn, 
sedert naar Rijswijk vcrplaatst. (Zic LIEFDADIGHEIDS-
INSTELLINGEN)./ . 

DJATI. Vroeger een district van de afdceling en het 
regentschap Pasocroean van de gelijknannge residentie, 
behoofeiide tot de tocnnialige controle- afdecling Grati. De 
standplaats van het districts- hoofd was Ngoeling. 
DJATI. MAL. JAV. SOEND. MAK. en BOEO. 

Tectoiia grandis L. Fam. Verbenaceae. De boom, die het 
bekende Djati-hout oplevert, dat in den ban- del nicer 
algemeen bekend is onder de benaming van ,,Java-teak"; 
dezelfde boomsoort komt in Britsch- Indie voor, vanwaar 
het daarvan afkomstige hout onder den naam „teak,, in 
groote hoeveelhcid naar Europeeschc havens, vooral naar 
Engeland, wordt uitgevoerd. In Nedcrlandsch-Indie groeit 
de djati- boom hoofdzakelijk op Java en overigens slechts 
op Moena (Celebes), Bocton (Celebes), Madocra, de 
Kangean-c-ilanden, Bali on. Soembawa. in~mnf of mcer 
groote aanccngcsloten coniplcxen, terwijl cn- kele 
verspreide djatiboomen op Sumatra cn nog on- kelc andere 
eilandcn zijn aangetroffen. Het is een boom, die tot 40 M. 
hoog kan worden, cn die op de natuurlijke standplaatsen in 
den oostmoesson maanden lang geheel bladerloos is. 
Tegei) het begin van den i^egen moesson komen de zeer 
groote bladeren tc voorschijn (gcmiddeld 65 cm. lang en 50 
cm. breed), terwijl in dien tijd de boom gaat bloeicn met 
talrijkc kleine witte bloemen in groote pluimen. In het 
midden van den oostmocsson zijn de vruchten rijp； deze 
zijn grof fluweelachtig be- haard cn bevatten een 2—-
zadige stcenkern. Ze zijn opgesloten in den sterk 
vergrooten cn opge- blazen kelk. Het djatihout dat, vooral 
ook o;n zijn menigvuldig voorkomen op Java, in Indie hot 
werk- hout bij uitneinendheid is.vindt cm zijne uitstekende 
eigcnschappen eene vcelzijdigc toepassing, zoowel voor 
scheepsbouw als voor waterstaats- cn spoor- wegwerken, 
huisbouw en vcle andere doelcir.den. Het is op Java ook het 
meest algemcene ineubcJ- hout. Het djati-hout wordt in 
vastheid, sterkte cn duurzaamheid door weinig houtsoorten 
geevenaard on laat. zich met daartoe geeigendc 
gci'ee(Jschaj)peii gemakkelijk bewcrkcn.Het hceftccn 
betrckkelijk ge- ringspecifick gewieht van ongcvccr 0,680, 
waardoor het zichgemakkelijk te water, in v lot ten, langs 
de ri- vieren laat vervoeren en overtreft in draagvermo- gen 
aJle Europccschc houtsoorten. Gocd uitgedroogd djati-hout 
krinipt en scheurt bijna niet, orn vvelke reden het zoo 
bijzondcr gescJiikt is voor (k-kplankcn op de schcpen. 
Bctor nog clan eikenliout wcdcrKtaat het de afwissclcndc 
invlocden van elk kliinaat. H( t is tamclijk donkerbruin van 
kleur, op de dvvarsc door- snedc eenigszins kastanjebruin, 
op de lengtedoor- snede icts lichtcr, jneer kofliebruin. De 
inlanders op) Java onderscheiden verschillendc varictciten 
van djati-hout： D j. 8 o e n g o c (hooniachtigc djati, de 
beste van alien), D j. in i n j a k (olicachtige djati), Dj. k 
apo er (kalk-dja(i) c. a., onder- scheidingen die zich 
gronden op de dichtheid, zwaar- tc, kleur cnz. on hcl gevolg 
schijncn te zijn \ an plaatselijke verschilJcn in de 
gcaardhcid van den grond. Die kenmerken zijn echter zcei' 
ojista-nd vas- tig en gaan veelal zoo onmerkbaar in 
elkander over, dat het dikwijls mocilijk valt de genoemde 
varietci- ten van elkander tc onderkennen. De djati-boonien 
berciken geen bijzondej-e lengtc. Deze wissejt voor 
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volwassen stammen, tot aan de uiterste spits, af tusschen 
30 en ruim 40 meter. In vcrhoudingtotdo lengte berdiken 
de boomen echtcr ecne vrij aanzien- lijke dikte. 

De bosschcn, wclkc dit hout bevattcn, bcstaan bij- na 
uitsluitend uit djati-boomen; slechts wcinige an- dere 
boomsoorten, — allo met hout van mindcre waardc, 一 
komcn er in zeer gcringc hocveclheid in voor. De djati-
bosschen vormcn uitgestrekte wou- den en verlecnen 
door hun eentonig uiterlijk aan vele landschappen eon 
bijzonder karakter. Op Java zijn de djati-bosschen vooral 
verspreid over het midden on het oosten van het eiland. 
In de bergachtigo vulkanische streken van West-Java 
beslaan zij slcchts cen zeer beperkt gebied. Het droge, 
heete, minder ongestadige klimaat van Oost-Java begun- 
stigt inccr hun groei dan de vochtige atmosfeer dcr 
bergstreken； speciaal schijnt de djati-boom behoefte tc 
hebben aan cenigc maanden aanhoudende droog- te. In 
verticale richting heeft de djati-boom slechts een tamelijk 
beperkt gebied. Eene hoogte van 650 meter boven de 
oppcrvlakte tier zee kan O］、Java wel als de hoogste 
grens der djati-bosschen worden aan- genomen. I)c djati-
boom grocit in Midden- en Oost- Java vooral op de lagc 
neptunische forn?atics, bij voorkcur op con eenigszins 
hcuvelachtig terrcin, zoo- als het lage kalkgebergte, dat 
zich uitstrekt van den oostclijken voet \ an het 
Oengai'angcbergte tot in de rcsidcutie Socrabaja en 
grootcndecls met djati-bos- sehen overdekt is. Voorhcen 
was Java nog over een vcel grootcr gedcclte dan thans 
met djati-bosschen bezel. Ovcral is het zichtbaar hoc het 
voormaligc verband dier bosschen verbroken is, vooral 
langs de rivieren c-n in de nabijhcid dor noordkust. 
Volgens de laatstc opinctingen bedraagt thans de 
djatibosch- oppervlaktc Java circa GSO 000 H.A. 
VeiTcwcg de grootstc uitgestrektheid beslaan de 
djatibosschen in de residcntic Reml.)ang, met circa 
255.000 hectare n. j n afdak-nde recks volgcn daarop de 
rcsiden- ti(in Madiocn, Semarang, Socrabaja cn Kcdiri. 
De overige residcnl icii bevatten slechts weinig, eenige in 
't g^-lu-cl geon oorspronkclijk djatibosch. 

De uit voor van (Jja(i-hout uit Ncclerlandsch-Indie ix 
bctrc-kkcJijk nog gci ing. Hij bedroeg in het jaar 1912 
circa vijftig duizend kubicke meter, in 1913 circa vrertig 
duizend cn in 1914 circa vijf cn dertig duizcixl. De uit 
voerlijn is over algcmeen cen sty- gcndi , al was ook 
gedurende de jaren 1912, 1913 cn 191J CCIKJ gcringc 
doling to constateeren, welko in OP I worth n 
toegesclireven aan de grootere vraag op .Java zclf naar 
djati-hout cn in het laatste jaar gedecltelijk ook aan den 
oorlog. Zic voorts over de Djati-bosschen 
BOSCHWEZEN. 

BetrcfTende de literatuur over “Djati" staat bo- venaan 
het uitvoerige werk van der tocnmaligen In- speeteur van 
het Boschwezen in Ncdcrlandsch-ln- diii J. \V. H. Cordes: 
De Djati-bosschen op Java, hun natuui1, vcrsprcidiiig, 
gesclucclenis cn exploita- tic, Jiutavia 1881. In di I work, 
waarvan thans een hordruk in bcw<*rking is, vindt men 
ook opgave van wal over het Indische Uoschwczcn en het 
Djati-hout in vcrschillcndc tijdschriften vcrschcnen is. 

DJATI BLANDA (MAL.). Zio GUAZUMA. 
DJATI NANGGOR. Uitgestrekt thcoland in de af- 

dceJing Soenieclang.(Preanger regentschappon) ter 
groottc van 1.367 l>al)ocs. Het ligt aan den grooten weg 
van Bandoeng naar Soemcdang op ongeveer 20 K.M. 
afstand van Uandbeng. 

DJATI NEGARA. District met gelijknamige 
hoofdplaats van de controle-afdeeling Protjot, re- 
gcntschap en afdeeling Tegal, residcntic l?ekalo- 

ngau. Het district hcoft 2 onderdistricten en telt 32 dcsa's 
met (in 1905), ruim 23000 zielen, waaron- dcr ecn 40 tai 
Chin cozen. Vrocger hcette dit district Gantocngan. 

DJATINOM. District (van den Socsochocnan) met 
gelijknamige hoofdplaats van de afdeeling Klatcn, 
rcsidentie Soerakarta. Het heeft 4 onderdia- trictcn met 
name Djatinom, Toeloeng, Kragan cn Kemalang cn telde 
op't eind van 1905: 39000 be- woners, waarvan 70 
Europcancn en 190 Chineezen. De hoofdplaats, die gelegen 
is nabij de suikerfa- briek Gedaren, omvat de perdikandesa 
Djatinom, waarin heilige graven gelegen zijn, die eens per 
jaar door vele duizenden pelgrims, ook uit omlig- gende 
residentien, bezocht worden. 

DJATIPOERA. Het noordelijkste (Mangkoe Ne- 
garansche) district van de onderafdeeling VVpnogi-— n, 
afdeeling en residcntie Soerakarta. Het district met 
gelijknamige hoofdplaats, heeft 3 onderdistricten met name 
Djatipoero, Djoemoploo en Girimar- to, en had op't eindc 
van 1905 cene bevolking van 42000 zielen, alien Inlanders. 
Het district is gelegen op de westerhellingen van den 
Lawoe. 

DJATIROGO. Controle-afdeeling met gelijkna- mige 
hoofdplaats van het regentschap en de afdeeling Toeban, 
residentie Rembang. Zy telt 3 distric- ten, nL Djatirogo, 
Bantjar en Singgahan. 

DJATIROGO. Distinct van de afdeeling en het regent 
schap Toeban van de residentie Rembang,met de 
districtshoofdplaats Wotsogo. Het district heeft een 
oppervlakte van ruim 300 K.M.2; het heeft 3 onderdistricten 
met 49 desa's en telde op !t einde van 1905 cen bevolking 
van 515£)0 zielen, w.o. 25 Europeanen en 150 
Chineezen,5Men vindt er uitge-刁 strekte djati-bosschen. 
De vroeger daar gebloeid hebbende Europeesche 
tabakscultuur is te niet ge- gaan, (loch men vindt er cen vrij 
belangi'ijke In- Jandsche tabakscultuur. .- ■- 

DJATISRONO. Het Oo§telyl<ste (Mangkoe Nega- 
ransche) district van de onderafdeeJing Wonogiri, afdeeling 
en residentie Soerakarta. Het district met gelijknamige 
hoofdplaats, heeft 5 onderdistricten met name Djatirono, 
Sidohardjo, Bocloekerto, Pocrwomant dro en Slogohimo, 
en had op 't einde van 1905 bijna 85000 bewoners, ondcr 
welke 14 Chineezen cn de rest Inlanders. Het district is 
gelegen op de Zuid wester hellin gen van den Lawoe^^i— 
- 

DJATIWANGI. District van de afdeeling en het 
regentschap Madjalengka van de residentie Cheri- bon, met 
do hobfdpIaafs'Soctawangi en een oppervlakte van 22G 
K.M.S, 43 desa's en 73000 inwoners, waaronder 34 
Europeanen, 640 Chineezen, 1 Ara- bier (einde 1905). In dit 
district liggon de suikerfa- brieken Djatiwangi en 
Kadipatcn. < 

DJAWA, zie JAVA cn SUMATRA. 
DJAWAWOET (JAV., SOEND.). Zic SET ARIA. 
DJAWER BEUREUM (SOEND.). Zie COLEUS 

SCUTELLARIOIDES 
DJAWER KOTOK (SOEND.). Zie CELOSIA. 
DJEBENG. Pistrict van de contrdle-afdcelingt de 

afdeeling en hot regcntschap Ponorogo van de residentie 
Madioen, met 3 onderdistricten en 69 de- sa's; op 't cind van 
1905 had het eeno bevolking van ruiin 69000 zielen, ondcr 
welke 3 Europeanen. De standplaats van het distriotshoofd 
is Balong. Het noordelijk deel van het district is vlak, het 
overige gedceltc bcrgachtig, Land bo uw en veeteelt zijn de 
voornaainstc bronnen van bestaan der in- landseho 
bevolking. Particuliere nijyerheid vindt men in dit district 
niet. 

DJEBOES. District dcr afdeeling Noord-Banka 
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van de residentie Banka, tevens de naam van een 
onderdistrict. Djeboes is ook een der 9 mijndistric- 
ten, waarin het eiland yoor de tin winning is ver- deeld.
： -,： 

/' DJEBOES. Standplaats van het districtshoofd van A 

/S'iV '■ het gelijknamige district der afdeeling Noord-Banka. f
 DJfiDJj&RAN. District met gelijkiiamige hoofd- 

pla&ts van het regentschap Bantoel, afdceling Ma- 
taram, residentie Djokjakarta. Vroeger behoorde het tot 
het regentschap Kalaan. Het telt 3 onder- districten, t.w. 
Sewon, Gandok cn DjStis. 

DJEDOENG. Rulnes aan den voet van den Pe- 
nanggoengan, omstreeks 7,5 KM. Oost van Madja- sari. 
Bewaard geblcven zijn twee poorten en een tempel, Tjandi 
Pasetran genaamd, metbijtcmpeltje. Vgk. Domis, Oosterling 
II, (1836) 95; Brumund, Indiana (1854) II, 256; Junghuhn, T. 
v. N.-I. VI, 2. 378; Rapp. Oudh. Comm. 1907 p. 80—84: 
Oudh. Versl. 1915 p. 29—32. Afbeeldingen zijn te vinden • 
;op plaat 1—3 van Rapp. Oudh. Coinm. 1912. 
、'• Over de inscripties van DjSdoeng vergelijke men: 

Friederich, in Verh. Bat. Gen. XXVI (1854) p. 75 en 86; 
Cohen Stuart in Bijdr. Kon. Inst. 3e reeks, VIII (1873), 
p.21 ；  Hoile, Alphab^tten (1882), p.48,2ercgcl; 
Brandes in Not. Bat. Gen. XXIV (1886), p. 42― 3; 
Groeneveldt en Brandes, Arch. Cat, (1887), p. 359; 
Verbeek in Not. Bat. Gen. XXVI (1888), p. 12, 14, 46, 
83; Brandes, 1. c. (1888), p. 83—85 en bijl. II, p. XIX; 
Verbeek in Verh. Bat. Gen. XLVI (1891), 

p. 243—245; Veth, (1896), I p. 200; Brandes, Verh. 
Bat. Gen. LX (1913), p. 36 en 49; Oudh Versl. 1915 

J------- t. a. pJ7 …f ________  
. Z 匕.劣 DJELAL Rivier, uitwaterende aan de z.kust van 

z . ^Borneo, en de grens vormende tusschen de residen- tien 
Westerafdeeling en Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo. 

Het landschap Djelai behoort, voor zoo ver het aan den 
linkeroever van de rivier van 

dien naam gelegen is, tot het leenplichtig rijk Kota 
Warin gin. Zie ook Borneo IV D. 

DJELATANG (MAL.). Zie FLEURYA INTER- 
RUPTA en LAPORTEA. - 
DJELER. Zie KAJRPERACHTIGEN. 

DJELOETOENG. Onder dezen naam is in de laat- ste 
15—20 jaren, vooral van Borneo, in reusachtige 
hoeveelheden een product uitgevoerd, waarvan ei- 
genlijk niet te zeggen is of het tot de caoutchouc- of 
getah pertja soorten gerekend moet worden. In den 
handel is het ook een tijdlang bekend geweest onder den 
naam dead Borneo of Pontianak. Over de af- koinst van 
dit product was men tot 1899 vrij wel in het ohzekere, 
toen het in dat jaar aan Dr. v. Rom- burgh in de W. 
afdeeling van Borneo gelukte den boom, die de 
djeloetoeng levert, te vinden en de bereidingswijze van 
het product te leeren kennen. In de Z. en 0. afdeeling van 
Borneo wordt de djeloetoeng-boom evenecns 
aangetroffen en draagt daar den naam pantoeng, terwijl 
liij in Palembang malaboeai of laboeai heet. Dr. 
Boerlage determi- neerde den van Borneo afkomstigen 
djeloetoeng- boom als Dyera Lowii Hook. i. Ook vindt 
men Dyera costulata, die in habitus er volkomen op 
gelijkt, als djeloetoeng vermeld. De djeloetoeng boomen 
beliooren tot do woudreuzen; v. Romburgh zag een 
exemplaar van meer dan 45 M. hoogte met een omtrek 
van 7.5 M., terwijl Te Wechel als middellijn 1—2 M. en 
als hoogte 30—50 M. op. geeft. De boomen, die door de 
inlanders geexploi- teerd worden, groeien in 
moerassigen bodem en zijn aan den grijzen bast en hun 
uitgebreid oppervlakkig wortelstelsel gemakkelijk te 
herkennen. Vroeger was het wiimen van djeloetoeng 
vrij; thans moeten de 

inlanders van het bestuur vergunning hebben om 
het product in te zamolcn. De vergunninghouder 
vormt met een aantal makkers een „kongsin, begint 
met het maken van een tijdelijko nederzetting en 
van primitieve padon, om de boomen in hot moeilijke 
terrein tekunnen bereiken. Het winnen van hot pro- 
duct geschiedt door het maken van 4—6 insnijdin- 
gen met een kapmes op 1.5 M. van den grond. In de 
W. Afdeeling van Borneo placht men ook wel reepen 
bast ter breedte van 8—10 M. af te snijden. Het 
eerst uitstroomende melksap is dun vloeibaar en 
st-rooint weg. Hetgeen na korten tijd te voorschijn 
komt is dikker en kleeft aan den boom vast. Na nog 
een aantal boomen op dezelfde wijze behandeld te 
hebben, schraapt de tapper de intusschen brijachtig 
geworden massa met een stukje hout van den boom 
en verzamelt het in een blikkeii of houten vat. In 
zijn tijdelijke woonplaats gekomen brengt hij *t in een 
ton of in een uit boomschors vervaardigde trog, waarin 
zich ben eden een met een prop gesloten opening 
bevindt. Het melksap vermengt men dan met een gelijk 
volume water of wel meer en roert er dan eene 
hoeveelheid petroleum door heen (土 300 c.M3.' op IS 
L. melksap). Soms voegt men een soort witte pijpaarde 
of gips toe — volgens zeggen op verzoek van de 
handelaai's. — Het product is den volgenden dag 
gestold; men laat het water wegloopen. Dan kneedt men 
het onder heen en weer rollen, overgiet het verkregen 
stuk met warm water en bestrijkt het met een flesch om 
de oppervlakte glad te maken. De Chineezen te 
Pontianak ontvingen en exporteer- den de djeloetoeng in 
groote stukken, die een gccl- witte kleur hebben en 
eenigszins op kazen gelijken. Een flinke pantoeng kan 
volgens Te Wechel r/a pikol mellisap leveren, terwijl de 
duur van het tappen ecn jaar is. Dan wordt het terrein 
verlaten en blijvcn de boomen ten doode opgeschreven 
achter. Men heeft getracht, door het geven van 
voorschriften voor het tappen, de uitroeiing van de 
djeloetoeng boomen te- gen te gaan. Natuurlijk was 
toezicht op de nalevitig der voorschriften onmogelijk. 
Daarom heeft de Rc- geering uitgebreide terrcincn in 
concessie gegeven, tegen welken maatregel echter eene 
heftige opjjositie ontstond. Door de United Malaysian 
Rubber Co. cn een paar zustermaatschappijen wordt het 
gewonntsn product in fabriekeu — o.a. in Serawak cn op 
Kari- moen — door extractie ontharst. De djeloetoeng 
toch bevat (op vuil- en watervrije slof berekend) 士 22 % 
caoutchouc en 78 % bars. De hoedanigheid van de 
verkregen caoutchouc valt niet bijstcr tc roemen. 

Nauwkeurige gegevens over den uitvoer bestaan 
niet, oindat djeloetoeng niet afzonderlijk in de uit- 
voerstaten wordt opgenojnen. In 1911 zou de uit- 
vocr ongeveer 35 inillioen K.G. bedragen hebben. 

DJELOETOENG BADAK (MAL.). Zie TABER- 
NAEMONTANA CORYMBOSA. 

DJEMADJA. Een der grootste cilanden, bchooren- 
如 tot de Anambas groep. Zie POELAU TOE- 
DJOEH. 

DJEMAKIJAN (MAL.). Zie CROTON TIGLIUM. 
DR. Afdeeling van de res. Befioeki mot ge- 

lijknamige hoofdplaats; ressoiteert onder het regent- 
schap Bondowoso; was vroeger ecn deel van de nf- 
deeling Bondowoso, waarvan ze in 1883 geschciden 
werd. Het inlandsch bestuur wordt er gevoerd door 
een patih, die in naam onder den regent van Bondo- 
woso staat. De afdeeling, welke eene oppervlakte 
heeft van 3285 K.M.2, werd in 1915 geschat te 
hebben 土 536000 zielen, o. w. 1500 Europea- 
nen, 2000 Cluneezen en 77 Arabieren en bestaat uit 
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de digtricten Djember, Sookokerto, Majang, Rambi- 
poedji, Tanggocl on Poeger en uit twee contfole- 
afdcelingen: Djember en Rambipoedji. De particu- lierc 
industrio is er zeer ontwikkeld. Men vindt er 98 
erfpachtsondernemingen, gedreven op 86.000 bouws; 
bijna alle zijn koffie-, rubber- en tabakson- deruemingen. 
De vlakte van Djember is thans het voornaamste 
tabaksland op Java. 

Djember is vooral bekend geworden door den strijd 
tusschen oud- en nieuw-tabakkers, een strijd, die 
aanleiding gaf tot ongewone handelingen van de zijde dcr 
ondernemers, en die duidelyk de groote leemten in de 
toen bestaande bepalingen op de ver- huur van gronden 
van inlanders aan niet-inlanders aan het licht deed komen. 
In de laatste jaren is de toestand aanmerkelijk in 
gunetigen zin veranderd, zoowel tengevolge van 
verbetering der wetgeving op den grondverhuur en het 
afkondigen door den Ge- westelijken Raad van Besoeki 
van de „Tabaksveror- dening", als door het intreden van 
normale verhou- d in gen tusschen de ondernemers, die, 
nu bedrijfsze- kerheid bestaat, een overeenkomst hebben 
gesloten o.a. om elkanders gronden niet meer in te huren, 
de prijzen niet op te dry ven enz. Zoogenaamde assuran- 
tie-branden van tabaksschuren komen zelden meer voor. 
— Vgl. R. Broersma, Besoeki, een gewest in opkomst 
(Amst. 1913). De Inlandsche bevolking, bestaande uit 
Madoereezen en Javanen, verbouwt voornamelijk padi, 
djagoeng en tabak. ! ■ 

DJEMBER. District met gelijknamige hoofdplaats van 
de afdeeling van dien naam, regentschapBondo- weso, 
residcntie Besoeki. Het heeft cene oppervlakte van 
782.93 K.M.2 en telt 34 desa's met in 1905 ruim 75.000 
inwoners, w.o. ruim 300 Europeanen en 190 Chincczon. 
Veel tabak wordt in dit district geplant. 

DJEMBER. Hoofdplaats der afdeeling en van het 
district van dien naam, telde in 1905 800 inwo- ners, o.w. 
250 Europeanen en 190 Chineezen. In 1915 was die 
bevolking met 56 °/0 toegenomen. De grenzen zijn 
vastgcsteld bij Ind. Stb. 1887, no. 101. 

DJEMBRANA (DJAMBRANA). Een der voorma- 
lige lundschappen op Bali, evenals Boeleldng in 1855 
ondcr rechlBtrceksch gezag van hot Indisch Gouver- 
nement geplaatst en sedert 1882 eeno afdeeling der Kes. 
Bali en Lombok met een bevolking in 1914 van ruim 
2S000 ziclcii. Hot ligt in den zuid-wes- tclijki-n ho(；k 
van het eiland, grenzende ten noor- <lc：i atui B()ele!cng 
en ten oosten aan Tabanan, waar- v；u)l：ct door <le 
rivicr Leh gcscheidcn is. Dicht be- volkt in allcen de 
vlakte van Negara, gevormd door het eenige grootcrc 
stroomstelsel, dat dor Djogading, die bij T. Pranljak in 
zco vloeit; tusschen do vlakto van Negara en do Poelakan 
zijn hier en daar nog ne- derzett ingen； do rest is vrij wol 
onbewoond. Dank zij hot door ons iugevoerd bestuur, 
ncemt de volkswel- vaart zichtbaar toe en bestaat er 
uitzicht dat do uit- gestrekte bosseben en wildcrnissen, 
die men hier vindt, Jangzamerhancl ZUBCJI ontgonnen 
word on. 

Administratief is de afdeeling Djembrana, best uurd 
door eon controlour, verdeeld in drie d is trie- ton, 
Negara, Mendojo en Djoinbrana, die elk cen in- lundsch 
bcambte met den titel van Poenggawa, aan het hoofd 
hebbon. 

Do voornaamste plaalsen in doze vlakto zijn: Negara 
(6650 zioleu) do lioofdplaats on zetol van don controlcur, 
op ongoveer 6 K.M. afstand van de kust, aau de rivier 
Djo-gading ； Lolo an, voornaam- stehandelsplaats, 1 j 
K.M. zuidelijkor, aan dezelfde riviergelegen. Djembrana, 
deoudehoofdplaats, oostwaarts van Negara. De 
havenplaats voor Negara 

is TjoepcI, in het Westen der vlakte gelegen. Een zijweg 
loopt tusschen deze twee plaatsen verder van Oost naar West 
door cen groot gedeelte der afdeeling. Een paardenpad 
verbindt de afdedingen Djem-- brana on Boeleleng.、 等
久.夕"'•: ：# -> ■ 

DJEMBRANA. District van de afdeeling Djem- brana, 
residentie Bali en Lombok. 

DJEMOEDJOE Zie CARUM. 
DJENEPONTO. Onderafdeelingder afd. Bonthain van 

het gouv. Celebes cn Ond. Omvaide^istricten of 
regentschappen Laikang, Bangkala, Binamoe en 
Aroengkeke. 

DJENEPONTO. Hoofdplaats der gelijknamige on- 
derafdeeling; is aan zee gelegen, dicht by den mond der 
Sapanang, in een done, regenarme streek. Belan grijke 
werken zijn in voorbereiding voor de irriga- tie van dit 
gebied. De plaats is met Bonthain en Boeloekoemba door 
den grooten postweg niet..Ma； _ Sasser verbonden. 
-DJENGAL. Zie VALLEN. 

DJENGALA. Volgens de legende vroeger ecn machtig 
rijk op Java, waarvan de zetel gezocht zou moeten worden 
in Sidoardjo, in welke afdeeling men nu nog vicr districten 
met den naam Djenggolo aan- treft. (Vgk. JAVA 
GESCHIEDENTS). 

DJENGGOLAN. Zie VAARTUIGEN. 
DJENGKOL (JAV., SOEND.). Zie PITHECOLO- BIUM 

BIGEMINUM. 
DJENGOTAN (JAV.). Zie CORCHORUS ACUT- 

ANGULUS. 
DJENILOE. Landschap op het eiland Timor, be- 

hoorende tot de onderafdeeEng Beloe, afdeeling Noord en 
Midden Timor, dat in 1913 met het landschap Lidak tot e6n 
zelfbesturend landschap was vereenigd, doch in 1914, na 
toevoeging van het landschap Naitimoe, in een niouw 
landschap onder den naam Kakoelook Mosak is opgegaan. 

DJENITRI (JAV).. Zie ELAEOCARPUS GANI- TRUS. 
DJENOE. District van de afdeeling en het regent- schap 

Toeban van de residentie Rembang, met ge- lijknamige 
districtahoofdplaats, en een oppervlakte van 230 K.M2., Het 
heeft 3 onderdistricten met 54 desa's en telde op't einde van 
1905 b^na 60.000 be- woners, onder welke slechts e6n 
Europeaan en een 30 tai Chineezen. 

DJENOE. SOEND. en JAV. Zie TOEBA. 
DJEPON. District van de afdeeling en het regent- schap 

Blora van do residentie Rem bang, met gelijk- namigo 
districtshoofdplaats, en een oppervlakte van ruim 350 K.M.2 
Hot heoft 3 onder-districten en 56 desa's en had op * t einde 
van 1905 : 46.000 zielen, o.a. 37 Europeanen en 180 
Ciiineezcn. Men vindt er uitgestrekte djatibosschen. ',
 ■. 

DJERELLANG. Zie EEKHOORNS. ，/ 
DJERING (JAV., MAL.). Zie PITHECOLOBIUM 

LOBATUM. 
DJERINGAN (JAV.). Zio PASPALUM SCROBI- 

CULATUM. 
DJERNANG. Zio DRAKENBLOED en DAE- 

MONOROPS DRACO. 
DJEROEK ASEM. Zie CITRUS MEDICA. 
DJEROEK BALI. Zie CITRUS AURANTIUM. 
DJEROEK BODONG. Zie CITRUS MEDICA. 
DJEROEK D ALIMA. Zio CITRUS AURANTIUM. 
DJEROEK GEDE. Zie CITRUS AURANTIUM. 
DJEROEK HIDEUNG. Zie CITRUS NOBILIS. 
DJEROEK KINGKIT Zie TRIPHASIA. 
DJEROEK LEGI. Zie CITRUS AURANTIUM. 
DJEROEK MANA LAGI. Zio CITRUS AURAN- 

TIUM. 



G20 DJEROEK MANIS—DJOELO^RAJEU*-. 

DJEROEK MANIS. Zie CITRUS AURANTIUM. 
DJEROEK NIPIS. Zie CITRUS HYSTRIX. 
DJEROEK PANDAN.Zie CITRUS AUR ANTIUM. 

DJEROEK PETJEL. Zie CITRUS HYSTRIX. 
DJEROEK POEROET. Zic CITRUS HYSTRIX. 
DJEROEK TANGAN. Zie CITRUS SARCODAC- 
TYLIS. 

DJEROEK TIPIS. Zie CITRUS HYSTRIX. 
DJEROEK TJOPLOK. Zie CITRUS NOBILIS. 
DJERONGA. Eiland bestaande uit bazalt in het 

westelijk cn uit koraalkalk in het oostel^k deel. Wordt op 
de zeckaarten Hassil en Hasselt gcnocmd (Solo eilanden, 
residentie Teniate). 

DJEUNDJING (M 坤 )72 矿 XLBIZZIA STIPU- 
LATA. 

DJEUNDJING LAOET (SOEND.). Zio ALBIZZIA 
MOLUCCANA. 

DJEUNDJING SOENDA (SOEND.). Zie ALBIZZIA 
STIPULATA. 

DJEUREUN. Zie PAARD. 
DJIHAD. Zie PANISLAMISME. 
DJIKO. Ternataansch woord (en uit deze taal in het 

Maleisch der Molukken overgenomen) voor bocht of 
inham, op Halmaheira ook wel voor district gebezigd naar 
de altyd in een bocht gelegen plaats, waar de 
hoofdkampongs vereenigd zijn. (Zio Tern. Holl, 
woordenlijst van de Clercq). 

DJIKOE. Ambonsch llaleisch woord, dat „hoek^, of 
”punt'' beteekcnt. 

DJIMAT. Verbastering van het Arab, 'azimat. dat 
amulet, talisman beteekent. 

DJINAMfiE. Zie ATJEHERS § 4a. 
DJINDJING LATAH. Zie GLATIK BATOE. 
DJINENGDALEM. District van de afdeeling Boe- 

leleng, residentie Bali en Lombok. 
DJINTAN (MAL.). Zie CARUM. 
DJINTEN (JAV., SOEND.). Zie CARUM. 
DJINTEN BODAS (MAL., SOEND.). Zie CUMINUM. 
DJINTEN POETIH (MAL., JAV.). Zie CU3IINUM. 
DJINTEN IRENG (JAV.). Zie NIGELLA. 
DJINTEN ITAM (MAL.). Zie NIGELLA. 
DJIPANG. Vroegere naam van een landschap, on- 

geveer overeenkomende met het tegenwoordige re- 
gentschap Bodjonegoro en het zuidelijk dcel van Blora. 
Bij de verdeeling van het rijk van Demak werd de jongste 
zoon van Pangeran Trenggono^"ge^" naamd Raden 
Penangsang, hoofd van Djipang met den titel van Adipati. 
Zijn gebied werd later door verovering bij het rijk van 
Padjang gevoegd. (Vgk. JAVA. GESCHIEDENJS). 

DJIR. Zie BANCO. 
DJIRAK (JAV., SOEND.). Zie SYMPLOCOS. 

DJIRANGAN, DJIRANGAN GOENOENG. Zie 
SLANKAPEN. 

DJIROK (JAV.). Zie BACCAUREA RACE- MOSA. 
DJITJING. Zie OPIUM. 
DJITJOEI. Zie OPIUM. 
DJITOEN (SOEND.). Zie PHOENIX. 
DJODJIE. Zie DUIF en KATE. 

DJODJOGAN. Watcrval in het riviert jc Nglirip in het 
district Singgahan van de afdeeling Toe ban van de 
residentie Rem bang. De vaJ Jieeft een loodrechte hoogte 
van 30 a 40 M. Tevens naam van de hoofd- plaats van het 
district Singgahan. Men \dndt in de nabijheid 
petroleumbronnen en prachtige druip- steen grotten. 

DJOEDJOER. Maleischc benaming voor den 
brmdschat, die aan den vader (later: aan de ouders) der 
vrouw betaaid wordt door den bruidegom of de zijnen. Zie 
HUWELIJK. 

DJOEHAR (JAV.). Zio CASSIA SIAMEA. 
DJOEKOENG, DJOEKONG. Zio VAARTUIGEN. 
DJOEKOET (SOEND.). Algemcone naam voor 

grassen. 
DJOEKOET BORANG (SOEND.). Zie MIMOSA 

PUDICA. 
DJOEKOET MALELA (SOEND.). Zie POLYGALA 

GLOMERATA. 
DJOEKOET MANDJAH (SOEND.). Zie THE- 

MEDA. 
DJOEKOET PAHIT (SOEND.). Zie PASPALUM 

CONJUGATUM en P. PLATYCAULON. 
DJOEKOET PALIJAS (SOEND.). Zie POGONA- 

THERUM. 
DJOEKOET PINGPING KASIR (SOEND.). Zie 

PASPALUM SCROBICULATUM. 
DJOEKOET TIJARA (SOEND.). Zie SPINIFEX. 
DJOELAENG. Ini. naam door de Dajaks van de 

meren aan den Boven-Kapoeas aan den Maleischen 
Gaviaal Tomistoma schlegeli Miill. gegeven. (Zie onder 
BOWAJA.) 

DJOELANG (JAV., SOEND.). Zie PAHUDIA. 
DJOELO^RAJEU5-. Het oudste landschap van de 

onderafdeeling Idi, afdeeling Oostkust van Atjeh, met 土 
1200 volwassen niannen. Het st rekt zich uit van N. naar 
Z. in lang gerekten vorm, van Straat Malaka tot aan het 
scheidingsgebergte van Serbo- djadi. De oeleebalang 
verblijft te Koeta Bindje of Minje, waar een keudd is en 
een haltc van de At jeh- tram, en waar van den grooten 
eolonne-weg, die evenals de trambaan het landschap 
Oost—West kruist, d6n weg afslaat in N. richling naar de 
kcude Rant6 Panjang cn de havenplaats Gloempang, en 
cen andeie weg in Z. rich ting naar Ba bah LoEng, waar 
water uit de Djoel6fr-rivier wordt afgetapt in een leiding 
voor de lager gelegen velden, en ve rd crop naar 
Seuneub6fr Keumoeneng.waar vlakte en gebaan- de weg 
eindigen en het beboschte bergland begint. Een halve 
dagmarsch door het bosch brengl op een uitgestrekte 
vlakte, waarin de Aloee le Jlirah vJoeil. Deze vlakte was 
vroeger tot goed lievloeide sawaliH ontgonnen, en 
Djnnibo Bal6 e.a. nederzetlingen bergden een nijvcre 
rijsl-, peper- en pinangjjlantendc bevolking, Met het oog 
op stroopende benden echter het verbi ijf daar verboden. 
Sindsd ien minderde ook Djool6fr,s bevolking, zoodat de 
Aloee Ic Mirah streek thans een treurigen aanblik 
o])levert. Good bevolkt en ontgonnen is nu dus enkel het 
vhikke noord el ijk deel van het landschap. Uitgevocjd 
worsen :rijst, peper, pinang,copra, tabak.muskaatnoten en 
boschproducten. In de strandbosschcn wordt brandhout 
gekapt voor de Atjeh-trum, en ook do zee- vischvangst 
met poekat‘8 wordt beoefend. De vee- stapel bestaat 
voornainelijk uit runderen. 

Djoel6p zou vroeger hebben omvat l)et gebied van 
nagenoeg de goheele ondcrafdeeling J di, van Mon 
Panglimn in het N.W. tot aan Peudawa Poentong in het 
Z.O. toe. Tijdens onze vestigingte Idi bestuurde to Djoel6fr 
R. ： Bdntara Tjoet Seutia Mocda, wien do tocnmaligo 
oeleebalang van Idi, en de latere radja van Djoel。。
Tjoet, bestonden a.Is neven in den 4cn graad ； panglima 
prang van zijn vader zoudc zijn geweest: Pangliina Prang 
Nja° Sin, de ontginner van Boegeng en Bagdft en van Idi 
Rajeuft. B6n(ara Tjoet Seutia Moeda stierf dd. 3 Sept. J 
883 cn we)cl opge- volgd door zijn zoon Nja4 Aboe of T. 
B6ntara Peukan, een geslepen diploinaat, die zijn 
hoogheidsrechten op Djoe 时 Tjoet, Boeg6ng en Bagoft 
cn Idi Tjoot weer deed gelden, en een aandeel in de 
inkonistcn dicr landschappen wist te verwerven, Ook 
stond de an- nexatie van Boegdng en Bago*- op zijn 
program, wclk 
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docl hij nastreefde door in dat landschap steeds on- rust 
(e atokcn, in vcreeniging cerst met Teungkoo Joesof cn 
later mot T. Oesen Ooldc Gadjah. Toen zijn heulen met 
laatstgezegd bend ehoof d en Nja。Mam at Peureula*- 
was gebleken, werd hi) bij Gouv. besl. dd. 21 Nov. 1899 
van het bestuur vorvallcn verklaard cn verbannen. Zijn 
halfbroer T. Radja Amat volgdo hem op, cn bepaald 
werd, dat Djoel6fr Tjoet, Boe- geng en Bago*- en Idi Tjoet 
voortaan geheel onafhan- kelijk zouilen zijn van Djoclo6, 
Rajeu。. 

DJOELO6^ TJOET. Een landschap van do onder- 
afdceling Idi, afdecling Oostkust van Atjeh, met 士 550 
volwassen inannen. Het wordt van Oost naar West 
gekruist door de baan van de Atjehtram, wellte te Keude 
Djoel6fr Tjo.et ecn halte hcefl. Naast de tram ba an loopt 
de groote colonneweg, vanwaar voetpaden voeren naar 
de verschillonde dorpen en pepertuinen. Dooidien de 
bedding van de Ki-oeeng Djoeldft Tjoet zich gelcidelijk 
had verdiept, kon de bcvlociing van de rijstvcldcn in de 
laatstc jaren niet nicer a]s vj-ocger vanuit die rivier 
geschiedcn. Thans wordt van gouvemementswege hulp 
verlcend om de oude piised'eau te herstcllen. De 
Koninklijke Mij tot cxpl. v. petrol, br. heeft in 1904 
gcologischo ondor- zoekingen ingesteld of dit 
beuvelachtig landschap ook petroleum bevatte, doch de 
resultaten waren niet gunstig. 

Hoofdmiddel van bestaan is de rijstbouw, die bij 
geslaagdcn oogst in de behoeften van de bo- volking kan 
vooi-zien. De uitvoer van peper cn iioteinuskaat is nict 
belangrijk; aan de kust wordt een weiuig visschcrij 
uilgcoefend cn wat bako-bako hout gekapt. Djoclo8- Tjcct 
maakte vroeger deel uit van Djoel6ft Rajeufr. De in 
laatstgenoemd landschap alios te zeggen hebbende 
Panglima Prang Njafr Hakim, ncef en rechterhand van het 
landschapshoofd, planttc c.r peper cn was er omstrecks 
1870 als ineo l)e]eciid. In J 876 hadden zijn pogingen om 
zich zolf- Fiandig als oeleebalang te doen erkennen, 
cindelijk 5ucce.->. Door zijn dochter uit te huwen aan het 
hoofci \ ,ui f<li Jinjeu6, en van dozen geld te Icenon, waar- 
\ <)<»■ peper en notcinuskaat were!en gephint, verhoog- 
<1(- iiij zijn aanzicn. Toch mocst hij gedoogen, dat de Ki 
a.it van »>n(lerlioorighcid van zijn landschap ten 
(•pzifhte van Djoclo*' Rajcuft opnieuw werd herstelcl eti 
ecu (lc<d van zijn inkoinstcn aan het. hoofd aldaar word 
toegekend. Ecrst bij de verbanning van den oe- leebalang 
T. Ben Lara Peukan werd bepaald, dat gecn H<；|)atting 
nicer door Djoelofr Tjoet aan Djoclo6- Jtiijeu*- zou worden 
uitgekeerd. Njaft Hakim over- J< <-d Dec. 1898 cn werd 
opgevolgd door zijn zoon T. Ai ifin,(li<t overleed in Mei 
J904, waarop zijn neef cn bunta 'I'. Ali met de 
bestuurswaarneming word be- last. E(；n t ijd lang was 
er k west its van om Djoclo®- Tjoet toch maar weer mot 
Djoclu*- Rajeufr te lier- ccnigcn, maar het in danr nict toe 
gekomen. 

DJOELOENG-DJOELOENG. Zie VAARTUI- 
DJOELOENG-DJOELOENG (IRAN). Zio ondor 

GEEP. 
DJOEMADILAKIR,(1. i. de ()c maand van hot 

Moimniincdauiischc jaar; zic MOHAMMEDAAN- SCH 
Kz\LENDER A. 

DJOEMADILAWAL, d. i. do 5e maand van hot 
Mohainincdaauschc jaar ；  zic MOHAMMEDAAN- 
SCH !•； KA LEND EK A. 

DJOEMAHAT. Zie SEM BAH JANG. 
DJOEMBA. Zic TANDVVALVISSCHEN. 
DJOEMENENG. District met geJijknamigo hoofd- 

plaats van het regcntschap Sleinan, afdecling Mata- ram, 
residentie Djokjakarta. Hot district heeft tweo 

ondcr-districten, t. w. Watockarocng cn Sejegan. 
DJOEMOEA. Zic SEMBAHJANG. 

DJOENG. Zio VAARTUIGEN. 
DJOENG. Vlaktcmaat op Java, gclijk aan 4 ba- hoes of 

2000 □ Rijnl. roeden. Onderdeelen zijn: de kikil, groot 2 

bahoes; de bahoc; de oepit of halve bahoc ； de hiring of 
vierdc; de hidoc of achtste; en de ketjrit of zestiende 
bahoe. 

DJOENGKOELON. Schiereiland, waarmede Java 
zuidwestwaarts uitsteekt tusschen den Indischcn Oceaan 
en Straat Soenda. In't Westen ervan verheft zich de Gg. 
Pajocng (zie aldaar), het oosten is cen laag, zacht golvcnd 
plateau van gemiddeld 50 M. lioogte, met ecn paar 
hcuvelrijen. Langs de Meeu- wenbaai en de Wclkomstbaai 
ligt een strook laag- land, voor cen groot deel bestaandc 
uit moerasbos- schen. De berg- cn heuvelhellingcn zijn 
bedekt met zware bosschen, die bijzonder rijk zijn aan 
karetboo- mcn. Vroeger lag aan de Mceuwenbaai, 
tegenover het Mccuwen-eiland de kampong 
Djoengkoelon, met twee bijdorpen, Poeloe Pcntjang op 
Meeuwen-eiland en Tjiboenar aan het Zuider strand ； de 
bewoners zanielden veel caoutchouc in. In 1883 zijn de 
dorpjes geheel verwoest door den vloedgolf der Krakatau- 
uitbarsting, waardoor ook de landengtc, die Djoeng- 
koelon aan Java verbindt, overstroonid werd. Wei hebben 
inlanders later getracht zich weer op de kusten te vestigen, 
maar ze mocsten weldra wijken voor het groot aantai 
tijgers, die, naar bekend is, in de jaren na de ramp door 
vocdselgebrek veel nieer aanvaHen op mcnschen deden 
dan te voren. Echter wordt het schierciland nog gcregeld 
ter inzameling van caoutchouc bezocht door lieden uit het 
district Tjibalioong, die daarbij hoog in do boomen over- 
nachten. Behalvo tijgers vindt men op D. rhinoce- rosson, 
bantengs en herten. (Vgl. Tijdschr. Binn. Bestuur, DI. 39 
(1910), bl. 13G.) 

DJOENGKOENG, DJONGKONG. Zie VAAR-
TUIGEN. 

DJOENTI (JAV.). Zic DILLENIA AUREA. 
DJOERAGAN. Poor geheel Indie gebruikelijkc titel 

voor gezagvoerders van grootere of kleinore in- landsche 
vaartuigen. In het Soendancesch heeft dit woord nog do 
b2teekenis.van heer of gebieder. 

DJOERE (SOEND.). Zio NERI UM ODORUM. 
DJOEROE (ORANG). Zic ORANG DJOEROE. 
DJOEROE KOENTJI. Sleutelbewaarder. Bewaker van 

een vorstelijko bagraafplaats of heilige plaats, van con 
warmo bron, badplaats enz. 

DJOEROETOELIS. Schrijvcr bij bestuursambte- 
naren, desabestuur, enz. 

DJOEWANA. Vroeger cone afdecling en een re- 
gontschap van'cle toehnialige residentie Japara, echter 
mot in gang van 1 Januari 1902 vei^IIefFfen in- gclijfd bij 
doafdeoling cn het regcntschapPati. Thans is Djoowana 
nog slcchts ccnc controlo afdeeling van . de afdecling Pati 
met 3 districten, Djoowana, Dja- konan cn Tajoo. 

DJOEWANA. District van do controle-afdceling van 
dicn naain, rogcntschap cn afdeeling Pati, resident io 
Scmarang. Hot district heeft ccno uitgestrekt- heici van 
122 K.M.2 telt 4 onderdistricten cn hat! op *t einde van 
1905 ccno bovolking van 61.000 ziolon, waaronder ccn 
100 tai Europoanon, 1600 Ghineozcn, en cnkele vreemde 
Oostorlingcn. In den Rcgedrings Almanak van 1916 staat 
als hoofdplaats van hetr- distiict Doropajoeng opgogevon, 
doch dit is con der kampongs, waaruit do hoofdplaats 
Djoewana be- staat cn waar hot districtshoofd woont; 
feitelijk is de hoofdplaats Djoowana,zj. 

DJOEWANA (Joana, Djootiha). Stad aan do 
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Noordkust-A：an Java, residence Semarang, gelcgen 
aan de Djoewana rivier en aan den stoomtram Se- 
marang—Rembang—La s6m. Vroeger eene vrij be- 
langrijke Kandelsplaats, waar veel scheepstimnier- 
werven waren en o.a. veel suiker van de Japarasche 
fabriekon over zee afgevoerd werd. Ook bloeide zij, 
doordat verscheidene Chineezen aldaar een winstge- 
venden smokkelhandel in opium dreven. Sinds is de 
plaats echter achteruitgegaan ；  na de invoering der 
opium-regie wordt er niet meer gesmokkeld dan op. and 
ere plaatsen, en verder zijn vooral de slechto toestand 
van de reede (door de verzanding van de monding der 
Djoewana-rivicr kunnen de laad- en losprauwen niet 
anders dan bij hoogwater in- en uit- varen) en de 
exploitatie sinds 1882 van den stoom- tramweg 
Semarang— oana oorzaken van dien ach- teruitgang. 
Men vindt er thans nog slechts 6'6n soheepstimmens'erf; 
de suiker der fabrieken wordt tegenwoordig 
grootendeels per tram naar Semarang vervoerd^- ' 

DJOEWANGI; Het noordelijkste (Soesoehoenan- 
sche) district der afdeeling Bojolali, residentie Soe- 
rakarta. Het- district heeft een gelijknainige hoofd- 
plaats, telt 4 onderdistricten met name Djoewangi, 
Prepaking, Wonosegoro en Kemoesoe. Op ,t eiiide van 
1905 telde het 29.000 bewoners, onder welko slechts 11 
Europeanen en 5 Chineezen. 

DJOEWAR (JAV.). Zie CASSIA SIAMEA. 
DJOEWAWOET (JAV.). Zie SETAKIA. DJOEWET 
(JAV.). Zie EUGENIA JAMBOLANA. DJOEZ* d. i. 
afdeeling. Aldus heeten de 30 aideelingen, waarin de 
Korantekst verdeeld is 

DJOGOBOJO. Lid van het desabestuur op Java, 
speciaal politiebeambte, belast met het opsporen va« 
diefstallen. Zie DESA. 
'DJOHOR (ORANG). Zie ORANG RAJAT. 

DJOKA of LAAG EILAND een koraaleiland, ten O. 
van Roma, in de Zuidwester eilanden, res. Timor en 0/ 
Eg 

DJOKJAKARTA (JOGJOKfiRTO). Dit gewest, in-
het midden van het eiland Java, aan de Zu id ku st 
gelegen, maakt met de residentie Soerakarta de zoo- 
genaamde Vorstenlanden nit. Het heeft eene oppervlakte 
van 3100 K.M.2 en had in 1916 een bevolking van ruim 
1.274.000 zielen, waarvan ruim 4000 Europeanen, ruim 
6000 Chineezen en ruim 100 Arabieren en andere 
vreemde Oosterlingen. Het grenst ten W. en ten N. aan 
Kedoeen Soerakarta, ten O. aan Soerakarta en ten Z. aan 
de Indische 
zee. Djokjakarta bestaat uit drie landschappen: de 
Zuider Merapi-helling en voet in 't midden, het 
grensgebergte met Kedoe en zijn voorheuvels in 't 
Westen, en in 't Oosten de westelijke vleugel van het. 
Zuidergebergte (Goenoeng Kidoel; zie al- daar)；x：Z 

HCT eerste landschap is ven-eweghet belangrijkste. 
Slechts de bovenste hellin gen van den Merapi, onge- 
veer boven J000 M., zijn onbewoond. Daar ben eden is 
de helling 66n bouwland en steeds neemt naar om- laag 
de dichtheid van bevolking toe. Boneden de hoofdplaate 
(115 M.) daalt het land in zeer flauwe glooiing naar zee. 
De menigte in dit gebied voorko- mende suiker- en 
tabak-ondememingen en de uitge- breide r 日 stcultuur 
zijn bewijzen voor den rijkdom des bodems, waarvan 
door aanleg van waterwerken op vele ondememingen 
zoo goed mogclijk is partij getrokken. (Vgl. ook 
MATARAMAN.) 

Het westelijk grensgebergte heeft toppen van on- 
geveer 900 M. hoogte, o.a. in het zuidelijk cl eel de Gg. 
Kelir, die gekroond is door een kalkbank met 
loodrechte, witte wanden (vandaar de naam, naar 

het wajang-doek). Tusschen de uitloopers en voor- 
heuvcls van het gebergte — de laatste gaan tot over de 
Kali Progo (zie aid.) — liggen vruchtbare cn wel- 
bcvolkte dalen; maar als geheel is het gebied veel minder 
vruchtbaar dan het vorige (den sxiikcrfa- briek). 

De in Djokjakarta gclegon vleugel van het Zuider-
gebergte verrijst steil uit den Merapi-voet en uit het dal 
der Kali Opak (zie aldaar). In't noorden Hgt de 
hoogvlakte van Wonosari,hetZ. behoort tot den Goe-
noeng Sewoe (zie aldaar), het Duizendgebergte, ge- 
noemd naar zijn talloozo halfbolvormige kalktopjes. De 
hoogvlakte bestaat ook uit een kalkbodem en lijdt 
daardoor aan watergebrek; maar toch is zij be- trekkelijk 
dicht bevolkt. Men verbouwt naast rijst, veel mals en 
gierst; verder tabak. De veeteelt is aan- zienlijk. De 
Goenoeng Sewoe, in Junghuhn's tijd nog grootendeels 
een wildetnis, waarvan hi) het land- schapschoon 
meesterlijk heeft beschreven, is thans ook voor een groot 
deel in kultuur gebracht en deze breidt zich sterk uit; hier 
groeit vooral de cassave naast rijst en mals en in't westen 
veel tabak. 

Ook aan delfstqfEen ontbreekt het de residentie 
Djokjakarta niet. Bij Nanggoelan en G. Kidoel zijn 
uitgestrekte steenkolenlagen; het Zuidergebcigte kent 
kostbare marmersoorten, terwyl bij Kai as an en 
Sorogedoeg reeds in oude tijden met succes goudgra- 
vingen werden verricht. 

In een door de natuur zoo rijk gezegend land zou men 
cen groote mate van welvaart bij de inlandsche bevolking 
kunnen verwachten； men zou er die ook ongetwijfeld 
aantreffen, ware het niet cl at die wel- vaart te kampen 
heeft gel)ad met tai van invlocden, die haar tegengingen, 
storend op hare ontwikkeiing werkten. De weinige 
controle op de handelingen van vorstelijke 
afstammelingen cn hun naslccp} op die van onvoldoend 
bezoldigdc inlandsche ambtenaren en hoofden, maakte 
dat een zekere voorspoed voor den kleinen man vaak 
meer lasten dan lusten aan- bracht. Verslaafdheid aan 
opium, een euvel, <laf. vrij algemeen bij grooten en 
kleinen, bij aanzicnJijkeji on geringen werd 
aangetroffen, zoomedc de worker, 
waarmedcnagenoegalle vreemde Oosterlingen, in 
residentie woonachtig, cen ruim beslaan vondcu, 
maakten alien vooruitgang in gegocdhckl tot eene 
onmogelijkheid. De drukkende hecrendicnsten, <li<' den 
desaman o.a. verpliehtten om bij gave begs andere 
feestelijko gelegenheden voor dagen naar de 
hoofdplaati? te trek ken, aldaar diensten voor den vorst 
of diens ambtenaren te presteeren, waarbij zij zelvcn in 
hun onderhoud moesten voorzien, d roegen niet minder 
het hunne er toe bij om wclvaai-t tegen te houden en 
deinlandsche bevolking slechts con ar- moedig bestaan 
tc doen Iciden. Dit a lies is cchter in de laatste 20 jaren 
veel verbeterd. Het Europcesch bestuur toch is er steeds 
op uit, om die euvclen tot een minimum te beperken, zoo 
niet gehee) te doen verdwijnen. 

De landbouw is het bedrijf, waarmedc de bcvol- king 
zich bezighoudt. Alleen op de hoofdplaats en tc Pasar 
Ged6 oefenen do inlanders nog vcrschillendc ambachten 
en beroepen uit, waarover hierondcr na- dcr zal worden 
gesproken. 

Het gewest bestaat uit het leenroerig eigen gebied van 
den Sultan, zooaJs dat na het einde van den laat - sten 
Javaschen oorlog (1825 一 1830) is afgebakend, het 
grondgebied van den zgn. onafhankelijken Prins Pakoe 
Alam en drie enclaves, behoorende tot Soerakarta :Kota-
gedG, Imogiri en Ngawen. 

Administi-atief wordt heTin drie afdeelingen ver- 
deeld, n.I. le _Matar&m, hoofdplaats Djokjakarta, 
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bestaando uit do regentschappen Kota Djokjakar- 
ta, Pakoe Alaman, Sleman, Kalasan en Bantocl, 
waartoe tevens moetcn worden gcrekcnd do daarin 
gelegen landschappen van den Soesoehoenan van 
Soerakarta： Kota Gede (onder Kalasan) en Imogiri 
(ondcr Ban tool); 2e Koolon Progo, hoofdplaats Wa- 
tes, bestaande uit de regentschappen Pongasih, uit- 
makende het sultansgebiecl en Adikarto, xiitmakende 
het gebied van het hoofd van het Pakoe-Alamsche 
huis ； 3e Goenoeng Kidoel, hoofdplaats Wonosari, 
bestaande uit het regentschap Goenoeng Kidoel en 
het daarin gcenclaveorde Mangkoc-Negorosche land- 
schap Ngawen. Deze drie afd eelin gen vallen in groo- 
te trekken samcn met de drie natuurlijke gebiedon 
bovengenoemd: Mataram in het midden (zie ook 
MATARAMAN), Koclon Progo het Westen, Goe- 
noeng Kidoel het Oosten. 

In de laatste jaren (van af ± 1911) is het Gouver- 
nemcnt bezig groote hervormingen in de Vorsten- 
landen (Djokjakarta en Soerakarta) in te voeren. 
O.a. zijn alle apanage's door den Sultan teruggeno- men 
en worden tegenwoordig alle ambtenaren in geld betaaid. 
Een be ter financieel beheer is inge- voerd ； strenge 
scheiding van de rijksinkomsten en de particuliere 
inkomsten van den Vorst heeft plaats, ten slotte zal de 
Sultan zich een civiele lijst zien toe- gelegd. Ook op 
agrarisch gebied staan zeer belang- rijke hervormingen 
voor de deur. Zie VORSTEN- LANDEN. 

De verkeersmiddelen zijn： de Staatsspoorweg (smal 
spoor), die de hoofdplaats met West- en Oost- Java 
verbindt en de Ned. Ind. spoorweg (breed spoor), die 
zulks doet met Solo en Semarang； verder stoomtrams 
van Djokjakarta noordwaarts naar Magclang on 
zuidwestwaarts over Bantoel naar Sranda- kari. 
Overigcns heeft men er een wegennet, dat voor- namclijk 
de communicatie onderhoudt tusschen de hoofriplaats 
Djokjakarta en de hoofdplaatsen tier verschillende 
regentschappen en die der aangrenzen- de gev.'cstcn. De 
hoofdwegen zijn, in vergelijking met vrneger jaren in 
goeden staat, dank zij den bestuurs- rnaat regcl oni het 
onderhoud in vrijen arbeid te doen geschieclcn. Het gold 
daartoe wordt opgebracht zoo- wcl door de inlandschc be 
volkin g ala door de land- bouw - r>n(lcrneniingcn; een 
koeli betaalt / 0.25 maandH (z.g. wang ajfiran). 

Itivicrcn worden niet als vcrkcersmiddelen gc- 
!»rnik< ； zij zijn alle onbevaarbaar, met uitzondering 
van(!<,■ Kali Opak aai> bare monding. 

Voor de voornaamste plaatsen in het gewest wordt 
verwczcn naar Djokjakarta, Kota GM6 en de na- men 
van de hoofdplaatsen der verschillende regent- scliappcn 
die aan doze gclijknamig zijn, mot uitzon- doring van 
Bendoengan en Wonosari, de hoofdplant- sen <lcr 
regentschappen Adikarto en Goonocng Ki- doeL 

Verder zijn to noemcn: T e in. p d 1, grensdesa aan 
den grootoii weg naar Magelang; 

Imogiri, (zic aldaar) ongeveei, 15 K.M. zuidw. van 
J)jokjakarta gelegen, de gemeonschappolijke bc- 
graafplaats van bijna allo vorsten van Soerakarta en 
Djokjakarta, door ambtenaren (mot den titel van Radon 
Toemenggoong) van bcido vorston bewaakt. De oudsto 
vorsten van het vroegcro rijk Mataram liggen begraven 
in het tot het regentschap Kalasan behoorendc 
PasarGecl6 of KotaGcd6, do plok waar ook de edrstc 
rcgceringszotcl van dat rijk is gc- weest. Ook doze 
bcgraafplaats rcssorteert gedcclte- ]ijk onder Soerakarta 
en wordt bewaakt door ambtenaren van bcide vorsten 
met den titel van „amat- dal6m,,j 
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S c I a r o n g, cene dcsa niot ver van de regent Sj 

schapshoofdplaats Bantoel, ongevcer 10 KM. zuid. /" 
westwaarts van Djokja gelcgcn, bekend door een 
daar voorkomende grot, „Goew6 SOtjang" genaamd, 
die volgens sommigen Dips, Negara tot verblyf- 
plaats heeft gediend, volgens anderen door hem ge- 
bezigd werd als bidplaats, terwijl hij op een dikken 
plattcn zwarten steen, op eenigen afstand van de 
grot voorkomende, dc”ambarm6]6''geheeteu,placht 
te zitten mijmeren. 

Aan de zuidkust zijn verschillende merkwaardige 
grotten, waaronder die van Njahi Loro Ki- 
doel, te Mantjingan, genaamd Goewo Langse, 
recht zuidwaarts van Djokja gelegen, en dib van 
R o n g k o b, in den Z.O. hoek van het gewest, de 
voornaamste en bekendste zijn, de eerste als plaats 
waar de Mataramsche vorsten raad en omgang kwa- 
men zoeken met de beschermgodin Lorokidoel, de 
laatste als plaats waar de eetbarc vogelnestjes met 
zooveel moeite en levensgevaar worden ingezameld.  (Zie VOGELNESTJES.) 

力，n” 

Overblijfselen van min of meer goed bewaarde // 尹 
Hindoetempels worden in menigte in de re-….匕§ / 
sidentie Djokjakarta aangetroSen, meest in den om-' 
trek van Kalasan en van Prambanan,̂ venals op den . 
zuidelijk van genoemde plaatsen gelegen uitlooper 
van den Goenoeng Kidoel. Aangaande deze < " .nooper, . r . 

- - oudhe-xj〜"- 
den, welke gedceltelijk op het gebied van Soerakarta 49。. ° 二' 
liggen en voor het toezicht wa-arop een opzichter te 《a* 
Prambanan gevestigd is, wordt verwezen naar de ar- ■ 
tikelen： OUPHEDEN, PRAMBANAN-TEMPELS ' 
en SEWOE (TJANDI). 

DJOKJAKARTA. Hoofdplaats van het gelijk- 
nainige gewest, ligt op 7°48'13〃 Z.B. en 110°21'46'7 夕夺 
O.L. aan den Z.Z.W. voet van den Merapi, 115 Mr 朽 一一 穿.、.•迁也•、― 
boven de oppervlakte der zee. Zij is de zetel van de 半二亡八 尽. 

-- ~ 
■' '
 " 
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Sultan, den Resident en den onafhankelijken 
w.z. niet ondei* den Sultan staanden) Prins Pakoe 
Alam. De stad wordt van het N. naar het Z. door- 
sneden door de Kali Tjod6, terwijl aan de westzijdo de K. 
Winongo loopt, bcide rechter zijrivieren van de Kali 
Opak; hare grenzen zijn vastgesteld bij Ind. Stb. 1901 No. 
282. Zij bestaat uit een oud en een niouw gedeelte; het 
oude wordt gevormd door eene aancenschakeling van 
kampongs (waaronder de Chi- neesche wijk) in welker 
midden het ouderwetsche fort Rusten burg voorkomt met 
daaromheen breede fraaie beschaduwde wegen, waaraan 
het residen- tiehuis, het societeitsgebou w, de 
protestantsche kerk, en tai van Europeescho woningen 
gelegen zijn. Langs Janen en straten, die op den ringweg 
aan de achter- zijdo van het fort uitkomen, zet de 
Europeesche wyk zich voort. Aan de v66rzijde, waar 
bijzondere fraaio excmplaron van warin gins de aandacht 
trekken, voert eon weg rechts binnen edn % twee minuten 
naar hot torroin van den kraton, links door de Chi- 
neesche wijk nnar het nieuwe gedeelte van de stad, 
Tocgoo gennamd. Daar vindtmen het nieuwo spoor- 
wegstation (het andere, Lempoojangan genaamd, ligt 
in de oudo stad) en enkelo hotels, zoomedo eenige 
fraaie Ituicn met Europeescho woningen. Administra- 
tief wordtdo hoofdplaats in twee gedeelten verdeeld； 
een westclijk gedeclto vormt hot sultansregentschap 
Kota Djokjakarta mot de ondordistricten Tocgoe, 
Lcmpoejangan, Tjodee, Gading, Rosidenan, Kori en 
Kadipaton ； een oostelijk gcdeolto vormt het regent- 
schap Pakoe-Alaman met de ondordistricten: Kota, 
Djagalan, Kapatihan en Goenoeng Kentoor. 

Djokjakarta tclt cene bovolking (1916) van 
ruim 98100 ziclen, t.w. 3000 Europcanon, 5000 Chi- 
neozen; 109 Arabieren en andoro vreomde OosterKn-. 
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gen en bijna 90000inlanders. De laatsten, voorzoover zy 
des Sultans ouderdanen zijn, kunneii vcrdceld woi'den in 
twee klasscn: a. den adel, de ambtenaren en de 
geestclijkheid: b. de burgerij. De cerste klassc wordt- 
onderscheidcn in vijf groot e - afdeclingen of golongan, 
nl. 1°. de kadipaten, de echte priiiscn en a f st a mmclin 
gen van don blocdc, staande ondcr den Pangeran Adipati 
Anom of kroonprins; 2°. de ka- misepoehan, de onechte 
leden der voi*stelijke familie, staande onderden 
Pangeran Kamiscpoeh, den oud- sten echtcn breeder van 
den vorst.; 3°. de kepatian, ambtenaren van 
vei'schillenden rang, staande onder den Raden Adipati of 
ryksbestierder; 4°. de pra- djoeritan, de krijgslieden on 
hunne familien, staande onder bevel van het hoofd van de 
lijfwacht des Sultans; 5°. de panghoeloii of 
geestclijkheid, staande onder den panghocloe of 
opperpricster. Ecne afzon- derlijke afdeeling, de 
kapoetren, gevestigd in den eigenlijken kraton omvat 
verder de vrouwen, bij- wijven, vi*ouweli}ke bloed ver 
want en cn de kleine kiiidercn van den vorst, staande 
ondcr ecn vrouwe- lijkopperhoofd, dat den tit el voert van 
Sedah-mirah met den rang van Adipati. 

. De vreemde Oosterlingen, Chineezen, Arabiercn 
O—C" en Bcngalcczen woncn vereenigd in ecn wijk, nl. de if y

 Chincesche wijk. Zij staan onder het onmid- 
:j. dellijk toczicht van het Europecscbe bestuur, dat 

zijne bevclen den Chineezen doet geworden door hunne 
hoofden, kapit ein, luitenant en wijkmeesters. 

Het mci'kwaardigst van Djokja is de k r a t o 少一 in 
de niimere betcekenis van het woord, „Vorsten- vcrb]iif,\ 
gen omen, ecne uitgestrektheid van bijna een uur gaans 
in omtrek, a Is het ware cen st ad op zichzelve met 
gebouwen, pleinen, wegen en kam- pongs, in welker 
midden het cigenlijk verbiijf van den Sultan gelegcn is, 
ook ,,kraton" doch nicer ge- bruikelyk “Kedaton" 
genoemd (vgl KRATON). De gansche kraton bevat 
binnen hare mureii naar schat- ting een bevolking van 
omstreeks 15.000 menschen. Hij werd kort na het 
ontstaan van het Djokjasche rijk (1755) in 1760 
gebouwd, tegelijkertijd met het fort Rustenburg, dat met 
zijn gcschut de Javaan- eche vesting geheel bestrijkt. Hij 
beslaat een lang- werpig vierkant van ongeveer 1100 M. 
lengte en 750 M. breedte, dat ingesloten is door inuren 
van 33/j M. hoogte en tot ruim 4 M. dikte； aan de vier 
hoeken zijn bastions met wachttorens. Rondom den 
geheelen muur, met- uitzondering van Sen hoofdingang, 
loopt ecn smalle gracht; van binnen is een aarden waJ 
aangebraebt, waarop hier en daar een vernageld stuk 
gcschut van oud mode] is geplant. Binnen dezen 
ringmuur bevinden zich onderschei- dene pleinen cn min 
of meer vervallen gebouwen, door hooge muren en 
poorten van clkandcr gcschei- den. In het midden is de 
Probojoso of Daleni, de eigenlijke woning van den 
Sultan, met een rijk met zwaar verguldsel en fijn snijwerk 
versierde pendopo met marmeren vloer, de Bangsu 
Kentjono gehce- ten, waar bij receptics en fees ten de 
gasten wor- den ontvangen ； op zij van de pendopo is de 
eetzaal, een langc open gaandcrij, die een driehonderd-tal 
gasten bevatten kan. V66r de Probojoso, door eeni- ge 
ruimten, muren cn poorten gescheiden, welko laatbte 
bewaakt worden successievelijk door de vrou- welijke 1 
ijfwacht (binnenste poort Sri Mcnganti), die onder het 
afzondedijk bestuur staat van cene Njahi Toemenggoeng 
(een hooggeplaatst vrouwe- Ujk beambte), door de 
Europcesche lijfwacht en door inlandsche scliildwachten, 
is de Sitinggil,_een overdekte verhevenheid met een 
xroorui(spnngend gedeelte, de Bangsal Witono, waarop 
de Sultan zich 1 

bij grootc feestclijkhedcn aan den volke vertoont. V66r 
den Sitinggil strekt zich de Aloen-Alocn uit, het forum 
van den kraton, ecu grbotc kale zand- vlakte, aan de 
kanten bcplant met waringin boomen, in den vorm van 
zonneschermen gesnoeid, tcr- wij] in het midden twee 
groote cvenzoo gcsnocido cxcmplarcn dicr boomen staan, 
van steenen omhei- n in gen voorzien. 

In het zuiclclijk deel van den kraton konicn do 
woningen voor van de pradjoerits, de vorstclijke lijfwacht 
ccn kleine duizend man sterk, die men bij feestelijkc 
gelegcnhcdcn in de potsicrlijliste unifor- men ziet 
defileercn. Sonunigen zijn gewapend met 
vuurstcengeweren, anderen met pieken, zwaarden en 
schildcn, weer anderen cenvoudig met knssen. In het 
oostelijk deel wonen de wcrklicden, onderdancn van den 
Sultan, ambtenaren die zich allcen te zijnen behoevc met 
verechillendc ambachten cn bedrijvcn bezighouden. Men 
vindt liicr good- en ijzersmcden, vcrvaarcligei^s van 
muzickinstrumentcn, timmcrlic- den, metsclaars, 
zwaardvegei^, bceldhouwers, pa- joengmakers, 
vervaardigere van wajangpoppen, ba- tikkers, enz.; de 
incesten toonen groote vaardig- heid in hun vak, 
sonimigcu cen waar talent. 

.Binnen den omtrek des kratons ligt het thans zeer 
vervallen watcrkasteel (Tamansari), ccn voormalig voi-
stelijk lustoord op een kunstmatig gc- vormd eilandjc met 
onder water doorloopcnde gc- metselde tcegangen. Het 
kastecl word in 1758 ge- 、bouwd op last van den eersten 
Sultan van Djokjakarta, Aniangkoe Boewono I, door den 
regent Kjahi Toemenggoeng Mangocn di Poero, met hulp 
van ecn door hein van Batavia medegebrachten 
Boeginees, Loerah Dawelingi. Mangocn di Poero had 
Batavia tweenialen bezocht om er Europeeschc mot icven 
voor zijn bouwplannen op te doen. Bijna alle gebou- wen 
hebben daaraan een overwegend westersch ka- rakter te 
danken cn zijn uit bakstccn opgenictKcJd. 

Het geheel is nict vcel inccr dan ecne ruine, waar- van 
nog maar enkelc gedccltcn, zooals met roodc 
vloersteenen geplaveide vij vers, poort gebouwen, het 
hoofdgebouw op het Kcnongo-eiland en <!<■ daar- hcen 
Icidcnde gangen met hare lichttorcns, tanvlijk goed 
bewaard zijn geblevcn. 

DJOLANG (Tji). Zijrivicr van de Tjitan<lo< i, Vornit 
in haar bo ven loop de grens tusschcn (l<； af- dcelingen 
Galoch en Chcribon, gewest Cheiiboi> <-n verder de 
grens dezer rcsidcntin met Jiunjoeinas. 

DJOLANG (SOKND.). Zie PAH UDI A. 
DJdLOTOENDd (Soemoer —). Klein kratertjc aan 

den ZO. voet van den Bat ok (Zie bij DlENG). 
DJOMBANG. Afdccling van de res. Soerabaja met 

gdijknamige hoofd j)laat8 (40 M. 1100g)； was vrocgei1 
een deel van de afdccling Alodjokf-fto, waar- van zc het 
w.lijkste decl uitinaaktc, in in 1881 word gescheidcn. Het 
inlandsch bestuur were! vroegcr gc- voerd door cen patih, 
die in nuam ondcr den r(；gcnt van Modjokerto stond ； 
in 1910 is deze afdccling daarvan cchtcr geheel 
afgcscheidcn cn thans vornit Djombang cen cigen 
regcntschap. JJe afdccling,die een oppervlak heeft van 
ruim 920 KM.2, beslaat uit twee contr61e-afdeelingen, nl. 
Djonibaug (met do districten Djombang cn Ploso) en 
Modjoagoeng (n' -t de districtcn Modjoagocng cn Ngoro). 
De afdccling telde op't eiiidc van J9i5: 47J000 ziclen, 
waaron- der 855 Eurojieancn en 4J50 Chineezen. De 
grenzen dcr hoofdplaats zijn vastgestcld bij Ind. Stl>. 
1887, No. J72. Zij tehle o\> 4 eind van J!)J5: 1000() 
inw(>- nen>, waaronder 330 Eurojjcanen en J 600 
Chineezen. De w.Jijke en n.lijke grens vvojdt gevormd 
door de Brantas, die de afdeeJing van Kediri cn van do af- 
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dceling Lamongan scheidt. In hot vlakke n.lijk gc- deelte, 
dat door do spoorlijn van Soerabaja naar Soerakaila wordt 
doorsncden, is de suikemetcul- tuur de ovcrhcci'schendc; 
men vindt or 11 suikerfa- brieken. In het z.lijk, bergachtig 
gcdcelto worden op talrijkc erfpachtsonclerncmingen 
voomamclijk kof- fie en cacao geplant, :* 

DJOMBANG. DistTict met gelijknamigc hoofd- 
plaats van het rcgcntschap on do afdccling Djom- bang, 
residcntic Soerabaja. Het heeft 5 onderdistric- ten met 211 
desa,s. Op ,t eindc van 1915 toldc het 171.500 zielen, o.a. 
520 Europeanen en 2500 Chili eezen. f 

DJOMB'O (JAV.). Zie CARAPA OBOVATA. 
DJOMPJONG (JAV.). Zie EUGENIA POLYCE- 

PHALA. 
DJOMPO. Ouden van dagen of gebrekkigen, niet in 

staat om heerendiensten te verrichtcn. In de ge- westelijkc 
hecrendionst-regelingen op Java zijn ze overal ondcr de 
vrijgcstelden opgenomen. 

DJONG RAAB. Zie BAECKEA. 
DJONGGAT. Sasaksch district van de oncleraf- 

dceling Midden Lombok, afdeelin^ Lombok, resi- dentie 
Bali en Lombok.' 

DJONGKANG of hangkang (in Singapore angso) is 
cen zeer harsrijkc get ah port j a, die in verschen toestand 
is, maar langzamcrhand zich aan de o])pcrvlakte 
roodachtig klcurt. Zij wordt verkregen nit ecn in ZO. 
Borneo in groote hocvcelheden voor- komenden boom 
Palaquium leiocarpum Bocrl., die in het bosch 
gemakkelijk te herkennen is aan de donker koperroode 
kleur v«in de onderzijde dcr bladeren. Om het product tc 
winnen velt men den boom en maakt met een hollen beitcl 
ringvormige insnijdingen in den stain cn vangt het 
uitvloeiendc melksap in klappei'schalen op. Door 
verwarincn in een ondiepc ijzen n pan wordt het tot 
atolling gcbracht. Om een pikol hangkang tc vcrkrijgcn 
ter waaixle van nog nict J20.—, mooten 50 a 100 boomcn 
gevcld worden. 

DJONGKONG. Malcisch landschap aan de beidc G(-
V» rs dcr Bovcn-Kapocas, \Vosterafdceling van J>(nnco 
afdccling Sintang, ondcrafd. Smitau ter groottc van 371 
K.M.2. Het wordt bewoond door ecn zeer g(； ringc 
bcvolking, op mini 400 ziclcn geschat, die(!«><»• tfiicn 
ra<lja, den titcl van pangeran voeren- <lc, bestuurd 
worclt. Eei-st in 1858 word met Djon- kong ecn contraei 
ge lotcn ((ieilrukte stukken 2e Kamcr J859/60 LV); in 
1823 do res. Hartmann d<- Kapoeas opvoer oin met de in 
dat slroomgebicd iijkirt <'<nil racten (<_• sluitcn, Wcicl 
Djong- kong, ：ils van to weinig belang, voorbijgegaan; 
cven- eciis in ] 855 door <len (louv.-Cominissaris ISIr. 
Prins, <la：ir nx-n nict \vi", of het wel zelfstandig was. 
I^aat- stciijk ifckendo hot (lc K<jrtc Vcrklniing, die bij G. 
B. 15 Jan. 19J2 no. 79 in gocilgckemd. De grenzen van 
Jjjougkong zijn in het contract van 23 Maart 1882 
voorloopig omschrovon. Later heeft de omschrijving 
plants gehad bij 7636. ■. 

Zio J. J. K. ICnihovcii. Bijdriigc tot do Gcografic van 
Borneo's West erafdecling 1903 bl. 124 vgl. 

DJONd (MODDERWELLEN VAN). Gelcgcn bij <le 
gdijkn. (ICHU in do vrocgcro enclave S61o van 
Soerakarta, doch Ihnns gouvernernents gebied in de 
residentie Somarang, . Do inlanders bcroiden daar- uit 
zout. Het zouto water loopt samcn in 4—5 M. dicp<', 
gegraven putten; het worclt daaruit opge- schept cn in 
langc gespleten bamboo's door do zon- newannte 
verdampt. Hot zout bevat ruim 97% keukenzout. 
Bcpalingcn omtrent dezen zoutaan- inaak zijn opgenomen 
in Ind. Stb. 1910 no. 057 (zie KOEWOE.) 

DJO0NG PANDAN. Zio RHUS SEMIALATA/ 厂 

DJOTANG. (SOEND.). Zie SPILANTHES. 
DO. Zie KOESKOESEN. -一' ' 一， 
DO'A. Mohammedaansch gebed ； vgl. ook KAN- 
DOERI. 
DOBBELSPELEN. Zie BELASTINGEN en SPE- 
LEN. 

DOBERA. Naam op do Aroc-cilanden voor een soort 
Paradijsvogel, Phonygama keraudreni. Een anderc soort, 
Manncodia alra heet Kan op de Aroe- eilanden; de huid 
van dezen vogol komt in den han- del voor onder den 
naam Boeroeng-mati-hitam, „zwartc doocle vogel", 
algemeencn naam voor zwar- te Paradijsvogels. 

DOBO. Belangrijke handclsplaats, gelcgcn aan de 
noordoostelijke punt van het tot de Aroe-groep be- 
hoorende eiland Wamar. Reeds sedert eeuwen ge- 
durende den westmoesson het vereenigingspunt van tai 
van inlandsche handelaren uit het oosten 
van den archipel, vanwaar de voortbrengselen van 
Nieuw-Guinea en omliggende eilanden door Japan- 
ners, Cliineezen, Boegineezen cn Makassaren voor- 
namelijk naar Makasser worden uitgevoerd. In den 
loop der tijden vestigefen zich verscheidcne han- 
delaren blijvend tc Dobo, zoodat het nu een 土 1500 
inwoners telt, onder welke echter geen enkel Aroe- 
eilander. Eene beschrijving van het vroegere Do bo 
in den drukken t ijd wordt aangetroffen in Wallace, 
Insulinde, vertaald door Prof. P. J. Veth, II, biz. 
294 vlg. Een beschrijving van het hedendaagsche 
Bobo vindt men in het werk,,Forechungsreise in den 
Siid-Ostlichen Molukken van Dr. Hugo Merton, 
biz. 18 e.v. 

Dobo is de hoofdplaats van de afdeeling Aroe-ei- 
landen (residentic Amboina) tevens standplaats van 
den Controlcur v. h. B. B. Do bo dankt zijn tegen- 
woordige welvaart en bloei voornamelijk aan het be- 
drijf van de Australischc parelvisschers, uitgeoe- 
fend door de Celebes Trading Company, die in den 
goeden t ijd met over de 100 loggers werken en goede 
zaken makon als gevolg van do yoortreffelijke kwa- 
liteit der parelschelpcn. / i-，r • 

DOBO, ook Iliang genoemd, nog cenigszins werk- 
zame vulkaan ten NO. van Sikka, Oost-Flores, S10 
M. hoog. (zicWichmann in Tijdschr. Aardr.Gen. 1891, 
201 en van Rhcdcn in Jaarb. Mijnw, 1910 en 1911). 

DODINGA. District, omvattenae het smalsto 
gcdeelte van de landengto van het noordelijk sebier- 
eiland van Halmahera. Wordt begrensd ten noorden 
door de Tcrnataansche districtcn Sidangoli en Kaoe. 
en ten zuiden door Tidoreesch Halmahera. De west- 
kust aan de Dodingabaai is inoerassig, en in do 
mondhig van het riviertje van Dodinga huizen vele 
krokodillen. De oostkust aan de Kaocbaai is rotsig. 
De landengto van 5.5 K.M. breedte is ecn ongeveer 
15 M. hoogc met alang-alang begroeido vlakte, dio 
aan de westzijde geloidelijk cn aan de oostzijdo stcil 
afdnalt. Do bodcin is schraal cn daarom ook slecht 
bcvolkt. Ecn 20-tal woningen aan de monding van do 
Dodinga rivicr vormt de kampong Dodinga, vcrblijf- 
pjaats van het inohanuncdaansche districtshoofd, dio 
den tit el van Kimelaha voert cn het bestuur heeft 
over de kampongs: Kajasa, Toniko, Tew6, Balatoo 
en Domin. De christcn-kampongs Tomani on Pasir 
Poctih staan niet onder zijn boheer. Do voornaaligo 
Gorapscho kampong Bo ban6 Igo is sedort eenige 
jaren naar het Mubascho verhuisd, voornamelijk om 
zich aan de vorplichte rooici-sdionsten to onttrekken. 
De uit mohanimedanen cn hciclcnen bestaando bevol- 
king van het district zal ongeveer 800 ziolen bedra- 
gen. Van kampong Dodinga loopt ccn vootpad naar 

40 
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Bo band (landingsplaats) in de Kaoebaai .Bij kam- pong 
Dodinga staat nog de niino van ecn fortje, waar- van de 
milituire bezetting in 1866 ingetrokken werd. Tijdens den 
opstand van Dano Baba Hasan (1876 —77) lagen daar 
wederom 1 officier en 30 man. De zuidgrens van dit 
district is tevens de grens tusschen Ternataansch cn 
Tidoreesch Halmahera en zulks in- gevolge 
overeenkomst 27 October 1814 tusschen de sultans van 
Ternate en Tidore gesloten. Zij loopt van de monding der 
Kajasa langs den rechteroever dier rivier tot aan haren 
oorsprong en van daar langs een rechte liin U)t aan 
Tandjoeng Tofongo in de Kaoebaai. E c ^1 

DODINGA-BAAI. Een ongeveer 13 K.M. diepe en 
even breede baai aan de W.kust van Halmahera op 
ongeveer 0° 50' N. Br., met groote diepten en vele riffen 
aan den N. en Z. kant. De gelijknamige land- engte, 
tusschen deze en de Kaoebaai, welke het N.- lijk 
schiereiland van Halmahera bijna afsnoert, is slechts 
eenige kilometers breed. Zie Zeemansgids O.I. Arch. dl. 
V. c- : : 7 

DODONAEA VISCOSA Jacq., fain. Sapindaceae. 
Ki tjongtjorang (SOEND.). Kresek (JAV.), Tengsek (JAV.). 
Boomheester of kleine boom, in bijna alle tropische 
streken voorkomend, op Java meest in groepen groeiend 
op drogen bodem en dan vooral in de bergstreken of op 
ziltigen bodem aan het strand. Het tout is te klein voor 
bouwhout, maar wordt wegens de groote liardheid wel 
voor wandelstokken gebruikt. 

DOEABLAS-GEBER GTE. Een typisch ketenge- 
bergte van niet meer dan 500 M. hoogte in de resident ie 
Djambi, gelegen tusschen de Tabir en Mera- ngin, beide 
rechterzijritderen van de Batang Hari. Het is 
waarschijnlyk een voortzetting van het Li- song-
Kwantan-Lalo gebergte op de grens van Wcst- Sumatra 
en Indragiri. De vorrn is die van een ellips, waarvan de 
lengte niet nicer dan 25 K.M. bedraagt. Geheel geisoleerd 
ligt het a Is een graniet-eiland uit het mesozolcum in een 
tertiaire omgeving. Men heeft er manner in aangetrofien, 
cchter niet in belang- rijke hoeveelheid. 

DOEA SOEDARA (Twee gebroeders). Een dubbel- 
vulkaan in het district Tonsea, res. Menado, met twee 
kcgels van ongeveer gelijk-e hoogte (1373 M., volgens de 
trig, bepaling van De Lange). Een schets van den top gaf 
Koorders (Dienstreis in de Minahasa 1898, PL X). Een 
eigenlijke kratcr schijnt te ontbroken en de Sarasin's 
(Entwurf p. ]I) vonden geon spoor van vulkanische 
werkzaamhcid. De cerate bekende bestijging geschiedde 
in 1840 door Forster. Zie over de waarschijnlijke 
werkzaamhcid voor niet zeer langen tijd: Niermeyer in 
Tijdschr. Aardr. Gen. 1907, 674. " 

DOEDOEK (JAV.). Zie LUMNITZERA. 
DOEDOELAN (JAV.). Zie SCAEVOLA. 
DOEDOET. Zie KOEKOEK. 
DOEHOEHOE. Zie BANGO. 
DOEJOENG, perampoean laut (Mai.), rioe (Aroe- 

eilanden), Hdlicore dugong ErxL, en een paar and ere, 
weinig verschillende soorten van hetzelfde geslacht zyn 
met het geslacht Manatus uit den Atlantischen Oceaan de 
eenige thans levende zoogdieren van de orde der 
Zeekoeien of Sirenia (zie ZOOGDIEREN). De Haltcore-
soorten bewonen den Indischen Oceaan, H. dugong o. a. 
den geheelen Indischen Archipel, H. australis Owen, de 
kusten van Australie, Nieuw- Guinea en deMolukken. 
DeSirenid zijn aan hetleven in water aangepast, evenwel 
op veel onvolmaaktere wijze dan de walvisschen. Ze 
leven dan ook slechts in rivieren en aan zeekusten ； ver 
in zee komen ze 

niot. De overccnstemmende leveilswijze heeft eenige 
oppervlaldcige gelijkenis tusschen Sirenia on wal- 
visschen docn ontstaan en dientongovolge heoft men 
vroeger beide, geheel ten onrechto, als venvan ten 
beschouwd. Inderdaad zijn de Sirenia hot naast verwant 
mot de Hoefdieren. Zc hebben een spoelvor- mig licbaam, 
kleine oogen, geen oorschelpen en een horizontale 
staartvin, die bij Halicore twcelobbig is. De achterste 
ledematen ontbreken, de voorste hebben den vorm van 
vinnen en zijn bij Halicore nagelloos, terwijl bij Manaltcs 
gewoonlijk nog rudi- mentaire nagels aangetroffen 
worden. Als een aan- passing aan het leven in water is ook 
te beschouwen de sterke reductie van het haarldeed, 
waarvan behalve borstels op de lippen nog slechts enkele 
verspreid staando haren overgebleven zijn. De twee 
borststandigo melkklieren hebben aan deze dieren zoowel 
den wetenschappelijken naam van Sirenia als den 
Maleischen naam, perampoean laut („zeewyfn), bezorgd. 
Evenals bij de walvisschen is het gebit gere- 
duceerd.hoewel op andere wijze. De doejoeng heeft in de 
bovenkaak? d6n paar snijtanden, die bij het wijfjc in de 
tandkassen verborgen blijven,bij het mannetje 
dnarentegen tot slagtanden uitgroeien. De kiezen zijn 
weinig ontwikkeld en vallen spoedig uit. De kauw- 
functic wordt dan ook in hoofdzaak venicht door 
hoomplaten, die het voorste gedeelte van gcheinelte en 
onderkaak bedekken. Het voedsel bestaat, in tegenstelling 
met de (carnivore) walvisschen, uit planten (wieren en 
zeegrassen). De dieren leven meestal in kudden en zijn 
langzaam in hun bewegin- gen. 

De doejoengs zijn tegenwoordig in den Indischcn 
Archipel zeldzaam. Ji. dugong, op de bovenzijde 
blauwgrijs, onder wit van kleur, kan een lengte van 5 M. 
berciken. Het vleesch wordt gegeten en van do beenderen 
wordt snijwerk vervaardigd ； op Riouw maakt men er 
bijv. vischhaken van. 

DOEK. Zie ARENGA. 
DOEK of DOK. Zie ROOFVOGEL. 
DOEKENHUIF en PAPIER-NAUTILUS. {Argo- 

nauta tuberctdala). Namen van de schelp eener Inkt- 
vischsoort (zie INK1 VISSCHEN) de zoogenaamdo 
Argonaut, die in den Indischen Oceaan en den Jn(Ji- schen 
Archipel leeft. Het dier heeft 8 arnicn jnet 2 rij- en van 
zuignapjes; de wijfjes zijn groo(, bezitteu zeer Jange 
arincn, waarvan de twee bovenste vorbrecd zijn en de 
dunne, zeer breekbare,p]atte,dwar8geribte, fielder wile sc 
help afscheiden. Deze schclj) be vat geen kamers en is niet 
vergelijkbaar metdic van Nautilus (zio aklaar) en van 
andero Inktvisschen. Bij het mannetje ontbreekt de schelp 
cn het gchcclc dier is slechts woinige centimeters groot. 
Bo vengen ocmdo verbreedingen van de armen hebben 
den vorm van een zeil; is het dier in rust, dan zijn ze tegen 
de bui- tenzijdo der schelp geslagen; zwemt het dier, dan 
worden ze niet, zooals men vroeger ineende, als een zeil, 
doch gelijk de andere armen, als roeisparicu gebruikt, 
welko beweging de Argonauten steeds achter- waarts 
verrichten; de voortbeweging heeft j)laats, doordat water 
uit de man tel ho! te door den zooge- naamden trechter 
naar buiten gespoten wordt (zio Inktvisschen). Bij het 
mannetje is de derde arm der linkerzijde grooter dan zijne 
overige armen en deze dient als paringsorgaan; bij de 
paring, waarin deze dieren elkaar met de uitgespreide 
vangarmcn om vat- ten, brengt het mannetje den 
paringsarin in de n)an- telholte van het wyfje； do aim 
scheurt af en wordt levend in de mantelholte gevonden. 
Vroeger ineendo men, dat dit voorwerp een in ge wands 
worm was en werd het beschreven onder den naam van 
Ilecloco- 
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tglus. Do paringsarm is langer on dikker dan de overige 
armen en loopt uit in een langcn draad, bezit inwcndig 
een groote blaas, waarin do uit do ge- slachtsoponing 
gckomen, tot paketten (sperma- tophoren) vercenigde, 
mannelijke goslachtscellen opgenomen worden. Uit deze 
blaas loopt een kanaal door de geheelo lengte van den 
arm tot in gcnoemdcn dunnen cinddraad, welke dan als 
roede dicnst doet. 

DOEKOE (MAL., JAV.). Zie LANSIUM. 
DOEKOEN. Inlandsche genecskundige; bij de 

Tenggercczen ook benaming voor een priester. Zie 
GENEESKUNDIGEN (INLANDSCHE). 

DOELAH. District van de kleiiie Kei-groep, be- 
hoorende tot de afdeeling Kci-eilanden der residen- tie 
Amboina, gelcgen op de westkust van het ei- land 
Noehoetawocn, met gelijknajnige hoofdplaats, door de 
inboorlingcn gewoonlijk als Doc aangeduid. De 
bcvolking was vroeger hcidcnsch, maar is thans voor een 
gi-oot dee! tot den Islam overgegaan. Doe- lah is vooral 
bekend door den houthandcl, welke er met voordeel 
wordt gedreven. 

DOELANG. Inlandsche naam voor den houten 
schotcl of waschbak (vorm van ecn kegcl met zc/r 
grooten tophoek), die in Indie overal gebruikt wordt bij 
het uitwasschen (schoonwasschen) vangoud,dia- mant, 
tinerts on in het algcmecn van zware meta- Icn, waardoor 
zij van de lichtere, waardelooze bij- mcngselen 
gcschcidcn worden. De doclang, die bij het 
diamantwasschen wordt gebezigd, is grootcr, doch 
vlakker dan die der goudwasschers. De mid- dellijn van 
den doelang is plaatselijk wat verschil- Jcnd, doch 
schommelt tusschon 0.70 on 1.00 M. 

DOELHIDJAH, <1. i. de J2e maand van het Mo- 
lianiniedaansche jaar；  zie MOHAMMEDAANSCHE 
KALENDER A. 

DOELKANGIDAH, d. i. de lie maand van het jaar； 
zie M0HA3IMEDAAN- SCHE KALENDER A. 

DOELPAKAR (Arabisch: Dzoe'l-fakdr), is de naarn 
van Ali's beroomde zwaard, hetwclk hij, volgens de 
overJcvcring, van zijnen schoonvader, den Profeet had 
ontvangen. Liiter was het in het bezit van do 
AbbasidiNche chalicfen. Bit zwaard was, naar eene 
overal in de ^\Iohammedaansche wcrcld verbreide opvai 
t ing, voortiefielijker dan allc andere. Vandaar de forniulc
： ,,G een z w a a r cl cl a n Dzoc'l- f a k a r‘‘，welk(- 
m(ui dikwijls als Arabische inscrip- 1 ic op Ooslersche 
zwaarden gegraveerd vindt. Af- beddingen van All's 
zwaard (bijv. op vaandels, in <lrii :st rijd medcgevoerci) 
gelden als zegenrijk on oiihcilwerend. WaarHchijulijk is 
Ali's zwaard, even- a)H andere ArabiHche zwaarden, uit 
den ouden tijd, t w c o s n ij d o n <1 geweest, maar hot 
word in latercn t ijd mccstal afgcbeeld als u i 11 o o- p e 
IJ d c i n t w o o spitse, cenigszins zich van cl- kander 
afbuigende, ])u n t e n; vgl. bijv. de afbcel- ding in de 
Enzyklopiidio des Islam bij het artikol DH U'L-FAKAR 
cn zie verder: A. W. T. Juyn boll, Een AtjiuccHcho vlag 
met Arab, opschriften (Tijd- schr. voor Ncderl. Indie, 
1873, biz. 331 aanm. 1 cn biz. 336); van Hocvell, Reis 
over Java, Madura, cn Bali, \, 26; C. Snouck Hurgronje, 
De Atjdhers, II, J70 (The Achehneso, II, 176). 
DOEMBANG. Zio GA RANG AN. 

DOEMOGA (BESAR EN KETJIL). Twee dorpen 
gelegcn in de vlakte der Doemoga in do afdeeling 
Bolaang Mongondou der resident ie Men ado. Doe- 
nioga besar is cen groot zindelijk en wclvarend dorp, uit 
twee dcelcn (opper en benedon Docmogn.) be- staande, 
die ieder twee rijen van solied gobouwdo huizen vormen. 
Doemoga Kotjil is vcel klciner on 

onaanzienlijker Lileraluurt Sarasins, Rei^en in Olcbes I, 
108 en 114. 

DOENEJ of DJOENAI. Naam op West-Sumatra voor 
ccnc Duif-soort, Caloenas nicobarica; op Java 
Delimockan, op Poeloc Lima Boeroeng djoenai; op de Kci-
cilandcn Boeroeng-mas geheeten. Zie DUIF. 

DOENGAN, naam op Borneo gebruikt voor Hemigale 
hardwickei Gray {H. derbyana Gray, Viverra boiei Miill.), 
een klein roofdier uit de familic der CIVETKATTEN (zie 
aldaar), dat Malaka, Sumatra en Borneo bewoont cn 
kenbaar is aan een aantal breede donkere dwarsbanden op 
den grijsgeel gekleurden rug. Deze banden ontbreken bij 
een andere soort, H. hosei Thom, van Mount-Dulit in 
Noord-Borneo. 

DOENGOEN (MAL.). Zie HERITIERA. 
DOEPA. Wierook, veela] gemaakt van welricken- de 

hars- of gomsoorten (vooral menjan d.i. benzoe). 
DOEREN (MAL.). Zie DURIO. 
DOERGA. Eeno Indischc godin en de gemalin van 

Qiwa, in wier wezen, oven als in dat van haar gemaal, de 
eigenschappcn van verschillende mythologische figuren tot 
cen niet gcheel harmonisch geheel ver- cenigd zijn. Hare 
veelzijdigheid. spiegelt zich af in de menigte van hare 
namen. By hare vereerders heet zij Dewi, de Godin; als 
Oema of Parvati is zij de doch- ter van den Himalaya en de 
trouwe gade van Qiwa, van waar ook haar bijnaam Sati, d. 
i. de brave vrouw.Als de strijdbare godin, die dcnJBuff el-
demon, Maliisjasoera, eene verpersoonlijking van het 
nachte- lijk duister, overwint, is zij Doerga, de ongenaakba- 
re; als Kali, de zwarte, of Tja)j(Ja of Tj 叫 Qi, de wrec- dc, 
Bhairawi, de verschrikkelijkc, Karala, de gruwe- lijkc, is zij 
de vrouwelijke tegenhanger van Qiwa als Kala of Bhairawa, 
in zijnc rol van vemieler. Van haar overige namen zij nog 
verm old Gauri, de blanke, dat als synoniem mag 
bcschouwd worden met Oema, lichtglans; verder Ambika, 
d. i. Moederlief, en Aditi, de wereldmocder. Van het 
naturalistisch standpunt beschouwd,is zij zoowclhet licht, 
dat bij zijn opkomst de were Id openbaart, als de wereld der 
verschijnscicnK de zichtbare natuur zclve, die wederom met 
de aarde cn wat deze voortbrengt voreenzclvigd wordt. 
Doch hctzelfde licht, dat bij zijn opkomst de wereld te voor- 
schijn toovert, hult ze bij zijn verdwijnen ook in ， t 
nachtelijk donker en in de schaduwen des doods, en 
dezelfde natuur, die zoo vricndel^k kan wezen, is op haar 
tijd ook wreed. In het latere mystick-esoterischo Tantrisme 
is Doerga do Qakti, d. i. het vrouwelijk principc van Qiwa. 
Het groote feest van do godin is. de Doerga-Poedja, dat in 
September en vooral in Bengalen met grooten luister 
gevierd wordt. Bij de oude Javancn word Doorga naast 
Qiwa hoogelijk ver- eerd, zooals o. a. blijkt uit do beclden, 
die men van. haar op vcrschillondo plaatscn van het eiland 
gevon-. den heeft. De hedendaagsche J avanen bestempelen 
Doorgabeolden mot den naam van Lara Djonggrang.. Op 
Baliduurt hare vereering nog hedenten d age voort.. 

Literatuur : A. Weber, Indische Studien, II, bl. 186 vgg.
； J. Muir, Original Sanskrit texts, IV, bl. 420 vgg； A. 
Barth, The Religions of India, bl. 165; Deviinahfttmya (in 
hetMarkandoya-Purana) ；  Vans Kennedy, Hindu 
Mythology, bl. 329 vgg. ；  \V. J. Wilkins, Hindu 
Mythology, bl. 238—266; H. H.. Wilson, Works, I, bl. 245, 
252 vgg.; Pratapa Chandra Ghosha, Durga Puja; Veth, Java, 
I. 2e dn? bl、 85; Vorbeok, Oudheden van Java, onder Nos. 
154' 100, 198, 334, 35G, 372, 389, 579, G06, G20; Groene- 
voldt, Catalogus der Archaologischo Vorzameling van hot 
Bataviaasch Gcnootschap, passim 

DOERI BELOETOENG (MAL.). Zie EUPHORBIA 
TRIGONA. 
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DOERIAN (MAL). Zie DURIO. 
DOERIAN (TJI). Grensrivier tusschen de resi- 

■dentien Bantam cn Batavia. De rivier ontspiingt in 
Batavia op do NO. helling van het Sanggaboewana- 
of Halimoen-gebergte, dat hier de grens met Ban- 
tam vonnt; vonnt in haar borgdal een fraaie wa- 
terval, loopt verder in een breede welbebouwde 
dalvlakte langs Djasinga en wordt grensrivier waar 
zij het laagland betreedt. In den bencdenloop heet 
zij ook Tji Kande of Tji Kandi. In haar mond komen 
tai van krokodillen voor. 

DOERIAN (STR A AT) tusschen de cilanden voor 
de O.kust van Sumatra, en de W.Iijke van den Riouw- 
Arcl)ipel"is7^met sTraatRiouw, wel de vooruaamste 
zeeweg door dezen Archipel. Z66wel voor stoom- 
aJs voor zeilschepen, uit straat Banka naar straat 
Malaka en voor zeilschepcn, in den W. moesson 
bestemd naar Singapore, is dit de kortste weg 
's nachts en overdag. 

In de straat liggen de Passage-eilanden en in den 
zuidelijken inloop de Roekan-eilanden (Gebroeders); 
de vaarweg is ruim en schoon. De verkenning is 
gemakkclijk, vooral van om de Z. door de hooge 
eilanden. 

De diepte is niet groot; aan de West zijde vindt 
men goeden ankergrond. Op den stroom valt geen 
staat tc maken ； in den regel loopt deze heen en 
weder, doch het gebeurt meermalen dat hij 24 uur 
in een richting doorstaat. De vertikale waterbe- 
weging is overwegend dubbeldaagsch en bedraagt 
tot 13 voet. Zie Zeemansgids, 0. I. Arch, deel II. 

DOERIE. Landbeschrijving. Defedera- 
tie Doerie, ook Talloe Batoe Papan geheeten, maakt 
deel uit van het oude bondgenootschap jMasenrem- 
poeloe (zie aldaar). Het bestaat uit 3 geheel van 
elkaar onafhankelijke landschappen Maloewa, Allah 
en Boon toe Batoe, die alle ontstaan zijn uit het oude 
staatje Doerie en daaraan. door aanhuwelijking of 
verovermg toegevoegde landstreken, w.o. Baroko, 
een vazalstaatje van Allah. Maloewa is het voornaam- 
ste en vertegen woordigde de fed erat ie altijd naar 
buiten. Voor onze meer daadwerkelijke inmenging 
werd de suprematie van Sidenreng erkend. 

Gelegen op de W.hellingen van het Latimodjong- 
gebergte, vormt Doerie hel stroomgebied van de 
voornaamste linkerzyri^eren dcr Saiidang, de Mata- 
allo met hare zijriviertjes de S. Maloewa of S. Allah, 
S. Oeloewaai cn S. Rosso, cn van de S. Tabang, die 
haar water stort in het meer van Tempe. De st reek 
is zeer bcrgachtig, vooral Bocntoe Batoe; de bodem- 
hoogte varieert van 700 tot 3000 M. Door Doerie 
loopt de groote weg, die Enrekang via Kalossi ver- 
bindt met Rante Pao en ilakale. 

B e v o 1 k i n g. De 土 36.000 zieJen tellende be- 
volking, die van de Toradjalanden afkoinstig is, bc- 
lijdt grootendeels den Mob. godsdienst, doch in het 
maat8chappelijk zoowel als in het gceslelijk levcn is 
van het oude heidendom zeer veel overgebleven, wat 
vooral blijkt- bij huwelijk en echtscheiding.de begra- 
feninsen en het erfrecht. De geestelijkheid bestaat in 
elk dcr landschappen uit een kali met de noedige 
imams, katibs, bidals enz. Zelden wordt hun tus- 
fechenkomst ingeroepen, daar huwelijken of echt- 
scheidingen zonder tusschenkoinst van den geeste- 
plaats kunnen vinden. Een huwelijk is reeds 
geslotcn, ak de oudera der bruid de sagoewcei1, die 
主;bruigom medebrengt, opdnnkcn, of de bruid den 
bryidegoiE eer： kkin geschenk heeft gegeven. Bij 
verdeelen de gehuwden de goedc- 
括三 naar goedvinden ； de Idndcrcn voegen zich bij 
571--比 I>e gewoonten van het volk komen 

overigens hot meest overcen met dio der Boegineo- 
zon (zie aldaar). De landbouw staat op vr, hoogen 
trap ； verbouwd wordt rijst, mais, tabak en koffie, 
van welk laatste gowas de productic lang zoo groot 
niet meer is alsvroeger,toon zoop ruim 60000K.G.per 
jaar werd geschat. De nijverheid beteckent niet veel 
en is vnl. huisvlijt； alleen de berciding van aren- 
suiker levert voor velen con bestaan op. Men heeft 
er veel karbouwen van bijzonder groote soort ； overi- 
gens is de veeteelt van geon belang. De handel is 
grootendecls in handen van Boegineczen； er is een 
levendig passerverkcer. Men vindt in den bodem 
goud (Tobango, Boentoe Batoe, vooral Oeloewaai). 

Van de inzameling van boschproductcn wordtnog 
weinig werk gemaakt. De vroegor zoo gebloeid heb- 
bende slavenhandel is onder ons toezicht geheel ver- 
dwenen. Aan het hoofd van elk landschap staat een 
Aroe, bijgestaan door een hadat, de landschappen 
zijn vcrdeeld in districten, aan het hoofd der kam- 
pongs staan hoofden met den titel Matowa of Taoo 
towa. Vroeger was geheel Doerie door een contract 
aan het Gouvernement gebonden, thans hebben elk 
der zelfbesturen afzonderlijk de korte verklaring af- 
gelegd. Voor de afz. landschappen zie bij hunne na- 
jnen. Tijdschr. B. G. v. K. W. XXXVI (1893), bl. 
164, LIV (J 912)' bK 554^587. 

DOEROENG. Zie BOMPRANG. 
DOESOEN. Naam der Barito over een gedeelte 

van haren bo ven loop. 
DOESOEN. Hoog-Javaansch en Maleiscli (b. v. 

I op Zuid-Sumatra) voor desa, dorp. In de Riouw- 
I Maleischc Janden duidt het de blijvende tuinen bui- 
ten het cigenlijke dorp aan, dus een soortgehucht; 
ter Oostkustvan Sumatra is de Docsoen het hellingge- 
bied (heuvelland), hetwelk den overgang vormt van 
het hooge Karoland (der heidensche of Christelijke 
Karo-Bataks) naar het Maleischc laagland van Deli 
en de verdere Mohammcdaansche rijkjes. Docsocn 
zal in beide gevallen beteekenen: de bewoondc pick 
of streek. Op Z.-Borneo, het stroomgebied dcr liari- 
to, gebruikt men het woord Doesoen om de boer- 
sche binncnlandeii aan te duidon； het moot er ecu 
woord zijn van de Maleicrs aan de kxist. Op de A JH- 
bonsche cilanden (Ambonjen de Delivers) boteekeiit 
doesoen. meestal boomgaard, b. v. vansagobonineii ； 
regentHdoesoen is dus de boomgaard ten voor(le<：l<； 
van don regent (zie AMBTSViCLDEN), <kif 
soen is de boomgaard in bezit van con funiiKotak 
of dati (zie DATI). In het Soondanecsch en het 
Atjehsch is doesoen (doeson) ecu adjectief met de 
bcteckonis: boersch, onbeschaafd. 
DOESOENLANDEN. Afdccling van de r<- i<l.；niie 
Z.- cn O.afdccJing van Borneo, zich uitstrcklccndc ( 
langs den bo ven loop der Bari to, cn om vat ten de 
de onderafdcclingen Moeara Tewo (Midden Doc- 
n()en), Boon took (West- en Oost-DocHoen) en Poc- 
rock Tjahoc (BoVCJJ-Doesoen). De hoofdplaats van 
de gehcclc afdceling is Moeara Tcwe, gelcgen tcr 
plaatfic, waai1 de Tewc zich in de Barito stort. 
DOETAMATIWERKEN, resident Chcribon. Zie 
bij SINUOEPRADJA en BEVLOEllNGEN. 
DOEWIWI. Colled icf-naam op Celebes voor Eend- 
sooj ten. Tadonui radjah hcct op Andai, N. Guinea, 
Oemockiea. Zij maakt haar nest in onderaardsche 
holen, doch begeeft zich buiten den broedt ijd naar 
moerassige zecoevers, waar zij van klcinc zeedi<；r(ui 
leeft. Anas qwrqiiedula wordt op West-Sumatra 
Onden genoemd. 
DOIF EILANDEN. De Jef Doif groep bestaat nil 
4 eilanden, Klaarbeek, Koinmerrnst, Schotcroog en 
Vlaming. Jef beteckent ciland. Alleen Klaarbeek is 
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Q， 

hoog en heeft een ronden top van 土 100 M. Do drie 
andere zijn Iago begroeide kornaleilanden. Zij liggen 
ZW.lijk van de Fam eilanden (residentie Ternate). 
DOKKEN. Zie WERVEN en DOKKEN. 
DOKTER DJAWA. Zic GENEESKUNDE.. 
DOKTER DJAWA SCHOOL. Zio ONDERWIJS. 

DOKTERVISSCHEN. Zie CHIRURGYNVIS- 
SCHEN. 
DOLAK. Zio FREDERIK HENDRIK-EILAND. 
DOLFIJNEN. Zie TANDWALVISSCHEN. 

cn 

DOLFIJNVISSCHEN. Zie SIAKREELACHTI- 
GEN. 

DOLICHANDRONE RHEEDII Seem. Fam. Big- 
■noniaceae. Djaran (JAV., SOEND.). Lage boom met 
kromme stam en takken, die uitsluitend in. de na- bijheid 
van de zee groeit, soms vlak aan het strand of in de 
vloedbosschen. Het hout is zeer licht en wordt daarom 
als surrogaat voor kurk als drijvers van visclinetten 
gebruikt. 

DOLICHOS LABLAB L., fam. Leguminosae-Papi- 
lionatac. Kara-Kara (MAL.), Kekara (MAL.) Slingerplant, 
in alle tropische streken voorkomend, in Ne- derlandsch-
Indie wegens do eetbare peulen of zaden veel verbouwd. 
De plant is kenbaar aan de lang- gesteelde trossen van 
paarse of wittc bloemen, en de grooto tot 20 c.M. lange 
peulen. 

DOLO. Zelfbcsturcnd landschap, rcssortecrende 
onder de res. Men ado ； het behoort tot de Kaili- schc 
landschappcn cn wordt begrensd ten N. door Paloe, ten 
O. door Bclomaroe cn Sigi, ten Z. door Koelawi en ten 
W. door Mamocdjoe. De zelfbcstuur- der voert den titd 
Magaoe；  de bevolking is sterk 士 9300 zielen ； 
landbouw is het hoofdmiddel van be- staan 
(rijst,mais,klappei-s) ； de voornaamste plaatsen zijn 
Dolo cn Kalekc. De verhouding tot het gouv. is gercgeld 
op den voet dor Korte Verklaring. ZieKAI- LI (Med. 
Enc. Bur. II bl. 85—205, en Tijdschr. B. G. dcel 
LIV(1912)afl. Icn2). 

DOLOK. Toba-Bataksclie Renaming voor berg. (In 
de Dahischc dialekten als het Kaioosch en het Pakpakf 
ch: Delcng). 

DOLOK of SIPIROK. Bcnaming van een lantl- schap, 
bchoorendc tot de ondernfdeeling Angkola en,Si|)irok 
der afdceliug Padang Sid im pc can (res. 
Tapai><jeli)jne1 3 ko<"ria's of districtcn； Sipirok, Ba-
ringin cn Paraoesorat. 

DOMBA, DOMBA GIBAS. Zic SCHAAP. 
DOMEI- Ilct gebied van den panghceloc van Do- jnei, 

Jangs de OostkuHt van Sumatra ten N.W. van de 
monding der Siakrivicr behoort tot het district Boekit 
Batoe van het zelfbesturend landscbap Siak (Oostk. v. 
Sumatra). T. Bat. Gen. XXX (1885) bl. 299. 

DOMEIN VAN DEN LANDE. Onder landsdomcin 
is in hot algemeon te verstaan allo eigendom van don 
Lande, uil wellccn hoofdo ook aan het Land too- 
komende. Voomamelijk intusschcn wordt do torrn 
gobezigd ter aanduiding ' ' 
hoorend onroerond good. 

In Indie is (lit onroerend landsdomcin slechts voor 
gedeeltc ingcschrovon in do katlastrale cn do 

cigciKlomsregisters, n.l. al Icon in zooverre daarop 
con titol is vcrkregcn mot toepassing van de ovor- 
schryvingsordonnaiitio (Ind. Stb. 1834 n° 27), 
hetwolk feitelijk dan allcen voorkomt wanneer con 
percecl, corder ten name van eon andor ingeschrovon, 
door verkoop, ten govolgo van ontcigoning of van 
tenigbrenging van particuliero landerijen tot hot 
staatsdomein, waarover beneden, aan don Lando 
is ovorgugaan, wat uil den aard der zaak slechts 

ecu 

van hot den Lande toobo- 

ten aanzien van een klcui aantal perceelen het guval 
is. Het aldus ingeschrcvon domein vormt dus slechts- 
een klein deci van het to tale landsdomein, dat zich. 
ingovolge do dadclijk te nocmen wettelijke voor- 
schriften, uitstrekt over bijna wel het geheelc, ondcr 
rcchtstreeksch bestuur gcbracht, gebied van Ncder- 
landsch-Indie. 

Hct domeinrccht van den Lando berust, voor zoo- 
ver hot niet ontlcend wordt aan een bijzonderen af- 
gelciden titel, als 一, 
belialve op de bijzondere bepalingcn van artlkelcn 
521 一 524 B.W. (openbare wegen en stroomen met 
hunne oevers, de stranden der zee, vestingwerken. 
etc., voorzoover niet bepaald aan anderen toeko- 
mend) allereerst op die van art. 520 B.W. houdend 

waarover zooeven gesproken werd, 

voorzoover 
dat gronderven en andere onrocrende zaken, die 
geen (anderen) cigenaar hebbon, behooren aan den. 
Lando. 

Aanvankelijk alleen in de voor Europeanen gel- 
dende wetgeving uitgedrukt, werd hetzelfde begin- 
sel toch al spoedig, zij het nog niet openlijk, ook 
met betrekking tot niet-Europeanen aangeno- 
men, bijv. in het G. B. van 22 Januari 1853 (Bijbl. 
n° 1 迎)，terwijl het ook ten grondslag lag aan Ket 
G； B. van 7 Maart 1853 (Ind. Stb. 14a) houdend be- 
palingcn omtrent de uitgifte van woeste gronden in 
de ommelanden der hoofdplaats Padang gelegen 
(hoofdzakelijkingetrold<en bij Ind. 554) 

de ordonnantie van 12 Juni 1861 (Ind. Stb. 

  

en aan 
n° 45) gclastende de terugneming van gouveme- 

en 
was 

meiitsgrond op Java en Madoera, die zonder titel 
door i)articulieren was geoccupeerd, welke ordon- 
nantie, achtereenvolgens van toepassing verklaard 
op Benkoelcn, Palcmbang, Amboina en deMinahasa, 
bij ordonnantio van 14 Febi'uari 1912 (Ind. Stb. n° 
177) word ingetrokkon om vervangen te worden door 
ecne strafbepaling tegen niet-inlanders, die, tot welk 
doelcmde ook, grond tot het domein van den Lande 
bchoorendc, gebruikon of te hunnen behoevc doen 
gebniiken. 

Opcnlijk werd het beginsel, nccrgelegd in art. 520 
B. W., als grondslag voor de grondpolitiek der regee- 
ring tegenover de geheele bevolking van Ncder- 
landsch-Indie eerst uitgesproken in de agrarische 
wetgeving van 1870. Over het nut van de domein- 
verklaring in dit opzicht loopen de gevoelens 
uiteen. 

Dit geschieddo n.l. eorst, voor Java en Madoera, in 
artikel 1 van het Agrarisch besluit van 20 Juli 1870 
Ind. Stb. n° 118, in deze woorden, dat „hct begiiisel 
wordt gehandhaafd dat alle grond, waarop niet door 

jrarische 

andoren rccht van eigendom wordt bewezen, domein 
ia van den Staatn (tcrccht: van den Lande. Zie o.a. 
do ordonnantio opgonomen in Ind. Stb. 1914 n° 367, 
wanrover bonedon nader), welk artikel 1 bij de or- 
donnantie van 14 September 1875, Ind. Stb. 199a, 
van toepassing we rd \ erklaard op do Gouvome- 
mcntslundon in de Bczittingen buiten Java en Mti- 
doera. Dczo laatsto ordonnantio was intusschen reeds 
voorafg( jegaan door dio van 26 Maart 1874, Ind. Stb. 
1874 n° 94 f., waarin do donioinverklaring voor de 
gouvcrnemontslanden van Sumatra word uitgespro- 
ken. Do bowoordingen van dezo ordonnantie, welke 
lator (artt-. 1 der oxdonnanties van 8 Maart 1877 Ind. 
Stb. n° 55 en van 21 Maart 1888, Ind. Stb. n° 58), voor 
reap, do gouvernementslanden in JUenado en in de 
Zuider en Oosterafdeclin/j van Borneo, werden nage- 
volgd, luidon intusschon anders dan evenbedocld 
artikel 1 van het Agrarisch bosluit, in zooveno n.l. 
als do domeinverklarin g uitdrukkelijk wordt go- 
zegd to botreffendo icoeste (jronden en dan nog slechts 
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Mvoor zoover daarop door ledon der inheemschc be- 
volking geen, aan het ontginningsrecht ontleende, rechten 
worden uitgeoefend". Eigenaardig is dat bij de 
evenbedoelde „erfpachtsordonnantie voor de Bui- 
tenbezittingen" van 25 April 1914, Ind. Stb. n° 367 (zie 
AGRARISCHE WET), waarbij ove- rigens de drie 
evengemcldc ordonnanties wcrden ingetrokken, juist de 
hier bcsproken cerste artikelen zijn gehandhaafd, waaimit 
de conclusie mag worden getrokken, dat de Indische 
wetgever tusschcn deze artikelen en art. 1 van Stb. 1875 
n° 199a gccn strijd ziet. Fonneel geeft intussclien de 
vergelijking van de gemelde, verschillend luidende, 
bepalingen aanlei- ding tot do vraag of al dan niet, in 
Sumatra, Menado en Borneo (Z. en 0. afd.), do aan het 
ontginnings- recht der bevolking ontlcendo inlandsche 
bezitsrech- ten moeten worden beschouwd als ,,zakelijko 
rechten op domeingrond" — vergelijk o. a. artikel 385 
van het nieuwe, in Ind. Stb. 1915 no. 732 afgekondigde, 
maar tijdens het afdrukken van dit artikel nog niet in 
werking get reden, Wetboek van strafrecht voor 
Nederlandsch-Indie —, gelijk zeker de opvatting is voor 
zoover aangaat Java en Madocra (vergelijk ook art. 1 der 
ontginnings-ordonnantie voor Java en Madoera Ind. Stb. 
1896 n° 44). Overigens is in zoover het. verschil in 
woordenkeus van minder belang, als toch ook, waar 
artikel 1 van het Agrarisch be- sluit geldt, zie art. 7, het 
ontginningsrecht der bevolking wordt gehandhaafd, en 
voorts overal in Nederlandsch-Indie grondcn, waarop 
inlandsche bezits- rechten worden uitgeoefend, door de 
regeering noch verhuurd, noch op eenigerlei wijze 
kunnen worden afgestaan, alsmede daarover op geen and 
ere wijze k&n worden beschikt dan door onteigening ten 
alge- meenen nutte (art. 62 R.R.). 

De domeinverklaring is door den wetgever, gelijk 
overtuigend blijkt uit de woorden van artikel 1 Agr. Besl., 
nooit beschouwd als con nieuwigheid, doch steeds als 
hand having van een steeds erkend begin- sel; de 
bedoeling is dus ook nimmer geweest — zie vooral de 
aanvangswoorden van dat art 汰 el — be- staande rechten 
te ontnemen. 

Registreering van domeingrond bestaat in het al- 
gemeen niet; rechten op onroerende goederen in Ned.-
Indiekunnen dan eerst vermeld worden a).in de 
eigendomsregisters, aangehouden voJgens de over- schrij 
vingsordonnantie, Ind. Stb. 1834 n° 27, wan- neer 
bijzondere personen daarop eigendom of ande- re, in het 
Eurojjeanenrecht geregelde, zakelijke rechten hebben 
gevestigd; b). in de registers van den agrarischen 
eigendom, Ind. Stb. 1873 n° 38, waii- neer dit recht 
daarop is verkregen. Opmeting en kaarteering is evenmin 
in het algemeen voorgeschreven en bestaat dus als regel 
alleen ten aanzien van die gronden waarop een 'titel ten 
behoeve van een ander gevestigd is geweest. Alleen gelast 
art. 9 van het Agrarisch besluit (gewijzigd bij Ind. Stb. 
1874 n° 78) voor Java en Madoera, reeds de opmeting, 
beschrijving en inkaart-brenging van domeingron- den, 
die voor uitgifte in crfpacht vatbaar en ge- schikt zijn. 

Stelt men zich op het stand punt door de regeering 
■consequent ingenomen, dat overal, ook in de bo- 
vengemelde streken der Buitenbezittingen, gronden. door 
inlanders ontgonnen en waarop dus inland- sche 
bezitrechtcn zijn gevestigd, nog blijven behoo- rep tot het 
domein van den Lande, dan zijn de eenige w^jzen waarop 
gronden van het domein kunnen wor- den losgemaakt, de 
afutand daarvan in eigendom krachtens het aan de 
regeering bij artikel 62 lid 2 

R. R. toegekendo bescliikkingsrecht on de afstand in 
agrarischen eigendom krachtens lid 7 van dat art. (4e 
bcpaling der Agrarische wet). 

Over laatstgcmeld onderwerp zie AGRARISCHE 
WET. " 
. De afstand in gewonen eigendom wordt bcheerscht door 
evengemelde bcpaling der beginselenwet; hij is 6nkel 
mogelijk ten aanzien van kleine stukken grond, bestemd 
tot uitbreiding van steden en dorpen cn tot hot oprichten 
van inrichtingcn van nijverhcid. 

Bepaaldc oorspronkelijk het G. B. van 7 Augustus 
1863 n° 24 (Ind. Stb. n° 90) dat de afstand enkel zou 
geschieden tegen taxatie, dus ondershands, dat besluit 
word, sedert aangevuld bij besluiten van 27 Maart 1866 
n° 27 (Ind. Stb. n° 25) en 25 Maart 1876 n° 24 (Ind. Stb. 
n° 117) die thans, nu eerstge- meld G. B. van 1863 bij G. 
B. van 16 September 1913 (Ind. Stb. n° 562) is buiten 
werking gesteld, dat onderwerp alleen boheerschen. 

Volgeiis dezo bepalingen wordt, wanneer de aan- 
vrager den grond niet reeds occupeert, deze na op- meting 
en na constateering door een plaatselijko commissie, dat 
tegen den afstand geen bezwaar bestaat, in het openbaar 
verkocht. De kosten der op- meting moeten door den 
aanvrager, c. q. den anderen kooper, worden voldaan. 
Alleen in bijzondere ge- vallen, door de regeering te 
bopalen, kan de afstand ondershands geschieden; in 
hoofdzaak doen zich die bijzondere gevallen voor, 
wanneer het niet to verwachten is dat bij open baren 
verkoop een hoo- ger prijs dan de taxatiewaardc kan 
worden verkregen. 

Wanneer de aanvrager den grond reeds occupeer- de, 
gcschicdt voorts de afstand in den regcl ondcr<- hands 
tegen taxatieprijs. 

Als koopcr wordt ieder toegelaten onafhankelijk van 
de national!teit, waartoe hij behoort, zie bij bl. 346 歹 en 
422」.- 

Het gevolg van den vorkoop is, dat onitreat den grond 
eene eigendomsakte wordt opgemaakt vol- gens de 
bepalingen van de overschrijvingsordonnan- tie. Het 
Land wordt daarbij vertegenwoordigd door het betrokken 
Hoofd van gewestclijk bestuur(>f ecu door dezen aan te 
wijzen ambtenaar, zio de gouv< ： - nementsbcsluiten 
opgenomen in de Ind. Stb. 1905 n° 281 en 1909 n° 469. 

Waar art. 62 R. R. voor de aldaar genoemd■- g vallen 
alleen aan de Indische regeeri 门 g verleoiit tot 
grondverkoop, moot de Kroon duai Loc niet bevoegd 
worden geacht, terwijl, zooals prof, mr. Ph. Kleintjes 
(Staalsrecht van Nedodandscli- ludie, 2o editie, II biz. 
360) opmerkt, uit de wor- dingsgoschiedenis van het 
artikel blijkt.dut <le. Kroon evenmin bovoegd is tot 
verkoop van grootc : tuk- ken lundsdomcin. 
De bijb.1, 3930 cn 4088 bet ref fen den afstand van grond 
voor de stichting van parliculieie begraaf- plaatsen. 
Te alien overvloodo wordt hier nog melding gc- maakl 
van de thans van zelf sprekende bepaiing van het G. B. 
van 28 Januari 1854 n° 4 (Ind. Stb. n' 51), waarbij aan de 
hoofden van gewestclijk bestuur ver- boden werd conig 
dccl van het grondgebied af to staan of daarop eenig 
zakelijk recht te vestigen dan met machtiging van den 
Gouverneur-Generaal. 
Het Hpreekt van zelf dat gronden, bchoorendc tot het 
landsdomein, waarop inlandsche bezitwrechten worden 
uitgeoefend [men spreekt dan, sinds ecn on twerp van mr. 
Levysohn Norman van 1875, (zie Rapport over de 
agrari«ehe aangelegenheden Batavia, 1875), van onvrij 
domein] niet voor ver- 
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koop in aanmerking kunnen komen. Wenscht dus iernand 
zoodanigen grond afgcstaan te zion, dan zal hij hebben 
zorg te dragon • dat het do- mein vrij worde, door 
prijsgevmg, door de recht- hebbenden en ten behoove van 
den Lande, van hunne bezitsrechten; het bovengcmelde 
plaatselijk ondcrzoek, dat aan den afstand moot 
voorafgaan, dient voomamelijk ook oin na to gaan of, al 
dan niet, zoodanigo bezitsrechten bestaan. Voor zoover de 
inlandscho gemeentcn op Java zulke bezitsrechten 
uitoefenden, schrijft art. 18 j° 12, la der Inlandsche 
gemeenteordonnantie (Ind. Stb. 1906 n° 83) voor, dat het 
hoofd van gewestelijk bestuur de wijze regelt, waarop van 
de instemming der dcsa- ingezetenen ten deze moet 
blijken. Voor Amboina bevat art. 9 der 』 nl. 
gemeenteordonnantie voor dat gewest (Ind. 
Stb. 1914 n° 629) een dergelijk voorschrift. 

Het behe&r van domeingronden behoort, voor zoo- 
verYlit niet iii|di~ukkeliik aan andere departementen 'van 
algemeen bestuur, dan wel aan gebiedsdeelen met eigen 
geldmiddclen is opgedragen, onder het Departement van 
Binncnlandsch bestuur. Bij de in- stellingsordonnantie 
van ressorten met eigen geld- middelcn wordt niet zeldcn 
het behecr, geheol of ge- deeltelijk, van binnen het 
gebiedsdecl gelegen domeingronden aan den localen raad 
opgedragen. 

Uit het beheer vloeien eenige bevoegdheden (tot 
gebruikgeving als anderans) voort die, v. z. W: noo- dig, 
beneden nog zullen worden vermeld. 

Het domeinrecht van den Lande is eigendoms- recht 
en de rcchtspersoon „het Land" als eigenaar heeft dus, 
voor zoover niet bijzondere bepalingen dit verbieden of 
belemmercn, de bevoegdheid zoo om op domeingrond 
zakelijkc rechten te vestigen als om dicn in gebruik te 
geven, te verhuren cnz.. 

De nu te vermelden wetsvoorschriften bovatten 
omtieut <leze onderwerpen n ad ere voorschriftcn. 

A. Verkuur van domeingrond is, volgens lid 3 van art. 
l>2 RR., onderworpen aan bij algemeene veror- dening to 
stcllen regeh, wclke rekoning moeten hou- den met het 
verbod tot verhuur van gronden „door inlandci H 
ontgonnen, of als gemeene weide dan wel uit eenigen 
andcrcn hoofde tot de dorpen of desa's behoorende.'' 

Aan d«n eisch, dat ecu algemecno verordening dit 
])u!it jnoct rcgclen, is slechts gedeeltelijk voldaan, daar 
het, bij Ind. Stb. 1804 n° 16 nangevuld en bij Ind. St b. 
1877 n° 70 en 1915 n° 299 gewijzigd, K. B. van 3 Juli 
1856 (Ind. Stb. n° 64) slechts betreft de uilgiftc in huur ten 
bohoevo van den ]andbouw. 

De voornaamste beporking daarby gesteld is dat do 
verhuur slechts mag geschicdon aan Nederland- Bche 
onderdancn, ingezetenen van Nederland of van 
Ncderlandsch-Indie, dan wel vennootschappen van 
Koophandcl in Nederland of Nederlandsch-In- Jndie 
gevcrftigd. Mocliten krachtons erfopvolging do 
huurrechten toevallen uan cen volgenH deze voor- 
Bchriften onbevoegde, dan zal in het beheor moeten 
worden voorzien met iiiHlemming der regeoring. Ver- 
huur kan Hlechts plaatu hebben voor ten hoogsto twin tig 
achtcrccn volgcnde jaren, behalve wannecr (Ind. Stb. 
1857 n° 13) de gronden bestemd zijn voor den aan))lant 
van kla])pcrboomon on do bereiding van olicn ； in welk 
geval voor 40 jaar mag worden verhuurd. 

Verdore medcdeeling der bopalingon is onnoodig 
daur, sedert bij de agrarische wotgeving do mogolyk- heid 
geopond om domoingronden in orfpacht uit to geven, 
verhuur feitelijk niet moor voorkomt. Art. 17 

van het Agrarisch besluit (gew. Ind. Stb. 1872 n° 116), bij 
Ind. Stb. 1876 n° 35b van toepassing ver- klaard op 
Celebes en onderhoorigheden en bij Ind. Stb. 1890 n° 211 
op do meeste andere geweaten van Buitenbozittingen, gaf 
gelcgenheid loopende huur- overccnkomsten te ver van 
gen door afstand in orfpacht, van welko gelegonheid. door 
alle huurders word gebruik gemaakt. Op ultimo 1913 
bcsloegen de voor- malige huurgronden, thans in erfpacht 
bezeten, nog 80 perceelen, en 34 809 bouw. In het 
Gouvemement Celebes en onderhoorigheden bevindt zich 
nog een voor den teelt van inlandsche gewassen. gebezigd 
huurland Lajang Totaka (49 bouw), in het Gouver- nement 
Atjeh en onderhoorigheden zijn eenige ei- landjes, in 
Billiton de klappertuinen op het eiland Kelomoa, en op het 
eiland Bali (Boeleleng en Djem- brana) eenige tot het 
domein behoorende tuinen en sawahs aan de bevolking 
verhuurd. De inkomsten uit deze verhuringen bedroegen 
in 1913 resp. / 713, / 2120, / 87 en / 6631.62. 

Bij ordonnantie van 10 October 1906 (Ind. Stb. n° 431) 
werd het Hoofd van gewestelijk bestuur in de residentie 
Bali en Lombok bevoegd verklaard, domeingronden niet 
uit eenigen hoofde aan de dorpen behoorende, gelegen in 
de afdeeling Lombok, voor een bepaald tijdsvcrloop of tot 
wedcropzeggens toe aan de inheemsche waterschappen of 
andere instellingen van openbaren of godsdienstigen aard 
of aan, tot de inlandsche bevolking — niet ook de vreemde 
ooster- sche — behoorende, personen in bruikleen af te 
staan of te verhuren onder door hem te stellen 
voorwaarden. Het Koi. Verslag bevat geen opgaaf omtrent 
de uitgestrektheid der gronden, ten aan- zien waarvan van 
deze bevoegdheid is gebruik ge- maakt. 

Bij de Gouv. besluiten in Bij bl. nos. 6535 en 6536 zijn 
de Hoofden van gewestelijk bestuur bevoegd verklaard om 
tot het vrije Staatsdomein behoorende stukken grond aan 
de Inlandsche gemeenten op Java on Madoera af to staan 
voor do vorming van ambtsvelden en van weidevelden. De 
eerstbedoelde afstand bohoort te geschieden met 
inachtneming van den in Bijblad no. 5558 
opgenomen,,Leiddraad". 

Bij de Gouv. besluiten van 14 April 1906 no. 21, 3 Juni 
1912 no. 76 en 4 December 1912 no. 10—geen- 
algcmcene verordeningen — zijn bepalingen vastge- steld, 
volgons welkc de in de baai van Sidajoe door aanslibbing 
ontstaiie gronden, bekend onder de na- men „tanah tint ah 
laoct" en „tambak wader pari", zoomede de in de desk's 
Bedanten, Delik, Mengaroan Legawo, Indrawarih, Kisik 
en Goemeng van het regentschap Grisce dor residentio 
Soerabaja gelegen, ton bohoevo van de vcrlcgging dor 
monding van de Solorivier naar Ocdjoengpangka 
onteigendo gron- den, en voorts de langs de Solorivier in 
gemeld gewest gelegen, door aanslibbing ontstane, 
uiterwaar- den aan de bevolking ten gebruike in huur 
zullen worden afgcstaan. 

Bij Gouv. bcsl. van 28 April 1907 no. 6 zijn bopa- 
lingcn vastgeateld, volgons welko de in de residon- tien 
Soerabaja on Rombang gelegen, ten bohoevo van do 
sedort gestaakte workon in de Solovallei onteigendo 
grondon, nadat dozo van wege den aigemeenon dionst van 
don Watorstaat on's Lands Burgerlijke Oponbaro Worken 
afgebakend en daarvan dosa's- gewijzo kaarten 
vorvaardigd zullen zijn, aan do bevolking ton gebruike 
zullon worden afgestaan. 

Voorts is — zio Bijbl. 7535 — de resident der 
Lampongsche dis trie ton gemachtigd over doinein- 
grondon to beschikken ten bohoevo der Javaansche 
kolonisten on zijn reap, bij G. B. van 5 October 1912 
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no. lien IS Febr. 1913 nr. 66 respectievelijk de hoof- den 
van gewestelijk bestuur van Billiton en Banka 
gemachtigd kleine stukjes domeingiond tot weder- 
opzeggens toe ter beschikking to stellen. van niet- 
Inlanders. 

B. De op domeingionden te vcstigen zakclijke rechten 
zijn de gcwone, in het Europeesche privaat- recht 
omschrevenc. Bijzondcre algemeene verorde- ningen 
vullen de bepalingen van hot B. W. in som- mige 
opzichtcn aan. 

Zie omtront de verleening van ERFPACHT op do- 
meingrond onder AGRARISCHE WET. 

Zic ook aldaar voor de regciiiig van het RECHT VAN 

VOORKANG, krachtens verleende vergunning tot land-
exploitatie. 

Omtrent het RECHT VAN OPSTAL op domcingrond, zie 
onder OPSTAL en wel onder A. Omtrent andero 
zakelijke rechten op domeiiigrond bestaan geen 
afzxmderlijkc wetsvoorschriften. Soms wordtdomein- 
grond uitgegeveu in KECHT VAN GEBRUIK, ZOO o.a. eene 
kosteloos met dit recht bezwaarde uitgestrekt- heid grond 
in de Z.-O. afd. van Borneo. 

Voor vcrschillende doeleinden wordt domeiiigrond 
ten gebruikc afgestaan, al dan niet tegen vergoeding. Tot 
zoodanige ingebruikgeving zijn bij in op genomen 
voorschriften — zie o. a. B. 6183,-6559 en 6882 — 
bevoegd verklaard de hoofden van ge- westelijk bestuur. 
Het G. B. van 6 December 1906 n° 28 (Ind. Stb. n° 516, 
gewijzigd 1907 no. 383 en 1910 n° 310) verklaart de 
gewesten en gedeelten van gewesten met eigen 
geldmiddelen bevoegd, voor zoover die bevoegdheid niet 
reeds voortvloeit uit de aan hen gegeven opdracht van het 
behccr, o. m. om tot wederopzcggens, dan weJ, nh 
verkregen mach- tiging van den G.-G., ook zonder dat 
beding, vergiui- ning te verlecncn tot het gebruik van tot 
het vrij staatsdomein behoorenden grond, uitmakendc of 
behoorende tot van Landswege aan hen in beheer 
gegeven zaken, alsmede tot opzegging en vervan- ging 
van ecus gegeven vergunningen. Tevens vinden wij 
aldaar andere bevoegdheden geregeld, die uit de opdracht 
tot beheer worden geacht voort te vloei- en. 

De omstandigheid dat, gelijk werd aangetcekend, de 
donieiiiverklaring niet ten doel had bestaande rechten te 
ontnemen, heeft ten gevolge dat het, in het adatrecht der 
inlandsche bevolking gegronde, ontginningsrecht der 
bevolking is gehandhaald. Onder het begrip onUjinniivj, 
hctwelk in de dadelijk te noemen 
ontginningsordonnanties niet is omschrc- ven, zulks met 
opzet ten einde cventueel den recliter in deze volkomen 
vrijheid te geven, moet in het al- gemeen worden gebracht 
elke daad, die ten doel heeft — of verricht wordt met het 
oog op — de voortdurende ingebruikneming van tevoren 
nog niet geoccupeerden grand. Wanneer zulk een daad 
aan- wezig is, moet in elk gcval uit de omstandigheden 
worden opgemaakt. 

In het algemeen is de bevoegdheid tot ontginning en 
zijn de daarbij in acht te nomen formaliteiten on- 
derworpen aan de voorschriften van het inlandsch 
adatrecht (zie GROND (RECHTEN OP DEN). 

De wetgever heeft intusschen wettelijke regelen 
daaromtrent getroffen voor de domeingjonden op Java en 
Madoera (ordonnantie van 29 Febr. 189G Ind. Stb. n°. 44, 
gew. 1904 n° 146 一 vergelijk ook het Boschreglement 
in Ind. Stb. 1913 n°. 495) voor het eiland Bengkalis 
(ordonnantie van 7 Maart 

1889 Ind. Stb. n° 63), voor de gouvernementslanden 
in de residentie Mcnado (ordonnantie van 9 Juni 
1896, Ind. Stb. n° 107) voor de afdeeling Lombok, 
(zie do ordonnantie nopens de rechten der inlandsche 
bevolking op den grond aldaar van 10 October 1906, 
Ini. Stb. n°. 431) en voor Sumatra's Westkust (zie 
het AGRARISCH REGLEMENT voor SUMA- 
TRA'S WESTKUST. ordonnantie van 15 Januari 
1915, Ind. Stb. no. 98). Naar de blijkbare bedoe- 
ling van den wetgever doen deze verordenin- 
gen de mogelijk met den inhoud daarvan strijdige 
bepalmgcn van het adatrecht te niet. Verinoedelijk 
zal het agrarisch reglemcnt voor Sumatra's West- 
kust worden gevolgd door dergelijke regelingen voor 
do andere gewesten van de Buitenbczittingen. 

In de regelingen voor Java en Madoera zijn vai^ 
ontginning uitgesloten de „uit eenigen hoofde tot de 4 

dorpen behoorende gronden", waarondcr worden 
veretaan de door de inlanders voor eigen gebruil^^ 
ontgonnen en niet keiinelijk verlat&n, zoomede de 
door hen of anderen met eenig persoonlijk of zake-* 
lijk recht bezeten gronden; de wegen, waterleidin- 
gen en waterreservoirs, die ten laste der dorpen zijn； 
gewijde gronden; begraafplaatsen; de erven der 
kerken, moskeeen en dorpsscholen, benevens alle 
binnen den kom der dorpen gelegen pleinen en 
andere openbare plaatsen, (aldus de ordonnanties 
voor Java en Madoera en voor Menado, welker 

 

omschrijving vermoedelijk ook ciders als leidraad zal 
kunnen dienen). 

In het Agrarisch reglement voor S. W. K. is dit punt 
finders omschreven, nl. wel in denzelfden zin, echter 
zoo dat de term kennelijk verlaten, waarover aaiistonds, 
is vermeden. 

Ontginning is mogebjk alleen door leden der in- 
landsche bevolking cn gebonden aan vergunning van 
het bestuur, aan de verleening waarvan voorwaar- den 
worden verbonden, die deels wettelijk zijn om- 
schreven, deels aan het oordeel der bestuursambte- 
naren zijn overgelaten. 

Ontginning, met inachtneming der voorschriften van 
de ordonnanties c. q. van het adatrcchtgeschicd, geeft 
inlandsch bezitsrecht, dat nu verder aandedc - 
betreffende voorechriftcn van het adatrecht in on- 
derworpen, zie GROND (RECHTEN OP DEN), on 
dat dus, volgens het inzicht van den wetgever, inoet 
worden opgevat als een zakelijk recht op domeiii- 
grond. 

Waar de domoin verklaring wettelijk beperkt is 
tot tcoestc gronden, rijst juist ten aanzicn van de be- 
voegdheid tot ontginning de vraag, wat daarondcr 
moet worden verrftaan, terwijl tevens cen bcJangrijko 
vraag is wat onder ontgonnen maar kennelijk ver- 
laten gronden moet worden veretaan. 

De uitdrukking tcoe/ilc (frond ziet zeker niet op den 
uiterlijk waarneembaren tocstand van den grond ； 
ovengoed oer-wouden als door aanislibbing of da- 
ling van den waters])icgel in rivieren of inecrcn 
verkregen gronden kunnen daartoe behooren. Do 
term heoft een bloot recht-skundige beteekenis en 
omvat alien giond, waarop nog geen reclitcn van pri- 
vate perKonen zijn gevestigd of gevemtigd gewecst 
(eenigszinH aiulers, maar in gclijkca zin: Polak, v.(1. 
Meulen cn Freyss „Agrarischc regelingen" biz. 5(), 
welk werk voor de samenstelling van dit artikel 
doorgaand is geraadpleegd). 

In gelijken geest moot de uitdrukking „kennetijk 
verlale^' grond worden uitgelegd, die dus aanduidt 
den grond, waaroj) reeds gevestigd geweest zijndo 
recliten sedert zijn prijsgegeven. In het Agrarisch 
reglement voor S. VV. K. wordt in plaats van de po- 
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sitievo uitdrukking „kennelijk verlaten" grond, de 
omachrijving „nict meer ondorhouden of gebruikt" 
gobezigd. Voor zulke niet meer ondorhouden of go- 
bruikto gronden kan dan gccn vergunning tot ont- 
giiining worden vcrleend, „zoolang nog do ooi-spron- 
kelijko bezitters of hun rechtverkrij gond en hunno 
rechten op dicn grond kunnen bewijzcn." 
Aan den rechter, of ook — bij de bcantwoording dor 
vraag of gronden volgcns de ontginningsordon- nantie 
voor vorgunning tot ontginning vatbaar zijn — aan de 
administratievc autoriteit wordt het ovcrgelaten voor elk 
geval to beoordeolen of de grond als woest, c. q. als 
kennelijk verlaten moot worden beschouwd. 
Ontgonnen domeingronden blijven tot hot domoin 
behooren, dat daardoor z.g. onvrij wordt. Vervallen de 
aan de ontginning ontleende rechten door ontei- gening, 
afstand, of kennelijke verlating, dan woidt het domein 
weer vrij, geschikt om, indien daarvoor overigens de 
voorwaarden aanwezig zijn, in eigen- dom, crfpacht, 
met recht van opstal te worden uit- gegeven, dan wel 
weder ter ontginning te worden afgestaan. 
Ingebniikncming van domeingrond voor de gouver- 
nementsculluiir heeft natuurlijk in den rechtstocstand 
van den grond nimmer wijziging gebracht. Het geschikt 
maken van den grond voor en de aanleg daarop van 
Gouvernemeiitskofficaanplantingen bijv., wel vallend 
onder het wetenschappelijk begrip, ontginning, was niet 
begrepen onder het technisch- juridisch, met dat woord 
aangeduid, begrip, zooals het bo ven is uiteengezet. 
Door de wcrkzaamhedcn dcr inlandschc bevolking ten 
behoeve dier cultuur werden dus geen recht en verb 
regen; de bewoor- <lingen der onder tc noemen 
plukrechtordonnantio ； ■hijn(?n echter cen and ere 
opvatting te huldigen. 
Intusschcn is bij de opheffingdergouvernements- 
kofficcultuur aan do bevolking een bepaald recht ver- 
zekerd. Heteerstgeachieddedit by delcroonordonnan- tie 
van 8 Augustus J898 (Ind. Stb. n° 230) bij de op- heffing 
dcr vei plichtc levering in de Minahasa. Hior- bij werden 
de vruehten dcr op hoog gezag aangc- Jcgdc 
koffictuincn ter beschikking ge^teld van de voormaligo 
cultuurdienstplichtigcn onder voor- waanlen, die bij(；. 
B. van denzelfden datum (Ind. Stb. 231) nadcr zijn 
oinschrcvon, en werd tevens aan hen, die 
overeenkojnstigdogestelde voorwaardenhet recht van 
beschikking over dio vruchton kregon, t rfelij/c 
individue.e.l bezitsrccht over don grond gege- ven, 
indien zij <lit verlangden, mits zij geduronde d ric 
achtorecnvolgcnde jaren getoond zoudon hob- ben de 
koffiecultuur zoodanig to bohartigon als voor hare 
instandhouding in het belang der bevolking noodig is. 
Op and orc wijzo IH dit oiidorworp gorcgeld voor Java. 
Uij ordonnantio van 23 J?ebruari 1910, Ind. Stb. no. 1(53 
word bepaald, dat bij evcntucelo ophof- fing van de 
vcrplichtc koffielcvering, aan do voor- inalige 
cultuurdionstpJichtigen, ook na die opheffing, vorzekerd 
werd het onder den naam plukrecht bc- kend zakolijk 
rcehl op do door hen op hoog gezag met koffio beplante 
gronden, wolk plukrecht blijft bestuan totdut df de 
koffieaanplantingon door af- Htorving of op and ere 
wijzo zijn to niet gegaan of waardeloos goworden, df do 
houder van hot recht dio aanplanting konnolijk heeft 
verwaarloosd, df dio houdor in uitdrukkelijko 
bewoordingon van zijn j'echt afstand hooft gedaati, con 
en andor te consta- teoron door ecno door hot hoofd van 
gewostelijk bo- stuur to bonoomon commissi。， 

Do omvang der domeingronden kan uitbreidiny 
ondergaan. 

a. door do bij wet van 7 November 1910 (Ind. Stb, 
1911 no. 38) go regeld e terugbrenging van parli- culicre 
landcryen tot het staabsdomein en de ter uit- voering 
daarvan beatemde Kon. Bten. van 12 Augustus 19J 2, Ind. 
Stb. nos. 480 en 481, zie PARTI- GULIERE 
LANDERIJEN； 

&. tongevolge van onteigening ten algemeenen nutto, 
voor zooveel deze betreft van landawege on- dernomen 
werken van algemeon nut； 

c. door aankoop van eigendomsgronden of parti- 
culiere landerijen, zonder toepassing van de onder a of & 
genoemde maatregelen; 

d. natuurlijk voomamelijk ook door uitbreiding van 
het gouvemementsgrondgebied door inlijving van, te 
voren onder zelfbestuur staande, streken. 

Voorzoover betreft den overgang van particuliere 
landerijen naar hot staatsdomein is van belang de 
regeling getroffen omtrent de rechten tevoren door de 
opgezetenen dier landerijen op den grond uitge- oefend. 

Bij K. B. van 3 April 1900, Ind. Stb. 1901 no. 214 
werd ten aanzien van het voormalige particuEere land 
Bloeboer bepaald, dat inlanders die erfpachts- rechten in 
dat land uitoofenden,den grond verkregen in erfelijk 
individueel gebruiksrecht en dat niet-in- landers, die 
grond aldaar in bezit hadden zonder titel van aankomst, 
en humie niet-inlandsclie rechtver- krijgendcn, om niet 
een cigendomstitel van het gou- vernement kondon 
verierijgen. 

Ton aanzien der voormalige particuliere landerijen 
Kandanghaucr on Indramajoe West werd by K. B. van 18 
November 1911, Ind. Stb. no. 636, wat betreft de 
inlandsche erfpachters, hetzelfde bepaald als voor 
Bloeboer met bijvoeging, dat gronden toebehoo- rende 
aan inlandscho gemeonten aan deze bchooren in 
gemeentelijk bezit, maar werd ten aanzien van de niet-
inlanders bepaald, dat dozen van rechtswege den grond 
bezitten in altijddurende erfpacht op den voot van den 
8en titol van het B. W. 

Op dezelfde wijzo is dat onderwerp sedert alge- meen 
geregeld, bij K. B. van 22 October 1913, Ind. Stb. no. 702 
omtrent alle gronden die deel liebben uitgomaakt van op 
Java ten westen der Tjimanoek golegen particuliere 
landerijen, die door onteige- ning of op andere wijze zijn 
ovorgegaan aan den lande. 

Bij inlijving van indirect bestuurde gedeelten van 
Ncdorlandsch-Indie bij do rechtstreeks bostuurde wo rd 
on do bovon vormelde bepaKngen, regelendo het 
domeinrccht van den lande, van rechtswege van toe-
passing, voor zoovor niet het tegendeel is bopaald. Het 
kan dan zijn, dat in hotzelfdo gebied 4n nog in- stellingon 
bostaan door hot voormalig zelfbostuur in hot lovon 
goroopen, dn daarnaast de gouveme- inentsrcgelingen 
werken. 

Zoo valt omtront het voormalig landschap Ling- ga-
Riouw on oiulerhoorigheden to vermeldon, dat aldaar 
uanzienlijko stiikken grond door Chineezen worden 
bczoten tongovolge van door het voormalig inlandsch 
zelfbestuur uitgegovon concMsies voor landbouw, 
waarnaast echtor ook erfpachtsper- ceelcn bestaan, 
krachtens door hot Ned. Ind. gou- vernement verlconde 
orfpachtsrecliten. Bij G. B. van 23 November 1912 no. 
37 word do resident van Ri- ouw on ondorhoorigheden 
gemachtigd om, na do inlijving van hot landschap 
Lingga-Riouw, aan de eoretbcdoeldo houdorsvan 
ganibirtuinon vorgunning to verlconon om mot het 
ontginnon van do voor de 
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gambirtuinen benoodigde wisselgronden op de ge- 
bruikelijke wijze voort te gaan. 

Ten slotte moet nog melding worden gemaakt van 
verschillende gevallon van exploitatie van domein- 
grond door den Lande zelf, welke gescliiedt door de 
stichting en het drijven van de gouvernements- 
kinaondememing in de Preanger-regentschappen, van de 
gouverncmcnts getah-pertja-onderneming to Tjipetir in 
dezelfde residentie, van de getah-pertja- aanplantingen 
te Blaron, Kemoetoeh en Sawang- gasta (residentie 
Banjoemas), van de gouveniements caoutchouc-
onderiiemhig te Langsa (Atjeh en ondcr- hoorigheden), 
(zie LANDBOUW) alsmede van de c&outchouc-cultuur 
op Noesa-Kero bangan, waar voor dit doel 
dwangarbeiders worden te work ge- steld, zie 
STRAFSTELSEL. 

Lit^ratuur. Bohalve de in den tekst gemelde werken, 
nog： I. A. Nederburgh., Het staatsdomein op Java, 1882 
fL. Wr cr vail den Berg. Het rechr ..‘••van den Staat enz., 
Tn Bijdr. v,' K Kon. Inst. T. 

L. V. 40, 1891, bl. 1 vgg. ；  C. v. Vollenhoven, 
Miskenningen van het adatrecht, 1909, bl. 30 ..vgg.;
 de^Loutery-Handboek enz. 1914, bl. 594 

.vgg. ~ 
DOMIS (HENDRIK JACOB). Geboren te Alkmaar_ 

10 Juli 1782 uit het huwelijk van J. W. Domis, bur- 
gemeester aldaar en G. C. Kloek. Nadat pogingen om te 
*s Gravenhage in eene betrekking geplaatst te worde 瓦 
niet geslaagd waren, vertrok hij 25 Febr. 1806 als klerk 
naar Indie, werd 1808 onderkoopman en gewoon klerk 
op de Secretarie, 28 Mei 1808 waar- nemend secretai-is 
bij den inspecteur.-gen. der kof- fietuinen, en later door 
den Gouv.-Gen. Janssens be- last met de waameming 
van de zaken in de binnen- landen van Cheribon, en 
onder het Engelsche tus- schenbestuur super-intendent 
der koffiecultuur, fis- caal over de houtbosschen en 
thesaurier te Sema- rang. Na het herstel van het Ned. 
gezag werd hij in allerlei be trekkin gen geplaatst: 
ontvanger der ink. en uitg. rechten te Semarang (1816), 
ass.-res. aldaar (1817), omgaand rechter tcSemarang 
(1818) en wei- nige dagen daarna lid in den Raadyan 
Justitie aldaar. Na in 1819 de betrekking van inspecteur 
van financien bekleed te hebben, word hij reeds het vol- 
gende jaar waamemend res. van Semarang en 9 Juli 1822 
definitief in die waardigheid bevestigd, waarin hij 
tijdens den opstand van Dipa Negara groote dien- sten 
bewees. In 1827 werd hij op zijn verzoek, in dezelfde 
betrekking te Pasoeroean geplaatst en in 1831 tot res. 
van Soerabaja benoemd. In 1834 ging hij met verlof naar 
Nederland, doch keerde niet meer naar Indie terug, daar 
hij ontslag uit 'B lands dicnst vroeg en verkreeg en zich 
te Brummen vestigde, waar hij 7 Mei J 842 overleed. 
Van zijne hand ver- schenen twee, voor dien tijd 
belangrijke geschriften: ,,Reis over het eiland Java," 
1829 en ,,De residentie Pasoeroean,n 1829, beide, 
evenalfl een Hollandsch en Javaansch woordenboek, 
gedrukt op een drukke- rijtje, dat hij in eigendom bezat. 
„De residentie Pa- soeroean" werd in 1836 te 's-Grav. 
herdrukt. Bo ven- dien verachenen opstellen van zijn 
hand in Verh. Bat. Gen. 1825, 1830, en de Oosterling I, 
II. 

JOOMPO jPOMPOE). Landschap op Soembawa, 
grenzendeTen~N7aan Sanggar en de Javazee, ten 0. aan 
Bima, ten W. aan het rijk Soembawa en de baai van 
Saleh, ten Z. aan den Indischen oceaan; de ei- landjes 
Kawangko, Poeloe Poeloe, Poeloe Sora en Satonda 
worden er toe gerekend. Het staat onder .n bestuurder, 
die den titel voert van Sultan en wien een hadat of 
rijksraad tei\?yde staat, best aan- 

de uit ecn Radja bitjara of rijksbestierder en rijks- 
grooten: Sabandar, Djeneli‘8 en Boomi's. De bevol- 
king van Dompo hceft groote overeenkomst met die 
van het aangrenzende Birna (zie aldaar). Zij is allcen 
iets kleincr, maar krachtiger gebouwd en schijnt 
vrijmoediger en cnergieker. De Domp6'ers zijn 
hartstochtelijke jagei-s. Voor geogmphische bijzon- 
derheden zie SOEMBAWA. In 1279 Caka (1357 A 
D) werd Dompo door het Javaansche Modjopait 
veroverd. Even als de and ere landschappen op het 
ciland werd Dompo in het begin der 17e eeuw door 
Gowa (Makasser) onderworpen; het Bongaaisch 
contract maakte aan die verhouding con einde, daar 
Dompo toen onder de bondgenootschappelijke lan- 
den werd opgen omen. In 1765, 1858, 1886 en 1905 
werden contracten gesloten,die meer en meer van 
ka- rakter veranderden en de zelfstandigheid van 
den Sultan beperkten. Redenen tot ontevredenheid 
we- gens overt reding dier contracten heeft het rijkje 
slechts zelden gegeven, misschien wel ten gevolge 
van de gcringheid zijner be volkin g, die op 3000 a 
6000 zielen geschat is. De particuliere landbouwin- 
dustrie begint zich voor Dompo te interesseeren. 
Concessies zijn uitgegeven rondom den berg Tam- 
bora. Dompo behoort administratief thans tot do 
onderafdeeling Bima, afdeeling Soembawa, res. Ti-
mor en O. 

Literatuur. Dr. J. Elbert, Die Sunda Expedition, deel 
II, biz. 102. 

DOMPO-BAAI. Zio SANGGAR-BAAI. 
DONAN (TJI). Kustrivier, die bij Tjilatjap, res. 

Banjoemas, uitmondt en daar een breede diepc haven 
vormt. 

DONAX. Naam van ook in den Indischen archipel 
voorkomende, tweekleppige weekdieren, die driezij- dig 
zijn, waarvan het slot aan de eene schelp van 2 en aan de 
andcre schelp van 1 tand is voorzien. In de Oost-Indische 
Conchylien-verzamelingen zijn zij be- kend onder den 
naam van Matten-schelpen. Donax scrotum is een fraai 
gekleurde groote soort. 

DONDA (DONDO). Kaap aan de N.W.kust van 
Celebes, gevormd door den gclijknamigon berg, die op 
2900 M. gcschat is. Zie ook CELEBES (a. de 
Noordarm). 

DONDEI. Zie VAARTUIGEN. 
DONDO-BAAI. Een zeer ruime baai mot grooto 

diepte aan de N.W.kust van Celebes, op ongcvcor 120° 
30' O. L. van Gr. Do kusten zijn steil, vooral in het Z.W. 
en W. gedeelto； in het Z. gcdeelte liggen eenige riffen 
cn ondiepten. Zie Zccmansgids O. I. Arch, deel III B. 

DONGA d. i. Mohammcdaansch gebed; vgl. ook 
KANDOERI. 

DONGGALA. Onderafdeeling der afd. Middcn- 
Celcbes van de residentie Menado, omvat de zdfbe- 
sturende landschappen Banawa en Tawaeli. 

DONGGALA. HoofdpJaats van het landschap 
Banawa (zie aldaar), zetel van den zelfbestuurdcr, 
standplaats van den Assist ent-Resident van Mid- den-
Celebes en den Controleur van Donggala, de beste 
ankerplaats aan de Paloebaai, wordt geregedd bezocht 
door de stoomschepen der K. P. M. (Jit- voer van Copra. 
De bevolking bedraagt 士  J 900 zielen, vnl. 
Boegineezen, men vindt er welvareude Chineesche en 
Ai-abische nederzettingen. De Jigging is minder gunstig, 
de pJaats hceft gecn ach- terland en op den witten 
kaJksteen vee] last van hit- te. Veel gunstiger voor eene 
bestuursvestiging zijn volgens Abendanon de 
on)8tandigheden bij Pantc- loean aai)de ovei,zijde ten 
ZO. van Donggala. Het klimaat is zeer verschillend van 
dat te Paloe wal de 
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rcgenhocvcelheid betreft. To Donggala valt 1—1.6M. 
regen per jaar (van Sept.-Nov. het minst), te Paloo maar 
5 ft, 7 dM. (Sept, is het droogst). Het scheop- 
vaartverkeer bedrocg in 1914 voor aankomendc en 
vertrokken schepen te. zamen 514 mot een netto inhoud 
van 1.021.202 M3. 

DONGGO (DOOE). Zie onder BIMA. 
DOODENDAL of -VALLEI. Aldus worden mofet- 

tcn genoemd, vaak niet meer dan groote kuilen, waaruit 
koolzuur opstijgt； in don regel echter slechts in zoo 
geringe hoeveelheid, dat het alleen voor kleine dieren 
gevaarlijk is. In enkelc verzamelt zich onder bepaalde 
omstandigheden meer koolzuur, zoodat het verblijf er 
voor grootere dieren, soms zelfs voor mcnschen 
gevaarlijk kan zijn. Bckcnde doo- dendalen zijn de Pad j 
aga lan of slachtplaats, in de buurt van Garoet (Preanger 
regentschap- pen), een smal plekje van bleekgrijze, 
geelachtige kleur, waar men in den rcgel thans slechts de 
lyken van insecten vindt, en vooral de P a k a r a- m a i), 
zie aldaar en DIENG. 

DOODKISTEN (DE). Aldus worden naar -hun vorm, 
op cenigen afstand uit zee gezien gelijkende op dric 
doodkisten, door de zeevarenden genoemd dric platte 
ruim 100 M. hooge kalkheuvcls bij de N. kust van de 
afdeeling Grisee in Soerabaja, die als verkenning kunnen 
dienen voor het invaren van den Trcchtcr (noordelijke 
ingang van de straat van Madoera). 

DOOM. Eilandje dicht bij de W.kust van Nieuw 
Guinea, niet ver van de uitmonding dor Ramoei- rivier. 
Is ruim 30 M. hoog en bestaat uit kalk- steen. 

DOOPSGEZINDE VEREENIGING. Verccniging tot 
bevordering der Evangelioverbrciding in de Ned. 
Ovcrzecsche bezittingen. Dezc Zending-Vereeniging is 
opgcricht in 1847 te Amsterdam： zij hcoft op Java 5 
zendingsposten, nl. te M 邑 rgAxedj，， te Kedoeng 
Pendjalin, te Kajoe Apoe, te Pati en (het zieken- huis) te 
Kcldt. De op laatstgcnoemden post arbei- dende Dr. R. 
Bervoets is tevens Directeur der door den Nat. Bond t. 
Bestrijd. der melaatschheid opge- richte leproserie 
DilnA-Radjd, (geschenk der Konin- gin). gesticht van de 
geldcn, door Ned. Ind. als hukleblijk bij de geboorte van 
Prinses Juliana aan H. M. aan go bod on. Het terroin van 
allo deze werk- zaamhedon is gelegen in de voornial. res. 
Japara. Aanial (H)r. 士 2400. Op Sumatra arbeidt de 
Verce- niging iu Alandailing cn Angkola: posten 
Pakanten, J^-njaljoengan en Moeara Siponji, aantai Chr. 
士 300. Bron/ien: Jaarvcrsl. Zie ZENDING. 

DOOPVONT, WIJWATER-SCHELP, VADER- 
NOACHS-SCHELP en B^NITIER. Namcn van do 
grootstc soort al lor schelpcn en ontlcend aan hot ge- 
bruik dozer reuzonschelpen in kerken, als doopvon- ten 
cn wijwaterbakken, sedert oudo lyden in zwang; men 
hcoft voorwerpen govondon in dci)Indischen oceaan cn 
deMolukschezec,dio 250 kilo zwaar en P/2 meter lang 
wareu. Op het zoogen. Indischo huis te Amsterdam was 
er ccn uit do Moluksche zee, meer dan 400 pond 
wegende, on algemecn bekend. Do rechtcr- cn linkor-
schelp hebbon denzelfden vonn en zijn buitengewoon 
dik, het slot is van zeer zwaro schuinsch staando tan don 
voprzien, welkc zeer onge- lijk van grootte zijn. Het dior 
heeft in doschelp cen abnoj male ligging, daar do voet 
naar bo ven gokcerd is. De g roots to soort is Tridacna 
gigas; eon kloinoro is Trid. squamosa, geolachtig van 
klour mot verschei- dene, gewoonlijk een zestal rycn 
rechtopstaando hooge ribbon. Een and ere, aan Tridacna 
verwante soort is Hippopus maculalus, met hooge 
roodgovlokte 

ribbon. In aanzicnlyke diepten worden deze schelpen 
gevischt. Zie ook SCHELPDIEREN. 

DORDTSCHE PETROLEUM MAATSCHAPPIJ. 
Zie PETROLEUM. 

DORfi. Het noordelijkste deel van de westkust der 
Geelvink-baai in Ned. Nieuw-Guinea, reeds in 1775 
bczocht cn vermeld door Thomas Forrest, die er voor de 
Engelscho O. I. Compagnie muskaatnoten en jongc 
muskaatboomen kwam verzamelen. In 1793 stichtten de 
Engelschen. er bij de kampong Kwawi eene kolonie, cn 
bouwden daar een blok- huis, dat Fort Coronation werd 
gedoopt. Reeds het volgende jaar moest die vestiging 
echter worden op- geheven door ziekten onder de 
bezetting en her- haalde aanvallen der bevolking van 
Dore, welke steeds vijandig optrad tegon de handelaars 
cn onder- zoekers, die dit gunstig gelegen gebied 
herhaaldelijk bezochten. In 1855 vestigde zich daar 
zendelingen van het Berlijnsche Zend in ggenootschap, 
wier ar- beid in 1862 werd overgenomen door 
zendelingen van de Utrechtsche Zendingsvereeniging. 
Het is ook thans nog een hoofdstat ion van die 
vereeniging, wel- ker zendelingen zooveel reeds hebben 
bijgedragen tot vermeerdering van kennis omtrent Noord 
west Nieuw-Guinea cn zijne bevolking, en tot verbetering 
van den toestand dezer laatste. Te Kwawi zijn de won in 
gen der zendelingen, alsook een kerkgebouw en een 
hospitaal. 

Nabij Kwawi, en daarmede door een goeden. weg 
verbonden, ligt Manokwari, waar sedert 1896 de zetel van 
ons bestuur is gevestigd, vertegenwoor- digd door ecn 
assistent-resident, hoofd der afdeeling Noord Nieuw-
Guinea van de residentie Ternate en onderhoorigheden. 
Zijne woning staat thans op een 40 M. hoogen heuvel, met 
prachtig uitzicht op de Dor6-baai. 

DORE (BAAI VAN). Een kleine baai aan de N.- kust 
van Nieuw-Guinea, on aan den N. W. hoek der 
Geelvinkbaai, op ongeveer 13.4° 5' O.L. van Gr. Goeden 
ankergrond vindt men voor do kampong Ma- nokwari, do 
bestuurszetel van Noord Nieuw-Guinea; afscheepplaats 
is do meer naar buiten gelegen kampong Ambobride. Zie 
Zeemansgids O. I. Arch. dl. V. 

DORIS. Naam van een geslacht van in de zee levendo 
naakto slakken (d. z. slakken zonder hoom, zie 
GASTROPODEN) met vrijstaande, intrekbare, 
bladvormige kieuwen, welke rondom de aarsope- ning op 
het midden van hot achterste gedeelte van den rug 
geplaatst zijn; voor op den rug en aan den mond bevindon 
zich 4 voelors. Zij houden zich vooral langs de kusten op 
on zijn betere kruipers dan zweminers. Verscheidono 
Doriden bewonen den Indischen archipol; volen zijn 
ongemeen fraai ge- kleurd. 

DORO。District met gclijknamige hoofdplaats van do 
controlc-afdceling Kadjdn, regentschap, afdealing cn 
residentie Pckalongan. Het heeft eene opper- vlaktc van 
201 K.M2. cn tclt- 4 ondcrdistricten met 56 dcsa's； in 
1905 had hot eene bevolking van 34000 zielon, 
waaronder 12 Europeanen en verder alien Inlanders. 

DORO0BI(BESAR EN KETJIL). Lago koraalkalk- 
eilandon behoorenclo tot do Solo-eilandon, res. Ternate. 

DO ROT. Zio GAJOLAND. 
DOROWATI. In Madioon gelegen hoogste top (2556 

M.) van con der vier tot hot vulkanische Wi- lis-massicf 
bohoorondo oudo kraterranden. Bchalve door Junghuhn 
(Java II. 528) is do top ook bezocht door den controlour 
F. Fokkens (T. v. Ind. Taal-, Land- on Volkcnk. XXX 
1885, 558). 
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DOROWATI-LOKSONGO. Een vulkaanruine in 
Pasoeroean met groot^n ingestorten krater, 1590 M. 
(Verbeek, Java 144).月 
dDORP, DORPSHOOFD, DOttPSBESTUUR (OP DE 理
®^邸)二 E 丽施正"茹 Pava cn M&- doera(zio DES A) 
wordentook op de buitenbezittingen tallooze dorpen 
aangetroffen, die niet alleen plekken van samenwoning 
zijn(gelijk in het Gajoland, ter Sumatra's Oostkust, in 
Indragiri en Riouw, veelal op Zuid-Cclebes, op Bocroe en 
Ceram, enz.), maar in- landsche rechtsgemeenschappon 
met eigen bestuur en eigen vermogen. In het eerste geval 
is hetgouver- nement reap, een zelfbesturend landschap 
bevocgd, over zulk een louter topographisch dorp een 
dorpsbe- stuurder als ambtcnaar van het centraal gezag 
(man. doer kampong, onz.) aan te stellen; in het tweede 
geval daarentegen heeft men te doen met „inlandsche 
gemeentenn op den voet van art. 71 Reg.regl. en met 
,,erkende" hoofden (art. 67 Reg. regl.), althans in 
rechtstreeksch gebied. 

Deze inlandsche dorpsgemeenten dragen uiteen- 
loopende namen: gampong, koeta, nagari, doe- soen, 
tioeh, wanoea, soa, am anno, dcsa, enz. onz. Onzerzijds 
wordt meestal gesproken van kampongs of negorijen, 
hetgeen te lichter tot misverstand kan leiden, omdat 
„kampoeng,} in Indie dikwijls iets anders beteekent dan 
dorp (b. v. woonerf, of Mi- nangkabausch geslacht), 
terwijl “negrikas" tot op heden ook gebezigd wordt om de 
(al dan niet wet- tige) kas van een afdeeling of 
onderafdeeling aan t-e duiden. 

De hierbedoelde dorpsgemeenten vertoonen, afge- 
zien van die op de hoofdplaatsen, haar oude adat- 
organisatie gewoonlijk zuiverder dan de desa's van Java 
en Madoera. Men heeft er, die (Toradja-gebisd, 
Halmahera, Timorsche kring) nog stamgenootendor- 
penzijn;elders(Karoland,Djambi,Lampongs) heeft men 
er, die uit verwantenwijken zijn opgebouwd. Vele dorpen 
hebben nog als vanouds hun dorpshuis (raadhuis, dikwijls 
ook jongemannenverblijf)— djamboer, sopo, balai, sesat, 
baileo, enz. --, dathier maar zelden tot 
dorpsgodsdiensthuis voor den islam is geworden (gelijk 
de meunasahin At jeh);bij de hei- densche Tora^ja's en de 
Hindoesche Baliers vindt men een dorpstempel. 
Voorhcen dikwijls versterkt of op heuveltoppen 
gebouwd, zijn tegenwoordig de dorpen meestal 
onversterkt en in de vlaktc gelegen. Ook op de 
buitenbezittingen hebben de dorpen veelal gehuchten of 
dochterdorpen. 

Naast een meerderheid van dorpgemcenten, die onder 
den dorpshoofd met een paar helpers en soms met oudsten 
staan, heeft men met name voor de Ba- taklanden, het 
Minangkabausche gebied en Bali een anderen 
bestuursvorm. Een Bataksch dorp staat in den regel onder 
een twee tai hoofden, 66n uit elk der voomaamste marga's 
(stammen, geslachten) der etreek. Een Minangkabausche 
nagari staat gewoon- lijk onder een raad van 
volkshoofden, gevorind hetzij door alle hoofden van de 
oudc families uit liet dorp, hetzij door 66n zoodanig hoofd 
voor elke in liet dorp aanwezige soekoe (unie van 
geslachten), in welk laatste geval men boven dezc 
soekoevertegenwoor- digers nog een primus inter pares 
(den panghoeloe poetjoek) kent. Het Balischc dorp, of 
eigenJijk de dorpsvereeniging (sekaha desa) die er de 
regeerkem van is, staat veelal onder de gezamenlijke 
leden dier vereeniging, de krama ddsa, die onder meer een 
klian d6sa hebben als hun hoofdrepresentant. Merk- 
waardige personages zijn nog: in de Minahasa de 
dorpsgrondverdeelers (mew 仓 ting's) en de dorpsland- 
meter; op de Ambonsche eilanden de dorpshoutves- 

ter (latoe kdwanno). Over het Mohammedaansche en het 
Christolijke lid van dorpsbestiu'en, zie ISLAM en 
CHRISTEN-INLANDERS. 

De inhcemscho nizcttingon kennen schicr overal voor 
do voomaamste dorpsambten een erfrccht met 
uitverkiezing; hoe ons bestuur, in nabootsing van den 
toestaud op Java, een geheel vrye verkiezing van 
dorpshoofden heeft ingevoerd in Palembang, op de 
Ambonsche eilanden on elders — met weinig be- 
vredigend rcsultaat —, is o a. te kennen uit gege- vens in 
Adatrechtbundel VII (1913), bl. 332— 388. 
' ' Ini~-de mecste dorpen wordt het bestuur gc- voerd in 
gestadig overleg met de dorpsbevolking, wier leden 
trouwens in t&l van streken krac]itens de adat nog 
verplicht zijn tot ondei'ling hulpbetoon je- gens 
dorpsgenooten (sera jo op Mid del- cn Zuid- Sumatra, 
mapaloes in de Minahasa, enz.). 

Voor zoover niet dorpshoofden aUuer een wedde of 
toelage ont vangen uit de IndiscJie begrooting (wat hen 
nog allerminst tot gouvemementsorganen maakt), zijn zij 
in rechtstreeksch gebied deels op hun Udatinkomsten 
aangewezen, deels afhankelijk van het collecteloon, dat 
zij genieten voor de inning van 
gouvernementsbelastingen; van verplichte dien- sten zijn 
zij meestal vrijgesteld. Ambtsvelden van dorpshoofden 
alliier schijnen hooge uitzondering ；  huisdiensten 
komen wel voor, evenals verplichte akkerbewerking 
(aangeduid met den naam van het onderling hulpbetoon, 
dus b. v. sera jo). Van hun inkomsten in zelfbesturende 
landschappen is weinig bekend. 

De taak der inlandsche gemcenten behelst ook in het 
rechtstreeksch gebied der buitenbezittingen deels 
autonomic,deels self go vernment. Het laatste komt in 
hoofdzaak neer op politiearbeid voor het gou vernc- ment 
(omschrevcn in de reglemcnten op het rechts- wezen), 
inning van bclastingen voor het gouverne- ment en zorg 
voor het praesteeren van verplichte 
gouvernementsdiensten. Het eerste omvat altijd 
dorpsbestuur en dorpspolitie; somtijds dorjwrecht- 
spraak; een enkel maal ook bewustc dorpswetgeving 
(regeling). Naar de adat zijn tai van zaken van fa- milie- 
en vermogensrechtelijken aard dorpszaak, die het in 
westcrschc landen niet zijn ； omgekccrd gaan eerst in 
den laatsten tijd de dorpen zich ook inlaten met 
aangelegenheden als onderwijs, kredietver- schaffing, 
enz. Naast dorpsgronden (onder beschik- kings- of onder 
bezitrccht), dorpstuinen en dorps- scholen heeft men b. v. 
in Palcmbang, op Borneo en op Zuid-Celebes reeds 
dorpsrijstschuren; op Ambon, Bali enz. kent men 
dorpskassen. Dorpsbelas- tingen zijn zeldzamer dan 
verjjJichte dorpsdien- sten; de laatste zijn nu en dan 
gewestelijk gcregeld (zie, voor Menado, Koi. Verslag 
1903 bijlage J onder II). In 1913 heeft het gouvemement 
zelfs voor Timor een nieuw soort dorpsdiensten 
geschapen voor schoolbouw (Ind. Stb. 1913 n° 309 ten 
zesde § 7 cn ton zevende § 7, vervallen 1915 n° 620). De 
oudc dorpsreohtspiaak is herhaaldclijk in stand gcblc- 
ven als onderdeel van de inlieemsche rechtspraak (vgl. 
met name Adatrechtbundel,Y.)； waar zij, als op Bali, 
afgeschaft Keet, zaT^zij toch veelal voortbe- staan als 
minnelijke afdoening. In streken met 
gouvernementsrechtspraak heet zij overal afgeschaft, 
behalve aJleen op de Ambonsche eilanden, waar het 
gemcentehoofd (de “regent") als regent- schapsgerecht 
een plaats heeft gekregen in onze rechterlijke inrichting. 
Van bewuste dorpswetgeving geven het sprekendst 
bewijs de desareglementcn van Bali (zie BALI). Van al 
deze punten in zelfbe- 
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stuursgcbied valt hier alleen to zeggon, dat dorps- 

was m 

rcchtspraak er dikwijls gcbleven zal zijn on dat solf- 
government er ohbekend schijiit. 

In mecr dan 66n opzicht beijvert zich hot gouverne- 
ment ook buiten Java, om in reclitstrecksch gebied 
of ook wel in zclfbestuursgebied do inlandscho 
gemcenten te sterken en op te voeden. Vooreerst 
wordt, als inleiding, gepoogd, verspreid wonende bo- 
volkingen te bewegen tot bijeenwonen in dorpen of 
grooter dorpon • (Poso. Zuid-Cclebes, Halmahera, 
cnz.). Voorts wordt gctracht, dorpon, die niets dan 
pick ken van samenwoning waren, in inlandsche ge- 
mcenschappen te vervormen, gelijk zulks reeds van- 
zelf geschied was in gedeelten. van Borneo, Zuid- 
Celcbes, Halmahera. Eindelijk zijn in 1914 bij een 
tweetal ordonnanties (Ind. Stb. 1914 n9 629 en 
774) voor de gewesten Amboina (bchalve Zuid- 
Nieuw-Guinea) en Sumatra's Westkust eenige 
gronclslagen van gemeente-organisatie vastgelegd, 
gclijk in 1824 en. 1854 reeds cenigermato geschied 
was voor de Molukken en voor Banka (Ind. Stb. 1824 
n° J 9a； 1854 n° 59). Door die verordeningen, die 
blijkbaar bedoclen den adattoestand te eerbiedigen 
en die deels de inlandsche gcmcente-ordonnantie van 
1906 voor Java, deels (niet altijd gclukkig) de Ne- 
derlandsche gemeentewet nabootsen, wordt o. m. 
de rcchtspersoonlijkheid der gemcente boven twijfel 
gesteld en het gemcentevermogen beschermd ； die 
voor Sumatra's Westkust ondcrstclt, dat wetgeving 
door het dorpsbestuur een aan inlanders gemeen- zaam 
begrip is. Gunstig stoken deze ordonnanties af bij de van 
omstreeks 1860 dateerendo pogingen om, althans ter 
Sumatra's Westkust, bestaande dorpen willckeurigtot een 
nieuwe nagari bijeen te voegen en de bestaande 
dorpsinrichting door nieuwigheden van het 
gouvernement (cen panghoeloc kapala als dorps- hoofd, 
panghoeloe's soekoe als heerendiensthoofden, cnz.) tc 
verdringen. Die pogingcn’zijn slcchtgelukt, en schijnen 
thans opgegeven..." 
Tei-\vijl,gelijk reeds uit hot laatstgezegde blijkt.met hc( 
samenvoegen van dorpen op de buitenbezittin- gen 
voorhecn maar al tc vaak onberaden word om- gt；
sprongen (vgl. Damst6 in Ind. Gicls 1910 II), is in I'.)13 
bij BijbL 7793 一 dus nict bij verordening —— bepaald, 
dat de rcgels voor samenvoeging cn splitsing van dcsa’H 
op Java ook hier moctcn wordon toegepast. Op het 
voctspoor van art. 20 der zelfbe- stuursordonnantio (Ind. 
Stb. 1914 n° 24) maakt art. 13 d( ： r inlandsche 
gomcentc-ordonnantic voor Amboina het. jnogelijk, dat 
cenigc nict samengo- voegde gcmconlen toch ccn 
gemcenschappelijke kas hebben. 

Tot dusver bestuan geen dcrgclijkc rcgels voor 
dofpsorganisatic en dorpssamcnvoeging in zolfbe- 
sturende landschappcn. Do nog nict itigevoordo zolf- 
bostuursordonnantio (In(J- Stb. 1914 n° 24) zwijgt van 
inlandscho gcniccntcn. 

Voor inlandscho gemcenten op lioofdplaatsen 
(Palenibang, cnz.) geldt hetzelfde wat voor Java 
dicnaangaando gezegd word (zio DESA); daar b. v. 
Sumatra's Oostkust liaast geen inlandsche gemccn- (，cn 
kent, heeft ook Medan or geon. 

M<：L de vrijo dcsa's van Java zijn vcrgolijkbaai' du 
wakcueh-dorjion in Atjeh; zie ondcr DESA'S (VRIJE). 

I/iteratuur: Margadant, Het Reg. Rcgl. v. N. I.; De 
Loutcr, Staats-Adni. rccht v. N.-I.; Kleintjcs, Hcl' 
Stait^recht v. N.-I.; do agrarlscho resumd's voor de 
buitenbezittingen sinds 1872 (Sumatra cnz.); Westenenk, 
De Minangkabausche nngari, in Meded. Encycl. 
Bureauafl. 8,1915; Meded. Encycl. Bureau 

 

afl. 4, 1914; Van'Vollenhoven, Adatrccht, afdeeling 
II; do versehenon Adatrechtbundcls (sindg 1910); en ，- 
'do genoemde ；'广二 r 
workon. Gclijk men uit deze opgavo ziot, zijn de ；' 7>:~ 
dorpsgemeenten buiten Java tot dusverinde litera-. 1 ' -l 

ook andere benamingen 点 q \ .•-
<
-> 
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DORPSGEESTELIJKE. Hun titel is op 7淑-似中 

Java gowoonlijk IM of amil, elders op Java vooral ( 
modin of kaoem ; maar ook andere benamingen 
men voor, zooals ketib, bilal, pejighodoe, pakih, mer- c.yUS. 
bot, enz.; in Atjeh noemt men. hen teungkoe (en wel, l.. 
ter onderscheiding van andere teungkoes: teungkoe 声… 
meunasah), op Midden-Sumatra malim. Over de 
beteekenis dicr namen zie de deabetreffende arti- c 
kelen. 

Hun is in het algemeen de zorg voor de godsdien- 
stige aangelegenheden in het dorp (en in de kam- 
pongs der grootere steden) opgedragen. Daartoe bssK•心 
hoort de zorg voor het dorpsbedehuia en het voor- 
gaan by de sembahjangs daarin; aan hen wordt door / 
de geloovigen de verachuldigde djakat en pitrah (zie 」 
aldaar) gebracht, en zij zijn de bemiddelaars bij alle ，- 
aanraldngon der dorpelingen met de moskeebeaxnb- 8G 土 *" 
ten ter dis trie tsho of dplaats, bijv. bij gelegenheid 
van het sluiten en. ontbinden van huwelijken (in 
welke gevallen dedorpsgeestelijke tevens de noodige 
inlichtingen over de familieomstan.digh.eden. der be- 
trokken partijen geeft); in Atjeh wordt het huwelijk 
in de r/ampong ten overstaan van den (lorps-teungkoe 

 

zclf gesloten. — Verder is hy de persoon, die de bij 
alle belangrijke gebeurtenissen gebruilcelijke gods- 
dienstigo maaltijden (zie KANDOERI) wijdt door 
het uitspreken van Arabisclie formules en gebeden 
(donga^s, do'cCs). Bij sterfgevallen verricht hij ge- 
woonlijk den doo(\.en.-se7nbahjang en leidt de ri- 
tueelo reiniging en toraardebestelHng van den over- 
ledone. Ook voor de ritueele wijze van slachten wordt 
hij gewoonlyk als do deskundige in het dorp be- 
schouwd en zelfs geoft hij wel onderricht in de elemen- 
tairo begrippen van den. godsdienst en in het opdreu- 
nen van den I£oran,_. 

Do keniiis, welke hij voor al deze ambtsbezighe- 
den noodig heeft, verkrygt hy door een kort verblijf 
aan een pcsantren (zio aldaar) of door eenig onder- 
richt van anderon, die zulk eene onderwijsinrichting 
bezocht hebben. Er zijn wel dorpsgeestelijken, die 
min of meer tot de geletterden gerekend mogen 
worden, maar zij vormen cene uitzondoring. Do 
meosten onderscheidcn zich niet boven hunne dorps- 
genooten dan door hot van buiten konnen van eenige 
Arabische formulieron on zekere praktischo vaardig- 
licicl in het vorrichtcn van eenvoudigo ceremonien. 
Hot volksbijgoloof deelen zij meestal onvoorwaar- 
delijk, en hunno bemiddeling wordt dan ook inge- 
roopon, bij v. waar booze invloeden gekeerd, ziekten 
genczen of gunstige tijdstippen berekend moeten 
wordon.
 
仁 

Hun inkomen bestaat in de cmolumenten, 
hunno vcrschillonde bemoeienissen v 碱 onden. Dd 
too behooren do zgn. salawat (bolooftfegpn VOQ^ 

uitspreken der vcreischto ypi 
dore dergolijko dionsten), de p 汐■泓书 S 车争 1i 
in do opbrengst der djakat. 二*：责：、任^—— 

Zij bohooren tot hot dorpsbC^Wir eii ■'Eebbei^'-；? 
' ' 

, ~

 KG

。、 

als zoodanig op Java vcclal inlcomsten uit eenW^^. 
ambtsveld. In Atjdh is hunne functio, reeds van. 
ouds, erfolijk gowordon; elders wordon zij wel door het 
dorpsbestuur, hot dorpshoofd of door de „oud- sten" 
aangesteld 9. In de Minangkabausche landen 

l) Als lid van hot dorpsbestuur verrichten zy 
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behoort de malim tot de zgn. adatgeestelijkheid der op de 
oudo volksordcning gebaseerde soekoe- inrichting. 一 
Men houde vooral in het oog, dat de rol en positie der 
dorpsgodsdienstbeambten ner- gens overeenkomt met die 
van predikanten of pas- toors in Europeesche dorpen. Een 
gewijd, geestelijk karakter toch hebben dezo amils en huiis 
gelijken niet; geen zielsverzorging is hun opgedragen, en 
sacramenteele haudelingen, waartoe uitsluitend „priesters,) 
zouden bevoegd zijn, kent de Islam niet. 

I/iteratuur. C. Snouck Hurgronje, De Ath&jers, I」如
M 函硕斗 J De Islam- in- Ned erlandsch-Indie (Groote 
godsdicnsten, Serie II, no. 9) biz. 30—33. — P- J. Veth 
Java IV (1907) 432 vv. 一 L. W. C. van den Berg, De 
Mohamm. geeste- lijkheid en de geestelijke goederen op 
Java en Madoe- ra (Tijdsclir. van het Bataviaasch 
Genootsch. van K. en W. XXVII (1882) IS vv.)； 2e druk, 
biz. 19 w. 

DOUANE-RECHTEN. Zie BELASTINGEN. Intn U 
ilvoerrechten. 

DOUWES DEKKER (EDUARD). Zoon van Eduard 
Douwes Dekker, koopvaardijkapitein en Sietske Eeltjes 
Klein, werd den 2den Maart 1820 te Amsterdam geboren. 
Hij werd aanvankelijk opgcleid voor den handel, totdat zijn 
vader hem in 1838 mede- nam naar Oost-lndie, om aldaar 
zijn geluk in den staatsdienst te beproeven. Den Gden 
Januari 1839 zette hij voet aan wal te Batavia, jiiine 
pogingen om op de Gouvemementsbureaux ^een plaatsje 
te krijgen, werden in Januari 1840 beloond met zijne 
benoeming tot tweeden commies bij de Algemeene R-
ekenkamer. Twee jaar later werd hij geplaatst ter Westkust 
van Sumatra als controleur der twee- de klasse; dit bleef hij 
tot Januari 184G, toen hij op wachtgeld kwam en ter 
beschikking werd ge- steld van den resident van I^awang, 
in afwach- ting van wederplaatsing. Den JOdST'April d. a. 
v. trouwde hij te Tjiandjocr met Everdine Herberte, 
baronesse van Wijnbergen; in Mei van datzelfde jaar werd 
hij herplaatst als commies op het resi- dentiekantoor van 
Bagelen, waarna hy in October 1848 benoemd. werd tot 
secretaris van de residentie Menado^By Koninklijk Besluit 
van 17 December d. a. v. no. 41 werd de Gouvemeur-
Generaal gemach- tigd hem te beschouwen als bezittende 
het radi- kaal van Indisch ambtenaar. October 1851 zag hij 
zich benoemd tot assistent-resident en magistraat te 
Amboina, welke betrekking hij vervulde tot 2 Aug. 1852, 
toen hem een tweejarig verlof naar Europa werd vcrleend 
tot hers tel van gezondheid. Twee en een half jaar bJeef hij 
met verlof, zonder dat hij in eenig opzicht de bijzondere 
opmerkzaamheid trok. 

Op Java teruggekomen, werd hij 4 Jan. 1856 benoemd 
tot assistent-resident van Ix)bak. Nog maar eenige weken 
op zijn nieuwe standplaats, meende hij den regent te 
moeten aanklagen wegens het ge- bruiken van meer 
pantjens dan hem wettig waren toegekend (24 Febr.). Daar 
de resident niet dadelijk • in zijn voorstellen, o. a. om den 
regent naar Serang te dirigeeren, ten einde te voorkomen 
dat die hoofd- ambtenaar op een ter zake in te stellen 
onderzoek zou kunnen influenceeren, wilde treden, en zijn 
voor- barig optreden afkeurde, wendde D. D. zich reeds 
den 29sten Febniari tot den Gouv.-Gen. Duymaer Van 
Twifit met het verzoek, om den resident van 

ook nog andere werkzaamheden; zoo wordt soms over 
hunne diensten beschikt o.a. bij de vaccina- tie, het 
toezicht op waterleidingen, enz. 

Bantam te gelasten de handelingcn in zakc de aan- kl&cht 
tegen den regent van den assist, -resident van Lcbak goed 
te keuren, of wel den laatste ter verant- woording te 
roepen. Als antwoord hicrop ontving hij bij besluit van 23 
Maait 1856 no. 34 zijne eervolle ontheffing van de 
verdere vervulling zijner betrekking en den last om aan 
den resident van Bantam alsnog al zoodanige openingen 
en mededeelingen te doen met betrekking tot do door hem 
beweerde on- rechtmatige handelingen van het inlandscb 
bestuur in Lebak, als waartoe hy in staat was. Tevcns 
werd hij voorloopig belast met de waarneming der betrek-
king van assist.-resident van Ngawi. In eenc kabi- nets-
missive werd het besluit nader tocgclicht, hem de emstige 
ontevredenheid van den Gouv.-Gen. be- tuigd en 
medegedeeld dat, uit aanmerking van de gunstige 
rapporten vroeger omtrent hem ontvangen, de Gouv.-
Gen. in het voorgevallene geen reden wilde vinden om 
hem het uitzicht op cene wederplaatsing bij het Binnenl. 
Bestuur te bencmen. Daarom had de Gouv.-Gen. hem 
voorloopig belast met de waarnc- ming der betrekking 
van assistent-resident van Ngawi, en zou het van zijne 
verdere handelingen in die betrekking afhangen, of bij bij 
het Binnenl. Bestuur zou kunnen geplaatst blijvcn. 

D. D. meende na zulk eene behandeling niet lan- ger 
in dienst te kunnen blijven en vroeg, niettegen- staande 
hij nog niet in de termen viel van pensioen, den 29sten 
Maart eervol ontslag uit's lands dienst, hetgeen hem bij 
besluit van den 4den April word vcrleend. 

In het begin van 1857 vertrok hij naar Holland en nam 
daar zijn welversneden pen ter hand om zijne grieven 
bloot te leggen, Nederland te wijzen op den volgens hem 
rotten tocstand in N.-I. en tevens in zijn levensonderhoud 
te voorzien. In 1860 debutcerde hij onder den 
beteekenisvollcn pseudonieum M u 11 a- t u 1 i met „Max 
Havelaar of de koffieveilingen der Ncderlandschc 
Handelm4a£^ch&pp 日",'en ontpopte zich daarmede als 
schrijver van den eersten rang. In hetzelfde jaar verschccn 
van zijn hand „Indrukkcn van den dag", hetweUc in 18G1 
gcvolgd werd door “Minnebrievcn", in 1862 door „Wijs 
mij de plaats, waar ik gezaaid heb" en “Over vrijen ar- 
beid in Ned.-Indic", en in 18G3 door „Dc bruid daar- 
boven". In 1867 verscheen: „Ecn en ander naar aa)i- 
leiding van J. Bosscha's Pruisscn en Nederland", in 1871 
„Duizcnd en eenige hoofdstukkcn over 8p( cia- liteiten”, 
in 1873 “MilHocnenstudiiJn'', van J870— 1877
 Van al deze werken zagen vclc her- 
drukken het licht. 

Douwes Dekker heeft zijn levcnsdoel: een politick 
persoon te worden, om op die wijze niet allecn met de 
pen, maar ook met het woord cn de daad voor Indie te 
kunnen strijden, nooit bereikt; dit berokke nde hem vcel 
verdriet en vervulde hem met bitterheid en iseen der 
oorzaken geweest, dat hij zich in later jaren in het 
buitcnland ging vestigen, eerst te Wiesbaden en 
vcrvolgcns te Nieder-Ingelheim, waar hij 19 Fe- bruari J 
887 overleed. 

Over Douwes Dekker verscheen eene zecr om- 
vangrijke Kteratuur: de enkcle lijst ze]f« dier ge- schriften 
zou te groot zijn om haar in de Encyclopaedic op te 
nemen. Van bijzonder belang zijn „Zijne Bricven", 
uitgeg. door Mevrouw D. D., in 10 din. verechencn en 
„Tine. Brieven van Mevr. D. D.— Van Wijnbcrgen", uitg. 
door Dr. J. Pec. Zie ook MultatuJiana. Verspreide en 
onuitgegeven stukken medegedeeld door A. S. Kok met 
bibliografisch overzicht der geschriften van Multatuli 
door L.】)• Petit. Van den Max Havelaar verscheeneone 
Fran- 
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schc vertaling door Nieuwenhuys in 1876, eeno En- 
golsche door Nahuys in 1868 en eene Duitsche door 
Glaser. 

DOWAJA. Zie BANGO. 
DOWORA BESAR EN KETJIL. Twee cilanden ten 

W. van Zuid Halmahera, residentio Ternate. Zij hebben 
bcide een ronden top zonder krater. 
q DRAADVISSCHEN (Polynemits) behooren tot de 
'Percesoces, (zie VISSCHEN). Zij zijn gekenmerkt 
doordat eenige stralen van do borstvinnen van de rest dier 
vin gescheiden zijn en lange vrijo draden vormen. 
Maleische naam Koeroe. 

DRAAK (DRACO). Zie AGAMIDAE. 
DRAGONDERS. (Lijfwachten). Zie LIJFWACH- 

TEN-DRAGONDERS. 
DRAKENBLOED. (Djernang). Roode hars uitde 

vruchten van een palm: Daemonorops Draco Bl. Zie 
aldaar. 

DRAMAGA (eig. D6RMAGA). Particulier land in de 
afdccling Buitcnzorg, bekend om zijne Liberia- 
koffieaanplantingen, die langcn tijd tot de fraaiste en 
mcest vruchtdragende van geheel Java behoor- den. 

DRANKBESTRIJDING. Sedert de laatste tien jaar is 
dit vraagstuk, als voor geheel Indie van be- lang, meer op 
den voorgrond getreden. Wei werd de zaak oudtijds niet 
geheel uit het oog verloren, doch naast een reglement op 
de logementen, koffie- huizen, tapperijen cnz. op Java en 
Madoera (Ind. Stb. )853no. 28)enterSum.5s W.K. (Ind. 
Stb. 18G1 no. 52) alsmccle politic- en strafbcpalingen 
bopaaldo men zich tot verpachting van het recht tot den 
ver- koop in het klcin cnz., ccn middel waarvan de goede 
working uit dit oogpunt twijfelachtig moot worden 
genoeind. Reeds in 1873 werd dit middel op Java on 
Madoera door accijnsheffing vervangen, terwijl in de 
buitenbezittingen de (Irankenpacht in 1890 op cen 
nieuwen voet werd geregeld (Ind. Stb. no. 85), waarbij 
meer aandacht dan vroeger word geschon- ken aan de 
wcnschelijkheid van drankbestrijding (Koi. Vei-sl. van J 
890, biz. 167/9). Vooral in het Oostelijk deci van den 
Archipcl bestond daaraan bchoefte. Nadal in het 
Nederlandsch gedcelte van Nieuw-Guinea in 1888 (Ind. 
Stb. no. 67) cen verbod van invoer van sterke cl ran ken, 
behoudens voor genccskundig gebruik, was 
uitgcvaardigd, word dat verbod, met zekere uitzondering 
voor Europeanen cn Vrccmdc OoHteilingcn, in J 890 
xiitgcbrcid tot de Sangi, Ta laud en Niinocsa-cilanden dcr 
res. Me- nado (IIKI. Stb. no. 1(>7) cn tot de afdccling 
Aroe-, Kci-, Tai) ini bar cn Zuidvvestcr-cilanden dcr 
toenma- ligc residentic Amboina (Ind. Stb. no. 189). Zio 
voor thans Ind. Stb. 1912 no. 187. In die richling werd, na 
de inlijving van hot OoBtelijk decl van den Archipcl bij 
het tolgcbied, voortgegaan door afschaffing van de 
drankenpacht, heffing van invoerrccht van Java-Arak cn 
beperkende bcpalingen betreffendo invoer, vervoer en 
verkoop vun alcoholischc dranker). Vol led ig werd zulks 
voor hot eerst geregeld voor de residentie Menado (Ind. 
Stb. 1908 nos. 218, 219 j° ]<)12 no. 340). Inmiddels was 
in 1907 de wcnsche- lijkhcid geblokcn om van 
Kcgceringswogo een ondcrzock in to stellcn naar den 
omvang van het drankgebruik in geheel Indie cn c.q. 
nopens de mid- dclen tot bestrijding daarvan. Hot 
resultaat daar- van was vrij bevredigend. (Zio do 
uilvoerigo mede- dccling in Koi. 249 cn 250 van hot Koi. 
Versl. van 1913). Voorshands word besloten de zaak 
binnen zekere grenzen aan de locale besturen ter regcling 
over to laten. (K. V. 1909 Koi. 144). Eene reeks van kcu- 
ren, houdende regcling van den verkoop van storken 

drank in het klein was daarvan het gevolg. In het 
Oostelijk deel van den Archipel werd de regeling voor 
Menado nagcvolgd voor andere gcwesten. (Zie K. V. 
1913 t. a. p.). Daarmede zouden enkele voor geheel Indie 
geldende maatregelen gepaard mooten gaan (biz. 24 dcr 
memorie van antwoord aan de Twecde Kamer nopens de 
begr. voor 1913), waarvan enkele, met name do 
voorgenomen aan- vulling der politiestrafreglementen, 
nog in voor- bcreiding zijn. Voortgezette overweging van 
deze zaak hceft wijders in 1915 nog geleid tot eene reeks 
van maatregelen, welkc genoemd zijn op Koi. 98 en 99 
K. V, 1915. In de cerste plaats valt te vermel- den de 
afschaffing van de drankenpacht ook in het Westelijk deel 
van den Archipel. (Ind. Stb. 1915 no. 222). Nu zulks met 
1 April 1916 ook in het tot het tolgebied behoorend 
gedeeltc der res. Riouw en O. heeft plaats gehad (Ind. Stb. 
1916 nos. 184 t/m 188), zal die pacht nog slechts bestaan 
in het tolvrije gebied dier residentie, waar die afschaffing 
voorshands stuit op onoverkomelijke bezwa- ren. Voorts 
is in het geheele tolgebied het in- voerrecht van 
buitenlandsch en op Java en Madoera de accyns van 
inlandsch gedistilleerd ver- hoogd van f 50 per H. L. tot f 
75, terwijl de in het Oostelijk deel van den Arcliipel 
geldende heffing van recht van inlandsch gedistilleerd is 
-uitgebreid tot het geheele tolgebied der 
buitenbezittingen. Met, een en and er ging nog gepaard 
een verbod van het bereiden van gedistilleerd in den 
Westelijken Archipel en het uitvaardigen van beperkende 
bepalingen op den invoer in sommige gewesten. (Ind. 
Stb. 1915 nos. 219 t/m 230; 232, 290 en 298). Vermelding 
verdient voorts nog het verbod van den invoer, de 
bcreiding enz. van absint. (Ind. Stb. 1914 no. G47). Dat 
de Rcgccring intusschen do genomen maatregelen, mot 
hot oog op den toestand op Java en JIadoera nog niet 
geheel voldoende acht, blijkt uit het feit dat nog in 1914 
aan een hoofdambtenaar eon ondcrzock werd opgedragen 
naar den omvang van het drankgebruik op die cilandon. 
Het resultaat daarvan is nog niet bekend. 

I/ileralmir: Dr. H. Bervoets. De drankkwestie in 
Tropisch Nederland, (Eerste Nederl. Congres tegen het 
Alcoholisme to Utrecht, 1907); Walbeehm. Een 
drankverbod voor Ned. Indie, Lezing Ind. Gen. l(i Januari 
1912.; Dczelfdo. Zending en drank. Rede op het vierde 
Ooster Zendingfeest, Vordcn 1911; Mede、 deelingen 
vanwege het Nederl. Zendelinggenoot- schap 59c DI. 2e 
st uk 1915 biz. 183; Compte Rendu Institut Colonial 
Intern. 1909 p. 334, 1911 I p. 175- —207; II p. 44~~46; 
Vergadering van de Tweede Kamer dor St. Gen. van 28 
November 1913 (Hand, bl. 441—145).; Rui ten bach. 
Drankbestrijdmg in hot Indischo leger I. G. 1901, II 817, 
933; Fanoy. De <1 ran kk west io in het Ned. Ind. leger 
bcschouwd over het tijdvak 1816—1900.; Tijdschr. tegen 
de drank- gewoonten 1901, afl. 4—5; Tijdschr. voor N.-I 
1901 bl. 859; Kost or. Een stem over de drankkwes< tie 
m het Ned. Incl. leger T. N. I. 1902 bl. 21; 235; Fiebig. 
Uober den Einfluss des Alcohols auf don Europiior in don 
Tro pen. Archiv. f. Schiffs. u. Tro、 pen hygiene V, 
(1901) 14, 59; Idem. Open brief aan do genccsheeren in 
Ned. Indie, Gen. Tijdschr. voor N. I. XXXIV 631; Een 
artikcl van Dr. Hulshoff Pol in do Incl. Gids van Nov. 
1910. Verdor nog arti- kelon in de N. Ct. ,,0nze Kolomen,\ 
11 Mrt. 1915; Vaderland, Ind. bijbl. v. 29 April d.a.v.； 
de Neder、 lander 12 Juni 1915 2e bl.; N. R. C. 18 Augs. 
1915 Ocht. bl. A; Javabodo 26 Juni le Bl. on 9 Juli 1915 
le Bl. Walbcehm, De rooping van hot Christendom 
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tegen den drank in Indie, in Enkratcia 1915 bl. 219; de 
ook Jg 1909, bl. 143. Congres Ned. Ver. tot afschaffing 
van ^Icoholhoudcnde dranken, 1916: Vooixiracht door 
Walbeehm over ,,De tegen woor- dige stand van het 
alcoholvraagstuk in Ned. In- 峥 

DRIGOEL. Javaansche naan】 van het mannetje zvan 
cen Snipkwartel, Turnix pugnax; hot wijfjo heet 
GommSTDe Javancn latcn deze vogcls met elkander 
vechten, terwjjl ieder op zijn vogcl wedt, wat vaak op 
ondcrlingen strijd uitloopt. Op Westen Oost-Sumatra 
hcet doze vogel Poejoe, on wordt, eveirais 一
kwartclsoort, Poejoc padang, ExcaJfacioria J ineat a, 
door de Maleiers aldaar tot rechten afgericht. 

DRINGOE. District van de afdeeling en het 
regentschap Probolinggo van de resident ic Pasoe- roean. 
Het heeft drie onderdistricten ； de 顽疝 H- pla&ts van 
het districtshoofd is Kedoeng badjocl. 

DRINGOE. Een krater-meertje ten Z.W. van het 
Dieng-p|ateau gelegen en door Verbeek (Java I. 403) tot 
den G. Boetak gerekend. Beschreven bij Junghuhn, Java 
II. 273. De doorsnede is ongeveer 560 M. De naam is 
afkomstig van do kalmus (dringoe), dio reel aan den 
oever gevonden wordt. 

DRINKWATER. Evenals elders is ook in het 
tropisch. klimaat van Indie de aard van het drinkwater 
een uiterst belangrijke zaak voor den alge- meenen 
gezondheidstoestand, daar er velerlei ziek- ten zijn, 
zooals cholera, typhus, dysenteric, bij wel- ker 
verspreiding het drinkwater, zoo niet uitslui- tend, dan 
toch in vele gevallen, als transportmiddel dienst doet. 
Moest men zich vroeger bijna overal te- vreden stellen 
met rivierwater, of met water afkomstig uit min of meer 
diep gegraven putten, in later tija werd dit op somniige 
plaatsen vervangen door water, door middel van diepe 
grondboiingen, zoogen. artesische put-ten, verkregen, 
waardoor een gunstige invloed op den algemeenen 
gezondheidstoestand is uitgeoefend, zooals duidelijk 
voor Batavia en Seina- rang is gebleken. Soerabaja, waar 
geen artesisohe put- ten geboord konden worden, en 
waar in het algemecn het water uit de Kali Mas of 
putwater gedronken ' word, leverde bij ieder optreden der 
cliolera een groot aantal slachtoffers. Sedert dezc stad 
echter hare voortreffelijke waterleiding uit de Kasri-
bron- nen bezit, is daarin een buitengewoon groote ver- 
beteiing gekomen. In Semarang is in het begin van 1914 
een uitmuntende waterleiding geopend, wier water 
afkomstig is uit de bronnen Lawang en Aloedal ^nabij 
Oengaran.^ Bij den aanleg van 
beide~Eoogdi'ukwaterIei(lingen is van de nieuwsto 
vorderingen op technisch gebied party getrokken. Ook 
voor Batavia wordt de aanleg eener waterlci- ding 
voorbereid. Op kleinere plaatsen, b. v. Koeta Radja, 
Cheribon e. a., bestaan waterleidingen van meer 
eehvoudigen aanleg dan de genoemdc, doch die blijkens 
in den lateren tijd herhaalde plaatselijko, schcikundige 
en bacteriologische onderzoekingen, water leveren van 
goede kwalitcit. 
Op tai van plaatsen, en bijna overal in do zooge- naamde 
binnenlanden, moot men zich echter nog te- vreden 
stellen met regenwater, rivier- of jjulwater, of, zooals in 
de bergstreken, met uit open bronnen opgevangen en in 
open leidingen verder gevoerd water. Tegen het gebmik 
van regen water, mits good op- gevangen en goed 
bewaard, bestaat uit een hygie- nisch oogpunt geen 
bezwaar, maar de and ere ge- noemde watereoorten 
blijven to alien tijd© verdacht, daar zij ieder oogenblik 
verontreinigd kunnen wor 

den. Vroeger werd zulk water vcolal gefiltreord door 
zoogen. leksteonen, d. z. uit tufsteen (padas, wadas) 
gesneden konische vaten, die in cen liouten gcraam- te 
hangen. Zij werden met water gevuld, on het door den 
steen heendruipende water werd opgevan- gen in een 
daarondor geplaatsten aarden pot (tam- pajan). Een 
zoodanige filtratie kan echter slechts een mechanisclio 
reiniging, door terughouden van grovere 
verontreinigingen uit het water, veroorza- ken, maar is 
geenszins in staat het water van zoogen. ziektekiemen te 
bevrijden. Gelukkig heeft deze wijzo van watorreiniging, 
bijna overal onder de Europeesche bevolking, en zelfs 
veelvuldig ook onder de Inlanders, plaats gemaakt voor 
koken, al dan niet door een mechanische reiniging door 
den leksteen voorafgegaan. De inlandscho bevolking stelt 
zich echter nog maar al te veel tevreden met het uit de 
rivier afkomstige water eenvoudig te la- ten bezinken in 
groote aarden potten (tampa- jans). 

Waar dit slechts eenigszins inogelijk is, wordt het 
drink water afgekoeld met ijs, dat fabriekmatig wordt 
bereid. Hoewel omtront het bedrijf der ijsfa- brieken. 
door het Gouverncment strenge voorschrif- ten zijn 
gegeven, en dientengevolge het ijs als zoo- danig van 
betrouwbaar gehalte is, laat overal do ver- koop in het 
klein door Inlanders of Chineezen met betrelcking tot de 
reinheid nagenoeg alles te wen- schen over, zoodat het 
aanbeveling verdient voor het afkoelen van. drinkwater 
en andero d ran ken het zoogenaamde frappeeren te 
verkiezen boven het gebruik van ijs in de dranken. 

Waar men niet over ijs beschikt, wordt het drink- 
water afgekoeld in zoogen. gendi's, d. z. onverglaas- de 
aarden kruiken, in welkc door verdamping aan de 
oppervlakte het water afkoelt. 

Het Natuurk. Tijdschrift voor Ned. Ind. on het 
Geneesk. Tijdschr. voor Ned. Ind. bevatten de re- sultaten 
van vele scheikundige en bacteriologische 
onderzoekingen van drinkwater. Zie verder： De Vos, 
Indische bouwhygiene, en over het drinkwatcr te Batavia 
de monografie van Bernclot MOCIIB, in het Geneesk. 
Tijdschr. voor Ned. Ind. 1872. 

DRONGO. Dezenaani is gegeven aan vogclsoorlen 
Dicruridae, die Java, Sumatra, Borneo en andero 
eilanden van den Indischcn archipel bewoncn cn zich 
kenmerken door hare zonderling gevonndo ve- lengde 
staartpennen ； de staart, wclkc ovcrigcriH niet langer is 
dan het geheele lichaarn, is aan het uit( ； inclo 
ingesneden, terwijl do buitenstc Htaartpen breed of 
liervormig vcrlengd en buitenwaarts r)aar boven 
oingekruld is, of bij andeje soorten de j)untcn dezer 
buitenste pennen in ]angc dradon met een langwer- pigo 
vlag aan het eindo uitJoopcn. Dczc vogcls zijn ongeveer 
zoo groot als lijsters, zelden grijs, meestal gianzig 
groenzwart gekleurd. Zij vlicgen gewoonlijk laag bij den 
grond, houclen zich Htecds in het kreu- pelhout op, 
voeden zich met insekten cn klcine hage- dissen. Des 
avonds, als deduisternis ICCCIH ingevallcn is, zicl mon 
clezo vogcls in gezclschaj) van de geil.en- melkers of 
naciilzwaluweii jacht jnaken op de Tcr- mieten, we]kc zij 
met gioote behendigheid in de vlucht van gen. Zij zijn 
vechtlustig van aard cn ver- jagen de vogels, die in hunne 
nabijheid koinen. Een ondiep, schotelvonnig, zeer 
doorzichtig nest ver- vaarcligen zij op boomen, laag bij 
den grond. JJoorde inlandeis in de Pad a i)gs c ] i c Bo f)] 
；i n < i e)i wO|(h (.(;ll0 soort (Bhrin^a remifer) Kocajang,(
；n DissemuriM platurus en Dicrurus cineraceus aldaar 
Saweh go- noeind ； op Java heel deze grijze soort sala 
goenting, terwijl een glanzend zwarte soort (D. long us) 
aldaar 



DRONGO—DRUKPERS 641 

sri goenting genocmd wordt. Vcrscheidene soortcn 
bowoncn den Indischen archipel. 

DRUIF. Aan druivcnteclt wordt in Indic weinig 
gedaan, niettegenstaande de druif er zclfs op strand- 
plaatsen groeit on draagt; vooral in het gebergte op 
cenehoogtcvan 2000 M. gcdijtzij zcor gocd.Do vruch- 
ten zijn in den regel klein van stuk en veclal zuur. Dit 
schijnt echter te moeten worden toegeschrcvcn aan 
slcchte cultuur en minder goedc behandeling. Proeven 
met de in subtropische lanclen, zooals Per- zie, Arabic en 
Egyptc voorkomende druiven soortcn, zouden 
ongetwijfeJd veel kans van slagcn hebben. 

DRUIPSTEENGROTTEN. Merkwaardigc druip- s 
teen grot ten worden ge von den op het eiland Nocsa- 
kembangan aan de zuidkust van Java, nl. Patino en 
Widjojokoesoemo en op het cilund Kangcan, ten oosten 
van Madocra, do Goewa Koneng en de Goe- wa Peteng
； bij Rantau boedjocr in de Zuider- cn Ooster-afdeeling 
van Borneo; op Amboina in het gebergte Soja de Batoe 
Lobang； verder verscheidcne in de kalkgebergten der 
Padangschc bovenlanden (Sum. Wcstk.), waai-van de 
meest bezienswaardige zijn die te Paoeh, Kamang en 
Baso bij JFort do Kock, die in Koto IV bij Pajakoemboh 
en vooral die bij Boco (zic aldaar), en te Moeko Moeko, 
aan den linkeroever dcr Kocantan, 2 uur stroomaf van 
Sidjocndjoeng. 

DRUKKERIJ (LANDS). Zic LANDSDRUK- 
KER1J. 

DRUKPERS. Eon wcttclijk voorschrift betref- fende 
het toezicht op de drukpers in Ned. Indie word voor het 
cerst gegeven in art. 110 van het Rcgecr. Regl. van 1854. 
Tc voren were! de bchoeftc daaraan zclfs door het meest 
autocratisch bestuur niet ge- voekl, omdat bij de 
schaarschtc aan drukpersen in Jtulii ；  eon scherp 
toezicht op alles wat uitgegeven x\«-rd, <)ok zonder 
wettelijke voorschriften, gemak- k<)ii worden 
nitgcoefend. Toezicht op werken \buiten Ned. Iiiclie 
ingevoerd was daaVbij over- !,><>(!icr, cindat men zich 
buiten Indie, zclfs in het weinig met kolonialc 
aangclegenhedcn bezig hickl en zoo ooit- dan hoogst 
zclden iets in Ned. Indie word binnengevoerd, dal in do 
oogen van het iiur voor ordc cn rust aldaar gevaarlijk kon 
wor- <len yacht. Na 1848 was het echter te voorzien, dat 
in <lit opzicht verandering in den toestand zou ko- JIKII. 
Bij de ii)'li<-ning van het lc oulwerp Reg. Regl. was fl■- 
Mini-1 <•), PaJnid van oordecl, dat de bizondcre tor- land 
van Indie op het gebied van drukpers- j i ■/(■ Ii：iinaat 
jeg<'len van prcventicven aard ver- -i ■■!：；> . 1/iier 
kwam men — ook ten gevolge van in (1c 2•- kamcr 
voorgebruchte amendementen —or(oo het Keg. Kegl. op 
dit punt aid us tc docn luiden, dat <h- regding van iiet 
toezicht dcr Regccring op do (Inikpors aan ccn 
algemecne verordening zou worden overgclatcn, in 
ovcrconstcmniing inet l)eL bcginscl dat. Iiet door do 
drukpers open baren van gcdachtcn of gevoclcns cn het 
toclaten van elders dan in Nedor- Jaiid godrukte stukken 
gecne andero beleimncring zou mogeii ondervinden dan 
ter verzekering van de open bare ordc gevorderd wordt, 
tcrwijl in Nedcr- ];ul([ gefirukto Htukken(»n beJcnuncrd 
zouden wo rd on tocgelaton, bohoudens ieders 
vcrantwoordolykheid, volgctiH rcgels bij algemecne 
verordening te stcllcn. Zic over de gcschicdcnis der 
totBtandkonung van h“t artikcJ prof. mr. Ph. KJeintjcs, 
Het Staatsrecht vnn Xeclcrlancl«ch-Indic 2c uitg. 
191L,I,biz. 183e.v.v. Hct，hing dus van de nader uit to 
vaardigen alge- inccne verordening af, in wclkon geest de 
gesteldo beginHclcn zouden worden toegepast. Het 
rcglement jn van 8 April 1856 Ind. Stb. no. 74, dat dezo 

matcric kwam rcgelcn, kan nict gezegd worden cen zeer 
liberalc toopassing te hebben gegeven. Het voerdc wcl 
niet de ccnsuur in, maar trachtte toch nict cnkol door 
repressieve, maar ook door preven- tievo bopalingen de 
pors aan banden te leggen. Die aan banden leggende 
bopalingen waren mcer in het bizondor de volgendc： 

1. Vnn allcs, wat in Ned. Indie gedrukt of uitgegeven 
zou worden, — behalve wanneer het work in Nederland 
gedrukt was — moest de drukker of uitgever v66r de 
uitgifte con door hem onderteekend exemplaar inzenden 
aan het hoofd van het platatse- lijk bestuur, den officicr 
van justitie en de Alge- meene Secrctarie. 

2. Elk drukwerk, dat nict zou voldoen aan het 
voorschrift, dat het voorzien moet zijn van naam en 
woonplaats van drukker cn uitgever, zou in beslag 
worden genomcn cn verbcurd verklaard. 

3. Bij he I verleencn van rechtsingang wegens 
pcrsdelict zou tevens de sluiting der winkels, berg- 
plaatsen of drukkery kunnen worden gelast. 

4. Tot zokerheid voor de betaling van eventueel op te 
leggen boete moest ieder, die het beroep van drukker, 
uitgever of handelaar in drukj^erken wenschte te gaan 
uitoefenen, een borgtocht stellen van / 200.一  tot / 
5000.—, waarvan het bedrag door het plaatselijk bestuur 
bepaald zou worden, terwijl de Gouv. Gen. dien borgtocht 
binnen de gestelde grens verminderen o£ vcrmcerderen 
kon. 

Bovendicn was — behalve de onder te vermelden en 
thans nog gehandhaafde bepaling van artikel 11 —ecn 
bijzondere regeling opgenomcn omtrent de 
verantwoordcl ij kheid voor den inhoud van tijd- schriften 
met inbegrip van alle dag- en weekbla- den. Artikel 17 nl. 
bepaalde dat „de drukker van tijdschriftcn 
verantwoordelijk (zou zijn) voor den gchcelon inhoud 
van het tijdschrift, zoodra de aan- gewezen schrijver of 
niet kon worden vervolgd, of, vei'oordeeld, het vonnis 
niet tegen hem kon worden tenuitvoergclegd. 

Elk tijdschrift-artikel moest verder (art. 18), behalve 
wanneer het een bloote nieuwstijding of aankondiging 
bevattc, door den sclirijver geteekend zijn, bij gebrekc 
waarvan het tijdschrift, waarin het ongeteekend artikel 
voorkwam, kan worden in beslag genomcn en verbeurd 
verldaard. Van het in laatstgemcld artikel bepaalde kon 
echter de Gou- verncur Gencraal disponsatie verleencn. 

Dezc strenge bepalingen gaven aanleiding tot seberpo 
kritiok o.a. in do Statou-Goneraal. Thor- becko noemde 
het rcglement zelfs con „gewrocht dcr duisternis". Een 
gcvolg dier vrij algemecne afkeuring was de afkondiging 
van de ord. van 22 Juni 1858 Ind. Stb. no. 73, wellie ecn 
zoogen. authen- tiekc uitlcgging inbield van eenige in 
genoemd rc- glcniont voorkomende bopalingen, met het 
doel op eenige punten verzachting aan tc brengen 
vooreorst door, wat botreft do buiten Ned. Indie gedrukto 
werken, sommige bepalingen niet toepasselijk te 
vcrklaren en voorts door voor schuldigverklaring aan in 
enkolc artikelen van het Regl. vermelde miscl rij von het 
kwaad of boosaardig opzet to eischen. Intusschen 
vermocht natuurlijk do ord. het wet- gevend product van 
hoogeren rang niet essentieel te wijzigon. AUccn aan de 
uitei-st zwakko toopassing van het Regl. in de praktijk, is 
het too te schrijven dat do pogingen, om verandering 
daarin te krijgen, zich in den loop dor jaren niot luider en 
dringondcr eleden hooron. 

Ecrst bij het K.B. van 19 Maart 1906 Ind. Sbt. no. 270 
worden uit het drukpers regl. do bepalingen 
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vei'wyderd, wclke daaraan ziju ka-rakter van pre\ eu- tief 
toezicht verleenden, alsmede het boven geci- tecide 
artikel 17, on verkreeg men drukpersvrijheid in Indie. 

Zooals het. thans luidt, komt het drukpers regle- ment 
op het volgendc ncer: 

leder is (art. 11) verantwoordelijk voor wat hij 
schrijft, drukt, uitgeeft, verkoopt of verspreidt. De 
verkooper, uitgever en verspreider zijn verantwoor- 
delgk, zoolang zij den drukker niet aanwijzen；  de 
drukker is verantwoordelijk, zoolang hij den schrij - ver 
niet. aanwijst. Aanwijzing hetzij als schrijver, hetzij als 
drukkei' van een persoon, die niet in Ne- deriandsch-
Indie justitiabel is, heft de verant- woordelijkheid van 
den aanwijzer niet-op. 

Zie over de vraag, hoe dit artikel 11 moet wor- den 
uitgelegd, laatstclijk mr. J. H. Carpentier Alting in het 
Tijdschiift voor Strafrecht 1915 biz. 489 e.v； 

ED< dnikwerk moet voorzicn zijn van den naam en 
de woonplaats van den drukker en den uitgever; niet 
nakomiiJg van (lit voorschrift heeft edit er niet meer als 
vroegcr inbeslagn emin g en verbeurdver- 
klarinytcngevolge, cnkel best raffing van den verspreider 
met een bocte van / 10. -------------------/ 100.—. 

Vanalles, wat in Ned. Indie gedi-ukt of uitgegeven 
wordt — behalvc wanneer het werk in Nederland ge- 
drukt is 一 moet de drukker of uitgever eon door hem 
onderteekend excmplaar inzenden nan het hoofd van 
plaatselijk bestuur en wel uiterlijk binnen 24 uren na 
(niet meer als vroeger vo6r) de vei-schijning. 

De onderteekende beantwoording van persconJijke 
aanvallcn. gispingen of beoordeelingcn moet in het 
eerstvolgend nuinmer of de eerst volgendc aflevering na 
het inkomen daarvan kosteloos in het tijdschrift, waarin 
deze verschenen, worden opgenomen ； be- draagt dat 
antwoord cchter meer dan het dubbele van het 
oorspronkclijke artikel, dan kan voor het meerdere, 
voorafgaande betaling worden gevor- derd. 

Het regiemen t be vat voorts verscheidene bepalin- 
gen omtrent misdrijven en overt redingen door middcl 
der drukpers begaan; o.a. wordt Lepaald, dat hij, die zich 
door middel van eenig tc koop of tentoon- gesteld, 
verkocht of verspreid drukwerk schuldig maakt aan 
ecnig misdrijf of overt reding, niet al- leen gestraft wordt 
met dezelfde straffen, die bij- het in Ned.-Indie geld end 
e strafrccht tegen zoo- danig misdrijf of overtreding zijn 
bedreigd, inaar dat de rechter bevoegd is om in dit geval 
het maximum der bedreigde straf met een derde te 
verhoogen. Opzetting tot het begaan van misdrijven of 
over- t red ingen door middel der drukpers wordt als 
niede- plichtigbeid gestraft. 

Van de bijzondere strafbepalingen in het rcgle- ment 
voorzicn is bij Ind. Stb. 1914 no. 205 inge- trokken die 
van artikel 24 2e lid, strafbaar stellend het door middel 
van de drukpers opzetten tot ha at of minachting tegen de 
regeeiing van het moeder- land of van de kolonieu en 
bezittingen van het rijk in andere werelddeelen. In plaats 
daarvan zijn in de wetboeken van strafrccht voor 
Europcanen en inlanders nieuwe artikelen, resp. 63a en b 
en 66a en b, opgenomen bij Ind. Stb. 1914 nos. 205 en 
206, in het aJgemeen straf bedreigend tegen het 
opwekken of bevordeien van gevoelens van vijandschap. 
haat of minachting tegen de Regeering van Nederland of 
van Nederlandsch-Indie of tusschen de veifschillende 
groepen van Nederlandsche onderdanen of van inge- 
zetenen van Nedcrlandsch-Indie, door woorden of door 
teekens of vertooningen. 

Het strafrechtclijk (repressief) gcdeclto van het 
Drukpers-rcglement zal gohccl komen tc vcrvallon bij de 
inwerlungtreding van het nieuwo Wetbock van Strafrccht 
van Ncdcrlandsch-Indie (K.B. van 15 October 1915 no. 
33, Ind. Stb. 1915 no. 732), waarin do geheele niatcric is 
geregeld overcenkom- stig de beginselen van het 
Nederlandsche Wetboek. In dit nieuwe wetboek, welks 
datum van inwerking- treding nog moet worden 
vastgcsteld, is de inhoud dor tegenwoordige, 
cvcnbedoolde, artikelcn 63a cn b Wetb. v. Strafr. v. 
Europcanen, opnieuw geregeld in do artikelen 154—157. 

De sti-affen bij het regl. bedreigd zijn gevangenis, 
boete, benevens beslag en verbeurdverklarin g van het 
betrokken drukwerk. Vervolgingen op grond van dit 
Regl. worden onafhankelijk van landaard of stand van 
den beklaagde, berecht door de Raden van justitie; zij 
kunnen worden aan gevan gen met de inbeslagneniing 
van het， aangeklaagdc drukwerk. Eindelijk zij nog 
vermeld, dat openlijke oproepin gen en uitnoodigingen 
om by tc dragen tot de betaling van geldboeten of 
gercchtskostcn, verbeurd wegens drukpersdelicten, 
verboden zijn. 

Bij K.B. van 21 Sept. 1900 en ord. van 3 Dec. 1900 
Ind. Stb. nos. 317 en 318 werden ter verzekering van de 
open bare orde bcpalingen vastgestckl omtrent den 
invcei- en de verspreiding binnen Ned. Indie van 
gevaarlijkc buitcnlandschc drukwerken. Deze bepalingen 
beoogden voornamelijk den in voer en de verspreiding 
van fanatieke Mohaimnedaansche bladen uit Turkije en 
Egypt。te verhinderen. Zij behoefden echtcr nimmer te 
worden toegepast De bedreiging op zich zelf in de 
bepalingen vei vat schijnt voldoende te zyn geweest. 

Eindelijkis bij ordonn. van 24 Jan. 1905 (Ind. Stb. no. 
88 j° 379) de Gouv. Gen. bevoegd verklaanl om het door 
middel van de drukpers verspreiden v；<n berichtcn 
omtrent bewegingen van troepen of，- pen behobrende tot 
de land- en zeemacht te vor- bieden. 

Het eerste spoor eencr drukkci'ij in Nederlan<l. < h- 
Indie vinden wij eerst in 1668. Mogc Nicuhol'f in zijne 
,,Zcc- en Lantreisc" ook ineklcn, dat zckcic K. Pijl in 
1659 te Batavia ccn „Tijtboekn zou heb- ben uitgegeven, 
van" clezen" Al m an a k, of wat ln-t anders moge gcwcest 
zijn, kennen wij nietH dan <i)l enkele bcricht. Den 9dcn 
Juni J668 «lotcn de cominitteerden wegens de 
Compagnie", P. A. Ovei-i - water en M. Van den Brouck, 
ecn contract met den „boekbindcrn H. Brandt betreffende 
de oprichting eener drukkerij, waartoe de Compagnie 
letters en andcro benoodigdhedon zou levercn. Censor 
der drukkerij was Mr. Pieter Pauw. Met zekeren Bruining 
gea8socieerd,druktc hij ordonnantien, pJacaten, eenige 
contracten met inJandschc vorsten, de Cafc- chismus van 
S. Danckaerts (volgens „Valcntiji), Ambonsche zaken") 
enz. enz. In 1671 were! er ecu nieuw contract gesloten 
met P. Walbergen, JI. VOB- kens cn Aem. Camp. Later, 
in JG74 tot 1688, druk- ten te Batavia Johannes en A. Van 
der Eede. In 1692 were! Abr. van Riebeek censor der 
drukkerij, die aan J. De Vries overging, totdat zij in 1699 
in bet bezit kwain van den predikant L. Loderus. Zeer 
bloeiend was-die „Compagnics- en Stadsdrukkerij" niet 
en talloos waren de klachten over Loderus. Toch drukte 
men er in de ccrste jaren der 18c ceuw de Maleische 
woordenboeken van Wiltens on Danckaerts, Van Hacx, 
Houtman, Heurnius c.a. In het algeineen was de 
(Jompagnic der drukkerij niet zeer gezind. Toen in 1712 
de eisch om een nieu- 
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we drukkerij naar Patria gczondcn was, antwoord- dcn de 
HH. XVII, dat zij van oordccl waron, dat het oprichten 
dier drukkerij „voor de Compagnio nict dienstig” zou 
zijn. In 1744, den 7den Aug., zicn wij de eerste 
„Bataviaschc Nouvellcs" vcrschijncn, het eerste 
nicuwsblad in Ned.-Indie. Als drukkers, tijdcns de 18o 
eeuw, van de vcelal zeer onbctcekc- nende drukwerken, 
noemen wij nog H. Mulder, F. Tetsch. L. Dominicus, E. 
Hcemcn cn P. Van Gee- mcn. Veclal vei-schenen de 
drukwerken zondernaaiu. 

In het begin der 19e ceuw werd er zeer over Do- 
niinicus gcklaagd. De drukkerij ging dan ook over aan C. 
Nicmands Verdriet cn later, in 1812 ,aan A. H. Hubbard, 
die onder het bestuur van T. S. Raffles „the Government 
pressn behcerde. Van dien tijd af is er sprake van de L a 
n d s d r u k k e r ij, waarvan de inrichting volgcns een 
Reglemcnt wordt gcrcgeld (zie onder 
“LANDSDRUKKERIJ"). 

In 1835 verkreeg de directeur der Landsdrukkerij, 
Brest Van Kcmpen, vergunning om voor eigen reke- ning 
wetenschappelijke en letterkundige boeken vcrkrijgbaar 
te steJlen, en stichttc alzoo den eersten (officieelen) 
boekhandel in Indie; waama, in 1839, de hceren Cijfreer 
& Co. zich tc Batavia vestigden, welkc zaak onder 
verschillende firma's, laatstelijk Lange & Co., tot I860 
bestond, toen zij met de fir ma Bruining & Wijt 
samensmolt. Scdert dien tijd nam de drukpers grootcr 
vlucht en kan menig Nederl.- Indisch druk work zich met 
Europeesche drukvoort- brengselen meten. 

Buitcn Batavia volgden alsdrukplaatscn op Java, eei-
st in 1837 Scniarang, in 1851 Soerabaja, zoo men de 
werkjes, die de heer Domis reeds vroeger op die plaatsen 
op zijne particuliere drukkerij deed ver- \ aardigen, niet 
mcdctelt. Voider had Pasoerocan in J 836, Soerakarta in 
1854 ccnc drukkerij. Buitcn -iav； i (Hilstonden cr 
geregeklc drukkerijen te Pad an g in 1859; te JIakasser*in 
1858; reel later te"3Icdan (JJeli)； tcrwijl cr nog tijdelijk 
drukkerijen bestonden u： Bandj^rmasin, Poeloe-Petah 
(die van den gelcer- <l<-n A. Jlardcland), Tomohon, 
Tondano, Anibon <•)1 Timor-Kocp： ing(dic van G. 
Hcymcring, grooten- 

in <li<；ii'l van het Nederi. Zendelinggcnoot- ：i 
fn )911 waren op J a va 78 en in de Buitcn- bvzittingen 
30, dns in gehed Ned.-Indie 108 druk- kvrijen in werking. 

Wai <l<： niciiw.-bhidci) bet reft, zoo is het oudste 
dezcj- de bovcngenociiide „Balaviabclie Nouvelles", die 
van 1744 -J746 werden nitgcgcven. Van 1776 i<u J80() 
versehefii het “Vcndiinicuws". Daendols liet in 1810 cn 
181J een officieel nieuwsblad de „Bata- \ iasclie 
C<>ujaiitn vcrschijucn, die in 1812 door de „Java 
Government Gazetto" werd vervangen. Na het hcrstel 
van het Ned. gezag word in 1817 de „Bataviasche 
Courant', wed er in het Jevcn geroepen. Scdert 1828 
cchter verschynt het officieele nieuw- bhid onder den 
naam van „Javasclic Coiirantn. Van de particuliere 
nieuwsbladen verschcon in 1827 het „Batav. Ad ver ten 
(ieblad * \ in J 829 het „Ncd.-Ind. Han(lelsb]adn； 
b<?iden blovcn cchter slcchts koi-tcn t ijd in het leven. 
De eernte dent hans nog bestaando nicuwsbladen was de 
„Socrabftja (Jourant,> (1831). In Scmarang vcrschcen 
cerst scdert 1845 het „Sani. Ad vcrtcnticbla(ln, scdert J 
852 ak “Locomotief" uitgegeven; to Batavia kwain eerst 
in 1851 hot „Bat. Advertentioblad59 uit, in 1852 door de 
„Java- bod e* * * ver van gen, waarnevens wcldra (1857) 
het nBat. Handclwblad'' verecheen (later opgoheven, 
doch wed er vanaf 1911 uitgegeven). Voorts vor- 
schencn de volgende veclgelczen dagbladcn： Do Nicu 
we Vorstcnlanden (1872), het Batav. Nieuws 

 

 

blad, Deli Courant (1885), Sumatra Bode (1894), 
Het Nicuws van den Dag voor Ned.-Indic (1896), 
De Prennger Bode (1896), De Sumatra Post (1899), 
De Pad an ger (1900), Nieuwsblad voor Atjeh en_ 
Ondcrh. (1901), Mataram (1904) cn Soerabaiasch 
Nicuwsblad (1909). Blijkcns den Reg. almanak voor 
1916 vcrschijnen thans in Indie 54 pcriodiekc ge- 
schriftcn die jaarlijks uitkomcn, 32 maandclijks/19 
twceniaal 5s maands, 25 weekbladen cn 14 die op- 
ongezette tijden uitkomen, benevens 20 dagbladen, 
14 couranten eens, 2cn 3 maal's weeks verschijnende 
en bovendien 57 couranten in de Jav. of Mai. taal. 

Zic voor uitvoeriger geschiedkundige aantecke- 
ningen： J. A. Van der Chijs, Proeve £；ener Nederl.- 
Indische bibliographic (1659—1870) in Vcrhand. 
Bat. Gen. DI. XXXVII (1875), met Suppl. en 
Verbeter. (1879) en de artt. daarover in Bijdr. 1.1.1. 
en vlk. 3e Rks X (1875) bl. 401 (Dr. T. C. L. Wijn- 
malen) en Bibliogr. adversaria, III bl. 43; H. Pran- 
ge, in Catalogus der afd. Ned. Kolonien van de in- 
tern at. tentoonst. tc Amsterdam. Leiden 1888, JII 
bl. 255. cz/ S f ' 土免• 

DRYOBALANOPS AROMATICA. Gartn. fam. 
Dipterocarpacede. Kapoer baroa (Sum. W.K.), 八 / 
Hapoer barofe (Bat.), De Borneo-Kamferboom.>f '■：■ 
(Zie KAMFER en KAPOER BAROS).、£ :-f * -巳 

DUBOIS (J. P. J.). Fransch aardrijlvskiindige. Was 
in dicnst van den Koning van Polen, Keurvorst van 二' 
Saksen August III cn bcgeleiddeindehocdanigheid%.》— 
van Sccrct aris con door dien vorst naar de Nedcrlan- ； 卜 
den gczondcn gczantschap. Hij schreef o.m. een werk 
„Vies des Gouverneurs Gendraux avcc I'abrege de 
i'histoirc des ctabliss-cnients HollandaLs aux Indes 
Oricntales" (uitgekomcn in den Haag 17G3). Hij 
putte de gegevens daarvooi' uit de'arcliievcn der 
Oost Ind. Compie. 

DUIF. De familie der duiven, Golumbidae, is 
buitengewoon rijk vert egen woordigd in den Indi- 
schcn archipcl;zy verschillcn in grootte van eengewo- 
ne Iceuwerik tot een f aza nt of gans. De Kroonduiven 
of Goura's behooreii tot de grootste soorten ； deze 
vogels zwerven in kleinc troepen door het bosch, 
Icvcn bij voorkeur bp den grond, veeden zich met 
beziiin, zaden cn grancn, komen in levenswijze 
overecn met de gewono boschfazant (Phasianits 
colchicus) cn zijn zeer gemakkelijk tc bemachtigen; 
de inboorlingen eten haar vleesch met graagte. Deze 
duiven vervaardigen con zeer eenvoudig nest, sa- 
mcngcsteld uit los op elkaar liggende takjes, cven- 
als onzo wilcle tortelduiven, in boomcn hiag bo ven 
den grond cn gowoonlijk slcchts ^en ei bevattende. 
De gcheelc bovenkop is vereierd met ccn hoog op- 
staandc kuif, wclke uit zeer zachte vedoren met losse 
allccnstuancle draden bestaat. Zij hebben afgeronde 
vleugcls, zeer krachtige hoogo pooten cn cen zwaar 
en forsch Jichaam. De Kroonduiven worden slechts 
op Nieuw-Gumca on cnkclo oiuliggende eilanden. 
aangetroffen. De gcwoncsoort, Goura coronata, was 
reeds in de 17de eeuw bokend ； hoogstwaai-schijnlijk 
is zij door den bekendon Dampier in 1699 ontdekt; 
zij komt zeer algcmeen voor op do vaste kust van 
N.westclijk Guinea, Misool, Salawati on Waigeoe; 
zij is grijsblauw van klour met purperbruine voor- 
vlcugols cn een breeden witten band over do grooto 
vlcugcklekvecleren. Ecno tweedo soort, ontdekt door 
De Stucrs, naar men meendo in Djailolo, en het eerst 
beschreven door Fraser in 184^~is~~crb Victoria- 
Kroonduif (Goura victoriae); zij is iots kleiner dan 
Goura coronata, gehecl grijsblauw met uitzondering 
van den krop en de boret, wolke purperklcurig zijn ； 
do vedoron dor kuif hebbon aan do punt wit to oog- 
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vomige vlekkcn, V«M
,1 ovoivcnkomst aanbicdondo met 

kant ;do band overdo vlcugels is licht grysblauw cn 
roodbruin van Ideur. Mon meende, dat doze twee soorten 
de mai\nctjo$ on do wjjfjes waren van 6en on dezelfde 
soort. te nicer omdat in den Zoologischen tuin te Londen 
uit de paring van cen mannelijko G. coronafa-cti een 
Snjfje G. victoriae cen jong word geboren. In lateren tijd 
xverden tclkens gcoote hoe- veelheden Kroonduivcn, 
zoowcl lovcnd al» in huiden voor den veercnhandel naar 
Europa overgezonden en de juiste woonplaatscn bekend. 
G. victoriae is alleott waargenomen in de Grootc 
Geelvinkbaai, op de eilanden Kordo, Sock of Sowek en 
Jobi ten noor- den van N.-Guinea. Goxira sclieepmakeri 
is cen eigenaardige vorm a Is het ware tusschen G. 
coronata en' victoriae instaande; in grootte en in de fraaic 
purperkleur van de geheele onderzijde van het li- chaam 
is ze gelijk aan victoriae. doch de kuifvederen zijn als die 
van coronata; deze soort is afkomstig van Zuid-Oost-
Nieuw-Guinea. Verv.-aut aan G. scheep- niakeri is G. 
alberti&i, van 匕 N ccsiebjk gedeelte van Nieuvr-Guinea 
en vocrail 寸皿、g terwijl 
G. sdatirs in v - -i jjya (io r-ibij de 
Fly- en 圭-三部做幕.苛山 
boldt-ba&i — TXL O 亡*：江-点诅 1?\"日：；协 1，抓 
会 G. beccarii sikonssTig. Skc idiiihi*； , gekleurde 
soort wq :忌 
onder den naa 珀 TSZ- G-awr; 叫.、<>?； 1c•rv-i；宜
n op 
Andai (ten zuiden van DTTWI ' 寸「:•色泛 de Kroonci ui 
ven door de inbc»oriingea Z'ls-^crc-ek en aan de 
zuidwestkusi van Nieuw-Guinea Titie genoemd. Te 
betreuren is hex dax deze pra-chtige vogels, de reuzen 
onder de dniven. ten behoeve van den veerenhandel in 
zulk een grooie hoeveelbeid worden gevangen en 
uitgevoerd. dat langzamerhand uitroeiing plaats heeit. 

Aan de Kroonduiven sluiten zich de Fazant- duiven 
(Ofidiphaps) aan； zij bereiken ongeveer de grootte van 
een fazant cn hebben ook veel overeen- komst, zoowel in 
den vorm als in hare gewoonten, met deze vogels ； zij 
zijn met schitterende klcuren getooid, waarbij purpere en 
geelbruine tinten de hoofdrol spelen en sterk af st eken 
bij een geheel zwarten staart, een koraalrooden bek en 
wijnkleu- rige pooten ；  zij zijn aangetroffen op 
vcrschillendc plaatsen in de nabijheid der zee, zooals Do 
reh, Andai, Bat anta, Misool, het Arfakgebcrgte enz. Zij 
zijn schuw, maken een geluid dat overeenkomt met dat 
der Ki-oouduiven en Loophoenders (Megapodius), 
loopen en verbergen zich met groote snelheid, hou- den 
zich bij voorkeur in lage struiken op, voeden zich met 
zaden en worteltjes van planten en land - conchylien, en 
wippen onder het Joopen met den staai-t. Men heeft 3 
soorten onderscheiden ； de ge- wone en oudstbekende 
soort is Otidiphaps nobilis van het Noordwestelijke 
Nieuw-Guinea; later ont- dekte men een aan baar ver wan 
te soort in het zuid- oostelijk gedeelte van Nicuw-Guiiiea 
op het gebergte „Ovven Stanley", die Olid, cervicalis 
wordt genoemd en op het eiJand Fergusson, een van de 
d'Entrecas- teaux-eilandengroep, nabij de uiterste 
oostelijke grens van Nieuw-Guinea, werd op 2000 voet 
hoogte in het gebergte een clerde soort ontdekt {Olid, 
insu- laris)； haar geroep klinkt als Kd-ooo luid in de 
hooge bergen. 

De Nicobarduif {Golotinas nicobarica), de delimoe- 
kan der Javanen, waargenomen in den geheelen Ar- 
chipel, kenmerkt zich door sinalle buitengewoon 
verlengde vedcren op den hals, op het voorste gcdeel- te 
van den rug of mantel en op de vleugels; zij is ge- heel 
metaalgroen met den prachtigsten gouden wecr- 

schijn, do oude vogels hebben een witten staart, do jongon 
eon groonachtig zwarten. 

De zoogenaamde Muskaatduivcn (Carpophaga) zyji 
groot e duivensoorten, die in bosschcn leven hoog in de 
boomcn, en zich mot allerloi boomvrucliten voeden. In 
den archipel komen ongevcer 40 soorten van 
Muskaatduiven voor. Een zeer algemeen op Java, 
Sumatra, Borneo, Soembawa en Flores voor- komendo 
soort, op West-Java Pergum gcnocnul, {Carpophaga 
aenea) is witachtig grijs, tcrwijl de nek purperachtig, de 
rug, vleugels en staart blauwachtig bronsgroen en do 
onderzijde van den staart rood- bruin geklourd zijn; op 
Java leeft zij bij voorkeur op de steile mot bosschcn 
begroeide toppen van het gebergte; zij voedt zich met 
boomvruchten en bij gebrek daarvan met boombladeren. 
In Midden-Sumatra wordt zo genoemd Pagam en Pergam 
en in groote menigte door de inboorlingen gegeten, die 
haar veel- vuldig in kooien houden onder het 
overstekende dak hunner won in gen. Verwant aan deze 
soort is Car- pophaga gcelvinkiana van de Geehnnkbaai. 
Eene an- dere soort Carp, badia s. capistrata van Midden-
Sn- matra, heet aldaar Pagam (evenals de vorige soort), 
Lampaitoe en Pergam KaJaboe, wordt, evenals Carp, 
aenca door de Maleiers in kooien gehouden cn met smaak 
gegeten. Eene minder groote soort is een violetgrauwe 
duif van Java (Carp, lacernidata) met lichtblauwen kop 
eu bronskleurige vleugels, staart en rug. Op de 
zuidwestkust van Nieuw-Guinea, op Waigeoe, Rawak, 
Salawati en de Aroe-eilanden Je- ven zeer groote fraai 
gekleurde muskaatduiven, op Andai, Ocraas en op Doreh, 
Maismon door de iii- boorlingcn genoemd. Door een der 
Nedcrlandsche reizigers werd ccn nest dezer soort 
gevonden, dat 叫， een tak ongeveer 10 vocten boven het 
watcrvlak, EI uit ruvve cn los sainengcvoegde takjes 
gemaakt was, met 2 gladschaligc witte 6,2 cm. Ian go 
cieren: bij deze duifsoort, Carpophaga pinon genoemd, i 
hoofdkleur van het lichaam purpergrauw, vk-u：" 1 - cn 
staart zijn blauw-grauw, de schoudervcercn zw,>.:, de 
buik is rood-bruin, een band op den staart cn ’、 zoom 
rondom den snavel zijn spierwit. Het cii；「”i Jobi wordt 
bewoond door een aan Carp, pinon v-- wante soort {Carp, 
we^termanni). De zoogenum：， • Kcizcrsduif {Carp, 
basilica) bewoont Hahnahc. heeft kop, hals cn krop 
grijsachtig rose met lichi grijsblauwen hals en 
roestkieurige borst cn buik; '!<■ vleugels cn de rug zijn 
bronsgroen inel gouden we< i - schijn en de staart is 
blauwzwart met，een grijzcii dwarsband. Een groote fraai 
gcklcurdo soort rncL langen staart {Carp, jorsteni) 
bewoont Celebes; zij is,van boven bronsgroen met gelcn 
cn rood bruincn weerschijn, van onderen witachtig cn do 
staart voor- zien van ecu witten d wars band. Een soort 
van Nieuw-Guinca, van de Kei-, de Aroe- en and orc na- 
burige eilanden, is voorzien van een groote rose vh：k op 
den nek (Carp, concinna); op Celebes leeft Carp, paulina 
met ccn roodc vlek op den nek; bcidc zijn n a ver want 
met Carp, aenea. Op Timor, Flores, do K.ei-cilai)den, 
Hahnahera, Makasser Jceft Carp, rosacea ;een 
grijskleurige soort met zwarten kop cn hals komt slechts 
voor op Hahnahera en Boeroe (Carp, perspicillala) cn C. 
neglecla alleen op Ceram en Amboina. Een fraaie 
wijnkleurige soort bewoont Timor (Carp, cineracea). In 
de Gcclvinkbaai, op Nieuw-Guinea en de Aroe-eilandcn 
leeft Carpopha'ja zoeae, met purper-bruinroode vleugels. 
Eene*soort met cen zwarten haJsband en een donkcr 
purper- kieurige borst cn buik is Carp, mulleri van 
Nieuw- Guinea cn de Aroc-eilandcn. De zeer fraai 
gekleurde Carp, rujigaster, van boven koperrood, van 
onderen 
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rood bruin met een blauwacht ig purporen staart, be- 
woont de Papoea-eilanden, het westelijk Nicuw- Guinea 
en Jobi. Ecne soort, die op Nicuw-Guinea, Banda en 
Amboina voorkomt (Carp, myristicivora) wordt op 
Doreh gcnoemd, Waiinoir cn Kaimsir. Op de Kei-
eilanden wordt door de in boor linger) Carp, rosacea 
Taroct genoemd. Ecnigc soorten met hoofd- zakelijk 
witgevederte en zwart e slagpcnnen worden in het 
geslacht Myristicivora gebracht; M. bicolor bceft eeu 
groote verspreiding cn wordt op de Kci- cilanden Walor 
genoemd. 

De Papegaaiduiven of Vruchtduiven (Treron), hebben 
een krachtigen bek, leven op boomcn en voe- den zich 
hoofdzakclijk met vruchten ； de hoofdkleur is bij alle 
soorten geelachtig groen, dock de onder- zijde der 
vlcugcls is grijs ； bij de volwassen mannetjes van vele 
soorten zijn de mantel cn het bovenste ge- deelte der 
vleugels grijsachtig purper-roodbruin ；  de 
vleugelpennen zijn zwart. Er zijn nicer dan 50 soorten 
papegaaiduiven in den Indischen Archipel be- kend. Eene 
gcelgroene soort met grijsachtig purper- kleurigcn rug en 
grijzen staart, nict grootcr dan cen gewone tortelduif, 
bewoont Java, Sumatra, Celebes, Soela eu Sangi, is zeer 
algemeen over geheel Java verspreixl en vcedt zich 
hoofdzakclijk met wildc vij- gen, zoedat ze tcngcvolge 
van haar groot aantal dik- wijls groote schadc aanricht. 
Doze scort wordt genoemd Treron griseicuuda; ecne t 
wecde soort, Treron aromatica, komt alleen op het eiland 
Boeroe vooi1 en endcrschcidt zich dcor een 
kaneelklcurige ondcrzijde van den staart Lij de mannetjes 
en witachtige onder- zijdc met giocnc fijne zigzagbanden 
bij de wijfjcs； \ ci\vant aan deze duiven is Treron nasica 
van Sumatra, Borneo en Banka, die in Glidden-Sumatra 
,,Poenei" heet ； men vindt haar in kooicn bij de Ma- 
lei'T'-： under het overstekende dak hunner won in gen. 
Op Borneo cn Sumatra Jccft Treron fulvicollis met 
KCeiachtig bruiiijoGdc vederen. Een andcre groeno t van 
Java (Treron vernavs, aldaar katik of wa- lik genoemd), 
heeft cen grijsachtigpurperen hals met '■cn g eel rood e 
keel, wordt in jMidden-Sumatra cven- als T. vanica 
„Pocnei':, dock ook Kara bitjan en Jjjod jic gcnccjnd. Ecu 
klcinc f-oort (Treron olax) van Ja v.i, Sumatra 
<•()P<)ineo, heeft ecn licht blauwgrij- zen kop met ecu 
jHirjicrbniim-n rug cn roodgelc keel. Treron psiU'ict<i 
van Timor cn Samoa is gcelgroen met cen witten staart. 
Sphenurus oxyurus van Java heel I cei)Jansen wigvoi 
mig(n Htaart, is geelachtig olijfgrocn met gcJc ondcrzijde 
van <lcn staart. Eenc groote f-oort (Bulrcron capcllei) 
van Java, even groot ；tls <lc gewone woudduif met ccn 
buitcngewoonkrach- 1 igen <Jikkcn bek, is grocn met 
roodachtig gcle keel cn roodbruinc onderzijcle van den 
staart. Bij ceno andero aan de Papegaaiduiven verwante 
groep, go- naaind Ptilinopus is de hoofdkleur inin of 
nicer hcl- <ler groen, sonis donkcr blauwgrije, zelclen 
eflcn geol; bij vclc soorten is die hoofdkleur door roode 
vlekkcn vcrfnuiid en do ccrste vleugelpen aan het 
uiteindc jneor of minder vcrsmald. Ecne zeer kleine soort 
(P. numts), nauweJijkH de grootto hebbende van ecn ge-
wone bprceuw, jnct ecnen zeer kortcii aan de ondcr- zijdc 
geclgcklcurclcn staart bewoont Nieuw-Guinca. Op 
Amboina leeft P. viridis, voorzien van een groo- (cn 
purperkleurigcn vlek op de keel. Zeer algemeen op Java 
is P. melanoc&phahis, de walik kembang, met liclit 
grijzen kop en hals, z war ten nek, de onder- zijde van 
den staart hooggeel en het uiteinde purper- rood. Timor 
wordt bcwooiid door eene soort (P. cinctua) met eencn 
witten kop, hals en keel, terwijl de gewone kcnschetscnde 
groeuc kleur dozer soorten ulechts op den buik aanwezig 
is. Eene zeer snel vlie- 

gendc, fraai gekleurdc duif isP. porphi/rew van Java, 
groen met purperrooden kop en hals cn ccn brccden 
witten band over do keel; twee anderc soorten met 
purperrooden bo ven kop zijn P. flavicollis van Timor en 
Florcs en P. coronulatus van Nieuw-Guinca en do Aroc-
cilanden ； terwijl P. diadematujs van Banda cn van de 
Kci-eilanden. alwaar ze genoemd wordt Oe- dar, ccn 
grijsachtigen bovenkop heeft, en P. mona- chus een 
grijsachtigen blauwcn bovenkop cn groote borstvlek cn 
een oranjerooden buik； zij komt voor op Halmahera, 
Tci'nate, Batjan enz. Eene zeer fraai gekleurdc soort 
bewoont Nieuw-Guinea en de Aroc- eilandcn (F. 
pulchellus); de kop is karmijnrood, het Jichaam van 
boven geheel groen, een breede purper- roode band loopt 
over de borst, de buik is geel, nabij en onder den staart 
zijn alle vederen saffraangcel. Op- Sumatra en Borneo 
leeft P. jambu, van boven groen, van onderen wit, met ccn 
purperrood voorhoofd en keel; wordt in Midden-Sumatra 
genoemd Katockc- anda en Poenei jamboc. De soorten 
met langen staart vormen het genus Alegaloprepia; puella 
van Nieuw-Guinea is bronsgroen en versierd met 
rosekleurigc, druppelvormige vlekken op de vleugels. 

De Tortelduiven zijn talrijk vert egen woorcl igd in 
verschillcnde geslachtcn en soorten over den gehce- len 
Indischen Archipel en kenmerken zich door sier- lijke 
vormen en een zeer kleinen kop. Alic ncstelen op boomen 
en voeden zich bijna geheel met granen en zaden. Ondcr 
de tortelduiven spclen de zooge- naamdc vechtduivcn een 
groote rol, de gcvlekte of Pareltortel (Turlzir tigrimis) en 
de gestreepte tort el, pcrkoctoet Jav., (Geopelia striata en 
G. maugei). Op Java hect ecrstgencemde soert Tikoekoer, 
in Jlid- dcn-Sunmtra Balam, en Geopelia striata Ketiran, 
Katiran en Katitiran. Op de Kei-cilandcn lieet G. maugei 
Sikloliat. Door de Maleiers worden deze dui- ven 
voortdurend ge van gen ； bijna in elite woning hangen 
een of meer kooicn. Deze van nature makko cn zachtc 
duifjes zijn zeer geschikt tot dressuur; de iMalcicrs zijn 
dikwijls uren achterecn bezig ze tot den strijd af te richten 
cn allerlei kunstjes te leeren ； cen door l)cn geliefkoosde 
bezigheid is met de duif in de kooi hicr of daar op den 
weg te gaan zitten en te wacht en tot cl at de doffer, die 
uitgevlogen is, ten ge- volge van het roepen van het 
wi]fje, weder in de kooi teruggekcerd is. Pc kooien voor 
de perkoetoets zijn vervaardigd van bout, bamboe, 
klapperbladnerven cn van rot an, en gedekt met een er bo 
ven op genaaide lap katoen; alt yd zondcr deurtje, maar in 
plaats daarvan vior beweegbaro middelstijltjes die op en 
ncer gcschoven kunnen worden. Aan de uitwerpselen 
dezer duiven is bij de Maleiers het bygeloof verbon- den, 
dat deze in goud kunnen verandcren, zoodat ondcr aan de 
kooien cen stuk katoen is opgehangen, waariii zo met zorg 
verzameld worden, De Javanen herkenuen de goede 
perkoetoets aan bijzondere ken- tcckcncn, cn een vogcl, 
welke deze bezit cn de ver- eischtc tonen voortbrengt, 
heeft groote waarde, soma wol / 1000, daar hij zijn 
bezittor allerlei zegc- n in gen aanbrengt ； ja or zijn er 
die gelooven, dat dit diortje, 100 jaar oud geworden, 
dagelijks een gouden ei legt. De gestreepte tort els, die 
vooral in dichtc bos- schcn zeer algcinecn zijn, worden op 
Sumatra door de Bataks in strikken of met lijmstokken 
gcvangen, doch vooraf een reeds mak geworden vogel als 
lok- duif in een kooi opgehangen, en boomvruchten hier 
en daar nccrgclegd. Met duizendtallen worden bcido 
soorten govangen, vooral do Tikoekocrs, naar de 
kustplaatsen ten verkoop gebracht en van daar naar 
Europa verzonden, of door do inboorlingen gcgeteii en 
door hen en de Europeanen in den gehcclen In 
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dischen Arcliipcl in kooien gehouden. De Tikoekoers 
komen zoowel op Java, Sumatra en Borneo voor, als op 
Banka, Soembawa, Timor, Flores, Celebes, Hal- niahera 
en Amboina. Op Ternate zouden ze niet oorspronkdijk 
gewoond hebben, doch in het wild in- gevoei-d zijn. Op 
Java vindt men ha ar overal in bos- schen, velden, wegen, 
in de onmiddellijke nabijheid der wonin gen; zij nestelen 
op lagc horizontaal lig- gende boomtakken, soms op 
kokospalmen. Hocwel deze soort op de verschillende 
eilanden, door haar bewoond, allerlei afwijkingen in kleur 
vertoont, is de hals altijd voorzien van een zwarten band 
met een aantal witte of lichtkleurige vlekjes. De perkoe- 
tocts komen zeer algemeen voor op Java, zclfs in doi-pcn 
en st eden； zij zijn ook waargenomen op Borneo, Banka 
on Lombok; dezc soort is niet grootcr dan een lijstor, de 
vederen zijn grijs in verschillende schakceringen en 
sierlijk geschulpt, de buik is wit en om den hals loopen 
fijnc zwarte kringen ； zij Iceft bij voorkeur op dengrond 
oru de zaden te zoeken, welke haar hoofdvocdscl 
uitmaken. De tweebanclige tortel- duif (Tiirlur 
bitorqxiatu-s) bewoont Java, Timor, Flores en Scembawa 
en onderschcidt zich door ecn 一 zwarten eu witten band 
op den nek； zij is grijsachtig wynrood. Ook deze soort 
wordt op Java in tammen staat gehouden. Algemeen 
wordt ze gevonden op de bouwlanden en nabij de wonin 
gen, voedt zich gaarnc met rijst en grancn en wordt dan 
ook in de rijstvel- den in groote hoevcellicden a-
angctreilon. 

De Kancclduiven {Macropyrjia) zijn tortclduiven met 
lange, breede staarten. Een i-oodbruine soort, waarvan 
rug, vleugels en staart met dicht op elkaar liggende 
golfvormige dwarse streepjes van een don- kerder kleur 
zijn voorziei) {Macropygia leptogrammi- ca) bewoont de 
hooge boschrijke bergen op Java, voedt zich met zaden en 
vooi-al met onrijpe peper- koiTels; in de pepertuinen 
gedragen zich deze duiven dan ook als echtc die ven. Het 
vleesch dezer vogels, dat gaame gegeten wordt, heeft ten 
gevolge van het vele gebruik dezer peperkorrels een 
aangenamen smaak. Deze soort leeft niet in troepen, doch 
steeds een mannetje en wijfje bijeen. Op Java vindt men 
nog een kleincrc roestkleurige soort (Macropygia ru- 
ficeps) met donkere kastanjebruine vleugels en staart ； 
eene soort geheel met zwarte breede strepen voorzien, 
bewoont de eilanden Timor, Wetter en Lefti (Macropygia 
magna) ；  andere hebben nekvederen met een 
mctaalglanzigen wcerschijn, zooals Macr. emi liana van 
Java, die, volwassen zijnderge- heeJ schitterend rood 
bruin zijii, terwijl de jongen op de bovendeelen met 
zwarte banden voorzien zijn. Aan de Kaneelduiven zijn 
eenige soorten verwant, ^vierstaart evenzeer lang en 
breed, doch wier lichaani wit en bruinrood gekleurd is, 
terwyldaarentcgcn de jonge vogels gehcel bruin zijn. Bij 
Jleinvjardloena Ileinwardlii van Hahnahera, Ceram, 
Boeroe, de Pa- poea-eilanden, Nieuw-Guinea en de 
Geelvbikbaai, is de boofdkleur blauwachtig wit, de rug cn 
staart zijn bruinrood, do vleugels zwartachtig; bij twee 
andere soorten, Turacoena manaden^is van Celebes en 
SoeJa en T. mod^sUi van Timor en Wetter is de 
boofdkleur leikleurig met groencn inetaalglans en wit ten 
kop. 

De Grondduiven zijn vrij groote vogels, gedrongen van 
vorm, voorzien van een langen krachtigcn bek en een 
vlcugelspiegel met metaalglanzigen wcer- schijn: 
IJenicopliaps Mijrons met een zuiver wit voorhoofd van 
Nieuw-Guinea en de Papoea-eilan- den；  Phlegoenas 
rufigzda, van boven purper-bi'uin- rood en van onderen 
wit en geel gekleurd, evenzeer van Nieuw-Guinea； 
Phlegoenastrisligmata,cene zeld- z.ure soort van 
Celebes, van boven olijfbruin met een 

stroogeel voorhoofd en groote borstvlek；  voorts eon 
afwijkende soort, die allcen op hot ci land Wetter ton 
noordoosten van Timor leeft (Phlegoenas hoedlii) on 
evenals bij vele soorten van Ptilinopus, de eerste slagpen 
aan beide vleugels versmald heeft, tcrwijl het mannetje 
van onderen witachtig, van boven rood bruin met 
inetaalglans op de vleugels, ]iet wijfje daareiitcgen 
roestkleurig cn rood bruin gekleurd is. Aan deze vormen 
sluiten aan de bronsgroene glans- duiven (ChalcopJiaps); 
de zoogenaamdc Javaansche bronsgroene duif 
(Ghalcophaps indica}, algemeen in bijna den geheelen 
Archipel, wordt op Java in groote hoeveelheid gevangen 
en naar Europa levend ver- zonden; zij heeft- het lichaani 
van onderen purper- grauw, van boven bronsgroen met 
een wit voorhoofd, een blauwgrijzen hals en twee witte 
dwars- banden op den rug cn een witte schoudcrvlek; 
eenc andere soort (Chalcopha/ps slephani) is slechts op 
Celebes, Nieuw-Guinea en de Papoea-eilanden waar- 
genomen. Ghalcophaps indica wordt in de Padang- sche 
bovenlanden P^tjnei tan ah en op de Kei-eilan- den 
jMenfat genoemdi ' •'，;小〜 
—DUIFJES-ORCHIDEE. Zie DENDROBIUM 
CRUMENATUM. 

DUITEN. Zie MUNTU7EZEN. 
DUITSCHERS IN DEN MALEISCHEN ARCHI- 

PEL (DE). In den loop der zeventiger jaren dor 19e ceuw 
gingen voor het eerst. in Duitschland stemmen op, in 
hoofdzaak van kooplicden, handeldi'ijvend op de ten 
Noorden van Nieuw-Guinea gelegen eilanden- groepen, 
die de regeering van het Rijk tot vestiging, de Duitsche 
landgenootcn tot kolonisatie op het door Nederland 
bcschikbaar gelatcn gedeeltc van Nieuw- Guinea 
aanspoordeii. Langzamerhand werd er daar- na in 
Duitschland meer en jneer op aangedrongen om tot steun 
van den hand el volksplantingen in ai>- clcre 
werelddeeJcn, ook op Nicuw Guinea, te stichtcn. In 1883 
word door een consortium van gcldnianncn, aan wier 
hoofd zich had gestcld de Bcrlijnsche ban- kier A. von 
Hanscmann en dat later den naam zou aannemen van 
Nieuw Guinea-Coinpagnic, een bjeed Duitsch 
kolonisatie plan voor de eilanden der Stiili： Zuidzee op 
touw gezet en de zooloog-ontdekking.srei - ziger 0. 
Finsch aangezocht, om dat plan tc vci-\v> - zenlyken. 
Begin 1884 reisdc Finsch naar Nieuw Guinea's Noord-
Oostkust, slootdaar contract cn OV<T den afstand van 
gronden met de inboorlingen en hcesch er de Duitsche 
vJag. En tocn daarop (JuH J 884) de Engelsche Rcgeering 
verklaarde de Zuid- kiist in bezit te wiUcn nemen cn in 
Sept. d. a. v. na- dcr aai)Duitschland mede(lcolde dat de 
in wooers van het Oostelijkst gedeeltc dringend om hare 
bc- schei-ming had den gevraagd, zoudat bed oclde Zuid- 
ku8t zich zou xiitstrekken tot den 145cn graad aan de 
Noordkust, waardoor alJeen de Noordkust tussehen den 
141en en 14Sen graad voor Duitschland zou vri.j- 
blijvcn, toen nain Duitschland in Oct. en Nov. 1884 door 
daartoe afgezonden oorlogsschepen metterdaad bezit van 
de Noord-Oostkust, ten gevolge waar van de Kngelschen 
zich verplicht zagen hun voorgeno- men protectoraat te 
bcpe)-ken tot de Zuidkust van de Nederlandsche grens tot 
aan de Oostkaap. Tn- t usschen gingen daarna Engeland 
en Duitschland over tot onderhandclingcn en in Maart 
1885 kwa- men zij over de begrenzing van beidcr gebied 
(ot een vergelijk. De grens zou zijn een gebroken lijn aan 
van - gende op 5° en cindigcnde op 8° Z.B., nabij de Hcr- 
kules-baai, terwijl laatstgenoeinde breedtegraad ook do 
scheiding zou aanv/ijzcn van de Oostwaarts gelc- gen 
eilanden. Daarop word den 17en Mei 1885 door de 
Duitsche regeering aan de Neu Guinea-Conipag- 
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nie, waarin zich intusschen ook nog een paar Duit- schc 
handelslichamen, die handcl droven op Noord- 
N. Guinea, hadden opgclost, een Schutz brief (octrooi 
of charter) vcrlecnd. Het ondcr Duitscho beschcr- ming 
gestelde teri-itoir werd Kaiser-WilheJmsland genoemd cn 
werd verklaard zich uit te strekkon aan de N.O. kust van 
het ciland van den 141en graad 
O. L. tot aan het punt in de nabijheid van Mitra Rock, 
waar de 8e graad Z.B. de kust snijdt. Do Neu Guinea Cie 
strekte voorts haar beheer ook uit over de Noordwaarts 
van N. Guinea gelcgen cilanden, waaronder als 
vooniaamste groep de Bismarck- archipcl. De 
bestuurstaak bleek intusschen aldra zwaar voor 
particuliere krachten en ook overigens kwam men 
spoedig tot de ervariiig dat de vereeni- ging van den 
souverein en den koopman geen aanbe- veling verdiende: 
beidcr belangen en vcrplichtingen zijn te dikwijls met 
elkander in strijd. Eerst trachtte men aan de gebleken 
bezwaren tegemoet te kornen door op kosten der 
maatschappij de Rijks-regeering voor het bestuur te doen 
zorgen, maar de proef vol- deed niet en na heiliaalde 
andere pogingen om tot een bevredigende regeling te 
geraken, kwam men cindelijk, na verkregen medewerking 
van den Rijks- dag, tot de schiklcing, die 1 April 1899 in 
werking trad, waarbij de maatschappij alle 
souvereiniteits- rechtcn aan den Staat afstond cn 
terugkeerdc tot de positie van gewoon handelslichaamf 
De Maatschap- pij on tvin g 50.000 H.A. plantage gebied 
cn geduren- de ticn jaren ecn jaarlijkschc bijdrage van 
400.000 mark, die uitsluitcnd zou zijn te bestemmen aan 
]andbouw-ondcrncniingen in de kolonie. Het bestuur 
werd overgenomen door het Duitsche Rijk. Onidat de 
Bismarck- arch i pel wegens bet ere ligging, talrijkcr 
kolonistcn, gunstiger klimaat en an dore gewichtige 
gronden een spoediger ontwikkeling bc- loofdc, \v(：i d 
de best uui-szetel,tot dtisvor in Friedrich- Wilhelmshaven 
gevestigd, overge bracht naar Her- bertshohe, op het 
schiereiland Gazelle van het ciland N'cuw-Pomjncicn. In 
Kaiser Wilhelms land werden cchter twee ,,regcerings-
$tations'' gevestigd. In 1909 werd de centrale 
bestuurezctel van Herbcrtshdhe overgcbracht naar het 
nabijgelegen Jiabaul aan de grootc en vcilige Simpsons- 
haven. 

Hoc was nu (lc tocstand van Duitsch N. G. bij het begin 
van den grooltm Europccschcn oorlog ? Waar de Unit 
ichors zich nict plaatsclijk konden latcn golden, licei elite 
nog v<j|?Jagcn anarchic cn was vijandschap hen de 
v(!i>>chill(!ii(le siainnicn, als do gelegen- heid ^iiDstig 
was ook t<；g<?n de Europeancn, aan de orcle van den 
dag. Ondanks all。cxploratie was van het binncnland nog 
weinig bekend. Van ecn noe- menswaarden handel met 
do bovolking was geen Kprakc. Die bevolking was zeer 
dun gezaaid cn had, op hizonder lagcn traj) van 
bcschaving staando, haast geen behoof fen. jlct. land had 
allccn toekomst voor laiidbouw-ondernoniingen (van 
mijubouw was tot duHver geen sprakc), mits de 
werkkrachtcn in voldoende hoovcelheid on tegen niet tc 
hoogen prijs konden worden verkregen. Do Neu Guinea 
Comp, werkte krachlig in die richting, maar blijkbaur met 
grootc vorliezen, ook cioordicn het niinder gunstigo 
klimaat vclc slachtofTcrs maakte, onder Europcanen 
zoowel als ondcr Oostcrliugcu. Zij beproefdo op groo- te 
schaal de tabakscultuur： de tabak was van zeer goede 
hoedanigheid cn beliaaklc goedo pr^zen, maar de kosten 
waren hoogcr, —er werden millioenen aan vcrloren. 
Dergelijkc ondervinding deed zij op met andere 
aanplantingen, zooals die van katoon en kof- f]e. 
Eigenlijk was er ten slotto maar een tcolt, die winst 
beioofde, nl. die van klapporboomen; terwijl 

men hoop had op rubber. In 't gehecl waren niet mcer dan 
10.000 bouws beplant. Do goheele uitvoer bedroeg in 1908 
niot meet dan 300.000, de invoer ruim 800.000 mark. Doze 
cijfcrs wijzea cr op, dat de kolonie in occonomischcn zin 
nog slechts zeer weinig beteekenis had. 

Literatuur: C. Hager, Kaiser-Wilhelmsland und der 
Bismark Archipcl 1886；  H. Zoller, Deutsch N. Guinea 
1881; E. Tappcnbcck, Deutsch N. Guinea 1901; Prof. dr. 
Kurt Hassert, Deutschlands Kolo- nien 1909; Dr. E. B. 
Kiclstra, Nieuw Guinea in tijds. 
y„0nze Ecuw° 
'-DUIVELSKLAUW/ (Pteroceras chiragru). Zie 
GASTROPODEN： 

DUIVELSROG. Zie ROG. 
DUIVENEILAND (POELOE TABOEAN of GI- 

LIBOAN). Eiland gelegen voor den N. ingang van straat 
JBnJi—met een lichttorcn. 

DUIZEND-EILANDEN. Eilandengroep in de Java zee, 
ten N.N.W. van do baai van Batavia. Ze zijn 一 ongerekend 
de zuidwaarts gelegen 直 oom- cn Ag- nietcn-eilandon (zie 
aldaar) — ongeveer honderd in getal, alle laag, gelegen op 
een van N. naar Z. 40 K.M. lang koraalrif; sommige zyn zclf 
niet meet dan koraalrotsen cn zandbanken. Twee ervan, 
Panggang en Klapa, hebben ecn vaste bevolking, van resp. 
280 en 600 zielen, terwijl een aantal andere tgdelyk wor- 
den bezocht voor de vischvangst en den klapper- pluk. De 
bcvolldng is zeer gemengd. ； zij bestaat uit Boegineezen 
en ̂ landarcezen van Zuid-Celebes, lie- den van de naburige 
kusten van Borneo, Sumatra en Java en verder van 
Soembawa. Op Klapa ziet men vooral het Bocgineesche, op 
Panggang het jMaleische huizentypc. De voornaamste 
uitvoerproducten zijn kokos-noten, copra, gedroogde en 
vcreche visch, agar-agar, paarleinocr cn tripang. Tot 1905 
werden alle voortbrongsclcn van land cn zee door het Gou- 
vernement verpacht. In dat jaar is de pacht opge- heven cn 
de vergunning tot verblijf voor Cliincezen ingetrokken. De 
wclvaart dor bevollung is sedert zeer toegenomen. De lieden 
van Poeloc Klapa, nicest af- stammclingcn van Boegineezen 
en Mandarcezcn, zijn bekend als stoute zeevaarders. 
Enkelen hunner zijn in 'I bezit van grootc handclsprauwcn, 
waarmede zij klappcrs gaan verkoopen op Telok Betong, 
om peper in tc koopen voor Batavia. — Vgl. Tijdschr. Biun. 
Bestuur, DI. 30 (1906) biz. 414 vlg.； DI. 36 (1910), biz. 
343 vlg. " •： 

DUIZEND-GEBERGTEof GOENOENG SEWOE. 
HeFliitgeslrcIwteT<an<geberglc van Java, gelegen in het 
Zuiden van het rcgontschap Gocnocng Kidoel, der res. 
Djokjakarta on vormende het zuidclijkc en zuid-oosTelijkc-

gcdeelte van het Zuidcr-gcbergte of Gocnocng Kidool, 
wuaraan die afdeeling haar naam on tieend licoft. Het is ccn 
zeer merkwaardig complex van ontclbaro 
halfkcgelvormigc, witachtigo topjes, waurtusschon men 
kilometers vov doovgaat en dio hot vorgczicht van uit de 
vootpaclcn gchcel belemme- rcn. Rivicron vindt men hicr 
niot, daar het regenwater spoedig in don porcuzen 
kalkgrond verdwijnt.— , Vgl. Danes in Tijdschr. Aardr. 
Gon. 1910, bl. 247. 

DUIZENDPOOTEN of MYRIAPODEN. Ouge- 
vleugelde golede dieron, dio in vorschillende vormcn in don 
Indischon arcliipol voorkoiuen on in volwas- son staat 
steeds voorzien zyn van cen nicer of minder groot aantal, 
soms vijftig, paren pooten, terwijl de jongo dioi-en (althans 
bij de onderafdeoling dor mil- lioenpooten (Cliilognatha) 
slechts drio paren bezit- ten. Hot borsistuk bestaat uit cen 
gelijkmatige rij van ringen, welko evonwol by do jongo 
dieren in veel minder aantal aanwezig zijn. Naarmate de 
dioren 
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ouder worden, vermeerdert het gctal pootcn en riii- gen. 
Bij voorkeur komen zij des nachts te voorschijn; over dag 
vindt men ze onder mos, stecncn, boom- schors of allerlei 
planten. De meeste soorten bewegen zich zeer snel en 
loopen voor- en achtcrwaarts. Op Java zijn de 
duizondpooten algcmcen bekend onder den naani van 
Klabang cn vele soorten zijn zeer gc- vreesd, wegcns het 
vergiftige vocht dat ze in de won- don brengen ； het t 
weede paar pooten heeft cen hollo of doorboorde nagel, 
waarin een giftldier uitkomt; al knypende s tor ten zc dan 
dat vocht in do gcmaak- te wonden, welke pijnlijk zijn en 
dik 两 Is gcvaarlijk worden, vooral in tropische gewcsten. 
Bij het vangen van voedsel, bestaandc uit insccten en 
andere kleiiio dieren, en uit zelfverdcdiging tcgen 
mcnschcn of dieren, gebruiken zij dezo knijpcrs als 
geduchtc wa- pens. De gewone soort van Java heet 
Scolopendra ja- vanica; eene zccr groote soort 
Scolopendra de Haanii. Zeer verschillende,groote giftige 
soorten worden met den naam van Scolopendra mor 
silane aangeduid. De zoogenaamde luillioenpootcn 
{Chilognatha of Jt(li- dae) hebben de eigenschap zich 
met den kop naar binnen, zoowel als ze in rust zijn of als 
er gevaar dreigt, gehcel en al op te rollen, en in elkcn ring 
ecn blaasje te bejdtten, waarin een kleverig en schcrp 
zuur-stinkend vocht afgescheiden wordt, dat op de huid 
een alleronaangenaamste uitwerking heeft. Bij voorkeur 
voeden ze zich met plantenstoffen, of allerlei diertjes 
zooals wormen, kleinc weekdieren enz. Ook groote 
soorten leven op Java, zooals J ulus s. Spirostreptus 
javanicus. Op.Nieuw-Guinea komt een soort voor, die 
een aanzienlijke lengte bcreikt, hel lichaam voorzien 
heeft vau verscheidene rijen van stekels, alle in de lengte 
geplaatst, en genaamd is Julies s. Spirobohis 8pinosus. 
Andere soorten, do eigenlijke oprollers, hebben een 
eirond lichaam, dat van boven gcwelfd en van onderen 
plat en uit ringen samengesteld is; deze kunnen zich 
geheel en al op- rollen cvenals pissebedden en worden 
dan ook dik- wijls met elkaar verward; ze zien er dan als 
kleine kogeltjes uit en worden in dien toestand dikwijls 
onder steenen gevonden. Eene Javaansche soort 
(Glomeris s. Sphaeropaeu-s in-signis) draagt een eiron- 
de verhevenheid van 士 50 oogen ter wcerszijden van 
den kop. 

DUIZEND-TEMPELS of TJANDI SEWOE. Zie 
SEWOE (TJANDI). 

DULAURIER (JEAN PAUL LOUIS FRANQOIS 
EDOUARD) ,Franscb orientalist, eu grond vestei', sa- 
men met De Hollander en Van dcr Tuuk, der weten- 
schappelijke studie van het Malcisch op mod erne basis, 
geb. 27 Januari 1807 tc Toulouse, die zich aanvankelijk 
op het Koptisch en oud-Egyptisch toelegde, maar zich 
later vooral naam verwierf door de studie van het 
Maleisch. Tot de beoefening dier taal en van het 
Javaansch werd hij opgewekt door een tweetal reizen 
naar Londen, op last zijner I,egee- ring ondemomen 
(1838 en 1840), waarbij hij kennis maakte met de 
belangrijke verzamelingen Jav. en 3Ial. handschriften, 
doer Marsden, Mackenzie, Leyden en vooral door 
Raffles welcer bijeengebjacht. In 1841 werd hem 
vergunning gegeven, een leergang in het Mai. cn Jav. te 
openen aan de Ecole des langues orientales vivantes tc 
Parys; bij ordon- nantic van 2 Sept. 1844 werd die 
leerstoervooi1 good aan die school verbonden. In 
Februari J862 verwis- ?elde hij het onderwijs in het Jav. 
en Mai. met dat in het Armenisch. Voor de beide 
cerstgenocmdo talen werd hij opgevolgd door den abt 
FAVRE (zie dezen naam), waama hij in 18G4 lid word 
der Acad6mie des Inscriptions et Belles-Lettres. Dulau- 

rier overleed te Meudon (bij Parijs)21 Dec. 1881. 
Van do hand van Dulauricrzagen, met betrekking tot de 

beide genoomde talon het licht: Mcmoirc, let- tres et 
rapports rel. au cours de langues nialayc ct javanaise, Paris 
1843. — Institutions maritijues de rarchipel d!Asio, texte 
et trad. (in Pardessus, Co), lect. des lois maritimes, VI 
(1845), p. 361― 80), en afzonderlijk Paris 1845. — 
Lxittres ot pieces diplo- maiiques cerites en malay, lcr fasc., 
Par. 1845.— Collection des principales chroniques 
malayes, I— II (onvoltooid), Paris 1849—'56. 

Voorts in tijdschriften: Chroniquc du royaumo 
d'Atchch. Journ. As. 1839, II. — Catalogue des ma- nuscr. 
mal. appart. a ]a Societe Asiat. de Lend res, ibid. 1840, II. 
— Liste des pays qui relevaient do Fempirc de Madjapaliit, 
ibid, 1846,1. — Description de Parch. d'Asie par I bn 
Batouta, trad, de Farabe, ibid. 1847, I. — Rccherchcs sur 
la legislation ma- laye, in Nouvelles annales des voyages, 
1849,1. II. IV. — Voyage d'Abd Allah ben Abd eJ kadcr 
de Singapore a Kalantaii. trad uit du ma lay, ibid., 1849, I. 
— Musique javanaise. Notice sur un gain elan etc., Revue 
de rOrient, XVII, 1859. — His- toire de la princcsse 
Djeuhar Manikam. t】ad. du Malay, ib. XVIII, 18(30. 

Zie zijn biografie door E. Beauvois in de serie Nouvelle 
Biographic Generalc, XV (J 858)； en zijn n6crologie in 
Revue d,Ethnographic I, 1882. 

DURIO ZIBETHINUS Linn., fam. BombacacMe.- 
Doeren (JAV., MAL.), Doerian (MAL.). Hooge boon), over 
cen belangrijk deal van den Slaleischen Archipel 
verspreid, in het wild, en gekweekt om de groote gc- 
stekeldc vruchten, waarvan de wand oncetbaari', maar het 
vleesch, dat om de zaden ligt, voor inlanders en voor vele 
Europeancn een groote lekkcrnij is. Dit viuchtvleesch, 
eigenlijk de zaadrok, is z ； iflit. en roomklcurig en 
verspreidt een zeer sterke ka)； tk- teristieke lucht, die 
eenigszins aan die van kn<<(!<；<>!•; doet denken. De 
smaak wordt vergelekcn met die van. cen boterachtige 
vlade, sterk met amaiicl' lcn gekruid, en met verschillcnde 
bijsmaken. Tei wijl sommige Europeancn het 
vruchtvlecsch onectl)；i：：r en zelfs walgelijk vinden, 
zegt Wallace in zijn !(：•- kende reisbeschrijving, „dal het 
oten van Docri in cen nieuwe sensatio is, op zich zelf al 
ecn rcis naar<l<； Oost waard." Er komen vorschillendc 
varietcitcn van de eetbareDoerian voor.b.v. Doeren 
neketan met wit vruchtvlccsch on kleinc pitten, en Doerian 
sito roeboek met geel vruchtvlccsch en grooto pilten. 
Vooral in de Bataklandcn komen vcel varicteiten voor, 
onidat de boom er algcmcen gekweekt wordt, niet alleon 
als lekkernij, maar als volksvocdscl. Ook de zaden worden 
gebruikt；, zc worden gekookt,v;m de zaadhuid ontdaan, 
gedroogd, gebakken en bij de rijst gegeten. Het hout wordt, 
als het bcschikbaar komt, vooral in West-Java voor 
goedkoopc jncubc- Icn gebruikt. 

Ook andere soorten van Durio komen in Neder- landsch 
Indie voor, vooral op Borneo cn Sumatra. Zc worden daar 
in den rcgel ook Doeren genoemd, mot een bijvocgsel 
achter dien naam. Sommige cr- van leveren good hout. 

DURVEN (MR. DIEDERIK). Gedoopt te Delft 13 
Sept. 1676, zoon van Mr. J?. Durven c» Y. van den 
Mierop. Hij studcerde.tc IxHdcn cn proniovccrdc 19 Juli 
1702, werd J 704 advokaat bij do Kamer Delft der O.-I. 
Comp,, in 1705 benoemd tot lid in den Kajul van J us titie 
to Batavia, waar hij 1706 aankwanb In 1720 tot Raad 
extraord inair van N.-Indie bcnoiinid, werd hij in die 
kwaJiteitin 1722 en 1723 met soldaten on bergwerkers 
naar de goud- en zilvermijnon in het 
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Parang-gobergto (res. Karawang) gedirigcerd om al- 
daar het work „onder zijne oogen on directic to docn 
gcschiedcn" (zic Fokkcns, Goud- en Zilvermyncn op 
Java). In laatstgenocmd jaar werd hij pres, van hot Coll, 
van heemraden, cn in 1724 president van den Raad van 
Justitie. Reeds in Sept, van hetzelfde jaar door HH. XVII 
uit die betrekking ontslagcn, werd hij tot Raad-ordinaii* 
van Ned.-Indie benocmd cn 1 Juni 1729 verkozen tot 
provisioned Gouv.-Gencraal en trad als zoodanig 1 J uni 
1729 op. Zyn bestuur duurde slechts korten tijd; de HH. 
XVII, ontovre- den over den gang van zaken in Indie, 
ontsloogen hem 9 Oct. 1731, stelden hem buiten dicnst 
en gage cn riepen hem met nog drie leden der Hooge 
Regce- ring terug Diensvolgcns trad Durven 28 Mei 
1732 als landvoogd af en keerde naar het vadcrland 
terug, waar hij 2G Fcbr. 1740 ovcrleed. 
DUYMAER VAN TWIST (MR. ALBERTUS JA-
COBUS). Geb. 20 Februari 1809 te Deventer, uit het 
huwdijk van Mr. A. J. Duymaer van Twist cn J. v. 
Loghem. Na eerst tc Deventer, daarna to Lxjiden in de 
rcchtcn gestudeerd te hebben, promoveerde hij 20 Oct. 
1832 en zette zich als advocaat te Deventer neder, waar 
hij J9 Maart 1835 tot procurcur bij de recht bank 
benoemd word. Den 6en Juli 1843 tot lid dor Twecdc 
Kainer gekozen, nam hij die betrekking onafgebroken 
waar, tot hij 21 Jan. 1851 tot Gouvcr- fieur-(；cn(；raal 
van Ned.-Indie word aangestcld, r>a- dat hij kort tc voren 
(12 Oct. 1850) tot voorzittcr der Kamcr benocind was. 
Zijn bestuur was in vecl op- zichtcn weldadig voor Indie
； voora] door de ophef- fing dvr zoogen. passerpacht 
werden de lasten dor inlandschc bevolking op Java in 
liooge mate ver- licht, terwijl ook tijdcns zijn bestuur 
door de open- Htelling van havens in de Molukkcn een 
einde word gi-maakt aan het st els cl van afsluiting, 
sedert het be- stuur dcr Compagnie op die eilaudeii 
toegepast. On- lustni op Coram, Banka, Paleinbang en de 
Lam- pongz w( r<len tijdcns zijn bestuur bedwongen, en 
met (1<? Chiin-czcn op Borneo's westkust ecn strijd 
aangc- vangen, die corst onder zijn opvolger gehccl 
bcein- digd werd VcrschiJlcudo bclangrijke maatregelcn 
werden door hem genomcn of voorbereid, van Wilke wij 
；-l(!chts vcrmcldcn de hervorming in do opiuni- pacht, 
in 1854 aangebracht. Herhaalde malcn ovor- luigdc. hij 
zich dour reizen van den toestand op Java cn sominige 
Buitcnbczittingen; vooral was in dit op- zichl van bclang 
de re is door hem in de Molukken en <lc AJinahaHa 
gedaan (1855). De vertraagde vaststel- ling van h< t lang 
vcrwachtc I<cgeering8-reglement, dal ccrst <>])1 Mei 
1855 in working trad, cn de weini- ge ovcrcojiBtcinming, 
wclkc tusschen hem on don Min. v. Kolonien Pahud 
bostond, bclctten dat Indie allc vruchtcn trok, dio van het 
bestuur von den bc- kwamen man konden worden 
vcrwacht. De toestand zijiicr gezondheid dwong hem 
zijn ontslag tc vragen, dat hem 21 Nov. 1855 word 
vcrleend, waarop hij 22 Mei d. a. v. hot bestuur 
nederlegde cn naar het inoe- derland vortrok. Daar word 
hij in Amsterdam tot ]id der Tweed。Kroner gekozen 
(1858); slechts tot J8G2 nain hij daarin zitting, daar hij 
toen voor ceno herkiezing bedankte. Doch reeds in J 865 
^vcrd hij door de Staten van Zuid-Holland tot lid der 
Ecrato Kamcr gekozen, waar hij, ovcnals te voron in don 
anderen tak der volksvcrtcgenwoordiging, eon hoogst 
invloedrijko stclling innam, tot hij Oct. 1881 zijn ontslag 
indiende, daar Jict k lira mon der jaron hem belcttc die 
taak verder z6o waartenomen, als hij meondo dat zijn 
plicht was. De laatstc jaren van zijn leven bracht hij in 
stiUc werkzaamheid op zijno buitengoed Nieuw-Randc 
bij Deventer door; daar 

overiced op 1 Dec. 1887 de man, die om zijne groote 
bekwaamheden, niet minder dan wegens zijn edel 
gemoed, door allo partijen ten hoogste werd gewaar- 
deerd. Aan v、,lo inrichtingcn in het belang van Ind 施' 
en Nederland, gaf hij krachtigcn steun; zjjnc advie- zon in 
do Statcn-Gcneraal kunnen vaak als modellen van 
logischcn cn kalmcn Ijctoogtrant diencn. Van 
vcrschillcnde, door hem geschrcven artikelen molten hier, 
als voor Indie van belang worden vermeld: Art. 56 v. h. 
Reg], op het beleid der Reg. in N.-I. in Bij- dr. t. d. kennis 
van staats- prov.- cn gemcentebe- stuur IX, bl. 1 cn Aant. 
op de artt. 53, 73 en 89 der Grondwet in hetzelfde 
Tijdschr. XV, bl. 266. 

Zie over hero Mr. P. A. Van dor Lith, Levensschets 
van A. J. Duymaer van Twist in de Levensbcr. der Mij. 
der Ned. Letterk. 1891, bl. 1. 

DWAAL-BAAI. Zie KALISOESOEH-BAAI. 
DWANGARBEID. DWANGARBEIDERS. Zie 

STRAFSTELSEL. 
DWARS IN DEN WEG of POELOE SANGIANG 

(GEESTENEILAND). Eiland, administratief be- 
hoorende tot de res. Bantam, en gelcgen midden in het 
nauwste gedeeltc van Straat Socnda； de grootste lengte 
is ccn uur gaans. Het bestaat uit de N.O. helft van een 
ingestorten kraterwal, tot 140 M. hoog, waarvan de stcile 
binnenwanden uit zee oprijzen. Buiten dien wal ligt 
oostwaarts ecn vlakte. Het ei- land is gehcel begroeid en 
onbewcond. Groot to 7.34 K.M2. 

DWERGEEKHOORNTJES, op Borneo pitik (Da- 
jaksch) en kekek, (Mat, Bandjermasin) genoemd, vor- 
men een onderfamilie van de EEKHOOKNS (zie al- daar) en 
onderscheidcn zich niet alleen in den regel door geringerc 
grootte, maar ook door bijzonderhe- den van schedel en 
gebit van and ere eekhoomtjes. Zij bewonen, op een soort 
van West-Afrika en een van Guyana na, uitsluitend het 
Maleische gebied: Ma- laka, Sumatra, Java, Borneo en de 
Philippijnen. De Aziatische soorten vormen het geslaclit 
Nannosciu- rus. N. exilis Miill. komt voor op Sumatra en 
Borneo, de zwartoorige 37. melanotus Mull, et Schleg. 
ook op Java on' onkele kleinere eilanden. Het lichaam 
dezer diertjes bereikt nog niet de lengte van 1 dm. 

DWERGHERT (Tragtihts), pGlandoek en napoe 
(Mai.), kant jil (Mai., Jav.), peutjang (Soend：), bloeach 
(Bataksch), een tot hot Iiidischo gebied beperkt go- slacht, 
met een Afrikaansch geslacht de eenige ver- 
tegenwoordigers van do familio Tragulidae der HER- 

KAUWERS (zie aldaar). Hot zijn kleine, slanke diertjes, die 
zich van de meeste andcre Hetkauwers on- derschoiden 
door het ontbreken van hoorncn ； verder door do groote, 
buiten den liprand uitstekende hoektandon van hot 
mannetje en daardoor dat do maag, ton govolge van do 
zwakko ontwikkeling der boekinaag, schynbaar uit 
slechts drie afdeelkigen bostaat. Zo leven in heuvcl- en 
borgstreken, eenzaam of in paren, niet, zooals audere 
Hcrkauwendedieren, in kuddon. In de Indonesische 
fabelleer speelt het Pwerghort do rol van Rointje de Vos 
in de Euro- pecschc. Zie Dr. J. Brandes in T. B. G. XXVII. 

In don laatsten tyd zijn van het geslacht Tragulzis een 
zeer groot auutal soorten ondorscheiden, waarvan echtor 
de mcesto hoogstens als lokale rassen van enkelo weinigo 
soorten to beschouwen zijn. Duidclijk te onderscheidcn 
zijn do volgcndo soorten T. kanchil Raffl. (javanicu^ 
Gm.), van Sumatra, Riouw, Borneo en Java en ook op hot 
vasteland van Azie voorkomend, heeft cen lengto van 士 
50 cm. en is rood- tot donkorbruin, mot drio witte banden 
op don hals. T. javanicv^ Osbeck (napu Cuv.), dio hot- 
zelfde verspreidingsgebied heeft en ook op de Philip- 
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pijnen voorkomt, is iets grooter dan de vorige (70 cm. 
lang) en heeft vijf witte strepen op den hals; de klour is 
verder geel- of roodachtig bruin. T. slatUeyanus Gray, 
van Malaka en Java, heeft eveneens vijf witte 
halsstrepen, maar is lichter geklourd dan de vorige. 

DWERGSTAMMEN of PYGMEEEN. Zijn door 
ver- schillende onderzoekei'S aangetroffen in het Ncder- 
landsch gebied van Nieuw-Guinea. 

De Eugclsche ilimika-expeditie van 1910, onder W. 
Goodfellow, ontdckte iii het Tapiro-gebergte, waar de 
Mimika-riviei' haar oorsprong heeft, cen dwergstam, 
wonende in de Kampong Waniberimi op 1800 voet (土 
550 M.) hoogte. De gcmiddelde lengt e van 40 
voJwassen mannen blcek bij meting te zijn 144.9 c.M., 
do kleinste man was slcchts lang 132.6 c.M. De 
gemiddelde lengte is dus ver beneden de maat, wclke 
gewoonlijk als grens voor Pygmeeen wordt 
aangenomen, n.l. 150 c.M. Vrouwen van deze Tapiro-
Papoea's konden niet worden gemoten, om- dat ze voor 
de onderzockers werden schuilgehouden. Overigens 
onderscheidden deze Tapiro's zich van do overige 
Papoea -bevolliing door een lichterc huid- kleur, door 
nicer begripsvermogen cn door vriende- lijker optreden. 

In 1911, tijdens de militaire exploratie van Zuid- 
Nieuw Guinea, ontmoette de daarbij ingcdeelde dr. A. 
0. de Kock, een dwergstam, die eene kampong be- 
woonde, gelogen op ± 1400 M. hoogte, op de wester- 
helling van den Goliath-berg, een der toppen van het 
Cent rale bergland, waarbij de Eilanden-rivicr baar 
oorsprong heeft. De gcmiddelde lengte der door hem 
gemeten volwassen mannen bleek tc zijn 148.9, bij eene 
schouderbreedte van 32.7 c.M. Ook door hem konden 
geene vrouwen gemeten worden, omdat die bij zijne 
herhaalde bezoeken aan hun kampong, steeds verborgen 
werden gehouden. De mannen roemt hij als zeer 
hulpvaardig en vriendschappc- lijk. 

Het verdient vennclding, dat ook in het niet aan 
Nederland behoorende dee] van Nieuw-Guinea 
dwergstammen voorkomen. Zoo t rof R. W. Williamson 
in 1910 aan den bovenloop van de Angabunga- rivier, in 
het Mekeo-district, eene bergbevollcing, de JIafoeloe, 
waarvan de mannen eene lengte hadden van 147 tot 163 
c.M. Nadat vroeger reeds door rei- zigers melding was 
gemaakt van het voorkomen van talrijke dwergen onder 
de bergbevolking in het N.O. van het eiland, was dr. R. 
Neuhauss in datzelfdo jaar in de gelegenheid on)in het 
bergterrein nabij Finschhafen, aan de N.O. kust van 
Nieuw-Guinea benoorden de Hiion-golf, eene 
bevolkiiig waar te ne- 

men, die in gestalte cn mcnig kenteeken do Pygmeeen 
nadert. Van 273 gemeten mannen was de gemiddelde 
lengte 153.9 c.M., twee waren korter clan 140 cn 73 
onder de 150 c.M. De gcmiddelde lengte van 314 ge-
meten vrouwen was 144.4 c.M. cn 60 bleken onder de 
140 lang te zijn. Hij vermoedt dat deze dwergen een 
overblijfsel zijn van eene, vroeger zeer uitgebreide 
pygmeeen-bevolking, wellicht Negrito's van de na- 
burige Philippijnen afkomstig, welko later deels met 
andere rassen werden vermengd, deels door deze naar de 
bcrgtcrreincn werden verdreven. 

Literatutir: A. F. R. Wollaston, Pygmies en Pa- 
puans. The stone age to-day in Dutch New Guinea, 1912. 
— A. J. P. van den Broek, Dwergstammen in Zu id 
Nieuw-Guinea, Tijds. Kon. Ned. Aardr. Gen., j a argan 
g 1911, biz. 821, — A. C. de Kock, Eenige 
ethnograpliische en anthropologische gegevens oin- 
trent een dwergstam in het bergland van Z. Nieuw- 
Guinea. Als voren, jaarg. 1912, biz. 154. — R. Ncu- 
hauss, Deutsch Neu-Guinea, Band I, 1912, p. 91. 

DYERA COSTULATA Hook, f., fam. Apocyna- 
ceae. Djeloetoeng (MAL.), Laboewai (Sum. W. K.). 
Boom van Sumatra；  de schors bevat eon melksap, 
waaruit een soort caoutchouc van minder goede hoe- 
danigheid gewonnen wordt, dat in den laatsten tijd in 
groote hoeveelbcden in den handel komt. Andere soort 
cn van Dy er a, o.a. Dyera Lowii Hook /. (Pan- toeng), 
komen op Borneo voor en levereii eveneens Djeloetoeng 
(zie aldaar). .•- 

DYSOXYLON ACUTANGULUM iliq., fam. Melia- 
ccae. Ambelan (MAL., MIN.). Groote boom met breede 
plankwortels of wortellysten. Het hout van de wor- tell-
ijsten is vooral op Bangka zeer gezocht door de 
Arabieren en Chineezen ； de laatsten inaken er dood- 
kisten van. 

DYSOXYLON DENSIFLORUM Miq., fam. Melia- 
ceae. Pingko (SOEND.), Tjapaga (JAV.), Tjempaga (JAV.). 
Hooge boom, met vrij kleine, ijle, hoog aan- gezette 
kroon, op Malaka en Sumatra voorkomeiid en op Java 
van 0—1000 M. hoogte vrij algemcen. Het hout is zeer 
gezocht om het fraaic uiterlijk on de groote 
duurzaamheid voor meubelen, buis- en bruggebouw, 
ook voor widen van voortuigen. 

Er komen in den Archipel nog cen groot aantal andere 
soorten van Dysoxylum voor, die ten deelo met de 
hierboven genoemdc soort verward worden. Alleen van 
Java zijn al 18 soorten bekend, Hout en bladeren 
onderscheiden zich vaak door een uiach- tigen Rinaak 
en reuk. 

DZOEL KARNAIN. Zie ALEXANDER DE 
GROOTE. 

E. 

EB EN VLOED. Zie OBSERVATORIUM. 
EBBENHOUT. Handelsnaam voor verschillencle 

vaste donkere houtsoorten, bepaaldelijk het zwarte 
kernhout van DIOSPYROS. Zic aldaar. 

ECK (RUTGER VAN). Gcb. 15 April 1842 te DricL, 
bij Zalt-BommeJ. overleden te Bre^a25 Maart 1901. In 
1864 vertrok hij, afe zendelingnecjaar der Utrecht- sche 
zendingsvereeniging naar Indie, vertoefde tot 1866 op 
Java om zich, met het oog op de studie van het Balineesch, 
in het Javaansch tc bekwamen, en vestigde zich in dat jaar 
ale zendeling op Bali. Reeds 

het volgende jaar moest hij wegens ongestcldheid naar 
Nederland vertrekken; in 1868 vertrok hij op- nieuw naar 
Bali, maar was in J 875 wegens zwakko gezondheid 
weder genoodzaakt naar Nederland terugtekceren. In 
datzelfdo jaar werd hij te Utrecht aangesteJd tot docent 
aan de Kweclcschool voor zendeliugen; in 1877 word hij 
benoeznd tot lecraar in de Maleische taal cn de land- en 
vo]kenkundc aan d 。 Kon. mil. akademie tc Breda, 
terwijl hij in 1886 met den titel van lector tot Hoofd van 
onderwijs in de letterkundige vakken aan die Inrichting 
word 
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aangcsteld. Hij schreef: Eerate proevc van een Holl.-
Balincesch woordenboek, Utr. 1876; Hand- leiding bij 
de beoefening van de Balinecsche taal, Utr. 1874； 
Losse opmerkingen over hot Balin.cpsch, y-
Cotigrcsnum'mcr dcr Bijdr： v. h. Inst. 1883;-Tck8t 'on 
vertaling van de Slegantaka, Verhand. v/h7^Bat.. /Gen. 
v. K. en W. XXXVIII (1875); Bagoes Hoem- 
bari, Balineesch gedicht, Tekst en Ned. vert al. met aant. 
Bijdr. t.t.l. en vlk. 3e volgr.XI (1876);Beknopt Icerboek 
der geschiedenis, staats-ini-ichtingen land- en volkenk. 
van N. O.-Indie, Breda 1885; Beknopte spraakkunst van 
het Maleisch ben evens opstcllen, samenspraken on 
woordenboekje, 2e druk, Breda 1886. Voorts bewerkte 
hij den zesden druk van De Hollander's Handleiding bij 
de beoefen. der Mai. taal- en letterkunde Breda 1893 ； 
en den vijfden druk van De Hollander's Handleiding bij 
de beoefening van do Land- en volkenkunde van Ned. 
Oost-Indie, le dL Breda 1895. Verscheidene opstcllen 
van zijne hand over het eiland Bali, de gesch. der 
vestiging van het Ned. gezag in Indie, de bevolking van 
Indie, het M in an gkabausch -Maleisch cnz., verschcnen 
in T. v. N.-Indie, T. v. h. Bat. Gen., de Ind. Gids enz. 

EDAM (DAMAR BESAR). Het noordclijkste eiland 
in de baai van Batavia. Vroegcr was hier een lijnbaan, 
waar vcroordeelden te werk werden ge- steld; de 
Gouvs.-Gen. Camphuis cn Van Hoorn had- den er cen 
Japanscheu lusthof met tuin. Er werd in 1881 een 
vuurtoren opgcricht, waaraan het eiland vcrmocdclijk 
zijn inlandschen naam, Damar besar, groot licht, dan kt. 

EED. Aan het afleggen van een verklaring ondcr 
aanroeping van de godheid wordt ook in de Ned.- 
Indisclie wetgeving groote waarde gehecht. Zelfs heeft 
men er cen tijdlang den eed van getrouwlieid aan het 
landsgczag gekend. In 1811 toch, na de Britsche 
verovering, word cen oath of allegiance gcci.eht van de 
Nedcrlandcrs, die op Java wensch- ten te bJijvcn; in 
1816 eischte, omgekeerd, het her- b't ckI c 
Ncdcrlandschc bestuur zulk cen eed van de op Java 
blijvonde Engelschen; en bij Ind. Stb. 1818 n° (i() art. 1 
(j were! aan alien, die zich op Java wildcn ves- tigen, 
eon eed van trouw voo rgesch re ven aan den Koning cn 
den Gouv.-Gen., on van gehoorzaamheid aan de wetten 
cn rcgleincntcn, wcllte verplichting l>ij Ind. Stb. 1B34 
n° 3gehandhaafd bleof; zic ook de 1 扑 g.mi
 95), 1827 (art. 95),1830 (art. 
93)en 1836 (art. 80). Een soortgelijk voorschriftwerd 
voor v)(<-ni<k'lii>gcn behouden in het ccrstc wet son t- 
wci])tot van het Reg. rcgl. van 1854 
(ai i. 95), docli wegens bczwaren der Kamer in Ftct 
onlwerp van Dec. 1853 nict ovcrgcnoinen, hoowcl de 
verplichting zelf eerst verdween door Ind. Stb. 1861 n° 
40. Fn gcval van oorlog of opstand, zou in- tusschcn do 
Gouv.-Gen. van alle vrceindclingcn, <lic in Ned.-Indie 
gevestigd zijn, cen zoodanigen ced kunnen vergen 
(Keuchenius I bl. 15, Il biz. 21, 119—150 en 291, 
alsmedc 45 en 190), doch groot schijut de kans op zulk 
ecu jnaatrcgcl niet 

jncer. 
Een groot deel van hen, die in *s lands dienst gepiaatst 
worden, zijn tot het afleggen van een eed v<!rpli<'lit. 
Van allo Europcoschc ambtenaren van zckor(Hi rang 
wordt tvfgcnoincn ecn eed van trouw on ecu eed van 
gohoimhouding, die ook kan worden afgenomen van 
niinderc geeniployccrden, indien de chefs der 
adininistratie, bij welkc zij werkzaam zijn, dit noodig 
oordeelen. Voorts wordt van allo ambtenaren van 
zckcren rang een ecd van zuive- ring afgenomen. 
Ambtenaren, voor wio eon inatruc- tic bestaat, die zij bij 
de aanvaaiding van hun be- 

trekking bceedigen, zijn desonverminderd verplicht 
ook de eeden van trouw on geheimhouding af te 
leggen. Formulicrcn van ambtseecien vindt men in 
verscliillende verordeningen, zooals voor Gouv.- 
Gen., vice-pres, cn ledon van den Raad van In- 
die in het Reg. regl. artt. 5 cn 11 ； voor Eur. rech- 
terl. ambtenaren art. 13 Regl. Recht. Org.； voor 
residenten. Ind. Stb. 1867 n° 114 art. 5; enz. Wat 
ini. ambt. betreft, zoo leggen regenten en patihs 
ten overstaan van don res. in het openbaar cn op 
plechtigc wijze den ambtseed af ； de zelfstandige pa- 
tihs in het gewest Batavia ten overstaan v. d. ass.- 
res. Voor districtshoofden, onderdistrictshoofden, 
inL rechtskundigcn, ini. leden van ini. rechtb., 
panghoeloe's, djaksa's, ini. comptabclen enz. heeft 
men een reeks bijzondoro voorschrifton; art. 26 van 
het Bali-reglement v. 1882 alleen houdt voor de 
pricsters der Hindoo-Baliers, welk volk den eed 
heilig houdt (G. L. de Bruyn Kops, Ind. Gids 1910" 
I, bl. 470), met den afkeer van onze talrijke 
ambtseeden tokening door den padanda-adviseur 
daarvan vrij te stollen. Voor hoofden. van vr. oos- 
terl. is de ambtseed ovemieuw vastgesteld in 1912. 
Van een. streven om het aantal ambtseeden te 
beperken, dosnoods voor inlanders alleen, is niets 
te bespeuren; integendeel ziet men nog telkens, 
bij in vo ering of wijziging van betrekkingen, 
nieuwe eeden aan de reeds bestaande toegevoegd; 
vgl. Ind. Stb. 1912 n° 31 art. 12, of 1915 n°448. 
Ook by de totstandbrenging van politieke con- 
tracten (zie CONTRACTEN) eischon wij mcestal 
bezwering door het zelfbestuur; zie daarnaast art. 
7 der zelfbest uursordonnantie (Ind .Stb. 1914 n° 

W&2 rechtszaken botreft, zoo bepaalt art. 14 der 
Alg. Bep. van Wctgov., dat de eedsaflegging, waar 
die, hotzij in, hetzij buiten rechte, govorderd wordt, 
geschiedt overeenkomstig de godsdienstige wetten en 
gebruiken van oiks bijzonderon landaard of ge- 
zindto; wanneer deze meer dan 66n wijzo van eeds- 
aflegging als vorbindend erkonnen, staat het, voor 
zooveel den gerechtelijken eed (d. i. elkcn eed in 
rechte) betreft, ter beslissing van den rechter, op 
welke dier wijzen de eed zal worden afgclegd. Vgl. 
art. 415 RgL Strafv., art. 420 Ini. regl., on de 
regl. buiten bez. Daarnevons schrijven de artike- 
len op civiol en strafproces in N.-I. mecstal voor, 
dat elko getuigenis met cede gesterkt on afgelegd 
moet worden overeenkomstig de vormon, bij dio 
wetboeken voorgeseliroven. De uitlegguig van dezo 
bepalingcn gcoft aanleiding tot moeilijkhedon, waar- 
over men zie Mr. H. Marccjla, Alg. bep. v. wetg/ 
voor N.-I., disSLESHI 而订'1913, bl. 123. Boven- 
dicn is herhaaldclijk do vraag gcrezen, of een voor- 
afgaando beccdiging van alle getuigen wol met 
inheomsche begrippen strookt (met do Mohammo- 
daansche wet is zij stcllig onvereenigbaar), of zij in 
het adatproces wel orgoiis bekend was en is, of zij 
op de betrouwbaarhckl van ini. gotnigenissen ook 
inaar eenigen invloed ten goedc heeft, en of dus 
mot wijziging van do bestaando voorschrifton 
een goede justitie niet zou zijn gobaat. Toch is in 
1914 bij het reglement voor do landgorechten op 
Java en Madoera do tijdroovende getuigenecd, dien 
de politicrol aldaar nict kont, naar hot voorbeeld 
dor magist raatsgorcchton op do buitenboz. juist in- 
gevoerd. Bekond is het, dat menig inlander zich 
tegen de gevolgon van een moinced meent to kun- 
nen vrijwaren door in zijn hoofddook of hoofdhaar 
een amulet te vorborgen voordat hij zweert. 
De inheemsche inzettingen kennen vanouds den 
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eedsaflegging voor den rechter door het afslaan van 
• den kop van eon kip in de practijk vervangen door 
het branden van eciiige oflerstokjes op een daartoc 
ingericht altaartje onder opzegging van een eeds- 
formulicr en het aanroepen van de zielon der afge- 
storven voorouders Over den eed der Japanners 
^andelt Biijbl. 6959.二,•- 

De vrtfag rest, "welken invloed het belijden van 
een der wcreldgodsdiensten heeft op den vorm der 
inlandscho eedsaflegging (zie Marcella t. a. p.). Vol- 
gens de Mohammedaansche wet is de ced aan geen 
anderen vorm gebonden dan aan dien der aanroe- 
ping van Allah als getuige, doch dezo aanroeping 
kan vrijwillig worden versterkt, onder meer door 
haar te doen op een heilig boek (den koran zelf, 
dan wel — zoo b. v. in N.-W.-Afrika — ecn. geecrd 
traditiewerk). De gewone wijze van eedsaflegging 
door moslimscho inlanders bij de gouvernements- 
rcchtspraak is dan ook deze, dat een godsdienstamb- 
tenaar, en wel de Mohammedaansche adviseur bij 
de ini. rechtbank (to Padang zijn blijkbaar twee 
aparte eedsafnemers), achter den op den grond zit- 
tenden eedsaflegger staande, den koran boven diens 
hoofd houdt en hem langzaam in zijn inlandsche 
taal een eedsformule voorzegt. Bij de inheemsche 
reclitspraak in Djokjakarta treedt als eedsafne- 
mer een der justitieele ambtenaren, niet een gods- 
dienstambtenaar, op. Hoewel de Moh. wet geen ge- 
tuigeneed kent, scliijnt hij toch in gcbndk geko- 
men bij de priesterraden in de Vorstenlanden. Voor 
Christeninlanders is de eedsvorm, zoo bij ambt'- 
eeden cnz. als in rechtszaken, meestal onzekcr. 
Somtijds heeft, onder invloed der zending, de Cl iris- 
tenbevolliing zelf in. een bepaaldc streek voor eigen 
gebmik een eedsvorm vastgestcld ； ook laat men 
hen van gouvernementswegc wel zweren, dat wat 
zij getuigen do waarheid is (zie Mr. F. C. Hekmeijer 
in Ind. Gids」898 II bl. 1050—1053), of ]>ast op hen 
den eedsvorm der Europeanen toe. Regcling \-an dit 
punt voor Chris teninlanders cn voor Chris I cn-Chi- 
neezen zal- noodig zijn./' 

EEDEN (FREDERIK WILLEM VAN). Gob. te 
Haarlem 26 October 1829, overledcn aldaar 4 3[<-i 
J901. In 1859 opgetreden als algemeen secret a i is 
der Ncderlandsche Maatschappij ter bevordcriiig 
van Nijverheid, welk ambt hij tot zijn dood vervuIde. 
Van Eeden heeft zich door ccnc breede opvatling 
van dezen werkkring zeor verdienstelijk gcinaakt, 
en zich vooral ook aan kolonialc vraagstukken gc- 
wijd. Zijne bemoeiingen in die rich ting golden in het 
bijzonder het op het Paviljoen te Haarlem geves- 
tigde Kolo»iaaJ Museum, dat hij van den beginne 
af (1871) als dirccteur heeft beheerd, en aliengs tot 
bloei wist to brengen. De jaarverHlagcn en bulletins 
dezer instelJing be vat ten velc bijdiagen van zijne 
hand, ook bewerkte hij twee deelen van den bc- 
schrijvenden catalogus, nJ. 1. ,,Houtsoort.cn van 
Neder]. Oost-Iiidie, tevens beschrijving der mcest 
bekende boomen van den Ned.-Ind. Archipel cn 
hunne waarde voor de huishouding,>, en 2. „Plant- 
aardige Vezelstoffen, tevens overziclit van de mccst 
bekende gewassen in de Nederl. kolonien en andere 
gewesten, waarvan vezelstoffen kunnen verkregen 
worden". Onderwerpen, dooj- Van Eeden met voor- 
licfde behandeld, zijn o.a. het zockcn cn aanwijzcn 
van nieuwe cultures en d6bouch6« voor Indische 
product en, de oprichting van een plan ten- en cul- 
tuur-tuin in Suriname en de vestiging cencr natuur- 
kundige cominissie aldaar enz. In ecn vlugschrift, 
getiteld: „De roeping van den Nederlandschen bota- 
nicus", wraakte hij de schromelijkc verwaarloozing 

eed bij bondgenootschappen en in reclitsgedingen. 
Over den eersten, zie Wilken, Vorspr. Geschi,. 1912, 
IV, bl. 192 一 194 (vgl. I bl. 536). Ovor de regels cn 
W^ormen van den eed in het geding, welke, behal- 
ve misschien in enkele deelen van BQrnco .cn van 
het gewest. Timor, overal bekend is, en welke 1°. aan 
den gedaagde of beklaagde wordt opgelcgd als zui- 
veringseed of als stavingseed, dan wel 2°. door den/ 
eischer zelf als stavingseed (bij de Karo-Bataks ook 
als zuiveringseed) wordt uitgezworen, en ook wel 3°. 
ter nadere bevestiging dient van een reeds afgelegd 
getuigenis (bij Karo-Bataks en Baliers eerst na 
het vonnis, en wel alleen door de getuigeii van den 
proceswiiuier), zio men R. van Eck (Ind. Gids 1808 
I bl. 323), WiUicn, Verspr.-Geschr. II bl. 494 (uit 
1883), Mi*. TB. ter Haar, Het adatproccs der inlan- 
dereT^iss. Leiden, 1915, bl. 67 en 78, en deliteratuur 
bij Marcella t. a. p. bl. 129—130. De inheemsche 
eedsaflegging bestaat- liieriii, cl at de persoon, die den 
eed aflegt, een vcrwenscliing over zich zelf uit- 
spreekt, wanneer hij valschelijk getuigt of verklaart, 
en hetzij daarbij een voorwerp bezigt, dat met too- 
vermacht behept is en hem dan ook direct zal scha- 
den in geval van meineed (de aarde zelf die men 
aanraakt, een heilig graf, een tijgertand, enz.), 
hetzij de straf der goden door de een of andere han- 
deling zinnebeeldig voorstelt, zooals door het afsnij- 
den van den kop van een kikvorsch of van een kip, 
door het uitgieten van een weinig water als sym- 
bool van zijn bloed, door het dooden cn gezamenlijk 
opeten van een buffel of rund bij verbondssluiting, 
enz. Dien eed kan men dan als een uitgesteld gods- 
oordeel beschouwen. Zie GODSGERICHTEN. Vcel- 
al wordt bij de eedsaflegging in het oosten van 
den archipel water gedronken, waarin voorwer- 
pen gelegd of gestoken zijn, die een zinnebeeldige 
voorstelling geven van de rampen, die den mcineedige 
zullen treffen; alsdan wordt van „eed drinken" ge- 
sproken. Bij de l\Iinaugkabausche Maleiers en sommi- 
ge andere Sumatranen is ook de eed in het bijzijnder 
familie bekend, waarbij deze 6f door mede te zwe- 
ren zich voor alle gevolgen van den eed aansprake- 
lijk stelt, 6f door haar aanwezen maakt, dat de he- 
melsche straffen in geval van meineed ook haar zul- 
len treffen. Bij de Baliers einddijk moct diegene der 
party en, die een zuiveringseed aflegt, een naar 
mate van de belangrijkheid der zaak grooter of 
kleiner getal eed helpers medebrengen, die onder 
eede verklaren, dat zij het woord van den betrok- 
kene als geloofwaardig kennen; zulke eedhelpers 
heeft men ook bij de Karo-Bataks. Een stelselmatig 
overzicht van oud-Indonesische eeden is te viiidcn 
bij Dr. R. Lasch, Der Eid, 1908. Een moderne in- 
landsche eed is die, welken de Sardkat Islam van 
haar toetrederseischt； zie P. H. Fromberg, De Gids, 
1914, IV. 

Ten aanzicn van de Chineezen hebben bevoegdo 
beoordeelaars beweerd, dat de voorheen gebruike- 
lijke wijze van eedsaflegging geen waarborgen voor 
de waarheid van het veiklaarde aanbood. De toeu- 
maals gewone wijze van eedsaflegging bij geringe 
zaken, in het afslaan van den kop van een kip be- 
staande, heette volkomen nutteloos te zijn; de 
groote eed in den tempel ten overstaaii van een 
godheid anderzijds heette daarom vaak van weinig 
beteekenis, omdat hij alleen dan voor de ineerder- 
heid der Chineezen geldend is, wanneer de aanwezigo 
afgodsbeelden (afbeeldsels der voorouders) zieJjnate- 
rie bevatten, en dit niet gemakkelijk is na te gaan (zie 
prof. J. J. M. De Groot, Eenige aanteekeningen 
enz., 1883). Tegenwoordig is dan ook de Chineesche 
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van het floristisch ondcrzock onzer kolonien. In 
Nederland verdedigde hij de invoering van het slojd- 
onderwijs op de scholen, cn trachtto hy de oudc 
volkshuisvlijt weder te verlevendigen. Van Ecden heeft 
zich voorts doen kennen als eon ijvorig en smaakvol 
beoefenaar der Nedcrlandsche flora ； zeer verspreid is 
o. a. zijn geschiift „Onkruid, Botanischo wandelingen ,*. 
Hij was sedert 1868 redacteur van het beieids in den jare 
1800 aangevangen en onafge- broken voortgezette 
standaardwerk„Flora Batavan. Aan zijn naani is 
verbonden het in 1900 gestichte Van Ecden-fonds, dat 
beoogt, de botanischo kennis van Suriname tc 
bevorderen. 
EEKHOORNS (Scitcridae), een soortenrijke fami- 
lieder KNAAGDIEREN (zie aldaar), die bijna over de ge- 
lieele aarde voorkomt.Bij voorkeur houden ze zich. in 
bosschen op en het rijkst aan soorten is dan ook het 
boschrijke Orientaalsche gebied en voornamelijk 
Sumatra en Borneo. In Nieuw-Guinea ontbreken ze, 
evcnals in geheel Australie. 
De ecklioorns in engeren zin (badjing, Soend. en Jav. ； 
toepai, Mai.; kalabientien, Boegineesch, op Celebes ook 
lendelango), behoorende tot het geslacht Sciuru-s en 
verwanten (Batufa, Reithrosciurzis,Rhino- 

•必)zijn over den Indischen Archipel, van Sumatra 
tot Celebes, in een groot aantal soortenverspreid. Zc 
behoorciidustotdie Indische zoogdieren, welke de „lijn 
van Wallaqe” (zie ZOOGDI EREN) overschrij- den. De 
op Celebes voorkomende soorten bewonen voor bei 
ineerendeel uitsluitend dat eiland cn zijn daar met 
muizen en het misschien geimporteerde stekclvarken de 
eenige Knaagdieren. De meest be- kende of opvallende 
soorten van deze groep zijn de volyendc. Een groote, 
zwart cn bruin tot geel ge- klcirde $oort is liatufa bicolor 
Sparrm. (djercllang J,、. \! oepai djandjangMAL. op 
Sumatra). Sciurus pre- vo-i. Desrn, (mandiwoi Dajaksch) 
is op de bovendee- Icn zwart, beneden rood bruin 
gekletird, beide kleu- ]•(■'；  iloor ccn witte zystreop 
gescheiden, maar komt in vcrschillendc klcurvarieteitcn 
voor. Sciurus nola- tn.＜ Bodd. (de eigenlijke badjing, 
toepai kelapa Mai.), ci ；i kleiaeekhoornt je van min of 
nicergrauwokleur, nlniet met donkere zijstreepen met 
ccndonkcr gc- staart, is de zgn. „klapperrat5\ die ook in 
dichi bewoonde streken doordringt cn dientonge- \ oj'/i- 
＜!(• mcest algemcen bekende soort is； hot komt van 
de vlakte tot hoog in het gebergte voor en is in !)＜：( v, 
＜： .(clijk gcclcdte van den Archipel tot Celebes zc＜
： r mcnigvuldig. Zijn vocdsel bestaat uit vrucliten, 
kokosnoten, cn het dier wordt daarcloor in hoogo mate 
schadclijk en kan zclfs plaatselijk do klapperleclt 
orunogclijk jnaken. Ook van dozo soort zijn een aunt al 
kle u rsch akeeringen bekend en soms als zclfstandigc 
soorten (Sc. vittatzes Anders., nigro- villahbs Hoisf., 
plantani Ljung., enz.) ondciHcheiden. Jicithrosciurus is 
gekenmerkt door overlangschcgroe- ven in do voorvlakte 
der snijtandon. De eenige soort (Uh. macrolis Gray, 
papacn dor Dajaks), mot go- ])Juin)de ooren, komt op 
Borneo voor. Do soorten van hcl geslacht Rhinosciurus 
onderscheiden zich door langcrcn snoot van and ere 
eckhoorns en doen daarcloor den ken aan de 
boojnspitsinuizen van hot geslacht Tupaja, tcmcer 
omdaX zc zich bij voorkour op of nabij den grond 
oplioudcn. lih. insign is Cuv. (bokol Jav., bncoet Soend.) 
is gekenmorkt door dri。 zwartc langsstrcpen over den 
rug. 
Als ondcrfamilies worden onderscheiden de D WERG- 

EEKHOORNTJES (zie aklaar) en de VLIEGENDE EEK- 

iroOKNS (zic aldaar). 
EEKHOORNS(VLIEGENDE),cen onderfamiliedcr 
EBKHOOJINS (zie aldaar), gekenmerkt door hot bozit 

van een door do huid gevormd valscherm, dat aan 
wcerszijden van het lichaam tusschen voor- en ach- 
terpooten en tusschen voorpooten en hals uitgespan- nen 
is, bij de soorten van het geslacht Pteromys (Pe- iaurista) 
ook tusschen achterpooten en staartworteL Hot zijn 
nachtdieren, dio zich overdag in holle boom- stammen. 
en op andere verborgen plaatsen ophou- den. Zij 
bowonen het westelijk deel van den Indi- schon Aichipel. 
Pteromys nitidzis GeoSr., van 40 cm. lichaamslengte, on 
de iets kleinorePt. eZegansTemm., komen voor op Java, 
de eerste ook op Sumatra en Borneo en in Achter-Indie; 
de exemplaren van de Natoena-eilanden zijn als Pt. 
nitidvla Thom, afge- scheiden. De inlanders geven aan de 
Pleromys-soor- ten meesta] dezelfde namen als aan een 
and er zgn. „vliegend,, zoogdier, de Vliegende Maki: 
walang kJlpA, (JAV.), boloek, biloek of tando (SOEND.), 
koe- boeng, kroeboeng of koebing (MAL.); Pt. nitidus 
wordt op Sumatra ook go&roepoeng genoemd. De 
talrijke, meestal kleinere soorten van het geslacht 
Sciuropterzis onderscheiden zich door een verbree- den, 
afgeplatten staart. Sc. sagitta L. (ketjoebcck Jav., entjang 
ent jang Soend.) en zijn varieteiten komen op de Groote 
Soenda-eilanden en Banka en in Achter-Indie voor; het 
dier brengt den dag door in half rijpe kokosnoten, waarin 
het zich door het kna- gen van een kleine, ronde opening 
toegang ver- schaft. 

EEND. Do familic der eenden, Anatidae, is in Ncd.-
Indie vertegenwoordigd door slechts weinig soorten, 
ongeveer 16, waarvan er slechts 10 broe- dend 
voorkomen. Nauw verwant met onze wilde cend is Anas 
superciliosa, die in beide seksen gelijkt op cen zecr 
donker wijfje van onze soort; zij komt voor van Sumatra 
tot Nieuw-Guinea. 

De zomertaling (Anas qiterqttedula) is ook op Java en 
Celebes waargenomen; vroeger beschreven als 'een van 
de Europeesche zomertaling verschillende soort, en 
genoemd Querquedula hiimeralis, wegens de 
roodgeklcurde onderzijde. van het lichaam ten gcvolge 
van het voortdurend verbiijf in ijzerhoudend water. Aan 
deze soort sluit zich aan Anas gibberi- frons, die 
voorkomt op Celebes, Timor, Flores en Nieuw-Guinea, 
en wier kop en hals met een groot aantal zwarte sp 汰 kcls 
voorzien zijn. Op Java komt nog voor cen groote, 
chocoladekleurige eend met wittc vlckjcs op den rug cn 
aan de onderzijde van het lichaam (Anas scultdata). 

Zomertalingen en wildc cendcn (A nas superciliosd) 
op Java en Timor waargenomen, worden door de 
inboorliiigen cn Europcanen als sicrvogels gehouden, 
cvcnals tain me cendcn, dio door de Maleiers Aiek 
genoemd worden, doch veel minder dan hoenders cn in 
tcgenstelliiig van dezen worden ze slechts zel- den 
gegoten. De zoogenaamdo Maleische tamme cendcn 
hebben in den rcgol cen veel langeren hals on nicer naar 
achtcrcn staando pooten. De Turksche, Kaapscho of 
Muskuscend (Calrina moschala)t die afkomstig is van 
tropisch Amorika en reeds door Columbus aldaar in 
tammon staat word aangetrof- fon, is over con groot 
gcdeolto van den aardbol vor- spreid cn konit ook zeer 
menigvuldig in don Indi- schen archipol voor; de huid 
rondom de oogon ei) den bek is geheel naakt en rood van 
Ldeur; in aller- lei klourcn cn in verschillende grootto 
komen zij voor, tot aan do grootte van eon klcine gans； 
bij de t amine individuon spcclt de witte kleur do 
hoofdrol, bij de wildo is nooit wit aanwezig. 
Twco kloinc soorten (Nettapus) kenmerken zich door ccn 
zeer klcinon bek en zeor korte pooten; de ceno (N. 
coromandelianu^) van Java, Sumatra, 
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Celebes en Borneo, heeft de bovendeclcn en vleugcls 
met purperbminen cn groencn metallieken glans;- 
daaraan verwant is N. pulchellus van Amboina 
cn Nieuw-Guinea ； bij de wijfjes van bcide soorten 
ontbroken de schitterende kleurcn; hare levens- 
wijze is als die der duikcenden. 

De Boomeenden (Dendrocygna) hebben tamelijk 
lange pooten en de teencn, vooral de middelteen, 
zijn zeer lang, waardoor zij zich geniakkelijk op 
takken kunnen neerzetten ； zij zijn ongeveer zoo 
groot als de gewone wildc cend en leggen cieren 
gclijk a an die der ganzen. Dendrocygna arevata cn 
goiddii leeft op Celebes, de Molukken cn Nieuw- 
Guinea; op Java koint zij zelden voor; zij is van 
bo ven bruinzwart, van onderen roodachtig ros. 
D. javanica is verwant aan de vorige soort, doch 
leeft slechts op Java, Sumatra en Borneo; zij 
is geelbruin en donkerbruin, de rug met zwarte 
vlekken, de voorvleugels roodbruin. Zij broedt in 
moerassen ； in JMidden-Suinatra wordt zij genocind 
Meliwis. D. guttafa heeft ter zijde van den kop 
en hals een groote menigte wtachtigc vlekken op 
een grijzen grond, en op de zijden van het lichaam 
groote wittc ronde vlekkcn bij oude vogels, cn lans- 
vormige vlekken bij de jongen; komt op Celebes, 
de Molukken cn Nieuw-Guinea voor. 

In de Molukken en op Nieuw-Guinea wordt de 
Radjah-ecnd (Tcdorna radjah) aangetroffen ； zij is 
wit met ecn bruinen band over de borsG en heeft 
lange pooten ； leeft evenals de gewone bergeend in 
onderaardsche holen, voedt zich met de wortels 
van biezen ； gaat de moerassige zeeoevers bewonen, 
zoodra de broedt ijd voorbij is en voedt zich daar 
met kleiiie zeedieren. Een zeldzame op Waigeoe 
ontdekte soort, die ook op Nieuw-Guinea voorkomt 
is Salvadorina waigiuensis; dezeis van boven bruin- 
zwart met \ntte dwarsbandjes, van onderen licht- 
bruin met donkerbruinc vlekken en heeft een donker 
bruine hals en kop. 

Gezouten eendeneieren worden in Indie veel ge- 
geten als toespijs bij de rijst. Het zouten gcschiedt door 
de eieren eenige dagen in zout water (water met 
keukenzout) te laten liggen. Te Grati in de res. 
Pasoeroean leggen de inlanders de eieren der wildc 
cenden, die in grooten getale aan het mcer van dien 
naam voorkomen, in het ziltige slijk der vischvijvers. 

De Maleifiche naam, waarmede eenden in het 
algemeen maar speciaal boomeenden aangeduid 
worden, is mcliwis of belibis; Anas gibberijrons heet 
volgens Vorderman meliwis oetan, volgens Jacobson 
ook bebeudjoet. 

EENDENMOSSEL. Tot de orde der Cirripedia 
f behoorende rKxcof-teeht1^c*'dieren. Zij hechten zich* 

j vast, dikwijls vele bij elk; ar, aan alledei doode en le- 
r vende voorwerpen, zooals schepen, roteen, klippen, 

U " steenen, palen, flesschen, wier, drijfhout, of aa)i die- 
ren, by v. scliild padden, haaien, k reef t en, sche] pei i 
van weekdieren, groote Cr-ustaceeen, zeeslangen, 
walvis- schen; ze worden op die wijze in alle richtingen 
heen gevoerd, komen dan ook in alle zeeen voor en 
worden veelvuldig op het st rand geworpen ； een meal 
zich vast - gehecht hebbende kunnen zij vTijwillig niet 
weder loskomen. Het lichaam dezer dieren is door een 
van den kop uitgaanden, lederachtigen zak of mantel 
omsloten, gesteund door een kalkaclitigc schaal, 
welke op de gewone mosselschelp gelijkt; uit dien 
mantel komen de gekrulde pooten te voorschijn, 
welke altijd in beweging zijn ten behoeve der adeni- 
haling en het van gen van allerlci zeedieitjes, die 
dan aan de baren dezer pooten als aan een zeef blij- 
■yen han gen; het voorste deel van den kop is tot een 

lange steel uitgegroeid. De mftnnelijke cn vrouwe- lijkc 
voortplantin gsorgancn zijn ophetzelfde dier ver- ecnigd. 
De gewone soort van den Indischen archipel is Lejjas 
an^erifera, bij wie do steel zoo dik is als een 
mcnschenvinger; een an dore soort is Pollicipes mitclla, 
bij wie de steek^met kalkplaatjes be- dekt is. . 

EEREDIENST. I. Roomsch-Katholieke eere- dienst. 
De kerstening deed haar intrede in Indio tegelijk met de 
komst der eerste Euro- peanen: de Portugeezen. Met den 
ontdekker van Indie, Vasco de Gama, bet rad in 1498 de 
cerste inissionaris dat land (Kalikoet), en nadat d'Albu-
querque in 1511 llalaka veroverd had, deed het 
christendom zijn intrede ook in die stad, waarna het de 
Poi'tugcezen volgde op hunne tochten door den 
Archipel. „Ofschoon door de faam der Jezuiten 
verduisterd", schrijft H. C. Millies (zie hieronder 
literatuur) terecht, „is de arbeid der andere (reli- gieuze) 
orden niet goring te achten". Bchalve wc- reld priesters 
brachten Trinitariers, Theatijncn, Augustijnen, 
Franciscanen, Capucijnen, CarmcJieten en vooral 
Doininicanen en Jezuieten de „blijdo Boodschap", van 
welke laatsten Fi-anciscus Xave- rius, die in 1545 op Ain 
bon kwam, zich de groot st c beroemdheid heeft 
verworven. Reeds in de ccrste jaren droeg de 
apostolische arbeid rijke vrucht. Bij duizendtalien mocht 
men de bekoerdc heklcncn tellen. Franciscus Xaverius 
alleen dooptc er nicer dan honderd duizend. Op bijna alle 
eilanden, zclfs ten noorden van Celebes, op Sangir en 
Talaud ont- stonden bJoeiende gemeenten. De 
Ternataair-ciie en Ambonsche arcliipels en later de 
Solorccschc archipel, ook de archipel der klcine Soenda-
cil；：nden genaaind, vormden de glanHpunten. Toch 
waren zware hinderpalen uit den weg te ruimcn. Niet 
alleen zooals overal, baarden het bcidensch bijgeloof cn 
het slechte voorbecld van vole wcstcrlingcn grootc be- 
zwaren, maar de fclle christenbaat van den, ofschoon pas 
sedert kort binnengedrongen, Islam bcrokk* r.de 
ontzettend veel n ad eel. De vorsten van Hahnahcra, 
Ternate, Tidorc en Batjan poo^den door uitmoording liet 
christendom tc (locn >. - -i - dwijnen. Sultan Baab van 
Ternate deed abl.inr <-n op de Anibousche cilandcn 
alleen reeds ,/.• t ig duizend christenen oinbrengeii. Vclc 
nieuw keerden vielen af, maar dnizcnden ondcrgiiig<-n 
inocdig den mart eld ood evcnaJH twee cn twiniig 
inissionarifiHCJi. Ook slaagdcn de Mohanunediincn er 
niet in, het Christendom uit tc rceicn. Bij de komst der 
Ncderlauders in het begin der zoventiende ccuw 
bloeiden nog vele plaatHcn talrijko geniecmcn, zoodat 
voornoemde MiJlies kou zeggen, dat de gc- schiedenis 
der Portugee.schc religicuzc orden „niic- schien wel de 
schoonste bJadzijde (uilmaukt) in de gcdcnkrollen der 
nieuwe Roomsehe Kcrk". 

Door de komst der Ncderlandens najnen de zaken 
voor de Katholieke missic in den IndiHchcn Ajclii)»el 
een a)idercn kecr. In hoofdzaak bleven slcchts do 
eilanden Timor en Flores onder Portugcesehen on 
dientengevolge Roomsch KathoUeken invlocd. Na de 
verovexing van Sojor door de Nedcrlandcrs in )613 
werd, in het bizonder door den ijvcr van den paler 
Dominikaan Aug. de Magdalena, vooral F'Jores 一 met 
name tc Larantoeka on te Endch --- het bolwerk der Kat 
lidlieEe mifisie. In het overig deel van den Archipel nam 
die Katholieke missic voor- loopig een einde. Op enkele 
plaatsen 一 zooals op Ajnboina na 13 jaren — vond het 
protcKtantisjne ingang；  elders ging de bevolking 
langzamerhand 6f tot den Islam, 6f weder tot l)et 
vrocgerc heiden- 
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doni over. De 0.1. Compagnie namolijk orkende — in 
overeenstcmining met het toonaangevende cleel der 
bevolking in Nederland — geen anderen gods- dienst dan 
don gereformeerdc. Alic open bare uit- oefening van den 
R. K. eeredicnst word strong ver- boden. Niet slechts in 
de eerste jaren van de vesti- giiig der Compagnie in Indie, 
maar ook ineemalen in de latere niocht geon priestcr, 
hetzij Nedcrlandcr of vreeindcling, in haar gebied 
vcrwijlen. Intusschen, nadat de Cic. in 1641 het 
Roomscho Malaka veroverd had, gold bij afwisseling, 
naar gelang van de pcr- soonlijke gezindheid der 
bewindvoerders, nu eons: ,,dat de Roomschen tc Batavia 
te vcel vrijheid en eer on t van gen*5 (C. A. L. v. 
Troostenburg de Bruyn, /De hervonnde Kcrk in N. 0.1, 
biz. 565 e.v.；  Rcalia, III biz. 14J c.v.), clan weer: 
„Vrylicit van conscientie en ooghluykent gedoogh der 
mis". Eerst in 1808 edit er met de komst van Maarechalk 
Daendcls, werd aan de R. Katholieken voile vrijheid van 
godsdienst gegeven, in overeenstemming met de 
bcginselen der Staatsrcgeling van 1798. Eerst teen kon er 
weder van eene R. K. missie sprake zijn. Aan de priesters 
J. Nelisscn cn L. Prinsen word vergunning gegeven hun 
dicnstwerk in Indie tc verrichten, cn Paus Pius VII 
benoemde den eersten tot Apostolisch Prefect, onder 
wdken titel hij weldra aJs kerkvoogd over gehcel Indic 
werd erkend. Intusschen zou liet nog eenigen tijd cl m en 
voor en alccr de positie der Roomsch Katholieke Kcrk in 
de kolonic naar ge- noegen zoo van de overheid als van 
die kcrk zclf zou zijn geregeld. Van den beginne af had 
men, gewis met de beste bedocling, do r. k. geestelijken 
fin an tied met de predikanten gclijk gcstcld, en zoo- als 
van zclf sprak, eerst praktisch, cn na Art. 12 en 13 van 
K.B. 11 Dec. 1835 wettelijk, die gclijkstelling ook in 
andcr opzicht doorgevoerd. Zij werden bc- nfiernd cn dus 
ook ontslagen door den Gouv. Gon. Aan den kerkvoogd 
was daarmede cchterde vrijheid van liesluur ontnomen. 

()n(l< r( usschcn nam de Prefccluur zoozeer in Ix langi 
ijkhfid loo, dat Paus Gregorius XVI onder jzo(*dk<!uring 
van koning Willem II haar (20 Sept. 1842) tot Apostolisch 
Vicariant verhief cn den Prefect van Sm inanic, J. Grooff 
tot. Bisschop van Canea i.p.i. cn A post olisch Vicarius 
van Batavia lieiKiejnch1. Btni 21stcn April 1845 tc 
Batavia aan- f/ekoincn. zag de Heer Grooff zich weldra 
verplicht ami een vierial, zich (egen zijnc voorschriften 
ten aanzit-n IHIIIIHT klecding en hun opt red en in het open 
l)：i；i r V<TZCI tende priesters de geest cl ijke juri«- t<
： out ncjnen, vvaaropdan van zclf hun ontslag <lc>or(l<-
n Gouv. Gon. niocst volgcn. Doch deze, J. J. J{o(：
husscn, niccndc het) te moeten hand haven, en eifichtc 
van den kerkvoogd medcdccling van de reel cnci) 
<lersiispcns'c. Opdicnn woigeriug werden Mgr. Grooff en 
de priesters, die met hem waren mode ge- konien, bij 
JJesl. van 19 Jan. 1846 lett. A voor altijd uit Indie 
verwijderd. „Wij seheidden met oprcchtcn hnntldruk.... 
zonder eenigen haat of nijd", vcrhaalt de fleer Rochusscn. 
Beiden, Landvoogd en Kerkvoogd, hodden gehandcld in 
voUo oprechthcid, Baar hun gewefen. Intusschen blcof 
aid us allecn de |)aH(oor van Pa dang als wettig priestor in 
Indie over. 

Jn Nederland wiklo men het gebourde zooveel 
mogclijk goedrnaken, en gaf daarom geljoor aan het 
vcrlangen van Pans Pius IX (1 Dec. 1846), dat Mgr. 
(Jrooff wcl niet nicer naar Indie temgkeeron, maar toch 
als Visitator Apostolicus naar Suriname zou gaan, mot 
behond van zijn titel en inkomen van Apostolisch Vicaris 
en pastoor van Batavia, 

tcrwijl hem voor het bestuur van het Vicariaat een 
Coadjutor met recht van opvolging zou worden 
toegevoegd.Tevens word (K.B. van2Jan. 18471itt. B) de 
verhouding van den Kerkvoogd tot de Overheid in 
scherpo omlijning vastgcstcld „in een vorm, die de 
volkoinen vrijheid van het kerkgenootschap met gehcel 
voldoendo waarborgen voor rust en orde cn voor het 
gezag der Rcgecring vcreenigde,*. Hierover zoo dadelijk 
mcer. 
. De tot Coadjutor van den Apost. Vicaris benoemde, en 
tot Bisschop van Colophon i.p.i. geconsa- crecrde Mgr. P. 
M. Vrancken landde met twee prics- ters op 13 Febr. 1848 
tc Batavia, alwaar reeds drie anderen hem waren 
voorafgegaan. Nu volgde voor de Roomsch Katholieke 
Kcrk in Indii* een tijdperk van voortdurenden bloci. In 
1848 hadden slechts de drie hoofdplaatsen van Java een 
kerkgebouw en Pa- dang een bedehuisje. Sinds dien zijn 
deze vier kerken door nieuwe vervangen cn verrezen ten 
behoevc der Europeesche bevolking 28 andere, en ten bate 
der Inlandsche op de buitenbezittingen 20 kerken. Het a 
an tai Katholieken, in 1848 slechts 5070, was in 1913 
alleen reeds in het Vicariaat van Batavia en de kl. Soenda-
eilandcn gestegen tot 67275, het get al priesters van nul 
tot 58. De elkandcr opvolgende Apos- tolische Vicarissen 
waren de Bisschoppen P. M. Vrancken, A. C. Claesscns, 
W. Staal. E. S. Luijpen. 

De betrekking van de R. K. Kerk tot het Indisch 
bestuur is, in het kort,de volgende: Nadat de geestelijken 
van den Koning het radikaal hebben ontvan- gen om voor 
den kerkelijken dienst in Indie in aan- merking te koinen, 
worden zy door den Bisschop, na voorafgaande vert 
rouwclyke mededeeling aan den Gouv. Gen.—die dan by 
kabinetschrijven antwoordt dat zijncrzijds geene 
bczwaren bestaan — bij offi- cieel schrijven aan de 
Rcgcering benoeind. Deze schrijft dan het betrokken 
hoofd van gewestelijk bestuur aan,den benoemde in zijn 
rang te erkennen en in het genot te stollen van de 
burgcrlijke voor- deelen aan die gccstelijke bediening 
verbonden,als de benoemde behoort tot het uit's lands kas 
bezol- digd pei-soneel. Dit bestaat (zie Regeerings 
Almanak voor Ned. Indie, I, Eercdienst § 2) uit den 
kerkvoogd (le rang) en 22 geestelijken (2e rang). 
Bovendien zijn er niet bezoldigde geestelijken, hulp-
pnesters genaamd, die mede voorzicn van hetzelfde 
radikaal, zijn uitgekomen, en op dezelfde wijzc als de 
bczoldig- de worden geplaatst. Bij overgang in eene 
bczoldig- de betrekking krijgcn zij de gratificatie ter 
tegemoct- koming in do kosten van vestiging, die aan de 
an- cicren v66r hun vertrok naar Indie word uit betaaid. 
De tractenionten zijn voor den geestelijke van den ccrsten 
rang / 500, voor die van den twecdcii rang / 350 maands, 
inet drio vijfjaarlijksche verhoo- gingen van / 150 voor 
den gcestelykc van den cersten rang, en vicr 
vijfjaarlijksche verhooguigen van f 100 voor de 
geestelijken van den tweeden rang. Ook ont- vangen zij 
huishuurindemniteit. Al deze bezoldigde geestelijken 
hebben na tien jaren dienst aanspiaak op pensiocn ； ook 
zijn de bepalingen omtrent reis- en vei'blijfkostcn cn op 
do vorlovcn op hen toepasselijk. 

Bij K.B. van 6 Febr. 1892 (Stb. no. 100) zijn erkend 
katholioko geestelijken van den derden rang, gekozen uit 
de in Ned. Indio buiten bezwaar van den land 。
vcrblijvende hulppricstcra, dio belast wordon met de 
godsdienstigo zorg voor garnizoencn op kleine plaatson 
en voor geinccnten gcheel of hoofd- zakelijk bestaande uit 
inlanders of daarinedo gclyk- gestclden. Zij genieten eene 
bezoldiging van / 150 *s maand en huishuurindemniteit; 
ook zijn op hen de bepalingen omtrent reis- en 
verblijfkosten en 
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binnenlandsche vcrloven tocpasselijk, maar zij heb- ben 
geen aanspraak op ponsiocn, noch op buiten- landsch 
verlof. Dcze geestelijken kunnen overgaan iu den 
twceden rang on omgekeerd. 

Wegens den bclangrijken vooruitgang van het 
catholicisme drong Mgr. E. S. Luypen bij den H. Steel op 
vcrdceling van het Vicariaat aan. Dicnten- gevolge 
richttc Paus Leo XIII (22 Dec. 1902) de „Apostolische 
Prefeciuur van Ned.-N.-Guinea' op, omvattende do Kci-
, Ai-oe- en Tanimbareilanden. de Amboina- en 
Halmahera groepen en Ncd.-N.- Guinea en stclde ze 
onder bestuurder “Paters Missi- onarissen van het H. 
Hart" wier moederhuis to Tilbu 珥 Js. Bijzondcrheden en 
statistiek vindt men in den ,,Pius-Ahnanak" alsook in den 
„Almanak van het Mi^siehuis van hot H. Hart te 
Tilburg". De Paus benoemdc (13 Febr. 1903) Dr. JI. 
Ncijeiis tot haar eersten Apost. Prefect. Tot verdere 
venleeling wer- den daama door den H. Stool (11 Febr. 
1905) de ,.po$£. Prcjeciuur van Borneo"' opgericht. en 
'(30 Jun. 1911) de y,Apost. Prefectuur van Sumalra,' met 
Billiton, Banka en de andcre oraliggcndc eilanden. Beide 
Prefecturen werden aan de Paters Capucijnen, 
toevertrouwd en over die van Borneo Pater Paci- ficus (J. 
Bos), over die van Sumatra Pater Libcratus (J. Cluts) tot 
eerste ApostolischePrefcct en benoemd. Hun adres is： 
Capucijnenklooster te Handel of te Helmond. Aldaar ook 
verschijnt de „Borneo-Ahna- nak", waarin 
bijzonderhcdcn en statistiek. Eindelijk heeft de H. Stool 
(16 Sept. 1913 en 20 Juli 1914) den Solor-archipel 
afgescheiden als、、ApostoUsdie Pre- feciuur van de 
Ideine-Soenda-eilandeii1' en in handen gegeven van ,,Het 
Gezelschap van het goddelijk Woord" van Steyl en Pater 
Noyen tot eersten Apos- tolischen Prefect aangesteld. De 
Javasche Courant van lo Aug. 1913 no. 65 bevat de 
goedkeuring der Koningin voor de instelling dezer en 
ook aller even - tueel verder af te scheidcn Prefecturen, 
met de omschrijving van hare verhouding tot de 
Regcering. 
De kleinere katholieke gemeenten en ook de fa- brieken 
en landelijke ondernemingen in de verschi]- lende 
kerkelijke statien gelegen, worden jaarJijks een aantal 
malen, zooals door de Regeering in over- leg met de kerk, 
is vastgesleld, door de geestelijken bezocht, zoodat bijna 
geen katholieke iiigezetcnen geheel en al van geestelijke 
hulp zijn verstoken. Ook het bezoek der hospitalen en, 
voorzooveel noodig of nuttig, dat der gevangenis wordt 
geregeld door de geestelijken gedaan. Ook bij 
begrafenissen van ge- Joofegenooten, en eventueel a]s 
aaJmoezeniers bij militaire expeditien, laten zij zich nict 
onbetuigd*. Voorde kleinere gemeenten, tot de 
verschiJle))de statien behoorende, kan de kerkvoogd, 
mits een vast- gestcld minimum aantal leerlingcn 
aanwezig zij, per- sonen aanwijzen, om christelijk 
onderricht te geven, waarvoor hun dan door de Regeering 
eene maan- delijksche toelage wordt gegeven. 
In byna alle statien van r. k. geestelijken bestaan 
annbesturen, die, door de Regecring erkend, met de 
overige instellingen van liefdadigheid den nood der 
behoeftigen trachten te verlichten. 
Litercduur: Arn. J. H. van der Velden. De r. k. missie in 
Ned. O.-I. 1808—1908. — Nccrlandsch Indie enz. van 
H. Colijn, DI. II bl 2()7 v]g.-— Het KathoJiek Nederland 
1813—1913, uitgegeven onder leiding van mr. J. A. 
Locff enz. dJ. 1 biz. 165,172 — H.C. BlilliR.3 
Bemerkingc)i over de bron - n,n voor de beoefening der. 
kerkgeschiedenis van N.-O.-L (Verslagen en 
mededeelingen der Kon. Acad, van wetenschappen. Aid. 
Letterkunde 1)1. VII).— P. Albert S. J. Geschiedenis van 
het heifjtcl der 

Hierarchic in de Ncdcrlanden DI. I. bl. 429； 125.— De 
Katholiek DI. IX, 242 vlg. 310 vlg. — J. G. Lo Sage ten 
Brock en J. Witz. De Godsdienst vriend DI. 56 bl. 200 
vlg. — De katholiek, DI. XXII, bl. ]—22. — Eerste 
bundc) der stukken bct rekkelijk do zaak der uitbanning 
enz. uit de Noord-Brabandcr, no. 41, 43, 48, 's 
Hertogenbosch 1846. — De Tijd, 2 April 1846, no. 40. — 
Mgr. Grooff's laatstc dagen in het vaderland en eerste dag 
op zee. Amsterdam 1845. — Het vergrijp van het Indisch 
bestuur enz. Amsterdam 1846. — J. J. Rochussen. 
Toelichting en verdediging van eenige daden van mijn 
bestuur in Indie in antwoord onz. 's Gravenhage 1853.— 
A. Asselbergs S. J. De O.-I. missie in vroegore ccuwcn 
(Berichtcn uit N.-O.-I. voor de leden van den Sint-
Clavcrbond: 1900, V. 67; 1901, I, 70； II, 70; III, 51). — 
A. Assclbergs S. J. De martelarcn uit onzen O.-I. 
Archipel. (Berichten enz, 1903, III, 55; IV, 60； 1904, I, 
64; II, 64; IV, 42). — W. van Nieuwenhoff S. J. 
(Berichtcn enz. J 901,1, 3). — De Guilhenny. Menologe 
de la Compagnie de Jesus, Assistance de Portugal II. 386 
en Cordara. Historia Societatis Jesu VI C. I p. 385. 

Protestantsche Eeredienst. De maatrcgelcn, die 
genomen werden om te voorzien in de geest cl ijke 
behoeften van de eerste Oost-Indievaardcrs, cn van 
diegenen hunner, die zich in de „landcn van Overzeo" 
vestigden, gin gen uit van hen, die de eerste expedities 
hadden uitgerust, cn werden door hen bekostigd. Deze 
gang van zaken kan, wanneer men in aaninerking ncemt 
dat de^tijds het !><•- hartigen van de zaken van den 
Eeredienst gerekend werd te behooren tot de taak der 
Overheid, niet an - ders dan normaal worden genoemd. 
Aan een zich zelf onderhoudende Kcrk dacht toen nog 
niemand. 

Eerst het tweede octrooi der V. O. I. C. van 22 Dec. 
1G22 noexnt do „conservatie van het publycquc geloofn 
aJs een der redenen voor het aan de Compag- nie 
verlccnde inoiiopolie. Maar op de voor en na haar 
oprichting (1602) uitgezonden vluten nir» , steeds iemand 
aanwezig zijn „gcconuniteert (>J)I gebeden te spj,eccken 
oft Goodes woort te )<• • n"： waartoe cchtcr naar het 
schijnt mcnignuial in 顷 1 werd gebruikt, aan wien ook 
andcre functi<;n v --n opgedragen. In de j)ogingen om 
daarvoor ■ n；;.t»• personen te vindei), aan wic geeu 
andcre < i d l； u> de behartiging der geest cl ijke 
belangen ，十次- dragen, herkennen wij den invloed van 
1)-. P i a n- c i u s, (zie aldaar). Maar ook de CmJip. Il 
wjldc allerminst de godsdicnntigc belangen v< i .，
■>iloo- zen. De vergadering van XVII bcHloot 27stcn 
Febr. 1603 om tc zicn naar gcschikt'- |>crsr)- non, 
bekwaam „ojnn)e Godts woort voor :<lragen code't volck 
jegens allc supcrstitic CIHIC M-I h ；, 'Huge Her Moorcn 
endc Athebiten uyt de H. Sclnili me te vcrmancn". De 
instructie van den CCJHI<'n (；ouv. Gen. Pieter Both en 
de Radon van Indic (14 Nov. 160G) bcjiaalt (artikei 10): 
„ten eindc Gij uyt aJ 'C zelve xnoogl wetcn Wat noodig 
gedaan dient om den Oost-Indische Handel tot 
verbridding van den naam van Cbristus, zalighcid der 
onehristfincn, cere ei)reputatio van onze natie, ten jjrofijte 
van de Compagnie niet aJlcen te continuereii, maar bij 
alle mogelijkc middelen cn wegen fc vergrooten''; terwij 
1 art. J3 den Gouv. Gen. opdiaagt „(le predi- kanten cn 
schoolmecsters op de vloot, om in Indi。 te bBjveii 
medegegaan zijnde, tc Htellen (ci- plaatse daar Gij na 
goedo informatie zult bevinden, dat zij den besten en 
mecsten dionst zullcn kunnen docn, goede zorg dragende, 
dat dczelve zich g<!tn)uwelijk en vredeJijk in hunnen 
dicnst, tot vennaning van do 
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personen dor Compagnic aan land zijndc, en bcvor- 
dering dcr bekcering van de onkristoncn on leering van 
derzelvo jonge jeugd, mogen kwijtcn ten eindo de naam 
van Christ us verbreid en dcr Coinpo gnic's dicnst mag 
bevorderd naar behooren". 

Waar Ds. P 1 a n c i u s invlocd oefende op den gang 
van zaken sprak het vanzelf, dat hij medewcr- king zccht 
bij de Kcrkclijke autoriteiten. En ook,dat deze bereid 
waren die te verleenen. Daaruit volgde geenszins, dat 
voortaan de Comp, gecn and ere person cn uitzond, dan 
die haar vanwege de Kerk waren aanbevolcn ； 
aangezien de Kerkclijkc colleges nict al- tijd er in 
slaagdcn gcschiktc personen to vinden gin- gen de 
Bewindhcbbers welecns hun eigen weg. Maar rcgel was 
toch, dat de Kamers te Amsterdam, Delft, Middclburg, 
Rotterdam, Hoorn en Enkhuizen zich wendden tot de 
classis, waarontl'er zyI'essortccrdcn en deze (of, zooals 
te Amsterdam, de Kci'kcraad in opdracht van de classis) 
de personen aanwezen en (voor zoover zij predikanten 
waren, solcmneel, meestal in cen open bare 
gedsdienstoefening) afvaar- digden. Er was in dicn tijd 
bclangstelling in den krirg tier vadcrlandsche Kerk voor 
de geestelijke behoeften van Indie. Vandaar dat 
pogingen in het werk werden gestckl Gin den arbeid niet 
te beperken tot bovengenoemde colleges (waarbij men 
nog 'de provinciale synodcs van Noord- en Zuid-Holland 
en van Zeeland kan voegen), maar alle vaderland- schc 
Kerkcn tc doen deelen in den zegen, die van den arbeid 
voor Indie de vrucht moest zijn. Deze pogingen hebben 
cchtcr niet tot het gewcnschte resultant gcleid. De 
stappen, daartoe bij de Heeren XVII gedaan, leidden er 
toe dat voortaan de cones- pondcntic met de Indischc 
Kci'ken en haar Dienaren gevoerd moest worden via de 
Bewmdhebbcrs onder cachet volant ； de Kcrk word dus 
nog mecr aan ban- <h?n gclcgd; on van 
gemcenschapj)clijk optreden der- gencn, die hicr tc lande 
de Indischc belangen bchar- tigden, zooals beoogd we rd, 
kwamnietsterecht, want de Bewindhcbbci's behieldcn 
zich het recht voor, de }>rievcn alleen tc zenden aan 
degencn, die naar kun nicening van den inhoud moesten 
kennis ne- men. En de pogingen der andere provinciale 
syno- deu, v<>oral dour die van Utrecht gelcid, oni 
betiok- ken t(- wonlen in de aangelegcnhcden dcr 
Indische Kerkcn, sluitten af op den onwil van Noord-
Hol- Jand; gclijk zooveh；  malen in de gcschiedcnis 
onzer rcpubJick ze.g< ： vi(^(le ook liicr hot 
provincialismo tot grootf .dinrlc zoowcl van eigen 
gccslelijk Icvcn als ：in Jixlic. fii de 17<l<' <cuw was 
Nederland het ecni- g(；  Pnite lantHchc land, waar 
bclangstelling bestond voor het geest clijk heil zoowel 
der volksgenootcn als van de inboorlingcn in de 
Kolouicin; maar zij kon zich niet op do rechte wijze 
ontplooien ten govolge van de houding der Ovcrhcid cn 
van verdccldhcid in cigen kring. 

De personen, die door do kerkelijko colleges ter 
bescliikking der BcwindhcbJjcrs werden gestcld, wa- reu 
nanvankolijk z.g. zickentroostcrs, die nu nfge- k'gd 
(ixamen bovoegd werden vcrklaard den (loop tc 
bcdicncn. Maar van den aan vang af st olden noch 
BcwiiidhebberH noch de Kerkelijko colleges zich met 
dezulkcn tevreden: het was tc docn om predikanten. Do 
clusHis VValchercn was do cerate, dio cr in slaagdc 2 
predikanten te docn uitzenden, nl. Al a 11 h i a 8 v a n <1 
c n Brock (Paludanus) on Zacharias H c y n i n g i u s 
(laatst gc- IIOCDKIC kwam naar hot schijnt nooit in Indie; 
ini«- Hchion ovcrlccd hij onderweg), die in Dec, 1609 
werden afgcvauidigd, tcrwijl ongcvcer eon janr later 
Caspar Wilton s, cn in 1011 Jan Mao r- 

t e n s door de classis Amsterdam werden afgevaar- digd. 
Het block cchtcr nict gemakkelijk gcschikte personen tc 
vinden, zelfs niet tocn de Comp, zich bereid vcrklaarde 
de studiekosten to dragen. Deze ervaring leidde tot de 
stichting van het Collegium Indicum tc Leiden bekend als 
het Scminarie van Walaeus, dat in de 10 jaren van zijn 
bestaan een reeks van voortrcSclijkc mannen voor het 
predik- ambt in Indie heeft opgeleverd. In 1632 bcsloten 
de Hccren XVII cchtcr tot opheffing van dit voortre£- 
felijk instituut, naar het heette omdat de kosten te hoog 
waren, maar vermoedelyk ook omdat zijn uit- nemendc 
Icqrlingcn met hun protesten tegen het ongebonden leven 
dcr hooge heeren in Indie het de- zen tc lastig maakten. 

De omvang dor bcmoeienissen met Indie was niet in 
alle classes dezelfde. Bovenaan stond natuurlijk 
Amsterdam, waar de Kerkeraad mccrmalen uit naam der 
classis en door haar gemachtigd optrad. Gevolg daarvan 
was de geprivilegieerde positie der Synode van Noord-
Holland, waarvan (zooals wij bo ven za- gen) cen verre 
van vei'standig gebruik word gemaakt. En andere classes, 
waar de zaken minder omvang- rijk waren, deden 
menigmaal meet door hun van doorzicht en warme 
bclangstelling getuigende maat- regelen. Dit laatstc mag 
vooral gezegd worden van Walcheren en Delfland. 

De kerkelijko colleges, die met Indie correspon- 
deerden, droegen meestal die taak op aan hunne “Deputati 
ad res Indicas". Over den aard der be- handelde zaken kan 
men het noodige vinden by Dr. C a 11 e n b a c h's Justus 
Heurnius, pag. 29. 

De toestanden in Indie waren zooals men zich die op 
grond van het bovenstaande denken kan. De Europecscho 
bevolking was van alle kanten samen- gcraapt. Aan goede 
elementen ontbrak het niet, maar do minder goede waren 
zeker in de meerder- heid ；  ongebondenheid en 
zedeloosheid waren aan de ordc van den dag. De 
geestelijke leidslieden waren een aantal ziekentroosters, 
al of nict tot predi- kant bevorderd, wier ontwikkeling, 
vaak ook ge- drag te wenschen overlieten. Met de eersto 
naar Indie uitgezonden predikanten was de Comp, niet 
gelukkig. W i 11 e n s was ongctwijfcld de beste, maar 
zijn jeugd schijnt hem belet te hebben het hem 
opgedragen werk met genoegzamen ernst te veiTich- tcn. 
En toen later meer gcschikte mannen werden 
uitgezonden, bleven toch de toestanden nog gerui- mcn 
tijd ongeordend. Langzamerhand werden al- thans 
pogingen in hot werk gesteld om daarin ver- beteriiig tc 
brengen ；  cr werden kerkeraden ingesteld, cn men 
trachtto tc komen tot eon Kerkorde. Een on twerp 
dnarvoor wcitl, ingevolgc opdracht der Synodcs van 
Noord- en Zuid-Holland cn in overlcg met hare Dcputatcn 
opgcsteld door Sebastian n D a n c k a c r t s, dio in 1616 
naar Indie vertrok- ken, in 1622/3 in het vaderland 
vertoevendo de kennis van, en bclangstelling voor de 
toestanden op kerkelijk gebied in Indie zeer deed 
toenemen. Dit on twerp shut zich zooveel mogclyk aan 
bij de Dort- scho Kerkorde, maar wijkt toch met het oog 
op de Indischo toestanden daarvan natuurlijk aannierke- 
lijk af. In do plaats van de classis treedt ecn verga- dcring, 
die zoovccl mogelijk jaarlijks tc Batavia moct 
samenkomen, cn waartoe elke kerkeraad een predikant on 
cen ouderling moet afvaardigen, of bij wic hij, indicn deze 
afvaarcligiiig onmogelijk is, zijn gravamina kan indienen. 
Aan deze vergadei'ing is opgedragen, wat in Nederland 
do classis of de pro- vincialo Synode deed. Hoogst 
merkwaai-dig is, dat terwyl do Dortschc Kerkorde aan do 
Connnissaris- 

42 
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sen Politick toegang geeft tot de kerkelijko ver- 
gaderingen, daarvan in dit ontwerp geen sprake is. Het 
werd zonder nog door de provinciale synodes van Noord- 
en Zuid-Holland of eeiiige andere te zijn goedgekeurd, 
aan Danckaerts medegegevcn toen hij in 1623 naar Indie 
torugkeerde, en bespro- ken in een vergadering te 
Batavia die van 6 Aug. tot 27 Oct. 1624 daar gehouden 
werd, waarna ze provisioneel door den G«uv. Gen. Pieter 
d e Carpentier werd vastgesteld „tot nadcr ordro en 
behoorlijke ratificatie van Nederland". 

De zaak had in orde kunnen komen, waiin eer de 
ji<rKerken in Nederland meer eendrachtig waren ge- 
weest. Maar daaraan ontbrak helaas maar al to veel. En 
ZOO is het geschied dat deze Kerkorde, die, hoe- veel 
gebrekkigs haar ook mocht aankleven, toch in elk geval 
de zelfst-andigheid der Kerk waarborgde, nooit definitief 
is vastgesteld, en dat daarentegen in den jare 1643 een 
andere van hooger hand aan de Kerk werd opgelegd, die 
haar geheel aan banden legde. Reeds in 1631 waren de 
Commissarissen der Regeering in den Kerkeraad te 
Batavia verschenen, en voortaan waren a lie besluiten der 
kerkelijke ver- gaderingen aan de goedkeuring der 
Overheid onder- worpen. De Gouv. Gen. wees den 
predikanten bij aankomst in Indie hun plaats aan, en 
verplaatste hen naar welgevallen. Van een kerkelijke 
vergade- ring als door Danckaerts ontworpen was geen 
sprake. Alleen werd meermalen het advies van den 
Kerkeraad te Batavia ingeroepen, welke daardoor zekere 
autoriteit verkreeg, die natuurlijk volmaakt on wet tig 
was, en dan ook meermalen werd aange- vochten, vooral 
wanneer de kerkeraad zieken- troosters of vermaners tot 
predikanten bevorderde. . De wrange vruchten van dezen 
toestand bleven niet uit. De predikanten waren Staatsam 
bten aren, en hun vaak maar al te gegronde bezwaren 
tegen het gedrag der overheidspereonen werden niet ont- 
vankelijk verklaard, en hadden menigmaal vei'plaat- sing 
of terugzending naar Europa tengevolge. Dien- 
tengevolge lieten werkelijk hoogstaande mannen zich 
voor dit ambt natuurlijk moeiJijk vindcn, het- geen 
wederom op het kerkelijk leven in Indie nadee- Kgen 
invloed oefende. Zeker is, dat de schuld van een en andei; 
niet uitsluitend komt ten laste van de Comp, of haar 
Bewindhebbers; Heurnius bv. die bekend is om zijn 
kloekmoedig optreden tegenover den Gouv. Gen. 
Jacques Specx, verscheen na zijn terugkeer in 1639 in de 
vergadering der Heeren XVII, diende op hun verzoek bij 
hen een schriftelyk rapport in omtrent zijn arbeid, cn 
werd om zijn „extraordinaris goede diensten in India 
gcdaan" met / 1200.— vereerd, terwijl men pogingen 
deed hem op gunstiger conditien en traktement dan voor- 
heen wederom naar Indie te laten gaan. Da&rtcgen- over 
kan gewezen worden op een geheele reeks zeer gegronde 
klachten, door de kerkelijke Heeren zonder eenig 
resultaat onder de aandacht der Bewindhcb- bers 
gebracht. Maar wij zagen het reeds, ook de Kerk had 
schuld; de aangelegenheden in eigen kring schenen haar 
gewichtiger dan de groote belangen in Indie. De plaatsen, 
waar gedurende korter of langer tijd een predikant of een 
krankbezoeker heeft ge- woond en gewerkt, zijn Batavia, 
Onrust, Qheribpn,_. Semarang, Boej^baja, Ainljbn, 
Haroekoe, Saparoea, Noesalaoet/SIanipa,Ternate, 
Batjan, Makian, Mena- do, Makasser, .Banda, Kei-
eilanden, Aroe-ciJanden, Timor-Koepang, Solor,_ en 
Padtjug.- 

Aanvankelijk werd alleen de verkondiging der 
Gereformeerde religie toegelaten. De Gouv. Gen. Baron 
van ImhofE echter stond in 1749 aan de 

Luthcrschen de uitocfeniiig van hun eeredicnst tc Batavia 
toe. De Synoden van Nooxd- en Zuid-Hol- land 
protesteerden heftig, maar verkregen slechts dat pogingen 
om de Gereformeerden tot de Luther- sche Kerk over te 
halen met strenge straffen be- dreigd werden. 

De periode van bloei der Indische Kerk was van 
korten duur. Wanneer reeds in 1632 (bij de ophef- fing 
van het seminarie van Walaeus, toen het bc- drijf der 
Compagnie nog rijke winsten afwiei'p) het 
zuinigheidsargument tegenover de Kerk werd ge- bruikt, 
dan spreekt het vanzelf dat, toen de zaken verkeerd 
begonnen tc gaan, de behartiging tier gees- telijke 
belangen allereerst schade leed. Vcrrewcg de meeste 
gemeenten werden langzamerhand herder- loos, en de 
toenomende coiTuptic onder de Comp/s Dienarcn werkte 
het verval der Kerk in de hand. Toen, nadat zij 
opgehouden had te bestaan, de Staat der Nederlanden 
haar verplichtingen ook tegenover de Kerk overnam, 
waren de toestaiiden er niet naar om een spoedige 
verbetering te ver- wachten. 

Voor die verbetering werden dan ook eerst de 
grondslagen gelegd, toen in 1815 voorloopig, en 5 jar'en 
later definitief door den Koning de „Commis- sie tot de 
zaken der Protestantsche Kerken in Ned. Oost- en West-
Indien werd ingesteld, gewoonJijk Ind. of Haagsche 
Commissie genoemd. (Kon. Be- sluit van 7 Dec. 1820 
No. 113). Volgens art. 13 van dit Staatsstuk „bestaat de 
Comm, uit 7 leden in of bij's Graven ha ge woonachtig, 
waarvan 5 werkelijk dienstdoen3e-pi,cdikanten zullen 
moeten zijn, daar- onder bijzonder begrepen de 
Secretarissen van d© Algemeene Hervormde Synode, 
van de Evangeli- scheSynode en van het Provinciaal 
Kerkbestuur van Zuid-Holland". Art. f4 luidt: „De leden 
der Comm, alsmede derzelvcr President, Vice-President 
en Se- cretaris, worden door Ons benocmd, op voordracht 
der Departementen voor het Publiekc Onderwijs, de 
Nation ale Nijverheid en de Kolonien en voor de zaken 
der Hervormde Kerk enz". 

Uit hetgeen hierboven is gezegd omtrent de ver- 
houding der Gereformeerde Kerken in Nederland en in 
Indie tot de Overheid, d.w.z. tot de Comp, blijkt, dat deze 
laatste nooit cenig patronaat of uitsluitend recht van de 
Ger. kerken in Nc<]< rl.ind over die in Indio heeft erkend. 
Daartcgcnov< r I .iat dat Bewindhebbers tot aan de 
stichting dor Lulhcr- sche Kerk te Batavia nooit eenige 
andero flan do Ger. Kerken tc hulp hebbeii geroepen ； 
de vcrliou- ding tusschen Kerk en Staat in het vaderland 
maak- te zelfs een andere gedragslijn vrijwcl ondenkbaar. 
Koning Willem I wiJde alle Protestantcn ii ：  een 
kerkverband vereenigen naar het model der 1,'nirto 
Kirche in Duitschland. In Nederland misJuklc dit, maar 
in de Kolonien kon hij zijn \vil doorzetten. Da&roni 
bepaalt Art. 1 van bo ven genoemd JCon. Besluit： „Alle 
Protestantsche Kerken in Ned. Oost- en Wcst-Jjidie 
zullen voortaan onder een cn het- zclfde Bestuur worden 
vereenigd”. Terwillc van dit beginsel mocst nu de 
verhouding tot de Ned. Her- vonnde en de Luthersche 
kerken in Ned. (alleen aan deze twee werd gedacht op 
groud van het ver- leden) geregeld worden. Het verbreken 
van ecn band lag kennel 目 k geenszins in de bedocling. 
Het in 1816 afgekondigde algemeeuc rcglemcnt voor de 
Ned. Herv. Kerk bepaalde in art. 4: „De belangen der 
Oost- en West-Indische Kerken zijn het voor- werp van 
de aanhoudende zorg va)i de synod。van de Ned. Herv. 
Kerk. De betrekking dier Kerken tot 
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de Synode blijft op den tegcnwoordigen voot, totdat zij 
later kerkclijk kan worden geregeld. Intusschen wordt zij 
onderhoudcn door tusscbcnkomst van den Secr. der Syii. 
als lid der Comm, tot de Zaken der Prot. Kerkcn in Ned. 
Indi*. Ecn afgevaardigde dezer Comm, woondo do 
vergaderingen der Synodo bij met concludcerende 
stem.x) De vcrderc ontwik- keling heeft er cchter toe 
geleid dat de Ned. Herv. Kerk in het vadcrland en de Ind. 
Kcrkcn hoe langer zoo meer haar eigen weg zijn gegaan; 
en al bestaat er verschil van gevoelen over de vraag of 
de laatsto geheel zelfstandig kunnen worden gemaakt, 
toch schijnt niemand cr aan te denken voor de Ned. Herv. 
Kerk een speciaal rccht op te eischen. 
Aan de Comm, is allercerst opgedragen de behar- tiging 
der belangen van alle Protcstantsche Kerkcn in Ned. 
Oost- (cn West-) Indie (Art. 2); zij rappor- teert op alle 
zaken waarover zij door de Reg. wordt gehoord, en is 
bevoegd tot het doen van voorstellen, welke zij tot de 
bevordering der Incl. Kerkcn noodig mocht oordeelen 
(art. 3); zij houdt geregelde corrcs- pondentie met de 
Kerken in Indie volgens door de Reg. vast te stellcn ver 
ord en in gen, die h.z. de Comm, ondcrricht van alle 
belangrijke bijzondcrhcden den godsdienst in Indie 
betreffende (art. 4); de Comm, onderhoudt goede 
corrcspondentie met Bijbel- en Zend, genootschappcn, 
en met de Besturcn der ver- schillcnde Prot. Kcrkgen. 
hier te lande (art. 5); zij is belast met de inzegening der 
voor de Ind. Kerken aangestelde predikanten en met het 
cxaminceren en de inzegening van a.s. zcndelingcn. (art. 
6). 
De Reg. is cl us niet vcrplicht omtrent de uit te zenden 
predikanten het ad vies der Ind. Comm, in te winnen ； 
nog vcel minder zich daaraan te houden. Toch is het 
regcl, dat het cerste cn bijna regcl,dat het laatste 
gcschiedt. 
Waren alzoo de zaken in Nederland alt hans voor- loopig 
geregeld, het duurde tot 1840 alvorens een „l<egJejncnt 
op het Bcstuur der Prot. Kerk in Ncd.- ontworpen werd, 
en nog 4 jaar langer totdat het door de Reg. were! 
afgekondigd. Dit Staatsstuk (later herhaaklelijk 
gcwijzigd cn aangevuld) erkent slcchts ecn Pjot. Keik in 
Indie, „waartcc alien be- hooren, die alclaar door 
belijdenis des geloofs tot le- <lcniaten zijn aaiigcnoii)cn, 
die in de Prot. Kerken gedoopt zijn, en diegcncn weJkc 
in andcic landen, als aan de Prot. Kerk bchoorende 
erkend, zich hier (in Ned.-Indie) ter neder zetten, niits 
dcor behoor- lijkc l)(： \vijzen of attestatien vair hun 
(loop of lid- maal.'clinp buiten 's lands hebbende doen 
blijken. Jjczc alJcn blijvcn tot het Prot. Kerkgen. 
bchooren, zoolang zij nict vrijwillig en duidelijk 
vcrklaard heb- hen zich daarvnn af te sclieiden of om 
wettige rcdc- nen daarvan afgcscheitlen zijnn (art. 1 on 
2). „Hct Bestuur der Prot. Kerk wordt, in ver band met 
do Conun. tot de Zaken dor Prot. Kcrkcn in Ned. Oost- 
en West-Indie to 'H Gravcnhage, onder toezicht van den 
Gouv. Gen. van Ned.-Indie, uitgeoofend door het 
Kerkbestuur, govestigd te Batavia en door do 
kerkerachui dor plnatselijke gemecn(cnn (art 3). Dit 
Bestuur bestaat uit 8 leden, en wordt door den Uouv. 
Gen. bcnoenul, die in gcval van vacatures gebonden is 
aan een voordracht van dric personen, door het 
Kerkbestuur op te maken. Voorzitter is cen lid van den 
Raad van Indiii of cen ander in- 

J) Dit duurde tot 1873, lerwij] in 1874 de twee- de 
zinsnede van het in den tekst opgenomen ci- taat 
gcwijzigd word cn nu luidt: ,,De betrekking dozer kcrkcn 
tot de Syncdc wordt mid er gerc- gcld”. 

vloedrijk lid der Prot. Kerk te Batavia. Tot de le- den 
behooren do vijf daar gevestigde predikanten, en drio 
notabelc leden van de Prot. Kerk in de hoofd- stad. Met 
do Ind. Comm, correspondeert het Kerk- bestuur slcchts 
via den Gouv. Gen., onder cachet volant. 

Het bchecr over „allo zaken, die onmiddellijk tot de 
inwendige ordc en tucht der plaatselijkc gemecn- ten 
betrekking hebben" is aan den kerkcraad opgedragen (art. 
21), die bestaat uit den predikant bene- vens ouderlingcn 
en diakenen ； de laatsten worden zonder tusschcnkomst 
van het Kcrkbcstuur be- noemd volgcns plaatselijke 
usance, maar zij staan evenals de predikanten onder 
toezicht van het Kerk- bestuur. De kcrkcraden 
correspondeeren met dit laatste; allcen hot Kerkbestuur 
met de Regeering. De kerkeraden kunnen echter van 
beslissingen van het Kerkbestuur via dit laatste in hooger 
beroep gaan bij het Gouvemement. 

Tot de voornaanistc werkzaamheden van het 
Kerkbestuur behoort het doen van ,,de noodige 
voordrachten aan den Gouv. Gen. voor de spoedige 
plaatsing, de verplaatsing, bevordering cn alle ver- dere 
belangen der predikanten, waarbij het niet alleen hun 
ancienniteit in het oog houdt, maar ook al let op hunne 
bekwaamheden alsmede hun .meer- derc of mindere 
gcschiktheid voor eenige bijzondere gemeente en op den 
wensch der betrolcken ge- meente, wanneer die wensch 
door den kerkeraad of door een voldoend aantal harer 
lidmatea wordt ken- baar gemaaktn (art. 23). Het aantal 
predikants- plaatsen telt thans in Indie 41, waarvan 28 op 
Java. De Gouv. Gen. zendt bericht van een ontstane 
vacature, waarna de Minister van Kolonien zich tot de 
Ind. Comm, wendt, die door middcl van de dagbladen 
sollicitanten oproept. Na zorgvuldig overleg zendt zij aan 
den Minister een voordracht, waarna de Koningin 
benoemt. De aid us benoemd© wordt dan naar Indie 
gezonden en ter beschikking van den Gouv. Gen. gesteld, 
die hem na overleg met het Kerkbestuur zijn standplaats 
aanwijst. Hij begeeft zich derwaarts, en meldt zich aan bij 
de au- toriteiten en bij den kerkeraad (althans wanneer 
zuIk een lichaani bestaat, hetgeen thans meestal het geval 
is) en vangt zijn dienstwerk aan, zonder be- vestiging of 
andere plcchtigheid. De predikanta- plaatsen mocten 
meet beschouwd worden als ressor- ten. Zoo behooren tot 
Batavia: Weltevredcn?^de_Be- nedenstad on do naaste 
omtrek, zooinedc de Resident ien Bantam en 
Lampongscho Districten. 

De verecniging met de Luthcrsche gemeente to 
Batavia kwain eerst in 1854 bij Kon. Bcsluit van 19 Aug. 
van dat jaar, no. 74 (Ind. Stb. no. 85) tot stand. Daarbij 
were! bepaakl, dat „de godsdienstlecr der tot ceno 
EvangcliBche of Protestantschc Kerk vereenig- clo 
gemeento is dio van het Evangelie, overeen- komstig met 
het grondbcginsel van het Protestan- tisme". Al is dezo 
formulc alleen voor do Vcrcenigde Gemeente to Batavia 
vastgcsteld, toch mag woi'dcn aan gen omen, dat geheel 
de Prot. Kerk in Indie claarnicdo instemt, men kan haar 
dus als do geloofs- bclijdcnis dezer Kerk beschouweu/ 

Het kerkelijk leven onder de Edropcanon in Indie. is 
weinig ontwikkckl. Tot de facloren, dio ongunstig daarop 
inwerkon, behooren zeer zeker de herhaaldo mutatics, cn 
het verspreid wonon der genieentele- don. 
Sommigenonderstellen, dat nicer bdangstelling zou 
worden gowekt, wanneer aan de gemccnteleden nicer 
invloed word gegund op den gang van zakeu. Wcllicht 
moot ook rekening gchouden worden mot bezwaren 
tegen den Protestantschen ceredienst, dio 
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speciaal in Indie den lust tot kerkgaan verminderen. Dat 
overigens de onkerkelijke stroomingen in Nederland ook 
in Indio hun invloed doen gevoelen spreekt vanzelf. 

Na het herstel van het Nederlandsch gezag in. Indie 
duurde het geruimen tijd alvorens academisch opgeleide 
en geordende predikanton derwaarts kon- den worden 
uitgezonden. Intusschcn was in 1797 het Ned. Zend. Gen. 
gesticht, cn dit zoud zijn Evangelie- boden naar Indie, die 
daar herhaaldolijk, ook al had- den zij geon academische 
opleiding genoten, tot pre- dikant werden aaugesteld. 
Velcn hunner, onder wie vooral J. Kam genoemd mag 
worden, hebben zeer verdienstelijk gearbeid. 
Langzamcrhand echter meldden zich meer predikanten 
voor den dienst aan, on thans ondervindt men gecn 
moeilijkheden, wan- ncer in een vacature moet worden 
voorzien. 

In gemeenten, waar geen predikant gevestigd is, kan, 
indien 10 leerlingcn zich daarvoor aanmeldcn, het geven 
van geregcld godsdienstonderwijs worden opgedragen a 
an een daartoe gcschikt niannelijk of \TOuwelijk persoon, 
die daarvoor cen toelage uit 's Lands kas ont vangt. 

Een eigenaardige plaats wordt ingenomen door de 
godsdienstleeraars benoemd volgens K. B. van 23 April 
1901 no. G8 (Ind. Stb. no. 255 laatstelijk her- zien en 
gewijzigd bij Ind. Stb. 1909 no. 38). In 1889 wilde de 
toenmalige Minister van Kolonien Mr. L. W. C. 
Keuchenius, maatregelcn ncinen ter voorzie- ning in de 
geestelijke behoeften van de militairen en minder 
gegoede Europeancn in Indie. Hij meendc daartoe party 
te kunnen trekken van de hulp van zendelingen, en lokte 
een K. B. uit (28 Mei 1889, no. 73, Ind. Stb. no. 170), 
waarbij bepaald werd, dat voor „personen, die door 
Genootschappen, Ver- eenigingen of Maatschappijen, 
welke zich de bevor- dering van de belangen van het 
Christendom in Ned. Indie ten doel stellen, ter 
beschiliking van de Regee- ring worden gesteld" cen som 
van / )50.一 *s maands kan woi-den uitbetaald, wanneer 
zij door den Gouv. Gen. belast worden met de bchartiging 
der geestc- lijke belangen der bovengenoemde militairen 
en minder gegoede Europeanen. De onderstelling was, dat 
dit werk als nevenambt naast het eigenlijke ambt door 
bedoeldc personen zou worden vcrricht; en met het oog 
daarop were! van verlof, pensioen enz. niet gesproken ； 
zij werden dus niet als ambte- naren beschouwd. Het 
blcek weldra, dat in dezen vorm de zaak onuitvoerbaar 
was. Er werd we! van de aangeboden gelegenheid gebruik 
gemaakt, maar door personen, voor wic de verstrekte 
toelage de eenige inkomste was. Daardoor werd hun 
toestand, vooral daar zij op Java leven moesten, 
onhoudbaar. In J901 werden toen de bcpaluigen 
gewijzigd, en de Gouv. Gen. is thans bevoegd om de 
bedoelde personen, nadat zy door hun wcrkzaamheid 
getoond hebben daartoe geschikt tc zijn, van cen 
ambtelijke aanstelling te voorzien. Natuurlijk kan ook de 
Ind Kerk van de hier geboden gelegenheid gebruik 
makeu, maar eigenaardig is, dat terwijl door MiniBier 
Keuchenius allerminst aan haar gedacht werd, zij thans de 
eenxge is, die van zijn initiatief pro- fiteert. Zes 
godsdienstleeraars arbeiden op dezo voorwaarden in 
Indie. 

Voor het eigenlijke Zendingswei k in de dagen der 
Oost-Indische Comp, vergelijke men het art. ZEN- DING. 
De verplichting voor de daardoor gestichte inlandsche 
Christengemeenten te zorgen nam de Regeering over. Zij 
verkeerden in een zeer verval- len toestand ； de vroegere 
predikantsplaatsen wa- ren vacant, en de and ere 
gemeenten waren in tien- 

tallen van jaren niet bezocht, en geheel overgelaten aan do 
leiding van ongescliikt inlandsch pcrsonecl. Het Ned. 
Zend. Genootschap sloeg de hand aan den plocg en al 
werden velen van de door hctzelve uitgezonden 
Evangelieboden geroepen tot den dienst in de 
Europeesche gemeenten, er blcvcn toch een aantal 
verdicnstelijke mannen over, die den grondslag hebben 
gelegd voor het weder oplcven der Inlandsche gemeenten. 
Groote organisatorischo talenten ontplooide J. Kam, die 
van ] 815 tot 1833 als predikant te Ambon _gevestigd 
was, maar rus- teloos hcen en w 藏[希£& overal regelcnd 
optrad. Zijn invloed deed zich gevoelen op de Oeliassers, 
Timor, de Zuidwester en Zuidooster cilanden Ter- nate, 
de Minahasa eii de Sangi- cn Talauclcilandcn. Dedoor het 
Gen. uitgezonden zendelingcn on tvin- gen ecn klein 
salaris van de Regeeiing. Het duurde echter nog tot het 
jaar 1867 voordat de posit ie der Eur. godsdienstleeraars 
(Hulppredikers) bij de ini. Christengemeenten 
behoorende tot de Prot. Kerk werd geregeld. Dit 
geschicdde bij K. B. van 22 Dec. van dat jaar no. 4 (Ind. 
Stb. 1870 no. 71), later hcrhaaldelijk herzien en 
gewijzigd, laatstelijk bij Ind. Stb. 1909, no. 411. Een 
„Regiement op het Hulpprcdikcrschap en ini. 
leeraarsambt bij de ini. Christengemeenten in Ned. Indie 
werd vastge- steld bij oi-donn. van 10 Sept. 1870, (Ind. 
Stb. no. 125, laatstelijk herzien en gewijzigd in 1911, no. 
583). 

Het aantal Hulppredikersplaatsen bedraagt thans 25. 
Daarvan is 1 gevestigd op Java, n.l. Depok (zie aldaar)； 
verdcr in de ilinahasa 10, in hef Gouv. Cc- lebes^en 
onderh., 2, in de res. Aniboina 6, in de res. Timor 4, en te 
Ternate 1. In geval van vacature zendt het Kcrkbestuur 
daarvan bericht aan den Gouv. Gen., doze aan den 
Minister, die zich tot de Ind. Comm, wendt met het 
verzoek een voordracht te doen. De Comm, verzoekt de 
Besluren van Zen- dingscorporaties een hunner 
kweekelingen beschik- baar tc stellen, of roe pt 
soJlicitanten door middel van de dagbladcn op. Nadat zij 
door de Comm, zijn geexamiueerd, worden zij ter 
benoeming aan Koning voorgedragen, en nadat zij door 
de Comm, in hun ambt zijn bevestigd naar Indie gezoiuh-
n. Het Kcrkbestuur adviseert omtrent hun plaatsing, 
waaromtrent de Gouv. Gen. beslist. De hulj>pre<li- kers 
zijn mede belast met het toczicht OVIT il<- inlandsche 
lecraars in hun ressort. Met hun oph'i ding bela«t het 
reglcnicnt de Hulppredikcrs, die daarvoor een toelage 
ontvangen ； feitelijk echter is daarniede in do Minahasa 
bduHt de Hulpprcdiker van Torxiokoo^., in de res. 
Amboina een <ler tweo Hulpprcdikcrs van Ambon, en in 
de rc«. Timor die van Bail. Na voJbi'acht eindexamen 
voor do Comm, van Hulpprcdikera wijst hun het 
kcrkbestuur hun werkkring aan. Slcchts enkelen hunner 
zijn lie- voegd Doop en Avondmaal te bedienen ； alien 
hcJ>- ben zij het recht huwelijken te sluiten, natuurlijk 
mits aan de daarvoor door de Reg. gestclde bepalin- gen 
voldaan zij. De Hulppredikers staan onder het 
oppcrtoezichl van het Kcrkbestuur, mecr bijzonder echter 
van de predikanten in him gewest. Zij con'cs- ])ondeerejj 
alleen door bemiddeling van dezen met het Kcrkbestuur. 

De rapporten onitrent het kerkelijk Joven in do Ini. 
Christengemeenten luiden over lict aJgcniee» gunstig. De 
storende invlocden in de Eur. gcni«：(!i)tcn werkei) hier 
niet of Blechts ten deele. Door velen ccliter wordt als een 
bczwaar van de tegenwoordigo organ isatie gcvoeld dat 
de Reg. de jaarlijkHche koston van den Eeredienst geheel 
draagt; alleen do zorg voor kejkgebouwen komt voor 
rekening der geincen- 
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ten. Dnarmede hangt samen, dat de Ini. Christenen op het 
bestuur cn beheor tier Kerk cn ha ar good even nog geen 
of bijna geen invloed ocfenen. 
Hcrhaaldelijk zijn pogingen in het work gestcld om te 
komen tot een nieuwe organisatie der Prot. Kerk in Indie, 
vooral om den band met den Staat (behalve in zoover die 
van finanticelen aard is) to verbreken, en aan de Kerk 
vrijheid te geven zichzelf te besturen. Een uitvoei-ig en 
nauwkeurig overzicht daarvan is op last van het Dep. van 
Koi. samenge- steld ten behoeve der Staatscomm. 
ingcsteld bij K. B. van 13 Oct. 1910, no. 21, en die de 
opdracht ont- ving om de Koningin te dienen van advies 
„omtrent de vraag, welke naaatrcgelen zullcn zijn te 
nemen om te komen tot herziening van de bestaande 
verhou- ding tusschcn het Gouv. en de Prot. Kerk in Ned. 
Ind., met het doel aan die Kerk door mcerdcrc zelf- 
standigheid bet ere gelegenheid te geven zich naar den 
eisch van haar eigen Icven in te richten". Het rapport 
dezer Comm, werd vastgesteld op 11 April 〕913; zij had 
bij haar arbeid bovendien gebruiJc kun- nen ma ken van 
een advies van het Ind. Kerkbe- stuur dd. 30 Maart 1911. 
De Staatscomm. is van oordeel, dat de veranderdo 
omstandigheden, vooral de bet ere cominunicatie- 
middelen, mogclijk in a ken aan de Kerk zelfbestuur te 
verleencn, met door de gcmeenteledcn verkozen 
kerkeraden, die hun afgevaardigden zouden zenden naar 
classicale vergaderingen (cr zouden 4 Eur. en 3 Tnl. 
classes worden gevormd), die op hun beurt weer een 
Synode kiezen. De bclangen der Ind. Kerk zouden in 
Nederland wordcii bchartigd door ecn Comm, van 
Bijstand, samengcsteld uit 11 leden, waarvan 4 to 
benoemen door de Synode der Ned. Hcrv. Kerk (van wie 
dan 1 in het bijzonder de Zend in g zou moe- ten vert 
egen woord igen), 2 door de Synode van do Ger. Kcrkcn, 
1 door de Synode van de Evang. Luth. Kerk, 1 door de 
Algem. Kcrkel. Vergad. van de Herat. Ev. Luth. Kerk en 
1 door de Comm, tot de zaken van de RcmonHtrantsche 
Brocdcrschap, ter- wijl de 2 o verbiijvcndo leden door de 
Synode der Ind. Kerk zclve zouden zijn to benoemen, die 
cvenecns do openvallende plaatsen invult, wanneer een 
of meer der bovengenoemde colleges geen gebruik 
wenschen te niaken van het hun 
(oegekenderecht.DczcComm. zou den schakcl nioeten 
vornien tusschcn de alge- mecnc Prot. Kerk in Indic cn 
de vaderlandsche Kerkgcnootschappcn cn andcre 
verccnigingen, die op ccnigcrlei wijze de godsdienstige 
belangen van Ned. hidic trachten te dienen. In het 
bijzonder zou haar zijn opgedragen het aanlcggcu van 
lijstcn van predikanten, predikers (de Conini. wil den tit 
el hulp- prediker laten vcrvallcn) en god-sdienstleeraars, 
dio door do Comm., al dan niet na eigen aanmelding, 
voor uitzending naar Indie gcschikt worden geacht. Uit 
deze lijst zouden de kerkeraden predikanten be- roopen, 
hocwcl zij daaraan nict gohccl gebonden zouden zijn. 
Voordo inlandschcclasses worden maat- regclcn 
voorgcsteld, die bedocld zijn om hun ont- wikkeling tot 
zclfstandige volkskerken binnen het kadcr der Alg. Prot. 
Kerk mogclijk tc maken. Dit algemcen Prot. karakter 
meont de Staatscornm. te moo(en hand haven, cn zij is 
van oordecl dat, indien het Inter door de inmiddels 
zelfstandig geworden Kerk wordt verioochond, de Reg. 
hot recht hceft, haar den thans genoten finunticelen stoun 
te ont- lioudcn. In verband daarmedo stclt de Comm, 
voor Art. 1 van het Alg. Regl. voor de Ind. Kerk te lutcn 
luiden: „De godsdienstleer der Algenicone Prot. Kerk is 
die van het Evangclie, overeenkomstig het 

grondbeginsel van lict Protestantisme". Aan de Kerk zelf moet vrijheid 
gclaten worden dezen grond- slag nader uit te werken, mils met handhaving 
van het Algcin. Prot. karakter. Als bijlagen heeft do Comm, aan haar 
rapport toegevoegd een voHedig st el reglemcntcn ten deele ten einde 
zichzelf duidelijk tc maken in hoever haar denkbeeldcn voor verwe- 
zenlyking vatbaar zijn, ten deele omdat deze con- ccptcn den arbeid der 
toekomstige Synode, die zo zou mocten vaststellen, zullen 
vereenvoudigen. 

Art. 122 R.R. bepaalt dat： „In de bestaande in- richting en het bestuur 
der Cliristelijke kerkgenoot- schappen geen verandering wordt gebracht, 
dan met wederzijdsch goedvinden van den Koning en het bestuur van het 
betrokken Kcrkgenootschap". Op grond hiervan is het rapport der 
Staatscomm. aan de Kerk voorgclegd, eu haar mcening gevraagd. Deze 
luidt over het algemeen ongunstig. Men acht de planncn der Staatscomm. 
onuitvoerbaar en onge- wenscht, en is van oordeel dat de veranderde tijds- 
omstancligheden, waarop de Comm, zich heeft be- roepen, nog geenszins 
een op deze wiize gcrcgeld zelfbestuur voor de kerk mogelijk maken. 
Tegelijker- tijd (en naar het schijnt eenigszins in strijd daarme- de) acht 
men een Comm, van Bijstand bencemd door de vaderlandsche 
Kerkgenootschappen overbedig, en wil men haar leden door de Indische 
Kerk zelf la- ten benoemen.-De vraag hoe men komen zal tot een wettige 
vertegenwoordiging dezer Kerk blijft cchter nog onopgelost. Dat het 
Kerkbestuur in zijn tegen- woordige samenstelling moeilijk als zoedanig 
kan worden erkend, wordt door vclen met nadruk be- toogd, en deze 
bewering schijnt op Prot. kerkrech- telijk standpunt moeilijk weerlegbaar, 
ook al erkent men dat dit college met ernst er naar st reef t om aan do 
verschillende stroomingen in de Kerk recht te la- ten wedervaren. Welk het 
lot zal zijn van de voor- stellen van de Staatscomm. en van de Ind. Kerk in 
het algemeen, blijft voorhands vohnaakt onzeker. 

Boven is reeds gezegd, dat de Staat in Indie slechts cen Prot. Kerk 
erkent. Dit is zeer zeker cen lecmte, waarin zoo spoedig mogelijk moot 
worden voorzien. Zc heeft ten gevolgc,dalde,,BritschProt. Gemecntc" de 
„Christelijk Gereformeerde Kerk" en de „Arme- nische Gcmeente", alle te 
Batayia, benevens de „Ge- reformeerde Kerk" to Socrabaja. niet als 
Kerkgenootschappen, maar als Kerkelijkc „Vereenigingen met 
rechtspersoonl^kheid" erkend zijn. Dit neeiut niet weg dat do Christelijk 
Ger. Kerk te Batavia zich geinstituccrd hcoft, en door twee predikanten 
bediend wordt; ditzelfde kan nog niet van do Gei'. Kerk te Soerabaja 
gozegd worden ； de aldaar arbei-：. denclo predikant is nan deze Kerk 
door eon der Qer. Kcrken in Nederland geleend. t .灯，凭&「％上 

In 1829zijn opgcricht teBatavia,Semarang cnSoe-： rabaja commission 
tot ondci-steuriing~van behoef- ； / 
tige Christencn, samengesteld uit tweo leden van do Prot.-, tweo leden van 
de Roomsch kath.- cn een lid van de Luthersche geloofsbelydenis, met de 
respect io vc residenten als voorzitters, bijgestaan dooi* ccn Kccrctaiis. Bij 
Sib. 1864, no. 46 is de werkkring dior commissien aldus goregekl: die tc 
Batavia strekt zich uit over do res. Bantainx Batavia (mot Kra-. wang), de 
Preanger Reg. on Cheribon； dio to Scma- rang over de res. vail Midden -
Java en die to Soerabaja over de res. Kediri, Socrabaja, Pasoeroean, Be- 
soeki en Madoera. To haren behoeve wordt gchoven 6en per niillc van alle 
openbare verkoopingen, ver- pachtingen en van de lotcryen. Op do 
Buitonbcz. wordt hot d6n per millo op dezolfdo wijzc besteed; 
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in de gewesten, waar geen diaconie-armcn gevonden 
worden, gaan die gelden naar plaatsen, waar de be- 
hoof te het grootst is (Bijblad no. 598). 

Tot de middelen der voonneide comniiSsien behoo- 
ren ook de giften, die door ambtenaren van den bur 
ger 1. stand worden gecollccteerd bij aangifteof vol- 
trekking van huwelijken ； wijdcrs kunnen zij cen 
beroep docn op de particuliere liefdadigheid (Bijblad 

no. 352). ___  
,Literatmir : P. Hofstedc, 0.1, kerkzaken 1779. — 

I 戎 J. F. G. Brumund, Bijdragen tot de gcscliiedenis der 
kerk te Batavia, in het Tijdschr. Bat. Gen., Deel 

；j * x XIII (18G4) bl. 1 on 74. — C. A. L. van Troostcr^ 
、iurg0g Bruy7h,Dc.Herv. kerlc in Ned. Indie, ISS4,— 
ia'."Biograf. Wooi-denboek v. O.-L predd., Nijmegen, 

j 匚侦£ 亍 IS93. — G. W. Uh Jen beck, Bijdrage tot de geschie- 
.c . xdenis der verhouding tusschen den Staat cn de 

: '• Clirist. kerkgenootschappen in Ned. 0. Indie, 1887. 
> 玄―分:“升 一 S. A. Buddingh, Proeve cencr chron.-liist. schets 

五 s.、r >- '̂ -van de Jotgevallcn der Prot. kerk in N. O.-I. van 
" 、.1615—1851, Arnhem 1S51; en voorts de Ko】. Versl., 

de Meded. omt rent den toestand der Prot. kerken 
' iu Ned. 0.- en W.-Indie van de commissie te's Ha- 
-ge, het voornield Alg. verslag van 1893, (Batavia 
,• 1895 en de Hand, van de Alg. Synode der Herv. 

kerk, Bijl. D. 1S72, bl. IT; 1873, bl. 1—4; 1875, bl. 
I, 2, 8,9; 1876, bl. 3; 1889, bl. 264 en bl. 349. — Dr. 
,.J. R. Callenbach, Justus Heumius, 1897. — Dr. C. 
W. Th. Baron van Boetzclaer van Dubbeldam, De 

Ger. Kerken in Ned. en de Zend in g in O.-Indie in de 
dagen der O.-I. Comp., 1906, — Scheid in g 
Kerk en Staat in Ned.-Ind., Historische not a met bij- 
lage opgesteld op last van het Dep. van Ko】.，'s Gra- 

van 

venhage 1910. 
EERENS (DOMINIQUE JACQUES DE). Gcb. te 

Alkmaar 17 Maart 1781, trad hij 15 April 1798 als sol- 
ilaat in dienst, woonde in 1799 den veldtocht in 
Noord-Holland bij, nam in 1800 en 1801 als cadet 
deel aan de krijgsbedrijven in Duitschland cn werd, 
wegens zijn moedig gedrag 6 Febr. 1801 tot 2e luit. 
benoemd. Spoedig Idom hij in verschillende graden bij 
het Bataafsche en Hollandsche leger op (le luit. 23 Sept. 
1806, kap. 20 Mei 1807, luit.-kol. 25 Aug. J809), was 
na de inlijving lid der commissie om Hollands bclangen 
te Parijs te behartigen, en werd 3 
Oct. 1810 chef de bataiUon bij de Franschc garde. 
Den 5den Mei 1812 tot ridder van het Franschc kei- 
zerrijk benoemd, werd hij 12 Nov. 1812 te Smolensk 
adjud.-commandant (kolonel) bij den generalen staf 
cn 16 Jan. 1813 chef van den gen. staf der cavalerie 
van het 10c corps. Den 2den Jan. 1814 vcrliet De 
Eerens, die bij het beleg van Dantzig krijgsgevangcn van 
gemaakt was, den Franschen dicnst om den 29stcn 
d. a v. a】s luit.-kol. in Ncdcrl. dienst over te gaan; 30 
April 1814 werd hij in den rang van koi. hersteld en 
21 April 1815 tot gen.-majoor benoemd. Van 1803 一 

IF 

； 

1815 woonde De Eerens tien veldtoclitcn bij, waar- 
onder in Pruisen, Spanje, Portugal, Rusland 
Frankrijk. Als gcneraal-officier werd hij met ver- 
echilJende militaire commission belast; den 20st<in 
Dec. 1826 werd hij Juit.-gen., tevens iiispecteur-gen. 
der cavalerie, 7 Juli 1829 comm, der 3e divisie infan- 
terie en 25 Dec. d. a. v. directeur-generaal van oor- 
log. In die betrekking was hij werkzaam gedurendc 
den strijd met Belgie, tot hij 5 Sept 1834 de be- 
noeming ontving tot Luit.-Gouv.-Gen. over Ned.- 
Indie. Den 22sten Febr. 1835 te Batavia aange- 
komen, nam De Eerens 5 Maart 】835 als zoodanig 
zitting in den Raad van Indie en aanvaardde, na 
het aftreden van Baud, den 29sten Febr. 1836 het 

aange- 

ambt van Gouv,-Generaal, welke betrekking hij 

vervuIde, tot hij 30 Mei 1840 te Biiitenzorg over- lecd. 
Het. bestuur van De Eorens, die weinig zclfstan- 

diglieid aan den dag kon leggen en hoofdzakelijk belast 
was de inzichten van Van den Bosch ten uitvoer te 
brengen, word vooral gekenmerkt door de zoi-g, voor de 
iiitbreiding der Gouv. cultures gedragen. Door de 
vermeestcring van Bjondjol werden de Pa- dri-oorlogcn 
beeindigd, cn daarna het Ned. gezag op de Westkust van 
Sumatra tot Singkel uitgebreid. Onder de belangrijke 
gebeurtenissen tijdcns zijn bestuur mogen voorts worden 
vermeld: de overecn- komst met den Sultan van Liiigga 
gcslotcn tot we- ring van zeeroof, de toetreding van Boni 
tot het vemieuwd Bongaaisch contract, de oprichting van 
het Tijdschrift voor Ned. Indie en de aflcondiging van een 
nieuw Rcg.-Rcglcment op 26 Sept. 1836. 

Zie over De Eerens: T. v. Ned. Indie 1840 bl. 73. 
EERSTE PUNT (JAVA'S). ZJC JAVA'S lo PUNT. 
EF. Plaatselijke uitspraak van het door de bewo- ners 

van het Gebicd der vier Radja's in Nieuw-Gui- nea 
gebruikclijke j e f, dat c i 1 a n d betcekcnt. Beidc woorden 
worden dikwerf wcggelaten, maar zijn somwijlen 
onafscheidelijk met het hoofdwoord verbonden. 

EGELS (Erinaceidae). Van deze familie der INSEK- 

TENETERS (zie aldaar) komen in Nederlandsch-Indie 
slechts de twee meest primitieve, nauw met elkaar 
verwante geslachten Gymnura en Hylomys voor, ter- wijl 
het verder in de Oudc Wereld wijd verspreide ge- slacht 
der typische egels (Erinaceu-s) er ontbreekt. De beide 
genoemde geslachten ondcrscheiden zich van Erinaceus 
door een vollediger, uit 44 tanden be- staand gebit cn door 
het ontbreken van de stckels. Dit laatste doet hen in 
uiterlijk voorkomen meer op spitsmuizen dan op egels 
gelijken, maar eigcnschap- pen van skelet en gebit 
bewijzen hun verwantschap met deze laatsten. Hylomys 
suilla Miill. et Schlcg. bewoont Achter-Indie, Sumatra, 
Borneo en Java, waar hij in boschstreken leeft en zich met 
insckten voedt. Het is een klcin, nog geen }lj2 dm. lang, 
bruinharig diertje, met ccn kort, bijna onbehaard 
Btaartstompje en spitsen snoet. Van hot gcslaclit Gymnura 
leeft 6en soort, G. (/ymnura RaHI. (fiaf- /ZwuHorsf, 
etVig.), in Palcmbang rindil of tampdine genoemd, op 
Sumatra en in Achter-Indie, ccn ai)- dcre, G. alba Giebel 
(likoM boelan Mai.) op J3orne<). De rindil is in hoofdzaak 
zwart gokleurd, met ge- deeltelijk witten kop en schouders 
en wiltcn staart- top; G. alba is bijna gchcel wit en daarom 
voor cen albino van do eerstgenoeinde soort gehouden, 
waar- mee edit er niet in o vorcenstem ming is, dat de iris 
zwart en nict, als bij cchte albino's, rood is； boven- dicn 
verschilt hij door iets meerdero groottc, en mis- schien 
door kortore kJauwcn aan de achtcrtcenen on in 
skeletkenmerken van G. (/ymnura (Jentink, Notes Leyden 
Mus., vol. XVII, 1895/96). Schneider (Zool. Jahrbiicher, 
Abt. Syst., XXIII, 1905) vermeldt G. alba van Sumatra, 
maar dit dier was kleiner dan de exemplaren van Borneo 
cn misschien een werk(dijke albino van G. gymnura 
{Lyon, Proc. U. S. Nat. Mus., XXXVI, 1909). De 
Gymnura-aoorten zijn grootcr danHylomys suilla en 
hebben een vrij langcn, naak- ten staart (O. gymnura hceft 
een lichaamslcngtc van 30—35, een staartlengte van 21—
25 cm.). Zij ver- spreiden een sterken inuskusgeur. Ze 
leven in holen en hun voedsel bestaat, behalve uit insekten, 
ook uit grootere dieren, zelfs kleine zoogdieren. 

EGELVISCH. Zie KOGELVISSCHEN. 
EGERON (STRAAT). Tusschen Selaroe en «Jain 
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dena, de twee grootstc dor Tanimbar- of Timor- Laoct-
cilanden. Is schoon cn diop. Tusschcn do in do straat. 
gclegen eilanden vindt men meerdere vaarwa- ters, 
waarvan het beste, ruim 1 zccmijl breed, dat is beZ. langs 
het vrij hooge Anger Masa in het W. gc- deeltc en het 
lagc Matkocsa in hot 0. gcdcclte. Van den stroom en de 
vertikale waterbeweging is al- leen bekend dat de laatste 
overwegend dubbel- daagsch en nict belangiijk is. In de 
straat ligt, op de N.O. punt van Selaroc, de kampong 
Adaut en, op de Z. 0. punt van Jamdena, de kampong 
Saumlakki. Zie Zcemansgids 0. I., deci V. 

EGON, nog werkzame vulkaan, 1703 M. hoog, ten 
N.O. van Sikka in Oost-Flores. Zie AVichmami in 
Tijdschr. Aardr. Gen. 1891, 201 en v. Rheden in Jaarb. 
Mijnw. 1910 en 1911. De berg Kokkcr, door Wichmann 
genoemd en afgeteekend,is wellicht te beschouwen als 
de somma van den Egon. 

EHING (JAV.). Zie CASSIA TIM0RIENSIS. 
EICHHORNIA CRASSIPES Solms., fam. Ponte- 

deriaceae. Kruidachtige waterplant, uit Zuid-Ame- rika 
afkomstig, in 1894 uit den Amsterdamschen Hortus in's 
Lands Plantentuin tc Buitenzorg. ingo- voerd en sedei't 
zeer snel over Java verbreid ； ook reeds op and ere 
eilanden van den Archipel waarge- nomen. Wegens de 
blauwe bloemcn wordt de plant door Europeanen veclal 
walerhyacinth genoemd. Ze maakt in Ned. Indie geen 
zaad, maar plant zich langs ongeslachtelijken weg voort. 
Ze is daar ook niet tot een dergelijke plaag geworden als 
in Austra- lie, Achter-Indie en Anierika, waar ze hot 
verkeer te water emstig belemmert. De Chineezen 
mengen in de Straits met goed gevolg bladcren en 
bladstee- len onder het varkensvoer. Ook beweert men 
dat de vezel bruikbaar is. 

EIERDOOIER. (Natica). Een hoorn, die in allo zecen 
van den Indischen archipel voorkomt en ei- rond van 
vorm is. De dieren leggen hunne eieren bij hoopen 
bijeen; zulk een klomp cioren is doorslijm omgeven, 
welke langzainerhaiid verhardt en dan gelijkt op een 
hooniachtigcn polypstok of korstko- raa], die vroeger als 
cen Fhislra-soort beschouwd word. 

EIGENDOM. De Indische wetgeving kent als zoo- 
dan ig： Io. den eigendom volgens het Ind. Buigorlijk 
Wet bock, 2o. den eigendom op de particulicre lan- 
dcrijci) (zie aldaar), d.i. cen cigeiidom, gepaard gaan- cle 
aan ecnigc ovcrhcidsrechten (allecn op Java), en 3o. den 
zgn. agrarischen eigendom, welkcn ccn inlander, wicn 
ccn sink gronds in erfelijk individueel b(tzit toebehoort, 
door bemiddcling van den lanlira ad ka» verkrijgeii op 
dat stuk grond en waar- dooj1 hij niet de rechten van hot 
Burg. VVetb. erlatigt, maar wel cen bewijsstuk, alunicdc 
bovoegd- heid om op zijn grond vooi'taan hypotheek to 
vesti- gcn (allecn o|)Java cn Aladoera), zic 
AGRARISCHE WET. Aangezicn het recht van ccn 
inlander of van cen inlandschc genieen«chap op ccn stuk 
grond, dat aa» hem of haar toebchoort, in veel gcvallen 
be- perkter in dan het eigcndomsrccht van het Burg. Wet 
b., noeint men dit oosterschc cigendomsreclit licver met 
and ere namcn, b.v. erfelijk individueel bezif raasl 
communaa] bezit, inlandsch bczitrecht, enz. (zic 
GROND, RECHTEN OP DEN), tc mccr oindat van 
zulke gronden in het grootstc deel van Ned.-Indie het 
gouverncment zich zelf den (zij het nominalen) 
eigendojn toekent (zie DOMEIN VAN DEN LANDE). 
En indien men ccnmaal hot toebe- booren van grond aan 
inlande),s geen eigendom noemt, kan men mocilijk het 
gclijksoortige toe be- hooren van roerende goederen aan 
inlanders wcl 

eigendom nocmcn; ook daarvoor spreekt men dus liever 
van inlandsch bezitrccht. 

EIGENDOMSREGISTERS. De bepalingen van het 
privaatrccht voor de Europeanen, die do levering van den 
eigendom van onrocrcnd goed en de vesti- ging van 
zakelijke rechten op onroerende goederen betreffen (artt. 
616—620, 696, 713, 720, 737, 760 en 1171 B. W.), 
alsmede die botreffendc de levering van den eigendom 
van schcpcn en vaartuigen, de grootte hebbende van tien 
of mccr lasten, en de vestiging daarop van pand- of 
verbandbrieven (artt. 309 en 315 W. v. K.), zijn bij de 
artikelcn 24 e. v. en 48 van de Bepalingen omtrent de 
invoering van en den overgang tot de nieuwo wetgeving 
(Ind. Stb. 1848, no. 10), krachtens de bevoegdheid, 
daartoe ver- leend bij art. 3 b. van het K. B. van 16 Mei 
1846 (Ind. Stb. no. 23), voorloopig buiten werking 
gesteld en sedert nimmer in werking gebracht. 

Bij het genoemde artikcl 24 Inv. zijn de toen be- 
staande voorachriftcn omtrent de in- en overschrij- ving 
van den eigendom van vaste goederen en de in- sch 侦 
ving en doorhaling van hypotheken daarop, in stand 
gehouden totdat daaromtrent anders zou wor- den 
bepaald ；  hotzelfde is by art. 48 IDV. geschied ten 
aanzien van de in- en overschrijving van schepen en 
vaartuigen van de grootte van vier koyang en daar- 
boven, cn het vestigen van hypotheken daarop en de 
doorhaling daarvan. 

Tot nog toe hebben autoriteiten en pubEek in Indie, 
ook ondanks aandrang van uit Nederland, geen verlangen 
getoond om van de thans gelden- de regelen afstand te 
doen en mag aangenomen worden dat de bestaande 
wetgeving de sympathie van belanghebbendcn bezit, 
waartoe niet weinig bij- draagt liet bestaan van ambtelijk 
onderzoek alvo- rens tot ceno overachrijving van 
eigendom of verlee- n»ng ecner akte betreffende 
zakelijke rechten wordt overgegaan, alsniede de 
omstandigheid dat, volgens de geldende wetgeving, de 
verleening van recht (het zakelijk contract) en de 
vestiging van het recht (de levering) samenvallen en 
tegelijk tot stand komen door en bij de passeering van de 
akte voor den overschrij vingsambtenaar. 

De hier bed oelde voorschriften zijn vervat in de z.g. 
Overschrij\nngsordonnantie (Ind. Stb. 1834 no. 27), 
sedert herhaaldclijk aangevuld en gewijzigd, welke bij 
Ind. Stb. 1885 no. 103 van toepassing is vcrklaard op het 
recht van opstal, eene toepasselijk- verklaring intusschcn 
die, daar ze voor zoover be- treft do vestiging van hot 
recht van opstal, reeds voortvloeido uit do dadelijk te 
melden bepalingen, allecn liscaftl bclaiig hcoft en clan 
ook allecn ten doel had de bepalingon omtrent do 
verschuldigdheid van overschrij vingsrecht op akten van 
opstal van toepassing te maken. Immers bepaalt reeds 
artikel 26 Inv. (van 1848), dat do openbaamaking 
dertitels van aankomst van nndero zakelijke rechten 
(opstal, crfpacht cnz.), ver van gen wordt door de 
opmaking van cone gercchtelijkc akte in den vorm als 
bepaald bij de ovengemeldc overschrijvingsordonnantie. 

Do artt. 27 c.v. Inv. regelen in overeenstemming 
liiermede do wijzo, waarop van and ere rechtshande- 
lingen betrefTendo onroerende goederen en schepcn 
aanteckening moot wordon gehouden door, resp. aangifte 
moot worden gedaan bij, de met de overschrij ving 
belasto ambtenaren. 

Krachtens de bepalingon dor genoemde ordonn antic 
worden de bewijzon van eigendom van onroerende 
goederen on van schepen van vier koyang on daarboven 
on de bewijzon van de vestiging (en overcl racht) daarop 
van zakclyko rechten, verleden, in de 
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gewestcn waar een raad van just it ic is gevestigd, door een 
of twee commissansscn uit dien raad, bij- gestafin door den 
griffiei*, on in de and ere gewesteu door het hoofd van 
gewestelijk bestuui* bijgestaan door den secret aris, of, waar 
die ontbreekt, cen commies ten gewestelijken kantore. Ook 
kunnen akten van borgtocht voor reeds bestaande hypothe- 
ken voor hen worden vcrlcdcn. 

Afzondcrlijke bcpaUngcn dragen voor verscbil- lende 
plaatsen of streken in Indie, geheel of gedeel- telijk de 
gemeldc werkzaaxnheden op aan andere ambtenaren. 

De verdere bcpalingen regclen den vorm van de akten, 
de aan te houden registers, de voorwaarden waaraan moet 
worden voldaan alvorens tot op- making der akten kan 
worden overgegaan, het overschrijvingsrecht (zie 
aldaar), de afgifte van meetbrieven en van 
landmeterskenn issen. De akte wordt niet opgemaakt dan 
nadat de ambtenaar ,,de bewijzcn van gercchtigdhcid" 
heeft nagezien en in orde be von den. 

De minuten der akten wo】 den howaard ter griffic 
dan wel ten residentiekantorc. Zc zijn in zoover openbaar 
dat de griffiers cn de andere ambtenaren met de bewaring 
der protocollen belast, gehouden zijn om, ten verzockc 
van elk en een iegelijk, na te zien wie als eigenaar van 
eenig goed bekend staat, en of het reeds met eenig 
zakclijk recht is belast, als- mede om desgevorderd, 
daarvan cen schiiftelijke vcrklaring af te geven. 

De minuten worden saamgebonden tot bundcis 
waarbij al de ovcrgelegde stukken, ook o. m. de over- 
gelegde grosser) van vroegere akten betreffende een- 
zelfde goed, aan de minuut vai)de nieuwe aide worden 
gehecht. 

Bovendien worden nog afzondei,Jijke registers van 
koopbrieven (d.i. van cigendomsaktcn) en van 
hypotheekbrieven (die, als ze voor cen rechterconi- 
missaris worden verleden, veelal den naam raad- 
schuldkennis dragen) aangehouden, welke de botee- 
kenis hebben van klappers op de aktenbundels. Op de ter 
griffie of ten residentiekantore berustende mi- nuut der 
akten wordt aanteekening gehouden van a lie andere, 
hetzelfde goed betreffende, akten. 

De akten zijn onderworpen aan leges en aan zegel- 
recht ten behoeve van den Lande. 

Bij Ind. Stb. 1895 no. G1 is de overbrenging naar 's 
Lands archief gelast van alle akten van eigendom v66r 1800 
in de residentie Batayia gepasseerd, ter- wijl alle aktennadat 
jaaraldaarverlcden,tergriffic 、zijn overgebracht. 

De Indische wetgeving huldigt ten aanzien van de 
bewijskracht van akten van in- en overscbrijving het 
negalieve stelsel, d.w.z. dat de inschrijving nls eigenaar 
of zakelijk gercchtigde niet oplcvert het wet- telijk 
vermoeden dat men inderdaad eigenaar of ge- rechtigde 
is； het bewijs door de akte geleverd, kan dus altijd 
worden tenietgedaan door het bewijs van beter recht van 
een and er, ook door de bewezen nie- tigheid van den 
titel van rechtsovergang. Intusschen geeft het ambtelijk 
onderzoek, aan elke verlijding eener akte voorafgaand, 
een hooge mate van zeker- heid, tcrwyl vooris de 
Indische wetgevhig door het instituut van eigendomsuit 
wijzing (zie aldaar) een middel aan de hand doei om een 
positief bewijs van eigendom te doen erlangen. 

De eigendomsi'egisters zijn voorts niet vanzelf- 
sprekend volledig, in zooverre dat van ecnige wijzen, 
waarop eigendom wordt verkregen, niet uit de akten 
blijken kan. Dit is het geval ten aanzien van het 
domeinrecht van den Lande ⑵e DOMEIN VAN 

DEN LANDE), van de verjaring, van de bocdcl- 
menging bij huwelijk, waarvoor nergens inscbrijving 
is voorgeschrevcn of als voorwaarde gcstckl. 

Wei is daarentegon het passceren ecner akte van 
ovci'schrij ving voorgcschreven bij do verkrijging van 
recht en op onroerendc goederen of op schcpen door 
erfrecht, intusschen niet om van de overschrij- ving het 
vcrkrijgen van het recht afliankelijk to maken, maar 
aJlcen om fiscale redencn, daar nl. de ovei-schinjving de 
gelcgenhoid geeft betalivg van het overschrijvingsrecht 
in te vordcren. De hooge boete op verzuim van overschrij 
ving gestekl, welkc, even a Is de belasting zclf, ook langs 
den gewonen weg van rccliten kan worden ingevorderd, 
heeft ten gcvolge, dat in den rcgel ook bij overgang door 
erfrecht overscbrijving plants vindt. 

EIGENDOMSUITWIJZING is het rcchtsmiddcl, 
waardoor de bezitter van een onroerend goed door den 
rechter (den raad van justitie binnen wiens rosso rt hot 
goed is gelegen) kan doen vast stollen, dat hij daarvan 
eigenaar is (art t. 621—623 B. W.) De wij- ze, waarop in 
deze moet worden geprocedecrd, vnl. ook rcgelende de 
open bare aankondiging ten cinde belanghebbenden in de 
gelegenheid te stellen verzet to doen, is geregeld in de 
artt. 800 e.v. B. Rv.. 

Het vonnis houdende eigendomsuitwijzing wordt op 
verzoek van den belanghcbbende ingcschreven in de 
eigendomsregisters (art, 622 B. W. jo. 27 Inv.)； is dit 
geschied, dan wordt de bezitter, in alle met derden 
(koopcr, hypotheekncmei, enz.) over zooda- nige 
goederen plaats gehad hebbende rcchtshande- lingen a】
s eigenaar beschouwd, in dier voegc dat tc- gen dien derdc 
geene vordei-ing tot revindicat ic mecr kan worden 
ingestcld door een ander, die mocht be- v/eren eigenaar 
te zijn. 

Hocwel oorspronkelijk ingevoerd ter mecrcicre 
verzekering van het grondcrcdiet vnl. om hypotheek- 
nemers do zekerheid to geven dat zij, bij cventuee- le 
gebruikmaking van him recht tot verkoop, aan den kooper 
cen ouaantast baar eigcndomsrecht zou- den kunnen 
overt!ragen, wordt toch zcldcn om zulk een reden van het 
middel gebruik gemaakt, zoo (lit al ooit is geschied. 
Integendcel geschieddc dit in alle of nagenoeg alle 
gevallen om den bezitter, die geen of slechts een 
onvoldcend bewijs van eigendom van zijn goed had (bijv. 
indien hij het door verjaring verkreeg, een overscbrijving 
was verzuimd, afinc- tingen en bcloiulingen. niet juist 
waren v<： rmel<l, etc.) aan een legaal bewijs van 
eigendom to hclpen. 

Het middel is in Nededand onbekend. 
Literatuur: Carpentier Alting „Eigendomsuitwij- 

zing" in het Tijdscbrift Hot Recht in Nederlandsch- Indic 
LXIX (1897) bladz. 36」e.v. en de daar atingc- haalde 
geschrif(en. 

EIHOORN. Nauw verwant nan de porcelcinhoorns 
(Cypraca). In den Indischcn archipel komt onder anti 
eren voor de witte porceleinhoorn (Ovida oviformis), 
geheel wit en gelijkende op een groot kippenci. 

EILANDEN-RIVIER. Naam, wclke bij do inilitai- re 
exploratie van Zu id Nieuw-Guinea is gegeven aan de 
belangrijke rivier, die bezuiden do Flamingo-baai (Oost-
baai) met twee bl eede armen in zee stroomt cn in haar 
benedenlooptal van eilanden vormt.Dc mon- dingen van 
deze armen waren reeds lang bekend, de rivier zelvc 
were! echter het eerst in November 1909 opgevaren en 
voor ecn dee] verkend door don gouvernements-stoomer 
„Valkn. De verkenning werd in den aanvang van J9J] 
voortgezet, ook mol het doel om langs die rivier het 
Centrale gebergte to bereiken. Het block dat zij evenals 
de talrijkc zijri- vieren in haai, bo ven loop, haar oors 
prong heeft in 
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dat gedeolte van dit gebergtc, waarin zich de top (2290 
M.) verheft, ten wcsten van den Juliana- sneeuwtop. De in 
haar bcncdenloop zecr breede ri- vier kan met kleine 
zeestoomers, als de „Valk,^, worsen opgevaren tot 139° 
22' 3" 0. L. on 5° 20' 40" Z. Br. Benedcndit punt ontvangt 
zij hot water van twee belangrijke zijrivicrcn: de z.g. 
Wildcmanrivier, ccn linkerzijrivicr die stroomt uit het 
nioerasterrein ten westen van de Mapi-rivier, en de z.g. 
Vriendschaps- rivier, een rcchter zijrivier die eveneens, 
doch meer westelijk, zijn oorsprong neemt in het 
Centrale-ge- bergte. De noordelijke arm van de Eilanden-
rivier staat door een waterloop in verbinding met de Oe- 
toemboewa, die in de Oost-baai uitmondt. Langs de 
oevers van de rivier wordt een vrij talrijke bevol- king 
aangetroffen. 

EINDRESUME. Zie GROND (RECHTEN OP DEN) 
on HEERENDIENSTEN. 

EKOR KOENING (IRAN). Zie ZEEBAARS. EKOR 
KOETJING. Zie ACALYPHA HISPIDA. EKSTER. 
Zie KRAAL 
ELAEIS GUINEENSIS Jacq., fam. Palmae. Salak 

minjak (SOEND.), Klapa sewoe (JAV.). De Oliepdlm, in 
Afril<a inhecmsch, reeds in 1848 op Java ingevoerd, on 
sedert door's Lands Plantentuin over Indie ver- spreid. De 
cultuur is echter niet tot ontwikkeling gekomen en de 
palm wordt thana op Java voorna- melijk als sierplant 
gekweekt. De plant is tcherken- nen aan de geveerde 
bladeren en den stam, die over de geheele lengte met de 
rcsten van bladstelen be- dekt is. In Afrika wordt de olie 
uit het vruchtvleesch machinaal en in het grootgewonnen; 
daarisElaeiseen uiterst belangrijke cultuurplant. Wegens 
de grooto vraag naar olie zal de oliepalm in de toekomst 
ver- moedelijk in het groot in den Archipel aangeplant 
worden. 

ELAEOCARPUS EDULIS T. et B., fam. Elacocar- 
paccae. Kareala, Tagoercla, Tjarimcla (MAL. AMB.). 
Kleine boom, inheemsch in Ambon, op Java hier en daar 
gekweekt om do zure eetbare 3—5-kantigo helderroode 
vruchten. 

ELAEOCARPUS GANITRUS Roxb. (Elaeocarpus 
spJuierica Schuni.), fam. Elaeocarpaceae. Gandateri 
(MAL.), Ganitri (SOEND.), Madjakeling (MAL.). Vrij grootc 
boom, ovcral op Java verspreid beneden de 1200 M. 
zcchoogtc, in cen groot deel van Zuid-Azie voorkoinenc], 
evcnals ecnigc anderc soorten Djenitri (JAV.) gchecten. 
Het hout is bruikbaar; de vruchten ter groot tc van cen kers 
worden gegoten. Van do pit ten maakt men zecr vaak 
bidkransen en hals- Hnoeren. Zc worden daarvoor wel uit 
Java uitge- voerd. 

ELAT. Belangi ijkc kumpong op het eiland Groot Kei 
(afdeeljjig Kei-ciJa»idon, resident io Amboina), gelegcn 
ongevcer in het midden aan de westkust van het ciland 
Noehoc-Joot. Zoowel hier als in de op hetzelfdo ci land 
gelegcn negorijen EH cn Fehr heb- be)s zich do in 162J 
uit Banda vorjaagde bewoners gevestigd, die bijua alien 
tot den Islam zijn o verge- gaan. Zie KEI-ElLANDEN. 

ELATERIOSPERMUM TAPOS Bl., fam. Euphor- 
biaceac. Tupoes (MAL.), Tapos (SOEND.), Parch (MAL.), 
J/okok pernh (MAL.). Boom van West-Java, Sumatra en 
Borneo. Vooral op Sumatra in do residontie Tapar- nocli. 
komt de boom vcel voor in verspreid liggendo groepen in 
de bosschen. De groote zaden, waarvan er drie in de 
vrucht voorkomcn, worden door de bevol- king op 
bepaalde tijdon van het jaar verzameld. In rauwen 
toestand gaan zo voor vergiftig door. Door ze met water 
te stain pen en de brei eenige dagen te ]aten liggen gaat de 
vergiftige oigenschap verloren. 

Het aid us verkregen product ^pekasairC' is een zeer 
gczochto Sambal. — 

ELBERT (DR. JOHANNES). Geoloog en geograaf. 
Geb. 15 Jan. 1878 te Koppenbriigge bij Hameln. 
Promoveerde te Greifswald 1904. In opdracht van het 
„Vercin fur Geographic und Statistik zu Frankfurt ani 
jMain**, volbracht hij in 1909-1910 een on- derzocliings 
tocht naar Lombok, Zuid-Oost-Celebes en de eilanden 
Boot on, Moena, Kabaena, Soembawa, Flores en Wet ar, 
met de bedoeling de stryd vraag tot oplossing te brengen 
of werkclyk tusschen Azie en Australie een scherpc 
grenslijn, de zoogenaamdo Wallace grenslijn,,

) zou 
bestaan ten opzichte van dieren- en plantenrijk, 
eengrenslijn loopendc door de Lombok- en Makasser-
straten en verder tusschen 
Noord-Oost-Celebes en Mindanao. De rcsultaten, 
waartoe de onderzoeker kwam, zijn neergelegd in 
het werk „Die Sunda-expcdition des Ver. f. Geogr. 
u. Statist. Festschrift, 2 deelen, Frankfurt a. M. 
J911-1912. Daarin komt hij tot do slotsom,dat een 
scherpe den Indischen Archipel doorsnijdende 
gienslijn, noordwestelijk waarvan alle landen tot 
Azie, zuid oostelijk waarvan alle eilanden tot Aus- 
tralie te rekenen zouden zijn, niet bestaat, doch 
dat veeleer Australie in een vroegere periode met 
Azie verbonden moet zijn geweest en daarvan een 
schierciland hebben nit gemaakt. Dr. Elbert over- 
leed 13 Oct. 1915 tc Grenada in Spanje, op zijn te- 
rugreis van cen hem door het Rcichskolonialamt 
opgedragen onderzoekingstocht naar Kameroen,.'八/ • 
aan de gevolgen van slaapziektc. 工 

ELECTRISCH ORGAAN (bij visschen). Zie ROG. * 
ELEMI. Naam voor verscliillende geurige bal- 4 ■

皆、 
sems uit de familie dcr Burseraceae, die in de genees- ' »■ -'? V 
kxinst gebruikt worden. De Oost-Indische of Manila- , 
elemi is get ah kenari. Zie KENARI. ' J ' 

ELEPHANTIASIS. Deze naam wordt geheel ten 
onrechte gebruikt voor tweeerlei ziekten, die niets 
met elkander to maken hebben, n.l. do LEPRA of 
ELEPHANTIASIS GRAECORUM en de eigenlijke ELE- 
PIIANTLISIS of EL. ARABUM. In den lateren tijd 
wordt echter de naam Eleph. Graecorum zoo good ala 
niet meer gebinikt, cn spreekt men eenvoudig van 
Lepra, zoodat de groote verwarring, die vroeger 
heerschte in de benaming dezer beide ziekten, nu 
wel voorbij is. 

De eigenlijke Elephantiasis, door de Nederlandera 
ook wel olifantshtiid of olijantsbeen (ros- of roosbeen 
van Suriname) genoemd, en door de inlanders met 
de namcn boedoeg, oentoet of kaki gadjah bestempeld, 
bestaat in hoofdzaak uit een belangrijke verdikking 
van de huid en van het onderhuidsche celweefsel, 
waurdoor do aangetaste lichaamsdeelen een groote- 
ren, somtijds monst erachtigen omvang verkrijgen. 
De aandoening komt ineestal voor aan de onderste 
ledematen en de gcslachtsorganen: bij mannen aan 
het scrotum en den penis, bij vrouwen aan de 
schaain lippen en do clitoris. Zeldon worden de bor- 
sten cn de boveiistc ledematen aangetast (bewoners 
der Zuidzeo-eilanden). Het meest mcnigvuldig 
komt de zickto slechts voor aan e6n been, waarvan 
do root en het ondorbeen dan de sterksto verande- 
ringen vertoonen. 

Bo ziekto ontwikkclt zich gowoonlijk met op on- 
regelniatige tijdstippen terugkeerende, lymphan- 
gitische of roosachtigo verschijnselen, die telkens 
gopaard gaan met koude x-illingcn, koorts, dorst, 
hoofdpijn en braken, en dikwyla als vorschijiiselen 
eencr malaria-besmetting worden opgevat. Som- 
tijds verloopen tusschen twee zoodanige aanvallen 
wekon, maanden of jaren. Is do ontsteking gezeteld 
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in oppervlakkig golegen lymphvaten, dan is die te 
herkennen aan de roode, pijnlijko, harde strepen op de 
huid, en de pijnlijke zwelling der daarbij behooren- de 
lymphkliercn. Dikwijls is echter de ontstelung beperkt 
tot dieper' gelegen lymphvaten en wordt dan niet 
herkend. Na iederen aanval van lymphangitis gaat- in 
den aanvang wel de zwelling der huid terug, maar er 
blijft toch een oedeem achter, dat langzamerhand 
toeneemt, waardoor de huid dikker wordt en deze met 
de daaronder gelegen weefsels verandert. in een dichte, 
vaste, spekachtige bloed- arme weefselmassa, waaruit 
bij insnijding een lymph- achtige vloeistof te voorschijn 
konit. In een ontwik- keld geval is het aangedane dee! 
sterk gezwollen, de oppervlakte is meestal ruw, bedekt 
met knobbels en wratten, minder dikwijls glad, do haren 
zijn spaarzaam aanwezig en grof, do nagels ruw en mis- 
vonnd, de opperhuid is sterk verdikt en veelal ge- 
pigmenteerd; rondom de gcwrichten bevinden zich 
diepe plooien, die de beweging in het gewricht nog 
langen tijd mogelijk maken. Betreft het lijden een der 
onderste ledematen, dan kan het onderbeen 2—3 maal 
den vroegeren omvang verkrijgen, het heeft dan den 
vorm van een cylinder, die onmiddellijk in den verdikten 
voctrug overgaat, waardoor gelijke- nis met een 
olifantspoot optreedt . Het scrotum kan enorme 
afmetingen aannemen (224 pond), evenzoo de penis 
(20—30 pond). De vrouwelijke schaamlip- pen kunnen 
veranderen in groote gezwellen, die tot onder de knie 
reiken. Gewoonlijk ondervinden de lijders alleen last 
door de zwaart e van het gezwel en door de 
bemoeielijkiiig der beweging. De ziekte kan vele jaren 
bestaan en verooi-zaakt soms den dood door uitputting. 
Regelmatige en methodischc druk- verbanden kunnen in 
het begin der ziekte eenig nut doen. Voor de 
ontwikkelde gevallen blijft slechts operatief mgrijpen 
over, dat dikwerf met uitstekend gevolg geschiedt. 

Elephantiasis komt hoofdzakelijk voor bij de ge- 
kleurde rassen en wel voomamelijk onder het onbe- 
middelde en in slechte hygienische omstandigheden 
levende deel der bevolking. Mannen worden meer 
aangetast dan vrouwen, kinderen zelden. 

De oorzaak van deze ziekte moet gezocht worden in 
de besmetting met een nematode, nl. de Filaria 
Bancrojti, wier larven den naam dragen van Filaria 
nodurna, zoogenaamd orndat men deze filaria-em- 
bryonen alleen des nachts in het bloed vindt. Des avonds 
tegen 6 uur beginnen zij daarin te komen, en tot 
middemacht neernt hun aantal dermate toe, dat er soms 
wel 600 in 66n bloeddnippel geteld kunnen worden ； 
daama neemt hun aantal weer af, cn des morgens tegen 
acht of negen uur zijn zij weer uit het bloed verdwenen. 
Verandert iemand met fi- laria-embryonen behept zijn 
levenswijze, en maakt hij den nacht tot dag, dan 
verandert ook de periode der embryonen. Wanneer zij 
niet in de periphere circulatie zijn, bevinden de 
embryoneu zicli in de groote slagaderen en in de longen. 

De filaria nocturna ontwikkelt zich bij den meiisch 
niet verder. Laat men echter een muskict van het 
geslacht Cid ex bloed zuigen by een lijder aan filariasis 
en onderzoekt dit dier daama, dan ziet men dat in de 
muskietenmaag deze em bryonen weldra hun ficheede 
verlaten en zich vrij gaan bewegen. Zij driii- gen dan 
door den maagwand lieen, cn begeven zich naar de 
spieren van den thorax, waarin zij 16―20 dagen Jiggen 
blijven. In dien tijd worden zij veel langer (tot 1.5 m.M.) 
en vormen duidelijke mond- deelen, een darmkanaal en 
een staart. Na den ge- noemden tennijn verlaten zij den 
thorax, en belandt 

de groote meerderheid in den kop vari den muskiet. Zij 
dringen door in den zuigsnuit en worden door den steek 
van den muskiet wcor op een meiisch over- gebracht. De 
jongc filaria-larven kunnen ook in water levcn. Daardoor 
is hot denkbaar dat zy, bij het eicrlcggcn op het water en 
het afsterven van don muskiet, daarin geraakt zijnde, den 
mensch bij het drinken van dat water per os besmetten. 
Zijn zij het lichaam van den mensch binnengedrongen, 
dan ko- mcn zij terecht in de lymphvaten, en blijven in 
een of ander groot lymphvat liggen, groeien daar uit tot 
langc, zeer dunne wormpjes, worden geslachts- rijp, en 
brengen de jonge fjlaria-embryonen voort, die door het 
borstlyinphvat in den bloedbaan gera- ken, en hun leven 
van filaria nocturna beginnen. De volwassen wijfjes zijn 
8.5—9.5 c.M. lang en haarfijn, de maimetjcs zijn 4.5 
c.M. lang en nog dunner. 

In vele gevallen veroorzaakt deze filaria geen 
ziekteverschijnselen, maar zij kunnen aanleiding geven 
tot verstopping der lymphvaten, lyinphe- stuwing en 
ontsteking, die dan ten slotte de elephantiasis tengevolge 
hebben. 

Literaliuir. Dr. B. Scheube. Die Krankheiten der 
warmen Lander. — Dr. G. W. Kiewiet de Jongc. 
Tropische ziekten van den Indischen Archipel. 

ELEPHANTOPUS SCABER L., fam. Compositac. 
Tapak liman (JAV.), of Tampak liman (JAV.). Kruid- 
achtige plant, in tropische streken zeer verbreid. Ze 
wordt als geneesmiddel gebruikt, tenvijl de jonge 
bladeren wel als veevoeder dienen. 

ELETTARIA CARDAMOMUM Wliite. Zie KA- 
POL SABRANG. 

ELEUSINE INDICA Gartn., fam. Gramineae 
Djampang (JAV., SOEND.). Een grassoort, die in alle 
warme gewesten wordt aangetroffen, mcestal in gc- k 
weekten toestand; in Nederl.Indie ook wild. Dit gras is 
een zeer geschikt voedcr voor paarden en buffels. 

ELEUTHEROGAMIE. Zie HUWELIJK. 
ELFT. Zie HARING.' ‘‘ 
ELLO. Zie ELO. iZ— 
ELO. Linker en voornaamste zijrivier van de Pro- go 

(Java), ontspringt ten zuiden van den Oengaran, 
doorloopt het dal van Kedoein Z.\V. richting, tot zij zich 
bij Mendoet met de Progo vereen igt. 

ELOHA. Zic VAARTUIGEN. 
ELOUT (MR. CORNELIS THEODORUS). Zoon van 

C. P. Elout, schepen, thesauricr cn hoofd-onici< r van 
Haarlem cn van S. S. Van Orsoy, geb. te Haarlem, 22 
Maart 1767. Den Istcn Sept. 1783 als student te Leiden 
ingeschreven, promoveerde hij 21 J uni 1783, zotte zich 
als advocaat te Amsterdam nc- dcr, word achtcrecn 
volgens Schout-crimincel van Texci (1795), J<a.ad in 
den Hove van Holland cn Zee- land (1796), lid in de 
Commissie tot samenstoJKng van eon civicl en 
crimineel wetboek (1799), lid van het departementaal 
gerecJitshof van de TcxeJ (17 99) en prooureur-goneraal 
bij het nationaal gerechtshof (1802). Na corst door den 
Aziatischcn Raaxl te zijn voorgedragen voor de 
betrekking van Gouv.-(Jcn., word hij door den raad 
pension naris Schimmclpen- ninck benoemd tot lid der 
Hooge Commissie, be- Btemd om naar Indie te 
vertrekken voor de invoering aJdaar van cene nieuwe 
wijze van bestiar der regee- ring, justitie en handel, maur 
mocht zijno bestem- ming niet bereiken, daar hij op reis 
in Amcrika met zijn ambtgenoot Van Grasveld door 
koning Lodcwijk Napoleon werd teruggcroepcn. In het 
vadcrland te- ruggekeerd werd hij J 807 lid van de 
commissie voor de sam ens telling van een criinineel 
wetboek cn 18°8 lid van den Staatsraad. In 1810 inaakte 
hij decl uit van de commissie belast om te Parijs 
Holland's be- 
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langcn te behartigcn; na, de inlijving zetto hij zich als 
advokaat te Den Haag neder, on bleef ambteloos tot hot 
liorstel oiizer onafhankelijkheid. Toon word hij in Dec. 
1813 bonoemd tot lid der Commissic voor het ontwerpen 
dor staatsrcgcling on (6 April 1814) lid van den Raad van 
State, welko betrekking hij reeds in Sept. d. a. v. 
verwisselde voor die van Staats- raad i. b. d. en 
Commissaris-generaal over Ned.-Indie, ten einde met 
Van dcr Capellen on BuyskesNcd.- Indie uit handen dor 
Engolschen over tc ncmen. In Indie nam hij ijvorig decl 
aan de reorganisatic van het bestuur. Terwijl in het 
algemcen over de voor- naamste punten van behecr 
eenstemmigheid tus- schen Comm.-gen. bestond, 
verschilde hij met Van der Capellen in zienswijze 
omtrent het gewichtige punt: de uitgifte van woeste 
gronden aan particu- liercn, waarvan hij groot 
voorstander was. Na de ontbinding dcr Hooge 
Commissie keerde Elout 16 Febr. 1819 naar Nederland 
terug, leed onder weg schipbreuk en vond bij zijne 
tenigkomst (29 Nov. 1819) zijne bcnocming tot lid van 
de Twccdc Kamer dcr Staten-Generaal, die hy echter niet 
aannam. In 1820 bonoemd tot gevolmachtigde des 
Konings om te Londen te ondcrhandelcn over geschillen, 
tus- schen Engeland en Nederland ontstaan bij de over- 
neming der Ncd.-bozittingen in 1816, had hij ccn groot 
aandecl in de voorbcrciding van het tractaat van 17 Maart 
1824; hij woonde echtor de laatstc on- dcrhandelingen 
niet bij, daar hij 1 Mei 1821 tot Minister van financier! 
benoemd word, en 30 Maart 1824 a Is Minister voor de 
nation, nijverheid en do kolonicn optrad, sedert 5 April 
1825 als Minister voor de marine en de kolonien. In deze 
laatste betrekking betoonde hij zich een ij verig 
vooi'stander van de voorstellen van Du Bus tot het 
uitgeven van woeste gronden op Java aan Europeesche 
onderncmers; het vcrschil van inecning, dat daaromtrent 
tusschen hem en den tot Gouv.-Gen. benoemden 
staatsman Van den Bosch block te bestaan (zie 
CULTUUK- STELSEL), leidde tot de indiening van zijn 
ver- zoek om ontslag dat hem, met ingang van 1 Oct. op 
6 Sept. 1829 ward vcrleend, met bchoud van den rang en 
den titel van Minister van Staat. Daarna leefde Elout nog 
ccnigc jaren te 's Gravenhagc, waar hij 3 Mei 1841 
overiced. Uit de nagelatcn pa- pieren van Elout zijn zeer 
gewichtige bijdragen tot 山，geschicdcDis van Ned.-Indic 
gepubliceerd. Zij zijn: Bijdragen t. d. kennis v. h. kolon. 
beheer, ‘8 (irav. 1851 ； Bijdragen t. d. geschied. v. h. 
kolon. belicer,、(Jrav. 1861; Bijdr. t. d. gesch. der onder- 
hand. met Engeland beticffendc de ovorzcesche bc- 
zittingen 1820—1824, 's Grav. 1863; Bijdr. bo trek- kel. 
kolon. e. a. aangelogenheden i. cl. Raad v. State 
behandedd, ‘8 Grav. 1874. 

ELOUT (CORNELIS PIETER JACOB). Zoon van 
<b»n bovcngcnoenide cn H. J. van Eijbergen, geb. to 
Haarlem 2(5 Nov. 1795. Aanvankolijk bestemd voor de 
studie in de rechtcn, bega£ Elout zich in 1812 naar 
Leiden, doch lict die studio varen, daar besloten word, 
dat hij zijn vader,nadiens bcnocming totCom- miss.-gen., 
naar Indie zou vergezellcn. Toon de te- rugkomst van 
Napoleon het vertrek tier Hooge Com- niissie 
uanvankclijk verhinclerdc, trad hij als vrijwil- Jigcr in 
dicnst, en woonde als eerstc luit.-adjud. den veldtocht 
van 1815 bij; als kapitein vergczeldc hij in 1816 zijn 
vadcr bij diens vertrek naar Indic. Daar nam hij deel aan 
do krijgsbcdrijvcn in Clicribon tot demping van ccn 
opstanrl, aldaar uitgcbroken (1818), en aan de beide 
expeditien tegen Palembang in 1819 cn 1821 
uitgozonden. In den tijd tusschcn de beido rxpeditien 
verloopen, werd Elout (Oct. 1820) als 

Gouv. sccretaris aan het hoofd gcstcld van het pas aan de 
Algcmccnc secretarie ingestclde Depart, voor do 
inlandschc zaken, dat ten docl had het bcoefenen der ini. 
talcn door opzcttclijk benoemde 616ves, het brengen op 
ccn geregelden voet der briefwisseling met de ini. vorsten, 
hot onderhandclen met de afge- zanten, het verrichten van 
zendingen bij de vorsten, het vertalen van publicatien en 
reglementcn cn het samenstcllen cn uitgeven van 
'taalkundigo werken. In die betrekking belasttc hij zich 
met de omworking cn vcrtaling in het Fransch en 
Ncderlandsch van de Mai. spraakkunst en het Mai. 
woordenboek van Marsden, cn maakte den tijd van zrjn 
verlof naar Nederland ten nutte om de uitgave dicr weiken 
te Haarlem bij den uitgever Enschedd te bezorgen. In dicn 
tusschentijd word hy ook toegevoegd aan den latcren Ned. 
gezant tc Londen Mr. R. R. Falck,::. bij het voeren dcr 
ondcrhandelingen, die geleid hebben tot het sluiten van het 
tractaat van 17 Maart 1824. In 1825 in Indie teruggekeerd, 
nam Elout als majoor deel aan de krijgsbcdrijven op Java 
tegen Dipa Negara, tot hij in Januari 1827 tot resident van 
Riouw werd aangesteld, in welke betrekking hij het Ned. 
gezag op de Karimon- cilandcn herstclde en ccn contract 
sloot met den Sultan van Riouw-Lingga, ter rcgcling van 
diens ver- houding tot het Ned. Gouv., ten gevolgc van het 
bovengenoemd tractaat. Na in Juni tot luit.-kol. be- 
vorderd tc zijn, word Elout in 1830 aangcsteld tot resident 
en militair kommandant ter Westkust van Sumatra; daar 
volgde hij cen veclkrachtiger politiek dan door zijn 
voorgangers De Stuers en Mac Gillavry was gchuldigd 
(zie PADRI'S), waardoor de strijd opnieuw ontbrandde, 
die tot de onderwerping der Padri's in 1832 Iciddc, welke 
echter spoedig door een nieuwen opstand gevolgd werd, 
dien Elout niet ge- ■ heel heeft kunnon bed wingen. Bij 
bijzondere promotie tot koloncl bevorderd, word hij toen 
naar Java overgoplaatst, waar hem het bevel werd toever- 
trouwd over eenc expeditie naar de Lampongs, die met 
succes bekroond werd. In 1837 vertrok hij opnieuw met 
verlof naar Nederland; bij zijn tenigkomst op Java (1839) 
vorkreeg hy met den honor, rang van generaal-majoor 
zitting in don Raad van Indie. Ten gevolgc zijner 
gcschokte gezondheid zag hij zich reeds in 1842 vcrplicht 
naar Nederland ten^ te kee- ren; hij overlccd spoedig 
daarna in September 1843. 

ELOUT VAN SOETERWOUDE (Jhr. Mr. WILLEM 
CORNELIS ALEXANDER). Gcb. te's Gravcn- hagc 30 
Dec. 1848, kleinzoon van den Comm.-gen. en zoon van 
Jhr. Mr P. J. Elout Van Soctorwoude en Jonkvr. W. L. Van 
Loon, promoveerde hij te Leiden in de rcchton (1874) en 
werd terstond na zijn promotie aangcsteld tot adj.-
commies bij het Min. v. Koi. Nadat hij in 1882 uit die 
betrekking op zijn verzoek was ontslagcn, ondernam hij in 
1882—1883 cen rcis naar West-Indie, naar aanlciding 
waarvan hij sc h reef de brochure „Onzo West" en ccn 
Gidsartikcl „De Surinaamschc goudveldcnn. In 1886—
1888 deed hij een reis naar Ned.- cn Britsch-Indiij. Diep 
door- drongon van hot onberekonbare nadccl, dat het ge- 
bruik van opium den inlander berokkende, schreef hij ,,Dc 
opiumvloek" cnrichtte den Anti-opiumbond op, waarvan 
hij secret.-penningmcester werd, terwijl hij toveiis optrad 
als rcdacteur van hst tijd- schrift van dien bond. Bovendien 
schreof hij cnkele artikelcn over Indische onderwerpen. 
Hij overlecd den 12 Mei 1903 to Roosendaal (Golderland). 
^<2 -/ < 

ELPAPOETIH-BAAI. Een groote, vor het laiid. 
indringendo open baai aan do Z.kust van Ceram, op 
ongevcer 128° 45' O.L. van Gr., met Iago, steile kus- 
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ten en zeer groote diepten. De cenige veilige anker- 
plaats wordt. gevondcn in de kleine binnenbocht van 
Amahai, aan den Z.O.hoek der baai, waar veel uit- . voer 
plaats heeft. Zie Zeemansgids 0. I. Arch. dl. V. 

'夕 公/''EMBE. Zie GEIT. 
EMBELIA RIBES Bunn., fam. Myrsinaceae. 

Katjembang (JAV., SOEND.), Tjembang (JAV.). Klim- 
mendeheester van Eng.- en Ned.-Iiidie. De vruchtjes en 
con uit deze bereide wcrkzame stof (embeliazuur) zijn in 
den laatsten tijd in Europa als voortreffelijk lintworm-
middel in gebruik genomen. 

EMES. Zie BOOMSPITSMUIZEN. 
EMES (SOEND.). Zie LUFFA. 
EMIGRATIE. Met dit woord worden aangeduid. 
J.do uitzwenning van inlandsche gezinnen uit 6en 

deel van Indie—speciaal uit Java — naar een an der dee! 
一  speciaal Zuid-Sumatra, ter koloniseering. Zie 
hierover KOLONISATIE; 

2. de werving van inlandsche arbeidskrachten voor 
ondememingen in de kolonie Suriname; 

3. de werving van inlandsche arbeidskrachten vogr 
ondememingen in het buitenland met uitzon- dering van 
Suriname. 

Over de emigratie bcdoeld onder 2, handelt de or- 
donnantie van 16 April 1896, Ind. Stb. no. 72, gew. bij 
Ind. Stb. 1907 no. ]23, 1910 no. 219 en 1913 no. 517; 
voorschriften tot uitvoering zijn vastgesteld bij Gou vein 
emen t sbesluit opgenomen in Ind. Stb. 1896 no. 73, 
gewijzigd bij Ind. Stb. 1912 no. 527 en 1914 no. 467. 
Van belang is ook voor dit onderwerp de inhoud der 
Wervingsordonnantic (Ind. Stb. 1909 no. 123), waarover 
onder KOELI. 

Deze bepalingen jegelen de werving en de toela- ting 
van werfagentenj de inrichting der ddpots ter plaatse van 
inscheping — alleen Batavia, Sema- rangen Soerabaja—
hetgeneeskundig onderzoek, het werkcontract (modol-
nverkcontracten zijn opgenomen in Bijbl. ̂ 96j5fen 7148 
— gouvernementsbeslui- ten), de uitrusting voor de reis, 
inrichting en uitrus- ting van schcpen voor vervoer van 
emigranten, de behandeling aan boord cnz. 

Het algemeen toezicht op deze emigratie is opge- 
dragen aan het person ecl der arbeidsinspectie.terwijl in 
elk der drie emigratiehavens een commissaris voor de 
emigratie werkzaam is, bijgestaan door con „Ge- 
neeskundige inspectie voor de emigratie". 

Het aantal emigranten is niet zeer groot, bedi'oeg 二 0 
in 1910, 935; 1911, 500; 1913, 383; 1914, J3Q&We， ' gens 
moeilijkheden ondervonden met de werving door particuliere 
werfagenten werd voor het jaar 1914 de werving van 
arbeidskrachten voor Suriname opgedragen aan de residenten 
van Semarang en Ke- doe. Deze gouvernementswerving heeft 
echter slechte resultaten gegeven. Terwijl uit Suriname 900 
personen waren aangevraagd, konden slechts 173 worden 
geleverd, waarom ook de aan de emigratie verbonden kosten te 
hoog werden. Van uit Suriname is daarom verzocht wedcr tot 
het oude stelsel van particuliere werving over te gaan, waartoc 
bly- kens de memorie van toelichting op de Indische begrooting, 
van 1916 door de regeering besloten is. 

In Suriname wordt het toezicht op deze en andere 
emigranten uitgeoefend door den Agent-generaa] met 
verder aan hem toegevoegd person ecl. 

Over de emigratie bedoeld onder 3 handelt de or- 
donnanlie opgenomen in Ind. Stb. 1887 no. 8. Deze 
verbiedt het werven van Inlanders tot het verrich- ten 
van arbeid buiten Nederlandsch-Indie, met be- 
voegdheid evenwel van den Gouverncur-Generaal om 
van dit verbod dispensatie teverleenen onder bij- 
zondere, bij elk besluitte omschrijven voorwaarden. 

In het Koi. Verslag vermeldt staat E no. XII elk jaar 
de gevallen, waarin dispensatie wordt verleend. Meeslal 
gcscliicdt dit voor arbeid in Britsch Noord- Bornco. de 
Straits-Settlements en de Confederated States op 
Malaka, bij uitzondering ook voor Nicuw- Calcdonie. 
Het aantal emigranten van deze soort bedroeg in 1912/13 
4705. 

Over de werving van Javaansche koeli s voor de 
Buitenbezittingen zie medo onder KOELI. 

EMMAHAVEN.. Kunstwerk in de Koninginne- 
baaF^vroeger BrandeWijn baai genoemd), van 1887- 
1892 tot stand gebracht in het belang der exploit a- tie 
van de Ombilin-kolenmijnen bij Sawah Loento. Een 
spoorlijn verbindt laatstgenoeni8c plaats,—— via Solok, 
Padang Pandjang cn Padang — met de Emmahaven, en 
voert de steenkool af, welke daar vooral wordt in gen 
omen door de schepen van de Rottcrdamsche Lloyd of 
naar Sabang wordt ver- voerd. Het is de 5e haven van 
Ned. Indie, In de laatste jaren werden aan de Emmahaven 
ver- schillende verbeteringswerken uitgevoerd, ter ver- 
grooting der lengtc van aanlegsteigers en der opsJag- 
ruiinte voor goederen. De plannen, welke nog steeds 
bestaan om een afvocr van de Ombilin koJen naar de 
drukke Straat van Malaka te maken, blijven echter een 
dreigend gevaar voor de Emmahaven. 

EMPATONG of HAMPATONG. Benaming van 
houten beelden, die de Biadjoe — en andere Dajak- 
stammen der Zuider- en Oostcrafdec]ing van Borneo 
gebruiken tot afwenng van schadelijke invlocden binnen 
de won in gen, vooral van zickten. Vandaar dat deze 
beelden vaak een ithyphallisch karakter dragon. Men 
treft dergeJijkc beelden dikwijJs aan in de Dajaksche 
nederzettingen langs de Kahajan en de Barito. Ook de 
groote, ijzerhouten palcn, van boven in een 
menschfiguuruitloopende, waaraan bij dooden- feesten 
de karbouwen of andere oHcrdieren (vroeger de 
pandcliiigen cn slaven, die geslacht moesten worden) 
werden vastgebonden, heeten empatonr/ of hampatong; 
eveneens, bijv. in de Doesocnlanden, de becldjes, die als 
ganti-diri, d.i. als plaatHvervangcr van den zieke,>.aan 
de gecsten worden aangeboden, opdat de zieke geneze; 
vooraf wordt het bccld met het bloed van cen ollerdier 
bestreken, om or ziclc- stof aan mee te deelen. In 
algemeen worden in do Z. en O. A£dceling alJerlei 
fignren, ook van andcr materiaal dan bout gemaakt, 
empatowj genoemd. (Vgl. Maleisch patoeng = beeld). 

Literatmir: Hardeland, Dajaksch Wortcrbuch, s-v.; A. 
R. Hein, Die bildenden Kiinstc, p. 30 vlg. cn 198 vg). 
met p. 3J, fig. 3 en 4； Bock, Reis in 0. en Z. Borneo p-
82; Grabowsky in Thl. Arch. f. Ethn. II, p. 190-191 en pl. 
VIII, fig. Ua-b, X en X I, fig. 2G en 2Ga; Kuhr in Bijdr. 
T. L. V. 1897, p. 62 en 64-65; Perelaer, Ethn. 
beschrijving der Pajaks p. 230; Schwancr, Borneo I, p. 
J84 en IJ, p, 7, J 61; Veth, Borneo's WesterafdceJing, II, 
p. 308-309; JuynboB, Catalogus van Borneo, II, p. 347, 
350-352, en 373 met plaat XVII, fig. 6 en j)laat XX, fig. 
2; Wilken, Verspreidc geschrjften, II, 491, HI, 110, iV, 
135; Kruyt, Animisme, j). 95, 98, 292; P. To 
Wcclicl,rEnn'nei ungcn axis' den Ost- u. West-Dusun- 
Jyandern p. 43, 49 en 97 in Int. Archiv. f. Ethn. Band. 
XXII. 

EMPELAM (MAL.). Zie MANGIFERA INDTCA. 
EMPOENG, ook Tompalocan genoemd, cen 1340 M. 

hooge vulkaan, behoorende tot de Lokon-groep in de 
Alinaliasa, Een beschrijving werd gegeven door 
Koorders (versing eener botanische dienstreis in de 
Minahasa, Batavia. ^-Gravenhagc 1898), overgeno- men 
door Sarasin, Entwurf p. 35. Werd echter reeds 
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in 1819 door Lcnting en in 1821 door Reinwardt bestegen. 
Aan het zadcl tusschen E. cn Lokon vormdcn zich in 
lateren tijd een paar solfataron. (1893). • 

EMPRAK (JAV.). Zio CHYDENANTHUS. 
ENALUS (Enhaliis) ACOROIDES Steud., fam. 

Hydrocluiritaceae, Deringoe laoct Lamoen 
(SOEND.), Bama (MAK.) Zeeplant, in het water groei- cnd in 
de nabijheid van do kust op plaatsen, waar het strand vlak 
is. Bij eb ligt ze droog of is zo met weinig water bedokt. 
De smallo bladeren, die tot een meter lang zijn, hebben 
vezels, waaruit netten gemaakt worden. De vrucht bevat 
een negental zadeu, dicrauw of vaker gepoft of gekookt 
gegetcn worden Ze zijn rijk aan zetmeel en worden o.a. 
door de bewoners van Straat Soenda ingezameld om als 
voedsel te dienen. De bladeren zijn. het hoofdvoedsel van 
den Doejocng (zie aldaar). 

ENDEH. Landschap op het eiland Flores, gelegen aan 
de gelijknamige baai, zich uitstroldcende tot aan 
denoordkust en als belangrijke handelsstreek opdit grootc 
ciland als een tier voornaamstc dor tot de onderafdeeling 
van dien naam behoorende land- schappen aangemerkt. 
Het bevat aan den vasten wa] een twintigtai 
strandkampongs, die zich langs de westkust van een door 
de bcrgen Poei en Ija gevormd schiereiland uitstrekken, 
bene vens eon groot aantai bergkampongs. Aan het hoofd 
staat cen radja gevestigd ter hoofdplaats Endeh. Op het in 
de baai liggende eilandje Noesa Endeh in de kainpong 
Reko-Reko zou de oorspronkclijke be- volking zich 
aanvankelijk opgehouden hebben, om zich later naar den 
overwal te verplaatsen. 

Lileratuur: S. Roos, lets over Endeh, Tijdschr. Bat. 
Gen., DI. XXIV (1877) en A. Wichmann, Tijd'- sc hr. 
Aard. Gen., 2e serie, DI. VIII, (1891) biz. 218 vlg. 

ENDEH. Onderafdeeling der afdecling Flores van de 
reaidentie Timor en onderhoorighedcn met hoofd- ])laats 
Endeh eti nagenoeg het iniddclsto gedcelte van het eiland 
Flores omvattend. Zij wordt ten 0. cn W. respect, begrensd 
door de onderafdeclingen Maoeinere en Ngada； cn staat 
organick onder best uur van cen controlcur B.B. De 
onderafdeeling bfstaat uit de vier landschappen: Tanah 
Rea, Bi id ch, Ndona <-n Tanah Koenoo V./ 

ENDEH. Hoofdplaats van der onderafdeeling Etirh-h, 
tevens van de afdceling Florcs, van de resi- dfiii i<- Timor 
cn Ond. cn standpinats van den afdee- ]i(i/ < li(-f (assistent-
resident), van ccn controlour tor !><■ cliikking en van den 
onderafdcclingHchcf. Voorts ligt < r militairo bezetting 
onder ccn Kapitcin der iiifantcrie, — Na in 1907 door do 
bergbovolking to zijn afgeloopen cn vcrwocut, liecft do 
plaats, ten- gf.-volgc van een voor den opbouw gcvolgd 
ruimor ))roje( t, een net aanzien geknsgen. Zij neemt als 
han- delsvestiging steeds in bloci toe, Do hoofdplaats 
bestaal uit ccn groot aantal kampongs, dio allo 
afzond(*rlijko namen hebben. — De plaats wordt gcregeld 
aangodaan door de boo ton der Kon. Pakct vuart mi.j. 

ENDEH (BAAI VAN). Eon breede, gehecl open baai 
aan do Z.kust van Flores, op ongovecr 121° 30' ().L. van 
Gr. met groote diepten on stcilo kuston, waaraan do 
golijknamigc afdeelingshoofdplaats on, aan don Z.O.hook, 
de kenbaro vulkaan Ija wordt gevonden. In de baai ligt hot 
zeor stcilo Noesa Endeh, even sterk bevolkt als do vastc 
wal. De weinige ankorplaatsen in do baai zijn onboschut. 
Zio Zcemansgids 0. I. Arch. dl. IV. 
r f ENDEHNEESCH.Het Endehnecsch bohoort tot de 

Bima-Soemba-grocp, doch heeft in grammaticaal op- 
zicht wcl het mccste van alle daartoe behoorende talon 
vcrlorcn, zonder dat daar cen ecnigszins aan- merkelijk 
gctal niouw-vonningen tegenover ataan. Wat het klank-
stelsel betreft, is het aantal in de taal voorkomendc 
klanken niet goring； bchalve de klin- kers a, i, e, o, u, 
(de peplil ontbreekt), in verachillen- de varietoiten en 
vorbindingen, worden als mede- klinkers gevonden： k, 
g, ngg,阿；t, d (dentaal), d, iid, n; p, b, b, (uitgesproken 
als de Sawoeneesche 如 bijv. in baha, wasschen), mb, /, 
m; dj, (gelijk de Mai. dj;tj cn nj ontbreken); r, (gelijk bijv. 
de Mak. r), r, (waarvan de uitspraak tusschen r en I in 
ligt), rg, (do gutturale r; ccno I ontbreekt in het eigenlrjk 
Endehnecsch); s；w, h, (zachter van uitspraak dan de h in 
overgenomcn woorden, welke door een andcr teeken 
wordt aangeduid). Daartegenov^r staat, dat alle sluitende 
medc-klinkers spoorloos verdwencn zijn; ook de neus-
klanken in het woord, (behalve in de verbindingen ngg, 
nd, mb). De algemeen voorko- mende Mai. Pol. suffixen 
zijn geheel verdwenen ；  dat- zelfdo geldt van do 
prefixen en infixen, met eene uitzondering： het prefix 
pa, dat hier evcnwel allcen dient om rcciproquo 
werkwoorden te vormen, (ah in het Bataksch). Eenigc 
verm-verandering komt overi- gens bij het werkwoord 
niet voor; een werkwoord als kuni, zenden, luidt in zins-
verband. bijv. djad (ik) kuni sando, ik zend (zond) een 
gezant (of: den gezant, de gezanten) De volledige pers. 
voomw. vervullen ook de functie van onze bezittelijke 
voomw., bijv. aiia djad, mijn kind. Aangezien er van in 
onbruik geraakte prefixen ook zeer weinig is 
overgebleven, zijn de woorden bijna zonder uitzondering, 
(eenige 6cn-lcttergrepig? partikels daargelaten), twec-let- 
torgrepig, hetgeen aan de taal een eigenaardig voor- 
komcn geeft, Daaruit is wel to verklaren, dat het eonig 
ovorgoblcvcn oude prefix pa meestal verdub- beld 
voorkomt, bijv. von tei (zien): papatei naast patei, 
(elkandcr zicn), daar de cerste vorm be- schouwd kan 
worden uit twee twee-lettergrepige deelen te bestaan. Bij 
eene genitief-bepaling staat het bepalendo woord volgens 
den algemeen Mai. Pol. regel achtcraan; gewoonlijk 
editor staat tusschen beide subst antic von ecn partikel 
k6d, bijv. sao (huis) k6d radja, de woning van den vorst
； ook wanneer de woorden eigenlijk cone samenstelling 
vormen, kan dit k6o gebruikt worden, bijv. rnata (= Mai. 
Pol.) Wo ae (water) = mata-ae, bron. Eeno nieuw-
vorming is een element ofo, dat voor verbale woorden 
wordt ge- voegd om daarvan substantioven te vormon, 
bijv. van tiwa, ankcren: ofo-liiva, anker-plaats; van ivua, 
laden: oro-ivua, lading； van kama, maken: oro-kdma, 
werktuig; van kuni, (iomand) zendon; oro-kuni, go- zant; 
van het ontlcende susa: oro-susa = Mai. kasu- saiuin; 
onz. De oorspronkelijko botcekenis van dit oro is nog niet 
zeker bekond. Door invlood van an- dere talen uit do 
omgeving zijn cnkele samenstellin- gen, waarvan het 
bepalende woord met genitief- waarde voorafgaat, in 
gobruik gekomen; ook in an- dero opzichten blijken do 
talen van Oost-Flores in- vlocd gchad tc hebben, doordien 
bijv. evenals in het Sikka'sch, de taal in plaats van 
aauwijzendevoornw., gebruik maakt van plaats-
aanwijzingen, als: fau, (vormelijk Mai. laut), wat 
boneden ligt; onz. Van hot oigenlijk Endohncosch is hot 
zoogenaamde Bcrg-En- dohncosch, ook wcl Lionecsoh 
gonoemd, ecnigszins on - derachoidon, alth&ns wat 
botreft het klank-stelsel. Do Endchneczen zijn het conigc 
volk in de residentio Timor, dat cen eigen lettor-schrift 
bezit. Wel is waar is het alfabet oorspronkelijk ontleend 
aan hot Mak., maar voor allo medc-klinkors, welko aan 
laatst-go- 
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noemdc taal ontbreken, als de。.，/, enz., alsmcdo voor 
de ngg, nd, mb, hebben zij eigen teekens be- d&cht. Dezc 
teekens worden gegrift op lont-ar-blad. Het schrift wordt 
voornamelijk aangewend voor pr&ctische doeleinden, 
maar toch worden cr ook kleinere gedichten mede 
opgeschreven. 

Literatuur.Tot dusverre zijn alleen in drukversche- 
nen:Wdl. en Samenspr in hetHoll. en Endehneesch, door 
S. Roos; Wdl. van het dialect van Lio, (West- Flores), 
door L. F. Calon, Tijdschr. van Ind. T.-L.- en Volkenk., 
DI. XXXV (1893), afl. 2. J. C. G. J. 

ENDOET. I. Ecn zeer oude (miocene) vulkaan in ZO. 
Bantam, in de parallel van den Salak; zij vormt een zeer 
breeden stompen kegel, 1296 M. (Verbeek, Java, 829). 

II. Een vulkaan in de Preanger in,de buurt van den 
Salak, 1475 M. hoog, docli slechts 700-900 M. boven de 
hoogvlakte, waarin de voet uitloopt(Ver- beek, Java, 
751). 

ENDOGAMIE, Zie HUWELIJK. 
，十 ENGANO (ENGGANO). - 

La n d besch ij vin g. Eilanden-groep, gelegen in den 
Ind. Oceaan, bij de W.kust van Sumatra, eene oppervlakte 
van 444 K.M2. bcslaande, en admi- nistratief behoorende 
tot de afd. Benkoelen der ge- lijknamige residentie. De 
groep bestaat uithethoofd- eiland, Kefoe Kaikoekka of 
EIoppo, en zes kleinere, onbewoondo eilandjes: Kefoe 
Kaik, K. Karakoewa, K. Adoewe, K. Kaoeperoe, K. 
Kaperoeroe en K. Kok- kie. Er werden in 1888 13 
landschappen (karoriee). gevonden, die door duidelijke 
grenzen van elkaar ge- scheiden zijn en gezamenlijk 50 
kampongs (kaoedara) bevatten. De groep is bijna geheel 
door riffen omge- ven, waarin zich enkele open ingen 
bevinden, waar- door men de eilanden kan naderen. 
Terwijl de kleine eilanden vlak zijn, vindt men op het 
hoofd- eiland een bergketen, van 
N.W.naarZ.O.,doorgaans nict hooger dan 土 180 M., 
doch op enkele plaatsen tot 300 a 360 M. zich 
verheffende. Tai van Idei- ne riviertjes en beken 
doorstroomen het hoofdei- land, die bijna alien op het 
gebergte out springer); slechts enkele komen voort uit de 
moerassen, die vooral langs de zuid-kust gevonden 
worden. De eilanden zijn dicht begroeid met zwaar 
geboomte, waaronder tai van boomen, die uitmuntend 
timmer- hout opleveren. Het verkeer over land tusschen 
de kampongs geschiedt langs het strand of langs zeer 
smalle, primitieve wegen door de wildernis, dan wel met 
een sampan over de riffen, wat alleen bij hoog water 
geschieden kan. Ondcr de culluurgewassen zijn vooral_ 
de kokospalmen van belang； van 1865 tot 1870 werd 
door den Heer Francis cen aanplan- ting op Adoewe 
aangelegd, om kokosolie te bereiden, welke onderneming 
echter is opgeheven. De plan- ten- en dierenwereld der 
groep heeft groote overeen- komst met die van Sumatra
； het wilde zwijn is echter, behalve de vogels, het eenige 
wild dat Engano oplevert. 

B e v o 1 k i n g. De inlandsche bevolking, die na 
aftrek van de vreemdelingen (Chineezen, Ban- tammers, 
Batavianen en Maleicrs) in 1885, 870 en einde 1914 
slechts 329 zielen bedroeg, werd in 1862 nog op 3000 
gesteld; hare verniindering wordt toegeschreven aan 
geheerscht hebbende epidemicen, weinige geboorten 
zoowcl door natuurlijke als door gewilde ateriliteit, 
verschillendc ziekten als malaria, dyaenterie, 
tuberculose, beri beri, terwijl ook ecn deel der 
vermindering op ,,inzucht" schijnt te moe- ten worden 
gesteld en aan de onmogelijkheid om zich aan te passen 
aan de in laatstc halve eeuw ont- stane nieuwe toestanden. 
Een. proof in 1908 genomen 

om door immigratie van Christen-Bataks het bevol- 
kingscijfer te doen toenemen is mislukt, als ge- volg van 
de ziekten waa-rvan deze lieden tc lijden hadden. 

Volgens eenc ovcrlevering van Chincezcn afstam- 
mend, zijn de thans nog levende Enganeczcn, wat de 
mannen betreft, van krachtigen lichaamsbouw, flink 
gespierd en. van lange gestalte; de meesten hebben een 
rond hoofd, hoog voorhoofd. en opvallend sterk 
ontwikkelden onderkaak. De neus is of recht of iet- wat 
gebogen (arendsneus), de mond is klcin, de lippen zijn 
meestal dun, terwijl het gebit regclniatig is, de oogen staan 
eenigszins schuin in het hoofd. Do huidskleur is zeer 
verschillend, eene lichtgelc tint is echter overwegend. Het 
hoofdhaar is sluik of licht- golvend. en wordt 
tegenwoordig meestal kortgeknipt gedragen; op 
aangezicht en lichaam zijn de mannen weinig behaard. 
Over de vrouwen luidt het oordeel ongunstig; zij zijn op 
enkele uitzonderingen na ver- ziekt, hebben een zware 
krassende stem, zijn alles behalve bevallig in hare 
bewegingen en rooken als mannen (sirihkauwen is 
onbekend). 

De kleeding verschilt niet van de algemcen ge- 
bruikelijke maleische, de mannen gaan echter bloots- 
hoofds of met hoofddoek dan wel met een mutsjc of 
stroohoed.; de vroegere gewoonte van naaktloopen schijnt 
bij uitzondering nog te willen opduiken. Van de vroeger 
gebruikelijkc sieraden, waaronder vooral een gordel van 
kralen en een zeer bijzondcr vrou- wenhoofddeksel 
merkwaardig waren, zijn thans nog maar enkele in 
gebruik o. a. een halsband van glas- kralen, waaraan een 
schelp bevestigd is en bij de hei- densche Enganeesche 
mannen een hoed van ]；an- danbladeren in den vorm van 
cenc phrygischc mu Is als teeken van rouw. Het karakter 
wordt bcschre ven als ongckunsteld, rustig, ccrlijk cn 
spaarzaarn ；  de Enganeezen doen niet aan dobbelen, 
maken geen gebruik van bedwelmende dranken, rooken 
wel vecl tabak, maar schuiven geen opium ； daar zij 
gemak- kelijk in eigen levcnsbehoeften kunnen voorzien 
mi ■- sen zij geestkracht en ondeniemingsgecst, manr 
hon- den zich geregeld bezig. Vroeger werd cen grw’i (b 
＜1 van den tijd in. beslag genomen door het oorJogvo(■• 
ren, waarbij ook bloedwraak ecn groote rol :广”山 1— 

thans houden de Enganeezen zich bezig)))＜■( |)ci ji)； 
zamelen van copra en rotan, vischvangbt, }u_t uan- 
leggen en beplanten van ladangs cn erven (met klu- die, 
bira en pisang), het Bmeden van wa|)cns v＜；or(!＜： 
varkensjacht en het knoopen van visclmetten. Kuil- 
handel wordt vooniamc]ijk gedreven op Po＜；Joc Dou- 
wa, waartoe bij aankomsl van de paketvaurt een groot deel 
van de bevolking daar gcdun-jKlt'( ctii- gen tijd tc zamen 
komt. De vrouwen (!-；■：(＞ licht work, zorgen voorde 
huishouding, vlccln*-n H van rotan cn touw voor do 
vischnetten. Een in 1909 genomen proef om door het 
inzouten van viscli ecn nieuwen tak van bedrijf te openen 
is mislukt. Vroeger bewoonden de Enganeezen bijenkorf 
vormige, op hooge palcn gebouwdc woningen, waarnaast 
cen evenzoo op palen gebouwd vierkant huis, dat nicer 
voor dagverblijf en ontvangHt van gas ten diendc; deze 
merkwaardig。wonirtgen zijn sinds een ticntal jaren alle 
verdwenen en hebben jJaatw gejnaakt voor de gewone 
malcisehe huizen, die hetzij op den grond, hetzij op palcn 
worden gebouwd. De gewone wa- pens zijn de werplans, 
die op het eiland zclf wordt vervaardigd, cn sabels en 
kapmessen, die van vreemdelingen worden ingeruild ； in 
d＜： vroegere oor- logen waren ook schilden en knodsen 
(voor vrouwen) in gebruik. 

Omtrent de jnaatschappclijke verhoud ingen loo- 
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pen de berichten uiteen ； volgens sommigen is de be- 
volking vcrdecld in zes sockoes, dio in de landschap- 
pen doorden woncn en ieder haar eigen hoofd heb- 
ben; volgcns anderen vomit ieder dorp 66nc groote 
familic, tcrwijl hoof den onbekend zouden zijn; daar- 
naast wordt het bestaan van vijf moederstammen 
vermeld. De huwclijkskeuze wordt allecn beperkt 
door uitsluiting van de naaste bloedvcrwanten van 
de zijde dcr moedcr. De huwelijken werden, althans 
vroegcr, op vrij laten leeftijd gcsloten. De vader van 
de bruid ontvangt een bruidsprijs, in lansen, kap-^- 
messen en kralcn bestaandc, het meisje krijgt zoo- 
veel als uitzet, als het bezit van den bruidegom be- 
draagt. Het is vergund meer dan eene vrouw te heb- 
bon, doch dit geldt niet als een teeken van aanzien., 
Gewoonlijk trouwt een weduwnaar de zuster zijner 
overleden vrouw, eene weduwe wordt in den regel 
aan eon broeder van den overleden echtgenoot uitge- 
huwelijkt.De bcvalling der vrpuwen geschiedde vroe- 
ger in het bosch, thans binnen's huis; afdrij ving der 
vrucht kwam veelvuldig voor; sterft eene vrouw in.. 
het kraambed, wat door de ruwe behandcling der' 
doekoens vroeger vaak gebeurde, dan wordt het ge- 
heele dorp verlatcn. Bij sterfgevallen door andere 
oorzaken wordt het huis afgebroken, de afbraak 
ondcr de nabestaanden vcrdeeld of wel het huis 
wordt elders weder opgebouwd. Lijken worden 
tegenwoordig algemeen begraven, vroeger kwam ook 
het wegwerpen van hen, die aan eene besmettelijke 
ziekte gestorven waren, voor. Bij het zeer samen- 
gestelde erfrecht worden zoowcl de kinderen als de 
weduwnaar of weduwe en hunne verwanten be- 
dacht ； sterft een man kinderloos, dan wordt zijn 
bezit verdceld tusschen de weduwe en de verwan- 
ten van den man; sterft eene vrouw kinderloos, 
dan t reden haar weduwnaar en hare verwanten als 
crfgenameji op. Bij echtscheiding, die veelvuldig 
voorkomt, wordt alle bezit gelijk vcrdeeld en vol- 
gen de kinderen de rnoeder. Het grondbezit is com-, 
munaal, hoewcl persoonlijk eigendom in deze niet 
onbekend is. De cenige straffen bestaan in boeten 
in den vonn van lansen, kapmessen en kralen, die 
aan de belcedigdc partij worden voldaan. 

」)c godsdienstige begripi)en bestaan in het geloof / 
aan goedc en booze geesten, die door offerjnalen wor- 
den vereerd; bij het tc water laten van vaartuigen 
< n Mr v(^rcering dcr dooden worden feesten gevierd, 
waarbij ook een eentonige dans wordt uitgevoerd. 

ccnigc jaren heeft de Rynsche zending op het 
< iland < one niissiepost en neemt het aantal Cliriste- 
nen geregcld toe, 

(；(；H c h i e d.e n i s Engano (Mai. Pocloe telan- 
djang, (rilaiicl der naaktcn),dat naar een Portugeesch 
wcKjrci, dal bedrog, rniHlciding, teleui-Btclling betee- 
kent, a Id UH zou gcnocnul zijn, was het eerste eiland 
dat do Ncdcrl. zeevaardci-s in den archipol ontdekten 
(5 ,Juni 1596). Te voren moot het reeds aan de Por- 
i ugeezen bekend gcwcest zijn; het staat aangeduid 
op ecn kaart van Aziii van 1593. Van tijd tot tijd 
werd het door Nederlanders, Engclschcn enz bo- 
zocht, doch tot eene vestiging op het ci land is het, 
I)(>hou(leii8 de boven venneldc nederzetting van den 
Hr. Francis, niot gekomcn. Ten gevolge van hot 
siramhui van eenEngelschschip were! Engano in 1853 
door Z. M. Hchocner Sylph aangedaan (T. v. h. Bat. 
(Jen. Ill; 1855). Scdert dien tijd is het eiland hcr- 
haaldciijk door onze ambtenaren bczocht, zooals in 
1868 door den Heer Pruys v. d. Hoe ven, ton cindo 
plunderingen te straffen, of geschillon bij te leggon. 
In de laatst e jaren docn de stoomschepen der Kon. 
Pak. Mij. het eiland vrij gcrcgeld cons in do 3 maan- 

den aan. Thans is op Engano een Christen.B&tak 
als hulpgenceskundige gevestigd, aan wien tevens de 
functien van ini. opziener zjn opgedragen (Ind. 
Stb. 1911 341). ， 

Lileraluur. Von Rosenberg, Beschrijving van 
Engano cn van dcszelfs bewoners (Tijdschr. Bat. , 
Gen. 1853. biz. 399). — Com. Claeasen, Bevindinge 
van 't eylant Engano (Bijdr. Kon. Inst. 1855 biz. 一" . 
136). _ Walland, Het cilaij^-Engano- (Tydschr. "/ •， 
Bat. Gen. XIV, 1864^ biz. 93),/—Oudemans, Engano / • 
(Tijdschr. Aardr. Gen. Serie 2, VI, 1889, 109). — ； 
■ Modigliani, Flsola della Donne. Milaan 1894.—"匕* '厂 
Engano (Deutsche Rundschau fiir Geogr. und Stat. 
XVI biz. 414). — Meerwaldt.Ervaringen opEnggano ., ■ 

Rijnschc Zending 1904 biz. 61). — Dannert, 
Erlebnissc auf Enggano (Barmer Missionsblatt 1904 
biz. 34). — Dr. J. Winkler, Bericht uber die Unter- 
suchungsreise nach der Insel Engano (Tijdschr. 
Bat. Gen. XLVI, 1903, biz. 558). 一 Id., Engano, 
das jiingste rheinischc Missionsfeld (Barmer Mis- 
sionsblatt 1904, biz. 2). — Id., Bericht iiber die 
zweite Untersuchungsreise (Tijdschr. Bat. Gen. L 
1908, biz.' 147)/ ―; Lett, Eene reis naar Engano 
(Berichten ui€ de Zendingswereld 7e jg. n° 3). 一 
Id., Einc Missionsreise zu cinem aussterbendenVolke 
(Evang. Missionen IX, biz. 63). — Dr. F. W. van. 
Hacften, Verslag betreffende het onderzoek naar de 
volksgezondhcid enz. (T. Bat. Gen. LII, 1910,. 
biz. 1). — Dannert, Berichten uit de zendings- 
wercld 1915, n° 4, — Helfrich, Aanteekeaingen 
betreffende voorwerpen van de eilandengroep， 
Engano afkomstig (Not. Bat. Gen. XXVII, 1882, 
biz. 1). — Id., De Eilandengroep Engano (Tijdschr. 
Aardr. Gen. scrio 2, dl. V, 1888, biz. 272). — Id., 
Nadere bijdragc tot de kennis van het Engganecsch-^-^^ 
(Bijdr. Kon. Inst. 71 [1916], 472, — Catalogus 
Rijks ethnographisch Museum Dl. IV biz. 98.— 
Woordenlijsten dcr Enganeesche taal door J. A. C. 
Oudemans, T. Bat. Gen. XXV (1879) biz. 484 en 
O. L. Helfrich en J. A. J. C. Pieters, T. Bat. Gen. 
XXXIV (1891) biz. 539, XXXV (1893) biz /f 匚 
228. 或孑 • • 

ENGELHARD (NICOLAAS). Was in het laatst der /： /'■ 
■vorige^eeuw eerst Raad en'toen Dircctour-Generaal. , van Ned.-
Indie en later Gouverneur cn Directcur vau 匕，’ ' 
- Java's N.O.kust. In beidc betrekkingen maakte hij . zich zeer 
vcrdicnstelijk. Tocn de Engelschen in 1800 △ 
cen aanval op Java beproefden en reeds vele inlanders van Mareiide 
of Tandjong Priok zich onder hunne beschenning hadden gesteld, 
trok Engelhard met een afdceling troepen dorwaarts en wist de 
afvalligen. wedcr tot gchoorzaainheid aan het Nederlanclsch be- 
stuur te doen terugkeeren. 

.Dacndcls ontbond spoedig na zijn konist in Indie het 
Gouvcrnemcnt van Java,s N.O.kust on verdeel- 

dc het in residenties, tocn prcfecturcn genoemd. Dit 
heeft Engelhard hem nooit kunnen y ergo ven. In cen. 
work van zijn hand, getiteld: „ Bericht van den staat 
dcr Ned.-O.-I. Bczittingen, onder het bestuur van 
den Gouv.-Gen. Herman Willem Daendels, ter bete- 
re kennis en waardecring van mans willekeurig en. 
gowelddndig bewind" ('s Hagc en Amst. 1816), het- 
welk eene wederlegging was van de bekoncle Memo- 
jie, die Daendels tot verdediging van zijn bestuur 
had uitgegeven, heeft hij zich weten te wreken. 

Lileratuuf： Biogr.Woordenb. dcr Nederl. van A. J. 
Van der Aa; Van Kampen, Gcsch. der N. 0 I. bezitt. 
decl III bl. 388; Feenstra, Beschrijving van de Ned. 
Overz. bezitt. bl. 280. 

ENGELHARDTIA SPICATA Bl., fam. Juglunda- 
ce(te. Ki koper (SOEND.), Kihoedjan (SOEND.), Sawa^ 
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Mesawa (JAV.), Dangloe (JAV.). Hooge boom met lange 
hangende aren van groene bloemen, on vruch- ten in zeer 
lange hangendo trossen met ecn vleugel aan den voet van 
iedere vrucht. De boom is over een groot deel van tropisch 
Aziij verspreid. Op Java komen een drietal varieteiten voor. 
Het hout schijnt in het algemeen niet duuraaam te zijn, maar 
er is eenig verschil tusschen de bruikbaarheid van het hout 
der verschillende varieteiten. Het wordt wel ge- bruikt voor 
prauwen on karrewielen, ook nu en dan voor huisbouw onder 
dak. 
， .(ENGELSCHEN.JN. PEN MALEISCHEN ARCHIPEL 

(DE). —Engelschen hobben v66r de Neder- landers den 
Indischen Arcliipel bezocht (Drake, 

、Cavendish, Lancaster, 1577, 1586, 1591), zooals zij ook 
voor hen een geregelde vaart onderhielden op Rusland 
(Witte zee), de kust van Guinea, een ge- deelte van 
Amerika. Maar daartoe bepaalt, op dit gebied, zich hunne 
prioriteit. De Noord -Ned erlan - ders, verrijkt met de 
kennis en het kapitaal dor uit- geweken Vlamingen 
(1585), stonden maatschappe- lijk booger; de strijd met 
Spanje maakte het verci ringen van Spanjaai-den on 
Portugeezen tot een nationale zaak; het buit niaken van 
Portugeesche rijk geladen vaartuigen gaf een flinke bate, 
die de Engelschen mocsten mi&sen ；  in soinmige 
gedeclten van Azie (Ternate, Japan, enz.) konden de 
Nedcr- lauders zich voorstellen als de erfvyanden van het 
Catholicisme, zooals zich dat toenmaals uitte. Bovenal 
waren de Nederlandsche regeerders van dien tijd bijna 
zonder uitzondering kooplieden, bekend met hetgeen de 
hand el behoefde, later voor 't grootste gedeelte 
belanghebbenden bij de uitdee- lingeo, die het door hen 
gestichte bevoorrechto handelslichaam ieder jaar moest 
doen. 

Vergelijking tusschen het lot der Engelschc e.n der 
Nederlandsche handelscompagnien. Zoo vareu dan ook de 
Nederlanders het eerst op Oost-Indie, ter- wijl de kapitalen 
van verscheidene hunner in Compagnie z ij n vereenigd 
(1595, Com- pagnie van verre met negen aandeelhouders) 
en de risico en het avontuur dus wordt verdeeld ； de En-
gelschen volgen dat voorbeeld eerst in 1600. Maar de 
vereeniging, die toen ontstond, „the Governor and 
Company of Merchants of Londop, trading to the East-
Indies55, wasniet, zooals~aikwrijl8 gemeend wordt, een 
lichaam, dat alle krachten der Engelschen vereenigde, als 
de in 1G02 opgerichtc Ver- eenigde Geoctroyeerde 
Nederlandsche Oost-Indi- sche Compagnie dat deed, met 
eene inrichting, die, wat het gezag birmen de landpalen der 
Republiek betrof, haar voortlxsstaan voor een reeks van 
jaren (zooals later bleek, ruim 1 3/< eeuwj w 彩 rborgde. 
Het Nederlandseh kapitaal, in een massa of gencrale bears 
gebracht, bleef tot het einde toe ongewijzigd, zoodanig 
dat, de onkosten in Nederland en uitdec- lingen van het 
bed rag der verkoopingen afgetrokken, dat geld by 
het*restant van het werkkapitaal ge- voegd, weer voor 
volgende uitrustiugen werd be- 8teed en in den altijd 
werkenden „meulen van nego- tie" were! gestopt. De 
Engelsche koopliedcn daaren- tegen verbonden zich voor 
reis, niet ineer. Voor iedere nu volgende uitrusting werd 
weer geld bij elkaar gebracht, met het gevoJg dat juist in 
Indie, waar eenheid toenmaals zoo noodi^ was, 
Engelschen tegen Engelschen, hetzelfde lichaam in naan) 
die- nende, concurreerden. Eerst in 1612 werd besloten 
niet meer op het einde van iedere reis af te rekenen, maar 
toch geschiedde de vereeniging voor een niet' Ian ger 
tijdperk dan een van vier jaar, — waarop dan een nieuwe 
inschrijving volgde.... tot een and ere 

Compagnie, onder een of ander voorwendsel opge- 
richt, het raonopolie der bestaande maatschappij 
zoodanig bedreigde, dat hot beter word geaoht de 
„jongcro zuster" in de lusten en ]astcn van het huis- 
houden te doen deelon. Want dit is, in den geest dier 
tijden, een ander natuurlijk gevolg van ecn regeering als 
de Engelschen toenmaals hadden: de begunstig- de 
Engclschc maatschappij bleef nooit onaange- vochten 
en veel steunde de regeering haar niet. Er worden 
klachtcn tegen haar ingebrachtK waarover, en terecht, 
een Nedcrlandsdi koopnian van dien tijd deschouders 
zoudo ophalcn: dnt het handelslichaam edele metalen 
uitvoerdo (1623); soins werd, als de Engelschc zijd owe 
vers klaagdcn, het dragen van calicots en stukwerken 
uit Indie aan de Engelsche ingezetenen ver bod en 
(1G81, 1697, 1698, 1721), enz. De regeering der ccrste 
Stuarts (1G03—1650) trok veniei* niet altijd zoo 
beslist en rnct talent voor de Eiig.O.I. Comp, partij als 
de Ncderlandsche dat voor de V. N. O. I C. deed. 
Bovenal had de Engelsche Compagnie te lijdcn van de 
mededinging van „inter- lopers", waaronder er waren, 
die weinig of niets ont- zagcn,soms zeeroof plccgden en 
den naam derEngelschen in discrediet brachtcn. 
Interlopers. De korte opsomming dezer mededin- gers 

geeft ecn vrij voldoendc kennis van de geschic- denis dier 
handelsmaatschappijen in Engeland zelf en doet ook zien 
dat, in in st ens tot 1702, het mono- polie voor de vaart op 
Indie niet dan zeer gebrekkig beschermd werd. Koning 
Jacobus verleende reeds zoo vroeg als in 1604 liccntic aan 
Edward Michcl- borne om handel te clrijvesi op alle 
plaatscn, waar „the Governor etc", nog geen rclatien 
bczaten. Dezc eerste interloper plunderde o.a. Cliineeschc 
jonken. In 1618 gaf Zijne Majesteit letters patent aan Sir 
James Cunningham voor den handol van Schotland op 
Indie cn den Levant: de vergunning zou worden 
ingetrokken, als Cunningham schadeloosstelling ontviiig, 
gelijk geschiedde. Koning Karel verleende (1635) aan Sir 
William Cour teen charter voor 5 jaar, welk chartei' 
verlengd werd tot deze verceniging in 1649 den naam a a 
n u a m van „AHsacla Mcr- chant8,̂  — Assad a is de naam 
van een eiland bij Madagaskar, waar de compagnie van 
Courtccn zeide een vestiging te willen maker), —■ on het 
Parlement eindigde met de inschrijving tc bevelcn voor 
eene maatschappij, die 必 les zou omvatten, wat op dat 
gebied in Engcland bestond : „thc United Joint Stock". 
Haast dadeJijk daarop vorklaardc de Protector den 
geheelen handci vrij gedurende ecu tijdvak van drie jaar; 
icdcreen deed nu mee en de Indische waren werden zoo 
goedkoop, dat de Engelschen zc met 8ucces zelf« tc 
Amsterdam ver- kochten. Ook doze ..merchant ad vent 
urcj'8,T werden in 1657 in de bestaande maatschapjjij 
oj)gcnon)cn. Eerst in J66J kwam de handel op Indic in een 
cenigs- zins regeJmatigen toestand met de belofte, dal de 
Kroon voor 'G vervolg het charter der Compagnie niet 
zoude intrekken, als zij niet drie jaar tc voren was 
gewaarschuwd. Maur toch stierf het ras der interlopers niet 
uit; bchalve Skinner c. a, uit een vroegeren tijd (1660), 
vertoonden zich cr velen, meestal in Indie uitgerust (1686). 
Pas was, na ge- schil-met het Engelsche Parlement, aan de 
maat- schappij eon nieuw charter verlcend en waren aan 
haar nieuwo voorschriften gegeven, of het Schot- scho 
Parlement machtigde den Souverein in zijne hoedanigheid 
van Koning van Schotland ccn Schot- sche maatschappij 
samen te stellcn, wier charter eerst eenige jaren later op 
vertoogon der Engelsche Compagnie en die van de 
regeerbigen van andere Sta 
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ten word ingotrokken. En toen in 1698 Engelsche 
kooplicden aan het Lagerhuis geld ter leen boden, onder 
voorwaardc don uitsluitenden hand el te ver- knjgen, 
werd dat aangenomen ； kreeg de Oude Com- pagnic de 
bevoegdheid nog hand el te drijven tot medio 1701 en 
werd de nieuwe erkend onder den naani van „thc English 
Company trading to tho East Indies". Op vedangen van 
den Koning verecnigde zich deze met de reeds bestaande 
(ter onderschci- ding „the London" genaamd) tot „thc 
United Com- pany of Merchants trading to the East-
Indies" (1702—8). Het is deze maatschappij, wier charter 
nadicn hcrhaaldelijk verlengd werd on tot 1857 heeft 
bestaan, welke sedert geen nieuwe, oorspronkelijk 
vijandige, elementen heeft opgenoinen. „Thc United'5 
van 1702 was eerst in dat jaar op dat punt even sterk als 
de Geunieerde van 1602. 

Vcrrichtingen der Engelschen in den archipel. De 
geschiedenis der Engelsche Cie, die telkens een verier) 
gstuk kreeg, maar van wier voortbestaan (tot 1702) hare 
dienaren cn het publiek nooit zoo zekor waicn als dat in 
Nederland't geval was, is, wal den archipel aangaat, 
minstens tot 1734, er eene van voortdurend worstclen 
tegen do Nedcrlanders, van machtcloos toezien cn van 
kleingeestig kwaad sto- ken en lastcren, waarbij, als er 
dan conflict ontstond, de inlander het gelag mocst 
betalcn. Want van den aanvang af varen Nedcrlanders en 
Engelschen met hetzelfde doel: het koopen, zoo billijk 
mogelijk, van pepcr, kruidnagclen cn muskaatnoten. 
Maar de Ncdei'landers vcrmccsteixlen spoedig forten op 
de Portugcczen of op 'L gebied der inlandsche repu- 
blickcn of rijken (1605 Victoria, 1G06 Tidore, 1G09 
Nassau, 1618 Batavia enz.), de inlanders, van deze 
maritieme stations uit, dringende tot het nakomen der met 
de N. O.-I. Cic. geslotcn overecnkomsten. l)e Engelsche 
schcpcn voeren tcrzelfder tijd in den archipel van Banda, 
van Ambon, de noordclijke IMolukken rond. Hunne 
gezagvoerders sloten eon enkeie overecnkomst met de 
weinige dorpeu, die nog Diet aan de Nederlandcrs 
vci'bonclen waren, cn Lrachtch vcle der andere in de 
vcrlciding de voor de inlanders zoo vcrdcrfclijkc 
Ncdcrlandsche con- t ractcn t e verbreken. Dan werden 
de schcpcn der Kugclsclicn ^cnomeii ；  cindclijk 
vcrklaardc de diiec- teur-gciieiaal (Jocn de Molukken 
voor de schcpen der Ijigelschen geslotcn (II Jan. 1616) 
en, terwijl tc Bantam cn te Djakatra reeds hoogloopcndc 
on- c(；nighc(len waren onlHtaan, word door ccn sterke 
vloot der EngeJsclie Ci<- onder Pring, Dale en Parker in 
5t laatst van )(518 de archipel binnen gezcikl on wraak 
genomcn over <latgenc wat oj> Banda den Kngelschcn 
wa« wed(； )varen. Voor hot eerst mocsten de Xe<lci 
Jahdschc8chcpcn, toeiimaals voor Djakatra cn bij Onrust 
Jiggendc, de wijk nerncii voor cen En- gelschc vloot. 
Vreemd geiiocg heeft deze Engelsche uitrusting zecr 
weinig verrieht. Hare schepcn werden tot kleiue 
afdeelingcn sainengevoegd. De Gou- verncur-Oeneraal 
Coen, met ovcnnacht van schcpcn in het westen van den 
aichipol terugkonicnde, vond gclcgeiiheid op de pJaats 
van het oudc Djakatra den zctcl van het Nederlandsch 
bestuur tc vestigen, om ecu Hedeclte der Engelsche 
schcpen tc Pat an i on te Tikoe tc doen vcrmecstcrcn, 
toen, gansch onver- wacht, 25 Maart 1020, in Indie do tijd 
in g ontvangen \vcid, dat do beidc clkaar zoo vijundige 
handels- gczelHcliappen, op 't vcrlangcn der 
wederzijdscho icgeeringcn in Europa, tot cen verconigdc 
actio in fi.die bcsloten hadden. 
De vereenighu] der Ncdcrlandsche en Engelsche 
Com.p(igniiin van 1619. Do voreoniging, waarovor 

van 16】3 af in Europa beraadslaagd was goworden en die 
nuttig had kunnen werken, indicn niet van den aanvang af 
den Engelschen groote voordeelon waren toegekend, 
waartegen zij maar een gering gedeeltc der lasten konden 
dragen, heeft niet langer dan tot 1G23/4 geduurd. Het doel 
was de macht der Compagnien in (gewapende) schepcn 
te verecnigen, voornamelijk ten eindc China te cl wingen 
zijne havens te opcncn, wat voor ecn winstgevenden hand 
el op Japan dringend noodig was, andere vorsten, 
voornamelijk in den archipel, er toe te brengen de tollen 
te verlagen, — terwijl de concunentie, die tot 
vijandelijkheden had gevoerd, nu geen reden van bestaan 
meer zou hebben. In vaste verhouding werd de oogst der 
peper in ,t westen van den archipel en die der specerijen 
in 't oosten verdeeld. Maar de Engelschen bezaten 
nergens eigen gebied；  zij moesten te Batavia cn te 
Victoria onder Neder- landsche jurisdictie zich vestigen, 
waar tegenover maar een voordeel stond, dat zij de 
gelegenheid kre- gen factors te plaatsen daar, waar zij 
vroeger niet hadden mogen komen of verjaagd waren 
geworden, te Hitoe, Larike, Lochoe en Kambelo. En aan 
het bovcchten der Portugeezen en Spanjaarden en het 
nemen der Chineesche jonken, waarvoor beiden een 
gelijk aandeel in schcpen hadden te levcren, deden de 
Engelschen maar weinig mede. Daarentegen wist Coen 
het gezag, dat de Engelschen voor 1620 in den archipel 
van Banda, op Lontor en Roon hadden weten to 
verkrijgen, voor ben waardeloos te maken door't 
veroveren van Lontor en het verwoesten van Roon, zoedat 
een schamcle versterking, die zij nog van vroeger 
bezaten, — hun koninklijk fort, zooals Coen het schamper 
noenide, — op Nailaka ten N. van Roon door do 
Engelschen mocst worden ver- latcn (1022). Bantam, 
waarmede de Engelschen den lijn hadden kunnen trekken, 
blecf doorde Nederlan- ders geblokkeerd ； 
handelsvoordeelen werden haast niet bchaald. Uit Japan 
en de noordelijke Molukken hadden,onder 
meer,deEngelschen zich reeds terug- getrokken; zclfs 
dcekle hun president in begin van 1623 he I voornemcn 
aan de Inclischo regeering mede om ook de Engelsche 
factors uit den archipel van Amboin a terug tc roopen,toen 
juist daar, in Amboi- na, een samenzweiing werd ontdekt, 
die door de dienaren der Engelsche Compagnie was 
gesmeed om zich nicest er te inaken van het kastcel 
Victoria. Bij het vonnis van den Nederlandschcn raad van 
't kastcel werden alle Engelschen, op twee na, en ecnige 
Japansche soldaten, in 't geval betrokken, ter dood 
vcroordceld, wclk vonnis kort daarna op do plaats ze]f 
werd voltrokken. Er is liicr sprake van een samenzwering 
en niet van een poging der Ne- dedunders oin zich door 
cen gercchtclijken moord van hunno „geveinsdo 
vrienden" tc ontdoen, voor- gevendo dat zij tegen het heil 
van den Nederland- schen staat in Indie hadden 
geconspireerd. Hot be- wijs noch van het cen noch van 
het andcr is echtcr tot nog toe te leveren, hoofdzakclijk 
omdat de ver- klaringcn dor bcklaagdcn door toepassing 
der pyn- bank zijn verkregen. Maar hot verbond met de 
Engelschen was daannedc feitelijk te niet gedaan. 

Oeschillen tusschen de Engelsche en Ncdcrlandsche 
regeerhig. In Europa gaf, wat do Engelschen toen en nn 
nog noomen, de Ambonsche moord aanleiding tot do 
heftigste vertoogen van do zijdo der Engel- scho 
regeering bij die (let Republiek. Do laatste wist met gi-
oot talent do beslissing op do lange baan te sebuiven en 
de toencmendo moeilijkhedcn dcr regcc- ring in 
Engcland, eindigende met burgcroorlog en do 
onthoofdiog van Karel I (1649), hielpon haar daar- 
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by. Echter de zaak was daarmee niet van de baan. Toen 
de burgerij stem kreeg in hot bestuur, eischto de 
Engelschc Compagnie schadevergoeding ten be- hoeve 
der erfgenamen van de Ainbonsche slacht- offere voor 
het leed in Ambon ondervonden, en ten be- hoeve der 
Engelsche Compagnie voor het nadeel daar en elders, 
waar hare schepen waren genomen, haar toegcbracht; 
zij eischte Roon terug en by het einde van den eersten 
Engelschen zee-oorlog (vrede van Westminster 1654), 
werd het grootste gedeelte dezer eiscKen-deii 
Engelschen toegewezon. Van bet eiland Roon, dat 
inderdaad reeds lang waardeloos was, namen de 
Engelschen eerst in 1665 bezit. Toen de Ned. 
gouvemeur van Banda intusschen vernam, dat er 
wederom oorlog was ontstaan (2o Eng. zee- oorlog 
1665/7), maakte hij zich dadelijk van Roon meester en 
bij den vrede van Breda (1667) werd de V. N. O.-I. Cie 
in het feiteliFTezit bevestigd,— Men zoude onbillijk 
zijn wanneer men de beide En- gelsche oorlogen en die, 
welke de Engelschen van 1672/74 voerden, uitsluitend 
aan de gevolgen toe- schreef van hetgeen in 1621 op 
Lontor en in 1G23 op Ambon was voorgevallen, maar 
het is zeker dat die oorlogen, uit.handdsnijd ontstaan, 
niet zoo hard- nekkig zouden zijn gevoerd, ware de ha 
at van het Engelsche volk niet kunstmatig 
aangewakkerd en had de Nederlandsche regeering van 
dien tijd de gevoeligheid der Engelsche burgerij beter 
weten te ontzien. 

De Engelschen na 1623. Wat Indie bet reft: de 
Engelschen brachten, na het in Europa uitgespro- ken 
voomemen tot ontbinding (2 Nov. 1624), den 
hoofdzetel van hun bestuur van Batavia over naar het 
ciland Lagoendi (Poelau Goendi) in Straat Soenda (Il 
Dec. 1624), waar zij meenden een AntiBatata te kunnen 
stichten. Groote sterfte onder het volk verzwakte haast 
dadelijk de veerlcracht der nederzetting. Al in Mei 1625 
moesten hunne hoof den aan de Indische regeering de 
vergunning afbidden om weer te Batavia te mogen 
komen wonen. Einde- lijk brachten zij den hoofdzetel 
over naar Bantam (1628), waar zij gebleven zijn tot 
1G82. 

De Engelschen uit Makasser verdreven. In de nu 
volgende jaren verzel<er3cn"3e Nederlanders zich van 
het monopolie der kruidnagelen in den archipe] van 
Amboin a. Gedurende de „Ambonsche oorlogen n (1625 
tot 1656), met groote wreedheid daar en in de 
noordelijkc Molukken, enz. gevoerd, ontwikkelde zich 
de inlandsche handelsstad Makasser, waar zich 
Engelsche en Deensche factors vestigden, en ook en- 
kele Portugcezen en Spanjaarden. Tot omst reeks 1643 
kochten zij daar tegen stijgende prijzen kruid- nagelen, 
die door inlandsche jonken van Minang- kabau (men 
heeft — anders dan in den Portugee- BSinnT-tijd 一 bij 
den naam Maningcabers niet te denken aan bewoners 
van't Maleische schiereiland), door Maleiers, of wcl 
door Makassaren werden aan- gebracht. Toen raakte het 
langzamerhand gedaan. Steeds was op de jonken, uit 
Makasser gezonden, door de Ned. scliepen gekruist. 
Tegelijk werden de vestiging der Makassaren in 
Hoamohel en Hitoe en die van de eigen bewoners van 
het land verwoest. Al in 1641 Jiadden de Denen, 
desperaat, Makasser verlaten, maar zij kwamen terug. 
Geen Makassaar wilde ten slotte meer naar Ambon 
varen (1645); zij “Bchrikten ala zij den naam maar 
hoorden noe- men”. Daarop scheen het een oogenbJik 
dat Tidore een tweede Ambon zou worden (J644): ook 
daar Avei-den kruisere heengezonden, die de 
Makassaar- Eche vaartuigen namen. Eindelijk, na 1650, 
het moordjaar, begon de stelsclmatige verwoesting van 

Hoamohel, enz., waardoor, zelfs als de Ambonees den 
moed had gchad te “smokkelon", do Ncder- landers bij 
hem die neiging geheel konden onder- drukken. In een 
deel der Molukken was de kruid- nagelboom uitgeroeid; 
een a nd er deel was ontvolltt； in eon klein rcsteerend 
gedeelte onder het bereik van het Nederlandsche geschut 
werd aan de dienaren der Comp, de kruidnagel geleverd 
tegen vaste, zeer Iago prijzen. Toch was nog de vaart der 
Makassaren op Goram, Ceramlaoet en Ceram (Serang), 
zooals o.a. De Naming Idaagde, niet eens gesloten en, 
toen omstreeks 1G60 er uitzicht was op vrede met Portu-
gal, moest „een eindbeslissing worden verkregen" en 
begon de strijd met Makasser, die in 16G9 be- eindigd 
werd. Gcdui-ende dezen oorlog, met hulp van Boni 
gevoerd, werd bij het Bongaaisch contract de vaart der 
Makassaren beperkt, en aan Portu- geezen en 
Engelschen het verblijj te Makasser ontzegd (1667). Als 
sedert dien de Nederlanders met opoffering van groote 
kosten op het voor hen zoo on- dankbare schiereiland 
van Zu id-Celebes bleven, was dat alleen om te 
verhoeden dat daar, onder aanspo- ring van het 
kapitaalder buitenlanders, deinlandsche handel op 
Amboina zou herlcven. 

Ook uit Atjeh. Atjeh had cen oogenblik kunnen 
meenen dat het Voor-JLiidie (voornamelijk Soerat) met 
den archipel zou kunnen verbinden en den in- landschen 
handel, zooals die gedreven were! voor 1500, zou 
kunnen doen herleven. Het bezat de peper van de 
Westkust van Sumatra en de tin o.a. van Perak. 
Engelschen, zoowel van de E. O.-I. Comp, als die van de 
Comp van Courteen waren er ge- vestigd. Doch de 
Nederlanders kregen van de At- jehsche regeering de 
bevoegdheid op die Westkust, teTikoe, Priaman,Salida 
en op het Maleische Schiereiland, te P6rak, 
vreemdelingen (Engelschen, bewoners van Soerat, zg. 
Mooren enz.) den hand cl tc beJetten. Na den moord op 
de Nederlanders te Perak werd (1656/1657) de reede van 
Atjeh gcblokkecrd. Het ， vredes-tractaat van 1659 
verbood aan andcren dan de dienaren der N. O.-I. Comp, 
den handel op Atjeh en zijne vazalstaten. Ten ovcrvloedc 
werden, toen wed er de oorlog uitbrak, de Atjehcrs uit 
J'ikoo verdreven en vestigden de Nederland ere hunne 
kan- toren op Pad an g (hoofdkantoor nedert op Tjinko, 
te TikoeTfe Pjiaman on tc Baroes. 

Ev&neens uit Bantam. Toen werd Bantam het 
centrum van den weinig betcckenonden inktndschen 
handel, die naast het monopolie der Nederlanders in den 
archipci nog bestaanbaar was. Er verzamelden zich daar 
naast de Engelschen, die er sedert 1628 verblevcn, ook 
af en toe Denen, Frangchcn, Portu- geezen. De 
Bantammers dreven handel op Perzie, Soerat, Mocha, de 
kust van Koromandel, Bcugalen, enz. Bantam werd 
groot en v/eelderig en Butavia droogdo uit. In den twist, 
dio tusschen Sultan Agoeng en zijn zoon Kahar of Hadji 
ontstond, trok- ken de Nederlanders partij voorden 
laatsten, terwijl de vreemdelingen, ook de weinigo 
Engelschen ter hoofdplaats aanwezig,dal voor Agoeng 
(Jed on. Hadji won, krachtig geholpen door de troepen 
en schepen der N. 0. I. Q)mp, hot pleit en de 
Ncderjanders werden beloond met ecu contract van 
uitsluitende levering der Bantamsche peper tegen een 
vasten prijs Bij het contract van 1G80—1682, eerst 
geteekend in J 684, we*d aan do Engelsclien voor goed 
het ver- blijf binnen Bantam ontzegd. Ecnc vestiging op 
Djarnbi, aan Bantam ondergeschikt, gaven zij omstreeks 
dien tijd eveneeus op.】) 

i) Het jaar, waarin dat geschiedde, is niet juist 
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De Engelschea buiten overig Java geslolen. In den- 
zelfden geest als in 1G84 het contract met Bantam was 
gesloten, wist de Nederl. Indische Regcering bij con, als 
amplintic op een ovcrconkomst van 1705, met den 
Socsoehocnan Pakoc boo won o I van jVIata- ram in 1707 
geslotcn contract zich te bedin gen de uitsluiting buiten 
Java van allc Westerscho vreem- delingen, waarbij zij in 
de eerstc plaats het ， oog had op de Engelschen. 
Genoemde Soesoehoenan be- loofdc, zoo voor zich als 
voor zijn kinderen, kinds- kinderen en inantri's „dat wij 
aan geene nation of „volkercn, die or reeds zijn of van 
bovenwinds of uit „Europa verschijncn, wie dezelve ook 
zouden mogen „wezen, geen de ininste handcl en ook 
vooral geen „plaatsen om logien en vastigheden, hutten of 
dier- „gelijko residentien in ons rijk van Java zullen toe- 
„staan ofte vergunnen, enz." 

Vestiging der Engelschen op Bcnkoelen. In 1685 
verzochten hoofden van Piiaman, die in At jeh En-
gelschen ontmoetten, eene nederzetting der E. Comp, in 
hun land. Die vestiging kwam tot stand, doch heeft nooit 
veel beteekend. ?.Iaar terwijl deze hoofden, naar Madras 
medegenomen voor het tee- ken en van het contract daar 
verbleven, kwam er ook het aanzoek van hoofden uit 
BenkoeJen, san den Bantamschen Sultan onderworpen. 
Ondcr voor- wendsel dat Sultan Agoeng het recht daai-
toe had verleend, vestigde de Engelsche Compagnie zich 
nu nog da4r, te Selebar (Pasarsilcbar), York Fort stich- 
tendc, en teMandjoeta (Indrapoera, 1684).DoNeder- 
landers, Sultan Hadji ter v/ille, bestreden hen niet direct, 
maar zonden (1.686) vloten onder Klaerbout en de Ronde 
(de Rande?) naar den Jang di Pertoean (Raden Sakti), zich 
noemend e lioofd van de Min ang- kabauers 
(Maningcabers), die aan Bantam de ge- hoorzaamheid 
had opgezegd, de N. 0. I. Comp, best reed cn paitij voor 
de Engelschen van Benkoelen had getrokken i). In 
1714—20 word de hoofdzetel vcriegd naar cen j)unt 3 
mij) vcrwijderd van York Fort, alwaar zij het fort 
Marlborough bouwden, dat tot 1825 de zetel is gcbleven 
der Eng. op dezc kust. Bo plautscn, waar de injandscho 
hoofden zich door overeonkomsten gebonden achttcn de 
peper aan de E. 0.1. Comp, to Jcvcren en waar ook in den 
rcgel EngcJsche coni))agnies-dicnaren gevestigd waren, 
zijn, behalve de bovcngenoemde: Mokomoko (fort Anna) 
1717, Bantal 1700, Ipoe (Aypoor), Seblat 1697, Ketaoen 
1697, Lais, alien ten N. van het fort Marlborough. In 1733
一 1734 vestigde de E. O. I. Com]), zich tc Salocma, 
Taloc, Pring, Alas, Pino, Mana； in 七 J745 to Poelau 
Pisang (Kroe), van waar- uil betrekkingen werden 
aangeknoopt met de hoofden in de Lam pongs, over den 
Vlakken hock (Sile- boe) naar Borno (Broenai ?) on 
Seniangka. Bovon- dien werdei), op grooten afstand van 
het oigenlijko Bcnkoelen, ten N. van do vorspreide posten 
der Ncderlandors, te zamen do Westkust van Sumatra 
uitmakende, nog door de E. O. I. Comp, bezet de posten 
TapanoeH (1752), op ccn klein eiland in hot l)innensto 
gcdccltc der baai on Pontjan-ketjil ge- 

aan te gevoi). Onbcduidende kantoren hebbon in do 
17o ccuw de Eng. nog gchad te Soekadana, 1613—22 cn 
nog cens omstreeks 1699, vorder te jJjiirjara on to 
Bandjermasin. 

i) Zijno mocht werd gebroken bij een ontmoe- ting 
in laatst van 1686 of't begin van 1687 bij het dorp Bakom 
aan do rivier van Toeloengba- wang. Zie over hot verder 
lot van dozen avontu- ， ricr: Marsden, History of 
Sumatra, 2*> ed. 1784,. / b】z. 274. 

noemd, cn het onbcduidende Natal (1752). De Engelsche 
ncdcrzcttingcn op do kust van Sumatra blcvcn tot 1763 
onderhoorig aan Madras, werden toen con onafhankelyk 
presidentschap, maar, bij de toenemende verliezen, 
besloot het Hof van Direc- teuren in 1801 bezuinigingen 
in te voeren en op ver- scheidono plaatscn do 
ondergescliiktc factors (re- sidenten) te supprimccrcn. De 
titularisscn kwa- men in hot prcsidentschap van Madras 
te dienen, terwijl het gewest administratief ondcr 
Bcngaien werd gcplaatst, — De regelin gen der E. 0； I. 
Comp, waren in Benkoelen nagenoeg dezelfde als die der 
N. 0. I. Comp.: iets vi'ijgeviger in zooverre dat zoowel 
hare dienaren als anderen bevoegd waren hand el te 
drijven en dat de uitvocr van slechts een artikel (de pepcr) 
aan ieder behalvc aan de E. 0. I. Comp, verboden was. 
Maar in hare uitwerking waren zij dezelfde als de 
Hollandsche; na eenigen tijd vermind erde de productie, 
zoodat liet artikel overal en in ovcrvlocd en tegen lage 
prijzen kon worden ge- kocht, waar geen Engelsche 
compagnies-dicnaren gevestigd waren, bij voorbceld 
door Amerikanen- in het gebied van Atjeh. Wat aan 
Benkoelen zijn beteekenis gaf was, dat van daar uit door 
Engelsche particulieren in Straat Soenda en langs de 
noord- kust van Java en Madoera en de zuidkust van Bor-
neo en misschien ook die van Java stukgoederen, 
oorlogstuig en vooral opium konden worden te koop 
geboden, van wclk laatste artikel, vooral na 1757 de prijs 
bclangrijk lager kon worden gesteld dan wanneer bet uit 
Nederlaiidsche han den kwam. 

Andere vesligingen in den archipel vo6r 1811. Be- 
halve op de hierboven genoemde punten hebben 
Engelschen zich nog nedergezet: op last der Engelsche 
Comp, (de concurrente der Londensche, zie bl. 673) in 
1700 te Bandjermasin en in 1704 te Poelau Kondor 
(Kandara). Wat Bandjermasin betreft, de- Engelschen 
bielpen daar, zooals Coen zou gezegd hebben, er 
zichzelvcn spoedig weder uit：  zij werden in het janr 
1707, kort nadat zij vergunning hadden bekomen (1704) 
er con versterking te bouwen, door de inlanders 
aangcvallen. Hiuine verliezen waren. zoo groot dat, met 
acliterlatiiig van vele waarden, de overl.evenden niet dan 
met moeite zich op hunne schcpen konden bergen. — Het 
eiland Kondor ligt op de uiterste grenzen van den 
Maleischen archipel; het wordt hier vooniamelijk 
genoemd, omdat het, als vroeger Patani in handen der 
Nederlanders,— en lang v66r dien Kandara, — door de 
natuur was aangowezon als maritiom station op den weg 
tus- schcn China en Indie, on dat vooral, wanneer ge- 
bruik werd gemaakt van den landwcg over het Ma- 
leische Schiereiland uit Ligor, Sanggora of Patani.. Do 
Engelsche Comp, vestigde zich daar in 1701; cen gift in 
1704 van den koniiig van Anam verleende aan do 
vostiging eon zokere waarde, maar een oproer onder do 
Makassaarschc soldaten, in dienst van hot 
handelslichaani, dwong do Engelschen weder de- plaats 
to vcrlaten, die overigons, volgens de schcts,. door 
Milburn, Oriental Commerce, II, 445 daarvan gegeven, 
bijzondcr weinig aantrekkolijlcs had.— Een vestiging te 
Pasir, op do oostkust van Borneo,, tocnmaals cen 
belangrijko iiilandscho handelsplaats, word in 1772 
beproefd, maar ook wcor dadelijk op- gegeven. — Toon 
word het gewaagd op hot eiland Balam bangan (1773), 
in't N. van Borneo, op't gebied van den Sultan van Socloo, 
die daar een groote st rook land afstond. Haast dadelijk 
daarop werden do Engelsche troepen, voornamelijk 
Boegineezeiu en do weinige kolonisten in 1775 door 
bewonera van Soeloo (zeeroovers ?) verjaagd. In 1803 
nogmaals 
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beproefd, bleek de vestigiiig op Balambangan waar- 
deloos (men denke aan den oorlogstoestand in Europa) 
en werd zij andermaal verlaten. 

Prioriteit der Engdschen na 1734. Voor de geschie- 
denis der Engelschen in den Archipel zijn de jaren 1624 
tot 1684 die van voortdurende eb, van 1684 tot 1734 die 
van dood tij, van 1734 tot 1814 die van aan - houdenden 
vloed. Dan komt er weer kcntering. In laatstgenoemd 
jaar geeft de Engelsche kroon aan den Souvereinen 
Vorst. der Nederlanden de bezittin- gen temg in de 
laatste jaren na 1795 en 1803 op de Nederland ers 
veroverd. 

Wat de Engelschen, met hunne gebrekkige orga- 
nisatie in Europa, al Ej spoedig stork maakte tegen de 
toen nog zoo machtige N. O.-I. Comp, was het feit dat 
zeer vroeg—in 1660 — aan landgenooten en anderen, be 
won ers van de vestigingen der E. O.-I. Comp, in Indie, 
de bevoegdheid werd gegeven om, binnen zekere, niet 
nauwe, grenzen, hand el voor eigen rekening te drijven, 
mits geen artikelen zendende uit Indie naar Engdand en 
omgekeerd. De handel in Indie was vrij, De 
Nederlandsche Compagnie, in het gebied dertoenniaals 
nog rijke cn machtige potenta- ten in Voor-Indie 
gevestigd, naast zich hebbende de haast even talrijke 
vestigingen der Engelsche Comp., had van dien tijd af te 
strijden tegen particulicren, Engelschen, Hindoe's, 
Amerikanen, enz. die het log- ge Kchaam, dat volgens 
vaste regels moest werken, wilde het niet dadelijk ten 
onder gaan, tc vlug af wa- ren. De gebeurtcnisscn, kort 
na 1750 voorgevallen, braclitcn in handea der 
Engelschen het opium. En de lijnwaden (piece goods) 
kon sedcrt geruimen tijd icdereen bij de inlandsche 
handelaars goedkoop in- slaan, zonder dat, als vroeger, 
er factorijen noodig waren om den inlandscben wever en 
verver enz. te beschermen, hem geld voor te schieten en 
door machtsvertcon hem tot nakoming zijner 
vcrplichtin- gen ted\nngen. De factoryen in Voor-Indie 
hadden, tenvijl ook de welvaart op het vasteland van 
Azieen in den Maleischen archipel veimindeixie, hare 
bclang- rijkheid verloren. 

met de Nederlandsche republiek van 1781_ 
1784. Het beteekende dus niet zoo ved, toen in den 
oorlog, die tusschen Engeland en Nederland ont- stond, 
als gevolg van den Amerikaanschen vrijheids- oorlog, de 
factorijen van Bengalenen de Icantorcn en vestingen op 
de kust van Koromandel verloren gin- gen. lets meer 
indruk zal het wellicht hebben ge- maakt, dat ook de 
Nederlandsche posten op de West- kust van Sumatra aan 
eenige Engelsche Coinpagnie- schepen werden 
overgegeven. Bij den vrede van 1784 gaven de 
Engelschen de veroverde posten terug, met uitzondering 
van het kasteel Nagapatnam. Ook werd 
•overeengekomen, dat de Nederianders geen hinder 
louden toebrengen aan de vaart der Engelschen „in •de 
Oostcreche zee&n", — waarmede cenvoudig de toen 
reeds geldende rcgelen werden bevestigd. Wat •erger 
was — voor de N. O.-I. Comp. — de desolate toestand 
van hare verdedigingsmiddelen was aan icdereen 
duidelijk geworden. Tegelijk was met het jaar 1781 de 
periode der grenzeloo^c verwarring aan- gevangen, 
waarin de N. O.-I. Comp, grootschccps aJ- .les aanhield, 
niet bezuinigde, haast geen inkomsten 妙 1, de kosten 
dekte met nieuwe Iconingen. In dien lijd etreed de 
Engelsche O.-I. Comp, met succes op d.en yasten wal 
vanVoor-Indie, vermengden hare verrich tin gen en 
belangen zich meer en meer met die van het，Engelsche 
gouvenienient en werd het strijden, •ook in Indie, tegen 
de Franschen een n a t i on a 1 e 彳 a a k, die aan het 
anders niet zoo gewilde handels- hchaam den stcun 
verzekerdevan hetEngelsche volk. 

Oorlog van Engeland met de Bataajsche Rcpubliek, 
enz., 1795—1811. In den oorlog tusschen Engeland en 
de Bataafsche Republiek, in 1795 aangovangen, had de 
N. O.-I. Comp., dio maar luttele hulp kreeg van den Staat 
der Nederlanden (lands-eskuders of smaldeelen, Lucas, 
Dekker, Hartsinck) te strijden tegen de Engelsche 
marine, de schepcn der Engelsche Comp, en word haar 
bovendien afbreuk gedaan door Engelsche of Engelsch-
Indische kustvaarders (country service). Aan de 
tusschenkomst van cen de- zer laatsten, kapitein Light, 
had de Engelsche Comp, al van vroeger reeds haar 
^tablissement op Poelau- pinang (Prince of Wales 
island) te danken (1786), welke vestiging spoedig haar 
nut voor den handel op den arcliipel en als station en als 
werf zoodanig be- wees, dat in 1805 het aantal dienaren 
belangrijk werd vermeerderd en het onder het bestuur 
van een gouvemeur met een grooten staf ambtenaren 
werd geplaatst. Nu in 1795, 96, 97 en 1801 gingen verlo-
ren, behalve de Nederlandsche forten cn kantoren in 
Voor-Indie en Ceylon, ook de eenige koJonie van 
beteekenis, die de Ncdcrlanders ooit in het oostelijk 
halfrond hebben gchad: die der Kaap de Goede Hoop en 
in den archipel: Malaka, de posten ter Sumatra's 
Westkust, de Moluldten, Timor. Bij den vrede van 
Amiens (1802) kreeg het Ned. Gouvcrnement, dat in de 
plaats der oude Nederlandsche Comp, was getreden, de 
veroverde plaatsen en landstrcken te- rug, uitgezonderd 
Ceylon. Toen er haast dadelijk daarop wed er oorlog 
uitbrak tusschen Engeland en Frank 珂  k en zijne 
bondgenooten, gin gen de neder- zettingen verloren, 
waarvan de Ncdcrlanders, ingc- volge de bepalingen van 
het tractaat van Amiens, in 1803 hadden bezit genomen, 
namclijk de Kaap de Goede Hoop (1806), de Molukken 
(1810), — eindelijk in 1811 Java en Ondcrhoorigheden. 
Over verovering van Java zie 
KRIJGSVERRICHTINGEN. De 4 Engelsche gewesten, 
alien onderhoorig aan den Gouv.-Gen. cn Raad van 
Calcutta, v/aarin nade verovering van Java de Maleische 
archipel admini-tra- tief vcrdcekl was, zijn: a, 1795: het 
fort Marlborough en ond., d.i. de geheele Wcilkust van 
Sumatra.; b, 1795: Malaka cn ond., d.i. het Engelsche 
J?i- nang en ond. en het vroegere Nederlandsche ALdaka 
on ond.； c, 18J0: de Molukken on d, 1811: Java on ond. 
Onder deze w het gouverncmcnt van Java(?.D 

ond.verreweg het bclangrijkhte. Van de andcrc wordt 
hicr gezwegen ； onvenncld blijft ook het bcHtuur, wat 
later, van Raffles in Benkoclen zelf, 181,8/25. Daardc 
posten ter Westkust van Borneo en Bandjcrmasin reeds 
vroeger (1791 en 1809) door de Nederlandcrs waren 
verlate>> geworden, zo(5 bestond het Java en ond. van 
dien tijd aanvankclijk uit Palcmbang, Ma- kasscr en 
Timor. In den Engelschen tijd werden nog Pontianak 
bezet en Bandjennasin. Militaireexpecli- tien werden 
gezonden naar Palembang, Djokjakarta, Boeldlong en 
Boni. De laalsten brachten der Eng. Comp, geen blijvend 
nut, maar, al« gevolg van de overwiiniing oj)Palembang 
behaakl (J8I2), werden Banka en Billiton afgestaan ； 
van die, op Djokjakarta (ci)middellijk ook Solo), 
bchaald, werd het direct grondgebied der Engelsche 
Comp, vermeerderd met Kedoe, Grobogan, Zuid-
Rembang, Zuid-Soerabaja eh Paljitan. Vcrder word eon 
eindc gemaakt aan het (reeds zeer onbeteekenend) gezag 
van cen schijn- Sultan in Zuid-Ban tarn en van do twee 
Sultans in Noord-Cheribon en werden degedeelten van 
Bcsocki en Probolinggo, kort te voren aan Chineezcn 
ver- kochf, in den boezem van het domein tcruggcbracht 
(resumptie). Het bestuur over Java cn ond. van don 
Luitenant-gouverneur Thomas Stamford Raffles, 
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1811—begin 51G, was, behalve door de vcrmcer- deiing 
van den Europeeschen invloed in de in- landscho rijkcn, 
de uitbreiding van het direct ge- bied, de vermeerdering 
der handelsposten, voor de bewoners, vooral van Java, 
van de grootste beteekenis. Slechts een tweet al 
maatregelcn wor- den hicr genoemd. Io. In plaats van de 
contingent en en verplichte leverant ien, wier afschaffing 
voor den Inlander meebracht vrijen arbeid en vrije 
besehikking overigens over de vruchtcn van zijn ar- beid, 
werd ingevoerd naar Britsch Indisch model do landrente, 
nog steeds de hoeltsteen van de bclastin- gen door de 
inlanders op to brengen ； 2o. het munt- wezen, dat sedert 
vele tientallen van jaren in verwarring was geweest, 
overvoerd door nagenoeg waardcloos papier en 
minwaardig kopergeld, kwam in den Engelschen tijd in 
orde. 

De Tlestavralie. Na het heist el van Nederland's on- 
afhankelijkheid en gchccl in den gedachtengang, die bij 
de Restauratie v66rzat, werden bij de Con ventie van 
Londen van 13 Aug. 1814 door Zijne Britsche Majestcit 
aan den Souvereinen Vorst der Vercenigde Nederlanden 
de bezittingen enz. teruggegeven, die Nederland bezat op 
I Januari 1803. Hicrvan werden uitgezonderd de 
Kaapkolonie, een gcdeclte van Guiana in Z.-Arnerika, 
terwijl omtrent Banka, in 1812 door Palembang aan de E. 
O.-I. Comp, afge- staan, weid bepaald dat Nederland het 
zoudc ont- vangen in ruil voor het fort Kochin on 
onderhoorig- heden (kust van Malabar). Het heeft 
langgeduurd eer de verschillende Engdsche autoritciten 
het onsa- menhnngend complex van handehfactoryen en 
bezittingen aan de Nederlandsche gemachtigdcn over- 
gaven. Om te beginnen, doordien Napoleon, van Elba 
ontsnapt, weer den krijg tegen de verbonden 
mogendheden begon, welke in de vlakte van Waterloo 
(18 Juni J815) ten n ad cole van het Fransche keizerrijk 
werd beslist. De zending van Ncderland- sche troepen 
naar Java vond, onder mecr daardoor, vei'traging, zoodal 
ccrst op 19 Augustus 181G op de hoofdpjaats van N.-I., 
to Batavia, de Nedednndsche vlag de Engelschc verving. 
Ook, doordien de nieuwo Ncdcrlimdsche regeering over 
nict vecl middelcn kon beschikkcn — Nederlard was aim 
cn had niet voor nict Fransche vrienden tc logcercn gehad 
— en de- wijl de dicnaren der Engelschc Conip., de een 
mecr de under jninder, niet dan ongaarnede beslissing dcr 
Kroon voJgden, welke, naar zij meenden, te veel had 
weggcschonken. Dezc mceningcn, bij onkclen maar half 
uitgeeproken, vonden ecn ervaren tolk in den meest 
bekwamen politicus, in die st reken gevestigd, die de 
Nedcrlanders haatto als weinig Engelschen voor cn na 
hem, Raflles. In 1818, na zijne terugroo- ping uit het 
Luitenant-gouvcrncurschap van Java (18)6) on na ecn 
kort verblijf in Europa, to Marlborough gcplaalst aJe 
Luitenant-go;iverncur (persoon- Jijko titel) van 
Bcnkoclen, ving Raflles zijne actio tegen de N.-L 
regeering aan. Gouv.-Gen. en Raad van Bcngalcn, 
aanvankelijk weinig vortrouwen stcllendc in Jiaffles, 
Heten ten slottc door hem zich overtuigen, dat de Ned. 
ko). regeering cn do Ned. Gouv.-Gcn. Van dcr Capellen 
bij de uitlegging der convcntic van J814 niet redelijk 
handeldcn. Het oude kolonialc syeteein, dat de belangcn 
der bezit- tingen en koJonicn gehecl ondorgeschikt 
maakto aan die van het inocderland 切 dat voor clen 
archipcl zijn voornaamsto uiting had govonden in hot 
sluiten van de havens dcr inlanders ten voordeclo van 
diodor Ne- dcrlandcrs, het weren van westorsche 
vreemdolingen en het bed erven van den eigen handel cn 
scheep- vaart diet in landers,was in 1818 niet incei, toe to 
pas - 

sen. Wat de zeevaart der Engelschen in den archipel bet 
reft, was het stelsel begraven bij den vrede van Parijs van 
1784, en de macht. zou overigens aan de Nederlanders 
hebben ontbrokon om het ten opzichte der westersche 
natien toe to passen. Maar het be- hoorde nog tot de 
kolonialc politick van alle Euro- pcesche natien, 
Nederlanders, Engelschen, enz. om de industric, den 
bandel, de scheepvaart van het zoo- genaamde 
moederland te bevoordeelen ten koste van de bewoners 
der (kolonien of) bezittingen. Het ge- scliiedde door de 
voortbrengselen der vreemde westersche natien bij invoer 
in het koloniaal gebied hoo- gere invoen'ecliten te doen 
betalen dan dio van inge- zetenen in het moederland, 
welke rechten dan nog op hooger cijfers werden bepaald, 
wanneer het schip, dat de goederen aanvoerde, onder 
vreemde vlag voer etc. De N.-I. regeering van dien tijd 
was in den aau- vang niet protectionistisch gezind ； hare 
tarieven waren matig; in geen der in den laatsten tijd raet 
in- landsche vorsten gesloten traktaten had zij uitslui- ting 
van den handel der westersche vreemdelingen bedongen. 
Maar n a eenigen tijd kwam diezelfde N.-I. regeering wel 
in die verkeerde richting en het is nog de vraag of dat niet 
half onbewust is geschied als re- actie op de later tc 
noemen vijandige daden van. Raffles. Hij gaf voor, — en't 
was een vreemd meng- sel van waarheid en dichting, van 
billijkheidsgevoel en van vroom bedrog, — dat de 
Nederlanders het oude staatkundig overwicht in den 
archipel weer wil- den herkrijgen, dat zij reeds meester 
waren van den toegang tot den arcliipel en van den weg 
naar China en Japan door 't bezit van de kusten van Straat 
Soenda en dat zij over dien anderen han dels weg ook 
zouden kunnon bescliikken, als zij Malaka uit han- den 
der Engelsche autoritciten zouden hebben ont- vangen. 
Gansch ten onrcchtc had, zoo betoogde hij. op sebrift, 
naar rechts en links, do Kroon zooveel aan de 
Nederlanders geschonken en het zoude dwaasheid zijn de 
Con ven tie van 1814 tegen de kleingeestige opvatting dcr 
N. I. autoriteiten in vrqgevigen ziu uit te leggen. 

Raffles. Raffles eischte voor de E. 0.1. Comp, een 
gedcelte der tegen woordige Lampongs, een raaritiem 
station verlangendc in de Katoembajan-baai (Catoom 
byan harbour), ver buiten de oude grenzen, aan de Z.O. 
punt der Semangka-baai, meenendo daar een “winkeltje" 
te kunnen openen, dat met succes tegen de Nederlanders 
zou concurreeren. Het oude idee van het stichten van ecn 
Anti-Batavia, als in 1624/ 1625. Hij vertraagde de 
overgaaf van Padang (Juni 1818) en, toen de Ned. 
commissaris onverrichterzake was teruggekcerd, haastte 
Raffles zich om de Pa- dan gsche Bovenlanden t.e 
bcreizen (Juli 1818) en om met de hoofden des lands 
overcenkomsten te sluiten, die, waren zij bekrachtigd 
geworden, een latero overgaaf van Padang (zij is 22 Mei 
1819 geschied) waardeloos voor de Nederlande^ zou 
hebben ge^ maakt. Hij greep in de zaken van Palembang 
in (Juni 1818), de Nederlanders beschuldigendc van het 
beinocilijken van den Engelschgczinden Sultan Na- 
jamoedin, on was de oorzaak van ecn reeks verwikke- 
lingcn, dio hot tocninaals nog teore Ned. gezag in de 
waagschaal stelden cn cerst met de militaire expedi- lic 
van 1821 on de latere afschaffing van het siiltans- bestuur 
(1825) eindigden. Hij protestcerde tegen het bczetten door 
de Ned. autoriteiten van het eiland Billiton, met het 
sustenu dat in 1812 wel bezit dor Engdsche Conipagnio 
waren geworden Banka e n Billiton, maar dat by de 
Conventie van Aug. 1814 nict mecr dan Banka was 
geruild tegen de vroe- gcrc Ned. vestigingen op do kwst 
van Malabar. Zyno 
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vcrriclitingcn, uitgczonderd het protest in zake Billiton, 
door de hoogerc autoriteiten, den Gouv.-Gon. en Raad 
van Bengalen. afgekeurd zijnde, voelde Raffles zich 
verplicht in persoon naar Calcutta te reizcn (Sept. 
181S). Hij was daar zoo gelukkig den Gouv.-Gcn. 
Hastings, aanvankelijk zeer tegen hem ingenomen, de 
overtuiging tc gevcn, dat de dierste belangen dor 
Engelsche natie zouden wordcn ge- schaad. wanneer de 
dienaren der Engelsche Comp, wcrkeloos blevon. 
Daarvoor behccfde cchter niet gevreesd, want, 
afgcscheiden van hetgecn in de korte spanne tijds door 
Raffles was verricht, had de gouverneur van Poelau 
Pinang, de kolonel Bannerman, reeds den resident van 
Malaka Farquehar in commissic gezouden om de 
Malcischc vorsten in de buurt door contracten aan de E. 
0. I. Comp, te verbinden. Dezc was niet gcslaagd in 
Pontianak, wel cchter te Riouw en tc Siak. Raffles 
ontving nu ten overvloedc zijne benoeming tot agent 
van den Gouv.-Gen. en Raad van Bengalen, gedeelteJijk 
op zijdc schuivende de autoriteit van den gouverneur 
van Poelau Pinang en ongeacht het gecn dezc en de 
Jrclonel Farquehar reeds hadden verricht. Het denk- 
beeld van het verkrijgen of uitbreiden van souverei- 
niteitsrechten op Sumatra werd losgelatcn ；  straat 
Soenda mochten de Nederlanders behouden, maar, wat 
straat Malaka bet reft, moesten de Engelsclien zich de 
beideuitgangen zoovcel mogelijk verzekeren. In Atjeh 
sloten Raffles en zijn ambtgenoot CJoombs, een ganscli 
andere taktiek volgende dan die, welke de autoriteiten 
van Poelau Pinang tot nog toe had beziggchouden, een 
contract, 24 April 1819, met den ■Suitan Alaoedin 
Djohor Alam Sjah, voor wien party werd gekozen tegen 
een „overweldiger,\ Onder be- lofte van bescherming, 
kreeg de E. 0. I. Comp, het recht van handel te drijven 
op de havens van Atjeh, ■een vert egen woordiger ter 
lioofdplaats te doen wo- nen, terwijl het den onderdancn 
van eenige Euro- peesche maeht en zoo ook alien 
Amerikanen ver- boden zou zijn op liet gebied van 
Atjeh te verblij- ven. Ook zouden door Atjeh met andere 
mogend- heden geen overeenkomsten worden geslotcn, 
buiten de toestem min g van de Engelsche Regeering. 

Singapore： Voor de vestiging in het Z.O. was aan- 
vankelijk aan Riouw gedacht, maar daar was „dc hot 
vergald", toen de Maleische Sultan, ongeacht het kort te 
voren met Farqucliar (Aug. 1818) gesk>- ien contract, 
in November van hetzelfde jaar met den Ned. vice-
admiraal WoHerbeek ccn tractaat sloot, dat de oude 
betrekkingen van 1784 wed er aan- knoopte en waarbij 
de Sultan zich onder de besebej - ming van den 
Nederlandschen S< aat plaalste. Ge- bruik makende van 
de ondervinding door Farquehar opgedaan, sloeg toen 
de Engelsche Compagnie zich neder op het eiland 
Singapoera (het latere Singapore) (Feb. 1819), waar cen 
der rijksgrooten van het Maleische rijk van Biouw 
Luigga- Djohor- Pahang, de tocmenggoeng namelijk 
van Djohor, eene kieine strook lands afstond, terwijl, op 
zijn aanraden, ook een der zonen van den in 1812 
overlcden Sulf an Mahmced, Tocngkoe Hoesin 
genaamd, die als ambteloos burger te Riouw Jeef- de, 
n^ar Singapore werd gelokt, door de EngeJschen tot 
Sultan werd uitgeroepen en tot een dergelijke ceaeie, als 
de toeinenggoeng van Djohor had gedaan, werd 
overgehaald. Niemand zal thans nog dozen roof, ten 
nadeele van den leenman van Nederland ge- plccgd, 
willen verdedigen. Hij is het best te kenmef- kyn met de 
eigen woorden van den Engelsclien ini- nister Canning, 
die vrij uit durfde spreken, toen En- geland zeker was 
Singapore te zullen behouden, en 

hij, nadat er zoovcel was voorgevallen, nog do schyn- 
vertooning ten besio gaf van tegen het Engelsche 
parlement den afstand dooi* Nederland te verdedi- gen. 
„Men verwacht inisschien van mij dat ik den aard van 
onze aanspraken op deze bezitting zal dui- delijk maken. 
Daar feiten endocumenten noodig zijn om aanspraken te 
bewijzen, zoo was ik voor mij ten stelligstc de mcening 
toegedaan, dat wij onzen ei- gendoms-titel niet met 
deugdelijke bewijzen kunnen staven. Maar daar allc 
(dergelijke) tit els in do Oost niet zoo scherp begrensd en 
nauwkeurig zijn, meendo ik (toch ook), dat wij zcor 
verkeerd zouden handelen, door op dit bijzonder geval 
de algeraeene beginsclen van Europecschc politick toe te 
passen, of cenig hoogdichterlijk gevoelen van 
moraliteit". Nu,— daarvoor behoefde Canning niet bang 
te zijn: dat verlangdc het Engelsche parlcment niet van 
den En- gelschen minister. In de nieuwe stad, de eerste 
wclke in de 19e ecuw in het „oude Oostcn" were! 
gesticht, het ware Anti-Batavia, dat de Engelschen 
prccies twee eeuwen na Batavia vestigdon, stroomden in- 
landschc handelaai-s, nicer nog Cbineezcn, toe. Rcch- 
ten werden er niet geheven; naar herkomst, tonnen- 
inhoud, nationaliteit, enz. ten bcliocve der st atistick 
werd niet gevraagd. Op het zeer geringe voorbehoud, dat 
de E. 0.1. Comp, voor de nederzetting van Engelschen en 
vrcemdelingen gewoon was tc maken, werd met 
voordachtnict gelet. Raffles was, haast tot in 'tdol】c, 
vrijgevig, zoodat, als vroeger Benkoelen, doch met beter 
resultaat, Singapore liandcn vol geld kostte aan de 
aandeelhoudcrs der Comp., maar da- del ijkbleek alles 
waard te zijn voor den Engelschen handel, 
verbindendeEngeland,of wel Voor-Indie met den In 
dischen archipel, Achtcr-Indic en China en omgekeerd. 
Van die groote beduidenis is Singapore gebleven, ook 
toen later, zij het altijd nog mati- ge, belastingen van de 
bewoners zijn gevorderd. le- dere andere plaats, die 
kanten uit, in Engelsche l)an- den zou echter even eons 
zijn gaan blocicn: de Engcl- sche Industrie, voor zijne 
stukwerken, wapens, ijzcr- waren enz. en de 
administratie van Bengalen voor het opium hadden 
behoefte aan cen handclspJaatH, waar behalve 
Cbineczen ook bewoners van in land- sehe staten die 
arlikelen en ook andere goedkoop konden inslaan en 
daardoor ookdeartikelcn van hun land, benzoin, 
pinangnoten, peper, spccerijen,)ncta- len, rotan, 
boschproducten tegen ]oonei)dc prijzcn van do hand 
konden zetten. De bewoners van de in- landschc staten 
in den o in trek hebbon bij de sticb- ting van Singapore 
iuderdaad vecl voordeel gehad. Ten slotte lieeft de 
Nederlandsche regeering hot begin sei van besoherming 
bij bet. uilschrijven van ink. en uitg. rechf en in 
Nederland, later ook (1872) in In- d ie vollecl ig lat on 
varci),aid us „in vorvulling brengen- dc‘‘de profetie 
reeds op 14 April 18J8nedergeschrc- ven, toen Kaftles 
nog over ecn vrijliavcn „crgcn8 in de buurt van Bintang” 
dacht: „wij zouden daai- met „sucees kunnen rivaliscercn 
tegen de Hollandei s. Zij “zouden of verplicht worden 
een meer vrijgevig han- „delssy8teem (o gaan volgen, of 
wel het moelen aau- „zien dat de hundel zich onder de 
Biit8che vJag ver- „zan)elcle. In beide gevallen zou ons 
doel bercikt zijn". Indcrdaad ecn juiste redeneering： 
cchter, aln in het geval van Gibraltar, Hongkong, enz. die 
van een vriend, welke aan een ander zijn feilen toont en 
tegelijk bij die braafhoid nog geduebt voordeel heeft. 

Tractaat lu^schen Ew/eland en Nederland van 1824. 
Thane voige de verm elding van het tractaat, door 
Engcland met Nederland gesloten, dat aan de han- gende 
kwestien, voor ecn gccleelte hicr opgcnoenid en door de 
gebrekkige uitvoering der slccht gestekle 
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conventie van 1814 ontstaan, ecu eindo heoft ge- maakt, 
en met *t behoud van Singapore ondcr do Engelsche vlag, 
— want dat bleef voor do Engel- schen hoofdzaak, — aau 
de Engelsche bezittingen in den archipel den vorm en de 
beteekenis hceft gege- ven, die zij thans hebben. Bij deze 
ovoreenkomst ziet Nederland af van hot doen van 
vertoogen tegon het bezetten door Engelsche onderdanen 
van Singapore en staat het af zijne factoryen in Voor-
Indie, die a an de golf van Kam ba j a (Soerat), op do kust 
van Koromandel en in Bengalen； bovendien Malaka en 
onderhoorigheden. Engeland ziet af van vertoogen tegen 
het bezetten door Nederlandsche agenten van Billiton ； 
hot staat af het fort Marlborough en ond, (d. i, Benkoelen, 
Natal en TTapanoeli) en vermind ert zijne geldelijke 
vorderingerij ontstaan by het ovememen der 
verschillcnde posten sedert 1816, van ongeveer 350.000 
p. st. tot 100.000 p. st. Terwijl handelingen van 
“ondergeschikte agenten" (Raffles), als tot nog toe 
hebben plaats gevonden, door Engeland worden 
afgekeurd, belooft Nederland gcen facto ryen te stichten 
of tract at en te sluiten met in land- ache vorsten enz. op't 
Maleische scbiereiland ；  Engeland belooft nagenoeg 
hetzelfde ten opzichte van het eiland Sumatra en de (met 
name daar genoemde) eilanden van den Riouw-Lingga-
archipel, ten Z. van het eiland Singapore gelegen. De 
contracteerende partijen laten in Voor-Indie, Ceylon en 
den Indischen archipel elkaars onderdanen toe op den 
voet der meest begunstigde natie, zullen geen hooge 
differen- tieele rechten heffen, die dczc belofte zouden 
kunnen krachteloos maker),en de grenzeri van ieders 
differen- ^tieel tarief worden aangewczerrr Engeland 
stemt er in toe, dat de archipel der Molukken gesloten 
blijft voor de zeevaart en han del zijner onderdanen (aldus 
gedeeltelijk terugkomende op het recht in 1784 be- 
dongen) en daar do E. O. I. Comp, in 1819 een trak- taat 
had gesloten met Atjeh,dat met het begrip van “clkaar-in-
den-archipel-niet-uitsluiten" in een der artikcJen 
nedergelegd st reed, zoo belooft Engeland dat traktaat zoo 
spoedig mogelijk te doen wijzigen in een ccn vouclige 
overeenkonist voor de gastvrije ont- vangst van 
Engelsche schepon en onderdanen in de haven van Atjeh. 
Tegelijkertijd Eeloven echter de Nederlandsche 
gevolniachtigden, in een nota bij het traktaat gevoegd, dat 
de Nederlandsche regecring zorgen zal hnre,betrekkingcn 
met Atjeh in dier voego te regelcn dat die staat, zondcr 
iels van zijn onafhan- kelijicheid te VRrliezen, den 
zeovaardcr cn handelaar die bestendige vciligheid 
aanbiede, welke er slechts Bchijnl tc kunnon bestaan door 
de gematigdo uitoe- fcniiig van cen EuropeeBchen 
invloed. 

De Engelschen in den Indischen archipel na 1824. De 
geschiedenis der Engclschen in don archipel split »t zich 
na 1824, in a, die van de vcrwikkclingen met Ncdedand 
na 1824, geloid hobbende tot cen wij- ziging van het 
tractaat en cindelijk tot den Atjoh- ooi'log. b, die van de 
wording der Straits settlements, en c, (lie van do 
VCHtiging van het Engelsche gezag in te voren niet of 
zclden bezochtc streken, bij welke gelogenhcdcn, zij het 
onbewust, het Nederlandsch gebied in den archipel nicer 
en incur wordt ingesloten on niot inecr zoo als vroegor 
zich haast in do ruimto verlicst. Laatstgciiocmde 
geschiedenis -lieef t bo trekking op de Kokos-eilanden, 
op Noord-Borneo en op Zuidoost Nieuw-Guinoa. 

IJel Sumalra-traklaat. De vreemdo positie, waarin 
Nederland ten opzichte van Atjeh kwam to verkeo- ren 
ten govolgc van de door zijne gevolmachtigden bij 
gelegenheid der sluiting van het traktaat van 1824 
afgelcgde belofte om de onafhankclijkheid van 

Atjoh ongeropt te zullen laten en toch ervoor te zul- 
len zorgon dat Atjeh zeovaarder en handelaar veilig- 
heid zou bieden, gaf aanleiding in de jaren, welke op 
1824 volgdcn, tot tai van moeilijkheden, welke ten 
slotte voerden tot het sluiten in 1871, van het zg. 
Sumatra-traktaat. Toen Engeland eindelijk bereid 
block af te zion van de reserve, bij het traktaat van 
1824 gemaakt ten opzichte van het Atjehsche rijk, 
was er veel in die streken veranderd. De haven van 
Atjeh was meer in het groote hand els verkeer geko- 
men, lag meerdan vroeger,aan den Ocean-highway： 
het Suez-kanaal was geopend geworden, en Atjeh, 
dat tot nog toe langs de Kaap op zeer grooten af- 
stand lag van deEuropeesche havens, was op een- 
m a a 1 in den stroom der westersche politiek geko- 
men. Als Atjeh, steun zoekende bij of in conflict ra- 
kende met bijv. Frankrijk of Rusland of Amerika, de 
gelegen heid gegeven had op dien hand els weg een den 
Engelschen vijandige macht te doen vestigen, zou 
voor Engeland ecn bedenkelijke toestand kunnen 
geboren zijn. Nederland, reeds lang op den weg van 
het vrijhandelsstelsel, moesten de Engelsche hande- 
laars in de Straits, in Manchester, enz., zoowel als 
het kabinet van St. James veel liever als aanstaande 
heerscher in Atjeh zien, dan eenige der andere mo- 
gendheden, waarvan nog maar weinigen de protectie 
van eigen Industrie, cigen scheepvaart en eigen，han- 
del hadden laten varen, welke weinigen nog boven- 
dien de neiging vertoonden, datzelfde vrijhandels- 
systeem geleidelijk prijs te geven, zooals ook inder- 
daad later geschied is. Engeland was dus niet on- 
baatzuchtig, toen het Atjeh aan Nederland overliet 
om daarmede te hnndelen naar welgevallen — als 
Atjeh dat ook wilde — en Nederland gaf schijnbaar 
niet veel weg, toen het (ten overvloede, want in 1872 
werd voor geheel N.-I. het difierentieel, tarief afge- 
schaft) beloofde, dat het in Siak, en ond. (in 1859 
leenrijk van Ned. geworden) en in alle veroverin> 
gen, die het op Sumatra nog zou maken, den Brit- 
schen handel geheel op donzelfden voet zoude be- 
handelen als dien der eigen onderdanen. 

Noord-Borneo. Het ten Noorden van het onder 
Nederlandsch gezag staande deel van Borneo gele- 

grondbegied behoorde, althans in naam— want 
heerechappij deed zich slechts, en dan zelfa nog 

niet overal, langs de kusten gelden — van oudsher 
aan den Sultan van Broenei. Feitelyk was, zelfs tot 
het midden der 19c ecuw, een groot deel dier kusten 
de woon- of schuiJplaats van zccroovers. Reeds in de 
18e eeuw was intusschen Noord Oost-Borneo ver- 
overd door den Sultan van de bcruchte Sceloe-ei- 
landcn, zoodat de Engelschen met hem de overeen- 
komston konden sluiten, welke van 1773 tot 1803 
tot de bezetting van Balam bangan, een eiland op 
korten afstand benoordon do N.punt van Borneo, 
Icidden. Ten govolgc van den krachtigcn strijd, door 
do Spaansche zcemacht tegen de Soeloescho zeeroo- 
vere govoerd, werden humic eilanden in 1851 door de 
eerste veroverd cn zag de Sultan der Soeloe-cilan- 
den zich verplicht do soevereiniteit van Spanje to 
erkennen; hy wercl nu eon leenman van de Spaanscho 
kroon ook ten aanzien van zijn gi'ondgebied op Bor- 
neo's vasten wal. 

In 1839 verkeerde het zuidelijkste, aan onzo Wes- 
tcrafdecling grenzeudo, deel van Broenei, het land- schap 
Serawak, in opstand tegen zijn Sultan, Moeda Hasjim. De 
Sultan kon dien opstand niet meester wordon .Een 
Engelsch avonturier, James Brooke, kwam toon met eon 
door hem zelf uitgerust klein oorlogsvaartuig don sultan 
te hulp en werd ten slotte voor dio hulp boloond mot den 
afstand van genoonid 
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Jandschap Serawak tcgen botaling van con jaarlijk- sche 
schatting van 2000 dollars, ecn cijns die cchter reeds 
spoedig vervicl. Aldus werd James Brooke radja van 
Serawak. Op zijn aandrang traden de En- gelschen op 
tegen den zeeroof, wclke aan de West- kust van Broenei, 
met，medewerking trouwens van den Sultan zelvcn, 
werd uitgeoefend. De dientenge- volge op diens 
grondgebied gevoerde krijgsverrich- tingen leidden er 
toe, dat het eiJand Laboean met de daarbij liggende kleinc 
eilanden in 1846 aan Enge- land werd afgestaan en dat in 
1S47 dit rijk mel Broe- nie cen traktaat sloot, waarbij den 
Engelschcn vr(je toegang werd verzekerd en de sultan 
zich verbond geen gebied aan ecn andere mogendheid af 
to staan buiten de toestemming van Hare Britsche Majes- 
teit. De Ncderlandsche regeering had tegen dit verdrag 
geen bezwaar. Zij beschouwde alle eilanden van den 
Indischen Archipel behalve Java, Sumatra en Banka a Is 
hstposten, waaraan men zich zoo weinig mogelijk diendc 
to laten gelegcn liggen. Er was tusschen 1830 en 1840 wel 
gelcgenheid geweest om met Broenei in n ad ere 
betrekking te komen, maar men had dat nooit ge\vild. En 
ook later, in 1859, toen Brooke voorst ellen deed om 
Serawak aan het Nederlandsch gezag over te dragen, zag 
Nederland daarin geen heil. 

Na/de inbezitneming van Laboean werd Brooke, de 
radja van Serawak benoemd tot Britsch Commis- saris en 
Consul gencraal voor Borneo op cen jaar- wedde van £ 
500. Een jaar later v/erd hem daaren- boven de betrekking 
van gouverneur en opperbevel- hebbervan Laboean en 
onderhoongheden opgedragen op een jaarwedde van £ 
2000. Om hem de vervulling van dezc betrekking 
mogelijk te maken, word nog voor Laboean een luitenant 
gouvemeur aangesteld. Hieruit is weJ af te leiden, dat men 
in England van de vestiging op Laboean, met zijn 
vrijhaven en met de in de nabijheid aanwezige 
steenkolenmijnen nog al groote verwachting koesterde. 
Maar die ver- wachting werd niet vervuld. De hand el 
blecf onbe- duidend en eene maatschappij voor de 
kolcnontginning opgericht ging te niet. Het inlandsch 
bestuur van Broenei beteekende hoe langer hoe minder; 
het kon zich feitelijk slechts doen gelden in den onmid- 
delijken omtrek der hoofd plants. Laboean was een 
lastpost. Was England destijds al evenmin als Nederland 
op uitbreiding van gi-ondgebied gcsteld — de lierhaalde 
afwijzing van den door Brooke ge- wenschten afstand van 
Serawak bewijst dat 一， zeker zal de met Laboean 
opgedane teleurstelling tot een onverscliillige houding 
jegens Broenei heb- ben bijgedragen. 

Ondanks de bovenvennelde overeenkomst van 1847 
blijkt van geenerlei veizet van Engelsche zijde, toen de 
Vereenigde Staten van Ainerika een verdrag met Broenei 
sloten en er een consul den Heer J. W. Torrey piaatsten 
(1864). Dezc Torrey stichtte de „ American Trading 
Society of Bohico", waarin Aine- rikanen en Chineezen 
deelnamen, cn wist voor dezo Afaatschappij, tegen 
betaling van een jaarlijksche pachtschat, van don Sultan 
en de rijksgrooten den afstand met inbegnp van alle 
souvereine rechten to verkrijgen van het geheele 
grondgebied van Noord- Born eo, met uitzondering 
slechts van — globaal uil- gedrukt — de zuidelijke helft 
van de westelijke kust. De maatschappij begon op de kust 
handel te drijven en met behulp van Chineesche 
werklieden,、 eene nederzetting tc vestigen te Kimanis op 
de West- kust. Maar zij had gebrek aan kapitaal en zij zou 
waarschijnlijk te gronde zijn gegaan, indien Torrey de 
zaken der Maatschappy niet had kunnen overdra- 

gen aan zekeren baron G. von Overbeck, Oostcn- rijltsch 
Consul gencraal te Hongkong, cn AlfrcdDont, hoofd van 
een Engelsch handclshuis aldaar. Deze slaagden erin des 
Sultans goedkeuring te verkrijgen op de overdracht: voor 
S 15000's jaars — later tot S 7500 teruggebracht — werd 
aan de combinatio Overbeck-Dent de voile souvereiniteit 
overgedragen over gehcel Noord-Bornco, van Kimanis 
op de West- kust tot de Sdboekoe i,ivier aan de Oostkust. 
Onder de afgestane landcn bchoorden cr ook, waarop do 
Sultan van Soeloo rechten deed gelden. Von Overbeck 
kocht dezen alle aanspraken af voor £ 5000's jaars, maar 
nu trad Spanje, de leenheer van Soeloc, op: de Sultan had 
zich verbonden zijn grondgebied ongeschonden te 
bewaren. De aldus ontstanc moei- lijkhedeii werden 
opgelost door de overeenkomst van 7 Maart 1885, 
waarbij de Spaansche regeering ―doch allccn tegenover 
Engeland — van a De rechten op Borneo afzag. 

Toen de afstand van grondgebied en souvereine 
rechten met de inlandsche vorsten geregekl was, ging de 
Iciding der zaken over in de banden van Alfred Dent en 
verdwijnt von Overbeck gaandeweg van het tooneel. 
Dent richtte in 1881 met een vijftal in- vloedrijke 
personen een syndicaat op, de “British North Borneo 
provisional association", dat zich ten doe! steldc 
uitvoering aan de plannen betreffende Noord-Borneo tc 
geven en in afwachting dat met medewerking van de 
Engelsche Regeering een maatschappij zou gevormd 
worden, al dadclijk amb- tenaren aanstelde, de 
eerstnoodige gebouwen op- richtte en belastingen ging 
heffen. Bij een Koninklijk Charter dd. 1 Nov. 1881, 
verklaarde de Engelsche Regeering de oprichting van de 
British North-Borneo Company goed te keuren, die de 
zaken van het Syndicaat zou overnemcn. Die 
maaischappij zou moeten zijn cen werkclijk Britsche 
onderneming met Engelsche bestuurders; de gouverneur 
van Noord-Borneo zou slechts kunnen benoenu! worden 
onder goedkeuring van den Engclschen minister: de 
Engelsche regeering zou desverlangd de bevoegd- heid 
tot regeling van bet rechtwezcii hebben ； bij gc- schillen 
tusschen de inlandsche vorsten erj de maat - schappij zou 
de regeering beslissen; in de verhou- ding tot vreemde 
mogendheden zou de maatschap- pij de aanwijzingen der 
regeering hobben op Ic volgen. In Mei 1882 kwam nu, 
onder de Ixjialingen van dit Charter, de Maatschappij tot 
stand en werden haar tegen betaling van £ 300.000, 
wuarvnn £ 90.000 in aandcelen, alle rechten en 
bezittingen van het syndicaat overgedragen. 

In J884/85 kon de Maatschappij door overneming van 
des SultaiiH rechten, haar grondgebied aan do Westkust 
uitbreiden, zuidwaarts van Kimanis tot het midden van do 
baai van Broenei. 

De Maatschappij drijft zelf geen handel,)naar best uuit 
alleen het Jand. Haar inkomsten trekt zij uit belastingen^^ 

Op 12 Mei 1888 vvercl een overeenkomst tusschen de 
Engelsche regeering cn de MaatKchapjHj gebhAen, 
waarbij de „onafhankelijkc staat. Noord 1 汕火＜＞''＜
，［＞ zijn verzoek gestcld werd onder da Ixischcnning 
der Kroon, op voorwaardc dat de Iciding der betrckkiti- 
gen tot vreemde mogcndlieden—ook tot Serawak en 
Broenei — zou berusten in de handen der Engcl- sche 
regeering, die overal consuls kon aaustcilen; erj dat aan 
Britsche onderdanen, handelaren cn schc- pen alle 
rechten en voorrechten werden toegekend, die en aan de 
meest begunstigde vreemdelitigcn cn aan de onderdanen 
van den beschermden staat toekomen, In hetzelfde jaar 
werden soortgelijko 
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ovcreenkomsten met Semwak cn Brocnci gcsloten. De 
drie staten kregen aldus het bclangrijk voordecl, dat 
hunne grenzen vcilig zijn； daartegenover verze- kerdc 
Engeland zich voor goed van de suprematio over geheel 
niet-Nederlandsch Borneo. In volken- rechtelijken zin is 
dit thansBritsch gebied,hoc groot de zelfstandigheid ten 
aanzien van het inwendig be- heer ook moge zijn. 

Op 20 Juni 1891 word, naar aanleiding van gc- 
schillcn tusschen de Br. N. Borneo Cy en het Ned. Ind. 
Gouvt. over de grens tusschen haar territoir en dat van 
den Sultan van Boeloengan, leenman van 
Nederland,tusschen Engeland en Nederland gesloten een 
overeenkomst betreffendc een regeling dier grens. De 
grens were! gcsteld op 4° 10' en vcrdci, wes- telijk op 
naar een punt op 4° 20' N.B. cn 117° O.L. om daarna de 
oudc niet nauwkeurig omschreven grens, zijndc de 
waterscheiding tot aan Kaap Datoe in het noordwesten te 
volgen. 

Verder worde hier nog verm eld, dat de Engelsche 
regceiing in 1889 het beheer van het ciland Laboean aan 
de Br. N. Borneo Cy opdroeg; met den aanvang van 1906 
is Laboean echter weder onder een afzon- derlijk bestuur 
geplaatst, ressortcerende onder do Regecring der Straits 
Settlements. 

Ten slotte worde hier nog aangeteekend dat bij ccn 
verdrag tusschen Engeland en den Sultan van Broenci 
van 1906 deze laatste de algemcenc admini- stratie over 
het hem overgebleven land overgaf aan een Britschcn 
resident, waartegenover de Sultan cene toelage van $ 
)2000's verkieeg. 

Over het algemeen gen omen waren de rcsultaten van 
de werkzaamheid der Engclschen in Serawak, Broenei cn 
Noord-Borneo niet buitengewoon. De 
particuliereondernemingen 1cverden zeer veel teleur- 
stelling en de rente, die de aandcelhouders in de British 
North Borneo Cy zelf maakten, was slechts ma- (ig. Be 
Engclschen hebben echter in de drie staatjes op Noord-
Borneo althans (lit bereikt, dat zij rust en ordc 
v(.Tzcker(len, waar vroeger roof en anarchic heerschten. 
Heel wat Europeesch kapitaal kwam in het land en in 
verband daarmede verdubbelde zoo- wel <!<■ 
inlanckche als de chinecsche bevolking in de laatste 10 
jaren. 

Zie verder nog het artikcl Bonieo, onderdeel IX. 
Nieuw-Guinea. Jn 1784 met den vrede van Parijs 

hadrlen de Engclschen de vrijc vaart in de Oost crscho 
zecen verkrcgei). Spoedig daarop vertoonden zij zich ook 
nabij Nieuw-Guinea. Tot twecmalcn too werd dentijrlK 
reeds hot ci lai id, in na&m van Engeland'% Koniiig, in 
bezit genomcn en zclfs kwam er—in 1793 te Do rd — 
een Britschc vestiging tot stand. ID 1795 was die 
vcHtiging echter reeds wc6r verlatcn en de twee vej-
klaringcn van inbezitneming hadden ook geen verder 
gevolg. Ook cen in bezitneming veel later in 1836 一 
door zekcrcn luitenant Yule van de Britschc zeenincht — 
van de Zuidkust van het ei- ]an(l op een phuits door hem 
kaap Possession ge- nocnul, blccf zonder gevolgcn. 

lutuEBchen was in 1828 door een expresselijk uit- 
gezonden Ncdcrlandscho maritieme expeditic West 
Nieuw-Guinea in bezit gen omen van den 141 OL. op de 
Zuidkust cn van daar Wcst-Noord-Westen Noord waarts 
op tot Kaap de Goede Hoop op do Noordkust, cene in 
bezitneming welko by een regccringsbesluit van 30 Juli 
1848 were! bevestigd. 

In het begin der 70er jaren zond het Londensch 
Zendinggenootschap zijno zendelingen naar Oost 
Nieuw-Guinea waar dezen Port Moresby stichtten. Die 
zendelingen drongen aan op annexatio door Au- stralie 
van dit land met „zijn steenkolcn, zijn goud- 

erts en zijncparclbanken". Ook in Australie zelf, meet in 
hot bizondcrin Queensland, beschouwdo men het 
gedceltc van Nieuw-Guinea, dat niet viel binnen den 
Nederlandschcn sfecr van invloed, als eon natuur- lijk 
aanhangsel der kolonie. Ook daar werd telkens °P 
annexatio aangedrongen; en toen nu in November 1882 
in een Duitsche Courant, de Augsburger Allg. Zeitung, 
met warmte de inbezitneming van Oost Nieuw-Guinea, 
werd bcpleit, werden de ge- mocdcren van do bestuurders 
van Queensland zoo opgewonden, dat dezen den 4en 
April 1883 zonder machtiging van het opperbestuur 
bcdoeld gebied bij proclamatie in bezit namen voor de 
Britschc kroon. Do Engelsche regeering begon met die 
eigenmach- tige handeling af te keuren. Doch toen in 
1884 de Duitschers, na oprichting van de Neu-Guinea 
Com- pagnic, pogingen in het werk gin gen stellen vasten 
voet op het eiland te verkrijgcn, meende de Engel- scho 
regeering niet werkcloos te kunnen blijven. Op 7 Juli 
1884 vcrklaarde zij de Zuidkust in bezit te willcn nemen 
en 19 Sept. dav. deelde z 甘 aan Duitsch- land nader 
mede, dat de inwoners van het Ooste- lijkste gedeelte drin 
gen d om hare bescherming hadden gevraagd, zoedat 
bedoelde zuidkust zich zou uitstrekken tot den 145en 
graad aan de Noordkust. Allecn de Noordkust tusschen 
den 141en en 145en graad bleef dus voor Duitschland 
vrij. Het gevolg was dat Duitschland, niet voor een 
voldongen feit wenschende geplaatst te worden, in Oct. 
en Nov. 
1884 feitelijk bezit nam van de Noord Oostkust, zoodat 
de Engclschen zich verplicht zagen hun voorge- nomen 
protectoraat te beperken tot de Zuidkust van de 
Nederlandsche grens tot aan de Oostkaap. Daarop vdgden 
cliplomatieke onderhandelingen, die in 
1885 daarmede eindigden, dat als begrenzing van het 
Engelsche en het Duitsche gebied op Nieuw-Guinea werd 
aai)genomen: een gebroken lijn aanvangen- de op 5° en 
eindigende op 8° ZB. nabij de Hercules- baai. De 
laatstgenoemde breedtegraad zou ook de scheiding 
aanwijzen van de Oostwaarts gelegen ei- landen. Reeds 
in November 1884 was het Britsch protcctoraat te Port 
Moresby afgekondigd en daarna op cenige and ere 
kustplaatscn van Zuid Nieuw-Guinea. Dit protcctoraat 
was de voorlooper van de in- lijving.Den 4en Sept. 
1888volgde de verklaring, dat de hier bedoelde landstreek 
onder de souvereiniteit van Koningin Victoria werd 
gesteld; met andere woorden zij werd een kroon-kolonie. 
De gouvemeur van Queensland werd met het toezicht 
belast. Later, nadat met ingang van het jaar 1901 de 
Australische Staten bond met nagenocg volkomen 
zelfbestuur in hot loven was getreden, werd in 1903 het 
„Papoea territories' toegevoegd aan den nieuwon Bond- 
staat. Bij eon door het Australische parlement vast- 
gcstelde en met 1 Sept. 1906 in working getreden Papoca-
act word het bestuur over hot Papoea gebied gerogold: dat 
bestuur is onder den Gouvcrnour Ge- neraal van Australia 
toevertrouwd aan eon luite- naat-gouverneur bijgestaan 
door cen uitvoerenden en een wetgovenden raad. Papoea 
heeft dus, voor zoovcol do omstandigheden het toelaten, 
zelfbestuur. Het ontvangt van den Staton bond een 
jaarlijksch subsidio van £ 25000. 

Do materieole voordeelen, welke het bezit van van 
Zuid Oost Nieuw-Guinea den Engelschen op- levorde, 
schijnon vooralsnog zeor luttel to zyn. 

Bij eon traktaat den 16en Mei 1895 tusschen Ne-
derland en Engeland gesloten is de grensscheiding 
tusschon bcider gebied vastgesteld te beginnen bij cen 
punt in het midden van do mon ding der Bens- baoh rivier 
op ongoveer 141° lz 47”9 OL. van Gr. 
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recht noordelijk tot aan hot punt van snijdiug met 
de Fly-rivier, om de bedding van dezo rivier to vol- 
gen tot aan den 141° O.L. De meiidiaan van 141° 
O.L. blijft daar verder de grens tot hot punt, waar 
het Nederlandsch, hot Engelsch en het Duitsch ge- 
bied elkaar ontmoeten. 

Over de vestiging van de Engelschen op do Cocos- 
of Keelingeilanden wordt venvezcn naar het afzon- 
derlijk artikel over die eilanden. 

Literatuur: De Jonge en Van Deventer, Opkomst 
Ned. gezag Java, dl. 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12;Van Deven- 
ter, Ned. gezag over Java o. o. sedert 1811, le dL; 
Tide en Heeres, Opkomst Ned. gezag over de Bui- 
ten bez. dl. 1, 2, 3; W. Milburn, Oriental Commerce, 
2 din., 1813; E. de Waal, Onze indischo Knancien, 
dl. I, 6 en 7, 1876 —84; H. D. Levyssohn Norman, 
De britsche heerschappij over Java e. o., 1S57; Me- 
moir of Raffles by his widow, 1830; I. H. J. Hock, 
Het herstel van het Ned.gezag over Java e.o.,】862, 
2 din. ； C. M. Smulders, Gesch. en verklaring van het 
traktaat van 17Maart 1824,1856?^. Netschcr, De Ne- 
/derlanders in Djohor en Siak, 18/0; J. J. Rochussen, 
/ VefBeciiging van de rechten van Nederland met be- 
/ trekking tot het tractaat van 1824,1836; P. J. Elout 

van Soeterwoude, Bijdr. tot de gesch. der onderhan- 
delingen met England betr. de Overzeesche bez. in 
1820—, 1863; J. E. de Sturler, Het gi-ondgebied 
van N. I. in verband met de tract a ten met Spanje, 
Engeland en Portugal, 1881; L. J. P. J. Jeekel, Het 
Sumatra-tractaat, 1881; Steyn Parvd, De nederzet- 
ting dcr Engelschen in Straat Malaka, T. v. N. I. 
1867; J. Cameron, Our tropical possessions in Ma- 
layan India, 1865; P. Benson Maxwell, Our Malay 
Conquests, 1878; De Kokos-eilanden, T. v. N. I. 
1857,157,264,314; Verh. Bat. Gen. 13e deel (1832); 
Verb, en Berichten betrekkelijk het Zeewezen 
van Tindal en Swart, IVe dl,. le st.; P. A. van der 
e^-Lath, Het Noord-Borneo tractaat, Gids Dec. 1891; 

J. R. Seeley, The Expansion of England, 1886; Dr. 
B. Ipelstra, Nieuw-rGuinea, in Onze Eeuw 1914; 

/j Dezelfde, Noord-Borneo, il 彖 
/ 、ENGKAK. Javaansche rijtain voor eene kraaisoort, 

Corvus enca; op Sumatra Ga-ga of Gagak. Zie 
KRAAL 

ENGKOET. Zie BAARDVOGEL. 
ENGYSTOMATIDAE (engmuilige kikvorschen). 

Familie van veelal bodembewonende of gravende, 
staartlooze Amphibien. Voor algemeene kenmerken 
en verspreiding zie onder KIKVORSCHEN. De 
gravende vonnen zijn in het bezit van een spadevor- 
migen hoomkain aan middclhand e» jniddelvoct, 
terwijl de ledematen zelf zwaar gebouwd en sterk ge- 
spierd zijn, wat ook in anderediergroepeii bij gravers 
meestai het geval is. De meesten zijn uachtdieren, 
welke zich in hoofdzaak voeden met de onderaard- 
sche, geslachtlooze vonnen (rajap) of met de 's 
■ avords uitvliegende mannetjes der termieten (la- 
rong). 

Het meest verspieide gcslacht is Callula, dat van V. 
Indie tot N. China vooikomt en in den geheelen arcbipel 
vertegenwoordigers bezit. Slechts 6en soort O. pulchra 
Gray, een waterbewoner, worde hier vcrmeld, die van V. 
Indie en Ceylon tot Z. China en Celebes voorkomt. Deze 
vorm is gekeu- merkt door de verborgen Jigging van })et 
trommel- vJies, door de aan de achterzijde vrije 
uitstcekbare tong en doordat aan het verhenielte ecnige 
dwars- richels van hoom aanwezig zijn, die blijkbaar in 
ver- band staan met het inBekteneten. Viiigers en teenen 
dragen zuigschijfjes en zijn door korte spanvliezen 
verbonden. Deze soort is een vrij groot e vertegen- 

woordigerder familie (7—8 cM. lang) en bozit ecn 
op- gezwollen lichaam, waarvan de omvang in het 
midden 士 tweemaal do lengte bedraagt. Vandaar 
do naam van Indische oskikvorsch, die vooral 
door do Engclscbe kolonisten uit de Straits aan 
deze vorm gegeven wordt (Eng,: Indian Bull frog, 
Duitsch ：  Indischer Ochsenfrosch). De 
bovenzijde is donkor- bruin geldourd, do 
onderzijde is geel on bruin ge- vlekt, terwijl langs 
de zijden een hel gele band loopt en ook de kop 
van bovon geel gekleurd is met een donkero 
dwaraband tusschen de oogen. De manne- tjes zijn 
in het bezit van een keelzak en brengen in JMaart 
en April *s a von ds na regendagen een diep 
keelgehiid voort, dat door Flower, Proceed. Zool. 
Soc. London, met wau-auhhhk wordt 
weergegeven. OndanKs^^en plompen 
lichaamsbouw kunnen zij goed springen en 
zwemmen. 

De overige geslachten van deze familie zijn of Indo-
Maleisch of Australisch en Austro-Maleiscli, waarbij 
allecu moet worden vermeld, dat 6en soort van hot 
geslacht Cliaperina, dat overigens alleen in N. Guinea 
voorkomt, van Borneo bekend is, terwijl 6en soort van 
het overigens Australische en Aust ro-Maleische gcslacht 
Sphenopltryne westelijk tot Lombok is doorgedrongen. 
Men kan dus G van 22 geslacht en Orientaal of Indo-
Maleisch en 9 Aus- tralisch, e6n Austromaleisch en 3 
Australisch en Austro-Malcisch noemen, terwijl slechts 
3 geslachten als verbindende leden in de drie 
zoogcographi- sche gebieden van den arcbipel 
voorkoinen. Verder heeft een sterke geographische 
difEerentiatie plaats gehad, aangezien niet minder dan 52 
van 59 soor- ten aan 6en eiland of eilandengroep eigen 
zijn, ter- wijl slechts 7 aan meerdere eilanden of 
eilandengroc- pen gemeen zijn. Daarbij is N. Guinea met 
35 soor- ten (waarvan 33 eigen) verreweg het rijkste aan 
Engystomatiden, waartegenover Borneo, Sumatra en 
Java met 9, 9, resp. 4 soorten (5, 4, resp 2 cigen) verreweg 
in de ininderheid zijn, evenals het Indo- Maleisch gebied 
als 6en gcheel beschouwd (18 soor- ten, waarvan 15 
eigen) of het Austro-Malcisch gebied (10 soorten, 
waarvan 7 eigen). 

Volgens v. Kampen (Nova-Guinea. Vol V. Zool. 
1906.) moeten de Engystomatiden beschouwd wordeij 
als een sterk gespecialiseerde, oorspronkclijk uit het 
vasteland van Azie afkomstigc kikvorschen-fajnilie, die 
alleen door bijzondere oniHtandighedcn in Pupoc- asie 
tot sterken bloei gekomen is. Hij stclt zich voor dat，in 
con vroegcr tijdperk der aardgeschicdoniH s ma lie 
zoctwaterarme landverbindingen tusschen N. Guinea cn 
het vaHtcland van Aziii aanwezig gcwc(»t zuJIen zijn, 
verbiudingen, die alleen aan kleine bo- de)nvor)ncn, 
waarvan zich de ontwikkoling buiten het water afspcclt, 
gclegcjjhcid tot veifiprciding zul- len hebben geboden. 
Vele engmuilige kikvorschen uit N.-Gtiinca (zie 
vcrdcrojj in dit artikel) voldoen aan deze eischen cn v. K. 
wij" er in dit. ver band op, dat onder de enkclc cchtc 
kikvorschen, die tot JVilv- nesie zijn cloorgedrongen, 
twee voorkomeu i)l. Rana opislhodon Bouigr. en li. 
aolomonis lloulgr., die cen dergelijk afwijkendc 
untwikkelingswijze (zondcr vrije waterlarve) vertooncn. 
De oinstandighcid, dat zij in het Arnphibien-arme, maar 
water- cn boom- rijke N.-Guinea zijn tcredit gekomen, is 
aanleiding geweest tot de sterke vcrniecrdeimg van het 
aaii- tal der individutin, soorten en geslachten. Dat een 
dergelijk verschijnfiel bij de cchte kikkers, Ranidac, niet 
of in zeer gcringc mate is waar te nemen, zou te 
verkJareJi zijn uit het feit, dat een groot aantal go- 
slachten en soorten dezer familie arboricool ziji) en dat 
er in het nieuwe gebied reeds concurrcnten aan- 
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wezig warcn in den vorm van cchto boomkikkers van 
Australischc afkomst (Hylidae), torwijl cchte 
bodenikikvorschen ontbraken. Von Mehely (Tor- mesz. 
Fiisetek XXIV 1901.) dio veol heeft bijge- dragen tot 
onze kennis dor Engystoinatidcn-fauna van Papooasie, is 
van een tegcngestolde meoning. Volgens hem zyn do 
Engystomatidcn uit N.-Guinea autochthoon cn is ook de 
directe ontwikkeling bin- nen het eihulsel als primitiever 
tc beschouwen. dan die door middcl van ecn vry levendo 
larve. 

Van de 7 orientale geslachlen worden hi er alleen 
genoemd: PhryneUa (met e6n soort uit Sumatra), een 
vorm, welke zich overdag verbergt in boomholen, die 
regen water bevatten en zich zoo op kan blazen, dat zij 
zwemmend een luchtbel gelijkt, die op het water drijft, 
en Microhyla (met 7 soorten uit het gc- heele Indo-
MaJeischo gebied), zecr klcinc bodemvor- men (2—3 
cM lang), die tusschen dorre bladeren en in droge gaten 
in den grond of in boomstammen le- ven cn nierkwaard'g 
zijn wegens de glasheldere, volkomcn kleurlooze larven. 

Van de levcnsgewoonte tier N.-Guinecsche vor- inen 
weten wij nog niet veel af. Daarom worden slecbts twee 
ciaarvan vermelcl. Phrynixalus biroi Meh. (v. Mehely, 1. 
c.), waarvan de weinig talrijke, groote dooierrijke eieren 
(7mM.) in de gelei-hulsels een directe ontwikkeling 
zondcr gedaanteverwis- seling doormaken, zoodat uit het 
eihulsel geen gc- st aa rte larve, maar cen ongestaarte 
kikvorsch tevoor- schijn komt, en Mantophryne. robusta 
Boulgr., waarvan het mannetje een broedzorg uitoefent, 
die veel op die van den vroed incesterpad gelijkt. De even 
- eens weinig talrijkc cn groote eieren. (6——7 mM.) 
worden nl. om de voorpooten van het mannetje beves- 
tigd,die de cisnoeren met zijn lichaam bedekt houdt. l)c 
embryonen in de cihulsels ontwikkelen spoedig 
Icclematcn, tcrwijl uitwendigo kieuwen ontbreken en 
fnnctioncel ver van gen worden door den zeer 
bloedrijkcn staart. Ook hicr komt uit hot eihulsel direct 
con jonge kikvorsch en geen larve te voor- sschijn. In 
(egenstclling met Phrynixalus heeft de ont- wikkcling 
geheel buiten het water plaats, evenals dit bij de bekende 
West-Indische boomkikvorsch, Hylodes martiniceiisis 
Tschudi, het geval >s. 

ENIBOENG (MAL.). Zie ONCOSPERMA. 
ENIM. Kcchtcrzijrivicr van de LCmatang, zijtak der 

(Zie SUMATRA, rivieren.) De oe- veis ziji： Zfcr dicht 
be vol kt, waarischijnlijk 278 bc- woners per K.M. 
rivicrlcngte. 

ENKHU1ZEN <-f POELOE NJAMOEK KETJIL. 
J'Jen(l« i cilandje. in de baai van Batavia. 

ENREKAHG. Ondcrafdeoling van de afdecling Purc-
paie van het gouvt. Celebes cn ondcih. .met gelijkijamige 
standplaatn voor den besturenden anibtw)aar. / ) ., t 

ENTADA SCANDENS Bth., fam. Leduminoaac-Mi- 
mose<ie.. Aka peloorocn (MAL.), Tjarioc (SOESD.), (ian- 
doh (JAV.). Rcusachtigc liaan, zecr verspreid in de troj)en 
der oudo werekl, in Ned. Indic vnak in do na- bijhcid van 
do zeo voorkomend. Er zijn cxemplaren bekendjdic een 
stongoJ van nicer dan 150 M. longto hadden. J)o pculen, 
die onistreeks cen meter lang kuuncn warden, bevatten 
groote, platrondo, glim- niend kaHtanjobruino zaden, die 
als tjarioe of gandoh op <le passei-s onder do to koop 
aangeboden genees- middelen te vinden zijn. De 
gcschilde zaden worden in kleine doses gegeven als 
middcl tegen maagpijn. Zc zijn giftig, (maar niot in 
hoogo mate), wegens hun gehalte aan cen saponine-
achtigo stof. Gekookt of ge- roosterd gaan de giftige 
oigenschappen vorloren cn wordthet zaad wcl als 
voedsel gobruikt. Een aftreksel 

in water van den stain van den liaan wordt op som- mige 
plaatsen gebruikt als middel tegen hindzickten. z 
ENTAL (JAV.). Zie BORASSUS. v 
ENTJANG ENTJANG. Zie EEKHOORNS (VLtE-^ 
GENDE). 

ENTJENG ENTJENG (JAV.). Zie CROTALARIA 
SALTIANA cn GYNANDROPSIS. 
ENTOET LENTJANG. Zic KWIKSTAART. 
ENTONG (JAV.). Zio OPUNTIA. 

EPIDEMIEEN of VOLKSZIEKTEN. Wanneer in officieclc 
berichten, b.v. in de Javasche Courant, sprake is van een 
“volksziektc" moot daaronder wordon verstaan, dat hier of daar 
de eone of andcre ziekte epidemisch hecrscht, d.i. zich bij een 
zeer groot aantal personen gclyktydig voordoct. Ziekten, die 
altijd in meerdere of minderc mate in een land- streek 
voorkomcn, worden voor die streek ende- mische ziekten 
genoemd. Zoo kunnen b.v. malaria, cholera, beri-beri, 
dysenteric voor Ned. Indie ende- misebe ziekten genoemd 
worden. Het spreekt na- tuurlijk van zelf, datdeze endemischc 
ziekten ook in epidemische uitbreiding kunnen optreden. 
Ofschoon het gewoonlijk do besmettelijke ziekten zijn, die tot 
epidemieen aanleiding geven, kunnen evengoed niet 
besmettelijkc ziekten epidemisch heerschen. Zoo treedt b.v. 
Malaria, een ziekte,. die niet van per- soon op persoon 
overgaat, af en -toe in een ware epidemic op. Er kunnen dus 
epidemieen zijn van be- smottelijke, maar ook van niet-
besmettclijke ziekten. 

De maatregelen, die door den Staat tegen het hecrschen 
eener ziekte in het algemcen kunnen genomen worden, zijn van 
tweeerlci aard: l°de zooda- nige bestemd om het uitbreken 
eener epidemic zoo- mogelijk te voorkomcn, en 2° die, welke 
de uitbreiding eener bestaando epidemic ruoeten tegengaan. 
Over beide wordt mot ecnige woorden gesproken in het artikel 
GEZONDHEIDSLEER, hier zijn de wettelijke voorschriften 
daaromtrent aan de orde, wettelijkc voorschriften welke 
intusschen slechts do z.g. besmettelijke ziekten betreffen. Een 
der mid- delen om het ontstaan eener epidemie te voorko- men 
is do quarantaino, d. w. z. het zooveel mogelijk beletten van 
den invoer eener ziekte van buiten af, bijv. door schepen, of 
door vervoer van personen en goederen over land. Nadal in 
Indie voortdu- rend van het maken van bepalingen omtrent 
qua- rantainc was afgezien, omdat er in de groote groep 
eilanden toch niet de hand aan zou kunnen gehou- den worden, 
kwam in 1868 eftn besluit met eenige voorschriften omtrent 
schepen, die van Mauritius kwaincn, omdat daar toon do gelo 
koorts heerschte. Die voorschriften werden slecht of niet 
opgevolgd, hetgeen ten gcvolgc had, dat 4 Aug. 1871 (Ind. Stb. 
no. 109) do eefsto quarantainc-ordonnantio word uit- 
gevaardigcl. Toen in 1873 op vcrschillende plaaisen in Indiii 
cholera uit brak, bleck de toepassing dezer ordonnantic niet 
uitvoerbaar, en toen in 1874 do pest te Mckka hcorschte, waa 
hot gevolg der ingc- wonnen adviezon, dat beslotcn word allo 
quaran- tainc-niaatregelen af tc schaffen. Het Opperbestuur 
kcurdc dat besluit ovenwel af, cn zoo ontstond con tweedo 
quarantaine-oixlonnantic van 21 Fobr. 1879 (Ind. Stb. no. 99 
en 100, aangcvuld on gewijzigd Ind. Stb. 1882 no. 157en Ind. 
Stb. 18S7 no. 53), die oven- wel ook nog velo bezwaron 
oploverdo. Eindolijk wercl in 1891 ccn elerde quarantainc-
ordonnantie gemaakt, gebascerd op de Nededandscho 
wetgeving, maar hicr en daar met het oog op Indischo 
toestanden gowij- zigd,cn deze word 11 Febr. 1892 Ind. Stb. 
no. 44 inge- voord ；tovcns were! 11 Febr. 1892 Ind. Stb. no. 
46 cen Instructie voor den quarantainc-dokter vastgesteld, 
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die ook met de Nederlandsche wet overeenstemt, m&ar 
voor de Indische toestanden is gewijzigd. Zij was 
toepasselijk op pest, gele koorts, Aziatische cholera en 
pokken. Behalve deze ordonnantie werd. nog vastgesteld 
cen ordonnantie van dezelfde dag- teekening, 
opgenomen in Ind. Stb. 1892 n° 45, hou- dende 
bepafingen ter voorkoming en beteugeling van 
epidemien. Deze ordonnantie was van toepassing op 
Aziatische cholera, pokken en diphtheritis. Later trad do 
wcnscheli] kheid a an den dag om naast de genoemdc 
quarantaine- en epidemie-ordon- nantien een 
verordening vast te stellen, wa-arin de geheele 
pestwetgeving voor N.-I- werd samengovat. Deze 
rcgeliag kwam tot stand by ord>c van 23 Febr. 1902 Ind. 
Stb. n° 112, de z.g. Pest-ordonnantie. Als gevolg van de 
toetreding door Nederland ook voor Ned.-Indie tot de 
Internationale Sanitaire overeen- komst, gesloten te 
Parijs op 3 Dec. 1903, goedge- keurd bij de wet van 31 
Dec. 1906, en afgekondigd in Ind. Stb. 1907 no. 489, 
werd zoowel de quaran- taine-ordonnan ti e van 1892 als 
§ 2 der pest-or- donnantie van 1902 bij Ind. Stb. 1911 n° 
277 buiten werking gesteld en ver van gen door een 
nieuwe Qua- rantaine-ordonnanlie, (sedert gewijzigd en 
aangevuld laatstelijk bij Ind. Stb. 1913 no. 322), welke 
alleen geldende is voor pest, cholera en gele koorts, doch 
zoo noodig door den Gouvemeur-Generaal, order nadere 
Konin idijke goedkeuring bij algemeene ver- ordeoing 
ook op andere besmettelijkc ziekten toepasselijk 
verklaard kan worden, terwijl bij Ind. Stb. 1910 no. 372 
(gewijzigd cn aangevuld laatstelijk bij Ind. Stb. 1911 no. 
300) werden vastgesteld： „Bij- zondere bepalingen tot 
beveiliging van de residen- tie Oostkust van Sumatra 
tegen invoer van pest en cholera, inzonSerlieid door 
immigreerende koelies^^. 

Aangezien de con ventie van 1903 in haar opzet een 
speciaal voor Europeesche Staten gemaakte 
overeenkomst is, welke geen Tokening houdt met de 
bizondere van de Europeesche afwijkende kolonialo 
toestanden, waardoor sommige voorschriften hoogst 
bezwaarlijk en zelfs onuitvoerbaar zijn, is in 1912 die 
conventie voor de kolonien opgezegd. Ook tot de op 17 
Jan. 1912 te Parijs gesloten nieuwe sanitaire conventie, 
goedgekeurd bg de wet van 26 Febr. 1914 (Ned. Stb. n° 
57) is Nederland dan ook niet voor zijne kolonien 
toegetreden. Eerlang is deshalve een nieuwe 
quarantaine-regeling te verwachten. Zie voorts 
QUARANTAINE. 

De epidemic-ord onnan tie van 1892, en het nog niet 
buiten werking gestelde gedeelte van de Pest- 
ordonnantie van 1902, werden in J911 (Ind. Stb. 299) 
ingetrokken, en door eene andere Epidemie-ordon- 
nantie ver van gen, die sedert aangevuld en gewijzigd 
werd, laatstelijk bij Ind. Stb. 1916, n° 395. Deze 
ordonnantie is van toepassing op pest, cholera, pokken 
(variola en variolois), diphtheritis en buikty- phus 
(typbws abdominalis). Het Hoofd van pL beet, is 
bevoegd, wanneer zich een zeker aantal ziektege- vallen 
heeft voorgedaan, na ingewonnen genecs- kundig ad 
vies, een plaats of landstreek besmet te verklaren, 
waarvan kennis gegeven wordt aan ver- schillende 
autoritciten w.o. den Hoofdinspecteur, chef van den B. 
G.D.,die de besmetverklaring in de J&v. Crt. bekend 
maakt. Van het voorkomen der ge- noemde ziekten moet 
binnen 24 uren mededeeling geschieden aan het hoofd v. 
pl. best., die de lijders kan doen afzonderen eu voor de 
ontsmetting moet zorg dragen. Zoo noodig kan tot 
vernietiging van besmette goederen worden overgegaan. 

B 寻 beeluit van den wd Hoofdinspecteur, Chef van 
den Burgelijken Geneesk. Dienst van 27 April 

1911, no. 1631, werd eon nieuw OnUmettings-regle- 
ment voor Ned. Indie vastgesteld, mot intrekking van dat 
van 19 Febr. 1892. 

Onder do ziekten, die meermalcn epidemisch in N.-I. 
opt reden, moet in de eerate plaats genocmd worden 
malaria, die wel overal voortdurend voor- komt, maar 
zich nu en clan met groote uitgebreid- heid voordoet, en 
dan als koorts-cpidemie wordt best cmpolcl. Bij zulk een 
koorts-epidemie komen dan allo vormen van malaria-
aandoeningen voor, doch treden altijd de 
tusschenpoozende koortsen op den voorgrond. Tijdens 
een zoodanig uitgebreid opt reden is de invloed van 
malaria op alle andere ziekten en zelfs op chirurgische aan 
doen in gen (verwondin- gen, beenbreuken enz.) 
merkbaar. Zoowel de locale uitbreiding als de hevigheid 
der ziektegevallen ver- schilt in de verschillende 
epidemiciin zeer; dit is ook het geval met de sterfte. Soms 
verloopen de ziektegevallen cen voudig als min of meer 
hevige koorts- epidemicen, terwijl bij andere belangrijke 
complica- tien worden waargenomen, die dan bij vele 
lijders tegelijk voorkomen. 

Cholera, die in vele gedceltcn van den Indischen 
archipel als endcmisch (inheemsch) kan worden be- 
schouwd, ncemt nu en dan cen epidemische uitbrei- ding 
aan. Het is meestal zeer moeilijk de oorzaken van het 
eerste opt reden tc vinden, en even moeilijk om te bepalen, 
waarom een epidemic cindigt. In cen cholera-epidemie 
zijn altijd zeer veel menschen ziek door de lichtcre 
vormen dier ziekte, en maakt de cholera-vrees, dat velen 
zich ziek voelen zone!er het bepaald te zijn. De eei-ste 
goed bekende cholera-epide- mie trad in N.-I. in 1818 op, 
en was toen uit Britsch- Indie overgebracht. Voor J817 is 
omtrent cholera asiatica niets met zekerheid bekend, al 
vinden wij den naam reeds door Bontius gebruikt (zie J. 
Sem- melink: Geschiedenis der cholera in O.-I. voor 
1817). 

Dysenteric kwam vroeger vecl meer algcmeen voor 
dan in de laatstc vijftig jaren. Zij kwam toen voor in vrij 
uitgebreide epidemieen met hoog sterftc- cijfer. 
Verinoedelijk was dit de bacillaire vorm der dysenteric, 
die in de Jaatste jaren,na blijkbaar langcn tijd gesluimerd 
te hebben, weer op nieuw het hoofd heeft opgestoken. 
Maar ook de zoogen. amoeben- dysenterie treedt soms in 
zoodanige ophooj»ii)g op, dat men werkelijk van cen 
epidemic kan spreken. 

Pokken en mazelen komen somtijds epidemisch voor; 
de cerate, na de gcrcgeldc invoering der vaccinatie, veel 
minder dan vroeger; mazelcn-cpidemicen hebben weinig 
betcekeniB, en verloopen veel milder dan in Europa, wal 
ook met kinkhocst het geval is. Rood von k komt in N.-I. 
zoo good als niet voor. Knokkclkoorts (zicakluar) heeft 
con paar inalen hc- vig in Indie geheerscht; van typhiiH-
epidemieen is maar zeldcn melding gemaakt, ofschoon 
deze zicktc veelvuldig voorkomt. Biphterie treedt 
ecnigsziiiH epidemisch op, ma&r komt veel meer 
sporadiscl) voor. Griep (influenza) heeft, bij haar Jaatste 
optre- den over byna de gehedle aardc, ook den Indischen 
Archipel niet gespaard. Sedert J9J J Iieerscht zoowel in 
Oost- als in Midden Java ccn pest-epidemic. 

Ben-bcri is hcrhaalde malen epidemisch waarge- 
nomen, vooral in het Icgei-. Reeds kort na onze ves- tiging 
in Indie werd zij opgemerkt, want 18 Juli 1611 echrecf de 
Gouv.-Gen. P. Both, uit het kastecl Nassau te Banda, dat 
beri-beri onder de onzen „regeer- dc". Van werkdijk 
epidemisch opt reden is eerwt sprake in de laatste heJft 
dezer ecuw, want in ] 845 wordt beri-beri nog eene „meer 
zeldzame ziekte" ge- noemd (Nat. en Gen. Arch. v. N.-I. 
Ill 430). Voorai in Atjehis het leger buitengewoon door 
beri-beri ge- 
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tcisteid, waarby het aantal zieken in 1885 cn 1886 tot 
meer dan 36 en 34% dcr legersterkto bcdroeg (zic Van tier 
Burg, Ned. Tijdschr. v. Gen. 1896, I, bl. 83). Als eigen 
lijke volksziekto treedt beri-bcri zcl- den op; bijna altijd 
zijn soldaten, bewonera van weeshuizen, gevangenen, 
dwangarboiders, koclies op plant ages enz. de meest 
aangetasten. Zic overigens BEKI-BERI. 

Enkele malen zijn plaatselijke epidemien van oog- 
ziekten (vooral conjunctivitis) waargenomen, o.a. onder 
de pupillen te Gombong cn te Ngawi. 

Epidcmieen van stijfkramp bij pasgeborenen wer- den 
enkele malen gezien o.a. te Makassor. 

Van verschillcndc epidemiecn kan men beschrij- 
vingen vinden in het Gen. Tijdschr. v. ?、 

EPOENG (JAV.). Zie DICHROSTACHYS. ' 
EQUISETUM, fam. Equisetaceae. Paardestaart 

(NED.), Greges ottot (JAV.). De stengels van deze over de 
geheele werejd versproide plan ten zijn in Indie een 
geneesmiddel tegon pijnlijkheid in de gewrichten. 

ERBERFELT (PIETER). Zoon van een Batavi- aasch 
burger (Duitscher van afkomst) bij een in- landsche 
vrouw； die, als vermogend man, door het uitdeclen van 
koperen plaatjes als talismans zich een aanhang wist te 
verwerven, waarbij een Javaan, Ra- den Kartadrija, zijn 
voomaamste stoun was. Hij smeedde een komplot om alle 
Europeanen uit den weg tc ruimen, zich met den titel van 
Toewan-Goesti aan het hoofd der stad Batavia tc plaatsen, 
terwijl Kartadrija met den titel van Rad^n de 
Ommelandcn zou behceren. Vele inlanders waren in hot 
komplot gewikkeld (naar het heette： ongeveer 17.000) 
en men vermoedde uitgebreide vertakkingen in het bin- 
nenland, zelfs in Oost-Java door vereenigiiig met de partij 
dcr zonen van Soerapati. Op Nieuwjaars- dag 1722 zou 
het reeds lang beraamde plan wor- den uitgevoerd, toen 
kort voor dicn tijd Gouv.-Gen. Zwaarclecroon daarvan 
onderricht word ； de voor- naajnste aanleggcrs werden 
gcvangen genomen en in het gehecl J 9 pcrsoncn op 22 
April ter dood ge- bracht. Het huis van Erberfclt word 
gcsloopt, met verbod om do pick, die van eon opschrift in 
het Kollandsch en Javaansch wercl voorzien, weer te 
bebouwen, terwijl Zondag 26 April van dat jaar een 
dankdag voor de bewaring dcr stad word gc- houdon. 
Thans nog vindt men aan do oostzijde van den weg van 
Jakatra in een hoogen witten tuiiinmui' con groute 
ingemetscldc staande zerk, boven welkc tot schandmerk 
cen doodshoofd, waardoor ccn ijzercn pen steekt, 
geplaatst is. Ondor dicn schedul ci)op gezegde zerk lecst 
men bovenaan: „Uit ecu verfoeylyke Gedagtonisse teegen 
den ge- straften Landverraader Pieter Erborvelt sal nio- 
mant v(?rmoogen te deeper Plaatsc (e Bouwen, 
Timniercn, MetseJen, oftc Plan ten nu often ten Ecnigen 
Daage. Batavia den 14 April A°.】722''. 

Daarondcr staal het <Favaansch. Zic don afdruk der 
inscriptie, met een facsimile van't Javaansch en 
opheldering door A. B. Cfohen] S[tuart], in Tijds. B. G. 
XIX (1870), 2；0. 

Over do tegon Erberfclt indertijd ingebrachto 
boschuldigingen, <lie tot de tcrcchtstelling van hem, 
Kartadrija, en nog 17 inlanders waarondcr 3 vrouwen 
leidden, zic Dr. L. \V. G. do Roo's op- ste) „Do conspiratie 
van J721n (Tijdschr. Bat. Gen. XV, 1866 p. 362-397), 
gegrond op oflicicolo bescheidcn uit 's Lands >Archief, 
die thans niet moor daar to vinden zijn. 'Over ‘8 mans 
familio, cn vooral over de waarde (6f onwaarde) der oudo 
be- schuldigingon, zic nader^Dr. F. do Haan, Prian- gan, 
I (1910; 2, p. 210-211). en III (1912; p. 472— 

476).- De rol, die Gouv.-Gen. Zwaardecroon hierin ficeft 
gespecld, is waarschijnlijk weinig fraai ge- wcost*
 G P 

ERFELIJK INDIVIDUEEL BEZIT, Zio GROND 
(RECHTEN OP DEN), AGRARISCHE WET en 
CONVERSIE. 

ERFGOEDERENRECHT.ERFGRONDENRECHT. 
Mot deze namen duidt mon somtijds het verschijn- sel 
van Indonesisch adatrecht aan, volgens het- welk hotzij 
allc goederen van cen overledene (Mi- nangkabau, 
Toradja-gebied), hetzij alleen zijn onroerende goederen 
(Minahasa, Halmahera) bij zijn overlijden niet overgaan 
op zijn nabestaan- den, doch op een inlandsche 
rechtsgemeenschap, nl. die famiUo, waarvan de 
overledene lid was. Waar deze inzettingen bestaan, is een 
erfrecht in den gewonen zin van het woord geheel of ten 
deelo onbekend, en kan men dus ook bezwaar- lijk het 
gewone inlandsch bezitrecht van een inlander op zijn 
grond als “erfelijk" individueel bezit aanduiden. . 

ERFPACHT, ERFPACHTSRECHT. Zie AGRARI-
SCHE WET cn GROND (RECHTEN OP DEN). 

ERIOBOTRYA JAPONICA Lndl., fam. Rosaceae. 
Japansche Mispel, Loquat. Kleine boom, afkomstig uit 
Japan, in gematigde streken (iliddellandsche Zce-Gcbied) 
en ook in de bergstreken van Java als vruchtboom 
gekweekt, wegens de zeer smakelijke op eierpruiinen 
gelijkende vruchten. 

ERIODENDRON ANFRACTUOSUM D. C., fam. 
Bombacaceae. Zie KAPOK en CEIBA. 

ERIOGLOSSUM EDULE BL, fam. Sapindaceae. Ki 
lalajoc, Ki lajoe (SOEND.), KJajoe, Kelajoe (JAV.). 
Boomheester of lage boom, overgeheel Oost-Azie,den 
Maleischen Archipel en Australie verspreid, op Java 
vooral in de droge stroken cn vaak in djatibosschen 
voorkomend, in vele varieteiten. De rijpe vruchten zijn 
fraai rood, en smaken zootachtig. Ze worden door de 
inlanders vaak gegeten. De bladeren zijn op sommige 
plaatsen een best^nddeel van de inlandsche 
genecsmiddelen.x 

ERRONG-ERRONG. Zie ZEEBAARS. 
ERYTHRINA CRASSIFOLIA Kds., fam. Legumi- 

nosae-Papilionatae. Dadap ajam, Dadap solo (JAV.). 
Boom van onbekendon oorsprong, vaak als scha- 
duwboom aangeplant, in tegcnstelling met de andere 
Dadap-soorten blooicnd aan de geheel bebladerde takken. 
Doze soort draagt geen stekels; do bloemon zijn rood. 

ERYTHRINA INDICA L., Blondoeng (SOEND.), 
Dadap blendoong (SOEND.), Dadap ajam (SOEND.), Dadap 
laoet (JAV.), Indian coral tree (ENG.). Hooge boom, in Zu 
id- on Zuidoost-Azie aan zandig strand voorkomcncl in 
de z.g. Barringtonia-formatie. Vooral in den blocilijd 
opvallcnd door do groote hoeveelheid vlnmmcnd roodo 
bloemen aan den onbobladerden boom. Daarom ook 
aangoplant. In tuinen viiidt men ook do varietoit picla 
(Dadap sabrang) die zich. on- dcrscheidt door gccl 
gevlekto blaadjes. De jonge bla- dcron wordon so ms als 
groonte gegeten. Wegens hot periodiok vorliozcn der 
bladeren niot als scha- duwboom goschikt. 

ERYTHRINA LITHOSPERMA Miq. Dadap doeri, 
(MAL.), Dadap ri (JAV.), Dadap serep (JAV.), en velo 
andere zeor onzekoro namen naast den algexneenen naam 
Dadap. Ten dcole is die onzokerheid te danken aan hot 
uiterlijk van do soort, die nu eons optreedt in zeor stork 
gostokeldo, dan weer in 顷 na geheel on- gestekelde 
oxcmplaren. Onder don naam van Dadap is dezo soort op 
go heel Java vooral in koffiotuinon algomeon als 
schaduwboom aangeplant, wegons do 
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niet te dichto en toch nooit gehecl bladerlooze kroon en 
het weinig vertakto wortelstelsel. In het wild komt do 
boom alleen in Oost-Java tusschen 1100 en 1500 M. 
boven zee voor. De boom dient ook vaak tot stut voor 
Siri- of Peperplanten. De bladeren werken verkoelend. 
en worden uitwendig tegen hoofdpijn, en fijngewreven 
als verkoelendo pappcn gebruikt. De zaden be vat ten 
een weiuig giftig all<a- loide. 

ERYTHRINA MICROCARPA K. et V. Dadap bong 
(JAV.). Vrij lage boom met gestekelde takken en 
scharlakenroode bloemen,坷 dens den bloei nagenoeg 
bladerloos. Alleen van Oost-Java bekend langs het 
strand en a an den binnenzoom van de vloedbos- schen. 
Ook in paggers aangeplant. 

ERYTHRINA OVALIFOLIA Roxb. Dadap tjang- 
kring (JAV., MAL., SOEND.), Tjangkiing (JAV., MAL., 
SOEND.). Boom met donkerroode bloemen en geste-
kelde takken, vooral op Java zeer algemeen op vochtige 
plaatsen. Do bloemen worden gegeten. 
ERYTHROXYLON. Zie COCA. 

ESAU. Timoreesche naam voor de addersoort, 
Lachesis gramineu-s Shaw (zie onder OELAR en on- 
der SLANGEN). 
ESCOMPTO-MAATSCHAPPIJ (NEDERLANDSCH 
INDISCHE). De Nederlandsch-Indischc Escompto 
Maatschappij, de eerste en tot dusver de eenige in Indie 
opereerendc particuliere credictinstelling, die ook 
aldaar haar hoofdzciel heeft, word opgericht bij acte van 
22 Augustus 1857, terwijl bij besluit van den 
Gouvenieur-Gencraa 1 van 5 November van dat jaar n° 
22 de bewilligiiig der Regeering tot liare in werkiiig 
brenging verlecnd wci-d. Zij had, volgcns art. 2 harer 
statuten, ten doel: lo. om aan handel en nijverheid 
kapitaal in leen te veretrekken, en 2o. om daartoe, 
behalve haar eigen kapitaal, in leen te ne- men en aan te 
wenden z66danige fondsen als welke in Nederlandsch-
Indie, uit gebrek aan gelegenheid tot uitzetting op 
hypotheek of op andere zekcre wij- ze, rentdocs liggen, 
en die aan haar, onder waarborg van haar volgefoui-
ncerd kapitaal, tot matige rente in leen zulien worden 
gegeven ； — cn volgens art. 12 zou de werkkring der 
Maafschappij bestaan, lo. in het escompteeren van 
solied handelspapier, vendu- acceptalien en 
Gcuvemements geordonnanccerde wissels 2o. het 
beleenen van effecten, goud en zilver, edelgesteenten, 
koopmaiischappen en schuld- brieven ；  3o. het 
voorschot geven op specie cn handel in goud cn zilver, 
gemunt of ongemunt; en 4o. den wisselhandel cn uitvoer 
van specie; terwij 1 vooi ts zou kunnen worden 
overgegaan tot het doen van kassierszaken, en tot al 
datgene wa1, binnen den werkkring der Maai schappij, 
zal kunuen strekken tot bevordering van haar belang en 
dat van den handel en de nijverheid, Uitgesloten werden 
bij het- zelfde art. 12, lo. het koopen of beleenen van 
eigen actien; 2o. den handel in product on of goederen, 
cn 3o. het uitzetten van gelden op hypotheek van vaste 
goederen, dan alleen voor hot te vormen reserve- fonds. 
Ook hicld art. )2 nog de bepaling in, dat tot het doen 
harer operatien de Maatechajjpij zou aan- wenden, 
eerstens haar eigen kapitaal en voorts de fondsen, die zij 
tegen hare opzegbare obligatien <n rekening-courant, 
en verder tegen vaste rente en voor een bepaalden tijd, 
te harer beschikldjig zal erlangen; terwijl art. 13 eenige 
vooraieningen bevatte voor het geval de Regeering de 
door de Esconipto- Maatschappjj uitte geven obligatien 
mocht toelatcn als borgstelling van ambtenaren, 
officiercn en ande- ren, en als tijdelijke geldbelcgging 
voor Regeerings■ fondsen en collegien, in welken geest 
bij Gouv. be 

sluit van 29 September 1857 ceno gunstigo bcschik- 
king was genomen, dio bij Gouv. besluit van 11 April 
1859 nog vcrdcrc uitbreiding erlangdc. 

Behoudcns eenige wijzigin gen van ondergeschikten 
aard blevcn de statuten onveranderd tot 1878, toen bij 
Gouv. besluit. van 12 October no. 5 bewilliging word 
vcrleend om aan de in art. 12 sub 1 tot 4 om- schrcvcn 
operatien toe te voegen de bevoegdheid tot het beleggen 
van gelden in hypotheek op vaste goe- deren cn solide 
staatspapieren, voorzoover naar bet oordecl der directic 
voor de overige operaiicn in dat artikel vernield geene 
voldoende gelegenheid mochi bestaan. Scdert werden in 
1887 nog enkele wijzigin gen in de sth-tuten 
aangebracht, in hoofdzaak de samenstclling van het 
bestuur rakende, terwijl tevens de bepaling er in word 
opgenomen, dat het reservefonds niet voor aanvulling 
van dividend zou mogen worden aangesproken, wannecr 
het d ion ten- gevolge beneden / 150.000 zou dalen. 

Nadat in de jaren 1891, 1892 en 1897 in eenige art 
ikelcn verandcringen waren aangebracht, wcrdcii de 
statuten in 1902 opnicuw gewijzigd en wel in hoofdzaak 
wat de artikelen omtrent het Bestuur belreft, zulks in 
verband met het als Direct lice der Maatschappjj 
aftreden van de sedert de oprichting in 1857 als zoodanig 
fungeerende firma Tiedeman & van Kcrchem, welke in 
December 1901 had ver- zocht van haar niandaat te 
worden on the ven. 

In 1912 zijn de statuten gi-ondig herzien en werden 
verschillende artikelen, welker strekking tot t wee- led 
ige opvatting aanleiding kon geven en die sebijn- baar 
met elkaar in strijd waxen, in den juisten vorm gegoten. 
Die herziene statuten verwierven de goed- keuiing der 
Algemeene Vergadering van Aandeel- houtiers, op 19 
Juni van dat jaar te Batavia ge- houden, en vormen de 
thans vigeerende Statuten, bij akte den 19 Juni 19)2 
verlcden, waaroj) bewiDigin g were! verlecnd bij 
Gouvemeinentsbcsluit van 29 Juni 1912, gepublicecrd in 
de Javasche Courant van 26 Juli d.a.v. 

Het maatschappelijk kapitaal werd in 1859 bij art. 3 
der eerete statuten vastgesteld oj)/ 1.000.000, waarvan 
echter, bij de in werking treding, slechts de helft of / 
500.000 werd uitgegeven, verdeekl in 500 actien van / 
1000 iudcr, die ten voile gcplaatst werden. Door uitgifte 
van nieuwo aandeclcn in do jaren 1862/65 werd het 
gestorte maatschappelijkc kapitaal opgevoerd tot het in 
de oorspronkclijke statuten genoemde bed rag van / 
1.000.000, on met dit kapitaal blcef de inaal schappij 
voortwerken tot J 893, toen in de algemeene vergadering 
van 23 September bcsloten were! om het kapitaal door 
uitgifte van nieuwe aandeelen op te voercn tot / 
2.000.000, tcr- wijl twee jaren later, krachtcns besluit der 
algemeene vergadering van 3 Augustus 1895, tot ccno 
verdcrc uitbreiding van het kapitaal met / 1.000.000 
werd overgegaan. 

Bij de Statute】】wijziging van 1902 were! hcl maat- 
schapjjelijk kapitaal van / 3.000.000.— op / 6.000.00 
verlioogd, waarvan bij pubJickc inschrijviijg werden 
uitgegeven: 

/ J .000.000.— in October 1904 ad 110 % -
1.000.000,— in Juni 1905 ad J 20 % -1.000,000. — 
in Januari 1906 ad 120 % 

In 1908 werd bij de in dat jaar verkregen St at u ten- 
wijzigiiig het maatschappelijk kapitaal andennaal 
verhoogd en wel van / 6.000.000.— op / J 2.000.000.- 
waarvan bij publieke inschrijviiig werden uitgege， ven: 
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/ 1.500.000.— in November 1908 ad 115 % 
-1.500.000.— in Juli 1912 ad 130 % 
-1.500.000.— in Juni 1913 ad 130 % 
-1.500.000. — in October 1916 ad 122l/3 °/0 

zoodat het volgcstorte kapitaal thans / 12.000.000— 
heeft bereikt, tcrwijl het Resorvefonds geleidclijk is 
opgevoerd tot circa / 2.300.000.—. 

Ten bowijze dat de bij do achterecnvolgendo 
statutcnwijzigiiigen aan do Directie vcrleendc be- 
voegdheid tot uitbreiding van hot arbeidaveld der 
Maatschappij hare oi)eratien snel deed uitbreiden, 
en dat de gelcidelijkc verhooging van het kapitaal 
op den voet were! gevolgd door cenc gestadige ver- 
mecrdcring der aan de Maatschappij toevertrouwde 
deposit os en der bij ha ar in kassiersrekening ge- 
storte geJden, diencn de verkorte balanscijfers in 
staat A hierondor, welke cen duidelijk beeld geven van 
de groote ontwikkcling der Maatschappij in de jaren 
1903 t/m 1912. 

Van de uitkomsten der Maatschappij sedert hare 
oprichting tot ultimo December 1915 geeft de staat 
B liierachter een zoo volledig mogelijk overziclit. 
Daaruit blijkt dat ook de Escompto Mij. hare 
moeilijkc jaren doormaakte, maar dat zij over het 
algemeen zeer gunstig werkte, want over de 58 
jaren van haar bestaan kon zij aan hare aandecl- 
houders een dividend van gemiddeld l1/2 % uit- 
keeren, onder vooi,tdurendc versterking van haar 
Reservefonds. 

Zie verder CREDIETINSTELLINGEN. 

ESKIR. Zio SCHUBDIER. 
ESSER (JULIUS PETRUS), geboren 25 Maart 1852 tc 

Batavia, zoon van Isaac Esscr cn Carolina Louise Catharina 
Nicu wen huys, studeerdo te U- trecht_iD.̂ de thcologic, en 
promovccrde aklaar; ver-^ ' vblgens studeerde hij in de 
medieijnen te Edinburg. Hij was do cerste acadcmisch 
opgeleide theoloog, die zich tor bescliiklung van con der 
Ned. Zend. Corporaties steldc om als zendcling te worden 
iiit- gezonden. Als zoodanig trad hij in dienst van het Java-
Comite (zie aldaar), en na in Xxjiden^c Ma- leische cn 
Madoereesche talen bestudeerTte hebben, werd hij den 3dcn 
Sept. 1879 voor den arbeid onder de Madoereezen 
afgevaardigd. Een jaar later ves- tigde hij zich eerst tc 
Bondowosp_jnaar woldra to Soemberpakem. Na 
ecn*verbTyf van 3 maanden op het ciland Madoera in 1885 
vertaalde hij de Bijbel- sche gcschieclenissen zijns vadera in 
het Maleisch en in het Madoerecsch, cn vortrok in ,87 in 
verband met de vertaling van de Evangclien en de Hande- 
lingen der Apost. naar Europa. Aan de verwach- tingen, die 
ointrent zijn verdore werkzaamheid werden gekoesterd, 
werd door zijn vroegtijdig over- 
i lijden op 28 April 1889 de bodem ingeslagen. 
! ETHNOGRAPHISCHE MUSE A. Wy vermcldcn | hier 
slcchts de zoodanige, die met het oog op de ! studie der 
volkenkunde van Ncderl.-Indie van be- | lang zyn. 
i In de eerste plaats verdient genoemd te worden I het 
Museum van hot Bataviaasch Ge- 

STAAT A. 
NEDERLANDSCH-INDISCHE ESCOMPTO MAATSCHAPPIJ 

A diva (in duizendtallen guldens) sub. 31 December: 

 
1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 

Kassa, Prolongaties en Effectcn 2.723 4.5S4 6.327 5.139 3.597 5.193 7.515 10.733 
1 

13.358110.586 
Winsels op Ncderl. Indie  .................  4.165 4 865 5.513110.335 8.624 6.835 5.504 5.732 6.711 6.705 
Wi.ssels op het Buitcnland  ................. 5.665 5.435 G.785 3.509 7.047 6.689 10.357 7.700 8.711 12.868 
Hyj)othekcn en Bclecningen .............  4.147 5.489 6.486 7.644 8.005 8.332 9.359 11.478 10.878 16.313 
Andcre Debitcuren  ............................  940 900 858 1.076 1.267 1.758 961 1.131 1.385 1.632 

 
17.640 21.273 25.969 

1 1 
27.703 28.540 

I 

28.807«33.69
6 

36.774 
n.o4，1W 

Passiva (in duizendtallen guldens) sub. 31 December: 

1903 
1 

1904 1905 190() 1907 1908 1909 1910 1911 1912 

Kapitaal cn Reserve ..........................  3.282 4.402 5.537 G.687 G.705 6.778 S.550 8.600 8.650 10.577 
Depositor met J juar opzegging 3.522 3.720 4.2G9 4.815 5.426 G.374 8.011 9.899 12.016 15.122 
Deposito's op korteren termijn... 1.159 1.705 2.030 1.631 1.267 1.387 2.424 2.122 1.807 1.790 
Kossiersrekeningen  ..........................  C.227 7.337 7.422 G.392 6.200 8.287 9.432 8.703 10.669 11.856 
Wisficte en andere Chcditeuren ... 3.450 4.109 6.711 8.178 8.942 5 981 5.279 7.450 7.901 8.759 

 
I7.G40 21.273 25.996(27.703 

1 28.540 28.807 33.696 36.774 41.043 48.104 
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ST AAT B. 
DIVIDENDEN EN RESERVEFONDS. 

Boekjaren. Dividend. 
Bed rag van het 
resei'vefonds onder 

31 December. 

1858 叫 2% / 1.973.68 
1859 8'/4% „ 4.967.61 
I860 8 % ,, 7.047.35 
1861 874% ,, 9.261.06 
1S62 874 % 

73/4% 
,, 12.060.78 

1863 ,, 20.000,— 
1864 SV2 % ,,27.500.— 
1865 10 % „ 50.000.— 
1866 s>/2% „ 72.000.— 
1867 9 % ,, 85.000.— 
1868 4 % ,, 11.629.— 
JS69 4 % ,, 13.774.— 

1870 73/4% ,, 24.774.— 
1871 9 % „ 30.000.— 
1872 10 % ,, 55.000.— 

1873 9 % ,, 61.000.— 
1874 10%% „ 67.800.— 
1875 13 % ,, 80.000.— 
1876 14 % „ 110.000.— 
1877 nihil ,, 2fi.134.18 
187S 4 % ,, 33.134. J 8 
1879 7 % „ 43.134.18 
]8S0 7%% ,, 48.134.18 
1881 8 % ,, 63.134.18 
1882 &.% „ 85.000.— 
1883 W2% ,, 96.000.— 
1884 7%% „ J 08.000.— 
1885 W2% ,,127.000.— 
1886 7%% ,, 98.679.22 
1887 4 % 102.000.— 
1888 4 % ,,112.423.10 
1889 6 % ,,115.65」.33 
1890 7 % 120.804.01 
1891 8 % 152.G90.01 
J892 14/ % ,,300.000.— 
1893 7% ,,500.000.— 
1894 8 % ,,550.000.— 
1895 7%% ,,153.000.— *) 
]896 4%% ,,167.000.— 
1897 nihil ,,172.523.39 
1898 5 % 177.945.72 
1899 5 % „ 177.717.03 
1900 7%% ,,200.000.— 
1901 7%% ,,240.000.— 
1902 8 % „ 265.000.— 
1903 8 % „ 282.000,— 
1904 8 % ,,402.000.— 
1905 8 % ,,537.500.— 
1906 8 % ,,687.500.— 
1907 8 % ,,705.000.— 

1908 8 % ,,778.500.— 
1909 8 % 1.050.000 — 
1910 8 % ,,1.100.000.— 
1911 
1912 8 % 872% 

„ 1.150.000.— 
„ J.577.486.75 

1913 "% ,,1.975.018.82 
1914 6 % ,,2.025.417.42 
1915 8/% ,,2.037.944.33 

Makende over 58 boekjaren gemiddeld 7.5 % 
dividend. 

*) Na uitkecring van / 500.000.一 aan aandeel- 
houders. 

nootschap van Kunston c n W e te n- s C h a p p c n tc 
Batavia, hct-welk reeds in 1868, toen do eerste catalogus 
der ethnologische verza- meling word gepubliceerd, rijkc 
schatten bevatte. Sedert is die verzameling belangrijk 
uitgebreid, gc- deeltxjlijk tengevolge van schenkingen der 
ambtena- ren bij het Binnenlandsch Bestuur,gedeeltclijk 
tcnge- volge daarvan dat door het Ncdorl.Indisch Gouver- 
nemcnt aan doze iastelling do eerste kcuze wordt gc- gund 
van voorwerpen, die 6f buit zijn gemaakt, 6f vorbeurd 
vcrklaard zijn en, voorzoover nog nict aan- wezig, ter 
bewaring worden afgestaan. Tengevolge daarvan bevat 
dit Museum, zooals van zelf spreekt, tai van voorwerpen, 
die in geen Europeesch museum aanwezig zijn, zoo b. v. 
de rijkssicraden van de vroe- gore onafhaiikelijke en 
gaandeweg onder rccht- streeksch bestuur gekomen 
rijkjes, cnz. — Van de aanwinsten wordt geregcld in de 
Notulen van het Bataviaasch Genootschap ecne korte 
opsomining gegeven, waaraan soms cone, door de 
sehenkers ver- vaardigde min of mecr uitvoerige 
beschrijving is toe- gevoegd. Van den catalogus, die tai 
van belangrijke gegevens omtrent het gebruik, het docl en 
de her- komst der voorwerpen, zoomede beschrijvingen 
der vcrschillende takken van inlandsche nijverheid o)) 
Java cnz. cnz. bevat, is de laatste, vierde druk in 1885 
uitgegeven. In 1894 vcrschcen hicrop een supplement, 
hetwclk bijna even omvangi'ijk a Is de catalogus zelf is, 
en waaruit blijkt dat het get al van ge- catalogiseerdc 
nummers in dat jaar tot meer dan 7000 was geklommen. 
Een tweede supplement ver- schcen in 1901. Sedert 
worden de nieuwe aanwinsten steeds in de Notulen van 
het Batav. Genootschap vermeld. Uit de laatst vcrschenen 
Notulen blijkt, dat het aantal voorwerpen thans reeds 
17571 bc- draagt. 一  Met de ethnologic der 
hcdendaagsclie bc- woners van Indonesia staat de 
archacologic in nauw verband on daarom moot tc dezer 
plaatHc ook vernieJd worden de Ar c J)a e o 1 o g i s c Ji 
c v c ：- z a in e 1 i n g van genocmd Genootschap. Ze b
： -- vatte volgens den uitstekend bewerkten, bcrcdc- 
neerden catalogus van Groencvcldt en Brandes, die in het 
jaar 1887 verschecn, tocn reeds meer dan 1850 nummers 
van voorwerpen nil mctaal en steen. Ook op dezen 
Catalogus verschijnt jaarlijks in de Notulen van het Batav. 
Genootschap con supplement. 

Van deEuropccschc musca noeincn wij het eerst die in 
Nederland. 

Het R ij k s-E t h n o g r a p h i s c h M u s e u ni tc 
Leiden is uit het in 1837 geslichtc „Rijks Japanscli 
Museum Von Sicbo】d" voortgesproten 6n heeft, vooral 
sedert ]ict jaar J 880, met het oog op de Ethnographic van 
Ncdcrl.-Indie cone grool uitbreiding ondergaan, zoodat 
het to (lien aanzicn in de reeks der z us ten nslcl li ngen 
van Europa, over *t gehccl, de eerste plaats inneemt. 
liijzonder good zijn Java, enkcle der kleincre Socnda-
EilaiKlen, Sumatra, Borneo, Celebes en Nieuw-Guinea 
ver- tegenwoordigd; later word hicraan eene verzame- 
ling van de Philippijnen toegevoegd. Van voor de 
volkenkunde belangrijkc vcj'zarnelingen vinden wij hier 
die van Salomon Muller, Dr. Korthfils, Dr. B. F. Matthes 
en F. 8. A. de Clercq, alsincdc die der expeditie van de 
Etna in 1858, die der expe- ditie door Midden-Sumatra, 
uitgezonden door hot Aardrijksk. Genootschap cn de 
verzamclingen door Prof. M. Weber, Dr. H. ten Kate, Dr. 
A. W. Nieuwenhuis en Dr. G. A. J. Van der Sande op 
hunno reizen bijeengebracht. Over dezc verzamclingen 
vindt men do volgende publicities: Verliandelingen 
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over de natuui'l. Geschiedenis dor NederiL ovurzeo- schc 
bezittingcn: Land- cn Volkenkunde door Salomon Miillcr. 
Leiden 1839—1849. — Dr. B. F. Matthes: Ethn. Atlas dcr 
Makassaren. Amsterdam 1874.— Dr. B. F. Matthes: Over 
de Bissoes. Amstcr- d&m 1872. 一 F. S. A. de Clercq en 
J. D. E. Schmeltz, Etlmogr. Bcschrijving van de West- en 
Noordkust van Nederl. Nieuw-Guinea. — Nieuw-Guinea, 
cthno- graphisch cn natuurkundig onderzocht en beschre- 
ven in 1858. Amsterdam 1862, — A. L. Van Hasselt, Ethn. 
Atlas van Midden-Sumatra. Leiden 1880.— 
■ A. W. Nieuwenhuis, Quer durch Borncp,_1904—1908. 
—G„A. J. vander Sande, Nova Guinea, 1907). I)aa7-' 
naast moge nog op de volgende, over andere gcdeel- ten 
van den Muscum-inhoud handelcnde gcschrif- ten 
gewezen worden ：  Dr. L. Serrurier, Versuch einer 
Systematik der Neu Guinea Pfeile. Int. Arch. 
f. Ethn. I, p. J. 一 S. W. Tromp, Mededeelingen omtrent 
Mandaus, Ibid. I, p. 22. — 0. L. Helfrich, W. B. Winter en 
D. M. J. Schiff: Het Hasan- Hoesein- of Taboetfcest te 
Benkoelen. Ibid. I, p. 191. — S. W. Trornp, De kleeding 
eener Dajak- sche vrouw, Ibid. Ill, p. 1. — G. W. W. C. 
Baron van Hoevcll. Bijdragen tot de ethnographic van den 
Indischen Archipel. Ibid. Ill, pag. 184. — J. D. E. 
Schmeltz. Indonesischc Prunkwaffen. Ibid. Ill, p., .85. — 
Dr. Jul. Jacobs, .DeBaclocj,s. I bid... IV, p. 15.L;.. —J. D. 
E. Schmeltz, Beitrage zur Ethnographic vdn Borneo, I. 
Ibid. Ill, p. 238. II. Ibid. V. p. 232.— Dr. H. ten Kate, 
Beitrage zur Ethnographie der Timor Gruppe, I. Ibid. VII, 
p. 242 en II. Ibid. VIII, p. 1. 一 J. 1). E. Schmeltz, Beitrage 
zur Ethnographic von Neu-Guinca I—III, Ibid. VIII, p. 
153 en IV—V. Ibid.—VIII, p. 238. Ibid.IX, p. 113, XVII, 
p. 194 en. 219. — M. C. Schadec, Bijdragc tot de kennis 
van de Ethnographic der Westerafdeeling van Borneo, 
Ibid. IX. 62. — N. Adriani cn A. C. Kruyt, Gekloptc 
Boomschors als Klecdingstof op Midden- Celebes, Ibid. 
XIV, p. 139. — H. H. Juynboll, Das Javanisclie 
Maskeiispiel, Ibid. XIV, 41 en 82. — H. IL Juynboll, 
Mededeelingen omtrent maskers in den Indischcn 
Archipel, Ibid. XV, p. 28. — A. W. Nicuwcnliuis, 
Kunstpcrlen und ihre kulturellc Bedcutung. Ibid. XVI, p. 
136. — H. Chevalier, Les charrues des hides 
neerlandaiscs, Ibid. XVII. p. 
189. — H. W. Fischer, Mitteilungen iibcr die Nias- Sam 
mlung im ethnogr. Kcichsmuscuni zu Leiden, en |<-ts over 
de wapens uit <ic Mentawei-verzameling van Rijks 
Ethnographisch Museum te Leiden (Ibid. XVIIL p. 85, 
132), Planggi-Tiichcr aus Atjeh (Ibid, XX, I), Woberei auf 
Nias (Ibid. XX, 250), Beilriige zur Ethnogra|>hie von 
Neu-Guinea (Ibid. XXI1, 230). — II. H. Juynboll, 
Balinoaische Far- beiizeichnungen (Ibid. XXIII, 8) — 
Scrruricr, De Wajang Poej'wa. — Rouffacr cn Juynboll, 
De batik- kunst in Ned. Indic en hare geschiedenis. 

De rangschikking der voorwerpen geschiedt vol- gens 
cen, door den ccrstcn directcur Mr. L. Serrurier opgcsleJd 
systecm van twaalf groepen, met de voe- ding beginnende 
cn met den godsdicnst en de weten- HCIHL]) eindigciidc, 
waardoor een zecr gemakkelijk ovcrzicht wordt 
vorkregen. Voorden kaart-catalogus is het systecm 
gcvolgd, hetwclk ook in het Britsch Museum ICCCIH sedert 
lang is toegepast; voor iedcr voorwerj) is, overeenkomstig 
hetzelfde genomincrd briefje, voorhanden cene korte 
omschryving van het voorwer]} benevens eenc teekening 
en, voorzoo- ver inogclijk, verwijzingen naar de bestaande 
litc- ratuur bevattende. Naast den kaart-catalogus heeft 
men den grooten beredeneerden Catalogus waar- vall thans 
elf dcclen in druk vcrschenon zijn： 

deel I cn II (Borneo) door Dr. H. H. Juynboll, deel III 
(catalogus der bibJiothcek) door J. C. E. Schmeltz, decl 
IV (de eilanden om Sumatra) door H. W. Fischer, deel V 
(Javaansche Oudheden) door Dr. H. H. Juynboll, deel VI 
(Atjeh, Gajo- cn Alas- landcn) door H. W. Fischer, decl 
VII (Bali en Lombok) door Dr. H. H. Juynboll, deel VIII 
(Ba- taklanden) door H. W. Fischer, deel IX (Java, le 
gedeelte) door Dr. H. H. Juynboll, deel X (Midden-
Sumatra) door H. W. Fischer cn decl XI (Java, 2e 
gedeelte) door Dr. H.H. Juynboll. Het plan bestaat, zoodra 
een nieuw gebouw zal zijn gesticht, het voorhanden 
materiaal te verdeclen over eene voor het publiek 
toegankelijke verzameling. eene zoogenoemde „S c h a u 
s a m in 1 u n g", cn eene tweede, alle voorwerpen 
bevattende, die slechts voor den vakman als middel voor 
de vergelijkende studie van waarde zijn. Ter 
verduidelijking der kleeder- drachten zijn in de 
verschillende afdeelingen geklee- de beeldon gcplaatst. 
Met het oog hierop is ook de verzameling gekleede 
poppen, Indische kleeder- drachten voorstellende, in 1893 
te Batavia tentoon- gesteld en door dames in Nederl. 
Incfie aaii H. M. de •Koningin aangeboden, die 
tengevolge van EL M. be- schikking bij het Museum werd 
gedeponeerd, van bijzonderc waarde. — Sedert 1880 is 
aan het Museum eene anthropologische afdecling 
toegevoegd, bsvattende schedeis, skeletten, monsters van 
baren, afgietscls en photographien. van inboorlingen. 

Het Ethnographisch Museum van het K o n i n k 1. Z 
o O.1JQ. g. G e n o o t s c h a a- t u r a Artis M a g i s t r a'' 
te Amsterdam is sedert cene reeks van jaren vereenigd met 
de collec- ties, die aan de Nederl. Koloniale Vereeniging 
toebe- hooren, in con opzettelyk daarvoor gesticht 
gebouw tentoongesteld. Reeds vroeger niet zonder belang 
voor de ethnographische studie, is deze verzameling, 
vooral sedert de Koloniale Tentoonstelling in 1883 te 
Amsterdam heeft plaats gehad, belangrijk uitgebreid. Van 
verzamelingen, die bijzondere aan- dacht verdienen, 
noemen wij hier de door den zende- ling Van Asselt 
bijecngebrachte voorwerpen, mees- tal op godsdienst en 
bijgeloof betrekking hebbende, van de Bataks (Zie Cat al. 
der Kolon. Tcntoonst. Amsterdam 1883, 2de Groep, 
p.325), alsmcde een aantal door Van der Tuuk aan dat 
Genootschap ten geschen- ke gegeven wichelboeken op 
boombast, enz. (zie Nederlandsch Koloniaal Centraalblad 
1895. p. 85)/ -— Ongeveer 20 jaren gelcden werden aan 
dit Museum nog toegevoegd do verzaiuclingcn 
bijeengebracht door de, vanwcgc het Koninkl. Nederl. 
Aardrijksk. Genootschap uitgezonden, expeditic naar de 
Kei-Ei- landcn. (C. M. Plcytc Wzn.. Ethnogr. Atlas van 
de. Zuidwester cn Zuidooster-Eilandcn. Leiden 1893)/ 

Te Delft bestaat cene ethnograpliische vei-zame- ling 
die, verbonden aan de toemnaligc Indische I n s t c 11 i n 
g aldaar, destijds in de collegezalen, doch Chans in het 
stedelijk Aluseum is tentoon- gcstcld. Ook dezo 
verzameling word vooral sedert 1883 gestadig en 
belangrijk uitgebreid, gedeeltclijk door de uanwinsten van 
de Kolonialo Tentoonstelling te Amsterdam, gcdceltelijk 
tengevolge der belang- stelling, betoond door vroegcre 
studenten aaii ge- noemde instelling. Vooral bovat deze 
verzameling velc merkwaardige voorwerpen van do 
Bataks, van Celebes en van Nederlandsch Nieuw-Guinea. 
In 1S8S versclieen ccn catalogus dezer verzameling, die 
ech- ter slechts cene dorre opsomming der tot op dat tyd- 
stip aanwezigo voorwerpen met de opgaven omtrent de 
herkomst bevat. 

Het Koloniaal Museum te Haarlem 

44 



690 ETHNOGRAPHISCHE MUSE A. 

(zie aldaar) bezit evencens eene ethnographischo 
verzameling, die nict omvangrijk is, maar toch tai- rijke 
voorwerpen bevat, die bij het bcstudeoren der ethnograpliie 
van Nederl.-Indio niot mogen worden voorbijgegaan. Do 
onder rcdactie van wijlen Dr. M. Greshoff door dit Museum 
als Extra-Bulletin uitge- geven publicatie “Nuttigc Indische P 
1 a n- ' t e n" (Int. Arch, fiir Ethnogi1. VIII, p. 44), waarvan vijf 
afleveringen zijn verschenen, bevat talrijkc ge- gevens met het 
oog op de rol, die de plauten in het leven. van den inboorling 
van Nederl. Indie spelen. Zeer belangrijk zijn de Bulletin's van 
het Koloniaa] Museum, waarvan het eerstc hi 1892 en het 
laatsto in 1915 verscheen. Deze bulletin's bovatten zeer be- 
langrijke verhandelingcn, o. m. van Rouffacr en LoebAr over 
Ned.-Ind. Kunstnijverheid (batikken, weven enz.). Een Gids 
voor de bezoekers van ditMu- ；• z seum verscheen in 1908. 
Scdert 1913 is het behcer 为/" van dit Museum ovcrgegaan 
aan het K o 1 o n i a a 1 Instituut te Amsterdam (zie 
INSTITUUT). 

TeRotterdam wcrdcenaantaljarengeleden door het 
Stedclijk Bestuur in het Jachtclub-Gebouw een 

Museum voor La nd- e n V o 1 k e n - 

k u n d e opgericht. Dit is vooral daarom merkwaar-- 
dig, dewyl hier de verzamelingen, toebehoorende aan 
het Nederlandsch Zendelinggenootschap zijn 
tentoongesteld, waarvan te zijner tijd een. zeer goed. 
bewerkte Catalogus werd gepubliceerd. (Catalogus van 
voorwerpen en modellen van. Oostelijk Java, de 
Minahasa, enz. Rotterdam 1874) en die een noemens- 
waardig aantal voorwerpen bevatt-en, getuigendo 
van lang vervlogen toestanden in Nederlandsch-In- 
die, vooral in de ]\Iinahasa. - . , , 

r'v e r ij^s e 1 s c h G*e・np"(rt~s c'h' firp t o t 
x^.ontwikkeling van P r^o v i n c i a 1 e W e 1- 

, >■ : t>'.- . v a a r t te Zwolle bezit in-zijn Museum、ook 
，「 eene, wel is waar Ideine, maar toch tai van merk- 

(waardige oudere exemplaren bevattende ethnogr. 
/ J' - afdeeling, waarvan een door J. D. E. Schmeltz be- 

& werkte,beredeneerde catalogus in 1892 is verschenen. 
Verder zijn de Koninklij ke Militaire 

Akademio te Breda en de Hoofdcur- 
s u s te K a m p e ri~"in het bezit van vrij aan- 
zienlijke ethnographische verzamelingen. En ein- 
delijk is in Bergum (Friesland) eene Indische 
Verzameling bijeengebracht, waarvan de heer A. Tj. 
, van der Meulcn in 1906 een Gids uitgaf."— 

Europeesche musea b u i t e n Nederland. 
,•亨，/ r'*A - Het B ij n s c h e Zendings-Genoot- 
.•» • ,：; s c h a p t e Barmen bezit eene verzameling van 
i% : voorwerpen, die door de op verschillende plaatsen 
-/ werkzaam zijnde zendelingen van dat genootschap 
bijeengebracht en in eeiiige lokalen van Jiet Zende- 
-r .. lingshuistentoongesteld zijn. Uit Nedei-1. Indie vindt 
men er, benevens een aantal voorwerpen van Nias, 
de Mentawei-eilanden en Engano, vooral bclang- 
rijke verzamelingen uit Zuid-Oost-Bomeo en uit de 
Bataklanden, waarvan in 1888 cen beredeneerde 
catalogus is verschenen. 

Te B a s ej bestaan twee ethnographische ver-
zamelingen. De eenc in het Zcndingshuis, de a n d e r e , 
aan de Univei-siteit toebehoorende, jn het 
Universiteitsgebouw. De eerste is zeer goed 
gerangschikt en vooral belangrijk met het oog op de 
studie der religieusc beschouwin- gen der 
natuurvolkeren. Uit Nederl. Indie bevat deze 
verzameling, waarvan eveneens in 1888 cen be- 
schrijvende catalogus is verschenen, voorwerpen van de 
Dajaks op Borneo. — De andere aan de Uni- verbiteit 
toebehoorende verzameling bevatte vroe- ger bijna niets 
wat voor de studie der ethnographio 

van Ncdorl. Indie van belang is. Sedert echter bij dezo 
verzamcluig de voorwerpen, door de gebroeders Sarasin 
op hunne reizen in Indic en meer spcciaal op Celebes 
bijeengebracht, ingolijfd werden, is dit ge- heel 
veranderd. Zie liierover Schmeltz, Ethn. Musea in 
Midden-Europa, p. 40—42 en Dr. JuyiibolPs Reisverslag 
in Verslag van den Directeur van's rijka Ethn. Museum 
1907—1908, p. 47— 8. 

Het K o n i n k 1 ij k Museum voor V o 1- kenkunde 
tc 乏 e r 1 ij n,.het eerste in Europa hetwelk in con 
opzettelijk daarvoor gesticht gebouw is gehuisvest, telt 
onder zijnc I'ijke schatten, het spreekt van zelf, ook 
omvangrijke verzamelingen uit Nederl.-Indie. De 
voorwerpen, speciaal die der In- dischc afdceling (zie: 
Int. Arch. f. Ethnographic II biz. 59 en vooral Dr. H. H. 
Juynboll's Verslag cener Studiereis door Duitschland en 
Oostenrijk in Verslag van den Directeur van，s Rijks 
Ethn. Museum 1903 —1904, p. 71—77) zijn zeer 
doclmatig gerangschikt en aangezien in de ruime, goed 
verlichte zalcn geen overbodige versiering door schildcr- 
of beeldhouw- werk de aandacht van den bezoeker trekt, 
blijft deze uitsluitend. op de voorwerpen gevestigd. Van 
het tentoonstellen van modellen van huizen enz. van 
buitengewoon grooten omvang, of wel in natuurlyke 
groottc, heeft men zich hicr op weinige uitzonderin- gen 
na onthouden, en n. h. v. terecht, omdat de behoefte aan 
ruimte, dagelijks bij een ethnographisch museum grootcr 
wordende, tot cen voorzichtig gc- bruik dier ruimte dringt 
en omdat men van een klein goed bewerkt model 
hetzelfde kan leeren, als wat van een voorwerp in 
natuurlijkc grootte of van een model .van buitengewone 
grootte te leeren valt. Een uitste- :' kend bewerkte gids, 
waarvan in 1911 de 15e drukver- scheen, 
vergemakkelijkt, in verband met eene voor- becldige 
etikettecring der voorwerpen, vooral in do Indische 
afdecling, met over de afdceling verdecldo gekleede 
bedden cn met, ter orienteering dienende, aan do kasten 
bevestigde schetskaartjes, het bestu- deeren der 
voorwerpen ook voor den minder ingewij- de. Bovendicn 
worden door de aan het Museum v< ； r- bonden 
wetcnschappclij ke ambtenaren gercgcld colleges over 
bijzondere onderwerpen, ook over antliro- pologie, als 
ook van tijd tot tijd openbare voorlczin- gen gehouden. 
— Vooral zijn Sumatra, Borneo <-n, tengevolge der reis 
van Adriaan Jacobsen, op last van het “Ethnologische 
Hulf8comit6,*, cnkele der klein” Soenda-Eilanden, en de 
klcinerc Moluksche <-ilandcu uitstekend 
vertegenwoordigd. Van de Philippijncn bezit het Museum 
omvangrijke verzamelingen, dank zij de goede zorgen 
van den overlcdcn Dr. Schaden- berg, cn wat de volkcren 
van lict schicrciland Mala- ka aangaat, die aan de 
inboorlingcn van Indonesia stam verwant zijn,'vindt men 
in dit Muse uni Lhans wel de bestc verzameling, die in 
Europa bestaat, tengevoJgc dcr cvcnecns op last van het 
„Ethnologi- sche HiilfscomitW" ondernomen reizen van 
Hrolph Vaughan Stevens. Van publicaties der 
ambtenaren van het Museum, op ons onderwerp 
bctrckking heb- bende, noemen wij o.)n. de volgcnde: Dr. 
F. W. K. Muller, Beschrcibung einer von G. Meissner 
zusam- mengeste!lten Batak-sammlung (Veroff. Kgl. M. 
f. Vlkk. III.) — Materialien zur Kenntniss dcr wiklcn 
Stamme auf der Halbinsel Malaka von H. V. Stevens, 
veroffentlicht von A. Griinwedel (Veroff. K. M. f. V, II, 
p. 81 ff. en III, p. 95 抒.)—A. Griinwedel, Ueber die 
Zaubermuster der Orang Seinang. Ztschrft. fur Ethnol. 
1893 p. 71 ff. 一 Tairijke kortere niedc- deelmgen met 
betrekking tot do volkenkundc van Ned.-Indie zijn in de 
„Verhandlungen der Berliner anthropologischen 
Gesellsch&fL" opgenomen. 
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Het Historisch Museum in Born, bc- zit eene 
verzameling wapens uit Sumatra, Java, Borneo en 
Celebes, goud- cn zil ver work uit Sumatra, Malaka en 
Java, weefsels van de Dajaks en eene gocde 
batikcollcctio (Verslag v. d. Directeur van 

Rijks Ethn. Museum, 1908—1909, p. 85). 
Het Stedelijk Museum to Bremen, waarvoor in het jaar 

1895 cen nieuw gebouw in gaan- derij-stijl, met een 
grootc overdekte ruimte in het midden, is opgericht, bezit 
in zijne, eerst sedert be- trekkelijk korten tijd bestaande, 
ethnographische afdceling slechts weinig voorwerpen uit 
Nederl.-Indie. Onder de in do overdekte middenruimte 
ten- toongestelde beeldengrocpen is een Bataksch huis 
met bijbehoorende gobouwen, beelden enz. van be- lang. 
Eveneens zijn do Bataks in. de verzameling zelf het best 
vertegenwoordigd. Thans is dit Museum weder veel 
vergroot. Zie Schmeltz, Ethnogr. Musea in Midden-
Europa, p. 91—92； Juynboll, Verslag eener Studiereis, 
p. G9—90; Fischer's Rcisverslag in het Jaarverslag van 
den Directeur van 's Rijks Ethn. Museum, 1911—1912, 
p. 45. 

Het Stedelijk Museum van Bruns- w ij k bevat uit 
Ned.-Indie eene van Hugo Raap af- komstige 
verzameling van Nias, die menig merk- waardig stuk 
bevat, zelfs enkele, die in do groote Lcidschc 
verzameling ontbreken (Fischer's Reis- verplag in het 
Verslag v. d. Directeur van's Rijks Ethn. Museum, 
1909—1910, p. 42). Een gids van dit Museum verschecn 
in 1907. 

De Ethnographische afdeeling van het N a t i o- n a 1 
Museum to B n d a - P c s 111 is bijzonder rijk aan 
voorwerpen uit de Molukkcn, de Soenda- eilanden en 
van een aantal stammen op Borneo; incest alle vcrzamcld 
door den vroegeren directeur Johan von Xantus, op dicns 
reizen in Indie. Later verwierf dit Museum ook grootc 
verzamelingen uit Duitsch Nieuw-Guinea, door den 
bekenden reiziger L. Biro bijccngcbracht, waarvan ccn 
voortreffelijko beschrij vende cn geillustrccrdc 
Catalogus in het Hon- gaai-sch en Duitsch vcrschcen, 
(Budapest, 1899 en 1901. Zie ook Dr. Juynboll's 
Rcisverslag, p. 89—90. 

Het Grossherzoglichc Hessischo L a n d e s m u H c u 
m tc D a r m s t a d t, dat in 1906 voltooid werd, bevat 
eene aardige collcctie van Nias, con merkwaardig baadje 
van boomschors uit ]*>nggano cn overigens 
onbeduidende collccties van Java, Sumatra, Borneo en 
Timor; allecn die van do Bataklanden is iets grootcr. (Zie 
Fischer's Reisvcr- ：4ag in het Verslag van den Directeur 
van 5s Rijks Ethn. Museum 1908―1909, p. 78—79.) Een 
gids van dit Museum vcrschcen in 1908. 

Aan het K o n i n k 1 ij k Zoologisch M u- s e u m tc 
Dresden word door den vroegeron directeur, Dr. A. B. 
Meyer, rccds spoedig na dicns benoejning, eene 
ethnographische afdceling toegc- voegd, waaraan allc 
ethnographische voorwerpen, tot dal lijdstip in anderc 
koninkl. verzamelingen in Sakscn aanwezig, werden 
afgestaan. Voor het bestudeeren dcr volkenkxindc van 
den Indischen ar- cliipel is dit Museum in den loop dcr 
jaren van bij- zonder groot belang guworden, aangezien 
er, tengc- volgc van Hchenkingen, o. m. van wylen den 
Gene- raal van het N. I. legcr, Von Schierbrandt, van den 
vroegeren resident Dr. J. G. F. Riedel cn andcron, 
uitgpbrcidc verzamelingen van Java, Celebes cn do 
naburigo klcinere eilanden, de Molukkcn, Soenda- 
cilanclcn cn de kleine eilanden der residentie Ani- boina, 
alsmcde van Nieuw-Guinea worden gevondon. 2ie over 
de voorwerpen uit Ned.-Indie, die dit Mu- seum bezit, de 
reisverslagen van Dr. Schineltz, p. 

69—71,Dr. Juynboll, p. 80—84 en H. W. Fischer, p. 84—
65. De voorwerpen zijn zeer aanschouwelijk, in 
geographischc volgorde, in vitrincs of kasten, meest- al 
gcheel uit ijzcr cn glas bestaande, gerangschikt in de good 
verlichtc zalen van een gcdeelte van den „Zwingerl,.JEon 
maatregel, die zeer toe te juichen is, word hier genomen; 
namclijk de tentoonstelling van vcrgelijkende 
verzamelingen, zoo b. v. eene van sicradcn uit schelpen 
vervaardigd, eene andere van staatsiewapens enz. Aan de 
ethnographische verza- mcling sluit zich aan de 
anthropologische, bijzonder rijk aan schedcls van Nieuw-
Guinea, afkomstig van do reis van den Directeur naar dat 
eiland, doch die ook cen belangrijk aantalschedels, 
haarmonstera enz. van andere eilanden, tot den 
Maleischen archipcl be- hoorende, bevat. De Gids vormt 
een gedeeltc van den “Fiihrer durch die Konigl. 
Kunstsammlungcn5 , en vestigt steeds de aandacht van den 
bezocker op het mecst merkwaardige. Herhaaldelijk 
hebben voorwerpen uit dit Museum tot wetenschappelijke 
publicaties gediend, die zijn verschenen: of in de 
„Abhandlungen und Berichte aus dem Konigl. Zoo- 
logisclien en Anthropologischen Museum” (Dr.A. B. 
Jleycr, Ueber kiinstlich deformirte Schadel von Borneo 
und Mindanao; — Ueber hundertfunfxind- dreissig Papua 
Schadel. — Dr. M. Uhle, Ueber die ethnologische 
Bcdeutung der Malayischen Zahnfei- lung, etc.) 6f in de 
„Publicationen aus dem Konigl. Ethnographischen 
Aluseum'' (A. B. Meyer, Bilder- schriften des Ostind. 
Archipels und der Sudsee;— Al terthiirner aus dem 
Ostind. Archipel; — Dr. M. Uhle, Holz- und 
Bambusgerftthc von Nord-VVest Neu-Guinea; A. B. 
Meyer, Masken von Neu-Guinea und dem Bismarck 
Archipel; W. Foy, Schwertcr von der Celebes See; A. B. 
Meyer en O. Richter, Celebes, I; Ergebnissc der Neu-
Guinearcise Dr. 0. Schlaginhauf en s). 

Het Ethnographisch-Anthropolo- g is c h Museum der 
Universiteit te I? 1 o- r e n c e, onder directic van Prof. P. 
Mantegazza* staandc, bezat tot voor korten tijd slechts 
weinigo voorwerpen uit NederL-Indie (Java, Borne.c, 
Ambon) afkomstig. Het is echter eenige jaren gcleden in 't 
bezit gekomen van de door Dr. E. Modigliani 
bijcengebrachtc cn door hem in zijn werk (Un viaggio a 
Nias) beschreven verzameling van voorwerpen van Nias, 
die, alhoewel ciikele te Leiden niet aanwezigo stukken 
bevattende, toch, wat lictaantalbetreft-,door de Lcidscho 
verzameling wordt overtroffen. Aan dit Museum zullcn 
ook waarschijnlijk worden toege- voegd de, door 
denzelfden Modigliani op eene latere reis onder de Bataks 
cn op het oiland Engano bijeen- gebrachtc verzamelingen. 
Van Nieuw Guinea bezit hot Museum ecu groot gcdeelte 
der door den reiziger Bcccari bijcengebrachtc 
voorwerpen, waaronder ook intcrcssante stukken uit de 
Humboldt baai (P. Mantegazza, Studii sulla Nuova 
Guinea. Firenze, 1877). 

Het V 6 1 k e r in u s e u m tc Fran k f u_r.t - a/M. bevat 
vooral uit Sumatra zeer veel, o. a. con door den Directeur 
bijcengebrachtc Koeboe-verza- meJing, verder 
voorwerpen van Java, Celebes, Borneo, de Kei- on Aroo-
cilanden. (Veralag van H. W. Fischer, p. 80—81). 
Bolangrijko publicaties versohe- nen in 1908 en 1912, van 
do hand van Hagen en Lehmann. 

Hot Museum f u r V 61 k e r k u n d e to H a m- b u r 
g, bezit con aantal voorwerpen van vcrschil- lende 
oilandon van den Maleischen arcliipol en hieronder een 
gedcolto der verzameUngen, die door den reiziger 
Grabowsky in hot Zuid-Oosten van Borneo werden 
bijcengebracht, alsmcde eeno reeks 
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van antiekc Indischo wapens. Sedert 1914 is dit Nuseum 
in een niouw gebouw gehuisvcst. Over dit Museum 
vcrgelijke men de rcisverslagcn van dr. •Schmeltz 
(1896), p. 87—89. dr. Juynboll (1903), p. 70—71 en H. 
W. Fischer (1910), p. 48—51). 

Het Provinzial Museum te Hann o- v c r bevat 
eenegroote collectie uit de Bataklanden, afkomstig van 
den heer A. Stalmann, eenige voor- werpen van Nias, de 
Ment awei- cilandcn, AtjehJSor- nco cn Java (Verslag 
van Fischer in het Verslag v. d. Directeur van 's Rijks 
Ethn. Museum 1908— 1909, p. 46). 

In de V c r e i n i g t e Gross herzoglic he Samml 
ungen te Karlsruhe is eene aar- dige verzameling van 
Borneo, gcschonken door Chi-istan (Verslag van Fischer 
in het Verslag v. d. Directeur van 's Rijks Ethn. Mus. 
1908—1909, 1). 75). 

In het Rautenstrauc h-J o e s t M u s e- u m te K e u 
l.e n is Ned.-Indie betrekkelyk wei- nig 
vertegenwoordigd (Verslag van H. W. Fischer, p. S3). 
Het heeft behalve een Gids o. a. „Ethnolo- gica,, 
uitgegeven (Leipzig, 1909 en 1913). 

Het Koninklijk ethnographisch Museum te K o p e n 
h a g e n, met het Museum te Leiden de oudste instelling 
van dien aard, bezit, naar den in 1881 verschenen gids te 
oordcclen, eene zeer goede verzameling voorwerpen van 
de nieeste eilanden van den Indischen archipel en van de 
Phi- lippijnen. (Verslag van den Directeur van 's Rijks 
Ethn. Mus. ]911—12, p. 44). 

Ook het Museum voor Volkenkunde te L e i pjz i g 
bezit belangrijke verzamelingen uit Nederr~Indie, meest 
alle a Is geschenk aan deze installing gegeven. Over 
hetgeen dit Museum aan voorwerpen uit Ned. Indie bezit 
verwijzen wij naar ■de Reisverslagen van Dr. Juynboll, 
p. 78—80 en H. W. Fischer, p. 60—61. In 1905 gaf dit 
Museum eene jpublicatie uit van H. Ephraim, Ueber die 
Entwicklung der Webctechnik und Hire Verbreitung 
ausser- -halb Europas. Een gids verscheen in 1913. 

Te L o komt het eerst het B r i t s c h Museum in 
aanmerking. De voorwerperTuitrNe^ Indielleinen er 
geen voornamc plaats in, doch men vindt er veel 
merkwaardigs van Borneo, Celebes, Nieuw-Guinea en, 
last not least, al de typische exemplaren die voor het werk 
van Raffles hebben gediend. Over enkelc groepen der 
voorwerpen, voor- al van Borneo, zijn mededeelingen te 
vinden in het „Journal of the Anthropological Institute0. 
In. 1910 verscheen een zeer goed Handbook to the 
Ethnographical Collections of the British Museum. Vgl. 
De reisverslagen van Dr. Schmeltz (p. 2—3) en van Dr. 
Juyiiboll (Verslag van den Directeur van 's Rijks Ethn. 
Museum 1909—JO, p. 46T7). Voor ieder voorwerp 
bestaat een afzonderlijk briefje in den “kaartcatalogus'', 
waarop alle bescliikbarc gegevens aangaande, en eene 
teekening van het betreffende voorwerp te vinden zijn, en 
die Catalogus wordt aan dengene, die er ten behoeve van 
studien komt, ter inzage verstrekt, waardoor het 
bestudeeren der voorwerpen zeer gemakkelijk valt. De 
uitstaJling is in geographische volgorde geschied; 
vilrines en kas- ten zijn van hout en glas vervaardigd. De 
zalen zijn goed en, gedeeltel 日 k van bo ven, verlicht. 
In het South Kensington Museum te L o ? d e n vin.(ir"cle 
bezoeker in de Aziatische af- deeling enkele wapens, 
fiieraden en wajang-poppen vap Java, terwij 1 in het 
Museum o f Econo- mic Botany in Ke w- Garde n s de 
rol, welke de planten in het leven der inboorlingen van 

Nederl. Indie vervullen, door een groot aantal voor- 
beelden op uitmuntendo wijze wordt toegelicht. De 
etiketteering is hier boven alien lof verheven; door 
teekeningen, photographic 拓， enz. worden vele der 
voorbeelden nader toegelicht en een zeer goed gc- 
schrcven gids kan den bezoeker als uitnemendc lei- draad 
bij zijne studie dienen. 

Het Museum te L ii b e c k bezit van Java een steenen 
Boeddhakop van de Boro-Boedocr, batiks en huisraad, 
verder enkele stukken uit Celebes en Nias, een bootmodel 
uit Borneo, cen kettingpant- ser van de Sulu-eilanden en 
wapens (Verslag van Fischer in het Verslag v. d. Directeur 
van's Rijks Ethn. Museum 1908 一 1909, p. 52). 

Het K o n i n k 1. Ethnographisch M u- s e u m te M 
ii n_c h e n bezit belangrijke verzame- lingen van "Se-
BatalcsTvan Z. O.-Borneo gcsnelde schedels, van 
Celebes een aantal prachtige krissen, van Java o. a. 
wajangfiguren en vooml van het eiland Bali eene reeks 
prachtig bewerkte houten go- den- en Singhabeclden. 

Het Groot-Hertogelijk Museum tc Oldenburg bevat 
uit den. Indischen Archipel slechts eene betrekkelijk 
kleinc verzameling. Van Borneo en Java zijn enkele 
interessantc vormen van zwaarden voorhanden (Verslag 
v. d. Directeur van *s Rijks Ethn. Museum 1904—1905, 
p. 55.) 

Het Pitt-Rivers -Museum te O x- f o r d mag hier niet 
voorbijgegaan worden, alhoc- wel men hier slechts 
betrekkelijk weinig uit Ned.-Indie vindt. De voorwerpen 
zijn hier echtcr soortge- wijs gerangschikt, zoodat men in 
de gclcgenhcid is gesteld in vele gevallen de ontwikke]ing 
van een ornament of van ecn voorwerp, van den 
eenvoudigsten tot den meest ontwikkelden vonn na te 
gaan. In dit opzicht is dit Museum cenig. 

Te P a r ij s bevindt zich in het M usee d c 1 a M a r 
Fii e in het L o u v r c ook eene belangrijke 
ethnographische verzameling, die eene reeks van 
voorwerpen uit Nederl. Indie bevat, waaronder rne- nig 
van lang vervlogcn toestanden getuigend exem- plaar. De 
voorwerpen zijn gedceltelijk in kasten, g<•- dceltclijk in 
trophecen in het vrije gearrangecid, zonder eenig leidend 
systeem. Een gids voo)' dit Museum bestaat nict; de 
herkonist der voorwerpen L： op de etiketten vcnncld. — 
In het eigenlijkc E t li- n o g r a p !i i » c h e Museum in 
het T r o c a- d e r o - P ale i 8 ncemt de afdceling Nederl. 
Indie slechts ecu ondcrgeschikte plaats in. Het b(泓 zijn 
Java (o. a. door cen aantal antiekc steenen beeklcn), Z. O.-
Bornca_en een aantal der klcinerc, tot de resi- clehtic 
Ambon bchoorende eilanden vertegenwoor- digd. Van de 
Philipp 可 ncn bezit het Museum even- eens eene recks 
van voorwerpen, waarvan vooi'al d<：  vondsten uit 
begrafeiUHliolen afkomstig merkwaar- dig zijn. Een gills 
bestaat ook voor dit Museum niet. Zie Reis VCJ> lag van 
dr. Schmeltz, p. 28. In deaf decling voor vergelijkende 
sculptuur vindt men o.a. ook afgietsels van Oud-
Javaanschc beclden (Verwlag v. d, Directeur van 's Rijks 
Ethn. Museum, 1906 一 1907, p. 53). — Het nabijgelegcn 
Music G u i - m e t, oorKpronkelijk slechts aan de studie 
d<;r gods- dieiisten, thans echter aan de gchecle 
ethnographic van Oost-Azie gewijd, moot hier insgelijks 
genocind worden, vooral om de prachtige verzameling,小。 
door Prof. De Groot op zijne rcis in China voor rekening 
van den heer Guimet word aangckocht en die, zooals geen 
tweede, ons een helder en duideJijk denkbeeld geeft van 
de godsdieiistigc bcgripjJCJi cn het maatschappelijk 
leven der Chineezen. Eene ken- nisneming daarvan is 
voor den bcoefenaar der etlino- 
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graphic van Nederl. Indie, met het oog op deszclfs 
Cliineesche be volkin g, aan te bovelen. Tentoon- stelling, 
ctikctteering en gids van dit Museum zijn voorbeeldig te 
nocmen. Uil Ned. Indie bevat dit Museum o. a. 
Javaansche wajangpoppen, sieradcn en steenen beelden 
en Balinccschc houtcn goden- beelden (Zie verslag v. d. 
Directeur van ‘8 Rijks Ethn. Museum, 1906—1907, p. 
53). — In het M u- s 6 e d 'A r t i 11 e r i c in het Invaliden-
Pa- I e i s vindt men een aantal krissen, lansen ehz., 
mecstal z. g. pronkwapens uit ouderen tijd van ver- 
schillende eilanden van den Indischcn archipcl. Ook voor 
dit Museum is een uitstekende bcredeneerde gids 
vcrschenen, waarheen op de voorwerpen ge- plaktc 
nummers verwijzen. 

Omtrent den inhoud van het E t h n o g r a- ;- h i s c h 
Museum dor Keizerlijke Academic . van Wetenschappen 
te S t. Petersburg, het- welk naar ons medegedeeld werd, 
eveneens voorwerpen uit Nederl. Indie bevat, staan ons 
gecn nadere gegevens ter bcschikking. 

In P r a a g vindt men in N a p r s t c k's B 6 h- ni i s c 
h e s G e w c r b e Museum eene groote vcrzamcling van 
Nias, bijeengcln acht door Dr. Dur- dik, talryke en zecr 
fraaic Wajang poerwa-poppen van Java, verder 
voorwerpen uit Sumatra, Borneo, Ternate cn Nieuw-
Guinea (Zie RcisversJag van Dr. Juynboll. p. 84 cn van 
H. W. Fischer, p. 68). 

Het Ethnographisch Museum to Rome bezit cene 
prachtige vcrzamcling van Nieuw-Guinea, de uitkomsten 
van de reizen van d5Albertis en Loria bevattende, 
waarover in het bc- kende work van den eerste en in Prof. 
Colini's ver- slag over de vcrzamcling van den laatstc 
nadere bij- zonderheden zijn tc vinden. Van andere 
eilanden, tot Indonesie behoorende, is in het Museum 
slcchts eenc kleinc verzameling van wapens, meestal van 
.Java afkomstig, aanwezig. 

Het Ethnographisch Museum te Stock- h o 1 m vormt 
eene afdceling van het Museum der Academic van 
\Vctcnscha])pcn. Het is vooral tengc- volge der reis van 
hot fregat V a n a d i s met voorwerpen uit den ̂ lalcischen 
Archipcl, nicer speciaal van Java en Bali en van de 
Philippijnen verrijkt. E<； n kort overzichl van den 
inhoud is door Dr. Hjal- mar Stolpe g(；publicccr(l (Ymcr 
1895, biz. 132envlg.) 

Het Museum f ii r L ii n d c r- u n d V b I k e r- k unde 
tc Stuttgart bevat o. a. batiks, wa- j)cns en bronzen van 
.Fava, cene aardige collectie van de Jiatakb, geschonken 
door G. Meissner en Dr. B. Magen, sieradcn uit de Lam 
pongs en voorwerpen uit Bali (Zie ReisveiHlug van 11. 
\V. Fischer, p. 76). 

Het Keizer 1. K o ii i n k 1. N a t u r h i s t o- r i s c h c 
11 o f in u s e u m tc W c e n e n, hetwelk in een, in 1881 
vultooid, grootsch gebouwisgevestigd, bevat ook eene a 
n t li r o p o 1. - c t h n o g r a p h i- H c h e afdceling. De 
ruinie, good vcrlichtc zalen zijn met schildcr- cn 
bceldhouwwcrk tot over- maat versierd, zoodal het oog 
van den bczocker daardoor soins meer dan door de 
voorwerpen wordt aungetrokken. De verzamclingen zijn 
in zeer doel- jnutige kasten geelalcerd cn hel bcstnur is 
hier reeds met eene schciding tussclien die voorwerpen, 
die ter tentoonstfc]ling voor het pub lick, voor de „Schau- 
Hajnmlung" diene)i en die, wcJke alleen voor den jnan 
van het vak van bclang zyn, begonnen. De 
tentoongestelde voorwerpen zijn in gcogra))ki- schc 
volgorde gerangnchikt; de overige in laden cnz. 
geborgen. De gids vormt een gcdcelto van den 
„AlIgcmeiner Fiihrcr (lurch das K. K. Natur- historischc 
Hofniuseum" die hier en daar met illu- 

stratics is versierd. Uit Nederl.-Indie noemen wij 
voorwerpen van Java (o.a. de in 1883 in Amsterdam 
tentoongestelde verzameling antickc wapens van den heer J. 
A. Dicduksman, aan het Museum ten geschenke gegeven); 
van Bali, Sumatra (vooral voorwerpen van de Bataks), van 
Borneo (o. a. cen sche- dcltrophee), Celebes, de kleine 
Socnda-eilanden, Mo- .lukkcn cn Nieuw-Guinca. Vgl. over 
lietgcen dit Museum aan voorwerpen uit Ned.-Indic bezit de 
Reisvcrslagen van Dr. Schmeltz, p. 56, Dr. Juynboll, p. 85—
89 cn H. W. Fischer, p. G9—70. A Is eene vrucht, die deze 
verzameling reeds voor de weten- schap heeft gedragen, 
vcrmelden wij het uitmun- tendc werk van Prof. A. R. Hein
： Die bildenden .Kiinstc der Dajaks auf Borneo； alsmede 
de studien/ 
van Dr. W. Hein, over de Omamcntiek der DajaksC Z 一 
ETJENG (SOEND.). Zic M0N0CH0RIA en LIM- 
NOCHARIS. 

ETNA-BAAI. Een 33 K.M. lange, smalle baai met ' 
geringe diepten op de Z.W.kust van Nieuw-Guinea,. op 
ongeveer 3° 50' Z.Br., waaraan geen nederzettin- gen 
worden aangetroffen. De oevera zijn afwisselend. hoog en 
laag, moerassig en steenachtig. De toegang tot de baai wordt 
gevormd door de 20 K.M. lange bocht van Lakahia 
(Waiboda), aan den mond IM K.M. breed met flinke 
diepten, welke versmallend en verondiepend het land 
indringt. Zie Zeemansgida O. I. Arch. dl. V. 

ETOM (JAV.). Zie INDIGOFERA. .. " U，. 
EUCALYPTUS GLOBULUS LabiU., fam.返项也 / 

ceae. Koortsboom. Boom uit Australie, die aldaar zeer 
groote afmetingen kan bereiken, in vele tro- pische st reken 
en ook in gematigcle st reken aange- plant om de malaria te 
verdry ven. De gunstige wer- king bestaat waarschijnlijk 
alleen in het tegengaan- van de ontwikkeling der 
malariamuskieten. Op Java is do boom met ongunstig 
resultant voor herbos- sching aangeplant. Bekond zijn de 
twee bladvormen, nl. tegenovei'staande zittende bladeren 
aan de tak- ken van jonge booinen, en verspreide 
sikkelvormige bladeren aan do oudoro booinen. De bladeren 
van dezen vorin zijn als Folia Eucalypti in de apotheek. in 
gebruik. 

Nog een vrij groot aantal andere soorten van Eucalyptus 
zijn vroeger op Java ingevoerd voor- hcrbossching. In 
Nederlandsch-Indie komt o.m. in het wild voor Eucalyptus 
alba Reinw. inheemsch op Timor, op Java hier cn daar 
aangeplant.,... 

EUCHEUMA. Zie AGAR AGAR./ '、f 
EUCHLAENA LUXURIANS Dur., fam. Gmmi- neac. 

Tcosinte. Ecn uitstekend voedergras, op Java nog woinig 
aangeplant, afkonistig van Zuid-Amerika. 

EUCHRESTA HORSFIELDII Benn., fam. Lcgu- 
minosac-Papdionatae. Pronodjiwo(JAV.),Tjatjabean 
(SOEND.), Koetjila (JAV.). Heester met witte bloemenr in de 
hoogero bergstreken van Nederl. Indie, ook in. Oost-Azie en 
in Voor-Indie aangetroffen. Do pculen bovatton een, of een 
cnkele twee zaden, die een bekend gencesmiddel zijn: de 
z.g. cchte of bittere Pronodjiwa (in tcgcnstclling met do 
zoete pronodjiwa die uit de zaden van Stere id ia javanica 
afkomstig is). Het gencesmiddel wordt vooral gobruikt 
tegen borstkwalen cn in hot byzonclcr tegen bloedspuwing. 
Men noemt de zaden vaak Polokijo- Het werkzame 
bestanddecl is cen alkaloide, Ci/i>isine, dat. ook in velo 
andere plan ten voorkonit'o.a. in do in Nederland 
welbekendo Goudon Regen. 

EUGEISSONA TRISTE Griff., fam. Pabnac. Bert am 
(MAL.), Bocloeng nanga (Daj.) Palm zon- dor stain, dio zich 
door uitloopers uitbreidt. De wort els levcren uitstekende 
stokkon. In het Kajan- 



694 EUGEISSONA TRISTE—EUPHORBIA TRIGONA. 

gebied in Borneo wordt uit doze plant in tijdon van 
schaarschte ecn sagosoort bereid. Do bladsteelon ，麟 w-Ldienen 
gespleten voor vleohtwerk vooral voor wan- ' 'den aan huizen. 

乒矿* ■ EUGENIA AQUEA Burm. Djambco ajer (MAL., ，SOEND.), 
Djamboc oewer, Djamboe wcr (JAV.), Djamboetjaj (SOEND.). Kleine 
kroinine boom, waar- scbijnlijk uit Ambon afkomstig, op Java alleen 
ge- kweekt wegens-3e~T6Tvormige, meest roode, soms witte 
vruchten, die algemeen gegeten worden. 

EUGENIA AROMATICA O.K. (= E. caryophyl- lala 
Thnb.) Tjcngkch (MAL., JAV., SOKND.), DO 

Kruidnagelcnboom, inheemsch in de Mohikken, in den 
Archipel hior en daar gekweekt. De aromatische 
bloemknoppen (kruidnagelen) zijn bcbalve de bc- kende 
sixjcerij ook cen bestanddecl van vele genees- krachtige 
mengscls. (Zic TJENGKEH). 

EUGENIA DENSIFLORA Duthie. Petag(soEND.)» 
Kopo (SOEND.). Heester of boom, van Malaka, 
Suniatra^n Java, op Java vrij algemeen beneden 1500 M. 
boven zee. Het hout is zeer sterk en schijnt een bruikbaar 
bouwhout te zijn. 

EUGENIA JAMBOLANA Lam., Djambclan (MAL.), 
Djamblang (MAL., SOEND.), Djoewct (JAV.). Dikke boom 
mot korte stam, op vele plaatsen als vruchtboom 
aangeplant, ook in het wild voorko- mend, vooral in de 
Djatibosschen. De donkerpaarse langwcrpige, vaak 
gekromde vruchten ter grootte van een olijf, smaken zoet 
en worden gegeten. Bast en zaden van deze boom hebben 
een groote reputa- tie als mid del tegen suikeraiekte, 
zoodat ze zelfs als Cortex Syzygii en Semen. Syzygii in 
de Nederland- sche Pharmacopee zijn opgenomen. Ook 
ecn afkook- sel van de vruchten en van de witte 
bloempluimen wordt tegen suikerziekte aangewend. 

EUGENIA JAMBOS L. Djamboe ajer ma war (JAV., 
MAL.) Djambce mawar (JAV., MAL.), Djamboe tjaj mawar 
(SOEND.). Oude kultuurplant van Indie, waarvan het 
vaderland onbekend is; nergens in het wild gevonden. De 
groote bloemen zijn groen- achtig wit en weinig 
welriekend. Do bolvormige vrucht is bij rijpheid 
geelachtig groen en heeft een zwakke maar duidelijk aan 
rozenolio heiinnerendo reuk en smaak on is daarom als 
ooft door de inlanders zeer gezocht. Als Europcesche 
naam wordt voor de vrucht Hozenappd (in Suriname 
Pommeroos = Pom me de Rose) gebruikt. 

EUGENIA JAVANICA Lain. Djamboe semarang 
(MAL , JAV., SOEND.). Boom van Zuicl-Azie, op Java 
alleen gekweekt wegens de peervormige, meestal 
groenwitte, soms roode vruchten, die algemeen gegeten 
worden. 

EUGENIA MALACCENSIS Linn. (Jambosa domes. 
iica L.). Dersana (JAV.), Darsana (JAV.), Djamboe 
dersana (JAV.), Djamboe bol (JAV., MAL., SOEND.). Boom 
met donkerroode bloemen, die In de oksds van de 
afgevalleii bladeren zitten; op Java beneden 1200 M. 
zeehoogte algemeen gekweekt wegens de langwerpig-
ronde, roode, sappige vruchten. De boom is vooral 
kenbaar aan de bladeren, die van onderen bleekgroen, 
van boven donkergrocn zijn. 

EUGENIA MICHELI! Lam. (= E. unif/ora L.) 
Surinaamsche Kers, Gelam tikoes(MAL.), Kelat nasik 
na$ik (MAL.). KJeine boom of heester uitZuid-Aineri- ka 
afkomstig, kenbaar aan de langgesteelde bloemen, die 
slechts in enkele exemplaren aan den voet van do jonge 
takken zitten. De vruchten ter grootte vaneen kers hebben 
een 8-tal stompe ribben en zijn eetbaar. De boom wordt 
soms in tuinen gekweekt. 

EUGENIA POLYANTHA Wight. Salam (MAL., JAV., 
SOEND.), Manting(jAV.),KeJatdjantan (MAL.). Groote 

boom, vooral tijdens den bloei opvallend door de groote 
hoeveelheid witte welrickonde bloemen, op geheel Java 
in het wild of gekweekt te vindon. De bladeren en ook 
wel de vruchtjes worden als specerij gebruikt, zooals 
laurierbladeren. Een aftreksel van den bast gebruilct men 
om vischnetten boter be- stand tegen zee water to maken. 

EUGENIA POLYCEPHALA Miq. Djonipjong 
(JAV.), Gowok (JAV.), Kocpa (SOEND.). Boom van het 
lagere bergland, ook veel gekweekt, mot witto bloemen 
in pluimen aan do oudere taklcen. De bijna zwai'te 
glimmendo vruchten smakon zuur en worden rauw en 
geconfijt vcel gegeten. Het hout is bruikbaar. 

EUNDJONG. Zie ND.JONC. 
EUPATORIUM TRIPLINERVE VahL, fam. Com- 

positae. Daoen Prasman, Daoen Pransman (MAL.). 
Kruidachtige plant, afkomstig uit tropisch Zuid- 
Amerika, met paarse bloemhoofdjes. De bladeren hebben 
cen aromatische geur, die aan cumarine doet denken. Ze 
wordt gekweekt om de bladerep, die als zweetdrijvend 
middel in gebruik zyn. 

EUPETES. Naam van op kwikstaarten gelijkende 
vogels, die evenwel grootcr zijn, afgeronde vleugcls en 
cen breeden afgeronden staart hebben, met cen 
zonderling gevormd plat, ovaal en naar voren zeer 
verlengd voorhoofd en hooge pooten. Op Sumatra leeft 
Eupeles macroccrcu-s zoo groot als cen zwarte lijstcr, 
vuun'oodacbtig gcelbruin, keel en achterkop bruinrood. 
Op Nieuw-Gninca Jeven twee soorten, E. ajax, van boven 
bruin, van onderen ros en E. coerulescens, grijsblauw met 
een witte keel. 

EUPHORBIA PILULIFERA L., fam. Euphor- 
biaccae. Patikan (JAV.), Patean (JAV.), Gelangsocsoc 
(MAL.), Nanangkaan (SOEND.). Een overal op open 
plaatsen b.v. tusschen het gras voorkomendo kruid-
achtige plant, die over cen zeer groot dcel van de wereld 
verspreid is. Het is een bekend en vecl gebruikt inlandsch 
geneosinidde) tegen buikziekten; de bladeren worden b.v. 
bij buikpijn fijngewroven op de buik gelegd, Het heet ook 
een werkzaajn middel te zijn tegen slangenbeten on tegen 
awthrna. 

EUPHORBIA PULCHERRIMA Wilkl. Pohon merah 
(MAL.), Ki gculis, Kidcnok (SOEND.). Heester uit Zuid-
Amerika, algemeen gekweekt als Bierplant wegens de 
schilterend roode schutbladeren aan den top van den 
Rtcngel. Het overvlocdige mclk- sap is niet vergiftig. Do 
bladeren worden soms door de inlanders als groento 
gegeten. 

EUPHORBIA THYMIFOLIA L., Krokot tjina (JAV.), 
Patikan (JAV.). Kleine kruidachtigo plant, vcel gelijkend 
op E. pilulifera cn blijkcns de inlandHche naam or ook 
wel incc verwaid. Het is een inlandsch middel tegen 
diuiTlieo en dyscntei'ie, cn word t aan kinderen 
ingegeven om ingewandHWormcn te ver- drijven. Het 
mclksap word t tegen oogziekten aan- gewond. 

EUPHORBIA TIRUCALLI L., Kajoe oerip(JAV.), 
Patah toelang (MAL.), Tikel baloeng (JAV.). Booin- 
hcester uit Afrika afkomstig, in tropisch Azic vcel 
gekweekt. De plant valtzeer op door wijd uitstaandc, 
grillig vertakte twijgen, die rolrond cn vleezig zijn. De 
weinigo nietige blaadjes zitten aan de topjjen van de 
takken. Het overvlocdige me】kxap is zeer gif tig; het 
schijnt ook een vluchlig vergif te bevatten, zoodat 
ontsteking van de slijinvliezen kan ontstaan zonder 
dirccte aanraking met lict sap. Het word t vaak als een 
uitwendig gcjieesmiddel gebruikt door de inlanders en 
ook als vischvergif gebezigd. 

EUPHORBIA TRIGONA Roxb., Doeri bdoctong 
(MAL.), Soeroe, Sceroe godo (JAV.). Boomheeater van 
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Britsch-Indie en Oost-Java, bij Batavia in heggen 
gekweekt. Kenbaar aan de cactiisaclitigo habitus wegens 
de dikke gcvleugelde 4—5-kantige hoofdtak- ken en 3-
kantige zijtakken. De kleine blaadjes vallen spocdig af 
maar de doomvormige steunbladeren blijven aan de 
plant zitten. Het scherpe melksap van dezo en van de 
veel erop gelijkendo E. antiquo- rum wordt als 
geneesmiddel gebruikt. 

EUROPEANEN. Dit woord heeft in Nederlandsch 
Oost-Indie bizondere beteekenis, omdat dewetgeving 
een scherp ondcrscheid maakt tussclicn Europea- nen en 
met dozen gelijkgestelden (zie art. 109. Reg. Regl.). 
Welke pcrsoncn staatsrechterlijk cn privaat- rechterlijk 
tot de Europeanen en met hen gelykge- steldcn 
behooren, wordt uiteengezet in bet art. VERDEELING 
DEB BEWONERS VAN N.-l. 

Het spreekt van zelf, dat Indo's (kinderen van een 
Europeeschcn vadcr en eenc Inlandsche xnoe- der, die 
echter door den vader erkend zijn) tot de Europeanen 
behooren. Zij zelven gcbruiken het woord „Europeaan>, 
echter meestal in den engcren zin van „in Europa 
geborcne" of van „volbloed Europeaan.,> 

Het aantal Europeanen en met hen gclijkgestelden in 
Ned.-Indie, met uitzondering van het personeel van leger 
en vloot, bedroeg in 1905: 80910 (in 1893: 60260), 
waaronder 64917 (48G49) woonachtig op Java cn 
Madoera cn 15993 (11.611) op de Buitcn- bezittingen. 
Zij komcn verspreid voor over de ver- schillende deelen 
van den archipel en in samenwo- ning van mecr dan 
1000 slcchts op de hoofdpla-atsen Batavia (8777), Mr. 
Cornells (1100), Buitcnzorg (2199), Seniarang (512G), 
Socrabaja (8063), Malang (1353), Djokjakarta (1477), 
Socrakarta (1572), Pa- dang (1789) en Makasser (1059). 
Van de 80910 Europeanen zijn er ongeveer GG600 in N. 
I. geboren cn ongeveer 14310 daarbuiten, tot do laatsten 
behooren 9500 Nedcrlanders. 312 Engelschen, 1400 
Duitschers, 315 Bclgen, 184 Franschen, 131 Oosten- 
rijkers, 56 in Afrika geborenen, 22 Armenianen, 105 
Amerikancn en 33 AustraliiirH.- 

JJe Europeanen zijn voor heVmcerendccl personen in 
'H lands burgerlijken dicnst (8411, waaronder ook 
gcwczcn landsdicnaren), landbouw-industricelen (5282, 
waaronder ook administrateurs en geem- ployc<!iden 
van landbouwonderncmingen) cn nij- verhcicl 
ondememers, zoomede zij, die een ambacht voor eigen 
rekening uitoefcncn (3054, waaronder gci'niployccrden 
cn wcrklieden). De eerstc eategox'ie treft men overaJ 
aan, zoowcl op de hoofdplaatscn als in de binucnlanden, 
de tweede spcciaal in de bin- nenlandcn, de derdc cn 
vierdc ook op de hoofdplaat- scji. Laudbouw-
indiistricelcn zijn hoofdzakclyk cigcnaron of huurders 
van particulicre landcrijcn (voornanielijk West-Java cn 
Zuid-Celebes), suiker- cacao-, kina-, indigo-, rubber- en 
thccplanters (Java), kofficplantci-s (Java, Sum. W.K., 
Palembang, Minaliasu), tabuks plan tors (O. Java, O. 
Kust van Sum., Piilcinbang) en perkoniers (Banda, 
Aniboina). Nijverheidsondcriicniers, ongcrckend de 
ambachts- licden, komcn Hlechts in bcsclieiden getal 
voor. Ook ainbaclitcn, uitgezonderd die vaji klecrmaker 
en kappor, werden tot voor korten tijd niet vecl door 
Europeanen uitgeoefend. In de laatstc tien jaren is hicrin 
huigzamcrhaTid verandoring gokomen, door- dat. op de 
hoofdplaatsen anibachtsscholen opgericht zijn cn de 
Indo's hoc langer hoo nicer gaan inzicn, dat 
hundenarbeid geen schande is. Zoo ziet men al )necr 
Europeesche machinistcn en smedon dan vroe- gcr, 
vooral in de constructicwinkels dor spoor- en trainwegen 
en in machinofabricken. Toch houdt de 

Indo, die over 'G algemccn, veel tengerder gebouwd is 
dan do handwcrlw man in Europa, niet van zware 
lichaamsinspanning en blijft hij de voorkenr geven aan 
den ambtenaarsstand. Voor hem is cen karig bczoldigd 
baantje van klcrk op een departements- of 
rcsidentiebureau begccrlijkcr dan cen beroep van 
t,iminerman, smid of metselaar. 

De Icvenswijzc der Europeanen in Indie verschilt met 
dio der Europeanen in het moederland. Men woont over't 
algemeen in opene, luchtige huizen, ge- woonlijk vei' van 
clkaar gebouwd en voorzien van voor- en achtcrerf, op de 
wijze als de villa's in de Ne- derlandschc dorpen. Zonder 
verdieping bestaan ze uitvoor-, binnen- en 
achtcrgaanderij met slaap- en zitkamers aan weerszijden 
en achter twee rijen bijge- bouwen door een overdekten 
gang met het hoofdge- bouw verbonden, bevattende 
bediendenkamers, pro- visiekamers, badkamer en latrine, 
koetshuis cn paar- denstal. Groote huizen hebben dubbele 
binnen- en achtergalerijen. Het hier beschrevene is het 
thans algemeen voorkomend type van huizen in Indie. De 
vroegere huizen hadden veelal omloopende galerijen (om 
het geheele huis hecn), doch dit had het nadeel, dat de 
kamers dan donkerdcr waren en de zon er nooit in kon 
schijnen, zoodat die huizen niet gezond. ,waren. Dit type 
wordt daarom hoe langer hoe meer verlaten. Daarentegen 
komt op de hoofdplaatsen. van Java (Batavia, 
Semarang,Soerabaja en JBan ；  doeng), waax de 
bouwgrond-hoe-lairger'Koe duurder wordt, in zwang het 
bouwen van. huizen. met een verdieping en bijna zonder 
erf. Men huist dan overdag beneden, tcrwijl op de 
bovenverdieping de slaapka- mers z 可 n. Dit laatste heeft 
het voordeel, dat men minder last van muskieten heeft en 
met open ramen kan slapen (zonder vrecs voor die ven), 
echter het nadeel, dat de bovenvertrekken warmer zijn. 
Dat er weinig erf is, blijft, vooral in een warm klimaat, 
een groot nadeel. 

De muren der huizen zijn van buiten en van bin- ncn 
wit bepleisterd, aan den binnenkant van onde- ren veelal 
voorzien van een zwarten. rand van kool- teer. Voor 
zoover de huizen niet op palen zijn gebouwd, zijn de 
vlocren van marmer, van blauwe of roode steenen of van 
gi-ijs of gekleurd portland cement en worden veelal 
belegd met losse rotan mat- ten. Met jalouzicn, zeilen en 
krees weet men de zon het binnendringen der huizen te 
bcletten. Het voor- erf, de trappen cn ook dikwijls de 
voorgalerij worden versierd met groote staande wit of 
rose bekalkte bloempotten. 

Do gewone dagelijkscho klecding der mannen be- 
staat uit wittc pantalon en wit kort jasjc, meestal 
attilamodel, beneverfs eon wittc helm hoed; van de 
vrouwen uit sarong en kabaai. Bij de dames op de 
hoofdplaatsen cn op koelere plaatsen in de binnen- 
landen (vooral bij het jongere geslacht) bestaat cch- ter 
meor on nicer do neiging, om zich in luchtige Eu- 
ropeeschc toilotten (peignoirs of morning-dresses) te 
klceden. Hot avondtoilet dor hceren verscliildo vroe- gcr 
niet vccl van dat in Europa, doch hoo langer hoe mcer 
krijgt het wittc toilet (pantalon met attila) ook voor don 
avond burgerrccht, zelfs bij bezoeken. Als hoofddoksel 
draagt mon des avonds cen fantaisic- hoed dan we I 
stroohoed. De Europeesche hooge- hoed wordt in Indie 
alleen gedragen door hoog- waardighcidbckleeders; door 
anderen wordt zelden zoo'n hoofddoksel gebruikt. Do 
dames dragen. 

avonds luchtige flcurige Europeesche toiletten; als zij 
iiitgaan dragen zy ook veelal eon hoed, het- geen vroeger 
een uitzondering was. 

Ovor *t algemeen leven do Europeanen, integen- 
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steUing met vroogcr (een twintigtal jaren gelcden) 
tegenwoordig sober en matig. Gewcrkt wordt cr in 
Indic zcer veel,. ixiecr wcllicht dan in het moedcr- 
land. De bureauambtonaren zijn des morgens te 8 
ure reeds op bet bureau present en blijven cr tot 3 
uur des namiddags; die door vlijt en ijver vooruit 
willen komen, gaan nict v66r 5 a 6 uur naar huis cn 
werken daar dan nog gedurende een groot dccl van 
den avond. De pei'sonen van den handel gaan des 
ochtends om 9 uur naar de stad en komcn er niet 
v66r 5 a 6 uur vandaan. Op suikerfabrieken en op 
landelijkc ondernemingen gunt men zich in den drukken 
tijd nauwclijks rust en is het dikwijls werken dag en 
nacht. Van het traditioneelc middag- slaapje wordt dan 
ook Jang niet zoo algcmccn ge- bruik gemaakt als men 
in Europa wel denkt. Ook het- overmalig bitteren en 
kaartspelen, waardoor Indie vroeger als het ware bcrucht 
was, komt thans veel minder voor. Men leeft vnj kalm 
cn zuinig, staat vroeg op (6 uur) en gaat vroeg naar bed 
(10 a 11 uur). Alleen. door part yen of festiviteiten wordt 
deze regel onderbroken. Rcinheid cn voeding worden 
beter verzorgd dan. in Europa; de Europeaan baadt zich 
dagelijks, in de warme kuststreken zelfs twee malen 
daags, gebruikt des morgens bij het op- staan een kop 
koffie; daarna een stevig ontbijt met vleesch en eieren, 
om een uur de rijsttafel, bestaande 
uit rijst met kerry, verschillende min of meet sterk 
gepeperde eier- en vleeschspijzen, biefstuk, aardap- 
pelen, groenten en vruchtcn, om vijf uur thee en om 
acht a negen uur een volledige Europeesche middag- 
tafel. In de laatste jaren bestaat bij vele Europee- 
sche families neiging, de rijsttafel af te schaffen. 
Men gebruikt dan twecmalen daags Europeesche 
tafel, dan wel eenmaal cn wel 's middags, terwijl 
xoen dan 's avonds brood gebruikt. 

EURYCOMA LONGIFOLIA Jack., fam. Simaru- 
'' baceae. Bidara laoet, Bidara poetih (MAL.), Kajce 
oelar (MAL.). Kleine boom, op verschillende eilanden 
van den Archipel en ook in Achter-Indie en de Phi- 
lippijnen in het wild bekend, echter niet op Java 
voorkomend. Het hout wordt als slangenhoxif, op 
de passers verkocht in stukken, van den schors ont- 
daan, en heeft een oude vermaardheid als koorts- 

werend middel. Het wordt ook gebruikt bij inge- 
wandsziekten o.a. bij indische spruw. 

EUSIDEROXYLON ZWAGERI T. et B., fam. 
Lauraceae. Belian (MAL.), Boclin (w. BORN.), Oelin (z. 

o. BORN.). Hoogc op Borneo voorkomciulc boom. .. 
Deze boom levert het nicest deugdelijkc ijzcrhout, dat 

o.a. veel weerstand biedt aan den invloed van 
I den paalwonn, en daarom gebruikt wordt voor palen van 
zechoofdeii en beschoeiingsplaatson van ! bruggen. 
；EVANGELISATIE. Zic EEREDIENST (PRO- 
1 TESTANTSCHE),. :' 

EWAB-EILANDEN. Zic KEI-EILANUEN. 
EXCEDENT (van het hcofdgekl), zie HEEREN- I 

DIENSTEN. HOOFDGELD, en DECENTRALl- I SATIE 
ondcr II. 
' EXCOECARIA AGALLOCHA L., fam. Euphor- 
I biaceae. Beet ah beet ah (MAL.), Mata bocta (MAL.), 
Menengan (JAV.). Lage boom, algemeen in de kust- I 
streken van tropisch Azie en Australie. De plant is 1 zeer 
berucht wegens het scherpe en vergiftige me】k- I sap, dat 
blindheid heet te kunnen veroorzaken, wan- j neer het in 
de oogen komt. Ofsclioon deze reputatie I niet geheel 
verdiend is, heeft het melksap toch een I zeer schadclijke 
werkiiig op de slijmvliezen. Ook is het een werkzaain 
vischvergif, dat al in zeer sterke verduiming visschen 
bedwelmt. Het hout is bekend door de verharsing, die soms 
groote stukken ervan kunnen ondergaan, welke dan bij 
verbranding een | welriekende rook geven. Het doct in dit 
opzicht ；sterk denken aan Kajoc garoe. 
; EXCOECARIA BICOLOR Hassk., fam. Euphcrbia- 
ceae. Sam bang darah, Remek daging(MAL.). Fraaie 
heester, dikwijls als sierplant gekweekt, wegens do van 
onderen roode, van boven glimmend -grocne bladeren. 
Een aftreksei van de bladeren is cen bekend middel tegen 
abnormale bloedvloeiingcn. De giftige eigenschappen van 
het melksap zijn vrijwel | gelyk aan die van de vorige soort, 
maar de plant is veel minder berucht.. 

EXOGAMIE, Zic HUWELI.jk. 
EZEL (Equu-s asinus L.), Kalde (Socnd.). De ;tarn me 

ezels stammen af van een of twee wildc soor- ten uit Afrika 
en W.-Azie (E. taeniopus, E. onager). ! In den Indischen 
Archipel worden ze zeldcn gehou- | den. , 

 

F. 

FABRIEK DER OPIUMREGIE. Zic OPIUM. 
FABRIEKEN. De resolutie van den Gouverncur- 

Generaal in Bade van 3 Februari 1836 no. J J, Ind. Stb. 
no. 10, gcwijzigd en aangevuld bij ordonnan- ties, 
opgenomen in Ind. Stb. I860 no. 27, J906 no. 469, 1909 
no. 242 en 1911 no. 481, bepaalt dat voor de oprichting 
van fabiieken en neringen, welke met fornuizen werken, 
aan braiidschadc onderhevig, voor de gezondJieid 
schadeJijk of voor de in de nabijheid won end en 
hinderlijk, dan wel aan accijn- zen of consumtieve 
belaslingen onderhevig zijn, voor zoo ver die worden 
opgericht op de hoofdplaatsen van gewesten of afd eelin 
gen en voorts op zoodanige plaateen of in gedeelten a】s 
daarvoor worden aan- gewezen door de locale raden of, 
waar deze niet z"n, het hoofd van gewestelijk bestuur, 
vereischt 

is ccnc schriftelijke vergunning van het hooM van 
plaatselijk best uur. 

Artikel 2 geeft eene opsomming van fabrickcn of 
ucringen, die ondcr dit vooj-schrifl vnllcn, welke 
opsonuning ccliter nict limitalief is op te vat ten. Althans 
blijkt uit eene regeeringsaanschrijving, opgenomen in 
bijbJjul 7J 56, dat de regeering de voor.schriften ook van 
toepasBing acht op daarin niet gencejncle^ 
wagenverhuurderijen,而 chMrijen en jneJkerijeai^-> 

Bij Ind. Stb. J899 »o. 263 (waarover nader ondcr 
FABRIEKENORDONNANTIE), zijn de voor- schriften 
van Ind. Stb. 1836 no. JO buiten working gesteld voor 
de daarin bcdoclde landbouw-oncler- n emin gen op Java 
en Madoera. 
De vergunning wordt geweigerd als het oprich ten 
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der fabriekcn in strijd zou zijn met hygienische, fiscal© 
of and ere algemccne belangen. Aan do vcr- gunning 
kunncn voorwaarden wordcn verbondcn, bij niet 
nakoining waarvan ze kan worden ingclrok- ken. 
Overigens is het hoofd van plaatselijk bcstuur bevoegd 
tot sluiting dcr fabriekcn, verzcgeling cn 
buitenwerkingstelling der wcrktuigen, in gcval eenc 
fabriek wordt opgcricht zone!er vergunning of in strijd 
met de gestckle voorwaarden gchandcld wordt. Tcgcn 
overtreders wordt straf bedreigd. 

Bij Ind. Stb. 1884 no. 8 werden de gcineldc voor- 
schriften ingetrokken met gelijktijdige in veering van 
nieuwe bepalingen omtrent alle inrichtingen die gevaar, 
schade of hinder kunnen veroorzaken, echter werden 
reeds liet volgend jaar, bij Ind Stb. 1885 no. 94, de 
laatstgcmelde bepalingen opnieuw ingetrokken en die 
van 1836 weder in werking gesteld ； bij de toepassing 
van de nieuwe bepalingen was men namehjk op 
„onoverkomelijke bezwaren gestuit." 

FABRIEKENORDONNANTIE. Ondcr dezen titel 
kan, volgens Ind. Stb. 1911 no. 85, de daarbij, en by Ind. 
Stb. 1905 no. 148, en 1912 no. 11 ge- wijzigde en 
aangevuldc verordening worden aan- gehaald, 
opgenomen in Ind. Stb. 1899 no. 263. Ze is 
uitgevaardigd ter economische bescherming van de 
in]andsche bevolking op Java cn Madoera, waar die 
belangen benadccld kunnen worden door het uit breiden 
van bestaande of het inwerking brengen en clrijven van 
nieuwe onderncmingen van suiker of indigo, wclkc 
geheel of gcdeeltelijk berusten op den grondslag van 
overeenkonrsten met de inland- sche bevolking tot 
inhuui* van gronden of tot op- koop van gewas. 

Dczc ordonnantie word voorafgegaan door eenc 
voorloopige regcling van 1894 (Ind. Stb. 1894 no. 87), 
allcen voor suikerondernciningcn op Java cn Madocra 
gcldende. Daarbij were! bepaald dat voor het inwerking 
brengen dier ondernemingen vergurning noodig was van 
den Gouvcrneur-Gene- raal, we Ike vergunning 
gebonden kon worden aan beperkonde voorwaarden cn 
bepalingen, zonder dat in <!(■ ordonnantie zclve 
omtrent den aard dicr voor- waarden of het aan de 
vergunning vcoraf to doen gaun onflcrzoek iels naders 
was bepaald. Daarom- echter kwamcn inlichtingcn voor 
in ccnc rc- gceringsaanschrijving opgenomcn in Bijblad 
4917, die tevens inzicht geeft ii)den aard dcr belangen, 
wclkcr bescherming bcoogd wcrdJ；Hct，docl was zorg 
te dragen vooreerst: dat door het drijven van t-
uikcrfabricken geen gebrek aan water voor den cigen 
land I)ou w der bevolking zou kunnen ontstaan, 
waardoor bijv. doze genoodzaakt zou kunnen worden 
baren aanplant van tweede gewasseii in (o k rim pen of 
doze te zien kwijnen door gebrek aan vocht; voortK： 
dat- door de ondernciningcn niet zoo reel grond zou 
worden ingehuurd, dat er voor de bevolking te weinig 
zou ovcrblijven voor de teelt van voedingsgowassen. 
Verder zou de bevoegdheid oni de vergunniiig aan 
voorwaarden te binden ge- legunheid geven 
voorschrifton tc gcvcii omtrent het oi)d<u'hou(l der 
cleHawegen, <lic door het transport voor de fabriekcn 
beschadigd werden (omtrent Bit punt ziji)8edert 
afzonderlijkc bepalingen in hot levcn geroepen, thans te 
vinden in Ind. Stb. 1915 no. 464, vgl. ook Bybl. 5587 en 
6272) en aanvragen tc weigeren, die niet ernslig waren 
gemcend, maar enkd bed odd en concurrenten te werci^/j 

Nad at in de praktijk ervaring was opgedaan om- (rent 
de werking der voorloopige regcling, werd, na 
raadpleging ook van bclanghebbcnden bij do 

industrie, overgegaan tot de vaststelling van de nieuwe 
bovcngemeklc rcgclen van 1899. Deze om- vattc ook al 
dadclijk de indigo-ondcniomingcn, ter- wijl bovendien den 
Gouvcmcur-Gcneraal de bc- voegdheid were! gegeven haar 
van toep 眼 sing te vcrklaren op and ere land 
bouwonderncniingcn. Van deze bevoegdheid is gebruik 
gemaakt bij Ind. Stb. 1915 no. 666 ten aanzien van 
onderncmingen voor de bereiding van cassavcmcel cn andcrc 
cassavc- producten in de gewesten Kccliri en Pasoeroean. 

Vooi-schriftcn tx* uitvoenng^'zijn opgenomeu in de 
Bijbladcn 7238^7560, en 7826, tcrwijl in het begin van 1900 
een officieele toelichting te Batavia is uitgegeven, wclke 
onder de Europeesche bestuure- ambtenaren is versprekf^en 
voor particulieren ver- krijgbaar is gestekj^/ 

Voor de onderncmingen aan deze fabrieken- ordonnantie 
onderworpen gclden de voorsclniften van Ind. Stb. 1836 no. 
10 (zie onder FABBIE- KEN) niet. 

De voornaanisle bepalingen dcr ordonnantie, die niet 
toepasselijk is op zeer kleine ondernemingen, ter beoordeeling 
van het hoofd van gewestelijk bestuur, en niet werkt ten 
aanzien der residenties Soerakarta en Djokjakarhi^lsmede 
eindelijk niet voor- ondememingeir'^6p gronden in eigendom 
of ei-fpacht afgestaan, zijn de volgcnde: 

Vooreei-st kunnen door den Gouvemeur-Generaal 
bepaalde st reken of terreinen in het belang der irrigatie ten 
behoove van den landbouw der in- landschc bevolking geheel 
of tijdelijk gesloten worden zoo voor de suiker- of indigo-
industrie als ook voor eenigen anderen tak van 
laudbouwiijverheid. ) Zie voorbeelden in Bijbl. 6257 屈
748079$匹访奖。/ mU7709 enj3. B. 29 Dec. 1913 no. 55 
TJav- 6 Jan： 1914 no. 2).^ 

Vooi- het inweryng brengen of, na staking, weder in 
werking brengen en drijven van ondernemingen, wclke geheel 
of gedecltclijk berusten op den grond- slag van 
overccnkomsten met de inlandsche bevolking tot inhuur van 
gronden of tot opkoop van gewas, is vergunning noodig van 
den Directeur van Binnenlandsch bestuur, tegen wiens 
beslissing voor- ziening bij den Gouvcrneur-Generaal 
openstaat. Bij het verleenen der vergunning wordt de termyn 
bepaald, binnen welken de onderneming meet zijn in 
exploitatie gebracht en tovens, wanneer niet nitsluitend 
opkoop van gewas wordt bcoogd, het maximum bepaald van 
de uitgestrektheid van den jaarlijkschen bruto-aanplant van 
net of gewas, ter- wijl voorts do vergunning aan door den 
Directeur noodig geoordeekle beperkende voorwaarden kan 
worden gebonden. 

Voor uitbreiding van den nanplant bo ven het vastgcstcld 
niaxinnim worclt weder vergunning vcrcischt, tcrwijl aan 
verzoeken tot verlenging van zoodnnige vorgunning voorrang 
kan worden ver- lecnd boven gclijktijdig ontvangen, geheel of 
ten deele op het zelfde arbeidsvckl of het ze If de inigatic- 
gebied bet l ekking hebbende andere verzoeken van dozelfde 
strckking, dan wcl boven verzoeken om vergunning tot het in 
werking brengen van nieuwe ondernemingen. 

De vergunning kan worden ingetrokken als niet binnen een 
jaar na de dagteekening der vergunning ecu ernstig begin niet 
de uitvoering is gemaakt, do voorwaarden niet worden 
nagclecfd of de exploit at io is gestaakt. Op nict-naloving der 
voorwaarden of vei'zuim van het wagon van vergunning staat 
gcldboete. 

Ten slotto wordo nog vormeld dat sluitmg van 
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bepaalde streken voor verleening van vergunning, op 
den voet der fabriekenordonnantie, door de Regeering 
ook nog kan worden gelast wanneer, tenge- volge van 
den aanleg of de verbet ering van grooto 
irrigatiewerkon, belangrijke wijzigingen zijn te ver- 
wachten in den sta&t van hot bevloeiingswczen, zie Ind. 
Stb. 1904 no. 274, gew. 1905 no. 330. 

FABRIEKSMERKEN. Zie INDUSTRIEELE EL 
GENDOM. 
< FABRIEKSNIJVERHEID. Zie NIJVERHEID. 

FACTORY. Zie HANDELLIAATSCHAPPIJ. 
FAFI. Zio ZWIJNEN. 
FAFI MEPAT. Zie ZWIJNEN. 
FAFI NASSI. Zie ZWIJNEN. 

FAGRAEA FRAGANS Roxb., fam. Loganiaceae, 
Tembesoe (MAL.), Tamboesce (STTM. W. K.). Boom 
van Voor-Indie, Malaka en den Maleischen Arclii- 
耶 el» op Java niet in het wild bekend. Het hout is in 
Sumatra zeer hooggeschat voor meubels en huis- 
bouw wegens de bijzonder fijne structuur en de 
groote duurzaamheid. Vooral in do Bataklanden 
schijnt de boom veel voor te komen. " 
FAK FAK, door de itiboorlingen Pak Pak ge- noemd, is 
gelegen in Nieuw-Guinea op 2° 55' Z.B. en 132° 1G, 
O.L., aan de Zuidkust van een groot echiereiland 
bezuiden de Mac Cluergolf. 
Toen in het jaar 1898 door de Regeering besloten werd, 
om op Nieuw-Guinea de Nederlandsche sou- 
vereiniteitsrechten krachtigcr te doen gelden en 

tevens de toestanden aldaar te verbeteren, werd het 
Nederlandsch gebied verdedd in twee afdeelingen, elk 
te besturen door een daar gevestigden contro- leur. De 
cene afdeeling, Noord Nicuw-Guinea ge- naamd, strekte 
zich uit langs do Noordkust van het eiland van de 
Humboldt-baai tot Kaap de Goede Hoop (T. 
Jamoersba); de andere, West- en Zuid Nieuw-Guinea, 
omvatte het overige deel langs de kustlijn gerekend. De 
bestuurszetel van de eerste afdeeling werd gevestigd te 
Manokoeari (aan de Dore-baai), die voor de laatste te 
Fak Fak, waar reeds in 1855 eene goede ankerplaats was 
verkend. In 1910 werd deze laatste afdeeling in tweeen 
gesplitst. West Nieuw-Guinea, onder een contro- leur ter 
standplaats Fak Fak, en Zuid Nieuw-Guinea onder een 
zelfstandigen assistent-resident met standplaats te 
Merauke. 

De eerste bestuursambtenaar te Fak Fak was 
de controleur J. A. Kroesen, die in 1901 一 als assis- 

tent-resident —naar Merauke overging om daar 
a Is zelfstandig bestuursboofd op te treden. Thans 
is ook te Fak Fak een a«sistent-resident gevestigd, 
wiens afdeeling sedert 1911 rcssorteert onder de 
residentie Amboina,-- 

z. De plaats heeft ecn uitmuntende haven, een 
kleine baai beschut door het voorgelegen eiland P. 
Pandjang, met een ingang van 土 150 en cene diepto 
van -4- 400 M. Ze is gebouwd tegen een 80 M. hoo- 
gen heuvel, op een kalksteenbodem, waarop zich 
slechts een dunne humuslaag bevindt, waardoor 
het aanleggen van tumen daar zecr bezwaarlijk is. 
Achter Fak Fak vei-heft zich een uitgestrekt karet- 
bergland. Poor de format ic van den bod cm wordt 
in den drogen moesson soms gebrek aan zoetwatcr 
ondervonden. De plaats wordt echter a Is zeer ge- 
zond genoemd.. Vele Chineesche, Maleiscbe en Ara- 
bische handelaren bebben er zich gevestigd, zoodat 
er een levendig vertier heerscht, dat begunstigd 
wordt doordat de paket vaart - boot on geregeld de 
 .... haven bezoeken. 

FAKIH. d. i. Moliammedaansch wetgeleerde; 
/ vgl. ISLAM n, c. 

FAKIR. Zie PAKIR. 
FALCK (Mr. ANTON REINHARD). Gob. te Utrecht 

19 Maart 1777 uit het huwelijk van O. W. ,Falck", van de 
Kaap de Goede Hoop, sedert 1786 bc- windhebber dor 
0.1. Comp., met E. A. Bergh. Na in 1793 aan liet 
Athonaoum te Amsterdam, waar zijnc ouders toon 
gevestigd waren, als student in do rech- ten te zijn 
ingeschreven, promoveerde hij to Leiden 26 Juni 1799 en 
werd bij het Hof van Holland als ad- vokaat beeedigd； 
in 1801 werd hij lid dor municipali- teit te Amsterdam on 
in 1802 secretaris van legatie aan het Spaansche Hof. In 
1806 werd hij aangestcld tot chef de division bij hetdep. 
van buitenl. zaken, in 1808 tot Commissaris voor de 
kolonien, later tot Secretsris-Gcneraal bij het ministerie 
voor marine cn kolonicn. Na de inlijving van het Kon. 
Holland bij Frankrijk vestigde Falck zich als advokaat to 
Amsterdam, en nam in 1813 in groote mate deel aan de 
gcbcurtcnissen, die goleid hebben tot het herkrijgen 
onzer onafhankelijkheid. Bij lict aanvaarden der 
Souvereiniteit door Willem I tot Secretaris van Staat 
benoemd, werd Falck den 19don Maart 1818 aangestcld 
tot Minister voor onderwijs, nation ale nij- verheid en de 
kolonien. Terwyl hij deze functien waarnam, vervulde hij 
in de jaren 1819 on 1820 een buitengewone diplomatieke 
missie tc Wecnen en werd hij in Oct. 1823 naar lx)ndcn 
afgevaardigd, om den Ned. gezant aldaar, Baron Fagel, 
bij te staan in de onderhandelingen, die gcleid hebben tot 
het sluiten van het tractaat van 17 Maart 1824. Daarna 
werd hij benoemd tot Ambassadeur tc Louden; in J832 
keerde hij naar Nederland terug, en werd in 1839 
benoemd tot gezant te Brussel, waar hij 16 Maart 1843 
overleed. Zijne “Brieven" (1795 —1843) zijn in 1857 
uitgegeven. 

FAM-EILANDEN. Groep van eilandjes ten Zuid- 
westen van het Papoesche eiland Waigeoe, op vele 
kaarten abusieveJijk als Tamian-cilandcn aangege- ven 
卢• 

FANEI. Zie KANGOEROEE. 
FAOE. Zie GEBE. 
FASCH (pasah) is in het Mohammedaanscho recht 

eene ontbinding van het huwelijk, waarbij dit op grond 
van een der nader in de wet omschrcvcii rc- denen wordt 
nietig verklaard. Onvcrmogen van den echtgcncot bijv. 
kan tot zulk cenc nietigverklaring leiden. De vrouw heeft 
dan te bowijzen, dat haar man niet in staat is, haar het 
wottelijli versohuldig- de levensonderhoud tc 
verschaffcn. 

Sommige priesterraden verstaan onder /<wc/t(pa- 
saft) ook de ontbinding van het huwelyk, die hot gevolg 
is van rapd', d.i. do ,,aangiftc" der vrouw, dat zij op groijd 
van voorwaardelijke verdtooting haar huwelijk als 
ontbonden wcnscht beschouwd tc zicn. Zij heeft dan 
slechts aan tc loonen, dat. de voorwaarde, onder welke de 
vers tooting is uitge- sproken, inderdaad vervuld is. In 
verband hiermede wordt in sommige streken van 
Djokjakarta ook de districts pan goeloo ze】f wel pasdh 
genoemd. 

Zie C/fSnouck Hurgronje, De Aljehers, L 386, noot 2 
(The Achohncse, I, 353, noot 2); -y Th. W. Juynboll, 
Handlcidirig t. d. kennis der Mohan) m.. wet, p. 215 v.; 
vgl. ISLAM III, c. 

FASIK. Zie PASEK. 
FATIHAH (d. i. "openeadc"). Naam der eerste Koran-

soerah, uit 7 korte vorzen bestaande, niet ten onj'echto het 
„Onze Vader" dor Mohammed anen genoemd. 

FATOE AROEIN. Landschap in de ondcrafdeeling 
Beloe der afdeeJing Noord- en Midden Timor, resi- 
dcntic Timor en O. 



FATOE LEO—FAUNA. 699 

FATOE LEO. Landschap in do ondorafd. West- 
Midden Timor dcr afdceling Noord- en Midden Timor, 
rcsidentio Timor en Ond., saamgcvoegd uit de vrocgere 
landschappen Manoebait, Benoo, Kaoniki, Tefnai en 
Takaip. Het ressorteert onder don civiel gczaghcbber der 
onderafdeeling en maakte certijds deel uit van het rijk 
van Groot Sonnebait. Men vindt cr Savoencesche 
nederzettin gen. 

FATWA. Zie MOEFTI. 
FAUNA. OOST IND. AKCHIPEL. De fauna van den Oost 

Ind. Arch, is zcer rijk en voiledig: zij bevat vert egen 
woordi gers van alle dierstammen, klassen en ordcn. Zij 
geeft ook voorbeelden der meeste soorten van faunal: 
van de dierenwereld van lan- den, zeccn en zoetc 
wateren, aangezien zij samen- gesteld is uit de bevolking 
van diepe en ondiepe zecbekkcns, van rifEen, steile en 
vlakke kusten, moer 必 sen, laagvlakten, heuvclrijen, 
hoogvlakten, ■en vulkanische on neptunische bergcn, tot 
het met eeuwige sneeuw bedekte hooggebergte toe. Men 
vindt er de dierenwereld der oerbosschen zoowel als die 
dcr akkers cn andere kultuurlanden, dio der graslanden 
en savanna-lanrlschappen, die der kraters en der grotten 
Daarentegen ontbreekt do woestijnfauna, cvenals die der 
landen en zeeen met arctisch klimaat, die der steppen en 
der centra van grootc continenten, die der zoutmeren en 
der continentale rivieren. 

Het karakter der fauna wordt in de eerste plaats 
behcerscht door het tropischc klimaat, dat zoowel op de 
mariene als op de terrestrische dierbevolking zijn 
stcmpcl drukt. Nergens daalt de temperatuur van het 
zeewater aan de oppervlakte ben eden 20° C. Geen koude 
golfstroomen veroorzaken daar gebieden van afwijkend 
faunistisch karakter. In het mecrended der landstrcken 
heerscht een vrij gelijkmatige hitte, gepaard met groot 
vochtigheidsgehalte, cn de tegenstcllingen tusschen 
droog en vochtig jaargetijdc zijn zelfs in het Oostelijk 
deel van den Archipel niet groot genoeg om aan een 
aanzienlijk aantal dier- soorten het leven onmogelijk te 
maken. Ofschoon Sa J. MiilJcr in 1846 de bestaande 
merkwaardige te- genstelling tusschen de tenestre 
dierenwereld der Wcstelijkc en Oostclijke helft van den 
Archipel aan de vcivchillcn in grootte, bodcmgesteldheid 
en kli- nuiat dier hclftcn toeschreef, zal zij toch wel voor- 
namclijk door andere oorzakcn tcwceggebracht zijn. Als 
zoodaiiig korncn vooral in aaninerking: do vroegt ijdiger 
afHeheiding dcr Oostelijkc cilandcn van grootc 
eontincntalc landmassa's, waarmede in vorige 
gcoJogibclic tijd perken samenhang kan bestaan heb- 
ben, grootcr vcrbrokkcling in eilanden van mccren- decls 
gcringer omvang, sterker verniedgende in- vlocd dcr 
vulkaninche uitbaratingen, en inisschien voDcdiger 
tijdcJijkc ondeixlompcling onder zee. Voor een deel 
k(>nd<ni dus de diervormcn dcr westelijkc heJft de 
ooHtelijkc niet bercikon, voor con ander deel kunuci) zij 
cr uitgcBtorvcn zijn. Slcchts door ontdek- kiiig van f 
ossicle overblijfselcti zou bij ben adoring gegisi kunnen 
wordon, hoc groot do invlocd van elk dezer oorzukei) 
van het bestaande onderscheid ge- wcest is. 

De bedockle tcgcnstelling is zoo groot, dat men den 
Archipel faunistisch in cen Wcstdijkc cn een Oostelijkc 
Jiclft verdceld heeft, waarvan de eerste gc- rekend wordt 
tot de z.g. Oriontule (boter Indische) nt reek (regio 
zoologica oricntalis), de laatsto tot do Australischcstreek 
(regio australiana of Notogaea). De grens tusschen beide 
is verschillend getrokken: door Salomon Muller (1846) 
tusschen Mindanao cn de overigo Philippijncn, dan 
tusschen Borneo on 

Celebes, vcrvolgcns [usschen Socmbawa en Flores; door 
Wallaco (1869) langs de naar hem genoemde lijn 
tusschen do Philippijncn en Sangi-Talaud in Noor- den, 
tusschen Borneo en Celebes in *t midden, Bali en 
Lombok in 't Zuidcn; door Max Weber (1899) mccr~ 
Oostelijk tusschen Celebes cn Halmaheira, waarbij 
echter het gebied der MolukEen ^eh ̂ der Kleine Socnda 
eilanden als ecn overgangszone wordt opgevat; door de 
heeren Sarasin (1900) tusschen Philippijnon en Borneo 
in 5t Westen, Celebes en de Molukkcn in 't Oosten, 
wegens ,t versebil tusschen Borneo en Celebes, terwijl de 
Kleine Soendaeilanden als een natuurlijke voortzetting 
der Sumatra-Java- boog niet door een grenslijn worden 
afgescheiden. Deze verdeeling geldt gelijkelijk voor do 
meeste diergroepen, maar niet voor alle. 

De westelijke helft wordt gewoonlijk de Indo- 
Maleische genoemd, en vormt 晶 n der vijf onderaf- 
declingcn (subregiones) der Indische streek, waarvan de 
4 andere zijn: de Voor-Indische, de Achtcr-Indi- sche, do 
Ceyloneesche en de Philipp 日 nsche. 

Deze Indomaleische subregioon draagt in plaats van 
cen insulair een overwegend continentaal karakter, en het 
verschil in fauna tusschen de Groote Soenda-eilanden 
onderling is even gering, als hun overeenkomst met het 
vasteland van Achter- en zelfs van Voor-Indie groot is. 

Bijzondor duidelijke bewijzen voor de boven uit- 
gesproken algemeene beweringen levert de Zoogdier- 
fauna. Zoo blijkt de tegenstelling tusschen het Indo- 
Maleischc cn het Australischc deel van den 0. I. A. het 
best uit de aanwezigheid van vertegenwoordi- gers van 
alle Zoogdierorden met uitzondering van die der Buidel- 
en Vogelbekdieren in *t eerstgenoem- de, terwijl in 
laatstgenoemde afdeeling die beide diergroepen juist do 
meest karakteristieke vert egen- woordigers der 
Zoogdieren uitmaken, waarnaast slechts eenige 
Knaagdieren en Vlcermuizen, maar na- genoeg gccne 
represent anten van ai de andere orden worden 
aangetrofien. Evenzeer laat zich het continentaal karakter 
der Groote Soenda-eilanden en hunne overeenkomst 
zoowel met elkaar als met Ma- laka en het vast eland van 
Indie niet betcr illustree- ren dan door te wijzen op het 
voorkomen van tai van grootore Zoogdieren, die op echte 
oceanische eilanden altijd ontbreken, zooals orang-octan, 
langarm- apen, slankapen, meerkatten, lemurs, 
koningstij- ger, pant er, beer, olifant, v^rkens, herton, 
boschgeit, bant eng (wild ruiid), tapir, rhinocerossen. De 
meeste dozer worden zoowel op hot vastoland van Azic 
als op de Soenda-eilanden aangetroffen. Slechts en- kele 
zijn tot con of meet dezer laatsto beporkt. Daar- bij docn 
zich merkwaardige verschillen voor: het nicest 
geisoleerd is de tapir, die wcliswuar behalve op Sumatra 
cn Borneo ook op het schiereiland j\Ialaku voorkomt, 
maar overigens op het vast eland der oudc we void geen 
enkelc ver want e bezit, zoodat men heel tot Zuid-
Amorika moet gaan, om ecn ander lid van het 
Tapirgcslacht to vinden. Dergelyke feiton moot on echter 
ninnner op zichzelf beoordeeld worden, nuuu* altijd in 
het Ucht der palaeontologische voorgeschiedenis. Deze 
leert ons, dat gedurendo het iniocenc on onderplioceno 
tijdperk in Europa tapirs leefden, en dat zij gedurende 
pleistocene in China voorkwamen. Vordcr ontdekte Eug. 
Dubois een tapir onder de fossielo fauna van Trinil in 
Oost Java, die tot hot jong-plioceon of pleistoceen 
behoort. In diczelfdc fauna vond hij ook overblijfselen 
van oli- fanten, wclko te voren reeds op andere plaatson 
van Java waron aangotroffen, waardoor het zeker is dat 
voor betrokkelijk korten tijd op dat oiland oven goed 
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als op Sumatra olifanten voorkwamcn, zoodat blijkt hoe 
het hedenda&gsche verschil met dat eiland niot van 
fundamentcelen aard is, maar slechts op uitster- ving 
berust. 

Neemt men aid us de f ossicle vondsten in aanmer- 
king, dan vermindert de tegcnstelling met de fauna van 
andcre wereldstreken, bepaaldelijk die van tro- pische 
landeii, en daarondcr weer in 't bijzonder die van West- 
en Centraal Afrika, (een subregioon der Ethiopische 
regioon), waarmede de Orientaalsche zoogdierfauna ook 
thans nog de meeste overeen- komst vertoont. Wat de 
zoogdieren betreft, is de Afrikaansche rijker, omdat zij, 
naast vertegenwoor- digci'S van de meeste der boven 
opgesomde gcslach- ten, bovendien nog vele vormcn 
bezit,die heden ten dage in de Orientaalsche streek 
ontbreken, zooals gi- raffen, nijlpaarden, 
knobbelzwijnen, klipdassen, tallooze antilopen, 
meerdere haHapen, alle bavianen op den na, hyaena's, 
aardvarkens, springspitsmui- zen. Maar Dubois ontdekte 
in zijn Pithecanthropus- lagen de overblijfselen van cen 
nijlpaard en een hyaena, zoodat het zeker is, dat dezc 
vroeger wel op Java geleefd hebben. In dit licht 
beschouwd, mag men het voorkomen van enkcle 
halfapen (het spook- diertje Tarsius, en de Indische 
luiaard Nycticebus), van een paar antilope-achtige 
dieren, als de Suma- traansche boschgeit Neinorrhaedus, 
van de kantjils (Tragulw) die met de West-Afrikaansche 
waterchevrotain (Hyaemoschus of Dorcatherium) 
verwant zijn, van het schubdier (Manis), welks 
geslachtsge- nooten in Afrika worden aangetroffen, als 
evenzoo- vele bewijzen op vat ten van ecn 
oorspronkeJijk veel grooter overeenkomst tusschen de 
Ethiopische en de Orientaalsche zoogdierfauna. Die 
overeenkomst vindt buiten kijf haar ooraaak in 
oorspronkelijken samenhajig der twee fauna's, beide zijn 
overblijfse- len van een veel rijkere, die over't gehcele 
gebied der Oude Wereld is verspreid geweest. Enkele 
bewijzen (die echter zich niet kunnen bepalen tot den 
0.1. A., maar betrekking hebben op de Indische streek in 
haar geheel), mogen dit staven. Van menschapen bezit 
die streek thans slechts den orang oetan, beperkt tot 
Sumatra en Borneo, Ethiopie daarentegen chimpan- see 
en gorilla, maar gedurende het Pliocecn leefden orangs 
en chimpanzees naast elkaar in Bengalen. Karakteristiek 
voor Indie zijn hedentendage gibbons (langarmapen, 
Hylobatiden), hunne overblijfselen zyn in 5t Boven-
SIioceen van Centraal Europa gevonden. De slankapen 
(Semnopitheken, waai-toe loetoeng en soerili behooren) 
thans zoo goed als beperkt tot Indie, bewoonclen in 't 
PJioceen Europa. De tot hen behoorende neusaap van 
Borneo heeft zijn merkwaardige physionomie 
waarscliijnlijk reeds verkregen ten tijdetoen, dit eiland 
nog samen- hing met het vast eland van Azie. Ofschoon 
Afrika en Azie tezamen de woonplaats vonnen van de 
apen der Oude Wereld, zijn toch alle Orientaalsche apen 
generiek verschillend van de Ethiopische, wat tot 
aanduiding kan strekken van den ouderdom der 
scheiding dier beide streken. 

Uit de orde der Insectivoren ontbreken de echte 
Spitsmuizen van Eurasie in Indie evengoed als in 
Ethiopie, daarentegen zijn de Toepai's of Boomspits- 
muizen kenmerkend voor den Orientstreek, en onder hen 
is zelfs een bijzondere vorm met eigenaardigen, Klechts 
aan de zijkanten behaarden staart {Plilocer- g lowii) 
beperkt tot Borneo en Sumatra. Maar in't Mioceen van 
Europa vindt men voorouderlijke vor- men van 
Insecteneters, waarvan bJijkbaar zoowel de 
Orientaalsche als de Ethiopische de gewijzigde nako- 
melingen zijn. 

In hoeverro het. dus waai-schijnlijk is, dat vormen als 
de Gymnuridac (kaalstaartspitsratten) of de Ga- 
leopithecidac (vliegende kat- of maki). die cvenccns 
nergens anders dan in den 0.1. A. worden gevonden, ter 
plaatse zelf ontstaan zijn, kan slechts uitgemaakt 
worden, wanneer fossicle voorouders dier gcspcciali- 
seei'de vormcn worden ontdekt. 

De tijger, een der karakteristiekste Orientaalsche 
dicron, komt thans nog niet alleen in een zeer groot deel 
van Zuid- en Oost-Azie voor, maar ook zelfs in Sibcrie, 
ontbreekt daarentegen op Borneo en Ceylon, ofschoon 
hij Sumatra cn Java, ja zelfs Bali bo'woont. Hij mag dus 
daar wellicht als een betrekkelijk rccen- te immigrant uit 
het Noord-Oosten van't Aziatisch vasteland beschouwd 
worden. Wcl vond Dubois in 't Pleistoceen van Trinil een 
groot e tijgei-soort, maar deze verschilde specifiek van 
den koningstijgcr. 

Aan civetkatten is Indie even i-ijk als Ethiopie, en 
bezit zij vele eigen vormen, waarvan de Archipel den 
linsang, de loewaks of palmrohnarters (Paradox- urus) 
en de bintoeroeng (Arctitis) e.a. lierbergt, ter- wijl echter 
omgekeerd de echte Ichneumons ontbreken. In 't 
Oligoceen van Europa vindt men hunne ovci'blijfselcn. 

De Maleische Archipel bezit geen wolven, vossen of 
jakhalzen, maar wel een wilden hond (Canis ruti- lans), 
die wegens *t ontbreken van de achterste onderste kies 
tot het ondergeslacht Cuon wordt ge- bracht, en in 't 
Pleistoceen van Europa is gevonden. 

De stinkdas of teledoe (Mydaus meJiceps) is beperkt 
tot de bergen van Java, Sumat ra en Borneo, maar andere 
soorten van dassen ]even in Voor-en Achtcrindie, 
Europa en Ethiopie. Wellicht heeft stijging van 
teinperatuur de Indische dassen uit de vlakten verjaagd. 
De beteekenis van zulk een k)i- ni a at s verand erin g 
kan natuurlijk niet tot de Dassen beperkt zijn: alle dioren 
cn planten moeten mecr of minder den invloed 
ondervonden hebben van het in- treden en wed er 
afnemen van den IJstijd. Hoe groot deze invloed geweest 
is, en welkc vei-schijnselen in het bijzonder aan die 
koude periodo toe te schrij ven zijn, is twijfclachtig. In 
„Island life" (2de ed. 1892) tracht A. R. Wallace het door 
hem in bijzonderhe- den toegelichtc ondcrscheid in 
fauna tusschen Java cn de overige grootc Soei)da-
eiIanden en de daartc gen over door hem opgemerkte 
overccnkoinst van eerstgenoemd eiland met Indo-China, 
door den invloed van den ijstijd tc verklaren. 

Dit verschil tusschen Java eenerzijds, Sumatra- 
Bomeo-MaJaka aan de andcre, vornit duw binnen de 
perken der westelijko jiclft ecn diorgelijk vraag- stuk, als 
de tegcnstelling tusschen Celebes en Nicuw Guinea 
binnen die der oostelijke, of het vcrHchil tusschen West- 
en Oosthelft voor den geheelen 0. I. A. Maar de 
oorzaken, waaroni op Java zoogdieren als de orang-
oetan, de siamung, de civetkat, de otter, de MaleiBche 
beer, de tnpir cn de olifant ontbreken, zijn aan invloeden 
van vccl jongeren datum toe te schrij- ven, dan die wclke 
de twee laatstgenoeindc vcr«chil- ICH liebben tewceg 
gcbracht. 

Geheel anders doct zich het beeld der zoogdierfauna 
van 't Oostelijk decl van den 0. I. A. voor. De overgang 
is zoo groot, dat men zich voor <lc zoogdieren nog altijd 
tot zekerc hoogte gerechtigd KOU kunnen achten de ]ijn 
van WaJIacc door de Makasser- en Lombok-straten als 
grens tusschen WesteJijke en OosteKjkc helft te hand 
haven. Maai bovendien vormt Celebes, bepaaldelijk wat 
zijn zoogdiei-fauna aangaat, een tegcnstelling zoowel 
met de drie grootc Soendaeilanden als met de Mo- 
lukkcn en de Papoe. Het bezit n.I. naast Buidel- 
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dicien (kceskoes), die Let met de laatstgcnoomde st 
reken gemeen heeft, (maar dio door twco eigen soort en 
worden gekenmerkt) drie grootc zoogdicren, <1° 
kuifbaviaan (Cynopithecus nigrcscens), het hort- zwijn 
of de babiroessa (Babirussa alfurus) on de anoa of 
dwergbuffel (Anoa dcpressicornis). Geen dezer dric 
komt op and ere cilanden voor, met nitzcEdering van 
Boeroe en Soeloe voor den babiroessa cn Batjan vooi^en 
kuifbaviaan. Zij vor- toonen cen zelccrc infite van 
vcrwantschap met Afri- kaansche vormcn (baviaan, 
knobbelzwijnen, antilo- pcn). Weliicht zijn zij 
overblijfselen (relikten) uit een t ijdperk, toen de fauna's 
zoowol van de Orientaal- »che als van de Ethiopische 
streek nog sterk ver- schilden van de hedendaagsche, 
maar toch reeda evenalm thans onderling vole punten 
van overcon- komst vertoonden. (zie A. Wallace, 
Geographical Distribution of Animals, en Island Life). 
Hiervoor pleit ook dat een fossicle anoa in de 
Siwaliklicuvels van Voor-Indio is gevonden, en evenzeer 
doorDubois in de Trinilfauna van Java is aangetroffen. 
Of de tainarao dcr Philippijnen eon eigen soort van anoa 
is, dan wel een kruising van de Celebaansche anoa met 
den. buff el, is niet uitgemaakt. Verder vcrschilt Celebes 
van de westelijke groote eilanden door be- trekkelijke 
armoede aan zoogdieren, al is ook in de laatste dertig 
jaren geblckcn, dat er vrij wat meer soorten voorkonien 
dan de zestien, waarvan Wallace kennis droeg. Deze 
somt op: vijf cigen soorten van eckhoorns, die de 
oostclijkstc ver t egen woo rd igers <lczer k n a a gd i c 
i-cn vorni uitmaken, een cigen soort varken, ecn hert dat 
zeer na verwant is met Cervus hippelaphus, de gewone 
Indische civetkat (Viverra tangalungan), het spookdiertje 
(Tarsius spectrum), en verder twee boschratten van 
Australisch type. Daarbij koinen dan enkcle 
vlecrmuizen. Reeds in 1888 kon Dr. Jentink 45 
landzoogdieren van Celebes vcrniclden, waarender 19 
vlecrmuizen en 9 ratten, a lie eigen soorten. Zccr 
nierkwaardig is verder een njechts op Celebes 
voorkomendc palmrolmarter (Pa- rad oxurus inusschen 
broecki). Prof. Max We bcr toonde aan dat ook het 
Celebaansche spookdiertje een < igcn sooil is (Tar.sius 
fuscoinanus), die verder ooj; op Saleycr cn Soeinbawa 
voorkomt, en dat in't Zuidelijk »l(；cl van 't eiland cen 
niccrkatachtige aap, (JercopitliccuH of Macacus jnaurus, 
wordt gevonden, <lic door zijn zwartc kleur, de kortheid 
van zijn stuart en de roodachtigc kleur van zijn stuit, bij 
op- pervhikkige beschouwing sterk op den kuifbaviaan 
lijkt, maar duarvan in werkeJijkhcid zeer vcel vor- -rhi)t. 
Ln't Noordcn zou (leze aap oi)t breken, tcrwijl <la；
ircntegcn de kuifbaviaan nict in t Zuidcn zou voorkoinciu 
JJc Sa rosin schattcn het aan tai zoog- <li(!rsoorten op 
ongeveer 8(), maar daaroncler bestaat de lielft uit 
vlecrmuizen. 

Tcrwijl dus de armoede aan zoogdieren door Wallace 
overdrevoii is voorg(?stcjd, Hchijnt de eigonaar- digheid 
dcr Cclobes-fauua iloor icderc nieuwe ont- dekking 
Bterkcr ui(gcspioket)te worden. Het feit biijft bestaan.dal 
op Celeb(^s do orden der Lnsccton- cters cm 
Tundeloozen (Manidac) in't geheel niet ver- 
tegenwoordigd zijn, tcrwijl de anchirc slechls enkolo 
represen tan ten tcllen, die dan nog meestal cigennar- dig 
zijn en nergens anders, of slechts vlak in de buurt 
voorkonien. Al gaat het dus niet mcer aan, om gelijk 
Wallace deed, al de Ccdcbaansche zoogdioren, met 
uitzondering van kuifbaviaan, babiroessa en anoa, voor 
recentc inimigrantcn door toedocn van den nicnsch of 
van drijfhout tc verklaren, toch is het zeker dat de 
zoogdierfauna van Celebes moet bestaan nil twco 
groopcri, de ccne zcor oud cn van onbekondo 

herkomst, de andcrc betrekkelijk jong cn lings ver- 
schillcndc wegen van de omliggendo cilanden er heen 
gckomcn. Voor het hert nemen ook de H.H. Sarasin de 
invoering door den mcnsch aan, en vcrmeldcn als 
bewijsgrond, dat ondcr de zoogdieroverbiijfsclcn in de 
aschlaag der Tjakondo-grot bij Lamontjong in het land 
dcr Toala,s, die van het hert ontbreken. 

Naast hare cigenaardigheid vertoont de fauna van 
Celebes in 't algemeen meor overeenkomst met het 
Aziatisch dan met het Australisch deel van den 0. I. A., 
zooals voor een aantal afzonderlijke diergroepen were! 
aangetoond, b.v. Mollusken, (Sara- sin's), Ainphibien 
(van Kampen), Vogels (Meyer and Wiglesworth). 

Om het karakter der fauna van Celebes te ver- 
klarcn, hebben de H.H. Sarasin de hypothese opge- 
steld, dat dit ciland, nadat het in *t Miocene tijdpcrk 
uit de watcrcn was verrezen, achtereenvolgens of ge- 
lijktijdig door landbruggen is vercenigd geweest met 
de Philippijnen, de Molukken, Flores en Java, maar 
nimmer rechtstreeks met Borneo. Zij meencn dit te 
mogen afleiden uit het resultaat hunner onderzoe- 
kingen over de verspreiding van verschillende groe- 
pen van landdieren, in de ccrstc plaats van de land- 
en zoetwaterslakken, welk resultaat in hoofdzaak 
luidt, dat Borneo en Celebes geen diervormen ge- 
meen hebben, die niet ook op een of meer der andere 
eilanden van den 0.1. A. of de Philippijnen worden 
aangetroffen. Hun onderaock is in de eerste plaats 
van statistischcn aard, en in tegenstelling met oude- 
re onderzoekera, zooals Wallace, hebben zij hun aan- 
dacht in't bijzondcr op de verspreiding der soorten 
gericht, en mcer gelet op degene die wel voorkomen 
dan op de ontbrekende. Volgens diezelfde methode 
zijn zij tot het besluit gekomen, dat Java en Borneo 
veel vroeger door de Java-zee van elkaar gescheiden 
zijn geraakt, dan elk hunner van Sumatra. 

Hoe verder oostelijk men komt, hoe armer de 
eilanden worden aan Indo-Maleische zoogdier-typen, 
cn hoe duidelyker hun fauna cen Australisch type 
gaat clragcn. Daarbij bereiken verschillende zoog- 
diersoorten ecn meer oostelijk gelegen eindpunt dan 
andcrc. Op het eiland Timor b.v. wordt naast een 
enkelcn vertegenwoordiger der Buidcldieron, die 
hier hun beginpunt in den zuidclijken eilandboog 
hebben, ook een stckelvarken aangetroffen, dat tot 
de karakteristiekc vonnen der Westelijke Indo-Ma- 
leischc hclft behoort, benevens de Javaan-aap (Cer- 
copithccus CynomoIgus) cn een kat (Felis megaiotus). 

Zulkc feiten wijzen cr op, dat do oudo opvatting 
dcr school van Wallace:一 scherpecngrooto tegen- 
stelling tusschen Oost- en Westhelft — niet meer 
ii)haar oorspronkelijke botcekenis kan gehandhaafd 
worden. 

Nieuw Guinea met de omliggcnde eilanden (Wai- 
geoc, Misocl, Aroe, Jobi, tezamen „de Papoe") ver- 
toont in zijn fauna, bepaaldclijk die dcr zoogdicren, 
zulk ecn overeenkomst met Australib (vooral met 
Queensland,) dat het daariuede in eene regioon (de 
Australische of Notogaea) woi-dt geransschikt. Die 
zoogdierfauna is gekarakterisccrd door Buideldieren 
en Vogclbckdiorcn. Van do eorste bezit N. Guinea 
weliswaar minder families en gcslachten dan Awstra- 
lio, in *t bijzondcr zijn do springende vormcn min- 
der, (loop booinen Icvcndo daarentegen betcr vor- 
tegenwoordigd, maar op ziclizelf is hot bezit van 
kangocroe's voor ecu land als Nieuw-Guinea, dat zoo 
ovorwogend een woud-gobied is, reeds in hooge 
mate merkwaaixlig. 

De Fauna van N. Guinea in de laatsto 25 jaar 
vecl botor bekend goworden. Wallace somdo van 
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buideldieren op:e6n kangoeroc, een boomkangocroe, een 
koeskocs, een gestreepte phalanger, cen vliegen- de 
phalanger, een buidelspitsmuis, den Antecliinus, een 
Myoictis (van Aroe) en 6 仓 n bandikoct. 

Ofschoon sedert- Wallace's publicatics het aantal van 
N. Guinea bekend geworden zoogdieren zooda- nig is 
gcstegen, dat Jent ink in 1908 139 soorten kon opgcven, 
zijn daardoor geen nieuwc ordcn toege- voegd aan de 
reeds bekcndc der vleermuizen (39 soorten), knaagdiercn 
(42 soorten), gepaardhoevigcn (2 soorten), buideldieren 
(50 soorten) en vogelbek- diercn (4 soorten), en zrjn do 
knaagdiercn nog altijd beperkt gebleven tot do 
muisfichtigcn, do hocfdieren tot het varken, de 
vogelbekdieren tot do inieren- egels, en de buideldieren 
tot de bovengenoemde families. 

De muizen van N. Guinea zijn echter zeer merk- 
waardig, daar zij meerendeels tot geslachten behoo- ren, 
die nergens anders dan in de Notogaea voorko- men, of 
wel behalve in die st reck ook op de Philip- pgnen. Onder 
de laatste is de Australisclie waterrat (Hydromys) wel de 
merkwaardigste, daar zij van a 11c andere muisachtigen 
verschilt door de reductie harer maaltanden tot 2 paar, en 
haar eenige ver wan- te op de bergen van Luzon wordt 
gevonden. Wel- licht w^st dit laatste feit er op, dat de 
Australisclie fauna afkomstig is uit Z.O. Azie.-Tot N. 
Guinea beperkt is de grijpstaartrat (Chiruroxnys), die 
uitslui- tend in de bergen van het Z.O. wordt 
aangetroffen, en een dcr zeer weiiiigc placentale 
zoogdieren van bet 0. Halfrond is, welke een rolstaart 
bezit. 

Van de vleermuizen zijn de kokerneus-kalongs 
(Uronycteris) eigen aan Notogaea en Z.-Amerika. 

De versprcidiiig der overige diergroepen over den 
Indischen Archipel levert in sommige gevallen over- 
eenkomstige eindbesluiten op als die der Zoogdieren. 
Bijzonder belangrijk zijn uit een zoogeographisch 
oogpunt de landslakken en de zoetwatervisschen, die 
daarom in afzonderlijke artikelen besproken worden. Zic 
verdcr voor de Avifauna de artikelen over vogels, voor 
de Herpetofauna: die over K.KUI- PENDE DIEREN en 
AMPHIBIAN; voor de Ichthyofauna :die over 
VISSCHEN; voor de Entorno- fauna： die over insecten 
en ai:dcre arthropoden, voor de Fauna der kusten: 
KORAALRIFFEN; voor die der Oppervlakte van de zee: 
PLANKTON: voor de Abyssofauna: DIEPZEEFAUNA. 

FAVRE (PIERRE ETIENNE LAZARE). Fransch abt 
en beoefenaar van het ilaleiHch. Geb. 12 Febr. 1812 te 
Janville (Eure & Loir). Tot priester gewijd 22 Dec. 1838. 
In 1845 als missionaris vertrokken naar het Schierciland 
Malaka, waar hij 13 jaar ver- bleef, behoudens reizen o.a. 
in 1850 naar Brazilie en Peru. Richtto op het Malakasche 
Schicreilajid onderecheidene kerkgebouwen op. In 1858 
dwong zijn verzwakte gezondheid hem de Maleische 
landen en het zendingswerk vaarwel te zeggen. — In 
1860 kreeg hij verlof een vrijen leergang in de Malei«che 
taal te openen aan de „EcoIe des langues orientales 
vivantes" te Parijs. In 1862 benpemd tot Charg6 de cours 
en in 1864 tot professor titulair, wijdt hij zich verder aan 
de studie en het onderwijs van het Ma- leisch en 
Javaansch. Gest. te Parijs 17 Maart J887. Was de eerste, 
die in Frankrijk praktisch de studie der Maleiscli 
Polynesische talen invoerde. Hoezeer 竺 n 
wetenschappelijke propaedeusis den Abt Favre in zijne 
lexicologische werken dikwijls een meer nauwkeurige en 
technische kennis van den zin dcr woorden zou hebben 
verzekerd en hem behoed voor vaak verwarde en 
onduidelijke omschrij vingen, zoo 

blijven toch zijn Mnleisch woordenbock en Ma lei- sche 
spraakkuust tweo voor studenten en taalkun- digen zeer 
nuttige werken. Op het gebied van hot Javaansch was de 
pracstat ie van Abt Favre minder belangrijk. Zijn 
voornaamstc gcschriftcn zijn: An account of the wild 
tribes inhabiting the Malayan Peninsula, Sumatra, etc. 
with a journey in Johore- and a journey in the 
Menangkabaw States of the Malayan peninsula, Paris 
1865; Grainmaire java- naise Paris 1865; Dictionnaire 
j&v&nais.fr&ngais Paris 1870; Dictionnairenialais-
franQais. Paris 1875; Grammaire de la langue malaise. 
Paris 1S76; Dic- (ionnairo frai^ais-malais. Paris 1880; 
L'incendjc de Singapour en 1828, poeme nialais Paris 
1883; Pengajaran Meschi (catechisme) Paris 1881； En- 
tretien de Moise avec Dieu sur le mont Sinai (texte malais 
et trad, franq.). Paris 1886. 

FAZANTHOENDERS. Eigenlijke fazanten zijn niet 
vertegenwoordigd in den Indischen archipel; deze leven 
op het vasteland van Indie, in China en Japan ； in onze 
kolonien komen de zoogenaamde Fa- zanthoendere voor, 
welke alleen waargenoinen zijn op Sumatra en Borneo; zij 
komen in-vorm overeen met de hoenders, doch niissen de 
vleczige aanhang- sels aan den kop en de keel, 
daarentegen is de huid aan de zijden van den kop gehcel 
naakt. Op Sumatra on Bomeo leven de vuumig-fazant 
hoendci's ；  de voorwerpen van Sumatra, beschreven 
onder de namen van Lophura ignita, vieilloti en 
stnnalrana, zijn purperblauw, het middengcdeelte van den 
rug is glanzig vuurrood, de borst bruinrood, de twee 
middelste staartpennen zijn rosachtig; de zijden van Jiet 
lichaam licht kastanjebruin geschakccrd met purperzwart
； bij de voorwerpen van Borneo (Lophura nobilis) is de 
onderzijde van het lichaam kastanjebruin en zijn de twee 
middelste staartpennen reckleurig. De mannetjes hebben 
cen hoogc kuif op den kop; bij de wijfjes ontbreekt deze 
gc- heel en haar lichaam is van boven bruin, van ondc- ren 
wit met bruine vlekken. In Scrawak wordt Lophura nobilis 
door de inbooj'lingcn gciiGenKi Sempidan. Op Sumatra 
en Borneo leven ook de rosstaart-fazanthoendei>5 ； de 
voorwejpen van Su- JBatra (Acomu-s erythrophthahnwi) 
zijn zwart blaiiw, voorrug en vleugels zwur( met wittc 
dwaislijncii, de achteiTUg bruin rood, de staart ros； bij 
de voorwerpen van Borneo (Acomus pyronotvs) is de 
ou(l<)- zijde van Jiet lichaam met wittc pijlvormigc 
8trej)en voorzien, door de inboorlii)gen van Serawak gc- 
noemd Singgier. Zoowel de vuurrug- ah de rosstaarl 
fazanthoenders bewoncn de hoogc bergen. Op Borneo 
leeft een fraaic soort, Lobiophasis bulv)eri ； deze is zwart 
met bruinen kop on zuiver wit ten staart； het wijfje is 
rood bruin en zwart gddeurd met een bruinen staart. 

FENDALL (JOHN). Gob. te London 9 Oct. 1762 trad 
hij in 1779 in dienst dcr JJritschc Oost-Indinclie 
Compagnie, vervuldc verschillende betrekkingen in haren 
dienst in Indic en word, na van cen verlof uit Europa 
tcruggekcord to zijn, in 18J6 als oj)voigcr van Raffles tot 
Luit.-Gouv.-Gen. van Java cn Ond. benoemd. Deze 
betrekking werd slechts korten tijd, van 11 Maart tot 19 
Aug. 18J6, door hem waurgtuio- mcn; zijne voornaamstc 
werkzaamhcid bepaaldc zich dan ook tot het regelcn van 
de overneniing v&n het bestuur door de Nederl. 
Commissarisben-Ge- neraal. Naar Brit«cli-Indie 
teruggekeerd werd hij daar nog tot verschillendc liooge 
betrekkingen be- noemd o. a. tot lid in den Raad van Indie 
(1820) en president van den Board of trade (1824). Hij 
ovexleed 10 Nov. 1825 te Calcutta. 
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FENKEL. Zie ADAS. 
FENN EMA (REINDER). Gcboren to. Snce)cuden 21 

October 1849; in 1874 ingenicur 3c Tcwssc dor mijnen, 
1877 tot ingenieur dor 2c kl., 1885 tot id. dor le kl., 1893 
tot hoofdingeniour bevordord. Verdronk 27 November 
1897 in het Poso-inccr (Celebes). Fenncma is 
voornamelijk bekend geworden als do veeljarige 
medewerkcr van Dr. R. D. M. Verbeek, zoowel op 
Sumatra als op Java bij de grologischc op- neming aldaar 
en als de man, die voor den toenmali- gen 
concessionarisA. J. Zij Iker de ontgin baarheid van het 
petroleumterrcin Tclaga Said (Langkat, Oostk. v. 
Sumatra) aan het licht bracht cn aldus de aanlei- ding 
word tot het ontstaan der Koninklijkc Maat- schappij tot 
het opsporen van petroleumbronnen in Ned.-Indie. — 
Necrologie door Dr. R. D. M. Verbeek in Jaarboek 
Mijnwezen. 1903. 123. 

FENOE. Ini. naam op Ceram cn in het distrikt Woni ter 
Westkust van N. Guinea, aan de echte Carctschildpad 
(Chelonia imbricata L.)gegeven, (zie onder PEN JOE en 
ondcr SCHILD PADDEN fam. Cheloniidae II, B, 3). 

FERONIA ELEPHANTUM Corr., fam. RuUiceae. 
Kawis (JAV.), Kawista (JAV., SOEND.). Lago boom uit 
Voor-Indie, op Java alleen gekweekt met sterk ge- 
doomde takken en naar anijs riekende bladeren, in 
sommige tijden van het jaar geheel kaal staande. Het 
geelachtige hout wordt op Java weinig gebruikt. De 
vruchten, die veel op die van Aegle Marmdos ge- lijken, 
worden op Java rauw door de inlanders ge- geten. Uit de 
schors vloeit eon soort van gom. 
FERULA. Zie INGGOE. 

FETISISME. De Indoncsier kent tai van voorwer- pen, 
waarvan hij ondcrstclt, dat de ziel of de ziele- stof, die zij 
bevatten, zeer krachtig is, zoodat die voorwerpen den 
mensch kunnen dicncn, zoowel ala gelukaanbrengendc 
voorwerpen, als om zijn cigen lovcnskracht to 
vcrmcerdcrcn. Zulke voorwerpen dragon den naam van 
fetis； het gobruiken cn verec- ren van deze voorwerpen 
nocmt men “fetisisme". Ecn echte fetis wordt mcer 
,.gcvoed,, om te zorgen dat de daarin huizende kracht niet 
vermindert, dan ,,&angcbcdcn''. Alic voorwerpen 
kunnentot fetiswor- clcn geniaakt. Bit hangt soms af van 
de bijzonderc oinstandigheden, waarondex' men zulk ccn 
voor- werp viixlt; vaak ook maakt de bijzondcrc vorin van 
ecu boojnworUd of steen dezo tot fetisen. 

Bezoarritecnen, die nu cn dan in het lichaam van 
dicrcn cn planten worden gevonden, geldcn voor z(：< r 
krachtige fetisen, die de levcnskracht van hem, die zc bij 
zich draagt, aanmerkelijk versterken. Ge- woonlijk wordt 
water, waarin cen bezoarstcon is ge- Icgd, als medieijn 
gebruikt. Naast dezo stconcn vindt men de zoogenaamdc 
donderkeilen, gcwoonlijk bij- |( n afkomMtig uit de steen 
pcriode, als fetis aangc- wciid. Ook gewoiic stecnen 
kunnen fetison worden. Zulk een steen wordt den mcnsch 
nu ccns in den droom aangewczci), dan wcer is het cen 
steen, dio tocvanigerwijzc gevonden wordt op de plek, 
waar den mensch een groot geluk overkomt. Ook worden 
stcenon opgericht bij dorpen als vertegenwoordigers van 
de bcschermgeesten van het dorp. Dezc gewoon- tc vindt 
men o. m. op Timor, in do Minahasa, op Nias, ondcr de 
Dajaks; het duurt dan nict lang of deze Htcencn zelve 
worden als fetis beschouwd en vereerd. 

Eon gchecle reeks van fetison wordt gebruikt als 
amulet ten. Overal in den Ai chipel dragon de men- schen 
zulke amulettcn bij zich, als collier om den hals, of als 
gordel om don buik, of wcl over de borst, over 66n 
schoudcr. Dikwijls ook dragon z。bij 

zich in don betclzak. Onderzoekt men deze amulettcn, dan 
zict men, dat zo doorgaans bestaan uit steentjes, 
oigenaardig gcgrocidc takjes cn wor- toltjes, tandon van 
dicren cn menschen, alle zooda- nige voorwerpen, wclke 
door hun hardheid of eigen- aardigheid in verband met 
bijzondcrc omstandighe- den het vermoeden wettigen, dat 
daarin bijzonderc kracht schuilt. Vooral amulctten om in 
den oorlog sterk cn onkwetsbaar te zijn, spelcn een groote 
rolin het leven van doze menschen. 

Een and ere groep van amulctten zijn die, weJke in 
vruchtboomen worden gchangen om deze te bevei- ligcn 
tegen diefstal. De opgehangen middelen zullen overt 
enkomstig hun aard, den dief schade berokke- nen； 
brandnctels cn jeukverwekkende dingen zullen den dief 
dienovereenkomstig jeukende wonden be- zorgen. AVat 
dezo middelen tot fetis stempelt is, dat ze als personen 
liandelen, den dief benadeelen, maar den eigenaar dcr 
aldus besebermde vruchtboomen geen leed bcrokkencn. In 
het Oosten van den Archi- pel zijn deze middelen bekend 
onder den naam van matakaoe, dat „rood oog" beteekent, 
en in zin geheel overeenkomt met ons ,,'t booze oog". 
Meerma- len zijn deze fetisen dierenfiguren. Bij het gemis 
aan politietoczicht ondcr natuurvolken is de matakaoe cen 
middel, dat doorgaans dat politietoezicht zeer bevredigend 
ver van gt. 

Fetisen worden ook gemaakt. De mecst bekende van dit 
soort zijn de tooverstaven en de pangoeloe- balang der 
Bataks. Deze laatste zijn beelden； om ze tc bezielen heeft 
men noodig ecn brei, die gemaakt wordt van enkcle 
lichaamsdeelen van een mensch, die een gewelddadigen 
dood is gestorven, of van zeer jong gestorven kindcren. 
Zulk een pangoeloe- balang waarschuwde de dorpelingeu 
bij oorlogsge- vaar. Soms brengt men ook wcl offers aan 
deze fetisen, wanneer bijv. do tc veld staande oogst veel 
van de muizen te lijdcn heeft, of de kokosnoten door ke- 
vers worden opgegeten. — Da tooverstaven zijn met 
beeldwcrk voorziene stokken ； zij worden op dezelfde 
wijze bczield als de pangoeloebalang; zij worden bij 
allerlei godsdienstige plcchtighedcn gebruikt, doch vooral 
bij het uitbannen cn verdrijven van nijdige geesten. 

Ook erfstukken worden mccrmalcn fetisen. Zij 
ontlecncn hun kracht aan de omstancligheid, dat zy door 
de voorouders zijn gebruikt, wier zielckracht met die 
voorwerpen verbonden is gebleven. Onder deze 
erfstukken of poesaku zijn vooral de belanga's (djawet, 
tempajan) der Dajaks bekend geworden. Bit zijn aarden 
pot ten van vreemden oorsprong, die door het 
tegenwoordige gcslacht van de voor- oaders zijn 
ovcrgeeild. Mon betaalt voor deze pot- ten tot / 4000 en 
hoogcr. Zulk ccn pot verzekert zijnon bezitter welslagen 
in den handel, een ryken oogst, voorspoed op de jacht on 
de vischvangst, wendt ziekten en rampen van hem af, on 
verdrijft alle booze geesten uit zijne nabijheid. Om de pot- 
ten hun wonderbare kracht te doen behouden, worden zij 
jaarlijks met varkens- en hoenderblocd ingesmeerd. 

Zijn particulicre erfstukken voor de enkele familie 
reeds van zulk groot bolang om ha ar heil te bevor- deren, 
hooveci te meer dan de erfstukken, welke aan het gehecle 
landschap bohooren. Dezo fetisen staan bekend onder den 
naam van rijksoniamenten of rijkssieracleii <zie iddaar). 
Gcwoonlijk zijn dit wape- ncn door vrocgcro beroemde 
vorsten gebruikt, en kostbaro gcschenken van andere 
landen ontvangen. Het hoofd van het landschap is de 
bowaarder van dezo heiligo voorwerpen. Van do 
aanwezigheid dezer 
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fetisen hangt het wcl en wee van het land af. 
Ook pei'soncn kunncn nog gedurende hun levcn 
fetisen worden; dit wil zeggcn, dat aan bcpaaldc 
personen bovennatuurlyke macht wordt tocgcschre- 
ven. waardoor hun persoon cen voorwerp van vcr- 
eering wordt. Hiervan vindcn wij tai van voorbeel- 
dcn bij de inlandsche vorstcn, die mccstal door hun- 
nc ondcrdanen met bijgcloovigen cerbied worden 
bcschouwd, en aan wic men eeno hoogere afkomst 
toeschrijft. Het nicest bekende voorbeeld van deze 
mensch-fetisen is de Bataksche pricster-koning 
Singa Alangaradja (zic BATAKS). Een enkel woord 
van hem kon een mensch verderven en eenc land- 
streek verwoesten. Door de groote vrees, die alle 
Bataks voor dezen gcheiinzinnigen vorst hadden, 
heeft het aan het gouvernement groote moeite gekost 
hem in handen te knjgen, bij we Ike pogingen de 
Singa Mangaradja gevallcn is. 

Van de dieren, die a Is fetis woi-den beschouwd, 
worde hier alleen de perkoctoet (Turtur Malaccen- 
sis) genoemd. Deze tortelduif, grijs, met witten buik 
en hals, wordt door de Javanen in groote eer gchou- 
den. Een goede perkoctoet brengt zijn bezitter aller- 
lei zegen aan. Men gelooft zclfs, dat wanneer hij een- 
ma&l den oudordom van honderd jaar bereiken 
mocht, hij dagelijks een gouden ei zou leggen. Deze 
tortelduiven zouden ook de huizen, waarbij zij be- 
hooren, voor brandgevaar behoeden. — Op dezelfde 
wijzc vereeren de Slaleiers van de Padangschp. 
bovenlanden de wilde tortelduif, katitiran (Geopelia 
striata)./ 

Voo^de litcraluur over dit onderwerp zie men de 
werken by “Heidcndom" opgenoenid. Verder： J. 
Kncbel. Amulettes Javanaises. Tyd. Bat. Gen. dl. 
^40^：— C. 31. Plcytc Wzn. Singa mangaradja, de hei- 
Jfgc"konihg der Bataks. Bijdragen 7. I,.客二 Dr. 
' J. G. F. Riedel. De watu rerumeran ne Empung of 

de stccnen zetcl der Empungs m de Jlinahassa. Tijd. 
^Bat. Gen. dl. 40, 1898. A. C. K. 

FIALARANG (Filarang). Landschap op het eiland 
Timor, behoorende tot de onderafdceling Beloe der 
afdeeling Noord. en 'lidden-Timor van de residentie 
Timor cn 0. gelcgen aan de zoogenaamde groote 
grens (met Portugal). Er zou kopererts gevonden 
worden. Tc Lahocrocs is een zendingspost der R. K. 
•v missie. ' 
1 FICUS.Fam. Moracfae. Ara (XAL. ), Ki ara (SOEND.), 

Kajoe ara (MAL.). Namen voor een plantengeslacht, 
dat door een zeer groot aantal soorten in den Jlalei- 
schen Archipcl vertegen woo rd igd is. Voor Java alleen 
noemt Valeton in Bijdrage n° XI in n° 2 der Mede- 
dcelingen v/h Dcp* v. Landbouw (1906) 83 soorten 
，/ op. Het zijn planten met afwisselende bladeren, 
in het bezit van melksap, dat bij verwonding vaak in 
groote hoeveelheden uit stam en takken loopt. De 
bloemen, die zeer eenvoudig van bouw zijn, beklee- 
deri den binnenwand van een bol- of peervormig 
lichaam, waarvan de inwendige holte (receptakel) 
alleen aan den top door een kleine opening met den 
buitenwrereld in verbinding staat. Er zijn manncJyke 
hloemen, vrouwelijke bloemen en galbloemen te 
onderscheiden. De laatste zijn eigenJijk vr. bloe- 
men, maar ze leveren geen rijp zaad, maar bevatten 
den pop van een galwesj) (BlastopJi/ifja). De drie 
aoorten van bloemen zijn bij de verschiJlende soorten 
op verechiJlendc wijze over de receplakeJs verdeeld. 
Dit f-taat in verband met de overl)renging van het 
fituifmeeJ, wat in bepaalde gevallcn door bemidde- 
iing van de galwcsp geschiedt. De soorten van 
Ficus zijn boomcn, heestcra, klimplanten die met de 
wortels klimmen, of boomwurgende lianen, Ondcr ' 

de boomachtigo vonnen zijn cr, die een gcwoncn 
stam hobben cn zich in niets van andcrc boomen 
onderscheiden. (F. Bcnjamina). Andcrc vorinon cen 
grooto massa dunno luchtwortels uit stain en tak- 
ken, die don stam geheol omliullen {F. Kitrzii). 
Wccr andcrc (F. relusa) zenden uit stain cn hoofd- 
t-akken luchtwortels naar bonedcn. die zich gaan 
verdikken zoodra ze den grond bereiken cn den in- 
druk van stamincn maken, zoodat tenslotte de 
hoofdstam niet mecr van de luchtwortels te onder- 
scheiden is on do kroon eon steeds grootcre uitge- 
breidheid kan krijgcn/*^ - 

Ondcr de soorten met cen ciikelen stam zijn er, 
waarvan het zaad op de takken van een andcren 
boomsoort ontkicnit, nadat het er door ccn vogel 
gebracht is. De kiemplant maakt op ecn bepaalde 
leeftijd luchtwortels, die den stain van den steun- 
booin gehcel of gedecltelijk insluiten en cindclijk 
den grond bereikeh.-Do steunboom wordt tenslotte 
geheel doodgedrukt en is in vele gevallen niet mecr 
terug te vindcn. Dergclijke Ficussoorten noemt men 
boomwurgers. Ook cchte epiphytan komcn ondcr 
het geslacht Ficus voor. De z.g. vrucliten van Ficus 
(eigenlijk de met vruchtjes gevuldc rcceptakels) 
zijn bij de meeste soorten zeer talrijk. Vele ervan 
zijn een gelicfkoosd voedsel van vogels en kalongs, 
die tevens voor de verspreiding van de zaden zorg 
dragen. 

FICUS AMPELAS Burm., Rcnipela ， ， Pelas 
(JAV.), 
Hampelas (SOEND.). Kleine boom, waarvan het zaad 
nicestal op andcrc boo men ontkieint, kenbaar aan de 
zeer ruwe bladercn die ovcral als schuurpaj)icr 
dicnst doen. De soort is op Java zeer verspreid maar 
komt ook op andere eilanden van den Arc hi pel voor. 

FICUS BENGALENSIS Linn. Groote wijdvertakte 
booin, vooral in Voor-Indie veel voorkomend cn 
daar Banyan-lree genoemd, op Java hier en daar ge- 
kweekt. Het is de heilige boom van de Hindoos, oin- 
dat volgens de overlevering Boeddha in ecn Banyan 
veranderd is. Daaroni is het den ffindocH verboden 
een Banyan boom om te hakken. 

FICUS BENJAMINA Linn. Kiara tjcrin-in 
(SOEND.), Tjcringin (SOENO.), Wariugin (j.w., MAL.), 
Brin gin (MAL.), Waringiu daocn ketjii (MAJ,.). (Jrootc, 
zeer karakteristieke, sierlijke boo in, op het vastf- 
land van Aziii en in den gehcelen Archi pel voorko- 
mend, zoowel in het wild als gckwcckt. Do stam 
heeft geen luchtwortels, evenmil) als de takken; d<- 
kleine gliminendc bladeren worden oj) .Java veel gc- 
bruikt om zalen groen te rnaken. De boom is vooral 
bekend, omdat hij op pleineii in de dorpen cn plaat- 
sen in groepen aangeplant is wcgcus het geJoof aan 
de heiligheid van deze soort. In Midden- en Oost- 
Java viiidt men vaak iuplaatH van deze soort de v<：r- 
wantc Fiett-3 Kurzii King ondcr denzelfden naam <-n 
met hetzelfde doe) aangeplant. Deze laatste is(：<-htcr 
van F. Bcnjainina direct tc onderscheiden door tie 
groote hocveelheid dunne «Jap neerhangende lucht- 
wortcls, die den stam als het ware o/nhullen ci)die 
ook uit de takken ontspringen. 

FICUS ELASTICA Boxb. Karct (JAV., SO END.). 
Zeer groote boom, over het vuste land van AziA cn 
den Archipel ver«})reid, vooral op Java aai)gcj>lant 
om het meJksap. dat bij verwonding uit den stain 
vJoeit en waaruit men rubber bereidt. 

FICUS LEUCANTATOMA Poij.Awaj- awar (JAV.). 
Ki tjiat (SOEND.), Tjitjia-p (soEND.). Lage boom of 
boomheester, zeer aJgemeeji voorkomend. Op 
xnige plaaUen van Java worden de bladercn van deze 
plant met den opium gcrookt. In het Oosten van de】】 
Archipcl golden de wortcJs als een hcilzaani middel 
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tcgen de wondon door vergiftigo visschen veroor- zaakt. 
FICUS RELIGIOSA Linn. Ecn groote, onbehaarde, 

meestal opiphytisch op and ere boomen levende plant, 
overal in Voor-Indie voorkomend, ook op Java op enkcle 
plaatsen gevonden. Het is een van de heilige boomen van 
de Hindocs, de Pecptd-tree, on wordt gehouden voor het 
vrouwelijko van don Banyan. Het melksap levert ecn 
minderwaardig soort rubber, dat wel als vogellijm 
gebruikt wordt. 

FICUS RETUSA Linn. Gcen vastc inlandschc na- men 
bekend. Grootc boom die vooral op het vaste land van 
Indie veel voorkomt, en ook in den Archi- pel hier cn daar 
gevonden is. Opvallend wegens de sterke vertakking on 
de uitgebreidheid van den kroon door het groote aantal 
luchtwortels, terwijl de oorspronkelijke hoofdstam 
afsterft en. spoedig niet mcer te vinden is, soms War in 
gin geheeten en ver- ward inet de veel meer voorkoinende 
Ficus Benjamin a (zie aldaar). De bekende Waringinlaan, 
die van den Grooteu Wcg te Buitenzorg naar het Paleis 
loopt, bestaat uit Ficus retnsa. 

FICUS RIBES Reinw. Walen (SOEND.). Kleine boom, 
verspreid over cen zeer grootdeel van tropisch Azic, 
gemakkelijk te Jjcrkennen aan de bladcrlooze, 
vruchtdragende takken, die als touwen uit den naak- ten 
stam te voorschijn komcn cn slap ncerhangen of over den 
grond kruipen. De schors geniet een groote reputatie als 
mid del tegen malaria cn wordt op som- inige plaatsen in 
het groot verzameld en als Gambir oetan in den handel 
gcbracht. Schcikundig onder- zoek hceft echtcr gecn 
ander wcrkzaam bestanddeel , kunnen aantooncn dan 
looistoffen； s 

FICUS TOXICARIA Linn. Hamcrang (SOEND.), Ke 
beg (JAV.). Lage boom van Sumatra en Java. De' schors is 
taai en client voor het samenbinden van de rijst te vclde. 
De inlanders maken van hot melk- sa))ecu boomwas, die 
voor het batikken van sarongs client. Ook zijn de bladercn 
op sommige plaatsen een vccvoccler. 

FICUS VARIEGATA Bl. Gondang. Kondang(JAV., 
MAr..). Zeer groote boom, in tropisch Azic ze(*r verspreid, 
oj> Java bijna overal beneden 1500 M. voorkornend. Het 
hout wordt aHecn als brandhout gebruikt. Op Celebes 
maakt men van den schors door klnppen en uitwasschen 
een wccfsel, dat vooi,klee- dingstukken gebruikt wordt. 
De “vruchtcn" zijn een inlandsch genccsmiddel tegen 
dysenteric. De Gon- <lang-wa：' wordt verkregen door 
indampen van het nudksap van de varicitcit 
„chlorocarpa'\ Dczc was word I l>ij hcl bat ikken 
gebruikt. 

FIERASFER. Kleine, zeer slankc zccvisschen, tot ()(■ 
Ueb romi (zic VISSCHEN) bchoorend, die in tripan g-
soor ten, mantoldieren of schclpcn Icven en zich voeden 
met wat do door dczc dicren veroor- zaakte watci-
stroomingen iianvoercn. Do aars ligt vlak achtcr den kop, 
de aarsvin en de riigvin zijn zeer lang, do buikvinnen 
ontbreken. Ecn 3 tai soor- ten Itonieii in den Indischcn 
Archipel voor. 

F1KH (pekih), zin ISLAM i I c. 
FILARANG. Zie KI A LA RANG. 
FIMBRISTYL1S DIPHYLLA Vahl., fain. Cypcra- 

ceac. Mciulong (JAV.), Ecn cypcrgras, dat wel op sa- 
wahJH gekweokt wordt, oindat er mat ten cn zakken van 
gcvlochton kunnen worden; de matten zijn editor grof cn 
dicnen voor onclorlaag van fijnero paiidaninuttcn. 
Gcklcurd worden zo gebruikt voor (lc .vcrvaai'dijjing van 
jiguren op Pandan- n)attcn< 、,E、 

FIN/iNCIEN. Zie BE(；ROOTING VOOR 1.ND1E, 
B1JDRAGE, COMPTABELEN, DEPAR- 

TEMENTEN VAK.ALGEMEEN BESTUUR en 
KASBEHEER. 广： 

FLACOURTIA INERMIS Roxb. fam. Flatourtia- 
ceae. Lobi lobi (MAL., SOEND.), Torni tomi (MOL.). Boom 
van do Molukken, veel op de beide volgendc soorten 
gelijkend maar gehccl zonder doomen. Vooral in West-
Java aangcplant wegens de cctbare vruchten, die bij cen 
variciteit zoet zijn en rauw gegeten kunnen worden, bij 
een andere varieteit z66 zuur zijn, dat ze alleen als gelei 
of geconfijt gebruikt worden. 

FLACOURTIA RAMONTCHI 1'Hcrit., Roekcm 
asani (MAL.), Baga (JAV.), Saradan (JAV., SOEND.). Heester 
of lage boom, in den Archipel vrij al- gemeen 
voorkornend, op Java in den oostmoesson in de 
djatibosschen opvallend door de frissche groene kleur van 
het loof en de lange doomen aan stam en takken. De 
kloine violetroode vruchten worden rauw gegeten. 

FLACOURTIA RUKAM Z. et M.,Roekem (SOEND., 
JAV.), Rockan man is (MAL.), Koepa landak (SOEND.). Een 
in don Archipel in het wild voorkomende en op Java 
gekweekte boom, die in den jeugd lange dorens op de 
taldccn hceft, welke echter bij het ouder worden der 
takken verloren gaan. De stam behoudt ook op lateren 
lecftijd de dorens. De boom komt in de meer vochtigc 
deelen van Java vqor. Het hout, dat allcen in klcine 
afinetingen te krijgen is, wordt om zijn hardheid wel voor 
rijststampers gebruikt. Terwijl de vruchten van de wilde 
boomen wrang en bitter zijn, kunnen die van de 
gekweekte exemplaren rauw ge- , geten worden. Ze doen 
in smaak aan kruisbessen .denken. De naam Koepa landak 
schijnt alleen voor "de wilde en jongo exemplaren 
gebruikt te worden. 

FLAGELLARIA INDICA L., fam. Flagellariaceae. 
Owar (SOEND.), Wowo (JAV.), Wala (JAV.), Rotan da- pit 
(MAL.), Rotan lanang (MAL.). Een in Indie veel 
voorkomende klimplant, opvallend door de spiraal- 
vormig-gewonden bladtoppcn, waarmede de plant Idimt. 
Het onderste rcchte deel van den stengel is wat 
houtachtig. zoodat daarvan wel wandelstokken gemaakt 
worden. De gespletcn stengel dient voor bind work. 

FLAGELLATA of Mastigophora. Klasse van Pro-
tozoa (zie aldaar), die gekenmerkt is door het bezit van 
1—8 lange contractiele zweepen of flagellen die als voort 
bewegingsorganellen dicnst doen en bij de bewegmg naar 
voren gericht zijn. De zweepen blijven het geheele leven 
bestaan in tegenstel- ling met vele andere Protozoen, die 
alleen als agamoten of gameten zweepen bezitten. 
Wegens het voorkonicn van zullic zweepdragende stadien 
in andere Prot ozoen-greepen, worden de Flagel- laten als 
cent rale groep beschouwd, waaruit zich de andoro 
klasscn ontwikkeld hebben. De voort- planting gcschiedt 
door lengtc-deeliiig. Daarnaast vindt men dikwijls 
vorming van agameten en gameten. 

Uit een biologisch oogpunt zijn de Flagella ten 
merkwaardig, daar onder hen eenerzijds vormen 
voorkomcn, die door middcl van cen cytostoma ge- vonnd 
voedsel opnciuen, anderz^ds voeden sonimi- ge, die in het 
bezit zijn vau bladgroenkorrels of andere kleui-
stoflichamen, zich op de wijze der groene planten, zoodat 
zij met behulp van het zonlicht koolzuur kunnen ontlwlen 
cn de koolstof ervan ge- bruiken voor do vonhing vau 
koolhydraten, Een derdc categoric leeft saprozoisch en 
voedt zich dus mot van rotting afkomstige opgeloste 
organise he stollen langs osmotischcn weg, terwyl cen 
vierde categoric tot de zich cvenzeer osmotisch voedende 
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parasieten behoort. Hieruit blijkt-, dat de Flagellaten 
overal voorkomen; de vrij levendo vormen vindt men 
zoowel in zoet- als in zeewater. 

Van de zeer talrijke Flagellaten noemen wij slechts de 
volgende: Het geslacht Trypanosoma is gekenmerkt 
door het bezit van een zweep, waarvan het achterste 
gedeeltc langs het lichaam loopt en daarmee door een 
smal contractiel vliesje is verbon- den. Hiertoe behooren 
parasieten, die in het bloed- vocht van den mensch en 
allerlei dieren loven en er enistigo ziekten veroorzaken. 
T. gambiense ver- oorzaakt in tropisch Afrika bij den 
mensch de slaap- ziekte. T. evansi komt ook in den 
Indischen Archi- pel voor en veroorzaakt de Surra der 
paarden en een minder zware ziekte bij runderen. De 
parasiet is slechts 0,02― ,035 mM. lang en wordt 
overge- bracht doordat een steekvlieg (Stomoxys) bloed 
van een geinfecteerd dier zuigt en later den parasiet op 
een volgenden gastheer overbrengt. Een and ere soort, T. 
equiperd^iUsy veroorzaakt de dourine bij de paarden en 
komt misschien ook op Java voor. De ziekte wordt niet 
door een bloedzuigend insect, maar bij het dekken der 
paarden overgebracht. 

Vele vrij levende vormen behooren tot het plankton 
van zoet- en zoutwater, zooals de met een cellulose 
schaal voorziene kleurstoflichamen bezittende 
Peridineen. In zoetwater leeft het geslacht Volvox, wier 
met bladgroen voorziene individucn aan de op- pervlakte 
van een holle bolvormige kolonie gerang- schikt zijn. 

Tot de Flagellaten behoort ook de kosmopoliti- sche 
Nodiluca of zee-vonk； het is een perzikvormig blaasje 
(0,5—1 m.M.), met zweepvormig aanhangsel nab 可 den 
mond en bekend om zijn lichtend vermo- gen (zie 
LICHTGEVENDE ORGANISMEN). 

FLAMBOYANT. Zie POINCIANA. 
FLEMINGIA STROBILIFERA R. Br., fam. Legu- 

minosae-Papilionatae. Ha hapaan (SOEN D. ). Opgerich - 
te heester, vooral op droge plaatsen voorkomend, 
kenbaar aan de groote dubbelgevouwen schutbla- deren, 
die ieder een grocpje van bloemen insluiten en te zamen 
een langen tros vormen. De gedroogde bloeiwijzen 
dienen wel voor Makart-bouqetten. 

FLEURYA AESTUANS Gaud., fam. Urticaceae. 
Kemadoeh (JAV.). Kruidachtige plant, in de tropen zeer 
verbreid,een soort van brandnetel, met ongeveer 
dezelfde werking op de huid als de europeesche 
brandnete】. 

FLEURYA INTERRUPTA Gaud., Daoen gatcl 
(MAL.), Djelatang (MAL.), Latcng (JAV.). Kruidach- tige 
plant met brandharen, veel gelijkende op de vorige. De 
bladeren worden gekookt en als groento gegeten. De 
inlandsche namen gelden ten deele ook voor de veel 
heviger brandende LAPORTEA (zie aldaar). 

FLINDERSIA AMBOINENSIS Poir., fam. Ruta- 
ceae. Kajoe paroedan (M. AMB.). Hoogc boom, waarvan 
het hout als timmerhout zeer gezocht is. Voor- komend 
op 娅蛔八 

FLORA. Zie PLANTENGROEL 
ELQBJESA, L a n d b e s c h r ij v i n g. a. Groolte, 

indedin/f, bevolkhujscijjer. Het eiland Flores gelegen 
tufischen 119° 48' (Tg. Rase) en 123° f 30" O.L. (kust 
ZuideJijk van Tg. Matandci) en tusschen 8° 4' Z.Br. 
(Toro Kopondai of Floreshoofd) en 8° 58' Z.Br. (Ngaloe 
Nageh: Z.kust Ngada) wordt op ongeveer 14273 K.M2. 
geschat. Administratief (Ind. Stb. 1914 no. 743 in 
werking getreden 1 April 1915) wordt de afdeeling 
Flores, omvattende het eiland van dicn na^m met de 
omliggende kleinere eilanden, waar- onderde beoosten 
St mat Sajjo^gelegcn eilandcn zoo- 

mcde de Soloreilanden, onder een Assistent-Rcsidcnt 
mctstanUplaats .Endch ondcrvcrdceld in 7 ondcraf- 
dcdingen t.w. Endeh, Obst-Florcs en Solor, Adona- ra cn 
Lomblem, Mopmei-e, Ngada, Noord- en West'- 
Jlanggarai,JMiddcn- eiiZuid-Slanggarai.De bcoostcn 
StraaT ̂ pegelegcn'Cilanden enManggarai,hetWcs- tclijk 
deel van Flores, behooren tot het Sultanaat Birna. 

Het bevolkingscijfcr is niet met zekerheid aan to 
geven, de registratie van vrouwen cn kindertin in het 
binnenland ging nog met te veel moeielijkheden gepaard. 
De sterkte werd in 1916 geschat op ± 500.000 zielen, dit 
cijfer is afgeleid uit het aantal geregistreerde volwassen 
mannen. 

In het hierachtervolgend aardrijkskundig over- zicht 
wordt het eiland Flores bcschreven ； voor de tot de 
afdeeling van dien naam behoorende cilanden zio men 
de afzonderlijke artikclen: A1JONARA, KOMODO, 
LOMBLEM, RINDJA, SOLOR. 

b. Naam en onldekkingsgeschiedenis. Op de oudsto 
Portugeesche kaarten werd reeds de Nooidooste- lijke 
punt van het eiland Tandjocng Boenga (blocmen kaap) 
met den Portugeeschen naam Cabo de Flores aangeduid
；  deze benaming werd, hetzij het eerst door de 
Portugeezen, hetzij door een Nedcrlan- der, Hendrik 
Brouwer (1636), van deze kaap op het geheele eiland 
overged ragen. 

Tijdensdeheerschappj der Portugeezen en die der 
Compagnie bepaalden zich de aanrakingen met het 
eiland tot het aandoen van enkcle punten, de ves- tiging 
van enkele missies of het stichten van ecnige forten. Zij 
hadden meestal op de Zuid- of Oostkust (Sikka, Endeh, 
Baraai, Larantoeka) en wel in do 16de en 17de eeuw, 
plaats. Nog langen tijd daarna blecf de kennis van Flores 
hoogst gebrekkig, cn eerst sedert het begin der 19dc 
ceuw werd zij niet onaanzienlijk vermeerderd door de 
onderzoekingen en opnemin gen van Van Lijndcn [Zie 
onder „Lite- ratuur,' op biz. 718 ondei* (1)], Junghuhn 
(2), Zollinger (3), Freiss (4), Bruniund (5), Francis i(>), 
Van de Velde (7), Buddingh (8), Vosmacr (9), KI up- pel 
(10), Heynen (11), Mulder, Visser (J2), c.a. cn door de 
expeditie naar de golf van Kioeng (J3)]. Sedert 1876 
vooral werden op allerlei gebied van v”r- schillende 
deelen van het eiland nauwkeuriger iii- lichtingen 
verkregen, o.a. door de publicatic.s van Veth (14), Koos 
(】5), Riedel (16), Kleian (17), Coifs (18), Jacobsen (19), 
Van Schelle (20), en door <lc N. Flores expeditie (21), 
Hocdt (24) en Mecrburg (25); bijzondere vermelding 
verdient de door het Kon. Ned. Aardv. Gen. uitgeruBtc 
wctenschappe]ij- kc expeditie der hoogJeeraren 
Wichmann en Weber, (1888/1889), waarbij o.a. 
verschillendc bij de kust gelegen bergtoppen 
bekloinjnen, cn het eiland(>})do twee smalste gcdeclten 
(tusschen Maoemere en Sik- ka, tusschen de baai van 
Hading eh Okka) doorge- trokken werd ；  aan deze 
expeditie hebben wij uit v*>e- rige gcologischcdetails, 
mcdedcelingcn zooJogiHch 
on ethnogra])hisch gebied en een uitstekende kaart (van 
Wichmann)te danken (22,23). Met dit al bleven van de 
binnenlandcn nog steeds groote gedccltcn geheel 
onbekend; sedert de meer actievc cn inten- sicve 
bestuurspolitiek, in de laatste 10 a 12 jaron op de Buiten 
bezittingen toegepast, zich ook <>P Flores deed gelden, 
verkreeg men een bet er inziebt in de binnenlandsche 
toestanden ； van de verkregen kennis werd echter nog 
weinig gepubliceerd. Over een tocht op 0. Florcs schreef 
Controleur A- 'J- Couyreur (26), terwij] de Kapitcin der 
Inf. J. A. Be- c£e]iiig (27) in een artikel de cikuiden 
Adonara on LombJem behandelde. Over W. cn M. Flores 
werden 
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gcologische gegevcns verstrckt door Dr. J. J. Pannc- koek 
van Rheden (28), tcrwyl cnkclc feestgebruikcn in Ngada 
(M. Flores) een beschrijver vonden in den 
dctachemcntscommandant dor gcwapcndc politic G. 
Beker (29). Een zeer verdienstelijkc aanvulling van de 
artikclen van J. W. Meerburg verstrekte de officicr H. B. 
Stapel (30) (W. Flores); de 1c Luit. tijdelijk civiel-
gezaghcbber to Badjawa J. A. van Stavcrcn gaf con 
uitstekendo monografic over do' Rokka's (Ngadancczcn) 
van M. Flores (31). In dezc periode valt tevens de 
inkaartbrenging door do Marine van de straten tusschen 
Soembawa en Flores (1904—1906) de N.kust van Flores 
(1906 cn 1908) cn de Z.kust van Florcs (1907—1908). 

ft. Kustbeschrijving. De Wcstkust, die steil of terras 
vormig oploopt, heeft in het N.W. deel de Baxtjo- baai, in 
het Z.W. onder mecr de Perapat-baaTmet het daarvoor 
gelegen eilandje Sendai. Onge veer te- genover de geheele 
zuidelijke helft dor Westkust ligt het eiland Rindja van 
Flores door Straat Molo ge- scheiden. De Noordkust is 
grilliggevormd, erf looplin het algcmeen snel op tot een 
hoog en uit vcracheide- ne ruggen bestaand bergland ； 
slechts weinig vlakten vindt men er, waarondcr de 
grootste zijn die rond de baai van Maoemere of Geliting 
en die van Lapeh, waar men over het aldaai' lage en ver 
lanclwaarts in gelegen centralc gebergte van Flores bijna 
ten voe- ten uit de beidc machtige vulkanen der Zuidkust, 
den Amboe Rombo en den Inerie of Rokka ziet. Behalvc 
de reeds genoemdc baai van Maoemere zijn de grootste 
inh am men aan deze kust die van Todo met. het daarvoor 
gelegen eiland Tjindeh, en de diep-ingesneden Hading of 
Celcbes-baai; in de Ma- oemere-baai is het voornaamstc 
eiland Groot-Bas- taard of Poeloe Bcsar, uit vast gesteente 
bestaande. Van de eilanden tcgenovci'de N.kust zij nog 
vcrmcld ]>.Palowch of Roesa Radja, gevormd door een 
en- kclcn berg van ruim 875 M. hoogte. l)e Oostkust 
vertoont t wee schcrpe insnijclingen: de baai van Ok- ka 
cn die van Konga, de ccrstc ingeslote!) door hoo- ge 
bergen, de laatstc met con vlakte aan de kust, door vclc 
kleinc rivieren cloorslroomd. De Zuidkust is van haar 
Oostpunt tot aan het vooruitstekend schicreiland, dat de 
Golf van Endeh in het O. be- grcnHt, steil en weinig 
ingesneden; verschillende 

rgtoppen nadcrci) ook hier de kust 
H< i Wcstclijk deel der Z. kust van de Aimcre- baai af 

"、vJakk(T, <h： hcllingtHi zijn gclcidelijker, de kust 
rand is vcclal afgestort cn doet zich clan als cen ongcvccr 
20 M. Iiooge rand met voorliggend wit zandst rand voor
； waar lict Mocnti-gebergtc en do Pot j<> Ndcli de zee 
naileron, treft men stcilere kust- g<；«lceltcn aan. Ue 
nchoonste, on ook in and ere op- ziclit(?n belangrijkslc 
baai ann de Z. kust is dio van End(th；  in vonn on 
kustgestekilieid doct zij denken aan die van Maoemere of 
Geliting en Hading. Do be- tefkciuB der baai wonlt 
verhoogd door het in het )ni(l(l< n gelegen ciland Endeh, 
wnarojj zich het vor- keer uifl niiiuler gcricht liecft dan op 
de baai zelvc, ei)d：d de prauwen, die de in het O. der baai 
gelegen kan)])ongH Jiaraai cn Endeh bezoeken, bij 
Weston- wind bcHcliermt. 

d. Het bodemreliej van het eiland is voor hot 
biiHKHiland nog nict met voldocnde zekerheid tc be- 
schrijven; wcl (Irongen verschiHondo van do boven- 
gcnoeni(le rcizigcrH en cxj)cclities op cnkclc punten tot 
het binncnland door, of trokken op de smalsto gcdeeltcn 
van N. naar Z. door het ci land, doch vol- doende gegevens 
voor het geheele eiland leverden deze reizen niet op, 
terwijl omtrent do na 1890 veol- vuldig plants gchad 
hebbende jeizen in de biimen- 

landen nog weinig is gcpublicecrd. De hiervolgcnde 
gegevens zijn ontlcend aan het gcographisch en geo- 
logisch overzicht van Dr. Pannekoek van Rheden. 

Het Westen, Manggarai cn Ngada met hun com- pactcn 
omtrek, wordt nagenoeg geheel ingenomen door 
hoogland. Do gebergten vormen een samen- hangend 
complex cn bcreiken alhier de grootste hoogten ；  in 
Manggarai de Pot jo Lika (2382 M.), in Ngada de Inerie 
of Rokka (2245 M.) en, even bui- ten het Ngada-gebied, 
de Ambocrombo (2149 M.). Op de landengte, Noordelijk 
van de Endeh-baai, neenit het gebergte zeer in hoogte af, 
om cchter tusschen Endeh en Maoemere wcer in hoogte 
en samen- hang toe te nemcn (Gili Aomasi 1612 M. en 
Gili Bara 1731 M.). In het grillig gevormde Oostelijke 
deel van het eiland (O. van de lijn Sikka-Maoemere) treft 
men slechts meer of minder geisoleerd staande 
bergmassa's aan. De hoogste toppen zijn hier de G. Egon 
1703 G. Lobetobi 1704 M. en de Ilimandi- ri 1502 M. 

Ten aanzien der gedlogische jormatie van het eiland 
kan vermeld worden, dat Pannekoek v. Rheden in de N. 
helft van de onderafd. Manggarai en Endeh een sterk 
gestoord complex vond uit kalksteen en eruptiva 
samengesteld ； het schijnt dat naast kalksteen ouderc en 
betrekkelijk jongere eruptiefgesteen- ten niet ontbreken, 
terwijl ook de jongste vulkani- sche fonnaties en 
werkzamc vulkanen aanwezig zijn, zooals blijkt uit Veth's 
kaart, en de mededee- lingen van Freiss, Pastoor Heynen, 
en Wichmann. De voomaamste vulkanen zijn: deRokka 
(Inerie), de Amboe Rom bo (G. Keo), de G. Api of Ija, de 
Lobetobi, de G. Poei, de Inie Lika en de Gili Moetoe^ 
(waarop in 1915 dric prachtige kratermereri witdekt 
werden). Voor ecn deel rooken ze nog steeds, terwijl van 
sommige nog in den laatsten tijd uitbarstingen bekend zijn: 
van den G. Api alleen in de laatste eeuw vijf: 1844, 1867, 
1868, 1871 en 1882; van den Lobetobi (cen der meest 
bekende vulkanen, van we 1 ken reeds vroegerc schrijvers 
tai van bijzondcr- heden hadden mcdcgcdeeld), die in 
1869 welke tot dricmalen toe naburige akkera en tuinen 
met zijn stecnen en asch bedekte; van den Inie Lika, in 
1905, een uitbarsting die circa 5 uren duurde. (Zie verder 
op de namen dor afzonderlijko vulkanen en ook 5t artikcl 
GEOLOGIE). 

c. De rivieren. Tengevolgc van de gcringe breed- te van 
het eiland komen op Flores slechts kleine ri- viereji voor. 
Het karakter van wilde bergstroomen, dat dezo in het 
binnonland vertoonen, behouden zij tot nagenoeg aan de 
nionding. De rivier van Reo is de cenige, welke bij vloed 
tot ongeveef 2~K.3irvan de zee voor prauwen bevaarbaar 
is. In Noord Manggarai, waar grootc streken door 
kalksteenen inge- noincn worden, voJgen de rivieren 
soiutijds een on- deraardschen loop, byv. do Wai Kocli in 
het land- Bchap Toe cn eonigo beken in het landschap Roe
、 tcng.._ — 

f. Verkeersmiddelen. Waar de rivieren van zoo wei - 
nig bctcekenis zijn a Is op Florcs, spreekt het vanzclf, ilat 
het verkeer gescliieden moet langs landwegen. Wat mon 
er goedo wegen noemt, zijn vcelal voor Europeanen 
nagenoeg onbegaanbaro voetpadon, bij voorkeur in do 
hoogte over de bergruggen. Er zijn slechts enkele 
hoofdwegen, verbindingen tus« schen de voornaamstc 
plaatson; doch daamaast heeft men cen not van voetpaden, 
dat tengevolgo van don ladangaunlcg tclkona vciplaatst 
wordt, zoo- dat men steeds ecn goeden gids bchoeft om 
niet te vcrdwalen. Het initiutief voor den aanleg gaat vaak 
uit，van de militaho patrouillcs, en zulk ecn “com- 
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pagnicsweg** is dikwijls het begin van een behoor- lijk 
wegennet. Met den aanleg van een behoorlijk wcgcnnet 
is thans door het bestuur cen aanvang gemaakt. De 
rivieren zyn in den Oostmoesson na- gcnoeg alien 
doorwaadbaar; soms zijn zij heele- maal droog; slechts 
twee rivieren maken een uilzon- dering hierop, de Wae 
Mohocn en de Wae Rco, waar- van in den Westmoesson 
de overgang mcermalen voor dagen onmogeliik is. Op 0. 
Florcs en de Solor- eilandcn en op het Zuid-Westen van 
Midden-Florcs geschiedt het- transport per draagkoeli, 
die 15-18K.G. vervoei't op het hoofd. In Ngada dragen 
ook vrou- wen ；  hun di-aclit is soms 30 K.G. op 
kliinmende we- gen. Elders geschiedt het vervoer te 
paard. De ruiter zit daarbij op een kleine matras inplaats 
van zadel cn stijgbeugels, met gebogen knieen, de voeten 
op den nek van het paard. Draagzadels ontbreken even- 
eens; het goed wordt aan twee door mid del van touw 
onderling verbonden kleine hertshoomen juk- ken over 
den rug van het paard gelegd ； open rug- wonden zijn 
niet zeldzaam. In 0. Ngada zit ook de geleider te paard. 

g. Klimaat. Het klimaat op Midden-Flores(Nga- da) 
is droog en kenmerkt zich door st erke tempera- 
tuursvcrscliillen； de Oostmoesson is lang, soms valt in 
de kuststreken in aclit maanden geen droppel regen (op 
de Ngada-hoogvlakte komen ook dan wel cnkele buien 
voor); de regentijd is kort, maar geeft hevige regens. Het 
klimaat in het gebergte ken- merkt zich door gure 
winden, en zeer koele nachten, vooral in den O.moesson 
； op ruim 1000 M. hoogte, te Badja\?闻 yorden soms 
temperaturen van 5 a 7° C. W 痂荻 nomen. Daar het 
binnenland van Flores bij- na overal bergachtig is, zal het 
liier medegedeelde van M. Flores m. m. ook voor and ere 
streken kun- ncn worden aangenomon; van W. Flores 
(Manggarai) althans wordt vermeld, dat de tot den vloer 
door- loopende dakbedekIcing der huizen daaraan istoete 
schrijven: „dat het's nachts met de winden en de hoogte 
boven den zeespiegel in de kampong geducht koud kan 
zyn5* (Stapel, pag. 158). Zie overigens bet artikel 
KLI^IAAT, nicer in *t bijzonder Kleine Soenda-
eilanden. 

h. Productcn. In de dagen der Compagnie vorm- 
den behalve slaven slechts wilde kaneel en sapan- hout 
uitvocrartikelen; thans mogen sapanhout, copra, 
klapperolie, koffie, schelpen en gemoetitouw worden 
vermeld. In 1913 bedroeg de totale uitveer- waarde 
/1.210.538 tegen / 1.090.874 in 1915 (in ver- i)and 
oorlogstcestand). Aan copra we rd in 1913 uit- gevoerd 
voor eene waarde van / 851.855 tegen J 762.221 in 1915. 
In 1915 werden uitgevoerd 49.000 K.G. koffie 
(Manggarai en Ngada) ter waarde van / 29.615, waarbij 
wordt aangeteekend, dat de koffie- aanplautingen in 
Manggarai steeds worden uitge- breid. Tot haar eigen 
onderhoud verbouwt daJjevol- king een weinig rijst, 
doch vooral djagoeng, gci-st en aardvruehten en plant zij 
cocos-, Ion tar- cn pisan g- boomen. De veestapel 
bedroeg ulto 1915, 19969 paardei), 21724 karbouwen, 
520 nindcren, 92506 varkens, 69024 geiten en 4.076 
schapen. Als ver- •dere producten van het dierenrijJc 
dienen voor de kust nog vermeld: vogelnestjes, karet, 
tripang, Jiaaivinnen en eenig ambergrijs. Of het 
delfstofEen- rijk naast ijzer, zwavcl, puimsteen en 
salpeter, ook tin levert, bleef langen tijd de vraag. 
Volgens Wich- mann (32) moet de verwachting op Flores 
tin aan te treffen als ijdel wordej) beschouwd. 

i. . Plaatsbeschryving. Terwijl zich op de steile, 
lastigc W. kust slechts enkele kampongs vertoo- 

b.v. Lintel^aan Btraat Molo, en Labocan Badjo 

aan de golf van dien naam, bezit de N. kust diopcr 
ingesneden baaien cn veiliger riviennonden, terwijl de 
gunstige Jigging tegenover Z. Celebes tot de ves- tiging 
van nicer kampongs, dikwijls door vreeinde- lingen 
bewoond, aanleiding heeft gegeven. Zoo ves- tigden zich 
aan de veilige baai van Bari in 1847 door toedoen der Ind. 
Regeering ecn 200-tal Bima- neezen, hoofdzakelijk om 
de van dicn schuilhock uit gedreven zeerooverij tegen te 
gaan ； tot grooten bloei schijnt die vestiging niet geraakt 
tc zijn ； volgens Wichmann lagcn op het strand twee 
vcrvallen hutten en bestond het dorp uittwaalf hutten, die 
in erbarmelijken toestand verkeerden. Bari is echtcr thans 
weer in opkomst. Van meor beteekenis is j^qtandplaats 
van den civiel-gezaghcbber vfln Xlanggarai, ongeveer 
een half uur roeiens boven den mond aan den linkeroever 
van de gchjknamige rivier gelegen ； men telt er 200 
huizen ； in den omtrek vindt men rijstveldcn en tuinen 
；  volgcns Meerbui-g telde het ± 600 ziclen, 
oorspronkelijk Bimaneezcn. Poitouwaar insgelijks een 
koIonic van Bimaneezen ~g^vestigd is, te]de volgens 
Hocdt 士 1.50 huizen, alle zeer bouwvallig; ten O. en ten 
Z. van de plaats uit- gestrekte rijstveldcn. De kampoeng 
Rioevg, aan de gelijkn. baai, een edit zeerooversnest, 
werd in 1858 verbrand, doch is sedert weer opgebouwd. 
Verder Oostelijk zijn aan de N. kust alleen van belang 
Maoe- mere en Geliting, aan de gelijkn. baai Maocmerc, 
ook wel Klein-Sikka genoemd} waar reeds v66r ecn 300 
j. deDominikanen werkzaam waren, cn thans een Con- 
troleur B. B. en een station der Katholickc missiege- 
vestigd zijn, bestaat uit een vereen i gin g van vicj- kam- 
pongs; toen KJcian de plaats bezocht had zij 90 huizen 
met 土  400 inw. In de buurt worden veel tama- 
rindeboomen get cold, wier vrucht aan Makassaarschc 
handelarcn wordt verkocht; deze hand el verplaalst zich 
naar GcKting, een Boeginecschc volksplanting met，士 
200 ziclen, die van han del cn vischv^ngs! best aan. De 
pasar aldaar wordt, behalve door de l>c- woners der 
naburige kustplaatscn cn cilandci>, ook bezocht door de 
bergbewoneif5,die er tabak, ananas, tamanndc en kapas 
ter marki brengen ； tot aanrnoc- diging cn uitbreiding 
van de kap 也 sculluur zijn v；iu Gouvernemcntswege 
prooftuincn aangelegd, die (:<-n niet onaardig beschot 
gaven. Ponlo, oorspronkelijk door de Portugeezen 
aangelcgd, behcerschte <!<■. 2 K. M. breede 
Floiesstraat. Bij het verdrag van Lis^abon (20 April )859) 
giiigen de Portugeesche beziltingcu op Flores (Sikka, 
Paga, luarantoeka) aan Nederland over en word te Posto 
een fort gcsticht, welks bezel- ting echtcr in 1868 word 
opgeheven ； het fort is thans geslecht, terwijl do plaats 
nu Laraiiloe/ca hcct; de Katholieke ininsic ontwikkelt 
hicr cen grootc work- zaamheid, zich ter pkatse open 
baren de door ker- ken en inrichtingen van onderwijs voor 
150 jongc Inlanders. Larantoeka necmt ook ecn 
bijzonderc plaats in door het in J 879 gestichtc kloostcr 
van Franciskauer nonnen, die Inlandsche vrouwen op- 
leiden. Koivja, cen kampong van 土 40 huizen (Kleian), 
heeft ecn R. K. kerk en een paar kapcl- len ；  de 
Katholieke bevolldng leeft uitsluitend van den aanmaak 
van zout, het bakken van aardcu pot ten on de 
vischvangst; de opbrengst wordt tegen rijst, djagoeng, 
tabak cn was met de berg- bcwonei^ geruiJd. Op de Z. 
kust zijn de voo)i)：tain- 8te plaatsen Sikka, dat reeds in 
de J 6c ceuw als een station de missie der Dominikanen 
ver- meldt wordt en thans nog eene Katholieke kerk bezit, 
een plaats van 70 grootc huizen met 士  800 zielen 
(Kleian)； cn, van veel nicer belang, iCndeh, vroeger 
bestaande uit een vereeniging van 20 kam- 
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pongs. In 1907, tijdons eon conflict tusschon strand- en 
bergbewoners, waarin het Gouv. zich later meng- de, 
word Endch nagenoeg platgcbrand ；  later were! de 
plaats op ruimer schaal opgebouwd cn is thans de stand 
plaats van een Assist ent-resident, cen contro- leur ter 
beschikking en een civicl-gczaghebbcr. De uit 
vermenging van Inlanders met Makassaren cn 
Boegineezen ontstane be volkin g laat den bod cm voor 
de malscultuur door ha ar vroegerc slaven bc- handelen, 
en door vroegere slavinnen katocn weven, doch houdt 
zelve zich met den aanplant van kokos- palmen, 
vischvangst cn handel bezig; de handel, welko met 
Singapore, Bali en vooral met Soemba ge- d re ven wordt, 
is sedert de invoering van intensie- ver bcstuui-stoezicht 
enorm toegenomcn. Nadere bij- zonderheden over dit 
gcdccltc van Flores vindt men bij Roos en bij Riedel. Bij 
de bergbewoners van West- Flores (Manggarai) schijnen 
geen groote kampongs to worden aaugetroffen ；  ze 
worden steeds op een bergtop of op een bergrug gebouwd 
； als get al hui- zen geeft StapcI (p. 157) op: cen tot 
twintig, tcrwijl de kampong Tjercmba wordt vci meld als 
uit slcchts een huis bestaande, met GO kamertjes in het 
gehccl bewoond door bijna 200 zielen. De ordelijk 
gebouwde kampongs der Ngadaneezen (Midden-Flores) 
be- vatten, volgens v. Stavcren (p. 154) 20 lot £0 hui- zen 
； zij liggen bijna alle op of nabij den breeden hoogt erug, 
die in con kromme lijn door Ngada loGpl van de Wai 
Inelicka via den W. Inei-ie naar den Ambcc Rombo (v. 
Stavercn, p, 168-169). 

Over het algejrn e：i kan men zeggen, dat, sedert in 
1007 de daadwcrkeliike pacificatie van het eiland J?lorcs 
werd Lcgonnen, het ciland op merkwaardige wijzc is 
vooruitgegaan cn zich l.eeft gcvorn:d tot ecn der mecst 
bvlovende afdeelingen van het ge- csl Timor en Ond. 
JJoor de Inlandsche zelfbestu- r<； n -- behalve de 
ondcrafclceliiit? Manggarai, wcllce een zelfbtandige kas 
hceft — werd de on twerp be- greoting van ontvangstcn 
voor 1915 op cen tctaal van / 436.667 cn die van nitgaven 
op een totaal van / 436.630 geraamd. 

Ji c v(> 1 k i n g. Samcnslelling cn niterlijk voor- 
koinc.ii. Het eiland Flores ligt in de zone, waarin men 
aanneeint dat zich de grens moot bevinden lusschen de t 
weo groote rassengroepen der Malciers en der Papoea's. 
Die grens is niet met een scher- pe lijn aan te geven. 
Tusschen bcide rassen be- Htaat cen gebied, waar zij zich 
ondcrling vermengd luibbendc ccn bcvolking van 
overgangstypen hebben gfivornsd. Zoodanig g(；bicd is 
Florcs. Als men de be- voJkingstypcn van Flores van 
West naar Oost bc- 8chouwt, dan bevindt men dat, over 
het gehccl be- uchouwd (binnen do stammon zelf worden 
groote in- dividueele verschillen waargei)onjcn) do 
bowonera van West-Florcs, met namo de Manggaraicrs, 
vecl nicer zijn Maleiors (kleine tengorgebouwde gestalto, 
lichtbruine huidskleur, sluik, hocwelsoms golvend haar, 
gcringe lichaainsbeharing) de bowoners van Midden- cn 
Oost-Flo res cn do Soloreilanden veel nicer zijn Papoca's 
(donkerdcr huidskleur, kroesig haar, krachtigcr 
lichaamsbouw, Hterkcr lichaams- beharing), zonder dat 
nochtans de ccrston het cchto IndoncHiHche type, de 
laatsten de zuivere Papoea kemnerken vertoonen. 
Naarmatc men op het eiland van West naar Oost 
voortschrijdt, nenien de Pa- poea-kenmerken too. 

Do verschillendo stammcn worden in hoofdzaak 
genoemd naar hunno woonplaatsen. Zoo hceft men 
Redjoreczen, Lisereezen, Ngadaneezen, Kcoreezen, 
Endchncezen enz. De Ngadaneezen were!on vroogor 
steeds Rokka's genoemd, naar den vulkaan Rokka, 

waar omheen zich die volksstam gevestigd had. De 
bcvolking zelve kent dpzon berg echtcr slechts onder don 
naam Inorie； het woord Rokka is haar geheel vreemd. 
Voor een groot deel zijn de oorspronkelijke, den 
hcidenschen godsdienst belijdcndo bewoners, thans naar 
do binncnlandcn teruggedrongen. Behal- vo hen vindt 
men op Flores Bimaneezen, Makassaren, Boegineezen, 
Soloreczen, Soembawareezen en Soembaneczen en hunne 
afstammelingen. In Todo (Manggarai) vindt men 
kolonisten, die, naar be- weerd wordt, van 
Minangkabauschen oorsprong zouden zijn. De bewoners 
van de kuststreek bij Endch leiden hun afkomst af van op 
de kust ge- lande schipbrexikelingen uit Modjopait (Java) 
en. van Chineeschen oorsprong. De bewoners der Solor-
eilanden, die zich op Oost- en Zuid-Flores hebben 
gevestigd, zijn sterk vermengd met lieden uit Por- 
tugeesch Timor afkomstig. 

De bleeding der mannen in het Westen is scherp 
onderscheiden van de manncnkleeding in het Oos- ten： 
hoe verder Oostelijk men komt, hoe minder kleeren er 
worden gedragen. Terwijl in Manggarai en. Zuid- Flores 
(Endeh) broek (dikwijls met een laag- kruis) en 
hoofddoek, vaak ook de sarong en bij de gegoeden een 
chitsen. baadje voor de dagelijksche kleeding regel zyn, 
bepaalt men zich van Sikka (Ma- oemere) uit Oostwaarts 
tot cen lendendoek en is een broek uitzondering. Bij den 
Ngadanees bestaat de kleeding van den man uit een om de 
lenden geslagen doek, tot de knieen afhangende, incest 
vastgehouden door een smallen gordelband; een slendang 
met franje, los over den schoudcr geslagen of tot beschut- 
ting dienend bij guur weer, voorts een hoofddoek in een 
hoogen vorm om het httar gevouwen. De sarong dient in 
het Oosten meet tot beschutting tegen de koude en hangt 
door een band opgebonden, niet lager clan de knieen. 
Hoofddeksels bezigt men hier niet, alles loopt ongedekt in 
de brandende zon. Ech- ter wordt juist hier van hot kapsel 
het meeste werk geniaakt. Golvend haar wordt op 
Adonara (Soloreilanden) op het achterhoofd 
bijeengebonden, waar lict dan wijd uitstaat; sluik haar in 
een wrong op het achterhoofd gedragen. In Sikka 
daarentegen wordt hei meestal kroezende hoofdhaar tot 
een bos boven het linkeroor opgebonden, hetgeen een 
minder gunstig aanzien geeft. In het Westen dragen de 
mannen kort haar. In Manggarai beschut men bij de veld- 
bewerking het hoofd tegen do zonnestralcn door middel 
van een drooge kalabas of een gevouwen pinang- blad, 
welk voorwerp tevons dienst doet als etensbak en watci-
scheppcr. Daar gaat een Todorees niet op reis dan met eon 
hoofddeksel op in den vorm van een mandje dat n)ot een 
touw ondor de kin bevestigd wordt. — Intusschcn, men 
moge meer of minder ge- Idccd ziji), onmisbaar is do 
tasch mot sirih e. a. bc- noodigdheden, die men in 
hctdagelijksch leven graag bij zich heoft. Dczc tasch, vaak 
van fijne lenige bie- zen of van lontarbladcren gevlochten, 
wordt door middel van eon touwtjo cf reep boomschors en 
ban- doulidro over den schoudei' gedragen. Toch ver- 
trouwt men aan dien tasch in den regcl niet zijn geld toe; 
niond on ooren zijn meestal de portemonnaie.— De 
vrouwen dragen ecu groote cigengcweven sarong, dio mot 
een tip over den arm gedragen dan wel boven do borsten 
of op ecn der schouders wordt vast- geknoopt. In het 
binnenland — speciaal Ngada naaien de vrouwen do 
sarong aan het boveneiiid ge- dccltelijk dicht.mot 
openingen voorhoofd en armen; zij zitten daardoor als in 
een zak, die langs do schouders tot de knie valt. 一 Het 
haar dragen mannon en vrouwen in het Oostelijk gedeelte 
op 
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,dezdfde wijze, in het Westelijk dcel (vanaf Endeh) 
•dragen de vrouwen het haar in ecn wrong op het 
^chterhoofd, 一  Is de dagelijksche kleediiig nogal 
eenvoudig, de feestkleeding is soms zeer kost- baar. Zoo 
wordt verhaald van het hoofd van den Nagehstam, dat hij 
by het oogstfeest een halsketting van 90 sovereigns 
draagt, die bijna tot den grond reikt en een sarong, waarin 
50 zulke goudstukken verwcrkt zijn. Primiticve 
vingerringen, grove arm- •en beenbanden, van goud, 
zilver, koper, tin, naar het Oosten meer van ivoor, been 
of geslepen schelp en in de oorlellen bij de vrouwen 
knoppen van hetzelfdc materiaal, dan wel van koraal of 
versierde bamboe- staafjes behooren verder tot het toilet. 
In Ngada dragen de jongere vrouwen in elk oor 30. a 40 
koperen ringetjes, en wel tellcens 10 a 12 in den 
bovenrand van de oorschelp, in den zijrand cn in de lei. 
Ook gouden voorwerpen worden als sieraad gedragen, 
n.l. gouden staafjes, gouden oorhangers voor vrouwen, 
en gouden halskettingen voor mannen ； als grondstof 
gebruikt men de bier nog veel in omloop zijnde gouden 
ponden of sovereigns ； het goud wordt meest met zilver 
vermengd, soms in zulke mate dat de zilver- kleur bijna 
ovcrheerscht. Mannen en vrouwen, jong cn oud dragen 
vooral in Oost-Flores halskettingen, liefst van oude 
kralen (zie MOETISALAH). — De voorvechtcrs hebben 
een kostuum van karbouwen- huid met schelpen 
versierd, om het bovenlijf; op het hoofd een roode band 
rondom met schelpen cn van boven met golvende witte 
veeren, terwijl hij, die een of meet koppen snelde, een 
strookje bokkenhuid on- der de knie mag dragen. In het 
meer geciviliseerde Endeh tuigt de man zich op met een 
zwart lakensch buisje met goud of zilver gestikt cn een 
kris, terwijl ■de vrouw een kort baadje zonder mouwen 
aandoet, dat bij de voomameren van fijn doorzichtig 
wecfsel is. — Het spreekt van zelf dat de meerdere 
aanraking met vreemden er toe leidt, dat de bevolking 
zich meer en meer het lichaam gaat bedekken. Ook zou 
daartoe de R.K. zending hebben medegewerkt, die, waar 
kleerengebrek vaak werd aangewend als voorwendsel 
om van de mis weg te blijven, als een soort belooning 
kleeding van Indo-Europe<?sch snit uitdeelt. 

Voedsel. Over het geheel is men, behalve bij fees- 
ten, in zijn eten matig. Gekookte, gepofte of geroos- 
terde djagoeng is het hoofdvoedsel te noemen, ge- 
mengd met, eventueel ver van gen door rijst, waar de 
cultuur hiervan slagen wil, hetgeen vooral in het Westen 
meer het geval is; rijst wordt in Ngada, behalve door de 
rijken, slechts bij fees ten gegeten ； men eet daar ook 
verschillende soorten van peul- en aard- vruchten, ook 
de laboe, een soort meloen. Bij gebrek aan die 
hoofdvoedingsmiddelen stelt men zich te- vreden met 
cassave, de kern van den aren- of van den sagopalm, in 
Endeh met halfoude klappers en dg】. Vleesch wordt 
weinig genuttigd en meestal al- leen bij feesten. Dan 
slacht men karbouwen, als men die heeft; voorts 
varkeiis. geiten en kippen; in hei- densche st reken ook 
wel speciaal daar voor gefokte honden. Men is daar 
overigciis verre van kieskeurig, want katten, ratten en 
muizen doen er opgeld ； de Manggaraiers zijn groote 
liefhebbers van sprinkha- nen en van een soort 
aardwormen, die men uit den grond doet komen door 
holle bamboe‘8 in den grond t? steken en daaitegen te 
trommelen. Een verach ei 司说七 de heiden vies, hij 
moet er een hebben met een kuiken er in. In de 
kuststreken eet men graag een verechgebakken of 
gedroogd visehje bij de djagoeng of rijst; de kinderen 
van het visschersdorp Lajnalfi- ^^Xpoloreilanden) eten 
zelfs de rauwe visch |iit hun 

vuistje. Het maal wordt besproeicl met water, waar- toc 
men in waterarme streken het regen water op- vangt. In 
die streken heeft men intusschen een sur- rogaat gezocht 
on gevonden in Idapperwater en ge- gist arensap. Zoo 
kwam men allengs tot distillatie van het arensap en do op 
die wijze verkregen sopi- Solor heeft in het Oosten eenige 
vermaardheid. In den regel eet ieder afzonderlijk, doch 
bij feesten zit men bijeen, waarbij de mannen het eerst 
bediend worden. 

Voor de middelen van bestaan zie onder Lan d- b e s 
c 11 r ij v i n g. 

De Jigging en inrichting dcr kampongs houdt zoo- wel 
verband met de meerdere of niindere veiligheid van de 
streek als in het algemeen met de terreinge- steldheid. De 
mecstc binncnlandsche kampongs vindt men op de 
bergtoppen en op de hoogste pun ten der bergruggen. Zij 
zijn van verre zichtbaar, doch inoeilijk bereikbaar； den 
toegang verleent een smal voetpad met een zijpad dat 
onder, buiten langs de kampong leidt. Op het tot de 
Soloreilanden behoo- rende eiland Ad on ar a vindt men 
aan de N.O. kust een geheel in zee gebouwd paaldorp 
genaamd Meko, terwyl verder op de Soloreilanden vele 
kustkam- pongs huizenhoeg boven het water liggen en 
slechts loodrecht oinhoog staande bamboeladders 
toegang verleenen. Typisch van bouw is het 
visschersdorp LamalGrap op Lomblem, met een smal 
strand met prauwenloodsen en bergopwaarts, op elk 
beschik- baar plaatsje een woonhuis of stelling voor het 
drogen van visch, zoodat men zich slechts in schuinsche 
richting door de steegjes kan bewegen, wil men niet 
ergens blijven haken. — Waar Europeesche invloed zich 
langduriger deed ge- voelen, treft men de kampongs ook 
aan in de vl；jkte en aan den voet van een heuvel. Zoo in 
Oost-Flore^, waar de kampong tengevolgc van hare lage 
ligging dan niet van. zoo verre zichtbaar is. — De huizen 
nomen in aantal toe, doch in grootte af, naarmatc men in 
de vlakte komt. Zelden bestaat een bergkampong uit meer 
dan 20 huizen, veelal slechts uit 66n woon- huis. Men 
woont op de bergen dan ook zeer vcr«j)i eid De 
verschillende gebouwen zijn ordeloos gelegcn om een 

ellipsvormig, ook wel ecn langwerpig rccht IH)C.- kig 

kaal dorpsplein, in het midden waarvan een wa - ringin, 
tamarinde of andere groote boom. In Mang- garai vindt 
men hier en op meerdere plaatsei) op het pleintje hoope i 
groote en platte Kteener, vermoedc- lijk tot het opwei'pen 
van borstweringen. Is het dorp een staindorp, dan vindt 
men hier in het midden een laag, cirkclvorrnig platform 
met hovitcn offerpaal, het graf van den stamvader, 
waarbij de feesten gege- ven worden, — Natuurlijk vindt 
men het drink- of waschwater nict in of in de directe 
nabijheid van dergelijke moeilijk bereikbarc kainpongs; 
doch ecn overwegend bczwaar is dit nict, omdat uit 
gewoonte of van wege het gurc bergklimaat de bevolking 
zich niet of bijna niet baud t of wascht. Niet alleen daar is 
men eehtcr onzindelijk op het lichaam, ook in de 
gunstiger gelegen ka in pongs met putten. Trouwens, 
waar het Europeesch bestuur niet voortdurend toe- zicht 
kan uitoefenen, maken bijna alle kampongs een 
armelijken, vervallen en zeer onzindelijken in<lruk. Het 
vee loo pt er vrij rond en wroet er in den afvaJ, die zich 
op het dorpsplein en onder de huizen op- hoopt, cn die 
nooit verwijderd wordl. — De karn- pongs der 
Ngadaneezen zijn gebouwd om een zuiver rechthoekig 
binnenplein, in geaccidcnteerd terrein uit verschillende 
teiTassen bestaandc, met een bi eed- te van 20 a 40 M., 
een lengte van 30 a 150 M. De huizen, 20 tot 80 in getal, 
staan vlak naast elkaar langs 
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de vier zijden van het dorpsplein, meest tamelijk juist in 
de rooilijn, on daar bovendien hot binnen- plein 
zorgvuldig wordt schoongehoudon, maakt een 
Ngadanecsche kampong een indruk van orde en net- 
heid. Een doorloopende bam bocafsluitin g onder langs 
den voorkant tier huizen belet de varkens in de kampong 
te komen. Een hoogere omheining loopt achter de 
huizen, zooclat de kampong slcchts door bcpaalde 
toegangswegen, soms van een poort voor- zicn, is binnen 
te komen. De geheele kampong is door bamboebosschen 
omgeven en dus voor't oog bedekt ； daarbuiten staan do 
op palen rustende mais- en rijstschuurtjcs. — De 
woonhuizen zijn in Mangga- rai kegclvormig om eon 
hoofdstijl gebouwd, en erg groot. Meerburg geeft als 
afmetingen 9 M. hoog, 12 tot 20 M. lang en 10 tot 12 M. 
breed. Van den nok van het hooge dak, die voorzien is 
van eene versie- ringin den vorm van een bezem of 
karbouwengewei, loopt het atap- of bamboe-dak, 
wellicht met het oog op de koude, door tot op den 
bamboe- of planken vloer, welke rust op liggers die op 
een halven of een meter hoogte tegen de dakstijlen zijn 
aangcbracht. Een deur ontbreekt; langs een trap van op 
elkaar gestapelde steenen klimt men op tot den toegang 
tot de binnenruinite, zijnde een opgelicht gedeelte van 
het dak aan de zijde afgekeerd van de heerschende windj-
ichting. De binnenruimte is verdeeld in een gang met 
daarop uitloopcndo kamertjes ieder voor een 
gezin,terwijl de ongchuwdc mannen cn de vreem- 
delingen in de uiteinden van den gang huizen. Het 
brandpunt van gezelligheid, vooral bij guur weer is de 
vuurjiiaat bij den middenstijl van het huis. Onder het huis 
stalt men het vee. In het huis is het be- nauwd cn rookerig 
cn riekt het onaangenaam. — Dit liuizentype vindt men, 
behoudens ondergeschik- te wijzigingen, vrij algcmeen 
in geheel Manggarai. Naur het Oosten toe worden de 
huizen kleiner, hebben een onvcrdceldc binnenruimte en 
wor- cicn ckior slcchts een of weinig gezinnen bewoond. 
Daar woont men trouwens permanent op de ladang on 
konit slcchts ter gclcgenheid van feesten en dgl. in de 
kanij)ong. Op Adonara (Soloreilanden) hebben de 
Jniizcn der gegocclen een binnen- en buitenwand, 
tufischcn wclkc wan den voorraden en huisraad worden 
opgeschuurd om te verhinderen,datdeinwonen- den van 
buiten door con fiijlschot of lansstcek kun- nen wonli-n 
getroffen. Tcrwijl de wooing zelf op den br-^ancii gj'onrl 
staat, is het slaapvcrtrck eenigszins verhoogd gelcgen. In 
Endch zijn de huizen vierkant van v<ir)n cn vaak zelfs 
ruiin, goed en gezond ge- bouwd, met (lc Htijlen 
oj)groote plat to steenen. In Ngada Htaan <lc won ingen 
op palen of bamboo's ± 2 M. bo von den grond, cn 
hebben opHtaandc wanclcn van wlechtfi 士 1.5 M. 
Dnarboven verheft zich cen zecr ho<tg dak, bestaandc uit 
een network van bam- bo(dattcn, met alang-alang gedekt; 
behalvo langs den voorkant van het huis loopen de 
overhangendo zijden van hot dak tot ter hoogto van don 
vlocr naar ben eden door. Het eigenlijke binnenhuis is 
klcin en zeer donkcr, want er zijn geen vensters in; rechts 
van do dcur vindt men den vuurhaard, langs de wanden 
soms v(；rhoogde slaapplaatsen. Ann den voorkant, dus 
aan de naar het dorpsplcin gekcerdc zijde, is tegen hot 
woonhuis de binncngalcrij aangebouwd. wel- kcr vloer 
wat lager ligt dan die van woonhuis, zoodat men ze met 
cen trap jo bereiken moot; van voren is deze 
binnengalerij gedecltelijk afgesloton door een houten of 
bamboe-balustrade. Voor dezc galcrij en weer wat lager 
heeft men de buitengalerij, van voren open en vaak ook 
niot van zijwanden vooraien, zoodat eon aantal liuizen 
een doorloopendo buitengalcrij 

hebben. De Ngadaneea maakt vcel work van zijn woning 
cn veraiert die vaak op verschillende plaat- sen met 
houtsnijwerk; behalve de kleine en de bam- boehuizen 
wordt ieder huis genoemd naar een der voorouders. In de 
huizen won on slechts een of twee gezinnen; men slaapt 
in het binnenhuis, waar in den kouden tijd altijd cen vuur 
brandt en vertoeft daags in de voorgalerij. Behalve 
woonhuizen vindt men in ecn kampong, als tenminstc 
daarbinnen de oogst bewaard wordt, padi- of 
djagoengschuren naar het- zelfdc model als de woningen, 
dochdan meestalaltijd op palen, welke palen tegen de 
ratten voorzien zijn van groote houten schyven. Bij c】k 
huis behoort een schuur. In Midden-Flores heeft men 
cchter de ge- woonte, den oogst buiten de kampong in 
uitsluitend voor dat doel bestemde bergplaatsen dan wel 
opge- stapeld in bamboestellages in hooge boomen te be- 
waren, terwijl op de Soloreilanden de oogst ook in de 
huizen wordt bewaard. — Voorts vindt men in Oost- 
Flores het pamalihuis,een groote open loods met ke- 
gelvormig dak en hoog boven den grond verheven 
bamboevloer, welke loods uitmaakt de vierde zijde van 
cen door een wal van opgestapelde platte steenen afgezet 
vierkant pleintje. V66r onder het dak van de loods staan 
de besneden ofierpalen. Dit ge- bouwtje herstelt men 
nooit, doch laat het in verval raken en vernieuwt het dan 
slechts op een gunstig tijdstip, mccstal op het oogenblik 
van een te voeren oorlog. In Lamalerap vindt men op 
specialc, niet om- heinde stellingen de hoojden der 
ajgeslorvenen, die vroeger ecnigcn tijd na het overlijden 
werden opge- graven. Al cleze huizen zijn zonder een 
enkelen spij- kcr opgetrokkon. Is een huis verbrand, dan 
zal men op dezelfde pick niet spoedig een nieuw huis ter 
ver- vanging oprichten. 

Rechten op den grond. In nagenoeg de geheele 
afdecling Flores oefent de gemeenschap, opgevat in den 
zin van stam of familie-verband en verpersoon- lijkt door 
den toean tanah een hoogheidsrecht uit op alien grond, 
hetzy die,； ontgonnen hetzij die nog on- ontgonnen 
(woest) is. \ 

De toean tanah (in Maoemere: .Tanoh Poeang) is 
veelal de afstamreeling van den eersten hoofdont- ginner. 
Hij stelt als hoofdofferaar den verbin ing- schakel daar, 
van de levenden met den geest der aarde, die bezield 
wordt geacht, met de kwade gees- ten, die rampen en 
onheilen kunneii teweegbrengen en middels offers 
verzoend mooten worden, zoomedc met de zielen der 
gestorven voorvaderen. Uit een en andcr volgt, dat, waar 
het toean-tanahschap nog in vollcn omvang bestaat, de 
vorat of hot hoofd als zoo- danig, hid it n niet tevens toean 
tanah, in de oogen der bevolking geenc overhoidsrechtcn 
op den grond kan doon geldon. Do toean tanah oefent zijn 
rccht uit namens het betrokken stam- of familieverband. 
In de praktyk begint echtcr in vele streken (Endeh en 
Manggarai) het oudo rechtsbegrip te verflauwen, kennen 
velo toean-tanah's hunno rechten niet meer en ocfenen zc 
ook niot meer uit; alleen de naaxn van tooan tanah hebben 
zc nog. Men kan zulks beschou- wen als eon ovorgang 
naar een verder ontwikke- lingsstadium. In de plnats van 
do stamgemeenschap komt de kampong of hot complex 
dan wel zelfs een grooter torritoriale eenheid, het 
landschap, naar vo- ren, welko het 
grondbeschikkingsrecht gaat uitoe- fenen. 

De ontgonnen grond behoort in erfolijk indivi- dueel 
bezit aan den eersten ontginner en zijne recht- 
vcrkrijgonden. 

Slechts leden van de gomeenschap hebben recht op 
woesto gronden, woidon, woudon en boschpro- 
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ducien. Een vreemdeling staande buiten de gemcen- 
schap heeft, na uit naam der gcmeenschap bekomen 
vergunning en tegen voldoening van cijns, hot 
woestc-grond -ontginnings- cn weiderccht; vei'krijgt 
daardoor echter geen bezitsrecht. 

In Manggarai heei'scht ccn bizondere toestand. 
Daar wijst de toean tanah telken jare de voor den 
ladang-aanleg te bewerken strook gronds a an, die 
dan van uit e6n centrum gezamenlijk door alle kam- 
pongbewoners wordt schoongemaakt en, spiimeweb- 
achtig in vakken verdeeld, ter bewerking gegeven. 
Volgefis Meerburg blijft een behoorlijk afgepaald 
perceel drie jaar ter beschikking van den rechtheb- 
bende, ook al wordt het niet bewerkt, tenvijl nie- 
mand verdreven mag worden van het land, dat hij 
voortdurend benut; dit land is meestal om en bij de 
huizen gelegen. Binnen liet district hebben de kam- 
pongbewoners recht van keuze op den grond, waar- brj 
misbruiken worden voorkomen door den groo- ten 
gemeenschapszin en de hechte familiebanden. 

In de Ngadsstreken der onderafdceling Ngada kent 
men alleen erfelijk individueel bezitreeht van het 
individu, daarboven echter geen hoogheidsrecht van de 
gemcenscliap en evenmin ecn recht van de 
gemeenschap op cnoutgonnen grond. Hier kan ieder 
vreemdeling door ontginnhig van woesten giond, 
waartoe hij naar eigen verkiezing vrijelijk en koste- 
loos kan overgoan, erfelijk individueel bezitsrecht 
verkrijgen. Ontginning van den bout- en boschpro- 
ductenvoorraad op woesten grond staat in de Nga- 
da&treken een ieder vrij en het weideiecht op woes 
ten grond is tevens hier onbeperkt. 

Het huwelijk, dat voor zoo ver bekend op patriar- / net ------------- v --- •, 
(t- f ' chalen grondslag gevestigd is, is duur en vereischt 

/ f tai van plichtplegingen. Het meisje is niet vrij in 
haar keus； wil het meisje niet, de vader wel, dan 

moet het huwelijk doorgaan. Weduwen echter zijn 
vrij in haar keus. In Endeh is endogamie bloedschan- 
dejdaarbij neemt men echter and ere vcrwantschaps- 
graden aan dan bij ons. (Vgl.v. Ossenbruggen Ethnol. 
jurid. besebouwingen over Chineesch erfrecht. Ind. 
Gids 1904, p. 489)： Het huwelijk van neef (cousin) en 
nicht (cousine) is er verplicbtend, als de eerste het 
kind van een zuster van den vader der bruid is, niet 
als het paar afstamt van t wee broers of twee zus- 
Het huwelijk is niet in de eerste plaats eene zaak van de 
aanstaande gehuwden, maar van de familie en vooral van 
de vrouwen in de familie; en voorts van het heele dorp. 
Om over de keus vrijelijk te kunnen beschikken, wordt 
dan ook in Endeli de vrouw z. v. m. achteraf gehouden. 
Op Lomblem zijn part yen vrijer en geschiedt het 
engagement met wederzijd- sche toestemming. 
Na een inleidend geschenk als bewijs van oprecht- heid 

van het aanzoek, wordt het meisje gevraagd en •heeft men 
de verloving. Daarna brengt de familie van den bruigom de 
braidschat bijeen, een essentieel vereischte voor het 
huwelijk. Die bruidschat bestaat, vooral in Oost-Elores uit 
olifantstanden en tjind6,s, voorts uit de katipa, een lang stuk 
fijn, doorschij- nend goed, dat door de gehuwde vrouw 
zuinig wordt bewaard, dan buffeb?, wapens, sieraden en 
geld. Zij wordt in optoeht aangedragen, getoond, aangepre- 
气? en geschat en na lang loven en bieden der weder- 
zijdfiche families komt men tot een besluit omtrent •，顼
e??egro%heid daarvan.Trouwens wat ter zakc van :i A% 
uwepj, v66r de sluiting ia cade 浙 gedaan, moet “急胃？ 
de £amilie worden getoond. pp Solor gaat nu 盟忠 1绑笋 ige dagg 
met de bHd 就 enieven. 

alt &，dan volgt de betaling van de bruidschat. 

Hiermee wordt het huwelijk voltrokken, hetgeen 
gepaard gaat met groote feesten, althans als men er geld 
genoeg voor heeft en geen sterfgeval het ver- bindert. Do 
gcheele kampong draagt bij in de kosten van het feest met 
recht van reciprociteit. Ook helpt zij bij het optuigen van 
het bruidspaar, en de meeste sieraden, die dit paar draagt, 
zijn vaak gelcend van kamponggenooten. De bruidschat 
wordt voldaan aan de ouders van het meisje of, zijn die 
overlcden, aan haar broer; daarna wordt zij onder de 
verwan- ten van de bruid vcrdeeld. Na de feesten wordt 
de vrouw naar het huis van haar man gebracht. In 
Manggarai echter verblijft de man eerst eenigen tijd fen 
Kuize zijner vrouw om haar eerst later naar het zijne te 
vocren, waar intusschen een kam er voor het nieuwe 
gezin is ingeruimd of bijgebouwd, terwijl in Endeh de 
gehuwden eerst 4 etmalen na de voltrek- king*Tot elkaar 
worden toegelaten. — V66r het hu- welijk frank en vrij, 
is de man daarna aan handen en voeten gehouden. Vooral 
in Oost-Flores is de schoon- zoon morcel verplicht 
allcsShet zijn schoonouclers te deelen, voor hen te 
zorgen, Boms zelfs ook voor de verwanten zijner vrouw. 
En niet alleen hij; ook zijn vader moet ten alien tijde met 
geld en goed klaar staan ten gerieve van den schoonvader. 
Daarom is daar het bezit van veel dochters synoniem met 
j'ijk- dom. — Intusschen wordt niet altijd de bruidschat 
geheel voldaan; tot zoolang blijft de man bij de ou- dere 
zijner vrouw inwonen en hoopt nu maar op vee] dochters 
uit zijne verbintenis, daar zijn schoonvader dan de 
bruidschat (lier dochters tot afbetaling van do schuld van 
hun vader ontvangt. Hier en daar, o. a. in het Sikka'scho, 
weigeren dcschocnoudcrs ;-oins de laatste ryKsdaalders 
van den bruidschat te out- van gen, alleen om hun 
schoonzooii in dicnstbaar- heid te kunnen houden. — 
Ook in Ngada komt het patriarchale karakter van het 
gezin eigen- lijk eerst tot uiting als de bruidschat 
afbctaald is, daar tot zoolang de jonge man meest bij ziji
： schoon- ouders inwoont en voor hen moet werken ； 
evenwel wordt vaak reeds vergunning gegeven om de 
vrouw mee naar zijn eigen huis te nemen, zoodra de 
grof>t- ste helft van den bruidschat is afbctaald. Een 
inzet- sel van matjiarchalen aard wordt van deze strekon 
vermeld, n.l. dat men, als er in een gezin alleen dooh- ters 
zijn, men er vaak cen best cm t om na haar huwelijk in 
haar ouderlijk huis te blijven, terwijl do man dan bij haar 
intrekt cn tot haar woi (familie of geslacht) overgaat； de 
bruidschat is in zulk eon gcval veel kleiner, soms zelfs 
wordt geon bruidschat gevraagd .Het doel van dezon 
huwelijksvorm is, om het huis en de gronden in de familie 
to houden. — Ook kinderhuwelijk, beter: 
kindcrverloving komt voor en verbrekiiig der 
trouwbeloftc leidt dan vaak tot vij- andschap.——
Polygamic zeldzaam; een enkde ma al komt zij op Solor 
voor; de eerste vrouw i,- dan altijd de hoofdvrouw. — De 
huwelijkstrouw is groot, doch hoc gci-inger de 
bruidschat, hoe losser de hu- welijksbund, en bij den 
kleineii man vo]gt de ge- ringste aanleiding eene 
scheiding. MeestaJ wordt den man de schuld gegeven, 
want dan behoeft de bruid- scliat niet te worden 
teruggegeven. In Ngada komt intusschen echtscheiding 
weinig voor cn zelfs over- spel isdaar geen reden om het 
huwelijk tc verbreken, doch alleen aanleiding tot een 
boete aan den bedro- gen eciitgenoot. De band tusschen 
ouders en kinde- ren is los. Een kind kan zich spoedig zelf 
Jielpcn en bij de geringe behoeften, die men daar heeft, 
voelt het zich spoedig onafhankelijk. — Eene geboorle is 
eene gebeurtenis, waarvan de geheelo omgeving ge- 
tuige moet zijn, Na de bevalling wordt de kraam- 
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vrouw geroosterd en moet zij, althans op Solor 40 dagen 
thuisblijven. De nageboorte wordt begravon en op het 
grafje wordt geofferd. Een paar dagen na de geboorte is 
het feest. — Groote gczinnen treft men weinig aan, alleen 
te Endeh. — De omslag bij een begrafenis is afhankelijk 
van ouderdom en aanzien van den overledene. Is iemand 
overleden dan wordt er weinig getrourd; er volgt eenig 
I'ouwmisbaar, men huilt eenigen tijd, omdat het er by 
hoort, doch overi- gens gaat het bij eene begrafenis 
botrekkelijk opge- wekt toe. De begrafenis gescliiedt 
spoedig bij den kleinen man; bij aanzienlijken wacht men 
tot alien, die bij de plcchtigheid aanwezig moeten zijn 
met hunne bijdragen in de kosten, zijn aangekomen. 
Vroeger wachtte men op Solor ook tot de bruidschat voor 
den overledene was betaaid, dan wel bij, die den 
overledene begroef, zich voor diens schulden aan- 
sprakelijk stelde. Wegens het lange tijdsverloop tus- 
schen overlijden en begrafenis, worden de lijken van 
aanzienlijken in een uitgehokle boomstam gekist, de 
naden goed met klei dichtgestreken, en bamboes in den 
bodem der kist aangebracht, waardoor het lij- kenvocht 
in den grond kan uitloopen. — Meestal worden de lijken 
ongokist, gewikkeld in linnen (soms wat voddeii) of in 
een mat begraven; in Manggarai (met uitzondering van 
Todo) en Ngada in zittende houding met opgetrokken 
knieen; in eerstgenoemdo streek echter in een 
uitgeholden boomstam als kist. In Ngada worden alleen 
zij, die cen natuurlijken dood zijn gestorven, binnen de 
kampong begraven en wcl in cen 士  2 M. diepen 
cirkelvormigen put van ongevcer 1 81. micldellijn. Zij, 
die cen gewelddadigen dood gestorven zijn, worden 
buiten de kampong, maar dicht in de nabijhcid, begraven; 
echter niet in hurkende houding, maar gestrekt, met de 
linkerhand boven het hoefd. Meest vindt men voor op 
doze wijze gest orven personen gemeenschappelijke 
graven, waar a an het hoofdeinde een aantal opstaande 
kleine steen e)i het get al der begravenen aangeeft. In La- 
rantoeka worden de lijken aan den voet van hobge 
booinen of in huis begraven. Op Midden-Flores worden 
de Jijkcn niet begraven, cloch op een stel- kige 
gcabandonnccrd. Op Solor plaatst men op het graf de 
kom, waaruit de overledene gewoon was te cten. na haar 
te hebben gebroken. De graven worden niet 
onderhouden. Te Lam al erap (Lomblem) v.cr<l vjoegcr 
na andcrhalf jaar liet hoofd opgegra- ven, gcrciiiigd cn 
op ccn stclling bewaard, — De erf- Btukkcu gaan meestal 
over op den oudsten zoon. Vol- geiiH do iii8tci)ingcn van 
hot patriarcbaat erven in Ngada alleen de verwanten in 
de mannclijkc lijn, dus in de eerste plaats zoons, bij on ts 
ten ten is van doze broers cnz. JJochtors zijn van de erf 
on is uitgcslotcn, behalvc in het gevnl dat een dochter con 
matriar- chaal huwelijk shiit (zic boven). Voor 
minderjarige zoons treedt de moeder als t-ijdcJijk 
boheorster en vruchtgebruikstcrop. JJaar ook het 
leviraatshuwelijk in velcstrekcn bestuat, wordt in diest 
reken <le vrouw als cen clccl van <lc nalat enschap 
beschouwcl. 

Do voornaamste [eesten van ulgemeenen aard zijn de 
plant- on oogslfcesten, die worden ingoleid door ccn 
bezook aan en 。任 ers op de vclden, waarnain do 
kainpong het feest met spel, drank- en eet- genot wordt 
voortgezot. Voorts viert men offer- feosten om bij groote 
droogte regen af to smeeken, bij gelegcnheid van een 
huwelijk, geboorte enz. In Cliristelijke streken met hnn 
velo heiligondagen viert men meer feest dan in heklensch 
Floros. Een feest wordt meestal besloten door eon 
ectparty, waartoo een ieder wat bydraagt. In Larantoeka 
vindt men het zoogenaamdo toreneten; dit feest- 

voedsel bij uitnemendheid is een in pyramidevorm 
opgestapeld bord rijat roet saus, vleesch of eieren. 一 Als 
het eenigszins niogelijk is, wordt het feest opge- luisterd 
door een hanengevecht; de vechthaan wag vreeger de 
onafscheidelijke gezcl der hoof den. Op fluit, trom en 
gong maakt men de begeleidende mu- ziek en de 
plechtigstc momenten worden door mid- del van 
geweerschoten opgeluisterd. Voor den Nga- danees 
bestaat slechts algemeen jaarlijksch feest, dat telkens op 
een vastgestelden datum ge- vierd wordt, n.l. het 
landbouwfeest, dat omstreeks Februari valt, en dus geen 
plant- of oogstfeest ge- noemd kan worden. Zijn grootste 
feest is echter dat, gevierd bij de inwydii)g van een nieuw 
huis ；  daar bij deze gelegenbeid een groot aantal 
karbouwen en var- kens geslacht worden, en het feest 
dagen achtereen duurt, heeft het soms jaren na het 
betrekken van de nieuwe won in g plaats, t en einde een 
grooten voor- raad slachtvee gereed te hebben. Een ander 
feest 一 eigenlijk cen soort godsoordeel — is het bamboe- 
werpen, een wedstrijd, waarmee partijen een geschil 
trachten tot oplossing te brengen. Ook bij het doo- 
denfeest worden vooral bij rijkeren, een groot aantal 
dieren geslacht; bij dit feest- alleen, behalve varkens en 
karbouwen, ook paarden. De bedoeling is dat de zielen 
dezer dieren den dood.e naar't zielenland volgen, zoodat 
de overledenen het vleesch kunnen nutti- gen. — 
Algemeen wordt door vrouwen en mannen^een da-ns 
beoefend, bestaande uit schuivende passen en wendingen, 
welke dans te fanatiekcr wordt als er bij wordt gezongen. 
Akcian is er een voorzanger die, al naar de gelegenheid, 
nu eens de daden der hoofden ophemelt, de glorie van het 
land verkondigt, dan weer, en dit meestal, minneliedjes 
voordraagt. Na ieder couplet valt het koor in. Deze dans 
voert men het liefst uit in maannachten. In Manggarai 
inogen de vrouwen dergelijke dansen alleen binnenshuis 
uitvoeren. De Mohammedaansche kustbewoners van 
Flores laten haar over aan de bergbewoners en vroe- gcre 
slaven. Op de Soloreilanden beoefent men een krijgsdans 
in krijgsdosch met rug- en borstbeklee- ding versierd met 
schelpen en voorzien van een staart en met een inuts met 
geitenhaar op. Bij dien dans neemt men do vrouwen in het 
midden, doch jonggehuwde vrouwen zonder kinderen 
mogen niet meedoen. In Manggarai zijn de mannen nog 
verzot op een soort schermen (tjatik), waarbij partijen in 
speciaal costuum, do een met een zweep gewa- pend, de 
ander door een schild zich beschennend, op elkaar 
toetreden.— 

De zatig wordt in Manggarai alleen door de mannen, 
in Endeh juist door de vrouwen beoefend; de laatsten 
hebben in het maken van pantoens eene grooto 
virtuositeit,— 

God^dienst. Het meerendeel der bewonei's van het 
binnenland van Flores is heiden, terwijl de kustbe- 
wonei's meestal Mohammedaan of Christen zijn. Het 
aantal Christcncn bedroeg in 1916 土 30 000, het aantal 
Mohammedancn 土 33000. Mohammedanen vindt men 
vooral in Manggarai, Endeh en in minderc mate op de 
Soloreilanden. De bekeering tot den Islam der 
Endehneezen moet geschicd zijn door een Endohnees, die 
dien godsdienst op Solor omhelsd had. Er waren 
toentertyd reeds Christoneii in Endeh, door de Por- 
tugeczen bekeerde heidenen, en nog lang na het vertrek 
(in ongevcer 1650) van de Portugeezen, n.l. tot in de 
zeventigor jaren der vorige eouw, werden al- daar door 
enkcle bewoners een aantal Roomsche plechtighedcn 
geregold gevierd. Dit werd bevordord door de 
gewoonteder Portugeesche geestelijken om uit de 
aanzionlykste kampongbewoners broeder- 
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schappen (confrerien) te stichten tot het in stand houden 
der godsdienstige plechtigheden. Niettemin is tot nu toe 
na ceuwenlango werkzaaniheid het resultaat der 
Christelijke zending op Flores niet geheel bevredigcnd 
geweest. Deze belooft echtcr beterc resultatcn voor de 
toekomst, bij toenemen- de rust en orde in de 
binnenlanden. — Van den godsdienst der heidensche 
bowoners bemerkt men in het dagelijksch leven weinig: 
tempels of beroeps- priesters ontbreken, doch er zijn 
voorgangers, bij plechtige gelegcnheden, waarover 
nader onder hoof- den hieronder. Algcmeen wordt 
aangenomen een mannelijke geest (in) den hemel en 
cene vrouwe- lijke (in) de aarde, die over leven en dood 
beschik- ken, maar als te hoog verlieven minder worden 
vereerd dan de andere geesten. Den hemelgeest offert 
men aJleen bij zons- of maansverduistering of om regen 
af tesmeeken, in welk laafste geval men o.a. een 
kikvorsch en een mu is in het nabije bergstroompje 
doodgooit. Maar vooral worden de geesten der voor- 
ouders vereerd,die naar de algemeene voorstelKng in 
den vorm van slangen e. a. schuwe dieren (daarom wil 
men op de Soloreilandeii geen krokodilleneieren 
verzamelen) in groote boomen, bergen, rotsen en ri- 
vieren wonen of rondzweven nabij de plaatsen, waar die 
voorouders werden begraven. Om hunne bescher- ming 
deelachtig te blijven, begraaft men de overle- denen in 
Manggarai gewoonlijk binnen de kampong. Door zich 
blijvend te ver van deze heilige plaatsen to verwijderen, 
verliest men die bescherming. Vandaar de tegenzin der 
bewoners van het binnenland om zich in de vlakte te 
vestigen. Het kan voorkomen dat men midden in de 
wildemis een oflerpaal aantreft; dit is dan meestal het 
bewijs dat- daar oorspronkelijk het stamdorp lag； eene 
verplaatsing van het geheele dorp is dus niet uitgesloten. 
I'i eike groote kampong heeft men zulk een offerpaal,of 
offertafel. In het Oos- telijk gedeelte staat deze in een 
huisje; dat huisje is het grootste in de kampong waar de 
toewan tanah woont, over wien nader hieronder. Ook 
vindt men er een in elke ladang en daarbij worden in de 
verschil- lende cultuurstadia, met medewerking van den 
la- dangbezitter en een naaste vrouwelijke bloedver- 
want, de noodige godsdienstige plechtigheden ver- richt 
； zoo wordt de zoogenaamde rijstmoeder bij den paal 
geplant. — De Ngadanees onderscheidt goede geesten, 
detca en kwade geesten, nt toe； aan deze laatste, die in 
den grond huizen, wordt zelden geof- ferd, wel 
daarentegen aan de dewa's, die in de ]ucht leven. Op de 
plaatsen, waar hijdeze vereert, worden lange, 
overeindstaande steenen geplaatst, watoe lewa =lange 
steen, die echter niet als fetisen of afgods- beelden zijn 
te beschouwen, maar als altaars, om do offers neer te 
leggen. Een bijzondere verecring onder- vindt Sili Ane 
Woenga,de geest van den regen en den landbouw. Bij de 
vooroudervereering maakt men in Ngada onderscheid 
tusschen de geesten van pas overledenen, en die van pei-
sonen, welke tot de stamvaders of voorouders gerekend 
worden; aan de eersten worden op ccn pick nabij den 
vuurhaard of- fers gebracht; de vereering der laatsten is 
van meer omvattenden aard, en hangt samen met de 
maat- schapjMjlijke indeeling der Ngadaneezen, die 
geheel °P genealogischen grondslag berust. De kleinste 
ge- meenschap is de woi, het geslacht; een aantal uioi‘8 
vormen de isi of 8tam, terwijJ tot een bepaaldc woi 竺 n 
aantal families of eboe's behooren. In het geheel v^ndt 
men in het Ngada-gebied 12 isd's, bestaande uit,14I woi, 
en verdeeld over 168 kampongs. De ver- eer^ig nu van 
de geesten der voorouders geschiedt wo】 6-gewijze en 
daar de woi,8 in den regel in de kam 

pongs door clkaar wonen, dus meest in clko kampong 
woi's gewijze. Als zinnebeeld van den mannelijken 
voorouder richt men cen nadoe op, een zwaro, dikwyls 
fraai bewerkte paal, met een kegelvormig, beneden wijd 
uitJoopend dak, soms van boven met een na- bootsing van 
een gewapenden man in stroo voorzien ； rood den voet 
liggen vele platte steenen. Als sym- bool van een der 
vrouwelijke voorouders wordt do baka gebouwd, cen 
huisje van het gewone model, maar meest zonder 
galerijen, en vaak van fraai be- sneden planken 
vervaardigd. De offers voor de zielcn der voorouders 
worden in een uitholling boven in de nadoe gelegd, 
behalve die welke uit varkens- of kippenvleesch bestaan, 
welke in de baka gebracht worden. De nadoe client tevens 
als offerpaal dcr karbouwen, met welker bloed hij telkens 
besmeerd wordt, terwijl in de baka bij feesten de 
voornaainste leden der woi plaats nenien. Als regel 
vertoeven de geesten der voorouders niet in baka en 
nadoe, maar in een klein hokje van bamboe en alang-
alang, dat boven op het dak van den oprichter der nadoe 
wordt gezet. In de Nagehstreek deronderafd. Ngada heeft 
men ook oiferpalei), aldaar Peo gcheeten. 

Ziekte - of sterfgevallen worden algemeen toege- 
schreven aan wraakneming van bepaalde personen, aan 
wie het volksgeloof bovennatuurlijke krachtcn 
toeschrijft, de zoogenaamde soewangi,p. Vaak wordt die 
zwarte kunst toegedicht aan hen, die den lijder of 
overledene tijdens zijne ziekte bezochten, hem tot 
betalmg van een schuld maanden of ecn getlaan ver- zoek 
zagen afgewezen. Deze soewangi's worden vo- gelvrij 
verklaard en vaak door de kamponggenooten, soms op 
lastjiar hoofden, al of niet met hun gezin vermoord. G (彳 
/ ,/ : ， 

Van lijdrekenkiinde nceft men weinig begrip； men 
rekent niet met weken, maanden en jare»). BcJang- rijke 
voorvallen, als vulkanische uitbarstingen, epi- demieen, 
indertijd beschietingen van de kampong door de marine, 
op- en aftreden van rad ja's, vormen aanknoopingspunten 
als men wil trachten achter ccn of anderen datum te 
komen. De leeftijd woidt bcrc- kend, naar de tijdperken, 
waarin men tot het ccn of ander werk geschikt was, als 
het mcegaan naar zee, het meeroeien op zee, enz. Waar in 
ark t gclioudcii wordt, worden de dagen daarnaar 
bcrekend, ( c)v/ijl de dagindeeling geschiedt naar den 
zonucstand, <!<• verschiJlende werkzaamheden en de 
verrichtingen der dieren. 

De verschillende stamnien worden bestuurd door 
oudsten of familie/ioofdeji. Op de SoJoreilanden had men 
vroeger 7 stammen (sockoe), ieder onder cen eigen hoofd; 
dit waren in elk dorp de laagstc lioofden en zij cl roegen 
den litel temookoeng, — £n hci, alge- meen vindt men in 
Oost-Floj-CH en Jiier cn daar op de Soloreil. in elk 
gehucht, hoe klein ook, 4 oudsten, voorgangers bij alle 
godsdienstige en maat- schappelijke plechtigheden: Je. 
den toewan tanah, bij wiejj jjioejlijkhcdcn over den giond 
worden voorgc- brachl； 2e. den uitvoerder der genomen 
beslwsingcn of boodschaplooper; 3e. den adviseur in 
rechtszakcn en 4e. den rechtcr van wiens woord de 
eindbeHJissing afhankelijk is. Het Europeesch bestuur 
heeft veelal den toewan tanah op den voorgrond 
gcschoven cn hem als het eenig hoofd, de andere 
aanzienlijken als bijloopers beschouwd ； hetgecn niet 
wegneemt, dat met de meening derlaat«ten wel degclijk 
in de prak- tijk rekening wordt gehouden 
endientengevolgede autoriteit van den toewan tanah niet 
weinig wordt ve】zwakt.，Ook moet deze good rekening 
houden mot de ad at en denkbccldei) zijner 
ondorhoorigen. Vandaar bij die hoofden eenerzyds 
weinig overwicht, 
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cen overwicht vooral borustend op ecn flink voor- 
konien, brutalitcit cn redenaarstalent, of als dit nict helpt, 
tai van mooie beloften en langdurige confe- renties, 
andcrzijds binnen de vrij vage grenzen van de adat, een 
in onzo oogen verregaand machtsmis- bruik. 

Aaneensluiting van gehuchten leidde tot do vor- ming 
van districten of landschappen. Do kampong- hoofden 
staan dan rechtstreeks onder het land- schapshoofd of 
indirect als zich fed erat ies van kam- pongs — districten 
of kapitanschappen genoemd — hebben gevormd. Hoc 
dan ook, dokamponghoofden blijven de eigenlijke 
machthebbcrs. De landschaps- hoofden dragen den titel 
van radja. De districts- hoofden in het landschap 
Larantoeka (vaste wal Flores cn Soloreil.) dragen den 
titel van „Kakang". Elders hecten de districtshoofden 
„kapitanM en in Manggarai „daloe,,. In End ch volgt do 
oudste zoon zijn vader op； op do Soloreilanden vol gen 
breeders elkaar op cn bij gebreke hiervan de oudste zoon 
van den oudsten broeder enz. 

In het maatschappelijk meer ontwikkelde Endeh 
ondeischeidt men de bevolking in drie standen: adel, 
middenstand, cn kleinen man. De adellijken dragen een 
kris en zullen zich nergens vertoonen zonder volgeling, 
welke volgeling bovendien gewapend is, wannecr zij 
zich eenigszins veraf begeven ；  een am- bacht 
uitoefenen is hun te min. 

Bij de Ngadaneezen ondcrscheidt men slechts twee 
standen: de ata k(ii = oudere menschen, rechtstreek- sche 
afstammelingen van het oorspronkelijk stain- hoofd of 
zijn medestichters, en de ata kisa = midden- nienschcn, 
de gewone vrije lieden ; vroeger had men nog de ata lux> 
= slaven. Een E-vrouw mag nooit met een kisa-ma.n 
huwen; daarop alleen stelde het adatrccht de zwaarste 
straf — dood door ophanging, doch alleen van den man. 
Van een eigenlijk bestuur was l»ij de komst van het 
Gouverneinent in Ngada niet vcel te bespeuren; de 
afstammelingen van do sticliters der woi's (zie bo ven), 
fungeerden als fami- lichoofd, en hadden ecnige macht 
in grond- en adat- kwc、ii,+, maar alleen een krachtige 
persoonlijkheid had al < woi-hoofd wat in te brengen. 

J)t： ri chlspraalc word vroeger uitgeoefend door do 
liooMen, vaak met gebruikinaking van godsoordee- h：
n, <li<- niet zcklen met den dood van beidepartijen ( 
irKligdcn. Wicstci k was were! ontzien, ook in straf- 
zaken. De |>roceR8cn eindigden met boetc-op- l< 
g«ing,'loch li« h;un<-]ijk Jctsel leicklevaak tot we- <lei \
 tcrwijl de wccrwolfinenschen (soe- 
wangi' ) wi-rdcn vennoorci. Onbctaakle schuldcn leidden 
op (le Soloreilanden wel tot eigcnrichting in (l(：n vorni 
van diefstal van kindoren, liefst mewjes, om in do 
bruidschat schadoloosstelling tozoekon. Do zelfbest 
uurHrechtHprank wordt thans overal volgens vaste regflt 
n onder leiding van de be^tuurKambto- naren 
uitgecefend. 

Oorlo(ivoeri)i/i. Openlijke aauvallen zijn zeldzaam; 
men gcoft de voorkeur aan het leggen van hinderla- gen, 
die vvegens de aiingeboren zfu'geloosheid van den 
inlaiKlcr, ulle kiuiH op Rucces hebben. De enkcle mnal 
dat het tot ecn open gcvccht komt, takclen de strij- derw 
zichzelf buitongewoon toe en trachten elkaar door vecl 
rumocr tc intimideeren. Op Solor had men voor dezc 
ontmoetingen speciale terreinen. Is daar- bij ecn vijand 
gevallen, dan is de wrnak bokoekl, aan de cer voldann. 
Men wacht af of do tegonpartij wcor- wraak neemt en 
sluit anders vredo. Op Solor mocht in hot laatste geval *s 
vijands grond con jaar lang niet betreden worden. De 
vijandclijkheden moesten in Oost-Flores worden 
gestaakt, als een aanzienluk 

vrcemdoling het offerhuisje van een dor partijen betrad, 
doch do vreemdeling droeg de verantwoorde- lijkhcid 
voor de gcvolgcn dier staking. De kust-En- dehneczon 
namcn do krijgshaftigcr bergbevolking in dienst om voor 
hen te vcchten. 

Karakter, intellect. De voor het meerendeel Chris- ten-
bewoners van Larantoeka worden beschreven als 
goedaardig en gewillig, tonzij zij best raffing vree- zen; 
de bewoners van het binncnland heeten schuch- ter, 
gencigd tot wegloopcn cn bevreesd te spreken. Men 
noemt ze verder lui cn onzindelijk en de Christe- nen 
hoovaardig. Een grootc tegenstelling vormen de 
Soloreezen en de bewoners van Midden-Flores. Zij heeten 
onbeschoft, oorlogszuchtig, wraakzuchtig, liefhebbers 
van spel en drank, al zijn zij hieraan nict verslaafd, tcrwijl 
de Endehnees nog wantrouwend, sluw en nieuwsgierig, 
voor de smart of het ongeluk van anderen onvcrschillig 
wordt genoemd, maar niet lui. Dit is tcngevolge van 
economische omstandighe- den ook niet het geval met het 
visschersvolk van LamalSrap (Lomblem). Die ijver 
kenmerkt mannen zoowel als vrouwen. Over het karakter 
der Ngadaneezen wordt niet ongunstig geoordeeld; zij zijn 
op- recht en vrijmoedig in den omgang, niet wraakzuch- 
tig of haatdragend, trouw, en dapper; moord en 
doodslagen komen zeer zelden voor, evenzoo dron- 
kenschap; ook in sexueel opzicht staan ze zedelijk hoog; 
zc zijn echter zeer vuil op lichaam en kleeding. Schakclt 
mon de Christenen uit, dan zijn de Endeh- neezen en 
bewoners van Manggarai het meest ont- wikkeld. De 
Endehnees heeft een eigen, op het Ma- kassaarsch 
gelijkend letterschrift, waarin vooral de vrouwen 
bedreven zijn, evenals in het volksdicht (pantoen). 

Geschiedenis. Uit oude beschrijvingen blijkt dat Flores 
vroeger cijnsbaar was aan vorsten op het eiland Celebes, 
terwijl het eiland Solor en verder oostwaar(s，'*ugelegen 
eilanden schatplichtig waren aan den sultan van Ternate. 
(Zie o.a. Valen- tijn deel III pg. 133.) 

7 Sopteinber 1618 werd met Hellij Chilly Parta- nij en 
de edelen van Solor een verdrag gesloten； waarbij het 
Ncderlandache oppergezag word, erkend. Dit verdrag 
werd den 22sten Januari 1646 her- nieuwd. 

In 1G60 werd tusschen de O.-I. Compagnie en den 
vorst van Makasscc>. onder wien ook Endeh kon gcacht 
worsen te ressorteeren, een contract gcsloten, 
hetwelk^echter door vijandelijkheden van de zijde der 
Makassaren werd verbroken, doch 18 No vein ber 16G7 
door Speelman werd vemieuwd. Het gezag der 
Compagnie werd toon erkend cn alle ove- rige 
Europccsche mogondheden van het handeldrij- von in dio 
stroken uitgcslotcn. De Compagnie schijnt daarna eon 
posthoucler gevestigd to hebben to Baraai (baai van 
Endeh). 

7 Juli 1G83 werd met den Sultan van Ternate cen 
verdrag gcsloten, waarbij deze afzag van alle oude 
aansprakon op Solor. 

In die tijden waren onze aanrakingen met die st re- ken 
van woinig betcekenis en voor hot meerendeel van 
onaangenamen aard wegena de veelvuldig voor- koinendo 
zeorooverijen, waaraan de kustbevolking zich schuldig 
maakte. Larantoeka werd dan ook als gevaarlijk voor do 
rust in die stroken aangemerkt o.a. door den 
regecringscoinmissaris Paravicim, die in 1756 don Tiinor-
archipel bezocht. Doch ook de Por- tugeczen inaakten 
aansprakon op Larantoeka en do Soloreilanden (niet op 
Endeh en de andcro bewesten Larantoeka op don vasten 
wal van Flores gelegen landstrekon). Zij betoonden zich 
intusschen niminer 
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bij machte om het plegen van zeerooverijen tegon te gaan en 
lieten zulks gaame a an de Nederlandsche gezaghebbers over 
—' altijd voor zoover die wel in staat waren de roovers te 
tuchtigen. 

In 1757 schrijft de Indische regeering aan het 
.Nederlandsche opperhoofd van Timor, dat Larantoe- ka 
in het bezit，is van eeno „swarte Portugeesche Donna?', 
dat deze plaats wellicht door Frankrijk zal worden 
uitgezocht, om daar met goedvinden van Portugal een 
etablissement op te richten, waarorn het opperhoofd 
gelast werd op het nabijgelegen So- lor een bekwamen 
posthouder te plaatsen en a&n de- zen in te scherpen, dat 
gee» middel onbeproefd moest blijven om zicli door het 
huwelijk met de 二 Donna" te verbinden „ten einde 
daardoor dat Land van Solor in do Compagnie te 
brengen". Of .zulks bereikt werd, is niet bokend, 

,In 1818 ontstonden metde Portugeesche regeering geschillen 
over gebiedsdeelen op het eiland Timor en werd bij die 
gelegenheid door den regeeringscom- missaris Taets van 
Amerongen eene in overleg met de Portugeesche 
koloniale overheid opgemaakte lijst overgelegd, waarop 
o.a. Larantoeka voorkwam a Is eene Portugeesche 
bezitting. 

Omstreeks 1818 opendc Resident Hazaart ook on- 
derhandelingen, ten einde Endeh weder onder Neder- 
landsche heerschappij te brengen, om daardoor paal en 
perk te kunnen stellen aan de schadelijke zecioo- verijen. 
Doordat Hazaart wegens andere kwesties ter 
verantwoording naar Java werd opgeroepen, schij- nen 
die onderhandelingen toen niet tot een goed einde te zijn 
gebracht. Op 14 Mei 1838 vindt, naar aanleiding van 
geplcegde zeerooverijen een tuchti- ging van Endeh 
plaats door een tweetaJ onzer oor- logsvaartuigen. Als 
gevolg van die tuchtiging ver- schijnen in Mei 1839 een 
zovental rijksgrooten van Endeh te Koepang, om aan den 
Resident Gronovius hunne onderwerping aan te bieden. 
Een contract word I aangegaan, ketwclk, na ook door de 
te Endeh achtergebleven hoofden te zijn geteekend. door 
den Gouv. Generaal bij besluit van 5 Sept. 1839 wordt 
goedgekeurd en bekrachtigd. In hetzelfde jaar — doch 
vroeger 一 tuchtigden wij ook Larantoeka, maakten de 
woonplaats van den radja met den grond gelijk en 
schiepen zoodoende een bron van politieke 
verwikkelingen met Portugal. 

In 1848 werd door den Regeerings Comm. D. Steyn 
Parv&, onder naderc goedkeuiing der rcgec- ring, to 
I^yajong (Solor) een Nederlandsch posthouder 
gevestigd, voomamelijk van wege het betrek- ken van dit 
eiJand en van Savoe van werkkrachtcn. Doch de 
Portugeezen bleven op Solor rechten pre ten - deeren. 
Hieraan en aan de verdere pretentics van Portugal op 
Flores werd cen eind gemaakt door een verdrag met 
genoemd land, waarbij dit zijne rechten op de 
landschappen Larantoeka, Rijeka en P.aga, Adonajg 
(Woere) en Solor (Pamangkajoc) aan Nederland afstond. 
Alhoewcl dit verdrag eerst in 1859 (Ind. Stb. I860 no. 
101) werdgcratificeerd, warende bezittingen reeds sedert 
1851 in onze handen. De Nederl&nders betrokken in dat 
jaar het fort te La. wajong op Solor en later het 
Portugeesche fort te Larantoeka; de militaire 
commandant werd belast met het civiel gezag over de 
nieuw gevormde afdee- ling Soloreilanden. Naar 
aanleiding van verkeerde handelingen van een dezer 
militaire gezaghebbers ontstonden er verwikkelingen 
met de inlandsche vorstjes, die eerst met zijno 
vervanging ophiclden. Men weet deze moeilijkheden 
aan het feit, dat de bestuurauitoefening geschicdde door 
een militair. Daarom droeg men het gezag op aan een 
civiel amb- 

tenaar, eu, omdat de algemcene politick de uiter- 
ste zuinigheid eischte, welke niet te bereiken was 
ingeval van actixTiteit van het bestuur, dwong men 
hem tot eene passievc houding door opheffing bij 
Ind. Stb. 1869 no. 28 van do militaire bczetting. 
Hicrdoor boette Larantoeka vcel van zijne 
betcekc- nis in. In 1871 werd zelfs besloten dat het 
zou worden verlaten en de civiel gezaghebber zou 
ver- huizen naar het vruchtbaarder Adonara, dcch 
men kw&m Liter weer op dit b'esluit terug. In 
1872 werd de politiek van onthouding van 
inmenging in do inlandsche aangclegenheden voor 
het gewest Timor uitdrukkelijk aanvaard. Doch zij 
was in de practijk niet vol te houden. 

De geheele periode vanaf de ovemame der be-
zittingen tot het begin van de 20e eeuw werd op Flores 
gekenmerkt door tai van inlandsche oorlogjes, door 
slavenhandel en zee- en strandroof. Nu waren die 
onderlinge oneenigheden weliswaar van weinig gewicht 
en tot een klein gebied beperkt； ook leidden zij niet tot 
bloedige botsingen; maar, aangezien daaraan geen einde 
kwam, ongestoorde rust een zeldzaam verschijnsel was, 
ieder lid der oorlogvoe- rende partijen steeds gevaar liep 
voor zijn leven, vza- ren zij zeer nadeelig voor de 
welvaart. Nu eens von- den de twisten hun oorzaak in 
kncvelarij van het bergvolk door de kustbewoners ； dan 
in opzegging door cen energiek stamhoofd in de bergen 
van de gehoorzaamheid aan een of ander kustpotentaatje, 
dat even a Is elders uit de Jigging van zijn Jar.d zeker 
overwicht putte over da bewoners in het bini；en- land; 
ook wel in de eerzuchtigc pogingen van cen 
landschapshoofd tot annexatie van een of ander gebied 
onder voorgeven daarop rechtcn te hebben. Zel- den 
mengden wij cr ons in; de cnkele welgcmccnde poging, 
die wij aanwendden oru orde teschepj)cu, was verre van 
gelukkig. Bij Indisch Besluit van 9 Ma art 1865 werd 
bijv. de grens van Larantoeka tengcvolge van onze 
onbekendheid metdefeitelijkc toe- iar*!e)i zoodanig 
vastgesteld, dat het landschap Sikka ondt r Larantoeka 
kwam te ressorteeren, hetgeen totcindc- looze 
verwarring aanleiding gaf. Mccstal bcpaalch n, wy ons 
tot het ontvangen van de door de inlandsche 
hoofdenafgelcgdc, maar natuurlijk nietgciiouden be- 
loften tot staking van het oorlogvoei'cnen.koppcn- 
snellen, en waren wij zeer tevreden al» een of unclerr 
euveldader daaraan de bcloftc van kdfficplanten 
toevoegde, waarop wij toch in de tachtiger jarcn zeer 
gcsteld waren. Den radja% werd aanbevoleii tc streven 
naar het verwerven van de toegenegenheid hunner 
onderhoorigen; hun word de wenschclijkheid 
voorgehouden tot uitvaardiging van ccn verbod van in- 
en uitvoer van oorlogsbchoeftcn, ook wc] word het 
betrokken ]aiidscha]>slioofd bedreigd met het 
ongenoegen der rcgecring als hij het al te bar maak- tc. 
Met dcrgclijke frases, met bedroigingen die men niet 
waar maakte, nieendc men te kunnen besturen, met 
opzettelijke totale miskenning van het inland- 8chc 
karakter en de inlandsche verhoudingen. Een enkele 
maal, als men cr niet buiten kon, kwam een oorlogschip 
een recalcitrant staatje tuch- tigen. Soms werd daarbij 
cone landingsdivisie aan wal gezet, en deze ondervond 
wel eernj hardnekkigen tegenstand van eene bevolking, 
wier schuilplaatsen allccn voor eene inlandsche macht 
toegankclijk heetten, en moest dan terugtrekken, doch 
meest- al trof zij slechts leege kainpongs aan, die tot ecn 
goedkoop vuurwerk aanleiding gaven. Met nicest 
maakte indruk het vdrdragcnd marinegcschut; om dien 
indruk le ven dig te houden had periodiek vlagvertoon 
plaats. Doch beter dan dat a lies was de 
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plaatsing van een ambtenaar, mits men dozen niet 
vcroordeeklc tot de functie van levend wapenbord, want 
moc3tal bclelten do beperkte middelen, het bestuur 
gclaten, dit om waar het pas gaf, met de noodige kracht 
op te treden. 
In 1864 word te Endeh eon posthouder gevestigd om 
toezicht te houden op den slavenhandel, die van (lit 
gebied uit op Soemba op groote schaal ge- d reven werd. 
Ter verscherping van dit toezicht werd in 1871 (Ind. Stb. 
n° 55) het lands chap Endeh onder de administratio van 
het bestuur op het eiland Soemba gebracht. Den 
posthouder stond cen kruisboot ter beschikking en men 
maakte zich wijs, dat dit middel den slavenhandel deed 
afnemen, al erkende men de onmogelijkheid die 
menschont- ecrcnde practijk actief tegen te gaan door 
middel van een zeilvaartuig, dat ongeschikt was tot een 
veel- vuldig herhaald cn onverwacht bczoek. Toch kon 
cen actief posthouder veel tot tegengang der slavcrnij 
vcnichtcn. Dat hij zich daarmede den haat der 
slavenhalers op den hals haalde, behoeft geen betoog. Dit 
bleek uit cen aanslag in 1879 op den posthouder van 
Endeh door een dier lieden ge- pleegd. Intusschen, de 
tocnemcndc scheepvaart zal wcl de hoofdoorzaak 
gewccst zijn van het weg- kwijnen van den slavenhandel: 
sredert 1876 wcixl Larantoeka gcregeld door 
stoomschcpen aange- daan. In 1887 waren er geen 
slavenhalcrs op hccterdaad betrapt en in 1888 beboette 
de radja van Endeh zelfs cen gozeten slavenhandclaar en 
droeg den posthouder de opgclegdo boetc af. Scdert 
hoort men niet mecr van slavenhandeL Doch daarna 
komen in dit gebied de herhaalde oneenigheden met de 
berg-Endehneczen op den voorgrond. 

Vooral cchter waren Ooat-Florcs en de Solor- 
cilandcn het gebied der nooit eindigende inland- schc 
oorlogjes. Larantoeka op Flores en Adonara 11'cdf-n 
daarbij vooral op den voorgrond. In het jaar 1879 was de 
afdeeling Larantoeka en ondcrhoo- righeden gccrccerd, 
waarondcr rcssorteerden, bell al ve Oost- en Noord-
Flores, de Solor- en de Alor- eiian(bMi; m<；L cen civiel 
gezaghcbbcr-afdeelingschcf t(! Larantoeka en 
posthoudora to Maocmere cn Tro ng. 

iim van ccrtitgeiiocmdcn posthouder had al 
ten gcvolgi-, dat men zich in Sikka beter bc- rind .'idittc 
teg<'n de aanmatiging van den radja van dicii wij door 
de vroegcr besproken 
gren n-g<-ling ten onrechtc haddi-n gesteund in zijn (ia!i-
prak<-n op ccrstgenodjnd landschap. Hoe aanina- tig<-
i)(I dcZ'- radja overig'；ns was, cn hoe weinig hij zjn 
aaujnatig(!nde aansprak<*n liel varen, block uit cen door 
hem nog in 1902 naur Kcwa op Noord- f'lorcs 
ondernoinen hongitocht. Jiein ecn tijd- lang divn kant uit 
de pas afgesncdini, dan beproefde hij h<-L op de 
Soloreilanden tegen zijn antagonist den radja van 
Adonara. Dat er wrijving kwam tusschon de bride rijkjes 
was trouwens geen wonder, want r gebied Htrektc zich 
ecncrzijds over Oost-Flo- res, aiulerzijdH over Adonara 
en Lomblcin uit. Over de vcrhouding van den radja tot 
het bestuur viel niet te klagcn, mits dit maar veel door do 
vingers zag cii deed(!<• civicl-gezaghebber dit niet, dan 
meed de radja jarenlang allc aanraking. Dit landschaps- 
hoofd was ovci igcns een Christen on zijn Chri 'tclijko 
bcginselon brachtcn hem wcl cens in botsing ook met 
zijn hoidenscho ondordanon. Zoo ontatond con ops Land 
tegen hem der borgbewonors van Larantoc- k \ in de 80cr 
juren, wclke opstnnd zijn aaiileiding vond in de 
v«^rzaking door den Radja van verschil- lendc 
hcidcnsche Plechtigheden, een opstand waar- bij ook de 
missic in het gedrang kwam. Ter bc- 

schcrming van de missie werd toon te Larantoeka cen 
kruisboot gestationneerd cn kreeg de civiel-ge- zaghebber 
ecn aantal gewapende politiedienaren en wat gewcren 
toegezonden. Edoch men vreesde wel- licht dat do 
posthouder hierin eens aanleiding mocht vinden zyn 
ncutrale positie prijs te geven; althans toen het govaar 
geweken. was, inoesten de geweren en de politic weder 
naar Kocpang terug. AUeen de kruisboot mocht blijven, 
als zijnde wel gemakkelijk voor de reizen van den 
besturenden ambtenaar, terwijl de bemanning van de 
kruisboot ook voor de politic zou zijn te gebruiken I Was 
het wonder dat nog in 1890 werd geconstateerd, dat het 
bestuur met de veelvuldig voorkomende kleine onderlinge 
oneenigheden weinig bemoeienis had? 

Ook op de Soloreilanden was, niettegenstaande onze 
langdurige vestiging de toestand zeer onbevre- digend en 
zij blecf dit tengcvolge van onze politiek van onthouding. 
De post te Lawajong was opgehe- ven en de posthouder 
vcrplaatst naar Trong; doch in 1889 moest de toenmalige 
functionaris ijlings naar Larantoeka vluchtcn,in het 
gedrang geraakt bij den strijd tusschen eenige 
landschapjes, die het overi- gens volstrekt niet op hem 
gemunt hadden. In 1891 werd het voor dien beambte niet 
raadzaam geacht, anders dan raadgevend tusschenbeide te 
komen, terwijl hem in 1898 werd gelast naar Larantoeka, 
later naar Endeh tc gaan. 

Wenden wij thans nog even den blik naar Middcn-
Flores. Sedert in 1874 het voomaamste stamhoofd in 
Ngada, het hoofd der Rokka's, met het N. I. gouvernement 
vriendschapsbetrekkingen had aangeknoopt, had dit 
steeds het voomemen gehad deze legendarische tinstreek 
spoedig te bezoeken. Eerst in 1887 werden echter 
pogingen aangewend om die strcck te bcreizen en wel van 
uit dric ver- scliillende punten van de Nocrdkust. De 
Noord- kust heette volgens de traditie aau den radja van 
Gcwa op Celebes onderhoorig tc zijn; in het voor- 
naamstc rijkje Rioeng hadden de Alakassaren en 
Boegineezcn grooten invloed. Vcrmoedelijk onder dien 
invloed word den reizigers de toegang tot het binnenland 
ontzegd. Daarop werd den besturenden ambtenaar gelast 
zich vooralanog te bepalen tot een regelmatig bczoek aan 
die kustplaatsen omer de noodige gegevens te verzamelen. 
Na een vluchtig bczoek van professor Wichmann in 1888 
en van den mijn- ingenieur Van den Broek in 1889, landde 
aan de Zuid- kust in de Aimerebaai in December 1889 een 
mijn- bonwkundigo expeditie 'onder den ingenieur Vtm 
Scliello. Doze expeditio had weinig resiiltaat, tenge- volgc 
van de vijanaigo houding der bevolking, die haar noopto 
tot den terugkecr. Het onderzoek werd in Maart 1890 
hervat, thans onder militaire dekking, welko dekking 
tevens de opdracht had de aanvallcrs der eerste expeaitio 
te bestraffon. Doch noch het doel, dat do 
mijnbouwkundigen zich hadden gcsteld, noch het 
nevendoel der militaire Icdon word borcikt. De vijandige 
houding dor bevolking dwong tot ccn gelcidelijke verstt r- 
king der dekkingstroepen, tot in November 1890 ccnc 
macht vcrecnigd was van 17 officieren en 495 uiinderen, 
waarbij genie en 2 mortieron. Toen gaf men do hoop op, 
do tinstreek van uit het Zuidcn tc bereiken. Ecn tweedo 
poging kort to voron van uit het Noordon met eene 
colonne van 21 officioren cn 530 mindcren aangowend, 
mislukte evencens, want men ivchtte de gezondon macht 
nog te goring om hot doel to bereiken. Met het oog op het 
ongun- stige jaargetijdo werden do troepen ingcscheept en 
eindigde dezo grootacheepsoho onderueming met eon 
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terugtocht. Dit moest natuurlijk cen zeer verkcerdcn in 
druk op den inlander maken. 

In 1902 echter kwam er kentering in onze politick met 
het optreden van resident Heckler. Deze manifesteerde 
zich het eerst in Larantocka. In 1902 had de radja, 
wcllicht ter bezwering van de bij zijn leenheer gewekte 
ontstcmining, eindelijk de verkla- ring afgelegd, 
waarover men reeds sedert 1898 met hem onderhandelde, 
nl. dat het gouvemement tegen schadeloosstclling de in 
zijn gebied bestaande hef- fingen mocht overaemen cn hij 
geeii nieuwe belas- tingen kon opleggen. Het o]jzcttelijk 
gedesorgani- seerde bestuur, waaruit alfc adathoofden, 
die 5s radjas willekeur hadden kunnen breidelen, 
succcssievelijk door hem waren verwijderd, moest op den 
ouden voet worden herstcld, cn voortaan mochtengcen 
bin- nenlandsche aangelegenheden cn rechtszaken van 
beteekenis worden afgedaan, dan in ovcrleg met de hoof 
den en den civiel-gezaghebber van Larantocka, met wien 
de vorst sedert jaren zoo goed als geen aan- raking had 
gehad. Doch, al vleide men zich met de hoop, dat het 
prestige naar buiten van den mach- tigsten, sluwsten en 
meest-aanmatigenden zelfbe- stuurdcr nu gebroken zou 
zijn, weldra bleek het, dat de man zich nog verre van 
onderworpen voelde. De maat，was vcl, toen hij cen 
tegen den radj% van Ado- nara in opstand gekomen 
hoofd niet alleen daadwer- kelijk steundc, dock zelfs 
huisvestte als dit zich te Larantoeka vertoonde. In 1905 
werd de radja ge- vangen genomen, van zijn radjaschap 
vervallen ver- klaard cn verbannen, terwijl een lid van 
zijn geslacht waamemend bestuurder werd. In 1912 is een 
zoon van den balling dezen opgevolgd. 

Op de Solor-eUanden iiet, zocals hiervoren ge- meld, 
de toestand sedert geruimen tijd reel te wenschen over. 
Om hierin verbet ering t e brengen was veeJvuldig 
gewapend opt reden van militai- ren en politic needig. In 
J909 (Ind. Stb. no. 542) werd het bestuur over de 
tijdelijke onder- afdeeling Solor, bestaande uit de 
eilanden Adonara, Solor en Lomblem, opgedragen aan 
den civiel ge- zaghebber van de tijdelijke onderafdeeling 
Oost- Flores. Bij Ind. Stb. 1914 no. 743 werden de 
eilanden Adonara en Lomblem als eene zelfstandige 
onderafdeeling van dien naam onder een gezaglieb- ber 
te Wae Werang met bestuursassistent te Wae Komoe 
gesfeld7^terwjj 1 het eiland Solor bij de onderafdeeling 
Oost-Flores en Solor onder den civiel- ge- zaghebber te 
Larantoeka werd gevcegd. De toe- standen op de 
genoemde drie eilanden van de Solor- groep mogen thans 
als geconsolideerd worden be- schouwd. 

De in 1895 nieuw opgetreden radja van Endeh was niet 
zulk een krachtige persoonlijkheid als zijn in Mekka 
overleden voorganger. In J 904 zag de Resident zich zelfs 
genoodzaakt cen zijner onderhoofden te straiten. Hem 
werdopgedragen voortdurendoverleg te plegen met den te 
Endeh geplaatstcn bestuurder .Vanaf 1905 begon men 
van uit Endeh als basis ook de binnenlanden tc bezocken. 
Danrbij werd voor het eeret door de gewapende politic de 
Ndopa^hnogvlaktn bereikt en nu zocht een dccl dcr 
bergbevolking, met name het compIcx-Ndocri, 
toeradering. Maar over het gcheel was de berg- bevclking 
met die actie niet ingenomen. In Juli 1907 liep het 
bergvolk de plaats Endeh af en ver- brandde deze； in 
October d. a. v. werd een nieuwe aanval gedaan. Daar de 
troepenmacht, in het gewest aanwezig, onvoldoende 
werd geacht, om deze euveldaad te bestraffen, kwam 
eone 

compagnie marechaussce onder kapitcin Clinstoffel naar 
Florcs over. Als ecn wervehvind vloog Christ of- fel 
tusschen 9 Augustus 1907 en 1 M&art 1908 het. zoo 
weinig bekende biruieiiland door, van Oost naar West, 
van Noord naar Zuid, alles nederwerpend wat zich 
verzette, ook in de streck waar de tin- expeditie echec 
geleden had, daarmede het sprookje van de 
ontocgankclijkheid dcr inlandsche schuilplaatsen 
aantoonend. Toen de schrik or goed in zat, kwam de beurt 
wcer aan het bestuur, hetwdk in den aanvang een in 
hoofdzaak militair karakter droeg. Met het civiel gezag 
over Oost-Flores en Endeh werd do opvolgor van 
Christoffcl, de Ka- pitein Spruijt belast, tcrwijl West-
Florcs vanaf de Nanga Pandan tot Manggarai onder den 
in 1906 naar Flores gezonden Controleur werd gebracht. 
Endeh werd herbouwd en de registratie cn ontwa- pening 
werden aangevangen met z. v. m. gclijk- tijdige belast 
high effing en aanleg en verbetcring van wegen. 
Ingevolge Ind. Stb. 1907 n° 208 trad die Controleur nu 
als chef van de geheele Af- deeling Florcs w. o. de 
Solorcilanden (Adonara, Solor en Lomblem) op, 
alhoewel zooals boven gezegd t ijdelijk zijne 
bevocgdhcid over een deel van het gebied aan een 
militair was gedelegeerd. In 1910 werd Zuid-Flores als 
een afzonderlijkc onderafdeeling onder een civiel-
gezaghebber gesteld. 

Om een beter bestuurstoezicht op het eiland 
Soembawa mogelijk te maken, werd dit met het onder het 
sultanaat Bima ressortcerende en op Flores gelegen 
Manggarai, bij Ind. Stb. 1909 no. 129 bij het gewest 
Timor gevoegd, Van dit gebied wordt weinig vernomcn; 
over het geheel is het er rustig, belioudcns eenig verzet in 
Augustus 1909 tengevolge van de verplaatsing der 
hoofdplaats van cen dcr daloeschappen (districten), welk 
verzet spoedig gebroken was. Sedert 1912 is ook in dit 
gebied te Reg^en civiel bestuurder, die in overleg met 
een gevolmachtigde van den sultan van Bima ageert, 
terwijl bij Ind. Stb. 19J4 n° 743 Manggarai in 191 •> in 
twee ond eraf d eelin gen gesplitst werd met civielc 
gezaghebbers te Reo en tc Roctcng. Alleen in <!<■ 
onderafdeeling Adcnara cn Ldmblcm is het militair en 
civiel gezag nu nog in e<5n hand vcrccuigd. Op Flores 
komen belasting- en hecrendienstopstootji s van localen 
aard nu endan nog voor； de tot(1USV<T aan tucht niet 
gewende bevolking past zicli HlechtH noodc aan de 
nieuwe ordc van zaken aan.Vcrbctci ii>g is echter 
allcrwege te bespeuren cn de nolitickc toc- stand mag 
thans over het aJgemeen gunstig worden genoemd. 

Lileraluur: J). Van Lijndcn, Bijdragc tot de ken- nis 
van Solor en omJiggcndc eilanden, Nat. Tijdschr. v. N.-
I., II, p. 3J7, 329. 2) Junghuhn, Java, 11 f, ]).1265. — 3) 
Zollinger, Verslag ceiier reis naar Bima en »aar ecnigo 
plaatsen op Flores etc., Vcrh. Bal. Gen. XXIII (1850), p. 
12—17. —4) Freisw, J.ndicr, 1852, 5de Art. cn later 
Keizcn naar Manggaiai <-nzr Tijdschr. Bat. Gen. IX, 
]860, p. 443—531. - - 5) Brumund, Indiana I. p. J21—
J40, — 6) Francis, Herinncringen uit den Jcvensloop van 
cen ambtenaar, Bat. 1856, II, p. 135, J42, J 36, J 83 <-n 
】90. — 7) Van de Velde, Gczichten van N.J.,)). 29. —8) 
Buddingh, Rcizen III, p. 332 en 279. 9) 
Vosmaer, Bericht omtrent de kampong Gcliting, Tijdf-
chr. Bat. Gei). DJ. XI (」862).v— 10) Kluppd, De Solor-
eilande)), waarin over Larantocka, ib. XX (1873). — 11) 
Heynen, Het christendom op het eiland J?lores, Studien 
op godsd., wetcnsch. en letterk. gebied, VIII, 1870, Hcrt, 
— 12) J. \V. Visser, Baai van Rioem trigonometrisch 
opgeno 
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men (Manuscript) 1861. 一 13) Schets van do expe- ditie 
in de baai van Rioein, Verh. en Ber. aang. h. zeewezei), 
Amst. 18G1, Pl. IV. — 14) Veth, Gcogr. aanteekeningen 
enz. Tijdschr. Aaidr. Gen. I (1876), p. J 80—87, zie ook 
,,Het，eiland Flores" Tijdschr. v. N.-I. 1855, II p. 153. — 
15) JRo.os, lets- over /Endeh, Tijdschr. Bat. Gen. XXIV 
(1877) p. 481 —532. — 16) Riedel, The island of Flores, 
Rev. col. intern. 188G, I, p. 243. — 17) Kleian, Voetreis 
over het o. deel van Flores, Tijdschr. Bat. Gen. XXXIV, 
1891, p. 485. — 18) Vorderman, Het jour- naal van Albert 
Coifs, Bat. 1888. — 19) Jacobsen, Rciscu im O.I. Archipel, 
Pct's Mitt. 1890, p. 103.— 20) Van Schelle, Verslag van 
het onderzoek naar het voorkomcn van tincrtshoudende 
gronden op Flores, Bat. 1890. — 21) Midden-Flores, Ten-
ein van actie der N. Flores-expcditie 1: 500.000, Bijv. v. d. 
Loco- mot ief No. 225 Samarang 27 Sept 1890 cn Ind. Mi 
lit. Tijdschrift 1893, II. — 22) Wichmann, Bencht iiber 
einc 1888—89 ausgefiihrte Reisc etc. Tijdschr. Aardr. 
Gen. N. S. 1)1. VIII (1891), p. 188—294. en Id. ell. IX, p. 
273. — 23) Weber, Ethnogr. Noti- zen ubcr Flores und 
Celebes. Int. Arch. f. Ethn. (suppL) 1890. 一 24) Hoedt, 
Verslag der reis naar de noordkust van W.-Flores, Tijdschr. 
Bat. Gen. XXXVI (1893) p. 281. 一 25) Mcerburg. Pioeje 
. eener beschrijving van land en volk van ilidden- 
Manggarai, Tijdschr. Bat Gen. XXXIV (1891) p. 434, cn 
Dagboek dier reis, item XXXV (1892), p. 
]13. — 26) Couvreur, Een dienstreis benoorden La- 
rantoeka, Tiklschr. Aardr. Gen. 1908, p. 551. — 27) 
Beckering, Beschrijving der eiJanden Ad on are en 
Lornblcm behoorende tot de Solorgroep., Tijdschr. Aardr. 
Gen. 1911, p. 2. — 28) Pannekoek v. Rhcden, Jaarb. 
Mijnwezen, 1911. — 29) Beker, Het oogst- en ofleifcest 
bij den Nagchstain te Boa-wai, Bijdr. T..L. V. di 67 (J913) 
—4. — 30) H. B. Stapel, Het Mang- garaisclie volk T. Bat. 
Gen. dl 56 (1914) p. 419.— 31) J. A. v. Stavcrcn, De 
Rokka's van Midden Flores, 1. Ind. T. L. V., Deel LVII afl 
2, biz. 117 (1915). — 32) Wichmann, Over het tin van het 
■ iland 1'lores. Verslag gewone vergadering der Wis- <-ii 
Nat uink. Afd. der Kon. Academic van Weten- '-chappen 
te An>st< rclam 27 Juni 1914. Deel XXIII, biz. 215—231. 
— 33) Dric kralcrmeren op den \ ulkaan Gili Modoc, T. A. 
G. 2c serie Deel XXXII (HH5), |). 67<k — Koloniale 
vcrslagcn. —Zeemans- gidH Dc(d JV, 1912. 

Vcor de kaarten wordt verwezen naar den Cata- logiiH 
van kaarteii en JJoekweikcn. Afd. Hydro- grafic cn naar de 
Sclictskaarl van Flores 1: 250.000 

I '.I i I (T"”jzr.). 
FLORES-STRAAT, tusschen de O.kust van Flo- ),<,

；-： cn de cilanden Solor ci) Adonura zecr ver- scliillend 
van diepte cn breedte. De Noord-cn Zuid- ingang der straat 
zijn zecr nauw en vormcn (.ireni- pr|s. cerste, lu-t Nauw 
van Larantpcka, Ipopt irechtcrvonnig toe en is op soinmigc 
plant sen Hlechts 0,() K.A1. breed, de diepte neemt hier af 
tot 23 M., maar dit nauw i« volkomcn schoon. Het 
j)ii<kleii-gc(lceltc der straal, waarin Straat Solor nil inondt, 
is een wijde, zecr diepc kom cn het Zviid- gmlcclte, .si mat 
Lcwotobi is wed or snial en betrek- kclijk ontHcp, de 
breedtc is evenwel nergens minder dun 3 K.M., do minste 
diepte 20 M. V66r en in flczo hiatste straat liggen eon 
viertal kleinc, mile ro(8(!ilandcn, waarvan Kam bing, hot. 
grootsto on zuidelijkste, 36 M. hoog, con uitstekend 
zeemerk o pie vert. Op grooten afstand verkent men dezon 
ingang nan de vulkanen Lobetobi op de ZO. punt van 
Flores, de Laki-Laki spits, kcgelvormig en bijna 

ftltijd rookende, en den Pcrampocan zwaar, massief als 
een N.W.—Z.O. strekkenden rug. Voor verkenning van 
om de Noord heeft men de vulkanen Ili Mnndiri met twee 
bijna even hooge toppen en den rcgelmatig kcgelvormigcn 
Boling. Aan den voet van den eersten ligt op den 
Florcswal, bij den Z. uitloop van het Noordcrnauw, 
Larantocka, de hoofdzetel van de Roomsch katholickc 
missie in deze streken, met een veilige rcede, waar men 
buiten het zware tij ligt. 

De vcrtikale waterbeweging is gemengd met 
overhcerschend d ubbeldaagsch karakter. De stroom loopt 
ongeveer om de 6 uur heen en weder cn is in straat 
Larantoeka buitengewoon sterk, uitcenloo- pendc van 6 tot 
16 K.M. per uur. Deze sterke stroomen gaan gepaard met 
warrelingcn, zoodat de doorvaart voor zwakke stoomers 
ondoenlijk kan zijn en voor groote schepen groote 
oplettend- heid eischt. In straat Lewotobi bereikt de 
stroom op verre na niet zulke snelheden en blijft steeds 
bene- den 5 K.M. in het uur; de meeste stroom loopt hier 
onder den Floreswal en wel sterk overheerschend om de 
N.O. In de diepe, wijde kom midden in de straat loopen 
slcchts zwakke getystroomen. Zie Zeemansgids O. I. 
Arch. IV. 

FLORES-ZEE beN. Soembawa en Flores en afge- 
sloten dobr de Paternoster- en de Postiljon-eilan- den en 
door de eilanden Z.O. van Saleier, is een meet dan 5000 
M. diep bekken, dat door de betrek- kelijk weinig diepe 
straten Sapeh, Linta en Molo, tusschen Soembawa en 
Flores, in verbinding staat met den Indischcn Oceaan. 

De nioessons zijn in de Flores-zee zwakker dan in de 
daar boW. gelegen Bali-zee. De April-kente- ring duurt 
korter en heeft minder rondloopende winden, de O.Z.O. 
moesson zet niot zoo krachtig in cn verflauwt eerdcr, de 
November kentering is ge- prononceerder, de West-
inoesson waait N.lijker en de krachtig, rcgelmatig 
doorstaande wind in Januari is flauwer en waait minder 
constant. Reeds in het begin van April is de O.Z.O. wind 
overheerschend, maar in deze maand en in Mei worden 
rondloopende en veranderlijke winden nog dik- wijls 
waargenomcn. Alleen in Juni, Juli en Augustus staat de 
Z.O. moesson geregeld en vrij krachtigdoor, gedurende 
September en October gaat deze af, op deze if de wijze als 
hij in April en Mei opkwam. November is de 
kenteringmaand met rondloopende winden cn in 
December begint de VVestmoesson, waarop inen dan 
evenwel nog geen staat kan ma- ken, vooral overdag niet. 
Alleen gedurendo Januari staat de Westinoesson geregeld 
door, in Februari is do wind flauw. In Maart konien reeds 
N.lijko en O.lijke winden voor en is stilte niet zeldzaam. 

Land- on zeewind zijn in zooverre merkbaar, dat de 
boido mocssons ‘8 nachts geregcldor doorstaan dan 
overdag; nachts is do wind Z.lijker, overdag N lijkcr. 
Harde wind is zeldzaam, buien komen het gehcele jaar 
door voor. In de bocht van Maocme- ro en daarvoor liecft 
men in Juni, Juli en Augustus dikwijls clagen lang stevig 
doorstaando Z.lijko winden, welkc over de laagte tusschon 
de bergen der Zuidkust komon. 

Het weer in de Florcs-zcc is mooi en vast. In den 
Westmoesson on daaropvolgende kentering is hot veelal 
bewolkt en heeft men zeer holder zicht, bchal- ve wunneer 
de wind naar hot Z. draait. In het begin van den O.Z.O. 
moesson klaart de kernel op, maar wordt het zicht，door 
de toenemende heiigheid voortelulend slechter tot dit in 
het laatat van Oc- ber, weer begint to beteren. 
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De warmte is in beide moessons niet hinderlijk; in 
den O.Z.O. moesson kan het *s nachts bepaald koud zijn, 
ovcrdag maakt- de frissche bries de temperatuur 
dragclijk. In den West moesson is het over het alge- meen 
ook niet te warm, hoewel de nachten lang zoo koel niet 
zijn; slechts de kentermgen zijn warm en drukkend. 

De regenval is niet belangrijk, natte en droge sei- 
zoenen zijn schcrp afgescheiden; de niceste regen valt van 
December tot April, vooral in de laatste maand zyn de 
regenbuien zwaar; Juli, Augustus en September zyn 
nagenoeg volkomen droog. 

In de straten tusschen de eilanden st a at, geduren- de 
beide moessons, de wind sonis stijf door in de richting 
van den trechter, hoe nauwer destraat, hoe krachtigei- de 
wind. In den *O.Z.O. moesson loopt een stroom om de 
Z.W., in den Westmoesson een om de Z.O. 

De toestand der zee is over het algemecn gunstig; 
soms komt echter, zonder direct waamcembare oor- zaak, 
een vrij hooge deiniiig voor. In den West- moesson is de 
zee kalm, aangczien wind en zee dan met elkaar mode 
loopen; in den O.Z.O. moesson, is dit niet het geval en 
komt zee en hooge zee dikwijls voor. 

.De vertikale waterbeweging is gemengd met dub- 
beldaagsch karakter. Het getij is het zwakst in het 
N.gedeelte der Flores-zee, de rijzing te Bonerate loopt 
uitecn van ruim 1 M. tot een enkelen d.M.; om de Z. en 
om de 0. neemt het getij in bc- langrijkheid toe, te Bima 
bedraagt de rijzing ruini 1,5 tot 0,5 te Maoemere bijna 3 
M. tot enkele dM. Zie Zcemansgids 0.1. Arch. IV en voor 
natuur- kundige gesteldheid het art ike] ZEE. 

FLUITBEKVISCH {Fistidaria). Naam van visch- 
soorten uit de zeeen der heete streken met een zeer 
verlengden snuit, welke aan het uiteinde door de 
mondopening doorboord is, overeenkomende in vorm 
met den bek der naaldvisschen, waarmede zij verwant zijn 
(zie VISSCHEN). Maleisch: Tolop; in de Molukken 
Trompelta genaamd. 

FLYRIVIER. Vormt voor een klein gedeelte do grens 
van de Nederlandsclie met de Britsche bezit- tingei) op 
Nieuw-Guinea. (Ind. Stb. 1895 J)O. 220). Zij vindt haar 
oorsprong dicht bij de grens tusschen Britsch en Duitsch 
Nieuw-Guinea en mondt met een groote delta uit in de 
Papoea golf. Zij were! in 1843 ontdekt; in 1875 door L. 
M. d'Albertis en Me Far- lane 50 KM., in 1876 door 
d*Albertis 800 K M. en in 1890 door Me Gregor 970 K5L 
opgevaren. 

FOEHR. Naam op de Kei-eilanden van een Ho- 
nigzuiger, Philemon plumigenis; op de Aroe-eiian- den 
beet Philemon novae-guineae Wakoe; do Ma- leische 
zeelui noemen hem Boerocng-siang (Moj gen- vogel), 
cerf naam dien hij ook op Nieuw-Guinea ^raagt. • 
0、FOEJA. Zie KLEEDING. 

FOEUE. Zie NOTEMUSKAAT. 
FOENAI. Landschap bchoorendc tot de onder- 

afdeeling Koepang der afdecling Zuid-Timor en Eilanden 
van de residentie Timor en Ond. De Radja woont in het 
zuidoosten van het rondoin de hoofd- plaats gelegen 
Gouveroementsgrondgebied. 

FOENICULUM VULGARE L. Zie ADAS. 
FOFAK-BAAI. Een ruime baai met nauwen in- g&ng 

aan de N.kust van het eiland Waigeoe op onge- veer 130° 
45' O.L. van Gr. De kusten zijn meest steil; de 0,6 K.M. 
breede ingang en de volkomen beschut- 塑,ruim 7 K.M. 
lange baai zelve zijn schoon en van niet te groote diepte. 
Zie Zeemansgids O. I. Arch, 

FORT DE KOCK. Hoofdplaats der vroegore 
Residentie"Padahgsclie Bovcnlandcn op Sumatra, gelegen 
op het- plateau van Again, aan den ooste- lijken rand van 
het bekende _Karbouwengat ..(zie daarvoor OUD 
AGAM), in de ohiniddellykc nabij- heid van Merapi en 
Singgalang. De plaats ligt juist op de waterscheiding 
tusschen de Againrivicr en de Masang, dus tusschen die 
van de Straat van Ma- laka en den Indischen Oceaan. Door 
de hooge Jigging van 900 M. boven den zeespiegcl hceft 
Fort de Kock het klimaat van cen Zuid-Europeeschen 
zomcr, met heerlijk koele nachten. De gemiddelde 
temperatuur is er 21° G. Door weersinvloeden kan in 
enkele uren de temperatuur aannierkelijk af- nemen, 
waardoor het er wel eens guur is als op cen een 
Hollandschen herfstdag. De geinidd. jaarlijksche j'egenval 
is er 233G ni.M.; het regent ci1 juist voldoen- de voor de 
teelt van allerlei Europeesche bloemen in den vollen 
grond. Fort de Kock staat dan ook be- kend als een dorado 
voor rozen, die alleen tc lijden hebben van te forsclie 
regenbuien in den regentijd (October— an uari). 

.Het fort De Kock, cerst Sterrenschans gehceten, werd 
in November 1825 op dcri Boekit Tinggi, een heuvel aan 
den O.lijken rand van het Karbouwcn- gat, opgeworpen 
door den kapitcin Bauer, nadat hij bij Socngai Lan dir (ten 
W. van het Karbouwen- gat) een afd. Padri's had verslagen. 
Dit fort werd de hoofdpl. der residentie Pad. Bovenlanden 
en de zetel van den Resident; bij de gew. reorganisatie van 
1913 is de residentie opgeheven. De hoofdpl. is bij de 
Inlanders Boekit Tinggi blijven hecten. Fort de Kock is 
bekend door de Woensdag- en Zaterdag- niarkten, welke 
op de fraaie passer worden gehouden ； sedert 1906 zijn 
hier ruime mai-kt-, visch- cn vleesch- hallen gebouwd, alle 
het cigendom der be volkin g van de nagri's in Oud Agam. 
Op rnooic dagen wordt de Zaterdag-markt (die het drukst 
is) wel door 40.000 menschen bezocht, die van wijd cn zijd 
|>< r (rein, per bendy of te voet aankojnen. Het feit dat hier 
zoo vcle wegen sameiikonicn, rnaakt F. de K. tot de 
belangrijkste inarktplaats. Fort de Kock ligt aan den 
„grooten postweg", den cersten <(ro()tci) transport-weg, 
van Padang naar Pa jo Kc^-mboei), dien het Nederlandech 
bestuur Hot aanlcggtin. De afstand naar Padang is K.M., 
die naar Pa jo Kocmboeh 33/ K.M. De weg naar Pa jo 
Kocinboch, waarlangs de spoorlijn in aangclegd, over het 
ruiin 11 K.M, O.lijk gelegen Baso ； HJaat in Z.O.lijke 
richt'ng ecn rijweg af naar rJ'aba； Patah (en Fort van der 
Capollen), in 1906 aangelcgd ah ver bet mi) g" van' den 
zoogeuaaniden „weg der ZCVCJI oorlannnen,,

l con 
paardenpud, dat dien naain kreeg door het aantai 
oorlammcn, dat vroegcr aan de soldaten werd uitgedecld 
bij e^n marsch in dil zware terrein. Naar het Z. is Fort de 
Kock verbonden met Padang Paneljang (ruim J8 K.M.) 
door weg en spoor, welke over het zadcl tusschen 3Icrapi 
cn Singgalang loopen. Naar het N. is Fort de Kock met 
Locbock Sikaj)ing verbonden (79/ K.M.); in het Tjclang 
van hot verkeer langs dozen weg, en om de noordclijke 
luiidstrekcn, cvcnuls de ondcral'd. Fort van der CapeJlen 
meer aan te sluitcu aaji de spoorlijn, is op 1 Mei 1915 een 
Gouv. automobicl- dienst geopend; het direct beheer is in 
handen van een administrateur te Fort de Kock, den zclel 
van den dienst; een werktuigkundige staat hem terzijdc. 
Talrijke goede wegen verbinden de voornaainste na- gri's 
in Oud Again met elkaar en met de hoofd plaats. 

De alhier gehouden jaarniarkten (Pa kan Ma la in) 
droegen reel bij tot meerdere bekendheid van de 
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prcductcn van het land on tot bevorclcring van Industrie 
en huisvlijt. Ecn Iciding voorziet de st ad van holder broil 
water van Soengai Tanang aan den voet van den 
Shiggalang, waar in 1906 een groot zwem- bad were! 
aangelegd. Er zijn te Fort de Kock een Europecschc 
school, ccn Kwcekschool voor Ini. ondcrwijzcrs, een 
Holl. Maleischo school, en ccnige GOTIY. lagere scholen 
voor Inlanders. De plaats tcldc in 1915: 315Europeanen, 
650 Vreemdc Ooater- lingcn en； 土 1550 Inlanders. 
(Zic verder OUD AGAM)Zr 广、二 

FORT DU BUS. Naam van de vereterking, waarin de 
ccrste Nederlandsche nederzetting op Nieuw-Gui- nca 
was gelegerd. Ze werd opgcricht in 1828 en was gclegcn 
bij Lobo aan de Triton-baai in de Zuidwest- kust van het 
eiland op 3° 43' 30〃 Z.B. en 134° 15' 4】〃 O.L. Die 
nederzetting geschicdde om tegenover de andere 
Europeesche mogendheden feitelijk het bczitsrccht tc 
toonen op het westclijk deel van Guinea. Tocn dan ook 
op den 24 Augustus van dat jaai- de vlag op de, nog on 
vol tool de, vers terking werd geheschen, verklaardc de 
com missaris der In- dische regecring, in naam en van 
wege den Koning der Ncdcrlanden bezit te nemen van dat 
gcdeelte, dat begrensd were! door de kustlijn gelegen 
tusschen de 】41° O.L. op de zuidkust, noord west cn 
noord- waarts verder loopende tot aan kaap Goede Hoop 
(T. Jamoersba) op de noordkust. 

De ver.-.terking bestond uit cen dubbelgepalissa- 
deerde, vierkante recloute, aanvankclijk slechts met cen 
binnenruimte lang cn breed 25 Ned. ellen cn met ccn 
bezel ting van J1 Europ. en 20 ini. mili- tairen, ondcr 
bevel van ccn 2e luitenant der infan- teric. Later word de 
redoute vergroot en hare bezet- tiug versterkt. Ongunstig 
gelegen, nabij eeii moeras- sig teirein cn een zwaar 
bosch, had de bczetting jccds van den aanvang af 
buitengewoon te lyden van ziekte en van aanvallcn van 
Cerammers en in- boorlingcn. Hoewel later de bevolking 
minder vij- aiKischap loondc, waren de verliczen.welke 
de kleinc Ijczetting door ziekte lecd, zoo groot, dat in het 
jaar J 836 rnoest worilen bcslotcn de j'cdoutc af tc hreken 
en <lc nederzetting op tc heffen. 

1)(' ticurigf lotgevallcn van de bczetting van het du 
JJus zijn uitvoerig bcschrcvcn in ；  A. Haga, 
Ncderlandseh Nieuw-( Juinea, 1884. Decl II, b】z. 24 
(；7. 
FORT VAN DER CAPELLEN. Ondcrafd. der 

a!<l.'I'anah Datar, Residcntie Sum. Westk., met ge- 
hjkiiainig*.- hoof<I pl. ([nl. naam Batoe Sangkar), 
Ktandpl. van een Controlcur b/h B.B. Zij oiuvat het 
<ugculijk(^ I'anah Datar, „(.le bakermat der Minang- 
kal’aucrU, de landstrcck ten Z.O. van den Merapi, l)(；t 
stroomgebied tier Oinbilin-rivicr, spcciaal van haar 
linko-zijtakken de Baugkawas en do Solo; de 
Jiaiigkawas, die op de Z.helling van den Merapi ont- 
springt, stroomt langs Pariangan (ziealdaar)endoor de 
Larch nai) Paneljang; —de Sdlo, die ontspringt op de 
O.lijke helling van den Mcrajii, stroomt tusschen dwell 
cn den Sago, van welke vulkanen zij het water on( vangt 
door verachillende beken, o.w. genoemd worden de 
Kapoepoean (zie Andalas) cn de Batang Sigaioenggocng, 
waaiaan Fort van der Cupellen Jigt. Scio stroomt verder 
langs den W.lijken v<jct vai> den Goenoeng Bongsoe 
(Minangk. Bon- soo), die even ten O. van Fort van tier 
Capollen ligt. Aan(!en voet van dien berg, lecfden bij 
Batoc Patah de vorsten van Pagar Roejoetig, de nazaten 
van do Hindoesche vorsten, die daar regeerden cn van 
wier aanwezigheid op die plaats en in den omtrek tai van 
bewijzen zijn overgebleven in den vorm van 

vci-sierde cn beschreven steencn. Men vindt die te Pagar 
Kocjoeng, Tandjoeng, Pariangan, Limo Kaocm, Boekit 
Gocmbak, Ponggongan, Batoe Bapa- hat en Socroaso (zic 
bij die namcn, en vgl. Oudh-- Vcrsl. 2dc kw. 1912, bl. 41, 
Nos. 17—2). 

De Merapi beheerscht gehcel deze landstreek, die door 
haar zeer geaccidenteerd terrein slechts tegen overmatig 
hooge kosten door ecn spoorlijn aan het not van Sum. 
Westk. verbonden kan worden. Met 1 Mei 1915 werd 
echter cen Gouvernements autobus- dienst in de 
Padangsche bovenlandcn ingesteld, welke ook de 
onderafdeeling Fort van der Capellen aansluitiug aan 
bedoeld spoorwegnet verschafte. Het eigen lijke Tan ah 
Datar is slechts vruchtbaar, waar het terrein uit verweerde 
vulkanischc produc- ten bestaat; de irrigatie laat nog te 
wenschen over, doch gctracht wordt hierin te voorzien 
door de Selo op tc stuwen en het water af tc leiden, zooals 
in het klcin reeds door de Hindoo's werd gedaan bij Batoe 
Bapaha-t (zic aldaar). 

Fort van der Capellen, dat op ecn hoogte van 461 M. 
ligt, heeft een aangenaam klimaat, de nach- ten zijn koel, 
de gemidd. jaarlyksche regenval be- draagt 1639 m.M.; in 
het midden van het jaar heerschen krachtige valwinden, 
waarschijnlyk als gevolg van de ligging ten opzichte van 
den Merapi —in het algemeen doet de wind hier een groot 
verschil ontstaan met het klimaat van het onge- vecr even 
hooge, doch windzwakke Pajo Koem- boeh. 

De onderafd. is dooi-sncden van goede wegen ； Fort 
van der Capellen is in N. richting via Tabat Patah (IG% 
K.M.), en Baso verbonden met Fort de Kock (36 K.M.) en 
ook met Pajo Koemboeh (via Tabat Patah en Piladang; 
afst. F. v. d. C. — P.K. 38 K.M.). In W. lijke richting is de 
hoof dp1, via Simaboer en Pariangan verbonden met de 
spoor- halte Kocboe Karambil (21 K.M.), in Z.lijke 
richting met de haltc Ombilm ̂ aij. het Singkarakmeer (18% 
K.M.), tcrwyl~nTZ?O.Iijke richting de minst geacci- 
denteerde rijweg loopt, die bij Sitangkai (30 K.M.) N.lijk 
ombuigt naar het bijna 8 K.M. verwijderde aldaar) en 
welke weg bij Goegoek Tjino ccn zijtak naar Sawah 
Loento (via Talawi) heeft. 

Ecn bekend goed uitvoer-product is de cassia; de beste 
dozer Sumatra-kaneel levert Andalas, tegen de helling van 
den Marapalam, op den weg naar Lintau. Bij de gew. 
rcorg. van 1913 (Ind. Stb. 321) is de onderafd. vei'deeld in 
de districten Pariangan, Socroaso, Soengai Tarap cn 
Lintau. Het fort „van dor Capellenn is in 1822 afgebakend 
in de on mid- (lellijke nabijheid van den lava-heuvel Batoe 
Sang- kar, door den kolonel Raaff, die bij de achtervolging 
der Piidri's na een gcvccht bij Gooroen (1—4 Maart), tot 
hi or doordrong. Het is do eersto definitievo vestiging der 
Nedcrlandei,s in de Pad. bovenlanden; den 2(>stcn JIaart 
hadden cr do eerste besprekingen plaats met de 
volkshoofden van Tan ah Datar; de oude benteng is tot 
Gouv. school verbouwd. Don- derdags wordt op de fraaie 
pasar (ijzercn hallen) cen zeer drukke markt- gehouden; 
cen waterleiding is in aanleg. Na Fort van der Capellen 
zijn de voor- naamste jilaatsen in de districten Pariangan, 
Soe- roaso cn Soengai Tarap: Simawang aan den O.lijkon 
oover van het Singkarakmeer (tot 1913 een. laras der 
ondcrafd. Padang Pandjang), Pariangan (zie aldaar), 
Simaboer (belangrijke Maandag-mai'kt), ' Soengai 
Djamboe, Parambahan (markt), Tabat, Limo Kaoem 
(markt), Gooroen, Soengai Tarap (markt),Tandjoeng 
Alam, Salimpaoeng (zie aldaar), Bau Rau (markt, 
blikslagerij, ook door vrouwen 
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° .'倍 pertenuis s. pallidula. Deze mikrobe hecft vcel 

beoefend), Koemango (markt; bakermat dor Mi- 
n&ngk. marskramers), Soemanik (markt), Soenga- japg en 
Tandjoeng (belangrijke pasars), Minang- kabau, Rambatan 
(markt), Soeroaso (markt, zie aldaar). Voor het district Lintau, 
zie LINTAU en , BOEO. ，* ： 

/ 3 * ： '" ； FOSSO. Feesten ter eere van de gecsten door de 
-e heidenen van de Minahasa en ciders gegeven. Voor 》

京，>+*或-bgzonderheden zic MINAHASA 
FRAMBOESIA TROPICA is een, in de tropen en- 

demisch voorkomende, slepend verloopende, alge- naeen 
besmettelijke ziekte, die overcut baar is van de • : eene 

persoon op de andere, zich kenmerkt door het / optreden 
van eigenaardige knobbels op de huid, en 

'/ veroorzaakt wordt door een specifiek mikro-organis- 
me, de door Castellani in 1905 ontdekte spirochaete 

 ______ 
二 一 
 ______ 
 ______  
" ' 、
 ______ 
1 over- 

eenkomst met de in datzelfde jaar door Schaudinn bij 
Syphilis gevonden spirochaete pallida. Zij onder- 
scheidt zich cchtcr volgcns Von Prowazck van deze, 
doordat zij een weinig dikker is, haar windin gen niet 
zoo stijl en regelmatig zijn, haar uiteinde dikwijls 
haakvormig is omgebogen, het lichaain nict zoo elas- 
tisch en bestendig van vorm is, niet zoo regelmatig 
zweepdraadvormige eindaanhangsels vertoont, aan 
het uiteinde stomper is, een eindzweepdraad zelden 
kan worden aangetoond, cn duidelijke lengtcdeelin- 
gen aanwezig zijn. 

De overentbaarheid dezer ziekte van persoon op 
persoon werd reeds in 1848 aangetoond door Paulet, die 
14 negers er mede besmette, en bij hen na verloop van 
10—20 dagen een knobbel zag optreden, die bij 10 der 
geente personen ontstond op de plaats van inenting. In 
onze kolonien werd in 1881 door Charlouis dezelfde 
proef met denzelfden uitslag herhaald. De frambocsia 
tropica werd reeds door Jacob Bon- tius beschreven in 
zijn werk Historiae naturalis et medicac orientalis libri 
sex (1629) onder den naam van Amboynsche pokkerC\ 
Naar het uitedijk van den tot voile ontwikkeling 
gekomen knobbel en dicns gelijkenis op een frainboos 
werd aan deze ziekte in 1759 door Sauvages de naam 
van framboe- sia tropica gegeven. De Franschen 
nocmen haar Pian, naar den naam, die er door de 
inboorlingen op de Anti lien aan gegeven wordt; de 
Engelschen Yaws, in navolging van de West - Af rikaan 
sche negers. Op Java noemen de inlanders haar pat^k op 
de Oeliassers' en de Ambonsche eilanden wordt zij 
boba, op Ternate bobento, op Benkoelen nambi, op 
^eU^poerde genoemd, terwijl ook nog do Malcischo 
narnen doedoe(/ en salempara gebezigd worden. 

Volgens Kayser komt in onze kolonien framboe- sia 
meer voor bij inlanders dan bij Cliineezen, en onder de 
inlandsche lijders meer bij kinderen dan bij volwassen 
personen. 

De framboesia begint met een primaire aandoe- ning, 
die gewoonlyk 2 weken tot 2 niaanden na de besmetting 
optreedt. Volgcns sommige sclirijvers gaan aan dit 
optreden algemeene vcrschijnselen vooraf, zooals 
koorts en pijnen in de ledematen. De meeste schrijvers 
geven aan, dat deze primaire aan- doening volkomen 
overeenkomt met de later optre- dende efflorescenties, 
en zij zou dus het uiterlijk moeten vertoonen van een 
typischen framboesia- knobbel. Kayser nam 
herhaaldelijk waar aan de on- derate ledematen een 
zweer, met een eigenaardig woekerenden bodem, 
waarvan de randen niet onder- mijnd,maar geinfiJtreerd 
waren,en die de grootte be- rgikte van een kwartje tot 
een rijksdaalder. Daar hij hierop een algemeene uitbraak 
zag volgen, is hij ge- neigd deze zweer te beschouwcn a 
Is de primaire aan- 

docning. Gewoonlijk krijgt men echtcr deze laatsto 
niettozicn, en komen de lijders eerst onder behande- 
ling als do huid met talrijke knobbels bedekt is. Do 
primaire aandoening zetelt gowoonlyk op de onder- 
stc lichaairishelft, bij kinderon dikwijls op de lippen 
(mother yaw, iboe boba). Nadat dozo eenigen tijd 
heeft bestaan, ontwikkelen zich gewoonlijk vrij 
plotseling vlekken, papels on andere veranderingen 
op ver- schillende plaatsen der huid. Aan deze 
algemeene uitbraak gaan dikwijls, maar lang nict 
altijd, algemeene verschijnselen vooraf: gevoel van 
onwcl zijn, lichte temperatuursverhooging, pyncn in 
de led cm a- ten en in de gewrichten, lichte maag- en 
darmstoor- nissen, slcchte slaap, delirien, maar 
vooral nachtelij- ke lioofdpijnen. Als een van de 
eersto verschijnselen zag Kaijser op den romp, 
hetgezichtcn voomamclijk op bo ven arm en en 
becnen, grijswittc, onregelmatige vlekken optreden, 
waarop zich puntvorniige verhe- venheden bevinden. 
Deze vlekken, stuiver tot rijks- daaldcr groot, zijn 
meestal niet scherp begrensd, cn jeuken een weinig. 
Op de han den cn de voeten zag hij die vlekken nooit. 
Zij kunnen weer geheel verdwij- nen, of men ziet uit 
hen zich de latere efflorescenties ontwikkelen. In de 
eerste plaats treden dan papels op, soms vrij spits, 
zoodat zij den vorm cn de grootte hebben van cen 
halve rijstkorrel. Zij zijn grijswit van klcur, lichter 
gekleurd dan de omgeving, en hebben op den top een 
geelachtig epidermisschubje, dat of geheel droog is, 
of waaronder zich een spoor grijs- grauw vocht 
bevindt. Deze papels kunnen over het geheele 
lichaam voorkomen, doch niet op het be- haarde 
hoofd. De papels verdwijnen, of uit hen ontwikkelen 
zich de karakteristicko framboesiaknob- bels. Dit zijn 
vlakke verhevenheden, rond of ovaal, ter grootte van 
een stuivertje tot cen kwartje, gewoonlijk slechts een 
paar m.M. hoog, bedekt met ecn geelachtigo korst, cn 
omgeven door cen rooden, iet- wat geinfiltreerden 
zoom. Verv/ijdert men de korst, dan vindt men 
daaronder een papillaire woekcring, bedekt met een 
grijs grauw beslag, en waarin cnkelo capillaire 
bloedingen zichtbaar zijn. De korsl kan iiidrogen en 
de papcl verdwijnen, onder achterlating van ecn vJck, 
die later 6f donker gekleurd, 6f jui、L pigmentarm is. 
In andcre gevallen groeicn de papillaire woekeringen 
verder uit, de korst wordt dunner, verdwijnt, ende 
typische gezwellctjcs, die op frarn- bozen gelijken, 
komen bloot. Zij bcrciken de grootte van cen erwt tot 
die van een knikker. Zeer <likwijln ziet men do dicht 
bijeenstaande inccnvloeicn en ecu groote, 
woekeiende massa vormen. Het nicest komt dit voor 
bij de lichaanisopeningcn, om den mond, den ncus, 
op de oogleden, om den anus cn de gen it a- lien. Zeer 
veelvuldig vornicn dezo woekeringen krii)- gen, 
doordien het centrum genceht, terwijl zij zich 
peripheer uitbreiden (ringworn】 yaws). Meestal is 
<!c rand dezer kringen onderbroken.cn vindt men 
half- cirkel- of hoefijzervormigc gezweJlcn, die 
gcdccHclijk uit vrije, gcdeeltelijk uit mot korHtcn 
bedekte woc- keringen bestaan. Het aantai 
wockcrcnde papels cn kringen kan tot in de 
honderden loopen. Zij kunnen op het geheele lichaam 
voorkomcn, waurbij soma zelfs het behaarde hoofd 
nict gespaard bhjft. Bij <lc genezing drogen zij in, en 
worden vlakker, OJB i<-n slotte geheel te verdwijnen, 
met achterlating van e(；n meestaJ gepigmenteerden, 
soms pigmentvrije pick- 

In de handpalmen en op de voctzoJcn vertoont do 
ziekte een eigenaardig becld. Er ontwikkelen zich onder 
de dikke opperhuid aldaar papillaire woeke- lingen, die 
zeer pijnJijk zijn, en ccrst zichtbaar worden als de 
opperhuid berst, en zij door een kloof naar buiten komen. 
Verwijdert men de wanden van c 
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kloof, dan blijkt het, dat veclal de wodkeringen grootcr 
zijn, dan men oppervlukkig zou mcencn: 
Oklicmootgroote knobbels zijn lang nict zcldzaam. Zij 
komcn het meest voor bij volwassen mannen aan de 
voetzolen, en .worden boeboel, kraboe,t noerriboe, ook 
wel poenah genoemd. 

Kayser bcschrijft ecn tweede aandoening in de 
handpalmen en op de voetzolcn voorkomende als uiting 
cener framboesiabesmctting, bestaandc in drogc, 
sclnlferende plekken, in wier midden de huid gedecltclijk 
glad en vcidund is, terwijl hun rand ict- wat geinfiltrcerd 
kan zijn. De omgevende epidermis is aan de binncnzijdc 
los en aan de buitenzijde vast, zoodat do vlckken als het 
ware door cen schilfer- kraag omgeven zijn. Om en onder 
het nagelbed ko- men ook frambocsiaknobbels voor; 
somtijds is de ge- heele nagcl omgeven door een 
verdikten wal van pa- pillomateuse woekeringen. Op het 
gehemelte en in do keel zijn nog nooit 
framboesiaknobbels waargeno- men. Of zij voorkomen 
in de inwendige organen is niet bekend, en bovendien 
moeilijk vast te stellen. Er bestaat bij lijdera aan 
framboesia gewoonlijk een algemcene, niet pijnlijke 
vergrooting der lymph- klieren. 

De zickte kan jaren lang duren, gedurende welk t 
ijdsvcrloop tijdperken van schijnbare genezing worden 
afgewisseld door nieuwe uitbraken. In de 
symptoomloozc periode is de Jijdcr voor een nieuwe 
besmetting van buiten immuun. Het algemeen be- vinden 
blijft mcestal good, soms echter vermageren de lijders, 
cn een enkcle maal komt door uitputting ook wel cens 
een sterfgeval voor. 

De inlanders bchandclen patek met sulphas cupri 
(troesi), waarvan met bedak of sirilikalk een papje wordt 
gemaakt, dal op de knobbels wordt gelegd, en daarop 
blijft kleven. Soms wordt ook wel cen ge- kuuwde 
sinhpruim gebruikt. De beste middelen ter beharidcling 
zijn kwikpraeparaten, jodetuui kalicum en salvarsan. 

Do ox- velen wordt de framboesia gchouclen voor • 

PH ̂ <-Avijzig<len vonn van syphilis. „Hct vcrschil in <lc 
vejsehijnsden zou clan afhankelijk zijn van ras, 
Icvepsi/cwoonten. en rnisschien van and ere, nog on- l)<-
k(-nrlr voorwaarden', (Kayser). Dezc mecning bc- ru.'-' 
<)p <1<： gioot<' <»vi'rccnkomst in het klinisch ver- dor 
be ide zickt<Hi, de ovcrconkomst van het bij zii'ktcn 
gev<iii<l(.-n inikro-organismc, de by bei- dc zieklcn 
positi<if nit vallendc zoogen. Wasscrmann- f.hc react 沁，
ei)do gcheel gclijkhiidende therapie. Ofschoon ■!(' 
ondanks deze opvatting onwaarschijn- li.lk i：：  ie 
iichtcii, onidat bij dczclfdc volkstamnien z<towel 
framboesia ais syphilis voorkomt, is bovendien door <Jc 
expcriinentcclo onderzockingen van Ncisscy, Baermann 
cn Ifalbcrstiidtcr op apen (ma- cnceuB, gibbon, ocrang 
octan) hare onjuistheid go- blckcn. JJ<! genoemde 
apensoorten konden met fram- bocsia wordei) besmot, en 
waren dan nog gevoelig voor ecn besmcttii'g mot 
syphilis. Omgckcord konden met HyphiJis besniotte 
apon nog met framboesia worden besmet. Dit zou niet 
het geval zijn als syphilis en framboesia nitingcn waren 
van dezelfde ziekte. 

Lileralnur. J. D. Kayser. Voordrachtcn over tro- 
piHchc huidzicktcn. J kit avia 1911. — Neisscr, Baer- 
Jlalbcrstaedtcr. Expcrimcntellc Versuche iiljer 
Frainbocsia tropica an Affen. Miinch. med. Wochenschr. 
1906. — Halberstacdter. VVcitere Un- tcrsuchungcn 
ubor Fruinbocnia tropica an Affen. Ar- beiten aus dcin 
Kaiserl. GesundheitHamte, Band 2G, j 907. — 
Charlouis. Vierteljahrschr. fiir Dorniatologic und 
Syphilis, 188J. _ 
FRANCIS (EMANUEL), deb. 7 Maart 1798 uit 

Engelsche ouders te Alap<* bij Cochin (kust van Malabar), 
trad hij vrocgtijdig in Britschen zeedienst, dicn hij cchter 
tcngcvolgc van de stranding van zijn schip in 1815 vcrl;ct 
om in burgerlijken dienst bij het Engelsche bestuur te 
Bantam als kleik overtegaan. Bij de overneming der 
bezittingen in den archipel trad hij in Nederlandschcn 
dienst, werd in 1818 assistent bij het revenue depart, en in 
1819 commies bij de hoofd-inspectie van financier!. 
Weldra werd hij voor vcrschillendc zendingen gebezigd en 
in 1821 aan den Commissaris voor Borneo, in 1823 aan 
dien voor Pileinbang en Billiton cn in 1824 aan dien voor 
Makasser toegevoegd, cn verwierf zich daardoor een© 
uitgebreide kennis der BuitenbezittingenQp Java was hij 
van 1822—1823 werkzaam als opziener Iste klasse der 
landel. inkomsten te Pandcglang (Bantam) on, na in 1825 
benoemd te zijn als ass.-res. te Padapg.-Y&n 1826—1828 
assistent-res. to Bantam. Daania werd hij weder in de 
Buitenbez. geplaatst； in 1826 als assist.-res. te Bcnkoelen, 
in 1831 als Commissaris voor Timor en in 1832 voor 
Borneo's Wcst- kust, in 1833 als adjunct-commissaris voor 
de Buitenbez. Als resident van Sumatra's westkust (1834— 
1837) was hij getuige van do laatste worsteling der Padri's
； daarbij kwam hij hcrhaalde malen in bot- sing met het 
militair gezag, tcngevolge van zijne meening dat de 
burgerlijke bestuurders zelfs in oor- logszakon de leiding 
niet gehcel aan die macht be- lioordcn over to laten. Naar 
Java overgeplaatst, werd hij in 1838 res. van Rcmbang, in 
1839 res. van Madiocn, uit-welkc betrekking hij tcngevolge 
van een verlof naar Nederland eervol ontslagen werd. Na 
zijne tcrugkomst wt rd Francis in 1846 Commissaris voor 
Men ado, in 1848 inspccteur van financien en verliel in 
1851 's lands dienst om als president der Javasche bank op 
te treden. De function, aan dicn post vorbonden, warden 12 
jaar door hem vervuld; daurna keerde hij naar Nederland 
terug, waar hij 3 Sept. 1880 te Delft over Iced. Het Djati-
gesticht te Batavia dankt zijn ontstaan aan het initiatief van 
Francis. 

Van zijn hand zagen het licht o. a. de bclangrijke 
„Hcrinneringcn uit den levcnsloop van men Indisch 
ambtonaar", 3 din., Bat. 1856 cn .,Dc Regeerings- 
bcginsolcn van Ned.-Indie, gotoetst aan de bchoefte van 
Mocdcrland en Koi." Leiden 1864. 

FRANJEPOOT. Behoort tot do strandloopcrs, doch de 
voorteenen zijn aan bcide zijden voorzien van een 
lobvormig vlies; merkwaardig is zijne gc- woontc om al 
zwemmende het voedsel te zoeken, dikwijla zeer vor in zee 
to zwemmen cn de paring in het water te verrichten. In den 
Ind. arc hi pel zijn twee soorton waargenoinen (Phalaropus 
hyperbareus cn Crymophilus fulicari2cs). Ecrstgenoomdo 
soort met con bijzonder fijnen bok komt op den doortrek 
algcmeon in de Molukkcn voor. 

FRANSCHEN IN DEN MALEISCHEN ARCHI-. PEL 
(DE). In de eoi-stc helft der 16dc eeuw leofdo in Dieppe de 
bekendo reed or Jean Ango, dio zijnen on- derneniingsgecst 
toonde o.a. door het aanknoopom van haudclsbctrekkingcn 
met het Oostcn. Misschien is hij door andcre landgenooten 
in dozoi) voorafge- gaan; er wordt althans gowaagd van 
vroegere pogin- gcn. Maar dat hij mot andcren tot dat doel 
schepcn uitrusttc, staat vast. Koning Frans I nam deel in de 
kosten, aan de ex ped it io verbonden, en toonde daardoor 
mot de daad zijn minaohting voor do pausolrjko bul, dio in 
de nieuwe wereldcn de grenslijn trok tus- schcn Spanjo's 
gobied en dat van Portugal, zooals hij het eens in woorden 
deed, toen hy naar de clau- sule in Adams testament vroeg, 
waaraan zijne broe- 
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dors van het Iberischo schiei-eiland het recht ontlccn- 
den, de niouwe wereld onder olkander te verdcelcn. Dne 
schepon vertrokken in 1527 uit Dieppe naar Azie, 
gedecltelijk onder Iciding van Portugeczcn. Twee dier 
vaartuigen zagen den MaJcischeri archipel niet. Het- 
derde schijnt Sumatra te hebben bcreikt, waar het zou zijn 
gestrand en het scheepsvolk ver- moord. De berichten zyn 
echter verward en tegen- strijdig. Meer zekerheid hebben 
wij omtrent cen an- deren tocht, eveneens van Dieppe uit 
ondemomen, en ook mot medewerking van An go. Twee 
schepen, onder Iciding dcr gebroeders Jean cn Raoul 
Parmen- tier, maar onder voorlichting van con Portugees, 
vertrokken van daar in Maart of April 1529. In October 
bereikte men Sumatra^ Westkust- Tikoe werd bezoclit, 
Indrapoera aangedaan. Zickten met veel- vuldigen 
doodelijken afloop onder't scheepsvolk (de beide 
Parmentiers stierven), en weinig resultaten van de 
pogingen om handelsbetrekkingen aan tc knoo- pen, 
leidden tot het besluit terug te keereu en den 22sten 
Januari 1530 werden de stevens weder naar het vadcrland 
gewend, dat bchouden werd be- reikt. 

Lang zou het duren, voordat een Fransche vlag 
opnieuw in den Maleischen archipel werd ontplooid. Wcl 
werden in den tusschentijd Fransche schepen uitgerust 
naar and ere landen buiten Europa, mis- schien ook naar 
Oost-Indie, maar pas in Mei 1601 verlieten opnieuw twee 
schepen voor rekening van eenige reed era van Saint-
Malo, de Laval en de Vitr6, ecn Fransche haven, ditmaal 
Saint-Malo, met be- stemnnng naar de eilandenzee, en 
wel naar Atjeh.̂  Beide bodems hadden mannen aan 
boord, die be- schrijvingcn van dezen tocht hebben 
gegeven, nl. Franqois Martin de Vitre en Franqois Pyrard 
de Laval. Hollandsche en Engelsche zedieden bevonden 
zich aan boord der schepen, welke stonden onder de 
leiding van Michel Frotetde la Bardeliere et Francois 
Grou du Clos-neuf, die beide onderwegstierven. Een der 
bodems, de Corbin, verongeluktc in Juli 1602 bij de 
Maladiven en Pyard,die de reis met dit schip me- 
demaakte, beschreef zijne lotgevallen op die eilan - 
dengroep en elders in Azie. De Croissant, het and ere 
schip, bereikte in Juli 1(502 Atjch: de bcmanning werd 
beleefd on t van gen, handelsbet rekkingen wer- •den 
aangeknoopt. In November werd de terugreis aanvaard, 
de Croissant verongclukte bij de Spaan- sche kuet, de 
bcmanning werd gered door Neder- Jandscheschepen. 

Niet lang na deze niet sdiitterend geslaagdc expe- ditie 
werd den Isten Juni J 604 een Fransche Oost- Indische 
Compagnie opgeiicht, waaraan door Neder- landers in 
ruime mate werd deelgenomen. Het duur- de echter jaren 
(tegenwerking onzer 0.1. C. was een der oorzaken) en 
niet, dan nadat in 16J5 eene reorganisalie dier Compagnie 
had plaats gevon- den, door daaraau nieuwe krachten toe 
te voegen, dat een scheepstocht naar Indie werd 
ondernomen. Alt hans twee van de vier Fransche schepen, 
wcJke in J617 de Nedcrlanders in .Bantam_ kwamen 
veront- rusten, zijn door deze combfiYatie uitgbzonden. 
Zij waren in 1616 uit de haven van Dieppe zeil gegaan 
onder beveJ van Charles de Nets en Augustin de 
Beaulieu. In Februan 1617 kwamcn zij voor Bantam, 
waar de Nederlandsche autoriteiten onmid- dellijk en met 
goed succes hunne landgenooten, wel- ke op die schepen 
dienst deden, trachtten in handen t? k 顼 gen, op grond 
van de bepalingen der Staten- Generaal, welke het in 
dienst treden onzer landge- noaten ten behoeve van de 
vaart op Oost-Indie bij vreemden verbood. Deze 
maatrcgel was uitdrukke-' 

lijk door de Bcwindhebbcrs, welke op de hoogte waren 
van deze ondememing, aan hunne vertegenwoor- digei-s 
in， t Oosten gelast. Den Franschcn word door den 
Pangcran ecn logo te Bantam ingcruimd, maar hunne 
handelsoperatien gelukten niet zeer goed, on- eenig als 
zij onder clkander waren cn onbekend met do 
commercicele toestanden daar. Toch dekte de lading van 
het e6ne schip. dat in Frankrijk terug kwam (het andere 
werd verkocht) de kosten van den tocht. Nieinand van 
deze expeditie bleef tc Bantam achter. • 

Dit schip had nog niet den Maleischen archipel 
verlaten, tocn de beide andere bodems, waarvan 
hierboven sprake was, Java bereikten. Deze waren voor 
rekening cener combinatie te Saint-Malo uitgerust, 
hadden via Koromandel het Maleischc cilan- denrijk 
bercikt, in At jeh peper opgckocht en Malaka aangedaan. 
Aan hun hoofd stond, daar de Fransche bevelhebbers 
waren overleden, cen Nederlander, Hans de Decker, cen 
der vele landgcnooten, die ook weder aan deze expeditie 
cl eel hadden genomen. Ook nu werden deze door de 
Nedcrlandschc autoriteiten te Bantam van de schepen 
gclicht. I)eze laatstc gin- gen echter nu vcel verder: een 
der schepen werd aan - gchouden en later verbeurd 
verklaard. Dit geschied - de op grond, dat het schip eld 
era in Azie zeeroof had geplcegd onder Nederlandsche 
vlag. Maar de bedoe- ling was, daardoor den Franschcn 
te bclettcn, met Bantam hand el te drijven. In Europa is 
hierover heel wat tc doen geweest en onze O. I. 
Compagnie moest een aanmerkelijke som als 
schadevergoeding betaJen. Het twecde schip was 
gelukkiger en keerde met een lading naar zijn land terug. 
Een factorij werd tc Bantam gesticht. 

In Frankrijk liet^men zich door al doze bczwanni niei 
van de vaart op den archipel afschrikkcn. Reeds in 
October 】6】9 verlieten drie schej)en, te Dieppe uitgerust, 
de haven van Hon Hour onder bevel van Augustin de 
Beaulieu, die ecn bcschrijving van <len tocht hceft 
gegeven, en Robert Grave. Ook deze expeditie had met 
veel bezwaren te kampen. Na geza- menlijk de Kaap de 
Goede Hoop te zijn omge- varen, scheidden de schej)en 
van clkander； zette met 秘 n schip koers naar Bantam, 
De met de twee andere naar Koroni,andel, waar l)ij lading 
voor Atjch wilde innenicn, Tu Juli H)20 kwam Grav6 bij 
Sumatra in de nabijhcid van TikoO. Uct volk was echter 
zoo door zickten verzwakt, dat het schip niet meer kon 
wordci) bcHtuunl cn Tikoe nk；t bercikt. SlechtK cen 
vierde van de bcmanning waw in leven, tocn deze 
bodem,door cen Nedcrlanflsch vaar- tuig opgebraeht, le 
Bantam aarikwarn.()iiini(ld( ； llijk werd het weder 
vrijgelatcn door den Jiaad van De- fensie dcr vercenigde 
Engels(小 cn cn NedcrJandcrs, die toen met de vloot van 
defciiNie Bantam blok- keerden. Ja, Grav6 kreeg verJof, 
naar Bantam !<, gaan cn daar do peper tot eet) voojuf 
vastgesteldcn j)rijs op tc kooj)cn, inits hij twee dcnlen 
van het g<-- kochte aai)de Nedej'landcrs en Engclschen 
afwloinl. Verstci'kt door cen der andere FruriHchc 
8chepcn, door De Beaulieu hem toegezonden, giug (have 
naar Bantam, waar hij met toc8teinrning van den l^ange- 
ran een huis bouwde. Hij hield zich echter nir^t aan de 
overeenkomst met zijne Euro])ecscho concurren- ten 
gesJoten, en to(?n hij, na pepej- te hebben opg<'- kocht, 
met zijn <56ne schip (het andere moest hij we- gens 
gcldgcbrek verkoopen) wildc vertrekken, werd dit op last 
van den Raad van Dcfensie in beslug gc- nomen. Het 
geraakte later in brand. Ook deze han- dcling ]ict niet na, 
hare terugwerkiug in Europa to doen gcvoelen. Grav6 
verti ok met de overgcblcvenen 

/, /?■ /' " ',，•，，々.■ 
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dcr zijnen naar Atjeh, waar hij De Beaulieu ont- 
moettc. 

Dcze had Tikoe, dat toen onder Atjch stond, in 
December 1620 bereikt. Hier werd hem geen handcl 
toegestaan. Hij zond cen der schepen nu naar Ban- 
tam on vertrok zelf naar Atjeh, waar hij in't begin 
van 1621 aankwam. De Sultan wikle dozen hunnen 
concurrent als troef uitspclen tegen do Ncderlanders 
en Engclschen, maar de peper stond hij hem daaront; 
niet goedkooper af dan aan dozen en de handcl in '、 
Tikoe werd hem niet ingeruimd. De Beaulieu zag dan 
ook geen voordeel in zijn verbiijf op Atjeh, waar zijn 
volk door uitspattingen zeer verzwakte, en bc- proefde 
zijn geluk op't Maleische schiereiland. Te vergeefs. In 
Atjeh teruggekeerd, vond hij daar Grave 

ver op een Engelsch schip, gcreed naar Europa te 
trekken. Thans verkreeg hij van deri Sultan van 
Atjeh verlof, te Tikoe handcl te drijven. In Januari 
1622 had hij daar zijne lading vol en spoedig keerde / 
hij naar Frankrijk terug. Maar de Compagnie was 
ontmoedigd^ 

De factorij daarentegen van Saint-Malo te Ban- 
tam breidde hare betrekkingen uit. Zij knoopte die 
aan met Atjeh, met Djambi, met Djapara, Makasser, 
enz. Ook andere pogingen om met den archipel in 
handelsbetrekkingen tc blijven, schijnen van Frank- 
rijk nil tc zijn ondemomen. Er is weinig zekers van 
bekend. Allecn schijnt als vaststaand tc mogen wor- 
den aangenomcn, dat met al deze cn de vrocgcrc po- 
gingen slechts werd beoogd het bevordcrcn van com- 

van 

舟 

dcr vloot van 

mcrcieclc relation, on dat niet aan het vestigen 
staatkundigen invloed schijnt to zijn gedacht. Van 
1622 tot minstens 1631 vindt men Franschen han- 
cldende op Makasser, later treft men hen nog aan in 
Atjch, in 1682 worden ook zij tengcvolge der beken- 
dc gebeurtenissen uit Bantam verdreven, waar zij 
nog cen factorij hadden. De koloniale geschiedenis 
van Frnnkrijk cchter hceft zich weinig bezig te hou- 
<l<-n met het Maleische eilandcnrijk: hare belangrijk- 
st(； bladzijden zijn geschrcven V66r-Indie cn op de 
eilandcn heoosten Afrika. Wei hceft Lcdcwijk XIV, 
voorgclicht door Ncdci landers, grootc plannen ge- 
ha<l «)p de Amhongroej) cn op Banda, op cen station 
<>p Banha, maar het is bij |*lannen gcbleven en in den 
ar<-hi|)cl hceft <le ?s(!(lcrlaiKlsche Oost-Indischc Com- 
pagnic, na de <!crste misluktc pogingen, bo ven be- 
Hproken, weinig I(• lij<len gchad van de concurrentie 
<lcr l,'rausclieti. .\lhcn de betrekkingen, wclke Fran- 
90 i - Cui on, eons (I i rectcu r-generaal van do Neder- 
lan(lH( h(； O. I.later gedurende enkclc jaren de Ici- 
<ler (LT l,'ranschc aangelegenhcdcn in het Oosten, on- 

■v 1670 met Atjeh, Bantam, Makasscr, enz. 
trachtte te onderhouden, dienen hier aangestipt. 
Wat in de ccrste helftder 18de eeuw word beraanid, 
handelHhetrekkingen met Atjch en ecn vostiging op 
Nieuw-Guinea, was van weinig gcwiclit of iiep op 
nicts uit. Het geluk(e cchter den Franschen, tie 
kruidnagelcn en de muskaatnoot over te planten 
naar Mauritius, met we Ik doel in J 754, 1769 en J771 

dat eiland mt naar hot Oostcn van den Malei- 
Hcheu archipel schepcn werden gezonden. Maar de 
bclangrijkste tochten, waarop FranHche schepcn den 
Malci«chcn archipel aandeden, zijn ' ' 
dekkingsreizen, in do laatsto helft dor 18de eouw, 

zijn verbonden als die van Bougain- 
ville, Ent recastcaux, enz. enz. Hel bezoek in 1783 

den admiraal De Suilren a]s bondge- 
noor der 0. I. C. was ecn gebeurtenis, die gccncrlei 
inbreuk inaakte op onze belangcn cn had niet tot 
doel betrekkingen van wclkcn aard ook inct de bc- 

' :chipel aan te knoopen. Bit te 
be- 

de bekendo ont- 

waai'aan iiaincu 

won ers van den ar( 

schrijven behoort niet tot het beatek van dit artikcl, 
zoomin als het verhaal van wat in de Napolcontische 

periode en wat daaraan vooraf is gegaan, de Fran- 
schen op hebben verricht cn vcmiimd te vcr,5. 、广 婿 
richten. . / . -匚，,• 

Lilerat^ur. Bchalve de bekende NeUcrlandschc 
koloniaal-geschiedkundigc werken en de daar aange- 
/ haalde litcratuur P. Bonnassieux. Les grandes com-. 
pagnies de commerce (Paris, Pion, Noui-rit, 1892), p.' « 
253 ss.; D. Macpherson, History of the European . / t 

commerce with India (London, Longman, enz, 1812) , 
p. 254 ss.: P. Gaffarel. Les colonies franqaises (Paris,」« 
Gerrner BaiJliere, 1880); F. Magon de Saint-Elier. , !.-<• 
Tableaux historiques, politiques ct pittoresques de；”， ? 
File de France I (Port-Louis, 1839) p. 120, s. 167— 
172; H. Castonnet des Fosses. L'Inde fran^aiseT 
avant Dupleix (Paris, Angers, 1887); O. I. A. Collet, 
file de Java, sous la domination fran^aise (Bruxel- 
les, Falk, 1910) en de daar aangehaaldc literatuur.. 

FRANSEN VAN DE PUTTE. Zie PUTTE (FRAN- 
SEN VAN DE). 

FRAXINUS GRIFFITHII Clarke, fam. Oleaceae. 

commerce 

Kedhang (JAV.), Kadjoe kedhang Boelen 
w 、y 七加 

(JAV,), Selaton (JAV.), de J a vaansch^-' Esc 6, groote 
boom, die behalve in Oost-Java, ook in Voor-Indie 
en op de Philippijnen. gevonden is. De bladeren 
den gedroogd en met tabak gerookt als een onscha- 

wor- 
delijk opiumsurrogaat. 

FREDER1K HENDRIK-EILAND. Zuidwest-hoek 
van Nieuw-Guinea, door een breeden zeearm —— 
Moeli of Prinses Mariannc-straat geheeten — van 
het overige eiland gescheiden en door de Bensbach- 
kreek van het eiland Komoran of Silam. Het ont- 
ving zijn naani van de Marine in 1835 bij de cersto 
doorvaart van do Prinses Marianne-straat, waarbij 
het dus blcok dat dit gedeeltc een groot eiland vorm- 
de. Door de bevolking wordt het Dolak genaamd. 

Reeds in 1623 zette de ontdekkingsreiziger J. 
Caretensz, op zijn reis langs de zuidkust van Nieiiw~ 
Guinea, nabij Kaap Valsch, de u iterate west punt van 
het eiland, voct aan wal, doch werd door het vijandig 
optreden der strandbevolking tot terugkecr naar 
boord genoedzaakt. 

Aan de zcczijde is het eiland onvruchtbaar eii 
schaars bcvolkt; nabij de Modi wordoik vele kam~ 
pongs en nederzettingen aangetroffen./f /'■f 

FREGATVOGEL. De Fregatvogel behoort terf do 
ordc der Roeipootigen (Steganopodes). Hij heeft bui- 
tengewoon langc vlcugels en een zeer langcn diep ge- 
vorkten staart, zeer kleinc pooten, bewoont rots- 
achtigc kuststreken en wordt dikwyls zeer ver in zee 
aangetroilen, viiegt verbazend hoog en lang, doch 
zweint nooit, zou zelfs zich nooit in het water bege- 
ven, doch valt dikwijls vcrnioeid op schcpen necr, 
voorai bij hevige stormen. Do klcino Fregatvogel 
(Freyala ariel) bewoont do Molukschc zee, is groen- 
zwart met cen gelen keelzak. De groote soort (Fre- 
gat« aquila) wordt in den geheclen Indischen archipel 
nu on da» aangetroflcn. Dezc vogels voeclcn zich met 
allerlei zeedicren en soms met den buit van andere 
vogels, dicn zij zoo lang vcrvolgen, dat dezo hun 
voedsel uitspuwen, hetgeen do Fregutvogels under 
het vallon wed er opvangen. 

FREYCINETIA, fam. Pandanaceae. Klimplanten 
van dozelfdo familio als de Panclancn, overal in Ne- 
doilanclsch-Indie in do boomen klimmend te vin- 
den*/ 

FRIEDERICH (RUDOLPH HERMANN THEO- 
DOR), werd geboren 7 Januari 1817 to CoblejU? als 
zoon van August. Friedrich (de zoon teckende Erie- 
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derich) cn Augusta von Pannewit z. Hij had zich a an de 
hoogescholen te Berlijn en Bonn in de Semitische talen, 
doch ook in Ket Sanskriet geoefend. Zijn vuri- ge wensch 
was zijne studien in Indie zelf en vooral in den Indischen 
arcliipel voort to zetten. Eigon midde- len ontbraken hem 
echter, waarom hij zich wenddo tot den hoogleeraar Taco 
Roorda te Delft (1844) en diens bemiddeling inriep om in 
eene wetehschappe- Hjko betrekking door het 
Gouvernement naar I»die te worden gezoriden. Toen hij 
daarop ten antwoord krecg dat hiertoe weinig 
vooruitzicht bestond, be- sloot hij dienst te ncmen en 
koloniaal to worden. Hij kwam 7 Febr. 1844 te 
Hardenvyk aan, werd reeds 1 Oct. 1844 sergeant en 
vertrok met het schip Olivier van Noord 30 Nov. d. a. v. 
van Hellcvoetsluis naar Indie, alwaai* hi) door 
bemoeiing van het Batavi- aasch Genootschap bij het 
leger voor memorie werd gevoerd en als adjunct-
bibliothecaris bij het Ge- nootschap aangesteld werd. Hij 
verliet het leger 20 Jannari 1851 te Batavia. Hol 
Genootschap belastte hcui met verschillende zendingen 
over Java en naar Bali; vooral de laatste zending leverde 
gewichtige result at en op. Nadat hij in 1863 van verlof 
uit Europa was teruggekeerd, werd hem door de 
Rcgecring eene bijzondere commissie opgedragen tot het 
opsporen, afteekenen en bekend maken van opschriften 
en an- dcre historische monuments.. Daartoe reisdo hij 
over Java en een deel van Sumatra； hoogst gewichti- ge 
ontdekkingen, vooral van epigrafischen aard, ,waren 
daarvan het gevolg, zoodat hij reeds in Sept. 1870 in het 
bezit was van afdrukken in papier mach6 van meer dan 
70 beschreven steenen. De slechte toestand zijner 
gezondheid maakte hem echter onge- schikt voor 
meerdere werkzaamheden; hij bleef ach- terlijk in het 
indienen der verslagen van zijne werk- zaamheden cn 
werd in Febr. 1869 eervol uit '$ lands 
dienst ontslagen. Bij Gouv. Besluit 25 Juni 1869 no. 
10 werd hem als ambtenaar belasl met wetenschap- 
)>elijke nasporingen in N.-I. pensioen verlecnd. Hij 
overleed 28 Juli 1875. Het door hem byeengebrachte 
materiaal, in het Museum van het Bat, Gen. v. K. en 
W. bewaard, heeft reeds tot zeer belangrijl«} studien 
aanlciding gegeven. Van hem verschcnen^Verkla- 
ring van inscriptien op gouden j-ingen van Java*en 
van eenige symbolen op de ringen, Tijdschr. Bat. 
Gen. II 1856, 471; Hindoe-oudheden aan de grens 
van Bantam en het district Sadjna, afd. Lebak, Tijd- 
schr. Bat. Gen. Ill 1855, 32; Beschrijving van een 
inetalen 侦 wabeeld, in 1855 gevonden in de dcsa Te- 
karran in de res. Scerakarta, Tijdschr. Bat. Gen. 
VIII, 3e S. II, 1859, 72; Vcrklaring van 7 platen, 
voorstcllende de vereerde goden en godin nen van 
Bali, T. v. N.-I. 1849; Aanteekeningen over de 
hoofdtempels van Kadoe en Djokjakarta, Tijchichr. 
Bat. Gen. XIX (1870), bl. 44J, XXIII (1876), bl. 
36J; Over de omgeving van het Oengarangeb. Tijd- 
schr, Bat. Gen. XIX, bl. 50J; Rapport overoudheid- 
kundige reizen gedaan op Java, Tijdschr. Bat. Gen. 
XXIII, bl. 42; Verslag aangaande oudheden op den 
G. Segara in Tegal, Not. B. G. XIX (1881), bl. J J9— 
J21.ZioVerh.Bat.Gen.XXI, J846—J847 Jcgcd. 10J. 

FROMBERG .(PIETER FREDERIK HENDRIK) 
Den 19der« Feljr^ 1811 te Amsterdam geboren. Hij | 

werd opgelcid voor de pharmacic en bracht eenige jaren 
als apothekcr in zijn geboortcplaats door. Daama toog hij 
naar Utrecht en deed zich inschrij- ven als student in de 
wis- cn natuurkunde. Na zijn candidaats-examen gedaan 
to hebbon, vertrok hij als assistent van den Hoogleeraar 
Johnston, agricultuur-chemicus, naar Edinburg, cn keerde 
na drie jaren naar Utrecht tcrug, alwaar hij in 1847 den 
grand van doctor in de Wis- en Natuurkunde verwierf. Als 
agricultuur-chomicus tier Indische regeering naar Java 
gezondon, richtte hij te Buitcn- zorg een landbouw-
schcikundig laboratorium in en deeci'in den hem 
aangewezen werkkring tai van on- deraoekingen, waarvaii 
hij de resultaten in druk deed verschijnon. Zoo schreef hij 
o.a. over den in- vloed der houtbosschen op het klimaat, 
over de cul- tuur van suilterriet, over proeven met 
suikerrietsap in verband met de fabrikatie, over cassave, 
koffie, soerenbast- en in het „Tijclschrift voor N.-I." 1850 
2e deei, „Over het nut der bomesting van rijstveldcn en 
over de noodzakelijkheid tot verbeteringen in vele takken 
van cultuur op Java**. Hij overleed te Buitenzorg in 1858 
(Nat. tijdschr. N. I. XVI. 393). 

FRYKENIUS (SIMON HENDRIK). Geboren uit het 
huwelijk van L. B. Frykenius, raad, scliepen en 
burgemeester te Wjjk bij Duurstede met A. C. Rade- 
maker, gedoopt te Utrecht 28 Maart 1747. In 1776 was hij 
luit. bij het College ter admiraliteit to Amsterdam, en 17 
Nov. 1777 kapitein ter zeo bij de admiraliteit van West-
Friesland en het Noorderkwar- tier, en later luit.-koL en 
kap. t. zeo ten dienste dor Kepubliek. Den 23sten Mei 
1791 werd hij met Mr. Nederburgh, Alting en Van 
Stockum benoemd tot Commissaris-generaal over alle 
Compagnie's bezit- tingen in Indie en van de Kaap de 
Goedc Hoop, en tot commandant en chef van's Lands en 
Compag- nio's navale macht in Indie. In Nov. 1793 to 
Batavia aangekonicn, aanvaarddo de commissio spoedig 
hare taak; weldra kwam Nederburgh echter geheel onder 
den invloed dor'teen te Batavia overheorschendc 
familieregeering van Alting cn Siberg, en Frykcnius was 
niot krachtig genoeg om zich daartegen mot good gevolg 
te verzetten. Reedn in Dec. 1795 vcrzocht hij zijn ontslag; 
voordat hij dit echter verkrecg, overleed hij 6 Juni 1797 te 
Batavia. 

FURCROEA {Fourcroya) GIGANTEA Vent., fu>n. 
Amaryllidaceae. Plant met een roset van vlcozigc 
bladeren, afkomstig uit tropisch Anierika. Uloeiwij ze ved 
op die van de Agave's of honderdjarige Aloii'b gelijkend. 
Vooral op Mauritius komt doze plant vec! gekwcekl en 
vcrwilderd voor, waardoor zo den naam van 
Mauritiushennep draagt. De bladcren leveren eon 
uitstekendo vezcl. Op Java heeft do cultuur het nog niet 
verder dan tot proefnemingen gebracht. 

FUUT. Van de futen komeii in den Oost-Indischen 
Ai'chipe] slechts een twcetaJ, underling inociJijk to 
onderschciden, met de Europeeschc kJeinc fuut, ha- 
gelzakje of dodaars, nauw ver wan te vornicn voor: 
Podiceps tricolor en novae-hollandiae; zij ieven op 
moerassige plaatsen en ko/nen in levcnswijze)ncf. de 
Europecsche woort overccn. Volgens Hojslicld is d<： 
Javaansche nuam titihan; op CeJebcs heeten doze vogek 
tangocleJe. 
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G. 

GAAI. Zic KRAAI. 
GAANE. Teniataansch district, beslaande het 

zuidelijkc schiereiland van Halmahcra bezuiden do 
rcchte lijn getrokken van kaap Dehe Podo, op de 
wcstkust, naar Foja, op de oostkust. Deze lijn is te- vens 
de grens tusschen Temataansch en Tidorecsch gebicd en 
were! 27 October 1814 bij contract tus- achen bcide 
sultans vastgesteld. 

De bergketen, die dit schiereiland vormt en waar- van 
de uitloopers de kust zeer dicht naderen, is tot ongeveer 
850 M. hoog. 

Men vindt cr twee kanipongs, een nan de westkust, 
Gaane di clalam cn een aan de oostkust, Gaanc di loewar, 
door een bergpad met elkander verbonden. De hevolking 
is mohanimedaansch cn staat ondcr ccn Temataansch 
districtshoofd,dat tevens Oetoesan is. Het is in de tot dit 
district behoorende wouden, dat nog vele goedc 
houtsoorten aan de kust worden ge- vonden, die bij 
levering van matcrialen door den sultan aan het 
Gouypmement worden gekapt en naar Tprnate vervoofcl. 
De bevoIking drijft cenigen handel met BatjanJ ，，’ / 

GABA. Zic RUST. 
GABA-GABA. Hoofdnerven der bladeren van den 

Sago-palm, di。door stevigheid uitmunten en ge- bruikt 
worden voor het vervaardigen van wanden, zolders, soms 
ook van vloeren. 

GABELENTZ (HANS GEORG CONON VON 
DER). Geb. 16 Maart 1840 te Poschwitsch bij Altenburg, 
studecrde hij tc Leipzig en Jena in de rcchten en bc- 
kleedde verschillende rechtcrlijke bctrekkjngen, doch 
legfl e zich vooral toe op de studie van het Chi- iH*x；
sch, Nieuw-Zeclandsch cnz. en werd in 1878 bui- tenjj；
e\voon Hoogleeraar in de Oost-Aziatischo talen te 
Leipzig, in 1889 in de Oost-Aziatische talen en al- 
geniecnc taalwetcnschap tc Bcrlijn. Hij overleed aldaar 
12 Dec. ] 893. 

Behalvc vcrschillcndc geschriften over het Chi- 
necHch cnz. die van zijne hand verschcncn, gaf hij met 
Dr. A. B. Meyer uit: Beitriigc zur Kenntnis der 
M<Uancsi8chen Sprachcn, Abhandl. Sachs. Ge- 
HCIJHCII. (ler Wiss. 1882 en schrcef hij Handbuch z. 
Aufnalime frcnulcr Sprachc, 1892. 

11 ij vva« <le zoon van H.. C. VON DER GABE- 
JJsN'i'Z, gcb. 13 Oct. 1807 to Altenburg, evenccns groot 
keiincr van het Chinecsch, den Kclirijvcr van I 
'iitiusuchungcn ueber die Mclancsifjchen Sprachcn (J 
86()—JH63), cen beroemd taalkundige, die naar men 
zegt 80 talen kendo, en tcvcn« als lid dcr parlo- monten 
to Frankfort en Erfurt cn als Minister-president in 
Altenburg in 1848 cn volgcndo jaren cono po- liticke ro] 
speelde. In zijne „licitriige zur Sprachen- kuiidc" 1852 
vindt men een spraakkunst van hot Dajaksch. Hij 
overleed 3 Sept. 1874 op zijn la nd good Lcninitz bij 
Triplin. 

GABOES. Ondcrdist,rict van het district Krade- nan 
van do afdeeiing Grobogftn van do residentie Scinarang. 
In do nabijheid van de standplaats van het 
onderdistrictshoofd Gaboes heeft men potro- leuni-
bronnen. 

GABOES (MAL.). Zic ALSTONIA. 
GABOES (IRAN). Zio SLANGENKOPVIS- 8CHEN. 
GABOES LAOET (IRAN). Zie GRONDELS. 
GABOESAN (MAL.). Zie SCAEVOLA. 
GADAH. Zie HARDER. 

GADELE (JAV.). Zie GLYCINE. 
GADING. Controle-afdeeling met gclijknamige 

hoofdplaats van de afdeeUn^Kraksaiin, rcgcntschap 
Probolinggo, residentie Pasoeroean； Zij heeft slechts 6en 
district en wel van denzelfden naam. 

GADING. District van de afdeeiing Kraksaan en het 
rcgcntschap Probolinggo, residentie Pasoeroean. Het heeft 
4 onderdistricten met 46 dcsa's en had op 't einde van 1905: 
54000 in wooers, o.w. 20 Europea- nen en 1 Chinees. De 
standplaats van het districts- hoofd is Wangkal. Vroeger 
was dit district een be- langrijk Gouvernemcnts 
koffiedistrict. 

GADING-STREEK of de streek der Kabonongah- 
dcsa‘8 (zic bij KABONONGAN), in Djokjakarta, al- dus 
genocmd naar de Klapa gading, ecn geel soort klappcr, 
waarvan de bast op ivoor (gading) gelijkt. In deze streek, 
gelegen in het Zuiden van Djokjakarta, alwaar de grond 
eenigszins ziltig is, groeien de klapperboomen 
buitengewoon voordeelig. 

GADIS. Zie BATANG GADIS. 
GADJAH (Olifantsbcrg). Hoogste top van den G. 

Salak op de grens van Buitenzorg en de Preanger- 
resentschappen, 2250 M. hoog. 

-GADJAH, GADJAH BOTOENG, G. GAMBOET, G. 
HOTANG. Zie OLIFANT. 

GADJAH MATI. Onder deze benaming (doode 
olifanten) wordt verataan een van de overige Ja- vanen 
onderscheidcn klasse van menschen in de Vorstcnlandcn, 
die a Is stalknechten aan de ho ven dienst doen en waarvan 
de vrouwen rijzweepen en stalgercedschap voor de 
statiepaarden van den vorst vervaardigen. Do 
voorvaderendezer menschen worden gezegd gekomen tc 
zijn van het omstreeks 1500 gcsticht Boven-Pasoeroeansch 
rijkje Scnggoe- roeh of Gadjah Mada, welken laatsten naam 
het rijkje waarschijnlijk ontleende aan den beroemden Patih 
van den Madjapahifschen vorst Ha jam Woerock, Gadjah 
Mad a. Na de veroveriiig van Balam- bangan door Sultan 
Agoeng in 1639 moet het ge- noemdc rijkje door Mat ar am 
zijn ten. onder ge- bracht en een deel dor bewoners van de 
Kawi- Smcroe- cn Bromo hellingen als slavon naar Mata- 
ram mcdegevoerd.̂ Waar nu de woorden Gadjah ma- da in 
hot Javaansch de beteekenis hebben van woest-sterke 
clifanten, werden wellieht deze als nlavcn niedcgenomen 
Jicden bij wijzo van woord- spoling dcor de Javanen Gadja 
in&ti, de doode olifanten, genoemd. 

In hot Javaanscho Wetboek NawA.13, Prad5.t3, van 4 
October 1818 (art. XXIV) worden de Ga- djamnti'n to 
zamen genoemd met do Kalang's en Pinggir's [zio op deze 
nainon] en voor hen, even- als voor do Pinggir's, bepaald 
dat in hun zaken tusschen )nan en vrouw, de vrouw don 
voorrang zal hobbon. Blykbaar is (lit een overblijfsel uit 
vroegoro matriarchulo maatschappclijkc instellin- gen. bij 
bcdoclde klasson van menschen. 

Zi(\ Jav. Ned. Woordenboek y. Gericko & Roorda 
vorbeterd door Dr. A. C. Vreode deel II biz. 612: .(Veth 
Java 2c druk (1907) IV biz. 104.，、人 

GADJI (IRAN). Zio ZEEBAARS. 
GADJIHAN (JAV.). Zio STACHYTARPHETA. 
GADJOES (MAL.). Zie ANACARDIUM. 
GADOENG. Zie DIOSCOREA. 

i GADOENG SABRANG (JAV., MAL.). Zie SMILAX > 
CHINA. 
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GADOENG TJINA (JAV., MAL.). Zie SMILAX 
CHINA. 
GADOK (SOEND.). Zic BISCHOFIA. 

GADOK._Dczc plaats ligt op ruim 300 M. hoogte aan 
den grootcn postwcg van Buitcnzorg over den Pqentjak 
naar de Preanger-Regentschappcn en heeft eenige 
bekendheid gekregen door het herstellings- oord, dat er 
eenige jaren (1S70—土 1885) best&an heeft. Men vindt 
er cen warmc bron met koolzuur- houdend water. . 
GADONGAN (JAV.). Zie TACCA PALMATA. 

GAFFRON (HEINRICH VON). Geb. te Grebcl 
(Pruisen), 28 April 1813. 0veileden te Sindanglaja 2 Nov. 
1880. Vcrtrok in J 839 als fusclier naar IncfidTIii 1840 
toegevoegd als teekenaar eerst aan het lid der 
natuurkundige commissic Dr. E. A. Forsten, daania aan 
het lid dier commissic Dr. C. A. L. M. Schwaner. Maakte 
zich verdienstelijk door de aanwijzing van 
steenkolenlagen in het stroonigebied van de rivier Riam 
Kiwa (Z.O. Borneo). In 1849 benoemd tot Ad- 
ministrateur' van de steenkolenmijn Oranje Nassau te 
Pengaron (Z.O. Borneo). In 1851 word de G.-G. 
gemachtigd hem te beschouwen als bezittend het ra- 
dicaal van ambtenaar 3e kl., en maakte hij verdcr carriere 
bij het Binn. Bestuur. Van 1860 tot 1868 was hij 
Assistent resident van Billitoq. 

Zijn gcschriften, gepubliceerd in het Natuuik. T. v. 
N.-I. II (1851) p. 30—40, V (1853) p. 225—232, VI 
(1854) p. 145—150 en 165—167, XX (1859/1860) p. 
130— 134, betieffen vooral het voorkomen van ertsen in 
Borneo. 

Verder vindt men nog beschrijvingen en kaarten van 
Von Gaffron in de voJgendc geschriften: Pijnappel Gz., 
J., Beschrijving van het westolijk ge- deelte van de Zuid- 
en Oosterafd. van Borneo (de afdeeling Sampit en de 
Zuidkust,) met kaart (1846— 1848), naar vier rapporten 
van 1853 van H. von Gaffron. Bijdr. TaaL, Land- en 
Volk, van N.-I., 2de reeks, III, 18G0, p. 243—246. 
Martin K., Neue Fundpunkte von Tert iairgcstcinen im 
Indischcn Archipel. An bang: Von Gaffron ?s 
geologische Karte von Sud-Borneo. Sammlungen des 
geol. Reichs- museuins in Leiden, le Serie, Band I 
(1882), p. 179— 193, mit geologischer Kart e des siid 
lichen Borneo, gezeichnet von H. von Gaffron (1843—
1848). 
GAG. Zie 
GAGA. Zie RUST. 

GAGAK. Naam bij de Maleiers voor een kraai. 
Corvus enca. Zie ENGKAK. 

GAGANG-BAJEM. Javaansche naam voor eenc 
Stcltkluit-soort, Himaniopvs candid-us; op Celebes heet 
Himantopus leucocephalv^, Liliino. 
GAGAP. Zie VAARTUIGEN. 

GAJAHAN. Javaansche naam voorde Regen wulp, 
Numenius j)haeopus; op de Aroe-eilandcn heet- hij 
Golgal, op Gora in Koelileka. Op Sumatra heet 
Numenius loiujirostris: Terok. 

GAJAM. Hoofdplaats van het district Sapoedi, contr. 
afd. Kangean, afd. en regentschap Soemenep, res. 
Madoera. De desa Gajam Jigt op het eiland Sa- poedi en 
heeft cen tamelijk goede haven. De Gouver- 
nemenlfistoomer, welkc de geregelde cojnmunicatie 
tusschen Soemenej) en den Kangean-archipel onder- 
houdt, doet Gajam eenige keeren pemiaand aan. Er zyn 
eenige Chineezen cn Arabieren gevestigd. Be handel 
n^et Panaroekan en Soemenep is niet onbe- langrijk// • : 
,./ 
GAJAM. Zie KLIPVISSCHEN. 

GAJAM (JAV., MAL., SOEND.). Zie INOCARPUS 
EDULIS. 
GAJANG (MAL., MOL.). Zie INOCARPUS, 

GAJO LAND, L a n d b e s c h r ij v i n g. Het Gajoland 
omvat het ccntrale bergland van den N. Barisan. Naar allo 
zijden wordt het afgcsloten door een breeden gordel van 
door oerwoud bedekt hoog- gebergte, waarachtcr zich 
naar het W., N cn O. de Atjehschc berg- cn laaglandcn 
uitstrekken tot aan den Oceaan. Drie gcweldigc 
bergketencn strekken zich O. — W. over het laiidschap 
uit cn onunuren dit niet slechts naar buiten, doch 
zonderen ook daarbinnen vier scherp van clkaar 
geschcidcn gebiedsdcclen af, t. w.: 1. Laut, d. i. het 
meerge- bied rond de Laut Ta war, omvattend de N. 
keten. 
2. Dorot (met Samar Kilang), bcsloten tusschen de N. 
en de Cent rale keten, en uitmakend het dal van de Woih 
ri DjCmer of Djanibo Aje. 3. Gajo Loeos of Tanjo, een 
brecde 900—1000 M. hoogo inzinking tusschen de 
niiddelstc en de Z. keten, omvattend het boven-
stroomgebied van de Tri- parivier. 4. SGrbodjadi, dat in 
het N. O. ligt aangc- vlijd tegen het hooggebergte, en ecn 
deel omvat van het boven-stroomgebied van de 
Peurcula6- rivier. 

]., £dut. De Laut Ta war, gclegen op een hoogte van 
1205 M., 16 K.M. lang, 4 a 5 K.M. breed, 56 K.M2. giwt, 
.en maximaal 75 M. d iep, is geen kra- termecr, al zou de 
naburige, nog werkzame vulkaan- kegel Boer-ni-Telong 
op de Z. helling van den Boer KoJ ook and ere doen 
vermoeden. De met dichtc wouden bed ekt e bergen, 
wclke het mcer omgeven treden aan de W. zijde terug en 
maken daar plaats voor uitgestrekte sawahvlakten cn 
dicht bcvolkte kani pongs als Kebajakan, Bobasan cn Ta 
ken gon. Ook aan de Oostzijcie is dat, zij het in mindcre 
inate het gcval. Bij Taken gon wordt dit rand gc- bergte 
doorbroken door de Peusanganrivier, die het uit het meer 
ovcrvloeicnde water afveert en in wier 
bovenstroomgebied liggen de kampong- complcxen 
Ketol cn Kong of PCgaseng. Il(-t Laiit- gebied komt on 
go veer overecn inet de tot de orider- afdeeling 
Tak6ng6n, afdeeling Noordkust van Atjcb, gerekende 
ressorten van Rod jo Tje(( Bcibasun, Rod jo Boekdt en 
Rod jo Siah Oetaina. Takdngdn is de standpJaatH van 
den Civiclgczagh<l)L<i-, chef van de gelijknamige 
onderafdecling. 

2. Dorol. Naar het N. wordt dit bcgicmd <h，”r 
Klioton (2600 M.) cn Boer ni K6ra (2000 M.), dio als cen 
muur 1000—1500 M. steil uit het voorliggend terrein 
omhGogrijzen ； ook in het W. is het afg<' sloten door 
met oerwoud bedekt hotiggcbcrgto; in het Z. st rekt het 
zich uit tot aan het Gajoscho Centraalgebergtc, terwijl het 
in het (). hcgnmhd wordt door de Van Daulenketen. Hot 
Dorotgebicd daalt van 1200 u J400 in het \V. op 300 M. 
in het N.O., wclke daling wordt geillustrcerd door den 
loop van de DjainAjc. De lalrijke broiiadcnMi van deze 
rivier vereenigen zich in het breed c da J van hot knin- 
p6ngcoinj)lcx Isaq, Jiet besteBtuk van het in h<4 alge- 
meen onvruchtbare en schraal bevoJkle iandschap. De 
rivier vloeit jccht O., buigt zich on】<lc JJocr ni Pradjah 
lieen naar het Z., in Jiaar bocht. |)：issceien(i de dorpen 
Ondng, Nalon, Doer6n, PCJGJawan enz. Na vereeniging 
met de J-djang, die jiarallcl loopt met de Boven Djainbo 
Aj6, wendt zij zich weer O. waarts, maor dra volgt een 
doorbraak naar het N.O. Links wordt opgen omen de 
Pfinaron, rcchtw de Ixjinot, waaraan geJijknamige 
nederzett ingen liggen. V66r GCrepa buigt zy nog 
eenmaal O.Z.O. af, om echtcr weldra, zij het met tai van 
bochtcn,’ de hoofdrichting N.O. te hcniemcn, cn van 
rechts op te nemen de Aroel Phi an g, waaraan rooni- 
opwaarts Linggo is gclegen, en de Doson, waaraan ligt 
het kanipongcoinplex van dien naam; vervol 
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gens te stroomen langs de kumponggroep Samar Kilang, en 
ten slotte door ccn steile kloof in het randgebergtc het 
Gajoland to verlaten. Dorot maakt ongevcer uit het onder 
Takengon rcssor- tcerende gebied van Rod jo Linggo. Die 
k&ljocron gold steeds als de senior onder zijn coUega's, ccn 
onderscheiding welke uit de rolatieve belangrijk- heid van 
Dorot althans in later tijden niet is te verklaren. De bevolking 
is nergens zoo dun! Buf- fels on de tabak van Isaq cn Ldjang 
zijn de voor- naamste producten. Te Land6 heeft eenige niet 
zeer loonende zoutwinning plaats door uitkoking van het uit 
een paar gegraven put ten opborrclende water. 

-3. Gajd Loads. Ecn 士 GO K3I. langc en 12 a 15 K.M. / 
breedc inzinking, omvattende het bovenstroomge- -7 bi cd 
van de Triparivier. Ten N., 0. en Z. bereikt het randgebergtc 
hoogten van 2000 tot 3000 M., terwijl daarbinnen het 
kampongcomplex Pendsan 1000, het complex Bocket 885 cn 
Reket Goip 800 M. hoog zijn. Het O. stuk, 25 K.M. Jang en 
half zoo breed, kevat de kern van het landschap, de oudste 
neder- zetting a an den hoogsten bo ven loop der Tri pa. Het 
is van Panggalangan tot P6par6q den rijke sawahvlakte met 
tai van goed bevolkte kampongs. Hicr seen kleine bewoonde 
valleien, die door berg en bosch voor clkaar liggen verborgen, 
als in Laut cn J)6rdt, maar eon groot open landschap. Vandaar 
de naam Gajo Locos, het wijdc Gajoland, die bij uit brekling 
ook wordt gebezigd voor het gansche Gajosche Tri page bicd, 
met inbegrip van het W. deel cn het dal van de Rampong. Dat 
W. deel, 25 K.M. lang cn j-ond 10 K.M. breed, doct met zijn 
diepe dalvonniug denken aan de hoogere ge- d eel ten van 
Dorot, en is ook maar dun bevolkt. De kedjoeron van Gajo 
Locos voert den (itcl ..pUliambang". Zijn ressort valt sanicu 
met de on- (lurafd<*eling (；ajo Leeds, afdceling Oostkust 
van Atjch, hchoudcnH dat het kanipungcomplex Tam- jf6r J - 
ingedeekl bij de onderafdeeling SSrbodjadi, waartcc het 
topografisch behoort. De Civiclge- z；ighcl>l;cr van( «aj6 
f/jeos zctelt tc Blang Kedjeren. 

■f. Serbodjadi. Dit is cigen 1 ijk het bovenst rooni- 
gebied van de Djeineli, dietvisHchen Ocdjong Karang en 
JJjainbcer Jialoe ccn ondcraardschen loop heeft on<l<T 
<I(MI (loenoiig Kcjneujan door en waarvan het water via 
<!<• rl'ajniang-rivici, naar zee stroomt. Buitcnaf vcfstaat 
men er ctok under de stroom- genieden van JJoncn on 
Seinbocang, die saincn de Bovcnl,(!iiieulafr vornien. De 
oppervlaktc bc- (Iraagt ruim 2000 K.M2. Het wordt van 
Dorotgc- Hchciden door het met ccrwoud begroeide Van 
Daalen gebergte, dat in den Oentoeng tot 2200 M. Ktijgt, 
terwijl het 3200 M. hoogc Oct jap Mooloe maHsief in het 
zuiden ket afxJuit, van Gajo Ix'coa. M(!(!ra8wou(.len 
vornien in l)ct O. de grens met Peureulu6- cn Ijnigsu. De 
bevolking Htamt grootcn- dcelt; uil J>dr6t. Kampong 
Toealang, de oudste nederadting, zou ruim 100 jaren ou<l 
zijn. De K6- <1 jocroii Linggo Htckie zekereu MCrah 
AbOq aai)het hoofd. DienH opvolgei'H hccten than« 
KGdjoerdn Abo(|, jnanr zij zijn niet gehecl gelijkwaardig 
aan de vier kCdjoeron'H, die hun rang onlvingen uit 
Atjdh. |)c hoofdzetel van de kedjceronfamilic is thans Lok 
op, wat ook do standplaats is van den Civicl Gczughebber 
der onderafdeeling SCrbodjadi, afdceling Oostkust van 
Atjch. Die onderafdeeling om- vat de ressorten van 
ICCdjoeron AbdQ cn de hem on- derhoorige lJengoeloe 
Penardn, Kedjoeron Tandcl on Pfingoeloe Dj6m6h, en hot 
onder den Kedjoeron P6- tianibang (Gajo Loe6s) 
rcssorteerende kampong- 

complcx Tamper. De bevolking leeft van rijatbouw, 
wclkc als overal in do Gajolanden enkel op geirri- 
geerde vclden geschicdt, gambircultuur, getah- 
winning en teelt van buffels en klein vce. Een 2 M. 
breed paardenpad Lokop — G. Besaf— Ranto 
Panjang — Plawi — Birim Rajeu6- verbindt Ser- 
bodjadi met de afdcclingshoofdplaats Langsa. 

Bevolking De bevolking van bovcngencem- dc vier 
landschappcn bedraagt 50.000 a 60.000 zielen, waarvan 土 
de helft Gajo Locos toekomt. Daarop volgt Laut, dan 
Dorot, terwijl S6rb6djadi met 2457 zielen, w.o. 746 
volwassen mannen, het minst bevolkt is. Zie verder het art. 
GAJO'S 

Geschiedenis. Na het uitbreken van den Atjehoorlog 
werd in het Gajoland regelmatig een deel der zakat als 
sabilbijdrage afgezonderd, en bok bijzonderc 
geldinzamelingen vonden plaats. Ook werd persoonlijk 
mcegcvochten. Teungkoe Tapa, die in 1898 ter Oostkust 
de zaken op stelten zette, was een Gajo uit Teldng, en hij 
bleef met Gajosche cn Atjehscho volgelingen on rust ver- 
wekken, tot aan zijn sneuvelen in 1900. De aanval op ons 
bivak te Blang Pidie in April 1901 geschiedde door Gajo's 
uit Gajo Loeos. Atjeh's soeltan Toean- koe Moehamat Da 
wot, die vroeger reeds te Keu- mala bezoek kreeg van vele 
Gajohoofden, zag in 1900 in Samalanga weer de hoofden 
uit het Meer- gebied voor zich vcrschijnen, en vandaar en 
uit Pcudada en Peusangan verjaagd, vlood hij naar het 
Gajoland, waar hem cn zijn bende hulp cn steun werden 
verleend. 

Te zijner achtervolging maakte de toenmaligc majoor 
G. C. E. Van Daalen zijn eersten Gajo- tocht door het 
Neergcbied en in Dorot, van eind Sept, op eind Nov, 1901. 
De bevolking blcek vij- andig. Zij week uit naar de bergen, 
en bijna dage- lijks werd de eolonne (12 brigades 
marechaussee) licht bcschoten en soms ook bestookt met 
rots- blokkcn, die men van de bergen naar beneden \vdcrp. 
Allcen Rodjo Tjeq van Bobasan, hoewel aan- vankclijk 
ook gevlucht, meldde zich later met cenigc lieden. Later 
meldden zich eenige Gajo's tc Kceta Radja, voor de 
betaling van tijdens den tocht ten behoove van den troep 
gerequireerde vivres. In 1902 werden Laut en Dorot 
verder afgezocht door eolonnes onder de kapitems Van der 
Maaten, Colijn en Schcepens, waaidoor de soeltan 
genoopt werd het Gajoland te verlaten. Bij de eolonne 
Colijn kwam zich meldcn de kedjoeron Siah Oetama. Dat 
jaar machtigde de Rcgecring den gouvenieur, om ook door 
de Gajo- en Alashoofclen do zooge- naanidc „korte 
vcrklaring" tc eloen tcekenen. Het eerst tcckende Rodjo 
Tjeq Bobasan vd. In 1903 volgden KGdjoeron Aboq van 
SSrbodjadi en K6- djoeron Bcden, do pCtiainbang van 
Gajo Loe6«, wicns gebied cvenwel nog niot was bczocht. 
Bij Gts Bl. 19 Sept. 1903 word de ovei-sto Van Daalen 
bclast met de politiekc aanrakingen met de Gajo- en 
Alaslauden en hot voorbereiden ecner permanent c 
vestiging aldaar. Bcgonnen wcixl de aanleg van con weg 
van Bireuen in Peusangan naar Tak6ngon aan de Laut，
Tawar, een 105 K.M. Ian go, 6 M. breede vcrbincling, 
waaraan in de volgende jaren heel wat hcerendicnsten en 
golden uit het z.g. wegenfonds zouden worclen bestccd! 
Tusschen 1908 cn 1913 werd er d&arenboven•土 P/o 
millioen gulden Gouvts. geld aan verworkt, waania de weg 
voor gewoon verkeer kon worden geopend. 

In 1904 geschiedde de groote Gajotocht. Begin Febr. 
trok overste Van Daalen met 10 brigades marcchaussce 
via Bireuen naar het Meorgebied. 
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Daar on in Dorot word gepatrouillcercl, waardoor vele 
stamhoofden zich meldden. Den 29en ging het， via 
Djagdng en Kia naar Gajo LOGOS. Door den tegenstand, 
in 1902 geboden aan de colonne Colijn, toen deze daar 
poogde door te dringen, was men wel voorbereid op 
ernstig verzet, maar de ver- wachting werd nog 
overtroffen! ledere stamge- meenschap, die zich 
voldoende sterk waande, had haar woonplaats in een 
vesting herschapen, wa&r- binnen bij de sterkcn helaas 
ook de zwakken zich ophieldeii; en stuk voor stuk 
moesten die kam- pongs worden gen omen in zware, 
blocdige gcvechten. 

Den 4en Juni verliet de eolonne het Gajoland voor het 
aangrenzende Alasgebied. Voor verdere aanrakingen, 
registratie enz., kreeg de civielge- zaghebber van Koeala 
Simpangjjen niobiele colonne. Een daartoe 
behooiw3e"patroui]lc werd eind Dec. in het 0. der Gajo 
Loeos beschoten. Men gaf zich nog niet gewonnen! Kapt. 
Colijn, die van Jan. op Febr. J 905 de Gajo Loeos dooi-
trok, liet dan ook te Boeket een bezetting achter. Ook het 
Meergebied, waar in Aug. 1904 tegen een niarechaussee 
af- deeling uit MeuJaboh nog 22 Gaj6's waren gesneu- 
veld, kreeg 3 April 1905 4 brigades niarechaussee. Hun 
commandant trad op als civielgezaghebber over 
Meergebied cn Dorotstreek met standplaats Tak&igon, 
terwijl Gajo Loeos en S^rbodjadi werden gesteld onder 
een. officier-civielgezaghebber te Re- ket DSkat. Beide 
gezaghebbers stonden onder den assist ent resident der 
Gajo en Alaslandcn met standplaats te Kocta Radja. 

De toestand bleef echter nog geruiraen tijd zeer 
onbevredigend. Verzet tegen ons gezag, inoorden op 
hoofden en andere lieden, die ons diensten bewezeii of 
eenigerlei relaties met ons onderhielden, bleven aan de 
orde van den dag, tot dat eindeJijk de dood der groote 
verzetsleiders werkelijke verbetering bracht: Teungkoe 
Moeda Pend eng kwam om in Dec. 1910, toen zijn 
schuilplaats door een rotsblok werd getrofEen, en 
Teungkoe di Barat sneuvelde d.d. 22 Fcbr. 1911. 
Daarmee was ‘8 vijands leiding gebroken. In Oct. ,11 
onderwierp zich de lang ge- zochte KSdjoeron Linggo 
van Dorot en gaf de T^longbende zich over, en in Juni 
912 volgde de Pendengbende. Pang Manap deed in Gajo 
Loeos nog van zich spreken, maar in Oct. '13 werd hij 
gedood, waarna de resteerende bendeleden zich groo- 
tendeeJs meldden. In Dec. d.a.v. waagde men nog 
6enmaal een aanslag op een bivakkeerende brigade te 
Pendeng, maar dat was een laatste stuiptrek- king. De dad 
ere, die het overleefdcn, werden door de bevolkiiig 
opgevat en door de jneusapat gevon- nist. Het verzet in 
het Gajoland was geeindigd. 

De bestuursregeling, zooals die in 1905 werd 
vastgesteld, werd sedert herhaaldelijk gewijzigd: In 1908 
werd de afdeeling Gajo- en Alaslanden opgeheven en de 
onderafdeeJing Meergebied cn Dorotstreek gevoegd bij 
de afdeeling* Noordkust van At jeh, terwijl Gajo Loeos 
en SCrbodjadi werden gescheiden en onderafdeeUngen 
werden rcsp. eener nieuwe afdeeling Bam be], en van de 
afdeeling Oostkust van At job. In 1909 werd de 
standplaats van den civielgezaghebber der Gajo Loeos 
verlegd naar Blang KMjCr^n. Met ingang van 1 Jan. J911 
hield de afdeeling Bambel op te bestaan en were! Gajo 
loeos een zelfstandige afdeeling. Thans re- gelt Ind. Stb. 
J914 n° 87 de administratieve indee- ling. Er bestaat thans 
een tot de afdeeling Noordkust van Atjeh behoorende 
onderafdeeling Takdngon, omvattend do in hoofde 
geschetste landschappen Lauten Dorot, en twee tot de 
afdeeling Oostkust 

van Atjeh gerekende ondcrafdeelingen: Serbodjadi en 
Gajo Loeos. Voor nadere bizonderheden zio men het art. 
ATJEH biz. 71. ,， ' 

GAJO LOEOS. Een tot de afdeeling Oostkuat van 
Atjeh bohoorende onderafdeeling, omvattend hot gebied 
van KSdjoeron Pfitiambang, met uitzonde- ring van het 
bij de onderafdeeling SSrbodjadi inge- deeld 
kampongcomplex Tampor. Het ressort staat onder een 
civiel gezaghebber met standplaats Blang K6dj6idn. Zie 
voorts GAJ6LAND. 

GAJO'S. I. BEVOLKING； HERKOMST； STANDEN. De 
Gaj6,s zijn een armoedig en niet talrijk, door een bijna 
ontoegankelijken woudgordel van de buitenwe- reld 
afgesloten volk van landbouwers en veehoeders. Omtrent 
hunne herkomst hebben zij geen betrouw- baro 
overleveringen. Zij vormen e6n ethnographisch geheel; 
hebbende een taal en in het algemeen een- heid in zeden 
en gebruiken met slechts geringo locale verscheidenheid. 
Hun uiterlijk, de aanleg hun- ncr nederzettingen, de 
bouwwijze humier huizon, hun kleeding en hun wapeiis, 
hun overleverin gen en bun faalstempelen hen in hun 
oorsprong als na verwant aan de Bataks. Ook andere 
elementen, met name Atjchsche, hebben echter groote 
beteekenis voor de wording der Gajo's gehad. Atjehers 
werden in het Gajoland dikwijls als schoonzoons in de 
faini- lie ingelijfd; evenzoo ook wel Malciere en Koerin- 
tjiers, vooral in SSrbodjadi on Gajo Loeos. Dat de J buren 
der GajO's dezen hidden voor oorspronkelijk afkomstig 
van de kust, blijkt uit de Hikajat radja Pasd, welke na 
verhaald to hebben hoe Pase tot den Islam werd bekeerd 
daarop laat volgen: „Er was in dat land den volksstam, die 
den Islam niet wilde aannemcn. Dus vluchtten zij naar den 
bovenloop der Peusangan rivier. Daaroin worden de 
niensch en in dat land tot op den huidigen dag Gajo ge- 
noemd." — Eene scherpe afscheiding tusschen ver- 
schillende standen of kaaten bestaat onder do GajO'f； 
niet. Zelfs de hoofden onderscheiden zich in uiterlijk 
aanzien niet vcel van hunne stamgenooten； zij bo- wegen 
zich steeds zonder gevo】g en zijn ook niet an- ders 
geklecd dan. anderen. De hoofd-onderscheiding was 
vroeger wel die tusschen vrijen en slaven. 

2. INHEEMSCHE BESTUURSINSTELLINGEN. (a) De 
rodjo's. Ue Gajosche volksindeeling berust nog geheol op 
genealogischen grondslag; do bevolking is in stain- men 
of geslachten verdeeld, wclko ook daar, waar zij in 
dezelfde nederzettingen doorcen wonen, ieder onder 
gezag van hun eigen familichoofd staan. Gaj6- scho 
volkshoofden zijn dus do familiehoofden. Deze voeren 
den titcl rodjo (= radja). Hunne onderhoori- gen 
(aangcduicl als sara rodjd, d.w.z. die onder 66n rodjo 
Htaan) zijn elkanderH bj'oeders (saudoro of sar' ind). 
Wordt op den duur splitsing van een gcslacht noodig, 
Jiotzij doordien de leden te tairijk worden, lietzij wegens 
oneenigheden of om andere redenen, dan scheidt een 
groep dor verwanten zich van de an- deren af onder eenen 
door hem zc】f gekozen rodjo. Binncn de grenzen der 
famiJiegroepen wordt alle gezag door den rodjo 
uitgeoefend, maar op republikein- sche wijze en steeds in 
Bamenwerking met de sau- dord'a. Door hunnen wil is de 
rodjo dan ook, bij don dood zijns voorgangers, uit (lions 
erfgenamen, lot opvoJgcr aangewezen. Wilde hij in strijd 
met de op- vattingen der meerderheid handelcn, dan zou 
clit in geval van ernstige zaken tot scheuiing en keuze van 
een nieuwen rodjo leiden. Als stemhebbend gelden echter 
slechte de getrouwde man non, die met het oog liierop de 
djema wadj^p (d. i. de lieden, op wie het werkelijk 
aankomt) genoemd worden, in tegen- steJling met de 
ongetrouwde, de djema wards, d. i. 
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zij die nict mcdetellen (van hot Maleische haroes, d.w.z. 
uit godsdicnstig oogpunt onverschillig). Twee 
autoriteiten staan den rodjo bij zijn beatuur ter zijde, nl. 
de toed (of peloed), dio zaken van geringo beteeke- nis 
zelf regelt on de afdoening der overige door den rodjo 
voorbereidt en do imom, die belast is met do zaken van 
den godsdienst, de feesten, den eeredionst, het sluiten 
van huwelijken, de plechtigheden van de 
teraardebestelling van overledenen, enz. 

(b) De kedjoerdn's en huns gelijken. Reeds sinds 
eeuwen waren de Gajo's in politieken zin afhankelyk van 
Atjeh. De hoofden bewezen den Atjehschen. sultans 
hulde en werden, in rail voor de door hen mede- 
gebrachte huldegaven in hunne waardigheid erkend en 
bevestigd. Bovendien is er een viertal rodjo's door de 
Atjchsche sultans tot de waardigheid van ke- djoeron 
(Atjehsch: keztdjroeen) verheven. Deze bleven wel is 
waar voor alles rodjo in eigen gebied en lieten het aloude 
gezag der overige rodjo's onaangetast, maar kwamen nu 
bovendien aan het hoofd der mi- niatuurstaatjes in hunne 
omgeving, die zij bij den Atjehschen opperheer 
vortegenwoordigden ； zij waren de bevoegde personen, 
die, zoo noodig, geschillen tusschcn de rodjo's onderling 
en de onderhoorigen van vcrscliillcnde rodjo's bijlcgden 
en de gemeenschap- pelijke belangcn dezer overigens 
zelfstandige groe- pen behartigden. Het waren twee 
hoofden in het mcergebied； een hunner kreeg den titel 
Rodjo Boe- ket, de andere dien van Siah Octama; en 
verder een. hoofd in de Dorot, het stroomgebied der 
Djemer, dio Kedjoardn Lingg6, en een in Gajo Loeds, het 
stroom- gebied der Tripo, die Peliamljang genoemd 
werd. In den loop der tijden is vooral het gebied van Siah 
Oetama voortdurend geslonken, z66 zelfs, dat hij ton 
slotte slechts 66n kampong ten Zuiden van het meer 
bchicld. Daarentcgen kwamen later twee andere be- 
langrijke volkshoofden in die mate op den voorgrond, dat 
hun rang en beteekenis thans met die der ke~ djoerdiC s 
nagenoeg overeenkomt. Dit waren: PSngoc- loe of Jiddjo 
Tjeq in het gebied ten Westen van het nicer, dio met de 
zijnen oorspronkelijk van Batakscho Jierkomst moet zijii 
geweest, en het voornaamste Jioofd in het eerst in latere 
tijden bevoIkteSCrbodjodi, in de wandeling Kedjoc.rdn 
Aboq genoemd (zonderdat men daurmede bcdoeldc, hem 
met de aloude kedjoerdn's gelijk tc Htellen). In verband 
met dezen toc- stund heeft het NedcrlandHche 
gouvernement het (Jajoland a Is een zeslcdig zelf best 
urend rijkjo erkend. 

3. ( ； <)i»si)iENST. JJc Gajo'szijii 
reedssederteeuwen ondcr in vloedcn, die van uit de 
kustlandcn werkten, tot den [xlain bekeord. Waar de 
ovcrlcvoring (iaaromlront geeii bopaaldo leiten 
memoreort, moot die <>ve ： gatig tot don 
I>lan)geleide'ijk zijn goschiod, 

wol tu echcn 1300 on I GOO, want in do blocipc- 
riode van het Atjchsche rijk, toon men zich mot de 
])liticke indccling van het Gajo-land ging bomoci- cn, 
schijnon do GajO'u reeds Mohaininodanen to zijn 
geweesl. Hunno oudo animistischo wereld- bcK«-
h(»uwing bleef deHiiiottcinin in vele opzich- tcn in 
wezen, evonals dit bij andere Mohamme- dauiischo 
volken het gov al in. Onvorzwakt blevon duB hun geloof 
aan de maclit van kwade en goedc geesten on het 
vertrouwen op do working van allerlei lieidcnsche 
praktijken en loovcrformulioreii voort- leven. 
GcdeeJlelijk nam het oudc bijgoloof ook do gewone 
Mo.sJimscho vormen aan; zoo bloeit liier de verccring 
van lieiligen en heiligo graven evenals ol- ilerH. De 
invloed van don Islam doot zich op velerlei gebied 
gevoelen. De gedenkdagen en feesten van den Jslain 
worden gevierd, vooral Mohainmeds geboortc- feest met 
den daarbij gebruikolyke djiker Moelot 

(vgl. GARcBcG), de vastenmaand {pa^a) cn de daar- op 
volgendo feestdag van den len der lOe maandjde zgn. 
“groote" feestdag van den lOen der 12e maand gaat tder 
cchter vrijwel onopgemerkt voorbij. De bedevaart naar 
Mekka wordt wel door GajO's onder- nomon. Do ijvor 
voor de ritueele plichten is overi- gens tot kleine kringen 
beperkt, hoofdzakelijk tot de peraonen, die men -pakir 
meskin noemt (d. i. eigenlijk ,,a»rinen'', n.l. degenen, dio 
in het bijzonder werk ma- ken van den godsdienst). Als 
dorpsbedehuizen doen de zgn. meresalCs dienst, welke 
overigens (in het kam- pongterrein maar toch eenigszins 
van de wooiihui- zen afgescheiden gelegcn) ongetrouwde 
mannen en vreemdelingen tot nachtverblyf strekken. De 
be- langrykste meresah staat ondcr beheer van den dorpa- 
imeum. JUesegifs, bij eenige grootere dorpen, zijn voor 
den Vrijdagsdienst bestemd; het aantal daar- van is echter 
gering, daar de nederzettingen zelden vollirijk zijn en de 
belangstelling voor dezen dienst slcchts matig is; 
sommige mijsegifs staan ook wel ledig en vervallen dan 
na verloop van tijd. — Ook vele gebruiken in het 
familicleven der GajO's worden door voorschriften van. 
den Islam beheerscht; zoo worden met name de 
godsdienstige maaltijden door Mohammedaansche 
gebeden en soms door gemeen- schappelijke reciet 
(medaroes) van deskundigen. ge- wijd. De tijdrekening is 
die van het MosUmsche maanjaar. Stichtelijke literatuur 
in hun eigen taal (zooals de Atjehera hebben) bezitten de 
Gajo's niet. Zij, die iets meer van den godsdienst willen 
leeren dan in hun land bereikbaar is, bezoeken. wel de 
Atjeh- sche godsdienstscholen. Ondanks de vele tekort- 
komingen, vooral op ritueel gebied, is de algemeene 
gezindheid bij de GajG's onverdacht Mohamme- 
daaiisch; andere vroomheid en heiligheid dan die van den 
Islam kennen zij niet. Aan den heiligen oor- log van Atjdh 
tegen het Nederlandsche gezag namen do GajG's, zoowel 
met hunne strijders als met gelde- lijke bijdragen (sabil), 
van den aanvang af met over- tuiging dcel. 

4. RECHT. (a) Familierecht. De vrouw wordt van hare 
familie losgemaakt, om kinderen te baren voor wien haar 
koopt. De kinderen behooren bij de Gajo's tot de familie 
des vaders en als verwanten geldon slechts zij, die in de 
mannelijke 坷 n van den zelfden st am vader afstammen. 
Het familierecht be- rust dus nog op zuiver patriarchalen 
grondslag. Maar eone belangrijke uitzondering daarop is 
het ge- volg van con hior veel voorkomenden vorm van 
huwolijk (hot zgn. a?^ap-huwelijk), daarin bestaan- de, 
dat de schoonzoon door zijn so boon vader als zoon wordt 
aangenomcn en bij hem komt inwonen； hij betaalt dan 
wel is waar, om aan de eischen van don Islam to voldoon, 
cen zeor goringen bruidschat, maar dezo wordt niet als 
koopsom dor vrouw be- schouwd. De kinderen uit zuJk 
een huwelijk geldenals kloinkindercn van mans 
schoonvader en behooren dus tot de familie dor moeder. 
Vooral onder de voor- namero liedon komt het voor, dat 
de vader zijnedoch- ters liover op deze wijze bij zich iu 
huis houdt, dan haax' aan schoonzoona to vorkoopen. 
Overigens heeft het huwelijk bij de Gaj6,s don vorm van 
koop- huwelijk meLdo gewono gcvolgen, daaraan 
verbon- den. Do bruidschat heet ondjoq. Na den dood van 
haren man huwt de weduwo, indien daartoo termon best 
aan, met eon van diens naverwanten. Do tradi- tioneele, 
door de acl&t gevordordo achaamte tusschen den 
ochtgonoot en zijne schoonouders, welko alien 
gomeonzamon omgang tusschen hen uitsluit, heerscht in 
het algomeen ook by do GajG's, maar is in het gebied van 
Bobasan weinig bekend. Weigeren 
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de ouders van een meisje, hunne toestemming tot haar 
huwelijk te geven, dan kan zij dit volgens de adat zolve 
tot stand brengen door, in het duister, naar de woning 
van den rddjd van den door haar be- geerden man te 
vluchten, inits zij daarbij bepaalde, aan dien man 
toebehoorende voorwerpcn (bijv. diens hoofddoek) als 
zichtbaar teeken (bendo) kan overleggen. Men mag niet 
in zijn stam of geslacht trouwen en houdt bovendien de 
voorschriftei. van den Islam betreffende verboden 
gradcn van ver- wantschap in acht. Echtscheiding komt 
bij de GajG's hoogst zelden voor. 

(b) Goederen- en erfrecht. Bij de huwelijksvoltrek- 
kinggeeftde vader zijnen zoon gewoonlijk een uitzet, 
bestaande in een stub rijstveld, eenige buffels. enz.; zijn 
alle zoons getrouwd, dan blijven de ouders met hetgeen 
zij aan bezittingen overgehouden hebben, edn gezin met 
den jongsten zoon (den bengsoe) vor- men. Deze laatste 
erft a Iles wat na aftrek der begra- feniskosten overblijft. 
Is dit vcel meer dan hetgeen zijne breeders on tvingen, 
dan geeft hij huu nog wel eens iets daarvan, maar 
volgens de adat hebben zij toch geen vast recht daarop. 
Vrouwen kunnen niet erven en bezitten ook niets, 
behalve in geval van ang- Xrap-huwelijk; want verlaat 
de man daarbij zijne vrouw, dan blijft hetgeen hem 
toebedeeld was in han den der verlatene. Waardigheden 
gaan over op den bnukbaarsten der zoons. — De 
bouwgronden gelden in zooverre nog als familiegoed, 
dat ver- vreemding daarvan hoogst zelden voorkomt en 
als laakbaar geldt. Moet iemand in dringenden geldnood 
voorzien, dan kan verpanding van een veld noodig 
worden, maar deze gescliiedt dan toch met behoud van 
het reclit tot inlossing (teboes). Bovendien hebben de 
familieleden (saudoro's) hierbij de voorkeur en geen 
vreemde zou zonder hunne toestemming een veld in 
pand nemen. 

(c) Rechtspraak. Als rechters fungeerden vroeger 
in het algemeen de rddjd,s. De mceste geschillen tus- 
schen leden van hetzelfde familieverband werden 

echter door de sazidoro's zelven als scheidslieden of 
door den loed afgedaan. Moest een gcsdiil tus- schen 
leden van verschillende geslachten worden be- slecht, 
dan kwamen de wederzijdsche rodjo's daarbij to pas. 
Men gaf gewoonlijk een gedingpand. (sipot), ten teeken 
dat men zich van weei-skanten bij de beslissing zou 
nederleggen. Bewijs kon volgens de algemeene 
opvatting slechts door middel van een zichtbaar teeken 
(bendo) worden geleverd (bijv. dooi- overlegging van 
den hoofddoek van een overspe- lige); 
getuigenverklaringen zonder bbido golden als 
waardeloos. Daamaast vverd aan godsoordeelen en 
eeden groote beteekenis toegekend. — Ook de eigen- * 
richting gold in vele gevallen als rechtmatig. Bleef een 
schuldenaar trots herhaalde aanmaningen on- willig, dan 
achtte men den schuldeischer gerechtigd, om zich met 
behulp der zijnen meester te maken van een of meer 
bufiels, runderen of paaiden van den schuldenaar of 
diens stamgenooten, weJke dieren men behield, totdat de 
schuld gedelgd was. Dood- slag en verwonding gaven 
recht tot bloedwraak (beta); evenzoo bet rapping op 
heeterdaad van dieven en overepeligen. Tusschen de 
sauddro's heerschtc nog in groote mate solidariteit; voor 
de schulden en ge- dragingen van iederen saudoro waren 
alien aanspra- kelijk, maar men kon zich daarvan 
ontslaan door eenen onwaardigen en al te lastigen 
broeder uit te stooten. 

Bovcn de rodjo1 & st eld e hot Gouvt. later neg een 
rechtspraak in van de kedjoeron's en van een moesa- 网
(Ind.以医 1904 no. 473 j。b)Gouv. Atjeh en 0. 

dd. 24 Maart 1905 no. 72/9) in den Grant van do in Atjeh 
ingevoorde rechtspraak. Rodjo's, Kedjoe- ron's en 
xnoosapat hebbon thans rocht tc spreken 
overccnkomstig het adatrecht, voor zcovor dat niot- in 
strijd is mot algemeen erkende beginselen van 
biUijldieid en rechtvaardigheid en met dion verstan- de 
dat het opleggen van mutileercndo straffen en het 
inroepen van gcdscordeelen als bcwijsniiddcl is 
verboden en als straffen zooveel inogclijk zullcn worden 
opgelegd die, welke in het Indische wetboek van 
strafrechtof het Alg. Pol. Strafregl.gestcldzijn. 

5. MAATSCHAPPELIJK LEVEN. (a) De woning. De 
woningen rusten op vier evenwijdige rijen stijlen (z66, 
dat de vloer eenige meters boven den grond ligt) en 
hebben door het bijeenwonen van velc ge- zinnen 
meestal een vrij groote lengte. De huisdeur bevindt zich 
aan den zijkant. Gaat men de huis- trap op, dan komt 
men. door de huisdeur in ecne kleine voorgalerij, welke 
links in de mannengalerij (serainbi rawan) en rechts in 
de vrouwengalerij (se- rambi bonon, of banan) uitkonit. 
Deze beide gale- rijen strekken zich over de geheele 
lengte der woning uit en daartusschen in bevinden zich 
op een eenigs- zins verhoogden vloer de zgn. bileq's 
(vierkantc ver- trekken tusschen de huisstijlen), welke 
ieder aan een echtpaar met kinderen tot verblyf strekken. 
Do vrouwengalerij is tevens gemeenschappelijk woon- 
vertrek en de mannengalerij de feestzaal voor bij- 
eenkomsten bij gelegenheid van huwelijken, besnij- 
denis en and ere huiselijke plechtighcden. Rust de 
woning op drio rijen huisstijlen, dan ontbrcclct de 
mannengalerij. Breidt de familie zich zoo uit, dat eene 
nieuwe woning daarbij noodig wordt, dan ves- tigt men 
deze liefst zoo dicht inogelijk in de nal>ijhcid, waardoor 
familiewijken ontstaan. 

(b) . Kleederdracht. Deze gelijkt in het (jajoland op 
die der Atjehers; de in Atjeh ook door alle vrouwen 
gedragen broek heeft echter bij de GajO's nog geen 
ingang gevonden； vgl. ATJEHERS 5, b. 

(c) . Geboortc, jeugd. Zwangerschap en bevalling 
brengen ook bij de Gajo's bijgeloovigc gebruiken cn 
voorzorgsmaatregelen mede. Een godsdienstig maul 
wordt hierbij slechts vereischt op ongevecr don 7en 
dagna de bevalling. De pasgeborene wordt dan in den 
naastbij zijnden stroora gebaacl en krijgt eenen naam. 
Do besnijdenis (soendl) geschicdt bij jongen« op 
omstrecks 6—10 jarigen leeftijel cn gaat dik- wijls met 
fccstelijkhcden gepaard. Daaraan vooraf gaat de 
tandenvijJing. 

(d) . Huwelijk. De Gajo's trouwen in het algemeen 
niet jong en het huwelijk komt niet buiten den wil van 
bruid en bruidegoni tot ntund, al wordt dikwijls vooral 
op de bruid vrij wat pj,essie door de ouders uitgeoefend. 
Door den bruidschat en vcle and ere, volgens de adat 
verpJichte gesclienken en bctalingcn. aan autoriteiten en 
aanverwanten in liet Jiiiwclijk eon kostbare gobeurtenis. 
In de mannenverblij ven treft men dan ook velc 
ongehuwden van eenigszins rijperen leeftijd aan. Ho 
ewe I do vrouwen op grond van den voor haar betaaiden 
bruidschat door haar huwelijk in een and ere familie en 
in de macht van haren man overgaan, is hare positie bij 
do Gaj6,s toch niet ongunstig. Polygamic, hoewcl 
algemeen als volkoinen geoorloofd beschouwd, korat 
weinig voor. 

(e) . Volksspelen en vermaken. Ook in hot 
Gajoland. zijn hanengevechten en dobbelarijen geliefd; 
zij hebben vooral in daartoe door liefhebbers ingcrichto 
loodsen (djaniboer's) plaats. Eigenaard ig-Gaj6sch is het 
didongspel (o.a. bij bruiloften en besnijdenis- feesten 
gebruikelijk), dat hoofdzakelijk in muziek- 
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jnaken, voordrachtcn cn rhytmische lichaamsbc- 
wegingcn bestaat, uitgevoerd onder leiding van een of 
nicer goeroe's. Ook het Atjehsche 5acZciti-spol (zio AT 
J INKERS 5 f) is bij de Gajo's in zwang gekomen, met 
name op den grooten feestdag na afloop der 
vastenmaand; evenzoo, in Gajo Loeos, het saman- spel. 
Hoewel deze beide spclcn oorspronkelijk van 
godsdienstige herkomst zyn, worden zij in hunne 
tegenwoordige verbastering door women als een gruwel 
beschouwd. 

6. MIDDELEN VAN BESTAAN.De land bo uw, vooral 
denatte rijstbouw, is voorde GajO's het hoofdmiddel van 
bestaan. ledere Gajo is v66r alles rijst-planter, ook al oof 
ent hij bovendien nog andere ambachten of function uit. 
De vruchtbaarheid van den bodem 
loopt zeer uiteen ；  de beste rijstlanden zijn in Gajo 
Loeos. Voor de irrigatie der sawalis maakt men uit- 
sluitend gebruik van het water van rivieren en moe- 
rassen. Alleen in afgelegene streken vindt men ook 
rijstbouw op ladangs. — Een ander belangrijk middel 
van bestaan \rormt de veefokkerij, welke hier bijna ovcral 
door de uitgestrekte grasvelden geinakkelijk wordt 
gemaakt. Het hoofdbestanddeel van den vecstapel maken 
de buffeis uit, die in grooto kudden aan de zorg van 
eenige hoeders in het berg- land worden toevertrouwd. 
Do buff els worden ook uitgevoerd naar de Noord- on 
Oostkust en daar dik- wijjs met groote winsten verkocht
； op de Westkust daarentegen is de prijs der buffols 
mecstal zoo laag, cl at，men ze vandaar naar het 
Gajoland invoert, vooral wan nee r vceziekten de kudden 
daar gedund heb- bcn. Ook paarden worden in het 
Meergebied en in Gajo J^oeds gefokt cn naar de kusten 
uitgevoerd. Under de tweede gewassen cn 
boschproducten bezit het land enkele gcwildo 
handelsartikelen. De tabak op de ladangs en erven 
gekweekt, rubber, rotan, gambir en kainfer in de 
bosschen verzameld, en rbinoccroshoorn en 
oiifantstanden, worden overdo ；smal] ■ bergpaden naar 
de kust gevoerd cn daar ing< ： ruil<l tegen 
klei'ilingstukkcn, Europeeschebiiuis- terijen, zout, 
vvaaraan op de hocgvlakte eon drin- behoel'te be tant on 
tegen.... opium! 

Lilerahiur. ('. Snouck Hurgronje, Het Gajoland cn 
zijuc l)',\voner：-. Batavia, 1903. — K. F. H.. van in licl 
'j'ijdschr. v. h. Aardrijksk. Genootsch. 
V (I88J), 31 —I I. - C. van Vollenhoven, Het adat- recht 
van Ned.-Indic, biz. 226 vv. — De Gajoweg, ind. (Jids 
1914, 11, 1667—1674. 

GAJO'SCH. I h-l (liijo'sch wordt gesproken in I v.-i' • 
licold -；l iak-itcn : in cl at van L>iut cn in da t van 
'jo- I)<• trial staat het naast aan het complex <i< r 
Bat.iksche tuhtn. Behalve de gewone klinkers, 
waar<>n<i( r de peprl, komt ook een bijzondcrc klank 
voor, welke hier dour o wordt weergegeven, en uit 
(,(■))<■ oorHpronkelijke a ontBtaan is. De k Ijlijft onver- 
an<l(*r(l aan het begin van ecu woord of van cone Ict- 
lergK i-p, muar wordt aan het slot daarvan onvoJko- iix-
ii uitgesprokvii, of gaat over in de hamzah, al i)nar het 
dinlect. Woord-afleiding hecit plants op de gewone wijze 
door pn-lixcn, iniixen eu suilixcn. On- <lfi-(!<• preiixen 
komen ook Huincngestclde voor, nam. 

dial, le, (stellig uit het algcmcen Mai. Pol. prefix /m, 
])v,(>n een neven-vorm van tar, /er),dat, gewoon- lijk H- 
zanicn met het Builix(>H gebezigd, causatieve 
werkwoorden vornit; en bersi, (uit her = Mai. ber en si) 
waarbij cvenecns on- aan het stamwoord gchecht w(；
rdl, waunnede reciproquc werkwoorden ge- vonnd 
worden. 

De iniixen zijn: em (= Mai. Pol..um) cn en (= Mai. 
I^ol. in). 

Als bijzonderlieid is op te merken, dat bij voorvoe- 

ging van hot prefix me plus nasaal, (waarbij dan me meermalen 
afgeworpen wordt), de ncu^klank voor een klinker niet tig, maar n luidt, 
dus bijv. (me)nikot, binden, van ikol. In de functie van het Mai. k(in be- 
zigt het Gajo'ach het suffix on of an, (als zelfstandige praepositie komt 
overigena ken voor). Een aantai werkwoorden, zoowel stam-woorden als 
afgeleide - 
woorden, kunnen vervoegd worden^in den 2den 2^ persoon enkel- en 
meervoud, worderr geen pronomi- / nale voorvoegsels gebruikt,maar 
bezigt menhetvoor- voegsel van den 3den pers. i, gevolgd door kb of 
kam, als: i-bli-kd, gij koopt (het), i-bli-kamt gijl. 
koopt (het). In den 3den pers. wordt nog het prono- minaal suffix e 
aangehecht: hij koopt het; in 
alle drie genoemde personcn kan i ook verzwegen worden. 

Literatuur. Gajo'sch-Nederlandsch Wdb. door Dr. G. A. J. 
Haze<K.Een stukje Gajo'sch proza is bekend gemaakt doc^>jl)r. C. 
Snouck jlurgron je in het „Kem Album：'._Zie ook'yHet Gajo-land en 
zijne bewoners,, door denzelfden/ - J. C. G. J. ? 

GAJO'SCH CENTRAAL-GEBERGTE vormt do / waterscheiding 
tusschen Dorot met de Djambo Aje, die in de Straat van Malaka uitkomt, 
eenerzijds, en anderzijds Meulaboh met de Seunagan- cn Tripa . / 
rivieren, die naar den Indischen Occaan stroomen./^* "2 夕 

GALAGAH (MAL.). Zie SACCHARUM SPONTA- NEUM. 
GALAK KARANG. Zie CHIRURGIJNVJS 

SCHEN. 
GALANG. Eiland, rcssortcerendc onder de afdee- ling Tandjoeng 

Pinang der Rcsidentie Riouw en Onderh. Aldaar is cene groote 
rubberonderneming der Galang Maatschappij. Zie TANDJOENG PI-
NANG. 

GALAR. Zie NAAMGEVING. 
GALELA. District op de N.O.kust van het noor- dclijk 

schicreiland van Halmahera, grenzendo ten westen aan 
het district Loloda en ten zuidon aan hot district Tobelo 
en behoorende tot het sultanaat Ternate. 

De hoofdkampong, Soahsio, ge\voonlijk Galela ge- 
noemd, ligt aan het strand aan con baai met goedo 
ankerplaats en was jaicn lang de standplaats van den 
])osthouder van Noord-Halmahera. Even be- noorden de 
kampong ligt achtcr de smalle duin- strook een mocras, 
waaraan het vcelvuldig voorko- mcn van malaria wordt 
tocgeschreven. Langs de kust benoorden Soahsio worden 
nog een 16 tai kleinerc kampongs of gehuchten gevonden, 
waarvan Soepoo aan de grens met Loloda het 
noordelijkstc ligt. Al deze strandkampongs worden 
uitsluitend door Mo- hanimcclanen bewoond. Op cen drie 
kwartier loo- ))ens westelijk van Galela ligt het nicer van 
Galela (Ake Lalaino), waaromheen een breed voetpad t 
waalf dorpen met elkandcr verbindt. Aan den noor- 
delijkeii never v&n het nicer ligt do kleine Christon- ka 
in pong Duma, woonplaats van den zendeling- Iceraar van 
de Utrechtschc zendingsverecniging. Het nicer is 
ongevccr 10 K.M.2 groot-, langworpig, doch zeer 
onrcgclmatig van gedaante (zio het kaartje bij Vcrbcek's 
Molukken verslag), ligt 17 M. bo ven de zeo cn heeft geen 
iiitwatcring. Zijn grootste dioptc bc- draagt 47 M. Men 
vindt or veel waterhoendoi's, ecn kleine soort visch en 
krokodillen, welko laatsten door de heidensche 
inboorlingon als de voorvadors van do kampong Soah 
Konorrah beschouwd wordon. Benoorden dit mccr liggen 
aan den voet van de Tala ma itji nog vijf kleinere nicertjes, 
die eveneens van den regen afhankclyk zijn. Al dezo 
meertjes zijn ont- staan door inzuikingen in de tuffen. 
Tusschon do zeo 
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en het meer van Galela ligt- een 300 M. hoog, fra 必 
gevormd, afgeknot kegelvormig vulkaantje, de Ta- 
rakan, en ten noord westen daarvan ccn kleincr, 188 M. 
hoog, do Itji. 

Sedert 1907 is de Temataanschc Oetoesan afge- 
schaft en wordt het district door den hcidenschcn 
Kiinalaha van Igabocla bestuurd, die bewcert tot het 
Tidorecschc sultansgeslacht te bchooren. Daar- om mag 
hij bij officieelc gclegenheden den witten hoofddoek 
dragen, het voorrecht van de prinsen. Het aantal 
weerbare mannen van het district, Moro- tai 
daarondernict begrepen, bedraagt ongeveer 1000 
heidenen en 200 Mohammedanen. De bevolking van dit 
district verbouwt veel tabak, die tc Ternate als 
pruimtabak goeden afzet vindt. Even benoorden de grens 
met Tobelo, zijndc de bo ven loop der rivier Mede, ligt 
de zwak werkzame vulkaan Doekono (ook wcl 
jDodoekoe of Duko genoemd), ten oosten waar- van de 
legendarische kampong Tolo zou gelegen hebben.c-z . ?
勺 

GALELAREESCH. Het Galelareesch is ecne der best 
bekende talon cener groep, welke gesproken wordt op 
het Noordclijk schiereiland en op een ge- deelte van het 
Noord-Oostelijk schiereiland van Halmahera. Ondcr 
meer behooren biertoe nog het eveneens nader bekend 
gemaakte Tobeloreesch. het Loda'sch, enz., en buiten 
Halmahera de talcn van Ternate en Tidore^. Onderling 
zijn deze talen zeer naaiw-ver want, maar vertoonen 
zulkc ingrijpende vei-schillen met alle Mai. Pol. talen, 
dat zij daarmede niet als tot eene familie behoorende, 
kunnen be- schouwd worden. Deze verschillen zijn 
zoowel van lexicalen als van grainmaticalen aard. Wat 
het eer- ste betreft, komen weliswaar in deze taJon een 
aantal woorden voor, welke duidelijk Mai. Pol. zijn; 
maar van eon groot decl is bewezen, dat zij lecn-woorden 
zijn； van een ander gedeelte is de mogclijkhcid niet 
uitgesloten, dat de ontleening reeds betrekkelijk lang 
gekden heeft plaats gchad, bijv. bij ecn woord als Isam, 
unaf, Tobelo unalia, dial, unafa, schub, Mai. Pol. "unap. 
Uit den aard der zaak mocten de stammen, welke deze 
talen spreken, mcermalen in verkeer gewecst zijn met 
Mai. POIJTIesiers ； moge- lijk is van sommige woorden 
de overeenkomst ook tx)evallig, waarbij nog in het oog 
tc houden is, dat met de onderlinge vergelijking der talen 
dezer groep nog nauwelijks cen. begin gemaakt is. Het 
grootste gedeelte van den woord-schat, endaaronderde 
mcest kenmerkendc woorden, verse hilt echter gehcel 
van de Mai. Pol.; vooral is op te merken, dat de tel-woor- 
den, (daargelaten de overgenomen woorden voor 
,,honderd" en hooger), geenerlei overeenkomst ver-
toonen. In grammaticaal opzicht valt terstond op, dat in 
deze talen bij het pers. voomw. in den 3den pers. cnkelv. 
eene onderscheiding van drio geslach- ten gemaakt 
wordt. Verder dat een korte vorm van het pers. voomw., 
(welke men hier persoons-expo- nent phegt te noemen, 
en waarvan onderscheiden vormen voor het subject en 
object bsstaan). zoo dit een object aanduidt, tusschen het 
subject en het verbum geplaatst wordt, bijv. Gal. wo (hij) 
i (mij) tvjapo (slaan), hij slaat inij, (daaruit volgt vanzclf, 
dat van eene eigenlijke vervoeging van een werk- woord 
geen sprakc kan zijn, al zou men bij intransi- tieven aan 
lets dergelijks kunnen denken). Voorts valt op, dat een 
vorm-element da (di, do, enz.), wat vergeleken kan 
worden met het vooral in Westelijk- Indie voorkomendc 
suffix i, en dus locatieve work- woorden vormt, aan het 
verbale woord voorafgaat; dat wat overeenkomt met 
onze bezittclijke voomw. steeds aan het bepaalde woord 
voorafgaat, zonder 

dat er ooit sprake is van ccn tcgclijk daarmede of al- thaiis 
nog in enkele gevallcn gebezigden gesufligeer- den vorm; 
enz. Al deze vcrschijnsclen zijn bcpaaldc- lijk in strijd met 
het wezen van eene Mai. Pol. taal. 

Het Galelareesch kan genomen worden als voor- bccld 
voor don spraakkunstigen bouw. De substan- ticven zijn 
of grond-woorden, of worden afgclcid van verbalc 
woorden, hetzij door eene zckcre verande- riiig, welke de 
begiii-klanken ondergaan, bijv. o (lidw.) diiki, hoest, (v. 
liiki, hoesten), hetzij door re- duplicatie, waarmede 
gepaard kan gaan de genocm- de verandering der begin-
klanicon, bijv. o babari, stoffer, van pari, afstoffen. Eene 
gcnitief-bcpaling gaat vooraf ； tusschen het bepalende en 
bepaalde woord staat een element, dat den dienst verricht 
van ons bezittclijk voomw.: atci, voor mann. pcrsoncn, 
ami, voor vrouwelijke en ma voor wat gerckend wordt tot 
het onzijdig geslacht, (dicren on zaken); dus o beba 
(vadcr) awi iahu, het huis van (den) va- dcr; o kdso 
(hond)wia pego (staart), de staart van den hond. 
Praedicatief wordt het adjectief als werkw. ge- 
construeerd, bijv. awi dohu (voet) i (onderwerps- 
exponent voor zaken) lamo, (groot), zijn voet is groot; bij 
attributief-gebruik wordt met dezelfde constructic het 
adjecticf geredupliceerd: awi doit H i lalamo,
 grootc voet), of worden beide woorden in 
j genitief-betrekking gebracht. Ook bij het werkwoord 
komen grondwoorden cn afgeleido vormen voor. 
Afleidingcn geschiedcn bijv. door voorvoeging van si, 
(waardoor causatiovc en instrumentale werk- woorden 
worden gevormd), door voorvoeging van da, do, du, enz., 
al naar gelang van den klinkcr van het stamwoord,- (ter 
vorming van Iccaticve werk- woorden); ri cn ka, ko, ku, 
enz., (tot vorming van rc- ciproquen); ook samongestelde 
prefixen, a]s si ' do, kunnen voorkomen: soms 
onderscheidt zich h< I af- g^lcide woord alleen door 
verandering van den bo- gin-klin«er, als bati6, bcstijgcn, 
van pani, stijg^n. 

Suffixcn tot eigenlijke woord-aJIeiding komen uict 
voor; allccn rich ting aauduidendc woordjes kunnen 
bywijzc van suflix toegevoegd worden, bijv. bij nli, 
(afdalcn): mi uti-ku, wij dalen naar beneden. Tijd、 . 
bopaling bij het werkwoord gcschiedt door bijwoor- den; 
de imperatief is vormclijk niet ondcrHclx i<h n van den 
indicaticf; om cenc herhaling, voortdni ing of inten«iteit 
cener hand cling aan t( duiden, ko)nf. voorts rcduplicatie 
en hcrhaling van hot gehcejc woord voor； de reduplicatie 
dient ook, (evenals bij de adjectieven), tot vorming van 
deelwoordcn 

Het Galelareesch i» eene vocalischc taal cn du kit, 
evenals het Temataansch, geen cind-mcdf-k)ink(ns, (in 
overgenomcn woorden kan de cind-nicdc-klinker door 
cen vocalischen na-slag bewaord blijvcn, bijv. Icapali, uit 
Mai. kapal, schip). De oorspronkfJijkc eind-consonantcn 
zijn in cnkclc op heden nog minder bekende talen dozer 
groep, beter bewaard gebh-ven, bijv in het Isam, ook in 
het Tobeloreesch als r< g<-l door m id del van een 
vocalischen na-sJag, bijv. Cal. n^opa,・ (kind), Isam 
wjoak, Tub. ngohaka; enz. 

Zeer in zwang is nog bij hen, die deze talcn spn - ken, 
het gebruik van wipHel-woorden tot v?nni|fling van zulke 
woorden, welke door den spr((ker OJJI(!<■ 

nene of and ere 
re den niet mogen gebezigd wonh-n: in bet Cal. draagt dit 
den naani van saali. 

Literatuvr: Lcidraad bij het bcstudecien van t 
Galela^ch dialect, door M. J. van Baarda, '$ (；rn-、 
venhage, Martinus NijhofT, 1908 (omwerking van(io in 
1891 verschenen, door denzelfden schrijver v*-r- 
vaardigde Beknopte Spraakkunst). Dr. H. Kern, 
Opmerkingen over *t Galelareesch naar aanleiding der 
Beknopte Spraakkunst van M. J. van Huardn, in 
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Bijdr. 1.1.1. cn vlk. Vc Ser. dl. G en-7,1891 en 1892,- 
en Woordefnvisscling in het Galclarecscb, aldaar, dl. 

8, ]893.JiVooidenlijst, Gnlelarcesch—Hollandsch, 
floor M 项!L Van Baarda. 's Gravenhagc, M. NijhofT, 
,-1895. Fabelcn, verhalen en ovorlevcringcn der_G.»lc- 
lareezcn. Bijeenverzameld door Ji. Van Dijk^n- on 
vertaald door M. van Baarda, Bijdr. t. t. -l. en- vlk.. 
Vie Ser. dl. 1,1&95. Het Loda^ch in vcrgclijking met 
/ liet Galela'sch dialect, gcvoIgcTcloorToda,schc..T.e£： 
stcn en Vcrhalen, door Al. J. van Baarda., Vcrhalep 
/^enVertx? Ilin gen in de Tobeloi'ceschc taal met vert. 
door A. Hunting in de Bijdr. 1.1.1. en vlk., Vile Ser., 

7, 1908. Tobelorcesch-Hollandsch Wdb., door 
denzelfden, 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1908. 
lets over de T<?rnataansch-IfaImahera'schc.._Ta.al-. 
groej), door denzelfden^ Bijdr. t. t 1. en vlk., Vile 
/«8 函，dl. 6, 1908. Dr. H. van dor Veen, de Noord- 
Halmahera'so Taalgroop tegenover do Austrono- 
siesche talcn, Leiden, 1915. (Zie ook TERNA- 
TAANSCH.) J. C. G. J. 
GALESONG. District, behoorende tot de onderaf- 

； 

deeling Takalar (TakalJare), afdeeling Makasser, 
Gouvcrnement Celebes en Onderlioori^beaeiL~Obk^ de 
naam van cen districtshoofdplaats in dat regent- schap aan 
de kust westwaarts van Manoedjoe gele- gen, met cen 
goede haven. Vischvangst cn zeevaart zijn er de 
hoofdbcdrijvcn der bcvolking. 

GALEWO (STRAAT). Zie SELEE (STR A AT). 
GALI GALI (MAL.). Zic LASIA. 
GALING (MAL.). Zie VITIS TRIFOLIA. 
GALINGGAN (MAL.). Zie CASSIA ALATA. 
GALINGGEM (SOEND.). Zie BIXA. 
GALIS. Hoofdplaats van het district Boender, contr. 

afd., regcntschap en afd. Pamckasan, res. Ma- doera, op 
korten afstand bezuiden den groofen'post- ~ weg van 
Pumckasan naar Soemenep gelegen. 

GALO GADANG. Ecn kampong in de nabijhoid van 
i''o)i van der Caj>ellen, Res. Sum. Westkust. i 1 ct is 
bckeiid ( rn het bijzonder aardewerk, dat door VTouv.cn 
woidt vei vaardigd. In J9I3 hob bon dezo viouwcn, r 
niedewerking van de bestuuisamb- i cnaion ecn codperatic 
tot stand wetente brengen \ nor gcn)censcha|)])elijkc 
verkoop van dit aarcle- werk. W'el c(-n bewijs voor 
deactiviteitder vrouwen in <lezc st reck. 

GALOEGA Zi<, BIXA. 
GALOEGOE (JAV.). Zic BROUSSONETIA. 

GALOEGOER. Landschap ter Sum. VVestk. (vgl. 
I'： Th. van bcldcn, Bat. Gen. XXVII (1882), 
bl. 12s, JOB). 

GALOEH. ZuidflijkHte afdeeling van de residentio 
('hcribon, t< n o. guscheidcn door de Tji JJjolang viin" 
de rcM. JiaiijoinnaK, ten Z. cn VV. door <lo Tjitundoci 
van <l(! res. Pjcanger-r(!gcntKchn])pei>, J)c afclceling, 
1124 K.'M.z groot, bestaat uitde contiole-afdccling 
Tjiaiiiis met vier districten: Tjiamis, Rantja, Pen- 
djaloc en Kawali. De boofdplaats der afdeeling is 
Tjiatng. Het nicer van Pendjaloe, gdegen op cen 
verbindingsjuk van den G. Tjcndana (1177 M.) en 
den G. Sawal (1761 M.) met cen fraai begrocid ci la nd, 
is de fiaaiMtc en nicest bezochtc pick der afdeeling. 

(laloeh maaktu in het begin der 17c ecu w een deel 
nit van de Piemanger-regentBChapjjen cn behoordc on- 
dcr h(!t rijk van Alatarani. Van de hoofdplaats Ga- 
loch vindt men nu nog overblijfselcn in ccn klein 
ocrboHch bij Batocnoenggal, waar de Tjiinocntocr in 
de Tjitandoei valt (士 20 K.M. ten 0. van Tjiamis). 
In 1((41 were! Galoch in 4 rcgentschappei) gefjplitst: 
Imbancgara, Octama, BodjongJopang en Kawasen. 
Van de gelijknainigo hoofdplaatsen liggen de twee 
eersto in het regentschap Galoeh, de tweo laatste in 

het regcntschap Tasikmalaj..(Preanger Rcgent- schappon). 
De bcvolking van het tegenwoordige regcntschap 

Galoch is geheel Soendanecsch; klceding, adat en desn-
regelingen komcn in aJles met die van de Prean gei* 
overecn. 

Reeds van af 1905 wordt door de Regecring over- 
wogen, dezo afdeeling wecr by d&t gewest te voe- gen ； 
tot heden is dit nog niet geschicd, doch zonder twijfel zal 
hot daartoc eindclijk wel eens komen. De groote spoorlijn 
Batavia—Djokja—Soerabaja snijdt bet zuidclijkste 
gedeelte dezer afdeeling, zoodat zij op twee plaatscn met 
grooto spoorbruggen over de Tjitandoei gaat. 

De afdeeling tclde einde 1905 250.000 iawoners, 
waaronder een vijftigtal Europeancn en 450 Chi- neezen. 

GALOENG. Negri ter Sum. Westk. in de land- streek 
Soengai Poear bij Fort de Kock (zie OUD AG AM), waar 
zeer bekende"btaniwverV6fyen zijn, of beter: waar de 
bcvolking de klour van blauwe stofien door looistof 
(tengar, Ceriops Candolleana Arn.), in samenwerking met 
het plaatselijke grondwater, bijzonder goed wcet vast te 
loggen; stoffen te Ga- locng gekleurd, tjolok Galoeng, 
genieten bijzondere voorkeur; een firma in Twenthe laat 
er haar blauw- goed fixepren, om het daarna naar Java te 
ver- zenden. i' \ ::: 

GALOENGGOENG. Werkzamo vulkaan, 2174 M. 
hoog, ten oosten van Garoet (Preanger), waarvan door 
Junghuhn (Java Verbeek (Java 687) 
cn Fennema (Jaarb. Mynwezen 1895, Wet. II, 58) 
uitvoerige besclirijvingcn en teekeningen worden ge- 
geven, terwijl in het Jaarverslag Top. Dienst 1908, Pl. IX 
,p. 46, tevens de nieuwste d6tailkaart van het topgcdeelte 
word gepubliceerd. In het noordweste- lijkste decl van den 
ouden kraterkotel lag een erup- tiepunt, dat vroeger een 
mcer, Sitoe Growong, om- sloot, dat tegenwoordig 
drooggeloopcn is. Meer in het midden van den ketel, 
waarvan de bodem circa 1100 M. hoog ligt, word de 
jongere Warirang opge- bouwd (1193 M.), wiens 
producten hot daarachter gclegcn ketelgedeelte geheel 
afsloten, zoodat aldaar cen mccr (Kawah Galocnggocng) 
gevormd word, d&t 90 M. diep kan gewcest zijn. De oude 
kraterwal is hoefijzcrvormig cn gaat naar het Z.O. in de 
richting van Tasikinelaja over in een breed dal, waarin een 
groot aantal warme bronnen. In 1822 (door ver- hoogde 
werkzuumheid) schijnt eon scheur in den af- sluitendcn 
Warirang-wand to zijn ontstaan, tenge- volge waarvan hot 
inecr zich plotscling in het dal ~bntlastte en als modder- 
en steen la wine grooto ver- wocstingon t owceg bracht: 
114 dorpon en ruim 4000 nicnschcn werden vcrzwolgcn. 
Eon tweede groote uitbarsting had plants in 1894 en werd 
uitvoerig door Fcnncma (zio bo ven) bcschroven ； do 
opper- vlakte, door den aschregcn ingenomon, bedroeg 
25.660 K.M.2, terwijl 22 niilliocn M3« vasto stoffen 
werden uitgeworpen. Er gingen echter geen 
monschenlovens vcrloren. Het inecr Galoenggoeng num 
in 1908 nog slcchts ccn klcino opporvlakte in. 

GALOER. District met do hoofdplaats Panda an, van 
het regcntschap Adi-Kurto (van Prins Pakoo Alnm), 
^CdceUng Koelon.Pidgo..residentio Djokjakarta. Het 
district heeft 2 onderdistricten, t. w. Pandjatan en 
Wonodadi; do Kali Galoer stroomt er door heen, terwijl de 
grooto suikerfabriek Sewoe- galoer in het district gelegen 
is. Op't eindo van 1905 toldc het bijna 45.000 zielcn, 
waaronder een 30 tai Europcanen en 15 Cbineezcn. 

GAM of GAMAN. Eiland aan hot zuidwestelyk 
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dccl van het Papoeschc eiland Waigeoe grenzendeen 
daarvan door straat Kaboei gcscheiden. De bodem is 
heuvelachtig en bestaat hoofdzakelijk uit kalk- stcen en 
opgeheven koraal, die zich aan den zeckant in den vorm 
van uitgevreten rotsen vertoont. Aan de zuidkust wordt 
een kanipong, Miabebjar, aange- troffen. Op velc 
kaarten wordt de naam.van het eiland ten onrechte 
Gamien gcschreven 

GAM LAMO. Beteekent grootc stad. Was de oude 
hooldplaats en zetel van het sultansbestuur van Teraatc. 
Het lag op den Zuidwcsthoek van het eiland aan het 
strand en was reeds voor de komst der Por- tugeezen een 
vrij groote versterkte kampong. De Brito, Portugeesche 
Gouverneur, bouwde er cen Portugeesch stadje bij, 
bestaande uit een lange straat, verdeeld in een 
Europeesche wijk met- de kerk van St. Paulus en een 
klooster der Predikheeren 
en een wijk voor on go veer 100 Chineezen. Dit stadje, 
Nost raSenhora del Rosario gedoopt,werd beschermd 
door een in 1522 begonnen en in 1540 door Georgio de 
Castro voltooide versterking, waarvan het 3 K.M. 
nooi*delijker gelegcn stecnen blokhuis, S. Pedro en 
Paulo, een onderdeel vormde. In 1575 verjoeg sultan 
Bab Oellah de Portugeezen en nam bezit van de vesting. 
In 1606 werd Gam Lamo door de Spanjaarden veroverd. 
De inhndsche bevolking verhuisde in 1607 naar de 
omgeving. van de door Matelief te Maleyo gebouwde 
vesting cn stichtte daar de tegenwoorHige hoofdplaats 
Ternate. Gam Lamo bleef tot )663 door de Spanjaarden 
bczet, waarna de geheele stad door de O.-I. Compagnie 
met den grond gelijk gemaakt werd. De pick, waar 
eertijds de hoofdvcrsterking stond, heet nu nog Kastcla. 

GAMBANG. Zie MUZlEK EN MUZIEKIN- 
STRUMENTEN. 

GAMBIR, MAL., JAV. en SOEND. 
Uncaria Gambir Roxb. Fam. Rubiaceac. Slingerplant 

van Sumatra, elders in Ned.-Indie gekweekt. Door 
uitkoken van de bladeren verkrijgt men een catediine- en 
looizuurhoudend extract, gambir ge- naamd, dat bij het 
sirih-kauwen gebruikt wordt en een belangrijk Indisch 
handelsartikel uitmaakt. In Europa dient gambir a Is 
looistof, als mordant in de ververij, als klaarmiddel in de 
bierbrouwerij en als samentrekkend geneesmiddel, en is 
daar als (gele) catechu bekend. De naam catechu komt 
echter ook toe aan het voor soortgelijke doeleinden 
dienende extract uit het kenihout van A cacia Catechu 
Wil Id. (bruine of cutch-catechu). De Pinang levert 
geens- zins catechu, zooals de naam Ar ecu Catechu L. 
zou doen vermoeden. 
De gambir-cultuur wordt gedreven in st reken met een 
ruimen, regelinatigen regenvaJ, zooals som- xnige 
gcdeelten van Sum. West- en Oostkust, in zeer enkele 
gcdeelten van Benkoelen en Palembang, voorts in de 
afdceling Sambas (Westerafd. Borneo), waar het 
product，hoofdzakelijk client voor gebruik binnen het 
gewest, ofschoon ook uitvoer naar Singa^. pore.cn Java 
plaats heeft,eu Banka, waar de cultuur zich zeer 
uitbreidt. Op Billiton wordt de cultuur van Gouv. wege 
aangemoedigd. Do hoofdzetd der gambir-cultuur is 
echter deRiouw-Lingga-Archipel. De cultuur wordt 
hetzij door de ini. bevolking, hetzij, en vooral in 
genoemden archipeJ, door Chineezen uitgeoefend; op de 
O.K. van Sumatra ook door Europeanen. Op Java 
heerschte vroeger de meening, dat de gambir-cult uur 
verboden was, waarschijiilijk omdat de Regeering bij 
het uitgeven van enkele wocste gronden in huurdie 
cultuur verbood, met het I doel haar onder de Javanen 
aan te moedigen In I 

18G2 (Ind. Stb. no. 145) werd dib verbod cchtcr ingc- 
trokken en uitdrukkelijk verklaard, dat die cultuur aan 
ieder' vrijstond; zij heeft zicli daar echter, ofschoon een t 
ijd lang in Buitenzorg en Krawang gedreven niet 
noemenswaard ontxvikkcKl. Zic P. J. Veth, T. v. N.-Indie, 
1867,1,456 ;II, 98; 1868, II, 363. 

Toch schijnt bij goede keuze van grond en kli- maat 
de gambir-cultuur ook op Java zeer wel inoge- lijk, vooral 
omdat dit eiland het grootc verbruiks- land is van de 
gambir, waarvan cen hoog invocrrecht geheven wordt, 
indien het product afkomstig is van buiten het tolgebied. 

De cultuur en bereiding der gambir door Chineezen 
heeft op de volgcndc wijze plaats. Nadat de boschgrond 
oj)engehakt is, woixlen tci'stond de kweekbedden 
aangelegd. waarin men op cen laagje asch. van rijshout de 
uiterst fijne zaden uitzaait, die met alang-alang stroo 
bedekt worden. Dan worden na ongevcer 3 niaanden de 
jongc plantjes in plant- kuilen op 5 a 6 voet afstand van 
elkandcr geplant cn door bedekking n)et takjes tegen de 
felle hitte beschut. Na twee, soms reeds na anderhalf jaar, 
is de plant stork genoeg om van de jonge twygjes bc- roofd 
te worden, die met blad en al worden afge- sneden en in 
een bak (tainpat menoeroet) gedaan, die van klei gemaakt 
en ongev. 3 meter lang cn breed is. Hij wordt aan den 
bovenrand bedekt met dikke plan ken of balken, waarop de 
afgesneden gambir gcstapeld wordt; de bladeren, die van 
de twijgcn worden afgestroopt, worden in den bak gedaan, 
en blijven daar, tot ze in de kookpan worden o verge- 
bracht. Een oven, uit klei vervaardigd, is vr)orzien van 
twee groote ijzeren pannen (kawah)； m de ecnc, die bo 
ven het vuur staat, wordt de gambir gekookt; de tweedc pan 
dient als voorwarmcr cn n Is wasch- voor voorwerpen, die 
nog gambir be vat ten. ID Europ, fabrieken gebruikt men 
kopcren kookjian- nen, welke op een gemetselden 
vuurhaaid(n(；t rooster en vuurdeur verhit worden. Terwijl 
het water kookt, worden de bladeren bestampt met < - - 
puntigen stamper (pengoendjang)； om <!<• te keeren en 
ze z66 gclijkelijk in het kokende wai cite brengen gebruikt 
men cen niet drie krojnm<- pun- ten vocrzicnen tjedok. Na 
de cei-stc koking n de bladeren door ecn zeefschcj) 
(tangok) in een lu l- lende goot (saloh) geworpen, waarvan 
het lager boven de kook pan ligt, zoodat van het afd 
rup|M'l<n - de water niets verloren gaat. De reeds gekooktc 
bin deren worden nogniaals gekookt cn in do saloh ge- 
wasschen tot cr geon bruin vocht mcer afvloeil. Het door 
koken verkregen geelbruint! vocht wordt naindampingin 
houten enuncrK (tong) gedaan on)te stollen. Indien de 
gambir voor de consumptie in Indie be«temd is voegt men 
er ecn vveiuig d6dek bij; ten eindc een gelijkmatige pap te 
vcrkrijgcn wordt de vloeistof, bij het begin van het stollen, 
nn： t <!<• hand, waarin ecn rond stukje hout, duchtig 
door- geroeid. Daarna wordt het reeds dikke vocht bf-- 
waard, hetzij in de houten emmers, hetzij in < ； (ni 
langwerpig vierkanten bak, waarvan de oinwanding kan 
opengcslagen worden; goede SOOJI is geel <>f bruingeel 
van kleur, minder goede soorten zijn (lon- ker geklcurd. Is 
de gambir nu vast genoeg gcwonlon, dan wordt zij 
gesiicdcn; de goede in kJeine kuben van 2 a 3 cM. 
kantenlcngte, de zwarte, ruw b(；wcrk- te in groote, 
onregclmatige brokken, cakc-garnbir, en zoo in den handel 
gebracht. De opbrengst aan gambir bedraagt ruim J6 % van 
het gcwiclit der gezui- verde bladeren. Ofschoon de 
gambir-plant gedurend.e 20 a 25 jaar gesneden kan 
worden, verlaten de Chineezen gewoonlijk reeds na 10 a 
12 jaar de ingeno 
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men gronden, waarschijnlijk omdal cr dan gebrek aan 
brandhout in de buurt begint to komen. De r-ombinatie 
van gambir- met poper-cultxiur heeft vole voordeclen. De 
waardc van den uitvoer van gambir uit geheel Ned. Indie 
bedroeg in 1913 ruim 3 milliocn guldens# 9 舟-* ? 

GAMBIR OETAN. Zie SlCUS RIBES en JASMIN 
UM. 

GAMBRENG. Javaansch woord voor een Tor, ook 
Kwangwocng. 

GAMELAN. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN- 
STRUMENTEN. 

GA MET (SOEND.). Zie CICER. 
GAMIEN. Zie GAM. 
GAMKONORAH. Teniataansch district, op de 

Westkust van het Noordclyk Schioreiland van Hal- 
mahera, gelcgen bezuiden Tolofoco en benoorden 
Saligc^ Ten Oosten wordt het door den centraalbcrg- 
Iccten, die hier den naani Boekit Sio draagt, van het d 
istrict Kaoe gcscheiden. De grens met Sahoe is een ravijn. 
Die met Tolofoeo is kaap Ligoea. In dit dis- t rict ligt de 
vulkaan Gamkonorah (士 1700M), waar- van slcchts ecu 
uitbarsting, n.l. in 1673, bekend is. Dekraterniond ligt aan 
deZuidzijdc. Aan de Noord- zijdc bevindt zich bij den top 
cen zwavclmcer van on go veer 30 M. iniddellijn. 
Benoorden dezen vulkaan ligt de 560 M. hoogc berg Iboc. 
De hoofdkampong ligt aan eon kreek.die slechts bij hoog 
water bevaar- baar is en bestaat uit twee wijkcn, Soahsio 
en Pas- roro, Lewoond door Mohammedancn, met een 
sen- gad ji al< districtshoofd. Van de hcidensche inboor- 
lingcn woncn de Waioli, behoorende tot vijf kam- pongs, 
verspreid langs de kust. De To ba roc stain l)ewoont het 
binuenland en is gesplitst in Tobaroe to ma njekoe en 
Tobaroe to in a adoc, naar gelang zij in het Noorden of in 
het Zuiden wonen, te zamcn zoventien kampongs 
tellende, de meesten gelegcn den l><)ven loop dor Iboe 
rivier. Van clezc Toba- n men ook in andcrc districtei), 
zooals in Kao(- en zelfs op "I'idorecsch Hahnahera 
nederact- tingen. Bovendien inoetcn de Madoles op de 
oost- kust aan hen verwant zijn. Bcweerd wordt dat doze 
'lobarcics nict hehooren tot de oorspronkelijke bc- .-
liking, maar van Celebes afkomstig zouden zijn >i. (!；I

：I roni ook U'o liedcii, Bn roc nicuw zouden 
in In-1 Xoordeii van het district liggen nog tweo \h .ii> 

iiiin<<laans(-lic kam | »ongs, (lam la mo en Gam it ji. ；
I.Iii <l< I boe ritier, op <>ngevc(*r een half nur van <1•-
 Benoorden (jam itji is cen meertjo. 
W-rdi r zijn aai) <!<■!> bovfiiloop dezer rivier nog twee 

i ji - : ,I'elnga Njekoe <-n I'claga Baroe, die cchtcr 
reeds t<»t lid gcl>i<-(l van rJ'ol()f<jed bchoorcii. Op <lo 
vlakteti en berghellii)g<,n van (lit district wordt op 
dr«)g<- vj-ldfii padi verbouwd. De kwalitcit is cch- 
inl(ui<-ur. !)<■ vroegurc koffic en cacao aan plan- 
ting(!i), waai van de Clercq spreckt,, bestaan niet meei. 
(Zi<- If A LM AH ER/X ” 

GAMMOER. (Monnolyce Phyllodes'.) Zic TOK- 
REN. 

CAMPING. Jickende kalkrots in Djokjakarta, op :4 
K.M. van (le hoofdplaatH, (evens inuiiiTvan eon <listiict 
(wuarin die rots ligt) metgelijknanugc hoofd- plaats van 
het regentschap Slcinau, afdceliug Mata ram, residentic 
Djokjakarta. Het district tolt dric ondcrdistricton, t.w. 
Katlipiro, Kasian cn Pfides. De hoofdplaats ligt aan de 
rivier Bcdog, ecn linker zijrivicr van de Progo-rivicr. 

GAMPRET (IKAN). Zic KLIPVISSCHEM 
GANDAPOERA (MAL.). Zio HIBISCUS ABEL- 

MOSCH. US. 

GANDARIJA (MAL., SOEND.). Zic BOUEA. 
GANDAROESA (MAL.). Zie JUSTICIA GENDA- 

RUSSA. 
GANDASOELI (MAL.). Zic HEDYCHIUM. 
GANDASOLI. Naam van een landschap, vroeger een 

district in het Krawangache, thana het onder- district 
Darangdan vormend in het gelijknamig district. Over den 
vermcendcn rijkdom aan goud en zilver, zie PARANG-
GEBERGTE. Tot 1885 bc- hoordc Gandasoli tot de 
Preanger Rcgentschappen. 

GANDATERI (MAL.). Zie ELAEOCARPUS GA- 
NITRUS. 

GANDJA. MAL.; G c n d j 6 of G i n cl j e, JAV.； G e 
n d j i h, MAD. Carvnabis saliva L., Fam. Moraccae, 
onderfamilie Cannabineae. De Hcnnep, kruid van 
Centraal-Azie, in bijna allc tropische cn gematigde 
gewesten gekweekt. De jongc bla- deren worden in Indie, 
met tabak gemengd, ge- rookt. De hennep, en bepaaldelijk 
de in tropische gewesten geteeIde plant, heeft 
bedwelmende eigenschappen en wordt in Azie en Afrika 
.door minstens tweehonderd milliocn menschen gc- bruikt, 
op verschillende wijzcn toebereid tot gevaar- lijke 
gcnotmiddelen (in Eng. Indie bhang, ganja, churrus cn 
vooral hasjisj, zie BANG). Men zegt, dat het Franschc 
woord assassin afgeleid is van hasjisjin, hasjisj-etcr. In de 
genecskunst wordt een extract van Indische hennep 
gebruikt als nar- coticum. 

GANDJA HOETAN (MAL.). Zic CORCHORUS 
OLITORIUS. 

GANDJA RAMI TJINA (MAL.). Zie CORCHORUS 
CAPSULARIS. 

GANDOEM (MAL., JAV.). Zie TAR WE. 
GANDOESARI. District met gelyknamige hoofd- 

plaats van de controlc-afdecling Wlin^^afdceling en 
regentschap Blitar, residentie ivecTiri. Het heeft dric 
ondcrdistrictcn met 31 desa's en telde op 't cinde van 1905 
cen bevolking van ruim 42.000 ziclcn, waaroncler een 60-
tal Europeanen, en cen 50-tal Chincezen. 

GANDOH (JAV.). Zie ENTADA. 
GANDOLA BEUREUM (SOEND.). Zie BASELLA 

RUBRA. 
GANDOLA MERAH (MAL.) Zic BASELLA RUBRA. 
GANDOLA POETIH (MAL.). Zie BASELLA RU-

BRA. 
GANDRI (JAV.). Zio BRIDELIA. 
GANEfA of GANAPATJ, d. i. „behecrschsr dcr 

scharcn" (in engcrcn zin: der Gai^ii genoemdc dic- 
naarHchaiir van Qiwa),is de Indische godder wijsheid cn 
van het klook belcid, di 戏 in de mythologie de oud- ste 
zoon van Qiwa en Parwati hcet. Hij is de god, die allo 
hindamissen bij ccn arbeid, hotzij van stoffelij- ken of van 
gecstclijkon aard, uit den weg ruimt, en daaroni cischt hst 
vroom gebvuik, dat men bij den aan vang van ccn work, 
cn voor den aanhef van ecn geschrift hem huldc brengt. 
Daarom wordt hij dan ook genoemd Winiijaka, d.i, "uit-
den-weg-ruinier" (van hindornissen) en „leidsman'5, 
Wighnadjit, „o- verwinnaur van hindernissen", Wighneg 
„beheer- schor van hindornissen", en met andcre 
synoniemo namen bcHtempcld. Hij wordt afgebcold met 
ecn oli- fantsnuit met ecn tand (vandaar zijn bijnaam Eka- 
danta, ccntandig), dikbuikig cn so ms vergezold van con 
rat, het in allc sluiphoekeix doordringende dier, of daarop 
rijdende. Gcwoonlijk stclt men hem voor als 
I viorarmig, doch ook wel als twee-, zes- of achtarmig. 
Mccrmalen vertoont zijn hoofdtooisel de halve maan | en 
ecn doodshoofd, en zijn voorhoofd ccn derde oog, 

47 
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alle attributen van Qiwa, die trouwens ook zelf den 
bijnaam van G 皿 ega draagt. Ofschoon Gaqeqa dus 
tot den kring der Qiwaictische wezens behoort, en, 
volgens de meening der Indiers, meer inzondcrh?;d 
e&n god der Qofidra^ is. wordt bij door alle Hindoe- 
sche secten en kasten vercerd. Van de vereering, wel- 
ke hij ook op Java gedurcnde het Hindoeti]dperk 
genoot, getuigen de talrijke beelden van hem aller- 
wege op het eiland gevonden. Vgl. het artikel QI- 
WAISME, 

Literatmir: H. H. Wilson, Work I, pp. 2, 20, 148, 
175; W. J. Wilkins, Hindu Mythology, pp. Chap. 
VHI; W. P. Groenevddt, Catalogus der Archeol. 
Verzam. van het Batav. Gen. biz. 54—63; Juyiiboll, 
Catalogus Leiden, biz. 21-26. Vgl. R. D. M. Ver- 
beek. Verhand. Bat. Gen. 46 (1891); Dr. N. J. 

Rapp. Oudh. Dienst 1914 passim. 
GANGA. Eilandje aan de NbdrHpunt van de 

Minahasa. jesidentie Menado. 
"GANGGARANGAN. Zie GARANGAN. 

GANGSA. Rivier op Java, residentie JZekalongan. 
oj)de grens der regentschappen Brebes cn Tegal. 

GANGSA LAOET. Zie PELIKAAN. ~ 
GANGSAL. Zie RET 曲. 
GANITRI (SOEND.). Zie ELAEOCARPUS GANI- 

TRUS. 
GANOPHYLLUM FALCATUM BL, fam. Sapinda- 

ceae. Ki angir (SOEND.), Mangir (JAV.). Groote boom, 
voorkomend in Nieuw-Guinea, Australie, de Philip- 
pijnen en op Java. Het sterke en duurzame hout. 
wordt- algemeen voor brug- en huisbouw gebruikt 
en is in zeer groote afmetingen te krijgen. De schors 
bevat saponine en wordt hier en daar door de inlan- 
ders gebruikt om het hoofd van ongedierte te reini- 
gen. Soms ook wel wordt de schors als surrogaat 
voor zeep gebruikt. 

GANTANG. Zoowel inhovdsmaat als gewicht. De 
maat telt 8.576G liter, het gewicht is gelijk aan 10 
kati's in West- en Midden-Java en aan 5 kati's in 
Oost-Java. Zie echtcr Ind. Gids, 1906, biz. 633. 

GANTARANG. District van de onderafdeeling 
Boeloekoemba, afdeeling Bonthain, gouv. Celebes 
en Onderh. "— 

GANTARANG MATINGGI. Een der districten 
van de Qnderafdeelipg Maros, (zie aldaar) gouv, Cele- 
bes en Ond. Was vroeger eene enclave van Gowa 
tusschen de gouvemementslanden en Boni gel egen. 

GANTI (JAV.). Zie LIGUSTICUM ACUTILO- 
BUM. 

GANTTSCH. Zie TORADJA'SCHE TALEN. 
GAOENG. Landsehapje aan de kust van Indragiri 
te voren onderdeel van het voorrnalig Sultanaat 
Lingga-Riouw. Het maakt thans met Mandah een 
district of amiraat der afdeeling Indragiri, residen- 
tie Riouw en onderhoorighedon uit. De Anak Serka 
rivier in het zuiden vormt de grens met het Soeta- 
naat Indragiri. 

GAOK. Naam bij de Maleiers voor een kraainoort, 
Corvus macrorhynchua. 

.// GAPI. Oude naam van het eiland Ternate, ook 
z nu bij deftige toespraken nog wel gebezigd. 

GAEANGAN (Jav.)； ganggaranrjan (Soend.) (Her- 
/' * 〃 , < Jipesleg javanicus GeoSr.), een tot de f ami lie der Ci- 

VETKATTEN (zie aldaar) behoorend, met den Egypti- 
" 〜亍 -Rchen Ichneumon verwant, klein en slank roofdier, 

/典 t in Achter-Indie en op Java, Sumatra en Banka 
严 inheemsch is. Het bijna effen bruin gekleurde diertje 

leeft zoowel in de laagvlakte als in het gebergte en 
komt ook in bewoonde streken veel voor. Het is een 

dagdier, dat zich met allerlei kleine dieren voedt en 
iu eigengemaakte holen leeft. Van hetzelfde geslacht 

komen twee andore soorten, H. brachyurtia Gray 
(doetnbang en toeban der Dajaks, langga langga of 
rangga rangga op Sumatra) en semitorquahis Gray, op 
Sumatra en Borneo voor (verg. Jentink, Notes Leyden 
Mus., XVI, 1895), een vierde, H. hosei Jent., op Noord-
Bomco (Jentink, Notes Leyden Mus.» XXIII, 190)/03). 

GARANTANG KEKE. Plaats, in Zuid-Celebes 
ongev. 3 uur van Bantaeng gelegen, en bekend door de 
groote feesten, jaarlijks ter eerc van Karaeng Lowe (zie 
BOEGINEEZEN) gegeven, werwaarta men dan van uit 
alle streken van Zuid-Celebes bij- eenkomt en zich met 
hanengevechten, dobbclen enz. verma-akt. 

GARCINIA CELEBICA L., fam. Guttijerae. Baros 
(JAV.), Beroewas (MAL.). Boom, veel gelijkend op den 
manggistan. Heeft een uitstekend taai hout, dat veel 
gebruikt wordt. 

GARCINIA DULCIS Kurz., fam. Ghittiferae. Moen- 
doe (JAV.), Moendoer (JAV.). Boom, over geheel Java en 
ook over andere eilanden van den Archipel ver- spreid. 
De bolvormige oranje-gele vruchten worden gegeten, 
vooral van de gekweekte boomen, die in de inlandsche 
dorpen te vinden zijn. Vlechtmateriaal kookt men met de 
bast van deze plant om het een groene kleur te geven. 

GARCINIA MANGOSTANA L., fam. Guttijerae. 
Manggis (JAV.), Manggistan (MAL.), Manggoe 
(SOEND.). In geheel Nederlandsch-1ndie gekweekte 
boom, vermoedelijk in den Maleischen Archipel 
thuisbehoorend, maar niet in het wild bekend, buiten den 
Archipel nog weinig gekweekt. Ondankn het feit, dat er 
alleen exemplaren met vrouwe- lijke bloemen gevonden 
worden, zet de boom rijkelijk vruchten. Deze laatste 
bevatten binnen een leerachtige roode schil een twee- of 
d riot al goede en eenige mislukte zaxlen, die omgeven 
zijn door een witte, sappige, zeer smakclijko zaadrok, 
die gegeten wordt. De schil bevat een gele kleurstof, cn 
bovendien een hoeveelhoid looistof, waarom hij onder 
don naam Koidit manggis als samentrekkend middel in 
dciuhmdscho geneeskunde gebruikt wordt. Het hout is 
slerk en wordt voor verschillende doelcindcn gebruikt. 

GARCINIA MORELLA Desr., fam. Gultiferae. Een 
kleine boom in de bosschen van Voor- cn Achter-Indie 
en het Maleischc Schiereiland, Io vert ccn gee! goinhars, 
dat in dikke cylinders onder <ien naam van Guttegom in 
den handcl komt. 

GARDENIA FLORIDA Linn., fam. Ruljiar.eae. 
Kat,japiring (MAL.). Heester of boomheester met 
trompetvonnige wilte zeer wclriekondc bloemen, 
afkomstig van China en Japan, op Java in tui- nen zeer 
algemeen als sierplant gekweekt, ook be- kend onder 
den naam ,tKaap8che Jasmijn1'. 

GARfiBfiG (gCrebGg) is eono J avaansche bena- 
ming voor de feestelijkheden, welke jaarlijks op do drie 
voornaamstc herdenkingsdagen van den Iwlam plaats 
vinden, nl. bij 1. Mohammeds geboortefeest, 
2. het zgn. ,,kleine" fee% na afloop der vasten- maand 
en 3. het “groote" feest op den lOen der laatste maund 
des jaars. De Mohammc<JaanHclio wet geeft slecht-s 
voorschriften voor het groote en kleine feest, maar 
evenals ciders lieeft ook in den Archipel Moliammcds 
geboortofeest niet minder be- lang dan deze beido 
officieelo feesten. Hoewel niot op wetteJijke 
voorschriften gebaseerd, geldt doher- denking van 
Mohammeds geboorte praktisch ala verplicht en heeft 
zelfs die van het “groote" feest in de schaduw gestcld. 
De godsdienstige feestdagen worden in het algemeen 
ook Icari raja, arijaja, ba da 
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of bakda J) en in de Soendalanden lebaran genoemd. ! 
1. Hot moeloed-feeat. Do profoot is op Maandag den 

12cn der 3e ma&nd gestorvon. Willekeurig heeft men nu 
in den Islam aangenomen, dat Mohammed ook juist op 
dien zelfden datum, 63 jaren tevoren, was geboren. Op 
den 12en der 3c maand wordt dus ook Moliammeds 
geboortc (Arab, maoelid, in den Archipel maodoed, 
moeloed uitgesproken) herdacht en de goheele 3e maand 
hect daarnaar de moeloed- maand. Een hoofdbestanddecl 
dezer herdenking bestaat daarin, dat bij vromo personen 
en ook wel in moskeeen zgn. maoeloeds 
(lovensgeschiedenissen van den Profeet in verzen of 
berijmd proza, afge- wisseld met lofliederen) ten gehoore 
worden ge- bracht. Men noemt dezo plechtigheid, 
waaraan ve- lon der aanwezigen deelnemen door by de 
refreinen cn lofprijzingen mede in te stemmen, in Ned.-
Indi© gewoonlijk dikir moe.loed. Voorts worden dan in 
de woningen der regenten vromen onthaald op een moe- 
loedan-m&aA. Ook in de dorpen houdt men voor deze 
gclegcnhcid open bare godsdienstige maaltijden (vgl. 
KANDOERI). Deze maaltijden behoeven niet juist op 
den 12en gegeven te worden, maar hebben ook wel 
eenigen tijd later plaats. Vandaar dat do 4e maand op Java 
wel silih moeloed en in Atjeh „de jongere broeder" der 
maand Moeloed wordt genoemd. In Atjeh stelt men de 
viering zelfs tot in de 5e maand (de zgn. eind-Moeloed) 
uit. 

2. Het “kleine" feest op den len der lOe maand 
Sawal heeft plaats na beeindiging der vastenmaand en 
wordt daarom ook lebaran genoemd. In 
niet-Inlandschc kringcn nlecgt men dezen dag ook ten. 
onrechte wel als het Inlandsche „nieuwjaar,, aan te duiden 
wegens de overeenkomst der popu- lairo viering van 
dezen dag mot die der Europeesche en Chineesche 
nieuwjaarsdagen, maar er zijn dan nog slechts 9 van de 12 
maanden van hot Mohamme- daaiische jaar voorbij. 
Evcnals aan de gcheele vas- tenmaand hecht men ook aan 
dezen feestdag een bij uitnemendheid godsdienstig cn 

verzoenend karak- tcr.、Morgens vroeg heeft in de 

moskee een feest- godH(lienstoefcning met prcck plaats, 
welke, althans in hoofdzakcn, met den Vrijdagdienst 
overcenkomt, cn lioewel de bijwoning daarvan voor de 
geloovigen ni< ： t a Is verpiicht doch slechts als 
verdienstelijk gckll, nemen toch vclcn (waaronder ook de 
hoof den) in fccstgewaad hicraan dec), die overigens 
zelden of iKioit. in de moskee konwn. Daarna brengt men 
bezooken aan zijnc nwcrdereii (;n zijne oudcren in jaren, 
wcnscht hun geluk met do beeindiging der vfistcn cn 
vraagt tevcns vergeving voor alle tekort- korniiigen, 
waaraan men zich gedurondo den loop des jaars jegens 
hen mocht schulclig gemaakt heb- 

*) Het ArabiscJio ba'da boteckent: na afloop van. 
Do reden, waaroni fccstclagen van ouds in <lcn 
Archipel juist metdit woord ba'da werden aan- gednid, 
is blijkbaar daarin to zoeken, dat voi'- schcidciio 
fecsteu inderdaad „na afloop van,J vastcntijdon geviord 
worden. Zoo volgt de gare- be(j poeivasa op de 
vastenmaand en wordt liet groote feest voorafgeguan 
door een tweedaagsch vastcn op den 8en cn 9cn der 12c 
maand (dat volgens den Islam als verdienstelijk geldt, 
maar slechts door zeer weinigen in acht genomen 
wordt). Evenzoo besluit do feestdag van den 8en dor 
lOe maand (Sawal) cen in de Moliamincdaaii- schc wet 
aanbevolen cn door sonunige goloo vigen ook 
werkelijk in acht genomen vasten gedurende ,,dc zes 
dagenn (nl. van don 2on tot don 7on) dor inaand Sawal. 

ben. Op dezen dag worden ook do graven bezocht en 
versiord en wie tot het opbrengen der pitrah (zie al- daar) 
ten behoeve der armon in staat is, verzuimt niet, deze 
gave bij den dorpsgeestelijke te gaan in- loveren, voor 
zooverre hij het niet reeds gedurende de vastenmaand 
zelve mocht hebbon gedaan. Vandaar ook de benaming 
lebaran pitrah voor dezen dag. 

3. De groote feestdag (ba'd^, besar, lebaran hadji) 
op den lOen der 12e maand heeft vooral beteekenis voor 
de bedevaartgangers, die zich op dezen dag in het dal van 
Moena bevinden (zie BEDEVAART 3), waar dan. het 
groote offerfeest plaats heeft. Maar ook voor hen, die niet 
aan de bedevaart deelnemen, geldt het als 
aanbcvelenswaardig om op den feestdag een oflerdier to 
slachten, cen gebruik, dat althans door gegoede vromen 
wel in acht genomen wordt. Ook in de dorpen worden 
voor deze gelegenheid soms offermaaltijden gehouden, 
welke ecliter geen groote beteekenis hebben. In het 
algemeen. mist het zgn. ,,groote" feest de populariteit van 
het kleine, in den Archipel zoowel als elders, wat zich 
gereedelijk daaruit laat verklaren, dat cen bepaalde 
aanleiding tot feestvieren (zooals na afloop der 
vastenmaand) op dezen dag voor hen, die niet als 
pelgrims te Moena zijn, ontbreekt. Toch ontleent de 
laatste maand des jaars aan dit feest den naam Besar of 
Hadji. 

Met name in de Vorstenlanden worden deze fees- ten 
met veel luister en met vertoon van groot hof- 
ceremonieel in de kratons gevierd. Op deze garebggs 
komen de Inlandsche ambtenaren hunne opwachting 
ten hove maken en ook de Europeesche bestuurs- 
ambtenaren leggen daar op vastgesteld uur een offi- 
cieel bezoek af. Optochten, muziek op verschillende 
als poesaka's vereorde instrumenten, en anderecere- 
monien luisteren de gariSbCgs op. Op de aloen-aloens 
en de binnenhoven der kratona wordt dan eene tal- 
rijko mcnigtc onthaald 1). Bovendien heeft om de 8 
jaren, in het jaar Dal, do viering van den gar eb eg 
moeloed met nog meer plechtigheid dan anders plaats. 
In den bloeitijd van Mataram toch. viel, gedurende den 
destijds (van 1633 tot 1749) heerschen- den Vrijdags-
jaarcyclus, de 12e der Moeloed-maand in het jaar Dal 
op Maandag (Mohammeds geboor- tedag; zie boven), 
aan welko omstandigheid eene bij- zonder gezegende 
beteekenis werd toegekend. Ook thans nog wordt 
daarom do garebeg moeloed in het jaar Dal naar oude 
traditio met bijzonder cereiuoni- eel govierd 2). 
Literatuw. De bijzonderheden van het ceremonieel dor 

fees ten to Djokjakarta zijn nauwkeurig beschre- ven cn 
tocgelicht door]J. Groneman, De gar^bggs1 to 
Ngayogyakartil, 's-Gravenh. 1895 (met afbeel- dingen.). 
Zic verdor over deze feestdageii: C. Snouck Hurgronje, 
De Atjehers, 1,220 vv., 255 vv., 261 vv. (The Achchneso 
I, 207 vv., 237 vv., 242 vv.) en in y H. Coign's. Nederland's 
Indie I, 263 (vgl. Mekka,' II, !)7 vv7, '92"vV.) — C. 
Pocnseri, Brieven over deii. 

1) Do garebeg moeloed en garebeg po&wasa 
gelden in de Vorstenlanden bovondion als de tijden, 
waar- op do halfjaarlykscho termijnon van den padjeg 
mocten botaald wordon. 

2) Bovcndien liet mon sedert 1749 te Soerakarta 
door cene afwijking van do gewone kalenderbere- 
koning den 12cn der maand Moeloed in het jaar Dal 
nog steeds op Maandag vallen. Over de verwarring in 
den kalonder ah govolg daarvan, zie 
TI.JDREKENING, III. To Djokjakarta beyaal- do 
mon zich ertoe, don “grooten" ^jar^g -moeloed in hot 
jaar Dal to blyvon vioren op den Maandag v66r of na 
den l.2on der maand Moeloed. 
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Islam, Leiden, 1886, biz. 154 vv. —B. F. Matthes, 
Bijdragen tot de ethnologic van Zuid-Celebes 1875, 
biz： 80 vv.—冷.J^th,.JaxaJ.(1875) 393 vv.,.IV 
<1907 ) 448 v,v. —W. Jujmbon,JHandleiding 
Xtbtdekennis der Mohainm. wet, biz. 152 vv. (Hand- 

buch, S. 126 S.) — S：Key£eFin de Bijdr. tot'deTaal-, 
1. en volkerilG ylK.-1,2c Volgr. Ill, (I860), 26 一 97; 
一 Van Delden Laeme, De offic. feesten aan het 
Sultanshof te Djokjakarta (Ind. Gids, 1887,1, 126 vv., 
314 vv.)； — G. P^Rouffa^r, Beknopte be- schriiving 
van het UoTte^Soerakarta In 1824 door j. W.

 晤亟至西逾如 
taal-, land- cn volkenk. v. N.-lndie_6e Volgr._X (19Q2)
； .61'vv.)： . ■；■ ' ———* 

GAR ENG. Javaanscho naam voor Zing-Cicaden, Cicad'a-soorten. In Sambas, Borneo, heeten zij Pengas, 
elders Walang-sangai . Talinsangi. Op Java en Sumatra 
worden eenige Kape, ook Kapiding en Pinding 
genoemd. 

GARNALEN. (Zie ook SCHAALDIEREN, DECA- 
PODEN en OEDANG). Op Java komt algemeen cene 
soort voor (Palaemon carcinus), welke merk- waardig 
is door de buitengewone grootte van het 2de paar 
schaarpootcn, dat gehcel met doornen be- dekt en 
aanmerkeljk larger is dan het，lichaam van het dier. 

GAROE (MAL., JAV., SOEND.). Zie AQUILARIA 
en GONYSTYLUS. 

GAROEDA, het rijdier van den god Wishnoe, 
dikwijls met dien god, doch vaker afzonderlijk voor- 
gesteld, hetzij in dierfabeJs cnz. op reliefs, hetzij als 
losstaand beeld. De Javaansche kunst geeft hem 
nooit- weer als een vogel zonder nicer; in de oudere 
ilidden-Javaansche kunst(piej)g.enz.) ziet men hem 
in menschengestalte, doch met vogelsiieb en vleu- 
gels. in de latere Midden-Javaansche periode (Pram- 
krijgt hij al meer een vogelkarakter, met 
langeren sneb, rakshasa-haartooi cn klauwen (v.g.l. 
Ra)y). Oudh. Conmi. 1911 p. 74 en plaat 180). In 
nog sterker mate is dat op Oost-Java het geval. De 
Garoeda houdi hier, als erfvijand der naga's, dik- 
wijls slangen in de klauwen gevat. Zeer belangrijke 
beschouwingen zijn aan de verschillende Garoeda- 
lypen gewijd door Dr. J. Brandes in Tijdschr. Bat. 
Gen. 47 (1904) p. 559—563 cn plaat 8—11. Een 
afwjjkend exemplaar is afgebedd in Kapp. Oudh. 
Comm. 1912 pl. 8. 

GARO1EM, inlandsche naam, op de Karo-hoog- 
vlaktc gebruikt voor Ar cionyx collaris Cuv, {Tricho- 
manis l^eveni Hubr.) van de familie der Wezels (zie 
aldaar), die op Sumatra, Borneo en het vasteland van 
Z.-Azie voorkomt. Het is een klein roofdier, dat een 
iiachtelyke levenswyze Icidt en kenbaar is aan den 
onbehaarden, eenigszins aan ccn varkenssnuit her- 
innerenden neus en den witten, met zwarte st repen 
geteekendei? koj). 

GA-ROENG. DiBtrict met gelijknamige hoofdplaats 
van het regentschap en de afdceling WpDflSpJjjQ.,, 
residentie Kedoe. Het heeft eenc oppervlaktc van 
J84 K.M2., heeft 4 onderdistricten inet 88 desa's en 
telde op 'l eind van J 905: 57.000 ziden, waaronder 
20 Europeanen. Het Diengplateau is in dit district 
gelegen. Garopng,aan den weg, die van Wono- 
sobo naar den Di eng voert. Het in dit district gelegen 
thee-etabliftsenient Tam bi x'orint een der 3 onder- 
deeleu, waaruit de theeondernemingBagelen bestaat. 

GAROET. Afdeeling en regentschap van de Pre- 
anger regentschappen (met gelijknainige hoofd- 
])laats) met eene oppervlakte van 3065 K.M2 

en een bevolking van ± 510.000 zielen w.o. 740 
Eur. en 980 Vr. Oost. (1915) Aan de Zuidzijde grenst 

de afdeeling aan zee, zij vonnt drio controle af- 
deelingen, n.l. 1. Garoct met de districten Garoet en 
Bajongbong; 2. Tjibatoc met de districten Tjibatoe, 
J^elds. -Blocboerlimbangan en Trogong; 

3. Tjikadjang inet de districten Tjikadjang, Boeng- 
boelan en JPanicungpeul^J on 2 vormen het hoog- dal van 
G aroeV, 3*b6110ortt o t het Zuidcrgcbergte cn niaakte 
vroeger een onderdccl uit van de afdceling Soekapoera. 
De afdceling bostaat dus uit twee ver schillendc 
landschappen, waarvan het noordelijke, het hoogdal, het 
belangrijkst is. Het is vruchtbaar en rijk aan het 
eigenaardig natuurschoon der Prc- angcr regentschappcn. 
(Zicook TJI-MANOEK). Men vindt in de afdceling ccn 
vijfligtal erfpachtsper- ceelen; een daarvan (Waspada) is 
bekend geworden door het ijverig en edcl streven in het 
belang van den Socndanees van den eeraten cigenaar K. 
F. Hoile (zie aldaar). Het voornaamste gewas is thee, doch 
er wordt ook kina en rubber geplant. 

Het Goux'ernement is reeds versebeidene jaren 
doende een goeden Iran sport weg (wagenweg) aan te 
leggen van Tjikadjang zuidwaarts naar Pameung- peuk 
aan de Zuidkust, welke weg tonnen gouds kost, doch zijn 
rente ruimschoots zal opbrengen, doordat hij de gehcele 
zuidclijkc st reck dezer afdceling met tienduizenden 
bouws vrucht baren grond exploitabel zal maken. Aan de 
Zuidkust is bij Pameungpeuk een kleine baai 
Tjilaoeteureun. Indien aldaar een gelcgenheid tot 
aanleggen voor stoomschcpen ge- maakt word!, zal dit die 
st reck zeker nog nicer ten goede komen. 

GAROET. District met gelijknamige hoofdplaats van 
het gelijknamige regentschap, met cenc opper- vlaktc van 
153 K.M2., 4 onderdistricten cn 39 dc-sa's. Voor 1913 
heette dit district: Soetji. 

GAROET. Hoofdplaats der gelijknamige afdceling, 
resident ie Preangerregentschappen; 15.000 inw. Met is 
een der fraaist gelegene plaatsjes van Ja met een heerlijk 
klimaat (hoogte 710 M.) en prachlige omstreken (zie 
GAROET, afdeeling), het gelicf- koosde horstellings- en 
ontspanningBooicI van <le Bataviaschc wereld, die er in 
<len Oostmoesson tal- ryk vertegenwoordigd is en zicli 
vermaakt nu-t h<i( doen van uitstajjjes naar den Tjikorai, 
den dajan, naarTelagabodas, het meer van Bagend it, enz. 
OolTclTior vreeindelingen wordt Garoet druk bczofht. 

GAROET (JAV.). Zie MARANTA., 
GASIP. Kleine zijtak van de Siakrivier, ofigev. 3 uur 

stoomenH bo ven de hoofd]>laats Siak in dir rivier 
vallende, zeer Hinal cn vol boomstanimcn, zoodat zij 
slcchts met kleine, platboomdc vaartuigen bevaren kan 
worden. Zij wordt hicr vermcld, om- dat aan hare ocverH 
het voonnaligc rijk (lasip gelegen was, dat oj) het cinri der 
16e ecuw ge- sticht zou zijn, doch reeds spoedig, in het 
begin der 17e eeuw, ophickl te best aan. Van Rijn v. A 
Ike- made, T. Aardr. Gen. 2c Ser. II (1885) bl. 21 & D(- 
overblijfselen van dal rijk, en van Kota Merangci, de 
verbJijfjilaats van den vor«t, liggen nog aun den 
Jinkeroever. Het land tUH8ch(?n do Gasip cn de Pcn- 
danan Htaat ondcr den J3atin Gasip; de bewoners hebben 
zich cehtcr gehcel haar het binnenlan<l terug- get rokken, 
zoodat die st reek zoo good aJs verlaten is. H. v. Anrooy, 
T. Bat. Gen. XXX (1885), 292. 

GASPAR (STRATEN). Destrateu tusschcn Jianka en 
Billiton ontJeenen hun naam aan den Spaanschen 
vlootvoogd, die er in 1724 doorvoer. Het ciland Liat met 
de kJeinere, Z.O. daarvan gelegcnc, vcrdcelcn deze in drie 
straten welke, van het W. naar het O. gaande,den »aain 
dragen van Macclesjield-, Clement- en Stolzestraat; van 
deze is de niiddelstc de nauwste. 
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Zij zijn de aangewczcn route tusschcn Straat Soonda 
met West-Java cn het Z. gcdcclte dor Chi- neesche zee 
en, door de goede verlichting, ook des nachts te bevaren 
；  voor zcilschcpen is dit evcnwel nict onder alle 
omstandigheden aan te radon. BeN. de straten liggen hot 
hoogc eiland Gaspar, het kleinc Boompjes eiland en een 
reeks van riffeu, beZ. do straten het lage 
Ondiepwatereiland en cen nog vcel grooter aantal riffen 
dan daar beN.; ook in de stra- ten zelvc Jiggen gevaren. 
Bij het aandocn daarvan verkent men zich aan de heuvcls 
op de W.kust van Billiton, aan het gebergte op den 
O.hock van Banka en aan de reeds genoemde eilanden ； 
van de eilanden in de straten zelve zyn sommige 
heuvclachtig en bijna alien omgeven door een koraalrif. 

De Z.O. en N.W. moesson. welke hier waaien, zijn 
bcide flauwer dan in het Z.iijk gcdeelte van de Chi- 
ncesche zee. De Aprilkcntering begint vroeger, door- 
gaans met zeer held er zicht, maar de Z.O. moesson komt 
eerst in Mei door en bereikt pas in Augustus zijn grootste 
regelmaat en kracht, hoewel stijve W. en Z.W. winden 
dan wel eons gedurende cen vol etinaal waaien. In 
September gaat de moesson af, in October hebben nog 
Z.Z.O. winden, in November reeds Z.W. winden de 
overhand en in het eind dezer maand komt gewoonlijk de 
N.W. moesson met zware buien en regen door. Dezeduurt 
van December t/m. Maart, staat in December uit het N. 
en het hardst door en waait in Januari uit het N.W. en het 
meest regelmatig. 

Vecl staat is er op het weer in den N.W. moesson nict 
te maken. Gewoonlijk staat er ecn stijve kcelte en is het 
wolkdrijvend met goed weer, soms waait het gereefd, met 
buiig weei- en regen ； dik- wijls wordt dit gcvolgd door 
flauwe koelte. Na half Fcbruari is het weder, met den 
afnemenden moesson, gewoonlijk bet er en vaster en 
komen de buien dan minder voor en a Been '$ nachts. 
Over het algemcen is in het Z.iijk gedeelte dor straten de 
wind W.lijker dan in het N.lijk gcdeelte. 's Nachts is het 
onder den wa) gewoonlijk sti], torwijl in de j iiimlc de 
wind, hoewe] iets minder krachtig dan overdag, flink 
(ioorstaat. 

Afjfesclieiden droge et) natto tijden zijn cr nict. fI<1 
regent in(l<-n 2.(). moesson wel minder hard <：ii kojtcr 
dan in den N.W. moesson, maar het aantal regendagen is 
toch nog groot. Zwarc buien met vecl icgcn komen ii)<h-
n regel aJI^cn voor in November cn in l)<jcernl»cr. 

,)n vetlci-K koinen veclvuldig voor, meerdan ciders in 
Aicliij)cl en vooiaI in den Z.O. moesson. 

Zo(KIra de inocsHon goed doorstaat is het heiig, 
vo(»ral in den Z.O. jnoesson; het afnomen dcr lieiig- heid 
duidt. in den regcl op minder krachtigcn wind. D(; 
Tongara pcetih van Klraat Karinnita is hier nict bekend. 

Gedurende den N.\V. jnoenson staat，er vrij vecl 
dcining, ii)den Z.O. moesBon neemt doze af cn staat er 
dikwijls zee. Uij Langkoeas, aan de N.VV. punt van 
Billiton, gaat de st room 6ens in het ctniaal te- gci)zon 
rond, cn bereikt zijn grootste snelheid bij N.N.('). cn 
Z.Z.W. Van December tot Mei wordt door den moesson 
de Z.W. tot Z.O.lijke st room bolangrijk versterkt en de 
N.O. tot N.W.lijkc ver- zwakt, hot meest in Fcbruari en 
Maart. Van Juni tot November wordt de strooni om de 
N.W. verst erkt cn die om de Z.O. verzwakt, het incest in 
Augustus en September. 

L)e vcrtikalc waterbeweging i« in de N.lijko toc- 
gangen tot de straten zuiver edndaagsch met eon rijzing 
van 3 tot 24 d.M., in den Z.lijken ingang 

doct zich een zwak dubbeldaagsch getij gevoelcn on is do 
rijzing nict aan zulkc groote schommelin- gen onderhevig. 

Stoomschepcn en zcilschcpen met bezeilden wind 
kiezen bij voorkcur de Stolzestraat, waarin een 7 K.M. 
breed vaarwater vrij van riffen is, voorname- 】ijk omdat 
deze, van om de Zuid, veiliger is aan te doen dan do and 
ere straten. Ook opwerkende sche- pen kiezen in den Z.O. 
moesson gewoonlijk deze straat; in den N.W. moesson 
nemcn zy bij voorkeur de Macclcsfieldstraat, waarvan het 
vrije vaarwater 6 K.M. breed is. In bcidc straten za] de 
overwegend Z.lijke strooni soms dwingen tot tijstoppep. 
(Zie Zeemansgids 0. I, Archipel(1 cel III A.). Q 黑?-K： 

GASTROPODEN (slakkcn). Een klasse v 碰 Week- 
dieren (zie aldaar). De Gastropoden zijn Kedekt met ecne 
lederachtige slijmerige huid; zij bewegen zich door een 
zoogenaamden voct, cen dikke spierschijf aan de 
onderzijde van het dier, die zoowe) bij het ki'uipcn als bij 
het zwemmen dienst doet. Aan den kop bevinden zich 2 
oogen en 2 of 4 voelers; zij ade- men door kieuwen, die 
zich in de achter den kop ge- legen mantelholto bevinden 
en leven in het zoete water, in de zee of op het land. Bij 
vele landslakken. zijn de kieuwen verdwenen en de 
mantelholte is tot een long geworden, waarin de lucht 
binnentreedt. De meeste slakken zijn nachtdieren, voeden 
zich met allerlei diertjes, boron gaten in de hooms of in de 
schelpen van and ere soorten, en eten het daarin levendc 
dier; ook knagen ze aan de polypstokken om de polypen te 
bemachtigen; weder anderen voeden zich met planten. De 
slakken bezitten harde kaken en ccn radula, die op zeer 
verechillende ma- nicr met tanden bewapend is. Bij vele 
slakken kan het voovstc gedeelte van den kop als een lange 
snuit worden uitgestulpt, op wier top dan de mondope- 
ning ligt. 

De rug der meeste slakken bezit een kegelvormige, 
spiraalsgewijze gewonden uitzakking (in ge wands- zak), 
die door de gewonden schelp of horen (slakken- huis) 
beklccd wordt. Aan zulke soorten is de Indi- sche Archipcl 
zeer rijk. Vooral in de 18de en in de eerste helft der 19de 
eeuw, gaven deze horens aan- leiding tot het vcrzamelen 
van en handel drijven in voorwerpen uit Oost-Indie 
afkomstig en naar gelang van de zeldzaamheid, de fraaic 
kleuren en de ver- wonderlyke vormen werden zij aan de 
bezitters van colicctien tegen allerlei, soms verbazend 
hooge, prij- zen vcrkocht. 

Men verdeelt de klassc der Gastropoden in 3 or- den: 
Prosobranchia, Opi^lhobranchia en Pulmonata of Longs 
la kken. 

By de Prosobranehia ligt do mantelholte met de 
kieuwen kort achter den kop. Zij leven meestal in zeo en 
zijn mot een schaal (horen) voorzien, die bijna altyd 
gewonden is. Op don rug dragen zij een deksel 
(operculum), waarmedo de slakken de hoovns kun- nen 
skiiten, nadat ze zich geheel terugget rokken hebben ； 
deze deksols of zoogenaamde schulpluikjes (opercula) 
zijn hoornachtin，soms echter vcrkalkt; zij werden reeds 
in den ouden tijd in Indie in do reuk- werkcn gebruikt; bij 
sommige soorten uit den Ind. archipel zijn ze rond, zooais 
bij do maanhoorrs on de tollen {Turbo en Trochus) eil 
onder do namen van Vonus- of Zccnavcl bekend. 

Tot de primitiefste Prosobranehia behoort Pleuro- 
tomaria Rumphii, een der zcldzaamste conchylien. Do 
hoorn dezer soort is 19 cm. hoog. Eon exemplaar, in de 
Moluksche zee gevischt, word in 1859 voor het eerst naar 
Holland overgebracht; het bovindt zich in het Museum 
der_Rott<y^lamsche Diergaarde, is in het 
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Tijdsobrift der Nederl. Dierk. Vereen, door M. M. 
Schepman beschreven en afgebeeld (zie DL IV (1879) 
en DL VI (1882~ 5). bit voorwerp is een unicum, 
waarvoor 1200 gulden is geboden; in fos- sielen 
toest&nd zijn talryke soorten van dit ge- slacht- bekend, 
waarvan de oudste in het silurisch tijdperk leefden. Men 
meende, dat dit geslacht- uitgestorven was; thans zijn 
echter 5 levende soorten in weinige exemplaren uit de 
Antillen, Japan en de Moluldten bekend. 

Pleur. Rumphii is witachtig geel, van boven met 
oranjekleurige tot bijna karmijnroode en lichtviolet- te 
vlammen, welke vooral op de laatste winding zeer fraai 
zijn. 

Zeer eigenaardig gevormde groote hoorns zijn de 
Zeeooren (Haliotis); de hoom is oor- of schotelvor- mig 
en de rand voorzien van een rij op gelijke afstan- den 
geplaatste gaatjes. De schaal is nog maar zwak 
gewonden; de laatste winding is zeer groot. Ten- 
takelachtige aanhangsels van de onder de ri] van gaatjes 
ingesneden mantel treden door de gaten naar buiten. By 
de meeste Haliotfs-soorten is het dier grooter dan do 
hoom, die van binnen den meest schitterenden 
paarlemoerglans met allc Ideuren van den regenboog 
vertoont; vandaar dat ze gebruikt worden tot het 
vervaardigen van aDerlei met paarle- moer ingelegde 
sieraden. H. asininus is het Oost- Indische ezelsoor of 
Malabaarsche oor; leeft op rotsen. 

In het geslacht Fwsurella is de schaal in de jeugd nog 
iets gewonden; het volwassen dier heeft een vlakke 
kegelvonnige schaal, die aan den top een opening bezit, 
die in de mantelliolte voert. 

Het geslacht der Tollen (Trochus) is ook rijk ver- 
tegenwoordigd in den Ind. archipel; de hoom is 
schroefvormig gedraaid, min of meer kegelvonnig en 
het deksel heeft vele windingen; de Moorsche tempel 
{Trochus pagodalis) is algemeen verspreid en Tr. 
maximum 8. nilolicus alleen in de Molukken voorko- 
mende, draagt den zonderlingen naam van Bagijnen- 
drol, is geheel wit van kleur, doch purperbruin ge- 
marmer^ . 

Tot de Maanhorens {Turbo) behooren vooral die 
voorwcrpen, welke bij vooraichtig afslijpen der 
opperhuid geheel en al het voorkomei van paar- lemoer 
verkrij gt ,'terwij 1 de hoorn aan de binnenzijde glinstert 
als zilver. Ze wordcn als natuurlijk gevormde 
prachthoorns tegen hooge prijzen in onze Oost-Indische 
kolonien verkocht. 

De tot nu toe genoemde slakken behooren tot de 
prhnitieve vormen (Rhipidoglossa). Met hen verwant 
zijn de Schotelslakken (Patella) en hun ver- wanten, bij 
wie de eigenlijke kieuwen verdwenen en door secundair 
ontwikkelde vervangen zijn, die, in de mantelgroeve 
gelegen, een krans om het dier vor- men. De Patella's 
hebben een konisch schotelvormi- gen hoorn, welke het 
geheele dier bedekt; met hareii voet zuigen zy zich zoo 
vast aan de rotsen, dat ze slechts met geweld er af te 
scheuren zijn. In de Mo- luksche zee leeft een witte met 
zwart gemarmerde Boort {Patella saccharina). 

De thans voJgende slakken worden als Pectini- 
branchia samengevat. Het hart bezit slechts 64n lin- ker 
voorhof, terwijl de Rhipidoglossa een rechter en linker 
voorhof bezitten. 

lAndbewoners zijn de soorten van Cydostoma, bij 
wie de mantelholte in een longholte is veranderd. 

Java treft men Cyclostoma variegatum aan, uin 
gekleurd met witte dwarse zig-zag-strepen. Van de 
Moeraehooms, die levendbarend zijn, en waarvan de 
hoom tolvormig of konisch eivormig is, 

vindt men op Celebes on Borneo een soort, die op do 
laatste winding drie dwarsribben heeft en Paludina 
tricarinata s. costata heet; andere moerashoorns (Me-
lania) hebben een dikken, langwerpigen, puntigen hoom 
met een eironde opening, meostal zwart van kleur; op de 
Soenda-eilanden zijn ze buitengewoon menigvuldig 
verspreid in a】lo 旦 yierei), zooals Mel. amarula en Mel. 
te^tidunaria^r 

Het genus Ampullaria bef?tbsoorten, die de man-
telholte als longholte gebruiken kunnen, maar nog een 
kiexiw bezitten; Ampzdl. ampullacea van Sumatra heet 
aldaar Kalamboewai. De Torenhoorns (Ceri- thium), 
aldus genoemd naar den vorm der hoorns, le- ven zoowel 
in zee als in het brakke water en aan do mondingen der 
rivieren en zijn ware planteneters; in de Molukken komt 
de Zee ton (Gerithium s. Pota- mides palustre) voor. Bij 
Vermehts of de Buishoorns vormt de hoom een lango van 
onderen puntig uit- loopende buis, meestal gedraaid in 
den vorm van een kurketrekker; bij de eigenlijke 
Buishoorns is de hoorn van binnen rond, door 
tusschenschotten in af- deelingen van verschillende 
grootte gesplitst; in de laatste dezer kamers leeft het dier, 
dat zijne woning niet verlaten kan. ID onnoemelijke 
hoeveelheden le- ven deze dieren bijeen, vastgehecht aan 
rotsen, steenkoralen, sponsen; deze buizen, die door 
elkaar liggen, vormen te zamen een soort van trottoir 
rond- om de in zee gelegen kalkrotsen, dat bijna geheel 
wa- terpas ligt met de oppervlakte der zee, overa] bijna 
even breed is en als het ware al de bochten en kron- 
kelingen van den oever volgt, ondiepten aanvult en op 
deze wijze een glad en goed begaan baar pad vormt en er 
uitziet als witachtig cement. Onder den naain van 
Trommelschrocven (Turritella) woiden soorten in de 
Moluksche zee aangetroffen, die ecn groot aantai 
windingen bezitten en ten gcvolge van vele ribbon nog 
vccJ grooter in aantai scliijncn te zijn; een Hchtbruine 
soort is Turr. lerebra. 

Vele vleugelhoorns (Strombidae), bereiken cen 
aanmerkelijke grootte en zwaarte; deze kinuHtii 
tengevolge van den zonderlingen vorm van hun voet niet 
kruipen en Lewegen zich metkleine spron- gen voort; de 
buitenrand der hoornopening is ver- breed tot een 
vleugeL De Duivelsklauw (Pteroceruv chiragra) uit de 
Moluksche zee, is wit met bruin cn de buitenrand is 
voorzien van een aantal lango vin - gervormige 
uitstecksels. Eon in den Indischen ar chipel algemeen 
voorkomendc »oort is Slrombus lentir/inosus, wit van 
kleur, ros en zwart geinannerd. De Nalica-soovten 
(eieidooier) hebben ccn gravendc levenswijze. Bij de 
Porceleinl)oorns, ook Kliphoornw en do klcino soorten, 
Katjes genoemd, is de mantel zeer breed en kan door liet 
dier over den hoorn hcen- gcslagen worden; de hoorn is 
ingerold, met bijna onzichtbare windingen en nauwen 
mond; hij is bij- zonder glad en glanzcnd, vandaar dat 
allerJei voor- werpen en sieraden daarvan vervaardigd 
wordcn. De getijgerdc Kliphoorn {Gypraea
 is zeer algemeen 
in de Moluksche zee en gekleurd met een groot aantal 
bruino panter-vlekken. De gebandeerdc of gele Mol 
(Cypr. lalpa) wordt door de inboorlingen van den 
Indischen archipel gebruikt tot het polijsten der 
pisangbladeren. Een klcine soort uit de Moluksche zee 
(Cypr. moneta) is de Kauri, Cowri of Condaga, in Indie 
en ook in Afrika als rnunt gebruikt. 

Aan Cypraca sluit zich het Hocnderei (Oinda ovi- 
formis) aan; is zeer algemeen op Amboina en het Ce- 
ramsche strand (zie EIH00RN)7Van(reTrompetho- reos 
{Triton s. Tritonium) komen verscheidene soorten in den 
Ind. archipel voor, zooah Tr. pilearis, Tr. tritonis enz.; 
sommige bereiken een aanzien- 
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lijko- grootto. Do* Kaskothoonia (Cassis) zijn groote 
zeohoorns, die nabij het strand leven cn zich zeer 
bohendig in het zand in graven; een vuil witte soort met 
cen oranjebruine mond (Cassis madagascarien- sis) leeft 
in de Molukken. Verschillendo soorten van Vathoorns 
(Dolium) bewonen den Ind. archipel; D. perdix is 
vaalbruin met witte zig-zag lijnen. De Pers- pcctief- of 
Wervelhoora {Solarium perspectivum) is plat, 
bruinachtig wit met bruine en witte dwars- banden en 
hceft een zeer eigenaardigen vorm, is zeer gezocht in de 
verzamelingen, en komt evenals twee zeer fraai 
gekleurde soorten (Sol. jnaximum en Sol. trochleare) in 
de Moluksche zee voor. Do Ambonsche of echte 
Wenteltrap (Scalaria preliosa) is wit van kleur, behoort 
tot de zeldzaamste soorten, heeft nog een waarde van 150 
a 200 gulden; geheel ongeschon- den groote exemplaren, 
die bijzonder helder van kleur waren, werden vroeger 
verkocht voor 1000 gulden; zij blijft zeldzaam, omdat 
inboorlingen der Molukken deze hooms onder hunne 
heilige sicraden opnemen en wiji ze waarschijnlyk 
slechts in de diepe zee voorkomen; eene zeer fraaio soort 
is Seal. Pal- lasii. De Spillioorns (Fusus) zijn zeer lang 
van vorm met velc puntige windingen: F. 
proboscidiformis is een groote, dikke, bruine hoorn uit 
de Moluksche zee, die door de inboorHngen, evenals de 
eigenlijke Trompcthoorns of Triton's op de schepen als 
trom- petten worden gebruikt; ook bij de exemplaren van 
deze soort is het af sly pen der opperhuid van den hoorn 
gebruikelijk, Waarna ze fraai oranjeach- tig wit wordt en 
nicer waarde heeft dan in den normalcn vorm. 

De Myterhooms hebben hunnen naam ontleend aan 
ecne incer of mindere overeenkoinst in vorm met een 
bisschopsmuts. De eigenlijke bisschopsmijtcr iti 
glanzcnd wit met lichtroodc dwarsbanden {Mitra 
episcopalis) uit de Moluksche zee, ovcnals Mitra 
pontijicalis ; de Pausekroon (Mitra papalis) is wit met 
roode en purperkleurige vlekkcn, gclijk het ge- waad der 
hooge gecstelijkbeid ； het bovcngedeclte of do top van 
den hoorn komt overeen met de pauselijke kroon. 
Inlanders ctcn deze dieren gaarne; deze moc- ten cchtcr 
op glociendc kolen gebraden worden om cxjtbaar te zijn 
；  bij hun leven zijn zij berucht wegens !)et kuiinen 
toebrengen van gevaarlijke venijnigo «teken met him 
langcn slurf. Groote fraai gokleurde exemplaren golden 
voorheen tot 200 gulden en wor- den mi nog duur betaakl
； con in de Moluksche zee overal taiiijk voorkomende 
soort is do Band pen (Mitra viilpecvla), bij wie de 
grondklcur lichtrood is rnet k.-ikleurige dwarsbanden, 
doch velc afwijkingen in kleur vertoont. Tot de 
Kinkhoorns (13ucci- num) behoort het zoogenoemdo 
Moedorvlekjc, bruinachtig wit met fijno bruine 
dwarBlijntjes (Bucc. glans). Do Purperhoorns zijn aldus 
genoemd, omdat men vroeger ten onrcchtc meende, dat 
de zoo bo- roemde purpcrkleur uit deze dieren werd 
vervaar- digd, terwijl oudlijds die purporklour uit do 
dieren der zoogeijaamde stekclhoorns cn wcl uit twee 
soor- ton (M urex braiidaris cn M. trunculus uit do 
Middel- landschc zee) word boreid; deze hoorns zijn 
cirond; oene soort (Purpura persica) uit do Moluksche 
zee is clonker grijsbruin. De Stekclhoorns (jUurex) 
ikcbben con Kclnoefvormig gedraaide hoorn mot ste- 
koJs oj)3 doorgaande lengte-rijon gcplaatst; tweo soorten 
uit do Moluksche zeo zijn Mur ex ramosus s. inflalun en 
M. cornulus, eerstgenoomde heoft go- takte stckels, de 
and ere gelijkt op cen mot groote stekcls voorziene 
knoda. Eon zeer zondorlinge soort uit do Molukken is 
Magilus antiqmis, waarvan do hoorn, hoewel zeer dik 
zyndo, glasachtig cn door- 

schijnend is, wit van kleur, eivonnig, voorzien van 
verschoideno windingen en gebogen aan den top. De 
Harphoorns zijn eivormig, met evenwijdig loopende 
ribben; Harpa nobilis uit de Moluksche zee is grijsachtig 
rose met roodachtige en bruine strepen en vlokken. De 
bel- of olie-hooms (Harpa) worden door de Amboneezen 
gebruikt tot het af- scheppen der olie by het koken der 
klapper- of ko- kosnoten, een zeer oud gebruik. De 
gekroonde Te- pelbak (Voluta aethiopica) is geheel glad, 
lichtcho- coladekleurig, bewoont evenals de 
Varkenssnuit of Vledermuis (V. vespertilio) de 
Moluksche zee, en is bruinachtig wit met bruine 
zigzagstrepen en voorzien van vole puntige knobbels. 

Ver want aan de Valuta's zijn de dadelhooms (zie 
aldaar, Oliva). Van de Toothooms of Tooten zijn meer 
dan 300 soorten bekend, waarvan een zeer groot aantal in 
den Indischen archipel voorko- men en waaronder zeer 
zeldzame soorten, die vooral in vroegeren tijd voor zeer 
hooge prijzen werden verkocht; de booms hebben een 
eigenaardigen vorm, als het ware opgerold, terwijl de 
windingen een om- gekeerden kcgel vormen; deze dieren 
bewegen zich zeldcn en leven diep in de zee. Zeer 
zeldzame soorten uit de Moluliken zijn: Conus gloria 
maris, zeer puntig van vorm on geheel bedekt met een 
fraai wit en lichtbruin mozaiek; C. cedo nulli (ik zwicht 
voor geene) is geelbruin, wit gemarmerd met rijen van 
witte strepen; in de vorige eeuw was er slechts een 
voorwerp bekend, aanwezig in de verzameling van den 
Heer Lyonnet te 's-Gravenhage en het werd zoo hoog 
geschat, dat menin Ketrwcrk van Seba de lot- gevallen 
ervan beschrevcn vindt. Verbazende som- men werden 
voor dit voorwerp geboden, allerlei po- gingen 
aangewend om uit de groote diepte derMoluk- sche zee 
meerdere te verlcrijgen; deze soort droeg ver- schillondc 
namen, zooals de Opperste der admiralen, de Koning van 
hot Zuidland, omdat men eerst meende, dat ze in de 
Zuidzee voorkwam. Zeer merk- waardige Prosobranchia 
zijn de Heteropoda of vin- voetslakken, gekenmerkt door 
een zrjdelings afge- platten verticalen voet. Zij zwemmen 
in voile zee met den rug naar beneden en den voet naar 
bo ven gekeerd; evenals vele andere planktonische dieren 
zijn zij bijna geheel doorschijnend. Een mecstal niet meer 
gewonden schaal kan nog aanwezig zijn, of ook geheel 
ontbreken (Pterotrachea). Van een Cariiia- na-soort, 
bekend onder den naam van Glas-nauti- lus, waren in hot 
begin dor vorige eeuw (1802) in de Europcescho 
vcrzamelingen slechts 3 of 4 voor- werpen aanwezig. De 
waarde was zoo hoog gostold, dat con voorwerp werd 
verkocht voor 3000 francs; do Glas-nautilus is nog altijd 
zeldzaam, buitonge- woon breckbaar, doorschijnend als 
glas, melkach- tig on paarlomoerachtig van kleur, 
overeenkomen- do in vorm met con phrygischo muts, 
waarvan de top omgebogen is. Men vindt de Heteropoda 
vooral in warmero zeeen. De Siboga-Expeditio veraamel- 
do 24 soorten van Heteropoda in onzen archipel, terwijl 
van do ovorige Prosobranchia ongeveer 1150 soorten 
verzamold werden, een bewijs hoc talryk het aantal 
soorton dezer groep in tropische zeeen is. 

De mindor talryke soorten van Opisthdbranchia leven 
uitsluitend in zee; de schaal kan geheel ver- dwijneix on 
de mantelholto ligt aan do rechtorzigde van hot dior; eon 
doksel ontbreekt. Een aantal de- zer vormon bezitton nog 
een goed ontwikkoldo gewonden schaal, zooals hot 
algemeen in don Archipel voorkomonde 
bruingemarmerde kievitsei {Bulla am~ pztlla). Bij 
anderen is de schaal gereduccerd tot een vlakke plaat, die 
goheel of gedeeltelijk door do man* 
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die haar naam te danken hebben aan den vorm van de 
twee voders, min of nieer op hazenooren gelij- kende, 
tenvijl de huid aan weerszijden van het lichaam een 
grooten vleugclvormigen lap vormt-; het voedscl dezer 
dicrcn bestaat uit zeewier. Bij een groot aantal 
Opisthobranch ia (Nitdibranchia) zijn mantel, schaal en 
de kieuwen der mantelholte ver- dwenen, 
laatstgcnccmden zijn soms door kieuwen op den rug 
vervangen. Dczc naakte en dikwijls groote zeeslakken 
munten dikwijls uit door Icven- • dige kleurcn en zijn in 
talrijke soorten in den Archi- pel vert egen wooi*digd. 
Bij Doris (zic aldaar) en verwant en zijn de kieuwen 
rondom de aarsopening ge- plaatst. Bij Aeolis en 
verwanten is de gehecle rug met lange, voor de 
ademhaling dienende aanhang- scls bedekt, waarin de 
leververtakkingen indringen om aan hun top uit te 
monden. Deze Icververtak- kingen bezitten netelkapsels, 
afkomstig van Netel- dieren (zie aldaar). die door de slak 
zijn opgegeten enl als verdedigingsmiddel door de slak 
gebruikt worden. Sommige naakte slakkcn zijn 
zwemmers, zooals Glaucus atlanticus, purper of 
blauwachtig gekleurd, zich voedende met kwallen 
(Porpita). 

Bij de Pulmonata of Longslakkcn zijn de kieuwen 
verdwenen en de mantelholte is tot een longholte 
geworden, geschikt om de zuurstof uit de lucht op te 
nemen. Zy leven op het land of in zoetwater, in het laatstc 
geval stijgen zij naar de oppervlakte van het water om 
adem te halen. De vormen met een paar tentakels leven 
in het zoete water met uit- zondering der Auricuiidae. 
Het geslacht Auricula bestaat grootendeels uit groote 
soorten, op voch- tige plaatsen levende; op Java, Nieuw-
Guinea en Timor komt het Mydasoor (Auricula mydae) 
voor, een der grootste soorten, bruin van kleur; aan deze 
soort is verwant het Judasoor (Auricrila judae), doch zij 
is kleiner, de hoorn gladder, kastanjebruin en rose van 
kleur. De Modderhoorns (Limnaeus) leven in stilstaand 
brak- of zoetwater; de hoorn is zeer dun en doorschijnend 
；  deze dieren leggen gelei- achtige eieren in groote 
hoeveelheden bijeen, welke een langwerpig gehcel 
vormen en door hen aan water- planten worden 
vastgehecht; Limn, javanicus komt menigvuldig in de 
sawahs cok van Sumatra voor. 

De vormen met 2 paar tentakels zijn landdiercn, die 
op boomen en planten leven. Het grootste tenta- kelpaar 
draagt de oogen aan het uitcinde. Hiertoe behoort het 
soortenrijke geslacht der Boomhorcns (Helix), die 
daarom merkwaardig zijn, omdat zij in de droge, heete, 
evenals in de koude gewesten een winterslaap houden ； 
gedurende dien tijd sluiten ze haar hoorn met eemdun 
vlicsje of met een kaJk- achtig zeer breckbaar deksel, dat 
bij het eindigen van den winterslaap wegvalt. Onder de 
Pulmonaten vindt men evenals onder de 
Opiathobranchia een aantal naakte slakken, bij wie de 
rudimentaire schaal door den mantel bed ekt wordt of 
geheel ont- breekt, zoodat ook de spiraalvormig 
gewonden uit- puiling van den rug, die cen dccl der 
ingewanden herbergt en bij de meeste slakken voorkomt, 
hier ontbreekt. Het geslacht Vaginula komt in den 
Archipel voor; de aarsopening ligt achteraan, bij de 
meeste slakken echter vooraan en reclits. Bij Va- ginula 
ontbreekt de long, zoodat de ademhaling door de huid 
geschieden moet. Zeer merkwaardige daar- aan verwante 
soorten, de Strandslakken (Oncidiutn) ademen door de 
long en uitwendige kieuwen, leven aan hetzeestrand 
afwisselend in en buiten het zeewa- soms in brakwatcr 
en in rivieren of op het land, klimmcn dan tegen het net 
of andere waterplanten 

op; One. Peronii en One. punctatus bewoncn Java. 
Literaluur : M. M. Schepman. The Prosobranchia, 

Pulmonata and Opisthobranchia t octi bran- chiata of the 
Siboga-Expedition. — R. Bergh. Die Opisthobranchiata 
der Siboga-Expedition. — J. J. Tesch. Die Heteropoden 
der Siboga-Expedition. J. J. Tesch. The Thccosomata 
and Gymnosomata of the Siboga-Expedition. 

GATEP PAIT (MAL., SOEND.). Zie SAMADERA. 
GATET (SOEND ). Zie INOCARPUS. 
GAULTHERIA LEUCOCARPA BI. fam. Ericaceae. 

Kering (SOEND.), Tjantigi (SOEND.), Kapirosok (jAV.), 
dondopoero (JAV.), Tcmigi (JAV.). Hecster of 
boomheester met witte bloemen, op open plaatsen in de 
hoogerc bergstrcken tot op de toppen voorkoinend, 
bekend van Sumatra en Perak, op Java vooral zeer 
algemeen. Uit de bladcren van deze soort of van de vccl 
crop gelijkendo G. fragrant issima Wall, stookt men in 
Midden-Java de Gondopoero-olic (zic 
GONDOPOERO). 

GAUTTIER-GEBERGTE. Naam van een berg- keten 
nabij de Noordkust van Nieuw-Guinea, door den 
Franschen zee-officier Dumont d'Urville in 1828 op zijn 
ontdekkingsreis langs die kust het eerst waar- genonien 
en vcrmcld ；  door hem aid us gcncemd naar een 
landgenoot-zeeofficicr. In het laatst van 1911 werd het 
gebergte verkeud en opgen omen bij de niilitaire 
exploratie van dat eiland. Het bleek een kalkgebergte te 
zijn, bestaandc uit cen aantal even wijdige ruggen. De 
hoogste top werci aangclroffcn in het oostelijk gcdeelte, 
dat door de inboorlingcn Foja-gebergtc wordt genoemd 
； de hoogtc van <1 icn top werd bepaald op 2053 M. Op 
het Gautticr-gc- bergte ontspringen de Tor (of Mafin) en 
<!(■ Biri- rivier, die tusschen Kaap d'Orville en de 
Walke- naaro-baai in zee stroomen. 

GAZZA. Zie KAPAS-KAPAS. 
G6BANG (SOEND. JAV.). Zie CORYPHA. 
GfiBANGAN. In de nabijheid dezer (ICHH (in de 

residentie Semarang, bij Pfilantoengan) ligt (•：:; koude 
bron (25° C.) met jediumhoudend waler. Analyse bij 
Junghuhn (Java II. 255) door Maier (Nat. Tijdschr. v. N.-
I. I. 1850, p. J 22). 

GEB^. Eiland in het verlcngde van het zuidoost< - 
lijkc schiereiland van het ci land Halmahcra, «>nder den 
cvenaar tusschen 129° J8Z en 129° 40' ().L. gc- legen, 
behoorende tot het sultanaat Tidore；  het heeft zijn 
grootste leiigte in eon riehting van IIOOKI- west naar 
zuidoost. Daar de ankcrplaatH tu8schcn de zuidwestkust 
on het (jilandjc Faoc volkomen veilig is, nemen schepcn, 
die door de Djailolo-J^assa- ge naar China, ovei'steken, 
hicr wcl drink water in. De hevolking is geheel 
niohamincdaaiihch cn ver- schilt in uiterlijk nict van die 
van waannedo 
zij vcel aanraking heeft. Aan de Doordoostkunt zijn 
eenige kanipongs, waaronder Kat jej>i de voornaam- Htc 
is, omdat daar de Sangadji woont. De inboor- ]ingen 
leven van de vischvangst en leggen klcine tuinen aan ； 
vooral pinang komt er vcel voor cn wordt naar Wostelijk 
Nicuw-Guinca uitgevoerd. J*'aoe en het zuidoostelijkcr 
gelegen Gag zijn bcidc onbewoond ；  op het laatsto 
komen veel sagoepahnen voor, door zeevajenden uit de 
onislrekeii nabij een riviert je aan de noord oostkust bij 
gebrek a an vexjd - scJ we] geklopt. Het eiland is 
heuvelachtig; in het midden gaan deze heuvels niet bo 
ven 150 M.; vol- gens de Siboga-exjjcditie Jiggen in het 
zuiden echter toppen van 320—340 M., in het noorden 
ecn top van 260 M. hoogt e. Geologinch komt het met 
Hah mahera overeen, daar Verbeek BlechtH gabbro ep 
peridotiet vond (Molukkenverslag p. 183).g 
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GEBOORTEN (GEBRUIKEN BIJ). Terwijl bij de 
behandeling der verschillcnde voD<sstammen voor 
zooveel noodig de gebruikcn bij zwangcrschap en 
bevalling nicer in bijzonderheden worclcn besproken 
bcvat dit artikcl slechts cene aanwijzing van enkole meet 
algcnieen versprcide gebruiken, zonder in bijzonderheden 
af te dalen, waarvoor wordt verwe- zen naar een ops tel 
van C. M. JPlcyte irtBiidr. t. t., ,J. cn vlk. Ve volgr. VIL 
(JSWbL 573.Z ^■Reeds tijdens de zwangcrschap moeten 
bij velc volksstammen van den Indischen archipcl offers 
worden gebracht, bijzondere plechtighedcn wordon 
verricht en door de adat omschreven bepalin- gen worden 
nagekomen, ten einde de goden of gecsten gunstig tc stem 
men en onheilen van de zwangere vrouw en de vrucht af 
te weren. Deze laatsten dreigen voora) van den kant van 
zekere geesten, zooals de algemeen bekende p o n t i a- n 
a k s, (zie aldaar), ook onder andere namen, b. v. te Atjeh 
als b o e r 6 n g, bekend, vrou- wen in het kraambed 
gestorven cn die or op uit zijn bevallingcn te doen 
mislukkcn cn de kraam- vrouwen te dooden. Daartegen 
beveiligt de zwangere zich door allerlei middelen, 
wortelen, messen, ijzer, talismans enz., of door hetzij's 
avonds het huis nict tc verlaten, hetzij in het geheel niet 
uit te gaan. Bij de Dajaks der Zuider- en Oosterafd. van 
Borneo ver- vaardigt men, oin alle onlicileh van zwangere 
vrou- wen af tc weren, wanneer eene vrouw twee of dric 
maanden zwanger is, ecn houten huisje (balai panti), dal 
men op eene eenzainc plaats in het bosch op- stclt, opdat 
he1 daarin gcplaatste popje, dat de zwangere vrouw 
voorstelt, alle onheilen tot zich trekke, die misschien de 
toekomstige moeder be- dreigen. Om zwangere vrouwen 
voor onhcil te water te behoeden, maakt men ccn dergelijk 
huisje (balai »amboeroep) dat ter eerc van den watergod 
Djatfi in ccn boom dicht bij den oever wordt ge- plaatst. 
Ook vervaardigt men met hetzelfde doel \vl cfii scheepje 
(Zie Juynboll, Catal. van Borneo, II, p. 371 —372 en de 
daar aangchaalde literatuur). ()“k ziji)bij bijna alle 
volkeren van den archipel en de jnd hen verwantc 
stamnicn een menigte van v<Tbodsbcpaliiigcn bekcud, 
die nagekoinen inoetcn wnrdei), wil h<-t kind of de 
moeder niet aan allerlei gcvuiren Moot st aan, waaronder 
ook het verbod valt “in bepaahh- spijzcn te nuttigen. 
Daartcgenover Htaat weder (It- vrijln-id, bij vele stain 
men aan do VJGIIw g<-g<^vei>, om allerlei, zelfs de 
vreemdste spij- zen te ii, wanneer zij daarin den “trek" 
(pica) In-bben, die vek; zwangere vrouwen eigen is. De 
vroegcr besproken “couvadc" (zic aldaar) kent dcr- 
gclijke verbodsbepaliiigcli ook voor den aanstann- den 
vader. 

Offers worden bij vcrHchillende voiksstanunen van 
den archipel gedurende <lc zwangerHchaj), nicest in 
bepaalde maanden gebracht. Bij de Javanen gc- Kchicdt 
<iit in de vcrscliillendc maanden van de 3de maand af; het 
nicest gewichtigc offer echtcr vult in de 7dc maand, omdat 
de zwangere dan het incest aan den invloed der booze 
geesten is blootgesteld. In Atjeh hceft in de 4de en (ide 
maand cen plechtig bezoek van de moeder des 
cchtg(5noot8 plaats. Bij JJoegincezen cn Makas- Haren 
heeft in de 7dc of 8stc maand het in urtikel 
BOEGJNEEZEN besproken feest plaats, waarbij de 
buikband geschud wordt; bij de Menang- kabausohe 
Malciers wordt in de 5de of 6de maand een feestmaa) 
gegeven, waarbij ecn aan de moskeo verbonden pcisoon 
eon doa uitspreekt. In Kauer (Bonkoclen) wordt op den 
13den, 14den en 15dcn 

van de 6dc maand do vrouw bewierookt, terwijl bij de Noord-
Niassers in de 4de maand een offer aan den geest van de trap of 
den toegang van het huis gebracht wordt. Alleen van de bewoners 
der j^lcine Socnda-cilaiulcn yinden wij gccne melding van 
cerciwonien tijdens de zwangcrschap, met uitzon- dcring van 
Roti, waar zy, vooral bij eerste zwangcrschap, zeer menigvuldig 
zyn. De behandeling der zwangere vrouwen voor de bevalling is 
zeer verschillend; massecren komt echter vrij algemeen voor, 
baden en inwrijvon der zwangeren is op ver- schillende eilanden 
in gebruik, terwijl het dragen van een buikband by bcschaafde 
volksstammen meer algemeen is, doch ook by de Orang benoewa 
van Malaka cn de Badoejs gebruikelijk is. 

Wat de bevalling betreft, zoo zijn de gebruikcn daarbij zoo 
afwijkend, dat daarvoor naar de be- schrijving der verschillcnde 
volksstammen moet ver- wezen worden. Toch zij hier nog 
vermeld dat, terwijl in het algemeen de bevalling in de echtelijke 
woning plaats heeft, bij verscheidene stammen (Enganeezcn, 
inboorlingen van West-Ceram, bewoners van Boeroe, de Kci-, 
Tenimber- en Timorlaoeteilanden, U>abai> " archipcl, Kisser, 
Wetter, Roma, Dammer, Teoen, Nila, Seroea) de vrouw daartoe 
naar het strand of het bosch moet gaan; in enkelc der genoemde 
eilanden wordt de bevalling op een prauw in zee afge- wacht. 
Sommige stammen op Ceram en Nieuw- Guinea en de 
Savoeneezen richten een hutje op, waar de bevalling moet 
geschieden. In Goenoeng Taboer (Oost-Bomeo) moeten 
kraamvrouw en kind gedurende de eerste zeven dagen na de . 
geboorte in een houten staketsel blijven (Juyiiboll, Catal. van 
Borneo, II, p. 372). Op Bali gebruikt men bij cenc geboorte 
strengen katoen, om booze invloe- den af tc weren. Boven de 
wieg van pasgeboren kin- dcren hangt men ecn bal met offers aan 
Kumara, den god der kleine kinderen (Juynboll, Catal. van Bali 
en Lombok, p. 104). De behandeling der kraamvrouw is over het 
algemeen zeer primitief, waarvan inenige vrouw het slachtoffer 
wordt en waartegen ■sommige gebruikcn weinig vermogen, 
zooals de ge- woontc in Atjeh dat de man 7 malen over den bulk 
der barende heenstapt, of de tegenwoordigheid van den man, die 
op ihiva vereischt wordt of na diens dood zijne vervanging door 
een rijststamper, welks eene einde met ccn hoofddoek omwonden 
is. Ver- mclding verdient nog de gewoonte bij verschillende 
stammen in den Ind. archipel, evenaIs in Achter- Indie bestaande, 
om de vrouw na de bevalling cenigc dagen boven ccn vuur als het 
ware te roos- teren; misschien oorspronkelijk met de bedoeling, 
de boozo gecsten af tc weren. 

Literatuur over gebruikcn bij geboorten: Nias: . 
Kleiweg de Zwaan, Die Insel Nias. Die Heilluinde der Niassor 
(1913),p. 156—257. — Borneo wenhu.is, Qucr durch Borneo, I 
(1904k. p. 69— 一 Bock, Reis in dost en Zuid- Borneo (1887) p
二" 96—98. —Ling Roth, The n alivcir Of Slfi'aXvalc and 
British North Borneo I (1896), 97—107. —Veth, Borneo's 
Westerafdecling, II (1854), p. 267—268. —Gomes, Seventeen 
years among the Sea-Dyaks of Borneo (1911), p. 96—104. — 
Hose und Me. Dougall, The pagan tribes of Borneo, II (1854), p. 
153—176. — Java : Mayer, De Javaan als mensch en als lid xywi 
het Javaansche gezin (1894), 112—161. —player, Een blik in het 
Jav. volksle- ven (1897), p. 263—303. -^Veth, Java, IV (1912), 
p. 397—404, — Raffles, History of Java I (1817), p. 316. — 
Sumatra .\Snouck Hurgronje, Do At- iehors, I (1893, 94), p. 
408—441. —Adem, Het 
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Gajoland (1903),, p. 304—308.——A. Maass, Durch 
iZentral-Sumatra (1904), II, p. 178, 200, 426.— 
Van Hasselt, Midden Sumatra, ,Volksbesclirij ving 
(1881), p. 266—267. — Celebes ;^.driani en Kruyt, 
De Baree sprekende Toradja's van Midden-Celebes, 
II (1894), p, 37—54. — Matthes, Bijdragen tot de 
'etknologie van Zuid-Celebes (1875), p. 48—66. _ 
\^graaflahd. De, Minahassa, ['(189§),_4.冬 5。一 45 冬.— 
—Elbert, Die Sunda-Expedition I, 205, 274, II, 
.19. — Kleine Soenda-eilanden: Id. o. c. I, 37, 98, 
99, 106—110 (Lombok),,12, 73 (Bima), 100 (Dom- 
poc), 124, 130, 131 (Soenibawa), 197 (^7eres),-24(i 
(IFdar). _ jifolukken : Martin, Reisen in den Mo- 
lukken (1894), 153, 176.—Algemeene literatuur: 
VWilkcn, Verspreide geschriften (1912) I, 575, III, 
382=383 noot 170,-496—499, 67, 69 n. 86. 

■GEBROEDERSTDETWEEyrSEINDGR 奖 
GEBRUIKSRECHT, zie GROND (RECHTEN OP 

DEK ). 
GEDANG (JAV.). Zie PISANG. 
GEDANGAN (JAV.). Zie CORCHORUS ACUT- 

ANGULUS. 
GEDANGAN. District met gelyknamige hoofd- 

plaats van de afdeeling en het regentschap Sidoardjg. 
van de residentie Soerabaja. Het heeft 4 onderilis- 
tricten met 128 desa's; op 't einde van 1915 telde 
het bijna 73.500 inwoners, waaronder ru*m 100 Euro- 
pean en en 土 120 Chineezen. De bevolking van dit 
district, staat bekend als fanatiek en gaf einde Mei 
1904 aanleiding tot emstigc rust verst oring. 
.GEDE (GOENOENG) of GEDEH (II). Hoogste 
top (595 M.) van het vulkaantje, dat de N.W. hoek 
van Java vormt. Een andere top daarvan (560 M.) 
beet Salak. Beide namen zijn blijkbaar gekozen om- 
dat de toppen in silhouet eenigszins overeenkomen 
met de groote vulkanen Salak en Gedeh (op de 
zuidgrens der res. Batavia). Beschrijving bij Ver- 
beek Java II 869.  -----  -----  -  
GEDEBOES. Zie DABOES-SPELEN. 

GfiDEH-PANGfiRANGO. Tweelingvulkaan op de 
grens van Batavia en de Preanger. De Pangerango 
is de oudste en bezit een jongeren eruptiekegel, die 
door Junghuhn Mandalawangi genoemd is (zie 
aldaar), welke naam sederl behouden is gebloven; 
op de Z.Z.W. helling van den berg ligt een zelfstan- 
dig eruptiepunt, in welks krater thane het meer 
Sitoe Goenoeng zich bevindt, bijna cirkelvormig met 
400 M. dia, omgeven (bchalve aan de N.zijde) door 
een ringwal die tot 100 M. hoog wordt. De oude 
krateiTand van den berg heet in het noorden Pan- 
gerango (2640 M.), in het zuiden G. Sela (2560 M.); 
de JMandalawangi is 3019 M. De Gedeh bezit even- 
eens een ouderen ringwal, die in het Z.O. als G. 
Gemoeroeh (2885 M.) en G. Scdaratoe (2836 M.) goed 
bewaard is gebleven en waarinde jongere kcgel Gedeh 
(2958 M.) is opgebouwd; de ruiintc tusschen diens 
zuidvoet en den ouden wal ligt op 2780 M. en wordt 
Aloen Aloen genoemd. Solfataren getuigen van 
voortdurende werkzaamheid. 

De jongere Gedeh (Ged6) heeft den eenigen wer- 
kenden krater van het. geheel, die herhaaldelijk uit- 
barstingen heeft gehad en daardoor tclkcns van 
vorm verandert. Tengevolge dier er up ties is de top 
nagenoeg kaal en ook daaronder is het bergwoud 
eerat nog jong en laag, terwijl de Mandalawangi-top 
hetdichtsteen waarschijnlijk oudste der hooge berg- 
wouden vau West-Java bezit, waar dikke moslagen 
de stammen en takken en den bodem bedekken. 

捋呼 Junghuhn gaf (Java II. 16) een uitvoerige 
beschrijving van den Gedeh met kaarten en profie- 
len; geologisch werdhij doorVerbeek (Java 494,714) 

behandeld, terwijlde nieuwste topogr. opneming van den 
Gedeh verscheen in Jaarversl. Top. Dienst 1906, Pl. VI. Bij 
Junghulin worden ook de bekende erup- ties opgegeven en 
beschreven, waaronder vooral dio van 1747/8 en van 1840 
genoemd moeten worden ； ook in Juni 1886 had nog een vrij 
hevige uitbarsting plaats (Verbeek 745). 

GEDONG. Steencn gebouw. Gewoonlijk de bena- ming 
van het residentie- of assistent-residentiehuis Ook 
godenhuisje. (Zie KUNST, BEELDENDE). 

GEELVINK-BAAI. Een grooto diepe inham aan do 
N. kust van Nieuw-Guinea, tusschen 134° en 138° 
O. L. van Gr. V66r de baai liggen de Schouteneilan- den en 
daarbinnen Japen met eenige kleiiiere; in do ； baai zelve treft 
men zeer vele, vooral langs de kust :代 verspreide eilanden 
en ri 任 en aan. Aan de steilo W.- kust ligt de vrij belangrijke 
Wandammenbaai, de O.- . kust is laag. De baai is genoemd 
naar het fregat Geelvink, dat dien naam droeg naar Joan 
Geel- ， vink, dio van 1688—1707 bewindhebber was dor 
0. I. C., welk sclnpde baai in 1705 bevoer. Zie Zee- mansgids 
0. I. Arch. dl. V. 

GEEN (JOSEPH JACOBUS BARON VAN). Geb. te 
也 1 Sept. 1773, uit het huwelijk van A. Van Geen enJ. 

Lictz. In 1789 werd hij kadet bij de jagers van Dumonceau, 
in dienst van de Staten van Brabant,die tegen het 
Oostenryksche Gouv. in verzet waren. Na het mislukken van 
den opstand trad hij in 1791 als vrijwilliger in Franschen 
dienst, werd 1792 bevor- derd tot 2en luit., in 1793 tot len 
luit., woonde de veldtochtcn in Vlaanderen bij en trad in 1795 
in dienst der Bataafsche republiek. In 1797 were! hij tot 
kapitein bevorderd, nam in 1799 aan de verde- diging van 
Noord-HoJland tegen den inval der En- gelschen en Russen 
deel, woonde de veldtochtcn van 1805 en 1806 bij als 
kommandant van ecu batal- jon jagers, werd in 1807 tot luit.-
kol. bevorderd ”n overgeplaatst bij de garde en had als 
koloncl (1808) aandeel in den vcldtocht in Zeeland van 1809. 
Na de inlijving van Holland onderscheidde hij zich als 
kommandant van een Fransch regiment in Spanjc； na het 
herstel onzer onafhankelijkheid trad hij ； tl.> kolonel, —
spoedig (1815) als generaal-majoor, in Ned. dienst, en word 
in dat zelfde jaar benocmd tot kommandant van Namen. 

In Juli 1820 vertrok hij naar Indie, waar }iij 7 Aug. werd 
aangestcld tot kommand. der infa»tcri(； en cavalerie, en in 
1824 als eerste commisaaris en bevelhebber de expeditie 
tegen Boni, Socpa cn Ta- netle aanvoerdc. Terstond na iict 
einde van die expeditie vertrok hij naar Java, waar de opstand 
van Dipa Negara was uitgebroken, en onderBchciddc zich 
ook daar in hooge mate. Na reeds op Java tot Luit.-Gen. te 
zijn bevorderd, word hij, bij zijnc te- rugkomst in Ncdcdand 
in 1828, benoc/nd tot koin- jnandant van het 6e groot mil. 
kommando. Bij het uitbrekei) van den Belgwchcn opstand 
stelde hij Namen in staat van beleg, werd opperbevelhel)er 
van het mobile leger, in 1831 bevclliebber der ccrste divisie 
cn in Muart van dat jaar met den titeJ Baron in den adelstand 
verheven. Daarna nam hij decl aan den tiendaagschen 
vcldtocht, werd ii) 1840 adjud. in buitengew. dienst des 
konings en trok zich in J841 uit den actieven dienst terug. In 
1845 werd hem de rang van generaal der infantcric verleend. 
Van Geen overleed 10 Nov. 1846 op Vcld- zigt bij Rijsjyjjk. 

Zijn zoon M. Baron van Geen, die zijnen vader naar Indie 
vergezcldc en de krijgslochten in Paleni- bang,,Sum.-Wijstk., 
Boni en Java (1820 一 1827) bij- woonde, Het een journaal 
na, waarvan gedeelten, op 
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Indie betrckkelyk, door G. C. Klerck de Reus in Tijdspiegcl 
1885 zijn gepubliceerd. Zie De Gene- raal van Geen 1773—
1846 door Jhr. F. M. L. van Gcen, 1910. 

GEEP, De geepen (Scombresocidae), behooron tot de 
Percesoces (zie VISSCHEN) maleisch Djoeloeng- 
•djoeloeng, javaansch Lontjong. Zij zijn slank, de korte 
rugvin jigt boven de aarsvin. Do kaken zijn tot een langen 
snavel uitgetrokken. Beide kaken zijn vcrlengd bij do 
eigcnlijke geepen (Belone), waarvan verschillende soortcn in 
den Indischen Archipel />' worden aangetroffen, terwijl bij 
de Bastaard-geepen C. {Hemiramphus), slechts de onderkaak 
verlengd is. Zij bewonon zoowel de zee als brakwater, terwijl 
eenige soorten ook in zoetwater worden aangetrof- fen; onder 
deze laatsten komen levendbarende soorten voor. Ook de 
vliegende visschen (zie aldaar) Exocaetus, behooren tot de 
Sconibresocidae. 

GEESTELIJKE BROEDERSCHAPPEN. Zie TA-
REK AT. 

GEESTELIJKEN. Alleen over de zgn. geestelijken 
van den Islam zijn hier eenige opmerkingen en ver- 
wijzingen samen te vatten (vgl. nog over Mohamm.- 
gecstelijken add: SAJJID). Voor an de re geest,elijken zij 
hicr venvezen naar EEREDIENST en HEI- DENDOM, 
voordetails bovendien, zoo noodig,naar de artikcJen over 
verschillende volken. 

Eene afzonderlijke klasse van ,,geestel^ken”, of 
,,priesters‘‘ keut de Islam niet. In het Europeesche 
spraakgebruik in Ned.-Indie worden echter som- mige 
personen, wicr werkkring met den Islam in verband staat, 
Alohainmedaansche geestelijken of jiricsters genoemd. 
Daartoe behooren met name do zgn. „crkende 
geestelijkheid", d. w. z. het aan de moskeeen verbonden 
personecl (zie MOSKEE- I'ERSONEEL) en de hoofden 
daarvan (zie PANG- HOELOE), verder de zgn. 
dorpsgeestelijken (zie akluar). (； ehcel ten onrechte 
werden vroeger onder deze verkcerde benaming ook wel 
begrepen: gods- <lienstlecraars en hunne leerlingon (zie 
PESAN- 'J'KEN en TAREKAT) en lieden, die de 
bedevaart naar Mekka hacklen gedaan (hadji's, zie: 
MEKKA- < !AN()EI<S). 一  Zic verdcr: C. Snouck 
Hurgronje in Ind. Gids 1884, I, 415; Adatrechtbundel I, 
20< v.; 

P. J. Veth, Java IV (1907) 427 vv. cn do/Bijbla- 
■<ien op het Ind. Stb., nrs. 904 en 957. 

GEGAR SOREH (SOEND). Zie CROTALARIA 
SALTIANA. 

GEGENDJOERAN(M.E.).ZicPASPALUMQCRO- 
BICU.ATUM. 

GEGERBINTANG. Bcrgketcn op de grens van 
BuitcMiziH'g (ui【,rca】)g«r regentschappon, zich uit- 
Htrckk(Hide tuHBchen den Pangeranggo en don Mcga- 
mfindoeng. Met laatstgenoemde toppen omsluit do keten 
voor een deci het 士 800 M. hoogc wclbc- bouwdc en 
bcvolkte plateau van Tjisaroowa.- 

GEGERING (MAL.). Zie CROTALARIA KETUSA. 
GEGESIK-LOR. District van do contjdle-afdce- Jiug 
Plocmbon, regontscliap, afdccling en residentie 
Cheribon, met de h(»of(Iplaa(H Ardjowinangoen Koe- 
Ion cn 73000 inwoners, waarondcr 15 Europeanen, cn 
300 Chiueczcn (cindc 1905). In (lit district hceft mon de 
Buikerfabriek Ard jo win an goen. 

GEIT (Zvwntm/y.Mul. ;embe, Soend.; ivedoes of 
menda, Jav.). Gciten, komen in den Indischen Archipol 
niet in hot wild voor. Wel word on er tamme gei- ten 
gehouden, waarvan do afkomst niot zeker is. Keller (Dio 
Abstammung dor iiltesten Haustiero, Zurich 1902) 
beschouwt een wildo geit van don Himalaya, den Tahr, 
(Capra jemlaica) als een der stam- vormen der tammc 
geiton, zoowel van het vaste 

land van Indie als van den Archipel. Een varieteit van 
Soembawa {Capra mangarensis) onderscheidt zich 
door bijzonder lang© beharing, zooals die ook bij de 
Angora-geiten voorkomt (Zollinger). P. on F. Sarasin 
(Reisen in Celebes, Wiesbaden, 1905) von- den ook 
in Centraal- Celebes een langharige, zwart gevlekte 
gefta~al£r huisdier.' Op' Java worden veel door 
Arabieren geimporteerde Bengaalsche geiten 
gehouden, die door grootere melkproductie meet 
waardc hebben dan de inheemsche. Geitehuiden 
vormen een belangrijk uitvoerartikel. 

GEITENMELKER. Onder dezen naam vermelden wij 
hier eenige vert egen woordigers van twee vogel- 
families, Gaprimulf/idae en Podargidae, die door hunne 
nachtclijke levenswijze en volstrekt onhoor- bare vlucht 
en hunne sombere kleuren aan de uilen doen denken. 
Sommige soorten hebben vooral in den paartijd dezelfde 
eigenaardige gewoonten, om als de uilen te blazen bij 
angst of boosheid, of in kalmen toestand een snorrend 
geluid voort te brengen ； van- daar hunne benamingen, 
zooals nachtzwaluwen, dagslapers, nachtratels. Hun 
snavel is klein, doch de mondopening is zeer verwijd en 
tot voorbij de oogen gespleten; aan den wortel van den 
bek bevinden zich groote baardvederen ；  de kop is 
hartvormig van boven en zeer plat van voren ；  de 
vleugcls zijn lang en de pooten zeer kort. Bij de 
Caprimulgidae is de nagel van den middenteen gekamd. 
Zij voeden zich met allerlei insectcn, doch van gen 
hoofdzake- lyk groote nachtvlindcrs, steeds laag langs 
den grond vliegende; bowonen om die reden bij voorkeur 
open gedeelten van bosschen. Over dag liggen zij op hori-
zontale boomtakken of plat op den grond .en dik- wijls in 
de brandende zon. Vele soorten kunnen een ongemeen 
stork geluid voortbrengen ；  des nachts is dan hun 
helderklinkende stem op grooten afstand hoorbaar. 
Eigenaardig is ook het feit dat zij bij lage of zeer hooge 
temperatuur zoo vast slapen, .dat men ze soms met de 
hand van een tak kan afnemen, waarna zc dan 
langzamerhand wakker worden. Merkwaardig is ook hun 
onvolkomen nestbouw: het nest bestaat slcchts uit eenige 
losse takjes op een boomtak, of de eieren worden zonder 
eenig nest in rotskioven of boomholcn, zelfs losweg op 
den grond, bij elkaar ncergelegd, terwijl de vogels, zoodra 
de j on gen zijn uitgekomen, kalm op een tak in de nabij- 
heid gaan zitten. De eieren dezer vogels zijn langwer- pig 
clliptisch, by eorstgenoemde familie gevlekt, bij 
laatstgcnoemde zuiver wit. Onder de genera Podar- gus 
en Batrachosloimis worden de grootste soorten 
aangetroffen, bij dezen is de mondopening ongemeen 
wijd. Bij do soort van Nieuw-Guinea (Podargus pa- 
prieii^is) zyn de vederen bedekt met ccn aantal groo- to 
wit to cn lichtgrijze vlekken. Batrachostamu^ java- 
ncn^is, niet grooter dan een lijster, leoft op Java in de 
donkcro holcn der lavabedden aan den voet der vulkancn, 
bij voorkeur als deze nog door boomen bolominerd zijn; 
haar schel holder geluid klhikt als tjafan ； zij komt ook 
voor o^Sumatra on Borneo. B. auritin van do grootte eon 
er tortekluif bewoont Su- mat ra on Borneo, Aegolheles 
crinijron^, die op Hal- inahcira cn Batjan.. gevondon 
wordt, kennierlit zich door zeer verlongde losso 
opsta&nde haren bo- von den bek. A. wallacei van de 
Aroo-eilanden en Nieuw-Guinea behoort tot de kloinero 
soorten met ronden uilachtigen kop. Genoemde soorten 
behooren tot de Podargidae. Van deechte geitenmolkers 
of Ca- ■primulgidae noomon wij de volgendo. Op de 
groote en kleinc Soenda-cilanden vindt men de 
tjoc^htjoor of tjabak (bonaming ontleond aan het sterko 
geluid dat hij vooral bij maneschijn laat hooren), Capri- 
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mulgus affinis; hij maakt des avonds en des nachts op 
lichtgevende insekten en op termicten jacht, is zeer 
algemeen, en komt al jagende tot in de steden. In bijna 
den geheclen arcliipel komt C. macnirus. op Java tjabak 
maling genoemd, voor en op Borneo en Billiton C. 
concrelus, zeer donker van klcur met een geelwitte 
keelvlek. Eenige soorten hebben de zyvederen van het 
achterhoofd verlengd, waar- door zij min of meet 
gelijkcnis ver to on en met de ooruilen; daartoe behooren 
Lyncornis temminckii van Sumatra en Borneo, die zeer 
donker van kleur is met een witten band rondoin den nek, 
en eene groote soort van Celebes (L. macropterus). 

GEKKO'S. (Oeckonfda^). Familie van boom- of 
muurhagedissen (zie HAGEDISSEN I A), geken- merkt 
door een dorsoventraal (van rug- naar buik- zijde) 
afgeplatten romp, evenals de kop, met kor- reJvonnige 
schubben of wratten bedekt. Tong aan de voorzijde 
ingesneden, groote oogen met verti- k&le pupil en 
onbewegelijke oogleden, trommel- vlies oppervlakkig. 
Deze nachtdieren hebben goed ontwikkelde ledematen 
en een langen, breekbaren staart, en zijn goedeklimmers. 
Aan de onderzijde der mecstal verbrecde vingers en 
teenen bevinden zich een aantal bewegelijke p]aatjes, 
door middel waar- van zij zich aan gladde oppervlakken 
kunnen vast- zuigen en zonder bezwaren tegen vertikale 
wanden of aan de onderzijde van plafonds kunnen 
voortbewe- gen. Dij- en liesporien meestal bij het 
mannetje aan- wezig. Eieren rond of ovaal met vrij harde 
kalk- schaal. De naam gekko (maleisch tokd) aan 
grootere, en die van t jitjak aan kleincre vert egen wooi-
digers dezer familie gegeven, heeft een klankna 
bootsende beteekenis, want deze dieren zijn de eenige 
Reptie- len met goed ontwikkeld stemorgaan. 

Hun spookachtig uiterlijk, hunne vlugge bewegin- 
gen, het zich dikwerf plotseling laten vallen en het 
zich.dan krampachtig vastklemmen, doen deze oni het 
vangen van insecten zeer nuttige, geheel onscha- dclijke 
diertjes bij vele Europeanen en inlanders in een slechten 
reuk staan. Hunne groote, glanzende en vooruitstekende 
oogen, groote kop, breede bek, die ze bij gevaar of angst 
wijd opensperren, en vooral het doordringende 
geluid,dat zij met tusschenpoozcn van eenige minuten, 
lien- a twintigmaal achtereen doen hooren, steeds 
langzamer en slepender, totdat het in een dof gesnork 
wegsterft, dragen er nict minder toe bij om afkeer en 
afschuw op te wekken. Gewoon- lijk vangt men zc door 
hun wat (abak op een stok bevestigd onder den neus te 
houden, ze raken daar- door bedwelmd en laten zich op 
den grond vallen. Veel komt het bijgeloof voor, dat de 
toke's giftig zou- den zijn; dit bijgeloof vindt men reeds 
in zeer oude boeken medegedeeld; o.a. verhaalt Bontius 
dat in 'thospitaalte Batavia over de boret van een matroos 
een toke gekropen was en ovcral een brand vlek ach- 
terliet, welke hevige ettering veroorzaakte en eindig- de 
met geheele afsterving dezer plekken ； dat ver- gif zou 
zich in de kleefstof der teenen bevinden. Ook het 
speeksel wordt a Is zeer vergiftig beschouwd ； men in 
eent dat het speeksel, gemengd in een of an- deren drank, 
liuiduitslag teweegbrengt en hiervan zouden Indische 
gifmengers gebruik maken om de schoonhcid van jonge 
vrouwen te vei'nietigen. Bc- halve de huizen bewonen de 
gekko5s boomen, rot- sen of vertoeven immer op den 
grond, en komen vooral als de duisternis invalt te 
voorschijn. Som- mige koesteren zich evenwel gaarne in 
de zon, doch zijn bij regen achtig wed er zelden zicht 
baar. Vele soorten hebben beschermende kleuren ； zoo 
vindt men grijsgrauwe soorten tegen de balken der 
wonin 

gen, groene soorten tusschen het gras, tegen de boo- men of 
tegen de paggers van levend hout, waardoor / , zij zeer moeilijk 
te onderscheiden zijiyZij loopen zoo r?6 verbazend sncl, dat het 
schijnt alsof «e aan ecn touw- tje vastgemaakt zijn en dan in 
ecns niet cen ruk naar ecn opening worden voortgetrokken en 
plotseling verdwenen zijn. Evenals de Kamelcons kunnen 

de kleur hunner huid verandcren, hoewel niet zoo snel. De 
Javanen tellen het aantal keeren dat een Gekko achter elkaar 
hetzelfde geluid doet hooren en meenen, dat bcpaalde 
voorspeUingen hiermede aan- geduid worden. Een ander 
bijgeloof der inboorJin- gen is dat, ingeval cen tokd zich aan 
iemands huid vast hecht juist op het oogen bJik dat een 
donderslag valt, het dier nooit nicer Joslaat. Onderling vechten 
zij hevig als nijdige dieren ； de brozc staart breekt gemakkelijk 
af, doch het heretellingsvermogcn is bij hen groot. 

Van de verapreiding der Geckoniden gcldt hetzelfde, wat 
reeds van die der Agamiden en Engysto- matiden gezegd is. 
Blijkbaar uit het Aziatisch vasteland afkomstig, heeft deze 
familie in N.-Guinca een nieuw radiatie-centrum gevormd. 
Indo-Maleia telt 29 soorten (waarvan 18 eigen), N.-Guinea 22 
(waarvan 14 eigen), terwijl in het tusschenliggendc Austro-
Maleische gebied slechts 16 soorten (waar- onder 4 eigen 
aangetroffen worden). 

Laatstgenoemd gebied heeft met het Indo-Ma- leische 5 en 
met N.-Guinea 2 soorten gemecn cn draagt dus cen overwegend 
orientaal karakter. In de westhelft vertoont Borneo_met 25 soort 
cn (waar- onder 11 eigen) cen veel grootere soortenrijkdom dan 
Sumatra met 14 soorten (waaronder 2 cigen) cn Java met 13 
soorten (waaronder gecn cnkcl eigen soorf), terwijl ook op het 
verschijnsel gewezen uioe.t worden, dat tamclijk veel voimei) 
door den gcheelcn archipel voorkomen en wel 6 (+ 12%), ietw 
wat waarschijnlijk samenhangt met de verspreiding door middel 
van vaartuigen. De meestc gekko'« toch zijn niet op het levenjn 
boomer) aangewezen, maar huizen bij voorkcur in of in de 
nabijheid van rnciiKelic- lijke won in gen. De 5 soortenrijkslc 
gcsludilcn !)<■- zitten dan ook een of meer ulgemeen in den 
archipel verbreide soorten (Gymnodacti/lus, fhmi- dactylus, 
Gehyra en Lepidodaclylu^) of vertoonen nls geslacht dat 
verbreidingBgebicd (Gecko). Alleen cn- kele zeldzame cn 
soortarme geslachtcn zijn tot h<-t Indo-Maleisch gebied 
beperkt. Van de 10 in onzen Oost voorkoineiide geslachtcn 
worden hicr ftlleeii vernield: 

1°. Gymnoda-ctylus, een boomgekko, waarvan de lueeste 
soorten in de oosteJijke hcJft van den archipel voorkomen (JO 
van de 13 woorten, waarvan 7 alleen daar; zuiver Indo-
Maleifich zijn slechtH 3 8oor- ten). Bij dit geslacht zijn de 
teenen niet verbreed, maar zijdeluigssajnengedrukt. 
Bijnacircunitropisch, alleen in het Aethiopisch gebied 
ontbrekend. De nicest gewone soort G. marmoratun Kuhl komt 
door den geheeJen archipel voor (van Malaka tot het 
Kersteiland). Het is een vrij kleine vorm (15 cM., waarvan de 
hclft staart) met rclatief grootcn kop, cen onduidelijke plooi 
tusschen oksel en lies, romp aan de rugzijde met wratten bedekt. 
Bovenzijde licht- bi-uin met donkere vlekken, een donkere 
Blaajt- Ktrcep, de staart afwi«selend met lichte en donkere 
ringen, buikzijde geelachtig gekleurd. 

2°. IIemidacti/lus, kleine huisgekko (nialeiwcli tjitjak). Deze 
bekende, kleine, sterk van rug- naar buikzijde afgeplatte diertjes 
ontbroken in gecn enkel Indisch huis en de inlandsche naam stelt 
een niet geheel geluktc nabootsing voor van het 
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hooge, snerpendc gcluid, dat dezo dicicn, vooral 
vechtcnde inaken. De tccnen zijn stork vorbreed en van 2 
rijen zuigplaatjcs voorzicn. Het laatstc, gcklauwde 
teenkootje ontspringt op cenigen af- stand binnen den 
rand van het zuigschijfje. Ook dit geslacht is 
circumtropisch, maar in dit gc- val herbergt de westelijke 
hclft van den archipcl nicer soorten dan clc oostelijkc (nl. 
6 waarvan 3 eigen soorten, resp. 3 waarondcr geen cnkele 
cigen soort). De twee algemeen verbreide soort en zijn: 
H. frenatus Dum. cn Bibr. cn H. platyurus Schn. 
Eerstgenoemde soort, die in het geheele oricntalc gebied 
en in Polynesia voorkomt, is blijkbaar door hot 
schccpvaartverkecr naar Mauritius, Madagascar, Afrika 
en St. Helena vcrplaatst. Dezc vry klei- ne soort (13 V2 
cM.) bezit geen spanvliezen tusschen <le tcencn, de grijs 
tot rossig bruine rugzijde is be- dekt met korrels, 
waartusschcn zich grootere, kcgeL vormige wratten 
bevinden. Soms komen donkere vlekkcn en cen donkere 
zijstreep voor. De staart vertoon t 6 overlangsche rijen 
van grootere wratten in dwarsbanden gerangschikt. De 
tweede iets kleinere soort (12cM.) bezit spanvliezen 
tusschen de tee- nen cn cen zijdelingsche huidplooi 
(valschenn!). De bovcnzijdc is gelijkmatig gcgranuleerd, 
de staart bezit scherpe getande zijkantcn. 

3C. Oehyra, hoofdzakclijk in het Oostcn van den 
archipcl thuisbehoorende boomgekko's met sterk 
verbreede tccnen van een rij zuigplaatjcs voorzien. Ecn 
vrij groote soort G. mutilala Wiegm.. (bijna 20 cM., 
waarvan de hclft staart) kornt door den gcheelen archipcl 
voor (van Madagascar en Achtcr- Indie tot Mexico en 
Cuba). Zij is gekenmerkt door kleine spanvliezen 
tusschen de tccnen, door een huidplooi langs de 
achterpooten en door een media- ne groove aan de 
onderzijde dor teencn. De wisse- k]cu r cl er bovcnzijdc 
is grijs tot rood bruin ni<-i donkere vlekken. 

•I . Grc/ ： o,(\egrootehuisgekkooftoke.Dezcgroote 
vonnen. waarvan het diepe basgeluid zecr goed door <lcn 
inlandschen naain wordt nagebootst, zijn niet zoo 
alKcincc!) a Is de tjitjnks, maar komen toch in oiule 
lniizeii \()oraJ op afgclcgen eultuurondeinc- )i)iug(*n 
vctJvuldig voor. .De 1 ccncn zijn sterk ver- ln<-e«l en 
<lray<-n aan <l<r onderzijde ecn rij van zuig- plaat jcs. 
tcrwijl hcl laatste teenkootje aan den rand van hd 
ziiigsehijljc ontspringt. Van dit typisch < )i i(；ntab' </< 
- la<-hl konicii 2 \ ert egeii woo rd igers, G. rnoniiiTli.iis 
Bum. <-n Bibr. ei> 0. ver licit I at ua Laur. door <lfti 
ucl'i-elcii arcliipi'l tot(l(* z\roe- en Kci-ciJanden voor. 1 
)<- laatste HO<(I I is de gewonc groote huisgekko of idke 
(30 < AL lung, waarvan d(5 holft Htuart), die blijkb；iai- 
door loedocn van inenschcn westelijk tot in Madagascar 
voorkonit: Zij is gekenmerkt door ecu grooten, breeds 
kop met grooteoogen. De rug is 
l) ekl(*e(l met korrels, wuart u««chen zich 12 
overlang- Kche rijen van grootore wratten bevinilcii, de 
staart draagt plutte, vierkant(5 Hchubben in dwai-
sbauden van (> Hclnibben breed gerangwehikt. Klcur dcr 
bo- venzijde grijs met !,()()( I c vlckkcn, staart met don 
kero (IwajHbaiKlcn. Ecu andere bekende soort, wecr tot 
de oost hclft beperkt,(1. vi I talus Houttuyn, is iets kleiner 
(2<> cM.), leeft wc(!r op boomon en hcct in het Maleisch 
tjitjak ter bang. Zij is van bo ven grijs- bruin geklcurd en 
vertoont op den rug een witte, )nct zwart afgezette 
nicdinanwtrecp en wit to vin- gen on) den staart. Zuiver 
Indo-Maleisch is G. stenlor Gray cen groote soort (37 
cM.), in 't Ma- leittch bewak pongo genoemd en van bo 
ven even- eons grijsbruin geklcurd mot donkere en lichtc 
vlekken, de laatste in dwarsrijen gerangschikt. Ook 

de staart vertoont donkere en lichtc dwarsbanden 5°. 
Ptychozoon, een zeer merkwaardig nacht- dicr van 
apookachtig uitorlijk door do grooto huid- plooicn aan de 
zijdcn van kop, romp en staart, welke laatste toch reeds 
sterk vorbreed en afgeplat is. Tusschen do sterke 
verbreede tecnen, van 6cn rij zuigplaatjcs voorzien, 
komen flinke spanvliezen voor. Al deze uitgroeiingen van 
de huid doen natuurlijk dienst als valscherm. De mecst 
bekendo soort Pty- chozoon homaloc&phalum Creveldt 
(19 cM. lang, waarvan de hclft staart) komt alleen in het 
Indo- Maleischc gebied voor. Zij is aan de bovenzijde 
grijs tot rood bruin gekleurd met golvenclc, donkere 
dwarsbanden en een donkere zijstreep langs slaap cn nek. 
Deze boomvormcn leggen de ronde eieren met witte 
kalkschaal altijd 2 aan 2 op de schors van boomcn. 

GELAM, (MAL., JAV., soEND.).'Zie MELALEUCA. 
GELAM BOEKIT (MAL.). Zie LEPTOSPERMUM. 
GELAM TIKOES (MAL.). Zie EUGENIA MI- CHELII. 

GELANG (SOEND., MAL.). Zie SESUVIUM en 
PORTULACA. 

GELANG SOESOE (MAL.) Zie EUPHORBIA 
PILULIFERA. 

GELATIK. Zie GLATIK. 
GELD. Zie MUNTWEZEN. 
GELDER (JAN ARNOLD DE). Geboren tc Assen 31 

Mei 1841, in 1858 benoemd tot AdelborstTle klasse, in 
1861 tot Luitcnant ter Zee. In deze betrek- king wist hij 
zich (in 1862) bizondcr te onderschei- clcn in cen gcvecht 
met zecroovers bij de Talaut- eilanden. Het volgend jaar 
evenwel verliet hij den zeedienst, na met goed gevolg het 
——toen nog in Indie afgenoincn — examcn voor 
Adspirant-Ingc- nieur bij den Waterataat on's Lands B.O. 
Werken in Ned. Indie te hebben afgelcgd. Als Ingenieur 
van den Waterstaat was hij o.a. geplaatst in de Residen- 
tie Banjoeinas, waar hij bclangrijkc werken tot stancTBi-
acht. In 1873 met verlof wegens ziekte in Nederland 
vertoevende kwam hij in aanraking met den heer Waldorp, 
wiens ad vies was ingewonnen nopens diverse planncn 
voor een zeehaven ten be- hoevc van Batavia. Op 
aanwijzing van den Minister van Kolorfien, vcrgczcldc 
De Gelder in 1876 Wal- dorp naar Indie, en was hem 
bchulpzaam bij het op- niakcn van ecn definitief ontwerp 
voor de naby Tandjoeng Priok_te stichton haven, dat de 
goedkeu- ring derRegcenng kon verwcrven.Het was 
oorspron- kelijk de bccloeling, dit work in aanneming to 
doen uit vocrci), doch tocn ecn uitgeschrevcn aanbestc- 
ding niiMukte, daar de eenige in aanmerking komen- de 
inschrijver met zijn bod vcle millioonen bo ven de 
begrooting ging, word besloten tot uitvoering in eigen 
behcer, en De Gelder —die ininiddels tot In- geniour le 
klassc was opgeklommen—tot chef der werken 
nangewczen (1877). Aan zijnc energieke lei- ding.het bij 
de uitvoering botoonde beleid —nict het niinst in 
achninistratief opzicht—, en zijn orga- nisatoriscli talent 
is het voornamelijk to danken dat in 1883, toen Do Gelder 
met verlof naar Nederland terugkeerde, de eigcnlijkc 
havcnaanleg grooten- deels was voltooid voor een 
beneden de begrootings- soin blijvcnd bed rag. Intusschon 
was hij in Augustus 1878 bij kcuzo bcnoemcl tot 
Hoofdingoniour 2° klasse titulair; in 1879 tot 
Hoofdingenieur 2° klasse, en in 1882 lc klasse. (Zie vorder 
het artikel HAVEN WERKEN). 

Dat De Gelder zich ook overigons cen grooten naam 
had verworven blijkt wel hieruit, dat met hem be- 
sprekingen worden gehouden over het aanvaaixlen van de 
Ministers portefcuille voor Kolonicu, die ech- 
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ter niet door hem werd gewenscht. Wei echtcr was hij 一 
in 1884 — bereid, als L：d in den Raad van Indie weder 
naar Batavia terug te keeren. In deze betrekking had hij 
een overwegend aandeel in de invoering van een nieuw 
Waterstaats-reglement (zie het artikel: WATER ST A 
AT), tenvijl zijn ad- viezen op technisch gebied veelal 
de rich ting be- paalden, waarin de oplossing van diverse 
vraagpun- ten werd gezocht. Dit was b.v. het geval met 
de ontwerpen voor de irrigatie van Demak, die door hem 
werden besnoeid. In 1886 nam hij zijn ontslag en keerde 
naar Nederland terug. 

Aanbiedingen om op te treden als Minister van 
Waterstaat en van Marine werden door hem afge- wezen: 
na deafsluiting van zijn ambtelijke loopbaan wijdde hij 
zich voomamelijk aan belangen van han- del en 
Industrie. Op dit gebied nam hij ook een toon- 
aangevende plaats in. Men vindt hem — behalve als com 
missaris van verschillende kleinero maat- schappijen, 一 
genoemd als mcdeoprichter van de 

I “Droogdok Mij. Tandjong-Priok", van de Konink lijke 
Paketvaart Mi)., van do ,,Mij. tot Exploitatic 
| van Petroleumbronnen in Ned.-Indien, waarvan hij de 
cerate Directcur, cn van de Mij.Suriname、'， 
i waarvan hij President-Comniissaris was. 

Hij overleed te's Grnvenhage 28 Maart 1912. 
! GELDLEENINGEN. Zie LEENINGEN. 
I GELDMIDDELEN VAN NEDERLANDSCH-IN- DlE. 
De uitgaven worden onderscheiden in gewone en 
buitengewone. Voorts werden in de jaren 1867 t/m 
1877 door verevening ten lastc van do Indische be- 
grootingen bijdragen aan do Rijksmiddclen uitge- keerd 
tot een gezamenlijk bed rag van / 134.459.000 (Zie 
BIJDRAGE). cn hadden in de jaren 1872 t/m 
1878 en 1888 t/m 1899 aan de iniddelen uitkecrin- gen 
plaats uit de overschotten van vorige dicnstja- ren (1867 
en daarop gevolgde) tot con totaal van / 70.709.000. Na 
aftrek van deze laatste uitkecrin- gen wordt het volgendo 
overzicht — tabel A — ver- kregen (in duizendtallen van 
guldens)： 

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

JAAR. ONTVANG- 

STEN. 
UlTGAVEN. VERSCHIL ontvangsten 

en gewone uitgaven 
VERSCHIL geheele 

dienst 

Buiten-
gewone. Gewone. Te zamen. voordeelig. nadeelig. voordeelig. nadeelig. 

1867 137.5381) 2) 2

) 
110.4111 * 3) 41.9833)  

27.1274 * 

6)  
1877 154.842 10.667 146.114 159.081s) 8.728   5) 4.239 
1887 143.351 4.564 113.332 117.896 30.019  25.455  1897 129.985 9.959 138.667 148.626  8.682  18.641 

1867 t/m 1901 4739.731 246.758 4425.020 4806.237°) 314.7117)   66.506 
1907 185.804 5.120 168.456 173.567 17.348  12.228  1908 190.050 6.808 184.514 191.321 5.537   L271 
1909 197.488 9.561 191.302 200.863 6.186   3.375 
1910 221.516 17.757 213.670 231.427 7.846   9.9J 1 
1911 248.519 16.506 233.284 249.790 15.236   1.271 
J912 270.550 21.230 247.795 269.025 22.754  J.525  19J3 311.354 39.236 287.836 327.071 23.519   15.717 
1914 279.549 48.342 295.282 343.625  15.733  64.075 
1915 305.032 39.079 297.829 336.908 7.203   31.876 

1) Op grond van het 2de lid van art. 98 der Ind. C. W. is hicronder begrepen het bed rag dal <>)> I Januari 
1868 in's Lands kassen voorhanden was aan overschotten van aan 1867 voorafgcganc dicnHi- jaren, zijnde / 
14.926.000. 

2) Niet afzonderlijk op te geven. 
3) Met inbegrip van eene bydrage aan de rijksmiddelcn van / 14.856.000. 
*) Na aftrek van de vorengehoerade bydrage. Van het voordeclig verschil ad / 27.127.000 is nog / 

16.375.000 rechtstreeks aan de Ryksniiddelen toegevoegd. 
5) Hieronder begrepen eenc “bydrage" van / 2.300.000. 
6) Met inbegrip van het in den aan vang genoemde bed rag van / 134.489.000. 
7) Zijnde het overschot van een voordeelig verschil van / 354.008.000 en een nadeelig van / 39.297.000. 
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BUITENGEWONE UITGAVEN (Vervolg). 

Vervolg van de vorige bladzijde. 
1877.1 1887. 

1 
1897. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. •— 

1915. 

3. Opiumfabriek ....................  — 一 35 75 218 

 

50 

    - 

Product en. 
4. Caout chouc-onderneming 

  
35 

    
12 10 527 690 

5. Ombilinstcenkolenont- 
ginning  ..........................   _  :_ 89 —  150 50 141 330 444 575 556 : 

6. Poeloe Laoet-stecnkolen- 
ontginning  .....................  一 — 二 — — 一 — 一  _  3131 230 188 V 

7. Tinwinning ........................  — — — 372 100 - 400 300 360 865 699 483 
8. Ontginning van goudvel- 

— — — — — — — — 一 —  - 
Bedrijven. 

9. Aankoop cn aanlog van spoor- 
en tramwegen .. 3787 2926 6279 2357 2766 3300 6000 8965 9150 17519 21251 

1- 

18448 
10. Aankoop en aanleg van 

telephoonn et ten .............  
11. Aanleg van het telcgraaf- 

net ....................................  
Best vAirsuilgaven. 

12. Kapitaalvcrstrckking aan 
de centrale kas en aan bij- 
zondere banken .................  

23 108 272 

287 
61 

— 

420 
90 

260 
145 

800 
690 

1250 
596 

1182 
2705 

448 

11947 

785 

1045 

235 
13. Terugkoop van het par- 

ticulicre land Kandang- 
— — 

    
3500 

     

14. Terugkoop van het par- 
ticuliere land Indrama- joe-
W cst ......  .............  .  

  
 _   _  

 
3500 

     

15. Voorschottcn voor wo- 
ningverbeicring in het be- 
lang dor pestbestrijding 一 _ 

        80
S 2661 

16. Aanleg van drinkwater- 
Jeidingcn  .........................  — — — — — — — — — — 3： 333 

17. Bevlociings- ') cn andcro 
waterwerken 2) .................  1167 1139 3000 279 484 160 

20
5 263 

31
C 

29
： 17( 161 

18. Havctiinrichtingen te Ma- 
一 一 — 

6

2 164 
11

S 
13

C      
19. Verbetering haventoe- 

Htandcn to Makasscr .. — — — 一 一 一 — 
6

8 429 98f 189( 2087 
20. Vcrbctering haventoe- 

Htandcn tc Socrabaja .. 一 一  1
5 320 515 548 342 139 307 152 90 

21. Havenbouw to Socrabaja — — — — — 一 — 2

0 
739 2667 4512 4047 , 

22. Vcrbctei-ing haventoe- 
standen tc Somarang ..      64 256 917 717 142C 435 

23. Aanleg van imvenwerken to 
Batavia (Tundjoeng- Priok)

 .........................................  
5690 — 

         
- 

24. Uitdicping van de haven te 
Tandjoeng-Priok ... 

1     — 427     

Zie voor hot vervolg do volgendo bladzude. 

】)Met inbegrip dor Soloworken. , 
2)Waaroiidcr werkon tot boveiliging van Batavia on Semarang tegon overstrooming 

(1873 一 1881); stuwdam in do Sampeanrivicr (1873—1876); watorwerkon 
nTDsmSt(1875—1891); werken tot verbete- ring van het vuarwater in hot Weslgat van 
Socrabaja (1882—1897); workon ten behoevo van het behoud van het vaarwater ten 
Oosten van Soorabaja (1888—1900). 
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BUITENGEWONE UITGAVEN (Fe*们. 

Vervolg van d( vorige 
bladzijde. 

25. Vorbetering en uitbrei- 
ding van de haven te 
Tandjoeng-Priok .............  

26. Haveninrichtingen in de 
Pantai Timorbaai (eiland 
BaU) ......................  .  

27. Verbetering en uitbrei- 
ding van de havenwerken 
te Tjilatjap (Banjoemas) 

28. Verbetering haventoe- 
standen te Belawan (Oost- 
kust van Sumatra).... 

29. Aanleg van havenwerken 
aan de Kohingihnebaai 
(Emmahaven) ..................  

30. Verbetering haventoe- 
standen te Emmahaven 
(Sumatra's Westkust). 

31. Bijzondere vergoedingen 
aan aannemers van ha- 
ven werken in verband 
met het tegenvallen der 
kosten van de uitvoering 
der werken .......................  

32. Bouw van een nieuwe ha- 
ven- en douane-iniichting 
te Telok-Niboeng (Oost- 
kust van Sumatra).... 

33. Aanschaffing van groot 
baggermaterieel voor Em- 
mahaven, Tandjoeng- 
Priok en havens in Oost- 

34. Aanschaffing van eene 
drijvende aOtons kraan 
voor Belawan-Deli .... 

35. Vervoerdiensten   
36. Aanleg en doortrekking 

Atjehtram ...............................  
37. Zeehaven cn kolenstation 

Sabang (Atjeh)   
38. Aanschaffing van dokkcn 
39. Electr. kracht- en licht- 

inrichting marine-eta- 
bJissement te Soeiabaja 

Totaal ...........  

1877. 1887. 1897. 1907. 1908. 1909 1910. 1911. 19J2. 1913. 1914. 1915. 

1 i 

  1    

123 1316 

! 

1342 2665 1561 
I   —    7 34 110 23 75 

— 391    —    26 13
0 208 

— — — — — — — - — 
959 912 987 

  
 _  

      
. 

J5 108 9, 

1 
          

J267 

    
— 

     
17 156 

1 - — — —' — —

—； 一 —  

51， 
3S4 

i 1 
-1        一 i J4J!  

i  — —  —  — — 7J 74 133 
I — — 175 618 —, - 204 213 53« 88G. 881 597 
1 - 

一 — —  1283  -1 «6 2531 347; 10!) 
—  — — — —  455 445 695! —1 8 

— — — — - — — 一 — 123 195 107 

10667 4564 9959 512】 
6808| 

9502 17758; J 6507 2 J 

230 
! ! 

1 i 
39239 48342 39079 

Zie verder de bijlagen A, B en C van de meniorie van 
Toelichtingder begrooting voor J916. Voor eene 
splitting der uitgaven over de departementeii van 
algemeen bestuur. zie BEGROOTING VAN NED.- 
INDIE. Meer in het bijzonder voor de buitenbezit- 
tingen wordt verwezen naar: Be buiteiibezittvnqen ]904 
tot 1914, Mededeelingen vanTrcl"bu rcSu voor tie 
^TuurazaE^dgrBuit^JjSffiingenj'bSWfkfcIbbr 
het^EricycIdpae3isc7i'Bureau te Batavia. 

Voor een inzicht in de beteekcnis van de ontvang- 
sten en do gewone uitgaven, is cenc groepeering van een 
en andcr noodig ter zake van de jnonopoJics,<l<! 
producten, de bedrijven, de bclastingen en de gew。- ne 
Landsuitgaven. In duizendtalJen van guldens, (men 
houde in het oog dal de afronding tot kleinc verschillcn 
met de werkelijkc cijfer« aanleiding g<,- ven), zijn de 
uitkomsten a Is aungegeven in de hierna volgcnde 
tabellcn C t/ni H. 
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Tabcl C. ONTVANGSTEN EN GEWONE UITGAVEN TERZAKE VAN DE MONOPOLIES. 

 
1867 1877 1887 1897 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 

Ontvangsten.              
].Opium  .......................  10511 16415 18722 18772 21668 23017 23178 27948 30537 38452 41542 40487 37050 
2. Pandhuizen  ..............  373  1075 1232 4576 5709 7694 10578 11774 5669 7518 9496 10822 
3. Zout  ...  .  ...................  5860 G703 7782 8761 1J571 11966 12368 12866 12585 12387 12700 12784 14056 

 16744'23118 27579 28765 37815 40692 43240 51392 54897 56508 61760 62767 61928 
Uitgaven.              

I. Opium  .....................  786 3096 1855 1726 4371 4783 4128 9998 12574 14383 16739 11699 10871 
2. Pandhuizen  ..............  — — — — 2555 3796 5545 8288 9658 3222 3670 4319 4620 
3. Zout ..........................  1769 2789 2577 2448 3512 3433 2837 3271 4035 5031 5811 5748 5757 

 2555 5885 4432 4174 10438 12012 12510 21557 26267] 
22636 26220 21766 21248 

Saldo.              
1. Opium  ..................... 9725 13319 16867 17046 17297 38235 19050 17950 17963 1 

24069 24804 28788! 26179 
2. Pandhuizen ...............  373 —— 1075 1232 2021 1914 2149 2290 2116 2447 3847 5178 6202 
3. Zout ..........................  4091 3914 5205 6313 8059 8533 9531 9595 8550 7356J 6889 7036 8299 

 14189 17233|23147 24591 27377 28682 30730 29835j 
28630 3387235540 41002 40680 

     !    1   
Tabd D. ONTVANGSTEN EN UITGAVEN TER ZAKE VAN DE PRODUCTEN. 

 Uitkomsten. 

 | ! i 1 ! ! 1 | 1915 
 1867 ' 1877 1887 1897 ： 1907 | 1908 1909 | 1910 1 1911 1912 1913 1914 (voorL 
 1 1 1 1 1 1 1 uitk.) 

Ontvangsten. I ： I I I  1. Koflie  ..............  51112 |73209 46333 16042 5887 46771 2687 1471 156] 2303 3384 2246 3619 
2. Kina ..................  —| 187 ! 286 2241 749 600： 508 466 428 362 393 564 435 
3. Tin  ...................  5463 I 4271. I 6446 I 806228652 21866'21925 27729 38500 43915 41202 21240 31736 
4. Stecnkolen ... 81 ' 33 , — 1609； 303】 2799 3032 3482 3633 3722 4036 5079 5440 
5. Bobchwczen .. 302 | 895 ■ 8J1 1 1921 4427 4959 5346 6227 G967 7610 8079 7563 7442 
6. Gctah pertja . — i — — 1 — 3 — 3 42 173 70 220 197 32 
7. Caoutchouc... — —1 — — — — 3 8 157 519 483 367 893 
8. Coc& ................  —— i — 1 — — — 9 44 68 63 34 19 5 

 75801*) 898GI 1),57260】,27858 42749 34907 33512 39470 51487 58565 57831 37275 49601 
Uitgaven.   J. KoOic ..............  I337C. 24494 9258 10232 1732 1982 953 892 674 1580 1357 1327 1403 

2. Kina ..................  34 75 i 171 122 451 158 414 348 321 303 326 339 325 
3. Tin  ...................  2190 2409 | 2360 4838 10320 10384 11612 10596 10759 12607 12011 11444 10767 
4. StecnkoJcn ... J5I 91 1 一 J083 3140 3108 2701 3120 30G1 2968 3399 4836 4929 
5. Boschwczen .. 358 G58 746 895 2349 3048 3535 4172 4838 5435 5952 5879 560S 
6. Gctah pertja . 一 —1 — — 6G 90 80 129 188 195 258 250 293 
7. Caoutchouc... —| — 1 — — 3 90 84 83 98 230 701 631 500 
8. Coca .................  -! ! 3 5 7 3 2 4 

 372481)|34863*)|14883,)| 17170 18061 19160 19380119344 19943i 23324 24007 24708 

23829 
I  _______  ； I 1 1 1 ' 1 J 

i)Ondcr de totaal-cyfers van de jaren 1867, 1877 on 1887 zijn ook begrepen de uitkomsten botreffende 
het toonnmligc gouvcrneincnlsproduct “suikcr", n.l. in duizendtallen.  

 1867 1877 1887 
Ontvangsten  ...................................................................................  18.000 11.000 3.000 
Uitgaven  .........................................................................................  10.000 7.000 2.000 
Saldo .  Voorts in 1867： wegons and ere productcn (zooals indigo, pepcr cnz.) aan ontvangsten 1.000 en onder 

de uitgaven nog en bed rag van 11.000 wegens uitgaven in Nederland, welko niot productsgewnze kon- 
den worden verdceld, met welk bedrag het saldo van 1867 dorhalve is verminderd. 

48 
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ONTVANGSTEN EN UITGAVEN TER ZAKE VAN DE PRODUCTEN (Vervolg). 

Uitkomsten. 

6. 
7. 

1. 
2. 

 1867 1877 1887 1897 1907 1908 1909 1910 | 1911 
1 

1912 1913 1914 1915 
(voorl. 
uitk.) 

Saldo. 
Koffie .............  37736 48715 37075 5810 4155 2695 1733 579 887 724 2027 919 2216 
Kina ................  —34 112 115 102 298 148 94 118 107 59 68 225 109 
Tin  .................  3273 1862 4086 3224 18332 11481 10312 17133 27741 31308 29191 9795 20969 
Steenkolen ... —70 —58 — 526 —109 —309 331 362 572 754 637 243 5J1 
Boschwezen .. 4 237 65 1026 2078 1910 1812 2055 2128 2175 2127 1684 1834 
Getah pertja . 
Caoutchouc... 
Coca................  

 二  — —63 
—3 

一 90 
—90 

—77 
—81 

9 
—86 
—76 

41 
—14 

59 
63 

—125 
289 

56 

—38 
—219 
30 

—52 
—263 

16 
—261 

392 
1 

 385531) 54998
】) 

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

         -     
i) Zie noot op biz. 753. 

Tabel E. ONTVANGSTEN EN UITGAVEN TERZAKE VAN DE BEDRIJVEN. 

 
1867 1877 1887 1897 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 

1. 
Ontvangsten. 
Landsdrukkerjj ... 31 110 121 227 385 351 477 373 523 493 475 591 678 

2. Post-, telegraaf- en 
telephoondienst ... 667 1265 1348 2145 3609 3795 429G 5211 5295 6268 6855 7872 8524 

3. Spborwegen ............  — — 4398 10239 19097 19969 21075 23G3
4 

26539 29599 32620 35118 35827 

1. 
Uitgaven. 

Landsdrukkerij ... 

698 

100 

1375 

227 

5867 

173 

12611 

186 

23091 

309 

24115 

339 

25848 

333 

29218 

359 

32357 

402 

36360；

39949 

485 518 

43581 

495 

45029 

537 
2. Post-, telegraaf- en 

telephoondienst... 1421 2182 2028 1989 3741 4384 4295 5548 5889 6536 8971 9734 )0192 
3. Spoorwegen ............  — — 2400 6717 11495 11030 12612 14602 J3915 1829J 1939 J 

20582 
18609 

1. 

Saldo. landsdrukkerij 

... 
1521 

—69 

2409 

—117 

4601 

—52 

8892 

41 

15545 

76 

15753 

11 

17241 

144 

20509 

14 

20205 

122 

25312 

8 

28881 30811 
1 

—44 96 

29339 

141 
2. Post-, telegraaf- en 

telephoondienst... —754 —917 —680 156 —132 —589 1 —337 —593 —267 -2111 -1862 -1668 
3. Spoorwegen ............  一  1998 3522 7602 8939 8462 9032 12624 U308 13228'14536 172J7 

  —823 -1034 1266 3719 7546 8361 8607 8709 J2I53 1J048 1106811277
0 
1 

15<>9
0 
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756 GELDMIDDELEN. 

Tabel G. GEWONE LANPSUITGAVEN (d. z. de gewonc uitgaven uitgezonderd die voor monopolies, 
produkten en bedrij ven) in verband mot de rechtstreeks daartegenover staande ontvangsten. 

6.

7.

8.

9. 

0.L2. 11 J 

13. 
14. 
15? 
16. 

17. 
IS. 
19 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 

I. Gewone Landsuitgaven. 1908 1909 1910 1911 1912 
I 1913 

1914 
! 1915 
voorl. 
cijfcr. 

Algemeen bestuur (Rcgeering, 
Hooge Colleges en departementen 
van burgerlijk algemeen bestuur) i 2424 

1 
j 263C 

273
5 

1 
1 

311
S 3425 3789 4120 4107 

Binnenlandsch bestuur ....................  ! 12445 ! J2905 1315

6 
1J545 12365 13012 1443

2 
1428

6 Vorsten, grooten, afgezanten enz. 1 4040 3427 3465 3447 3597 3631 3351 3281 
Andere bestuursui t gaven  .............. 2039 2056 2211 2133 2634 2739 2936 2977 
PlaatseJijk en gewestelijk zelfbe- 
stuur  ...............................................  4219 4550 4434 4562 5210 5257 5907 7114 
Rechtswczen  ...................................  2991 3103 3233 3371 3415 3465 3G16 3951 
Gevangeniswezen  ........................... 3249 3481 4220 4972 5667 5402 5866 6257 
PoUtie ........................................  .  2355 2539 2335 4881 6532 7689 9311 9581 
Andere uitgaven voor justitie, po- itie 
enz ....................................................  801 825 862 890 940 1032 1132 1219 
Rente en aflossing ........................... 3907 3875 3975 4191 4237 4431 6342 7889 
Belastin ginning............................... 4662 4894 5130 5402 5751 6012 6310 G989 
Pensioenen, wacht gelden, verlofs- 
bezoldigingen en onderstanden 
[burgerlijke ambtenaren) .................  6209 6436 6608 7053 7472 7912 8350 8211 
Voorschotten (burgerlijke ambte-
naren  ...............................................  1079 1169 1163 1335 15G9 2023 2244 2334 
Muntwezen  .....................................       3)18412 3703 4930 
Kredietwezen  .................................  739 507 769 507 601 963 572 550 
Vervoerkosten van-, naar- en in Ned.-
Indie (burgerlijke ambtenaren)  ......  

1572 1G99 1739 2107 2396 2706 2903 25J7 
Onderwijs .......................................  7379 9150 10063 11342 11820 13343 14638 16575 
Eeredienst ..............................  . 758 793 818 827i 848 840 923 9H) 
Burgerlijke geneeskundige dienst 3513 3601 4048 7949! 6496 6332 7738 10110 
Landbouw, veeteelt en visscherij 1039 1278 1312 14241 J 687 2204 2659 2417 
Burgerlijke q pen bare werken (】).. 11157 .14232 16507 181731 20634 3346」 26037 22609 
Havenwezen (sedert J914) .............. — — — — —  2 J 40 J 893 
Mijnv/ezen (2) .................................. 871 943 803 1068! J] 40 1316 1392 129 J 
Vervoerdienst en  ............................ — — — —  4) 45J 605 G75 
Oorlog .............................................. 44360 43658 47494 46371 46605 50694 54824; 55833 
Marine ............................................. 9027 1J452 11792 16055 J 7320 18202 19999  Alleriei ............................................. 6754 2970 3389 4145； 4160 3899 5950 5335 

 137589 142173 152261 166869
1 

176522 219214 217998 223113 

(1) Sedert 1914 met uitzondering van: havenwezen, waarvoor toon do cijfers afzonderlijk worden venneld. 
(2) Uitgezonderd: vaste recht en cijns, welke — als niet rcclitstreeks tcgcnover gewonc Landsuitgavcn 

staande— onder ,,verschillende middelen" zijn verantwooid. (Zio den laatsten staat.) 
(3) Dat deze post eersl op de begrooting voor 1913 voorkoint houdt vorband met het feit, flat bij de wet van 31 

October 1912 (Ned. Stb. n° 325. Ind. Stbld. n°.610) tot nadere jegcling van het Ned. Ind. muntwezen de 
mogelijkheid is geo pend om voor Indie grove zilveren munt aau te munten lot uitbreiding van den geldsomloop en 
met de daarmede gepaard gaande instelling van een muntfondn. 
.(4) Eerst by de begrooting voor 19J3 zijn alle uitgaven on ontvangsten ter zake van de vcrvo< j- diensten op 
afzonderbjke posten bijeengebracht. 

IL Ontvangsten rechtstreeks tcgcnover de 
gewone Landsuitgaven staande. 1908 1909 J9I0 1911 19] 2 J9J3 1914 1915 

虹 Algemeen bestuur (Regeering, Hooge 
Colleges en dejjartementen van burgerlijk 

algemeen bestuur). 28 7 7 7 9 3 
:

， 
1 

2. Binnenlandsch bestuur ....................  420 569 560 834 892 2260 1380 239。 
3. Vorsten, grooten, afgezanten, enz. 
4. Andere bestuursuitgaven ...............  — — — 6 

 _  
9 6 

— 
26 
— — 

51 



GELDMIDDELEN 757 

11. Ontvangsten rechtstreeks tegenover de 
gewone Landsuitgaven staande. (Vervolg). 

1908 1909 1910 19)1 1912 
1913 | 

1914 1915 

5. Plaatselijk en gewestelijk zelfbe- StUUl' 
 ............................................ • .........  

G. Rechtswezen  ....................................  
7. GevangenKwezen  ............................  
8. Politic ................................................  
9. Andore uitgaven voor justitie, politic enz

 .........................................................  
10. Rente en aflossing ............................  
11. Belastinginning ................................  
12. Pen»ioencn, wachtgelden, verlofs- 

bezoldigingen en onderstanden 
(burgei'lijke ambtenaren) .................  

13. Voorschotten (burgerlijke ambtenaren) 

  
14. Muntwezen ........................................  
15. Kredietwezen.....................................  
16. Vervoerkosten van-, naar- en in 

Ned.-Indie (burgerlijke ambtena- ren)

 ..........................................................  
17. Onderwijs  .........................................  
18. Eercdienst ..........................................  
]9. Burgerlijke genceskundige dienst . 
20. Landbouw, veetcelt en visseherij 
21. Burgerlijke open bare werken (1).. 
22. Havonwezen (sedert 1914)  ..............  
23. Mijnwezen (2) ....................................  
24. Vervoerdiensten ................................  
25. Oorlog ...............................................  
26. Marine ...............................................  
27. Allerlei ..............................................  

485 
1306 

293 
30 

451 
932 

9 

751 
83 
95 

448 
5) 

160

8 
2057 
812 

2 
520 

1589 

341 
28 

• 473 
1047 

—• 
101 

844 
99 
书 

1764 
3648 
1051 

2 
593 

1938 

451 
26 

520 
1130 

47 

954 
112 
97 

1 z° 
! 2059 

3423 
j 1267 

2! 
601 

2457 

481 
J3 

542 
1142 

114 

1099 
135 

62 
475 

2037 
6707 

1427 

2 
638 

2540 

472 
41 

590 
1269 

SO 

1201 
— 

176 
68 

654 
62 

2242 
737S 
175G 

2 
683 

303G 

464 
23 

619 
1504 

3)1S300 
38 

1322 
186 89 

64C 
12： •») 

42f 
238C 
7882 
209C 

2： 707i 
3394; 

391 
110 

G86 
1744 
5077 

41 

1419 
197 

89 492 
：16- 
j 54： 

252
三 :907
4 i 74C 

2 
710 
3062 

356 
113. 

748 
1948 
3528 

63. 

一 
1577 
— 

、 159 
i 175 
! 790 
1 — 

201 
! 682 
'2451 
i 8983 
! 312 

9S08 1262
S 

! 13G78 
| 18153 2007C 4211

2 :28821 I 2831G 
i 1 

Voor notcn *), s), 3)en '*) zie biz。756. 
(5) De „ontvangHten voortvlociendo uit het bedrijf dev huveninrichtingen" zijn niet in dezen. staat doch in den 

volgenden under „verschillendc middelen" opgenomen, omdat zy niet geacht kunnen worden nitsluitciul tcgenove)' g(

：tconc uitgaven te staan. (Zie onder HAVEN- EN ANKERAGEGELDEN.) Debaven- en ankcrugelden behoorcn 
scdert 1910 ondcr de inkomsten van het departement der Marine in N. I. 

III. Netto gev/one Landsuitgaven. 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 
1915 
Voorl. 
uitk).  

(1 minus 11). 

]. Algcmcen bostuur (Jiegcering, llooge 
CollegGH en departcinenton van bu 
rgcrJijk ulgomeon bestuur). 2396 2G23 2727 3111 3416 3786 4117 4103 

2. Biniionlanclsch bestuur ................  .  .  12025 12336 12590 10711 11473 10752 13052 11890 
3. Vorsten, grooten, afgezanteu enz. 4040 3427 3459 3438 3591 3605 3306 3230 
4. Andcrc bestuursuitgaven ...................  2039 2056 2211 2133 2634 2739 2936 2977 
5. Plaatselijk on gewestelijk zolfbc- stuui,

 ................................  .  .......................  
4219 4548 4432 4560 5208 5255 5905 7112 

<». K(；chtswczcti  .................................  2506 2583 2641 2770 2777 2782 2909 3241 
7. Gcvangeniawezon  ............................ 1943 1892 2282 2516 3127 2366 2472 3195 
8. Politic .................................................  2355 2539 2335 4881 6532 7689 9311 9581 
9. A rid ere uitgavon voor justitie, po- 

508 484 411 409 468 568 741 8()4 
10. Rente en ailosbing ............................  3877 3847 3949 4168 4169 4408 6232 7776 
J1. Belastinginning .................................  4662 4894 5」30 5402 5751 6012 6310 6989 
12. Pcnsioenon, wachtgeldon, vcrlofs- 

bezoldigingcn en onderstanden 
(burgerlijke ambtenaren) ................... 5758 5963 G089 G5U 6882 7293 7664 7463 

13. Voorschotten (burgerlijko ambte- 

naren) ................................................  147 122 33 193 300 519 500 386 
14. Muntwezen ........................................ —  —  一 3)112 —13745)6) 1402 
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III. Netto gewone Landsuitgaven. 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 
1915 Voorl. 

uitk.) 
 (Vervolff). 

15. Kredietwezen....................................  730 405 722 393 521 477 531 487 
16. 

Vervoerkosten van-, naar- en in Ned.-
Indie (burgerlijke ambtena- ren) ......  1572 1699 1739 2107 2396 2706 2903 2517 

17. Onderwijs  ........................................  6628 :8306 9108 10243 10619 12021 13219 14899 
18. Eeredienst  ........................................  758 793 818 827 848 840 923 916 
19. Burgerlijke geneeskundige dienst. 3430 3501 3936 7814 6320 6146 7541 9952 
20. Landbouw, veeteelt en visscher 日. 944 1187 1215 1362 1618 2114 2569 2242 
21. Burgerlijke openbare werken (】).. 10709 13778 16028 17700 I99S0 24803 25544 21819 
22. Havenwezen (sedert 1914)..............        2140 1893 
23. Mijnwezen (2) ..................................  871 943 803 1068 1078 1193 1225 J 093 
24. Ven'oerdiensten ...............................   41894    

4)5) T8 62 —8。） 
25. Oorlog..............................................  42752 45435 44334 44363 47430 52302 53382 
26. Marine .............................................  6970 7804 8369 9348 9942 9248 10925 10578 
27. Allerlei .............................................  5942 1919 2122 2719 2405 1803 5210 5023 

  127781 129545 138583 148716 156447 166616 189177 195103 

Voor noten 】)，2), 3) en 4) zie biz. 756. 
(5) Overschot aan ontvangsten. 
(6) Het groote verschil tusschen de uitkomsten van 1914 en die van 1915 laat zich hoofdzakelijk vcrkla- ren 

uit de omstandigheid dat met elkaar verband houdende uitgaven en inkomstcn niet ten laste en ten bate van 
hetzelfde jaar konden worden geboekt, 

Tabel H. OVERZICHT VAN ONTVANGSTEN EN ZUIVERE GEWONE UITGAVEN. 

 
1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 

1915 
(voorl. 
uitk.) 

Ontvangsten. 
Belastingen  ........................................ 71.350 77.666 83.485 87.054 92.734 102.893 100.507 112.2'r 
Saldo monopolies ...............................  28.682 30.731 29.836 28.630 33.872 35.540 41.002 40.680 
Saldo producten  ..  ............................. 15.746 14.134 20.126 31.544 35.240 33.823 12.567 25.773 
Saldo bedrijven ..................................  8.361 8.607 8.709 12.153 11.048 ]1.0(58 ]2.770 ]5 .090 
Verschillende middelen ..................... 9.177 4.593 4.272 4.572 6.307 6.8J0 6.597 7.8(5

1 
Totaal ..........................  133.317 135.731 146.429 163.952 179.201 190.】34 173.444 202.305 

Uitgaven. 
Gewone uitgaven, uitgezonderd die 
,voor monopolies, producten en 
'bedrijven en na aftrek van het bedrag 
der rechtstreeks tegenover uitgaven 
staandc ontvangsten ,. 

127.78J 129.545 138.583 148.716 156.447 I6G.0J6 
J 89. J 

77 J 95.103 
Saldo voordeelig ... 5.536 6.186 7.846 ]5.236 22.754 23.518  7.202 

nadeelig .... 
 ______   ______     ]5.732  

De jongste gegevens, welke bij de bowerking ter 
beschikkingstonden, zijn die vermeld in de M. v. T. 

Ind. Ontwei^-Begrooting, voor J9I7; in 't al- /AJ geraeen zijn 
zij voor de laatste jaren daaraan ont- 1 乎 nd met een kleine 
afwijking in de groepeering der cijfers. Met de uitkomsten 

der commercieele boek- houding is geene rekoning 
gehouden. Het ligt in de bedoeling voor Indie eene bed rij 
ven wet in te voe- ren overeenkomst jg de voor Nederland 

geldende wet 
16 Februari 1912 (Ned. Stb. no. 85). Is zooda- nige 
regeling tot stand gekomen, en heeft zij toe- passmg 
gevonden ten a&nzien van hetgeen dan als 

“Landsbedrijf" wordt beschouwd, dan zal h(；t over- zicht uit 
den aard der zaak in sonunige opzichten geheel anders 
moeten luiden cn tot andere result a- ten voeren. 

Zie voorts Kielslra, de Financien van Ned. Indie 1904; rapport 
van de Staatscommissie voor de — verdediging van Ned. Indic 
1913 [Bijlagen 17 en 18]; / overzicht der geidmiddelen vap Ned. 
Indie van - / 
1867 af (Mart. NijhofI 1916"/。/ .，’ 

GELIDIUM, Zie AGAR AGAR. ' 
GELPKE (Dr. JOHAN HERMAN FREDERIK SOLLEWIJN). 

Geb. te Batavia 22 April 1840. Stu- 
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dcerdete Delft vopj- O.-I. bcstuursambtenaar. Legde als 
controleur op Java zich inzonderheid toe op alles wat met 
de rijstcultuur in verband staat. In 1872 met verlof naar 
Europa vertrokken, werd hij door de Regecring in de 
gelegenhcid gesteld een reis naar Italic tcdoen ter 
instelling van een onderzoek naar de rijstcultuur in dat 
land, waarna hij daar- omtrent en nopens de vruchten van 
zyn arbeid op Java een rapport uitbracht in een tweetal 
stukken, welke ondcr den titel „de rijstcultuur in Italie" 
en „de rijstcultuur op Java" het licht zagen in de Bijdr. 
Inst. T. L. V. 3c volgreeks IX (1874). Zie ook Economist 
1874 II biz. 1149. Dezc publicaties leidden er toe, dat 
hem bij gelegenhcid van het 3e eeuwfeest der Leidsche 
Hoogeschool (1875) werd toegekend het eeredoctoraat in 
de wis- en natuurkunde. In Indie teruggekeerd, werd hij 
19 Sept. 1874 Ass. Res. van Ngrowo (Kediri^JVIet 
ingang van 6 April 1881 werd hij aangesteld tot 
Hoofdinspecteur van de suikcr- en rijstcultuur, het 
landelijk stelsel en wat daarmede in verband staat. Als 
zoodanig zette hij het onderaoek voort reeds door den 
Hoofdinsp. L. Wessels in 1879 aangevangen, tot het 
verzamelen van gegevens, welke zouden dienen om een 
ordon- nantie to ontwerpcn, definitief de grondslagcn 
vast- stellende voor den aanslag in de landrente en om in 
afwachting dier ordie alvast in bestaande aanslagen de 
noodig geachte wijzigingen te brengen (z.g. pcraequatie). 
De wijze, waarop dat landrcnte-onder- zoek door 
Hoofdinsp. Gelpke werd gcleid,stond bloot aan felle 
kritiek en gaf aanleiding tot een polemiek in dagbladcn 
en tijclschriftcn, welke niet steeds op de ineest waardige 
en zakelijke wijzc gevoerd werd. In Juli 1885 werd de 
z.g. pcraequatie op last der JRegeering gestaakt. Gelpke 
trad af als Hoofdinspecteur cn ging 7 April 1886 met 
verlof naar Nederland. De door hem ingediende 
voorstellen met ont- we)por(k)nnic en toelichtende 
beschciden („Gcgcvens voor cene nieuwe land rente-
rcgeling, eindresume Bat. 1885n) konden niet tot de 
verlangdedcfinitieve algcnieciie landrcnte-verordcning 
Iciden. In 1887 in IIKHC tcruggckccrd werd Gelpke 
benoemd tot Resident van Chori bon, als hoedanig hij 9 
Oct. J 890 te Baixloeng overlccd. Bchalve de reeds hier- 
voreii verniclfh- gcschriften, schrccf hij nog een stu- <lif 
de Hemileia vastatrix koffiebladzicktc (J8H0) cn over de 
padicultuur der afd. Ngrowo J875 1877, T. N. en L. N.-I. 
XXII biz. 241 en ver- sclx-i'IeiK- <»pstdlen in d(i Ind. 
Gids. 

GEMBER. Zic ZINGIBER OFFICINALE. GEMBILI 
(J AV.). Zie COLEUS TUBE ROS US. GEMBLOK 
(JAV.). Zic TREWIA. 
GEMBOER BATOE (MAU). Zic STROBILAN- Tll 

US. 
GEMBOR (SOENJ>., JAV.). Zic LANDOLPHIA. 
GEMEENSCHAPPEN (INLANDSCHE). Wanneor 

art. (>7 Reg. regl. tegenover do van gouvornemonts- 
wege “aungestelde" hoofden — d. i. hot inlimdsch 
bcHtuur, zic BESTUL'R 一  de van gouvorncments- 
wege “crkciido" hoofden stelt, dan is deze laatsto 
categoric volstrckt niet uitgeput met de hoofdon van <lc 
dcsa's op Java en Madocra cn van de daar- UMX1(5 
overeenkojnciide dorpen in het rechtstrceksch gebied dor 
buitenbczittingen (zie DESA en DORP), hnincrs nuast 
doze inlandsche dorpsgomeenten kcmien de 
volksinstellingen in ondcrscheiden Btreken nog andere 
iulandscho gcmccnschappon mot eigen bestuur en eigen 
vennogensreohten, en wel deels gcnealogische (stam, 
geslacht, fainilic), deols torri- toriale; cn ook met de 
inlieenische organisaties van deze soorten heeft ons 
gezag rekening tc houdon. Ge- 

heel hotzelfde (doch nu buiten verband met art. 67 Reg. 
regl.) doot zich voor in indirect gebied: on- der het gezag 
van zelfbesturende landschappen, die zelf inlandsche 
rechtsgemeenschappen zijn, ont- moet men weliswaar 
inlandsche dorpsgomeenten (b.v. de gampongs in de 
Atjehsche oeleebalang- schappen buiten Groot-Atjeh, de 
desa's in de vroe- gere rijkjes op Bali), doch bovendien 
nog andere rechtsgcmeenschappen, deels genealogische 
deels territoriale. Doordat van al deze inlandsche ge- 
meenschappcn alleen de inlandsche dorpsgomeenten op 
en buiten Java aandacht gevonden hadden bij de 
totstandbrenging van het Reg.-regl., heeft het lang 
geduurd, voordat ook de overige werden op- gemerkt en 
erkend; doch sinds het expansietijdperk der twintigsto 
eeuw zijn zij in het voile licht gekomen. 

Erkende genealogische rechtsgemeenschappen (van 
hooger naar lager aldus geheeten: stam, ge- slacht, 
verwantenwijk, familie, familietak) zijn dan o.m.: de 
geslacliten in het Gajoland, de verwan ten- wijken in het 
Karoland, de families bij de Minang- kabauers, de 
"^verwai)tenwijken in Djambi en de Lam pongs, de 
stammen en geslachten op Borneo, de families in de 
Miiiahasa, de stammen op Boeroe en Ceram, de dati7^ of 
familietakken op de Am- bonsche.eilan.doii. de stammen 
op Timor, enz. 

Erkende territoriale rechtsgemeenschappen, andere 
dan inlandsche dorpsgemeenten, zijn o.m.: de 
dorpsbonden of districten (oeroeng, partahian, koeria, 
enz.) in de Bataklandon, de dorpsbonden bij de 
Minangkabauers, de niafga^s^Sf districten op Zuid-
Sumatra, de soekoe's op Sumatra's Oostkust, de 
pekasaaiis of districten in cie' MmaKasar d 它 
nanientschappen op Zuid-Celobes, de soebaks of 
waterschappen op Bali on Lombok^.<?nz. 

Een aparte plaats bczetten de soekoe's bij de Mi- 
nangkabauers, die tusschen het dorp (nagari) en het 
geslacht (kanipoeng, een groep van verwante families) in 
staan; want die soekoc,s zijn geon zuiver genealogische 
gemeenschappen, doch geslachtenunies, zooals wanneer 
te onzent de geslachten Brederode, Wassenaar, Egmond 
en Arkel zich tot een geslach- tenunio zouden hebben. 
vereonigd (zie SOEKOE). 

Aanvankelijk wilde het gouvemement van de 
hierbcdoelde gcmeenschappen niets weten, en de marga 
(mega) in de Lampongsche districten is daaraan ten offer 
gevallen, hoewel nog heden ten dage die mega's met haar 
bandars of megahoofden, zij het niet erkend, voortbestaan 
in eeu deel van het gewo^t (Ind. T. v. h. Recht 104 bl. 
235). Tcgenwoor- dig cchtcr uit zich de erkenning door 
het gouverne- ment op velerlei wyzen: niargakassen, 
soebakkassen onz. worden beschouwd als wet tig 
bestaande fond- sen; districtskasson in de Minahasa 
worden aange- wezon als bekostigsters van 
volksonderwijs (Ind. Stb. 1912 n° 579) en die districten 
betiteld als „rcchts- gemeonschapn (Ind. Stb. 1912 no. 582 
bl. 6, vgl, 1912 no. 52()bl. 3); Bijbl. 7793_(van 1913) stolt 
voor de samenvoeging van de hierbcdoelde „Inlandscho 
rechtsgemeenschappen" gelijko regels als voor de 
samonvoeging van dorpsgemeouton (over het gevivar 
van ondoordachte samonvoeging, zie H. T. Damste, Ind. 
Gids 1910 II); ook verplichte marga- en soe- bakdionsten 
wordon erkend (Ind. Stb. 1914 no. 717 § 10, 1913 no. 682 
art. 1 § 10 en art. 2). 

Do tegenwoordige wijze van inlassching in do Ned.-
Indischo bestuui^organisatio is deze, dat of 一  in 
rechtstrceksch gebied — een door hot gou- vernement 
gcschapcn organisatie van demangs (districtshoofdon) 
daaroverheen wordt gezet (zoo op Sumatra, zio 
BESTUUR), of 一 gelijk in hot Ga- 
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jdland, op Slidden-Celebes en elders — daarover- 
heen wordt gebouwd ccn eenvoudige organisatic, die 
dan als een zelfbesturend landscha]) of ah ecn groepje 
zelfbesturende landschappen met een gomecn- 
schappelijkc kas wordt opgevat. 

Het verband van deze gcmeenschappen met het 
Reg.-regl. is nog onzeker. Terwijl sommigen (Mr 
C. van Vollenhoven、Miskcnningen van het adat- 
recEtTlOOO, list. I) mecncn. al doze territoriale ge- 
meenschappen als „inlandsclie gemeenten" (art. 71 
Reg. regl.) te mogen beschonwen — zulks ten deele 
in aansluitifigop do practijk —. komcn anderen daar- 
Xegen Ph. Kjcintjc?, Het staatsrccht van 
N.-L, I, bL_9Qf^enJI bl. 413);-van wcer andere zijde 
wordt"gewaai,schuwd tegen het verwarrend gebruik 
van den naam district voor zulke gemccnschappen 
(Mr. J. C. Kielstra, Ouzo Eeuw, 1915,1 bl. 379). De 
erkenning van de agrarischo rechten dezer gemeen- 
schappen en van haar beteekenis voor de inheem- 
sche rechts])raak laat nog te wenschen. 

Zie, behalve de reeds aangebaalde geschriften: Me- 
dedeeliiigen v. h. Ercycl. bureau, afl. 4, 1914X^dat- 
j-ech^uindeJ VI bl. 366 en 385 en VII bl. 374^Mr. 
(r^^Vol]£ij.hovcii^Iiet~adatfeClffvan N7-T., t weede 
afdeeling; en Mr. S. F. Duurvoort, Rcchtspersonen 
in de Ned. kolonien, diss. Leiden, 1916. 

GEMEENTEN. ..Inlandsche gemcente" luidt de 
benaming, die in art. 71 en art. 109 lid 4 Reg. regl. 
gebezigd wordt voor de dcsa's van J ava en iladoera 
en voor de overeenkomstige gemeenschappen op 
de buitenbezittingen (zie voor de vraag, welke dit 
zijn: DORP en GEMEENSCHAPPEN). De term 
is vandaar overgenomen o. a. in de agraiische wet- 
geving (Eindres. Ill, 188,(1). 

Het woord “gemeentc" wordt voor inlanders 
wijders gebruikt in den zin van inlandsche Christen- 
gemeente, hetzij zendings- dan wel kerkgemeente 
(zie CHRISTENGEMEENTEN). Vooral bij san)en- 
stellingen, als b. v. gemeentetuin of gemeenteschool, 

is het dikwijls onzeker, welke soort van gemcente 
bedoeld wordt. 

In de decentralisatiewetgeving ziet “gemeente" 
op het locale ressort, dat niet meer omvat dan het 
gebied van een stad (Ind.Stb. 1905 n° 18J, art. 4),- 
b.v. de genieente Batavia, de gemcente Makasser. 

De tegen de decentralisatiewetgeving"'van 19(55 
bij herhaling geuite grief, dat zij verauimd heeft een 
hierarcbisch verband te leggen tusschen doze locale 
gemeenten eenerzijds en de inlandsche geinccnten 
anderzijds, doet zich levendig gevoelen ten aanzien 
van de dorpen (kampongs) van grootere hoofd- 
plaatsen als b.v. Bandoeng, Semarang, Palein bang. 
Op Batavia, MccsIcr~Corhelis'en Medan onlbreekt 
deze moeilijkheid；^ BECENTRA LISATIE. 

GEMENGDE HUWELIJKEN. Jliei'ondcr kunnen 
in de eerste plaats worden verstaan huwelyken tus- 
sclien pensonen van veischiDenden godsdienst (bijv. 
)an een protestant met een katholiek)/De wetge- 
>ver heeft slechts voor 6en geval zich get deze hu- 
, we 坷 ken behoeven bezig te houden, nJ. voor zoo ver 
aangaat de huwelijken van christen-inlanders in het 
voonnalig Gouvernement der Molukschc.cilandcu 
en in Timor, welke h u weJijken volgens het desbe- 
treffend, nog vigeerend, Ind. Stb. 1861 n°. 38, wor- 
d?n voltrokken door ,.dcn leeraar of schoolmeestcr". 
I^aar aanleiding van in de praktijk gerezen jnoei- 
Ujkheden in geval de aanstaande echtgenooteu be- 
hoorden tot verschillende kerkgenootschappcn, is 
bij'nd. Stb. 1900 n°. 208, met aanvuUing van gc- 
meld reglement, bepaald dat in zoodanig'geval de 
Jiuweljjksafkondiging geschiedt in de beide kerken, 

terwijl do voltrekking plnats heeft in die kerk, welko 
door de aanstaande echtgcnooten claftrtoo zal wor- 
den aangewezen. cn verzet tegen het huwolijk weder 
bij den .Jceraar of schoolincestern van beide ker- 
ken kan worden aanhangig gemaakt. 

Overigons worden met den naani gemengde hit- 
wdijken nicer bijzonder aangeduid die, welke geslo- 
ten worden t usschen personcn, di。in Indie „aan 
een verschillend recht zijn onderworpen". Eene 
wottelijke regeling hieromtrent kwam tot stand bij 
K. B. van 29 December 1896 (Ind. Stb. 1898 no. 
158), sedert een paar maal, voornl. bij Ind. Stb. 
1901 no. 348, gcwijzigd. De staatscommissie in Ne- 
derland, die deze verordening ontwierp, achtte ver- 
scliil in recht alleen aanwezig. waiineer de aan - 
staandc echtgenooten behooren tot een der vol- 
gende bevolkingsonderdeelen: Europeanen en met 
hen gelijkgesteldei), Inlanders, Chineezcn, Arabieren, 
andere vreeinde oosterlingon (zie mr. I. A. Ncder-' 
iMU'gh ...Wetgeving voor Nedcrlaixlsch IndieT,/ in 
welk werk de volledigc voorgeschiedenis dezer ver- 
ordening is inedegedeeld, I 1899, biz. 1(5). Laatstge- 
inelde auteur achttc cchter al dadelijk (biz. Ill) 
twijfel niet uitgcslotcn, of ondcr den term ook niet 
vielen huwclijkcn van personen beide tot een clier 
rubrieken bchoorend maar niettemin aan verschiJ- 
Icnd recht onderworpen (bijv. het iiuwelijk van ecu 
Javaan met ecn Bocginces). zie ook zijn opstel ,.Hot 
privaatrecht der Inlandsche Christenen" in Wet en 
/WafI biz. J. H. Carpentier Alting („Gron(l- 
slagen der..rce}'ftslK!flee]lng in- Nedcrlaiidsch-Indi' " 
(J913) biz. 35 noot ], zie ook'npot 2)"jnc(；nf, dat or - 
dcFTIe regeling mceten vaJJcn aJIc huw(；lijkcn t• , <- 
sehen personen, die aan een verschillend huwelijk-s- 
recht zijn onderworpen. De wetgever heeft <lez<- 
twistvraag nog niet opgclest. JJe regeerinp, die elk 
jaar in het Koi. Verslag een staat van gesh>tcn 
mengde huwclijkcn opneenit, (JJijhigc E) gc<-fI 
daarin slechts cijfers over huwclijkcn tusselien Em， 

peanen of met dezen gelijkgcstelflcn cn Ii'l；>.n(l< rs，
>i met dezen gelijkgestelden. 

Het aangchaaldc K. B. regelf, bchalve <le wijz* van 
voltrekking en de formeele eischen, waaraan i <-u deze 
moet worden vo]daan, voorts ook nsclii - gevolgen van 
zu】k een huwelijk ten aanzien v,，，， de echtgenooten. 
Art ike] 2 bepaalf,dat de vrouw,<li< een gemengd 
huwelijk aangaal, staandc huwclijl. publiek- en 
privaatrcchtelijk den Klaat volgt van haien man; zij 
behoudt (lien staat, ook na tie ont- binding van het 
huwelijk, tenzij hertrouw(!n(l ni<-t een man, die aan ecu 
under recht JH onderworpen dan dat van vorigen 
cchtgenoot, of tmizij zij binnen het jaar van die 
ontbinding eene verklaring afJegt, dat zij tot haar 
oorspronkclijken wtaat v.fi)sc； l)t f<■- mg tc kecren. 
Kirideren, uit gcniengde huwclijkcn gfjborciijZullen aid 
UH vanzclf den staat van den volgen ； noodig was alleen 
een be paling (thavis i <■ vinden in arlikel 11), dat ook 
kindcicn, geboren uit gemengde huwclijkcn, vol I rokken 
onder lid vr< <■- gere recht, publick- en privaatrcchtelijk 
den htaal van hunnen vadcr volgen. 

Bij do inwerkingtreding van het genicide K. 15. 
verviel krachtens uitdrukkelijkc nitrekkin?/, hr-l i«■. 
voreii gcgolden hebbende art. 15 der Bepalingcn omtrent 
de invoering van en den overgang t“t do nieuwe 
wetgeving (Ind. Stb. 1848 n° 16) houdende dat personen, 
behoorende tot de Inlandsche of <laiu - medo 
gelijkgestelde bevolking, met Eun)])canen (>( daarmede 
gelijkgestelde personen in het huwelijk mochten treden, 
jnits zij zich vooiaf liadden onderworpen aan de gehcelc 
Europeesche wetgeving 



GEMENGD.E HUWELIJKEN—GENEESKUNDE. 761 

aangaandchet burgerlijk cn het handclsrecht, evcn- 
als ook vervielen de artikelcn 12 en 13 van het 
boven gemcldelnd. Stb. 1861 n°. 38, krachtcns het- 
welk buwelijken tusschen Inlandsche christoncn en 
Europeanen of hunne afstammelingen gesloten zou- 
den worden overeenkomstig de wettclijko voor- 
schriften bestemd voor den landaard van den man, 
voor zoover nl. de laatst c, inlander zijnde, zich niet 
aan het Europeeschc rccht had onderworpen. 

BcpaKngcn omtront het houden van registers voor 
gemengde huwelijken zijn opgenomen in Ind. Stb. 
1904 n° 279. 

De bopalingen der regcling omtrent de gemengde 
huwelijken hebben aan sckerpe kritick bloot ge- 
staan: zie o.a. mr. W. A. P. F. L. Winckel, in „Het 
Recht in Ncdcrlandsch-Indie" XC biz. 369 v., Ver- 
gehjk^rof. mr. Ph. Klcintjes „Hct Staatsrecht in -blz：--

-?32FOG 矿力还 V 应 3dr mr. I. A. 
Nedcrburgh, Wetgeving IT (1902) biz. 77 e. v. 
GEMOETI. Zie GEMOETOE. 

GEMOETOE ook wel GOMOETI. Zie ARENGA 
SACCHARIFERA. 

GEMOETOE. Op de zeekaart Ysselmuiden ge- 
hecten, bchoort tot de Salo eilanden, residentie Tern at e, 
is hoog 士 25 M. en bestaat uit basalt. 
GEMOETOE. Zie JUFFERVISSCHEN. 

GEMOLONG. Noordwestelijkste district (van de 
Soesoehcenanslanden) dcr afdecling Sra 或 n. resident ie 
Soerakarta. Het district, met gclijknamige hoofdplants, 
telt 6 onderdistrictcn met name Gcino- ]ong, Lawanp, Ta 
non, Kalidjamb6 en Plocpoeh 
en had <>p 't cind van 1905 een bcvolking van 
(•5.000 zielcn, o.\v. 29 Europeanen. 

GEMPENG. Vroeger een district van de afdceling 
en het regentschap Bangil^ residentie Pasocroean, 
1 haris ressortecrcnde endt-r het district BargiL 
GEMPOER (JAV.). Zie LITSEA POLYANTHA. 

GEMPOL. District van de controlc-afdceling, 
cn rogciitschap Bangil, residentie Pasoc- 
rocai>, met 3 onderdistrictcn en 165 desa's. Het 
had <>p 't eimle van 1905 ecne bcvolking van 
<>J .5(10 ziclen, o.w. 20 Europeanen en 640 Chi- 
neczcri. i)<： stan<!plants van het districtshoofd is 
(JfiinpnlHocral. 
GEMPOL (JAV. MAI..). Zie SARCOCEPHALUS 
CORbATUS. 
GENDER. Zie ML Z1EK EN MUZIEKINSTRU- 
M EVI'IsN. 
GfiNDING.LJ>istrict met gclijknamige hoofdplaats 
V；HI <lc nfdeciiiig Kraksiian, regentschap Probo- 
liiiggo, rc.u<l<u)ti<- Pasocrocan. 
I' 

lle( hceft vier onder-( •,digen dienst van 18 April 1914 no. 3582 
dinl ricten «ii l»9 dcsa'" cn had op't eindo van 1905 .) 
eerie bovolking van 78.000 zielen, o.w. 士 100 Euro- 
[teanen en cvenvecl Chiucczen. Vroeger was Gon- 
ding ook de i)aa)n van cene contrdlc-afdceling, met 
Htandplaats (lending. 

11. Naam van ccn zeer uitdrogei)dcn wind, dio 
gednien(le den OoHt-nioewion in het rcgentschap 
Probfilinggo hcorKcht. 

GENDINGAN. District van de afdceling, de con- 
en het rcgcntschap Ngawi, van de 
rcHidentio Madiocn, met 4 ondordistricten en 57. 
dew's; op *t eindc van ]905 had het cone bcvolking 
van 52.00。zieJen, o.w. 1J4 Europeanen en 17 Chi- 
neezen. Het distjictHhoofd heoft zijn stand plants 
te Wali Kockoon, gehucht van de desa Widodardn 
en gclcgen aan de Staatsspoorliju van Soerabaja 
naar VVehcvreden. 一 Het district telt 9 erf])achts- 
perccelen speciaal voor de cultuur van padi (op ccn 
enkeh; wordt ook koffio cn kapok geteekl) on 1 hout- 
aankaponderneming,.t.w. ecn leegkappcrceel, waar- 

van hot contract met het Goi 好 mcment cindigt op 
10 Januari 1920. 一必.: ::丁 

GENDJER (SOEND.). Zie LIMNOCHARIS. 
GENDJOERAN (JAV.). ZiePASPALUM SCROBI- 

CULATUM. 
GENEESKUNDE. Tot het uitoefcncn dcr gences- 

kunst in haren vollcn o in vang of van de tandhcel- 
kunst, of van de artsenijbereidkunst als apotheker of 
apothekersbediende, of van de verloskunst als vroed- 
vrouw in Nedcrl. Indie zijn bevoegd zij, die tot de 
uitccfcning dier kunst in Nederland bevoegd zijn 
volgens de daar bestaande bepalingcn (art. 15 van 
het Reglemcnt op den burgerlijken genccskundigen 
dicnst Ind. Stb. 1882 no. 97). Evenbedoelde bc- 
voegdheden kunnen ook in Nederl.-Indie worden 
verkregen door het afleggen van praktische exa- 
mens (vgJ. artt. 17—40 van genoemd Rcglemcnt). 

Ongeacht het vorenstaande zijn in geheel Nederl. 
Indie de officiercn van gezondheid in actieven dicnst 
en die. welke op ecrvolle wijzc den dienst hebben 
verlaten, bevoegd tot de uitoefening van de genees- 
kunst in haren vollen omvang cn de militaire apo- 
thekers in actieven dienst en die, welke op eervollc 
wijze den dienst hebben verlaten, tet de uitcefcning 
van de artsen ij bereid kun st (art. 1G van meerge- 
ncemd Reglcment). 

Zic voor de uitcefcning van de geneeskunst aan 
boo rd van op ecn Ncd.-Ir.dischen zeebrief of jaarpas 
varende schcpen Ind. Stb. 1914 no. 610 en voor de 
uitccfcning van de geneeskunst door buitenland- 
sehe niedici in dienst van de zencling Ind. Stb. 1911 
no. 435. 

Tot het afleggen van liet pniktisoh artsexamcn 
zijn allcen bevoegd zij, die bcdoeld zijn in art. 143 
van de wet tot regeliug van het hooger onderwijs 
of volgens de bepalingcn dier wet met de zoodanigen 
gelijkstaan ； zoomede zij, die na afgelegd examen het 
recht tot uitoefening van de geneeskunst in haren 
geheclcn omvang in ccn ander Rijk overeenkomstig 
de aldaar geldende bepalingcn hebben verkregen. 

Krachtens Ind. Stb. 1905 no. 257 is de gelegen- 
heid tot het afleggen in Ned.-Indie van de beidc na- 
tuurkundige examens cn van het theorctisch genees- 
kundig exameh, voorafgaande aan hefc praktiseh 
artsoxamen, opgeheveu. 

De voorschriften voor de examcns ter verkrijging 
van de bevoegdheid tot uitcefcning der geneeskunst, 
dcr tandheolkunst, der artsenijbercidkunst en 
der verloskunst zijn vastgestekl bij beshiit van den 
Hoofdir'Spcctcur van den Burgerlijken genegskun- 
，•- ()m cxainen te kunnen afleggen voor Euro^eescKe 
vroedvrouw meet men eerst zijn ingeschreven als 
lecrling-vrocclvrouw. Voor de voorwaarclen om als 
leerling-vroed vrouw te worden ingeschreven en voor 
het programnia van het exftmen voor Europ. vroed- 
vrouw zie Bij bl, _530.9r ----- " 

De inlandsche artsen — ook wel dokter's djawa 
genoenKl —, dat zijn zij, die aan de Inlandsche art- 
sen school to Batavia (zic biz. 764) het eindexainen 
met gunstigen-uTtslag hebben afgelegd, zijn be- 
voegd in Nederl.-Indie de genccs- cn heelkundc 
uit to oefcncn, voorts de verlcskunde, bijaldien zij 
ter verkrijging van hun diploma ook in dat vak exa- 

bevoegdheid 

men hebben afgelegd, zoomede de artsenijbereid- 
kundc, tenzij hierin te hunner standplaats op 
andore wijzo is voorzien. Zic voor do 
cn do vcrplichtingen van inlandsche “ 
gen Itijbl. 5663^ader gcwijzigd bij Bijbl. 
7l9f
_ ’  .................  / 
van inlandsche vroedvrouwen Bb. 805iO\ 

geneeskundj- 
~ 。„ Jijbl. 6654, QU 

voor db bcvcegdheid cn do vorplichtin^en 
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De rang, de staatsie, het costuum enz. der Inland- 
sche artsen is vastgcsteld bij Ind. Stb. 1903 no. 369. 

Behoudens het bepaalde bij Ind. Stb. 1904 no. 
329 ten opzichte der officieren van gezondheid in 
actieven dienst,en derofficieren van gezondheid,die 
op eervolle wijze den dienst hebbon verlaten, mag 
niemand gences-, heel-, verlos- of tandheelkundige 
praktijk uitoefenen, zonder daartoe eene a,kte van 
toelating van den Hoofdinspecteur, Chef van den 
Burgei'lijken Geneeskundigcn Dienst, ontvangen te 
hebben. Bij de aanvrage tot toelating moctcn wor- 
den ovcrgelegd de bcwijzen, dat de bevoegdheid 
is toegekend, of krachtens wclke de bevoegdheid 
bestaat. Na het ontvangen van een aete van toe- 
lating woeten geneeskundigen, tandheelkundigen, 
en vroedvrouwen hunne bewijzen van bevoegdheid 
doen viseeren door het Hoofd van gewestclijk bc- 
stuur in het gewest, waar zij zich vestigen. Zie 
ook Bijbl. no. 6578. 

Tot uitoefening der artsenijbereidkunst zijn alleen 
bevoegd ajx)thekers en apothckcrabedienden, de 
laatsten onder deskundig toezicht, mitsgaders ge- 
neeskundigen op plaatsen, waar geen apotheek is 
gevestigd. Voor de toelating geldt lietzelfde a Is 
hiervoren ten aanzien van genees-, heel-, verlos- en 
tandheelkundigen is omschreven. 

Het verleenen van geneeskundigen bijstand, door 
veretrekking van. Inlandsche geneesmiddelen tegen 
zoogenaamde ziekten van het land, i^ceQn uit- 

oefening der geneeskunst. 之 
GENEESKUNDIG GEBRUIK VAN OPIUM EN 

SURROGATEN. Zie OPIUM. 
GENEESKUNDIGE DIENST. 
A. Burgerlijke Geneeskundige Dienst. De burger- 

lijke geneeskundige dienst was vroeger niet geschei- 
den van den militairen geneeskundigen dienst. Dczc 
toestand bleek op den duur ongcwenscht. Met ingang 
van 16 Jan. 1911 were! de Burgerlijke Geneeskundige 
dienst a Is een afzonderlijke diensttak ingestcld, res- 
sorteerende onder het departement van Ondcrwijs, 
Eeredienst en Nijverheid (sedert alleen van Onder- 
wijs en Eeredienst). Zie Ind. Stb. nos. 648, 649 en 
650 van 1910. Het rer/Iement op den Burger] ij ken Ge- 
neeskundigen dienst in Nederlandsch-Indie is opge- 
nomen in Ind. Stb. 1882 no. 97, gewijzigd en aange- 
vuld bij Ind. Stb. 1894 nos. 190 en 273, 1897 nos. 112 
en 230, 1899 no. 73, 190 J nos. ] cn 368,1902 no. 127, 
)903 no. 375, 1904 nos. 108 en 332, 1905 nos. 257, 
409 en 567, 190G no. 453 (juncto no. 454), 1907 nos. 
194,228,236,240, J 910 no. 649,1914 nos. 610, 690； 
en 787, 1916 nos. 455 en 529. 

De Burgerlijke geneeskundige dienst is bcJast met 
het geneeskundig ftuatstoezicld in Nederlandsch- 
Indie, hetwelk voJgens het genoemde Rcglement 
omvat het onderzoek naar den staat dor volks- 
gezondheid, zoomede, waar noodig, de aanwijzing 
van middelen tot verbet ering van deze en ter be- 
vordering van de toepassing dicr middelen; voorts 
de hand having der wet ten en verord en in gen, in het 
belang der vrolksgezondheid vastgcsteld. De leiding 
van dit toezicht wordt uitgeoefend door den Hoofd- 
tnspecleur, Chej van den Burfjerlijken Geneeskundigen 
dienst, die tevens chef is van de afdeeling “Burger- 
1 日 ke Geneeskundige dienst" van het Departement 
van Onderwijs en Eeredienst, en als zoodanig in 
zaken den Burgerlijken Geneeskundigen dienst 
betreffende,' de adviseur van den Clief van dat de- 
partement, door wiens tusschenkomst hij zijne 
分 t de Rcgeering gerichte brieven indient. De Hoofd- 
inspecteur heeft Batayia tot standplaats, cn houdt 
.zich op de hoogte van den staat der volksgezond- 

heid ； hij overweegt allc klachten ter zake van bena- d 
eeling der volksgezondheid tot hem gekomen, en vestigt 
— vooi' zoover hij niet zelf bevoegd is tot het treffen der 
noodige voorzieningen — de aan- dacht van de 
Regeering of van lagere autoriteiten, dan wel van locale 
raden, op maatregelen, die naar zijn oordeel van 
overheidswege zijn te nemen in het belang der 
vo)ksgezondheid. Zie vorder de Instruc- tie voor dien 
hdofdambtenaar in Bijbl. nos. 7376, 788^n 8202^ 

]3e uitoefdning van het genccskundig staatstoe- zicht 
is onder leiding van den Hoofdinspectcur op- gedragen 
aan (Ind. Stb. 1914 no. 787 jo. 1916 no. 455): 

A. Inspecteurs, ieder in het hem door den Gouv. Gen. 
aan te wijzen ressort, voorts, in-enkele gcdcel- ten van de 
Buitenbezittingen, de gewestelijk eerst- aanwezende 
Officieren van gezondheid cn de ter bcschikking van die 
Inspccteurs cn Officieren van gezondheid gestelde 
gouvernementsartsen ； 

B. de Hoofden van gewestelijk en plaatsclijk best 
uur, voor zooveel hun ressort betreft. 

Bovendien kan de uitoefenuig van liet genees- kundig 
staatstoezicht nog door den Gouv. Gen. wor- den 
opgedragen aan and ere bizondcr daartoe door hem aan 
te wijzen personen. 

Met be trekking tot het geneeskundig staatstoezicht 
wordeii Java, Madoera, Bali en Ixnnbok \<T- deeld in 3 
geneeskundige afdeelingen: I. West Java, bestaande uit 
de residcnties Bantam, Batavia, Preanger-
regentschajjpen en Cheribon, onder con inspecteur (den 
inspecteur van West-Java) met Batavia tot stand plaats; 
II. Midden-Java, !,(•- staande uit de residenties 
Pekalongan, Serna rar)<r Banjoemas, Kcdoe, 
Djokjakarta, Seerakart<-u Madioen, onder den 
inspecteur van Miil(I<-n -J：；  . met Seniarang tot 
standplaats； III. Oost-Java, bestaande uit de residenties 
Soerabaja, Jvcmbaii ； /, Kcdiri, Pasoeroean,. 
Besueki,..Aladoera cn J>ali <-n Lombok, onder den 
inspecteur van Oost-Jnva, ni-；  Soeraljaja tot stand 
plaats. 

In de Buitenbezittingen geldt voorde uitrx-fcniii/ van 
het genccskundig staatstoezicht hoof<lzak< lijk dezelfde 
indecling in gcwestxjn als voor <lcn juilitui- ren 
geneeskundigen dien8t is bcpaakl. JJali cn IZHH- bok 
ressorteeren echtcr (zooals reeds v(n-meld) (wider den 
inspecteur van Oost-Java, en <!', 
Lampongschc districtcn, Banka cn Ondcrhooriglic- den, 
en Billiton zijn samengevoegd tot 6en ressort onder den 
inspecteur voor de Buitxinbezittingcn, die aan het 
Hoofdbureau van den Burgerlijken Gences- kundigen 
dienst is verbonden. In de overige gewes- ten, behalve de 
Oostkusl van Sumatra, treedt als fungeerend inspecteur 
vau den dienst op de gewes- lelijk cerfitaanwezend 
officier van gezondheid. AJK fungeerend insj)ecteur van 
den Burgerlijken Geneeskundigen dienst van de Oostkust 
van Sumatra treedt op de plaatselijk cerstaanwezend 
officier van gezondheid tc Medan. (Zie de instructics 
voor al dczc inspccteurs in Bijblad nos. 7376, 7887, 8154 
en 8202).// 

De Hoofden van gewcHtelijk en van plaatselijk bc- 
stuur ocfenen onmiddellijk toezicht uit over dci)ge-
neeskundigen dienst en de ziekeninrichtingen bin- Jien 
hun gewest. Zij wijden hunne bijzoi)clerc aan- dacht aan 
den gezondheidstoestand (leringezetencn en nemen, in 
over leg met den betrokken inspecteur, of den 
(gewestelijken) eei'staan wezenden officier van 
gezondheid, en met de plaatselyke geneesheeren, de 
maatregelen, die tot bevorderiug van den algc- meenen 
gezondheidstoestand noodig zijn. 
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De taak van den Burgerlijken Genccskundigcn Dienst 
kan als volgt nader worden omschrcven x)： 
I. De bcstrijding van volksziekten; 
II. De bevordcring van een op Europceschc Icest 
geschoeide individueele ziekenbohandeling； 
III. De controle op de dcugdelijkheid van genees- 
middelcn en het algemeen toezicht op de deugdelijk- heid 
dcr voedingsmiddclen en de schadclooshcid van andcrc 
consumptieartikelen ； • 
IV. De zorg voor krankzinnigen ； 
V. De zorg voor de werklicden bij de Staatsbc- d 
rij ven ； 
VI. De verstrekking van kostelooze genees- hecl- cn 
verloskundige hulp aan de daarvoor in aanmer- king 
komendc catcgorieen van personen. 
I. Bcstrijding van volksziekten. De insleping van 
besmcttelijke ziekten naar het binnenland heeft in 
hoofclzaak plaats langs de groote invderhavens. Op 
doebnatige wijze zijn nu langs de groote reisrouten 
binnen den Archipel havens gekozen, waar een me- 
dische quarantainedienst het vrijelijk binnengaan van 
lijders aan besmettelijkc ziekte tracht tc voorkomen. 
Gouvernementsartscn docn in die havens onder den 
aangcwczen Inspectcur dienst als havenartsen. Die 
havens zijn in verschillende klas- sen ingedeeld, naar 
gclang zij voorzien zijn van een meer of min voiledig 
quarantainestation met ontrat- tings- cn 
ontsmettingstoestellen. Elk der havenart- sen heeft 
controle uit te oefenen op den sanitairen toestand der 
schepcn, welkc de haven bezocken en volgens de 
gestelde regelen vcrplicht zijn het quarantaincscin tc 
vceren. Dit is de bcstrijding dcr epidemien in eerste 
instantie (zie EPIDEMIEEN cn QUARANTAINE). 
De ervaring leerde dat het binnenkomen van cnkele aan 
de aandacht van den quarantaine-dicnst ontsnapte lijders 
aan besmettelijkc ziekten vaak voldoendc was om in de 
groote havens lokalc cpi- (ienii'-n tc wecg tc brengen, 
welkcaldaargclcgenheid voiuh.-n grootcren onivang te 
vei'krijgen om dan van- daar uit zich naar het binnenland 
uit tc breiden. Om (!<• insleping van epidainien aid us 
eerst in de haven- ste<l<?n en daarna verder in het 
binnenland tegen tc gaan, heeft n】<：n in die st(?dcn 
afzonderlijke lokale gezoiKiheidsdienst^Ti ingesteld. 
Deze gezondheids- (liensten hebbcn I zich nauwkeurig 
op de hoogte tc IKHKICD \ an de ziektccijfers der 
inwoners ter plaatse, ten (-iixh- in de gclcgenheid tc zijn 
dreigende ppidcinii'ii in <len allereerstcn aanvang te 
onder- driikkcn ; 2 \ z,)rg tedragon,dat(ie sanitairc 
toestan- (l<-i> in <li<- Htedcn zoodanig vcrbctcren, (door 
verbe- teriiig van den afvoer van faecalicn, verbetering 
dcr \vonii)g(!n, verbetering vun de driukwatcrvooi'zic- 
ning, dejiiperi van nioerassen en poclen enz. enz.), <lat 
het biiHienkonxMi van onkclc lijders aan be- sniettelijki
；  ziekten gecn aanleiding behoeft tc go ven tot 
cpich'Biicn. Dit is de bestrijding dcr epidcniiei) in tweede 
instantie. 
In derde instantie heeft men dan nog de bcstrijding der 
bcHjnettelijkc en volksziekten, waunccr zij eennuial in 
het binnenland zijn ingevoerd. De Inspec- teurH hebben 
elk aim hun bureau ecu afdccling voor stcrfte-statistick. 
Daar word on, voor zoover Java de doodscijfers 
verzaincid van de bevoiking uit gobiedsdeelen, 
onderdistrictcn gcnoenid, welkc als (jcnheid zijn 
aangenomen en wanrvan dit oiland 

*) Zie Jaarboek van N. I. uitgavc 1916, samon- 
gcstekl op last van de Ned. Ind. rcgecring door de afd. 
Nijverheid cn Handel van hot Dept, van L. N. cn H. 

er 1500 heeft. Zoodra er onderdistrictcn zijn, welke een 
verhoogd stcrftecijfer vertoonen, worden door don 
Inspcctcur daarheen gezonden Gouvernements- artsen of 
Inlandschc artsen. Deze hebben na tc gaan welke dorpen 
tot dit verhoogd stcrftecijfer aanlei- ding gaven, de 
oorzaken daarvan op te sporen en verder maatrcgclen te 
doen t ref fen cn voor te stellen, ten cinde de oorzaken van 
het verhoogd sterftecijfcr uit den weg tc ruimcn. De door 
hen tijdens het onder- zock vcrzamckle gegevens worden 
uitgewerkt in de kleine laboratoria der 
gezondheidsdiensten in de groote havensteden clan wel in 
het groote centrale geneeskundig laboratorium te 
Weltevreden, waar- over hierondcr. Zie overigens 
EPIDEMlEN eh ook GEZONDHEIDSLEER. 

Van eenc besmettelijke ziekte, de pestziekte, wcrcl de 
bestrijding in eenige gewesten op Java (Soera- baja, 
Kediri, Pasoeroean, Madioen, Madoera en Soe- rakarta) 
en in eenige gedeelten van andere aangren- zende 
gewesten, zoomede op de hoofdplaatsen Djokjakarta en 
Semarang tijdQlijk afgescheidcn van deri- Burg. Gencesk. 
dienst (Ind. Stb. 1915 no. 137 en 263 en 1916 nos. 259 en 
449). Bij de ordie. in Ind.Stb.191o no. 136 is opgericht de 
dienst der Pestbestrijding, aan het hoofd waarvan staat cen 
chef, wiens amb- telijke positie ongeveer dezelfde is als 
die van den Chef van. den Burg. Gen. Dienst. Ook de 
dienst der Pestbestrijding ressorteert onder het dep. van 
Onder- wijs en Eercdicnst. De chef heeft tot standplaats 
Malang. Zie verder onder art. PEST en PESTBE- 
STRIJDING. 

Als groote hulpmiddelen bij de bestrijding der 
besmettelijkc ziekten beschikt de Burg. Gen. Dienst over 

A. Het Geneeskundig Luboratorium te Weltevre- 
den. Tot den workkring van deze instelling bchoort o.a. 
het bestudeeren van de in de tropen voorkomen- de 
ziekten, hare oorzaken, verspreiding en bestrijding, het 
geven van cursussen in zgn. tropische ziekten, het 
verstrekken van adviezen op geneeskundig en hygienisch 
gebied ten behoeve van's Lands dienst, zoomede het 
vcrrichten van microscopische en biolo- gische 
onderzoekingeii in het belang der justitie. In 1916 is aan 
het Gen. Laboratorium verbonden een chcmisch-
pharmaccutische afdeeling, bestemd voor het vcrrichten 
van schcikundige en artsenijbereid- kundige 
onderzoekingen en het onderzoek naar den aard dcr 
vocdingsiniddelen (Zic Ind. Stb. 1916 no. 289). Aan het 
hoofd van het Laboratorium staat cen Directour, die door 
Gou vernemen tsartsen als la bora n ten wordt 
gcassistcerd. (Ind. Stb. 1888 no. 17, 1901 no. 89, 1911 no. 
32 on 1914 no. 786). 

B. De Landskoepokinrichting en. het in^lituut Pas-
teur te Weltevrcdcn. Dit instituut, waar tevens de 
antirabies-behandclijig volgcns Pasteur gcschiedt, levert 
diverse vaccine cn sera. Aan het hoofd van doze inrichting 
staat cen Directeur, terwijl vercler Gouvcrnementsartsen 
aan de inrichting verbonden zijn, (Ind. Stb. 1914 no. 786) 
Zic verder VACCINE. 

II. De individueele ziekenbchandelin/j. De Burg. Gon. 
Dienst legt zich toe op de bevorcloring van een 
dcugdelijkc, op Europceschc Icest geschoeide zioken- 
behandeling onder de bevoiking, welke bchandeling door 
dien dienst wordt verschaft of gecontroleerd. Zijn stroven 
is in dio richting het lokaal en particu- licr initiatief in het 
leven te roepen on te stounon. Hij kwijt zich van dat 
gcdeclte van zijn taak door: 

1° opleiding van medisch person cel naar Wes- tersche 
begrippen, 2° instandhouding en oprichting van 
zickcninrichtingen en het houden van polikli- 
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nieken, 3° aanmoediging van lokaal cn particulier 
iintiatief tot individueelo zickcnbehandeling. 

Ad lum. Opleidiny van medisch personeel. 
a) Opleiding van Inlandschc (Indische) artsen. 

Tc Batavia cn te Soerabaja bestaan scholen, tot op- 
leiding van Inlandsche eiTIndischc artsen. De eenc, 
die te Batavia (Weltcvreden), gchcetcn School tot 
opleiding van inlandschc artsen of kortweg 
8. t. o. v. i. a. bestaat reeds gcruimen tijd ； zij was tot 
nu toe alleen toegankelijk vocr inlanders. De anderc, 
die te Soerabaja, den naam dragend van Neder- 
land sch Indische ArtsenschooJ, of kortweg N. i. a. s. 
werd in 1913 opgericht cn heeft dus nog gecn gc- 
neeskundigen kunnen afleveren. Beide schoJen zullen 
binnenkort gehcel aan elkaar gelijk worden geniaakt 
cn een Regiement krijgeii. Dan zullen beide artsen- 
scholen toegankelyk zijn voor mannelijke en vrouwe- 
lijke leerlingen zoowel van Europeeschen als van In- 
landschcn landaard. Allen, die hun opleiding hetzij 
aan de Sccrabajasche school hetzij aan de gereorga- 
niseerde Bataviasche school zullen hebben genoten, 
zullen dan den titel vceren vanlndisch arts.Zij,die een 
dien st verband wenschen aan te gaan, waarbij zij zich 
verbinden na voltooiing hunner studien den landc 
een aantal jaren te zullen dienen, on t van gen koste- 
loos ondenvijs cn eene toelage ter bestrijding van 
hun voeding en kleeding, ben evens huisvesting. De 
art-senschool te Weltevreden bestaat uit cere voor- 
bereidende afdeeling van 3 jaren en een geneeskun- dige 
van G jaren. De in 1913 opgerichte artsen school te 
Soerabaja had tot voor kort nog slcchts een voor- 
bereidende afdeeling； in 191G werd de eerstc klasse 
der geneeskundige afdeeling geopend. Aan liet hoofd 
van elke school staat ecn dirccteur (arts), die worclt ter 
zyde gestaan door medische en niet-medische leeraren, 
onderwijzers en adininistratief pcrsoncel. (Ind. Stb. 
1915 no. 216 cn J913 no. 365 jo. 19J6 no. 

556). 
b) Opleiding van Inlandsche vreedvrouwen. Deze 

geschiedtthansnogdoor gen eesheeren ,d ie d aa rtc e ge- 
schikt geoordeeld worden en die een preinie ontvan- 
gen voor elke opgeleide vroeclvrou,w： Ind. Stb. 1902 
no. 201; de voorschriften betwnende het examen 
vmdt men in Bijbl. no. 805*) 

c) Opleiding van Inlands<4i verplcgingspersoneel. 
Deze geschiedt doer geneeskundigen aan het hoofd 
staande van openbare of particuliere burgerlijke 
ziekenin rich tin gen, de laatste vocr zoover zij zich 
daartoe bereid verklaren en door den Hoofd iti spec- 
teur, chef van den B. G. D., daarvoor geschikt wor- 
den geacht. Vocr iedere(n) opgeleidc(n) niaiitriver- 
pleger(eegster) ontvangt de opleider cen premie. 

Het ligt in de bedoeling de sub b en c venneldc 
opleiding in de toekoinst mecr te centraliseercn 
an haar in hoofdzaak te doen geschieden in de cen- 
trale burgerlijke ziekeninrichting te Seinarang, benc- 
vens aan enkele and ere uit tc kiezen locale of parti- 
culiere hospitalen. 

Ad 2um. Jn^tandhouding en oprichling van bur(/er- 
lijkc ziekeninrichtin/jen. Te Batavia, Semarang cn 
Soerabaja bestaan Gouveniements centra]c burger- 
lijke ziekeninrichtingen, aan wicrhoofd een dirccteur 
(geneeskundige) staat, onder wiens leiding naar ge- 
lang van de behoefte, Europcesclie cn Inlandsche 
artsen ben evens Europeesch en Inlandsch verpie- 
gingspersoiieel werkzaa m zijn. Deze in richtingen, de 
vroegere stadsverbanden, zijn besteind voor de op- 
name van hehoeftige zieken, zieke gevangenen c. d. 
Ijehoorende tot de Inlandsche inaatschappij. Zij 
zullen eerlang alle drie worden ondergebracht in 
groote naar de eischen des tijd8 ingerichte gebou- 

wen. Voor dezelfde categorien van zickcn zijn er, 
evencens in alle andcrc hoofdplaatsen van gew esten en 
ook in grooterc afdeelingshoofdplaatsen gouverne- 
ments-ziekeninrichtingen. Deze staan gcclecltehjk onder 
leiding van de hiema tc iioemen zg. civiele gc- 
neesheeren, gcdccltelijkonder leiding van Inlandschc 
artsen, die met den burgerlijken genecskundigen dienst 
ter plaatsc zijn bclast； 

Meer in het bijzonder voor ooglijdcrs bestaat een 
groote inrichting te Bandoeng, n.l. het Koningin 
Willielmi'na Gasthuis voor ooglydeys, dat indertijd met 
alios wat cr by behoorde door het Gouvernc- ment werd 
overgenomen van het Bestuur der Ver- eeniging tot 
vcrbetcring van het lot der blinden in N.-I. De inrichting 
client tevens voor opleiding van Inlandsche artsen, die 
zich op liet gebied van oog- ziekten, welke in den 
archipel veelvuldig heerschcn, willen specialiseeren. Aan 
het hoofd staat cen Dirccteur, geassisteerci door een 
Inlandsch arts en verplcgin gsperson eel. 

Te Buitcnzorg vindt men een gesticht tot verplc- giiig 
van beri beri lijdcrs, aan het lioofd van wclJc gesticht ecn 
dirccteur is geplaatst. Het is in de eerstc plaats bestenid 
voor de aan beri beri lijdcnde dwang- arbeiders, maar ock 
Inlanders-niet dwangarbeiders kunnen daarin verplcging 
vinden. 

Tc Pelantoengan (Semarang) bestaat ecu Gou- 
vemements leprozerie, waarvan het plaatselijk bell eer is 
opgedragen aan het Legcr des Heils. ()c k vindt men cen 
leprozengesticht (Seinaroong) t<- Soerabaja en in 1912 
worden fond sen bcschikbaar gesteld ten bchoevc van de 
van bestuurswep： <)]> liet eiland Po Ainat (Atjcli en 
()nd.) Jeprozenkolonic. De bcvccgdhcid tot 
voor rekeniiig van den Lande van lepralijticrs n：；.i r 
Pelan toengan en naar a nd ere voor de 
verpleging van die lijders l)cstenul< iiiri<-l)tintcii is aan 
den Hoofdinspecteur Chef v. (I. B. ( ■. I). overgedragen. 
(Bijbl. no, 6004 on Gouv. I)(；sl. 25 Nov. 1910 no. 24 in 
verband met Ind. Stl). 1910 no. 650). 

Op een aantal pJaatsen wordt aan (l<- b< voorts 
gelegcnbeid gegeven tot erJanging van p(>li- kKnischc 
geneeskundige hulp. De <r<incesl cm I， last met den 
J3urg. Gen. Dienst zijn vcrplidit p(J'- klinickcn te houden 
op hu))ne stau<lplaats cn <la；i buitxii), waar hun dit 
door den Hoafdii；s})<-(4< ur wordt opgedragen. 

Ad 3uni. Aanrnoedif/iii// van het locwl en Mirticn- lier 
initiuliej tot individueele zi«lcanbe/Mnddin//, zi<'l> 
uitendc in： 

a) het geven va») aanvvijzingeji <：n inliclitiDgen 
aangaande den bouw van hospitalen, asylcn rn 
leprozerien; 

b) het stcuncn van aanvragen voor terreii.<-： i 
besteind voor deze inrichtingen ； 

c) het verleeneii van eene subsidie in ecns bij(,ii-u 
bouw, t. w. tot 3/4 van de bouwkosten, en voor uit- 
rustingskosten naar gelang van het aantal lijders, waarop 
de inrichting berckend is, en tx;vei)s van jaarlijkschc 
subsidien of logojnoctkomingen in <i(- 
verplvgingskcsten, voor medisch cn verplcgingspci 
soncel, voor onderlioud van het gebouw cn van de 
uitrusting en ten slotte voor jnedieijnen, verband- 
artikelen en instrumentarium, alles naar verhoii- ding van 
hefaantal bedden. Voor het bekomcn(!<T eubsidien 
moeten die inrichtingcu natuurlijk aan zekcre vereischtcn 
voldoen. Zie subsidic-regelen in Jnd. Stb. 190(5, no. 276, 
19] 1, nos. 472 en 654. ID grooten getalc zijn 
dientcngcvolge zoo op Java als in de Buitenbczittingen 
particuliere inlandsche zie- 
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kenhuizcn cn hulpzickenhuizcn opgericl.t, zoo doc r <le 
zending als door particuliero ondernomingen. Op het 
oogenblik (Nov. 1916) bedraagt hun aantal on- gevecr 
vijftig, waarondcr vermelding verdiencn het 
JJiakoncssenhuisTjikini te Batavia cn het Pctronellii 
hospitaal to Djokjakarta, con ooglijders ziekenhuis te 
Seinarang cn een dergelijkc iiiriclrBing tc Ngawi. 

Gcldt het bovenstaande de verpleging van zickc 
bchoeftige Inlanders, voor de verpleging van zicke 
Lehocftigc Europcanon is in Ned.-Indie de gclegcn.- keid 
sohaarsch. Zij worden hier en daar verplcegd in de 
militaire hospitalen (zie onder Militaire ZiekAnverpleging 
biz. 766), voorts — op beschci- den schaal — in het 
Diakonessenhuis Tjikini te Batavia cn in de evenzeer 
hiervoren vermelde Cen trale burgerlijke 
ziekeninrichtingen te Sema- rang en te Soerabaja, zij het 
ook dat deze in- richtingcn daartoc oorspronkehjk niet 
bestemd waren, en ook wel in enkelc klinieken van 
particu- lierc gcriecshceren. 

III. Controle op de dcugdelijkheid van geneesmid- 
delen, algcmecn toczicht op de deugdelijkheid der 
voediiigstniddelen cn de schadeloosheid van andcro 
consumpticarlikelen. Dit onderdeel van de taak van den 
Burg. Gen. Dienst wordt bchartigd door den 
))liannaceutischen dicnst, staande onder den Inspccteur-
phannuceut, die het toezicht heeft op de in den Arc hi pel 
aunwezige particuliero cn Gouvcr- nements-apothekcii en 
do dcugdelijkheid der al- daar ufgeleverde medieijnen 
onderzoekt. Verdcr ；'.<lministrccrt hij <le distributie der 
gcneesmiddclcn en ustcnsilien aan de verschillende 
Gouvernements- (•!i van Staatswege gcsubsidicerde 
hospitalen, tcr- wijl ook het toezicht op de 
voedin^smicldden tot <lez<'.i dienst is gcbracht. Voor de-
^nstructie van <lien Inspccteur zie JJijbl. 822G.' 

1 \'. Zor(/ voor kra)ikzin)ti(/en. Twee grootc centrale k 
r.11. kzi i, i)igongcsticiiten, waarvau ecu gclegcu tc J)：
iiti-i)z ri£ in West Java en het anderc tc La)vaug,. in <). st 
.fava jru t(■<•11 gczinieiilijke riiimte voor ver- l，h 飞\ a
：i 1 GOO patienten, nomen de krankzinnigen <.p, u(•]!«■ 
linn van nit den gehcelen Arc hi pci worden I ( ^< z<>.：
<ie.：. Aan dezc kr.inkzitinigengcsticljtcti z! 1 H w< i'；|'l 
t；ilsr 1 eii landbouwkolonics verbondcu. Hi t p<Ts >ne(-
l Li-staat voor ieder gesticht uit cen (H-neeslicdr-
Directeur, die in de behandcling dor krai.kziuiiigeii won It 
bijg(*8taan doer psychiaters jiicl Iwt IHMXIi'/c \<'i-

|>l<'gii)gs|>crsuncc). Zie [nd. Stb. I *)1 I i n. 7s(i, a Isuvd(- 
IS81 ncs. 74 cu 218, 1897 no. 17ii. 1 Bits ii". 1.50, 1901 
nos. (15 en 158, 1905 ncs. 110 <-h 3t>0； voorts l!H»2 
>H>. 1X(), 1906 nos. 27 en 414, I!)l I ii< . r>32 CH I!tl2 

I)(J, 251. Een rcglcmcnt voor (l<- (.pueiiiing cn de 
\erpleging van Jijdcrs in de €«ou- 
v<TiH>jn<s>tskrankz!nnig<,ug<,sticlit<!n viirdt men in 
Jnd. St：». 1885 n(». 13!), auiigcvuhl en gewijzigd bij Ind. 
Sth. 1888 no. 194, 1892 no. 145, 1895 no. 58, 1903 no. 44 
j<>, 1911 no. 107. 

In voorlxjreiding is <!<• oprichting van eon <loor- 
gai>j;s'：iuis in Midden <Javu, bcstenid voor do voor- 
loopige inbcwuringstelliiig van krankzinnigen, die tluins 
dikwijJs tc lang in op dat duel niet berekendo 
ziek('i)liuizei>(-1)an(l(!rc plaatsen op opn('n)ing nioe- t<-i 
wachUm. Zie veI<• r KRJXNKZINNI(iEN- VEin,LI-](：
INC. 

V. ZOI(J voor d<- werkliedg bij Slaalnbedrijven. Bcze 
zorg omvut de bcdrijfshygicnc cn de indivi- ducclc 
behandeiing der werklieden by het staats- jnijnl.edrijf cn 
bij spoorwegeu in aanleg cn in cxploi- tatic. Zij is 
tuevertrouwd aan door don Burg. Gc- n(>esk. Dienst 
aangewezen bcdrijfsartscn, bijgcstaan door Inlandschc 
artsen. 

VI. Kox tel ooze r/aneed-, heel- cn vcrloskundige. hulp. 
Van gouvernemen tswege worden vrije gcnecskun- dige 
behandeiing cn gratis medieijnen verstrekt aan 
Gouvcrnemcntsam btenaren cn gepensionneerden met eon 
inkomcn van benedon de /150.— 's niaanda _cn hunne 
gezinnen, aan Iccrlingen van diverse oplei- dingsscholen en 
aan behoeftigen cn cindclijk nog ann enkelc personon bij 
afzonderlijkc Gouvts be- schikkingen genoemd. Zie Ind. 
Stb. 1906 nos. 213 cn 214. Voor dezc behandeiing zijn als 
regel aan- gewezon particulicre geneeshecren (z.g/civicle 
ge- nceshccren) onder genot van eene tuelage. Die par- 
ticuliere geneesheeren zijn tevens verplicht genees- 
kundige hulp tc vcrlcenen aan gevangencn en heb- ben, 
waar noodig, de Justitie voor te lichten door het doen van 
gercchtelijke sccties en het opmaken van visa et reperta. Zij 
zijn onderworpen aan de voorschriften betreffendo den 
Burg. Genecsk. dienst. Verder zijn ook officieren van 
gezondheid met deze diensten bclast. Op enkele plaatsen 
zijn Gouver- nementsartsen voor die gcnecskundige hulp 
aan rcchthebbenden en behoeftigen aangewezen, terwijl op 
andcrc het stclsel van vrije artsenkeuzc bestaat. 

Hier en daar zijn Europeesche vroedvrouwen door het 
Gouvcrncmcnt wcrkzaam gestckl, ten eindc kostelooze 
verloskundigc hulp te verleenen aan de behoeftige vrouwen 
uit de Europeesche en Inlandschc bcvolking. Elders 
verleenen Inlandschc vroedvrouwen, tegen genot van een 
toelage uit's lands kas, die hulp (Bijbl. 1209^^1ders weer 
worden door den Hoofdinspectcur vaf) den B. G. D. 
jaarlijks Europeesche en Inlandschc vroedvrouwen 
aangewezen, tot wic vrouwen, die recht hebben op 
kostelooze vei'loskundige Gouvernementshulp als- mede 
ininvennogende en behoeftige Inlandsche vrouwen zich ter 
verkrijging van die hulp kunnen wenden. Ind. Stb. 1913 no. 
664 en 1915 nos. 532 en 602. 

B. Militaire Geneeskundige dienst. Deze worclt 
mtgeoefend door Ofliciercn van gezondheid, mi- litaire 
Apothekcrs, Apothekers-adsistenten, en militaire 
Paardenartscn, behoorende tot het Nederland sch-Indische 
leger c. q. tijdelijk gedeta- checrd van het leger in 
Nederland. Somtijds wordt bij incomplcet dio dienst 
opgedragen aan geneesheeren belast met den burgerlijken 
genees- kundigen dienst, aan particuliere geneesheeren, aan 
Inlandschc artsen (dokters djawa), en c.q. aan vecartsen al 
of niet in burgerlijken dienst. 

Do Officieren van Gezondheid, die thans in het leger 
clionst docn, zijn'allo eerat gevormd tot arts, cn daurna 
benoeind tot Officier van Gezondheid (met eene toclago 
gedurondo hun stuclietijd, of cenc grulificatie bij hunno 
tijdelijke of definitievo bcnocming). Hicrondcr zijn ook 
begrepon genccs- heeron, opgeleid aan de Gonccskundigo 
School te Paramaribc (West-Indie), en Inlandschc artsen, 
ufkomstig van do School tot oplciding van In land- scho 
Artsen (S.t.o.v.i.a) to Woltevrcdcn, die aan cone 
Nedorlandschc universiteit hot practisohe arts- examen 
hebben afgelcgd ；  bonevons vrcomdelingon, buiten 
Nederland tot gcnecskundigen gevormd (aan een der 
buitcnlandsche universiteiten in Denemar- ken, 
Duitschland, Oostonrijk, oiiz.), dio aanvanke- lijk voor 3 of 
5 jaren zich vorbinden voor het Ne- derlandsch-Indische 
leger, om desgcwenscht later in vasten dienst over to gaan. 

De militaire apothekers, dio thans in het leger dienst 
doen, hebben voor cen decl als pharmaceu- tisch 
kwcokeling hunno opioiding to Ujrccht ontvan- 
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gen, onder toezicht van eon der hooglecraren aan de 
Universiteit aldaar; anderen zijn ecrst opgelcid tot 
apotheker, en daama bencemd tot militair-apothe- ker 
(met eene toelage gedurende hun studictijd, of eenc 
gratificatie by hunnc tydelijke of definitieve 
benoeming). Ook vreemdelingcn,aan een buitenland- 
sche Universiteit opgelcid, kunnen zich tijdclijk ver- 
binden tot militair-apotheker bij het Ncdcrlandsch- 
Indische leger, om desgewenscht later in vastcn dienst 
over te gaan. 

De apotlxjkers -adsist ent en, zoowel militaire a Is 
burgerlijke, — de laatsten wordcn allccn in Indic naar 
gelang van de behoefte tijdelijk te werk gesteld bij den 
militairen geneeskundigen dienst — moeten hebben 
voldaan aan het examen. bcdoeld bij Art. 17 der Wet van 
25 December 1878 (Ned. Stb. no. 222), cn Artikel 32 van 
het Rcglement op den Burgerlij- ken Geneeskundigcn 
Dienst in NederJandsch-Indie (Ind. Stb. 18S2 no. 97), en 
worden in Nederland door den Minister van Kolonien, 
in Neder- landsch-Indie door den Commandant van het 
Leger, benoemd. Voor hunne opleiding zijn zij 
uitsluitend op particulier :nitiatief aangewezen. 

De militaii-e paardenartsen zouden ingevolge Kon. 
besluit van S September 1871 (Indisch Staats- blad no. 
9) kunnen worden opgelcid aan de Rijks- 
veeartsenijschool te Utrecht, waren niet de in dat besluit 
vcrvatte bepalingen onvereenigbaar met de Wet op het 
veeartsenijkundig onderwijs, Ned. Stb. 1874, no. 99； 
zooals dit later is gcwijzigd, en het reglement voor de 
RijksveeartsenijschooJ, zooals dit is vas.tgesteld by 
Kon. besluit in Ned. Stb. 1894 no. 65, laatstelijk 
gewijzigd bij Kon. besluit in Ned. Stb. 1906 no. 228. Het 
korps wordt dan ook tegen- woordig aangevuld door 
oprocping van veeartsen in Nederland vanwege het 
Departement van Kolo- nien, op de voorwaarden, die in 
't algcmeen voor de ambtenaren van andere takken van 
dienst, waarvoor geen Speciale regelin gen zijn 
getroffen, zijn bepaald. 

Alle officieren van den Mil. Gen. Dienst krijgen bij 
hunne benoemingden rang van len Luitenant in het 
Legcr, met den tit el van Off. v. Gez. 2e kl., milit. 
Apotheker 2e kL, milit 必 r paardenarts 2e kl. De rangen, 
van onder af opkliminende, zijn： off. v. Gez., milit. 
Apotheker, of milit. paardenarts 2e klasse (le Luit.) en 】
e klasse (Kapitein); Dirig. off. v. Gez.；  dirig. mil. 
Apotheker, of dirig. milit. paardenarts 2e kl. (Majoor), 
en le klasse (0verste), be- nevens Kolonel van den 
Militairen Genecskundigen of Pharmaeeuti$chen 
Dienst, en de Chef (Gencraal- Majoor), welke laatste 
altijd Off. v. Gez. is. 

De apothekers-adbistenten der 3e, 2e en le kl., hebben 
den rang van adjudant-onderofficier. De laatsten kunnen 
bij gebleken geschiktheid en vol- doening aan bepaaldc 
exameneischcn den rang van onderluitenant bereiken. 

De Officieren van den Milit. Gen. Dienst hebben tot 
den rang van dirig. Off. het recht tot uitoefening van 
burgerpraktijk. Aan de hoofdofficieren is slechts 
toegestaan het houden van consulten, en het verrichten 
der daaruit voortvloeiende instrument eele en manueele 
kunst bewerkingen. Op vele plaateen wordt de 
burgerlijke geneesk. dienst uit- geoefend door off. v. 
gez. onder t oezicht van den In- specteurvan den 
burgerlijken gen eeskundigcn dienst, waartoe op Java en 
enkele der buiten bezit tin gen speciale ambtenaren zijn 
benoemd, terwijl op de overige buitenbezittingen de 
gewestelijk Eei,staan- wezende Officieren van 
Gezondheid (evens als fun- geerend inspecteur van den 
burgerJijken genees 

kundigcn dienst optreden, onder Jciding van den 
Hoofdinspecteur van dien dienst. In allo inilitairc 
hospitalen is de behandcHng der daar aanwezigc 
burgerpatienten ook aan de Officieren van Gezondheid 
opgedragen. 

De pharmaccutische dienst bij den burgerl. ge- 
nceskundigen dienst is, met uitzondering van een 
inspecteerend ambtenaar bij het hoofd bureau, aan den 
militairen genecskundigen dienst opgedragen. 
Tengevolge van een en ander hebben alle militaire 
geneeskundigen — met uitzondering van den Chef —en 
apothekci's daarvoor een vaste niaandelijksche toelage, 
onverschillig of zy meer of inindere bc- nioeienis met 
dicn dienst. hebben. De Kolonels en de dirig. Off. v. Gez. 
ontvangen daarvooi, / 100, de di rig. milit. Apoth. / 60, 
de subalterne Off. v. Gez. en mil. Apoth. resp. / 50 en / 
40's maands. 

Aan alle Hoofd-Officieren v. d. Gen. Dienst en aan de 
subalternc Off., voorzoover deze zijn of worden te werk 
gesteld bij do Vide afdceling van het Departement van 
Oorlog (Hoofdbureau v/d Mil. Geneesk. dienst), wordt 
door den Legei'commandant hunne standplaats 
aangewezen, op voordracht van den Chef; de overige 
officieren, onderluitenants en adju- dant-onderofficieren 
worden door den Chef inge- dceld. Hunne 
werkzaamheden zijn bij afzonderlijke voorschriften 
bepaald. 

Militaire, Ziekenverplef/ing. Op de mccste plaat- sen, 
waar garmzoen lag, bestonden steeds mili- taire 
hospitalen of ziekenzalen, wier grootte (rang- schikking 
in klassen) afhankelijk werd gemaakt van het aantal 
militairen in het garnizoen en in de onige- ving, den 
algemeencn gezondheidstoestand in plaals en streek, de 
gelegenheid tot opzending der zie- ken enz. 

De militaire hospitalen bieden alle gelegenheid ook 
vrouwelijke patienten optenemcn, en zijn, voorzoover de 
verpleegruimte zulks toclaat, ook beschik- baar voor 
burgerainbtcnaren en niet-ambtelijke personen ； wat de 
laatsten aangaat, echtcr alleen dan, wanneer geen burger 
zickenin rich ting ter |>laatse aanwezig is, dan wcl in 
cene dergeJijke inrichi ing oogcnblikkelijk geen 
geJegenhcid tot opuani** be- staat. 

In de ziekcnzalen, waar, behoudenH wal gemak- 
kelijk te bcreiden zickenkost, niet in de gewone voc- 
ding wordt voorzien, kunnen Klechts jnilitnircH bc- 
neden den rang van onderluitenant en hunne vrou- wen 
en kindcrcn worden opgenomen； de gewone voeding 
voor hen wordt in de keuken van de kazerne met die der 
overige militairen bereid. 

Onder de oudere hospitalen, in den loop der jaren 
aanmcrkelijx verbeterd, zijn er, die, hoewcl zij niet in 
alle opzicliten naar de eiBchen van den (ijd zijn 
jngericht, good genoemd kunnen worden, b.v het 
miliiairc Jiospitaal te VVcltevrcden,dat in J9J4/JU16 
grootendeels verbouwd is. Onder de nieuwere zijn er, die 
mef do goedc in Europa kunnen worden vergeJeken, 
zooals b.v. dat de Djokjakarta, Socrakarta, Tjinuihi, 
Magclang, Koeta-liadja, enz. 

De miJitairo ziekeninrichtingen, w. o. van t ijde- 
lijkcn aar(l,zijn, met het. oog op het bchccr, vcrdeckl in 
hospitalen, waarvan zes klassen bestaan, en zieken- 
zaJcn, die in vier klassen zijn vcrdeeld. 

Lijdcrs, die in de kleinere ziekenimichtingen niet de 
noodige behandeJing kunnen ondergaan, worden 
geevacueerd naar de grootere in hetzelfde gewest, dan 
wel, voor speciale behaiideJiugen kJimaatkuren, van de 
eene ziekeninrichting naar de andere op Java, van de 
ziekeninrichting te Koeta-Radja naar Pact an g en 
Batavia, waar o.a. een Instituut-Pastuur 



GENEESKUNDIGE DIENST—GENEESKUNDIGEN (TNLANDSCHE). 767 

Cn ccn Zanderinrichting is, of van die dor gewestelijke 
hoofdplaatscn van do overige buitenbezittingcn naar die 
te Batavia on Soerabaja. 

De dienst in de militaire hospitalcn is gcrcgeld in het 
Reglcmcnt voor militaire ziekeninrichtingen, uitgegeven 
in 1909. 

De verpleging gcschiedt door het hospitaal-person ee], 
en wel in de ziekenzalen bijna uitsluitend door militaire-, 
in de hospitalen door militaire- cn burgerverplegcrs. Uit 
den aard der zaak worclen vrouwelijke patienten door 
vrouwelijk burgerpersoneel verplcegcl. Bovendien is 
voor ernstige patienten in de grootcrc hospitalen de 
verpleging door in Ncdei'land gcdiplomeerde 
verpleegstera ingevoerd. 

C. Geneeskundige commission. Er zijn mcerderc 
soorten van conimissien, die met deze benaming worden 
aangeduid, 6en in Nederland, de overige in Indie. 

I. De Geneeskundige Commissie van hel Deparle- 
menl van KoloniUn, bcdoeld bij Kon. besluit van 29 
Augustus 1914, Ned. Stb. no. 436, Ind. Stb. n° 722, en 
gevestigd tc 's-Gravenhage. Alle amb- tenaren en 
officicren (uitgezonderd de officieren opgelcid te Breda 
cn tc Kampen), die voor de eer- ste raaal naar de kolonien 
zullen gezonden worden, moeten eerst door deze 
Commissie worclen goed- gekeurd. Verder moeten voor 
haar verschijnen alle met verlof in Europa vertoevendc 
landsdicnaren,' die voor con vcrlofsverlenging wegens 
zickte in aanmerking komen of na expiratie van een ziek- 
tcverlof (vcrlofsverlenging wegens ziekte) naar de 
Kolonien wenschen tcrug tc keeren. 

Hetzelfde geldt voor de ambtenaren, die in dienst 
komen of zijn van de gewestelijke of plaatsclijkc raden in 
N.-1. 

Ten aanzicn van de kcuringen van den vrijwilligcn 
kolonialen niilitairen dienst hceft deze commissie het 
sujicrarbitriiiin, terwijJ ook de clefinitieve af- keuring 
(lijdclijk of voortdurend pen sic cn) van do uit <le 
kolonien teruggekeerde militaircn door haar geschiedt. 

J)e fonunissie bestaat uit cen voorzittcr cn vijf ledci', 
bij vo«)rkeur gekezen uit gewezen genees- kuiidigd) van 
den militaircn of burgerlijken gcnecs- kundigeii
 in X.-f. Vorlofgangers of and ere 
gi-nifsliecrei) uit Indic kunnen ook benoemd won I ei i. 
(^onimissie is verdeeld in twee, in samcn- ntflling 
wissclleiidc, subcojnmissics, <iic zelfstandig liaff. 
Ijp.sliHsiiigen HOJBCII. 

I»<- Minister van Kolonien kan ccn lierkeuring 
opdragim aan ccn hrrkeiiringsconunissie, wclko best iat 
uit <le geheclc coinniissi(!, aangevtikl met ecu of niecr |i]
；iatsv(Tvangende leflen. 

II. De. Genecslcundbje Commi^ien in Indie. In de 
eerstc plnats heeft men in Indie Geneesk. Com- jnissicn 
onderzoek en afkcuring van niilitairen, cn van b.t het 
Jx,ger Ijchoorend burgerpersonecl, gcAcstig<l iii 
vdschillepile grootc ganiizocnspinatsen <ni s 
uru'iigestckl uit dric dcr oudstc ter plaatsc aun- wezige 
Oflicicf<,i)van (JCZOIKIheid, van \vi<5 minstens ecu 
Hoofdoflicier. Is in een der bedocldc garni- z<»ci；
splaatsen geen dirigeerend Oil. v. Gez., (loch zijn weldri(
；  of meer Hubalterne Oil. v. Gez. aanwczig.dan kan 
aklaar slechts eene Commissie met zoogenaamde 
bcpci'kte bevoegdheid worden gevonnd, voorgezeten 
doorcicn j)huitHclijkEei'staanwezendOff. v.Gcz.；  zijn 
er slechtB t wee Off. v. Gez., onverschilligof cen van dezo 
di rig. is, dan kan er geon commissic-zitting worden 
gehouden. •— Te Batavia is bovendien gevestigd ecu 
geneeskundige hoofdeommissie samongestold 

uit 5 leden, tclkcns aan tc wijzen door den Chef v. den 
militaircn Gcnecskundigen dienst uit de te Batavia 
aanwezige militaire gcnceshceren, zoovecl mogdijk 
Opper- cn Hoofdofficieren. Alle tot het legcr bchoorende 
pcrsoncn, zoowel militaircn a]s burgers, ton bchoevo van 
wie door eene geneeskundige commissie tot onderzoek en 
afkeuring van militai- ren als bovonvermcld, cen 
geneeskundig certificaat, van welke strekking ook, werd 
afgegeven, kunnen op last van den Commandant van het 
Lcger en Chef van het Departement van Oorlog in 
Nederlandsch- Indie opgeroepen worden om voor 
genoemde Hoofd- commissie tc verschijnen, welker 
uitspraak beslis- send is. Zic art. 11 Regl. op den militair 
geneesk. dienstdn Ind. Stb. 1909 no. 225. 

In de tweede plaats hceft men in Indie de geneeskundige 
commissien voor burgerlijke ambtenaren, die in 
aanmerking komen vooreen buitenlandseh verlof wegens 
ziekte. Zijzijningesteld bij Ind. Stb. 1913 no. 695 en 
gevestigd alwcder op ecn oantal plaatsen. Zij bestaan uit 
drie gencesheeren, van wie als voor- zitter te Batavia, 
Magelang, Soerabaja cn Padang optreedt de gewestelijke 
eerstaanwezend officier van gezondheid of dicns tijdelijke 
ver van ger en op de overige plaatsen de oudste officier 
van gezond- heid in rang, terwijl die voorzitter zich voor 
ieder onderzoek twee leden toevoegt, volgens een rooster, 
waarop alle ter plaatsc gevestigde officieren van 
gezondheid en allo st ads- gouvernements- en civiele 
geneesheeren, en zoo noodig particulicrc gcnccs- heeren, 
voorkomen. Bestaat op de stand piaats van den ambtenaar 
of op de plaats van zijn werkelijk verbiijf geen zoodanige 
commissie en is zoodanige commissie in een dag reizens 
overland voor hem ook niet tc bcreiken, dan wordt met de 
verklaring van e6n geneeshecr genoegen gen omen. De 
Gouv. Gen. kan alsdan echter cen nieuw genceskundig 
onderzoek gelastcn voor eene Hoofdcommissie te Batavia, 
bestaandc uit dric leden voor elk speciaal geval door den 
Hoofdin spec teur, Chef van den Burg, Genceskund. 
Dienst aan te wijzen. 

Voor verloven wegens zickte, in Indic zelf door te 
brengen, is het verschijnen voor cen Gen. Comm, niet 
noodig. Wel verschijnen echter voor de laatst- bcdoeklc 
geneesk. commissien de ambtenaren, di@ zich als liersteld 
aanmeklen na ommekomst van den tennijn, waarvoor hun 
bij ontflag uit de be- trekking wegens ziekte wachtgeld 
werd toegekend. 

Ten slottx) kunnen nog worden venneld de commission 
tot kc u ring van ad spirant burgerlijke lands- dienaren, 
welke tot tank hebben het genceskundig onderzoek van 
Europcancn, on waar het betreft somniigo catcgorien van 
beroepen, ook van Inlanders, die zich duurzaam aan 's 
Lands dienst willen verbinden. Ook bij tijdelijke 
indienststellin- gen is in het lielang van de openbare 
veiligheid soms kcuring voorgcschrcven. Zic 
Kcuringsreglement in Ind. Stb. 1904 ncs. 206 en 468, 1905 
no. 166, 1906 no. 119, 1909 nos. 286 cn 527, 1910 nos. 
154 cn 618. / '广? J 

GENEESKUNDIGEN (EUROPEESCHE). Zio GE- 
NEESKUNDE. 

GENEESKUNDIGEN (INLANDSCHE). Oiuler de- 
zen naam worden allccn bedoeld inlanders, dio de 
zoogenaamde inlandscho goneeskundo uitoefenon, en op 
Java gewoonlijk doekoen genoemd worden. Do inlanders, 
die ccn oploiding tot geneeskundige in Eu- ropeeschcn zin 
hebben genoten, dragen den titel van inlandsch arts, (zij 
worden ook wel dokter djawa genoemd). Zie 
GENEESKUNDE. 

De d o o k o o n , a (zic ook HEIDENDOM) op 
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Java zijn meestal vrouwcn. ofschoon scnitijds ook 
manncii als zoodanig opt reden. Zij worden gewoon- lijk 
destemeei* vertrouwd, naar mate zij ouder zijn. Hun huJp 
wordt zoowel bij ziekten als bij bevaDingen ingeroepen, 
en bovendien houden zij zich bezig nict enkele 
bijgeloovige handclingon. zooals het bezorgcn van d j i m 
a t ' s, het uit leggen van droomen, hot aanwijzen van 
schuldigcn bij dicfstal, het uitzocken van p a d i pen gant 
en bij den rijstoogst enz. Vele doekoens ontlcenen hun 
aanzien aan het bczit van krachtige rapaFs of toovei-
spreukcn en spook- en ziekteverdrijvende poesaka's, 
waarmede zij ten gerieve van het volk werken ； vaak 
tredeu zij op als voorgangers bij offerfeestcn. Niet zelden 
worden zij geraadpleegd over de middelen om reel 
knideren te krijgen, of om het krijgcn van kinderen te 
voorkomen, terwijj soms het afvijlcn der tanden door cen 
d o e - k o e n plaats heeft. Ook pidjit en oeroet behooren 
tot hun werkkring. Alle ziekten worden door hen in koude 
en heete verdeeld, en de genees- middelen daarnaar 
gekozen. De kennis dicr genees- middelen hebben 
dedoekoen's zichzelven toegekend, of zij hebben die 
verkregen door overleverin g. In het algemeen kan men 
zeggen, dat zij van hcelkunde {chirurgie) geen begrip 
hebben. De verschillende aandoeningen. die daartoc 
worden geiekend (zooals beenbreuken, ontwricht in gen, 
ingewandsbreuken enz.), worden met uit- cn inwendige 
middelen be- haudeld, maar byna nooit door operation, 
verban- den en dergelijke. Eigenlijke operaties doen 
dedoe- k o c n's niet. Men kan, met eenigen goeden wil, 
de besnijdenis onder de operatien rekenen, maar die wordt 
in den regel door geestelijken verricht. Een enkele maal 
gebeurt het, dat een zieke een vinger, hand of voet, die 
lang ziek was en hem hindert, een- voudig afhakt, het geen 
desnoods ook als ecne opera- tie kan worden aangezien. 
Wonden of zweren worden met plantaardige pappen 
(tapek), of met een doekje bed ekt, terwijj in sommige st 
reken wel troesi (zwavelzuur koper) uitwendig wordt 
gebezigd. 

Als oorzaken tot het ontstaan van ziekten vindt men 
bij de verschillende volkeren in den Ind.-archi- pel 
verscheidene denkbeelden, die zich ]aten terug- brengen 
tot de drie volgende hoofdgroepen: le de invloed van 
geesten (zie o.a. Gen. Tijdschr. v. N. I. X. 215, en XXII 
243); 2e. winden, die zich in het lichaam hebben gevonnd, 
en zich daar verplaatsen ； 3e. wormen. (Zie o.a. Gen. 
Tijdschr. v. N. IX. 1). 

De geneesmiddeJen worden in verechen en in ge- 
droogden toestand gebruikt, hoewel door de zieken zelf 
gewoonlijk aan de vc】$che de voorkeur wordt gegeven. 
De d o e k o e n's Lebben daarvan een voorraad 
voorhandei), terwijj niet zelden bij gegoede Javanen een 
soort van huisapotheek wordt gevon- den, die den naam 
botekkan draagt. De vor- men, waaronder de 
geneesmiddelen worden toege- diend, zijn de volgende: 
als versclie kruiden, alleen of onder elkaar gemengd, 
somtijds met water fijn gewreven, zoodat er cen pap 
onstaat, die uit- of in- wendig wordt gebruikt. Dat 
fijnwrijven geschiedt tusschen steenen, waarvan de eene 
cen langwerpig vierkanten.deandereeen ineestal 
cylindrischen vorm heeft ( b a t o e pipisan). Somtijds 
woitit zulk ecu pap uitgeperst, en het vocht gebezigd. Velc 
krui- den worden met koud of warm water afgetrokken ； 
andere worden gekookt, en dan het afgegotenvocht 
gebezigd, waarbij hoogst zelden wordt gefiltreerd, ^oaar 
meestal wordt aangeraden het vocht een nacht in den dauw 
te laten staan. Velo bladeren of bloe- men worden 
eenvoudig tusschen de vingers gekneed, zoodat zij zacht 
worsen, en dan op wonden enz. ge- 

legcl. Onder de gonccsmiddelen, die vccJ worden ge-
bruikt, ook ter voorkomiug van ziekten, bckleecien de d j a 
m o e 5 s een grootc plaats. .Dit zijn zeer samengestelde 
mengsels, die, op verachillonde wijzcn bcrcid, worden 
ingenomen, waarbij niet zelden water wordt gebezigd, dat 
in een redk van heiligheid staat. Zulke d j a m o c ' s worden 
toegediend aan kraamvrouwe», aan zieken, maar ook aan 
gezonden, om een goede klcur te houden, stork tc worden, 
ma- ger te worden onz. 

Op grond der reeds genoemde vcrdceling der ziekten 
in koude en heete, worden ook de geneesniidde- len in die 
twee rubrieken verdeeld, maar het komt niet zelden voor, 
dat de eene d o e k o c n een mid- dcl warm noemt, dat door 
een anderen onder de koude wordt gerangschikt. 

Behalve de geneesmiddelen, die de d o ek o e n *s in 
voorraad hebben, koopen z!. die ook bij de toc- kang's r e 
m p a - r e m p a, die men drogisten zou kunnen noemen. 
Deze zijn niet zelden Chineezen (te Batavia alleen 
Chineezen), die hun voorraad by inlanders opkoopen, of 
dien krijgen uit Arabic, Britscli-Indie, China, en ook wel 
van Europeesche handelaren. 

De kruiden, die door inlanders (t o e k a n g a k a r - a 
k a r) worden gezocht, worden aan die drogisten geleverd, 
of op de passers verkocht. 

Verder zijn er nog vrouwen, die klaargemaakte 
geneesmiddelen verkoopen, en daarmede langs de huizen 
gaan ； zij hebben vooral verschillende d j a - mo c ' s tc 
koop. 

Nu moet worden opgemerkt, dat het gebruik van 
geneesmiddelen niet steeds op dezelfde wijze plaats vindt, 
hoewel de verschillende inaniercn als inland- sche 
geneeskunde worden beschouwd. De inlanders gebruiken, 
zonder steeds den raad der d o e k o e n's in te roepen, vele 
versche plan tend eelen als genees- midde], die men 
inlandsche huismiddeltjes zou kunnen noemen ； de d o c 
k o e n's gebruiken zeer «a- inengestelde recepten, waai-in 
velc ged -oogde krui- den voorkomen ；  de Indo-
Europecsche vrouwen, die zich met het behandelen van 
ziekeii bezighou<J< i., bezigen de beide genoemde 
manicren, maar bov(ui - (lien Europeesche huismiddeltjes 
cn gcneesnii<i<l( - ]en. 

De bepalingder hoev'eeJhcid van de tegebruiken n 
eesmidd eien gcschicdt. op ongevecr dezelfde wijze als bij 
de volksgeneeskunst eu deoudcphannacic in Ku- 
ropa,zooals:cen handgreej),een vingergreej), tej- ieng- te 
van een vinger of van ecn vingcrlid (waarbij de hand eener 
inJandnchc vrouw wo)-<11 b(；do(：l(l), het gewicht van 
cen oude duit, van ecn rcaal, vat> een of nicer b i cl j i saga 
(de roodc zaad jc.-, waar- vaj) men rekent, dat er J3 even 
zwaar zijn als < <-n duit), tergroottc van een k c m i r i of 
cen lore k, van ecn kippekop; somtijds wordt het aautal -
chijf- jes genoemd enz. (Bijzonderheden daajojntrenl in het 
book van Njonja van Blokland). 

De d o e k o (J n'5 s zijn gehee) vrij in de uitocfc- ning 
hunner kunst. De wet vooj'zict daaj-in, want in het Regl. op 
den Burg, genecsk. Dienst in N. !. (Ind.Stb. 1882no. 97) is 
in art. 41 bej»aald :”het ver- leenen van genecskund'gen 顷
stand, door verstrek- king van iiilandsche geneesmiddelen 
tegen zoogc- „naamde ziekten van I et land is gccnc 
uitoefening „dergej)eeskunstn. Daarnude wetniet aangeeft 
wal inhndscho geneesmiddelen zijn,))oc\ wat verstaan 
moet worden onder zoogenaamde ziekten van het land, 
n)ag iedcreen, en mogen dus ook de d o c- k o c n's, 
geneeskundige pnxktijk uitoefenen. Ook mogen zij 
geneesmiddelen leveren, want volgciis 
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art. 83 van datzclfdc rcglcmcnt wordt „dc vcrkoop van 
Chineesche en zoogcnaamde inlandschc genees- 
middclcn" nict als uitoefening dcr artsenijbcrcid- kunst 
aangciuerkt. 

Lileratuur: o.a)^zeth, Java I, 326, 485, 524; Craav- 
furd, Hist, of the Ind. Archipelago I, 328; Olivier, Land- 
en zeetochton I, 140; Tydschr. v. N. 1. 1869 II, 375; 1870 
I, 278•—332; M. Grcshoff, Eerstc verslag v. h. 
ondcrzoek naar de plantenst. in N. I. 2; Vorderman, 
Kritische beschouwingen cnz. 188G; V. d. Burg, De 
gencesh. in Ned. Ind. I en III； njo- nja Van Blokland, 
Doel'oen djawa, oetawa kitab dari rocpa-roepa obatn enz. 
1886; Gen. Tijdschr. v. N.I. X, 215, XXII, 243, XXXIV. 
269. 

A GENEESMIDDELEN. Over de bereiding en toedic- ，"七 
ning van inlandschc genccsiniddelen wordt reeds een r on and 

er mcdegedecld in het artikel over GENEES 
KUNDIGEN (INL.). Voorts zyn in deze Encyclopaedic 
alle jneer belangrijke medicijnen kortelijk bcschreven, 
elk on cl er den cigen naam, of onder dicn van de plant 
of het dier, waaraan zij ontleend zijn. Biographischc 
aantcekeniiigen, en lijsten der ge- schriften van de 
voornaamstc onderzoekei's op dit gebied, zijn jnede in dit 
werk opgenomen. Hier vinden dus nog slcchts cenigc 
algcjnecne beschouwingen over Indische 
gcneesmiddelen cene plaats. 

De voorziening met u r o p e e s c h- c jn e d i- c y n e 
n gcschicdt in Indi。van govivcrnements- wege uil P 
Kijks Magazijn van Genec-imiddelen te Bandoeng, dat 
niet allecn al de militaire apotheken voctlt, doch ook 
voorziet in de belioeften van den burgelijken gcnce<k. 
dienst; on van particulierc zijde door de ci vide 
aj)otheken, of door dircctc ont- bieding uit Europa. In 
sommige Indische toko's vindt men voorts eene rijke 
keuzc kwakzalversmid- delcn en zg. sp6cialit6,«. Over 
het algemeen is tegen- woordig de ho c d a n i g h e i d 
dcr gcucesinidde- b-n in de apotheken van [ndic good; 
vroegcr echtcr warei)klachtcn algcjneen en VVaitz 
bcwccrt, dat in zijn t ij<l (1830) de he]ft dcr niedieijnen 
ontbrak of b<xi<»rven wax. Evenwel laat ook thans nog 
de tij- v(■), s t r c k king van medicijnen, vooral in afgeh-
^cn plaathdi, wel eens te wcnschen over. Van <!<• 
Etiropfe'sche geneesnuddelen zijn be halve kinine ((> b a 
t <1 c)n a m) nog eenige andcro medi- cijiHMi bi| <!<• 
inlai)(l<irs gezocht, zoo ricinusolic (in i ii j a k hast r o I 
i), santoninekoekjes (o bat t j a t j i n g), (o b a t k 
o e n i n g), lauda- 
jiurn, Blecker's drunk enz. ；  ook geklcn ledige ，
nc<h<rjn! ：i lleiwegen a Is zeer begeerlijko 
aanwinst <H> van de Europecschc bcschaving. 

()•. IT lid aigeinceii ev(jnwel legt de inlander jneer 
tcrughouding aan den dag bij zijtie ftj>pr6ciatic dor 
Europcesche medicijnei), dan de Eiyopeaa» in Indic 
pleegt te doen bij de beoordceling der in land- sche o b a 
t . De incest fantastischc verhalon van wonderbaarlijkc 
genozingCJi door doze, worden grif gclookl, cn is daarbij 
steeds direct be void, nllo kritiek te lutcii vuron. Veelal 
gcldt cchlcr van de tocdiciiing dcr inlandschc medicijnen 
nu nog, wat c(irt ij<ls jiiet cenig recht ook van onze 
artscnijleer word beweeni, ill. dat zij was de kunst, oni 
kwalen, die jnon niet kendo, t(； genczcn door „stoffen, 
waar- van men weinig wist, te brengen in ccn lichaam, 
waarvan men nog minder wist". Immers is de ken- nis van 
den bouw on de verricht ingen van hot nien- schelijk 
lichaum zelfs bij den bosten Javaanschon dockoen 
rninimaal; zijn geneesmiddclsysteeni berust nog op de 
oudc leer van het „koud,, on „warmn (p anas cn <1 i n g i 
n), en bij de toepassing zijner medicijnen hccht hij meer 
aan hot uilwon- 

dig gebruik van smcersels cn pappen, dan aan ccne 
good gcdoscerdc inwendige toediening — of. 
schoon, opvallcnd genoeg, de diaetetiek zeer in 
ecie is, cn de verbodsbcpalingen, om in deze of 
gene zicktc dit of dat to cton, legio zijn. 

Bij de inlandschc medicijnen speclt voorts het b ij g c 
1 o o f ccnc grootc rol. In het bijzonder uit zich dit als de 
zgn. signaturen- en transmigratie- leer, die beide ook in 
de geneeskunst van andere volkcn aan tc wijzen zijn, cn 
eertijda mede de be- ginsclcn waren van de 
pharmacologische weten- schap in Europa. 

De signaturenJcer neemt aan, dat aan den bij- 
zonderen vorm, de kleur enz. van een natuurvoort- 
brengsel tc zien is, tegen welke zicktc het dionstig is; dus 
dat de medicijnen, zooals de natuur ons die aanbiedt, door 
de wijzc bescliikking van den Schep- per voorzicn zijn 
van cen duidelijk leesbaar signa- tuur. De hicr volgcnde 
voorbcelden van dit bijge- loof zijn ontleend aan een 
opstel van den als onder- zoeker der Indische artsenijen 
welbekendcn voor- maligen Inspcctcur v/d burg, geneesk. 
dienst, A. G. Vordennan. Zoo hcet de bleedroode 
zwamsoort d j a in o e r m e r a h aangewezen als middel 
tegen blocdstortingcn ； de gclc wortelstok t e m o e 1 a- 
w a k als middel tegen geelzucht, het roode kern- hout s c 
t j a n g tegen bloeddiarrhoea； het aan de windzijdc dcr 
woudbooinen - welig grociend baard- mos r a s o e k a n 
g i n tegen flatulentie enz. 

De transmigraticlccr neemt aan, dat sommige genees- 
of toovermiddelen het vermogen bezitten om werlizaam 
tc zijn door overgang liunncr zicht- bare eigcnschappen 
in het lichaam van den gebrui- ker, met het gcvolg dat 
diezelfde eigenschap zich ook daar gnat open baron. Zoo 
wordt de zwakke stork, en tot hot clragcn van zwarc las 
ten in staat, als hij eot van de stovige vezelachtigc 
stcngels van het plantje s i d a g o r i 1 e 1 a k i; de 
uitwerpse- len van dysenteric】可 ders zullen normaal 
worden, als patient de naar faeces riekende d a o e n k e- 
s e ni b o c k a n (k c n t o e t) eet; kinderen zullen rustig 
slapen als cen takje van d a o e n tidoer- t i d o e r a n 
onder het hoofdkussen ligt, enz. Ook aan het dicrenrijk 
worden dergelijkc transmigra- tie-iniddelcn ontleend: 
ronggengs, die zich schor gcschreeuwd hebben, cten s o 
n d a r i-wormcn, omdat deze een hoog geluid plcgcn te 
maken； de t j i t j a k geldt als middel tegen lepra, om 
zijn regeneratic-vermogen van huid cn staart. Velc 
inlandschc schoonheidsniiddelen, aphrodisiaca, cn 
toovermiddolen (g o c n a-g o c n a) staan inet dit- zclfde 
geloof aan signatuur en transmigratie in ver- 

Grdote gcncoskracht wordt voorts toegekend aan het 
op ritucclc wijzc bespuwen, bclezon en be- zweren der 
zicke deelon, ten einde den zicktcdae- mon aid us uit tc 
drijven. Ook heeft men te den ken aim de psychische 
invloeden bij de toedioning der medicijnen, aan do rol dcr 
suggestie — on er is reden om aan te nemon, dat die rol 
bij oosterache volkcn bijzonder groot is. Juist het feit, dat 
volgons den inlander vole medicijnen eerst door 
bovennatuur- lijkcn invloed hunne waarde krijgon, 
vorklaart, waarom zoo vele stoffen uit hot dagolijkscho 
leven als gcneesmiddel worden gebruikt, by v. rijst, pi- 
sang, peper, tabak, gembor, sirih on sirihkalk, klappcrolio 
cnz. Voorts golden do planten als be- zielde wczens, met 
voranderlyke wilsuitingcn ten opzichtc der menschon. 
Hot zal dus duidolijk zijn, dat de Indischo medicijnen niet 
zoo maar dadclijk goschikt zijn om door den 
Europceschcn mcdiclis 
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aan het ziokbed. toegcpast te worden; wio zulks verlangt, 
gaat de genecskunst als proefondcrvin- delijkc 
wetenschap prijsgevcn voor blinde empiric. Er moet dus 
eene zorgvuldige ti'iage voorafgaan, zoo mogelijk eenc, 
die op intienie kcnnis van taal, land en volk berust, maar 
in icder geval is noodig: een onderzoek langs den wcg der 
analyse on dcr physiologische prccfncming. Dat de 
inlandsche inedicynen zulks verdicnen, is buiten twyfcl. 
Ncemt men de dikke schil van bijgeloof weg, dan blijft 
nog over een nict te verwerpen kern van goede waar- 
neming en aloude ervaring. Ook vergetc men niet, dat de 
Indische geneesmiddclen in hoofdzaak ont- ]eend zyn 
aan diezelfde tropische flora, die ons reeds tai van 
kostelijke artsenijen heeft verachaft, eu die in haren 
onuitputtelijken rijkdom nog een overvloed van 
werkzame plajitenstoffen bezit. Aan de meeste Indische 
geneesmiddelen uit het dicren- rijk daarentegen, wordt in 
dezen tijd weinig waardc gehecht, sedert men de 
overeenkomstige producten uit de Europeesche 
apotheken reeds lang als waar- deloos heeft leeren 
verwerpen. De belangstelling, die thans wed er aan het 
onderzoek der Indische plantaardigc artsenijen wordt 
geschonken, is alles- zins te verdedigen; allcen is dit nu 
gewordeii een phytochemisch onderzoek, eene analyse 
der Indische planten elk afzonderlijk, nicer dan eene 
studio der Indische artsenijmcngsels. Men wil leeren, wat 
de natuur ons aanbiedt, niet wat de poespas der doekoens 
is. Trouwens, de gewone inlander pleegt de planten uit 
zijne omgeving op zeer eenvoudige wijze toe te passen, 
en alleen de lieden van profes- sie maker) gebruik van 
gecompliceerde receplen, gelijk zulks ook de vele Indo-
europeesche dames doen, die in genecskunst 
liefhebberen. 

Behalve het gebruik van v e r s c h e planten- deelen 
door de kamponglieden, is er in Indie ook een bloeiende 
en belangrijke handel in drogerijen. Op de hoofdplaatsen 
is deze meest in handen van Chineesche drogisten (t o e 
k a n g r e DI p a-r e m- p a), die hun simplicia gedecltelijk 
van elders uit den arcliipel ont van gen, of wel aan de deur 
opkoo- pen van kruidenzoekera. Arabieren en Mooren, 
die op hunne handelstochten geregeld Britsch-Indic 
bezo^ken, leveren saffraan, mastik, aloe, gaJnoten enz.; 
uit China komen steranijs, chinawort cl, cos- tuswortel 
enz., terwijl Europeesche import firma's hen voorzien van 
minerale stoffen als zwavel, aluin, loodchromaat enz. De 
inven tans van een derge- lijken drogerij-winkel te 
Batavia, is beschreven door A. G. Vordennan 
(Javaanscl)e geneesmiddelen I en II, Gen. Tijdschr. \/rN.-
Ind. 1894, Deel XXXIV en 1900, Deel XL).^L)e voor 
Europa het meest belovende medicy nen Aeeft men 
echter niet daar te zoeken, maar ondA de 1 allooze 
Indische gewassen, die bijna allo ook eenigerlei 
toepassing als medieijn vinden. Voor het onderzoek 
dezer Indische gewassen werd in 1888 te*Buitcnzorg op- 
gericht het Chemisch-Pharmacologisch Laborato- rium, 
als onderdeel van Lands Plantcyituhi. Bij Gouv. Besl. van 
18 Aug. J888 N°. 31 were! Dr. M. Greshoff toegevoegd 
aan den Directeur van ge- noemden Plantentuin tot het 
instellen van een chemisch-pharmacologisch onderzoek 
naar de j)lan- tenstoffen in Nederl.-Indie, in het bijzonder 
met het oog op hare betcekenis voor de genceskunde. Pe 
uitslag van die onderzoekingen is neergelegd in de 
Meded eelin gen uit 's Lands Plantentuin I 1890, Deel VII 
en 1898, Deel XXV, onder den tite】： Eerste veralag 
van het onderzoek naar de pldhtenstoffen van 
Nederlandsch-Indie, en Tweede 

verslag enz. Aan het door Dr. Greshoff vcrnchte chemisch 
onderzoek der indische plantenstoffcn werd 
debotanischcverwantschapdcrgewasscn, waar- uit deze 
stoffen verkregen werden, ten grondslag gelegd. De 
indische i?lantenfamilicn zijn systema- tisch 
geanalysccrd, en de planten zooveel mogelijk in haar 
natuurlijk verband ter hand genomen. 

Bij het vertrek van Dr. Greshoff naar Nederland werd 
de voortzetting van dit onderzoek opgedragen aan Dr. W. 
G. Boorsma. De resultaten van diens onderzoekingen zijn 
verzaineld in cen reeks niono- grafieen, onder den tit el 
van Indische Plantcn- stoffen I, II, III en IV, verschcnen 
in de Mcdcdee- J in gen uit 's Lands Plantentuin 1894, 
Deel XIII； 1897, Deel XVIII; 1899, Deel XXXI en 1902, 
Deel LIL In N°. 3 dezer verhandelingen is tevens verslag 
gedaan van den arbeid in het bovengenoemdc 
laboratorium van den Groningschen Hooglecraar P. C. 
Plugge, die helaas na een kortstondigen arbeid in de 
tropen, alwaar hij eerst den 3en Mei 1897 was 
aangekonien, op den 29en Juni van datzelfde jaar 
plotscling te Buitcnzorg ovcrleed. Het inoge hier nog 
wordeii venneld, dat het oude Chcmisch- 
Pharmacologische Laboratonum in 1898 werd vervangen 
door een nieuwe, geheel naar de cischen van den tijd 
uitgerustc inrichting. 

Aan dit rdsume moge een overzicht toegevoegd 
worden der literairc hulpmiddelen bij de studio der 
inlandsche medieijnen. Als uitgangspunt dozer studie 
wordt natuuilijk geeischt eenige kennis van den stand der 
volksgeneeskunst in Ned.-Indie. Een afzonderlijk werk 
over dit onderwerp bezitten wij helaas nog Diet. Men moet 
de gegevens verz-une- len uit een zecr groot aantal 
tijdschriften en boek- werken. Inderdaad is daarin echter 
reeds zecr vcel en zeer kostbaar matcriaal opgehoopt, dat 
slcchts op den medicus-ethnoloog wacht, die het tot een 
geheel vcrwerkeii wil. Ter algcmeene orienteering kan 
intusschcn reeds het in 1893 verschcnen werk dienen van 
Dr. M. Bartels „Die Medicin dcr Nat ur- volker, 
Ethnologische Beitrage zur Urgcsc|)ich((； der Medicin", 
in welk boek ook eenige hoofdstn!；- ken aan de art sen ij 
leer zijn gewijd. Onder de i(Mziy<：is in Ned.-Indie, die 
met voorlicfde in hunne werkcn aanteekeningen over de 
volkHgenecskunst veiz：t- melden, noemen wij o. a. E. 
W. A. Liideking (ABI- boma)2 A. L. van Hasselt (Midden-
Sumatra), J. Jacobs (Bali, Atjeh), C. Snouck Hurgronje 
(At jeh), E. Modigliani (Nias, Enguno), J. G. E. llicdcl 
(M<, lukken), Dr. Kleiweg de Zwaan (Nias). 

Tai van o])merkingen over inlandsche genee«- 
middelen uit de praktijk der Europeesche art sen, aJsmcde 
cheinische analyses door militaire- cn bur- gcrapothekera 
(meest uit de school van wijlen G. J. Mulder, en van H. 
Wcfers Belt ink), vindt men voorts in het gcnccskundig 
Tijdf-chrift voor Nederl. Indie, in Haaxman's Tijdschrift 
voor pharmacic, en in het Tijdschrift voor chcmie, 
pharmacic cn toxicologic. Uit den Jaatstcn tijd worden 
hier allccrj verm eld de onderzoekingen van Dr. G. Grijns 
over den invlocd van Katjang hid joe bij polyneurilis 
gallinarum (Gcneesk. Tijdschr. voor Nederl. Indie J901, 
Deel XLI； 1909, Deel XLIX, J910, L; en 19JDeel LI), 
van Dr. D. J. Hulshoff Po]: Over Beri-Beri en Katjang hid 
joe (Ibidem 1906, Deel XLVI), en over Xzuur, het tegen 
Beri-Beri werkzame bestanddeeJ uit de Katjang hidjoe 
(Ibidem 1907, Deel XLVII), van Dr. G. W. Kiewiet de 
Jonge: Onderzoekingen over beri-beri en Katjang hidjoe 
(Ibidem 1909, Deel XLIX), van den zelfden schrijver over 
Gambir hoetan tegen Alala- 
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ria (Ibidem 1903, Deel XLIII), van Dr. J. B. C. Pcrsenaire 
over indische abortiva (Ibidem 1911, Peel LI), van Dr. 
W. G. Boorsma: Eenigc waar- n emin gen betreffende de 
werking van bidara oepas bij glycosuric (Ibidem 1908, 
Dccl XLVIII). Het in Nederland verschijnend tijdschrift 
„ Jan us, Archives intcrnationalcs pour 1'histoire de la 
medecine et do la geographic mtklicale", bchandelt ook 
de Indische volksgenccskunst cn volksmedicijn leer. 

Ecnc volledigc verzumeling van Bataviaaschc 
drcgcrijcn, decls dcor Vordcrman, decls door Boois- ma 
c. a. bijecngebracht, is aanwezig in het Kolo- niaal 
Museum te Haarlem en in de Pharmaceuti- schc 
laboratoria dcr Univcraiteiten te Leiden cn te Utrecht. In 
de gcschiiften, door het Koloniaal Museum te Haarlem 
uitgegeven (beschrijvcndo catalogue, bulletin cn extra-
bulletin, jaarverslag), vindt men verschillende bijdragcn 
tot de kennis der Indische gen cesmiddelen. Een aantal 
voorwerpen, mid- dellijk of onmiddellijk met de 
inlandsche genees- kunst verband houdend, zijn 
geborgen in 's Rijks Ethnographisch Museum te Leiden. 

De bcschrijving der Indische geneeskrachtige planten 
cn hare gcbruikclijkc deelen moet men groo- tcndccls 
sanienlezen uit de BOTANISCHE LITE- RATU UR van 
vroegcr en later tijd； er zij hier dus verwezen naar het 
uit voerig opstcl dienaangaande in deze Encyclopaedic 
voorkomend. Het aloude standaardwerk op 
pharmacognostisch gebied is het „z\mboinsch 
Kruidboek" van Rumphius, cen bock, dat ons den oogst 
hceft gegeven van een lang en ongestoord leven, go heel 
gewijd aan de eenvou- dige cn zuiverc waarncming der 
Indische natuur. Tocn Jteinwardt, de stichtcr van den 
Buitcnzorg- schen plantentuin, in 1815 naar Java toog, 
gaf de beroeinde natuurphilosoof L. Oken hem ecu pro-
gram ma van natuurkundige werkzaaniheden in Indic 
mode, cn ving dit aid us aan: „Vor Allem ist Rumpf an 
Ort und St die und Stuck fiir St lick nachzusaniinelii und 
naclizubeobachtcn !''Nog heden jnag jnen, ook voor de 
bcschrijvcnde gcneesmiddcl- jeer, <lezc tank den 
Indischcn naluurvorschcr voor <>og(?i)houdtu), want, 
velc hcdendaagsche ge- .'clirilt<,n over dit oiulerwerp 
staan vefre achter bij die van Ruinphius, wiens 
uitgebreklc en vcclzijdige kentii zchliii is overtroffen, cn 
wicns foliantcn maar al I <• vaak cerst nil de twecde of 
derdc hand warden geraadpleegd. Natuurlijk zijn 
Riimphius' o|><z,.'iv< i> vaak vcioudejd, maar in 
hoofdzaak geven zij toeli n(jg devan nuttige kennis wed 
er, waarovci- de inlander beschikt ten opzichtedei- plan- 
ten en haar gebruik. 

EeiHt in lict begin dcr I9e ecuw, bij de herlcving van 
het natuuronderzoek in Indie, is men wed er begonnen 
nieuwe kennis van ini. goneesmiddelon te verwerven. Iu 
de vele geschriften van C. L. Bltinie (cn later in die van 
J. K. Hasskarl, J. E. Teysniann en G. J. Filet) vindt men 
dienaangaande tai van aanteekeningen. 

der eerHtc jnonogi'aphicn over Ind. medi- eijnen 
vci-schcen in 181(), nl. een opstcl van Th. llwHfickl, 
„Short account of the medicinal plants of Java," (Verh. 
Bat. Gon. DI. VIII). Hoi-sfield nccnit een aantal 
jniddclcn die ook nu nog in ecre zijn : w i(I a r a p a i t, p 
o c 1 6 p a n d a k, p i' a n a d j i w a, 1 e r a k, k o n d a 
1, k e 1 o r, t j i n t c k a {Plumbago), k a j o e san a, p a t 
j e, ])c i) g g a g a, d a o e n m o n i r a n, k u 1 i t j i, k a 
r a n g c a n, g a n cl a p o c r a, k r a s t o e- 1 a n g, k o e 
w a 1 o t (Brucea), g a j a m, (1 j o- 

1 a w c, d j a n k a n g, c.a. Deels ontleende Hors- field 
zijnc gegevens aan Rumphius, cl eels aan bc- richten der 
inlanders. 

Van meer ervaringswaarde nog was ecn werkje van den 
Scmarangschen geneesheer F. A. C. Wait z, in 1829 te 
Amsterdam uitgegeven: „Prakti«cho waarncmingcn over 
cehige Javaanschc geneesmid- delen, welkc niet al Icon 
ve)o uitheemschc mcdica- menten, die thans nog van 
Europa naar Java moe- ten worden overgezonden, kunnen 
ver van gen, maar dezelve ook tegen eenigc ziekten, op 
het eiland Java hccrechendc, in werkzaamheid 
overtreffcn,\ Dr. Waitz bchandelt uitvoerig ecnige 
inlandsche mid- delen, welkc hij in zijne praktijk a Is 
deugdelijk had leeren kennen: d a o e n b i n t a r o als 
purgans, onrijpc ananas en d a o e n 1 a g o e n d i als 
diuretica, d j c p a n a, s e m b o e n g en d a o e n s e 1 a s 
i h als diaphoretica, b 1 o e n t a s, poe- 1 a s a r i, s i n t o 
k cn m a s o i als aromatica, k a j o c t a i als nervinum, 
ketjoeboeng en s i r i h als narcotica, antawali cn k o e 1 i 
t p o c 1 e als amara, s o e r e n („een goddelijke bast, 
waarmede ik het geluk gehad heb cenige myncr 
natuurgenooten het leven te redden"), k a j o e t i m o r, k 
o e 1 i t b o e a h m a n g g i s, a k a r d j a m b o e b i d j i, 
b o n g o 1 b a s, en d a o e n s o c k o e d j a r a m als 
adstringentia, d a o e n w a r o e („in plaats van onze 
mccstal beschimmelde cn van wormen doorknaagde 
borstkruiden"), b i d- ji s c 1 a s i h en k e n a r i als 
emollicntia, a n- d o 1-a n d o 1 (de Indische Spaanschc 
vlieg Myla- bris Cichorii) als vesicatorium, d a o c n k e 
m a- d o e h als irritans. Voorts nocmt Waitz een 90-tal 
Europceschc simplicia, die op Java algcmecn verier 
ijgbaar zijn, bijv. uit het delfstoffcnrijk rootle en gele 
zwavelarscnik (w a r a n g a n m e r a h en k o c n i n g), 
sal pct er (s e n d a w a), krijt (k a- p o e r b 1 a n d a), 
kopersulfaat (t r o e s i), ferro- sulfaat (t o e n j o e n), 
zwavel (w a 1 i r a^g), aluin (t a w a s) enz. 

In de vclgendc decennien der vorige eeuw zijn 
voortdurend nieuwo gegevens over ini. geneesmid- delen 
bijeengcbracht, die, als gezegd, deels nog ver- spreid zijn 
in botanische werken en rcisverhalen. Uit den lat eren tijcl 
noemen wij het bekende werk van Dr. C. L. van der Burg, 
,,De geneesheer in Ncd.-Indiii", waarvan het derde cn 
minst geslaagde dccl de “Materia mcdica" bchandelt, 
maar vooral ook de kleinere, doch zeer waardcvollc, 
geschriften van A. G. Vorderman, bcpaaldclijk dicns 
„Kriti« sche beschouwingen,, (1886), do reeds geciteercle 
“Javaanschc gcnecsiniddclen" (1894) en vele op- stcllcn 
in Indische Tijdschriften, o. a. in „Teys- manniti". In de 
4de uitgavo dcr Nederlandsche Pharmacopoc zijn cen 
aantal grondstoffen voor de bcrciding van inlandsche 
genccsmiddclcn bcschre- vcn. Van cen 10-tal dezer 
grondstoffen behandeldo Dr. H. W. do Boer de 
microskopischo structum- in ecnc door den Lcidschcn 
Senaat bekroonde verhan- deling. Eindelijk zij gcwczcn 
op de in 1913 vcrschc- nen „Aanteekeningen over 
Oosterscho gcncesmid< dclcn,^ van Dr. W. G. Booi-snia, 
en op het „Bc- knopt overzicht dcr in Nederlandsch-Indic 
ge- bruikto gcneesmiddelen" door J. van Dongcn, in 
hctzelfcle jaar vcrschcnen. Ook uit leekcnhandcn zijn 
boeken verschcnen over inlandsche geneesjnid- delen, zoo 
van Njonja van Blokland: Dockocn djawa ativwa kitab 
dari roopa-roepa obat jang t erpakej di tana djawa; van 
Njonja van Gent-Detclle: Boe、 koo obat voor orang 
toewa dan anak-anak, Djokjakarta, 1883; en van Mcvrouw 
van Klopponburg. 
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\'an belang voor de kennis der Indische gcnces- 
middelen is ook, hetgeen in naburige gewesten op dit 
gebied wordt aangcti-offcn. Van het vast eland is oudtijds 
naar de Indische eilanden een good deel der artsenijkennis 
gekomen, en nog heden voorzict het den arcliipel van tai 
van drogerijen. De zeer uitgebreide literatuur over dit 
onderwerp in Britsch- Indie is op voortTcffelijke wijzc 
samengevat- in een uitvoerig werk van Dymock, Warden 
on Hooper: „Pharmacographia Indica, a liistory of the 
principal drugs of vegetable origin met with in British 
India, 1890—93". Dit book, dat bewerkt is op de wijze 
van een bekend standaaixiwork voor genees- middelen in 
het algemeen, nl. Fliickingcr en Han- bury's 
“Pharmacographia", geeft volledige botani- sche, 
chemischc, mcdische, Jiistorische cn comnicr- cieele 
informatie over een groot aantal medieijnen, en maakt de 
raadpleging van ouderc werken veelal overbodig, vooral 
indien men er naast ra-adplcegt: Watt, „A dictionary of 
the economic products of India", die mede in 1893 gereed 
gekomen is. Nog verscheen in 1896 to Calcutta een werk 
van Kanny LaU Dey: ,,The indigenous drugs of India", 
terwijl door ecne Britsch-Indische staatscommissie gege- 
vens over inlandsche medieijnen verzameld worden en 
eene nieuwe uitgave der „Pharmacopoeia of India", in 
1868 uitgegeven, wordt bewerkt. Voor Cocliincliina vindt 
men eenige gegevens over ge- neesmiddelen in de werken 
van Loureiro en van Pierre. 

Het nauwst echter sluit zich bij onzen Ned.- Indischen 
plantaaixligen artsenijsehat aan die van het scbiereiland 
Malaka, welke, te oordeelen naar de opsomniing van 138 
stuks, door den Engelschen ])harmacognost E. M. Holmes 
gegeveu, uit middclen Ixjstaat, welke bijna alle ook op 
Java bekend zijn, zij het ook deels onder andere namen. 
Zoo bijv. licet , b o e n g a 1 a w a n g te Batavia de vrucht 
van Cinnamomum Parllienoxylon Meissn, te Singapore 
die van Illicinm ma jus Hook. Andere alwij kendo 
artsenijnamen uit dit gebied zijn bijv. nog b o c a h )■ o e 
k e m (SpJiaerocarya), t a h i a j a in (Calendula), gad o 
en g oe t an (Muldera), nasi-nasi (Eugenia), s e m b o e n 
g {Elepliantopiis), die alle in Ned.-Indie aan gcheel 
andere gewassen gegeven worden. 

Over de nuttige aan wending van plan ten der 
Filippijnsche eilanden vindt men vele gegevens in de gi-
oote uitgave van Blanco Flora de Filipinas", bepaaldelijk 
in het geschrift „Libro de medecinas y declarac. de las 
virtudes", door Mercado, dat in Deel IV van genoemd 
werk voorkomt. In 1892 ver- scheen nog te Madrid het 
werk „Plantas medicinales de Filipinas", door T. H. Pardo 
de Tavera, dat een goed overzicht van den 
Filij)pijnschei)artsen ij- schal geeft. Bedoelde berichten 
verdienden uit het Spaansch in onze taal overgebracht. te 
worden, als vormende eene zeer bruikbare aanvuiling op 
de gegevens uit den Ind. archipe】. Want ook de contrdle 
der inlandsche namen cn aanwendingen, in Malaka aan de 
eene zijde, en in de Filippijnen aan de andere zijde, is een 
niet te verwerpen hulpjniddel bij het aanwijzen der 
Indische medicinale planten. 

Nog is voor de kennis der inlandsche medieijnen van 
waarde die der C h i n e e s c h e genec«- m i d d e I e n, 
door de aloude en nog steeds onver- minderd 
voortdurende innige relat ies tusschen China cn den 
Indischen archipel. De jneest bekende Europeesche 
gescliriften over Chineesclie genees- middelen zijn D. 
Hanbury's “Notes on Cliineso Materia Medica" (in zijne 
“Science Papers", 1876), 

voorls F. Porter Smith, „C3iitiibutioiis towards the 
materia mcdica jind natural history of China" (1S71), 
alsinede E. Bretschneider, „Botanicon Sini- cum'、 (I, 
1881; II, 1S93). 

Voixlcnnan publicccrdc in 1889 cen opstel over de 
ook op wel toogepaste Chineesche be han- delingswijzo 
van kecldiphtheritis (De chineesche behandelingswijze 
van keeldiphtheritis. Gencesk. Tijdschr. voor Ned.-Indic 
1889, Deel XXIX), en deeldc bij die gclcgenhcid eenige 
bijzonderheden mede over de Chineesche 
geneesmiddclen en apothe- ken in Ned.-Indie. Eene n ad 
ere studio van deze blijft cchter nog te doen. 

Zie voorts over geneesmiddclen, behalvc de reeds 
geciteerde opstellen uit deze Encyclopaedic, nog de 
artikclcn PHARMACIE, PLANTENNAMEN. 
VERGIFTEN. ' ' 

GENNEP (Mr. JAN VAN). Geboren te Rotterdam 14 
Fcbr. 1830, promoveerde hij te Leiden 25 J uni 1853 tot 
doctor in de beide rechten en verkreeg 28 Juni 1854 het 
radicaal voor ambt. le klasse voor N.-Indie te Delft..In 
1855 kwam hij in Indie aan, bekleedde korten tijd de 
betrekking van lid in deri landraad der stad en voorsteden 
van Batavia, maar kreeg meer lust in de advokatuur, vroeg 
en ontving ontslag uit zijne betrekking, we rd eerst (23 
Sept. 1856) tot advokaat en procureur te Soc- rabaja, 
daarna (27 Jan. 1857) te Batavia be- noemd. Ofschoon 
een drukke praktijk uitoefenende, toondc hij voortdurend 
groote belangstelling in de openbare zaak; daarvan 
getuigden o a. de oprich- ting met den notaris te Batavia 
J. H. Kleyn van het Ind. Weekbl. v.h. recht (Juli J863), en 
het rapport door hem als secretaris eener comminsie uit 
de Han- delsvcreeniging te JJatavia uitgebracht over het 
wetsontwerp op den in-, uit- en doorvoer in N.-Indie. In 
verscheidene betrekkingen was hij te Batavia in het 
algcmeen bela ng werkzaam, o. a. als secretari van de 
Kamer van Koophandel en curator van h<-t gymn. 
Willem III, waar hij van Sept. J865 tot Juli 1866 de 
betrekking van leeraar in de stat., de staat - 
huishoudkunde cn het Ned. staatsrecht tijdelijk 
waargenomcn had. Van Juli 1866 tot Juli 1868 trad hij op 
als redacteur van de Javabode. In 1869 naai Nederland 
vertrokken, vertoefde hij daar tot 1871, maar zag zich in 
1873 wegens gezondheidsredeiJ<• 11 genoodzaakt, voor 
goed naar lict vaderland terug- te kecren, waar hij zich 
eerst te Dordrecht, ci) in 1875 te Rotterdam vestigde. 
Sinds bekiedade hij vor- schillende openbare 
betrekkingen, waarvan wij hicr slechts vermeldcn die van 
lid van den gemcentcraad en wetlioudcj1 van financien te 
Rotterdam, lid van de Tweedo Kamer dor Statcn-
Generaal (J878—1888 en 1894—1897) on van de Eerate 
Kamer der St. Gen. (1888—1894), en lid on voorzitter 
cener Staatscoinmissie, belast met het doen van voorstcl- 
len met betrekking tot de wotgeving van N.-f. op 
privaatrccktelijk gobied, terwijl hij boven- dicn als 
Commissaris van verscliillende jiijvcr- heids- of 
handelsondernemingen optrad. Hij were! in 1897 
benoemd tot lid van den Raad van State, welke betrekking 
hij tot zijn dood too vervul(l<\ Hij overleed 8 Juni J91 J. 
te ^-Gravenhagc. 

Veel word door hem gepubJiccerd in tijdschriften on 
dagbladen; voordrachtcn werden door hem ge- houden in 
het Ind. Genootwchap over het onderwijs in N.-Indie en 
over de financ. verhouding tusschen Indie en het 
moederland (22 Fcbr. 1876). Van zijne hand verscheen 
nog: Nederland en Incliii, eene finan- cieele 
bcschouwing, Kott. 1.883, hoofdzakelijk ten doel 
hebbende om tegenover dreigende tekorten op 
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de Staats- cn Ind. begrootingen op de lichtzijdcn van den 
toestand te wijzen en te waarschuwen om niet in 
reactionnairc maatregelen, maar in doelmatigo her- 
vormingen in Indie, waaronder financicele decentra- 
lisatie, lieil te zoeken. Als Indisch journalist cn speci- 
alitcit in do Stat.-Gen. heeft hij steeds voor Indic do 
liberale staatkunde voorgestaar?, met meer gcavan- 
ceerde denkbcclden dan, bij zijne cerate benoeming tot 
lid der Twcede Kamer, door sommigen aan zijne 
coiistituenten ton aanzien van. Indie werden toege- 
schreven. Een Open Brief van Mr. N. P. van den Berg aan 
zijn adres Bat. 1878, daarop doolende, heeft indertijd tot 
eenige polemiek in de pets aan- leicling gegeven. 

GENOOTSCHAPPEN. Hieronder volgen de als ge- 
nootschap opgcrichte instellingen, welke bevordering der 
wetensehap met betrekking tot Ned.-Indie ten doel 
hebben. Zie ook COMITfi, INSTITUTEN, 
MAATSCHAPPTJEN, SYNDICATEN, VEREE- 
NIGINGEN. 

Bataxiaasch Genootschap van Kunstcn e n W c t c n s 
c h a p p c n, onder de zinspreuk „Tot nut van't algemeen". 
Dit genoot- schap, het eerste van dien a aid dat door eene 
Euro- peesche natie in hare kolonien of overzeesche 
bezit- t in gen were! gevestigd, word opgeiicht 24 April J 
778. Blijkcns het voorbericht voor het eerste deel der 
werken van het Genootschap, dat van zijn oorsprong 
verslag geeft, is het Bataviaasch Genootschap ecne 
dochter van de Hollandsche Maatschappij der VVe- 
tenschappcn tc Haarlem. Bij gelegenheid van het 25jarig 
bostaan dicr Maatschappij, 21 Mei 1777, wcrcl het plan 
gevornid tot oprichting van een oeco- nomischen tak van 
die Maatschappij, ook in de over- zeeschc gcwesten. 
Maar dit denkbeeld heeft men reeds teratond laten varen. 
,,De verre afstand van Europa — dus Icest men in 
bcdoeld voorbericht — en do uitgebreidheid der 
bezittingen, kantoren cn residenticn der Oost-Indische 
Compagnie, op de vaste kustcn van Azie en clc eilanden, 
vorder- <len, dat men die iustclliug van den 
occonomischen i ：ik in ecu afzondei liik (lenootschap 
veranderde, om er in <le oecoiK/iiiie van ons 
Ncdcrlandsch-Indic de l.n-stc <-n aaii^enaanistcj 
vruchton van te plukken cn f cvi'iis, als't ware, gchee) 
Ne(ler)andsch-In(lic tot de bchuigcn der H<)ll：ii)<lsclic 
maatschap)»ij op de ge- pchikl wijzc er I c halen". 

AJs oprichtei's en ccit«tc bcstuui'Hlcdcn van het t h;ms 
zelfslandig opt rc<lcnd Genootschap staan Lckcnd: direct 
cur J. C. M. Badcmucher, raad extra-ordinair van N.-I.: 
dirigecrende leden: Mr. Jacob de Meyer, JoBiia van 
Ipcren, J. Hooyman, S Burtlo, Mi1. W. van Hogcndorp, 
H. N. Lacl6, Jacobus vnn der Stecgc, Mr. Egbert Bloni- 
hert, Mr. V. Gevers cn Hccretaris F. baron von Wurmb. 

De o|)richters steklen zich voor in do ewstc plaats 
binnen den kring van des Gcnootschaps onderzoe- kingen 
tc bevatten allo ouderwerpen, (lie zouden kunnoi) 
Htrokken ton nulte van landbouw, koophan- dcl en de 
bijzondere wclvaart van Ncderlandsch- Indie, verder do 
bevordering van allo kunsten cn wetuiischappcn, en zij 
zouden gretig alles ontvangen „wat belrckking heeft op 
de natuurlijke histone, de oudheden, zeden en gc WOOD 
ten der Indischc volken>,. Uitdrukkelijk word in het 
vafttgestelde programma vcrklaarci dat het Genootschap 
gehcel en al buiten den kring zijner onderzoekingen shiit 
„alic borich- ten, die do Oost-Indische Compagnie 
eonigszins zouden mogen aangaaii,'. 
In 1878 heeft het Genootschap zijn honderdjarig 

bestaan gevierd, bij welke golcgenhcid is uitgege- ven cen 
door den toenmaligen voorzitter, Mr. T. H. der Kindcrcn, 
beworkt Gcdenkboek, waarin de lotgcvallcn van het 
Genootschap uitvoerig zijn vermeld. 

Evcnals allc dergelijko instellingcn heeft ook dit 
Genootschap met afwisselencl gcluk gearbeid. Het heeft 
tijden van groote werkzaamheid, maar ook tij- den van 
indommeling gekend. O.a. het tydvak dat aan het 
Engelsche tusschenbestuur voorafging, ken- merkte zich 
voor het Genootschap door een staat van kwijning en 
verval, waaruit het werd opgehe- ven door Raffles, cen 
warm vriend van letteren en wetenschappen, die 
doordrongen was van de nood- zakelijkheid om de kennis 
van de Oostersche volken uit te breiden. Door de 
samenwerking van Raffles met zijne letterkundige 
vrienden Horsfield, Mackenzie, Leyden, Crawfurd en 
anderen was echter de Ne- dcrlandsche wetensehap 
genoegzaam geheel uit het Genootschap verdrongen, 
zoodat de beide onder het Engelscho tusschcn bestuur uit 
gegeven deelen der Verhandelingen geen 
noemcnswaardige bijdra- gen van Nederlandschen 
oorsprong bevatten. Door den schok, welke het vertrek der 
Engelsche leden veroorzaakte, zakte het Genootschap 
schier geheel ineen, maar door de belangstelling van den 
Gou- verneur-Generaal Van dor Capellen werd het tot een 
nieusy leven gewekt. Het bestuur van den Com- inissaris-
Generaal Du Bus konmerkte zich door be- zuiniging bij 
uitnemendheid en vandaar ook een stilstand in de 
werkzaamheden des Genootschaps van 1826—1830. 
Onder het protectoraat van den nieuwen Gouvcrneur-
Generaal J. Van den Bosch, zict men de belangstelling in 
den arbeid van het hM Genootschap weer ontwaken. 
Bijzonder gunstig cclitcr was het tijdvak na 1843 te 
noomen, omdat hetgeen het Genootschap sedert dat jaar 
in het licht heeft gegeven, ver overtreft hetgeen de vroe- 
gere jaren hadden opgeleverd. Hot nieuwe leven, 
waarmede het Genootschap werd bezield, was voor een 
groot deel te dan ken aan Dr. W. R. Baron van Hbevell. 

Het programma van actie, dat in den loop der ja- ren 
menige wijziging onderging, omvat thans be- vordering 
van de kennis der oudheid, gcschicdenis, taal, land- en 
volkenkunde van den Indischen Arch) pel. De 
archeologischc cn cthnographische ver- zameling, de 
numismatischo afdeeling, het kabinet van preciosa cn de 
bibliotheck zijn ondergebracht in hot in Grieksch-
Dorischon styl in breed front op- getrokken Musoum to 
AVeltevredon, gclegon Ko- niugsplein. VVcst zijclo. 

Het Gonootscluip lieeft daclelijk na zijn ontstaan do 
uitgftve ondernonion van Verhandelingen. Daar- van zijn 
tot en met 1915 verschenen 61 deden. Van het Tijdschrift 
voor Indische taal-, land- en volkenkunde, waar\an de 
uitgaaf in 1853 aanving, zijn vorachoncn 57 deelen en van 
do Notulon, in 1857 aangevangon, 53 deelen. Tevens zijn 
uitgegeven: Catalogus dor bibliotheck met vervolgen ； 
Catalo- gus dor cthnologischc vcrzamoling; Catalogus tier 
numismatische al'deeling；  Catalogus der archacolo- 
gischo vcrzaincling (alle dezo catalog! thans zeer 
verouderd) ； Verslag van ccno verzaineling Maloi- schc, 
Arabische, Javaansche cn andere handschrif- ten ； 
Codicum arabicorum; Lyst van land-, zee-, ri- vicr-, wind-
, storm- cn andere kaarton; ahmede jaarrapporten en kwart 
aalverslagen van den oud- lioidkundigen dionst. 

Blijkcns de Indische begrooting ontvangt het Ba-
taviaasch Genootschap jaarlijks eene subsidic van 
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. het Gouvernement. Tot gewonc Icdcn wordcn al- 
［方々• leen benocmd personen in N.-I. woonachtig, zij 

■^betalen eene contributie van ,40.— 'sjaars, be- 
halve de ass. residenten en gewestelijke sccrctaris- 
<%en, die / 30 en de controleurs B.B,. die / 20's jaars 
)betalen. 

I n d i s c h G e n o o I s c h a p. Dit Genoot- 
schap werd 26 Mei 1854 te ,s-Gravenhage opgericht. 

/ J ' ； .'In afwijking met het eenige jaren to voren tot stand 
V" "■ gekomen Kon. Instituut voor de taal-, land- cn vol- 

飞 如、「 kenkunde van Ned. Indie, dat cen zuiver weten- 
schappclijk karakter droeg, was het doel van het ge- 
-'nootschap gelegenheid te geven tot. beoefening en 

bespreking '  ........  ' - 
Volgens het laatst in de algemeenc vergadering van 

van economisch-politische onderwerpen. 
30 Mei 1914 vastgestelde regleincnt tracht het ge- 
.nootschap de gemeenschappelijke bclangcn van de 
Nederlandschc Kolonien en het moedcrland te be- 

vorderen, in het bijzonder door a. het verspreiden van 
konnis op koloniaal gebied, b. het veraamelen 
van hetgeen over koloniale staatkunde cn staathuis- 
houdkunde in druk verschijnt, c. het onderhouden 
van betrekkingen met instellingen en personen in 
binnen- en buitenland, wier arbeid geheel of ten 
deele ligt op koloniaal gebied. Van de Handelingen 
van het Genootschap verschenen van 1854-1861 
zeven octavo deeltjes, die, behalve verelagen van 
gehouden vergaderingen, ook tai van biographien 
bevatten v»n personen, die met Indic in betrek- 
king hadden gestaan. Deze uitgaaf werd in 1861 
veranderd in eenc geregclde openbaarmaking van de 
stenograpliisch opgeteekende versJagen der avond- 
vergaderingen, die vrij geregeJd in de wintermaan- den 
plaats hebben. 

De bibliothcek van het genootschap vornit met die 
van het Kon. Instituut hiervoren genoemd een geheel 
onder de benaining „KoIoniale Bibliotheek". De 
contributie dcr 】eden bedraagt / 8 '$ jaars, de Ic 
<len-donateurs, betaJen / 500 in eons of tenminste 

25 per jaar. Het genootschap stond 1 Mei 1915 
met 40 instellingen door ruiling van werken in ver- 
<-r binding. 

Kon in klijk Ned 
rykskundig Genootschap, gevestigd 
te Amsterdam, were! in 1873 opgericht ondcr den 

e r J a n d s c h A a r d - 

naam Aardrijkskundig Genootschap, die in 1884 ge- 
wijzigd word in Nederlandsch Aardrijkskundig Gc- 
Jiootschap, waarop in 1888 vergunning werd verkre- gen 
het predicaat „KoninkIijk!, aan tc nemen, 
hetgeen by de Statutenwijziging van J 890 is ge- schied. 

Het genootschap trachtt-e van den beginiic, naast 
andere zust erverecn i gin gen, een belangrijk dee! zij- 
ner werkzaamheid aan het onderzoek van Ned. Indie te 
wijden. Dit bleek, aanvankelijk uit de keu- ze van den 
Vdorzitter Prof. P. J. Veth, later uit de meermalen 
gewijzigdc red act ie der Statu ten. 

Langs verachiJlende wegen is het genootschap in die 
richting werkzaam geweest. 

Reeds op de eerste bijeenkoDist were! besloten den 
Minister van Kolonien te vei-zoeken aan de expedi. tie 
naar Aj.jeh wetenschappelijke onderzoekers toe te 
voegeijrKort daarna begonnen de langdurige bc- 
jnoeiingei) des genootscliaps om de kennis van Nieuw-
Guinea tc vermeerderen cn word de onder- 
sraekingstocht naar Midden-Sumatra voorbereid, die in 
1877 tot uitvoenng kwam. Later werden de 
onderzoekingen op de Keygroep door den Heer H. O. W. 
Planten, op Celebes, Floreseldcj-s van Prof. Wichmann 
en de reizen vani Dr.*H. Ten Kate door het genootschap 
bekostigd, gesteund of door aan- 

vragen om subsiclie bij de Rcgccring in de hand gewerkt. 
Op de periode door de bovengenoemde reizen 
ingenomen, is een tijdvak gevolgd waarin het 
genootschap zijn krachtcn meer op het onderzoek van 
West-Indie concentrecrdc; het verloor echtcr Oost-Indie 
niet uit het oog, getuigen de Zuidwest-Nicuw-Guinea-
expcditie door R. Posthumus Meyjes en E. J. de 
Rochcmont (1904 '05) en het onderzoek van Midden-
Celebcs door den mijn- ingenieur E. C. Abend an on 
(1910/11). Tot een in samenworking met de 
„Maatschappy ter Bcvorde- ring van het Natuurkundig 
Onderzoek der Neder- landsche Kolonien5! te 
oudernemen onderzoek van de eilanden tusschen Celebes 
en Nieuw-Guinea (met inbegrp van den zoogenaamden 
Vogelkop) is in bc- ginscl besloten; het zou reeds 
ondernomcn zijn, zoo de Europcesche oorlog niet tai van 
zwarigheden had in den weg gclegd. Dit onderzoek zal 
nog jaren lang op de agenda blijven, daar het niet 
uitsluitend aard- rij)<skundig zal worden opgevat. Mede 
is in voorbe- reiding een geoniorphologisch onderzoek 
van At jeh en Onderhoorigheden, waartoe ook de 
bovenge- noemde Maatschappij zal med ewerken en 
waarme- de, behalve de rechtstreekschc uitkomsten, gc- 
strcefd wordt naar het verkrijgen van eene land- 
schapsbeschrijving, die als model voor andere gewes- ten 
zal kunnen gelden. 

Voorts richtte het genootschap, reeds kort na de 
stichting, aan ambtenaren in de Kolonien een aan- tal 
vragen tot leiding van het onderzoek der door hen 
bestuurde gewesten en noodigde hen uit de rc- sultaten 
van dat onderzoek in het tijdschrift des gc- nootschaps te 
publiceeren. De Indische hydrogra- fie, cartografic en de 
geografische diensten wcr- den in het tijdschrift en in de 
vergaderingen mecr- nialen ter sprake gcbracht; eene 
besehrijving van den Archipel uit oceanografisch 
oogpunt be- schouwd, waaraan verschillcnde 
deskundigen hunne medewerking hebben toegezegd, is in 
be working. Ue belangcn van het ethnografisch Museum 
te Lx；i- den werden, door de verschi】】endc expedities, 
naar vermogen behartigd, Ook de ethnologic were! 
binnen den kring der genootschapsbcjnoeiii)gcn 
getrokken, laatstelijk (191G) door de uitzending van den 
Heer J. E. Kreeiner tot een n ad ere studio der bevolking 
van At jeh en Onderhoorigheden. Ook dit onderzoek 
gcschicdt inet medewerking van de bovengenoemde 
Maatschappij, doch geheel onder leiding van het Atjeh-
instituut. Over de triangulatie van Sumatra werden 
adressen tot de regeenng gcricht ；  reizigers . cn 
geleerden, die Indic voor hunne studicn bezoch- ten 
werden bij de Regecring en ambtenaren aanbo- volen; 
vraagpunten op koloiiisatie cn emigratic be- trekking 
hebbende werden door deskundigen ingc- leid en 
besproken. Dat het tijdschrift dezer Veree- niging dus 
velc oorspronkclijkc bijdragcn cn kaarlen over Ned.-
Indic kon publiceeren, volgt uit aJ het bovenstaande 
vanzelf. Zoo wcidcn in de all(； rlaat- ste jaren de 
uilkomsten van de Militaire explorat ic van Nieuw-
Guinea, met den meesten gpoed, in het tijdschrift 
gepubliceerd; voorloopig blijft dat daar- voor de besto en 
feitclijk eenige bron. Nevens het tijdschrift zagen 
verechillendc afzonderlijkc werken over gedeelten van 
Ned.-Indic het licht. Onder handen is lhai)8 het work: 
„GeoJogische cn geogra- phische doorkrui«itigen van 
Midden-Celebes" door E. C. Abendanon, waarvan het I 
weed e deel op het laatst van J915 verschenen is/leAtJas 
kwam in 1916 gerecd. 

Een Atlas van de Nederlandschc Kolonien (Oost cn 
West) is thans in bewerking en zuJ binnen enkcle 
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iaren wel in don hunclol gcbracht kunncn worden. 
Behalvc over de gewono inkomstcn, bcschikt het 

genootschap over die van twee door belangstellenden 
bijeengebrachte fondsen: het Vcth-Fonds en hot 
Junghuhn-Fonds. Do besteinming dicr fondsen is dat zij 
aan do ontwikkeling der kcnnis van de kolo- nien ten 
goede inoetcn komcn. 

De latere Voorzitters van het Genootschap, de HH. 
Vcratccg, Kan, Groeneveldt en IJzerman, hidden het 
onderzock van Ned.-Indic steeds hoog op de agenda der 
werkzaamheden en volgden de vanouds getrokken lijncn 
door het steunen van reizigers, het aanknoopen van 
verbindingen met Indie, het doen houden van 
voordrachtcn, het voorzien in de rege- ling der 
schrijfwijzc van plaatsnamen, het doen be- bespreken der 
literatuur over Ned.-Indie enz. De jongstc krachtigc 
poging tot het vorspreiden van kcnnis cn het opwekken 
van belangstelEng was de in 1913 te Amsterdam 
gehouden „Koloniaal Aardrijks- kundige 
Tcntoonstelling", waarvan de catalogue eenige blijvende 
waarde heeft. 

Het tijdschrift venscheen aanvankelijk in kwarto- 
formaat, later in octavo. De eerste serie (1876- 1883) 
bevat zeven dcelen en dric dcclen Bybladen. De t weede 
serie, die tot op heden voortloopt, brak met hetstelsel van 
bijbladen en verscheen in octavo- formaat. De eerste zes 
deelen dezer serie (1884— 1899) waren vcrdeeld in 
„Verslagen en Aardrijks- kundige mcdcdeelingen'' en 
„Meer uitgebreide ar- tikclen"； de splitsing is later niet 
meer gcvolgd. De mcestc jaargangen vcrschenen in twee 
dcelen ； die van den allerlaatsten t ijd kunnen, door 
gebruik van k loin ere letter cn dunner papier wedcr tot 
een deel gebonden worden. 

Het genootschap heeft ccne bibliothcek van circa 5000 
nuinmers, wclkc in behecr en bruikleen is bij die der 
Universiteit van Amsterdam. Behalve <lc boeken zijn 
talrijkc scricen van de sedert jaren, door ruilverkeer, on l 
van gen buitenlandsche tijdschrif- lei aanwezig； aan die 
serieiin ontlcent de Bibiio- thcek eigciilijk hare waarde. 
Ook bezit het genoot- schap eene kaartenverzamoling 
van cenigc tiendui- ZCIKIC iiummers, die terzclfdcr 
plaatsc bewaard wor<l(, maar noy niei gcheel 
geinvcntarisccrdis.Doze lautstc 7.wv belangrijko 
verzaineling is, sedert de op- rieliting van h< « 
genootschap, juist op Nederlandsch koloninal gebird, 
nogai vollcdig bijgehouden. 

(J e o 1 o g ic h M ij ti I)o u w k u H d i g G c - n <> 
<> t s <■ I)a p v o o r X e(1 t* r 1 a n <1 c n K o - 11> i) 
i <• ii. 

1 )< z<- Veiecilining onstond uit de sainensmelting 
<I<T rc<；<ls respecticveli.jk Kinds 9 <Juli l!)04 en 11 
Nov. 1911 bestaande Ned. Mijnbouwkundigc Vg en 
NoderL Geol. Vg, welkc daarbij werden omgezet in de 
Mijnbouwk. <>n Gtiologische sect ion van het Geol. 
Mijiiboiiwk. GenootKchap voor Nederland cn Kolo- ni(-
n. De oprichting had !)Alaart 1912 te Delft plants voor 
den t ijd van 29 jaar, do zetel der Vereeniging is te 's-
iJravcnhagc gevestigd. Het doel van hot genootschap is 
blijkeDs do statuten ondcr mecr het be- vordcrcn der 
mijnbouwk. en geol. wctenschappen in(i( ： n 
ineeHtuitgcbreiden zin, vooral met betrekking tot 
Nederland en Kolonicn, het opwekken in ruimon kring 
ii)Nederland cn Kolonien van belangstolling voor 
mijnbouw on geologic. 

De contribute： bedraagt / 5 voor cene sectie, / 8 voor 
tweescctien.Het genootschap geeft uit een jaar- boek en 
wctcnsch. verhandelingcjii vtvn mijnbouwk. of geol. 
aard, die op ongcregelde tijdcn verschijnon. Einde 1914 
had hot aantal leden (cere, gewonc cn buitengewone) het 
1000-tal ovorschrcclen. 

GENOTRECHT, zie GROND (RECHTEN OP DEN). 
GENTENG. District met gelijknamige hoofdplaats 

van de contrdle-afdccling van dien naam, afdeeling on 
regentschap Banjocwangi^ residentie Besoeki. Het heeft 
eenc oppervIaEte van bijna 2000 K.M.2 en tclt 30 dcsa's. 
Aangczien het district in 1905 (waarin de laatste 
volkstelling gehouden is) nog niet bestond, kan hot aantal 
inwonera, dat tenge- volge van transmigratie uit Midden- 
cn Oost-Java jaarlijks aanzienlijk blijft toenemen, niet 
opgegeven worden. In dit district komcn vele 
crfpachtspercee- len voor, waarop voornamelijk koffie, 
rubber en klappers verbouwd worden. De bevolking 
bestaat hoofdzakelijk uit Javaansche emigranten cn 
hunne afstammelingen, die de wocste gronden ontginnen. 
Op de erfpachtspcrceclcn werken uitshiitend Madoe- 
reezen. 

Door de spoorlijn Ban joe wan gi - Dj ember is de 
geisolecrde ligging van '3eze streek opgeheven, tcr- wijl 
door wegenaanleg, verbetcring van irrigatic en het 
aanleggen van cen smalspoorlijn (Rogodjampi- 
Tjloering-Genteng-Kalisetail) de Regeering veel doet om 
deze uiterst vruchtbarc streek in ontwikkeling te brengen. 
Vooral het onderdistrict Kalibaroe heeft veel handel cn 
vertier gekregen. 

GENTENG (OEDJOENG), zuidwestelijkc kaap van 
de bergachtige zuidkust der Preanger Regentschappen. 
Dicht hierbij wordt de geheel onBewboriUe kusf YfiT en 
dan bezocht voor de inzameling van de eieren van 
zeeschildpadden (vgl. J. F. van Bemme- len, uit Indie, biz. 
179 vlg.) 

GENTrSCH. Zie TORADJA'SCHE TALEN. 
GENTOENGAN (JAV.). Zie BISCHOFIA. 
GENUEEZEN IN DEN MALEISCHEN ARCHIPEL 

(DE). Ook Genua heeft getracht, in deh Malei- schen 
Archipcl als concurrent dor Nederlandscho Oost-Indische 
Compagnie op te treden. In 1647 was daar kapitaal 
byccngcbracht, grootendeels door Ne- derlandsche 
kooplicden, te Amsterdam en te Genua vei-
blijfhoudcnde, waarvoor tc Zaaudam twee sche- pen 
werden gebouwd,die in October van dat jaar bij Texcl 
zeilree lagen. De Bewindhcbbers onzer O.-I.C. waai-
schuwdcu Gouvemcur-Gcneraal cn Raden, wat hun te 
wachtcn stond, en gelastten hun, indien Ne- derlandcrs 
aan boo rd van die schepen in Indie moch- ten worden 
aangetroffen, deze daaruit to lichten, krachtons de 
bcpalingcn door de Staten-Gcncraal op dit punt gemaakt; 
terwijl hun tevens werd aangeschrcvcn, die schepcn niet 
too te laten in de st reken in ons bezit of in 
handelsplaatsen, waar- incde wij monopolie-contractcn 
had den gesloten. 

In Maart 1649 kwamen de schepcn na con moeite- 
volle rcis aan de Wcstkust van Sumatra. Zij detlcn Tikoe, 
Priaman cn Salida aan, heschen do Neder- landsche vlag 
en de inlanders, op die schepen zoo- vclo Ncderlanders 
ziendo en daaronder personen, wclkc reeds vroeger daar 
met de schepen der O.-I.C. waren geweest, zagen die 
bodems voor Nedcrland- sche aan. Do scheepshoofden 
trachttcn hierhandel to drijvcn, ginds roofden en 
plunderdcn zij inlandscho vaartuigen. Dit baarde grooto 
on rust onder de bc- volking I)iet allcen, maar ook bij cle 
Atjohschc regee- ring, waaronder cle door do schopcn 
bezochto gedcel- ten van Sumatra's Westkust bchoorden. 
Op die kust werden op verschilleiide plaatsen 
vorsterkingen tegon de vormcondo Nederlandscho 
schepen opge- worpen cn in Atjoh werdon om deze cn 
andcre rcdc- nen do Nederlandscho resident cn z ij n o 
ondergeschik- ten zoo zorgvuldig bewaakt, dat hot aan 
govangen* achap deed donkon. Niet zondor mocito word 
lator cn op de Wcstkust dn in Atjoh hot wantrouwen te- 
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gen de Nederlanders, door deze hun nict tc wijten 
handelingen opgcwckt, weggenomen. 

Inraiddels waren do beidc schepcn 15 April in Straat 
Socnda aangekomen. Hier werden zij opge- wacht door 
Nederlandschc jachtcn en naar Batavia opgebracht. Het 
bleck, dat t wee-derden dcr bcman- ning Nederlanders 
waren, daaronder de „comman- dcur" en meest al de 
scheepsofficieren cn handels- cominiezen. Zij werden 
van de schopcn gelicht en de meerderheid ging in dienst 
onzer O.-I.C. over. De niet - Ned er land ers werden 
daarop, evcqals de sche- pen, in vrijheid gesteld, maar het 
verzoek der op die bodems aanwezige Genuecsche 
edelliedcn, welke- hulp verzochten, nu zij te zwak van 
volk waren ge- worden, om den terugtocht te aanvaarden, 
werd af- gesiagen. Ten slotte mocsten zij de schepen 
verkoo- pen en gin gen hoofden cn bemanning a Is 
passagiers op de bodems der Compagnie tcrug naar 
Europa. De onderneming was geheelte niet geloopen, en 
de vrees van de bestuurders dcr O.-I.C. dat de Genueezen 
vasten voet zouden krijgen, ook op Macao en in Japan, 
was weggenomen. Toch werd de houding van 
Gouverneur-Generaal en Raden tegenoverde Neder- 
landsche schepelingen door de Bewindhcbbers af- 
gekeurd ；  zij hadden „vcrkecrde barmlierticheijt ge- 
bruijekt, ende al te slap geproccdeert". Op die wijze 
zoude het den ,,ondercruijpers van CJompagnies han- del 
noijt aan volck gebreecken". Het blijkt echter niet, dat de 
Genueezen ooit weder daartoc pogin- gen hebben in 't 
werk gcsteld. 

Literaluury^. P. vaii dcii Berg, De Oost-Indische f 
Compagnie de^ Edelen van Genua (IG48—1649) in 
fief~T： v. h. Bat. Gen., XXIV (1877), bl. 442 二 474； 
J. E. Heeres, Bouwstoffen voor de geschicdenis der 
Nederlanders in den Maleischen Archipel, III, bl. LB-, 
459,463 vv., 490. 494, 499. J. E. H. 

GEO LOGIE. De kennis omtrent do geologise he ge- 
stcldhcid van de Nederlandschc bezittingen in den Oost-
Indischen Arc hi pel is nog min of meet frag- mentarisch 
en het onderzoek verkeert nagenoeg nog geheel in het 
eerste stadium, dat van algemeene verkenning. Wanneer 
men de groote uitgestrektheid van het gebied, de 
vcrsnippering in talloozc grootere en kleinerc eilanden en 
de dikwijls jnoeilijke toegan- kelijkheid daarvan in 
aanmerking neemt, bestaat er geen reden zich hierover te 
verbazer ；  men bedenke slechts, hoeveel vragen 
betreffende dicht bevolkte en intensief ontgonnen 
cultuurianden nog onbeant- woord zyn gebleven. A Is de 
pioniers van het gcolo- gisch onderzoek in Nederlandsch-
Indie uit de eerste helft der vorige ceuw moeton 
Reinwardt, Horner, Sckwaner, Macklot, Hasskarl, 
Korlhals en bovenal F. W. Jwv/huhn (f 1864) genoemd 
worden; na 1850 be- ginnen langzamerhand de 
exj)loraties naar het voor- komen van nuttigo delfutoflen 
door de ambtenaren van het Indische Mijnwezen in bijna 
alle deelcn van den Archipcl. Vooral in de laatstc drie 
deccnnien is onze kennis in dit opzicht zeer sterk 
vermeerderd dooi talrijke onderzoekingstochtcn, waai 
aan de na- mcn der ingenieurs C. J. van Schelle (f 1909), 
R. Fen- nema (f 1897), N. Wing Easton, R. D.M. Verbeek, 
H. A. Brouwer en van zoovele andereii roemvol ver bon- 
den zijn. Behalve door deze direct vanwege liet Gou- 
vemeinent ingestelde onderzoekingen is de uitbrei- ding 
van onze kennis ook krachtig bevorderd door den arbeid 
van een groot aantal andere natuuronder- zoekers, van 
wie als enkelen der meest op den voor- grond tredenden 
genoemd moeten worden: F. von Hoch^stelUr (f 1884), 
K. Martin^ A. Wichmann, G Boehm (t 1913) G. A 
^FT^olengraaff, J. Wanner, K. Denver, P. en F. Sarasin, 
J. Elbert, A. Toi 

ler, W. Volz, E. C. Abcndanon, L. RutUn enz. Uit het 
bovonstaando is op to maken, clat cr reeds een zeer 
omvangrijke litei'atuur over de geologic van 
NcdcrJandsch-Indie bestaat, waarvoor hier tor plaatse 
verwczcn kan worden naar de vol- led ige bibliographic 
aangaande dit onderwerp, die wij van de hand van R. D. 
M. Verbeek bezitten: „Opgave van gcschriften over 
geologic en mijnbouw van Nederlandsch Oost-Indic/" 
door Dr. R D. M. Verbcek m. i., Verhandclingen van het 
Gcologisch Mijnbouwkundig Gcnootschap voor Ned. en 
Koi., Geol. Serie, Decl I, Tweede stuk, 's-Gravenhage, 
Dec. 1912 (2665 nummers). Een eerste vervolg op doze 
literatuurlijst verscheen eveneens in de bo- vcngcnoeindc 
,,Vcrhande]ingen‘‘ ala Deel I, Vijfdc stuk, Maart 1914 
(101 nummers), ecn tweede vervolg als Deel I, Zovende 
stuk, Fcbruari 1915 (88 nummers), een derde vervolg als 
Decl II, Derde stuk, Maart 1916 (110 nummers). 

Een eorste geologischc overzichtskaart van Ned.- 
Indie, tevens diepzeekaart, werd in 1914 samen- gestcld 
dooi* E. C. Abendanon ni. i. en als Wandkaart op schaal 
1 : 2.500.000 uitgegeven door het Kon. Ned. Aardrijksk. 
Gcnootschap. In do volgende bladzijden is getracht, zoo 
beknopt mogelijk, een algemcen overzicht te geven van 
den huidigen stand onzer kennis. 

Alvorens echter de versclxillende vormingen, waaruit 
de bodem van den O. I. Archipel is opge- bouwd, in hunne 
natuurlijke volgorde te bespreken, willen wij eenige 
hoofdtrekken aangeven betreffende de geleidclijke 
ontwikkeling van dit deel der aard- korst, vanaf het zeer 
verre voideden tot op het tegen- woordig oogenblik. 
Hicrvoor is het echter noodig vooraf even de nieuwcrc 
opvattingen betreffende de ontwikkeling van de 
aardopperv 1 akte en de verdee- ling van land en zee in 
vroegere geologischc perirxlen te vermelden; de 
beknopto uiteenzotting daarvan is groolendecls ontleend 
aan Verbeck's „M61ukken- versJag" (Jaarb. v. h. Mijnw. 
in NcderJ. Oost-Indie 1908, wetenschappelijk gedeelte). 

Door E. SueJiS werden de streken oj)aarde, waar<le 
boven-carbonische ,,GlossoptcmHor&'' aangctroilen is, 
tot 66n reusachtig continent verccnigd, dat zich in jong-
palaeozoischen tijd van Zuid-Amerika, over Afrika en 
Zuid-Azii*, tot Australia zou uitgestrekt hebben. Tcgen 
het einde der triasperiodo werd dit g(；- weldige land in 
een oostclijke en een westclijkc hcll't verdeeld; het 
oostclijk deel, van Madagascar tot Au- stralic, word door 
hem Gondwana-land genocind. Dit hypothetisebe 
vasteland is thans bij na gchecl bene- den den zeespiegei 
weggezonken; slcchtH Madagascar, Voor-Indie cn 
Australic vormen er de over- blijfsclen van. Ten Noorden 
daarvan bevond zich cen la»ge zcegordel over Middcn-
Amcrika, het Mid- deHandsche Zeegebicd en den 
Himalaya naar Neder- landsch-Indii*, waarvoor Suess in 
1893 den naam van “Tethys" invoerdc. Totdeze 
voorsteHing wordt men geloid door de vcrwantschap, 
welke bestaat tUHScheii de boven-paJaeozoische en 
mcsozoischc inarieuc dierenwereld van Ned< rlandsch-
Indie cn die, be- waard in lagen van gelijkon ouderdom 
iu BriUch- Indie en Zuid-Europa； en zoo is men tot de 
onder- stelling gekomen van het bestaan van een 
ononder- broken zeeverbinding tusschcn de genoemde 
streken gedurende het bo ven - j)alaeozoicum cn 
niosozoicum. Volgens Jfarimbestond in cocenen tijd die 
open verbinding niet nicer en was toen het gebied van den 
Archipel door tusschcngelegen land van de Tethys 必 gc- 
scheidcn, want de eoceene vveekdier-fauna van Java 
toont reedsgroote vei-schillen met die van Voor-Indie 
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en Europa. Noordelijk van de mcsozoische „Middel- 
landsche zee" lag weer een complex van landmassa's en 
ondiepe biunenzeeen. Uitgaande van het denk- beeld, dat 
do hooge plooiingsgebergten ontstaan op zwaklce 
strooken van de aardkorst, die door de in- zinkendc 
beweging der omringende vaste schollen— een gevolg 
van het algcmeene inkrimpingsproces der aarde — 
samengeperst worden, kwam E. Havg in 1900 tot het 
aannemcn van vijf groote „continentalo blokken", die in 
mesozoischen tijd door breede zee- armen gcschciden 
waren, waarin een sterke sedimen- tatie plaats greep. 
Dcor bewegingen dei aangrenzen- de ,,continenten" werd 
de dikke reeks van sedi/nen- ten in de voormalige 
zeearmcn in tertiairen tijd samengeperst cn tot hooge 
gebergten opgeplooid cn wij zien inderdaad, dat de jonge 
plooiingsgebergten (Nieuw-Guinea, Himalaya, Alpen, 
Andes cnz.) zich juist ter plaatse dezer oude zeearmen of 
„geosyncli- nale strooken" bevinden. De mesczoische 
Tethys valt samen met een dezer gcosynclinalen cn de 
Oost- Indische Archipel ligt in het ontmoetingsgebied 
van deze „alpinc,̂  geosynclinale strook met de „circum- 
pacificke". Passen we deze gedachten nu nader op het 
gebied van onzen Archipel toe, dan rijst dus de vraag, in 
hoeverre de Jigging en de aard der afzettin- gen met deze 
opvattingen zijn te rijmen. In de eer- ste plaats Icert dan 
het karakter der sedimenten, dat hier ter plaatse sinds den 
boven-carbonischen tijd (de daaraan voorafgaande 
ontwikkelingsphasen buiten bcschouwing gelaten) steeds 
een eilandenwe reld — een zee met verspreide grootere 
on kleinerc landmassa's bestaan hceft, want we t ref fen 
zeer veel mariene vormingen aan, die in ondiepe tot ma- 
tig diepe zceen ontstaan zijn en van het land afkom- stigo 
bcstanddcelcn bevatten Intusschen zijn wer- kclijke 
diepzecsedinicnton (afzettingen op den bodem van nicer 
dan 4000 a 5000 M. diepe zeeen) eveneens 
v'Ttegenwoordigd (o. a. in Centraal-Borneo), doch zij 
ti((l<n den achturgrond tegenover de groote 
mc< j<h r!Hid van afzettingen in zeewatcr van veel gi 
ring( rc dieplc cn in de nabijhcid van kusten. In <lk p'val 
is de wcrkcJijke toostand, voor zoo ver daar- ov< i t hans 
!<• oordeelcn valt, nict met de boven ver- mekle theorie 
in strijd. Maar het zijn vocral de4ccto- ni' ' Hi' v< rr(-
iiijf)s?l(?n van geologisch jongen datum, dm < rop 
\vijz<?n, dat Let gobied van den Ncdcrl. J nd； PIH II 
Arcliipr-l uerkeiijk deel uitmaakt van een <l- r l；> 
strooken van du aardkorst. Reeds de prae- cai li'»iii.iche 
warcn aun samenpersing en plooi- ing oiHi<-rworp< n 
gewei'st voor de ufzetting der bo- ven-carbonische cn 
pcrniische lagen; de krachtigc bodfjnbewegingen 
(vorming van hreuken cn daar- langs plaats hebbende 
ojthcffingen cn afschuivingen <h-r afzonderljkt? 
schollen), waaraan de Archipel in hoofclzaak zijn tegen 
woord igen vorni te dan ken lux'ft, zijn echt-'r zeker post-
eoceen en zelfs grooten- decls post-iriioecen 
Voornumelijk uit jong-tertiniren en kwartairen tijd 
dnteert de geleidelyke opheffing der cilanden in het 
oostelijk dec】 van den Archipel cii de vtu-zakking der 
tusschcngeJegen schollen, waanloor de diepe zeestraten 
en zeebekkens in de Molukkon ojitstaivn zijn. Gcwczcn 
zij hicr slcchts op de gcwckligo zeediepten oni Celebes 
en Timor on op do grootodiepte van de Banda-Zeo. Do 
zeer bolangrij- kc hooglcvorHchillcn, die men aldaar 
aantreft, zijn to vcrklarcn a Is een verschijnscl van 
breukvorming, van ecn vorming van naast elkaar gelegen 
horsten en slcnkcn, hetgeen wecr ccn gevolg is van 
sanien- pci'Hingcn (plooiingen) der lagen op groote 
diepte. De reeksen van opgeheven cilanden 
(horsten)correa- pondeeren met de plooiruggen in de 
diepte, de groote 

zeediepten daartusschen met de plooidalen. Daaren- 
tegen vinden wij in hot westrlijk deel van den Archipel, 
dat door zeer ondiepe zeeen met het vasteland van Azie 
samenhangt, die verschijnselen van zeer recente 
opheffing (opgeheven ytrandriffen) nict en het schijnt 
dus, alsof de bodembewegingen zich in den allerjongsten 
tijd beperkt hebben tot het gebied tnsschen Borneo cn 
Australie. terwijlde opheffingen, waardoor de jong-
tertiairc vormingen van Java, Sumatra en Borneo boven 
den zeespiege] gebracht zijr), van iets ouderen datum 
zijn. Het ontbreken van rifkalkterrassen bijv. aan Java's 
zuidkust i* intusschen ook te verklaren door de 
nawerking van in de richting der kustlijn loopende 
breuken. Dat het hier besproken gebied inderdaad deel 
uitmaakt van e6n of meer der bewegelijkc zones in de 
aardkorst, waarin de jongstc geologischc perioden tot op 
heden in de diepte geweldige samcnpeifiingen en 
plooiingen der aardlagen plaats vinden, blijkt evenwel 
voldoen- de uit de besproken verschijnselen, die ook met 
de vulkanischc verschijnselen in nauw verband staan. De 
Oostelijkc Archipel staal onder den zijde- lingschen druk 
van de Aziatische landmassa's eener- zijds, waactoe 
Sumatra, Java en Borneo behooren, en de A\istralische 
lundmaasa's anderzijcls. 

In een work als de Encyclopaedie van Neder- landsch-
Indic, dat niet in de cerate plaats voor vak- gelecrden 
bestemd is, moct een artikel over de geologic zich tot de 
hoofdzakcn beperken en mag de be- handeling zich niet 
verliezcn in detailbcschrijvingen, die toch uitteraard 
onvollcdig zijn en gedeeltelijk ook op ondcrstellingen 
beru^ten, waarvoor nog gecn volstrekto zekerheid 
bestaat. Alleen bij inachtne- ming van gx-ooto 
beknoptheid kan het hier inedege- deelde ook voor den 
belangstellenden leek leesbaar blijven en op deze wijzo 
eenig nut stichten. 

Het oudstc lagencomplex, dat we in Nederlandsch 
Indio kennen en dat vooreerst nog niet verder onder- 
verdceld kan worden, wordt als den geheel sa- mengevat 
onder den naam van „oude schaliege- steenlc7i>' of 
„ov.de schiefe.rlormatie'' (de „Maleische formatie** van 
W. Volz). Fossielen zijn er tot dus- verre nict in gevonden 
en wij kunnen met zekerheid alleen zeggen, dat deze 
sedimenten voor het boven-carboon zijn ontstnan: 
vcrmoedelijk zijn on- ondcr dezen naaw dus zoowcl 
archaeische als oud- en midden-paiacczolsche gesteenten 
vereenigd. A b en- danon is van nieening, dat do 
kristallijne schisten en de cchte „oudc schiefers" van 
archaeischen en prae- cambrischcn oudordom moeton 
zijn en in oud- en middcn-palacozoischen tijd een 
continent gevormd hebbon, dat in hot gobied van den 
Archipel eerst in bovcn-carbonischen (respect, onder-
peitnischcn) tijd wccler onder zeoniveau gedaald was； 
de afwezigheid van fossiolon ware hiormede afcloende 
verklaard. Hij noemdoditcontinent, hotwelk 
ookgcdeelten van Z.O. Azid en Australis omvatte, 
Aequinoctia. Deze lag(?nrccks bestaat uit gneizen, 
glimmer- cn arafi- hoolschisten, phyllietcn cn 
klcischalies, gi,auwacken, zandsteenen, kwart^ieten en 
kiczclschalies enz.; ook komen hier en daar 
tusscliengeschakolde kristal- lijnc kalkstcenbanicen voor. 
Voor hetgiootstegedeelte hebben wij in deze gestcenten 
dus met (meer of minder gemctamoifoseerdc) echte 
sedimenten tu doen, enkelc anderc kunnen als metamorfe 
stollingsge- steenten boschouwd woiden. In het algcmeen 
is hun- ne Jigging sterk gestoord (opgoiicht, geplooid, 
vorbro- ken). De „cucle schicferforniatic', is reeds bekend 
van een groot uantal cilanden der Molukkengrocp, van 
Celebes, Borneo, Banka, Billiton, Sumatra cnz., dus over 
een uitgestrekt gebied van pen Archipel. In 
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verbinding hiermcde koxneu zure en basische sto!- 
lingsgesteenten voor: granieten, diabazcn, gabbro's, 
peridotietcn, serpentijnen enz., dio voor een deel 
klaarbliikelijk van iets jongeren datum zijn, omdat ze 
door de oude sedimenten been zich een wcg ge- baand 
hebben, voor een ander deel echter stellig van gelijken 
ouderdom zijn als de oude schalies zelf, waarvan ze dan 
een intcgrcerend bestanddeel uitma- ken. De granieten, 
die in de Molukken hier en daar ook gangvormig in 
basische gesteenten voorkomen, zijn iets minder 
algemeen verspreid dan de laatstgc- noemde 
stollingsgestecnten, maar zyn nietteniin reeds op een 
groot a an tai eilanden (Nicuw-Guinea, verschihende 
eilanden der Molukken, Celebes, Borneo, Banka en 
Billiton, Sumatra) aangetroffen; op Java komt graniet 
daarentegen voor zoo ver bekend slechts zeer sporadisch 
aan de oppervlakte. Op Banka en Billiton zijn de 
granieten en de daaiuit langs pneumatolytischen weg 
gevormde greisengesteenten van groot praetisch 
belangals moedergesteenten van het tinerts, dat aldaar 
gewonnen wordt. Vorschillen- de granietvoorkomens 
zijn in den laatsten tyd echter als veel jonger opgevat; zoo 
is b.v. een gedeelte der granieten van Sumatra stellig 
jonger dan de bo ven genoemde, daar zij mcsozoische 
sedimenten contact- metamorf veranderd hebben, cn in 
Midden-Ckilebes zelfs la gen van zecr waarschijnjijk 
jong-cretacei- schen en zelfs oud-eoceenen ouderdom. 

De oudste lagengroep, waarvan de ouderdom door de 
aanwezigheid van fossiclen met eenigp nauwkeu- rigbeid 
kon bepaald worden en die de „oudc scha- lies" 
discordant- bedekt, belioort tot het boven-car- boon of 
het onder-permt fusulinenkalksteenen van Alidden-
Sumatra (Padangsehe Bovenlanden, Djam- bi), 
kalkgesteenten met trilobieten, crinoiden en ko- ralen van 
Noord-Sumatra, waarvan de fauna een opmerkelijke 
verwantschap vertoont met de boven- carbonische 
mariene fauna van Europa en Voor-In- die. Buiten 
Sumatra zijn deze lagen nog niet met zekerheid in den 
Archipel teruggevonden; daarentegen zijn van Timor, 
Letti, Rotti, Savoe en waar- scbynlijk ook van andere 
Molukken, permische lagen (kalkstcenen, mergeJs en 
zandsteenen) bekend, die op Sumatra schijnen te 
ontbreken. Het is intusschen volstrekt niet uitgesloten, 
dat men ten onrochtc een ouderdomsverschi 1 van eenige 
beteekenis heeft aangenomen tusschen het jongc 
palaeozoicum van Timor en dat van Sumatra en dat in de 
toekonist een gedeelte van dezc gesteenten op 
laatstgenoemd eiland eveneens als permisch zal opgevat 
worden. Blijkbaar zijn deze sedimenten reeds spoedig na 
hun ontstaan eveneens geplooid. cn gcstooi,d en gingen 
deze teetonisehe vcrechijnselen weder gejjaard met 
uitbarstingen van diabazei) en andere basische crup- tief-
gesteenten. 

Vormingen uit de nu volgende triasperiode Rennen 
wy thans reeds op een groot aantai, ver uitecngele- gen 
vindplaatsen (Bperocr.Ceram, Timor, Rctti, Sa- yoc, 
West-Borneo. Oost-Sumatra_cnz) die grooten- deels tot 
de boven-triafi inoeien gerckend worden blijkens de 
daarin voorkomende fossielen, die nog steeds, evenaJs in 
den boven-carbonischen en per- jnischen tyd, 
overeenstemming vertooneii met de aequivaJente fauna 
van Voor-Indie cn Europa. Van Timor zijn echter thans 
ook fauna's van midden- en onder-iriaffsischen 
ouderdom bekend geworden. De door deze boven-
triassisclie transgressie afgezette gesteenten, die op de 
reeds geplooide otidere lagen werden gevormd, zijn al« 
kalkstccnen, mci'gelige klei- echalies, zandsteenen en 
kiezelgestecnten met rad io- lari&n (volgens Verbeek 
gedeeltelijk als verkiezelde 

kalkstceuen op te vatten) te omschrijvcn, Lagen van 
rltaelischen ouderdom zijn in den Indischen Archipel 
nog niet bekend; sommige lagen van Sumatra (Pa- 
dan gsche Bovenlandcn), die tot de rhaetischc forma- 
tie gerekend werden, bchooren volgcns de jongstc on- 
derzoekingen van Wanner en Kruinbeck tot de op- 
pcr-trias. Gedurende de Juraperiode ontetonden 
eveneens oVer belangrijke xiitgestrektheden kalk- 
steenen, mergels en kleischalies, welker aanwezigheid 
reeds vastgestcld is op Sumatra. Borneo, 0. Celebes, 
Taliabo, Mangoli, Misool, Nicuw-Gninea, Bocrc e, 
Timor enz. De dichte kiezelgcsteenten met radio- 
larien, die Molcngruajj onder den naam van „Da- 
nau-farmatic" uit Centraal-Borneo beschreef, zijn 
vermoedelijk diepzeesedimenten uit den Juvatijd. 
Op Java zijn jurassische lagen nog niet bekend. De 
Krijtjormdtie. is o. a. vertegenweordigd door de 
vondsten op Taliabc, Mangoli cn de Noordkust van 
Nicuw-Guinea (kalk-, mergel- en kleigesteenten). die 
tot het oudei e krijt behooren en door een d ikke 
reeks van paarsroode kleischalies in JIidden -Celebes, 
die volgens Abendation van jong-cretacelschcn 
ouderdom moeten zijn (bij v. westelijk van het Lati- 
raodjong-gebergte). Vcrder wcste]ijk zijn op Borneo 
vei'schillende etages der krijtformatie goed ontwik- 
keld, hoofdzakelijk in den vorm van zandsteenen, 
waarvan de jongste een brak- en zoetwatervorming 
is； op Sumatra ( Djambi) is het voorkomen van nec- 
coom aangetoond, op Java dat van cenomaan. Gc- 
lijktijdig met de vorming der genoeirde sedimenten 
uit het mesozoische tijdvak hadden doorbraken en 
injecties van allerlei eruptiefgesteenten plaats. die 
door Verbeel: in twee groepen, die der oud-mesovul- 
kanische en die der jong-mesovulkanische, verdceld 
worden. Tot de cerstc groep worden door hem gcie- 
kend melaficren, diabazen en porfierieten van Am- 
bon, Timor, HalmaheM, Borneo, Sumatra en Java, 
benevens sommige granieten van Sumatra, tot de 
tweede groep andesieten en dacietcn van Ambon en 
de Oeliassers en diverse basische eruptiva van Bor- 
neo en Java. ‘ 

Wij zijn thans genaderd tot de kaenozoischc vor- 
mingen, die voor een groot gedeelte de oppervlakte 
van den Indischen bodem uitmaken. Scdirnrnten 
uit den oud-tertiairen tijd (eocecn cn oligoceen) sj)c- 
len in onzen archipel een belangrijke rbl en zijn als 
allerlei kalkgesteenten met nuimnulictcn, ortlio- 
phragminen (orbito'iden inctrechthoekige jnediaan- 
kamers) en alveolincn bijv. van Boeroe, Co rain, 
Halmahera, Nieuw-Guinea, Celebes, Mi«ool, Timor, 
Borneo en Java bekend ； de fossielrijkc mergels van 
Nanggoelan (Rcsidentic J)jokjakarta, Java) wor- 
den door Marlin als boven-eoceen beschouwd. In het 
west-elijk deel van den Archipel (Sumatra, Java, 
Borneo, West-Celebes) nee mt dit lagenconiplex aan <le 
basis cen littorale en limnische facies aan en i« nls 
zandsteenen met kleischalies en kooHagen onlwik- 
kcld, die in het oostclijk deel gehcel schijnen te ont-
breken, terwijl omgekcei'd op Sumatra de nuinmu- 
lietengesteenten nog niet zijn aangetroffen. Het eo- ceen 
van Nederlandsch-Indie maakt dec) uit van de 
langgcstrcktc zone van oud-tertiaire zeevormingen, 
die zich van Nieuw-Caledonie in het Oosten over den 
Indischen Archipel en Voor-Indie naar Zuid-Europu 
en Noord-Afrika uitstrekt. Na, de vorming der oud- 
tertiaire lagen hadden weder ingrijpende wijzigingen 
in de verdeeling van land en water plaats, als gevolg 
van bodembewegingen, die gepaard gin gon met 
erupties van stollingsgcsteenten; land verbindingen 
verdwenen door verzakking onder den zoes])icgel cn 
elders werd de zeebodem door oprijzingdrooggelegd, 
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zoodcit kleinorc cilanden tot cen geheel vcrcenigd ! 
werden. Het raeercndeel dcr tegenwoordige cilanden 
bevond zich toen echter nog grootcndcels bencden het 
zceniveau, zoodat vormingen uit den mioceenen tijd bijna 
overal in den Archipel cen groot aandccl in de vorming 
van den bodem hebben. Nu eens bc- staan de mioceene 
lagen geheel uit tot afzettinggeko- mcn, grover of fijner 
gruis van ouderc gesteenten (breccien, conglomeraten, 
zandsteenen), dan wedcr is het fijne gruis met een 
kalkbindmiddcl verbonden cn ontstaan fossielrijke 
mergels en kalkstecnen met foraminiferen [Icpidocyclinen 
(orbitoiden met ronde of spatclvormige mediaankamera), 
miogypsin&'s en talrijke andere]. Ten gevolge van 
krachtige bodem- bewegingen werden deze lagen daarna 
geplooid en verschoven, en verrezen op de eene plaats 
door op- heffing boven de zee, zoodat men ze 
tegenwoordig so ms op aanzienlijke hoogte aantreft, 
tcrwijl zij op andere plaatscn op dalendc aardschollen tot 
groote dieptc wegzakten. In den plioceenen en 
plisloceenen tijd bleven deze bewegingen in de a&rdkorst 
voort- duren: nabij de kusten der langzaam uit de zee oprij- 
zendc eilanden in den oostelijken Archipel vormden zich 
lagen, hetzij van_grint, zand, klei cn mergcl, of van 
koraalriffcn, die tenslotte boven het zeeni- veau werden 
opgeheven; daarna hcrhaalde zich het- zelfde 
sedimcntatieproces, tot de nieuw gevormdc lagen op 
hunne bcurt buiten bereik van het zee water kwamen te 
liggen, enz. Op deze wijze is te verklaren, hoe op de 
mceste eilanden in het oostelijk deel van den Archipel ccn 
geheelc recks van terrasvormig boven elkaar gelegen, on 
go veer horizontalc rifkalkcn (verbonden met mergels, 
oesterbanken en andere kustvorniingen) ontstaan is, 
waarvan de ouderdom stijgt met den afstand tot den 
zecspiegel cn die de oudcrc gesteenten als in cen pantser 
insluiten en om- korsten. Ver beck vattc deze lagen onder 
den naam van “koraalkalkfornuitic'' samen ；  de lager 
gclegene behoorcn stellig reeds geheel tot het plistoceen, 
de lioogcre rifkalkcn zijn of geheel of grootcndcels plio- 
<•<•<•11. Voor deze rifkalktcrrassen wordt ook wel den 
haam „karang'' gebruikt. Dat zich in de hedendaag- "Oc 
pi'iiode aan de kusten cvcneens nog afzettingen van 
coiigloineratcn, zanden. mergels, schelpgruis- l>anL?-n 
en organogem* kalkstecnen vormen, behoeft naiiwclijks 
verindding； ook de rccente afzettin- 必 w <I<T rivi<；
rei> cn grondwateren worden slechts <■ v< >i
 ipl. Op Borneo, JavaenSumatraspelen 

iaii'e cn kwailaire vormingen, dikwijls in 
aunzi<*nl)jk<- dikten, eveneens ecn belangrijkc )•<,!, 
nurir vei toom-n niet- den terrassenbouw dcr (><> .(< 
Ii)k(- t ilajKl(.,i), li(-tgeen in verband staat met de ringc 
ciiepte dcr zceeu, die deze cilanden van het vast<dand van 
Aziii scheiden. In jong-pliocenen cn kwartairen tijd was 
het westelijk deel van den Ar- <thip； 1 zelfs met Azic 
verbonden, blijkens daar ge- vonden fossicle vertrbraten. 

|)c trrliuire formutie bcval zeer belangrijkc dclf- H to 
Don, (tn wei het oud-tertiair of coccen de goedo IndiNclH
； steenkolen, de mioceene fonnalie de pctro- I(HIIII. • 

|)<)krnchtige bewegingen in de aardkorst, die in het 
gobied van den OoHt-lndischcn Archipel sinds het oud-tei 
tiair met afwissclcndc iiitensileit plaats had- den, gingcii 
— cn gaan ook nog lieden — gepaard met vulkunischc( 
rupticf- cn het te voorschijn treden van allerlei 
cruplicfgesteenten met de daarbij behoorcii- <lc losse 
uitwcrpselen (tuffen). Verbeek bcschouwt de leucict- en 
nefeliengesteenten van de westkust van Celebes als oud-
mioceen, de andesicten en basalten van diverse Molukken, 
Celebes, Borneo, Java en 

Sumatra mot de daarmede verbonden breccien en tuffen, 
voor zooverre ze tenminsto niet kwartair en recent zijn, als 
mioceen. De jongc gelaagde vulkaan- bergen zijn 
grootcndcels opgebouwd in den plistocee- nen tijd cn 
groeicn gedceltelijk ook nog in den tegen- woordigen tijd 
aan (werkende vulkancn); de uit- vloeicnde lava's bestaan 
uit pyroxeen-andesiet en basalt en worden vergezeld door 
fijnverdeelde cn tot afzetting gekomen vulkanische 
productcn (breccien, puimstccn, tuffen, asch) van 
daarmede overeen- stemmende sanienstelling. Zecr 
bekend zijn de groote vulkanische kcgelbcrgen van Java 
en Sumatra； in het oostelijk deel van den Archipel zyn ze 
in 4 groepen te verdeelen: de vulkanen dcr kleine Soen- 
da-cilandcn, de kringvormig gcrangschiktc vulkanen in de 
Banda-Z?c, de Mcnado-groep en de Hfllaiahe- ra-groep. 

Ter wille van de overzichtelijkheid mogen thans nog de 
belangiijkstc onderdeelen van het gebied van den 0. I. 
Archipel ufzonderlijk besproken worden, waarbij men dus 
de op elk eiland betrekking hebben- de feiten, die in het- 
bovenstaandc algemeene over- zicht vcrmeld zijn, 
samengevat en aangevuld vindt. 

Java. Afgezien van de Karimon-Djawa eilanden, die 
administratief tot de residentie Semarang bchoo-. ren, zijn 
de „oude schaliegestcentcn" op Java nog niet met 
zekerheid aangetoond cn komen de met hen verbonden 
granietgesteenten hier slechts uiterat sporadisch aan de 
oppcrvlakte. (De genoem- de eilanden vormen het 
Z.oostelijk uiteindc van de reeks van oude gesteenten op 
Malakka, den Riouw- Lingga archipci, Singkep, Banka en 
Billiton, die ongevccr evenwijdig aan de lengterichting 
van Sumatra gcrangschikt liggen on geologisch ook nauw 
bijeen behooicn). Ook Trias en Juraschijnen nergens op 
Java de oppcrvlakte te bereiken. Van cretaceische 
sedimenten (conomaan) kent men enkele ligplaat- sen, 
bijv. in de Preanger en op de grens der resi- denties 
Banjocmas on Kedoe. Oud-tcrtiaire lagen zijn reeds van 
meer beteekenis vooi- Java,s op- pervlakte. Het zijn vooral 
allerlei kalk- en mergel- gesttenten met nummulieten; 
voor de aan gastropo- den rijke mergels en kleilagen van 
Nanggoelan (residentie Djokjakarta) kon Martin een. 
boven-eoceenen ouderdom vaststellcn. Aan de basis van 
het oud- tertiair koint ecn lagencomplex van zandstecnen 
en kleischalics met ingesloten koollagen voor. Een zeer 
groot gcdeeltc van de oppcrvlakte van Java's bodem —
men sprak wel eens van bijna 99% — is jon- gcr dnn 
pulacogecn. Jong-tertiaire mariene sedimenten (mibceen 
cn plioceen) bereiken in den onder- grond van het laagland 
en heuvellanclschap in het Noorden van het ci land 
gewcldige dikten en nemen eveneens in aanzienlijke mate 
aan de samenstelling van het bcrgland deel, waar ze tot 
groote hoogten boven zconiveau zijn opgeheven en in 
verbinding met o verbiijfsolen van mioceene vulkanen 
worden aangc- troffcn. Hot mariene niiocccn rust hier 
vaak op oud- vulkanisch gesteente (andosiot) cn is ook 
grooten- ileels uit grovor cn (ijner gruis dezer gesteenten 
opgebouwd, dat in cen ondiepc zee word afgozot en, door 
toetreding van ccn kalkcemont, mergels en kalkstce- nen 
vonnile, terwijl deze lagen met marione fossielen. ook in 
nauw vorband met oud-vulkanischo sedimenten zonder 
diorlijke resten (brcccien, tuffen, asch- en puimstecnlagen 
)* voorkomen. De eveneens zeer ver- breide plioceene 
zeevormingen (mergels, zandmer- gols cn kleilagen) 
vertoonen in't algemecn dezelfde ondiep-water facies als 
de miocenc gesteenten. Volgens Rutten vertoonen dezo 
ncogeno lagen overal op Java als rogel zeer intensievc 
plooiing in scherpc 
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syncJinalen en antidinalen en is zwakkeplooiing uit- 
zondcring； blijkbaar zijn ze na- hun voiming nog aan 
krachtige drukwcrkingcn blootgestcld gewecst. Daama 
begint de vorming der jonge vulkaanbergen, die het 
tegenwoordig relief van het eiland grooten- deels 
beheerschen, want de oudere (miocenc) vul- kanisehe 
gesteenten komen niet hooger dan tot circa 2000 M. cn de 
miocene gelaagdc vormingen niet hooger dan tot circa 
1400 M. voor. Do groote hooveelheid van het door de 
jonge wdkanen uit- geworpen materiaal, door het 
stroomende water verder over den bodom uitgebreid, 
lioogdo den bodem op, vulde de oponingen tusschon do 
afzon- derlijke vidkaancilanden, en deed aldus het langge- 
strekte Java ontstaan. In de ondiepe Java-zee heeft ook 
nog voortdurend aanslibbing nan de Noordkust van het 
eiland ploats, zoodat een aDuviale vlakte ontstaan is, die 
zich hier en daar in de rivierdalen ook verder het land in 
voortzet. 

Sumatra. De kern van den Sumatraanschen bodem 
wordt gevormd doer de „oudc schaliegesteen- ten” van 
prae-carbonischen, doch overigens niet na- der te 
preciscercn ouderdom. Terwijl deze lagen in het oostelijk 
verlengde van Sumatra, het eiland Java, nergens meer de 
oppervlakte bereiken, is dit op Sumatra op t-alrijke 
plaetsen het geval; zij zijn verge- zeld van graniet en 
kwartsporfieren en van talrij- ke basisclie 
stoUingsgesteenten, namelijk olivijnge- steenten, gabbro's 
en serpentijnen, die misschien voor cen dee! reeds jonger 
(mesozoisch) zijn. In Noord- en Midden-Sumatra volgt 
hierop discordant een complex van boven-carbonische 
kalksteeolagen met fusulinen en crinoiden; lagen van 
permischen ouderdom zijn tot dusverre op Sumatra nog 
niet aan - getoond, tenzij men het genoemde 
boveucarboon inderdaad a Is onderpermisch wil 
bcschouwen, waar- voor palaeontologisch wcl iets te 
zeggen valt. Daar- entegen zijn zandstecnen en 
kleischalies, die blij- kens de daarin voorkomende 
fossielcn tot de bo- ven-trias behooren, in de residentie 
Sumatra's Oostkvst en in de Padangsche Bovenlandcn 
gevon- den, en vermoedelijk zal in de toekomst blijken, 
dat sedimenten van het cudere mcsozdicum algemeener 
voorkomen dan thans bekend is. Hetzelfde geldt voor de 
afzettingen van de Jura’periode, die op Sumatra reeds op 
verschillende punten zijn aangetoond; Tobler heeft 
geconstateerd, dat een gedeelte van betgeen vroeger tot de 
„oude schiefers" word gere- kend inderdaad a Is 
metamorfe Jura is op te vatten. Ook afzettingen uit het 
cretaceische tijdvak zijn aangetroffen, waarvan de eerste 
vertegenwoordigers in Djambi zijn gevonden (neocoom 
volgens Tobler). Het oud-tertiair neemt een belangrijk 
aandecl aan de samenstelling van den bovengrond en zal 
zich waarschijnlijk onder de bedekking van jongerc lagen 
nog veel verder uitstrekken. De hiei-toe behoorende 
nummulietenkalksteenen zyn opnierkelykerwijze op 
Sumatra nog onbekend en schijnen gelieel vervangen te 
zijn door de paralischo (in lage moerassige vlak- ten 
gevormde) Jagengroep van zandsteenen. klei- schalies en 
ingesloten koollagen, die we ook op Java onder de eocene 
kalkgesteenten aantroffen. De kool van het bekende, van 
Gouvernementswcge ont- gonnen Ombilien-kolenveld 
behoort tot deze formatie ;aan de basis daarvan voJgt een 
oudere 6tage van mergelige leien met afdrukkcn van 
visschen en planten, die wellicht niet meer eoceen, maar 
reeds jong-cretaceisch is. De jong-tertiaire lagen 
(kleilagen, mergels, kalksteenen met orbitoiden) zijn zeer 
algemeen verspreid en reiken bijv. in de Padangsche 
Bovenlanden tot 1100 M. boven zee; tij- 

dens en na hunne vonning hadden uitbaratingen en 
injectios van eruptiefgosteenten (amfibool- en pyi'o- 
xeenandesieten, basaltcn) plaats, die, met de begclei- 
dende tuffen en breccien, e6n gehccl met de jong-tcr- 
tiairc formatio vormen. Dezo gesteenten koinen in den 
rcgel als afzonderlijke ruggen en zclfstandigo 
koepelvormigc vulkaanbergjes in het landschap voor. 
Door H. Hirschi word onlangs gewezen op den gunstigen' 
invloed van deze doorbraken van andc- sieten enz. in 
Zuid-Sumatra op de qualiteit der om- ringende, jong-
tertiaire bruinkolen; door de contact- werking is in 
breed© zones om de stollingsgesteentcii een kool 
ontstaan van belangrijk hooger verbran- dingswaarde dan 
de onveranderde bniinkool. 

Evenals op Java dateeren do hooge kegelvormige 
jonge vulkanen uit kwartairen tijd cn hunne produc- ten 
bedekkon dus allerwege het jong-tertiair; in uit- gewerkte 
en verstoptc kraters ontstonden laterdebe- kende 
kratermeren. Het overvloedigc vulkanischc materiaal 
werd door de rivieren verder getranspor- teerd cn over de 
lagor liggende landstreken uitge- spreid, zoodatde 
uitgestrekte plistoceene cn recente afzettingen langs de 
Noordkust ontstonden, die zich nog voortdurend 
zeewaarts uitbreiden. De ophoo- ging van den bodem in 
de gioote, moerassige laag- vlakte tot buiten bereik van 
het zeewater is dus van geologisch zeer jongen datum. 

Borneo. In Westelijk en Centraal-Bornco is de 
aanwezigheidder„ou<,e8cbaliegcsteenten,,over groote 
uitgestrektheden aangetoond, t-erwijl hun voorkomen in 
Zuidoost-Bomeo nog eenigszins onzeker is. Daar boven-
carbonische en permische lagen tot dusverre nog niet zijn 
gevonden, kunnen we aangaande hun ouderdom slechts 
zeggen, dat ze zeker ouder zijn dan triassisch. Het zijn 
hicr vlaksplijtende phyl- lieten met talrijke kwartssnocren 
in sterk gestoorde liggiug, en in contact met deze 
gesteenten treden groote granietmassieven aan de 
oppervlakte Daarop volgen kleischalics en zandstecnen 
van de boven-tri- as, vergezeld van talrijke 
stoHingsgestccntcn, die nu eens als plaatvormigc 
intmsieve massa's en dan wedcr gangvormig of 
zelfstandig reliefvormend voorkomen. In West-]Jorneo 
wordt deze lagengroep concordant bedekt door een recks 
van zundfiteenen, klei- en mergclschalieE, waarlusschcn 
ook kiezelge- steenten met radiolarien liggen ； volgens 
Whuj Easton vertegenwoordigt dit complex de onder-
Lius en is mogelijk acqiii valent met ccn decl der Danau- 
formatic van Centraal-Borneo, die analoog sanien- 
gesteJd is. Op de oudere Lias rusU-n in West-Borneo in 
ouderlinge concordantie vcrschillcn(l(! jongen；  Jura-
horizonten (boven-Lias, Dogger, misschien ook Malm), 
bestaandc uit zandsteenen, klei- cn mergel- schalics, met 
enkele ingesloten kalkstcenbanken, wnarin verschillende 
fosRielhoudende niveau's waar- genomen zijn. De 
cretaceische sedimenten bezitten een dergelijk 
petrografiach karakter, docJi de zand- Bteenen zijn sterk 
overheerschend. Het voorkomen van tot het onder-krijt 
behoorende lagen is twijfel achtig; daarentegen is dat van 
boven-krijt met kerheid vastgesteld (cenomaan in West- 
(*n Ckn- traal-Bornco, senoon in Oost-Bornco) ci tot het 
jongtstc krijt schijnt een in Centi'aal-Borneo voorko-
mende zoetwatervorming te behooren. Tusschon de 
krijtlageii komen ban ken en platoji van crupticfgc- 
steenten voor. Het oud-tertiair treffen we in Zuid- Oost-
Borneo weer aan als de ook van Java cn Sumatra 
beJcende zandsteenf-tage met koollagej) (o a. op het 
eiland Poeloe Laoet); opk het voorkomen der iets jongere 
kalk- en mergelgesteenten met nummulictcn is op Borneo 
geconstateerd. In West-Bonico schijnt 
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het oud-tertiair te ontbrekcn ten Westen van den 
meridiaan van Taj an, maar het vcrkrijgt verdor oostolyk 
een groote ontwikkeling in don vurm van cen 
brakwatcrafzotting (zandstconen on klei- lagen met 
Cyrenen en Melanien), waarin. ook hier en daar weder 
koollagen voorkomon, zboals bij Sanggau en Sintang. 
Het jong-tertiair in do nabij- heid van de oostelijke en 
zuicloostelijke kusten be- staat wederom uit zandsteen, 
klei en mergcllagen; in Centraal- en West-Borneo treedt 
een mioceene zandstcen op, die wegens zijne discordante 
Jigging op de oudere lagcn als „transgredeercnde zand- 
steen" of ook wel als “plateauzandsteen" wordt 
onderscheiden. lets jonger zijn doorbraken van ba- zalten 
en andesieten, die men aan de oppervlaktc als stroomen 
cn kocpclbergen aan 切 eft en die vergezcld gaan van de 
bijbehoorende tuffen en breccien. Met het te voorschijn 
treden dezer eruptiefgestcenten werd de vulkanische 
werkzaamheid op het. eiland Borneo afgesloten ； want 
de kwartaire vulkaanke- gcls, die in het bijzonder op Java 
zulk een groote rol spelen, komen hicr niet voor. Rivier- 
en zeeafzettin- gen uit plistoceenen en recenton tijd 
bedekken de uitgestrekte laagvlaktcn aan. den 
bencclenloop der rivieren en langs de kusten. 

Oostelijk <ZeeZ van den A rchipel lol de Nieuw 
Guinea-groep. In den oostelijken Archipel hobben de 
prae-permische .,oude schaliegcsteenten'、blijkbaar een 
zeer wijde versjjreiding, want hunne aanwezig- lieid is 
reeds op cen groot aantal der hiertoe beh(»o- rendc 
eilanden vastgesteld; het zijn hier voornamc- lijk 
phyllieten, kwartsieten, gliinmerschisten en schilferige 
amfiboolgcsteenten, wclke laatste volgens Verbeek als 
dynamo-metainorfc gabbro's zijn to be- schouwen. Gneis 
is cvcneeiis in dit lagcncomplex hier en daar 
aangetroffen. Gedceltclijk welliclit van don- zelfden 
ouderdom ah de ,,oude schiefers", gcdeel- t clijk 
vermoedelijk belangrijk jonger, zijn talrijke (hctzij als 
inj(?ctie tusschen of als uitbarsting door l i^cn) 
waargenonien peridotieten, serpentijnen, giibbro's en 
diabazen, die o. a. van Nicuw-Guinea, B.i bar, Timor, 
Rotti, Socmba, Ambon, Ceram, Bo- IOP, Obi. Batjai), 
llalmahcra en Celebes bekend z：|n. Op la itstgenoeind 
eiland bestaat bijv. de kern 、」，，lid Latimodjong-
gebergte uit metainorfc ge- i< ' '-n (verm. <liabaastuffen, 
die in cpidootalbiet- :HI•,: zijn verandcnl), terwijl Jict 
Verbeek-gebei'gte i ir ' h<-n Midden- en Zuidoost-
Celebes volgens Abc.tulanon door cen enkele 
peridotietplaat van ^■•wel ligc dikte (een bathoJiet) 
wordt gevormd, waai vun do oiuicnlom niet nadcr to 
bepalcn is dan prac-juraHsisch, (loch vermoedelijk 
boneden- tri.i '； irteh. Kondoin het pcridoticti»assief 
komen hicr oinhullcnde Hchalen voor, ccrst van gabbro- 
gesteonten, daarna van diabazen cn eindclijk van diabna-
tiiffen en -brcccien. Op Ambon, Dai, Wetter <•11 I jrang 
is het voorkom( ； n van gangen van grani- tisch 
gcste<tnte in doze busische gesteenten waargc- noincu, 
terwijl op and ere eilanden graniet ook zelfstandig 
optreedt, zooals in oostelijk Celebes, up de Soelft-
eilftnflen, Nieuw-(Juinea, enz Het g(；bi(!(l (l(!r cchtf 
kristallijne schiston Hehijnt even- wol norgens in den 
Archipel zoo'n groote opper- vlukto in to neincn als in 
Centraal-Cclebos van do golf van Boni tot die van 
Tomini, ton 0. cn ton W. van het Poso-jneor (heI 
Fonnema-gebergto van Abendavoit). Hun geziunonlijko 
dikto is hier zeker oj)velo duizenden meters to schatton; 
van bonodon naar bo ven zijn in dit Jagcncomplox te 
onderecheiden: een reeks van glimmerschiston mot 
gneizen nabij do basis, een reeks van kwartsiet- 

schistcn cn con rcoks van phylliotcn rn.ct inschake- ling 
van glaukofaan- cn talkschisten en glimmer- kalksteen. 
Do oudstc fossielhoudende sedimenten, die we uit dit 
gedcelte van Ned.-Indie kennen, be- hooren tot de perm-
formatic en zijn op Loeang, Leti, Timor, Rotti en Sawoe 
gevonden; boven- triassische lagen zijn, behalvc op 
'Timor, Rotti en Savoe, ook op Ceram, Bocroe cn in 
oostelijk Celebes aangetroffen, terwijl van Timor thans 
ook de aanwezighoid van midden- en onder- trias met 
stelligheid is aangetoond. Van de Jura- formatie zyn thans 
reeds verschillende 6tages uit lias, dogger en malm 
vertegenwoordigd door fossiel- vondsten op de Socla-
eilanden, den oostarm van Celebes, Bocroe, Misool, 
Nieuw-Guinca, Rotti, Timor, Babar enz.; de krijtformatie 
ontbreekt in de ccste- lyke helft van den Archipel al even 
min, zooals op de Soela-eilanden, Centraal-Celebes en 
Nieuw-Guinea gebleken is. Deze opsomming van de 
verspreidingder thans bekende vindplaatsen van 
afzettingen uit het mesozoische tijdvak doct vermoeden, 
dat het toe- komstige onderzoek het voorkomen van 
vormingen van dezen. ouderdom ook op andere eilanden 
aan het licht zal brengen en dat wij hier, evenals op 
Sumatra en Borneo, ten slotte een belangrijk deel van de 
op- pervlakte tot het mesozoicum zullen moeten brengen. 
Dat daarbij ook aan de stollingsgesteenten een rol van 
eenige beteekenis z?l moeten worden toege- kendjaat 
zich thans eveneens met groote waarschijn- lijkhcid. 
voorspellen. Het oud-tertiair is in don oostelijken. 
Archipel hoofdzakelijk in den vorm van kalk- en 
mergelgestecnten met nummulieten, orthophrag- minen 
(orbitoiden met rechthoekigc mediaankamers) on 
alveolinen ontwikkeld; do zandstcenetage met 
stcenkoollagen komt nog aan den Westkant van Celebes 
cn in Z. Celebes voor, doch schijnt verder oostelijk te 
verdwijnon, waarschijnlijk door den overgang in de 
marieno facies. Van het Z.westelijk deel van Midden-
Celebes zij nog cene geplooide formatie (het Quarles-
gebergte van Abendfinon opbouwond) ver- mckl van 
marienc tuSen, wclke tot cene dikte van ruim 2000 M. 
zijn opgestapeld. en tot het Beneden- Eoceen moeten 
worden gerckend. Leucicthoudende tuffen spclen in deze 
formatie een zeer groote rol en wel in de middenste 
niveaux daarvan. Na het ont-. staan der eocecne (en 
oligoceene) lagcn constateoron wij do vonning van 
talloozc barsten cn schouren, on het optredon van 
krachtige schollcn-bewegingen en samenpei-singen, met 
als gevolg een steeds voortgaan- do vorscherping der 
hoogtovei-schillen door ophoffin- gon on inzinkingen ； 
deze tektonische verechijnselen zien wy gepaarcl gaan 
mot het te voorschijn komen van glociond vloeibaar 
materiaal, dat wij thans als eruptiefgesteente in den vorm 
van langgestrekte ruggen of afzonderlijke vulkaanbcrgjes 
tcrugvinden. Zoo brengt Verbeek de cruptio dor leuciet- 
en nefeliengesteenten aan de Westkust van Celebes in 
verband met het ccrstc ontstaan van de diepe zeestraat 
tusschen Celebes en Borneo, die eon geleidelijk dieper 
wegzak- kendo bodemstrook vormt. Andesioton on 
basal- ten, met de bcgcleidende tuffen en breccien, z£n 
vooral op de klcinerc der tegenwoordige eilanden al- 
gemeen vorspreid cn komen ook in verband met 
mioceene vormingen van het strand en de ondiepe 
kustzone voor. Volgons Molengraaff en Brouwer zijn do 
oilandon van den Timor-Ccramboog gekenmerkt 
doorgrootscho ovorschuivingen, die in m iocon con tijd 
ontstonden door tcctonisoho krachten, dio vanuit hot 
diope bekkon van do Banda-Zee op den omtrek daarvan 
workten, terwijl aan de buitenzijd© van dezon boog do 
reeks Soola-oilandon- Obi-Misoo 1 
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nunder gc0mphcoeid is gebouwd en geen over- 

r rt-chuivirg^t'ectoniek vertcont, ccn voi-sohil, dat 
aan 
'"den bouw der sterk samengeperste en oversell。ven 
f Alpenketens en him eenvoudiger geplooid voorland 
':"herinJierU^Maar ook na het mioceen zien wij, hoe 
w、厂 de bodetabev^egingen in den oostelijken Arclnpel 
''.,zich voortzetten en de snellc afwisseling van het 
;.relief van land en zeebodein waarschijnlijk nog steeds 

doen toeneiiien: een overtuigcnci bewijs van de ge- 
leidclijke oprijzing der meeste eilanden in het jong- 
ste geologisch verleden vinden wij in de terrasvor- 
mig boven elkandcr liggende rifkalkon, waarvan de 
hoogste en oudste zeker tot in het pJioceen (zoo niet 
tot in het boven-xnioceen) reiken en de laagstc en 

..jongst 咳 aan de recentc riffen langs de kusten ann- 
:,p； sluitenf Deze omkorsting met jonge strandvormin- 

6 b- — ' gen ontbreekt in het algemcen slechts op de jong-vu]- 
kanische eilandjes en aan de kusten, die, langs breuk- 

lijnen, min of meer rechtlijnig afgesneden zijn. De 
(plioceen-plistoceene) “koraaJkalkformatie'' reikt 
volgcns Verbeek op West-Ceram bijv. tot 350 M., op de 
Babar-cilanden tot 800 M., op Midden-Timor zelfs tot 
circa 1200 M. boven zee. Op andere plaatsen 

blijkt de recente oprijzing van het land uit de hoogc 
Jigging der kwartaire rivierterrassen in de kust- strook 
(bijv. bij Paloppo aan d。golf van Boni). Gelijktijdig met 
deze schollenbewegingen zien wij op tai van punten jonge 
vulkanen ontstaan, wier ophouw uit- de door hen 
uitgeworpen producten (pyroxeen-andesieten en basalten 
met bijbehoorende tuffen enz.) hoofdzakeJijk uit 
kwartairen tijd da- teert en die een mcer of minder 
duidelijk kegeJvor- mige gedaante bezitten. In dit dcel 
van den Archipel zijn zij tot 4 groepen te verecnigen: a. 
de vulkanen op de kleine Soenda-eilanden^ die de 
oostelijke verlenging van de vulkaanreeks §mnatra7Java 
vormen, b. de vulkaansche eilandjes in de Banda- zee, 
wier rangschikking min of meer concentrisch is met- den 
omtrek van dit diepe zeebekken, c： de vul- kancn van de 
Minahasa, de Siau- en Sangi-eilanden, zich voortzettende 
in de Pliilippijnen, d. de vulkaan reeks van Hahnaheia, 
loopende van den groo- ten Tobelo-vulkaan over Ternate 
en Tidore tot Makjan. .Ook in Centraal-Celebes werden 
in den laatsten tijd de sporen van vulkanische werkzaam- 
heid in het kwartaire tydvak aangetoond, even- als in 
Zuid-Celebes. 

Nieuw-Guinea. Hoewel dit eiland in de laatste 10 3 
15 jaren door talrijke militaire en andere explo- 
ratietochten langzan) erhand beter bekend is gewor- den, 
is onze kennis van den geologischen bouw nog hoogst 
onvolledig en gebrekkig, omdat het ver- zamelde 
feitenmateriaal nog te weinig verwerkt en geordend is en 
verreweg het grootste gedeelte van het eiland bovendien 
nog volkomen ononderzocht is. De voomaamste 
uitkoinsten der achtereenvoJgende expedities betreffen de 
topograpliie van Nieuw- Guinea, den loop der rivieren en 
den vorin der ge- bergten. In het volgende is getracht een 
korte op- somming te geven van de belangrijkste 
geologische gegevens,. die van het Nederlandsch gedeelte 
van Nieuw-Guinea bekend zijn. 

Vormingen, die waarschijnlijk met het van elders 
bekende, praecarbonische palaeozoicuni in ouder- dom 
overeenstemmen, zijn hier en daar in mcer of minder 
diiidelijke sporen aangetroffen, In het Cen- trale Bergland 
kunnen liiertoe gerekend worden schaliegesteenten 
zonder fossielen en van ouden habitus, en steil opgerichte 
mcrgels en zandsteencn met. brachiopoden, die op 
devonischen ouderdom schijnen te wijzen. Als permisch 
is misschien de 

in het Hellwiggebergtc aangetroffen kalkstcen tc bc- 
schouwen, torwijl van het optreden van triassische 
lagen op Nieuw-Guinea nog niets vcnneld wordt. 
De juraformatie is daarentegen met zekerheid gc- 
signaleerd door A. Wichmann en G. Boehm aan 
de westkust van de Gcelvinkbaai in den vorm van 
kleischalies met ammonieten; ze is zeer waarschijn- 
lijk evencens vertegenwoordigd in het bei'gland ten 
0. van de Etnabaai, in het stroomgebied van de 
Mamberamo on van. andero aan de Noordkust uit- 
mondende rivieren, blijkens de aldaar gevonden 
rolsteenen van ammonieten. De mogelijkheid be- 
staat, dat op eenige vindplaatsen de aanget roffen 
schalicgesteenten met kwartsgangen, wier ouderdom 
voorloopig niet nader te bepalen was, als nictamorfe 
juralagen zijn te beschouwen, die dan een niet onbe- • 
langrijk aandeel zouden nemen. in den opbouw van het 
geheele centralc bergstelsel van Nieuw-Guinea. 

Oud-tertiaire alveolincn- cn nummiilietcnkalk- 
steenen spelen stellig een rol van beteekenis； zc werden 
o.a. gevonden inde noordelijkekustgebergten ten O. van 
de Mamberamo, in de omgeving van de Triton- en Etna-
baaien aan de Zuidkust en merk- 

waardigei'wijze ook op de hoogste kanunen van het 
centrale hooggebergte. Jong-tertiaire sedimen- ten 
(zandsteenen, kleischalies en mergels) zijn even- eens 
bekend uit het ^lambcramo-stroomgebied en van 
verschillende punten van de Westkust (o.a. bij Fak Fak). 
Recente aanslibbingen bedekken overi- gens op vele 
plaatsen de kusten en rivicrdalcn en verbergen den 
ondergrond in de geweldig uitgestrek- te, moerassige 
laagvlakten. Hier en daar, zooals bij de Humboldtbaai aan 
de Noordkust, in het Arfakgc- bergte en op de westelijke 
kusteilanden verraden opgerezen jonge rifkalkterrassen 
een geleidelijke bodeniopheffing in het jongste 
geologiscli verleden. 

Wat de op dit eiland voorkomende stollingf-ge- 
steenten betreft, bekend is de aanwezigheid van graniet in 
het gebied van de Angi-nieeren aan de Westzijde van de 
Geelvinkbaai, verder van verschillende basischc 
gesteenten in het bergland ten W. van de Hum boldtbaai, 
van basalt in het Gaut ier-gebergte oostelijk van de Mam 
beraino, van andcsiet en clia- baas in het bergland ten 0. 
van de Etna-baai. In den vorm van rolsteenen, dus in het 
afgerolde gestccu- tepuin, dat door de rivieren uit het bin 
non Jam I werd aangevoerd, zijn bijv. op het westelijk 
schicrciland kwarts]5orfieren en andesieten gevonden, in 
zuid- westelijk Nieuw-Guinea ook nefelicnsyoniet en dia- 
baas. Van hcdendaagscho vulkanische werkzajynhekl■ is 
op het eiland zelf niets bekend. 匕 

GEOLOGISCH MIJNBOUWKUNDIG GENOOT- 
SCHAP VOOR NEDERLAND EN KOLONIEN. Zie 
GENOOTSCHAPPEN. 

GERECHTEN. Zic RECHTSVVEZEN. 
GERECHTSHOF (HOOG EN HOOG MILITAIR). 

Zic RECHTSVVEZEN. 
GEREFORMEERDE KERKEN (ZENDING DER). 

Hun arbeidsvelden zijn: A. Java, de residentien 
Banjpemas, Kcdoe, ei)<lc beide vorstenJandcn met 7 
zendingsposten, cn B. het eiland Soemba met 4 
zendingsposten. Zie verder ZENDING (Protestanf - 
sche). 

GEREFORMEERDE ZENDINGSBOND, geves- tigd 
tc Utrecht. Zijn arbeidsveld is de ondcraMce- Jingen 
PaJopo, liantepao en Makale van het Gpu- vernenient 
Celebes en ondeihoorighcden, waar de Bond t har)8 t wee 
zendingspOBten heeft. Zie verder ZENDING 
(Protestantsche). 

GERICKE (Dr JOHAN FRIEDRICH CARL). 
Duitsch taaJkundige, die zich door zijnestudien over 
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het Javaansch zeer verdicnstelijk heeft gemaakt. Gc- 
boren omstrecks 1800 kwam hij in 1827 op Java, ala 
afgevaardigde van het Ned. Bijbclgenootschap, en werd 
in 1832 verbond en aan hot Javaansch Instituut te 
^oerakarta, bestemd voor de oploiding van bur- gerlijkc 
ambtenaren (zie OPLEIDING VAN ADM. 
AMBTENAREN), waaraan hij zich editor in 1837 
onttrok. In 1839 was hij met verlof in Nederland, maakt c 
daar kennis met zijn lai even leorling en me- dewerker 
Van dcr Vlis, en vertrok met hem weder naar Java; in 
1847 was hij cchter weder, en ditmaal voor goed. in 
Europa teruggekcerd. Als erkenni g zijner verdiensten 
voor de studie der Javaansche taal, werd hij in 1843 
honoris causa te Groningen tot Doctor in de lettcrcn 
bevorderd. Hij overleed75an. 1857 te Dusscldor]),^ 
waarheen hij wegens zijnc ge- schoktc gezondheid zich 
had tcruggetrokken. Hij schreef: Ecrstxj gronden der 
Javaansche taal benc- vens Jav. leer- en leesboek, 1831 
(het daarvoor hem door het Gouv. uitgekeerde 
honorarium van j 5000 stond hij af voor den bouw eencr 
kerk te Soerakar- ta); School I: oekjc ten behoevc der Jav. 
jeugd 1839; Jav. tabellen; Leesbock voor de Javahen 
(stukken uit het O. cn N. Testament) 184J'；'\Jav. Ned er). 
woordcnbock (uitgegev. door T. Kborda, latere uitgaven 
bezorgd door T. Roorda, A. C. Vrcede en L)r. Gunning, 
1847); voorts gaf hij uit Jav. spraak- kuTist van A. D. 
Cornets de Groot, die vcrschcen als XVe deel van do 
Verhand. v. h. Bat. Gen. v. K. cn W. Batavia 1833. Ook 
voor de vertaling van den Bijbcl in het Javaansch bewces 
Gcricke groote dicn- sten, waarover zic 
BLJBELVERTALING, bl. 428. 

GERIP POETIH (MAL.). Zie URCEOLA. 
GESER of GISSER. Eiland van 士  3 K.M.2 op- 

pervlakte, waarop de gclijknainigc hoofdplaats van de 
onderafdeeling Oost-Ccrain, Ceramlaoet en Go- ram der 
assistent-residentie Ceram, gelegen aan den 
nooidoostclijken hock, tevens standplaats van den 
gczaghcbl cr bij hot Binncnl. Bcstuur. Geser is een 
belangri. kc handclsplaats, alwaar zich vele Arabic- rcii 
hebben gevestigd, ‘ 

GESI. Noordoostelijkste district (van don Socsoe- 
hnenan) van <le afdccling Sragcn, residentio Socra- karta. 
Het district met gelijknaniige hoofdplaats, tel I 5 
ondeidistrictcn, met name Gesi, Mondokan, Pcxljok, 
j?jckawal cn J)jcnar en had op't einde van 1905 cone 
bev<»lking van 23.500 zielen, ondcr wclke 8 Eu 
lopeaucn. 

GETAH ADJAK. Inlandsche drogcrij. Op stukjes 
rotai) gest rcken harsige stof, vermoedelijk van Ar- dinia 
jut if/inosa Bl., Fam. Ah/rsinaccae. Middel tegen 
huidzicktcn. 

GETAH DJAMOE. Zie GUTTEGOM. 
GETAH KANDAI. Zic ALTINGIA. 
GETAH PERTJA (GUTTA-PERCHA). Dezestof, 

waarmede men in Europa in 1843 bekend gomaakt word 
door William Alontgomerie, komt in samen- 8telling en 
in sommigo oigenschappen overeon met caoutchouc. 
Evenals d.it wordt het verkregen uit con inelksnp van 
verschillendc boo men, wclke voorna- melijk groeicn oj> 
het ciland Singaj)orc ,en Malaka, op Sumatra, in <lo Z.- 
en ().-afdccling van Borneo, op Banka en op eei)ige 
kleine cilanden in den Irdi- Hchon a rchipel, voorts nog 
in Cochinchina en Cam boil ja. Toen men bekend werd 
met haro belangrijko (dgenHcliappcn, num het gebruik 
weldraspeedig toe, zooals uit de volgcndc opgaven blijkt: 
in 1844 word uit Singapore 100 Kg. uitgevoerd, in 1845 
10.140, in )846 321.840 en in 1848 reeds 720.000 Kg.. 

A f k o m 8 t. De plant, die in 1843 do guttapercha 
opleverde, blecf onbekend tot in 1848, toen 

de insnijding in hare hasten een melkachtig 
dat meer of min op dat van de eigenlijk( 

het den Engclschen rciziger Thos. Lobb geluktc haar 
op het ciland Singapore te vinden. Gedroogde blad- 
cn bloemdragcnde takken van dezen boom werden 
gezonden aan Sir William Hooker te Kcw, die do 
plant beschrcef cn haar den naam van 7sonandra 
Gutta gaf. Het bleek cchter spoedig, dat cr cen groot 
verschil bestaat in de qualiteit dcr gutta-pcrcha- 
soorten, die in den handel voorkomen, zoodat ertwij- 
fel ontstoncl of het handelsproduct wel steeds van 
denzelfden boom afkomstig zou zijn. Het is dan ook 
vooral door de onderzoekingen van Dr. Burck en later 
van Dr. P. Van Romburgh, werkclijk goblcken, dat er 
verscheidene boomsoort cn zijn, die de gutta-percha 
van den handel opleveren. Alle Sapotaceae leveren by 

sap op, 
:gutta- 

percha gelijkt, maar het zijn vooral de soorten van 
het geslacht Palaquium, zooals Pal. oblong 
Pal. Gutta, Pal. borneeizse. Pal. leiocarptim e.a., ver- 
der Pay etui Leerii, die door de inzamelaars worden 
geexploiteerd. De voornaamste soorten, die men in 
onze bezittingen aantreft, worden aldus genoemd: 
1° Njatoe balam Tembaga (Palaquium oblongifolium 
Burck) in de Padangschc Bovcnlanden ； 2°. Njatoe 
balam Brin gin, Payena Leerii en 3°. Hangkang, Pa- 
laquium leiocarpum Boerl., op Sumatra, Banka, 
Malaka; andcre Njatoe balam-soorten leveren pro- 
cl uc ten van mindero kwaliteit op. Vele gutta- 
perchasoorten zijn hoogst waarschijnlijk mcngsels 
van gutta, van verschillende boomen afkomstig. 

Inz&meling. Om de get ah pertja te winnen 
worden do boomen omgchakt; de inlanders gaan ge- 
woonlijk ten getalc van drie of vier naar het bosch, 
vellen do boomen, wclke dik genoeg zijn, met tie 
bijl en maken dan met een kapmes ringen tot 
op het hout, op afstanden van drie tot vijf de- 
cimeter van clkaar. Hot melksap verzamelt zich 
weldra in de ringen, hetwelk met ecn ijzeren werk- 
tuig wordt uitgeschrapt; men verkrijgt dan een 
product, dat met schors- cn bastdeeltjes veront- 
reinigd is. Er gaat door de ruwe wijze van inza- 
meling zeer veel melksap verloren. Is het sap bij 
de thuiskomst van den inlander nog vloeibaa r, 
zooals dit met de getah balam bringin en met 
hangkang het geval is, dan wordt het bo ven een vuur 
zacht verwarmd, zoodat bet spoedig vast wordt. De 
andcre soorten zijn dikker en stollen na korten tijd 
van zelf. Men verwydert nu de grootere stukjes hout 
met de hand cn kneedt de rest in warm water. In ai- 
lerlei vorm wordt de getah pertja in den handel ge- bracht, 
vaak in stukken op brooden gelijkend. Do quantiteit door 
een boom opgeloverd, verschilt zeer vccl volgcns de 
verschillcnde opgaven. Uit vrees dat de getah-pertja-
boomen door de ruwe inlandsche wijze om de gotah to 
winnen, zouden worden uitge- roeid, heeft Treub, na.de 
re is van Dr. Burck, in 1883, de Rcgecring bewogen de 
cultuur van deze boomcn ter hand te nemen. In Tjipetir 
bij Tjibadak word in 1885 als onderdeel van 's Lands 
Planfentuin, cen proefaan plant van vci-schilleiKlc 
soorten aahgelegd onder leiding van Dr. Burck. Vrocger, 
reeds in 1856, had mon in Banjoemas eon klcinen 
aanplant ge- maakt, wclke echtcr vrij wel uit hot oog 
verloren was. De proefaanplanting tc Tjipetir word in 
1890 onder den d>onst van hot Boschwezen gebracht, 
maar in 1900, toen men bosloot er cene grooto uit- 
breiding aan te gevon, kwam zij weder onder 5s Land 
Plant ent uin. Thans vormt zij cono afdeeling van hot 
Departement van Landbouw enz. Was do aanplant te 
Tjipetir aanvankclijk aangelegd met do bedoeling om de 
getah-portja-boomcn tegen uitroeiing te be- 
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hocdcn en (evens om gegevens tc verzamelcn om- trent 
do cultuur en den groei der boomen, alsmede omtrent de 
opbrengst bij het tappen op stam, na 1901 heeft men ook 
veel aandacht geschonkcn aan de bladproductie. Eenige 
jaren te vorcn was reeds aangetoond, dat door extractie 
rijkelijke hoeveclhc- den gutta perclia uit de bladeren 
verkregen konden. worden Het zoo verkregen product 
werd echter vrij spoedig broos. In de laatste jaren van de 
vorige eeuw was Dr. Ledebocr te Singapore er intusschen 
echter in geslaagd een methode uit te werken om langs 
mechanischen weg een getah pertja van zeer goede 
hoedanigheid te bereiden. Zelfs was er toen op 
Boeygere^ds (Riouw en ond.) een kleine fabrick waar" 
dczemethod c toegepast werd op bladeren, verkregen van 
in 5t wild groeiende boomcn. Ratio- neeler scheen het 
echter de getah uit bladeren van een geregelden aanplant 
te bereiden. Ook particu- lieren zagen dit in, zoodat de 
Ned. Gutta percha Maatschappij, die te Singapore een 
fabriek heeft, waar de methode van Ledeboer sinds 1901 
wordt toegepast, in de nabijheid van Tjipetir even- eens 
in 1905 getah pertja-boomen op een tweetal perceelen is 
gaan aanplanten. Het Ind. Gouveme- ment bezit te 
Tjipetir een proeffabriek, waar even- eens langs 
mechanischen weg getah pertja uit bladeren bereid wordt 
, terwijl aan hangende pJannen om aan die fabriek eene 
groote uitbreiding te geven in 1916 door cen votum der 
2e kamer derStatcn-Gene- raalde bedem is ingeslagen. 

Bij de mechanische bereiding uit de bladeren worden 
deze fijn gemalen, met warm water behan- deld, waardoor 
zich de getah pertja afscheidt, die dan verder nog van 
bladresten zooveel mogelijk ge- zuiverd wordt. _ 

Samenstelling en eigenschappen. Volgens Payen 
bestaat zij uit drie verscliillende stof- fen, waaraan bij de 
namen gutta, a]baan cn fluavile gaf. De gutta- heeft 
volgens de onderzoekingen van Oudemans de 
samenstelling (C5H8)x,komtdus over- een met de 
koolwatei-stof van de caoutchouc, waar- van zij echter 
aanzienlijk in eigenschappen afwijkt. Het albaan en 
fluavile van Payen zijn later gebleken mengsels te zijn, 
waarin Van Romburgh, bij sommi- ge getah-soorten 
kancelzure esters van phytosterine- achtige verbindingen 
(amyrinc, lupeol enz.) kon aantoonen. 

Het gehalte aan bars is zeer uiteenloopend bij de 
verschillende getah pertja-soorten. Bij de slcchte kan het 
wel tot 80 % stijgen, terwijl de beste niet meej- dan 12 % 
bevatten. 

In de bladgutta komt slechts OHgeveer 8 % hars voor. 
De gutta-percha van den handel doel zich voor als eene 
droge, roodachtige massa, die steeds veront- reinigd en in 
zuiveren toestand bijna wit is. Zij is een slechte geleider 
van wanntcen van electriciteit; door wrijven wordt zij 
sterk electrifich en in drogen toe- stand isoleert zij even 
good als schellak, waarop cen harer belangrijkste 
toepassin gen berust, namelijk het omkleeden van t 
elegraafd rad on voor onderzee- fiche kabels. Op de 
gewone temperatuur is zij hard en weinig veerkrachtig, 
maar tusschen 50 en 60° wordt zij zoo plastisch, dat men 
liaar kan kneden en allerlei vormen geven. In water 
onoplosbaar, is zij daarente- gen gemakkelijk oplosbaar 
in benzol, chloroform en in zwavelkoolstof, vooral bij 
zachte verwarinin g. 
Het zuiveren. Daartoe wordt zij machinaal in stukken 
gesneden, dan in warm water gedojnpeld en sterk gekneed 
om de onreinheden af te echeiden en vervolgens in een 
hydraulische pers door fijn gaas geperst. 

T o e p a s s i n g. Hcewel het vulcanisccrcu (zie 
CAOUTCHOUC) ook op de gutta-percha toegepast kan 
worden, worden de meeste voorwerpen direct uit de 
gezuiverde gutta-porcha verkregen. Hoc groot dit aantal 
is, blykt uit de verschillende voorwerpen, waarvoor 
Goodyear indertijd patent heeft aange- vraagd, daar dit 
aantal minstens 180 bedraagt. Men maakt er o.m. 
trcchters, flesschen cn hevels van, ver- der gehoorbuizen 
enz., platen voor drijfriemen en schoen zolen, kunstmatige 
gebitten, matrijzen in de galvano-plastiek, enz. De 
voomaamste toepassing vindt zij bij het maken van 
onderzeeschc tdegraaf- kabcls. 

Cultuur. De getah pertja-cultuur vereischt vrij veel 
zorg, vooral zoolang de aanplant jong is. Men kan den 
boom vermeerderen door mid del van marcotten, maar 
daar deze niet gemakkelijk s la gen, verdient 
vermenigvuldiging door zaden de voorkcur. Men zaait 
deze op overdekte kweekbedden en na de jonge plantjes 
geleidelijk aan't licht gewend tc heb- ben kan men ze, 
zoodra ze voldoendegroot zijn, in 5t begin van den 
regentijd uitplanten op het behoorlijk ontgonnen en van 
plantgaten voorziene terrein. De te kiezen plantwijdtc is, 
wanneer men vooral blad- productie op het oog heeft en 
de boomen laag houdt . natuurlijk aanzienlijk geringer dan 
wanneer men Jiooge boomen wil eultiveeren. De jonge 
plan ten heb- ben vaak zeer te 坷 den van een soort 
b}adro]Iers. 

GETANG (MAL.). Zie SPILANTHES^ ' 
GETEK. Zie VAARTUIGEN. k 
GETIJDEN, GETIJTAFELS. Zie (JBSERVATO- 

RIUM cn ZEE. 
GEUD0NG. Een zich langs de Kroeeng Pasd uit- 

strekkend landschap, van de onderafdeeling Lhdft 

Seumawe, afdeeling Noordkust van Atjeh. l)c Kroeeng 
Pase, die hier bij lagcn waterstand op velc plaatsen 
doorwaadbaar is, veroorzaakte door haar groot verval 
spoedig hevige bandjirs; de rivier is thans ingedijkt. 
Vroeger was ze van veel beteckeni.s voor den afvoer van 
pin an g, die thans met de tram vervoerd wordt. Het dichtst 
bevolkt is het door de Atjeh-tram van West naar Oost 
doorsneden Noor- delijke gedeelte. Van de zee is het 
gescheidcn door hot landschap Blang Me. Over Blang Me 
cn Geu- dong o.m. strekte zich oudtijds het 
Mohammedaai>- sche rijk Samoedra-Pase uit, het 
middcleeuwHcli handelscentrum van Noord-Suinatra, van 
waaruit de Islam zich in den Indischen ArchipeJ 
verbroidclc. De graven der oude soeltanH worden aanget 
rofien bene- den Geudong op BJang Me'sch gebied. 

In 1878 zone! generaal Van der Hcydcn ecno ex peel 
i tic naar Geudong, waaroj) de oeleebalang T. Tjhi° 
schijnbaar abdicecrde ten behoeve van zijn tweeden zoon 
T. BdntaraPeukau,later meer bekend als T. Ra- dja Itam, 
die veinsde zich te onderwerjicn. Die co inc- die werd later 
nog twee maul herhaald. De laatste maul in 1891, toen T. 
Tjhi° Lotan, die zijn inmiddels overleden vader in het 
bestuur was opgevolgd, zijn gezag zoogenaanid 
overdroegaan zijn broer T. Kadja Itam, met geen andore 
bedoelingdan om van lict be- stuur licenties los tekrijgcn 
voor den invoer van opium enz. Dat T. Radja It am niet 
meer was dan cen strooman, werd in J 896, toen Geudong 
voor het eei-st sinds 1878door een bestuursam btenaar 
werd bezocht, toch eindelijk begrepen. In October J 898 
riep AtjchJ« gouverneur Van Heutsz T. Radja It am met 
(liens onderhoorige hoofden op naar Lhofr Seumawd. Men 
kwam niet, waarop onze tj-oepen Geudong binnen- 
rukten, Bij het voJgende gevedit sneuvelde aan *s vijands 
zijde ook.... T. Radja Itam; maar de operatien werden met 
het oog op den invallenden re- 
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genmoesson gostaakt. Op 21 Juni 1899 werd Geu- dong 
andcrmaal bezocht, en wecr word hovig vcrzct 
ondervonden, clat ecrst eindigdo na vcrovering van de 
hardnekkig verdedigde moskee. 

In September 1903 onderwierp zich T. Tjhifr Lo- tai), 
of zooals zijn tit el luidde, T.-Soelotan Imeum Tjhift, on 
in December 1904 teekende hij de korte verklaring. In 
1902 were! te Geudong een kleino troepen macht 
gelegerd ten behoevc van den tramaan- leg. In April 1905 
werd dat bivak opgeheven. De tramhalte Geudong ligt 40 
min. trainmens van Lh6fr Seumawe. 

De bevolking beoefent den i-ijstbouw op sawahs en de 
pinangcultuur. De veestapel bestaat uit karbou- wen, 
runderen en geiten. 

Onder den oeleebalang (T. Tjhifr) voeren over de 
mockims en gampongs het bestuur: toeha peuet, tocha 
lapan, on toeha loengkie^ 

GEUMPANG. Een landschap van de ondcrafdee- ling 
Sigli, afd eeling Noordkust van AtjAh, waaraan 
toegevoegd is het verlaten landschap Langjeue. De 
grootste lengte bedraagt 土 46 K.M., de gcmiddelde 
breed te 士 23 K.M. Het grootste deel wordt in genomen 
door een woest, onbewoond bergland, bestaan- de uit vele 
cvenwijdige, incest N.W.—Z.O. loopendc bergketens, 
dicuitloopers zijn van den Boekit Barisan. Van verre 
kijkend duidt de Atjeher het vaag aan als „Goend Hitam", 
maar de bewoners spreken mcest van Goenong 44 lapeh 
(gebergte van 44 reeksen )oni het groot aantal ketens aan 
te duiden. Ge- jniddelde kamhoogte 1800 M. De 
noordkam, waar- in de Hadji Bon tot 2300 M. en den 
Pcuet Sagde tot 2800 M. reiken, vormt de grens met 
Pidie, tovens de waterscheiding tusschen N.O. on Z.W. 
kust van Atj^h. De hoofdadcr van het landschap is de 
Geumpang rivicr, die ontspringt op den Peuet Sagde, zich 
in het N.W. met de Tangs6 rivier vereenigt en als Teunom 
rivier zich in den Indischen Oceaan tiitslort. Deze vallei, 
460 M. boven den zeespiegel gelegcn, nict nicer dan 8 
K.M. lang en 2 a 3 K.M. breed, vormt de kern on het 
bewoonde gedcelto van het land. De bewoners waren 
oorspronkelijk Oajo's, die verdreven werden door 
goudzookers uit Groot-Atjch on Pidie. Bij het begin van 
den Atjeh- oorlog hiel(l dezo immigratie op cn 
waarschijn- lijk door choJera-opidemic werd het land 
geheel out v(Jk(. Later word het door zijn gunstige 
Jigging <m goede weiden de Htapelplaats van den hand 
cl in karbonwcn tusschen Noord- cn Westkust, torwijl na 
de J^die-cxpcditic in 1898 vccl volk hierhecn vlucht- I c. 
waarvan cci) decl tcrugkeerde, toen in 1907 ook hicr 
registratic en hcerendionst werden ingevoerd. De 
bevolking tell thans 612 ziclen, waarvan 204 niannen, 
188 vrouwen en 220 kinderen. Do gods- dicnst de 
Moiiammcdaanscho. Opium wordt door manner), 
vrouwen en kinderon gebruikt. In klecdiiig, woning-
inrichting cnz. komen zij hot meeat overecn met den 
Pedirces. Do bevolking leeft voornamelyk van rijstbouw 
op de sawahs van do vallei, dio een product oplovort van 
uitnemende kwalitcit. De val- Ici hcstaal uit con dikke, 
vruchtbarc klcilaag, en wordt door talrijke rivioren en 
beekjes doorsneden. Irrigatic is daardoor gemakkelijk en 
de sawahs zijn zoo tah-ijk, dat slechts % voor rijstbouw 
gcbruilct wordt, torwijl do rest dient als woideplaats voor 
zoo t amme als ver wild erde karbouwen. Vclc tweedo 
ge- waftson cn vruchtcn wordon getccld voor eigen ge- 
bruik, torwijl een weinig idjoek cn arensuiker wordon 
uitgevoerd. Na den oogst trekken de mannon, so ms 
meerdoro woken, door do wouden van het hu- niusryke 
gebergte om rotan, got ah on damar in te 

zamclcn, on tevens door middel van valboomen jachfc te 
maken op olifanton en rhinocerossen voor het ivoor en op 
den neushoom. In 1911 bedroeg de uit- vocr van de beste 
soort rotan reeds 20.000 K.G. De veestapel bestaat 
uitsluitend uit karbouwen. De rivieren zijn rijk aan visch, 
vooral aan paling en keureuling, een karpersoort. Slechts 
twee wegen ver- binden het land met de buitenwerdd. Die 
langs de Geumpang en Tangse naar Pidie is het 
belangrijkst en wordt ook gebruikt om het bivak der 
marechaus- se6,s te Geumpang middela olifanten van 
vivres te voorzien. In 1907 had de bezetting plaats. Den 
29en Juli 1911 werd de Korte Verklaring door het Jand- 
schapshoofd geteekend en beeedigd. 

Literatuur. Mededeelin gen v. h. Encyclopaedisch 
Bureau. Afl. III. 

GEUREUNG BODAS (SOEND.). Zie CISSAM- 
PELOS. 

GEVANGENIS. Zie STRAFSTELSEL. 
GEWAPENDE POLITIE. Zie POLITIE. 
GEWESTELIJK BESTUUR. Zie BESTUUR. 
GEWESTELIJKEVAARTUIGEN. Zie GOUVER- 

NEMENTS-MARINE EN GEWESTELIJKE 
VAARTUIGEN. 

GEWICHTEN. Zie MATEN EN GEWICHTEN. 
GEWOONTERECHT. Zie ADATRECHT. 
GEY VAN PITTIUS (ADRIAAN RUDOLPH WIL-

LEM). Geboren 13 Aug. 1838 te 's-Gravcnhage, legde hij 
1857 het officiers-examen af voor het wapen der artillerie, 
en vertrok naar Indie, waar hij spoedig b 可 hot deelnemen 
aan de expeditie tegen Palembang uitblonk. In 1859 werd 
hy benoemd tot Isten luit., in 1866 tot kapitein; in dien rang 
was hij langen tijd wcrkzaam aan het Dep. van oorlog, 
totdat hij in 1873 benoemd werd tot kapitein-adjudant van 
den kommandant van het leger. Later b 日 den ge- neralcn 
staf overgeplaatst werd Gey Van Pittius in 1875 benoemd 
tot majoor en geplaatst bij hethoofd- bureau van dien staf; 
in 1878 overgeplaatst als chef van den staf in Atjeh^^am 
hij deel aan de krrjgs- tochten tegen de XXII en XXVI 
Moekims (1878 一 1879) cn werd in April 1880 bij 
keuzeluit. kcl. Gedu- rende een tweejarig verlof in 
Nederland tot koloncl (1884) cn adjudant in buit. dienst 
des Kcnings benoemd, werd hij bij zijne terugkomst in 
Indie chef van den genoralen staf, sedert 1887 als 
Generaal- majoor, torwijl hij 2 Febr. 1893 tot Luit.-gen.» 
kommandant van het leger benoemd werd. In die 
betrekking bereidde hij de expeditie tegen Lomhflk voor 
on had een belangrijk aandeel in de leiding dier expeditie 
te Batavia. Nti zijn ontslag uit den dienst, 2 Mei 1895, 
vestigde Goy Van Pittius zich to *s-Gra- venhage, waar hij 
reeds 16 Januari 1896 overleed. 

GEZAGHEBBER. Kwam het ook in vroeger ja- ioii 
wel voor, dat ter aanvulling van de krachten van het 
binnenl. bestuur particulieren mot bestuursfunc- tien 
warden, belast in afgelegen streken. en alsdan. ci- vicl-
gezaghebber werden genoemd (b.v.Ind.Stb. 1872 no. 73 
ten dorde, 1885 no. 39 IV), eerst in de twin- tigato eeuw 
en mot name sinds 1907 heeft het insti- tuut der (ci viel -) 
gezaghebbors een zelfstandige botee- konis gekregon, 
naast dat der mot het civiel bestuur over een afdceling of 
een ondorafdeeling bol&ste officieren, die eveneens 
civiol-gezaghebber werden genoomd (zie BESTUUR en 
CIVIEL-GEZAGHEBBER). Placht mon de thans 
bedoelde gezaghebbers van do militairo civiol-
gczaghobbers te onderschei- den door zo aan te duiden als 
„civielo gezaghebbers op de bij Ind.Stb. 1908 no. 
72aangegeven inkomsten" of zelfs als „burgorlijk civiel 
gozaghebbern (Ind. Stb. 1912 no. 305 bl. 1), sinds Ind. Stb. 
1914 no. 503 hee- 

50 
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ten ze „gezaghebber bij hot binnenlandsch bestuurn. 
Eeneraijds het tekort aan bestuursambtenaren, 

anderzijds de vermeendo eenvoudigheid van be- 
stuursfunctien in eenzame streken, deed besluiten, 
allerhand particulieren, die geschiktheid schenen te 
beloven (een oud-planter, eon oud-milit-air, een oud-
hulpprediker, enz.), als gezaghebber ter be- schikking te 
stellen van de hoof den v. gew. best.; in later tijd ook uit 
Holland daartoe uitgezonden per- sonen, of „pro 
memorie" gevoerde oflicieren.Hun po- sitie en kostuum 
werdcn geregeld in 1904 en 1908; aanwijziiig van 
adspirant-civiel-gezaghebbers kwam voor sinds 1911. 
Bij de vemieuwde administratieve indeeling van de 
gewestcn der buitenbez. werden hetzij bepaalde 
ressorten aan gezaghebbers toege- wezen, hetzij 
controleursposten in aanmerking ge- bracht voor 
tijdelijke bezetting door gezaghebbers; wie eens 
gezaghebber-fungeerend controleur is^ge- weest, blijft 
persoonlijk dien titel voeren, ook als hij later op een 
standplaats komt, die geen con- troleurspost is. Tijdelijk 
gezaghebber heet hij, wiens ambt op een bij tijdelijken 
maatregel inge- voerde indeeling steunt. Voor Java en 
Madoera heeft men gezaghebbers slechts op de 
Karimoen- Djawa-eilanden en Baw6an; op de 
buitenbez. soms voor een afdeeling, mecstal voor een 
onderafdee- ling, soms ook als aan een ambtenaar b. b. 
(of offi- cier) toegevoegd helper. 

In de plannen tot reorganisatie van het bestuurs- 
wezen (zie BESTUUR aan het slot) werd het insti- tuut 
der gezaghebbers losgemaakt van zijn eersten grond, het 
tekort aan bestuursambtenaren. (zie nog Ind. Stb. 1914 
no. 480 en 595 enz.), en blijvend ge- maakt voor de 
uitoefening van gezag in eenzame stre- ken. Het besef, 
dat ook daar echter — beter: juist daar 一 kennis en 
beleid van het hoogste gewicht zijn, deed tevens 
besluiten, een eenvoudige opleiding voor hen in te 
voeren. Af gescheiden van de genoemde 
reorganisatieplannen is nu in 1914 voor de positie en de 
opleiding van gezaghebbers een voorziening ge- troffen 
(Ind. Stb. 1914 n° 502). Zoowelin Indie als in Nederland 
zullen candidaat-gezaghebbers worden aangewezen; 
aan de tevens voor hoogere vorming van inlandsche 
ambtenaren bestemde bestuurs- school te Weltevreden. 
(Oct. 1914) zullen deze can- didaat-gezagheEbers een 
leergang van twee jaar volgen, waama zij eerst hulp-
gezaghebber en ver- volgens (na een practischen leertijd 
van omstreeks twee jaar) gezaghebber kunnen worden. 
Hoe men hen, die een tydlang bevredigend als 
gezaghebber gediend hebben, dan verder kan dpen 
opkEmmen, is een nog onopgeloste moeilijkheid//|,《Qf. 
[' GEZANG. Zie MUZIEK EN MUZIEKINSTKU- 
MENTEN. 

GEZONDHEIDSETABLISSEMENTEN (SANA-
TORIA). Wanneer men hieronder wenscht te ver- staan: 
gelegenheden voor verbJijf van zieke of hcr- eteUende 
personen op plaatsen, wier geografische ligging en 
klimaat, op grond van uitgebreide clima- tologische 
waarnemingen, geschikt geoordeeld mo- gen worden 
om een heilzamen invloed te kunnen uit- oefenen op den 
toestand van lijders aan bepaaldelijk aangewezen 
ziekten, en waar die lijders voldoende geneeskundige 
hulp kunnen vinden, dan moet worden erkend, dat onze 
kolonien byzonder arm zijn aan sanatoria. De 
climatologie toch is een wetenschap, die tot nog toe in 
onze kolonien weinig of geen beoe- fenaarB vond. Wei 
treft men in het Tijdschrift ter be- vordering der 
Geneeskundige Wetenschappen in NederL-Indie een 
aantal zoogenaamde geneeskundi- ge 
plaatsbeschrijvingen aan, doch deze zijn over het 

algemeen onvoldoendc om als leidraad voor het op- 
richten van sanatoria te kunnen dienen. Toch zijn er 
op Java, zoowel als op Sumatra, een aantal plaatsen, 
waarhecn lijdera aan verschillende ziekten, hetzy op 
eigen gezag, hetzij op advies hunner geneesheeren, 
zich bcgeven om verbet ering of herstel van hunne 
gezondheid te zoeken. Allcen omtrent de voornaam- 
ste volgen hieronder eenige bijzonderhcden. 

Preanger Re(jeiit;s.chappen. 
"3J3^mng. Soekaboemi. In Soekaboemi ligt het ge- 

zondheidsetablissement Selabatoe, __gC3ticht door 
Dr. van Tijn, die jarenlang aan het hoofd stond； 
thans is dit in handen eener maatschappij. Soeka- 
boemi zelf ligt GOO M. boven de zee, de gemiddelde 
temperatuur is 23,31° C., de gemiddelde tempera- 
tuur-schommeling 10.58° C., de regenval 3100 m.M. 
Aan Selabatoe verbonden is de inrichting Selabin- 
tana, die 士 300 M. hooger ligt. 

In de afd. Tjandioer ligt het sanatorium Sindang- 
laja, 1084 M. boven de zee, op de oostelijke helling 
van den Gedeh. De temp, schommelt er tusschen 50 
en 75° F., de regenval bedraagt 4230 m.M. De regen- 
tijd, van December tot April, is tevens de warmste. 
Rijp- en hagelvorming komen er niet voor, de nach- 
ten zijn koud, de dauwvorming niet sterk. Het kli- 
maat is volgens Dr. van Beuningen geschikt voor lij- 
ders aan beri-beri, malaria, bloedarmoede over- 
prikkeling van het zenuwstelsel en longtuberculose, 

)ngeschikt voor lijders aan buikziekten. 
In de afd. Bandoen(iAifi,t het militaire herstellings- oord 
Tjimahi} op het lioogplateau der Preanger- 
Regentschappen, 760 M. boven de zee, van alle zij- den 
door hooge bergtoppen omringd. De gemiddelde 

maar oi 

temperatuur is er 23.18° C., de gemiddelde tempera- 
tuurschommeling 7.66° C., de regenval 2713 m.M., 
de reJaticve vochtigheid 81.5 %. De ochtenden zijn 
er bijzonder koud, het geen aanleiding geeft tot slcrke 
dauwvorming. Tjimahi wordt geschikt geacht als 
herstcllingsoord voor lijders aan malaria, bloedar- 
moede en beri-beri, ongeschikt voor buiklijders, 
rheumatieklijders en voor lijders aan ziekten der 
ad emhaling8organen. 

Op de hoofdplaats Bandoeng beyindt zich het ge- 
zondheidsetablissement Langansari. Bandoeng ligt 
714 M boven de zee, de gemiddelde temperatuur he- 
el roeg in 1891—92 22.64° C., de gemiddelde tompe- 
ratuurschommeling 11.78° C., de regen val 2440 
m.M. Meestal is de laatste veel gcringer, gciniddeld 
1815 m.M, De relatieve vochtigheid wa« er in dat 
jaar 75.8 %. Volgens Dr. Deije is de och tend temp. 
20° C., de raiddagtemp. 26° C., do avondteinp. 22° C , 
de relatieve vochtigheid 70—77 %. De uitersto tem- 
peraturen waren in J 892 34.6° C, en 14.8° C., gewoon- 
lijk bedragen die 30° en 16,5° C. Evcnals te Tjimahi 
zijn de ochtenden er koud, bestaat cr sterke dauw- 
vorming, en daalt er tusschen 5 en 8 uur ,B morgens 
een zware mist van de bergen neer. De nachten zijn 
er vochtig. Bandoeng zou geschikt zijn voor lijdcra 
aan hartziekten, bloedarmoede, en ook voor buik- 
ziekten, indion or doolmatig gehandeld wordt, of- 
schoon deze laatste mcening door velcn niet wordt 
gedeeld. 

In de afd. Linibangan ligt, 7J0 M. boven de zee, <io 
als gezondheidBoord bekende hoofd plaats Garoel, in 
een dal, dat aan de Z.O. zijde, tusschen Tjikoiui cn 
Galoenggoeng, open, en ovcrigcnB gcheel door vulka- 
nen ingesloten is. Volgens waarn emin gen in 1892 ge- 
daan, bedroeg de gemiddelde temp, er 21.95° C., do 
gemiddelde temp, schommeling 10.83° C. endcre- 
genval 2477 m.M. Gemiddcld zou de regenval cr ech- 
ter slechts 2048 m.M. bedragen. Gedurende den 
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Oostmoesson heerschcn erstcrkoZ.O. windcn. Garoot 
zou in droogte alle anderc plaatsen in de Preanger 
overtreffen. Maart en October zijn er do warmste 
maanden, Juni de koudste maand. De ochtendon en 
nachten zijn cr in den drogen moesson soms zeer koud, 
met matige dauwvorming. Het klimaat van Garoet wordt 
aanbevolen voor lijders aan hartziek- ten, malaria, 
leveraandoeningen, bloedarmoede en chronische 
darmcatarrhen. Ook voor rheumatisme, waarbij de 
warme baden van Tjipanas, onder Tro- gong, op 6 K.M. 
afstand van Garoet, de behandeling ondersteunen. 
Ongunstig werkt het klimaat van Garoot op lijders aan 
ziekten der ademhalingsorganen. 

In de residence Pasoeroean. ligt, in de afdeeling van 
dien naam, To^rii met~z^n_zeer bekend sanatorium, 1777 
M. boven de zeeJDe gemiddeldo tempe- ratuur is 17° C., 
de gemiddelde temp, schommeling 8° C., de gemiddelde 
regenval 1872 m.M. Het merk- waardigste van Tosari is 
zijn buitengewoon drogo aschgi'ond, en zijn gclijkmatige 
lage temperatuur. Volgens J. H. F. Kohlbrugge. genezen 
daar 98 % van de emstigste malariaziektcn, en is er geen 
enkele andere plaats, die op gelijke rcsultaten voor de gen 
ezing van buiklijders kan wijzen. Ook lever- ziekten, en 
ziekten der ademhalingsorganen zouden er volgens dien 
oud-geneesheer van Tosari uitste- kend genezen. Lijders 
aan hartziekten, en aan rheu- matische aandoeningen 
moeten er nict heen gaan. Ook vele zenuwz'ekcn 
verdragen het klimaat van Tosari niet. 

Op Sumatra zijn als plaatsen, waarheen zich dik- wijls 
zieken begeven voor herstel hunner gezondheid, bekend: 
het in de Padangsche bovenlanden gelegen 
Pajokoemboeh, 497 M. boven de zee, met cen regen- val 
van 2850 m.M.; verder Padang Pandjang, 780 M boven 
de zee, met een regenval van 4000 m.M., en Fort de 
Kock, 927 M. boven de zee, met cen regenval van 2550 
m.M. De gemiddelde temperatuur is to Fort de Kock 21° 
C., tc Padang Paneljang 20—22° C. Betrouwbare 
gegovens omtrent de ziekten, die op genoemdc plaatsen 
zekerdcr en spoediger genezen dan elder% ontbreken. 

Literatuur. .J. L. van Gennep, De wenschelijkhoid tot 
exploit, van de hoogvl. van het Janggcb. in Oost- Java 
(Ind. Gida 189G, I. 611).—J. H. F. Kohlbrugge, Kapp. 
betr. ecn geneesk.-topogr. cn voorberei- (1CIK1 cliniatol. 
ondcrzock van do hoogvlakte van het Janggcb. Bat. 
1897.——Dcz., geogr. beschr. van hot Jai)g-gob. 
(Argopocro) op Java (T. Aard. Gen. 1897, 695). — J. L. 
van Gen nep, Opmerkingou naar aan I. van het 
voorafgaandc opstcl (T. Aard. Gcd. 1899, 259). — J. II. 
F. Kohlbrugge, Sanatoria in Ned. Indie (Versl. Ind. Gen. 
1899, 243). — I. Grononian, Nogniaals do Jang-
hoogvlakte (T. Aard. Gen. 1900, 653). — J. j'\ 
Niermeyor, Over klimaat on planten- groci van den Jang, 
(T. Aard, Gen. 1900, 798), 一  I. Croncnian, Do 
plantengrooi van den Jang (T. Aard. Gen, 1901,409). —
J. II. F. Kohlbrugge, Bronncn on bud pl. in N. I. die tot 
herstel van gezondh. door Ini. on Eur. worden gebruikt 
(Ind. Gids 1901, 883). 

GEZONDHEIDSLEER (HYGIENE). Er is wel eons 
bowoerd, dat or geone afzonderlijko leer om do ge- 
zondheid in het bee to klimaat to bewaren bestnat, omdat 
de algemeenc regelen dicr leer ook daar van toepassing 
zijn. Ofschoon dezo meening niet geheol cn al als onjuist 
kan worden aangemerkt, zijn editor do onistandighcddn, 
waarondcr de mensch in het heete klimaat leeft, zoo 
gehcel vorschiHend van die in de gematigdo luchtstreek, 
dat er wel degclijk sprakc kan zijn van cen afzonderlrjke 
gezondheicls- leer voor de heete luchtstreek. En in die 
heote lucht- 

streek necmt de Oost-Indische archipel eenc afzon- 
derlijke en belangrijke plaats in. 

Wat den gezondheidstoestand der bevolking van dien 
archipel betreft, en de maatregelcn, noodig om de 
gezonclheid te bewaren, moet onderscheid worden 
gemaakt tusschen Aziaten en Europeanen. De kleur- 
lingen ncmen bij deze bcschouwingcn een plaats tusschen 
deze beiden in, maar naderen in het alge- meon, omdat zij 
in boorlin gen zijn, meer tot de eersten. 

Hoe wenschelijk hot ook zou zijn, dat door Aziaten 
(waaronder tevens de Chineezen kunnen gcrekend 
worden) persoonlijke voorzorgen tot behoud hunner 
gezondheid werden genomen, zoo is daarvan even- wel 
weinig sprake, omdat bijgeloof en onkunde onder hen 
dermate heerschcn, dat het thans nog niet mogelijk is bun 
goede begrippen omtrent gezond- heidsleer bij te brengen. 

Do mogelijkheid om hygienische maatregelen en 
kennis der gezondsheidsleor bij de inlanders in gang te 
doen vinden, is meermalen besproken. Zelfs werd reeds 
jaron geleden aan den Off. v. Gez. N. P. Van der Stok 
opgedragen een leerboek der gezondheids- leer voor 
inlanders samcn te stellen, dat in het Ja- vaansch, 
Maleisch en Soendaneesch zou vertaald worden.Het 
manuscript, in het Nederlandsch, berust nog in de 
Gouvemementsarchieven, en is nooit uit- gegeven. 

In do Mohammcdaansche rechtsboeken zijn vele 
voorschriften gegeven, die zooals door Van der Stok in 
een redevoering, gehouden op het Congres voor hygiene 
en demographie to *s-Gravenhage in 1884 (Gen. 
Tijdschr. v. N.-L XXVTTjlzrioljJ/werd op- gemerkt, als 
bouwstoffon zouden kunnen worden gebruikt voor cen 
gezondheidsleer der inlanders. De spijzen, die volgens de 
Mohammcdaansche wet als onrein moeten worden 
aangemerkt, zijn in den regol ook weinig gezonde spijzen. 
Het onderhouden der gezondheid wordt zeer bepaald 
aanbevolen. Baden en wasschen van het lichaam wordt, 
als gods- dienstige handeling, in bijzonderheden 
voorgeschre- ven, zoo b.v. het wasschen van den anus, na 
de- faecatie, met water, of, als dat ontbreekt, met zand, het 
spoelen van den mond, het gebruik van tanden- stokera, 
wasschingon tusschen de teenon, het baden naar bopaalde 
regelen, zoodat het minstens een kwartier duurt enz. En 
die reiniging is onder zoovele verschillcnde 
omstandigheden, als godsdienstig ge= bruik, noodig, dat 
daardoor vanzelf goede gcvolgen voor de gezondheid 
ontstaan. Zeer nuttig is o.a. ook do bepaling, dat water, 
dat door de zon warm is ge- wo rd on, als onrein moot 
worden bcschouwd, omdat in het heote klimaat het water 
zoo spoedig door ont- wikkeling van lagere organ ismen 
bederft. In rivieren mag geen vuilnis worden geworpen; 
wijn en alkohol zijn vorbodon. Al deze en velo andero 
bepalingon en voorschriften uit don Mohammedaanschen 
gods- dicnst, die, zooals reeds werd opgemerkt, zouden 
gebruikt kunnen worden als grondslagen voor cen& 
hygiene voor inlanders, worden echter evenmin stipt 
opgovolgd als nog vele andore wetten, door het Mo、 
hamincdaanscho geloof voorgeschrevon. Bovendig zijn 
vole inlanders geen Mohammedanen. 

Zoodra meerdcro ontwikkeling onder de inlanders 
haren in vloed zal hob ben doen gevoelen, zullon ook 
liygienischo voorschriften met grootor kans op na- leving 
kunnen gogeven worden. 

Do hygienischo maatregelen, die in het belang dor 
goheele bevolking moeten genomon worden, be- hooioii 
voornamelijk uit to gaan van de Regeering, zoowel van 
de algemeene als van de plaatselijko 
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(gezondheids-commissien), terwijl op groote onder- 
nemingen, veel goeds kan verricht- worden door 
eigenaren of behecrders, zooals dit b.v. hot geval is in 
Deli. 

De zorg, die do ovorheid voor de gezondheid der 
inwoners draagt, bestaat in do eerste plaats in het afweren 
van epidemien, zoo door het tcgcngaan van het 
binneiikomen van besmettelijko zickten van 
buitenslands (zio QUARANTAINE) als door het 
tegengaan van besmettelijke zickten reeds binnenslands 
ont-staan (zie EPIDEJMIEN). In do tweede plaats in 
maatregelen dienendo om de al- gemeene hygicnische 
condities, waaronder de be- volking leeft, te verbeteren 
en aldus ook de kansen voor het uitbreken of zich 
uitbreiden van cpidomien te verminderen: de z.g. 
assaineering van het land. Doze laatsto maatregelen 
bestaan in het uitvoeren van bcpaalde open bare werken, 
de zorg voor good drinkwatcr, de behoorlijke afvoer van 
faccaBen, de rioleering, het in acht nemen, bij het 
oprichten van gebouwen die tot huisvesting van vele 
personen te gelijkertijd moeten dienen, zooals 
zickenhuizen, gevangenissen, kazernen enz., van de 
regelen door de algemeene gczondheidsleer aangegeven. 
Aan het Dept, der Burgerlijke Openbare Werken te 
Batavia is sinds 1915 een afd. "Assaineering" opgericht, 
spociaal met het oog op de werkzaamhcden der 
Regecring in laatstbedoeldc richting: die werkzaain- 
heden hebben niet plaats alsvorens de Hoofd- inspecteur 
van den Burg. Geneesk. dienst advies heeft uitgebracht. 
Zio ook GENEESKUNDIGE DIENST, biz. 763. 

De maatregelen, die genomen kunnen worden, om 
het heerschen van Malaria zooveel mogelijk tegen te 
gaan, hebben ten doel de voorwaarden voor de 
ontwikkeling der muskietenlarven zoo slecht mogelijk te 
maken. En daar de anopheles haar oieren alleen legt op 
stilstaand, of nagenoeg stilstaand, water, ligt het voor de 
hand, dat er gezorgd moot worden, dat er nergens 
zoodanig water aanwezig is. Men kan volgens Ronald 
Boss deze maatregelen verdeelcn in zoogen. groote en 
kleine. Tot de groote maatregelen wordt gerekend de 
drainage van den bodem op groote scliaal(het 
droogleggen van moe- rassen, het verleggen van 
rivierbeddingen, het af- graven van oevers van rivieren 
of kanalen enz.). Het beramen. en in plan brengen van 
zoodanige maat- r 华 elen, alsmede de zorg voor de 
uitvoering, is na- tuurlijk regeeringstaak. Door Malcolm 
Watson is er op gewezen, dat het in vele gevallen niet 
nood- zakelijk is om geheele landstreken te draineeren, 
maar dat men reeds zeer goede resultaten verkrijgt ten 
opzichte van de inalariabestrijding, als wordt 功 rg 
gedragen, dat rondom een bewoondo plaats hetzy stad, 
dorp of ondememing, de bodem over een uitg描 trektheid 
van eon cirkel met een straal van 500 M-. goed 
gedraineerd is. Verder behoort al het struikgewas, dat het 
te draineeren land bedekt, to worden verwijderd, en 
mogen gras en onkruid filechts pen voet hoog worden. 
Bovendien moet men by den bouw van woningen zoover 
mogelijk, maar minstens 500 M., van grootere moerassen 
en den boschrand verwijderd blijven. 

De groote maatregelen zijn echter niet alleen in staat 
het voorkomen van malaria tegen te gaan. Steeds zullen 
de zoogen. kleino maatregelen ook moeten worden 
toegepast. Vooral iu den rogentijd b.v. zal men niet 
kunnen beletten, dat, ondanks eon goede drainage van 
den bodem, zich plaatselijk kleine plassenofpoelen 
vonnen, geschikt voor broed- plaatsen van Anopheles. 
Zulke plasson on poelon 

moeten worden dichtgegooid, of ovorgoten mot olie, 
waartoe geschikt zijn petroleum, saprol, zwarc machine-
olie, residu etc. Het laagje olio, dat do oppervlakte van het 
stilstaande water bedekt.maakt dat de daarin aanwezige 
larven door gebrek aan zuurstof afsterven. Daar olie in de 
tropen spoedig verdampt, zal zoodanige overgieting 
eenmaal per week moeten worden herhaald. Inplaats van 
olio wordt in Panama gebruik gemaakt van een zoogc- 
naamd larvicide, dat goedkoop is, en goede resultaten 
geeft. Voor de bereiding van dit larvicide wordt ruw 
carbolzuur, met een gehalte van 15 % phenol, tot 100° C. 
verhit, waarna daaraan wordt toegevoegd fijn vprdeeld 
hats, en, als dit is opgelost, bijtende soda. Het beste 
resultaat werd verkregen als 300 gallons ruw carbolzuur, 
200 pond hare en 300 pond bijtende soda werden 
gebruikgroote plassen, die technisch niet gemakkelijk 
met olie te bedekken zijn, bewijst dit middel zeer goede 
dien- sten, daar het zich van zelf met het water mengt. In 
stilstaande hoeveelheden water, die niot met olio of 
andere larvendoodendc middelen verontreinigd mogen 
worden (b.v. mandibakken, eendenkommen), kan men 
kleine dieren brengen, die de Jarven opeten. Zeer geschikt 
voor dat doel zijn de notonecten of rugzwemmers. Ook 
larvenetende visschen, b.v. de Girardinus, die ook op Java 
voorkomt, kunnen goede diensten bewijzen. St reng moet. 
er ook op worden toegezien, dat- in de onmiddellijke 
nabijheid eener woning in bakken, potten, ledige 
flesschen cn blikjes geen water staat (zic voider het art. 
MALARIA). 

Bij het overvvegen van maatregelen, die genomen 
moeten worden om het voorkomen van pest tegen te gaan, 
dient in de allereerstc plaats rekening te worden gehouden 
met het goed vastgestelde feit, dat aan iederc pest-
epidemio onder de menschen een epidemic aan pe3t 
onder de ratten voorafgaat, cn deze ziekte in hoofdzaak 
van de rat op den mensch wordt overgebracht door de 
rattenvloo (zie bij het artikel PEST). Ratten moeten dus 
met de grootsto gostrengheid worden geweord. De 
bepalingen op de Quarantaine (zie aldaar) voorzien in het 
gevaaj-, dat dreigt voor invoer der ziekte in onzo kolonien 
van buiten af, of, voor het goval er beamette havcn- 
plaatsen in onzo kolonien zelf voorkomen, voor 
overbrenging der ziekte van de eene haven plaats naar de 
andcro. Vooral in do havenplaatsen za.1 men zich steeds 
op do hoogle dioncn te houdon van den gezondheids 
toestand dor aanwezige ratten bo vol- long, om niet 
plotseling geplaatst te worden voor het feit, dat onder 
deze ecu pcit-opidemic is uitge- broken, maar ton alien 
tijdo, bij het vastslellon eoner nicer dan gowone sterfto 
ondor de ratton, zoodani- go maatregelen to kunnen 
nemen, dat een overgang der ziekte op de menscholijke 
be vol king kan worden voorkomen. Voor Htad en dorp, 
voor huis cn erf geldt als hot beste middel ter bestrijding 
der rattcnplaag, on daarmedo als voorbehoedmiddel tegen 
het uitbroken der pest, de pijnlyksto zorg voor reinheid in 
don meest uitgebreiden zin, zoodat den ratten, die levon 
van den afval der huishouding, de middelen voor hun 
voortbostaan ontbreken. Bovendien moot worden zorg 
gediugen, dat de graan- pakhuizen en rijstgoedangs 
zoodanig zijn ingericht, dat de ratten er niet in kunnen 
komen, en de woningen in zoodanigen staat worden 
gehouden, dat geen rat er eon schuilplaats vinden kan. 
Zeer te- recht wordt in vorbetering dor woning van den 
inlander het zwaartepunt gelogd van den strijd, dio op hot 
oogenblik op Java tegen de aldaar heerschen- de pest 
wordt govoerd. Bij do onderzoekingen van 



GEZONDHEIDSLDER (HYGIENE). 789 

den Burgerlijkcn Geneeskundigen Dienst in- de door pest 
geteisterdc streken, bleek toch maar al te dik- werf, dat 
aan pest gestorvcn ratten gevondon wordcn in do holle 
bamboes, voor den bouw dor wonin gen gebezigd, ja zelfs 
in de hollo bamboos, waaruit de voor slaapplaats 
dienende bale-bale was samen- gesteld. In de veralagen 
van genoemden dienst zijn talrijko hoogst belangrijke 
waarnemingen over dit onderwerp te vinden. 

Om het uitbreken van beri-beri-epidemieen te 
voorkomen, zal moeten worden reken in g gehouden met 
het tegenwoordig door de hygienisten van nage- noeg alle 
koloniseerende mogendheden als juist er- kende 
standpunt met betreklnng tot do aetiologie dezer ziekte, 
n.l. dat zij moet worden beschouwd als cen ziekte der 
rijsteters, en veroorzaakt, of al- thans in de hand gewerkt 
wordt, door langdurig voortgezettc, eenzijdige voeding 
met gelieel afge- werkte rijst (zie het artikel BERI-BERI). 

Bij het opt reden van cholera, spelen in den strijd tegen 
de verspreiding dezer ziekte de preventieve inent ingen 
met het zoogen. cholera-vaccin, bestaan- dc uit gedoode 
cholera-bacillen, ook in onze ko- lonien een belangrijke 
rol. 

De preventieve inentingen met typhus-vaccin als 
voorbehoedmiddcl tegen typhus word on er evenzeer 
toegepast, terwijl tegen pokken op zecr ruiine schaal do 
be volkin g wordt ingeent met animalo pokstof. 
Genoemdc vaccins worden, evenals de animalo pokstof, 
bercid in 's Lands Koepokinrichting te Weitevreden (zie 
het artikel VACCINE). 

De Rcgeering bchoort te zorgen, dat er bchoor- ]ijke 
gelegenhcdcn bestaan tot afzondering van hen, die lijden 
aan z.g. besmettelijke ziekten, waarondor ook Jcpra en 
frambocsia gerekend moeten worden. De 
noodzakelijkheid van good drink water is door de 
Rcgeering reeds lang erkend, en op vole plaat- sen 
voorzicn daarin Artcsischc putten. Waar dio niet bestaan, 
is het voor grootere plaatsennoodzakc- lijk bchoorlijkc 
watcrlcidingcn aan tc leggen, terwijl voor klcinerc 
plaatsen of voor enkcle huizen niaat- regclen moeten 
worden gen omen om in do behoefto aan drinkwater te 
voorzicn, die rekening houden met de plaatsdijko 
onistandigheden (zic verder het artikel DRINKWATER). 

het maken cn onderhouden van goede wegon cn 
open ba re wci kcn vccl kan bijdragcn om den al- 
gcxnecncn gezondheidstoestand to verbeteren of good tc 
docn biijven, behooft wcl geen nader betoog. 

Zickcnhuizcn, kazcrncn, gevangenisson en dcr- gclijke 
inrichtingen, waarin vclc person on bij elkaar verbiijf 
houden, njoeten aan do eischcn der algo- meenc 
gczondheidsleer voldoei); bovendion moet bij hun bouw 
rekening word on gehouden met de bijzon- derc eischcn, 
die land on klimaut medebrongen. In hot algemccn kan 
men zeggen, dat voor zulkc gc- bouwon, evcnals voor alle 
bowooudo huizen in Indie, de hoofdzuak is het dak. Het 
dak mod bcschutten tegen regen ci) zonncBchijn. Van de 
verschillende matcrialon, die voor dakbedeklcing worden 
gebozigd, is het van bolang die te kiczon, wclko hcl 
gcringsto vornchil in temperatuur gedurende den dag cn 
den nacht docn ontstaan. Daartoo komen, volgens do 
onderzoekingen van Kadersma (Gon. Tydschr. v. N.-I. 
XXXIII, 596) hcl meest in aanmorking k a d- j a n g, a t a 
p, p a n n o n en s i r a p p e n, waar- bij cen niot tc groote 
helling van het dak aanbeveling verdient. Het aanbrengen 
van cen plafond JS zcor good. Tusschen do stijlon (van 
steen, hout, ijzor, bamboe enz.) waarop het dak stount, 
worden in men aangebracht, waarvan het materiaal 
vcrschilt, naar- 

mato van het doel, waartoo het gebouw zal worden 
gebezigd. In elk geval bchoort in ieder lokaal goede 
luchtververaching te kunnen plaats vinden. Voor zieken 
huizen zou het zeker zecr aan te bevelen zijn de stijlen 
enz., om het zoo eens te noemen het goraamte van het 
gebouw, te vervaardigen van ijzer, en de omwandingen 
van goedkoop en licht materiaal, dat gemakkelijk 
vemieuwd kan worden, wanneer het oude wordt verbrand. 
De eischen voor hospitaler! van permanenten aard zijn o.a. 
beschrevcn door Van der Elst en Walland (Gen. Tijdschr. 
v. N.-I. XIX. 157), door De Vos (Indischc bouw-hygiene, 
1892, biz. 148), en in verschillende opstellen in het 
Tijdschrift der Afd. Ned.-Indie van het Koninkl. In- stituut 
van Ingenieurs. Die eischen kunnen hier niet alle worden 
opgegeven, maar betreffen, behalve het reeds gezegde, 
vooral behoorlijken waterafvoer, reinheid en 
gemakkelijke desinfectie, ben evens ruimte en ventilatie. 
Bij het bespreken der woningen in het algemeen komcn 
vanzelf nog eenige onder- werpen in aanmerking, die ook 
op deze gebouwen van toepassing zijn. 

De afvocr van faecalien, in ruimen zin, laat in het 
algemeen in geheel Ned.-Indie alles te wenschen over. Het 
behoeft we1 nauwelijks betoog, dat de algemeen e gezon d 
heidstoestand belangrijk zou verbeteren, indien deze zaak 
goed geregeld werd, waardoor tevens een belangrijke 
factor in de ver- on treiniging van kanalen en rivicren zou 
worden weggenoinen. 

Aan do chemiseh-phamiaccutische afdeeling van het 
genecskundig laboratorium van den Burg. Ge- neesk. 
Dienst (zie biz. 763 hiorvoren) cn aan het schcikundig 
laboratorium van het Departement van Landbouw, 
Nijverheid en Handel te Buitenzorg_ bestaat gelegenheid 
tot het docn kcuren vanlevens- niiddclen. Verder st cldc 
de Regecring eene Com- missie in, wier taak o.a. omvat 
eischen te ontwerpen, waaraan ten verkoop aangeboden 
voedingsmiddelen behooron to voldoen. Eindelijk zijn in 
sommige ge- mccntcn ook plaatselijke regelin gen van 
overheids- wege getroffen ten aanzien van den verkoop 
van voedingsmiddelen on wordt op dien verkoop van 
gemeentewege controle uitgeoefend. 

Wenschclijk zou wellieht alsnog zijn, dat door de 
Regeeritig bepaJingen werden gemaakt op den verkoop 
van vergiftige stoffen, dio thans al tc ge- makkelijk op p a 
s s o r5s enz. verkrijgbaar zijn. 

De peraoonlijko maatregelcn om de gezondheid te 
bowaron vallen hoofdzakolijk slechts binnen het bcrcik 
van Europoancn, die echter verstandig han- delon, 
wanneer zij zoovcel mogelijk do toepassing dezor 
maatregelcn ook door inlanders in de hand workon. 
Zone!er in nadero bijzondcrheden te treden over den 
invlocd, dicn hot land cn het kli- maat, zoo we 1 als de 
Indische maatschappij, op den gezondheidstoestand 
uitoefenen. worden tier de voornaamstc maatregelen om 
de gezondheid te bewaren o p gesomd. 

Als woonplaats zijn de hoog gelegcn streken te 
verkiczon. In hot algoineen kan gezegd worden, dat de 
laag gclegen plaatsen, dus de kustplaatsen, on- gezondcr 
zijn dan die, welkc nicer in het binnonland en hoogcr 
gclegcn zyn. Uit ecn statiatick over dertig jaron blijkt, dat 
porcontsgewijzo in do kustplaatsen bijna tweomaal 
zoovccl pei^sonon sterven als in de plaatsen binnen lands 
gelcgen. 

Als men do vrijo kcus heeft, is het wonschelijk, dat de 
won in g gelegcn zij in con hoog, zandachtig terroin, of op 
cen grind- of rotsbodem. Ook bouw- land (bchalvo 
rijstIftnden) is meestal gezond. De 
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nabyheid van atilstaand water, van s a w a h's, van 
kerkhoven, van dicht. ineengegroeid laag hout en van 
langzaam stroomende rivieren is nadeelig. Bosch- grond 
mag niet binnen een jaar, nadat de boomen gekapt zijn 
en het terroin is schoon gemaakt, be- bouwd worden. 

Wat het hoofdgebouw betreft, is het wenschelijk, dat 
de voor- en achterzijde van het huis zooveel mo- gelijk 
naar noord en zuid zijn gericht, omdat de zon dan in allo 
kamers kan schijncn, en de land- en zee- windcn door 
het huis kunnen geleid worden. De in- werking der 
zonnestralen is noodig, maar mag niet zoo lang plaats 
vinden, dat de kamers te warm worden. In stcencn 
liuizen mag de zon langer schijnen dan in die van hout 
of van bamboe, welko daarom een breed afdak of 
galerijon moeten hebben. De slaapkamcrs kieze men aan 
de oostzijdo van het huis. Glazen ramen zijn meestal niet 
noodig, jaloe- zieen wel. In bergstreken, waar de nachten 
soms zeer kocl kunnen zijn cn koude winden kunnen 
waaien, is echtcr het aanbrengen van glazen ramen 
noodig. De jaloezieen moeten van ongeveer 8 a 9 uur's 
morgens, tot 4 也 5 uur des namiddags gesloten blijven. 
Alle kamers, die licht en lucht uit de twecde hand 
ontvangen, zijn ongezond, en mogen nooit als slaap- 
vertrekken gebezigd worden. Het beste wordt het huis 
gebouwd boog uit den grond, op houten of steenen 

pilaren van een 购 twee meter hoogte; stee- nen vloercn 

(vooral van marmcr of Escauzijnsche steenen) zijn de 
beste; ook is port landcement daar- voor bruikbaar; 
houten vloercn moeten aan de on- derzijde geteerd, en 
aan de bovenzijde geverfd zijn. Vlakke, met weinig 
versierselen voorziene, en met kalk gewitte muren zijn 
de beste. Plafonds van goed droog hout zijn aan te 
bevelen; die van matwerk, met papier beplakt en dan 
gewit, zijn niet zoo goed, omdat zij te veel stof loslaten. 
Deuren en vensters moe- teu zoo groot mogelijk 
genomen worden, en tegen - ■over elkaar zijn geplaatst. 
Het is een groot voordeel, wanneer om het gehcele huis 
eene schuin afloopend e gecementecrde stoep is 
aangebracht, waarlangs het regen water kan wegloopen 
； in alle geval moet de grond tegen het huis aan iets 
verhoogd en vast aan- gestampt zijn. De 
bediendenkamers moeten ruim ■zqn, en het dak moet 
aan de achterzijde niet on- middelijk op den muur rusten. 
In de keukens be- hoort een wasemkap boven de 
stookplaatscn te zijn aangebracht. In de badkamers zijn 
gemetseldc, goed gccementeerde waterbakken te 
verkiezen boven houten kuipen. De stallen en privaten 
moeten ter- zijde van het hoofdgebouw staan en nietdaar 
tegen- over. 

De huizen moeten met groote tusschenruimten van 
elkaar worden gebouwd, waarbij bej)lanting met hooge 
boomen aan de oost- en westzijdc moet worden 
vermeden. In streken, waar veel slangen voorkoinen, is 
het nuttig ganzen te houden, omdat de slangen dan 
verdwijnen. 

Tapijtcn, zware overgordijnen, meubelen met 
fluweel, enz. verdienen afkeuring; rotaiivlechtwerk is 
voor stoelen, kanapee's enz. het best. Groote, yzeren 
ledikanten zijn betcr dan die van hout. Voor de vulling 
van matrassen en kussens is kapok het best. ' 

Ten opzichte van de voeding zal men verst and ig 
doen met de gewoonten van het land rekening te houden. 
De gewone leefwijze nl. ontbijt met eieren en vleesch 
tusschen 7en 8 uur, rijsttafel of cen maal- 衍 d met 
vleesch tusschen 12 en 2 uur, thee ten ongeveer 5 uur, en 
Europeesche tafel tusschen 8 en 9 uur, voldoet 
aandeeischen. Door vele Europeesche fami 

lies wordt in do latere jaren van deze leefwijze in zoo- 
verro afgeweken, dat slechts eenmaal per dag, n.l. to 
ongeveer 2 uur. een warme tafel als hoofdmaaltijd wordt 
gebruikt, terwijl in den avond, omstreeks 9 uur, 
cenvoudig brood met toespijzcn wordt genut- tigd. Ook 
dit voldoet in Indie zeer goed. 

Do levensmiddelen bed er ven spoedig, vooral als zij 
zijn toebereid voor gebruik, omdat er voortdu- rend cen 
zoo hooge warmtegraad heerscht, en de lucht altijd zeer 
vochtig is. IJskastcn en ijskisten verdienen aanbeveling, 
terwijl beschutting tegen mieren en vliegen noodzakelijk 
is. 

Do algemeene regelon der voedingsleer gelden ook 
voor Indie. Zij behoeven hier niet herhaald te worden, 
maar enkele bijzonderheden komen voor bespreking in 
aanmerking. Onvoorwaardclijke af- keuring verdient de 
voeding uitsluitend met plant- aardigen kost, omdat 
daarvan te groote hoeveel- heden moeten gebruikt 
worden, en het spijsver- teringstoestel,dat in het heete 
klimaat tot de zwakke lichaamsdeelen behoort, daardoor 
te veel werk ver- richtcn moet. Daar de ectlust niet zelden 
vermin- derd is, is het gewcnscht, dat er eenige luxe in de 
voeding bestaan kan, waardoor gemakkelijk een 
voldoende hoeveelheid voedsel wordt gebruikt. Het 
vleesch moet aan de eischen voldoen, die uit de ge- 
zondheidsleer in het algemeen bekend worden ge- acht. 
Bussen (blikken) met vleesch mogen geene uitzettingen 
vertoonen, cn moeten met den vinger nergens ingedrukt 
kunnen worden, van binnen mag het blik met verkleurd 
zijn, en het vleesch moet er frisch uitzien en niet 
onaangenaain rieken. Voort - durend gebruik van zulk 
geconservcerd vleesch is af te raden. D e n d d n g is een 
goed, gemakkelijk verteerbaar voedsel. Petis d a g i n g, 
een stroo- pcrig extract van vleesch, is als voedsel 
bruikbaar, mits in niet groote hoeveelheid genoinen. 

De vogels, vooral de kippen, leveren een good 
verteerbaar vleesch. Eieren zijn in alle vorinen van 
bcreiding, dus ook als gezouten eieren, aan to bc- velen. 
De voedingswaarde van ectbarc vogelnest- jes is gering. 

Er is veel en goede visch in Indiii. Al staat de 
vocdingswaarde van visch iets lager dan die van vleesch, 
zoo is die toch zeer voldoende. Onder de visschen komen 
er eenige voor, die bekend zijn als vergiftig, of waarvan 
dat wordt vermoed. Deze zijn ikan b o e n t a 1, i. pan 
gon lor, i. k r a- p o c, i. k o d o k h, i. m 6 r a h batch, i. t 
a in bang (s i m a k o, 8 i n k a r e I), i. d o c r e i. De ikan 
b a n d an g mag niet gegeten worden als er eenige 
stoornis in de «pijsvcrtering of wat koorts bestaat. 
Gedroogde visch moet versch zijn, cn kan dan gcrust 
worden gegeten, evenak visch in zuur. T r o e b o e k 
houdl vele voedings- stoffen. Bij hot oten van 
Makassaarschc rood c visch- jes veidient hot aanbeveling 
de aan deze toegevoeg- dc roode saus, niet te gebruiken, 
omdat de a n g k h a k, die bij de bcreiding gebruikt 
wordt, «om- tijds aracnik bevat. Kroepoek ikan is voed- 
zaam en gemakkelijk verteerbaar. T r a 8 i, k c 1 a- t j a 
n en t e m p a j a verdienen gecn aanbeveling, omdat him 
bcreiding op gedeeltelijke verrotting berust. Petis ikan is 
bruikbaar in kleine hocveelheden. Oestere, garnalen, k e 
p i t i n g en r e d j o e n g a n, kroepoek, p o t i 8 en t r a- 
s i o e d a n g zijn goede voedingsmiddelen. 

Rijat a!166n is niet voldoende voor voeding, maar met 
vleesch, viscli cn groenten te zamen gebruikt, zeer nuttig. 
Sago is een tamelijk goed voedingsmid- del. P i s a n g 
bevat veel voedingsstof. Van do 
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vruchtcn zyn in het algemeen gemakkelijk verteer- baar: 
de d j e r o e k-soorten, d j a m b o e-soorten, p a p a j a, b 
o e w a h nona, s a r i k a j a, s a- w o, s a w o manila, d o 
e r i a n, manggis, m a n g g a, rambootan, kapodasan, 1 a 
b o c ajar en samangka. Moeilijk ver- tecrbaar zijn: s a I a 
k, k a n a r i, k a t a p an g , ananas, zuurzak, n a m n a m, 
granaatappels, b climbing, s o e k o e n, n a n g k a, t j 
amped a k, t e r e p, d o e k o e, langsap en •d j e n koi. R 
o ed j a k is af te keuren als voe- dingsmiddcl. Voor het 
gebmik van groenten gelden de algemcene regelen. Het 
matige gebruik van t j a b e is aan te bevelen, terwijl vele 
der andere specerijen voor volwassenen in aan m er king 
komen. Het inlandsche (gouvernemcnts-) zout is 
bruikbaar. Van de inlandsche en Chineesche gebakjcs (k 
o e w e) zijn de rood- of oranjckleurigc niet altijd te 
vertrou- wen, omdat zij ai-scnik kunncn bevatten. 

Good drinkwater is noodig (zie DRINKWATER). 
Koffie, thee en chocolade zijn, in niet te groote hoe- 
veelhedcn gebruikt, als onschuldige dranken te 
beschouwen. Het gebruik van alkoholhoudende dranken 
is nadeelig voor gezonde menschen in het lieete klimaat. 
Men moest alleen alcoholica gebrui- ken op genecskundig 
voorschrift. Ook de inlandsche alkoholhoudende dranken 
(t o e w a k k r a s, s o c r i, a r a k, b r e m cnz.) zijn af te 
keuren. 

De samenstelling der maaltijden laat in vele gezinnen 
te wenschen over, omdat er te weinig eiwit en vet bij 
voorkomt. Vooral als men genoodzaakt is vecl rijst te 
gebruiken, moct er gezorgd worden, dat daarbij 
voldoende vlcesch of visch verstrekt wordt. 

Ondcr de keukengereedschappen verdicnen de 
inlandsche zeven (k a 1 o of a j a k a n) de aan- dacht, 
omdat die gemaakt zijn van gcspleten bam- boc, waarvan 
de vczels iicht loslaten, en zich met het voedsel kunnen 
vennengen. 

De klceding behoort te zijn licht, gemakkelijk te 
reinigen, en van gcring warmte absorbeereud vermogen. 
Als ondcrklccding is dun flan cl aan te bevclen voor hen, 
die dit verdragen kunncn; zij die aan rood on hond lijdcn, 
docn beter op de bloote huid zoogen. ,,net jes" to dragen. 
Het gchcel achter- wege latcn van ondcrklccding is zeer 
af tc keuren. Voor bovenklecding is de zoogen. wittc 
klceding het incest aan to bevelen, daar deze gewoonlijk 
niet lan- gcr dan 66n dag, of hoogHtens twee dagen 
gedragen wordt. Het inccr cn mcer in gebruik komen van 
Europeesche bovenklecding is uit ecn hygieniseh oogpunt 
niet toe tc juichon. Het spreckt natuurlijk van zelf, dat zij, 
die vcrblijf houden in borgklimatcn, waar soins groote 
temperatuurschominelingen voor- komen, cn de avonden 
en nachten zecr koel kunncn zijn, met hui)klceding 
daarmede rekeni»g dienen te houden. Liedcn met 
gcvoelige ingewauden doen good met het dragen van eon 
buikgordel. Ook is, met hel oog op de weinige resislcntie 
van hot darra- kanaal, hctdmgcn van brctcls aan te 
bevclen, omdat drukking om het middel den 
bloedsomloop moei- lijkcr inaakt. Groote kurken hoeden, 
met wit katoen of wittc zijdc bekleed, zijn de bestc, terwijl 
ook een t o e(I o o n g goede diensten bewijzen kan. Een 
couvrenuquo in in de buitenlucht goed, anders is het 
gebruik van een p a j o n g noodig. Als er noodza- 
kelijkhcid bestaat 's nachts buiten to vorblijven, moeten 
wollen kleederen gedragen woiden. 

Het noodig elken dag minstens eenmaal te baden; 
slechts cnkele menschen kunncn daar niet tegon. Het 
gewone schepbad (s i r a 】n) is voldoen 

de, waarbij ook het hoofd behoort nat gemaakt te worden. 
De beste tijd om te baden is Js morgens, eenigen tijd na 
het verlaten van het bed, en's mid- dags tegen 5 a 6 uren. 
Het baden in de rivieren is in het algcmeen af te keuren, 
omdat het rivierwater te onzuiver is; ook s a w a h-water 
verdient geene aanbeveling. Zulk onzuiver water moet 
eerat goed bezinken en worden afgegoten, of door 
talidoeg worden gcfiltreerd. Hot gebruik van zeebaden op 
de koele uren van den dag kan geen kwaad. T j d b o k 
(wasschen van den anus) is een uitstekende gewoon- te, 
en k ram a s (hoofdwassching), van tqd tot tyd 
aangewend, heel goed. Het voortdurende gebruik van b e 
d a k is nadeelig voor de huid, en dus voor de gezondheid, 
omdat de openingen der zweetklieren daardoor verstopt 
worden. 

Regelmatige Uchaamsbeweging — vooral wan- delen 
op de koele uren van den dag, dus's morgens v66r 8 uur 
en's avonds na 5 uur, — is noodig tot behoud der 
gezondheid. Het wandelen kan worden ver van gen door 
paardrijden, wielrijden, gymnasti- sche oefeningen, 
cricket, croquet, kegelen, football cn roeien, mits niet 
overdreven. Biljarten behoort onder de gezonde 
bewegingen, evenals dansen zon- der te groote 
inspanning. 

Onder de passieve bewegingen necmt het toeren in een 
rijtuig een voorname plaats in. Op reis komen bovendien 
in aanmerking het vervoer per t a n d o e (draagstxDel), 
per stoomboot en per spoortrein ；  deze laatstc 
vervoermiddelen leveren dezelfde voor- en nadcelen op 
als overal; voor cene krachtige lucht- vcrversching moet 
daarbij worden gezorgd. De t a n d o e is nooit te 
verkiezen, maar soms on- vcnnijdcJijk. 

Een slaap van 8 a 9 uren is noodig. Deze kan, zonder 
nadeel, verdeeld worden in cen korten mid- dagslaap 
gedurende een of twee uren, en een lange- ren slaap in 
den nacht. Wie een middagslaap, gedurende de heetste 
uren van den dag, kan nemen, doet daaraan verstandig. 

Het werken, vooral lichamelijk arbeiden, moet op de 
heete middaguren en gedurende den nacht worden 
nagelaten. Ook geestelijke arbeid mag niet al te lang des 
avonds worden voortgezet. Nu en dan goed moe worden 
kan geen kwaad, maar men ver- mijde ecne elken dag 
terugkeerendc vermoeidheid. Van 's morgens 9 tot's 
middags 4 uur werke men niet in de open lucht, tenzij een 
enkele maal, als er goede voorzorgen genomcn zijn voor 
beschaduwing. Het werken in den grond is, in het 
algemeen, voor Europcanen nadeelig. 

£r is geen bczwaar tegen zich, na groote vermoeie- 
nissen, eens te laton p i d j i t (knijpmassage) of o e r o e 
t (wrijfmassage), mits daarvan geen ge- woonte gemaakt 
worde. 

Bij het heerschen van besmettelijke zickten kunncn 
ook persoon lijkc maat regelen gen omen worden om do 
besmetting tegen te gaan. Behalve die, welke door do 
overhoid ter ontsmetting van gebouwen, tot het 
onschadelijk maken van stoffen vandelijdersaf- komstig, 
of van die met hen in aanraking zijn gowcost enz., 
wortTen voorgcschreven, is hot vennijden van besmette 
woningen een lioofdzaak. Verder zal men. voorzichtig 
doen bij hot heerschen eener epidemie de raadgevingen 
op te volgcn, die dan gewoonlijk door geneesheeren ter 
voorkoming van de heerschen do ziokte worden gegeven. 

Lileratuuri Dr. J. Bontius, De conservanda valotudine, 
1658; Id., De Diaota Sanorum, 1642; Id., de Oost- en 
West-Indischo Waranda (uitge- geven door J. ten Hoorn), 
1694, — J. Mossel, Aan- 
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merkingen over Batavia*s gesteldheid, 1753; Kort 
bericht voor de zeevarende der klcine vaart, op wat 
wijse de gezondheid te bewaren enz, 1794. •— W. M. 
Keuchenius, Over de oorzakcn der zedert 60 jaaren, 
toegenomen ongezondheid van Batavia, en over de 
middelen van herstel, )812. — G. Heymering, Op- 
merkingen over acclimatisatie, 1846; Over de ge- 
zondheid en gelegenheid van Salatiga (Verh. Bat. 
Gen. v. K. en W. VI. 1792); Bcdenkingen tegcn en 
wering van kolonisatie op Java (Tijdschr. v. N.-I. 

1842) ； Invloed der berglucht op Europeanen (id. 
1843) ; Over den invloed van het klimaat van Indie 
op het gestel van den Europeaan door Dr. C. Swa- 
ving (id. 1844, 45, 46); lets over acclimatisatie door 
F. Junghuhn (Ind. Mag. 1844); Gezondheid of 
ongezondheid van Batavia (id.); lets over de ongc- 
zondbeid van het eiland Onrust (id.); Een woord 
over acclimatisatie door S. L. Heijmann (id. 1846). 
一 Dr. C. Swaving, De invloed van Java's klimaat 
op den gezonden Europea an enz. (Ind. Arch, 1849). 
—X., De invloed van het klimaat op menschenrassen 
(Mil. Tijdschr. 1876); De invloed van den natten 
rijstbouw op den plaatselyken gezondheidstoestand, 
door E. B. Kaelstra (Tijdschr. v. h. Kon. Instit. v. 
Ing. Afd. Ned.-Ind. 1874—1876). — In het Gen. 
Tijdschr. voor N.-I. komen o.a. voor opstellen over 
invloeden van het tropiseb. klimaat (VI. 725, XV. 
519); over meel (VI. 253); peulvruchten (IX. 850); 
melk (I. 76, XII. 535, XIII. 270, XVIII. 262); rijst 
(U. 429); drinkwater (VI. 607, XV. 275, XVIII. 
376, XVI. 764); kolonisatie (XVI. 757); luchtbe- 
derf in open bare gebouwen (XIV. 607); acclimati- 
satie (XXI. 81, XXII. 238, XXVIII. 276); baden 
(XXIV. 97, 99); algemeene hygiene (XVI. 547, 
XVIL 338, XXV. 156); ijs (XXVI. 252, XXVIII. 
143) en vele andere. — Dr. Vcrweij, De acclimatatie 
van Nederl. in Indie, 1863— Dr. J. P. Dozy, Ge- 
neesk. Gids voor Ned.-Indie, le afd. 1892. 一 Dr. F. 
A. C. Waitz, De ziekten der kinderen in heetc ge- 
westen, le deel 1875. — Van den Heuvell, De leef- 
regel der kinderen in heete gewesten. — Prof. B. J. 
Stokvis, De invloed der tropische gewesten op den 
mensch, 1894. — R. A. Van Sandick, Kolonisatie 
van Eur. in de tropen (Vragcn des tijds, 1894).一 
Dr. Swart Abrahams, Vaderland en Mocderland 
(Tijdspiegel, 1894).—J. F. Niermeyer, De Germanen 
tusschen de tropen (Ind. Gids, 1894). — Corn, de 
Groot, Emigratie uit NederL naar N. O.-I. (Notul. 
Alg. Verg. Ind. Gen. 17 Dec. 1872, 11 Febr. 1873). 
—Dr. C. L. Van der Burg, Kolonisatie van Nederl. 
in Nederl. O.-I. (id. 13 Dec. 1887). — L. F. Praeger, 
Indische studien, 1863. 一 Dr. C. Swaving, De oor- 
zaken en gevolgen der ongezondheid van eenige ge- 
vangenissen op Java, 1865; Id., Batavia's sanitaire 
geschiedenis onder het bestuur van de O.-I. Maat- 
schappij (Ned. Tijdschr. v. Gen. 1878). 一 Dr. C. L. 
Van der Burg, De geneesheer in Ned.-Indie, Deel 1 
2edr. 1883; Id., Gezondheidsmaatregelen in den cho- 
leratijd (Bat. Handelsbl. 6 Oct. J881); Id., lets over 
den invloed der akklimatatie op het ontstaaii van 
ziekten (Feestbundel Donders-jubileum, Ned. Tijd- 
schr. v. Gen. bl. 15, 1888); Id., De geschiktheid van 
tropische hooglanden tot vestiging van Europeanen 
(Ned. Mil. Gen. Arch. 1891, biz. 376); Id., To what 
extent are Tropical Altitudes adapted for Settle- 
ments by Europeans (Transct. 7th Int. Congr. of 
Hyg. and Demographic, Londen 1891, Vol. X, 170); 
珂.，Persoonlijke gezondheidsleer voor Europeanen, 
die naar Ned.-Indie gaan of daar wonen, 1895.— 
G. W. F. De Vos, Indische Bouw-hygiene, 1892.— 

,•P. C. Flu. Malaria en malariabestrijding 1914. _ 
，i/：f : "丁, w . 

，凌。多:I。(- - - f 

H. F. Tillcma, ,,Kromoblanda" Over het vraagstuk van 
,,het woncnn in Kromo's groote land 1915— 1916. — W. 
J. van Gorkom, Ongozond Batavia, vreeger en nu 
(Genecsk. Tijdschr. v. Ned.-Indie, Deel LIU. 1913). ..J 了, 
> '「 

GIAKGIAK. Zie SLANKAPEN. 
GIAN J AR (GYANJER). Een der Gouvem. land- 

schappen op Bali, thans een onderafdeeling der Afdeeling 
Zuid-Bali onder een Controleur, die ter hoofdplaats Gian 
jar gevestigd is. De Inlandsche be- stuurder, vroeger de 
Radja, werd in 1900 stedehou- der van het Gouvernement 
en draagt thans den ti-- tel van “Regent". 

Gianjar grenst ten N. aan Boeleleng, ten O. aan Bangli 
en Kloenkoeiig,. ten Z. aan de zee en ten W. aan 
Badociig? Het bestaat uit de zuidwestclijke af- 
hcllingen*vanTlen Gg. Batoer (zie aldaar) en de aan - 
grenzende kustvlakte. De bodem is er zeer vrucht- baar en 
bedekt met groote sawahcomplexen en tal- rijke desk's, in 
het gebergte veel koffietuinen. De voornaamste plaatsen 
zijn Gianjar met Lebih als ha- venplaats, Blahbatoe, 
Soekawati, Pliatan,_ Oebocd, Pajangan en Tam pak - Si 
fin gTXJo ede rijwegen loopen door het geHecl van West 
naar Oost en ook land- waarts in. Zie verder BALI. .• - 

GIBBON (Hylobates), het eenige geslacht van de 
familie der Hylobatidae (zie APEN), die, hoewel zij 
vooral wegens het ontbreken van een staart dik- wijls met 
de Menschapen vereenigd worden, niet nauw met deze 
verwant zijn, maar zich onafhanke- lijk van hen uit lagere 
apen ontwikkeld hebben. Van de Menschapen 
onderscheiden ze zich o.a. door hot bezit van zij het ook 
weinig ontwikkelde eeltplekken op de billen en door het 
lange, smalle bekken, waarin ze met lagere apen 
overeenkornen. Evenals de Menschapen echter missen ze 
de wangzakken en zo komen ook daarin met hen overeen, 
dat do haren van den benedenarm meestal schouderwaarts 
gc- richt zijn. Ze leven bij voorkeur in boomen, waarin ze 
zich met grooto behendigheid bewegen, met bc- hulp van 
hun ar men, die vcel J an ger zijn dan de achterate 
ledematen. Op den grond loopen ze recht- op, waarbij ze 
zich van hun armen bcdieneii om het evenwioht to 
bewaren. Bij het loopen zetten ze, an- ders dan de 
Menschapen, de gehecle voetzool op den grond. 

De Gibbons levon in troepen, uitsluitend in do 
uitgestrekte bosschen van zuidoostelijk Azie, on voeden 
zicli in hoofdzaak met bladeren cn vruch- ten, maar 
versmaden ook dierlijk voedsel, insekten, vogels en hun 
eieren onz., nict. Met uitzondering van den siamang, die 
tot dichtbij de kust komt, lo- ven zij in bergetreken. Alic 
Gibbons hebben een zeer sterk stemgeluid,. maar alleen 
bij de grootstc, gc- heel zwart gekleurde soort, II. 
syndactylus Desm., den siamantj of imbap,, wiens stem 
voJgcns Hagen meer dan 10 K.M. ver hoorbaar zou zijn, 
wordt hot versterkt door een resonanticorgaan: een 
grooten keeJzak, dio door tweo openingen met het 
strotten- hoofd sainenhangt on van hier uit met lucht 
gevuld en sterk opgeblazen kan worden. Behalvo 
hierdoor onderscheidt zich do siamawj van de overige 
Gibbons ook nog daarin, dat de tweede en derde teen met 
elkaar vergrocid zijn, en hij wordt daarom wel tot een 
eigen geslaclit {Siamanga of Symphalangus) ge- bracht. 
De siamang leeft op Sumatra, een varietoit, 11. 
syndactylufi continentis Thom., op het vasteland van 
Achter-Indie en een andere, H. syndaclylus klos- si Miller, 
die zich alleen door geringero grootte on- derscheidt, op 
Zuid-Pageh (Mentawei-eiln). 

De overigo soorten van Gibbons verschillen 
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onderling bijna alleen in de kleur, en zijn daardoor 
dikwijls moeilijk met zekerheid te onderscheiden. 
Vandaar ook dat verscliillende schrijvers een zeer 
verschillend aantal soorten aannomen. H. agilis 
F. Cuv., de ongka of oengko (Mai.) van Sumatra, is 
bruin of zwart in verschillende nuances, mcestal 
met een witten band boven de oogen; donkere 
exemplaren worden soma als H. rafflesii Geoffr. {onglca 
itam, Mai.), onderscheiden. H. entelloides Geoffr. 
(seroedoeng der Batakkcrs) komt op Sumatra en Borneo 
en in Achter-Indie voor; hij heeft een 
krans van witte haren om het gezicht, en handen en 
voeten op de bovenzijde wit gekleurd. H. leuciscus 
GeofEr. (javanicus Matschie), de „Wauwau,\ oa oa 
(Mai., Soend.), is lichter gekleurd dan agilis: grijs- 
achtig, met donkerder gezicht, kruin, vingers en 
teenen, het gezicht door een ring van lichte haren 
omgeven; hij leeft op Java; misschien komt hij ook 
op Borneo en de Soeloe-eilanden voor, maar de exem- 
plaren van deze eilanden worden ook wel als een 
zelfstandige soort, H. concolor S. Miill. (mulleri 
Martin), klampiau (Mai.), krawet of kalawet en 
mbliau (Dajaksch), beschouwd. 

GIERZWALUW. De Gierzwaluwen (Macropte- 
rygidae) zijn op gewone zwaluwen gelijkende vogels 
met buitengewcon lange zeisvonnige vleugels, waar- 
in zich tier) groote slagpennen bevinden, bij vele 
soorten eindigen de staartpennen in scherpe pun- 
ton. Ten gcvolge van een kleinen bek, groote mond- 
opening, groote diepliggende oogen, korte doch krachtige 
pooten, voorzicn van kromme, scherpe nagcls, hebben 
deze vogels een zeer in het oog val- lend uiterlijk. Zij 
vliegen uitstekend en bijzonder sncl, bijna den geheclen 
dag achtcreen hoog in de lucht, steeds insekten vangende, 
komen nooit uit eigen beweging op den vlakken grond, 
kunnen daar- (»p niet. loopen, slcchts als het ware 
schuivendc zich voort bewegen, en moeilijk daarvan 
opvliegen. In den Indischcn Archipel komen velc soorten 
voorjdo jneest gewone zijn <le Salangancn, Collocalia, 
die de 
bekende ectbare vogelncstjcs vervaardigen. Deze nest 
jew vindt men t egen de wanden der rot sen, of tegen 
hoogc woningen, zeer dicht bijeen; zij bestaan uit 
plantcudcelen. voornainclijk naaldcn van Casua- rina-
Hoortcn, vernicngd met het speeksel der vogels, zooals 
flic, weikc gebouwd worden door G. linchii, do bocroeng 
Hamjiic der Maleicj'S, waaidoor zij voor d( ； 
c.onsuinptie ongeschikt zyi). Bij ecu a nd ere soort, C. 
Iuciyhat/af boeroeng walet op Java genaamd, worden de 
nest jes uitBhiitend uit het speckscl der vogels 
vervaardigd, on deze levercn de door de Chi- lieezen zoo 
gczochte cctbare vogelncstjcs. Soms zijn de nest jcH 
verontreinigd door tocvallig daartUHSchen gekomcn 
klcino voorwerpen, zooals veert jes, wel- ke bij het 
telkens vliegen tegen den rotswand aai) het vcrsch 
aangcbrachte spccksel blijvcn kleven, terwij] soms 
tengcvolge van het pereen van hot speckHc) uit de klicren 
ecn klcine wond ont- staat, waaruit enkele bloeddruppels 
te voorschijn komen, wcJkc dan de roode vlekjcs aan de 
nestjes veroorzakon, ook vindt men ovcrblijfsels van in 
sec- ten, klcine Htukjes zeewier cnz. Deze nestjes worden 
do onechto of valsche genoemd, kenbaar aan do nicer 
bruinachtige, in't algemcen donkerder kleur. C. linchii is 
zeer klcin, nict grootcr dan een sijsje, van boven don 
kerbruin, van ondcren donker- grijH, op den buik met 
witte schakceringen, 0. fucipJiaga is ongeveer van de 
grootte onzer huis- zwaluw {Ilirxmdo urbica), van boven 
donkerbruin, van onderen bruingrijs. Do eetbare 
vogelncstjcs, welke spoedig gedurende het vervaardigen 
drogen 

en dan ecn soort van taaie gclei of vischlijm vor- men, 
zijn cigenlijk zonder smaak of geur, ze hebben den vorm 
van cen in *t midden doorgesneden lialf napvormig 
schoteltje. De vogels plaatsen deze nes- ton altijd in diepo 
holen, ten ein do het nat worden te voorkomcn, daar ze in 
dat geval opzwellen en dus onbruikbaar als broednesten 
zouden worden. Vele duizenden vogels broeden bijeen. 
De nestjes ver- schillen eenigszins in grootte. De wijfjes 
leggen 2 hoogstens 3 eieren in de kale nestjes, zonder 
eenige onderlaag van vederen etc. De wijze, waarop 
dienest- jes gemaakt woiden, is als volgt: in den aanvang 
vliegt de vogel een tien- tot twaalftal kecren tegen het 
uitgekozen plekje aan den rotswand, zich niet meet 
verwijderende dan op eenige meters afstand en kleeft dan 
telkens eenig speeksel daartegen aan in den vorm van cen 
breed e halfcirkelvormige streep; is dit geheel droog en 
verhard, hetgeen spoedig plaats heeft, dan brengt hij er 
een aantal derge- lijke randen tegen aan, doch. zoodanig 
dat, terwijl elke nieuwe laag aan de binncnvlakte wordt 
aange- bracht, deze telkens over de vorige laag 
heensteekt, waardoor de rand steeds dun en scherp blijft, 
doch de eerst aangelegde gedeelten steeds dicker worden. 
De eigenaardige golfachtige dwarsstrepen in de nes- ten 
zichtbaar, ontstaan tengevolge van het zich vastklampen 
van den vogel aan het nestje naarmato het grooter wordt, 
die daania het speeksel aanbren- gende, zijn kop steeds 
been en weer beweegt langs den rand van het reeds hard 
geworden gedeelte. De groote hoeveelheid speeksel 
wordt afgescheiden door de ondertongklieren, welke 
gedurende den broed- tijd zich tot twee grooto gezwellen 
uitzetten, doch als de ncstbouw gerced is, reeds bij het 
eierleggen opdrogen en niet grooter zijn dan dergelijke 
klieren bij and ere vogels; het speeksel verzamelt zich in 
het voorste gedeelte van den bek, in de nabijheid van de 
uitvoerbuis. van die ondertongklier, heeft de mees- te 
overeenkomst met arabische gom, en is even a Is deze zoo 
dik en taai, dat men het in langedraden uit den bek van 
den vogel kan trekken; brengt men het uiteindo van zulk 
een slijmdraad op de punt van een houtjo en draait dit 
langzaam in de rondte, zoo kan men op deze wijze de 
geheele massa van de op dat oogenblil< voorhanden 
hoeveelheid. speeksel uit den bek on uit de uitvoerbuis 
van de klier trekken; aan de lucht gekomen droogt het snel 
op en is dan precies de zelfstandighcid, waaruit het nest 
gevormd is. C, fuciphaga bouwt haar nest in moeilijk 
bereik- baro rotsholen langs de zeekust en ook in het ge- 
bergte meer in het binnenland, C. linchii ncstelt op meer 
toegankclijke plaatsen, tegen en zelfs in won in gen. 
Eorstgenocmde soort komt in den ge- hcclcn Archipci 
verspreid voor, laatstgenoemdemeer in het westelijk 
gedeelte. Zio verder VOGELNES- TEN. Do levcnswijze 
der Salanganen is merkwaar- dig; zij vliegen langs do 
Javaansche kusten in het rondspattendo schuim der 
branding heon cn weer en zoeken daar haar voedsel, 
bestaando in insecten; haar vlucht is pijlsncl, zelfs bij 
volkomen duister- nis in en uit do nauwstc splctcn； haro 
nesten zijn altijd rcgelmatig in de rotsholen gebouwd, 
welke zich aan den oever boxdnden; do bodem dezer rots- 
holon is gcwoonlijk mot zeowater bedekt, de iii- gang 
nauw, met de cb open, met den vloed door iedere 
aanrollende golf geheel gcsloten; op de oogonblikkcn dat 
de golf nadert of tei'ugrolt vliegl nu do zwaluw uit en in. 
Bij uitzondering wordon do rotsholen, die vor verwijdord 
zijn van de zee, ook door de Salanganen bewoond. 
Sommigo soorten van Gierzwaluwen zijn gekenmerkt 
door ki^ach- 
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tige staartpennen met doornachtige punten, waar- mede 
de vogels zich helpen vastklampcn aan lood- rechte rots 
wand on; zij leven op Java, Sumatra, en Borneo. Twee 
dezer (Cliaetura gigantea en lezi- copygidli-s) zijn zwart, 
eerstgenoemde met don- kerbruinen rug en onderzijde en 
witte onderdek- veeren van de staart, laatstgenoemdc, 
welke niet op Java voorkomt, met een grijsachtige stuit. 
Grootere soorten van Gierzwaluwen uit den Ind. ar- 
chipel zijn vooraien van een diep gevorkten staart en 
fraaie kleuren, zooals Macropteryx mystacea, van 
Nieuw-Guinea, Celebes en Amboina, zoo groot als een 
spreeuw, met blauWTZwarterTboven kop, vleugels en 
staart. met witte vederen op de schouders en ron- dom 
den kop en met zeer lange witte knevels； de olijfbruine 
Gierzwaluw van Sumatra en Borneo (M. comata) en de 
Lajan-lajan, een groenachtige soort met roodbruine 
wangen cn buitengewoon langen gevorkten staart van 
Java en Sumatra (J/, longi- penni^. De nesten dezer 
laatste soort komcn in vorm overeen met de eetbare 
vogelnesten, doch de bijzonder dunne wanden zijn 
gevormd uit de veeren van den vogel en kleine stukjes 
van een of andere soort van Lichen (boommos), alles 
tezamen- gekleefd door speeksel; het nest zelf is ook aan 
een boomtak vastgekleefd met speeksel, doch is zoo 
klein, dat de vogel eigenlijk op den horizontaal lig- 
genden boomtak zit en slechts met den buik het ei bedekt 
en uitbroedt ； voor den handel hebben deze nesten geen 
waarde. 

GIGANTOCHLOA. fam. Gramineae,. Soorten van 
Bamboe, op het oog van de gewone Bamboe (Bam- busa) 
moeilijk te onderscheiden. De meeste soorten worden op 
dezelfde wijze gebruikt als bamboe. Voor de zeer 
ingewikkelde en onzekere inlandsche no- menclatuur 
raadplege men het Plantkundig Woor- denboek van De 
Clercq. 

GIGI DJARANG (IKAN). Zie OMBERVIS- SCHEN. 
GIGI£NG. Ill Moekim Gigieng: Paleueh, Boe- nien, 

Pante. Een landschap van de onderafdeeling Sigli, 
afdeeling Noordkust van Atjeh. Grenzend aan zee, is het 
geheel vlak en ovei<IeH"niet sawahs en gampongs. Het 
landschap wordt doorsneden door de Atjehtrambaan en 
door flinke colonnewegen. De bestaansmiddelen zijn 
vooral rijst-, pinang- en klap- perteelt. Oorspronkelijk 
wei-den de III Moekims Gigieng bestuurd door imeums, 
die direct onderge- schikt waren aan den oeleebalang van 
Keumangan. Deze stelde later over hen aan zekeren T. 
Ahmat, iemand van Delische of Langkatsche afkomst, 
ge- huwd met een lid der Keumangansche oeleebalangs- 
familie. De kleinzoon van T. Ahmat maakte zich in J885 
geheel los van Keumangan en verwierf in 1889 ook een 
aanstellingsacte van Atjdhs^socltan als oeleebalang der 
III Moekims Gigieng “ 

GIGlENG (KOEALA). De uitmonding eener uitge- 
strekte lagune in de sagi der XXVI Moekims op Groot 
Atjdh, die vroeger vermoedelijk in verbinding is geweest 
met de Atjehrivier. Meer oostwaarts, in de 
onderafdeeling Sigli, is nog een Koeala Gigieng. 
GILALA. Zie VAARTUIGEN. 

GILGIL (GfiLGfiLI^Opde hoofdplaats van Kloeng- 
koeng^Bab) aan^de Jeh-haha of Vijgenrivier; vroeger bet 
middelpunt van Bali. Hier werd in 1908 eene militaire 
patrouiJlie plotseling aangevallen en warden aldus door 
Kloengkceng de vijandelijkheden te- gen bet 
Gouvememcnt begonnen. Dit voorval leidde kort daarop 
tot de verovering van het landschap Kloenkoeng, Zie 
BALI. 
GILI GdNTENG, GILI JANG en GILIRADJA. 

Drie cilandjes nabij het eiland Madoera.gclegen cn onder 
de afdeeling en het regentschap Soemencp 
ressorteerende. Gili Jang bevindt zich vlak bij Tandjoeng 
Lapa, de uiterste oostpunt van Madoera en behoort tot het 
district Tiinordaja, contr. afd. Noord-Soemenep. Het is 
door ecn zeer ondiepe zec- straat van Madoera 
gescheiden. De eilandjes Gili GSnteng en Gili Radja 
behooren tot het district Timorlaoet, contr. afd. Zuid-
Soemenep en liggen in straat Madoera, zuid-west van de 
afd. hoofdplaats Soemenep. De bevolk'ng van allc drie 
cilandjes leeft hoofdzakelijk van veeteelt en vischvangst. 
Gili be- teekent feitelyk een uit zee stekendo bank of klip, 
doch wordt ook wel door „eiland,, vertaald. 

GILIBOAN. Zie DUIVENEILAND. 4 ' / 
GILLESPIE (SIR ROBBERT ROLLO) .Geboren te 

Comber (graafschap Down, lerland) 21 Januari 1766, trad 
in 1783 als comet in krijgsdienst, welken hij bijna moest 
verlaten, wegens een duel, waarin hij zijn tegenstander 
doodelijk trof. Tengevolgc van de gunstige uitspraak der 
jury bleef hij echter voor den dienst bewaard, en 
onderscheidde zich in den oorlog van 1794 tot den vrede 
van Amieiis herhaaldelijk in de West-Indien, later in 
Britsch-Indie, waar hij o.a. een opstand der Sepoys te 
Vellore dempte en de ca- valerie en bereden artilleric in 
den oorlog tegen Run- jeet Singh aanvoerdc. In 1811 
commandeerde hij met den rang van brigadier-generaal 
de voorhoede van het legei* onder Sir S. Auchmuty, dat 
uit Britsch- Indie gezonden werd om Java te 
vermcesteren en voerdc den beslissenden aanval tegen de 
verdedi- gingswerken te Mr. Cornelis_aan. Na de 
verovering van Java werd KipUerioemd tot 
opperbevelhebber der Engelsche troepen aldaar; in die 
betrekking stond hij aan het hoofd eener expeditie tegen 
Palem- bang, die eindigde in de afzetting van den Sultan 
al- daar (1812) cn voerde, bijna onmiddellijk na zijne te- 
rugkomst van dicn tocht, de Engelschen tegen Djok-
jakarta aan, dat veroverd werd, tcrwijl de Sultan van 3at 
rijk eveneens werd afgezet. Met den Luit.- Gouv. Raffles 
geraakte hij in onmin, daar hij tegen dezen zware 
beschuldigingen bij de Dirccteurcn der Eng. Cie inbracht. 
Spoedig daama (18J2) legde Gillespie, die den rang van 
majoor-generaal verkregen had, het bevel over de 
krijgsmacht oj)Java nedcr en vertrok naar Britsch-Indie, 
waar hij met het commando te Meerut belast werd. Hij 
nam aU zoodanig deel aan den oorlog tegen Nepaul cn 
sncuvclde 3J. Oct. 1814 bij cen aanval op het fort tc 
Kalunga by Deyra Dhoon in de Himalaya^. Zie Memoir 
of Sir R. R. Gillespie, London 1816 en Thorn. Conquest 
of Java, London 1816. 

GINDOL. Zie TAPIR. 
GINGELLY, Handelsnaam van twee soorten oJie- 

zaad, nl. van Sesatnum indiertm DC. (tillenga-, ben- 
nezaad, zie WIDJEN) cn Guizotiaoleifera DC. (Ni- 
gerzaad). 

GINSENG, een chineesch geneesmiddel, bestaandc 
uit den wort el van Panax Ginseng fam. Araliaceae. Het 
isecn van de meest beroemde geneesmiddelen dor 
Cliineezen, en wordt op Java als aphrodisiacum gebruikt. 

GINTOENG (SOEND.). Zie BISCHOFIA. 
GIRANG (JAV.). Zie LEEA. 
GIRI. Naatn van een 125 M. hoogen hcuvel, een half 

uur Ten Z.W. van bevattende 
het heilige graf van Radcif Paltoe of Soesochoonaii 
(Soenan) Giri, een Icerling van Baden Kachmat, die 
evenals zijn Jeenneester tot de verspreiding van den 
Islam op Java veel heeft bijgedragen. Hij was de 
grondlegger van het gezag der Pangeran's (Soenan's) 
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van Giri, de zgn. Priestervorsten, aan wieeen gces- telijke 
sooveieiniteit werd tcegckend en die ook Jan gen tijd de 
vorsten van Mataram weerstonden, totdat de laatste hunner 
in 1680 met behulp van Compagnie's troepen door 
Soesoehoenan Amang- koo Rat I£ word, overwonnen en 
daama met_bjjria allo Icdeu van zijn geilacht werd 
omgcbracl 邸;：辛 / 

GIRING GIRING (MAL.). Zie GROT AL AMA.' 
GIRING LANDAK (JAV.). Zie CROTALARIA. 
GISSER. Zie GESER. 
GITTA. Kleine Tidoreescho kampong op de Wcstkust 

van Midden -Halmahera en de cenige kampong van het 
kroonlandschap Gitta. 

GLADAG. In de Vorstenlanden op Java gebruike- lijke 
benaming van de plaats buiten de Noorderpoort van de 
aloen-aloen vo6r de kraton, waar de trans- portmiddelen 
(lastdragers, vrachtpaarden en karren) voor den dienst van 
den vorst geleverd moeten wor- den; ook in de Gouvts. 
landen verzamelplaats voor de kocli's op plaatsen langs de 
grootc wegen. Gladag- paard betcckent eigenl.een paard 
voor den dionstvan den vorst; in de Gouvts.landen eon 
paard voor het postwezen en Gouvts. diensten geleverd en 
aan de gladags gerced staande, mcer bepaaldclijk een be- 
diendcnpaard, ook wel een knol, van waar de beken- de 
scheldnaain gladakker afkomstig schijnt te zijn, die ook 
aan den Javaanschen kamponghond gcgeven wordt. 

GLADIK. Naam op West-Sumatra voor den rijst- 
yogcl. Zie WEVERVOGEL. 

GLAGA (JAV.). Zie SACCHARUM SPONTA- 
NELM. 

GLAGA, GLAGA GIGI (IRAN). Zie ZEEBAARS. 
GLANDANG. Naam van cen lid van het desabe- stuur 

in West-Java, wien de zorg voor de politic is toevertrouwd. 
GLAS-NAUTILUS, (Carinaria vilrea) Zio GAS- 

TJtOPODEN. 
GLATIK (GELATIK), Zie WEVERVOGEL. •- 
GLATIK BATOE, GLATIK WATOE of GLATIK 

WIN GKO. Javaanschc namen voor ecne ineessoort, Par 
us cinereiuf, op onze koohnees gelijkend, doch. bij wclke 
soort het geel dcr ondcrzijde door grijs ver- vaugcji is. J)c 
soendanecsehc naam is, volgens Jacobson, (Ijindjing latah. 

GLATIK 1YIOENGOEK of GLATIK 
NGOENGOEK: A1U1(!'HCIK; naan) voor een booink 
lever, Sitta jronta- H», in h<4 Soendancescii tjeladi 
loemoet of tjeladi gen jot gchectun. Deze is icts klcincrdan 
do Euro- pecxclH! boomklcvcr, van boven azuurblauw, 
van <>ii'li!；cn grijs, met wittc keel u)i zwart voorhooffl. 
Hij wordt op .Java en Borneo gevondon, en konit in 
JcveiiHwijze met den onze overccn. 

GLEBAGAN-STELSEL.Zio VORSTENLANDEN. 
GLEICHENIA LINEARIS C'aike. fam. Gleiche- 

niaee.dc. Resani, (MAb.), Pakoc rcsam (MAL.). Een in den 
geheelen Malcischcn Archipci en ookdaar- buit(ui zeer 
verspreide varensoort, dio vooral op opon plaatsen in do 
vlakte cn in hot borgland veel voorkomt, in vaak 
ondoordringbare massa's. Do ondcrMto dikke gedcelten 
van den bladsteel worden voor pennon gebruikt, van de 
dunnero dcclen maakt mon vlech twerk, vooral van het 
zwarte inwendige deel, dat wel wat op balein golijkt. In 
hot bijzonder ,worden er hoofddeksels van gevlochton. 
Vormoc- delijk worden ook anderc soorten van Gleichenia 
mot den naam Resam aangeduid on voor hetzelfde <loel 
gebruikt. 

GLIBBERTJES. Zie ARENGA. 
GLOBBA MARANTINA Willd. fam. Zingibera- 

■ceae. Lempoejang oetan ketjil (MAL. MOL.). Kruid- 

achtige plant van de Molukken, de z.g. Ambonsche 
Kardamom, waarvan de wortelstok eenigszins naar 
Lempoejang smaakt; de vruchten, die kleiner zijn dan de 
Rondo Kardamom, echter meer. Ze worden dan ook wegens 
de specerijachtige smaak gebruikt om de eetlust op te wekken. 

GLOCHIDION, fam. Euphorbiaceae. Dempoel (JAV.), 
Mareme (SOEND.). Kleine boomen of heesters met groeno 
bloemen, waarvan een vrij groot aantal soorten in den archipel 
voorkomen. Van een aantal hunner wordt het hout, ofschoon 
niet algemeen, gebruikt. Glochidion molle Bl. (Ketoenbal) 
heeft een tijd lang een grooto reputatie gehad als middel tegen 
slangenbeten en hondsdolheid, en staat als Daoen oelar 
bokeud. Verschillende andere inland- sche namen worden voor 
de soorten van Glochidion opgegeven. Ze worden echter niet 
voldoende van elkaar onderscheiden. 

GLODOG. Zie BIJ. 
GLOEGOE (JAV.). Zie BROUSSONETIA. 
GLOEMPANG DOEA. Landschap van de onderaf- 

deeling Bireuen, afdceling Noordkust van Atjeh. Een goed 
deel van de W.grens wordt gevormd door do Peusanganrivier 
en haar delta-arm, die als Koeala Tjeuroupe in zee valt. De 
voornaam- ste rivior is de Kroeeng Blang Me of Kxoeeng 
Ting- keuem, de meest 0. tevens de belangrijkste arm van de 
Peusangan-delta. Zij ontstond uit een gc- graven sawahlciding, 
die haar water uit de Peusanganrivier onlving, zich later 
verbreedde en ver- diepte en hoofdrivier werd, nochtans geen 
voldoen- den afvoer had naar zee, met het gevolg, dat het 
gebied ten Z. van Samoeti en ten W. van Tjot Gloompang, 
waar vroegor rijko gampongs en vrucht- bare sawahs lagon, 
thans bestaat uit met lang riet begroeidc moerassen. By bandjir 
van de Kroeeng Blang Me stroomt een deel van het 
overvloeiendo water langs den voot van de heuvels O.waarts 
in de ..^Ki'oeeng Leub6fr, een anders onbeduidend riviertje. 
Op de grens met het landschap Sawang stroomt do Kroeeng 
Mane. Gloempang Doea wordt W.-O. ge- sneden door de baan 
van de Atjehtram met haltes Keude Ki'oeeng Pundjde, Leubo 
en Geureugoh. De bevoiking Iceft van rijstbouw op van regen 
afhanke- lijke sawahs, pinangcultuur en vischvangst. Over- 
stroomingen, oorlogen met Peusangan, hebben do welvaurt 
zeer geschaad on veel volk doen verhuizen, evenals de 
registratio in 1901. Den 7en Aug. 1902 overiced de 
oeleebalang T. Bentara Istia Moeda, dio reeds bij onzo corato 
koiu^t op Atjeh aan hot best uur was. Hij werd opgevolgd door 
zyn zoon T. Pourcudan, die den titel aannam zijns vaders. 

GLOEMPANG PAJONG. JDe III Mockim Gl. P. 
(Gloempang Pajong, Lam Baro cn Tcupin Raja), vormon con 
landschap van do onderafdeeliiig Sigli, afdcelirig Noordkust 
van Atjeh. Hot landschap wordt in het Zuidon gosneden door 
de baan van de Atjeh-train, die cen halto heeft to Teupin Raja. 
Ook wordt hot landschap doorsneden door ccn grooten 
eolonnoweg, wclko bij Teupin Raja do trambaan ver- lutend, 
over Gloempang Pajong cn Ocnoe naar Sigli loopt. 土 

GLORIOSA SUPERBA L., fam. Liliaceae. Pan- tjing 
tawa, Patjing tawa, Soengsang (JAV.). Kruid- achtigo plant mot 
fraaio Idlieachtige bloom en blade- ren, die in een 
spkaalvormig gedraaide punt eindi- gen, (zooals bij 
Flagellaria), waarmede de plant kan klimmen. Zo staat als 
buitengewoon giftig bokend, vooral do wortel, maar sohynt in 
werkelijkheid niet bijzonder giftig to zijn, al heeft een 
onderaoek van,。；。  den wortel ook enkelo giftstoffen 

aangetoond.撰'~ / 
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GLUTA REKGHAS L.» fam. Anacardiaceae. Ingas 
(JAV.), Ren co1 (MAL.), Reungas (SOEND.), Rangeh (MI- 

NANGK.). Bo» m in den geheelen Archipel, vooral a&n de 
monden der rivieren voorkomend. Het hout heeft eenige 
ovei eenkomst met mahonie-hout en biedt reel weerstand 
aan de witte mieren; het wordt op vele phatsen door de 
inlanders echter ongaarno gekapt wegens het scherpc 
melksap, dat do stam bevat. Dit sap geeft op de huid eene 
erysipelas- achtige ontsteking. Het hout is fijn en hard, 
bruinrood van kleur, dikwerf gevlamd en vooral voor 
meubelen gezocht, s.g. = 0,8. Ook soorten van de 
geslachten Semecarpus en B-uchanania heeten r e - n g a 
s of i n g a s. In het Maleische schiereiland is Rengas ook 
de naam van Mdannorrhoea Curtisii Oliv., een boom van 
dezelfde familie. 

GLYCINE SOJA, Sieb. & Zucc. (= Soja hispid^ 
Monch.) fam. Leguminosae-Papiliona iae. Gadele (JAV.), 
Kadele (JAV.), Kedele (MAL.), Kruidachtige plant met 
opgerichte stengels en witte of lila bloe- men, in Oost-
Azie zeer algemeen gekweekt. Uit de zaden wordt door 
gisting de bekende Soja of Ketjap gemaakt, eveneens de 
boonenkaas (tao hoe) De bataviaasche Soja maakt men 
vooral in Tangerang. De onrijpe peulen worden door de 
inlandera~als groente gegeten. Do rgpe zaden zijn een 
zeer goed voedsel wegens hun hoog eiwit- en vetgehalte. 

GMELINA VILLOSA Roxb. fam. Verbenaceae. 
Boelang, Boelangan (MAL.), Wareng (JAV., SOEND.). 
Gedoornde boomheester, met gele bloemen, in tro- pisch 
Azie veel voorkomend, vaak voor omheining gebruikt. De 
scjiill^n van de vrucht worden geconfijt gegeten." %， 

GNETUM GNEMON L., fam. Gnetaceae. Bagoe 
(JAV.), Bogor (JAV.), Mlindjo (JAV.), Malindjo (MAL.), 
Tangkil (SOEND.). Boom (in tegenstelling met de andere 
in Indie voorkomende Gnetumsoorten, die klimmende 
heesters zijn), voorkomend in mannelijko en vrouwelijke 
exemplaren, op Java algemeen gekweekt en misschien 
ook in het wild voorkomend. Het hout wordt niet gebruikt, 
daarentegen wel ver- schillende andere deelen van de 
plant en wel: lo. De schors, (Bagce, JAV.), waaruit men 
touw maakt, 2o. Malindjo, (JAV.), de vruchten, die als 
groente gekookt worden gegeten, of (vooral in Banten) tot 
platte koekjes fijngemaakt worden, die dveral als 
Kroepoek malindjobij derijsttafcl gebruikt worden. 3o. De 
bloemknoppen en bloemen (Tjengkarang JAV.), die ook 
gekookt gegeten worden. 4o. de jonge bladeren (Soh. 
JAV.)> die ook als groente gegeten worden. 

GOA. Zie GOWA. 
GOA GOA. Tamelijk volkrijk cilandje, ressortee- 

rende onder het district Sapoedi, contr. afdeeling 
Kangean, afd, en regentschap Soemenep, res. Ma- doera. 
Er is een Mantri politie gevcstigd ；  het onder- 
distiictshoofd woont op het naburige eilandje Raas. De 
bevolking is in hoofdzaak van Madoerecschen landaard, 
doch sterk vermengd met Makassaarsche en 
Boegineesche elementen. Men treft er tai van stoute 
zeevaarders aan. De liandel is vrij belangrijk, voora] in 
visch en in voor verfbereiding gcschikte hasten. 

GOBANG. Zie VAARTUIGEN. 
GOBGOBI. Naam op de'Aroe- en Papoe-eiJanden voor 

een Paradijsvogel, Oicinnurus regius, in den handel Bo 
ero en g-m a t i-k e p pen g; heet op Doreh, N.-Guinea, M 
a m b e r i k en op Andai 0 e en.- 

GOD^SAN. District met gelijknamige hoofdplaats van 
het regeotschap Sleman, afdeeling Mataiam, re- * 

sidentio Djokjakarta. Het district tclt 2 onderdis- tricten, 
nl. Krapijrtk en Poendong. 

GODONG. Zie BOEGEL. 
GODONG LANDEP (JAV.). Zie BARLERIA 

PRIONITIS. 
GODONG MINGGOE (JAV.). Zio RUTA. 
GODONG SABRANG. Zie CAPSICUM FRUTES- 

GENS. 
GODSDIENST. Bijzonderheden omtrent de gods- 

dienstige begrippen der volkeren van den Indischen 
archipel, vindt men, behalve in de artikclen aan de 
voomaamsto dier volkeren gcwijcl, onder de ru- brieken: 
EEREDIENST, HEIDENDOM, HIN DOElSME, ISLAM 
en ZENDING. 

GODSDIENSTIGE WETTEN, INSTELLINGEN 
EN GEBRUIKEN, zie ADATRECHT en RECHTS- 
WEZEN. 

GODSDIENSTONDERWIJS. Zie PESANTREN. 
GODSGERICHTEN, GODSOORDEELEN. Waar 

de Inlandsche bevolking destijds onbclemmerd hare 
eigcne reclitspraak volgens eigen op vat ting kon 
uitcefcnen, gebruikte zij godsgerichten, om alle zaken die 
voor de menschen niet waren uit to maken, door de goden 
to laten beslissen. Of dio beslissing recht of onrecht was, 
dit bleef voor reke- ning der goden. Hadden dezen de zaak 
uitgemaakt, dan mocht zij nimmer meer behandeld 
woiden. En ook thans nog, waar die Inlandsche bevolking, 
door omstandigheden — nog onvoldoend intensief 
bestuur onzerzijds 一 ongecontroleerd eigen reclitspraak 
uitoefent, komen godsgerichten voor. In- tusschen wordt, 
wanneer hetzij door den algemeenen wetgever, hetzij door 
gewestelijke bestuurshoofden, dan wel onder onzen 
ijivloed door land«chaps- besturen regelin gen betreffende 
de inheemsehe rechtspraak worden tot stand gebracht, 
steeds het in roepen van godsoordeelen vei boderi gclijk 
dezc medc worden uitgcsJoten bij de politickc contract en 
ten aanzien van die landschappcn, welker verhouding tot 
het gouverneincnt door zoodanig contract wordt 
behccrscht. Bij -lezing van hetgeen hieronder omtrent 
godsoordeelen bij vcrBchillcnde stammen wordt 
medegcdecld, nemc men (1UH in aannierking dat onder 
den invloed onzer b(*stuur8- ambtenaren meer en nicer 
overal hetgeci) nog vo11 dezc oordeelcn rest, wordt uit 
den weg gcruinxl. 

Blijkens oudo Cheribonsclio wetton (Regt van Indie, 
IIT, 155) was oudtijds op Java de Waterprocf (silfim) in 
zwang, waarbij in 't algcrneon gesproken, bij de zaak 
verloor die, bitmen zekcre tijdruimto, hot eerst bovon 
water kwam. In de oudo wottou van Djohor word zoowol 
van de water- altf" van do vuurproof gewag gemaakt; bij 
do Maleiers van don Riouw-Lingga-arcJiipel kwam do 
waterproof ondor den naam Soemjiah mfinjClajn voor. Zij 
word vroe- ger ook govonden bij de heidenen der 
MinaliaHaen de Bar6c Toradja, bij de bewoners van de 
Ogan- on Kikimstroken, in do rosidentie Palernbang, cn 
bij <le Lampongorfi, waar zij ook silem of koekocni Hi 
16m heette, en komt vermoedelyk ook thans nog voor bij 
de Zuid. Niassers, bij Dajakstammcn van do Z. 0. afd. van 
Borneo (onder den naam teser), bij die der W. afd., bij de 
bevolking van Hahnahera (toembelo) en in don 
Coramlaoet- cn Goram-archipcl en bij Papoesche 
stammen op Nieuw-Guin6a. Bij do Niassers wordt 
aangenomen, dat de geest van het water don schuldige 
naar boven duwt. Plaatsvor- vanging wordt of word veclal 
toegelalen (bij do Dajaks der W. afd. zelfs door duikers 
van beroep)； in do Kikim en Ogan was de regel, dat 
anderon do proef verrichtten ovenals in de Lampongs, 
waar twee 
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jongclingen to water gingen, die ieder een latjo droegen, 
waarop „ik ben niot schuldig" of „gij zijt schul- dign 
geschrevon stond ； naar gelang eon van deze het eerst 
bovon kwam, were! do boklaagde vrijgeaprokcn of 
veroordeeld. In den regel moeton beido partijen, (in 
strafzaken dus ook boschuldigor on boschuldigde) zich te 
water begevon; bij do Niassers komt hot och- tor voor, 
dat alleen de beklaagde ondor water duikt en voroordeeld 
wordt, als liij binnon eon zekcron tijd boven komt. In 
Mandailing werdon vroeger beide partijen naar de 
rivieF^ebracht on naast elkaar tot de buiken in het water 
geplaatst; hij die door het koude water het eerst kramp 
kreeg en dus niet langer kon staande blijven, had 
ongelijk. Bij enkelc stammen in onzen Oost moos ten de 
ver- dachten zich in een rivior begeven, waarin veel 
krokodillen leven ；  wie door een krokodil gegropen 
werd, had schuld. Bij de Minangkabau-Maleiers liet de 
van schuld verdachte zich gobondon in-de rivier werpen; 
bleef hij drijvon, dan was zijn onschuld bewezen. 

Bij de Barec-Toradja^ kende men in vroeger tijden bij 
civiele gedingen het godsoordeel met de latten. Men liet 
partijen een aantal latten in don grond steken: hij die het 
eerst iiitgeput raakte, of bij wien een der latten brak, had 
ongelijk. In- dien een dor kampioenen zijn latten in den 
grond had, werd de kamp gostaakt. Dan werd met fijn 
gekauwde curcuma een kringetjo om iedero lat gemaakt, 
vlak boven den grond; vervolgens wer- den de latten 
uitgetrokken on de stukken, die in den grond hadden 
gezeten, gemeten met een Haan. Degeen, die bij elkaar 
gonomen hot langsto eind in den grond had geworkt, had 
het ploit gewonnen. Bij een. andor godsoordeel word het 
recht of onrecht bepaald door na to gaan, hoe de door 
boido partijen geworpen sporen kwamen to liggen ten 
opzichto van oon ncergolegd stuk hout en hoe diop ze in 
don grond zaton. Soins werden twee sporen van golijke 
zwaarlc aan con daartoo opgoricht hoog rek opge- 
Jiangen. De iouwtjes werden dan doorgesneden, zoo- dat 
de speren naar boneden vielen. Viel con der spe- reii om, 
<lan had de partij, aan wie ze toobohoorde het verlorcn; 
anders ging men weer na, welkc speer het diepst ii)den 
grond was gcilrongcn. Bit gods- oor.lecl doorvan in de 
aarde gestoken speron of bitten wcnl geiiocind: „de Aar 
Jo iaton bc31isson,,

J in tcgenstelling met het godsjordcc! 
door duiken, <lat heette „hct Water iaten beslisscn". 

Vcrder is in vorrfchillcncle vormcn devnurproej be- 
kend. Van den Atjohschon Sultan Iskander Tsani (gosl. 
161()) wordt vcrhaakl, dat hij de mot don Islam Ktrijdige 
godsgerichtcn verbood, boitaando in Jiet donipolen van 
do hand in kokendo olio on het iikkon van glouiend ijzor. 
Het stokesi van do hand in kokend waler, om or conig 
voorwerp uit to lialon, komt als godsoordcol voor bij do 
Papoca's, on de Dajuks dor W. on dor Z. O. afd. van 
Borneo (Koong- kal); vroogor ook bij de heidencn dor 
Minahasa, on do Lampongers. Bij do Dajaks der W.afd. 
v. Borneo )noct do uangoklaagdo als onschuldig wordon 
bcschouwd, wannoor hij con stukjo lood. tor grootto 
oonor orwt uit oon diopon schotel met kokond water 
haalt, zondor zich to branden; of wol men stcokt ocn 
zekore hoeveolhoid hars op oon plank in brand, oa zoodra 
do vlum gobluscht is, strijkt do aangeklaagdo mob don 
wijsvingor door do glooionde hars; hij vor- liost het ploit, 
wanneor hij zich brandt. Hot stekon van don wysvinger 
in gosmolten hars is als goda- oordcol bokond bij de 
Dajaks dor Z. 0. afd. v. Borne(hasoedi); het druppelen 
van gesmolton 

lood op do met eon doek omwonden vlakke hand by de 
Papoea'a on do heidenen van Boorpe; hethou- den van een 
klein gloeiend aambeeld in de hand bij do Dajaks der W. 
afd., onz. Hij, die geen brandwon- den of blaren heeft, 
wordt voor onschuldig gehou- den. Op Wetter bestaat als 
vuurproef hot halen door den boachuldigde van een ei uit 
kokend water, of het houden van gloeiende kolen door 
beide parti] en in do rochter hand. Als een godsoordeel der 
Minangkabau-Maleiers gold het steken dor hand door den 
beklaagde in vloeibaar lood (bakatjau timah); bleef de hand 
ongedeerd, dan was de on- schuld van den boklaagde 
bewezen. De vuurproef met een gloeiend stuk ijzer komt 
ook voor op Moa, Leti en Loikor. Bij de Toradj&'s van 
Midden-Ce- lobes werd (voor 1906) door een godsoordeel 
uit- gemaakt of iemand weorwolf was of niet. De be- 
schuldigdc stak den middelvinger (de rest der hand was in 
bladeren gepakt) cen oogenbKk in boom- hars, die in een 
pot aan 't koken was gebracht. Was de hara gcstold, dan 
werd zij van den vin- ger afgepeld ；  was de vinger 
verbrand, dan werd do bsklaagde voor schuldig verklaard 
en gedood. Was de vinger ongedeerd, dan verviel do aaa- 
k]ager in eeno boete. Vooraf legde men eon offer van sirih-
pinang neer en bad de goden om de (on)schuld van den 
beklaagde aan te wijzen (mon- toclocri). In Nieuw-Guinea 
moeten vrouwen, die men van toovorij verdenkt, den arm 
tot den. elleboog in zeer heet water stoken. Ontstaan 
hierdoor geen blaren, dan worden zulke vrouwen voor 
onschuldig gehouden. 

Verder kent men ook de dierenproef. Zoo wordt eon 
geding boslist door bewegingen van een leven- do kip, bij 
do Niassers of bij do Dajaks door de fjtuiptrekkingen van 
een kip, die geslacht wordt. XVgl. Wilken, Feestnummer 
v. h. Kon. Inst.. v. T._L- on Vlk. biz. 141 vlg. Bij He To 
Napoe in Celebes nam do aanklager een kip en blies haar 
in den bek, terwijl do aangeklaagde het diet in de anus 
blies. Daarna werd de kip gedood en bij het vuur ge- 
roostord, vervolgens het ingewand in zijn geheel 
verwijclerd on onderzoeht. Puilde de galblaas naar buiton, 
dan had do eorsto golijk; was zy niet te zien, dan had do 
beklaagde hot pleit gewonnen. 

Tn Beloo (Midden-Timor) kennen de inlanders als 
godsgerichtcn do waterproof, de zwaardproef en de 
dierenproRf. Bij do waterproof zorgt de watergeest orvoor, 
dat, iudien de verdachte persoon schuldig is, dozo of zijn 
vortogonwoordiger het eerst gonoodzaakt wordt bovon 
water to komen om lucht te scheppen. Soms neonit mon bij 
do waterproef personea uit ande- ro landschappon als 
duikers. Bij do zwaardproef wordt do hand van don 
vordachto over de kling be- wogon; blijftdo hand 
ongedeerd of schreeuwt de verdachte niot, dan is deze 
onschuldig. Bij dedieron- proof wordt oon kip de kop 
afgohakt on uitspraak ge- daan, naar golang van do plaats, 
waar hetdiordood ncorvalt. Eon under godsoordeel dor 
Bolooneezen be- stond daarin, dab do betrokkouon een 
stuk bamboe namon on hunno met scherp goladen goweren 
elk in oen. der uiteindon van do bamboe staken, waarna zij 
dan zolf voor dat uitoindo gingon staan. Op een gegoven 
toekon trokken ze dan. af. Hij die ongelijk had, word door 
don kogel van do tegenpartij, meeat&l doodolyk, 
gotroffon, hij die in zijn rooht was, bleef ongedeord. 

Ook tweeg&vechten kent men als godsgerichten b. v. 
by do Dajaks door het olkander toower- pea van gopunte 
bambooatokken door partijon, die tot de borst in kokers van 
niboenglatten geplaatst 
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zgn (pagalanggang); op Zuid-Nias met messen tus- schen 
een zwangor meisje of haren vertegenwoordi- ger en 
hem, dien zij als haren verleider aanwijst. Vroeger kende 
men ze bij de Bataks door hot Bchieten naar elkander 
door partijen, dio ieder op een der uiteinden van een rotan 
gingen staan (marhotang-hotang). .Ook de veelvuldig 
voorkomcn- de oorlogen tusschen verschillende 
stammen of dor- pen waren godsgerichten. Volgens de 
Oud-Bataksche opvatting was eike strijd een 
godsgericht. V6dr den slag riepen de voorvechters beider 
partijen de hulp der goden in. Wie't eerst een gewonde of 
doode had, was in 't ongelijk. Op de Timorlaoet-eilanden 
is de omgang tusschen de jongelieden van beiderlei 
kunne geheel vr^j, mits er geen zwangerschap op volge. 
Is dit het gevaJ, dan moet de man, die als de bewerker 
daarvan wordt aangewezen, het meisje trouwen. Bij 
ontkenning zijner schuld behoort hij zich te zuiveren 
door een tweegevecht met het zwaard over een 
gespannen koord met een der bloed- verwanten van de 
aanklaagster. De Dajaks laten, als de schuld van een dief 
niet bewezen kan worden, een hanengevecht plaats 
hebben, 't welk ten doel heeft den aanklager tegenover 
den beschuldigde recht of onrecht te geven. Ook bij de 
Baree-Torad- ja's werd wel eens geduelleerd bij wijze 
van godsgericht. 

Nog op andere wijze wordt de schuld of onschuld op 
de proef gesteld. In Zuid-Nias laat men den beschuldigde 
met den mond zoeken naar een stuk ge- wicht, dat 
verborgen wordt in water, door aschtroe- bel gemaakt; 
vindt hij het, dan blijkt zijn onschuld. Bij de Dajaks der 
Z. 0. afd. worden soms twee munt- stxikjes, waarvan het 
eene blank geschuurd, het andere zwartgemaakt is, in 
door asch troobel ge- worden water geworpen; diegene 
der twee partijen, welke de blanke munt grijpt, heeft het 
geding ge- wonnen. Bij do Dajaks wordt ook wel de 
overwin- n&ar bij een wed loop in het gelijk gesteld. 
Wanneer vroeger bij deMakassaren verscheidene 
personen van hetzelfde misdrijf verdacht werden, werden 
deze wel genoodzaakt een grooten bal gekookte, koude 
en zeer droge rijst zonder drinken door te slikken; die dit 
niet of slechts met groote moeite doen kon, werd voor 
schuldig gehouden. Ook bij de Bataks kwam het slikken 
van rijst als godsoordeel voor. Op Wetter moeten, 
volgens Riedel, de partijen rijst kauwen en is hij de 
verliezende partij, wiens rijst niet met speeksel vermengd 
is. Op hetzelfde eiland moeten de partijen soms het 
schraapsel van een eoort hout, dat jeuk veroorzaakt, in 
den mond nemen, of ook wel Spaansche peper; die dit 
het langst kan volhouden is de overwinnaar- De OIo 
Ngadjoe van Borneo plachten vroeger den sche- del van 
een overleden atom individu te bewaren; werd iemand 
van een of andere misdaacl verdacht, dan vijlde men iets 
van den schedel af; dit werd dan met kleefrijst vormengd 
den verdachte toege- diend. Kon hij het niet hislikken, 
dan werd hij voor schuldig gehouden. Op Leti moeten, 
als een misdaad gepleegd is, alle bewoners een rotanstok 
in de hand nemen; degene, in wiens hand de rotan begint 
te trillen, is de schuldige. Bij de Makassaren werd de 
schuld van den verdachte op de volgen de wijze bewezen: 
men nam een korfje aan een moer op en noemde dan de 
namen der ver- dachten ； bewoog zich het korfje, dan 
had men den schuldige genoemd. Gelijksoortige metho- 
den komen vermoedeJijk thans nog op Leti en in vele 
andere streken van onzen Oost voor. Ook be- dient men 
zich wel van. een wan, die men rollen 

laat naar de verdachten too; do persoon, v66r wien de 
wan omvalt, is de schuldige. Evcneens ncemt men wel 
een of ander voorwerp, dat mon op den wijsvinger in 
evenwicht legt; men noemt dan de namen van de 
personen, die men verdenkt; zoodra het voorwerp zich 
beweegt, heeft men den naam van den schuldige 
genoemd. Soortgelijke methoden moeten bestaan in 
j\Iidden-Timor. Wanneer in Zuid-Nias kokosnoten van 
een boom zijn gestolen, plukt men eenige vruchten van 
denzelfden boom en verbrandt die. Wordt spoedig 
daarop een der kampongbewo- ners ziek, dan is dezo 
schuldig aan den diefstal. Of wel men begraaft een hond 
onder het uitspreken van een bezwering; de schuldige zal 
dan ziek worden en sterven, daarbij blaffende als een 
hond. 

Ook de eedaflegging onzer inlandere is vaak als eene 
soort van godsgericht te bescliouwen. Zie EED. 

GOEAK. Zie REIGER. 
GOEBOEG. Controle-afdeeling, ressorteerende on-

der de afdeeling Deinak. res. Semarang, vroeger met 
Kedoeng-Djati, thans echter met Goeboeg tot 
hoofdplaats. De afdeeling bestaat uit de districten 
Manggar, Samboeng en Singen-Kidoel (zie onder die 
namen). De hoofdplaats ligt 10 M. hoog, aan cen weg 
over de Toentang. 

GOEGOEK (ter Sum. Westk.). I. Naam van ver- 
schillendenegeri^, o.a. belangrijkenegri aan den weg van 
Pajo Koemboeh naar Soeliki, 12 K.M. van eerst- 
genoemde. 

II. Belangrijke negri 18 K.M. ten Z. van Solok; district 
van de onderafd. Solok en Singkarak. 

GOEGOEK MALINTANG. Heuvel；\v5arop de ver- 
sterking der Hollanders lag (het latere Pad an g Pan- 
djang),, die in 1841 plotseling door opstandclingcn \vei-
cl aangevallen en door drie gewonde militai- ren, die niet 
konden vluchtcn, bij het binnentre- den van den vijand 
werd opgeblazen (27 Fcbruari). Er staat een 
herinncringsnaald. 

GOEGOEK SIGANDANG. Heuvel op de w.lijke 
helling van den Merapi, even ten W. van de spoor- lijn, 
waar tijdens den Padri-oorlog een vorsterking der 
Hollanders lag, berucht gewordei) door wrecd optreden 
der commandantcn. 

GOEGOER GOENOENG. Benaming op Java voor 
het gezamenlijk uitkomen van alle werkbarc man- nen bij 
ram pen van hooger hand. 

GOELA DJAWA. Zie AREN-SUIKER. 
GOELOEK GOELOEK (Oeloek oeloek). Hoofd- 

plaats van het district Buratlaoet, contr. afdeeling Zu id -
Soemen ep, afd. cn regen tschap Soemcuep, res Madoera, 
aan den rijweg van Soemenep naar Pcgan- tenan gelegen 
en door cen zecr gcaccidcnteerdcn zij- weg met den groot 
on post weg Jungs de zuidkust van het eiland Madocra 
ver bon den. 

GOEMAI-GEBERGTE. Bergketen in de residen- tie 
Palembang, Sumatra, die in haar oostelijk deci de 
noordelijke afsluiting vorint van de Pa^ernah- 
hoogvlakte (zie aldaar). Meer west waarts nazlerl do 
N.O. voet van den grooten vulkaan Dcmpo het gc- 
bergte. De keten bestaatgrootendeeh uit oudeerup- tief 
gesteenten, vooral diabazen en porfienctcn, cn hunne 
tuffen en breccien. De hoogste top, de JJoc- kit Besar, is 
1736 M. hoog. (A. To bier, Jaarb. Mijn- wezen Ned. 0. 
Ind. 1912.) 

GOEMANTI. Belan grijke zijtak der Bat an g Hari. 
(Zie SUMATRA. Rivieren.) 

GOEMBANG. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN- 
STRUMENTEN. 

GOEMBEM, Zie BUIDELMARTERS. 
GOENDIH. Bekend station aan den spoorweg Se- 

 



marang— olo, van waaruit tramlijnen loopen naar 
Poerwodadi en Dcmak en naar Wirosari cn Blora. 
Het station is gelegen bij de onderdistrictshoofd- 
plaats Gdjer van hot district Poerwodadi, afdeeling 
Grobogan, residentie Semarang.  ____________  ______  _ 
GOENG. Rivier op Java, residentie Pokalppgaiu^ —makkelijkcr worden ingevoerd dan in de andere af- 
ontspringt op de noordelijke helling van den G. Slamat, 
stroomt bij de stad Tegal in de Java-Zcc. Dezc rivicr 
voorziet de vlakte van Tegal van irigatie- water. 

GOENI. MAL. Naam van de jute-plant (Gorchorus), 
zoowcl a]s van de grove weefsels, zakken en balen, die 
van de jute-vczel gemaakt worden. In laatstge- noemde 
beteekenis wordt het woord het mecst ge- bruikt. In het 
Engelsch heeten Calcutta gunnies de balen van jute 
(Gorchorus). en Bombay & Madras gunnies die van 
sunhennep (Crotalaria). Zie voorts JUTE. 

GOENI (JAV.). ZieCORCHORUS CAPSULARIS. 
GOENJO. Zie STEKELVARKENS. 
GOENOENG (ORANG). Zie ORANG GOE- 

NOENG. 
GOENOENG. 1°. Benaming voor berg in de talen van 

Java, Madocra en Bali en in de Maleische talen. De 
bergnamen, met Goenoeng samengesteld, eoeke men op 
het hoofdwoord, zooals Goenoeng A p i onder API. 

2°. Titel van de regenten in Socrakarta, belast met het 
bestuur van de districten buiten de hoofdplaats. Zie 
SOERAKARTA. 

GOENOENG API. Zie API. 
GOENOENG BANDERA. Zie BANDERA. 
GOENOENG DJATI. De heuvel Djati, welke een drie 

kilometer noordelijk van de plaats, waar de hoofdstad 
Cheribon staat, uit do strandvlakte ver- rijst. Op dien 
heuvel bouwde zich een woning do Sjeikh Nocroe'ddhin 
Ibrahim- ibn Maulana Israil, genoemd in het art. 
CHERIBON (Oeschiedenis), die in do Soendalandcn den 
Islam invoordc en bc- Kchonwd wordt. als de 
grondleggcr van de dynastie van de sultans van Cheribon. 
Na zijn dood word oj)den Goenoeng Djati ecu grafstede 
voor hem op- gericlit uit vijf t errassen bestaande, dio 
door trappen met clkandcr verbonden zijn. De onderste 
drie bevatten de graven van versehilleudc personen, op 
het vierde staat ecu fraaie inoskee, cn het graf van den 
hciJige bevindt zich op het vijfdo. Ongeloovigen mogen 
i iet hooger dan tot het derde terras opklim- n>cii. Do 
bcilige wordt door het nageslacht onder tlcn i num van 
Socnan Goenoeng Djati voreerd, Zio Vclli, Java, 2(lc 
druk, I, biz. 245. — ； : •? 

GOENOENGKANTJANA. Hoofdplaats van het 
(listriel Paiocngkocdjang, in Lcbak, res. Bantam, Java, 
280 M. hoog gdcgeu aan de N.W. holling van het 
Zuidergeborgl e. 

GOENOENG K£：ND£：NG. Onder dozen naam ko- 
nici)in de rchiclentio So era ba j a drie districten voor, nl. 
J. district van hot regcntschap cn do afdeeling Socrabaja, 
met 5 ondeidistricten cn 269 dcsa'a (w.o. 1 particuliore 
<.lesa); op ,t ci nd van J 915 bedroeg de bovolkiug 土 
127.000 zielcn, waaronder 70 Euro- JICUDCD, on bijna 
evenveel Chineezcn; 2. district van l)<5t regcntschap cn 
de afdeeling Griseo met 3 ondcr- districtcn en 167 desn's; 
op 't. cinde van 1905 (later cijfer)iot besehikbaar) bedroeg 
do bovolking 57.000 ziclcn, o.w. 5 Europcanen ；  3. 
district van het regent- eohap en do afdeeling Lamongan 
met 4 onderdi- Btriclen en 130 dcsa's; op eind van 1915 
bedroeg de bevdking ruini C0.000zielen, alien Inlanders. 

GOENOENG K^NDENG. Gebcrgtcnaain op Java. 
Zie KENDENG (GOENOENG). 

GOENDIH— 
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G KIDOEL. Afdeeling en regentschap 
in het zuidoosten van de residentie Djokjakarta. 
Het bestuur van deze afdeeling is sedert het jaar 
1913 op ongevcer denzelfden voet ingericht als in de 
gouvernemcntslanden. Hier kon de reorganisatie ge- deelingen van dat gewest, omdat er zich geen Eurp- 
peescho land bouwonderh emingen bevinden. 
De afdeeling door een Assistent Resident bestuurd, die 
de hoofdplaats Wonosari tot standplaats heeft, omvat 
hetgelijknaniig regentschap, hetwelk verdeeld is in vier 
districten, Aan het hoofd van elkdezerdis- tricten, t.w. 
Wonosari, Plajen, Semanoe en Preng- goek, staat een 
districtshoofd, met den titel van Panel ji. Elk district is in 
eenige onderdistricten verdeeld, aan het hoofd waarvan 
Assist ent- Pand ji'a staan. Er zijn desabesturen ingesteld 
en de dorpshoofden dragon den titel van loerah, evenals 
in degouvernements- landen. Zij worden echter niet 
gekozen, doch be- noemd door den Rijksbestuurder op 
voordracht van den Regent, in overconstemming met 
den Assistent- Resident. Geenclavcerd in dit regentschap 
ligt het Soerakartascho landschap Ngawen (zie aldaar), 
dat echter voor zijne politie ressorteert onder den regent 
van Goenoeng Kidoel. De afdeeling had (1916) 土 
250.000 inwoners, waaronder 7 Europeanen en 73 
Chineezcn. 

GOENOENG KIDOEL (Zuidergebergte). Zio KI- 
DOEL (Goenoeng). 

GOENOENG KOEPANG. MJjnbouwconcessie voor 
de ontginning van steenkolenvelden, lx/2 K.M. be- 
oosten TjCmpaka (Z.O. afd. v. Borneo) gelegen. De 
gcproduceorde kolen zijn van goede kwalitcit en 
worden afgevoord naar Martapoera en Bandjer-6x1 

masin. - - f / 
GOENOENG MOETIS. Landschap in de ondcrafd. 

Aliddon-Timor, afdeeling Noord- en Midden-Ti- 
mor, residentie Timor cn 0., vroeger deel uitma- 
kend van het rijk Groot Sonnebait, werd in 1915 aan 
het landschap Mollo in de onderafd. Midden-Timor 
toegevoegd. 

GOENOENG SAHILAN. Naam van de hoofdplaats 
der onderafdeeling Kampar Kiri (afd. Bengkalia, 
Gt. O. v. Sumatra), gelegen aan de Kampar Kiri, 
waar de bestuursambtenaar (controleur) zijn stand- 
plaats heeft. Langs deze plaats leidt de in aanleg 
zijnde transportweg, die van Pakan Baroe (Siak- 
rivior) via Tarataq Boeloeh (Kampar Kanan), Moea- 
ra lemboe (Kampar Kiri) en Taloeq (Kwantan) zal 
aausluitcn aan den Middcn-Sumatrawegv<^ <' :t 

GOENOENG SEWOE. Zio BUIZENDGEBERG- 
TE. 

GOENOENG SITOLI. Hoofdplaats van het eiland 
Nias, si and plaats van een Ass. Res., die met het bur- 
gcrlijk bestuur van do afdeeling Nias (residentie Ta- 
panocli) belast is. Is golcgcn op den noordolijken oe- 
ver van de Nofr oe, aan het strand van een vlakke 
bocht. De naam is t. r. Ono Sitoli, d. w. z. kinderen 
(afstanimclingeii) van Sitoli. De plaats is gelegen in 
hot oude landschap Laraga, waarvan de hoofdplaats 
Ono Sitoli zich bevond aan de (rivier) IdanOj. 

GOENOENG TABOER. Lanchchap in de onder- 
afd. Beraoo van do afd. Saniariiida der rc 且 
afd. van Borneo, in 1878 geschat op 13.200 K.M.% 
bewoond door ongov. 20.000 inwonors, door een Sul- 
tan en rijksgrooten bestuurd. De grenzen mot Sam- 
balioeng zyn: de rivier Beraoe van af do Pantoi, 
zijnde do Zuidelijkste monding, tot aan do samon- 
vlociing der rivioren Sogah en Kelai, cn vorvolgens 
do watcrscheid'iig tusschcn dezc twee rivieren; met 
Boeloengan de waterschciding tusschen Kajan en 
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Boraoe. ADo landschapsondcrhoorigen betalen cen 
hoofdelijke belasting (4 % van het inkomen). 

Goenoeng Taboer vormdo vroeger met Samba- 
lioeng, vereenigd naar het schijnt met Boeloengan, het. rijk 
van Beraoe; in 1787 werden die landen door Bandjennasin 
aan de O.-I. Cie afgestaan; 3 Jan. 1817, 13 Sept. 1823 en 4 
Mei 1826 werd die afstand bevestigd. Nadat Boeloengan 
zich van Beraoe had afgescheidcn volgde, onderden 
zevenden Sultan van Beraoe, door toedoen van Radja 
Alam, cen kleinzoorr den vorigen Sult-an, Sambalioeng dat 
voorbeeld! '~Toen Radja Alam in 1834 door eene Ned. 
expedifie^ get.uchtigd werd, werd ook de Sultan van 
Goenoeng Taboer bezocht, die de souvereiniteit van 
Nederland erkcnde en Beraoe in beheer ontving, terwijlin 
1844 Sambalioeng (dat in 1837 nog beschouwd werd als 
vazal van den opperheer van Beraoe, den Sultan van 
Goenoeng Taboer), Goenoeng Taboer en Boeloengan als 
op zichzelf staanderijken erkend werden. In 1850 werden 
met de vorsten der drie landschappen gelijk- luidendc con 
tract en gesloten, waarbij hun die landen in leen werden 
afgestaan. De in 1906 door het zelf- bestuur afgelegdo 
Korte Verklaring werd bij Gouv. besl. 24 Nov. 1909 no. 5 
goedgekcurd en bekrach- 逐土 

Voor literatuur zie BERAOE.； 
GOENOENGSARI. Naam van een particulier land, 

ui t mStaTfidfc~een€-^elijknamige Europeeschc buurt ter 
hoofdplaats Batavia, zoomede naam van een ka- -,一 jiaal 
aldaar, dat het water uit de Tjiliwoeng afleidt. :' GOENS 
(RYCKLOF VAN). Geboren te Re^JHer- togdom Kleef) den 
24stcn Juni 1619. Met zijne ouders (zijn vader, eerst cornet 
der Jcurassiers in dienst van de Staten-Gen., was later 
commandant over de soldaten der O.-I. Comp, te Batavia) 
vertrok hij in 1628 naar Indie, waar hij 10 Juli 1629 tc Batavia 
aankwam. Reeds zeer jong (9 Mei 1631) werd hij in dienst 
van den Gouv. aldaar naar de kust van Coromandel gezonden; 
in 1634 werd hij assistent te Batavia, daarna (1639) 
onderkoopman en (1642) koop- man in dienst der Comp, op 
de hoofd plaats. In 1644 werd hij als opperhoofd naar 
Palembang gezonden om de Sultans van Djambi en van 
Djohor to begroe- ten; ook later werd hy herhaalde malen voor 
gc- zantschappen gebruikt, zooals in 1648, 1650, 1651, 1652 
en 1654 naar den Soesoehoenan van Mataram (de eerste maal 
om met dien vorst vrede te sluiten), in 1647 naar Djambi, in 
1649 als gezant naar den Koning van Siam. In 1645 was Van 
Goens opper- koopman, opperhoofd van het soldijkantoor te 
Batavia, in 1646 commissaris van huwelijks- en klcino zaken 
aid? ar. Als ccmmandeur over vier schepen bracht hij in 1649 
twee Genueesche schepen op, werd hetzelfde jaar lid in den 
Raad van jus title, in 

1650 opperkoopman van het kasteel Batavia, in 
1651 eerste opperkoopman aldaar, in 1653 geassu- 

meerd lid van den Raad van Indie en in hetzelfde jaar 
president van de Weeskamer te Batavia. Den 20sten Sept. 
1653 werd. hij als commissaris en command eur over de 
vloot aan het hoofd eener expeditie naar Ce^ongesteld 
(sed( rt 1654 als raad extra-ordinair van Indie), veroverde 
een oantal Portugee- sche schepen en behaalde eene 
overwinning dicht bij Goa (Voor-Indie) op vijf 
Portugeesche galjoenen. In 1655 keerde hij naar het 
moederland terug, doch vertrok in het volgende jaar weder 
n&er Indie, waar hij in 1657 aankwam en terstond tot 
commissaris, saper-intendent, admiraaJ en veld-overste 
over do kuaten van Indie, Coromandel, Ceylon enz. werd 
aangesteld- In 1658 veroverde hij op de Portugeezen 
Tutecoryn, Manaar en Jafnapatnam, werd in 1659 

als commissaris en Raad van Indie naar Ceylon ge-
zonden en in 1660 tot gouverneur van dat eiland be- 
noemd. Weldra (1G61) tot opperbevelhebber der 
krijgsniacht tegen de Portugeezen benoemd, onder- 
scheidde hij zich roemrijk door de verovering van 
Coulang (1661) en Cranganoor (1662), de verovering 
van Cochin (1G63), na cen eerste vcrgecfsch beleg 
(1662), de vermeestering van het rijkje Porca en als 
superintendent, admiraal en veldoverste door zijne 一
zege over de Fransohe vlcot onder de la Haye cn de 
verovering van St. Thom6 op de Franschen. Den 
20sten Juli 1675 werd Van Goens benoemd tot eer- 
sten Raad en Directxjur-Generaa 1 en volgde 4 Jan. 
1678 Maetsuycker als Gouv.-Generaal op. Zijn. be- 
stuur werd gekenmerkt door de voortzetting cn be- 
eindiging van den opstand van Troena Djaja op Java, 
de onderwerping van den Panembahan van Giri 
(Grissee), den oorlog in Bantam tusschen Sultan 
Tirtajasa en diens zoon Sultan Hadji, een ccntract met 
Cheribon en de verovering van Ternate. Na her- 
haalddyk daarom verzocht to hebben, verkreeg Van 
Goens den 25sten Nov. 1680 zijn ontslag als Gouv.- 
Gen., trad 25 Nov. 1681 af, cn stierf te Amsterdam den 
14den Nov. 1682, nog geen drie maand&n na zijn 
terugkeer. Verschillendc Memoricn van de hand van 
Van Goens zijn afgedrukt in de Bijdr. t. 1.1. en vlk. P 
rks. DI. IV. (1856). 
De zoon van dezen Gouv.-Generaal en van J. Ro- 

segaard, RYCKLOF VAN GOENS Jr., gcb. tc Batavia 11 
Juni 1642, werd, na reeds in 1656 als assistant in dienst 
der Comp, te zijn getreden, en ver- schiJlende 
betrekkingen bij die Maatschappij te heb- ben beklecd 
(onderkoopman tc Batavia 1660, lid in den Raad v. just, te 
Colombo 1662, kooprnan en landdrost te Ceylon 
1663TraSd'extra-ordinair 1670, gouverneur van Ceylon 
1675) in Dec. 1678 door HH. XVII benoemd tot 
Commissaris-gcneraal over ge- heel Indie. De regeering te 
Batavia was cchtcr nict geneigd, hem die commissie te 
laten vervolgcn;' na de betrekking van superintendent, 
admiraal cn veld- overstc in de Molukken, die hem in 
stede daarvun werd aangeboden, van de hand tc hebben 
gcwczen, werd hij op zijn verzoek ontslagcn, vertrok naar 
Nederland, waar hij in 1684 tot raad oidinair benoemd 
werd. In 1685 naar Indie teruggekcerd, werd hij pres, van 
het college van schepcncn te Batavia cn overleed 15 Mei 
1687 op de tcrugreis naar het inoe- dcrland. 

GOENTOER. Wcrkzamc vulkaan ten N.\V. van 
Garoet (Prcangor) de scheiding uitmakendc tusschen het 
plateau van Garoet cn de vlaktc van ladles. JJc vulkaan 
bercikt in don top Masigit 2248 M. hoogte. Het 
topgedcclte bevat een aantal kraters, waarvan een 
detailkaart verscheen op P]. VII. van het Jaar- versl. Top. 
Dienst 1908. Verbcek (Java 714) geeft een uitvoorige 
beschrijving van ongevecr 20 oudc en jongc 
eruptiepunten. De meest bekende kraterH worden 
genoemd: Masigit, met gesloten clliptischcn rand en 
solfataren, Geulis (met open rand en solfa- taren), Djapati 
(klein, gesloten, solfataren), 8a- ngiangBoerangan (oud 
eruptiepunt met zandvlaktc), Paroehpoejan (lage kegel 
met solfataren) cn de ei- genlijke Gocntoer, cen 
dubbelkrater, waarvan de zuidelijkste, mot fraaien 
gesloten rand, do nog werk- zame is. Tusschen Goentoer 
cn Paroehpoejan ]igt nog een lage eruptiekegel, de 
Kaboejoetan. 

De Goentoer is een der weinige vulkanen in Indiii, 
waarvan bekend is dat zij in historischen tijd lava- 
stroomen hebben geleverd. Hij was in de eerato helft der 
19e eeuw voortdurend werkzaam en had eenige heftige 
erupties, zoodal hij zijn naam (don- 
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dcrberg) wel verdicnde. Scdert is de werking stcrk 
afgenomen. De empties zijn beschrevcn door Jung- • huhn 
(Java II, 91 e.v.); over zijn foutieve bcrc- keningen, zie 
Verbeck, Java 716 noot; vooral do uitbarstingen van 1818, 
1825, 1840 cn 1843 sebij- ncn hevig tc zijn geweest. 

Op de wcsthelling van den Gocntoer ligt het sol- 
fataronvekl Kawali Kiamis (zie aldaar). De zuid- en 
oostzijde van den berg is van den dubbelkrater tot den voet 
een kale grauwe gruishclling, waaruit a Is grootedijken 
twee lavastroomen opsteken, waar- van de jongstc en 
langste ―- mcer dan 2.5 KM. — waarschijnlijk 
dagteekent uit 1840. (Teekening dooi- Volz in Neues 
Jahrbuch fiir Min. 1904. II. 114). 

GOERAH (MAL.). Zie SAPIUM INDICUM. 
GOERAK. Naam op Goram voor eene Papagaai- soort, 

Tanygnalhiis alfinis. Op Celebes heet Tany- f/nathus 
mulleri, K e k c. 

GOERAMI. Zie LABYRINTHVISSCHEN. 
GOERAPIN. Kroonlandschap van Tidore op de Wcst-

kust van Midden-Halmahera. 、! . - /■" 
GOEROE. Sanskriet woord dat Iceraar, leormecs- tcr 

be tee ken t. In vcrschillende talen van den archi- pel is dit 
woord in die beteekenis overgenomen, voornamelijk voor 
leeraar in den godsdienst, ook der Moslcmschc wet, doch 
eveneens voor leeraar van toovcrmiddelcn cn 
tooverspreuken, oin langs bo- vcnnatuurlijkcn weg iets te 
verkrijgen. 

GOEROE-DJAMAATJ (djamaiit = gemcente) is de 
voorganger in de Inlandsche Christengemeente m de 
resick-ntie Amboina. Feitelijk bchoort in iedere 
ChiLstengcmeent( ；  ecn Inlandsche Christcnlceraar 
beschcidcn te zijn. Tot dat ambt worden jongelie- den op 
cen daarvoor ingericht internaat tc Amboina opgelcid. 
Aangezien er evenwcl nog een groot tekort aan doze 
godsdienstlceraars bestaat,heeft men daarin voorzien door 
de aanstclling van goeroe's djamaat. Zij ontvangen cen 
zekere toclagc? dee Is uit de door de Regecring daartoc 
aan de Predikantcn te Amboina cn iiaiula verstrekte 
subsidic, dcels uit spcciaal daar- toc t<T boschikking 
gestclde fondsen — tlians / 800. •卜 maanfls ——，deck 
;iit het cvangclionaticfonds of de zendingsfondsen. 

GOEROE-MIDRAS (midras = school)is een naam, die 
men in de residentie Amboina aan de onderwij- /••is dor 
Gouverncnientsscholen geeft in tegeiistel- ling van den 
goeroe-djamaiit of voorganger in de 1 nlaiHlschc 
Christengemeente. 

GOEROEAH. Eilandje bestaande uit koraalkalk, 
waarop in midden twee kale heuveltjca, 土 20 it" 35 M. 
hoog, liggench* tuSBchcn de cilandcn Batjan cn Makjan 
aan de westkuMt van Hulmahcra; reside Ternate. 

GOEROEAH-PING. Eenigc kampong op de Ka- joa-
eilandcn (resid. Ternate en ond.), gclcgen aan <le 
zuidwcstku8t van bet eiland Kajoa on bewoond <loor 士 
200 zielen, ondcr een sangadji, wien cen Tcrnataansche 
oetoesan terzijde staat. Door ecu uit- gcrftrekt rif wordt de 
ankcrj)laats tegen bet bij dei- ning of wind opdriugende 
zeewatcr gcheel beschut. 

GOEROEPOENG. Zic EEKHOORNS (VLIE- 
GENDK). 

GOESTI. Op Bali thans nog de gewono tilcl van hen, 
die behooren tot do kastc dor Wesja's (Zio BALI EliS). In 
het Javaansch beschouwt men hot woord als ecu Krania 
inggilvonn van Bendoro (hcer, gebieder). De Preanger 
regonten, enkclc regenten uit mule i-eguntengcslachten op 
Java, do cclito zoons van den Sultan van Djokjakarta cn de 
raden's ar- djeuk oj> Aladocra vocrcn “gocsti" als 
ecrctitol. „Kang(ljcng Goesti" heeten de titulairc Sultans 
van 

Bantam cn Chdribon cn de cchte zoons van den Soe- 
soehocnan van Socrakarta cn alien, die de titels van 
Pancmbahan of Pan go ran Adipati voeren. De echtc dochters 
van don Socsochoenan van Soerakarta en van den Sultan van 
Djokjakarta voeren na haar hu- wclijk den cerctitcl 
omgekeerd, nl. Goesti Kang- djeng. Ook do Banjcrmasinschc 
vorsten voerden den titcl van „Gocsti^,. Mr. L. W. C. van den 
Berg, De Ini. ran gen en titcis op Java en Madocra, biz. 4 en 
84. 

GOEWA of GOWA. Sanskriet woord, dat grot, hoi, 
spelonk bcteckent, cn vaak met andere woordep verbonden 
wordt, zooals G o e w a d j i m a t, welke benaming gegeven 
wordt aan de Pakaraman, eene mofette op den Dieng1_.(Zie 
aldaar).乙#—— 

GOEWO. Javaansche naam voor ecn Nachtreiger, 
Nycticorax nyclicorax. 、. 

GOFASA (MAL. MOL.). Zie VITEX COFASSUS. 
GOGE of BOBOSAN. Javaansche namen voor cen 

Neushoorn vogcl, Rli.ytice.ros undulalus; de Soen- daneezen 
op Java nocmen hem Djoelang, de Maleicrs op Ofist^Sumatra 
N o r i s a; op Sumatra ook Poesaran. 

GOGO-STITE. Zic BOEROENG-POEDING. 
GOGOL. In cen gedeelte van Midden- en Oost- Java 

worden. de landbouwers, onverscliillig of zij grond in 
communaal dan wel in individueel bezit hebben, gogol 
genoeind. Zij maken. de kern der desa- bevolking uit. Op hen 
rusten de meeste lasten, wat heereii- en gemeentcdicnsten, 
belastingen en cul- tuurdiensten betreft, terwijl zij daarentegen 
ook het genot liebben van de mecstc lusten, zooals een aan- 
deel in de communalo sawahs, het recht om het hoofd en de 
bestuursleden der desa te verkiezen, die ook meestal uit hon 
worden gekozen. Zij worden onder- scheidcn in gogol ing 
ngarep, gogol tengah en gogol ing bocri, al naar de plaats, die 
zy bij de volgorde, voor het uitkiczcn der aandeelen in die 
communale velden tijdens de periodieke verdeeling innemen. 
Ook worden zij wel ondcrscheidcn in gogol kentjeng cn gogol 
setengah kentjeng, vol en niet vol heeren- dienstplichtingen. 
Zic DESA en HEERENDIEN- STEN. 

GOLDBERG (JHR. JOHANNES). Geb. tusschen 1760 en 
17G5, was voor de omwenteling van 1795 te Amsterdam 
assuradeur en spcclde, tot volksrepre- sentant der provincie 
Holland benoemd, ccn belang- rijkc rol op het staatstooncel. 
Onder de regeering van koning Lodcwijk was hij Staatsraad 
en werd hij tot belangrijke zendingen gebezigd. Na de 
hersteUing van onze onafhankelykheid benoemde de 
Souvoreine Vorst hem tot Departementschcf van Koophandel 
en Kolonicn in de plants van Van der Capellen. Na de 
in?ensmelting van genoemd departement met dat van 
Nijvcrheid cn Marine in 1818, uerd Goldberg tot Staatsraad 
benocind en door den Koning in den adclstand verheven. Hij 
ovcrleed in 1828. 

GOLONGAN. JAV. Botcckent „tot een groep ver- eenigd". 
Voor hot vcrrichtcn van hcerendiewsten vercenigcn zich vaak 
de dienstplichtigen uit eeno desa tot bcpaakle groepen, die elk 
het verrichten van cen vast gcdeelto van hot te doeno werk op 
zich ncnien. Zulk con gioop heet Golongan. Ook wordon zoo 
genoemd de vijf groote afdcclingen, waarin do Javaansche 
inaatschappij in de Vorstijnlanden decld is (Zio 
DJOKJAKARTA).”--一仲 '一、= 

GOLTSTEIN (Mr. WILLEM Baron VAN). Geb. op 13 
Mei 1831 tc Hamburg, waar zijn vadcr Neder- lanclsch 
Minister-Resident was. InMei 1847 werdhij na het 
staatsexamen toegelatcn tot de Hoogcschool, en studeerde 
eerst twee jaren te Bonn, later te Utrechtj 

51 
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wa&r hij in December 1854 tot doctor in de rechten 
promoveerde. In Maart 1855 werd hij benoemd tot 
commies bij het Departement van Buitenlandsche Za-
ken, waar hij eenige jaren later chef van het kabinet van 
den Minister werd. In Januari 1861 vroeg hij zijn 
ontslag. In 1864 tot lid der Tweede Kamcr in het district 
Hoorn gekozen. werd hij in 1871 niet hericozen, maar in 
Maart 1872 door de Provinciale Staten van Utrecht, ter 
vervanging van wijlen zijn oom Mr. J. K. Baron van 
Goltstein, in de Eerste Kamcr ge- bracht. In den zomer 
van 1874 door het kiesdistrict Amersfoflriu^der tot lid 
dcr Tweede Kamer gekozen, werd hij echter, alvorens 
den eed te hebben af- gelegd, met de portefeuille van 
Kolonien in het tweede Ministerie Heemskerk belast. 
Dcze taak, op 24 Aug. 1874 aanvaard, legde Baron van 
Golstein op 1 September 1876 neder na de verwerping 
door de Tweede Kamer van het，wetsontwerp van zijn 
ambt- genoot van Oorlcg, Jhr. Klerck, tot verhooging der 
weerbaarheid van het Nederlandsche volk, o. a. door 
vermeerdering van het cijfer der militie. In Augustus 
1879 ten tweeden male tot Minister van Kolonien door 
den Koning, op voordracht van Graaf van Lynden van 
Sandenburg, benoemd, vroeg hij in 1882 zijn ontslag, na 
aanneming door de Tweede Kamer eener motie, welke 
zijn maatregelcn ter zake van het verkrijgen van 
individueel eigendom door de inland- Bche bevolking 
veroordeeldc. Aan het tot stand ko- men der Indische 
staatsspoorwegen en van de haven van Tandjoeng Priqk 
is_ziin naam als Minister ver- bondelTX^pIrSCptember 
1882 werd hij door Jhr. De Brauw ver vangen 泠 edert 
dien tijd tot 1893 heeft Baron Van Golts tern uiteluitend 
getracht het alge- meen belang als lid en dikwerf aJs 
voorzitter van bijzondere vereenigingen te bevorderen 
en zich niet op politiek terrein begeven. Hij werd meer 
dan eens tot voorzitter der Nederlandsche Maatschappij 
voor Tuinbouwen Plantkunde gekozen en nam een 
leven- dig aandeel aan het tot stand komen der Maat- 
echappij tot bevordering van het Natuurkundig 
onderzoek in de Nederlandsche kolonien en bezit- 
tingen, waarvan hij de eerste jaren voorzitter was. Ook 
verschenen soms in de Gids en afzonderlijk ge- schriften 
van zijne hand, over de Indische compta- biliteitswet en 
andere onderwerpen. 

Door den Koning tot lid van den Raad van Voog- dij 
over H.D. dochter benoemd, werd Baron Van Goltstein 
na het overlijden van Jhr. Van Reenen in 1893 tot 
voorzitter van dien Raad benoemd, welke betrekking hij 
bleef waamcmen tot op het tijdstip van de 
meerderjarigheid der Koningin. In 1894 word hij 
benoemd tot gezant te London,-waax hij tot het einde 
van 1899 de Nederlandsche belangen waar- nam. In 
l&atstgenoemd jaar nam hij wegens ver- zwakte 
gezondheid als gezant zijn ontslag en bracht nog twee 
jaren van rust beurtelings te ,8-Gravcnhage en op den 
huize Oldenaller te Putten door, waar hij, ten gevolge 
van een hem overEomen ongeval in 1901 overfeed. 

GOM-ELASTIEK. Zie CAOUTCHOUC. 
GOMBONG. District met gelijknamige lioofd- plaats 

van het regentschap Karanganjar, afdeeling Keboemdn, 
residence Kedoe. Het heeft cene opper- vlakte van 
110KM2., heeftdne onderdistricten met 86 desa's en telde 
op't einde van 1905: 66.000 in- woners, o.w. 240 
Europeanen en ruim GOO Cliineezen, 

Op de hoofdpJaats van genoemd distinct vzas vroe- 
ger eene militaire school, waar jongens van Euro- 
peesche afkomst, in N.-I. geboren of gevestigd, wer- den 
opgeleid voor den krijgedienst, de zg. pupillen- schooJ, 
gevestigd in de onvoltooide sterkte, fort 

Generaal Cochins genaamd. (Zic COCHIUS (FORT 
■GENERAAL). Die school is in 1913 opgeheven. 
Vroeger was Gombong ook de standplaats van een 
controleur. Ook woonden er verscheideno officieren en 
burger-onderwijzers, aan de pupillenschool ver- bonden. 
Door do ophefEing daarvan is de plaats zeer ach t eruit 
gegaan. 

GOMBORA (K 跑 BARA). Onbewoond, moeras- sig 
eilandje in de Moesi of rivier van Palembang, tor plaatse 
waar deze de Peladjoe opneemt. Het is be- kend door de 
wapenfeiten, in 1819 en in 1821 door do Nederlanders 
aldaar gepleegd. Zie PALEMBANG, 

G0M0EM0E. Eilandje ten Z. van Obi besar, re- 
sidentie Ternate en Ond., is 士 259 Xl7Koog, ligt juist 
tusschen Mongoli en Misool. De zuidkust be- staat uit 
koraalkalk. 

GOMPHRENA GLOBOSA L., fam. Amarantaceae. 
Adas-adasan (JAV.), Kembang kantjing (JAV.), Rat- na 
pakatje (J!AL.). Kruid uit tropisch Amerika, in Indie 
overal gekweekt en verwilderd. Als sierplant zeer 
gezocht; de bladeren worden als groente gegeten. 

GOMSOORTEN. Gommen zijn stoffen, die in de 
plant door omzetting (vergomming) van de cel wan- den 
gevormdworden.Zij vloeien uitden bastdergom- 
leverende boomen of heesters naar buiten, indien deze 
ingesneden of anderszins ver won d wordt ； veel- al 
schijnt de gomvorming bij de plant een ziektepro- ces te 
zijn, dat cerst door infectie met bepaalde oiga- nismen in 
gang wordt gebracht. In water zijn gommen of oplosbaar 
6f sterk zwellende, hetgeen in beidege- vallen tot het 
ontstaan van eene slijmige vloeistof (m-ucilago) 
aanleiding geeft; in alcohol is gom onop- Josbaar. In den 
handel noemt men ook eenige harsen zeer ten onrechte 
gom, en spreekt men bijv. van gom-copal, -elemi, -damar 
enz. Harsen zijn echter steeds onoplosbaar in water en 
oplosbaar in alcohol. Tusschen gommen en harsen staan 
de gomhar- sen, d. z. ingedroogde melksappen, als 
myrrha, dui- velsdrek enz., die beide stoffen (gom en 
hars) bevat- ten. 

De belangrijkstc echte gom is de A r a b i s c h o gom, 
die van eenige Acacia-soorten uit het NijJ- en uit het 
Senegal-gebied koxnt,血 mede de Tragacanth g o m, die 
door Astragalus-soort&n uit Voor-Azie en Perzie 
gelevcrd wordt. Eers(gct)ocindo gom lost in water gcheel 
op en bevat hoofdzakelijk arabine (arabinezure kalk), 
laatstgenoemdo zwelt in water alleen en bestaat uit b a s 
s o r i n e. In Ned.-Indie komen dezo gommen niet voor, 
maar er zijn daar eenige aiiderc gewassen, die 
gomachtigo producten geven, welke met de Arabische 
gom of de tragacanth-gom min of meer overeenkomen. 
In de laatste jaren is or vaak gebrek aan eohteArabische 
gom geweest, en dit heeft bij den handel meer bc- 
lungstelling voor gomsoorten uit andere gewesten 
gewekt. Ook al staan deze bij do Arabischo soort achter, 
toch wcet de industrie, die enorme hocvccl- heden gom 
verbruikt in de ververijen, papierfabrie- ken enz., 
zenuttig aan te wenden. Zoo wordtdegom van Acacia-
soorten uit Z.-Amerika (Paia gom), Z.-Afrika (Kaapschc 
gom) en Australie (Wattlo gom) aangebracht, en voert 
Engelsch-Indie, bepaal- delijk Bombay, icder jaar voor 
een aanzienlijk bc- drag aan „Oc8t-Indische gom" uit. In 
onze over- zeeschc gewesten is deze industrie nog 
vrijwel onbekend, hoewei vooral het Ko]., Mu sen nr te 
Haarlein er-bij herhaling de aandacht oj)gevestigd heeft. 
Hier volgt een overzicht van Indische gonileverende 
gewassen, gcrangschikt in dric groepen, n]. I met in 
water holder oplosbarc(arabine- achtigo), II in water 
gedeeltelijk, troebcJ, oplosbaro 
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en III in water onoplosbare gommen (bassorinc- achtige). 
I. Acacia Farnesiana e.a.; Anogeiss^is latifolia; 

Feronia Elephanlum; Melia Azadirachta；  Pithecolo- 
bium dulce e.a.; Prosopis spicigera. 

II. Anacardium occidentale; Bauhinia variegala 
e.a.; Calophyllum sp. div.; Odina Wodier. 

III. Acacia leucophlaea e.a.; Albizzia procera e.a.; 
Aleurites moluccana: Gochlospermum Gossypium; 
Spondias mangijera; Sterculia sp. div.} Terminalia 
belerica e.a. 

GONDANG. Een der oostelijkste districten (van den 
Soesoehoenan), grenzendc aan Madioen, van de 
afdeeling Sragen, residentie Soerakarta. Het' district met 
gelijknamige hoofdplaats, heeft 3 onder- districten met 
name Gondang, Samboengmatjan cn SambiiSdjo en had 
op't einde van 1905 ecne bevol- king van bijna 18000 
zielen, o.w. 33 Europcanen. De hoofdplaats ligt op de 
grens van Madioen, aan den spoorweg van Soerakarta 
naar Madioen bij de halte Kedoeng Banteng. 

GONDANG (JAV., MAL., SOEND.). Zie FICUS 
VARIEGATA., 

GONDANGLfiGI. District van hot regentschap en de 
afdeeling Malang, residentie Pasoeroean, met vier 
onderdistricten en^S desa's; het had op't einde van 1905 
eene bcvolking van 123.000 zielen, o.w. 135 Europeanen 
en 90 CMneezen. De standplaats van het districtshoofd is 
Boeloelawang, terwijl te Gondanlegi ecn 
ondcrdistrictshoofd gevestigd is. Het was vroeger ccn 
district met vecl gouveme- ments-koffie. Thans heeft men 
er nog velc koffie-on- demcmingen. 

GONDAROESA (JAV.). Zie JUSTICIA GENDA- 
RUSSA. 

GONDOPOSRO (JAV.) Zie GAULTHERIA LEU- 
COCARPA Bi. Uit de bladeren van dezen kleinen heester 
van het Javaansche hooggebergte en van do daarmede ver 
wan to soort gaiiltheria fragrantis- sima Wall., wordt in 
Midden Java de ecbte g o n- d o j) o e r o-olic gestookt 
welkc a Is geneesmiddel en parfum bekend is. Doze olie 
(Javaansche „Win- tergrcci>-oiF,) best a at uit niethyl-
salicylaat en kan diciiei) ter bcrciding van natnurlijk 
salicyl- znur, <lat in de genceskundc sonis verkozen 
wordt boven kunstniatig salicylzuur (uit carbolzuur ver- 
kregen). 

GONG. Zic MUZ I EK EN MUZIEKINSTRU- 
MENTEN. 

GONGGRIJP (JUSTUS RINIA PETRUS FRAN-
COIS). Gob. te Wisch (Gcldcrland) 7 Fcbr. 1827. Voor 
den dicnst als predikant bcstcnid, ontving hij 
aanvankclijk zijne oplciding aan ecno kostschool van zijn 
oudoom Lahusen te Bremen, cn bezocht de Laf ijnscho 
school Ic Wagoningen. IjJa het on- dcrwij« daar govolgd 
to hcbJ)cii bood liij in 1845 zijne (licnstcn aan bij het Ned. 
Zcndcl.gen. te I<ot- terdam en word, na geordend te zijn 
tot bet lecraars^ anibl, ii)Juni 1849 uitgezonden mot 
bestemming naar Timor. l)c zending daar word echtcr 
opgeheven. Nad at hij te Dcpok ecn jaar gewacht had op 
ccnc naderc bcstemmhig, word hij tot regent van hot 
wecfdiuis to Seniamng benoemd, cn inaakto zich o.a. ook 
vcrdicnstelijk door het nemen van het initiatief tot 
oprichting van de spaarbank aldaar, de eerste die in Ned.-
Indie gcsticht word. In 1854 word hij bcnoenid tot Iceraar 
der Christengeiueenten to De- pok cn Toegoe; in 1864 in 
het vadcrland tcruggc- kcerd, ontving hij cene nanstelling 
als Iceraar (sedort 1872 als Hooglceraar) in het Malcisch 
aan de toon cpgerichtc Gemccntc-inrichting voor do 
opioid in g 

van O.-I. ambtenaren te Delft. Daar opendo hij 
een cursus in het Soondanccsch^lin bevorderde 
daardoor de studio dicr taal in hooge mate. 

Bij do opheffing der Indische Inrichting in 1900 
were! hij in hot gonot van wachtgeld gesteld; hij over- 
leed in November 1909. 

Hot eerste gesebrift door G. uitgegeven wan een 
Maleisch lecsboek voor het catechetisch onderwijs. 
Daarna volgden: Bagej bagej tjeritera (1859, Bata- 
via, vertaald in het Mandailingsch), cen leesboek- 
je in de Maleische volkstaal, zooals die te Batavia 
het best verstaan wordt; de Hikajat dhoeloe kala, 
verhalen uit het Oudc testament, 1860; een reken- 
boek in het Maleisch, ingericht voor aanschouwelijk 
onderwijs; een vertaling van de Contes et fables de 
Bidpal ct de Lokman, onder den titel Dalang in 
1866 in 2 din. verschenen, en later, in stede y^.n een 
herclruk van dit werk, eene uitgave van de^KaUla^ 
dan Damin a, 1876. Eindelijk noemcn wij nog de 
Seraloes tjeritera (1^69, 2c druk 1874), vertellingen 
in navolging der bekende Honderdtallen van 
Schmidt. 

GONONE. Ook wcl Klein Geelmuidcn, bestaat uit 
koraalkalk, behoort tot de eilanden ten Z. van de 
zuidpunt van Halmahera (Salo-eilanden), residen- 
tie Ternate. '■歹 

GONYSTYLUS MI0UELIANUS T. & B. fam. 
Gonystylaceccae, Garoe, Kajce garoe (JAV.). Groote 
boom van Borneo, Sumatra en vermoedelijk ook van 
andere eilanden van den Archipel. Het verharste 
kernhout (Garoehout, Adelaarshout of Aloehout) is 
een bekend reukhout, en wordt vooral in Borneo ge- 
vonden. Ook Aquilaria malaccensis (zie aldaar) 
levert een reukhout, dat Garoehout genoemd wordt. 

GORAITJI (GOERAH ITJI). Groep van verschil- 
lcnJe~eilanUjeTni de residentie Ternate en On- 
derhoorigheden, ten westen van het eiland Kajoa, 
en ton noorden van Tameti. De voornaainste zijn: 
Goemorga, Laigoma, Tomal<omafatoe,Sikau en Gafi; 
alle bestaan uit eruptiefgesteente (mioceen ?) doch 
alleen op Laigoma is dit door koraalkalk bedekt 
(Verbeek, Molukkenverslag, p. 139). Zij staan onder 
den san gad ji van Ngofakiaha op Makian, die van 
wege den Sultan van Ternate met het toczicht is be- 
last. Op enkelc worden door lieden van Makjan 
tuinen aangclegd, op andere vindt men aanplan- 
tingen van kokos- en sagoepalmen en op Gafi 
vogelncstklippep, die eohter weinig product op- 
levercn.、 .>• 

GORAM-EILANDEN (d8k GORONG). EUanden- 
groep ten zuidoosten van do Ceram Laoet-eilanden, 
gelcgen tusschcn 3° 56' en 4° 13' Z.B. en 131° 19' en 131° 
35' O.L., behoorendo tot de onderafd. Oost- Coran), 
Ceramlaoet cn Goram, afd. Ceram, residentie Amboina. 
De voornaamste zijn: Goram, Soe- rocaki of Pocloo Pan 
cl ja ng cn Manawoka, alien min of moor bergnehtig cn 
bekend door velo deugd- zamo houtsoortcn, wellce er in 
voldoendc hoeveel- heid worden aangetroffen. De Lololi 
op Manawoka is 340 M. do hoogste top op Gorong 265 
M. (volgens do Siboga-expcditie 310 M.) hoog; het 
eerste ei- land schijnt uit oudere eruptiva (gabbro, 
serpen- tijn), hot laalsto uit oudcren zandsteon to bestaan; 
koraalkalk vormt het derdo eiland en bedekt 
ook gcdecltcn der andere (Verbcek, Molukkcnver- 
slag 537—540) De be volkin g is ruim 6000 zielen 
stork, alien Mohammcdanen, die staan onder hoof- 
don mot den titci van radja of orang-kaja cn vcel 
hand cl drijvon op de oniliggcnde eilanden, terwyl do 
vrouwen door het woven van klcedjes uitmunten. Do 
gezainonlijke grootto zal 300 KM2, zijn. Uitvoerigo 



804 GORAM-EILANDEN— GORONTALEESCHE TALEN. 

Of- 

bijzonderhedcn zijn te vinden bij Riedel, De sluik- en 
kroesharige rassen biz. 146 一 187. / 2/弓 

GORANGGAR&NG. District van de cont^le-af- 
deeling,de afdceling en het regentschap Magetar^re- 
sidentie Madioen, gelcgen aan den linkerocver aer 
Madioenriviei' met 3 onderdistrictcn en 76 desa's; het had 
op 't，einde van 1905 eene bevolking van 81.000 z»elen, 
o.w. 32 Europeanen en 23 Chineezen. De standplaats van 
het districtshoofd is de desa Kawedanan. In dit district, 
dat grootendeels vlak en alleen in het Z.W. deel wat 
bergachtig is, vindt men de suikerfabriek Redjosarie van 
de Ned.-In- dische Landbouwmaatschai)pij in de 
onmiddellijke nabijheid van Kawedanan. Door den 
aanleg van het Madioenrivier-kanaal is haar aanplant van 
ongeveer 1200 bouw's uitgebreid tot 1500 bouws. Zeer 
bezienswaai-dig is de groote stuwdam in de Ma- 
dioenrivier nabij de desa Djati (in 1912 voltooid), die 
aangelegd is voor de bevloeiing van 18750 bouws sawah 
uit het genoemde kanaal.* .： / .：； 

GORAP. Zie VAARTUIGEN. / 
GORAP. Orang Gorap. Mohammedanen, die in 

kleine nederzettingen Doi, Salangade en andere eilandjes 
bewesten Loloda bewonen. Volgens de Clercq zoudcn zij 
afstammclingen zijn van sjavcn uit den gehcden 
Archipel, doch voorna- melijk van Flores en. Saleyer, 
door zeeroovers mede- gevoerd en later hetzelfde bedrijf 
uitoefenende en hier en daar met toestemming der 
inlandsche hoof- den achtergelaten. Andere schrijvers 
meenen dat zij geen buitenlanders zijn, doch 
oorspronkelyk Toba- roe's van Pumadada. Gorap zou dan 
eene verkor- ting wezen van Gorapoe (Gora = rooven, in 
het Boegineesch) en Gorapoe, in het Lolodaasch, betee- 
kenen: de man die rooft = roover. Zij zijn thans rffugtige 
visschers. 
燧 ORKQM (Dr. KAREL WESSEL VAN). Geb. 22 
Augustus 1835 te Zutphen. In 1855 werd hij aan- gesteld 
tot mil. a)x)tlieker 3e klasse bij het Ned.- Ind. leger. Te 
Batavia gekomen (1856) werd hij aan het Groot Mi]i_tair 
11＜理北迎]geplaatst. In 1857 werd Van Gorkom op 
vcrzoek uit den mil. dienst ontsla- gen en benoemd tot 
2den assistent bij het landbouw- sclieikundig 
laboratorium te Buit enzorg; na de op- heffing dier 
inrichting (I860) werd hij als waarne- mend controleur in 
de contrdle-afdeeling Djatiraga (Rembang), geplaatst. 
Den 31sten Dec. 1863 werd hy benoemd tot secretaris bij 
de enquete naar de gouv. koffiecultuur en in^Maart 1864 
werd hem op- gedragen om wegens ziekte van Dr. 
Junghuhn het beheer der kinacultuur over te nemen. In 
Aug. 1864 werd hij definitief tot leider dier cultuur 
benoemd, sedert 25 Dec. 1872 met den titel van 
Directeur. In 1875 volgde zijne benoeming tot 
Hoofdinspec- teur der rijst- en suikercultuur, het 
landelijk stelsel •en al wat daartoe behoort ； in ]878 
vertrok hij naai* Nederland. Te Baari^gevestigd, bleef 
Van Gorkom nog werkzaam in Eet belang van Indie. In 
1886 were! 

te Utr cht honoris causa tot Doctor pharmaciae 
.bevorderd. 

Van zijne taJrijkc geschriftcn noemen wij: De O.-L cultures in 
betrekkiijg tot Jandbouw en nijverheid 1881, 2e druk 1884, 

Supplement 1891; Gids voor de ' Controleurs op Java en Mad. 
Bat. 1878, 2e druk 1896. Verder veracbenen van zijn hand 
artikelen ■i 'V ' over allerlei onderwerpen in het N.-I. T. v. 

Ldb. en 'J- Nijv. Behalve de hoofdartikelen over Ind. aangele- 
1 genheden in het Nieuws van den Dag, die hij gedu- rende 

elf jaar wekelijks schrecf, behandelde hij Indi- sche 
onderwerpen uitvoerig in de Gids, Vragen des Tijds, Indieche 

Gids. Van Gorkom was vele jaren 

medewerker aan de Indische Mcrcuur, cn leverde ook 
opsteDcn in Eigen Haard. 

Hij overlecd te Baarn den lOcn j\Iaarl 1910. 
GORONG. Zie GORAM・EILANDEN・ 
GORONTALEESCH. Zie GORONTALEESCHE " 

TALEN. 
GORONTALEESCHE TALEN, Wanncer men het 

Mongondousch met het Ponosakansch beschouwt als de 
meest Zuidelijk gelegen grenstaal der groote Filippynsclie 
groep, dan grenst onmiddcllijk in het Westen daaraan een 
complex van 4 talcn: het Boe- lauga'sch, het Kaidipansch, 
het Gorontaleosch en het Boeolsch. Deze talen kunnen 
Gorontaleesche worden genoemd naar de taal van 
Gorontalo, die grootendeels het gebied dezer taalgrocp vult, 
dat intusschen voor meer dan de helft onbewoond is. Van 
deze 4 talen hangen wedcr het Boeolsch en het 
Gorontaleosch nauw samen, eveneens het Kaidi- pansch en 
het Boelanga'sch. 

Het Gorontaleosch is, voor Celebes, eene groote taal, 
met een 75000 sprekers. Een groot deel daarvan woont in de 
havenplaat-s Gorontalo, waar veel vreemdelingen zijn en 
het schoolonderwijs in het Ma- leisch wordt gegevon. De 
taal is daar dus minder zuiver. Boenda^ aan den bovenloop 
der Bone-rivier, heeft een eigen dialect; te Limboto, aan liet 
meer van dion naam, spreekt men ook anders dan op do 
hoofdplaats. Naar zijne ontkenning, heet het Go- 
rontaleesch dila. 

Hetklankstclsel van hetGorontaleesch is vrij zwak. Van 
de klinkers ontbreekt e en a heeft neigiiig om o te worden; 
o en oe wissclcn tclkens. Van de me- deklinkers ontbreken 
de palatalen; de k is door- gaaiis weggevalleii, r wordt steeds 
/; 8 en t komen sameii in eene intordentale, all hans coronale 
t; n wordt veelal I en de geprenasalcerde tenuos worden 
gemedialiseerd. Verder zijn alle consonantischc sluiters 
afgevallen of met een vocalischen naslag doorklinkend 
gemaakt. Dit allcs maakt het Goron- taleesch week van 
klank. Een oorsjironkclijko bc- ginvocaal wordt vaak met 
bilabialcn inzet der stejn uitgesproken en vangt dun met w 
am. Voorbccldcn van een en ander zyn: wala'a (kind), voor 
aiuika, uit anak; woli (opgedroogd) uit(!ti; tnaloeo (kip), 
voor manoekoe, uikmanoek ; wadala (paard), uit ad- jaran; 
tioe. (ellcboog), uit sikoe ; ila (gekookte rijHl) uit kinan; -
lio (box. voorn. w. 3dc persoon) nil -nia; waU)po (dak) 
uitalep. De klank dor R. G. H.- wetx) wordt h, b. v. doehi 
(doom), toeloekoe. (slapon); die der R. L. D.-wet* 2) wordt 
I, b.v. pale (rijst in do aar). Het lidwoord der eigennamen is 
ti, uit si, dat der woorden die in den genitief slaan, lo voor 
no, uit atioe. Da voorvoegsels zijn reeds minder talrijk dan 
in de Fili])pynsche talen ； van de in- voeg^els is -il； uit -
in- nog levend en -oem- ster- vende. Het infix -il- is nog niel 
beperkt tot de passieve vormen, het dient ook nog om het 
pra«- terituin aan te duiden, maar de vormen worden af- 
geknot, b.v. lolali (heeft gekocht), voor milotali, mi-natali, 
praeteritum van motali; tiloemoewolo (is binnen gegaan), 
praeteritum van loemoewoto, toewoto. Onder de 
achtervoegsels is merkwaardig het uit het Oud-Javaansch, 
uit het Malegasi, uit het Bisaja en 

*) Zie noot oj)biz. J69. 
2) De R. L, D. wet heeft dozen inhoud: de klank, welke 

in het Javaansch r luidt, is in het Maleisch d en wordt in het 
Tagaalsch door I vertegenwoordigd: bv. Jav. iroen(/ (nous), 
Mai. hidoenrj, Tag. iloeny; Jav. pari (rijst), MaJ. padi, Tag. 
palaj. 
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Bikol (twee Mai. Pol. talen der Filippijren), uit het 
Engg&no'sch, uit het Madoereesch on uit do To- 
radja'sche priestcrtaal bekende conjuncticf-suffix ■a, 
b.v. waoepa maloeo (vang do kip). 

Van de Gorontaleeschc lettcrkundc is woinig bc- 
kend. Het door don druk toegankelijk gemaakte is 
beneden opgegeven. 

Het Boeolsch hcet naar do ontkenning dia. Het is eenc 
kleine taal, met cen 5000 sprekors, gelegen in den N. W. 
hoek van het taalgebicd. Het klank- stelsel is minder 
week dan het Gorontaleeschc, de k is er nog en de 
bilabialo inzet der aanvangs- klinkers komt niot voor. 
Ook is de n geen I ge- worden, maar de I is soms in j 
overgegaan. De R. G. H.-klank is g, b.v. oegplo (pees), 
de R. L. D.-klank is I, b.v：  hiloengo (neus) ；  het 
achtervoeg- sel -an heeft den vorm -ano, in't 
Gorontaleesch -a. Het Boeolsch is dus een weinig 
ouderwetscher in klank dan het Gorontaleesch. De 
tijdvormen bij het werkwoord zijn dezelfde als do 
Gorontalee- sche. 

Het Kaidipansch heeft niot meer dan een 3000 
sprekers；  zijn gebied ligt ten N. O. van het Go- 
rontalecsch. Van de Gorontaleeschc talen staat het 
Kaidipansch het dichtst bij de Filippynsche taalgioep. De 
a gaat vaak over in o ； oe voor eene Jettergeep die i 
heeft, wordt dikwijls i, zooals b.v. in den naam Kaiffipa, 
die voor Kaoedipan staat. De e ontbreekt ；  de 
medeklinkcrH zijn nimmer eindsluiters, maar worden 
gercgeld gespaard door een volgcnden loozen klinker, 
bchalve n, die af- geworpen wordt. Evcnals het Boeolsch, 
behoudt het Kaidipansch de k. De R.G.H.-klank is q, de 
K.L.D.-klank is r, b.v. oejoto (pees), pare, (rrjst in den 
bolster). De t staat cen enkclcn keer voor -s, maar in 't 
algemeen blijvcn s en i uit elkaar. De gcprcnasalcerdc 
klan ken worden tot enkcle nasalcn vcrccnvoudigd, b.v. 
diningo (wand), lanioengo (baadjc), uit dindiiir/, 
lainboeng. De m-voorvocgsels hebben den pretcritalcn 
w-vonn nevens zich. Do iiivoegselH -o(m- en -hi- zijn 
nog lovend. Het lid- \voor<l der eigennamcn is ki, 
cvenals in 't Mon- gondousch. Na nr zijne ontkenning 
hccthet Kaidi- |Hir*ch dio. 

J-fct JJoeiunga^ch, ook Atinggola'sch genoemd, 
wordt aan de N. en Z. kust, vlak ten W. van 
Mongon<h)iisch gesproken. Ook (leze taal wci-ptdc k 
)veg, bchalve daar waar zij geprcnasalccrd is；  de 
overige gepreii 爵 alccrdc klankcn blijvcn oven- eeiiK 
onverandeid, zelfs de ntt. De palatalc klan- ken 
ontbroken in de gcheele groop. De h is decls uit r, clevis 
uit ft ontKtajin; (ic r in, behalvo h, ook j geworden. Zeor 
regclinatig vertoont zich de R.G.H.-klank als g en do 
R.L.D.-klank als j. Do I 3 postalvcolaar; hare uitMpraak 
zwceint naardo r. Het Kaidi|jausch hcoft ook dezen 
klank, maar (Jaarnevei)H de gewone /. De 
consonantische slui- ters worden allo doorklinkend 
gomaakt door een nagcslagen o of i. Ecu beginklinker 
wordt uitge- sproken met bilabiale w, b.v. wina (inoeder), 
woebi (aardvrucht). Het voorvoegsel mo- heeft den prac- 
tcritaalvorm no- nevens zich; de invcogscls oem en in 
begimien af to sterven. De worktuiguajnen worden in de 
gchcclc groep nog met rcduplicatic govormd. De 
aJgorneene trekken der Goronta- IccBche talen tooncn 
dus aan, dal zij nog dicht bij de Filijjpynscho talen staan. 

Literatuur: C.. B. H. Von Ro«enberg, lieistog- ten in 
do afdeeling GorontaJo (1865), hfdst. XII, 123—134, Do 
taal der Gorontalczcn; Verhando- lingen van *t Bat. 
Gen., XXXIII, 2de stuk (1868), 

bl. 25—28 (eenige Iccsstukjcs, verzameld door Dr・ Riedel); 
on 42, 43; Tijdschr. Bat. Gen. XVII, 270,- Do bekentenis van 
ecn Holontaloschcn Pong- goh, door Dr. Riedel (1869); 
Tydschr. voor Ned- Indie, II, 161—197, Bijdragc tot de kennis 
van de Holontaloschc Volksliederen, door Dr. Riedel (1871); 
Tijdschr. Bat. Gen. XXI, 209, De Pateda Hoclawa of de 
Gouden Armband, door Dr. Riedel (1875); Dr. Wilhelm Joest, 
Zur Holontalo-Spracho (1883), aangekondigd door Dr. Riedel, 
Ind. Gida, VI, 630 (1884)； J. Breukink, Bijdragen tot ecne 
Gorontaleeschc Spraakkunst (1906), aangekondigd door N. 
Adriani, Bijdr. K. I. 7, VI, 150—165; E. E. W. G. Schroder, 
Gorontalosche Woorden- lijst p908); Riodel, Tijdschr. Bat. 
Gen. XVIII, 202:/fAdriani & Kruyt, Do Bare'e-sprekende To- 
radja's； '!!!, 183—217, 348： - 

GORONTALO. L a n d b e s c h r ij v i n g. De afdeeling 
Gorontalo der residentie Mcnado wordt bc- grensd in het 
Noorden door de Celebes zee in het Oostcn door het rijkje 
Bolaang Mongondou, in het Zuiden door de golf van Tomini 
en in het Westen door de afdeeling Midden Celebes. Zie voor 
de beschrijving van het landschap het artikel CELEBES (a. do 
Noordarm).乙-> •-: 

Daar in de gebergten dezer afdeeling afzetting / j van goud 
en anderc mctalcn word aangetroffen, ' zijn sinds de laatste 20 
jaren meerdere concessien tot mijnontginning aangevraagd cn 
verlecnd, doch de resultaten hebben nict aan de verwachtingen 
vol- daan, thans is er in deze afdeeling nog maar eeno 
Mijnbouw Maatschappij (Paleleh) in exploitatie en werclen de 
andcro conccssies ingctrbkken. De land- bouw staat nog op 
cen lagen trap; verbouwd worden rijst, djagoeng, klappers (in 
de laatste 15 ja- ren is de klapperaanplant bclangrijk 
uitgebreid), tabak; sagoe komt veel voor in de mocrassige stre- 
ken en wordt bij gebrek aan mais gegeten. In de bosschen 
wordt uitstekend timmerhout gevonden, ben evens gom, copal, 
rotan, verfhout en was, waar- in druk handel wordt gedreven 

De vcestapel bepaalt zich tot karbouwen, run- deren, 
geiten, schapen en paarden. Deze laatste zijn klcin (loch goede 
telgangcrs cn die van gekruist Parigisch ras worden voor de 
beste gehouden. 

B c v o 1 k i n g. De bcvolking belijdt grooten- deols den 
Mohanimcdaanschen godsdienst; door toc- nomendc 
dcclneming aan de bedevaart is het ge- tal hadji's zeer 
toegenomcn. Als takken van nijver- heid vordienon 
vermekling het woven van kleedjes, het vlechten van rotan -
niatten, hoeden cn doozen on het ma ken van bultzakken van 
kapok, die tegen lagc prijzcn to bckonicn zijn. Het grootste 
gedeclto der bcvolking is opccngohoopt in de vlakte van 
Gorontalo. Het ziolental bedraagt voor de afdeeling ongcvccr 
125.000. Voerde taal zie GORONTALEESCHE TALEN. 

G e s c h i c cl c t) i s. De 5 vroegoro Gorontalo rijkjes 
(linialopahalaa of Sgebroeders) waren: Goron- talo of 
Holontalo met 5 luarsaolehschappen (de dis- trictshoofden 
vocrenduix titel van marsaoli), Limbot- to of Liinocto met 4 
mars., Bone met 3 mars., Baoele- mo of Boalouio en Atinggola 
of Andogile. In 1677 werden clezo Holontalosche landcn door 
den Sultan van Ternate aan de Cio afgestaan, cn in 1G81 dio 
streken^Toor'cIen Gouv. dor Molukken, Padtbrugge, 
gedwongen de souvercinitoit der Cio to erkennen. Zij werden 
in 1889 in ovcrlcg met de hoofden cn in ovcrccnsteinming met 
de wenschcn der bcvolking bij het directo Gouvts gebied 
ingclijfd; toen waren reeds sedert 30 jaren buiten den 
rijksbestieixler 
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(djoegoegoe) txjr hoofdplaats geeno radja's of rijks- 
grooten meer in functie. 

「 “ Bestuur. Als gevolg van 
rechtstreeksche be- 
stuursinmenging werd eene hoofdelijke belasting in- 
gevoerd, welke sedert 1914 vervangen is door eene 
algemeene belasting op de bedrijfs en andereinkom- 
sten (Ind. Stb. 1914 no. 130) en werden de hceren- 
aiensten geregeld, terwijl do bevolking in het genot 

// V harer eigen rcchtspieging werd gclaten. (Ind. Stb. 
浅安…X、- 1889眼，95). 

Sedert de reorganisatie van 1 Juli 1911 (Ind. Stb. 

e s t u u r. 

.'286) bestaat de afdeeling Gorontalo onder een As- 
sistent-Resident uit 4 ondcrafdeelingen, nl. 

a Gorontalo met de districten Bone, Kabila, 
Kota, Tapa, Telaga, Tibawa en Batoedaa; 

b. Boalemo met de districten Pagoejaman, Bo- 
alemo en Pagoeat ； 

c. Kwandang met de districten Kwandang en 
Attingola; 

N •. - r 八 l d. Bwool gevormd door het landschap van dien 
♦八 - naam met de districten Paleleh. Biaoe en Boenobo- 

、O*-- •. goe. Alleen deze laatste onderafdecling staat nog 
/宅,onder rechtstreeksch bestuur. 

<、Ajiteratuur： J. G. F. Riedel, De laudschappen 
.充 olontalo, Limocto enz. in Tijdschr; Bat. jGerr. 

，Deel XVII (1869); Van* Hoe veil, De assistent-resi- 
'"二.、deniie Gorontalo in Tijdschr. Aardr. Gen. Deel VII 

■'尸
, { <

 V 41890), 2e serie; De inlandsche kunstnijverheid in 
* ： * a.% Gorontalo T. N. L. N.-I. Deel XLVIII, 170. 

/ - C~<- GORONTALO. Onderafdeeling van de 
gelijknami- 
ge Assistent - Residen t i e der Residentie Men ado, on- 
der het bestuur van een Controleur. die ter hoofd』 
plaats Gorontalo gevestigd is. Zij bestaat uit de dis- 
tricten :Kotta, Telaga. Tapa, Kabila, Bone, Tibawa 
en Batoedaa. De onderafdeeling had in 1915 een 
bevolking van mim 82.000 Inlanders, 178 Euro- peancn, 949 Chincezen, 324 Arabieren. 

 GORONTALO. Hoofdplaats van de tot de Resi- 
； - dentie Mcnado behoorende Assistcnt-Residentic van 

dien naam, gelegen aande zuidkust van het noordelijk 

en ruim 1300 Christen- 

schiereiland van Celebes, aan de samenvloeiing der 
-rivieren Bone en Bolan go. Behal ve de tot het district 
Kota gerekend wordende Gorontaleezen wonen er 
178 Europeanen, 950 Chmeezen, 土 350 Arabie- 
ren, bijna 1700 Boegincezon ' 
- ' 
inlanders. De plaats is ruim en. friseh gebouwd rond- 
om een groote aloen-aloen. In het midden der 
plaats lag vroeger het，fort Nassau, waarin een de- 
tachement militairen gelegerd was, (loch het fort is 
sedert geslecht en op die pick een kampeinent ge- 
bouwd ' ' "' 

voor een brigade gewapende politiedie- 
亿*W naren. 

De reede is niet van de beste； desondanksisde han- 
del in den loop der jaren aanzienlijk toegenomen. In 
185G bedroeg de invoer / 9862 eu de uitvoer eene 
waarde van / 25.004, welke cijfers over 1914 respec- 

tievelijk tot / 2.G73.112 en / 2.622.925 gestegen 
waren; de artikelen van invoer zijn hoofdzakelijk 
Jijnwaden en koperwerk, terwijl worden uitgevoerd 
damar, rotan, verfhout, copra, kapok, huiden, 
schildpad cn scheJpen. In 1914 bedroeg de netto in- 
Iioud van de aangekomcn schepcn bijna % millioen 
M3. Gorontalo is met Kwandang telegraphisch aan- 
gesloten en daardoor verbonden met het wereldnet. 
l)e plaats heeft veel van bandjirs te lijden; de Boegi- 
neesche en Chineesche wijken, zoomede de kam- 
pongs, door ini. Christenen bewoond, staan minstens 
eene in het jaar dagen lang onder water. In den west- 
nioesson heerschen er veel koortsen; gedurendc den 
oostmoesson, van Mei tot October, is bet hier dege- 
zondste tijd. De temperatuur is niet hoog en wordt 

vooral getemperd door de zuid- en zuidoostenwin-, den. 
De regenval is zeer ongelijk. j, 

Literatuur. Van HoeveD. T. Aardr. G. VIII, 1891X> p. 
43; Sarasins, Reisen in Celebes I, 138. 

GOSSYPIUM. Zie KATOEN. 
GOTANNAH. Zie CHIRURGIJN-VISSCHEN. 
GOUD. I. GOUDMETAAL. Eigenschappen. Het goud is 

ecn kostbare delfstof en toch komt het zeer ver- breid op 
aarde voor, hocwel meest in betrekkelijk geringo 
hoeveelheden. Het wordt in de natuurdik- xvijls meest als 
element aangetroffen, wel is waar nooit zuiver, maar altijd 
met een zeker gehalte aan zilver of geringe hoeveelheden 
van andere metalen. Er bestaan echter voorbeelden van na- 
tuurlijk goud van 997 en zelfs van 999 fijn. Het goud 
kristalliseert in vorroen van het regulaire stelsel, gewoonlijk 
met overheerschcnd octaediische gedaanten, komt echter 
niet alleen in regelmatige kristallen, maar eveneens en zelfs 
meer, in tand-, ha ar- en mosachtigc vormen voor. Zijn 
hoogc waarde als edel metaal in het kunstambacht ontlcent 
het aan zijne groote 1 e n i g h e i d en uitzetbaarheid, aan 
zijnen schoonen metaalglans, verbonden met de fraaie gele 
kleur, aan zyn wcerstandsvermogen tegen zuren, zijne vrij 
gemakkelijke smeltbaarheid [bij 1037°] en zijn hoog 
specifiek gewicht van 15,6—19,2 al naar het zilvergehalte 
grooter of kleiner is. 

Ook bestaan er goudertsen, d. w. z. mineralen, en wcl 
voornamelijk verbindingen van goud met het element 
tellurium (b.v. nagyagict). In het gangge- stcentc (gangert«) 
van Redjang Lebong werd bij chemisclie analyse selenium 
gevonden, dat hier ver- moedclijk de plaats van het 
tellurium innecmt, of- schocn een mineraal selenium-goud 
als zoodanig niet werd aangetroffen. 

Naluurlyk voorkomen. Goud schijnt in alle geolo- gische 
formaties voor tc komen doch is — ten minstc wat de 
oorspronkclijke ligplaatsen betreft — in den regel 
gebonderi aan de nabijheid van zurc massiefge- steenten 
(granietgroep, trachiet-rhyolietgi-ocpJ.Daar de tellurieden 
in Indie nog niet zijn aangetroffen (met 6en uitzondering: 
Boedoek in West-Borneo) hebben wij daar alleen te docn 
met vrij goud (of, nauwkeuriger uitgedrukt, met een 
natuurlijk alliagc van goud en zilver, met zeer afwisselende 
metaal- verhoudingen). Primair — dus indicn na de 
vorming van het metaal geen clieinischc of andere 
invlocdcn werkzaam zijn gewecst — vcrschijnt het goud 
bijna altijd gebonden uau cn omhuld door eenige zeer al- 
gemccn voorkomende zwavelrnineralen t.w. ijzcrpv- riet 
(zwavelkics), arsenikkies, cok wel antimoonglans en 
koperkics, in spleetjes, snoertjes of gangen, die voor het 
grootste gcdeelte met kwarts zijn opge- vuld. Op te merken 
is dat in de kwartsgangen, die in verband staan met do 
oudcrc granieten c.a. het goud veel zuiverder (minder 
zilverhoudend) is dan in zul. ke, die met de jongerc 
trachicten en rhyoJieten sa- me)i hangen. 

Het bovenstc gcdeelte van een ertsgang, n.l. het gedeeltc 
dat boven het niveau van het gro nd water uitsteekt, is 
onderworpen geweest aan den invlocd van de in dat waler 
opgelostc stollen; het gevolg daarvasi is dat zich bovenaan 
een gcoxydeerde afdeeling (meestal rood- cn bruinijzererta, 
ijzeren hoed), daaroiider ecn gecementcerde afdeeling heeft 
gevormd, die ongevcer tot aan het grondwaterniveau 
doorloopt en waarin zich, bij goudgangen, het mc- taal in 
vrijen toestand heeft afgezet en die dan ook hot rijkste deel 
van den gang vormt. Daarbene- den treft men dan den 
primairen inhoud van den gang aan, die altijd metaalarmer 
is. 
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In die gecementcerde afdeeling komt het goud dus 
eigen lijk reeds op secundaire ligplaats voor, doch men 
verstaat onder secundaire afzetlingen gewoonlijk zulke, 
die vrij wcl overeen komen met do koolit- en 
kollongtorreinen bij tinerts (zie aldaar) cn die men hier ala 
eluviale-, reap, alluviale goud voorkomens (Goldscifcn, 
Placers) aanduidt. 

Geografisch en geologisch voorkomen. Oat het voor- 
komen van goud in den arcliipel reeds in oude tijden 
bekend was, blijkt uit verschillende berichten. Prof. Kern 
liceft (Bijdr. 1.1.1. en vlk. Hie reeks IV (18G9) .644) 
gewichtige redenen aangevderd om Sumatra^ voor het 
goud-ciland Suwarna-dwapa van de KathS^- sarit sagara 
te houden; ook het nabijgelegen. Nias gold, blijkens de 
Arabische reisverhalen voor goud- rijk (zie P. A. Van der 
Lith, Merveilles de I'Inde, bl. 246 cn in Actca du 8e 
Congres int. des Orientalistcs a Stockholm et Christiania, 
1892—1893), terwijl de Portugcezcn het „goudeiland,, 
vaak gezocht hebben ongeveer ter plaatse van Nias en 
zclfs in 1520 eene expeditie zonden naar eenige goiidrijke 
eilan- den, ten z.w. van Sumatra gelegerLZOok de naam 
van den vulkaan Ophir (ten rQehte Pasainan) op Sumatra 
herinnert nog heden aan het fabel- achtige goudland der 
ouden, hetgeen door de- zen hier in het verre Oosten werd 
gezocht. Java werd in het Hindoctijdvak eveneens voor 
een gou37"* eiland gehouden (zie Kcm, Bijdr. 1.1.1. cn 
vlk. IVe reeks X (1885), 126); in eene Sanskriet-inscriptie 
van 654 Qaka (732 n. C.) wordt Java rijk aan goud- mijnen 
genoemd, terwijl in de Ramayana gclezen wordt: 
"Doorzoekt zorgvuldig Jawa dwipa dat met 7 koninkrijken 
prijkt, het goud- en zilverciland, rijk aan goudm 日 nen". 

Aan de hand van de bovengegeven verklaringcn, die op 
de ondervinding over de geheclc wcreld ge- groi：'i zijn, 
cn in verband met de geologische saincn- stelling dier 
streken, is zonder twijfel aan tc nemcn dat roch Java, noch 
de eilanden ten westen van - Sumatra goudrijk Icunnett 
zijn geweest (zie hierna). Over het geografisch voorkomen 
van goud in Indie vmdt men gegevens in: E. Carthaus, 
Uebcr Gold- lagerstattei) in Niederl. Indicn. Tijdschr. 
Aardr. Gen, 1902, 581; — Collet, L'or aux Indcs Orient. 
Neerl. 1899; — J. Crawfurd, De Indischc Archipcl. 1824, 
<IL IL 330; -- Keinier」).Vcrbcek, Over het voorkomen 
van goud in Ned. Indiii. Handel v. h. IXo Natuur cn 
Gcncesk. Congres 1903, 390. 

Men kan ook in Indiii twee goudgangperioden on- 
dcrHchcidcn, n.l. de met (oudcrc) granicten cn aan- 
verwantx：  gesteenten in verband staandc (West- en 
Zuidwesl Borneo, Midden- cn een deci van Noord 
Celebes, een deel van Sumatra) en de aan (jongerc) k warts 
trac h ie ten, rhyo lieton, ook wcl andesieten, gc- bonden 
gangen (Bcnkoclen en andere gcdceltcn van de wcslclyke 
hclft van Sumatra, het oostclijk deel van Noord-Cclebes). 

Het is voornamclijk de ccrste catagorie, die de al- 
luviah* terreinen hceft opgeleverd, wclkc in Borneo 
(vooral West-JJornco) aanleiding hebben gegeven lot de 
uitgebreide chinccBche- en inlandsche goud- 
wasschcrijen en waaruit wecr de rijkdoin van dat gc- 
declto van Indie aan goudgangen werd afgeleid. In- 
tussclien is het juist niet deze, doch do andere cate- g<>ric 
van gangen, waarop tot nog toe zoo goed ala uitfiluitend 
de winstgevende goudmijnen werken. De oorzauk 
daarvan schijnt twecledig: le. het oor- spronkelijk in of bij 
den graniet aanwozigo goud had in voorkomen con groote 
overeenkomst met het tin; het meeste was afgezet op zeer 
smallc en niet ver naar de dieptc doorloopende snoertjes 
en adertjes; 

de enkele, die wat verdcr doorliepen, waren echter niet rijk; 
do vroeger bewerkte alluvia zijn meest af- komstig van 
netwerken van snoeren of wellicht van met goudhoudende 
pyrieten geimpregneerde ge- steenten; 2e. de met de 
jongere andesieten samen- hangende gangen zijn in den 
regel echte verschui- vingsgangen en, hocwel natuurlijk 
niet overal even rijk, zijn zij breeder en daardoor 
gemakkelijker ont- ginbaar. 

Een uitzondering op den algcmeencn regel maakt de 
mijn Totok (Menado), waar het goud voorkomt in -een 
netwerk van kwartssnoeren in kalksteen, die se- cundair na 
oplossing van de kalk door circulatie van metaalhoudcnde 
vloeistoffen zijn ontstaan (metaso- matoae). 

II. INLANDSCHE GOUDWINNING. Geschiedenis en 
statistiek. Inlandsche goudwinning heeft reeds be- staan 
lang voor de Ncdcrlandcrs zich in Indie gingen vestigen; 
dat bewijzen de oude werken die, naarmate onze 
gcologisch-mij n bouwkundigc kennis van Indie 
vermeerdert, in verschillende streken worden aange- 
troffen. En het zijn volstrekt niet alleen goud was- 
scherijen; op Sumatra en Celebes heeft men de dui- delijke 
ovcrblijfselcn gevonden van echten gang- mijnbouw. 
Vooral Benkcelen schijnt de aandacht der oude bewoners 
getrokken te hebben, o. a. Re- djangLebong, doch de 
herinnering aan dien mijn- bouw was dermatc uitgewischt, 
dat de plaatsen eerst in het Jaatst der vorige en het begin 
dezer eeuw op- nieuw ontdekt moesten worden. Dat de 
oudtijds ont- gonnen ganggedeelten enorm rijk zijn 
geweest (en gedegen goud in groote hoeveelheden moeten 
hebben be vat) is reeds op.te maken uit den roep, die van 
Sumatra als goudland uitging (zie boven); van de pro- 
ductics ontbreekt echter elite opgaaf. Wei waar- schijnlijk 
is een decl van dit goud naar elders ge- bracht. en daardoor 
heeft misschien ook Java — of- schoon ten onrechto — den 
naam verkregen van goudrijk te zijn. Ook bij de latere 
ontginningen op Noord-Celebes stuittc men hier en daar op 
oude inlandsche werken van niet geringe uitgestrektheid. 

Ter beoordceling van de waarcle der gangen is het 
opmerkelijk, datde Chineezen iu West-Borneo zich wel 
gewaagd hebben aan mijnbouw op de dagzoomen van 
eenige kwartsgangen, doch dat die werken slechts bij 
hoogc uitzondering een behoorlijken om- vang hebben 
aangenomen ；  de arbeid was blijkbaar niet loonend 
genoeg. 

De kunst van goudwasschen schijnt bij vrij wel allo 
bewoners der daarvoor in aanmerking komende streken 
bekend tc zijn geweest, doch lict werk ge- schieddc bijna 
overal op kleine schaal, dikwijla alleen door vrouwen en 
kinderen of in den tijd, dat men nicts anders te doen had. 
Op wat uitgebreidere wijze gcschieddc bet in de afdecling 
Martapoera van Zuid- Borneo, doch van ecn stelsclmatige 
goudwassching op groote schaal kan cigcnlijk slechts in de 
z.g. Chi- nceschc Districten dcr Westeraldeeling van 
Borneo worden gesprokon. (Zie over deze inlandsche- cn 
chineesche goudwosscherijen de Jaarb. Mijnwezen 1878. 
II, 135; 1881. I. 27 cn 277; 1884. I. T. 132; 
1884. II. T. 24G. — Verder IJat. Tijdschr. v. N. I. 1854, 
396; Tijdschr. v. N. I. 1842, 23 en 1847, 385; Tijdschr. Ind. 
T. L. V. 1864, 461). Hier was het me- taal vermoedelijk 
reeds aan de eerste Hindoe-bevol- king bekend en gaven 
do Chineezen, die in do IVe ceuw met Borneo in aauraking 
kwamen, den eersten stoot tot con goregelde ontginning. 
Volgens do ovor- levcring zijn deze zelf omstreeks het 
midden der 18e ecuw in Sambas gekomen cn vestigden zij 
zich iete later ook in Mempawah cn Pontianak: Seminis, 
So- 
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pang, Loemar, Boedoek, Sebalau, Bengkajang, 
Montrado, Singkawang en Mandor waren de hoofd- 
centra der chineesche goudwasscherijen. Van liever- lede 
maakten de goudgravers, die in verschillende machtigc 
kongsi's vereenigd waren, zich vrij wel on- afhankelijk 
van de malcische vorstcn; toeu zij zich echter ook tegen 
het Nederlandsche bestuur verzet- ten, werden, na een 
vierjarigen strijd — in 1854 — alle kongsi's op e6n na 
opgehevcn. De opheffing van de katst overgeblevcne, de 
Mandor5sche Lan Fong- kongsi, volgde eerst in 1884. 
(Voor de geschiedenis en inrichting dier kongsi's, zie 
Jaarb. Mijnw. 1881. 
I. 264). 

Betrouwbare gegcvcns over de producties der 
vroegere periode bestaan niet. Raffles vermeldt dat in 
1812 voor 磨，millioen spaansche matten is uitge- voerd; 
Veth noemt voor 1848 het cijfer / 1.288.000; 
vermoedelijk echter zijn deze getallen zeer overdreven 
en toen Everwijn in 1853/54 in West-Bomeo vertoefde, 
was van dien vroegeren grooten bloei wei- nig meer te 
bespeuren, ofschoon toen nog vele groote mijnen 
bewerkt werden. Eerst van 8chelle verza- melde zoo goed 
mogclijk de productie-opgaven in de verschillende 
districten van af 1875; de uitvoer aan goud bedroeg van 
dit jaar af t/m 1880 iets meer dan / lx/4 millioen. Tusschen 
1880 en 188G werd volgens Wing Easton gemiddeld. 
153 KG. p. jaar, ter waarde van ruim 2 ton geproduceerd 
.Ho e wel toen nog, voor- al in de omgeving van 
Bengkajang, enkele groote mijnen werkten, ging de 
productie duidelijk achter- uit cn bedroeg deze twintig 
jaar later, in 1906, nog slechts 33,4 KG., ter waarde van 
/ 42.000, zoodat zij thans wel onbeteekenend kan worden 
genoemd. (Over de goudproducties dei- verschillende 
terreinen zie de Jaarb. Mijnw. 1882 t/m 1889. Techn. 
Ged.). 

Een detailbeschrij ring van zulk een chineesche mijn 
gaf van Schelle in Jaarb. Mijnw. 1882. T. 27. Voor het 
graven van goud inbet cen belasting wor- den betaaid; het 
recht tot heffing daarvan wordt verpacht. (Ind. Stb. 1862 
No. 134). 

Intusschen werd ook goud gewasschen, zij het dan 
ook niet op zoo groote schaal als in Sambas, in vele 
andere gedeelten der Westerafdeeling van Borneo; men 
kan eigenlijk zeggen dat in bijna alle land- schappen dier 
residentie goudwasscher 日 en voorko- men of -kwamen 
；  de meeste echter zijn in verval of worden slechts 
tijdelijk bewerkt. Ook het verwas- schen van het 
rivierzand bij lagen waterstand ziet men op vele plaataen 
geschieden; de groote uitge- strektheid, die de zure ges 
teen ten, grauiet, kwarts- porfier en verwanten, in West-
Borneo innemen, is een gereede verklaring voor deze 
enorme verbreiding van het edele metaal. (Voor het 
algemeene voorko- men er van, zie de Jaarb. Mijnw. 
1882.1. T. 45; 1884. 
II. T. 289; 1886, TA. 127.) 

Als centrum der goudgraverijen in Zuid-Borneo kan 
Pleiari worden beschouwd; volgens Hooze is een Oost-
West-lijn over den heuvel Kobbok, even be- zuiden de 
Seloeang rivier, de vrij scherpc grens tus- sehen de 
diamantgronden ten noorden cn de goudgraverijen ten 
zuiden. Betrouwbare gegevens van de productie schijnen 
nie.t tc verkrijgen geweest te zijn, althans Hooze geeft 
voor de taclitiger jaren slechts een schatting van J 
501hails (ong. 8 KG.) voor de ge- heele Tanah Laut per 
jaar. Ook hier is het recht tot het uitgeven van Jicenties 
om goud te graven ver- P&cht, waarbij yi0 van de 
opbrengst aan den pachter moet worden afgestaan, tenzij 
een vastc som per maand wordt bedongen. Vele opgaven 
over de goud- ™Unen van deze streek en hun werkwijze 
vindt men in Jaarb. Mijnw. 1893, 371 e. v. alsmede in 
Jaarb. 

1875. I. 105. Verder zijn te nocmen: Th. Posewitz, Das 
Goldvorkommen in Borneo, Mitth. a. d. Jahrb. d. K. ung. 
geol. Anst. VI. 1882. 175; — J. H. Kloos, Vorkommen 
und Gewinnung des Goldes a. d. Insel Borneo. Tijdschr. 
v. Ned. Indie, 1866, 207; — W. F. Versteeg, De mctalen 
in Ned. Indie. Tijdschr. d. Ned. Mij. v. Nijv. 1870, 40—
52. 

Van de inlandsche goudwasscherijen op de overige 
eilanden is weinig bekend; op Sumatra cn Noord- 
Celebes zij 11 of waren zij zeer v» rspreid en ook op Java 
schijnt hier en daar het metaal op die wijze ge- wonnen 
te zijn. Een en ander hierover is t-e vinden in: G. F. Duhr, 
Bcrigt aangaande de goudmijnen van Gorontalo op 
Celebes. Vcrh. Bat. Gen. III. 1781, 166; — Pieterm aat 
en de Vriese, Statistiekc aan tee- keningen over de resid. 
Men ado. Tijdschr. v. N. I. 1840. 142; — Reinwardt, lets 
over de goudmijnen van de N.O. kust van Celebes. Ind. 
Mag. 2c 12-tal, no. 3—, 1845. 41-—51; — A. J. Bik, 
Aant. over de goudmijnen van Gorcntalo. Tijdschr. v. N. 
I. 1845. 90; — lets over de goudgraverijen in de res. Men 
ado. Tijdschr. v. N. I. 1850. 262； — G. A. de Lange, Be- 
schr. v. d. goudmijnen van Kota Boeno/. Nat. Tijdschr. v. 
N. I. IV. 1853. 170; — J. v. Ai-rewijne, M<*- morie over 
de goudmijnen van Celebes. Tijdschr. v. N. I. 1854. 246; 
— W. F. Verstecg, De metalen van Ned. Indie. Tijdschr. 
v. d. Ned. Mij. v. Nijv. 1870. 44; — R. Fennema’ 
Mededeeling over de goudh. gronden v. Bwool. Nat. 
Tijdschr. v. N. I. 1897. 447; —De goudmijnen van 
Celebes; geschiedk. over- zicht. Tijdschr. v. N. I. 1898. 
253; — P. T. Couperus, Eenigc aant. betr. de 
goudproductie in de Pa- dangsche Bovenlanden, 
Tydsohr. v. Ind. T. L. c:i V, 1856. 122; — J. P. Godon, 
lets omtrent de goud- mijnen in de afd. Man d ah cling. 
Tijdschr. v. N. I. 1864. 49; — Goudmijnen van 
BcnkoeJen. Ind. Mag. 2e 12-taJ. no. 5—6. 1845. 14J ； 
— P. Hovig,. Aant. qver de vroegere nJ. goudindiifstrie 
in du Lebongstreek. Ind. Gids. 191 J. II. J598; -- Th. J. 
VeJtman, Goudexploit, in AtjcJ). Tijdschr. Aardr; Gen, 
1906. 934 ； — Jaarbcekcn Mynwezcn 1876. I. 30; — 
J88J. I. 91; — 1887. II. W. 241； I'. 
Fokkens, Goud- cn zilvennijnen op Java. Bata- via 1886; 
— J. Hageman, Histcr. aant. over do goudgraverij in 
1723 en 1744. Nat. Tijdsclir. v. N. I. 1870.196; 一 J. E. 
de Mcyier, Goud- en zilvermijncn op Java. Ind. Mcrcuur. 
1887. 59; — Over goudhou- dend kustzand bij Tjilatjap. 
Jhr. H. C. v. d. Wyck. Nat. Tijdflchr. v. N. I. 1855.187 en 
P. J. Maier. Ibid. 1859. 379. 一 En verder in de in den 
aanvang van dit artike] genoemde algemeene werken. 

Hier kan nog worden vermeld de aanwezigheid van 
goud in enkele stroomtinafzettingen, zoowcl van Singkep 
als van Banka. De hoevcellieid is echter niet groot; op 
Singkep werd nog gecn 12 KG. verza- meld; op Banka 
komt het vooral langs de kust van Mera wan g en Pangkal 
Pinang voor. Zie Jaarb. Mijnw. 1885. T. 2. 161； verder 
ook Jaarb. 1888. \V. 108; 1889. W. II. 173; 1897, J78； 
J873. I. 20, 67; 1872. I. 71; 1874. I. 31; 1877. I. 98; 1878. 
I. 100; 
1885. II. T. 161. Everwijn vond ook vrij grof goud aan 
de westkust van het ciland Bintang in den Riouw-archipel 
(Jaarb. Mijnw, ] 872. II. 76). Van Billiton wordt geen 
goud gemcld. 

Ilf. EUROPEESCIIE GOUD WINNJNG. Over <le voor 
rekening der Oost-Indische Compagiiie ondcniomen 
pogingen tot het winnen van edel metaal op Sumatra en 
Celebes, zie bij ZILVER. 

Van meer belang werd de europeesche g<judwinning 
tegen het laatet der vorige en het begin dezer eeuw. Niet- 
afgeschrikt door de meeiendeelH on- 
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gunstigc resultaten door Van Schello verkrcgen (zie 
hierna), deed de oude roep van West-Borneo als goudrijk 
oord het oog der ondernemers het eerst op deze residentie 
vallen, waar in 1889 on 1890 do con- cessies Sambas 
Gold Mines, West Borneo Gold Field en Ban Pin San 
werden vcrleend. Het was engelsch kapitaal dat zich voor 
de beide eerstc ondernemin- gen intcrcsscerde; de derde 
werd met hollandsch kapitaal gedreven. Wat later volgdc 
Noord-Celebes met de concessies Soemalata (1894), 
Totok en Pa- leleh (1897). Sumatra (Benkoelen) kwam 
het laatst; de concessie Lebong Donok werd in 1899 
verleend. Gedurende goruimen tijd genoot daama de 
residentie Wcsterafdceling van Borneo weer de voorkeur: 
van 1899 一 1902 werden aldaar niet minder dan 39 
goudconcessies uitgegeven, waarvan 3G de bedoeling 
hadden het goud uit de rivieren of alluviale afZettingen te 
winnen. De tweede Benkoelen-concessie, Lebong Soelit, 
volgde in 1902 ；  de derde, Simau, eerst in 1906. 
Intusschcn waren nog in Noord-Celebes verleend de 
concessies Polangko (1900), Boekal (1901), Dooep en 
Goenoeng Lama (1903), wellce echter geen van allc 
verdcr kwamen dan het exploratiestadium. 

Terwijl in 1903/4 slecht-s 4 goudconcessies in de 
Padangschc Bovenlanden en Tapanaeli-werden uit- 
gegeven: Ajer Gowa ketjil, 菖 idingin, Sinabocan en 
Mandoeng, waarvan allcen de eerste korten tijd in 
exploitatie was (hydraulische ontginning), nam ]iun 
aantal na 1900 meer toe: Abei en Malilir (1907), 
Siloengkang (1908), Goenoeng Marisi en Equator 
(1910), Bangket (1911), Aier Sipongi, Charlotte, Bockit 
Pioenggoe, Pagadis, Socmpoc (1914), Irma (19J5), 
Helene,Gloembock(1916);dederdeenvierde zijn reeds 
voor exploitatie afgekcurd, de vijfde is in Alaart 1914 in 
ontginning gebracht, doch bleek in hoofdzaak op tc 
leveren zilver (zie aldaar), — op de andere vinden nog 
onderzoekingen plants. Het oris van Gloomboek zal op 
Simau worden verwerkt. Drie pl iccr-concessies: 
Troessan, Si inpang Doekoe en Ba- tang Natal in 
Tapanocli (1910) kwamen evenmin in exploitatie; — 
vcrschillende aangevraagde conccs- sies werden nog niet 
verleend. Ten slotte zijn nog in <!<■ Padangschc 
Bovenlanden de concessies Ba- taug Si Lajung (1906), 
Sarik cn Salida (1909) te v< i nieklcn; de laatstc is in 
exploitatie, doch meer een zilverconcesHie (zie 
ZILVER). 

In West-Borneo verminderde na 1902 de stroom van 
concessies wcl cenigszins, doch cr zijn er toch nog 17 tc 
bocken, waarvan de mceste placei'-ontgin- ning 
beoogden; — geon cnkele evenwcl bracht het tot 
werkelijke exploitatie. In Noord-Celebes werd in J 905 de 
concessic J?agocat, in 1900 de concessie Kwandang 
Soemalata verleend; bij beide werd aan de exploratie een 
nanmerkelijke som ten kostc ge- legd,doch succes werd 
niet verkregen. 

In het gehcel is in al die jaren, door allo concessies, 
tezamen, niet meer dan 43.000 K.G. goud geprodu- ccerd, 
waarvan ougeveer de helft alleen van Lebong Donok 
afkoniKtig was. Eilandsgcwijzc heeft in rondo cijfers 
Sumatra 33.000, CelcbcH 10.000 en Borneo 1000 KG. 
opgelevcrd. (Ter vergelijking diene dat Transvaal per jaar 
ongeveer 225.000 KG. goud producecrt). 

Eenigc bijzondcrhcden der goudontginningen mo- gen 
hicr een plaats vinden. 

Er is hierboven reeds met een cnkel woord op ge- 
wezen dat een aantal concessies, vooral in Wesl- Bornco 
(doch ook op Sumatra, minder op Celebes) de winning 
beoogde van het goud uit stroomafzettin- gen. Op de 
Tercja- rivicr, een tak der Sambas-rivier (Tereja Gold 
Dredging Maatschappij) cn op de Me 

la wi-rivier, een tak der Kapoeaa (eerst de Melawi 
Dredging Mij, later de Mijnb. Mij Melawi), beide in 
Weat-Borneo, heeft men beproefd met baggermo- lens 
hot goudhoudendc rivierzand, resp. -grint, te verwerken 
； — op de concessie Alluvia (Mijnbouw Mij Alluvia) 
word een dergelijk werktuig in elkaar gezet en in gebruik 
gesteld voor de ontginning van dikke goudhoudendc 
diluvial© zandafzettingen ； in geen der gevallen werd 
succes verkregen. De vele andere pogingen, op kleiner of 
grooter schaal verricht in vcrschillende gedeelten dicr 
residentie, doch voorna- melijk in de landschappen 
Sambas en Landak en die hoogstens leidden tot een 
conceasie-aanvraag doch niet tot exploitatie, worden hier 
slechts terloops vermeld. 

Evenmin slaagden (met cen enkele uitzondering) de 
pogingen om de velc aanwezige kwartsgangen te 
ontginnen, die hetzij in graniet hetzjj in de oude leien 
voorkomen. Bij Mcntrado, bij Boedoek, bij Ban Pin San, 
bij Bengkajang, bij Sebalau en andere vroegere centra van 
chineeschc goudwinning werden onderzoekingen 
ingesteld door verschillende maatschap- pifen, — overal 
bleek het gemiddelde goudgehalte te laag en het metaal te 
ongdijk verdeeld te zijn; dik- wijh waren de gangen te 
smal voor economische ontginning of liepen 
oorspronkelijk breede gangen spoedig naar de diepte in 
smalle aderen uit. Alleen tusschen Bengkajang en 
Locmar, waar de mijn- bouwmaatschappij Loe mar een 
concessie bezat, kon de goudopbrengst ten minstc 
ongeveer de kosten dekken en gelukte het zelfs om, na 
concentratic der werkzaamheden op een gedeelte van het 
vreegere concossieterrein (Sintoeroe), over een paar jaar 
een dividend uit te keeren. Ook hier echter had men tc 
kampen met de gewone Borneo-ziekte: het uiterst 
uiteenloopendc goudgehalte, die elke voorspelling te 
schande niaakt. Gemiddeld zijn te Sintoeroe ertsen van 
10,4 gram goud per ton verwerkt; het maximum was 
ongeveer 25, het minimum 4 gram als jaarge- middclde. 

Twee der nog in bewerking zijnde goudmijnen in 
Noord-Celebes, Paleleh cn Totok (toebehoorende aan de 
mynbouwmaatschappijeii van die namen), wer- ken op 
zeer verschillende voorkomens. Terwijl de eerstc bouwt 
op normale gangen in jong-andesietig gestcente (een 
hoornblendeandesiet of propyliet), waarin de vcredeling 
blijkbaar nogal onregebnatig heeft plaats gevonden, doch 
waar het ten minste gelukte om na 17 jaar werken 
dividend uit te keeren, bouwt de laatstc op ecn 
metasomatisch voorkomen in kalkstccn (zie biz. 807), dat 
gedeeltelijk hydrau- lisch wordt ontgonnen, doch waar 
men thans, na 20 jaar, nog altijd geen voordeel van 
betcekenis heeft behaald. Het erts heeft hier gemiddeld 
niet meer dan f 9 nan goud per ton opgebracht; te Paleleh 
in do laatste jaren ongeveer het dubbele, doch de kapita- 
lisatie is hier te groot. Over Totok vei'scheen een uit- 
voerig opstel van F. T. Mesdag als 3e stuk van deel I der 
mijnbouwkundige serie van de Verhandelingen v/h 
Gcologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor 
Nederland en Kolonien. 

De concessie l^agocat, verleend aan de Mijnb. Mij van 
dicn naam, werd reeds vanaf 1901 bewerkt, eerst op 
koper, laatstelijk op goud dat, naar gemeld wordt, in 
kwartsporfieviet (waaronder vermoedelijk cen jong zuur 
gesteente wordt verstaan) wordt aan- getroffen. Een 
nieuwe maatschappij, de Mount Pani Mining Co., 
beproeft thans haar geluk op deze concessie ook met 
goudbaggers, doch van de resultaten is nog weinig bekend 
gemaakt. 

Al even weinig gelukkig was men met de beide an- 
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dere goudconcessies: Soemalata en Kwandang-Soe- 
malata, aan de Mijnb. Mijen van die namen verleend en 
eveneens op kwartsgangen in andesietig gesteente 
werkend. De eerste kwam in 1900 in productie en le- 
verde circa 1500 KG. goud in het gehcel, zonder daarbij 
win st te makcu; ten slotte werd het bezit aan de tweede 
overgedaan, die echter evenmin succes had en kort 
daama liquideerde. 

Er is thans nog een ontginning in het landschap 
Bolang Mongondou in gang van de Maatschappij van 
dien n&am (twee concessies werdcn reeds eenige 

jaren geleden aangevraagd, dock nog niet verleend); de 
Maatschappij heeft haar hoofdkwartier te Goeropahi en 
het exploitatiestadium is reeds ingetreden. Uitgestrektc 
oudc werken wijzen cr op dat de gan- gen aan den 
dagzoom rijk moeten zijn gewcest. Over 1915 werd reeds 
dividend iiitgekeerd. 

Van de werkzaamheden op de overige Celebes- 
goudconcessies: Polangko, Dooep, Goenoeng Lama, de 
eerste behoorende aan de Mijnb. Mij. BSlang, de beide 
andere oorspronkclijk aan de Mij Kotaboenan verleend, 
later overgedragen op de Miiiahasa Mijnb. Mij, is weinig 
te vermeldcn. Er zijn wel exploratie- werkzaamheden 
verricht, doch aangenomen mag worden, dat de daarbij 
verkregen resultaten het overgaan tot exploitatie niet 
wettigden. 

De goudmijnen van Benkoelen zijn wel de meest 
belangrijke; alie bouwen op kwartsgangen in ande- siet-
gesteenten en wel schijnt liier, wat in Celebes niet zoo 
duidelijk is, speci&al de zure andesiet op de goudvoering 
een gunstigen invloed te hebbengehad. 

Lebong Donok, de oudste en voomaamste, geex- 
ploiteerd door de Mijnb. Mij. Redjang Lebong, pro- 
duceert sedert 1900 en was in de gecementcerde zone 
bijzonder rijk; daaronder is een aanzienlijke verar- ming 
waar te nemen. Gem iddeld werd tot 1913 24 gram goud 
per ton erts verkregen; er waren echter jaren dat het bijna 
1% maal zooveel bedroeg. 

Lebong Soelit, een weinig ten westen van de vo- rige, 
eigendom van de Mijnb. Mij Ketahoen, is minder 
fortuinlqk geweest. Het goud is hier niet zoo re- gelmatig 
verdeeld en het gehalte is geringer; de verarming trad hier 
ook op hooger niveau in. Toch sohijut het allerbovenste 
gedeelte van den gang, evenals op Lebong Donok, veel 
gedegen goud bevat te hebben, getuige de uitgestrekte 
oude.werken. De mijn produceert sedert 1904; gemiddeld 
werd tot 1913 13 gram goud per ton verkregen. 

De jongste derdrie Benkoelen-mij nen, Simau, wat ten 
N.W. van de vorige en in ontginning gebracht door de 
Mijnb. Mij Simau, is eerst sedert 1910 in pro- ductie en 
heeft vanaf dien tijd tot 1913 gemiddeld ruim 13 gram 
goud per ton opgeleverd. Het ert-s- lichaam is hier sterk 
versclioven en bestaat uit ten minste 7 bekende stukken; 
het rijkste gedeelte schijnt in het westen te liggen; in het 
oosten bevat het erts vrij veel kopermincralen. 

Nog meer naar het westen heeft de exploratie- 
maatechappij Lebong Kandis gedurende ruim 3 jaren 
onderzoekingen op goudhoudende kwartsgangen 
uitgevoerd, die echter niet met succes bekroond wer- den. 
Niet veei betcr verging het der Mijnb. Mij Gloemboek, 
die ten Z.O. van Simau exploreerde cn thans in 
onderiiandeling is met de Mij Simau om de beschikbare 
120.000 ton laag-procentig erts voor haar te verwerken. 
Eigenaardig is het vcrschil in de hoeveelheid zil- ver» die 
met het goud voorkomt in <lc drie genoemde, zo° di?ht bij 
elkaar Jiggende en vrij wel in dezelfde geologische 
formatie optredende ertslichamen. Op Lebong Donok is 
de verhouding goud: zilver 1 : 5]/2, 

op Simau 1: 41/., en op Lebong Soelit 1 : lJ/2; — op 
Celebes is minder zilver dan goud in hot erts. 

De exploraties naar goud op Sumatra, buiten Ben- 
koelcn, die door de legio opgerichtc maatschappijen 
werden uitgevoerd, kunnen voor verreweg het groot- 
ste gedeelte buiten bespreking blijven. Ecn uitzon- 
dering dient echter te worden gemaakt voor de vol- 
gende: De Mij Tambang Sibonak heeft op haar con- 
cessieterrcin Ajer Gowa ketjil (afd. Natal) cenigen 
tijd een alluvialc goudzandafzetting door hydrauli- 
sche werkwijze gcexploiteerd, daartoe verlokt door 
een rapport, waarin schitterende gehalten waren op- 
gegeven, die later met de werkelijkheid in het geheel 
niet bleken overeen te komen. 
In den laatsten tijd interesseert zich duitsch kapi- taal 
in het bijzondcr voor het voorkomen van edcl 
mctaal ter Sumatra's Westkust. De Mijnb. Mij 
Acquator exploitecrt de concessie Equator (meest 
zilver, zie aldaar), niet ver van FortdeJKock en doet 
nadere exploraties op cnkele andere teneinen; — de 
Kinandam-Sumatra Mijnb. Mij exploreert op de con 

cessie Charlotte en heeft ook de exploitatie van den 
ertsgang van Salida (meest zilver, zie aldaar) van. de 
Mij van dien naam overgenomen. 

Over de particuliere goudmaatschappijen zijn 
meerdere details in de eerste plaats tc v 矽 krijgen uit 
de Jaarvei'slagen dier maatschappijen; verder in van 
Oss' EfEectenboek (van de Mijen, wier aandeclen aan 
de Amsterdamsche Beurs zijn toegelaten); - in de / 
jaargaugen 1913 en 1914 van het Jaarboek v. h. Ge/ 
ologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Neder- '
、. 
land en Kolonien (met statistieken en producties;— 
en in de Jaarverslagen van het Mijnwezen, opgeno- 
men in de Koloniale Verslagen, Hoofdst. O. afd. II. 
—Zie ook: G. A. F. Molengraaff, Ueberdie Geologic 
d. Umgegend von Sumalata und iiber die dort vor- 
kominenden Erzgange. Zeitschr. f. prakt. Geologic. 
X. 1902. 249, en H. Hin-chi, Lagerstiitte v. kryst. Gold in einena Kalkmassi / zu Totok. Ibid. XIX. 

1911. 213. 
IV. STAATSEXPLORATIES. Behalve door de ge- 

noemde maatschappijen zijn ook van gouverne- 
mentswege herhaaldelijk onderzoekingen ingesteld 
naar het voorkomen van goud. Ook hier had de 
Westerafdecling van Borneo de primeur cn tusschcn 
de jaren 1879 en 1885 waren de mecstc; plaatscn, 
waarop later conccssies werden aangcvraogd, ondcr 
leiding van C. J. van Schelle nagegaan en in de 
Jaarboeken van het Mijnwezen beschrcven. Bijna 
overal was zijn advies bcsJist ongunstig. (Zie Jaarb. 
Mijnw. 1883.1. T. 5, 23; 1884. IL T. 219; J885.1. T. 
117; 1887. TA. I. 95). 

In 1886/7 werd door denzelfden een aanvang ge- 
maakt met mijnbouwkundige onderzoekingen op 
Noord-Celebes (o.a. Soemalata, Paten tc, Banganitc, 
Jaarb. Mijnwezen J889. TA. 5, 39 en W. If. 120), 
doch kon hij die werkzaamheden niet beeindigen. 
Eerst; veel later word ecn aaiita] gegevens over de 
goudvoorkomens aldaar verstrekt door M. Kojicr- 
berg, die echter zelf geon exploraties vcrricJilte. 
(Jaarboeken v/h Mijnwezen 1900, 30—50; 190J, 115 
—121； 1902,147—163; 1903, J71-178; 1905,172— 
197; 1907, 165—J 84). 

Van 1901—1905 vertoefde P. J. Jansen ter West- 
kust van Atjeh, o. a. met het doel om na te gaan of 
de goudvindplaatsen aldaar in aanmerking zouden 
kunnen komen voor geregelde ontginning Ook dit 
onderzoek gaf geen gunstige resultaten. (Jaarb. 
Mijnw. 1903, 179). 

Na het succes der Redjang Lebong goudmijn wer- 
den in 1905 de residentie Benkoelen en een dccl van 
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Palembang voor particulier onderzoek gesloten en werd 
sedert dien door gouvernementsingenieurs cen uitgebreid 
onderzoek naar het voorkomen van meer- dere 
goudhoudende gangen ingesteld, dat nog niet gcheel is 
afgeloopen, terwijl ook nog nergcna tot exploitatie is 
overgegaan. In de kwartaalverslagen van het Mijnwezen 
vindt men hierover summiere mededeelingen, echter 
zonder toelichtende kaarten of schetsen; — uitvoeriger 
handelt over dit goud- voorkomen eon opstel van P. 
Hovig: De goudertsen van de LebongsCreek (Benkoelen) 
in Jaarb. Mijnw. 1912 (deel Verhandelingen). 

Begin Mei 1915 werd door de Regeering een wets- 
ontwerp ingediend tot wijziging der Indische be- grooting 
ten behoeve van de ontginning door den Lande van 
eenige goudveldcn in het gewest Benkoelen, en wel 
voorloopig van de velden Tam bang Savah, 9 K.M. ton 
Noorden van Lebong Donok en LebongSimpang, 25 
K.M. ten Z.Z.O. van dieplaats. Op laatstgenoemd veld 
werden 70000 ton erts a c. 18 gram goud blootgelegd； 
de onderzoeldngen op het eerste veld hebben op 
uitgebreider schaal plaats gehad cn de aanwezigheid van 
263,000 ton erts a c. 48 gram (ruim P/2 oz.) goudwaarde 
aangetoond, waarvan alleen de Gedang-Ilirgang over 575 
M. lengte en 80 M. diepte 234,000 ton ter essaywaarde 
van ruim f. 19 millioen zal opleveren. De memorie van 
toelicliting zegtdan ook: „Als vaststaando mag worden 
aangenomen dat tot d us ver nog geen enkele van de 
mijnen in Indie, ook niet de bekende Red- jang Lebong 
mijn, ertsen van dusdanige hoeveel- heid on gehalte heeft 
opgeleverd". (Dit wetsont- werp werd aangenomen). 

Men kan zich, dit lezende, verklaren hoe de oude 
Hindoes, niettegenstaande hun primitieve werk- wijzcn, 
to ch groote hoeveelheden goud. uit do door de erosie te 
voorschijn gekomea uiteinden der gangen konden 
verkrijgen. 

Mei 1915 N. W. E. 
GOUDBERG of SEULAWAIH AGAM. Oude vul- 

kaan, dicht bij hot noordelijk uitcinde van Sumatra, in do 
ondcrafdceling Seulimeum, afd. Groot-Atjeh, J72(> M. 
hoog en door ecu lagen rug verbondon. met den nlechts 
860 M. hoogen Wees berg (Seulawaih Inocng). Werd in 
1904 door Volz bestegen cn be- Kchreven in het 2c deel 
van zijn werk „Nord-Suma- Ira". Aan de flauken hier cn 
daar kratcr&chtige vcnUepingeii met solfataren. 

GOUDVISCH. Zie KARPERACHTIGEN. 
GOUVERNEMENTS-MARINE cn GEWESTELIJ- 

KE VAARTUIGEN. In een eilandonrijk als Ned .-Indie 
zijn mi<klclcn van vervoor te water voor het be- stuur en 
de administratie oiunisbaar. Ir)dezc bchoof- te voorziet de 
Gouv. Marino cn de dienst der z.g. go- west elijke 
vaarfuigcii. Orguniek ressortcorcndoonclcr het 
Departement der Marine en als dionstchcf hob- bende den 
Hoofdinspecteur van Schcepvaart, staan zij in hunne 
jiuiterieclc dienstpracstatio ter bcschik- king van de 
gcwtwteHjkc bcstuui-shoofden. 

Zic voor Personeel cn Materieel den Regeorings- 
Alnianak, le Deel, ondcr Zecniacht. 

Literaluur. Ncdrlancls Indic van Colijn, II, biz. 342. 
GOUVERNEMENTS-ONDERNEMINGEN VAN 

LANDBOUW. Zic LANDBOUW. 
GOUVERNEMENTSPUPILLEN zijn Europeesche 

knapen cn jongclieden, die op 's Lands kosten in 
])articulicro gestichtenwordon vcrplcegd, opgevoed cn 
voor een passenden inaatschappolijkcn werkkring 
worden opgelckl. Het instituut der gouvernoinonts- 
pupillcn were! in het leven geroepon bij Gouv. bo- sluit 
van 18 Moi 1912 no. 45 (Ind. Staatsblad no. 332) 

en zulks na, gedeeltelijke buitenwerkingstelling, bij Kon. besluit 
van 25 Maart 1912 no. 20 (Ind. Staats- blad no. 331), van het Kon. 
besluit van 19 Maart 1897 no. 36 (Ind. Staatsblad no. 129), 
behelzende de reorganisatie van het Korps Pupillen te Gombong. 

Dit, in 1847 opgerichte, aanvankelijk te Gedong- Kcbo, doch 
sedert 1854 te Gombong gevestigde korps, had de bestemming 
om zonen van Europea- nen, in Indie geboren of gevestigd, tot 
nuttige leden der maatschappij op te voeden en hen door een mili- 
taire vorming op te leiden voor den militairen stand. De leeftijd, 
waarop de pupillen werden aangenomen, was aanvankelijk 7—
10 jaren； behalve gewoon lager onderwijs werd ook onderricht 
gegeven in kleerma- ken, schoenmaken, timmeren enz., alsmcdc 
in recht- lijnig teekenen, administratie, muziek en militaire 
oefeningen. De pupillen werden geheel op's lands kosten 
verpleegd en genoten soldi]. In den regel ble- ven zij tot hun 18e 
jaar bij het korps en gin gen dan bij het Leger over, alwaar zij 
gcheel met andere Europeesche militairen waren gelijk gesteld ； 
zij, die bij- zonderen aanleg hadden voor werktuigkunde, konden 
als burger bij de Artillerie-Conatructie-winkel of eenig andor 
Gouvernements-etablissement worden geplaatst. In den loop der 
tijden onderging het des- betrefEcnde reglement menige 
verandering ten aan- zien van den leeftijd, waarop de pupillen 
werden aangenomen, het onderwijs,金 a.; zoo werd in 1885 
bepaald, d&t kosteloos alleen werden toegelaten zoons van in 
dienst zijnde of in dienst overleden gepensionneerde of 
gegageerde militairen van de land- en zeemacht; voor zoover 
overigens plaatsen beschikbaar waren, konden ook andero 
jongelieden toegelaten worden, doch alleen tegen een geldelijke 
bijdrago van hoogstens / 30 ,s maands. 

Eon ingrijpende verandering kwam tot stand bij het boven 
reeds genoemde Kon. besluit van 19 Maart 1897 no. 36. Ten 
oinde de gebreken van eene regeling als de tot toen bestaande. 
waarby knapen van zulke uiteenloopende leeftijden (8—19 jaren) 
te zamen waren gehuisvest, te ontgaan, werd het be- staandc 
korps opgeheven en vervangen door een ge- lijksoortig, waarbij 
det-prrpillen in drie categorien werden onderscheidejtJ<Dic der 
le categorie, jongens'̂ ^ir" tot hun 12o jaar, worden gehuisvest, 
verpleegd en opgevoed in bestaande lief dad igheids gestichtcn; 
die der 2e categoric (12—16 jaren) werden voor Gouver- n emen 
tsreken in g gevoed, gekleed, verpleegd en op- geleid to 
Gombong; dio der 3e categoric (16—18 ja- ron) worden bij hot 
Leger gcdetacheerd, uitgezon- derd zij dio werden opgcloid voor 
Icerling-teekenaar of Icerling-opnemer bij don Topographischen 
Dienst, die boschouwd bleven als te behooren tot de 2o cate- 
gorio. Pupillen, die den ouderdom van IS jaar be- reikt hadden, 
werden toegelaten tot- cen vrijwillige ver bint onis bij hot Legor, 
voor den tijd van minstens zes jaron. Do sterkte van het korps 
word bopaald op ten hoogste 400 pupillen, waarvan er ten 
hoogste 200 tot do 2c categoric konden behooren. 

Reeds in 1905 werd or wedoroni een reorganisatie van het 
korps overwogon mot de bcdocling om, zonder do oploiding voor 
don krijgsdienst bcpaald te la- ten vervallon, het instituut der 
militairo pupillen in hoofdzaak te bestemmen om knapen cn 
jongelieden op te loidcn tot militairo ambachtshedon. Aan de 
verwezonlijking van die denkbcelden achtte men een belangrijko 
bezuiniging verbonden, niet alleen, maar vooral word do tot 
standkoming er van wenschelijk geacht, oindat hot inst ituntdci1 
militaire pupillen dan, nieor dan tot d us ver het goval was 
goweest, dienst- baar gomaakt zou kunnon worden aan do 
oplossing 
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van het belangryk sociale vraagstuk, op welke wijze aan 
de afstammelingcn van onbemiddelde Europee- sche 
ingezetenen eene redelijke toekomst en een nut- tige 
plaats in do maatschappij zouden kunnen wor- den 
verzekerd. 

Dientengevolgc werd bij hooger aangehaald Kon. 
besluit van 25 Maart 1912, no. 20. o.m. bepaald, dat liet, 
mede bovengenoemde Kon. besluit van 19 Maart 1897 
no. 36, voorzoover bctreft de pu pi lien der le en 2e 
categoric, buiten werkiug werd gesteld, met dien verst 
and e, dat van de pupillen van doze laatste categoric, die 
den leeft ijd van 14 jaar hadden bereikt, zjj, die werden 
opgeleid voor den Topogra- phischen Dienst, 
desverkiezende konden overgaan naar den cursus voor 
opleiding van jongelieden tot leerling-opnemer en 
leerling-teekenaar bij genoemden dienst en de overigen 
naar de liefdadigheidsgestich- ten, om bij intrede van het 
17e levensjaar over te gaan naar de 3e categorie, met 
bepaling, dat zij na de ophefiuig der inrichting te 
Gombong, tot eenc vj'ij- willige verbin ten is bij het 
Leger zouden worden toe- gelaten. In verband met het 
vorenstaande word 1 Juli 1912 het korps Pupillen 
opgeheven en de cursus voor opleiding van Europeesche 
jongelieden, tot leerlin g-opn emer en leerlin g-teeken 
aar opgericht. (Zie onder ONDERWIJS, MILITAIR.) 

Uit het Gouv. besluit van 18 Mei 1912 no. 45, [Alg. 
Order voor het Leger. 1912 No. 42] hou- dende bepalingen 
betreffende het instituut der Gou- vernementspupillen, zij 
hier het volgende medege- deeld: Voor aanwijzing als 
Gouvernementspupi 1 ko- men in aanmerking knapen en 
jongeJingen, ten geta- le van ten hoogste 350, die den 
volJen ouderdora van 6 jaar bereikt en dien van 18 jaar niet 
hebben over- schreden, en wel in de eerste plaats, 
kosteloos, zonen van in dienst zijnde Europeesche 
militairen ben eden den rang van officier en van in dienst 
ovcrlcden, ge- pensionneerde of wel gegageerde 
Europeesche militairen, behoorende of behoord hebbende 
tot de zee- of landmacht en zulks onverschillig tot welkcn 
land- aard demoeder behoort of behoorde; en, voor 
zooveel daarna nog plaatsen beschikbaar zijn, ook andcrc 
knapen en j on gelin gen van Europeesche afkomst en dat 
wel mede kosteloos, indien hunne ouders of voogden een 
inkomen genieten van niet meer dan / 75 'slnaands en 
overigens tegen betaling aan den Lande van een bed rag, 
dat perhoofd de som van / 30 's maands niet te boven gaat. 
Gouvemementspupil- len worden opgen omen in het Para 
pattan VVeezenge- sticht tc Batavia, het Protestanlschc 
Weeshuis tc Semarang, de Soerabajasche Jongens-
AVeezeninrich- ting, het door “Batavia's Vincentius 
Verccnigingn beheerde St. Jozef gesticht te Batavia, het 
gesticht der vereeniging „Hulpfonds van den H. 
Vincentius a Paulo" te Buitepzorg en het Roomsch-
Katholieke / Weeshuis te Semarang. 

-" Zie ook PUPILLEN, MILITAIRE-. 
GOUVERNEUR. Ambtstitel der hoofden van gc- 

westelijk bestuur over Atjeh en_ondeiji., Oostkust van 
Sumatra en Celebes en onderh. Zie BESTUUR. 

GOUVERNEUR-GENERAAL. Aan het hoofd van 
het eentraal-bestuur in Indie staat een Gouvcr- neur-
Generaal, die in naam der Koningin de Regee- ring 
uitoefent ever de kolonicn en bezittingen van het Rijk in 
Azie op den voet en onder de bepalingen van het 
Bcgeerings-reglement. Art. 1 R. R. De in- stelling diet 
hooge waardigheid dagteekent van 27 Nov. 1609, toen de 
eerste Gouverneur-GcneraaJ, P. I^oth, door de Staten-
GeneraaJ benocmd werd, ten einde eenheid in het bestuur 
in Indie te verkrygen, in stede van de vtrdeeldheid, die het 
gevolg was van 

de zelfstandigheid, aan de verschillcndc vlootvoog- 
den te voren toegekend. Sedert 5icn tijd stond steeds 
een Gouverncur- Gcneraal aan het hoofd der Rcgce- 
ring, bchoudens korte tusschenpoozcn, gedurende 
welke cen of meer Commissarissen-Gcneraal het 
bestuur voerden, of wel, tijdens het Engelsche t-us- 
schenbestuur, een Lieutenant-Governor met het 
bewind belast was. Een lijst der algeineene land- 
voogden, aan het eindc van dit ertikel gcplaatst, 
vermeldt den duur van hun bestuur. 

De Gouvemeur-Generaal wordt benoemd cn ont- 
slagen door de Koningin, op voordracht van den 
Ministerr&ad. De eenige cischen, door het Regee- 
ringsreglement (art. 2) voor die benocming gesteld, zijn 
dat de betrokken persoon Nederlander zij en den leeftijd 
van 30 jaren vervuJd hebbe. Uit de benoe- mingen sedert 
een reeks van jaren bhjkt, dat het Opperbestuur daarbij in 
aanmerking neemt ver- diensten in den Rijksdienst 
zoowel als die in Ncder- landsch-Indie verworven. Pleit 
voor het laatste de grootxjre ondervinding, in kolonialen 
dienst verworven en de kennis van het ambtelijk 
personeel in Indie, zoo kan het echter vaak verkieslyk zijn 
iemand tot Gouv.-Generaal te benoemen, die in wijderen 
kring ervaiing heeft opgedaan, een ruimer stand- punt kan 
innemen en los is van persoonlijke invloe- den, die in 
eene kolonie vaak zoo sterk zich doen gelden. Voorts mag 
geene bloedverwantschap be- staan tot den vierden graad 
ingcsloten, tusschen den Gouv.-Gen. cn den Luitenant-
Gouv.-Gcn., den vice- pres. of de overige leden van den 
Raad van Indie, noch tusschen hem en de secretarissen 
van het Gou- vemement (artt. 8 en 18 R.R.);— ditalles, 
ten einde eene familie-regeering tc voorkemen, die onder 
de Cbmpagnic maar te dikwijls were! aangetroffen, zoo- 
als tijdens het bestuur van Alting, cn onder dat van Van 
Outhoorn. De dochter van laatstgenoemde was geliuwd 
metdenDirecteur-Gcjicraal Van Hoorn ；  toen Van 
Outhoorn genoodzaakt werd zijn ainbt neder tc leggen, 
daar HH. XVII deze nauwe betrek- king tusschen de 
beide hoogste pei'sonen in Jndie af- keurden, werd hij 
door Van Hoorn opgevolgd, die in den beginne vaak met 
den nieuwen Dir.-Gen. Van Riebeek overhoop lag, doch 
na het overlijden ziin<T vrouw de dochter van dezeu 
huwdc, en dus in(!<■- zelfde nauwe betrekking tot den 
Dir.-Gen. geraakt<-, die in zijn voorganger zoozeer was 
afgekcurd. — Ge- raakt de Gouv.-Gen. na zijnp 
benocming in den verboden graad van zwagersj-hap, dan 
kan hij zijnc bediening niet behouden zonder vergunning 
der Koningin. De zwagcrschap houdt echter op door het 
oveilijdcn der vrouw, die liaar veroorzaakte. 

Ten einde strijd van bclarigcn tc voorkomen, rnag de 
Gouv.-Gen. rechtstreeks noch zijdelings deelheb- ber zijn 
in, noch borg VOOJ1 cenigc onderneming, ten grondsiag 
hebbende eene jnet de Ind. Regeering om winst of 
voordeel aangegane ov( reenkomst, b. v. contract van 
aanneniing; geene schuId vordering ten lastc von Ned.-
Indic k o o p e n (wel deze bezitten); noch deel hebben, 
rechtstreeks of zijdclings, in on- derntnningen van hand 
cl en scheepvaurt in Ned.-In-：  die gevcKtigd, noch 
aldaar eigenaa)- of huurdcr van landerijcn zijn. Art. 3 R. 
I». Alvorenp zijne betrekking te aanvaarden moot de 
Gouv.-Gen., hetzij in Ijandcn der Koningin, hetzij op 
Hare mochtiging, in eene vergadcring van den Raad van 
Indie, aangc- vuld met de hoogste ambtenaren te Batavia, 
cen ccd afJeggen, waarvan het formulicr te vinden is m 
art. 5 R.K.; — hij is de eenige unibtenaar iii Indic, die cen 
eed van getrouwheid aan de Grondwet mod af leggen. 
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De Gouv.-Gen., die zonder de machtiging dor 
Koningin zijnc waardiglieid niet mag nedcrleggcn, 
noch Ned.-Indie verlaten, houdt gewoonlijk zijn 
verbiijf te Buitenzorg, waar in zijne huisvesting op 
's lands kosten voorzien wordt, terwiji tevens het 
landhuis tc Tjipanas tc zijnen dicnstc staat, benc- 
vens het hotel te Rys-wdjk, wanneer hij tc Batavia 
vertoeft. Voor cone reis naar de Buitenbezittingen 
behoeft de Gouvcrneur-Gencraal de machtiging dor 
Koningin; reizen op Java kan hij op eigen gezag on- 
dernemen, ofschoon volgens een besluit van het Op- 
perbestuur van J uni 1869 de rondreis over dat 
eiland, die vroeger gewoonlijk door den landvoogd 
cenm&al gedurende zijn bestuur plaats had, niet meer 
gedaan mag worden. De jaarwedde van den Gouv.- 
Gen. bedraagt / 132.000; voor reiskosten is boven- 
dien / 20.000 ‘8 jaars uitgetrokken 

Het bestuur van den Gouv.-Gen. (waarover zie 
BESTUUR) wordt door hem uitgeoefend overeen- 
komstig de bepalingcn van het R.R. en de bevelen en 
aanwijzingen hen】 door de Koningin of namens Haar 
door den Minister van Kolonien gegeven, waarover 
zie MINISTERIE VAN KOLONIEN. Het belang- 
rijkste dier bevelen is de instructie, hem gegeven, 
welkc echter geheim is, ofschoon van tijd tot tijd 
enkele bepalingcn of wijzigingen daarvan publiek 
gemaakt zijn. Hij is met opzicht tot de uitoefening 
zijner waardighf-id verantwoordelijk aan de Konin- 
gin,aan Wie hij, in den rege! wel door tusschenkomst 
van den Mini.gr van Kolonien, geeft of I 
r'-kenschajj a；l<：gt van zijnc bWuursdadcii, voor 
zoovcjre <l< ze daarto? br：iangrjjk geno?? zijn; voor 
sornrnig-* iiandclingcn i- dergelijke aan 
het Opperbestuur uitdrukkelijk in het R.R. voorge- 
schreven (Zie o. a. art. 35, 45, 46,92) of wel veron- 
derstcld (zie o. a. art. 21—24, 44, 56, 57, 59, 129). 
Bit kan leiden tot uitdrukkclijke goedkeuring door 
ii'.-t Opperbestuur, stilzwijgende berusting, afkeu- 
j ing met of zonder last tot het, zoo mogelijk, onge- 
• l.iau niakeii van den genomen maatregel, terugroe- 
ping van den Gouv.-(!en. en zelfs tot strafrechtelijke 
x < rvolging. die <)ok van de Twecdc Kamcr der Sta- 
i I II-( Ji-iieranl kan uitgaan. De p o 1 i t i e k c straf- 
i '-lijko \ erantwoordelijkheid, — want daarvan 
J ■ bier allecn sprake, dewijI de Gouv.-Gcn. voor hot 
plcii 'D van niet politiekc misdrijven en overtredin- 
gen aan d” gitwoiie strafwet onderworpen is,— 
w(»rdt omschrevcn in (le artt. 37 on 38 R.R. Hij is 
toch .slrafbaar I", wanneer hij uitvocring geeft of 
<l<.' t i/even aan Kun. bcshiiten of bcschikkingcn, 
ni l voorzien van de vercischte mede-onderteeke- 
nii)g van (；cn dcr lioofdon der iiMnisterieele depar- 
tcni ntt-n,(*n zelfs wanneer (lit wel het geval inocht 
ziji), indien de uit voering hem niet door den Minister 
\ ；i'i Kolonien is daar ciezc verantwoor- 
xlelijk is voor het bek-id der Indischc regccring; 2°. 
waiHiecr hij opzctUdijk nalaut of zolfs in a ar grovelijk 
vrrzuimG, uitvocring te geveu of te doen geven aaii 
voorHchriften viin het，R.K., van andcre voor Ned.- 
Indic verbindende algemeene verordeningen, en 
aan Kon. besluiten of beschikkingcn en aan geslotcn 
v<T<Iiagen, voor zoover die uitvocring door den 
Minister van Kolonien aan hem is opgedragen; 3°. 
wanneer hij beschikkingcn nccint of bevelen geeft, 
waardoor hij wist of weten inoest, dat bepalingcn 
van het R. K., van anderc voor Ned.-Indic verbin- 
dendo wetten of algcineene vrerordeningcn of van 
gesloten verdragen worden geschonden. Voor de 
straffen verwijst art. 39 RR. naar de wet rcgclende 
do verantwoordclijkhcid van do Ministers togon do 
daarbij omschrcvcn misdrij ven bedreigd. De foiton 

ochtor, waarvoor hot RE, den (^uv,-G<；ri, strafbaAr 
stelt, zijn niet gchcel dcwlfdc feiten, waar/oor 4$ 
wet op de niiniHUjriccJft verant,woordclykheid de 
Ministers met siraf lx；dn；igt. 
men tevergeefs naar een Htraf voor de uitvoerjog 
van Koninklijke besluiten on lx；Kchikkingcn zonder 
opdracht van den Minister van Kolonien. Htrafver- 
vol gin g hiervoor is diw uitgeKlotcn. Afgescheiden 
daarvan is hot sedert 1886 een twistvraag of over 
hot geheel de Gouv.-Gen. nog we) ter zake van 
ambtsdelicten kan worden gestraft. Immcrs art. 3d 
der wet van 15 April 1886, strekkende tot in vee- 
ring van het Nederlandsch Wctboek v. Strafrecht 
vcrklaardc afgeschaft de strafbepalingen o. m. van 
de wet op de Ministerieclo verantwoordelijkheid van 
1855. En nuzijn cr tegen de Ministers, wat hun po- 
litieke verantwoordelijkheid betreft, wel straffen 
bedreigd in het genoemdo strafwetbock; maar deze 
kunnen niet tegen den Gouv.-Gen. worden inge- 
roepen, daar zij niot bedreigd zijn bij de wet, rege- 
lende de verantwoordelij kheid der Ministers, en in 
het strafrecht geene uitbroidende uitlegging geoor- 
loofd schijnt, maar het betrekkclijk we tsartike 1 let- 
terlijk moot worden opgevat. Aldus Mr. P. A. Van der 一、 
Lith, Weekbl. v. h. regt nos. 5254 en 5258, er^Mr. 
PIE Kleintjcs. Het staatsrecht van N.-I. I biz- 328 
en 32^ Mr. de Louter (Handbock v. h. staats^~~en  _____  _ 

 ____________________________________________  
admin, reent van N77CbIz. 212) en Sir? MargaHarit 
< Het ICR. van N?I.' blzr-254~*e.v.) zijn echter een 
andcre meening toegedaan en achten de straffen ver- 
meld in de wet van 1S55 thans nog steeds toepasse- 
liik op den Gouv.-Gen. en wel krachtens de uitdnik- 
kelijke bepaling van art. 39 R.R. Vgl. ook Mr. A. A. 
de Vries, Weekbl. v. h. regt nos. 5255 en 5259 en 
Prof. J. Spanjaard, Themis 67 biz. 354： deze achten 
de straffen, in de artt. 355 en 356 Ned. Wetb. v. 
strafrecht voorgeschreven, toepasselijk op den Gouv.- 
Gen. Wordt aangenomen dat de Gouv. Gen. kan 
gestraft worden, dan geschictlt de vervolging vol- 
gens de Wet op de Min. verantwoordelijkheid (art.301 
Ned. Wetb. v. Strafvorder.). In geval van vervolging 
legt de Gouv -Gen., op ontvangen bevel vanwege de 
Koningin, het bestuur neder in handen van zijn op- 
volger. 

De financieelc politiekc verantwoordelijkheid 
van den Gouv.-Gen. is tot nog toe niet geregeld. 
Privaatrechtelijk is hij even ah ieder ander en op 
dezelfde wijze vcrantwoordelijk. In strafzaken staat 
de Gouv.-Gen. in Nederland terecht: wegens ambts- 
misdrij ven voor den Hoogen Raad, wegens anderc 
jnisdrijven of overtredingen ter plaatse, waar de 
zetcl dcr Rcgocring in Nederland is gevestigd (waar- 
schijnlijk dus ^-Grayenhage.^ ofschoon geen wette- 
lijke bepaling dit uitmaakt) voor den rechter die, 
naar de Nederl. wetgeving, bevoegd is over de zaak 
tc oordeclen (art. 102 R. R.). 

In gevnl van ziekte of afwezigheid van den Gouv.- 
Gen. k a n deze het dagelijksch beleid der zaken 
opdragen 1°- aan den Luit.-Gouv.-Gen., 2°. by ont- 
stentenis van dozen aan den vice-pres. van den Raad 
van Indie en 3°. a Is deze niet aanwezig is, aan het 
oudste lid van den Raad van Indie. De waardigheid 
van landvoogd blijft echter bij den Gouv.-Gen. be- 
r us ten, die voor het beleid der regeering verantwoor- 
dclijk blijft on de wijze, waarop dat dagelyksch be- 
leid zal worden waargenomen, zclf kan regelen (art. 
13 R. R.). Is de waaixligheid van Gouv.-Gen. echter 
opengevallen, cn do benoeiuing van zijn opvolger niet 
geschied of a Is deze niet in Indie is of wel verhinderd 
wordt do betrekking dadolijk te aanvaarden, gelyk 
ook wanneer do Gouv.-Gen. volgens de bep&lingen 
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van art. 17 R. R. wegens krankzinnigheid van de 
uitoefening zijner waardigheid onthevcn is, dan tre- den 
als waamemend Gouv.-Gen., met al zijne rech- ten en 
verplichtingen op 1°. de Luit.-Gouv.-Gen., 2°. de door 
de Koningin benoemde vice-president van den Raad van 
Indie (dus niet het lid van den Raad van Indie, tijdelijk 
de betrekking van vicc- pres. waarnemende), en 3°. bij 
afwezigheid of ont- stentenis van dezen een lid van den 
Raid van Indie, daartoe aangewczen in eene 
vergadering, samengc- steld nit de leden van den Raad 
beuevens de hoog- etc staatsdiena&rs te Batavia, zooals 
is aangegeven in art. 15 R. R. 

Onderstaandc lijst bevat de namen der Gouver- 
neurs-Generaal,die het bestuurover Ned.-Indieheb- ben 
gevoerd. Zie voor de levensschets der overleden 
Gouv.-Gen. ophunne namen; voornadere bijzonder- 

M. A. Van Rhede Van der Kloot, De Gouver- 
1610—1888, Histoiisch genealogisch 

beschreven, ^s-Grav 1891. 
Pi 页 r Both UTT：................ 1610—1614 
Gerrit R 司 nst .............................  1614—1615 
Laurens Reaal ..............................  1615—1619 
Jan Pietersz. Coen .......................  1619—1623 
Pieter Carpentier ..........................  1623—1627 
Jan Pietersz Ccen ......................... , 1627—1629 
Jacques Specx ..............................  1629—1632 
Hendrik Brouwer  ........................  1632—1636 
Anthony Van Diemen .................  1636—1645 
Comelis Van der Lijn  .................  164 —1650 
Carel Reiniersz ............................  1650—1653 
Mr. Joan Maetsuyker ...................  1653—1678 
Bijcklof Van Goens  ....................   ........ 3678—1681 
Cornelia Janszoon Speelman ............... 1681—1684 
Johannes Camphuijs .............................  1684—1691 
Willem Van Outhoorn ..........................  1691—1704 
Joan Van Hoorn ....................................  170 —1709 
Abraham Van Riebeeck  ......................  1709—1713 
Christoffel Van Swol  ..........................  1713—1718 
Hendrik Zwaardecroon ........................  1718—1725 
Mattheus De Haan................................  1725—1729 
Mr. Diederik Durven ............................  1729—1732 
Dirk Van Cloon ....................................  1732—1735 
Abraham Patras  ....................................  1735—1737 
Adriaan Valckenier................................  1737—1741 
Johannes Thedens ..................................  1741—1743 
Gustaaf Willem Baron Van Imhoff. 1743—1750 
Jacob Mossel  ........................................  1750—1761 
Petrus Albertus Van der Parra .... 1761—1775 
Jeremias Van Riemsdijk ........................  1775—1777 
Reinier de Klerk ....................................  1777—1780 
Mr. Willem Arnold Alting  ...................  1780—1796 
Mr. Pieter Gerardus Van Overstraten. 1796—1801 
Johannes Siberg  ....................................  1801—1804 
Albertus Henricus Wiese.......................  1804—1808 
Charles Henri Van Grasveld (benoemd 

1807, doch op reis naar Java terug- 
geroepen) 

Mr. Herman Willem Daendels ..............  1808—1811 

 .......................  
Jan WiJlem Janssens ............................... 1811 

1811 

1811—1816 

1816 

1816—1826 

1826—1830 

1830—1833 

, GilbertEJliotEarl of Minto 
有畚 £ Thomas Stamford Baffles 
夏 E •- (Lui tenant-go u vemeur) 
耆参 rl Joim Fcndall (Luitcnant- 

2 gouvemeur) ......................  
Godert Alexander Gerard Philip Baron 
Van der Capellen...................................  
Hendrik Merkus De Kock (Luit.- 

Gouv.-Gen.) ..........................................  
Johannes Graaf Van den Bosch .... 

Jean Chretien Baud (waamemend) .. 1833—1836 
Dominique Jacques De Eerens .... 1836—1840 Carel 
Sirardus Willem Graaf van 

Hogendorp (waamemend) ...............  1840—1841 
Mr. Pieter Merkus (waamemend) ... 1841—■1843 Mr. 
Pieter Merkus  .......................................  1843—1844 J 
hr. Joan Cbmelis Reijnst (waarne- 

mend) ...............................................  1844—1845 Jan 
Jacob Rochussen  ..................................  1845—1851 
Mr. George Isaac Bruce (overleden 

voor zijn vertrek) .................................  .Mr. Albertus 
Jacob Duijmaer Van 

Twist ................................................  1851—1856 
Charles Ferdinand Pahud  .....................  1856—1861 
Mr. Arij Prins (waamemend) ................  1861 
Mr. Ludolf Anne Jan Wilt Baron 

Sloet Van de Beele  .........................  1861—1866 
Mr. Arij Prins (waamemend) ................  1866 
Mr. Pieter Mijer  ..................................... 1866—1872 
Mr. James Loudon.................................. 1872—1875 
Mr. Johan Willem Van Lansberge . 1875—1881 Frederik 
s' Jacob.................................................... 1881—1884 
Ottx)Van Rees  ....................................... 1884—1888 
Mr. Cornells Pijnacker Hordijk .... 1888—1893 Jhr. Carel 
Herman Aart Van der Wijck 1893—1899 Willem 
Rooseboom ............................................. 1899—1904 
Joannes Benedictus van Heutsz .... 1904—1909 
Alexander Willem Frederik Idenburg 1909—1916 Mr. 
Johan Paul Graaf van Limburg  ............. 

Stirum  ...............................................  1916—/. 
GOWA,JDit door Makassaren bewoond landschap, 

vroegcr een der bondgenootschappelijke landen in het 
Gouv. Celebes ei)Onderh., is als gevolg van ons militair 
optreden in 1905 cn volgende jaren bij het rechtstreeks 
bestuurd gebied van dat gouv. ingelijfd (Ind. Stb. 
1910,no.573). Het waseen overblijfsel van het 
voormaligc beroemde rijk van Makasser, dat in het begin 
der 17de ecuw suprematie uitocfcnde o ver een deel van 
Celebes cn verschcidenc streken daar- buiten. Vroeger 
was het rijk hcrhaaldclijk in onmin met and ere staatjes 
op Zuid-Olobes gewccst; zoo vindt men vcrmeld dat op 
hot eind der I6e ecuw t us- sclien Boni, Wadjo en Sopcng 
ecn vorbond tegen Gowa gesloten werd, genaamd „het 
in den grond plan ten van steen en te Timocrang of het 
verbond der dric voornamc staten van Celebes". 
Een.veertig- tal jaren later brak ecn strijd uit tusschcn 
Wadjo, vereen igd met Gowa en Loe woe, die ten 
gcvolge had, dat Boni gehed onder de macht van Gowa 
geraakte (zie VJUI dcr Lith, Ned： QQst-Ii)die I 513). 
Onder Sultan Hasan oeddhi (1653) kwam Gowa in 
botsiug met do Compagnie, daar deze voj-st de 
bewoners der Molukken tegen haar bijstond, Boeton 
vermcost crde en hare bezetting aldaar verdreef； cn 
belrekkingcn met den Soesochoenaii van Ma[aram 
(Java) aan- kneopte, die ons gezag ernstig bedreigden. 
Onder Van Dam ei)Truitman word in 1660 cen 
Portugee- sche vloot voor Makassei* ver 血 gen (de 
Portugcczen hadden zich reeds in de 】Co ecuw op 
Gowa'sch grond- gebied govestigd, spoedig govolgd 
door Engekchcn, Dencn en Nedcrlanders, 1607), de 
sterkte J?anakoe- kan i) vermcesterd. Scmbaopoo (van 
Somba't Ma- leische Sembali en opoo = krniing) 
verniekl en de vorsttot ecn vred c ged won gen. waarbij 
Panakockan aan de Compaguie were! afgestaan. De 
plundering 

l) Panakoekan, ,,dc uitkijk" van nakoe = uit- kijken. 
Restanten van hot uitgcstrckle fort in den vorm van 
waJlen en steenhcopen vindt men nog ten N. der 
kampong Baj'ombong ± 9 K.M. ten Z. van Makasser. 



van Nedorlandscho vaartuigen gaf aanlciding tot eene 
tweede expeditie onder Speelman, die met be- hulp van 
den Sopongschen prins Aroe Palaka hot le- ger dcr 
Makassaren op Boeton vorsloeg (16G7), Ma- kasser 
verovorde en het verdrag sloot, dat onder den naam van 
Bongaaisch contract (zie aldaar) bekend is. Gowa gaf 
bovendien de hcerschappij op over Boni en andere 
onderworpen landen, en stond. aan do Compagnie een 
gedeelte van zijn gebied af, terwijl in 1669 wegens het 
afloopen van Ned. schepen de sterk- te Sembaopoe aan den 
vorst ontnomen, on het contract verschcrpt word. Gowa 
bleef daarna in onder- geschikte verhouding tot het Nederl. 
gezag, ook na de vernieuwing van het Bongaaisch contract 
in 1824:In de 18de eeuw was het rijkje mecr en meet in 
verval geraakt; in 1739 verdreven de Boniers den vorst en 
belegerden ons forLte Makasser, doch wer- den weldra 
verslagen en verjaagd, terwijl in 1776 d^z vorst door eene 
oproerige partij verdreven, doch met onze hulp wedcr in 
zijn gezag h erst eld werd. 

Onmiddcllijk voor de inlijving was Gowa een 
landschap met een oppervlakte van 1965 K.M.2 (d. i. bijna 
de oppervlakte der provincie Limburg) met een bevoIking 
van ± 60.000 ziclen.” 

Onder het bestuur van Gowa*s laatsten vorst, I 
MakaJaoe Hoesain bin Idries kraeng Lcmbangpa- rang, 
werd de verhouding tot het gouv., die toch al te wenschen 
overliet, zeer gespannen. Gowa was van oudshcr de 
wijkplaats van misdadigers op het gouv. gebied, zonder dat 
het zelfbestuur de contractuecle verpJichting zc op te 
vatten nakwam — een, vooral met het oog op de Jigging 
van het landschap midden in het gouv. gebied, onhoudbare 
toestand, van bij- zonder nadeeligen invloed op de 
veiligheid in dat gebied. Ook liet de cconomische toestand 
der bevol- 

king, die vcel te lijden had onder de af persin gen der 
grooten cn aanzienlijken, vecl te wenschen over. 
Onze raadgevingen in het belang der bevolking wer- 
den onvoldoendc opgevoJgd. Verder mengde het 
zelfbestuur zich in de inwendige aangelegenbeden 
van andere landschappen, in Januari 1905 zond het 
gev/aponden naar Djampoewa (Sawito) om den Go- 
warcescher) prins Kraeng Alloe to helpon tegen con 
Sawitoschcn groote; de uitgezonden troep werd on- 
(lerwcg door ons opgevat cn naar Alakasser gebracht, 
v/aur zc nu be tali ng van booto word vrijgolaten, wat 
natuurlijk k waad blood zcttc. Op aansporing van 
Gowa's radja zonden in Mei de zelfbesturen van do 5 
Htaal jes van den Adjataj)parangbond de met het 
gouv. geslotcn contractcn terug. Medcweidung tot 
bestraffing van in April 1905 door Gowarcczen in do 
afd. Takalar geplcegdo rooverijen en van con in Juli 
door eon bende uit de Gowarccscho enclave Genta- 
rang Mutiuggi in de Bcrgregentschappen gcplecgdcn 
plundcrtocht werd niet vedeend, de bricvcn van 
onze bestuursambtcnaren werdon niet nicer in ont- 
vangst gen omen on twee onzer invlocdrijlcste regen- 
(cn, die van Bonthain en Binainoe, aangezocht Go- 
wa's pari ij tc kiczcn. Dientongovolge rukten onze 
troepen Gowa binnen, IS October 1905; het zelfbe- 
stuur, dat ceret genocgdocning beloofdc, vluchtte, 
waarop de vijandclijkhedon werden geopend. Na 
voor de Gowaj'eozon nadecligc govcchten bij Djonga- 
ja(；n Pakatto was het verzet gebroken en mclddcn 
zich do voornaamstc rijksgr oten bij het bestuur, on- 
der in levering van rijkssieraden. Sedert zijn rust cn 
ordq niet meer noemenswaai-cl verstoord. Op 1 Jan. 
19] 1 volgde de inlijving bij hot Gouv. gebied. De 
veifjchillcndo enclaves werden gevoegd bij de be- 
stuursressorten, waariu ze gclegcn waren, nl. Genta- 
rang, Matinggi en Socdiang bij de onderafd. Maros^ 
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Boengmg en Aroengkeke bij Djencponto, Kindang 
bij Booloekomba cn Pao bij Sindjai. Verder vormt 
van cigonlijk Gowa het grootste westelijk deel de on- 
derafdceling West-Go wa, terwgl het zuidelijk deel bij 
Takalar en het oostelijk bij Bonthain. is gevoegd. De 
radja, die naar de Adjatapparang en Masenrempoe- 
loe landen had weten te ontkomen, is in December 
1906 bij onze pogingen tot zijne gevangennemin g ge- 
sneuveld. Ver melding verdient nog dat de Vorst 
vroeger in het bestuur over het landschap werd bij- 
gestaan door een had at of rijksraad, Bat6 s&Iapanga 
(de 9 vaandels) genoemd, uit 9 kiesheeren of ryks- 
grooten bestaande. Het aanzien van dezen hadat 
was cchter in de vorige eeuw zeer gedaald; den mees-，秋 f

■:项'二 

ten invloed hadden de talrijke familieleden van den',".：：.”； ”々令 : 

vorst, de z.g. anak-kraeng. 、 ； § f 
Literaiuur. A. F. Ecrdmans, Het landschap 

Gowa en B. Erkejens, Geschicdenis van het rylTGo^y^-#-；- 
^va (Verh. Bat. Gen. v. K. en W., dl. 50, 3e stuK, “ 
1897). — V. J. van Marie, Beschrijving van hef rij£ ^ 授 J，*" 
Gowa, T. K. N. A. G. 1901 en 1902 met kaart#/ : d 

GO WOK (J AV. ). Zie EUGENIA POLYCEPHALA. / 
GRAAFLAND (NICOLAAS). Geb. te Rotter(lam__£y4 2^) 

werd hij in 1846 op 19 jarigen leeftijd. opgenomen on- / 
der de kweekelingen van het Ned. Zendelinggen. aldaar, 
en in Aug. 1849 als zendeling uitgezonden naar de 
Minahasa, waar hij in 1850 zijn werk te Sonderbe- gon en 
er al zeer spoedig een kweekschool voor ini. 
onderwijzers oprichtte, die in 1854 naar Tanawangkoi„_,._ 
verplaatst werd. Tot 1883 bleef hij directeur dier school; 
toen ging hy in Gouvts. dienst over en werd adj.-inspecteur 
bij het ini. onderwijs, eerst te Ambon,___ later te Tond5，
xui,.In 1895 verzocht en verkreeg hij eervol ontslag, en 
vestigde zich te Depok^jyaar hij den lien October 1898 
overieed. "** 

Ten behoeve van het inlandsch onderwijs werden 
door hem een aantal Mai. lees- en leerboeken (som- 
mige tot viermaal herdrukt) kaarton (o.a. een 
kaart der Minahasa) en andere hulpmiddelen gele- 
verd ； belangrijk is ook het door hem uitgegeven 
werk Ape MinahaBfia,-~R,ott. 1867. ,2_.dln. Gedurende， 
13 jaar was hij redacteur van het in de Minahasa nog .-z 

uitkomonde blad de Tjahaja Syang. 饥,、5%' 
GRABAG. District met gelijknamige hoofdjilaats 

van hot regentschap cn de afdceling Magelang^jggi- 
"van 150 (Ient io Kedoe. Het heeft eene oppervlalcfe" 

K.M.2, heeft 3 onderdistricten met 70 desa's en telde 
op *t eindo van 1905: 59.500 zielen, waaronder 23 
Europcancn en 350 Chineczen. Vroeger heette dit 
district Ngasinan, . 

GRACILARIA. Zio AGAR AGAR. 
GRADJAGAN-BAAI. Een 16 K.M. breede, niet di op 

inloopende, open baai aan de Z.kust van de Z.O. punt van 
Java op ongovoer 114° 15' O.L. van Gr., waarin het 
riviertjo Segara Aiiak uitloopt. De kusten zijn stoil, 
bchalve bij den rivierniond, de diepten iniddolmatig; 
alleen in den O. moesson ligt men er beschut. Zio 
Zeeinansgids O. I. Arch. dl. Ill A. 

GRAF. 1. Zooals by do bespreking der vorschillen- de 
volksstammcn in Ned.-Indie, voor zooveel noo- 

dig, in bijzonderhedcn wordt aangegeven, (zio ook 
OVERLIJDEN), worden bij verscheidene dier 
stammon do lijkon niot begraven. maar op cen een- 
zamc plek in de wildornis nedergelegd of verbrand, 
soms ook wel tot mummies uitgcdroogd, en deze 
dan hot zij bowaard, hetzij, zooals bij do Dajaks dor 
Boven-Kapoeas, in boomschors gowikkeld cn onder 
een boom begraven. Bij do Olo Ot, Poonans qn Man- 
ketans van Borneo en bij sommigo Timoreczen wor- 
den do lijkon in cen to voren uitgeholdon boom ge- 
.daan; de opening wordt dan zorgvuldig gesloten 
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zoo, dat van buiten &f daarvan niets zichtba&r is; 
wannecr de boom blijft leven, wordt de geschonden 
plaats na eenigen tijd gehcel met schors bedekt. Bij de 
heidensche bevolking der Minahasa werden de 昉 ken 
vroeger in hurkcndc houding bijgezct in pteenen pottcn 
(waroega) of in graven van steen (timboekar, tiwoekar) 
； de pot werd daarna ge- deeltelijk oni on acht-er do 
woonhuizen, (later op bevel van het bestuur buiten de 
dorpen) in den grond begraven, cn een steenen deksel er 
op geplaatst. Bij vele stammen van N.-Guinea 
(bovenloop Tamirivier, Torrivier, gebied tus- schen 
Aupawar en Mamberamorivier, eiland Koe- roedcc, 
Waropenkust, Vogelkop) worden de lykcn op stellages 
neergelegd of in zittende liouding met opgetrokken 
knieen gcplaatst, hetzij in de na- bijheid der woningen, 
hetzij in de woningen zelf, hetzij in het bosch, soms op 
boomcn. Soms worden de 町 ken op moeilijk te bereiken 
kalkspritsen ge- plaatst (ten 0. van Fakfak en ten N. der 
Etnabaai), soms in grotten in 
hetkalksteengebergte(Tjireran-be- volking). Bij 
sommige N. -Guineaschestammen worden de lijken 
gerookt en bewaart men de mummies. 

Waar de lijken begraven worden geschiedt dit vaak, 
zonder dat van eon doodkist gebruik wordt gemaakt. Bij 
vele heidensche volkeren worden zij in hurkende 
houding in het graf geplaatst, zooals bij de bewoners der 
Zuid-Ooster en Zuid-Wester- .eilanden en van Ceram, 
deManggaraiers(WQst-Flores)- ,en de Dooe Donggo of 
Orang Goenoeng van Bima, en bij de stammen aan de 
Doreh-baai (N. Guinea), waar de knieen der lijken tegen 
de borst gebonden worden, evenals bij de Ai-fakkers (N. 
Guinea). Bij dezen wordt oin het lijk nog een soort van 
tralie- huisje gemaakt, dat met bladeren bedekt en dan 
begraven wordt. Bij de Soembaneezen en de Orang lom 
(Banka) wordt het lijk in lijnwaad gewikkeld, in 
hurkende houding gebracht, zoodat de voetzolen der 
opgetrokken beenen den bodem raken, de knieen, waarop 
de ellebogcn rusten, tegen de borat druk ken, terwijl de 
handen tegen kin en wangen zijn aan- gedrukt. In die 
houding wordt het in con ronden kuil, in den voim van 
een waterput, neergelaten. 

Bij de bevolking van Tomboekoe worden de lijken in 
hurkende houding in kisten gedaan, waarvan de naden 
goed dicht gemaakt zijn, en onder het huis van den. 
naasten bloedverwant begiuven. Wanneer men rekent, 
dat het vleesch geheel vergaan zal zijn, wordt de kist 
geopend cn het gebeente, waaraan groote tooverkracht 
wordt toegekend, onder de betrekkingen verdeeld. De 
Dajaks der Zuider- en 0. afdeeling van Borneo, met name 
de Olo Ngadjoe, maken ook van een doodkist gebruik; na 
het doo- denfeest worden de lijken er uit genomen en in 
een ijzerhouten, fraai versierde kist (sandoeng) o verge- 
bracht, die den vorm van een huisje op palen heeft, in het 
bosch geplaatst is en verscheidene lijken kan bevatten. 
lets dergelijks treft men aan bij de Ka- jans en andcre 
stammen in Centraal Borneo, waar het aanzienlijke 
dooden betreft. Overigens begraven deze stammen hun 
dooden niet in de aarde, maar plaatsen ze liefst onder een 
grooten afhangenden rotsmuur of in rotsholen. 

Bij verschillende volkeren worden den doode al- lerlei 
voorwerpen, 一 eetwaren, kleederen, wapens pnz,, — in 
het graf medegegeven. 

Literatuur over graven bij heidensche volken: ，
Borneo: Bock, Reis in Oost- en Zuid-Borneo, 4). 99— 
/w-enhuis, Qtier clurch Borneo, I. p. 89—92, -140; ling 
Tloth, The natives of Serawak and Brit. N. Borneo, I, p, 
135—160； Perelaer, Ethno- 

grafische beschryviiig der Dajaks, p. 218—252 ； 
Schadce in Bijdr. T. L. V. 7c volgr. IX (1910), p. 463—
85; Veth, Borneo's Westerafdeeling, II, p. 269—272； 
Juynboll, Catal. van Borneo, II. p. 345—50 en de daar 
aangehaalde literatuur；  Lombok: Elbert, Die Sunda-
Expedition, I, p. 99, 100; Bima: Elbert, o. c. II, 71; 
Flores, Elbert, o. c. II, 188; 1 lretar, Elbert o. c. II, 246; 
Ce 泌 es> 舟 Iriani en Kruyt, De Bare,c-sprekendc 
Toradja's van Wciden-Celebes, II, p. 81—100; 
Grubaucr, Untcr Koj)fjagcr in Ccntral-Celcbes, p. 126. 
133, 289, 440. 485, 514, 524. Algemecne literatuuA 
Wilken, Ver- spreide geschriften, III,)>. 6, 7, 117 noot 
301, 120 noot 313, 334—335, 409 noot 29, 424. IV. 228, 
lioot 66; A. H. B. Agerbcek. Enkelc gebruiken van de 
Dajaksche bevolking der Pinochlandcn Tijds. T. L. cn V. 
DL LI pag. 446. 

2. De Alohammedanen plegen. hunne dooden te 
begraven. Het begraven in eene kist is daarbij in het 
algemeen niet gebruikelyk en gcldt volgens den Islam 
zelfs als afkeurenswaardig, tenzij de gesteldheid van den 
bodem (bijv. wegens groote vochtigheid) bijzondere 
aanleiding daartoe inoclit geven. Men acht het 
weiischclijk, dat de doode op de aardc rustc, in 
letterlijken zin, en legt daarom zelfs aardc op den bodem 
der kist, indien men iemand daarin begraaft (zooals op 
Java, in de Vorstcnlanden, bij stcrfgeval- len. van 
aanzienlijken en gegocclcn; ciders ook, bijv., indien men 
dooden op verren afstand vervoert of de begrafenis om 
de een of andere reden eenigen tijd moet uitstellen). In 
Atjeh (waar slechts de arms to lieden zonder kist worden 
begraven) maakt men den bodem der kist niet van hout, 
inaar van rotan of van met rotan saamgebonden 
bladsteelen van klappcrs, om de aanraking van den 
doode inct de aardc jnoge- lijk te maken. 

Het graf bchoort zoo ingericht te worden, dat de 
doode in eene vrije ruimte, een soort van spelonk of 
grafgewelf, ligt. Daartoe graaft men eerst ecu kuil (ter 
diepte van ongeveer ccn inanshoogte), wcl- ke als 
toegang tot de grafruimte moet dienen. J)czc laatste 
wordt daarna uitgehold, liefst in ccn (bsr zijden van den 
toegangskuil aan hot bencdcncinde. of — indien de 
grond te los mochi zijn om in ecn der zijwanden, zelfs 
met behulp van planken, zulk ecu' primitieve grafkamer 
te verkrijgcn — in den bodem van den toegangskuil, in 
den vorm ccncr lungwcrpi- ge gleuf, welke den doode 
tot laatste rustplaats mod strekken. Zij, die den doode bij 
d(5 begrafcniH neor- leggen in de grafruimte.— welke 
in de arabische wet- boeken in het eerste geval lakd 
(Maleisch lakal) cn in het tweede geval sjiqq wordt 
genoemd — plaatscn zich daartoe in den toegangskuil. 
Dezc laatste wordt na afloop der begrafenis wed er 
dichtgcworj)en. Daai bij kan men, zoo noodig, de 
grafruimte zelvc togen het invallen van aarde 
bcschermen, door hare opening (welke zich dus in het 
eerste geval aan den zijkant en in het tweede geval aan 
den bovenkant bevindt) door middel van plan ken of 
stcenen af te sluiten. — De doode bchoort in het graf 
oj)de rcch- tei-zijdo te worden nedergelegd met het 
gcUat in de richting naar Mekka. 

De oude Arabieren bedekten de graven soms met 
steenhoopen of plaatsten er groote rechtopstaande 
offersteenen omheen. De Ifilam verbood dit als een 
afgodisch gebruik. Naar do Moslimsclie wet mag men 
de plaats, waar het graf zich in den grond bevindt, aan 
de oppervJakte slechtH kenbaar maken door ee» geringe 
en Hefst plattc ophooging. Het hoofdeinde van het graf 
wordt aangeduid door eon houten paaltje of opstaande 
grafstcen. Deze merk- 
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tcekenen staan in sommigo streken zoowel aan het voetcn- 
als aan het lioofd-einde en hun vorm wijst soms aan, of het 
graf van een man, dan wel van eene vrouw is 1). Het 
oprichten van groote grafmonumen- ten is naar den Islam 
niet geoorloofd. Toch wordt dit verbod in de mceste 
Mohammcdaansche landen dikwijls ovei'treden. Zelfs 
wordt het bouwen van kapcllen en koepelvormige 
gedenkteekenen op de graven van heiligen, ook door 
sommigo wetgeleerden, bij uitzondering, wel 
verdedigbaar geacht. Ook in den Archipel, waar de graven 
der Mohammedaneu overigcns in het algemeen aan de 
eischen van den Islam bcantwoorden, worden voor 
aanzienlijken, vorsten en heilige personen wel groote 
graftombes opgeiicht, soms onder een afzonderlijk afdak. 
Zie verder KRAAIAT. 

Literatuur.,f^C. Snouck Hurgronje, De Atjehers I, 4CG 
v., 47I''v., 476 vv.； vgl. plaat VII (The Acheh- nese, I, 
422, 426, 430 vv.). —y^dezelfde: Mr. L. W. C. van den 
Berg's beoefening van het Mofiamm； recht~ I, GO (Ind. 
Gids 1884, I, 422); — L. W. C. van den Berg, Minhadj at-
Talibin,I, 218—227. — dezelfde: Fath al-Qarib, p. 217—
221. E. W. Lane, An ac 
count of the manners and customs of the Modern 
Egyptians Ch. 28 (met afbecldingen). Th. W. Juynboll, 
Handbuch des islamisclien Gesetzes, S. 168 en de aldaar 
geciteerdo litcratuur. -^LP. J. Veth Jn va I (IS75)l>lz. 6-13 
vv. ； IV (1907) 404 vv. 

GRALAI. Zi<- \ A.\KTl；l(；EX. 
GRAMIYIATOPHYLLUM SPECIOSUM BL, fam. 

Orchidaceaa. Anggrek teboe (J.\V.). Een rcusachtige 
epiphyi ische Orchklee, een van do grootste die be- kend 
zijn, in ecu groot deel van den Archipel en ook op het 
vasteland voorkomeiid. Een exemplaar in den 
Buitenzorgschen tuin hceft gcbloeid met meet dan 50 
blociwijzen en 士 5000 bloemen. 

GRANAATAPPEL. Zie PGNICA. 
GRAPTOPHYLLUM HORTENSE Nees., fam. 

Acanthac' ae, J\icding (MAL.), Pooling (MAL., JAV.). 
JlaiKlciilcuni (soEND.), Poksor. Zcer algemeen ge- 
kweekte heestors zoowel voor onihciningen als tot 
sicrplaiit, < ])valleiul door de fraaie, verschillende 
gcvlcktf bladcren. Dczc laalste worden* voor rcini- ging 
van iict hoofdhaar gebruikt cn spelen ook in de inlandscbc 
gcueeskundc con groote rol bij ver- Kcliillcndo kwalen. 

GRAS (AUSTRALISCH). Zic PASPALUM DI- 
LATATUM. 

GRASOLIEN. Soinniige grassen zijn wclriekcnd. Jji： 
.,i ciik^a-(： n,1 (x .1 Hlkox(i7ithwm cn 11 ierocliloa) 
dankiMi <lcn goiir aan cuinaj iiu'. Andcro, bepaaldelijk de 
Iiidische sourlcn vaii het gcslacht Cymbopot/on 
(Audiopoyoii,), bevatton in Iiunnc bladeren vluchtigo 
olien, waarvan sGinmigc bolangrijkc hundolsartikc- Jcn 
zijn. 

Ctjnihopofjon {Andropogon) Nardus Rendle (Rocin- 
]>oct scrch wangi). Uit de vcrschc bladeren van dezo in 
pollen grociende gramineo vcrkrijgt men door dis- t illalio 
mid. water ongeveor 0.75 % van cene zcer lichtgeJc, 
wclriekcndc olie,-inden handcl citronclla- <>lic gelmeten. 
Dit gras, dat waarschijnlijk op Ceylon in heb wild 
voorkomt, t icrl op .Java in vochtigc stro- kc】i zeor wclig 
cn kan cenige mulcn's jaars geoogst worden. De cultuur 
ervan hceft, niet het ininst door den stoot, wclken Lands 
Plantcntuin te Buiten- zorg or aan hceft gegeven, in de 
laatste jarou cen 

*) Bij de Bocgineezcn cn Makassaren kan men die 
opmaken uit het aantal dor gi'afpaaltjes. Zio B- F. 
Matthes, Bijdrage tot do ethnologic van Zuid-Celebes, 
1875, biz. 142 vv. 

hoogc vlucht genomcn. Op Java vindt men verschei- dene 
zeor good ingerichte, door Europeanen gedre- ven 
fabrieken. De daar gewonnen olie behaalt op de niarkt de 
hoogste prijzen, daar do reuk fijner is dan die van de op 
Ceylon verkregen olie. De voomaam- ste bcstanddeelen 
zijn citronellaal, geraniol en citronellol. De olio vindt o.a. 
toepassing voor het parfu- meeren van zeep. De uitvoer 
bedroeg in 1913 75.000 K.G. 

Cymbopogon (Andropogon) citrat-us Stapf en G. 
flexuosics Stapf, (Rocmpoet sereh), leveren de lemongrass 
olie. Dit gras, dat slechts 0.2 % olie geeft, wordt op vecl 
kJeiner schaal dp Java gecultiveerd dan roempoet sereh 
wangi. Het hoofdbestanddeel van do olie is citraal. 

Cymbopogon Martini Stapf, levert de Pahnarosa- olie, 
ook .wel Indische of Turksche geranium-olie ge- noemd, 
maar wordt evenmin als andere grassen, welke in de 
bladeren aetherischc olie bevatten, in Ned. Indie 
verbouwd. 

Cymbopogon (Andropogon) Sclioenanthus Spreng, 
kaineelgras, was oudtijds in de pharmacie als Herba 
Schoenanthi en Juncus odoratus bekend. 

Uit de wortels van Vetiveria zizanioides (akar wangi, 
zie aldaar) wordt eveneens een welriekende olie 
verkregen. 

GRASVELD (CHARLES HENRI VAN). Geb. te 's-
Gravenhagc 19 Sept. 1766. Na te Leiden_in de 
geneeskunde te hebben. gestudeerd, veatigde hij zich in 
1792 als medicinae doctor te N 可 megen, doch nam 
spoedig deel aan de politieke gebeurteriissen. daar hij in 
1795 door Gelderland ter Staatsvergadering werd 
afgevaardigd. Hij vertegenwoordigde de Bataafsche 
republiek in Juni 1798 op het Congrcs te Rastadt, werd in 
dezelfde maand secretaris van het Internal- diair Bestuur 
diex, Republick,"14 Dec. 1801 minister pleni])otentiaris 
aan heb Hof van Portugal en 11 Nov. 1805 benoemd tot 
Com miss aria - Generaal, te- vens Gouv.-Gen. van 
Bataafsch Indien, tevens Lui- tenant-Gencraal in dicnst der 
Republiek. Met zijn medecoinmissaris Elout naar Indie 
vertrokken, werd hij cchter voor hi) de kolonie bereikte, 
door Koning Lodewijk Napoleon teruggeroepen; in 1823 
werd hy lid van het Amortisatie-syndicaat en lid, later 
.voorzitter, van do permanente commissie, belast met het 
dagelijksch bchccr van dat Syndicaat, cn bleef dit tot de 
opheffing daarvan op 31 Dec. 1840. Hij overlecd te's-
Hertogonbosch op 26 Mei 1841. 

GRATI. District van hot. i-egentschap Pasoeroean in 
hot gewest van dieu naam met vier onderdistric- ten cn 67 
Gouvcrnomonts- cn 8 particuliero desa's. Het had op 't 
einde van 1905 cenc be volkin g van bijna 74.000 zielen, 
o.w. 20 Europeanen, 70 Chinee- zen en 10 Arabiercn. Dit 
district bovat hot eenigo particuliero land van het gewest 
Pasoeroean, nml. Kcdawoeng,groot 850 bouws,voorheen 
toebehooren- do aan den heer G. Lebrct. Hot land is thans 
in ecno Naainlooze Vcnnootschap ingcbracht; de aan dczc 
toobehoorendo suikerfabriek Kcdawoeng vindt liaar 
plantareaal in de boveiibedoelde 8 particuliere, alsmcdc in 
gouveriicmcDts-desa^ van de aangron- zendo 
onderdistricten. Bij de districtshoofdplaats is heb m c e r v 
a n G r a t i gelegen, Ranoe Klin- doengan gcheeten, 
bekend oni de groote hoeveelhe- den ccndeneieren die er 
gevonden worden, waarvan hot zouton cen bepaaldo 
industrie uitmaakt. Zio EEND..] < 厄 ftff 

GREGES OTTOT (JAV.). Zio EQUISETUM. Te .Solo 
.vorstaat mon onder dezon naam een goneos- middel, 
afkomstig van don wolriokonden wortel van Falouu 
pilosa, fam. Moraceae. 

52 
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GRENSPLANTEN. Indien de grenzen van koffie- of 
thee-tuinen niet worden gevormd door wcgen, ravgnen, 
enz. en ook, indien men een tuin in deelen van bekende 
grootte wil verdeelen, pleogt men van zg. „grensplantenn 
gebruik te maken, die door de kleur van bloemen o£ 
bladcren reeds van verre zichtbaar moeten z\jn. Als 
zoodanig dienen op Java o.a. Kembang sepatoo (Hibiscus), 
Graptophyl- lum en Gordylvie. 

GRESHOFF (MAURITS). Gcb. to ^-Graven hage 11 
October 1S62, studecrde pharmacie te Utrecht en 
pronioveerde te Jena tot phil. doct., ter 同 TT^T hier te 
lande zyne pharmaceutische studien vol- bracht. In 1887 
vertrok hij als milit. apo th. 2dc kl. Ind. Leger naar Java. In 
het liospitaal te Batavia verrichtte hij eenige 
ondorzoekingeu. In 1888 were! hem op last van den Min. 
van Koi. opgedragen „een „onderzoek in te stellen naar de 
plantenstoffen van „Ned -Indie, in het bijzonder met het 
oog op hare beteekenis voor de geneeskunst". Voor dit 
onder- zoek werd bij's lands plantentuin te Buitenzorg cen 
chemisch-pharmacologisch laboratorium opgericht, dat bij 
de reorganisatie van den tuin in 1S90 als de vierde 
afdeeling werd aangeduid, (Zio PLANTENTUIN, 'S 
LANDS). Aan Greshoff komt de verdienste toe, den 
grondslag gelcgd te hebben van het stel- selmatig 
onderzoek dcr Indische plantenstoffen. Hy ontdekte niet 
alleen in Indische gewassen cen groot aantal alkalolden en 
andere heroische bestanddee- len, maar wist zijne 
onderzockingen ook nuttig te m&ken voor de 
vergelijkende phytochemie en voor de planten-
physiologie, o. a. door zijne medewerking aan G. Karsten^ 
studie der ademwortels van Rhizophore n, en M. Treub's 
studie over het blauwzuur in Pangium. In 1892 was 
Greshoff genoodzaakt we- gens ziekte naar Europa to 
gaan, waar hij zijne studien voortzette. In 1895 verliet hij 
*s lands dienst en werd toen aangesteld tot scheikundige 
aan het koloniaal museum te Haarlem. In 1896 werd hij 
tevens~onderdirecteur dezer ins telling en bed an kt e hi) 
voor het hem aangeboden hoogleeraarsambt in de 
pharmacognosie te Amsterdam. In 1901 volgde hij Van 
Eeden als directeur van het koi. museum op, welke 
betrekking hij tot aan zijn dood op 8 Dec. 
, 1909 vervulde. 

GescJirijlent Chemische Studien iiber den Hopfen, 
Diss. 1887; Eerste verslag van het onderzoek naar de 
plantenstoffen van Ned.-Indie, Bat. 1890; Phy- 
tochemische rapporten in de verslagcn van ‘8 lands 
plantentuin 1888—92; Plan ten en plantenstoffen, Bat. 
1891 (Gedanken uber Pflanzenkrafte und phy-: 
tochemische Verwantschaft, Berlin J 893); Beschrij- ving 
der gifiige en bedwelmende plan ten bij do vischvangst in 
gebruik, Bat. 1893 2e Ged. 1900; Indische nuttige planten, 
Amst. 1894; Ind. Vergifrap- porten, I 1899, II 1900; Nieuw 
Plantkundig Woor- denboek voor Ned.-Indie door de 
Clercq, 1909; Voorts opstellen in Teysmannia, Ind. 
Mercuur, Album der Natuur en in verschiHende vakt 
ijdschjif- ten. In de biografie van Dr. Bosz en van Iternon 
Chem. Week bl. VII (J 900) b】z. 23〕vindt men een zeer 
uitvoerige opgaaf van Greshoff's geschriften. 

GRESHOFF S RUMPHIUSFONDS. Tcr gelegen- heid 
van den 200-jarigen stci-fdag van den natuur- onderzoekcr 
Georg Everhard RumpJiius werd in het Kolonutal 
Museum (zie aldaar) te Haarlem op 15 Juni 1902 op 
initiatief van Dr. M. Greshoff, directeur van het museum, 
ter herdenking ecne Rumphi- us medaillc geslagen en de 
kiem gelegd voor een Rumphiufifonds. 

Na den dood van Dr. Greshoff, die aan het fonds ' 

ecu belangrijk lega&t vermaakte, gaf de Commissio voor 
het Koloniaal Museum een vasten vorm aan het fonds 
door er statuten voor vast tc stellcn, waarna hot den naarn 
van Grcshoff's Rumphiusfonda ver- kreeg. Het fonds 
hceft ten doel de bovordering van het 
natuurwetenschappclijk ondcreoek van de Mo- Jukken.* 
Ter berciking van dat doel kunnen o. a. subsidien 
vcrlccnd worden aan personen, die de Mo- lukken 
wenschcn to bezoeken om aldaar natuurwe- 
tenschappelijke studien betreffonde die cilandcn- groep 
te ondernemen, terwijl aan pcrsonei), die zich in dit 
opzicht bijzonder vcrdienstclijk hebben gc- maakt, eene 
Rumphiusmedaille kan worden ver- Jcend. 

GRfiSIK. Zie GRISEE. 
GREVE (WILLEM HENDRIK DE). Geb. te Fra- 

ncker den 15den April 1840. Na zijne studien aan do 
Kon. Akademie te Delft te hebben voltooid werd hij Dec. 
1861 benoemd tot aspirant-ingenieur bij het mijnwezen 
in Ned.-Indie; in 1863 volgdc zijn benoe- ming tot 
ingenieur der 3e en in 1866 tot idem, der 2c klasse. De 
Greve is bekend gcworden als de ont- dekker van de 
Ombilinkolen velden in de Padang- sche Bovenlandcn. 
Hij ontwierp een plan van afvocr dier kolen naar de 
Oostkust van Sumatra en ver- dronk tijdens cen 
onderzoek naar de uitvoerbaar- heid daarvan (October 
1872) in de Kwantan of Indragiririvier. Necrologie door 
P. H. van Diest in Jaarb. Mijnwezen 1872. II.<, 

GREWIA, fam. Tiliaceae, Talok (SOEND., JAV.). Lage 
boomen van Java, meest met viltige of althans sterk 
beliaarde bladeren en gelo bloemen. Een twee- tal 
soorten, n.l. G. cdtidilolia en G. eriocarpa, hebben een 
zeer taai hout, dat voor stolen van bijlen en karreboomen 
zeer gezocht is. 

GREWIA SALUTARIS Span., fam. Tiliaccae. Kajoe 
timor (MAL.). De bast van dozen boom (niet het hout, 
zooals de naam zoudoen vermoeden)is con zeer gezocht 
Javaansch genecsmiddcl, dat overal op de markten 
verkocht wordt. Het bevat bars en ccn hoog gehalte aan 
looistof, heeft een sterk samcn- trekkenden smaak, en 
wordt bij verschillende in- wendige kwalen in den vorm 
van ecn afkookscl al« adstringeerend middol gebruikt. 

GREYHOUND (STR A AT). De Kmallc.dicpe straat 
welke loopt tusschen de eilanden, onmiddelijk bcW. 
Taliaboe, het W.lijkste der Socla-eilandcn, gelcgen, 
vormt een der verbindingen tusficBen het Z.lijk en het 
N.lijk gedeelte der Molukschc zee cn is de aan- gowezen 
route tusschen de Z.-O. kust van Booton c)i de N.O.kust 
van Celebes of <lc W.kuHl van Hahna- hera. Bchalvc 
den ruim 13 K.M. breeden vaarweg beO. langs het eiland 
Tcmpau, is van de straat wei- nig bekend. De stroom 
loopt met kracht door do straat heen en wed er, de 
snelheid schijnt 5 tot 6 K.M. in het uur niet te 
overschrijdcn. 

Voor weersgesteldlieid, zie MOLUKSCHE ZEE. Zio 
Zcemansgids O. I. Archipol decl IV. 

GRISEEJGR6SIK, GARSIK = droog land), an- 
siBtent-rcsidcntie, residcntic Soerabaja, bestaando uit 
het regentschap van dicn naam en drie controle- 
afdeelingen, nl. Griscc. met de districten Gri«cy, 
Bengawand jero cn Gocnoeng Kendcng; Sidajoc met de 
dbitricten Sidajoo en Karang binangoen en hot eiland Ba 
wean, bestaande uit het gelijknamigc diH- trict. Op het 
eind van 1915 hud deze afdeeling eeno bevolking van 
ojnstreeks 350.000 zielcn, onder wclko 150 Europeanen, 
2000 Chineezeu en J000 Arabie- ren. De hoofdpJaats is 
gelijknamig (zie aldaar). 

GRISEE. District met gelijknamigc hoofdplaats in het 
regen tschap en de afdeeling Grisee, resid ent io 
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Socrabaja met 4 onderdistricton en 133 desa's; op't eind 
van 1915 teldc het omstrecks 74.500 ziclcn, o.w. 130 
Europeanon, 1800 Chincczen en 1000 Arabicren. 

GRISEE, GRISSEE (GR6SIK of TANDES). 
HoofdplaatB van de afdecling Grisco dor residents 
Socrabaja, gclegon aan Straat Madoera, tcldo ult. 1915 
士  26.000 inwoners, waaronder on geveer 130 
Europeancn, 1800 Chincezen on 1000 Arabi even. Haro 
grenzen zijn vastgesteld bij Ind. Stb. 1887 no. 172. Het 
is ecn vervallen stadje, dat vcel handel en scheepvaart 
hceft gekend, doch thans op zijne vroe- ger druk bczochte 
recde, wat de grootcre scheep- vaarl betreft, slechts 
cnkcle kustvaarders ziet. 

Do Chincezen kwanicn cr reeds voor 1400 A. D. en 
noemden het Ts'c-ts'un ； over de a Aciding van dezen 
weinig verheffenden naam — de letter!ijkc beteeke- nis 
is kakhuisdorp — lezc men de toelichting van Kouffaer 
in de Bijdragen Kon. Inst. T. L. V., 7e volgrceks, V 1906, 
bJz. 178. Grisee was toen reeds een belangrijkc 
handelsplaats, maar vooral in den cer- 8ten 
Mohammedaanschen tijd, het centrum der ge- 
loofspropaganda. De Portugcesche bcrichten getui- gen 
van de beteekenisder plants en de Nederland era stichttcn 
cr de cerate hunner factorijen in Oost-Java. Eerst in de 
19e eeuw is het geheel door Soerabaja overvleugeld. 

ilerkwaardig is Grisee door hare geschiedkundige 
oudheden. Men vindt een echat van materiaal voor 
historische studio in de MahpocrS, of Gapoer&wetan, 
waar uitgestrekte terreincn door bcgraafplaatsen (de 
oudstc uit do 14e eeuw) worden in genomen. De poor- 
ten vcrtooncn den Hindoeschen bouwstijl. Het praalgraf 
van Maulana Malik Ibrahim, den oudsten der 8 of 9 
heiligen, aan wic de Javanen de vestiging van den [slam 
in hun land tocschrijven, wordt cr nog zecr in cere 
gehouden. (Zic verder onder GIRI.) 

Tc Grisee wordt vecl work gemaakt van het ver- 
vaardigen van voorwerpon uit koper on messing, 
alsmcde het vervaardigen van houten kisten eri het 
vjechten van rotanmalten. Do songk6ts (goud- en 
zilvcrwcefsels) van Grisee zijn bekend. 

1'oen de havenverbetering van Soerabaja in het begin 
dozer eeuw aan de ordc was, zijn er stem- iiK.n opgegaan 
oin Grisee wegens hare vciligo rcedo cii gc-< liikte 
ligging voor steigcraanleg, als voorha- ven van 
S<>cral)aja in aanmerkiug to brengen, waar- van echti'r 
nieds i.s gekornen. 

Liltraliiur. Int. Archiv. f. Ethn. XV 1902, biz. 203. 
Ned. Zecwezen, 1902, biz. 203. — Bijdr. Kon. Inst. T. L. 
V. rks 7, V (1906), biz. 178.— Eigen Haard 1910, biz. 
635. 

GROBOGAN. Hegontechap en afdecling van de 
rcsidcntic Scmarang, met eenc oppervlukto van 1287 
K.M2. cn cone bevoIking in J905 van 244.000 waarvan 
150 Euro|)canen en 2300 Chincezen, bestaande uit 2 
contrdle-afdcolingen, nl. P o o r- w o(I u <1 i mot de 
districlen P o e r w o d a d i cn G r o b o g a n, en \V i r o 
s a r i mot do districten W j r o s a r i en K r a <1 c n a n 
(zio onder dio nanicn). De afdecling vormt hot 
benedendeel van de valkii der Kali Locsi met de noord- 
en zuidwaarts uui)grenz<!iHlo IICUVCIH. De laatste zijn 
grootendeels xnot djatiljosHchen bedekt, die zich 
vroeger ook tot in (1(； vlakto uitstrckten. Eerst sedert 
het midden der 19c eeuw is de la at st o bewoond cn 
bebouwd gewor- den, maar de groote mcerdorhoid der 
voldcn is van den r(;gcn afhankolijk. Voor 1905 worden 
opgegoven 46.000 bou ws van regen afhankelijke sawahs 
en 14.000 bouws droge velden, tegen 10.000 bouws 
alleen in den wcstinocMSon bovloeido sawahH on 
slechts 1000 permanent bcvloeide, uit eon paar kloino 
Icidiiigcn. 

De vcldcn langs do Locsi liebbcn tclken jure van bandjirs 
to lijdcn. Oogstmislukking door droogte in den 
wcatmoesson of door tc vecl regen in den oost- moesson 
— het cerate vooral van padi, het laatste meest van tweede 
gewassen — komt herhaaldelijk voor cn in sommige jaren 
over groote uitgestrekt- heid, waarvan zicktcn cn 
hongcrenocd de gevolgcn zijn. Bcrucht is do hongorsnood 
1848—'49 (zie CULTUURSTELSEL). Ook tusschcn 
1880 cn '85 heerschtc groote sterfte, waardoor de 
bcvolking in dat lustrum van 276.000 op 177.000 
verminderdc! In 1902 mislukte de rijstoogst op niet 
minder dan 18.500 bouws sawah en in 1904 de oogst van 
tweede gewassen op 18.600 bouws. Daardoor en door 
ram- pen als cholera, koortsen en de pest nam de bcvol-
king van 257.000 zielen in 1900 af tot 241.000 in 1905 
(onder het laatste cyfer waren 150 Europeanen en 2250 
Chineczen). In 1915 telde de bevolking 土 280.000 o.w. 
178 Europeanen en 2850 Chineezen. 

Naast het vooniaamste tweede gewas, djageeng, breidt 
de tcelt van cassave zich uit, die in slcchte jaren een ware 
uitkomst is. De klappcraanplant neemt toe evenals die van 
kapok. Ook wordt vcel tabak geplant voor de inlandsche 
markt. 

Landbouwondememingen koinen in Grobogan niet 
voor, wel ondernemingen voor den houtaankap en drie 
gouvernements houtvesterijen. — Twee tramlijnen 
doorsnijden de afdceling van West naar Oost en zijn 
bezuiden de hoofdplaats Poerwodadi en nabij Koewoc 
door dwarslijnen verbonden. Bij Goendik hebben de 
trams aansluiting op de spoor- lijn Semarang—
Soerakarta. 一 De contrdle-afdeeling Wirosari telt vele 
merkwaardige natuui*verschijnse- len ；  in het lage 
kalkgebergte aan de noordelijke grens konicn zeer fraaio 
druipstcengrotten voor met holder witte stalactioten; 
voorts in het district Kra- denan, de inodderwellcn van Ko 
e woe, (zie aL daar), waaruit zout gewonnen wordt. 
' Plekken, waar ziltig water en slik op we lien, komen in 
de afdecling Grobogan vcle voor, o.a. bij de desa Djono 
(zic aldaar).' 

GROBOGAN. District met gelijknamige hoofdplaats 
van de contrdle-afdeeling Poerwodadi, regentschap en 
afdeeling Grobogan, residentie Semarang Hot heeft een 
uitgestrektheid van 200 K.M2. on telt 3 onderdistricten 
met 82 desa's. Op 't einde van 1915 had het eene 
bevolking van 48.500 zielen, waar onder 3 Europeanen cn 
een 60-tai Chineezen. Zijne hoofdplaats ligt 50 M. hoog. 

GROENE GEUZEN. Do Mardijkers to Batavia aldiis 
genoomd naar hun groen v&andel. Zie (In- landscho) 
BURGERS. 

GROENEVELDT (WILLEM PIETER). Geboren to 
Gorcum 28 Mei 1841 ； overledcn tc 's-Graven- liage 18 
Aug. 1915. Ontving zijne oplciding te Leiden aJs 
kwcekcling voor de Chineescho en Japansche taal en wcnl 
in 1861 ter beschikking gcstcld van don Gouvemeur-
Generaal van Ne<l.- Indie om zich vercler tc bckwainen 
voor to Ik in genoemde talen. Eerst tc Axnoy cn daaina in 
het binnenland van Canton voltooide hij zijnostu- dien in 
de Chineescho taal, waarop hy in Augustus 1864 in *s 
Lands dionst werd opgenomen en zijne be- noeming 
ontving tot tolk voor do Chineesche taal te Pontianak; zes 
jaar later werd hij ovcrgeplaatst naar Padang; in 1872 
werd hij bclast met de func- lien van sccretaris-tolk bij 
den Nederlandschcn Consul-Gonoraal to Peking. In 1874 
keerde hij wed er naar Indie terug cn word benoemd tot 
toll; voor do Cliincoscho taal to Batavia. Brio jaar lator 
(Aug. 1877) word hij benoemd tot referendaris by het 
Dep. 
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van 0. E. en N., in April 1881 tot scoretaris en in 
April 1887 tot directeur van dat departement. In 
Juli 1889 werd hij lid in den Raad van N. I., als 
hoedanig de Regeering hem eene zending opdroeg 
naar Fransch Indo-China ten einde eon onderaoek in 
te stellen naar de inrichting en de working van het 
in Cochin-China bestaand stelsel van opium-regie, 
terwijl hij in Augustus 1892 belast werd met een 
onderzoek naar den economischen toestand der 
Vreemde Oostxjrlingen op Java en Madoera. In Mei 
]893 werd hij bevorderd tot vice-president van den 
Raad van N.-I., welk ambt hij bekleedde tot 5 Juli 
1895, toon hij op zyn verzoek eervoJ uit ,s Lands 
dienst word ontslagen. 

Van zijne hand verschencn: (met R. J. de St. 
Aulaire) A manual of Chinese Running■ Handwri- 
ting, especially as it is used in Japan, 1861: Notes 
on the Malay Archipelago and Malacca, compiled 
from Chinese sources, Vcrh. Bat. Gen. XXXIX 
1876, van Engelsche zijde opnieuw uitgegeven in 
1887; .Nederlanders in • China. (1601—1624) le 

/(teyens laatste) deel, ] 898, -Gezainenlijk met Dr." 
/ Brandes^gaT hij uit-: Catalogus der archacologische 
verzameling van het Bataviaasch Genootschap van 
Kun^ten en Weteiischappen (1887). Van zijn onder- 
zoek in Cochin-China bracht hij een rapport uit: Het 
opium-monopolie in Fransch Indo-China, hebwelk 
van Rcgeeringswege in druk vcrscheen. 

GROENG. Sasaksch distiict van de onderafdee- 
ling AVest-Lombok^ afdeeling Lombok, residentie 
Bali eiF Lombok. X 

GROGOL. District van de controle-afdeoling, het 
regentschap en de afdeeling Demak, residentie 
Semarang. Het heeft eenc iiitgestrektheid van 197 
KAI2, on heeft 3 onderdistricten met 113 gou- 
vernements en 72 particuliere desa's. Op 't einde van 
1905 had het eene be volkin g van 75.000 zielen, 
waaronder 10 Europeanen en 130 Chineezen. De 
districtshoofdplaats is Karang ten gall. 

GROGOL. District (van den Soesoehoenan), met 
geJijknannge hoofdplaats van de afdeeling en de 
residentie Soerakarta. Het is gelegcn onmiddellijk 
ten Z. van de hoofdplaats Soerakarta, aan den weg, 

die deze plaats met Wonogiri verbindt, heeft 5 
onderdistricten met name Grogol, Paloer, Ngrang- 
gab, Baki en Mod jo en telde op't einde van 1905: 
bijna 40.000 zielen o.w. ± 40 Europeanen en veider 
Inlanders. 

GROLL (JOHANNES). Geb. 14 Juli 1814 te 句么 
coude,_overleden ie Leiden 2J April 1885. Was 

, lijk zee-officier. Ging in J852 over in Ind. 
burgerljjken dienst als onderhaven- en equipage- 

aan- 

meester te Batavia. Maakte 8tudie van de opko- 
van 

mende electrotechniek en werd, in 1856 tot Ingenicur 
van de Gouv. telegrafie benoemd, de aanlegger 
de eor«te telegraaflijn (Batavia-Buitcnxorg) op 
Java en daarop van twee lijnen over de gebeelc 
Jcugte van het eiland en van den eersten onderzee- 
schen telegraafkabel tusschen Java en gingapoje. - Singapore. 
Hij verliet Lands dienst in 1863. In 1867 vertro£~ 
hij wed er naar Indie als lid van den Raad van beheer 
der Ned. Ind. Spoorwegmaatschapjjij en wist door 
zijn organiseerend talent van deze destijds zwakke 
onderneming 

/ j f GROND (RECHTEN OP DEN), uitgeoefend door 
承々刁 de inlandsche bevolking. De aard en de omvang 

een zeer sterke en bloeiende tc maken. 

dezer rechten zouden minder moeilijk zijn te ken- 

电 f nen, indien de agrarische wetgeving van hot gou- 

lid 5 en 75 lid 3 R«g, regl,), onder 如 evoeging van 
< vernement df zich bij de inlandsche inzettingen had 

aangesloten (gelijk geboden wordt door de arCt. 62 

al datgene wat onzerzijds om economischo of staat- 
kuudigo redencn noodig wordt geaclit, of die inzot- 
tingen kortweg had op zij geschoven, een scherpe 
tegenstclling scheppende tusschen het adatrecht. 
van vroeger en hot gouvemementsrecht van nu. 
Aangezion editor onze bepalingen een soort cloor- 
eeiunonging van inlandsche on gouverncmentsop- 
vattingen hebbon tot stand gebracht, vormt de In- 
dische wetgeving op de agrarische bovolkingsrcchten 
het ingewiklccldste deel van de staatsinstcllingon 
der kolonie, voor Europeanen (ook ambtenaren) 
moeilijk te verstaan, voor inlanders onbegrijpelijk. 
Gelukkig geldt dit bezwaar in hoofdzaak slechts 
inrichting en vorm der bepalingen; haar strek- 
king (eerbiediging van inlandsche belangen, bo- 
scherming van den inlander tegen eigen onverstand 
en tegon list van vreemden, economische vrij making 
van den grond) valt schier doorloopend te loven, en 
zou door aansluiting op inlandsche voorstellingen 
en inzettingen uitnemond bruikbaar kunnen. worden 
voor de praetijk. 

Was zoowel bij de parlemefitaire behandeling 
van het Rcgeeringsreglement (1854) als bij die van 
het ontwerp-cultuurwet (1866) gcbleken, dat zelfs 
bij het bestuur de kennis van de bevolkingsrechten 
op den grond nog alles te wcnschen liet, daariu 
kwam verbetering, toon, juist ten gevolge dier dis- 
cusmiiin van 18GG, eerst een summier onderzoek werd 
gehouden naar de aanspraken dor inlandsche be- 
volking van Java en Madoera op onontgonnen gron- den 
(rapporton van 1867, overgelegd door niinistcr 
Hasselman, zie bijlagen St.-Gen. 1807—1868 tweede 
zitting bl. 468), en vervolgeiis bij gouv.-besl. van 10 
Juni 1867 het grooto agrarisch onderzoek voor die twee 
eilanden naar bebouwde en onbcbyuwdc gronden werd 
gelast, waarvan de uitkomsten zijn neergelegd in het 
Resume van Bantam (ah proevc gepubliceerd in 1871) 
en in de drio deden van lict Eindr6sume (J.876, 1880, 
189G), wclker redactie in hoofdzaak het werk is van Mr. 
\V. B. Bcrgsma; de toestand in „Do Residentie K.adoen 
was onaf- hankelijk daarvan reeds in 1871, gepubliceerd 
naar 
de uitkomsten der statistieke opneming. Toon 
voorts in die zelfde jaren de noodzakolijkheid 
bleek oin orde te stellen op de verkrijging van woestc 

cn voor onbe- 
een aantal 

gronden door Europeanen en Chineezen op do bui- 
tenbezitlingen, hetgeen men alleen door een domein - 
verklaring (zio DOMEIN VAN DEN LANDE) mcondo 
te kunnen bereiken, werden Hoortgclijko onflcrzoc- 
kingen, doch op beperkte schaal 
bouwde gronden, ingestcld voor 
westen buiten Java en Madoera. Zoo verschonon 
er tusschen 1872 on 1877 negen agrarische re-. 
sum6'$ voor do buitenbez.: Sunialra (herdrukl 
1896), Banka, Amboina, Celebo?, W.-Borneo, 
Z.-O.-Borneo, Monado, Billiton en Timor； waarop in 
J 889 als tiende Bali voJgde. Hot r6sum6 voor BaJi is 
het laatsto, dat door de regeering zelf werd gcpubli- 
ceerd; sinds dicn ochtor verschencn nog in do Adat- 
rechtbundeh (zio AD2\TRECH/I,) een agrarisch 
rdsuine voor Groot-AtjeMbundel I), een voor Boni en 
Par6-Par6 op Zuid-Colebes ]Ybunde】 IX.) 
voor een deel van Sumatra,s 
人― “ 
Par6-Par6 op Zui(l-Colebo3 bund el IX) on een voor een 
deel van Sumatra,s OosCEust^lJund(； 1 X). Alleen de 
gowosten Djambi, Riouw zijn tot d us ver (October 
1916) geliecl van een r6suni<' verstoken. Het groote 
bezwaar, waaraan doze publi- caties (van ongelijke 
waardo) den lezor blootstol- lon, ligt in het geinis van 
vaste rechtatormen, waar- door niet alleen de 
rechtsverscheidenheid in Indonc- sie veel grooter lijkt 
dan zij is, doch ook het vorkrij- gen van een 
scliorpgeteekend beeld onmogelijk 
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wordt; aan dit bezwaar trachten de door het Ko Ion. 
Inst, uitgegeven Pandccten van het adatrecht (1914, 
1915; zio ADATRECHT)te gemoet te komen. Een and 
er bezwaar, dat zich niet mcoi'vcrhelpenlaat, is do 
ondcskundige opstelling van de voor do buitonbe- 

van 

zittingen ter beantwoording voorgelegde. vragen- lijst; 
bij latere onderzookingen zou men betcr docn, 
zich van de vragen van 1872 los te maken. 

De ingest eld e nasporingen hebben docn zicn, dat, bij 
veel verschil in plaatselijke bijzonderheden, de hoofdlijn 
voor geheel Indic dezelfde is, al ontmoet 
mcn natuurlijk de bevolkingsrechten op den grond 
in uitecn loopende stadien van ontwikkeling. Ook 
tusschen Java en de buitenbezittingen bestaat geen 
enkel kenmerkend verschil. 

De agrarische bevolkingsrechten worden voor 
ons rechtstrceksch gebied in geheel Indie uitdruk- 
kelijk bescliermd door art. 62 lid 5, vgl. lid 3 en lid 4, 
Reg.-regl. ;cn zulks in aansluiting op deproclamatie- 
Sloct in Ind. Stb. I860 n° 80 voor Java. Mocht men 
—in afwijking van de inlandsche opvatting — wei- 
geren zulkc rechten als b.v. dat tot zanioling van 
boschpioductcn als “rechten op den grond" aan te 
merken cn voorbijzien, dat art. 62 lid 5 Rcg.-regl. 
zich niet tot rechten ,,op" den grond beperkt, doch 
allc rechten der inlandsche bevolking omvat, die 
met art. 62 verband houden, dan nog worden doze 
rechten voor de geheelc sfeer der gouveinoments- 
rechtspraak in of buiten rechtstreeksch gebied be- 
schut door art. 75 lid 3 en 】id 4 Reg. rcgl. 

Aan de spits dozer agrarische rechten staat voor 
geheel Indie het beschikkingsrecht over grond en wa- 
ter, toekomend aan een inlandsche rcchtsgcmcen- 
schap (hetzij stain, district of dorp), en bij de Mi- 
Jiangkabaucrs hak oelajat d. i. oelajatrecht gchce- 
ten (elders onbenoemd). Ecu oigcndomsrccht is dit, 
bij wcsterUngen onbekende, voor vervreemding 

vat bare, beschikkingsrecht niet Het houclt in, 
dat de wtain cnz. een Lepaaldc omgrensde st reek 
gronds besehouwt als beschikbaar alleen voor hem 
zelf cn zijn leden, zoodat dozen cr vrijelijk mogen 
zani<-l<；n,<>ntginnen,enz.: leden van een anderenstain 
daurentegen mogen dat. allecn docn met vergunning 
van den cerKtcn st am, en t cgon bctaling 
recognitic； o<)k over cultuurgrond binnen den bc- 
scliikkingakring uit zich, hoewcl in verzwakte mate, 
dat I)c：j<• 11ikkingsrccht (b.v. door con verplichtc mc- 
dowerking van den st am bij transacties, of door ver- 
bofi van overdracht aan nict-stamgcnootcn); cn 

van eon 

de bc；：c11ikki)ig.'gerc<• 111 igdc gemccnscliup acht 
zich 
—ten ininslo op Middel- cn Zuid-Sumatra, on 
Java - aansprakclijk voor ongcdolgdo zwaro dclic- 
ten, birnicn dien kring gcplccgd. Indian het ooster- 
«c]io recht van grondbezit(lcr intlividueclo inlanders 
rniiidcr bevoegdheden geeft dan ons recht van pri- 
vaten groiuieigendom, ligt dat voornamelijk aan do 
omstandigbeid, dat dit inliuidsch bezitrecht bo- 
klcind ziL binnen het bcschikkingsrccht; waar (lit 
laatstc is weggesleten — gelijk in At-jch, op West- 
Java, on (ton uanzicn dor sawalis) op Bali —, daar 
i« de inlandsche grondbezitter nagenoeg even vrij 
a Is een weslorsch grondeigenaar zou zijn. In cen paar 
achtcrlijke streken, het Gajoland op Sumatra, hot 
Tortulja-gobied op Celebes ' ：' 
den GorontaloHchen kring, in het beschikltings- 
rechl nog niet aanwezig; in cnkclo despotieko zolf- 
besturonde rijken is of was het opgeslorpt in 
vorsten alniacht (Simeloengoen-Bataks, Lombok, 
Bangli, Vorstcnlanden). Po gonoemdo recognitio, 
waarvoor op Sumatra, Borneo, Celebes, Bceiw^l 
Bali zulko namen als oeloe taon, boenga tanaE,s6wa ' 

cn waarschijnlijk ook 

boemi, s6wa oetan, pantjoeng alas, tapak lawang, hak 
rantau, soessoeng romang, noi-filin, rahe- koton, en 
oopeti in zwang zijn, hect op Java mesi of pamesi. Tai 
van uitingen van dit beschikkingsrecht zijn van 
regeoringswege voor en na, herhaaklclijk orkend ； 
doch van het recht zelf (zie 
ook op BESCHIKKINGSRECHT) wil men' nog 
altijd niot weten, vooral omdat men zich diets maakt, 
daG deze, uit oudc religieuze denkbeelden voort- 
gekomen en nog vastgewortelde, inzetting on ver- 

■ heerschappij. Bij ont- 
wikkeling van den inlandschen landbouw verbleekt 
en vervalt het beschikkingsrecht langs natuurlijken 
weg (zie boven: West-Java enz.), maar dan in ge- 
lijken tred met de verdere natuurlijke wijziging - 
van de adatrechten op den grond.- 

Is het beschikliingsrecht cen recht van inland- 
sche gemeenschappen (stam, district, dorp), uit 
zijn omschrijving bleek reeds, dat zijn toepassing 
leiden moet tot individueele rechten: i: 
waarborgt juist cen bevoegdheid van de individu- 
eele leden dier beschikkingsgerechtigde gemeen- 
schap (in tcgenstelling tot vreemden) om van den 
grond binnen den bescliikkingskring te profitceren 

eenigbaar wezen zou met onze 

immers het 

voor zich zelf. De eenvoudigste uitingen van die be- 
voegdheid zijn: het zamelen van. boschproducten aldaar 
(zamelrecht), het jagen en visschen aldaar ' (jachtrecht, 
vischrechl), straks gevolgd door het ont- • ginnen. van cen 
bcpaald stuk {ontginnitujs^recht).
 、
、 

Aanvankelijk gcschicclt de ontginning door het >- 
drijven van een voorbijgaaiiden en extensieven、y 
roofbouw op een stuk grond, dat men na eerste af- 
oogsting of na een paar oogsten weer verlaat (f/cnot- 
recht). Bij dezen ccrsten priinitioven vorm van. grond 
bebouwing is do cultiuiv nomadisch, want als de 
grondon in den omtrek cener bovolldngawoon- plaats 
gehccl zijn ritgeput, is de bevoIking genoopt niet allecn 
van bouwveld te verwisselen, maar haar woonplaats zelf 
to verleggen. Is bij hot sinds 1872 
op de buiton bezitt ingen ingesteld onderzoek geblc- 
ken, dat zulk hecn en wcer trclcken nog voorkwani 
in de Bal aklandon (buiten Mandailing), het noor- 
den dor Lampongs, het weston 「' ' 〜' 
binncnland van Borneo, de berg：streken van Zuid-Ce- § 
lebes, do geweston Ternato on Timor, men vond zelfsx^ 
op Java, nl. in Zuid-Bantam, dien tocstand. in het 
midden der negentiende ecuw ； en ook thans 
is, o. a. blijkciis de onderzookingen der Welvaart- 
conimissio (saamgevat door C. J. Hasselman, 1914, ' 
on ten deelo gecxcerpcord ii^Adatrcchtbundels 
II cn IV), zulk con roofbouw op \vfesclvalligd'Udiiw 二'' 
veklen (nu eons hocma, dan weer tipar of gaga ge- 

van Palembang, het 

hcctcn) verro van onbekond op Java. Het uit dozen 
roofbouw ontstaando genotrecht van droge vclden '：• 
iti zwak van inhoud en tijdclyk: de grond kan niet . 
worden vorvrcomd of ver panel, kan meestal niet 

en valt weer vrij zoodra de bebouwing '' 
wordt gcHtaakt. Het tijdelyko van dit genotrccht ， 
is dikwijls aan de aandacht ontg&an, cloordat 、、;一， 
men lotto op do blijvcndo rcchten, op meorjarige 
gowassen geoofcnd(b. v. opdtiargepJanto vruchtboo- •/ 
men); doch naar inlandsche upvatting is hot recht q、 
op het gowas geheel los van het i-echt op don grond [ 

verervon, 

van 

zclf. Mcastal treft men dit gcnotrecht aan te zamen 
mot (en stoande onder) het bcschiklcingsrecht van \ 
den stain onz.; allcon waar het bcschikkingsrecht 七 
nog niot aanwezig is (Gajoland, Gorontalo, Tora- V 
dja-gobied), is dit anders. Do individualisatio van 
den grond begint editor vcelal reeds, cloordat het 

,t  ______  . _ ，一, iiitgpkozon stuk grond met 
convoudige inlandsche、 

boenga tanaE^wa * merkteekens wordt afgobakond; daardoor ontstaaU 】 
1 EWG - f 

dja-gobied), is dit anders. Do individualisatio van 
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een tijdelijk voorkeurrechi op dicn grond, van dezen 
n^atievcn inhoud, dat, zoolang het voortbestaat, anderen 
dien grond niet in ontginning mogen nemen (in de 
Minahasa heet dit rccht apar- of palau-recht, elders is 
hot onbenoemd). 

Bet ere cultuurwijzen on toenetnende bovolking 
leiden vanzelf tot een mecr blijvende individuali- satie 
van den grond. waardoor een vaster recht ont- staat，，
het. iniaiidsch bezitrecltt op den grond (in som- mige 
streken met het Arabische woord voor eigen- dom, 
milik, aangeduid). Ook dit ontstaat door oiitgin- niug; 
ook dit- wordt dikwijls door afbakening en 
voorkeurrecht voorafgegaan. Maar in tegeiistelling tot 
het genotrccht van wisselvallige bouwvelden duurt het 
bezitrecht van vastc bouwvelden — hetzij droge vcldcn, 
hetzij natuurlijk of kunstmatig be- vloeide s&wahs 一 
vcel langcr dan de beboumng zelf, meestal zoolang als 
men zich do bebouwiiig van de pick herinnert; aldus 
bezetcn grond is vat-baar voor vererving, meestal ook 
voor vervreem- ding en verpanding, en doet 
belastingheffing ter zake van den grond mogelijk zijn. 
Aangezien even- wel in vcrreweg de nieeste streken ook 
dit bezit- Techt op grond nog ondcr het hoogerc 
boschikkings- recht van stam, district of dorp staat, is de 
inland- sche grondbezitter ten aanzien van vervreem- 
ding of verpanding aan vreemden (niet-ledcn zijner 
gemeenschap)hetzij aan een volstrekt verbod,hetzij aan 
medewerking en aanwezen van de hoofden zijner 
gemeenschap (dorpsbestuur enz.) gebonden; de stain 
enz. kan dikwijls over den bezeten grond ten 
algemeenen bate beschikken (wat zich in de Minahasa 
en op Java vooral uit in vorming van of ten aanzien van 
woonerven) ； en soms zelfs kan of kon de grondbezitter 
de bestemming van zijn grond niet ingrijpend wijzigen 
dan met gocdvinden van zyn dorpsbestuur enz. 
Intusschen, hoe volmaakter de cuJtuur wordt, des te 
sterker doen zich — volgens het juiste woord van F. A. 
Liefrinck — de rechten der individuen gelden ； bij 
vcrbeterde bevlociing verbleeken de uitingen van het 
bescbikkings- recht meer en meer, en bij sawalis op Bali 
is het to- taal verdwenen, terwijl toch op dat zelfde 
eiland het beschilckingsrecht ten aanzien van blijvend 
bezeten droge velden nog bestaat. Zoo ook is in Atjeh 
en op West-Java het inlandsch bezitrecht van alle 
bouwvelden bevrijd uit de kluister van het 
Ijeschikkingsrecht. De tegenstelling tusschen het 
daardoor vrijgeworden inlandsch bezitreclit op West-
Java en het nog belemmerde bezitrecht op Midde]- cn 
Oost-Java te beschrijven als een tegen- sielling tusschen 
Mohammed aansch recht en Hin- doerecht, of als een 
tusschen een zakelyk recht en een persoonlijk recht op 
den grond, is pure phan- tasie. Het inlandsch bezitrecht 
op grond aan te duiden met den naam grondcigendom 
ware, hoe- wel in zich zelf niet onjuist, niet alleen in 
strijd met de bewoording der domeinverklaring (zie 
beneden), dock zou ook misverstand doen i,ijzen over 
do wer- kelijke rechten der inlandsche grondbezitters, 
zooals boven verklaard (zie EIGENDOM). De in de 
agra- rische wetgeving gebruikelijke term „erfelijk indi- 
vidued bezit" snijdt noodeloos zoowel hot grond- bezit 
in streken zonder individ uen-erfrecht (zie 
ERFGOEDERENRECHT) ah liet grondbezit in handen 
van gemecnschappen (dorp, familie, enz.) af. 
Eigenontgonnen grond van blijvonde cultuur heet op 
Java jasa of joso (jasan), tegenover gekoeh- ten, 
gekregen oi geiirfden grond van blijvende cultuur, die er 
pocsaka of asli heet. 

Niet overal intufischcn heeft zich het recht op 

vaste bouwvelden zoo rustig on goleidelijk kunnen 
ontwikkelen als hiorboven werd ondcrsteld. In som- 
mige streken heeft een despotisch vorstengezag ter 
plaatso of de vastc bouwvelden aan zooveel laston on 
heffingen onderworpon, dat do bezitters zo nu en dan 
maar liever opgavon, df langs andere wegon zich een 
vergaand recht ten aanzien dier vaste bouwvelden 
verzekerd. In dit geval 一 dat zich het sprekendst 
vortooiit of vertoonde in de Vorstenlanden op Java, in 
sommige der vroegero rijkjes op Bali (b. v. Bangli), in 
hot rijk Lombok on bij de Simcloengoen-Bataks —— 
heeft de grond bebouwer een niet veel grooter recht dan 
dat om den grond ah den zynen te blijven bebouwen of 
bewerken (of dien op anderen te doen overgaan), 
zoolang de vorst niet gelieft in te grij- pen b.v. door den 
grond aan zich zelf te trekken (dus tot opzeggcns toe, 
during good behaviour); weshalve men hier wel van cen 
beioerkii^srechl of bouwrecht sprcekl, gelyk in die 
deelen van Middel- Java, die tot 1830 onder de 
Vorstenlanden haddon gcressorteerd, de inlander zelf 
nog tientallen vanjaren na 1830 zijn grond geon bezeten. 
grond (gadahan), maar gadoehan- (in gebruik gelaten) 
grond noemde. De door Raffles voor zijn land rente 
gepropageerdo leer, als zouden Indonesischc vorsten 
eigenaren zijn van alien grond in hun rijk, heeft noch in 
inheem- sche inzettingen (zie b. v. Liefrinck, Tijdsclir. 
Bat. Gen. 33, 1890), noch in het Hindoerecht of het 
Mohammcdaansche recht>y(zie Adatrechtbundel I 
bl._]97,.VII bl. .296,. X .151.'̂ 55) eenigen steun ge- 
vonden. Met het hiergenoemde bewerkingsr echt kwam 
tot 1912 in aard geheel overeen het zgn. erf- pachtsrecht 
der opgezetenen van particuliere lan.de- rijen bewesten 
de Tjimanoek (zie PARTICULIERE LANDERIJEN), 
hetwelk na 1912 meer tot een inlandsch bezitrecht 
genaderd is. 

Zijn(naast zamel-, jacht-, ontginnings- en voorkeur-
recht) in geaotrecht, inlandsch bezitrecht en bewor- 
kingsrecht de <1 rie voornaamste Indonesischc figuren 
van individueele rechten op grond gegeven, hot kan niet 
verbazen, dat die figuren cen wisselworking hebbon 
gcoefchd op cJkandcr. Bostaan or streken (b.v. het 
Karoland, of tai van dcsa's op Java in 1867 nog), waar 
ook van vaste bouwvelden ver- vreemding bcpaakl 
verbodcn is, of andere, waar zij, hoe we] gcoorloofd, als 
ongewenseht cn zelfs als sehandcJijk gc】dt, dan hangt 
dat jnissehicn nog s nncn met de natuurlijkc 
onvcrvreenKlbaarhcid 
van genotrcchtgrondcn (of met do onvcrvrocBid- 
baarheid van den bes?hikkjngskring zelf, zic buven). 
Indien op Zuid-Celcbes eu tot voor kort in het 
rechtstreeksch gebied van .Java cn Madoera de 
verplichtingen van den grond bezitt(；r om dieiJHtcn cn 
landelijkc inkomstcii te pracstecren (kastK：- wijang 
heeton zulke verplichlingen op Zu id-Celebes) gold als 
een element van het inlandsch bezit- recht, des dat 
wanpraestatie verlies van het rccht zelf ten gevolge 
gohad, dan doet dit sterk aan het labiele bewerkingsrecht 
denken. Het verbod van ver- koop van familicgrond bij 
de MinangkabaucrH duar- cutegen is een natuurlijk 
gcvolg van de organisatio van de familio aldaar. 

Naast de tot dusver opgesomde rechten op grond 
heeft men eenerzijds cnkcle aanvulJingen en varian- 
ten, anderaijds enkclo rechten, die voortkomen uit 
vrije wilsovereenstem ming. 

Tot de aanvullingon en varianton behooren: hot 
recht om vee te weideu binnen zijn beschikkings- 
kring {weiderechl) of om aldaar naar delfstoHeii te 
del ven; het voorkeurrecht van den voormaligcn 
grondbewerl^er, die zijn inlandsch bezitrecht (of, 
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somtijds, zijn genotrccht) heeft verlorcn, doch dit 
prioriteitsrecht overhoudt; het voorkeurrccht van een 
grondbezitter ten aanzien van nog woestc buurgronden; 
het genotrecht van vreemden op gronden, binncii den 
beschikkingskring van cen anderen stam enz. gelegen, 
waarop zij, zelfs bij bJijvcnde cultuur, vcelal geen 
inlandsch bezitrccht, doch allcen dit gcnotrccht, kuiuien 
erlangen ；  ccn verdienrecht in de Vorstenlanden, 
vclgcns hctwelk zij, die bewerkingsrccht hebben, de 
daarin opge- slotcn bevoegdheid hebben om op dat dee] 
van ]nm grond, hctwclk ingevolge het apanagestelscl (en 
de daarop gegronde landvcrhuur) beteeld moet worden 
vol gens aanwijzing van bo ven, ook zclf te verdiencn 
wat daarvoor wordt bijbetaaid, indien die hoteling 
zwaardcr is dan de padicultuur； ccn tMaslingsrechl of 
voorkoopsrecht van buren of ge- slachtgenooten in Atjeh 
cn Gajoland. Ook het redd op woonerven (hetzij bezit-. 
hetzij genotrccht) vcrtcont menige cigenaardigheid. 

Tot de op wilsovereeiistemming gegi-onde rech- ten 
behooren met name het pandr edit' (zeer ver- breid in 
streken, waar de akkers bcvloeid en dus van waarde zijn), 
het rechl van deelbouw (zeer ver- breid) en het rccht van 
veldhmtr (verhuur tusschen inlanders onderling; 
zeldzaam). Zie op PAND- RECHT, DEELBOUW en 
GRONDVERHUUR. 

Uit het reeds gezegde zou men wellicht don in- di'uk 
ontvangen, dat tegenover uitsluitcnd gemecn- 
schapsrechten op woesten grond (nl. het beschik- 
kingsrccht, dat, hoowcl ook voor bouwvelden van gj'oote 
beteekenis, zijn nadruk toch legt op onbe- bouwden 
grond), ten aanzien van de bouwvelden slechts 
individucele rechtcn staan. Toch ware die indruk in mecr 
dan 6en opzicht onjuist. 

Ook al laat men zamel-, jacht-, ontginnings- enwei- 
derecht tor zijdc, dan nog heeft men in het voorkcur- 
rccht een sprekend bewijs van een gemdividualiseerd rec 
lit op cen stuk nog woesten grond. In de Aliiiahasa, waar 
- - al dan nict volgcns het oude adatrecht — dit 
voorkeurrecht op stukken afgebakenden grond (daar 
apar- of palau-recht genoemd) vererfd is op familicn, 
htul en heeft men nitgestrektc woeste gronden, waarop 
de rcchtspersonen, die families heeten, haar particulicro 
aanspraak (vererfd voor- keurrcdht) docn golden. Ook 
kent mon ccn mcor gelnd ividualisecrd 
boschikkingsrecht in het Minang- kab;nix(；ho gebied 
bij zgn. oclajathoiidende fa- BiiJies: <!*■ st and s<Jiijnl 
in dat gcval doze, dat over gcdceltcn van den 
bcschikkingskring hot agra- riHchc zeggenscha), berust 
bij de kernfaniilies uit het dorp elk afzonderlijk. 

Andorzijda is ook inlandsch bezitrccht in handen ^an 
een districl, dorp of familic — daar, waar dit 
jechtsgcjneenschappen zijn …-frequent. Ontstuat 
l)czitrccht door ontginning, dan krijgt ook con dorp onz. 
bezitrccht door ontginning van dorpswoge; is grondbezit 
vervrccjndbaur, dan lian ook ccn dorp ciiz. grond koopen 
van(；en individuccl grondbezit- tcr; cn waar liet crfrccht
，de familic als erfgename aanwijst van haar leden (zie 
ERFGOEDEREN- KE(!1IT), daar worden ook langs 
dozen weg go- nieenschappcn, nJ. de families, 
grootgrondbezitsters. In die streken, waar zulk 
grondbezit voorkomt in handen van dezelfdo 
gemccnschappen, die uit an- doren hoofdo beschik 
kingsrccht hob ben over an- <]orcn gi-ond, dienl mon dus 
bij hot vernomon, dat zekcre gronden UUD district of dorp 
bchooron (ka- lakcran, commuun, zijn, gelijk men in do 
Minahasa zegt), wdl tc ondei'scheidcn, wat bed odd 
wordt. In schier al deze gevallcn van 
gemeenschapsgronil 

hebben hetzij de individueele leden hetzij groepjes van 
hen.(b.v. een familietak) op dien gcmecnachapa- grond, 
die aan het dorp, de familie enz. toebehoort, eon 
ondcrgcschikt gebruiksrecht van langer of korter duur. 

AIs niet zuiver individueclen grond kan men ook 
besehouwen die gronden, welke als domein- of 
ambtsgrond verknocht zyn aan de waardigheid van een 
vorst of hoofd. Dit soort domeingronden vindt men in 
vorstengebied schier overal in Indie; bezeten 
ambtsgronden (zic AMBTSVELPEN) ontmoet men in de 
omamentsgi'onden van Zuid-Celebes. Het niet zuiver 
individueele spreekt zich dan dikwijls hierin uit, dat dezc 
gronden, in tegenstelling tot de gewone particuliere 
gronden ter plaatse, onver- vreomdbaar cn onverpandbaar 
zijn. De apanages (zie aldaar) cchter behooren niet hier, 
daar zij geen rechtcn op den grond zelf geven. 

De tijd is zeker nog niet gekomcn om te beschry- ven, 
hoe voor de mecr ontwikkeldo en dus meer 
gecompliceerde streken van Indie (Bali en Lombok, Java, 
Sumatra enz.) het grondbezit historisch kan zijn geworden 
tot wat het nu is. De overbekende twistvraag, of 
communal© rechtcn zijn voorafge- gaan aan individueele, 
ja dan neen, mag beves- tigend beantwoord worden, als 
men niet aan oos- terschen grond.eige'ndom denkt, maar 
aan het bo- ven geschetste beschikkingsrecht, in zoover 
als dit ouder is dan het inlandsch bezitrecht der 
individuen; maar moet weer ontkennend worden 
beantwoord, als men tevens aan het tijdelijke genotrecht 
der individuen denkt, want ook bij volken met 
onvolgroeid beschikkingsrecht is dit genotrecht bekend 
(GajO's, Toradja's), en moot ook ontkennend beantwoord 
worden als men uitsluitend op inlandsch bezitrccht ziet, 
want daar is het individueele recht ten minstc even oud als 
het bezitrecht van families enz. Om cen soort harmonio te 
maken tusschen het werkelijke grondenrecht en enkele 
inlandsche zegs- wijzen („dc grond is van de goden", 
„mijn grond is niet van mij, maar van mijn stam"), 
propageert men dikwijls de voorstelling, als zouden 
genot- en bezitrecht niet op den grond, maar slechts op 
des- zclfs voortbrengselen zicn; een voorstelling, die 
allccn verwarring kan stichten, te meer omdat de inlander 
het recht op het gewas als icts geheel anders beschouwt 
dan het recht op den dragenden grond (zie bo ven). 

Werd in het vorenstaando het grondenrecht aan- 
gegeven, zooals liot in hoofdzaak voor gclieel Indenes iii 
gcldt, natuurlijk zijn er ook instituteu van meer loealen 
aard. Reeds warden het erfgoederen- recht der 
Minangkabauers, het crfgrondenrecht van Minahasa en 
Halmahcra aangestipt. Zoo kennen de Ambonsche 
Molukkcn het merkwaardig instituut van een 
aclatdignitaris voor agrarische aangelegen- heden 
(grondvoogd, toeun tanah) ：  de toepassing van het 
beschikkingsrecht en van hot daarop bcrus- tend rocht om 
op zekere gronden eon plukverbod (sasi onz.) tc leggen is 
&r opgedragen aan den vertegenwoordiger der 
stichtersfamilio, die op Ambon en de Ooliasers zelfs den 
vorm hcoft aange- nomen van eon dorpshoutvester of 
latoe kdwanno. Ook de Timorscho kring kent onder tai 
van namen dezen grondvoogd uit do stichtersfamilie, 
wiens positic dikwijls voor clio der stamhoofdon of voi-
stjes nauwelijks ondordoot. Maar veel meet hoofd- 
brokens dan dozo drie geeft het communaal bezit, of 
desabezit, van bouwvelden op Middcl- en Oost-Java. 
Terwijl op West-Java, Madoera cn verscheiden 
Madoereesche stroken van Oos 们 
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Java do vaste bouwvelden tocbohoorcn aan indi- viduen 
(op West-Java zelfs zonder de bclemmcnng van een 
hooger beschikkingsrccht), zijn, naar gou- 
vemementsopvatting, op de rest van Java de bouwvelden 
geheel of ten deele bezit van de eenige inland- sche 
rechtsgemeenschap aldaar, de desa, wicr leden een 
gebmiksrecht van dien grond hebben in dezer vooge, dat 
zij of tijdelijke aandeelen gonioton van korten duur, of 
langdurige aandeelen met zeldzame herverdceling, of 
aandeelen tot den dood, df zelfs vererfbare aandeelen. 
Waar het vaststaat, dat de zeer zware druk van 
cultuurstelsel en heerendien- sten en de wijze, waarop 
deze beide van gouver- nementswege geregeld waren, er 
de bcvolking dik- wijls toe gebracht hceft haar 
individueelc akkers tot een allemansbezit met gelijke 
verdeeling van lasten to maken, daar heeft men zich sinds 
lang gepijnigd. met de vra-ag, of het oudo adat- recht van 
Java zclf dan wel ooit zulk een grondbe- zit van het dorp, 
dan wel (de oudere gouvernements- opvatting) van de 
gezamenlijke dorpelingen, heeft gekend. Vier 
mogelijkheden blijken in het aut- woord op deze vraag 
dooreengestrengeld te liggen. Vooreerst waren, ook in 
geval van overheerechend individueel bezit, gronden in 
gewoon dorpsbezit (als gevolg van dorpsontginning of 
aankoop) op Middel- en Oost-Java evengoed mogelijk 
a]s ovcral elders； zelfs op West-Java komen een enkel 
maaJ zuJke dorpsgronden vocr, wcllcer opbrengst dan 
ten goede komt aan het dorp zelf en nict aan 
deelgercchtigdc dorpelingen. In de tweede plaats bracht 
het be- schikkingsrecht, wa«.rvan bewezen is, dat het op 
Middel- en Oost-Java evengoed bestond als elders in 
Indie, mede, dat heerloos geworden bouwvelden 
terugvielen aan de gemeenschap, die daarover dan 
behoordc tc beschikken ten bate van sommige ha- rer 
leden；  zoodoende kende men dus de figuur van 
bouwvelden, welke de bewerkers onder bepaalde in het 
dorpsbelang gestclde voorwaarden gekregen hadden van 
de desa, die op de naleving van de voorwaarden bleef 
toezien. In do derde plaats zal het ook hier, evenals in de 
door Liefrinck beschre- ven oudere desa's op Bali, zijn 
voorgekomen, dat door gemeenschappelijkc ont 饥 nning 
dan wel door onverdeeld gelatcn sterfboeclels ecn aantai 
bouwvelden nocli aan individuen noch aan het dorp zelf, 
inaar toch.we] aan een groot aantai verwante dorpelingen 
te zamen toekwamen, die er naar bun eigen regeJs bij 
beurten ol declen het voor- deel van trokken. Maar de 
hoof cl verkla rin g — in de vierde p】aats — schijnt toch 
wel tc zocken in een actief gebleven cn door ons 
bestuursop- treden weer aangewakkerd 
beschikkingsrecht van de desa, krachtens hetwelk een 
gestadige her- verdeelin g van grond en er even zeer 
gewettigd bleef en erkend, als zulks op besebeidener 
schaal buiten Java dikwijls het geval "is. Men zou dan 
dus niet te doen hebben juct gronden in dorps- bezitrecht, 
waarop bc))aalde dorpsgenootxjn cen ge- bruiksreebt 
hebben (gouvernementsopvatting), maar met gronden in 
individueel bezitrecht, die ge- durig herverdeeld worden 
krachtens ecn nog leven- dig beschikkingsrecht, welk 
beschikkingsrecht ech- ter voorbestemd is om, evenals 
op Atjeh, Bali (sa- wahs) en West-Java, to verbleeken en 
te vergaan. Waar dat verbleeken gaandeweg vanzelf 
geschied is (als in het vroegere Bagelen), zou er, naar 
deze opvatting, reden zijn geweest tot verheuging； het 
gouveniement echter heeft daarin een ongepaste 
conversie, een onwettige onttrekking van grond aan het 
“dorpsbez", gezien, en getracht het in gang 

ziindo iiatuurlijke proces tc stuiten (vgl. 6576) 二 
Rcconstructie van den oudon toestamlis uHeraard 
ondoenlijk; cloch door, wnar andcrc hcr- kornst van het 
dorpsgrond bezit nict blijkt, do gron- den to behandelcn a 
is individueel hezeten grond en onder een nog krachtig 
dorpsbcschikkingsrecht, zouden de thcorctisclie en 
practischo bezwaren van het heden grootendeels 
verdwijnen. 

Voor de gouvemementsmaatregelen, genomen mot 
het juiste doel roofbouw tegen te gaan en economi- scho 
toestanden te verbeteren dan wel zo voor ge- voar van 
buiten (Europeanen en Chineezcn) te be- hoeden, zie 
AGRARISCHE WET cn DOMEIN VAN DEN LANDE. 
Het ontwcrp-cultuurwot van Fransen van de Putte van 
1865 had door het adatgrondenrecht do pen willen halen, 
den inlanders op Java met cenig voorbehoud den 
westerschen eigendom onder de bepalingen van het 
burgerlijk wetboek willen geven, en. den communalen 
grond (beschouwd als grond van de gezamenlijke gogols, 
niet van de desa) willen doen verdeelen, zoodra de 
meerderheid der geerfden dit verlangde. Juist op deze 
voornemens is het oiitwerp gestrand. Als reac- tie 
tegendeze plannen verscheen in Ind. Stb. I8(56n° 80 do 
reeds vermelde proclamatie-Sloot, die aan de bevolking 
van Java handhaviiig en beve-tiging van haar rechten op 
den grond beloofde, en wier inhoud is overgeplanr in de 
agrarische wet van 1870 (art. 62 Reg. regl.). De nadere 
agrarische wetgeving bevat, als in den aanhef van dit 
artikel gezegd, een. ge- durige tegonspraak tusschen de 
nog steeds voortle- vende en door de inlanders begrepen 
werkelijkheid en onze, een andersysteem van 
volksrechten onderstel- lende, agrarisclic voorschriftcn. 
Een verordening van 1885 werkt conversie van 
communaal bezit op Java in de hand; de inlandschc 
gemcente-or(lo)inantic van 190G daarentegen wil dat 
communale bezit wed er versterken. Het ontwerj) van J 
904 tot vast- stelling van een niouw art. 75 Reg. regl. (in 
stork veranclcrde gedaantc wet geworden bJijkcrs Ind. 
Stb. 1907 n° 204, (loch nog niet 一 October 1916 —in 
werking getreden) Leoogdc J)ct agrarisch recht der 
inlanders onaangeroenl tc Jattr . al zou het binnen het nict 
passende kadcr van Let burg, wetbock worden gebracht. 
De zg". j-gni- rische rcglementen voor Lombok (Ind. Stb. 
1906 n° 431) cn Sumalm's Westkust (Ind. Stb. J9J5 n° 98) 
zijn belangryke pogingen om de hevol- kingsrechtcn op 
den grond tc prwi*crcn cn oin him toepassing met de 
behoeften van hot heden in overcenstxjjnniiug tc 
breiigcn, doch shiiten zich in enkeJc opzichten nog tc vccl 
aan bij de lijnen der oudere agrarische wetgeving. De 
gowone vorm, waarvan zich do regeering be- dient, 
indien de door het Reg. regl. beschermde 
bevolkingsrcchten op den grond in den weg treden van 
haar plannen, is in later jaren deze, dat zij ver- klaart niet 
met “rechten", doch slechts met on- gostaafde 
“gnspr&kcn" en met “bcl&ngcn" tc doen te hebbon, 
waarvan do eerbiediging een „)ncra liberal itasn kan 
zijn,doch gcen„verplichtingniH. Op de in 1908 ingesteldc 
inlandsche rechtsschool te Batavia is het volksrccht 
betreffondc o.a. do intindHche reehten op den grond (op 
Java en Madoera?) een der Icervakken. Naast al deze 
maatrcgolen in zake het objectieve recht is ook getracht 
(over het goheel met weinig succes) nicer zekerheid tc 
verschaifcn aan subjectieve rechten: het daartoc 
strekkend art. 3 agrariscl) besluit (Ind. Stb. 1870 n° U8), 
voor Java en Madoera een be\Kij8stuk invoerend, werd 
reeds in 1872 ingetrokken, daar men zich vleido, dat 
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het nieuwo instituut van den agrarischcn eigendom in dezo 
bohoefte zou voorzien ； in 1889 droeg de dir. v. binn. 
bestuur Mr. H. Kuneman de opmeting van allo individueele 
bouwvelden aan de kadasteramb- tenaren in tien gewesten 
op, tencinde aldus het in- dividueel bezit „vast te loggen5' 
(Koi. Versl. 1892, bl. 79); verscheiden residenten op Java 
voerden grondregisters in; do landreritevoorscliriften van 
1896 on 1907 komen ook iwm kennis van het in- landsch 
grondbezit ten goede; en ook voor ambts- velden (zie 
aldaar) op Java is opmeting bevolen. 

De literatuur over de inlandsche rechten op don grond 
en. over de daarmede samenhangende deelcn der 
agrarische wetgeving is uitgebreid. Een proeve van een 
samenvattend overzicht voor geheel Indie gaven — met 
weinig baat echter voor helder- der inzichten — J. G. F. 
Riedel, Les id6es spccifi- ques du droit de propriety 
fonciere chez les IndontS- siens, T'oung Pao I, 1890, bl. 
277, en H. Berkusky, Das Bodenrecht der primitiven 
Stamme Indonesi- ens, Zeitsclir. f. vergleich. Rechtsw., 29 
(1913); zie ook, voor Java, De Gelder, Het strafrecht in 
Ned.- Ind., II. aan het slot. Pogingen om de inlandsche 
denkwijzen tedoen begrijpen vindt men o. a. b 诉 Dr. JS. A. 
Wilken voor de Minahasa (1872 一 1874)7 in Verspreide 
geschriften, 1912, II bl. 353, F. A. Liefrinck, Het eiland 
Bali, Tijdschr. Bat. Gen. 33 (1890), Mr. G. D. Willinck, De 
grondrechten bij de volken van de O.-I. Archipel, 1891, Mr. 
F. D. E. van Osscnbruggen, Over het primilief begrip van 
grondeigendom, Ind. Gids 1905 I, Mr. C. van Vollenhoven, 
Miskenningen van het adatrecht, 1909, en dezelfde. 
Adatwetbockje, 1910, alsook P. J. Kooreman, Het recht 
van de ini. bev. der buiten b(;z. om boschproducten to 
zamelen, Ind. Gids 1914 I. Als bronnen voor feitelijke 
gegevens heeft, mon, naust het Eindresumc en do resumo's 
(boven besproken), o. m.: Nota's van do residenten van 
Djokjakarta en Soerakarta, Brest van Kcmpon on Ni' 
iiwenhuyzcn, betreklcelijk de landverliuur enz., K. V. i860, 
bijl. Y on Z; S. van Deventer, Bij- dragen t(»t de kennis van 
het landelijk stelsel op Java, 1, J8G5, b). 175 en 223, en II, 
1866, bl. 236; de rapjiorten van minister Hasselman uit 
1867, zio bovcu cn T. X.-1. 1869 II bl. 11; de Adat- 
rechtbiiiwl<d.> (sinds 1909); cn de Pandecton van het hf, 
(sinds 1914). Voorts valt, naast de aan het slot van elk (lord 
dier Pandecton opgesomde go- schriflfn, <>. m. tc 
rtuulplegen: Mr. W. P. Scheuer, Het grondbezit in do 
(Jormaansche mark en do •Javaimsclie desa, 1885; J. C. 
van Eerdc, Het grondbezit op lx>rnl)ok, Ind. Gonootsch. 
Dec. 1904; R. A. Kern, f Jet landelijk slolsel in hot 
Banlensche rijk, Ind. (Jids 190(i I; Batakspiegcl, 1910, bl. 
236; J. van der Marcl over commimaal bozit in Kedoo, 
Tijdschr. IJinii. JJest. II, 1911; Mr. M. do Muinck, 
Onteiger)ing in de Neil, kolonicii, 1911, bl. 1—14 on 57—
(>3； jl. Ch. Gooszcn over Sum. VVostkust in fnd. (JidH 
1912 L (zio ook het roforaat in Ind. Gids 1911 I bl. 802) j 
Mr. Ph. Klointjos, Hol staatsrccJit van Ned.-Indie； II2, 
1912, bl. 329; R. A. Kcm, Iforvorining van hot grondbozit 
op Java, Ind. Genootschup Mauri 1913; L. C. WoHtenonk, 
De Mi- nangkabausche nagari, 1913 (herdrukt Encycl. 
Bur<； au afl. 8, 19J5); Hondius van Herwerden ovei' 
roofbouw in Koi. Tschr. 5, 1916；  en Lacoulle over 
communalen grond in dien zelfden jaai'gang. Zie voort« 
RIOUW (nibriek: agrarische aangelogenho- den) en 
Boortgolijko artikelen voor bepaaldo Itind- Blreken van 
Indie. 

GRONDELS (GOBIIDAE). Tot do Acanthopterygii 
■捉泠, 

behoorendo visschen (zie VISSCHEN). Bij het ge- 
slacht Gobius en eenige daar&an verwante geslachten 
zijn de buikvinnen tot een trechtervormig gebeel 
vergrooid. Talrijk zijn de soorten van deze meest 
kleine visehjes, zoowel in zoet en brak water als 
in zeo, waar zij voomamelijk langs de kuat, op riSen 
enz. wordfen aangetroffen. Poentang, Boso, Bossok, 
Bobossok, Blodok, Bilis, Lamoetjang zijn eenige ma- 
leische namen, waarmede Gobius-soorten (maar 
niet steeds dezelfde)Tworden aangeduid. De soorten 
van hot geslacht Periophthalmus (maleisch gaboes 
laoet, javaansch Blodok) zijn bekend door hun ver- 
mogen, langen tijd buiten het water te kunnen ver- 
blijven. Steunende op hun gespierde borstvinnen 
en op de staartvin treft men ze algemeen op het 
strand aan, waar zij zich door groote sprongen voort- 
bewegen. De uitpuilende oogen, die dicht bij elkaar 
staan, zijn draaibaar. In het geslacht Eleotris (ma- 
leisch: gaboes laoet) zijn de buikvinnen niet ver- 
groeid. Hiertoe behooren grootere soorten, die voor- 
namelijk in rivieren en riviermondin gen worden 
aangetroffen. , 

GRONDGEBIED VAN NEDERLANDSCH-INDlfi.乡夕;’ 
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gebied van Ned.-Indie kan eerst sprake zijn na den 彳£$ - •-.( 
val der V. O. Compagnie. Voor dien tijd. heeft men ,»?■. ；■>. //e 仃 
to maken met een reeks etablissementen, factorjjery：笋：' . 弓 
en forten der V. O. C., die niet beperkt zijn tot den'̂ ^ , 广:：,. 
Hggcn (Oost-Azie, Voor-Indic. Kaap de Goedo Hoop^*rZ J" ，-二 
enz.), en slechts liier en daai- hun voortzetting vin- , /「 — 
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land (den achterwal), b.v. in de Molukken en op 

Van een bijeenhoorend en aaneensluitend 

Indischen Archipel, maar ook verre daarbuiten 

den in kloinere of grootere stukken van het binnen- 
Java. De talrijke door de V. 0. C. met inlandsche 
rij ken gesloten verdragen (zie CONTRACTEN) zijn 
dan ook voor het grootste deel veelcer akten, waarbij 
de Compagnie zich invloed en handelsvoordeelen 
doet toekennen, dan documenten, met behulp waar- 
van zij aan haar “direct gebied" een „indirect ge- 
biedn poogt toe te voegen. Ook om deze reden heb- 
bon oude tractaatsbepalingen nopens ons gezag in 
den archipel, zooals art. 5 van het verdrag van 
Munster van 1648 (beves tigend den feitelijken. toe- 
stand, Du Mont Corps diplomatique etc. VI 1 bl. 
429), artt. 10 en 34 van het verdrag van Utrecht 
van J 714, Du Mont o.c. VIII 1 bi. 427), of dat van 
San Ildcfonso van 1796 (tusschen Spanje en Frank- 
rijk, waartxie wij in 1797 toetraden, Do Martens, 
Rec. des princ. traites VII bl. 192), voor het he- 
den geen practische waanle meer. In de staats- 
regclingon van 1798 (artt. 232, 249) cn 1801 (art. 
473) komt cl it etablisscmenten-karakter van het 
tocumaligo kolonialo bezit nog eenigermate uit; 
eerst de staatsregeJing van 1805 (artt. 10 en 31) 
ondorstelt cen „groudgcbicd>, ook buiten Europa; 
doch zcJfs de grondwet van 1848 sprak in haar 
art. 1 nog niot uitclrukkclijk van zulk cen koloniaal 
grondgebied. 

Nad at, na den val van Napoleon, tijdens het 
tructaat van Parijs van 30 Mei 1814 in beginsel 
was besloten, dat Nederland zijn kolonien zou 
terugkrijgeii (Zwedcn stood Guadeloupe aan Frank- 
rijk af, art. 9, en zou daarvoor schadeloosste]ling 
in Hollandscho kolonien krijgcn, hotgeen later ge* 
wijzigd word: De Martens, Nouv. Rec. G6n. de trai- 
t6a II, bl. 55, Lagcmans Rcc. des traitda et conven- 
tions etc. DI. I, bl. 40), word die toruggave zelf ge- 
rogcld bij het verdrag van London^ van 13 Aug. 
1814, tusschen Ned. en Groot-T5ritUmiie, waarvan 
de ratificaties zijn uitgewisseld op cen niet genoem- 
den dag (De Martens, Nouv/Kec. G6n. II, bl. 57; 
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Lagemans o. c. I, bl. 34; Descanips-Renault-Basde- 
vant, Traites du XIXe Si^cle I, bl. 339), bij welk 
tractaat als grondslag werd aan gen omen de staat 
van zaken op 1 Jan. 1803 (na den vrede van 
Amiens), behoudens den afstand van de Kaap de 
Goede Hoop cn drie W.-I. kolonien en behoudens 
den rail van Cochin en onderh. (Voor-Indie) tegen 
Banka, dat aan Ned. werd toegekend. Dit tractaat 
leidde ecliter tot veel geschillen tusschen partijen, 
waaronder ook enkele van territorialen aard. die 
iiiet konden worden opgelost, noch door het ver- 
drag van Ryswijk (23 Juli 1816), noch doer het op 
Java gesloften" aanvullingsverdrag van 24 Juni 
1817 (zie art. 16 v. h. tractaat van 17 Ma art 1824). 
Het ernstigstx? geschi] rees uit de inbezitneming 
van Singapore in 1819 door Ra ffles. 

Het tractaat van 17 Maart，1824 van Londen, 
uitwiss. ratif. 8 Juni 1824 (in Ind. Stb. 1825 no. 19 
evenals in Ned. Stb. 1824 no. 39 opgen omen zonder 
de bijbehoorende note's; zie echter De Martens, 
Nouv. Rec. VI bl. 415, Nouv. Suppl. I bl. 628, Lage- 
mans o.c. II bl. 120, Basdevant o.c. I bl. 931), had , 
ten doel deze op te losscn ； daarbij stond Neder- 
land al zijn etablissementen op het vaste land van 
Voor-Indie, bcnevensMalaka met ond erhoorigheden, 
af, verbond het zich om nimmer op het Maleische 
schicreiland een kantoor te zullen oprichten of er 
verdragen met ini. rijken te zullen sluiten, en zag 
“let af van alle vertoogen tegen Jiet bezetten van 
Singapore door de Engelschen/ Daartegen stond 
Engelaiid de factory van Fort/Harlborough (Ben- 
koelen) en alle bezittingen op het eiland Sumatra 
af, beloofde dat op dat eiland geen Britsch kantoor 
■zou worden gevestigd noch eenig verdrag gesloten 
worden met cenig inlandsch rijk, en zag het af van 
alle vertoogen tegen het bezetten van Billiton en 
onderh. door het Ned. Gouvt. Voorts nam Engeland 
■de verplichting op zich om geen kantoor op te 
rich ten op de eilanden, liggende ten Z. van atraaL 
Singapore, en beloofde het met rijkjes aldaar geen 
verdragen te sluiten (zie echter, wat betreft Kari- 
mon, RIOUW (geschiedenis). Het verdrag van 17 
Maart 1824 had evenwel als vooniaamste strekking, 
de koloniale vrijheid van handel voor beide parlijen 
in Oost-Indie buiten de AIolukken,Voor-Indie en Cey- 
lon te bed in gen (artt. en 7), op welken weg lafcr 
"axl. 2 van het tractaat van 2 Nov. 1871 volgde. 

De meening, dat het tractaat van 1824, welks 
vitvcering gcsteld werd op 1 Maart J 825, de weder- 
xijdsche „sfeer van invloed" voldoende omschrcef, 
bleek weldra een illusie; ondcr meer was het on- 
zeker, of de by art. 12 gegeven belofte van Britsche 
onthouding ten Z. van straat Singapore alleen den 
Riouw-archipel gold, dan of de lijn oostwaarts 
moest worden doorgetrokken en dus ook b.v. Boi=— 
neo in een als Nederlandsch erkend gebied en een 
bUTCen onze sfeer vallend gebied scheidde. 

De eerste zwarigheden echter raakten, sinds 1839, 
Sumatra zelf. Op dit eiland hadden wij ons gezag 
aan de oostkuet eerst uitgebreid, later gedeelteJijk 
op grond van de vertoogen van Engeland in 184] 
weder ingekrompen, maar sedert 1857 wed er aan- 
merkelijk vergi-oot (zie De Waal, Onze Ind. iinan- 
cien I bl. 39, 63). Aan de vemieuwde vertoogen, 
daartegen van Britschc zijde iiigebracht, werd ten 
doite een einde gemaakt door het tractaat van 
^•Gravenhage van 2 Nov. 1871, uitwiss. ratif. 17 
Febr. 1872 (Ind, Stb. 1872 no. 94), waarbij Engeland 
afzag van alle vertoogen tegen de uitbreiding van 
het Ned. gezag in eenig gedeelte van Sumatra, 
o.a. tegenover Atjeh. Engeland liet hiermede het 

voorbehoud varen, voorkomende in de note's 
van het tractaat van 1824, waarin onzo gevol- 
machtigden de verzekering hadden gegeven, dat 
de betrekldngcn tusschen Ned. en Atjdh z66 zouden 
worden geregeld dat dit ryk, zonder iets van zijn 
onajliankdijkheid te verliezen, den zeevaarder en 
handelaar die voortdurende zekerheid zou bieden, 
welke er niet scheen te kunnen worden gehandhaafd 
zonder gematigde uitoefening van Europeeschen 
invloed. 

De tusschen Sumatra en Borneo gclegen cilanden 
waren duidclijk in het traktaat van 1824 toegekend 
aan ons. 

Met opzidit tot Borneo rees de twist het eerst 
na de vestiging van Brooke te Serawak (1839/40); 
later vooral, toen de British N. Borneo Cy, die in 
1881 cen charter van de Engelsche kroon verkreeg, 
uitgestrekte landstrekcn op dat eiland had ver- 
worven, welke in Mei 1888 onder protectoraat van 
Engeland werden geplaatst, waarop in Juni en Sept, 
van dat zelfde jaar Serawak en Beroenai (Broenci) 
dit voorbeeld volgden. De toen aangeknoopte on- 
derhandelingcn leidden tot het sluiten van het 
tractaat van Rondon 一 xan 20 Juni 1891, uitwiss. 
ratif. 11 Mei 1892 (Ind. Stb. 1892 no. 211), >vaarbij 
de grens tusschen het Britsche en het Nedcrland- 
sche gebied op Borneo zoo goed als het ging, d.w.z. 
zeer globaal, werd a an gegeven (zie prof. Van der』 
Lith, Gids 1891 IV, bl. 444); de juiste grenslijn zou 
later in onderling overleg worden aangewezen. Nog 
in 1891 zyn grenspalen geplaatst nabij de kust; 
in 1905 rees geschil over art. 2 van het verdrag, in 
welk geschil Engeland zich echter geheel bij onzei, 
opvatting heeft neergelegd (oranjeboek 1915/16)；' 
in 19J3 zijn grenspalen landinwaarts geplaatst 
Zie voorts het protocol en de grenskaart betreffende 
het oostclijke deel der grens, in Ind. Stb. 1916 no. 
145. 

Een ineeningverschil over den Socloe-archipel 
(tusschen Borneo en de Philippijncn) is sinds lang 
opgelost in dien zin, dat Spanjc — nu Amerika 一 
daar rechten heeft; vgl. De Martens, Nouv. Rec. 
Gen., 2c serie 10, bl. 642, en 25, bl. 330. 

Voor het eiland Celebes^chijnt nooit zwarigheid 
geopperd. 

Een in 1906 gerezen en nog niet opgcloste grens- 
onzekerheid met Amerika (de Philippijncn) betreft 
het eilandje Palma of Mian gas (zie aldaar), tusschen 
Mindanao en onze Talaut-cilanden geJegcn, ctlino- 
graphisch bij Sangi en TaJaut behoorende 
dr. Adriaui in Ind. Gids 19J6, bl. 22J), en dan ook 
in ons politiek contract van 1885 en ]atcrc beschre- 
ven als dee] van het oj)Sangi gelegen rijkje Taroena 
(zie bijlagen St.-Gen. 1889/90 no. 103 一 17). Ame- 

-rika wees er echter in J906 op, dat dit eiland ale 
cen deel der Philippijncn is aangcnierkt door de 
ruimc grensomschrijving in art. 3 van het verdrag 
van Parijs van 10 Dec. 1898, uitwiss. ratif. J1 April 
1899~fDe Kfarteus Nouv. Hcc. G6n. 2e sdric 32, bl. 
74), en dus van Spanje op Amerika is overgegaan. 
Nasporiug in de archieven van Madrid schijnt nog 
niet voltooid. Blijkens de oranjeboeken van 191J/12 - 
en 1915/16 is tot arbitrage beslotcn en cen com pro- 
mis in voorbeieiding. 

Voor den Texnatc-archipcI cn voor de Ara bon- 
sche Mo]ukken~8cliip)t nooit zwarigheid gedpp^rd. 

Ten aanzien van de benoorden N.-Guinca gelegen 
Mapia eilandei) (zie aldaar), in naain onder het rijk 
Tidore.-xessorteerende en sinds 1879 door ons be- 
s5uur eenigennate behartigd, rees in 1897 mocilijk- 
heid tusschen Spanje en ons, omdat die eilanden tot 
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de Spaansche Carolin on waren gerekend bij het in- 
gevolgc pauselijk bemiddelingsvoorst el gesloten protocol 
van 17 Dec. 1885 (Do Martens, Nouv. Rec. Gen. 2e s6rie 
12, bl. 292). Door het verdrag van 1899, waarbij Spanje de 
Carolinen aan Duitsch- land overdeed, zou deze pretensic 
dus zyn over- gegaan op Duitschland ；  sinds een 
mcdedeeling in het oranjeboek van 1899/1900 is van een 
geschil cchter niet meer veniomcn ； ons bestuui' laat zich 
geregeld met de eilanden in. 

Dat de westhelft van N.-Guinca tot het gebied van Indic 
behoort, en we] als toenmalig deel van het ons 
onderhoorige rijk Tidore, was op 24 Aug. 1828 plechtig 
geproclameerd door den commissaris tot het in bezit 
nemen van N.-Guinca, Van Delden 《zie Haga, Ned. Nieuw 
Guinea, 1884,_ II, bL^28),^ en die verklaring was op 30 
Juli 1848 herhaald, zy het met ecn eenigszins andere 
grcnslijn dan in 1828 (Bydiv v. h. Kon. Inst. 1862, bL 193). 
De noor-, delijkc helft dier grens, welke ons gebied scheidt 
van het Duitsche, is in 1885 erkend in een Britsch- 
Duitsche schikking van 25/29 April (De Martens, Nouv. 
Rec. G6n. 2c serie II, bl. 469) cn in den Schutz- briof van 
] 7 Mei 1885, maar is nog niet vastgelegd in con 
Nederlandsch-Duitsch tractaat; van 1910 tot 1911 is cen 
gemengde grcnscommissie bezig geweest met het zoeken 
naar een gcschikte natuur- lijkc grens, b.v. de Kaiserin-
Augusta-rivier (zio oranjeboeken 1910/11 cn 191J/12). 
Voorde zuidelijkc helft is de grens bcpaald bij Ned er land 
sch- Bri t sch verdrag van 16 Mei 1895, uitwiss. ratif. 20 
Juli 1895 (Ind. Stb. 1895 no. 221), waarbij als grenslijn in 
hoofdzaak die zelfde 141c graad O.L. is aan- gegeven, die 
Zuid-Australie van Nieuw-Z.-Wales en Victoria scheidt. 
Over de als afgodaan to beschou- wen vraag, of Nieuw-
Guinea, indien het al naar hedendaagsche geographische 
opvatting tot het werelddeel Australia behoort, daardoor 
ook buiten art. J Reg. reg I. (,J<olonien cn bezit t ingen van 
het Rijk in Azie1') kojnt te vallcn — des neen ——，zio 
Mr. I lee res in Tijdschr. v. N.-I. 1902 bl. 835, on Mr. 
Kleiutjcs, Staatsrccht I, 191】，bl._ 56.- Reeds in~de Max 
Ilavelaar (noot 14) was do vraag gcop- perd, of men niet, 
ojhgckecrd, gehccl Indiii gco- graphisch liehoonlc 1。
rekencn tot Australie. 

Over <lc Nedcrlandsch-PortugccHche grenzen in don 
,rimc»r-ar<,hi|i<d handelcn thans reeds vijf ver- <lrag<ui, 
nl. (Ii(v van 20 April ]859, JO Jum 1893, 8 Oct. /27 I)(?-•. 
IS97, I Oc(. 1904 en 3 April 1913, allc (lx.'halve de nota's 
van 1897) gcralificcerd, cn tc vinden in Ir.<l. Stb. I860 no. 
101 (goedkeurings- wet), 1891 no. 185, 1898 no. 17G, 
1909 no. 2J4 en 1913 IH>. 685. Dcze Timoi -tructatcn 
hadden de dric- voudige strekking om 1<>. <lc reeds 
hmger dan ecn eeuw betwiste gnms luHscheti 
Nexlcrlandsch-Timor (Timor-Kocj)ang) en Port ugceBch-
Timor (Tiinor- Dilly) alsook die voor de naburige eilanden 

(ElfU'IK- Adonura, Solor (MIZ.) tc jirccisccren — zio P. 
<1. Veth, Tiinw, Gi<l« 1855 ; 2o. zoovecl mogclyk do 
bestaande enclaves (zijnde zelfbesturende land- 
scha))|K*n) uit te wissckiii; 3o. audcro inogendheden nit 
den rj'inior-archipci te weren. Van dor Cajjcllcn had Port 
ugeesch-Ti mor willen aankoopon. .Do grenHafbttkening 
op Timor zclf, cerst zondcr Jocalo kennis geschied op 
papier en dus waardcloos, zou nu 1908 woiden o|)gcd 
ragen aan cen gronsconunissio ter plaatso; zic over de 
daarby gerczcn gcschiJlen de oranjeboeken van 1909/10 
tot cn met 1913/14, waarondcr in J9J1/12 cen Timor-
oranjeboek. Eon over do uitlegging zelf van het void rag 
van 1904 gc- j czci) vcrKchil is op 25 Juni 1914 door Lardy 
(Zwit- 

scrsch gezant te Parijs) ten gunste van Nederland beslist (zic 
de uitspraak in Grotius, annuaire international, 1915, bl. 
144). De overige eilanden van den Timor-Solor-archipcl 
waren al in 1859 toegewezen aan Nederland, behalve alleen 
PoeJau Kambing. De uitwisseling van enclaves doet de 
vraag rijzen, voor- eerst, of ook een aan zee gelegen 
landschap enclave kan zijn (vgl. ann. Grotius 1915, bl. 59), 
doch voorts, of zelfbesturende landschappen wel zonder 
hun voorafgaandc toestemming door den suzereinen staat 
aan een anderen suzercin kunnen worden overgedaan ； 
men denke ook aan de overdracht in 1909 van vier 
Maleische zelfbesturen door Siam aan Engeland. De 
regeling van de arbitrale afdoe- ning van Nederlandsch-
Portugeesche geschillen is tot het einde toe een 
lijdcnsgeschiedenis geweest; in het Timor-tractaat van 1893 
was aangenomen, dat een arbiter zou worden aangewezen 
door elk der partijen cn de derdc door partijen te zamen ； 
in een protocol in 1894 over handelsbetrekkingen (Ned. Stb. 
1896 no. 89) werd de aanwijzing van den derde verdaagd, 
totdat bij de behandeling van het geschil de twee arbiters 
oneenig zouden zijn geblcken ；  bij een (gclukkig niet 
goedgekeurde) bricfwisseling van 9 Febr. 1895 had men dit 
slech- tere stelsel ook op de Timor-tractaten willen toe- 
passen; bij Ind. Stb. 1909 no. 214 werd bepaald, dat alle 
Timor- en andere geschillen moeten worden voorgelcgd aan 
het Haagsche arbitragehof; doch bij het ter uitvoering 
daarvan (immers zonder parlementaire goedkeuring) 
gesloten compromis van 3 April 1913 werd weer niet het 
arbitragehof als rechter aangewezen, doch d6n diplomaat 
(lid van het arbitragehof), die zijn vonnis wees niet in den 
Haag, maar in Parijs. Over de oudcre Timor-tractaten 
handelcn Mr. A. Heyman, De Timor-tractaten, diss. Leiden, 
1895, cn Dr. Riedel in Ind. Gids 1895, II, bl. 901; zic voor -
later o.a. Fokkens in Kolon. Tschr. 1914. 

De bezuiden Roti (in den Timor-archipel) gelegen 
Ashmore-riffen zijn ons in 1878 afhandig gemaakt door 
Engeland. Terwij 1 de Ind. regeenng aarzelde over haar 
antwoord op cen van Amerikaansche zijdc in 1877 
verzochtc guano-concessie aldaar, dezc conccssic in Aug. 
1878 verleende, doch in Oct. 1878 wecr introk, 
proclamcerde de Britsche regee- ring haar hcei'schappij 
over deze eilanden en ver- leendc harerzijds de conccssic 
aan een Australischc maatschappij. De Ned. rcgccring liet 
hanr begaan; zic M. v. A. Ind. begrooting voor 1881 en (vol 
ver- on twaardiging) Ind. Gids 1880 I bl. 99. De eilanden 
schijnen niet bij eenige Britsche kolonie te zijn in- lijfd. 

Grensgeschillcn cn grenstractaten nopens .java_ en 
Madocra bestaan niet. De vraag, of tot Java ook bohoordon 
do in den Indischen Oceaan gelegen Cocos- cn Korst niis-
eilanden, hebben wij door Engeland laten beslissen in 
ontkennenden zin zonder ons te vcrrocrcn. De Cocos- of 
Keeling-cilanden toch ten Z.\V. van Java (in 1914 op de 
tong gekomen, doo rd at. do Duitschc kruiscr Emden er zijn 
cinde votul), hocwel nog in 1829 als Indisch gebied erkend 
(zic COCOSEILANDEN), worden in 1857 door Engeland 
in bezit gon omen, in 1878 bij de kolonie Ceylon gevoogd 
in 1880 bij do kolonio cl er Straits Settlements govoegd, en 
in 1903 daarbij ingelijfd als decl van Singapore; over hot 
zonder vorzot loslaten van dezc eilanden klaagdo Van 
Hoeveil in de Tweedc Kamer op 28 Nov. 1857. Sinds 1908 
zijn dezc cilan- den telegraphisch met Java verbonden. Het 
Kerst- eikind (zie CHRISTMAS-EILAND), ton Z. van 
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Bantam, lieten wij ons ontnemen in 1888; het rcs- 
s&rteert sinds 1889 onder de Straits, en is in 1900 daarbij 
ingelijfd als deel van Singapore. 

Door de hierboven opgcsomde internationalc 
tractaten js dus slechts voor enkclc gedeelten van Ned.-
Indie en slcchts tegenover enkcle mogend- hedcn een 
vaste basis gcgeven voor de erkcnning van de wettigheid 
onzer gezagsoefening: tegenover derde mogendheden 
geven zulke verdragen slechts een rechtsvermocden te 
onzen gunstc. Moeilijkhedcn gelijk er laatstelijk rezen 
voor de Jfapia-eilanden en Miangas zouden natuurlijk 
afdoendc alJeen worden ondervangen door een tractaat, 
waarin het gebied van Ned.-Indie wierd omsebreven en 
door alle overige mogendheden erkend. In afwacliting 
echter van zulk een stuk ware het van practische waardo, 
indien, niet naar aanleiding van een conflict dock 
preventief, onzerzijds bij de wet omschre- ven werd, 
hoever zich het laud- en watergebied van Ned.-Indie 
uitstrekt (gelijk imniere ook, in afwach- ting van een 
internationale regeling van het onder- daanschap, elk 
laud zijn eigen onderdaanschap af- bakent bij nationale 
wet). Deindeeling van Ned.-Indie in gewesten, de 
grensomschrijving van zelfbe- sturende landschappen bij 
politick contract en de dienstreizen onzer besturende 
anibtenaren dwon- gen en dwingen de regeering toch 
reeds, zich ge- durig over de vraag, of een bepaald eiland 
al dan niet tot Indie behoort, uit te spreken. Baud is, met 
een opdracht van 1843 aan den landvoogd, in dezen zin 
van eenzijdige preciseering al werkzaam geweest; en bij 
herhaling heeft, altlians voor het b.ndgebied, G. A. 
Nypels dit denkbceld met kracht bepleit (o.a. Ind. 
Gcnootschap Maart J906). 

Zulk een gebiedsomschrijving zou in lioofdzaak aldus 
kunnen geschieden, dat alle land, gelegen tusschen 95° 
en 141° oosterlengte en 7° 3。' noord even 11° 15' 
zuiderbreedte, tot Ned.rIndisch gebied wei-d verklaard. 
met uitzondering van de bij de wet opgesomde vreemde 
gebiedeu en met gepreci- seerde verwijzing naar de 
tractaten: na de gezags- bevestiging, die zich sinds 1898 
op de buitenbezit- tingen heeft voltrokken, en bij onze 
vee] verbeterde aardrijkskundige kennis van Ned.-Indie 
kunnen tegen zulk een omschrijving noch politiekc noch 
practische bedenkingen bestaan — zij zou vcelcer voor 
die expansiepolitiek een mooi sluitstuk vor- men —, en 
haar international。nut zou niet gering kunnen blijken. 
Als grondgebied, dat N -Indie in de negentiende eeuw 
tegen haar zin verJ«>rcn heeft, mede door het gemis van 
cen goede gebiedsom- schrijving, vallen imines te 
noemen (zie boven): lo. Singapore, 1819; 2o. de 
noordstrook van Borneo, omstreeks 1840 ; 3o. de Cocos- 
of KeeHng-eilanden, 】857; 4o. de Ashmore-eilanden, 
1878; cn 5o. het Kersteiland, 1888. 

Het boven besproken landgebicd van Ned.-Indie heeft 
zestig maa] de grootte van het moederland. Het verdient 
aanteekening, dat eenerzijds in ko]o- niale 
grensverdragen de grerzen vecl schctsmati- ger worden 
aaiigegeven dan in Europeesche, cn dat anderzijds van 
een afbakening van grenzen door steenen palen enz. in 
de kolonien slechts bij uitzondering sprake kan zijn ； 
vgl. Mr. Van Eysinga, OntwikkeFng enz. der Ned. 
tractafenriOTC'Bir 63. 
In de Ind. wetgeving werd en wordt somtijds behalve van 
Ned.-Indie van ,,Indischen archipcl" gesproken (art. 4 
Alg. Bep. v, Wetg., Ind. Stb. 1864 no. 149art. l,Ind. Stb. 
1907 no. 230 art. 18, waar bo- vendien „Malei8ehe 
archipeln voorkomt); daar niet 

big kt, of de termen elkaar dekken, schynt het beter den la 
at st en term voortaan te mijdcn (zic Ind. Stb. 1902 no. 
110-onder Ten eerste I c) en altijd van ,,Ncdcr】andsch-
Indie" te spreken. 

Volkenrechtelijk behoort tot het gebied van Ned.- 
Indie behalve het landgcbied ook watergebied, en wel 1°. 
de binnenwateren en baaien, die onder het woord 
“territoir" vallen en aan dezelfde intcnintio- nale regels 
als het ， landgcbied zijn onderworpen, en 2°. de 
temtoriale watcren (de bespoclcndc zee- strook, van nog 
altijd onzekere breedte), waarvoor niet in alien decle 
dezelfde intemat ionale regcis geldcn (men denke aan de 
vrije „doorvaart,\ die aan schepen van oorlogvoerenclen 
door de territorialo wateren mag en binnen het territoir 
niet mag worden toegestaan). Terwijl de grenzen van het 
]ond- gebied. op alle kaarten worden aangegeven, ge- 
schiedt afteekening van de buitengrens dcr teni- toriale 
wateren zelden of nooit; toch ware het nut- tig te doen 
uitkomen, dat het overgroote deel van java-zee, 
Cliineesche zee, Banda-zec enz. enz. geen Indisch gebied 
is, maar gebied van nie- niand (vrije zee). Bij haar 
zelfbestiiui-spolitick stelt de Ind. regeering zich 
tegenwoordig op het standpunt, dat zelfbesturende 
landschappen, welke aan zee grenzen, geen temtoriale zee 
hebben (zie o.a het in September 1916 nog niet werkendc 
Ind. Stb. 1914 no. 24 art. ]), waarbij zy zich o.a. op den 
teket der politieke contracten beroept (zic CONTRAC- 
TEN); het niet te loochenen feit, dat tai van landschappen 
daarentegen zich vanouds en duklc- lijk een 
bcschikkingsrecht over de zeestrook toe- kennen (vgl. 
Pandecten van het adatrecht I, 1914), wordt (Ian in dozer 
voege gesust, dat de regeering zulke landschappen veeJal 
bij wijze van viijgovig- heid (doch niet als erkcnning van 
,,recht'') met de oude uitoefening van haai1 bevoegdheden 
Jaat voori - gaan(vgl. Mr. P. M. van Anbcck, Ondefzcek 
naar den jurid. wcreldbouw, dif-s. Leiden, ]0J6, bl. ()lf 82, 
100). De breedte der territorialc walcrcn kwam o.a. tcr 
sprake in het befaamde Costa-Rica-Packet - vonnis van 
1897 (vgl. Ind. Stb. J 895 n° 228 en 1899 n° 97, en Mr. 
H. A. van Karnebcck, De C. R. P. -Arbitrage, diss. 
Utrecht, J900). 

De staatkujidige vcrdeeling van liet Indisch 
grondgebied in rcchtBtrceksch of gouvcrnemcnl.'- gebied 
en indirect of zelfbcstuui-Kgebied heeft groof <■ 
beteekenis naar binnen, inaur niet do minute Le- teekenis 
naar buiten. Voor vreemdo mogendheden zijn onze 
zelfljcsturendc liwiduchiippcri als niet he- slaande (zie 
CONTRACTEN); het is da)i ook ver- keerd, dat onze 
inlernationaJe tractaten Komtijd^ die zelfbesturende 
landschappen uitdrukkclijk ver melden anders dan als 
gebicdsgedcelten (b.v. Ned. Stb. 1872 n° 16 art. 23, Ind. 
Stb. 1898 n° 49 an. 17), hetgeen tegenwoordig echter 
plcegt vermedci> te worden. 

Een indeding naar slrcken met meer cn Htrcken met 
minder intensief bestuur, in welke Jaatstc de working der 
algcjn ceric verord en in gen be perk t, doch 
daartegenover do beHtuurs- cn poliliebcvoegd- heden 
ruimcr en vryer zouden zijn, wordt o|> papier niet erkend, 
al kent de werkclijkhcid haar manr al te goed. De Indischc 
staatBinstellingcn kennen zulk een indeeling slechtH in 
den vorm van streken met inheemschc rechtspraak en 
streken met uitsluitend gouvernementsrechtspraak, 一 
een tegenstoiling, die echter met de eei'stgenoeinde vo 1st 
rekt niet samenvalt. Na Ind. Stb. 1904 no. 491 kent 
Indicgeen streken meer, waar cen stuk rechtstreeksch 
gebied gelaten wordt in zijn geheeJe inheemschc best el. 
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Over het geheel bcgrijpt de regeering haar ver- houding 
tot het grondgebied te rccht aid us, dat zij daarover een 
rccht van gezagsoefening, van hcer- schappij of 
opperheerschappij, heeft, en dat hioruit haar 
bevoegdheden van bestuur, politic, rccht- spraak en 
wetgeving voortvloeien. Een andcr denk- beeld ligt 
evonwcl ten grondslag aan de domcinver- klaring (zic 
DOMEIN VAN DEN LANDE), wolke cen aantal 
gezagsvoorschriften doet stounen op con gefingeerd recht 
van grondeigendom on gezags- maatregelen kleedt in de 
privaa trechtelijkc vormcn van huur en crfpaclit. lets 
dergelijks ontmoet men bij de juridischc constructie van 
verhoudingen aan de Sabangbaai on te Tandjong Priok 
(Ind. Stb. 1910 n° 56, 1915 n° 622), 

Naast de staatkundige indeelingen van Indie staan de 
administratieve. Anders dan b.v. in En- gelsch-Indie deelt 
dezc laatste zoowel het recht- «trecksche als het indirccte 
gebied. in bij de gewes- ten en hun deelen. Ook afgezien 
van een wette- ,lijkc omschrijving van het gehcele 
grondgebied van Ned.-Indie is het, na de rustclooshoid der 
laatste jaren, tijd, dat eon eenvoudige en duide- lijke 
grondslag gegeven worde aan de administra- tievc 
indeeling van het Indische gebied. Art. 68 Reg. regl., 
voorschrijvende dat Indie door de kroon \ crdeelcl worde 
in gowesten, doct een Kon. besluit verwachten en 
wenscheu, hetwelk in een stuk de 36 gewesten opsomt, 
hun grenzen aan gee ft (thans ligt dit over honderd 
jaargangen van het staats- blad her cn der verspreid), en 
bepaali, d<it de na- derc indeeling voor elk gewest tclkcns 
in 6cn stuk geschieden moot nict bij ordonnantie, maar bij 
gouvemementsbesluit (vgl. Ind. Stb. 1900 no. 218 en 1913 
no. 336). Tc bqialen ware dan tovens, in hoeverre ook het 
watergebied bij de gewesten zal zijn ingedceld. 
Soortgelijke donkbeelden zijn reeds boplcil door 
Schcltema in Ind. Gids 1898 II bl. 1434. 

Het verdient ten slottc vernielding, dat de ver- ecuigitig 
..Moederland cn Koloni^n" te 's-Graven- hagc bij 
hcrhaliiig het dcnkbeelcl beeft voorgestaan, dat de op de 
Haagsclie vredesconferenties vertegon- wo<>rdig<Ie 
staten bcsluitcn zouden allc grensgo- schillcn over 
koloniaal gebied cons voor al to ondcr- werpen (bij wege 
vail verplichtc arbitrage dus) aan het Bfetagschc 
arbitragohof. Zic jaarg. 8, 1907/8, bl. 10 vgg., van verslag, 
a Is med e jaarg. 12, 1912, bl. 12 on 19,(;n vcrgclijk het 
boven over kolo- niale grensgej.cl)il)(5)i c»p I'imor 
vcrmeldo. 

Naast <l<i reeds aangeliaalde geschrifton van Van dor 
Li th, Nypels on anderen v alien voor vroo- gci- tijd tc 
uoomeii: Srnuhlors, Gcsch. cnz. van hot tr. van 1824, diss. 
Utrecht, 1856; Do Waal, Onzo Ind. finaticion I, 1876; De 
Sturlcr, Het grondgebied van N.-l., diss. Leiden, 1881; Van 
der Kemp o.a. in. 

Kon. Insl. T. L. V. 56, 1901; ci)., voor do uit- 
breiding en bevestiging van oils gczag/^Colijn, Neerlands 
Indie II, 1912, bl. 1 on 34. Ook raad- ]>legc men don 
aanhef der jaar). kolon. vcrslagon. Een ovcrzichtskaart van 
ons grondgebied met zijn indeeling gcoft o. a?. De 
Buitcnbezittingdn 1901— 1914 [ (nitgavo v. h. Encyclop. 
Bureau). 

GRONDNOTEN. Zio ARAGHIS. 
GRONDVERHUUR. Naam van do vorhuring van 

grond door inlanders aan niol-inlanders, waarvan ,do 
grond verhuur op Java aan do suikorindustrio do -x 
oornaamHtc is (zio OVEREENKOMSTEN). Mon 
ondersclieidt iiiervan eenorzijds de landvcrhuur, mot 
wolkcn naam de vorhuring van grond in de Vorston- 
landen door do vorsten of hunno apanagohoudors a&n 
niet-inlandcrs wordt aangeduid (zieLANDVER- 

HUUR en VORSTENLANDEN), on anderzyda de 
(vrij zeldzamo) verhuring van bouwvelden tusschen 
inlanders ondcrling, die mon wel eons van de vorige 
ondcrscheidt door haar veldhuar te noemen (zie 
GROND, RECHTEN OP DEN)： 

Eindelijk wordt de naam grond-huur of verhuur 
nog veelal gebezigd voor het contract, bij hetwelk de 
de oigenaar (particuliero of andere), zonder het 
zakelyk recht van opstal te verleenen, aan een ander 
voor een bepaalden tijd of tot wederopzeggens toe 
tegen betaling eener huursom het recht verleent op 
zijn grond cen huis te bouwen en dit te occupeeren; 
zie onder OPSTAL. 

Voor verhuur van domeingrond, zie DOMEIN 
VAN DEN LANDE. 

GRONEMAN (ISAAC). Geboren 15 Aug. 1832 te 
Zutfen,jjntving hij eene opleiding tot genees-, heel- 
en verloskundige, als hoedanig hij ziefi. te Vorden, 
vestigde. In 1858 toog hij naar Java, was eerst civiel 
goneesheor te Bandonlater te Djokjakarta, waar 
hij spoedig lijfarts van den Sultan word. Hij over- 
leed 2 December 1912 te Djokjakarta. Hij maakte 
zich zeer vordienstelijk door worken over Javaansche 
ethuographie, eenigermatc ook door de bevordering 
van oudheidkundige onderzoekingen op Java en bg 
de oprichting der Archaeologische Vereeniging te 
Djokjakarta (waarover zie OUDHEDEN), schreef 
onder mccr: Bladen uit het dagboek van een Ind. ge- 
neesheer, Gron. 1874;Indischc schctsen, 2dln. Zutfen 
1875; Waar of onwaar? Nieuwe Ind. schetsen, 2 din. 
Dordr. 1879; Vorstcnlandschc toestanden, Dordr. 
1882; Eene ketjoegescliicdenis, Dord. 1887; Ge- 
daanteverandering van den G. Merapi, T. Aardr. 
Gen. II (1877), bl. 203; Javaansche tooneeldansen, 
T. Ind. Aardr. Gen. 1c aft. 3, bl. 22; De besnijdenis 
van den kroonprins van Jogjakarta, Bijdr. t. 1.1. en 
vlk. 5e reeks til. V (1890), bl. 427; Een avond bij 
den Rijksbestuurdcr van Jogjakarta, Intern. 
Arch. f. Ethnogr. Ill (1S90) S. 175; De gamelan 
te Jogjakarta, Vh. K. Akad. v. W. (Lett.) DI. XIX, 
vgl. Vcrsl. cn Medcd. K. Ak. v. W. (Lett.) 3e Rks. 
VI bl. 201; De Sekatcn te Jogjakarta, Eigen 
Haard 1888, bl. 466; Do bouwvallcn van Param- 
ban an, Jogjakarta, 1897; The Tjandi BA 说 budur 
in Central-Java 1901; De Hindoe-bouwvallen iu 
do Parambanan-vlakte, 1900-01 ； Oudheidkundige 
aantcekeningen, 1904-1905; cen Karma-legend e, 
Socrabaja, 1906; de Wajang Orang PregiwS,, 
I Somarang, 1899; De Lakon PregiwS,, Jogja 1899; 
Do vorderingen der Pamor smeedkunst, Soera- 
baja, 190G; Der Kris dor Javaner (Intern Archiv. 
fiir Ethnogr. XIX, p. 90, 123, 178)^)e gargbSgs te 
NgajogyS-kartcl uitg. door hot Kon. Inst. v. T. L. en 
Vk. v. N.-I. 1895. 「• 

GROOT ATJEH. Zie ATJEH. 
GROOT EN KLEIN MANDAILINGX OELOE EN 

PAKANTAN. Een dcr drio ondorafdcclingen, waar- . 
uit dtrafclccling Padang Sidimpocan der residentie 
Tapanocli bestaat met hoofdplaats Tanarh— 
Zio ook MANDAILING. V 上上一 _ 

GROOT-KAIDIPAN. Landschap, gelogen aan de 
Noordkust van hot noordolijk schiereiland v. 

bchoorende tot de afd. Bolaiing-Mongon- 
dou, res. Monado, bestaando uit do vroogore land- 
sclmppcnr'BoIaiuig^Itang (zio aid.) on Kaidipan 
(zic aid.) wolke sedert 1912 voreoiiigd zijn en wel 
onder den vroogoren radja van Bolaaiig-Itang, die 
gohouden is aan do Korto Vorklaring. Zie Bij I. 
Hand. St. Gen. 1913-1914. 、' 

GROOT-KEI. Zie KEI-EILANDEN. 
GROOT VAN EMBDEN (CORNELIS DE). Geb. 25 
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Maart 1817 te Delft, trad hij in 1833 als volontair in 
krygsdicnst, om voor officier to worden opgdeid. In 1840 
nam h, echter zijn ontslag, toen de gelegenheid tot 
opleiding voor officier bij het leger voor alien, dio niet 
aan de Militaire Academic to Breda waren opge- leid, 
werd afgeslotcn, werd 1843 student aan do Kon. Acad, 
te Delft, deed in 1846 eindexamen. cn werd tot ingenieur 
bij den Indischcn dienst benoemd. In 1847 werd hij 
voorioopig, in 1848 definitief belast met de opleiding 
van de eleves voor het mijnwezen in Indie; na een 2-jarig 
verblijf in Engeland vertrok hij in 1850 als mrjningenieur 
2e klasse naar Indie, waar hij als eerst-e Chef van het 
Mijnwezen optrad en met bijzonderc onderschciding 
diende; in 1853 werd hij tot ingen. le klasse en in 1861 
tot hoofdingenieur benoemd. Het grootste gedeeltc van 
den Ind. archi- pel werd, voor zoover mogelijk. door hem 
bercisd; verdienstelijk xnaakte hij zich ook bij het 
dempen van den opstand bij de mijn Oranje-Nassau 
(Ban- djermasin). Na 1 Jan. 1866 te zijn gepensionneerd, 
vertegenwoordigde hij tot April 1871 de Billiton- Mij. in 
Indie, welke hij, voomamelijk door zijn per- soonlijk 
ingrijpen, tot grooten bloei bracht. In Nederland 
teruggekeerd was hi) ij verig wcrkzaatn in het belang van 
Indie, o. a. als voorzitter van het Ind. Genootschap, en 
maakte tweemaal ecn reis naar Amerika, eens naar 
Afrika, voor mijnbouw- kundige onderzoekingen. Hij 
overfeed 8 Juni 1896. Hij was een der oprichters van de 
Natuur- kundige Vereeniging in Ned.-Indie. 

Van zijn vele onderzoekingen in Indie zyn te noe- 
men dat naar den mineralogischcn rijkdoni van Billiton 
(1851) en dat naar het voorkomen der bekend ge- worden 
steenkolenafzettingen in de Zuider- en Oos- terafdeeling 
van Bomeo (1852). 

Zijn voomaamste geschriften zyn: Eiland Blitong, 
met kaarten en plaaten, (Natuurk. »Tijdschr. (11. 1852, 
133); Tinslakken op Banka (N. T. Ill, 28; XIX, 313; 
XXIII, 370; Jaarb. Mijnw. 1878. II); Overzicht van de 
voomaamste proeven, omtrent mijnontginning in Ned.-
Indie (N. T. XXVI, 72 en XXVIII, 1); Bijdrage 
totdekennis van de Ned.-Ind. steenkolcn (H. A. Kramers, 
Rotterdam, 1865); Over de Bomeosteenkolen en hare 
geschiktheid als brand- stof (N. T. XXX, 69); 
Herinneringen aan Blitong (‘8-Gravenhage 1887). Een 
uitvoerige necrologie door P. van Dijk is opgenomen in 
Jaarb. Mijnwezen, 1898, I. 

GUAVA. Zie PSIDIUM. 
GUAZUMA ULMIFOLIA Lam. fam. Tiliaceae. 

Djatiblanda (MAL.). Tropisch-Amerikaansche boom, 
kenbaar aan de behaarde bladeren, die veel op die van 
den iep gelijken en de rood-met-gele blpcmen. De boom 
is als snelgroeiende sehaduwboom veel langs wegen 
aangeplant. De zaden worden als koffie gebrand, 
fijngestampt en dienen in afkooksel als inlandsch 
geneesmiddcl tegen buikaandoeningen. Ook een 
afkookeel van den biimenbast doet als ge- neesmiddel 
dienst. 

GUIZOTIA OLEIFERA D. C., fam. Compositae. 
Nigerzaad. Eenjarig kruid uit Afrika, in verschil- lende 
tropische gewesten gekweekt. De uit do zaden geperste 
vette olie wordt ter vervanging van lijnolie gebruikt, en 
ook in plaats van sesamolie. In Eng.- Indie wordt deze 
olieplant als Ram til gekweekt; wellicht ware ook in 
Ned.-Indie hier en daar uit den aanplant voordeel te 
trekken. 

GUMMI ELASTICUM. Zie CAOUTCHOUC. 
GUMMI PLASTICUM. Zie GETAH PEBTJA. 
GUNNERA MACBOPHYLLA BL, fam. Halorha- 

gtdaceae. Tarate goenoeng (SOEND.), Soekma diloe- 

wih (JAV.). Groote kruidachtigo plant uit do berg" streken, 
eenigszins gelijkend op rhabarber, die be' kend staat bij 
de inlanders als middel tegen wormen. De bloemtrossen, 
ook kembang sisih genaamd, treft men in djamoe's aan, 
terwijl de vruchten als een op- woltkcnd middel gebruikt 
worden. 

GURJUN-BALSEM. Balsem, die uit den stain van • 
verechillcnde soorten van het gcslacht Diplerocarpvs 
vlocit, en voomamelijk uit Eng.-Indie wordt aangc- 
voerd. Wordt gebruikt bij do berciding van lakken en 
vernissen, als geneesmiddcl tegen huidziekten 
(elephantiasis), en ter vervalsching van copaiva-bal- sem. 
Diptcrocarpiis-balsems zijn in den handcl ook als 
“Wood-oil" bekend. 

GUTTEGOM. (Gummi-resina (/utti of cambogia). 
Het ingedroogde melksap van Oarcinia Morelia, Desr., 
cen boom van het vasteland van Indie, op Java alleen als 
zeldzamc vruchtboom bekend (zie ASEM SELONG), 
doch vermocclelijk wel in an- derc deelen van den Ind. 
archipel in het wild groei- end, daar hij ook in de 
Philippi)non voorkomt. De guttegoin is als geel melksap 
in a lie deelen van dezen boom (gelijk ook in cenige and 
ere Garcinia- soortxjn) aanwezig; zij wordt hoofdzakelijk 
ge- wonnen door, na insnijclingen in den bast, het sap op 
te van gen in bamboekokers en deze daarna bij het vuur 
te zetten, tot de inhoud is ingedroogd. Voor in 任 rieurc 
soorten schraapt men de ingedroogde gomhars van de 
boomen af, of kookt men de bladeren en vruchtschillen 
uit. De waar komt in den hand el voor als rollcn of 
koeken, rood- geel van k 】 eur, groen bestoven, 
ondoorschijnend, op de breuk schelpachtig. Zij lost 
grootendeds op in alcohol of aether en bestaat voor 
ongeveer 80 pct. uit bars en voor 20 pct. uit gom. Vroeger 
werd gut- tegom veel als drasticum in de geneeskunde ge-
bruikt, maar daar het eene al te schcrpe stof is, geschiedt 
dit nu bijna niet meer, soms nog in kwak- 
.zalversmiddelen en in de vet6rinairc praktijk. 
Belangrijker is guttegom als verfstof, ook als kicur- 
middel voor vernissen cnz. 

Guttegom is het eerst naar Europa gebrncht door 
admiraal Jacob van Neck. Clusius beschrccf in 1603 het 
nieuwe product onder den Malcisch-Jav. naam G h i 11 a 
jemou (Getah djamoc), het werd spoedig als art sen ij 
populair. Aan vankclijk werd gutti aangevoerd van onze 
handclsfactory Pa- .tani in oosteKjk Malaka, later direct 
van Cam bod ja. Nog heden is dit het productieland der 
handek- waar, die van Kampok naar Bangkok of naar Sai-
gon-Singapore verschecpt wordt. Uit den Ind. archipel is 
somwijlen cen weinig guttegom aangevoerd van Borneo 
(Laboean) cn van de Molukkcn, afkomst onbekend. 

GYMNARTOCARPUS VENENOSA Boerl., fam. 
Moraceae. Boeloe ongka (JAV.), Poeroet (SOEND.). In 0. 
Java voorkomende boom, waarvan het melk- sap bij de 
bevolking voor zeer vergiftig doorgaat, doch inderdaad 
slechts cen zwakke gi(twerking ver- toont. Op Java 
besmeert men er de punten van de lanscn meo, waarmce 
men op do zwijnenjacht gaat. 

GYMNASIUM WILLEM III. Zie ONDERWLJS. 
(Koning W illcm III-Hchool) 

GYMNEMA. Indisch plantengeslacht uit de fa- milie 
der Asclepiadiaceac. Ecnc JJritsch-Indische soort, in 
sommige warme landen gekweekt, O. Sylvestre, Ji. Br., is 
in de laatste jaren beroemd geworden daar zij gymnema-
zuur bevat, dat de mondholto ccn tijdlang ongevoelig 
maakt voor smaakindrukken; in de geneeskunde wordt 
deze stof gebruikt tegen 
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parageusien. Eene andere soort, G. latifolium Wall., I be 
vat amygdaline. I 
GYMNOPHIONES. (ook wel Apoda of Ooecilia 
genoemd) of Blindwoelers. Ordo van blinde Amphi- 
bien (zio aldaar), gekenmerkt door het ontbreken dor 
pooten cn lodematongordels, in verband met hunno 
ondoraardsche levonswjjze. In tcgenstelling met allo 
andore recentc Amphibien komen in de huid klei- ne 
sohubjes voor, waardoor zij ecnigormate overeen- 
komen met de uitgestorvene, gepantserde Amphibien 
(Stegocephali), waarmede ook de schedelbouw punten 
van overccnkomst vertoont. Deze schubjes zijn gelegen 
in ringvormige huidplooien, waardoor zij, wat hot 
uiterlijk bet reft, eenigszins gelijken op regen wormen, 
gravende slangen cn dito hagedissen, voor zoover doze 
laatsten ten minste de ledematen geheel vcrloren' 
hebben. Tot deze orde behoort slechts 66n familie, 
Caecilidae, welke bijna circum- tropisch voorkomt, 
maar in het grootste deel van het Indo-Australisch 
gebied, in Australie en in Poly- nesie ontbreekt. Van de 
twee uitsluitcnd orientale ge- slachten is er 66n, 
Ichthyophis, door 2 soorten in het Indo-Maleisch gebied 
vertegenwoordigd. De meost bekende, in geheel Z.O. 
Azie verbreide soort, I. ghiti- nosa L., komt op Sumatra, 
Nias en de Mentawei- eilanden voor. Van deze soort 
hebben de Sarasin's (Zur Entwicklung der ceylonischen 
Blindwiihler, Ichthyophis (jlutinosa L. Ergobn. naturw. 
Forsch. auf Ceylon 1887—90, Bd. II) op uitnemende 
wijze de on t wi kkelin gsgesch ied en is bestudeerd. De 
eieren dezer dieren worden nl. niot in het water afgezet, 
maar onder den grond in vochtige holten gelegd, 

terwijl hot wijfje om het eikluwen heengerold ligt, 
waarechijnlijk in hoofdzaak ter bescherming tegen do 
vraatzucht van andere in den bodem levende dieren. Do 
groote, dooierrijke eieren zijn omhuld door een dikke 
laag eiwit, waarbinnen het jonge dier' een deol van zijn 
ontwikkeling doormaakt. Er ont- wikkelcn zich zeer 
lange, bloedroode, nitwendigo kiouwen, die echter 
vcrschrompelcn, v66rdat de larve vrijkomt. Dit laatste 
geschiedt, als het dooier- materiaal verbruikt is. De 
aalachtige larve leeft dan een tijdlang in het water. Zij 
bezit een staartvin, twee kieuwopeningen ter weerszijden 
van den kop, en good ontwikkeldo oogen. Gedeeltelijk 
schijnt echter rccds longademhaling plaats te hebben, 
aangezien do larve van tijd tot tyd boven water komt. Het 
larve-leven duurt vrij lang, eindelijk sluiten zich echtor 
de kieuwopeningen, gaat de staartvin ver- loren, vormen 
zich tusschen de rudimentair gewor- den oogen en de 
neusopeningen terweerszijden voe- Icrs, en verlaat de 
jonge blindwoeler het water om een onderaardsche 
1cvenswijze aan te nemen. 

Een tweede, zeldzamer soort, Ichthyophis mono- 
chrous komt op Sumatra, Borneo en Java voor. 

GYNANDROPSIS PENTAPHYLLA D. C., fam. 
Capparidaceae. Bobo wan (JAV.), Entjeng entjeng (JAV.), 
Lenglengan (JAV.), Mamang (MAL.), Lang- sana (MAL.), 
Sasawi leuweung (SOEND.). Eenjarig kruid, kloverig 
behaard en stinkend, dat een vluch- tigo olie bevat, 
gelijkend op mosterdolie. Verschil- lende deelen van de 
plant zijn scherp en worden als inlandsch geneesmiddel 
gebruikt. 

GYNOPOGON. Zio ALYXIA. 
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京麟 VOORBERICHT. 

Door het vertrek naar het buitenland in Juni 1917 van MR. DR. J. PAULUS onder wiens 

leiding het eerste deel van deze uitgave is tot stand gekomen en die ook reeds een aanvang had 

gemaakt met de voorbereiding der samenstelling van het tweede deel, is wisseling van de 

Redactie noodzakelijk geweest. 
Het streven van de nieuwe Redactie was in de eerste plaats er op gericht, de waarde der 

Encyclopacdie uit Indologisch oogpunt te verhoogen door een zoo streng mogelijk 

doorgevoerde controle op Inlandsche woorden en benamingen, zoowel wat de 

uitdrukking^enzelve als wat de spelling betreft, en dit inzonderheid met betrekking tot de 

namen van plan ten en dieren in Inlandsche talen. Wil eene Indische encyclopaedie aan hare 

bestemming beantwoorden, dan moet zij ook in dit opzicht als betrouwbare gids kunnen 

strekken. Intusschen is het dat streven geweest, waarbij de Redactie herhaaldelijk voor ernstige 

moeilijkheden werd gesteld. Van de technische medewerkers op plant- en dierkundig gebied 

mag redelijkerwijze niet verwacht worden, dat zij ook Indologisch-taalkundig als voorlichters 

kunnen optreden; de Inlandsche benamingen, voorkomende in de over botanie en zodlogie 

handelende artikelen, kunnen derhalve bezwaarlijk zonder nadere toetsing worden 

opgenomen. Voor plantkundige benamingen geven, naast de algemeene woorden- boeken, die 

uit den aard der zaak in dit opzicht veelal weinig volledig zijn, de bcstaande plantkundige 

woordenboeken van Ned. Indie — inzonderheid het hbogst vcrdienstelijke werk van DE 

CLERCQ en GRESHOFF — in vele gevallen, zij het ook iang niet altijd, de gewenschte 

voorlichting. Voor de benamingen echter op het gebied der fauna worden dergelijke werken 

vooralsnog gemist. Waar de algemeene woordenboeken of woordenlijsten in twijfelachtige 

gevallen geen licht verschaften, mocst dus zoowel voor deze als voor andere onderwerpen 

voornamelyk door raad- pldging van taalkundigen en in Nederland vertoevende Inlanders van 

Ned. Indie zoovecl mogelijk op held ering worden gezocht. 
Voorts achtte de Redactie het wenschelijk, de uitspraak van de Inlandsche woorden in 

meerdere mate dan in het eerste deel aan te geven door het aanbrengen van klankteekens. Dat 

dit niet altijd s tri kt behoefde te worden doorgevoerd of doorgevoerd kon worden, spreekt 

vanzolf. Er zijn woorden en namen van zoodanige algemeene bekendheid, dat klankteekens 

daarbij overbodig geacht mogen worden; er zijn er, in verschillende talen van den In dischen 

archipel, waarvan de uitspraak aan de Redactie niet bekend was en in ver band met de 

tijdsomatandigheden bezwaarlijk nog was na te sporen. Zou op zich zelf reeds het volmaakte 

ook daarbij niet te bereiken zijn, in de gegeven omstandigheden kon dit nog minder het geval 

wezen. In dit feit meende de Redactie nochtans geen re den te inogen zien om niet ook in dezen 

zin aan verhooging der practische waarde van het werk hare zorgen te wijden. 



VT VOORBERIOHT. 

Met betrekking tot de spelling van Inlandsche woorden zij aangeteekend, dat de 

Javaansclie a-klank over het algemeen in dien vorm*is opgenomen. Van dezen regel is 

afgeweken ten aanzien van aardrijkskundige benamingen, in welke die klank door officieele 

vaststelling of onder vreemden invloed — men denke aan namen als Soerabaja, Djokjakarta, 

Wonosobo en zoovele andere — vooral in Europeesche kringen voor de Westersche klanken a 

of korte o hce仕 plaats gemaakt. Uiteraard ging echter het gebruik, daarnaast, van de juiste 

uitspraak in den regel niet verloren en bestaat tot bet wedergeven daarvan dus evenzeer reden. 

Het feit, dat men een aardrijkskundigen naam op tweeerlei wijze gespeld vindt, zij derhalve 

geen aanleiding tot het verwijt van inconsequentie. 
De Redactie is zich bewust van de wenschelijkheid om tusschen de verschijning van de 

opeenvolgende deelen der Encyclopaedie geen te groote tijdsruimte te laten verloopen en heeft 

zich dan ook beijverd dit tweede deel zoo spoedig als de omstandigheden het toelieten het licht 

te doen zien. Eene verandering in werkwijze heeft hiertoe beJahgrijk bijgedragen, doch de 

tijdsomstandigheden — be- hoeft het nog gezegd — zijn ook in deze ten zeerste belemmerend. 

De tijdroovende, hoogst onregelmatige verbinding met Indie vooral leverde voor een geregelde 

voort- zetting van de uitgave groote bezwaren op en is mede oorzaak, dat sommige artikelen 

niet tot den allerlaatsten tijd bijgewerkt konden worden. 
In dit tweede deel is opgenomen een lijst van enkele hoogst noodzakelijke verbeteringen 

op het eerste deel; andere, van minder belang, volgen later in een algemeen supplement. 
Aan dit toelichtend woord voegt de Redactie gaarne eene dankbetuiging toe aan alien, die 

door hunne medewerking hebben bijgedragen tot de totstandkoming van dit tweede deel. 

Juli 1918. DE REDACTIE. 
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Noodzakelijke Verbeteringen op het le deel. 

Biz. 36, le koi. regel 18 v. b. Maleische Handels Vennootschap moet zijn Moluksche Handels Vennootschap. 
,,173, 2e „ re gel 11 v. o. Boni moet zijn Par6-Pare. 
„ 183, le „ de onderteekening van hot artikel Bataksch J. G. G. J. moet zijn： M. J. 
„ 474, 2e „ regels 15 t/m 20 to lozen： 

Het gewest wordt administratief vordecld in do afdcelingen Cheribon, Indramajoo en 
Madjal^ngka, waarvan Cheribon bcstaat uit de regentschappen Oheribon en Koeningan, de 
beide and ere afdeelingen uit de overeenkomstig。regentschappen. Do hoofdplaatsen der 
afdeelingen zijn gelijknainig. 

,,616, le „ bij het trefwoord DJARAK TJINA is de verwijzing niet JATHROPHA CURCAS, doch JATHROPHA 
MULTIFIDA. 

De in Deel I aangegeven Zeemansgidsen zyn scdert vornummerci, zoodat 
Deel III en IIIA mocten worden Deel III 

„ IIIB moot „ „ IV 
,,IV ,, ,, ,, V 
,,V „ ,, VI 

ERRATA EN VERBETERINGEN 2e DEEL. 

Biz. 67, le koi. regcl 7 v b. HATA enz. vervalt. 
,,151, 2e  regel 12 v. o. achter Ind. Stb. 1912 n°. 545 te plaatsen: Ind. Stbl. 1917 n°. 637 
,,254, le ,, regel 4 v. b. staat Kaukoeniran moet zijn koekoeniran. 
,,337, 2c ,, regel 39 v. b. staat: vail op 一 in Sumatra, te lozen: „valt op Sumatra in". 
,,439, 2e  rogel 11 v. o. staat 1760 moet zijn 1750. 
,,500, le ,, regcl 15 v. o. achter Barabai to lezen: afdeeling Ocloe Soengei, res. Z. en 0. Afd 
   Borneo. 
,,503, le ,, regcl 7 v b. TSmpelS te schrijvcn TSmpele. 
,,505, 2e ,, rcgel 32 v. b. staat IKAN (MAL.) moet zijn (JAV., SOEND.) 
,,565, 1c ,, regel 30 v. o. staat 63000 moet zijn: 72000. 
   29 v. o. staat 20 en 4GO moot zijn 200 on 700. 
   28 v. o. achter Oosterlingen to lezon (Ult° 1915). 
 2e  rcgol 5 v .o. staat 300 moet zijn 200 en achter Oosterlingen te lozen: (Uit0 1915). 





H. 

HA. Zie JAMOER. 
HAAGSCH BESOIGNE of HAAGSCHE BESOG- 

NES. Zie COMPAGNIE (OOST-INDTSCHE) deel I 
biz. 506. 

HAAI. Maleisch Tjoeljoel. Haaicn vonnen, met de 
roggen, de groep der -Elasmobravchii (zie VISSCHEN). 
Zij zijn in verscheiclenc genera en soor- ten 
vertegenwoordigd. in den Indisclicn archipel. 

Zij zwemmen zeer snel, gehcel onder water ver- 
borgen met uitzondering der rugvin, en vallcn, op den 
rug zwcminende, hun slachtoffer aan, steeds van 
beneden wegens den eigenaardigen vonn van hun bek, 
welke aan de ondervlakte van den kop ligt en cigenlijk 
een groote dwarse opening is, gewapend met cen zeer 
groot aantal vcrschilleiul gevormde tanden. (Zie ook 
onder VISSCHEN). De haaien clie- ncn hicr ineer, daar 
minder tot voedsel, doch zijn niet sniakelijk; het haaien 
vlcesch wordt gedroogd cn gcrookt door Chincezen 
gegeten, terwijl de in de zon gedroogdc vinnen voor hen 
eenc lekkernij zijn, die voornamclijk in soep wordt 
gebruikt. De uitcengc- rafckle haaienvinnen, die in den 
handel voorko- nien, heeten h i t c h i. Van de huid wordt 
het zoo- genaanidc sagrjjnledcr (chagrin of chagrain) 
bereid, dat door de ruwheden op liet vol claartoe vcel 
betcr geseliikt is, dan de kunstmatig tot dat doel ver- 
werkte rughuiden van paarden CJI czcls; ver volgens wo 
IT 11 de huid gebruikt tot het polijsten van hout en het 
afwrij ven cn vijlen van allerlci voorwerpen. De groote 
soortcn levcrcn een aanzienlijkp hoevcclheid Iraan op, 
die gukookt in den handcl komt cn tegen goede prijzen 
verkoclit wordt. De haaien zijn hoofd- zakdijk m 
viswhen, doch zwcinnH*n ook dikwijls de j i vicren op, 
zclfs diep land waarts in. h'raai gevlckt of gesl Kept zijn 
de H o n <1 s h a a i c n (Sct/llioidei), waarvan e(?n aantal 
soortcn voorkomcn in den [ndi・ f-chen Archipel, die 
door de inlanders met verschik HMKIC naincn 
oiiderscheidoii \vonl(*n, zooals: Tjoe- 1 j<)(4k(Mnbang, 
Tjoetjoct pisang. Tjoctjoct tekek, Tjucljucl，inaljan；, 
waar)nc<lc soorten uit do g(kslach- ten Scij/lium, 

Chilo^cylliiun on Slef/o^to)na warden 

'Pot de 1( o o f 1)a a i e n, nnizcnhaaic^n of men- 
^cheiivrcters [Carcharias) bchoorcii de gevaarlijk- ste 
soorten; zij zijn to herkennen aan eon cl war- so ink<*r\ 
ing oj)de lugzijdc, aan den wort el der staartvin cn aan 
het van eon toogvlics. 

lugvin hefft geen stckcl en eon spuitgat ()iit・ 
breckt. 

I)<• 11 a iti c r h a a i e n of JI a m c r v i s s c h c n 
(Zjj(ja(na of Sphyrna) MAL. rl joctjoet mar?cl en 

joid rongging,(ni(lerscl)ei(lcii zich van Carcha- 
rites<l(ni plat(ei)kop, die twee zijdclingsche lob- IH-FI , 
aan hot einde waarvan de oogen zyn ge- plaalst. 
Rhinodon ly pic us is enkclc nialcn in den Indischcn 
Archipci aangctroflcn, J)cze soort, die (雄 n lengte van 16 
M. kan Eero ikon, bchoort tot 

Ji 

de grootstc der thans levendc visschen. Het gebit bestaat 
uit kleinc tandjes en de soort is dan ook voor den niensch 
on^evaarlijk. Hij voedt. zich met klcine vischjcs. 出? /' . / 
- -〜 ‘ 

HAAN (MATTHEUS DE). Geb. te Dordrecht in 1663, 
zoon van A. de Haan en J. Van Wijngaarden, vertrok reeds 
den 26sten Oct. 1671 als assistent naar Indie, waar zijn 
vadcr tot ondcrkoopman benoemd was, doorliep de lagero 
ran gen te Suratte (prov. assistent 1676, assistent 1681, 
boekhouder 1683, onderkoopnian 1685, koopman 1695), 
were! 1696 tweede opperkoopman van liet kasteel te 
Batavia, 1698 eerste opperkoopman aldaar, 1700 secr. van 
de Hooge Reg., 1702 vice pres, van den Raad v. just。, 

1704 Raad-extra-ordinair en 1705 pres, van het Coll, van 
Sclieponcn, 1710 Raad ordin., 1722 Directeur-Gen. en 16 
Oct. 1724 Gouv.-Gen. Hij trad 8 Juli 1725 als zoodanig 
op； na een onbelangrijke regeering overiced hij 1 J uni 
1729. 

HAAN (PIETER *DE). Geb. 18 Juli 1757 te 
Amsterdam, zoon van P. de Haan en E. Feitema. Na voor 
den handcl opgeleid te zijn, 'liield hij in zijne 
geboorteplaats cen bankierskantoor, doch werd in 1806 
benoemd tot chef der divisie voor de alge- meenc 
handclszaken aan het Min, van Marine en Kolonien; na de 
ophclfing dier betrekking vestigde hij zich in Maart 1809 
te Leiden, waar hij tot 1823 ecne lakenfabriek behcerde 
on daarna in stilte leefde tot zijn overlijdcn op 5 Jan. 1833. 
Verscheidcne be- langrijke werken over Indie werden 
door hem deeh geschrcvcn, decls vertaald. Behalve 
stukken in de Hennes cn Weegschaal gaf hij uit: 
Gedachten over den Chinabandcl cn den thecliandel, en 
Ernstige be- schouwing van de mogclijke gevolgen der 
Ned. Han- delmij., bcide 1824; Het handclsstclsel van 
Java, 1825; Crawfurd, De Inclische archipel, 1823—
1825, 3 din. (vcrtaling met belangrijke voorrede en aan 
tcckeningcn); Railles, Over de invocring van een 
verbeterd stelscl van ad min is t ratio enz. (vertal. 1828); 
Schotsen aangaande de landcl. administratie van Jav-a 
1829; Ko Ion. bezit en handel in verband gebragt met de 
afscheiding van Bclgie, 1831. De Haar blecf tot zijn dood 
toe cen voorstander van het，oudc koloniale 
handclsstclsel van uitsluiting der vreemde kooplicdei): 
vandaar dat de mceste zijpQr gcschriftcn verschcncn in 
den tijd, dat het bokende verdrag van 1824 met Etigeland 
gesloten word. Van hem is ook de bewcriug, door velen 
nageschreven, dat de slcchtc tocstand van den 
Nederlandschen handel op Indic in de eerste jarevi van 
koning Willem I in hoofdzaak, behalve dan aan de 
vreemde concurrentie, was toe tc schrijvcD aan de 
inrichting van het Iiulische nuuitstolsel. Bij een cn and er 
zal zijn verlcdcn als bankier en als dienaar der Fran- sche 
politick van invlocd go wees t zijn. 

HAARLEM-EILANDEN. Grocp van eilandjes in het 
zuicloosten van do Gcelvinkbaai dicht onder do 

1 



2 HAARLEM -EILANDEN — HADHRAMIETEN. 

kust van Noord Nieuw-Guinea. Zij bestaat uit do 
eilandjes: Mamboer, Siham, Noemin, Heiro, Koe- noer -
on enkele kleinere; het eerstgenoemde is hot grootste. Zij 
zijn onbewoond en worclen bezocht door Papoea's van 
Moor. Jaoer en Makim voor de pchildpadvangst. 

Ten westen er van, dock er niet too bohoorende, liggen 
de eilandjes： Vader Smit en Alkmaar. 

HAARSTERREN. De haai'sterrcn {Comatulidae) 
behoorcn tot de zeelelien of Crivoided (zic STEKEL- 
HUIDIGEN) en hebben in volwassen tocstand cen 
gesteeld stervonnig lichaam, bestaande uit een 
bekervormigen romp inct 10 lange. zijdelings gc- plaatste 
ar men. die aan weerszijden zijtakjes dragen. Jonge dieren 
hcbboji cen geleden, Jangen en buigza- men steel, 
waarmede zij aan Polnpen- of Bryozoen- stokken of aan 
wiercn vastgchccht zijn; later schei- den zij zich van dozen 
stee] af en leven geheel vrij. 

HAAS. Zie HAZEN. 
HABIB. Zie SAJJID. 
HABINSARAN. [In het Toba-Bataksch „plaats van 

opkomst (der zon)"]. Naam van eon hoogvlakte der 
Bataklanden in de residentie Tapanoeli. De ojyurvlalitt? is 
土 2000 K.M1 of 1 1C van Nederland. De grenzen zijn 
echter nergens nauwkeurig bepaald ； men volstaat in de 
praktijk met de opgave der hoeta:s (kampongs), welke tot 
Habinsaran be- hooren en die, welke daarbuiten zijn 
gelegen. De grenzen dezer hoeta's zijn plaatselijk 
voldoende be- kend, zoodat geen nauwkeurige 
grensregcling nood- zakelijk was, behalve met de 
aangrenzende zclfbe- sturende landschappen Asaharugn 
Koealoe. 

Habinsaran is de oosteTyKe voortzetting van de Toba-
hoogMakte. waarvan het door een N.-Z. loopend gebergto 
wordt gescheiden, terwijl andere gebergten het in 3 
afzonderlijke gemiddeld 1000 M. boven zee gelegen 
hoogvlakten verdeclen. Noord- en Midden-Habinsaran 
worden gescheidcn door eon keten, die in de Tamborbona 
(21^5 M.) en Soeroengan (2155 M.) zijn grootsto 
verheffingen heeft； de keten, die midden- en zuid 
Habinsaran scheidt, verheft zich in den Si Haboc-Haboe 
tot 2265 M, in den suikerbrood vonnigon Pinggol ni Bodil 
tot 2090 M. De naam „hoogvlakten,, verdienen deze 
deelen alleen, wanneer ze van de gebergten af wor- den 
gezien ； in werkelijkheid zijn ze bedekt met talrijke 
heuvels en lage ruggen en worden zij door- sneden door 
smalle, vaak zeer diepe ravijnen. De laatste ontstonden 
door uitschuring van de rivieren in den bodem, welke 
meest uit kalk- en zand steen bestaat. Voor het verkeer 
vormen de spleten, „rots- kokers" genoemd, een groote 
hindeniis, doch zij geven een zekeren waarborg tegen 
bandjirs, want er zijn rotskokers, die bij een breedte van 
JO M. een diepte vertoonen van 40 M. Uit Habinsaran 
komen de Koea 蚣 en de Bi la, die naar de Btraat van 
Malaka strooinen evenaJs de Asahan aan de noordgrens, 
die eebter uit het Tobamcer gevoed wordt. / 

Door de hooge Jigging valt er zeer veel rcgeii ；.. van 
eigenlijke moessons kan niet worden gesproken, maar 
toch valt de meeste regen van Augustus tot Februari; 
werkelijk drogo maanden komen niet voor. De 
gemiddelde dagtemperatuur bedraagt 22° C.. 
Buitengewoon onaangenaam zijn de hevige Z.W. en Z.O. 
winden, waardoor de bevolking veel last heeft van keel- 
en longaandoeningen. 

De geheele bevolking bedraagt niet meer dan 16.000 
zielen, zoodat de dichtheid zeer goring is (士 "io van die 
in Dj-ente). Naar de taal worden ze gerekend tot de Toba-
Bataks, maar de bewoners 

van het zuiden ondorschciden zich uiterlijk van do 
overigen, waarschijnlijk cen govolg van den Ma- 
leischen invloed uit Padang I^awas. welke zich ook 
openbaart in den godsdienst. 

Het overgroote deel der bevolking is nog hei- 
densch. Bctrekkelijk talrijk (土 1000) zijn hier do 
aanhangers der Pcrmalims (zio aldaar). Sinds 1903 
wordt door zendclingen van uit de post Loemban 
Pinassa het Christendom in Habinsaran verbroid. 
Waren cr in 1909 nog slechts 340 Christen on, in 
]913 was hun aantal gestegen tot ruim 1300, ter- 
wijl de vole schooltjes, die ook door heidenscho 
kinderen worden bezocht, doze getallen steeds 
doon stijgen. Ondanks bestuurs-ambtenaren en 
zendclingen, zijn ook do Bataks van Habinsaran 
zeer onzindelijk, een gevolg van hun godsdienstige 
voorstellingen, zoowel a Is van het koude klimaat en 
het gebrek aan water； de kleeding b.v. wordt 
zelden of nooit gewasschen, de woningen weme- 
len van ongedierten. Pliysiek komen er vooral 
onder de bergbewonerstoch sterk ontwikkcJde indi- 
viduen voor, met een buitengewoon uithoudings- 
verniogen in loo pen cn klimnien: vrouwen met 
zware vrachten passeeren zone!er merkbarc inspan- 
ning de diepsto ravijnen. 

Het hoofdmiddel van bestaan der bevolking is 
de rijstbouw, welJce meest nog op ladangs geschicdt, 
jnaar toch een roode rijstsoort oplevert van goedo 
kwaliteit. Bij Garoga zijn meerdere sawabs aange- 
legd. De bevolking is in staat in haar eigen behoof- 
ten te voorzien. Uitvoer kan plaats hebben van 
de veel aangeplante koffie en van benzoe, die ook 
aangeplant wordt, maar nog als boschproduct 
wo I'd t ingezameld. evenals de getah. Het schijnt 
dat Habinsaran niet ongeschikt is voor de Euro- 
peesche cultures; do aandacht van de planters is 
reeds op dit land gevallen. Vooral noodig zal dan 
zijn de aanleg van meerdere en betere wegen. 
Van Parsoboerah Icidt nog geen weg naar het 
dichtbij gelegen Asahan ter Oostkust; w(d is 
over Garoga de groote weg tc berciken naar Si- 
bolga ter Westkust. Thans geschiedt het vervoor 
hoofdzakelijk nog door draagkoclies. J)c ontslui- 
ting van Habinsaran zal zeker ook(Ie veetcclt ten 
goede komen, daar deze in staat is een groote hoc- 
veelhcid karbouwen van uitstekci)(lc kwaliteit 
uit te voeren. 

Habinsaran word in 1908 ingclijfd. \'oor cen dcel 
behoort het thans tot do ondcrafd. To ba , voor cen 
andcr dcel tot de onderafd. Silindccng. 

Lileraluur : Aan teeken ingen betreffende II a bin- 
saran (ontieend aan de niilitaire jivjnoric van kapi- 
toin L. Weber) in d(- Med ed eel in gen van het Bureau 
voor de Bcstuurszakcn der Biiif/Cnbczittingeu, 
be work t door het cyclo pacd isch 
1JI; M, Jouslni, Batakspiegd. 

HADANGAN. Zie KAKBOUW. 

HADAT. Zie Al)AT. 
顼 HADHRAMAUT. zie HADH RAMI ETEN. 

HADHRAMIETEN. 1. JLUN GEBoojcn：bAM). De 
Arabiercn in Ned zijn bijna zondcr uitzoJi- dering 
afkornstig uit Hadhramaut — de juiatc uit- spraak is: 
Hadi)ran)dt1) — het deel der zuidkust van Arabic tusschen 
J emen cn Oman jnet <le haven j)laatsen MekalJa cn Sjihr. 
De gagevens betref- fende dit weinig toegankelijke land 
zijn niet over- 

l) Zoo toch wordt het land door de incer be- schaafden 
en vele andere inwoners genoemd； daarnaast komt ook 
de uitspraak Hadhrainoet voor. 

 



HADHRAMJETEN. 3 

vloedig 1，De hccrschcndc klasso vorincn er de zgn. 
</(4fciZr<s(],ottcrliik：
dctotedelen„stam',,<7^6£Z<?/?,behoo- renden). Dcze 
cdclcn huizcn in verstcrkte woningcn in de nabijhcid der 
stcden, die vrijwel wccrloos aan hunne tyrannic zijn 
overgeleverd. Slaven staan hun als gewapcndc macht bij 
hunne ondcrlingc vccten, rooverijen cn afpersingen ten 
dicnstc. Daarnaast vormen de sajjid^s (afstammelingcn 
van den Pro- fcet), die hier zecr geeei'd worden, cn 
andcrcn, die den tit el sjech vocren (zoowel wetgclecrden 
als af- stammclingen van somniige personen, die om gods- 
dienstige rcclenen in hoog aanzicn stonden) eene soort van 
godsdienstigen ad el. De grootc massa der bevolking, alle 
overigen dus, die noch tot de c/abilVs noch tot den 
godsdienstigen ad el bcliooren, vormen de lagere klasse 
der zgn. inasakin； d. i. eigenlijk ,,armen". Daartoe 
behooren cchter niet slechts bede- laars en 
behoeftigen,niaai' ook de kooplicden en hand - 
werkslieden, de burgers der steden zoowel als do 
landboxiwers en veldarboiders; weinig betcekenis hebben 
in Hadhramot de in de bergen levende Beda- wienen, die 
hoofdzakelijk van veetcelt leven, met hunne kameden 
koopwaren van de kust naar het binnenland vervoeren, 
ook wel gronden in de val- leien bebouwen, voor zoover 
die van tijd tot tijd door regens toevoer van water krijgcn 
en die (voor- al in tijd van hongersnood) yoxu- iiunne 
naburen meestal niet ongevaarlijk zijh^— Van een 
geregeld bestuur is in Hadhramot nog仓een sprake. 
Eindeloo- ze bloedveeten der ondcrling steeds 
verdeeldc(/<t- bili's verstoren telkens de orde. Het gezag 
van den .Sultan" — ook Doleh genocmd (nit het gcslacht 
Bin Abdallah) — beperkt zich tot het gebied van ccnige 
onnnuurde stcdcu, zooals Sewoen, To rim en Teris, terwijl 
een and er niachtig hoofd, el-Ge!eti, met zijnc soldeniers 
van den st am Jafi1, lieerschappij voert in ccnige and ere 
steden, waaronder Mckalla, Shi hr cn Sjibam. Deze 
hoofden misbruiken hun gezag ten oigen voordeele cn 
houden met het algemecn belang geen rekening. De zeden 
verschillen in Hadh- lamot in vein opzichten niet van die 
der oudheiden- schc Arabicren, hetgeen niet uitsluit, dat 
daarnaast (evens het bekrompenstc ^lohainniedaanschc 
fana- tiKine hccrscht. 

2. JICS KOMST EX VESTIGING IN DEN AKCHTPEL. 11cc<Is van 

ouds waren vein inwoners van dit dorre, armoedige land 

genoodzaakt, hun Icvcnsondcrhoud 

*) De ouclere weiken van Niebuhr, Wellstcd, 
l,,resnel en von Wredc zijn vermeld in Prof. L. \V. C. 
van (leu Berg's Lc Hadhramout et les colonies 
/XrabeH duns l Archipcl liulicn, Batavia J886. Zie v<-
rclcr: 81. J. de (Jocje, Hatlhramuut (Rev. Colon. 
Intern., 1886, I, 101 vv., 338); L. Hirsch, Roisen in 
Siularabicn, Alahraland und Had ram fit, Leiden 
1907; Th. Bent, and Mrs. Uent, Southern Arabia, 
London 1900； C. Landberg, Arabica III, V; W. Hein. 
Ein Beit rag zur Statistik Sudarabieiis (Mitt, (k-ogr. 
QeseilfiCh. Wien Bd. 46 biz. 216— 264). 
Xauwkeurigc nicdcdeelingcn bctreflende do zeden 
des lands bevatten Prof. C. Snouck IIur- gnjiijc'H 
bijdragcn;\l!]nkelc zcgswijzen en ecn raail- sel d<jf- 
HJuli)raniiet(m (Ecestb. N. J. de Gocjo, I89LJPJ/I 
nterdit seculior (rifgeh) en Hadhramot (Rev.4 Afric., 
1905, p. 92— 99); Zur JJichtkunst der lia 'At wuh m 
Jlatlhramol (Fcstschr. Th. Noldcke, S, 97 - lOV j/Sa'd 
cs Suwcni, ein seltsamer Wali in 
Hi«lhnun*/(Zeit$chr. f. Assyriol. XXVI (1912) 221一
239)yvgl. ook diens rede by do aanv. v. h. hoogl.-
amDt, Liz. 19 v. cn Nederland cn de Islam, biz. 21,74 
v./ 

buiten hun vaderland lc gaan zoeken, hetzij in do kustlandcn in den 
omtrek, hetzij in do havens aan do J<oodc Zee of in Hindostan. 
Later, sedert de 17e ccuw, kwtimcn zij hun gehik ook in den 
Indischen Archipcl.in steeds tocncmenden getalc b eproeven, en 
juist daar vonden de meesten eeno bijzonder gunsti- gc gclcgcnheid, 
om zonder special© kennis of be- kwaamheden spoedig fortuin te 
niakcn.Aanvankelijk richtten zij zich vooral naar die streken in de 
Buitcn- bezittingen, waar geen krachtige Inlanclsche dy- nasticcn 
hun inoeilijkheden in den weg legden. Som- migen slaagden er in 
grooten invloed in hunne nieu- we omgeving tc vcrkrijgen. Vooral 
de sajjid's stonden bij de Inlandscho bcvolking in hoog aanzien. 
Kenschctsend voor de grootc rol, die dezen in Indie soms konden 
spelen, is o. a. de loopbaan van den be- kenden Habib (= sajjid) 
Abdoerrahman (zie aldaar) in Atjeh, voor en omstreeks den aanvang 
van den Atjeh-oorlog (zie C. Snouck Hurgronje, DeAtj也hers I, 1G2 
vv.). Ecnigc gclukzockcrs van voornamc geboorte wisten zelfs de 
hecrschappij gehecl aan zich te trek- ken en eigen rijkjes te stichten. 
Aldus ontstonden bijv. de Arabische soeltanatcn Poentianak op Bor-
neo en Siak op Soematra. Later, sinds ongex eer anti erhalve ecuw, 
begonnen vele Hadhramieten zich ook als handelaars in Palcmbang 
en verschillende havens langs »IftxaXiioordkust te vestigen. Op 
Java wonen zij in het algemecn, onder leiding van een eigen 
wijkhoofd, in afzonderlijke buurten, welke nog den ouden naam 
Pekodjan — d. w. z. wijk der Kod- ja's (eene klasse van Indische 
kooplui, zoo genoemd naar het Pcrzische chodjah, d. i.: koopman) 
— hebben behouden, hoewel deze naam thans niet meer past, nu de 
rneeste bowoners uit Hadhramot en niet nicer, zooals vroeger, 
hoofdzakelijk uit Voor-Indic afkomstig zijn. Vrijhcid van bewcging 
wordt den Arabicrcn, in het belang der Inlandscho bevolking slechts 
in beperkte mate toegestaan； het verblijf in de binnenlanden was 
hun, met het oog daarop, zelfs gehecl ontzegd. Dit gaf evenals het 
vorplichto samenwonen in afzonderlijke buurten velen Ara- bieren 
aanstoot; herhaaldelijk gaven zij aan hunne klachtcn claarvoor, zelfs 
in buitenlandsche Moham- mcdaansche bladen, ruchtbaarheid ； zie 
C. Snouck Hurgronje, Nederland en de Islam, biz. 74 v. Eerst in den 
laatsten tijd hebben nieuwo bepalingen huu het rcizen en vertoeven 
buiten hiy»nc woonplaats — eenigszins gemakkclijkcr gemaakt/ — 
Het aantal0,.q J .以' der in Ned.-Indie gevestigde Arabicren, dat op 
ultimo December 1892 volgcns het Kolon. Versl. van 1894) mecr 
dan 23.000 bedroeg (nl. 15.590 op Java en 7.553 op de 
Buitcnbezittingen), was, blijkens het Kolon. Versl. van 1907, in het 
jaar 1905 reeds gestegen tot ruim 29.500 (waarvan 19.148 op Java 
on 10.440 op de Buitenbezittingen, vooral op $unia- tra en Borneo). 
De grootste nederzettingen waren in dat jaar die fe^joerabaja (2482 
personen), te Palcm- bang (2420) cn tc Batavia (2054); anderc 
belangrijke Arabische kolonien, van omstreeks 1000 tot 1200 pcr- 
sonen, bevondon zich op Java en Madocra te Grin- see, Chcribon, 
l^ekalongan, Tegal_ cn Soenicncp,、 kleinerc tc Bangil (8-l-i), 
Semarang (698), Btjiidowo- so (679) cn T^aiijoewangi (5~(3y. Op 
de Buitenbezit- tingon waren o.a. gevestigd: in het gowest Palem- 
bang 2953, in de Z.-O. Afdcel. van Borneo 1799, in de W.-Afd. 
1342, in Anibon 875, in Menado 819 en in Bali cn Lombok 704. 

3. HUN LEEFWIJZE MIDI)ELEX VAN BESTAAN.De leefwijzo on taal in de 

Arabische gezinnen in Ned.- Indie komcn in het algemeen vrijwel 

overeen met die(Ior Inlandsche bcvolking van gelijken stand en 



HADHRAMIETEN — HADININGRAT (PANGERAN ARIO). 

positie. Vrouwen mogen in Hadhramot volgens de ze- 
den des lands niet naar den vreemde verhuizen. Ara： 
bieren, die in den Archipel een gezin willcn vestigen, zijn 
dus wel genoodzaakt. cene vrouw onder de In- landsche 
bevolkiug, of althans onder de in Ned-In- die geboren en 
opgevoede dochters hunner landge- nooten tc zoeken. 
Meergegocden plegcn hunne zoons ter voltooiuig der 
opvoeding, wel voor eenige jaren naar Hadhramot te 
zenden, hetgeen bijdraagt tot in- standhoudiiig der kemiis 
van taal en zeden van dat land onder de reeds lang in den 
Archipel gevestigde familien. Ook na Imnne vestiging in 
Indie behouden de lueestc sajjid's hunnen adeltrots ； 
hunne dochters willen. zij gewoonlijk slechts aan 
personen, die zel- ven ah sajjid's huns gelijken zijn, ten 
huwelyk gc- ven i). Onder de lagere klasscn der bevolking 
genie- ten de Arabieren, als landgenootcn van den 
Prefect, meestal zeker ontzag; men is geneigd, hen als 
mecr- deren te beschouwen en geeft hun den titel seh 
(=sjech : heer). De kleederdracht verschilt bij de vrouwen 
na-genoeg niet van die der Inlandsche be- volldng; de 
mannen dragen als onderkleeding een foetah (rok) of sir 
teal (broek), waarover een kamis (lang hemd, dat tot de 
enkels rcikt) en als boven- kleeding een soedairijjah 
(buis) of een djoebbah (lan- ge, niet toegeknoopte jas), 
soms inetcen badan (vest) er onder. Aan de voeten dragen 
zy sandalen (na'al) en op het steeds geschoren hoofd: de 
'imdmah (tul- band), bestaande uit een doek, gewikkeld 
om een rond, stijf mutsje (de koejijjah). Thuis beperkt 
men zich tot de joetah met eene soedarijjah en tot een lin- 
nen koejijjah op het hoofd: 5 hnaniah en djoebbah draagt 
men aldaar slechts bij plechtige gelegenhe- den. — 
Hoofdmiddel van bestaan der meeste Ara- bieren in Ned.-
Indie is handel, in verschillende vor- nicn gedreven. 
Evenals hunne gehate concurren- ten, de Chineezen, 
vormen zij een schakel tusschen den Europeeschen 
groothandel en den Inlander. Verschillende waren 
trachten zij met groote winsten onder de bevolking te 
colporteeren, waaraan echter gewoonlijk ook veel risico 
voor lien verbonden is. De goederen toch leveren zij 
grootendeels aan weinig so- lide koopers op afbctaling 
met langc termijnen. Faillissementen zijn dan ook niet 
zeldzaani onder Arabieren； in zulke gevallen moet hun 
iiisolvente boedel worden beredderd door de Wees- en 
Boedel- kamer. Vele Arabieren zijn rcchtstrecks of onder 
gefiiigeerde vormen geldschieters; verkoop van goed met 
recht van wederiiikoop en afbetaHngscontrac- ten zijn 
daarbij het incest in gebruik, zoo mogelijk nog versterkt 
door pand, borgtocht of hoofdelijk- heid van 
verschillende debileuren. Als gevolg dezer transacties 
zien de Inlandsche geldnemcrs gewoonlijk hunne buizen, 
akkers of andere verbonden be- zittingen na verloop van 
eenigen tijd in handen der Arabische geldschieters of 
hunne handlangers o ver- gaan. Ook de kustvaarl met 
zcilschepen was vroe- ger voor een groot deel in handen 
van Arabieren; deze heeft echter thans hare beteekeniis 
voor lien verloren. Landbouw, ambachtcn en beroepen, 
waar- toe zekere opleiding onmisbaar i>>, worden slechts 
bij uitzondeiing door hen uitgeoefend. Onder de tot 
aanzien en welstand gekomen Arabieren zijn ook eenige 
groothanddaar.s en zgn. laiidheeren, welke laatisten 
uitgestrekte particuliere landerijen bezitten. 

4. HUN INVLOED OP DEN ISLAM IN NEO.-
INDIE. Het in hun vaderland heerschcnde fanatisme 
weten de 

Zi(^C. Siiouck Hurgronje, Sajjid Oethuian s 
Gids voofile^priesterraileh besproken (Het recht’ in 
Ned.-Ihdie LXIII (1S95), 737 vv.). 

Hadhramieten, eenmaal in den Arcliipel gevestigd, in het 
algemecn wel te matigen. Toch hebben som- migen — 
men denke o.a. aan den reeds genoemden Habib 
Abdoerrahman in Atjch ——van grooten her- 
vormingsijvcr in hunne omgeving getiiigd. Vooral 
hadden do wetgelcerden in de Arabische kolonicn, 
zoowel door hun onderwijs on hunne Icerlingen, als door 
hunne in ruimen kring verspreidc gescliriften, een 
gestadigen en niet te onderschatten iiivloed op den Islam 
der Inlanders. De richting, door deze wet- geleerdcn 
vooi'gestaan, is die der strong Mohamme- daansclie 
rechtzinnigheid, zooals deze ook in Hadh- ramot 
heerscht. Krachtig ij verden zij tegen ver- schillcnde 
Inlandsche gebruiken en opvattingen, gedeeltelijk-van 
animistischen, gedeeltelijk ook van V66r-Indischen 
oorsprong, welke zij als strijdig met eene juiste opvatting 
van den Islam brandmerkten. In zaken betreflende de 
Mohammcdaansche wet worden deze wetgelcerden door 
hunne Inlandsche vakgenooten dikwijls geraadpleegd en 
verscheidene fatwa's (dcskundige udviezen) danken 
daaraan hun ontstaan. Onder de Hadhramitische 
wetgeleerden, die grooten naam in Ned.-Indic 
verwierven, ver- dienen vermelding: Salim bin Abdallah 
bin Samir (gest. in 1854) tc Batavia, de schrij ver o.a. van 
het in Indie wclbckende werkje Safinat al-nadjah (het 
schip der behoudenis); en vooral: Sajjid Oethman, (zie 
aldaar). Onder invloed der Hadhramitische lee- raars 
kregen eenige in hun vaderland veel be.$tudeer- de kitab's 
ook in Indie groote vermaardheid. Daar- toc behooren 
vooral de Moechtasar (handlciding) van Bafadhl *) met 
den commentaar, gctiteld al- Minhddj (tl-lcaicim van I bn 
Hadjar en de glossen daarop van Soelaiman al-Kocrdi (in 
Indie bekend als Kitab Sleman). Zieook： VREEMDE 
OOSTER- LINGEN. 

HADININGRAT (PANGERAN ARIO) word ge- boren 
to Koedoea in 1849. Zijn vader was Paugeran Ario 
TjoiKlronegoro, Regent van Demak on zijn grootvadcr 
was de bekende Baden Adipati Ario Tjondro Ncgoro, 
Regent van Kocdoes, die o.a. onder den schuilnaam 
Poerwo Lclon。eonc bcschrijving uitgaf van een door 
hem gomaakto rois over Java. Zoowel de vader als de 
grootvadcr van Hadiningrat onderschoidden zich door 
hunne verlichtc denk- beelden en streefden, zoo voor zich 
als voor hunne kincleren, naar een hoog pci】 van 
ontwikf<eliug. Zoo word Hadiningrat in zijn jeugd dan 
ook onder do hoede gesteld van een Noderlandschcn 
Gouver- neur, do heer C. E. van Kcsteren (later rodacteur 
van de Indischo Gids), die gedurende tweo jaar aan de 
vicr kinderen van den Deniakschon Pan go ran onderwijs 
gaf. Daarna bekwaarndc Hadiningrat zich voor zijno 
toekorustigo tuak bij })ct inlandscli bostuur en werd, na 
ecrut als schrijver werkzauni geweest te zijn, in 1871 
benoomd tot djaksa bij den Landraad te Lamongau cn in 
1872 tot hoofd- djaksa bij den Landraad tc Pekalongan. 
ID deze functie trokken zijne bekwaamheden reeds zoo- 
danig de aandacht, dat liij in 1875 werd toegevoegd aun 
het lid van den Baad van Ned. Indie Mr. T. H. Der 
Kinderen, toon deze belust werd “ict cone /ending tot 
regcliug van het rcchtswczcn oj)Sumatra. Na afloop van 
deze zending werd itadi- ningrat wederom geplaatst als 
hoofddjaksa bij den Landraad te Pekalongan en blecf 
aldaar werk- zaam, totdat hij in J 881 zijn vader oj)volgdo 
UIM 

*) Zie L. \V. C. van den Berg, t. a. p., biz. 87; vgl. C. 
H. Becker, Materialien zur Keimtnis dc.s Islam in 
Dcutsch-Ostafrfka (Der Islam II), S. 20. 
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Regent van Dcmak. In deze betrekking, die hij bc- 
kleed heoft tot aan zijn dood in 1915, heefthij onaf- 
gebroken het voorbeold gogovon van plichtsbotrach- 
ting en toowijding aan do belangen van zyn regont- 
schap. Bij de rampen, die dozo in monig opzicht mis- 
cl eelde streek meermalen troffen, gaf hij blijk van 
geestkracht volhaiding en practiscben zin. In don 
omgang onderschoiddo hij zich door zijne hoffelijko 
vormen, zijne breede opvattingon en het gemak, 
waarmede hij zich, vooral schriftelijk, in de Neder- 
landsche taal uitdruktey(Hij spaanle geenmooite om 
maatregelon te berampn om do noodlijdendo bevol- 
king te hulp te komen en nam het initiatief voor 
verschillendo maatregelen ter verbetering van den 
economischen toestand. Zijn regentschap was een 
der eersten, waar op groote schaal word overgegaan 
tot de oprichting van dcsa-loemboengs. (Zio 
VOLKSCREDIETWEZEN). Op zijn voorstol wer- 
den van Regeeringswege voorschotton verstrekt 
voor den aankoop van buffels, voor het aanleggen 
van klappertuinen en cassave-aanplantingen, voor 
betere sawahbewerking enz., maatregelen die be- 
ech ouwd kunnen worden als vcorloopera van een 
gcorganiseerd landbouwcrediet. Ook was hij onaf- 
gebroken werkzaam bij de bestrijding der cholera- 
en koorts-epideniien, die zijn regentschap chronisch 
teisterden]. Van zijne geschriften verdient voora] 
vormelding de „Nota over den achteruitgang van 
het prestige der inlandsche hoofden" opgenonien 
in Deel XVII (1899) van het Tijdsclirift voor het 
Binnenl. Bestuur. 

Literatrvur: Ind. Mercuur 1915 biz. 253 (ontleond 
aan de N. R. Ct)： Pangeran Ario Hadiningrat, een 
Javaansch pionier, door C. J. Hasselman: de Gids 
"915, III, 249. — Ver. Amb. B.B. Berichten en 
Mcded. 19J 5/16, bl. 392. 

HADITH. Zie ISLAM II a. 
HADJ, HADDJ. Zio BFDEVAART NAAR 

MEKKA. 
HADJAT. Zic KAN DOE J： I. 
HADJI. Zie MEKKAGANGERS. 
HADJI (PAKOE). SoencL naam (MAL. adji) voor 

Cycas circinalis. 
HAEMATOXYLON CAMPECHIANUM L., fam. 

Jxjguminosae-Caesalpineae. Heester of klcino boom, 
vnak gedoomd, uit trop. Ajnerika afkomstig en 
op Java liier en daar gekweekt. Bloeit met lange 
t I'OBsen van gele, wclrickcnde blocmen. Het gcraspte 
hout (Cajn|»echc-hout) komt in den handel, bevat 
een prachtig<2 roode kleurstof en wo nit als verfstof 
gebruikt. 

HAGA (ANTONIE).(；eb. 11 l-ebr. 1834 te Sneck. 
uit het huwelijk vun JJauke Haga cn Hillcgonda 
Veen, ontving zijno oplciding aan do Kon. Mil. Aca- 
demic en wen! in 1854 tot 2e. luit. (lcr art. bij het 
Ind. leger benoemd. Hij doorliep hierbij a He ran gen, 
ua)n in i 859 decl aan do JJonische expeditien, 
werd in 1885 als Kolonel tijdelijk benoemd tot ci- 
vicl cn militair bevclhebber in de Wcsterufd. van 
Borneo, onderschciddc zich toon door de rust in 
Mftndor, welke door eon opstand dor Chincczen was 
verstoord goworden, te herstollcn en word in 1887 
l/Uit.-CJcneraal cn Icgerkommiindant, welke betrek- 
king hij vcrvuldc tot Juli 1889, toen hij op zijn ver- 
zoek <lcn dicnst verliet. Hij overlcccl te 's Graven- 
hago 14 Sept, J 902. .. 
，/ Van zijne hand verschencn: ^Mardijkcrs van Ti- 
jnor" slag bij Pencfocy en vend rig Lip", 
naschrift op de „Manlijkcrs van Timor", beide stuk- 
ken opgenojnen in dcel XXVll (1882) van het Tijd- 
xchr. Bat. (Jen.; „Art. 190 Criniineel Wctboek voor 

het krijgsvolk to landc. Wat hecft men to verstaan 
onder de woorden: andcre goederen tot de artillerio 
behoorend以'Tijdschr. Rcchtv. N. I., cleel XXXVII/ 
2de ged.; 4^Jcdcrlandsch Nicuw-Guinea en de Pa- 
pocschc oilandcn,,

t Historische bydragen van 1500 
—1883, in twee dcclen met ccn kaart, in 1884 uit- 
gegeveu door het Bat. Gen. v. K. on W.; „IIet rap- 
port van H. Zwaardecroon cn. C.. Chastelcyn.- botref- 
fcncle cle reis naar Nieuw-Guinea, in 1705 ondcr- 
nomen door Japob Wcyland", Tydschr. Bat. Gen<— 
XXX (1885)j/,,Naar aanleiding van De Clercq'so 
kanHeekeningcn op Haga's Nederlandsch Nieuw-'- / 
Guinea en Papoesche eilanZt eil * *,' In d 887. 
Onder het pseudoniem van „Tento,T~schreof~Iiy 
in 1869 twee brochures, bij J. Heuvelink te Am- 
hem uitgegeven, getiteld: „Java, het land van geluk** 
en „Java, hoe het te verdedigen tegen een Euro- 
peeschen v^and", en een opstel in het Ind. Mil. 
Tijdschr. van 1870 „eeno wederiegging". Anoniexn 
schreef hij in decl XLI Verh. Bat. Gen, (1881): 
„Alphab. register op de 41 eerste deelen der Verh. 
Bat. Gen. v. K. en W. 1779—1881". . 

HAGEDISSEN, in ruimcren zin, Lacertilia ook 
wel Autosauvi. Onderorde der Squamata of ge- 
schubdo Rcptielen. Behalve door de eigenschappen 
der orde, zijn hagedissen gekenmerkt door de aan- 
wezighoid van don bovensten jukboog (behalve bij 
de Gerkonidoe, zic GEKKO's) en van den schouder- 
gordel zelf, indien de voorste ledematen ontbreken. 
De tong is plat en meestal hceft in meerdere of min- 
dere mate verbecning der lederhuidschubben plaata. 
Door deze eigenschappen ondcrschciden zij zich van 
de verwantc onderorde der Slangen (zie aldaar), 
welke buitendien een veel lossere verbinding be- 
zitten tusschen de beendereu van kaak en verhe- 
me】te, zoowel onderling als met die van den eigen- 
lijken schcdol. In het bijzonder zijn bij de hagedis- 
sen de beide ondorkaakhelften door een get-anden 
naad vrij vast met elkaar verbonden, terwijl dit 
bij de slangen door een elastischen band geschicdt. 

Van de 20 reconte families komen 9 in onzen 
Oost voor, dio op de volgende wijze gcrangschikt 
kunnen worden.： 

I. Tong glad of mot lange papillen bedekt. A. kop aan 
bovenzijde met kleine schubben of gcgranuleenl. 

a. lichaam plat en eveneens met kleine, vrijo 
scliubben of gegranu- leerd, tong kort. 
1°. fam. Gee Icon id ae (zie GEKKO's, TOKf
： en TJITJAK). 
10 geslachten met 49 soorten 
circumtropisch. 

b. lichaam rolrond, lodematen ont- breken, met 
dakpansgewijze ge- }>laatste schubben, tong 
duidelijk ingesnedou. 
2o. fam. Pygopodid te (zio aldaar) ccn 

geslacht met 2 soorten, Australie, 
Tasmanii* en N. Guinea. 

c. lichaam zijdelings samengedrukt, met 
dakpansgewijze geplaatsto schubben, tong 
kort. 
3o. fam. A(/amidue (zio aldaar) 16 geslachten 

met 71 soorten, palaeotropisch. 
d. lichaam bedekt met kleinero en grootcre 

wratten, tong duidclyk gespleten en 
uitsteekbaar. 
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4o. fam. Helodermatidae eew ge- 
sl&cht met e6n soort (La n thano~ 
its) Z.W. dor Ver. Staten, Me- 
xico en 

B. Kop aan bovcnzijde met symmetri- 
sche schilden. 

a. lichaam rolrond, ledematen ont- 
breken, tong gespleten en uit- 
steekbaar. 

5o. fam. Anjitahi (Hazelwormen). 
1 geslacht met 1 soort. 

(Ophisd nr us). Centraal-Amcri- 
ka, Europa, N-Afrika, Z.-Azie 
en Bonifeo. 

II. Tong bedekt met dakpansgewijze gc- 
plaatste papillen of met dwarsplooien. 
A. oogen duidelijk zichtbaar. 

a. Schubbcn aan rug- en buikzijde 
ongelijk, dij- en liesporien aan- 
wezig. 
6o. fam. Lacertidne (zie aldaar, 

hagedissen in engeren zin) 
1 geslacht met 1 soort, aethi- 
opisch, palaearktiscli, orien- 
taal en Indo-Maleisch. 

b. Alle schubbcn rond en dakpansge- 
wijze geplaatst, geen dij- of lies- 
porien. 
7o. fam. Scinc.dae (zie aldaar, 

kadals). G geslachten met 
127 soorten; kosmopoliet. 

B. oogen door huid bedekt, lichaam 
rolrond, ledematen ontbreken. 

8o. fam. Dibamid'ic. 1 geslacht 
met 1 soort, (Dibamus) Nico- 
baren 一 N. Guinea. 

III. Kop aan bovenzijde met kleine schub： 
ben, tong lang en diep ingesneden, 
in ba sale scheede terugtrekbaar. 

9o. fam. Varanid-ie (zie aldaar, waraan, MAL. 
bijawakh). 1 ge- slacht met 14 soorten, 
palaco- tropisch. 

Voor de verspreiding zie onder KRUIPENDE 
DIEREN. Alleen moet hier nog worclen opge- merkt, dat 
van de vicr faniilie's, die de overgroote meerderheid der 
Indo-Australische hagedissen be- vatten (33 geslachten 
met 261 soorten van 38 resp. 267), twee en wel 
Geckonidae cn Scincidae kosmopoliet ziju, terwijl de and 
ere twee, Agamidae en Varanidae van Afrika tot 
Australic voorkomen, dus ook een zeer groot 
verspreidingsgebied bezitten. Slechts een familie, 
Dibmnidae met 1 geslacht en 1 soort, is uitsluitend aan 
Jiet Indo-Australische gebied eigen, zoodatde 
hagedisfauna daarvan geen uitgesproken eigen karakter 
bezit. Voor verdere bij- zonderlieden zie onder de 
afzonderlijke famine's. 

Van de literatuu-r speciaal op de Hagedissen 
betrekkiiig hebbende, wordc hicr ailcen vermeld (zie 
verder onder Kruijiende Dieren): Sal. Muller en Ilerm. 
Schlegel. Over de in den Jndisehen Arcliipel levende 
hagedisachtige diei'en van het geslacht Monitor, uit C. J. 
Temminck. Verh. nat. gesch. Ne- derl. overz. bezitt. 
zodlogie. Leiden, 1839— 4; G. A. Boulenger. Catalogue 
of the Lizards in the British Museum. Vol I—III, London, 
1885—87; Max Weber. Rcptilia from the Malay 
Archipelago I. Sauria, CrocodiJia, Chelonia. Zool. Ergb. 
Reisc niederi. Indien Vol. I. Leiden, 1890—91 ； J. Th. 
Oudeman-3. Eidechsen und Schildkroten, ZooL 
l?orscli<u)gsr. in Au.str. & Mai. Arch, VOJI R- Semon, 

Bd V. lena, 1894—96. Nelly de Rooy Roptilien (Ei- 
dechsen, Schildkroten, Krokodilen), Nova Guinea, Result. 
Exped. scient. nderl. Nouv. Guin6e, vol. V. Leiden, 1909. 
The Reptiles of the In d o - Au stralian archipelago, Vo]. 
I, Lacertilia, Chelonia, Emydo? sauria. Leiden, 19】5. 

HAGEMAN (JOHANNES). Geb. 30 Sept. 1817 te 's 
Gravenhagej. ging als soldaat naar Indie. Hij blcef "slechts 
ccnige jaren in militairen d ion st, in 1836 was hij klcrk op 
een der departementen, ver- vulde daama verschillende 
lagere betrekltiiigen, tot- dat hij in I860 zijn ontslag vroeg 
en verder ambte- loos bui'ger bleef. Door vclerlei 
gcschriften niaakte Hageman zich bekend, vooral door 
zijn „Algemeenc geschiedenis van Java van de vroegste 
tijden tot op onze dagen". Het begin ervan is gedrukt in de 
achtereenvolgende afleveringen van het Indisch archief; 
het vervolg, aanvangende met het deixlc boek cn 
cindigende met het jaar 1816, vcrscheen in het Tijdschr. v. 
het Bat. Gen. In zeer beknopten vorm werd hetzelfde 
onderwerp in een afzonderlijke uitgave behandeld in 2dl. 
onderden titel: .,Handlei- ding tot de kennis der 
geschiedenis, aardrijkskundc, fabelleer en tijdrekenkundo 
van Java." Afzonder- lijk verschenen in 1856 to Batavia： 
_„Geschiedenis van den oorlog op Java van 1825—1830", 
zoomede te Senianing: „.Javaschc tafereelcn en 
fraginenten uit aanteekeningen van 1836—1864" en tc 
Soera- baja: „AanvulIing van het Aardr. en Stat. Woorden- 
boelTvan N.-I., bewerkl naar de jongste en beste 
berichten." Het Bat. Gen. nam in deel XXIV zijner Verh. 
op zijne „Geschiedenis der verovering van Malakka" en in 
het Tijdschr. XVI bl. 190, XVII bl. 178 en XIX bl. 201, 
zijn „Geschiedenis der Soen- dalaiidcn." Voorts leverde 
hij tai van bijdragen bc- treffende Javaansche toestanden, 
tijdrekenkunde. oudheden cn tjandi's, bistorischo 
aanteekeningen over de goudgraving en over de 
uitbarstingen van verschillende vuJkanen (N. T. N.-.I 
XXXI bl. JOB, XXVIII bl. 294, XXIX bl. 2G4 en XXX 
bl. 343). Hageman nam wijdcrs een wcrkzaajn aandecl aan 
de Indische journalistick en maakte talrijke hand- 
schriftelijke aanteekeningen. Hij ovcrleed te Pa- 
socrqeaiL-30 Nov. 1871. Zie T. C. L. Wijumalen in 
Nederl. Spect. 1872, no. 6, bl. 42. e. v. 

HAGEN (STEVEN VAN DER). Was adjniraa) van de 
vloot van 3 schepcn door de Maatscl>aj>pi| „van Vcrrc" 
in 1599 naar fiulii： gezondei). Kwam daannede 13 Maart 
1600 voor Bn nt tun cn liut 2 Mei d.a. v. het anker va]lcn 
voorz\mbon. BfJeger(l<! t.c ver- geefs het Portugeesche 
fort op f^<；ytimer f Ambon). sJoot ee» verbond met de 
Amboncczen on slichttc het eerstc Ned. kastcel in de 
Mohikkcn, het Kastccl van Verre of Kota Waerwyck oj> 
Hitoe. In het laatst van 1601 keenly hij met een rijkc 
)a<ling in Nederland terug. Op J8 Dee. 1603 zeildc hij 
weer uit. dit- maaJ als admiraai van een vloot d( r 0. J van 
13 schepcn. Hij kwani 31 Dec. 1604 tc Jkm tain aan. 
Daarna begaf hij zich j)aar de Molukkcn ； koit na zijn 
aanko/nst gaven de Portugcezcn hun fort Kota Laha 
(kastcel Victoria) op Ambon over (；n slout Van der 
Ho,gen ccn ihccr uitgebicjd verbond met de Amboneezcn, 
waarbij deze den ccd van Grouw aan de Staten-Gcneraal 
aflcgden cn den uitsluitcn- den haridcl in uagclen aan clc 
Ncderhmdcrs verzekcr- den (1605). Van der Hagen gaf 
aan de op h(：t eiland aanwezige Portugcezen de vrijheid 
oin hetzeJvo te verlatcn. 46 huisgezinnen verkozen cchtcr 
te blijven. Ln hetzelfde jaar bezochthij de Banda-eilan- 
den en sloot er een nicuw contract met de bcwoners. Den 
22sten Juli J()06 was hij wed er ii)het vaderland 
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torug; by ros. van 13 Nov. 1G14 word hij tot lid van den 
Raad v. N.-I. benoemd. 
HAHAPAAN (SOEND.). Zio FLEMINGIA. 
HAJAM. Zic HOORNVISSCHEN. 

HAJOEP. Groote rubberondonieming (Hajoop Rubber 
Estates Ltd.) bij do Kam pong Harooaj in het Noorclen 
van het district Tabalong, ondcrafd. Tandjoeng, afd. 
Oeloe Soengei, r°s. Z.O. Afd. van Borneo gelegen. De 
aanplant bcstaat voorname- iiit hevea-brnsiliensis； 
productie 20 h 3P000 E. pond droge rubber per maand./
，球# 

HAK,HAKK.Bij gebreke van een gocdc inlandscho 
rechtstaal heeft in Mohammedaansche streken het 
inlandsch spraakgebruik ettclijke rcchtsbenainingen 
ontleend aan het Arabisch der Mohammedaansche wet. 
Een dier woorden is de term ,,hak”，d. i. „recht (hetgeon 
toekomt aan iemand)'', in den dubbeJen zin, ecnerzijds 
van een subjectief recht, andcrzijds van een heffing (vgl. 
ons: invoerrecht, succcssierecht, enz.). De cerste 
beteekenis heeft het o. a. in het Minangkabausche hak 
oelajat (beschikkingsrecht); de tweede in het Atjebsche 
hak sabi, hak katib enz., het Minangkabausche hak 
boenga kajoe, het Borneosche }iak oetan of hak rantau. 
Voor Benkoelen vindt men hak (se-)- pentjarian 
opgegeven als naam voor het gemeene huweiijksgoed: 
het zou dan synoniem wezen met ])arta. 
HAKA. Zie VAARTUIGEN. 

HAKIKAH, Zie AKIKAH. 
HAKIM, d.i. de overheidspersoon volgens het Mo ham 

in. recht belast met het uithuwelijken van vrouwen, die 
bij het sluiten van haar huwelijks- contract niet kunnen 
beschikkcn over den bijstand van een \oogd (wall) uit 
hare manlijke bloedver- wanten. Op Java wordt deze 
fui)ctie (do z.g.n. koeicicsa kakim, d.i. de bevoegdheid 
van den hakim) uitgeoefend door den pengoeloe, die 
daar- toe bij het sluiten van het huwelijkacontract als 
wali hakim voor de vrouw optreedt. Vgl. ISLAM 

HAKIM KROEENG. Eigenlijk： het gebied van T. 
Hakim Kroeeng. Een tot de onderafdeeling Lhoft Sockon, 
afdceling Noordkust van Atjdh, behoorend landschap 
aan den rechter oever der Pase-rivier. Het wordt ook we 
I aangeduid als „ Kroeeng Paso rcchter in tx^gcnstelling 
met het zich hoofd- zakclijk langs do and ere zijdc der 
rivier uitstrekken- dc Gei dong of „Kroeeng Pase linker 
oever". Er wonen o.jn. 878 geregistreerde mannen. In het 
Noonleu woixl t het land schap gekruistdoor de Atjch- 
trani, die cen halto heeft te Teupin-Poenti. Pc titel van 
het landschapshoofd doet vermoeden, dat de vroegere 
dragers een rechterlijk ajnbt beklecdden in een zich langs 
de rivier uitstrekkend district van het rijk Ease. Toon in 
J uni J 899 do overate J B. Van Heutsz op zijn excursie 
naar de staatjes ter Noord- en Oostkust de Keude 
Geuclong had bczet en van daaruit diverse toclitei) 
werdeu gemaakt, kwain weklrti ook T. Hakim Kroei ng 
zich inelden. Zijn houdiug en medewerking vindt men in 
den loop dor volgende juren herhaaldolijk geroemd. 9 
Aug. 1907 volgdc dun ook zijn vermoording door 
dei)vijaixl. Gedurcndc de niinderjarigheid van den 
rechthebbcndcn opvolgcr T. Radja Mahmoed is T. llituni 
met de waurneming van het bestuur belast. Zijn korle 
verklaringdel. 25 Eebr. i911 is be- krachtigd bij (；ouv. 
besl. v. 2()Juli d.a.v. 

HALABAN. Landstreek aan de Oostehjkc holling van 
den Sago (Sum. Westk.) 665 M. bo ven zee, aan den weg 
van Pajo Koemboeh naar Boeo, 15 

K.M. van corstgenoomdo. Door het dal van H. loopt de 
Si Namar zuidwaarta naar de Oembilin. Een belangrijke 
plaats in den Padri-oorlog, daar Toean- koe di Tjoehak 
to«Ha]aban cen der ijverigsto ver- breiders was van hot 
gezuiverde geloof. Even be- noorden Halaban word 
tijdens dien oorlog het fort Raaff gobouwd ； er is niets 
van overgebleven. 

HALAL, d.i. in het Mohamm. recht: geoor- loofd. 
HALFAPEN {Prozimiae). Een orcle derZoogdieren 

(zie aldaar), die eencrzijds pun ten van overeenkomst 
vertoont met de a pen, waarom ze soms met deze onder 
den naam van Primates vereenigd wordt, aan den anderen 
kant echter nog vele nicer primitieve kemnerken bewaard 
heeft. Ze verbinden dus de apen met lagei'C Zoogdieren, 
meer in het bijzonder met de Insektcneters, en zijn te 
beschouwen als Insekten- eters, die zich aan het leven op 
boomen aangepast hebben. Met de beide genoemde 
Zoogdi&sorden ko- nien zo daarin ovoreen, dat de 
geheele voetzool bij het loopen den bodem raakt en dat ze 
in het bezit zijn van 5 vingers en 5 teenen. Een 
toenadering tot de apen vertoonen ze door het bezit van 
gi ijphanden on -vocten met opponeerbaren duim en 
grooten teen (een aanpassing aan het leven in boomen), 
alsook daardoor dat eer deel van vingers en teenen platte 
nagels dmagt. Evcnwel zijn altijd aan een of meer paren 
der vingers en teenen de klauwen bewaard ge- bleven: bij 
Tarsi us (zie SPOOKDIERTJE) ciragen de tweede en 
derde teen klauwen, bij Ny cl icebus (zie KOEKANG), 
evenala bij de meeste der niet in den Tndischen Archipcl 
voorkomendo soorten, alieen de tweedo teen. 

De Halfapen zijn boombewoners van kleine of 
middelmatige groot te, die meestal een nachtelijke 
levenswijze voeren. Ondanks het leven op boomen 
hebben ze nooit ecn grijpstaart, zooals vole andere 
zoogdierei] van overeenkomstige levenswijze. Hun 
voedsel bestaat in hoofdzaak uit bladeren en vruch- ten, 
daarnaast gewoonlijk ook uit insekten, kleine gewerveklc 
dieren cn vogeleieren. Behalve Madagascar, waai' de 
meerderheid der Halfapen thuis hoort, bewonen zij het 
tropische gcdeelte van het vasteland van Afrika en verder 
het Orientaalsche gebied: Voor- en Achter-Indie en den 
Archipel. Fossicle verwanten zijn ook in Europa en 
Noord Anicrika gevonden. Van de drie families der Half-
apen is die der Tar-siidae (zie SPOOKDIERTJE) 
uitsluitend Indisch, de Nycticebidae hebben Afri- 
kaanschc en Aziatischo vertegenwoordigers, waar- van 
cen ook in Nedcrlandsch-Indio voorkomt (zie 
KOEKANG), de derde familie (Lemuridae] bewoont 
Madagascar. Verg.: Forbes, A Hand-Book to the 
Primates, 1894, Vol. [; Ellioi, A Review of tho Primates. 
Monographs of the Amer. Mils, of Nat. Hist., n J 1, v(.L 
I. 1913. • •— 

HALIMOEN. Aldus wordt naar den hoogsten top (1744 
M.) door Verbeek (Geol. beschrijving van Java en Mad. I 
biz. 752) een uitgestrekt uitge- spoold vulkanisch 
gebergte gonoemd, dat zich in hot westolijko uitoindo van 
de Prcangor verheft. Geen der pun ten is meer werkzaam. 

HALIPAN of LIPAN. Maleischo naaui voor zeer 
grooto D u i z o n d p o o t e n, Scolopendra- soorten, op 
Java ook K I a b a n g genoemd. Op Amboina nocmcn de 
Malcioi's eon M i 11 i o e n- p o o t (Juhbs) 0 e I a r -1 j i 
n t j i n, op Ternate -,r I J ..........  
K o I o m i. 

HALMAHERA. Eiland in do Moluksche zee, gelegen 

tusechen 2° 14' N.B. en 0° 56' 20" Z.B. on 127° 2V 10” en 

128° 53' 15〃 O.L. bohoorende 
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tot de residentie Ternate. De oppervlakte bedraagt 
ongeveer 17.99S K.M.2 Het eiland bestaat uit vier groote 
scliieroilanden, door de diepe baaien van Kaoe Bitjoli en 
Weda van elkander gcscheiden, waafvan het noordelijke 
scliierciland alsmede Gane,_het Zuidelijk deel van het 
Zuidclijk schier- euand tot het sultanaat Ternate en al het 
overige tot het sultan a at Tidqre gereltend worden ； de 
grens van het Noprdelijk Temataansdi gebied met het 
Tidoreesche loopt even bezuiden den weg over de 
landengte van Dodinga. Bovcndien vormt de kust tai van 
kleiiio bochten (djiko), waarin meestal de hoofdplaatseu 
der districten gelegen zijn. De genoemde schiereilanden 
worden elk in de rich ting van zijn lengteas door een met 
dichte wouden be- groeide bergketen doorsneden, wier 
zijtakken op velo plaatsen tot aan het strand reiken. Deze 
vier bergketens komen in het midden van het eiland samen 
in de vlakte van Gobec, die door de kalkrug van Oba naar 
Ekor met enkele geisoleerde hoogten van ongeveer 300 M. 
doorsneden wordt. Deze kalkrug vormt de waterscheiding 
tusschen de Kaoe- en de W6da baai. De 300—400 M. 
hoogo bergketen door het noordelijk schierciland draagt 
een duide- lijk vulkanisch karakter： de Gamkonorah op 
de westkust en de Doekoma tala op de oostkust zijn de 
meest bekende vulkanen. Het gebergte van het oostelijk 
schiereiland, dat een moeielijk over te trekken echeiding 
vormt tusschen de Kaoe-baai en de bocht van Bitjoli, 
bereikt ten Z.O. van Ekor eene hoogte van 700—800 M. 
De Z.O. bergketen eindigt in den tafelberg van Goheba. 
Het zuidelijk schiereiland is on geveer 840 M. hoog. 
Hoewel het eiland enkele nieer of minder groote vlakten 
bezit, zooals die van Sahocen Djailolo, van Kaoe. en 
Tobelo, van Maba 'eii de-hoogvlakte van Lolo- batta, 
ontbreken groote rivieren. De eenige met een uitgestrekt 
strooingebied, de J$ja.o&-rivicr, is alJecn voor kleine 
prauwen bevaarbaar. Meertjes worden alleen op het 
noordelijk schiereiland gevonden n.l. een 3 tai op de 
westkust, in Galela en in Kaoe. 

De westkust van het nooi'delijk schiereiland heette 
oudtijds Batoe Tjina en de noordoostkust vermoedelijk 
Moro. 

De bevoIking van Hahnahera is naar den gods- dienst te 
verdeelen in: Heidenen, Mohaminedanen en Christenen. 
De bevoIking woont grootendeels aan de kust, op enkele 
plaatsen ook in het binnen- land, maar nergens ver van de 
zee. In het algemeen gesproken, is het binnenJand 
onbewoond. Het Noor- delijk scliiereiland is het best bevo 
J kt; verdeeld naar de verschillende (nauw met elkaar 
samen- hangende) talen, die zij spreken, vindt n)en daar de 
stammen: Galela, Loda, Tobelo (met eon onder- deel: 
Boeng), Iboe, Tobaroe, Wajoli, ToegoetiJ, Tololikoe, 
Modole, Isam of Pagoe. 

Het aantai zcnduigsposten is thans (19J7) zeven (1 op 
het eiland Moro tai). Het aantal Christelijke gemeenten 
bedroeg op ult° Dec. J914: 89, het aan- tai Christenen: 
8704; het aantal ingeschreven schoolkinderon 12303. 

In het Ternataansch gebied zijn 11 districten met name: 
Dodinga, SidangoU, Djailolo, Sahoc, Gain- konorah, 
Tolofoeo, Loloda, Galela, Tobelo, Kaoe, op het noordelijk, 
en Gane op het zuidelijk schier- qiang； het Tidoreesch 
gebied is verdeeld in de districten Maba, Patani en Weda, 
terwijl de West- kvBt ten Noorden van kaap Dehe Podo 
(de grons met het Ternataansche district Gane), nagonoeg 
onbewoond is; de eenige nederzettingen zijn: Oba 

(eene onderneming waar koffie, cacoa en muskaat worden 
verbouwd), Gita, Pajoo on Maidi. 

De bewoners van Noord Halmahera, do bij do kust 
gelegen cilandjes en de geheele kust der Kaoe-baai 
spreken talon, die (met het Ternataansch en Tidorecsch) 
tot eene in zich zclf nauw gesloten groep behooren, maar 
gchcel afzonderlijk staan te midden der Indonesische talen, 
met welke zij in het geheel niet verwant zijn. De sprekers 
dezer talen moeteii daarom ook afzonderlijk worden be- 
schouwd. Zij zijn over het algemeen lang en krach- tig van 
bouw en gestel: de mannen zijn slanker dan. de vrouwen. 
Beide kunnen dragen het lange ge- krulde haar in een 
wrong： bij de mannen gewoonlijk in een hoofddoek. Vele 
mannen hebben baarden. De Tobaroe's hebben eon lichtere 
huidkleur, een breede neus, zwaro wenkbrauwen en 
cenigzins schuine oogen. De bevoIking, die de Zuid-
Halma- hera.'sche talen spreekt, vertoont nietdien forschen 
lichaamsboxiw; zij neigt meer tot het Papoea-type, is 
levend ig van aerd en grootendeels kroesharig. 

Omtrcnt den aard tier inboorlingcn van Hahnahera 
wordt verschillend geoordeeld. De een noernt hen brutaal, 
lichtgeraakt, geldzuchtig, onbetrouw- baar enz., een and er 
vindt hen vrijmoedig, goed- aardig, eerlijk, gastvry enz. De 
waarheid ligt ook hier in het midden: dit ras is niet beter of 
slechter dan elk ander. Voor zooverre zij niet in tuinhuisjes 
verspreid leven, wonen zij in dorpen, gevormd door twee 
rijen tegenover elkan- cler liggende, achthoekige, op den 
vlakken grond staande woningen. Op het plein 
daartusschen etaat het dorpstempeltje, waar door 
tusschcnkomst van den sjamaan aan de afgcstorvencn 
geofferd wordt. 
一 I)e grootste Saloe of dorpstempel is die van kani» pong 
Barona op de noordwestkust, zijnde een open loods met 
twee lange ban ken aan de lange zijden. In de houten stijlen 
is de figuur van een slang uit- gesneden en de uiteinden 
van den nokbalk hebben den vorm van een krokodillenkop. 
Wat de huwe- lijken betreft, de man koopt zijne vrouw. De 
bruid- schat bedraagt van 30 tot 80 realcn plus eenige 
wapens, zooals Ian sen, kle wangs, hakniessen, Hchil- den 
of wel gongs, blokken wit of rood good. Echt- scheidiug 
konit weiuig voor cn gcschicdt door het breken van den 
vuurtang in tegeuwoordigheid van getuigon. 

De districtshoofden worden uit het volk geko- zen en 
dragen den tile) Sen gad ji (Tid. Songadj i De 
kaniponghoofdcn vocren verschillende tit< Is, EJk district 
heeft zijn ci gen dialect. 

De voornaamstc voortbrengsden zijn: sago, 
kokosnoten, rijst, labak, dainar cn good<5 h(»ut- sooj'tcn. 
])<, parclbankcn zijn uitgc})ut. Handel wordt gedreven 
jnet I'ernatc. 1Jet vcrvour gcschiedt tegenwoordig door 
schcj)en van de J^akctvaart My. De vischvangst 
gcschiedt)net de lijii, vcrscliilleiido sooi'ten netten, hot 
aldammen van riviertjes en cen bed wchniiigswo)t<• 1. De 
hand wcrkhi) ijverheifl bepaalt zich tot vlecht-en 
eenvoudig tinimcrwcrk. Van de dicrenwerchl mocleu 
voornaniclijk gcnocind worden: enkc]- en vcclkJeurige 
kakatoc,s en par- kieten, herten, zwijnen, slaugen, 
buidcldicren en loophoenders (Megapodins); a pen 
ontbreken. 

JJe gobruiksrechten den onbobouwden grond, de 
boschprodukten en <lc visch in de baai bchooren aan de 
inheenische bevoJking. Dezc rechten zijn onder allc 
gemeenten verdeeld, zoodat iedor bewo- ner daarin zijn 
aandeel heeft. Grondrcchten worden verkregen door eerstc 
ontginning. Zij zijn erfe- lijk,zoolang de grond bebouwd 
wordt. Zoo is het ook 
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met damarboonien. Con cession arissen hebbon zich 
dus steeds ten aanzien van het produkt met do 
eigenaren te verstaan, want de boomen zyn onver- 
vreemdbaar. Tegcn een vijfde van de opbrengat 
worden dainar-. sago- en klappcrboomen aan 
anderen in gebruik gegeven. Voor het vischrccht 
betalen vrcemdelingen eon klein deel van hun 
van gat aan het betrokken hoofd. 

De dorpshoofden sproken recht in adatzaken, 
waarop een maximum boetc van 5 realen staat. 
De real is eon denkbeeldige munt ter waarde van 
f 1.60. Adatzaken met een maximum boeto van 
30 realen worden berecht door den Hakim, same】】- 
gesteld uit het districtshoofd, onderdistrictshoofd 
on het betrokken dorpshoofd (in de laatste jaren 
is, zoo roogclijk, de afdeolingschef hiervan voor- 
zitter). Van de opgelogde boeten krijgt de beleedig- 
de partij de helft； de rest verdeelen de inlandsche 
rechters onder elkander. In civiele zaken krijgt do 
Hakim 10 procent van de boete. 

Thans zijn over geheel Halmahera alle belastingen 
in natura en persoonlij]<e dicnsten ten bate van 
sultan en hoofden vervangen door een belasting 
in geld van alle weerbare manner), zonder onder- 
scheid van godsdienst, van hoogstens 5 gulden per 
jaar. De helft daarvan, na aftrek van collecteloon, 
ontvangt de sultan ； de andero helft wordt in do 
landschapskas gestort. 

Literalmir : Giov. Batt. Ramusio, Prime volu- 
me. ...della Navigationc. Venetia 1563; Luis do 
Guzman, Historia de las Misiones.... Alcala 1601 
(Rijksarchief); B. L. de Argensola, Conquista do 
las islas Malucas ^ladricl 1609: J. P. C. Cam bier, 
Rapport over Tidoreesch Halmahera. Bijdragcn 
T. L. en V. 3c recks 1872; T. J. Wilier, De 
Halfoeren van Noord -Halmahera. 1858; H. van 
Dijken, Togt naar het Iboe-gcbcrgte. Ber. Ut- 
rechtsche Zendingver. 20. Utrecht 1879; Idem 
Kiisten-und JJergfahrten in Halmahera. Mitt, der 
geogr. Gesellschaft. 1884; C. F. H. Campen, Halma- 
hera, Gissingen omtrent herkomst der bevollung. 
Tijdsch. N.I. J 884; Idem, Beschrijving van het 
distrikt Kau. T. A. G. 2 serie, decl 1.; Idem, Be- 
schrijving van het landschap Toebaroo of Gam-mie. 
Tijds. T. L. en V. van N. I. 4 volgreeks, deel 
10. 1885； Idem, De Alfoeren van Halmahera. T. N. 
I, 1883;'Idem, De godsdienstbegrippen der Hal- 
malierascho Alfoeren. T. B. G. decl 27. (1882); 
(*ii 30. (1885); Idem, Houtsoorten van Halma- 
hera. I. Gids, 5 jaarg. 1883; Idem, De landbouw 
op Halmahera. T. v. N. cn L. deel 28. 24; Idem 
Do visschcrij op Halmahera. idem deel 28; Idem, 
Eenige mededeelingen over do Alfoeren van Hal- 
mahera. Tjjdsch. T. L. enVk. 4 volgreeks. dccl 
8. 1884如Idem Het eiland Halmahera. Tijdsch. 
T. L. enVk. deel 28. 1883； Idem, Nalczingcn op 
het opstel over de godsdicnstbegrippcn der Hal- 
maherascho Alfoeren. Tijdscli. B. G. deel 28; Bc- 
richten Utroclitsche Zendingver. J885. Gevvoontci) 
tier Galelarecsche Alfoeren bij overlijden cn begra- 
fenissen; J. G. F. Riedel, (Jalela und Tobeloresen. 
Zeitsch. fiir Ethnologic. J7. Berlin 1885; F. S. A. 
<le Clercq, Ziclcuhuisjes ii) het distrikt Tobelo. 
Intern. Archiv f. Ethnogr. J 889; Idem Bijdragcn 
tot de kennis der rcsidentio Ternate. Leiden Brill 
1907; M. J. van Baarda, lie de Halmahera. Bull. 
Soo. d'Anthropologic 4 Paris J 893; Idem, Gale- 
/, larcesch-lloll. woordenlijst. 1895; Idem, Fabelen, 
'/h ' vorhalen cn ovcrlcveringcn der Galelarcczen. Bijdr. 

/Ind. Inst. RJcs 6; \V. Kiikcnthal, Forschungsreisc 

/ in den Mohikken und in Borneo 189G; J. Fortgens, 
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Van Sidangoli naar Iboe. Med. Ned. Zend. Gon. deel 48. 
(1904)； A. Hueting, Het distrikt Tobelo op de oostkust 
van Halmahera. T. K. A. G. 1905; Idem, Tobelorecsch-
Holl. woordenboek: Idem, Verhalen cn vertellingon in do 
Tobolorecacho taal; J. L. D. van dor Koest, Woordenlijst 
dcr Tobelo-Boingtaal. 1905; A. Wichmann, Dcr 
Ausbruch des Vulkans Tolo auf Halmahera. Deutsch 
geologische Zeit- schrift. 1897; E. C. Abend an on, 
Celebes en Hal- maliera. 1910; G. J. J. De Jongb, De 
oostkust van Noord-Halmahera. Tijdsch. A. Gen. [1909. 
Zie verder onder MOLUKKEN. 

HALMAHERA-TALEN. Deze benaming heeft geen 
taalkundige, alleen aardrijkskundige beteekc- nis, want 
de talen die op Halmahera en de kust- eilanden worden 
gesproken vallen in twee strong af te scheiden groepen, 
die niet met elkaar samenhan- gen,de Noord- cn de Zuid-
Halmaherasche taalgroep. 

Noord-Halmahcraschc talen. Hetgebied dezer talen is 
het gehcelc Noordclijk scliiereiland en de daartegenover 
gelegen oever der Kaoe-baai, ron- dom de N.punt van het 
N.O.lijk schicreiland, tot hal- verwege de N.kust der 
Boeli-baai, op verder de W.-kust van het Z.lijk 
scliiereiland, tot aan kaap Dehcpodo, de Z. grens van 
Ternataansch en Tidoreesch Halmahera, iets ten Z. van 
den evenaar. Van de kustxjilanden behooren tot (lit 
taalgebied: Ternate, Tidore, Mare, Moti, de Loda-
eilanden, Raoe, Moro tai, en de kusteilanden van Tobelo. 
Binnen dig taalgebied worden gesproken: Ternataansch, 
op Ternate en de T ern ata an sche kolonien, vooral op de 
W. kust van Halmahera; Tidoreesch op Tidore en Mare 
； Ternataansch en Tidoreesch beide op Moti en op de 
W.kust van Z.-Halmahera, tot kaapDehepodo. Op 
Halmahera: Tabarocscb, Sahoeoesch, waarvan Wajolisch 
een dialect is, Iboesch (uitstervend), Loci a sch, ook op 
do Loda-eilanden, Galelascb, ook op Raoe en de Z.hdft 
van Moro tai, Tobelosch, ook op de eilandjes der O.kust 
en op do N.helft van Moro- tai, in het district Tobelo, op 
de O.kust van N. Halmahera, het hoofddialcct (Tobelo 
Gamsoengi), in het binnenland het Toegoetil, clat ook op 
de Z.- kust van het N.O.schiereiland (do N.kust dus dcr 
Boeli-baai) eenig gebied hcoft in be slag genomen, en op 
de beide oevers der Kaoe-baai het Boengsch dialect 
(Tobelo Boeng), waarvan weder het dialect van Dodinga 
zich cenigszins onderscheidt. In het stroonigebied der 
Kaoc-rivier： het Pagoe of Isam, waarvan het Tololikoe 
weder cene varieteit is, en het Modolc. Aan den 
bcnedenloop der Kaoc-rivier is van ouds cene 
Ternataanschc vestiging ontstaau nit eeno kolonic van 
ballin gen, die met sprekers van Pagoe, Mod ole, cn 
Tobelo vermengd, eene Tobe- loseh gcaanlc taal is gaan 
sprekcu, naar Ternataansch karakter vervormd. Het 
Pagoe is in woord- vonn het incest ouderwetsch, het 
Galelasch heefb het best de spraakkunstige 
eigenuardigheden be- waard, het Tobelosch is de grootste 
der Noord- Hahnahcrascho talen. J)e sanieuhang 
tusschcn al deze talen is zeer nauw； het TeriAitaunsch 
staat cenigszins afzonderlijk, omdat 't wezenlijke ken- 
merken der groep heeft verlorcn cn als algemeene 
verkeerstaal in het gansche Ternataanschc gebied wordt 
gebruiktjterwyl het op de hoofdplaatsTcrnatc sterk is 
blootgesteld aan den invloed van het Mo- luksch 
Mnleisch, Met't Tidoreesch is dit in nundere mate het 
geval. l)r. Van dcr Veen komt in zijn Proefschrift “De N 
oord - Ha 1 m ahera'se taalgroep -tegenover de 
Austroncsiese talen" (1915) tot de slotsom, dat de Noord-
Hahnaherasche taalgroep moot worclen losgcmaakt uit 
het Austronesisch 
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Maleisch-Polynesisch) taalverband. De voornaani- 
woordcn cn de telwoorden zijn in 't gehcel niet 
Austronesisch; ook de woordenschat komt nict met 
dien der Austroncsischc talen overeen. Het prono- 
minaal object wordt geincerporcerd tusschen het. 
r**-~3，0ubject7 en het werkwoord /IDe groep bezit geen dor 
二；pre-, in- en suffixen van"'de Austronesische talen. 

Zij heeft in de verscliillende vonnen der voornaam- 
woorden cn van het lidwoord cen middel om het 
grammatisch geslacht aan te duiden en de possessic- ve 
genitief staat v66r het woord dat hij bepaalt. Het is 
intusschen nog niet te zeggen in wclli taalverband de 
Noord-Halmaherasche groep thuis be- hoort, al kan reeds 
met zekerheid worden uitge- 
maakt, dat zy in spraakkunstigen bouw overeen- komst 
vertoont met soinmige Papoea-talen. 

Literatiivr： Dr. H. Van der Veen: De Noord- 
Halmahera'se Taalgrocp t-egenover de Austronesieso 
talen, Leiden, 1915 en de daar op bl. 6—10 aange- haalde 
werken. 

Z u i d-H al maherasche talen.. Van doze talen ligt het 
gebied op het Z.O.lijk schiereiland van Halnaahera, met 
de daaraan grenzende kust>, voorts het geheele Z.lijk 
schicreiland, behalve dat deel der W.kust dat ten N. van 
kaap Dehcpodo ligt. In dit gebied worden gesproken: 
Boelisch, met Wajam- lisch, op de N.kust der Bocli-baai
； Mabasch, met 
Bitjolisch of Inglisch, op de Z.kust dier baai; Pa- 

tanisch, op de Z.kust van het Z.O.lijk schiereiland ； 
Sawaisch, ten W. van 't Patanisch en op Ekor, ten 
N. van !t Sawaisch taalgebied, aan de Z.kust der 
Kaoe-baai. Verder Wedasch, op de N.kust van het 
Z.lijk schiereiland en Ganesch, op de Z.punt daar- 
van. Al deze talen behooren, tc zamen met de taal 
die op Oost-Makian en de Kajoa-eilanden wordt 
gesproken, tot dezelfde groep a]s het Noefoorsch. 
Ze zijn dus Indonesische talen en staan daardoor 
tegenover de Noord-Halmaherasche taalgroep, die 
eene enclave vonnt in het Iiidonesisch taalgebied. 
De Zuid -Halmaherasche talen staan in klankstelsel 
en woordvorm dicht bij de Indonesische talen van 
Nieuw-Guinea; algemeen komen de palatale klaii- 
ken en de / voor； de eigenaardige gesyncopecrde 
woord vormen zijn hier even a Is op Nieuw-Guinea 
voorhanden en ook de vorm van den genitief waarbij 
.het bepalende woord voorop gaat, is hier de gewone. 
Namen van iichaamsdeelen, werktuiguamcn, en 

bij voeglijke naamwoorden worden met reduplicatie 
of nerhaling gevonnd. Bij soinmige werkwoord- 
soorten heeft versmelting van de korte vormen der 
persoonlijke voornaamwoorden met het begin van 
den werkwoordstam plaats, xoodat men van ver- 
voegiiig kan spreken. De voorvoegsels zijn de beken- 
de Indonesische; van de achtervoegsels is het nieer- 
voudvorniende si belangrijk, oorspronkelijk het 
pers. voornaamwoord 3de pers. meervoud. Bij de 
aanhecl)tingder bezittelijkevoornaamwoordeii wordt 
ondersclieid gemaakt tusschen de namcn der Ji- 
chaamsdeelen en der naaste bloedverwantcn (dus 
het natuurlijk en on vervreemd baar bezit van den 
mensch), de gebruiksvoorwerpen, haren en nagels 
(het wisselvalJig bezit) en de benamingen van spijs 
en drank (nu vervreemdbaar, straks onvervreemd- 
baar). Ook de telwoorden hebben vormen die voor 
de genoemde catxjgorieen verschillen en dan nog eeJi 
4den vorni hebben voor het gebruik bij oiibcnoemdc 
grootheden. Op zee en op de jacht zijn afzundedijke 
woorden in gebniik. 

Literaluur :^adriani & Kruyt, De Bare, c-spre- 
kende Toradja's van Midden-Celebes, III, 301— 
346. 

HALMAHERA (ZEE VAN). Zic CERAM (ZEE 
VAN)：*< ■ ••.• ； ' 

HAMBIROENG (SOEND). Zie VERNONIA. 
HAMERANG t. r. HAMBERANG. (SOEND). Zie 

FICUS TOXICARIA. 
HAMERHAAI. Zie HAAI. 
HAMERVISCH. Zie HAAI. 
HAMPAL cn KAMPALA. Zie KARPERACH- 

TIGEN. 
HAMPATONG. Zie EMPATONG. 
HAMPELAS (SOEND). Zie FICUS AMPELAS. 
HANDAROESA (SOEND). Zie JUSTICIA GEN- 

DARUSSA. 
HANDEL EN SCHEEPVAART. Binnen de grenzen 

van elite eilandengi'oep en binnen de grenzen van 
den Alaleischen arcliipel inzonderheid hangen handel 
en scheepvaart zoo nauw met elkandor samen, dat 
eon gezamenlijke behandeling dier beide takken van 
bedrijf en volksbestaan aangewezon schijnt. / ' 

Reeds in het verre veileden, vele eeuwen voor de/'^， 
verschijning van de eersto Europeanen, was do In- 
dische eilandcnwereld het tooneel van een levendig 
en uitgebreid verkeer, waarvan Malaka het bedrijvig . x f 

middenpunt vormde, — een verkeer, dat niet alleen'^*- ' f 
de eilanden onderling onivatte, maar zicb. ook uit?7 以 
strekte tot de vaste kust van Voor-Indie en Arabie 
en die van Achter-Indie en China. Ook voor de Por- 
tugeezen, uadat d'Albuquerque zich in 1511 van de 
plaats had meester gemaakt, bleef Malaka het voor- 
name steunpunt van de handelsbctrekkingen, die 
zij met deMolukkon en and ere eilanden onderhielden ； 
zie PORTUGEEZEN IN DEN MALEISCHEN 
ARCHIPEL. Maar der Portugeezeii rijk in den ar- 
chipel was niet van langen duur. Toon de havens van 
Spanje en Portugal op koninklijk bevel voor do 
Nederlandsche rebellen gesloten werden, werden hier 
te lande plaunen beraamd om met de Oosterache ge- 
westen inrcchtstreeksche en oiiiniddeHijkc aai>raking 
te komen. De in 1595 ondernojnen eerste „schip- 
vaertn naar het verre oosten, had niet ten doel „om 
een andcr't sijne te ontweldigen maar oin oprech- 
telijk met de uytheemscho nation te negocieeren>,, 
zooals adjniraal Jacob van Neck in het Journaal 
van de door hem geleide tweede “fschipvacrl" zich 
uitdrukt. (Roisverhaa) van Jacob van Neck (1598— 
1599), medegedeeld door JJr. I I. T. GJICU brand er in 
de Bijdragcn en jnededcelingen van het ITistorisch 
Gcnootschap, deel XXI, bL 200). 

Het valt buiten het bestek van eleze bijdrage ojn 
ons bezig to houden met het bedrijf der verschillcndo 
cojn])agnieen, die achtereenvolgcns in Holland en 
Zeeland tot stand kwanH；n „voor(lc vaerte op Oost- 
Indiiin", en met de eindclijkc surncnsmeJtuig dier op 
zich zdve staande conipagnien cu rccderijen in do 
l>ij octrooi der Staten (Jcncraal van 20 Maart 1602 
tot stand gekonion Cenerale NcdcrlandBcho ge- 
octroyeerdc Oost-Indische Coinpagnic. Zie COM- 
PAGNIE (OOST-INinSCilE). 0ok h<-t bedrijf van 
de weldra “ppcrniachtig” Vereenigdo Compagnic, 
die zich gaandeweg uls een staat in dei)Staat deed 
geJden, blijft hier onbesproken, voor zooverre het 
aithans gedurende haar bijna twechondcrdjarig 
boKlaan niet gericht was op de ongcschonden hand- 
having van hot haar verleende rnonopolie, op de zorg 
voor de „dierbare negotie,'. waarvan zij haar eigen 
wel cn wee, en dat van het vaderJand ze)f tc concn- 
male afhankelijk achtle. Geheele uitsluiling van 
vreeinden bleef dan ook de leidende gedachte bij al 
hare handelingen; maar hctaiverniogon der Compag- 
nie reikte toch niet zoo ver, dat zij a lies zelvo kon 
omvatten. Daargclaten, dat er uit den aard der zaak 
久，W； " " " 

,七 
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zolfs niet a an te dcnkon vicl oni het autochtonc han- 
delsverkeor gcheel to ondordrukkcn, of zelfs maar to veel 
to fnuikon, begon althans het bestuur in Indic er reeds 
spocdig voordeel in to zion om den binnen- landschen 
handel aldaar, zooalsde vaartvan haven op haven 
gonoemd werd, voor eon deel aan particuliero porsonen, 
aan niet of niet nicer in dienst van do Com- pagn ie 
staande zoogenaaindo vr ij e liedcn o ver telaten. 

In het octrooi der Compagnie zelf was het punt van 
den binnenlandschen handel in Indie onaango- roerd 
gelaten, en dal de inzichtcn van hare bestuur- deren ten 
dozen opzichte niet dadelijk vaststonclen, blijkt uit do 
onder dagteekening van 14 November 1609 vastgestelde 
instructio van den eersten Gouv.- Gcn. Pietcr Both, 
waarbij aan den Gouv.-Gen. werd ovorgelatcn om met 
betrekking tot den handel in Indie van haven tot haven 
naar gclang van om- standigheden te werk te gaan. Zcker 
zal het ook niet zonder voorkonnis en machtiging van 
Hecren be- windhebberen geweest zijn, dat Both op de 
reis naar Indie zich liet vergezdlen van eenige buiten den 
dienst en het verband der Compagnio staando land- 
genooten inet hunne gezinnen, die vergunning kre- gen 
om zich to vestigon to Amboina, den toenmali- gen zctel 
van het bestuur der Compagnie in den Archipel, en zich 
aldaar onledig te houden met het drijven van handel op 
de ornliggende eilanden in eetwaren (boonen, sago, cnz.) 
cn katoenen lijnwaden en kleedcrcn. Zoo ontstond de 
cerste nederzetting van particuliere kooplieden, die onder 
de bescher- jnende vJeugclen van do Comp, hun hedrijf 
voor eigen rekening konden uitoefenen. Maar de proef- 
neniing, want meer was het niet, viel ongclukkig uit. In 
cene „R emonstrantie van den tegen- woordigen s t a a t 
e e n i g e r p 1 a a t s e 11 in Indie e n(1 e w a t r e m e d 
i e n voor- e c r s t d a a r t o c(I i e n c n g e b r u i k door 
Jacob FHcnnite ovcrgclcvcrd in de vergadering van de 
Zeventicnen van 20 Augustus 1G12, hcet het, dat er 
onder de uitgezondenen oigenlijk niemand werd 
aangctroffcn.daer men yets gocts mode soude connen 
beginnen", maar alleen personeii in staat „om alles gocts 
in confusie cn verwarring te brengen". 

Van nieuwe uitzendingen van zoogenaamde kolo- 
nisten werd dan ook voorloopig afgezien, maar het 
IndiHch bestuur werd in don loop van 16)3 door bc- 
windhebberen gemachtigd om aan gchuwde lieden, die 
himncii diensttijd bij de Compagnio behoorlijk zouden 
volbracht hebben, het drijven van handel voor eigen 
rekening in zekoro bepaalde koopwaren binnen de 
grenzcii van den oostelijkon archipcl toe tc staan. Do 
tocnmaligc bestunrderen der Compagnie waren niet 
afkeerig van hetdonkbceld om, bij strenge uitsluiting van 
vreemde westerlingen, aan eigen landgci)oot(!ii, niet 
onder haro bevelon stanndc, eon aundeel te gunnen in het 
binncnlandsche handols- verkccr. In de nieuwe 
ordonnantie on instructio voor den Gou verneur-
Geiieraal en de Radcnvan Indie,van 22 Augustus 1()17 
werd cen uit niet minder dan 19 artikclen siunengesteld 
hoofdstuk, „van den vrijen handel toe to laten1, getitold, 
opgenomcn ■). Intus- 

') Ann hetgeeu het togonwoordige S|>raakgobruik 
onder parliculieren handel verstaat hcchtte de 
Compagnie cenc gehccl andore boteekenis. Zijnoenidc 
particuliuron handel don verbodon on clandesticnen 
handol van liarc cigene dienaron, don zoogonaaindon 
morshandel. Wat wij in onzo dagen particulicren handel 
noemon droeg in do administratiove taal van do 
Compagnie den naam van gopennittcerden vrijen handel. 

schen had die toclating van clen vrijen binnenlandschen 
handel slechts plaats onder zoodanige voor- waarden, dat 
van do gezondo onthiiking cn krach- tige ontwikkoling 
van het particulier handelsverkeer als van zelf geen 
sprako kon zijn. In geen geval mochten de vrijo lieden 
zich vestigen bulton het gobied van de Mohikkcn, don 
tocnmaligen hoofd- zetel van het bestuur der Compagnie 
in Indie. Botere tijdon schonen intusschen voor hen aan te 
breken, toon na do vorovering van Jacatra.da Com- 
pagnie vasten voet cn dominie op Java kreeg, en Coon 
zich deed kennen als eon beschermer, niet al- Icen van de 
Cliineesche handolarcn, wier welwil- lendheid hij zich op 
velerloi wijze trachtte te ver- zekeren, daar hij voor de 
nieuwe vestiging — die, werden zijne wcnschen vervuld, 
eorlang Malaka en Goa, de toennialige liandelsemporia in 
het oosten, in belangrijkheid zou moeten voorbijstreven 
— hun optreden en hunne aanwezigheid eene levens- 
kwestic achtte ； maar ook van de Ncdcrlandsch© 
vrijburgers, die van liandel en scheepvaart hun werk 
maakten. Waar hij er toe by machte was, bood hij hun de 
behulpzame hand ； hij vcrlcende hun zelfs bij een 
verordening van 22 Juli 1620 vergunnnig om op de kust 
van Coromandel en andere kwartie- ren met 's 
Compagnies schcpen te varen tot het handelen in en het 
overvoeren van slaven en eet- bare provision, „omme dese 
plaetse van Jacatra, „alsmedo do Moluccos, Amboina 
ende Banda met „verscheydo nation te peupleeren ende 
met alle „eetbacre wharen tc doen versien11 ； en toen hij 
na bekoinen eervol ontslag in Februari 1623 Indie verliet, 
liet hij aan zijn opvolger Do Carpentier een uitgewerkte 
meinoric achter, waarin o.a. met na- druk betoogd word, 
„dat ten dienstc ende wel- „stant van de Ncderlandsche 
Comp, 't scer goet en „nodich is, dat eon goet deel van 
d'inlantsen han- „del van de Comp, aan particuliercn 
gedaen en toe- „gelaten wordt". 

Coen's ter vergadering der Zeventienen van 22 
September 1623 ovorgelegd Vortoogh van de Staat der 
Vcreenighde N e(1 e r 1 a n- d e n i n d e quartieren van 0 
o s t-I n- d i c n, bevatte ecn niet mindor krachtig pleidooi 
voor de wenscholijkheid om den binnenlandschen handel 
in Indie aan de zich daar ophoudende vrije burgers ovci- 
te laten. Maar of het door hem aan- gcprezen stelscl in 
praktijk werkclijk de vruchten zou hobbon kunnen 
afwerpen, die hij er zich van voorspiegclde, is min st gen 
onion twijfelachtig, want de kieinen van ontbinding on 
bederf waren ook in dat stolsel ruinischoots aanwezig. 
linmcrs ten be- tooge, dat do belangeii der Compagnio 
niet zouden. gcschaad worden door den vrijen 
binnenlandschen handel, voerde hij aan, „dat al hetgeen 
de vrijo ,,licdcn zullei) koopon, dionstig voor de Comp, 
al- „daar, of ook alles wat tot re tour vuor Nederland 
„dicnstig is, aan do Conip. aldaar door de vrije lie- „den 
zal inocton wordon verkocht tot zekeren civie- „len prijs, 
minder als tegenwoordig, indien het de “Comp, van noodc 
zal hebben.>, En of dit nog niet genoeg ware, voegt hij er 
ter zeltder plaatse nog aan toe, „dat d(5 Comp, niet zal 
nalatcn ondcrtusschen „dcn inlandschcn handel mede 
waar tc nemen, „zooveel haar noodig en ilicnstig is, zulks 
dat zij „daarvan de profijton zal genicten nevens de 
andero „ particuliere handelaron/'Dcrhalvo zouden in 
Coen's stclsol do vrije handelarcn steeds do Comp, als 
mede- dingstcr op hun weg blijvon ontmocten, terwijl zij 
bo vend ion verplicht zouden zijn geweest om voor clen 
afzet van hunne waren alleen bij haar ter inarkt 
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te komen, voorzoover het ten minste waren betrof, waarin 
ook door de Comp, gedaan werd, en nu is een blik in de 
lijst van de “cargasocncn,'' die van Indie naar Nederland 
gezonden werden, voldocnde om te ervaren, dat er niet reel 
Indische producten of handelsartikelen waren, die de 
Comp, van hare negotie meende te moeten uitshiiten. Om 
onder dergelijke omstandigheden met kans op voordeel 
zaken te kunnen doen, zoude het voor de particu- liere 
koopliedcn schier onvermijdelijk zijn geworden, om zich 
de goede diensten te verzekeren van de dienaren der 
Comp, met wie men in a an raking moest komen. 
Zoodoende zouden de gelegenheden voor 'sComp. 
beanibten, om uitbreiding te geven aan den verboden 
handel, zich uit den aard der zaak hebben 
vermenigvuldigd, en het is dan ook zeer de vraag of de 
plannen van Coen, tengevolge van hun halfslachtig 
karakter, wel verre van te strekken ter gezonde 
ontwild<eling van het particuliere hand els- verkeer 
tusschen de verscliillende Indische gewes- ten, er niet 
veeleer toe zouden geleid hebben om den clandestienen 
handel van de ambtenaren, waar- mede de Comp, van den 
aanvang af te worstelen had, in de hand te werken. 

Maar tot eene verwezenlijking van Coen's plan - nen 
met betrekking tot het openstellen van den vrijen 
binnenlandschen handel kwam het niet, of- schoon zij 
aanvankelijk wel in den smaak van Hee- ren 
bewindhebbers schenen te vallen. Maar van hen alleen 
king de beslissing niet af. Een in den geest van Coen's 
voorstellen door hen ontworpen regie- ment behoefde, 
alvorens in werking te worden ge- bracht, de goedkeuring 
van de Staten-Generaal, en deze meendenvan hun 
kanthethun aangeboden ont- werp in handen te moeten 
stellen van de hoofdpar- ticipanten der Comp., met 
verzoek oin ter zake, te dienen van ad vies, een verzoek 
waaraan echter nooit gevolg schijnt te zijn gegeven. 
Intusschen kon de zaak niet altijd hangende blijven. Om er 
voorloopig althanseen eind aan te maken, besloten de 
Zeven tie- nen in hunne vergadering van 29 Maart J 626, 
dat ,,het punt van den vr彳en handel in Indie voortaan tot 
beter gelegenbeid uit den beschrijvingsbrief zal worden 
weggelaten," en slechts weinige niaan- den nadat Coen het 
vaderland had verlaten om voor de tweede rnaa] de 
opperlandvoogdij over Indie te gaan aanvaarden, werd 
hem door bewind- hebberen onder dagteekening van JO 
Augustus 1627 eene aansebrij-sang nagezonden, waarin 
hem „op het serieust verboden werd eenige opening van 
”den vrijen handel toe to staan op den voet van ,,de 
vroegere concepten of and ere diergelijke in 
,,eenigerhande manieren," 

Het is hier de plaats niet om stil tc staan bij de vraag, in 
hoeverre Coen's eigen inzicbten omtrent het openstellen 
voor particulieren van den binnen- landschen handel in 
Indie zich gedurende zijn ruim driejarig verblijf in patria 
kunnen hebben gewij- zigd, en of hij zelf ten slotte zich 
wel is bJijven verzetten tegen de bedenkingen, die zijne 
denk- beeldon bij sommige bewindliebberen ontmoetten, 
niet, zooals veelal beweerd wordt, uit bekrompen 
mcnopoliezucht, maar o. a. ook orndat eene ver- 
wezeulijking dier denkbeelden, naar men meende, moest 
uitloopen op nadeel voor de belangen en de welvaart der 
inheemsche bevoking. Maar hoe dit zij, niet twijfelachtig 
is het, dat Coen, na zijn tcrugkeer in Indie, met eene hem 
vroeger ten eenemaale vreem- de gedweeheid zich 
schiktenaar de bevelen van zijne Jieeren meesters, en door 
het verordeneu van aller- Jei beperkende en belemnierende 
bopalingen rnet 

betrekking tot de vaart en den handel der vrijo lieden wed 
er omverwierp wat hij vroeger had helpen opbouwon. 

Intusschen stelde Coeifs verklaring.,bij brief v&p- 3 
November 1628, daF^'op hot stuk van den vrijen “handel 
geeii verdere ouvertures zouden gedaan “worden" 
bewindbebberen geenszins volkomen go- rust. Al 
scherper en sclierper werden de aanschrij- vingen aan het 
Indisch bestuur om „vooreerst „en alleen oogmerk te 
hebben op den dienst en het „profijt van de Compagnie.^, 
Geen „verkeerde barni- hartigheid" mocht dit verlangen 
uit het oog doen vcrliezen, want mocht liot blijken, dat de 
burgerij zonder den handel, die haar vroeger vergund was, 
zich niet zou kunnen etaande houden, „dan war© „hot 
beter dat zoodanigo burgerij niet op Batavia “ware”，
immers „als een van beiden moet lijden, do „Comp. of de 
burgerij, dan is het verre beter, dat do „burgerij zich 
behelpt en lijdf* (Missive van Be- windhebberen van 23 
November 1631). 

Geheel denzelfden geest ademde ook de op 17 Maart 
1G32 vastgestelde instructie, waarvan Hendrik Brouwer 
voorzien werd, toen hij als nieuw be- noemde Gouv.-Gen. 
de reis naar Indie aanvaardde. Brouwer had jaren 
achtereen als mede-bewindheb- ber de zaken der 
Compagnie helpen besturon, en zijno ainbtgenooten 
mochten er dus op rekenen, dat hij, zooals in zijn lastbrief 
geschreven stoncl ,„punc- „tueelijk, naar den letter, zondcr 
eenige infractien zou „observeren en executeeren de 
plakaten jonget „naar Indie gezonden", waarbij „dc 
gepermitteerde „vrijo handel gelieel afgeschaft en op het 
rigoureust ,,verbodcn'' werd; maar in dit opzicht kwamen 
zij bedrogen uit. Nauwelijks had toch Brouwer het be- 
wind in Indie aanvaard, of hij begon reed s tot cen geheel 
andcre meening omtrent den vrijen handel over te Jiellen 
dan die, welke hij voor zijn vertrek uit Nederland 
ongetwijfeJd toegedaan moet zijn ge- weest. In zijn brief 
van J December ]632 noemt hij het hard, dat men de 
Nedcrlandsche burgers in Indie „van slimmer conditio wil 
roaken als de I.n- „d iaansche in won era, die mon liber 
laat inkojnen „en uitvaren,,> en hij voegt er de 
merkwaardige opmerking bij, dat zijus inziens de Comp, 
zich i;i liare trafiek behoorde to bepalen tot de vcrrichtin- 
gen van cen „machtigen grossier*5, dat de burgerij als 
tusscheiihand werkzaajn moest zijn, terwijl do 
kleinhandelaan de CJiineezen als „slijters,(lichierloe, „ja 
zelfs als koopliedcn de onzen verre in habilitcit 
“cxcedecroii" moest worden ovcrgclaten. 

En Brouwer liot het niet bij woorden alleen. rJ'cn 
gericve van den particulieren handol stelde hij in den loop 
van 1633 gezworen jnakcJaars aan, wior bevoegdheid en 
verplichtingcn ojnschroven werden in cone instructie, die 
voor con goe<l deci over- eenkomt met de in ak d a a 
j'soixl on THJ n ti e van AJD- sterdani van J012, en incii 
mag aamienicu, dat doze maatregel tegc)noct kwam aan 
eene werkclijko b(-- staando belioefto, die zich zeker niet 
z(ni hebhen doon govoclen, indien het toemnalige 
particuliero liandclsvcrkeer weinig of niets to beteekeuen 
had gehad. Zeker zal (lit een en and er aan bewind- 
hebberen slechts zeer gedeeltclijk naar den zin zijn 
geweest; maar toch legden zij er zich bij neder, en gaven 
zij zelfs aan Brouwer tc verstaan (missive der XVII van J9 
September 1633), dat het hunne nieening niet geweest was 
„zoo preciese in de woor- „den der plakkaten te 
inhereeren, dat daarin geen „ampJiatie en limitatie naar 
gelegenheid van za- „kcn zou mogen worden gernaakt,,

, 
mils slechts vastgebouden werd aan „de maxime on in ten 
tie, 
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„dat ten principale do handcl voor do Comp, moot 
„wordon bohouden.n 

Zoo blcof alios eigonlijk op don oudon voet; maar tot 
bloei en welvaart kwam do handoldrij vcndo 
burgergemeonto niot. Integendeel： onmachtig om op 
den duur het hoofd to biedon aan de mededin- ging van 
do oosterscho vreemdelingon, Chincezon on Arabieron, 
Mooron on Klin gen, dio ondor de beschermende 
vleugolen van de Comp, tusechen de verschillonde 
havens in Indie heen en weer voe- ren, nam de welstand 
onder de vrije lieden meer en meer af, want ook als 
geldschietera van do in- landscho on vreemde 
handelaren, oen zaak waarvan velen gaandoweg hun 
bedrijf waren gaan maken, werd hun het gras voor do 
voeten wcggeinaaid door de mededinging, die zij op dit 
gebied van de eigen dienaren der Compagnio mocsten 
ondervindon. Wei werd aan hunne klachtcn liierover to 
gemoet gekomen door een van regeeringswege 
uitgevaar- digd verbod tegen het uitzetten door Comp, 
die- naron „van gelden op bodemerij aan Chineezen of 
„icinand anders onder wat dekmantel het ook „zou 
mogen zijn,n — een verbod dat intusschen reeds spoedig 
weer word ingctrokkcn op verzoek van cenige 
Chineesche kooplieden to Batavia, die van hun kant zich 
beklaagdcn, dat zij geen geld op bodemerij kondon 
bekomen, „tenzij met groote „en ongerechtige winsten, 
waardoor do vrijo ne- „ go tie binnen dezer stede 
werkelijk werd verhin- ,,dcrd''; — maar over het 
algcmeen bleof de toestand dor vrijburgers verro van 
benijdenswaardig. Zelfs van rechtszekerheid tegen hunno 
nalatige debiteu- ren was geen sprake meer sedert de 
opvolger van Brouwer, Anthony van Diemen, 
goedgevonden had in de onder zijn bestuur afgekondigde 
Statuten van Batavia ook de bepaling to doen opnemen, 
dat de Comp, tegen over desolate en insolven to boedels 
steeds prefcront zou zijn boven allc andere credi- teuren, 
„niettegenstaande wat bczegelthoid of „ouder verband 
doze ook zouden mogen hebben." Koe men zich ook 
wenddo of keerde, allerwcge stuitte incn op 
belonnneringon, die doodend waren voor het 
handelsverkeer, en wanhopondo aan beter dagen keerden 
achtereenvolgcns vele vrijo lieden, wier getalsterkte een 
tijd lang slcchts wei- nig onderdeed voor dio van do to 
Batavia geves- tig(lo dienaren der Comp., naar hot 
niocderland tcrug, — ccn ox(xlus die ccrlang zulko 
verhoudin- gen aannani, dat het Opporbcstuur in 
Nederland zich ernstig bczorg<l begon to maken voor het 
alge- hcelc vcrloup van (lc Indische kolonie, waardoor 
nog ullijil jneeiulc, „dat 's (.'ompagnies staat „f <■ rccht 
verzckcnl zondo kunnen worden." Het kwam aan 
bcwiiidhobbcren dus van be lang voor om aan het ver trek 
der vrij burgers uit Indie nieu- wc bclenuneriiigon in den 
weg te loggen, en hot incest voor do hand liggendc 
middul dat hiertoc viel aan to wenden was ccn 
aaninerkelijke verhoo- ging van (l(! vracht cn de 
kostgeldon, die do repa- triecrcn<le vrijlicd<4i aan do 
Comp, hadden to beta len. BIJ missive van Heeren 
mcestcrs van 7 Oc- tdljcr 1647 werden tc dezer zake do 
nooiligo voor- si'hriftci) aai) de Indische Regzering 
gegeven, en bij ceuc vorordening van 29 September 1648 
kreeg de Indische gerneento kenniH van de nieuwo bepa- 
lingen, waurnicile voor dun vcrvolgc rckening zou 
moctci) worden gehouden. 

Deze verordoning nu gnf nanleiding tot cono in de 
Bataviasche sainonlcving nog ongekende cn ongchoorde 
bewoging. [n een door een zcstigtal vrijburgers 
ondcrteckcnd aan de licgecring inge- 

diond botoog werd niet nllccn gewozen op de on- 
billijkheid, dat men den arnicn burger ,,zoo onrecht- 
matigo travailjon hceft meonen to mocten aandoen van 
ten zijnon lastc te publicecron ccn „zoo rigou- „rcus on 
hard drukkend plakkaat," waardoor een fnmilio 
bestaando uit man, vrouw en twee of drio kinderen aan 
kost en wachtgcld wel vijf h zes dui- zend gulden zal 
hebben tc betaion ； 一 maar zelfs de rechtmatighoid en 
do rcchtsgcldighcid van de nieuwo regeling werd betwist, 
omdat „der Heeren „bowindhcbberen autoritcit cn macht 
niet zoo sou- „verein on absoluut was om een plakkaat 
als het „bedocldo ter oxccutie te kunnen stollen zonder 
„daartoo machtiging te hebben erlangd van de „Hoog 
Mogende Heeren Staten Generaal der vrije „Vereenigde 
Nederlanden". 

Vreemd genoeg schijnt deze vrijmoedige taal van 
ingezetenen op wier belangen, volgons do van hooger 
hand gehuldigde opvatting, niet behoefdo gelet te worden 
waar ,s Compagnies belang op het spel etond, noch bij 
het beatuur in Indie, noch bij het opperbestuur in 
Nederland, aanvankelijk althana, veel ergernis te hebben 
verwekt. Een 坷d lang zelfs schcen het, dat men 】n 
patria niet ongezind was om een open oor te leonen aan 
de grieven in het be- zwaarschrift van do Indische 
burgerij uiteengezet; maar gaandoweg begon de wind 
weder uit een minder vrijgevigen hoek to waaien, en het 
eind van de geschiedenis was, dat, met ongeschondcn 
hand- having van de verordering op do transportgelden 
van repatrieerondo vnjliedon, door bowindhebberen bij 
hunne missive van 13 April 1652 ter konnis van het 
Indische bestuur werd gebracht dat „de burgerij, „zoo op 
Batavia als andoro residon tien van de Gene- „rale 
Compagnie zal moeten bly ven onder het ge- „zag en do 
nutoriteit van den Gouvemeur Generaal „en Radon van 
Indio zonder haar daaraan cenig- „zins te mogen 
onttrokken,.... en zoo ecnige onge- „riiste wrevelige 
menschen zich daartegen mochten “verzetten, cn onder 
den naam van de burgerij „cenigo vorandering mochten 
zoekon in te voeren, „zullen do Gouvemeur Generaal en 
de Raden van „Indie zoodanige persoonen als 
perturbatcurs van „cle gcincenc ruste in Oost-Indic naar 
Nederland ,,1aten keeren, zonder gohouden te zijn 
daarvan „andere redenen te geven, als dat zy zulks voor 
den „welstand on de nieerdcre gerustheid van de In- 
„dische Regeering bevinden zullen to behooron.,> 

Wel is waar werd in dienzelfden brief door bc- 
windhebberen to verstaan gegeven, dat het geen3- zins 
hunne meeting was „aan do vrije lieden te bc- „nomon, 't 
gcono andere Indiaansclie natien toege- „staa!i werd, 
maar veeleor dozolve voor de zoodanige „to proforceren 
en daardoor do middelen aan te „wijzcn om met eerc te 
niogo bestaann, maar dit gokl allcen van hot ter hand 
nemon door de parti- culiere ingezetenen „van ter plaatso 
hunner vesti- „ging uit te oefonen ambachten en 
nermgen, en „gcenszins van do opening van meorder 
vryheid „in do comincrcio voor.do gcmcono burgerij." 
„Wil- len wij colonies stabileeren,'* dus werd eonigo 
jaren later (5 September 1659) aan het Indische bestuur 
geschrevcn, ,,mocten wij de luidon hanteeringon 
„aanwijzei)daaruit zij fatsoonlijk kunnon bestaan," on als 
zoodanig nu werd door Heeren mcosters niet gorept. van 
hunno toelating tot don binnenland- schen hand el on do 
scheopvaart, maar van do won- sclielijkhcid oin hon to 
doon tor hand nemen hot „maken van hoeden, waartoo de 
Kinmanscho of „Perziaanscho wol goed en bokwaam 
gevonden is； „of hot „maken van papier", als het ten 
minste „aan 
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„bekwame stoffe hiertoe niet zoude komen te man- 
,,keeren, hetwelk zoude diencn onderzocht te wor- ,,den"; 
of het maken van schoenen, oin de vader- landsche 
schoenon ,.dcs to mcerdcr to excusceren" (missive van 24 
Augustus 1660), of het glasblazen, indien de specie 
daartoe vcreischt „uit Pcrzie of ..elders te bekomen zoude 
zyn** (missive van 30 September 1661); al die bedrijven 
in ccn woord waar- door in Indie zelf „gen)aakt cn 
tocgesteld、' zou kun- nen worden reel van hetgeon men 
gewoon was uit Nederland te ontbieden. Het drijven van 
han- del voor hunne eigene reken ing were! den vrijen lied 
on door het opperbestuur hoc lan ger hce meer misgund, 
niettegenstaande het Indisch bestuur bij herhaling er op 
wees, dat 's Comjiagnies belang in reel gevallen 
inedebracht oni nict to straf tegen hen op t-e treden. Maar 
aan dcrgelijke gevaarlijke aanvechtingen mocht naar het. 
oordeel van bewind- hebberen geen voet worden gegeven, 
eii ton cinde de gezaghebbenden te Batavia eens en vooral 
te doen weten, waaraan zij zich met betrekking tot den 
handel en de vaart der vrijburgers voor den vervolge 
zouden te houden hebben, werd ter verga- dering van de 
Zeventienen van 16 October 1676 cen geheel nieuwe 
,,Ordre cn regiement op den,, „inlandschen han de] in 
Indic, item tot wcring van ..den particulieren handel van 's 
Compagnies 31i- “nisters" vastgesteld. waarbij aan de 
hooge Regeering in Indie „striktelijk en scherpelijk" gelast 
werd ,,om de vaart der vrije lieden zoo tot Batavia, als tot 
and ere landen en plaatsen onder het gebied van „de 
Comp, staande, als zijnde door dczelve Comp. „ten 
hoogstc nadeelig, alomme zoo veel mogelijk „in te binden 
en te besnoeien". Dienovereenkomstig werd de aanbreng 
en de invoer van kleeden en lijn- waden door anderen dan 
de Cojnpagnie finaal ver- boden, terwijl de invoer van 
mom, wijnen, bieren en alle andere Europeesche 
koopmanschappen al- leen met Comp, schepen zou inogen 
geschieden. De vaart en de handel tussclien Batavia cn 
Bantam, waar de Engclschen nog steeds hunne vestiging 
hadden, zou in geen geval meer inogen worden ge- duld； 
maar aan de vrije lieden te Batavia verblijf houdende zou 
het daarentegen „tot wederopzeg- „gens kunnen vergund 
worden om met hunne eigene „vaartuigen te handelcn op 
Malaka, Amboina, Ban- „da, Makasser, Timor en Solo】
、,'' mits zich on thou- dendevan elken handel in 
kleeden, lijnwaden, bieren, dranken, enz., en van het 
weghalen vandaar van eenige specerijen. Van de 
bevoegdheid tot weder- opzegging van laatstbedoclde 
vergunning werd ech- ter reeds spoedig gebruik gcinaakt. 
Bij missive van bewindhebberen van 1 November 1078 
werd het Indisch bestuur gelast „de vaart van alle particu- 
.Jieren, zoo van onze burgers a】s inlanders naar en „om 
de oost, verder als na de oostkust van Java en te verbieden. 

Al mocht intussehen de Compagnie hare eigene 
landgenooten als onderkruipers van hare dierbare negotie 
kunnen weren, hare macht schoot te kort om ook de 
vreemde handelaren, die meer en mecr in haar gebied 
doordrongen, een „tot hiertoe en niet verder" toe te roepon. 
„Het zoude wel te wenschen zijn," dus schreven 
bewindbebberen onder dagtee- kening van 30 October 
1699 aan het Indisch bestuur, „dat de Engelschen met hare 
schepen bleven buiten „de steden, landen en plaatsen, die 
wij in Oost-Indiii „bezitten of one daar eigen zijn"; maar 
hen hiertoo te dwingen was niet wel mogelijk, en men 
moest slechts zorgen, dat zij „uit dezelve hare schepen 
„niet aan land brengen veel min verkoopen eenige 

,.dranken of lijfsbehoeften, en vooral mede geen 
,,koopmanschappen.‘‘ Reeds was bij plaldcaat van 4 
September 1699 door Gouv.-Gen. on Radon ecn verbod 
in dicn geest uitgevaardigd, datsodert incer- jnalen 
„gorenovcerd,, werd ； doch zondor vco] succes, want de 
Engelscho indrin gers en onderkruipers wis- ten slechts al 
to goed, welko gcdicnstigo handlangers voor hun 
clandestien bedrijf te vindon waren zclfs onder de hoogstc 
autoriteiton tc Batavia en elders. En het waron nict de 
Engelsche handelaren aJlccn, wier steeds stoutmoediger 
optreden aanleiding gaf tot de „overgrooto 
bekominering,5'd io dc bewindheb- beren bekroo]) bij het 
ter hunner kennis komen van het feit, dat in den loop van 
het jaar 1704 nict minder clan 38 Engelsche schepen de 
rcede van Batavia hadden aangedaan, naar het heette om 
te „vcr- •verschcn". Ook van de „sterke vaart en voortzet- 
„tende negotie van de Franschen, Portugeezen, „Mooi'en 
en Armcniijrs" (patria5sche missive van 23 Juni 1706) 
ondervond de Compagnie den na- dceligcn tcrugslag in 
haar eigen handd. De „ver- „niinderde cn nfnemendc sleet 
en vertier in Indic ,,zoo der Indische als vaderlandsche 
koopman- schappen), (id. 22 Augustus 1705) werd een in 
do briefwissding tusschen het Opperbestuur en het 
Indisch bestuur steeds nicer en meer op den voor- grond 
tredend onderwerp； maar tot andere „voor- zieningen" 
dan nog gestrenger optreden tegen den gepermitteerden 
vrijen handel en herhaalde reno- vatien van de verord enin 
gen tegen den clandestie- nen handel van '$ Com p. eigen 
dienaren kwam het niet. En weklra werd die „pernitieuse 
particuliero handel" niettegenstaandc de daartegen 
„gestatu- eerde poenaliteiten, orders en inhibition5', op 
zulk een „stoutmocdigc en onbeschroomde wijzen ge- d re 
ven, dat, golyk uit cene verordening van 30 Mei 1730 
blijkt, de van Comp, wege gehouden open- barc veilin 
gen, die in het Kasteel van Batavia plaats vonden, 
somwijlen moesten gestaakt worden wegens “non-
comparitie" van de koopers, die hob meer in hun voordeel 
schcnen te achtcn om zich te voorzicn op „de publieke 
vendutiiin gehouden „voor de woonliuizen van dcze en 
gene ingczctc^nen „in hare respectieve qualitcitcn van 
geinatditigdcii „van dienaren van de westerkantoren van 
Jurlif, „speciaa] Bcngalen, Coromandel, en Suralto". JJer- 
gelijke „licenticuse morserijen,1 cn „vui]o hnndel" 
mochton naar het oordeel der Begcering niet ]ai> - ger 
gedoogd worden, en opnicuw werden bclang- bebbenden 
dan ook bij de aangchaaklo verordening herinnerd aan de 
zware straffen, waaraan zij zich blootstelden; maar van 
cenig afdoend res in den zoo diep bedorven staat van 
znken valt ge- duronde do corsto veertig jaren van <lc 
a<'httien(!c eeuw niets to bespeuren. Scherpc en 
onvoorwaar- dclijke handhaving van dei) alh.'cnJiandel 
<1<T Compagnie bJecf het wachtwoord, waarnaar de 
!><■- a)nbtcj> der Comp. zich hadden tc gedragen cn te 
regelen; maar feitclijk vierden de clandcsticnc handel 
harer cigene dienaren cn de smokkelhandcl van de 
vrijburgers, vreemde kooplieden cn inland- sche 
hanclclarofi op steeds ruirner schaal hoogtijH. 

Zoodoendo were! togcJijk met hetgeen de Coni- 
pagnie toonmuals met den naam van parbiculiei'cn handel 
bestojnpclde, ook de gepermiltecrde vrijo handel 
inderdaad een pest „in *s Compagnie'、 lichaam," on ook 
uit anderen hoofde nog kau het toenmalig handelsverkeer 
in Indic ons wcinig syjn- pathiek zijn, want onder do niet 
verhoden cn zeer gewilde koopmanschappen nam het ai 
tikcl slavcn eene niet onbclangrijke plaats in. Reeds ten 
tijde 
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van Coen word do handcl in slavcn con zaak van 
ovorgroot gowicht voor den wolstancl dor (Jompag- nie 
geacht. ,,Daar en is", schrecf Coen in hot ad- vios dat hij 
by zijn vertrek naar Ncdorland in 1623 aan zijn opvolger 
Pieter do Carpentier acb torliet, „daar on is niet, daar do 
Compagnio grootcr d ion st „en profijt aan gedaan kan 
worden dan aan den „aankoop en verzameling van een 
zeor groote mo- „nigto slaven en slavinnen." Zijns 
inziens was cr aan het bijeenbrengen van slavon mcer 
gelegen „dan aan den opkoop van kleedon en andero 
profijt „gevende goederen," en bohoordc cr dan ook voor 
alles naar gestreefd to worden „om in alle quarticren 
„door gansch Indie, daar de slaven ton minstc koop „zijn, 
zooveel to docn koopen on in Batavia, Ain- „boina en 
Banda te laten brongen als to bekomen 

Ook de vrijc lieden moesten tot don opkoop van 
slaven geanimeord worden; maar wel zou men behooren 
toe te zien, dat zy, die zich met dien opkoop ten behoove 
van de Compagnie mochten be- lasten, niet, zooals 
meermalen gebeurd was, „de „beste achter de hand 
houden," tengevolge waarvan „hct refuus aan do 
Compagnie duurdcr to staan „koint dan de beste slaven 
aan particulicren." 
Ruim tweo ecuwen lang bleef de handcl in slaven ecn 
bron van gewin voor vclen, zoo Compag- nics dienaren 
als anderon, want mogen wij Dirk van Hogcndorp's in 
1801 uitgegeven P r o o v e over den slaven han del c n 
d e s 1 a- v o r n ij i n N e ci e r 1 a n d s c h -1 n cl i e 
ge- Joo ven, dan waren het niet allcen Gouverncurs in de 
oostelijko gcwesten van den archipel, maar zclfs 
predikanten, die zich tot dien tijd toe met dozen, zooals 
hij te recht zegt, „cerloozen handcl'' ophiel- den. 
Ongetwijfeld is de slavonhandel de oorsprong gewcest 
van mcnig groot verinogen, ook ondcr do vrijburgers； 
want hoe herhaaklelijk van dien kant ook klachten 
vcruoinen werden over de benarde omstandigheden, 
waarin men verkeerde wegens de bcleninieringcn en 
tegenwerking, die men van rc- geeringswego in liet 
handelsbedrijf ondervond, toch waren cr andcrcn, wicn 
het nicer naar den vleeschc ging, zooals dit o.a. het geval 
was met zekeren Jur- riaan Beck, „vrijburger en 
koopman buiten dienst van do Compagnie,n van wiens 
wceklcrige levcns- wijze de tot ons gckoineii 
bcsclirijving dcr fccstelijk- hedon ter gclcgcnhoid van 
zijn in J 689 voltrokkcn huweJijk mot Cornelia van 
Bcvcrcn eenig denkbeeld govoii kau. Maar *« mans 
gelukster ging wcldm ondcr, want in 1702 word hij op 
uitdrukkelijken last van bewindhebberen naar Nederland 
opgezonden, onxlat dcr Compagnie uit door haar 
onderschopte brie ven van zijn hand gebleken was, dat 
hij, in gemcenschap met cenigo Compagnie's dicnaron, 
achuldig storxl nan ,,dcn overgrooten particulieren 
„haiKlol, dowclko soo van Ind ion herwaarts als hier 
„dcrwaarts on als in openbaar en schroomtoloos “word 
godreven, iti veragtinghe en vilipendio van ,,(le ord res(

：n placca tcn daertogen van tijd tot tijd „gecnianccrcr, 
(Missive van Bewindhebberen van 15 Maart 1701). 
\V<1 meendc J urriaan Beck metccnigo van zijno 
lotgcnooten aan de Cfjjnpagnie het rccht tot uitzetting uit 
Indie van burgers en vrijlieden „die in Tndie haar eigen 
negotie drijven en buiten ,,dienst zijn van do 
Compagnie" te mogen betwisten, •— ecnc I lowering dio 
zij ook hier to lande bij do I loogo iiegctu'ing 
voorbraclitcii, cn dio jaren nchter- ccn con onderwerp 
van gestadigo bcraadslagingen ei) overleggingcn bleef 
uitmaken, zonder cchter ton slotte tot eenig wezonlijk 
retires voor belang- hebbendon to leiden. Zie Mr. N. P. 
v. d. Berg. ,,Ecn 

onderkruipcr van 's.Compagnie's negotic,,,in_„Qnze 
'EciiW,'''dcrdc jaargang, dccl III, bl. 32]Jcn in dcn2)] bunclcl': 
„Uit tie dagen dcr Compagnie/ Haarlem,K 1904, bl. 38').
 '、 

\ 
Ecn nieuw tijdpcrk, zoo voor do Compagnie in hot algemcen 

als voor de vrije gemeente in Indie, opcode zich, toen Van 
Imhoff in 1743 als opperland- voogd over Ned.-Indie was 
opgetreden, want van hem, den Herstcllcr, zooals de faarn hem 
doopte, verwachttc men ccn afdoend redres van al de mis- 
bmiiken cn ongcrechtigheden, die den welstand dcr Compagnie 
meer cn mcer onderniijnden en haar bestaan werkelijk 
bedreigden. Van het stolsel, om althans don binnonlanclschen 
handel in Indie zoo veel mogelijk vrij to la ten, was hij cen 
beslist voor- stander. 

Van Imhoff's dcnkbeelden cn plannen vonden bij de 
tocnmaligo bewindhebberen een welwillend onthaal. In hunne 
vergadering van 2 April 1742 maakten zij cen onderwerp van 
ernstige gedachten- wisseling uit, als slotsom waarvan bepaald 
werd> dat behondens enkelo uitzonderingen, op den voet als 
door Van Imhoff zelf was aangegeven, de vrije vaart van 
Batavia ypor ccn iegelijk zou worden opcngestcld, ^,dus die 
stad tot het centrum van „alle Indische n ego tie inakenclc,1. 
Van Imhoff draab de niet met het geven van uitvocring aan zijn 
plannen, zoodra do gelegenheid hem hiertoe epen- stond. 
Nauwelijks had hij uit handen van zijn voorganger Thedcns het 
bestuur ovcrgenoinen. of al dadelijk werd bij plakaat van 14 J 
uni 1743 een maatregel verordend, die aan particulieren, en 
ook. aan :s Comp, dienaron, de gelegenheid opendc om. voor 
hunne cigene rekening thee naar Nederland af te laden in 
hiertoe door de Comp, op vracht aan to leggon schepon, ecno 
bevoegdheid, die zelfs toegekend werd aan inlanders en 
Chineezon. Zoo was een begin van inbreuk gemaakt op den 
alleen- handel van de Comp, tusschen Indie en Nederland; maar 
van heel wat verder reikende strekking waren de inaatregelen, 
die reeds kort hicrop met betrek- king tot den binnenlandscheii 
handel genomem werden. Bij plakaat van 16 Augustus werd de 
vaart tusschen Batavia en do oostersche gouvernementen 
Makasscr, Ternate, Ambon, Banda en Timor open- gcst^lcl, en 
bij plakaat van 20 September，ook do vrije vaart op de 
buitenkantoren „om do west van Indie'1 toegestaan. Intusschen 
was die vrij© vaart slechts gedceltelijk vrij. Zccr “expresselijk” 
bleef aan do particulicrc kooplicden ontzegd „alle „handel in 
do artikelen van spccerijen op do van ,,ouds daartoe gesteldc 
straffen ； in amfiocn op do „daartoe gestolde doodstraffe, 
uiitsgadcrs peper, „tin, on Japansche staafkopcr op poeno van 
confis- „catio en andero daarop to vallon bocten en anien- 
,,den.'' Dnarontegon were! voor lion cen groote bolemmoring 
uit den weg goruimd door de reso- lutio van 27 September 
1746, waarbij hun de handcl. in allo andero soorton van 
lijnwaden dan blauwe roodo on ruwo witto docken, „als waarin 
de handel „vooralsnog aan do Comp, gereserveerd word 
toegestaan ； maar groot was de vlucht niet, die de 
gepcrmitteerclo vrije handel tengevolge van cen cn ander nam. 
In den brief aan bewindhebberen van 31 December 1746 moest 
Van Imhoff bc- kennon, dat do vrije vaart ,,nog maar woinig 
be- schiot,n ci\ bij brief van 31 October 1748 schrevcn Gouv.-
Gon. cn Raden naar Nederland, dat do binncnlandscho vaart on 
handol in Indie van plaats tot plaats nog vooreerst werd 
waargenomcn door.- 
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de Compagnio zelvc mot Comp/s schepen naast en 
gelijktijdig met den handel dor particulieren, omdat dezo 
laatsten nog niet bij machto waren, zoo wegens gem is aan 
voldoend kapitaal als vooral door gebrek aan zeevarend 
volk, oin dien handel en die vaart alleen voldoende te 
drijven, en er dus vrees bestond dat, indien de Comp, zich 
goheel daar- aan outtrok, deze handel en vaart in handen 
vallen zouden van machtigo concurrenten, in de eerste 
plaats der Engelschen. 

In hoeverre Van Imhoff zelf zich is blijven vleien met 
de hoop, dat, als do door hem verord end e inaat- regelen 
ten behoove van de vrije vaart en handel slechts „recht 
bekend en geaccreditecrd zoudon „zijn onder dogenen, 
die den inlandschen handel „frequenteeren,!' Batavia 
werkelijk het middol- punt zou worden van het 
binnenlandsche handels- verkeer in Indie, is thans 
moeilijk meer na te gaan, maar aan pogingen oin dit in de 
hand te werkon heeft het van zijn kant niet outbroken. Zoo 
werd ter vergadering der Indische regeering van 19 Oc-
tober 1745 goedgevonden en verstaan „om tot „meerder 
gerief voor de burgers en inwoners van “Batavia, en 
voomamelijk voor de aankomendo „en vertrekkende 
negotianten weder aan te stel- „len twee a drie gezworen 
makelaars, gelijk dat in „nieest a lie koopsteden in Europa 
gcpractisecrd „wcrd, en ook bevorens (onder het bestuur 
van „Brouwer) is geschied." In Augustus 1746 werd „tot 
vorbetering en faciliteering van de vrije vaart5' een 
Collegie van commercie ingesteld ter afdoening op 
mondeling geding „van de differenten, dewelko over den 
koophandel en vaart der burgers ont- „staan en spoed 
vereischen" en die „zoo zij alien „voor de ordiiiaris 
rechtbanken moesten worden „gebracht met observantie 
der ordinaris tennijnen „van recliten, trafikanten en 
naviganten merke- ,,lijk ophouden, cn andere negotianten 
van buiten „detourneeren en afsclirikken zouden om 
herwaarts „over te komen en zich alhier (te Batavia) te 
stabi- ,,leeren." In dit collegie zouden zitting hebben 
zeveii commissarissen, die tcgelijkertijd zouden optreden 
als bestuurderen van de gelijktijdig met het Collegie van 
commercie in het leven geroupen Bank en Bank van 
leening, waarmede men de han- deldrijvende gemeente cn 
andere ingezetenen dacht te gerieven, in zooverre de 
nieuwe insteHing ,,het beiioodigd geld en leven" aan de 
negotie verschaf- fen zou. 

Ten gerieve van die negotie werd aldus de recht- 
spraak in handelszaken en het credietwezen op min of 
meer doelmatige wijze geregcld; (loch de negotie blcef 
kwijnen niettegenstaande achter- een volgens nog 
vcrschillende belemmeringcn, waar- mede zij vroeger 
rekening had te houden, door Van Imhoff werden uit den 
weg geruinid. Zoo w ere! op verzoek „van den Koning 
van Palembang" de vaart tusschen Palenibang cn Java den 
24 Augustus 1747 „vrij en open gesteld", txjrwijl den 
volgenden dag nogmaals geregeld werd de vaart van Ja 
va naar plaateen buiten Java, eene regeliug intusschen, die 
hcG ha If slack tig karakter van Van Imhoff's stelsel 
duidelijk doet uitkomen. Men was vrij om van Java te 
varen naar alle plaatsen in den Archipel en naar andere 
landen of plaatsen van de vaste kust van Indie, ruits in dit 
laatste geval „na preala- bele aangiering" op Malaka, 
waar men zich van passen voor de verdere reizc zou 
liebben te voorzien. Ook was men vrij om naar de 
Molukken te varen, maar in het wederkeeren van daar 
mocht alleen koera worden gezet naar Batavia, en bleef 
„alle 

aangicring op Java15 verboden, en wildo men par- tij 
trekken van do in J uni 1749 opengesteldo vrye vaart op 
Sumatra's Westkust, die tot dusver steeds verboden was, 
dan had men zich te houden aan do ter zake afgekondigdo 
verordening, volgens welke ten strengste verboden bleef 
„niet alleen alle „debiet, nrnar alle aanbreng van lijnwaden 
in het “algcmeen," want dien handel wenschto de Comp, 
alleen en uitsluitend voor zich zelve te behouden. Zoo 
bleef op het handelsgebied een “mixtuni," gehandhaafd, en 
zonder algoheele loslating van den eigenlijken grondslag, 
waar de Comp, op matte, zonder volstrekto prysgeving van 
haar karakter als handelslichaani kon het ook inoeilijk 
andere. Van Imhoff's stelsel, zooals het door bcm zelven 
met de best© bedoelingen in toepassing werd ge- bracht, 
was een stelsel van transactie, van geven en nemon, en het 
pleit misschien voor het gezond • verstand van zijn 
opvolger Jacob Mossel, dio in 1750 door den Raad van 
Indie onder nadoro goed- kcuring van bewijidhebberen tot 
Gouv.-Gen. be- noemd werd, dat hij zich vrij hicld van de 
illusien, die nopens de ontduiking van den vrijen handel iu 
Indic onder de beschernicnde vlcugelen van de 
Compagtiie Van Imhoff zich geschapen had. „Het is altoos 
mijne betrachting geweest," dus schreef Mossel in zijne 
onder dagteekening van 30 November 1753 aan 
bewindhebberen ingediende M e- in o r i e rake n de den s 
t a a t der G e- n e r a a ] Geoctrojcerde N e d e r 1. Oost- 
Indische C o m p a g n i e, „om een systeem „te maken, dat 
alle handel aan de Maatschappij „doet komen; doch hier 
on daar met die mits, zoo- „verre zij dien zelve beheeren 
kan," en dezo van alle d ubbelzinnigheid vrije opvatting 
maakt den grondslag uit van de zeer uitvoerigo 
voorschriften nopens particuJiere vaart cn handel, die bij 
plakaat van 29 Maart 1754 ter kennis van belanghebben- 
den werden gobracht. Door die voorschriften, waar- bij 
hier niet in bijzonderheden kan worden stil ge- staan (in 
het Plakaatboek van Mr. van der Chijs beslaan zij niet 
minder dan ecu tiontal bladzijdon), werd hot door Van 
Imhoff opgetrokken gebouw, dat wegens verborgen 
gebroken toch reeds te waggclen stond, zoo good als 
geheel omver gewor- pen. De banden, waarvan Van 
Imhofi do vrije vaurt van de particulierc handelaren 
bevrijd had, werden haar door Mossel weder aangclegd, en 
wol in voh komen overeenstemming met de toen bij 
Hecren Meesters weder geldondo opvatting, dat alleon in 
eon zoo gestrong mogolijkc hand having van het haar 
verleendo nionopolio het wozenlijk heil der Comp, 
gelegen was. 

Doch do opvattingon van de bestuurderen der Comp, 
waren niet steeds bestendig van duur. Aan do klachtcn van 
de Jiatavias<rho ingezetonen, dat aan vreemde handolaren 
werd toegestaan wat aan ‘8 Conipugriie^ oigen 
lajidgcnooten verboden was, meende niei)op den duur 
geen gclioor tc mogen weigeren, cn dienovereonkonistig 
werden onder het bestuur wuwan den Gouv,-Gcn. Van der 
J.^irra bij ordonnantien van 3 December 1771 cn J3 Mei 
J774 „ter bcvordcring van de welvaart cn bloci „der 
Bataviasche kolonie,, weder vcrschillcnde con- cessics 
gedaan, waardoor de staat van zaken met betrekking tot 
den vrijen gepermitteerden handel in hoofdzaak op 
denzelfden voct werd tcrugge- bi'acht als onder Van 
Imhoffs bestuur. Op die concessies werd intusschen in 
cnkcle opzichten toruggekomej) bij eene vorordening van 
18 Sop- tomber 1778; inaar ten slotte werden allo „restric- 
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ticvo bepalingon en dwangmiddelcn" weder inge- trokken 
bij do resolutie van 9 October 1781, op cen tijdstip dus 
toon de worsteling reeds was aango- vangen, die eerlang 
aan het bestaan der Comp, voor goed een oind zou maken, 
en voor Nederland het bezit der oncler de macht dcr 
Comp, gekomon overzeesche gewesten tydelijk althans 
zou doon verloren gaan. 
/V>De in 1780 uitgebroken oorlog met Engeland leidde 
in zyn onmiddellijke on middcllijke gevol- gen tot een 
volslagen ommekeer in de bestaando toeatanden. en 
verhoudingen op handelsgebied, niet alleen op het gebied 
van don zoogenaamdon binnenlandschon handel in Indie, 
maar in nog veol ingrij pender mate op dat van den handel 
tusschen Indie en het moederland. Had do Comp., met 
wering van alle med edin gers, zoo vreemdelingen als 
land- genooten, dit verkeer steeds uitsluitend aan zich 
weten te houden, toen de Indische Regeering ver- 'istxjken 
bleef van alle “secours” uit het moederland, en haar 
dientengevolgo de kasmiddelen ontbraken om de zaken 
behoorlijk gaande te houden, moest zij wel de hulp van 
die vroeger zoo geschuwde 
I vreemdelingen inroepen, ten einde de tot retour j naar 
patria bestemde producten tegen contant geld van de hand 
te kunnen zetten. „Sedert den jare ,,1781 tot 1783 heeft de 
verkoop aan vreemde natien „bestaan in koffie, tin, peper, 
nagelen, nooten, suiker, enz. bedragende eene som van 
Rijksd. 1.084.945," dus schreef het Indisch bestuur aan 
bewindhebberen by brief van 15 November 1785; en nu 
mocht van den kant van hot Opperbestuur tegen dien 
verkoop bij herhaling worden in verzet gekomen, de 
drang dcr omstandigheden was te sterk om aan de 
opvolging van de uit patria ont- vangen bevolen te kunnen 
den ken. Nood breekt wet： de dour van het monopolic. 
waarachter do Comp, zich nagenoeg twee ecu wen had 
veilig ge- acht, was nu ccnmaal opengeloopcn, en de 
laatste jaren dcr achttiende eeuw zagen dat monopolie 
feitelijk geheel te gronde gaan, niet ten bate van eigen 
landgcnooten, aan wie tcngevolge van den in 1795 
hernieuwden oorlogstoestand ailc handels- verkeer met 
Indie was afgesneden, maar ten bate van vreemde 
handelaren, die allcrwegen binnen- drongen waar voor 
hen wat te vcrdicnen viel. 

Heb waren voornainclijk Amcrikaansche koop- 
liedcn, die hierbij nicer en nicer op den voorgrond Grade”. 
Scdcrt Engeland's kolonien zich hadden vrij gevochton, 
on als de Vereenigde Staten van Amerika hun plaats in do 
rij dcr zolfstandige mo- gcndlicden waren gaan innomen, 
nam het handcls- verkccr van do nieuwe republiok zulk 
con vlucht, dat zij op dit gebied het vroegero moederland 
ccr- lang naar de kroon begon tc stolfen. Aniorikaanschc 
schopen voerden op Java de gocdcron on koopnian- 
BChappen aan, die het vorbrnik aklaar behoefde, cn 
kochtcii in ruil de producten in, waarvan het 
Gouverneincnt tocnmaals de cenige houder was en die 
hun gretig werden nfgestaan, want de verkoop van 
producten was nu ccnmaa), gelijk do Rcgcoring in hare 
resolutio van 27 April 1798 ver- klaarde, „hct 
voornaamste middol, waardoor do „zaken gaande on 
buiten con to tale ver warring ge- „houden worden," 
zoodat zondcr den afzet dor producten „gcen jniddolen ter 
redding zouden „over8chieten.>, 

Van den kant der Rcgeering word dus ook alles in het 
werk gesteld om, gelijk het laid tin hare resolutio van 23 
April 1799, „de Amcrikaanscho kooplieden 

„te animeeren om hunne schopon naar herwaarts „ten handel 
te zenden," en toon het een paar jaren later, in Mei 1801, 
bleek, dat wegens den in hun oog to hoogen prijs van de 
suiker do vreemdelingen zich verzetten tegen den eisch om 
bij een zekere hoeveelheid koffio ook suiker te moeten 
aannemen, werd de prijs van die “zoetigheid" onmiddollijk 
verlaagd, „ter voorkoming, dat de zich thans hier 
„bevindende Amerikanen bij hun retour in Ameri- „ka een 
misnoegen en afkecr van Batavia zullen ”inspireeren'' 
(resolutie van 5 Mei 1801). 

Toch beantwoordde die maatregcl niet aan het doel. Zelfs 
bij den verlaagden auikerprijs bleek de verplichting, dat een 
vierde der lading van elk schip uit suiker zou moeten 
bestaan, te bezwarend. „Zij sch可nt," dus verklaarde de 
Regeering in hare resolutie van 13 October 1801, „op de 
Amerikanen „een zoo nadeelige impressie te hebben 
gemaakt. ,,dat sedert eenigen tijd minder schepen van die 
natie „hier ten handel zijn gekomen," — een voor de 
Regeering inderdaad bedenkelijk geval, want reeda begon zij 
de gevolgcn er van to ondervinden „door „den geldeloozen 
staat, waarin de Comp, verkeert, „zoodat het te duchten is, 
dat zonder eene spoe- „dige voorziening de dagelijksche 
uitgaven eerlang „niet meer zullen kunnen worden gaande 
gehouden.,>-'' 

Maar in dien benarden toestand kwam eerlangz/ dank zij 
den in 1802 gesloten vrede van Amiens, eene verandering 
ten goede. Do door den oorlogs- txjestand. zoo lang 
verstoordo gemeenschap tusschen Java jn het moederland 
werd weder vrij en onbe- rdmmerd, en bij do verordening 
van het Staatsbe- stuur van de Bataafsche republiek van 1 
Maart 1803 kon dan ook „dc vaart en handel uit de have- nen 
der Republiek naar Batavia en de West van Indien voor alle 
Bataafsclio ingezotenen" worden opengesteld. Veel 
vcrwachting van hetgeen die in- gezetenen nu zouden 
ondememen om voor eigen Tokening handelsbetrekkingen 
met de voor een ieder opengestelde kolonien aan te knoopen, 
schijnt het Staatsbestuur, dat in de plaats van de ten onder 
gegane Compagnio liet beleid over de Indische zaken 
aanvaard had, intusschen niet tc hebben gekoes- kerd. Het 
meondo althans zelf handelend te moeten optreden om aan 
den Nederlandschon handel weder een aandeel in de vaart op 
Indie te verzekereii, en te dien einde had het reeds eenige 
maanden vroeger met eenige Amsterdamsche kooplieden 
een contract gesloten, dat de overvoer naar Nederland ten 
doel had van ecn zekere hoeveelheid kofEie en suiker, die to 
Batavia tegen een vooruit overeengekomen prijs door de 
Rogeering aldaar zoudo worden geleverd. 

In verband hiermede word aan het Indische bestuur tevens 
„gcinterdiceord allo vordere verkoop van kofEie*1 ann 
anderen, naar nanloid ing van welk bevel bij de Indischo 
resolutio van 17 September 1802 word bosloten den verkoop 
van koffie, het product wuarom hot don vreoniden 
handelareii bij voorkour to doon was, „finaal to doon 
cesseercn"; maar spoedigor waarschijnlijk dan mon zal 
vermoed hobben, moest dit besluit weder ongedaan gemaakt 
worden, want slcchts weinige woken, nadat do verordening 
van het Opperbestuur van 1 Maart 1803 te Batavia was 
afgekondigd (in September daaraan- volgonde), zag 
deRcgeering zich andermaal geroopen tot het beramen van 
voorzorgsinaatrogolen ter zake van den opniouw 
uitgobrokon oorlog tusschen Engeland en Frankrijk, waarin 
do Bataafsche Republiek noodwendig botrokkon raakto, on 
d won gon do aldus gewyzigde omstandigheden haar het 
besluit af van 21 October 1803, waarbij do prijzon werden 
vast- 

2 
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gesteld van de producten, die „voortaan aan de te Batavia 
ten handel komende neutralc handelaars zouden worden 
afgestaan" (t. w. koftic tcgen 13 en 14 Sp. m., zwarte peper 
tegen 15 Sp. m. en suiker tegen 4 Sp. m. per pikol). 

Alles word nu in het werk gesteld om die handelaars te 
gerieven ； doch blijkens resohitie van 17 Mei 1804 zou 
zeer bepaaldelijk „de preferentie5' inoeten worden 
toegekend aan die schepen „welke con tan- ten 
medebrachten". De geldnood. was ten top ge- stegen; doch 
ook in and ere opzichten werd de toestand, waaraan het 
Indisch bestuur het hoofd had te bieden, hoe lan ger hoe 
benarder, en zag het zich gedrongen tot het nemen van 
maatregelen, die slechts in den nood van het oogonblik 
hunne verde- diging vinden kunnen. Zoo werd, op grond 
van de overweging dat ,,uit hoof de van den plaats hebben- 
den oorlog de aanbreng van Europeesche benoo- 
digdheden zeer irregulier geschiedt", en het te vree- zen 
stond, ,,dat de concurrentie van particulieren „daarin met 
het Gouvemement tot prejuditie van „hetzelve zoude 
komen te strekken", bij resolutie van 7 Februari 1804 
bepaald, dat de Regeering zich het recht voorbehield ,,de 
artikelen voor de huis- houding benoodigd, bij 
preferentieuitdeaan te bren- gen lad in gen te nemen onder 
beta ling van een kapi- taal a vans op den zuiveren 
inkoopsprijs,,» — eene regeling, die slechts een paar 
weken later gewijzigd werd (resolutie van 9 Maart 1804) 
door het „avans,, te verhoogen tot „een en een half 
kapitaal", on zulks „ter aanmoediging van de te Batavia ten 
handel komende vreemdelingen". 

Op den aldus ingcslagen weg ging het Indisch be- stuur 
eerlang nog een stap verder. Het achtte in Augustus 1805 
den tijd gekomen om „boven het benoodigde voor de 
huishouding (van het Gouver- nement) nog te lichten" uit 
de aangevoerdc lad in- gen, en „ tegen een billijk (sic) a 
vans op de zuivere . „inkoopsprijzen over te nemen al 
zulke artikelen, „als bij de gemeente benoodigd zijn, en 
waarin het „algemeen belang vordert, dat door 
baatzuchtige “handelaren niet wordt gemonopoliseerd", 
met de zeer nadrukkelijk te kennen gegeven bedoeling om 
de overgenomen artikelen to distribueeren tegen dezelfde 
prijzen, waarvoor ze bij de Compagnie zouden worden 
aangeslagen. 

In ruil van de door hen aangevoerde koopman- 
schappen zouden de importeurs geriefd worden met 
producten voor zooverre de bcschikbare voorraad het zou 
toelaten, en ten einde nu een te speedige uitputting van de 
voorraden te voorkomen, werd in October 1806 besloten, 
dat geen producten meer zouden worden geleverd in ruil 
van goederen, welke niet geacht konden worden tot de 
„eerstc noodwen- digheden^^ te behooren. In verband 
hiermede moest natuurlijk ook worden uitgemaakt welke 
goederen als zoodanig al dan niet in de termen vielen, en 
te dien einde werden de aan te voeren goederen gerang- 
schikt in vier verse hi llende categorieen, t. w. ： J. 
goederen ,,welke volstrekt als onontbeerlijk moeten 
worden beschouwd", ten getale van 50; 2. goederen 
,,welke moeten worden geconsidereerd als dienende tot 
gerief van de gemeente, en dus voor een gedeelte als 
benoodigd kunnen worden aangemerkt", ten getale van 
45;3. goederen “die tot den handel behoo- ren", ten getale 
van 136；en eindelijk4. goederen „die ofschoon ook tot 
denhandelbetrekking hebbende,al- leen dienen tot de luxe 
in het algemeen”, ten getale van 30 (b.v. „spiegels,dames-
secretaires,schilderijen, kcetsen en dier toebehooren, 
nieuwmodes-damesver-/ siersels, forto-piano's, dag- en 
nachtkijkers", enz.). / 

3 riot ,,finaal interdiceeren” van de onder deze 
laatste rubriek gerangschikte goederen werd door 
het bestuur in ernstige overweging gen omen, wijl do 
aanvoer ervan „altijd nadeelig blijft en sedert lange 
daarvoor geen producten meer gegeven z^n"； maar 
daargelater, „dat het altijd ten uiterste moeilijk blijft oui te 
bepalen, welke goederen volstrekt onontbeerlijk zijn en 
welke niet, alzoo dit eenig en alleen afhangt van den meer 
of minderen aanbreng," meenden Gouv.-Gen. en Raden 
toch van een derge- lijk verbod tc moeten afzien met het 
oog op de ver- wachte komst uit Nederland van de 
Generale Com- missie voor Indie, „wier eerste 
werkzaamheden, volgens de ontvangen berichten, bestaan 
zouden in het invoeren van een nieuw systhema van 
handel, wellicht aanloopende tegen kortstondige 
voorzienin- gen en inrichtingen, die men (voor het 
oogenblik) nuttig zoude kunnen oordeelen daar te stellen". 

In stede echter van de door het Staatsbewind der 
Republiek tot leden dier Gen era 1c Commissie be- 
noemde, doch door Koning Lodewijk tijdens hunne reis 
naar Indie teruggeroepen, heeren Grasveld en Elout, 
verscheen in Januari 1808 de door den Koning bij decreet 
van 28 Januari 1807 „tot Gouvemeur- Generaal onzer 
Oost-Indisohe bezittingen" benoem- de „Colonel 
GeneraaF5 Daendels, wiens lastbrief o.a. de bevoegdheid 
inhield (art. 34) om „voor zoo verre het gedurende den 
oorlog onvermijdel^k" zou zijn, te blijven voortgaan met 
den verkoop te Batavia „van zoodanige producten ,welker 
aan breng en verkoop hier te lande anderszins 
voornamelijk de waar- de der Indische bezittingen voor het 
Koninkrijk uitmaakt." Met den afzet dier producten was 
het gaandeweg intusschen minder vlot gegaan, sedert het 
door den oorlog reeds zeer verstoorde handels- verkeer van 
Europa en Amerika met de Oostersche gewesten 
tengevolge van Napoleon's decreet van 21 November 
1806, waarbij de Britsche eilanden wer- den-verklaard in 
staat van blokkade, en alle handel en correspondentie met 
het Vereenigd Koningrijk werd verboden, geheel uit de 
voegen v/as geraakt. Zoo noodlottig waren de gevolgcn 
van het ter fnui- king van Engeland's handel door 
Napoleon bcdach- te continentale stclse! ook voorde 
Vereenigde Staten dat zij ter beveiliging van hun 
handelsvJoot door het onder embargo leggen van liunnc 
cigenc havens de uitzciling van schepen ecn tijd Jang 
tracht- ten te verhinderen. Zclfs door sch"” onder Ame- 
rikaansche vlag kon Batavia dus niet nicer bezocht 
worden, en h6e noodlottig (lit alh-s op h(.-t vertier aldaar 
terugwerkte, hoe de wclvaart der ingezete- nen onder dicn 

staat van zaken lijdcn )no＜；st, liier- over behoeftniet 
verderin bijzondcTlieden tc worden getreden. 

Onder het bestuur van den Maarschalk Daendels kwam 
in dien toestand van kwijning en verachte- ring weinig of 
geen verandering ten goede. Integen- deel： in meer dan 
6en opzidit liep het van kwaad tot ergcr, war\l, tcrwijl de 
neutralc groote vaart ge- stremd bleef met het gevolg, 
zooals Daendels bij brief van 19 Maart 1809 aan het 
Opperbestuur in Nederland jneldde, „dat het debiet van de 
nicest rendeerendc producten van deze koJonic gchcel is 
komen tc ccsseercn, en daarmede de invoer van con tan te 
specicn te gclijker tijd is afgesneden,** mag het min st gen 
omen twijfelachtig genccmd worsen, of Daendels door 
zijne met betrekking tot den smallen handel verordende 
maatrcgelcn bet verkeer tusschen Java en de omliggende 
eilanden en gewesten niet meer geschaad dan gebaat heeft. 
Wcl werd de „ter opbeuring" van dien smallen handel bij 
or- 
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donnantie van 21 Maart 1809 ingcvoerdo heffing van het 
ankeragogold wedor speedig to nict gedaan, in zooverre 
bij bosluit van 3 Juli daaraanvolgcnde „allo kleino 
vaartuigen niot nieor dan twee ko- „jangs ladondongeheel 
werden vrijgcsteld van do be- taling „van eenig ankeragc 
of lastgeld", op grond van de overweging, dat „de smallo 
handol langs do kust van Java door do introductie van het 
nieuwo ankeragegeld bijna geheel to nief, droigde te loo- 
pen ；wel werd bij besluit vnn den 18den van Zonicr- 
maand 1810 „tot gerief van den smallen hand el langs 
„do Javasche kust'5 aan de handelaars toegestaan om 
„met dispensatic van de anders gerequireerd wordendo 
formaJiteiten bij kleine gedeelten con- tanten to mogen 
uitvoercn.n, terwijl bij besluit van den 25stcn van 
Herfstmaand werd geedgevonden en verstaau „van den 
exclusioven handel in suiker voor het Gouvemeinent 
geheel af te zien" (wegens stil- stand van don handel zat 
de Regeering met groote voorraden suiker bezet) „en den 
vrijen handel daar- van aan de suikermolenaren geheel 
over te laten,,

> Dit alles nam echter niet weg, dat de 
ovcrwalsche en arabische kooplieden Java meer cn nicer 
ontweken en met hunne schepen bij voorkeur naar 
Bengalen ten handel voeren,涂moire sur le commerce de 
FIsle de Java; bij]age XLVI van deel 13 van de Jongc's 
Opkomst enz. 

Zoodoende kreeg de gemeente te Batavia en elders op 
Java eerlang gebrek aan schier alles wat de 
maatschappelijkc samenleving bezwaarlijk ont- bcren 
kon. Het kwam zelfs zoover, dat Daendcls bij eene 
verordening van 8 Augustus 1810 de gemeente moest 
uitnoodigen om zich ter gclegenheid van den ophanden 
naamdag van „onzen beminden Koning Z. N. ,,Louis 
Napo〕eon'' te onthouden van het geven van „festijnen, 
uit hoof de van de voorbeeldelooze schaarsclite aan wijn 
en andere Europeesche provi- sien, welke daardoor, 
omgerekend de aanzicnlijke depense, nog zouden 
niceten worden vermeerderd, hotgeen de geedkeuring 
van Z. M. den Koning on- gctwijfeld niet zou kum en 
wegdragen''/'、一 z 

Wcl is waar haddeu in de laatsto helft, \ran het jaar J 
809 werdor eon paar Amerikaanschc schopen de rcedc 
van Batavia aangedaan, hetgeen aanleiding had 
gegegeven tot de vaststclling, bij besluit van 11 Augustus 
van dat jaar, van de prijzcn, waartegen de spcccrijen en 
ccnigc andere uitvcerartikelon be- schikbaar zouden 
worden gestcld, en deed in December 1810 „het 
vooruitzicht, dat cr gedurende den loop van het 
aanstaande jaar wctler a]s be- vorens Aincrikaansche 
schepen ten handel zouden konicn", on dio schepen 
„waarschijnlijk mede de havens van Sanjarang cn 
^ocrabaia zouden aan- deen", do Rcgcering bcsluiten tot 
het openstcllen «ok van dio havons voor den in veer van 
gccdcren door vreemd eJin gen. Met dat al bleof het jnet 
het eigen lijk han dels vcrkcer treurig gestcld, ook ge- 
(lurci)de het kortstondig bestuur van Daendcls'op- 
volgcr, <l<：n door Keizer Napoleon tot oppcrland- 
vougd over de in J'rankrijks bezit overgegane kolo- nic 
Lenocniden Generaal Janssens, die den 16 Mei 1811 hot 
bestuur aanvaardde, doch reeds op den 18 Scptcmhcr 
daaraanvolgcnde .Java bij capitulatie aan de 
JCngclschon incest overgeven cn Rallies a】s Luitoi)ant-
Couverncur-Generaal zijn plaats moest zicn inn omen, in 
naam onder het oppergozag van den Gouvcrneur-
Generaal van Britsch-Indie, lord Minto, doch in 
werkelijkheid met volkomen vrijheid van handclen. 

Bo Engelschen, men weet het, kwamen niot als 

vijandon,maar als vrionden „van de achtenawaardigo 
ropublick on do bravo natic van Hollands,; hun oog- merk 
was „ecniglijk to vornietigen de onrcchtmatigo 
bezitnoniing door de niacht der Franschen en Java over 
to nomon onder de beschcrming van Groot- Britannicn 
(proclamatio van lord Minto aan de Eu- ropcescho 
ingezetenen van Java van 4 Augustus 1811). Vrijheid van 
handol op alle landen oostwaarts van de Kaap, on 
bovendien op hot gchcele Engolscho grondgebied in 
Europa zou, behoudens de rcchtcn van de Enge】sche O.-
I. Compagnie, al dadelijk aan alle ingezetenen van Java, 
onverschillig tot welken landaard ook behoorende, 
worden verzekerd en gewaarborgd, en daar op dat tijdstip 
de Engelschen heer en in eester waren in do oostersche 
wateren, rnocht het aanbreken van een tydperk van verle- 
vendigd hand els verkeer tusschen Java en de om- 
liggende gewesten dus op goede gronden verwacht 
worden. 

Slcchts zeer gedeeltelijk echter werd deze ver- 
wachting verwczenlijkt. Wel geeft Raffles zelf hoog op 
van den toenemerden bloei, waarin scheepvaart en handel 
zich gedurende zijn vierjarigbestuur moch- ten 
verheugen, en werkclijk toonen de door hem ten beste 
gegeven cijfers omtrent het scheepvaartver- keer een niet 
oubelangrijken vooruitgang aan, maar juist die cijfers 
bewijzen niets, omdat in vergelijking met vreeger het 
aantai schepen, dat de reede van Batavia aandeed met 
geen ander doel dan om water cn ververschingen in to 
nemcn, aanzienlijk toenam sedert do uit Europa komende 
en naar China be- stemde schepen zonder vrees voor 
belemmering door Straat Soenda, in plaats van door 
Straat Malaka, hun kcers konden nemen. Omtrent den 
eigenlijken handelsomzet, het werkelijke waardebedrag 
van den invcer van goederen gedurende het Engelsche 
tusschenbcstuur ontbreokt het ten eenenmale aan 
gegevens, en nu niogc het Raffles gelukt zijn om het 
verkeer van Java met Cliina en het vaste land van Britsch-
Indie tot ictwat meerdere ontwikkeling te brengen, over 
het algemeen bleef de handel kwij- nende, ecn natuurlyk 
gevolg trouwens van de staat- kundige gebeurtenissen 
van dien tijd. Het continentale stelsel toch bleef 
aanvankelijk althans in zijn voile kracht gehandhaafd en 
maakte den geregelden afzet der koloniale producten op 
de markten van het vaste land volstrekt onmogelijk. 

Met dat al begint tijdens het Britsche tusschenbe- stuur 
het eigenlijke handelsclemcnt zich tot een meer 
zelfstandig bestaan te ontwikkelen. Voor dien tijd was de 
handel, zooals D. van Hogendorp het in zijn B e r i g t van 
d e n tegenwoordi- g e n t o o s t a n d der Bataafscho b 
e- zittingen i n Oost-Indie (bl. 136) noemt, in do handen 
van enkele dionaren van de Compagnie cn andere 
monopolisten “vastgesmeed", en hce wei- nig do enkelo 
buiten do Regeering staande koop- Jicdcn, die van den 
handol hun bedrijf maakten, in tel en in aanzicn waren, 
blijkt uit den door Daendels vastgestelden omslag van do 
bij erdonnantie van 2 October 1808 verordende 
gedwongen leening, die te Batavia allccn 487.000 rijksd. 
moest opbrengen, van wclk bed rag 45G.000 rijksd. voor 
rekening van ambtenaren of gewczcn ambtenaren, en 
slechts 31.000 rijksd. voor Tokening van eon zestal 
burgers zou komen. In 181G daarentegen bestonden te 
Batavia reeds ecn tiental grootere en kleinere handels- 
huizen, zoo Nederlandscho als Engelscho (m. n. Ainslio 
Addison & Co., J. F. Arnold & Co., Deans Scott & Co., 
Jessen Trail & Co., Johannes van Reo- nen & Co., Rutter 
& Co., G. C. van Rijck, Skelton 
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& Go., Van der Kaa en Haste, en J. Velthuijsen), bohalve 
nog ecn drietal Armenische handelshuizen (Gavork 
Manuk, Stephanus MackerGich, en Johannes Slathers), 
terwijl Semarang on Soerabaja elk drie Europeescho 
handelshuizen telden. Intusschen blecf het operatiogebied 
van deze handelshuizen binnen betrekkelijk enge grenzen 
beperkt. Zoo werd in een tijdsverloop van acht maanden 
(Juni 1815― anuari 1816) Batavia slechts bezocht door 4 
schepon uit Nederland, 8 schcpen uit Engeland en 2 
schepon uit Amerika, en hoofdzaak bleven dan ook voor 
de handeldrijvende gemeente de betrekkingcn met 
Bengalen, van waar gedurende hetzelfde tijd a verloop 23 
schepen ter reede van Batavia aankwamen. Meer 
levendigheid dan de grootc vaart echter gaf de kustvaart 
tusschen de liavens van Java onderling en daarbuiten, 
waartoc op 1 Januari 1816 bcschik- baar waren 58 op Java 
tehuis bchoorende vaartui- gen van grooter en kleiner 
charter, namelijk 28 vaartuigen meet dan 100 tonnen 
metende, en 30 vaartuigen van geringer ladingsvermogen, 
volgens nominatieve opgaven in de te Batavia met 
goedkeu- ring van het Gouvernement uitgegeven Java 
Annual directory and almanac for 1816. 

Een groote belemmering voor de ontwikkeling van 
het handelsverkeer bleef tijdens hetBritschtusschen- 
bestuur ook het gebrekkige munt- en credietwezen en ten 
opzichte van het assurantiewezen was de han- del, na het 
te niet gaan van do in 1790 door Dirk van Hogendorp in 
het leven geroepen, dock „in hare goboorte gesmoorde" 
onderlinge Assurantiecom- pagnie (Verg. ook de Jonge's 
0 p k o m s t enz. deel 13, bl. 93—94), alleen aangewezen 
op de agent- schappen van de Ganges Insurance Company, 
en de Canton Insurance Company, dio beiden haren 
hoofd- zetel te Calcutta hadden. 

Wat nu de door Raffles voorgestane en in toepas- sing 
gebrachtc handelspolitiek aangaat, kwam niet- 
tegenstaande zijn smalen op de handelingen van de O.-I. 
Cie en zijn opvijzelen van eigen vrijge vigheid, er weinig 
of geen verandering in den stand van zaken, zooals zij 
onder het bestuur der Compagnie tot ont- wikkeling waren 
gekomen. Uitsluiting van vreemden was ook voor Raffles 
het begin van alle staatkundige wijsheid: vrijheid 
verlangde hij alleen voor eigen iandgenooten, voor de 
Engelsche vlag. In do trak- taten, die hij met do Sultans 
van Palembang en Johore sloot, werd hun de verplichting 
opgelegd „to exclude all other European nations", en „not 
to “enter into any treaty with any other nation, Euro- „pean 
or American", en ook na de overgave van Java aan 
Nederland verloochende hij zijne opvatting over 
Engeland's rceping in het Oosten niet, want tijdens hij te 
Benkcelen in naam van de Engelsche O.-I. Compagnie het 
bewind voerde, schrecf hij bij brief van 12 April 1818 aan 
hare bewindhebberen: ,,Our object in the first instance is 
to extend the British commerce by exclusion of other 
European and American powers" (M. L. van Deventer Het 
NederlandscJi g e z a g over J a- va e n onderhoorigheden 
s e d e r t 1811, bl. 39, en bl. 118 van de Inleiding). 

Geen uitsluiting van vreemden daarentegen, maar 
alleen bescherming van do vaderlandschc scheepvaart en 
handel tegenover vreemden was de grondgedachte van het 
Reglement op het beleid van de Regcering, enz. in's lands 
Aziatische bezittingen van 3 Januari 1815 en van de 
gelijktijdig vastge- stelde Instructie voor de 
Commissarissen-Generaal, 

aan wie, na het hcrstel van het Nederlandsche gezag over 
Java en onderhoorigheden, de bestuurstaak door den 
Souvoreinen Vorst werd toevertrouwd. Vrye handel dus, 
waarbij echter de welvaart van het moederland op den 
voorgrond moest staan (zic de Inleiding tot Eloufs 
Bijdragen enz. van 1851, bl. VII), cn dienovoreenkomstig 
werden de aan den lando geleverde specerijen aan den 
vrijen handel onttrokkon om voor rekening van den Staat 
ten verkoop naar Nederland te worden gezonden ； doch 
met betrekking tot al de overige landsproduc- ten zou 
verkoop in Indie regcl blijven, tenzij daar- voor „geene 
bohoorlijke prijzen konden worden be- dongen", in welk 
geval heb Gouvernement de aldus onverkocht gebleven 
partijen voor eigen rekening naar Nederland zou doen 
overvoeren. 

Met het optreden nu van Commissarissen-Gene- raal 
brak voor den particulieren handel in Indie een tijdperk 
aan van vreeger niet gekenden blcei en welvaart, dat in de 
eersto plants ten goede kwam aan Batavia, want Batavia 
te doen zijn en blijven het middelpunt van het Indisch 
handelsverkeer was een van de zaken, dio hun niet minder 
ter harte gin gen dan aan de gezaghebbenden ten tijde der 
Compagnie. Alle schepen van Europa of Amerika 
komende moesten te Batavia binnenloopen en 
lossen,tenzij om bijzondere redenen vergunning verleend 
werd, om met ongebroken lading naar Semarang of 
Soerabaja te verzoilen. Het innemen van voile ladingen 
mocht, wel is waar, ook aldaar geschieden; maar toen ten 
tijde was Batavia, in scherpe tegenstelling met latere 
tijden, nog steeds de stapelplaats bij uitnemendheid van 
de voornaamste uitvcerproducten van Java (Preanger 
koffie, Jakatra suiker, tin, enz.), en zoo- doonde werd de 
eigenlijke handelsbeweging daar in zekeren zin 
gemonopoliseerd. 

Gaandeweg nam het aantai der te Batavia geves- tigde 
handelshuizen dan ook toe. Teldo men er bij den aan vang 
van 1816 slechts tien, vijf jaren later was het aantai reeds 
tot 16 gestogen, en terwijl in cerst- genoemd jaar alleen 
op 2 agenturen van buiten- landsche assurantie-
maatschappijen kon gewczeu worden, was Batavia in 
1821 in het bezit van ecr c geheel zelfstandige Javascho 
Zee-Assurantie Maat- achappij, naast wclke agenturen 
van 5 te Calcutta gevestigde instcllingen van dien aard 
werkzaani waren. Als eenige verkoopplaats van de in 
veiling te brengen Gouvornomentsproducten, wenl 
Batavia door landgenooten en vrconidelingcn druk l：
2zoclit, en van dien tijd dagteekent eigdnlijk de 
uitbrci<linti van de niouwe bovenstad. Wcltevreden, 
terwijl de statige woonhuizen van welecr, aan bcidc 
zijdcn van do KaKbesar, aliengs Jierschapcn werden in 
kantoorlokalen en pakhuizen ten gorievc van de 
handeldrijvendo gemeente, die zich metterwoon 
hoogcrop vestigde, doch zich ter uitccfcning van haar 
dagelijksch bedrijf in de benedenstad 
De Kalil；osar word meer en mcer de uitHluitendo 
koopmansbuurt, waar eerlang (September 1818) ten 
goriove van den handel ook het beursgeb<Aivv verrees. 
Over do oprich ting daarvan zio BEU RS 
(BATAVIASCHE). 

Bestond er dus van een Indisch standpunt l:c- zien 
reden om zich te verheugen over den gunstigen 
ommekecr in don gang van zaken op het gebied van 
handel en schecpvaart sedert de herstclling van het 
Nederland sc he gezag in den Archipel en kon zelfs van 
Regeeringswege zondcr overdrij ving getuigd worden, 
dat het „ter reedo van Batavia wemeldc „van vlaggen van 
allerlei volken, en de kusten van „Java het schouwspel 
opleverden eener toenemendo 
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„levendighcid on welvaarf5; in Nederland was do indruk 
een goheel andore. Met leedc oogen toch zag men het 
aan, dat hot leeuwenaandeol in dit han- delsverkeer met 
Indie meet cn meer in handen viol van vreemde 
koopliedcn en reeders. „Wij zion Java" zoo schreof o.a. 
do Kamer van Koophandel en Fa- brijken te Amsterdam 
ondor dagteekening van 23 Januari 1817 aan den 
Directeur-Gcneraal van Koophandel en Kolonien, 
„wi)zien die kostbare ,,possessie, welko alleen jaarlijks 
acht a tion duizend „lasten ruimte in beweging houden 
kan, prijs gege- „ven aan elken vreemdeling, welke er 
maar komen „wil om goederen te brengen en te halen, en 
daarme- ,,de te varen werwaarts hij wil, hetzij naar zijn 
eige- „ne of onze havens”. Het verleenen van dergclijke 
„bijzondere gunstbe对zen" aan vreemden mocht, naar 
het oordeel der Kamer, misschien zijn goed te apreken 
als een ,,provisioneele" maatregel „om de „toruggave te 
faciliteeren, en om gedurende den tijd, „dat de 
Engelschcn de kolonie nog in liet bezit had- „den, eenige 
voordeelcn daarvan te behalen"； maar van het 
oogenblik af „dat het bezit dezer belangrijke 
„volksplanting weder voor dit Rijk herkregen enver- 
„zekerd is, ‘‘ meende de Kamer ook het oogenblik ,,rijp'' 
te mogen oordeelen „ter daarstelling van meer 
„efficacieuse en met de betrekkingen van de kolo- „nio 
tot het moederland meer overeenkomstige 
“maatregelen". 

Welke maatregelen de Amsterdamsche Kamer op het 
oog had, kan men naslaan op biz. 247 van deel I 
(BELASTINGEN) en nu mogen die roaat- regelen niet 
dadelijk bij de Regeering ingang heb- ben gevonden, de 
uit haar adres sprekendc geest bleef gedurende vele jaren 
het richtsnoer van de door het moederland te volgcn 
handelspolitiek metbetrek- king tot do overzeesche 
bezittingen. Fnuiking van vreemde mededinging door 
bescherming tot in hare uiterste consequentien van de 
nation ale nijverheid, scheepvaart en handel werd van nu 
af het wachtwoord van de moederlandsche Regeering cn 
van de groote mce rd erheid der Nederland ache 
belanghebbenden bij die takken van volkswclvaart en 
volksbestaan. Het was er v66r alles om te docn den 
invoer van Nederlandsche fabrikaten in Indie tc 
begunstigon als het zekerste middel om aan de 
Nederlandsche markt den aanvoer van de In- discho 
uitvoerartikelen te verzekeren. Wie mecster is van den 
invoer in Indie, zoo lieette het, is het ook van den uitvoer 
van daar, en vermits nu het artikcl lijnwadcn van 
lievcrlcde het belangrijkste in voerartikel van onze 
Indische bezittingen was goworden, mocet lict streven 
der Regecring cr wel als vanzelf op gericht zijn om in 
Indic aan de Nederlandsche katoennij vcrheid een zoo 
ruim moge- lijk afzetgebied te verzekeren. 

Het middel hiertoe lag, mcendo men, voor de 
hand.Door differenticelo rcchtontarieven, zoo op don 
invoor als den uitvoer van goederen, waarbij — bc- 
houdens vcrwijzing naarhet artikel BELASTINGEN 
(invoerrecklen) — thans niet verder behoeft tc wor- den 
stilgestaan, trachttc men het hoofd to biedon aan de bo 
ven al op het terrein van den lijnwaad- haiulel geiluchtc 
jnededinging van Engcland; maar hot doci, dat men voor 
oogen had, werd niot bore ikt. Engeland's mededinging 
block te machtig, on terwijl het den vreemden 
handelshuizen op Java naar wensch ging, terwijl het 
scheepvaart- en haiKlclsverkeer van Java met het 
buitenland in om vang toenam, was het met bet verkeer 
tusschen de kolonie cn het moederland treurig gcstold. 
Anders werden do verhoudingen, toen in 1824 de Ne 

derlandsche Handclmaatschappij in het leven word 
geroepen, want zij werd al dadelijk cene mach- tige 
mededingster van do particulicro kooplieden, zoowel op 
het gebied van den invoer, als meer bepaal- dclijk nog op 
het gebied van den uitvoerhande], wolko laatsto tak van 
bedrijf intusschen grooten- deels te niot liep, toen na 1830 
het consignatiestelsel in zijn voile gestrongheid werd 
toegepast en zoo- doonde al de aan den lande gelcvcrde 
producten aan de Indische markt ontvieleu. Als een 
natuurlijk gevolg van een en ander brak voor den handel 
in Indie een tijdperk van kwijning en ontmoediging aan, 
waarin men bovendien nog te worstelen had met den 
allerdroovigsten toestand van het munt- wezen, en het 
grootendeels ontbreken van een voor het handdsverkeer 
zoo onmisbaar goed geregeld credietwezen ； doch dit 
alles behoeft hier ter plaatse niet verder te worden 
besproken, er wordt omstan- dig over gehandold in de 
artikelen BANK (JAVA- SCHE), 
HANDELMAATSCHAPPIJ (DE NEDER-
LANDSCHE), CONSIGNATIESTELSEL, CRE- 
DIETINSTELLINGEN en MTJNTWEZEN. 

Betere tijden voor handel en scheepvaart braken eerst 
aan bij den aanvang van de tweede helft der negentiende 
eeuw, toen Nederlandsch-Indie in het bezit was gekomen 
van een op deugdelijke grond- slagenY rustend 
muntwezen, de scheep va art wet van 18】Aug. 1850 Ind. 
Stb. no. 47 verechillende aan het scheepvaartverkeer in 
den weg staande belemmeringen uit den weg had 
gcruimd, en ten slotte het consignatie-stelsel geleidelijk 
werd los- gelaten door op den vroegeren voet een deel 
althans der aan den lande in handen komende producten 
in Indie zelf weder aan de markt te brengen. Een 
werkelijk groote vlucht intusschen heeft het han- 
delsverkecr eerst genomen, nadat het Gouverne- ment 
zich aan alle rechtstreeksche bemoeiingen met de 
suikcrcultuur, op het oogenblik de hoofd- cultuur van 
Java, had onttrokken, en het geheele suikerproduct ter 
bcschikking kwam van den parti- culieren handel. 

Alvorens op de voorafgaande historische schets van 
het handcis- en scheepvaartverkeer een aan de 
beschikbare statistische gegevens on tieend over- zicht 
van den tegonwoordigen omvang van dat verkeer te doen 
volgcn, behoort een plaats te worden ingeruimd aan de 
bespreking van enkele met handel en scheepvaart ten 
nauwste verband houdonde onderwerpen, die nog niet of 
niet dan zeer terloopa werden aangcroerd. 

G r o o t o v a a r：t/ e：n kustvaart. In beiderlei 
opzicht bracht de Nederlandsche scheep- vaartwet van 8 
Augustus 1850 Ind. Stb. no. 47 eone niet onbelangrijke 
wijziging in de voor dien tijd bestaando orcle van zaken. 
Mot betrekking tot de groote vaart verviel de vroegcr 
door schepen onder Nederlandsche vlag genoten 
begunstiging, want art. G dicr wet hiold in, dat do vlaggen 
van zoodanigo staten, die voldcdcn aan do in dat artikcl 
aangegoven voorwaarden van wedorkcerigheid, in de 
kolonien en bezittingen van het Rijk in andere 
werelddeclcn met do Nederlandsche vlag werden gclijk 
gestcld, — eene regeling, die door de tarief- wet van 1865 
in zoo ver re werd gewijzigd, dat, voor wat betreft de 
heffing van in- en uitvoerrechten van de door de schepen 
in- of uit to vooren goederen, het begin sei van 
wcderkcerigheid werd verlaten, om plaats to maken voor 
eene onvoorwaardclijke gclijkstclling van de vlaggen van 
allo bevriende natien inet de nationale. 
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Om de Nederlandsche vlag te mogen voeren, moet elk in 
Nederl.-Ix\die thuis behoorend zeeschip voorzien zijn van 
een door den Gouv. Gen. uit te reiken zeebrief, die slechts 
verlcend wordt, waimeer de echepen voor mecr dan de helft 
toebehooren aan ingezetenen van Nederland of Ned.-Indie, 
aan ven- nootschappen aldaar gevestigd, wclker leden of 
bo- stuurders voor meer dan de helft uit dergclijke 
ingezetenen bestaan,of aan reedcrijen in Indie geves- tigd. 
Voorts moeten de eigenoars in Indie vertegen- woordigd 
zijn en het beheer aldaar gevoerd worden. Zie Ind. Stb. 
1905 no. 316, 1908 no. 424, 1910 no. 425, 1913 no. 439, 
1915 nos. 299 en 368. 

Zeebrieven worden overcenkoin stig art. 54 van het 
Regeerin gs-reglemen t allecn verleend aan sche- pen en 
vaartuigen op de Europcesche wijze getuigd; vaartuigen op 
de Inlandsche wijze getuigd moeten voorzien zijn van 
jaarpassen, die van wege den Gouvemeur-Generaal door de 
Hoofden van ge- vvestclijk of plaatselijk bestuur worden 
uitgereikt. <Zie ZEEBRIEVEN EN JAARPASSEN)" •、] 
3, De voor de groote vaart aangenomen gelijkstel- 'ling van 
nation ale en vreemde vlaggen strekte zich, volgens de 
bewoordingen van art. 6 der scheep- vaartwet, niet uit tot 
de kustvaart in Nederlandsch Oost-Indie, maar wel werden 
bij alinea 2 van dat artikel ook Nederlandsche schepen tot 
de kustvaart toegelaten, tcrwijl voor dien tijd de kustvaart, 
met uitsluiting van alle andere, alleen geoorloofd was aan 
schepen in Nederlandsch-Indie thuis beliooren- de, en aan 
inlandsche schepen met deze gelijk ge- steld. Wat de 
kustvaart betreft, werden nieuwe bepalingen in het leven 
geroepen in 1912: wet van 29 Juni van dat jaar Ind. Stbl. 
no. 477 en ord>e van 20 Sept, d.a.v. Ind. Stb. n°. 479. De 
ordonnan- tie bepaalt dat onder kustvaart is te verstaan: het 
te water vervoeren van handelsgoederen, in- geladen in 
eene in het rechtstreeks bestuurd ge- bied gelegen haven, 
naar een and ere in dat gebied gelegen haven en het lossen 
van die goederen in de laatstbedoelde haven, wordende de 
vaart op de havens gelegen in de zelfbesturende 
landschappen, de zoogenaainde Inlandsche havens, Jiiet 
beschouwd als kustvaart en evenmin het lossen van 
goederen, als gevolg van zeeramp of nood.Ingcvolge de 
wet van Juni 1912 staat de kustvaart ui Ned. Indie thans 
voor alle sehepen.ook vreemde, alleen open voor zoo ver 
de vaart tusschen de voor den algemeenen handel open- 
gestelde havens aangaat, [Zie hierna.] Tot de kustvaart ook 
buiten de voor den algemeenen handel opengestelde havens 
blijven alleen gerechtigd de Nederlandsche schepen en die, 
welke in Ned.-Indie thuis behooren. De Gouv.-Gen. is 
echter bevoegd om in dringende gevallen aan slechts tot de 
kustvaart tusschen de voor den algemeenen handel openge- 
Btelde havens gerechtigde schepen ook daarbuiten 
kustvaart toe te staan voor bepaalde reizen of het vervoeren 
van bepaalde goederon. 

Zie voor cijfers omtrent den omvang van het 
scheepvaartverkeer hierachter op biz. 46. 

Handels- e n consulaire v e r d r a- g e n. De door 
Nederland met vreeinde mogend- heden gesloten hand 
elsverd ragen heb ben alle do ,,meest-
bcgunstigings.clau8ule'' tot grondslag ook met betrekking 
tot den handel in zijne overzeesche bezittingen. De 
wetgever is due volkomen vrij in de regeling en 
vaststxjlling van het Indische rechten- tarief, met eene 
uitzondering evenwel, voortvloeien- de uit de bepalin g van 
art. 32b van het traktaat van handel en scheepvaart op 31 
December 1851 tusschen Nederland en Pruiesen, ook 
namens de 

staten van het Tolverbond gesloixjn, (Ned. Stb. 1852 no. 
104), krachtens welke de in dat artikel opgesomdo 
voortbrengsclcn van den grond en van do nijverheid van 
het Tolverbond bij aanbreng in Indie met geon hoogere 
rechten zouden mogen belast worden, dan 
ovoreenkomstig het toenmaals van kracht zijnde tarief van 
invoerrechten verschuldigd waren. Zoolang deze 
ovcrcenkomst van kracht blijft, zijn de handen dcr 
Regeering dus gebonden, in zooverre van geen 
verhooging van rechten sprake kan zijn voor de artikelcn, 
in de overeenkomst bedoeld, en van daar dat bij de 
krachtens do wet van 25 Mei 1907 (Ned. Stb. no. 105) 
ingevoorde verhooging van het Indische toltarief het recht 
van 6 pct. op zijden manufacturen onveranderd moest 
behouden blijven, terwijl voor de katoenen cn wollen 
manu- facturen het invoerrecht op 10 pct. werd vastge- 
stxjld. Met Frankrijk werd onder dagteekening van 13 
Augustus J902 nog eene bijzondero overccn- komst 
gesloten botreffende het in- en uitvoerrecht van producten 
uit en in de Nederlandsche kolonien in en uit Frankrijk en 
de Fransche kolonien, welke overeenkomst bij de wet van 
28 Januari 1904 (Ned. Stb. no. 15) werd bekrachtigd. 

In nauw verband met de algemeene handelsbe- langen 
staan ook de door Nederland met verschil- lende statxjn 
gesloten overeenkomsten tot regeling der voorwaarden, 
waarop consuls e n consulaire a g e n t e n in de 
voornaamste havens der Nederlandsche overzeesche 
bezittingen zullen worden toegelaten. 

Reeds onder het bestuur van de Compagnie waren 
aanzoeken ingekomen tot toclating en erken - ning van 
vreemde handelsagenten, dock het ligt voor de hand, dat 
bij de toonmalige gezaghebbenden allerminst nciging 
bestond om op dergelijko aanzoeken in te gaan. Oo]< 
Daendels vond het geraden om bij besluit van 9 Fcbr. 1808 
afwijzend te beschik- ken op het verzoek van John Me. 
Clallan om te Ba- tavia „te mogen ageren en erkend te 
worden" als coinmercieel agent van de Vereenigde Staten 
van Amerika, verm its, zoo luidde de besehikldng „al- hier 
geen consuls of a gen ten van “vreemde natics worden 
gcadmittccrd," en later vonden Commi* sarissen-
Generaal het evenmin geraden om too to geven aan den 
aandrang van Engcland's zijdc. „Ik wenschte," schrcef 
Elout in November 1819, „dat „ik inij gerechtigd vodde 
om toe te stcjiuncn in „the residence of commercial 
agents, maar ik ben “bang voor zulko personen: zij doon 
nooit good, „altijd kwaad; overal geven dusdanige 
„agci)ts" „aanleiding tot ongenoegcn,, (Elout, Bijdragon 
cnz. 1863, bl. 58). Doch op den duur kon do Rcgecring 
eene dergclijke opvatting natuuj'lijk iiict blijven huldigen, 
cn toen het gebcurde met Walter M. Gibson, die, 
beschuldigd van in Palcinbang cn J>jambi de hoofden 
tegen on8 gezag tc hebben opgeruid, tc Wcltevrederj was 
gevangen gezet, van den kant van de Vereenigde Staten 
aanleiding gaf tot kiach- ten over de onlstcntenis van 
gcaccreditcerde ver- tegenwoordigers in Indie, wier 
bcschcrming in geval van nood zou kunnen worden 
ingeroepei), liet onze Regeering alle verdcr verzet varen, 
en sloot zij met do Vereenigde Staten de overeenkomst 
van 22 Januari 1855, waarbij, „om te voldocn aan con 
„hcrhaaldelijk te kennon gegeven verlangen van „hunne 
Rcgeering, Juidens art. J consuJs-goueraal, „consuls en 
vice-consuls dcr Vereenigde Staten van „Amerika werden 
toogclatei) in al de havens van do ,.overzeesche 
bezittingen of kolonien der Nedor- „landen, welke open 
zijn voor de schepen van alle 
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”landon." Scdert zijn gelijksoortigo ovcrconkonistcn 
geslotcn met nagenocg alle statcn van Europa, on voorts 
met Columbia, Haiti, de Dominikaansche rcpubliek, Peru, 
Siam, Japan on China. Do voor- naamsto voorwaardon 
van toelating zyn, datdo consuls geen diplomatiek 
karakter hebben, maar slcchts handelsagentx)n zijn, 
onderworpen aan do burgorlijko en strafwetton des lands. 
Ook is het jus asyli niot aan hunno woningon toegekend, 
zoodat zij geon der zoo- genaamdo 
exterritorialiteitsrechten genioton. Do consuls-generaal en 
consuls kunnen onder goedkeu- ring van den Gouv.-
Generaal, die steeds vdor in trekking vatbaar is, binnen 
hun ressort ondergeschikte consulaire agenten aanstellen. 
Zio artikel CONSULS. 

Volgens don Regeeringsalmanak voor Nederl.- Indie 
van 1917 waren aldaar werkzaam 5 consuls- generaal, 33 
consuls, 3 pro-consuls, 18 vice-consuls en 13 consulaire 
agenten. 

Havens. Waarde kustlijnonzerkolonie zoo bui- 
teneporig uitgebreid is en men onmogelijk die geheelo 
kustlijn met ambtenaren kan bezetten, was het ter 
verzekcring van een behoorlijke heffing der in- enuit- 
voerrechten noodig een beperking daar te stellen van do 
plaatsen, waar alle schepen zonder onder- scheid ten 
handol mogen binnenvallen, en van de plaatscn, waar 
goederen, buiten Ned. Indie ingela- den, mogen woixlen 
gelost en goederen, naar buiten Ned. Indie bestemd, 
mogen worden irigeladen. Eene bepaling, het ten handel 
binnenvallen beperkende, was trouwens reeds noodig a Is 
politiemaatregel in het belang van de algemeene orde en 
veiligheid in de kolonie. Als begin sei were! en is dus nog 
steeds aangenomen om do toelating ten handel van vreem- 
de schepon in het algemeen te beperken tot dio havens, 
waar voldoende bestuursiniddelcn aanwe- zig zijn om 
beschorming te verleenen en de rechten van den fisc us te 
verzekcren. 

De havens in Nederl. Indie ——en onder havens 
verstaat men in gewoon spraakgebruik ook plaat- sen, 
waar de schepen slechts door middel van prau- wcn 
kunnen laden en lossen —worden onderscheiden in 
havens voor den algemeenen handel gcopend en havens 
voor den algemeenen handel gesloten. De opening van 
havens voor den algemeenen handel geschiedt door den 
Gouverneur-Gcneraal, na ver- krcgcii Koninklijkc 
machtiging. Inlandsche havens, (I. w. havens van 
landschappen in Ned. Indie, vvclke zich iiict onder 
rechtstrecksch bestuur bevin- den, worden geacht gelijk te 
staan met havens voor den algouicencn handel 
opengesteld.zulks in verband met urt 27, 2e lid, van het 
Kcgeeringsreglcment. 

Do voor den algemconen handel geo pend e ha- VCIIK, 
zegt nu art. 130 van het Kcgceringsrcgle- ment, zooala het 
luidt ingevolge de wet van 29 Juni 1912 Ind. 8tb. n°. 476, 
zijn toogaukelijk voor alle schepen (van welko 
nationalitcit of tuigago .ook), tcrwijl in do andere havens 
do schepen allecn word on toogoJatcn, voor zoover zulks 
is overeon te brengon jnot de verordeningen nopous de 
kust- vaart [art. 6 der wet van 8 Aug. 1850 Ind. Stb. no. 47 
jJ wet van 29 Juni 1912 Ind. Stb. no. 477 en ordonn*e van 
20 Sept. J912 Ind. Stb. no. 479, alle reeds hiervoron 
vcrnield] en nopens de heffing en verzekcring der in -en 
uitvoerrcchten [or(lonn'c van 1 Oct. 1882 Ind. Stb. no. 
240.] Overzict mon die kust- vuart- on(.loufti)ebopaliiigcn 
in verband mot clkaar, dun kai)niun dit zeggen: In een niet 
voor den algc- mccnon handel opengesteldc haven mogen 
allo schepen wel binnenvallen. Vrcemde schepen mogen 
er echtcr noch handelsgoederen laden noch handels- 
goodcrcn losacn. Op Europeesche wijzc getuigdo 

Nederland echo schepen mogen cr slcchts laden en lossen 
handolsgocdcron bestomd voor 一 of komen- do van — 
Nedcrlandsch-Indischo havens. Alleen Inlandscho, in 
Ncdcrl. Indie tehuis behoorende, vaartuigon mogen or 
bovondion handelsgoederen buiten Nederl. Indiii 
geladen, lossen cn handels- gocdcren, bestemd om 
rcchtstrceks naar buiten Nedorl. Indie te wordon 
vervoerd, laden. 

Oorspronkelijk was het aan tai voor den algemee- non 
handel, dus voor do grooto scheepvaart, ge- opende 
havens ecn twaalftal, waaronder, slechts drio op Java: 
Batavia, Scmarang en Soerabaja. Bij wijze van 
uitzondoring kon intusschorTEeFinnemen van lading in 
andere havens door do Regeering, (later werd dit voor 
Java en Madoera de Directeur van Financien en voor do 
Buiten bozittingen het Hoofd van gewestelijk bestuur) 
worden toegestaan krachtens de daartoe bij het 
douanereglement ver- leonde bovoegdheid. Van deze 
bepaling werd aan- vankelijk slechts bij uitzondoring 
gebruik gemaakt, later echter toon do voortbrenging van 
verschil- lende landbouwproducten voor uitvoer bestemd 
hand over hand toonam, werd de uitzondering van 
lieverlede rogel. Maar voor alle schepen bleef de bepaling 
gelden, dat zij met de op de kleinere af- scheepplaatsen 
ingenomcn lading naar een open- gesteldo haven moesten 
verzeilen om aldaar te worden uitgeklaard. Het liieruit 
voortvloeiende tijd- verlies gaf aanleiding tot zooveel 
klachten, dat eindelijk — in 1858 — besloten werd tot het 
open- stellen voor den algemeenen handel van nog 16 
havens op Java en 3 havens op de Buitenbezittin- gcn. 
Maar deze ijuaatregel lokte een heftig verzet uit, waarvan 
zelfs de Anisterdamsche en Rotter- damsclie Kamers van 
Koophandel zich tot tolk maakten, een verzet, dat nicer 
bcpaald gericht was tegon de openstolling der 19 havens 
voor den in voor. De noodlottigste go volgen voor de 
Nederland sche katoennij verheid en den daarmede ver-
band houdeuden liandclsomzet zouden te duchten staan, 
indien niet bijtijds do inwerkingtreding van dezen 
maatregel, die op ecn jaar na do afkondi- ging bepaald 
was, zou voorkomen worden, en het verzet had wil van 
zijn optreden. Bij nadere ordonn. werd bopaald dat van 
de 16 havens op Java hier- voren vermeld slechts een 
drietal voor den algemeenen invoer zouden zijn 
opengestcld. Met be- trekking tot don uitvoer word do 
openstelling ech- tor onveranderd van kracht gelaten. Op 
dien voet bleef de zaak geregeld. tot 1873, toen in 
verband met de tariefwet van 1872 een nieuw 
douaneregle- inont(ordonn.van22 Dec. 1873 Ind. Stb. no. 
241) werd vastgcstcld, waarvan art. 1 do bepaling inhield, 
dat in het Ned. Ind. tolgcbied do havens voor den alge-
meenen handel gcopond, onderscheiden werden in: 

a) havens voor algemeenen in- en uitvoer. 
b) havens voor boperkten invoer en algemeenen 

uitvoer. 
Bij eeno ordonn*c van 31 Dec. 1873 (Ind. Stb. no. 26-

1) werden daarop cen zestal havons op Java on een ticntal 
havens op do Buitenbezittingen aan- gewezen als havens 
voor don algemeenen in- en uitvoer, alsmedo con cl or 
ticntal havens op Java en con zestal op do 
Buitcnbozittingen als havens voor beperkten invoer on 
algemeenen uitvoer. Het in 1882 vastgostoldo niouwo 
douanereglomont breidde het aantai havons voor 
algemeenen in- en uitvoer nog aanmerkelijk uit cn sodert 
bleef mon in dio richting voortgaan, zoodat op 1 Jan. 
1917 als zoo- danige havens aangewezon waren 12 op 
Java en 49 op de Buitcnbozittingen togenover havens 
voor 
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beperkten invoer en algemeenen uitvoer respectie- velijk 
slechts 5 en 5. In de voor den algemeenen in- en uitvoer 
gcopende havens worden alle sche- pen tot lossing 
toegelaten, wanneer de te lossen goederen komen uit het 
buitenland of uit een voor den algemeenen handel 
opengesteldo Ncderl. In- dische haven en tot laden, 
wanneer de lading be- stemd. is naar het buitenland of naar 
een voor den algemeenen invoer opengestelde haven. In 
de voor beperkten invoer opengestelde havens mogen vol- 
gens de tegenwoordige bepalingcn buiten Nederl. Indie 
iiigeladen, aan invoerrecht onderworpen, han- 
delsgoederen — andere dan em ballage-artikelen — niet 
gelost worden dan uit Inlandsche vaartuigen in den 
Indischen archipel thuis behoorende, terwijl vreemdo 
vaartuigen er wel mogen komen, en er ook mogen laden 
(naar het buitenland of naar cen voor den algemeen handel 
opengestelde Ned. Indische haven) doch wat lossing 
betreft, slechts mogen lossen goederen geladen in een voor 
den algemeenen handel opengestelde Ned. Indische haven 
en goederen geladen buiten Ned. Indie, wanneor deze 
laatste niet aan invoerrecht onderworpen zijn, dan wel 
bestaan uit embaBage-artikelen. Europeesch getuigde 
Nederlandsche vaartuigen mogen er bo- vendien laden en 
lossen goederen bestemd voor of geladen in een 
nietopengesteldoNed.hidischehaven. 

Eene opgave van de voor algemeenen of beperkten in- 
en uitvoer aangewezen havens vindt men in het le deel van 
den Regeeringsalmanak. 

Zie voor de inrichting, het beheer en de exploita- tie 
der Ned. Indische havens het artikel HAVEN- WERKEN. 

Groothandel en tusschenhandel. Gedurende het 
bestaan van de CJompagnie was zij in werkelijkheid de 
eenige groothandelaar, voor zoo- veire het althans den 
aanbreng van handelswaren van Europeeschen oorsprong 
betrof, want aan Chineesche handelaren liet zij in 
hoofdzaak den aanvoer van do in den Archipel gewilde 
uitvoer- artikelen van China over. Daarentegen behield de 
Compagnie ook in hoofdzaak aan zich den handel in 
Japansche artikelen, en den handel met de vaste kust van 
Indie, een handel die voornamelijk bestond in den 
aanbreng van daar van het artikel ,,doeken", onder welke 
benaming men de uit Voor-Indie her- komstige lijnwaden 
placht samen te vatten. 

Voor de Compagnie nu maakte de invoer van uit 
Nederland of andere landen van Europa herkomstige 
artikelen wel het minst belangrijke deel van haren 
groothandel uit. In weerwil van allc aanmoedigin- gen was 
nog in het begin der 19e eeuw — blijkens getuigenis van 
den lateren G. G. van den Bosch in een in 1818 uitgegeven 
geschrift —】)het gebruik van Europeesche 
voortbrengselen bij den Inlander ten uiterste beperkt en 
bleef de behoefte daaraan genoegzaam alleen bepaald tot 
de Europeanen, die zich daar te lande gevestigd hadden, 
wier aantai “buiten de Kr日gsmagt" op niet meer dan 
15.000 zielen werd geschat. De goederei), „voornamelijk 
uit Europa betrokken", waren „equipagegoederen, zeil- 
doek, touw en teer; fijno lakenen en kasimirs; grof laken 
voor de krijgsmagt; provision; ijzer en staal aan eta ven, 
en ander gewerkt ijzer, cn voorts, wat do voorwerpen van 
weelde betreft, zilvergoed, goud- draad, en eenige 
bijouterien, meubilaire goederen, schoenen, laarzen, 
zadels en krameryen.n Van ka- 

i) “Nederlandsche bezittingen in Azia, Amerika en 
Afrika in derzelver toestand en aangelegenhcid voor dtt 
R,k". 

toenen lijnwaden, die eerlang verreweg het voor- naamstc 
invoerartikel uit Europa zouden worden, werd door van 
den. Bosch nog niet gerept; maar reeds waren met den 
aanbreng er van tijdens het Britsche tusschenbestuur 
enkelo proeven genomen, die aanvankelijk wel niet met 
het gewenschte gevolg bekroond werden, maar er toch toe 
leid- den, dat Commissarissen-Generaal in hun rapport 
van 28 Augustis 1818 over de in- en uitgaande rechten 
aan het Opperbestuur schrijven konden, dat „het niet 
alleen Bengaalsche lijnwaden, maar ook zeer velo 
Europeesche, vooral Engelsche, meestal gedrukte 
lijnwaden waren, die in deze stre- ken worden 
verhandcld". Sedert nam hot verbruik van de uit Europa 
herkomstige manufacturen ge- stadig toe, en het duurde 
niet lang, of de officieele handelsstatistiek, die de 
Indische Regeering sedert 1825 jaarlijks te Batavia het 
licht deed zien, leerde, dat de invoeren op Java en 
Nadoera voor het groot- ste bed rag uit katoenen goederen 
bestonden. Zoo- doende werd de lijnwaadhandel 
verreweg de belang- rijkste tak van deninvoerhandelen 
hetarbeidsveld bij uitnemendheid voor den groothandel of 
eerstehands- handel, en niet minder ook voor den 
tusschenhandeL 

De groothandel in Indie is op den huidigen dag, in het 
algemeen genomen, in handen van Westersche 
kooplieden. De tusschenhandel of z.g. tweed ehand 
daarentegen is — en dat was zij trouwens ook reeds ten 
tijdo van de Compagnie —hoofdzakelijk in handen van 
vreemde oosterlingen. In den handel met den inlander valt 
het Arabische en vooral het Chineesche element niet te 
ontberen, vermits (lit, uit- hoofde van bescheidener 
levensbehoeften, goedkoo- per werkt dan de Europeaan. 
De omzet der klcino handelaren is vaak zoo onbelangrijk, 
dat een Wes- terling daarbij geen bestaan zoude vinden. 
Naast de Chineesche en Arabische tusschcnhandelaren 
bestaan enkeJc kleincre of grootere door Europea- nen 
gedreven winkels, welke hoofdzakelijk Europc- anen als 
klan ten hebben. Wat den inlander betreft, deze doet 
slechts op zeer bescheiden schaal en dan als 
tusschenschakel tusschon tweede hand en bo- volking aan 
n ego tie, uitgezonderd bij voorlx：cld t er Westkust van 
Sumatra, waar enkele Maleicrs aan- zienlijken handel 
drijven. Ook onderde ChinccscJie handelaren treft men 
soinmigen met grooten oni- zet, die niet alleen in het 
klcin, maar tevens aan hun rasgenooten met klcine win st 
in het groot verkoopen. Invoer uit do Wcstcrschc landen 
door handelaren in het klein, dus met uitschakeling van 
den Europeeschen iinportcur ah eersto-handsver- kooper, 
heeft slechts op bescheiden schaal plaats. 

Tusschen groothandel en tusschenhandel bcataan in 
Indie eenigszins cigenaardige verhoudingen. Do verkoop 
aan do z.g. tweede hand heeft namelijk gewoonlijk op 
crediet plaats en de termijn voor die dikwijls groote 
credieten bcloopt vaak niet minder dan G maanden. 
Daarmcde gaat een groot risico gepaard, ook wij] de 
tusschenljandclaren, meestal txjvreden met kleine win st, 
tegen eenigbzins groote verliezcn niet opgewassen zijn. 
Vaak hebben do Europeesche groothandelarcn getracht 
door samen- werking kortcre termijnen in te voeron of op 
andere wijze de met die credictcn samenhangende euvcls 
to ondervangen (onder meer heeft men over krcciict- 
verzekering gesproken), maar mon is in die pogin- gen 
niet naar wensch kunnen slagen. Ook de door 
belanghebbenden aan het Gouvernement in over- weging 
gegeven maatregelen konden niet tot af- doende ver be 
terin g leiden. De Europeesche groot- handelaren 
meenden.dat dergclijke verbetering van 
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don toestand allcszins mogclijk was.indien de Regeoring 
slechts zorgdo voor cone met do cigenaardigo 
handelstocstandcn in Indie bo ter verband houdende f 
aillissementswetgeving, in plaata van to vol- staan met de 
toopassolijk vcrklaring bij ordonnantie van 8 December 
1855 (Ind. Stb. No. 79) van hot voor Indie geldende 
Wetboek van Koophandel op de, volgens de algemecne 
bopalingen van wetgeving voor Ned.-Indie, met inlanders 
gelijkgestelde personen of Vreemdo Oosterlingen. Aan 
dezen was het krach- tens art. 5 dier ordonnantie 
vrijgelaten, om hunne koopmaneboeken te houden, 
zooals dit bij hunnen landaard gebruikelijk was, terwijl zij 
tevens wa- ren vrijgestxjld van denakomingder bij de 
artikelen 7 en 8 W. v. K. voorgeschreven verplichting om 
de on t van gen brieven te bewaren en van do afgezonde- 
nen kopie aan te houden en jaarlijks een eigen han- dig 
onderteekenden staat en balans op te maken en in een 
afzondorlij k daartoe bestemd register in te schrijven. Van 
deze vrijgevige bepalingen were! door de Cbineesche en 
Arabischc handelaren ruimschoots gebruik gemaakt en de 
nadeelige gevolgen er van bleven niet uit. Bij menig 
faillissement bleken geeno of slechts zeer onregelmatig 
gehouden boeken te kunnen worden overgelegd, en voor 
zoo ver in enkele gevallen naar don eisch gehouden 
boeken aanwezig werden bevonden, waren zij voor den 
gewonen koop- man en voor elken magistraat, die zich 
niet op de studie van het Chineesch of Arabisch had 
toegelegd, onverstaanbaar en ontoegankelijk. Naar 
aanleiding van de vertoogon van belanghebbenden werd 
bij Ind. Stb. ] 865 no. 60 ingetrokken de vrijstalling voor 
vreemde Oosterlingen van de voorschriften van artikelen 
7 en 8 W. v. K. en werden die personen ver- plicht om do 
bij hen inkomende brieven te bewaren en van de 
afgezondene kopie aan te houden en allc jaren een balans 
op te maken. Daarna duurde het eebter tot 1906 alvorens 
verderc stappen werden ge- daan. Toen do zich in 
hoofdzaak geheel aan de Ne- derlandsche 
FaiHissementswet (Ned. Stb. 1893 no. 140) aansluitende, 
bij Koninklijk besluit van 19 November 1904 no. 46 
vastgeatelde Faillissements- verordening bij Ind. Stb. 
1905 no. 217 in Indie wenl afgekondigd, alwaar zij 
krachtens Ind. Stb. 1906 no. 348 op 1 November 1906 in 
werking trad, week zij op een gewichtig punt van hare 
vader- land scho voorgangstxjr af, namelijk, dat ook na 
becindiging van hot faillissement de uitoefoning van 
lijfsdwang niogelijk wordt verklaard, door in het 
overigens gelijkluidend artikel 190 der 
FaiHisscmontsverordcning in het algemeen te be- palon, 
dat do schuldeischers voor hunne vorde- ringen, 
inzooverre deze on void aan zijn gebleven „hunne rcchtcn 
van executie tegon den schuldenaar “hcrkrijgcn", hoezeer 
ook ter verzachting van do strfengheid clczcr bepaling 
den schuldenaar hot recht in gegeven om ter gelegonheid 
van do slotuitdcoling den rechter te verzoekon, dat geen 
lijfsdwang tegen hern zal kunnen worden uitgeoefend ter 
zako van scbuldcn, v66r do faillietverklaring door hem 
aangc- gaan ,opgrond dathij, to good er trouw gehandeld 
heb- bende, buiten eigen schuld in staat van faillissement 
is go rank t, dan wel om andero gcwichtige redenen. 

Ton aanzien van de wijzo van bockhouden der 
Vreemde Oosterlingen volharddo de Regeering bij haar 
vroegero gedragslijn on woigerde daaromtrent nadcro 
voorscbriftxjn vast to stellen. Ter verkrij - ging van meer 
zokerheid voor de schuldeischers 18 evenwel bij het te 
voren aangchaakle Ind. Stb. ] 906 no. 348 in do 
Bepalingon houdende too- paBselijkverklaring van de 
Europeescho wetgeving 

op do met de Inlandsche gc町kgestelde bevolking 
(Vreemde Oosterlingen) (Ind. Stb. 185 —79) een 
bopaling ingclascht, houdende onder meer dat de 
Weeskamcr ambtshalve of op vordering van den 
rechtercommissaris in het faillissement de boeken van 
den gefaillcerdo kan doen onderzoeken met last, om 
dionaangaando zoo spoedig mogelijk verslag uit te 
brengon, hetzij door den ambtenaar voor Chi- neescho 
zakon, indien het ondorzoek Chineesche handolsboeken 
betreft, hotzij door andere daartoe bekwame personen. De 
onderzoeker kan daarbij in- lichtingen inwinnen van den 
gofailleerde, die tot verschijning en het geven van 
inlichtingen verplicht is op poene van in verzekerde 
bewaring te worden gesteld. Verder zal bij het in 
ontvangst nemen der boeken van Vreemde Oosterlingen 
het lid-commissa- ris der Weeskamcr, dat deze Kamer 
daarbij verte- genwoordigt, de eerste en de laatste bladz
才den van elk bock, dat hij ontvangt, dagteekenen en 
waarmer- ken met zijn handteekening. 

M a k e 1 a a r d ij. Bij het afsluiten van zaken tusschen 
groothandelaren onderling is de makelaar- dij in de laatste 
vyftig jaren meer en meer op den voorgrond getreden. 
Van oudsher was het make- laarsbedrijf in Ned.-Indie niet 
onbekend. Het werd van Rcgeeringswege geregeld door 
de Gouvemeurs- Generaal Hendrik Brouwer in 1633 en 
Van Imhoff in 1745 (zie boven bl. 12 en 16), en in de 
Batavi- asche Statuten (nieuwe) werd een hoofdstuk 
opgenomen „van de geswooren makelaars", waaraan in 
hoofdzaak dezelfdo beginselen ten grondslag liggen als 
aan boek I, titel IV, 2e afd. van ons tegenwoor- dig W. v. 
K. Door verloop van tijd schijnt het be- drijf geheel in 
onbruik te zijn geraakt, en ook na het herstel van het 
Nederlandsch gezag in 1816 heeft men het vijftig jaren 
lang zonder makelaars kunnen stellen, want eerst in 
Augustus 18G5 werd, volgens het Koloniaal Verslag over 
dat jaar (Hoofdstuk N, afd. V, § 3) te Batavia „een nieuw 
hulpvak van den handel, nml. de makolaardij gevestigd** 
door „een persoon, die dit beroep wenschte uit te oefenen, 
en door don Gouv-Gen. overeonkomstig art. 62 W. v. K. 
als makelaar werd aangesteld**. Die aanstelling was 
algemeen, zooals art. 65 W. v. K. het toelaat, en dit bleef 
ook het geval met alle volgende aanstellin- gen； evenwel 
hebben in de laatsto jaren de makelaars, welke men thans 
op alle hoofdplaatsen en ook sommige kleinere plaatson 
aantreft, meestal het doen van efEectenzaken van hunne 
makelaardij uitgezonderd. Wel doen zij thans nog deze 
zaken, maar als ..commissionairs in e任ecten". Overigens 
schenkt ieder makelaar zijn bemiddeling aan allo zaken 
van koophandel, daaronder ook begrepen het discon 
tceron van handelspapier, den aan- en verkoop van 
wissels, schepen, huizon, plantages enz. enz. 

KAMERS VAN KOOPHANDEL en HAN DELS VEREEN i- 
GINGEN. Zic onder do afzonderlijke artikelen op dio 
woorden. 

Het huidige handelsverkeer van N. I. Reeds sedert 1825 
publiceert do Indischo Regeering sta- tistischo gegovens 
omtrent het handels- en scheep- vaartverkeer in N. L, 
hoezeer ook de naam en de inrichting dier statisticken 
eenige malon werden gowijzigd. Eerst zagen die 
gogevens het licht in een jaarlijksch Ver slag van den 
handel, de scheep- vaart en de inkomende en uitgaandc 
rechlen op Java en Madoera. Sedert 1846 werden daaraan 
afzonder- lijko verslagen toogovoegd met betrekking tot 
do Buitenbezittingen. Met het jaar 1874 ving men aan de 
publicatie van eon jaarlijksche Slatistiek van den 
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handel, de scheepvaarl en de in- en uitvoerrechten in N. I. 
op een nieuwen grondslag. In die statistiek werden al de 
bezittingen tezamen als een geheel behandeld, hoezeer 
toch wel afzonderlijk aantee- kening werd gehouden van 
het aandeel, dat Java en Madoera als administratieve 
eenhcid in het ver- keer innamen. Met het jaar 1907 werd 
weder een splitsing der statistiek ingevoerd in een 
statistiek voor Java en Madoera en een statistiek voor de 
Bui- tenbezittingen, terwijl eindelijk met 1 Jan. 1910 de 
statistiek van de scheepvaarl werd afgescheiden van de 
statistiek van den handel en de in- en uitvo&rrechtcn en 
afzonderlijk werd uitgegeven. 

Behalve de jaarstatistiek verschijnen geregeld 
maandoverzichten, voor zooveel aangaat Java en 
Madoera, van den in- en uitvoer der voornaamste 
handelsartikelen door particulieren en van don invoer der 
voornaamste katoenen en wollen manufacturen te Batavia, 
Cheribon,, Semarang en Soerabaja. 

De Jaarstatisfieken zoowel als de maandoverzich- ten 
geven uitsluitend cijfers betrefEendc de handels- 
beweging met het buitenl&nd. Sedert enkele jaren doet 
echter het te Batavia gevestigde, aan het Dept v. Binn. 
Bestuur verbonden Encyclopaedisch bureau voor de 
Buitenbezittingen halfmaandelijksche publi- ■caties 
verschijnen, waarin gegevens worden verstrekt omtrent 
den handel van elk der gewesten in de Buitenbezittingen 
niet alleen met het buitenland, maar ook omtrent dien met 
Java en Madoera en van de gewesten onderling. 

De met het jaar 1874 aangevangen gewijzigde 
handelsstatistiek verschilt te veel van die der vorige jaren, 
dat een vergelijking van de sedert 1873 bijeengebrachte 
gegevens met die van vroeger mo- gel ijk zou zijn. Alleen 
de gegevens sedert 1873 bij- eengebrachtzijn 
onderlingvergelijkbaar. Intusschen, in de handelstatistiek 
over het jaar 1874 zijn de misstellingen en gebreken zoo 
vele, dat die statistiek zoo goed als waardeloos is. Slechts 
van de gegevens, die sedert den aanvang van het jaar 1875 
zijn be- schikbaar gekomen, zal dus verder hieronder voor 
de beoordeeling van den loop van het hand elsverkeer in 
N.I. worden gebruik gemaakt, waarbij nog moge worden 
aangeteekend, dat ongetwijfeld ook in die latere gegevens 
fouten voorkomen. Als troost moge echter dienen, dat geen 
enkele der statistieken, welke in de verscliillende landen 
der wereld verschijnen, vrij van feilen is. Voorts zij nog 
opgemerkt dat het laatstin Ijeschouwinggenomen jaarzal 
zijn 1913, zijn- de het laatste normale jaar v66r den 
grooten oorlog. 

Metinbegripvandenin-enuitvoervoorrekeningvan het 
Gouvernement liep de handelsomzet in goederen en specie 
overae volgende bedragen (1 = lOOOgulden): 

Jaren Invoer Uitvoer Totaal 

1875 125.672 177.076 302.748 
1876/80 gem. 148.746 192.878 341.624 
1881/85 ,, 154.666 190.867 345.533 
1886/90 ,, 145.241 186.338 331.579 
1891/95 ,, ]72.484 211.345 383.829 
1896/1900 ,, 183.424 227.551 410.975 
1901/1905,, 209.175 279.971 489.146 
190G/1910 „ 278.130 414.779 692.909 
1911 400.514 521.600* 922.114* 
1912 434.788 596.662* 1.031.450* 
1913 493.341 683.946* 1.177.287* 
in welke totale bedragen de in- en uitvoeren van 
goederen en specie respectievelijk deelen als volgt: 

*) Deze cijfers zijn onjuist zie biz. 28. 

INVOER. 

T 
Jaren Goederen Specie Totaal 

1S75 111.948 13.724 125.672 
1876/80 gem. 129.308 19.478 148.786 
1881/85 ,, 141.899 12.767 154.666 
1886/90 ,, 130.330 14.911 145.241 
1891/95 „ 161.802 10.682 172.484 
1896/1900 ,, 170.060 13.364 183.424 
1901/1905 „ 196.655 12.520 209.175 
1906/1910 „ 258.391 19.739 278.130 
1911 373.844 26.670 400.514 
1912 400.065 34.723 434,788 
1913 464.924 28.417 493.341 

UITVOER. 

Jaren Goederen Specie Totaal 

1875 172.243 4.833 177.076 
1876/80 gem. 187.963 4.915 192.878 
1881/85 ,, 189.044 1.823 190.867 
1886/90 ,, 185.241 1.097 186.338 
1891/95 ,, 205.957 5.387 211.344 
1896/1900 „ 226.667 884 227.551 
1901/1905 ,, 275.235 4.736 279.971 
1906/1910 ,, 413.825 953 414.778 
1911 520.900* 700 521.600* 
1912 594.642* 2.020 596.662* 
1913 677.735* 6.211 683.946* 

Het aandeel van het Gouvernement in dezen goe-
deren- en specie-omzet heeft bedragen (1 = 1000 
gulden): 

INVOER. 

Jaren Goederen Specie Totaal 

1875 3.775 4.245 8.020 
1876/80 gem. 9.560 7.722 17.282 
1881/85 „ 8.072 658 8.730 
1886/90 ,, 4.366 2.400 6.76G 
1891/95 ,, 7.253 1.000 8.253 
1896/1900 ,, 5.999 920 6.9J9 
1901/1905 „ 9.602 1.684 ]1.286 
1906/1910,, 7.689 5.926 J 3.615 
1911 J 3.541 730 14.271 
1912 20.230 5.170 25.400 
1913 27.020 4.420 31.440 

UITVOER. 

Jaron Goederen Specie Totaal 

]875 41.474  __  41.474 
1876/80 gem. 44.227 — 44.227 
1881/85 ,, 32.695 —— 32.695 
1886/90 ,, 23.113 — 23.113 
1891/95 ,, 21.628 — 2J.628 
1896/1900,, 17.617 — 17.617 
1.901/J 905 ,, 20.109 — 20.109 
1906/1910 ,, 19.2G6 — 19.266 
1911 44.250* — 44.250* 
1912 51.411* 609 52.020* 
1913 57.231* — 57.231* 

*) Deze cijfers zijn onjuist zio b]z. 28. 
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Do aanzionlijke vcrmcerdering van don gocdcronin- 
voor voor rekoning van het Gouvernemcnt na 1875 
houdt verband met den oorlog in het Noorden van 
Sumatra on diverse andcre expedities, wollce aan- voer 
van grootore hooveelheden krijgsbonoodigd- hcden 
noodzakolijk maakten, on met den aanlcg van 
staatsspoorwegen en havens. De achteruitgang dor 
gouvernemontsuitvooren na 1885 staat in nauw verband 
mot den achteruitgang der gouv. koffio- cultuur. In de 
laatsto jaren valt weer eenige ver- meerdering 
waartenemen ten govolge der grootere productie on van 
de hoogere waarde van Bankatin (zie biz. 28). 

Het waardebedrag (in guldens) van den in- en uitvoer 
van goederen en specie voor rekening van particidieren 
blijkt uit onderstaand overzicht der Gouvernements-
statisticken (1 = 1000 gulden): 

INVOER 

Jaren Goederen Specie Totaal 

1875 108.173 9.479 117.652 
1876/80 gem. 119.748 ]].756 131.504 
1881/85 ,, 133.827 12.109 145.936 
1886/90 ,, 125.964 12.511 138.475 
1891/95 ,, 154.549 9.G83 164.232 
1896/1900,, 1G4.061 12.444 17G.505 
1901/1905,, 187.053 I0.S36 197.889 
1906/1910,, 250.702 13.813 264.515 
1911 3G0.303 25.940 386.243 
1912 379.835 29.553 409.388 
1913 437.904 23.997 461.901 

 UITVOER.  

Jaren Goederen Specie Totaal 

1875 130.7G9 4.833 135.()02 
1876/80 gem. 143.735 4.915 148.650 
188)/85 ,, 156.348 1.823 15S.J71 
1880/90 ,,  1.097 1G3.225 
1891/95 „ 181.330 5.386 189.716 
1896/1900 ,, 209.050 884 209.934 
190 J/J 905 „ 255.126 4.736 259.862 
1906/1910 ,, 394.559 953 395.513 
J 91J 476.650 700 477.350 
1912 543.231 1.411 544.642 
1913 620.504 G.211 620.715 

Men moot zich wel wachten deze cn de volgcn- dc 
atatistischo cijfers van cen Europecsch stand- to 
beschouwcn. Tot hot cijfer der bovoIking van Ned. Indie, 
hotwolk in 19J3 on go veer 45 n)il- liocn moot zijn 
geweost, staaii de cijfers van den in- cn iiitvoor naar 
Europceschon maatstaf in geen juisto verhouding. 
Ongetwijfcld zullen die cijfers althans voorloopig, zich 
in stijgcndo richting blij- ven bewegen: de zoovcel bclere 
conununieatics to land cn ter zee werken uitbreiding van 
hot ver- tiur met het buitciiland in de hand '). Intusschen 
zal Ncdorlandsch-Indie nog in onafzienbaren tijd 

*) Den abnormalcn tocstand door den Europee- schen 
oorlog geschapen buiten Ixjschouwing gelaten. 

vorre per hoofd dor bcvolking in den handelsom- zot 
achtcrataan bij curopecscho landen met vlijtiger cn op elk 
gebied kundiger bevolking. Er is in Nedcrlandsch-Indic 
geen industric, die stoffen ruw in- on daarna verwerkt 
uitvoort. Er wordt allecn ingovoerd datgcnc, wat men 
noodig heeft tot ver- bruik in do kolonie zelf en 
uitgevoerd, wat de diverse cilanden rcchtstreoks 
voortbrengon. Eon transito- handel ontbreekt geheol en 
al. Ook het Panamaka- naal zal in dezen toestand weinig 
verandering brengen. 

Men heeft getracht zekcre industrieen in Ncder- 
landsch-Indie te scheppen, om do kolonie van het 
buitenland onafhankelijker te maken en tevens in de 
verwachting, dat door zoodanige industrieen de vraag 
naar wcrkkrachten en daardoor het inkomen, vooral der 
inlanders, grooter zouden worden. Veel succes heeft men 
daarbij niet gehad. Overigons overtreft sedert jaren in do 
kolonie do vraag naar werkkrachten het aanbod; ieder die 
werken wil kan bchoorlyk verdienen ； dus werke- 
loosheid of gebrek aan verdienste is geen reden meer 
(gesteld het was ooit het gcval), om van den indischen 
landbouwor cen fabrieksarbeider te ma- kon. 

Gunstig voor den handel (natuurlijk ook voor 
landbouw en industrie) in Nederlandsch-Indie is do vrij 
stabiele wisselkoers op 'Nederland en Singapore en in 
verband daarmede ook op andero landen, gepaard aan een 
sedert jaren onveranderd disconto- cijfer der 
circulatiebank (Javasche Bank). Gunstig wijders zijn ook 
de aan slechts weinig veranderin- gen onderworpen, voor 
vele artikelen matige, vrachtcijfers der den 
Nederlandsch-Indischen handel bedionende Stoomvaart-
Maatschappijen. Door een en andcr valt bij voorbaat (bij 
het doen van zaken op aflading en levering) de juiste 
kostprijs van on naar Nederl. Indie vrij nauwkeurig, to 
be- rekenen, uitgezonderd waar het betroft den suiker, die 
naar Wcstorscho landen gaat. Dit heoft natuurlijk het 
uadccl voor den koopman, dat hij bijna niet op 
extrawinston kan rekenen; maar voor den voortbrenger 
brengt hot dit voordeol ruede, dat hi) den hoogst 
mogelyken prijs maakt en voor den verbruiker, dat hij aan 
do tusschenpersonen niet meer dan do noodige win st 
bctaalt. Bij trans- acties in suikcr voor het Westen 
bestemd, wordt echter door den indischen koopman een 
vracht- risico geloopen, verm its hij daarvoor meestal ge- 
heole stoombooten moet inhurcu (charteren), waar- van 
het vrachtcijfcr vaak aanzienlijk verschilt of althans bij 
voorbaat niet prccies te begrooten valt. 

De Goxivcrnemontsuitvocr besta&tthans nagenoog 
uitsluitend uit do aan hot Gouvernement in handon 
komendo koffic, bankatin, kinabast, coca, caoutchouc 
(sedort 1912) en getah-portja, cl io door tusschcnkonist 
van de Nederlandsche Handel iMaatschappij voor 's lands 
rokoning naar Nederland ten verkoop gcconsigneercl 
worden, on waarvan het goldswaarclig bedrag ton 
behoeve van do statistiek borekond wordt naar do gemid- 
dckle niarktprijzcn gedurendo don loop van het jaar, op 
denzelfden voet als dit mot do waardebe- paling van do 
voor particulicrc rekening iiitgovoerde productcn 
gcschiodt. Voor koffio, waarvan do uit- vocr moor cn 
meer vermindort, heeft hot herleidings- cijfcr zich 
bowogen tuschens / 0.50 in 1S81 on 0.95 in 1911 on voor 
tin tusschcn / 0.70 in 1877 on f 2.10 in 1913 per kilogram. 
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Uitgevoerd werd in kilogrammen (1 = 1000): Jaren. j Koffie. Tin. Kina-

bast. 
Caout-
chouc. 

1875 42.649 3.090 43 — 
1876/80 46.520 5.087 52 — 
1881/S5 50.442 4.505 167 — 
1886/90 24.629 4.857 321 — 
1891/95 15.864 6.762 295 — 
1896/00 10.197 10.307 330 — 
1901/05 6.467 12.176 466 — 
1906/10 2.978 ,11.953 419 — 
1911 944 | 21.479* 1 447 42 

1912 2.203 1 24.198* 778 ；81 
1913 2.920 I 25.492* 8S4 j 130 

De uitvoer der voomaamste producten door het 
Gouvemement beliep in guldens (1 = 1000): 

Artikelen. 
1911 1912 1913 

Java en 
Madoera 

Java en 
Madoera 

Java en 
Madoera 

Caoutchouc  436 455 
Coca 62 '82 27 
Getahpertja 20 37 168 
Gomelastiek 128 — __ 
Kinabast 178 311 477 
Koffie 896 2041 2551 
Tin 26905 29337 3066大 
De Gouvernementsin voer der voomaamste artikelen in 
guldens (1 = 1000) heeft bedragen: 

 1911. 1912. 1913. 

   O j S) 
    Artikelen.    
        
     A 1髭   
 商1   
Automobielen 19 — 41 19 11 38 
Bier op fust 172 55 139 44 123 38 
Buskruit 93 — 43 — 122 — 
Chemicalien 165 55 251 23 347 43 
Dynamiet 160 16 292 3 219 41 
Eetwaren 197 16 202 7 181 )7 
Fabrieks- en stoom-    werktuigen 980 292 1371 726 1991 1081 
Gedistilleerd 112 3 475 3 188 2 
Hout- en Hout-    werk 6 2 19 — 275 — 
Instrumenten 26 4 49 11 127 C 
Koper 62 3 88 7 1217 11 
Kramerij 54 13 54 9 1806 10 
Manufacturen 406 46 448 14 534 32 
Opium 2773 — 6789 — 6501 — 
Papier 278 6 444 7 293 9 
Spoorwegmaterieel    (rollend) 934 82 437 15 813 74 
Steenkolen 403.— 435 — 771 7 
Verfwaren 108 13 227 23 ]35 18 
IJzer en staal 2776 639 4000 683 4197 596 
Uzer- en staalwerk 579 32 493 115 1497 266 
ZouU)    — 430 249 — 

*) Deze cijfers zijn onjuist, zie de kolom hiernaast. 
】)Over den iiivoer van Zout zie ZOUTMONO- 

POLIE. 

Uit do Buitenbezittingen heeft voor tokening 
der Regeering geen uitvoer rechtstreeks naar het 
buitenland plaats. Wei geven de gouvemements- 

statistieken als zoodanig aan: 、 
over 1911 1912 1913 
f 16.049.831 / 19.056.310 / 22.865.927 
zijnde op weinige honderden guldens na de waarde 
van 8,024.497 9.527.793 10.888.321 
Kilo Bankatin, maar deze hoeveelhoden moeten in de 
hierboven opgegeven cijfers van Java begrepen zijn, 
welke ongeveer de geheele jaarlijksche productie 
aan Bankatin vertegenwoordigen: 

1911 1912 1913 
f 26.905.568 f 29.337.436 f 30.667.182 
zijnde de waarde van: 

13.452.784 14.668.718 14.603.420 
Kilo tin. De officieele cijfers op biz. 26, die aldaar on- 
veranderd werden gelaten, zijndusmetde hoeveelhe- 
den te rectificeeren, welke de Gouvernements-stati- 
stieken als uitvoer der Bui ten bezitt in gen verm eld en. 

Een zekero hoeveelheid der productie van Banka- 
tin diende voor het verbruik in gouvernements- 
inrichtingen op Java (Opiumfabriek enz.). 

Invoer door particulieren. 
In de tabel op biz. 32 zijn de voomaamste artike- 

len van invoer voor rekening van particulieren ver- 
meld. Omtrent eenige daarvan (manufacturer), eet- 
waren, rijst, meel, garens, katjang kadeld, steen- 
kolen, cement, thee, petroleum, koffie) volgcn hier 
enkele bijzonderheden: 

MANUFACTURED (onder welk hoofd hier zijn sa- 
mengevat de in de statistick afzonderlijk opgege- 
ven gebleekte, ongebleekte, geverfde en gedrukte 
katoenen, wollen en halfwollen, zijden en halfzijden 
manufacturen enz.) Deze maken het overwe- 
gend bestanddeel van den goedereninvoer uit, het- 
geen gedurende de laatste negentig jaren steeds 
het geval is geweest. Om niet te ver tcrug te 
gaan, beschouwe men alleen de laatst vcrloopen 
38 jaren. Neemt men de voor dit tijdsverloop be- 
schikbare gegevens ter hand, dan vindt men, cl at 
binnen het Nedorl. Indisch tolgebicd in de jaren 
1876/80 voor een waardebedrag van gemiddeld 
/40.869.000,— aan manufacturen is ingevoerdjen 
in de jaren 1911—12—13 voor / 97.777.000.— gc- 
middeld of ruim 139 % meer. Voor Java on Ma- 
doera alleen is die vermeerdering ruim 133 % 
want de invoer tot verbruik enkel van katocncn 
manufacturen heeft in do jaren 1911—•12—J 3 ge- 
middcld per jaar bedragen/ 65.038.000.— tegen 
/ 27.871.000.— in de jaren 1876/80. Do bcvolking 
van Java en Madoera was intusschcn in Iicl tijds- 
verloop van 1880 tot J913 bijna verdubbold ; de 
vermeerderde invoer van manufacturen verhoudt 
zich derhalve gunstig tegenover de toenerning der 
bevolking. 

Van het binnen het gehedo tolgcbied in J9J3 
ingevoerde waardebedrag van / 11J .985.000 aan 
manufacturen van alle soorten was herkomstig 
van: 
Nederland ........................................../ 42.848.000.— 
Groot Brittannio ................................„ 42.015.000 — 
Singapore ..........................................„ 8.961.000.— 
overige landen ...................................„ 18.161.000,— 

EETWAREN. Onder deze algemeenc rubriek, 
met een totalen invoer in 19】3 van f 30.191.000.—, 
worden gerangschikt (1 = 1000): 
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Biscuits  .............. : ...............................  voor/ 2501.— 
Bo ter en margarine  ...........................  ,, „ 2980.— 
Kaas  ....................................................   ，， 361.— 
Visch gezouten en gcdroogde ............  „ ,, 9189.— 
Visch andere .......................................  ,, ,, 1267.— 
Ghie  ...................................................  ,, » 189.— 
Ham men  ...........................................  ,, ” 318.— 
VIccsch en Vleeschwaren ..........................   „ G86.—- 
Vruchten versche  ................................ „ ,, 65.— 
Diversen .............................................. „ „ 12.G35.— 

De meer bepaald voor heb gebruik door Europe- anen 
bestemde eetwaren, zooals bo ter, ham men, kaas, melk en 
vleeschwaren, zijn hoofdzakelijk uit Nederland 
herkomstig, doch ook Australie necmt met boter, hammen 
en vleesch eene voomame plaats in. 

De invocr van gezouten en gcdroogde visch strekt 
uitsluitend ter voorziening in de behoefte der in- landsche 
bevolking en wel inzonderheid van de be- volking van 
Java, want van het waardebedrag in 1913 van / 9.189 
000.— werd op Java alJecn voor / 7.917.000.— ingevoerd. 

RUST. De invoer van dit artikel vertegenwoor- digde in 
1913 een waardebedrag van / 55.703.000.— cen 
betrekkelijk hoog, doch niet abnormaal hoog cijfer, zooals 
blijken kan uit onderstaand overzicht van den rijstinvoer: 

Jaren. binnen het 
tolgebied. 

Java en Ma- doera 
alleen. 

1891 f 11.965.000 f 4.549.000 
1892 -13.527.000 -7.976.000 
1893 -17.208.000 -10.171.000 
J 894 -20.250.000 -12.697.000 
1895 -14.648.000 -7.544.000 
J 896 • 14.318.000 -9.181.000 
J 897 -19.970.000 -12.786.000 
1898 -11.719.000 -4.491.000 
J 899 -13.249.000 -5.476.000 
1900 -17.475.000 -9.445.000 
J 901 -48.569.000 • 2G.046.000 
J 902 -29.846.000 -17.G30.000 
1903 -16.112.000 -5.31G.000 
1904 -24.593.000 -10.65G.000 
J 905 -23.900.000 -10.868.000 
1906 -27.651.000 -14.581.000 
J 907 -21.764.000 -9.739.000 
1908 -26.595.000 -15.061.000 
1909 -39.166.000 -21.488.000 
1910 -70.630.000 -49.180.000 
J911 -69.205.000 -44.169.000 
1912 -49.763.000 -26.078.000 
1913 -55.703.000 -28.426.000 

Bij ri/st hangt de groottc van den invoer natuur- lijk van 
het al of niet welslagcn van den binnenland- sclicn oogst af 
cn tooncn de cijfers: 
Sgcnover een invocr (in 1000 gulden): 

in 1910 1911 1912 1913 
op Java cn Madocra 49180 44169 2G678 28426 op de 
Buitenbezittingen 21456 25035 23085 27277 
een uitvocr (in 1000 gulden): 

in 1910 1911 1912 1913 
van Java cn Madoera 7805 8043 7064 878G van de 
Buitenbezittingen 685 257 483 247.- 

In de laatstc 5 jaren kwam de ingevoerde rijat uit do 
volgcndo landcn (1 = 1000 gulden): 

Uit: 1909 1 1910 :1911 1912 1913 

Br. Indie 8.00c 2扁 37,姚8.692 14.336 
Penang 
Malaka 

3.029 
13 

2.948 
16 

3.759 
27 

3.734 3.835 
11 

Singapore 12.451 16.938 17.674 13.372 17.751 
Siam 2.034 3.053 4.334 2.432 3.807 
Saigon 13.243 17.319 4.383 1.025 15.540 
Hongkong 
China overigo 
lan- 1 

370 
20 

431 1.234 296 
50 

77 

den 
1 

11 164  1621 346 
I 

39.叫 
70.636i 

69.204| 49.763; 55.703 
De beste in Nederlandsch-Indie geteelde rijst wordt 

bijna niet voor de binnenlandsche con- sumptie gebruikt, 
maar naar Europa uitgevoerd. Een enkelen keer heeft ook 
uitvoer der mindere soor- ten voornamelijk naar Singapore 
plaats. Met het oog op rijstschaarschte heeft het 
Gouvemement in de laatste jaren herhaaldelijk voor korten 
tijd uitvoer van rijst uit Ncderlandsch-Indie verboden. 
Even- wel had do uitvoer der betero soorten daaronder niet 
te lijden en kon deze gcregeld doorgaan, vooral indien men 
bowijzen kon, dat het zaken gold, welke voor het 
verschijnen der betrefEende ordonnanties af- gesloten 
waren. In andere gevallen liet men den uitvoer toe, ondcr 
voorwaarde, dat eeno gelijke hoeveel- heid mindere 
kwaliteit ingovoerd zou worden. Een dergelijke maatrcgel, 
die eigenlijk in het eigendoma- recht van den houder van 
het artikel ingrijpt, heeft altrijd tot de meest vcrschillende 
beoo rd eelin gen ge- leid ； in oik geval maakt hij don 
handel al than s in de mindere nederlandsch-indische 
soorten vrij moeie- lijk. Uit do houding van de Indische 
Regeering valt in het algemeen af te leiden dat zij dezen 
handel ook niet met goedgunstige oogen beschouwt en cr 
de voorkeur aan geeft, dat het geoogste in het land blijft; de 
Regeering doet ha ar best, dat altyd datgene in voorraad is, 
wat men tot binnenkomst van een volgendcn oogst noodig 
heeft (zie Loembccngs in VOLKSCRKDIETWEZEN). 
Erhcerschtin Nederi.- ludie bij de autoritoiten vrijwel een 
streven om bin- nenslands zoovcel rijst en andere voor den 
inlander onniisbaro lovonsmiddelen tc docn producecren, 
als hij noodig heeft. Intusschen, zoo lang do inlander zijn 
tijd nuttigerkan bestedendan met rijstbouw,behooft men 
niet direct aan govaar to den ken, indien het eone jaar wat 
mcer cn hot andere wat minder rijst ingevoerd wordt. 
Althans, zoolang rijst werkelijk in hot buitonland valt tc 
koopen *)• Het spreekt echtcr van zclf, dat het stroven, om 
in zakc invoer niet te vcel van het buitonland afhankelijk tc 
zyn en steeds over cen flinkc reserve te kunnen bcschikken, 
altijd toejuiching zal verdienon. Overigens moge een in- 

')Tot het uitbrokon van den oorlog was zulks mcestal 
mogelijk, maar hoc later de omstandigheden zich zullcn 
wijzigcn, valt, waar bij het eindo een al- goincon gebrok 
aan lovonsmiddelen in de oorlog- voerendo landen 
vcrwacht wordt, natuurlijk niet tc voorspellen. 
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voercijfer voor rijst, zooals op Java en Madoera | in 1913 
van f 28.426.000. — op zich zelf bclangrijk ' zijn. het is niet 
meor dan SO cents per hoofd der i op 36 millioen geraamdo 
bevolking en behoeft dus : waarlijk geen ongerusthoid to 
baren. 1 

MEEL. De invoer van dit artikel bestaat in hoofd-' zaak 
uit tarwemeel herkomstig uit Australie en dient meer 
spcciaal voor do behoof ten dcr Euro- i peesche en 
gedeeltelijk dcr Chineeschc bevolking ； van Java en 
omliggende eilanden. De import is sedert 1880 bclangrijk 
toegenomen, doch thans vrij 1 stationnair, zooals uit 
nevcnsgesteld staatjeoverdo jaren 1911/1913 blijkt, en 
houdt geen verband met | den uitvoer van het inhcemsche 
mecl, we Ik laatstc 1 uitsluitend van den tapiocawortci 
gomaakt wordt. | De invoer van Tarwemeel was in tonnen 
van 1000 j Kilo (zie tweede kolom, bovenaan): 

Invoer. 1911 1912 1913 
Java cn Mad. 26379 25482 34242 
Bu i ten bezittingen 11789 11474 14088 

De waarde werd in de Gouvcrnementsstatistioken 
gesteld vooi' 1911 op / 0.16 en voor 1912 en 1913 op 
/ 0.12 per kilo. 

GARENS. De voornaamstc invoer bestaat uit weef- 
garen ten behoeve der inlandsche huisindustrie, welkc in 
de desa's op primitieve weeftoestellen vaak kunstige 
kleedfaigstukken (sarongs e. d.) ver- vaardigt. Deze 
garens komen hoofdzakelyk uit En- geland. De 
bindgarens nemcn slechts eenc onderge- schikte plaats in, 
daarentegen wordt een groot quantum naaigaren jaarlijks 
ingevoerd, wedcrom in hoofdzaak uit Engeland. 

De invoer van garens geschiedt bijna uitsluitend door 
den Europeeschen groothandel en bedroeg gedurende 
1911/13: 

1 = 1000 gulden. 

Invoer van 
1911 1912 1913 

garens van: Java en Buitcnbe- Java en Buitenbe- Java en Buitenbe- 
 Madoera. zittingen. Madoera. zittingen. Madoera. ；zittingen. 

Nederland  ...........   839 969 i 
Groot-Brittannie 1572 642 
Frankrijk. ..............  1 H 
Belgie  ..................  .122 — 
Duitschland ..........  121 32 ! 
Oostenrijk .............  6 76 
Italic  ....................  46 — 
Zwitserland ..........  16 53 
Britsch-Indie (incl.   Singapore).... 855 1237 
China ....................  9 — 
Japan  ...................  48 - 
Elders  ..................  — 17 

KATJANG-KADEL£. Dit prod uct komt in de 
statistieken voor het eerst in 19J3 als afzonderlijk 
invoerartikel voor met 50,494,】74 kilo a /0.10= / 
5.049.418.— en wordt hoofdzakelijk door Chinee- zen 
uit hun vaderland direct dan wel met overscheep te 
Singapore of Hongkong betrokken. Het product wordt 
ook in matige hoevcelheden op Java aange- plant en 
dient voomamelijk tot aanmaak van soja. Voor den 
Europeeschen groothandel is het zon- der belang. 

STEENKOLEN. Het in 1900 ingevcerdc waardebe- drag 
van / 1.525.000 vertegenwoordigt op den aan- genomen 
berekeningsvoet van / 14 per ton eene hoe- veelheid van 
108.917 ton, waarvan Java on tvin g 105.465 ton. In 189) 
bedreeg de invoer nog 178.006 ton (waarvan Java J 
46.522 ton) cn in 1880 zelfs ruiin 372.500 ton'(waarvan 
voor Java 363.500 ton). Daar in 1880 PoOr de 
waardeberekening der ingevoerde hoeveelheid een prijs 
van / 24 per ton werd aange- nomon, staat in dat jaar de 
invoer uitgetrokken met cen waardebedrag van / 
8.940.000 tegen sleehts / 1.525.000 voor den invoer van 
1900. 

De vennindering in vorenstaande jaren store! in 
verband met de ontginning der Ombilinkolen, waar- 

724 
1625 

1103 
794 

647 
1658 

1294 
1052 

159 3 J30 ]4 
126 43 198 36 

23 59 19 99 
27 — 94 — 

— 49 15 12 
981 1597 793 ]849 

21 — JO — 
119 — 45 — 

33 11 ]2 1!) 
bij later nog die vai and ere kolenmijncn kwa m, 
welker productie voor het grootste gededte in Nc<hil. 
Indie, hoofdzakelijk voor schepcn, gebruikt 
Niettcgcnstaandede uitbreiding dezer ontginningcn 
steeg — voornanielijk tengcvolgc dcr steed8 toe- 
nemende scheepvaart —de invoer dcr laatste jaren 
tot <lc voJgcnde cijfers n tonnen bij cen aangcnoinen 
waarde van / J3,pei ton :  
  J9J J 1912 1913 
Java particulier ]J0619 288670 286291 
Java Gouvernement 29902 32239 571-15 
Buitenbez. particular 134954 J 47236 J44033 
Buitcnbcz. Gouvernement 一 525 

  275475 468145 487994 
waarvan in de vrijliaven Sa-  baiyc
：  129117 1440J 8 136458 
terwijl van Cokes (aangeno-  men waarde / 32.— -per  ton) j) Java en N&dcera  ingevoerd werden:   voor rekening van particul. 4312 6013 8260 
voor rekening van het Gou-  vernement — — 285 
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CEMENT. Hiervan bcdroog do invocr: 

 1911 1912 1913 

op Java 377916 Va- 478292 Va- 
ten h, / 5.50 ：ten h f 5.50 
p. Vat = ' p. Vat = / 
2.078.538-1/ 2.G30.606- 

598156 Va- 
ten a / 5.— p. 
Vat = 
/ 2.990.780- 

afkomstig van: 
Nederland Gr* 
Brittannie 
Frankrijk 
Bclgie 
Duitschland 
Noorwegcn 
Singapore 
China 
Hongkong 
Elders 

198045 Vat. 
29435 „ 

1265 ,, 
48468 ,, 
94423 ,, 

250 ,, 
1175 ,, 

362 „ 
4493 ,, 

277990 Vat. 
35556 ,, 
3873 ,, 
75632 „ 
76940 ,, 
3515 „ 
4737 ,, 

49 ,, 

323397 Vat. 
25182 ,, 
S3232 :: 
1G2089 „ 

woo ,, 

325G ,, 

in de Buitenbe- 
zittingen 

111418 Va- 
ten a / 5.50 p. 
Vat = 
/ 612.800.— 

122508 Va- 
ten a / 5.50 
p. Vat = / 
673.794.— 

178111 Va- 
ten a f 5.— 
p. Vat = / 
890.555.— 

ajkomstig van:    
Nederland 55997 Vat. 37128 Vat. 49926 Vat-. 
Gr. Brittannie 9897 ,、 J 4414 ,, 6765 „ 
Belgie  13450 ,, 33983 ,, 
Duitschland 12785 ,, 25280 ,, 55478 ,, 
overig Europa 3680 ,,  1119 „ 
Singapore  17598 ,, 16226 ,, 
Pinang 18703 „ 12145 „ 8282 „ 
Britsch-Indie   4526 ,, 
Elders 10356 ,, 2493 „ 1806 ,, 

THEE. DC in Indic gcimportcerde thee is zoo goed al» 
uitsluitcnd herkomstig van China en client voor het 
grootste gedeelte voor de behoefte der in Indic 
gevestigdeChineczen,inaarook deEuropcanen geven noy 
veelal daaraan dc voorkeur boven het inhecnisch gewas. 
In den Jaatstcn tijd wordt even wel meer propaganda 
gemaakt voor de in Java zelf gegroeide thi-e, welko aid 
an r in aantrekkelijke verpakking vcrkrijgbaar word t 
gestckl. Bij het bekende conscr- vatisme dor chincescho 
immigranten zal het cchter nog wel velo jaren duren, 
alvorens do import van Chinccsche thee zal afnemcn. In 
verband met de tocneming der Chincescho bevoiking in 
Indie toont die import thans zr-lfs nog wassende cijfers. 
Volgens gewicht bedroeg dc invocr van thee in: 
1880 740.000 kilo wnarvan Java 587.000kilo 
1895 1.569.000 ,, ,, „ 1.278.000 ,, 
1900 2.226.000 ,, ,, „ 1.842.000 ,, 
1911 2.938.000 ,, „ ,, 2.401.000 ,, 
1912 3.510.000 „ „ ,, 3.012.000 ,, 
J9I3 3.570.000 ,, ,, ,, 3.035.000 ,, 

J)c wnardc were! sedert jaren in dc Gouverne- 
in(!i)tsstatistick op / 0.80 per Kilo gestckl. 

PETROLEUM. In dc handelsstatistiek van Java en 
Madoera van 1865 wordt, voor het cerst van den in- vcicr 
van petroleum afzonderlijk melding gemaakt en wel met 
een waardebedrag van / 105.000, dat sedert gesladig 
blcef vooruitgaan cn in 1880 reeds tot / 7,313.000, in J 
890 tot / 9.387.000 was gostegen. In 1893 bedroeg de 
invoer 142.245.000 liters = / 11.380.000. 

Ifl-1900 daarentegen was dc waarde der ingcv.oor- 
dc petroleum nog slcchts/3.948.000. Dit bed rag was: 

in 1911： .Liters 
Java en Madoera / 2.897.000.—= -

497.000,—= 
57.944.000 

Buiten bezi ttin gen in 
1912： 

9.933.000 
Java en Madoera -1.996.000,— = 39.918.000 
Buitenbczit tingen -722.000 —= 14.440.000 

in 1913:   Java cn Madoera -2.948.000.—= 32.759.000 
Buiten bezittin gen -1.555.000.—= 17.276.000 

Reeds omstreeks 1890 bogon dc binnen het tol- gebied 
van Ned.-Indie goproduccerde petroleum gaandeweg van 
meer belang te worden, zooals in bijzonderhedcn kan 
worden nageslagen bij het art. PETROLEUM cn in 
verband hiermede liep de invoer van buitcnlandsche 
petroleum tcrug. Betreffende de binnen slands 
geproduceerde petroleum kan volstaan worden met de 
opmerking, dab zij voor reken in g der betrokken 
exploitanten aan den klein- handel wordt verstrekt, 
terwijl do buitenlandsche petroleum thans voornamelijk 
voor reken in g van de betrokken raffinadeurs naar 
Nedcrk-Indie gecon- signeerd en ook direct aan den 
kleinhandel geleverd wordt. Voor den Europeeschen 
groothandel is petroleum dus van geei! belang' meer. . 

KOFFIE. AJS artikel van invoer op Java verdient dit 
artikel nog bijzondere vermelding. Tengevolge van 
klcine oogsten in Nederlandsch-Indie en daar- medo 
gepaard gaande hoogc prijzcn in Europa en Amerika voor 
Nederlandsch-Indische koffies kon in dc jaren 1906 tot 
en met 1910 vrij aanzienlijk van dit artikel, mcestal 
goed'koopo Braziliaansche soorten, ingevoerd en tot 
verbruik van den inlander gesleten worden. Dezc import 
is langzamerhand weer tot bijkans niets gcdaald, vennits 
inmiddels de goed- koope Nederlandsch-Indischc 
Robustakoffie in deze behoefte voorziet. Over 1913 
vinden 两 nog in dc gouverncmcnts-statistieken een 
invoer van 40661 gulden aan gebrandeen 21080 gulden, 
waarvan 16938 gulden uit Singapore, aan ongebrande 
koffie ) 

SuiKERen KOKOSOLIE. Als eene merkwaardigheid 
mag vernield worden, dat eindo der zeventiger jaren der 
vorige eeuw wittc suikcr van Europa, Amerika en China 
ingevoerd we rd, evenals einde der tach tiger jaren nog 
kokosolie uit het buitenland (hoofdzakelijk van 
Qjlonibo)kwam. Het is trouwens nog niet zoo heel lang 
gelcdcn, dat Singapore dit artikel gcregeld nnar Java 
uitvoerde, maar in de laatsto jaren woixlt het aldaar en te 
Makasser.in modern ingcrichto olieslagerijen zoodanig 
gefabri- ceerd, dat het, evenals sedert velo jaren van Pon 
tian ak, zolfs uitgevoerd kan worden. (Zie noot 1 over 
Copra biz. 3(>). 

Omtrcnt de ovorige artikolen van invocr bekoeft hier 
in geen afzonderlijko bespreking te worclcn gc- treden. 
Van hoevcol invloed op het oindcijfer van den invoerde 
rubrieken „fabrieks- en stoomicerk- 
„spooncerjmateriaar' en and ere ook zijn inogen, als 
hnndclsobjccten zijn zij van minder be- teckenis, daar de 
invocr in hoofdzaak verband houdt met vastc bestellingen 
voor rekening van be- langhobbonden, tevens 
verbruikers. Dit gcldt ook voor MesUtoffen en voov bij 
den mijnbouw gebc- zigde chemicalien. 

i) Gedurcnde den oorlog werd invoer van koffie in 
Nederl. Indie verboden. 



32 HANDEL EN SCHEEPVAART. 

Invoer door particulieren (gespecificeerd). 
De Invoer der voomaamste artikelen voor rekening van particulieren heeft bcdragen in guldens (1 = 1000)： 

Artikelen. 

1911 1912 1913 

Java en 
Madoera. 

Buitenbe- 
zittingen. 

Java en 
Madoera. 

Buitenbe- 
zittingen. 

Java en 
Madoera. 

Buitenbe- 
zittingen. 

Aardewerk  ...................................  2453 1241 3789 1225 4593 1533 
Aardolie (Petroleum) ....................  2897 496 1996 722 2948 1554 
Automobielen  ..............................  2359 250 4161 376 4297 756 
idem (banden) ...............................  820 118 1137 116 1245 210 
Blik in bladcn  .............................  1558 2075 1309 2269 2393 2925 
Cement .........................................  2086 612 2636 673 3008 906 
 2097 1099 

885 
2266 1066 3674 1729 

  Biscuits  ................................  1452 1295 823 1411 1090 
  Bo ter en Margarine  .............  2297 506 2265 503 2413 567 
  Kaas  ....................................  260 57 251 53 306 55 
  Visch gezouten en gedroogde 9497 1271 8072 1288 7917 1272 
  Visch, andere ........................  297 406 407 450 523 744 
  Ghie ......................................  82 

 _  50 107 69 120 
  Hammen ...............................  327 

} 199 
297 } 210 318 \ 275 

  Vleesch, alle andere soorten 406 485  411  
  Vruchten, versch  ..................  37 — 57 — 65 — 
  Alle overige soorten eetwaren 8666 5809 9227 5700 6684 5951 
Fabrieks- en stoomwerktuigen 9994 5243 19594 6630 24909 7077 
Garens (Weef-, bind- en andere) 3647 3043 3846 3677 3634 4388 
 940 904 1174 1029 1269 1164 
Gedistilleerd ................................  1791 496 1869 688 2047 751 
Wijn  ...........................................  992 455 1117 434 1075 468 
Andere dranken  ..........................  33 42 42 40 51 27 
Gias en glaswerk .........................  1370 470 1702 512 1820 657 
Ka句ang-kadele  ..........................      5049 294 
KJeederen en modewaren .... 4202 2265 5823 2500 6011 2877 
Koper, koperdraad en koperwerk 1703 428 1581 456 2033 576 
Kramerij ......................................  3975 1480 3977 1474 4534 1593 
Lam pen ......................................  1079 308 106G 287 1398 354 
Lucifers .......................................  1984 781 2558 839 2926 760 
Manufacturen ..............................  66770 19912 72723 21942 8602G 25959 
Meel ............................................  4220 1897 3082 1488 4135 1733 
Melk (alle soorten) ......................  1148 788 1459 766 1485 015 
Me st incl. Zwavelzure Ammoniak 9460 1087 12087 J 279 10684 J J 86 
Naaimacliines ..............................   432 1498 499 1091 (>31 
Olie .............................................  1894 J 606 1455 1(530 2368 1790 
Papier (alle soorten)  ....................  3212 1142 3387 1081 3744 )330 
Keukwerken ................................  1078 299 1354 308 1452 37 a 
Kijst  ............................................  44167 25035 26677 23087 28425 27277 
Rij widen .....................................  491 378 723 498 J 025 (>]8 
Sigaren  .......................................  859 413 930 487 1048 638 
Sigaretten ....................................  169 684 247 875 387 J 255 
Spoorwegmaterieel (rollend).. 3356 217 3067 335 3481 528 
Steen kolen  .................................  1493 1821 3897 J 987 3864 102* 
Thee  ............................................  1920 429 2409 420 2519 449 
Uurwerken  ..................................  656 125 803 143 1003 206 
Verfwaren ....................................  2200 365 2851 459 3478 496 
Vuurwerk ....................................  1024 G07 1182 511 1J30 470 
IJzer en staal, )...      
IJzerwerk en staalwerk j ... 14553 6914 20424 9420 24089 I13J5 
Zeep ............................................  784 837 959 J 003 1123 1176 
Zout .............................................  11 989 JO 1183 14 1267 

*) Dit cijfer zou slechts de waarde van 7575 ton a / 13.50 vertcgcnwoordigen ； in tegenstelling met 1911 
en 1912, is de invoer van Sabang er niet bij gerekend. Motdezen invoer (die ook in de cijfera der 
Buitenbezittingen van 1911 en 1912 begrepen is) sainen, wordt het totaal voor de Buitenbezittingcn, zooals 
op bladzijde 30 is vermeld, 144033 tonnen, of, de ton berekend a / 13如 / 1.944-445.—. 
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Ultvoer door particulieren (gespeci/iceerd). 

De Uitvoer der voornaamsto producten door parliculie.ren heeft bedragen in guldens (1 == 1000): 

   
1911 1912 | 1913 

   
Artikelen. I 

I Java en ! Buitenbe- Java en ： Buitenbe- i Java en ； Buitenbe- ! Madoera. : 
zittingen. ' Madoera. zittingen. Madoera. , zittingen. 

Aardolie (paraffine) ......................  
„ (petroleum) ...................  
,, (benzine en gasoline) 
” (residu)   .....................  
,, (smeerolie) ...................  
„ (consistxjntvet) .............  
„ (kaarsen) .......................  
,, (asphalt)........................  
,, (turpine)........................  

Arachides (gcpeld en ongepcld).. 
Cacao  ..........................................  
Caoutchouc ..................................  
Copra  ..........................................  
Gom Benzoe  ...............................  
Gom Copal ...................................  
Gom Damar  ................................  
Foelie  ..........................................  
Gambir .........................................  
Getah (alle soorten) ......................  
Hoeden (bamboe) .........................  
Hout (alle soorten)  ......................  
Huiden en vellen ..........................  
Kapok ..........................................  
Katoen (ruwe en gezuiverde)... 
KocJit bakau en ten gar  ...............  
Kinabast .......................................  
Kin inc .........................................  
Koffie  ..........................................  
Mais (gepelde) .............................  
Manufacturer! ..............................  
Muskaatnoton  ..............................  
Pcper  ...........................................  
Pinangnotxjn ................................  
Kijst (gcpeldc en ongepelde)... 
Rotting .........................................  
Suiker ...........................................  
Tabak ...........................................  
Tapioca (allo soorten)...................  
Thee  ............................................  
Tin ...............................................  
Vce (paarden in begrepen)............  
Veevoeder  ...................................  
Vezels  .........................................  
Visch (alle soorten) ......................  
VogeJhuiden ................................  
Zaden (oliohoudende) ..................  

699 

3558 
1652 
1079 
18949 
8 

458 
6

 

2

2

9

4

8

0

 

8

4

4

0

5

3

7

6

 

2

 

2

 

4

3

3 
1

 

-

3

6

9

S

3

7

 

-

2

O

S

2

 

2

 

8

6

 

2

 

4

9

3

8

4 

1

 

1

1

8

 

7

 

4

 

2

 

-

 

4

0

5

 

2

 

1

6

 

5

 

0

 

3

7

3 

-

 

1

2

 

5

6

 

-

2

1

6

 

1

 

6

 

8

 

4

2

5 

13G10 
4354 

941 

4340 
27883 
11373 
1339 

683 2 
266 

27 
5681 
34365 
1548 
1652 
1823 
956 
3185 
5114 

512 
1665 
370 
932 

1266 
14 

7541 
6 

59 
1454 
5965 
3212 
257 

6566 
21325 

2743 
1423 
5394 
18420 

465 
124 
194 
3258 
2400 
5774 
6691 

9

5

2

7

3

0

4

1

3 

-

2

4

1

9

7

1

5

7

6 

6

7

9

3

2

2

1

6

0 

2

 

1

1

1

 

7

 

7 

21 
587 

36 
242G 
1335 

282 

52 
I 134637 | 

40899 
7776 

23334 
3979 

10 446 j 
2132 

120 
1205 

4564 
24195 
15476 j 
4040 
2203 

47 | 
854 

9 
136 
415 j 
46 ； 

15875 ' 
31069 
1748 ! 
1647 ； 
1582 j 

998 
4260 8345 

2 
55357 

102 
41 601 

212 
16 

1687 
1553 
1131 

1084 3322 
— 39654 

 58437 
 5970 
— 3140 
—  2 1461 

3  —  2704  1695 23 
8881 14997 
18997 36044 

— 2671 
26 1744 

615 2182 
53 1020 

3 3137 
151 6010 

2376 — 
2360 1134 
7325 1900 
5861  438 1483 

— 1621 
4349  1450 — 
15134  2493  1166  89  4176  571  8785  12  156609 — 
21358 70789 
8995 102 
21543 — 
4467 54 

7 1001 
1218 222 

3523 12 
— 1627 
182 1725 

1454 89 

Over ciikcle artikelen van uitvocr door particulie- I ren 
(suiker, aarclolic-proclueten, tabak, copra, ca- I outcliouc, 
getah pertja, thee, koffie, peper, huiden on veJk'ii, 
tnpiocawortcls cn tapioca, rijst, rotting, kapok en kapok 
pit ten, gommcn, tin, kinabast en kinino, pina))gi)oten, 
vezels, arachides, mals, hoc- den, manufacturer), 
stecnkolcn on indigo) volgen cenigo nailere 
bijzonderheden. 

SUIKER. Suiker is het mccst bclangrijke uitvoer- 
product van Java cn als zoodanig van overwegen- 

de beteekenis voor het gohcole handols- en scheep- 
vaartverkeer on alles wat daarmedo in verband 
staat, zooalsdo vorvoermiddelen tc land, het crediet- 
cn bankwozon, enz. 

De productio is, van 3.593.000 pikols in 1880 en 
6.8G7.000 pikols in 1890, in 1913 tot 23.736.184 
pikols gestegen. Do uitvoor bedroeg in tonnen van 
1000 kilogr.: 

1875.. .. 210.000 1890.... 368.000 
1880.. .. 222.000 1895.... 576.000 
1885.. .. 420.000 1896.... 572.000 

II 3 
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1897.. .. 518.000 
1898.. .. 689.000 
1899.. .. 777.000 
1900.. .. 737.000 
1901.. .. 724.000 
1902.. .. 864.000 
1903.. .. 865.000 
1904.. .. 1.052.000 
1905.. .. 1.050.000 

1906.. .. 997.000 
1907.. .. 1.194.000 
1908.. .. 1.279.900 
1909.. .. 1.258.500 
1910.. .. 1.304.535 
1911.. .. 1.437.790 
1912.. .. 1.456.352 
1913.. .. 1.471.363 

De cijfers der uitvoeren uit zeiere oogstjarenkoraen 
evenwel niet precies overeen met die betreffende de 
kalenderjaren, maar loopen van 1 April (v66r welken 

datum nog niots uit den nieuwon oogstverscheopt i8) tot 
31 Mei van hetvolgend jaar (den datum waarop men 
aanneemt, dat alle suiker uit don vorigen oogst 
verecheept zal zijn). De uitvoer van den oogst 1913 
boteekont mitsdien don uitvoer daarvan van 1 April 1913 
tot en met 31 Mei 1914. De cijfors, vermelden- do den 
uitvoer jaarsgewijze, geven geen goed beeld, vermits 
ieder jaar op 31 December nog grootere of kleinere 
hoevoelheden onveracheept zijn. Hieron- der volgen nu 
de cijfers van uitvoer dor oogsten 1909 13, naar de 
plaatsen van bestemming gerang- schikt: 

Uitvoer van suiker van 1 April tot 31 Mei van het daaraanvolgende jaar. 
Tonnen van 1000 Kilo. 

Naar: oogst 1909 oogst 1910 oogst 1911 oogst 1912 oogst 1913 

Nederland en Nederland v/o.... 16.631 30.231 3.800 136 105 
Engeland .......................................  5.993 39.562 71.575 12.510 204 
Frankrijk ........................................  3.625 508 25.586 12.817 — 
Belgie ............................................ 1.735 3.051 3.335 407 — 
Suez  .............................................. 20.037 13.224 18.717 12.207 — 
Port-Said v/o  ................................. 186.643 174.052 453.887 104.167 — 
V. S. van Amerika (Atlant, havens) 8.909 14.091 — 5.367 ,— 
Vancouver ....................................  18.619 24.229 37.166 35.306 5.963 
San Francisco ...............................  — 6.714 8.074 — — 
Singapore .....................................  14.664 56.499 57.201 104.329 103.872 
China  ...........................................  14.199 23.029 12.334 35.787 61.121 
Hongkong  ....................................  217.610 211.114 124.539 174.912 235.253 
Japan  ...........................................  95.503 126.234 55.327 236.164 241.000 
Britech-Indie ................................  390.376 445.926 464.385 461.845 620.938 
Australia  ......................................  81.391 21.778 18.559 92.261 21.311 
Diverse havens .............................  666 447 1.576 111 88 
Chili  ............................................  — — 6.099 — — 
Siam  ............................................  — — 1.367 759 4.451 
Portugal ........................................  — 一 4.700 — — 

Totaal uitvoer ....................  1.076.601 1.190.689 ].368.227 1.289.085 1.294.306 
of in pikols van 61,76 K.G.... 17.432.011 19.279.291 22.153.934 20.872.490 20.957.027 
De oogst bedroeg  .........................  20.105.280 20.729.835 23.745.802 22.771.568 23.73GJ84 
Het verschil tusschen beide cijfers, 
geconsumeerd in Nederl.-Indie, is due

 .....................................................  2.673.269 1.450.544 1.59J.868 1.899.078 2.779,157 
of gemiddeld in de jaren 1909—1913 per jaar 2.078.783 pikols. 

Het jaarlijksch verbruik in Ned.-Indie bedroeg ongeveer 3'/8 kilo per hoofd. 
De bestemming Port-Said, waarheen men thans 

meestalde booten, welkeeen voile lading suiker a an 
boord hebben „voor orders'' laat gaan, steltden eige- 
naar daarvan in staat de boot, ter lossing, naar alle 
daarvoor iii aanmerking komende havens bewesten Port-
Said to zenden. Gewoonlijk gaan dergelijke boo ten, 
indien zij niet in een haven derMiddcU. Zee lossen, nog 
naar Gibraltar, orn aldaar finale orders betreffende 
loshaven te bekomen. 

AABDOLIE-PEODUCTEN. Na suiker zijn aardolie- 
producten verreweg het belangrijkstc object van uitvoer. 
Voor den eigenJijken handcl zijn zij intus- schen van 
geen belang, aangezien zij voor rekenitig der 
producenten naar elders geconsigneercl worden. 

TABAK. Tabak is wel is waar een groot artikel van 
uitvoer, maar werkelijke handel daarin bestaat in Indie 
niet, tenzij men het opkoopen van tabak van inlanders in 
enkele Btreken van Java als zoodanig beschouwen wil. 
Op dergelijke zoogenaamde opkoop- tabak, meestal van 
mindere kwaliteit, wordt ook 

vaak voorschot aan de levcranciers gegeven; dergclijk 
voorschot gaat evenals dat op and ere inlandsche 
producten met lietzelfde grootc risico gepaard als het 
crediet, dat men bij importgooderen vedeent. Dczc tabak 
gaat voor rckening der eigenaars in consignatio naar 
Amsterdam of .Rotterdam evenals dio van de j)lantagcs 
op Java en vooral Sumatra ,). Door het grootc bed rag, dat 
men in Nederland beschikbaar stelcle voor deze zaken, 
die eigen!ijk nicer ondcr landbouw (zie het artikel 
TAJiAK) thuia hooren, werden die plaatsen de grootste 
tabaksmarkton der wcreld vooral voor dektabak en 
daaroni wordt ook b.v. de dektabak van Britsch Noord-
Borneo naar Amsterdam geconsigneercl. 

】)Eindc 1916 en begin 1917 toen mcer en mecr 
bleek dat de afscheep naar Nederland grootc ver- 
traging zoude ondergaan, kwaincn uit de V. S. van 
Amerika versohillende opkoopers naar Java en 
Sumatra, welke daar enkclc, speciaal voor hunne 
markten geschikte, partijen kochten en daarheen 
versebeepten. 
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COPRA is de in stulcken gobroken en gedroog- do korn 
van de kokosnoot (zio KALAPA). Zij is in do laatste 25 
jaron als handclsart汰el op- gekomen on eerat in het 
laatsto 10 tai jaien moor cn meer van grooto beteekenis 
geworden. Nadat de Buitonbezittingen reeds in de zeven- 
tiger jaren der vorige eeuw in n a volgin g van andero 
kolonien het artikol op kleino schaal aangemaakt 
hadden, is mon ook op Java in hot jaar 1888 er toe over 
gegaan, hot overschot van den ruimen oogst van 
kokosuoten tot copra te ver- werken en een groot getal 
zeilschepen vond in 1888 en 1889 voor het vervoer, 
hoofdzakelyk naar Marseille, cmplooi. In totaal waren 
het evenwel ilecKtsinigo honderdduizenden pikols, 
welke aldus geexporteerd werden en kleinere oogsten 
van noten veroorzaakten, dat in volgende jaren de export 
van Java vaak stil stood, zelfs in het anders aan 
kokosnoten zoo rijke Java een gedcelte der voor 
binnenlandsch verbruik benoodigde kokos- olie van 
elders moest aangevoerd worden. Eerst toen nieuwe aan 
plan tin gen vrucht d roegen, werd copra op Java 
geregeld aangemaakt en uitge- voerd. 

Tegenover gcmiddeld / 4.661.000 in de jaren 
1894/1898 steeg do uitvoerwaarde tot / 10.739.000 in 
1899 en / 10.311.000 in 1900. Laatstgenoemd bedrag 
vertegenwoordigde tegen de aangenomen waarde van / 
0.11 per kilo eene hoeveelheid van 93.734 ton, waarin 
het van Java uitgevcerde quan 

tum voor 47.288 ton deoldo. Van de uitgevoerdo 
93.734 ton werden toon veracheopt naar: 
Nederland 26.776 ton, hoofdzakelijk ter her- 

verschcping naar 
Duitschland 

26.036 
6.851 
1.863 
5.532 
23.G87 

Frankrijk 
Duitschland 
Rusland 
Port-Said v/o 
Straits 

In 1911, 1912 en 1913 was de uitvoer als volgt [1 = 
1000 Kilo]. 

Uitvoer. 1911 1912 1913 

Java cn Madoera 
Buitenbezittin- 
gen 

94.750 
171.828 

92.105 
155.350 

79.155 
150.184 

266.578 247.455 229.339 

De waarde were! in de Gouvernements-statistieken 
voor 1911 en 1912 op f 0.20 p. kilo en voor 191? op f 
0.24 p. kilo gesteld. 

Voor deze copra werd bij den afscheep de volgende 
bestemming opgegeven: 

Naar: 

1911 1912 1913 

Java en 
Madoera 

Buitenbe- 
zittingen 

T 
Java en 
Madoera 

Buitenbe- 
zittingen 

Java en 
Madoera 

Buitcnbe- 
zittingen 

 Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo 
Nederland  ................................... 
Nederland v. o ............................. 

15.065.278 
32.980.172 

14.044.009 
11.335.246 

9.950.635 
44.644.460 

13.167.070 
7.691.845 

8.324.028 
47.163.17G 

8.645.534 
9.890.852 

Groot-Brittannie en Groot- 
Britt, -voor orders ...................  509.244  311.079 94.330 208.401 285.843 

Duitschland en Duitschland voor 
orders ..........................................  
Oo8t(：nrijk cn Oostenrijk voor 

19.151.076 19.217.516 22.203.731 21.028.042 12.975.656 15.835.466 

orders ......................................  
Frankrijk en Frankrijk voor or- 

5.408.541 1.364.320 5.747.051 2.975.821 4.430.362 1.005.13& 

dors  ........................................  17.906.379 60.629.945 8.137.681 57.035.172 5.402.G90 54.549.048 
Italic en Italic voor orders ...........  2.37G.3G

8 
2.652.344 915.7S3 1.569.637 402.315 1.182.017 

Bclgiij .........................................  25.234   7.930   JJcncmarken ................................  390.462    100.000  Jtusland .......................................  255.188      Ver. Staten van Amerika .... 
Span jc ........................................  

331.014     199.23S 
      Overig Europa .............................  
Japan  ..........................................  
Australia .....................................  

208.270 
141.598 126.338 

180.154 
4.323 

130.878 
Singapore  ...................................  142.757 51.097.537 — 40.484.567 103.452 46.903.161 
Penang  .......................................  — 10.737.806  10.715.895  10.763.964 
Egypte cn Port-Said voor orders — 4G8.0181 361.161 40.808 754 789 
Elders  .........................................  — 140.109 G8.106 38.19G  38.058 

 94.749.983： 

171.828.448 92.104.864 155.349.820  



36 HANDEL EN SCHEEPVAART. 

iijWat de bestcmming dcr copra betreft, heeft al- lengs 
dienaangaande groote wrjziging plaats gehad en was 
laatstelijk voornamelijk Duitschland eind- bestemming. 
Daarheen ging het grootste gedeelte dor afschopingon na-
ar Nederland, Nederland v. o. en Frankrijk v. o. 

Maar ook Marseille betrok vrij aanzionlijk uit Nederl. 
ludie, hoofdzakelijk uit de Buitenbezittiii- 

Caoutchouc. (In do gouvernements statistieken in 1911 onder do bcnaming Gom-Elastiek voor- 

komende). 
Uitgevoerd werden de volgende hoeveelheden, gesteld op de daarbij aaiigegeven prijzen: 

gon, terwijl ovorigons het artikel ging naar Ge- nua, 
Spanjc, Noord-Frankrijk on D.enemar扇厂 eneon weinig 
naar Rusland, Engeland en in do laatste jaren ook naar 
Nederland, waar eveneens fabrieken verrezen zijn, dio hot 
artilcol vorwerken. Ook do Vor- eenigde staton van 
Amerika hebbon zich wel oens voor copra uit onzo 
kolonien geintcresseerd, maar zondcr dat hot tot zaken van 
beteekenis kwam,】) 

Java en Madoera. 1911 1912 1913 

Ficus (plantageprod.) 
Hevea 
Ceara 
Castilloa 
andere 

 474518 Ko. a. / 5.40 p. kilo 
485842 ,, ,, - 5.40 ,,,, 

377 ,, ,, - 4.40 ,,,, 23422 
„ „ - 4.— ,, „ 34413 ,, ,, - 3.30 
„ ,, 

124345 Ko & / 3.50 p； kil. 
2345047 ,, ,, - 3.50 ,,,, 

10671 ,, ,, - 3.—,,,, 43766 ,, 
,, - 2.30 ,,,, 45894 ,, ,, - 
2.30 ,,,, 

Totaal 359933 Ko. a / 3.— p. kilo 
Naar: 

kilo 
Nederland 172094 
Nederland v/o 9079 
Groot-Brittannie 100766 
Frankrijk 2984 
Belgie 11783 
Duitschland 5294 
Ver. Staten v. 
Amerika 19850 
New-York v/o 1586 
Britsch-Indie 74 
Singapore 24876 
Japan 551 
Australie 10996 

1018572 
kilo 

Nederland 418453 
Nederland v/o 11116 
Groot-Brittannie 493525 
Belgie 63290 
Duitschland 5108 
overig Europa 4912 
Ver. Staten v. 
Amerika 8723 
Singapore 3617 
naar elders 3828 

2569723 
kilo Nederland 976488 

Nederland v/o 127978 
Groot-Brittannie 1105191 
Belgie 261709 
Duitschland 3145 
Italic v/o 7666 
Frankrijk v/o 750 
overig Europa 20269 
Ver. Staten v. 
Amerika 20209 
Singapore 41526 
naar elders 4792 

-Buitenbezittingen. | 

Ficus (plantageprod). 
Ficus (geen idem) 
Hevea - 
andere 
fabriekmatig bereide J 

541684 Ko. h / 5.40 p. kilo( 726144 Ko. a / 3.50 p. kilo 
163845 „„ - 6.60„ „ ) 45890 „ „ - 3.— „ ” 

1572170 ,, ,, -5.40 ,, ,"3279604 ,,,, -3.50 ,,,, 
10241G7 ,, ,, • 3.30 ,, „ .380810 ,,,, -2.20 „,, 

590 ,, „ -2.50 ,,,, 

Totaal !1893942；KO. a / 
3.— 
Naar: 

Nederland 
Nederland v/o 
|Groot-Brittannie 
jFrankrijk en Mar- 

p. kilo 3301866 
kilo 
53124 Nederland 

9446 Nederland v/o 
22065 Groot-Brittannic 

Duitschland 
seille v/o 

Belgie en Belgie v/o 
(Duitschland 
Penang 
Singapore 
Elders 

9368 Marseille v/o 
685101 Belgie en Belgie v/o 
56021 Penang 
479082) Sin gapore 
1194804 Ver. Staten v. 

1522； Amerika 
[Elders 

14433038 
kilo Nederland 

272946 Nederland v/o 
195 】3 ； Groo t- Bri ttai)n 
i e 
134003^Duitschland on \ 
35607!Duitschland v/o j 

886;Belgie en | 
90635; Belgie v/o f 

J 21981 "Penang 
1503684；Sir)gapore 

'Elders 
23433 

1348, 

kilo 
471060 
458J0 
870889 
23599 
18732J 
1095505 
1737924 

930 

*) Gedurendo den oorlog recs de waarde van copra 
a&nzienlijk, maar de aanmaak en dus ook de 
uitvoermoesten wegens gebrek aan scheepsruirntc 
belangrijk worden ingekrompen, daarentegen kon- 
den die van kokosolie aanzionlijk uitgebreid worden. 
Het valb te bezien of invredestijdde alien gs in Indie 
verrezen fabrieken, welke het product op Europeesche 
wijze d. w. z. zoo voordeelig mogeHjk in olie 
omzetten, op dezelfde ruime schaal daar- voor ook 
verder in het buitenland afzet zullen vinden. In de 
tijden voor den oorlog hieven de 

mcestc laixlen speciale rechten op copra-olie, ter- wijl 
copra zclf vrij van rechten kon ingaan; blijft doze 
tocstancl bestendigd, dan zal daardoor zeker in Nederl. 
Indic de aanjnaak van olio vcrmindcrcn, vooral daar de 
schepcn voor dit artikel een naar verhouding hoogcre 
vracht rckejien dan voor copra en bovendicn in Indie 
de verpakking van de olie duurdcrdan in Europa te 
staan komt. Alles bij elkaar zou men mogen 
verwachten, dat in vredes- tijd weer de oude groote 
hoeveelheden van copra zullen uitgevoerd worden, 
vermoedelijk zelfs nog meer, nu vele nieuwo 
aanplantingen ontstaan zijn. 



HANDEL EN SCHEEPVAART. 37 

Hetgeeu aan caoutchouc naar Nederland en Engcland is gegaan zal wcl hoofdznkelijk geweest zijn in consigiiatie 
voor rekening der planters'). 

GETAH PERTJA. Voor Java is dit product, cvcnals de inzamcling van getahpcrtjft-bladeren cn van ggtah djeloctoeng 
nog van zeer gcringe betcckcnis. De uitvoeren daarvan en de prijzen hebben voor dat ciland in 1911一1913 bedragen 
(1 = 1000 K.G.): 

Artikelen. 1911. 1912. 1913. 

Getah pertja 46 一 — 
(hoofdzakelijk naar Nederland) a /2,— p. Ko.   
Idem, plantageproduct, (a. b.) — 5 24 
  a / 5.— p. Ko. a / 5.— p. Ko. 
Idem, boschproduct, 一 54 — 
(hoofdzakelijk naar Nederland en  a / 2.50 p. Ko.  Groot-Brittan ie).    
Getahpertja-bladeren 444 480 460 
(hoofdzakelijk naar Singapore) a /0.08 p. Ko. d /0.06 p. Ko. h /0.06 p. Ko. 
Getah djeloetoeng 35 68 17 
 a /0.15 p. Ko. h /0.18 p. Ko. & f 0.15 p. Ko. 

Belangrijker zijn deze artikelen voor de Bxiitenbezittingen, vanwaar echter de uitvoeren zoo good als geheel naar 
Singapore cn slechts voor een zeer klein gedeelte naar Europa gin gen. 
De gouverncmcntsstatistieken vermelden daarvoor de volgende uitvoercijfers (1 = 1000 kilo) en prijzen: 

Artikelen. 1911. 1912. 1913. 

Getah pertja, 657 — — 
waarvan:    naar Singapore 595 | a / 2,—   naar Penang 56 | p. Ko.   Idem, plantageproduct, — 24 53 

(hoofdzakelijk naar Nederland en  a / 5.— p. Ko. 也 f 5.— p. Ko. 
Groot-Brittanie).    

Idem, boschproduct, — 936 810 
waarvan:    naar Singapore — 838 | a / 2.50 690 | “2.20 

naar Penang — 44( p. Ko. 411 p. Ko. 
Getahpertja-bladeren 1.434 350 1.059 
(uitsluitend naar Singapore) h /0.08 p. Ko. h / 0.06 p. Ko. h /0.06 p. Ko. 
Getah djeloetoeng, hangkang, enz., 24.584 — 一 
waarvan naar Singapore 16.008a/0.15p.Ko.   
Getah djfloetoeng, 一 27.705 17.016 
waarvan naar Singapore — 18.616 it/0.18 p. Ko. 12.922 “0.15. p. Ko. 
Getah hangkang, — 1.923 2.701 
waarvan naar Singapore — 1.424 h / 0.45 p. Ko. 2.442 % / 0.40 p. Ko. 

i) Do oorlog heeft ook in de wijze van verkoop der caoutchouc do verandering gcbracht, dat bijkans niets nicer 
naar Europa uitgevoerd kon worden; het mecrendccl der oogsten — ook hetgeen vroeger van de Buitonbezittingcn 
naar Penang en Singapore ging — werd naar do Vereenigde Staten gezonden, waar- bij de groothandel goede diensten 
bewees, ofschoon vaak ook do planters er de voorkeur aan gaven, zelf het product daarhecn te consignecren. 
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Daar de uitvoer geheel of hoofdzakelijk naar Singapore 
plaats had, zijn dezo artikelen van weinig belang voor den 
Europeeschen handel, maar naar mate vooral de 
aanvoeren van getah pertja zullen toenemen, zouden het 
toch producten kunnen worden, die den groothandel 
interesseeren. 
THEE. Hiervan was de uitvoer: 
1911 17.449.271 Ko. berekend a / 0.78 
1912 blad 29.382.980Ko. berekend a /0.78 

stof 831.120 Ko. a /0.50 
totaal 30.214.100 Ko. 

1913 blad 25.060.633 Ko. berekend a /0.83 
stof 1.487.130 a /0.50 

totaal 26.547.763 Ko. 
Verreweg het grootste gedeelte dezer hoeveel- heden is 

naar Nederland en Engeland voor planters- rekening 
geconsigneerd geworden. Voor den groothandel van N.I. 
is het artikel nog van geen groote beteekenis; evenwel 
verleent hij toch in toenemende mate zyne bemiddeling 
voor uitvoer naar diverse landen vooral Australie, 
Rusland, Singapore en China J). 

KOFFIE. De oogsten der laatste jaren 一 daar- onder 
begrepen de kleine Gouvemementsoogsten —zouden 
geweest zijn (pikols): 

Artikelen. 1911. 1912. 1913. 

Plantagekof/ie:    
Java    Arabische 100.011 178.312 67.895 

Liberia 59.162 52.595 34.897 
Robusta 154.136 253.214 319.853 
Hybride —  5.564 

Sumatra    
Arabische 9.995 7.774 4.875 
Liberia 15.157 6.893 7.719 
Robusta 2.904 10.808 36.817 
Totaal 341.365 509.596 477.620 

Gouv's Icojjie.:    

Arabische 14.398 66.059 41.139 
Liberia 5.305 5.067 2.719 
Robusta 2.362 9.338 11.251 
Totaal 22.065 80.464 55.109 

Niet op plantag&s    
gdedde koffie:    

Aanvoeren op:    
Paxlang . 20.000 25.000 25.000 
Kroe (Palembang    etc. inbegropen) 30.000 35.000 45.000 
BaK 20.000 20.000 20.000 
Celebes (Portug.    Timor inbegrepen) 42.000 46.000 46.000 
Totaal 112.000 126.000 136.000 

】)Gedurende den oorlog werd meer aan den 

Tegenover die oogsten van gezamenlijk: 475.430, 
716.060 en G68.729 pikols, respectievelijk voor de jaren 
1911, 1912 en 1913, staan 一 gelijk in de tabel- len 
hieronder nader is toegelicht — volgens de ver- slagen der 
Handelsvereenigin g te Batavia cijfers van 375.008, 
538.262 en 468.697 pikols voor de verscheping. Do 
verschillen tusschen oogst- en uit- voercyfers bctreffen 
het verbruik van koffie in den Archipcl, voornanielijk op 
Java en Madoera. 

Uit deze gegevens blijkt, hoezeer de productie van 
koffie in Nederl. Indie zou zijn achteruitgegaan, ware in 
de laatste jaren niet de Robusta er bij geko- men. Van de 
met recht zoozeer gewilde ardbische koffie, waarvan in 
vroegere jaren vaak bo ven lx/2 millioen pikols verscheept 
werd, is bitter weinig overgebleven. Niet alleen is van de 
arabische koffie, welke particulieren produceerden, 
vooral op Java bijkans niets meer over, maar ook de 
Gouverne- mentsoogsten, die vroeger dikwijls het 
millioen pikols te bo ven gin gen, zyn van geen beteekenis 
meer. 

Met den verkoop van Gouv. koffie in veiling te Batavia 
werd in 1862 een begin gemaakt en da area geregeld 
voortgegaan, aanvankelijk tot een hoeveel- heid van 
50.000 pik. die spoedig tot 100.000 pik. werd opgevoerd, 
doch in deze ceuw in verband met de kleinere oogsten 
belangrijk moest verminderd worden. 

Erwerdenin 1910,1911, 1912en 1913resp. slcchts nog 
11800, 7410, 13613 en 13800 pikols te Batavia geveild. 
Het overige werd te Amsterdam geveild en is dus zonder 
belang voor den han cl el in Nederl. Indie. 

Voor zoo ver de besteimning Nederland was, vond die 
koffie hoofdzakelijk plaatsing in Duitschland, waarheen 
ondcr meer het grootste gedeelte van alle Robusta gaat (in 
concurrentie met Santoskoffie). In andcre landen schijnt 
deze soort minder in den smaak te zijn gevallen. 

De veilingen, welke het gouvernement vroeger te 
Padang om de 3 maanden deed houden, behooren sedert 
6 Juni J908 tot het verledcn. 

Verscheping van 
koffie: (in pikols) 1910. J911. J9J2. 1913. 

a. bereide Icojjie, 
af- koinstig van: 
Java  ................  140.876 

263. J S仇 383. J 

68 339.811 
Sumatra...........  J6J33 29.230 57. J 02 44.911 
Borneo  ...........  3 — — 903 
Celebes ...........  15.8G9 41.829 44.910 45.415 

1). 
lioornschillcojjie, 
afkomstig van: 
Java  ................  2J.878 40.130 52.488 37.592 
Sumatra...........  271 156 — 

 _  Celebes ...........  100 483 564 65 

Totaal ...............  195.130 375.008：

538.262|468.G97 

groothandel verkocht en doordezen voornanielijk naar 
Rugland geplaatst. Het tevens begonnen streven om ook 
in de Vereenigde Staten van Amerika eene markt voor 
.Javathee te schep- pen, gaat van de planters uit. 
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De bestemming van het uitgovoerd product was: 

 

  

Bestemming. 

Nederland; van het Gouvemement ........................................  „
 van particulieren  ...................................................  
„ voor orders; van particulieren ................................  

Triest particulieren Genua ..................................................... „

   
Marseille „  .....................................................  
Lissabon „  .....................................................  
BorHeaux ”  ....................................................  
Havre ,,  ....................................................  
Nantes ,,  ....................................................  
Antwerpen „  ....................................................  
fingeland „  ....................................................  
Bremen „  ....................................................  
Hamburg ,,  ....................................................  
Denemarken „  ....................................................  
Noorwegen „  .....................................................  
Zweden „  ....................................................  
Port-Said „  ....................................................  
Makalla „  ....................................................  
V.S.van Amerika „  ....................................................  
Singapore „  ....................................................  
Penang ,,  ....................................................  
Kaapstad „  ...................................................  
Australie „  ....................................................  
Aden „  ....................................................  
Batoum „  ....................................................  
Suez -„  ....................................................  
China „  ...................................  .....  ..........  
Japan „  ....................................................  
Diversen „  ....................................................  

1910 1911 1912 1913 

19.014 7.116 26.239 39.7?6 
88.036 163.222 255.372 185.145 
10.881 23.236 31.135 26.354 
9.507 13.224 20.750 6.905 

946 4.9G5 6.383 6.967 
1.525 2.095 13.523 18.212 

7 94 911 4.348 
— 1.839 1.631 1.044 
8.901 45.577 43.557 64.342 

283 1.707 2.332 1.645 
326 254 706 859 
47 2.670 1.939 3.508 

. — 14 783 1 
4.963 4.584 2.519 6.355 
6.822 15.907 12.872 15.951 
— 153 178 1.073 
1.129 1.022 347 313 
2.840 13.450 32.840 17.819 
— 47 156 — 

31.170 56.119 47.792 46.605 
8.621 17.292 33.930 18.262 

112 421 779 228 
—. — 576 100 
——. — 265 672 
— — 500 — 
— — 144 — 
— — 103 72 
— — —. 1.113 
— — — 11 
— — — 997 

195.130 375.008 538.262 468.697 

PEPER. Peper is, uit een oogpunt van wereldver- bruik 
beschouwd, geen groot handelsartikel, maar voor 
Nederlandsch-Indie is (lit product van be- trckkdyk veel 
belang, daar het in het grootste ge- deeltc van het 
wcreldverbruik voorziet. De uitvoo- ren bcdroegcn (1 = 
1000 kilo):    

Artikelon. 1911 1912 1913 

Peper tviUe:    
van Java 
van de Buitenbezittingen 
voornamclijk naar Sin- 

2.754 3.067 2.058 

gaporo 
in de Gouv. stat, gesteld op 
een waarde per Ko. van /0.75 
(1911—1912), /0.80 (19)3). 

1.435 1.763 2.425 

Peper zwarte:    
van Java 
van de Buitenbezittingen 
voornamclijk naar Pc- 

9.888 10.394 5.300 

nting en Singapore in de 
Gouv. stat, gesteld 
op ccno waarde per kilo 
van /0.46 

10.486 11.247 9.182 

De van Java (hoofdzakelijk van Tandjoeng Priok) 

uitgevoerde peper is, op kleinigheden na, het pro- 
duct der Buitcnbczittingen en meeronderden naam 
witte Muntok- en zwarte Lampongpeper bekend. 
Men verwachttc einde der 90er jaren van de vorige 
eouw ook groote oogsten van Javapeper, vooral van 
Oost-Java, doch het gewaa schijnt aldaar nict te 
gedijen en de uitvoer van „op Java geteelde peper" 
is van wcinig belang. De uitgevoerde peper gaat 
naar alle deelen der wereld en wordt, waar niet (zoo- 
als b.v. in Frankrijk) differonticele rechten eon be- 
letsel zijn, overal verbruikt. 

De Buitenbezittingen voeren — voor zoo ver hun 
oogst niet naar Tandjoong Priok ter verdere door- 
zending gaat — naar Singapore en Penang uit en 
het grootato gedeelte der pepers,welke als Singapore- 
resp. Penangpeper in den handcl gcbracht worden, 
is van Nederl.-Indie afkomstig. De Amsterdamsohe 
en Rotterdamsche Liquidatiekassen registreeren 
termijncontracten van zwarte Lampongpeper en 
daardoor zijn Amsterdam en Rotterdam meer en 
nicer centra van den peperbandel, hoofdzakelijk 
voor uitvoor naar Duitschland, geworden. 

Staartpeper (Cubeben). Hiervan hebben de uit- 
voeren bedragen (1 = 1000 kilo): 

Uitvoer. 1911 1912 1913 

van Java van do 
Buiten- 

109 146 132 

bezittingen 132 98 4 
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De waarde were! in de Gouv. Statistieken voor 1911 en 
1912 op /0.50 en voor 1913 op / 0.70 per kilo genoteerd. 
Het grootste gedeelte dozer uitvoeren is naar Singapore 
gegaan en zal wel in het Oosten verbniikt zijn. Van uit 
Europa en Amerika is voor het artikel in de laatste jaren 
weinig vraag geweest. 
HUHJEN EN VELLEN. Niettegenstaande in steeds 
toenemende mate vee geslacht wordt, ziet men een 
kleinen achteruitgang in den uitvoer van buffel- en 
runderhuiden, die aan het vermeerderd gebruik in de 
Nederlandsch-Indischc leeriooierijen te wijten is. 

De bestemming van het grootsto gedeelto was Am-
sterdam en Rotterdam. De goite- cn hertevcllen wer- den 
hoofdzakelijk naar Frankrijk, Nederland on de 
Vereenigde Staten van Amerika verschecpt. Ook de 
leguauenvellen, waaruit in Europa allerlei wetlde- 
voorwerpen op het gebied der Icderiiidustrie wor- den 
vervaardigd, werden meerendeels naar de ge- noemde 
Nederlandschc havens verzonden. 

De onderstaande tabel geeft. een overzicht van den 
uitvoer, in de jaren 1911—1913, van huiden en vellen, 
alsmetle van de prijzen, die voor de verschil- lende 
artikelen van dien aard in de Gouvemements- statistieken 
zijn genoteerd. 

Artikelen. 
1911 1912 1913 

Stuks 1 = 
1000 

K.G. 
1 = 1000 

Stuks 
1 = 1000 

K.G. 
1 = 1000 

Stuks K.G. 
1 = 1000 ； 1 = 1000 

Van Java en Madoera : 
buffelhuiden ...................  

prijs per K.G. 
koe en runderhuiden .. 

prijs per K.G. 
geite- en bokkevellen .. 

prijs per K.G. 
leguanenvellen  .  .  .  ........  

prijs per K.G. 
hertevellen ...................... 

prijs per K.G. 
andere eoorten  ..............  

prijs per K.G. 
Van de. Buitenbezittingen: 
buffelhuiden ..................  

prijs per K.G. 
koe en runderhuiden .. 

prijs per K.G. 
geite- en bokkevellen .. 

prijs per K.G. 
leguanenvellen ...............  

prijs per ELG. 
hertevellen  ....................  

prijs per K.G. 
andere soorten  ................ 

prijs per KG. 

305 
460 
1116 

115 
64 

3118 
/0.80 

1991 
-1.— 

436 
-2.80 

4 
-6.— 

2 
• 0.50 

83 
-0.70 

1395 
/0.80 

320 
-L— 

1 
-2.80 

0.2 
/6.一 

200 
-0.50 

168 
-0.70 

272 
473 
1040 

114 
41 

2935 
/0.80 

2201 
-1.— 

417 
-2.80 
-6,— 

81 
-0.50 
-0.70 

1470 
/0.80 

210 
-1.— 

2 
-2.80 

247 
-0.50 

229 
-0.70 

264 
419 
1144 

97 
33 

2802 
/1.10 

2033 
-1.40 

469 
-2.80 

4 
-6.— 

3 
-0.60 

88 
-0.70 

1247 
/ ).10 

164 
-1.40 

2 
-2.80 

242 
-0.60 

2J5 
-0.70 

TAPIOCA- WORTELS komen voor het eerst in 1908 in 
de Gouvts. statistieken voor (in 1909 en 1910 o.a. resp. 
18.551.830 en 40086 K.G. met bestemming Frankrijk). 
Tengevolge van de insteDing van hooge invoerrechten 
nam de verscheping naar genoemd land een einde. 
Uitgevoerd werden in het geheel in de jaren 1911, 1912 
en 1913, uitsluitend van Java en Madoera, 15.938.774, 
17.313.012 en 25.940.778 K.G., ter waarde van / 0.03 
per Kilo. 

TAPIOCA. In 1911 werden luidensde meerbedoelde 
statistieken van Java en Madoera, 38.949.416 K.G. en 
van de Buitenbezittingen 184.500 tapioca-meel 
uitgevoerd ter waarde van /0.11 per kilo. 

Overigens were!, uitsluitend van Java.enMadoera, in 
dat jaar verschecpt voor eene waarde van / 60.153 aan 
geparelde tapioca en van / 151.043 aan afval. 

De uitvoeren in 1912 en 1913 en de prijzen van het 
daarin begrepen product, in zijne verschillende vormen, 
waren de volgende: 

Artikelen. 

1912. J9J3. 

KG. 
(1 = 1000) 

Prijs 
P- 

KG. 
KG. 

(1 = 1000) 
Prijs 

P- KG. 

Java en Madoe-     
ru,.     geparelde .... 1.062 /0.22 778 / 0.20 

meel ................ 41.422 -0.11 53.237 -0J1 
flake ...............  10.954 -0.J9 10.487 -0.17 
afval  .............. 
Buitenbezittin- 

12.903 -0.03 14. J 58 -0.03 

gen.     meel ...............  
(alleen van Be- 

933 -OJJ 930 -0.11 

la wan)     
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Al doze soorten hebbcn voor den groothandcl alleen in 
matige hoevcelheden belang, vennits de geheol modern 
werkonde fabrieken van Europccscho ondemcmers hun 
product bijkans gchocl zelf naar de plaatsen van 
consumptie verkoopon, dus voor den groothandcl alechts 
de bctroklcolijk kloino productie der door Chineesche 
ondemcmers gedro- ven fabrieken blijft. Het artikel moet 
in, Europa en de Ver. Staten van AmerDca (waarheen het 
meeste gaat) concurreeren met aardappelmeel en op Java 
zelf hangon de beschikbare aanvoeren ruw product weer 
af van de prijzen, welke voor dat product, namelijk voor 
de wortels, voor uitvoer en in land ache consumptie zijn 
te bedin gen. Niette- min schijnen zaken van grootcren 
omvang voor het artikel te zijn weggolcgd. 

RIJST. Met den uitvoer van dit artikel hangt de iiivoer 
daarvan in Indie in zoover nauw samen, dat men de 
goedkooperc soorten moet invoeren, ten einde de betere 
te kunnen uitvoeren, welker bestem- ming in hoofdzaak 
Australie, Singapore, Frankrijk, Duitschland, Oostenrijk 
en vooral Nederland is. Proeven in de tachtigerjaren der 
vorige eeuw genomen met uitvoer naar de Vereenigdo 
Staten van Amerika schijnen niet voldaan te hebbcn. 
Scdert (lien hoort men a-lthans niets wat op vraag uit deze 
landen zoude wijzcn. 

Volgens de Gouvernementsstatistieken werd uit- 
gevoerd in kilo's: 

1911 1912 1913 
Java en Madoera. 

gepelde: 
53.615.159 bcre- 47.058.023 bere- 62.747.016 bere- 
kendi/0.15p.Ko. kend a/0.13/15 kendi/0.12/14 

on gepelde: 
4.594 bere- 766.640 bere- 137.818 bere- kend a/0.05 

p. Ko. kend a / 0.05 kend a / 0.04. 
Buitenbezittingen. 

gepelde: 
1.130.588 2.510.110 974.292 

i/0.15p.Ko. a/0.13/0.15p.Ko. a/0.12/0.14p.Ko, 
ongepelde: 

1.752.774 2.130.308 2.895.988 
it, / 0.05 p. Ko. 祝 / 0.05 p. Ko. it, / 0.04 p. Ko. 

ROTTING. De uitvoeren, waarvoor eene waarde van 
dechtB / 0.12 per Kilo were! aangenomen, heb- ben 
bedragen [1 = 1000 Kilo.]: 

Uitvoer. 1911 1912 1913 

van Java 774 ! 141 ； 101 
van de Builen-    bczittingcn 54.717 44.041 G0.458 

De uitvocren van Java zijn ook van do Buitenbe- 
ziltingen afkomstig. Het artikel wordt naar bijkans alle 
landen, ook naar Singapore, vorzonden, wuarbij do 
beschikbare scheeparuimtx) eone grootero rol dan bij 
andcre artikelen speelb. 

KAPOK word op eene kleinc hoeveelheid na uit- 
sluitend van Java uitgevoerd. De Gouvcrncmcnts- 
statistieken vermelden de uitvooren van kapok van 

Java en Madoera a]s voIgt [1 = 1000 kilo, de kilo 
bcrekend a / 0.65]: 

Artikel. 19)1 I 1912 1913 

Kapok. 9.906 ；

10.295 :9.017 

De kapok dient voor het vullen van kussens en 
matrassen. Het artikel is vroeger voomame- lijk naar 
Nederland gegaan, waarheen thans nog een vrij groot 
gedeelte uitgevoerd wordt, maar in de laatstc jaren is ook 
vrij belangrijk naar Australie en de Vereenigde Staten 
van Amerika gezonden. Van de naar Nederland 
veraonden kapok gaat een klein gedeelte naar 
Duitschland, waar het verbruik ook gestadig begon toe te 
nemen. In Frankrijk cn andere landen is het verbruik nog 
zecr klein. 

KAPOKPITTEN, ook kapokzaad genoemd, is een artikel, 
hetwelk pas einde der negentiger jaren van de vorige 
ecuw in noemcnawaardige hoeveelheid kon geexporteerd 
worden, toen betere middelen van verbinding met de 
binnenlanden het mogelijk maakten dit vroeger schier 
waardeloos product op de havenplaatsen aan te voeren en 
tevens door be- schikbaarstelling van meer scheepsruimte 
het product tegen matige vracht naar Europa kon over- 
gebracht worden. Aanvankclijk was Marseille de 
hoofdplaats van verbruik, maar later werd deze plaats 
door Liverpool ovorvleugeld en al naar ge- lang het voor 
olieslagers de moeitc waard werd de pitten te verwerken, 
kon men ook zoodanige betere prijzen daarvoor bed in 
gen, dat het voor de planters de moeite loonde het artikel, 
dat te voren vaak weg- gegooid werd, te verzamelen. De 
uitvoeren van Java en Madoera, welko tegen /0.05 per 
kilo berekend werden, hebben bedragen: 

1911 \ 1912 | 1913 
15,440,292 Ko. | 17,744,001 Ko. | 19,479,414 Ko 

Naar mate het gewas meet aangeplant en ge- oogst 
wordt neemt de uitvoer vrij geregeld toe. 

GOM DAMAR (in de Gouv. statistieken bij ver- korting 
Damar genocmd). Het artikel wordt niet op Java 
ingozamckl. Het wordt echter van Sumatra voor een cl 
eel naar Batavia gezonden, om aldaar te worden 
gczuivorci. De uitvoer naar het buitcnland hceft plaats in 
brokken (eerste soort) en, als over- schot bij de zuivering, 
in kleinere kristallen en stof van diverse kwalitoiten. De 
uitvocren bed roegen [1 = 1000 kilo]: 

Uitvoer. 1911 1912 1913 

van Java 
van de Buitenbezittingen 

2.085 
8.288 

2.117 
7.195 

2.199 
7.795 

Als waarde per kilo werd voor 1911 en 1912 f 0.22 en 
voor 1913 f 0.28 aangonomen. 
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Van GOM COPAL (in de Gouv. statistieken bij 
verkorting Copal genoemd) hebben de uitvoercii 
bedragen [1 = 1000 kilo]: 

Uitvoer. 1911 1912 1913 

van Java 
van de Buit-enbezittingen 6.610 

一 
；6.589! 

104 
6.976 

Voor zoover dit artikel niet naar Singapore gezonden 
wordt, gaat het hoofdzakelijk naar Nederland, Groot-
Brittanie en de Vereenigde Staten van Amerika. Als 
waarde per kilo vennelden de Gouvernemeutsstatistieken 
f 0.25. 

GOM BENZOE (in de Gouv. statistieken bij verkorting 
Benzoe genoemd). Sumatra is een der weinige landen, 
waar dit artikel voorkomt. Daarvan werd, hoofdzakelijk 
van Palembang, uitgevoerd [1 = 1000 kilo]: 

Uitvoer. 1911 1912 1913 

geheele uitvoer 1.548 : 1.748 1 1.670 
waarvan naar Singapore | 1.448 I 1.582 1.612 

De Gouvemementsstatistieken geven voor 1911 en 
1912 een waarde per kilo aan van f 1,— en voor 1913 
van f 1.60. Singapore noemt het artikel: GUM BENJAMIN 
en voerde naar Europa en de Vereenigde Staten van 
Amerilia uit: 

Gewicht seenheid. j 1911 19)2 ! ! 1913 

Pikols van 133'/3 i 
Eng. ponden 5181 | 5495 6962 

Oosten blijft. 
waaruit blijkt dat het grootste gedeelte der aan- 
voeren in het - ......  

KINABAST en KININE zyn voor den groothandel van 
weinig beteekenis, daar van kinabast niets in Nederl.-
Indie te koopen valt. De op Java gemaak- te kinine wordt 
door do Bandoengsche fabriek zel- ve in den handel 
gebracht^ De kinaEas^ voor zoover niet aan de 
kininefabriek te Bandoeng geleverd, wordt voor reken in 
g der planters naar Amsterdam geconsigneerd; op Java 
had nimmer werkelijke handel in kinabast plaats. 

PINANGNOTEN. Hiervan hebben, berekend A /0.15 per 
Kilo, de uitvoeren bedragen(1 = 1000 kilo): 

Uitvoer. 1911 1912 1913 

van Java 3.508 4.474 3.808 
van de Buiten bezittin gen 21.418 24.109 22.197 

Voornamelyk wordt het artiliel door Chineesche 
exporteurs naar Singapore gezonden ； het heeft wei- 
nig belang voor den Europeeschen handel. 

VEZELS. De uitvoer van dit produkt neemt ge- 
stadig toe. Naast een kleine cultuur, door Inlanders 
gedreven, worden tegenwoordig diverse soorten, 
voornamelijk Agave (Sisalhennep), hoofdzakelijk 
door Europeesche ondorncmers geteeld. Het product 
wordt door dozen zelven naar Europa en de Ver- 
eenigde Staten van Amerika geexpprteerd. Dienten- 
ge volge is in Nederl. Indie de handel in vezels 
hoogst onbeduidend en zal deze wel niet van beteo- 
kenis kunnen worden zoolang door en voor reke- 
ning van inlanders geen grootere aanplantingen 
worden aangclegd dan thans J)et geval is. De Gou- 
vemementsstatistieken geven de volgende details 
betreffende den uitvoer van Java in 1911 (1 = 1000 
K.G.): 

|naar Europa 2.373 
Vezels alle soorten I „ V. S. v. Amerika 301 

waarde/ 0.30 p. kilo ( „ Japan 74 
J ,, Australia 33 

den groothandel komt alleen de 
in aanmerking, welke te Batavia 

' 一 en van Tandjoeng 
en Oosten rijk 

TIN. Voor 
,,BilIitontin" 
geregeld in inschrijving verkocht 
Priok hoofdzakelijk naar Frankrijk 
verzonden werd. 

Uitgevoerd werd daarvan: 
1911 -… 

2.177.370 Kilo 1.989.870 Kilo 
a / 2.— p. Ko. a / 2,— p. Ko. 

Voor 1912 en 1913 waren de gegevens: 
'■ 1912 1913 

1912 1913 
2.127.490 Kilo 

_
 
_ a/2.10 p. Ko. 

Verder vermelden de Gouvemementsstatistieken 
een uitvoer van Billiton-tinerts 
berekend a /0.00 per Kilo: 

in 1911 1912 
2.739.411 Kilo 2.910.869 Kilo 

De uitgevoerde gouvernements-tin is uitsluitend van 
Banka afkometig. De geheele productie wordt naar 
Nederland geconsigneerd 】)en is dus van geen belang 
voor den Nederl. Indischen groothan- del; dit geldt ook 
voor het Singkeptui, hetwelk te Singapore verkocht 
wordt. 

naar Singapore 

en in 1913 
2.502.928 Kilo 

Vezels gemootoo (aren- 
vezels): 
waarde / 0.10 p. kilo 
Vezels manillahennep: 
waarde / 0.25 p. kilo 
Vezels sisalhonnep: 
waardo / 0.30 p. kilo in 
1912 
waarde / 0.36 p. kilo 
in )913 
Vezels and ere: 
waarde / 0.25 p. kilo 
in 1912 
waarde / 0.23 p. kilo 
in 1913 

|naar Europa 17 
j „ Australic J 3 

} „ Europa 1G5 

„ Europa LG60 
,,V S. van 

Amerika 4.374 
„ Japan 96 

„ Europa 802 
,,V. S. van 
Amerika — „ Japan 

190 

116 

231 

J .987 

6.557 
195 

J.116 

6 
210 

i) Kort na het uitbreken van den oorlog is men 
begonnen het Bankatin te Batavia te ver- koopen, do 
ch het is geheel onzeker, of daar- mede na den vrede 
zal worden doorgegaan. 

ARACHIDES. Hetgeen men van dit artikel uitvoert, dient 
niet voor olieslagerijen, maar voor mondkost. Men heeft 
in de 90er jaren dor vorige eeuw in Duitschland en 
Frankrijk getracht dcrgclijko arachides in de 
olieslagerijen te gebruil<en,)naar<le proeven hebben niet 
aan de verwachtingen bean two ord. 
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De uitvoeren in de meergenoemde jaren hebben 
bedragen (1 = 1000 kilo): 

Artikelen. 1911 1912 1913 

Gepeld : 
Java en Madoera 9.173 9.018 6.277 
Buitenbezittingen 224 121 71 

Ongepeld: 
Java en Madoera 16.089 10.002 11.244 
Buitenbezittingen 1.772 3.043 2.548 

Als waarde per kilo were! aangenomen in 1911 en 
1912 voor gepelde arachides / 0.16 en voor on- gepelde / 
0.13, in 1913 voor gepelde / 0.18 en voor ongepelde / 
0.14. 

MAIS is eerst begin dezer eeuw een artikel van uitvoer 
geworden en ofschoon de hoeveelheden, welke 
Nederlandsch-Indie kan uitvoeren, wel nimmer den 
omvang van die der Verecnigde Staten van Amerika en 
van Argentinie zullen kunnen berei- ken, is toch het 
product van eenig belang vooral voor de naar het Westen 
varendc Stoomvaart-Maat- schappijen in tijden, dat 
andere lading schaarsch is. Aangezien xnais tevens een 
artikel van verbruik in Nederl. Indie is, hangt de voor 
uitvoer be- schikbarc hoeveelheid ook af van de 
opbrengst der oogsten van andere levensmiddelen; daar- 
door loo pen de uitvocrcijfcrs sterk uiteon. Als waarde 
nemen de Gouv. statistieken aan f 0.06 over 1911 en 
1912, f 0.05 per kilo over 1913. Zij vermclden den 
uitvoer als volgt [1 = 1000 kilo]: 

Uitvoer 1909 1910 1911 i 1912 j 1913 

Java en Mad.: 
Buitenbez. 

32.456 
J 
1.9541 

2.851! 
8.533; 

343 23.299 49.8G2 
112；17.159： 7.717 

JIOEDEN. Onder de benaming bamboc- en pan- 
(lanhocden worden vrij aanzienlijke hoeveelheden liof-
dt-n uitgevoerd, hoofdzakelijk naar Frankrijk en de 
Verecnigde Staten van Amerika. De aanmaak he(rfl 
hoofdzakclijk in de buurt van Batavia cn mitsdien de 
uitvoer bijna uitsluitcnd van Tandjoeng Priok plaats. Zij 
bed roeg [1 = 1000 atuks]: 

Artikelen. :1911 1912 1913 

]Jajnbochoedcn 7.333 '、 6.329 1 5.550 
Pandanhoeden 1 4.299 7.246 j 4.238 

Als waarde over 1911 zoo voor bamboe- als voor 
pandanhoeden vermclden de Gouvernements- 
stutistieken f 0J0, terwiji voor 1912 en 1913 f 0.26 voor 
de bamboehoeden en f 0.22 voor de paiidan- hoeden per 
stuk aangenomen is. 

NANUFACTUREN. Katoonen, gobleekte, geverfde of 
gedrukto en bontgeweven. Onder dit hoofd ver- 

melden do gouvememcntBstatistioken den volgenden 
uitvoer, voomamclijk naar Singapore： 

1911 1912 1913 
f 1.225.070 / 1.246.729 / 1.147.298 

Voor het grootate gcdeelto betrof dit de bekende batiks. 

STEENKOLEN. Van enkele mijnen, minder gunstig 
gelcgen tot de groote Ned. Ind. havens, had de uitvoer ton 
deele uit andere havens plaats. Inzon- derheid was dit het 
geval uit Kota-Baroe (Poeloe Laoct-mijnen, sedert 
overgegaan aan het Gouvt) en Samarinda (Oost-Bomeo 
Mijnbouwmij). In 1911, 1912 en 1913 bedroeg die 
uitvoer, waarvoor in de eerste twee jaren eene waarde van 
/ 7.—, in 1913 eene van /13.— per ton werd aangenomen 
— uit eerstgenoemde haven respectievelijk: 78.084, 
39720 en 6604 ton. Van Samarinda werden in 1911 uitge- 
voerd: 4515 ton, in 1913 slechts 3294 ton (voor 1912 is 
geen cijfor opgegeven). 

De in die jaren door particulieren uit Ned.-Indie 
verscheepte stcenkool had de volgende bestemming: 

Naar: 1911. 1912. 1913. 

Europa (bunkerkolen) 510  4 
Singapore ....................  36.654 24.590 9.902 
Penang  ......................  — 4.141 — 
Britsch-Indie ...............  — 1.008  Hongkong  ..................  33.19" 12.150  Duitsch Nieuw-Guinea — 1.611  Ciiina ..........................  4.94G — - 
Philippijncn .................  4.682 — - 

Voor den groothandel heeft deze uitvoer geen be-
lang. 

INDIGO. Dit artikel kwam in 1900 nog als uit- 
voerartikel mot f 2.431.000.— voor, maar heeft feitelijk 
opgehouden als zoodanig te bestaan ； men vindt over 
1913 nog slechts een luttel bedrag (76.000 gulden) als 
export vermeld. De kunstmatige indigo heeft zelfs voor de 
consumptio in Nederl.-Indie de natuurlijko bijkans geheel 
verdrongen l). 

Uit Ned.-Indie wonlen veixler o.m. nog ver- scheept: 
Akarwangi, Arak, Becndcren en Beender- meel, Coca, 
Drakenbloed, Houtskolen, Ivoor, Kam- fer, Kanccl, 
Kemirinoten, Lombok (Spaansche pepcr), Kruidnagclen, 
Leder, divei-se soorten Aethe- rischo Olion, Ricinuszaad, 
Sago cn Sagomeel, Schel- pen, Spiritus, Vanille, 
Veevoeder, Vogelnestjes, Was en Zeowier (Agar-Agar). 

】)Na het uitbreken van den oorlog heeft men zich 
op Java er eenigszins op toegelegd, het artikel wecr aan 
to planten, ton cinde in het gebrek te voorzien, hctwelk 
ontstond door de uitvoer- verboden der Duitscho 
regecring van kunstmatige kleurstoffcn. Het valt uit 
den aard der zaak niot met zokorheid to zeggen, of na 
den oorlog de natuurlijko indigo zich weder zal kunnen 
hand- havou. Dit zal hoofdzakelijk afhangen van de 
handclsvcrdragcn, welke de vredo zal brengen, en van 
het mccrderc of mindere succcs, hotwelk men zal 
behalon met do in do geallieerde landen (vooral 
Frankrijk cn Engcland editor ook in Nederland en do 
Verecnigde Staten van Amerika) opge- richte 
fabrieken van kunstmatigo kleurstoffon. 
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Van de meesie dezer artikclen echter zijn de hoe- 

veelheden en de waarde onbelangrijk. Andere (b.v. Arak, 
Spiritus en Vecvoeder) zijn voor den groot- handel van 
geon belang, aangezien de voortbren- gcrs zelven die 
naar elders verzenden. 

Nederland telde op ultimo 1914 omstreeks 6,5 
millioen inwoners. Nederl.-Indie ongeveer 45 mil- liocn. 
Het spreekt dus wel van zelf, dat het moeder- land niet 
alles kan leveren wat de kolonie noodig heeft- en nog 
minder alles kan verbruiken wat deze opbrengt-. Waar de 
mceste suiker in Londenj^>rdt verhandeld — sclioon 
niet meer in Engeland ver- bniikt —, is het allcszins 
verklaarbaar, dat En- gelsche handelshuizen op Java in 
dezen handel 

een groot aandeel hcbbcn. Maar gaandeweg ko- men daar 
ook Chineesche en Japansche huizen hun aandeel 
opeischen, waar ook naar hunno lan- den veel Javasuiker 
gaat; zelfs hcbben zich op Java enkele groothandelaren 
uit Britsch-Indie geves- tigd, die het artilid daarheen 
uitvoercn. Ook voor den handel in copra, in wellten 
Duitscho huizen alien gs een aanzienlijk aandeel 
verkregen, goldt eene dergelijke beschouwing. Toch bcm 
st het grodtste deel van den export in Nederlandscho 
handen, even- zeer als de scheepvaart, en hetzelfde is 
mede van kracht voor den import, zij het al dat voor 
bepaalde goederen: Engelsche manufacture!!, 
Chineesche en Britsch-Indische artikelen enz., andere 
handelaren de eerste plaats innemen. 

 
  

HET HANDELSVERKEEB GESPLITST NAAH DE VERSCHJLLENDE LANDEN. 
Invoer. Overzicht der waarde van den invoer (met uitzondering van gemunt en ongemunt goud 

en zilver) door particidieren in de laatste 5 jaren, gespecificeerd naar de landen of <plaatsen van 
herkomst. 

(JAVA EN MADOERA EN DE BUITENBEZITTINGEN TE ZAMEN). 
(1 = 1000 gulden). 

Landen of plaatsen van herkomst. 

Nederland  .........................................................................  

 .........................................................................  
Groot-Britannie  ................................................................  
Duitschland  .......................................................................  
Frankrijk ............................................................................  
Belgie ...................................................................  
Italie  .....................................................................  
Oostenrijk  ............................................................  
Zwitserland  ..........................................................  
Spanje  ..................................................................  
Portugal ................................................................  
Denemarken  .........................................................  
Noorwegen ...........................................................  
Zweden  ................................................................  
Rusland .................................................................  
Turkije ..................................................................  
Overig Europa  ......................................................  
Canada  .................................................................  
Vereenigde Staten van Amerika  ...........................  
Egypte ...................................................................  
Arabie  ..................................................................  ....  ........  
Perzie ..........................................................  
Britsch-Indie (incl, Pondicherry) ..................  
Penang  ........................................................  
Malakka .......................................................  
Singapore .....................................................  
Siam .............................................................  
Saigon  .........................................................  
Hongkong  ...................................................  
China  ..........................................................  ....  ................. 
Dalny.................................................................................. 
Japan (inch Formosa) .......................................................... 
Philipijnen........................................................................... 
Serawak en Britschv Noord' Borneo .................................... 
Portugeesch Timor " ........................................................... 
Cocos- en Christmaseilanden .............................................. 
Australie 】) .......................................  
Alle overige landen ............................................................. 

Totaal  ...............................  

1909 1910 1911 1912 1913 

87.144 96.449 109.793 129.879 145.259 
38.313 40.628 55.349 63.561 76.571 
10.058 12.492 16.145 20.665 28.776 

1.759 2.007 2.317 3.141 3.432 
1.878 3.397 4.941 4.385 6.198 
1.983 2.038 3.896 4.263 4.359 

295 436 658 534 687 
567 695 729 952 1.063 

6 5 7 118 98 
27 22 34 30 77 
9 12 194 384 36 
6 1 47 95 145 

278 332 323 531 602 
— — 1- / 3 1 

1 10 3 2 2 
1 1 2 1 )1 

— —  — — 
4.387 5.200 5.5G1 7.203 9.033 

34 43 70 )04 )62 
10 10 13 32 28 

—  .■- — -—- 
12.113 35.020 43.276 37.276 22.746 

9.906 10.422 12.248 】3.392 】3.4 55 
479 293 330 332 356 

55.282 62.761 66.G11 60.555 67.847 
2.346 3.320 4.549 2.182 4.184 

13.294 17.369 4.399 27 J J5.5G0 
7.821 7.223 8.68G 7.825 7.451 
4.539 5.169 5.903 6.895 9.231 
— - — 288 307 
3.322 3.139 3.731 4.901 6.769 

76 142 129 158 206 
21 30 55 50 127 

100 375 307 860 513 
— — — — J5 
3.924 5.911 8.566 8.677 ]0.573 

9 6 85 598 803 
259.988 314.958 358.964 379.143 436.683 

   
3) Hieronder ook Tasmanie, Nieuw-Zeeland, en de Australische eilanden in de Stille Zuid-zec; echtcr 
niet het eiland Nieuw-Guinea en de Cocoseilanden (Keeling-archipel). 
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UitvoGT. Overzicht dor waarde van don uitvo&r (met uitzondering van gemunt en ongemunt goud en zilver) 
door particulieren in de laatste 5 jaron, gespccificcerd naar de landen of plaatsen van bestemming. 

(JAVA EN MADOERA ENjDEjBUITENBEZITTINGEN TE ZAMEN). 
(1 = 1000 gulden). 

Landen of plaatsen van bestomming. 1909 i 1910 '1911 1912 « 1913 

Nederland  ...........................................................................  94.894 89.339 ；129.565 158.355 
1 
i 172.616 

Groot-Brittannie  ................................................  .  ..............  ! 11.134 12.942 17.567 27.415 j 23.934 
Duitschland .........................................................................  ,7.610 11.465 13.588 14.923 14.307 
Frankrijk .............................................................................  '17.953 22.741 I 28.107 27.325 ,26.715 
Belgie ..................................................................................  1.098 1.612 1 1.323 2.647 1 3.103 
Italie  ...................................................................................  1.930 2.197 2.530 2 596 1 2.523 
Oostenrijk  ...........................................................................  2.162 3.856 4.323 4.993 4.261 
Zwitserland  ........................................................................       Spanje  ................................................................................  208  62 171 155 
Portugal (incl. Azoren v/o) ...............................  .  ................  232  19 103 21 
Denemarken  .......................................................................  581  937 703 889 
Noorwegen  .........................................................................  29  59 13 7 
Zweden  ..............................................................................  81  25 9 27 
Rusland  ........................................   ...................................  501  208 423 1.739 
Turkije.................................................................................  30 62 57 213 95 
Overig Europa  ...................................................................  93 一 4 5 16.181 
Canada  ..............................................................................  909 2.848 | 2.493 4.917 785 
Vereenigde Staten van Amerika  ........................................  17.221 17.423 1 17.011 16.224 13.331 
Egypte (incl. Suez v/o en Port Said v/o) .............................  30467 20.772 ； 42.058 18.496 6.478 
Arabie  ...............................................................................  93 146 109 65 30S 
Perzie .................................................................................  — — 26 14 166 
Britsch-Indie (incl. Pondichery) ..................  .  .....................  64.253 57.969 50.673 57.467 88.924 
Penang ...............................................................................  12.536 14.449 18.918 37.584 19.034 
Malakka ..............................................................................  15.282 4.642 9.724 701 2.097 
Singapore ............................................................................  72.855 72.519 74.812 89.477 109.671 
Siam ....................................................................................  180 690 843 963 2.284 
Saigon  ...............................................................  .  ..............  249 48 306 630 1.115 
Hongkong  ...........................................................................  35.794 29.025 21.556 21.832 34.193 
China  ..  ...............................................................................  7.506 8.021 9.020 11.088 17.699 
Dalny ..................................................................................  — — — — — 
Japan (incl. Formosa)  .........................................................  18.728 16.908 11.571 21.467 35.812 
Philippijnen ........................................................................  65 20 207 251 806 
Serawak cn Britsch Noord-Borneo  .....................................  87 272 70 78 2：6 
Portugeesch Timor  ............................................................  119 218 285 112 252 
Cocos- cn Christmaseilanden...............................................  20 25 20 15 19 
Australie l) .............................  .  ...........................................  16.056 6.891 5.998 13.857 12.847 
Alic overige landen ............................................................  738 1.261 4.568 1.147 1.587 

Totaal  ...........................................  431.694 399.554 468.642 536.279 614.205 

') Hierondcr ook Tasmanie, Nieuw-Zeeland en de Australische eilanden in de Stille Zuid-zee; echter nict het 
eiland Nieuw-Guinea en de Cocossilanden (Keeling-archipel). 

Scheepvaart. Over het algomoon gaat Nedor- landsch-
Indio in wolatand vooruit en nomon handel on verkecr 
gerogold too. Vcol hceft bot een on ander bijgcdragcn het 
mcer on meet zich uitbroidend en tovens geregelder 
wordende scheepvaartverlceer. Dit wordt door groote 
Nedcrlandsche Stooinvaart Maat- ! schappijcn, maar ook 
door tai van stoombooton I varondo onder vreomdo vlag 
ondorhouden. Er be- Htaan gerogoldo Stoomvaartlijnon 
van en naar Austra-lic, Britach-Indid, China, Japan en via 
het Suozkanaal naar do moesto havens in Euro- l)a (zie 
STOOMVAART). Doorconnossomonten (Through Bills 
of Lading) worden naar havens af- gogoven, wolko dezo 
lijnen niot aandoen, on zelfs naar do Weatkust van 
Amerika evonala naar enkelo Afrikaansche havens kan op 
dorgelijko doorconnoe- 

semonton met overscheep te Singapore of elders 
verladon worden. Zoilschepen, op Europeescho wijzo 
getuigd troft mon, enkele Noorsche zeilsohepon 
daargelaten, nauwelijks nog andera dan voor de kustvaart 
aan *)• 

Bij zaken naar Britsch-Indie zijn allo afschopera op 
Java en ook do ontvangers in Britsch-Indie door vrij 
rigoureuso condities gehoudon alleon met be« paalde 
lijnon af te sohopon of te doon afschopon en hetzolfdo 
goldt ook voor het meerondeel der be- langhebbondon in 
don handel op Shanghai; tegen- i) Geduronde den oorlog 
werden stoomvaart- lynen naar Now-York cn San 
Francisco geopend, welko veelbclovend bleken te zijn; 
ook zijn oind© 191G en begin 1917 weer enkele 
zeilschepen met gemengde lading naar Europa bovracht 
ge worden. 
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over deze ietwat belemmerende bepalingcn staat het 
groote gerief, dat men vrijwel altijd daarhecn bin- nen 
weinigo dagen na aanmelding kan afschej Wat afscheep 
naar andere landen betreft, is suik^x het eenige artikel, 
dat de exporteur volkomen vrij is te verschcpen op de 
wijze die hem het best lijkt; maar daartegenover staat ook 
weer, dat voor afscheep van suiker naar Japan niet ten 
alien tijde en naar Europa slechts bij wijze van 
uitzondering de noodige scheepsruimte door de geregeld 
varende lijnen beschikbaar gesteld wordt, waardoor 
handel in suiker bij kleine hoeveelheden beleminerd ja 
zelfs vaak onmogelijk gemaakt wordt. De groote zaken 
in suiker naar Japan en Europa, even a Is naar de 
Vereenigde Staten van Amerika, zijn alleen door inhuur 
(charter) van geheele stoomschepen mogebjk, waarvoor 
de indische ver- kooper of zijn overzeesche kooper zorgt. 

Voor alle andere artikelcn van en naar Europa en de 
Atlantische havens der Vereenigde Staten van Amerika 
heerscht in Nederlandsch-Indiehet zooge- naamde 
poolsysteem, hetwelk den afscheper, indien bij tegen de 
meest voordeelige vrachten en coudities met de geregeld 
varende lijnen wil afscliepen, ook voor al zijne 
afschepingen (uitgezonderd suiker) aan deze 
Maatschappijen bindt. Evenzecr a Is in theorie 
eendergelijk systeem valtaf te keuren, althan s indien men 
meent dat de handel alleen onder volkomen vrijheid kan 
gedijen, even aangenaam is niette- min het systeem voor 
alle partijen gebleken. De reeders behoeven niet meer* 
zooals vroeger dik- wijls moest, tegen verliesgevende 
vrachten te varen en aan den afscheper kan op deze wijze 
altijd de noodige ruimte ter beschikking gesteld worden. 
De alleszins voldoende maar niet buitensporige divi- 
denden der diverse in en op Indie varende Maat- 
schappijen bewijzen dat zij met matige winsten tevreden 
zijn en het algemeen belangniet uit het oog verliezen. 

Uit de cijfers der scheepvaartstalisliek, waarin de 
nettoinhoud der schepen wordt opgegeven, blijkt de 
belangrijke toeneming van het scheepvaartver- keer, 
waarop in den loop der jaren de openstelling van het 
kanaal van Suez in 1869, het inontwikkeling komen der 
Buitenbeziftingen en het scheppen van nieuwe 
scheepvaartwegen in en door den N.-I. Ar- chipcl een zoo 
overwegenden invloed hebben uit- geoefend. 

Bedroeg toch het aantai van en naar buiten N.-I. in- en 
uitgeklaarde schepen in 1876 respect. 7463 met een 
inhoud van 2.294.187 M3 en 7550 met een inhoud van 
2.394.124 M3, deze cijfers waren in 1913 respect. 8939 
met een inhoud van 14.892.108 M3 en 9568 met cen 
inhoud van 15.463.506 M3. 

Van de hierbedoelde schepen bedroeg het aantai 
stoomschepen in 1876 respect. 1322 met een inhoud 

van 1.235.411 J\I3 en 1280 met een inhoud van -1V2S5.531 

M3, 
tegen in 1913 respect. 6253 met eon inhoud van 

14.279.690 M3 on 6983 met een inhoud van 14.794.495 M3. 
De toeneming in grootte van de schepen blijkt liieruit 

duidelijk, terwijl uit deze cijfers mede de achteruitgang van 
het zeilvaartverkeer in het oog springt. De Chineesche 
zeilvaartuigen, als wang- kangs e.d., maken tbans in 
hoofdzaak het zeilvaart- verkeer met het buitenland uit. De 
op Europeesche wijze getuigde zeilschepen zijn bijna 
verdwenen. (zie noot vorigo biz.) 

Naar de verschiHondo national!teiten gerangschikt 
was het scheepvaartverkeor in 1913 voor de stoom- schepen 
als volgt te verdeelen: 

Vlag 
Ingeklaard. Uitgeklaard. 

Aan- 
tal Inhoud M3. Aan- 

tal Inhoud M3. 

Nederland, (incl.     Ned.-Indie).. 2.144 5.583.770 2.449 5.846.967 
Engeland .... 3.476 5.731.508 3.907 6.103.390 
Duitschland .. 426 1.798.994 422 1.725.420 
Frankrijk .... 5 11.768 5 11.768 
Belgie  .............  13 852 17 1.128 
Noorwegen ... 46 169.496 48 170.392 
Amerika ..........  1 988 1 988 
Zweden ...........  21 155.438 21 155.438 
Denemarken 25 180.477 26 184.837 
Oostenrijk-Hon-     garije ...........  6 38.828 6 38.828 
Rusland ...........  4 20.232 4 20.232 
Italic ................  1 28 — — 
Japan  ..............  77 558.004 69 505.803 
Siam  ...............  2 12.645 2 )2.642 
Cliina  .............  6 1G.G62 6 16.662 

Totaal ..........  6.253 14.279.690| 6.983 14.794.495 

N.-I. Archipel bedrocg het vcrkeor Binnen don 
in 1913: 
Aangekomcn 94193 schepen met een inhoud van 
78189151 M3. Vertrokken 934G3 schepen met cen 
inhoud van 77482523 M3, 
waarvan : 
Aangekomen 25677 stooinschepen met een inhoud van 
7478627G M3. Vertrokken 24929 stoomschepen met cen 
inhoud van 74142155 M3. 

Voor een overzicht der scheepvaartbeweging in 
eenige voorname N.-I. havens vo]gt hier de opgave voor 
1913 der aanye/comen Echepen: 

Havens. Stoomschc- 
pen aantai M3. Zeilschepen 

aan tai M3. Lichters aan 
Lal M3. 

Batavia .................  1.(536 8.240.269 2.850 126.016 5 J 5.724 
Semarang ..............  J.176 7.319.545 1.584 94.314 

 _  — 
Soerabaja ..............  1.198 7.G08.J62 1L636 28J.524 1 3,068 
Padang ..................  805 2.960.225 1.195 26.598 

 _  — 
&ibang  .................  1.061 5.873.708 

 _   _   _   _  Deli .... 1.340 J.012.058 2.259 227.611 
 _  — 

Palembang  ...........  573 844.584 439 59.1(57 43 135.389 
Samboe .................  2.145 1.127.030 1.155 224.392 25 78.704 
Balikpapan ............  763 1.477.144 181 13.089 110 363.660 
Samarinda  ............. G90 518.G78 97 8.427 108 357.290 
Makasscr  .............. 559 2.874.442 2.925 61.007 2 6.G36 
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Ten slotte moge do ontwild<eling der N.-I. Koop- 

vaardijvloot (schepen mot Ned. Ind. Zcebrief) nog uit de 
volgendo gegovons blijkon: 
1860 12 stoomsch. 383 Europ. getuigdo zeilsch. 
1870 25 ,, 315 ,, 
1880 50 ,, 287 ,, 
1890 78 ,, 197 ,, 
1900 107 ,, 148 ,, 
1905 143 ,, 88 „ 
1910 158 „ 75 „ 
1913 167 ,, 54 „ 

Do onkosten op sohopen zijn behalve haven- en 
ankeragcgelden vooreenigo havens nog loodegelden, 
kaai- en steigergelden en lokale haven geld en (zie onder 
HAVEN- en ANKERAGEGELDEN). Alles bij elkaar 
beloopen do schepen, niettegenetaande vlugge bediening, 
slechts matige onkosten. 

Overal bestaat behoorlijke gelegenheid tot laden en 
lessen (Zie HAVENWERKEN). De regie men ten van 
den in en uitvoer zijn van dien aard, dat daar- door de 
schepcn geen oponthoud lijden. Voor lossen van 
bijzonder zware stukken moeten vaak bijzondere 
voorzieningen getroffen worden, dock ook dergelijke 
lossing ontmoet in de praktijk geen bezwaar, wat ook voor 
afscheep van dergelijke stukken geldt, welke slechts zeer 
sporadisch plaats heeft. 

Droogdokken bestaan te Tandjocng-Priok, Soera- baja 
en Sabang (zie WERVEN EN DOKKEN)/ 

HANDELMAATSCHAPPIJ (DE NEDERLAND- SCHE) 
is eene bij besluit van 29 Maart 1824 n° 1G3 door Koning 
Willem I in het leven geroepen particu- liere instelling, 
“eene". zooals het in de bij Ko- ninklijk Besluit van 18 
Augustus 1824 n°. 138 goed- gekeurde statu ten of 
artikelen van o vereen komst hect „compagnieschap 
zonder firma, behoorende tot de vereenigingen bij de wet 
bekend onder den naam van Naamlooze 
Maatschappijen5*. Het plan tot op- richting van dezc 
maatschappij was den Koning aan de hand godaan in ccn 
rapport over de oorzaken van de kwijning van den handel 
op Indie en de iniddelen van herstel, door het toen in 
Nederland vertoevende Indische raadslid Mr. H. W. Mun- 
tinghe onder dagteekening van 21 Februari 1824 aan den 
Koning op dicn« verzoek ingediend. (Zie Mr. P.Mijer, 
Jean Chretien Baud geschetst; Utrecht, 1878; bl. 
211/224). De Compagnieschap zou “bestaan" tot en met 
ultimo December 1849, met dien verstan- (le dat zij zich 
voor of op 1 Januan 1847 zou hebben te verklarcn, „of zij 
al dan niel prolongatie begeert”. Van doze bevoegdheid 
word bij besluit der algemee- r)c vergadering van 
stemgercchtigde dedhebbers van 9 Dcfcinber 1X46 
gebruik gemaakt tot voortzetting dor veimootschap voor 
een tweede vijfcntwintig- jarig tijdpcrk, in verband 
waarmede de art ikelen van ovcrccnkonist ecnige 
wijzigingcn ondergingen, die bij besluit van 7 Augustus 
1847 n°. 58 de Koninklijkc goedkeuring crlangden. 
Krachtens het besluit der algemeene vergadcring van 8 
November 1871, goed- gckcurd bij Koninklijk Besluit 
vnn 21 December J 871 no. 11, word zij andermual voor 
vijfentwintig ja- ren, cn wcl voor ecn tijdperk loopendc 
van 1 Januari 1875 tot 31 December 1899, wrlcngd. Met 
het oog op de nndcring van lautstgenoenid tijdstip werd 
in ecne op 12 November 1896 gehouden algcmcenc 
vergadering de vraag der verjenging opnieuw aan de ordc 
gcsteld, cn word met nagenoeg algemeene stem- men 
besloten tot voortzetting dcr vennootschap voor een 
vierde vijfcntwintig-jarig tijdperk, na om- mekomsl 
waarvan de Maatscliappij dus hanr hon- derd-jarig 
bestaan zal rnogen vieren. 

Ingevolge de bij Koninklijk Besluit van 29 Maart 

1824 no. 1G3 opcngcstelde inschrijving tot deelne- ming 
in de ontworpen Maatschappij word haar „oor- 
spronkelijk fonds" bepaald op / 12 millioen, met be- 
paling evenwcl dat „hctzclve tot op / 24 millioen zou 
kunnen worden gcbracht, wanneer eene meerde- ro 
opgewektheid tot declneming zulks noodzakclijk maken, 
of het bestuur dcr Maatschappij zulks raad- zaam 
oordeelen mocht". Voorts werd bij art. 13 van dat zelfde 
besluit door den Koning een jaarlijksche interest van 4% 
percent van hunne gelden aan de dcelnemcrs verzekerd, 
terwijl art 14 de verklaring in- hield datZ. 81.,,door een 
goed voorbceld anderen wen- schende voor te gaan in het 
tot stand brengen eener inrichting, waarvan het edel docl 
is de be void ering van de nationale welvaart", zich stelde 
aan het hoofd der inschrijvers voor eene som van / 4 
millioen, met de verbintenis voorts om „bijaldien 
onverhooptelijk het oorspronkelyk kapitaal van / 12 
millioen niet mocht zijn ingeschreven, het oningeschreven 
bedrag mede voor zijne bijzondere rekening te nemen”. 
Van deze laatste vrijgevigheid van Z. M. behoefde echter 
geen gebruik te worden gemaakt, want bij rapport van 17 
April 1824 kon de Minister voor de Nationale Nijverheid 
en de KoJonien ter kennis van Z. M. brengen, dat de 
inschrijvingen tot deelne- ming in de Maatschappy reeds 
op den eersten dag waren gekJommen tot een kapitaal van 
/ 69.565.250, naar aanleiding waarvan bij Kon. Besluit 
van 19 April 1824 no. 41, op grond vau de overweging, 
dat Z. M. „gehoor (wilde) geven aan het algemeen ver- 
langen om het maatschappelijk fonds te zien ge- bracht 
boven het aanvankelijk bepaalde maximum", bepaald 
werd, dat, met inbegrip van de / 4 millioen voor rekening 
van den Koning, het kapitaal zou be- dragen / 37 millioen, 
onder gelijken rentewaarborg als waarvan oorspronkelijk 
sprake was geweest. Daar echter de ondervinding weldra 
de onmogelijk- heid deed inzien om het zooveel grootere 
kapitaal behoorlijk vruchtdragend to maken, werd het 
door inkoop en amortisatie van aandeelen geleidelijk 
teruggebracht in 1827 tot / 24 millioen, in 1S31 tot /23% 
millioen en in 1833 tot / 21 millioen; doch in 1846, bij 
gelegenheid van het besluit tot verlenging der 
vennootschap, werd door de aandeelhouders 
goedgevonden om het maatschappelijk kapitaal te 
vermeerderen met / 11.500.000 (zijndc het vermoe- delijk 
bed rag van het rcservefonds op ultimo December 1849), 
en dus to brengen op / 34.500.000, welk bedrag in zijn 
geheel v66r ultimo December 1854 zou moeten geplaatst 
zijn. In November van dat jaar were! echter het besluit 
genomen om met ingang van 1 Januari 1855 het kapitrfal 
te verminderen tot / 31.133.500, welk cijfer onveranderd 
bleef, totdat bij den aanvang van hot derde vijfentwTntig-
jarig tijd- vak het kapitaal werd vastgestcld op / 
38.500.000; want tegen de bij d ie gelegenhoid uitgegeven 
nieuwe aandeelen tot cen bed rag van / 7.258.500 werd 
door inkoop vai) aandeelen voor een bed rag van / 
2.252,000 geamortiseerd, tengcvolgo waarvan het 
maatschappelijk kapitaal op ultimo December / 3G. 
140.000 bedroeg. Door voortgezetten inkoop van 
aandeelen werd het onder ultimo December ]879 
teruggebracht tot / 35.783.000. Zoo is hot ge- blcvcn tot 
het einde dcr 19c eeuw. In 1901 wevd, onder Hcldring's 
presidentschap, het kapitaal ex'en- wcl vermccrderd tot / 
45 millioen, in 1913 onder dat van Van Aalst word het 
gebracht tot / 50 mil- lioen, cn kert daarna, in 1910, op / 
60 millioen, ter- v/ijl in do nieuwste statuten (aangenomen 
in do algemeene vergaderiiig van 8 Pecembor 1913) nog 
cen uitbreiding tot / 75 millioen is voorgeschrcven. 
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De eigen middelen der Maatschappij werden tot 
driemalen toe door liet sluiten van leeniiigen uitge- breid. 
Op 4 Mei 1835 werd, ten behoeve der voor- schotten voor 
het cultuurstelsel van Van den Bosch, eene leening van / 
10 millioen tegen eene rente Van 41/, percent 
uitgoschreven, die a. pari geplaatst werd, en op dczelfde 
voorwaarden kon in Maart 1837 eene nieuwe leening van 
/ 13 mil- lioen plaatsing vhiden, welke beide leeningen op 
1 Januari 1845 geheel aflosbaar werden gesteld. In 1858 
werd eene leening gesloten van / 5 .millioen rentende 4 
percent, welke reeds met 1 Januari 1864 werd 
teruggebracht op percent, onder aanbod van aflossing der 
obligaticn h pari, maar liiervan werd slechts voor een zeer 
beperkt bedrag gebruik gemaakt. zoodat de scliuld der 
Maatschappij aan }iare obligatiehouders blcef 
doorloopen met f 4.781.000 tot ultimo December 1874, 
toen zij geheel werd afgelost. 

Daartegenover heeft de Maatschappij echter, 
evenzeer als hare Factory te Batavia,, vooral na 18S0 
groote bedragen aan deposito's opgenomen, meest op 
langen termijn. Terwijl de post „deposito en giro-
rekening" in 1883 (het eerste jaar zijner af- zonderlijke 
vermelding) op de balans der Factory met 土 f 2J/2 
millioen verschijnt, heeft zijn saldo in 1913 op de balans 
der „Vestigingen in het Oosten" de som van ruim 25 
miDioen voor deposito's op lan- gen termijn bereikt, 
waarnaast nog ruim / 43 millioen komen voor saldi van 
giro's en van reke- ningen-courant. Op de balans der 
Maatschappij zelf was het saldo der deposito's op langen 
termijn in laatstgenoemd jaar gestegen tot ruim / 38 
millioen. 

De zetel der Maatschappij was aanvankelijk ge- 
vestigd te ^-Gravenliage, waar ingevolge art. 35 der 
artikelen vaii^bvereenkomst ook de leden der Directie, 
bestaande uit een President en vier Directeuren, 
geassisteerd door een Secretaris, hun vaste woon- plaats 
moesten houden; doch in November 1831 werd de zetel 
overgebracht naar Amsterdam,, waar de Maatschappij het 
pand betrofK^ de Heeren - grachr, no. 40, tydens de 
Fransche overheersching Bewoond door den Gouveroeur 
Le Brun, Hertog van Plaisance, en waar tbans de 
Alberdinck Thym-school is gevestigd, terwijl zij in Juli 
1858 van daar verhuis- de naar het thans nog door haar 
geoccupeerde pand aan de Heerengracht, hoek 
Spiegclstraat. Tegelijker- tijd met de overbrenging van 
den zetel der Maatschappij naar Amsterdam werd ook de 
samenstelling der Directie gewijzigd, en bepaald, dal zij 
in het ver- volg zou beheei-d worden door een President 
en twee Directeuren, waarvan de jongste de functie van 
Se- cretaris zou hebben waar te Demen; op welke bepa- 
ling bij de in 1849 tot stand gebrachte verlenging der 
vennootschap in zooverre word teruggekomen, dat 
volgens art. 32 der herziene artikelen van overeen- komst 
de Directie zou bestaan uit een President, twee 
Directeuren en een Secretaris. De in 1874 vastgestelde en 
ook de thans geldende artikelen van overeenkomst 
bepalen, dat de Directio zal zijn samengesteld uit een 
President, minstens twee Directeuren en een Secretaiis. 
Hun aller benoe- ming is opgedragen aan den Koning als 
deelhebber; die van den President zander voordracht, en 
die van Directeuren en Secretaris uitdrietallen van 
candida- ten door Directie en Commissarissen 
opgemaakt. Het aantal Commissarissen, dat 
oorspronkelijk 16 bedroeg, werd sedert teruggebracht tot 
13, waarvan een, de president-commissaris, door den 
Koning als deelhebber en 12 door de kiescollcges der 
stemgerech- tigde vennooten te benoemen. 

Hot met de oprichting der Maatschappij door haren 
Koninklijken stichter bcoogdo „edelen doel, dat op 
zichzelf niet dan algemcene instemming vin- den kon, al 
gaf ook het ter bereiking van dat doel go- kozen middel 
bij een aantal personen in den lande en bij een zeer groot 
deel van den Indischon hand©] tot ernstige bez^aron en 
bedeokingen aanleiding'), werd in de artikelen 
vanovereenkomst als volgt om- schreven (art. 64): 
„Het doel der Maatschappij is do bevordering van den 
nationalen handel, scheepvaart, scheepsbouw, visscherij 
en landbouw, fabryken en trafyken; en zuIks, door, met 
in-achtneming van hare cigen be- langcn, de bestaande en 
voor Nederland voordeelige handelsbetrekkwgen uit te 
breiden; door nieuwe wegcu voor den Nederlaodschen 
han del te openen, en door alle zulke ondernemingen, 
welke het vertier dor voortbrengselen van de 
Nederlandsche nijver- heid. kunnen vermeerderen en 
bevorderen". 
Dienovereenkomstig sloeg de Maatschappij dade- lijk do 
hauden aan hot werk, toen zij in den loop van 1824 hare 
operaties kon aan van gon; maar in den be- ginne met 
weinig gunstige resultaten, want de winst- en 
verliesrekeningen moesten in de eerste jaren vrij geregeld 
met een nadeelig saldo worden afgesloten Intusschen 
waren de tegenslagen toch niet zoo erg als gewoonlijk op 
gezag van *1 yd eman, de Haan c. s. wordt aangenomen. 
In 1829 kon do President, Graaf G. Scbimmelpenninck, 
in zijne jaarlijkscho aanspraak getuigen, dat do 
Maatschappij ir het afge- loopen boekjaar voor't eerst 
geer vodies had te cor- stateeren; ze behoefde zelfs niet 
aan te kloppen bij den Koninklijken garaot, want ze kon 
uit eigen winst de verplichte 4% % uitkecren. Zo had toen 
reeds gedaan, wat het initiatief der particuliere on- 
dernemers in de verste verte niet gekund had; ze had eon 
Nederlandsche handelsvloot en een Nederland- sche 
export-i)ijverheid van katoenen goederen (te GMj>)-
geschapcn, Hiervoor had zo ruim / 3 millioen schuld 
gemaakt bij den koninklijken garant en bijna / 1 millioen 
afgeschreven op haar kapitaal. Wei is waar had ze 
verschiUende ondememingen, b.v. op de nieuwe Zuid-
Amerikaansche rcpubliekcn, al te snel opgegeven, maar 
ze kon volgens Schimmelpen- ninck, voldaan zijn over 
den loop der zaken op Java. Dogmatische voorstanders 
van het Laisser-Fairc, gelijk Mr. Tydeman, zijn maar al 
te goneigd geweest om den toestand donker voor to 
stellen, zondcr te bedenken, dat allc grooto 
ondernemingen in den aan- vang moeilijke jaren te 
wachten hebben. 
Do opstand van 1830 in Belgiti bedierf voorloojjig weer 
de goede verwachtingen, juist ntulat de afloop van den 
Java-oorJog en do verbetcring der financiecl J toestanden 
op Java (o. a. door de oprichting der Ja- vasclio Bank, met 
hulp der N. H. M.) de toekomst 

')Zie G. K. van Hogcndorp's IJijdragcn tot de 
huishouding van staat in het Koningrijk der Ne- 
dodanden, 's Gravenhage, 1825, deel X, bl. 98 vJgg. — 
en verder de in 1824 to Leiden bij C. C. van der Hock 
uitgegeven brochure: Ernstige be- schouwing van de 
mogelijko gevolgcn der N. H. M. in cenon brief van *** 
(P, de Haan) aan zijnon correspondent te Antwerpen, cn 
do in J825 to Ix)euwarden bij G. Tr-NTUuringar 
verschenen wedei'legging „voor zoo veel aangaat de 
aantijgii)- gen daarin vooi'koinende tegen bet Oost-
Indisch bestuur". Voorts eene in 1826 te Brusscljiij C. J. 
de Man gedrukte anonieme brochure “Over de Nederl. 
Handel Maatschappij5\ tot motto dragend: „Qui trop 
embrassc mal (Streint". 
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hadden opgeklaard. Zoo kwam het dat in 1831 de schuld 
aan den Koninklijken garant weer gestcgen was tot / 
3.860.294. Toch word op de algemcene ver- gadering 
van dit jaar slechts door 66P lid over ophef- fing 
gesproken, terwijl alle and ere aanwezigen zich 
verklaarden v66r voortzetting. 

In eenc van de Maatschappij zelve afkomstige pu- 
blicatie 】)werden de oorzaker van den toenmaligen 
stand van zaken volgenderwijze uiteengezet: 

,,De moeijelijkheid om een zoo belangrijk kapitaal 
vruchtbaar te maken, bij een geheel nieuwe inrich- ting, 
met het doel om den actioven handel te verlo- vendigen, 
de takken van nijverheid, als: scheeps- bouw, 
scheepvaart, fabrieken en trafieken aan te wakkeren, en 
in het bijzonder op te beuren den ver- vallenden handel 
in Nederlandsch-Indie; 

,,De veelvuldige proeven om ciders nieuwe bron- nen 
op te sporen en oude wed er aan den gang te brengen; 

,,De geweldige handelscrisis in 1826, wolke zoo vein 
ram pen heeft te weeg gebracht; 

„De daling in de voornaamste Indische voortbren- 
selen, waardoor de gesloten koffijcontracten zulke 
nadeelige uitkomsten opleverden; 

„De onlusten op Java, en de gewelddadige afschei- 
ding van Belgie met derzelver gevolgen5 

Deze laatste gebeurtenis vooral gaf aan de werk- 
zaamhedcn der Maatschappij in veel opzichten eene and 
ere richting; doch het is hier de plaats niet voor een 
overzicht van de operaties der Handelmaatschap- pij in 
])aar vollen omvang; slechts van haar optreden in 
Nederlandsch-Indie cn hare verrichtingen aldaar kan in 
dit werk uit den aard der zaak mcer bijzonder sprakc 
wezen, en het zijn bijgevolg de werkzaamhe- den van 
hare te Batavia gevcstigde Factorij, waarbij verder in 
hoofdzaak zal worden stil gestaan. 

,,Daar de aangelegenheid der ondernemingcn van de 
Maatschappij in *s Rijks Oost-Indische bczittin- gcn, in 
verband beschouwd met den grooten af- stand,3), 
bijzondere voorzieningen vercischt", dus beetle het in het 
5oste van de artikelen van overeen- komst, „zal aldaar, 
en wel bepaaldelijk te Batavia, een ondcrgeschikte tak 
van bestuur worden geves- tigd, one!er de benaining van 
Factory, te zamenge- steld uit eenen Voorzittcr en vier 
leden, die door de Dircdic benoemd, en bij een besluit 
van dezelve ont- Hlagen zullcn kunnen worden", — 
welkc organisatie cchlcr reeds spoedig in zooverre werd 
gcwijzigd, dat in 1831 het geta! der leden van de Factorij 
word te- ruggebracht van vicr tot twee, met behoud van 
de in art. 22 van het bij Koninklijk Besluit van 14 Oct 
ober J 827 no. 158 goedgekcurd Reglemcnt voor de 
J,acioi ij voorkomendc bepaling, dat het den Voor- zitter 
zou vrijstaan zicb in de vergaderingen te doen assistccrcn 
door cen Kommies-notularis ter contra- Bignecring van 
de notulen, „mits dezelve alvorens den eed van 
gcheimhouding zal hebbeu afgclcgd,>. Op dozen voet 
blcef de Hanienstclling van het Factorij- bestuur geregckl 
tot 1886, toen de Konnnies-notu- 

*) Statutcn der Nedcrlandschc Handel Maat- 
schappij, de Koninklijke besluiten tot de Maatschappij 
betrekkelijk, alsmede overzichten of ta- b(；llen van de 
prijzen der aandcelen, enz. Amster- dn rn, Wed. H. van 
Vucht, 1846. 

a) Oj)dien (/roolen afstand kan bij de beoordee- ling 
dor oprichting van de N. H. M. nict genoeg gewezen 
worden. Hij bewerkte, met de toenmalige commercial。
machtspositie der Engelschen, vooral, dat de particulierc 
handelaars zoo weinig da- den konden doen. 

laris vervangen werd door con als medelid van het bestuur 
zitting nemenden Sccretaris, eene organisa- tic, die sedert 
onveranderd van kracht is gebleven. 

De bureaux van de Factorij werden gevestigd in ecn 
pand aan do ooatzijde van de Kali Besar, waar zij zich nog 
bevinden. 

Krachtens art. 30 van haar Rcglement was do Factorij 
bevoegd, „daar, waar zij zulks voor de be- langen der 
Maatschappij dienstig oordcelt, zoo op Java zelve, als op 
Sumatra en andcre eilanden en plaatscn in de Indien 
gelegen, agentschappen op te richten en personen aan te 
stellen om die waar te ne- mcn, of om, op andere wijze, in 
de belangen der Maatschappij te worden gebruikt", — en 
van deze bevoegdheid werd al dadelijk gebruik gemaakt 
door de vestiging van agentschappen te Semarang, te 
Soerabaja en te Padang, die alle in den loop van 1826 
geopend werden. I)e agentschappen te Semarang en 
Soerabaja bleven tot heden in stand; maar dat te Padang 
werd in 1887 opgeheven en tot den rang van ecn eenvoudig 
kantoor teruggebracht. Ook de ach- tereenvolgens 
opgerichte agentschappen te Menado, Makasser en 
Palembang zijn in verband m zigde toestanden gaandeweg 
opgeheven, terwyl het in 1858 in het leven geroepen 
agentschap te Singapore (waaraan de kantoren te Medan en 
Penfur^on^ dergeschikt waren) oridefliet rechtstreeksch 
belieer van het hoofdbestuur der Maatschappij werd ge-
bracht, doch rekenplichtig bleef aan de Factorij, die voorts 
nog eigen kantoren heeft te Cheribon, Tegal, Pekalongan 
en Tjilatjap. Na 1900 zijn, uitsluitend voor bankzaken, 
nieuwe agentschappen opgericht te Rangoon, Hongkong en 
Shanghai, terwijl in Neder- landsch-Indie sub-
agentschappen zijn gevestigd te Weltevreden, Djokjakarta, 
Solo en Djember op Java en te Kota Radja, Bandjermasin, 
Tebing Tinggi^ Telok Betong, Pontianak en 
Tandjong_BaIei op de zich zoozeer ontuikkelende Buiten 
bezittingeiT Makasser en Palembang zijn, evenals Padang, 
nu voor- zien van een sub-agentschap. Het kantoor te Me-
dan is in 1916 tot agentschap verheven en hoofd geworden 
van alle kantoren op Noordelijk Sumatra, los van 
Singapore. 

Alle kantoren in Azie zijn sedert eenige jaren in de 
boeken der Maatschappij samengevat onder het hoofd ,、
Vcstigingen in het Oosten,>. 

Het optreden van de Factorij werd door de han- 
deldrijvenden in Indie niet met ingenomenheid be- groet, 
on zelfs in de hoogo regeeringskringen aldaar heerschte ten 
opzichte van de nieuw in het leven geroepon. Maatschappij 
een weinig gunstige gezind- heid. Wel was in het 
Koninklijk Besluit van 29 Maart 1824, waarbij de 
Maatschappij tot stand word gobracht, to verstaan gegeven 
(art. 7), „dat haar geen uitsluitend rccht, van welken aard 
ook zou worden toegestaann ； maar men vreesde op Java 
\ zeer, dat deze beginsel-verklaring met be trekking tot de 
bcschilddng over do aan den lande geleverde producten 
min of mcer ecn doodc letter blijven zou; want reeds ten 
behoeve van hot eerste door de Maatschappij ingehuurde 
en met stukgocdcren naar Batavia gezonden schip, dat den 
28 Mei 1825 aldaar aankwam, inoest op last van het 
Oppcrbestuur eene hoeveelheid van 12000 pikols Gouv. 
koffie aan de Factorij tot retourlading worden afgestaan, 
aan welken last cchter door hot Indisch bestuur op aan- 
drang van don Gouv.-Gen. Van der Capellen slechts voor 
cone hoeveelheid van 2000 pikols werd govolg gegoven, 
op grond van de omstandigheid, dat de in 's lands 
pakhuizen bcschikbare voorraad koffie reeds ten publioken 
verkoop was aangekondigd, en ver- 

4 
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scheiden door particuliere handelaren bevrachte schepen 
op lading wachtten. Intusschen was met dien last de eerste 
stap gezet op ccn weg, dien men verder gcregeld bleef 
bewandelen, niet altijd echter tot voordecl van de 
Maatschappij, want in verhouding tot de prijzen, 
waartcgcn de van het Gouveniement overgenomen koffie 
op de Neder- landsche markt gaandeweg moest worden 
van de hand gezet, bleek de door de Factory daarvooi' be- 
taalde prijs doorloopend reel te hoog te zijn 】).Slaar in 
dezen gang van zaken stond eerlang cene voor de 
Maatschappij zeer gewenschte verandcring te ko- men. 
,,De verplichtingen van de Hooge Indische Regeering 
jegens het moederland en de noodzakelyk- heid om, ten 
eiude daaraan te voldoen, zich van de noodige producten 
tot remises te verzckercn", dus heette het in de aanspraak, 
waarmede op3 Juni 1833 de President der Maatschappij 
de jaarlijksche verga- dering van den Raad opende, 
„hebben aanleiding ge- geven tot hetnemen van 
maatregelen, waardoor eene botsing van belangen 
tusschen die Regeering en de Maatschappij, voor beide 
partijen noodlottig, zoude hebben kunnen teweeg 
gebracht worden. Aange- naam is het mij derhalve te 
kunnen mcdedeelen, dat deswege tusschen het 
Gouvemement en de Maatschappij overeenkomsten zijn 
aangegaan, welke het eerste gerieven en tevens de laatste 
eene billijke ver- goeding kunnen aanbieden voor hetgeen 
zij, bij de bedoelde maalregelen, in haren eigenen handel 
ver- liest". De overeenkomsten, waarvan bier sprake is, 
golden den overvoer en den verkoop voor rekening van 
den lande van de producten, die als vrucht van het kort te 
voren in toepassing gebrachte cultuur- stelsel aan het 
Indisch Bestuur in handen kwamen; doch reeds vroeger 
was tusschen dat Bestuur en de Factory eene 
overeenkomst, van gehcel anderen aard gesloten, die hier 
niet onvermeld mag blijken. 

Krachtens art. 29 van haar Reglement mocht de 
Factorij „behoudens op volgin g der bevelen en res- 
trictien aan haar bij instructien of orders der Directie 
gegeven, Gouvemementspachten aanslaan, wan- neer zij 
dit voor de belangen der Maatschappij nuttig oordeelde", 
en van deze bevoegdheid maakte zij gebruik door in 
November 1826 met de Indische Regeering een contract 
te sluiten, waarbij haar voor de jaren 1827,1828 en 1829 
het recht om op Java opium te verkoopen, dat sinds 1808 
altijd in het openbaar aan den meestbiedende verpacht 
was, onderhands werd afgestaan tegen betaling van / 
2.588.644 (de 
som, die in de vorige jaren verkregen was voor de 
verpachting in afdeelingen) jaarlijks, en 2/7 van de 
jaarlijksche winst door haar op den verkoop geno- 
ten. Voor de jaren 1830, 1831 en 1832 werd dezo 
overeenkomst vernieuwd tegen betaling van / 3 inil- lioen 
in het jaar als pachtsom, en uitJieering van hetgeen bij den 
verkooj) van opium jneer dan /500.000 zou verdiend 
worden; maar met in gang van 1833 nam de Regeering de 
zaak van den opium- verkoop zelf wed er in handen, en 
werd van de tus- schenkomst der Factory alleen gebruik 
gemaakt voor de ontbieding uit Bengalen en de Levant 
van de opium voor de consumptie in Indie benoodigd. 

】)Aanvankelijk betaalde de Factorij voor de van 
den lande overgenomen koffie / 23 per pi koi; later 
werd de prijs teruggebracht tot / 19; maar terwijl de in 
1826 in Nederland verkochte koffie gemiddeld nog 34 
cent per half Ned. pond op- bracht, liep die opbrengst 
in 1830 tot gemiddeld Ca 22 eenten terug. (Zie Staatk. 
en Staatshuis- houdk. Jaarboekje, 1850 bl. 259). 

Voor de Maatschappij bleek het „aanslaann van de opiumpacht 
eene niet onvoordeelige operatie, en vooi' de Regecring had de 
overeenkomst eene zeer nuttige strekking, want de jaarlijksche 
verant- woordingen, waartoe de Factorij verplicht was, ver- 
schaften der Regeering ecnc mate van kennis om- trent de 
aangelegenheden der pacht, die tc voren niet had bestaan, noch 
kon bestaan, zooals de heer J. C. Baud opmerkt in zijnc studie 
over den opium- / liaiiHef in N.-L, opgenomen in het eerste 
decl van d矿/ Bijdragcn tot de taal- land- en 
volkenkundevanN.-L i*) 

Deed reeds de opiuin-overeenkomst een zeer naU- c- wen 
band tusschen Regeering en Maatschappij ont- staan, nog 
nauwer werd die band aangehaald door de bemoeiingen, 
waartoe de Maatschappij geroepen werd in verband met de 
verzending naar Nederland en den verkoop aldaar van de 
voomamelyk door het bekende Cultuurstelsel ter beschikking 
van het Indisch Bestuur komende producten voor de Europce- 
sche markt. Van de zeer intieme en aanvankelijk grootendeels 
verborgen gebleven verhoudingen, voor- al op financieel 
gebied, welke de te dezer zake geslo- ten overeenkomsten 
tusschen den Staat en de Maatschappij gaandeweg deden 
geboren worden, werd in het artikel CONSIGNATIE-
STELSEL reeds met een enkel woord gewaagd. Ter 
voorziening in den geldnood, waarin de schatkist in de jaren, 
volgende op de afscheiding van Belgie, verkeerde, werd de 
hulp der Maatschappij door de Regeering in steeds toe- 
nemende mate ingeroepen, met het gevolg dat de schuld van 
den Staat in 1839 tot eene som van / 39 millioen was gestegen, 
waarvoor de geheele oogst van 1840 als waarborg aan de 
Maatschappij verpand werd. Na de mislukte poging van den 
Alinister Van den Bosch om deze schuld door middcl van een 
Ice- ning te dekken, sloot zijn opvolger J. C. Baud met de 
Handelmaatschappij de zoogenaamde kapitalisatie- en 
consignatie-contracten, die later op initiatief der Tweede 
Kamer door de wet bckrachtigd werden. Dienovereenkomstig 
zou de gansche schuld voor 1 Januari 1849 in jaarlijksche 
termijnen worden af- betaald; maar reeds in 1844 werd het 
grootstc deel der schuld gekweten uit de bekende „vrijwillige 
leen^ng^^ van Van Hall en bleef sJechts eene som van / 10 
millioen op vcrlangen der Maatschappij zclve onafgedaan. 
Welke wijzigingen de oorspronkclijk gcsloten overeenkomsten 
wegens den overvoer en verkoop der Gouverncments-
productcn verder he.b- ben ondergaan, kan in het zooeven 
aangchaakl artikel CONSIGNATIE-STELSEL worden nage- 
slagen, en behoeft dus hier niet opnicuw in herin-, nering te 
worden gebracht. 

Aan de werkzaamhedei) der Factorij gaven dio 
overeenkomsten eerlang eene gchccl andcre richting, en 
gedureudo veJe jaren achtereen lag het zwaarte- punt dier 
werkzaamheden in hare bcnweiingci) met den afsciicej) van de 
ter verzending naar Nederland aangewezen 
GouverneinentsjJioductcn. Het gold hier inderdaad een veel 
zoj-g en vecl ovedeg cischcn- de taak, toen het Cultuurstelsel 
het toppunt van ontwikkeling had bereikL en het daarmede 
verband houdende Consignatie-stclsel nog ongerept toe pas- si 
ng vond. De zeer aanzienlijke hoeveclheden product, die het 
Gouvemement toen te on t van gen had, kwamen in den regel 
binnen een betrekkelijk kort tijdsverJoop van weinige maanden 
beschikbaar. Dan kon het gehcuren, dat some een vijftig- of 
zestigtal schepen tegdijk in de verschillendc havens van Java 
voor het Gouvemement in lading lagen; maar aangc- zien op de 
eene afuchcepplaats de koftie vroeger binnen kwam dan de 
suiker, en elders wed er het tegen- 
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overgestelde het geval was, terwijl de billijkheid mc- 
debi'acht om do lading der schepon zoovcel mogelijk 
gelijkmatig samen te stellen, daarbij rekening hou- dendc 
met het voor onderlast vereischte tin, de voor garneering 
gewenschte rotting en de voor bijlading verlangde lichte 
goedercn, kwam het er voor de Factory op aan om elk 
schip van de groote menigte, die in de drukstc tijden soms 
in een week te harer be- schikking kwamen, eene 
zoodanige bestemming aan tc wijzen, dat aan de 
verscliillende eischcn het best kon worden voldaan. De 
afschcep van de Gou- vernementsproducten was in de 
jaren voor 1870, toen nog geen stoomverkeer tusschen 
Indie en het moederland bestond, een samengesteld 
raderwerk, dat met veel zorg moest bchandeld worden 
om te voorkomen, dat of door gebrek aan producten de 
door de Maatschappij in Nederland bevrachte sche- pen 
in ligdagen vervielen, of door gebrek aan sche- pen de 
Gouvemements-pakhuizen te klein werden, om de 
aangeboden producten te bergen, hetgeen de inhuur van 
andere pakhuizen noodzakelijk zoude hebben gemaakt. . 
Tot 1854 breidden de bemoeiingen van de Factorij op dit 
gebied zich voortdurend uit, maar daama be- gon de 
eerste beperking van haar alleen-agentuur, doordat 
eenerzijds de Regeering het Cultuurstelsel afschafte voor 
eenige produkten en anderzijds be- dong, dat van de 
hoofdprodukten koffie en suiker ieder 150 000 pikols in 
Indie zelf zouden verkocht worden. Hierbij verviel de 
verplichting der Maatschappij om minstens / Il millioen 
van haar kapi- taal aan te wenden tot den uitvoer van 
nationale (vooral Twentsche) katoencn stoffen (volgens 
het laatste der geheimc Lijnwaadcontractcn, zie bene- 
den). Zoodocnde kon de Maatschappij zich nu weer gaan 
toeleggen op eigen handel, waarvoor in't bij- zondcr de 
nieuwe dirccteur Van Taack Trakranen veel gevoclde. Zij 
knoopte o.a. connecties aan in de Vcrecnigde Staten en 
Brazilie, vestigde agentschap- pen in het juist voor den 
particulieren hand el open- gCHtclde Japan en begon den 
ontluikenden handel op java te steunen met voorschotten 
op voorwaarde van consignatie. Later financierde de 
Faktorij de Dcli-inaatschappij cn beproefde zij ook (voor 
*t eerst) Java tot producticland voor de Nederlandsche 
katoensj)inr)crijcn tc 】naken. Eenige cultuur-onder- 
nemingen najn zc in eigen bcheer, ja, zij nam reeds 
proeven met pctrolenmboringen op Java. Had zy ge- hecl 
haren zin kun non doorzetten bij het hoofd- bnstuur te 
Amsterdam, zij zou nog veel mecr in d<；ze j'ichting -
gewerkt hebben, want op Java wan toenjnaals veel lust 
tot nieuwe ondernemin- gen bij weinig kapitaal. Andcro 
instellingen, als de Ned. Indischc Escompto-
maatschappij, de Internationale Cre<liet- en 
Handclsverccniging „Rot- terdam", do Ned. Indische 
Handelsbank, de firma Dorrepaal & Co., vorrezen, om 
hierin te helpen voor- zicn. De N. H. M. blecf langen tijd 
erg voorzich- tig en lict daardoor te nicer ruimte voor 
nieuwe con- currcnten. Maar zc wi«t dan ook met de gem 
eld e on- deri)einingen, vooral in Japan, een behoorlijke 
winst te behalcn. In 1871 rekende zij zclfs in haar „advies 
aan de stcmgcrcchtigde deelhebbers bij het nade- rende 
einde van hare tweede tijdperk" uit, dat het eigen bedrijf 
over de jaren J 854一70 meer had opge- Icverd dau het 
agentsebap van den Staat. 
De groote inkrimping van het Cultuurstelsel na 1870 on 
thief liaar van lievcrlede van een tank, die jarenlang hcl 
voornaamste bestanddeel van hare werkzaamhcden had 
uitgemaakt. Van de Gouver- ncmcntsproductcn ontviel 
haar de suiker geheel, 

toen krachtens de nieuwe regcling van de grondsla- gen, 
waarop de suikercultuur ruatte, de vrijc be- schikking 
over hun product aan de fabrikanten ver- bleef, zooals dit 
reeds cttelijkc jaren tc voren met de thee en de indigo en 
ook met de specerijen het geval was gewcest. AHeen voor 
den afscheep van de Gouv.- koffie en het Banka-tin had 
de Factorij van toen af te zorgen, cn de zeer aanmcrkclijke 
vermindering in de opbrengst van de Gouv. koffietuinen, 
die het te verschepen quantum van gemiddeld een 
millioen pikols tot niet veel meer dan een vijftig duizend 
pikols deed terugloopen, werd niet goed gemaakt door het 
in de latere jaren ten afscheep beschikbaar komend 
quantum Gouv. kinabast, noch door de producten der 
Gouvernementscaoutchouc-, getah-pertja- en coca-
ondernemingen. Het gouvernementstin heeft echter 
vooral in den nieuwsten tijd de Rijks- agentuur weer veel 
belangrijker gemaakt, zoodat b.v. in 1913 nog voor bijna 
/ 42 millioen aan gouver- nementsproducten door de N. 
H. M. in Nederland werd verkocht, waarvan ruim 38 
millioen aan tin en de rest aan koffie, kinabast, coca, 
caoutchouc en gutta-percha 】). 

Over het algemeen heeft de eigen handel van de 
Maatschappij, die zich, wat Nederlandsch-Indie be- treft, 
uitstrekte tot den invoerhandel, den uit- voerhandel en 
den handel van haven tot haven in Indie zelf, weinig 
bevredigende uitkomsten op- geleverd. 

By den door de Factorij gedreven invoerhandel voor 
rekening van de Maatschappij hadden de uit Nederland 
ten verkoop ontvangen katoenen goederen van den 
aanvang af eene alles overheerschende posi-. tie. 
Gedurende de eerste jaren van het bestaan der 
Maatschappij kwamen hare bemoeiingen op dit gebied 
nagenoeg uitsluitend ten goede aan de toenmalige 
Zuidelijke provincien van het Rijk, waarzichin tegen- 
stelling met de meer Noord el ijke gewesten eene bloei- 
ende katoennijverheid had ontwikkeld. Nade afschei- 
ding van Belgie echter namen de zaken een anderen keer 
en zag de Nederlandsche Regeering hare pogin- gen om, 
binnen haar eigen gebied vooral in Twente dienzelfden 
tak van nijverheid tot wasdom te docn komen, zij het ook 
tegen niet onaanzienlijke gclde- lijkc offers, met een 
gunstigen uitslag bekroond. Voor den afzet der fabrikaten 
moest in de eerste plaats in de Oost-Indische bezittingen 
van het Rijs een uit- weg gezocht worden, en de Handel-
Maatschappij was als van zelf het aangewezen lichaam 
om te dier zake hare tusschenkomst en medewerking te 
verlee- nen. Gesteund door een hoog bcschcrmend 
invoer- recht in Indie, waren voor de Maatschappij deze 
uit- zendingen, in concurrentie met die van den vreem- 
den pai'ticulieren handel, weinig gevaarlijk； maar toen 
dat in 1835 verm indeed werd, werd zij door do 
Nederlandsche Regeering, krachtens de met haar 
aangeganc zoogenaamdc ,,Lijnwaadcontracten‘‘，tot 
12 % toe gewaarborgd tegen mogelijk verlies op het 
kapitaal van 3 tot 5 millioen, dat jaarlijks in den 
nationalen katocnhandel moest besteed worden. Op 
hoeveel de aldus aan de Maatschappij verleende ga- 
rantic den Staat is te staan gekomcn, is niet bekend; het 
bedrag evenwel.dat gaandeweg is bijgepast,moet zeer 
aanzienlijk zijn gewccst en na 1S44 werden de contractcn 
dan ook voorloopig niet nicer vernieuwd, hoewel de steun 
toch, door do zoogenaamde stor- 

i) Geduronde den oorlog is dit snel vermin- derd; in 
1915 was de opbrengst al geen 15 millioen mcor, 
waarondcr voor tin ruim 10% millioen. 
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tingscontracten, neg bleef voortga&n l), In 1849, bij de 
afsluiting van een nieuw consignatie-con- tract, dat slechts 
met veel moeite door de Tweede Kamer werd 
goedgekeurd, word echter tevens weer een gcheim 
Lijnwaadcontract gesloten, waarbij de Maatschappij op 
zich nam, niet minder dan f 11 nail- Uoen van haar 
kapitaal geregeld voor uitvoer van katoonen goederen te 
best eden, zonder eenigen waar- borg voor verlies. Zo liet 
zich dan ook gaarne in 1853 vinden tot een belangrijke en 
merkwaardige inkrim- ping van haar consignatie-contract, 
om voorgoed van elke verplichting tot lijnwaad-uitvoer af 
te ko- men. Toch bleven de katoenen goederen nog vele 
ja- ren daarna een belangrijken tak van handel voor de 
Maatschappij, hetzij voor haar eigen rekening dan wel in 
consignatie van derden, uitmaken. Aan den afzet diet 
goederen bleef de Factorij steeds onver- poosd hare 
krachten wijden, niet alleen bij het hoofd- kantoor te 
Batavia, maar bij a lie overige onder haar beheer staaSSe 
agentschappen en kantoren in den Archipel. Door in het 
lijnwadenvak kundige jonge- lieden aan haar dienst te 
verbinden, trachtte zij voe- ling te houden met de eischen 
en den smaak der ver- bruikers, tenvijl zij cr naar streefde 
om het den koo- pers zoo geriefelijk te maken als de 
omstandig- heden dit toelieten. Maar veel wil van haar 
werk had zij niet. Wei waren er jaren, waarin met den 
lijnwaadhandel zeer aanzienlijke winsten behaald werden, 
zooals in 1863 en 1864, toen daarinede res- pectievelijk / 
1.850.000 en / 2.100.000 werd verdiend, tengevolge 
alleen van de stijgmg der katoenprij- zen, welke de 
burgeroorlog in Noord-Amerika met .ziclfbracht; maar 
spoedig daarop volgde eene ge- weldige reactie, die der 
Maatschappij een verlies van f 750.000 in 1867 en van f 
967.000 in 1868 berokken- de. Sedert hield men dien 
handel nog eenige jaren slepende om er zich gaandeweg 
echter geheel aan te onttrekken, want het bleek op den 
duur niet moge- lijk de verwachtingen te verwezenlijken, 
die de Maatschappij, blijkens haar boven reeds 
aangehaald geschrift, bij den aanvang van het derde 
tijdperk van haar bestaan nog gemeend had te mogen 
koeste- ren, om „op goede grondslagen, hetzij door 
inkoopen, hetzij door aanvaarding van consignaties, het 
be- lang der Nat ion ale Nijverheid, met de hulp der N. H. 
M. indertijd in het leven geroepen, doch later zelfstandig 
en krachtig ontwikkeld, met het belang harer 
aandeelhouders in overeenstemming te kun- nen 
brengen". 

Met den door de Factorij ter hand genomen uit- 
voerhandel voor eigen rekening der Maatschappij ging het 
in den regel even weinig voorspoedig. De kort na den 
aanvang barer werkzaamhcden met het Gouvemexnent 
gesloten koffiecontracten, waarvan boven reeds sprake 
was, berokkenden haar een niet onaanzienlijk verlies, en 
toen korten tijd daarna de consignatie-contracten ter zake 
van den overvoer der Gouvernementsproducten voor 
rekening van den lande een waregoudmijn voorde 
Maatscliappij waren geworden, werd gedurende vele jaren 
achtereen door haar aan geen producten-inkoopen met 
bestemming voor de Nederlandsche markt meer gedacht. 
Om- streeks 1854 echter wijzigde zij in dit opzicht hare 
gedragslijn. Aan den in dat jaar benoemden president van 
de Factorij W. Poolman werd de last medegegeven om een 
meer werkdadig aandeel te nemen in den handel in het 
algemeen, en den pro- 

/，)Zie Mr. N. W. Posthumus, De geheime lijn- <-■ 
waadcontracten der N. H. M. — Econom. Hist. 
Jaarboek 1916. 

ductenhandel in het bijzonder, dan do Maatschappij 
daarin in de laatstc jaren had gehad, en die last werd in 
zooverre met goed gevolg ten uitvoer gelegd, dat de 
Factorij er in slaagde om zich meester te maken van zeer 
aanzienlijke hoeveelheden particuliere pro- ducten, 
suiker, koffie, indigo, enz., die zonder uit- zondering voor 
rekening van de Maatschappij ten verkoop naar 
Nederland werden verscheept. Maar de uitkomsten dier 
operatien beantwoordden niet altijd aan de 
verwachtingen. Wel kon in 1856, toen vooral de hooge 
suikcrprijzen groot a vans met zich brach- ten, een winst 
van / 1.350.000 worden afgeboekt, maar de in 1857 
uitgebroken liandelscrisis, die schier allerwegen zooveel 
verwoestingen aanrichtte, deed de balans omslaan, 
tengevolge waarvan in 1858 op de Indische product en -
inkoopen een verlies van / 1.520.000 werd geleden. Toch 
gaf de Maatschappij den moed niet dadelijk op. Met 
afwisselend geluk bleef zy op den ingeslagen weg 
voortgaan, en zelfs by het overleg, dat aan de verlenging 
der Maatschappij voor het derde vijfentwintigjarig 
tijdperk vooraf ging, lag het nog geenszins in hare 
bedoeling om den productenhandel voor eigen rekening 
te laten varen, want in het toen tot de deelhebbers gerichte 
woord meende zij er op te mogen wijzen, dat het voor de 
toekomst niet zou ontbreken aan gelegenheden tot inkoop 
van Indische producten, en, zoo voegde zij er bij, „blijkt 
dit op billijken voet mogelijk, dan ligt het voorzeker 
geheel op den weg der Maatschappij er ook op deze wyze 
toe mede te werken om aan de Nederlandsche markt een 
aandeel in de aanvoeren van Java-suiker te blijven 
verzekeren, waarvan de wenschelijkheid vermeerdert, 
naar gelang de recht- streeksche uitvoer naar Engeland en 
elders wellicht allengs zal toencmen". Men voorzag dus 
toen nog niet wat reeds kort daarna het geval werd, dat de 
markt van koloniale suiker in Nederland geheel stond te 
verloopen, om redenen waarbij hier ter plaatse intusschen 
niet opzettelijk kan worden stil gestaan. Evenmin als de 
particuliere handel was de Handelmaatschappij bij 
machte om de omslandig- heden te dwingen. Zoo zag de 
Factorij den uitv<jcr- handel van suiker, behalve dien van 
haar eigen plantages, geheel aan hare handen ontvallen, 
cn ecrlang achtte de Maatschappij den tijd gekomen om 
ook met betrekking tot andero uitvoerartikclcn voor goed 
van verdere deelneming aan dien handel af te zien. Met 
het getij begreep zij ook de bakens to in oaten verzetten. 

Reeds elders in dit werk (zio het artikel CJVE- DIET-
INSTELLINGEN) word er aan heriiincrd, hoo het 
optredon der Factorij als mededingster van do particuliere 
kooplieden op het gebied van den uitvoerhandel haar er 
als van zclf too bracht om op to treden als geldschietster 
van landbouw on n ij ver- hoidsondernemingon in Indie; 
maar alvorens hare verrichtingcn op dit go bicd na to 
gaan, valt nog het eon en ander inode te deeion over een 
andcr onder- deel van do liaar oorspronkelijk ppgedragen 
taak, den handol van haven tot haven in den Indischon ar-
chipel en nabij gologon gewesten. Do hicrincdc ver- 
krogen resultaton waren aanvankclijk niet ongun- stig. 
,,De handel der Maatschappij op Java", zoo heette het in 
de aanspraak van den President van den 2d on Juni 1828, 
„is door klcino en wel bestuurdo proeven meer en meer in 
betrekking met dien van. den ganschen Indischen archipel 
gekomen. Op JJen- galen en de ku«t van Coromandel 
heeft do Factorij reeds aanzienlijke en voordeel go von de 
oporatien go- daan**. Maar die voorapood was niet 
bestendig van duur. In de jaren 1827 en 1828 beproefdo 
de Factorij 
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expedition naar Siam, Cochin-Chinn, Timor cn de 幽
Ijjkkon；. die door elkaar weinig of geen voordeol 
opleverden, cn eon viertal expeditien naar de Golf van 
Perzie bcantwoorddo zoo weinig aan de ver- wachting, cl 
at in 1832 het besluit word genomen om daar geene 
nieuwe pogingen meet to doen. Ook met vcrschillende 
expeditien naar China cn Japan liep het niet voorspoediger 
af, en de aanvanko- lijke ijver voordergclijkc 
ondernemingen vcrflauwde mecr en meer, totdat ettelijkc 
jaren later, toen do goudontdekkingen in Austrnlie de 
ontwikkeling dcr volkswelvaart aldaar een ongedachte 
vlucht had den doen nemen, aanleiding werd gevonden tot 
het on- dernemen van handelsexpeditien derwaarts, waar- 
van de resultatcn intusschen niet bemoedigend wa- ren, 
even min als die van eene in 1857 ondernomen expeditie 
naar Siam. Beter slaagden enkele expeditien binnen de 
grenzen van den archipel, o. a. naar de kleine Soenda-
eilanden, naar de Atjehsche peper- havens； maar het 
bleven op zich zelf staande, geiso- leerde ondernemingen, 
die tot geen blijvend handels- verkeer leidden, tenzij men 
hieronder zou willen rangschikken de 
gedurendeverscheidene jaren voort- gezette verzending 
van sommige, niet voor de Euro- peesche markt geschikte, 
producten van de eene plaats naar eene and ere, zooals 
was en wilde noten van Makasser naar Java; ruwe katoen 
van Palem- bang naar Semarang en Cheribon ； 
sandelhout van Celebes naar China, en sapanhout en 
gambir van Singapore naar Japan. Gaandeweg evenwel 
trok de Factory zich ook van dit opcratieveld terug, en, 
met uitzondering alleen van de relation met Japan, waar- 
van toen nog grootsche verwachtingen werden ge- 
koesterd, die spoedig echtcr ijdel bleken, werd van de 
mogelijkheid tot voortzetting van den handel van haven 
tot haven in Azie in het algemeen en Indie in het bijzondcr 
zelfs niet gerept in het reeds meer- malen aangehaald, van 
de Maatschappij zelf uitge- gaan overzicht barer 
vcrrichtingen gedurende het tweede vijfentwintigjarig 
tijdperk van haar bestaan. 

Daarentegen werd in datzelfde geschrift met groo- te 
ingenomenheid gewaagd van de schoone vooruit- zichtcn, 
die zich voor de Maatschappij openden op het toen reeds 
sedert ettelijke jaren betreden gebied, waarvan zooeven 
sprake was. „Het is op goede gron- den te vcrwachten", 
dus leest men daar op biz. 40, de nieuwe Kuikerregcling 
gunstig zal terugwer- ken op deze indust ric, cn hierbij is 
onze Maatschappij in groote mate betrokken, dn als 
eigenares van cciiigc fabricken en als geklschietster ten 
behoove van een vcel grooter aantal. Do reeds bestaande 
con- Bignatio-contraclen met vcrschillcndc fabrikanten 
zullcn voorIs in onivang toenemen, tcngevolge van hcl 
ophouden van de verplichtc levering aan den Slaat, terwijl 
do gelegenheid niet ontbreken zal tot het aanknoopen van 
nieuwe relation''. En enkclo regelen vordcr heotte het: 
„Wclk ook het lot der agra- rinchc wet (van 9 April 1870) 
zijn moge, zooveel schijnt. on bet wistbaar, det, oin hare 
bchoorlijkc working tc verzekcrcn, beschikbaarstelling 
van Neder- landsch kapitaal ecu boofdveroischte is. En, 
wic beter dan wij kunnen zich geroepen achtcn om, ge- 
stound door de wcttclijkc waarborgen on voorgelicht door 
bekwanie dc.rkundigcn, langs dozen weg kapi- tual aun 
de ontwikkeling van den Indischon land- bouw dienstbaar 
tc maken en daardoor tevons nieuwe levcnskrachtcii aan 
den handel te schenken". 

Omtrent den omvang dcr reeds toen door de Factory 
aangeknoopte rclatics met landclijke ondernc- niingen 
zijn geene in druk vcrschenen gegevens be- schikbaar. In 
den aan vang van haar bestaan word aan 

de deelhobbers dcr Maatschappij rekonschap gege" 
ven van hare verrichtingcn in de gedrukte aanspra* 
ken van den President bij de opening van de jaar 
lijkschc bijeenkomsten van den Raad, maar het laat- 
ste verslag van dion aard loopt over het jaar 1834 en 
eerst veertig jaren later zag wcdcrom een verslag om- 
trent den toestand dcr Maatschappij en hare hande- 
lingen het licht, dat over 1875 namelijk, het eerste 
van de sedert gercgeld voortgezette serie. Volgens 
dit verslag nu had de Factorij op ultimo Juni van 
1875 uitstaan wegens: 

Aandcelen in Cultuur- en landelijke 
ondernemingen .......................................  / 

2.300,000 
Voorschotten onder hypothecair verband 
van idem ................................................  

„ 3.000,000 
Voorschotten op producten  ................  ,, 4.000,000 

   
of te zamen  ..........................  / 9.300,000 

en zulks ter zake van 4 koffieondernemingen, 1 indi- 
go- en 1 tabaksondememing op Java, gcheel voor 
eigen rekening der Maatschappij ； 3 suiierfabrieken, 
1 arakstokerij, 1 houtaankap- cn 1 aardolie-1) onder- 
neming op Java en 1 koffie-aanplant op Sumatra, 
alles in gezamenlijke rekening met anderen ； terwijl 
consignatiecontracten waren gesloten met 5 koffie- 
ondernemingen, 27 suikerfabrieken, 2 tabaks- en 
11 diverse ondernemingen. Volgcns het laatst ver- v schenen 
verslag nu, over het jaar 1915 loopende,-'. 
bedroegen de op ult° December van dat jaar uit- 
staando saldo's wegens 

Aandeelen in Cultuur-ondernemin- 
gen  ...............................  .  ......................  / 9.924,693 

Beleening- en voorschotrekening .. „ 34.302,546 
Voorschotten op te leveren produk- 
 .........................................................  

ten van Cultuurondememingen 
„ 12.680,212 
   

of te zamen.......................  / 56.907,451 ter 
zake van: 9 suikerfabrieken geheel en 7 fabrie- ken 
gcdeoltelijk voor eigen rekening; en 22 suikerfabrieken, 
eenige koffielanden, 14 tabaks-onder- neroingen, 12 
thee-ondernemingen, 14 caoutchouc- produceerende 
landen, 2 goudmaatschappijen, enz. onder consignatie-
contracten. 

Het blijkt dus, dat op den duur de N. H. M. als 
voorschotbank van particuliere ondernemingen wel aan 
do verwachtingen van 1871 beantwoord heeft, al heeft 
men dit meer kunnen bemerken in hetvierde tijdperk dan 
in het derdc. In 1896 moest Mr. N. P. van den Berg in 
den eersten druk van deze Encyclopaedic nog getuigen, 
dat do relaties met landelijke ondernemingen volgens de 
balansen waren inge- krompen, ofschoon hij daarbij 
blijkbaar niet ge- dacht heeft aan den zeer belangrijken 
indirecten stcun, door de N. H. M. verleend bij de 
suikercrisia van 1884, toen zij medewerkte, om eenige 
andere voorschotbankcn op de been te houden. Na 1896 
heeft ze echter ook rechtstreeks weer een zeer bo-    

i) De hier bedoelde aardolie (petroleum) onder- 
neming, de eerste onderneming van dien aard in 
Nedorlandsch-Indic, gold de oxploitatie van eene door 
hot Gouvcvnement aan de Factorij en den heer 
Rcerink vcrleende concessie in het district Madja, 
rcsidentic Choribon, ten behoove waarvan in hot 
begin van 1874 uit Amcrika werktviigen en technisch 
personcel werden aangobracht, doch die tweo jaren 
later gestaakt werd wegens het misluk- ken der 
boringen, hetzij omdat in het geheel geen oliowerd 
aangcti'offen, of omdat de verkregen olie te dik block 
tc zijn (Koloniaal Verslag van 1876, bl. 207.) 
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langrijk aandeel weten te ki'ijgen in de buitengewone ont 
wikkeling van de Indische cultuur- cn mijnbouw- 
ondeniemingen. Het duidelijkste bewijs daarvan levert het 
verslag van 1912, waarin verkoopingen van produkten uit 
Indie vermeld wordcn tot cen bedrag van ruim f 56 
millioen. Hierondcr prijkt de Java-suiker met ± / 40 
millioen, d. i. ongeveer % deel van den ganschen uitvoer. 
Aan Sumatra-tabak verkocht de Maatschappij in genoemd 
jaar voor bij- na / 8'/2 millioen (aDcs in consignatic). 
Bovendien steunde ze met haar kapitaal verscheidenc 
verkeers- ondernemingen, in't bijzondcr de N. V. 
Zechaven- en Kolenstation Sabang, die indirect de 
Indische be- drijven ten goede kwamen. 

Wij mogen dan ook gerust zeggen. dat de N. H. M. 
onder de Indische voorschot banken tegenwoordig een 
eerste plaats inneenit. Haar werkltring als zoo- danig is 
reel belangrijker geworden dan haar agen- tuur voor den 
Staat. Maar de hoofdzaak van haar bedryf is die werkkring 
toch niet. Sedert ettelijke ja- ren ligt het zwaartepunt van 
hare werkzaamheden in het bankiersbedrijf, dat zjj zoowel 
hier te lande als in Indie is gaan ter hand nemen en dat haar 
tegenwoor- dig een invloedrijke plaats onder de 
voomaainste credietinstellingen en bankiershuizen, niet 
alleen in Nederland maar ook in den vreemde, verze- kert. 
Het valt buiten het bestek van dit artikel om stil te staan 
bij hare verrichtingen als zoodanig op de Amsterdamsche 
geldmarkt, maar dit is niet het ge- val met het optreden van 
de Factory in den nieuwen werkkring, waartoe zij zich als 
vertegenwoordigster der Maatschappy op Indisch terrein 
geroepen zag. De jaarlijksche verslagen dcr Maatschappij 
geven dienaangaaande wel geen volledig, maar toch een 
zeer gewenscht licht. 

Van het oogenblik, dat de Factory als geldschiet- ster 
of eigenares van landelijke onderncmingen de 
beschikking erlangde over de van die ondernemingen 
afkonistige producten, en de omstandigheden er haar toe 
brachten om die producten liever in Indie zelf van de hand 
te zetten, clan ze voor rekening van de Maatschappij ten 
verkoop naar Nederland te zenden, werd het voor haar een 
zaak van niet gering belang om aan den particuliereii 
handel zooveel mo- gelijk de behulpzame hand te bieden 
bij het finan- cieren van de door haar hetzij bij 
onderhandschen verkoop, hetzij in publieke veiling af te 
stane producten. Eventueele beleening van die producten, 
en negotieering van de bij afscheep daartegen te trekken 
wifiseis waren de hiertoe als van zelf voor de hand 
liggende middelen; maar deeJneming in den wisselliandel, 
om daarmede voor zichzelve voordeel te behalen, bleef 
der Maatschappij tot aan het eind van haar tweede tijdperk 
ontzegd. Bij het 63e der ar- tikelen van overeenkomst toch 
was het der Maat- schappij verboden „in fondsen of in den 
wissel te speculeeren," en eerst nadat in de herziene 
artikelen van overeenkomst, .onder de werking waarvan 
het derde tijdperk werd aangevangen, dit verbod er uit was 
gelicht, kon de Factorij zich met eigenlijke wis- 
seltransactien inlaten. Aanvankelijk geschiedde dat niet 
dan schoorvoetend en op zeer be perk te schaal; doch 
omstreeks 1880 begon de Factory op dit terrein meer 
krachtdadig op te treden en nam zij hare plaats in onder de 
eigenlijk gezegde wisselbanken, wier werkkring op biz. 
536 van deel I besproken wordt. Terwij 1 toch voor het 
jaar 1881 de wisselreke- ning der Factory nimmer een 
grooter bate dan / 12000 aanwees, waar in het boekjaar 
1874—75 een verlies van /17.000 tegenoverstond, zijn de 
verdien- sten uit dezen hoofde na dien tijd steeds zeer aan- 

zienlijk geweest, cn stegen zy o. a. in 1885 tot / 452.000 
cn 1890 tot / 430.000, zondcr dat verder ooit van vcrlies 
to dezer zakc sprako behoefde te zijn. Vooral door 
toedoen van Balthasar Hcldring, sinds 1S80 dircctcur en 
sedert 1900 president der N. H. M.. werden do 
wisselopcratien nadien nog veel sterkcr uitgebreid. 
tegelyk met do reeds vermelde vcriucerdcriug dcr 
deposito's. Het (igentschap te Singapore word zoo goed 
als gchcel tot wisselbank ingcricht en de nieuwe knntoron 
to Shanghai cn Hong- koiig kregen dadelijk dezolfdo 
bostemming. Het sue-, ces was zoodanig. dat de 
jaarvorslagen bijna gere- geld konden getuigen van een 
belangrijk deel in de witist van de„Vestigingen in het 
Oosten" (steeds res- sorteerend onder de Factorij te 
Batavia). Ook nog in 1913 wordt gesproken van een 
gestadigen vooruit- gang der bankzaken, zoowel in het 
Oosten als hier te lande, al waren ze in Achter-Indie en 
China iets minder levendig. De wisseloperatien worden 
daar in 't gehcel vermeld met de enorme som van f 645 
millioen, waarvan het meerendeel, / 382 millioen, op reke-
ning van de kantoren in Nederlandsch-Indie komt1). 

Ook de beleoningen, die in hoofdzaak op uitvoer- 
producten betrekking hadden, breidden zich belangrijk 
uit; doch van den juisten omvang er van en van de 
daarmede gekweekte renten vindt men in de ge- drukte 
verslagen geen melding gemaakt. Uit de aan die verslagen 
als bijlaag toegevoegde balansen der Factorij leert men 
alleen de ter zake op ult°. December van elk jaar 
uitstaande saldo's kennen, en die saldo's fluctueerdcn 
tusschen p.m. /2*/2 millioen als minimum op ult° 
December 1891 en /14/'A millioen als maximum op ult° 
December 1884, het bekende crisisjaar, toen de 
omstandigheden de Factorij noop- ten tot het verleenen 
van zeer buitengewone crcdiet- hulp. Onder u】t° 
December 1895 stond eon bed rag van f 4.875.000 in 
beleening uit. Naderhand is dit saldo evenwel voortdurend 
sterk aangegroeid ； onder 31 Dec. 1913 kwam de post 
„BeJeening en voorschot- rekening" voor met ruim / 34 
millioen, terwijl daar- naast nog ruim / 12,5 millioen 
vermeld is onder het hoofd “voorschotten op te leveren 
prod ucten van cultuur-ondernemingen.” In J914 zijn die 
cijfers ietwat gedaald, doch in J9J.5 hadden ze zich reeds 
weer herstcld. 

Het door de Maatschappij ter beschikking van de 
Factorij gestelde operatie-kapitaal heeft sedert 1888 vele 
jaren lang in ronde cijfcrs /12 millioen bedragen. Voor 
dien tijd was het veel aanzienlijker, cn stceg soms, zooals 
onder ult& December 1880 het gevaJ was, tot bo ven / 20 
miJlioen. Jn den nieuwstcn tijd i« }iet weer verineeiderd, 
ten gcvolge dcr oprichting van de nieuwe kantoren te 
Rangoon, Hongkong en Shanghai en van de hervorming 
van het agcntschap te Singapore. In de laatstc jaren 
bedroeg het geheele kapitaal, door de Maatschappij 
toegewezen aan de „Vestigingen in het Oosten" / 16 
millioen. Gclijk wij reeds zagen, vormt (lit kapitaal 
echZcr al lang niet meer het cenige fonds van deze 
kantoren ； de deposito's op langcn termijn zijn een steeds 
bclang- rijker toevoeging geworden, welker saldo oj> 31 
Dec. 1913 veel jneor bedroeg dan het vermelde kapitaal, 
namelijk / 25.319.388. En in J 915 zelfs nog 7l/2 millioen 
daarboven. 

Zoo is dus met het ge wij zig de karakter van de 
l) Zelfs in de oorlogsjaren ]914 en *J5 was de loop 

van het wissel- en bankbedrijf in het Oosten niet zoo 
heel kwaad, nieltegenstaande vele moei- lijkheden. De 
bankzaken worden zelfs in het verslag van 1915 „zeer 
bevredigend" genoemd. 
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H&ndelmautschapp日，waardoor zij allerminst aan 
]iaar naam en aan het docl harer oorspronkelijke 
inrichting meer beantwoordt, 00k de werkkring van 
hare Factory in Indie geheel van aard veranderd, en 
staat zij thans niet meor, gelijk in vroeger jaren het 
geval was, als mededingster tegenover den particu- 
lieren gocderenhandel, maar is zij voor dicn handel, 
door haar optreden als cultuur-, als wissel-, als depo- 
sito- en als beleen- en disconto-bank, een steun van 
groote beteekenis geworden, een inderdaad onmisba- 
re steun, waarop zelfs onderde neteligste omstandig- 
heden kan gebouwd worden, zooals de in het crisis- 
jaar 1884 opgedane ervaring overtuigend' geleerd heeft 
(zie 0. a. bijlage B van het Verslag van de Java- sche 
Bank over boekjaar 1884—5) en nog veel meer do 
ondervinding in het oorlogsjaar 1914. Het wegval- len 
of verdwijnen van de Factorij zou in het handels- 
verkeer en het geheele econoniische raderwerk van 
Indie en onigeving eene voor de algemeene belangen 
van land en volk hoogst noodlottige storing en strem- 
ming teweeg brengen, en gelijke gevolgen, zij het in 
minder sterke mate misschien, zouden 00k in Neder-
land te duchten staan, in geval aan het bestaan der 
Handel-Maatschappij een eind mocht worden ge- 
maakt; maar voor een dergelijke eventualiteit be- hoeft 
allerminst vrees te worden gekoesterd. De ver- lenguig 
van haar bestaan, die tegen het eind van haar eerste 
tijdperk heftige bestrijding ondervond, (waarover zeer 
lezenswaardige opmerkingen voorko- mcn in het onder 
de literatuur-opgaaf vermelde arti- kel van Joh. C. 
Zimmerman) en vijf en twintig jaren later nog tot 
velcrlei ernstige bedenkingen aanleiding gaf, kreeg in 
1899 zonder eenig noemenswaard verzet haar beslag. 
Wei is naderhand bij verlenging of herzicning der 
consignatie-contracten, die tegen- woordig met ieder 
jaar opzegbaar zijn, in de Tweede Kainer nu en dan 
aanmeriting gemaakt over te groote begunstiging, 
maar nooit is daarbij het recht van bestaan der 
Maatschappij in twijfel getrokken. Nog in 1909 werd 
officieel door den Minister van Kolonien gewezen op 
haar groote beteekenis voor Regeering en Natie. Al 
steekt ze door haar kapitaal niet meer zoover boven alle 
ancle re Nederlandsche en Indische particulierc 
bankeii uit als vroeger, toch necmt ze zoowel hier als 
ginds nog de eerste plaats in. Zij staat voorop bij de 
meesto nationalc ondernemingen, 00k dikwijls bij de 
plaat- sing van staatsleeningen, zij staat vooraan in do 
bres, wanneer het economisch Icven bedreigd wordt. 
」)il laatHle is nog pas wecr schitterend gebleken bij 
do gcvarcn van den grooten oorlog. 
Als President van de Nederlandsche Handelmaat- 

Hchappij tradon achtcreenvolgens op: 
J hr. W. G. Van de Poll ......................  1824—1827 C. 
C. baron Six van 0terleek  ..........  1827—1827 G. 
Craaf Schinimelpenninck ...................  1827一1833 

 .........  
JI. C. Van der Houvcn ........................  1834—】843 
F. Van der Oudermeulen   .........  184 —1850 ]i. P. 
de Monchy  ........................................  1851—J 874 N. 
Trakranen ...........................................  1874—J 889 Nr. 
F. Alling Mees  ..................................  1889—1900 
B. ITcldriug  .....................................  1901一1907 J. T. 
Cremer  ..............................................  1908—1912 
C. J. K. van Aalst ..............................  1913—heden. 
cualsPicHicIcntvandeFaclorijieBataviafungeerden: 
A. J. I,. Ram  .......................................  1825—1833 F. 
H. Spengler  ........................................  1833—1835 C. 
J. Vcrkouteren .....................................  1835—1839 L. 
M. Plate  .............................................  1840—1852 C. 
A. Gran pre Moliero ............................  1852一1854 W. 
Poolman ..............................................  1854—1859 

1859 
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1866—1870 
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J- C. Teengs  ....................................  
N. Trakranen ....................................  ....  
P. C. Van Oostcrzec  ........................  ....  

 ......................................  
J. L. Van Gennep  ............................  ....  
J. J. Van Schroven  .........................  
C. P. Lohr Jr ................................... : 
A. H. G. Fokker ......................  .........  
H. C. Soeters .....................................  
C. H. C. Byvanck  .............................  
H. J. Hoogeveen ................................  
S. E. Toens  ....................................  
A. F. Marmelstein  .........................  ....  
L. Engel .............................................  

In staat A biz. 56 vindt men    〜 
de win st- en verliesrekening der Factorij over de jaren 
J874t/m 1915 Van de uitkeeringen, die aan de 
deelhebbers in de Ned. Handelmaatschappy van hare 
oprichting af zijn ten goede gekomen, geeft staat 
B. biz. 57 een voiledig overzicht, terwijl voor verdere 
bijzonderheden aangaande hare geschiedenis en hare 
werkzaamheden behalve de reeds aangehaalde nog de 
volgende bronnen zijn te raadplegen: 

G. do Clercq, Dissertatio de Societate Mercatoria 
Neerlandica, Leiden, 1843; De Nederlandsche Han- 
delmaatschappij in verband met onzen Oost-Indi- schen 
handel, Zalt-Bommel, 1853; Mr. H. W. Tyde- man, De 
Nederlandsche Handel-Maatschappij, Amsterdam 1867; 
F. W. C. Blom, De Nederlandsche Handclmaatschappij, 
Beschouwingen naar aanleiding van het naderend einde 
van haar tweede 25- jarig tijdvak, Rotterdam, 1871; Joh. 
C. Zimmer- 、 man, De Nederlandsche Handel-
Maatschappij, Gida 1871, IV, bl. 79; Dr. C. te Lintum, 
De Nederlandsche^ Handel-Maatschappij, in de serie 
Populair-weten- schappclijk Nederland, Amsterdam 
1914; Dezelfde, De N. H. M. in haar tegen 炉ordigen 
werkkring in NSerlands Welvaart, aft 2/• ： 

HANDELS- EN CONSULAIRE VERDRAGEN. 
Zie HANDEL EN SCHEEPVAART. 
HANDELSBANK(NEDERLANDSCH-INDISCHE). In 
April 1863 was ——in navolging van het CreditMo- 
bilier te Parys — voor een deel met behulp van Fransch 
enDuitsch kapitaal te Amsterdam opgericht een 
Algemeene Maatschappij vooFHandel en Nij ver- heid, 
die zich krachtens hare statuten naast het ver- richten van 
bankzaken 00k ten doel stelde hetbevor- 
deren van ond erne min gen van handel, scheepvaart, 
nijverheid, crediet en landbouw en bovendien het in het 
leven roepen van ondernemingen van dien aard. Door 
deze Maatschappij word, het initiatief genomen tot 
oprichting van een handelsbank voor Oost -Indie „mot 
het 00g op de dringende behoefte aan mcer- dero cred 
ictinstellingen voor onze volksplantin- gen," zooals het 
heette in cen dd.18 Juni 1863 uit- gegeven prospectus. 
Aldus kwam de Ned. Ind. Handelsbank tot stand met een 
maatschappelijk kapitaal van / 12 millioon, 
vortegonwoordigd door 48.000 aandeelon, elk van / 250, 
waarvan aan- vankolijk slechts een eorsto sorie van / 6 
mil- lioon word uitgogeven. Op 15 Maart 1864 werd hot 
kantoor van het hoofdagontschap te Batavia ge- opend; 
1 Maart 1865 word een agentschap gevestigd te 
Socmbaja en eonigen tijd do proof genomen met een 
kantoor te Semarang, dat echtor reeds na een jaar wed er 
werd opgeheven. Ecrst op 1 April 1876 word definitiof 
con kantoor to Seinarang gosticht. Voor do trapsgewijze 
ontwikkoling van het bedryf der Handelsbank bleek 
reeds vrij spoedig een vor- sterking harer 
operaticmiddelen een gebiedendo eisch. In 1874 werd 
een 5 pct. obligatieleening van / 3 millioen aangegaan. In 
1876 werd besloton tot 
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de uitgifte van do tweede serie van het maatschap- j voorshands echter slechts de helft of /3 millioen pelijk kapit-
aal, dat zoodoende tot het oorspronke- ! werd uitgegoven. 18S4 was het jaar van terugloopen- lijk bedoelde bedrag 
van f 12 millioen werd opge- j de suikerprijzeii en van de ornstige gebeurtenissen, voerd. Krachtens machtiging der 
algemeene ver- welke daArvan het gevolg waren. Men vindt deze ge- gadering van aandcclhouders van 1 Juli 1881 
ver- | schetst in het artiltel CREDIETINSTELLINGEN- kreeg de Directie de bevoegdheid tot het aangaan i Men 
vindt daar met name vermeld hoe ook de N. I. van een 4 pct. leening van / 6 millioen, waarvan j Handelsbank in 
buitengewonen geldnood geraakte, 

A. WINST- EN VERLIESREKENING DER FACTORIJ TE BATAVIA VAN DE NEDEREANDSCHE HANDELSIAATSCHAPPIJ. 
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】)Van deze posten heeft geen nadere splitsing op de Win st- en Verliesrekenin g plaats gehad. 
1) Haeronder / 100.000 voor het algemeene ondersteuningsfond s. 
3) Hieronder / 50.000 voor het algemeene ondersteiuiingsfonds. 

Vanaf 1906 gaat de rekening over de „ Vestigingen in Jiet Oosten,\ 
6) In 5 6 7t vernieuwiiigefonds voor de euikerfabriekcn. 
6) In 't verslag zijn slechts 2 winstposten en 3 verliesposten meer opgenomen. 
7) Na aftrek van afschiijving en reserve op dubieuze debiteuren. 
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B. JAAJRLIJKSCHE UITDEELINGEN DER NEDERLANDSCHE HANDELMAATSCHAPFIJ 
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hoe do Directie trachtte hare geldmiddelen aan te vullen 
door het aan de markt brengen van de nog ongeplaatstxj 
helft van de in 1881 door deelhebbers gcautoriseerde 4 
pct. obligatieleening en slechts tot een bed rag van 
nauwolijks een half millioen neiners vond en hoe alstoen 
een zestal invloedrijke mannen op do Amsterdamschc 
beurs een nieuwe naamlooze vennootschap oprichtten, 
onder den naam van N. I. Land bo uw Maatschappij, met 
een aandcclenkapitaal van / 9 millioen, dat geheel het 
eigendom zou zijn van de Handelsbarik tegen inbreng 
harerzijde in de nieuwo Maatschappij van haar aandeel 
in en haro uitstaande vorderingen op diverse 
cultuuronderncmingon in Indie tot een bed rag van / 
12.800.000, terwijl de niouwe vennoot- Bchap, onder 
waarborg van haar aandeelenkapitaal, eeno geldleoning 
van / 9 millioen, rentende 5 pct., zou aangaan, Dit plan 
slnagde. In eon buitengewone vergadering van 
aandeelliouders word, met wijzi- ging der Statu ten, het 
kapitaal van / 12 millioen op / 7.200.000, of van / 250.— 
per aandeel op / 150 teruggobracht en dus met / 
4.800.000 verminderd, wclk bed rag voldocndo was ter 
vereffening van den vorliespost, waarmede do balans 
van 31 Dec. 1884 moest worden afgcslotcn. Sedert nam 
onder de in Indie opereorende cultuurbanken de 
Handelsbank geon plaats meer in, dock haro bolangen 
bleven toch ten nauwste mot cultuurzaken samenhangen, 
als houdster namelijk, op ecnige aandeelen na, van het 
gehecle aandeelenkapitaal der als cultuurinstel- ling in 
hareplaats getreden Landbouw-Maatschappij. 

De Bank bleef nu voor haron eigenlijken werk- kring 
zoo in Nederland als in Indie aangewezen op het 
bankiersbedrijf en wel in den meest uitge- strekten zin. 
van het woord: wisselhandel, disconto en beleeningbedrij 
f, verstrekken van voorschotten op consignati 'n van 
producten van Indie naar Nederland en omgekeerd op 
goederen van Nederland naar Indie en de tegeldemaking 
van al de producten, waarover de Landbouw Maatschappij 
de beschikldng kreeg. Do werkzaamheden namen zoo 
gestadig toe, dat een bijkantoor te Weltevreden moest 
worden geopend en een agentschap gevestigd to 
Indramajoo in 1900, te Singapore in 1901 en te Bandoeng 
in 1904 en in 1904 ook een bijkantoor te 

Gravcnhage. Een en ander deed ook de behoefte aan 
meor eigen middelen voelbaar worden en zoo word in 
1905 overgegaan tot een wederopvoering van het kapitaal 
tot / 15 millioen. Zoo verkreeg do Bank do middelen om 
krachtige uitbreiding te geven aan hare operatien en 
verrezen achtereen- volgens nog agentschappen te 
Hongkong in 1906, te Probolinggo en Ampenan in 1911, 
te Tjilatjap in 1912, terwijl in 1913 de Bank 
agentschappen kreeg to Cheribon, Tegal en Peljalongan, 
doordat in dat jaar het geheele bedrijf der op die plaatsen 
gevestigde firma G. A. van Putten & Co. aan de Bank 
overging. In 1914 werd eon agentschap ge- I opend to 
Medan. Intusschon was in 1912 do wensche- :lijkheid 
gevoeld om andennaal het maatschappe- I lijk kapitaal der 
Bank uit te breiden en werd dit in 
November van dat jaar, met wijziging der statuten, 
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vastgesteld op / 30 millioen. Van het nieuwe kapitaal 
werd in Maart 1913 / 2.500.000 aan aandcclen uit- 
gegeven, terwijl / 12.500.000 in portefcuille bleef. 
Hiervan werd in 1917 f 2.500.000; in 1916 (Febr.) f 
5.000.000 en 1916 (Dec.) f 5.000.000 uitgegeven, zoodat 
thans het maatschappelijk kapitaal van f 30.000.000 
gcheel is gcplaatst. 

Welk een gewichtige rol de Landbouw-Maat- 
schappij in het bestaan der N. I. Handelsbank ver- vult, 
blijkt wel daaruit, dat de netto-opbrengsten der 
Maatschappij de grootste bijdragen vormcn tot de 
dividenden der Bank. Volgens Emil Helfferich (,,Die 
Niederlandisch Indischen Kulturbanken5,Jena 1914) 
bedroeg de win st der Land bouw-JIaatschappij in 
1907—1912 respectievelijk 85' , 63, 611 ,, S3,69en 
5S% % van de gehecle netto Avinst der Handelsbank. 

Van af 19)0 wijdde de Landbouw-Maatschappij zich 
uitsluitend aan de suikercultuur en is derhalve ook het 
bedrijfsresultaat van de Handelsbank nog altijd voor een 
zeer belangrijk deel afliankelijk van de suikercultuur op 
Java, ook al heeft zij ha ar bankbe- drijf sedert zoowel in 
Ned. Indie alsdaarbuiten (Singapore en Hongkong) niet 
onbeduidend uitgebreid. 

Van de uitkomsten der Bank en van de Land- bouw-
Maatschappij sedert hare oprichting tot ult. 1914 geven 
de liier volgende staten een over- zicht. 

Nederlandsch-Indische Handelsbank. 
(De cijfers stellen duizendtallen voor.) 
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HANDELSONDERWIJS. Zio ONDERWIJS. 
HANDELSVEREENIGING “AMSTERDAM”. Dcze 
instelling word opgericht op den 23en December 1878, 
met het doel „het drijven van handel in het algemeen, 
zoowel voor eigen reken in g als in commisBie", bij 
voorkeur met do Nederl. Oost-Indi- sche bezittingen. In 
de vennootschap werden opgenomen de zaken der 
firma's H. Rein eke te Amsterdam, Van Beek Rein eke 
& Co te Batavia en Wille Gans & Co te Soerabaia. Het 
kapitaal bedroeg / 2.500.000,—, waarvan / 1.250.000,— 
bij do op- richting geplaatst was, terwijl de resteeronde 

/ 1.250.000,— in 1881 word uitgegeven. Bij latere 
statutenwijzigingen word het kapitaal horhaaldelijk 
vergroot, het laatst in 1913, waarbij hot kapitaal 
gobracht werd op / 15.000.000,—. In 1916 was dit 
kapitaal gehecl uitgegeven. 

Het karakter dcr vennootschap heeft in den loop der 
jaren bolangrijkc wijzigingon ondergaan. Aan- vankelijk 
een zuivore handelsonderneming (import en 
oxporthandel) heoft do maatschappij zich meet en meet 
op het gebied der cultuurondornemingen vooral 
suikerondern emin gen, begoven. In 1910 wer- clen de 
import- en exportzaken geheel opgegeven. 

HANDELSVEREENIGING ,.AMSTERDAM/ 

Gestort maat- 
schappelijk 

kapitaal. 
Gewoon en 

buitengewoon 
reservefonds. 

Reserve ten | 
behoeve van | 
het volgende I 

jaar. 
Geplaatste 
obligatien. 

Netto win at 
(«)• 

Afschrijvin- 

gen en re- 
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a) cxchisicf reserves van vorige jaron, cxcl. saldo A0 P°, inch reserves on afschrijvingen ten laste van het 

loopondo boekjaar. 
b) ten lasto van het looponde boekjaar, incl. reserves ton bohoeve van >t volgcnd jaar, doch exclusief reserves 

ten laste van A0 P°. 
c) incl. saldo agio ad f 69.609,90 
d) incl. saldo agio nd f 18.477,45 
e) bovondien f J 00.000, — reserve suikermachincrieen. 
/) inc】, saldo agio ad f 146.048,96 
g) bovendien f 400.000, — reserve machinerioen tn gebouwen. 
h) incl, saldo agio ad f 196.273,16 
j) incl. agio ad f 400.000,— 
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Bij de laatste statu ten wij zigin g werd het doel als volgt 
omscliroven: ..Ondememingen van landbouw en 
Industrie tot stand te brengen, te verkrijgen, daarin deel 
te nemcn, te drijven en werkkapitaal aan zoodanige 
ondem emin gen te verschaffen, zoo- mede het verrich ten 
van alle handelingen, die daar- mede verband houdcn." 

De maatschappij bezat eindc 1915 14 suikeronder- 
nemingen, 1 tapioca- en vezel-onderneming, 1 ta- 
piocaonderneming, 2 vezelondem emin gen en 1 kof- fie- 
en rubberonderneming, terwijl zij bovendien met 2 
suikerondememin gon in consignatiebctrek- king stood. 

I)e op biz. 59 voork； niende st-aat geeft een over- 
zicht der door de maatschappij vcrkregen resul- 

HANDELSVEREENIGINGEN. Zie KAMERS VAN 
KOOPHANDEL EN NIJVERHEID EN 
HANDELSVEREENIGINGEN. 

HANDEULEUM (SOEND.). Zie GRAPTOPHYL- 
LUM. 

HANDIO. Kampong in het landschap Sosa djoe- loe, 
in de onderafd. Padang Lawas, res. Tapanoeli, in de 
nabijheid waarvan'HeXyang na moewap (zie aldaar), een 
der uitgestrektste druipsteengrotten van Ned.-Indie, 
gelegen is, die een groote hoeveel- heid guano bevat, 
welke tot nog toe niet werd geexploiteerd. De grot staat 
bij de bevolking in bijgeloovige eer. Tijdschr. Bat. Gen. 
XXXVII, bl. 201. 

HANDIWOENG (SOESD). Zie ONCOSPERMA 
FILAMENTOSA. 

HANDJOEWANG BEUREUM (SOEND.). Zie 
CORDYLINE. 

HANGGASA (SOEND.). Zie AMOMUM. 
HANGGASA LEMBOET (SOEND.). Zie AMOMUM 

CARDAMON. 
HANTAP (SOEND.) en zijn samenstellingen. Zie 

STERCULIA. 
HANTAP BADAK (SOEND.). Zie STERCULIA 

JAVANICA. 
HANTIPEH-POERA. Zie BRILSLANG en 

OELAR. 
HAOEN ATAS. Landschap tot Lagoeboti behoo- 

rende, ten Z. van het Tobameer gelegen, sedert 1888 bij 
het GouvememeiitsgeEied ingelijfd en bij de onderafd. 
Toba, res. Tapanoeli gevocgd. 

HAPETAN. Zie MUZIEK en MUZIEKINSTRU- 
MENTEN. 

HAPIT (apit). Zie MOH. KALENDER. A. "广'L 
HAPOER BAROS (BAT.). Zie DRYOBALANOPS. 次兑 HAPPE 

(E VERB ARD CHRISTIAAN FREDE- 
RIK). Geb. te Villevoorde den 13den April 1817 uit het 
huwelijk van J. F. Happd en C. Tijhoff, trad hij den 12den 
Juni 1836 in Indischen miJ.dienst. A]s le luit. 
onderscheidde hij zich bij de eerste, tweede en derde 
Balische expedites (1846, 1849). Na eenigen tijd op Java 
doorgebracht te hebben, werd hij in 1854 tot majoor 
benoemd en te PaJembang geplaatst; vandaar keerde hij 
in 1856 naar Java terug en word aan het hoofd gesteld van 
de expeditie naar de To- mori-baai (Oostk. van Celebes), 
In 1857 tot luit.-kol. bevorderd, werd hem in 1859 het 
militair kommando opgedragen in de res. Palembang en 
gelukte het hem door zijne krijgstochtcn in de Lematang-
Oeloe (April— pni) de rust in dat gewest te herstellen. 
Tot kolonel benoemd (18G2), werd Happe in 1863 aange- 
wezen om den luit.-ko]. Verspijck te vervan gen a]s 
resident en kommandant der troepen in de Z.- en 0. afd. 
van Borneo;in 1865 werdhij opherhaald^verzoek, uit die 
"betrekkingen ontslagen en vertrok hij naar 

Nederland, waarhij totlid benoemd werd der 
commis- sie. samengosteld om de grondslagen 
der organisatie van de Kon. Mil. Alt. te Breda te 
wijzigen. In 1868 werd hij, mot den rang 
vaiTgeri.-maj., uit den milit. dienst ontslagen cn 
benoemd tot lid in den Raad van Ned.-Indie; don 
Ssten Dec. 1872 overleed hij te Batavia. 

HAPVOGELS. De Eurylaimidac zijn fraai gekleur- do 
vogels met grooten kop en een aan den wortel 
buitengewoon breed on met groote borstelharen voor- 
zienon bek, waardoor zij den naam dragen van hap- 
vogels. Zij zijn boschbewoners en zoeken de nabijheid 
van het water. Sumatra en Borneo worden bewoond door 
Corydon sumatramis, de grootste der bekendc soorten, 
met een buitengewoon breedon, sterk gekromden, met S. 
vormige randen voorzienen bovenbek, zwart van kleur 
met een licht bruin keel- schild, het midden van den rug 
geelrood.; do bek en de naakte huid rondom de oogen zijn 
hoog karmijn- rood, welke schitterende kleur na den dood 
geheel verdwijnt. Deze merkwaardige kleursverandering 
heeft bij Euryl. Horsfieldi, Euryl. nasutus s. macro- 
rhynchus en Euryl. psittacinus enz. ook plaats; do bek, bij 
het leven glanzend wasachtig grasgroen, verliest na den 
dood die schitterende kleur, deze verandert in lichtblauw, 
daama in donkerblauw en een paar dagen later in zwart. 

Op Java komtEurylai- mus javanicus voor ； zij is van 
boven zwart met gelo vlekkcn, en de staart is zwart met 
een witten band; de overige lichaamsdeelen zijn grij 
spurperkleu rig ； zij bewoont de moerassige bosschen 
aan de oevers van rivieren en meren en voedt zich met 
insekten, wor- men enz. Eur. ochromelas bewoont 
Sumatra en Borneo, is van onderen rosekleurig en 
Citroengeel; Psarisomus Ddlliousiae 8. psittacinus van 
Sumatra is groen met blauwen staart, zwarten bovenkop, 
blauwe kruin, een Citroengele keel en twee vlekken 
achter de oogen. Op Sumatra en Borneo leeft Cym- 
birhynchzLS macrorhynchzis, van onderen purperrood, 
bovendeelen, kin en een band over den krop zwart met 
witte schouders en blauwen bek (MAL. boeroeng oedjan). 
Op Sumatra on Borneo heeft men Calypto- mena viridis 
aangetroffen, die geheel groen is met zwarte vlekken aan 
de hals en op de vleugcls cn wier voorhoofdsvederen 
kuifvormig overeind staan. Doze vogds, zoo in 't oog 
vallende door hun prachtigcn vederentooi, zijn 
daarenbovon merkwaardig door hun nestbouw; Eur. 
javanicu^ en Cymb. macrorhyn- chus vervaardigen een 
zeor groot nest samengcsteld uitbladerer),plantenvezels 
en worteltjes in den vorm van een afgeplatten kogel op 
een boven het water hangenden boomtak; de in gang is 
aan een dcr zijden met groote zorg gemaakl. Oengeh 
tampalano is do inlandscbe naam in Midden -Sumatra van 
Cor. suma- tranus en Cymb. macrorhynchus on 
Toerocnan oedjan van/i'wr. odiromalan. In groote 
hocveelhcden worden zij geschoten ten behoove van den 
vcercnhaiKlcL 

HARAM. In het Mohainm. rccht： verboden, strafbaar. 
HARANG (ook Dolok Batoe Ha rang genoemd)； een 

geisoleerde en weinig uitgestrekte oud-andcsie- tige 
heuveJgrocp op de hoogvlakte ten zuiden van het Toba-
meer, ten Z.O. van de golf van Bakara. 

HARASHAS (SOEND.). Zie PANDAN US. 
HARAU of ARAU. I. Batang Harau, de Padang- riviei1 

(zie aldaar) II. Linkertak der Sinamar-rivier (Sum.Westk.) 
eu een gelijknamig dorp daaraa：) gelegen. III. Harau-
klpof 16 K.M. ten n.o. van Pa jo Koemboeh (Sum. 
Westk.),een door tocristcn veel be- zocKtc kloof in een 
zandsteen-gebergte. De wanden zijn loodrecht 
uitgeslepen en bereiken een gem id- 
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delde hoogte van 125 M., soms naderon z寸 clkaar tot een 
20 M„ dan wcer wijken ze een paar 100 M. uiteen. Zo zijn 
evenals het hard。Elbczandsteenge- bergte zoowel 
horizontaal als verticaal gegroefd cn vertoonen met de 
Sachsische Schweiz ook over- eenkomst door de sterke 
doorlaatbaarheid voor water. De kloof bezit een waterval, 
cn een Icrachtige, driemaligo echo. (A fourteen days trip 
in the Pa- dang Highlands, Ver. Toeristenvcrkeer* 
Batavia, 1913). De plaats heet bij de Inlanders Loeboek 
Limpato; hier werd tijdens den Padri-oorlog het fort 
Veltman gebouwd; er zijn geen sporen van over- bleven. 
Een afbeelding van den z. lijken-ingang der kloof is tc 
vinden in ,,Reizen en onderzoekingen der Sumatra-
expeditie 1877—1879. Midden-Sumatra'*, Iste gcd. bl. 
45. 

HARDELAND (DR. AUGUST), geboren te Hannover 30 
Sept. 1814, overleden aldaar 27 Juni 1891, werd 
gedurende do jaren 1837—1839 opgeleid tot zendeling 
door de Rheinische Missionsgesellschaft te Barmen en 
daarna bestemd voor den zendingsar- beid op Borneo. In 
1839 kwam hij te Batavia aan, maar moest volgens de 
toen geld end e bepalingen eerst ten geftoegen der 
Regeering een proofjaar op Java doorbrengen. Te Batavia 
werkte toen de En- gelsche zendeling Dr. Med hurst (zie 
dien naam), onder wiens leiding hij zich in het Maleisch 
oefende. In 184) mocht hij naar Bandjermasin gaan. Daar 
bleef hij voorloopig, om deel te nemen aan hetgeen er 
door de Zending werd verricht, want het werk onder de 
Dajak-bevolking van het binnenland was toen nog nict 
bcgonnen. Van Bandjermasin ging H. het binnenland in 
cn trachtto zich tc vestigen aan den middelloop der 
Kahajan-rivier. maar deze poging mislukte. In 1843 kon 
hij den zendingspost Bin tang vestigen, aan den 
bovenloop der Poelo Pfitak-rivier. De vele 
mocilijkhedon, die hij hier on- dervond, cn de slechte 
staat zijner gczondheid deden hem besluiten een anderen 
werkkring te vragen. In 1845 hegaf hij zich naar Zuid-
Afrika on liet te Elberfeld een bockje drukken in de 
Ngadjoctaal, met den titel： Tjerita Karadjaan Hatalla, 
tuntang augh ad jar bara surat Hatalla, tinai sombajang 
dan njanjian (Bijbelschc geschiedenisscn on teksten uit 
den ]?ijbel, ben even s, gebeden on liedcren; de lio- deren 
zijn van notcnschrift voorzien). In 1846 gaf hij tc 
Kaapstad uit: ccn Ngadjocsch leesboekje (Surat akan Olo 
Ngadju hong pulau Borneo) en op kosten van het Jkitsch 
& Buitenlandsch Bij beige- nootschap, eeno Ngadjoescho 
vcrtaling van het Nicuwo Testament, door hem op Borneo 
gemaakt, tc zamcn met zijn ambtsbroeder Becker, die 
reeds in )840 te Batavia cone vcrtaling van het Evangelic 
van Matthcus had laten drukken. Nft ijvorig in Z. Afrika 
te hobben gowerkt, kwam H. in 1849 in JJuitscbland 
terug. In hetzelfdo jaar bood hij zich aan bij het 
Nederlandsch Bij bclgonootschap, om J)ct Oude 
Testament in het Ngadjocsch to vcrtalon; op voorstel van 
Prof. Millies werd dit aangonomon cn zoo keerde H. nog 
in hetzelfde jaar naar Borneo terug. Becker, met wien hij 
ook ditmaal zou samen- werken, kwam toon juist to 
ovorlijden. H. ging wonen te PaJingkaoo cn vertaaldc 
daar,to zamcn met den Ngadjoeschen christcn-
onderwijzer Timotheus Marat, het Oudo Testament, dat 
in 1856 gerecd kwam, in 1857 door H. mot eon aantai 
Inlanders werd herzion en in 1858 ondor zijn toezicht in 
Nederland word gcdrukt, te zamen met eeno horzieno 
vcrtaling van het Nieuwe Testament. In hotzelfde jaar 
bewerkto H. nog eene Ngadjoescho spraakkunst (Vorsuch 
oinor Grammatik dor DajaoksohenSprache) 

en eon woordenbock (Dajacksch-Deutsches Worter- 
buch), boidc uitgogeven door hot Ned. Bijbelgenoot- 
schap. Deze tweo worken zijn ontstaan uit aantee- 
keningon, die H. bij het vertalen van den Bijbol voor 
oigon gebruik had gemaakt. Toen zo versche- nen, was 
hij reeds benoemd tot superintendent der 
Hermannsburger Mission (Hannover). In die hoe- 
danigheid maakte hij in 1859 eene reis naar Zuid- Afrika. 
Tot 1864 bleef H. dozen post bekleeden ； daarna werd 
hij huisvader in het Reddingshuis te Helmstedt. 

Hard eland 5s Spraakkunst is eeno poging om de rijke 
grammatische stof, die hij had verzameld, systematisch te 
ordenen. Het ontbrak hem echter te zeer aan kennia van 
en inzicht in de verwante talen om dit naar behooren te 
kunnen doen. Daar- door is zijne spraakkunst verward en 
omslachtig en zijn do verklaringen dikwijls onjuist. Het 
Woor- denboek is in zijne soorfc eon veel beter werk; de 
overvloedige voorbeelden en de talrijke bijzonder- heden 
van ethnografischen aard. maken het tot eene rijke 
verzameling van leerstof. Een in 't oog loopend gebrek is, 
dat de vreemde, voqral de Ma- leischo woorden dikwijls 
nict als zoodanig zijn aan- gewezen, zoodat men lang niet 
alles voor Dajaksch (Ngadjoesch) kan aannemen, wat 
daarvoor wordt aangeboden. Achter de spraakkunst staat 
de tekst, met vertaling en verklaring, van de litanie waar- 
mede do Dajaksche priestoressen op het dooden- feest de 
zielen der gestorvenen naar hun verblijf gelciden, eene 
belangrijke bijdrage tot de kermis van do godsdienstige 
taal en letterkunde der Olo Ngadjoc. Na het verschijnon 
zijner spraakkunst werd H. op 8 Dec. 1858 op voorstel 
van Prof. Vinke door do Utrechtsche faculteit honoris 
causa tot doctor in do theologio gepromoveerd. H. was 
een man van grooto workkracht en een doorzettend 
karakter. Het taalwork, waardoor hij de grondlegger is 
gewor- den van do studio der Dajaksche talen, is in zeer 
korten tijd gerecd gekomen. De omstandigheden eischton 
dit, maar voor het werk is het natuurlijk niet voordeelig 
geweest. 

Literaluur: L. Von Rhoden, Geschichte der Rhei- 
nischen Missionsgesellschaft, Barmen, 1871; S. 
Coolsma, De Zendingseouw voor Ned. O. Indie, Utrecht 
1901; C. F. Gronexnoyer, Godenkboek van het 
Ncderlandsch Bijbelgcnootschap, 1914 (met portrot van 
Dr. Hardeland). 

HARDERS. {Mtufilidae). MAL., JAV., SOEND.: be- 
lanak. Nauw ver want aan de Athcrinidae (zie KO- 
RENAARVISSCHEN). Eon aantal soorten, veel 
gelijkend op den Europeeschcn Harder, komcn in zee, 
brak- en zoo twat er van den Indiscben Archipel voor. 

HAREAN. Landschap op do zuidkust van het 
schierciland Sajnosir^iii hot Tobameer. 

HAR£ND6NG~(SOEXD.) en zijn samonstellingon. Ini. 
nainon voor verschillondo vertegenwoordigers van do 
grooto plan tonfainilio der Melastomacecen: b.v. 
Melastoma on Medinila. Zio aldaar. 

HARENGA (SOE、D), of Atj erang, Adjeran (MAL.), 

naam voor Bidens pilosa L., fam. Composieton, con 
kruidachtigo plant, mot gelo en witto bloemhoofdjes die 
gokweekt on vorwilderd. voorkomt. De driotal- ligo of 
diop-ingesneden driedeoligo bladoren zijn als middel 
togen do Indischo spruw in de Nederland scho 
Pharmacopco als folia bidentis opgonomen. 

HAREUBAB, (ATJ.) Zio MUZIEK EN M.UZIEK- 
INSTRUMENTEN. 

HARIMAU. Zie RIMAU. 
HARIMAU TOENGGAL. Zie TIJGER. 
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HARING. De Haringachtigen (Clv^eidae) bchoo; ren 
tot de Malacopterygii (zie VISSCHEN) en ko- men in 
talrijke soorten in den Indischen Archipel voor. 
Chirocentrus dorab (Forsk.) is cen lange slanke 
zilverkleurige visch, met scherpen buik, vanwaar de 
maleische na a m Paran g-pa ran g. KJcine lia rin gsoort 
en van het geslacht Spartellcides, zoowel a Is ansjovissen 
van het geslacht Stolephorus, (Ikan teri), worden 
geconserveerd en tot de bekende „Makassaarsche 
vischjes" of „Roode vischjes" (Ikan merah) bereid, die a 
Is toespijs bij de rijsttafel een rol spelen. De ei- genlijke 
haringen (Clupea) (Ikan tembang) komcn in talrijke 
soorten op de vischmarkten. Onder de elften is vooral 
Clupea (A losa) macrura Blkr van betee- kenis (MAL. : 
Teroeboek), die het voorwerp van een belangrijke 
visscherij aan de mond van eenige rivie- ren van Sumatra, 
Borneo en Malaka is. De gedroog- de en gezouten kuit 
komt onder den naam van „Te- lor troeboek" of ,，槌lor 
ikan'? (alg.:, vischkuit) in den handel. Onder den naam 
van Mata besar en Boelan-boelan zijn groote haringen met 
lange aars- vin, van het geslacht Pellona bekend, die deels 
in zee, deels ook in rivieren voorkomen. Ansjovissen doen 
zich ook in vele soorten voor; die van het geslacht 
Sctipinna zijn groot en kenbaar aan de ver- lengdc stralen 
van de borstvin; zij komen in brak en zoet water der groote 
Soenda-eilanden voor. En- graulis mystax Bl.Schn, (MAL. 
Boeloe ajam) is een algemeene soort; bij Engraidis 
setiroslris (Brouss.) is de bovenkaak tot een ver naar 
achtpren reikend sabelvormig uitsteeksel, verlengd. 
Verwant met de haringen, waarvan zij ook het uiterlijk 
hebben, zijn de in het a^emeeu onder den inlandschen 
naam “bandOng" bekende vischsoorten, w.o. Elops 
liawa- iensis T. Regan, Megalops cyprinoides (Brouss.), 
Al- bzda wipes (L.) en Chanos chanos (Forsk.). De laatste 
soort wordt op groote schaal in visch- vijvers, o.a. in de 
lage streken ten noorden van Batavia gekweekt. Het jonge 
l)roed wordt daartoe in zee gevangen en in de ondiepe 
vijvers uitgezet, waarvan de waterstand doorsluizen 
geregeld wordt. Terwijl de dieren bier in brakwater leven, 
worden zij in de Preanger-Regentschappen ook in 
zoetwater gekweekt. Aan de Haringachtigen is ook 
vervvant Notopterus (op Java: lopis), groote, bruin 
gekleur- de, zijdelings afgeplatte, visschen met zecr kleine 
schubben, een zeer lange aarsvin en korte rugvin uit het 
zoete water van Java, Sumatra, Borneo en Oost-Azie. Ook 
de Osteoglossidae, waartoe het geslacht Sderopages een 
soort uit het zoete water van Bonieo en Sumatra en cen 
andere uit de rivieren van Nieuw-Guinea en Australie 
behoort, zijn met de haringen verwant. 

HARINGIN(soEND.).ZieCASSTATlMORIENSIS. 
HARI RAJA, d.i. feestdag. Zie GAREBEG. 
HARITE. Een heetwater meertje op de ooste- 

lijJieTjelbng van het Si Boeal-boeali gebergte in de 
nabijheid van Sipirok, res. TapanoeJi, nabij den oor- 
sprong van de AeK^Iandoerana. Het water is zwart 
gekleurd en riekt sterk naar zwavel. Onge veer in het 
midden wordt om de 172 a 2 minuten het water tot een 
hoogte van ± 10 M. omhoog geworpen, ter- wijl tusschen 
twee hooge opstootingen kleinere van eenige meters 
plaats vinden. Nict ver vandaar, nabij de kampong Si 
Toemba, op ongeveer anderhalven kilometer 
van^erTgrooten weg van Pad an g—Sideni- poean naar 
Sipirok bevinden zich komvonnige ruim- ten hi 'den 
bodem, gevuld met heet water van een troebel 
melkachtige kleur, in de nabijheid waarvan 
zwavelafzetting is te bespeuren. Hier kwamen steeds tai 
van aan huidziekten en lepra lijdende personen 

gen ezing zoeken. Thans is er door de Rijnsche zen- ding 
ecn soort van asyl gebouwd, waar deze lijders verplcging 
vinden. Dcze inrichting, die onder het toezicht staat van 
den zendeling van Sipirok, ge- niet van de Regeering een 
subsidie. 

HARMENSZ of HERMANSZ. (WOLPHERT) Als admii-
aal van de 2o vlootdoorde Ver. Holl. Com- pagnieen naar 
Indie gezonden, bracht hij voor Ban- tain aan de 
Spaansch—Portugeesche armada in TDecT 1601 een 
zware nederlaag toe; van daar naar de Molukken verzeild, 
moest hij, om redenen van hanSeTsI^elang, naar het 
vaderland terugkeeren on die eilanden aan de Portugeezen 
en Spanjaarden o verlaten. 

HAROEKOE. Zie OMA. 
HARSEN zijn noch chemisch, noch physisch be- 

hoorlijk te definieeren. Men verstaat er gewoonlijk onder: 
eene klasse van meestal bruin of geel go- kleurde stoffen, 
zelden ongekleurd, in de meeste gevallen amorf, 
onoplosbaar in water, oplosbaar in aether of in alkohol, 
weinig oplosbaar in petroleum-aether. Bij ver warming 
worden ze week en smelten vervolgens vaak tot een 
kleverige vloeistof; zij branden met een roetende vlam； 
Bij tai van chemische processen treden liarsachtige 
zelfstan- digheden op, zooals bij de inwerking van alkalien 
op aldehyden, van formaldehyde op phenolen, bij 
verhitting van onverzadigde koolwaterstoffen (waar- bij 
polymerisatie in het spel komt；; bij droge distillatie van 
hout, turf e.d. ziet men ze eveneens als byproduct ontstaan. 
In het dierlijk organisms schijnen geen harsen gevormd te 
worden, daaren- tegen treden zij in het plantenrijk rijkelijk 
op. 

De harsen treft men voomamelijk in de hooger 
georganiseerde plan ten aan ； in de plan ten der hecte 
streken meer dan in die der koudere; even- wel vindt men 
ze ook in groote hoeveelheid in de pijnboomen, die in de 
noordelijke streken in- heemsch zijn. Zij worden in a lie 
deelen der plant, behalve in het cambium, aangetroffen, 
doch in de grootste hoeveelheid in den bast, waaruit zij 
vanzclf of wel na gemaakte insnijding naar buiten v)ocicn. 

Omtrent het ontstaan der harsen is niets met zc- kerheid 
bekend; naar de samenstelling mag men aannemen, dat 
vele door oxydatie van terpenen ontstaan zijn, zooals met 
de harsen van terpentijn, mastik, wierook enz. het geval is. 
Het is dan ook bekend genoeg, dat terpentijnolie en andere 
t<T- penen uit de lucht gemakkelijk zuurstof opnemo.n en 
daarbij verharsen. Soms zijn het prod ucten van de normale 
stofwisseling, maar ook wel zijn zij het resultant van 
processen, die zich na verwondin gen afspelen, zoodat men 
ze wel verdeelt in physiolo- gische cn pathologische 
harsen. 

De natuurlijke liarsen bevatten koolstof, wpter- stof en 
zuurstof, enkele ook stikstof ； steeds zijn zij roengsels 
van verschillende stoffen, waarin soms actberischo oJicn, 
gomachtigc licliamen enz. Naar hare sajnenstelling 
vertoone i zij verBchiJlende pliysische eigenschappen, 
zoodat men vroeger wel onderschciddc: de b a 1 s e m s, 
die door ecn groot gehalte aan aethei'ischo olie 
halfvloeibaar of week zijn (terpentijn, tolubalsem, 
coyjaiva- balsem); de w e e k e harsen, die bij de gc wone 
temperatuur vast, maar niet broos zijn, zoodat zij tusschen 
de vingers kunnen worden ge- kneed (pijnhars); de h a rd 
e harsen, bij de gewonc temperatuur hard en broos (daniar, 
gutte- gom); de g o m h a r s e n, die gom of plan ten slijm 
bevatten (ammoniak, gomhars, asafoetida (duivels- drek), 
galbanum. Door Tschirch (Die Harze und 
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die Harzbehalter) is een andcro verdeeling voorge- steld, 
welke op de chemische samenstelling berust, echter 
eveneens veel willekcurigs bevat, wat bij een klasse van 
stoffen als de onderwerpolijke niet behoeft te 
bevreemden. 

Vele harsen worden in de genceskunde gobruikt en 
vooral is dit met de gomharson het geval; de meeste 
vinden technische toepassing, zooals voor vernissen, 
zegellak, harszeepen enz. 

HARTINGH (NICOLAAS)., Was opperkoopman en 
gecommiteerdc tot de zaken van den Inlander en werd 21 
Maart 1754 benoemd tot gouvemeur en di- recteur van 
Java's noordoostkust. Bracht door zijn voortroffelijk 
beleid er veol toe bij dat de 3e Javaan- eche successie-
oorlog beeindigd werd door de over- eenkomsten van 12 
Febr. 1755, waarbij het rijk van Mataram gesplitst werd in 
de vorstendommen Soera- karta en Djokjokarta, en van 17 
Maart 1757, waar- door een van die rijkjes onafhankelijk 
gebied in het territoir van Mataram gesticht werd. In Oct. 
1761 vertrok hij naar Batavia om zitting te nemen in den 
Raad v. Indie. Zie P. J. F. Louw, De derde Jav. 
.successie-oorlog, Bat.——,s Hage 1889. 

HARTMAN (F. J.). Sergeant bij de troepen der 0. I. C. 
Hem werd in 1790 een onderzoek van de binnenlanden der 
Zuider- en Ooster-Afdeeling van Borneo opgedragen, 
waarvan hij zich op twee reizen gekweten heeft. Op de 
eerste reis werd het stroom- gebied der Negara-rivier met 
hare zyrivieren door hem geexploreerd; op de tweede 
stelde hij een nader onderzoek in van de Barito-rivier en 
hare zijrivie- ren, waarvan de Teweh, Lcmoe, Ajoch, 
Montalat en Patei door hem werden bevaren. Over beide 
tochten leverde hij rapporten in, wolke (naar nog 
bestaando afschriften, doch met eenige wijziging) zijn 
afge- drukt door P. A. Leupe in „Kronijk van het Histo- 
risch Genootschap te Utrecht, Jaarg. XX, 1864, deel V, p. 
331 vlg/'.Deze rapporten zijn voor de ken- nis der Z 0. afd. 
van het grootste belang. Zie ook: het artikcl van C. M. Kan 
„Twee reizigers in de Doesoen", in Tijdschrift 
Aardrijkskundig Genoot- sebap 2de Serie, deel V, 1888, 
1, p. 287 en S. P. PHonore Naber „De reiziger F. J. 
Hartman in de Zuider- en Ooster-Afdeeling van Borneo" 
in het- zelfde tijdschrift, Maart-aflevering 191G, alwaarde 
reisroute van Hartman op eene schetskaart is voor- 
gestelcl. Op een later ondeniomen tocht is Hartman (Juli J 
792) ergens aan de rivier Montalat vermoorcl. 

HASAHATAN. Vroeger bondgcnootschap in het 
landschap Oeloe Ba roein on der onderafcl. Padang 
Lawas, res. TapanoeH. 

HASAN HOESAIN- of TABOET-FEEST, gevierd 
gedurendc de eerste tien dagen van Moeharram (de 】c 
rnaand van het Mohaminedaanscho maanjaar) ter 
herdenking van het martelaarscliap der Sji'iti- Bche 
geloofshelden Hasan on Hoesain (zoons van 'All en 
Mohammcds dochtei' Futimah) (zicSJl'IETEN). Hoewel 
in Sji'itischo landcn thuisbehoorend, heeft dit feest zijn 
weg ook naar anderoHtrcken gevonden waar Sji'ieten 
belangrijken invloed hadden, zooals )nct name in Britsch-
Indie, waar zelfs vele Hindoos craan deelneinen en van 
waar het ook naar den Ar- chipel is ovcrgcbracht. De 
gegevens betrefiende oor- sprong cn oudste 
ontwikkelingsphasen der viering zijn schaarsch. Reeds 
oudcre Arabische schrij vers vcrnielden, dat Hoesains 
dood in SjiUtischo kringen jaarlijks met geweeklaag 
herdacht werd. In het jaar 352 schreef de Boejidische 
sultan Moc'izz ad-Daulah te Bagdad openbaar 
rouwbetoon aan do bevolking voor (Ibn al-Athir, VIII, 
407, 435, 443). Op den duur zijn in veraclullende streken 
oude, niet meer 

begrepen gebmiken uit den v66r-Mohammedaan- sej^n tijd bij 
de rouwcercmonien opgenomen en hot schijnt met onmogelijk, 
dat oudtijds ook herinne- 罕 n aan den West-Aziatischen 
godsdicnst, die nog on- der de bevolking van Mesopotamia 
voortlcefden, in- vlocd hebben gehad althans op de vormen, 
waarin het rouwbetoon over de. rampzaligc Alidcn zich uitte — 
Toen hot Sjfitisme in Perzie staats- ， godsditenst was 
geworden, ontwikkeldo de Moehar- > ram-viering zich daar tot 
een belangrijk nationaal godsdicnstfcest. Verscheidene reizigers 
uit de 17© ceuw en later hebben uitvocrige beschrijvingen daar- 
van gegeven (vgl. o.a. de literatuur bij G. v. Vloten, Les drapeaux 
en usage a la fete de Huqein a Teheran, Intern. Archiv. fur 
Ethnographie V (1892), 105 vv.). Hoofdkenmerken der viering 
in Perzie zijn: le. de- dagen van 1—10 Moeharram gelden als 
godsdiens- tige rouwdagen; ijverige vromen leggen zich dan 
velerlei onthoudingen op； liefdacligheid wordt in ruime mate 
beoefend (waarvan talrijke bedelaars. voordeel trekken)； men 
onthoudt zich van zaken doen en van alle belangrijke 
ondememingen ； 2e. op pleinen en andere plaatsen worden 
voordrachten over Hoesaina martelaarschap gehouden, bijge-- 
woond door een talrijk gehoor, dat meermalen onder- de kreten 
Hasan! Hoesain! in hevig geweeklaag los- barst, hetgeen gepaard 
gaat met verwenschingen tegen Oemar en de overige, door de 
orthodoxe Mo- hammedanen hoogvereerde, vroegste chaliefen, 
All's, voorgangers. Groote, kostbare tenten worden voor- deze 
bijeenkomsten ingericht, van binnen behangen met wapens en 
krijgsemblemen. In de 19e eeuw na, men deze voordrachten ook 
wel den vorm van too、 neelopvoeringen aan, waarbij Hoesains 
krijgstocht en martelaarschap vertoond werden、Zij, die de kos- 
ten van een en ander op zich nemen, beschouwen dit. als een 
godsdienstige daad; 3e. Ixiisterrijke optoch-. ten met groote 
kleurenpr&cht hebben plaats, welke- ook weder hoofdzakelijk 
ten doel hebben, de ge- schiedenis van Hoesains treurig uiteinde 
aanschou- welijk voor te stollen^ De stoet heeft een krijgshaftig- 
aanzien, de deelnemers tooien zich zooveel mogelijk in krijgsdos 
en dragen wapenen: rijk opgetuigde- paarden zonder borijder 
worden medegevoerd bene vens draagbaren, waarop soma 
kinderen liggen,. die de in den strijd gevallen helden moeten 
voorstel- len, verder relielckastjes, bont versierd, en naboot- 
singen van monumental。graven en versierde lijk- baren, met 
velerlei stoffen behangen en voortdurend in beweging gehouden 
door de dragers, die zich springend voortbewegen ； eindelijk: 
bont gekleurde vaan- dels en standaardenK bijna allc boven aan 
de punt, op de wijze der Romeinschc adelaars, voorzien van do 
zgn. pandja, de zinnebecldige hand met xiitgestrekte- vingers2). 
Ook wordt wel de brxiiloft van Hasans 

x) I bn. al-Athir, X, 28; Bar Hebraeus, Chron. 256; 
Bernstein, Chresthom. Syi'iac. p. 39; vgl. B. D. Ecrdinans, Der 
Ursprung der Ceremonien des Hoseinfestes (Zeitschr. fiir 
Assyr. IX (1894), 280—307). 

2)Do beteekenis, hierbij aan. dit overoude zinne- beeld toe 
to kennen, staat niot vast. De figuur van do opgestokon hand 
komt ook bijv. op vaandels tegelijk met afbeoldiiigen van 
'All's zwaard dik- wijls voor (vgl. I. Goldziher, Ausland, 1884, 
p. 328 vv.). In den stoet wordt meestal ook een phallus van 
aanzienlijke lengte, of zelfs verscheidene dier voorwerpen, 
verscliillend van dikte on grootte,. rondgedragen. In 
Britsch:Indie houdt men ze wel,. als scheepsmasten, met 
tou^veu iu evenwicht. 
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zoon Kasim met een van Hoosains dochters, wellco juist 
v66r den noodlottigen slag plaats vond, in eon 
bruiloftstoet voorgesteld, waarin dan o.a. zixuiebeel- 
dige bruiloftsgeschenken worden medegevoerd. Op den 
lOen Moeharram, den zgn. ,dsjoerd-d&g —'ds- joerd 
beteekent: de lOo — bereiken de plechtigheden haar 
toppunt en het geheele feest wordt daarnaar ook wel 
'Asjoera-feest genoemd. 

De Moeharram-viering in Britsch-Indie is meer- 
malen uitvoerig beschreven ； zie o. a. Garcin de Tassy 
L'Islamisme, 3e edit. (1874) p. 321—4, E. Sell, The faith 
of Islam (1880) p. 241 vv., Th. P. Hughes, A dictionary of 
Islam s.v., en: Notes on Muhammeda- nism (1879) p. 163 
vv. De hoofdtrekken van hot feest, en de Perzische en 
Arabische bcnamingen daar- bij gebruikelijk, bleven liier 
behouden ； toch hadden sommige eigenaardig-Indische 
gebruiken invloed op de viering. Belangrijk is Herklots' 
vertaling eener beschrijving der Moeharram-ceremonies in 
den Dek- khan door een inwoner van dat land (G. A. 
Herklots, Qanoon-e-Islam bij Jaffur Shurreef, London 
1832 p. 14S fl. - Madras 1863, p. 112 fi.) omdat het feest 
blijk- baar vandaar uit in den Indischen Arcliipel is door- 
gedrongen. — In Ned.-Indie wordt de herdenking van 
Hasans en Hoesains martelaarschap thans nog elechts op 
sommige plaatsen van Sumatra's West- kust in eere 
gehouden. Toch wordt^ok op Java do eerste maand des 
jaars algemeen soera (d.i. 'asjoerd) genoemd — in Atjeh: 
Asan-Qesen, bij de Minang- kabauers: boelan taioer (d.i. 
taboet) — hetgeen doet vermoeden dat het feest ook daar 
vroeger gevierd werd. De orthodoxe strooming, die van 
Arabische zijde werkte en den Islam in Ned.-Indie van vele 
ketterijen zuiverde, moet ook op de Hasan-Hoe- sain-
herdenking een ongunstigen invloed gehad heb- ben. Waar 
hot feest tegenwoordig op Sumatra's Westkust nog gevierd 
wordt, geschiedt dit wel op kleinere schaal, maar toch 
hoofdzakelijk op derge- lijke wijze als in den Dekkhan. De 
eerste tien dagen der eerste maand gelden ook hier als 
rouwdagen ； het inrichten van tenten tot het houden van 
voordrach- ten en bijeenkomsten gedurende deze dagen is 
niet gebruikelijk, maar wel het houden van optochten. Deze 
missen echter de praal, waardoor zij zich elders 
onderscheiden, Men maakt een ommegang met mu- ziek 
en kleine vaandels, waarop behalve de namen van Hoesain, 
'All en diens familieledon, merkwaar- digerwijze ook die 
hunner tegenstanders 'Oem&r en Aboe Bekr voorkomen, 
waardoor het Sji'itisch ka- rakter op den achtergrond 
geraakt. De deelneiners aan den optocht stellen de 
toeschouwers in de ge- legenheid, liefdadigheid te 
beoefenen en begeven zich daartoe zelfs, bedelend, op de 
erven der gegoede ingezetenen. Ter opluistering der 
optochten nemen kiiideren daaraan deci, de zgn. 
madjnoe.n's (bezeto- nen) en simoentoes (wier gelaat met 
verf besmeerd of met een mombakkes bedekt is), die 
soldaten of bedienden van Hoesain moeten voorstellen of 
de hofdames der ,,bruid" (d. i. op Sumatra niet Hoe- ■sains 
dochter, maar zijne bruid, Sri Banoe). Aiidere deelnemere 
verkleeden zjch als op een carneval. Evenals in den 
Dekkhan worden in den optocht van den lOen 64n of meet 
Taboets medegevoerd, liooge, torenvoiuiige toestellen van 
latwerk, gekleurd papier, enz. vervaardigd (vgl. de 
afbeeldingen in het Intern. Archiv. fiir Ethnologic I, plaat 
17), welke hier, evenals in Voor-Indie op den avond te 
voren (welke als de avond van den lOen geldt) fraai ver- 
Jicht tentoongesteld worden. Zoowel bij het vertoo- nen als 
bij de ommegangen met de taboets worden .treurliederen 
ten gehoore gebracht. Ook in Voor- 

Indie is do taboet (aldaar ook ta'zijah genoemd) een 
voorwerp van beteekenis geworden en draagt het geheele 
feest zijn naam daarnaar; do vorm van de taboets is daar 
echter andors (zie bij Herklots, plaat 1). In het algemeen 
moeten zij de monumentale vcrsiering van een graf of 
lijkbaar vertegenwoordi- gen in den stoct; in den Dekkhan 
worden wel na- bootsingen. van grafmonumenten in de 
ta/zijah ge- plaatst. In den middag van den lOen worden 
de taboets in optochG naar een riviertje, een ravijn of naar 
het strand gebracht en in het water weggewor- pen, een 
gebruik, dat wellicht aan Indische ceremo- nien ontleend 
is 1). Ook de symbolische hand met opgestoken vingers 
ontbreekt niet by het feest op Sumatra. Deze wordt wel van 
zilver gemaakt. Men legt soms, bij ziekte of andere 
onheilen, een gelofte af, om zulk eene hand ter opluistering 
van het feest et schenken. Deze wordt in de taboet 
rondgedragen evenals de zgn. tulband van Hoesain, welke 
ook wel om de taboet gewikkeld wordt. Een and er heilig 
voorwerp, bij het feest in gebruik, is de doerga (van het 
Perzische darga), een soort van reliekkastje (zie de 
afbeelding in het Archiv fiir Ethnol. t.a.p.). Op den eersten 
dag gaat men in optocht buiten deplaats op het zgn. „plein 
van Kerbela" vochtige aarde halcn, waaruit wel een 
afbeelding van Hoesain ge- kneed wordt, die gedurende de 
treurdagen in de doerga bcwaard en daarna wed er 
begraven wordt. Op den 5en worden op dergelijke wijze 
pisangstam- men gehaald, welke men bij de doerga in den 
grond plant (survival van phallus-dienst?). Op den 6en en 
7en worden, evenals in Voor-Indie, offers van rijst enz. bij 
de doerga gebracht. Ook het ronddansen der Hasan-
Hoesain-vierders om vuren, welke in kuilen in den grond 
zijn aangestoken, zooals dat in Voor- Indie gebruikelyk is, 
komt op Sumatra voor (vandaar wellicht de aanduiding 
dezer maand als Loelan apoej, d. i. vuur-maand, in Atjeh? 
Zie: De Atjehers I, 219 The Achehnese, I, 206). 
Verwaarloozingder herdenking zou, naar de populaire 
opvatting, on- heilen ten gevolge hebben. — Na afloop dcr 
10 dagen hebben gedurende de drie daarop volgendo 
dagen nog gewijdo maaltijden plants, waarbij ge- beden en 
formulieren opgezegd worden. Het be- stuur heeft de 
optochten op Sumatra wegciw do daaraan verbonden 
wanordelijkheden tijdelijk wel verboden, maar later weder 
toegelatcn. 

Literatuur'J^. Snouck Hurgronje, Do Atjehers, 1, 214 
vv.^Thc Achehnese, I, 202 vv.) — Intern. Archiv fiir 
Ethnologio I (1888) 191一196, vgl. P. J. Veth, aldaar, biz. 
230—33 — Eigen Haarcl 1889, bl. 480 — Ph. S. 
vajiJionke], Nadero gegevens omtient het Hasan'-Hocsain 
feest (Tijdschr., van het liatav. Genootsch. LVI (1914) 
334—44) ― jJozy, Het Is- lamisme, biz. 301 vv. — De 
aarde en hare volkcn 1870, biz. 242—251 — Kevue du 
monde muHulrnan XXI (1912) 306 (met afbeeldiiig). 

HASIBOEAN. Landschap in Si Gao] aan het Toba-meor; 
ook naam voor een marga bii de Ba take. ■"HAS JIS J. Zio 
BANG. 

HASSELMAN (JOHANNES JERPHAAS). Geb. 21 Oct. 
1815 tc Noderhomert uit het huwclijk van D. Hassolman, 
rijksontvanger, on G. A. v. d. Bosch, zuster van den Gouv. 
Gen. Na op 24 Mei 1833 het radikaal van O. I. ambtenaar 
te hebben on t van gen, vertrok hij naar Indie; in ]834 werd 
hij benoemd tot 

i) Men heeft dit wel vergeleken met het onder- 
dompelen van het beeld der god in Doerga op het Doerga 
poeja-feest in Indie, Garcin do Tassy, t.a.p., bl. 299; Sell, 
t.a.p., bl. 242. 
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2den commies ter Alg. sccr., in 】837 tot eersten complies, 
in 1838 tot hoofdcommies, on in 1840 tot ass.- res. te 
Ngrowo. Na van 1844—1846 met verlof in Nederland 
vertoefd te hebben, wcrd hij in 1847 ass. 
res. te Lebalc, m hetzelfde jaar te Pandeglaiig, on 1849 
te'Soerakarta en in 1851, na cen paar maanclen 
waaniemend resident te zijn gewcest, resident van 
Djokjakarta. & zijn ontslag uit den dienst (8 Jan. 1855) 
vestigde hij zich te Dijkzicht bij Herwijnen en werd 7 Sept. 
1865 tot burgemeestor van Tiel aange- steld. Den 17 Juli 
1867 werd hij tot Minister van Ko- lonien in het Kabinet 
VanZuylen-Heemskerk be- noemd, doch trad met zijne 
ambtgenooten reeds 3 Juli 1868 af. In Juni 1869 voor Tiel 
tot lid der Tweede Kamer gekozen, nam hij reeds in Sept. 
1871 zijn ontslag； 31 Dec. 1874 werd hij benoexnd tot 
lid van den Riuid van State, welko betrekldng hij tot 12 
Aug. 1880 vervuldc, waama hij zich vestigde op den huize 
Fruithof by Tiel, waar hij over- leed op 27 Maart 1895. 

Hasselman, die met voile overtuiging do ko- loniaal-
conservatieve richting was toegedaan, gaf, behalvo eene 
reeks van artikelen in het Tielsche Weekblad van 1864, 
verschillende geschriften uit, t. w.: Eenige beschouwingen 
omtrent kolonisatie, Amsterdam 1857; met F. H. Van 
Vlissingen, Beschouwingen omtrent de exploitatie der 
Westeraf- afdceling van Borneo, Amsterdam 1859; 
beschouwingen omtrent het cultuurstelsel, eenige andere 
Indische aangelegenheden en vrijen arbeid op Java, Zalt-
Bommel i860; de cuItuurprocenten en het cultuurstelsel, 
Zalt-Bommel 1862； beschouwingen over de particuliere 
Industrie in vergelijking met het cultuurstelsel en bijlage: 
de landbouw op Java in verband met besproeiing en 
bemesting, Zalt- Bommel 1863; proeve eener 
vcrhandeling over den grondeigendom van Java, Tiel 
1864. 

HASSELT (AREND LUDOLF VAN). Geb. te 
Groningen, den 6den Januari 1848, zoon van Mr. N. Van 
Hassolt en J. H. Wichers, begon zijn loop- baan in Ned.-
Indie in October 186S als sergeant der Infanterie. In *t 
laatst van 1869 verliet hij den mili- tairen dienst en wercl 
als klerk geplaatst, eerst bij het Departement van 
Financicn, daarna bij het college van Bocdclmeesteren te 
Batavia. In April 1871 wercl hij 3do commies bij het Dop. 
van Binn. Bcstuuren vertrok hij weinigemaanden later met 
verlof naar Europa, deed daar grootambtenaars-exa- men 
on kwam in Januari 1873 in Indie terug als anibtenaar voor 
don burgerlijken dienst. Aanvan- kelijk geplaatst in do 
residcntic Somarang, kwam hij in het laatst van 1873 ter 
Sumatra's Westkust, werd in December 1873 controlcur 
der 2e kl., on verkreeg ii)1877 vorgunning om deel to 
nomen aan do door het Ned. Aardr. Genootschap 
uitgerusto wetensebappelijke expeditie naar Contraal-
Sumatra, jnct welker loiding, voor zoo ver hot uict-
nautisch gedceltc betrof, hij werd bolast. In 1879 vortrok 
hij met buitenlandsch verlof buiten bezwaar van den lande 
voor de bewerking der door bcm op bedocldo cxpwlitic 
vcr^amuklo gegevens en kcerclc in Juni 18S2 in Indig 
terug, werd toen tot referendaris ter Algcmcene Socretaric 
en twee jaar later tot secrota- j'iH van den Kaiul van Ned.-
Indie benoemd, en als zoodiuiig bij ontstentenis van don 
Iceraar gedurondo ecnigcn tijd belast met het geven van 
onderwija in de Land en Volkenkundc aan het Gymnasium 
Willem III tc Batavia. In J888 volgdo zijne benoeming tot 
resident van Tapaiioeli^van waar hij in 1893 naar Kiouw 
werd verplaatst, in welk gewest hij tot April 】896 hot 
bestuur voeixle, toen ziekte hem noodzaak- 

to mot verlof naar Europa te gaan. Hij werd 1 October 1897 
tijdens dit verlof gepensionneerd. In 1898 word liij 
benocmd tot hooglceraar in de Land-en Volkonkundo van 
N. I. aan de Indische instelling to Delft, die in 1900 werd 
opgeheven, hotgeen hem altijS ceno groote tclcurstelling is 
gebleven in zijne laatste lovensjaren. Van Hasselt overiced 
29 Sept. 1909 te Oosterbeok.^ 

Nevens^cnlcelo klcinore tijclscbriftartikelen on 
artikelen in de eersto uitgave der Encyclopaedie van N. I. 
verschenen van zijne hand: „Volksbe- schrijving van 
Midden-Sumatra met Ethnogra- phischo atlas", „De Talen 
en Letterkunde van bidden-Sumatra" en bewerkte hij met 
de med eleden der expeditie Joh. F. Snelleman en C. H. 
Cornelissen „Reizen in Miclden-Sumatra", zoomede een 
gedeelte van de „Bijdragen tot de kennis der Flora van Mid- 
dcn-Sumatran. 

HASSELT (JOHAN COENRAAD VAN). Geb. 26 Juni 
1797 te Doesburg aja zoon van Mr. B. van Hasselt, den 
burgemeester van die stad. Hij werd in Januari 1816 
ingeschrevcn ala student aan de Groning- sche Universiteit 
om in de medieijnen te gaan stxidee- rcn,doch hij hield zich 
daamaast vooralmet de studie der dierkunde bezig onder 
leiding van den hooglee- raar Van Swinderen. In 
Groningen maakte hij al spoedig met een prot6g6 van Van 
Swinderen kennis, den Duitscher H. Kuhl, die in hetzelfde 
jaar op aandringen van Van S. te Groningen was gekomen, 
om de natuurlijke liistorie te beoefenen. Van Hasselt 
werkte tegelijk met Kuhl aan een prijsvraag van de 
Groningscho Universiteit, waarvoor hij de zilveren 
mcdaillc, Kuhl de gouden eerepenning verwiorf. Samen 
maakteri zij in 1819 een reis naar Parij3j_yan H. voor zijn 
medische, Kuhl voor zijn zoblogische studies. Na zijn 
terugkomst in Mei 1820 promoveercle Van H. op een 
proefschift over de onGwikkelingder Kikvorschen. In 
hetzelfde jaar ver- scheen er van hem eu Kulil samen een 
artikel: Bei- trarje zxir vcrgleichenden Anatomie. 
Inmiddela was er eon Koninklijk Bcsluit afgekomen (2Mei 
1820) waar- bij con natuurkundige commissie voor 
Nederlandsch Indie ingesteld werd, waarvan Kuhl en Van 
H. deel uitmaakten,cnwaarbij zij de opdracht 
l<regen„Oost- Indie to bereizen met het bepaalde doel, om 
de wetenschappelijke kennis van devoortbrengselen der 
Natuur van die landen uit tc breiden." De opdracht werd 
uitgevoercl in de jaren 1820—1823. In Dec. 1820kwamen 
de boido vrienden op Java aan. Na een verblijf te 
Buitonzorg maakten zij tochten in W. Java, waarop grooto 
collecties werden samenge- bracht. Na den dood van Kuhl 
(14 Sept. 1821) hield Van H. zich bezig met het in orde 
brengen van de vorzaxnclingen on het bestudeeren van de 
hoogere zwammen van Java. Daarbij werkte hij samen met 
don ontlcedkundigo G. van Raalten, die hem reeds bij zijn 
vortrok uit Nederland was toogevoegd. Tijdens con 
expeditie in het Bautainsche (1822—1823), worclcn bcide 
door eon omstigo ziekte aangetast.Van Raalto horsteldo, 
doch Van Hassolt ovorlced kort na zijn terugkomst to 
Buitonzorg op 8 Sept. 1S23. Hij is bograven in 's Lands 
Plantentuin in hetzelfde graf als zijn vrichd KuhL~15c 
zoblogische collecties zijn door Cuvior, Valenciennes, Do 
Haan en Tcm- ininck in vcrschillendo werken 
gepubliceerd. De botanischo verzaiuclingcn kwamen in 
handen van Blume, die ze grootendeels in zijn Rumphia 
gopubli- ccerd hcoft, maar wien tcrecht door Junghuhu ver- 
weten is, dat hij daarbij do verdienston van Kuhl on Van 
Hassolt nict voldoonde op den voorgrond heoft gobracht. 
Mot name goldt dat van de grooto 

5 
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hoeveelheid aanteekeningen en schetsen, die van Van 
Hasselt en Kuhl afkomstig waron, doch die den indruk 
maken door Blume zelf verzameld te zijn. Zie verder de 
biografie van H. Kuhl in doze Encyclopaedie en het 
artikel NATUURKUNDIGE COMMISSIE voor 
Nederlandsch-Indie. 

、 Literatuur. M. Greshoff in Album der Natuur, N 1903, 
en M. J. Sirks, Indisch Natuuronderzoek 入夕/M1915), p. 97 en 
volg. 

,/ HASIL (haqi】，wase). De aan het Arabische /' woord ha§il 
(wat inkomt, wat voortkomt, op- brengst) ontleende naam voor 
ecn of andere in- heemsche belasting. 

De hoof den der Atjehsche kuststaatjes plachtcn een 
belasting onder dien naam (waso radja) op, te brengen aan 
den sultan van Atjeh^ van elken uitgevoerden pikol peper 
en van "alJe-ingovoerde artikelen ； en zij liieven op hun 
beurt peperhasil, pinanghasil, rivierhasil, boschhasil, 
ladanghasil enz., of in het algemeen wase oeleebalang, 
van hunne onderhoorigen. Ook de sultans van Pa- 
lembang hieven hasil van aUe voortbrengselen van 
landbouw en nijverheid. De Maleische vorsten en grooten 
op Borneo bieven van sommige Dajaks onder den naam 
vanTiasil een hoofdelijken omslag, die jaarlijks aan e】ke 

familie werd opgelegd ； de vorst van Pontianak hief 
bovendien de hasil tanam- an, een belasting op het gewas; 
andere kust- vorsten hieven weer een hasil tanah of 
uitvoer- recht van boschproducten. Ook in het voormalige 
Riouw-Lingga, in Indragiri en andere zelfbestu- rende 
landschappen wordt hasil geheven, en in het algemeen 
verstaat men onder hasi] karadjaan de inkomsten van een 
Maleisch rijk. Onze be- moeienis met zulke heffingen 
heeft somtijds be- staan in het verbieden van 
ongewenschte of wille- keurige hasils, en in het zorgen 
voor reclitmatige inning, maar ook in het invoeren van 
eigen ha- si]s (de hasil djalan bijv. in Atjeh) en het vor- 
men van hasilkassen. Bij „lange,, politieke con- tracten 
werd veelal in een bijlage opgesomd, welke belastingen 
voortaan de eenige wettige zou- den zijn. 

De in rechtstreeksch gebied door het gouvemc- ment 
ingestelde hoofdelijke belastingen voor inlanders in 
Menado en Celebes en Ond. (in 1914 op- gegaan in Ne 
bedrijfsbelasting voor alle buiten- bezittingen) werden 
ook wel hasil genoemd. Ook wordt de naam hasil wel, 
oneigenlijk, toegepast op heffingen, die geen belastingen 
zijn, maar recognities wegens het beschiltkingsrecht over 
den grond; zoo spreekt men in Benkoelen van hasil hoetan 
of hasil barang hoetan. Eindelijk wordt hij gebezigd voor 
de som, die cultuurmaatschap- pijen aan vorst of 
landschapskas jaarlijks opbrengen op Sumatra's Oostkust, 
en elders voor het genot van hun landbouwconcessies 
(hasil tanah). 

HASSKARL (JUSTUS KARL). Plantkundige, geb. te 
Kassel^o Dec. 1811. Bezociit eerst het gymnasium te 
Bonn,.maar werd spoedig tuinmansjon- gen aan den 
botanischen tuin aldaar, om tenslotte in de plantkunde te 
gaan studeeren. In 1837 kwam hy op goed geluk naar Indie 
en vond daar zijn weg naar den Buitenzorgschen tuin, 
waar hij eerst „as- sistent-hortulanus" later „botanicus,5 
werd. In die functies is hij de leerm eester en medewerker 
ge- weest van J. E. Teysmann (zie aldaar) en heeft hij aan 
dezen genialen practicus geleerd, hoe uit het 
Buitenzorgsche plantenpark wed er eene weten- 
schappelijke instelling te maken was. HasskarPs aandeel 
in deze reorganisatie van den Horlus Bogo- 

riensis is voornamelijk: do systomatische rang- 
scliiliking der te Buitenzorg gekweekte gewassen en 
het opsporon cn de d etormin atie van een groot 
aantai nieuwe soorten. In 1843 mocst hij wegens 
ziokte naar Duitschland terugkeeren; zijn tweede 
verblijf op Java, in 1846, heeft slechts enkele maan- 
don geduurd, daar hij van de Indische regeering niet 
do door hem gowenschte aanstelling te Buiten- zorg 
kon verkrijgen. Van 1847—52 woonde hij te 
Diisseldorf _ en trachtte daar door literalren 
arUeid^in zijn onderhoud to voorzien. In laatstge- 
noemd jaar were! hij door den Minister Pahud belast 
met eene zending naar Z.-Amerika, teneinde aldaar 
de kinawouden te bestudeeren en plantmateriaal te 
verzamelen voor de op Java aan te van gen teelt. Het 
is Hasskarl met veel moeite gelukt, 75 levende 
Cinchona's uit haar vaderland naar Indie over te 
brengen en hij is daardoor een der grondleggers van 
de zoo hoogst belangrijke kinacultuurin Ned.-Indie; 
echter is de voortreffelijkste kinasoort niet door hem 
maar later door C. Ledger (zie aldaar) aan het Ne- 
derl. gouvernement verschaft. Toen Hasskarl met 
den oogst van zijne Z.-Amerikaansche reis op Java 
landde, werd hij tot beheerder der kina-plantsoenen 
aangesteld, een ambt, dat hij slechts anderhalf jaar 
vervuld heeft en dat in Juli 1856 op Junghuhn 
overgedragen werd. Hij kwam toen voor goed naar 
Europa； door de Ned. regeering word hem een jaar- 
geld van / 1000 toegekend. Hasskarl leefde sedert 
zijn terugkeer stil te Kleef, waar hij 5 Jan. 1894 
overleden is. 

Tijdens zijne plaatsing bij 's lands plan ten tuin te 
Buitenzorg heeft Hasskarl een aantai kruidkundige waam 
emin gen gepubliceerd ； ook gaf hij in 1844 een 2den 
Catalogus der in dien tuin gekweekte gewassen uit. Voorts 
verschenen van zijne hand de volgende botanische werken: 
Aanieekeningen over het nut door de bewoners van Java 
aan eenige planten van dat eiland toegeschreven (1865), 
Planlae Java- uicae Rariores (1848), Retzia, 
observationes botanicae (1856), Filices Javanicae (1856), 
Hortus Bogorietisis de-scriptus (1858), Commelinaceae 
Indicae (1870) en verschillende artikelen in tijdschriften. 
Hasskarl's plantbeschrijvingen munten uit door juistheid 
en uitvoerigheid. Nog gaf hij uit cen sleutel (d. i. ver- 
klarende inhoudsopgave) op Bumphius, Herbarium 
Amboinense en op Kheede, Horlus Malabaricus. Ook 
vertaalde hij het groote werk van Junghuhn, Java, in bet 
Duitsch, (1852—1854) 

Levensschetsen van HasskajJ, zie Ind. Gid8 1894< DI. 
I, 290 en Teysmannia V, 129. 

HASTINGS (FRANCIS RAWDON—HASTINGS 
MARQUESS OF). Geb. 9 Dec. ]754. Gouv. Gen. vfm 
Britsch Indie 1813—J 821. Begon zijne carricre in 1771 in 
militaircn dienst. Nam van J 775—1782, aan Engolsche 
zijde, deel aan den oorlog in Noord Amerika. Was van 
1783 tot J813 wcrkzaam in verschillende hoogc 
betrekkingon in Engeland zelf. In 1793 volgde hij zijn 
vader op als Earl of Moira en nam zitting in het 
Hoogerhuis. Nam in 1813 het bestuur van Britsch-Indie 
over van Lord Minto. Werd in Febr. 1817 Marquess of 
Hastings ter he- looning van het door hem betoonde beleid 
in de Nepalsche zaken. Onder zijn bestuur werd do O. I. 
archipel door Engeland teruggegeven aan Nederland, doch 
word het eiland Singapore voor de Engel- schen verkregen. 
De laatste jaren van zijn bestuur werden verbitterd door het 
voorgevallene met het bankiershuis W. Palmer & Co. te 
Calcutta, ten voordeele van een der partners waarvan men 
hem favoritisme verweet. We] verre dat zijn 
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Gouv. Gen.-schap horn voordeel bracht, keorde hij in 
1823 torug naar Engoland onder zoodanige fin an- cieele 
omstandigheden cl at hij wederopneming in staatsdienst 
moest zoeken. In 1824 krecg hij de betrekldng van 
Gouvemeur van Malta, waar hij 28 Nov. 1826 overleed. 

HATAT"(SOI:ND!) ; -Zie- LYCOPODIUM. , 
HAT AM. Een volksstam op Nieuw-Guinea (Zie 

ARFAKKERS). 
HATI HATI (MAL.) Zie COLEUS AROMATICUS. 
HAVEN- EN ANKERAGEGELDEN. (BAKEN- 

GELDEN.) PLAATSELIJK HAVENGELD. Aller- eerst zij 
er de aandacht op gevestigd, dat de be- staande regeling 
van de haven- en ankoragegelden niet lang meer van 
kracht zal zijn. Thans wordtncg onder dien naam 
ingevolge de ordonnantie in Ind. Stb. 1885no. 88, 
aangevuld bij dio in Ind. Stb. 1909 no. 131, eene beJasting 
geheven van schepen, die in eene Nederlandsch-Indische 
haven komen, waar tol- rechten worden gevorderd. De 
belasting bedraagt 16 cent per kubieken meter en is 
verschuldigd bij aan- komst ter reedo met dien vers tande, 
dat zij binnen zes maanden niet opnieuw behoeft te 
worden betaaid. Deze regeling, welke een zeer ongelijken 
druk op de scheepvaart uitoefent, dagteekent uit een tijd 
(1818), waarin nog niets voor bebakening, kustver- 
lichting en hydrographie in Nederlandsch-Indio werd 
gedaan, zoodat er, ofschoon natuurlijk over- eenkomst 
met eene retributie nietvalt te ontkennen, geen verband 
bestaat tusschen de heffing en de uitgaven voor 
beveiliging der scheepvaart door bakcns, kustHchten, 
zeekaarten enz. 

Blijkens bladz. 190 der M. v. T. Begr. voor 1917 
bestaat het voornemen om hieraan tegemoet te komcn 
door de bedoelde heffing to vervangen door eene nieuwe, 
welke bedoeld is als eene bijdrage in de kosten van 
evengenoemde beveiliging. Deze heffing zal, onder den 
naam van bakengcld, worden geheven naar den bruto-
inhoud van het betrokken schip of vaartuig, waarbij oor- 
logsschepen voerende de Nederlandsche vlag of de vlag 
eener bevricnde mogendheid, alle aan den Lande 
behooronde schepen en vaartuigcn, zoomede die, weJker 
bruto-inhoud niet meer dan zestig kubieke meters bed 
raagt, zullen worden uitgezonderd. De heffing zal drio on 
een halvcn cent per kubieken meter bcdragei), met dien 
verstande dat door be- taling van vijftien cent per 
kubieken meter vrij- stelling wordt verkregen gedurendo 
zes maanden. De opbrengst werd voor J917 voor een vol 
jaar gcraanid op f 964.500 tegonover ccno opbrengst in 
1913 van de haven - en ankoragegelden van f 713.3G0 
(die in 1914 on J915 bedroegen in verband met den 
ongowonen toestand f 819.000 en f 713.340). Daarmede 
zal gepaard gaan eene vermindering van de opbrengst dor 
loodsgelden (in 1913, 1914 en J915 f 9G0.300, f 994.800 
en f 918.600) als govolg van eene voorgenomen wijziging 
van de loodstaricven voor Tandjoen g-Priok, Soerabaja en 
Balikpapan. 

Onafhankelijk van de gonoemdo, in het gehede 
tolgebicd van N.-L tot eenzelfde bed rag ver- Bchuldigdc 
heffing wordt nog sedert 1 October 19H in eenige havens 
eon voor elko haven in 't bijzondcr vastgcsteld 
,Jiaoengeld'' geheven, welke heffing ten dool heeft om, to 
zamen met andero uit hcL beheer der haveninrichtingen 
voortvloeiende inkomsten, ten aanzien van elke haven op 
zichzelve de rente van en de afschrijving op het voor den 
aan- Icg enz. bestede kapitaal alsmedo de kosten van 
onderhoud en beheer L ehoorlijk te dekken. Die 

havens zijn: Tandjocng-Priok, Bela wan ..Palembang» 
Tjilatjap, Makasser, Pelaboean Ratoe en de ^Emma-, gen. 
(Ind. Stb. 1914 nos. 427 t/m 432, 659 en 708, allo 
gcwijzigd bij Ind. Stb. 1915 no. 147. Sedert is ook voor de 
Tjilaoeteureun-lmaj (Prcanger- Reg,) cone 
dergoJijlarregeRng^getroffen (Ind. Stb. 1915 nos. 233 cn 
495). 

De regeling houdt verband met het, in overeen- 
stemming met een terzake doorde deskundigen Prof. Dr. J. 
Kraus en G. J. De Jongh aan den G. G. uitge- bracht ad 
vies, kort te voren ingevoerd stelsel om de havens, die 
daarvoor in aanmerking komen, onder het beheer van 
bijzondere commissies tc stellen, ten einde tot eene 
practische exploitatie van de haven te geraken. Het 
havengeld wordt geheven van zee- schepen en 
binnenvaartuigen, als in de ordonnan- ties aangeduid, en 
berekend naar den bruto-inhoud, uitgedrukt in 
registertonnen van 2.83 M3., terwijl in sommige gevallen 
een vast bed rag verschuldigd is. De gewone heffing is 
voor zeeschepen per etmaal verblijf in de haven met een 
maximum van 5 etma- len en voor binnenvaartuigen 
telkenmale bij het aandoen van de haven verschuldigd, 
doch daar- aan zijn bijzondere regelin gen voor 
verschillende tennynen vastgeknoopt. Zie voor 
loodsgelden de tarieven opgenomen in de plaatselijke 
loodsregle- men ten in Ind. Stb. 1914—222; kaaigelden te 
Tan- djoeng-Priok Ind. Stb. 1914一223; Steiff ergelden in 
de Emmahaven Ind. Stb. 1914—224, te Tan- djoeng-Priok 
Ind. Stb. 1910一563 en 1914—24I» te Makassar Ind. Stb. 
190—116; Jerriate, Ind. Stb「1901—84 iaatstelyk 
gewijzigd bij Ind. Stb. 1910—23 en te Amboina en 
Bandaneira Ind„ Stb. 1911—119 j° 191^-660. 

Bij Ind. Stb. 1908 ―517 is bepaald dat de hospi- 
taalschepen, bedoeld in artikel 1 van de in Ind. Stb. 1907—
336 opgenomen Con ven tie van 21 December 1904, in tijd 
van oorlog zullen zijn vrijgesteld van de betaling van 
loods-, kaai- en steigergelden en van vergoedingen voor 
het gebruik van's Lands los- en laadhoofden, voor zoover 
die gelden en vergoedingen ten bate van het 
Gouvernement worden gelnd. 

De ontvangsten voortvloeiende uit het op boven- 
staanden voet gewijzigd bedrijf der haveninrichtingen 
hebben in 1914 en 1915 f 853.000 en f 1,473.000 
opgobracht eg zijn voor 1917 op f 3,820.000 ge- 
raamd.(弗 > Q O 

HAVENBEHEER en -EXPLOITATIE. Zie HA- 

VENWERKEN. f 一 # 
HAVENWERKEN. In een eilandenrijk als Neder- 

landsch-Indie, waar men voor alle handel en verkeer, die 
niet uitsluitend tot een eiland beperkt blijven, 
noodzakelijkerwijze van scheepsgelegenheid moet 
gebruik maken, is hot niet te verwonderen dat daar, waar 
do natuurlijke gestcldheid dit slechts even ge- doogt, langs 
de kusten t-al van plaatsjes zijn tc vin- den, die 
voornamelijk van handel en scheepvaart bestaan. Tot 
grooten bloci konden zij het echter slechts bij uitzondering 
brengen. Zelfs afgescheiden van de handelspolitiek, die 
door de O.-I.Compagnie en de volgendo Regceringen 
werd gehuldigd (waar- omtrent overigens zij verwezen 
naar het artikelt HANDEL EN SCHEEPVAART), waren 
de om- standigheden oudtijda veelal weinig bevorderlijk 
aan eene voorspoedige ontwikkcling dier kleino 
nederzettingen tot ecnigszins belangrijke havens; vaak liet 
de verbinding met het achterland veel te wcnschen over, 
of was de productiviteit van dit laatste gering (hetzij door 
onveiligheid, hetzij door schaarschte van be volkin g, 
onvruchtbaarheid, e. d. m.), dan wel, de gesteldheid van de 
kust was kwa- 
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lijk gesehikt orn aan hooger eischen tc voldoen dan 
die, welkc een weinig omvangrijk verkcer konden 
bevredigen. Naarmats het Nederlandsch gozag werd 
bevestdgd, het wcgcnnct werd xiitgebreid. meer li- 
berale opvattingen in handclsaangelegcnheden 
werden geliuldigd cn dientxjngevolge het Europeesch 
kapitaal meer belangstelling ging tooncn voor de 
tropische cultures, waarmede eene vermeorderdc pro- 
ductiviteit gepaard ging, verloren de genoemde fac- 
toren ten deele hunne beteekenis. Het bezwaar, ver- 
bonden a-an de ongunstige kustgestxjldheid, kon 
slechts door het maken van technische werken wor- 
den ondervangen. Op vele plaatsen geschiedde dit 
dan ook: langs Java's Noordkust treft men in elke 
Residentie minstens een of twee kustplaatsen aan — 
en ool< op de z.g. Buitenbezittingcn ncemt hun aan- 
tal voortdurend toe — voorzien van werken, die het 
voor niet te diep gaande vaartuigen niogelijk maken 
direct aan den vasteu wal of a-an steigers te nieeren 
en goederen te laden of te lossen. Eene beschrijving 
te geven van al deze kleine havenplaatsen komt on- 
noodig voor: in het volgende zullcn slechts enkele 
van deze z.g. ^prauweiiliavens>,, die door hun verle- 
den of hunne handelsbeweging van belang zijn, kort 
worden besproken, om daama de aandacht te wijden 
aan de reeds voltooidc of in aanleg zijnde Oceaan- 
havens,waar ook aan de groo te zeesc)ie])en gelcgenheid 
wordt geboden. om zondcr tusschenkomst van prau~ 

 

wen of lichters goederen tc lossen en in te ncmeiL/ 
BATAVIA. Onder de prauwenliavens is de o M e 

en van Bat31 v_i a eendermeestbekende. 
oudsher ankerden de schepen, die Batavia 

aandeden, op de ruime reede, terwijl de eigenlijke 
haven werd gevormd door de vrij in zee uitstroo- 
mende Tjiliwong. waarlangs het oude Djakatra .of- 
Noesa Kalapa, de havenplaats van het rijk van 
Padjadjaran, lag. Na de sticliting van Batavia 
(1619) had de verbinding van de reede met de pak- 
huizen aan den wal plaats door middel van prauwen 
of lichters, die, de Tjiliwong opvarend, hunne lading 
konden brengen tot v66r de aan de Kali Bcsar en an- 
dere grachten gelegen pakhuizen. Door^e voortdu- 
rende aanslibbing van de reede, moesten de schepen 
ecliter steeds verder van den riviermond ankeren, 
waardoor de kosten van laden en lossen en het 
oponthoud steeds grooter werden. In 1634 was het 
door den toenemenden landaanwas reeds noodig een 
tweetal koraaidijken loodrecht op de kustlijn in zee 
uit te bouwen, die oorspronkelijk eene lengte van 
450 vadem (rond 800 M.) verkregen, waartusschen 
Ixet havenkanaaJ besloten werd. Deze lioofden 
werkten echter de opslibbing in de hand, zoodat verdere 
verlenging niet kon uitblijvcn. Overigens moesten ook 
steeds maatregelen worden genomen om de 
stadsgrachten — die in 1643 ten deele reeds van 
gemetseldc kaden waren voorzien — op diepte te houden. 
Vooral werd de gesteldheid hoogst ongun- stig na een 
hevigen bandjir in den nacht van 4 op 5 Januari 1699, 
vermoedelijk veroorzaakt door aard- stortingen in het 
gebergte tengevolge van aard be- vingen, waardoor de 
rivieren verstopt geraakten en na doorbraak der aid us 
gevormd e reservoirs alle vaarwaters in en om Batavia 
met zand, slijk, en modeler werden gevuld. Ook de 
aanslibbing bij het ha- venkanaal nam na deze 
catastrophe sterk toe: alleen in genoemd jaar zou de 
kustlijn 75 M. zee- waarts zijn verschoven. De bank voor 
de rivier moest dan ook telkens worden opgeruimd, 
hetgeen aanvankelijk door handenarbeid geschiedde, 
waar- bij door de Cheribonsche vorsten daartoe gezonden 
z.g. “modderaars" werden te werk gesteld. Later 

schijnt mon ook van medianischc hulpmiddelen 
gebruik to hebben gemaakt: Valentijn spreckt over 
een moddermolen, waarvoor in 1707. Jakob Faes 
als opperkoopman en Raad van Justitie uitkwam, 
en Wiiarmedc zooveel succes werd verkregen, dat 
Faes na cen gunstig rapport nopens de verrichte 
wcrkzaamlieden in 1710 benocmd word, tot extra- 
ordinaris lid in den Raad van Indie. Op den duur 
cchter hielp ook deze werkwijze niet: in 1712 had de 
bank hare oudc afmetingen weder herkregen. Sedert 
werd onophoudelijk strijd gevoerd met den slib- 
aanvoer, met weinig gunstig resultaat; ten minste, 
tusschcn 1628 en 1817 was de riviermond 土 1350 M. 
zeewaarts verplaatst, hetgeen eene/ gemiddelde ver- 
lenging geeft van 土 7 M. per jaaiy^a dien tijd ging*) 
de landaanwas nog aanmerkelijli sneHer: aan de 
Wcstzyde bedroeg de verlenging tusschcn 1817 en 
1874 niet minder dan 1825 M., of gemiddeld 土 32 M. 
per jaar. In 1832 werd de eigenlijke haven een dood 
zeekanaal, doordat de rivier bij den “Uitkijk" (waar 
zich oudtijds het Tolhuis bevond) werd^fgetiamd 
en eene nieuwe meer westelijk gelegen uitwatering 
verkreeg: de „Moeara baroe". Het oude havenka- 
naal werd door schutsluizen met de Tjiliwong in 
gemeenschap gebracht, waarna van aanzanding van 
dit kanaal weinig last meer werd ondervonden. Wei 
grpeide in den aanvang de bank voor den nieuwen 
Tiviermond sterk aan en kwam het slib buitenom 
voor de haven, doch later, na de verdcre verlenging 
der hoofden, ondervond men daarvran ook steeds 
minder last. Na 1863 ongeveer bleef de grootste 
moeilijkheid nog het biiincnkomen, daar in den 
Westmoesson eene zware branding op de hoof den 
kan staan. Na den aanleg van de haven van Tan- 
djoeng-Priok (zie liierachter) heeft het groote inter- 
nationale verkeer zich daarhecn verplaatst. Evenwel 
blijft de oude haven van Batavia nog steeds een 
belangrijk centrum voor de visscherij en het prauw- 
verkeer binnen den Archipel. 

SEMARANG. De p r a u w eh a v e n van S e- 
m a r a n g vertoont veel overeenkorest met die 
van Batavia. Ook daar laden de zecschepen over in 
prauwen, die een door hoofden in zee uitgebouwd 
kanaal moeten opvaren. Door middel van een schut- 
sluis is verbinding verkregen met de rivier van Se- 
marang. Thans is aldaar eene nieuwe prauwcnhaven 
in aanleg met een watcroppervlak van 81以 H.A. en 
eeno kadclengte van 850 M. De diepte is vastgcstold 
op 2,60 M. beneden laagwater, of 3.00 M. onder Se- 
marangscli peil. De invaart tot de prauwenhaven 
bevindt zich aan den rechteroevcr van het haven- 
kanaal, op ongeveer J K.M. beneden den niond. In het 
werk is begrepen cone zeewaartschc vcrlcn- ging van den 
Westelijken (linker-) havendam met 400 M. De 
uitvoering ondervindt groot bczwaar en vertraging door 
de ongunstige en slappc bodemge- aardbeid. De 
oorspronkelijkc aannejningssom van / 2.200.000.— 
moest dientcngevclge verhoogd worden, terwijl on langs 
besloten is, het werk in eigen beheer te nemen. Op rond 
1300 M- afstand van do tegenwoordige uitmonding in 
zee ligt aan het haven kanaal de z.g. „kleine boom't cen 
visitatielo- kaal voor de douane/De eigenlijke 
douanekanfxjrcn liggen aan de Semarangsche ri vier,上 
500 M. boven- strooms van de hooger genocinde 
schutsluis. 

Over het algemeen wordt bij de havens op Java's 
Noordkust veel last ondervonden van de voortdu- rende 

ze^woarlsche, verschuivin(j der strandlijn, welke 
plaatselijk zelfs wel 12 a 14 M. *s jaars kan bedragen. 
Aan de Zuidkust zijn de omstandigheden te dicn aanzien 
ovcr&het algemeen beter: men treft aldaar 
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enkelo baaien aan, die voortrcffclijlcc natuvirlijkc havens 
vormen, doch de communicatic met het binncnland liet 
tot voor korten tijd vcel tc wcnschcn over, terwijl het 
nabijgclcgen achtcrland weinig producten voor de 
Europceschc markt oplcvcrde, zoodat do aldaar 
bestaando afscheepgolegenhcden voor den niot 
uitsluitend plaatselijken handcl slcchts van zeer weinig 
belang waren. Ook op do z.g. „Bui- tenbezittingen" vond 
men nog niet lang gcleden slechts weinig havens van 
eenig belang voor den internationalen handel, terwijl het 
aanloopcn voor schopen van eenigen diepgang hoogst 
bezwaarlijk was door de zandbanken en ondiepton, dio 
zich voor do mondingen der rivieren, waaraan de 
handels- plaatsen veelal waren gelegen, uitstrekten. Dit 
was o.a. het gcval met plaatsen als Bandjermasin en Pon 
tian ak op Borneo, Palembang en Belawan op Sumatra, 
om slechts enkele der voornaamstetenoe- men. Elders 
zooals te Padang aaii Sumatra's West- kust, te Menado 
(op Celebes), moesten de schepen op eeno miri of meer 
beschuttc open reede blijven lig- gen en was de 
communicatie met den wal slechts door prauwen 
mogelijk. 

TANDJOENG-PRIOK. De behcefte aan z e e h a - vens, o 
p m o d e r n e wijze uitgerust, (de z.g. „O ceaanhaven s") 
berekend op het groote intemationale verkeer,deed zich 
in Indie eerst gevoelen na de opening van het Suez-
kanaal. Tot dien tijd toe was de verbinding met het 
buitenland uitsluitend door de zeilvaart onderhouden. De 
schepen kwamen en gin gen om de kaap de Goede Hoop
； eene reis, waarmede voor de uit- en thuis- vaart in het 
gunstigst geval 7 a 8 maanden waren ge- moeid. 
Gclegenheden, om spoedig te kunnen laden en lossen, 
waren onder die omstandigheden van ge- ring nut. 
Hoewel eenig stoomverkeer voorkwam, was dit toch nog 
weinig uitgebreid (in 1860 telde men slcchts 14 
particuliere stoomschepcn) en beperkt tot den Archipel 
zelven. In 1869 werd het Suez-kanaal geopend en 
daarmede de tocstand gcheel gewijzigd. Be zeilvaart 
wercl steeds meer verdrongen door de stoomschepcn: 
geregclde dicnsten ontstondon en maakten het noodig dat 
een einde kwam aan het lange oponthoud, veroorzaakt 
door de gebrekkige geineenschapsmiddelen van de 
groote schepen met den wal. Steeds krachtiger word — 
vooral door den Batavia'schen bandel — aangedrongen 
op verbcteriiig, in de cerate plaats van de haven toestand 
en te Batavia; maar dat ten slotte de kwes- tic uit het 
stadium van wcnschen en beschouwin- gen overging in 
het meer prnctischc van een on- derzock naar bcpaaldc 
planncn, was te dan ken aan het initiatief van Prins 
Hendrik der Nederland en, den broedcr van Koning 
Willem III, die in een schrijvon van 8 Juni 1871 aan den 
Gouver- neur-Generaal Mr. P. Meyereen plan vooreen 
haven nabij Batavia ontwikkeldc, welkc dan verdcr met 
do noodige in cd erne middelen ten dicnstc van het groo- 
tc verkeer zou kunnen woixlen uitgerust. Dit optre- den 
had tot gevolg, dat in 1872 een aanvangsbedrag van / 
1.000.000.— voor cen zeohaven nabij het oude 
huvenkanaal up do begrooting word gcbracht. Wei werd 
dezo post in de Tweedo Kamer der Staten- Gunorual 
afgestemd, doch / 50.000.— werden voor nadcre 
onderzoekingen bewilligd en eono coxnmissie bon(；
enid onder voorzitterschap van den Directeur der Burg. 
Op. Werken Van Raders, ten eindo de eischen vast te 
stellen, waaraan de ontwerpen inocslon voldoen. Al 
spoedig bleek het nu, dat de wenschen der Batavia'sche 
hnndelsfirma's lijnrccht stonden tegenover de technische 
en nautische 

eischcn, aan de havenwerken tc steller), zoodat het 
onmogclijk was, om tot overeenstemming tc gera- kcn. 
Voornamclijk Hep het mceningsvcrschil over de voor de 
nieuwe haven aan to wijzen plaats, waarvoor de tcchnici 
in de com missic het oog had den gc ves- tigd op 
Tandjoeng-Priok, op± 9 K.M. afstands van Batavia, 
terwijl de handel den bouw voorstond van een haven in 
de nicer onmiddellijkc nabijheid van de stad. Ten slotte 
word de kwestie onderworpen aan het oordecl eencr 
Nederland sche commissie van deskundigen, bestaande 
uit de H.H. P. Caland, J. A. A. Waldorp en A. R. 
Blommendal, welke zich verklaarde voor het denkbceld 
om de bavenite bouwen te Tandjoeng-Priok. Het Indische 
on twerp werd echter gewijzigd door den Heer Waldorp, 
die zich ten behoove van een nader onderzoek naar Ned.-
Indie begaf, on op die reis vergezeld werd door den oud-
zeeofficier J. A. de Geld er, toenmaals- Ingenieur der le 
klasse bij de B. O. Werken, die als de toekomstige leider 
van de uitvoering werd aan- gewezen. Een bestek voor 
eene aanneming a forfait, gebaseerd op eene begrooting 
van / 20.000.000, werd opgemaakt, doch er deed zich 
voor dat bedrag geen inschrijver op： de risico, aan het 
werk ver- bonden, werd te groot geacht. Daarop werd 
besloten tot uitvoering in eigen beheer. In Mei 1877 werd 
met den bouw aangevangen. In 1883 gaf De Geider, die 
het werk op de meest doortastende wijze had geleid en 
voor zooverre het de eigenlijke havenwerken be- treft, in 
hoofdzaak had voltxjoid, den dienst over aan den 
Ingenieur M. J. van Bosse； met 1 Januari 1886 kwam het 
in gewoon onderhoud bij den gewestelij- ken 
Waterstaatsdienst. De haven is met Batavia verbonden 
door een scheepvaartkanaal met jaag- pad, een spoorwog 
en een rijweg. Het oorspronkelijk werk werd gebouwd 
voor een bed rag beneden de ra- mingssoni. In 1893 
rekende men, dat het geheele werk toen, met inbegrip van 
talrijke accessoires, welke niet op de begrooting 
voorkwamen, 26】2 millioen gulden had gekost. Voor den 
eigenlijken havenbouw zijn do kosten te stellen op rond / 
17.100.000.—, waarvan rond / 7.200.000 voor de 
buitenhaven, / 7.900.000.— voor de binnenhaven, en f 
2.000.000.— voor verschillende werken, als petroleum-
pakhuizen en steiger met pijpleiding, watr rvoorziening, 
e. d. ni. Eene sleephelling met een klein havenbassin en 
acccssoires, in gebruik bij de Droogdok M'i (ecn 
particuliere reparatie-inrichting en -werf) hebben gekost / 
1.600.000.— ； voor scheepvaartkanaal met rijweg en 
jaagpad is te rekecen / 2.200,000.—, voor de 
spoorwegverbinding / 1.200.000.—. 

Ecn der verwachtingen van de voorsbanders van den 
havenaanleg tc Tandjoeng-Priok was, dat zich aldaar eene 
handelsplaats van beteekenis zoudc ontwikkelon, die do 
z. g. Bonedenstad van Batavia grootendecls zou kunnen 
vervangen. Deze verwach- ting is tot nu too niet vervuld. 
Evenmin is echter een voorspelling van do tegenstanders 
uitgekomen, r.k dat de haven, op betrokkolijk grooten 
afstand van Batavia gebouwd, weinig zou woixlen 
gebruikt en dat vele schepen de reedo van Batavia zouden 
blijven aandocn met voorbijgang van Tandjoeng Priok. 
Grootendecls waarschijnlijk tengovolgo van den on- 
gunstigeri' gezondhoidstocstand is T. Priok schaarsch 
bewoond: zij die or des daags voor hunne bezighe- den 
moeten vertooven, trekken er des avonds wed er uit. 
Batavia is gcblcven do hoofdopslagplaats van velc 
goederen, welke uiet onmiddeUijk verder vervoerd 
mocton worden, on do hoofdzetel£ der handclsliuizcn, 
doch Priok is geworden do havea 
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van Batavia, althans wat betreft het groote ver- keer, en 
aJleen. de inlandsche zeilschepen blijven nog de oude 
haven aandoon. Do groote afstand tot den hoofdzetcl van 
den hand el blijft echter een econo- misch nadeel, en 
hoogstwaarschijnlijk zou men er thans, nu de 
hulpmiddelen der techniek zoozeer zijn verbeterd, dat uit 
dien hoofde geen overwegend. bezwaar meer tegen een 
and er dan het gekozen emplacement zou behooven te 
bestaan, nict licht meer toe overgaan cen haven te bouwen 
z66 ver van het handelscentrum verwijderd. 

Deze geisoleerde Jigging bleef aanvankelijk niet 
zonder invloed op het scheepvaartverkeer, dat zich niet 
zoo sncl ontwikkelde a】s door de voorstcllers der 
havenplannen wel was verwacht. In de laat- ste jaren valt 
echter een steeds toenemende be- ■dr日vigheid te 
constatecren: terwijl in 1885 slechts 487 stoorn- en 47 
zeilschepen de haven aandeden, bedroeg dit aantal in de 
periode 1886—1890 gemid- deld reap. 587 en 56; in die 
van 1S91—1897 go- middeld 797 en 48. In 1913 kwamen 
1636 particu- liere stoomschepen binnen, metende 
8.240.269 M3. (waarvan 64 met 6622 M3. van minder dan 
300 M3 inhoud). Voorts 31 zeilschepen van meer dan 300 
M3, met een gezamenlijken inhoud van 35.747 M3, en 187 
oorlogs- en andere Gou vernementsschepen (ook van 
vreemde nationaliteit). De to tale netto-inhoud van a lie 
aangekomen schepen bedroeg in 1902 3.423.512 M3; in 
1907: 4.995.003 M3; in 1910: 6.856.624 M3;in 1913: 
8.667.075 M3 ) In 1909 werd ■de gezamenlijke waarde 
der in- en uitgevoerde goe- deren geschat op 163 millioen 
gulden; de goederen- bewegiiig op 680.000 ton van 1000 
K.G., waarvan 100.000 ton steen kool. . 

Terwijl in de eerste jaren na de totstandkoming van de 
haven de bescliikbare ruimte meer dan vol- doende was te 
a ch ten, deden zich in den laatsten tijd gegronde kJachten 
hooren omtrent te kort aan kade- lengte — in 1912 b.v. 
kwam het 185 maal voor, dat aan binnenkomende schcpen 
niet direct een lig- plaats kon wordeii aangewezen —, 
gebrek aan op- slagruiinte en te geringe diepte in binnen- 
en buiten- haven. Ten deele werd hieraan al dadelijk 
txsgomoet gekomeri door in de buitenhaven een vaargeul 
uit te baggeren van 350 M. breedte en 9.50 M. diepte 
onder Bataviaseh peil, terwijl de binnenhaven tot 8.50 M. 
onder genoemd peil werd verdiept;door het vergroo- ten 
en bijbouwen van hangars, en het bouwen van kademuren 
langs die gedeelten van de havenkom, welke nog niet 
waren bekaaxi. Gehcel voldoende •was dit nog niet, en 
daarom besloot de Regeering, gebruik te maken van de 
aanwezigheid in Ned.-Indie van de Nederlandsche 
deskundigen Prof. Dr. J. Kraus en G. J. de Jongh, oud-
Directeur der Bot- terdamsche gemeentewerken, die kort 
te voren reeds in commissie waren gesteld om te 
adviseeren nopens uit te voeren ]iavenwerken tc 
Soerabaja (waaruver hierachter nader zal worden ge hand 
eld). Genocmdc deskundigen werden uitgenoodigd, 
hunne meening kenbaar te maken nopens de ge- dragslijn, 
welke ten opzichte der haven van Priok ware te volgen. In 
het ad vies, datdaarop werd uit- ■gebracht, verklaarden 
zijeene verdere uitbreidingder liaven urgent, terwijl 
tevens wijzigingen in het beheer en de exploitatie 
noodzakelijk worden ge- 

】)Daar de cijfers van de jaren na 1913 ten gevolge 
van den Europeeschen oorlog geheel ab- normaal zijn, 
worden die hier evenmin ale bij de verder te 
behandelen havens nader in beschou- wing genomen. 

acht. De uitbreidingswerken zijn thans grootendeels 
voltooid, terwijl de gehecle afwerking in 1917 wordt 
tegemoet gezien. Als zij geheel gereed zijn, zal de 
haven tc Tandjoeng-Priok bestaan uit de volgcnde 
onderdeelen: 
a. een buitenhaven, omslotxjn door ruim 1700 M. 

lange, in zee uitgebouwde convergeerende hoof den, die 
aan het worteleinde rond 1200 M. van elkander 
verwijderd zijn en aan het zee-einde eene invaart- opening 
van 125 M. tnsschen de in eon kwartcirkel naar elkandcr 
toebuigende koppen vrijlaten. In deze buitenhaven is voor 
de schepen gelegenheid tot meeren aan een 30-tai bocien. 

b. de oude binnenhaven, lang 1100 M., breed 1S5 M., 
ooispronkelijk 7.50 M. dock thans 8.50 M. diep, en geheel 
omkaad, waarlangs verschillende hangars en 
opslagplaatsen voor goederen. 

c. de nieuwe binnenhaven, ten Oosten van de 
hiervoor genoemdc oude havenkom, ongeveer even lang 
en ten deele geschikt voor schepen met 12 M. diepgang, 
doch met eene bodembreedte van 125 M. Tusschen de 
beide bassins blijft een terrein- strook ter breed te van 280 
M. disponibel voor de noodige opslagplaatsan. 

d. Een nieuwe petroleumhaven ter zijde van de 
nieuwe binnenhaven, met een afzonderlijke invaart naar 
de buitenhaven. 

e. een droogdok met reparatiewerf en atelier ten W. 
van de oude binnenhaven. 

/. het spoorwegstation, oorspronkelijk ten Wes- tan van 
het oude haven bassin gelegen, word t naar het Zuiden 
verplaatst, alwaar het midden tusschen de beide 
havenkommen zal staan. Het spreckt van zelf, dat ook de 
noodige accessoires, m.n. driiikwaterlcid ing, electrische 
verlichting, drijvende bok van 75 ton lichtvermogen, 
drijvende kraan, electrische- en stoomkranen, de noodige 
opslag- en bergplaatsen voor goederen en steenkolen, 
sporen op de kaden, cnz. enz., niet ontbreken, terwijl ter 
assaineering de om de haven aan wczige moerassen 
worden opgehoogd on aangeplempt. Voor de uit- 
breidingswerken was tot uit. ] 916 besteed cen bedrag van 
rond / 6.750.000.— aan werken in aan- n emi ng, en rond 
/ 2.790.000 aan werken in eigen beheer, terwijl volgens de 
Memorie van toelich- ting op de Begrooting voor 1917 
nog te rokenen zal zijn op een bed rag van rond / 
2.500.000.—, be- nevens bczoldigingen en andere 
uitgaven wegenfi toezicht op de uitvocring. 

T J IL AT JAP. De haven van T j i 1 a t j a p is(Ie eenige 
vobr het groote verkecr van bctcckcnis zijnde plaats aan 
Java's Zuidkust. Zij wordt gc- vormd door de monding 
van de Donan-rivicr, die, beschut door Noesa Kem ban 
gan (Noesa=eilan d) ccnc uitmuntende, meer dan 10 M. 
diepe recde oplcvcrt. De breedte tusschen de dieptelijnen 
van 7,5 M.onder 
L. W. varieert van 150 tot 300 M. Ten gevolge van den 
aan leg der spoorweglijn Djokjakarta-Tjilatjap is de 
belangrijklieid van laatstgenoeinde plaats als haven zeer 
toegenomcn; in 】886 word dan ook cen aan vang 
gemaakt met den bouw van een echrocfpaal- steiger, 
lang505M,en breed 9.77 M., waarop ec» kraan van 15 ton 
en twee loopkranen van 3 ton hefver- mogen aanwezig 
zijn. Achtcr den steiger, waaraan bij den laagsten 
waterstand nog schepen van 6.50 
M. diepgang kunnen meeren, bevinden zich opslag- en 
douane-loodsen, pakhuizen, kolenloodsen, enz., met de 
noodige sporen. In ]916zouden volgens de begrooting 
voor N.-I. de bestaande steiger worden verbreed en 
ondiepten voor den steiger en in den haventoegang 
worden weggebaggerd, benevens 
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mcerdero loodsen wordcn gebouwd, de watervoor- 
ziening worden verbeterd cn verdere maatrege- len in het 
bclang der gozondheid worden genomen. Voor cen cn 
ander was gerckcnd op ccn bedrag van / 507.000.一 In 
1913 werd Tjilatjap bczocht door 164 schepcn boven de 
300 M3 met ecn netto inhoud van rond 1306000 M3, 
waarvan 25 met cen inhoud van rond 113000 M3 in Ned. 
Indie thuis be- hoorden. De overigen waren van 
Nederlandsche (50), Engelsche (41), Duitsche (31), 
Noorsche (2) Franschc (27), Zweedsche (1), en Japansche 
(12) nationaliteit. 

EMMAIIAVEN. E m m a haven heeft in de eerste plaats 
haar ontstaan te dan ken aan de be- hoefte, welke ontstond 
bij het in exploitatio brengen der Ombilin-mijnen, gelegen 
in de Padang- sche Bovenlanden, aan een veilige en 
behoorlijk uitgerustc haven, vanwaar uit de verdere distri- 
butie over zeo van de opgedolven steenkolen kon 
geschieden. Gelijktijdig met den spoorwegaanleg van de 
kust naar de Bovenlanden, werd de haven- aan leg 
geautoriscerd (1886). Daarvoor werd op 士 7 K.M. 
afstand van Paxlang aan de Brande- wijnsbaai (welke 
tevens herdoopt werd tot Konin- ginnebaai) een geschikte 
plaats gevonden. Deze baai bevindt zich achter een 
tegenover Poeloe- Pisang uitstekende kaap, van waaruit 
een dam is uitgebracht, die met den tegenoverliggendcn 
vasten wal cen binnenbaai van 士 150 H.A. oppervlakte 
omsluit, waarin op een eilandje een werf is aange- legd. 
Dwars over dit eilandje is nog een dam ge- legd, waarvan 
de kop 240 M. binnenwaarts van den eerstgenoemden zee 
broker ligt, welke laatste eene invaartopening van 土 1000 
M. breedte tus- schen de kop en den wal vrijlaat. De 
binnenkomende schopcn kunnen langs de beide zijden 
van den over het eilandje opgeworpen dam varen om zoo 
de aanlcgstcigers te bereiken, die langs de kust zijn 
gebouwd en gevormd worden door schroefpaal- jukken, 
waarover een plan ken dek, en waarv66r eene waterdieptc 
van 7.50 M. bij laag water be- schikbaar is. Men is 
voornemens de Steigers te verbreeden, terwijl de haven 
wordt uitgediept. De steigers zijn door sporen met het 
stationsem- placejnent verbonden. De hoofdlijn geeft 
verbinding met het station Pad an g, van waar uit weder 
ecn zijtak is aaugclegd naar de Padang-rivier, zoo- dat de 
nklaar bestaande handelsinrichtingcn met de nieuwe 
liaven zijn verbonden. Ein maha ven. zooals de nieuwe 
havenplaats werd genoemd, is gohecl aangelegd door den 
dienst dor staatsspoor- wegeu op Sumatra, die daaraan tot 
1893 — het jaar waarin de werken aan den Gewestelijkon 
Watcr- stuatsdienst in bchecr warden overgegeven — 
rond / 3.400.000 verwerkte; ecn bed rag, waarin cchter de 
uitgaven voor het kolenstort en de kolenmaga- zijnen uiet 
zijn begrepen. In 1913 word Emm眼 haven bczocht door 
428 particuliere stooinschepen grooter dun 300 M3 inhoud 
met een netto inhoud van i-ond 2.946.000 M3; 1195 
zeilschcpen met rond 26.600 M3 inhoud; cn 73 Oorlogs- 
en and ere Gouvcrncjnentsscliepcn, inhoudend rood 
64700 M3. Van do stooinschepen behoorden 173 met rond 
581.000 M3 in Nederlandsch-Indiii thuis, do overige 
waren van Nederlandsche (192), Engelsche (30), Duitsche 
(31), Oostenrijksche (1) en Amerikaansche (1) 
nationaliteit. 

SAUANCJ. De haven plaats S a b a n g heeft een 
eigenaardigen ontwikkelingsgang doorge- maakt. In 1884 
werd aan de zuidkust van Poeloo- Weh 一 een eilandje 
ten Noordcn van Sumatra, 

a. h. w. aan den in gang van Straat Malaka gelegen —cen 
klcin steenkolondepSt gevestigd aan de baai van Balohan. 
Dezo baai bleek op den duur weinig geschikt, vooral, 
omdat de kust zoo stcil in zee af- daalt, dat op bcreikbarc 
diepte gecn goede anker- grond tc vinden is. Eene opname 
in 1887 voerde tot het resultaat dat op de Noordkust in de 
Sa- bang-baai ecnc gelegenheid aanwezig was, die aan alle 
vereischten voldced. In dat jaar verkreeg een Bataviasche 
firma concessie voor de vestiging van een kolenstation aan 
de Sabangbaai. Dat echtcr het bedrijf tc Sa bang zich 
daarna ontwilckeld heeft tot den omvang, dien het allengs 
heeft verkregen is naast de gunstige Jigging van de haven 
ten op- zichte van het interoceanisch verkeer en zijne na- 
tuurlijke gesteldhcid, die het mogelyk maakten om met 
betrekkelijk geringe financieele opofferin gen veilige en 
bcschutte ligplaatsen voor de schepen tot stand te brengen, 
voornamelijk toe te schrijven aan de bemociingen van den 
toenmaligen inajoor Van Heutsz, die reeds in 1892 in 
geschrifte het denkbeeld bepleitte, van Sabang een vrij 
haven te maken, welke naast Olee-Lheue de eenige vrij- 
haven zou zijn voor geheel Atjeh, en die ook later, nadat 
hy Gouvcrneur-Generaal van Ned. Indie was geworden, 
den bloei van Sabang naar ver- mogen bovorderde. In 
1892 werd te Sabang een Controleur geplaatst, in 1893 
verkreeg het eene militaire bezetting, terwijl de 
openstelling als vrij- haven voor den algemeenen handel 
in 1897 volgde. De eerstc havenwerken, in 1896 door den 
concessi- onaris gebouwd, bestonden uit een paar 
kolenstei- gers, terwyl enkele eenvoudige gebouwen 
werden opgericht. In 1898 ging de concessie over op de 
Factory der Ncdcrl. Handel Mij. te Batavia. 

Geleidelijk volgde — nadat de Factory te Batavia zich 
had teruggetrokken cn het beheer geheel was gekomen bij 
do Nederl. HandelMij. tc Anisterdam — nu verdere 
uitbreiding der havenwerken. "EerTrepa- ratiewerf 
ontstoud； schccpshellingen werden aangelegd ;electrisch 
gedreven kolen transportc urs aangeschaft; kaaimuren, 
handelssteigers, pakhui- zen en kolenloodsen gebouwd, 
woningen voor personeel cn koelieverblij ven opgericht. 
Sabang is voornamelijk transito- en kolenhaven. Terwijl 
in 1900 nog slechts 19000 ton kolen werden afge- leverd, 
steeg dit aantal in 1906 reeds tot 130.000 ton, in 1912 tot 
210.000 ton, en werd het voor 1913 geschat op 220.000 
ton. De hoeveelheid naar Europa verschecpte goederen, in 
1905 bedragend 39.000 ton, was in 1912 reeds tot 82.000 
ton gestegen. In 1902 kwainen 159 Gouvernemeiits-, en 
192 handels- schepen te Sabang; in 1912 was dit resp. 123 
en 909 boven de 300 met een inhoud van 132.300 en 
5.844.000 M3. De verdere ontwikkeling van Atjeh als 
cultuurland en wellicht ook als mijnbouwge- bied zal de 
beteckcnis van Sabang als oceaanhaven slechts kunnen 
doen tocncmen. 

SOEKABAJA. Zoolang de in uitvoering zijnde h a- ven 
werken t c Soerabaja niet gerecd en in oxploitatic 
genomcn zijn, is deze handelsplaats —de belangrijkste cn 
grootstc van geheel Nedcr- landsch-Indie — voor de 
communicatie tusschon schip cn wal nog goheel 
aangewezen op lichters en prauwen. Do rcedc, gevormd 
door Straat Soerabaja, is uitmuntend; men heeft er goeden 
ankergrond en ligt cr altijd veilig, terwijl het water slecht 
hoogst zelden bepaald onrustig of woclig is. Do prauwen 
kunnen de Kali Mas (eon der armen waarmede de 
Soerabaja-rivier in zeo valt) opvaren tot aan de 
handclswijken, welkcr centrum ongeveer 31/i K.M. 
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van den riviermond is verwijderd. Op ongeveer 500 M. van 
den mond bevindt zich de z.g. „Kleine Boom," een 
douanekantoor met aanlegsteig击厂be- sfemd ^x'oor de 
behandeling van passagiersbagage, alwaar tevens de 
beladen prauwen worden onder- zocht en zoo noodig 
verzegeld, voordat zij vergunning krijgen de rivier verder 
op te varen. Bij het handelscentrum bevindt zich het 
eigenlijke douane- kantoor； aldaar worden de bclastbarc 
goederen ter visitatie gelost en verder behandeld. Een 
derde douanestation bevindt zich nabij de uitmonding in 
zee van de Pegirian (een tweedc arm van de Soerabaja-
rivier) ten behoeve van de dien tak op- varende prauwen. 
Door gebrek a an niinite aan het douane-kantoor 
ondervonden de prauwen aldaar veelal een langdurig 
oponthoud; de beperkte breedte en diepte van de Kali Mas 
bleek steeds meer eene groote belemmering voor het 
handelsverkcer te zijw en het is dan ook nict te 
verwonderen dat reeds ja- renlang pogingen in het werk 
werden gesteld. om tot afdoende verbetcring van een 
aliengs onhoud- baar geworden toestand te geraken. Reeds 
sedert 1875 werden herhaaldelijk min of meer uitgewerkte 
plannen gemaakt, waarbij het verkrijgen van los- kaden of 
steigers voor de groote vaart op den voor- grond stond. 
Daamaast beoogden wed er and ere ontwerpen het graven 
van een prauwen haven met daarmeae gepaard gaande 
rivierverbetering. Terwijl reeds in beginsel tot de 
uitvoering van de laatstge- noemde oplossing was 
besloten, wist echter de Chef der 4e Waterstaatsafdeeling, 
de Hoofdingenieur Van Goor, de Indische Regeering op 
deze beslissing terug te doen komen door nieuwe 
voorstellen voor te brengen, waarbij wel in de 
rivierverbetering was voorzien do ch tevens gerekend was 
op het maken van een aanlegplaats voor zeeschepen. De 
aanleg van de prauwenhaven werd daarbij onnoodig 
geoor- deeld. In deze omstandigheden, nu zulk een emstig 
verschil in inzicht bij de verschillende deskundige 
adviseurs bleek te bestaan, meende de Minister van 
Kolonien de kwestie te moeten onderwerpen aan het 
oordeel van erkende autoriteiten op het ge- bied van 
havenaanleg: de verscbiHende stukken werden in handen 
gesteld van de hierv66r reeds ge- noemde deskundigen 
Prof. Dr. J. Kraus, Hooglee- raar aan deTechnische 
Hoogeschool te Delft,en G. J. de Jongh, Directeurder 
Gemeen tewerkei?^ Rotterdam, die als zoodanig ten 
nauwste betrokken was bij den aanleg en de exploitatie van 
de Rotterdamsche havenwerken. Beide heeren begaven 
zich in J910 naar Nederlandsch-Indie. Het resultaat van 
hunne bemoeiingen aldaar was een rapport aan den Gou- 
verneur-Generaal, waarvan de conclusies ten grond- slag 
dienden voor de ontwerpen der later tot uitvoering 
gekomen werken, bene vens voor de toekom- stige wijze 
van exploitatie, niet alleen van de haven van Soerabaja 
doch ook van Tandjoeng-Priok en de andere Indische 
liavens in het algemeen. 

De in aanleg zijnde havenwerken, waarvan de 
voltooiing eerlang kan worden tegemoet gezien, bestaan 
voomamelijk uit een ten westen van de Kali Mas, langs 
Straat Soerabaja in hoofdzaak Oost-West loopende kade, 
ter lengte van 1200 M., gefundeerd op 13.30 M. onder 
hoogwater. Daur- achter bevindt zich een terrein van 200 
M. breedte, waarop de noodige Bporen zijn ontworpen en 
ge- legenheid is voor de oprichting van loodsen en open 
opslagplaatsen, pakhuizen, en entrepots. Ten zuiden van 
deze terreinen is een havenkom uitgebaggerd, ten deele tot 
eene diepte van 13.00 M. doch overigens voorloopig tot 
6.30 M. onder 

hoogwater. Deze kom, ter oppervlakte van gemid- dcld 
950 x 1100 N. is van uit Straat Soerabaja bercikbaar door 
een 300 M. wijde invaartopening ten oosten van de kade. 
Aan de oostzijdc wordt deze toegang begrensd door cen 
korten dam. Een diepcr gedeelte van de havenkom is 
bestemd voor ligplaats van een 14000 tons drijvend dok. 
Uit- breiding van de aanlegplaatsen is later mogelijk door 
in de haven koin uitspringende ton gen aan te leggen, en 
het overblyvende gedeelte verder uit te baggeren tot de 
gewenschte diepte. Achter (ten zuiden van) de nieuwe 
haven is met den uitgebagger- den grond een aanzienlijk 
terreinoppervlak op- gehoogd tot 1.00 M. boven 
hoogwater, bestemd voor woon- en handelswijken en 
aansluitend aan de bestaande bebouwing. Natuurlijk is 
tevens gerekend op den noodigen spoorwegaanleg en ver-
binding met het oude handelsterrein en de bestaande 
woonwijken. Het oude havenkanaal, de Kali Mas, wordt 
voorts verbreed en van nieuwe kade- muren voorzien .De 
kosten van deze werken, welke voor zoo ver den eigen lij 
ken havenaanleg betreft, oorspronkelij k waren 
aangenomen voor / 11.764.000, terwijl de Commissie 
Kraus— de Jongh volgens eene globale raming rond / 
14.000.000.— noodig achttc voor alle uit te voeren 
werken met uit- zondering van de verbetering van het 
Wester- vaarwater, zijn uiteraard nog niet met zekerheid 
op te geven. Door versdiillende tegenspoeden bij de 
uitvoering, zullen zij echter vermoedelijk aan- merkelijk 
hooger worden: bij Gouvemementsbe- sluit van 13 Juli 
1915 No. 12 werd de opleverings- termijn der werken, 
oorspronkelijk bepaald op 4I/2 jaar na den datum van 
gunning, met 9 maan- den verier!gd, terwijl de Directeur 
der B. 0. Werken werd gcmaclitigd om den aannemers 
wegens geleden en nog te lijden schaden een bed rag van 
/ 1.266.970.— uit te keeren. 

Luidens de memorie van toelichting op de Indische 
Begrooting voor 1917 is voor dat jaar de aanvang der 
exploitatie in uitzicht gesteld. De schcepvaartbeweging te 
Soerabaja is de aan- zienlijkstc van alle havens in Ned.-
Indie. In J9J3 kwamen 13023 scliepen met een netto-
inhoud van 7.722.046 M3 ter reede. Daarvan waren ] 19J 
par- ticulicre stoomschepen, c]k van meer dan 300 M3 met 
te zamen 7007637 M3 inhoud en van vcrschHlen- de 
nationaJiteit; 505 daarvan hoorden in N. I. thuie, (inhoud 
2182381 M3), terwijl 218 Ncderlandscho (2108319 M3), 
260 EngcJsche (1681466 M3), 54 Duitschc (477743 M3), 
62 Japansclie (447482 M3) 28 Noorsche (41106 M8,) 2 
Oostenrijksche (1J 790 M3) en 2 Fransche (7350 M3) 
stoomschepen Soerabaja aandeden. De zciJschepen 
waren op 9 vaar- tuigen met 14809 JW3 inhoud na klciner 
dan ]00 M3 en alle uit Ncderlandsch-Indie afkomstig./ 

Van het verblijf der Heeren Kraus en 1)。Jongh in 
Ned. Indie, werd door den Gouvemeur-Generaal gebruik 
geniaakt, om tevens hun ad vies in te win- nen nopens de 
uitbreiding, die in verband met het steeds toenemend 
handelsvcrkeer enkele andere haveninrichtingen dienden 
te ondergaan. Behalve bij de liicrvoor reeds in het kort 
besproken haven te Tand joeng-Priok was het vooral te 
Makassnr en B e 1 a w a n dringend noodig verbetering in 
de tcestanden aan tc brengen. 

MAKASSER. DC reede van Makasser wordt be- schut 
door eenige op ] tot 1* ? K-M. voor dc kust gelegen 
koraaleilandjes, terwijl de verder in zee gelegen 
Spermonde-eilandengroep haar tegen hef- tige stormen 
beveiligt. Wel kan somtijds eene vrij 
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zware deining, die uit het Zuidwestcn tusschcn de 
koraalriffen doordringt, eenigen last veroorzakcn, doch 
meestal vindt men kalm water, zoodat aan het maken van 
eene aanlegplaats voor groote sche- pen onmiddelijk aan 
zee,zonder verderc bescbutting, geen overwegende 
bezwaren in den weg stonden. Paartoe wercl bij de 
inlyving van Makasscr by het tolgebied in 1900 een 
voorontwerp opgemaakt, dat sedert bchoudens eenige 
wijziging, noodig geworden door de later aan den dag 
gekomen slappe geaardheid van den ondergrond, tot 
uitvoering kwam. Evenwijdig aan de kust werd een 
schroef- paalsteiger gebouwd van rond 500 M. lengte en 
rond 10 M. breed te, met den vasten wal verbonden door 
een negental landingsbruggen, terwijl de noodige 
pakhuizen en loodsen werden opgericht. Deze werken,die 
te zamen rond / 1600000.— kostten, hebben krachtig 
bijgedragen tot de ontwikkeling van den handel. Terwijl 
in ]899 een aantai van 274 koopvaardijsehepen met een 
inhoud van 693000 M3. Makasser aandeed, was dit cijfer 
in 1904 gestegen tot 320 met een inhoud van 1217000 M3. 
en werd het voor 1909 bepaald op 476 met geschatten 
inhoud van 2020000M3.In laatstgenoemd jaar kwamen 
voorts nog omstreeks 3400 op in land- sche wijze 
getuigde schepen (prauwen) binnen, met een inhoud van 
rond 62000 M3., zoodat de scheep- vaartbeweging voor 
1909 te schatten was op 4164000 M3 (in- en uitgeklaarde 
schepen). In 1913 kwamen 549 particuliere 
stoomschepen met cen netto-in- houd van rond 2874000 
M3, en 2927 zeilschepen en lichters met rond 68000 M3 
te Makassar aan. De goederen beweging verviervoudigde 
in hetzelfde tijd vak. Zij nam toe van 82000 ton in 1899 
tot 328000 ton in 1908, terwijl zij voor 1909 door de 
Commissie Kraus-de Jongh op 350000 ton werd gesteld. 
Een groot gedeelte van deze goederenbeweging komt op 
rekening van het transitxj-verkeer, 
n. l. ruim 11.000 ton in 1899, en 154.000 ton in 1908. 
De opbrengst van steiger- en loodsgelden nam van 1908 
tot 1912 toe van rond / 65.000.— tot rond f 88.500; de 
verschillende heffingen door den dienst der in- en 
uitvoerrechten en accijnsen (waaronder pakhuisbuur is 
begrepen) stegen in hetzelfde tijdvak van rond / 
624.300.— tot rond / 1.201.900.— 

In verband met deze snellc toename van het ver ■ keer 
werden de han(1 elsinrichtingen te Makasser in 1910 dan 
ook ten eenenmale onvoldoendc geoord celd en achtte de 
Comniissie Kraus― e Jongh. uitbreiding op zoodanige 
wijze, dab deze later zou kun non worden voortgezet, 
urgent. De te maken werken werden uitvoerig vcnneld. 
Naar aanleiding van dit ad vies werd een on twerp 
opgemaakt, dat sedert in uitvoering is gekomen en dat in 
hoofd- zaak overeenkomstig de denkbeelden dcr 
Comniissie was ingericht. De uitvoering werd in 1911 
aangenomen voor / 2.457.000. Intusschen deden zich ook 
hier verschillende Dioeilijkheden voor, die nanlci- diug 
gaven tot vertraging in de oplevering. Bo ven- dien 
moesten cnkele onderdeclen worclen gewijzigd: 
o. a. bleck vcrlcnging van de aanlegkadc reeds tijdens 
de uitvoering van het work noodig. Door een en antler 
wercl de aannemingssom verhoogd met / 811.800.—, 
terwijl bovendien den aannemcr eene sorn van / 
388.000.— werd uitbctaald als schade- loosstxilling voor 
ondervonden moeilijkheden. Het werk, waarvan de 
voltooiing in 1917 wordt ver- wacht, bestaat uit eene 
evenwijdig nan den oever in zee uitgcbouwde kaaimuur 
lang 1340 M. en gemiddeld ongeveer 175 M. van den wal 
verwijdcrd. De ruimte tusschen muur en oever is 
grootendeels 

gcheel aangeplempt en bestemd voor entrepots en 
pakhuizen; een decl ervan cchtcr, het dichtst bij den ouden 
steiger gelegcn, ter lengte van 280 M. en ter breedte van 
76 M (hetwclk dus van de open zee is geschciclen door de 
cr voor uitgcbouwde kade voor zecschepen met daar 
achter gclcgen aanplemping, welke laatste ter plaatsc nog 
± 60 M. breedte heeft), zal dienen voor prauwenkade en is 
evencen s van kaaimuren voorzien. De water- diepte v6dr 
de kade bedraagt 土 13 M. bij hoog- water; het verschil 
tusschen hoog- en laagwater is op 1.50 M. to stellen. 

Inmiddels is de scheepvaartbeweging te Makasscr nog 
zoodanig toegenomen, dat nogmaals tot nadere verlen^ing 
van den kaaimuur in noordelijke rich- ting moet worden 
beslotcn. Blijkt verdere uitbrei- ding noodig, dan is 
meerdere verlenging van dien muur onraadzaam, doch zal 
overeenkomstig de denkbeelden der meergenoemde 
commissie aan het Noordeinde een dam in westelyke rich 
ting in zee moeten geplempt worden met pieren aan de 
Zuid- zijde, waardoor binnenhavens worden gevormd. 
Bovendien is eene beschutting van de haven aan de 
Westzijde wenscbelijk gebleken, waarvoor op de 
begrooting van 1917 gelden werden toegestaan. 

BELA WAN of BELAWAN-DELI is de haven van Medan, 
de hoofdplaats van het Gouvernement Oostkust van 
Sumatra, en is door een spoorweg met Medan verbonden. 
De haven ligt op een eilandje ontstaan door aanslibbing 
van Bela wan- en Deli- rivier, die kort voor hare 
uitmonding in zee in elkanders onmiddellijke nabijheid 
stroomen. De dieptc in de Belawan-rivier ter hoogte van 
de aan- legplaatsen bedraagt meer dan 7 M. Ongelukkiger- 
wijze ligt echter voor de monding in zee een bank waarop 
bij ebbe slechts 2.20 M. a 2.30 M. water staat, terwiji bij 
hoogwater de diepte is 4.20 M. a 4.30 M. Dientengevolge 
is de haven wel bereikbaar voor de kleinere in Ned. Indie 
thuis behoorende stoomsche- pen,doch niet voor de 
meerderheid der tegenwoordig voor den internationalen 
handel gebouwde vracht- schepen en passagiersbooten, 
zoodat steeds overlading van de ter Sumatra's Oostkust 
gewonnen en voor andere landen bestemde producten 
noodig blijft. Ten gevolge van de snel toenemende ont-
wikkeling, veroorzaakt door den bloci van de 
tabakscultuur, de petroleum Industrie en de rub- 
beraanplantingen, nam het verkeer te Beiawan in den 
laatsten tijd met ongeveer 17 % per jaar toe. De uitbreiding 
van de voor den handel be- schikbare terreincn kon 
hiermede geen gelijken tred houden, zoodat het gebrek aan 
opslagruimte steeds nijpender werd en daaraan door het 
oprich- ten van tijdelijke loodsen slechts zeer gebrekkig 
kon worden te gemoct gekomen. Hoe langer hoe mcer 
bleek de wen schelijkheid in het Noordelijk cl eel van 
Sumatra ten minste ccn bchoorlijk uitgeruste 
Oceaanhaven te hebben. Pogingen, van 1905 tot 1907 in 
het werk gesteld, om met behulp van cen 
einmcrbaggcrmolen de vaargcul door de bank voor de 
Belawan-rivier tc verdiepen, niislukten echter, zoodat men 
meende, elders een geschikte gelegenheid te moeten 
zoeken. Verschillende plan- nen voor diverse plaatsen 
werden onderzocht doch alvorens ter zakc eene beslissing 
tc nemen, wenschte de Gouvemeur-Generaal gebnuk te 
maken van de omstandigheid, dat de H. H. Kraus en De 
Jongh nog in Indie vertoefden, om hun oordeol dienaan- 
gaande te veniemen en tevens hun advies in te winnen 
nopens de vraag, of verbetering van de haven to Beiawan 
iiiderdaad tcchnisch onuitvoer- 
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baar nioest worden gcacht, In voldoening aan deze 
opdracht word door genoemde deskundigen ge- 
rapporteerd, dat huns inziens Sumatra's Oostkust ten 
niinste een voor modcrne zeeschepen tocgan- kelijke 
hayen moest kunncn aanwijzen, tcrwijl op economische 
gronden Bela wan daarvoor als aangewezen moest 
worden beschouwd, zoodat alleen om redenen daarbuiten 
gelegen in het uiterste geval eene andere plaats moest 
worden opgezocht. Bovendien meenden zij, dat met 
krachtiger bagger- middelen dan tot nu toe waren 
gebezigd eene vaar- dieptc van 21 voet onder laagwater, 
of 6.30 M., hetgeen voorloopig voldoende wcrd 
geoordeeld, vermoedelijk zeer wel zoude zijn te 
verkrijgen. Aanschaffing van een slibzuiger met grootc 
capa- citeit werd daarom wenschclijk geoordceld. 

Naar aanleiding van dit ad vies word nu in be- ginsel 
besloten, de haven van Bela wan voor het groote verkeer 
geschikt to maken. Voorloopig werd te Belawan een 
slibzuiger, bestemd voor de verbe- tering der toegangen 
naar de haven van Soerabaja, te werk gesteld, en wel met 
z66 gunstig resultaat dat besloten werd tot den bouw van 
een soortgelijk werktuig, speciaal berekend op de 
bijzondere toe- standen in de Belawan-geul, waarmede 
men uiter- aard nog betere resultaten hoopt te verkrijgen 
dan met het voor andere toestanden geconstrueerde, thans 
aldaar arbeidende werktuig. De nieuwe slibzuiger is 
onlangs opgeleverd, en zal dezer dagen (April 1917) naar 
Indie vertrckken. 

HAVENBEHEEK en EXPLOITATIE. Het techniscli beheer 
over de havens wordt gevoerd door den dienst der 
Burgerlijke Openbare Werken. In de meer belangrijke 
havens berust het politietoezicht, (dat uitgeoefend wordt 
krachtens het alg. politie- reglement voor Recden in N. I., 
voorkomend in Ind. Stb. 1905 no. 547 en 19J1 no. 414) 
bij des- kundige haven meesters, terwijl in de kleinere 
haven- plaatsen de functie van havenmcester in den regel 
door ambtenaren van den dienst der in- en uitvoer- rechten 
wordt vervuld. BehaJve voor de behoorlijke nalcving van 
het bovengenoemd politiereglemen t, hebben de 
havenmeesters nog te zorgen voor de hand having van de 
bestaande plaatselijke veror- deningen, terwijl zij tevens 
belast zijn met het toezicbt op de bebakening en 
kustverlichting en als superintendent van het loodswezen 
binnen hun ressort optreden. Zij staan onder het Depar-
tement der Marine. 

De ambtenaren der in- en uitvoerrechten en accijnzen 
hebben in de ineeste havens nog, behalve met de 
eigenlijke douanewerkzaamheden, bemoeie- nis met den 
opslag der aangebrachte of ter versche- ping aangebrachte 
goederen. Daar, waar de haven aan eene spoorweglijn is 
gelegen, is voortsdedienst der Staatsspoorwegen of der 
Spoorwegmaatschappij bij de liavens betrokken, terwijl 
ook de ambtenaren van het Binnenlandsch Bestuur, — en 
waar een Gemeenteraad is ingesteld ook de Gfemeente — 
bij verschillende kwesties hebben mede te spreken of te 
beslissen. Van een eigenlijk haven beheer kan onder 
dergelijke omstandigheden feitelijk niet worden 
gesproken: elk ambtenaar kan beslissen binnen den kring 
van zijne eigen bevoegdhecJen, zonder te rade te gaan met 
de maa tregelen,. door colleg&'s van andere diensttakken 
genomen./Daar waar de communicatie van het schip met 
d2n wal door tusschenkomst van prauwen geschiedt, geeft 
een dergelijke toestand nog weinig last of opont- houd. 
Ook I)a de open stalling van Tandjoeng-Priok, toen in den 
aanvang meer kade^"eiT~Befgriiiiifte 

dan voor de bchoefte noodig was, ter bcschiklung stond 
en een intcnsief beheer nog gccn noodzake- lijkheid was, 
kon daarmede genoegen worden genomen, doch naarniate 
het verkeer in laatst- genoemde haven toenam en een 
meer in ten sieve exploitatie noodig werd, vermeerderden 
ook de klachten. Zecr zeker waren deze niet alle steeds 
even gegrond ； ook waren de misstanden niet steeds te 
wijtcn aan gebrekkige samenwerking der auto- ritxjitcn, 
maar toch won de meening, dat wijziging in het beheer 
noodzakelijk was, meer en meer veld. Bovendien was het, 
met het oog op de aanzienlijke kapitalcn. welkc de 
voorgenomen ha ven aan leg van Soerabaja en de 
uitbreidingen te Tand joeng- Priolf en ilakasser zouden 
vorderen, een dringende eisch, datTde exploitatie der 
havenwerken op ge- zonde economische grondslagen 
zoude worden gevoerd, ten einde de in de havenwerken 
gestoken gelden behoorlijk rentegevend te maken. In haar 
rapport over de verbetering der haventoestanden te 
Soerabaja had de Commissie Kraus-de Jongh reeds hare 
zienwijze blootgclegd omtrent de wijze, waarop haars 
inziens de nieuwe haven aldaar zoude moeten worden 
beheerd en geexploiteerd: de Gouvemeur-Generaal achtte 
het wenschelijk ook nog de mcening der commissie te 
vememen omtrent beheer en exploitatie der andere 
havens. Het des- betreffend advies der Commissie was, de 
exploitatie van alle havens zooveel mogelijk te voeren 
volgens dezelfde beginselen, als reeds voor Soerabaja aan 
de hand waren gedaan. Van een eenhoofdig be- stuur 
werd veel verwachting gekoesterd en de instelling van 
eene Commissie van Beheer staande onder het 
oppertoezicht der Regcering voor clke eenigszins 
belangrijke haven bcpleit. De noodige inkomsten zouden 
zijn te verkrijgen uithet uitgeven van kadcruimte en 
loodsen in vaste huur, verhuur van voor entrepots 
bestemd terreinen, verhuur van opslagruimte in de 
entrepotpakhuizen, kraan- gelden, eene heffiug ten laste 
der betrokken spoor- wegmaatschappij betreffende de 
over de haven- tereinen aangelegde lijnen cn de daarlangs 
vervoerde wagens, waterverkoop en levering van 
elcctrisch licht, exploitatie van petroleujnstciger8 cn pijp- 
leidingen, aanleggeklen aan de meerboeicn en locaai 
havengeld. Eene herzienig van het tarief der bestaande 
havens- cn ankeragegelden zou dan in overweging 
moeten worden genomen. 

Bij de verdere uitwerking dozer dciikbeelden werd ook 
nog overwogen het in het leven roe pen van een college 
van beheer met ecn eigen gebied en eigen geldmiddelen, 
ongeveer in den geest van de ,,port-trusts" die in 
verschillende havens van Engeland en de Eiigelsche 
Kolonien bestaan. Daar- toe zouden eenige belangrijke 
wijzigingen in de algemeene wetgeving noodig zijn, 
waarmede vermoedelijk veel tijd zoude hcengaan, terwijl 
de zoozeer ge wen sc lite ervaring te dien aanzicn met 
betrekking tot Indische txjestanden gehcel ontbrak. Daar 
evenwel verbetering van de exploitatie voor Priok steeds 
meer urgent werd, werd beslotxsn al aanstonds over te 
gaan tot het aanwijzen van een Directeur der haven en van 
een Commissie van Bijstand, wier taak in hoofdzaak 
zoude bestaan in het oefenen van contrdJe, het beramen 
van ver- beterings-maatregelen, het verzekeren van 
samen- werking, het plegen van overleg en het geven van 
advies in zakc het havenbeheer, en word bij 
Gouvemementsbesluit van 9 Januari 1912 no. 34 bij wijze 
van tijdelijken maalregel ingestxjld de betrekking van 
Directeur van de haven van Tan- 



HAVENWERKEN — HEEMRADEN. 75 

djoeng-Priok, en dezen ecne Commissie van Bijstand in 
het bclang van het beheer der haven ter zijdc gcsteld. Deze 
Commissie bestaat uit den Directeur der haven als 
Voorzitter — als hoedanig een Ingc- nieur van don 
Waterstaat en's Lands B. 0. Werkcn werd aangewezen —
, een door den Gemeenteraad van Batavia aan te wijzen 
lid, den Controleur der In. en' uitvocirechten en accijnzen 
te Batavia, den Adjunct-Clief der 4e afdeeling van den 
dienst der Staatsspoorwegen, den Havenmecster, en drie 
niet ambtelijke leden, uit scheepvaart- en handelskringen 
gekozen. De Commissie werd 22 Maart geinstallcercl 
door den Directeur der B. 0. Werken met eene rede- 
voering, die fce vinden is in het verslag der B. 0. Werken 
over het jaar 1912, en waarin uitvoerig de motieven zijn 
medegedecld, welke tot de instel- ling der Commissie 
leidden, ben evens de begin selen welke de Regeering ten 
aanzien der havenaangele- genheden in het vervolg 
wenschte te zien gchuldigd. 

Op de begrooting voor het jaar 1917 zijn fondsen 
uitgetrokken voor de aanstclling van het person eel, dat 
voorloopig noodig wordt geacht om het haven- bedrijf in 
te richten en tc exploitceren volgens de inzichten van de 
voormelde commissie en wel ten behoeve van Tandjoeng-
Priok, Soerabaja, Makas- ser, Tjilatjap, Belawan en 
Emmahaven. Op de overigo havenplaatsen z'al het belieer 
niet wor- den opgedragen aan een daarmede in het bijzon- 
der te belasten ambtenaar, doch worden toever- trouwd 
aan een ambtenaar ter plaatse, die uit den aard zijner 
betrekking reeds bemoeienis heeft met de haven, b.v. aan 
den havenmeester. 

Literatzitir. J. E. de Meyier, Aanleg van eene 
zechaven te Tandj.-Priok, in het Tijdschrift v.h. Kon. Inst. 
v. Ingenieura. Verb. 1892—1893 aflev. II. — De 
jaarverslagen over de B. 0. Werken in Ned. Indie sedert 
1892. — Dr. J. Kraus en G. J. de Jongh. Verslag over 
verbe terin g van Haven- toestanden van Soerabaja. 
Batavia, Landsdrukkerij 1910. — id. Verslag over 
verbetering van haven- toestanden van Makasser. id, —
id. Verslag over verbetering van haven toestanden van 
Tandjong- Priok, Semarang en andere havens, id. — 
Voor- diar ht over Sabang en Belawan als Occaauhavens 
door R. A. van Sandickr Indische Mercuur van 19 
December J013 no. 49. 

HAVIK. Zie R00FV0CEL. 
HAWAR-HAWAR. Zio MUZIEK on MUZIEK- 

INSJ'IIUMENTEN. 
HAWOEAPAN. Gebei'gtc in do onderafd. Pad an g 

L&wns, res. Tupanocli, gclegen ten zuidon vanTIon Jhul 
joraii op de grens van Sipirok. Qp den Hawooa- pan 
liggon de bronnen van de Pano-rivier. 

HAZAART (JACOBUS ARNOLDUS). Gob. 8 Jan. 1773 
tc Koopang, vroeger luit. in dionstdor Campag- nic, was 
handelaar op Timor, toon hij doorDaondols in J 809 toG 
Drost (opperhoofd) over dat oiland werd benoemd. In die 
betrekking onderscheiddo hij zich door een aanval der 
Engclschen in 1810 op Koepang afteweren ； tcngcvolgc 
der overgavo van Java en Ond. door JanHsens rnoest ook 
Timor in hunne han- don worden gcsteld ennam 
Hazaartzijnontslftg,doch bleef de rechterhand der 
opvolgcndo Engolsche ge- zaghebbors. Tegen het eind 
van hot Engclscho tus- schenbostuur nani Hazaart, na den 
dood van den wnai'iminoiidcii gozaghebber, op verzook 
van de voornaamste ingczctencn weder hot gezag oj)zich 
en werd l>ij hot hei'stel van het Ned. gezag als resident 
daarin bevestigd. In de oneenigheden, dio daarna 
tusKchon de Nederland ache on Portugeeschc autori- 
teiten ontstouden, trad Hazaart met klem op om 

do Ned. bolangen to vordedigen; op de aanklacht deswege van 
het Portug. bestuur wist hij, ter ver- antwoorcling naar Batavia 
opgeroepen, zich afdoen- de tc vordedigon, zootlat hij weder 
in zijne betrekking hersteld werd (1819). Daarna trad Hazaart 
nog krachtig op in do onlusten, die de binnenlanden van Timor 
teisterden, on maakte hij zich ook op andere wijzen 
verdionstolijk, tot hij in 1833 in het bestuur over hot eiland 
vervangen werd. Hij over- leed 19 Dec. 1838 op het eiland 
Savoe. Zie voor bijzonderhedon P. J. Veth „Het eiland Timor,n 

in de Gid8 1855, en P. H. van der Kemp, Koi. Tijdschrift, 
Febr. 1917. 

HAZEN {Leporidae), een familio der knaagdieron (zie 
aldaar), die o.a. door het bezit van twee paar snijtanden in de 
bovenkaak tot de minst gespe- cialiseerde leden dicr orde 
bchoort. Die bovenkaaks- snijtanden onderscheiden zich door 
een eigenaardi- gen stand: het ecne, veel kleinere, paar is niet 
naast, maar achtcr het andere geplaatst. Ook de bouw der 
snijtanden zelf is nog niet die van typische knaag- t an den, in 
zooverre dat ze rondom met email be- klecd zijn. Ook daarin, 
dat de beide rijen van kiezen der onderkaak dichtcr bij elkaar 
staan dan die der bovenkaak, terwijl bij de overige 
Knaagdieren, in af- wijking van allc andere zoogdieren, het 
omgekeerde het geval is, vertoonen de Hazen een hog minder 
van het normale afwijkenden bouw. 

De meerderheid der hazen zijn bewoners van het 
Noordelijk Halfrond. In de oostelijke helft van den Indischen 
'Archipci ontbreken. ze, evenals (met uit- zondering van 
geimporteerde soorten) in geheel Australie, en in de westelijke 
helft worden ze door sleclits twee weinig verspreide soorten 
vertegen- woordigd: Lepics of Nesola/jits netscheri Schleg. in 
de Padangsche Bovenlanden cn den ook in Voor-Indie 
\^il<dmen(Icfr_Zrepi(s' nigricollis Cuv., van West- Java.^JV. 
netscheri wordt als eon primitieve vorm on- cleFcIo^ 
Leporiden beschouwd. Het dier heeft opval- lend korte ooren 
en een voor hazen eigenaardige tee- keiiing, uit donkoro 
banden bestaande (gekleurde afbeelding in: Snelleman, 
Midden-Sumatra, dl. I, Leiden, 1887). Het is ook in het 
beperkte gebied, waar het voorkomt, zeer zddzaam en eerst in 
1879 door E. Netscher ontdekt. L. nigricollis, gekenmerkt 
door een zwarte vlek in den nek, h bij de Soendanee- zen 
bekend onder den naam kilSntji, een verbaste- ring van ,,ko时
ntje". Zooals Koningsbergcr (Zoog- dicrcn van Java, 1902, 
biz. 58) opmerkt, is het ontbreken van con echt inlandschen 
naam een argu- ment voor de mcening, dat het dier op Java 
niet oorspronkelijk inheemsch is; waarschijnlijk is het uit 
Voor-Indie ingevoerd. Het komt voomamelqLin het laagland 
voor.-' ' - '' / ••-今& : 

HEDYCHIUM C0R0NARIUM Kon., fam. Zin- giberaceae, 
Gandasooli, of Gandasoeli poetili (Mai.), Gan(las>li (Socnd.), 
eon kruidachtige hoogo plant, vaak in tuincn gokweekt,ook in 
andere deelen van de werold, wegons do oigonaardig 
govormde en sterk geurendo bioomen. De wortelstok schijnt 
wel te wonlon gegeton, na in heete asch te zijn gepoft. 

De stongcl van dezo soort en van verwante soorten 
(waarvan er op Java voorkomen) is een uit- stekend materiaal 
voor papierbcreiduig. Het vezel- gebalte van den stongol is 
zeer hoog; de vezel zelf taai. Zio Kew Bulletin 1912 p. 373. 
Do gele of witte blooinen worden door inlandsche vrouwen in 
het haar gedragen. 

HEEMRADEN. Bij resolutie van 1664 werd te Batavia een 
college van heemraden opgericht ter - rcchting van 
allcgoehillcn over de limietscheidingen, 
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enz. van de in de ommelanden van Batavia gelcgen Janderijen: 
het was verder belast met de zorg voor het onderhoud van 
wegen, bruggcn, gracliten,dijkci), damruen en elooten. Door 
Dacndels word dit college in 1809 opgeheven en werden zijnc 
bevoegdhed en overg-ebTacht op het college van schepenen. 

HEEMSKERCK (JACOB VANkGcb. 13Maartl567 
gesneuveld voor Gibraltar 25 April 1607. Bekend als 
ontdekkin gsreiziger in de Poolstreken, als bc- velhebber 
in dienst van de 0. I. Compagnie en als admiraal in dienst 
van de Republiek. Ging op 1 Mei 1598 naar Oost.-Indie 
als vice-admifa&l om den Indischen han del te beschermen 
tegen vreemd ge- weld en was 19 Mei 1600 wed er terug 
in het vader- land. In het werk van Jlir. mr. J. K. J. de 
Jonge, Opkomst van het Nederl. gezag in O. I. deel II, is te 
vinden een door hem zelf van deze reis ge- houden 
Journaal alsmede een door hem opgestelde „Slemorie over 
de wijze waarop, naar zijne bevin- ding op de kustplaatsen 
van Java en in de Molufe^. ken, den handel moet gedreven 
worden." Zie Nieuw Nederl. Biografisch Woordenboek I. 

HEERENDIENSTEN. Het verrichten van dien- sten, het 
verleenen van arbeid, door den onderdaan, als zoodanig, 
ten behoeve van zijn heer, van de overheid of de 
gemeenschap en dit om niet of onder genot van zekere 
tegemoetkoming, is een allerwe- gen bekend gebruik. In 
het Westen is dat gebruik tengevoIge van staatkundige en 
maatschappelijke omstandigheden aliengs op den 
achtergrond getre- den. In het Oosten en ook in onze 
kolonien aldaar is het om verschillende redenen nog steeds 
in meer- dere mate van kracht. 

Onder het vorstenbestuur op Java hadden de 
ingezetenen persoonlijke diensten van huislijken en 
anderen aard te presteeren ten behoeve van den vorst, diens 
familieleden, zijne rijksgrooten en lagere beambten en 
mede te werken bij den aanleg van sawahs en vischvijvers 
te hunnen behceve, van we- gen en waterwerken en andere 
werken van open- baar belang. Enkele landschappen 
moesten man- echappen leveren voor de gladag (zie op dit 
woord) en voor bet vervoer van personen en goederen aan 
de ho ven, andere waren belast met de levering van 
producten of aangewezen voor den houtaan- kap. Voor de 
hoof den werden de velden bewerkt, die voor hun 
onderhoud dienden, en andere werk- zaamheden van dien 
aard Verricht, terwijl dienst- plichtigen als volgeEngen 
hen vergezelden op hunne reizen naar de hoofdplaats en 
elders. Op de Buiten- bezittingen kwam ongeveer dezelfde 
toestand voor; de diensten der be volkin g maakten ook 
daar voor een groot deel de inkomsten der hoof den uit. 

Het gebruik in zoo onbeperkte mate van koste- loozen 
arbeid der bevolkhig paste voJkomen in het steJsel der O.-I. 
Compagnie, die inzonderhoid in haar geldelijk belang het begin 
sei dan ook zooveel mogelijk exploiteerde. Zij vorderde 
lieerendiensten en zeer zware； zij liet aUe koeliewerk in haar 
for- ten, pakhuizen en fabrieken, bij den bouw van ver- 
Bter^ngen en publieke werken. voor het vervoer van goederen 
over land van en naar de reede, in heerendienst verrichten, even 
als het be waken en /^-Vervoeren van gevangenen/ Paarden, 
pedati's, prau- 技;wen en kruisvaartuigen met do beinanning 
nioes- ten geleverd worden, buffels en volk werden voor den 
houtaankap geeischt (blandong-diensten), ge- wapende 
korpsen moesten wordeh onderhouden, enz. Bovendien 
verzwaarde zij zeer de gebruikelijke diensten der bevolldng aan 
hare hoof den, door dezen lasten en leveringen op te leggen. 

De dien stprestatic geschieddc voelal om nict; in 
sommige gevallen tegen verstreklcing van een maal of een 
kati rijst, ook wel van ecnige duiten bo ven- dien ； zij 
werd gevorderd in hoofdzaak van grond- bezitters of 
grondgebruikers, die to vens verplicht waren hun aandeel 
op te brengen in de contingen- ten en andere lasten, door 
de Compagnio, door den Vorst of de Rcgenten opgelegd. 

Daendels trachtte door voorschriften de heeren- 
diensten te beperken, maar er was veel arbeid noodig voor 
open bare werken, voor defensiewerken, voor den grooten 
postweg over Java, voor bewajdng en voor politic, en geld 
ontbra£f*de voorschriften bleven daarom onuitgevoerd, 
terwyl een ruim gebruik gemaakt werd van de krachten der 
bevol- king. Raffles schafte bij proclamatie (1813) het stel- 
stel van dien stplichtigheid. en gedwongen leverin- gen af; 
het bleef echter bij eene afschaffing op het papier, zijn 
bewind was ook te kort van duur om een dergelijk 
ingeworteld beginsel, dat het geheele stelsel van inwendig 
bestuur vanouds had be- heerscht, voor andere instellingen 
plaats te doen maken, daargelaten nog in hoever dit in de 
gege- ven omstandigheden uitvoerbaar zou zijn gebleken. 
Commissarissen-Generaal namen dezen maatregel van 
Raffles niet over; zij lieten de heerendiensten bestaan doch 
trachtten den arbeid voor ambtena- ren en particulieren 
tegen te gaan. Onder Van den Bosch werd de druk der 
gedwongen diensten aanmerkelijk verzwaard ； vooral de 
defensiewerken, zoowel die te land als de maritieme, 
eischten zeer veel arbeid. Baud en na hem De Eerens 
trachtten verandering in den bestaanden toestand te 
brengen, docli het kwam wederom niet verder dan tot 
voorschriften op het papier; de heerendiensten bleven 
overgelaten aan plaatsclijke regelin gen van ambtenaren, 
die niet alleen voor do vervulling van hunne taak zelve 
voortdurend van die diensten gebruik hadden te maken, 
maar die bovendien, vooral wat de Inlandsche bestuur- 
ders betrof, in vele gevallen persoonlijk daarbij betrokken 
waren. Rochussen bracht enkele verbe- teringen tot stand, 

die in werkelijkheid werden uitgevoerd ； hij bepaalde 
o.m. dat in het vervolg, wanneer van trekdieren of van het 
water kon worden gebruik gemaakt, de inlanders niet als 
arbeidskrach- ten mochten gebezigd worden, terwijl 
tijdens den padi-aanplant de be volkin g zoo min mogolijk 
in heerendienst mocht worden opgeroepen. De gedwongen 
arbeid aan de zware defensiewerken werd opgeheven. Hij 
splitstxa tevens de heerendiensten in algemeenc en 
bijzondere (zie hioronder). Zijn opvol- ger, Duymaer van 
Twist, bepaalde, dat gebroken moest worden met het 
misbruik om dagelijks een onbepaald aan tai 
dienstplichtigen te la ten uitkomcn, onverschillig of alien 
noodig waren of niet, en dat voortaan eene berekening 
moest worden gemaakt van het vermcedelijk nocdige 
getal. 

Bij de behandeling van het tegenwoordig Re- geerings-
Regloment in de Kamers der Staten-Gcne- raal (1854) 
werd aan de heerendiensten in het bij- zonder aandacht 
gcschonjcen en zelfs gewezen op de wenschelijkheid der 
afschaffing, waartoe velen cen tijdvak in de wet zelve 
wilder) zien opgenomen. Zoo- ver werd echter niet gegaan; 
men vergen oegde zich metde bepaling: „In elk gewest 
worden de aard en duurder persoonlijke diensten, waartce 
de inboorlin- gen verplicht zijn, de gevallen, waarin, en de 
wijze en voorwaarden, waarop zij kunnen govorderd 
worden, door den Gouv.-Generaal geregeld, in 
overcenstem- ming met de bestaande gebruiken, 
instellingen en 
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bohoeften. De verordeningen, die persoonlijke dien- sten 
betreffende, worden in elk gewest om de vijf ja- ren door 
don Gouv.-Generaal herzien, met het doel om daarin 
trapsgewijze do verminderingen to bren- gon, bestaanbaar 
met het algemeon belang. In het verslag, bcdoeld bij het 
Iste lid van art. 60 der Grondwet, wordt jaarlijks opgave 
gedaan van den staat, waarin zich de. voorgeschreven 
regeling der hier bedoelde diensten bevindt" (art. 57 
R.R.).牛 

Een groote stap vooruit; de persoonlyke diensten 
zouden gewestelijk door den Gouv.Ge- neraal geregeld en 
trapsgewijze verminderd worden. Het gebruik van den 
algemeencn term: „persoon- lijke diensten", waaronder 
bij striktc uitlegging in het wettelijk verband evenzeerde 
ffemeentelijkedien- sten als de 7teere?idiensten waren te 
verstaan, moest noodzakelijk tot verschil van opvattingen 
aanleiding geven. In de practijk evenwel is het wetsartikel 
al> dus opgevat, dat het niet van toepassing was op de 
desadiensten, vermits die gemeentelijke instelling 
beheerscht werd door de bepaling in artikel 71, 2。。 al., 
van het Begeeringsreglement, luidens wellce aan de 
inlandsche gemeenton de regeling barer huis- houdelijke 
belangen wordt gelaten, met inachtne- ming der van den 
Gouv. Generaal of van het go- westelijk gezag uitgegane 
verordeningen. 

In 1856 werdcn de residenten op Java aange- schreven 
om de h e e r e n diensten binnen hunne gewesten naar do 
daarby verstrekte aanwijzingen te herzien en daarvan 
staten samen tc stellen, terwijl hun in 1859 machtiging 
werd verleend om overeen- komstig deze staten 
voorloopig te werk tc gaan. Deze machtiging werd door 
de Indische Regeerlng beschouwd als de e e r s t e 
regoling der heeren- diensten. Zij was als zoodanig het 
uitgangspunt voor latere herzieningen, waarvan do eerste 
vijf jaar later door den Gouvemeur-Generaal Sloet van de 
Beele bij Gouvernementsbesluit (3 Sept. 1864) voor 
geheel Java en Madoera uitgezonderd de Vorsten- landen 
werd bevolen. Luidens die bescliikking moest <le 
herzioning plaats vinden door de hoofden van ge- 
westelijk bestuur voor den laatsten Juni 1865 met 
inachtneniing van de bij het besluit gogeven regelen en 
wen ken, o. a.： 1. De heerend icnstplichtigheid rust op 
den grond ； 2. slechts met goedkouring van don Gouv. 
Generaal mag van 6en heerendienstplich- tige meer 
gevordord worden dan 52 dagen arbeid (zoovcel mogelijk 
1 dag van 12 uur in de 7 etmalen) in het jaar； 3. de 
gemeentelijke dienst-on worden, behoudens toczicht dat 
zij binnen billijke grenzen l»lijven, aan geen 
rcchtstrcokscho regeling van be- stuurswoge 
onderworpen; de eultuurdiensten worden door bijzondore 
voorschriftei) beheerscht; 4. onder den naain van 
heerendionsten worden geen ged wongen levcriiigon 
begrepen: 5. de lieorcndien- sten zijii onderschoiden in 
algeinecnc, do zoodanige, welko niet dagclijks do 
opkomst vorde- ren van ccn vast aantai pcrsoncn doch 
naar do bo- hoefte worden geregeld, on b ij z o n d o r c, 
waar- voor dagclijks ccn vast gctal dienstplichtigen uit- 
komt, of waarvoor dagclijks bij raining een zeker aantai 
kan ojjgeroopen worden. Tot do a 1 g o- jn c e n e 
heerendiensten behooren: de diensten 

■) Wol bovatten ook de vroogero Rogcerings- 
r(jglcmcnten ecnige wen ken en voorschriftcn, doch waar 
de Kegeering vordor niets rogeldo cn do zaak aan do 
betrokkon ambtonaren ovorliet, stichttcn die bepalingon 
in de praktijk niet vecl nut. Zie R.R. 1818 (art. 109), R.R. 
1827 (art. 115), R.R. 1830 (art. 114) on R.R 1836 (art. 
100). 

ten bohoeve van het aanloggcn, horstellen en onder- 
houden van wogen, bruggen, dijken, dammon en 
waterwerken, pasarloodsen, wachthuizen, mijlpalen, 
woningen van ini. hoofden, poststations, pasang- grahans 
en clistrictagevangonissen; tot de b ij z o n- d e r e 
dionston: het bewaken van's lands pakhui- zen, 
pasanggrahans, pasars, niet verpachte over- vaarten, 
tempels en heilige graven, het bezetten van wachthuizen, 
het doen van diensten bij de Inlandsche hoofden, het 
leveren van gras voor de paarden op de poststations, het 
overbrengen van brie ven, het vervoeron van reizigers en 
goederen, het vervoeren van gevangenen en het bewaken 
van gevangenissen. In 1870 kwam de tweede .vijfjaar- 
lijksche herziening tot stand, in 1875 de derde on in 1880 
de vierde, voor het eerst, overeenkomstig het R.R., bij 
koloniale ordonnantie(Ind. Stb. 1880 n° 241). Veel 
voranderingen en verminderingen werden door deze 
herzieningen niet aangebracht. De grond- slag van den 
heerendienstplicht werd, met meer omzichtigheid, bij 
vermolde ordonnantie omsclire- ven als volgt: ,,Het 
beginsel, dat de hcerendienst- plichtigheid rust op den 
grond, wordt gehandhaafd overal waar het in werking is. 
Waar, op grond van inheemsche gebruiken of instellingen, 
een an- dere grondslag gevolgd wordt, wordt daarin geen 
verandering gebracht. Bij verschil of twgfel bealist de 
Gouv.-Generaal". De pantjendiensten x： waren in 1867, 
gelijktijdig met de hervorming van het Inlandsch bestuur, 
beperkt en (in 1S74) aan vele niet met gezag bekleedc 
ambtenaren ontzegd. De heerendiensten ten behoeve van 
het aanleggen, herstellen en onderhouden van woningen 
van. in- landsche hoofden en poststations vervielen, zoo- 
mede de diensten ten bohoeve van het bewaken van 
paaanggrahans, pasars, tempels en heilige graven. 

In 1882 echter had eene bolangryke vorminde- ring 
plaats. Toen werdon afgeschaft de pantjen- diensten ten 
behoeve van de Inlandsche ambtenaren. (ten behoeve van 
de dorpsbestuurders bleven zij als desidionst bestaan), de 
diensten voor aanleg, hers tel en onderhoud van distric tsge 
van genissen, pasanggrahans en passantenhuizen, voor het 
vervoer van gouvernomentsreizigers en goederen, voor het 
bewaken van 's lands pakhuizen, voor het bedienen der 
niet verpachte overvaarten, voor het overbrengen van brie 
ven, voor het leveren van gras voor de postpaarden. 
Tevens werd het maximum-aantal dagen van 52 
teruggebracht tot 42. 

Ter bestryding van do uitgaven, verband hou- dend met 
doze vermindering van heerendiensten, werd bij de 
ordonnantie in Ind. Stb. 1882 n° 137 ingesteld de heffing 
van eon hoofdgeld ten bedrage van / 1 van elken 
heercndienstplichtige. Reeds bij de invoering van dozen 
maatrogol liet hot zich aan- zien, dat de opbrengst van het 
hoofdgeld de uitga- ven voor den te betaion arbeid zou 
ovortreffen, dat er con excedont zou zijn. Hierop word 
door den hoofdambtenaar, mot de invoering van don 
niouwon maatrogel belast (don gowezen lcn Gouv. 
Socretaris Van der Wcido), in de vergaderingen mot do 
Euro- peescho en Inlandacho ambtenaren. gewozon, mot 
do medcdccling dat het overschot van elk gewest zou 
aangowond worden om aldaar de hecrendienstplich- tige 
bovoIking nog moer te vorlichton. Eerst vijf jaren later, in 
1887, werd aan die toezegging uitvoe- 

*) Van bestemmen, toowijzen; dien- 
ston van huisolijken en anderen aard, te vor- richton 
door een bopaald getal aan een inlandsch hoofd tot dat 
doel toogowozen porsonen. 
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ring gegeven en op de Indische begrooting voor het 
volgende jaar een post gebracht van 2 millioen, te 
nemen van het excedent van vroegere jaren, om be- 
steed to word on ten bate der be vo Hung, in de eerste 
plaats ten bate der heerendienstplichtigen, tcrwijl 
nadien een groot gedeelte van het excedent jaarlijks 
gebezigd werd om waterstaatswerken en wegen in 
vrijen arbeid in plaats van in heerendienst aan te 
leggen ； o.a. werden a lie diensten voor kappen en 
sleepen van bout, die steeds een ondcrdeel hadden 
gevonnd van de diensten voor aanleg, hers tel en 
ouderhoud van open bare werken, vervan gen door 
vrijen arbeid. Van eene bestemniing der gewestelijke 
exceden1<en uitsluitend voor het eigen gewest was 
echter geene sprake. 

Inmiddels waren in 1884 nog tusschentijds afge- schaft 
do algemeene diensten tot aanleg, herstel en onderhoud 
van pasarloodsen, wachthuizen enmijlpa- len en de 
bijzondere diensten tot vervoer van gevan- genen en 
bewakingvan districtsgevangenissen, waar- na, bij 
devijfde periodieke herziening in het volgende jaar, nog 
vervallen waren de diensten aan open bare werken op 
hoofdplaatsen van gewesten en afd eelin gen. 

De zesde periodieke herziening kwam tot stand in 
1890. Zij verschilde nagenoeg niet van die van 1885; 
alleen de onderscheiding in algemeene en bijzondere dien 
sten had men daarbij laten varen en slechts gedecreteerd, 
dat geen and ere diensten mochten gevorderd worden dan 
die voor: 1°. het aanleggen, herstellen en onderhouden 
van groote post- en binnenwegen, bruggen en duikers 
(met uit- zondering van die op hoofdplaatsen van 
residentien en afdeelingen), dammen, waterwerken, 
dijken en waterleidingen ； 2°. bet bezetten van 
wachthuizen； 3°. het bewaken van waterwerken; 4°. het 
vervoe- ren van personen en treepen op marsch en hunne 
goe- deren, alleen te vorderen, indien tegen de vastge- 
stelde tarieven geen vrije koelies te bekomen waren. Deze 
ordonnantie gold voor geheel Java en Madoera, 
uitgezonderd Kedce en Bagelen, voor welke gewesten in 
] 889~en~hi 1890 afzonderlijke regel in gen waren tot 
stand gekomen, als resultaat van een door den Gouv.-
Generaal Van Rees bevo]er)plaat- s e 1 ij k onderzoek n 
a a r a 11 e p e r s o o n- 1 ij k e diensten, door de inlanders 
gepraesteerd. 

Met dit onderzoek was men in den aanvang niet 
gelukkig. De voomoemde hoofdambtenaar Van der 
Weide, met de leiding belast, stierf eenige maanden na 
zijne benoeming. Ook zijn opvolger, de hoofdambtenaar 
Wiselius, kwam na het uitbren- gen van een rapport 
omtrent zijne bevindingen in de res. Kedoe te overlijden. 
Nu werd het onderzoek den hoofdinspecteur Mr. H. 
Kuneman opgedragen (1888), die evenals zijne 
voorgangers zijn arbeid begon in Kedoe en in 1889, in 
overleg met den advi- seur-honorair K. F. Hoile, aan den 
inmiddels opge- treden Gouv.-Gen. Mr. Pijnacker 
Hordijk omtrent die residentie een rapport indiende, 
waarna nog in datzelfde jaareen gewestelijke 
heerendienst- regeling voor Kedoe tot stand kwam (Ind. 
Stb. J 889 n° 267). De heer Kuneman was inmiddels 
benoemd geworden tot Directeur van Binnenl. Bestuur en 
de leiding van het heerendienstonderzeek opgedragen aan 
den Inspecteur F.Fokkens, die als controleurden arbeid in 
de residentie Kedoe had jnedegemaakt. Deze bracht met 
behulp van een aantal aan hem toegevoegde controleurs 
het onderzoek in alle ove- rige gewesten van Java en 
Madoera in drie jaren tijde ten eiiide en diende in overleg 
met genoemden adviseur daaromtrent de vereischte 
rapporten en 

voorstellen in. De resultaten van het onderzoek werden 
spoedig gefixeerd in den vorni van gewestelijke 
heerendionstregelingeii. die nog v66r het vertrek van den 
Gouv.-Gen. Pijnackcr Hordijk (Oct. 1893) allein het 
Staatsblad afgekondigd waren)). 

Het onderzoek had voor de Inlandsche bevollung 
belangrijke gcvolgen. Een aantal misbruiken en 
willekcurigc toepassin gen werden aan het licht ge- steld: 
onjuistheden, ten decle ook veroorzaakt door de instelling 
der hoofdgeldheffing, waardoor de Europeesche en de 
Inlandsche bostuursambtenaren zich \ crp]icht zagen om 
mcer dan te voren zich rechtstreeks in te laten met de 
regeling van den dienstplicht in de desa, zonder over de 
daarvoor noodige nauwkeurige kennis der plaatselijke 
toestan- den en van de bestaande rechtsverhoudingen te 
beschikken. In de verscliillende afdeelingen en district en 
van eenzelfde gewest, zelfs in de verschil- lende desa's van 
eenzelfde district of onderdistrict werden zoowel 
dientengevolge als door verschillende and ere invloeden 
de meest uiteenlodpende regelin- gen aangetroffen, zonder 
dat in vele gevallen aanne- nemelijke gronden daarvoor bij 
te brengen waren. EersG door de ingestelde enquete werd 
de weg geopend, om, overeenkomstig de bedoeling van 
het Regeeringsreglement, zooveel mogelij^ in overeen- 
stemming met de bestaande gebruiken en instellin- gen het 
onderwerp voor elk gewest op zich zelf te regelen, in de 
eerste plaats wat betrof de bepaling, welke categorieen van 
personen dienstplichtig en welke vrijgesteld zouden zijn. 
In het algemeen was te dien aanzien tusschen grondbeziten 
heerendienst- plicht geenszins dat rechtstreeksch verband 
gecon- etateerd, hetwelk vroeger als vaststaand was aan- 
genomen. Naast de bezitters van bouwgrond, visch- vij 
vers of woonerven bleken, hier in mindere daar in 
meerdere mate, in de meeste gewesten in de verplich- ting 
tot het verrichten van de hierbedoelde open bare diensten 
te deelen—immers mede als gogol der desa tewoiden 
aangemerkt (zie onderdat woord)—de bezitters van 
huizen, zoo niet, in nog nicer uitgebreiden zin, de hoofden 
van op zich zelf staandc gezinnen, alien — evenals de 
eerstgenoeinde categorieen—voor zooveel zij persoonlijk 
tot den arbeid bekwaam, zoo- genaamd “werkbaar", waren 
te achtcn. Vrijgesteld van dienstplicht werden — 
behoudens enkcle andcro gevallen van gewestelijken of 
van mecr aJgemeenen aard —in hoofdzaak Inlandsche 
ambtenaren en go- wezen ambtenaren, ben evens 
desahoofden en andcro leden van het desabestuur, de 
eersten ook vcelal na eervol ontslag uit hun ambt; erkende 
godsdicnstlee- raars, bewakers van heilige graven en het 
person cel van moskeeen ； gegageerde mililaircn en 
weduwen van de voorme】de personen, indien niet 
hertrouwd zijnde. Voorts — hetgeon uit een principieel 
oog- punt de aandacht verdient — weduwen, gebrekki- 
gen en bejaarden, die krachtens hunne maatschap- pelijke 
ojnstandigheden dienstplichtig zouden zijn, 

•) Uitgezonderd de regaling voor Buitenzorg 
(onderdistrlcten Pled an g en Bondongan), die eerst in 
1896 werd vastgesteld. 

De uiteenloopende tocstanden vereischtcn in de 
residentie Soerabaja drie regelingen, een voor Zuid-, 
een voor Noord-Soerabaja: cn een voor Jiawcan; in de 
res. Besocki twee, een voor Ba•- njoewangi en een voor 
overig Besoeki. 

Vg). de ordonnantien in Ind. Stb. ]890 n° 162, J891 
nos 57, 247, 249 en 263, 1893 nos J08, 172- 185 en 189 
en 1896 n° 15, alle sedert ingetrokken en herzien. 
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echter in het algomeon met uitzondering van hen, die in 
het gozin eon workbaar man, inzonderhoid een 
workbaar zoon of schoonzoon, haddon. 
De bowoners van z.g. “vr^e" dessa's, voor zoover die 

desa's als zoodanig waren of zouden worden aan- gewezen 
bij door den Gouvemeur-Generaal vastge- <stelde registers 
(vgl. Bijbkg 哎_7847), blcven van heerendienstplicht 
vrijgcstelcly/) 

Op grond van de verkre^pngegovens were! voorta voor 
verschillende werkzaamheden, die uit het jaar- lijksch 
gowestelijk ex cedent van het hoof cl geld in vrijen arbeid 
uitgevoerd konden worden, de vorde- ring van 
heerendiensten afgeschaft, waarbij gebruik were! gemaakt 
van de in verband met de vroegerc toezeggingen van het 
Koninklijk Gezag verkregen machtiging tot het geloidelijk, 
naarmate de nieuwe regelingen voor een gewest zouden 
zijn afgekondigd, in toepassing brengen van het begin sei, 
dat de op- brengst van het hoofdgeld gebezigd zou worden 
ten bate der hecrendienstplichtigen in het gewest, waar de 
gclden waren opgebracht. 

Door doelmatige regeling van den overgebleven 
heerendienstarbeid werd het mogelijk den gezamen- lijken 
last en daarmede den druk voor de be volkin g nog meer te 
verlichten *), zoodat ook het cijfer, aan- gevende het 
maximum-aantai dagdiensten, dat van elken 
dicnstplichtige gevorderd inocht worden, in de naeestc 
gewesten zonder bezwaar kon worden ver- laagd tot 36, 24, 
21, in een paar gevallcn zelfs tot 12 dagen in het jaar. 

Voor meerdere gewesten were! bovendien de mo- 
gelijkheid aangetoond, in verband met den econo- mischen 
toestand, om allc heerendiensten, uitgeno- men die ten 
behoeve van w&terwerken, af te schaf- fen tegen eene 
equivalcnte verhooging van het hoofdgeld, naar gelang van 
omstandigheden voor de verschillende gewesten 
uiteenloopend van ruim een tot twee gulden 5s jaars. Na 
rijpe overweging echter achttc de Minister Van Dedcm het 
raadzaam, in die richtiug eerst ecne proef te nemen in de 
resi- dentie Pasoeroean. JBij de ordonnantic in Ind. Stb. 
1893 n° )86 werd mitsdien bcpaald, dat de heeren- 
dienstplichtige bevolking in dat gewest werd aan- geslagcn 
in het hoofdgeld naar den maatstaf van f 1,50 per hoofd, 
waarmede eene afschaffing kon worden verkregen van de 
diensten ten behoeve van grootc post-en binnen wegen on 
bruggen en duikers in dio wegon on voor de bewaking van 
waterwerken, uitgezonderd den arbeid tot het verzamelcn 
cn ver- voeren van grind voor de genoemdo wegen. Voor 
de anderc gewesten, waaromtrent mede voorgesteld was 
het hoofdgeld te verhoogen, werdon de heeren- <1 ion 
stregeIiiJ gen vastgestckl „bij wijze van tijdelij- ken 
jnaatregcl, in afwachting, dat (kon) worden ovcrg<;gaan 
tot verhooging van het hoofdgeld tegen vcrderc afschaffing 
van heerendienstenn. 

Voor alio gewesten, met uitzondering van de 
Preang(T-J<cgent8chappen, werd voorts afgcschaft de in 
vroegerc heercndieiistrcgclingcn voorkoinende bcpuling, 
kraclitcns welkc met machtiging van den Gouvcnieur-
CJcncraal do d ienstplichligen verder dan 8 palen (2 72 uur 
gaans) van hunne wooing konden woiflen te work gcstcld. 

Het uangenomen beg in sei, dat do opbrengst van 
>)Luidcns de Koloniale Verslagcn werden, volgcns 

de gerapporteerde cijfera, aan welke ovo- rigens geene 
voJstrekte betxjekenis mag worden toegekend, in 1894 
gepresteerd 19 millioen dag- diensten tegen 26 niillioen 
in 1887, derhalve v66r het onderzoek. 

het hoofdgeld zou dienon voor hot gewest, waar het was 
opgebracht, wercl aanvankelijk door de Indische 
Rcgeering in zijn gehcel toegepast. Niot alleon werdon 
in een gowest die categorieen van heerendiensten 
afgeschaft, welkcr vorvanging in vrijen arbeid binnen do 
grenzen van het aldaar verkregen hoofdgeld viel, maar 
ook werd hetgeen daama overschoot tor beschikking 
gesteld van den residentom, waar noodig, in het bolang 
der heeren- dienstplichlige bevolking te worden besteed. 
Spoe- dig echter kwam ten opzichte van het laatste 
verandering en werden opnieuw de overschotten uit de 
verschillende gewesten in de algcmcene kas ge- houden 
en voor onderscheidene doeleinden gebezigd, o.a. in 
September 1898 om de koffieplantende Inlanders van 
Malang tegemoet te komen met den aanplant van 1585 
bouws nieuw koffieplantsoen en het aanleggen van 
kweekbedden. Toen enkele jaren later, in wellien tijd het 
hoofdgeld aliengs belangrijk was toegenomen als gevolg 
van den aanwas der bevolking en daarmede ook het 
aanwezig excedent, de Minister van Kolonien (Van 
Asch van Wijck) wilde weten hooveel het overschot 
bedroeg, kon dat in Indie niet geconstateerd worden. 
Wei was het hoofdgeld steeds bij het Koloniaal Verslag 
afzonder- lijk verantwoord geworden, doch omtrent 
hetgeen jaarlijks onverbruikt was gebleven ontbrak eene 
doorloopende boekhouding. Genoemde Minister hakte 
nu den knoop door en deed bij de Indische begrooting 
voor 1902 een nieuw begin sei aannemen, n.l. dat het 
hoofdgeld voortaan zou zijn een gewone belasting on 
niet mecr een equivalent voor af geschafte diensten. De 
overschotten waren nu de wereld uit. Het hoofdgeld zou 
voortaan in zijn geheelin's Lands kas vlocien. 
Daartegenover werd. echter gesteld, dat voortaan een 
betrekkelijk aanzienlijk bed rag jaar- lijks uit de 
echatlust voor afschaffing van heeren- diensten 
beschikbaar gesteld zou worden met de bedoeling om in 
die richting geleidelijk voort te gaan, naarmate de 
middelen het zouden toelaten. De verdere afschaffing 
van heerendiensten zou dus geschiedcn op kosten van 
den Staat, in verband waannede na 1903 ook geene 
afzonderlijke overzichten omtrent het gebru k van het 
hoofdgeld meer voorkwamen. Wei werd in 1905 nog de 
gele- genheid gcopend zich spoediger van de 
heerendiensten te ontdoen door, waar de heerendien 
stplichti- gen dit wcnschten, desa'sgewijze van 
bestuurswege rogelingen te doen treffen omtrent het 
doen verrich ten in vrijen arbeid, met behulp van 
vrijwillige geldelijkc bijdragen der Inlandsche 
bevolking, van allc of zekcre op haar rustende 
heerendiensten. 
Inmiddels waren de gewestelijke heerendienst- 

rcgelingon, in opvolging van het bepaalde bij art. 57 van het 
R.R., telkcns om do vijf jaar herzien, waarbij reken ing word 
gehouden met de verdere af- schaffingen,die a Hengs 
hadden plaats gevonden, met het gevolg.dat ook het 
maximum-aantal dagdiensten steeds nicer kon vorlaagd 
wordon. In 1912 liep dit voor de verschillende gewesten nog 
uiteen van 10 tot 30. Het aantal in 1911 werkelijk vcrrichtc 
dagdiensten bed roeg cvenwel per hoofd gemiddeld niet 
meer dan 5. Nog slechts drio soorten van heeren- d ien st a 
rbeid waren ovorgoblovcn (behoudens dat in sonunige 
gowesten of gcdeelten van gewesten ook onkole dior 
diensten reeds geheol of gcdeeltelyk waren afgeschaft), n.l. 
a. het onderhoud van en hot doen van gewono herstcllingen 
aan groote post- en binnonwegen, b. het verzamelen on 
transpor- teeren van verhardingsmateriaal ten behceve van 
1 die wegen, c. het onderhoud van on het doen van 
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gewone herstellingen aan dammen, waterwerken, dijken 
en waterloidingen. 

In 1912 meende deRegeeriiig, dat do tijd gokomon was 
om ook aan dezen nog overgebleven hceren- dienstarbeid 
eon oinde te maken. In de Troonrede werd zulks 
aangekondigd door de mcdedeoling, dat de Regeering 
hoopte de laatstc overblijfselon van de vorderiiig van 
heerendiensten op Java en Aladoera weg te nemen De 
wijze, waarop dit zou geschieden werd kenbaar gemaakt in 
de Memorie van Toelich- ting der ontwerp-Indische 
begrooting voor 1913, luidens welkc tot dat doel aan de 
heerendienstplich- tige bovolking een verhooging van het 
hoofdgeld zou worden opgelegd, voor de verschillende 
gewes- ten uiteenloopende van 50—100 %. 

Het hoofdgeld veranderde hierniede wed er in een 
equivalent voor bepaaldc heerendiensten, althans wat de 
verhooging betrof, want het oude deel der belasting (/1 per 
dienstpl., Pasoeroean / 1 50) bleef het kamkter eener 
algemeene belasting behouden. 

De afschaffing werd over drie jaar verdeeld, telken jare 
voor een zeker aantal gewesten. In 1916 kwa- men de 
laatste residentien aan de beurt, waannede de 

heerendiensten op Java en Madoera, de Vorsten- landen en 
de particuliere landerijen uitgezonderd, )n het algeineen tot 
het verleden behoorden. 

Hoezeer ook de heerendiensten in de Gouverne- 
mentslanaen op Java en 'dadoera aldus in het alge- meen 
zijn afgeschaft, kunnen zij niettemin nog steeds gevorderd 
worderi, wanneer dit bij ram pen van hoo- gerhand dan wel 
tot afwending van algemeen ge- vaar4 tijdelijk noodig 
mocht zijn, in welke gevallen desvereischt zelfs over alle 
werkbare mannen kan worden beschikt. Ook kunnen zij op 
den voet van het bepaalde bij Ind. Stb. 1875 ns 110 nog 
worden rerlangd voor het vervoeren van personen en troe- 
pen op marsch en van hurme goederen, dit echter alleen 
indien tegen de vastgestelde tarieven geen of niet in 
voldoenden getale vrije werklieden te be- komen zyn, 
terwijl voorts de Gouverneur-Generaal bevoegd is om in 
bijzoudere gevallen, als het algemeen belang dit 
bepaaldelijk eischt, van de heeren- dienstplichtigen tegen 
behoorlijk loon diensten te vorderen ten behoeve van het 
aanleggen of vemieu- wen van en het verrichten van zware 
herstellingen aan irrigatiewerken, eveneens wed er indien 
daar- voor op behoorlijke voorwaardeti geene of niet in 
voldoenden getale vrije werkkrachteu zijn te verkrij - gen. 
In de beide laatste gevallen zuDen alleen de naar de 
vastgestelde regelen dienstplichtige per- sonen mogen 
worden opgeroepen. Evenals tijdensde vroegere regelin 
gen is de Inlandsche bevolkingdaar- bij nergens verplicht 
tot eenige levering, betaaid of on betaaid, van materialen 
of andere goederen, die haar bijzonder of gemeentelijke 
eigendom zijn. Elke vordering van dien aard blijft 
onvoorwaardelijk verboaen, behoudens onteigening ten 
algemeenen nutte. 

De particuliere landerijen in de bestuuisafdeolin- gen 
Siad en Voorstedeji van Batavia, Taiujerang, Mee^ter-
(Jornelis en J3uite?izorg, die tot het domein van den 
Liaiide zijn teruggekeerd, zijn met betrek- king tot den 
heerendienstplicht der opgezetenen ge- lijkgesteld met de 
bevolking van de tot het onder- district Bujiejizoi'g 
(voorheen Bloeboer) vereenigde vroegere onderdistrictxjn 
Pledang en Bondongan der laatstgenoemde 
bestuursafdeeling (vgl. de noot op biz. 78). 
.Het hiervoren besproken onderzoek heeft zich 

ook uitgestrekt tot dogemconte diensten 1). Te- recht 
begreep de Regcering dat vereenvoudiging en 
vermindering van heorend ienston zonder gelijktij- dige 
regeling, zooveel mogelijk, van de desadien- sten, voor de 
inlandsche bcvolldng niet veel voor- deel zou aanbrengen, 
onidat verlichting van den druk, aan den eenon kant, 
dikwerf tot vorawaring van den druk aan de andere zijdc 
zou kunnen lei- den. Zij gelastte daarom ook naar die 
diensten een onderzoek in te stellen on in verband met de 
uit- konisten hiervan gewestelijke regelin gen door de 
reside n ten in overeon stemming met de leiders van het 
onderzoek tot stand te doen brengen, het laatste — naar het 
op biz. 77 vermeld standpunt dienaangaande — krachtens 
het bepaalde bij het 2d® lid van art. 71 R.R. Bij residents-
besluiten werden nu voor elk gewest regelingen 
vastgesteld omtrent de samenstelling van het desabestuur 
en de ambtelijke voordeelen der leden daarvan, in den 
vorm van pantjen- en andere persoonlijke diensten, 
ambtsveldon enz., voorts omtrent do beschikkingover de 
ingezetenen voor de politioneele bewaking der de- sa als 
anderszins, waarbij eveneens een aantal noo- delooze 
diensten werd afgeschaft. De meeste der be- doelde 
residentsbesluiten zijn opgenomen in het Koloniaal 
Verslag van 1893, byl. O. 

Inzonderheid voor politioneele doeleinden waren ook 
de desadiensten in sommige streken allengs in hooge mate 
opgedreven en dit ten deele om het streven der Regeeriiig 
te kunnen bevredigen naar inkrimping van de hoffing der 
heerendiensten, zonder dat, voor zooveel noodig, 
tegelijkertijd middelen waren verschaft om in vrijen arboid 
te voorzien in de bowaking van *s Lands bosschen en 
koffietuinen, in de bescherming der gouvernements-
monopolien en in andere behoeften van dien aard. In het 
algemeen evenwel lag de bron van het kwaad bo ven al in 
de mogelijkheid eener vrij wel ongelimiteerde be- 
schikking over den onbetaalden arbeid der bevolking, naar 
de persoonlijke inzichten en wenschen der bestuurders, 
hoe welbcdoeld ook die vaak op zich zelve waren. Eene 
beschikking, voor de desa- diensten nauwelijks in eenig 
opzicht begrensd; voor de heerendiensten begrensd 
voornamclijk door eon wetteiijk inaximum-cijfer per 
dienstplichtige, waar- aan, bij gernis van behoorlijk 
toezicht cn bij de on- mogelijkheid ook om met de 
voorhanden admini- stratieve krachteu een bevredigend 
toezicht to scheppen, in werkelijkheid eveneensniet veol 
waarde te hechten viel. 

Ofschoon 3ie bozwaren — onafschcidclijk als zij in 
eene maatschapjnj a]s de hierbedoclde tot zekero hoogte 
zijn van eene zoodanige belastinghcffing in arbeid ——uit 
den aard der zaak vooral in de desa zelve niet geheel warou 
weg to nemen, is uit de voor- schreven maatregelen ook 
wet betrekking tot de go- meentediensten ongetwijfeld 
eene aanzienlijke ver- liehting van Listen voor de 
bevolking voortgcvlocid en werd tevens in jneerdere 
opzichten daardoor ordo cn regelmaat in do desa-
huiBhoudiiig gebracht. 

*) Nopens het onderwerp ook van de gejneentc- 
dicnsten was destijds cenc in nieerdere opzichten 
»uttige aanwijzingen bevattende brochure ver- schenen 
van den toenmaligcn Controleur bij het liinnenlandsch 
Bostuur H. E. B. Schmalhausen, getiteld: „Voorstel tot 
afschaffing der heeren- diensten en tot inkrimping der 
gemcentcdiensteu in de afd. Djombang, benevens de 
daarop betrekking hebbendc besluiten van den Resident 
van Soeiabaia". 
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Wijl de in 1898 gehouden ondorzookingon nopens de 
toepassing der bopalingon omtront do grond ver- huur 
door do Inlandscho bovoiking aan niet-Inlanders o.m. aan 
het licht hadden doen komen, dat do tenuitvoerlogging 
der voormelde gewestolijke rogc- lingen betroffendo het 
genot van ambtsvelden door het desabestuur in meerdero 
residontien to wenschen overliot en ook die regclingen 
zelve over het alge- meen naar minder juiste boginselen 
waren samen- gesteld, besloot de JRegeering aan do 
hoofden van geweatolijk bestuur eone herzicning van die 
aange- legenheid'op te dragen. In hoofdzaak 
overeenJcom- atig de beginselen, welke waren 
neorgelegd in de gewestelijke besluiten voor Rembang, 
en voor de voormaligoresidentie JaparajAvercTnTitsdien 
in 1901 eon algomecne Lcidraad-"vastgcsteld voor do 
regelin g van het ambtelijk grondbezit van het deaabo- 
stuur in de Gouverneinentslanden op Java en Ma- doera 
(gijblad n° 5558), vcrgezeld van eene uitvoe rige 
toeliclithrgllegceringswego omtrent de strekking en de 
wijze van toepassing der booogde voorzieningen. 

In verband^met gerezen klachten nopens de ge- 
brelckigo nakomirig, in vele gewesten, ook van de 
verdere regclingen aangaande de vordering van ge- 
mcentelijke diensten als anderszins, were! yoorts in 1902 
aan den toenmaligen Inspecteur C. J. Hassel- man cen 
nader onderzoek ter zake opgedragen, waarbij opnieuw in 
velerlei opzichten de noodzake- lijkheid van eene 
doeltreffende bemoeienis van be- stuurszijde aan het licht 
werd gesteld. 

Ten aanzien van de residentie B&soeki is, voor- a] met 
het oog op do veelvuldige brandstichtingon in 
suikerrietaanplantingen en tabaksschuren, nog bepaald, 
dat door het Hoofd van Geweatelijk Bestuur in het bolang 
der openbare veiligheid tijdelijk aan do inboorlingen 
buitongewono gemeentelijko diensten van politioneelen 
aard kunnen . worden opgelegd, inits die diensten beperkt 
blijven tot het gebied der desa, in welke de 
dienstplichtigen woon- achtig zijn on van de oplegging 
der tjjdelijko ver- plichting torstond aan den Directeur van 
Binnen- landsch Bestuur mededeeling wonlt gedaan. 

Wat hierboven vermeld is omtront heeren- on 
gemccntedienstxjn heeft in het bijzonder betrokking op 
.Java en M a d o e r a, met uitzondering van do rcsidontics 
Socrakarta en Djokjakarta en de particulicro landorijcn. 
In de genoeindc twee ge- westen worden persoonlijko 
dionstxjn govorclercl door do Vorston en de 
geapanageerden van den Vorst, als zoodatiig, zoomede 
door hunno vervangers, waar- toe ook de Europecsche 
landhuurders zijn to reko- non. J)ie diensten — in begin 
sei wol te onderschei- den van <lo uit agrarische 
verhoudingen voortvloei- ende cultuurdienstcn ― 
betroffen, behalvo prosta- tien ton behoove van de 
Inlandscho grooten zolven, ook hior do zorg voor wogen, 
bmggen, waterloidin- gen onz., do vorrichting van 
bewakingsdienston en dergelijke. 

Uicnstplichtig zijn in hot algo in eon de houdera van 
woonervcii; in undere govallon kunnen zonder 
ondorschoid allo werkbarc mannon in do kampoong tot 
den arbeici wordon opgeroopen. Bij gemis, in de in cos to 
Btrckon, van eon oigonlijk desaverband, kan van couc 
systoinatische scheiding in heeren- en gcincentcdienston 
nog geen sprakc zijn. Eerst wan- neer do horvonning van 
de inwondigo toestandon in do Javaanscho 
Vorstenlanden, die sinds enkole jaron ten deelo reeds in 
uitvoering is, ton voile haar beslag zal hebben gekrogen, 
zullen ook met 

botrekking tot do vortloring van porsoonlijko dien- ston 
meor rogelinatigc verhoudingen kunnen intre- don (Zie 
ovorigons onder VORSTENLANDEN). 

Op de particuliore 1 a n d e r i j e n b o- w o s t o n d e 
Tjimanoek heeft, luidona het bopaaldo bij het in Ind. Stb. 
1912 n° 422 opgonomen ,,Nieuw Regiement‘‘ voor die 
landcrijen, het Gou- vernement als on ver vreemd baar 
rocht aan zich gohoudon do bevoogdhoid tot het vorderon 
o.m. van heerendiensten op den voet der beataande of 
nader vast te stollen bepalingen, mits niot noodzakelijk 
daardoor verminderend de diensten, aan den land* eigen 
aar wettiglijk toegestaan. De eigenaren zijn voorts 
gerechtigd om van icder mannelijk opgeze- tene van 16—
50 jaren, die niet door lichaamgge- broken of volgens 
inlandsch gebruik is vrijgesteld, tegen behoorlijke 
voeding 6en dag — ter verrich- ting van wacht-diensten 
66n nacht 一 arbeid in de week te vorderen in dier voege, 
dat, tenzij met den landeigenaar anders wordt 
overeengekomen, iedere dienstplichtige zes voile dagen 
in de week voor zich zelf zal behouden. De 
werkzaamheden bepa- lon zich uitsluitend tot 
“koeliearbeid", waartoe echter ook hier kunnen behooren 
preatatien, die onder het begrip „openbare diensten*1 
vallen, als bewakingsdiensten, onderhoud van openbare 
verkeerswegen en dergelijke. De afstand tusschea de 
plaats van tewerkstelling en de woonplaats van den 
dienstplichtige mag niet meer bedragen dan acht paal. Is 
die afstand meer dan vijf palen, dan wordt voor iedere 
verdere paal een cent heen en een cent terug betaaid bij 
het einde van den dag of nacht. Do dienstplichtigen 
hebben het recht om ter verrichting van den 
verschuldigden arbeid een ver- vanger te stellen. Do 
landeigenaar stelt den. te presteeren arbeid vervangbaar 
door een jaarlijksche betaling in geld, afkoopgeld 
genaamd, waarvan het bodrag zoo noodig door het Hoofd 
van gewestelijk bestuur worclt bepaald. 

Op de landerijen, bij welker vervreemding door het 
doinein de afschaffing dor heerendiensten spe- ciaal is 
bedongen, zijn do opgezetenen tot geene andere 
heerendiensten ten bohoeve van de eige- naren verplicht 
dan alleen voor zooveel betreft het onderhouden van 
wegen en bruggen en het doen van wachton bij de woon- 
on pakliuizen. 

Voor do particuliere lander ijen beoosten de 
Tjimanoek bestaan geen bijzondero bepalingcn ten 
aanzien van de heerendiensten. Do ordonhantie in Ind. 
Stb. 1880 n° 150 verklaart alleon dat, voorzoover bij de 
oorspron- kolijko voorwaarden van vorkoop niet anders 
is overeongekomen, de opgezetenen onderworpen zijn 
aan het verrichton van heerendiensten ten alge- ineonon 
nutte, door den Gouverneur-Generaalaan te wijzen. 

Voor de Buitenbezittingen is art. 57 R.R. even- zeer 
van kracht als voor Java ea Madoera; ook daar wedor met 
hot voorbohoud van art. 27 omtrent do gebicdsdeolcn, 
waar het recht van zelfbestuur aan de Inlandscho vorsten 
cn volkeii isgelaten. Voor do residontien Riouw en 
Onderhoorigheden, Wester- afdeeling van Borneo cn 
Tcrnato en Onderhoorig； heden en voor de eigotilyko 
Banda-eilanden (res. Amboina) zijn cchter de 
inboorlingen, onder recht- streeksch gezag staande van 
het Gouverncment, bij ordonnantie uitdrukkelijk 
vrijgesteld van heerendiensten, behoudens in het geval 
datdezo tot wering van ram pen van hooger hand dan wel 
tot afwen- ding van algomeon gevaar tijdelijk noodig z^n. 

6 
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Elders, waar de vordering van heerendionston van 
Gouveroementswege w&l zich voordced, wcrd in 1S57 
en later het ondcrwerp geregeld cn dit — in tegenstielling 
met Java on Madocra — van den aanvang af, overeenkom 
stig de wettelijke voor- Bchriften, gewestelijk cn bij 
koloniale ordonnantie. Nicttegeiistaandc den 
uitdnikkelijken eisch van vi)fjaarlijksclie herziening, zijn 
daarentegen ver- schillende van die verordeningen twin 
tig, dcrtig jaar onveranderd ■gebleven. Na 1900 zijn die 
rcge- lingen algemeen herzien en tevens voor sommige 
ressorten voor het eerst rogelingen ingcsteld. Zij bestaan 
thans voor de volgende gewesten en onder- deelcn van 
gewesten: Sumatra^ Wcstkustj. Tapa^ _ nocli, 
Benkoelen, Lampongschc Pistiicten, Palem- "baiig, 
Djambi, Oostkust van Sumatra, Groot-Atjoh, Singkel, 
Banka en Ondcrhoorigheden, Billiton, dcr CD 
Oostcrafdceling van Borneo, de afdeeEngen Makasser 
en'~Bonthain (de ecrstie uitgezonderd de Edofdplaats en-
6nlfele* eiland en), Meiia^Oj^Ainboin a (uitgezonderd 
de tot het gewest behoorende eigen- lijke Banda-
eilanden), Timor cn Onderhoorigheden, en Bali en 
lombok,. alle c.q. met uitzondering van de niet bnder 
rechtstreeksch bestuur staande gebiedsdeelen. 

De verordeningen voor de Buitenbezittingen zijn in 
het algemeen van gelijken vorni als die voor Java en 
Madoera. Heerendienstplichtig zijn, behoudens de 
gebruikelijke vrijstellingen, over het geJieel de werkbare 
mannelijke ingezetenen, behoorende tot de Inlandsche 
bevolking. Het maximum-aantal da- gen arbeid, hetwelk 
van een dienstplichtige per jaar gevorderd mag worden, 
verschilt van 24 tot 52. Wat aangaat den aard der 
voorzieningen, waartoe van den arbeid dcr 
heerendienstplichtigen gebruik mag worden gemaakt, 
loopen de regelingen voor de ver- schillende gewesten of 
gedeelten van gewesten in meerdere of mindere mate 
uiteen. In den re gel bepalen de werkzaamheden naar 
gelang van om- standigheden in hoofdzaak zich tot： 1°. 
aanleg en onderhoud van groote transport- en binnen- 
wegen (hier en daar ook van waterwegen), met inbegrip 
van de daarin gelegen bruggen en duikers; 2°. aanleg en 
onderhoud van dammen, dijken en andere waterwerken 
en van waterleidingen, voor zooveel niet door de 
inlandsche gemeenten geschie- dend； 3°. het transport 
van in dienst reizende landsdienaren (waaronder mode to 
begrijpen person en en troepen op marsch) en van hunne 
goede- ren, zoomede dat van Gouvernementsgoederen en 
-gelden, hier en daar ook van dienstbrieven en van 
gevangenen, een en ander voor zooveel niet tegen de 
vastgestelde tarieven in vrijen arbeid of op andere wijze 
van Landswego daarin kan worden of word t voorzien; 4° 
de bewaking van wachthuizen en het verrich ten van 
nachtelijke patrouilJediensten, beido voor zoo ver niet tot 
de zorg der Inlandsche gemeenten behoorend, en, voor 
zooveel noodig, van Landsgebouwen en dergelijke; 5°. 
het bedienen van niet verpachte overvaarten in de onder 
1° bedoelde wegen; 6°. het verrichten der vanouds 
gebruikelijke, niet als genieontelijke diensten aan te 
merken, prestatien ten behoeve van Inlandsche hoofden. 

In sommige verordeningen vindt men onder de taak 
der heerendienstplichtigen nog vermeld het verrichten 
van. koeliearbeid voor bouw en onderhoud van 
wachthuizen, pasanggrahans, passanten- huizen, 
pasarloodsen en jnijlpalen en andere Speciale diensten 
van minder belang. In de regelingen voor de 
Buitenbezittingen wordt voorts over het 

algemeen do voorziening aangetroffon, dat indien voor de civiele 
of militaire Landsworken,' wollto in vrijen arboid behooren te 
gcschicden, op be- hoorlijko voorwaardon geene of niet in 
voldoond aantai vrijo werklieden te verkrijgen zijn, van hee- 
rendienstplichtigcn gebruik kan wordon gemaakt voor zooveel 
don koeliearboid botreft, mils na verkregon machtiging van den 
Gouvemeur-Ge- neraal en tegon zoodanig loon als, reken in g 
hou- dend met de plaatsclijke koelieloonen, voor elk go- val zal 
worden bopaald. 

Bij Ind. Stb. 1914 n° 732 is aan de heerendienstplichtigen in 
do residentie Sumatra's Westkust de gelegenheid geopend tot het 
sluiten van overeen- komsten omtrent den afkoop van een of meet 
diensten, waartoo zij verplicht zijn. Door de hee- 
rendienstplichtigen ter hoofdplaats Benkoelen van het 
gelijknaniig gewest en in de onderafdecling Mak asset yan het 
gewest Celebes en Onderhoorigheden worden ter vervanging van 
heerendiensten bijzondere b elastin gen opgebracht (zie onder 
BE- LASTINGEN, dccl I biz, 232). 

Literaltiur: Eindresume Onderzoek rechten op den grond door 
Mr. W. B. Bergsma, 3de deel; Mr. C. W. Margaclant, Het 
Regeeringsreglement/ v. N.-I., art. 57 Ir. J. De Louter, Staats- en 
Adm. Becht v. Ph. Kleintj竺,-Het^StaatsrecJit^" 
van Ned. Indie； Eindresume van het onderzoek naar de 
verplichto diensten der Ini. bov. op Java en Madoera op last van 
de Min. v. Koi. eamengesteld door F. Fokkens (1903); Verslag 
van hetonderzoek naar den omvang der gemeentelijke diensten 
door q C. J. Hasselman (1905). \ 

HEIDENDOM. Met dit woord wordt hier bedoeld de primitieve 
wereldbeschouwing der volken van den Indischen Archipel, die 
nog niet den directen in- vlocd van het Hindoeisme, den Islam of 
het Clu'is- tendom ondergaan hebben, waarbij te bedenken valt, 
dat ook daar, waar een dezer godsdiensten in- gang gevonden 
heeft, evenals dit in andere landen het geval pleegt tc zijn, veel 
van het oudc volksgc- loof in min of meer geassimileerden vorm 
is blij ven voortleven. 

In weerwil van eindelooze verscheidenheid in do 
bijzonderhcdcn, heeft toch die “heidcnschc" wercJd- 
beschouwing bij de verschillende hidonesischc volken genoeg 
trekken van overeenkomst in do hoofd- zaken. om mogelijk te 
maken eene samenvattendo algemeene schets. 

In het Heidcndom der volken van den Indischen ArchipeJ 
merken wij dric clementen op： J.°, eenc wc- reldbeschouwing 
van pant})eistischcn aard, waarbij de gehcele sehepping gedacht 
wordt bezieJd to zijn met dezelfde ziel of zielestof, of 
1cvenskrackt, dio ))ij menschen, dieron en planten in den grond 
der zaak niet verechillend is； 2o. het gdoof aan de persoonJij- ke 
ziel van den mensch, die na zijn dood voortleeft in het doodenrijk, 
en die door de nabestaanden van den afgestorvenc wordt gediend 
en vereerd, welke ver- eering van zielen het hoofdelement is in 
den heiden- schen godsdienst der Indonesiers; 3o. het gcloof in 
on de vcrccring van geesten en goden, die voor een deel 
personificalieH van natuurkrachten zijn. 

1°. Het geloof aan een alziel of zidesloj, die allcs "'f vervult 
cn levcn geeft aan al het geschapene, staat in nauw verband met 
het communistisch voelen, dat ,/(■(,■« bij de Indonesischc 
volken de leden der verschillcn- y,. / de gioepen aan elkaar 
verbindt, waarbij het individir ( geheel op den achtergrond blijft. 

Hoe meer de Indo- 麻F 
nesier individualistisch gaat voelen door ontwikke- ' ling zijner 
maatschappij, bij aanraking met Chris- 
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tcndom en Islam, hoo mccr hij zich bcwust wordt eone 
porsoonlijko ziel to hcbbcn. Hoc nicer ze]fs ook aan 
dicrcn en planten, die voor den mensch van groot belang 
zijn, die dus nit het geheol dcr dicrcn en dcr planten op 
den voorgrond treden, cen pcr- soonlijke ziel wordt 
tocgcschreven. 

Van al lict gcschapcne staat de mensch bo ven aan en 
daarom wordt in hem do hoogsto mate van on- 
persoonlijko zielestof aanwezig gedacht. Ziekte of pijn 
aan lichaamsdeelen worden toegeschrcven aan 
afwezigheid van of gebrek aan zielestof; men tracht dan 
die ontbrekende zielestof aan te vullcn met die van 
andere mcnschen, van planten en dieren. Zoo dicnen cen 
deel van de praktijken bij het koppensnellcn om zich de 
onverbruikte zielestof van den vcrslagcno toe to eigenen 
(zie KOPPEN- SNELLEN). 

Eon van de wijzcn, waarop men zich de zielestof van 
den mensch toeeigent, is door bepaalde deelen van diens 
lichaam te eten, want eten voert zielestof aan. Zoo eet 
men van de hersens van don verslagen vijand om dapper 
tc worden, dit is, om zich eene ove- vloedige mate van 
zielestof tc verwerven (zie verdcr KANNIBALISME). 
Op dezelfde gedachte berusten in het algemeen de 
verbodsbepalingen omtrent het eten, bij ziekten, van 
sommige spijzcn, die door vorm, smaak of naam niet 
geschikl worden gcacht de verzwakte zielestof van den 
kranke te versterken, omdat de zielestof van die 
voedingsmiddelen gclijk is aan het voorkomen en den 
naam van de zich open- barende ziekte. Zoo eet men ook 
het vlecsch van sommige dieren niet, om niet hun aard 
te krijgen. Zoo zullen de mannen bij sommige Indische 
volken geen hertenvlcesch eten om met het vleesch ook 
niet den laffen aard van deze dieren over te nemen. 

Ook de ingewanden, vooral de lever, zijn een zetel 
van zielestof. Met de lever voeden. zich weerwolven (zic 
WEERWOLF). Stukjcs van de lever van offer- dieren 
worden den goden aangeboden. Bij tai van volken in 
Indie worden lever en ingewanden be- Bchouwd als de 
bron van gemoedsaandoeningen. Blocd is mede cen 
voorname zetel van zielestof, zoodat dit dikwijls als 
offer wordt geplengd. De onder- dcclcn van cenc nieuwe 
won in g worden met bloed bestreken om het hout 
cluurzaamheid te geven. De vampyr voedt zich met 
blocd (zie WEERWOLF). De rijksornamenten van 
Maknssaren en Bocgineezen worden met blocd 
bcsprenkekl om ze krachtig te maken. Zickcn worden 
met bloed van offcrdicrcn besjneerd om hunne zielestof 
to versterken. Dczc ge- woonto komt vooral veel voor 
ondcr do Dajaks, on- dcr den naam van m6njaki. 

JJlocd heeft ecne reinigende werking, waarbij de 
voorsteHing is, dat de zielestof (in het bloed aanwezig) 
gegeven wordt in de plaats van de zielestof van den Bchuldige. 
De gedachte, dat in bloed zielestof aanwezig is, beeft 
aanleiding gegeven tot de gewoon- te van het blocd drinken. 
Het drinken van bloed van verslagen vijandon, zooals men dit 
bij tai van volken in Indonesie vindt, heeft ten doel vlug, sterk 
en dapper tc worden; verslagenen zijn dappero men- Hchcn, 
want de lafl'en loopeu weg, en worden dus niet vci-slagcn. 
Men drinkt ook bloed om de zielestof van twee personcn tot 
een te niaken. Dit geschiedt bij het sluiten van de 
zoogenaamdo bloedvriend- “ Hcliap, zooals deze op Borneo 
onder de Dajaka vcel gevonden wordt; gewoonlijk wordt cenig 
bloed gc- tapt uit den arm van beidc personen, die in nauwe / 
vriendschapsbctrekking tot clkaar willcn komen, en van dit 
bloed drinken beide partijen. Ook heeft dit drinken van 
elkanders bloed plaats bij het adop- 

tccren, waardoor de gcadoptccrdo in de familio van de 
plcegoudcrs wordt opgenomcn, of bij het sluiten van 
vrede. 

Grooto krachtschrijftdc Indoncsiertoe aan spcck- scl. 
Op offers wordt door de ofTcraars gespuwd om cen deel 
van zichzelf daaraan toe te voegen en om allc kwaad van 
zich af to weren. Mon spuwt in cen graf om aan den 
overlcdcnc iets van zijnc zielestof mee te geven, opdat 
hij die niet gehcel raet zich zou vocren. Speeksel, vooral 
van voorname lieden, wordt dikwijls als medierjn 
begeerd. Het bespuwen of bestrij- ken van zicke 
lichaamsdeelen en van voorwerpen, hetzij met zuiver 
speeksei, hetzij met gekauwde kruiden, is algemeen in 
Indie; de bcdoeling is om zielestof, kracht aan het 
bestrekene toe te voegen. Door het bezit van speeksel, 
afkomstig van een an- der persoon, krijgt men macht 
over hem, daar men met de zielestof in het speeksei 
aanwezig ook de overige zielestof van den cigenaar 
schade kan toe- brengen. 

Haar speelt mede cene groote rol als houder van 
zielestof. Allerlei gc WOOD ten betreffende het afsche- 
ren van het hoofdhaar zijn uit dit geloof voortgeko- men. 
Mocders wrijven pijnlijke plekken bij hare kin- deren 
met haar hoofdhaar. Haar wordt meermalen als 
geneesmiddel aangewend. Afgesneden haar wordt bij vi-
uchtboomen gelcgd om ze veel vrucht te doen dragen. 
Men draagt elkaars haar bij zich, om niet te sterk naar 
elkander te verlangen. Ook het haar van overlcdenen 
wordt om dezelfde reden bewaard. Allerlei tooverij 
berust op het geloof, dat men met cenig haar van cen 
persoon macht krijgt over zijne geheele zielestof. Vooral 
het verbranden van haar is zeer schadelijk voor den 
eigenaar er van. Het offeren van haar, vooral van 
kinderen, opdat de eigenaar er van gespaard blijve, komt 
veel voor. Bij sterfgeval offeren velen hun haar aan den 
overledene, opdat deze de ziel van de achterbly venden 
niet zal meenemen. Zoodocnde is het afsnijden van het 
haar een rouw- gebruik geworden. 

Ofschoon in veel mindere mate, spelcn nagels en 
tanden cene zelfde rol als haar, vooral in do betee- kenis 
van offer van cen deel in de plaats van het gehcel. Dit zal 
ook wel de oorspronkelijke betcekenis zijn geweest van 
het tanden vijlen of tanden uit- slaan, dat alleen in den 
Indischen Archipel voor- komt. 

Ook door zijn adem kan de eene mensch van zijne 
zielestof op den and er doen overgaan. Zelfs het be- 
tasten van een zieke kan al heilzaam werken. Van- daar 
dat bcblazen, be|asten, wijven veel voorkomen in do 
Indische geneeskunde. 

De zielestof van dieren is als die van den mensch, 
alleen heeft zij niet zoo groote waarde. Zoodra een dier 
eene bijzondero waarde krijgt voor den mensch, wordt 
ook zijno zielestof meet pcreoonlijk gedacht. Zelfs 
vinden wij venncld, dat de zielestof van dieren en 
planten zich, evenals die van den mensch, vertoon t in 
dci) vorm van eon vogel, waarbij mcer go- dacht is aan 
het zich gemakkelijk in de lucht to kun- nen bewegen 
clan aan den vogelvorm. Menschen brongen volgens de 
vorhalen dieren voort, en dieren baren menschen. De 
gelijksoortigheid van mensch en dier blijkt ook uit de 
talrijkc verhalen, waarin menschen in dierengedaante 
vei-schijnen on dieren optreden als bondgenooten van 
menschen. Do ge- aardheid van een dier kan door den 
mensch worden overgenomen, wanneer hij het vlecsch 
van dat dier eet. Ook aan de beenderen van flieron wordt 
groote kracht, veel zielestof toegcschreven, en ook do 
beenderen van monschon hebben blijvende waarde. 
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Bloed, speeksel cn haar van dieren vervullen eene zelfde 
rol in het【even van den Indonesier als bloed, speeksel 
en haar van menschen. Aan huisdicren schrijft men 
meiiigmaal een pcfsoonlijke ziolestof toe. Zoo 
beschouwen volken, die vecl aan de jacht doen, hunuc 
honden dikwrjls als gclijkwaardig met zich- zelf. 
Ookheeft，de vrecs voor sonnnige dieren den In- don 
esier cr tee gebracht, hun cone persoonlijke zie- lostof 
tee te kennen cn hen to vereeren. Aan deze vei'eering 
ligt mede ten grondslag het denkbeeld van 
zielsverhuizing (zie ZIELSVERHUIZING). 

Wat hier van dieren is opgeiucrkt, geldt ook van 
planten. In vele verhalen teekent de gezondheidstoe- 
stand van een mcnsch zich af in den staat, waarin do 
eene of andere plant zich bevindt. In anderc zyn Jict 
boomen en planten, die menschen voortbrengen. Er zijn 
planten, aan welke men eene zeer sterke zielestof 
toekent, onidat zij steeds groeien, al hakt men ze om of 
al steekt men ze eenvoudig in den grond. Onder deze 
planten neemt de Dracaena terminalis (zic COR- 
DYLINE T.) eene eerste plaats in. Zij is bij alle vol- ken 
in Indie de heilige plant. Van boomen en planten kan 
men door zich ermede te wrijven en tc slaan zielestof 
overnemen. Ook hier zien wij cen meer persoon- lijk 
worden van de zielestof van planten, die bijzon- dere 
waarde hebben voor den inensch, in de eerste plants de 
rijst (zie Alb. C. I£ruyt, De Rystinoeder in den Indischen 
Archipel, Verslagen en Medcdeelingen der Koninklijke 
Akademie van Wetenschappen, Afd. Lett. 4e Reeks, 
Deel V), verder de kokosbooin, de arenboom, de 
kamferboom, de sandelhoutboom. 

Ook voorwerpen zijn met zielestof vervuld. Bij- 
zondere kracht schrijft men toe aan ijzer en steen. Vele 
gebruiken hebben ten doel om de zielestof van ijzer en 
steen op den niensch te doen overgaan (zie ook 
bezoarsteenen onder FET1SISME). Bij de Da- jaks en 
andere volken spelen de harde vrucliten van Coix-
soorten eene groote rol. Het gebruik van harde kralen 
berust voor een deel op dit geloof. Akkerge- 
reedschappen, weefgetouw, vervoermiddelen, onder- 
deelen van het huis worden sterk gemaakt, door ze met 
bloed te besmeeren of te besprenkelen met water, waarin 
de zielestof van krachtige planten, steen of ijzer is 
overgebracht. Bij het ijzer-, goud- en zilver- snieden 
neemt men tai van gebruiken in acht, die be- wijzen dat 
men aan deze metalen zielestof toeschrijft. 

2°. Hei geloof in een persoonlijke ziel van dun 
mensch. Deze draagt verschillende namen ； de meest 
bekende zijn soema-ngat („het hccte"); tanoana 
(“mensehje") in Midden-Celebes, en verder heeft men 
vele namen, die “metgezel" of „twccde ik" be- teekenen. 
De Indonesier vormt zich moeielijk ab- stracte 
begrippen; hij moet daarbij zijno toevlucht nemen tot 
zichtbare din gen. Zoo vereenzelvigt hij de ziel van den 
mensch met zijne schaduw. Tai van gebruiken staan in 
verband met dit geloof: zoo mag men niet op iemands 
schaduw trappen, geen spijzen nuttigen, waarop 
iemands schaduw valt. De naain van een persoon wordt 
dikwijls beschouwd als de verpersoonlijking van zyn 
ziel: kent men iemands naam, dan krijgt men macht over 
hem. De ziel van den mensch stelt men zich voor als iets 
luchtigs, dat zich gemakkelijk door de lucht beweegt, 
zooals cen vlinder en een vogel doen; hierdoor word de 
ziel wel- dra met vlinder en vogel vereenzelvdgd, en 
ging men zijne weggeloopen ziel terugroepen met het 
gcluid, waarmee men kippen roept; vlindcrs, die in huis 
ko- taen vliegen, worden beschouwd als de vooruitge- 
snelde ziel van een gast, dien mon heeft te wachten. Het 
schitterende van een vuurvlieg heeft den Indonesier er 
toe gebracht om ook in dit insekt eene ver- 

porsoonlijldng van do ziel tc zien; men zal daaroin een 
vuurvlieg van het vuui' afhouden, want als do vlicg 
verbrandt, zal de eigenaar van de ziel daardoor schadc 
lijden aan zijn lichaam. Mon stelt zich do ziel voor als in 
staat om overal in door te dringen, zooals muizen en 
slangen in de aarde verblijven en in do huizen 
doordringen. Zoo kwam men er toe, dezo dieren als 
voorspellers te beschouwen, zielcii, die de huisbowoners 
waarschuwen voor eenig drcigend gevaar. De 
huishagedis wordt als vor- scliyningsvorm van de ziel 
beschouwd, omdat zij zich steeds in de woningen dcr 
nienschon ophoudt. 

De ziel is in staat het lichaam te verlaten zonder dat 
dit da ar van eenige schade ondervindt. Allecn waimeer 
do scheiding te lang duurt, zal het lichaam kwynen en 
sterven. Gedurende den slaap verlaat de ziel het lichaam 
cn doolt rond ； alles wat zij op hare wandelingen ziet, 
wordt door den eigenaar der ziel gedroomd. Aangczien 
de zielen van levcnden op deze wijze in aanraking 
kunnen komen met die van over- ledenen, wordt aan 
droomen groote waarde ge- hechC, en schrijft men er ecn 
voorspellenden zin aan toe. Door een sterk verlangen 
naar iemand of iets, door een plotselingen schrik, door 
ontevred enheid, gebrek of onaangename 
levensoinstandigheden ge- bcurt het, dat de ziel het 
lichaam ontvlucht. Om dit te voorkomen bindt men in 
omstandigheden, die tot dit wegvluchten zouden kunnen 
leiden, bandjes om polsen en enkels. De plaats waardoor 
de ziel het lichaam in- en uitgaat, is in de eerste plaats de 
kruin van het hoofd, de plek van de groote fontanel; ver-
der alle openin gen van het lichaam: mond, oor, neus, 
oog; zoo ook de gewricliten. Iemands ziel kan door 
anderen naar buiten gelokt worden; zoo geloof t men 
algemcen, dat wanneer iemand nagels, haar, kieederen, 
resten van voedsel van een ander bezit, hij ook macht 
heeft over diens zie】，en dus ook diens ]ichaam kan 
verderven. In oorlogstijd worden de zielen van den 
vijand gelokt om ook hunne licha- men machtig tc 
worden. Overledenen nenieii dikwijls de zielen van 
levcnden mede, waardoor deze laatsten ook sterven. 

Dit geloof heeft den Indonesier er toe gebracht, 
middelen uit te denken om de verloren gewaandc ziel 
terug te halen. Men roept haar in gewonc gcval- len 
eenvoudig terug. Baat dit niet, dan gaat men naar de plek, 
waar men mcent (dikwijls door drou- men voorgelicht), 
dat de ziel zich ophoudt, cn met allerlei middelen tracht 
men dan haar machtig to worden cn zorgvuldig in cen 
dock gewikkcld, imar den ziekc terug tc brengen. 
Gewoojjlijk gcschiedt dit terughaJcn door bepaakle 
personcn, aan wio men de noodige ervaring en kennis 
van de daarbij bchoo- rende gebruiken toeschrijft. Meent 
men, dat do ziel door cen geest of overleden bloed ver 
want wordt vastgehouden, dan doet de priestcr of 
])ricstcres zijne (hare) cigen ziel het lichaam verlaten, ten 
eindo de ziel van den zioko te gaan zoeken. Hier cn daar 
vindt men ook porsonen, die bezield worden door een 
geest, welke dan de noodige aanwijzingcn geeft voor het 
terugbrengen van de ziel (zie PRIESTERS). 

Als cen tceken van het terugkeeren dcr ziel geldt het 
niezen. Wanneer cen kranke niest, zal hij beter worden; 
nicst iemand kort na het ontwaken, dan heet het dat zijn 
ziel, die gedurende den sJaap aan het dwalcn is geweest, 
in hem is teruggekeerd. Uit dit geloof spruiten voort de 
wenschen, welke mon uit, wanneer iemand nicst. Niezen 
heeft hierdoor ook voorspellende beteekenis. 

Denkt men dat een geest de ziel van den mensch heeft 
geroofd, dan inoet bij het terugvragen van het 
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geroofde steeds eon offer worden gobracht. By (lit offer 
voegt men dikwijls een popje, dat dan als plaat- 
vervanger, als lossing voor do geroofde zicl dicnst moot 
doen. Gewoonlyk wordt dit popje vooraf met den zieke 
vereen zelvigd, door daaraan haar of draden uit de 
kleederen van den zieke toe te voegen. In do Padangschc 
Bovenlaiiden., bij do Gajo's cn op Java wSrctTnifcn clan 
cen kip gebruikt als vervanger vooi' den zieke. 

De reeds boven genoemde wcerwolf, die zich voedt 
met de zielestof van andore menschen, wect zijne ziel 
van zijn lichaam tijdclijk te scheiden en zo in dat van een 
dier te doen overgaan, om zijne slacht- oifers te kunnen 
bemachtigcn. (Zie WEERWOLF). 

De Indonesier gelooft aan het voortleven van de zicl 
van den rnensch na den dood. Men stelt zich de gedaante 
van de ziel voor geheel overeenkomende met die van het 
lichaam, met al zijn eigenschappen en gebreken. Het 
tatoueeren moot met dit geloof in verband gebracht 
worden (zie TATOUEEREN). 

De ziel van overledenen is zwart. Dit staat in verband 
met het geloof, dat in hot zielenland alles juist 
tegenovergesteld is aan hetgecn men op aarde vindt. 
Wanneer het dag is op de aarde, is het nacht in het 
zielenland. Uit dit ; eloof. komt de gewoonte voort om 
elkaar zwart tc inaken bij het bewaken van een lijk, 
hetgeen nagenoeg bij alle Indonesische volken plaats 
heeft. Waarschijnlijk wil men de levendcn hiermede tot
，zielen stcmpelen, opdat zij geen gevaar zullen loopen, 
dat de overledene hunne zielen zal medenemen naar het 
zielenland. 

Wanneer iemand tijdens zijn leven bemind is ge- 
weest, zal men voor zijne ziel na zijn dood minder bang 
zijn dan voor de ziel van een, dien men tijdens zijn leven 
heeft gevreesd. Men stelt zich de ziel van den overledene 
voor als vervuld van spijt, omdat hij dit aardsche leven, 
dat men zich aangenamer voor； stelt dan liet leven in de 
onderwereld, heeft moeten verlaten. Men verlangt terug 
naar den overledene, en daarom roept men zijne ziel. 
Maar ook de overledene verlangt naar hen, die hij op 
aarde heeft moeten achtcrlaten. Men acht het zecr 
natuurlijk, dat de overledene tracht zielen van 
achterblijvenden mede tc nemcn naar de ondcrwercld. 
Hetzij men den over- Icdcne heeft liefgehad, hetzij men 
hem heeft gevreesd, voor zijne ziel zal men toch steeds 
cenige huivering hobben. 

Bijzondcr gevreesd is de zicl van cene vrouw, die in 
het kraambed is overleden. Men denkt zich deze ovcral 
rondwareude om het geluk tc verstoren van andere 
vrouwen, die in dezelfde omstandigheden zijn als zij was 
(zie PONTIANAK). 

Zclfs beniindc overledenen tracht men te beletten, de 
zielen hunner nagclaten betrekkingen mede to nemcn. 
Een cei-Hte inaatregcl is de zicl van den over- Icdcne in 
hare bewegingen te bclemnicren, cn aan- f.ezien men 
zich bet verband tusschen ziel en lichaam nog zecr innig 
denkt, bindt men de lijkcn vast, cn slopt jncn de 
openingen van hot lichaam dicht，, in do gcdachte dal 
dan ook de zicl niet in staat zal zijn zich to bewegen cn 
waar tc ncmen . 

Men verzoekt de zielen der overledenen niet tot do 
levendcn terug to keeren. Men strooit met asch, 
waarschijnlijk om de oogen dcr zielen tc vcrblinden. 

]Jat de band tusschen den overledene en do achterblij 
venden geheol verbrokon moot word on, drukt nion ook 
symbolisch uit. Eeno veel voorkoniendo gewoonte in 
eon stuk rotan to splijlen of door to hakken, waai-van de 
cene hclft door de overlevondon wordt bewuard en de 
andere helft aan den doodo wordt ineegegovon. Sonis 
doct men dit met een ko- 

kosnoot. Ook het bad on na a (loop van do begrafenis 
schijnt do vorbreking van allc gcmeenschap met den 
overledene tc beduiden. 

Op allerlei wijzcn tracht men de zicl het pad bijster tc 
maken, opdat zij niet mccr naar haar huis of haar dorp zal 
kunnen terugkccren. Algemecn ver- breid is do gewoonte 
om het lijk niot langs de huis- trap of uit den gewonen in 
gang van de won in g te be- graven, inaar hot neer te latcn 
uit een der venster- openingen of om daartoe ecn gedeelte 
van den wand uit te breken. Een ander middel is het lijk 
cenige malen hardloopende om de woning been te dragen 
； men onderstelt dan, dat de ziel niet meet weet, waar zo 
heen moet. Dikwijls neemt men van het graf te- 
rugkeerende cen anderen weg dan men is gegaan, of men 
richt het een of ander op den weg op, dat de ziel moet 
tegenhouden, wanneer zij trachten mocht de 
ovcrlevenden te volgen. 

De vrees voor de ziel van den overlevende heeft 
aanleiding gegeven tot tai van rouwgebruike ■, die alle 
tot op zekere hoogte ten doel hebben zich den schijn te 
geven of men mede gestorven is； met de be- doeling 
dus, dat de ziel van den overledene niet uit een gevoel 
van eenzaamheid ga trachten de ziel van cen nog 
levenden bloedverwant tot zich te nemen. Allerlei 
geruchtmakende handelingen zijn verboden. Feesten 
worden niet gevierd, versierselen worden af- gedaan, 
bezoeken worden niet afgelegd ； de naaste 
blocdverwanten blijven in huis. Vele volken houden er 
ecno bepaalde rouwldeeding op na, waarbij vooral de 
aandacht valt op den hoed of de kap, welke de naaste 
verwanten van den overledene te dragen krij- gen. Vooral 
voor de vzeduwe van den overledene is het zaak zich te 
verbergen, daar zijn verlangen liet eerst naar haar uitgaat. 
Vandaar dat de rouwvoor- schriften voor haar veel 
zwaarder zijn dan voor anderen. Bij vele volken scheert 
zij zich het hoofdhaar af als een deel van zichzelve, tot 
offer aan haar overleden man. Ook zyn bij den rouw 
bepaalde spijzen verboden. Gewoonlijk worden de 
meeste van deze gebruiken in acht genomen totdat het 
doodenfeest voor den overledene is gevierd ； bij do 
volken, die het menschenoffer kenden, namen de meeste 
en zwaar- ste rouwgebruiken een eindo, wanneer een 
mensch was gedood (zio MENSCHENOFFER). 

Aan den overledene worden de voorwerpen, die hij in 
het dagelijksch leven heeft gebruikt, in het graf 
meegegeven, in de onderstelling, dat hij in het hier- 
nainaals zo zal noodig hebben. Ook de alom gebruike- 
lijke doodenmalen, hebben hunnen oorsprong in den 
wensch om aan den overledene zijn eigendom mee te 
geven; hot vlccsch van de geslachte dieren wordt door de 
ovcrlevenden genutligd, terwijl de zielen dier beesten 
ondersteld worden met den doode mee to gaan naar het 
zielenland. Bij sommige volken worden de 
aanplantingcn van den overledene of een ge- 
dccltedanrvan vernield, of ook wel aan vreemden ge- 
schonken of vorkocht. De voorwerpen, die men den 
doodo meegeeft, word on dikwijls gebroken, met de 
bedoeling do zicl daaruit vrij to niaken. Bij eenige volken 
geeft men aan den doode geld of goud mode in het graf; 
waarschijnlijk moot dit beschouwd worden als cone 
afkoopsom voor do nalatonschap, dio niet wordt 
inccgcgeven of vernicld. 

De ziel wordt ondcrsteld gedurende de eerste da- gen 
na den dood tc ver bl ij von op de plaatsen, waar men 
gedurendo zijn aardsche leven het liefst ver- toefde, in de 
eerste plaats dus in zijn eigen woning. Vandaar dat 
sommige volken eon praalbed voor don overledene 
inrichten. Men denkt, dat do ziol eerst een aantal dagon 
na hot overlijden tot hot bewust- 
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zijn komt, gcstorvcn te zijn; gewoonlijk wordt daar- 
voor de dcj-de dag gchouden, waarop dan maatregc- len 
worden gcnomcn om de ziel tc ontvangen, wan- neer zij 
in hare woning komt. 

De Indonesiers zijn er zeer op gestcld om de lij- ken 
hunner verwanten in eigen land tc begraven, op- dat de 
ziel, die steeds in zeker verband met het lijk gedacht 
wordt, niet met vreemde zielen zal hebben om te gaan. 
Dit ver band tuschen zicl en lichaaiu wordt zoo innig 
gedacht, dat de ziel nict in het cloo- denland wordt 
toegclaten, zoolang de vlccschdcclen van het lijk niet 
zijn vergaan, en dit dus niet meer riekt. Tot zoolang rlekt 
ook de ziel, en woi-dt zij niet in de onderwcreld 
toegelaten. Is die tijd verst reken, dan wordt een groot 
doodenfeest gevierd, wa^irbij de beenderen verzaincld 
en op nieuw be- graven of bijgezet worden, gewoonlijk 
in spelonken of by rotsen. 

De wensch om het lijk zoo spoedig inogelijk van zijn 
stank te ontdocn, schijnt geleid te hebben tot de 
gewoontc. die wij bij sommige Dajak- en Batak- 
stammen vinden, om de lijlcen te verbranden. Men mag 
aannemen, dat Hindoesche invJoed hierbij heeft 
medegewerkt, daar voor den animistischen In- don csier 
verbranden algeheele vernietiging botee- kent. Op bet 
Hindoeistische Bali heeft het verbranden der lijken nog 
algemcen plaats. Eert ijds heeft het ook plaats gehad op 
Java en op Zuid-Celebes; maar hier heeft de Islam het 
begraven der lijken ingevoerd. 

De bedoeling van de doodenfeesten is den over- 
ledene uit te rusten voor zijn verblijf in het dooden- land 
en hem daarheen uitgeleide te doen. Van deze fees ten 
en hunne voorbereiding wordt veel werk ge- maakt. 
Vaak hebben daarbij reidansen plaats onder het. zingen 
van liedeiw, waarin men zijn verlangcn naar de doeden 
uitspreekt; ook worden door daar- toe bevoegde 
personen litanieen opgezegd, die den weg der dooden 
naar het zielenland beschrijven. Deze gewoonte houdt 
wellicht verband met de o)n- standigheid, dat de 
Indonesiers immigrant en zijn; 《e wens ch om hunne 
dooden naar het stamJand te- rug te brengen en de 
onmogelijkheid om dien wensch te vervullen, zal hen 
gebracht hebben tot deze symbolische begeleiding. 

Op den weg naar het zielenland ontmoet de ziel 
allcrlei moeielijkheden. Sommige volken spreken van 
een groot varken of een bond, die de voorbij- gaande ziel 
tracht aan te vallen en op de eene of andere wijze te 
vreden gesteld moet worden. Mees tai vindt men in den 
Hades ook een wachlcr, die naar de daden van de ziel 
tijdens ha ar aardsch bestaan navraag doet. Hier vinden 
wij primitieve begrippen van vergelding, die gewoonlijk 
betrekking hebben op de bij alle natuurvolken geldende 
deugden van dapperheid, mildheid en het verwekken 
van kinde- ren. 

De ziel van den overledene moet ook eene zee of eene 
rivier overtrekken. Zoolang zij deze nog niet is 
overgestoken, kan zy naar hare aardsche woon- plaats 
terugkeeren. De doodkisten, wclke nu nog vele 
Indonesische volken maken, zijn Inlandsche vaartuigen, 
waarmee de dooden ondersteld worden de zee of de 
rivier over le steken. Meernialen wordt de voorstelling 
gevonden, dat over de rivier eene brug ligt. Missehien 
bevat deze trek eene verbleekte herinnering aan het land 
van overzee, vanwaar de voorouders der Indonesiers 
zijn gekomen. 

Het zielenland wordt door de meeste volken in het 
Westen gezocht. Dit wordt gewoonlijk in verband 
gebracht met den loop der zon, die overdag 

I de aarde en 5s nachts de onderworcld beschijnt. Maar er 
zijn ook volken in den Archipel, dio hun doodcnland in het 
Noorden of Zuidcn, zelfs in het Oostcn zoeken. De 
vcrklaring liiervan zal wel zijn dat hot laatste stamland, 
vanwaar de voorouders van dat volk zijn gekomen, in de 
opgegeven rich- ting gelegen was. Ongetwijfeld spclen de 
zon en haar loop ecn groote rol in het Icven der Indonesiers, 
maar de omstandigheid, dat zij van uit het Westen den 
Indischcn Archipel moeten hebben bevolkt, doet 
onderstcllen, dat zy hun doodenstad in het Westen plaatsen, 
orndat zij vandaar zijn gekomen. 

Het zielenland wordt onder de aarde gedacht; maar er 
zijn ook volken die bergen of eilanden aan- wijzcn als de 
plaats, waarheen de zielen hunner dooden gaan. Het leven 
daar stelt men zich voor geheel gclijk aan dat op aarde. Baer 
en daar vindt men de voorstelling, alsof het zielenland in 
afdeelingen is ge- splitst, in icdere waarvan zijn te zamen 
gebracht de zielen van hen, die op dezelfde wijze om het 
leven zijn gekomen. 

Het leven der ziel in het zielenland is niet eeuwig; zij 
kaiK weder st erven, en eindelijk geheel verdwij- nen^/ 

Jje zielen der dooden zijn voor hun nagclaten be- 2 
trekkin gen van groote beteekenis. Men denkt ze zich als met 
hen medelevende, hen helpende bij hun dagelijltschcn 
arbeid, hen waarschuwende voor ge- varen ； maar ook 
toornende wanneer de overleven- den van de gewoonten 
afwijken en anders doen, dan zij zelven gewoonlijk hebben 
gedaan. Er is steeds ecn levendig geestelijk verkecrtusschcn 
dooden en levenden. al worden de eersten ook gedacht hun 
tchuis in het zielenland te hebben. Het gevoel, dat de zielen 
der overledenen hunne hulp niet ver- leenen wanneer de 
menschen eene onrcchtvaardige zaak voorstaan, is 
gewoonlijk sterk ontwikkeld. De zielen stellen alleen in 
hunne eigen stamgenooten belang, en zijn voor anderen 
onvcrschillig./' 

Niet van alle afgestorvenen worden de Zielen ver- eerd; 
gewoonlijk houdt men geen reken in g met dio van tijdens 
hun aardsch bestaan onbeduidende men- schen. De zielen 
van gesneuvclden worden aaugeroe- pen als men ten strijde 
gaat, omdat men dio nog vervuld acht van wraakzucht over 
hun ontijdigen dood. De ziel van den stichter van het dorp, 
bij de Javanen tjakal bakal genoemd, beklccdt bij vele 
volken eene voorname plaats. Ook de zielen van lien, die op 
oeconomisch of politick gebied ceno groote verandering 
hebben teweeggebracht, bijv. de eerstc landbouwor, de 
cerate smid enz., gcnictcn bijzondere vereering. 

Daar de Indoncsicir gelooft, dat de zielen der afge- 
storvenen om en bij hem verkeeren, komen onwille- keurige 
ontmoetingen met deze onzichtbare wezens telkens voor. 
AJgemeen is ook het geloof dat huisdie- ren, zooals hoiideu, 
varkens en kippen, gecsten kun- nen waurnemen. Geesten 
kunnen zich paren met vrouwen, en de kinderen uit zulk 
eene gemcenschap zijn albino's. Hier en daar»trooit men bij 
ecn sterf- geval asch op den grond, en beweert dat daarin do 
voetstappen der zicl kunnen worden waargenomcn. Soms 
kan men de zielen hooren spreken. VVan- neer de ziel van 
cen oveiledene of een geest een mensch toespreekt, aanraakt 
of slaat, heeft dit een bepaalden huiduitslag of duizcligheid 
cn ziekte ten gevolge. 

De vereering der zielen geschicdt op velerlei plaatsen 
en bij allerlei gclegenheden. Het meost bij algemeene of 
feesteJijke maallijden, waarbij dan eerst een deel wordt 
afgezonderd voor de overlcde- 
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non, die men onderatelt tegcnwoordig te zijn. Bij 
verscheidcne volken konit de gewoontc voor, om ten 
behoeve van de zielen der ovcrlcdencn cen rystvcld aan 
to leggen, eeno ininiatuur-smidsc, zoutkect, enz., opdat 
zij het eigenlijke work dcr mcnschen, niet zullcn 
verstoren. Ook kleino wonin- gcn worden voor de zielen 
gcmaakt. In de huizen dcr menschen vindt men 
gewoonlijk eono vaste plaats, waar bij verschillende 
gelegenheden offers worden gebracht aan de zielen der 
voorouders. 

De zielen, die in huis worden vereerd, zijn de 
voorouders van het gezin, dat daar woont. Dan zijn er 
nog zielen, die voor het belang van het ge- heelc dorp 
zorgen, de zielen van hoofden cn dappe- ren, die tijdens 
hun leven voor hunne dorpsgenooten hebben gewaakt en 
dit na hun dood blijvcn doen. Voor de vereering dezer 
zielen richt men een afzon- derlijk huis op, in of bij het 
dorp, de zoogenaam- dc dorpstempels of pSmalihuizen. 
De hoofden behooren zaken van algemeen belang met 
hunne dorpsgenooten (familielcden) te bespreken. Nu 
wil men de zielen der overleden grooten laten deelen in 
de beraadslagingen van hunne nakomeHngen, en daarom 
is de dorpstempel ook raadhuis. Een anti ere voorname 
functie der hoofden is het dorp te beschcrmen tegen 
vijanden. Zij zijn of waren daarom de Iciders van 
sneltochten, zij beslissen in krijgsza- ken. Hunne zielen 
blijven daarmede na den dood be- zig. De twee 
genoemde functies treden op den voorgrond bij de 
zielen, die ondersteld worden in den tempel to wonen, en 
wanneer het dorp cen feest zal vieren te hunner eere, 
hetzij bij gelcgenheid. eener bchaalde overwinning op 
den vijand, hetzij ten behoeve van den landbouw, of bij 
het tot man verklaren van jongelingen, worden die zielen 
geroc- pen door tromgeroffel of het blazon op 
bamboeflui- tcn. 

De vereering van zielen alleen door aanroeping gcklt 
nicest al een bepaalde rubriek van zielen of de zielen van 
afgestorvenen in het algcineen. Wil men meb ccn 
bcpaalden persoon communiceeren, dan ge- bruikt men 
daartoe meestal een medium. In de ecr- «te plants wordt 
gebruik gcmaakt van het lijk of de beenderen van den 
overledcne. Bij sommige volken gcbcurt dit al dadelijk 
na het overlijdcn, om tc weten te komcn door wat 
oorzaak die persoon is overleden. Uit de beweging, 
wclke het opgehangen lijk maakt, nadat cenc vraag is 
gedaan, wordt dan bcs loten of het antwoord bevestigend 
of ontkennend i.-. Vooral uit de vcle offers, welkc men 
op de graven van oudtijds overleden grooten en heiligen 
brengf, uit de beden, die diiaj- worden opgezonden, cn 
uit de geloftcn, welke diar worden gedaan, blijkt hoezeer 
het lijk beschouwd wordt ala het medium, waardoor men 
in gemecnschap treedt met den overledcne. I)。Heer J. 
Knobel hceft voor Java tai van dergelijke j)laatsen van 
vcrc&ring bcschre- ven in het Tijd. Bat. Gen. deci 48,
 51. 

Bij sonimigc volken wordt alleen het hoofd be- waard 
a]s jnediuni om met do ziel van den cigcnaar in 
genicenschap te komen. Ook andero deelen van het 
lichaam worden bewaard cn als medium ge- brnikt; 
vooral bij de veivchillcnde Pupoeastaminen konit dit 
voor. 

Veelvuldig dieneJI ook door de overledencn tijdens 
hun leven op aarilc gebruikte voorwerpen als mediums. 
lets van de levenskracht van den gebruikcr is daaraan 
blijven klcvcu, cn dit maakl het voorwerp geschikt om in 
vorbinding tc treden met zijno ziel. Hiertoe behooren de 
erfstukken (poesaka), en do rijksornainenten, van welker 
bezit men mcent dat 

het wclzijn van den bezittor of van het land afhangt. 
Vcrder vindt men overal in den Archipel voorbeel- den 
van het gebruik van voorwerpen in den trant van 
spiritistischc praktijken in Europa, waardoor men mcent 
van do gccstcn antwoord te kunnen krijgcn op vragen 
over on be kendo omstandigheden. Dezo wyze van 
communicatie met de geesten wordt o. a. toegepast, om 
do dadcra van een diofstal to weten te komen. 

Bij sommige volken is het gewoonte om voor de 
overledenen beelden to maken, welke dan als medium 
gebruikt worden om met hen in gemeenschap te treden. 
Zulke beelden hebben eerst waarde, wanneer iets van den 
overledene daarin is overgebracht. Soms wordt zijn 
gehcele schedel in het beeld opge- sloten. Ofschoon het 
gebruik van zulke geestenbeeld- jes bij vele volken in 
den Archipel voorkomt, heeft zich deze wijze van 
dooden vereering het meest ont- wikkeld bij de Papoea's 
cn bij de Niassers. Bij de eersten heeten zulke beelden 
korwar of karwar, welk woord volgcns den Heer F. J. F. 
van Hasselt de be- teekenis heeft van： „Wij zeggen wel, 
dat ge dood zijt, maar toch leeft ge." By de Niassers 
dragen zij den naam van adoe. Er kan nieta van cenig 
belang voorkomen in het leven van deze menschen, of er 
worden offers gebracht aan de beelden en hun wordt 
gevraagd om hulp en zegen. 

Ten slotte zijn er nog menschen, van wie men aan- 
ncemt, dat zij rechtstreeks in verbmding kunnen komen 
met de zielen der afgestorvenen (zic PRIESTERS). 

3° IIel geloof in en de vereering van geesten en go- 
den. Bchalve in do zielen zijner overleden voorouders, 
gelooft de Indonesier ook aan goden en geesten van niet-
menschelijken oorsprong. Aan hen worden 
natuurverschijnselcn en ongelukken toege- schrcven, die 
men niet van de zielen van menschen kan vcrwachten, 
zooals ecno aardschuiving of aard- beving, het splijten 
van do aarde, de uitbarsting van een vulkaan en 
dergelijke. Terwijl men met de zielen zijner 
afgestorvenen dagelijks omgaat, treden die goden en 
geesten den inensch slechts nu en dan in den weg. Zij 
oefenen weinig invloed uit op het dagelijksch leven van 
den Indonesier. Met cen ge- rust hart laat hij den dienst 
van die goden over aan zijne priesters, cn waar zoo 
langzamerhand de hei- denscho godsdienst zich 
ontwikkelde, was het den priestera niet onverschillig om 
hun kennis te om- hullen met gchei mzinn igheid. 

De Indonesische heidenen kennen een oppersten god, 
die dikwijls met cen uitheemschen naam wordt 
aangeduid. Zoo komt do naam Batara Gooroe in 
verschillcnde vormon voor bij Batalis, Boegineezen en 
op do Philippijnen. Hatala vindt men bij de Da- jaks cn 
Lahatala op Booroe, eene verbastcring van hetArabische 
Allah ta'ala. Toch moot deze oppergod oorspronkelijk 
Indoncsisch zijn. Twee functien van het Opporwczen 
vinden wij bij nagenoeg alle In- donesischo volken 
uitgesproken, namelijk zijn schep- penclc kracht en hot 
onderhouden van zijne schep- ping, in dezen zin, dat hij 
st raft, wat tegen zijno in- zettingen wordt gedaan. De 
schepping van den mensch gaat echtor in velo verhalen 
niot recht- streelis van horn uit, inaar de inensch komt 
voort uit een bamboo of rotan, of wordt uit don hemel 
neorgelaten. Dit is vooral het goval in hot Oosten van 
don Archipci. In het Westen bestaat or meer 
rcchtstreeksch verband tusschen de goden en do 
schepping van den mensch. Zoo laat de Bocgineea de 
eersto menschen ontstaan uit een huwelijk van een zoon 
van den god dor bovenwereld met ecne 
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dochter van den god dcr onderwereld. Bij de Torn- 
dja's van Midden-Celcbes hakt de Oppergod twee 
mcnschen uit steen, die hij bezielt. In de Minahasa 
ontstaat de eerste vrouw, Loemimoe'ociT旬签 hef 
zweet van een door de zon gcblakcrden steen; deze 
vrouw wordt door den Westen wind bevrucht, en 
baart een zoon. Uit cen huwelijk van moeder cn 
zoon komen dan de eerate mcnschen voort. De gc- 
noemde trekken van het scheppingsverhaal vinden 
两 ook bij de andere volken tcrug. 

In het oostelijk deel van den Archipel treedt nog 
zeer duidelijk de natuuraanbidding op den voor- 
grond. Heer Zon huwt met Vrouw Aarde, en daar- 
uit ontstaat vruchtbaarheid. Meer naar het Westen 
is de Schepper, hetzij hij nog als „heer zon" of als 
Batara Goeroc wordt gedaclil, ecu god geworden, 
die, zij het sonis slechts geringen, invlocd blijft oefe- 
nen op zijne schepping. Trouwens met zijn oog, 
de zon, ziet hij alles wnt op de aarde gebeurt; hy 
etraft wat niet naar zijn wil is. Vooral bloedschande, 
het zich afgeven met dieren, leu gen en diefstal wor- 
den beschouwd als zonden, die door de goden ge- 
straft. worden. Bij sommige volken is de Zon de die- 
naar van den Schepper. Dikwijls ook vindt men de 
voorstelling als zou de Schepper zijne macht aan 
verschillende andere goden hebben overgedragen ； 
de oppergod zelf wordt dan nagenoeg vergeten en 
geniet geencrlei vereering meet. 

Behalve door pricsters, houden de goden ook 
gemecnschap met de menschen door afgezanten. 
Dit zijn gewoonlijk dieren en vogels, die afgezonden 
worden om de menschen te waarschuwen, hun iets 
mede te deelen of hen te helpen. Waaxschuwingen en 
hulp van door de goden afgezonden vogds en die- 
ren zijn een vruchtbaar thema voor voUcsverhalen. 
Meermalen treden dieren, vooral de krokodil en de 
tijgcr, op als door de goden afgevaardigde wrelcers. 

Ook wordt de tusschenkomst der goden vaak in- 
geroepen tot het beslechten van geschillen ； hieruit 
zijn de zoogenaamde godsoordeelen ontstaan. 

De Indonesier gelooft, dat zijn levenslot door de 
goden is voorbescliikt, en dat hij daaraan niets kan 
veranderen. Van vele gangbare verhalen vormen de 
voorbeschikking van ieders lot en de onverander- 
lijkheid daarvan liet thema. 

Naast de vereering van de zon vinden wij hier en 
daar sporen, dat vroeger ook de maan mod zijn 
vereerd. Vooral in de Molukken en op Nieuw-Gui- 
nea komen trekken voor, welke duidelijk daarop 
wijzen. 

Er is eene groep van goden, die tusschen hem el 
en aarde wonen. De meest voorkoinende naam voor 
deze is Sangiang； maar men vindt ze onder andere 
namen over den heclen Archipel. Voor het volk heb- 
ben ze weinig beteekenis, maar des te meer voor de 
priesters. Dezcn roepen de hulp dier geesten in om 
bij hunne werkzaamheden hunne ziel te vergezellen 
naar de goden. Waar men sjamanen tot priesters 
heeft, zijn het behalve de zielen van afgestorvenen 
deze tusschengoden, die zich in hen open baren. De 
hulp dezer SangJangs wordt ook ingeroepen, wan- 
neer de zielen van afgestorvencn naar het zielen- 
land worden gdeid. Hier en daar laat men ze van 
menschen afstammen. 

Alle goden der Indonesiers wonen boven de aarde, 
in den heme], of op hooge bergen, hetgeen op hetzdf- 
de neerkomt. Vandaar dat zij in tegenstelling met de 
zielen van afgestorvenen, die zwart zijn, omdat zij 
onder de aarde wonen cn de nacht hun uitgangstijd 
is, worden voorgesteld als wit of blank. Nagenoeg 
alle volken in den Arcliipel hebben verhalen, waarin 

wordt verteld, dat de hcmel eortijds dichtor bij do aarde 
was en dat er con druk verkeer tusschcn menschen en 
goden bestond. Het gaat in hot godenvor- blijf juist zoo 
toe als hicr op aarde; ook do goden wo- nen in huizen en 
dorpen to zamen. 

Bijzondere vereering genoten ook de vullcaan- on de 
zccgoden. Aan de eersten word meermalen een mcnsch 
ten offer gcbracht, die daartoe in de Itrater- opening word 
geworpen. Onder de zeegoden is vooral bekend Ratoe 
Lara, Kidoel, de godin van de Zuid- zee, die ook na de 
Islamiseering van Java nog door cen deel der bevolking 
als een demon des rijkdoms wordt gevreesd. Zij geeft 
aardsche schatten aan de- genen, die liaar hunne zielen 
daarvoor verkoopen. Eenc bijzondere vereering geniet 
ook Karaeng lowe op Zuid-Celebes^ Sommigen hebben 
hierbij gedacht aan"Qiw{u3icnst van Java overgebracht 
naar Zuid- Celebcs, maar volgens andere kenners van de 
Makas- saren zou deze Karaeng lowe eene Indonesische 
god- heid zijn. 

Onder de lagere geesten nemen die, welke in de 
boomen huizen, eene voomame plaats in het leven der 
Indonesiers in. Zij zijn het die meermalen de zielestof 
van den mensch rooven, waardoor hij ziek wordt. De 
eerbied voor groote boomen, waaronder in de eerste 
plaats de waringin, geldt den daarin wo- nenden geest. 
Ook de geesten, die bergen, grot- ten, bronnen en ri 
vieren bewonen, kunnen den mensch veel kwaad doen. 
als men ze niet met den noodigen eerbied behandelt. Men 
tracht zich deze geesten van het lijf te houden met 
stinkende voor- werpen, hetzij met onaangenaam of 
scherpriekendo vruchten, of door het verbranden van 
haar, katoen enz. Ook brengt men dorens aan, in de 
onderstelling dat de geesten daarvoor terug zullen 
schrikken uit vrees zich te verwonden. 

Interatuur : De gegevens voor het Hcidendom der 
Indonesiers staan in vele tijdschriftai-tikelen en boe- 
ken verspreid. De werken, welke zich meer in het 
bijzonder met dit onderwerp bezighouden, zijn: 

G. A. Wilken. Het Animisme bij de volken 
van den Indisehen Archipel. Jnd. Gids 1884, T, I£； 
1885, Ueber das Haaropfer, und eenige 
andere Trauer-gebrauche bei den Volkern Indone- 
siehs. Revue coloniale Internationale, 1886, II, 1887 
I寸dem. Het Shamanismc bij de volken van den In- 
dischen Archipel, Bijdr. K. Inst. 5, IT, Gravenhago 
1887以、Idem. lets over do schedclvercering bij de, 
volken van den Indischen Archipel. Bijdr. K. Inst. 5 
IV. Gravenhage 1889 (Al deze geschriften zijn 
opnieuw uitgegeven door Mr. F. D. E. van Ossen- 
bruggen in „Versprcide Gcscliriftcn van Dr. G. A. 
Wilken'');]'. Blumeniritt. Dcr Ahnoncu]tus und 
die rcligidsen Anschauungen der Malaien des Philip- 
pinen-Archipels /C. F. H. Campcn. De godsdienst- / 
begrippen der Halmalierahche Alfoercn. Tijd. Bat. / 
Gen. dl. 27, 28 cn 30； L. N. H. A. Chatelin. Gods- 
dienst en bijgeloof dcr Niansern. Tijd. Bat. Gen. dl. 
26; Dr. B. Hagen. Beitrage zurKenntniss der Batta- 
rdigion. Tijd. Bat. Gen. dl. 28; H. A. van Hien. De 
Javaanschc geestenwerekl, Semarang J 896; 】)r. H. 
H. Juynboll. Sporen van Animisme in de Malcinche 
letterkundc. Tijdscbrift voor Ned. Indie, 1898; J. 
Knebel. Legenden over de plaatsen van vereering. 
T. dl. 48, 50 en 51; F. Kramer. Der 
Gotzendienst der Niabser. Tijd. Bat. Cen. dL33冲】b. / 
C. Kruyt. Het Animisme in den Indi«chen Archipelr^ 
，B Gravenhage, 1906； J. Perham. Sea Dyak religion. 
Journal of the Straits Branch of the Royal Asiatic 
Society Singapore J 884； C. Poensen in Meded. Ned. 
Zend. Gen. dee] 8. Rotterdam )804； MUX_Schadec. 一 
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Bijdrage tot de kcnnis van den godsdicnst.der-Da-— 
van Laiidak cn Tajan. Biidragon,7,J, II en.II；^ 
''Skeat. Malay Magic. London. Now-York 1900^ 
*牛 J. L. van der Toorn. Het Animisme bij don Minang- 
kabaucr. Bijdragen 5, V; A. G. Vordcrmun. Plantcn- 
animisme op Java. Teysmannia VII. Batavia 1897 r* 
J. Warneck. Der batakscho Ahnen- und Geister- 
kult. Allg. Missionszeitschrift, deel 31; C. J. Wos-, 
' ten berg. Aanteekcn ingen omtrcnt de godsdienstigo ' 

bcgrippen der Klnro-Bataks. Bijdr. K. Inst. 5, V1I. 
A. C. K^|>ten 

HEILIGEN (MOH. INDISCHE). Hoewelniet tot de 
oorspronkelijke bestanddeelen van den Islam be- 
hooronde, heeft de vereering van een groot aantai 
heiligen feitelijk in alle Moslimsche landen zeer 
groote Veteekenis voor het volksgeloof. Neder- 
landsch-Indie maakt op dien regel geene uitzonde- 
ring. Ook daar bloeit de vereering van velerlei 
Mohammedaansche heiligen, wior hulp bij alle denk- 
bare gelegenheden door do Inlandsche be volkin g 
wordt ingeroepen, nu eens ter uitredding uit ram- 
pen, ziekte, misgewas, schaarachte, dan wed er ter 
verkrijging van kinderzegen, hand olsvoordeelen, 
verhooging in rang on aanzien, de wed ermin een er 
begeerde vrouw of de vervulling van andere wen- 
schen. Zelden wordt in de Inlandsche maatschappij 
iets belangrijks ondornomen, zonder dat men vooraf 
de noodige aanwijzingen van een heilige daarom- 
trent heeft verkregen (waartoe men bijv., bij diens 
graf gaat slapen om een guustigen droom af te 
wachten). Sommige heiligen worden bijzonder in 
staat geacht, om den mensch uitredding uit bepaaldo 
tegen speeden te verschaffen of wel, om vooral een 
bepaald soort van wenschen in vervulling te doen 
gaan ； zij worden met het oog daarop in nauw ver- 
band gobracht bijv. met zokere perioden van den 
grooi van gewassen, bijzondere omstandigheden van 
het menschelijke leven, enz. 

Het Arabische woord ter aanduiding van een hei- 
lige is wall (d. i. letterlijk: iemand, die God nabij is. 
meerv. awlijd) en de wonderon, waartoe eon heilige 
door Gods gen ad e in staat geacht wordt, dragen in 
het Arabisch den naam kar&mah (d. i. edelo gave; 
in Ned. Indie karamat of kramat uitgesproken en 
aldaar ook wel als bijv. naainw. in don zin van „won- 
derdoend" opgevat). Deze wonderen — zooals bijv. 
do macht, om zich ongelooflijk snel naar Mekka to 
verplautsen, ten einde aldaar o.a. den Vrijdags- 
dieiisl bij te wonen — treden in de heiJigen-logenden 
Btcrk op den voorgrond en vormen den hoofdin- 
houd daarvan. Ook na hun dood gelden de heiligen 
als do auDgowczon bcmiddolaars tusschen God on den 
mensch. 

Talrijk zijn ook in den Indischen Archipel do 
heiljgengraven; mon onderneeint bodovaarten daar- 
hcori en brengt er apijs on roukofEcra, recitcert er 
gewijdc tekston ter eere van don overledene, enz. 
Een dergelijk graf, in Nederl. Indie mot het oog op 
do daarvan uitgaando wondordadigo working wel 
kramat gonoomd, draagt op Java bovendien den 
naam a ft tana of nuikain. Hot onderlioud on do bewa- 
king van zulke graven werd op Java van oudslier 
opgedragen aan een of meor der naastbij liggendo 
dorj)en, die dan gowoonlijk krachtens beschikking 
dor vroegero vorston tevons, ale perdikan-desa's, 
aan het gewone bestuursvorband worden onttrok- 
kcn. Zulkodorpon dragon in het bijzonder den naam 
van fjekoentjen-desa.'s (afgeleid van koentji, djoe- 
roe-koentji, d. i. sloutclbewaardor, zooals mon de be- 
wakors van een heilig graf pleegt te noemon). Ook 
aan graven van ovcrleden vorstcn wonlt op Java, 

ijk cldors (bijv. in Atjeh) grooti eerbied betoond. 
)1 waron deze vorstcn gceri hoiligon, maar de hoo- 

rang, dio hun door Allaha gcnadc gedurendo hun 
-levon zooveol macht gaf, goldt toch op zich zelf als 
.eon soort van karamat en zal hen, naar men aan- 
7 neemt, ook na hun dood nog in staat stellcn, den 
mensch to verheflon of te veniederen. Dit verklaart 
don dienst hunner graven. 

De hoiligen, in den Archipel vereerd, waren voor 
een deel Moslimsche leeraars of myatioken van groo- 
i naam, Arabieren o.a., die in Nederl. Indie 

als heiligon in de volksherinnering bieven voort- 
leven. Vooral zij, die in de verschillende deelon van 
den archipel als invoerders van den Islam beschouwd 
werden, bloven bij het nageslacht in aandenken. 
Op Java vormen deze apostelen van den Islam, die 
onderateld worden alien gelijktijdig, omstreeka den 
val van Madjapahit geleefd te hebben, volgens de 
overlevering een a c h 11 a 1, of, naar eene andere 
traditie, een negontal. Zij zijn meestal bekend 
onder den eeretitel soenan (soesoehoenan) en worden 
verder aangeduid naar de plaatsen aan het N.strand 
van Java, waar hunne hoofd werkzaamheid zou heb- ben 
plaats gehad en waar zij begraven liggen. De lijsten der 
personen, die tot deze 8 of 9 waifs zouden behoord 
hebben, stemmen in verschillende overleveringen niet 
overeen. Zij hadden zich naar de gang- bare traditie 
gezamenlijk verbonden, om Madjapahit ten val tc 
brengen en alien deelgenomen aan den bouw der 
beroemdo moskee te Dem困 Bovendien wordt in de 
overleverin g gewag gemaakt van een of meer 
bijeenkomsten dezer wall's, waarin zij hunne opvattingen 
over do Mohamm. leer bespraken, als gevolg waarvan 
o.a. Sjech Lemah Abang (= Siti Djenar, die ook wel als 
een der 9 Wetli's beschouwd wordt) wegens zijne 
gevaarlijke leerstellingen zou ter dood gobracht zijn. 

Bovendien bleof in Ned. Indie, evenals in andere 
Moslimsche landon, de dienst van velerlei oudhei- 
donsche heiligdommen, afgoden en schutspatroons met 
de daaraan verbonden denkbeelden en gebrui- ken uit don 
voor-Mohammedaanschen tijd op menige plaats in den 
vorm van Moslimsche heiligen- vereering voortleven. 
Legend arische verhalen gaven dan van Moslimsch stand 
punt de noodige verkla- ring voor de bestaande vereering. 
Ook sommige der te Mekka en elders vermaarde 
Moslimsche heiligen (zooals o.a. Abdalkadir al-Djilani, 
do grond- legger der Kadiritisclie orde, zie TAREKAT), 
zijn op vele plaatsen in den Archipel bekend en worden 
er vereerd on aangeroopen. 

Volgens de officieelo leer behoort de heiligen- 
vereering (die immera niet in veelgodendom mag 
ontaarden) hoofdzakelijk elechts daarin te bestaan, dat 
men cen hoiligo het te verwachten hemclsche loon voor 
zekoro goede werken (byv. hot spyzigen van behoeftigo 
vroinen, het voorclragen van Koran reciot on dgl.) bij 
wijze van geschenk opdraagt, om daardoor zijn gunst en 
voorapraak bij God to verwerven. Naar do populairo 
opvatting editor heeft do hoiligenvereering veel grootoro 
beteekonis en vormen do heiligen feitelijk eenc klasse 
van halfgo- don, tot wio men zich met al zijno geestelijke 
en stof- felijko nooden juist bij voorkeur wendt, omdat 
zij den mensch zooveol nader staan dan do on eindig 
verhoven godheid. Daarbij pleegt men zich de heiligen 
voor to stellen als bekleed met de macht oin de wenschen 
hunner vereerders vrijwel naar goeddun- ken in 
vervulling to doen gaan of te verijdelen. Diep wortolt 
doze heiligenvereering in het volksgeloof. 

Do vorm, waarin mon den bustand dor heiligen 
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inroept, bestaat veelal in eono voorwaardelijk uit- 
gesprokon gelofto, waarbij beloofd wordt, dat men, 
zoodra zekere wenschen in vorvulEng zullcn gega&n 
zijn, iets ten bate van don heiligo zal verrichten, wat door 
dezen, naar men mag aanncmon, op prijs gesteld zal 
worden, bijv., dat mon eene bedevaart naar zi]n graf zal 
doen, hem- offers zal komen bren- gen, enz. De 
onstofEelijke kracht dcr offers wordt volgens de 
volksovertuiging door den hcilige zelf gc- noten. 

Ook levende personen worden in hunne omgeving 
wel min of meer als heilige wonderdoeners goeerd, welk 
voorrecht hun mcestal ook groote stofielijke voordeelen 
verschaft. Vooral aan somniigeArabieren, in het 
bijzonder aan afstamnielingcn van den Pro- feet, wier 
vloek roen vreest on wier voorbede op hoogen prijs 
gesteld wordt, valt zulk eene vereering in Nederl. Indie 
wel te beurt. Sommige heiligen worden slechts plaatselijk 
vereerd (bijv. als schuts- patroon van een dorp of wijk), 
anderen, wier faam verder verbreid is, geldcn als heiligen 
des lands. Het komt wel voor, dat van deze laatsten op 
meer dan e6ne plaats een gcwijd graf gcvonden wordt. 

Van de vele op Java vereerd e heiligen verdienen o.a. 
de volgende, die alien als apostelen van den Islam bekend 
staan, met name vermeld te worden: Malik Ibrahim (ook 
bekend als M a u 1 a n a M a g h r i b i), gest. in 1419 n. 
Chr. blijkens het opschrift op zijn graf te Gxesik 
(Grissee); S o e n a n N g a m p e 1 (R a d e n R a h m a 
t), gest. in 1467 n. Chr. te Soerabaja, jvaar zijn graf te 
vinden is te Ngampel district Kota); S o e n a n B o- n a n 
g (^I~a iTd'o e m I b r a h i xn, zoon van ge- noemden S. 
Ngampel), van wien zoowel te Toeban als in de desa 
Bonang Wetan (beide in Rem bang) een graf getoond 
wordt; S o e n a n Giri (R a- d e n P a k o e ), wiens graf 
op den top van den heuvel Giri, bij Gresik ligt; S o e n a 
n G o e- n o e n g~T)丁a t i aldus later bekend naar zijn 
graf op den Goe&oeiig Djati. (in Cheribon), de invoerder 
van den Islam in Banten en overig West-Java, overle- den 
omstreeks 1570 n. Chr.； So en an Ko ed oes en S o e n a 
n M o e r i a, wier graven te vinden zijn te Koedoes en in 
het Moeria-gebergte (in J七, para); S o e n a n Dradjat 
(een and ere zoon vaifS. Ngampel), wiens graf zich 
bevindt in de desa Dradjat aan den grooten weg van 
Toeban naar Sida- joe (Soerabaja), en 8 o e n a n K a 1 i 
d j a g a, wiens graf gevonden wordt in Kadilangoe 
(Sema^ rangL- ~ 

Andere op Java vermaarde heiligen zijn o.a. H a- s a n 
o e d i n, volgens de overlevering de eerste 
Mohammedaansche vorst van Banten en de grond- legger 
van het vroegere sultansgeslacht aldaar； Pangeran D j a 
m b o e K a r a n g, Soenan G e- 8 en g, Soenan T e m b a 
j a t, Soenan Ngoen- d o e n g, Soenan P a n g g o e n g, 
Sjech A b d o el- mo e h j i en zeer velo anderen, die hier 
niet alien met name kunnen genoemd worden. Van de 
lateren verdient o.a. vermelding de heilige Sajjid Hoesain 
a 1-Aid aro e s, een in 1798 n. Chr. gestorven 
Hadhramitisch leeraar, wiensdruk bezocht en hoog 
vereerd graf to Batavia in de moskee Ix)ear Batangr aan 
de Biondnig^er groote rivier, is gelegen. 

Zoo heeft iedere streek in den Indischen Archipel hare 
eigene plaatselijk© heiligen. In Atjeh bijv. gelden als 
hoofdheiligen vooral： Teungkoe of Toe- an d i Bitaj, een 
der volgens do overloveriiig door den Turkschen sultan in 
het begin der 16e eeuw naar Atjeh gezonden vaklieden uit 
Syrie; Sjech 

Abdoerra'oof van Singkel, die wegens zijne in do 17o eeuw 
in Arabic opgedano grooto konnis van den godsdienst later 
wel (ten onrechto) als invocrdor van den Islam in Atjeh gold 
on naar zijn graf aan de monding dcr Atjeh-rivier later 
meest- al Toungkoo d i k o e a 1 a genoemd word, en 
Toungkoo A n d j 6 n g, de volgens de Atjebors in 1782 
gestorvon Sajjid Aboe Bekr bin Hoesain Bilfaqih, — terwijl 
daar bovendien nog een aantai andere heiligen vereerd 
wordt. 

Literaluur.YC. Snouck Hurgronje. De Islam p. 100 v.v. 
(Do Gids, 1886, III p. J 07, vv.)^Mekka 1/ 141 v., II 52—
56}fDo Atjeliej：s.II,_317—331 (The Acheliiieso II, 
288^301) ;\De Islam p. 40 vv. (Gr. Godsdiensten, Serie II, p. 
272 vv. )5 De Islam in Nederl. Indie p. 33 vv. (Gr. 
Godsdiensten, serie II p. 409 vv.); — I. Goldziher, Die 
Heiligenverehrung im Islam (Muhamm. Studien II, 275—
378)打D. X/ Rinkes, Abdoerraoef van Singkel (Dissert. 
Ixiiclen, 1909) p. 10 vv.; De"heiligen van Java, in het Tijd- 
/ schr. v. h. Batav. Gen., DI. 52 (1910) p. 556 vy., 53 (1911) 
p. 17 vv. 269 vv., en 435 vv., 54 (1912) p.[ 135 en 55 (1913) 
p. 1一201;.— Hoesein Djajadining-、 rat,. _Qritische 
beschouwing van de Sadjarah Ban- ten (Dissert. Leiden, 
1913) p. 73 vv., 110 vv.,247 vv.; —J. F. G. Bruniund, 
Bijdragen tot de kennis van〜 het'HiriHoeisine op Java 
(Verhandel. y. h. Batav. Genootsch., DI. 33; p. 169 vv.,)； J. 
Veth, Java II (1878) p. 182—204, I (189G) p. 228^-247; — 
S? E. Harthborn in Meded. v. h. Nederl. Zend el. Gen. IV, p. 
123 v.； — <J^Knebel in het Tijdschr. v. h. Batav. 
Genootsch., DI. 39 (1897) p. 118 vv. ； J. O. ScKrieke^ Het 
boek van Bonang (dissert. Leiden, 1916) p. 39 vv.； — JJ. 
W. C. van den Berg, De Mo- hamm. geestelijkheid cn de 
geestelijke goederen op Java en Madoera (Batavia, 1882) p. 
44 vvj^Le Hadramout et les colonies Arabes, p. 162 vjx— 
Ph. S. van Ronkel, Bij de afbeelding van^liet'.graf van Malik 
Ibrahim tc Gresik, Tijdschr.Tjai. Gen.^ DI. 52 (I9J0) p. 596 
vv.； Aloskeeiin te Batavia, Neder- landsch Indie oud en 
nicuw (1916) all. 4.  ________________________  

HEILSLEGER. Zie LEG ER DES HEILS. 
HEIM (JHR. MR. PAULUS VAN DER) Geb. te Brussel 8 

Febr, 1753, overleden te ‘8 Graven Lage 6 April IS23. In 
1795 secretaris van het college ter admiraJiteit op do Maze; 
van 6 Juli J806 af directeur-generaal en van 29 Juli 1806 af 
tot 10 Dec. 1807 minister van het departement voor de zaken 
van Indic en van den koophandel. Van 8 Jan. 1808 tot aan 
het einde der regeering van Koning Lodewijk Napoleon 
minister van Marino en Kolo- nien. In 1815 were! Iiij in don 
adelstand verhevon en benoemd tot lid van de Eeistc Kam er 
dcr Staton GeneraaL Zie Niouw Noded. Biografisch 
Wooixlcn- boek deel I biz. J 055. 

HEJAS (HfiAS) (SOKND.). Zie VITEX PLfBES- CENS. 
HELIANTHUS ANNUUS L. fam. Composilae. 

Zonnebloem (NED.), Boenga matahari, (MAL.), kem- 
bangsrangenge (SOUND.),K.Kanigara(JAV.). Beken- dc 
Europeesche sierplant, in Indie aangeplant in tuinen, ook wel 
oin de oliehoudende zaden en om de malaria to verdrijven 
(in overeenstemming met den aanplant van Eucalyptus). De 
Maleische naam is de letter]ijke vertaling van den Nederl. 
naam. 

HELICONIA BIHAI L. fam. ilusaceae, Tafel- blad, een 
hooge plant, die vrij veel op een Pisang gelijkt en vooral in 
het Oosten van den Arcliipel voorkomt. De bladeren worden 
vcel gebruikt om er allerlei zaken in tc pakken (b.v. rijst); 
ook doen zo als wikkelblad voor tabak dienst. 
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HELICTERES ISORA L. fam. Sterculiaceao; Boo- wah 
radja, Kajoe poetaran tali, Kajoo oel is (MAL.), Kokontolan 
(SOEND：), Oelet-oolet (JAV.)； oon vrij hooge heester, 
die in uiterlijk on bladeren veel op den hazelaar gelijkt. De 
vruchten bestaan uit eon 5-tai spiraalvormig om elkaar 
gedraaide kokcr- vruchten, zoodat het geheel er uitziet als 
een in elkaar gedraaid touw; vandaar cnkele der inlandsche 
namen. De gelcronkelde vorm van de vrucht is 
waarschijnlijk de reden, dat deze vruchten in do inlandsche 
geneeskundo wordon gebruikt, in het bijzonder in 
mengsels van geneesmiddelen, die tegen ingewandpijnen 
moeten dienen. De bast van den stain bovat een vrij sterke 
vezel. 

HELIOTR^PIUM INDICUM L. fam. Borragi- \ naceae. 
Boentoet tikoes (MAL.), de Indische Heliotroop, een 
algomeen op zonnige plaatsen in het wild voorkomende 
halfheester met witte bloemen. 

HELLWIGRIVIER. Ook wel genaamd: Vetbuik- rivier. 
Mondt uit in zeo op de kust van Zuid-Nieuw- Guinea in de 
Oostbaai ten westen van de Flamin- gobaai. Zij is een 
weinig belangrijke rivier, die aan den mond ongeveer 850 
M. breed is, welke breedte echter spoedig afneemt. 
Blijkbaar dient zij slechts tot afvoer van moeraswatcr； de 
oevers zijn vrij hoog en begroeid met rotan en 
muskaatboomen. Zij staat door geulen in verbinding 
eenerzijds met de Pater-le-Cocq-d^rmandville-rivier, 
anderzijds met de Noord-Westrivier. De oevers zijn vrij 
dicht bevolkt； do bevolking is minder oorlogszuohtig dan 
die van de Oostbaai in het algemeen/ 

HEMBATJANG (MAL.). Zie MANGTFERA ODO- 
RATA. 

HEMIGRAPHIS, fam. Acantliaceae, Ketjik be- ling, 
Petjah bcling, Daoen sarab (MAL.), Ding- ding (JAV.), 
Rocmpoet mas (MAL.) Kruidachtige planten, ten deelo 
wild, ten deele gekweekt, om de van onderen rood-
gekleurde bladeren. Sommi- ge soorten worden gcbruikt 
als gencesmiddelen tegen gal-, blaas- en niersteenen, wat 
schijnt to berusten op of althans verband te houdcn met het 
hoogo kali urngehalte. In verband met het ver- mogen om 
steenen te verdrijven zou ook staan het geloof, dat mon 
glas kan fijnkauwen zonder de mond tc verwonden, indien 
men slechts zorgt tegelyk of vooraf de bladeren van deze 
planten te kauwen. Zie STROBILANTHES. 

HEMILEIA VASTATRIX Berkeley, Parasitischo 
Schimmel uit do fainilie der roestzwammen (Ure- dineac), 
wolko de oorzaak is van do gevreesdo kof- fiebladzickte, 
dio eerst op Ceylon daaroa op Java, en Sumatra in do 
kofEie-uanplanton gewood heefU_. Zij kornt verder in 
Afrika, doch niet in Amerika voor. De ziekte vertoont zich 
als gelo vlekken op do bladeren, op welke later do 
roestklourige sporonhoop- jes ontstaan. Er vorinon zich 
niorvonnigc, half kale, half met stckeltjcs bezette 
Uredosporeu, en later tolvonnige tcleutosporen. Door 
inwerking van de schimmcl vallen de bladeren vrocgtijdig 
af； ook de bessoi) worden aangotast en voos. Booincn 
kunnen bin non korten tijd gohcol ontbladcrd worden. De 
Ja- vakoffio hcoft er het sterkst van te lijden gehad; door 
do bladziekte heoft mon de cultuur zeer stork inootxjn 
inkrimpon. De later ingovoorde Liberia- kollio, aan van 
koi ijk resistent, wordt nu ovonzeer door H. vernictigd. De 
hybriden van bcide soorton en do nu vcel geteeldo Cofiea 
robusta zijn resis tout. Men zal voortdurend het oog op 
deze ziekte moeten liouden cn iiieuwo soorten moeten 
importccrcn, om de koffickultuur voor de verniotigende 
working van de schimmcl to bohoeden, In pepinieres is het 
spuiten 

met Bordcauxscho pap aan tc radon. Do ziokte ver- dwijnt niot 
geheel, doch de planten staan aanmerke- lijk betcr. 

Literatuur. H. Marshall Ward (Joum. Linn. Soc. . 
Vol. XIX), Dr. W. Burck. (Meded. van W L. Pl., W 〃 en 
V1887 en '89), P. J. S. Cramer, (Med. van'sLands Pl., XL 1913).
 * 

HENDENGO-MOITOMO. Naam op Celeb£3-voor eene 
Drongo-soort, Dicrurus leucops; op de Aroe- eilanden heet 
Dicrurus carbonarius Bolildo; op Goram wordt Dicrurzts 
meyalornis Karooin genoemd Een and ere vorm van deze 
vogelsoort, Chaptia ma- layen^isy heet op West-Sumatra 
Sawoi. 、 

HENDINGO-OPO. Zie LARTAU.、・.人 HENNA. 

Klcurmiddel voor nagels enz., bereid uit de bladeren van 
Laivsonia inermis L., fam. Lythra- ceae, een heester in allo 
tropische landen gekweekt. Zie ook LAWSONIA. ~ 

HENNEP, zie CANNABIS en GANDJA. De naam hen nep, 
met een bijvoegsel, wordt ook gegeven aan vcle andere, 
vezellcverendc planten.: ,,Sunn‘‘ hennep komt van een 
Crotalaria, „Bowshing>, hen nep van cen Sanseviera, “Formosa" 
hennep van een Ananas, “Manila" hennep van cen Mxcsa, 
“Mauritius" hennep van een Fourcroya, ,,Sival" hennep van een 
Agave, „Rajmahaln hennep van cen JHarsdenia enz. , Zie het art. 
VEZELSTOEFENjf ■妒' 

HEPTAPLEURUM, fam. Araltaceae. Panggang Tanganan 
(JAV.) in verschillende samen- stellingen voor de soorten, 
klimmende heesters of boomen, voor een groot deel in het lagere 
of hoogere bergland voorkomend in tai van soorten, kenbaar aan 
de handvormig samengestelde bladeren. 

HERITIERA LITTORALIS. Dry&nd. fam. Ster- culiaceae. 
Atoeng laoet, Bajoor laoet (JIAL.), Balang pasir (JAV.), Doengoen 
(JAV.), Tjerlang laoet(soEND.). Vrij lage boom metkromme, 
knoestige stam en onre- gelmatig geplaatste, kromme takken. De 
kroon is breed en vrij wel bolrond. De plant is kenbaar aan de van 
ondoren dof grijsAvitte, van boven glim- mendgroene bladeren, 
en aan de houtige glimmend- bruine vrucht die een dikken 
scherpen vleugel heeft. Het donkerroode kernhout is taai en 
duurzaam, wordt echter op Java weinig gebruikt omdat de 
stammon te krom zijn. Slechts op een enkele plek aan do Zuidkust 
van Java, landinwaarts, groeien rcchtstammige boomen, waarvan 
het hout voor scheopsmaston gebruikt wordt. De soort komt 
overi- gens bijna uitsluiteiid aan het strand voor in den geheelen 
Archipol en ook daarbuiten aan de tropische \str&ndcn van Azie. 

HERKAUWERS (Ruminantia), een afdeeling der Hoefdicren 
(zie aldanr), die met de Zwijnen de groep der „Gepaardhoevigen5, 
vormt. Uiterlijk onder- schciden zo zich van de Zwijnen, behalvc 
door de dichtero boharing van het lichaam, vooral daardoor, dat 
van de tecnon alleen do derde en vierde goed onlwikkeld zijn, 
terwijl van de overige hoogstens rcsten bcwftaid zijn gcbleven; 
het duidclijkst zijn dozo resten nog bij do Dwcrgherten. De tot 
den dcr- den cn vierden teen behoorende middenhand-, resp. 
middenvoet becudercn zijn tot het zgn. “kanonbeen" vergroeid. 
Ecn andcr,nict minder bclangryk kenmerk dor Hcrkauwers is de 
bouw van do maag, welke verband houdt met do bijzondoro 
wijzo van kauwen van het gehccl plantaardige voedsel. De 
hcrkauwers zijn in den regel dieren, die, slecht ter verdediging 
uitge- rust maar sncl ter been, bij aan vallen slechts hun hcil 
kunnen zockcn in do vlucht. Het is daarom voor hen van bclang 
om, zoolang ze ongestoord zijn, zoovcol mogclijk voedsel tot 
zich te nemen en het 
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kauwen daarvan tot. later uit te stellen. Het voedsel 
wordt dus aanvankclijk ongekauwd dooi'geslikt en in de 
als "pens" en “netniaag" bekende afdeelingcn dcr groote 
maag bewaard. Tijdens de rust wordt het dan door den 
slokdarm opnicuw in de inondholtc gebracht en 
gekauwd, waania het in de bcide ande- re afdeelin gen 
der maag, „boekmaagn en „lebmaag,,» gevoerd wordt. 
De d&rni, vooral de dunne darm, is,, zooals meestal bij 
plantenetendc zoogdieren, zeer lang. Voor het gebit is 
kenmerkend, dat de snijtan- den der bovenkaak meestal 
en ookde bovenhoektan- den dikwijls ontbreken ； de 
laatste kunnen cchter soms ook, vooral bij het mannetje, 
zeer groot worden (bijv. bij den Kidang en de 
Dwergherten). 

De Herkauwende dicren van Ncderlandsch-Indie 
behooren tot de families Tragulidae (zie DWERG- 
HERT), Corvidae (zie HERTEN) en Bovidac (zie 
RUNDEREN). 

HERNANDIA OVIGERA L., fam. Hemandiaceae. Ini. 
namen veelal dezelfde als in het volgen de artikel 
genoemd. In het Ned. „eierplanf,, omdat de rondo vrucht 
door een omhulsel omgeven is, zooals een ei door een 
eierdop. De plant is veel minder algemeen. dan do 
volgende en komt ook niet aan het strand voor. Het 
gebruik is vrijwel gelijk aan dat van de HERNANDIA 
PELTATA. 

HERNANDIA PELTATA Meissn., fain. Heman-
diaceae, Kemiri tjina Bengkak, Kam pis 
(JAV.), Binong laoet, Kampak, Moentjang tjina (SOEND.). 
Vrij groote boom, in den archipel algemeen, dock alleen 
aan het strand voorkomend, met groote schildvormige 
bladeren, en ronde, achtribbige zwarte vruchten, die 
voor de helft uit een groenachtige blaasvormige 
vruchtkelk uit- steken. Uit de zaden maakt men een soort 
olie, die door de inlanders als lampolie gebruikt wordt. 
De vruchtkelk en do bast zijn vergiftig. 

HERTEN (Cervidae), een familie der Herkauwers 
(zie aldaar), zich vooniamelijk door het bezit van een 
gewei onderscheidend. Kosmospoliet, met uitzon- 
dering van Afrika bezuiden de Sahara en Australie. Het 
gewei ontbreekt slechts bij enkele soorten, maar is 
(behalve bij het Rendier) uHsluilend aan het mannetje 
eigen. Van de booms der Runderen ver- echilt het daarin, 
dat de opperhuid aan zijn vor- ming niet deelneemt en 
het daarom geen hoom- scheede bezit. In de jeugd doet 
het gewei zich voor als een uitsteeksel van elk der beide 
voorhoofds- beenderen, de „rozenstok,,

} nog door de 
behaarde kophuid bedekt. Deze uitsteeksels groeien in 
de lengte, de bedekkende huid gaat door indrogen, als 
gevolg van het ophouden van den bloedtoevoer, en 
afstrijken verloren en zoo komt het been, de ,,hoorn", 
bloot te liggen. Jaarlijks wordt het gewei afgeworpen； 
alleen de rozenstok blijft bewaard en hierop groeit het 
nieuwe gewei uit, dat telkens ecn meer gecompliceerden 
vorm heeft dan het vooraf- gaande. 

De herten van Nederlandsch-Indie beliooren deels tot 
het geslacht Cervulw (zie KIDANG), deels tot het 
geslacht Jitisa. De laatste zijn de meer typische herten 
(Rxua wordt ook wel als een ondergeslacht van het 
geslacht Cerviut beschouwd). De soort en van Rusa, 
(roesa en m^ndjangan, MAL. ； mfindjangan, LAAG-JAV. 
； sangsam, HOOG-JAV. ； oentjal, SOEN D. ； ba- djang 
en taka jo, DAJAKSCH), die tot Z.O.-Azie bc- perkt zijn, 
hebben in beide geslachten hoektanden in de bovenkaak; 
de hooms hebben slechts drie takken. De volgende 
soorten komen in Nederlandsch Indie voor. . 

R. equina Cuv. (mgndjangan ajer, MAL. ； oeso, Mid 

den-Sumatra; danjok, DAJAKSCH van W.-Borneo), van 
Achter-Indic, Borneo,Sumatra on Banka, is hot grootste 
hert van don Archipel; het wordt 1,9 M. lang. Het is 
donkerbruin, met eon groote roodbruino vlek op de 
achtcrdeelen en met dikke, zwarto staart- pluim. De 
jongen zijn dilovijls licht gevlekt. Het gewei is weinig 
langer dan de kop; van de twee eind- takken is de 
achterste korter dan de voorste en een weinig naar binnen 
gericht. De uit Serawak bcschre- VCn en ook van het 
Kapocas-gebicd vernielde Rusa brookei Hoso is 
waarschijnlijk niot van R. equina verschillend. 

Rusa hippelaphus Cuv. is kleiner dan het eerstge- 
noemde on heeft hoorns, die veel langer zijn dan de kop 
en waarvan de achterste eindtak langer is dan de voorste 
en bijna recht opwaails gericht. Ook is het lichter bruin 
gekleurd en heeft het een bruine staartpluim. Zijn 
verspreiding in den Archipel is eigenaardig, omdat het 
een van de weinige Zoog- diersoorten is, die westelijk en 
oostelijk van de „lijn van Wallace" voorkomen ； het 
bewoont n.l. Java en de kleineSocnda-eilanden totTimor, 
Z.O.-Borneo, CelebesTde Molukkei) cn de Aroe-eil. In 
Borneo schyni het ecKter, zooals Sal. MiiJler uit 
mededeelingen van inlanders opmaakt, uit Java te zijn in- 
gevoerd en verwilderd ； het wordt er trouwens ook 
mGndjangan djawa (Javaansch hert) genoemd, ter 
onderscheiding van R. equina. In de Minahassa zijn de 
herten (ini. naam: band on go [bandogo ?] ogenge) eerst 
± 1830 ingevoerd, in Z.-Celebes waarschijnlijk reeds 
vroeger door de inlanders zelf ； de Sarasin's vonden 
geen beenderen van herten in de door hen onderzochte 
holen in Celebes, die wel overblijfselen van tai van and 
ere, nu nog op het eiland voorkomen- de, dicren bevatten. 
Volgens Valent ijn zijn de herten ook in de Molukken 
oorspronkelijk geimporteerd ； op de Aroe-eilanden is 
dit zeker hot geval. Evenwel worden de herten van 
Celebes en de Molukken we- gens hun icts geringere 
grootte en ecnigszins afwij- kende kleur ook als een 
zelfstandige soort (Ji. Mo- luccensis Quoy et Gaim) 
onderscheiden. Ook de herten van Timor, Rotti en Semau 
(in), namen: loesa, nocsa), die soms op zij van den kop 
een witten band bezitten en sterker ontwikkelde uekharen 
en staart- kwast hebben, worden wel als cen afzonderlijke 
soort (Cervus limoriensis do Blainv. = peronii Cuv.) 
beschouwd. — JI. hippelaphus bewoont weinig 
boomrijke streken, bij voorkeur alang-alang-veldcn, tot 
op groote hoogte in het gebergte. Na den bronst- tijd 
leven de oude dicren eenzaam. 

R. Kuhli MiilL cn Scblcg. is ecn klcinc soort, dio ver 
want is aan 11. porciiia Zimm, van Voor-Indie cn 
uitsluitend voorkomt op Ba wean. Het dier is don- 
kerbruiii met witten buik en heeft ecn gewei, dat veel 
langer is dan de kop en waarvaii de achtersto der beide 
eindtakken korter is dan de voorste en stork naar binnen 
gericht. 

Verg. o.a,: Lydekker, The Deer of al) Lands. Lon/ don, 
1898. 

Do hertenjacht wordt ook door de inlanders veel 
beoefend. Gewoonlijk gcschiedt (lit 1e paard met het 
geweer of ook met lasso'R. Zie JACHT. 

HERTSHOORNVAREN. Zie PLATYCERIUM. 
HERTZWIJN. Zie BABIROESA. : HETEROPODEN. 

Planktonische tot de Proso- branchia behoorende 
nlakkcn.Zie CASTROPODEN. 

HEULANG. Zie ROOFVOGEL. 
HEURNIUS (JUSTUS).— ook HORNIUS, HUR- NIUS 

en VAN HEURNE). Zoon van don Jjcidechen 
hoogleeraar J. Heurnius. Hij etudeerde te Leiden, eerst in 
de geneeskundc, later in de thcologic, werd 
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prodikant te Kalslagen, doch vatte het plan op zich aan 
de bokeering dor hcidenon to wijdon on schrcef: Do 
legationo ovangelica ad Indos capcscenda ad- monitio 
Lugd. Bat. 1618. In 1624 vertrok hij naar Indie, hij were! 
to Batavia beroepen en blccf daar tot 1632; na eone 
Tlienstrcis naar Coromandel go- maakt tc'hcbbcn on met 
een politick gezant- schap BML_bezocht te hob bon, 
vertrok hij naar Amboina, cn.werd op Honimoa 
geplaatst. In 1639 lieerdo hij naar Nederland terug, werd 
predikant to Wijk bij Duurstcde en stierf omstreeks 1651. 
Hij maakte zich vooral venlienstelijk door zijnc 
Maleische geschriften, met name door de verbe- terde 
uitgave van het „Vocabularium ofte woor- denbcck in 't 
Duitsch en Maleis5* van C. Wiltons en Danckaerts, 1650, 
en door de vertaling in het Maleisch van de Evangolien 
on de Handclingen der Apostclen (gedecltclijk met 
gebruikmaking van de vertaling van Van Hasel), Am st. 
1651. In de Bijdr. t. t. 1. en vlk. Ill, 253 werd afgedrukt 
een rapport van Heurnius over het voortplanton van de i 
Christ, religie on van wege het eiland Bali 

Literatuur : zie by Van Troostenburg de Bruin, Biogr. 
woordenb. van O.-I. predikanten, bl. 179. 

HEVEA BRASILIENSIS Miill. Arg., fam. Euphor- 
biaceae. Boom van Zuid-Amerika, in den Archipel 
vooral op Java en Sumatra in het groot aangeplant om het 
mclksap, waaruit men caoutchouc wint. Zie 
CAOUTCHOUC. Een enkele inaal wordt nog de 
verouderde Latijnsche naam Siphonia elastica voor deze 
plant gebruikt. 

HEIJDEN (KAREL VAN DER). Geboren 12 Jan. 1826 
to Batavia. Iu> Nederland on tvin g hij zijne 
opvoedingT^In 1841, dus reeds op 15-jarigen Iceftijd, 
nam hij dienst bij het N.-I. leger. Te Batavia 
aangekomen, verkreeg hij binnen het jaar don rang vnn 
sergeant, als hoed an ig hij in 1848 de 2de expeditic en 
als sergeant-majoor in 1849 de 3de expeditio tegen Bali 
inedemaakte. In 1850 legde l)ij zijn officiers-examen af 
en nam nog in hetzelfde jaar als 2de luitenant deel aan de 
krijgsverrichtin- gen in Palembang. Tot kapitein 
bevorderd in 1859 werd hij met de functie belast van 
controlcur in de Z.- en 0. afd. van Borneo en maakte als 
zoodanig den gchcclcn Bandjermasinschcn krijg mede. 
In 1865 vertrok hij met verlof naar Europa on woondo 
daar de militaire manoeuvres bij van het Fransche leger 
to Clialons sur Marno, waarover van zijn hand ccn work 
het licht zag, gctitcld: „Het kamp van Chalons sur Narnc 
in de jnaandon Juli cn Augustus 18"'. Eon jaar later was 
h】j weer in Indie, waar hij wcldra (1868) bencemd werd 
tot majoor en gcwcstolijk koininandant van het oiland 
Banka, welke betrekking hij ongovcor twee jaren lang 
vor- vulde. In 1872 word hij luitenant-kolonel, in wol- 
ken rang liij deel nam aan do operation ter vor- overing 
van den Atjcschon kraton (1874). In Juli 1871 
ovcrgeplaatst als plaatsolijk konimandant to ^einarang, 
word l)ij in Aug. 】875 reeds wcor ver- 
])laatstnaarPadang als koininandant van het garni- 
zocnsbataljon ter Smnatra's Wcstkust cn het vol- gende 
jaar als kolonol naar Atjoh. Daar trad hij in Jimi 1877 op 
als waarnemend Militair on Civicl Gczaghobber, waarna 
hij in Jan. 1878 bonooind word tot Gouvernour van Atjeh 
on Onderhoorig- hedon tevens Militair bevelhobbor. In 
Sept. 1878 werd hij genoraal-ninjoor on als 
buitongowono bo- looning voor de uitstekendo dionsten 
in Atjoh bowo- zon in Jan. 1880 luitenant-gonoraal. Het 
succos door horn in Atjoh behaald en do rust daardoor 
verkrogon deed do Indischo rogeering besluiton 
overtogaan 

tot hot invooron van cen gcregold bostuur. Ter voor- 
beroiding hiervan wordon do Gouv. Van der Heijden en 
do hcor Pruya van der Hooven in Jan. 1880 als 
Rcgeerings-commissarisson aangewczon, van welke 
functic, nadat aan do opdracht voldaan was, 
eorstgcnocnido den lOdon Oct. eervol onthe- ven wercl, 
hetgeon in Maart 1881 gcvolgd werd door zijne eervolle 
onthoffing van het ambt van Gouvomeur van Atjeh en 
Onderhoorigheden en don 17don Maart d.a.v. van zijno 
betrekking van Militair bevclhobber aldaar. Spoedig 
hiema vertrok hij met cen jaar verlof naar Nederland, 
alwaar hij met ingang van 1 Febr. 1882 op verzoek ge- 
pensionneercl werd. In 1887 word hij benoemd tot 
kommandant van het KOH. Koloniaal Militair 
Invalidenhuis te Bronbeek, jyelke betrekking hij tot zijn 
dood vervuldcTHij overleed te Bronbeek op 26 Jan. 
1900. 

HEYDT (JOHANN WOLFFGANG). Geboren, 
omstreeka 1700, te Konstadt (Silezie, beoosten Breslau 
； zieyuDr. F. de Haan, Prio-ngan I, 1910, 2, p. 21^), 
jnaar later verhuisd naar of SleeswyE-" Hblstein, of 
Oldenburg； immers, zijn groot boek draagt hij in 1744 
als onderdaan op aan Christiaan VI (1730—I74G), 
Koning van Denemarken en Noorwegen, Hertog van S1.-
H. cn Graaf van O. Is in ca. 1730 werkzaam als topograaf 
bij het Hof in de Keurpalts； krijgt in 1733 op zijn ver- 
zock ontslag, om naar Amsterdam te vertrekken en dienst 
te kunnen nemen"~bij de O. I. C. Zeilt, blijkbaar als 
gemeen soldaat, op 31 Jan, 1734 van Texel, doet een 
maand lang de Kaap aan, en komt 30 Aug. tc Colombo, 
Hier blijft hij op Ceylon 21/, jaar, waar hij'bevorderd 
wordt tot korpo- raal cn kennis maakt met den Holl, 
teekenaar en topograaf Arent Jansen, van wien hij, 
blijkena zijn dankbaar herdenken Inter, veel profiteert en 
ook verscheidene van diens teekeningen van Ceylon 
machtig worclt. Zelf mag hij in 1736 een tocht meemaken 
met een Holl, gezantschap naar den koning te Kandy. Hij 
vertrekt, steeds nog als korporaal, op 12 Jan. 1737 van 
Colombo naar Batavia, waar hij, via Point de Galle, in 
Maart aankomt. Hier vindt hij zijn jongeren broer, dio 
“mandador" („Mandatour'') waa ten huize van den Raad 
v. Indio Van Suchtelcn. Dit wordt zijn ge- luk； want 
zijne (en Ja,nsen’8?) teekeningen van Ceylon komeii zoo 
onder oogen van dien Edelheer, en deze toont ze weer aan 
den nieuwen G.-G. Valckcnier (Mei 1737—Nov. 1741). 
Deze wordt hier zoo door getroffen, dat hij Heydt op 20 
April 1738 aanstelt tot teekenaar en architect van 's 
Compagnie's gebouwen tc Batavia, hem opdraagt om 
allcrlei aanzicht-teekeningen en plattegronden to in a ken 
in en om Batavia, en zelfs het plan vormt oin Heydt tc 
dien einde een rondreis to Jatxjn maken naar do 
buitenkantoren der O. I. C. Dit laatstc vervalt echter, als 
Valckenier hem opdraagt water-partijen te maken op zijn 
nieuwe buitxinplaats aan de Antjolscho Vaart (Slinger-
land ?), waar een heelc tuin-architectuur met aller- lei 
barok-fraaiigheden moest verrijzeri. Zoo blijft Heydt on-
verdroton aan het teekenen en ontwer- pen, tot hij in Sept. 
1740 — zijn broer was op21 Febr. te Batavia overledon 
一 ontalag weot to krijgen wegens het hebben van „de 
koek** (d. i. milt- vergrootmg door malaria). Met de 
retourvloot van Oct. 1740 gaat hij huis-toc (per 
Everswaard; verg. De Haan, 1. c.), doet opnieuw de Kaap 
aan, komt 6 Aug. 1741 to 3Jiddelhurg. en ves- tigt zich 
in het landstadjo Wilhermsdorf (Boven- 
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Franken, W. van Neurenberg)； waar hij, als architect en 
landmeter van Graaf Hohcnlohe-Schil- lingfiirst, in 1744 
laat drukkcn — doch „in Verlag des Authors" — zijn 
kostelijk boek „Allemcuester Geographisch- und 
Topographischcr Schau-Platz von Africa und Ost-
Indien!,, een dik work van langwerpig 4°-formaat, met 
ru;m 350 p.p., waar- van zoowat twee derdc tekst, van 
verklarondcn maar uiterst omslachtigen aard, en 115 
„Pros- pectc55 on ,,Plane", versta: aaiizicht-tcekeningcn 
en plattegronden, alle op hccle bladen gedrukt. 

Dat het „Africa und Ost-Indien,' in dien tekst (wel met 
opzet) misleidend is en eerdcr diende te luiden: Batavia 
en omstrcken, Ceylon, en enkele buitenkantoren der 0. I. 
C.. kan blijken uit de volgende specificatie der 115 
platen. Eerst 22 van de stad Batavia, dan de eilandjes 
Onrust _ (2) en Edam (1), alsmede de Ommelanden van 
Batavia (15; inbegrepcn Tanggeran_.cn 66n platte- grond 
van het fort en den dalem te Banta-m,),. Straat Soenda (1 
kaart) en het bovenvermeld lustverblijf van G.-G. 
Valckenier (6); samen 46 platen en 1 kaart. Daama niet 
minder dan 46 platen en 2 kaarten van Ceylon (ten deele 
gewis teruggaand tot teekeningen van den gezegden 
Arent Jansen). En ten slotte 20 platen van buiten- 
kantoren der 0. I. C., waarvan slechts 5 van Kaap de 
Goede Hoop (het „Africa" van zijn titel, ge- heel 
vooraan!), doch waar hij zclve ten minste geweest was, 
terwijl al de andere 15 door hem ontleend zijn aan 
teekeningen die hij op Ceylon en te Batavia in handen 
kreeg, deels op last van Valckenier; nl. Tuticorijn (1), 
Cocliin (1), Gam- ron (1), Hoogly (1), Salidah-mijn op 
Sumatra (1), Malaka (2; cn we】 een aanzicht en een 
platte- grond), Makasser (1), Ternate (1), Nangasaki (1), 
Sao TliiagoTKaap-VerdiscHeeiL (l)en 4kaarten ten slotte 
van den zeeweg naar Indie, die hij openlijk zegt on tieend 
te hebben. 

De blijvende waarde van Heydt's werk voor ons ligt 
niet zoozeer in de 85 „Pro8pecten, waar hijzelf on misken 
baa r het meest grootsch op ging； want Heydt was geen 
artist, en zijn (eigen of nage- dane) kopergravuren missen 
alle leven en lokale typeering； ze zijn even dor, als de 
— hclaas fan- tastische — koperprenten van Romein do 
Hooghe uit ca. 1700 (Les hides Orientales et 
Occidentalcs) vol zwier zijn. Maar de 22 of 23 
plattegronden (,,Plane"), en wel 13 van West-Java, 8 van 
Ceylon (met nog een plaat van de in scripties op de 
Adams-piek) en 1 van Malaka, zijn door hun nauw- 
keurigheid en vertrouwbaarheid een kostbaar be- zit. Ook 
zijn tekst bevat heel veel bclangrijks. 

Dat de beschermer van Heydt, de G.-G. Valckenier, 
ze]f onder den invloed stond van Valen- tijn,s groote 
werk, met al zijn kaarten, aanzich- teii en plattegronden 
(1724—26), behoeft niet be- twijfeJd te worden. Heydt's 
werk mag dan ook de voltxDoiing van Valentijn 
genoemd worden in het tx>pographische; txjrwij] het een 
30 jaar later weer sterken invloed zou uitoefenen op den 
teeke- naar Johannes Rach (zie dezen naam). 

Een biographic van Heydt is in de „AlIgemeine 
Deutsche Biographie", dl. 12 (1880) en 50 (1905) niet te 
vinden ； maar Heydt heeft gelukkig zclf in de 
„Vorrede^^ tot zijn boek diverse data mede- gedeeld. De 
op den titel van den ,,Schau-Platz" vermelde „ An hang 
oder historische Beschreibung der Reise des Verfassers 
von Holland nach Ost- Indi en, und von dar widerum 
zurdck", ontbreekt echter in alle exemplaren. , G. P. R. -
Z-. f 、、 ，- ，- . , ..f /L. * i e'. 

■J -r ' J J 

< HIBISCUS ABELMOSCHUS L., fain. Malvaceae, 
Gandapocra, Kapas oetan (MAL.), Kastocri, GAai- 
d&poerA, Weron (JAV.). Porsche kruidachtige plan ten, 
bloemen gecl met een rood hart. Do zaden (bisamkorrels, 
inuskuszaad) bevatton een aetherischo olie (minjak 
kastoeri). Zo wordon als cosmeticum gebruikt en oni een 
geur te goven aan bedak, doepa's enz. Do fijngepoederde 
zadon zijn eon inlandsch genecsmiddcl. 

HIBISCUS CANNABINUS L. Kruidachtige plant, tot 3 
M. hoog, met blcekgele bio omen met een rood hart, in 
den laatsten tijd als vezelplant zeer bokend geworden 
(Java-jute), zie VEZELSTOF- FEN. 

HIBISCUS ESCULENTUS L., Katjang arab (MAL.). 
Kruid, veel gelijkend op H. Abelmoschu^. “ Soms 
gekweekt om de vruchten, die in onrijpen toestand als 
groente gegeten worden. 

HIBISCUS MANIHOT L. Porsche kruidachtige plant 
uit China, vooral in het Oosten van don Archipol als 
Koewei gekweekt. De bladeren worden in de Minahassa 
gekookt als groente gegeten. 

HIBISCUS MUTABILIS L. Baroe landak (MAL.), 
Waroo landak (JAV.). Sierheester, buitengewoon veel op 
H. venustus gelijkend en dezelfde eigen- schappcn 
vertoonend wat de kleur der bloemen betreft. Komt echter 
niet in het wild voor. 

HIBISCUS ROSA-SINENSIS L., Baroe, Baroe landak, 
Boenga raja (MAL.), Kembang wera (SOEND.), Noeribang 
(JAV.), Oeribang (BATAV. MAL.), evenals een aantai andere 
soorten het best bekend als Kembang sepatoe, welke naam 
afgelcid schijnt te zijn van het Portugeesche Flora de 
sapateiro = schoenmakersbloem, om- dat de bloemen 
voor poetsen van schoenen gebruikt worden. Ook 
Chineesche roos genoemd en misschien van China 
afkomstig, althans in Indie niet in het wild bekend. Het is 
een heester, tot 4 M. hoog. De bloemen zijn zeer 
verschillend van kleur, paars, rood, gee】，
viccschkleurig, oranje cn vaak gevuld. De plant wordt 
algemeen als sier- plant gekwjeekt en doet ook dienst in 
de ini. gc- neeskund<5 Met de bloombladeren kleurt men 
vaak gebape- 

HIBISCUS SABDARIFFA J,, Roodo zuring, 
Amerikaansch zuur. Kruidachtige plant met blcek- gelc 
bloemen met een rood hart. Uit Amcrika af- komstig, soms 
als groente aangeplant. 

HIBISCUS SIMILIS Bl., Baroo goonoeng (MAL.). 
Boom, zeer veel gelijkend op tie cchte Waroe (〃. 
liliaceiLs) en er vaak mee verward. Zoowel hout IIIH 

schorsvezeJs zijn minder bruikbaar. Wordt zeer vaak als 
schaduwboom geplant. 

HIBISCUS TILIACEUS L. Baroe (MAL), Waroe (in 
verschillende saincnstellingen.JAV. MAL. SO END.). 
Algetncen voorkomende boom, in het wild vooral aan 
niot-mocrassige stranden, in het binncnland zeer vaak 
gekweekt, bekend om de diep-hartvor- )nige toegespitste 
bladeren en de groote gcle, vun binnen purperen bloemen. 
Een bekende schaduw- boom. Het hout wordt op vele 
plaatsen door de inlanders gebruikt, vooral door 
Wagenmakers. ()r)k wel als timmerhout in gebruik. De 
schorw van stam en takken bevat een goede vezel 
(Lcelocp waroe), die op vele plaatsen voor touw woixlt 
gebruikt. 

HIBISCUS VENUSTUS BL Kapasan (JAV.), Kaka- 
pasan (SOEND.). Porsche heester tot 4 M. hoog, vaak als 
sierheester aangeplant en bekend om de bloemen, die *s 
morgens wit zijn (met een rood hart) 
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en in den loop van don dag rood verkleuren. Do- zelfdo 
eigenaardigheid vertoont do uitsluitond go- kweekt 
voorkomende JI. mutabilis, die vaak met de andero 
verward wordt. Boide zijn ook met gc- vulde bloemen 
bekend. 

HIDJI. Zic KID AN G. 
HIDJRAH, zie ISLAM Ic, en MOHAMM. KA- 

LENDER a.,'( f /, Cr 。 ： •: 
HIKAJAT. Arabisch woord, beteokonend verhaal. 

Wordt in hot Maleisch gebruikt voor allcrlei vor- halen, 
zoowel geschiedverhalen als romans, dock voornamelijk 
voor Mohammedaansche legenden on de n a volgin gen 
daarvan. .Zie LITERATUUR (MA- LEISCHE). 

HILE. Ini. naam op Simaloer aan de kadal (zie aid a 
ar), Mdbuia jasciata Kuhl, gegeven. 

HINDOEISME. In ruimeren zin, eene samenvat- tendo 
benaming voor den godsdienst en de daarop gegronde 
instellingen der Indiers; in engcren zin. be- doelt men met 
Hindoeisme het derde tijdperk in de ontwikkcling van 
den Brahmaansch-Indischen godsdienst, zooals die hare 
uitdmkking viiidt in het Maha-bharata en het Ramaya^a, 
in de Poera^ia's en de DharmaqAstra's van Manoe, 
Jadjnjawalkja, enz. Bij alle verschil van sekten, 
waaronder de Wisjnoeieten en de Qiwaieten de 
voornaamsten zijn, en ondanks zekere verschcidenheid 
in de dogmatische opvatting van het Godsbegi'ip, stem 
men alle gcloovige Hindoes daarin overeen, dat zij het 
leerstuk der zielsverhui- zing of wedergeboorte 
erkennen. Volgens dat leerstuk is de menschelijke ziel 
een deel van het alom- vattende goddelijke wezen, het 
Hoogste Brahma, anders genaamd de Hoogste Ziel 
(Paramatman), en kan zij de hoogste zaliglieid, d. i. de 
hereeniging met dat hoogste wezen niet erlangen, eerdat 
zij de hoogste waarheid bereikt heeft, het be^vustzijn na- 
melijk, dat de menschelijke ziel e6n is, hoe men die 
eenheid ook opvatte, met het goddelijke Alwezen. Zoo 
lang dat bewustzijn in den mensch niet ont- waakt is, 
blijftde ziel gekluisterd aan het lichaam, en a Is de 
mensch sterft, ncemt zijne ziel, welke niot vrij gemaakt 
is door de waarheid, een ander lichaam aan; hij wordt 
wedergeboren, doch niet v66rdat hij, al naar gelang van 
het overwegend goede of kwade, dooi- hem op aardc 
gedaan, beloond is geworden. in de ijcmelsche verbiijven 
of wel gestraft in do hel ge- durende een tijdsverJoop, dat 
in evenredigheid staat tot hetgeen hij verdient. Na afloop 
van dien tijd wordt de ziel herboren, van den 
deugdzamen mensch under gunstiger omstaiidigheden 
dan in zijn vorig bestaan ； van den booze, onder 
ongunstiger om- Btandighcden; de laatste zal, zoo hij 
zich niet betert, van trap tot trap in de rij tier wezens 
afdalen, totdat hij ten slotte een plant of steen wordt; 
degene daar- entegen, die steeds naar't hoogerc streeft, 
zal een telkena hoogeren rang innemcn. Het hoogste wat 
cen mensch bcreiken kan, is verceuiging, of licver 
hereeniging met het Hoogste Bralnna, en zulks is, gelijk 
gezegd, aDccn te bcreiken door de voile kennis der 
hoogste waarheid. Hceft do meiisch dit bereikt, dan 
wordt hij nimmer wedergeboren, dan is hij be- vrijd van 
den Sansara, don kringloop van't bestaan. Het geloof aan 
de wedergeboorte was reeds in het oxidere 
JJralimanistische tijdperk, voorafgaande aan 'I 
Jlindoeismc in engcren zin, z66 vastgeworteld in 't ] 
ndiscJi gemoed, dat het ook bij de Boeddliisten ingang 
heeft gevonden, niettegenstaande dezen't be- slaan eencr 
ziel loochenen en daarom het leerstuk eenigszins anders 
formuleeren. Behalve do leer der wedergeboorte cn wat 
daarmede samenhangt, erkennen de belijdcrs van het 
Hindoeisme het Indische 

Pantheon cn vordero mythologische voorstellingen, 
zooals die in hun heiligo boeken, van do Weda's af, zijn 
ncdergelegd. Ook dezo voorstellingen zijn voor ecn groot 
dccl in het Boeddhisme overgegaan. De eeredienst der 
Hindoes bestaat hoofdzakelijk in huiselijkc dcvotic, in 
het bezocken van tcmpels om te bidden, het vcrceren van 
godenbcelden met offer- anden van blocmen, het doen 
van bedevaarten, het houden van godsdienstige feesten 
en processies; do grootc offers van het Wedische en Oud-
Brahma- nistischo tijclperk zijn hoe langer hoo meer in 
on- bruik geraakt. Aan werken van milddadigheid en 
vroomheid, zooals hetspijzigen van behoeftigen, het 
schenken van landerijen aan brahmancn, het op- richten 
van heiligdommen en hospitalen, het graven van vijvers 
en cistemen is steeds groote waarde ge- hecht. 

De vooniaamste goden van het Hindoeisme der 
Middcleeuwen — het eenige dat voor den Indischen 
archipci in aanmerking komt — zijn. Qiwa en cliena 
wcderhclft Doerga, Wisjnoe en diens gemalin Qia, 
Brahma de schepper, Gaije^a, de zonnegod Soerja, 
Skanda, de god van den oorlog, Saras watt, de godin der 
wysheid en welsprekendheid. Godheden van minderen 
rang, doch zeer populair zijn de minnegod Kama en Rati, 
zijne wederhelft. Hetzelfde kan men zeggen van 
Koebera, den. god des rijkdoms. Met hoogen eerbied 
wordt door den Indier ook de naam uitgesproken van 
Jama of Dharma, den god des doods en der gerechtigheid. 
Andere godheden, zooals Indra, de hemelkoning en 
regengod, en Agni, de god des vuurs, die in't Wedische 
tijdperk zoozeer op den voorgrond treden, nemen in het 
godsdienstig leven van het latere HLindoeismo eene zeer 
ondergesclukte plaats in. Indra heeft zijne beteekenis 
gehouden alleen als figurant in dichtcrlijke mythen, als 
heer van het hcmelsch paradijs. De vereering van Agni, 
wiens attributen op Qiwa zijn overgegaan, bepaalt zich 
tot de gewoonte, vooral in brahmanenfamilies, om aan 
hem homa's, d. i. plengingen van gesmolten boter te 
wijden; die soort van offerande heeft meer eene ritueele 
dan eene godsdienstige beteekenis. 

Niet enkel de lioogere en lagere goden, maar ook 
andere wezens der Indische mythologie, zijn bij ver- 
schillendc volken van den Archipel in zekere mate 
mheemsch geworden. Zoo getuigen de afbecldingen van 
Garoe(Ja, als vogel en voertuig van Wisjnoe, dat hij 
eertijds op Java vereerd werd, gelijk nog op Bali het 
geval is . Ook bij de Maleiei*s e. a. ontbreekt het niet aan 
herimieringsdagen aan den heiligen vogel ;een der 
rijkssierraden van Gowa heet nog heden ten dag© 
Goeroeda. De Naga5s, do als slangon voorgestelde 
regenwoIken en vereerd als watergeesten, zijn. bekend in 
den ganschen archipel tot ^almahera toe. Ook Rahoe, do 
verpersoonlijkte ekEps, de verslin- dor van zon en maan, 
komt onder min of meer ver- basterde vormen voor op 
Java, Bali, bij de Dajaks, Bataks, Maleiers en op do 
Pliilippijnen. Als heilige on vercerenswaardige wezens 
worden ook beschouwd de ])laneton (met iiibegrip van 
zon en maan), waaraan do wcckdagen hun naam 
ontlceneu. De Widjadha- ra's, vrouwelijk Widjadhari's, 
en de Gandharwa's, twee soorten van hemelscho geesten 
of cngelen, spe- len in de sprookjes en het bijgeloof dor 
Javancn en Balineczen eene niet onbelangryke rol. Niet 
minder is dit het geval met verschillcndo monsters, als de 
Raksjasa's en Bhoeta^, die ook in Maleische ge- schriften 
meermalen vermeld worden. 

Het Hindoeisme moet reeds in de cerate eeuwen onzer 
jaartelliiig tot den Indischen archipel zijn doorgedrongen, 
want de Chineesche reiziger Fa-Hien 
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vond in !t begin der vijfde eeuw op Java cene brah- 
maanschc maatschappi], en de Sanskritopschriften 
nit West-Java zijn, naar 5t schrift tc oordeclen, van 
omstreeks denzclfden tijd. Het oudste der gedagtee- 
kende opscliriften, uit Tjanggal in Kecloe, van den 
jarc 654 Qaka, leert ons dat de vorst vanliet land 
een Sanskrit-naam drocg on het Qiwaismc beleed. 
Het steen-opschrift van Kalasaai, van 700 Qaka, is 
Boeddhistisch. Beide opschrifteii, in verband bc- 
schouwd met de heiligdommen, die er in vermeld 
wordcn, levercn het bewijs, dat in de achtste ceuw 
■op Java zoowel het Hindoefeme als het Boeddhismc 
bloeide. Datzelfde kau men op grond van talrijke 
inscrip ties op steen en koper, van de Oud-javaanschc 
letterkundc en niet het minst van de ovcrblijfselen 
van bouw- en beeldhonwkunst zeggen, van Java 
in den tijd. verloopen tusschcn 800 en't einde der 
15de eeuw, toen de Islam de overheid kreeg. Op het 
na burige ci land Bali heeft zich het Hindoeisme tot 
liedcn toe gehandhaafd. 

Wat de overige eilanden des archipels betreft, 
ontbreekt het niet aan duidclijke sporen, dat daar 
zoowel het Hindoeisme als het Bocddhisme invloed 
heeft geoefend. op de godsdienstige voorst ellingen der 
inlanders; vooral is dit duidelijk op Sumatra, waar nog 
talrijke tenipclnunes en inscripties wor- den 
aangetroffen cn bijvoorbeeld de Bataks ette- lijke 
figuren iiit de Indische niythologie hebben 
overgenomen. Op Borneo getuigen de Sanskrit-in- 
cripties van Koetei en eenige monumenten in West-
Borneo van Hindoeschen invloed, cen invloed, 
die in zekere mate, o. a. by het letterschrift, zich 

tot Celebes en de Philippijnen uitstrekt. Zie OUD- 
HEDEN. 

Welke bestanddeelen uit den ouden godsdienst 
der eilanders het Hindoeisme in den loop zijner ont- 
wikkeling heeft opgenomen, is vooralsnog niet met 
zekerheid te zeggen. Wat wij weten is, dat bij de 
Javanen iii de Middeleeuwen, onverschillig of zij het 
Hindoeisme of het Boeddhisme beleden, al les op 
，-厂 Indische leest geschoeid was. 

j v, < Literaiuur： Voor een overz^Jit van den godsdienst 
/ , der Hindoe-Javanen, zie memV eth, Java (2d e druk) 

'、：.、’，，.D・ 1.7】 vgg. , 
匕 "J - ■ .^HINOEMAN of INOMAN. Landschap en dorp 
C-t' '： ■in de Kwantan-districten, aan de Kwan tan -ri vier 

' gelegen tusschen Tjaranti en Basrah. Het is de 
hoofdnederzetting van een der vijf bondgenoot- 
schappen, die de Rantau Kwan tan uitmaken en 
volgens overlevering de eerste nederzetting der Mi- 
nangkaban-Maleiers in deze streken. Van Hinoe- 
man loopt een voetpad naar Kam par. Zie verder 
KVVANTAN-DISTRICTEN. 

 

HIPPEASTRUUM EQUESTRE Herb., fam. Ama- 
ryllidaceae. Chiueesche vuurlelie, cen bolgewas met 
een groote, meest roode bloem, die wat op een lelie 
gelijkt. De bol wordt geraspt aanbevolen tegen ge- 
zwellen aan de hals en tegen bof. 

HIPPOPUS. Scheljxlicr. Zie DOOPVONT- 
SCHELP. 

HIPTAGE, BL, fain. Malpi(jhiaceae, Areuj beurit 
(SOEND.), Kxosok (J AV.), Lo alas (JAV.). Klim men- 
de heesters met witte of lichtrose bloemen en ge- 
vleugelde vruchten, waarvan een 2-tal soorten voor- 
konien. De bladeren worden als groente gegeten. 

gIBI—Vulkanisch eiland ten N. van Ternate, 
^7(7"M. hoog, met jongen kegel in ouden mantel; 
erupties zijn, niet bekend (Verbeek, Molukkenver- 
81ag, 152)./； 

HITOE. Naam van. het noordelijk schiereiland 
,van het eiland Ambon. (Zie aldaar.) 

夕”，.勺3 
.遥小*心-7 

I HOBO. Zie MUZIEK EN MUZIEKINSTRU- MENTEN. 
HOCHSTETTER (FERDINAND VON). Gob. 30 April 

1S29 te Esslingen, studeerde hij to Maulbronn en Tubingen 
iiTcIe~tfcBologie en natuurweteiischap- pon, werd in 1856 
priv.-docent to \必3皿Siren vergo- zeldo als geoloog de 
Novara-expeditie, dio 30 April 1857 vertrok cn o. a. ook den 
Incl. archipel bezocht. In 1860 werd hij professor in de 
mineralogie en geologic aan het Polytcchnisch instituut to 
Weenen, waar hij werkzaam blcef tot hij in 1881 zijn ontslag 
ver- kreeg. Hy stierf IS Juli 1884 te Obenlobling bij Wee- 
ncn. Van zijne talrijke geschriften zyn voor Ned.-Indie 
bclangrijk: Gcologische Ausfliige auf Java (Reise der 
Oesterreichischen Ifregatto Novara um die Erde. Geolog. 
Theil, Bd. II, pag. 113—152). Daar- in is o. a. voor het eerst 
eene poging gedaan, om tot cene ouderdomsbepaling der 
tertiaire sedimen-, ten van Java te geraken. 

HODA. Zie PAARD. 
HODGSONIA MACROCARPA Cogn. fam. Cucur- 

bitaceae. Akar kepajang (MAL.), Areuj kalajar ba- dak of 
alleen Kalajar badak (SOISND.), Kadam (MINAXGK.), Groote 
kliinmende hecster, die op ver- scliillende plaatson in den 
Archipel in het bergland voorkomt, kenbaar aan de groote 
kale gelobde bla- deren en de roode, viltige, aan den top 
platgedrukte bolvormige vruchtcn. Op sommige plaatsen 
worden de zaden uitgeperst om de olie, dio ze be vat ten. 

HOEAMOEAL. Schiereiland. Zie CERAM, biz. 468. 
HOEDA. Zie PAARD. 
HOEDENINDUSTRIE. Het vlechten van hoeden is een der 

oudste en belangrykste huisindustrien op Java. De Industrie 
heeft zich, dank zij Europeeschc leiding en voorlichting, 
vooral kunnen ontwikke- len in Tangerang (Residentie 
Batavia) en is daar een belangrijke bron van inkomsten voor 
do inlandsche bevolldng. 

Als grondmateriaal diende oorspronkclijk alleen bamboe, 
terwijl sedert 1906 ook pandan bladeren voor dit doel worden 
gebruikt. De fabricatie van Panamahoede.n uitde bladeren 
van een palm (Carlu- dovica palmata) is van nog recenter 
datum. 

De prijzen door de opkoopers op do locale mark- ten 
betaaid varieeren al naar de qualitcit voor bamboehoeden 
tusschcn f 0,12 on f 2,50 cn voor pandanhoeden tusschen f 
0,06 on f 0,40. Do tijd be- noodigd voor het vlechten van een 
hoed varicert voor de grovere qualiteiten tusschen J en 2 
dagen en voor de fijnere tusschen 8 en 30 dagen. 

De export van bam boohoeden bed roeg: 

Bestemming naar: 
1912 1913 J9J4 

(duizcndtallen) 

Nederland en order...............  J81 383 95 
En go land ............................  521 558 408 
Frankrijk on order  ...............  2650 2318 969 
Italic en order  ......................  443 317 74 
Ver. St. van Aniorika .... J8J9 J 560 1427 
Egypte cn order  ...................  132 170 360 
And ere besteminingon .... 583 24 J J 18 

Totalen  ........................ 6329 5550 3481 
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en van do pandanhoeden: 

! 1912 1913 1914 
Bestemming naar: ------------------------------------  

(duizendtallen) 

Nederland on order ...............  24 128 293 
Engeland en order .... 282 1117 1119 
Frankrijk en order  ...............  1836 908 340 
(V. S.) van Amerika .... 4483 1716 1753 
Andere bestemmingen .... 621 369 303 

Totalon  ....................  7246 4238 3808 

HOEDSLANG. Zie BRILS LANG.   
HO EE TAHOERI. Zic MUZIEK EN MUZIEK- 

INSTRUMENTEN. 
HOEFDIEREN. (Utigulafu). Ecn afdeeling der 

zoogdieren (zie aldaar), gekenmerkt door het bezit van 
hoeven in plaats van de klauwen of nagels van de andcre 
Zoogdieren. Hoeven onderscheiden zich daardoor, dat ze 
het eindkootje van den teen ook aan de onderzijde 
gcdeeltelijk bedekken. Ze zijn ontstaan door wijziging 
van klauwen, zooals blijkt uit het feit, dat enkele 
primitieve, uitgestor- ven Hoefdieren nog klauwen 
droegen en ook onder de huidige Hoefdieren er enkele 
zijn (in het bijzon- der de kameelen), wier hoeven nog 
niet typisch zijn gcvormd.maar een bouw vertoonen,die 
het midden houdt tusschen klauwen en echte hoe ven. 
Niet aJleen door het bezit van klauwen, maar ook in and 
ere opzichten waren do oud-tertiairc voorouders dor 
Ungulata, de Prolungvlala, nog zeer verschil- lend van 
de recente Hoefdieren en nauwelijks van de voorouders 
der Roofdicren te onderscheiden. Het wai-en kleine zool- 
of halfzoolgangers, met 5 vingera en teenen en een 
oorspronkelijk gevormd gebit. Bij de rccente Ungulata 
zijn in den regel de pooten verlcngd ell geheel tot een 
snellc voortbewe- ging op den bodem ingcricht. Daarbij 
worden mecst- al niet meer de voetzolon op den grond 
gezet, maar alleen do vingera (“digitigradie") of zelfs 
alleen de toppen daarvan (,,ungu】igradic‘‘). Tcvens zijn 
vin- gerH cn teenen gewoonlijk in aantal gereduceerd. 

De Ungulata zijn plan tenders, zeldzamcr omni voor. 
In Nedcdandsch-Indie zijn zij vertegenwoor- digd 

door Proboscidea (zie OLIFANT), die nog 5 vingers cn 
teenen hebben en digitigraad zijn, Peris- sodactyla 
(Ongepaardlioevigen) en Artiodaclyla 
(Gepaardhoevigei)), die beidc unguligraad zijn en ecn 
sterke rcductie der vingers on teenen vertoonen, met dit 
vcrschil dat bij de Artiodaclyla de 3dc en 4dc vinger 
gelijk cn de storkstc blijven, bij de Perissodactyla de 3do 
de overige in grootte ovortreft. Tot de Perissodactyla 
behooren PAARD en EZEL, NEUSHOOJIN cn TAPIR, 
tot de Artiodaclyla ZWIJNEN cn HERKAUWERS (zic 
onder de af- zonderlijko hoofden). J)c mot de Zwijncn 
verwante Nijlpaardcn (Ilippopotamtcs) komen in den 
Archipel slechts fossiol voor. 

HOEKOEM. In don zin van „godsdienstigo wet", 
„godsdien8tige inzettingen**, ook wel „gods- dicnstige 
rcchter", is hoekoem een verbasterd Arabisch woord； 
dit is do meest verbreide be- teekenis, dio door inlanders 
mecstal gobruikt 

wordt in tcgcnstelling tot ad at in den zin van 
„oudinhcen)8cho gewoonten" (zie AD AT). 

Daarcntegcn is hoekoem als titel in de Mina- hasa een 
Europccscho verbastering van het in- heemsche woord 
ockoeng, volkshoofd (thane: wijkhoofd). Hoekoem besar, 
kedoea, toea zijn do ambtsbenamingen van districtshoofdon, 
onderdia- trictshoofdon en dorpahoofdon (negorij-, 
gemeente- hoofden) aldaar. Over het verschil in positie tus> 
schen een hoekoem kgdoea en een Javaansch 
onderdistrictahoofd, zig^Adatrechtbundel IX bl. 1.一 Het 
ond erscheidingatceken van een hoekoem besar of kedoea is, 
evenals bij inlandsche regen ten in de Molukken, een rotting 
met een zwaren knop (voorzien van het Nederlandsche 
wapen), bij de cersten van goud, bij de laatsten van zilver. Zie 
voorts onder BESTUUR. 

HOELANGIO. Zie BABIROESA, 一 
HOELBAH (MAL.). Zie TRIGONELLA.^^^:Q< 

HOEMBOET. (SOEND.); oemboet, (JAV., MAL.). 
Jongc bladeron van den arenboom en van andere palmsoorton 
en jonge uitapruitsela van rotan en van verscliillonde andcre 
plan ten, die rauw, ge- stoofd en in 't zuur gegeten worden, 
dus een soort van palmiet. 

HOEN (SIMON JANSZ.) van Monniken也匹一— Nam als 
schipper deel aan den tocKBrTSHcIeF'J. C. van Neck in 1598 
naar Indie ondernomen, en aan dien onder bevel van Steven 
van der Hagen in 1603. In 1607 was hij schipper op de vloot 
onder P. W. Verhoeff, en na diens dood in 1609 werd hij als 
vice- admiraal bevelhebber diet vloot ； in die be trek king 
aloot hij een verdrag met do Orang-kaja der Ban- da-eilanden, 
waarbij Banda-neira beschouwd werd als door de wapenen 
veroverd te zijn en bepaald werd dat dit eiland erfelijk ten 
dienste der Stat.- Gen., den Stadhouder en de O.-I. Cie. zou 
worden behouden. Van daar naar de Molukken vertrokken 
liet hij eene versterking op Ternate oprichten, veroverd o het 
Spaansche fort te Batjan_(Nov. 1609) en sloot een verdrag 
tusschen "cie Cie. en Ternate aan de eene en Batjan aan do 
andere zijde. Gedu- rondo een beleg van Tidore overleed hij 
12 Jan. 
1610. J 

HOENDERACHTIGE VOGELS. (Gallinae). Daar- too 
bohooren de eigenlijke hoenders (Gallus); de Fazanthoenders 
(Lophura); de Pauwen {Pavo, Ar- giu); de Loophoenders 
(Megapodius, Megacepha- lon, Talle/jallus) ； de Patrijzen 
en Kwartola (Rhiso- thera, Arboricola, Excaljactoria etc.). 
Zio de over deze vogels handelende artikelen op 
bovenstaande namon. 

HOENDEREI. (Ovula oviformis). Zic EIHOORN en 
GASTROPODEN. 

HOENDERS. Deze vogols,die in den tammen staat reeds 
sedort oudo tyden zulk cen grooto rol vervul- lon en volgons 
do oudate goscliicdkundige overleve- ringon bepaaldo 
huisdioron waren, stammen hoogst- waarschijnlijk af van den 
Kasin toe (SOEND.), het wildo boschhoen of Bankiva-hoen 
van don Ind. archipel, Gallus bankiva s. ferrugineus, dat ook 
op hot vasteland van Indie, de Philippijnscho eilanden en 
verschcideno eilandon dor Zuidzce voorkomt. Reeds 1000 
jaren voor Christus werden hoenders met kam- men in Indie 
en China in tammen tocstand gehouden, on langzamcrhaiid 
werdon zij over ecn groot ge- deeltc van den aardbol 
verspreid. Wildo hoenders zijn alleen in Azid aangotroffon; 
do Kasintoe's pa- ren geheol uit eigen boweging en zeer 
gemakkolijk met do tammo hoenders oa dezo bastaarden zijn 
steeds vruchtbaar, daarentegon paren de Kasin- 

7 



98 HOENDERS — HOETA MATITI. 

toe's met de andero Indischo wilde hoendersoorten niet; de 
Kasintoc's kraaicn gelijk onze tanime hanen, komen in 
kleur cn tcekening met vele tam- nio hoenderrassen 
overecn, en bij ontaarding en teruggang van zuivere 
tanime rassen nemen deze weer de kleur der Kasin toe's 
aan. Zij vormen in den wilden staat ook geniakkclijk 
verschillende rassen naar gelang der stroken, die ze 
bewonen, zoowel in de kleur der vccren als in die dor kin- 
en oorlellcn en der pooten. De Kasin toe bewoont de 
bosschen der hooge bergen, is zeor schuw en zclden krijgt 
men hem te zien ； de kleur van den haan is schitterend 
goudgeel en rood met een zwar- ten buik en groenzwarten 
staart; het wijfje daaren- tegen is eenvoudig bruin 
gekleurd. In grootto blij- ven zij bij een gewoon tam hoen 
achtcr. Het vork- staart-hoen GaJlus jurcatus s. varius, de 
Tjang- agar, Tjan gehgar (SOEND.), evenzeer de Soenda-
eilan- den bewonende, is even groot als de Kasintoe ； het 
lichaam is geheel zwart op de onderdeelen, de hals en de 
lange staart-dekveeren zijn zuiver paarsach- tig 
staalgroen, de rug en hals vaalgroen met glan- zende 
bronskleurige schubben, de kleine staart- dekveeren met 
bleekgele zoomen, de schouders hooggee] van kleur； dit 
hoen heeft slechts een platte, hangende keellel. terwijl de 
Kasintoe er twee heeft, doch die lei is met de prachtigstc 
roode. blauwe on gele tin ten versierd en zeer groot. Deze 
soort bewoont bij voorkeur de met heesters en met doom- 
pianten begroeide vlakten, doch zelden het gebergte. 
Beide soorten kraaien zeer laid even a Is de tam me hanen, 
trotsch op een struik staande, des ochtends en des avonds, 
behalve in den ruitijd, welke in Indie in December en 
Januari valt. 

De wilde hoenders worden in het Maleisch ge- noemd 
Ajam rimboe, Ajam oetan en Biroega; in het Javaansch 
dragen zij in het algemcen den naam Ajam alas； de 
inlanders la ten deze paren met verschillende tamme 
hoenderrassen, doch vooral met een klein ras, Ajam Katik 
(MAL.), — katd (JAV., SOEND.) = krielkip geheeten, waaruit 
hoenders ont- staan, door hen genoemd Bekisar. Deze 
bastaarden, door de zoologen beschreven a\s Gallus 
aeneus, Gallus stramineicollis van Borneo en Gallus 
Tcmminckii van Java, zijn evenzeer slechts bastaardenvan 
den Kasintoe met tamme hoenders. De hanen dezer drie 
soorten van hybriden worden zeer duur betaaid, tot / 60 
per stuk, naarmate ze meer op den vader gelijken in 
kleurenpracht. De wilde soorten voe- den zich bij 
voorkeur met zaden cn insect en en hebben met elkaar 
gemeen: een vleezige huid aan de keel en op den kop, een 
of twee leHen aan de onderkaak en doornen (sporen) aan 
de pooten bij de mannetjes. De wilde hoenders worden in 
menigte gevangen en gegeten ； de smaak van het vieescli 
is gelijk aan dien der tamme hoenders. Zij worden 
gevangen met stricken, in vonn overeenkomende met die, 
waarmede de in Janders de Arfftis-fazanten bemachtigen; 
een aantai dezer strikken wordt met eenige tusschenruimte 
in ecn w^den kring in den grond gestwken op een open 
plek van onbebouwde gronden in de wildemie, waarin 
zich gewoonlijk de wilde hoenders ophou- den； in het 
midden van dien kring wordt een tamme haan, bij 
voorkeur een bastaard van een wilden boschhaan en een 
tamme kip, a]s lokvogel geplaatst, met den poot 
vastgebonden aan een touw, waarvan het andere einde aan 
een stevig in den grond gestoken pen is bevestigd ； de 
vogel- vanger verbergt zich dan achter een bedekking van 
bladeren en etruiken. Op het ver klinkende 

gekraai van den lokhaan komen de wilde hoenders 
aangcloopcn om met elkaar te vcchtcn. Tamme hoenders 
worden overal door de inlanders in menigte gchouden, 
waarvoor aan de stijlcn hunner won in g manden worden 
gehangen, bestaande uit een stuk bamboc, na splijting met 
rotanbanden tot een kcgclvormigen korf gcvlochten. Door 
niid- del van ecn kleurstof, bereid uit de scliil der vruchten 
van Garcinia mangoslana, vindt men in de dorpen dikwijls 
kippen paars gekleurd, evenaJs men in Europa roode 
kippen krijgt door indompcling in aniline; bij voorkeur 
neemt men zuiver witte kippen voor dit doel. De waarde 
der hoenders is gewoonlijk 50 cent tot een gulden per stuk. 
Het in den laatsten tijd veel be- sproken zoogenaamde 
Java-hoen, dat in twee kleu- ren voorkomt, nl. zwart en wit 
gevlekt en geheel zwart, onderscheiden met de namcn van 
Java- hoen en Java-mottled-hoen, is een schepping der 
Amerikancn en heeft niets te maken met de tamme 
Javaansche of Indische hoenders. 

HOENI (SOEND.). Zie ANTIDESMA. 
HOERABA. Koeria (district) van de onderafd. AngEola 

en Sipirok, res. Tapanoeli, met gelijkna- mige 
hoofdkampong, aan de Aek Pot-pot op de wcsteJijke 
helling van den Dolok Loeboe Raja ge_- legen. 

HOERLANG. Landschap, in 1879 ingelijfd, tot de 
onderafd. Silindoeng, res. Tapanoeli behoorende en 
gelegen tusscEen Silindoeng en de koeria's Si- bolga en 
Tapanoeli der onderafdeeling SibolgaTen Batang-Toroe" 
districten./ -y] 

HOEROE. Algemeene Soendaneesche naam voor 
boomen uit de familie der Lauraceeen. Zie b.v. LITSEA. 

HOEROE HONDJE (SOEND.). Zie PITTOSPO- RUM 
FERRUGINEUM. 

HOEROE LEMO (SOEND.). Zie LITSEA CITRA- TA. 
HOEROE SINTOK (SOEND.). Zie CINNAMO- MUM 

SINTOK. 
HOEROENG (TANO HOEROENG). Een woeet 

bergland in het N.W. van de onderafd. Pad ang La- was, 
res.-ZTapanodi, waar zich tai van hooge bergen verneffen 
met ontzagwekkend diepe kloven, die bijna loodrechte rots 
wan den vertoonen en de wator- scheidingen uitmaken van 
de rivieren, die zich rechts in de Bi la storten. Do Dolok 
Hoeroeng, een der lagere bergen, met stompen top, bereikt 
een hoogte van bijna J100 M. 

EOETA of koeta. Naam van de inlandsche 
dorpsgemeente in de Bataklandcn (zic DORP). Het aanLal 
hocta's is natuurlijk zeer groot; hier- ondcr kunnen van de 
vele hoeta's slechts enkele beJangrijkc worden genoemd. 

HOETA IMBAROE. Koeria (districtrj van de onderafd. 
Angkola en Sipirok, res. Tapanoeli, met ge- lijknamige 
hoofdkampong, aan den grooten weg van Sibolga naar 
Padang Sidimpoeai),. ruim dric kilomUter van 
Jaatstgenoemde plaats gelegen. Te Hoeta Imbaroc is een 
ini. christengemeente en een zendeling-lceraar van het 
Java-coinite geves- tigd. 

HOETA MATITI. Een op de Toba-hoogvlakte 
(residentie Tapanoeli) gelegen vrij aanzienlijke hoeta, die 
vanouds een belangrijke marktjilaats was in de 
Bataklandcn, waarheen de waren zelfs van streken over het 
Tobameer gelegen worden gevoerd. Behalve als 
marktplaats is Hoeta-Matiti bekend door zijn talrijke en 
goede paarden, die in half verwilderdcn toestand op de 
steppen van de 



HOETA MATITI — HOFSTEDE (PETRUS). 99 

omgeving rondzwerven. Hot ligt thans a an don weg van 
Si Borong-borong naar Barocs, \yqardoor eon 
boter^yervoor^dor productci<~mogclijk is ge- worden.^l 
/ V / 

耳OEI父 PEA SI RADJA DEANG (LAGOE- . BOTT). 
Voor 1893 cle standplaats van den contro- leur der onderafd. 
Toba, res. Tapanocli. De con- trolcur is thans te Baligc 
gevestigd. (Zio onder , /.LAGOE BOTI.) 
"E , HOEVELL (WOLTER ROBERT BARON VAN). ：■')•：• 1 
Geb. 15 Juli 1812 te Deventer, uiLhet huwelijk van G. W. W. 

Baron van Hoevell, officicr in Ned. 
dienst, en E. L. J. Van dor Capellen. Na te Gronin- gen 
in de theologie to hebben gestudeerd en deel £e"liebben 
genomen aan den strijd tegen Belgie, promoveerde hij in 
Sept. 1836 tot doctor in de god- geleerdheid en vertrok 
reeds in Nov. d.a.v. naar Indie, waar hij spoedig tot 
predikant te Batavia benoemd werd. Daar nam hij ijverig 
deel aan de be- vordering der wetenschap ook door 
middel van het Bat. Gen. v. K. en W., waarvan hij vice-
president on president werd en dat hem een nieuw leven 
dankte. Maar vooral vestigde hij de aandacht op zich 
door de uitgave van het Tijdschrift van Ned.-Indie, 
aanvankelijk met steun van de Regeering, die ech- ter na 
eenigen tyd in tegenwerking overging, toen het bleek dat 
Van Hoevell op koloniaal-politiek gebied overtuigingen 
koesterde, die haar zeer onge- vallig waren. Door zijne 
deelneming aan de verga- dering den 22sten Mei 1848 te 
Batavia gehouden, ten einde het monopolie dor Delftsche 
Academie in de oplciding der Indische ambtenaren te 
bestrijden —waarbij nog de later onjuist geblekcn be- 
schuldiging kwam, dat hij de Portugeezen en ini. 
kinderen in de kerk zou hebben aangezet, die ver- 
gadering bijtewonen —, wekte hij in hooge mate het 
ongenoegen der Regeering op, zoodat hij feite- lijk 
gedwongen werd, ontslag uit zijne betrekking te vragen, 
ten einde zich in Nederland te kunnen verantwoorden. 
Dat dit laatste hem volkomen ge- lukte, bleek uit cen 
Kon. Best van Sept. 184.9, waarbij Van Hoevell, met in 
trekking van hot best van den G.-G. waarin hem de 
ontevredenheid der 

Keg. te kennen gegeven was, beschouwd wercl als 
predikant tc Batavia met vcrlof. In het moeder- 
land teruggekeerd, waar hij aanstonds maatrege- 
]en nam — thans gehcel bevrijd van de bc- 
1 cm morin gen door de Indische regeering hem op- 
gclegd, — om het Tijdschrift gcregeld in Nederland 
te doen vcrschijnen, vestigde hij de aandacht op 
zich door de uitgave van zijne „Reis over Java, Ma- 
docra en Ba]i in het midden van 1847", waarin 
hij zijne afkeuring over de toen gcvolgde koloniale 
politick onbcwimpeld uitsprak, cn door vcrschil- 
iciide gcschriften, dccls ondcr den pscudoniem 
Jcronimus uitgegevon. Aan dit allcs had hij het 
zeker weJ tc danken dat hij in 1849 te Zalt-Boinmclj 
daarna to Almclo, tot candidaat vooF^le Twecdo 
Kam er wcrcl gcstekl en tot lid gekozen werd. Van 
Hoevell aanvaarddo die benoeming cn nam 19 
Nov. d.a.v. eene plants in de vertegenwoordiging 
in, die hij tot 1862 onafgebroken vcrvukle. Daar 
oofondo hij door zijne grooto welsprokondheid, ge- 
paard aan kennis van Indi& ecn vcelomvattendon 
invloed uit, die ook buiten de Kanier door de 
uitgave van het Tijdschrift cn door zijn gesehriften 
on redevoeringen zich in hooge mate deed gevoelen. 
Bo niouwere richting, die sedert 1848 in het bestuur 
der kolonic aanvankelijk langzaam, later in steeds 
fltijgonde mate zich deed gevoelen, heeft haar 
wording in niet geringe mate aan Van Hoe veil 

to danken, dio ook op de samcnstelling van het Reg.-
Roglcmcnt, zooaJs dat tot wet verhoven is, grooten 
invlocd heeft uitgeoefend. Zijno wcrkzaam- hoid in do 
Kam or is het best to kennen uit zijne „Parlcmcntairc 
redevoeringen", 4 dl. Zalt-Bommel 1862一1865; 
bovendien vcrschencn hoogst bclang- rijkc bijdragon van 
zijn hand in tai van nummers van het Tijdschrift, dat meer 
en meer een politick orgaan werd, ofschoon de land- cn 
volkenkunde daarin niet- werd vcrwaarloosd. Meer dan 
iemand anders had hij daardoor deci aan den val van het 
oude stelsel van autocratisch beheer der kolonien. 
_ Mogen al niet alle veranderingen in Indie aange- bracht 
door Van Hoevell zijn goedgekeurd, zoo volgen toch 
ongetwijfeld de hervormingen, van 1848 tot 1870 daar tot 
stand gekomen, de hoofdlijnen van het plan, door Van 
Hoevell voorgestaan. In het bijzone!er moge hier nog 
vermcld worden zijn strijd voor de afschaffing van de 
slavemij, die ook voor West-Indie zeker niet in do laatste 
plaats tc danken was aan zijn „Slaven en vrijen", Zalt- 
Bommel 1855. 

Bij het optredon van het Tweede Ministerie Thor- 
becke were! Van Hoevell niet, zooals men alge- meen 
verwachtte, tot Minister van Kolonien benoemd ;hem 
heeft dus de gelegcnheid ontbroken om de dqor hem 
voorgestane beginselen toetepas- sen en aan de practijk te 
toetsen. Tot lid in den Raad van State benoemd (1862) 
bewees hij den lande nog groote diensten en door zijn 
adviezen en als voorzitter der Commissie voor het 
examinee- ren der aanst. O.-I. ambtenaren, maar naar 
buiten werkte hij niet nicer. Do redactie van het Tijd-
schrift had hij bij zijn optreden als Staatsraad 
nedergclegd; nog slechts een enkele maal verscheen 
daarin een opstel, van hem afkomstig. Hij over- leed te 's 
Gravcnhage op 10 Febr. 1879. 

Bij do boven reeds genoemde werken van Van 
Hoevell, die behalvo de artikelen in zyn Tijdschrift ook 
nog bijdragcn bewerkte voor de Verhand, van het Bat. 
Gen. en do Gids, moeten hier nog vcrmeld worclen zijne 
bowerldng van het Maleische gedicht de Sjair Bid a sari 
met vertaling (Verhand. Bat. Gen. XIX), verder „Uit het 
Indischo levenn en de „Tochtcn van een Engclschman 
door den Ind. archipel". Zalt-Bommel 1853, eene 
vertaling met aanteekeningen van Beete Jukes Narrative 
of the surveying voyage of H. M. S. Fly. Met R. Friedrich 
bewerkte hij eene Beredeneerdc beschrijving der Jav. 
monumenton van het Kab. v. Oudh. v. h. Bat. Gen. (Vcrh. 
Bat. Gen. XXI). Zie over hem: P. J. Veth, Ontdekkers cn 
Onderzoekers, Leiden 1884, bl. 234, G. H. v. Soest, in T. 
v. Ned.-Indie, 1879 en Mannon van Betcekenis. 

HOEWALOE (of Koealoe). In aarclrijkskundi- gen zin 
verstond men vroeger ondcr dezen naam cenige 
Bataksche landschappen, door Toba-Ba- taks bewoond, 
dccl uitmakende van de landstreek Habinsaran, zooals 
Locmban Pinasa en Djandji； waarheen in 1890 cen 
militairo excursio plaats had ter bestraffing wegons een 
inval in 1889 uit dio landschappon in Si Oolamboe 
gedaan. 

HOEWI. Soendan. naam voor verschillendo soor- ton 
van DIOSCOREA, (Gobi, MAL.). 

HOFSTEDE (PETRUS). Zoon van J. Hofstede* gcb. te 
Groningen in 1716; studecrclo to Franeker, verkreeg daar 
hot doctoraat in do theologie,"werd- achtereenvolgons 
predikant to Anjum (Friesland} 1739, Stconwijk_1743, 
Oost-Zaaiidaiti 1745 on Ro扣 tcrdanCITIO? fn 1770 
Wefcl*TiiPbeiioeind tot lioog- lecraar in de 
godgeleerdhoid, kerkelijko geschiede- 
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nis en oudheden aan de Illustre school aldaar, on stiorf 27 
Nov. 1803. Hij speeldo een groote rol in de kerkelijke 
twisten dier da gen, o.a. ten govolgo van een geschrift 
tegen Mannontel; stond aanvanko- lijk als tolerant 
bekend, maar trad later zeer scherp en onverdraagzaam 
op, vooral tegen de Remonstran- ten. Voor Indie was 
zijno workzaamlieid van belang door zijn bekend werk: 
„Oost-Indische korkzaken, zoo oudc als nieuwe", Rott. 
1779/80, 2 din. en door zijne geschriften over ovangelie-
prcdiking in de over- zeesche bezittingen, met name zijne 
beantwoor- ding der prijsvraag over de bevordering van 
het evangelie aldaar. 

HOGENDORP (CAREL SIRARDUS WILLEM 
GRAAF VAN). Geb. tc Casimbazar (Bengalen) 15 Aug. 
1788, zoon van Dirk Van Hogendorp (zio hieronder) en 
E. M. Bartlo. Na eone opleiding te hebben genoten op 
eeno militaire school te Sorr^ze (Frankrijk) bezocht hij 
aanvankelijk de Leidsche Hoogeschool, maar gaf de 
voorkeur aan een niili- taire loopbaan, trad als cadet-
militair in 1806 in zeedienst, werd nog hetzelfde jaar luit. 
bij de kuras- siors en onderscheidde zich reeds het 
volgonde jaar bij de veldslagen van Heilsberg en 
Friedland. Na in 1808auditeur bij de legatie teWeenen 
tezijngeweest, werd bij 1809 kapitein-adjudant, in 1811 
ritmeester bij de kurassiers, maakte den veldtocht 
naarRusland mede, en ookde verdere oorlogen tegen de 
verbonde- nen, sedert 1813 als luit.-kol. Na den val van 
Napoleon tra.ch.tte hij in Ned. dienst te treden; toen zijne 
pogingen schipbreuk leden nam hij bij de terugkomst van 
den Keizer weder als chef d'escadron dienst in het 
Fransche leger en woonde den slag bij Waterloo bij, Na 
zijn ontslag als Fran sell officier (1816) werd hij tot 
ambtenaar2ekl. in O.-Indie aangesteld (3 April 1817), 
werd 24 Jan. 1818 lid der Algem. rekenkamer, 28 Aug. 
d.a.v. resident van Buitenzorg en 28 Jan. 1823 resident 
van Batavia. tn~1827 vertrok hij met verlof naar 
Nederland, en werd op zijn verzoek 8 Oct. 1830 uit ‘8 
lands dienst ontslagen, na te voren tot Graaf te zijn 
verheven. Gedurende zijn verlof schreef hij een belangrijk 
werk： Coup d'oeil sur File de Java et les autres 
possessions Neerl., Brux. 1830, met het doel do waarde 
onzer bezittingen ook in Zuid -Nederland bekend te 
maken (vertaald door J. Olivier, Beschouwing der Nederl. 
bezittingen in Oost-Indie, Am st. 1833). Ook gaf hij uit: 
Tafereelen van Jav. zeden, Amst, 1837. Na zijn ont- slag 
vestigde hij zich als commissionair in effecten teJJtrecht; 
in 1837 werd hij echter aangezocht wo- der in 'slands 
dienst in Indie te treden en tot lid in den Raad v. N.-I. 
benoemd. Van 1 Oct. 1839 tot 6 Jan. 1841 en van 12 Jan. 
1850 tot 1 Jan. 1851 was hij waarnemend vice-pres. van 
den Raad, van 1 Juni 1840—6 Jan. 1841 tevens 
waarnemend. Gouv- Generaal. Over hetgeen is 
voorgevallen bij de aan- vaarding van zyn bewind cn het 
nederleggeu daar- van gaf hij een geschrift uit: 
Gedeeltelijke weder- legging van 2 artt. in Ned. 
dagbladen, Amersfoort. Na op zijn verzoek 15 Dec. 1852 
uit 5s lanaaTiienst ontslagen te zijn, vestigde Van 
Hogendorp zich weder te Utrecht, waar hij 29 Oct. 1856 
overleed. 

HOGENDORP (DIRK VAN). Oudste zoon van Mr. W. 
Van Hogendorp, oud-schepen van Schieland, en C. W. 
van Haren; broedor van G. K. Van Hogen- dorp. Geb. 3 
Oct. 1761 te Heenvlie必)，werd hij, na het vertrek van 
zijn vaderriaar~Indie, 7 Juni 1773 in het kadettenkorps te 
Berlyn opgenomen, maakto 

i) Volgens HandeJingen Ind. Gen. 1856 werd Van 
Hogendorp op 13 Oct. te Rotterdam geboren. 

in Pruisisclien dienst den voldtocht van 1778/9 in 
Bohomon en Saksen mode, doch kcorde na ontslag uit 
dion dienst in 1782 naar Holland tcrug on ont- ving 
hetvolgcnde jaar een aanstclling als kapitein ter 
admiralitoit to Amsterdam. In 1784te Bataviaaan- 
gekomen ging hij eerst in militairen dienst dor Com- 
pagnie over on woonde hij do expeditie naar Malaka on 
Riouw by, dock reeds in 1786 trad hij als onder- koopman 
in civiclen dienst bij dat handelslichaaiu. Aanvankelijk to 
Patna geplaatst, keerde hij in 1789 naar Java terug, werd 
onderkoopman op Onrush, 1791 resident van Jajmra_en 
1794 gezaghebber van Java5s Oosthoek. IrTlndie werd hij 
een ovor- tuigd tegenstander van het regeeringsstelsel der 
Compagnio. In stede daarvan wenschte hy do in- voering 
van eene vaSte belasting onder de inlanders, met 
tookenning van individueelen eigendom of erfpacht; 
vrijheid van persoon vereenigd met rechts- zekerheid ook 
voor den inlander, afschaHing van heerendiensten en 
gedwongen leverantien, gepaard aan de toekenning eener 
goede jaarwedde aan amb- tenaren on regenten, en tevens 
vrijheid van handel in Indie en tusschen kolonien en 
moederland. In vele opzichton dus een programma, dat 
eerst in ilf lateren tijd steeds ineer in toepassing is ge- 
bracht. Ook was hij een krachtig tegenstander van den 
slavenhandel en de slavernij; in een too- neelstuk 
„KraspoekoI of de slavernij Delft 1800, trachtte hij de 
zedonbedervende gevolgen der slavernij aanschouwelijk 
voortcstellen. Aanvankelijk hoopte hij voor zijne 
voorstellen tot geleidelyke ver- betering in gang te ziillen 
vinden bij de Commissie in 1791 naar Indie gezonden; 
spoedig bleek het echt- ter, dat Nedorburgh, de eerste 
Comm.-Gen., geheel onder den invloed der Bataviasche 
regeeringspartij was gekomen en het streven van Van 
Hogendorp ten eenenmale afkeurde. Een ad res aan de 
Nat. Vergadering, waarin de ongerechtigheden van het 
Comp.bestuur onomwonden werden uiteengezet, kwam 
in handen van Nederburgh, en deze maakte gebruik van 
beschuldigingen tegen Van Hogendorp ingebracht, om 
hem in arrest naar Batavia te doon opzenden, 1798. 
Ofschoon Van Hogendorp zich zo- ker aan enkele 
handelingen heeft schuldig gemaakt, die thans hoogo 
afkeuring zouden verdicnon, deed hij niet anders dan bij 
doComp.dionaren gobruikolijk was； andero 
beschuldigingen tegen hem zijn on- bewezon gebleven. 

Het gelukte Van Hogendorp uit zijn gevangon- schap 
te ontkomen en over Benkoelen, Bombay, Engeland en 
Hamburg naar Nederland terugte- keeren. Daar gaf hij cen 
recks van geschriften uit, waarin hij zyn stolsel van 
bcatuur voor Indic uiteon- zette en zwaro beschuldigingen 
tegen Nederburgh inbracht. (Borigt v. d. tegenw. tocstand 
der Bat. bezitt., Delft J 709-; Stukken raakonde den 
tegenw. toestand der Bat. bez., E ]fago 1801, waarop 
kritiok werd uitgeoefend in Onderzock der gronden van 
het stelsel v. d. hcer D. v. Hogendorp, waartegen hij con 
„Antwoordn uitgaf, ,s Hage 1802; On twerp oni do O.-I. 
Cic in haren vorigen bloei.... te herstcllen, *8 Hage 1801; 
Aanmerkingen op het ad res van participan ten, *B Hage 
1802; Nad ere uitlcgging en onl- wikkeling van het stelsel 
van D. v. Hogendorp, 'B Hage 1802； dit laatste als 
tegenschrift tegen eeno Verhandeling van Nederburgh; 
Brief van Sir G. Dallas aan Sir W. Pulteney over het 
verschil tusschen de O.-I. Cie. en den vrijen handel in 
Engeland (vert, met aant.), 's Hage 1802. Door dezc 
uitgaven vestigde hij de aandacht ook van het 
Staatabewind op zich en toen in 1802 eene 
Staatscommissie be- 
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noomd werd oin con Charter (Rcgecringsreglomont) 
voor Indio te ontwerpen, word hij mot Ncdorburgh 
daarin opgonomen. Het ontwoi'p-chartcr, ofschoon het 
stelsol van Nedorburgh nadorende, nam cchter 
verscheideno beginsolon van Van Hogendorp over, doch 
hot rapport, dat dit vorgezcldc, drukte bijna geheel 
uitsluitend de mooning uit van Ncderburgh. Hot was 
trouwens door dezon opgcstold, torwijl Van Hogendorp, 
die reeds in April 1803 a]s gc- zant naar Rusland vertrok, 
daaraan nict had mede- gewerkt, ofschoon hij zijn blanc 
scigii had achtcr- gelaten, in de meening dat de secretaris 
dor commis- sie, Morel, de redactie op zich zou nemcn. 
In 1805 keercle hij naar Holland terug, waar hij 16 Juli 
1806 tot lid in den Raad v. State, in Nov. daaraanvolgon- 
de tot Minister van Oorlog ad interim en 21 Jan. 1807 
dofinitief tot dicn post benoemd werd, dien hij echter 
reeds in Dec. d.a.v. met de betrekking van gezant te 
Wcenen verwissoldc. Ten gevolge van den oorlog mot 
Oostenrijk mcest hij reeds in Mei 1809 Weenon verlaten 
； eene benoeming tot gezant te Berlijn werd 
ingetrokken, terwijl eene benoeming tot gezant in Spanje 
verviel door de inlijving bij Frankrijk. In 
Franschendienstwerd Van Hogendorp, die lid der 
Commissie voor de r6unie geweest was, tot Luit.-Gen. 
benoemd (1811), in 1812 tot Gou- verneur van 
Koningsbergen, daarna tot Gouv.-Gen. van Litthauen te 
Wilna en, na do vlucht van Napoleon uit Rusland, in 
1813 tot Gouv. van Breslau en vervolgens van Hamburg
； in die betrekking werd hij echtcr spoedig (19 Dec, 
1813) ver van gen. Na de overgave dier plants bood Van 
Hogendorp, die tot Comte de 1'Empirc was verheven, 
zijne diensten aan Willem I aan ； toen de Vorst daarvan 
eehter geen gebruik wild。maken, trad Van Hogendorp 
na den terugkeer van Napoleon a Is Gouv. van Nantes in 
Franschen dienst (1815), doch geraakto door den val van 
den Keizer weldra buiten betrekking. Hij gaf daarna nog 
ecu werk uit over de Fransche kolo- nien (Du systeme 
colonial de la France^ Paris, 1817, vertaakl: Staat- en 
handelkundige bcscliouwing van het koi. syst. in 
Frankrijk, Amsterd. 1817) en vertrok in 181(5 naar 
Braziliii. Daar vestigdo hij zich op cen klcin landgccd in 
de buurt van Rio de Janeiro, waar hij 29 Oct. 1822 
ovcrlecd. 
Zic Mr. J. A. Sillem: Dirk Van Hogendorp, Amst. J 890; 
Ale moires du general Dirk Van Hogendorp, publics j)ar 
M. le Comte D. C. A. Van Hogendorp, La JI aye 1887. 
HOGENDORP (GIJSBERT KAREL GRAAF VAN). Zuon 
van Mr. W. van Hogendorp, oud-sche- pen van 
Schicland en C. W. van Haren, on broeder van Dirk van 
Hogendorp (zic hierboven). Geb. te Rotterdam 27 Oct. 
J77J, overledcn te's Gravenhago 5 Aug, 1834. De 
bekende Ncderlandschc staatsman, die in November 
1813 te zamen met graaf L. van Limburg Stiruni on 
baron A. F. J. A. vun dcr Duyn van Maasdam het hers tel 
van Nederland's onaf- hankelijkhcid bewcrkslelligde. 
Ten aanzici) van Ned. Indie verdient G. K. van 
Hogendorp vernickling, onidat hij, ton govolgc van de 
gchcurtcnissen van 1795 tot het ambtcloos levon 
gekonien on chef gewordon van ecu Amsterdainsch 
handclshuis, grooto belangstclling toon de iu de plan- 
non tot licrvonning der O.I. Compagnic, waarover hij 
toen o.m. schrecf: Vcrhandeling over den 0. I. handel 
(Amsterdam 1801); Vcrklaringaan hetStaats- bowind 
(Amsterdam 1801); JJrievcn aan ccnen parti- oipant in 
do 0.1. Conipagnie (Amsterdam 1802); Me- nioric over 
den tegenwoordigen staat van don handel on de cultures 
in de 0.1. bezittingen (Amsterdam 1804), 

Zic verder Nicuw Nedcrl. Biograf. Woordenboek deol 
II. 

HOGENDORP (Mr. WILLEM VAN). Geb. te Rot-
terdam 23 Juni 1735 overlcdcn in 1784. Promovcer- dc 
19 April 1754 te Loiden._Word in 1763 lid van do 
vroedschap van Rotterdam en blccf dit tot 1772. 
Vcrschillendc andere stedclijke ambten bekleeddo hij in 
die periede, o.a. dat van Gecommittccrdc Raad van 
1768—1773. Daarna vertrok hij naar Indic in dienst dcr 
O. I. C. en werd hij in 1774 aangcsteld tot resident van 
Rem bang en in 1777 tot administrateur van de 
ctablissementen der Compagnic op het eiland On rust. 
Door verschillende geschriften trachtte hij belangstclling 
te weklcen voor Indie en zijne bewo- ners. Genoemd 
mogen worden： „Kortc schets van de bezittingen der O. 
I. M., bene vens eone beschrjjving van het koninkrijk 
Jacatra en de stad Batavia** en „Bcscb rijving van het 
eiland Timor, voor zoover het tot nog toe bokend is, 
waarbij gevoegd is de beschrijving van eenige naby 
gelegen eilanden** (beide geschriften verschenen in deel 
I der Verhand. v/h Bat. Gon. v. Kunsten en Wetenach., 
waarvan hij een der medeoprichters was). Zie Nieuw 
Ned. biograf. Woordenboek deel II. 

HOLLANDER (Dr JOHANNES JACOBUS DE). Geb. te 
Aartswoude 28 Aug. 1817, werd hij 28 Oct. 1834 te 
Leiden ingeschreven als student in de theo- logie, wellie 
studie hij echter spoedig voor die dcr letteren 
verwisselde. 27 Febr. 1840 promoveerde hij daar tot 
doctor in de letteren en besp. wijsbegeerto op eeno 
„Dissertatio litcraria inaug. de Euripidis sup- plicibus", 
werd 20 Febr. 1843 benoemd tot leeraar in de Oostersche 
talen en de taal- en letterkunde van een der Eur. staten 
aan de Kon. Mil. Academie, 15 Oct. 1845 tot lector in die 
vakken, 27 Jan. 1852 tot lector van do 2o en 11 Oct. 1858 
van de le klasse in de taal- en lotterlcundo en crlangde 14 
Sept. 1861 den titel van hoogleeraar in die vakken. Bij de 
reorgan isatie der Kon. Mil. Akad. werd hij 18 Aug. 1877 
boncemd tot hoogleeraar, hoofd van onderwijs in de 
gcschiedenis, aardrijkskunde, de land- en vol- ken k. van 
O.-Indie en do verschillende talen, aan die Academic 
onderwezon. Na op 1 Oct. 1885 gepension- neerd to zijn, 
ovcrlecd hij te Brcda,5 November 1886. 

De Hollander heeft zich vooral naam gemaakt door 
zijne werkon over talen, land- en volkenkunde van Ned.-
Indie. Zijno „Handleiding tot de kennis der Mai. taal", het 
eerst in 1845 te Breda gedrukt, beleofdo 9 drukken (9e in 
1882). De „Handleiding bij do Lecefoning der Mai. taal- 
en letterk.11 wertl in 1845 uitgegeven; een geheel nieuw 
werk verscheen als 2e druk daarvan in 1856, de 5o druk 
in 1882 (de 6o bowerkt door R. Van Eck in 1893). Zijno 
„Hand- leiding bij do becefoning dcr land- on volkenk. 
van Ned. O.-I.5, wercl voor het eerst in 1S61 uitgegeven 
(2o deol 1864); tijdcns zijn loven vcrschcnen daarvan •1 
drukkon, do 5o uitgave is door .R. van Eck bczorgd. Eono 
,,Handl, by de beoefoning dcr Jav. taal- en lettcrk". zag 
in 1848 het licht； nog in het laatste jaar van zijn loven 
gaf hij ecno “Handl, bij do beoef. dcr Jav. taaln uit 
(Leiden 1886), dat eon zelfstandig work on geen herdruk 
van de bovengenoemde uitgave is. Voorts gaf hij nog op 
Indisch gobied uit: “Handl, bij de beccfen. v. h. Mai. 
letterschrift,,

> lo dr. 1847, 2o dr. 1859; „Mal. schrijf- en 
Icesoofo- ningen", 1867; „Noodzak. Hundwoordenb. der 
Ned. en Laag-Mal. taal door P. P. Roorcla Van Eysingan, 
12o dr. 1863; ,,Aaxdr. boschr. van N.-0.-Indi6", 18G8; 
,,Dc Ned, bezitt. in Azie cn Amorika, Tcelicht. op den 
Atlas van Dr. Dornseiffonn, 1876, 2o dr. 1878. Door hem 
uitgegeven Mai. tokston zyn: 
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,,Gcscbied. van Djohor Manik&m", Breda. 1845; „Sjair 
Ken Teinboehan", Leiden 1856; „Vcrhaal v. d. aanvang 
dor Padri-onlusten op Sumatra5\ Leiden 1S57 (ook a Is 5c 
stuk van ^leursinge's Mai. leesboek) ； „Wcstersche 
fabclen in con oostersch gewaad" (Bijdr. t. t. 1. en vlk. 
Serie III, VI). Ja- vaansch: „Manik Maja” (Verh. Bat. Gen. 
v. K. cn W. XXIV)； „Twee brieven van Di pa Negara'', 
Bijdr. t. t. 1. cn vlk. IVe Ser. I. Verscheidcne bij- dragen 
verschcnen van hem in de Gids (1847, 184S, 1849, 1S51, 
1S62, 1S71); Tijdschr. v. N.-I.. 1S4S; Bijdr. t. t. 1. en vlk. 
Illc Ser. VI. VII, VIII: Ind. Gids, 1879, 1880, 1881; Nlil. 
Spectator, 1SS0. IS81. Bovendien gaf hij uit „Reizen in 
den O.-I. arch, door Bickmore”, Schiedam 1873, cenc 
vertaling uit het Engelsch. 

HOLLANDIA. Nederzetting aan de Humboldts- baai op 
de Noonlkust van Nieuw-Guinea dicht bij de grens op 
2>—32'—30" Z.B. en 140°—42'—18〃 O.L. Zij is een 
verzamclplaats van ruilhandelaars, terwijl het explo ra tied 
eta chemcnt, dat de grens en het binncnland aldaar 
verkende, cr langen tijd z£n hoofdstation had. Het is ook 
de stand plants van cen gezashebber van het 
Binnenlandsch Be- stuur-4 Z , 7 

H0LLANDIA-BAAI. Zie HUMBOLDTBAAI. 
HOLLANDSCH-CHINEESCHE SCHOLEN.Zie ON- 

DERWIJS. 
HOLLANDSCH-INLANDSCHE SCHOLEN. Zie 

ONDERWIJS. 
HOLLE (KAREL FREDERIK). Geb. 9 October 1829 te 

Amsterdam, kwam in 4 Februari 1844 met zijnc familie in 
Indie, waar hij 15 Aug. 1846 in *s Lands dienst trad a Is 
klerk op het bureau te Tjian-. djoej-4Preanger). Na 
achtereenvolgens als klerk bij dedircctie der Cultures en 
bij die der Middelen en Domeinen werkzaam tc zijn 
gewcest, word hij in Mei 1851 tot 3den kommies en in J 
uni 1853 tot Isten kommies bij laatstgenoemde directie 
benoeind,, welk ambt hij bleef vervullen, totdat hij bij 
besluit van 29 Aug. J856 op verzoek eervol uit '$ Lands 
dienst werd ontslagen. Hij trad nu op als admini- strateur 
der thee-ondememing Tjikadjang (afd. Limbangan), 
totdat hij in 18G2 woesZc gronden aanvroeg op de 
westelijke belling van den Tjikorai en er de zoo bekend 
geworden theeonderneming Was- pada stichtte. Hier 
bereidde hij zich voor op de later door hem gehecl 
belangeloos aanvaarde levenstaak, die liij tot zijn dood 
steeds met opgewektheid en ijver vervulde: de 
bevordering van het welzijn van den inlander, in het 
bijzonder van den vooral destijds nog zoo achicrlijken 
Soendanees. Hij 】cerde de ze- den en gewoonten, de taal 
en den godsdieiist der bevolking grondig keiinen op eene 
wijze, zooals nieinand v66r hem gedaan had en weinigen 
na hem zullen doen, en besteedde die keunis aan het be- 
hartigen der belangen van den inlander, dien hij lief 
gekregen had en die voor hem eerbied en achting 
koesterde. In zijn viiend, den hoofdjx；i]ghoeloe van 
Limbangan, Raden Hadji Mohammad Moesa, met wien 
hij 20 jaar in schier dagelijkschen omgang heefb gcleefd, 
vond hij hierbij een ki'achtigen steun. Verbetering van het 
inlandsch onderwijs achtte Ho理 hel allereerst 
noodzakelijk. Zijne ijverige be- mociingen voor het in het 
leven roepen eener kweek- school voor ini. onderwijzers 
werden in 1866 met succes bekroond door de oprichting 
van zulk eene geheel naar zijn plannen gebouwde en 
ingerichte school te Ban^oepg. | 

Korlen tijd daama verwierf hij zich nog grooter 
aanspraken op de erkentelijkheid der Regeering I 

door de wijzc, waarop hij zijn invloed by hoofden en 
bevolking annwendde om do in 1871 ingevoerde niexiwe 
organisatic van het bestuur in de Prcanger- 
rcgontschapj)cn en de daannede in verband staandc 
maivtregclcn ingang tc docn vinden cn te doen sla- gen. 
In 1871 word hem van Regeeringswegc do titd van 
„adviseur honorair voor inlandsche zaken toegekend cn 
zulks „als een erkenning voor de sedert jaren bdangcloos 
aan den lande bewczcn nuttige en gcwichtigc diensten, 
zoowel in het algcmeen be- lang van land cn volk, als 
speciaal in het belang van het ini. onderwijs". 

Sedert bleef hij een vraagbaak der Regeering, zoo 
dikwijls het zaken betrof, die de belangen van land en 
volk van nabij raakten. Zijne zaakkundige adviezen en 
betoogen, in den vorm van nota's voort- gebracht of als 
tijdschriftartikelen gepubliceerd, golden de meest 
veelsoortige onderwerpen, doch hadden alle eenzelfde 
doel: verbetering van het lot van den inlander. Ten 
eindede bevolking meer voor- deel te doen hebben van de 
padi-cultuur, gaf hij eene nieuwe plantwijze aan en 
maakte op eigen ko- sten met zijn vriend, den 
hoofdpenghoeloe van Lim- bangan, eene reis over Java 
om zijne methode ingang te doen vinden door 
besprekingen met hoofden en landbouwers en door het 
opwekken der ambtenaren tot het nemei) van proeven ； 
oin den landbouwers voortdurend goede oogsten te 
verzekeren bij de zg. droge cultuur ijverde hij voor den 
aanleg van terrassen op hellciide teiTcincn, waardoor de 
af- spooling van de bouwkruin wordt tegengegaan； 
teveiis moedigde hij het planten aan van eon aan- tal 
elders voorkomendc gewassen, die den landbou- wers 
meer voordeel aanbrachtcn dan het aankwee- ven van de 
gewone polowidjosoorten. Om de belangen van de 
inlanders in zake koffiecultuur te vereenigen met die der 
schatkist, wist hij het sy- steem van individucele tuintjes 
en het planten in do onniiddellijke nabijheid der desa's bij 
de Rcgeering in gang te doen vinden. Voor de teelt van 
zoetwatcr- visch op sawahs trachtte bij de Socndaneczcn 
le winnen. Om den aanplant van uit Europa ingevoerde 
nuttige houtsoorten uit te breiden, de zijdeworm- teelt aan 
te moedigen, den veestapcl tc verbeteren door invoer van 
Mcrinosschapen, stelde hij onver- mocide pogingen in het 
work. Tegelijkcrtijd vestigde hij de aandacht der 
Regeering op het wezen en streven van de Preanger 
gceHtelijkbeid, op het ge- halte der inlandsche hoofden, 
op mogclijke vermin- d ering der hccrendiensten on op tai 
van a nd ere on- derwerpen meer. In J 889 veriiet Hoile 
Was pad a on vestigde hij zich to Buitcnzorg, waar hij in 
wccr- wil van het kliminen zijner jaren met on verflauw- 
den ijver en onverzwakte geestdrift bleef voort- gaan met 
de Regccring van ad vies tc dienen om- trent de incest 
belangrijke aangelegenhcden de in- landschc bevolking 
betreflende, cn met door ge- schriftcn zijne op praktijk eu 
voile overtuiging ge- grondc denkbcelden bij ambtenaren 
en bevolking ingang tc docn vinden. Het verkrijgcn van 
een werk- zaam aandccl in het vaststellcn der 
gcwestcJijkc regelingcn van de heerendiensten, hetwelk 
hem eene zeldzaine gclegenheid o])ende om zijne denk- 
beclden in praktijk te brengeu, deed hem geheel herleven 
on zich opbeureii uit een gedruktci) toestand, waarin hij 
door ondervonden teleurstcllingen on 
onaangenaamheden en door eene ziekte, die hem in 1888 
getroflen had, gcraakt was, cn zijn gecst- kracht zoodanig 
sterken, dal hij spoedig wed er de oude was ei)er geen 
cnkcl spoor der doorgestane zickte overbleef. De 
vaststelling der regelingen 
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mochi hij nog belcvcn ； den 3dci)Mei 189G overlecd hij 
to Buitcnzorg. 

Van het vele, dat hij schrccf, vermeldcn wij slcchts het 
volgende: onder den titel van Mitra noo tani (de vriend 
van den landman) liet hij cen reeks van leesboekjes het 
licht zicn； in het Tijdschr. van het Bat. Gen. voor K. en 
W. plaatste hij ccn aantal bijdragon, o.a. Piagem van den 
vorst van Mataram, De batoe toelis te Buitcnzorg, Bericht 
aangaande ecnigo lontarschriften, Honcierd on den 
Soenda- neescho spreekwoorden, Soendaneesche 
raadsels; voor de Koloniale Verslagcn stelde hij ccn aantal 
kaarten te zamcn ； voor het Tijdschrift voor Landbouw 
en Nijverhcid, voor dat van Bin- nenl. Bestuur, voor „de 
Indische Gids" en voor andcrc period ieken, zoomede 
voor vcrschillendc dagbladen bewerkte hij een groot 
aantal artikclen over landbouw en heercndicnsten, over 
tuinbouw en veeteelt, over convcreie van grondbezit, over 
onderwijs, irrigatie, enz. Afzonderlyk verschenen van 
hem o.a.: „Handleiding voor de koffiecultuur,,

J 

„Handleiding voor de teelt van zoetwatervisch15, 
„Vectcelt op sawahs", „Handleiding voo het uit- zaaien 
van padi", „Nota bctreilendc de padicul- Euur", 
„Handleicling voor den aanleg van terras- sen". 

Literatuur. Ind. Gids, Juli 1896, bl. 1003; Tijdschr. B. 
B., 13e deel, afl. II, bl. 159; Ind. Mcrcuur, 9 Mei 1896； 
„Wat een Nederlander in Indie docn kan", door Dr. C. W. 
Janssen. 

HOLONTALO. Zie GORONTALO (GESCHIEDE- NIS). 
HOMALANTHUS POPULNEUS O.K. fain. Eu- 

phorbiaceae. Karembi (SOE、D. en JAV.), Djarak pati 

(JAV.), Toctoep lakek (MAD.). Kleine boom met nidksap, 
over een groot decl van Java tot 1700 M. bo ven zee 
verspreid, ook opde meeste van de anderc eilanden en 
buiten den Archipel voorkomend. De eiroml-driehoekige 
of ruitvorniige bladeren zijn langgcstecld en doen reel 
denken aan die van den Populier. In de Preangor gebruikt 
men de sebors voor het zwartverven van kleeron, terwij 1 
men ook den boom wel eens aangeplant heeft als 
schaduw- boom in kofEictuinen. 

HOMALIUM FOETIDUM Bth., fam. Flacourtia- 
ceeiiii. Minahnssischc talen： aliwowos, aloewowos, 
Ponosakansch: tohasik het z.g. Ternataansche IJzer- hout, 
op Celebes ei) ii)de Molukken voorkomend, gezocht voor 
huis- en bruggenbouw. 

HOMALOMENA. Plantongeslacht der Araceeen, in de 
Molukken vaak Kalemojang genoemd. Groote kruiden 
met rcchtop staanden of liggendeu on dan aan den 
toj)opgerichtcn stain met vrij groote, vaak ecnigszins 
bartvonnige bladeren. De stam vor- spreidt, ai» inon hem 
doorsnijdt, een aromatischc reuk, dio soms aan <1 ie van 
mierikwortel doot don- ken. Vcrschillendc soorton 
worden gebruikt, vooral in het Ooston van den Archipel 
(Ambon, Molukken). In Ambon gebruikt mon 11. alba 
onder den naani Pciahoelaug als aas in visclifuikei). Van 
under。 soorton worden zoowel de stcngel als do 
bladeren als genecsniiddcl gebruikt, vooral tegen verwon- 
dingen. 

HOND (andjing MAL., SOEND., asoe LAAG-JAV., 
segawon JIOOG-JAV). DC lamme hond van Ncder- 
landsch-lmlie is ccn kleine, dun en kort behaardo hond 
met rcchtop staandc ooren cn spilsen kop. Hot lichuam is 
wit- of geclachtig of nicer in het roodc trekkende, de buik 
gewoonlijk lichter dun dc rug. De staart is lang, hangend 
of opgericht. Als „onrcinon dieren worden de hoiiden tier 
Mo- ' 

hammedaansche inlanders slccht verzorgd cn leven zij half 
vcrwilderd (zgn. „kamponghonden,* of „gla- dakkers". Zie 
GLAD AG). Allecn die honden, welke op herten- cn 
zwijnenjachtcn gebruikt worden, worden boter behandcld. 

Do “gladakkcrs" bchooren tot de in do tropischo streken der 
Oude Wcrcld. verspreide “pariahonden", nauwe verwanten en 
waarschijnlijk afstammelingcn van den jakhals (Canis aurezis) 
cn daarom door Keller (Naturgcschichtc der Hausticre, Berlin 
1905) C. aureus semidomesticus genoemd. Ook de tam- me 
hond van Nieuw-Guinea (in Andai kauwa genoemd) hoort 
waarschijnlijk tot deze groep van honden, cvenals ook de 
Australische Dingo. 

De Bataks hebben cen hond (bijang, BATAKSCH), die als 
waak- en jachthond gebruikt, maar ook vet- gemest en gegeten 
wordt; hij is meestal geelachtig, soms ook zwart of wit 
(Schneider). Keller (Die Abstainmung der altesten Haustiere, 
Zurich 1902) beschouwt hem als ecn dirckten afstammeling van 
den hond der voorhistorische paalwoningen (0. palustris 
Riitiin.), die op zijn bcurt weer van den jakhals zou afstammen 
cn nauw verwant is met onze tegenwoordige keeshonden. 
Volgens Schneider (Zoologische Jahrb,, Abt. Syst., Bd. 23. 
1905) hebben ook de Orang Mamaq van Indragiri een huis- 
hond van een bijzonder type, die op de jacht gebruikt wordt. Tot 
voor weinige jaren bezaten ook de Tenggereezen een eigen, 
waarschijnlijk met den Australischen dingo verwant hondenras, 
C. familiar is var. Te叼ger anus Kohlbr. (Xat. Tijdschr. Ned. 
Indie, dl. LV, 1896, biz. 283), dat thans uitgestorven is. Deze 
hond had een pluimstaart en was lang, lichtbruin behaard, met 
een zwart- bruine streep over het midden van den rug en ecn 
paar dwarsstrepen van dezelfde kleur. Een liiermec verwant, 
misschien thans ook reeds uitgestorven hondenras wordt op het 
Dienggebergte ge- vonden. Van den wilden liond van den 
AfcInpel (zie HONDEN) kunnen deze tamme honden niet 
afstammen, daar ze in hun tandstelsel met het genus Cam's 
overeenstemmen. 

In Indie geimporteerde Europeesche huishonden worden 
daar gewoqnl^k spoedig ziek en planten or zich zelden voort/ 
凄f 

HOND, VLIEGENDE. Zie VLEERMUIZEN, 
VRUCHTENETENDE.

 《％,
. 

HONDEN (Canidae), een hoog ontwikkelde, bijna 
kosmopolitische familie der Roofdieren (zie aldaar), die zich in 
een andere richting dan de Katten heeft gespccialiseerd. Evcnals 
deze laatste zijn de Honden teengangers en hebben -ze groote 
schcurkiczen, maar hun klauwen zijn niet tcrugtrekbaar. De 
groote meer- derheid der Honden behoort tot het geslacht Canis. 
De cenige wilde hond van Nederlandsch-Indie ech- ter wordt tot 
een ander geslacht, Cuon, gebracht, dat in dc onderkaak een 
paar kiezen minder bezit dan do cchto honden. Het is C. 
javanicus Desm. (rutilatis Miill.; andjing oetan (MAL.), die in 
ecn aantal lokalo varieteiten op het vasteland van Z.- Aziii en 
op dc Groote Socnda-cilanden voorkomt. Hij heeft een korten, 
spitsen kop, rcchtop staando ooren en ecn roestrootle kleur, met 
donkercler, aan den top bijna zwarten, staart. Het dicr leeft in 
weinig of niet bowoondc stroken, waar het van het strand tot op 
aanzienlyko hoogte aangetroffen wordt, en maukt vooral jacht 
op licrten en wilde zwijnen, volgens Junghuhn ook op 
zceschildpadden, wanneor deze ora eieron to leggen op het 
strand komen. 
Dc inlanders op Java ondcrscheiden verschillende 
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varieteiten, die zij met eigen namcn aanduiden: een 
grooto varietcit (wawar, JAV., lagog, SOEND.), die in 
paren lecft, een kleincrc (adjag, JAV.en SOEND.) die in 
Ideine troepcn voorkomt, en een Idcinstcn vorm (kikik 
JAV., oesoeng 仓sang SOEND.), die niet alleen in grootcre 
troepen aangctrofEcn wordt, maar zich ook zou 
onderschciden duor ecn spitseren kop, kortere pooten en 
ecn icts lichtere, geolroodc vacht. 

Voor tammc lionden zie HOND. 
HONDENBELASTING. Zie BELASTINGEN deel I 

biz. 263. 
HONDJE, (SOEND.). Naam (met verschillende 

samenstellingon) voor de soorten van Nicolai a en 
Achasina, fam. Zingiberaceeen. 

HONDJE>GEBERGTE. Aldus gcheeten naar den 
Soendanceschen naam voor Amonium sp. div. (Nat. 
fam. der Scitamineae), vomit dit gebergte de Weste- 
lijko begrenzing van Java door de verwerping even- 
wijdig loopend c aan Verbeek's dwarsrij van vul- kanen 
in StraatSoenda,die de miocecne lagen,waar- uit het 
bestaat. afbreken.De geheele rug van het gebergte 
bestaat in hoofdzaak uit breccien,die indikke banken zijn 
afgezet en naar het Oosten afhellen en in die rich ting 
verdwijnen onder de jongere mer- gels en kleisteenen. 
Aan den voet van den bergwand komen andesieten met 
diabaaskarakter aan den dag. 

De twee belangrijkste toppon zijn do Goenoeng 
Hondje (G23 M.) en de Goenoeng Ajer Djeroek (590 
M). 

Niet ver van het strand aan de Welkomstbaai vrellen 
langs de oevers van de Tji Panandjaja war- me bronnen 
uit de breccie op. 

Het vormt de westelijke grens van het zacht gol- 
vende heuvelland, waaruit het mergelterrein van het 
district Tjibalioeng bestaat. Het is vooral in het Zui- den 
met dicht geboomte bedekt en daar het de met 
waterdamp bezwangerde westelijke Oceaanwinden 
afkoelt en doetnecrslaan, medc oorzaakvan de voch- tige 
teniperatuur van Zuid - West-Ban tarn. 

HONDSHAAIEN. Zie HAAE. 
HONGI. In de Molukken een inlandsche oorlogs- 

vloot, bestaande uit meerdere prauwen of andere 
vaartuigen, waarvan de bemanning zwaar bewapend en 
geheel ten strijde is toegerust. Daar het doel is te rooven 
en te moorden of eigendommen te vemielen, dragen de 
hiermede ondemomen tochten den naam van hongi-
tochten. Voorheen moesten deze, onder aanvoering van 
dienaren der O.-I. Comp., dienen tot uitroeiing van 
specerij boomen; thans komen ze alleen voor op Nieuw-
Guinea, ah de bewoners van meerdere kampongs zich 
vereenigen om eene aangedane beleediging te wreken, 
en op roof — dik- unjls ook menschenroof — uit te gaan. 
Zooveel moge- lijk wordt door het Bestuur aan bedoelde 
hongitoch- ten een einde gemaakt. 

HONIMOA. Naam van het landscliap op den Zuid-
Oostelijken arm van het eiland Saparoea, die ook wel aan 
het geheele eiland wordt gegeven, echter niet door 
Inlanders. (Zie ook „ Am bon en „meer bepaaldelijk de 
Oeliassers, geographisch ,,ethnographisch, politisch en 
historisch door G. W. W. C. Baron van Hoevelln biz. 12). 

Het Noordelijkste landscbap van het eiland hect 
HaUivjano d. w. z. „het land tegenover do wildemis", 
hata = tegenoverliggend, wano = wil- demis; met wano 
wordt Ceram bedoeld, zie Van Hoevell, als boven, bl. 10 
noot 1. 

HONINGBEER. Zie BEREN. 
HONINGVOGELS. Onder dezen naam vermel- den 

wij een aantal vogelsoorten behoorende tot drie 
verschillende familien, nl.: de honingvogels 

(Nectarviiidae), do bastaard-honingvogels (Dicae- idae) 
en do honingzuigers (jUdliphagidae). Do Nectarinizdae, 
als het ware do K?libri's der oudo wereld, zijn kloino 
slanke diertjes, waarvan do mannetjes met fraaie en 
mctaalglanzendo kleuren zijn voorzien, terwijl do wijfjes 
bij vele -soorten groonachtig zijn zonder eonigen glans, 
met een langen, min of meet kroinmen snavel, een van 
voren gcspleten sinalle en zeer lange tong, van onderen 
rond, van boven met een overlangsch sleufjo en aan do 
punt in twee dunne draden uit- loopcnd. Do tong kan ver 
buiten don bek uitge- stoken en dan diep in do 
bloeinkellcen gebracht worclen, om met de grootste 
behendigheid het voedsel daaruit te halen; verwonderlijk 
zijn daar- bij de snelle horizon tale bewegingen, die zij 
met den kop maken. Hun voedsel bestaat hoofdzake- lijk 
uit de zeer verscliillendo, in allerlei soorten van blocmen 
en boomgaten levende insekton en spin- nen en uit den 
honing en het stuifmeel der bloe- men. Velo 
soorten/,maken kunstinatige buidelvor- mige 
hangnestenADe vogels fladderen als het ware evenals 
vlinders boven do bloemen. Op alle eilan- den van den 
Indischen archipel komen zij voor； zij worden in het 
Maleisch djantingan genoemd. Zij han gen gaame even a 
Is de meezen aan de bloe- sems der boomen, vooral op 
soorten van Ficus en Loranthu^, op dadapboomen 
(Erythrina), op ba- nanen (Musa) enz. Op do Soenda-
eilanden loeft een kleine soort (Leptocoma Hasseltii) 
waarvan do rug, vleugcls en staart glanzcnd staalblauw, 
de bovenkop goudgroen, de keel met violetten mctaal- 
glans, de bo rat donkerrood en de mantel zwart zijn. Een 
even kleine soort bewoont Timor {Cyrtostomu- 
8olaris),die van boven geelachtig olijfkleurig, van on-
deren hoog-oranje-rood is,de kop en keel zijn metaal- 
groen. Op Sumatra vindt men J elhopyga Temminckii, 
hoog-rood van kleur, met een gelen stuit en lichtgrij - zen 
buik en borst. Eene olijfkleurige soort (Ae.. ex is 
mia)bewoont Java en heefteen metaaJgroenen bovenkop, 
een gelen stuit en een donkerroode keel en krop met 
metaalblauwon band over de keel; zij broeit in het 
gebergte en verhuist na den broedtijd in laaggelegen en 
bewoonde streken, aJwaar zij zich vooral met bessen en 
insekten voedt. Op de Soonda-cilanden is ecn 
hoogroodgekleurdc soort verspreid met donkergrauwen 
buik, gelen staart, voorhoofd en knevelstrccp en 
staalblauwe staart- pennen (Ac. siparaja). Op Java en 
Sumatra leoft Chalcostetha insignis, die zich altijd 
ophoudt nabij het water, cvcnals de op Nieuw-Guinea, de 
Ban<la- eilanden, Amboiiia on Celebes levende fluweel- 
zwarte soort (Jlermolirnia aspasia) met staalblau- wen 
kop, krop en metaalgroenen rug, schoudcrs en 
bovenzijde van den staart. Cyrtostomus zenobia van 
Amboina is van boven olijfgroen, de borst staalblauw en 
zwart met twee bundels goudgele vedcren aan iederen 
kant. (Zie verder MANOEK MANJ EUSEUP). Andere 
grooto soorten (AracJnio- thera), met ecn storken doch 
weiuig gekromden bek en een korten rcchtcn staart, 
hobben de bovendeclen groen, do onderdeelen 
geelachtig gekleurd, doch zonder motaalglans. Zij 
bewoncn koffieplantages, bergbosschen, zelfs dorpen en 
tuinen； bij voor- keur vertoeven ze in vijgonboomen en 
azen zo op do bloemen van den pisang, den dadap 
(Erythrina indica), van djamboe^ (Eugenia), van 
Lorantluui en van Orchideeen ; ook van gen ze gaame 
epinnen. Aan de Westkust van Sumatra worden ze ge-
noemd Boeroeng djantoeng, bij do Soendaneezon 
Kalatjes, bij do Beadjoe-Dajaks op Borneo Sala- 
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8ak. Deze soorten van honingvogcls hobbon bui- 
tengewoon lange snavols. Bij A. robusta, dio Java, 
Sumatra on Borneo bowoont, neomt de bek van do 
geheelo lengtc van don vogel in； hetlichaam js van 
boven olijfgroon, van onderon lichtgeel ge- kleurd, met 
donkere lengtevlekken op den kop en versierd met twee 
bundels oranjegele vederon aan de zijden der borst; bij A. 
longiroslris van de Soenda-eilanden en Celebes is de bek 
naar oven- rodigheid nog langer doch dunner, de vogel 
even- zoo gekleurd, doch de onderdeelen zijn hooggeel 
en de keol wit; op Java bewoont hij bij voorkeur do 
Bergen.Een grijze op den rug groene soort (A.affinis) leeft 
op Java en Sumatra in de banaanaan plantin- gen. De 
zoogenaamde Bastaard-honingvogels (Di- caeidae) zijn 
niet grooter dan een Goudhaantje (Regulus) en nauw 
verwant aan de Honingzuigers, doch voorzien van een 
korten weinig gebogen bek met zeer fijne tandachtige 
insnijdingen; de mannetjes zijn fraai rood of geel, de 
wijfjes groen of grijs van kleur. Een aantai soorten zijn 
over den Indischen archipel verspreid. Een dcr grootste 
soorten, Melanocharis nigra van Nieuw-Guinea, is zwart, 
van onderen grijsachtig geel. Op Java en Borneo leeft een 
vermiljoen-roode sooi*t (Dicaeum flammeum) met grijze 
borst en buik en zwarten etaart en vleugels; zij is daar zeer 
algenaeen zelfs in tuincn, vervolgt heftig 
niettegenstaande haar geringe grootte andere' vogcls, 
steeds krik-krik schreeuwende; zij maakt uit allerlei 
pluisachtige deelen van plan ten een kunstig gevormd 
nest met de opening aan eene zijde, aan buigzamc tak- 
ken opgehangen. De Maleiers noemen dezen vogel 
boeroeng tjabe. Een andere blauwzwartc soort (Die. 
sanguinolentum) van Java heeft een geel- achtige borst en 
buik en hooggekleurde keel; leeft altijd gezdlig in het 
gebergte en voedt zich met kleino vruchten. Die. 
trigonosligma is donkor blanwgrauw van Ideur met een 
roodgelo borst, rug cn buik； deze soort en eene 
olijfbruine (Die. chrysorrhoeum) van onderen met groote 
zwarte lengtevlekken en een gelen staart, bewonen Java, 
Sumatra en Borneo. Op Timor leeft Die. Mack- lolii met 
hoogroode keel on stuit, witte borst en buik, overigens 
zwart. Van het genus Prionochi- IILS, met een krachtigen 
bek, bewoont eene soort Java, van boven leikleurig en 
van onderen wit, mot hoogroode kruin on borst (Pr. 
percuss us) en oen andoro Borneo, hoog rood, geol en 
zwnrt gc- klcurd (Pr. xanthopygius). Onder al doze 
bijzon- dor siorlijke vogeltjes were! in den laatsten tijd 
cen slachting aangericht ten behoeve van don 
modehandel in veeren. Een fraaie grooto vorm van 
Nicuw-Guinea, voorzien van een korton bij- na rcchten 
stiavel, is Oreocharis arjaki; deze is van bovon groon, 
van ondoron geel mot zwarten kop. 

Tot do honingzuigers (Mellip/uujidae) bohoo- ren 
inccrcndcels grootere soorten. De vortegon- wooixligers 
dezer faniilie komen niet westelijkor voor dan Celebes cn 
Bali. De snavel is lunger of kortcr cn do zijrnnden zijn 
aan den punt meestal fijn gotand ； do tong is evoncens 
ver uitsteokbaar en aan den punt van cen bundol fijne 
vezola voor- zlon. Tot, do kloinoro vormon bohooren do 
soor- ton van het genus Myzomela. Deze zijn rood, bruin 
on zwart of groen en geel van kleur, doch zonder eenigen 
metaalglocd; de snavel is zeer lang on gekromd en de 
pooten zijn lang. Op de Banda-eilandcu leeft een 
drieklourige soort {Myzomela Boiei) met rooden rug, kop 
en hals, met 

zwarto vlougels, staart en kop en met witten buik en borst. 
Eon andere soort {M. vulnerata) van Timor; alwaar zij 
even als Cyrloslomus solaria Kolo natocnas wordt 
genoomd, leeft in bosschen en tuincn, is van boven zwart 
met uitzondering van een blood rooden bovenkop, kin, 
stuit en boven zijde van don staarfc. M. eques van Nieuw- 
Guinea is bruin met cen rooden keelvlek. Een meer groene 
soort is M. argenlauris van dezelfde streken; deze is 
olijfbruin van boven, van onderen bleekgeel met bruin 
gevlekt en grijswitte oor- streek. Tot het genus Philemon 
behooren grooto vormen, bruinachtig grauw van kleur, 
wier bo- vensnavel van cen min of meer ontwikkelden 
knobbel aan den wortel voorzien is en wierkop 
gedeeltelijk, some geheel, naakt is. Ph. novae guineae is 
over een groot deel van Nieuw-Guinea verspreid. De op 
Booroe voorkomende soort (Ph. bountenis) is 
merkwaardig door de groote gelijke- nis, die er bestaat 
tusschen deze en een aldaar levendo wielewaal (Mimeta 
bouruensis), een voor- beeld van mimicry, waarop door 
Wallace is ge- wezen. Zic MIMICRY. De soorten van het 
genus Ptilotis hebben een goheel bevederden kop en veelal 
verlengde oorvederen, die een witten of gelen bun- del 
vormen. Pt. analoga van Nieuw-Guinea en de Aroe-
eilanden is op de bovenzijde olijfgroen, van onderen 
groenachtig grijs, met een bundel gele oor- vederen. 

HONINGWIJZER. Zio KOEKOEK. '户 
HONINGZUIGERS. Zio HONING VOGELS. - HOOFD VAN 

PLAATSELIJK BESTUUR. Zie onder BESTUUR (deel I, 
bl. 282). 

HOOFDDOEK. MAL. : s^tangan k a p a- 1 a, JAV. : i k 6 
t (d. i. "band"). Een op Java steeds, in de Buitenbezittingen 
veelal, gebatikte hoofdbe- dekking voor mannen, van 
vierkanten vorm en vaste maat； varieerend van 1 tot 1,12 
M. injhet vierkant al naar gelang de breedt© was van 
de*rol wit katoen die de batikster of de tjap'per gebruikt 
heeft. Deze breedte (Jav. k a t j o e) van het oor- 
spronkelijk katoendoek vormt dus tevens de lengte voor 
den hoofddoek. Even al 8 onze zakdoeken steeds vierkant 
zijn, is dat evenzeer de Jav. zak- doek (66k k a t j o e 
geheeten), en ook deT Mal. s a p o © t a n g a n 
(aamengetrokken: a 6 t a n- g a n) of „hand-wi8ch>, = 
zakdoek. De Mal. term voor hoofddoek (zie boven) 
beduidt dus letterlijk „hand-wisch des hoofds”; en bewyst 
daardoor reeds, dat de hoofddoek-dracht bij Maleiers ieta 
ontleends is. 

Die ontleening door Maleiers en andere Indone* sidrs 
moet geschied zijn aan de Javanen； na diet Islamiseering, 
na 1600. En de Javanen zelf kun- nen 66k pas na 1600 hun 
hoofddoek als algemeene mode zijn gaan dragon, onder 
rechtstreekschen in- vloed der Moh. dracht van den 
Perzisch-Arabi- schen tulband (Mal. d 6 a t a r, m a n d i 
1, s 6 r- b a n； Jav. e 81> a r, s 6 r b a n； a]Ie drie Perz. 
woorden), die ten tijde der Eerste Schipvaart der 
Hollanders naar Indio (1596) nog in optima forma de 
exdusiove dracht was van Sumatraansche hoofden en 
Javaanscho grooten en geestelijken. Doch op Java voltrok 
zich do metamorphose van tulband tot hoofddoek 
gemakkolijk, omdat daar niot allcen by gowono 
landlioden reeds lang v66r 1600 grooto hoofddoeken van 
geklopten boombast (Jav. d 6 1 o e w a n g) in zwang 
waren, maar reeda eeuwonlang in Midden-Java gladdo 
kapjes —• zelfs al afgebeeld op den Boroboedoei^jiit-de 
8o eeuw 1 —■ een vcel voorkomende hoofclbedekking 
vormden. 
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Men zio de platen 13—18 en daarnaast 23 (Ba- 
/doej'B?) in ^Lodcwycksz!. Eersto Boeck (1598), 
heruitgavc Roufiaer & IJzerman, 1915; on verg. 
vodral de foto's Van Kinsborgon van Tjixndi Paii.ar- 
tarar^jl4e eeuw) voor de kapjes-dracEt? 
~T>oor doze metamorphose en adaptatio van in- 
heemsch en uitheemsch kon op Java hot hof- 
woord (KrAmi inggil) voor den hoofddook of haar- 
”band" (ik&t) wordon: e s t a r, dus (Perz.) 
,,tulband”； wa&maast nog de desa-Javaan zyn tor- 
men s i n g e 1 en o o 6 n g bezit, do Soenda- 
nees zijn totopong (eigenlijk j^yter") on 
o e d e n g, do Madoorecs zijn s i g a r (of „ge- 
halveerd,> dock, omdat hij van oonon vierkanten 
hoofddoek er langa de diagonaal twee laat ma- 
ken). 

Tn de wijze van aandoen van den hoofddoek 
heerscht op Java een haa,st onbegrensde verschei- 
denheid, van geraffineerd-keurig (Vorstenlanden) 
tot boersch-slordig (West-Java); in de stof zoo 
goed als geen vorscheidenheid. op Java (alles ge- 
batikt of getjapt katoen ； behalve de grof-wit- 
katoenen der weinige Badoefs, en de hoofddoeken 
van k a i n-k embangan bij Vorstenlandsche 
soldaten, of Jav. dandies), daarbuiten meer (vaak 
geweven en met gouddra^ad in Minangkabau ；_meest 
van kleurige zijde op Soemba); nT3e batik-versiering 
slechts een beiangrijk verschil: de aan- of afwezig- 
heid van een zgn. spiegel (Jav. m o d a n g), d. i. 
een binnen-vierkant van effen wit of blauw of rood 
of groen enz., al dan niet naar binnen toe aan de ran- 
den versierd met haak-motieven (Jav. t j o e- 
mengkirang). 

Bij dit alles bJijft de hoofddoek uitsluitend 
mannendracht, 66k in de Bu itenbezittingen. Slechts 
in de Toradja-landen zou men kunnen spreken 
van een soort overgang tot vrouwendracht, om- 
dat daar de vrouwon een ,,hoofd-band" (tali 
b o n t o) bezigen voor het omwinden en bijeen- 
houden van het haaM?ie Adriani & Kruijt, De Ba- 
re *e sprekende Toradja5s, -II, 1912, .p. 219—221), en 
sxlfg deels "een formeelen hoofddoek； do ouder- 
wetsche hoofddoek van geklopten boombast 
(f o e j a) der mannen heeft hier bovendien den 
vorm van eene ruit. 

In den allerjongsten tijd, sinds ca. 1910, begin- 
nen de jongo zeJoten van den Sarikat Islam op 
Java zich te emancipeeren van den hoofddoek, 
en volgen de onder Maleiers reeds vroeger verbreide 
mode: het dragen van een zwart fluweelen mutsje 
(k o p j a h, zie dit woord). 

Literatuur： BouUaer en Juynboll, De batikkun st 
in Ned.-Indio, 1914, p, 80—89. G. P. R. 

HOOFDGELD. Over het hoofdgeld, dat de AIo- 
hammedaansche vorsten van Inlandsche staat- 
jes in de Buitenbezittingen (veelal onder den 
naam HASIL, zie aJdaar) plachten te heffen van de 
hun onderworpen, maar nog niet tot den Islam 
bekeerde volkstammcn, zie ISLAM III, a; vgl. 
冬 Snouck Hurgronje, De Islam in Ned. Indie, f 

V- 6 (Groote Godsdiensten, Serie II, no. 9, biz. 382). 
—*• e-^Jed.-Indische regeering heft zelve ook lioofd- 
gelden. (Zie hierover BELASTINGEN decllblz. 232). 

HOOGERE BURGERSCHOLEN. Zic ONDER- 
WIJS. 

HOOGERE KWEEKSCHOOL te Poer>voredjo 
(Kedce). Zie ONDERWIJS. 

HOORN-EILANDEN. Groep van kleine koraal- 
eilanden in de Java-zee, ten N.W. van de baai van 
Batavia. Een er van, Tidoong, heeft een vaste bevol- 
king van 150 zielen; andere worden tijdelijkbewoond 

om de vischvangst of den klapperpluic. De bovolking 
van Tidocng is ovcnzcer gemcngd als die dcr Dui- zond-
eilandon (zio aldaar) en gclijkt het nicest op dio van 
Panggang; do huizen zijn van Maleischcn bouw- trant. 
Zic ook voor cion maatschappelijken toestand bij 
DUIZEND-EILANDEN en verder Tijdschr. Binn. 
Bcstuur, DI. 30 (1906), biz. 414 vlg. • 

HOORN (JOAN VAN). Geb. 16 Nov. 1653 te 
Amsterdam, zoon van Pieter van Hoorn en S. Bessels, 
vertrok 1663 met zijn vader naar Indie, were! reeds 1665 
onder-assistent, 1671 assistent, 1673 onderkoopinan, 
1676 koopman en eersto klerk ter alg. sccr., 1678 sccr. 
der Hoogo Rcgcering, 1682 raad extra-ordinair en werd 
in hetzelfde jaar met eeno zending naar Bantam belast en 
tot pres, der weeskamer, in 1684 tot pres, van het coll, 
van heemraden benoemd. In 1685 wed er met eene 
zending naar Bantam afgevaardigd, werd hij hetzelfde 
jaar tot raad-ordin. en in 1691 tot dir.-gen. benoemd. In 
1701 (20 Sept.) tot Gouv.-Generaal aangesteld, trad hij 
als zoodanig 15 Aug. 1704 op; 2 Maart 1708 op verzoek 
ont- slagen, trad hij 30 Oct. 1709 af en vertrok den 
volgenden dag als admiraal dcr retourvloot naar het 
vaderland. Hij overleed 21 Febr. 1711 te Amsterdam. 
Zijn bestuur wordt vooral gekenmerkt door den oorlog 
op Java (1704—1709), het contract met ]\Iatarain van 
1705, waarbij West-Java aan de Cie. werd afgestaan, en 
de groote uitbrei- diiig aan de koffiecultuur gegeven. 

HOORN (FIETER VAN). Zie bij CHASTELEIN. 
HOORNS. De schelpen der slakken (zie GAS- 

TROPODEN). 
HOORNVISSCHEN behooren tot de Pleclor/nalhi 

(zie VISSCHEN). De huid dezer zonderling ge- 
vormde en bij de zeelieden algcmeen bekende vis- 
schen, waarvan een aantal soorten in den Ind. Archi- 
pel leven, is ruw en bedekt met in partijen geplaal- 
ste harde schubben. Bij sommige soorten, voorzien 
van prachtige kleuren, is de huid van het geheele 
dier bekleed met ruitvormige of zeshockigc hardo 
schilden, waarbij zich aan het achtereinde nog een 
groot aantaJ scherpe puuten be vine! en ； in pJaats van 
de eerste rugvin zijn er twee kleine en een bijzondcr 
lange stekel aanwczig. De vorm van den visch is 
cen ovale schijf. Hiertoe behooren de soorten van hcl 

genus B(distcs. Andere soorten hebben de huid met 
ruwe verhevenheden geheel bedekt en 66n stekel 
vervangt； de rugvin: haar kleur is grijs c>)bruin ； zij 

vormen het genus Monaca?ilh-i(^. Soorten van )x；ido 
geslachten worden in het nialeiscli Hajain genaamd. 
Bij de soorten van het geslacht Triacanthu-s (AlAL. 
Sokan) bestaat de carete rugvin uit verschiJIendc 
stekels en de buikvinnen worden vervang(!n door 
twee diep in de huid geplaatste lange slckcls. Do 
Hoornvisschen leven in zee, enkelc ook in de rivieren 
en voeden zich met de diertjes der koralcn en met 
zeewiej,. Soniinigc soorten der Hoorn viHschcn zouden 
vergiftige eigenschappen bezitteiK/^ 
> “HOOZE (JAN ADRIAAN). Gclx tc WiHsekerkc 16 
Januari 1851, over), tc Luik 11 Juni 1893. In 1873 
verwierf hij te pelft het diploma van mijningenieur, 
vertrok 1874 naar j.n(Ij6en was daar in den eersten tijd 
vooniamelijk werkzaam bij de uitvoering van artesi- 
sche boringen. Zijn voornaamste arbeidsvcld vond hij 
echter later in do residentie Zuider- cn Oostcraf- 
deeling van Borneo, waar hij bijna alle langs de kiist 
gclegen kolenvindplaatsen gedctailleerd onderzocht. 
I)e belangrijke rapporten cn kaarten daarover wcr- 
den gepubliceerd in de Jaarboeken v. h. Mijnwezcn 
1886—1888. Zijn laatstc work: Topografische, geo- 



HO OZE (JAN ADRIAAN) — HOUTMAN (CORNELIS DE). 107 

logische, jnineralogisohe en mijnbouwkundigc bc- s击
rijving van cen gedeelte der ftfdccling Marta- poera, waarin 
cen schat van gcgevcns over de daar aanwezigo inineralen 
(kolon, goucl, diamant) -vodl^komt, vcrscheen in. 
genoemd jaarboek 1893. 

Zijn zwftkkc gezondheid dwong hem in 1888 ver- lof 
naar Europa en in 1891 ontslag uit's lands dicnst te vragen; 
bij zijn overlijden was hij aan het Instituut Montefiore te 
Luik bezig zich te bekwamen voor ingenicur-dlcctricien. 

Necrologic door P. van Dijk in Jaarboek Mijn- wezen 
1893, Bijvoegsel. 

HOPEA, fam. Dipterocarpaceae. Meest groote 
boomen, die vooral op Borneo en Sumatra veel voorkomen. 
In het Maleisch heeten ze Kawang, Tengkawang of 
Tangkawang, op Sumatra Singka- wang e. a. namen. Van 
soinmigo soorten is het hout in gobruik voor verschillende 
doclcinden. De voomaamste beteekenis van de soorten van 
dit geslacht is dat ze het Kawang- of Tengka- wangvet 
(Minjak f-Sngkawang) uit de vruchten leveron (zie aldaar), 
welke eigen schap ook toe- komt aan de vruchten van 
Shorea-soorton. Hopea is ook de stamplant van de 
Borneosche Damar. (Zie DAMAR en SHORE A.) 

HORNER (DR. LUDWIG). Geb. 1 Maart 1811 te Zurich, 
studeerde te Heidelberg en vertrok in 1835 als officier van 
gezondheid naar Indie. Tot lid der natuurkundige 
commissie benoemd, bezocht hij eerst in het gevolg van J. 
C. Baud, later zolfstandig Java, Borneo en Sumatra, deed 
daar belangrijke gebloglsche onderzoekingen, doch stierf 
reeds 7 Maart 1838 te Padang. Van zijne hand verschenen: 
Verslag van'eon' geol. onder- zoek van het z.o. gedeelte van 
Borneo, Verb. Bat. Gen. v. K. en W. XVII, 87; Geol. 
gestcldheid van de Batoe-eilanden, T. v. Ned.-Indie, III, dl. 
1, bl. 316; Geol. gesteldheid van den vulkaan Gcdeh, Verh. 
Bat. Gen. v. K. en W. XVII, 1. 

HORNSTEDTIA. Kruidachtige plant van de familie der 
Zvujiberaceeiin, wa&rvan vele soorten ondcr den Soondan. 
naam Pining met verschillende samensteJlingen bij de 
inlanders in gebruik zijn, vooral ter wille van de vruchten. 
Het meest bejeend is echter FJoribstedtia elonr/ata Vai.; 
ecn groote plant van de Molukkcn en Ambpu, die veel op 
AIpinia Galanga gelijkt. De bloomon zitten in cen dichtc 
kolfvorniige blociwijze aan het eind van een dikke steel. De 
vruchten worden rijp in een taaic slijmachtige massa 
tusschen de schut- bladcrcn. Als do koi ven half verrot zijn, 
worden <lc glibberigo, slijjnige zwartc zaden gegoten oin 
li U!) aangenaincn rinschen sniaak. Deze soort heet op 
Ambon An i pan of Oom pa, op TcrnatjO- Globa koesi. Van 
de soorten van VV.-JftyfL.'svioixlen de vruchtkolven so 
ms geconfijt gegeten. 

HORS-MAKREEL. Zie AL\KREELAUJfJ'IGEN. 
HORSFIELD (THOMAS). Natuurondorzooker, geb. 12 

Mei 1773 te Bethlohein in Ponnsylvaniij. Als schccpsarts 
op een Amerikaanseh vaartuig kwam hij in 1800 naar 
Batavia, en de prachtige natuur van Java oefende zoo 
groote aantrekking op hem uit, dat hij twee jaren later er 
terugkeerdc, ten eindc in Indiii een vaston wcrkkring te 
zooken u]s i)atnuronderzoeker. Hij wist zich de hulp te 
vorzokoron der bestuurders van het Bat. Gcnoot- schap on 
word op hun voorspraak door don Gouv.- Gen. Si berg 
belast met eon wetenschappelijk on- derzoek, o. a. naar de 
beteokonis der Indischc planton voor de goneeskundo. Zoo 
heeft Hors- fiold van 1802—1818 rustig kunnen 
doorworken, 

on de onnvontclingen dicr jaren hobbon nimmer zijn arboid 
gestoord: voor en tijdens on na het Engclschc tusschcnbestuur 
steunden do regeerin- gen hem mot cone gclijkmatigheid, welke 
gunstig afstockt bij do wisselcndc inzichten, die gewoon- lijk aan 
koloniale besturen eigen zijn. Horsfiold heeft zijn taak als 
Indisch natuuronderzookcr met gestadigen ijvcr ten uitvoer 
gebracht en wij dan- ken aan zijne goedo waarnemingen een nict 
goring deel der exacte kennis van Indie. Van 1802— 1807 
doorreisde hij Java van West naar Oost. Later vestigde hij zich 
metterwoon te Soerakarta en hield zich daar met floristische en_
 he 
studien bezig. In 1814 werd hij in commissie ge- zonden naar 
Banka en gaf hij een belangrijk rapport over dat eiland, in het 
bijzonder wat de tin- winning betrof. Zijn vriond Raffles wist 
hem in 1818 naar Benkoelen to trekken, en schijnt ook bewerkt 
te hebben dat Horsfield in het volgend jaar met al zijne 
verzamclingen (o. a. een herbarium van ruim 2200 Javaansche 
soorten) naar Londen trok en daar eene aanstelling kreeg bij het 
Indisch museum in Lcadenhallstrect. De billy Idieid eischt te 
erkennen, dat Horsfield's collec- ties in Engeland voortreffelijk 
bewaard en bewerkt zijn, en zoo der wetenschap zeer ten goede 
kwa- men, Hij stierf te Londen op 14 Juli 1850. 

Literaluur. Horsfield heeft reeds tijdens zijn verblijf in Indie 
een aantai belangrijke opstellen geleverd, incest opgenonien in 
DL VII en VIII der Vcrhandelingen v. h. Bat. Genootschap. Zij 
zijn deels van mineralogisch-geologisehen aard, deels botanisch, 
als over de plan ten b a k o e n g (Crinum), g a t e p (Inocarpus), 
r a r a k, 1 e r a k (Sapindus) o e p a s (Anliaris) en over de 
medicinale gewas- sen van Java in het algemeen, Zijn rapport 
over het eiland Banka is te vinden in Dl. II van het „Joum. of the 
Ind. archipelago", vertaakl en met vele aantcek. voorzien in Din. 
XII, XIII Tijdschr. v. Ned .-Indie. Do door Horsfield naarEnge- 
land medegonomen plantcn zijn beschreven in een door J. J. 
Bennett en R. Brown in 1838—52 uit- gegeven fraai 
gelllustreerd kwartowerk, get. „Plantae Javanicae Rariorcs". 
Voorts heeft Miquel bij de bewerking zijnei' „Flora v. Ned.-Ind." 
inzage gehad van Horsfield's herbarium, ook voor zoo- verre dit 
nict gediend had voor de samenstelling van bovcngenocind boek. 
HorsfielcPs hooftiwerk op dierkundig gebied verscheen te 
Londen in 1824 als „ Zoological researches in Java and the 
neighbouring islands". Voorts gaf hy verschillende opstellen 
over Ind. zoogdieren en vogels en bewerkte in 1830 samen met 
W. Jarcline een werk ..Illustrations of ornithology", terwijl naar 
het door hem uit Indie medegebnicht niateriaal W. Sharpe Mac 
Leay in 1825 publiceerde „An- nulosa javanica or an attempt to 
illustrate the natural affinities and analogies of tho Insects, 
collected by Thomas Horsfield", een plaatwerk over Javaansche 
insecten. / f.. 
HOSPITALEN.ZieGENEESKUNDIGE DIENST.八 , 

HOUTMAN (CORNELIS DE). Afkomstig van '； Gouda, 
bekond door zijn deelneming aan den eersten tocht dor 
Ncdorlanders naar"den O.-L ar- clupel (1595), nadat hij korten 
tijd te voren in Portugal gowcest was. Door De Jongc (Opkomst 
Ned. gezag in O.-I. I, 90, II, 187) is nador aan- getoond dat do 
Iloutman gccnszins de ziol dier ondernoming was en dat zelfs het 
gcdeeltolijk mislukkcn van den tocht, dion hij als komiuies 
medomaakte, voor eon good deel aan hem to wy- 
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ten was. In 159S stond hij aan het hoofd eener vloot van 
2 schepen, door de Moucheron uitge- zonden; don Isten 
Sept. 1599 werd hij aan boord van zijn schip voor Atjcli 
verraderlijk door do inboorlingen vermoordVwaarovcr 
zio, behalve Do Jonge, Leupe, Bijdr. t. t. 1. en vlk. IVe 
Ser. IV, 527. In 1880 werd voor hem en zijn breeder 
Frede- rik te Gouda, een monument opgericht. 

HOUTMAN (FREDERIK DE). Brocdcr van Cor- 
nelis(zievorig artikel),wicn hij op zijn© bcido tochten 
vergezelde, in 1595 nls onderkommies, in 1598 als 
kapitein van het tweede scliip. To Atjeh-geraakte hij in 
gevangenschap, waarin hij 26 maanden verkeer- de; in 
Dec. 1600 wist hij aan boord van de Ned. vaartuigen 
onder Van Caerden te geraken, met het doel dezen voor 
aanslagcn der Atjehers to waarschuwen, maar kcerde 
vrjjwillig weder naar Atjeh terug, ten einde bij den 
Sultan de bolangen der Nedcrl. te behartigen, 't geen hem 
cchter niet gelukte, daar hij weder gevangen genomen en 
naar Pedir gevoerd werd. Eerst in Dec. 1601 werd hij, bij 
het verscliijnen eener nieuwo vloot voor Atjeh, door den 
Sultan, die met de Portugeezen in on- min geraakt was, 
in vrijlieid gesteld. In 1603 ging hij met de vloot van St. 
van der Hagen als opper- koopman naar Indie, en trad in 
1605 als gouver- neur van .Amboina op. In 1616 werd 
hij Raad van Indie en gouveroeur der Molukken en 
keerde in 1625 naar het vaderland terug, waar hij in 1627 
te Alkniaar overfeed. Zie behalve De Jonge, het „Cort 
verhaal van 't> gene wedervaren is F. De Houtman te 
Atchein", Gouda 1880. (Herdruk). 

F. de Houtman verwierf zich ook groote ver- dienste 
als sterrekundige en taalkundige, waartoe hij tijd en gelegenheid wist te 
vinden tijdens zijne ge van gen schap te Atjeb. Het resultaat daarvan is 
nedergelegd in zijn ,,Spraeck ende woordboek in de Maleysche en 
Madagaskarscbe talen.... alles in Nederduytsch verduytst. Noch zijn hier bij- 
gevoegd de Declinaties van vole vaste Sterrcn staende onitrent den 
Zuydpool", Am st. 1603, later herhaalde malen herdrukt. Zie Th. Ch. L. 
Wijn- malen in Actes du Vlieme Congr. int. des orient. y Leiden, 4e partie 

201; P. J. Veth, T. Aardr. Gen. lA *人"/ VI, bl. 230. 
,HOUTSOORTEN. (Zio DJATI en WILDHOUT- BOSSCHEN) Het 

aantal houtsoorten, dat in den Indischen Archipel wordt 
aangetroflen, is minstens twee duizend; een groot dee! 
daarvan is nog niet wetenschappebjk gedefinieerd. Voor 
iedero boo u- of hout-soort weet do Inlandsche bevolking 
een naam t；e noemen en dikwijls zelfs meerdero namen, 
maar deze Inlandsche benamingen geven aanleiding tot 
Bchromelijke verwarring, omdat dezelfde naam dikwyls 
in verschillende streken aan gehcel andere boomsoorten 
gegeven wordt, terwijl omgekeerd dezelfde boomsoort in 
verschillende streken een anderen naam draagt. Op 
Sumatra b. v. is een Quercus-soort, die den naam resak 
lieeft, maar cr is op hetzelfde eiland cen Dipterocarpus 
soort, die eveneens resak wordt genoemd; daarentegen 
wordt de Albizzia procera door de Soendaneezen ki-
hijang, door de Javanen wangkal of weroft en door de 
Ma- doereezen bangkal of beroe genoemd. Zoo is b. v. 
verder de naam meranti een collectief-naam, welke de 
bevolking van Sumatra aan verschillende boom- soorten 
geeft, welke een min of meer brui]<baa)- hout leveren en 
bars afscheiden, terwijl kajoe-besi een collectief-naam is 
voor verschillende zeer harde en duurzamo houtsoorten, 
afkomstig van boomen op Sumatra en Borneo, welke tot 
verschillende ge- 

slachten behooron. Op Java hcerscht niet nicer de groote 
onzekorheid, wclko betreffendo do namen dor 
houtsoorten in de Buitcnbczittingcn besta&t; vooral door 
de onderzoekingen van den botaniciis aan het Herbarium 
to Buitenzorg, Dr. S. H. Koordors, is die onzekerheid voor 
Java langzanierliand geheel opgeheven ； op dat eiland 
kan van iedero houtsoort, inits voldoendc herbarium 
materiaal voorhanden is, de wctenscha])pclijke naam 
worden opgegeven. Waar echter over het algemcen nog 
eene groote verwarring omtrent de nomenclatuur der 
Oost-Indische houtsoorten bestaat, en hot aantal daarvan 
zoo groot is, is er van atgezien om een gedeclte dier hou 
t- soorten ieder afzonderlijk in deze Encyclopaedie te 
bespreken. Aan het slot van het onderhavig artikel komt 
echter ecne literatuur-opgave voor, aan de hand waarvan 
het mogelijk zal zijn alles, wat om- trent de verschillende 
houtsoorten bekend is, te vinden. 

Reeds sedert vele jaren hebben verschillende na- 
tuurvorschers en geleerden er zich op toegelegd de 
Indische boom- en hout-soorten te determinee- ren en te 
beschrijven. De namen Rumphius, Jung- huhn, Bliime, 
Kuhl, Korthals, Van Hasselt, Hass- karl, Miquel, 
Bisschop-Grevelink, Teysmann, Bin- nendijk, Kiirz, 
Filet, Van Eeden, Duyfjes, Boer- lage, Koorders, Valeton, 
Smith en andere zijn onaf- scheidelijk aan de Oost-
Indische boschboomflora verbonden. 

Wat het onderzoek naar de physische en de tech- 
nische eigenschappen en naar den anatomischen bouw der 
verschillende houtsoorten betreft, ook daaromtrent is nog 
zeer veel te verrichten; de oud- inspecteur van het 
Boschwezen, wijlen J. W. H. Cordes, heeft den 
anatomischen bouw van het djatihout onderzocht en 
hierover geschreven in zijn werk „De djatibosschen op 
Java", waarvan een tweede uitgaaf in bewerking is. Prof. 
Moll cn Jansonius te Groningen zijn thans bezig een meer 
algemeen onderzoelfnaar den bouw van de verschillende 
Oost-Indische houtsoorten te verrichten, en trachten o.m. 
ook de verschillende djati-varietei- ten anatomisch van 
elkaar te onderscheiden. Door de Artillerie-
Constructiewinkel te Soerabaia, de Marinewerf te 
Amsterdam en den Dierist der'Staats- spoorwegen op Java 
worden omtrent de tcchnische eigenschappen van 
verschillende Oost-Indische liout- soorten voortdurend 
proeven. genomen, terwijl in de impregneerinrichting van 
den Heer Gips to Dordrecht proefnemingen gcschieden 
met het vorduur- zamen van Ooyt-Indische houtsoorten, 
spcciaal ten behoeve van het bezigen van wiklhout als 
dwai>Jiggers voor de spoorwegen. Bij het sedert enkolc 
jaren opgerichte boschproefstation is met het onderzoek 
naar de eigenschappen der verHchiJlendc houtsoorten pas 
een eersto begin gemaakt kunnen worden, omdat mot hot 
wcinige bcschik bare person eel voorloo- pig do meeste 
aandacht aan andere meer urgente werkzaamheden 
geschonken moet worden. Intus- Bchen zijnuitdc praktijk 
al vcrschcideneigenschap- pen van vcclvuldig gebruikte 
Jioutsoorten. bekend ge- worden, waardooi1 van meerdere 
houtsoorten de min* dere of meerdere bruikbaarheid voor 
bcj)aalcle doel- einden is vastgesteld kunnen worden. Zoo 
is b.v. van het waroe-hout {Hibiscus tiliaceus L.) bekend, 
dat het aan lichtheid een. buitengewone vcci'kracht paart, 
waardoor deze houtsoort zeer gezocht is voor karre- cn 
wagon-boomen en daarvoor zelfs veel ge- schikter is dan 
het voortreffelijke djatihout. Walikoe- koen {Sclioutenia 
ovata Kortli) is ook zeer vecrkrach- tig en taai, maar vrij 
zwaar ； dit hout wordt evenwel 
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boven djati verkozen voor wiclspaken, navon on vcl- 
lingcn. Van mangli of manglid (Michelia velutina Bl.) is 
bekend, dat het afwissolend oan zeor uiteonloopen- de 
teinporaturen on vochtigheidsgraden blootgosteld, nog 
veel minder aan schouron on werken onderhovig is dan 
goed droog djatihout. Ho owe! djati, vooma- melijk door 
zijn groote duurzaamhoid, het mecst go- zochto 
bouwhout is, zijn er verschillondo wildhout- soorten, die 
voor moubelhout beter gcschikt zijn, 5t zij door mooie 
kleur en glans, 't zij door fijncn draad, lichtheid, of wat 
ook, terwijl voor het maken van kisten djati zoo goed als 
nooit gebezigd wordt, vooreerst omdat het daarvoor veel 
te duur en bovendien wijl het te zwaar is. Voor theekisten 
b. v. worden, voorzoover geen. machinalc kisten 
(Venesta- - of Acme-kisten), uit Europa geimpor- teerd, 
worden verkozen, alleen zeer licht© houtsoor- ten 
gebezigd. 
Zooals in hot hoofdstuk ,,Wildhoutbosschen‘‘ wordt 
vermeld, neemt het gebruik van wildhout op Java 
gaandeweg toe； thans wordt ecne hoeveelheid van circa 
zes duizend j\I3 per jaar in eigen beheer gckapt en voor 
verschillende doeleinden gebezigd. In Midden-Java, 
waar het djatihout gemakkelijk to krijgen is, is de 
wildhoutomzct gering, maar in Oost- en in West-Java, 
vooral in de Preanger- Regentschap - pen, wordt het 
gebruik van wildhout' fjteeds ljelang- rijker. Speciaal het 
rasamala-hout (Allingia excelsa Noronha), wel cens het 
djatihout van West-Java genoemd, wordt als bouwhout 
duur botaald； toch is het voor allerlei binnenwerk, als 
deuren en von- sters, minder bruikbaar, omdat het zcer 
aan scheu- ren en werken onderhevig is; dit hout is niet 
droog te krijgen, integendeel, het is vrij sterk hygrosco- 
pisch, en die eigenschap gaat door uitlogen gedu- rende 
langeren tijd, zooals door verschillende proof- nemingen 
gebleken is, niet verloren; voor stijlen en voor kapwerk 
is het intusschen zcer goed te gebrui- ken, omdat het, 
mits kernhout, uiterst duurzaam is; vooral het kemhout 
van boomen, die gedurende meerdere jaren in het bosch 
omver gelcgen. hebben, is buitengewoon duurzaam en 
wordt niet door witto mieren aangetast. Ki hijang of 
weroc-hout (Albizzia procera Bth) wordt als bouwhout 
minstens even hoog gesteld als rasamala. Behalve 
rasamala on wo- roe worden in Wost-Java op de 
Gouvornements hout venduties voornamelijk verkoclit: 
poespa (Schi- ma Noronhae Rcinw), manglid (Michelia 
velulina Bl), kimerak [Podocarpus amara B】)，
kipoetri (Podocarpus ncriifolia Don), djamoedjoo 
{Podocarpus iiriljricata Bl), saninten {Castanea 
argentea Bl), kalimorot (Castanea teungeureul Bl), 
kihioer (Castanea javanica Bl), hoeroe-kapok 
(Actinodaphne macrophylla Nees) on verschillende 
pasang- (ciken) soorten. Vorder worden in do streken, 
waar do dja- tibosschen in exploxtatio zijn, 
tegenvvoordig do daar- in aangctroflen woongoe- on 
labanboomen cnsoms nog ccnigc andoro boomsoorten 
medo gcexploiteord en met voordeel verkocht. 
Voor het maken van houtskool, hot voorkeukon- gebruik 
algcinecn benutte stookmateriaal, wordt bij voorkcur 
kesambihout (Schleichera Irijxuja Wildd) gebruikt, 
behalvo voor het produceeren van nicer hoogo 
temporuturon, b. v. in smederijen, waar djatihoutskool 
wordt gebezigd, on voor hot muken vun buskruit, 
wnarvoor de zgn. djati-blanda (Gu- azuma ulmijolia 
Lain) wordt gebruikt. 
Daar djatihout voor spoorliggers op den duur to kostbaar 
wordt, wordon er thans proefnomingon gedaan door den 
Dienst der Staats-spoorwegen met and ere houtsoorten 
en wel voornamelijk met, op 

verschillondo wijzen uitgoloogd, rasamalahout en met poespa, 
welkc laatste houtsoort bij de impreg- natio-proef nemingen van 
den Heer Gips to Dordrecht bijzonder gcschikt bleek voor 
crcosotccring. 

Wat do Buiten bezittingen betreft, daar worden plaatselijk 
allo betero houtsoorten gohozigd, welke bij do bovolking als 
gcschikt voor het bcoogdo doel- einde bekond zyn; hot aantal 
daarvan is zoo over- stelpend groot, dat het noemen van namen, 
met uit- zondcring van do meer algemeon gebruikte soorten als 
ongldn of boelian, merbau of bajang, rasak of re- sak, meranti, 
tembesoe, blangiran en merawang slechts tot verwarring zou 
leiden; men raadplege verder voor hot gebruik der verschillende 
houtsoorten de hieronder genoemde werken. 

Hun, die belangstellen in de Oost-Indische houtsoorten, 
wordt een bezoek aanbevolen aan de collec- ties in het Koloniaal 
museum (Afdeeling van het Koloniaal Iiistituut) in. Nederland 
of in het Han- delsmuscum to Buitenzorg. Een opgaaf 
betreffende de voornaamste literatuur op hot gebied der boomen 
hout-soorten. van den Nederlandsch-Indischen archipel moge 
liier ten slotte eene plaats vinden: Dr. S. H. Koorders en Dr. Th. 
Valeton „Bijdragen tot de kennis der boomsoorten van Java". Dr. 
S. H. Koorders „ Exkursionsflora von Java". Dezelfde „Plant- 
kundig woordonboek voor de boomen van Java". Dezelfde 
„Contribution to the knowledge of the flora of Java". Dezelfde 
„Verslag eener botanische dienstreis door de Minahassa". G. J. 
Filet „Plant- knndig woordenboek voor Nedcrlandsch-Indi?'. F. 
S. A. de Clercq „Nieuw plantkundig woordenboek voor 
Nederlandsch-Indie". F. W. van Eeden en J. J. Duyfjes 
“Houtsoorten van N. 0. I. tevena beschrij- ving der meest 
bekende boomen van den N. I. archipel en hunno waarde voor 
de huishouding”. Moll en Jansonius „Mikrographie des Holzes 
der auf Java vorkommenden Baumarten?* Bovendien ver- 
dienon hier genoemd te worden de volgende werken over 
Britsch-Indie en de Philippijnen, omdat daarin vele boo men en 
houtsoorten beschreven zijn, welke ook in onzen archipel 
voorkomon: Hooker „Flora of British India"; Gamble „A manual 
of Indian tim- , bers"; Whitford „The forests of the 
Philippines''s^ 0 5 

H0UTT0R. Is do naam van soorten van het genus Ljmcxylon, 
die ook op Java voorkomen en zich ondorscheiden door 
dekschilden of dekvleugels, welke tot kleine schubjes verkort 
zijn. Zij zijn be- kend door hare schadelijkheid, aangezien de 
larven het hout on and ere voorwerpen, zooals gedroogde 
plantcn of opgezette diereii, met ontelbare gaatjes door boron on 
dikwijls geheel vernielen. 

HOUTVESTER. Zio BOSCHWEZEN. 
HOUTWESP. Doze schadelijko insecten (Sirex) Jeven in do 

bosschcn in den Ind. archipel en behoo- ren tot do Hymenoptcra. 
Zio ZAAG YVES 

HOWE BOEBOEWAJ (SOEND.). Zie PLECTO- COMIA 
ELONGATA. 

HOWE KOROD (SOEND.). Zio CALAMUS HETEROIDE US. 
HOWfi LEULEUS (SOEND.). Zio CALAMUS AS- 

PERRIMUS. 
HUBRECHT (DR. AMBROSIUS ARNOLD WILLEM). Geb. 2 

Maart 1853 te Rotterdam, zoon van Mr. P. F. Hubrecht, 
advokaaiT'aldaar, later lid van don Raad van State, on van M. 
Pruys van der Hoeven, studeordo to Delft, Utrocht, Leiden, Erian 
gon on Heidolborg, promo veerdo op 21 Oct. 1874 te Utrecht in 
do wis- on natuurkunde, be- zocht in 1874 on in 1878/79 hot 
zodlogisch station to Napols, waar hij een negontal maanden aan 
de 
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Ned. werktafel zoologisch ondei*zock vcrrichtte, was 
conserx-ator aan、s Rijks Museum van Nat. histone to 
Leiden van 1875—1882, daarna hoog- leeraar te Utrecht 
cn sedert 1S83 lid van de Kon. Akad. v. Wctenschappen. 
Zijn wcrkzaamheid op zoologisch gebied omvatto 
anatomic en ontwildiG- lin gsgcsch i ed on is van wonnen 
cn weckdicren, systeinatischcn arbeid op het gebied van 
visschcn en reptilicn, later vooral cmbryologie van zoog- 
dieren. In verband met laatstgcnocmdc ondcr- zoekingen 
bcrcisde hij in 1890/91, op uitnoodiging van de Kon. 
Natuurk. Vereen.. Java cn Sumatra en bezocht. ook 
Banka, Billiton cn Pon tian ak. Daardoor viel de 
embryologic van dicrcn als Sgc. ticebus, Tarsiu-s. Manis, 
Galcopithccus, Tupaja, Gymnura. enz. onder zyn bcrcik, 
die vooraf meer bepaaldelijk voor vergelijkend 
embryologisch on- derzoek waren uitgekozen. Tencindc 
dit zcldzamc en kostbare niateriaal zoo vruchtbaar 
mogelijk voor de wetenschap te maken, en tegelijk te 
voor- komen, dat het tel kens weer opnieuw door anderen 
zou rnceten verzameld worden, bracht hi] een Vereeniging 
der voomaamste cmbryologen van verschillendc landen 
tot stand, onder den naam In st it ut Inteniational 
d'Embryologic, wicr leden zich verbondcn clkander 
praeparaten to Icenen. Oni zich uitsluitend aan zijn 
licvcliugsvak tc kun- neu wyden, veruisselde hy zyn 
gewoon hooglee- raarschap in de Zodlogie met cen 
buitengewoon in de Embryologic, en om zijn 
verzamelmgen nog verder uit te breiden, ondemam hij een 
reis naar Algiers en m 1914 naar Zuid-Afrika, of- schoon 
op dat laatste tydstip zijne gezondheid reeds zeer geschokt 
was. Hij overlecd kort na zijn terugkomst 21 Jlaart 1915. 
Zic Verslag Verg. K. A. v. W. XXIII (2e ged.) 1175. Van 
zijne ge- schriften handelen de volgendc inecr 
bepaaldelijk over Indisch zoologisch matcriaal: 
Verschillende opstellen in de “Notes from the Leyden 
Museum"; „Report of the voyage of H. 3】・ S・ 
Challenger (Report on the Nemertca)J 888; „Spolia 
Neino- ris. Quart. Journ. of jnicr. Science'', 1894; ,,Dic 
Phylogenese des Ainnions und die Bedeutung des 
Trophoblastes^, Vcrh. Kon. Ak. v. Wet. 1895; ,,Die 
Keimblase von Tarsius", Festschr. f. Gegen- baur, 1896. 

Hij was niedeoprichter van de Coinmissie tot 
Bcvordering van het Natuurk. onderzock in de Ned. 
kolonien; later secretaris van de Maatschap- pij van dien 
naam. 

HUET (CONRAD BUSKEN). Geboren to Den Haag 
28 Dec. 1826, gestorven te Parijs 1 Mei 1886. AJleen zijn 
Indische journalisticke periodo (1868— 1876) zal hier 
worden behancleld, en de nawerking daarvan. 

Na in 18G2 zijn ambt als Waalscli predikant te 
Haarlem vaarwe) te hebben gezegd, was hij vijf jaar 
redacteur gewecst van de (zwak-conservatieve) Opregte 
Ilaarleminor Courant, met Mr. EnschedO | als directeur; 
terwijl h】j van 1863—65 mede-redae- | teur was 
geweest van den Gids, dien hij in dit laatste j jaar, samen 
met Potgieter (sinds 18G0 met hem bekend, en aliengs 
zijn oudere vriend geworden), had verlaten na zijn Gids-
artikelcn „De Tweede | Kamer en de Staatsbegrooting 
voor 1865" (anoniem) en „Een avond aan het Hof" (beide 
in de Januari- aflevering). I 

Een reisjo van 14 dagen samen met Potgieter | volgdo 
naar Florence bij de Dante-feesten (Mei 1865), wat in 
Mei 1868 de geboortc block geworden te zjjn van 
Potgietor^ grootsch gedicht Florence, i 

opged ragen aan Buskon Huet, dio in dezo oigon in a and 
to ^larscillo-naar Indio vertrok, 

Huct t-ocTi had^nn aj a a r 1867 — door de bcmidde- 
ling van Mr. D・ Koordcrs (zio dozen naam)—・ het 
aanzoek gekregen om als redacteur op te treden van den 
Java-Bode, na het aanstaand afloopcn van het 2-jarig 
contract mot den tocninaligon redacteur, Mr. J. van 
Gcnnop (zie dozen naam). Zekor niot zondor invlocd 
daarbij was het in Juni I860 opgo- treden conservaticve 
Kabinct Van Zuylen van Nye- I volt, waarin eerst Mr. H. 
Mijcr (in Sept. d. a. v. tot Gouv.-Gen. benoemd), tocn 
Trakranen, en sinds 20 Ju】i 1867 J. J・ Hassclman de 
ministers van koionion waren. Da ar Huefs steeds 
conservatiover noigmgcn bekend waren,had 
min.Hassehnan (naeon in trod uc tie van den oud-G.-G. 
Rochusson ； tot wion corst Douwcs Dekker (Multatuli), 
toonmaals mede- worker aan de Haarlonische, zich had 
gewond ten behoeve van Huet), in Fobr. '68 een 
onderhoud met Huet in verband met dien8 aanstaand 
vertrek naar j Indie en de geneigdheid van Huet om, op 
zijn redac- tcursplaats te Batavia aangekomen, de ui tin 
gen van de (Jiberale) Ned.-Ind. pors te broidelen. Een 
form eel aanbod van Koionion om de reis van Huet naar 
Indio met de overland post (Messageries Imporialee) voor 
hem en zijn gezin tc betalen, volgde op 6 Maart "68, dat, 
na aanvaarding door Huet, be- krachtigd werd door een 
Koninklijk besluit van 12 Maart en door een 
uitbetalingsmandaat van die reiskosten (/ 2967,50) op 16 
April d. a. v. Daar- tegenover zou Huet eon advies geven 
aan de Indische Regcenng omtrent die pers. 

Den 19cn Mei scheeptc Huct zich te Marseille in en 
bereikte via Alexandria en Singapore den 20 Juni Batavia, 
waar hij 1 Ju]i optrad als redacteur van den Java-Bode, 
toenmaalsdrie keer in de week (Ma., Woe, Vrij.) 
verschijnend, als eigendom van de firm a H. M. van Dorp
・ Zoo te zeggen als een bl ad op eon boom, sloeg de 
courant van liberaal-koloniaal tot conservatief-koloniaal 
om, cn opende met con artikol van Huet, „\Vrcnschen cn 
tx?genstrijdighcdcn,> (overgenomen in de ]4-daagscho 
Editie voor Nedcr- iand van Zat. U Juli), waarin hij ccn 
too ver rood c tc zyner bcschikking wcnschtc oin „hct 
publick. ... in con omzion als (to) ontzwavcleu van zoo 
vcle donk- booklcn, waarmedo Jiot sedert lang vertrouwd 
山”. Mon on tvin g hom to ]Jatavia mot orger dan ko(J- 
huid ； er ontstond icts aJs berooring (voora] gaando 
gehouden door den redacteur van hcG Bataviansch 
HandolsWad, H. J. Lion), ten gevolge van het foil d&G 
men hem en zijn gozin overtocht naar Indio had vedeend 
ten Iastx> der Indische bogrooting. 1>(J weerslag deed 
zich voclen in waar in do eigen niaand Moi van Huct/s ver 
trek het Kabin(!t Vfan Zuylen was gcvallen, cn oj) 3 Jimi 
1868 het iib(?ralc Kabinot Fock-Van Bosse was 
o]>gctreden, rnct E. do \\ uaJ als minister van kolonien. 
Eon dobat in de 2eKajncr volgdo op 2 Oct., aan han gig 
gernaakt door den afgovaurdigde LcnLing, cn in 
vcrzocncndon gccsL bean t woo rd door Uo \VaaJ, die 
„het gebourdc met den hecr Busken Huct" noemdo ,,ecnc 
betrou- rcnHwaardjgc daad”，on ovcrlcgging der tweo 
stuk- ken (,,dc voordragt aan den Kon ing met het Ko- 
ninkhjk besluit betrcllcndedic zaak^) aan de Kanicr toozei 
(zie HandcJingon 2o Kamer 1868—69, lol. 92—94); 
waartx)o die Minister op J6 Oct. ])as door don Koning 
gcmachtigd word. Hicrnevens vergulij- ko men Hue^s 
eigen voorstilling van het verloop dozer zaak in zijn 
„Brievon ... uitgegeven door zijne vrouw en zijn zoon”，
1 (1890), p. 184 (dd. 23 Dec. '67) — 200 (dd. 18 Dec. '68; 
allo deze aan Douwcs 
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Dekker), en p. 226—230 (dd. 20 Oct. '69) aan zijn 
zwagor, Dr. J. C. van Do ven tor. Over de rol van 
Koordcrs, zie Potgietor‘8 Briovon aan Buskon Huot, I 
(1901), p. 291—293. 

Van hot eersto optredon ala redactour van den Java-
Bodo af, ging Huet bij zijn consorvabief- kolonialo 
opvattingon volharclen, al voclde hij wol dat nadero 
kennis van Indio horn ontbrak; waaraati cen uitstapje 
naar OosL- on Middon-Java van con maand in den 
oostmocsson van '69 (zic zijn Bric- ven, I, p. 201—226) 
weinig toedeed. Het door hem toegozegdo ad vies over 
de Indischo pors heeft hij echter nooit geschreven, omdat 
de Indische Ro- geering harerzijds weigerdo hem inzage 
te geven van de betrekkelijko stukken ； lets, dat Huet 
weer noem de cene conditio sine qua non. Sterk door zijn 
scher- po pen, facile princeps als literator, begaafd met 
een vorbazend productie-vermogen, droeg hij deols 
politick, deels Hterair, gedurende zijn 5-jarig contract, de 
Java-Bodo op krachtige schoudors； 66k tegen den al 
sterker geworden liboraal-kolonialen stroom in. 
Daarnaaat wist hij zich medewerking voor zijn blad op 
eoonomisch gebied te verzekeren van zijn Bataviaschen 
vriend, Mr. N. P. van den Berg; jazelfs literaire van 
Potgicter, die voor den Java-Bodo eerst schreef zijn 
,,Noorweegsche ]et- terkunde van onzen 侦d" (J. B. 24 
Dec. 1869 en 30 April ― 18 Mei '70), cn daarna zijn 
belangryke „Herinneringen en Mij morin gen5 5 (J. B. 19 
Aug. 187J—27 Jan. '72). Daarbij was de Java-Bode sinds 
1 Jan. 1870 dagelijks gaan verschijnen, met over- 
vleugeling van en Bataviaasch Handelsblad en Nieuw 
Bataviaasch Handelsblad (zieHuet'sBrieven, I, p. 249). 

Maar eerst na ommekomst van zijn contract (eind 
Maart 1873) kon hij joumalistisch geheel zichzclf 
worden. Ondcr don drukkers-naain Ernst & Co. stichtte 
hij tc Batavia zijn ci gen courant, Het Algemeen Dagblad 
van Ned.-Indio, waarvan do geboorte (no. 1 op Vrij. 4 
April 1873) toevalligerwijs samcnviel met de 
oorlogsverklaring aan Atjeh, en dan ook zelf opent met 
cen literair-techniscbo oorlogsverklaring van Huet nan 
ander ad res. Al meer word hij nu do dagelijksch© 
frondeur, 66k tegon do Indische Regcering； waarbij hij 
den sinds 1 Jan. 1872 opgetreden G.-G. Loudon na zijn 
af- treden in Maart 1875 gcdacht a)s „Max Havelaar op 
den Buitenzorgschen troon" (Nationale Vortoo- gen, J 
876, I, p. 209—■219). Zijn fcl stelling noinon ten 
aanzicn van do eersto Atjch-oxpeditie, onder 
persoonlijkcn in vlocd van adjudant J. I. de Roche- mont 
(alias Maurits), had horn ondcr de officieren Lal van 
extra-vijanden bezorgd; Mr. van den Berg bloef hem 
trouw, 66k in. het Algemeen Dagblad; maar ovorigons 
leidde hij cen decis rusteloos deels verconzaanul levon, 
vordeold tusschon zijn in 1872 aangekochto woning op 
KraniaL (hock Gang Kanari) en zijn redaetiebureau 
iiTcIo~15enedonstad. Daarbij kwam in 1875 het 
ovorlijdcn van Potgiotor (f 3 Febr.), aan wien hij in 1877 
zijn „Potgietor 1860 ―> 1875. Persoonlijke heri n norin 
genn zou wijdcn, waarin ook oon zcor kJein decl van 
Huet's oigen Indischo herinneringen versproid zijn plaats 
vond *)• 
Mij maakto reeds aanstaltcn om Indio te vor- 

i) Zio met name p. 2—3, 37,43—44,106—107, I 
Id—116; en p. 97, waar hij vertelt, hoe zijn spe- lend 
zoontje op cen dag in Indio eon stuk speelgoed had 
uitgcdacht van con Neuronberger drukpersje met wat 
veterband, en toon zijn oudors „in vollen 

latcn; zijn neef, Dr. J. 1'Angc Huet (to voren a] 
niedoworker in Nederland aan den Java-Bodo), hnd hij 
bore id govonden om in zijn plants to treden, on op 10 
Maart 181G vertrok Huet mot vrouw en zoon por Prins 
van Oran jo naar Napcls； waarbij het Alg. Dagblad van 
dion cigen datum verzekerde, dat het on dor den niouwen 
voran twoo rdol ij kon redactcur geon verandering zou 
ondergaan „aange- zicn do hcer Cd. Busken Huet, dio 
tijdclijk naar Europa vertrokken is, voortdurond als 
mede-ar- boidcr wcrkzaam blijft." 

De re is „Van NapcJs naar Amsterdam" (April 一 
Juni 1876) volgde, met dat befaamde 2Ge hoofd- stuk 
aan het slot; cn schielijk daarop de vestiging te Parijs, 
waar hij in Febr. '77 dio Italiaansche reia, in Moi '77 zijn 
herinneringen aan Potgictor afsloot. Maar reeds in Sept. 
1876 had Huet te Parija zijn herinneringen aan Indie 
afgesloten, door de bijeen- brenging van stukken 
politieko joumalistiek tus- seben 12 Juni 1872 en 10 
Maart 1876 (verg. bo ven) tot twee bundela „Nationale 
Vertoogen"； waarbij ook zijne „Bataviascho brieven" 
aan Potgietxjr een aandeol hadden gehad (verg. zijn 
“Potgieter", 1877, p. 115一116). Hot plan om naar Indie 
terug te keeren —, indien het ooit by hemzelf in ernst 
heeft bestaan; niet alleen bij Ernst & Co. — ver- d ween 
geheel. Maar trouw medoworker bleef hij aan zijn 
Bataviasche krant, waarin zijn neef 1'Ange Huet een 
anderen, vrijzinniger geest had weten te brengen. Ecn 
poging in 1879 om zijn anderen neef, 0. Th. van 
Deventer, die te Leiden op promoveeren stond, genen te 
doen ver van gen, faalde \f^ie Dr. H. T. Colenbrander's 
biografie van deiifiaatste, 1916, p. 52—58). Het slot van 
alles was tragi- komiscli; de man, die de Indischo pera 
aan banden had zullen leggen, wist door zijn 
geruchtmakend stuk in het Alg. Dagblad van 27 Nov. 
1885 zijn neef als „verantwoordelijk redakteur" een 30- 
daagsch vcrblyf in het Civiel en Militair Gevangen- huis 
te Weltevreden te bezorgen. Toen daarop Huet zelf in 't 
voorjaar van 1886 tc Parija stierf, was zijn dagblad ook 
ten doodo gedoemd ； het staaktxi op 31 Dec. van dat 
jaar en Dr. 1'Ange Huet werd kinaplanter in Bantam.. 

Van de drie mannen, die de Ncderlandsche litera- tuur 
tusschen 1860 en 1880 hebben beheerscht, Potgieter, 
Douwes Dekker, en Huet, was Huet de jongste, de 
scherpst-kritische, maar de minst oorspronkelyk 
begaafde. Een koloniale rilling als Multatuli in 1860 
heeft hij nimmer over Nederland latcn gaan ； jonge 
bestuursambtenaren, jonge rcchtsgeJcerden in Indie 
bezielen met Havelaar- idcalen, heeft hij nimmer 
vermocht. Een gedicht als Florence lag mijlen ver buiten 
zijn kunnen. Daar- voor was hij to sccptisch van aanlog, 
te veol de leer- ling en voJgoling van de Fran sc hen als 
literator, van. Taino in het politieko. Tot het laatst van 
zijn leven 

ernst met do mcdodeeling (kwam) verrasson, dat nu de 
pera aan bandon gelegd was'*. De brieven van Huet aan 
Potgictor mogon pas in 1925 publiok worden. 

Ook bij zijn eersto komen to Batavia, had Huet op 
Krainat gewoond (2e huis Z. O. van de brug), on van Juli 
1870—'72 om do gezondheid van zijn vrouw twee jaar 
te Buitonzorg. Gang Kanari ia juist de grens tussolien 
Krarnat on Salemba(h.)u__ 

Fe opvoIgor van Huet aan don Java-Bode was H. B. 
van Daalon. 
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is hy bij zijn conservaticf-kolonialo denkbeelden blijven 
volharden; hij zag niet in, waarom het Ind. 
gouvemement „do inlanders niet mocht go- bruiken, 
zooala een fabriekeeigenaar zijn werkvolk" (pers. 
meded. Dec. 1884)^E)aarom nam hij met vollo 
overtuiging all6en zyn coed af voor de 0. I. Com- pagnie, 
waar het kolonialo politick betrof. Niet de Nationale 
Vertoogen van 1876, met eon kour nit zyn Indischen 
poJitiekon arbeid, zullen dan ook van Huet, als tijdeljjke 
Indische figuur van ingrij- pende beteekenis, blijven 
levcn, hoe scherp en kra- nig ook gesteld ； maar wel dat 
Tweede Hoofdstuk 一 ,,De Handel" ― in het He Deel 
van zijn grootschen laatsten arbeid, Het Land van Rem 
brand (1884); waar hij aan de 0. I. 0. uit voile sympathi© 
de eere kon geven, die haar naar zijn opvatting toekwani, 
zonder zich bolemmerd te voelen door een keurslijf van 
mod erne, zijns inziena levensarmor en benauw- der, 
begrippen. 

Over zijn zuiver-literairen arbeid, 66k te Batavia (en 
Buitenzorg) onafgebroken volgehouden, moet hier 
worden gezwegen; men vindtdien in de 25 deel- tjes der 
Litterarische Fantasien en Kritieken (1881一88), alle 
met dateering. Door deze blijft Huet leven voorgoed.
 G. P. R. 
' HUIDZIEKTEN. Dat in het tropiscJi klimaat de 〃

 ! huid veelvuldig de zitplaats is van ziekelijke aandoe- 
ningen, behoeft ons niet te verwonderen, wanneer men 

bedeukt welke hooge eischen aldaar aan de huid als 
warmte-regulator worden gesteld. Daarbij komt voor den 
inboorling nog de omstandigheid, dat de verzorging van 
de huid, ondanks veelvuldig ba- den, daar waar zulks 
mogelijk is, zeer veel te wen- schen overlaat, terwijl de 
Europeaan, hoewel in het algemeen zijn huid goed 
verzorgende, het nadeel on- dervindt van de veel grootere 
gevoeligheid zijner blanke huid voor de verschillende 
daarop inwerken- de prikkels. Zoo lijdt b.v. nagenoeg 
iedere Europe- aan, die voor het cerst in de tropen komt, 
aan zoo- genaamden rooden hond (Kembang keringat), 
door de Engelschen prickly heat, door de Franschen bour- 
bouilles of gdle b^douine, door de Italianen calori ge- 
naamd, en waarvan de wetenschappelijke naam is miliaria 
papulosa s. UcJcen tropicus. Tengevolge van het 
veelvijldig z wee ten, vooral wanneer het zweet •door 
grooten vochtigheidsgraad van de lucht moeie- lijk kan 
verdampen, of wanneer dit niet geregeld van de huid 
verwijderd wordt, treden uiterst kleine blaasjes op, 
zoogenaamde miliaria, die zich gewoon- lijk op den top 
van een kleinen, rooden, geisoleerdcn papel bevinden. Die 
papeltjes staan vrij dicht bij el- kaar, en nemen zoodoende 
een meer of minder groote uitgestrektheid in. Werkt het 
zweet nog sterker in, dan kunnen de papels in elkander 
vloeien, de blaasjes opengaan, en een roode vocht 
afscheidende vlaktc vormen (eczema madidans). Dit 
laatste gebeurt al- leen bij zeer gevoelige personcn. De 
aandoening ont- staat voomamelijk op die plaatsen, waar 
veel ge- zweet wordt, en waar de kleeren nauw aansluiten 
of schuren: op de handruggen, de poken, de beneden- 
.armen, hals, nek, buik, borst en schouders. Het gezicht en 
de beenen blijven meestal vrij. Vooral personen, die 
gewoon zijn flan el te dragen, hebben er veel last van. Het 
meest hindert de some hevige jeuk, die niet zelden de 
nachtrust stoort. Krabben kan de oorzaak worden van 
verschillende infecties, waar- •door puisten en furunkels 
kunnen ontstaan. Zooals gezegd is, lijden vooral 
Europeanen, die pas in de tropen komen, veel aan deze 
lastige huidaandoehing; later, als zij aan het klimaat 
gewoon zijn, meestal niet meer, ofschoon er toch ook 
enkele zijn, die, zoo 

lang zij in do tropen vorblijf houdcn,cr mede te 
kam- pen hebben. Bij inlanders en bij kleurlingen 
komt deze aandoening zelden voor. De behandeling 
be- staat in het vermijden van sterke 
zweetafscheiding, en het verwijdcrcn van hot zweet 
van de huid. Veelvuldig verwissclen van 
oiiderklecdercn is een eerste vereischte; groote 
reiiiheid van de huid door baden cn wasschcn met 
zeep zijn aangewezen, terwijl het dragon van 
flanellcn onderkleeduig moet achterwego worden 
gclaten. Verdcr wordt gebruikt geinaakt van 
strooipoeders, liefst van plantaardigen aard 
(bedak), terwijl de jeuk wordt bestreden door 
wasschingen met jcukstillende middclen (5 % 
resorcmezeep, liquor Faberi etc.). 

Ecn andere huidaandoening, die bij Europeesche 
kinderen, maar ook bij volwassen personen veelvuldig 
voorkomt, zijn de zoogenaamde apenpokken (impetigo 
contagiosa s. pemphigus contagiosus). Patrick Manson 
beschrijft haar als een zeer besmettelijke huidziekte, cigen 
aan warme klimaten, gekarakteri- seerd door de vorming 
van groote blazen, die niet vergezeld gaan van 
ontstekingsverschijnselen, geen korsten of litteekens 
vormen, en die zonder koorts verloopen. Bij kinderen 
komen zij over het geheelo lichaam voor, bij volwassenen 
voornamelijk in de oksels en in de Jiezen. Het beste middel 
ter behandeling is afwasschen met sublimaatoplossing 1 : 
1000, waarna de plekken met een indifferent poeder wor-
den bestrooid. Zeer aan tc bevelen is ook het was- schen 
met 5 % resorcinezeep. 

De huidziekte, die bij de inlanders het meest me- 
nigvuldig voorkomt,is schurfl. Kayser vond haar ook zeer 
veel bij Arabieren, minder bij Cliineezen. Impe- tigineuse 
huiduitslagen, d. z. de zoodanige, waarbij ettcrblaasjes opt 
reden, die spoedig met een korst bed ekt worden, komen 
veelvuldig voor. Voornamelijk bij inlandsche kinderen, 
soms ook bij volwasse- nen, op het gezicht, het behaarde 
hoofd, de handen en de voeten. 

Van de eczemen kan gezegd worden, dat zij onder 
inlandera betrekkelijk weinig voorkomen. De groote groep 
der beroepseczemen ontbreekt hier nagenoeg geheel, 
omdat beroepen, die tot het ontstaan van eczemen 
aanleiding geven, weinig worden uitgeoefend. Kayser is 
van meening, dat de verhoogde huidfunc- tie~nicF gunstig 
is voor de ontwikkeling dezer huid- ziekte. De genezing 
verloopt ook meestal veel vlol- ter dan in Europa. 
Eigenaardig is, dat, terwijl Euro- peanen in de tropen veel 
last hebben van eczema intertrigo, vooral genito-crurale, 
dit bij inlanders bijna niet voorkomt, het geen 
vermoedelijk hicraan is toe teschrijven, dat de inlanders 
over het algemeen minder dik zijn dan de Europeanen en 
mindcr sterk zweeten. Dit eczema genito-crurale kan voor 
de lij- ders door het sterke jeuken en de daardoor veroor- 
zaakte slapelooze nachten, zeer onaangenaam worden. Bij 
volwassen inlanders vindt men eczemen voornamelijk op 
do onderb^enen en op de voctcn. 
Huidluberculose is zeldzaam, evenzeer lupus mil- 

Volgens Kayser's ervaring zijn psoriasis, lichen 
ruber, ichthyosis en pemphigus vulgaris evenzeer zcJ- den 
bij inlanders voorkomende liuidaandoeningcn. 
Beenzwerendaarentegen komen zeer veelvuldig voor. 
Onder 5816 door Kayser behandelde lijders leden 31 % 
daaraan. Eigenaardig is het, dat het eigen lijkc ulcus criiris 
vulgarc chronicum, dat gewoonlijk bet onderste deel van 
hot onderbeen aantast, met zijn harden calleusen rand, en 
vlakken, weinig verheven bodem, bed ekt met slappe 
granulatics, door Kayser, althans op Batavia, nooit were! 
gezien. De beenzweer die hier bedoeld wordt, is het ulcus 
pluujedaenicum 
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tropicum, eon zweer met een karakteristick u:tcrlijk, 
bedekt mot een d汰，vuilgrauw, gelciachtig, stinkend 
bcslag, dio voornamelijk in de tropcn voorkomt, aan 
zich zelf overgelaten een sterke neiging hceft om zich, 
zoowel in do vlakte als in do dicpte, uit to brei- den, en 
veroorzaakt wordt door de samenwerking van den 
bacillus fusiformis en den spirillus van Vincent 
(Kayser). Doze zweer zetelt nagenoeg uitslui- tend op de 
onderste Icdematcn: om do enkels, den voetrug en de 
voorvlakte van het onderbcen, ze】den op het 
bovenbeen, aan de genitalien of op do handen en armen. 
Mecstal hebben de lijders koorts, die ge- zamenlijk met 
de soms heftige pijnen oorzaak kan zijn van uitputting, 
die enkele malen den dood ten- gevolge hccft. Gocdc 
behan deling leidt tot gon ezing. 

De dermatomycosen, dat zijn huidziekten, die door 
echimmcls veroorzaakt wordcn, komen in het alge- 
meen zoo veelvuldig voor onder inlanders, ,,dat het 
haast een uitzondering is, een niet Lcschimmelden 
inlander te ontmoetcn" (Kayser). Van de op het be- 
haarde hoofd v oorkomendc ziekten favus, microspo- 
rieen triciiophytie, werd favus nooit waargenomen, en 
ook de and ere aandoeningcn werden slechts uiterst 
zelden bij inlandsche kinderen aangetroffen, hetgeen 
waarschijnlijk samenhangt met de gewoonte om de 
hoofden der lunderen kaal te schcei'en, wat de reinheid 
bevordert en de gelegenheid voor besmet- ting 
vermindert. Baardschurjt (sycosis parasitaria), en de 
door schimmels veroorzaakte ziekte der nagels 
(Onychomycosis trichophytina) behooren tot de groo- te 
zeldzaamheden. 

De trichophylia corporis, do schimmelziekt en der 
onbehaarde huid, komen veelvuldig voor. Onder tri- 
chophytia corporis circumscripta； tinea circinala of 
ringworm verstaat men een aandoening, die gewoon- 
lijk begint als kleine, verheven, ietwat roode vlekjes, 
waarop de epidermis in het middon loslaat en aan do 
Peripherie vast blijft zitten,en die zich peripheer uit- 
breiden. Gewoonlijk wordt de huid. in het midden 
bleeker, icts gerimpeld, of geneest geheel, zoodat cr 
kringen ontstaan, met een rand, die rood gekleurd een 
weinig verdikt en bedekt is met zeer fijne schil- fers en 
zecr kJeine blaasjes. Dezc schilfcrs zitten alle aan ecn 
knnt vast, terwijl de vrije kant een weinig van de huid 
afstaat.. Door incenvlceiing van verschil- lendc 
dergelijke kringen, waarbij gewoonlijk op de plants van 
aanraking genezing optreedt, kunnen guirlandca of 
gefestonneerde figuren on 1st a an. Een cnkcle maal 
ontwikkelt zich in het genezen centrum een nicuwe 
kring en ontstaan cr zoodoendo irisvor- men. Mees tai 
vindt men slechts enkelo dergelijke plekkcn, 
voornaraelijk op hals,. rug, ondcrarm en zoowel binnen- 
als rugvlakte der handen. 

Bij de trichophylia disseminata ontwikkclen zich 
mecstal acuut talrijke, dicht opccn gcplaatste, klci- ne 
afschilfcfcnde cfllorescenties, gewoonlijk oin ccn reeds 
bestaanden, grootcrcn haard hcen, op borst, rug, arnien 
en hals. Het gezicht cn bchuardc hoofd b)ijver) vrij. 
Kringvorm treedt hierbij gewoonlijk niet op. 

Eczema marginatum. Tcrwijl tinea circinata alleen bij 
J'kirojxiunen wordt aangetroffen, komt heL eczema 
marginatnm imgcnocg uitsluitend bij inlanders voor. De 
aundoening i« mcestal gelocaliseord in do ingui- 
naalstreck, cn schrijcll van daar voort op onderbuik, 
biiinenvhiktc der dijen, scrotum, penis en billen. Do 
inlanders nocmen deze ziekte koerap. Bij Europea- ncn 
bezitten de zieke plaalsen cen ecnigszins verdikt cn, 
levendig rooden rand, waarop men enkelo schilfcrs en 
blaasjes kan aantreffon. Het midden is cchter niet 
normaa], maar evencens rood of grijs- 

achtig van kleur cn bedekt met schilfers en roode pa- 
peltjcs. Dczc plckkcn jeuken zeer sterk. Bij inlanders 
vindt men gewoonlijk geen of slechts geringe loodheid 
cn is do rand een weinig vcrdilct en bezot met blaasjes en 
fijne schilfers, die aan 66n kant vast- zitten. De grens 
tegen de gezonde huid is meeatal vrij schcrp en 
gefestonneerd. Ook het midden dor vlekken vertoont 
vele Ideine schilfers, en bijna altijd talrijke roode 
bloedkorstjes, ten gevolge van hot krabben. Behalvc van 
de genoemde plaatsen gaat de aandoening ook dikwijls 
uit van de oksels, en kan zich dan op den hals en 
vleugelvormig op de beido schouders uitbreiden. Meestal 
vertoont de localisatie een duidelijke symmetrie. Ook in 
het gezicht, om den navel en somtijds op de dijen wordt 
zij aange- troffen. De ziekte is zeer hardnekkig. 

In Engelsch Indie en ook op Deli wordt de naam van 
dhobi itch of wasMazenschurft gebruikt voor een 
huidaandoening, die verspreid zou worden door de 
waschbazen, die de gewoonte hebben het hun toe- vert 
rouwde waschgoed te verhuren. Met dezen naam worden 
alle jeukende huidaandoeningen van de ge- nitocruraalst 
reek aangeduid, van welke men meent, dat zij door 
besmetting worden overgebracht, en waartoe dus ook het 
eczema marginatum behoort. 

Voor de behandeling der bovengenoemde huid- 
ziekten gebruiken de inlanders poh di Bahia, een 
poedervormige massa, afgescheiden in uithollingen van 
den stam van Andira Araroba, waarvan. met azijn een 
papje gemaakt wordt, dat 12 uren op de aangedane 
plaatsen aangewend en daarna afgewas- schen wordt. Dit 
wordt eenige dagen achtereen her- haald. Zeer werkzaam 
zijn ook de bladeren van Cassia alata (daoen koepang), 
waannede de plekken worden ingewreven. Ook wordt 
gebruikt akar treba, de wort el van Rhinacanthus 
communis, die fijn ge- wreven en met azijn of zout tot 
een papje wordt vermen gd, waannede 2 a 3 maal daags 
gedurende 10 minuten de zieko pick wordt ingewreven. 

Tinea imbricata. Deze schimmelziekte dor huid heet 
op Java Dajaksche schurft of Koerap besi, op de 
Molukkcn Cascado, op West-Nieuw Guinea bokbok of 
obok, op Borneo loesoeng; de Franschen noemen haar 
tokelau. Zij komt zoo goed ala uitsluitend bij inlanders 
voor, en is gekenmerkt door de vorming van in 
concentrische kringen geplaatste schubben, die aan de 
binnen对de van den kring los en aan den buiten- kant vast 
zitten, of ala dakpannen over elkander liggen en zich 
symmetrisch' over een groot gedeelte van het lichaam 
uitbreiden. Deze aandoening komt in onzo kolonien 
vooral veel voor op do Molukken cn N. Guinea on o n cl 
or de Daj aks, maar ook op Java,waar zij zich volgens de 
ervaring van Kaijser in de laatste jaren uitbreidt. In 1S9S 
werd door Nieuwenhuis te Buitenzorg uit do schilfers 
dezer ziekte een scEimmel (trichophyton) in rcine 
cultuur gekweekt, met welko hij op een Europeaan 
inentingsproeven deed, bij wien hij na 14 dagen de 
cigenaardige schilfe- ring zag optreden. Door 
Tribondcau werd cchter later ccn and ere schimmelsoort 
(lepidophyton) go- kweekt, en met culturen van dezen 
schimmel ver- wekte hij bij zich zelf tokelau. Terccht 
merkt Kayser op, dat naar aanleiding van deze 
tegenstrijdige me- ded eelin gen cen horhaling dezer 
onderzoekingen niet overbodig is. Do Dajaks in centraal 
Borneo behan- delen de zieke huid met daoen koepang 
(Cassia alata), waannede zij hun lichaam een maand lang 
in- wr彳ven, torwijl zij dan weinig baden, of met mi- njak 
pelandjan, ccn teerachtigo zwarte vloeistof, dio uit het 
kei-nhout van den boom van dien naam vloeit. Voor het 
gebruik wordt deze stof verinengd mot het 

n 8 
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sap van suikerriet, en dan op de ziekc plckkcn gc- 
smeerd, die, bij onthouding van baden, in 10一14 dagen 
verdwijnen. Ook petroleum wordt gcbruikt en gedurende 
14 dagen tweemaal daags ingewreven, terwijl ook by 
deze behandeling baden inoet ach- terwege blijven. 

Tinea albigena, is ecn echimmelziekto van de huid, 
voomamelijk van do handpalmen en voetzolen, waardoor 
de aangetaste deelen bij inlanders zoo wit worden als de 
huid van een Europeaan. Zij word het eerst beschreven 
door Nieuwenhuis in 1898. Het is een herpetisch uitslag, 
dat een splijten van de dilike epidermis op de genocmde 
plaatscn veroorzaakt, vrij hevig jeukt, en a-anleiding 
geeft tot het verdwijnen van het huidpi骅ent, waardoor 
de beschreven ont- kleuring optreedt. Hiervoor is ecliter 
lange tyd noo- dig, zoodat men de gchecle ontkleuring 
meestal al- ]een by volwassen personen a&ntreft. Eerst 
na jaren lang bestaan breidt zich dcze aandoening een 
wcinig over hand- en voetrug uit, veroorzaakt ook hier 
pig- mentatrophic, en tast dan ook de nagels van vingers 
en teenen aan, waardoor deze ondoorschijnend, brok- 
kelig en dunner worden. Pijnlijkheid der voetzolen, als 
gevolg dezer ziektc, maakt den lijders het loopen vaak 
onmogelijk. Zij komt bij inlanders zeer veel- vuldig voor, 
en werd door Nieuwenhuis op Java, Borneo, Lombok en 
Nieuw-Guinea gezien. Hij kweekte uit de scliilfers van 
de zieke huidgedeelten een schinnnel (trichophyton 
albiscicans), waarmede hij een nagelaandoening kon 
verwekhen. Uit den zieken nagel kweekte hij weer den 
oorspronkelijken schimmel. Daar tot nogtoe niet het 
geheele ziekte- beeld der tinea albigena met dezen 
schimmel is op- gewekt kunnen worden, is het nog 
geenszins als vast etaand te beschouwen, dat het door 
Nieuwenhuis ge- kweekte mikro-organisme de oorzaak 
dezer ziekte is. 

Pityriasis versicolor, een schimmelziekte der huid, 
die zich in Europa voordoet in den VOITQ van op de huid 
voorkomende vleldcen, die alle schakeeringen kunnen 
vertoonen van een mengscl van melk en koffie (Kayser), 
komt ook onder de inlanders voor, maar dan in een 
eenigszins anderen vonn. Zij wordt door hen panoe 
genoemd, en de vlekken hebben bij hen meestal een grijs 
witten tint, ofschoon ook hier een groot verschil in tinten 
kan worden waargeno- men. Sommige vlekken zijn in 
kleur ternauwernood van de omgeving te onderscheiden, 
terwijl and ere helder wit daar tegen afsteken. Tusschen 
deze uiter- sten bestaan allerlei overgangen. Terwijl in 
Europa bij deze ziekte de vlekken zelden in het gelaat 
voor- komen, maar meestal midden op de borst en tus-
schen de schouderbladen, ook wel op schouders en 
armen, komen zij bij inlanders veelvuldig op het gelaat 
voor, hetgeen misschien hiermede samenhangt, dat de 
inlander het gezicht zelden met zeep wascht. Hetmeest 
ziet men de vlekken bij mannen iiidekracht van het leven, 
bij ouderen worden zij zeldzamer. 
Syphilis. Ofschoon Syphilis geen bepaalde huid- ziekte 
is, maar een algemeeiie besmctting van het organisme, 
veroorzaakt door de in 1905 door Schau- den ontdekte 
spirochacte pallida, die zich behalve op de slymvliezen, 
in de inwendige organen en de zin- tuigen, ook op de huid 
openbaart, inoge hier een en- kel woord aan deze ook in 
de tropen het menschdom zeer teisterende ziekte worden 
gewijd. Dat er rede- nen zouden zijn om van een 
afzonderlijke tropen- syphilis te spreken, zooals wel eens 
wordt gedaan, wordt van verschillende bevoegde zijden 
ontkend (Scheube, Kayser). Kayser zag geen verschil 
tusschen het verloop der syphilis in de tropen en die in 
Europa, met name ontkent hij, dat eerstgenoemde zich 

zou ondcrschcidcn door een bijzonder ernstig karak- ter; 
integendeel is zijn ervaring dat het verloop vrij 
goedaardig is. Omtrent de inate der veelvuldigheid van 
syphilis onder de inlandsche bevolking in onzo kolonien 
is het moeilijk gegevens te verstreklcen, daar de groote 
meerderheid der lijders nooit onder behandeling komt. 
De Preanger-Rcgcntschappon staan op Java in een 
bijzonder kwaSeff reuk. 

De primairc infcctie, in den vorm van den harden 
chanker, wordt bij inlanders slechts zelden waarge- 
nomen. De reden daarvoor zalwel hierin gelegen zijn, dat 
deze aandoening hem weinig last bezorgt, en hij er zich 
daarom niet mede aanmeldt. Voor extragen ita Io 
primaire aandoeningen geldt hetzelfde, evenals voor de 
slij mvliesaandoeningen (plaques muqueuscs) en de 
huiduitslagen. Het meest komen de zoogen. tertiaire 
verschijnselen der syphilis ter behandeling: bij Kayser 
bedroeg het aantal der met tertiaire verschijnselen van 
syphilis beliandelde lijders 65 % van het totale aantal 
lijders aan deze ziekte. De oorzaak van dit verschijnsel 
moet na- tuurlijk worden gezocht in de onvoldoende en 
ge- brelckige behandeling der ziekte in het le en 2c tijd- 
perk. Opvallend veel komen lijders voor met zoogen. 
dolores osteocopi, zoo hevig, dat het hun onmogelijk is 
te slapen, en met ontstekingen van been en been- vlies, 
voon】amelijk van het scheenbeen en van do beenderen 
van boven- en onderann. Zenuwlijden tengevolge van 
syphilis zou bij den inlander zelden voorkomen, 
perforaties van het gehemelte en inge- vallen neuzen 
eveneens. Bij inlanders zag Kayser zelden aandoeningen 
van inwendige organen, wel bij Europeanen en dan 
voornamelijk van de lever. 

Mongolen祝ekkei. Bij inlandsche kinderen ziet men 
veelvuldig op de huid van het heiligbeen, de billen, den 
rug en de lieu pen, eigenaardige, blauwgrijze, on- 
regelmatige, niet scherp begrensde vlekken van ver-
schillende grootte. Soms niet grooter dan een gulden, 
breiden zij zich in and ere gevallen over ecn grool deel 
van den rug uit. Nu eens bestaat er een enkelo vJek, bij 
een ander kind wel drie a vier. De huid ter plaatse is 
volkomen normaal. Zij worden alleen aan- getroflen bij 
zeer jonge liindcren, zijn na eenigo jaren spoorloos 
verdwenen en worden veroorzaakt door do 
aanwezigheid van groote stervormige pigmen tcellen in 
dediepere lagen van liet corium. Zij ontleenen hun naam 
aan het veelvuldig voorkomen bij het Mon- goolsche ras. 

Door van der Weide (Geneesk, Tijdschr. v. N. I., deel 
26, biz. 144) is de aandacht gevestigd op het voorkomen 
eener gelo verkleuring der huid, het sterkst aan hand 
palm en voetzolen, bij Europeanen, die voortdurend veel 
papaja elen. Later heeft Jacoba daarover uitgebreide med 
ed eelin gen gedaan (ibidem, deel 32, b】z. 726). 

Een liuidaandoening, die bij velc Europeanen, die pas 
in de tropen komen, maar ook wcJ bij de zoodani- gen, 
die daar reeds ]anger verbiijf hebben gebouden, en 
vooial veel bij kinderen voorkomt, is een gevolg van 
inuskictensteken. Tengevolge van het jeuken en het 
dieutengevolge veelvuldigc krabben treden zoogen. 
krabexanthemen op, waarvan allerlei secun- daire 
besmettingen liet gevolg kunnen zijn. Zeer blanke 
kinderen krijgen nu en dan uiterst kleinc, scherp 
omschreven, donkerbruin tot bijna zwart- bruin 
gekleurde vlekjes, die nooit grooter worden dan een 
speldeknop, zich nu hier dan daar vertoon on, gedurende 
2 a3 weken blijven bestaan, en dan wed er van zelf 
verdwijnen. Die vlekjeB dragen in het Ma- leisch den 
karakteristieken naam tahi lalar (vliegen- drek). 
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Literaluur. J. D. Kayser. Voordra^hten over tro- 
pischo huidziektcn. Batavia 1911. /\ 怎 

HUIS. Terwijl bij de bohandeling van vcrschil- lendo 
volksstammcn, voor zoover dit noodig schijnt on do 
omvang van dit werk het toolaat, bijzon- derheden 
vermeld wordon omtrent de door hen botrold<en 
woningcn, wordt in dit artikol gctracht een en andcr van 
meer algeineenen aard bijeen to brengen, dat 
kenschetsend is voor de woningen der bevolking van den 
Indischen archipe】. 

Hior en daar worden in die eilanden-groop stammen 
aangetroffen welke, als nomaden levend, geene vaste 
woonplaatsen hebbon, doch zich tegen wind en wed or 
slechts door een afdak van takken en bladeren 
beschermen, dat in vole gevallen op hooge boomen 
tusschen de takken wordt opge- slagen, ten oinde de 
bewoners tegen wildc dieren of vijandelijke aanvallen te 
beschermen. Dit is het gcval met do Orang bonoea 
(Ziealdanr) van het Mai. scliiereiland, de inbooriingen 
van Peldng (Bangai-ar- chipel),sommigePapoeastamnien 
en enkele stammen op Soemba; tonvijl de nomaden van 
den Riouw-Ling- ga archipel.daar meestal als Orang 
hoetan bekend,en di© zich zelven Orang darat noemen, 
nimmer op boomen, maar altijd op den grond hunne 
rustieke verblij- ven opslaan. De Koeboe's op Sumatra 
komen in dit opzicht met de Orang hoetan overeen, maar 
velen hunner hobben reeds het nomadenieven vaarwcl 
go- zegd, evenals de Loeboo's (Tapanoeli). Ookde Olo Ot 
en Poenan van Borneo maEen als het ware nesten in het 
geboomte of bcschutten zich door schermen van 
matwerk, aan de takken opgehangen, of vergen oegen 
zich zelfs met een slaapplaats onder de boomen. 

Bij de meeste stammen van den Ind. arcliipel zijn de 
won in gen min of meer hoog boven den grond op palen 
of afgekapto boomen opgetrokken, oor- Bpronkelijk 
waarschijnlijk met het doel om zich tegen wilde dieren of 
vijanden te beschermen, mis- schien ook aan de strandeu, 
die aan overstroomingen waren blootgcsteld, om zich 
togen het water te be- Bchutten J). Soms zijn deze palen 
zeer hoog boven den grond, zooals bij Dajakstammen 
ongev. 30 vt., gewoonlijk echter 18 vt.; bij do Niassers 12 
h. 14 vt. In den regcl zijn zij niet hooger dan 6 vt. boven 
den grond. Zij worden in rijen geplaatst, soms gedeeltelijk 
in den grond, soms los op den bodem op daaronder 
geplaatsto stcenen, cn zijn in haar midden door 
dwarsliggers verbonden, waarop de vlocr rust. Een traj) 
loidt van don grond naar de won in g, soms is hij nicts 
nriders dan een boomstam, waarin in- 

i) Oin dezelfdo redencn werden waarschijnlijk do 
jiaalwoningcn gebouwd, die mon nog aanlreft bij de 
Papoea's van de Gcelvink-, Dorehen Humboldtabaaien 
(N.-Guinea); ook elders, in den Riouw-Lingga archipel 
en langs de Oost- ku8t van Sumatra on aan 
denoordkustvan Borneo staan dorpen tijdcns don vlocd 
bovon het water, tijdcns de eb boven het land. Bij het 
ci land Noesa Kanibangan (Java, res. Banjoemas) vindt 
men in de Segara anakan, een baai die het karakter 
Conor binnenzeo heeft, een viertal dorpen op palen 
gebouwd daar, waar die zee bij eb droog- valt. Ook de 
gewoonte om do woningen op hoogten of moeilijk to 
bereiken bergtoppen te bouwen, zooclat men deze 
some slcchta langs hooge trappen kan bereiken (zooals 
op Noord- Nias, bij de Bataks enz.) zal wol het gevolg 
geweest zijn van het streven zich tegen een vijand te 
beveiligen. 

kopingen van conigo duimcn diep gomaakt zijn. In den 
rcgcl is do trap cchter con gewono ladder； ter meerdoro 
voiligheid wordt hij bij sommige slammen vaak 's 
nachts binnen gchaald. Do ruimte onder hot huis wordt 
meermalen deels of geheel door cene omwanding 
afgeschotcn ； ook wordt de huis- wand wcl tot op don 
grond doorgetrokken. Die ruimte diont gowoonlijk als 
verbiijfplaats van het groot en klcin vce en als bergplaats 
voor allerlei soort van vuil on afval, en is in den regel 
een ware mod- derpoel. 
Bij verscheideno volkeren zijn dezo huizen zeor groot 

en worden zij door verschillende gezinnen be- woond 
(gezin s won ingen); bij sommige Dajakstam- men heeft 
men huizen aangetroSen door 150 gezinnen bewoond. Dit 
samenwonen van gezinnen, ofschoon op minder groote 
schaal, vindt men o.a. ook bij de Bataks, de bevolking van 
Noord-Celebea (voor zoover deze het Christendom met 
heeft^一 aan gen omen), by de Papoea's in de Molukken, 
by een aantal bewoners van F】ores en enkele 
Timorecsche stammen en ook ~by~~de Maleiers van 
Alidden-Sumatra en do Tenggereezen op Java. Bij deze 
groote woningen worden twee typen onder- scheiden: die 
welke in de lengte, en die welke in de breedte zijn 
gebouwd. Het meest komt de eerste vorm voor en zijn de 
huizen, bij groote lengte, be- trekkelijk smal, zooals bij de 
Dajaks wel eens 250 el tegen 20 k 30 el breedte, en bij de 
bewoners der Slentawei-pilanden, waar zij wel 180 a 200 
vt. lang zij^>^ulke won ingen zijn in twee deelen ver- 
deeld ； lict voorste dee! is het algemeen vertrek, waar men 
overdag verblijft on de gasten ontvangt, terwijl het andero 
gedeelte in zooveel kamertjes verdeeld is als er gezinnen 
zijn, waarin d:e gezinnen den nacht doorbrengen met 
uitzondering van de ongehuwdo volwaesen inannen, die 
buitenshuis of in het gemeenschappelijk vertrek slapen. 
Gewoonlijk heeft ieder kamertje zijn eigen kookhaard, eon 
raam van vier opstaando planken, met aango- stampto 
aarde opgevuld, waarop eenige steenen lig- gen dio de 
treeft dragen, waarop de pot moet staan ； meestal echter 
wordt geen treeft gebruikt maar doen de in een driohoek 
geplaatste steenen zelf als zooda- nig dienst. Soms treft 
men ook gemeenschappelijke kookhaarden aan, zooals bij 
do Tenggereezen en de h< iden-inboorlhigen der 
Minahasa. In den regel zijn de venstors nietsdan kleinc 
openingen, zonder glas; niet zelden ontbreken vensters 
geheel. Eone opening in den wand dient vaak tot dour; bij 
sommige stam- men komt mon in huis door eene opening 
in don vloer, dio door een valluik gesloten kan worden. Bij 
de Soendaneezen op Java staan de huizon een meter van 
don grond op steenen neuten of op houton of bamboezen 
palen, welke palen gewoonlijk op riviersteencn worden 
geplaatst, 

Bij eonige stammen, — Javanen, Baliers op Lombok en 
ook bij de Timoreezen, Rotineezen en Sa- vocneezen — 
worden do huizen niet op palen gebouwd, maar staan zy op 
den grond en dienen zij tot won in g voor 66n gezin, 
waartoe echter in den rcgel ook de gohuwde dochters met 
hare mannon eenigen tijd na hot huwelijk blijven 
bohooren. Ofschoon bij de Baliers elk gezin een oigen wo- 
ninkjo betrekt, dat op den grond is gebouwd, worden de 
verblijfplaatsen van do gezinnen van eene fa mi lie toch bij 
elkander op eon erf opgo- trokken, dat door steenen muren 
is afgesloton. Sedert hunne bokeering tot het Christendom 
be- wonen do inbooriingen der Minahasa niet meer groote, 
gemeenschappelijke woningon, maar betrekt 
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elk gezin zijn eigen huis, dat niet op palen staat. 
Bij enkclo stammen komen bijzondere afwij- kingcn 

voor in den woningbouw. De huizen der Mentawei-
eilanden staan ovoncens op palen, 8 a 10 vt. boven den 
grond, doch do omwanding ont- breekt daar gcheel, 
zoodat het dak, dat zeer hoog gewolfd is, onmiddellijk 
op don vloer zich verheft, en men de woning door een 
gat in dat dak, dat geheol zonder vensters is, moet 
binnentreden. In de XII Kota's (Pad, bovenlandenj treft 
men eon enkele maal huizen zonder omwanding aan, en 
zijn in het dak luiken aangebracht. De kaka- rio's op 
Engano hebben den vorni van een bijen- korf op langc 
palen (Zie ENGANO); ook op Timor vindt men 
soortgelijke vormeii van huizen, die 8oms op den grond 
gebouwd zijn, sonis op 3 a 4 vt. hooge palon. Op Soemba 
vindt men dergelijke woningen, die cchter niet 
korfvormig zijn, maar toren- of kalkovenvormig 
toeloopen; hetzelfde wordt van de Dode Donggo op 
Bima en de bewoners van Mang- garai of West-Flores 
verhaald. 

Trederik-Hendrikeiland (Z. N.-Guinea) 
vindt men bijenkorfvormige hutten, waar men door een 
lage kleine opening inkruipt. In het centraal geb. van N. 
Guinea en in het Van Rees en Gantinggebergte 
in Noord N.-G. vindt men cylindervormige hutten 
met kogelvornjige daken. 
Het type der Europcesche woningen in Indie 
is beschreven onder EUROPEANEN; de Cliinee- 
zen, peranakans zoowel als s i n g k e h 8, 
wonen in huizen, naar Cbineeschen trant gebouwd. 
Voor de grondstoffen, bij het optrekken van 
woningen gebruikt, zie BOUWMATERIALEN. 

Literatuur over huisbouw: Borneo : Hein, Die 
bildenden Kiinste, p. 12—17; Ling Roth, The na- 
tives of Serawak and Brit. N. Borneo II, p. 1—28; 
Perelaer, Ethnogr. beschrijving der Dajaks, p. 121— 
130; Schwaner, Borneo I, p. 215—219 Furness, Ho- 
melife, p. 1—5; Nieuwenhuis. In Contraal-Borneo, 
L, p. 32—34, 254—256, II, p. 22—24, 306—309; 
^Nieuwenhuis, Quer durch Borneo, I, p. 386, 388, 
E,p. 147—185; Nieuwenhuis, De woningder Dajaks, 
in „Het Huis (1907), p. 357—392； Gomes, Seventeen 
years among the Sea Dyaks of Borneo p. 42― 5, 
47—9; Hose and Me. Dougall, The Pagan tribes of 
Borneo, I, p. 50—' 5, 203—210; Juynboll, Catalogus 
van Borneo, I, p. 130—134; Veth, Borneo's Wester- 
afdeeling, II, p. 259—261; Lombok : Elbert, Die 
Sunda-expedition, I, 6, 9, 4J, 43, 61, 63, 65, 68一 
71, 89—91; Bima, Elbert, o.c. II, 58, 61 —G4, 67, 
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/ 147—207;k?raafland, De Minahasa, I, 172; Sarasin, 
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256, 274, 349, 361, 362, 368; II, 9. 18, 23, 25,26, 
44, 74, 75, 83, 90, 91, 138, 139, 175, 279; Sumatra : 
y Snouck Hurgronje, De Atjehers, I, 35_> vlg.; Jacobs, 
'Het familie- en kampongleven op Groot-Atjeh, II, 
/55 vlg.yfenouck Hurgronjc, Gajoland, 128 vlg.； 
Hagen, Gajolander, 61 vlg.; Marsden, The history 
yOf Sumatra (1811) 3e edition 370j Junghulin, Batta- 
/Jan^r7~^i~o9'^lg^7'5I63igliani, Battacclii indipen- 
denti 1892 10, 19; von Brenner, Besuch bei den 
Kannibalen Sumatras (1894) 36, 45, 99, 137, 260; 
Java: Poen sen, J a vaanscho woningen en erven (Med. 
Ned. Zend. Gen. XIX, 101—146 en XX, 21—50); 
Raffles, History of Java, I, 79—85话layer, Blik 
An hpj) .Jav.- volisleytyi, 1—87 en do Javaan als 
/ mensch, p. 207—216;/Veth, Java, IV, p. 331—342. 

泌3肉 

HUISHOND. Zio HOND. 
HUISKAT(Ee& domeslica, Briss.). Koetjmg, (MAL., 

JAV.), ootjing, (SOEND.). De huiakatten^stammen 
waarschijnlijk at van de Afrikaanscho Felis rnanicu- lata, 
Riipp., al of niet met ander bloed vermengd. Van Egypte 
uit zijn zij o.a. over Azi6 vei-spreid en hebben zij ook don 
Indischen Archipel boreikt. Do kat van den archipel en 
Achter-Indie vertoontdik- wyls eigenaardige afwijkingen 
van den staart, die bijv. tot een stompje gcreduceerd kan 
zijn of een haakvormigen knik vertoont, veroorzaakt door 
mis- vorming van de staartwervels. 

HUISMUIS. Zie MUIZEN. 
HULPPREDIKERS. Zie EEREDIENST. 
HUMBOLDTBAAI. Een betrokkelyk kleine baai, 

open naar het N.O., op de Noordkust van Nieuw- Guinea, 
ruim 20 K.M. bew. de Nederlandsch- Duitsche grens 
gelegen. 

De N.W. en Z.O. hoeken van de baai zijn hoog en 
rotsig, het N.W. deel der kust is rotsig, overigens bestaat 
deze uit zand strand met klapperboomen be- plant. De 
diepten zijn matig en nemen zeer geleide- lijk naar den 
wal af. In het weatgedcelte vindt men 
deJautefabaai,eenondiepe binnen baai met zeer smal- len 
toegang, waarvan de oevers, op enkele rotsige gedeelten 
na, moerassig zijn en begroeid met rizopho- ren; in het 
N.W. gedeelte ligt de Hollandiabaai met rotsige oovers cn 
grooter diepten dan do hoofdbaai. Aan den W.-oever der 
Hollandiabaai bevindt zich de vestiging Hollandia 
tusschen eenige kampongs. 

Overdag waaitdaar bijna altijd zee wind, s' avonds 
komt de land wind wel door, doch gaat gewoonlijk lang 
v66r middernacht weer liggen ； hevige windvla- gen, 
welke echter niet lang duren, komen af en toe van het 
Cycloopgebergte af. Zie Zeemansgids deelVI. 

HURA CREPITANS L., fam. Jiuphorbiaceae. Ra- 
telboom of Zandkokerboom (NED.), Boeta-boeta (MAL.), 
Ki semir (SOEND.). Groote boom met geste- kelden stam 
en langgesteelde, plotseling toegespitste zeer 
karakteristioke bladeren, afkomstig van Zuid- Amerika 
(Suriname), op Java gekweekt. De vruch- ten zijn 
platbolvormig en springen bij droogto als ze rijp zijn in 
een groot aantai twcckleppigc kluizen uit elkaar, waarbij 
dezaden, die eenigazins op Kraan- oogen gelijken, ver 
weggeslingerd worden. Zc komen als boewah semir of 
boewah kasjmir in den handeJ, bevatten een sterk 
purgeerende olie, on zijn boven- dien vergiftig, De 
tusechenschottcn tusschen do vruchtkluizen gelijken vecl 
op tijgcrnagels en wor- den als koekoe in atj an door 
doekoens bij chronischo zweren aan gewend. 

Het melksap is schadelijk voor de oogen on heot 
blindheid te kunnen veroorzaken, vandaar de naam Boeta-
boeta. 

HURDT (ANTONIE). Geboren te AHddclburg, wordt 
hij in 1661 genocmd als koopman cn Tweedo te Ainboina 
on in 1667 opperkoopman en Tweede en gezaghoJiber 
aldaar. Verving in 1669 Jacob Cops als land voogd van 
Banda, om in 1672 dezon wed er te ver van gen als 
Coinmissaris van Amboina, alsook van do twee andcre 
landvoogdijen om den Oost. Ondor zijn bestuur als 21ste 
land voogd had de groote aardbeving van 17 Februari 
1674 te Ainboina plaat8. In 1675 tot Raad -extraord in aria 
benoomd, vertrok hij, na te zijn vervangen door Robbert 
do Vicq, den laatston Mei 1G78 naar Java, alwaar hoin 
door Gouv.-Gen. en liaden het bevel over de krijge- 
raacht, door de O.I. Compagnio ter hulpe gezondon aan 
haren bondgenoot den Soesoohocnan van Ma- taram, 
Amangkoo Rat, were! opgedragon. Hurdt tastto do 
opstandelingen tegen den Soesoehoenan 
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ondor Troon3, Djaja. in het Kedirischo(uin eii nam de 
hoofdplaats 25 Nov. 1678, bij wolko golegcnhcid de 
oude kroon van Madjapahit in onzc handen viel, welke 
daarop aan den Soesoohoenan word aangcbo- den. Na 22 
Febr, 1669 het bovel aan Majoor Christi- aen Poleman to 
hebbon overgcgevcn, keerdc Hurdt naar Batavia terug. 
Van 1678—1684 Raad-ordina- ris, wordt hjj van 
1679^—1686 Mei als voorzittcr van Schepenen en van 
1684—1689 als Directeur-gene- raal in Valentijn's Oud 
en Nieuw 0. I. gcnoemd. 

Zie ook do Jonge, Opkomst Ned. gezag 7e deel biz. 
219. 

HUWELIJK. Om het Indonesisclie huwelijk te verstaan 
dient men drie zakcn voorop te stellen. Do eerate is deze
： naast streken met moederrech- telijk 
verwantschapsstelsel (het iMinangkabausche gebied, 
stukjes van Zuid-Sumatra, de Zuidwester- eilandon) en 
streken met vaderrechtelijk ver- wantechapsstelsel 
(Gajo-, Alas- en Bataklanden, Nias, stukken van Zuid-
Sumatra, de^Ambonsche Molukken, de westhelft van 
den Timorsclieif kring, Baji en Lombok) staat cen 
meerderheid van streken met ouderrechtelijk 
verwantschapsstelsel (Atjdh, Zuid -Sumatra, het 
Maleische ge- bied, Borneo, Celebes, Ternate, Timor, 
Madoera, Java); en in elke dozer drie groepen van streken 
vertoont uiteraard het huwelijk zijn eigenaardige trekken, 
uiteenloopende in verband juist met deze uiteen loopend 
e verwantschapsstelsels. De tweede zaak van 
overheerschend belang betreft de omstandigheid, dat in 
het grootste dee】 van Indonesie huwolijksluiting, 
huwelijksverhouding en huwelijkaontbinding gecn 
zuiver private aan- gelegenheden zijn, doch 
aangelegenheden van de geneaJogieche of de territoriale 
gemeenschap ―- stam, goslacht, familie, district, dorp 
—, waar- too de editeliedon behooren. En als derdo 
hoofd- punt valt de eigenaardigheid te noemen, dat, 
torwijl men in de meoste strekon vrij is to trouwen met 
wie(n) men wil (clcuthcrogamie), mils zekere nadore 
verwanten 一 zuster, moei, nicht, cnz.— worden 
uitgezonderd, in verschcidenc and ere streken het huwen 
slechts is toegestaan met een vrouw, die buiten de 
vertengreep — stam, geslacht, familie — staat, waartoe 
men zelf be- hoort (exogamie). De eerstbedoclde 
hoofdzaak ―■ moctlerreclit, vaderrecht, ouderrecht — 
kornt hierondcr vanzelf ter aprake ； over de beide 
andcre raoet een woord voorafgaan. 

Het commune, karakter van huwelijksluiting, 
huwelijksverhoudingcii huwelijksontbinding,deom- 
standigheid duB, dat in Indonesie als gcnicenschaps- 
zaak geldt wat Inj (>ns private aangclegcnheid is, epreekt 
natuurlijk het sterkst in die strekon, waar stajn, geslaeht, 
Btanigenootendorp of familie nog 
rechtsgoinecnfichappcn zijn met een eigen hoofd en 
eigen rochten ； maar ook waar dit niet wieer bet geval 
is — Atjeh, Bataklanden, Zuid-Colebes, Java cnz. — 
kon)tdit conimunc karaktor nog krach- tig uit. De 
vcrloving wordt van dorpswege bedissekl in Atjeh, 
vanwege iainilic of scekcc in Minangkabavi, van 8Lam 
tot stam op Bocroe, enz.; de bruidechat wordt in 
Gujoland, Zuid-Ccleljes, Boeroo, Kei, don rfin)oi'sclion 
kring bijcengebrucbtdoor cn opgcbracht aan een stain, 
gesJucht of anderen kring van vader- of oudcrrcchtelijkc 
verwanten; op Bocroe komt, als eon wed nwo hertrouwt, 
haar bruidschat aan den stain van haar overleden man; de 
onistundigheid, dat het huwolijk een transactie is 
tusschcn tweo per- BoneBgrcepcn leidt tot de beide 
vormen van het wissoUiuwelijk: bij ontijdig sterven van 
do vrouw cen 

ver van gh u wel ij k, bij ontijdig sterven van den man ecn ver vol 
gh u wel ij k. De huwelijksluiting hehoeft mecstal medewerking 
van de stam- of dorpsauto- riteiten en zclfs op Java — waar men 
oogenschijn- lijk nict andcre heeftdan de hulp van den dorpsgeds- 
dienstbeambte, die het paar naar den huwclijkslniter begdeidt — 
blijkt de dorpsbomoeicnis nog uit het sorometje, dat aan bet 
dorpshoofd betaaki wordt voor het huwelijk, en dat bij huwelijk 
met iemand uit een vreemdc desa hooger nlcegi tc zijn dan bij hu- 
welijk binnen dedcsa. Staando huwelijk spreektdeze 
bemoeienisder hoofden minder vaak en minder luid. Bij 
huwelijksontbinding onder de levenden daar- entegen is het 
toezicht der hoofden van stam, ge- slacht, familie of dorp weer 
sprekend en gewichtig: z66 zelfs, dat Europeanen er meestal in 
hebben ge- zien een huwelijksontbinding door deze volkshoof- den 
als rechters. Zijn onzc autoriteiten later in Menado, Ternate, 
Amboina en Timor (binnen de sfeer der gouvemementsrechtspraak 
aklaar) alleen onze inlandsche rechtbank bevoegd gaan achten tot 
huwelijksontbinding — nict op grond van Ind. Stb. 1861 no. 38, 
doch op grond van een sinds 1866 be- stendige jurigprudentie —, 
dan behoort die rechtbank zich dus in elk geval niet op het 
standpunt eener Nederlandscho arrondissementsrechtbank te 
stellen, maar op dat der voorheen — of ook nu nog —optredende 
vcJkshoofden, die toezichfc oefenen op wat partijen zelf doen. 

Uit het gezegde blijkt, dat het commune karakter van het 
Indonesisch huwelijk geenszina neerkomt op een groepenhuwelijk, 
d, i. het huwelijk van een aan- tal mannen, die gezamenlijk een 
aantai vrouwen tot ochtgenooto hebben. Sporen van zulk een groe- 
penhuwelijk schijnen alleen op Nieuw-Guinea en misschien onder 
de Sakai's van het Maleische gebied en enkele Dajaks te -vinden. 
Het op en buiten Java verbreide gebruik om all© ooms van 
vaderszijde vader, alle tantes van moederszijde inoeder te noc- men 
wordt somtijds als aanwijzing vennekl van cen voormalig groepen 
huwclijk, doch is b.v. voor de Dajaks ook op gehcel anderc wijze 
verklaard. 

Wat het trouw^verbod betreft, placht men voorheen tegenover 
exogamic ondogamie te stellen ； waarbij echter de termen 
ongelijko waarde hadden, want, terwijl exogamie het trouwen 
buiten stam, go- slacht of familie stolde als een gebod, was bij 
endogamic het trouwon binnen stam, geslacht of familie geon 
gebod, doch alechts een voorkeur of aanbeveling. 2Jelfs in dien 
laatsten, verslaptx)n zin evenwel schijnt endogamic in Indonesie 
onbs- kend (zie ook boneden onder S); men kan niet verder gaan 
dan te zoggon, dat, waar men zoowol buiten als binnon stam, 
geslacht of familie mag trouwen, in tai van strekcu feitelijk het 
huwolyk binnen dien kring het meest voorkomt om ge- heel 
dezolfde reden, waarom Nederlanders in Nederland vroegor 
mccstal trouwden met iemand uit eigen stad, dorp of provincie en 
nu nog bijna altijd met iemand uit eigen land of zelfs provin- D cie. 
/Om deze reden geeft men er do voorkeur // G -3o^ aaru tegenover 
oxo gain io (in den zin van een ge- * boa) en ondogamie (mode in 
den zin van een gebod) den term Glouthcrogamie te bezigen om 
het atelscl aan to duiden, waarbij trouwen vrij- staat meb iemand 
uit welkon bloedkring men maar wil. Bij het zookon of voratrekken 
van ge- gevens over exogamie valt allcreerst te vrageu, welke die 
(grootcrc of kleinere) kring is, waarbinnen men niet trouwen inag. 
In do Lam pongs is, merkwaar- dig genoeg, zulk een 
bloedverwantenkring vervan- 
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gen door den kring van hen, die op dezelfde papa- don (cen 
cerebankje) recht hcbbcn. Exogamic wordt ondcr meet 
aangctrofEen in Gajo- on Bataklandcn,^ een deel van Nias, 
Minangkabau, eon groot dccl van Zuid-Sumatra, Boeroc, 
cn mogelijk ook op Ceram; eleutherogamie iiFAQeK, een 
and er deel van Nias en van Zuid-
SumatraTKSlTXlaleische gebied,Bonieo. het eiland 
Celebes, den Tern a tc -arcliipel, Nicuw-Guinea, Java 
en^Madoera cn /waarschijniylc ook elders. De vniag. of 
cen door vaderrechtelijk huwelijk in den stam van haar 
man overgcgane vrouw na zijn dood mag hertrouwen in 
haar oorspronkc 1 ijken stam in streken met exogamie, is 
nog niet bcant.woorcl. 

1. Aanzoek, verloving, huwelyksmaal. Zoowel in 
vaderrechtolijke en moederrechtelijke als in ouder- 
rechtelijke streken komen huwclijken voor, die ingeleid 
worden door aanzeek en bindende verlo- ving； doch in 
vaderrechtelijke (en cnkele ouder- rechtelijke) streken st-
aan naast dit aanzeekhuwe- lijk andere huwelijksvornicn 
(vlucht- en schaak- huwelijk, ben ovens wisselhuwelijk), 
waarbij het zonder aanzeek toegaat. Bij sommige Dajaks 
on Papoe's gaat het aanzeek uit van den vrijer zelf, die zijn 
rijkdom voor de deur der bcminde opsta- pelt in de hoop, 
dat zij lia-ar geneigdheid toonen zal door er op te gaan 
zitton ； bij sommige Dajaks en soms bij Scendaneezen 
gaat het uit van den vrouwskant. Meestal worden voor het 
aanzoek bij den vader resp. bij de ouders van het meisjo 
een of twee tu sschenpersonen (mannen of vrouwen) 
gebezigd, die o.a. seulangke, poetjara enz. heeten ； 
wegens het hierbij gebruikelijke vragen of aanbie- den van 
de betel- of pinangpruim wordt in een groot deel van Indie 
hetzij dit huwelijksaanzoek hetzij de daarop volgende 
verloving meminang genoemd (zie Adatrechtbundels, 6. 
biz.. biz, 261 on 358, 11 5ET305, 12 biz. 215, 13 biz. 177). 
De~verloving of aanzeeksaanvaarding zelvc, an- ders dan 
in ons recht, is niet bloot consensueel en zonder 
rechtsgevolg, doch wordt verbindend ； gemaakt door een 
of ander uiterJijk teekeii (ver- lovingspand, 
verlovingsgeschenk — b.v. een voor- afbetaald deel van 
den bruidschat —, uitwis- seling van panden of 
geschenken), waarvan het rechtsgevolg meestal dit is, dat 
de verloofden de huwelijksafspraak niet straffeloos 
kunnen verbreken en dat tegenovor derden de eerbaarlieid 
van het verloofde meisje gelijkstaat met die eener 
getrouwde vrouw. Op Java heet dit verlovingsgeschenk 
pa- ningset enz. In een deel der Bataklanden en van den 
Timorschen kring gaat aan het huwelijksaan- zoek 
sonitijds nog een bind end gemaakte afspraak tusschen de 
jongelui zelf vooraf, die eehter geon rechtsgevolg heeft 
voor dorden. Over de verloving als stam-, familie- of 
dorpszaak, zie hierboven. Onderprotestantsche inlanders 
staat veelal tusschen de inheemsche verloving en de 
kerkelijke huwe- lijksluiting een huwelijksaangifte bij den 
zendcling in, vaak geregeld bij een adatrcgcling (zie op dat 
woord) van de bevolking zelf. 

De inheemsche huwelijksluiting in Indonesie schijnt 
nooit bloot consensueel, zonder eenig uiterlijk teeken, te 
zijn geweest. Samen eten, samen baden, samen offeren, 
afhalen van de vrouw door den man zijn de meest gewone 
vormen; vooral het samen eten heeft zich tot den huidigen 
dag in uiteenloopendo streken — Bataklanden, Zuid- 
Sumatra, het Maleische gebied, Boi'neo, Bantiks 
(Minahasa), Bcerce, Ambonsche eilanden, Koi, Nieuw-
Guinea, Timorsche kring— als een essentieel dee】 van 
de huwelijksluiting gehandhaafd. Aan 

oen Indoncsische huwelijksluiting gaan tel van 
adatceremonion vooraf, waaronder het wichelen 
ter bepaRng van een geluksdag een gewichtigo 
plaats inneemt. Van de inheemsche moederrech- 
telijko huwelijksluiting valt slechts dit samon 
eten te ontdoldcen; bij het vaderrechtelijk on 
dikwijJs bij het ouderrochtelijk huwelijk bovon- 
dien do bruidegomsoptocht of bruidloop. In het 
aJgemeen zijn bij het ouderrecbtelijk huwelijk 
tai van vaderrechtelijke gebruikon als rudiment 
blijvcn voorfcbestaan. 

2. Het meest kenmerkonde teeken van het vc 
rechlelijk huwelijk is de bruidschat, die van _, 
manskant betaaid wordt aan den vrouwskant, . 
en die in vaderrechtelijke streken o.a. ondjoq, 
toehor, bowo, djoedjoer, kaleli, patoekoen wadon/^' 

genoemd. wordt; de Zuidsumatraansch6-J enz. 
naam djoedjoer geniet onder Europeanen de . ,•.. P 
bekendheid. In sommige streken (b.v. het Gajo- , / 
land) meet de bruidschat voor of vlak na het，' 

huwelijk worden aangezuiverd; in andere streken 沪' 
(Karoland, Zuid-Sumatra) blijft een deel van den 
bruidschat met opzet on betaaid tot na do huwelijks- 
ontbinding, om te doen uitkomen, dat tusschen de 
vrouw cn haar bleedverwanten de band niet gehcel 
verbroken is (tali koelo enz,); in weer andere streken 
(b.v. Boeroe, Ceram, de westhelft van den Timorschen 
kring) wordt de bruidschat eerst betaaid als de vrouw z 
wan ger is dan wel op een ander, eerst na het huwelijk 
vallend tijdstip. Waar de bruidschat niet con tan t betaaid 
wordt, komt do 
schoonzoon veelal tijdelijk bij den schoonvader 
in dienst (dienhuwelyk), totdat de (verminderde) 
betaling ia geschied. De bruidschat gaat somtijcls 
(Gajoland, Soemba) gepaard met een kleinef tegen- 
geschenk van den vrouwskant naar den manskant 
(de ,,dos" van het Romeinsche recht) of met een 
geschenk van den vrouwskant aan het jongegezin. 
De vader van dochters beschouwtde bruidschatten, 
die dozen hem inbrengen, als een vergoeding voor 
den vroeger door hem betaaiden bmidschat zijner 
eigen vrouw. Do adat ter plaatso kent meestal 
vast© bruidschattarieven voor meisjes uit de ver- 
schillonde standen ； deze tarieven zijn dikwijla 
hoog, en werken daardoor nadeelig, hetzij door hot 
huwelijk te belemmeren hetzij door in schukl to 
doen geraken. Tot bruidschat en tegengcschcnk 
behooren zulke din gen als 】ijnwadcn, gebruiks- 
voorwerpen, sicraden, geld, ook grond of s la von. 
Bo ven is reeds vermeld, dat de bruidschat meestal 
gedragen en genoten wordt door gelieclo groepon 
van verwanto personen. Mocht in Moham medaan- 
scho streken met vaderrecht do huwelijksgift 
der moslimsche wet in zwang zijn (zoo misschicn in 
het Zuidelijk Batakland), dan staat deze, als de 
onbelangrijke, gehcel naast en los van den Lelang- 
rijken inheeinschen bruidschat. 

Indonesie biedt ruimschoots redon om to be-( 

twijfeJen (zie Mr. J.C.KicJstra in het Jnd.Gcnootschf 
Alaart 1917 biz. 204), of deze vaderrcchU1 ijko 
bruidschat wol een “koopschat" is. Men pJacht 
dat op te inaken 1°. uit don naam, die ineermalon 
op ,,koopen" wijst (toehor bij de Jiataks, patoekon 
wad on op Bali, feto-folin of belis op'het thana oudor- 
rechtelijke Timor), 2°. uit het feit, dat de vrouw 
bezitting word van den man, 3°. uit het feit, dat de 
vrouw na's mans dood vererfde. Maar op elk dior 
bewijsgronden valt af te dingen. Voorccrst： do naam 
laat zich vaak evengoed verklarcn als afkeopsom 
(som, waarvoor <le rechteii van haar familie wo rd on 
afgekocht), en niets is govaarlijker dan om rechts- 



HUWELIJK. 119 

kundige conclusies te trekkon uit de gobrekkigo namen der 
inJandsche rechtstaal. Dan: de positie van gekoelite 
bezitting, die de theorie aan in bruidschathuwelijk 
getrouwde vrouwon wil opdringen, strookt weinig met het 
gedurig vermeldo feit, dat zij oigen goed en zelfs eigen 
rcchten op grond kan hebben, dat zij in ettolijke stroken 
hu- welijksontbinding kan eischen, dat zij voogdes over 
haar kindoren kan zijn, dat zij met haar kin- deren meeerft 
van haar man. De van Boeroe, Aroe en Bali komende 
opgaven, dat haar man haar (haar werkkracht) ver pan den 
of haar verkoopen mag, zouden pas beteekenis hebben, 
indien bleek, dat de verpanding gelijk is aan die van andere 
bezittingen on dat de verkoop haar hetzij tot slavin hetzij 
tot een zo&er verdere vormon hcrtrouwde vrouw maakt. 
En wat, ten slotte, het vererven van do vrouw betreft: 
nergens vererft zij ― gelijk slaven, vee, enz. — op 's mans 
gewone erfgena- inon, maar zij gaat volgens de 
afzonderlijke regels van het wisselhuwelijk (waarover 
straks) juist op geheel andere mansverwanten dan zijn 
gewone erf- genamen over. Of de bruidschat een 
koopschat, on het bruidschathuwelijk wel een 
koophuwolijk is, verdient dus nader te worden onderzocht. 
Volle- diglieidshalve zij aangetcekend, dat Nieuw-Guiaea 
ook een ruilhuwelijk schijnt te kennen, waarbij de eene 
verwantengroep voor haar verlies van een dochter wordt 
schadeloosgesteld door den afstand aan een barer zoons 
van een dochter uit de andere verwantengroep. - 

Om aan den druk van de bruidschatbetaling bij het 
aanzoekliuwelijk te ontkomon staan twee of drie wegen 
open. Zoo kan de man na huwelijka- aanzoek de 
vrouwsfamilie voldoen met arbeid in plaats van met geld, 
en dus een dienhuwelijk aan- gaan (Gajo- on Bataklanden, 
de Am bon ache Mo- lukken, Soemba, enz.); het jonge 
gezin woont dan bij de vrouwsouders in en werkt voor 
dezen, totdat het bruidschatbedrag is aangezuiverd in 
arbeid (als Jacob deed bij Laban). Ook kan 一 zie boven 
一 een bruidschathuwelijk als dienhuwelijk beginnen. 
Voorts kan de jongeman, in plaats van een aanzoek to 
doen, er met het meisje van door gaan 一 vluchlhutvelijk 
——，hetzij met, hetzij zonder niedeweten van haar 
ouders； de nader (na hot ge- Bcliiedo huwelijk) te betalen 
bruidschat of zoen is dan veel lager dan bij het 
aanzoekhuwelijk. Op de Auibonsche oilanden en op Bali 
(bohalve voor do hoogetc kjislen) is het vluchthuwelijk 
zelfs het norniale ge wo rd on. En eindelijk mag, maar 
alleen in dcelon van Niouw-Guinea en op Bali, het huwe- 
lijk ook worden tot stand gebracht door geweld- dadigo 
Bchaking, op welk schaakhuwelijk dan een lagcre 
bruidachat of zoengave dan wel schoon- vaderclienst 
bchoort to voJgen. 

Een gehcol andere strekking editor dan bruidschat-, 
dion-, vlucht- en schaakhuwelijk (vier varianten van 66n 
type) heeft het bij Gajo‘8, Ba- taks, liedci) van Zuid-
Sumatra en be won era der Awbonscho Molukken (nict aan 
Soembaneezen en J Jal i ITS?) bekendo inlijjhuivelijlc: 
angkap, Booinondo, anibil anak, enz. Te recht heoft Mr. 
Van Oasenbruggen dit soort huwelijk, dat men te voren 
vaak als moedorrechtelijk voorstelde, bo- schroven als 
mooderrechtolijke lap op eon vader- rechtclijk-blijvond 
kleed. Doel is do vrouwsfamilie met nakroost to verrijken 
(b.v. omdat de vrouw eon eonig kind is, of wijl de man 
immigrant is); do man gaat due in de vrouwsfamilio over 
in plaats van oingekeerd („de kip wordt haan en de haan 

wordt kip”)； maar het vaderrochtelijk gezag over do 
vrouw, over haar ingetrouwden man, over haar kinderon 
en kindskinderen bl日ft overigens gehool boheerscht door 
vadcrrcchtelijkc regels. Dat ook dit inlijfhuwelijk, dat zeer 
in het klein vergelijk- baar is mot onze naturalisatie tot 
Nederlander, geen louter individueole zaak maar 
gemeenschapg- zaak is, blijkt bij Gajo's, Bataka enz. 
wederduidelijk uit de vereischte medewerking van 
geslachts- of dorpsautoriteiten. 

Een derde groep van vaderrechtelijke huwelijken zijn 
do wisselhuwelijken, waarbij hetzij de man hetzij de vrouw 
voor een andere(n) wordt verwia- seld. na zijn of haar 
dood. Als eerate voorbeeld van zulk een wisselhuwelijk 
vindt men gewoonlijk het erfhuwelijk genoemd: de 
,,gekochte‘‘ vrouw zou op 's mans normale erfgenamen 
vererven; dock in Indonesie komt deze figuur niet voor, de 
weduwe met zoons heeft daar een vrij zolfstandigo positie, 
en men kan zelfs twijfelen (zie boven), of zulk een 
erfhuwelijk niet alleen beruat op the- oretische phantasie. 
Als tweede soort van een wisselhuwelijk kont men het 
vervolghuwelykt zwagerhuwelij k, leviraat: de vrouw gaat 
zonder nieuwen bruidschat en zonder nieuwe inheemsche 
huwelijksvormen (doch wel onder Mohammedaan- sche 
huwelijksluiting en met Moh. huwelijksgift) over op een 
van ,s mana breeders of andere gene- ratiegenooten; dit 
vervolghuwelijk is verataanbaar, indien men zich het 
commuun karakter van het Indonesisch huwelijk (niet te 
verwarren met een voorhistorisch groepenhuwelijk 1) 
herinnert, ten gevolge waarvan de vrouw veeleer uit 
geslacht A in geslacht B trouwt, dan alleen met het 
individu P uit geslacht B. De derde soort van wisselhuwe- 
lijk ziet op het sterven van de vrouw： heeft het huwelijk 
slechts kort (te kort) geduurd, dan zou de man zich voor 
zijn vaak hoogen bruidschat „bo- kocht" kunnen rekenen, 
en dan wordt hem, bij wege van vervaitghuwelijk, een 
zuster of andere generatiegenooto van zijn vorige vrouw 
tot vrouw gegeven zondor bruidschat en zonder nader© in-
heemsche vormen, doch wederom wel meb Mo- 
hammedaansche. 

Van het huwelijksgoederenrecht bij vaderrech- telijk 
huwelijk valt weinig te zeggen. De vrouw moge dan al 
goen ,,bezit£ing'' van haar echtge- noot zijn, toch 
concentreert zich alle gezag en alle vermogensrecht in 
hem: zij en de kinderen hebben slechts wat de man en 
vader hun feitelijk overlaat； wat vrouw ou kinderen 
verdienen of anderazins verkrijgen is van den heer des 
huizes； zij zijn slechts handolingsbevoegd, indien hi) zijn 
medewerking verleont.Ook de kinderen, hoewel geen 
“bezitting" van hun vader en dus niet voor verkoop enz. 
vat- baar, zijn, zoolang zij huiskind zijn, geheel aan zijn 
gezag onderworpen. In do westhelft vau den Ti- morschen 
kring en op Bali is de positie der ge- huwdo en dor 
ongehuwde vrouw sla&fsch: op Boeroe, Ceram, Aroe heet 
haar positie goed of zelfs tamelijk zclfatandig. 

Huwelijksontbinding onder do levenden heet by zuiver 
vaderrecht alleen van den man te kunnen uitgaan (bij 
inlijfhuwelijk dua alleen van de vrouw?) en is zoldzaam, 
daar — naar het heet — de man zoodoendo ieta verliest, 
dat hij zich voor een koat- baren bruidschat heeft 
verworven. Toch komt huwelijksontbinding, hetzij op 
verzoek der vrouw —islam en Christendom werken dit 
uiteraard in de hand 一 hetzy met gemeen goedvinden, 
voor; en op Boeroo on Aroe krijgt de man bij ontbin- 
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ding wegens overspel der vrouw zijn bruidschat terug. 
Da ar liu wclijksoii tbind in g niot minder dan 
huwelijksluiting gemeenschapszaak is, kan zij, het- zij 
de man of de vrouw haar begecrt, slechts door- gaan met 
medewerking of voorkennis van de hoof den van stam 
(geslacht, familie) of dorp; op Bali： van den raad van 
Hindoepriesters (in som- mige gevallen althans). Stierf 
op Bali een man zonder mannelijk oir, dan verhuisden 
zijn vrouw en docliters naar *s vorston woning. 

Kinderverdeeling na huwelijksontbinding schijnt bij 
vadorrecht niet te passen ； tech krijgt op Boe- roe de 
gescheiden vrouw soms een dochtertje mee als helpster. 

3. Moederrechtelijk huwelijk. Wie verwacht in 
Indonesie bij het moederrechtelijk huwelijk het rechte 
tegendeel van het vaderrechtclijk huwelijk te zulien 
aantreffen, komt in ieder opzicht bedro- gen uit. Het 
rechto tegendeel zou insluiten, dat de vrouw voor een 
bruidegomschat den man af- kocht van zijn 
verwantengroep； dat alle goede- ren van de vrouw 
waren; dat huwelijksontbin- ding uitsluitend of in 
hoofdzaak uitging van de vrouw, en zeldzaam ware. 
Geen van deze drie kentrokken wordt in Indonesie 
aangetroffen ； al moet natuurlijk ruimte gelaten worden 
voor de mogelijkheid, dat wat wij in Indie aan moedor- 
rechtelykc gegevens nog bebben geen zuiver moe- 
derrecht bobelst, maar een door ouderrecht sterk 
gewijzigd moederrecht. 

Van den oudinlieemschen vonn der huwelijk- sluiting 
valt, althans voor Minangkabau, woinig anders te 
ontdekken dan het samen~eten; de oude vorm is 
goeddeels door den islam verdrongen. Het huwelijk is er 
— als gezegd — in tai van opzich- ten nog familiezaak. 
De man (niet zijn familie) ontvangt bij het huwelijk 
geschenken van zijn vrouw； een dien-, vlucht- of 
schaakhuwelijk komt niet voor； inlijfhuwelijk even min
； ook wisselbuwe- lijk vermoedelijk niet. Het huwe 1 
ijksgoedcrenrecht is precios als in ouderrechtelijke 
streken: vrouw en man houden elk hun aangebrachte 
goed, het gemeongewonnen goed wordt bij 
huwelijksont- binding verdeeld. Zoowel hier als in het 
moeder- rechtelijke Zuid-Tetoen (op Timor) beschouwt 
de man het huis der vrouw als zijn huis, al blijft hij 
uitsluitend lid van zijn eigen familie. Van Zuid- Tetoen 
wordt een soort kinderverdeeling na buwe- 
lijksontbinding vermeld. 

Het moederrecht op de Zuid westereilanden schijnt 
bezig zich tot ouderrecht te vervorinen. 

4. OuderrechtdijI: huwelijk. Uit do gelijkstundig- 
heid van man en vrouw, waarop dit in Indonesie meest 
verbreide huwelijk is opgetrokkon, volgcn al de 
hoofdkenmerkeii van bet ouderrecbtelijk huwelijk met 
logische consequentie. Het huwelijk. komt tot stand, 
doordat beide faraiJies het begee- ren en zonder dat een 
van beide een verlies lijdt, waarvoor zij zou behoeven te 
v/orden schadeJoos gesteld ； staaudo huwelijk zijn man 
on vrouw elkaars gelijken, en het hangt van de volkszede 
af, of zij in het huis van den man, in het huis van de 
vroi^w (Atjeh, Toraxlja's) of in een eigen gezins- woning 
(Java enz.) trekken ； de man behoudt zijn aangebrachte 
goed, de vrouw haar aangebrachte goed, samen krijgen 
zij het gemeen- gewounen goed (atra sihareukat, barang 
barang tjakkara, gonogini, goenakaja, enz.), dat bij Iiu- 
welijksontbinding wordt verdeeld ； en eindelijk, het 
huwelijk eindigt onder de levenden hetzij omdat de man, 
hetzij omdat de vrouw, hetzij om- 

dat beiden het willen. Bij een en ander bedenke men 
intusschen, dat ook in onderrechtolijke stro- ken het 
huwelijk ineostal gemeonschapszaak is, zoodat 
huwelijksaanzoek, huwelijksluiting, huwe- 
lijksontbinding gowoonlijk moet geschieden met 
voorkennis of zelfs met medowerking van familie- of 
dorpsautoriteiten. 

Wat echter dit ouderrechtolijk huweJijk in een aantal 
streken ietwat ingewikkeld inaakt, is, dat eon aantal 
vastgcwortelde eigenaarcligheden van ]iet 
vaderrechtelijk huwelijk daarin als rudimen- ten of 
survivals zijn blijvon voortbestnan: evon- wel, gewijzigd 
naar de eischon van het ouderrech- telijk 
verwantschapsstelsel. 

Al dadelijk ontmoet men den vorm van het 
bruidschathuwelijk, al komt de bruidschat nu niet aan den 
vader (en zijn vaderrechtolijke vor- wanten), maar aan 
beide ouders (en hun ouder- rechtclijke verwanten). 
Zull< een bruidschat in ouderrechtelijke streken kennen 
Atjeh, Zuid-Su- matra, het Maleische gebied, de 
Minahasa, het Toradja-gebicd, Zuid-Celebes, de Ternate-
archi- pel, de Timorsche kring, dus haast alle ouder-
rechtelijke streken buiten Java en Madocra (over Java 
straks)； hij beet er djinamee, belandja, ten- djai of anta 
ran, roko, soenrang of soempa, besi, feto-folin of belis 
enz. Meermalen hebben Euro- peesche waarnemers in 
zoodanig geval zich door het ontmoeten van den 
bruidschat laten verlei- den, een vaderrechtelijk 
huwelijksrecht aanwezig te achten. Ook hier kent men de 
tegenstelling tusschen een contant betaalden bruidschat 
(als in Atjeh, in de jMinahasa en op Zuid-Celebes) en een 
op krediet aanvaarden bruidsdhat^(als bij de Toradja,s, in 
Halmahera en〈de oosthelft van den Timorschen knng)
； ook hier etaat naast den hoo- gen inheemschen 
bruidschat vaak een onbedui- dende Mohammedaansche 
huweJijksgift, torwijl in Atjeh, in Djambi en in bepaalde 
deelen van het Maleische gebied deze beide beta!in gen 
zijn ver- smolten tot 6er). Op Timor wordt geen 
bruidschat betuald door wion binnen zijn eigen 
verwantengroep trouwt. Het opzettelijk onbetaald blijven 
(of tcrug- betaald worden) van een deel van den 
bruidschat komt ook bij ouderrecht nog voor, met name 
in Atjeb, Zuid-Celebes, Timor； op Tanimbar begin t, bij 
niot-contante betaling, het bruidschat- huwdijk a]s 
dienhuvzelijk. Een tegongeschouk aan den manskant 
(b.v. Halmahera, Tiniorscho kring) of een uitkeering aan 
}iet jonge gezin (Atjeh en misschieii Flores) is hier 
dikwijls royaler dan onder liet vaderrecht. In do 
Minahasa is men zich hier en daar voor don bruidschat 
(roko, harta kawin) gaan schamen en het wourd gaan vor- 
bergen; maar de zaak ecliijnt er nog altijd te be- staan. 

Ook do varianten van het bruidschathuwelijk komen 
voor. De bekendste vorm van dienhuwe- lijk — 
voorkomend in de Alinahasa, op Taniin- bar, op Timor 
——is het santrihuweJijk van Java (weIk eiland geen 
bruidschathuwelijk schijnt te kennen)： do bruidegom 
treedt een aantal jaren in dienst van zijn achoonvader. Het 
vluchthuwo- Jijk komt voor op Halmahera, Madoera, Ba 
wean; het Bchaakliuwelijk als huweJijlisvorm is verval- 
len； en op Zuid-Celebes zijn wegloopcn en scha- ken 
zelfs zware delictxjn, die den man zoogoed als vogelvrij 
maken. 

Het inlijfhuwelijk mist in zuiver ouderrcchto- lijke 
streken alle reden, doch heet nochtaDS voor te komeii op 
Borneo on op Middel-Colebea, zoo 
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dikwijls een Dajaksch of Torndjaasch meiajo trouwt met 
een Maleier of ander vrcemdoling； zulks welJicht 
omdat de toerekening van perso- nen tot een bopaaldon 
stam, nl. dion dor mood or, er nog niet vergoton is. 

Het vervolg- of zwagerhuwelijk komt nog voor op 
Tanimbar, Timor, Flores (waar het alkoop- baar is) en, 
het storkst afgesleten, in Atjeh. Mork- waardig is, dat op 
Bali tot voor kort het huwen met een broedersweduwe 
daarentegen streng ver- boden was (evenals dat met een 
zustersweduw- naar). Het vervanghuwelijk is nog 
bokend op Flores en — doch slechts indien de vorige 
vrouw overlijdt binnen eon echerp bepaalden tijd na de 
huwelijksluiting, den zgn. bruidschatstermijn — in 
Atjeh. 

De meeat opvallende vervorming van het bruid- 
schathuwelijk, waar het nog voortbestaat in ouder- 
rechtelijke streken, betreft do huwelijksontbinding. Is zij 
onder het vaderrecht zeldzaam en meeetal zonder invloed 
op den betaalden of nog verschul- digden bruidschat, 
onder het ouderrecht is zij frequent; en schier overal 
vindt men haar verge- zeld van dezen regel, dat de 
bruidschat terugbe- taald moet worden als de schuld der 
ontbinding ligt bij de vrouw, dat hij niet toruggeeischt 
kan worden als de- schuld ligt bij den man, on dat bij 
ontbinding in gerneen overleg of wegens golijke schuld 
aan weerskanten een middenweg wordt gezocht, indien 
noodig. Een uitzondering op dit gebruik vertoont de 
JMinahasa, waar (althans in later tijd) de schuld aan de 
huwelijksontbinding niet op den bruidschat wordt 
gewroken, maar op het aandeel der schuldige partij in het 
gemeenge- wonnen goed. 

Voor Java heeft men de toekon of toembasan meeetal 
voor een bruidschat aangezien, maar het echijnt vecleer 
een door don bruigom aan zijn echoonoudera botaald bed 
rag te zijn om zakon to koopen voor hot bruiloftafeest of 
voor het aan- staando huishouden. Madoera kent zeJfs 
geen toekon； de tookon van Java, die in sommigo 
strekon ontbreekt, staat nu cens naaat de Moh. huwelijka- 
gift (mas kawin, sri kawin) en is dan wed er daar- mede 
veramoltcn. 

De ouderrcchtelijk gehuwde vrouw staat in 
haudelingsbevoegdlicid geheel met haar man gclijk. Het 
huwelijkagoederenrecht bij ouderrcchtelijk huweJijk 
vertoont in de))ractijk slechts c6n moei- lijkheid. Bo ven 
bleek reeds, dat elke partij haar aangebrachte good 
behoudt, en dat partijon gc- zaincnlijk het 
gerneengewonnen goed bezitten, dat bij 
liuwclijksontbinding verdeeld wordt naar redon van 1: 1 
of, elders, van 2: J, behalve waar — als in de Minalmsa, 
zic Jiicrvorcn — iemands aandeel in dit huwelijksgoed 
moet boeten voor zijn schuld aan het veroorzaken van do 
jiuwolijksont- binding. Geen zwarigheid behoeven 
denkelijk ook de schuldun to geven: dat aan do 
verdeeling van het geincengewonnen good do betaling 
der liuwe- Jijksschulden moet voorafgaan, en dat dus 
slechts het batig saldu in aanmorking komt voor verdeo- 
ling tusschon partijon, wordt enkolo nuilen ge- tuigd, en 
zou wol de algomeene regel kunnen zijn. Maar 
onduidelijk is lict dikwijls, of in een gegeven 8treek bet 
gemeengewonnen huwelijksgoed alios omvat wat 
stannde huwelijk zoowol door be'don als door een van 
beiden (als kainverkooper, wa- roenglioudster, enz.) 
wordt verworven, dun of het allecn dnt verniogen omvat, 
dat werkelijk voort- komt uit gemecnechappelijkon 
arboid (b.v. suwah- 

boweridng). Allcon eon locaal onderzoek, navraag 
doende naar do foitelijko toedracht van zakon, kan hier 
uitsluitsol go von. Wat in con gogevon huwelijk 
aangobracht goed is van man of vrouw, wordt door 
onbomiddolde inlanders bijna nooit opgeteekend of 
vastgolegd; do zending tracht in deze zorgolooahcid hier 
en daar verbetering to brengen. Hot bohoeft nauwelijks 
gezegd, dat, indien zending of jurisprudentie in streken 
als deze de verhouding van man en vrouw willcn vervor- 
men naar dien van one achterlijk burgerlijk wet- boek, de 
ouderrechtelijk gehuwde vrouw daarop achteruitgaat, 
zonder eonige reden van rccht of billijkhoid. 

De ouderrechtelijke huwelijksontbinding, als bo- ven 
omschrevon, werkt veel meor dan de vader- rechtolijke 
do losheid dor huwelijkazeden in do hand, al zou men, 
waar de bruidschat beataat, ook hier kunnen opperon, dat 
de man iets opgeeft, hetwelk hij voor con vaak ko st baren 
bruidschat zich heeft verworven. Noch met den Islam 
noch vooral met het Christendom is zulk een losheid to 
rijmen. Het gevaar is niot ernstig, zoolang men maar 
vasthoudt aan de oudinheemsche bemoeienis der familie- 
of dorpsautoriteiten, die tot huwelijks- ontbinding hun 
medewerking slechts dan willen verleenen, indien zij een 
deugdelijke reden daartoe aanwezig achten uit het 
oogpunt van oponbaar belang; dit kan veel overijling 
tegenhouden. Men bederft echter alles, door hetzij deze 
controle als onwestersch geheol to doen verdwijnen, 
hetzij — het and ere uiterste — de ontbinding op te 
dragen aan een rechter, die van echtscheiding slechts 
weten wil, indien van een paar in zijn Europeo- sche wet 
omschreven govallen er een aanwezig is. De 
Mohammedaansche huwelijksontbinding is ge- temperd 
vaderrechtelijk en is dus, waar zij onder invloed der 
godsdienstigo rechtspraak is in zwang gekomen, voor het 
belong der vrouw veel nadeeli- ger dan de 
oudinheemscho, behalve daar waar de volkszede (Atjdh) 
der vrouw een overwicht geeft of waar (Java) een 
constantc practijk van voorwaar- delijke vers tooting haar 
te hulp komt. Onder Christeninlanders is 
li\iwelijksontbinding vaak op- gedragen aan een 
zendolhig — die weer bloutstaat aan het gevaar van te 
Europeesch to zijn —, aan zendcling met kerkcraad of 
not-abelen, of cinde- ]ijk aan een inlandschen grooten 
korkeraad. 

Hoewel bij don grondelag van hot ouderrechtelijk 
huwolijk hot denkbeeld past eener kind er verdeeling bij 
huwelijksontbinding onder de levonden, schijnt deze toch 
lang niet overal voor te komen. Het meest bekend is de 
kinderverdeeling tueschen man on vrouw, die op Zuid-
Celebea voorkomt; doch ook in Middel-Borneo en in 
zekcren zin in Atjeh en bij de Toradja's treft men haar 
aan. 

5. Mengvormen. Uit hot voorgaando kan tclkons 
reeds zijn gobloken, dat mon moeilijk met zeker- heid 
kan zeggon, of hot moodcrrecht, liet vaderrecht of het 
ouderrecht, hetwelk mon hier en ginda in Indonesie 
aantreft, zijn volkomen zuive- ren voriji nog vortoont, 
dan of het reeds bostand- deelon van and ore vor wan 
tschapsstelsols in zich heeft opgenomen. Zeker is dit 
la&tste in niet ge- ringe mate hot goval goweest. Alleen 
vergehjking tusschen streken, dio een zelfd© type van 
huwe- lijkarecht vertoonen, kan er toe brengon, met kaus 
op juisthoid aan to wijzen, waarin het konmorkende van 
oik der tlrie stelsels bestaat. 

Voorbeclden van zulko mengvormon zijn naar alle 
waarschijnlijkbeid het ouderrechtelijk huwelijk 
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met bruidschat, het Minangkabausche niocderrecht met 
zijn ouderrechtelijke vennogen s verhoud in gen, bet 
deels vad crrechtelijk deels mocdcrrechte- lijk gekleurdc 
ouderrechtelijke huwelijk in het Ma- leische gebied 
(belandja-huwel ijk tegenover sc- mando-huwelijk); de 
toerokening van kinderen op het vaderrecht-elijke 
Soemba tot den stand dcr moeder somtijds； de 
toorckening van kinderen onder de ouderrechtelijke 
Dajaks en Toradja's tot den st-am dcr moeder — als de 
ouders van stani verachillen —； en zoo nog vde andere. 

6. Invloed van icerddrjodsdienskn en icestersche 
invloed. De vraag dringt zich op, of al dit oudin- 
heemsche kan voortduren, wanneer eenmafll Hin- 
doegodsdienst, Islam en Christendom vasten voet 
krijgen in Indie; de islani bovendien gesteund door zijn 
instituut van den godsdienstigen rechter (de zgn. 
priesterrechtspraak op en buiten Java), die gewoonlijk 
bevoegd was en is in zaken van huwelij ksrecht, erfrecht 
en vrome stichtingen en die dus krachtig moet hebben 
medegewerkt om op deze terreinen de inheemsche 
inzettingen te verdrin gen door die der Moham med a an 
sche plich- tenleer (pekih, sjariat, wet). Het antwoord 
echter is geruststellend. In alle Mohammedaansche stre- 
ken is de huwelijksluiting volgens de leer van den islani 
van kracht geworden, dock slechts met dien verstande, 
dat de wettigheid des huwelijks beoordeeld wordt naar 
de moslimsche wet, maar dat a lies, wat deze ceremonie 
(dit contract) omringt en volgt of er het uitvloeisel van 
is, inheemsch is gebleven. Zoo mochten de ordonnanties 
van 1895 Ind. Stb. 198 en van 1910 Ind. Stb. 659 — 
beide van strafrechtelijken, niet van privaatrechtelijken 
aard — vooropstellen, dat in alle Moliammedaan - eche 
gewesten van Indie de Mohammedaansche sluiting 
wordt gevolgd, terwijl toch aanzoek on voorbereiding, 
bruidschat en tegengeschenken, ge- volgen voor 
wederpartij en kinderen en goed, Maleisch-Poljmesisch 
zijn gebleven. Vandaar dat bovon reeds gezegd moest 
worden, hoe naast de slechts voor den vorm betaalde 
huwelijksgift (mas kawin, sri kawin, enz.) der 
moslimsche wet de meestal hooge uitheemsche 
bruidschat is b】ij- ven staan als de voomaamste be 
baling. Vandaar ook dat bij ver vang- en vervolghuwelijk 
(wisselhuwelijk) in Mohammedaansche of Christe- lijke 
streken wel een godsdionstige huwelijksvonn noodig is, 
maar toch geenerlei inheemsche. Voor alle eischen der 
Mohammedaansche huwelijkslui- ting moge verwezen 
worden naar het artikel ISLAM; de boofdzaken daarvan 
in haar beteekenis voor de Indonesische practijk vindt 
men bet helderst in Snouck HurgronjeS Atjehers, I, 
1893, bl. 358 vgg., waar tevens de bedoeling der latere 
huwelijksordonnan ties van 1895 en 1910 en die der 
voorwaardelijke vers tooting voDcoiuen duide- lijk 
wordt gemaakt; vgl. ook Adatrechtbundcls 1, 12 en 14. 
Het ineendraaien van den duim van den bruigom met 
dien van den huwelijksbeambte (Java, Atjoh, Celebes en 
elders) is cen verbreid hulpmiddel om den onwetenden 
bruigom gemak- kelijk zijn leeje te kunnen inprenten en 
hceft met een sacramenteele ineenlegging van handen 
(Wilken I bl. 555 vgg.) denkelijk niets te rna- ke'ri. 
OinTiet met de moslimsche wet geheel strij- d[ge
 huwelijksgoed eren rech t dcr ouderrechte- 
】ijke huwelijken (en der moederrechtelijke in Mi- nan 
gkabau) te kunnen goodpraten en redden, plegen 
Mohammedaansche geleerden en rechters 
(priesterraxien) to onderstellen, dat man en vrouw 

bij hun trouwen stilzwijgend eon vennootschap of sarikat 
aangaan voor het verwerven van gemcen- gowonnen 
goed; wcshalve dit gemeene huwelijks- goed in AtjBh, 
Minangkabau en elders ook ven- nootsch apsgoed (atra 
meutjarikat, harta basari- katan — ook harta soearang —
) wordt genoemd. Ook Christelijko cn 
gouvemomentsinvoersels over de wijzo van 
huwelijksluiting (te vinden b.v. in adatregelingon — zie 
op dat woord — of in de ordonnantic van 1861 voor de 
gouvernementsrechts- spraak in Menado, Ternate, 
Amboina en Timor, zie CHRISTEN-INLANDERS) 
verdelgen het inheemsche niet, zoodat het vaderrechtelijk 
huwe- lijk van Ohristen-Niassers, Ohristen-Bataks en 
Christen-Ambonneezen totaal vorschilt en meet 
verachillen van het ouderrechtelijk huwelijk van 
Ohnsten-Javanen en Christen -Min ahasers. Vooral de 
(met het regeerin gsreglement strijdige, en her- haaldelijk 
gewijzigde) ordonnantie van 1861 Ind. Stb. 38 voor de 
Molul<ken, voorbarige nabootsing van het burger] ijk 
wetboek, heeft veel kwaad en verwnrring gesticht, 
evenals de besluiten van 1828—1840, 1851, 1864 en 
1885 over den burger- lijken stand. Besluiten van 
residenten en anderen om den bruidschat te verlagen 
waren in de sfeer der gouvemementsrechtspraak onwettig 
(wegens artikel 75 regeeringsreglement), en hebben 
zoowel daar als bij de inheemsche rechtspraak meestal 
geen cnkcl blijvcnd effect gehad. 

7. Historisch-vergelijkende verklaring. De aan on- 
derlingo verwantschap gepaarde verscheidenheid van do 
Indonesische huwelijksinstellingen prik- kelt uiteraard tot 
gissing naar haar hiatorische wording en haar verband. 
Vooral Wilken in zijn Vcrspreidc geschriftcn (1912, 
deelen~r~en II) en Van Ossenbtuggen iff zyn Testeer- en 
voogdij- recht (1902) hebben zich daarmede 
beziggehouden ； ook sprak in zijn Zeitschrift fiir 
vergleichende Rechtswissenschaft Kohler herhaaldelijk 
een woord- je over Indonesie mee. Een der gissingen is, 
dat moederrecht (matriarchaat) overal moet zijn voor- 
afgegaau aan vaderrecht of ouderrecht, soms direct door 
ouderrecht opgevolgd, meestal echter eerst door 
vaderrecht (patriarchaat, agnatisch reebt) heen tot 
ouderrecht (parenteel, cognatiech recht) ge wo rd on. Een 
andore onderstclling was deze, dat moederrecht altijd 
gepaard moet gaan jnet oxo- gamie; dat vaderrecht 
zoogoed als altijd gepaard gaat met exogamic; en dat 
ouderreclit gepaard gaat met eleutherogamie, mot dien 
verstande, dat foitelijk de huwelijken binnen den 
verwantenkring veel talrijker zijn dan die daarbuiten, En 
alverdor were! de bruidschat bij ouderrechtelijk huwelijk 
opgevat, niet als rudiment van vaderrecht, maar als cen 
inzetting, waarvoor een eigen, zcl(standige verklaring 
moest worden gezocht in den kring van het ouderrecht 
zelf (dus nu niet uit koop of af- koop, maar uit exogamic 
of eenig ander begelei- dend verschijnsel). Door dit 
drietal onderstcllin- gen voortdurend in to woven in zijn 
uiteenzotting van den feitelijkon toestand van het 
Indonesi- sche huwclijksrecht heeft b.v. Wilken zijn rijko 
en doorwrochto verbandcJingen over deze stof noodeloos 
zwaar gcinaakt voor den lezer, terwijl de juistlicid der 
onderstellingen niet kan gelden als bewezen. 

8. Vcrspreidc opinerkinr/en over het Indoncai- sche 
huwelijk. Het Indonesische huwelijk ver- toont naast deze 
hoofdtrekken een grooten rijk- dom van kJeinere trekken, 
waarvan hier nog enkolo de aandacht verdienen. 
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Genegonheid bij het huwelijk is in Indie bij eerste 
huwelijk vaak afwezig, omdat dat eorsto huwelijk meestal 
bcdisseld wordt door ouders en verwanton zonder 
rekoning te houden mot de wen- schen van bruigom en 
bruid. Zelfs het Christendom zal slechta zeor langzaam on« 
met veol geduld daarin yerbotering kunnen brengen. Bij do 
ineestc Dajaks heot het meisje wel zelf haar kouze te bo- 
palen. Tweede en latero huwelijken worden met veel 
minder omhaal on staatsie gesloton, maar berusten meestal 
op den wensch van partijen on zijn dan dikwijls 
duurzamer.. 

De reinheid van zeden voor het huwelijk loopt 
uitermate uiteon; Van cen deel der Bataklanden en van 
Borneo, alsook van Halmahera, wordt go- tuigd, dat ook 
jonge meisjes er zeer los leven, en dat haast geen enkele er 
maagd is wanneer zij trouwt； op de Ambonsche eilanden 
schijnen verloofden meet of min te leven als getrouwden 
； daarentegen leest men van andere streken weor het 
omgekeerde, en onder de Dajaks heeten beide uitersten 
voor te komen. Waar verloofde meisjes ontzien worden, 
kan kinderverloving (zio beneden) helpen om de losheid 
van zeden der jonge meisjes te temperen. Huwelijkstrouw 
schijnt vaak in vaderrechtelijke streken vrij hoog te staan, 
in ouderrechtel可ke laag te wezen. Een algemeene regel, 
dat Christeninlanders (zie aldaar) in eer- baarhoid voor en 
tijdens het huwelijk bo ven niet-Christenen staan, valt nog 
niet te geven. 

Eenvrouwondom (monogamie) is bij de gewone 
inlanders in heel Indie regel — heet op Sa woe zelfs 
verplicht 一，ook al omdat de man niet ge- noeg geld heeft 
om meer dan e6n vrouw te onder- houden ； waar het 
voorkomt, is het dikwijls het govolg van het ongevraagd 
overgaan van een broedersweduwe op een reeds 
getrouwden breeder (vaderrechtclijk vervolghuwelijk, zie 
bo ven). Op Timor cn Soomba echter komt polygamie 
nogal voor, en schier overal bij den hoogeren stand is 
nieervrouwendom gebruikelijk; de rogel der mos- limsche 
plichtenleer, dat men vier wettige vrou- wen te gclijk mag 
hebben, stijft dit gebruik. Het Christendom gaat polygamie 
tegen, hoowel ner- gens in het Nicuwo Testament 
eenvrouwondom tot plicht is gcstcld aan Christenen 
zonder kerkclijk ainbt； zonding en missio haddon moeitc 
haar ge- dragslijn to bcpalcn tegenover doopclingcn, die op 
het oogenblik van don doop reeds mecr dan een wettige 
vrouw haddon. Mcerniannendom (polyan- <1 rie) woixl t 
af en toe vermeld van een of andcr o» bekend binnenland 
van den archipel, doch mag geacht worden in Ind onesie to 
on tb reken. 

Kinderverloving, in den zin van een door ver- 
lovingspand of verlovingsgcschenk bindond go- inaakte 
afspraak betreffende twee jongo kindcren, komt in tai van 
strekon voor, o. a. op Zu id-Celebes, Hnlmahora, do Aroe-
oilanden, don Timorschcn kring, Nicuw-Guinca. 
Kinderhuwolijk is evoueens bekend in Minangkabau, op 
Zuid-Suniatra, Zuid- Celcbes, Bocroc, BaH; de feitelijke 
aanietilcving begint natuurlijk pns na jaren. 
Mcisjesverloving 一 verloving van een volwasson man 
met eon klcii) kind — komt voor o. a. in de Am bon sche 
Molukken; moisjeshuwelijk wordt vonneld voor 
Minangkabau, Boeroo, Koi- en Aroe-cilanden. Vor- loving 
of huwelijk van een volwassen vrouw niot ecn klein kind 
komt zclden voor, cn alsdan meestal in goval van het 
zooeven vormelde vervolghuwo- lijk of indien een oudcrc 
zustcr voor den vorm moot trouwen v66r een jongere. 
Kinderverloving 

en kinderhuwelijk heeton op Borneo zeldzaam, omdat men 
de vrije kcus door het Dajakgcho meisje heet te 
ccrbiedigen. 

Ook voorkeurhuwelijkon zijn bekend. Men noemt 
aldus het huwelijk met ecn persoon uit een bepaaldo groep, 
indion de volkszcdo tot dat huwo- lijk wol is waar niet 
dwingt, maar het toch zoo gaarne ziet, dat men inot eon 
andero persoon niot mag trouwen zonder de ad at eerst te 
hebben afgo- kocht met een boote of andere zoengave. Zoo 
hcoft men bij de Bataks een voorkeurhuwelijk mot de 
dochter van *s moeders broeder; ook Flores en Soemba 
kennon iets dergolijks. Voorta kennon de (vaderrechtelijke 
en exogame) Ba taka het voorkeurhuwelijk van een lid der 
marga A met een lid der trouwmarga B, en kennen de 
ouderrechte- lijke en oleuthorogamo Timoreezen een 
voorkeurhuwelijk van een lid der familie A met een lid der 
trouwfamilies PQR, waarbij de families P, Q en R elk haar 
beurt moeten krijgen (oemah mand of „man8hui3>, heet 
zulk een complex van trouw- families). Bo ven were! reeds 
aangeteekend, dat endogamie ook in den zin van een 
voorkeurhuwe- lijk binnen de eigen ver wan ten groep, met 
een verplichte boete of zoengave in geval van trouwen 
buiten die groep, in Indoneaio onbekend schijnt. 

In tai van streken behoort de oudere zuster te trouwen 
voor de jongere, en do oudere trouwt daarom wel eens voor 
den vorm met een knaapje of een grijsaard; trouwt do 
jongere eerst, dan is door of voor haar een zoengave 
vcrschuldigd aan de voorbijgogano oudere. Bij sommige 
Bataks moet evenzoo de oudere breeder voorgaan aan don 
jongeren. 

Onder de vorbodsbepalingen wegens verwant- schap 
komt men een enkel maal het verbod tegen om tc trouwen 
mot cen dochter van's vaders zuster. Somtijds is het aan 
mannen on vrouwen beiden ver- fa oden boneden hun stand 
te trouwen ； soms ook (o.a. Boeroe, Soemba, West-
Flores, Bali) is dit spe- ciaal verboden aan vrouwen. Op de 
Ambonsche eilanden mag do vrouw wel beneden haar 
stand trouwon, mits zij het inlijfhuwelijk bezigt； en in 
Gajoland en Tanimbar wordt dit inlijfhuwelijk —om 
soortgelijke redenen misschion — tcegepast op led er 
huwelijk van een meisje met een vreemde- ling. 

Op Borneo, in de Minahasa en op Ceram nicest 
voorheon de man om to kunnen huwen een kop lieb- bon 
gcsneld. 

Het jonge gezin trekt in Minangkabau in het fa- 
miliohuis der vrouw ——hetwelk ook de woning van den 
man wordt, al behoudt hij nochtans zijn eigen familiohuis 
—; evonzoo wordt ook in Atjeh (eenige maandon na hot 
huwelijk) on op de Tanimbar-oilan- don het vrouwshuis 
dat van hem on hun kindoren. In het Gajoland, in do 
Minahasa, op Midden-Celebes, op Timor on op Java 
daarentegen trekt het gozin slcchts korten tijd bij do 
vrouwsouders dan wel (Minahasa, Java) ook bij de 
mansouders in, ora later eon oigen woning te betrekken. 
Elders ―- Boeroe, Ceram, Timor, Sawoe 一 trokken zij 
alleen dan voor lan ger tijd. in het huis der vrouwsver- 
wanten in, indien men met cen dienhuwelijk, con niet 
contant bctaaldon bruidschab of een in- lijfhuwolijk heoft 
to doen； de daar geboron kinde- ten behooren soms 
voorgoed tot do vroxiwafamilie 一 in goval van 
vaderrechb 一, soms alleen totdat hot huis vc ria ton 
wordt. Op Bali betrekt het ge- • zin eon eigon huis, meestal 
op het woonerf van 
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、mans vador； zulkc eigen gezuiswoningen konnen ook 
Madoereezen, Javanen en Soendaneozen, en zending en 
missie werken ze in de hand. Het Da- jaksche gezin heeft 
een cigen vertrekje in het stamhuis, wat ook op Nieuw-
Guinea voorkomt: elders op Nieuw-Guinea, met name aaii 
de zuid- kust, wonen vrouwen en dochters en kloine zoons 
in cen vrouwenhuis, allo mannon in cen man non- huis. 
Aangeteekend mogo nog worden, dat, juist door het 
wonen in hot huis van en hot werkon vooi den 
echoonvader, dienhuwelijk en inlijfliuwc- lijk sterk op 
elkaar gelijken, wat hun uitoriijk voorkomen betroft. 

In samenhang met dezc vonning van cen nieuw gezin 
staan hetzij die txjgengeschenken (tcgenovcr den 
bruidschat st-aande), hetzij die and ore giften, welkc aan 
dat gezin ten goede komen. In Atj4h krijgt de huwende 
docliter na afloop van den reeds vennelden 
bruidschatstermijn op plechtigo wijze haar uitzet； bij de 
Gajo's krijgt de huwendc man zoowel als de huwende 
vrouw een uitzet; bij de Ba- taks, op Zuid-Sumatra, op de 
Ambonsche eilanden, op Kei, Java enz. de vrouw. Een 
tegengeschenk tegenover den bruidschat, dus gaande van 
de vrouwsverwan ten naar de man sverwan ten, wordt o. 
a. van Bataklanden en van Halznahera bericht. Voor 
Madoera en Java zijn de gegevens over aJ zulke giften 
(Jantjengan, sasrahan c. a.) verre van duidelijk； voor Java 
vindt men bijzonderlijk een eigenaardigen uitzot (in grond 
enz.) vermeld, dien het gezin zou krijgen van het 
ouderpaar, bij het- welk zij aanvankelijk inwonen. 

In onderscheiden streken, met name Bali en Java, 
geldt alleen de getrcuwde man als vol en volgercch- tigd. 
In het algemeen kan men zeggen, dat de inlander mondig 
worclt door op te houden huiskbid te zijn ； dus veelal — 
maar niet altijd — door zijn hu- welijk. 

Sterk uiteenloopend is de verhouding van een 
getreuwd man tot zijn schoonouders en verdere 
schoonfaiuilie. In streken als Atjeh is doze verhouding 
streef en belenunerend ； in de Bataklanden beet de band 
tusschen een man en zijn aan verwan ten hechter dan die 
tusschen den man en zijn eigen verwan ten； op Java is de 
verhouding met aanverwan- ten onbelemmerd en vrij. 

Het spreekt vanzeli', dat het geheol der huwclijks- 
inzettingen van Indonesie wemelt van syinbolen en van 
uiterlijke teekens (waarteekens, tanda's). Voorbeeidshalve 
mogen hier worden genoenid de rotan, die als 
machtssymbool aan den huwenden man gggeven wordt 
oj)Timor, en het wegwerpen van pinangEoten (Atjeh) of 
doorklieven van een rotan (Boeroe) bij 
huwelijksontbindiug tijdens het leven. Onzeker is, of 
Indonesie een morgen gave als uiterlijk teeken van 
volbrachte ontniaagdiug kent, en onzeker is, of de pp Java 
bij een huwelijk aan den huwelijksluiter gegeven of 
vertoondc tji- kals (uitloopende klappcrs) een 
bestuuicinvcersel zijn — zooals men pleegt te zaggen — 
dan wel een vervormd inheeniscli gebruik. 

Ook groei in de huwelijksinzettingen en het hu- 
welijksreclit is schier overal te ontdekken. jJe exogamic 
ziet men vergreeien, doordat de kring, binnen welken men 
niet mag trouwen, zich gedurig ver- engt； do beide 
vormen van het wisselhuwelijk — vervanghuwelijk als de 
vrouw, vervolghuwelijk ais de man eterft — kunnen e6rst 
worden afgekoclit door een zoengave, terwijl later 
volsteun kan worden met eenige plichtpleging； in de 
grenslanden van Mi- nangkabau komt»iet gezin 哄 ven 
van vader, moe- 

der on kroost in een eigen huis op; on zoo zijn or tai van 
verschijnsclcn van ontwikkeling. 

Met de regels voor het huwelijk hangen ook enkelo 
opvallendc delicten samen. Op Zuid-Celebes is vluchten 
met eon meisje zoowel als schaken van cen meisje een 
zwaar delict, dat vogelvrij mnakt tot aan de betaling van 
den vorschuldigden bruidschat; in de meeste Mohammed 
min sche streken was het een delict, op te treden als Moha 
in med aansell huwelijk- shiitor zonder daartoe door 
volksgobruik of gods- dienstigen rechter te zyn 
aangewezen (zie thans do ordonnanties van. 1895.en 
1910). De nicest bekendo en verbreido delicten echter te 
dezen zijn bloedschande on ovcrspel. Bloedschande is 
dikwijls een ongeoor- loofde gedraging, die gevaar 
meebrengt voor het ge- heele land, en derhalve vanwege 
de hoofden zolf („van overheidswegen)vervolgd wordt： 
aan bestraffing van den dader meet dan meestal een 
ontzon- digen van het land met offers en heilmaaltijden 
gepaard gaan. Overspeligen, op beeterdaad betrapt, 
mogen door den bedrogen echtgenoot ter plaatse zelf 
worden gedood (geoorloofde weenvraak), doch meestal 
slechts onder voorwaarde dat hij beide personen te gelijk 
doodt. Overspel met een verloofde staat gebjk met 
overspel met een getrouwde vrouw. Overspel op zich zelf 
wordt ——naar het heet —— wel meestal (Boeroe, Aroe, 
Bali enz.), doch niet overaJ (Middel-Bomeo) als 
voldoende reden tot huwelijksontbinding beschouwd ； 
en echtelieden, wier huwelijk ontbonden is gewecst 
wegens overspel, mogen naar het adatrecht van vele 
streken ge- rust met elkaar hertrouwen. Op Java en elders 
gaf de rechter meermalen last met een bezwangerde te 
trouwen. 

Van onwettige bijzitten (geendik enz.) mocten worden 
onderscheiden de zgn. bijvrouwen, d.z. vrouwen, met wie 
iemand wel is waar een huwelijk heeft gesloten, maar die 
om haar minderen stand niet op gelijken voet (huisvesting 
enz.) worden behandeld als de wel gelijkstandige 
hoofdvrouw. ZuJk soort bijvrouwen zijn o. a. de selirs 
(am- p6ans) van Java, de aironga van Soemba en Flores, 
de penawnnge van Bali. 

De tweede en vcrdcre huwelijken op cn buiten Java 
kunnen tai van vermogensreehtelijkc cojn- plicaties doen 
ontstaan, waarvoor het adatrccht nergens een voMedig 
stcl regcls bovat, Jietgecn dan ook ondoenlijk ware. Zulke 
com plicaties wordeu <ioor den rechter beslist uuar de 
ornstandigheden van elk geval, in o vereen stem mi ng met 
de door him fre- quente toepassing ovcrbckcude 
hoordrcgcls van het huv/elijksrecht. 

9. Chineesch huzcelijlcsrechl. Het Chineeschc ver-
wan tsc haps- ei)huwclijksrechtis vanouds vadcrrcch- 
tedijk; de i'amilie in China zelf ia rechtsgcmconschap 
(gelijk in Indie thans nog de Miuajigkabauschc cn meestal 
de Minaliasisehc faiuilie zijn) ； verloving, huwelijk en 
waarscljijnlijk ook huwelijksontbinding zijn 
familiczaken, geen partivulicre zaken. Het huwelijk wordt 
besclireve/i als een aaijzoekhuwelijk, waarbij eon 
(vrouweJijke) middelaarster optreedt; do familicn zijn bij 
de onderbandeling vertegen- woordigd door zgn. h u wel 
ijks he workers ； de verloving wordt roeestal biudend 
geniaakt door een go- schenk van den bruidegom 
(denkelijk aan den va- der der bruid)； daarop voIgt 
wisseling van door do beide families opgestcldo 
Chineesclie trouwbricven; het huwelijk zelf komt tot 
stand door betaling van een bruidschat door don 
bruidegom aan den vadcr der bruid en diens 
vaderreditelijke verwajiten, gevolg^l door het in optocht 
vooren van do jonge 
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vrouw (in con roodo draagkoots, of op andero wijzc) 
naar do woning van liaar jongon man. Hoo dit alles 
toogaat in do verschillende deolon van Ned.-Indie 
(dus ook in Riouw, op Borneo on elders buiten Java), 
is slechts zeer ton deele ondorzocht of beschreven. 
Van do varianten dicn-, vlucht- en schaakhuwo- 
lijk wordt evonmiu gowag gomaakt als van een in- 
lijfhuwelijk; het vcrvolghuwelijk (zwagerhuwelijk) 
schijnt even zeer vorbodon als elk ander god won gen 
hertrouwen van een wed u we, het ver van ghu wel ij k 
wordt niet vermeld. De in bruidschathuwelijk ge- 
trouwdo Chineescho vrouw komt in gelijke positio 
als de vaderrechtelijk getrouwde vrouw bij de In- 
donesiers； schijnt zij reeds naar Chineesche ad at 
nimmer beschouwd te zijn als een gekochte bezit- 
ting ——zie boven onder 2 —, do Indische bepalingen 
cn practijk hebben haar sinds lang een. nog veel 
zolfstandiger plaats gegoven, laatstelijk door art. 2 
der ordonnantie van 1855, wolk artikel (voor Java 
en Madoora en een deel der buitenbezittingen gel- 
dende) het vaderrechtelijk huwelyksgoederenrecht 
in haar belang gepreciseerd of wellicht voor haar 
verbeterd beeft. De Chinees mag slechts 66n hoofd- 
vrouw hebben, doch ncvena haar zyn hem bij- 
vrouwen (zie onder 8 aan het slot) toegestaan. 
Huwelijksontbinding gcschiedt door verstooting ； 
de omstandigheid, dat de man zich op de hoofd- 
plaatsen Batavia en Semarang^yerplicht rekende 
(lit niet te'dbeiTclan met voorkennis van den Chi- 
neeschen raad (dl I bl. 287), heeft mogelijk aan- 
leiding gegeven tot de meoning van 1848 (art. 
3 R.O., nu art. 78 lid 2 Reg. regl.), als zouden er 
Chineosche hoofden zijn, die rechtsprekende be- 
vcegdheid hebben in zako huwelijksontbinding. 

Op de Chineesche huwelijken is invloed geoefend 
eenerzijds door vroegere en latere instructies van 
compagnie on gouvornement aan Ciiineesche officie- 
ren, andcrzijds door de in 1911 vervallen voorschrif- 
ten van 1828 op het consent van boedelmeosteren. >、 

10. Wetgeving en lilcratuur. Voor het inheemscho 
decl van het adathuwelijksrecht ontbreken bepalingen, 
behalve dan cnkelc — in de sfeer der gouverne- 
mcntsrcchtspraak onwettigo — gewestelijke beslui- ten 
over het bed rag van den bruidschat (zie bo von). Voor 
den Mohanuncdaanschcn vorni van huwelijk- sluibing cn 
huwelijksontbinding, waar die op en l)iiiton Java 
voorkornt, heeft men de heilzamc or- donnanties (van 
strafrcchtelijkcn aard, zio boven) in Ind. Stb. 1895 no. 
198 en 1910 no. 659 (de eersto Jicrhaaklclijk gcwijzigd), 
die toegclicht zijn in Bijbl. ■->279 '<-ii 7375 cn wciker 
gowcsVJijkc u i liK ti vmdt in Aclat.rcciiLbunclcls 12 en 
14. Onder invloed der zoricling hebben 
Christcninlandora hcr- haaidelijk ook voor hun 
huwclijksrecht adatregc- Jingen (zio aldaar) tot stand 
gebracht; van den wetgever heeft men (naast Ind. Stb. 
1851 no. 70) voor Ghristcninlandecho huwolijken in 
Menado, Tenia to, Amboina on Timor (buiten de sfeer 
der inheemscho rechtspraak) de boven besproken or- 
donnan tic van ]8GI. De reeds vcrmcklc be pal in- gon op 
don burgerlijken stand van Ohrisboninlan- ders van 1828 
tx)t J885 schijnen zonder betxiekenis voor het niatcrieolo 
recht, al meont men dikwijla anders. Voor Chineesche 
huwciijken had cn heoft men de boven onder 9 vonnolde 
voorschriften. Voor huwciijken tusschen lieden van 
vorschillen- den landaard gcldt do verordoning van 1898 
op gemeugdo huwolijken (zio op dat woord). 

Do voomnamste cn boste saincnvatting van In- 
doncsisch huwclijksrecht en huwelijksgebruik is nog 
aliyd dio dooyWilkcn, zio deelen I cn II zijner Ver- 
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Van Eerdc in Tijdschr, B.ajiav. Gen. 44.一 19。1, Bea- seling-

in Tijdscbr. Binn. Bestuur 27, 1904, en mr. WiUinck, Het 
rechtsleven enz., 1909; voor Zuid-Cslebcs (schaking) mr. Lo 
Riitte in Recht in N.-I. 72, 1899, en in Tijdschr. Batav. Gen. 41, 
1899, tegenover wien Tidoman in Tijdschr. Binn. Bestuur 33, 
1907; voor Halmahera Hueting in Bijdr. v. h. Kon. Inst. G3, 
1909, en in Meded. 
v. h. Ned. Zendelinggen. 57, 1913, vgl. 56, 1912; / voor Midden-
Timor Grijzen in Verhand. v. h. 
tav. Gen. 54, lOO+j^voor Bali 82, 
1904； voor Java en Madoera mr. Van den Berg in Bijdr. Kon. 
Inst. 41, 1892； voor Christeninlan- ders op Java Hekmeijer in 
Ind. Gida 1898 en Verslagen Wolvaartcommissie. Voor een 
aantai strekon, waaronder Bali, zijn de gegevena over huwolijk 
uitermate schaarsch. Tai van gegovena bevatten ook de 
Adatrechtbundels, thana (Juni 1917) veert>en in gefcal. ~Een' 
proeve van aamen- / vatting geef^>mr. P. A. .F. Blom, 
Kentrekken vaiv^ het verwanUcbaps-, familie- en erfrecht bij 
de7' volken van Indonesie, diss. Leiden 1914； ter哺 1 eindelijk 
een korte samenvatting voor elken rechts- kring (met 
literatuuropgave) is te vinden. bij-^Van Vollenhoven, Het 
adatrecht van Ned.-Indie. “ 

Voor het Chineesche huwelijk gegeven3 o. a. bij Fromberg, 
Nieuwe regel«ng van den privaatr. toestand der Chineezen, 
1897, en bij Young over het Chineesche huweliik te Padang in 
Ind. Gids 1885 II/； < ' ? - ...• "■ '■'?••• . . ,, ：■.,- J ■ 
*, • HYDNOCARPUS, faiii. Flacourtiaceae. Boomen, 

waarvan eenige soorton in den Archipel worden aan- 
getroften en waarvan de zadon als vischvergif wor- dea 
gebruikt. Zie TOEBA. 

HYDNOPHYTUM FORMICARUM Jack., fam. 
RvJbiaceae. Roemah semoot (MAL.). Epiphytische 
halfheester met eon knolvormigen, ongestekelden stam, in 
welks holton mieren leven. Zie ook MYR- MECODIA, die 

dezelfdo inlandsche namen heeft. > 二, 
HYDROCOTYLE ASIATICA L. fam. UtMlife-' ' me, 

Daoen kaki koeda, Daoen bergag.u^g (MAL.),' Antanan 
(SOEND.). Een kloine kruidachtige. / plant met liggonden 
stcugel en niervormigo blaad- ■- jes aan lango bladsteelen. 
De naam Kaki koeda slaat op de gelijkonis van het blad met 
een paarde- hoef. De verse he plant smaakt zeer bitter. Al- 
gemeen als volksgencesmkidc 1 in gobruik, in. eon 
afkookscl van de bladoren tegon volerlei kwalen. De 
gedroogde blaadjcs zijn als gcnccsmiddel tegen Indischo 
spruw onder don naam Folin Hydrocotyles in do Nederland 
sche Pharmacopco opgenomen. Ko nit op vochtigo 
plaatsou, b.v. langs saw ah'a veel voor. 

HYDROCOTYLE ROTUNDIFOLIA Roxb., So jnanggi 
(MAL., JAV.), plantje, dat veel op do ]>lant van hot 
\roronstaan(L arlikol gelijkb en op soortgelijko vindplaatson 
worclt aangotroilen, doch waarvan men do blaadjes wol als 
groente eot. Wordt echtev ook wol als gonoesmiddol go- 
bruilit. 

HYDROGRAP HIE. J)o behoofto aan zeekaarton en het 
vorzamolon van gegovens om (lozo samen to stellon zijn 
zoo oud als do schcopvaart zelvo. Ton 
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tijdo der Oost-Indische Compagnie werden de ge- gevens 
verzameld door de „ Exam in a tew rs*, en zorgde „de 
Baas kaartenniaker" to Batavia, en de kaartenmakers, 
teve s leveranciere, iiTlSJecleriand or voor, datdeze in do 
kaarton werdon verwerkt. Nadnt in de laatste helft van de 
ISdo eeuw en het begin der 19e de Engelschen kaarten 
hadden gemaakt van ge- deelt-en van onzen Archipel op 
den weg naar Singapore en Fransche we ten schappcl ij k 
e expedities 3aar- vooFbijdragcn hadden geleverd, begon 
eerst in 1821 de Nederlandsche regeering met een meer 
systeinati- scho verzamcling cn verwerking van 
gegevensdaar- voor. De Rouveniour-Gcneraal Van der 
Capollen stelde toen eene „Kommissie tot verbetcring 
van In- dische zeekaarten" in on bopaalde dat ten alJeu 
tijde een oorlogsvaartuig, met uitsluiting van alle andere 
diensten, belast zou worden met het doen van hy- 
drographische opnemingen. Deze Coimnissio bestond uit 
den Commandant der Zeemacht, diens adjudant en een 
zeeofficier en was feitelijk de hernieuwde reeds in 1787 
ingestelde en seder tin het vergeetboek geraakte 
„Commissie tot de zaaken het bepalen der lengte op zee 
en de verbetcring der zeekaarten belreffende". In 1823 
werd aan de commissie ver- bonden een „depot van 
zeekaarten, boeken en instrumentenn en daarbij geplaatst 
cen zeeofficier als beheerder. De eerste 
opnemingsvaartuigen waren de koloniale korvet 
“Courier" en de brik „ Johann a Elisabeth", welke 
dadelijk een aan vang maakten met het in kaart brengen 
van drie voor- name vaarwegen, de Gasparstraten, straat 
Karim ata en straat Sapoedi. Doch die ijverige en 
productieve arbeid duurde slechts 2 jaren, vermoedelijk 
ook tengevolge van den achteruitgang en de weinige 
veerkracht bij de Koloniale Marine in de laatste jaren van 
haar bestaan. Daarna werd gedurende 35 jaren geen 
vaartuig meer voor dien specialen dienst aangewezen ； 
de kommissie on tvin g daardoor slechts weinige 
gegevens, haar arbeid werd onbclangrijk, en tengevolge 
van de bezuinigingen, tijdens het bestuur van den 
Commissaris-Generaal du Bus in- gevoerd, werd zij in 
1834 ontbonden en werden hare werkzaamheden 
provisioned opgedragen aan den havenmeester te 
Batavia. 

Toen de Koloniale Marine bij de Koninklijke 
Nederlandsche was ingelijfd, werd de kommissie in 1838 
wederom in eere hersteld, om nog een kwart eeuwte 
blijven bestaan; evenwel werd nog geen schip 
aangewezen voor de hydrographische opnemingen en 
eerst in 1858 werd de seboenerbrik “PyladcB” daartoe 
geschikt gemaakt. De opnemingen tusschen 1824en 1858 
verricht,zijn bijna uitsluitxjnd te danken aan in dienst 
zijnde oorlogsschepen ； van daardatde meeste gelegen 
zijn in de nabijbeid van de stations dier schepen: Ambon, 
^Mal^asser,. Banjocwangi, Semarang, Sambas^-Tfiouw 
en Padang. Ook zijn toen eenige speciale opclrachten op 
de Zuidkust van Java, we】ke slechts geringe 
hulpmiddelen vereisch- ten, volvoerd. 

Van de groote reizen, welke dienstbaar werden 
gemaakt om de hydrographische kennis van den Archipel 
te vermeerderen, dienen in het bijzonder te worden 
genoemd die naar de Z.W. kust van Nieuw- Guinea in 
1826—35 ondemomen door de korvet “Triton”, de 
brikken “Postiljon" en “Doerga” en de schoeners en 
Sireen". Met de “Pylades” be- gjnt de onafgebroken rij 
opnemingsvaartuigen. Gebrek aan practijk, geringe 
hulpmiddelen en voort- durend afbroken der 
werkzaamheden wegens tim- meren of ziekte, maakte 
evenwel dat het werk in den beginne maar weinig 
opseboot. In 1868 scheen 

hierin verbotoring to zullen komon met do ver van* ging 
van het zeilschip door het stoomschip „Sta- vorenn, maar 
tevens word eon torrein, de N. en N.O. kust van Banka, in 
bewerking genomen, waarvoor zelfsdit vaartuig zondcr 
stoomsloopcn niet berckend was.Hoewel daar jarenlang 
isvertoefd en demihuut- bladcn bezaaid zijn met cijfers, 
bleek toch in den loop der tijden het work onvolledig en 
moest het gedeeltelijk worden herzien, gedeeltolijk 
aangevuld. 

Een slap vooruit deed mon in 1874 door hot spe- ciaal 
voor do opnemingen gebouwde stoomscliip „Hydrograafn 
in dienst te stellen en daaraan too te voegen een 
stoombarkas en kruisprauw, maar in 18S3 deed men weer 
een stap terug door de uitzen- ding van twee schoeners 
„Melvill van Carn bee5* en ..Blonunendal,\ omdat men 
meende dat met een zoilschip de opnemer hot terrein 
zooveel beter leert kennen. Hoewel toen de opneming van 
verscheidene vaarwegen o.a. straat Makasser en die van 
de kleinc Soenda-eilanden veel meer drong dan die van 
do Noordkust van Java, Oostkust van Sumatra, Riouw- en 
Lingga-arcliipel, waarvan vrij bruikbare kaarten 
bestonden, moesten deze laatste terreinen toch wel 
gekozen worden ter bewerking, omdat alleen daar 
ankergrond en geregelde land - en zeewind het moge- lijk 
maakten ook met zeiJschepen op te nemen. 

Eerst met den aanvang der 20ste eeuw brak een betere 
tijd aan. De zeilvaartuigen werden vervan gen door 
stoomschepen, aanvankelijk getrans- formeerde 
flottieljevaartuigen, later ook speciaal voor dit doel 
gebouwde, maar toch vorderden de opnemingen nog te 
langzaam, om te voldoen aan billijke eischen der 
scheepvaart, zoodat het aan- tal vaartuigen moest worden 
uitgebreid en in 1905 werd bepaald op 4. Ook hadden zich 
lang- zamerhand nieuwerc denkbeelden over de wijze van 
opneming baan gebroken, en dit, gevoegd bij het grootere 
aantai der jongeren, die een leerschool doorJiepen op 
soortgelijke terreinen als zij later zelf als commandanten 
zouden moeten bewerken, maakte dat het opnemen nu 
vlugger opschoot. Het tijdvak 1905 t/m '09 zal wel een 
van de incest productieve blijven ； sedert werd een der 4 
vaartuigen meer speciaal bestemd voor herziening van 
partieele opnemingen. Maar de grooto uitbreiding van het 
transportwezen te water stclt 8teeds hooger en d ringend 
er algemeene en ]）laatsclijko eischen en daaraan is het 
wel too tc sellrijven, dat niet stelselmatig kan worden 
voortgegaan met het in kaart brengen van den Archipel cn 
dat zich tusschen de opgonomen kusten hier en daar nog 
gedcelton vertoonen, welke steeds op kaarlccring 
wachten. 

Als buitengewone ba ten voor de hydrograpbio niogon 
worden genoemd do om haar wetcnschap- pelijke 
resultaten zoo algemeen bekende Siboga- expcditic on de 
bclooding van de trace's der tcle- graafkabcls. 

In 19J4 werden, wegensde tijdsomstandighcden, 2 
opnemingsvaartuigen buiten dienst gesteld. 

Worden de hydrographische opnemingen to water 
gedaan, voorbereid kunnen zij ook gedeeltelijk worden te 
]and. 

Reeds in 1852 vinden wij aan de bovengeiioenide 
“Kommissie" toegevoegd een hydrographisch ingen ieur, 
die sterrekundige waarnemin gen deed om de 
onzekerheid, welke bestond omtrent do lengte van 
Batavia, op te heffen 】）. 

】）Opgeheven is deze onzekerheid toen even - wel 
niet. In 1882 word do bepaalde Jengte, ten- 
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Later nam dozo ingonieur deel aan de grooto 
topographischo opneming van Cheribon, ook voor de 
hydrographio van belang wegenFliol astrono- misch 
bekend worden van puntcn aan do kust. Daarna vinden 
wij hem terug in de Minahasa. Van 1862 t/m '71 worden 
door den hoogleeraar J. C. Oudemans on van 1879 t/m 
'93 door vor- schillende zeeofficieren reizen door den 
Archipel gedaan tot astronomisclie bepaling van pun 
ton, welke bopalingen vooral moesten dionen om do 
bestaande zeekaarten te verbeteren. Maar ook voor de 
latere opnemingon zijn dezo van veel nut geweest, 
omdat doze punten op verschillendo tor- reinen 
gelegenheid hebben gegeven tot controleo- ren en 
verbeteron van het uitgevoerde werk, al boden zij den 
opnemer niet zulk eon prachtig slui- tend triangulatienet 
om op voort te werken als de Geographische- en 
Topographischo dicnst dat op sommige gedeelten 
deden en doen. 
Behalve voor Batavia, valt slechts melding to maken 

van e6n lengtebepaling door de telegraaf, nl. die van J a 
va- Boelelen g-]Makasser in 1891, ter- wijl door 
draacllooze telegraphie in 1912 het lengto- verschil were! 
bepaald tusschen Penang en het seinstation Ic ileule op 
We. Ook de astronomisclie bepaling van Nederlandsch-
Engelsche grensba- kens op Sibetik, O.kust Borneo, en die 
van den mond der Bensbachrivier, de grens op de Z.kust 
van Nieuw-Guinea, zijn de hydrographio ten goede 
gekomen. 

Toen de Commissie tot verbetering van Lidische 
zeekaarten, na haar herstel in 1838, wederom het noodige 
werk leverde, al was er dan geon speciaal 
opnemingsvaartuig, moest aan haar ook personeel worden 
toegevoegd. Van 1847—55 heeft dit een jaarlijksche 
bezoldiging genoten van f 9140, terwijl voor materieel 
were! uitgetrokken f 4500 ‘8 jaars. In 1860 werd te Batavia 
opgericht een Hydrographisch bureau, dat reeds duurder 
was en tot 1869 jaarlijks aan personeel heoft gekost f 
18840—f 23390, terwijl voor materieel jaarlijks werd 
uitgegeven f 1652—f 6900. 

De resultaten van dit dure bureau waren echter 
bedroovend cn do minister van Marine aebtte het daarom 
in 1869 gewcnscht het naar Nederland over te brengen. 
Daarniede werd jarenlang gotalmd en het nieuwe bureau 
to *s Gravenhago was nauwe- Jijks good in werking of in 
1B75 besloot de Twcede Kajncr dat het weder naar 
Batavia zou worden teruggcbracht. Betrouwbare cijfers 
van kosten over die periode zijn niet le gevon. 

In 1877 was het nieuwe bureau in working. Tot do 
reorganisatie in 1882 kostte het jaarlijks aan personeel f 
20090—f 31219 met een uitgave aan materieel van f J28—
f 1618 *s jaars cn na die reorganisatie stegen tot 1893 do 
personceluit- gavcn lot f 46672—f 60233 per jaar, terwijl 
do matericeluitgaven jaarlijks niet meer dan f 422— f 1009 
bed roegen. Deze geld verspilling deed op bczuiniging 
bedacht zijn en inaakto dat hot bureau in 1893 voor de 
tweede fnaal naar's Hago word overgebracht, waar het 
thuns nog geves- tigd is. De jaarlijksche uitgaven voor 
personeel hebben tot 1914 (daarna maken de tijdsoni- 
standigheden do cijfers onjuist) bedragen f 8365一 

gevolgo van hot telegraphisch bepaaldo longte- 
verschil met Madras en Singapore, vermeordord met 
18" en in 1896, toen Singapore in bet werold- net 
wasopgenomen, nogmaals met 11 z/,5,zoodat hot nu ia 
gebracht op 106°48/37z/ beoosten Greenwich. 

f 14083 tegenover f 113G5—f 28730 voor materieel. 
De totaalkoston voor den hydrographischen dionst zijn 

voor 1909 niet op te geven, omdat de be- grooting van Ned. 
Indio do cijfers niet gespecifi- coord gcoft. Sedort hobbon 
zij tot 1914 (zie boven), in Nederland en Ned. Indie aamcn, 
jaarlijks bedragen f 583.910—f 636.396. 

De Nederl. Indische Archipel is nog lang niet voiledig 
opgenomen. Dit moet nog gcschieden voor do Westkust 
van Sumatra beN. do Booboen- baai en boZ. de 
Taroesanbaai met de eilanden bcZ. Siberoet, de Noord kust 
van Atjeh en de Oost- kust tot de Langsarbaai, het grootste 
gcdeelte van straat Soenda, do Zuidkust van Java, de Kan- 
gean-, Paternoster-, Postiljon- en Tijgereilanden en het 
geheele gebied beO. 124° O.L., uitgenomen do N.O. punt 
van Celebes, een gedeelte van de Oostkust van Halmahera, 
de Zuidkust van Wai- geoo en Nieuw-Guinea van Kaap de 
Goede Hoop tot Etnabaai cn een klein gedeelte van de 
Zuidkust, de Kei- en do Aroe-eilanden. Wei bestaan van het 
Westgedeolte decls goede, deels bruik- bare kaarton en 
veroorloven dio van het Oost- gedeelte om er op te varen, 
maar de behoeft© aan betere en aan herziening van 
besiaande do昉 zich toch steeds meer dringend gevoelen.&

合 £?， HYGIENE. Zie GEZONDSHEIDLEER. 
HYGROPHILA sp., fam. AcantJiaceae. Telor Kodok 

(81 AL.). Kruidachtige plan ten, waar van een paar soorton 
op Java voorkomen. Het meest bekend zijn de ingevoorde 
zaden van een Chineesche soort. Deze (on ook die der 
inheemsche soorten) hebben de eigenaardigheid, dat ieder 
zaad zich mot een slijmachtige laag omhult, zoodra het met 
water in aanraking komt. Daarbij hechten de naast olkaar 
liggende zaden zich aaneen, zoodat het geheel veel gelijkt 
op een massa kikvorsch- eieren, vandaar do Maleische 
naam. Men gebruikt dezo siijmigo massa als verkoelend 
middel, en papt er ook mee, op de wijze, zooals men dat in 
Europa met lijnmeel doet. In Br. Indie gebruikt men do 
boven- on onderaardsche deelen van een Hygrophila-soort 
als diureticum. Andere geslach* ton van dezelfde familie 
(b.v. Rueilia) vertoonen dezelfdo eigenaardigheid van de 
zaden. Ook de zaden van Ociinum (selasih) hebben eon 
soort- gelijke eigen sc hap. 

HYLIDAE. (Echte boomkikvorschen.) Familie van 
arboricole, slankgobouwde kikvorschen met lan go poo ten 
van zuigschijfjes en klauwtjes voor- zion (zie verder onder 
kikvorschen). Van deze familie komt het soortenrijkste 
geslacht, Hyla, in het noordelijk halfrond circumpolair 
voor, maar dringt buitondien in Z.-Amerika en Australio 
door. In hot Aothiopische on in het Orientalo gebied 
ontbreken de Hylidae vrijwel, daarentegen koinen in hot 
neotropische gebied en in mindore mate ook op N.-Guinea 
en omliggende eilanden eon aan tai andere geslachten van 
boomkU<vorschen voor, dio in het overige gebied 
ontbrekon. N.- Guinea treedt als verspreidingscentrum 
goheel en al op don voorgrond, aangozion aldaar 28 van de 
34 soorten voorkomen (waarondor 25 oigen soor- ten), 
terwijl het Austro-Maloische gebied slechts 9 soorten 
(waaronder 6 eigen soorton) horbergt. Edn soort is 
westolijk tot Soemba en een andero tot do Talaoet-eilanden 
(by Celebes) doorgedron- gon. In het Austro-Maleischo 
gebied komen alleen soorten van hot geslacht Hyla voor. 

Van do lovenswijzo der Indischo boomkikkera uit 
dozo familie weten wij weinig af. Het best zijn 
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wij ingelicht ointront do hoofdzakelijk op hot 
vasteland van Australio voorkomendo Hyla coe- 
rula Wliite, eon vrij groote boomkilcker (8—10 
c.M. lang) met spanvliezen on groote zuigschijf- 
jes aan de teonen. Van onderen is hij wit, van 
bovcn groen gekleurd met verandcrlijke witte 
plekken. Het jnannetje bezit een keelzak, maar 
last zijn stem niet dikwijls hooren. Het zijn hoofd- 
zakelijk nachtdieren, die or een zeer uitcenloopend 
carnivoor dieet op na houden (grooterc insekten, 
wormen, kleino slangen, zoet wa terk ree f tjes on 
krabbotjes, slakken enz.). Bij het verorberen van 
slakken wordt de gekneusde schelp den volgenden 
dag weer uitgebraakt, waarbij een groot decl van 
den slokdanii naar buitcn wordt omgestulpt. De 
nicer gewone N. Guinecsche soort Hyla dolichop- 
sis Cope (12 c.M. Jang) schijnt in voorkomen en 
levenswijzo veol op eerstgenoemdc soort te gelij- 
ken, alleen is hij wat grooter en plomper. Velo 
boomkikkers (zic ook onder RANI DAE bij Rhaco- 
phortcs) kunnen zich tegen achtervolgers verdedi- 
gen door het spuiten van een bijtend vocht uit 
de cloacaal-opening. Dit vocht is in hoofdzaak 
gevaarlijk, wanneer het in het oog terecht komt. 
In verband hierniede vertoonen boomkikkers 
waarschijnlijk veel meer in het oogvallende kleu- 
ren (waarschuwdngskleuren) dan de geworie kik- 
zr.v.c vorschen. 
；HYPOTHEEKBANKEN. Het instituut der hypo- 
'theekbanken, dat in de 1860er jaren zijn intrede in 
. J. Nederland deed en daar tot zeer groote ontwikkeling 
kwam, zoodat er thans 94 zulke instellingen haar be- 
drijf uitoefenen, moclit tot heden in Nederlandsch- 
Indie weinig in gang vinden. 

In het jaar 1872 werd door den toenmaligen Mi- 
nister van Kolonien Fransen van de Putte eene nota 
gericht aan het Indisch Bestuur, waarbij — in do 
eerste plaats met het oog op de belangen van de 
landbouwnijverheid, zoowel van de Inlandsche be- 
volking als van de Europeesclie ondernemers — het 
bevorderen van de oprichting eener hypotheokbank 
werd aanbevolen. Na ingewonnen ad vies van den 、 
•President der Javasche Bank en van den Hoof cl- j 
agent der Nederlandsch Indische Handels bank gaf 
de Indische Regeering echter als haar mecning te I 
kennen.dat de toestanden en omstandigheden, waar- 
' mede op agrariscb gebied in Indie vooralsnog reke- 
ning moest worden gehouden, den eigenaardigen : 
werkkring van eene hypotheekbank noodwendig tc ； 
zeer zoudep beperken, om van hare oprichting vol- 
doende practisch nut te kunnen verwachten. Van de 
landbouwondernemingen zouden alleen de zooge- 
naamde particuliere landerijen als onderpand voor 
eene dergelyke instelling in aanmerking kuunen ko- 
men, terwijl voor deze eigendommen als ook voor de 
in eigendom bezeten woon- en pakhuizen in den re-； 
gel voldoende kapitaal tegen hypotliecairen waar- 
borg in Indie zelf beschikbaar was. liegeeringsbe- 
moeienis in deze aangelegenheid had dan ook niet 
plaats; wel werd later door particulier initiatief 
een twcetal hy pot heek ban ken opgericht, doch ten- 
gevolge van. de moeilijkheid om hare panel brieven te 
plaatsen hebben deze geen grooto uitbreiding kun- 
nen krijgen. In 1892 werd gesticht de Nederlandsch- 
Indische Hypothcekbank, gevestigd te Batavia, met 
een maatechappelijk kapitaal van / 500.000, welko 

I uiltimo 1913 aan hypothccaire leeningen had uit- 
'sUan / 667.077.25, en in 1896 de Javascho Hypo- 
[theekbank, gevestigd te Amsterdam, inaatschap- 
pelijk kapitaal aanvankelyk/*1^00(K000, later 
I f 2.000.000, met een bijkantoor te Soerabaja, onder 
1 directie van de firma van Daalen & Co., latci van do 
,firma Coster van Vooi'hout & Co. De Javasche hypo- 
I thcekbank was niet gelukkig met het uitzotten harer 
gelden, hetgeen verliezen ten gevolge had. Zij liqui- 
deerde hare zaken op Java, zette sedert 1899 onder 
,don naam Nederland-Java Hypotheekbank en se- 
dert 1901, nadat hare zaken op Java geheel waren 
afgewikkeld, onder den naam Nieuwe Nederland- 
■ sche Hypotheekbank haar bedrijf in Ncderland)voort. 

Sedert 1888 bestaat voorts te Amsterdam de Oos- 
tersche Hypotheekbank (maatschappelijk kapitaal 
；f 690.000), vertegenwoordigd te Singapore door de 
j firma Hooglandt & Co., welke maatschappij echter 
j tot heden hare werkzaamheden niet tot Neder- 
:landsch-Indie heeft uitgestrekt. 

In de kapitaal-behoeften, waarop de Minister van 
i Kolonien in zijn bovengenoemde nota doelde, wordt 
voorzoover het betreft de Europeesche ondernemin- 
gen, gewoonlijk voorzien door de plaatsing van obli- 
gatie-leeningen al of niet met hypothecair onder- 
I pand, terwijl de hulpverleening in dit opzicht voor 
de Inlanders door het Gouvemement zelf is georga- 
niseerd, waarvoor aan het Departement van Binnen- 
landsch Bestuur eene afdeeling “Volkscredictwe- 
zen" [zie aid a ar] werd verbonden. 

In verband met de groote uitbreiding der Indi- 
sche steden, deed de behoefte aan hypot hecair cre- 
diet zich in de laatste jaren meer en meer gevoelen. 
De instellingen, welke gelden daarvoor beschikbaar 
stellen, zooals de Wees- en Boedelkamer, het Civiel- 
en Militair Weduwen- en Weezenfonds en sommige 
Verzekering-maatschappijen, konden slechts ten 
deele aan de vraag naar geld tegen hypothecair 
I onderpand voldoen. Verschillende pogingen om aan 
'deze behoefte tegemoet te komen door het stichten 
eener groote hypotheekbank stuitt en af op do 
moeilijkheid om zich van een voldoenden afzet dor 
uit te geven pandbrieven te verzekoren. Deze ora- 
standigheden hebben in den laatsten tijd de Indische 
gemeenten, welke door eigen grondbezit ook di- 
rect-belanghebbenden zijn bij een ruim grond cred io t, 
er toe gebracht zelf de zaak ler hand to ncincri. 
Van het oprichten van geroeentelijke hypotheckban- 
ken werd om de groote daaraan verbonden moeilijk- 
heden afgezien. Door de gemeenten JJatavia on So- 
marang werd echter in 1914 besloten eene overcen- 
komst aan te gaan met eene in Nederland te vesti- 
gen hypotheekbank, waarbij die gemeenten onder 
zekere voorwaarden garantie verleonen op de door 
deze instelling uit to geven pandbrieven, voor 
welke, naar men vertrouwt, in Europa ecn 
markt te vinden zal zijn. Tengevolge van don 
Europeeschen oorlog, welke medio 1914 uitbrak, 
kwam dezo instelling tot Jieden nog niet tot 
stand. 

Literaluur. Ove» grondcrediet en hypotheekban- 
ken in NederJ.Indie: Officieelc bescheiden met mach- 
tiging van de Regeering uitgegeven door Mr. N. P. 
van den Berg, Batavia 1884; Jaarbock voor het As- 
surantie- en Hypotheekwczcn in Nederland sainen- 
gesteld door W. de Bruyn, Rotterdam 1915. 



IBAN — IDI. 129 

I. 

IBAN of ZEE-DAJAKS. Zio DAJAKS. 
IBIS. De ibissen bozitten cen krommen bek, die aan 

beide zijden langs de geheele lengte gegroefd is. Zij levcn 
in moerassige streken, zetton zich gaarne op boomen neer, 
voeden zich met wormen, kleine visschen, kikvorschen, 
waden in do moerassen rond, makon hunne nesten uit 
rietbladen, plaatsen gewoonlijk vele nesten dicht bijeen. 
Een donker- kastanjebruine soort met staalgroene vJeugels, 
rug en staart, waarover een schitterende metalliok© glans 
ligt, de ook in Europa voorkomende Plegadis falcinellus, 
bewoont de Soenda-eilanden, de Mo- hikken, Celebes on 
Nieuw-Guinea. Eene gcheel witte soort melanoccphala) 
wordt op Java aangetrotTen van November tot April in 
Idoine troepen op rijstvelden en zou twa termoerassen, 
waarin zij kleine krabben tot voedsel zoekt en dan des 
nachts op eenzame plaatsen gaat slapon. Bij een andero 
witte soort (Ibis molucca), waargenomen te Wahaai op de 
noordkust van Ceram en aldaar genocmd Sawela, en op de 
oostkust van Salawati, zijn de vederen aan den krop zeer 
lang, een soort van p]uim vormende, en de baarden der 
vleugel- pennen van aanzienlijke lengte, golvond en draad- 
vormig, Jicht- of donkergrijs, blauwachtig zwarb of isabel 
van kleur, terwijl de huid op het Jichaam wit en onder de 
vleugels menie-rood is； de geheel onbevederde huid op 
den kop en hals* is zwart, do pooten zijn paars, zwarb en 
perzikrood. Bij eene vierde soort van Borneo (Inocotis 
papillosa) is de geheele kop tot op den hals kaal on fraai 
blauw van kleur en het achterhoofd rood en geheeJ met 
wratjes bed ekt； het vederkleed is bruin met cen witte vlek 
op de schouders. Tot de ibissen behooren ook de lepelaars, 
waarvan een soort, Platalea rer/ia, op Celebes, Timor on 
verder Oostelijk is waargeno- men. Deze is geheel wit met 
zwarte snavel en pooten. 

IBOE. In de landstaal Gam miee = land in het middcn7 
Landschap in het distrikt Gamkonorah (Noord-
Halmahera), beslaande de uitgestrekte gob vende vlakte 
benoorden den Iboe-berg cn bewoond door den 
heidenschcn stani dcr Tobaroe5s. r : 

I BOE (ook Tobaroe genoemd). Vulkaan aan de N. \W-
kust van Halmahera, 1507 M. hoog, met tameJijk plattcn 
top； empties zijn nict bekend (Verbeek, 
Molukkcnverslag, 159). 

IBOIH. De III Moekim Iboih vorinon een land- sdiap van 
de onderafdeeJing Sigii, afdeeling Noordkust van Atjeh. 
Hot is goheel overdekt met bevloeide rijstvelden en onder 
booingaarden weg- scbuilcnde kainpoengs, en wordt 
doorsneden door den grooten colonneweg SigJi-Toupin 
Raja echter nict door de trambuan. Do III Mouldm Gigieng 
scheiden het van de zee. Het aantaJ goregistreerde man non 
bedraagt ruim 1100. Do ooleebalang T. Bontara Blang 
Raftna Wangsa, die den 19den Oc- tx)bcr 1902 door 
verzetslieden werd vermoord- heoft al drie opvoJgcrs 
gehad, De laatste, T. Mocha^. mat Dawot, is sinds 1914 
met de waarneming van het bestuur bolast. 

IDA. Titcl der Brahmanen. Zie BALlliRS. 
IDENBURG-RIVIER. Eon der bronrivieron van de 

Mamberamo (Zio aldaar). 
IDENBURG-TOPPEN. Zio NASSAU-GEBERG- TE. 
IDER-IDER. Naam van het zuidelijkste gedeeltxj | 

van den grooten Tenggcr-kraterrand, van den G. Id joe tot 
den G. Poendak Lemboc (zio TENGGER). 

IDI. Onderafdeeling der afdeeling Oostkust van Atjeh, 
Gouv. Atjeh en onderh., omvat de land- ^cKappen 
Sixnpang Oclim, Tanjong Seumanto*- en Meureubo, 
Djoel6fr Tjoet, Djoe]6fr Rajcu6-, Boegong en Bagdfr, Idi 
Tjoet, Idi Rajeu' en Peudawa Rajeu：, met volgens do 
telling van 1906 totaal 18742 mannen en 14117 vrouwen, 
samen 32859 zielen, verdeeld over 8825 gezinnen. Het 
totaal aantal geregistreerde mannen bedroeg ultimo 1915 
14608. Van die landscbappen is Djoelo6, Rajeup het 
oudste. De andere ontstonden nog geen eeuw ge- leden uit 
peperonderncmingen van hoofdzakelijk Paseors, behalvo 
Simpang Oelim, dat een ont- ginning is van lieden uit de 
XXVJ Moekima van Groot-Atjeh. In de benedenstreken 
heeft in den loop der jaren de cultuur van peper meer en 
meet plaats gemaakt voor de sawahrij stcuJ tuur, waar- 
niee gepaard ging een geleidelijk vaster worden van de be 
volkin g. To ch hebben de Idiers nog altijd niet de 
stabiliteit van de bevolking van Groot-Atjeh, Pidie enz. 
Jaariijks tegeii den tijd van den peperpluk komen zwermen 
Paseers en ander volk opzetten om te helpen, en, na wat te 
hebben verdiend, weer groo- tendeels weg te trekken. De 
talrijko relaties van de gezeten bevolking met de 
verschillende streken ter Noordkust en op Groot-Atjeh 
geven ook aanleiding tot veel reizen en Crekken. Het 
vrouwental is naar evenredigheid nog steeds te gering, 
maar die verhou- ding be tert van jaar tot jaar. Peper en 
pinang zijn de voornaamste uitvoerproducten, terwijl de 
export van copra, in 1906 begonnen,ook meer en meer 
toeneemt, In de bovenstreken van Idi Rajeu6- is plaats voor 
Europeesche landbouwondernemingen. De onderaf-
deeling wordt N. W.—Z. O. en in al haro landschap- pen 
doorsneden door de baan van de Atjehtram, als- ook door 
den grooten colonneweg Koeta Radja— Koea】a 
Simpang. Van dien grooten colonneweg voe- rerizijwegeh 
naar de bo ven- en boned en streken der Jandschappen. 
Vooral in Simpang Oelim en Idi Rajeu*- is het wogennet 
goed ontwikkeld. 

In do onderafdeelingskas van Idi beliepen over 1913 
ch; ontyangsten / 51.698 en de uitgaven even- veel. &-] / 
6 Zrj 

IDI. Naam eener 2 K.M. van de monding aan den r. 
oevor der Kroeong Idiin het landschap Idi Rajeu6- gelegon 
plaats ter Oostkust van Atjeh, zetel van den chef eener 
mode Idi geheeten onderafdeeling der afdeoling Oostkust 
van Atjeh. Verscheidene fraaie lanen vocren van Idi (mot 
Peukan Atjeh, Keude Tjina, civiel etablissement, station 
en wo- ningen voor het Atjehtrampersoneel naar de havon- 
plaats Ko eala Idi (mot aan den r. rivieroever: kantoor en 
woning van don ontvanger der in- en uitvoerrechten en 
accijnzen, en aan den 1. oover, achter het daar golegon 
visschersdorp, cen in 1903 ,gobouwde vuurtoren). Do 
militairo bezetting van Idi is togon het oindo van 1912 
woggenomen. De beJangrijkheid der havon is stork 
verminderd, Binds de kuston elders niet meer worden 
goblok- koerd on beooaten Idi eorst (in 1902) Bajeuon en 
latxsr Langsa voor den algemeenon handol werden 
gcopond, terwijl Idi daarvoor in 1907 werd geslo- ten. In 
1910 is Idi's haven hero pend, maar haar vroegere 
belangrijkheid heeft zij niet kunnen her- 

& <-i 
J 
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winnen. Over 1907 bcliep de invoor nog /1.245.016, de 
uitvocr / 878.878. Na do horopening op 1 Mei 1910 waren die 
cijfors voor de reBtoorende acht maanden / van dat jaar 
respectiovelijk / 236.082 en f 270.352. /O 七 j IDI RAJEU'd. i. 
,,Groot-Idi”. Het bdangrijksto / landschap dor onderafdoeling Idi, 
afdeeling Oost- kust van Atjeh, zich uitstrekkend Z.W.—N.O. aan 
wecrszijden der Krocong Idi, ter breed to van 士 10 bij een diepto 
van ruini 40 K.M. Do opper- vlakte is dus 士 400 K.Ma. Do 
bevolking, af- komstig nit allo landschappcn der Noordkust en van 
Groot-Atjeh, maar ovcrwegend Pasesch, telde in 1906: 8818 
manncn on 5676 vrouwen, totaal 14.494 zielen, verdeeM over 3641 
gezinnon. Het aantal geregistrcerdc mannen bcdroeg uJt. 1915: 
5491. Men leeft inzonderheid in de benedcnstreken van rijstbouw, 
veeteelt (rwnderen), peper-, pin an g- en klappercultinir en vooral 
van zeevisschorij met diverse eoorten sleepnetten. 

Op 土 2 K.M. afstands van zee en ongeveer even- 
wijdig loopond met do kustlijn, kruisen de Atjeh- 
trambaan en de groote colonneweg het Jandschap. 
Tramstations zijn Teupin Batee, Idi en Peudawa 
Poentong. Van Idi vocrcn twee 6 M. breede wegcn, een 
via Keude Doea en de ander over Blang Seukotji, die 
verderop zich vereenigon, naar de bovenstre- ken tot 
Djambo Reubat (土 17 K.M. van Idi). Daar eindigt het 
ontgonnen gebicd en wordt uit de Idi rivier het water 
afgetapt voor Idi5s rijst- velden. Nog 22 K.M. dieper bet 
land in liggen petroleumvindplaatsen, waar in 1910/11 
proef- boringen geschiedden voor de Zuid-Perlak petro-
leum maatschappij, evenwel zonder succes. 

Het landschap wordt bestuiird door don oelee- balang 
Teukoo Tjhifr en de peutoea peuet of „vier oudsten", die 
nominaal een raad vormen. Die vier oudsten besturen elk 
een eigen gebied, reap. Blang Seukotji, Teupin Batde, 
Seuneub6fr Pidie en Peudawa Poentong, omvattend 
zooweJ dorpen eener gezoten rijstbouwende bevolking 
aJs nederzettingen van peperplanters. Aan het lioofd diet 
kleinere oenheden staan “peutoea" of anders betitelde 
hoofden. Tai van andcre doipen en seuneubo^'s vallen 
buiten het ressort der voomoemde vicr oudsten. Het hoofd 
onderhoudt ook een klein korps politiesoldaten, ,,mata-
mata" geheeten. 

De eerste ontginner van het landschap was Panglima 
Prang Nja*- Sin, Het was om peper te plan- ten dptdeze 
en zijn breeders zich nog geen eeuw ge- leden met vo】k 
van Paso ter Oostkust vestigden. Zij ontgonnen Boegong 
en Bagoft en Idi Raje", en vooral laatstgemelde ontginning 
sJaagde bij- zonder. Het hoofd van Idi weigerde was6 te 
betaJen aan den soeltan van Atjoh. Deze werd gewro- ken 
door Nja* Blal血，het energieko hoofd van de naburige, 
zuiver Groot-Atjehscho peporkolonio Sim pang Oeliin. 
Idi riep toen de bescherming m van de Nederlandsche 
regeering (1869). Daarop werd pas ingegaan nu de le on 
voor de 2c Atjehexped itie, toen den 7en Mei 1873 ten 
overstaan van den ]uit. t. zee 0. H. Bogaert, commandant 
van Z. MJs stoomschip Timor, do Nederlandsche v]ag 
werd geheschen. Dra kreeg Idi ook militaire bezetting, 
welke het tot eindo 1912 zou behouden. 

Ter Oostkust hield do Atjeher zich in den aan- vang vrij 
rustig. Hij kwam daar niet om te vechten, maar om gold 
en middelen to vinden om ons elders afbreuk to kunnen 
doen. Velen achtten het land zeJfs voldoende voilig om er 
als in Deli tabak te kunnen gaan plan ten, maar na 
velo^^erwaardig- heden werd in Aug. 1880 ook de Jangst 
volgehou- 

den proof met do Thorcsiaonderneming van do 
Nederlandscho Handeliuantschappij gestaakt. 

In den loop der jaren deden zich verschillonde 
rustverstoringen voor. 

De eersto was die van Moi 1878, toen, by afwezig- 
heid naar Buitenzorg van het tot Ridder in de Orcle van 
den Nederlandschen Loeuw benoemde land - 
schapshoofd, zekerc Nja" Baron met Gajo's en lieden van 
Goudong zich ncstelde to Peudawa Poentong, met het 
gevolg dat troepen uit Atjdh moesten komen om de orde 
te hemtollen. Kleinere rustverstoringen vieJen voor einde 
1883 en Mei 1885. Geleidelijk werd het roeriger. De 
jjeperplanters, die vroegor na a (loop van den ooget, in 
Juni, Juli en Augustus near bun ]andschappen placbten 
terug te keeren, gin gen, nu als gcvolg van de blokkade de 
levensomstandigheden daar ongunstiger waren 
geworden,Idi alsvaste woon- plaats kiezen. Idi werd meer 
Atjdhsch, en zoo kwam ook de Atjehscho vechtlust er 
meer en meer tot uiting. In September en November 1887 
werd onz© versterking to Idi aangevallen. Eind April 
1889 bo- proefde Hadji Ben Abaih daarop zijn krachten. 
Begin Mei werd de havenplaats Koeala Idi grooten- deels 
verbrand en de gcmeenschap van daar met onze 
versterking liep gevaar, maar door een expedition- naire 
colonne werd don 8sten Mei de vijand uit al zijne 
steJlingen verdreven. In 1890 had Idi weer het hoofd te 
bieden aan de vereende inachten van Geudongers en 
allerlei ander in Peureulafr gevestigd volk, die het uithet 
Oosten, en aan Teungkoe Joesof van Oelde Gadjah, die 
het vanuit het Westen bedreigde. Don 15den Mei leden 
onzo troepen cen dchec, inaar nadat den lOden Jiini 
troepen van Java waren gekomen, werd indevolgende 
dagen de vijand alom geslagen en verdreven. Nog oens 
zou Idi het tooneel worden van een grooten strijd : dat was 
in 1898 toen Teungkoo Tapa daar optrod als reincarnatie 
van den roman- held Mal^m Diwa (Zie ATJEH biz. 83). 
Nadien had- den er geen expeditics of groote militairo 
bewegingen nicer plaats, doch werd er aanhoudend 
gepatrouil- ]eerd, met het succes, dat sinds 1909 geen 
bonden meer in het Wise ho verschenen. 

IDI TJOET. d. i. “Klein-Idi、'. Een niet groot, maar 
deugdelijk ontgonnen, good bevolkt on wel- varend 
landschap van de onderafdeeJing Idi, afdeeling Oostkust 
van Atjeh. De bevolking telde in 1906: 1806 mannen en 
1254 vrouwen, of totaal 3060 zielen, vcrdeeld over 1400 
gezinnon. Jfct aantal geregistreerdo mannen bedroeg uit. 
19J5: 1777. Het landschap wordt N.W.—Z.O. doorsueden 
door de Atjdhtrumbaan met haltes te Bagdfr Panaih en Idi 
Tjoet. Bczuidcn de trambaan en deze volgcnd, gaat do 
colonneweg Koeta Radja—■ Koeala Simpang. Van 
Keudd Idi Tjoet voert een goede weg langa den rechter 
oever der Krocong Idi Tjoet naar het strand, waar 
bezuiden de kooala veel wordt govischt met sleepnetten. 
Meer naar het Noox,den in het gebied van Bagofr Panaih 
wordt bangka-hout gokapt uit de Btrandbosschen, voor 
bouwmateriaa) en brandstof. Bovenstrooms van den 
colonneweg zijn do sawahs goed geirrigeerd. Do 
pepercultuur levert ook goede, zij het minderende 
uitkomsten: tcgcnwoorclig jaarlijks 土 100 kojang. Do 
copra-uitvoer nam gedurendo het laatstc de- cennium 
gestadig toe. 

De oeldebaJang (vroegcr Panglima Prang Nja*- 

Boegam, na diens overlijdon in 1894 zijn zoon: 
T. Kadja Nag。)wordt in hot bestuur bijgestaan door de 
„peutoea peuet5, of „vier oudsten". rosi- deerend te 
Seuneubo*- Toeha, Keumoeneng, Dania Poeld en Aloeo 
Lhoft Din. Onder het Jandschapjb 
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hoofd vooren tai van tuinhoofdcn plaatsolijk gezag met 
titels: pexitoea rajeu) peutoen oebit of poutooa loongkiofr. 
To Koudo Idi Tjoot troft mon aan eon sabanda on haria, 
en aan de koeala een panglima ]/6t. 

Op historisch gebied ver me] d on s waard is do 
vernieling van do strandbdntdng te Koeala. Idi Tjoet op 
21 September 1873. 

By onze cersto aanrakingon met do landschappcn ter 
Oostkust be weenie de oel^ebalang van Djoelo6, Rajeu% 
dat Idi Tjoet hem schatpliehtig was. Die aanspraken 
werden ontkend door Idi Tjoet, waar d.d. 11 Maart 1875 
onze vlag werd geheachen. De juistheid van Djocl6fr,3 
aanspraken werd niet bewezen. Toch, toen later het hoofd 
van Idi Tjoet naar Mekka wilde, ging hij cr toe over, ter 
vcrzekcring van do positie van zijn zoon Radja Nago, om 
het hoofd van Djocl6fr Rajeu8- een aandecl in zijn „was6n 
af te staaii. De bestuursambtenaar Van Assen bewerkte in 
1887 dat o. in. ook Idi Tjoet de schatplichtigheid aan 
Djoel6ft Kajeufr schriftelijk erkende. Idi Tjoet's 
afhankelijkheid werd opgeheven in 1899, bij gelcgenheid 
van do verbanning van het hoofd van Djoeldfr Rajeu。. 

IDJEN. Den naam Idjen-plateau geeft men ge- 
wdonlijk"aan den vroegeren kraterbodem van den ouden 
Idjen-vulkaan (res. Bcsocki), die echtor later het toonccl 
is geweest van een in ton sieve vull<ani- schc 
werkzaamheid en waarop zich dicntengovolgc thans een 
twaalftal zelfstandigo eruptiekcgels verheft, die allc 
onwerkzaam zijn met uitzondoring van de ineest oostelijk 
gelegene: de Ka\vuh Idjen, (2380 M.) bekend door de 
groote cruptie van 1817 (Junghuhn, Java, 1034). Het 
daarin aanwezigo kratermeer (foto in Jaarversl. Top. 
Dienst 1912 PL XXXII) bevat een sterk zuur water 
(Junghuhn 1027) dat door de Banjoo Pait afvloeit (analyse 
van clit water bij Verbeek, Java, 82); deze rivier 
doorbreekt vordcrop in een diepe kloof den ouden 
kraterrand (Kendeng), die alleen aan de noord- zijde 
bewaard is goblevcn ； de zuidrand is geheel bedolven 
onder do producten van de jongero kcge】s： Merapi, 
Ranti, Tjampid, Socket en Raoeng. Een zeer goede 
boschrijving met kaart, foto en tcekening van het Idjdn-
complex (voornamelijk van het ,,p】atcaiT') gaf 
Nierineycr in Tijdschr. Aurdr. Gen. 1900, p. 735. —' 
Geologisch werd het Ijeschroven door Vcrbeek, Java 
76•—98 en to voren, minder voiledig, door Junghuhn 
(Java III, 1010). Koinwardt, Stolir. Aan do noorclzijde ligt 
het phtfxjau op enkelo punten mccr clan 550 M. benedon 
den Kendeng-rand. 

Op instigatie van de Natuurkundigo Verocniging to 
Batavia is in 1916 begonnen met een vollcclige en 
gedctaillccrdc opnemmg van het geheelo Idjen- coniplex, 
zoowel geografisch als goologisch. 

IDJMAJ d. J. overeenstomming van govoclon ； *，
ISLAM II, b. 

IDJOEK (MAL.). Zio ARENGA on VEZEL- 
:STOFREN. 

IE LEUBEUfi. DO VI Mookirn 16 Louboud vor- men 
een tot de oudorafdccling Sigli, afdeeling Noorcl kust van 
Atjob, bohoorend landschap, omvattend den boncdenJoop 
van do Kroeong Tiro en do uit- monding dior rivier)n 
Straat Malaku. Het aanLal geregistreerdo mannen 
bedraagt 2662. De be vol- king leeft van landbouw, 
vischvangst en handel. Hot Arabiache element wordt 
vertegenwoordigd door velo “habib's" (afstammelingon 
van Mo- hajumed). Die habib-familics en de moeilijk toe- 
gankolijke strandbosschen leverden indertijd las- 

I tige hindcrpalon voor de pacificatie. Do oeleobalang T. 
Rfijcii。week — ambtsmoede ―■ in )902 uit naar 
Pinang, waarop hij werd vcrvallcn verkbard. Zijn 
halfbroedcr T. MoehamaG Oescinnan Kocta Bar3 volgde 
hem op cn werd dd. 27 Sept, 1906 als land- schapshoofd 
door de Rogcering bevestigd. De baan van de Atjohtram 
goat in een groote bocht om het landschap heon, maar van 
do halto Bcurcunocn voert con groote weg, volgendc den 
rechter oever der Kroceng Tiro, naar de kcudd aan de 
riviermon- ding. Van daar gaat een groote weg naar Sigli. 
Meer landwaarts in wordthet landschap dooranedon door 
den transportweg Sigli—-Iboih—Gloempang Pajong—
Teupin Raja; , . • > - 5 寸[? 

IHING (JAV.). Zie CASSIA TIAIORIENSISf ' 
IHRAM is de tocstand van godsdienstige wijding, 

waarin een Aloslim behoort te verkeeren, zoowel bij de 
acmbahjang (zio aldaar), als bij het verrich ten der 
religieuzo ceremonien te Mekka (vgJ. BEDE- VAART 
NAAR MEKKA, 2). In dit. laatste geval geklcn voor den 
Ihrdm cenige bijzondore voorschrif- ten, welker 
oorsprong ongetwijfeld reeds uit den oud -Arabischen 
hoidentijd dateert. Zij vertoonen overeenkomst met de 
verbodsbepalingen, welkc bij de oude Hebreeon in acht 
genomen moesten worden door hen, die een Nazireer-
gelofte hadden afgelegd, Voora? de volgen de 
voorschriften verci ienen vermelding. Gedurende den 
ihram-staat mag de bedevaartgan- ger zich niet scheren, 
noch zijne haren of nageJs knippon ； geslachtolijk 
verkeer is hem dan volstrekt vorboden. Zijne kleeren heeft 
hij af te leggen en in plaats daarvan twee ongenaaide, 
nieuwo of althans reino cn bij voorJceur witte stukken 
goed om te slaan, waarvan het cene (do zgn. ridd) om de 
schouders en het andero (de izdr) om de lendenen wordt 
bevestigd. Hoofd, handen cn voeten moeten ontbloot 
blijvcn； alleen de voetzolen mogon door sandalen 
beschermd worden. Vrouwen zijn wcl is waar van de 
voorschriften betrellende de i/trdm-klecding vrij- gestoJd, 
maar moeten toch ook golaat en handen onbedekt la ten. 
Daaroin plcgen zij, die haren sluier niet willen afleggen, 
dezen door middel van eenc soort van open masker op 
eenigen afstand van haar golaat te houdon om to 
vermijden, dat dit in ei- genJijken zin „bedekf* zou zijn 
door den sluier. Eorst iia het verrichten dor voorgonomen 
godsclions- tige handolingen mag do pelgrim den ^rd/zi-
staat met do daaraan vorbondon onthoudingen afleggen cn 
tot den profanen toeatand terugkecron. Vgl. behalvo do 
onder BEDEVAART NAAR MEKKA reeda vermclde 
literatuur nog*?. Snouck Hurgronie. Twee popuJaire 
dwalingen verbetord, p. 12v. (Bijdr. t，. d：1.. I. on vU<. 
v. N.I., 5o Volgr., I (18S6), p.367 v)； J. Pedersen, Dor 
Eid bci don Semi ten', StrassBurgT 1914, p. 119 vv ; L. 
W. 0. van don Berg, Minhadj at-Talibin, I, 308—316. 
340—345 en Fath al-Qarib p. 286—297. 

IJA of GOENOENG API. Een 635 a, 659 M. hooge, uog 
we;kcndc vulkaan, aan do zuidpunt van het schierciland 
van ^iideh(Flores); eruptica (waarondcr hovige) zijn 
bekend vaii 18-14, 1867,18G8,1871,1882. De berg rookt 
voortdurend, zet veel zwavcl af en werd in 1910 door 
Pannckoek van Rhcden bestegen (Jaarb. Mijnw. 1910, 
met kraterschcts; zie ook Wichmann in T. A. G. 1891, 217 
met tcekening) en Routtacr ibid 1910, 788. Wichmann 
vermoedtdatdo G. Roodja de oude somma van den Ija 
voorstelt-. 

IKAN. Collcctiefnaam voor V i s c h bij do Ma- leiers. 
Men zoeko de namen der visschen, mot I k a n 
samengesteld, op het bijgevoegde woord, b. v. Ikan 
Gaboes onder Gaboes. 
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IKAT-DOEKEN ； I KAT'S. Door het procdde van 
“ikattcn" verkrogen weefeols. Zie dit woord. 

IKATTEN. Ecn Ned.-Indischo term, pas sinds 1901 
voorgesteld en in zwang gekonien naar analogic van den 
term “batdkkcn" (zio Catalogus dcr O.-Ind. weefscls enz., 
Ten toon stelling van Oost en West, 's-Grav. 190J, p. 
14*), oin aan to duiden: het eigenaardig omwindings-
syslecm van witte wcef- earens in vrijwel onze geheelc 
Oost, dicncndo oin 66rst pjaatselijk goklourde dradeu te 
verkrijgen alvorcns ze verweven zullcn wordcn. Dit 
“omwinden" of ..afbinden" (MaJ. m e n g i k a t, van i k a 
t = band) bedoolt dus ecn vooraf-aan- brengen van een 
bepaald kleur-dcssin op blanke garens van incest katocn, 
maar ook zijde (en zelfs op bastvezcls) ； zd6 berekond, 
dat later bij het in- weven dezer particel gekleurde draden, 
hetzij als ketting (= schering), betzij als in slag, hetzij als 
kctting on in slag, de kleurteckening in het voltooid- 
gcweven dock ontsta, welke men zich in den aanvang had 
voorgesteld. 

Dit i k a t-procede, dit “ikatten", dat niet al- Icen in 
den heelen Mak archipcl voorkoiut, maar ook in een groot 
deel van Midden- en Oost-Azie, speciaal Turkestan, 
Voor-Indie en China — van- ivaar ook do oudere, reeds 
18-eeuwscbe, Franschc tsrm c h i n c r, ons “chineeren" 
—，in Japan, op de Filippijnen, en dat zelfs bij do oude 
Peruanen voorkwam, kan dus nit den aard der zaak 
toegepast worden op garens voor doeken, die, hetzij dan 
in katoen of zijde of bastvezel, na de afweving zu)len zijn 
te onderscheidcn in 3 soorten: 1° ketting- i k a t *a； 2° 
inslag-i k a 15s; 3° ketting-en-inslag- i k a t's (dubbele 
ikat's, zoo te zeggen). De eerste zijn betrekkelijk 
gemakkelijk te vervaardigen en koinen dan ook zoowel 
in onze Oost als daarbuiten het meest voor; de tweede 
eischen groote bcrekc- ning en voorzorg, zoowel by het 
vooraf-omwinden en vooraf-verven dcr weefgarens, als 
bij het defini- tief verve ven op het getouw, zoodat dit 
procede dan ook verreweg het meest bij zijden 
weefgarens toegepast wordt, op katoen in onzo Oost 
allecn in limboto (Goton talo); do derde vormen een 
weeldc- soort, bepaaldehjk zijdeweefsels, die 
oorspronkelyk alleen geweven werden in het achteriand 
van Cam- bay-Suratte-Bombay (of zeg: in het Gujarati- 
en Marathi-sprekend deel van Westxilijk Voor-Indie), 
vandaar onder een nog onopgeheldeixlen naam (Mai. t j i 
n d a i, Jav. t j i n e) naar onze Oost wer- deii uitgevoerd 
reeds voor 1500, doch ook in enkele streken aldaar 
(Palembang, Bangka, stad GrCsik) later werden 
nagedaan. 
以 De omwinding der blaukc garens op al die plekken die 
men bij het eerstvoJgend verfbad ongeverfd wil 
behouden, kan natuurlijk niet draad voor draad 
gesebieden ； dit zou eeu onafzien baren tijd kosten, en 
bovendien elcchte resultaten geven. Men moot omwinden 
bij dunn& atreiigen van 4 a (hoogstens) 20 draden, &i 
naar gelang de grofheid of fijnheid der gesponnen draden 
van katoen of zijde. Men moet voorts omwinden met een 
8tof, die zelve on- doordringbaar is voor vocht, en dus 
voor eon verfbad； algemeen gebruikt men daarvoor in 
Indonesid smalle rcepjes bastvezel of pJantvezel, die, een 
vier of vijf maal om een gewenschte plek van een stren- 
getje draden gewonden, stijf aangohaald en daarna stijf 
toegeknoopt, plaataclijk die pick van al die draden 
behoeden voor het aannemen van kleur in een verfbad. 
Met 6ene uitzondering echtxjr, die van groot gewicht is 
voor do uitkomst. van het gc- beel: aan de beide kanten 
waar omwinding en on- 

omwonden strong aan elkaar grenzen, kail die omwinding 
nimmer z66 hermctisch afsluiten* of or zuigt ecu gering 
deel van het ver vend vocht zijdo- lings in. 

Dit toevalligo verschijnsel, gevolg der primitievo 
omwindingstcchniek, verlecnt, na do ontwinding der 
garons cn hun opvolgendc verweving, ecn ver- 
wonderlijkc schoonheid aan de ikat-doeken： uergens 
toch staan do klcur-overgangen der draden hard on wreed 
naast elkaar, maar vervJooien lichtelijk over en wecr; 
zoodat het door ikatten verkregen weefsol een 
schcmerend, lichtelijk trillend, zoo to zeggen levend 
aspect krijgt. Ko mt dit tcchnisch- eigenaardig 
verschijnsel samcn met groote schoon- hoid van kleur, 
zooals vooral de Atjehers aan hun zijden en do Bataks aan 
hun zwaarkatocnen ikat's weten to geven, of met 
opmerkelijke en vaak monumentale patroon-teekeningen 
waarin zekev de Soembaneesche vrouwen de grootsto 
kunstena- ressen zijn van onzen ArcbipeJ, dan krijgt men 
ikat-wecfsels die zonder ecnig voorbehoud “things of 
beauty" moeten heeten, welke, bij go cd bewaren, „joys 
for ever" kunnen blijven. 

Het “ikatten" in engeren zin, het omwinden der 
weefgarens, is in onze geheele Oost vrouwenarbeid; 
evenals het daarna volgcndo we ven, zoo van effen 
kleurigc als gei'katto garens, vrouwonarbeid blijft. 
Slechts op zeer enkele plekken doet zich in Indonesid 
manuenarbeid daarbij voor, en dan kennelijk ondei' 
rechtstreeks Voorindischen invloed ； zoo met name bij 
enkele wevera van namaak-tjiueje's. Doch die industrieele 
vervanging van vrouwenarbeid door mannenarbeid, die in 
Voor-Indio reeds voor de 17c ecuw by we vers en (was-
)schilders voltrok- ken was, is voor onze Oost bij het 
ikatten en weven nog uiterst sporadisch, en bij het 
batikken sterk in do minderheid. 

].Kettiivj-ikaVs. Bijna door geheel Indonesia worden 
devx, technisch meest-eenvoudigo, ikat's vervaardigd. Het 
komt er dan op aan het patroon - beeld, dat men later in 
lijn en kleur op zijn dock wil zien, cerst door afbindingen 
en daarna door een verfbad —- clan wel, nicer 
geconipliceerd: door meer dan een afbinding en door 
meer dan eon verfbad —op ecn spdnraam te voorschijn te 
roepon, dus op het raam waarvan de eigen scheriug (= ket-
ting) als volledig weef-getouw zal worden over- gebracht 
op het weefgestel met zijn bo ven- en onderboom ； dus 
op het zgn. ..scheerraain". WogenM de smalto dcr 
Indonesischc weefacla (geiniddeJd 50 65; bij 
uitzondering 70 a 100 cM.), kan dan dit spanraain na 
afbinding der gewilde plekken op de draad-strengen, in 
sameijgoroldcn vorm gemakkelijk in do inlandsche 
verfkuip gedaan, waarbij indigo-blauw oorspronkelijk de 
66nige verf- klcur gewis is geweest. A Vo rd t dan dit 
tx*taie span- raan), na voldoende doorverving, uit de kuip 
gc- haaJd, ontrold, gedroogd, en van zijn partieelo vczel-
omwindingcn ontxlaan, dan ziel men reeds op dat 
spanraani de to tale afbeelding in losse drn- draden voor 
zich x), die, met voorzichtigheid op het even groote 
schecrraam van het weofgetouw o verge brae bt, nog 
slechts het horizon taal verban<l van een effenkleurigen 
in slag noodig heeft om het totale ketting-ikat-weefeel te 
geven. 

i) Zie de afbeeldingen van zulk een Rotineesch en 
een Seravvakacli spanraam bij Loebdr, Het weven in 
Ned.-India, J903, plant III; en verg. er pl. IV (Zee-
Dajaka); reap, geheeten: p i p i (ook 1 o 1 o), en t a n g g 
a. 



IKATTEN. 133 

Mot dat al blijft die opzet op het apanraam on het 
overbrcngen op het scheerraam het beslisscndo en 
moeilijko van het wcrk: het vercischt grooto ervaring, en, 
bij zeldzamcr patronen, grooten pcr- soonlijken smaak; 
vandftar dat dit tcchnisch- artistieko work in handen 
mecst blijft van vrouwen uit de beterc standen, terwijl hot 
technisch-ma- chinale inweven van een effen in slag door 
den op- gespannen geikatten ketting het work is van een- 
voudige vrouwen of slavinnen. Door toevallig of 
opzettelijk verschuiven der geverfdo ikat-dradon bij het 
opspannen op het scheerraam zal men figu- ren verkrygen 
die in do lengte van het dock spik- keling vertoonen, al 
dan niet afgcuisseld met effen- kleurige schering-banen 
(verscheiden oostelijko eilanden der Timor-groep); dan 
wel bij goed be- rekend opzettelyk verschuiven, dat 
eigenaardig „gebroken-streep',-motief (Mai. p 6 1 a n g r 
o e- e a k), dat kenmerkond is voor vecl Batak- en Atjeh-
weefsels, deels ook voor weefsels van Flores, Sawoe, en 
Timor. Ook do ouderwetscho k a s a n g’B of 
“behangsels" uit het zuiden van Preanger en Bantam, en 
do analoge teQeng's of teto^eng's (ook g 6 b 6 r en g o o 
b a h goheeten) uit ouder- wotsche weef centra van 
Midden-Java (Noorcl-Ban- ioemae, Zuid-Bagelen, Zuid-
Cheribon) vertoonen dit' motief op grove wijze； terwijl 
het, bij zorgvuldigo uitvoering, a-an cen herten.vcl of a 
an pyl-spitsen of wolkjes doet donken *)• Maar de streng-
geome- metrische patronen ―■ feitdijk geinspireerd op 
Voor-Indische tjindai's —, waardoor de weefsels van 
Roti, orf die der Zee-Dajak's in Britsch-Borneo 
uitmunten, eischen reeds supcrieur weef-begrip. En de 
prachtige ketting-ikat's die do vrouwen op Soemba weten 
te vervaardigen, met menschen- figuren, visschcn, 
paardon, vogds, herten, zijn ze- ker het allermooiste wat 
niet alleen het ikat-pro- ced6 in on8 geheel Indie, maar 
ook ver daarbuiten wect to vervaardigen ； men zio b.v 
do afbeeldingon (in zwart) bij Loober, l.c. 1903, 
plaat^XV, en bij Jas per, Do Weefkuiist, 1912, p. 282. 

Het matoriaal daarbij in onzd heele Oost is k a- t o e n, 
behalve in Atjeh.JDaar weeft men in z jj d o, en in do zeer 
bizondere Atjeh-kleur, het 1 a m- b a j 6 n g (Mai. 1 6 m 
b a j o o n g), het donkcr- purper ； aansluitond, wat het 
materiaal betreft, bij do nnftloog ge^katte zijdoweefsols 
van don achtcr- wal van 't Malcischo Schioreiland 
(TrGngganau, KOantan, Patani, SCnggora, Ligor), on die 
van Siam (de “HiamoiBes"). Wolke laatste ketting-ikafa 
in het begin dor 18c eeuw in Frankrijk de imitatie van de 
vooral te Lyon en Rowaan vorvaardigde „chin68n deden 
ontstaan, omdat dit dee] van hot ,,uitcr8to Oo8ten,> DU 
eenmaal mot ,,China" wercl verecuzelvigd. Ook do 
TurkeHtansche, Zu id-Ch i- neescho en Japanscho zijden 
ikat-doeken zijn trouwens ketting-ikat's; do Filippijnschc 
even zee r, inaar wecr van katoen. 

2. iMlwj-ikaCs. De vcel grooter moeilijkhoid der 
vorvaardiging van inslag-ikafa ligt in het foit, dat men 
hier op ecn 66nkJourigcn ketting (nicest donkor- indigo-
bJauw, of roodachtig-bruin) do figuur-tee- kening pas 
draad na draad ziot worden, bij het over on weei 
doorwerpon van de schictspoel met haur Id os vol 
geikatte dnulcn. ledore fout in liot 

*) Do juisto Mai. term voor dit patroon is wel p 6 1 
a n g r o o 8 a k als bo von, en niet p 6 1 a n g r o e s a
； doch Bataknch hoet het p a d a n g r o e s a k cn 
Atjdhach a w an (“wolk"). P 6- 1 n n g = b 6 1 a n g, is 
“geMreept". 

v66raf omwinden cn verven dor inslag-strengen wreckt zich 
niet aJlccn bij het vorweven, maar dke ernetige font bij dat in 
woven-zelf brengt het heelo dcssin plaatsolijk in de war, 
omdat toch op do klofl van ecn schictspoel do doorloopendc 
drand zit voor tai van inslagen. Kloine foutjes kan do 
geoefendo wcefster.die w66t wat zij tovoorschijn moot 
brongen, dadclijk, v66r het aanslaan van cen inslagdraad met 
de sabcl, verhelpon door den draad iets to ver- trokkon cn zoo 
goed mogelijk aan to passsn bij hot reeds ingeweven dcssin 
； vandaardat men bij inslag- ikat,s hcrhaftklelijk aan de een 
of andere neg (den zelfkant) van het dock ecn lusjc 
overtolligen in- slagdraad kan zien, of ecn klcine inbocht ； 
vandaar, dat men menigmaal in het dessin van een inslag- ikat 
besliste horizon talo verspringingen en wee f foil- ten kan 
waarnemen. Maar grove fouten zouden het hedo dock zelfs 
verknoeien I Er is dus geen kwestie, dat men het weven-zelf 
van inslag-ikafs aan minder geoefendc krachten kan 
overlaten dan het ikatten der inslagdradcn. 0verigons is het 
spanraam voor ikatten der inslag-draden gcheol analoog aan 
dat voor het maken van geikatte schoring; wat men bij deze 
doet in de longte van het (latere) doek, doet men bij gene in 
de breed to (dus: overdwars； van neg tot neg). Men zic de 
afbeelding bij Jasper, op. cit. 1912/^ p. 1G2—164, van zoo'n 
apanraam (Jav. t a m p i- k a n) met het voorafgaand vordeel-
bord (Jav. panjiQangnii, van s i d a n g), to Gr&ik in gebruik 
voor，t maken van zijden t j i e n's (d.i. namaak-tji以de's); 
waarbij merkwaawliger- en dnjavaanacher-wijs, het ikattcn-
zelf wordt gedaan door mannen. En men vergolijke daarmeo 
de af- beeldingen en vorklaring van Loober, op. cit. 1903, p. 
27一28, over den technischen true waarmee men in het 
Limboto'sche (afd. Gorontalo) 一 de 66nige streelc in onzo 
Oost thana, waar men katoenen inslag-ikafs weeft —■ de 
eigenaardigo blokjes- figuren maakt in het dessin van deze, 
ovorigens minder fraaie dan we】 curieuzo, doeken: een 
derge- ]ijk (maar hior en bloc) verschuiven dor geikatte 
inslag-dradon na het ontwinclen, als bij het maken van het p 
6 1 a n g-r o e s a k-patroon bij ketting- ikafs draad voor draad 
gebeurt. 

Overigens blijft het maken van inslag-ikat's in onze Oost 
uitsluitend boperkt tot het gebruik van zycZe; op Sumatra 
(vooral te Palembang en Muntok en in den kring der 
Pasoemah-, Bgngkoelen- en Lampoeng-binnenlanden), 
alwaar Mai. t j o e w a 1, m 6 n t j o e w a 1 de technische 
term is voor dit omwinden van inslag-garens, in tsgenatelling 
due tot Mai. i k a t, m 6 n g i k a t bij schoring-garens； even- 
eens te Grfisik, dat oude Javaansche centrum van Industrie, 
alsook op goheel BaJicn op West- Lombok.- waar inon buiten 
kijf thans de mooistx) en meest gedurfde inslag-ikafa weeft 
van heel Indonesia. 

Er bohoeft echter geon twijfel te bestaan, dat alle 
Oostindischo inslag-ikafs, zoo van zijde ala katoen, in 
oorsprong teruggaan tot het nadoen van geimporteerde 
Voorindische t j i n d a i' s. 

3. Ketting-en-inslag-ikai'^ (d.z. dus d u b b e 1 e i k a t1 
a). In nog vee) sterker mate geldt dit laatst- gezegdo voor die 
enkelo plckken op Zuid-Sumatra^ waar men zijdon t j i n d a 
i ,s rechtatreolis nawceft in precies dezolfdo blocm-dcssins 
als in het Bombay'- sche; dn zolfs voor die merkwaardige 
katoenen doe* ken uit de oud-Balineesche desa T6nganan〔) 

')Bewoond toch door Bali-Agu (zie dit wo ord ； daar 
met do ilrukfout „Tenangan,,)J of „oorpronkclijke 
Baliers.n 
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(aan den Z. 0. voot van den Goenoeng Agoeng of Piek 
van Bali, in Karangas^m), waar Nieuwen- kamp in Febr. 
1907 aantrof het weven van dubbele 
ikat,s(zgn. grin gsin g5s) metbloem- en mensch- 
figuren nevens streng-geometrische patronen ； men 

JAQ zijn ,,Bnli en Lombok" (afl. 3, 1910), p. '20G— 
y 213 en verg. vooral de drie reprod ucties in kleur 

' bij het opstcl van Prof. Nieuwenhuis in het tijd- 
/schrift ,,Ned. Indie Oud & Nieuw", I, 1910, p. 
12, 14 en 56. Aangezien dit nadoen eigenaardig be- 
hoort bij die voorbeeldcn-zelf, zie men echtcr het art. 
TJINDAI, TJIND也. 

Dat het omslachtige i k a 11 e n z66 algenieen in stand 
is gebleven in de zgn. Buitenbezittingen, en zoo totaal 
bijna verdwenen is op Java, kan aan weinig anders 
worden toegeschreven dan aan de doodende 
concurrontie van het batikken. Wat 
het ikatten langzaam on met moeite on toch altijd in 
streng gebonden vormen uit weefgarens opbouwG, doet 
het Jav. batikken haast spelenderwijs op het gewevon wit 
katoen. De overgang in systeem wordt gevormd door de 
eigenlijke Maleiers, die, met uit- zondering der Zuid-
Sumatranen, het ikatten in ons Indie ―■ nict op bet 
Maleische Schiereiland, waar ze in bun moederland 
conservatiever bleven! — over- 

Indid, IL Do Weefkunst, 's-Grctv. 1912 (p. 161—186" 
over hot Ilcatton; en p. 260—290 over Ikat- 
weefsels; zeer rijk gcill.); C. M. Pleyte, De ini. 
nijvcrheid in West-Java, lie Stuk, Batavia 1912 
(p. 81—8G over de Kasang); Prof. Dr. A. W. 
Nieuwenhuis, Figuurknoopen, ikat-verven en -wo- 
ven in O.-Indie (Ned.-Indie, Oud & Nieuw, I, 
1916, p. 5—16 en 49—62; geill.; vooral ontleend 
aan Nieuwenkamp). G. P. R. 
IKfiT. Zic HOOFDDOEK. 
ILAT BAJA (JAV.). Zie ALOE FEROX. 
IL/R (JAV.). Zie CELOSIA. 

ILEUS (SOUND.), ILfiS—ILfiS (JAV.). Zie AMOR- 
PHOPHALLUS CAMPANULATUS. 

ILI-ILI. Na am op Celebes, gege ven aan P a p o - 
g a a i-soorten, behoorende tot het geslaclit Prio- 
niturus; op Kema Kring-Kring genaamd. 
ILI MANDIRI. Zie MANDIRI. 

ILIR (HILIR). Bcnedenstrooms, in tegenoverstel- 
ling van OEDIK, bo ven strooms. Ter Sum. Westk.. 
worden rich tin gen gewoonlijk met deze aanwijzingen 
aangeduid, daar men, zeelieden uitgezonderd, er 
geen namen voor windrichtingen kent. 

 

boord hebben gezet; immers op Sumatra en aan 
Borneo's klisten door brocheeren met gouddraad 
hun zin voor weefsele van weelde uiten ； terwijl 
door de vrouwen der zeevarende Makassaren en 
Boegineezen het ikatten al lang totaal vergeton 
is. Zie voorts bij WEVEN. 

Literatmir. Raffles, History of Java, 1817, I, 
p. 169 (6erstc bericht over het maken, op Java, 
van g 5 b 6 r's); E. A. Francis in Tijdschr. v. N.- 
L, I (1838), d]. 2, p. 48 (over toebinden van weef- 
„strengel8n op Timor); J. K._Hr_clfi_.Eo.Q.vail. Al- 
,derwerelt in Tijdschr.. Bat7~Gen. XXXIII.4^9t)), 
omsinden op'-Soemba); Prof. 
Dr. M. Weber in Intern. Arch. f. Ethn. Ill, Supp]. 
(1890, p. 10一II; over do. op Oost-Flores); Prof. 
A. R. Hein, in zijn „Die bildenden Kiinste bei den 
Dayaks”, Wien 1890, p. 90—93 (eerste vermelding 
van den ini. term i k a t； van ])aj. t a ii g g a 
=spanraam; alsmede van de karaktoristieke ver- 
vloeiende kleuren van ikat-doeken); J. A. Loe- 
bcr Jr., Het weven in den Ind. Archipel (berdruk 
artt. in N. R. Ct. van 28 on 30 Juni 1901); G. 
P. Rouffaer, Catalogus der O.-I. weefsels, Jav. 
batik's en Oudind. meubelen, Tentoonstelling van 
,.Oost en West" 24 Juli—1 Oct. 1901, 5s-Grav. 
1901, Inleiding p. 14*一 0* (eerste samenvat- 
iing der gegevens over “ikatten" en voorsto) 
van dezon, term); dezelfde, Het ikatten (p. 4—6 
in Cat-alogus Tentooust. O.-Ind. weefsele en ba- 
tik^, Rotterdam, April 1902); dezelfde, Over 
ikafs, tjinde's, patoJa's cn chino's, 's-Gr&v. 1902 
(nadere uitvverking van do.); J. E. Jasper, In- 
landsche klcurmcthoden (Tijdschr. Binn. Best. 
XXII, 1902, p. 345—353； o. a, over het maken 
van tji以din te Grfisik); J. A. Loebdr Jr., 
Het j.ikatten** in Ned.-Indio (Onze Kunst, I,】902, 
P- 17—33 gcill.)； dezelfde, in Het weven in N -Indie, 
Bulletin Ko). Mus. no. 29, Amst. 1903 (p. 14—28 
over het ikatten, geill.)； J. J. Fraser, De weef- 
kunM in de afd. Boeleleng, Bali (Tijdschr. Binn. 
Best. ^XXV, 1908, p. 324—333, over het Balin, 
inslag-ikatfxju)； W. O. J. Nieuweukamp, Bali en 
Lombok [Edam] 1906—1910 (3 afl.； met tal- 
rijke afb. van Balin, ikafs, en p. 206—213 over 
de dubbelo ikat'e van Tenganan)； J. E. Jasper 
en Mas Pirn gad ic, De in], kunstnijverheid in N.- 

ILLICIUM REL'GIOSUM Sieb., fam. Magnolia- ceae. 
Hcester met witte bloemen, en kokervruchten, 
waarvan er verschillende uit een bloem afkorastig, in een 
kring bijeenstaan. De heester wordt soms gekweekt en is 
uit Japan afkomstig. De vergiftige vruchten (wegens het 
gehalte aan sikiminc) worden als „adas tjina" bij de 
inlandsche handelaren in kruiderijen verkocht. In den 
Europeeschen handol zijn ze soms verward met de zeer 
veel er op gelijken- de vruchten van de volgende en 
hebben daardoor tot vergiftiging aanleiding gegeven, 

ILLICIUM VERUM HK, f. fjtm. Jlla</noliac&ac, de 
echte Steranijs, een hcester, die in Indie niet gekweekt 
wordt, maar waarvan de vruchten in de Europeesche en 
Cliineesche apotheken (in de laatsto als Peli-kak) 
voorkomen. Ze zijn niet ver- gif tig, worden als 
genecsmiddcl gebruikt, cn be- vatten een groote 
hoevcelheid aangenaam riekendo olie, waarvan het 
voornaamsto bestanddeel Anetho] 
is. De naam I. anisalum L., die men ooJc aan deze plant 
geeft, is onjuist. Ook de zaden worden wcl gebruikt als 
geneesmiddel en voor de bereidiug van k6tjap bent&ng 
(soja van inheemsch maaksel). 

ILMOE. Zie NGELMOE. 
ILOT. Een tot de onderafdccling SigJi van do afdeeling 

Noordkust van Atjeh hohoorond land- schapje liggende 
aan den colonneweg van Sigli over Garot naar Keumala, 
met J 63 geregistreordo nmnnen. Het is oigenlijk con 
wakcueh-jnoekim, evenals Lang, Me Tareueni en 
Andeueh. 

ILWAKI. Plaats gelegoii aan de zuidkust van het eiland 
We tar, eertijds stand plaats van een zclfstandig 
posthouder, die thans ondergcschikt is aan den op het 
eiland Kisar te Wonreli go- plaatsten gczaglicbber der 
ondcrafdecling VVctar, afdeeling Ziiid-Timor vn 
cilanden, rcsidentio Timor cn Q，A 6 ' j 

IMAM, <1. i. voorgungcr (Arabisch); Li tel zoovvel I 
van Jiel hoofd der Mohammedancn (den chaKef) als 2° 
van groote geleerden (zooals van Sjafi'i, den grondlogger 
der Sjafi^tische school, en vele anderen) cn 3° van den 
voorgangor bij den sembahjang. In dezen laatsten. zin 
draagt bij grootere bedehuizen meestul 66n der beambten 
(of soms ook meer dan 66n) den titel imam. Over den 
imeum, het moekim- hoofd in Atjeh, zie AT J
 ERS 2, b; Over den imom, 
den “dorpsgeestelijke" bij do Ga d's, zieGAJO S 2, a. 

IMBA (JAV ). Zio AZADIRAOHTA. 
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IMBAU. Zio GIBBON. 
IMEUM. Zie ATJEHERS, 2. b. 
IMHOFF (GUSTAAF WILLEM BARON VAN). Geb. te 

Leer a. d. Eems (8 Aug. 1705), xiit het huwelijk van W. 
H. Baron v. Imhoff, gehoimraad en drossaard van Leer en 
Leeroort, met J. S Bo- reel. In Jan. 1725 vortrok hij als 
onderkoopman naar Indie, werd J 726 koopman en 
opperhoofd van het gonerale soldijkantoor, in 1729 
opperkoop- man, in 1730 2e secretaris der Hooge 
Rcgeering, daarna waterfiskaal, in 1732 Raad extra-
ordiuair en in 1736 Gouverneur en Direc teur van Ceylon 
en J^.ad_£>rdinair. Van daar keerde hij in April 1740 naar 
Batavia terug om weder zitting te ncmen in den I-laad van 
Indie. Den 2den Dec. 1740 werd Van Imho任 door 
Bewindhebbers tot Gouv.-Generaal be- noemd, dock 
alvorcns die benoeming in Indie be- kend kon zijn, hadden 
ingrijpendo gcbcurtenissen plaats. Had de verhouding 
tusschen Van Imhoff en den Gouv.-Gen. Valkenier reeds 
vroeger veel te wenschen overgelaten, na zijn terugkeer 
ging deze in open bare vijandschap over, voora] na den 
moord dor Chineezen to Batavia in 1740. De twisten rezen 
zoo hoog, cl at de Gouv.-Gon. op 6 Dec. 1740 de Raden 
Van Imhoff, De Hare en Van Schinne in militair arrest 
stcldo en hen ieder afzonderlijk naar Nederland opzond. 
Daar vond Van Imhoff bij de bewindhebbers machtige bo- 
schermers; hij bood hun zijne „Ck>nsiderati6n over den 
tegenwoordigen staat dor O.-I. Cien aan, die haar verval 
aantoonden, doch tevens de midde- len van heratel 
aangaven (Afzonderlijk gedrukt La Hayo 1763, verder in 
Dubois, Vics des Goxiv.- Goneraux 1763). De hem reeds 
opgedragen betrek- king van Gouv.-Gen. werd door hem 
aangenomen en hij 13 Dec. 1741 door do Staten-Genera 
al geauton- seerd en van eeno commissie voorzien ； met 
het schip „de Herstelder" vertrok hij naai Indie en 
aanvaardde 28 Mei 1743 de betrekking van alge- nicen 
landvoogd, welke hij bekleed totdat hij 1 Nov, 1750 to 
Batavia overleedX^^ C方 

Zijn beatuur word door vcrsckeideno belang- rijke 
gebeurtenisson gekenmerkt. Zoo kwam door een vei'drag met den 
Vorst van Mataram bijna de gehecle N.O.kust van Java, van 
Cheribon tot Ban- joewangi, in handen der (Jompagnie en werden 
deze Btrckon tot ecu gouverncnient to zamen gevoegd ； werd 
ccn einde gemaakt aan den opstand der Chineezen en de regent 
van Madoera, Tjakra- ningrat, die ons eerst tegen de Chineezen 
had bijgostaan, doeh Loen tegon de Oompagnie was opgo- 
treden, overwonnon en ver ban non. De onvoorzich* tige 
handcling van Van Imhoff, om den Mata- ramechcn prins 
Meingkoo Boeini in het openbaar eene ernstige vonnaning to 
gevon, leiddo tot afval van dien groote on gaf den stoot tot een 
jiingdurigen krijg, die eindigde met do splitting van Mataram in 
de Iconrijken Soorakarba en Djokjakarta; nog tijdons het lovon 
van Van Jmhoff (1749) deed do Soesoohoonan vuiy-Mata- , rain 
afstand van zijn rijk aan do O.-I Cio. /Cijdens > hot bostuur van 
Van Imhoff wercl met :Bantam c二 een contract gesloten, 
waarbij dit rijk een etrooli lands aan do 0io afstond (1747); in het 
voJgende jaar word door eene proclamatio bopaald dat do 
SuJtane-rogentes slcchts vanwego de (Jompag- nic het bewind 
zou voeron. De bomooiingen van Van Imhoff met do 
troonsopvolging in dat rijk leiddon echter tot cen opstand, die 
cerst ondcr zjn opvolger onderdrukt werd. 

Ook in and ere bestuursaangeJegenheden werd 

door Van Imhoff groote workzaamheid aan den dag gdogd. 
Door eene reis naar Oost-Java (1746) steldo hij zich op de 
hoogto van don toestand in de nicuw vorworven gewesten 
on voerde daar be- langrijke verbetoringon in, o. a. ook 
door do op- richting van ecn Jandraad to Semarang ； zijne 
pogingen cchter om eene gcdedtelijke vrijstelling van don 
hande) voor pa rtieulieren te verkrijgen. mislukten, deels 
ook door de beperkendo voor- waardon daaraan verbonden. 
Door Van Imhoff werd eone verpachting van de middelen 
der Cie. op Java ingevoerd, niettegenataande de krach- tige 
oppositie van den gouverneur van Java*s Noordoostkust, 
E. Sterrenberg, die daarvoor zwaar inoest boeten. Do 
oprichting dor amfioen-socio- teit had ton docl het beJang 
dor ambtenaren te vorbinden aan het tegengaan van den 
smokkel- handel in opium； ook in and ere opzichten 
trachtte Van Imhoff het bed erf onder de ambtenaren 
tegentegaan, zonder dat dit echter veel mocht baten. Eon 
Seminarie voor godsdlenstleeraren en een Latijnsche 
school werden door hem gesticht, doch blevcn slechts kort 
bestaan ； het verlof tot het drukken eener courant werd 
enkele maan- den daarna reeds door hem zelven 
ingetrokken. Voor de overige administratieve maatregelen 
van Van Imhoff zij verwezen naar het Ned.-Indiscb 
plakaatboek, dL V; alleen zij hier nog er aan herinnercl, dat 
de Gouv.-Gen. maatregelen nam om door uitgifte van 
gronden kolonisatie van Europeesche landbouwers in de 
ommelanden van Batavia to bevorderen en de stichter was 
van Ket landgoed Buitenzorg, .waar hij een Justhuis liet 
bouwon. EindeTijk zij hier nog vermold, dat Van Imhoff, 
ton einde in het gebrek aan zilver te voorzien, een paar 
schepen naar Mexico zond, om zich daar, in strijd mot het 
monopohe van Spanje, van dut metaal t© voorzien, 
waardoor hij de repu- bliek in groote moeilijkheden 
wikkelde, evenala met Frankrijk tengevolge van den 
verkoop te Batavia van Franscbe schepen, door Engelsche 
kapera genomen. 

IMMIGRATIE. Zie KOELIE.- - 7 ;： '<- ) 
IMMINK (M「ADRIANUS JOHANNES^ Geb. te 

Docsburg 12 Maar1838, sludeerdc te Utrecht waar hij 16 
December 1861, na vordediging van een proef- schrift „De 
misdaad van brandstichting", bovorderd word tot doctor in 
de rechten, en vortrok, na zyne stu- dien aan de Kon. 
Academie te Delft to hobbon vol- tooid, in Januari 1864 ala 
ambtenaar late klasse naar Ned.-Indie. Aldaar beklocdde 
hij verschillende be- trekkingen bij de rechterlijke macht, 
laatstelijk die van raadsheer in het Hooggerechtshof, en 
keerde in 1889, na gopensionneerd te zijn, naar Nederland 
terug. In 1892 wonl hij lid dor Staatscommissie, bolast met 
hot doon van voorstellon tot herziening van hot 
privautrocht in' Ncd.-Indid. Hij overfeed 24 Sept. 1914 te 
's Graven hage. Behal vo ©enigo opstollon, waaronder" 
eeri ^,'Ovef' de rechterlijke、 macht in Ned.-Indie,\ 
goplaatst in Do Gids van' October 1890, on over de 
herziening dor contracten mot do Inlandsche zolfbesturon 
in de Ind. Gids Juli- 1903, schreof hy: „Do regterlijko 
organisatie van Nbd.-India" (1882), „De regtspleging bij do 
inland- scho regtbankon in Ned.-Indie>, (1889) en „Het Re- 
glument op de B. R. V.voor do Europ. rechtbanken in N.-I. 
vorgoleken mot hot Ned.Wotb. B.R.V." (1900).， 

IMOEN. Eon gehcel op zichzelf ataande oud- andesiot 
kegelberg, dio zich op do Tobasche. hoogvlakte verheft ； 
do top is 1450 M. hoog. Op do helKngen ontspringen 
enkole beekjes, die den bovenloop der Ba tang Taro 
(Toroe) voeden. Aan 
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den voet van den berg liggen, van het zuiden door het 
oosten gaande, do landschappcn Hoeta Radja, Boetar, Si 
Beragas, Si Namora na Dolok, en Hoeta Tinggi. Do 
grooto weg van Taroetocng naar Lagoo- boti leidt langs 
den oostelijken voet van den tmoeii： IMOGIRI. District 
van hot rogentschap Bantoel, re§T3entjeDjokjakarta. In 
dit distrikt, dat ten W. door de Kali Opak ton N. door de 
re-gentechappcn KaJasan en Wonosari, ten 0. door de 
Kali Ojo eri ten Z. door de Kali Ojo en het district Kretog 
begrensd wordt, ]igt do begraafplaats der vorsten van 
Djokjakarta en Socrakarta; hot ressorteert dan ook 
gedceltelijk ondcr Solo. Aan het hoofd van elk gededtc 
staat een ambtenaar, met den tite] van Raden 
Toemenggocng, als districtshoofd. In politiezakon ])eeft 
het Solosche hoofd zich te voegen na-ar de bevelen van 
den regent van Ban- toel. Tot voor een tiental jaren 
behoorde het district Imogiri tot het regentschap Kalasan. 
De begraaf- pla-ats is gelegen op een bergrug, dien men 
langs 360 steenen treden beklimt. Zij is in vakken 
afgedecld, die tevens terrassen vormen, elk vak omruigd 
door een muur met in't midden een in gang, die met een 
stevige djati-houten dour is gcsloten. De vakken tus- 
schen de graven zijn beplant met kruidnageJ- en 
muskaatboomen. 

Het tot het sultansgebied behoorende district Imogiri 
heeft drie onderdistricten t. w. Singosaren, Toenggalan 
on Gondowoeloeng. 

IMPATIENS. Plantengeslacht der Bal-samina- ceeen, 
met ve】e soorten in den Ind. Archipe】，vooral als 
kruidachtige planten in de bosschen der berg- streken. 
Het meest bekend is I. Bal^amina L, het springzaad of 
Balsemien [Patjar ban joe (JAV.), Inai a jam (MAL.)], een 
plant uit Eng.-Indie, veel in tuinen gekweekt, met 
verschillend gekleurde bloemen, ken baa r aan de 
langwerpige doosvruch- ten, die, als ze rijp zijn, met een 
slag openspringen en de zaden wegslingeren. De 
bladeien worden wel gebruikt voor Jiet roodkleuren van 
de nagela, evenals die van Lawsonia. Ook de wilde 
soorten heeten Patjar (JAV ),of Inai(MAL.)in 
verschillende samenstellingen. 

IMPERATA. Geslacht der Grassen met twee Boorten, 
Imperata arundiiiaceu Cyr. (= I. Koenigii) met de 
grootste verbreiding en I. exaltata Brogn, minder 
verspreid. Vooral de eerste is als Alang- alang (zie 
alda&r) bekend. 

IMPOEN. Zie TANDKARPERS (ApMeilos). 
IN EN UITVOERRECHTEN EN ACCIJNZEN. Zie 

BELASTINGEN, IL B. 1. aen b. 
..INAI (MAL.). Zie IMPATIENS. 

INAU-INAU. Naam op Oost-Sumatra door de Ma- 
Jeiers gegeven aan de volgende Koekoeken： Rhinortha 
chlorophaea, RhopodgGes diardi, Urococcyx 
erythrognathiis en hier en daar ook Coccystes 
coromandus. Op Sumatra ,\vordt Urococcyx erythrog- 
nathus ook Inggang-baloekar genoemd. De Javanen 
noemen Rhinococcyx curvirostrin Kadalan of Sintok en 
Zanclostomus javanicus Boeboet Kcm bang. Bij de 
inboorlingen op Sumatra licet RSpodgtes suma- tranui 
Sepando, op Billiton en Mendana Ndoroe. 

INBOORUNGENPOLITIEK. Dit woo rd schijnt een al 

te getrouwe nabootsing van Eingeborencn- politik; voor 
de zaak (staatkunde jegens inlanders), zie onder 
ASSIMILATIE en ASSOCIATIE. 

INCLINATIE IN N. I. Zie AARDMAGNETISME. 
INDAMAR. Zie BATANG HARLDISTRIOTEN. 
INDAROENG^ Kleine nederzettiug op Sumatra's 
Westtcust op ruim 12 KM. afstand van Fading- aan den 
grooten weg door den Soebangpasmaar Solok_ ter 
hoogU van 225 M. is van be- 

lang, omdat hier een grooto fabriek is verrezon voor het 
vervaurd igen van ]>ort>land-ccment, waar- van hot 
gebruik in Ned. Indio steeds toencomt door het groot 
aantal te bouwen bruggen en andcio waterworkon. In 
1914 bedroog de invoor van cement voor Java nog ruim 
2,/2 millioen guidon, voor do Buitenbczittingen 691.000 
gulden. Dozo fabriek, de cersto van gchecl Ned.-Indio, 
opgcricht door do Ned.-Ind. Portland Cement Mij., 
vervaardigt thans reeds gem id d old 250.000 vaten 
cement per jaar. De grondstof wordt geleverd door den 
borgwand in do nabijhcid van de fabriek. Een klein 
riviertje, de Locbock Perakoc, dat daar ontspringt, is af- 
gedarud en vormt een waterval van 70 meter hoogte, 
waarvan de kracht wordt aangewend tot het opwekken 
van de electriciteit noodig voor de verlichting, bowerkin 
g en vervoer. Een kabelbaan voert de grondstof naar de 
fabriek, een twecde brengt de cement naar Emmahaven 
en neomt vandaar meo terug steenkool, welkS noodig is 
voor verhitting van do cylinders, waarin de cement woi-
dt gebrand. — Een geillustreerdc beschrijving be vat het 
Ind. Bouwk. Tijdschrift van 15 Februari 1916; 

INDEELING. Zie GRONDGEBIED. 
INDIAN LAURELNUTOIL. Br. Indische naam voor de 

vetto die uit de zaden van Colophyllum Inophylhim. (Zie 
aldaar). 

INDIGO. INLBIDING, NAAM, GESCHIEDENIS. Het 

gebruik van indigo voor het verven, evenals de cultuur 
van indigo leverende plan ten, is bij de Zuid-Aziatische 
vol ken reeds sedert onheughjke tijden bekend geweest, 
maar in Europa dagtee- kent dit eerst uit den 
Romeinschen tijd. Do Ko- moinen noomden de indigo 
pigmentum indicum (In- discho verfstof), waarvan 
blijkbaar de naam indigo is afgeleid. Tevens blijkt 
daaruit, dat de verfstof van Indischen oorsprong is. Marco 
Polo, die reeds in de 13e eeuw de bereiding in Indio 
bespreekt, achijnt de indigo ,,endcgo‘‘ genoemd te hob 
ben, hetgecn tot do veronderstelling aanleiding zou 
kunnen geven, dat van dit endego de naam indigo is 
afgeleid. Indien dit echter zoo ware, dan zou mon met do 
grooUto waarschijnlijkheid thans nog deze uitdrukking in 
Z.-Azio inoeton terugvinden, hetgeen niot het gc- val is. 
In do TamiJtaal namelijk, die in Zuid-Indiu (Britsch) het 
meest gesprokon wordt, heetde indigoplant „averio5\ de 
verfstof ,,neelum‘‘. In het Sans- kriet heet do indigoplant 
“Vishashodami" on de indigo of “nilini” (betcekcnt 
donkerblauw), waarvan do Portugeezen „ani)" gemaakt 
hobben. In Nederlandsch-Indi6 hcet de indigo]>lant in 
liot Maloisch “Garoem'' on in het Javaansch ,,tom" on de 
verfstof Ncelum, ni]i of nila is dua blijkbaar do 
oorspronkedijke naam van de indigo-voi-f stof en do 
uaain indigo is cr in Euroj>a aan gegoven. 

Het cersto land in Europa, waar mot de uit planton 
verkregen indigo op grooto schaal geverfd werd, was 
Nederland, on go veer tegen het midden van de 16e eeuw. 
J teed s vroeger was door do Ro- ineinen en andere 
volkeren indigo voor so mini go doelein<len gebruikt un 
met zekerheid weet men, dat in de 13e eeuw uit Azid 
indigo naar Europa word, uitgevoerd, maar voor welk 
dool is onbekend. 

Van uit - Nederland verspreidde zich de kunst, om met 
de uit Indic aangevoerde verfstof te vor- ven, over 
Eugeland, Frankrijk en Duitschland. We rd zij 
aanvankelijk alleen gebruikt om bij de zoogenaamdo 
pastelvervorij d. i. het blauwverven met het extract uit de 
blaxieren van de weedo (Isatin tinctoria L.) het klcurciid 
vermogen te veraterken, eene betero en vastere kleur te 
verkrijgen en 
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goedkooper te ver ven, langzamerhand bogon de iridigo-
ververij die van de pastel te verdringen. In 1631 kon de 
O. Inclische Compagnie dan ook reeds drie 
scheepslaxlingcn ter waarde van a/2 millioen gulden 
pJaatsen. Zooals (lit met a]le nieuwigheden het geval is, 
kon echtcr de invoering niot zonder moeilijkheden gaan. 
De ververs waren in dien tijd aan bepaaldc, officieel 
vastgcstelde voorschriften gebonden on het is dus niet to 
verwondcren, dat do recepten der Hollanders voor het 
vervon mot indigo niet direct ingang konden vinden. 

Een andere reden, waarom de indigo minder spoedig 
werd ingevoerd, was de tegenwerking van de 
gelnteresseerden bij de weede-cultuur, die wel zagen, dat 
door het nieuwe product, waar- mede goedkooper en be 
ter geverfd kon worden, de pastel haar recht van besbaan 
ging verliezen. Verschillende dwangmaatregelen waren 
daarvan het gevolg. Eerst was hot konin gin Elisabeth, 
die het gebruik van indigo beperkte. Dit voorbeeld werd 
in 1594 op den Regensburger rijksdag door Duitschland 
gcvolgd. en in 1609 werd in Frankrijk zelfs do doodstraf 
op het gebruik van indigo ge- steld. Met welke d wan gm 
iddelen tegen de indigo geageerd werd, toont o.a. het feit, 
dat in Neuren- berg de ververs elk jaar zweren moesten, 
alleen met weede blauw te ver ven. 

Zooals echter alles, wat werkclijk goed is, op den duur 
ingang vindt, werd trots allo ver bod s- maatregelen de 
indigo to ch ingevoerd. Al werd deze ook de 
duivcJsverfstof gonoemd en al waren bij het gebruik ook 
goed, eer en ]even te verliezen, op den duur zou zij 
algemeen ingangvinden endoor echtheid en fraaie kleur 
de koningin der verfstoffen worden. 

In 1737 werd het gebruik in Frankrijk vrijge- steld, we
】k voorbeeld spoedig door de andere landen werd 
govolgd. 

Het Continentale stelsel in het begin van de vorige 
eeuw deed in Frankrijk do betcekenis van de weede voor 
het blauwverven weer hcrieven en zelfs elaagde men er 
in, als resultaat van de uit- geloofde premie van 500.000 
frs, uit Isatis tiiictoria indigo te berciden met 
eigenschappcn van de uit Indio ingevoerdo. 

Toen echter na do Napoleontische oorlogen het vrije 
verkeer lieratcld. was, herwon de indigo haar oudc terrein 
en verkreeg zij een zeer uitgebreide be- teckenis voor het 
blauw en zwart verven in alle landcn der wercld. 

De hooge prijs van het artikel heeft sedert ge- ruimen 
tijd de schoikundigen aanleiding gegeven to trachtxjn de 
indigotine — gelijk men het blauw- kleurcndc 
bcstandcleol van de indigo nocmt—Jangs kunstmatigen 
wog te bereiden, hetgeen in het jaar J 875 aan Noncki en 
in 1878 aan Bayer is gclukt. De eerstc proofncmingen 
gaven nog zeer onvoldoende resultatcn, maar allcngs 
werden de bercidingsmetho- den verbeterd en 
vereenvoudigd, zoodat omstreeks 1896 op zeer groote 
schaal door twee Duitsche en een Zwitsersoho fabriek 
van kunsbmatige kleur- en verfstoffen Jangs 
acheikundigen wog beroide indigo, het zoogenaamde 
indigorcin of synthetische indigo, op do markt word 
gobrucht. Dit preparaat wist do natuurlijko indigo 
allerwcgon te verdringen, zoodat het zelfs in niet 
onbcJangrijko hoeveelhcid naar Nedcdandsch-lndio 
weixl uitgevoerd (in 1912 voor eeno wuarde van / 
(582.000, in 1913 van / 1.063.000). DiontxjngovoJgo 
verloreii sedert het begin van dezo eeuw de cuituur en de 
fabrikatie van de natuurlijke indigo zeer veel van hare 
beteckcnis hoewel voor zeor fijno kwaJiteiten van 
natuurlijke indigo altijd 

nog vraag tegon hoogo prijzen blcef bestaan. In <lc 
alJcrlaatsto jaron echtcr, nu door den oorlog well erom 
het vrijo verkeer is belommcrd on de uit- voor van 
Duitschc producton over zee wordt be- Ict, trekt do 
natuurlijko indigo wed er de aandacht en wordt vooral in 
Britsch-Indio de indigobouw belangrijk uitgobreid. 

PLANTKUNDIGE OPMERKINOEN. DO indigo wordt 
hoofdzakelijk, op Java uitsluitend, gewonnen uit Ind 
igofera-soorten, bchooronde tot de Papiliana- ceeen, 
Familie der Leguminosen. Op Sumatra wordt verclcr nog 
indigo bereid uit Marsdenia tinctoria； in China, Japan 
en den Kaukasus diencn Polygonumsoorten voor 
indigobereiding. Met Polygonum tinctoria zijn ook in 
Europa uitgebreide proeven genomen, vooral in 
Frankrijk, waar men inderdaad geslaagd is er bruikbare 
indigo uit te bereiden. Hot is echter bij proefnemingen 
gebleven en ook in de toekomst is van indigo-bereiding 
uit plan ten in Europa geen heil to verwachten. 

Van de andere planten, waaruit indigo kan worden 
bereid, verdienen nog genoemd te worden: Nerium 
tinctoria, waaruit in Voor-Indio op enkele plaatsen 
indigo wordt bereid, en Wrightia tinctoria, door 
Roxburgh voor indigobereiding aanbevolen. 

De indigoferasoorten, waaruit de indigo in hoofd- 
zaak wordt verkregen, zijn: Indigofera tinctoria L. en 
paeudotinctoria, Indigofera oligosperma D. C. ? (z. g. 
Guatemala-indigo of in het Javaansch tom Pressi; de 
Javanon meenden dat deze indigo- soort uit Perzio 
afkomstig was), Indigofera lep- tostachya D. C. (Natal-
indigo of tom Natal), Indigo- fera anil L. (op Java tjantik 
genaamd) en de verinoedelijk daarvan afstammende 
stekindigo (taroein kembang, MAL.). 

Neemt men als type do Indigofera leptostachya, d&n 
kan dezo aldus worden besclireven: Een 

heester, die een hoogto bereikt van ± 2 meter, met slanke, 
onbehaarde takken. De samongestelde, 7—'10 cm. lange, 
onevengevinde bladcren staan op (-mstreoks 2 a 3 cm. 
afstand spiraalsgewijzo om den stengel en zijn aan hun 
voct van borstelvormige steunblaadjes voorzien. De 
gaafrandige, fijnbehaar- de blaadjes zijn 士 2 cm. lang 
en staan in omstreeks 8 paren jnet een eindblaadje aan de 
hoofdspil. Zij zijn mcestai omgokeerd eivormig-
Iangwerpig on heb- ben somtijds een fijne punt aan het 
cinde der hoofd- nerf. Do kleino, kortgestcelde, 
vlinderbloemige, rozeroodo bloempjes staan in trossen 
van 土 4 cm. lengte in de oksels der bladeren. De gole of 
don- kerbruino peultjcs zijn ongevcer 2 cm. lang en 2 
mm. dik, recht, bijna rolrond, onbehaard en springen met 
twee kleppon open. Zij bevatten omstreeks 8 donker 
gekleurcle, door schotten geschoiden, hoekige zaden ter 
grootte van 1 a 2 mm.y/ 
Do gonoomdo indigofora's zijn hot gemakkelijkst ? te 
ondcrscheidon naar do lengto en den vorm der poulon en 
de kJour, het aanta) on don vorm der zaden. Do 
Indigofera tinctoria, in de Vorsten- landen bi'endd] 
genaamd, heeft circa 2l/2 cm. lange, in in -oTmcer 
sikkelvormigo peulen met 士 8 geel- geklexutlo zaden. 
De Indigofera oligosperma heeft korte, rcchte, ca 1 cM. 
lange poultjes mot 2 u 3 lichtgeol geklouixlo, lioekigo 
zaden en de Indigofera anil sterk gekromde, 1 cm. lange 
peultjes met ongoveer 5 don kero zaadkorrola. 
De peultjes van de stole-indigo (die door stek- ken wordt 
voortgoplant), waarvan de zaden nooit tot rijphoid 
koinen, doon het nicest aan die van de anilsoort donkon, 
zoo ook het verdere voor- konicn van do plant. 
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Indigojera- pscudotinctoria is de variotxjit van do 
Indigo fem tincloria, die Jangs do covers en in 
de delta van de Ganges, dus in Britsch-Indid in de' 
laaglanden, gotecld wordt. Dcze hceft peulen als 
tinctoria maar lichter gokleui'de, grootere zaad- 
korrels. 

AVat vordor het uiterlijk voorkomcn van deze Ind-
igofera's betroft, zoo kenmerkt zich dat van de 
Indigojera anil door de sterke ontwikkeling van stengel 
en takken, dat van de Natal (lepto- stachya) door 
bladrijkdom en hot mcer intensiof groen van de bladeren, 
dat van de Guatemala {oli- gosperjna) door het 
geelgroene van de bladoren, en dai van de tinctoria door 
de sterkere vertakking van den stenge], het kleiner 
blijvon van de plant en do blauwgroone Ueur dor bla-
adjes. Dozo la-atste zijn bij pseud-otinctoria grooter dan 
bij tinctoria： Vau de genoerade Indigofera-soorten 
bestaan varieteiten. Van de Natalindigo komt o. a. op 
Java eene varieteit voor, die zich onderscheidt door 
grooter blad en de eigen schap, dat de bladeren zich 's 
avonds vroeger en dichter sluitxjn dan bij de gewone 
Natal. 

De niet genoemde Indigofera's zijn, voorzoover 
bekend, voor indigobereiding van weinig of geen 
beteekenis en van 66n er van, Indigojera galeffaides 
werd te Buitenzprg, zelfs bevonden, dat zij in het geheel 
geen indigo levcrdo, maar bij distillatie met water 
bfauwzuur en aetherische bittero aman- 
delolie gaf. 

De bo ven genoemde I n-digo fera-soo rtcn zijn, be- 
halve waarschijnlijk de Guatemala, die uit Midden- 
Amerika, en de Natal, die uit Z. Afrika is inge- 
voerd, in 0. Indie inheemsch en in het algemeen 
in de tropische landen zeer verspreid. 

OVERZTCHT VAN DE PRODUOTIE EN DEN HAN- 

DEL. Britsch-Indie is van oudsher hot land ge- 
weest, dat de grootste hoeveelheden indigo voor 
de Europeescho markt heeft geproduceerd .Aan- 
vankelijk waren het Spanjaarden en Portugeezen, 
die indigo uit Indie exportecrden en de indigo-cul- 
tuur in Midden- en Zuid-Amerika invoerden, 
maar eerst onder EngeJsche leiding krecg in het 
laatst der vorige oeuw de indigo-cultuur in Britsch- 
Indie de groote boteekenis van tegenwoordig. 

Gelijk bo ven is opgemerkt, heeft de cone urren tie 
van de aynthetische indigo sedert het begin dezer 
eeuw aan de indigocultuur in Britsch-Lidio veel 
nadeel toegebracht, hetgeen duidelijk biijkt uit 
het hier volgende staatje (waaiin echter ook de 
oorlogsjaren 1915 en 1916 zijn begrepen) omtrent den 

一 ' sedert 1900 in 
Maunds 

uitvoer van Bengaal-indigo 
van 32',2 KG. 

1900 Ill 700 1909 17.000 
1901 85.100 1910 20.000 
1902 43.100 1911 25.000 
1903 57.500 1912 28.000 
1904 39.200 J913 33.000 
1905 25.500 1914 39.000 
1906 28.000 1915 62.000 
1907 28.000 J916 J 48.000 
1908 

Na de 
25.000 

Britsch-Indische is de Java-indigo 
waartoe de 

-de 
〜丁 ，  -----  一 fijnere kwaliteit, het 
hooge indigotine-gehalte bij zachtheid en fijnheid 
van deeg, in vergelijking met de BengaaJ-indigo, 
het hunne bijdragen. 

Ook op Java is de prod uctie Bterk verniinderd 
zij het ook nu weder toenemende, gelijk uit de 
jaarlijks uitgegeven Statistieken van den Handel 
en de In- en Uitvoerrechten in Nederlandsch-Indie 

blijkt, waariii do volgende gegevens omtrent den 
uitvoer van indigo uit Java en Madoera in K.G. 

zijn vormeld 
1900 587.238 1908 184.093 
1901 483.278 1909 127.684 
1902 463.754 1910 93.259 
1903 * 546.529 1911 62.266 
1904 733.679 1912 148.853 
1905 509.846 1913 76.049 
1906 383.521 1914 185.011 
1907 416.677 1915 314.555 

Terwijl de Bengaal-indigo, na mcestal eerst op 
de markt te Calcutta in de tweede band te zyn over- 
gegaan, hoofdzakelijk op de Londensche markt ver- 
handeld wordt, geschieden de vorkoopen der droge 
Java-indigo voor het grootste gedeelto te Semarang,. 
tei'wijl het natte product voornamelyk naar Singa- 
pore gaat. 

Uit eon onderzoek van de afdeeling Nijverheid en 
Handel van het Indiache departement van land- 
bo uw naar de uitgestrekthoid van don o an plant 
van indigo o p Java e n Madoera is 
gobleken, dat zich met de cuJtuur van indigo op 
uit. December 1915 18 ondernemingen bezighielden, 
tot een to tale oppervJakte van 2.705 bouws (Batavia 
140, »§eerakarLa 1902, Djokjakarta 613, Pekalongan 
50必Op uit. Dec. 1911 was het totaal 2.636 bouws. S 
Uit de cijfers betreffende de indigocultuur der in- 
land sche bovoJking blijkt verder, dat op uit. Novem- 
ber 1915 op Java en Madoera de aanplant bodroeg 
2.792 bouws. Te】t men deze getallen van Europee- 
sche en Inlandsche cultuur bij elkaar op, dan komt 
men voor dat jaar tot een totaal van 5.497 bouws. 

Vrij belangrijke hoeveelheden indigo, hoewel 
van mindere kwaliteit, worden ook van Guate- 
mala en San Salvador uitgevoord en wel in onregeJ- 
matige stukken van verschillonden vorm en grootte, 
die in zakken van buffelhuiden, zoogonaamde seroe- 
nen, van 60—70 kg. inhoud, in den handel gobracht 
worden. Deze worden o.a. op de markten te Londen 
en Havre vorhandeld. Andere in Europeescho 
marktborichten afzonderlijk genoteerde mindoro 
soorten zijn nog: Madras, Kurpah en Oudh uit 
Britsch-Indio, die evoncens op do Londenscho 
markt te koop zijn en de twee eersto merkon ook 
to Marseille. 

8trel<on, waar indigo-bereiding van eenigo be- 
teckenis is, maar waarvan do indigo's niet in 
handelsberichtxjn genoemd worden, zijn: do Frati- 
scho bezittingen in Voor- en Achtor-Indio, dio 
de indigo naar Frankrijk uitvoeren; China, waar 
aan Polygonum-soorton bo ven de Indigofera's de 
voorkcur wordt gegoveu on dat mecr indigo in- 
dan uitvoerG; Japan, waar ook Polygonum-Boorten 
gebruikt worden ； de Philippijncn, Egyptc, waar 
vi,ij goede indigo geproduceerd wordt, en Brazilia 
Venezuela, Mexico, waar, ovenals op Java, indigo 

ook uit Indigojera oli(/oaperni(b bereid wordt. 
BESTANDDEELEN, BIGENSOUAPPEN EN BEOOBDEH- 

LING VAN HANDELSTNDIGO. Het hooidbestanddeel 
van handeJsindigo, zoo wel de uit plan ten gewonnon 
als do synthetisch bereide, is indigotine of indigo- 
blauw (C1G Hlo N2 O2), in 1875 door Nencki in zeor 
geringe hooveelheid door oxydatio van indoJ ver- 
kregen, in 1878 door Adolf Bayer, wien het go- 
lukfro isatine kunstmatig te beroidon, in grootero 
hoeveelheid langs synthetischen weg vervaardigd. 

Tegenwoordig wordt in Duitschland en in Zwit- 
serland op zeor groote schaal synthetischo indigo- 
tine bereid uit phenylglycocoll, en wel door dio 
stof te smeJten hetzij met natriumamide of met 
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natriumanilide. Daarbij ontstaat eerst indoxyl, dat bij 
oxydatio kwantitaticf in indigotine ovorgaat. 

De fabriokon van dio klourstof verkoopen do 
indigotine in den vorm van eon deeg met 20% 
indigotincgehalte, wclk preparaat onder den naam van 
“Indigorein" in den handel wordt gobracht en dat, gelijk 
wij reeds opmerktcn, de natuurlijko indigo grootendeols 
heeft verdrongen. 

Het indigoblauw is een donkerblauw poeder mot 
roodachtigen glans. Gesublimcerd vormt het koperroode, 
metaaJglanzende prisma's. Het is reukeloos en 
smakeloos, onoplosbaar in water, alcohol, aether, alkalion 
en verdunde zuron en oplos- baar o.a. in chloroform. Door 
alkalischc reductie- middelon wordt het gereduceerd tot 
indigo wit en met zwavelzuur vormt het 2 sulfozuren, 
waaivan het kalium- en natriumzout als indigocarmijn in 
den handel komen. 

Waar de synthetische indigo nagenoeg uitshiitend uit 
indigotine en water bestaat, bevat het plan ten- product 
nog verschiUende bijmengselen; deze zijn: indigo rood 
(indirubine), met indigoblauw isomeer en daarvan voora] 
onderscheiden door de opJos- baarheid tot eene 
purperroode vlooistof in alcohol en aether； 
verder:indigobruin,oplosbaar in alkalien ； indigo!ijm, 
oplosbaar in zuren, en asch, wolk laatste bestanddeel 
ka]k, magnesia, aluinaardo, ijzeroxyde, koolzuur en 
phosphorzuur bevat. 

Het gehalte aan indigoblauw varieert bij de ver- 
achiHende planten-indigoBOorten van 40 tot over de 
80%, bedraagt bij superieure indigo circa 70— 80%, bij 
middelsoort circa 60―70% en bij de inferieuro indigo's 
circa 40—60%. Het gehalte aan indigo rood varieert on 
go veer van 0.5 tot 15% en dat aan asch van 1 tot 10%. 

De waardc voor de ververij, ook wat de nuance dei 
kleur betreft, hangt van de hoeveoJheid en de onderlinge 
verhouding van doze bijmeng- ee]en af. Het indigorood 
vooral is op de nuanco van invJoed. 

Do beoordeeling van de waarde geschiedt ten deele 
door waarneining met do zintuigen en ten dee】e door 
bepaling van het gehalte aan indigoblauw of ook wel 
tevens aan indigorood. Meestal geschiedt dit dan door na 
Le gaan, hoeveo] eener bepaalde oplossing van 
ka]iumpermanganaat noo- dig is, oin ecno zckcrc 
hoeveclhoid van de zwa- vclzuur-ind igo-opJossing 
zoover te oxydecren, tot <le blauwc kleur verdwenen is. 

Bij beoordeeling op het oog is de zachtheid in do ccrsto 
j)laats van zeer veel belang, vervolgens <le structuur, die 
nict korrelig mag zijn cn verder de mecrdcre of inindere 
fijnheid van ,,decg‘‘. 

De kleur moot Jicfst Jo vend ig blauwviolot of 
l>lauwpur])er zijn. Dofblauw of zwartaclitig en ook 
stippig is minder gewonscht en indigo, waarop mot den 
achtorkant van den nago) goinakkolyk ecne 
koperglanzendo streop wordt gemaakt, is vcclal hard. Een 
veel voorkomend gebrek bij indigo is de zoogonaanidc 
windbrouk; d.i. vorming van schinnnols in het binnonste 
dor indigokoekjes en daarmede vaak gepaard gaande 
brokkolig- hoid. Bij do fijncrc indigo's vooral lot de 
handel ook op liot formaal der kockjes en de aanwezig- 
boi<l van meer of minder gebrokon stukken. 

Do Bcngaal-indigo onderacheidt zich van de Java-
indigo door cen lager gehaJto aan indigoblauw on con 
hoogor gehalto aan indigolijin, indigobruin en a 
chbcstanddcolen on is in verband daarmedo moeetal 
harder en minder fijn van deeg en kleur, zoodat do Java-
indigo gemiddcld veel 

hoogcren prijs opbrongt dan de EngoJsch-Indische. 
GESOHIEDHNTS VAN DE JAVA-INDIGO-CULTUUR. 
Op Java is do indigo-beroiding waarschijn]ijk door do 
Hindoos ingovoerd en toen do Hollanders zich aldaar 
vestigden werd dus reeds indigo voor oigon gobruik geteeld, 
waarvan de O. Indischo Compagnie gebruik maakte, om ecn 
niouw winat- gevend artikel voor do Europeesche markt te 
kunnon uitvoeren. Reeds in het tractaat, in 1743 • root 
Mataram gesloten, verbond de vorst van dat rijk zich do 
indigo-cultuur op het kraebtigst te doen voortzetten; do 
Compagnie zou daartoe de poodige Europeesche bedienden 
geven tot ondor- richting der Javanen, zoo menigmaaJ 
daartoe door den Soesoehoenan verzoek zou worden 
gedaan. 

Het is niet onmogelijk, dat door Europeeschen invloed 
cultuur en bereiding in die dagen reeds ver- beterd zijn. In 
elk geval was men verplicht do voor uitvoer bestomde 
indigo te drogon, hetgeen voor eigen consumtio niet noodig 
was. 

Eerst door toedoen van het cultuurstelsel ech- ter word 
ecne cultuur in het leven geroepen, die tot de belangrykste 
op Java zou gaan behooren. Reeds onder Du Bus was de 
cultuur der indigo aangemoedigd; in de Preangcr, waar de 
indigo- cultuur voJgena het stelsel van Van den Bosch het 
eerst werd ingevoerd, vond mon bij zijn op- treden reeds 
122 indigo-tuinen. Op de reeds vroe- ger beschreven wijzo 
(Zie CULTUURSTELSEL, I, bl. 549) werd dezo cultuur 
geregekl. De be- volking moest haro rijstveklen afstaan en 
in het genoemde gewest, alsmede in Cheribon, Tegal,, 
Pekalongan, Bagelen, Banjoomas^Kediri en Ma- dioen, 
later bok in Ban?aiia ~ werden, gowoonlijk i(16or niiddeJ 
van dori arbeid 3er bevoJking, fabrie- ken opgericht om do 
op die velden verkrogen grondstof to bowerken. 
Aanvankelijk voJgde de Regeering hot stelsel van groote 
fabrieken met uitgestrekte aanplantingen van 250 cn 350—
600 bouws, waardoor aan de bovolking een zware last werd 
opgelegd. Want waar bij de indigo-cultuur wisselbouw 
gevolgd word, zoodat de velden na afloop van don oogst aan 
do bevolking werden teniggogeven l) om die weder met rijst 
te beplanten en andero volden bij de cultuur werden 
ingedeeld, gebeurde het vaak, dat de indigo-tuinen ver van 
do woonplaatsen dor bevolking gelegen waren en bad doze 
niet zolden cen grooten afstand aftoleg- gen vd6r zij die 
tuinon boreikte; er wordt zelfs venneld, dat in Soekapoera 
(Preanger) de planters ocn afstand van niet minder dan 45 
kilom. had cl on afteloggen en dat zij bier cn daar maar op 
de velden ver van hare won ingen bJeef ver- tooven, tot do 
oogst was afgeloopon, zoodat men zeggon kon: trouwon, 
bovallen, s tor von, alles geschiedt op do indigovoldon. Do 
groote in spanning, van do bovolking gevorgd, werd niet 
door oven- redigo bolooning vergood; dezo was toch zeor 
goring cn werd in hot voordeeJigsto geval op 9 cents 

】)Ecn der hoofdbczwaren tegen do gedwon- gen 
indigo-cultuur ingebracht, nl. dut dio oul- tuur de velden 
uitputte, zoodat de bovolking van do rijst-cultuur op de 
toruggegoven gronden geriiige oogston moest 
vorkrijgon, moet op inindor juiste gogovens beruston. In 
do Vorsten- landon toch kan mon geregcld waarnomen, 
dat na, indigo botcro rijstoogsten worden verkregen dan 
b. v. na suikorriut (hoewol ook daurbij niot door 
uitputting), hetgeen geheol in ovorcenstem- ming is met 
do wetenschap leert. 
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per dag borckond, terwiil zolfa hot feit scliijnt to zijn 
voorgckomon, dat do planters, bij do fabriekon 
ingedeeld, na twco jarcn juist genocg verdiend 
hadden om huniie voeding to betalen. 

Groote vorbetering werd in het lot dcr bevol- king 
gebracht door hot oprichten van klcine fa- briekjes met 
weinig uitgestrekte a an plan tin gen, waarmede in 1832 
de proof word gen omen. Ook werd do tusschenkoiust 
der particulieren voor hot bereiden dor indigo, die hier 
on daar was inge- roepen, aUengs goheel opgegeven, 
zoodat sedert 1840 de bevolking overal zelve de indigo 
bereidde en aan hot Gouverncment tegen bctaling 
Joverde. Ofsclioon die belooning iets bcter was dan te 
voien, was zij toch zeer goring, tonvijl de zware arbeid 
bij bet plan ten, wiedeii en snijden en voora] het klop- 
pen en koken in de fabrick de cultuur bij de bevollcing 
gehaat maakten. Onder Rochusson werd de 
gonvernemeiitscviItuur aanmerkelijk ver- minderd. Uit 
eene berekening was gebleken, dat de indigo over het 
algemeen den planter minder voor- deolen oploverde dan 
met de goxivernemonta- koffie- en suikercultuur het 
geva] was, terwijl ook de voordeelen voor de Regeering 
gering waren ； de iiidigo-cultuur word dus overa] 
ingetroldien waar geen 30 pond indigo per bouw 
verkrogen werd. Het aanta) by do cultuur ingedeolde 
huisgezinnen ver- minderde van 187.329 tot 108.577. dat 
der bouws van 41.578 tot 23.354; dientengovolgo daalde 
de productie van 1.432.793 pond tot 614.767. Wei werd 
in plaals der indigo-cultuur de suiker- cu】tuur 
uitgebreid, maar toch niet in gelijke mate. 

Tegen die verm indoring van productio kwam de 
Handolmaatschappij op, welke voorstelde het loon der 
bevolking te verhoogen, dat naar do op- brengst bepaald 
werd. Ofschoon hieraan gevolg werd gegeven, bleef d© 
cultuur voor de bevolking, ook vergdeken met andero 
cultures, weinig voordeelig, terwijlnieuwe 
vermeerderingvan loon eene te geringe winst voor de 
Regeering zou overiaten. Op grond daarvan stelde de 
Raad van Indie voor de gouver- nementscultuur op te 
heffen ； do Gouverneur-Gene- raal vereenigde zich met 
dit voorstel en trok haar onder nadere goodkeufing des 
Konings in 1864 voor het grootste gedeelte van Java in, 
terwijl de gehede intrekking, na verkiijging der 
goedkeuring van den Koning, in April 1865 volgde 1). 

Intusschen was in de VorstenJanden door toe- doen 
van Europeesche landhuurders de cultuur toegenomen en 
toen de gedwongen cultuur ein- digde, werd in die 
Btreken de grootste hoevcelheid indigo voor de 
Nederlandsche markt bereid. 

In dien tijd was het voornamelijk de stek-indigo, 
waarvan de cultuur de beste uitkomsten opleverde. In 
den laatstan tijd had doze echter niet dezelfde gunstige 
resultaten als vroeger gegeven. Toen dan ook door den 
Heer Raaff uit Djokjakarta tusschen de jaren 1860 en 
1865 zaad van eeno nieuwe indigo-soort (leptostachya) 
uit Natal werd i»gevoerd en deze eeno veel grootere 
opbrengst aan biad en in verband daarmede ook aan 
droge indigo bleek op te leveren, verdrong in korten tijd 
de Natal-indigo de stek-indigo. Ook daarvan 

')Van 1836—-1863 bed roegen do korten dor 
cultuur / 47.115.093, de opbrengst / 81.583.220 en d。
winst f 34.468.127. Die winst was zeer varieerend： 
in J836 J 463.453, 1842 / 1.788.560, 1850/2.175.671, 
I860 / 1.597.349, 】863 / 370.703. Banjoeinan en 
BageJen producccrden allengs de nieeste indigo. 

gingcii do productics editor reeds spocdig ver 
minderen en, niettegenstaande door eon nieuw proced6 
van den Heer Sayers (ammoniak in do trekbakken) de 
resultaten weer gunstiger werden, was het eene 
uitkomst, toen door den Heer Baumgarten in 1872 zaad 
van eene nieuwe indigo-soort (oligospenna) uit 
Guatemala of Mexico word ingo- voerd. Dezc soort, 
die goede bladproducties en betcre kwalit-eit van 
indigo gaf, verdrong, behalve in inlandsche 
aanplantingen, op haar bourt in een paar jaar tijds de 
Natal, welke soort zich door verbeteringen in de 
fabrikatic later toch nog kon handhaven. 
DE TEGENWOORDIGE CULTUUR OP JAVA. De inland sche 

cultuur onderscheidt zich van de cultuur op de groote 
oudernemingen vooral door minder intensieve 
grondbewerking, door de weinige zorg voor goed zaacl 
en do keuze der soort, het ge- brokkige onderhoud van 
den aanplant, liet dikwijla niet in rijen planten en het 
aanhouden van meer dan 2 of 3 snitton. Voor de 
inlandsche cultuur wor- den vrij reel onbevloeibaro 
gronden (tegalan) gebezigd, terwijl door de Europeesche 
onderne- mers de indigo ineestal na padi op sawah's wordt 
geteeld. 

In de gouvernementslanden worden voor dit doel de 
sawahgronden van de bevolking voor 12 maanden (of 3 
snitten) gehuurd. 

De cultuur van stxik-indigo zal om de mindere 
belangrijkheid niet nader worden beschreven. Alleen zij 
opgemerkt, dat voor het maken van den aanplant meestal 
stekken van ca 20 cm. lang van takken van den tweeden 
suit worden gobezigd on, zooa】s bo ven reeds 
opgemerkt, van eene bepaaldc soort indigo (var. 
Indigofera anil ?). 

De cultuur van de indigo, dio door zaad wordt 
voortgeteeJd, is in de VorstenJanden ongeveer als vo】gt. 

Wanneer de padi geoogst is, meestal in de maand 
April, en het padistroo afgesneden en verbrand, worden 
de ve】den, die voor de indigo-cultuur bestemd zijn, eerst 
met groote afwateringsgoten op 100 a 150 voet afstand 
doorsneden en van een ringgoot voorzion. Een tweedc stel 
cvenwijdige kleinere go ten, op een afstand van bij v. 40 
of 30 voet van elkaar, monden in de groote afwato- 
ringsgoten uit on dienen tezamen mot deze en cvcn- tueel 
met nog e6n of tweo middengoten om de vcl- den te 
draineeren, den grond droog te maken en het overtoiligo 
regenwater te kunnen afvoercu. Doze(1 warsgoten 
worden gowoonlijk na het tweede plocgen gegraven. 

In elk geval begint men, nadat do bodem vol- doendc 
opgedroogd is on de most (kampongmost, titen) 
uitgostrooid, met het ploegen; liefst het eerst de pJaats, 
waar de kweekbedden zullcn worden aangolegd. 

Daarna worden op verschillende plaatsen van do 
ondernoming, bij voorkeur in de nabijheid van eene 
waterleiding, per bouw bijv. J5 kweckl>ed- den van 12 X 
4K. voetaangelcgden wordt degrond verder naar den 
eisch bewerkt en tot bed den opge- hoogd. Tussclion de 
bedden bevinden zich nog een paar go ten voor de af 
watering en verder padeu om overal goed bij to kunnen 
komen. 

Eindo Mei en in Juni, somtijds ook iets later of vroeger, 
worden in de Vorstenlanden de beddon gewoonlijk 
bozuaid, waarbij het zaad (ca. 1 pei 10 bouw), om het 
regelmatig te kunnen uit- strooien, wcl met aBch of zand 
wordt vennengd. 

Na het zaaien worden de bedden met een woi- 
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nig fijngomaakto aardo beatrooid on vervolgena mcestal 
met padistroo bcdekt, om het znad gc- inakkelijkor 
vochtig te kunnen houden on tegon «lagregons te 
beschutten. 

By Guatemalan a omstrcoks 5 dagon en bij Natal- 
indigo na omstreoks 3 dagen kan het stroo worden 
weggenomon en ruim een maand later is do bibit, die naar 
behoefte begoten word t, reed s gcschikt oin over- geplant 
te worden. Einde Juni kan dan ongeveer met het 
ovcrplantcn worden begonnen, in sominige stre- ■cn ook 
vroeger, in andero weer later. Wanneer op do velden 
direct words uitgezaaid, hetgeen in sommige gevallen de 
voorkeur verdient on op lichteren grond dikwijls grootcro 
oogsten geeft •dan uitplanten, dan worden in don 
fijnbewerkten grond de zaadkorrols op passendo 
afstanden uitge- poot of in ongevecr 2 voet van elkaar 
verwij- derdo ondiepe voren uitgestrooid on met stroo 
toegedokt. Door gieten (siram) moot voor vocht gezorgd 
worden, terw可】de verdere behandeling <ler velden 
ongoveer gdijk is aan die, waarop <le indigo uit bi bit 
wordt gekweokt. 

Van do overgeplante indigo-plantjes sterven onke- Jcn, 
doordat by het uittrekken do wortels t© veol geschondcn 
zijn of doordat zij door plantaardigo of dierlyke parasieten 
worden aangetast. Het is daarom noodig, na korten tijd in 
te booten (njoe- lam), hotgeen meestal plaats heeft nadat 
hot veld opnieuw onder water is gezet. Is men zoo ver go- 
vorderd, dat ook dit nict mecr noodig is, dan wordt 
ongeveer 66n maand na het eerstc planten de grond met 
de patjoel van onkruid gczuivenl en tevena oppervbkkig 
bowerkt ('ndangir), waarbij do bo ven- korst, dicht bij do 
plantjcs gcbracht, de uitdro- ging van den grond 
tegenhoudt. Eomgen tijd na dezo voorbewerking, die 
desnoods herhaald wowlt, wordt de grond tusschcn de 
rijon op omstreeks 10 cm. van de plan ten met de patjoel 
ter diopto van omstreeks 30 cm. bowerkt ('nggebroes). Na 
doze diepo bewer- king heoft, voordat de cersto regens 
venvacht wor- don, do laatste bewerking plaats, namolijk 
het aan- aarden van de planten. Meestal geschicdt dit zoo, 
dat tweo rijen planten op con bed komen to staan, terwijl 
zich tussclion de beddon goulen vormen ('nglarenni). Do 
verdero beworkingon, dio in don aanplant plaatsgrijpon, 
totxiat de plunton hot Hbadium boreikt hebben, dat zij 
gcancden kunnen worden, bcpalen zich tot het 
schoonhoudcn on uit<liepon (Ier go ten. 

Na het iuvallen dor regons in October of November 
Bchicton de plan ton snol op, zoodat met het snijdon van 
don eerston suit in hot laatst van November kan worden 
begonnen; bij Natal-indigo, <lio snollor g roc it dan do 
Guatemala, ook roods xroogor. planten hob bon dun cono 
hoogte van 4 a 5 voet boroikt on worden op ruini */a voot 
afstand van don grond gosnedon. Bij vroeg snijdon krijgt 
mon gowoonlijk eo»i botcron twecdon en der- don unit, 
maar dikwijls ten kosto van do productie van den oersten 
suit. Vorschillendoomstandigheden, ala ontwikkoling der 
planten, capaciteit dor fa- briekon, blaclafval, vrocs voor 
rupsonplaag of do uitkomston van proofsuitten, go ven 
den tijd aan, waarop met do verwerking der plan ten inassa 
zal word on begonnen. Doze plan ten inassa bedroeg bij 
cono proof to Klaten j.net Guatemala gomiddolcl 183 
pikol eerstxjn snit en 121 pi koi tweed on suit p. bouw, to 
zamon uitloverendo 72 pond handolsindigo. 

By hot anijden Jaat jnon, om sterfto to voor- komon, 
bij Natal-indigo van olko plant 66no loot sM&n, wolko 
loten eorat gesneden worden, wanneer 

do afgesneden takkon opnieuw uitgesproton zijn. 
Na het oogston van don eersten snit wordt de grond 

tusschon do plantrijcn opnieuw bewerkt en 2% h 3 
maanden later kan men dan den tweeden snit (dio bij Natal 
dikwijls boter is dan do eerste) verkrijgen, terwijl de derde 
snit nog weer omstreeks 3 maanden later snijbaar is. 

Do in het kort bcschreven cultuurwijze vindt men uit 
den aard der zaak op verschillende pJaatsen gewijzigd. Zoo 
is het in sommigo streken gebrui- kelyk, nog mecr snitton 
aan te houden en do indigo to laton ovorjaron en in andore 
streken weer om den veo] mindor opJeverenden derden 
snit niet aan to houden. 

ZAADWINNING. Ten behoevo dor zaadwinning laat mon 
bij het snijden van den eersten of ook wel van den tweedan 
snit tusschon den aanpJant, op vrij grooten afstand van 
olkaar, goed ontwikkelde planten staan, dio voor zaadplan 
ten moeten dienen en waarvan hot zaad het meest in Mei 
geoogst wordt. Men legt ook wel op een bepaald gedeeltc 
van do onderneming een afzonderlijken bibittuin aan, waar 
hoogstens wat ccrsto snit ter uitdunning wordt gesneden, 
maar verder zaadplanten op zoo korten afstand van elkaar 
komen te staan, dat het geheelo veld er door wordt in gen 
omen. 

Zaadplanten ncemt men bij Guatemala-indigo gaame 
van zaad, dat vorsch uit Amerika is gelm- porteerd, omdat 
daarvan de eerste en tweede generatie veelal mooio 
aanplantingen geven. 

INSEOTBNSOILADE. De indigo-aanpJantingen heb- ben 
dikwijls veel te lijden van sommige insecten- plagen. 
Daarvan dienen in de eerste plaats genoemd te worden: 
bladluizon (walang bantji), rupsen en de zoogenaamde 
sawang. Bladluizen komen voora] bij sterko droogte voor 
en verdwijnen ge- woonlijk na het invallen der regens. 
Groene rupsen, afkomstig van do vlindergeslachten Va-
nessa on Polygommatus verschijnen gewoonlijk in het 
begin van don regontijd on kunnen grooto verwoestingen 
aan rich ten, terwyl de sawang, dio zoowel in eersten als 
tweeden snit voorkomt, vooral na droogto ovoneens vcoJ 
schade kan veroorzaken. Onder sawang verstaat men 
araclmiden, dio de blaadjes ineonrollen en do takken met 
een meer of minder dicht weefsol ovortrokken. Heb goheel 
is met stof- on aarddeeltjes bedekt en de afge- vallen 
blaadjes hangon aan enkelo draadjes. 

Andcre insectenp]agon zijn: de zoogenaamde worm 
(oelat), dio binnen den Stengel het merg aanvreot, en de 
larvo van een soort Melolontha (de zoogonoamdo oeret), 
dio do wortols als voed- sel gebruikt. 

iNDiGO-BEnDiDTNG OP JAVA. Tor boreiding van in-
digo voor de Europcescho markt worden do planten 
'smorgona vroeg, tc boginnon ongeveor tegen 5uur en 
tooindigon tegon 7 uur, afgesneden en na tot bossen to zijn 
gobondon op karren (grobaks) geladon en ton spoedigato 
naar do fabrieken gobracht, waar de van do bandon 
ontclano bosson in schuinsche rich- ting in do 
zoogonaamdo fermonteerbakken (cemen- ten bakken ter 
diepte van ongoveer 1.25 m. waarin ruimte voor 5 n 10 
karrevrachten) met meestal nog eeno dunno laag indigo-
planten er over heen geplaatst worden. Hot goheol wordt 
door bamboe- stxikkon of bamboevlechtwerk met houten 
balken zacht vastgedrukt. 

Men laat na zuivor koud water (士 27°) of in den 
laatsten tijd bij Natal-indigo ook wol warm water 
toevlooicn toG do plan ton gehoel bedekt zijn, en het 
zoogenaamde formonteeren neonit een 
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nan vang. Met koud water werkendo duurt da t proces 士 
7% uur bij Guatemala en bij Natal ieta langor. 

Ziet men aan het vormen van gasbellcn, die niet direct 
uiteenspatten en zich op bepaaJdo plaat-sen (waar de 
planten het dichtst samcngc- pakt zijn) in grootero 
hoeveelheid vormen, dat gisting begint in te trcden, dan 
mag in gecn geval langer met aftappen gewacht worden. 
Men krijgt anders licht door ccn minder gewenscht 
vcrloop van het nu volgen de z. g. klopproces iets minder 
indigo en deze is niet van de beste kwalitcit. 

Bij te kort fermenteeren zal de kwaJitcit n ict lijden, 
maar de kwantiteit kan aanmerkclijk minder zijn. 

Na afloop van het maceratieproces wordt door het 
wegiiemen van houten stopp(?n het gele extract in 
zoogenaamde klopbakken, die lager ge- legen zijn, 
afgetapt cn da ar in zoo lang met lucht in aanraking 
gebracht, tot het zich daarbij vormen de indigoblauw niet 
meer toeneemt. Tege- lijkertijd worden de voor 
beniesting te gebruiken uitgeloogde indigo plan ten 
(titon) uit de bakken gonomen en deze schoongcmaakt. 

Do klopbakken zijn eveneens van cement cn daarin 
bewegen zich door middel van een water- wiel of door 
stooni een aantai armcn, waaraan houten sc hoppers, a) 
of niet van gaatjes voor- zien, blikken kokers of andero 
inrichtingen zijn verbonden, die het vqcht z66zecr aan de 
zuurstof der lucht blootstellen, dat binnen een niet to lang 
tijdsverJoop (1 a 3 uur) a】】e indigo zich heeft 
afgescheiden. Daarbij wordt de vloeistof van geel 
roodachtig, mo ar .ziet er, zoolang de indigo- vJokken er 
in gesuspendeerd zijn, bJauw uit. 

Wanneor zich geen indigo meer vormt, be- hoort het 
z.g. kloppen op te houden, omdafr andera later de indigo 
niet goed bezinkt. 

Wanneer 's morgens tegen ongeveer half acht de 
fennenteerbakken zijn gevuld, kan tegen 5 uur het 
kloppen afgeloopen zijn. Daama laat men de indigo 
eenigo uren of tot den volgenden morgen vroeg, bijv. 5 
uur, tijd om te bezinken en tapt dan de bovenstaande 
vloeistof door mid- del van een flottcur of door houten 
stoppen af. Is dit geschied, dan wordt de indigo, die tot 
eene dun no pap is samengeloopen, van den bodem op 
een doekfiJter gespoeld, om de pap zooveel mogelijk van 
het vocht te bevrijden, hetgeen ongeveer in 5 a 6 uur 
geschiedt. 

De z. g. rauwe pap, bevattende 土 94% water, wordt 
dan opgeschept en, na gemeten te zijn, in tonnen naar het 
kookhuis gebracht, om gewoonlijk den volgenden 
morgen met de 6- a. 7-voudige lioeveelheid zuiver water, 
onder omrocren, tot het kookpunt in eene met vrij vuur 
of stoom verwarmde ijzeren pan verhit te worden. Door 
dit koken worden de indigolijm en andere onzuiver- 
heden grootendeela opgelost en bed erf veroorza- kende 
organ ismen gedood. 

Het mengsel uit de kookpan wordt weer op een linnen 
filter afgetapt, om indigo en vloeistof zoovee] mogeHjk 
te echeiden, en als dit heeft plaats gehad de gekookte pap 
met ongeveer 90 % water, na in tonnen of emmers 
geschept en nogmaals ge- meten to zijn, naar de persen 
gebracht. In deze persen, waarvan de druk door hefboom 
cn ge- wichten kan worden goregeld, bevinden zich mot 
gaatjes voorziene kieten met een doksel, dat op on neer 
kan worden bewogen. Om de pap tot koeken te kunnen 
persen wordt in zoo'h kist een 

Jinnen dock tegen de kanton aangolegd en daarin de pap 
goschopt, die, om luchtboRen te verwijde- ren, even zacht 
geroerd wordt. Is do pap uitgo- ]ckt, dan worclt het dock 
dichtgeslagen en het dekscl er op gelogd. Door op dit 
doksel eerst zacht en dan sterker gelijkniatig t© person, 
wordt in 1 h 2 ctmalen do indigomassa zoover van vocht- 
declcn bovrijd, dat de zich govormd hebbende groote 
platto kock met 20 a 25 % water in kloinerc kock- jes kan 
worden gesneden. Na het snijden, van een nierk en 
numnier voorzien, levelen deze na dro- ging hot go wen 
sch te formaat voor den handel. 

De door de Javan©n voor de inlanclsche markt bereide 
indigo wordt veel langor gefermenteerd, terwijl voor het 
kloppen, dat door opscheppen on uitstorten met eon 
emmcr geschiedt, kalk wordt toegevoegd. Do pap wordt 
als zoodanig in petro- leumblikken verkocht. 

De in het kort beschreven wijze van indigo- bereiding 
voor de Europeesche markt wordt met betrekkelijk 
geringo wijzigingon, als toevoeging van amnioniak v66r 
hot kloppen (systecm Sayers) overal op Java bij 
Guatemala-indigo (plvjoaperma) toegepast. Ter 
verwerking van de thans veeJ aangc- plante Natidindigo 
{leptostachya) worden tweo nieuwe praced 6's, 
waaronder een met warm water, toegepast, daar volgens 
de oude werkwijze uit deze Indigoferasoort slechta 
weinig indigo wordt ver- kregen. Bij dezo procedd^ wordt 
van kalk gebruik gemaakt, die door wassching met zuur 
weer wordt verwijderd. 

In Bengalen wordt de daar aangeplanto Indigo-
ferasoort {tinctoria) langer gefermenteerd dan op Java 
gebruikelijk is en in Madras wordt uit go- droogde plan 
ten indigo bereid, Do verwerking der planten in Britsch-
Indie verschilt verder niet veel van de op Java gevolgde 
methode. Betei blad, maceratio zonder eigenlijke gisting 
en meer zorg zijn do hoofdredenen van de superior!toit 
van de Java-indigo boven de Britsch-Indische. 

THEORJE DER JNDIGO-FABRICAGE. In het eelsap der 
bJadercn van Indigoje.rd'3 en an dore indigo- Icverende 
plan ten komt een glycosied voor, door Schunck, die dit 
hot eerst bij fsatis tinctoria, con- stateerde, ,,Indic&an'' 
genoemd. Dit indicaan wordt bij het z.g. fermenteeren 
door do in working van eon niet georganiseerd ferment 
(enzyin), dat vermoc- ddijk in het protoplasma der 
bladccllcn voor- komt cn bij het onder water ftfsterven 
van dit protoplasma zicb met het cclsap niongt, onder 
wateropnamc (hydrolyse) in verschillende stikstof- 
houdende stoffen cn in suiker (dextrose) gcsplitst, we]ke 
stoffen, na vorming, door diffusie in het onigevendc water 
worden/ opgelost togelijk mot nog onontJeed 
indicaatiZlir ontstaat dan eeno op Jakmoespapicr 
alkalisch reageerendo oplossing, waaruil bij oxydatie (het 
kloppen) het men gaol van indigoblauw met de andero 
kleurstoffen, die in de indigo voorkomcn, zich uitscheidt, 
tcrwijJ de overige stikstofhoudende verbind in gen, al of 
niet geoxydcoi'd, in oplossing blijvcn. Met do indigo 
precipiteeren tegelijkertijd kalkvorbindingen, waaronder 
koolzurokalk, phosphorziurcjkalk cn eene verbinding van 
zoogenaamde indigolijm met ka]k, die bij het koken weer 
gedeelteiijk wordt opgelost. In handelsindigo komen dan 
verdcr nog toe- vallige onzuiverheden voor, gcdccltolijk 
door do indigo na het kloppen mechanisch meegesleept. 

Onder normale omstandighedon heeft bij de Java-
bereiding, althans wanneer niet langer dan 8 uur 
gefermenteerd wordt, geen gisting of merk- 
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tare bacteriowerking plaats, liotgeen echter we] hot goval 
is bij do inlandscho methodo on bij do bereiding in 
Britsch-Indio, waar do langorc duur van het proces 
daartx)o aanloiding gcoft. Men tracht dit dus op Java to 
voorkomen, zoodat do on tiedin gaproducten van het 
glycosied, die door gis- tingsorganismen zich vormen en 
bij oxydatio voor- namelijk het ongowenschto indigobruin 
loveron, zich niet in die mate kunnen vormon, dat het 
hooge gehalte aan indigotine, do fijnheid van deeg on de 
zachtheid, waardoor de Java-indigo zich kenmerkt, er door 
lijden. Bij langer fermcnteoren gaan ook relatief meer 
stoffen in oplossing, die / zich bij het kloppen door 
oxydatio met do indigo; uitscheiden en de zuiverheid er 
van benadeelen.} De tijd van het formenteerproccs moet 
daarmede 1 in verband gebracht worden, ook omdat het 
klop-1 proces er minder rogelmatig door kan verloopen,[ 

Hot gehalto aan indicaan in do bladeroii van de ' 
Indigofera's, die voor indigobereiding in aanxuer- king 
komen, loopt vrij sterk uitccn, ook wanneer deze gesneden 
zijn op eon tijd, dat het gehalto het hoogst is, en onder 
dozelfde omstandigheden van grond, ,klimaat enz. zijn 
gecultiveord. Ook wat het gehalte aan werkzaam enzym 
botreft, is dit blijkbaar het go Vai. In verband met dit 
laatste , heeft do splits'ng van hot indicaan bij do eene^ 
soort veel sneller plants dan bij do andere. 

Literatuur . De Sturler, Landbouw in N. Oost- Indio; v. 
Gorkom, Oost-Indische cultures, opniouw uitgegeven 3o 
deel; Andr6e, Cultuur en bereiding van indigo op Java； 
Semi or, Die tropischo Agri- kultur； Husemann, Die 
Pflanzonstoffe, 2o deel; v. Georgiewics, Dor Indigo； 
Bridges-Lee, On Indigo-manufacture ；Simmonds, 
Tropical Agriculture; Mique], Flora van N.- Indie； 

Koloniaal verslag； Do Bussy, Jaaroverzichton van den 
handel in kolonialo producten, enz. 

INDIGOFERA. Plantengealacht van de fam. der 
Legumiibosae-Papilionatae met meor dan 200 soor- ten in 
de tropiache strekon van de geheelc aarde. Het zijn kruiden 
of kleine heesters met oneven- gevinde blaxleron, enkele 
soorten met slechts 3 o£ zelfs 66n blaadje aan het blad. 
Kleino bloe- mcn aan tamelijk Ian go trosson, meeat min 
of meer rood van kleur. In don Archipel komen velo 
soorten in het wild of verwilderd voor, op Java 11 soorten, 
waurvau hot incest bekend zijn Indigo- fera sumatrana, 
Giirtn. (=2. tincloria), een wildo vorm, dio ook gekweekt 
wordt, I. nuffruticosa Mill. (= I. Anil L.), een soort die in 
trop. Amerika inheemsch is on op Java gekweekt of 
verwilderd voorkomt, I. ffuatcnuilensis Mog. et Sees., uit 
trop. Amerika, uitsluitend gekweekt en I. arrecta Hochst, 
de Natal-Indigo, afkomstig uit Abyssin io, op Java 
gekweekt en een enkelo mual verwilderd. De incest 
voorkomende ini. namen zijn Taroern (MAL., SOEND.), 
Tom, etom (JAV.)» Tarom (MAD.), Daoen biroo (DIAL, 
MOL.). Du Natal-Indigo heot ook wei Tarocni daoon aloes 
(MAL.). Bchalve ala verfstof (zie INDIGO) wordon do plan 
ten ook wol in afkooksela tegen koorts un ala wormverdrij 
vend middol gebruikt. Ook een paar wildo soorton (/. 
linifolia on I. enneaphylla) komen onder don naam van 
trocspala als genees- middul voor. :. "' 

INDIHIANG. Vroegcr district, Chans onderdis- trict van 
het district cn do afdeeling Tasikiualaja, residentio 
Preangcr-Kegentschappcn. De plaats In- dihiang ligb aan 
don spoorweg (halte van dien naam) cn aan den grooten 
weg van %)oinc(lang over Tjiawi naar Tasiknialaja. 

INDISCH COMITY VOOR WETENSCHAPPE； < ”夕, 
LIJKE ONDERZOEKINGEN. Zio COMITY (IN； ， 二 
DISOH) VOOK WETENSCH. ONDERZ.二. - ； ' L ；.- 

INDISCH DILLEZAAD, <lo vruchtcn v&n"%九e- 
thzim (/ravealens, dio uit Br.-Inclio geimporteor(项少 

a/ 

worden en waarvan men do stamplant ook woi' / 2 
eons / 御 r f "：1 T--‘ A. Sowa noomt. De olie uit het Ind. dillc- . , ? 

zaad verschilt niet onbclangrijk van dio van het 
Europ. (lillezaad?.2； f ( ；r ! / 

INDISCH GENOOTSCHAP. Zie GENOOTSCHAR 
PEN. 
. INDISCH LAURIERBLAD, bladeren van Euge- 
nia -palyantlia, wegens do aromatische olie voor 
.het kruiden van spijzen gebruikt. 
-JNDISCH SLANGENHOUT, naam voor het hout. 
van Euryconui longijolia (zie alclaar). / 

INDISCHE BOND. Zic VEREENIGINGE#d - 
INDISCHE GIDS Zie TIJDSCHRIFTE耍8心 ' 
INDISCHE SERING, naam voor Melia Azekara< 
、(zie aldaar), wegens de paars© bloempluimoii-^d 

gelijken op dio van do Europ. serin 
71NJOEK (Mai.). Zie IDJOEK. # 

INDO, verkortmg van Indo-Europeaan, 
waarmede men personen van gemengd Europcesch- 
Inlandsch bleed 上• 

INDONESIE, van Gr. nesos = eiland, &us „de 
Indische eilandenwereld" beteekenend. Deze naam 
wordt — sinds 1884 door Bastian — veel gebniikt 
in de wctenschappelijke literatuur over 0. I., 
vooral door cthnologcn en taalgeleerdcn, die ook 
spreken van Indonesiers en den Indonesischen 

van 
waarmede men personen van gemengc 

naam 

ron en 
taalstam, ■' 

INDONESISCHE TAALSTAM. De talen, gespro- 
ken door de inheemsche bevolking van Ned. Indie, 
behooren, met slechts enkele uitzonderingen, tot dien 
taalstam, welken men. bcstempelt met den naam van,. 
don Maloisch-Polynesischen, ook wel met dien 
Austronesischen, en welks gebied zich uitstrekt , van, 
Madagascar in het Westen, tot het Paasch-eiland* 
in het Oosten; van Formosa in het Noorden, totUC£"； 
Nicuw-Zecland in het Zuiden. Slechts op een ge- 
deelte van Hahnaheira, met do cilanden Ternate4 r' • 

Tidore, alsniecle lif het grootste deel van Ned. i - 
Nieuw-Guin<Si (mogelijk nog op enkele kleinere z* - 
cilanden, waaromtrent nog geen vertrouwbaro ge- 
gevens bestaan), worden talen gesproken, weike niet 
tot de genoemde familie behooren. Het aantal talen 1 

tongvaUen, weike thans de M. P. taal-familie vor- ,j 
men, is zecr aanzienlijk. Daaronder zijn er, weike door 
millioenen gesproken worden, zooals het Javaansch, 
Maleiscb, enz.; meerdere, weike slechts voor een 
betrekkelijk klein aantal personen, vele, welko zelfs 
voor maar weinigon tot voertxiig hunner gcdachten. 
clicnon. Met zekerheid kan mon zeggen, dat in 
zulko talen, wolko thans over eone grootoro uitge- 
strektheid gesproken wordon, meordore talen of tong- 
vallen, ineestal gowis ondorling na-verwant, maar 
somtijtla ook mccr afwykond, opgelost zijn. Uit aller- 

en 

en 

 

Ici gemcenscliappolijko vorschijnselon, welko do ver- 
schillonde talen thans nog vertoonen, laat zich eo- 
nigszins cen beekl vormen, hoc de toestand dier taaL 
gewcest is, ' 1 ' 
dcre of muidero trappen van afstamming raoeten 

waaruit allc thans bostaande met meer- 
zijn ontsproten.dus de taal, gesproken voor doschei- 
ding, weike men in dat opzicht do oorspronkelijke of 
do grond-taal kan noemen. 

Zeer in't kort on derhalve alleen in't algemcen 
juist, kan do volgende beschrijving van het Maleiach- 
Polynesisch gogovon wordon, waarbij de woordon 
,,,oorspronkelHk'', of „do grondta&l” in boven-ge- 
iioemdon zin zyn op te vatten. 
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Oorspronkelijk zijn, wat het klaiikstelsel betreft, de 
vocalen: a, i, e, u, o, (in vorscliillende nuances), benevens 
de kleurlooze klinkcr: e, (do pepet), echter met dien 
verstande, dat en c-klanken, alsook o- en u-klanken by de 
vergelijking der thans be- staande talen moeielijk uiteen 
zijn te houden, zoo- dat het schijnt, dat het onderscheid 
ook oorspronke- lijk zeer gering is geweest. Een constant 
verschil tus- schen lange en korte vocalen komt niet voor. 
Aan het，eind van een woord kunnen ook twee-klanken 
voorkomen. 

Als oorspronkelijke mede-klinkers kunnen gel- den: k, 
t, p, g, d； (incer linguaal dan dcntaal), b, (niet geheel te 
scheiden van de w,) ng, n, m. I, r, (in meerdere 
varieteiten), s, h, te, (waarvan eene va- i-ieteit niet geheel 
te scheiden is van de b, eene andere van meer vocalischen 
aard is), alsook, ofschoon zeld- zaam, (behalve mogelifk 
als overgangs-klank, gelijk thans in meerdere talen), de j. 

Uit de grond-taal stammen. ook wel die klaiiken, welke 
wij door tj, dj, nj weergeven, welke men vroe- ger ten 
onrechte als palatalen beschouwde. Men is hieromtrent 
echter minder zeker, omdat deze klan- ken in meerdere 
talen ontbrekcn of bewijsbaar nieuw-voriningen zijn, in 
de talen-zelf ontstaan, gelijk dat in het Oosten van den 
Archipel het geval is, (trouwens ook in het Westen zijn zij 
meermalen duidelijk uit een anderen klank ontstaan). 

Gelijk vanzelf spreekt, staan de thans bestaande talen 
ten opzichte van de voorkomende klanken, verge- leken 
met wat als oorspronkelijk kan gelden, op zeer 
verschillenden trap ； naast verUes staat ook ontwik- 
keling van nieuwe klanken door de klank- wisselin- gen. 
Het klankstelsel onderscheidt zich door zekere weeklieid; 
opeenhoopingen van consonanten, zoo- wel aan het begin 
als aan het eiiide van een woord of van eene lettergreep 
kunnen niet voorkomen ； slechts de Z of r kunnen zich 
aan het begin van een woord, (zeldzamer aan het begin 
van eene lettergreep in het woord, en dit wel niet 
oorspronkelijk), met eenige voorafgaande mede-klinkers 
min of meer in de uitspraak verbinden, hoewel ook tier 
zeer dik- wijls eene vocaal tusschen gevoegd wordt. De 
grond- taal moet mede-klinkers als sluiters gekend 
hebben cn wel de /;, t, p, met de correspondeerende 
nasalen, (en denkelijk ook de mediae), benevens de I, r, s 
en h. Onder de thans bestaande talen zijn er vele, welke 
alle mede-klinkers als sluiters hebben wegge- worpen en 
dus geheel vocalisch zijn geworden ； bij andere is dit 
gedeeltelijk het geval; sorns worden consonanten als 
sluiters door een vocalischen naslag gespaard.; enz. In 't 
algemeen bestaat de neiging tot afwerping der sluiters ； 
de nicest bedreigde is wel de slot-4：, die ook in talen, 
welke over het geheel de sluiters bewaard liebben, 
neiging heeft in den ingeslikten mede-klinker of in de 
hamzah over te gaan. Omtrent het toelaten van mede-
klinkers aan het slot van eene lettergreep in Jiet woord 
bestaat veel verscliil tusschen de thaiis gesproken talen. 
In't algemeen kan gezegd worden, dat de nei- 

consonant van. de volgende lettergreep) ； in enkele 
talen blijft desluitcr ook bij herhaalde stammen, (als 
b§y..in een vorm： wuiwvi'). Denkelijk bestond deze 
neiging reeds in de grond-taal. 

Het taal-materiaal bestaat uit stam-woorden en 
vorm-elementen. 

De Btam-woorden zijn meest twee-lettergrepig, 
ofschoon 6en-lettergrepige niet geheel ontbreken, (al is in 
't oog te houden, dat de in do thans be- 

png bestaat geen sluiters te dulden, (tenzij een neus- 
klank,welke dan evenwel meer behoort bij den begin- 

staandc talen voorkomende 6en-lettergrepige woor- don, 
meermalen duidolijk uit twec-lettergropigo zijn ontstaan)
； nieer-lettergrepigo stam-woorden zijn, kemielijk 
afgeleid. Dikmaals blijkt zulk een twee- (of meer-) 
lettergropig stain-woord een 66n- lettergrcpig element te 
bevatten, den wortel, welke ook in andere stam-woorden 
teruggevonden wordt; meestal is de verbinding met het 
overblijvende deel echter zoodanig, dat aan eene 
scheiding, althans vooreerst, niet te den ken valt. Hoewel 
deze toestand reeds dezelfde moet geweest zijn in de 
grond-taal, is het niet onmogelijk, dat meerdere, thans een 
bepaalden wortel bevattende stam-woorden eerst nft de 
scheiding hun tegenwoordigen. vorm, (afge- schcideti van 
wat de verschillendc klankwetten daar- toe hebben 
bijgedragen), hebben gekregen. Zulk een stam-woord kan 
op zich-zelf een gangbaar woord zijn, vooral wanneer het 
een concreet voorwerp aan- duidt, maar ook in andere 
gevallen. Meestal 盘 echter daartoe nog noodig het 
gebruik van een of meer vorm-elementen: een prefix, een 
(daaruit ontstaan) infix, een sufiix, afzonderlijk of wel te 
zamen. Deze vorm-elementen dienon zoowel tot woord-
vor- ming als tot aanduiding van de grammaticale be- 
trekkingen. Een groot aantal dier vorm-elementen, welke 
nog in meerdere talen in levend gebruik zijn, moeten, 
blijkens de ook elders voorkomende vers teen - de 
overblijfselen, reeds als zoodanig in de grond-taal 
aanwezig geweest zijn. Uit den aard der zaak staat geen 
der thans bestaande talen geheel op het stand- punt der 
grond-taal. Sommige hebben nagenoeg het geheele vorm-
materiaal als levend element verloren, bij andere is een 
klein gedeelte, bij weer andere een aanmerkelijk gedeelte 
bewaard gebleven. Naast verlies komt evenwel ook 
vemieuwing voor en wel op tweeerlei wijze: in de eerste 
plaats door het ontstaan en het gebruik maken van nieuwe 
vonn-ele- menten ； deze zijn, als zoodanig, gewoonlijk 
gemak- kelijk te herkennen; in de tweede plaats door uit- 
breiding of verandering der functie van het geerfde vorm-
materiaal ； dit laatste maakt't dikwijls moeie- lijk te 
bepalcn, wat de oorspronkelijke functie geweest is, terwijl 
al het feit, dat het een of ander vonn-element reeds in de 
grond-taal als zoodanig fungeerde, maakt, dat de 
oorspronkelijke betcekeniM welke het als afzonderlijk 
woord moet gehad hebben, meermalen niet meer is na te 
speuren. 

Als bijzondere kenmerken der taal-fainilie kunnen nog 
gonoemd worden, dat het bepalende woord op het 
bepaalde pleegt te volgcn. 

Verder, dat over't algemeen het werkwoord, als 
zoodanig, niot sterk ontwikkeld is. In vcle der thans 
bestaande talon komen in de functie van finict actief 
werkwoord eigenlijk alleen vormen voor, welke in waarde 
met onze deelwoorden kunnen gelijkgesteld worden. In 
die talen, waarin liet passief wordt aangeduid, komen in 
die beteekenis (met uitzoiidcring van zulke constructie,e, 
waarbij do waarde eene verandering heeft ondergaan) 
slechU eigen lijkc substantief-vormen voor. Ook daar, 
waar een meer cigenlijk “vervoegd" werkwoord bestaat, 
is meestal de neiging tot het verloopen, of althans tot het 
beperken van hot gebruik, groot. 

Tijd en wijzo worden bij het werkwoord, of bij de 
daarvoor in de plaats Lredende deelwoordelijke- en 
substantief-vormen door partikcls (of tot parti- kcls 
geworden woorden) aangeduid. In sommigo talon echter, 
bijv. bij de Philippijnsche enz., heeft een oud vorm-
eleuient do functie verkregen oui den verleden tijd aan te 
duidon, hetgeon soms tevens de verschuiving der waarde 
van andere elementon 



INDONESISOHE TAALSTAM. 145 

heeft veroorzaakt. Elders, (bijv. in het Jav.), is con 
partikel, of zoogenaamdo nadrukswijzer, gobozigd tot 
aanduiding van den conjunctiof of wftt daarnio- de 
samenhangt, meer tot eon oigenlijk vorm-olomont 
geworden. 

Wat betreft de grammaticalo betrokkingen, waar- in 
een substantiof kan voorkomon: het subject on object 
wordon in algenwen niot aangeduid ； mot den gonitief 
kan dat wel het goval zyn, daarnaast komt ovenwol 
cenvoudige nevenstelling voor, welko denkelijk de meest 
oorspronkelijko is； de vorscliil- lende constructie's 
stamnien waarschijnlijk reeds uit de grond-taal. Verscliil 
van grammatisch go- elacht komt noeb. bij het 
substantief, noch bij hot vooniaamwoord voor. 

Voor het pers. voornw. v. d. ls,en pers. meerv. bestaan 
twee vorschillende vormcn, naarmate do aangesproken 
persoon al dan niot wordt ingcsloton. 

Do boven-opgosomde bijzondorheden, welko uit den 
aard der zaak nog met vele vermeerderd kun- nen 
worden, mogen Her voldoende zyn. Alleen is nog te 
vormelden, dat ook de arinste taal of tong- val der familio 
zeer rijk aan woorden is, door de eigenschap, aan hot 
Mai. Pol. ras eigen, oni ook bij handelingen meormalen 
het bijzondere mot eone verscliillende benaming te 
bestempelen, zoodat bijv. voor de verschillende wijzen 
van “dragen", als: „op het hoofd dragen," op den 
schouder drageif \ enz., ook verschillende, niet wortel-
verwante woordon gebezigd wordon. 

Eene poging om uit taalkundige gegovens het 
„stamlandn (dit woord genomen in een zin, overeen- 
komende met dien, welke boven aan “grondtaal" ge- 
geven is) op te sporen, is gedaan door Prof. Dr. H. Kern, 
(Taalkundige gegevens ter bepaling van het ,,stammnd‘‘ 
der Maleisch-Poljrnesische Volken, Ver- slagen on 
Meded. der Kon. Akademie v. Wetenschap- pen, III 
R.,D1. V. 1888), die tot deslotsoni komt, dat dit een dee! 
van de kust van Achter-Indie inoet ge- weest zijn, waarbij 
de mogelijklieid bestaat, dat hot voIk daarvoor nog van 
verderaf gelegen sbroken is gekomen. In verband 
liiermede is te wijzen op do ineening van Pater W. 
Schmidt, die, na in zijn ge- Hclirift： „Die Mon-I<limer-
Volker,ein Bindcglicd zwi- schen Volkern Zentral-
Asicns und Austronesierw" (19()6), eerst gewezen to 
hebben op punten van aan- raking, zoowol wat den 
woordcnscliat als wat do grammatica betreft tusschen 
Mai. Pol. talen en de genocnide talon van Achtcr-Indie, 
tot de conclusio komt, dat er ccn zeker verwijderd 
verband bestaat tuHsehen do door hem Austroiisiatische 
genoomdo talen, wuartoo, behalve talen in Achtor-Indie, 
ook enkelo in Voor-Indie behooren, on do Ma]. P 1. taal- 
familie. Dat，or punten van aannxking bestaan, voor- al 
met talen in het Westen van den Archipel, is niet tegen 
tespreken; omtront de oorzaak daarvan schijnt het 
veiligcr nog de uitkoinsten vun nador ondorzook af te 
wachten. 

Evcninin aid andere talon zijn ook de Mai. Pol. vrij 
gcblcven van vrcemdeii invloed. (JcdeeJtolijk is dozo 
gcrnakkelijk na to speuren. Groot is do invloed gc- weest 
van het Sanskrit, tengcvolge van de Hindoe- kolonisatie, 
vooral op hot Javaansch, in niindoro mate op het 
Maleisch, en vandaar op andere talon in de omgeving. 
Doze invloed heoft zich echtcr Hlechts uitgestrekt tot den 
wooidcn-schal; op do spraiikkuiist, zelf» van liet oud-
Javaaitsch, heeft hij, (daargelaten de vonn van sommige 
samonstel- lingon), niet go work t. 

Behalve in genoemdo talon worden nog vrij vecl 
Sanskrit-woorden aangetroffen in het Tagalog en 

hot Bisaja, overigens is do invloed, zoo aanwezig, slcchts 
middcilijk geweest. Ook uit cnkclc Dravidi- scho talon cn 
uit het Chincosch zijn, mccr bcpaalde- lijk in de 
Wostelijkc talon, woorden overgenomcn. Belangrijk is 
voorts het aantal Arabischo woorden, welko met den 
godsdicnst in de talen gedrongen zijn van hen, die den 
Islam bclijden； in de eerHte plants zijn dit termen, welke 
betrekking hebben op den godsdicnst, niaar ook velo 
woorden van anderen aard bovinden zich daarondcr, 
middcilijk zijn enkelo daarvan ook in zwang gekomen bij 
nict-Mohamine- daansche volkcn. Nevens Arabischc 
woorden komen ook Pcrzische voor, doch in minder groot 
aantal. Ten gevolgo van den politieken toestand zijn ook 
nog een aantal woorden uit Enropeesche talen in meerdore 
Mai. Pol. talen opgenomen, zooals uit het Portugecsch, 
Spaansch, Hollandsch en Engelsch. Nog kan do invloed 
genoemd worden van het niet Mai. Pol. Ternataansch, 
uitgeoefend op do talen der volken, die aan dit rijk 
onderhoorig waren. 

Tot op zekere hoogte kan men alle boven-ge- noemdo 
talen ..cultuur-talen" noemen ； buitendien hebben 
evenwcl ook andere talen. invloed uitgeoefend, nl. do 
talen van meer oorspronkelijko, niet tot het Mai. Pol. ras 
behooronde bewoners. In het bijzonder geld I dit van de 
talen, gesproken in het Oosten van den Arcliipel en verder 
oostwaarts ； deze invloed is aldaar zeker nog 
belangrijker geweest dan de eerat- genoemde, aangezien 
hij zich ook in sommige op- zichten heeft uitgestrekt tot 
de grammatica. Hier- door toch is waarschijnlijk 
toverklaren de, in een aantal talen in het Oosten van den 
Archipel on op en om Nieuw-Guinea, (zelfs, doch niet 
uitsluitend, in sommige Philippijnsche 
talen),voorkomendevooropplaat- sing van den genitief. 
Hoewel niet in zoo sterke mate is toch ook geheel in hot 
Westen, (op Nias, enz), op andere wijzo op het Alalagasi 
en de nog weinig be- kendo M. P. talen uit Achtor-Indic 
duidelijk vreemde invloed te bespouren. In hoeverre 
dergelijke invloed zich heeft uitgestrekt tot den voor een 
gedeelte zoo uiteenlooponden inheemschen woorden-
schat der M. P. talen, niet alleen wat genoemde talen be-
treft maar ook andore, is nog niet na te gaan. Om- gekeerd 
hebben M. P. talen, uit den aard der zaak, invloed 
uitgeoefend op volken van ander ras； enke- le, als de 
Negrito's op de Philippynon, sprokon thans een M. P. 
idioom. 

Ook onderling hebben de M. P. talen veolvuldig in 
verschillende mate on uit verschillende oorza- ken 
invloed op elkander uitgeoefend, bijv. het Ja- vaansch op 
het Balineosch, Madoereesch en Soenda- neesch, het 
Makassaarsch op do talon van Soem- bawa, het Maleisch, 
o.a. ten gevolge van den politieken tocstand, op tai van 
veraf wonendo bevolkingen. ook nu nog, omdat het aldaar 
tot voertuig van het ondorwijs dient; enz. 

Eon volledigen stamboom dor M. P. talen op te 
stollen, is vooralsnog ondoonlyk, en zal dat mogelijk ook 
blijven, want alios is waarschijnlijk to vcel door66n 
gowarreld, bijv. door verhuizingen in de Oostelijkc-
oilandon-wereld of door hot opgaan van velo talen en 
tongvallon in zulke, welke over een groot gebiccl 
gosprokon wordon, en nog velo andere oorzaken. 

Vordcolingon, welko vroeger opgesteld zijn, en 
waarvan do door Dr. Brandes gcformuleerdo verdee- ling 
van de talen van den Archipel in eeno Weste- lijke- on 
Oostelijko Afdecling, naar gelang van de constructie van 
den genitief, het nicest in trek is gowccst, zijn gebloken 
niet tegon eone nadore ki'itiek bestand to zijn geweest. 
Reeds sinds geruimen tijd 

10 
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is men evenwel in staat eenige talon, als nauwer 
samenhangend tot bepaalde groepen, samen te bren- gen, 
nam. de groep der Polynesischo talcn in on- geren zin en 
de groep der Philippijnscho talen, waav- toe ook 
behooren de talen van Formosa, der Sangir- en Talaut-
eilandcn, het Bolaang-Mongondousch, het Ponosakansch 
en do talen der Minaliasay (een gedcelte der loatste ook 
wel eens als^/^ub-Philip- pijnsche talen5' onderschciden), 
waarbij nog als derde groep genocmd kan worden het 
complex der talen, welke te zamen onder den naam van 
het Bataksch bekend zijn. Thans zijn wij in staat nog 
incerdere van dergelijke groepen te ondcrscheiden, bijv. 
op Celebes de groep der Oost- en West- Toradjascho 
talen, waartoe o.a. behooren: het Bare'e, (0. T.), 
Napoesch, (idem), Paloesch, of Kailisch, (W. T.), 
Parigisch, (idem), enz. ； de Tominische groep, waartoe 
behooren het Tominisch, het Toli-tolisch, het Petapasch, 
enz. ；deLoinansche groop, waartoe behooren het 
Loinansch, het Bobongkosch, enz., cn nog andere, .(vgl. 
Adriani： ,,De Bare1 e-sprekendc To- radja's van Hidden-
Celebes, 3de D】.). Buiten Celebes :de Bima-Soemba-
groep, waartoe ook behooren het Sawoeneesch, het 
Manggaraisch, enz.; de Arn- bon-Timor-groep, waartoe 
behooren het Boerocsch, het Rottineesch, de talen der 
Zuid-Wcstcr-eilan- den en denkelijk nog meerdere. 

Bij vergelijking blijken de verscliillcnde talen van 
Celebes, hoe groot het verschil onderling ook is, toch 
meer met elkander en ook met do talen der Philippijnen 
gemeen te hebben dan bijv. met het Maleisch en 
Javaansch; omgekeerd blijkt, dat, niettxjgenstaande het 
onderling verschil, het Ja- vaansch, Soendaneesch, 
Maleisch, Bataksch, enz. meer punten van aanraking met 
elkander vertoonen dan met eenige taal van Celebes, enz. 

Hieruit volgt, dat wat de afstamming betreft ook 
grootere groepen kunnen onderschcidcn worden; eene, 
welke men die der Westelijko talen zou kunnen noemen 
en waartoe behooren de talen van Su- inatra met 
omliggendc eilanden, (het scJiicr-eiland Malakka, enz.), 
Java, Madoera en Bali, voorts het Malagas!, en 
eene,~welke ^inen met den naarn van die der Oostelijke 
talen zou kunnen bestempelcn. De onderlinge graad van 
verwantschap der tot cene der groepen behoorende talen 
blijft echter onbe- paald. Tot de Oostelijke talen behooren 
in de eerste plaats de talen der Philippijnen, van Formosa, 
Celebes en omliggende eilanden. Tevens blijkt echter uit 
verschillende kenmerken, dat de talen der Kleine- 
Soenda-eilanden, vanaf het Oostcn van het eiland 
Soembawa, voorts die der Oostelijke eilanden van den 
Arcliipel en al wat oostelijk daarvan buiten den Archipel 
ligt, oorspronkelijk in nader verband moe- ten gestaan 
hebben met de talen van Celebes en die der Pliilippijnen, 
zoodat zij, hoezeer zij daarvan thans ook mogen afwijken, 
hetzij door het vedics van het oude erfgoed, hetzij door 
nieuw-vori))ingen, wat de afkomst betreft tot diezelfde 
groep moeten gebracht worden. *). , 

Het valt niet geinakkelijk om in een kort bestek 切 
zeggen, wat in 't algemecn de versehiipunten tusschen de 
Westelijke en Oostelijke talen zijn, aan- g’zien de afstand 
tusschen beide groepen ten slotte niet zoo heel groot is. 
Voor de bepaling dier verschil- 

')Venncld client te worden, dat reeds vroeger door 
Grashuis, zij't ook op gcdeeltelijk onhoudbare 
gronden, eene dergelijke, schoon niet geheel over- 
eenstemmende, verdceling is gemaakt. 

punten komen allcen die talon in aanmorking, wolko 
niet al te vcel van het gcmeonschappolijk orfgoed 
verloren hebben; van de andero is de verhouding 
allcen langs omwegen uit to maken. Zeor in alge- 
meen kunnen do volgende onderschcidingen ge-
maakt worden, met verwaarloozing van allerlei bij- 
zonderheden en ook van afwij kingen aan beide zij- 
den. 

In do Westelijke talcn wordt meer gebniik gemaakt 
van suffixen dan in de Oostelyke, welko aldaar by do 
actief deehvoordelijko vormen nage- noeg geheel 
ontbreken, of, zij nog aanwezig zijn, is hun gebruik min 
of meer verward; daaren - tegen is het gebniik der 
prefixen reel gcwicJitiger en zijn de daarinede gemaakte 
differentiaties veel talrijker in de Oostelijke talon dan in 
de Westelijke. Terwij 1 in de Westelijke talen de vormen 
met gcprcnasalcorden stam na het prefix ma (a) als de 
workwoorden (dcolwoorden) bij iiitnemendbcid kunnen 
gclden, heeft bij dezen vorm in het Oostcn gewoonlijk de 
nasaleering meer eene bijzondere be- teekenis. In het 
klank-stelsel der Oostelijke talen ontbreken de klanken 
tj, dj, en waar zij worden aan- getroffen, zijn het nieuw-
vormingen, welke in geen verband staan met het 
voorkoinen in het Westen ；men treft ze dan ook niet, 
tenzij toevallig, in dezelfde woorden aan； ook zeer in 
algeineen ge- zegd, is het klank-stelsel der Oostelijke 
talen nog weeker dan dat der Westelijko. In beide 
groepen koiuen nagenoeg algemeen eenige 
karakteristieke woorden voor, welke in de andere of 
ontbreken, of niet in dezelfde beteekeiiis gebruikt 
worden, (als in de Oostelijke talen: tau, inensch； ata, 
slaaf, enz.), terwijl ook in 't algeineen. de talen der 
Westelijke groep onderling meer aanraking in den 
woorden- schat vertoonen dan met eene der talen van de 
andere groep, evenals dat omgekeerd hot ge- val is. 

De talen van Borneo, voor zooverre daarover thans to 
oordcelen is, schijnen eene tusschenstelling in te nemen: 
deels naderen zij meer tot do Westelijke talen, (bijv. door 
het algeineen gebruik van don nasaal bij de actieve 
dcelwoord-vormen, het bezit van de tj, dj, in 
overeenstemming met de ge- noemde groep), deels 
komen zij meer overeen mot de Oostelijke, (bijv. door de 
verhouding van hot gebruik van prefixen en suffixen). In 
sommigo talen in het Oosten schijnt eene nciging tot de 
PhiHppij- sche talen merkbaar te zijn. Raadselachtig in 
jiot door welko oorzaak sommige talen in het binnen- 
land zoo verloopen zijn. 

Denkelijk hangt het vcrscliil in de genoemdo taal- 
groepen samen mot eenig verscliil van de plants van 
herkonist, namelijk dat de voor-ouders van hen, die thans 
eene der Westelijko talon spreken, uit een ander deel van 
het Htainland zijn gekomcn dan do voor-ouders van hen, 
wier taal tot de Oostelijke to rokenen is, cn dat reeds 
toentertijde eenig verschil van dialect bestond. Hoewel 
in algemecn zij, wier talen tot eene der beido hoofd-
groepen behoordon, een eigen weg gevolgd moeten hob 
bon, zonder vecl invloed oj> elkander uitgedefend te 
hebben, (tenzij dan toovallig, zooals boven bijv. omtrent 
het Ma- leiHch is opgemerkt,) schijnon in sonunige 
streken toch vei-mengingen te hebben plants gchad, bijv. 
in het Zuid-Westen van Celebes, (het incest, wat betreft 
liet Makassaarsch cn Boegineesch); denkelijk hebben 
talen, aln hetAljeh'sch en Gajo'hcli op Noord- Sumatra, 
hoeweJ bepaaldclijk tot do Westelijke behoorende, toch 
eens den invloed ondervonden van stammen, wier talen 
meer belioorden tot de Ooste* 
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lijke. Byzonder is wat in dit opzicht hot Soembawa- 
reosch, (op hot westelijk dccl van hot ciland Socm- 
bawa), en, voor zoovcr is na to gaan, ook het Sa- 

,,.saksch op Lombok vortoonen. Hicr mocten duidc- i " lijk 
stain men vanlieide Jioofdgrocpcn op clkander 

 

 

zijn gestootcn cn zich vcrmcngd hcbbcn, zoodat do 
talon, ook wat den woorden-schat betreft, bopaal- 
delijk een gcmengd karaktcr dragon. Sporcn van 
AVestelijken invloed, (behalve nog van lateren tijd 
door aannamo van den Islam), bevinden zich ook 
wel in hot Bimancesch; oingekccrd van invloed van 
Oostelijkc talen in het Balincesch, (bijv. ma als 
passief prefix). J. C. G. J. 

INDRA. Godheid 
Zie HINDOElSME. 

uit het Hindoeschc pantheon. 
De naain Indra komt ook voor 

in. plaatsnamcn b. v. Indragiri “berg van Indra", 
Indrapoora „stad van Indra". 

INDRAGIRI. L a n d b e s c h r ij v i n g. Afdeeling 
van de Residentie Riouw en Ondorhoorighedcn, be- vat 
het landschap Indragiri (zio aldaar), de land- schapjes 
Koeantan-districton (zio aldaar) en de land- strokon 
Reteh, Gaoeng, Igal en Mandah, to voren onderdcelen 
van het voormalige Sultanaat Lingga- Kiouw en thans 
behoorende tot het rechtstreeks bc- 

stuurd gebicd. De afdeeling, staande onder een As- 
sistcnt-Rcsidcnt, telt drio onderafdeelingen, namc- 
lijk de Koeantan-districton onder eon controleur, do 
Indragirischo Bcnedcnlanden, en Indragiri Bo ven 
on Zuid onder con civielon gezaghebber. 

Voor het grootste gedeelte bestaat het uit inoo- 
rassig alluviaaUand met oerwoud bedekt, het 
stroomgebied van de Batang-Koeantan, de Gang- 
sal en Ketch, do Gaoeng en tai van kleincro rivie- 
ren en krecken. Alleen in het Zuidcn bevindt zich 
laag heuvelland, waarvan de hoofdketen een na- 
tuurlijke grens met Djambi vormt. Do Boekit 
Limau is do hoogsto top, maar nergons rcikt do 
keten toG over de 700 M. Het )s de waterschei- 
ding tuSschen Koeantan cn Batang Hari. Alleen 
langs do oovors worden nedorzettingen aangetrof- 
fen. Jn do Jaatste jaren is hot aantal dozer aan 
den benedenJoop der Indragiri-rivier niet onbo- 
langrijk uitgebreid. Voorccrst hobben zich daar 
duizenden jJandjarcczen gevestigd, terwijl verdcr 
hot aan door de inheemsche bovolking aan go- 
Jegde hidangs en tuinen opvallend is toegenomen. 
Mccr binnonJands is het hooger gclegen diluvium 
van den iniddenloop dor Kooantan en den bo ven- 
loop dcr Gangsal betcr bowoonbaar, maar toch 
ook uitorst schaars bcvolkt. Nog hooger op komt 
mon aun het hcuvelland der Koeanbandistricten, 
waar liet land be tor bebouwd on het aantal aan- 
eengeBloton kani}K)i)gs grootor is. 

Be kustlijn loopt in hoofdzaak in Z.O. richting, 
(loch inaakt een diepo inbuiging en vormt de 
Amphitritebaai (zio aldaar) met eon ingangs- 
wijdtc van 21 zceniijleu, waarin o. m. do Ba tan g- 
Koeantan uitwatert. De Zuidelijko grens van go- 
noernde baai wordt govormcl door eon aantal 
eilanden, die dec】 uitmakon van hot deltaland 
dcr KOOPntun. 

Langs eon groot gcdoclte der kust treft men 
een onregeljnatigen go rd el van bakoc-bakoo (be- 
hoorendo tot do familio der Ilhizophoraccae) aan, 
dio over het algemcen vrij breed is. Terwijl hot 
hout van die plantensuort zeer good brandhout 
<-n hout»kool oplevcrt, bezigt men do bast a]s 
veif- cn looistof. 

Bovolking. Volgens de loatsto opgavo bc- 
droog hot aantal inwoners in 1916 totaal 83.073, 
vcrdeeld over de voJgende groepen: 

Europeancn  ............................................  51 
Chineezcn  .........................................  1.413 
Andcrc Vr. 0 ...........................................  22 
Arabicrcn  .................................................  2 
Maleicrs ...........................................  25.890 
Koean tanners  .................................  30.055 
tlavancn .............................................  3.141 
Orang Laoot .......................................  1.125 
Orang Mamaq  ...................................  1.956 
Bandjareezen ...................................  18.798 
Andere Inlanders  ..................................  620 

To taal~ 83^073 
Omtrent de Inlandsche bevolking van de af- deeJing 

Indragiri valt te vermclden, dat in do kuststreken het 
Riouwsch-MaJeische element de overhand heeft en dat, 
naarmatc men verder laiidwaarta in komt, clc bevolking 
meer verwant- schap aan het Minangkabausche vertoont, 
tot- dat in de Koeantandistrict-en volk, taal en zeden 
zuiver Alinangkabausch zijn geworden, o. a. het 
niatriarchaat hccrscht. De overgang tusschcn beide 
bcstanddeolon gaat goJeidelijk. Trekt men meridia- ncn 
over de Kampongs Batocsawal en KoeaJa Tjenako, dan 
vormt de bevolking van het tusschen die meridianen 
gelegen gebied den overgang tusschen do genoemde 
hoofdgroepen. Dat gebied is ook vrijwel het centrum van 
JiandeJ, nijver- heid en Europceschen landbouw en 
daardoor ecn strook waar vreemde elementen tusschen de 
bevolking zijn komen wonen. Door omgang en ver- 
inenging voornl. door Minangkabauschen invloed hobben 
de Malciers daar veel van hun oorspron- kelijke zeden en 
gowoonten en taal ingeboet. 

In het Zuidclijk deel van Indragiri, meer in het 
bijzonder bij Doerian Tjatar Iceft de vermoede- lijk 
oorapronkelijkc bevolking van dat landschap, de ,,Orang-
Man】aq'' (zie aldaar). De „Orang- Laoet” (zie aldaar) 
hebben geen vaste woonplaat- sen in Indragiri, maar 
zwerven in hun prauwen langs de kust van Prigi Radja tot 
Tandjong Da- toek. Verder dient vermeld, dat in den loop 
van de laat-ste decennia eenige duizenden Bandjareezen 
(lieden afkomstig van de Zuider- en Ooster-Afdeeling 
van Borneo) zich gevestigd hebben-aan~'3F' beide oevers 
van de Indragiri van Koeala Tjenaka tot Prigi Radja. Zij 
zijn gesplitst in Orang Alai en Orang Keloewa, dk onder 
een eigen kampong- hoofd. In de rijst- cn klappercultuur 
vinden zij een ruim bestaan Hun aantal neemt dan ook 
gestadig toe. Javanen en Soendaneezen zijn als koclics 
werkzaam op de Europcesch。landbouw- 
onderneiningen. Na bedindiging van hun contract 
vestigen velon zich als handwcrkslieden en wa- 
ronghouders in de nabijhcid der ondernemingen of ter 
hoofdplaats, terwijl anderen op Gouvernc- mentsgebied 
ecn stukje grand ter bebouwing hebben gekregCD, 
wanrdoor kolonics ontstaan. 

Chineezcn hebben zich aanvankdijk to midden van do 
Maleicrs gevTstigd om de boschproducton van de 
bevolking op te koopen. Velen huwdon inet de inlandsche 
vrouwen, vooral van do niet- Mohanimedaanschc 
Mamaq, doch hun optreden gaf vaak aanleiding tot 
moeilijkheden met het Ini. Zclfbestuur, waarom hun bij 
Ind. Stb. 1S92 no. 32; 1895 no. 38 en 1899 no. 187, vasto 
wijken zijn aangowezen to； Rcngat, Tjcnako, Tembilu- 
han, Prigi-Radja, Retell, Gaoeng, Igal, Mandah» cn 
Soengei-Goentoeng. Als contractarbciders on vrijo 
arbeiders komen zij bovondien op de Euro- peeschc 
ondernemingen voor. 
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Het kleine aantal Europeanen in Indragiii be- sbaat of 
uit Gouvemcments-aTnbtxjnaren cn beam bten of uit 
Jandbouwondememcrs en hun personeel. 

Godsdienst. De inland sche bcvolking bclijdt, met 
uitzondering van de OrangMamaq, den Moham- 
medaanschen godsdienst. Vce] godsdicnstzin is niet te 
bespeuren, ijveraars voor sectevorniing komen bier 
weinig voor. Ook de Sarekat Islam (zie al- daar) vindt 
liier weinig aanhangers. Vroeger gingen vele Chineezcn 
tot den Islam over met de be- doeling om een Maleische 
vrouw te trouwen. 

W o n i n g e n. Evenals in het ovorige deel van Riouw 
zijn de won in gen in Indragiri cn de Koean- tanJanden 
op palcn gebouwd. In de bencdonlan- den leeft de 
bcvolking verspreid, ieder in zijn eigen tuin of ]adang en 
lief st aan den rivieroever, zoodat men in die streken 
weinig complexe】】 van Maleische nederzettingen 
aantreft. Bo ven Ren gat beginnen eindelijk, inede aan 
de rivioroevors ge- legen, de aaneengesloten kampongs, 
we】ke toestand zich in de Koeantandistricton voortzet. 
Zuid-Indragiri telt vele kleino nederzettingen van de 
“Or&ng-Mfimaq". Over liet algemeen maken de huizen 
en kampongs in eigenJijk Indragiri eon 3rmoedigen 
indruk, niettegensta-ande zij bier en daar vrij groot zijn. 
Onder de woningen dcr Ban- djareezen aan den 
benedenloop der Batang-Koean- tan zijn er echter met 
een netter aanzien. 

In de Koeantanlanden volgen de kampongs en huizen 
het Minangkabausche type en dragen den stempel van 
meerdero welvaart. Het centrum van elke gemeente is de 
,,Koeto" op een heuvel gebouwd, terwijl de daaromheen 
gelegen kleinero nederzettingen “Bandjar" heeten. 

M i d d e 1 e n van b e s t a a n. De hoofdcultuur van 
Indragiri is de rijstbouw. Deze wordt in hoofd- zaak 
gedreven op ladangs. In de Bo ven streken is men 
daarvoor afhankeJijk van deniegenval en van de over-
stroomingen der Indragiri. Mislukking van den oogst 
komt daar vaak voor, doordat of de droogte te lang 
aanhoudt of overstroom in gen ineene te ved water 
brengen. Aan den benedenJoop der Indragiri-ri- vier 
verdienen de zoogenaamde getij-sawahs vermelding, 
welke door de geimmigreerde Bandja- reezen aangelegd 
worden. De rivier word t bij vloed door het landwaarts 
komende zeewatxjr xoo- danig opgestuwd, dat het 
oniringende land even overstroomd en met een dun 
laagje zeer vrucht- baar sJib bedekt wordt. Hierop zijn 
de sawahs aangelegd. Uiteraard is bet gebied, waar onder 
zuIke gunstige omstandigheden geteeld kau worden, vrij 
beperkt; rneer naar de monding der rivier toe is het 
overstrooinende water te zi】ti务 t-erwrijl hoogerop de 
oevers niet zoo geregeld bij kleine tusschenpoozen 
onderloopen. Do in den regel buitengewooi) rijke oogst 
der getij-sawahs gaat grootendeels naar Singapore, waar 
de rijst gestampt wordt； in 191 SOjcclToegTle uitvoer 
daar- van ongeveer 1500 ton, terwij] in 1914 door de 
uitbreiding van de cultuur en jden rijken oogst raiin 4000 
ton werd uitgevoerd /Toch werd in 1914 bijna 17.000 ton 
gepelde rijst de Res. Riouw ingevoerd, waarvan on 
geveer bestemd was voor Indragiri. Men beeft nu ook 
aan de Reteh- en Mandahrivieron dergelijko sawahs 
aangelegd. 

Behalve met den rijstbouw houden de Bandja- rcezen 
zich ook bezig met de klappercultuur op deJtagrondcn, 
waarvoordraineering doordiepe grep- JXJIS noodig is. De 
uitkomsten blijken tot d us ver Joo- nend te zijn.Degrond 
schijntzich bijzondervoor deze 

cultuur to Icencn; do boonion dragen reeds na 5 jaar 
vruchten. Europeesche ondernemingen drijvcn thans 
evenzecr deze cultuur. De inlandschcbevolking houdt 
zich verdor bozig met de cultuur van sagopal men in de 
beneden-, van rotaw in de bo von streken. De uitvoer van 
rotan bedroeg in 1914 V/2 nii】- lioen K.G. De 
inzamcling van bakau cn tongar- bast uit de bosschen 
vormt bovendien cen vrij belangrijke bron van 
inkomsten. In 1914 bedroeg de uitvoer daarvan 2*/4 
millioon K.G. 

Indragiri trekt steeds nieer de aandacht van de 
Europeesche landbouwondernemers. De „Cultuur- 
maatschappij Indragiri" waarvan do direktie te Zurich 
woont, beoofent bier op groote jschaal de gainbircultuur. 
De onderneming Gad in g verwerkt hot product voor de 
inlandscho markt, torwijl de onderneming Aer-Molek 
ccn fabriekmatigo in- stallatie heeft voor de Europeesche 
markt. De uitvoer van de geheele afdeeling naar Europa 
ge- schicdt via Singapore en bedroeg in 1913 met die naar 
de Indische havens totaa] 1.350.000 K.G. Groote 
concessies zyn uitgegeven aan rub- beronderncmingen, 
waarvan verscheidene in wer- king zijn. The Indragiri 
Rubber and Guttapercha Co. Ltd heeft bier de 
onderneming Soen - gei Lalah, groot 5700 bahoe. Ook de 
hiervoren genoeinde gam bir-ondern emin gen hebben 
hevea- aanplantingen, terwij】 de bevolking zeJf veel 
aan- plant en ook groote inzamelingen plaats hob ben in 
de wouden van djoloetoeng en getah pert]a Ointrent den 
omvang van het bedrijf loo pen de cijfers van 
verschillcnde bronnen nog al sterk uiteen; waarschijnlijk 
bedroeg de productie in 1915 ruim 160.000 K.G., terwijl 
in dat jaar bovendien voor het eerst uitvoer plaats had van 
be- volkingsr ubber en wel voor cen bed rag van 70.600 
K.G. De uitvoer geschiedt geheel naar Singapore 

De veeteell, die zich tot de Koeantanlanden cn een 
klcin deel van Bo ven-Indragiri beperkt, be- tcekent niet 
veel. Do daar gefokte runderen zijn van cen klein ras； 
de dieren loo])en vrij in de bosschen rond. alleen tegen 
den poeasatijd drijft men ze in een 'bniheinde ruimte om 
eon over- zicht van den veestapel te krijgcn. Chineezcn 
＜：n Pale m ban gers ocfencn een beJangrijke visscherij 
langs de kust uit; de op het water zworvende Orang Lioct 
doen hier weinig aan nice. Prigi Radja is het jniddelpunt, 
van waar de visch gc- zouten of gedroogd wordt 
uitgevoerd. 

De la nd sche handel is hoofdzakelijk binnen- 
landsche handel, daaronder begrepen den verkooj) van 
voor den uitvoer bestemdo artikelon aan Chincesche 
tusschenhandelaars, nicest te Re- ngat, Koeala Tjenako 
en Prigi Radja gevestigd. Evenwel zijn er reeds inlanders, 
dio zich direct met de opkoopers to Singapore in 
volbinding gc- stekl hebben cn het is te verwachtui), dat 
die bc- weging zich zal uitljreiden. 

De afdeeling behoort, in tegcnstxjlling met den 
Riouwschen arcliipel, tot het tolgcbied van No- 
derlandsch-lndid. Douanekantoren zijn goves- tigd te 
Rengat, Tembilahan, Prigi Radja, Poelau Kidjang 
(Koteh) en Koeala Aland ah, benevens ecnige kleine 
wachtposten. De opbrengst der in- en uitvoerrechtx?n 
stijgt gestad ig cn bedraagt thans on go veer f 180.000 's 
jaars. Van het meeate belang voor den uitvoer zijn rotan, 
gambir, gc- tahs9orton, sago, copra, hout, bakaubast, 
nipa- bladeren en pisang. Do waarde van den in voer in 
het tolgobied heeft bedragen in 1914 f 98.715.48 in 19J5 
f J01.604.22； do waarde van den uitvoer 
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bedroeg in 1914 f 34.314.48; in 1915 f 48.930.9G. Hot 
handclsverkeer, uitshiitond met Singapore, is dan ook steeds 
toonemondo. De producten uit de Koeantan-districten 
worden via Rengat uitgevoord. 

V o r k e o r. Het personen- on goederenvervoer 
geschiedt voor venoweg het grootstc deel to water, met 
stoom- .en motorbooten, roeivaartuigen on laadprauwon, 
dio goboomd worden. Do hoofdwa- terweg is de 
Indragiri, dio tot Rongat bevaar- baar is voor vaartuigon 
met 7 voet diepgang en in don Westmoesson tot on met 
10 voet diepgang, voor grooto prauwen in don 
Westmoesson zelfs tot de Westgrons. Stroomafwoarts 
duurb do vaart per prauw 8 dagen, opwaarts meor dan het 
dubbele. De Soongei Gangsal is ten alien tijde 
bevaarbaar tot; aan Kota Baroe voor vaartuigen met 5 
voet diepgang en in den Westmoesson voor vaartuigen 
met 7 voet diopgang. In Zuid-Inclragiri en do Koo- 
antanlanden. waar men in sommige gcdeelten niet over 
geschikto waterwegen kan beschiklten, wordt voor het 
vervoer ook van wegen on paden gebruik gemaakt. De in 
1910 aangelegde 177 K.M. lange weg van Ren gat naar 
de Koeantand istricten heeft veel te lijden gehad van 
overstroomingen, terwijl het behooriijk onderhoud 
daarvan cn van de daarin gelegen bruggen, dat in 
heerendienst moet geschieden, in verband met de 
schaarsch- heid dcr bevolking bezwaarlijk kan 
volgehouden worden. Eenigo paden loopen van de 
Batang- Koeantan naar de boven-Tjenako en de bo von- 
Gangsal； oen groot deel daarvan loopt door moe- rassig 
terrein. In Boneden-Indragiri is in 1911 begonnen met 
den aanleg van een weg van Tam- bilahan oostwaarts 
naar Sepat, die reeds tot Soengei Perah d. i. 土 10 K. M. 
is gevorderd. 

De voornaamsto plaatscn zijn Ren gat (zio al- daar), 
Kota-Baroc (zio aldaar), Roteh (zie aldaar), verder aan of 
nabij de kust: Simpang-Gaocng, Kriy-Aland ah (zie 
MANDAH), Poleh-Igjil en Prigi Radia (zie aldaar)； 
westwaurts van laatstgenoemde plaats langs de Indragiri-
rivier： Sepat, Tcmbilahan (zie aldaar), Tjenako (zie 
aldaar), alle ben eden Rengat; Kota-Radja (zie aldaar), 
Djapocra, Acr Moelik, Kota Baroe, Morong, Kalajan, 
Pranap (zic aldaar), Tjerenti, Inoeman, Basrah, Pangean, 
Talock, Loo book djambi (zie aldaar), Loe bock 
Ambatjang (zie aldaar). 

Zie vof)rta „RI0UW EN ONDERHOORIG- 
HEDEN", “INDRAGIRI" (landschap), „K0E- ANTAN-
DISTRICTEN” en SUMATRA ,(Ri- v i o r o n). 

LilcrtdiUir : Graaf land, Bijdragon tot de Taal-, Land- 
on Volkonkunde van Ned. Ind. jg. 1890. J. J. Lans, 
AlcdedeeJingcn v. h, Encyclopacdisch Bureau A(J. Ill 
pg. 103—J 33. /l^iplstra. Onzo Eeuw, dl. 4. October 】
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INDRAGIRI. L aii d b c f(c h r ij v i n g. 
Landschap :'(Soetanaat), aan de Oostkust van Sumatra, 
bchoo- rond tot do Itosidcntie Riouw eii Ondcflioorigbeden 
en dec! uitinakendo van do Afdccling Indmgiri (zie aldaar). 
Het wordt bogronsd ten N. door hot Gou- vernemont, 
Oostkust van Sumatra en het district Mandah-Gaoeng van 
de Afdeoling Indrugiri; ten W. door de Koeantandiatrictxjn, 
ton Z. door do Ro- sidentio Djambi on hot district Ro诡h der 
af- deoling Indragiri on ten O. door do zee, Het wordt van 
West naar Oost doorstroomd door de Ba tan g- Koeantan of 
Rivier van Indragiri (zio SUMATRA r i v i e r e n) on in hot 
Zuidelijko doel door de Gang- saL Do bodom is in het 
Oosten v]ftk en nioeras- fsig, i»jcr Jangzaam oprijzcnde in 
Wcstelijko rich- 

ting. Het vcrval der Indragiri-rivier ia zoo ge* ring dat 
het niveauverschil van Taloek in mid* den-Sumatra met 
de monding der rivier slechts ruim 20 M. bedraagt. In 
Zuid-Indragiri loopt do bod cm spoediger op en aan do 
grens met Djambi treft, men zelfs borgland aan. Do 
hoogste top- pon van dat gronsgobergto zijn Bock it 
Pond e in, B. Pcnindjoean, B. Sipin, B. Limoen cn B. Pi-
san g Nan ch. 

Aan do boven-Tjenako, ecn rcchtcrzijrivier van de Ba 
tang Koeantan, komt steen kool voor. De ontginning 
daarvan, door de Tjinako-^laatschap- pij begonnen, 
moest wegens gebrek aan kapitaal gesbaakt worden. 

Bevolking. De inlandsche bevolking wordt 
onderschciden in Maloiers, Orang Mamaq, Bandja- 
reezen cn Orang-Laoet. Het aantai wordt op 40.000 
geschat. 

Zie verder „RIOU\V EN ONDERHOORIGHE- 
DEN", “INDRAGIRI” Afdccling, „ORANG MA- 
MAQ" en “ORANG LAOET”. 

Geschiedcnis. Van de vroegere geschiedenis van 
Indragiri is met eenige zekerheid bekend, dat zich in 
genoemd gebied eenigeiiitgeweken Jlinangka- bausche 
grooten kwamen vestigen. Zich nog niet veilig voelende, 
riepen zy de bescherming in van den Sultan van 
Malalcka en verhieven diens zoon, onder den tit el van 
Bla'ldin Amsjah Sjah, tot opper- sten bestuui-der, 
Soetan, van Indragiri. 

Onder den Soetan voerden destijds drie rijksgroo- ton 
het bestuur： Radja-di-Padang had het beheer over de 
van do groote rivier (Batang Koeantan) ver- wijderde 
streken ； Radja-di-Rantau voerde gezag over de aan de 
rivier en de zijrivieren Tjinako en Simpang-Kiri gelegen 
nederaettingen, terwijl Radja- di-Balei, ook wel 
Bandahara genoemd, met do rechtspraak en het beheer 
der inkomsten belast was. Laatstgenoemde was tevens 
des Soetans voornaam- ste adviseur. 

Van de Soetans, die later aau het bewind waren, 
worden alhicr genoemd Soetan-Nara-Singga, S. 
Sanhoedin (Saleh Oedin), Radja Ketjik-Bcsar, 8. 
Ibraliiin, 8. Alan, S. Said, S. Hoesin, 8. Aisa en S. 
Mahmoed. 

Onder S. Nara Singga kwam eeue overeenkomst met 
den Minangkabauschen vorst te Pagerroejoong tot stand, 
waarbij de Kocantan-landeiralsgrerS^taaf tusschen 
beider gebied aaugenomen werden. Dit beletto echtcr 
niet, dat zijn opvolgor door Radja Hidjau van 
Pagcrroejoeng verdrovon werd en slechts met de hulp 
van clen onderkoning van Riouw, Daeng Kam bod j a, 
die zyn zoon Radja Hadji met een Icgennacht naar 
Indragiri zond, in zijn gezag kon hersteld worden. AJs 
belooning voor die hulp werden de landsciiappcn Roteh, 
Gaoeng en de Per- batinan anam-sockoo (jMandah-Igal-
Pelandoek — Bantcian 一 Belarat en Kateman), alle aan 
de kust golegcn, aan Riouw afgestaan, terwijl heel 
Indragiri onder de suprematie van den Sultan van 
Liugga- Biouw kwam (omstreoks 1754). 

Radja-Ketjik-BoBar werd wegens knevclary bij den 
Sultan van Lingga aangeklaagd cn door dezen als Soetan 
afgezet; zijn broeder Ibrahim volgde hem op. Onder 
Soetan Ibrahim werd de eerste Radja- Moeda 
(rijksbestierder) aangestold. en de bestuurs- zetel van 
Pek&n-Toca, even boneden de monding dcr 
Tjinakorivier, naar Rengat verplaatst. 

Soetan Said, wicns aanspraken op den Sootans- zctel 
eerst door zijn brooder Oemar betwist werden, Icefde 
later in on min met den Radja Moeda. Zich op den 
duurnictkrachtig genoeg gcvoelende om de rust 
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en orde in zijn gebied te handhaven, deed Soetan Said de 
noodige stappen om zich onder de bcschcr- ming van het 
Ned. Indisch Gouvernement te stollen. Als gevolg 
hiervan kwam het contract van 26 September 1838 tot 
stand, waarbij het oppergezag van het，Ned.-Indisch 
Gouvernement erkend en eon strook gronds, ter plaatse 
waar Rcugat ligt, aan het Gouvernement afgestaan werd, 
ecn en andei* gevolgd door de plaatsing van een 
Assistcnt-Rcsident te Pekan Lais. Tengevolge van eene 
wijziging in de inzichtcn van het opperbestuur nopens de 
ten aan- zien van de Buitenbezittingen to volgcn politieko 
gedragslijn, werd die plaatsing echter wed er ongc- daan 
gemaakt. Een nieuwe overeenkomst met In- dragiri werd, 
naar aanleiding daarvan. noodig gc- acht en den 13en 
Januari 1843 gesloten. In dit contract werd de nieuwe 
bepaling opgenomen, dat de troonopvolgiiig in Indragiri 
aan de goedkeuring van het Ncd-Indisch Gouvernement, 
in overeenstem- ining met den Sxiltan van Lingga-
Riouw, onderwor- pen zou zijn. 

In 1876 stierf de hoogbejaarde Soetan Said en werd 
het bestuur aan zijn jongsten zoon Hoesin opgedragen, 
dio een nieuw politick contract met liet Gouvernement 
aanging (1877) en zich weder te Bengal vestigde 
(tusschen 1843 en 1877 was de zetel van het bestuur te 
Djapoera en elders gevestigd). 

Weldra werd ook te Rengat een Controleur bij het 
Biimenlandsch-Bestuur geplaatst (1878). De eerste tijd 
na deze plaatsing kenmerkte zich door inwen- dige 
beroering in het landschap. Eenige grooten hadden zich 
schuldig gemaakt aan opruiing en. willc- keur en de 
zwakke Soetan stond tegenover de tuchte- looze anak-
radja machteloos. Na den dood van Soetan Hoesin (1883) 
deden zich weer andere troe- belen voor, daar er drie 
candidaten. voor de Soetans waardigheid waren, 
namelijk Radja Embok, dio later van zijne aanspraken 
afzag, Radja Aisa en Radja Abdoellah, meer bekend 
onder den naam van Ongkoe-Long. Radja-Aisa, o'udste 
zoon van wijlen Soetan Hoesin, werd in 1885 tot Soetan 
verheven, doch intusschen had Ongkoe-Long zich door 
de be- volking van Boven-Indragiri als Soetan doen uit- 
roepen en trad na zijn dood (1888) zijn zoon Ongkoe- 
Nong (Radja Ibraliim) in zijne aanspraken. Einde- lijk 
gelukte het aan onze ambtenaren aan de verwik- kelingen 
een eind te maken, waarbij Radja Ibrahim genoegen nam 
met eene aanstelling tot Soetan-Moc- da en als zoodaiiig 
vert egen woordiger van den Soetan in do Bovenstreken 
van Indragiri met stand- plaats Pranap (1890). 

Soetan Aisa stierf in October 1902, nalatende een 
elfjarigen zoon, Mahmoed. Deze zoon werd tot op- 
volger gekozen en het bestuur over Indragiri opge- 
dragen aan een regentschap, waarvan de Assistent- 
Resident te Rengat deel uitmaakte ei de leidcr was. Het 
regentschaj) duurde tot J 912, toe)i Mahmood als Soetan 
geinstalleerd werd. Intusschen hadden onze 
bemoeienissen met het inwendige bestuur van het 
landschap zich noodzakelijkerwijze zoozeer uit- gebreid, 
dat het sluiten van een Jang politick contract met den 
nieuwen bestuurder niet meer wen- schelijk en het beter 
werd geacht de verhouding van den bestuurder tot het 
Gouvernement door eene „Korte Verklaring" wcer te 
geven. De nieuwe Soetan en de rijksgrooten stemden 
liiermede in en zoo werd in J uni 1912 de „Korte 
Verklaring" getce- kend. Tegelijkertijd werden de 
inkomsten van Soetan en landsgrooten nader geregeld. 
De scheiding tusschen hunne persoonlijke inkomsten en 
die van het landschap werd voiledig doorgevoerd en zoo 

kon ook ecn bchoorlijk financiccl boheor ingevoerd wordon. 
Met de vermindering het to groote aan- tal dignitarissen werd 
eon aanvang gemaakt on daar- mede wordt voortgegaan, 
waartoe tclkens gebruik gemaakt wordt van het defungeeren 
van cen him - ncr. De waardigheid van Radja-Moeda is sedort 
dien ingetrokken. ' 

Vermelding verdient nog, dat gedurondo de j&ren 
1906/1908, in verband met de actic van onze troopon in het. 
Djanibische, ook in het Indragirische militairo patrouilles 
geageerd hebben, waarbij verscliillendo ons vijandiggezindo 
bcndeledon, waaronder Pange- ran Singo werden ncergelegd 
of gevangen genomen. ； 

(Zie mededeelingen van het Bureau voor de be\/ 

sluurszaken der Buitenbezittingen Afl. Ill 1914). 
Bestuur Aan het hoofd van het bestuur over het landschap 

Indragiri staat de Soetan. Onder dezen voert do Soetan-
Mocda (rijksbestierder) het be- stuur over Boven-Indragiri d. 
i. het gebied tusschen Djapoera en de grens der 
Kocantandistric- ton. Hij is to Pranap gevestigd en heeft 5 
mantri's (districtshoofdcn) on dor zich. Dezen worden ook 
met hun adcllijk praedicaat „Ongkoe,^ aangeduid en voeren 
het bestuur over Kota Baroe, Kela- jan, Morong, Djapoera en 
do Orang Laoet. In Beneden-Indragiri worden zij ”Dato" 
genoeind en zijn zij gevestigd Le Kota Radja, Pooloe Palas en 
Tenibilahan, terwij] 2 amirs (= onderdistricts hoofden), nl. te 
Anak Serka en te Sebrida, even- eens gezag uitoefenen. De 
gemeentie- en kampong- hoofden heeten bij de Maleischc 
bevolking „Pong- hoeloe" en bij de Slamaqs „patih,', 

of，闻jo". De Soetan en zijne ambtenaren krijgen 
vaste maandclijksche uitkeeringen uit de landschapskas; de 
Soetan bo vendien 10 % van den cijns der in het landschap 
werkendo onder- nemingen van land- of mijnbouw dan wel 
van boschexploitatie. De verhouding van do fnlandsche 
zelfbesturen, zoowel die van Indragiri als die der Koeantan-
districten, tot het Ned. Jnd. gouverne- nient \vrord t behecrscht 
door de „Korte verklaringn. Op welk stand punt het gou\rt zich 
ten djvn aanzien stclt, b】ijkt uit het Ind. Stb. 19)1 n° 2-1/ 

INDRAGIRf-RIVIER. Zie Koeantaii-rivicr in SUMATRA 
(r i v i e r c n). 

INDRAKILA. Zic OUDHEDEN. 
INDRALAKSANA (MAL.). Zie ACACIA h'AKNE- 

SIANA. 
INDRAMAJOE. NoordeJijksle afdceling (on re- 

gcntschap) van de residen tic Cheribon^ grenzende ten N. aan 
de Javazce, ten W. aun de afdccling Krawsng- (Pamanoekan- 
en Tjiasemlanden) der residentie Batavia, ten Z. aan de 
Phjungcr-l<cgcnt schappcn (afd. Socmednng) eu ten O. on 
Z.O. aan <lc Javazec en de afdeelingen Cheribon er> 
Aladjalcugka van de res. Chcribon. De afdceling, 2332 K.M.2 

groot, bestaat uit twee contrdle-afdeclingen, nl. Inti ram a joe 
met de diBtricten: Indramajoe, Karang- ainpe] en Sleman, en 
Kandanghaocr en In cl rain a joe-West met de districten 
Losar&ng, Kandang- haoer, Sindang en Bangadoea. Deze 
iaatstc controlc-afdeeling is iu 1911 ontstaan na den tcrug- 
koop door het Gouvernement in J9J0 van de twee groote 
particuliere landcrijen Kandanghaoer en Indramajoe West. 
Do afdeeling is geheeJ vlak en be vat in het Westen 
uitgestrekte rawa*s. Van zuid naar noord wordt zij 
doorstroomd doordc Tjinia- noek, die Jangs de hoofdplaats 
Indramajoe vloeit. Indramajoe producccrt voor den handel 
uitsluitend rijst, en wel een soort, welke (vooral de rijst van 
de genoeinde particuliere landen) tot de beste van 
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Java gerekend wordt. Tot de afdeeling behoort het 
noordelijk daarvan gelegen Boompjcs-ciland. Do 
afdeeling tekle einclo 1905 ruim 318000 inwonors, 
waaronder omstreeks 80 Europeanen, 土 4700 
Chineezen en 1080 Arabieren .JJ/ ,• 

INDRAMAJOE. District, van ae afadeling on hot 
regcntschap van dien naam van do res. Cheribon, met 
gelijknamige hoofdplaats en 30 desa's met on go veer 
45000 inwoners. t. w. oinstreoks 50 Europeanen, 2000 
Chineezen, 750 Arabieren en 42000 Inlanders (einde 
1905). 

INDRAMAJOE. Hoofdplaats van lict district en de 
afdeeling van dien naam, bchoorende tot de res. 
Cheribon. Zij teldc op't einde van 1905: omstreeks 
16.000 inwoners, t.w. een 50-tal Europeanen, 13.000 
Inlanders, bijna 2000 Chineezen en ruim 700 Arabieren. 

In oudo tijdon was het plaataje van veel be- tcekonis； 
in de berichtcn dor Portugeczen en der vroegste 
Ncderlandsche bezoekers wordt het on- der den naam van 
Dermayo als bclangrijko han- dcleplaats vermeld. Het lag 
toen vennoedelijk dichter bij het strand en is, tcngevolge 
van aan- slibbing der Tjimanoek, daarvan allongs ineer 
ver- wijdcrd. Valentijn noemt Indramajoe onder de 
vooniaine plaatsen op Java met veel handelsvcrtier en 
scheepvaart. Thans is het een plaatsje van weinig 
beteekenis./i' ■,' 

INDRAMAJOE WEST. Was een der grootste 
particuliere landerijen op Java, 586 K.M.2 in uit- 
gestrektheid met eene bevolking van bijna 84000, 
verspreid over 4 districten. Rijstland by uitnemend- heid; 
produceerde een der besto rijstsoorten van Java, de zoo 
bekende Indramajoc-rijat. Op 1 Janu- ari 1911 is het voor 
3% millioen gulden door het Gouvernemont 
teruggekocht. 

INDRAPOERA. District van de onejera^d. Baja^ Sa la 
8a (zie aldaar), afd. Pai nan, het zuidelijkst ge- (leeltc van 
het gewest Sum. Westkust Vcrschilleiide oorlogen 
hebben voor deze landslreek — voor do 18de eeuw een 
der voomaamste rijken van Sumatra met een bloeienden 
peperhandel — achteruit- gaug en volksverloop ten 
gevoJge gehad. In 1668 was Mohamad Sjah sultan van 
dit rijk; hij sloot met den koopman Bort cen 
handdstraktaat en te Indrapocra were! een factorij 
gcsticht. In 1G85 viel het landschup ons af en sloot cen 
verbond met de Engclschcn, wclk voorbeeld door de 
Sapoeloeh Jioeah Bandar (zie aldaar) en Mandjoeto 
gcvolgd word. In 1693 braclit de sultan Radja Mansocr 
Sjah teweeg, dat d e Engclschcn opbraken, zoocl at de 
HoliaiKlcrs er wedcr een kleine bczetting legden; dezc 
were! cchter 6 Juni 170J uitgenioord, waarna het 
landschap word bestraft cn verwocst; eerst in 1705 word 
aan de bevolking toegestaan haar land wed er to 
bewonen. In 1755 verbond het Ini. bestuur, bcslaandc uit 
den sultan en 20 mantri,s, zich weder nadrukkelijk uan de 
Compagnie. De sultan had, als ovcrblijfsel van cerbewijs 
cn besclierming, in latere jaren nog ten Europccsch 
soldaat als ecre- wacht; in 1792 were! deze soldaat door 
den ser- geant-))osthouder te Ajer Hadji tcruggcroepen, 
cn toeu de sultan hiertegen bezwaren maakte, rukte de 
aergeant tegen Indrapocra op cn doodde 9 per- Bonen ； 
du sultan vluchttc naar Moko Moko en ver- der uaar 
Bciikoelen, waar hij zich onder de beschcr- ming der 
Engelschen stelde cn in 1824 overleed. Aldus ging het 
sultanaat van Indrapocra te nict. (Francis, Heriniieringen 
III bl. 147; Do Stuers, Vestiging cn Uitbreiding cnz., I, 
bl. 25). In 1825 word Indrapocra tot regentschap 
geniaakt, do 

laatste regent word in 1911 cervol ontslagen en het ambt niot mccr 
vervuld. Reeds eenige jaren tovoren waren de functies van den 
Controleur der ondcrafd. Indrapocra opgedragen aan den Controleur 
te Balai Salaaa, cn toen nuookde regent ver- dween, was do 
hoofdplaats Indrapocra als uitgeator- ven. Het is cen heet en ongezond 
plaatsje; het eenige lichtpunt is er de groote vrucbtclracht der klapper- 
boomen. Over Ind rapoera gaat de 士 214 K.M. lange, verharde rijwcg, 
die van Padang^over Boen- goes, Ta roesan, Pai nan en Balai Salasa 
in Z.lijkc richting langs de kust loopt tot aan Tapan (zie aldaar). 
Steeds mcer wordt do weg van beteekenis voor afvoer der producten 
van het zich ontwikkelde Koerintji. Een voorname verbinding met 
Tapan is ook de Indrapoera-rivier, die tot Tapan voor groote 
handelsprauwen goed bevaarbaar is, doch nu en dan moet gezuiverd 
worden van boomen, die ladang-bcwerkers in den bo venloop 

omhakken y en in do rivier laten vallen. Het landschap Indra-卜(GG
。 poera telt behalve de hoofdplaats nog de negri's，' . v Tapan, 
Loenang cn Silaoct.。匕''七，八力’ ' 

INDRAPOERA (PIEK VAN). Zie KOERINTJI. 
INDRAPOERI. Een aan den linker- en een aan den rechter oever 

der Atjeh-rivier gelegen zelf- standige moekim van de sagi der XXII 
Moekim, onderafdeeling Seulimeum, afdeeling Groot-Atjeh, 
respectievelijk ook we] Reukie en Em pee Ara gehee- ten. De 
tramhalte Tndrapocri, tusschen Koeta Radja en Seulimeum, ligt op 
resp. 1 u. en 3/4 u. sporens van die plaatsen. Gedurcndc cen reeks van 
jaren was In- drapoeri standplaats van den militair-civiel gezag- 
hebber eener gelijknamige, in 1905 met Seulimeum vereenigde 
onderafdeeling. Merkwaardig is er de „meuseugit raja" of „grootc 
moskee" van de sagi dor XXII Aloekim, zooals in de XXV en XXVI 
Moekim vroeger ook groote moskeeen bestonden, resp. te 
Indrapoerwa of Djereue, en te Indrapatra. 

Bij Indrapoeri neemt de Atjehrivier links de Kroeeng Djereuo op. 
INDUSTRIE. Zie NIJVERHEID. 
INDUSTRIEELE EIGENDOM. Te Batavia ia 

gevestigd een Hulpburcau voor den industrieelen eigendom van het te 
's Gravenhage gevestigd bureau van dien naam. Het ressorteert onder 
het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel to Buitenzorg 
en is belast met werkzaamheden aangaaikte^faBrieR? cn 
handelsmerken en het Oc- trooirecht voor uitvindiiigen. 

Het Hulpbureau is tevens hulpbewaarplaats, belast mot de open 
bare mededeoling van de fabrieks- cn handelsmerken in de 
cerstverschijnende Java- sche Courant van iederc maand. Het stelt 
voor het publiek in Nederlandsch-Indio excmplaren verkrijg- baar van 
bijvoegsels van het “Journal" van het Internationaal Bureau to Born, 
waarin Internationale merkcii zijn opgenomen. 

Een „lieglement Industriccle eigendom Kolonien 1912" is 
opgenomen in Indisch Staatsblad 1912 No. 545/hetwelk 1 Maart 1913 
in werking is getreden.- Het bevat voorschriftcn omtrent de wijze van 
in- zending en inschrijving van merkon, ook van bui- tenlandsche, 
akniede aangaande de kracht, de ver- nieuwing, den overgang en de 
nictigverklaring (door den Raad van Justitic te Batavia) van gedane 
inschrijviugen. 

Ten aanzien van het Octrooirecht voor uitvin- dingen zijn in 
Nederlandsch-Indie van toepassing de wot van 7 November 1910 No. 
28 (Indisch Staatsblad 1911 No 136), het “Octrooiregiement、 
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(Indisch Staatsblad 1912 No. /ft34 juncto 1913 No.( 547), 
en de ordonnantie in Indisch Staatsblad 1911 No. 549. 
Deze octrooiwetgeving is 1 Juni 1912 in werking 
getreden. 

In Indisch Staatsblad 1913 No. 489 zijn gcplaatst de 

op 2 Juni 1911 te Washington mede naniens Nederland 
gcteekende verdragen tot beschcrming van den 
industrieelen eigendom en bctrefEende de inteniationale 
inschrijving van fabricks- en handels- merken. 

INENTING. Zie VACOINE. 
INFUSORIA. Zie CILIATA. 
INGAS (JAV.). Zie GLUTA. 
INGENIEURS. Bij versehillende takken van dieiist in 

Ned. Indie met name j\Iariue-Etablissemcnt (zie WEB 
VEN en DOKKEN), Mijnwezen, Post- en 
Telegraafdienst, Spoor- en traniwegen, Stoomwezen, 
Waterstaat- en ?s Lands Burgerlijke Open bare Wer- ken 
treft men ingenieurs aan. Voor zoooveel noodig komen 
zij in de artikelen, op die takken van dienst betrekking 
hebbende, ter sprakc. 

INGEZETENEN. Zie VERDEELING DER BE- 
WONERS VAN NED.-INDlE. 

INGEWANDSWORMEN, ook HELMINTHES of 
ENTOZOA genoemd. Hiertoe behooren in de eerste plaats 
cen aantal Rondwormen (Nematodes, zie WORMEN), 
die of een gedeelte van hun leven of voortdurend in 
verschillende diersoorten een para- sitisch best aan 
voeren. Sommige Rondwormen echter leven tijdelijk of 
voortdurend in het. water, in den grond of in planten. De 
voortplanting heeft plaats door eieren, soms worden 
levende jongen geboren. In geen geval ontstaan deze of a 
nd ere parasieten, zooals leeken dikwijls meenen, in den 
darm of in vuil. Bij de Roudvormen ontbreekt wisseling 
van gasthecr (zie WOEKJERDIEREN) dikwijls. Eenige 
voorbecl- den van bij inensch of Jiuisdieren 
parasiteerende Rondwormen niogen liier volgen. 

In den Inclischen Archipel worden spoelwormen 
(Ascaris lurribricoides) in den darm van den inensch 
veelvuldig aangetroffen. Hetzelfde geldt voor de maden 
(Oxyuris vermicularis'), die vooral bij kiiide- ren den 
dikken darm bewonen. 

Filaria medinensi^, de Medinaworm of Guince- fiche 
draadworm, wordt ] M. lang en leeft in het on- derhuidsch 
bindweefsel, voornameJijk van de bee- nen, waar zij 
gczwellen veroorzaakt; zij brengt 1c- vende jongen ter 
wereld, die bij het baden uit hot gezwel in het water 
komen en kleine Sehaaldiert jes (Cyclops) infecteeren. 
De inensch besmet zich door met drinkwater zulke 
Sehaaldiertjes tot zich te nomen. In den Ind. Archipel 
vindt men haar alleen bij Afrikaner, naar men meent uit 
Jiun vaderlaiid mee- gebracht. 

Tot de Rondwormen behoort ook de Trichine(T'rj- 
chinella spiralis), waarmee de mensch zich kan in- 
fecteeren door het eten van rauw of onvoldoend ge- 
braden varkcnsvleesch, wanneer het de ingekap- selde 
trichine-larven bevat. Deze ontwikkelen zich in den darm 
tot geslachtsrijpc wormen, die in den dannwand dringen. 
Hier brengen de le vend baren- de wjjfjes een groot aantal 
larven voort, die door den bloedstroom naar de spiei'en 
gevoerd worden, waar zij zich inkapseleii. Behalve in 
Europa koint de trichine o. a. ook in China en Indie voor. 
maar vooral in N.-Ainerika. 

In den darm van lijders aan Ojchinchina-diarrhee kan 
men soms zecr tah ijke excmplaicn van Stron- gyloides 
stercoralis aantreffen. Deze soort vertoont generatie-
winseling en wel zoo, dat uit de zich zander bevruchting 
ontwikkclendc eieren van den para- 

sitischcn vorm vrylovende mannetjes cn wijfjes ontstaan. 
Uit de eieren der laatstc komen larvon, dio zich in den 
nicnschclijken darin tot de pai'thenoge- nctische wijfjes 
ontwikkelen. Ook Avcylostoma duo- denale (Zic 
WOEKERDIEREN) komt in den Indischen Archipel 
voor. 

Van Lintwormen (Costodes, zie WORMEN) worden 
Taenia solium en saginata cn Dibrothriocephalus Jaht-s 
bij menschen op Java aangetroffen. 

Tcrwijl de inensch zich met cerstgonoemde soor- ten 
infecteert door het eten van te rauw varkens- rcsp. 
rundvlcesch (zie WOEKERDIEREN), loeft de 
jeugdvonn van Dibolhriocephalus lahis in zoet- 
watervisschen. In den darm van den inensch geko- inen 
groeit de jeugdvorm van laatstgenoemde soort uit tot den 
geslachtsrijpen lint worm, wiens eieren zich in het water 
tot larven ontwikkelen, die waar- schijnlijk de visschen 
infccteeren. Vrij zeldzaam vindt men in den Archipel bij 
den niensch do groot© blaasworm van Taenia 
echinococeu-s. Deze blaas- worm (Echinococcus-blaas) 
produceert talrijke sco- lices ； hij wordt ook bij 
verschillcndo huisdieren aan- getroffen. Wanneer deelen 
van den blaasworm in den darm van den bond komen, 
groeien de scolices uit tot eenige mm. lange 
geslachtsrijpe lintwormen, wicr met een schaal voorziene 
larven den mensch infectecren en in de organcn van den 
mensch tot den blaasvorni uit groeien. Bell al vo rond - 
en lint- wormen kunnen in den darm en de daarbij behoo- 
rende organen bij den mensch on de huisdieren ook 
zuigwormen en stekelsnuitworjnen (zie WORMEN) 
voorkomen. 

Lite.ralv.ur: C. Ph. Sluiter en N. H. Swellengrebel. De 
dierlijke parasieten van den mensch en van onzo 
huisdieren, 2de druk, J9】2. 

INGGANG (fiNGGANG) PAPAN. Naam op Sumatra 
voor den Rhinoceros-vogel, Dichoceros bicornin, bij de 
Maleiers Boeroeng-oendan ge- naamd. 

INGGIVAKE. Ecn der bronrivieren van de Di- goel 
(zie alclaar en bij “OEWIMMERAH"). Zij is een linker 
zijrivier van de Oewimmerab, die wederom cen linker 
zijrivier is van de Digoel. De Inggivake ontspringt bij de 
grens van Papua Territory en is bekcncl geworden, omdat 
vanaf een punt dezer ri- vier, gdegen op 6° 6’ 4〃 Z.B. 
cn J 40° 50' 20' O.L. in 1913 cen doorsteek gemaakt we 
rd door een zeer moeidijk mocrassig terrci n naar de A 
lice-river, cen zijrivier van de Plyrivcr (zie aJdaar). Het 
bereikte punt lag dus op Australisch gebied, tcrwijl de 
Alice ter plaatse 80 a 90 M. breed was met een sterken 
SLrooni. 

De bevolking alclaar noemt de “Alice" de „]ii- dah", 
welkc volgens hen in de „Gowar (Ply-river) valt. 

INGGOE (MAL., JAV., SOKND., BAL., BOKO). Naam 
voor de gomhars van Ferula Asa foetida, in het 
Nededandsoh Stinkende Asant of Duivelsdrek ge- 
heeten. Het is een stof, die in I^erzie gewonnen wordt en 
in Indie in gences-midde]en wordt ge- bruikt. Inggoe is 
ook de naam van Jiula graveolens (zie aldaar). 

INGOEL NA GO DANG, Berg in het Westen van 
Padaug-Lawa^, district Portibi op den linkeroever der 
Pane-rivier. Zic PADANGLAWAS. 

INHEEMSCHE RECHTSPRAAK. Terwiji in het 
grootste deel van Java, op Madoera en in de lielft der 
buitenbezittigen het gouverrienient zijn eigen 
rechtspraak in naam der Koningin („gouverne- 
nientsrechtspraak") heeft ingevoerd, is in het rijk 
Djokjakarta up Java en in de an cl ere helft der Bui- 
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tonbezittingcn een vanouds bcstftande rechtspraak der be 
volkin g in stand gclaten ； dcze noemt mon de 
inheemsche rechtspraak of adatrechtspraak (zic aldaar), 
Zij korat voor, deels in zelfbesturende land- sohappon, 
deels ook (Groot-Atjdh, Tapanoeli, Su« matra^ Westkust, 
Zuid^umatra,. .RioiiwT^orneo, Menado, Celebes, 
Amboiiia, Bali on Lombok) in rechtstreeks bestuurcl 
gebied; eon kaartje in Adiat- reohtbundel V wijst haar 
omvang aan. 

Waar het de lagere gerechten of rechtbanken betreft, 
b.v. die in dorpen of dorpscomplcxen, zijn bij de 
inheemsche rechtspraak de rechtsprekers en de 
rechtspleging veelal nog gebleven als vanouds, en dus 
alleen door studie van het adatrecht der streek te kennen: 
zie daarvoor Mr. B. ter 邑aar, Het adatproces der 
inlanders, 1915. Wat ovcnwelde" hoogere rechtbanken 
met grootere ressorten (een onderafdeeling of een 
afdceling) aangaat, dezo zijn dikwijls een schepping van 
het gouvernement, en ze zijn schier overal aan bepalingen 
onderworpen, welke onzerzijds zijn uitgevaardigd en 
slechts zeer ten deele met het oude landsgebruilc 
samenhangen. In dit laatste geval heeft dus de qualificatie 
als “inheemsche rechtspraak" slechts deze negatieve 
beteekenis, dat de rechtspraak dezer hoogere rechtbanken 
niet onderworpen is aan art. 75 Reg. regl. noch aan de 
sinds 1874 verordende reglementcn op het rechtswezen 
in de Buitenbezittingen. Welke or- donnanties en welke 
gewestelijke voorscliriften voor de inheemsche 
rechtspraak gelden, is opgesomd en medegedeeld in 
Adatrechtbundel XII, bl. 319 en 404; zie ook Bijb). 
8122."' 

Voor deze inlieemschoTechtspraak vergel ijke men: 
Kleintjes, Staatsrecht van N. T., II, 2e druk, bl. 160 en 
182; De Louter, Handboek v. h. st-a,ats- en adm. ,recht 
van N. I., 6e druk,~bL 467; Van Vollenhoven in Ind. 
Genootsch. Oct. 1908; Carpentier Alting, Grondslagen 
der rechtsbedeeling, 1913, bl. 19 en 99; KieIstra o.a, in 
Onze Eeuw 1915, en Lulofs o.a. in Tydschr. v. h. Binnenl. 
Bestuur. 49, 1915. 

INIE LIKA. Vulkanische kegel op Flores, ten N.O. van 
de baai van Aimere, hoog ongeveer 1600 M. Hij werd in 
1908 door Spandaw en Spruijt en door Rouffaer in 1910 
bestegen (Tijdschr. Aardr. Gen. 1910, 1233, met 4 goede 
foto*s); de krater is klein (100 M. diameter) on bijna 
rond. In het begin dezer eeuw (1905) heeft nog een 
asclieruptie plaats gehad. 

INI也 RI仓 of Roka-piek, 2245 M. lioog, dicht bij den 
vorigen vulkaan gelegen; de top is spits en van verre 
zichtbaar (foto bij KoufEaer, T. A. G. 1910, 1233). De 
berg — in J910 bestegen door Span daw cn Pannckoek 
— bezit eon klcincn, ronden, vi'ij die pen krater en rookt 
zwak. De jonge kegci schijntdoor een oude BOinniu (het 
Langa-gebergte) oingevcn to zijn (Pannekoek van 
Rhcden in Jaarb. Mijnw. 1910,135). 

INIF. Een kom met warm, zwavelwaterstofhou- dend 
water, gelegen bij de samenvlooiing van de Wos en do 
Wocrcjnoe, welke laatste in do Toe wan a valt; deze is 
wed er cen zijrivier van de Bedkli-rivier, die uitmondt op 
de Zuidkust van de Maccluer Golf ten oosten van Goras 
(West Nieuw-Guinea). Het water in de kom heeft cen 
lichtgroene klour, het is flauw van sinaak met de gewonc 
hicht cn bijsinaak van bedorven eieron. Gasbcllcn komen 
nu en dan aan de oppcrvlakte. In het midden van de kom 
is een tem- peratuur van 47° C. Het waler stroomt niet 
zichtbaar weg, ofschoon cr een afwatering naar de Wos 
moet zijn. Een eenigszins langdurig verblijf bij de kom 
voorspelt volgens de inlanders ongeluk. 

INKOMSTENBELASTING. Zie BELASTINGEN 
I. a. biz. 225. ； ■. 

INKTVISSOHEN (Koppootige Weckdieren, Mol- 
lusca cephalopoda). De Cephalopoda, vormcn onder de 
weokdieron een afzonderlykc klasse, die in tweo ordcn 
vcrdeeld wordt: de vier- en dctwcckicuwigcn. De eerste 
is in de tegenwoordig levendc dierenwereld alleen 
vci'tegenwoordigd door de Ammonshoorn of Nautilus 
(zie aldaar). Do t weekieuwigen worden weder ingedceld 
in achtarmigen (octopoda) cn tien- annigen (dccapoda) 
naar het aantal der met zuig- schijven bezette vangarmcn 
rondom den mond. De tienarmige inktvisschen bezitten 
behalve 8 kortcre armen nog 2 zeer lange, teruglrekbare 
vangarmen, dio bij de achtarmige ontbreken. De raeeste 
inktvisschen bezitten geen uitwendig zichtbaro schaa,L 
Dit is echter onder de achtarmige wel het geval bij de 
wolbekende papier-(zio aldaar), Argonaulti, ikan goerita, 
onder de tienarmige bij het Posthooni- tjc, Spirula, Tahi 
manoek sama! (meeuwendrek). Bij de naakte 
inktvisschen ontbreekt deschelp meestal niet goheel, 
maar deze bevindt zich onder de huid als een 
langwerpigo kalk- of hoornachtige rugplaat. Do eerato 
soort is onder den naam van zecschuim (os sejiiae) 
bekend, dat gebruikt wordt om vlakke voorwerpen glad 
te slijpen of te polijsten en als voed- sel voor kleine 
vogelsoorten in gevangen staat, tot welk doel die platen 
in de kooien worden opgehan- gen of fijn gesehrapt onder 
het zaad vermengd en algemcen in den handel 
verkrygbaar zijn. Do orga- nisatie der Inktvisschen is in 
hoofdzaken bij alle de- zelfde. De oogen zijn zeer groot 
en herinneren in bouw aan die der Gewervelde dieren. De 
naam van inktvisch is ontleend. aan een peervormigen 
buidel, inktzak genoemd, welke een bruin vocht, sepia 
ge- heeten, bevat. De inktzak mondt in het laatste deel 
van den endeldarm uit, zoodat de sepia door den aars 
ontlast wordt. Hot dier stoot dit vocht uit om zich, als hot 
vervolgd wordt, voor zijne vyanden onzichtbaar te 
maken en dan pijlsnel te ontvluchten. De bek is met twee 
groote kromme, hoornachtige ka> ken voorzien, wcllce 
op cen papegaaibek gelijken ； de niantelholte met de 
kieuwen ligt aan die zijde van het dier, die bij hot 
zwemmen naar beneden gekeerd is. Langs den vrijen 
mantelrand, die achter den kop ligt, stroomt het water in 
de inantelliolte, terwijl het met kracht door een trcchter 
naar buiten gespoten kan worden. Deze trcchter, die met 
de armen den voet der andero weekdieren vert egen 
woordigt, is naar voren gekeerd. Door het krachtig 
uitstooten van het water zwemt de inktvisch in 
achterwaart- schc richting. De huid bovat 
eigendommelijke ccl- len (chromatophoreu), waarin zich 
kleiirstoffen van zeer verschillende tmten bovinden; deze 
cellen, wel- kc door in- cn uitwendigo prikkels uitgezet 
en sa- mengetrokken kunnen worden, brengen dio prach- 
tige kleui'spolmgcn voort, waardoor de inktvisschen cen 
zekcro vermaardheid bekomen hebben en welke dikwijls 
nog uren na den dood zich vertoonen. Ge- durende *1 
leven weten de dieren door middel dezer kleurs 
veranderin gen de tin ten en vormen hunner omgeving 
zoo bed riegel ijk na to bootson, dat zij vol- komen 
onzichtbaar worden, zelfs voor iemand die zich in hunne 
onmiddellukc nabijheid bevindt. 3Len meont, dat 
zwemmende inktvisschen door zulk cen plotselingo 
klcuitsverandering hun vijanden afschrik- ken. De eioren 
der inktvisschen bovinden zich in eon hoornachtig 
omhulsel, zijn pcervormig en hangen bij trossen aan 
clkaar (zoogenaamde zeedrui- ven). Het voedscl dor 
inktvisschen bestaat uit allerlei zeedieren, waarondcr ook 
de hardsto schelpdieren, welke zij weten te openen 
zonder zo te verbryzelen. Zij worden in ontzaglijke 
hoeveelheid gegeten 
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hammedaansch-godsdicnstige rechtspraak der zgn. 
priesterraden (zie PRIESTERRAAD). 

INLANDSCHE SCHOLEN. Zie ONDERWIJS. 
INLANDSCHE WETTEN. Onder doze uitdruk- 

king vat men gewoonlijk allo inlnndsche geschriften 
samen, die op cen of andere wijze handelcn over 
het recht der bcvolking; en juist daardoor is deze 
uitdrukking zoo gevaarlijk en misleidcnd. Vooreerst 
toch zict zij op inlandschc beschrijvingen d.i. te- 
boekstellingen van het adatrecht; voorts op adat- 
regclingen, die gecn cl wingend karakter hebben, doch 
ovcreenkouistig welke cen groep inlanders verklaart 
zich voortaan te willen gedragen ； voorts op binden- 
de volksverordeningen ； en eindelijk op vorsten- 
verordeningen. Het is dikwijls verre van gemakkelijk 
te beslissen, of een inlandschc rechtsopteekening 
tot de eenc of tot eene andere van deze vier soorten 
behoort: cenvoudige rechtsbeschrijvingen b.v. wor- 
den meermalen gekleed in den vorm van een vorsten- 
edict uit vroeger tijd, en op beide past men de be- 
naming oendang-oendang toe. In De Atjehejs, .1, 
bl. 3—12, doct dr. Snouck Hurgronje met klem uit- 
Eomen, daf hetzy teboekstelling hetzij nieuwe rege- 
ling van het adatrecht meestal duidt op verval 
van het volksrecht of op neiging om van het volks- 
recht af te wijken, en dat men dus met het bezigen 
van zuIke “inlandschc wetten" als kenbron en 
vindpla&ts van levend adatrecht niet voorziebtig 
genoeg kan zijn. Vooral buiten land sc he auteurs, 
die op de eigenaardigheden van het Indonesisch 
adatrecht niet verdacht waren, hadden neiging om 
uit een paar toevallig geraadpleegde „inlandsche 
wetten" het recht des lands te willen opmaken. 

I. Inlandsche teboekstellingen. Bekende voor- 
beelden daarvan zijn het handelswetten- en scheeps- 
wettenboek der Wadjoreezen op Zuid-Celebes 
(uit 1676; uitgegeven door Matthes in 1869) en de 
in den vorm van uitspraken van oude vorsten en 
wijzen gekJcedo ra])ang en latowa van Zuid-Celebes 
(zie Ind. W. v. h. Recht 1292一J 296 en Bijdr. v. h. 
Kon. Inst. 38, 
5 M II- Adatregeling(?n (zie op dat woo rd), vooral dio 
van ChristeninJanders in de Bataklandcn, op Hal- 
inahcra, op Oost-Java en elders. Voorbcelden geven 
o.a. Bijdr. v. h. Kon. Inst. 63 (1909), Adatrechtbun- 
del III bl. 177 (vgl. X bl. 13), VII bL^Tcli 121, en 
X bl. 288. 

III. Volksverordeningen van inlandsche dorpen 
(Bali, Java), van inlandsche waterschappen (Bali) 
of van andere inlandsche rcclitsgenicenschappe)i 
uit de bevoJking zelf. Voorbcelden geven do Kerta- 
sima van Van Eck en Liefrinck in Tijdschr. v. 
Ba lav. Genootsch- 23, J 876, < n de geschrcven 
desaregeling van Alodjowangi in Tijdschr. v. h. 
Binn. Bestuur 1, 1888 (vgl. Med cd. Ned. Zcndgen. 
49 bl. 387). 

IV. Vorstenedictcii, soins van grooten, soms van 
uiterst geringen ii)vJoed, ziji) vooreerst ten deele 
de jiog toegepaste anggrr-anggeran van Java 
(zie b.v^Adatrechtbundel X bl. 43), cu verder zu】ke 
verordennigen als die vat) het rijk Bandjcrmasin 
van 1835 (indischc Gid a J 881 en AdatrechtbundeJ 
XIII), als heb JJolaang-Mongondousche Wetboek 
(Tijdschr. v. h. JJatav. Genootsch 35, J 893) of het 
Bonesche wetboek (Adatrechtbundel XJ1), of do 
landsverordeningen tier vorsten van Lombok (uit- 
gegeven in 2 din. door Liefrinck in 1915). Bij het ge- 
noemdc Bonesche wetboek is reden tot twijfel, of 
het wel in zijn geheel een vorstenedict is. Op Bali 
heeten de tot het volk gerichte vorstenedicten pa- 
swara of titiswara. 

door de dolfijnon, de potvisschcn enz. De Sepia's en 
Loligo's onderschciden zich door cen samengcdrukt 
zakvormig lichaam. De Sepia's hebben cen lange 
zijdelingscho vin cn cen inwendige, plaatvormigc 
kalkschaal, de Loligo's daarentegen cen kortere zij- 
delingscho vin cn ecn inwendige hoornschaal. Bij 
Java en elders in den Ind. archij)cl komen Sepia 
vnita, S. inermis, 8. tuberculala en 8. aculeuta voor； 
Loligo javanica is con zeer aJgcniccnc soort. Kleino 
soorten van 5t gcslacht Loligo komen soins bij dui- 
zenden op de visclnnarkten als ikan tjocini-tjoenii 
voor en worden door inlanders en Chincezen met 
smaak gegeten. Zij zwemmen bij scholen in zee rond 
en gelijken dan bed riegel ijk op visschcn. Hiertoo be- 
• hooren dio reusachtige voorwerpen, xvier lichaanis- 

lengte 2—6 meter bedraagt cn wier vangarmen elk 2 
meter lang zyn, terwijl het gewicht van het gehcele 
dier 400一2000 pond is. Zu Ike exeinplarcn zijn zoo- 
wel in oudcre als in nieuwere tijden waargenomen en 
hebben aanlciding gegeven tot allerlei ware of fabel- 
achtige berichten. Dergelijke groote voorwerpen, 
die ook in de Indischc maar vooral in de Japansche 
zeeen werden aangetroffen, zijn steeds zeer gevreesd, 
vooral door visschers； het is eon volstrekt zeker feit, 
dat, als deze dieren zich door middel hunner zuig- 
nappeii met eenige hunner a mien aan onderzeesche 
rotsblokken of cen of ander voorwerp hebben vast- 
gezogen, zij met de overige annen menschen en 
visschersboot en naar zich toehalen, welke dan onher- 
rocpelijk verloren zijn, tenzij de visschers die armen 
bijtijds kunnen afkappen, waarvoor de Japanners al- 
tijd een bijl bij de hand hebben. Onychoteuthys an- 
gulata is een gewone Javaansche soort. Terwijl de 
meeste tienannige inktvisschen zwemmers zijn, die 
door do inlanders 's nachts inet behulp van kunst- 
licht ge van gon worden, vertoeven de achtarmige bij 
voorkeur op den zeebodem, vooral op steenachtige 
plekken, zooals de bumenkant van koraalriffen, en 
verbergen zich in spleten en holen, waarde inlanders 
hen met spitse etokken buit ma ken. Op zandigen 
bodem bouwen zij van losse steenbrokken een soort 
nest, met de opening aan de bovenzyde, van waaruit7 

zij huh prooi bcloeren en met ontzaglijkc vlugheid j 
bespringen. Ten slotte zij venneld, dat verschillendc 
inktvisschen bekend zijn, in het bezit van over het 
lichaam verspreide lichtgevende orgaiien. 

INLANDERS. Zie VERDEELING DER BEWO- 
NERS VAN NED.-INDIK. 

INLANDSCH BEZITRECHT, zie GROND (RECH- 
TEN OP DEN). De toevoeging van „inlandschn is 
noodig om verwarring te voorkoinen tusschen eener- 
zijds dit oostersche recht,op grond of roerend good, 
hetwelk men ook een oostersch eigendorasrecht zou 
kunnen noemen, en anderzijds het in het ludische 
burgerlijk wetboek voor de Europeanen bedoelde be- 
zit of recht van bezit, hetwelk juist een tegensteJling 
vormt met het (Europeesche) recht van eigendom. 

INLANDSCH RECHT. Tenn ter aanduiding van 
aDe recht, dat voor de inlanders in Ned. Indie 
geldt en dus zoowel hun adatrecht (zie aldaar) 
omvat als de van het Europeesch gezag uitgegane 
hoogere en lagei'e verordeningen voor inlanders. 

INLANDSCH REGLEMENT. Zie RECHTSWE- 
(，一，女m^ZEN. 

以*"RNLANDSCHE HOOFDEN. Zie BESTUUR. 
" INLANDSCHE RECHTSPRAAK. Term, waarme- 
de men dien tak der gouvernementsrcchtspraak 
(of: rechtspraak in naam der Koningin) aanduidt, 
welke de inlanders als normale justiciabelen heeft. 
De inheeinsche of adatrechtspraak (zie op beide 
woorden) valt er dus evenzeer buiten als de Mo- 
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Ton slotte client nog gewczcn tc worden op twee 
soorten van geschriftcn, die men met de hierbedocl- <le 
„inlandsche wetten" gevaar loopt te ver warren. Do 
cerate soort zijn die oudo Javaansch-Balineesche 
wetboeken (zooals Koetaranianawa, Dewadanda, Socrja 
alam, Adiagama), die een beschrijving van Hindoerecht 
bcoogen te go ven. De tweedc soort zijn die in een 
inlandschc taal gestelde adatbcschrijvin- gen (zooals die 
van Lewis, Gersen, Ullman, of de Simboer Tjahaja van 
Zuid-Sumatra), welke het work van Europcanen zijn, 
soms zclfs het werk van het Bestuur, en die natuurlijk 
niet tot „inlandsche wetten" kunnen worden alleenlijk 
door den vorm, wclken ze van hun opstellers ontvingen. 

Over do verschillende soorten van inlandsche wet ten 
hiergenoemd, zip-. Wilken, Verspr. Geschr. II, 1912, bl. 
221—223 (vgl.zAdafreclitbundel VI bl. 274), alsnied^.. 
Van Vollenhoven, Het Adatrccht van N. L, bl. 105—115, 
149—150, 226—227, 247, 273, 288, 311, 327, 352, 371, 
382—383, 425 cn 456— 457, waar tevens wordt 
verwczcn naar verdcre ge- gevens. Zie voor Java op 
ANGGER. 

INOCARPUS EDULIS Forst., fam. Legumino- sae-
Papilionatae, Gajam (MAL., JAV., SOEND.), Gatet 
(SOEND.), boom met diep- en onregelmatig gesleuf- den 
stam en geurige bloemen in aren. De peulen hebben 
slechts een zaad en springen niet open. Zoo- wel het 
vruchtvleesch als de zaden worden gegeten, en de boom, 
die vermoedelijk in do Molukken in- heemsch is, vindt 
men daarom in den geheelen Archipel aangeplant. 

INSANA. Landschap op het eiland Timor, be- 
hoorende tot de onderafdeeling Noord-Midden- Timor 
der afdeeling Noord en Midden Timor van <le residentie 
Timor en Onderhoorigheden. Het grenst ten noorden aan 
Bebolci eii ten zuidcii aan het landschap Noimoeti. 

INSCRIPTION (in den Malcischen Archipel). Zie 
OUDHEDEN, HINDOElSME en JAVA (ge- sc h i ed e 
n is). 

INSEKTENETERS (Inseclivora), laagst ontwikkcl- dc 
ojdc der Monodelphc zoogdieren (zie ZOOG- D1EREN)
； hun fossicle voorouders zijn niet van die der 
Buideklicren te ondcrscheidcn. Kleine die- ren, die nicest 
al een nachtelijke levcnswijze vocren cn zich 
hooldzakclijk mot insckten e. d. voeden. J-f iiii 
juijnitieve organisatie blijkt o. a. uit den bouw der 
Jccleinalen, waaraan oorspronkelijke kenmerken 
bewuard gcbleven zijn (het zijn zoolgangeit?, bijna 
Hllijd rncl 5 vingei-s cn teenen, die allo klauwen dragen 
en waarvan duiin on eorstc teen nooit oppo- neerbaar 
zijn), uit de glad de oppervlakte der her- sencn en uit het 
j)riinitieve gebit, wollts kiezon Hcherpc spilscn bezitten. 
Do meeste [nsekteneters won on op den grond, andere 
(Tupajidae) zijn booni- bewoners, weer andere loven in 
het water of, zooals <le mol, in onderaardsche holen. De 
Insektenetei's zijn over de gchcelc aarde verspreid, mot 
uitzonde- ring van Australie cn Z.-An)crika, zij 
ontbreken dus jnist in hot gebied der JJuidekliorcn. In 
den Indischcn Archipel zijn zij ondanks den tropischcn 
insekten- rijkdoni betrekkelijk slccht vortegen woordigd. 
Er koincn hicr Uric families voor: de Soricidae (zie 
SPITSMUIZEN), do Erinaceidae (zie EGELS) cn de 
Tupujulae (zie BOOMSP1TSMUIZEN). 
INS1NSL Zie BUI DELMARTERS. 

INSPECTEURS. Dezc ambtenaren treft men aan bij 
verschillende takken van dionst, met name do 
•arbeidsinspectie, het boschwezen, financien (zie 
KASBEHEER), het gevangcniswczen (zie STRAF- 
STELSRL), den genecskundigcn dienst, de in- en 

uitvoerrcchten en accijnzon (zie BELASTINGEN biz. 256), den landbouw, 
do landolijkc inkomsten (zie BELASTINGEN biz. 24J), hot onderwijs, de 
scheop- vaart (zic BEBAKENING onz.), do spoor- cn tram- wegdienston, 
den vecartsenijkundigen dienst, het ijkwczcn (zie MATEN EN 
GEVVICHTEN). Voorzoo- vcel noodig komen zij in de artikelcn, op die 
takken van dicnst betrekking hebbendc, ter sprakc. 

INSTITUTEN. Hieronder volgen de als inslituut opgerichte instellingen, 
welko bevordering der we- tenschap met betrekking tot Ned.-Indie ten docl 
hebben. Zie ook C0MIT& GENOOTSOHAP- PEN, MAATSCHAPPIJEN, 
SYNDIOATEN, VER- EENIGINGEN. . 

Ko ] o_n i a a I I n s t i t u u t t e A ms t.e r- 
d alm- (Statuten goedgekeurd bij Kon. Best 27 r : ■ > Aug. )916 No. 53, 
Ned. Stet. 7 Oct. No. 234) is，< eene verecniging, welke zich in het 
algemeen ten doel stelt het verzamelen en verbreiden van ken- > 
nis omt.rent onze overzeesche gewesten en in het ，广 ■ -■ bijzonder de 
behartiging der handels-, land- C C" ] bouw-, nijverheids-, en andere 
belangen, die zoo- :' wel voor het moederland als voor de kolonienr> / .「"
一 7 
uit Nederlandsch koloniaal bezit voortvloeien, ； < - . (. 

Hot denkbeeld. om te Amsterdam eene breed ' 

opgevatte instelling te stichten is geleidelijk ont- 
staan uit overwegingen van verschillenden aard, 
voornamelijk verband houdende met den wensch 
om verbetering te brengen in den tocstand v&n het 
Kolonjaa 1 Museum tc Haarlem. (Ziebij KOLONIAAL 
JIUSEUM). Toen het dat Museum aan plaata- 
ruimte en geldmiddelen ging ontbreken, en toon 
bovendien, in verband met den verhoogden Ne- 
derlandschen kolonialen arbeid, nicer en meer be- 
hoefte ontstond aan wetenschappelijke en prac- 
tische koloniale voorlichting, deed zich de nood- 
zakelijkhcid gevoolen om to geraken tot eene 
centralc koloniale insteDing voor wetenschap, on- 
derwijs, handel en nyverheid te Amsterdam. Het 
initiatief werd in 1910 genomen door den oud- 
niinister van koloiiien J. T. Cremer en het lid 
der Tweede Kamer der Staten-Generaal Dr. H. 
F. R. Hubrecht, aan wie binnen onkele maanden 
tijds van verschillende zijden 1* millioen gulden 
werd toegezegd, terwijl ook spoedig bleek, dat 
op krachtige medewerking van de Rcgcering, van 
de gomeonte Amsterdam en van verschillende 
wetenschappelijke instellingen kon worden gere- 
kend. Plannen voor de stichting van eon gebouw, 
op het door de gemeentc Amsterdam in erfpacht 
afgestaan terrein van de voormalige Oosterbe- 
graafplaats, werdon in studie genomen cn in 1913 
werd uit een drietal plannen gokozen dat van de 
architccten J. J. en M. A. van Nieukerkcn, dat thans 
in uitvooring is (Eigen Ha aril 1914 biz. 989). De in- 
niiddels ingetreden buitengewonc binnen- en buiten- 
landschc oinstandigheden werken beleniinerend op de 
totstandkoming van hot grootc gebouw, dat o. a. zal 
bevatten: eon ruiinc monuiuentalo hal, vergadcr- zalon, 
bureau van den Algcmeoncn Sccretaris, eon groote aula 
voor 680 toehoorders, eon kleinc aula voor 120 
personen, 12 cui*suslokalen, een bibliothcek met 
leeszaal on semiimr- cn studio- 
kamecs, lokalen 
rekend op eene 
vertrekken voor 

voor photographic. Voorts is ge- 
Afdeeling Handelsmuseum met. don 
directcur en don conserva 

tor, laboratoria voor chemische, botanischc cn 
zodlogische onderzockingen, ccn herbarium enz. 
Een museum met eene expositicruimte van 6165 
M3 en bestemd zoowcl voor do tcntoonstelling 
van de verzamelingon der Afdcoling Handels- 
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museum als van die van de Afdeeling Volken- kunde. is 
gelegen tusschen de studiegcbouwcn van die Afd eelin 
gen. 

In het studiegebouw van de Afdeeling Volken- kunde 
zijn gedacht de kamers van den directeur, diens bureau, 
handbibliotheek en cui'suslokaal, zoomede vertrekken 
voor den conservator, den anthropoloog cn voorts een 
aantal studiekamers, o. a. ten behoevc van de kleinere 
Instituten, waarvan hier voider melding wordt gemaakt. 

Over het gebouw van de Afdeeling Tropischo 
Hygiene vindL men hierondcr nadcro niededcclingen. 

De werkkring van het Koloniaal Instituut kan in 
groote trekken blijken uit de organisatie, die in menig 
opzicht nog een voorloopig karaliter draagt, docli die 
toch reeds een beeld kan geven van hetgeen in de 
toekomst nopens de werk- zaamheden van het Instituut 
wordt beoogd. 

Het Algemeen Seer etar iaat is belast met het 
algemeen beheer van de vereeniging, met het be- heer 
van de uitgebreide photographische, cinema- 
tographische en lantaarnplaten -verzamelin gen, met het 
organiseeren van voordrachten, met het beheer van de 
boekerij van het Instituut en van de aangeslo- ten 
vereenigingen ； met de verspreiding der vanwege het 
Instituut verschijnende publication. De boekerij breidt 
zich in de laatste jaren belangrijk uit en neemt meer en 
meer het karakter van een centrale koloniale bibliotheek 
aan, mede door de talrijke verbindin gen met 
buitenlandsche weten- Bchappelijke instellingen en 
vereenigingen. 

De Ajdeding Handelsmuseum heeft tot kem de naj-
uurwetenschappelijke verzamelingen van het Koloniaal 
Museum te Haarlem, dat op 1 Januari 1915 door de 
Maatschappij van Nijverheid aan het Koloniaal Instituut 
is overgedragen. In de laboratoria dezer afdeeling 
worden onderzoekin- gen uitgevoerd, die betrekking 
hebben op de koloniale producten, waarbij gestreefd 
wordt naar eamen working met dergelijke 
wetenschappelijke inrichtingen in de kolonien. Is dus de 
werkkring van deze afdeeling in hoofdzaak natuur-
weten- echappelijk bedoeld, ook arbeid van 
ecoiioniischeii aard, zooals voorlichting in handel en 
nijverheid, staat op haar programma. Zoo worden voort- 
durend op aanvrage inlichtingen verstrekt onitrent 
koloniale producten en wordt voorts kennis genomen van 
deeischen van handel en nijverheid, teneinde in verband 
met ingestelde proefnemingen de hoedanigheid of den 
afzet van dergelijke producten te bevorderen. Op ruime 
schaal worden voorts schoolverzamelingen van 
koloniale producten aan ond erwij sin richt in gen in 
Nederland ver- fitrekt. 

De Ajdeelinrj Volkenkunde. In het onder het bfeheer 
van deze Afdeeling komendc Etlinogra- phisch Museum 
zu】】en worden opgenomen de uitgebreide 
ethnografische verzameJingen van het Koloniaal 
MuSeum te Haarlem, van het genoot- schap „Natura 
Artis Magistra*', van de were Id- tentoonstelling te 
Parijs, van de opvolgende on- derzoekingstochten m 
Suriname, van afgietsels van Hindoemonumentcn op 
Java en tai van andere collecties, welke sedert het bekend 
worden van de plannen van het Instituut ten geschenke 
zijn of worden ontvangen. Het ligt in de bedoeling een 
zoo volledig mogelijk beeld te geven van de 
beschavingsuitingen der verschillende volken, welke in 
de Nederlandsche kolonien leven. De afdeeling biedt 
geJegenheid en materiaal voor studie- doeleinden aan 
personen, die op het gebied der 

koloninle Volkenkunde studien wenschen te maken 
Aan deze afeeeling wordt tweeniaal 's jaars een 

dricniaandelijksohe Indologische leergang gehouden ten 
dicnste van hen, die kennis wonschen op te doen omtrent 
Ned. Indie. Deze leergang betroft het ondorricht in 
volkenkundc van don Indischen Ar- chipe】, 
aardrijkskundo van. Ned. Indie, Maleisch, Indische 
StaatsinsteJIingen, koloniale maatschap- pelijke 
toestanden, tropischo gezondheidsleer en 
voortbrengselen. 

Een belangrijk gedeelte van den wetenschappo- lijkcn 
arbeid van deze afdeeling zal bestaan uit de stelselniatige 
ethnografische studie der volken in do Nederlandsche 
kolonien met de bedoeling om daardoor mede te werken 
aan hare economischo verheffing, Teneinde in dit opzicht 
tot eene ge- wenschte decentralisatie te komen, zijn, in 
navol- ging van het sedert 1908 bestaande Bataksch- 
bistituut (zie liierna), een aantal kleinere Inati- tuten 
opgericht, dio zich voorstellen in nauwe aansluiting bij 
het Koloniaal Instituut te werken. Het verband met het 
Koloniaal Instituut wordt hoofdzakelijk gedacht te 
bestaan in het optreden van den directeur van de 
Afdeeling Vol- kenkunde a]s secretaris van de besturen 
der kleinere Instituten ； in het ter beschikking stellen 
van hulpmiddelen, stud iegel egen heid, boekerij, 
verzanielingen, aanraking met verschillende instellingen, 
en in het doen verschynen van do wetenschappelijke 
uitkomsten van de studien der „archivarissen>,, welke 
ieder een bepaald volk of een bepaalde groep van volken 
in behandeling nemen, ten einde in de eerste plaats te 
komen tot goede bibliographieen en monographieen be- 
treffende die volken. Op den geschotsten voet werden 
achtereenvolgens opgei'icht: 

Het Atjeh-Instiluut. (Statuten goedgekeurd bij Kon. 
Besl. 31 Juli 1914, no. 61). 

Het Bali-histituut. (Statuten goedgekeurd bij Kon. 
Besl. 13 Dec.】915, no. 78). 

Het Oostkibst van Sumatra-In-stiluut. (Statuten 
goedgekeurd bij Kon. Besl. 11 November 1916, no. 40). 

Het Zttid-Sur/uitra-Inslituut. (Statuten goedge- keurd 
bij Kon. BesJ. 19 Dec. 1916, no. 31. 

De Afdeelin(/ Tropische Hygiene is gecoin bi- neerd 
met het laboratoriuni voor gezondheidsleer van de 
Geineentelijke Universitcit en daarmed - vereenigd 
ondergebracht in een afzonderlijk gebouw, aan het 
Oosterpark dicht bij het Koloe inaal Instituut. 

Deze afdeeling heeft Jiaar ontstaan to dan ken aan den 
steeds dringender wordendci】 eiscli, dat geneesheeren, 
die naar de tropen gaan, zijn voor- bereid op de 
hygienisch gcnceskundige vraag- stukken, welke hen 
daar wachten. 

In het nieuwe gebouw, dat in 1917 zal worden in 
gebruik genomen, vindt men een cursus- lokaal, een 
kleine gehoorzaal, een groote gehoor- zaal, cen centrale 
keuken voor de bereiding van voedingsbodems, eene 
bewaarjjIaatB voor Hleriel materiaa], werkplaatsen en 
kamers voor vivi- sectie en photographic. Voorts een 
bibliotheek met lecszaal, laboratoria voor cheniische en 
bacterio- logischo onderzoekingen, een ,,】
nuggcnkainer‘‘，een museum en de noodige 
dicnstruimten. Een stal voor proefdieren is in den tuin 
gebouwd. Deze afdeeling besebikt over een uitgebreide 
bibliotheek op het gebied van geneeskunde en hygiene, 
verder over tabellcn, teckeningen, grafieken, photograph 
ieen, IantaanJplautjes, wasmodellen met be- 
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trekking tot tropischo ziekten, musouinpropara- ten, enz. 
Vanwege de afdeeling wordt onderwijs gcgeven in 

tropische ziektekundo, epidemiologie, mikro- biologie en 
praktischo oefcningen in onderzoe- kingsmethoden, 
zoomede klinisch onderwijs, o. a. aan voor den Indischen 
dienst bestemde en aan an dore geneeskundigen. 

De laboratoria biedon gelegenheid tot allerlci 
wetenschappelijke onderzoekingen op het gebied der 
tropische- en scheepshygiene. 

B a t a k s c h-I n s t i t u u t. Het Bataksch In- stituut is 
opgericht te Leiden, d^n 30en September 1908. In de 
voorbereiding tot de oprich- ting heeft cen zeer werkzaam 
aandeel gehad wij- len de heer L. C. van Hasselt, oud-
Resident van Tapanoeli, wions denkbeelden omtrent de 
methode van'bestvdeering van Indie weerklank vonden o. 
a. bij Dr. 0. W. Janssen, directeur der Senom- bah-
Maatschappij. 

De hoofdgedachte van de door Van Hassolt 
voorgestano methode is, Indie, wegens zijn groote 
uitgestrektheid en den zeer uiteen loopenden aard der 
samonstellende deelen, voor grondige bestu- deering te 
verdeelen in een groot aantai betrek- kelijk kleine stukken, 
die min of meer een geheel uitmaken, uit aardrijkskundig, 
ethnologisch en economisch oogpunt bezien. De 
oprichting van het Bataksch Instituut beoogde naast het 
on- middellijk doel een nevendocl van demonstra- tieven 
aard： een voorbeeld te gevon, dat, naar we rd gehoopt, 
voor nndcre deelen van Indie na- volging mocht vinden 
(on ook reeds ge von den heeft). Het onmiddellijk doel is 
in do statu ten a Id us omschreven: 

„„Het Bataksch Instituuf* stelt zich ten doel 
a. het verzamelen van zoo volledig mogelijke 

gegevens betreffende de Bataklanden en hun 
bewoners, daaronder begrepen gegevens be-
treffende den invloed door buurvolken ge- oefend;
 2
」 

b. het dienstbaar maken van deze gegovena 
aan het welzijn van do bewoners der Ba- taklandon, 
aan hun ontwikkeling en aan onze botrekkingen 
met hen.” 

Ter bere iking van dit doel we rd aangesteld ecn vaste 
worker, die eerst den naam droeg van laborant, con 
benaming, die hoowel don aard zijner weikzaamheid good 
kenmerkende, veelvnl- dig aanieiding gaf tot mis verstand 
en daarom in J916, nadat anderc soortgelijke inslituten 
waren o[)gcricht, were! veranderd. in dien van archiva- ris. 
Door hot Instituut worden op ongeregeldo 1 ijdcn 
uitgegeven de „Uitgavon van het Bataksch Instituuf*. Tot 
ultimo 1916 verschenen 12 num- nicrs, van we Ike do 
bclangrijksto zijn no. 3, do ..liatakspioger5 (met 1c on 2o 
supplement, do nos. 9 on ]2) en no. ] J. „Van Medan nnar 
Padang en terug ', cet) gcillustrcerd cn in den vorm van(i6n 
reisverhaal uitgewerkt rapporb van cen re is van den 
laborant (archivaris) in 1913. 

Het Jiataksch Instituub heeft zich voorts ook reeds 
bewogen op practisch terrein. Scdcrt 1911 is werkzaani op 
do Karo-hoogvlaktc cen land- bouwkundige, die corsL iii 
de nabijhcid' van Beras- tagi, later (sedcrL 1915) te Koeta 
Gatioeng, door (lemonstratie enz. de bcvolking moet 
trachten te brengen tot rationeoler be bo u wing van hun 
gronden met produoton, die in de Delische bo- 
Jicdenlanden tegen goedon prijs kunnen worHbn 
vcrkocht. Als aanvankelijk resultant van (Hens 

arboid inag gcnocind wordon do door do bevoJking 
van ecn groot deel der Hoogvlakte met vrucht 
tcr hand genomen verbouw van Europeesche 
aardappolsoorten volgcns Europeesche methode. 

In den laatsten tijd blijkt ook de tcelt van ver- 
schillcndo Europeesche groenten en tuingewassen 
mogelijk cn voordcclig. 

Een twecde tak van practische workzaamheid, 
dio echter nog in het stadium van proofneming 
vorkeert, is sedert 1914 ter hand genomen, nl. 
practisch handworksonderwijs, voornamelijk tim- 
meren en smeden. Te Kabai? Djahd, hoofdplgts 
der onderafdeeling de K.aro-Ianaen, is een hand- 
werksinrichting verrezen, reeds uit verschillende 

wisselend getal waar een gobouwen bestaande, 
jongelieden ala interne Iccrlingen prac- 
eenvoudig theorctisch onderwijs ont- 

Karoscho 
tisch en 
vangen. 

K. o n i n k 1 ij k Instituut voor de t a a] 
1 and- e n volkenkunde van Neder- 
1 a n d a c h-I n d i c. Het Instituut, dat zijn ont- 
staan voornamelijk te danken heeft aan het krach- 
tig iuitiatief van J. C. Baud, word 4 Juni 1851 te Delft, 
opgericht. In 1864 werd de zetel naar 's 
Graveiihage_Qvergebracht. 

Het doel is de bevordering van de taal-, land- en 
volkenkunde van 's Rijks ovcrzeesche bezit- tingen en 
kolonien door： a. te verzamelen wat 

on personon in Nederlqid, de Nederland sc he 

daarover in druk bestaat of in handschrift te 
bekomen is; b. door het uitgeven van Bijdra- 
gen en door liet uitgeven, of ondersteunen der 
uitgave van afzonderlijko Werken \ c. door het 
stellen van vragen ter boantwoording en door 
het aanmoedigen en beloonen van verdienatelijke . 
ondememingen ； d. door het onderhouden van be- 
trekkingen met aiidere we ten schap pelij ke instel- 
lingen . ' ' 
kolonien cn het buitenlantLz 
Jj/jDoor aankoop, schenldng on ruiling bezit het 
4 Instituut eene jaarlijks in belangrijkheid toe- 
nemendc bibliotheek (Koloniale Bibliotheck,. 

1-1, den Baag)~smcl§*~1878' met 
diovan het Indiscli Gcnbotschap in 6dn go- 
bo uw govestigd on vereenigd; elk lid 
der boide vereenigingen heeft recht van toegang 
tot boider boekverzamelingen. Van dez© Biblio-\ 
theek verscheen in 1908 eon met zorg bewerkte^7 

catalogus (1054 biz.), waarop in 1915 een eerate 
supplement (426 biz.) is gevolgd, voorts verschij- 
nen jaarlijks „opgaven van aanwinsten". 

van Galenstraat 
on vereeni van eon 

bewerkt 奸' 

Van do Bijdragen verschenen in 1916 het 
71/pn 72o dgel./lDe afzonderlijke werken zijn niet«——
* 
doorloopend gepummerd, maar bedragen reeds een 八 ' 
vrij aanzienlijk aantal; men vindt daaronder fraaic plaatwcrkon, uitgaven van belangrijke handschrif- 

 

ten, uitkomsten van ondorzoekingsreizen, op kos- 
ten van of met geldelijko onderstouning van het 
Instituut ondernomen, woordenboeken enz. Do 
Bijdragen on de Werken wordon bij de uitgave 
kosteloos aan do ledon veretrekt en verder door 
middel van den boekhandel verkrijgbaar gostold. 
Do algemeene vergadoring is bovoegd op voor- 
stel van het bostuur to bopalon, dat een werk 
alleon voor do leden verkrijgbaar zal zijn tegen 
de helft van den bookhandelsprijs. 

De contributio dor gowone ledon bedraagt f 12 
's jaars, de leden-donatours botalen f 1000 in 
eons of ton minste f 25 per jaar. 

' legenwoordigd 
door twee Commissarissen, aan wie jaarlyks ten 

Hot Instituut wordt in Indio vort 

laste der Indischo geldmiddolen eeno som van 
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f 600 wordt uitgekeerd „voor het copieeren der 
nan het Instituut af te stane, voor openbaanna- 
king geschikt geachte bescheiden uit de Indische 
nrchieven". De Rcgeering heeft overigens den ar- 
beid van het Instituut veelvuldig gesteund door 
geldelijke bijdragen voor op zijn initiatief onder- 
nomen onderzocldngsreizcn en door subsidien voor 
de uitgaaf van werken, die anders de financien 
der insteJling te zeer zoudcn bezwaren. Het In- 
stituut stond 1 Ju】i 1916 met 162 wetenschappc- 
lijke instellingen, vereenigingen enz. door ruiling 
in verbinding. 

Afdeeling N e d c r la n d s c h-I n d i e v a n 
het K o n i n k 1 ij k Instituut voor i n- 
genieurs. Het Koninklijk Instituut voor in- 
genieurs te *s Gra venhage^opgericht 31 Aug, 1847, 
welke opricEH ~~ inklijk besluit van 4 
Februari 1S48 no. SI werd goedgekeurd, heeft 
ten doel： de bevordering der wetenschap en kun st 
van den ingenieur in den uitgestreksten zin en 
de behartiging van de maatschappelijke belangen 
der techniek. Van dit Instituut heeft vroeger 
bestaan de ..afdeeling Oostelijk Java", die onder 
Von Dentzsch en De Bruyn en in 1869 en 1870 
door het initiatief van den toenmaligen voorzit- 
ter Erm cling velc bewijzen van werkzaaniheid en 
leven gegeven heeft. Die afdeeling was later gaan 
kwijnen en word met ontblinding bedreigd. De 
hoofdingeiiieur H. de Bruyn (zie op dien naam) was 
van oordeel dal het bestaan eener Indische afdeeling 
van groot belang was voor het Instituut en voor zijne 
in Indic gevestigde leden. Hij riep daarom, den 
21sten Februari 1875, de te Batavia aanwezige 
leden te zamen, en gaf dezen nT*overwrcging, ter 
vervan gin g van de “afdeeling Oostelijk Java" te 
Batavia eene afdeeling “Nederlandsch-Indie" op 
te richten. Dit，voorstel werd met instemming be- 
groet en de afdeeling kwam in dat jaar tot stand. 

Deze afdeeling is te Batavia gevestigd en dient 
tot bevordering van het streven des Instituuts. 
Zij dient daartoe in de eerste plaats als ad min i- 
stratief tusschenpersoon voor den raad in Neder- 
land en de in Indic verbiijf houdende leden; zij 
werkt verder zooveel mogelijk mede tot de bc- 
oefening der wetenschap en kunst van den inge- 
nieur. 

Op onbepaalde tijden verschijnt een tijdschrift 
der afdeeling, bevattende de notulen der verga- 
deringen met daarbij behoorende stukken en 
verhandelingen en mededeelingen van technischen 
aard, voor den Indischen ingenieur van belang. 
De zaken der afdeeling worden beheerd door een 
bestuur, bestaande uit een president en vice- 
president, een sccretaris, een penningmeester en 
drie leden. Elk gewoon of buitengewoon lid des 
Instituuts, hi Ned.-Indio woonachtig, wordt in- 
geschreven als lid der afdeeling zoodra hy zijn 
verlangen daartoe te kennen geeft.s ,■ 

INSULINDE., Zie VEREENIGINGEN. 
INSULINDE. Afgeleid van 5t Lat. insula = 

eiland, is de naam, door Multatuli in zijn „Max 
HayeUar5* gegeven aan onze O.-I. bezittingen 
eii se8.ert veelal gebruikt voor den geheelen 
Oost-Indischen Archipel. 

INTERNATIONALE CREDIET- EN HANDELS- 

VEREENIGING ROTTERDAM. In het artikel „Cre- 
、dietinstel】ingen" worden uiteengezet de omstandig- 
heden welke den stoot gaven tot de oprichting in 
1863 ook van deze Vereeniging. Het kapitaal der 
Vereen iging werd bepaald op / 10 millioen, waar- 
van alleen de eerste serie ad / 5 millioen werd 

'uitgegeven, terwyl daarop geleidelijk tot en mot 1867 50 % dus 
f 2.500,000 werd gestort. In dat- zelfde jaar 1867 had cen 
statutenwijziging plaats, watirbij bepaald werd, dat het kapitaal 
ad j 10 millioen zou bestaan uit 4 sericen van 20.000 aan- 
deelen, elk groot / 125. Door de uitgifte van 20.000 stukken ad 
f 125.— derhalve / 2.500.000.— was dus de eerste serie 
volgestort. Het doel der Vereeniging, in de statut-en vermeld, 
omvat de uitoefening van handel. scheepvaart, landbouw on 
bankwezen in den ruimsten zin van het woord en dat het in de 
be- doeling lag zich niet a lice n to bopalcn tot Nederland en 
Ncderlandsch-Indie, bewijst de naam der Vereeniging zelf. De 
liandel word geopend met exportza- ken naar Java, Britsch-
Indie, China, Japan en Chili. Daamevens werd contact 
verkregen met de firma Van JIaanen & Co. te Semarang, die 
alras in do “Internationale" werd opgelostTen" waardoor, met 
gelijktijdige oprichting van agentsdiappen to Batavia en te 
Soerabaja, de cigen vestiging in Indie haar beslag kreegT-" 

De verliezen, die de export naar Japan opleverde, deden de 
Di rectie al spoedig beshiiten de connecties met dat land te 
verbreken. Ook de zaken met Britsch-Indie en Cliina werden na 
18G5 niet voort- gezet. Evenzoo nam in 1866 de relatie met 
Chili een einde. Niet alleen gaven de handelszaken verlies, 
maar ook de door de hoofdagenten gedreven cultuurzaken op 
Slidden-Java beantwoordden geenszins aan de verwachtingen. 
De abnormal© toestand, waarin gedurendc de jaren 1866 en 
1867 in het algemeen de Europeesche handci verkeerde, was 
voor de jonge zaak al evenmin gunstig, en zoo werd dan ook in 
1870 een voorstel aan gen omen oin de toen geplaatste le serie 
van het kapitaal, ten bedrage van / 2.500.000,— te halveeren. 
Het kapitaal werd gelijktijdig bepaald op / 5 millioen, waarvan 
3 serieen elk ad / 1.250.000 voorloopig in portefeuille bleven. 
In 1876 werd de 2e serie uitge- geven en in 1881 de 3e en do 4e 
serie. —Na 1870 waren intusschen de resultaten der 
ondernemingen verbeterd en mocht na de mociteyoUe 
beginjaren de Vereeniging zich in cen blociperiodo verheugen, 
welke tot e)i met 1883 duurdc. Toon kwam de bekende crisis 
van 1884. In die moeilijke dagen kon gelukkig de 
“Internationale'' zich zelf redden door de uitgifte van cen 6 % 
obligatieleening van / 2*/2 millioen. Na do crisis block echter 
dat vcle Jandelijke ondernemingen, vooral koffielanden maar 
ook sommige suikerfabricken, waarvan <Jc Vereeniging 
eigenares was of waannede zij in geldelijke relatie stond, op 
wrakke grondslagen berustten. Sommige moesten aan kant 
gezet, andere ver- /• kocht, de overige gchecl gcreorgauiseerd 
wordciKZ^ Geleidelijk deed men dit allcs ])laats grijpen, doch 
groote sommen bleken noodig oni het doel, het vestigen van het 
lundclijk bedrijf op solieden giondslag, to bcrcikcn. Gelukkig 
maakte in die jaren de handelszaak goed wat in de cultures 
verloren ging. Ecrst in 1905 intusschen, derhalve 21 jaar na de 
crisis, kon gezegd worden dat de taak was volbracht. In dat jaar 
was ook de in 1884 aangegane obJigatieleening geheel gedelgd. 
Met 1905 trad weder cen nieuw bloei- tijdperk voor de 
Internationale in. In 1908 block het in verband met de 
uitbreiding der zaken noodig het kapitaal te vergrooten en werd 
uitgegeven ecno 5c serie aandeelen, groot / ] .250.000 .In den 
aan- vang van 1912 maakto de groote uitbreiding van den oinzet 
en de meerdere vraag naar geld voor do cultuurrelatie's 
andermaal een kapitaalsuitbrei- 
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Jaren. 

1863/64 
[1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
J880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
J911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 

Gcstort  一 —   1 
xnaat- 

schappelyk 
kapitaal. 

Obligatie- 
lecning. 

Bruto winst. Dienst 
Obligatie- 
leening. 

Onkosten. Vorliczen. 
Netto 
winst. 

1.000  J62  55   
1.500  284  40  133 
2.000  259  38  103 
2.500  524  168  613 
2.500  409  173 1.054 818 
2.500  484  183 1.089  1.250  413  175  9 
1.250  509  224  202 
1.250  618  237  247 
1.250  1.050  339 197 514 
1.250  955  309  421 
1.250  936  293 302 341 
2.500  929  301  362 
2.500  1.274  296  227 
2.500  901  292  151 
2.500  949  -348  306 
2.500  1.088  359  260 
4.622  1.238  371  349 
5.000  1.423  422  567 
5.000  1.337  347  328 
5.000 675 1.452 13 342 993 104 
5.000 2.500 1.505 13 295 1.033 164 
5.000 2.500 1.443 13 308 958 165 
5.000 2.500 1.315 13 325  202 
5.000 2.500 1.415 13 345  227 
5.000 2.500 1.154 13 346  221 
5.000 2.401 1.204 13 346  222 
5.000 2.301 1.1G8 13 323  221 
5.000 2.201 1.151 13 333  224 
5.000 2.101 1.235 13 321  223 
5.000 2.000 1.131 100 302  203 
5.000 1.900 955 100 277  165 
5.000 1.800 826 100 279  162 
5.000 1.700 875 100 273  162 
5.000 1.600 8G7 100 273  163 
5.000 1.500 942 100 276  162 
5.000 1.250 931 250 267  163 
5.000 1.000 864 250 279  162 
5.000 750 811 250 293  162 
5.000 500 864 250 29G  162 
5.000 150 922 350 297  222 
5.000  987 150 291  426 
5.000  1.) 13  405  481 
5.000  1.283  425  539 
6.250  i) 1.G22  464  760 
6.250  1.765  4G2  838 
6.250  1.858  532 75 839 
6.250  2.301  673 108 994 
7.500  

2) 3.187  736 170 1.239 
7.500  2.610  

3) 834 242 1.127 
8.750  I) 3.00()  772 476 1.116 
8.750  3.721  820 191 2.170 
8.750  5.478  911 190 3.619 

I Dividend. 
,(procen- 
I ten). 

3,5 
7,33 
5 

11,6 
13.76 
26.4 
22 
18 
11.2 
7,6 
5.6 
9.G 
8.4 

J.

2

.2

.2

.4-

.4

.-1

.4

.4

.4

.2

,2

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

.2

.4

.2

.8

.4

.4

.4

.5

.5

 

V

9

6

 

2

3.

3.

4

4.

4

4

4

4

4

4

3.

3.

3.

3

3.

3.

3

.

3.

3

.

4.

7.

8

&

0

.

o

.

O.

2

 

2

L

O

4

7 

1

1

1

1

1

1

1

1

1 

N.B. Do obligatielccning was ecn kasschuld, die uit kasmiddclen is afgelost, derhalve niet ten laste 
van de Winst- on Vorliesrekoning. De bruto-winst = de geheolo creditzydo der genoomde reken in g； do 
notto-winst is het cijfcr, dat volgcns do statuten ter verdeeling is gokomen. Onder het hoofd Onkos- 
ton zijn sainengevoegd de oigonlijke kantooronkoston (salarissen van dirccteuren, agcntcn en beambtcn, 
onz.) de oprichtingskosten, de afschrijvingen op kantoorlokalon on pakhuizen, in eigendom bezcten, 
en op meubiluir, cn eindelijk do aan den lando verschuldigde patentbelasting over het dividend. Het 
hoofd Verliezen oinvat allo afschrijvingen tor zako van kwade schuld en on in ba re posten. De uitgetrokken 
geldsoinmen stellen alien duizendlallen voor, dus 1.500 = 1.500.000. 

*)~incl, agio 5c Serie / 121.400, —a) incl. agio 6o Sorie / 462.900. — 8) incl. gratificaties Jubileum 

148.700. —incl. agio 7e Serie / 503.100. 
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ding noodig en word de 6e serie aandeelen uitgege- 
ven, waardoor het goheele kapitaal van / 7% milliocn 
geplaatst was. Dit gaf aanleiding om, ten eindo op 
mogelijke verdere geldbehoefte voorbereid te zijn, 
begin 1912 het maatschappelijk kapitaal tot f 10 
miilioen te vergrooten, waarvan de serie 7 ad 
f 1.250.000 in Maart 1914 werd uitgegeven, terwijl 
de serie 8 voorloopig nog in portcfeuille bleef. Deze 
laatste serie word uitgcgoven in Juli 1917, zoodat 
het geheele kapitaal, groot t.ien milliocn gulden, toen 
was geplaatst. Dat die nieuwe kapitaalverstor- king 
gewenscht was, blijkt uit de bolangrijke toe- name van 
do handelszaken. Eene samenvatting van 

in getal cn 

den onizet van Indischo producten cn den verkoop 
in Indie van importartikclen geeft namelijk de vol- 
gende cijfers： 1907 / 23.300.000, 191】/ 37.700.000, 
J915 / 68.100.000. 1916 f 89.000.000. 

De kantoreii in Indic zijn thans zes ii 〜 
bevinden zich te Batavia, Seinarang, Sperabaja, 
Cheribon, Telok Betong'^en- Singapore, met by- 
Eaiitoren te Weltevfeden en te Tandjoong Priok, 
voor de beharideling der passage-a-an geJcgen hcden 
van de stoomvaartmaatschappij ,,Rotterdamsche 
Lloyd". De Internationale is namelijk agente van 
genoemde stoomvaartmaatschappij reeds sedert de 

oprichting daarvan in 1883.提 
(Zie tabel op biz. 159.) 

、KTML INTERVALLEN. Zie MUZIEK EN MUZIEK- 
INSTRUMENTEN. 

七匕INVOER. Zie HANDEL en SCHEEPVAART. 

v__i>^*INVOERRECHTEN. Zie BELASTINGEN, II. B. 
... i … 

'INZINKING. Zie WELVAART-ONDERZOEK. 
IPEREN (of YPEREN, JOSUA VAN). Geb. te 

Middelburg 23 Febr, 1726, studeerde in de god- 
geleerdheid te Groningen en te Leiden,..werd pro- 
ponent 26 AugT 1748, vervolgens predikant te 
Lille a/d Schelde en te Veere of Kempveere, en 
onderscheidde zich in hooge mate door zijne letter- 
kundige en wetenschappelijke studien, zoodat hij 
in Nov. 1752 te Groningen tot Doctor in de wis- 
en natuurkunde bevorderd werd en herhaaldelijk 
voor een professoraat in aanmerking kwam. Op 
betrekkelijk vergevorderden leeftijd werd hij 7 
April 1777 naar Indie uitgezonden ； in 1779 te 
Batavia aangekomen, werd hij daar tot predikant 
benoemd, doch overleed reeds 11 Febr. 1780. Ge- 
durende dien korten tijd verwierf hy zich echter groote 
verdiensten voor de wetcnschap door zijne 
werkzaamheden a Is bestuurder en secretaris van 

het Bat. Gen. v. K. en W., in welks Verhandelin- 
gen (DL I) een drietal bijdragen van zijne hand 
werd geplaatst，. Zie C. A. L. van Troostenburg de 
Bruin, Biogr. Woordenb. van O.-I. pred., Nijm. 
71893, waar bij de bronnen nog gevoegd nioeten 
worden: Maandel. Ned. Mercuur, II, 1781, 148, 
L Boekzaal, Aug, 1848, 194 en te verandereu is: Verh. 
v. h. Bat. Gen. v. K. cn W. 1784 voorbericht bl. 30. 
IPOEH. MAL. Plantaardige vergiften, in de eerste 
plaatsdat uit het sap van de boomsoort A ntiaris 
toxicaria (zie aldaar) en dat uit den woiteJbast eener 
Strychnos (akar ipoeh). A Is bijbestanddeel van 
het Maleische pijjgift is de toeba-wortel van Derris 
te noemen (zie aldaar), die 00k in het Borneo'sche 
pijlgift (siren) voorkomt. 
IPOMOEA, plantengeslacht der Convolvulaceeiin 
met een groot aantal soorten in den Archipel ver- 
breid. Het zijn -kruidachtige plan ten, ten deele 
slingerplanten met verschillend gekleurde klok- 
vormige, vaak zeer fraaie bloemen, en daaro m 
niet zelden gekweekt. Be halve de hieronder ge- 

noemde Ipotnoect Batatas is vooral bekend I. pts caprae 
Sweet. (= L biloba Forst.), ecn kruiponde plant, die op 
zandig zeestrand vaak grooto uit- gestrektlieden bedekt en 
purperroode bioomen heeft. Do plant, wordt in vele 
streken als volks- geneesmiddel gebruikt onder den naam 
Daoen katang (MAL. MOL.) of Tang katang (MAD.). 

Ook I. reptan^ Poir., een kruipende moerasplant, so ms 
met drijvende bladercn, draagt bleekroode bloemen. 
Kangkoeng (JAV., MAL., SOKND.). De pijl- vorniige 
bladcrcn worden als groente gegeten en als gcneesmiddel 
aanbevolen. 

IPOMOEA BATATAS Lam., fam. Cotivolvu- laceae, 
Oebi djawa Keled ik (MAL.), Katela pendfim (JAV.), 
Hoewi djawa (SoEND.) cn vele andere ini. namcn, ook 
voor de varicteiten. Bekende slingerplant, de Batate 
(Sweet potato, Eng.) met fraaio klokvormige purperen 
bloemen en roode witte of gele wortelknolien. Overal 
verbouwd wegens de eet- bare knollen. Zie OEBI 
DJAWA. 

IRENA. Zie KOEAJANG en BRESSI. 
Naam van schittercnd gekleurde vogela tot do 

Pycnonotidae behoorend, van de grootte eener spreeuw. 
Twee nauwverwante soorten komen voor. Op Java Irena 
turcosa, op Sumatra Irena crinigera, door de iuboorlingen 
Koeajang genoemd (welke naam ook aan Bhringa remifer 
gegeven wordt); zij vertoeven bij voorkcur op 
vruchtboomen. Zij zijn donker fluweelzwart, behalve een 
breede etreep boven op den kop, den rug en de schouders, 
do twee middclste staartpennen en de onderzijde van den 
staart, welke licht kobalt-blauw gekleurd zijn met 
porseleinachtigen glans； de jonge vogels en de wijfjes 
zijn donkerblauwgroen. 

IRIT of ROTAN IRIT, een soort v. Rotan, zie 
CALAMUS TRACKYOOLE US. 

IRRIGATIE. Zie BEVLOEIING. 
ISA, d. i. 1° de Arabische vorm van den naam Jezus; 2° 

de benamhig van den avond-sembahjang； vgl. 
SEMBAHJANG. 

ISACHNE AUSTRALIS R. Br. Wawaderan, Wa- deran 
(MAL., SOEND.). Een grassoort van Britsch- Indie, 
Australie en Zu id-China, ook in West- en en Midden-Java 
op vele plaatsen aangetroffen. Schijnt een uitstekend 
voedergras te zijn. Nog vele andere sooi'ten van Isachne 
komen in don Archipel voor, ecu deel ervan uitsluitend in 
het hooggebergte, : ，• 

ISEP NANAH (MAL.), naam voor een plantjc met 3-
talligo bladeren, we] eens Dwerg-klaver genoemd 
(Desmodium Irijlorum D.C., fam. Le- giiminosae-
Papilionatae), waarvan het sap, of eon aftrclcsel inwendig 
tegen dysenteric wordt gegeven en uitwendig tegen 
puisten of zweren wordt aan- gewend, --— 

ISKILMAI. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN- 8TRUMJ 
湖也 N. 

ISLAM. I. ONTSTAAN EN VERBJtEIDING VAN 
DJDN ISLAM; MOHAMMED; KORAN, 
a. ONTSTAAN VAN DEN ISLAM.—Toen Mohammed in het
，begin der 7e eeuw n. Chr. als prediker ondor do 
Mekkancn optrad, was het niet zijne bedoeling, eon 
nieuwan, oorspron/celijlcen godsdienst aan zijne slam- 
genooten te verkondigen. Zijnoovcrtuiging was veel- eer, 
geroepen te zijn oni d c z e 1 f <1 e waarhoid， die reeds 
op verschiDondo tijdstippen aan andere volkeren was 
geopenbaard (o. a. door Mozes aan de Joden, door Jezus 
aan de Ohristenen) nu ook aan z ij n volk, do Mekkanen, 
te verkondigen. Evenaln God thans hem riep, de zijnen op 
Hen rechten weg te leiden, hadden vroegor, naar zijne 
overtuiging, 
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reeds tai van andere profeten d c z o 1 f d e goddo- Ijjke 
zending, ieder bij hun eigen volk vcrvuld. Daarom placlit 
hij zich in den aanvang mccrmalcn, om zijno hoorders 
van de waarheid zijncr prediking te overtuigen, op de 
Joden on do Ohristenon te be- roepen, de 
“Schriftbczitters" (bezitters van eono heiligc schrift), die 
immers de waarheid zijncr woor- <len konden 
bevcstigen. De kennis, die Mohammed van Christendom 
en Jodondom bezat, was hoogst oppervlalddg; van hot 
vorschil tusschon die beido godsdicnsten had hij 
aanvankelijk geon klaar besef. 

Wat blijkbaar diepen indruk op Mohammed had 
geiuaakt, was de eigenaardige godsdicnstigo levons- 
beschouwing, zooals deze vooral bij Christelijke vromen 
in het Oostcn, bij monniken, kluizenftars on asceten, zoo 
sterk op den voorgrond trad； de opvatting nl., dat dit 
leven slechts eone voorberei- ding voor het toekomstige 
is, dat eenmaal 's mcn- schen daden zullen vergolden 
worden, dat den zon- daars een vreeselyk lot in de hcl, 
den vromen geluk- zaligheid in het paradijs wacht, nadat 
God hen ten „dage des oordeels', zal gericht hebben. Die 
wereld- beschouwing, welke den Arabieren gehcel 
vreemd was — het denkbceld eener “opstanding'' en 
„her- leving" scheen hun zelfs belaclielijk en ondenkbaar 
—heeftdekern van Mohammedspredikinggevormd. 

Wei waren reeds v66r Mohammcds optreden ook 
andere ernstige lieden te Mekka naar het schijnt onder 
dezelfde godsdienstige invlocden gekomen. Maar 
Mohammed ondcrscheidde zich van hen, in zoover het 
hem niet genoeg schcen, slcchts zijn. eigen leven naar die 
hoogerc opvattingen in te richten. Hij achtte zich veclccr 
verplicht, als boet- prediker uit naam van God te midden 
der Mekka- nen op te treden, als “vermaner" en 
,,wtiarschuwer'', ten einde ook hen tot inkeer te brengen 
van hun zorgeloos, zondig bestaan, hen tot een 
godsdienstig leven op te wekken en voor te berciden op 
den snel naderenden dag der opstanding. Zoo begon hij 
dan, islam te prediken (d . i. "overgave", „onderwer- 
ping", nl. aan Gods wil en volstrekte almacht). Hij, die 
zich aldus onderwerpt, heet daarnaar Mos- Jim (Arab, 
moeslim; in Ned.-Indie ook wel: orang- islam of orang 
selam). 

Zie over Mohammed: C. Snouck Hurgronje, De Islam, 
p. 1—62 (De Gids, 1886, IT. 239—273, 454—478); Unc 
nouvelle biographic de Mohammed, p. ] —32 (Revue do 
1'hjst. d. relig. Vol. 30, 1894, p. 48—70, 149—158); De 
Islam, p. 1—10 (Gr. godsd., JI. 233—242); 
Mohammedanism, p. 1—51: — R. Dozy, Het Islamisme, 
2e dr., 1880, j/, 11-71; — G. K. Niemann, Inleiding tot 
de ken- nis van den Islam, 186】，p. 31 —133; — I. 
Gold- ziher, V^orlesungcn iibcr den Islam, 1910, p. 1—
34; -• Th. NdJdcke, Das Lobcn Muhammeds popular 
dargestellt, 1863; Gcschichte des Qorans, 1860 (2e edit, 
van F. Schwa!ly, le DI., 1909); — A. Miiller Der Islam 
im Morgen- und Abend land, 1885, I, p. 44—171. 

b. DE KORAN. —- D。vorm, waarin Mohammed 
zijiic clcnkbccldon vei'kotuligde was door do om- 
geving, waarin hij optrad, als xran zelf aangewezen. H ij 
kon nict op eigen gezag doch slechts als door God 
golnspireerd „profeet,* (Arab, nabl), als „bode (Joels'' 
(rasoel Alldh) spreken. Zulk eene nauwe be- trekking tot 
de godheid was reeds vanouds in Arabic niet onbekend. 
Ook de kahili's toch 一 do „wij- zeu!, of „waarzeggersn, 
die in orakeltaal vele, aan go won c stervelingen 
verborgon waarhedon konden ontsluiercn — bewcerden 
hunne diepere kennis aan gocklelijke iugevingen te 
ontleenen. Op dezelfde 

wijzc ongcvccr niecndc Mohammed zijne open ba - ringen van 
God to ontvangon. Do taal dier open- baringen was eenigszins 
duistcr en vaag, maar plcchtig van vorni, in berijmd proza met 
zekere cadans, in versregclcn ingcdcelcl. Zulk cene open- 
baring word eon koer'dn genoemd. Dit beteekent: „rccict,,

> een 
„tc rcciteeren tekst". Do gchecle ver- zameling dezer 
openbaringen is do Koran., d. i. het gewijdo “recict." 

Mohammed was con ongelctterd man. De hei- lige boeken 
van Christenen en Joden kon hij niet lezen. Maar hy had 
onbegrensden eerbeid voor het daarin bowaarde „geschreven 
woord", dat to vens, zooals hij het zich voorstelde, door de 
schriftbc- zitters in den vorm van heilige litanieen dagelijka bij 
hunne godsdiengtoefeningen ter eero Gods „ge- reciteerd" 
werd. Door de openbaringen nu, die hem van Allahs wege ten 
deel viclen, zouden voortaan ook zijne landslicdon, naar hij 
meende, een Arabischen koer'dn verkrijgcn, welke niet 
wezenlijk verschilde 、 van de heilige schrift der Christenen 
en andere schriftbozitters. De daarin medegcdeelde open ba-
ring was immers voor alien dezelfde. 

De inhoud der openbarin gen bestond te Mekka vooral in 
vermaningen en aansporingen tot een beter leven, met 
beschryvingen van de verschrik- kingen der hel on de 
genietingen van het Paradijs; verder in stichtelijkc verhalen, 
ontleend aan de bijbelsche geschiedcnis, voor zoover 
Mohammed daarmede min of nicer bekend~\vas geworden, ala 
voorbcclden tot leering en ter opbouwing. Ook komen in de 
vroegsto openbaringen reeds voorschrif- ten voor, o.a. 
betreffende de hulde, welke de ge- loovigen God door middel 
van de dagelijksche sem- bahjan^fs en het daarmedo gepaard 
gaande koran- reciet hebben te bewijzen. De latere 
bestanddeelen van den Koran uit den tijd, toen Mohammed het 
hoofd eener uitgebreide godsdienstige gemeente was 
geworden, zijn meer van regelenden aard en betreffen 
aangelegenheden, welke toen voorziening vereischten. Een 
belangrijk onderwerp in die latere openbaringen was vooral de 
krijg tegen de onge- loovigen ； voortdurend werden de 
Moslims aange- spoord, meet ijver in dat opzicht te betrachten. 

De Koranopenbaringen werden gedurende Mo- hammeds 
leven gedeeltelijk opgetcekend, gedeelte- lijk in het geheugen 
bewaard. Kort na zyn dood werden zij bijeengebracht in den 
vorm, waarin zij sedort dien tijd steeds zijn overgeleverd. 
Daardoor is de Korantckst vrij gebleven van latero tenden- 
tieuso omwerkingen en geeft dus een getrouw bceld van 
Mohammeds prediking. Zie verder： KORAN, over 
Koranonderwijs: PESANTREN en over de beteekenis van het 
Arabische woord koer'dn: C. Snouck Hurgronjc, Une nouvelle 
biographic de iianuned, p, 15. v., 30 (Revue de Thist. d. relig., 
Tom. 30, p. 61 v., 153); Mckka, II, 225, noot； droit musulnian 
(Revue de Fhist. d. relig., Torn?' 37, p. 2, noot)； Contributions 
recentes i la connais- sance de Vlslam (ibid., Tom. 20, p. 82). 

c. DE HIDJRAH EN DE DAARMEDE BEG INN EN DE 

UITBREIDINO VAN DEN ISLAM. — Wei Sterk moet Mohammeds 
geloofsovcrtuigiiig zijn geweest! Jaren- lang hceft zij hem de 
kracht mooten schenken om aanhoudend spot, hoon en 
vijandschap van bijna al zijne stamgenooten to Mckka, de 
Koeraisjieten, to verduren. Want bijval hceft do Profeet in do 
eersto periode zijner werkzaainhcid slechts in zeer kleinen 
kring, bij zijne huisgenooten, sonunigo familieleden en nog 
eenige andere personen te Mekka gevonden, Ecrst ruim 10 
jaren voor zijnen dood (in 622) kwam 

1] 
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hieriii een belangrijke ornkecr. Hij verlict tocn met zyne 
weinige aanhangors Meklta, verbrak allo betrek- kingen 
met zijnen stani en stelde zich onder bescher- ming van 
inwoners van Mcdinah, die zich van de wa-arheid zijnen 
zending hadden laten overtuigen. Dit afbreken dcr 
betr(J<kingen met de zijnen — ceno naar de dest ijds in 
Arabie gangbarc begrippen bij- na ongehoorde daad — is 
de hidjrah (d.i. letter- lijk: afsnijding, afbreking； dus n i 
e t: de ,,vlucht,")，naar welke de Mohammedaan- sche 
jaartelling gedateerd wordt. 

Te Medinah werd Mohammeds aanhang weldra 
grooter, vooral tengevolge van het wapcngeluk, dat hem 
en den zijnen meemialen te beurt vie! bij de kleine 
gevecliten en krijgstochten, waarin hij door de 
omstandigheden in zijne Jiiemve omgeving word 
betrokken. Zie verder PRANG SABIL. Met de te Medinah 
gevestigde Jodcn-kolonicn gcraakte hij spoedig in botsing. 
Zij wilden zijne zending niet erkennen, verweten hem 
veeleer zijne onkunde. Zijn vroegere beroep op de 
schriftbezitters bleek dus te falen. Dit，noopte hem nu 
zijnerzijds de Jo- den. even a Is do Christenen, van schrif 
tverva Ischi n g te beschu】digen en den Islam als 
zelfstandigen gods- dienst van hen onafhankelijk te 
maken. Niet meer op de leer der schriftbezitters maar op 
de prediking van Ibrahim (Abraham) begon Mohammed 
zich nu voortaan te be roepen. Ook deze aartsvader toch 
had, zooals Mohammed nu met nadruk ver- kondigde, op 
Gods bevel de zuivere leer aan zijne t ijdgcnooten bekend 
gemaakt; hij was daarenboven (door zijnen zoon Ismael) 
de stamvader der Ara- bieren, zooals Mohammed te 
Medinah van de Joden vernomen had. Deze omstandigheid 
bood den Profeet tevens gelegenheid, ook den oorsprong 
der oud-Arabischc ZiazZd/-ceremonien en de stichting der 
Ka'bah aan Ibrahim toeteschrijven (zie BEDE- VAART 
NAAR MEKKA). Het deelnemen aan die ceremonien 
werd nu ook voor de Moslims gods- dienstplicht en bij de 
sembahjang moesten zij zich sedert het 2e jaar dcr hidjrah 
met liet gelaat naar de Ka'bah richten. 

Ook tegenover de ongeloovigc Mekkanen moest 
Mohammed na eenigen lijd zijne lijdclijke houding laten 
varen. Wei was de hidjrah geen oorlogsver- klaring, maar 
op den duur konden toch botsingen niet uitblijven, vooral 
niet, nadat de Ka'bah en de daarmede verbonden 
ceremonien in den Islam waren ingelijfd. Allahs dienaren 
koriden zich hetrecht niet laten ontzeggen, de 
Mekkaansche heiligdom- raen to bezoeken, hetgecn de 
Mekkanen hun echter niet goedscliiks wilden toestaan, — 
Nadat Mekka in het 8e jaar na de hidjrah door de Moslims 
was inge- nomen, deden in de beide daarop volgende jaren 
de toenemende voorspoed in den krijg en de groote buit, 
die aan de Moslims en de met ]ien verbonden stammen ten 
deel viel, ook de omwonende Ara- bische stammen in 
steeds wijderen kring besluiten, het gezag van den profeet 
te erkennen en zich bij hem aan te sluiten. Daarbij 
verbonden zij zich dan, voortaan zekere hoofdplichten van 
den Islam te vervullen en jaarlijks ccnige bijdragen — 
])oofd- zakelijk kameelen en ander vee, dadels, enz. — aan 
Allahs gezant in te leveren. In dien zin kon in den aanvang 
van het jaar 11 (= 632 n. Ohr.), waarin Mohammed stiei-f, 
ongeveer geheel Arabie geacht worden, tot den Islam 
bekeerd te zijn. 

Zie verder over de juiste beteekenis van hidjrah: ?C- 
Snpp,ck--Hujgronje, Twee populaire dwalingen verbeterd 
(Bijdrag. t. d. t., 1. vlk., 5e Volgr., DI. I, 1886, p. 356—
365); en over de beteekenis, later door | 

Mohammed aan Abralmm toegekend‘Q.__finQuck. 
Hurgronje, Het Mekkaausche feest, .1880, .«p. 29 —407-；
Vno- nouvelle biographio do Mohammed, p. 18—24 
(Revuode Fhist . d. relig.； Vol. 30, p. 64— 
70)7^VIohi^?iiinedaiiism, p. 41. 

d. VERBREIDIXG VAN DEN ISLAM NA MOHAM- MEDS 

DOOD. — Over Jlohammeds opvplgers, de chaliefen, hun 
oppergezag over de moslimschc go- meente cn den strijd 
daarover in de eerste eeuwen van den Islam, zie 
PANISLAMISME en SJl' I ETEN. De meeste Arabische 
stammen werdon wel is waar, bij het vernemen van 
Mohammcds dood, weder afvrallig van den Islam en 
weigerden de tot dusver gebruikelijke gaven aan 
Mohammeds opvnlger, Aboo Bekr, op te brengen, maar 
deze blccf onverzettelijk en wist zijn gezag met het zwaard 
te handhaven. Het gelukto hern bo vend ion de Arabische 
stammei) tot aanvallen op de „ongeloovigen buiten Arabie 
te bewegen, eene onderneming, welke de Profeet zelf reeds 
had voorbereid. De groote ver- overingen der op buit beluste 
Arabieren, die onclor de leuzc van een strijd ter uitbreiding 
van Allahs gezag op steeds grooter schaal het gebied der na- 
burige grootmachten, het Byzantijnsche en Per- zische rijk, 
overstroomden, droegen in hooge mate bij tot 
vermeerdering van het aanzien van den Islam. Fabelachtige 
schatten vielen den Moslims in handen. In weinige 
tientallen van jaren breidden zij hun gezag uit over een 
reusachtig gebied, dat zich in het Westen tot in Spanje en 
Zuid-Frankrijk, in het Oosten tot aan de grenzen van het 
Chinecschc rijk uitstrekte. 

De bevolking der veroverde streken buiten Arabic, 
aanvankelijk als ongeloovigen in ondergeschik- te 
verhouding tot de Moslimschc overheerschers staande, 
begon na verloop van tijd den godsdienst dcr veroveraars 
aan te nemen. In het groote cha- liefenrijk, wclks zetel 
aanvankelijk, onder de Omajjaden, te Damascus, later, 
onder de Abbasi- den, te Bagdad van gevestige!, ontstond 
uit de samenvloeiing van verschillende beschavingseJc- 
menten de eigenaardige Alohajn niedaansch -?.Iid - 
deleeuwscbe cultuur, die zoowel in de residentie der 
chaliefen als aan de hoven der later zoo talrijke grootere en 
Jdeinere vorsten en sultans tot grooten bloei kwam. De taal 
dier bcschaving was lioofd- zakelijk het Arabisch. 

Zelfs nadat Bagdad in 1258 onder het gcwekl der 
opdriugende Mongolcnhorden was bezweken, blecf deze 
Mohammedaansclic bcschaving nog langen tijd nabloeien. 
De orthodoxc Islam krecg na den val van Constantinopel 
1453 een ni<!iiw politick centrum in de dynastic der 
Turksche Osmanen-sultans, die sedert J517 als de 
machtigsto vorsten in den Islam uanapraak maken oj> den 
titel chalief en beheerscher aller geloovigen. Ii>< middels 
was de Islam, nu ook in Voor-Indio vasten voet gekregen to 
hebben, ongeveer sedert 1200 begonnen zich vandaar uit, 
langs de handelswcgon, nuar den Indischen Arc hi pel te 
verbreiden ； zie verder hieronder, Ilf, a. Zelfs in den 
tegenwoordigen tijd nog bJijft deze godsdienst zich 
voortdunMid uitbreiden, vooral onder volkcn op lagcren 
trap van ontwikkeling, niet slcchts in Nederl. Indie maar 
ook elders, met name in Afrika. De ramingen van het totaJe 
aanta] belijders van den Islam loopen uiteen tusscheji 
ongeveer J.90 en 250 millioen. 

Zie verder/U. SnouckHurgronjc,Nederland eu <le Islam, 
p. Islam, p. J ] —15 (Gr. Godsdien- 
sten, IJ, 243—247);'Mohammedanism, p. 52 vv., 62—65, 
98 vv.j Mekka (1888) DI. I; — R. Dozy, 
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Het Islannsme, 2c dr. (1880) p. 104 vv. on Histoi- re des 
Musulmans cVEspagne, 4 din. Leiden, 18G1; —G. K. 
Niemann, Inleiding t. d. kennis v.(1. Islam, p. 256—336; 
■— T. W. Arnold. The preaching of Islam, 2o dr. 
London, J 913; — 0. H. Beckor iti ,,Dcr Islam", I (1901) 
p. 1—21 ； 一 L. Caetani, Annali delF Islam, 7 din., 
1905—1914 on Studi di historia orientalc, 3 din, 1911—
14; — A. Miiller, Dcr Islam im Morgen- und Abend land, 
2 din., 1885—8G; — A. von Kremor, Gulturgeschichte 
des Orients unter den Chalifen, 2 din., 1875; — H. 
Jansen, Verbrci- tung dos Islams in don verschiedenen 
Landcrn der Erde, 1897; — Encyclopedic de flslani, 
])ublie avec lo coiicpiirs. des principaux_p.rientalistcs 
par M. Th. Houtsnm, Vol, I, Leiden, 1908. 

II. HET LEERSTELSEL VAN DEN ISLAM NA 
MOHAMMED, a. BE WETENSCHAP DER OVER- ■ 

LEVERING (Ilm al-hadith). — Het stelsel van den Islam 
berust naar Moslimsche opvatting nict allcen op den 
Koran, maar voor ecn belangrijk dcel ook op 
Mohammeds soennah. Het Arabische wo ord soennah — 
in Ncderl.-Indie bekend in den vonn soenat — beteekent 
n i e t, zooals wel aangenomen is de overlevering 
(betreffende Moham- meds leer cn Icven), maar vcclcer: 
w e g, pad, en van daar ook iemands g e d r a g s 1 ij n, 
nl. de weg, dicn hij pleegt to volgen. Iemands soennah is 
cl us zijne gewone manier van docn on latcn, en wie van 
do soennah van een volk spreekt, bedoelt daar- mede de 
zeden en gewoonten van dat volk. Zoo gold reeds van 
ouds bij de Arabicren het in ecrc hou- don van de 
soennah dcr vaderen als eene vordicnste. ])c zeden der 
heidensche voorvadoren konden echter in den Islam den 
Arabieren niet Ian ger tot richt- snoer blijven strekken. 
Men had zich nu voortaan te rich ten naar M o li a m m e 
d s soennah, zooals zij zich geopenbaard had in zijne 
daden zoowel als in zijne woorden. Want dat de soennah, 
van den Profeet voor den gdoovige een betrouwbaar 
richtsnoer jnoest zijn, evenals Allahs eigen woord, stond 
reeds van den aanvang vrijwel vast en werd bovendien in 
het latere systcem bo ven alien twijfel verheven. 

De berichten over Mohammcds soennah hebben in 
den Islam den vorm van persoon lijke, van gcslacht tot 
geslacht voortgeplantc, m e d c cl e o- J i n g c n. Zulk 
ecn overgclcvcrcl bcricht, ineestal in beknopten vorni, 
heet in het Arabische een hadith (d. i. verhaal, 
mcdedeeling) cn bestaat, in- dien de vorn)vollcdig is, uit 
twee hoofddeclen: 1. de recks van zegslieden, die het 
bericht gehoord cn aan elkander overgeleverd hebben, en 
2. den t ckst, dwz. den inhoud zclf der ovcrgeleverdc 
incdc- dceling. Ook de gewijdo ovorlcvering der 
Moham- medanon in haar gehecl heet: de hadith (in 
Ncdcrl.- Indie kadis of hadis uitgesproken). Na verloop 
van tijd ontstonden verzamelingcn, waarin ecn aan- tal 
dezer tradities min of meer systematiscli bij- eengcbracht 
waren. Een zcstal dozer traditic-ver- zamelingcn 
verwiori' Jangzamej'hnnd een algcmcon onder de ort 
hodoxe Moslims crkciul gezag. Zij gel- den 
dicntcngevolgc nevens den Koran als heilige bocken, zij 
het dan ook van mindoron rang. Doze, a]lc in de 3o cciiw 
ontstanc, kanoniekc vci-zamclin- gen ziju bokend als „de 
zes boeken." Hot grootstc aauzicn claaronder gonieten do 
verzamolingen van Boechari en Mooslim. 

Van kritischstftndj)unt beschouwd kunnon slechts 
zeer weinige dezer ovcrleveringen als werkelijk 
nuLhenliekc berichten over Mohamnieck Icvcn cn 
dcnkbccldcn wordcu aanvaard. Zij berusten bijna zonder 
uitzondering op fictie cn schrijvcn opvattin- 

 
(>n gevoclens aan den Profcet toe, we Ike deze 
nog niet knn gchad hebben, doch die blijkbaar 

eerst later, im zijn dood, onder de Moslims ingang 
hebben gevonden. Men houde in het oog, dat de 
hierboven (I,(I) vermcklo vorbreiding van den Js- 
Jam over zulk cen rcusachtig gebied niet zonder 
uitwerking blccf op den vorm en inhond van dicn 
godsdicnst zelf. De aanraking met de onderworpen 
volkcn, waaronder verscheidenc op vrij hoogen trap 
van ontwikkeling stonden, vorruimdc in menig 
opzicht den gezichtskring der Moslims cn deed ge- 
stadig nieuwe behoeften, denkbcelden en voorstel- 
lingen in den Islam ontstaan. Do primitieve opvat- 
tingen en instellingen uit Mohammeds tijd bieven 
zich dus na dicns dood verder ontwikkelon. Grooten 
invloed kregen zoowel het Hellenisme als het Par- 
sismo cn Boeddhiamo op den Islam; maar vooral 
aan Joden- cn Christendom blecf men, op voetspoor 
van Mohammed, vcel ontlccnen. 

Al deze nieuwe elementen nu konden slechta als „lcer 
van Mohammed'7 in den Islam worden opge- nomcn. 
Vandaar, dat men ze door niiddel van gefin- geerde 
overleveringen aan den profeet toeschreef en ze 
voorstelde in den vonn van waarheden, die reeds door 
Mohammed aldus zouden verkondigd zijn. Ook door 
middel van diezelfde fictie trachtte men zich ter 
beslissing van velorlei politieke, godsdien- stige, 
maatschappelijke en andere vraagstukken, wclke de 
moslimsche gemeente in de eerste eeuwen verdeeld 
hieldeiKjjij voorkeur op Mohammeds gezag to 
beroepen^Tallooze traditien werden aldus in o in loop 
gebraQnt, waarin icdere party den Profeet juist hare 
opvatting als de eenig ware leer deed goed- keuren en die 
der tegenpartij als ongcloof liet ver- oordeolen. 

Over do geloofwaardighoicl van zeer vole over- 
Icveringen is dan ook lang en heftig get wist onder de 
Moslims. Do beti'ouwbaarheid van men ig, later hoog 
gewaardeerd, overlcveraar was aanvankelijk allei-niinst 
boven twijfel verheven. Eerst nadat om- streeks de 3e 
ceuw de Icerstellingen van den Islam in allc hoofdzaken 
vaste vornien hadden aangeno- nien, kon ook over de 
waarde der meesto overleve- ringen zekere 
overeenstemming van gevoclen worden bercikt. Als 
onecht werdon toen verworpen al zulke traditien, waarin 
aan Mohammed gcvoelens waren toegeschrevcn, welkc 
met de later algcmeen gangbaar geworden opvattingon 
niot in overeen- stemming waren te brengen. Verwerping 
cener overJevcring blcef cchter uitzondering. Meestai 
slaagde men er in, den inhoud ook van schijnbaar 
onaamiemelyko overlcveringen met bchulp van 
kunstmatige uitlcgging voldoende te „verklaren>,, zoodat 
ook dio traditien als geloofwaardig konden erkend 
worden. Ongctwijfeld is hot groote gezag der ,,zes 
bocken" hoofdzakelyk daaraan toe- teschrijven, dat zij, in 
beknopten, bruikbaren vorm, juist al die ovcrleveringen 
bevatten, wolke, mit-s voklocude j^-orklaurd", in 
overeenstennning waren met de later algonice；
rgehuldigde opvattingon. 

Men zie hieiover!^. Snouck Hurgronje, Nieuwe 
bijdragcn tot de Kenfii? van clen Islam, p? 
(Bijdr. t.d.t.. 1. en volkenk., -le Volgr., 6c 1)1, (1882), p. 
392 vv^dc Islam, p. 71一75 (De Gids 1SS6, 11, p. 487—
Qi);'']」。(1 roit musuhnan, p. 6—15 (Revue de Fhist d. 
rclig.j Tom. 37, 1898, p. 6—l5).：_Pe Islam, p. IO-y-12, 
17—18 (Gr. Godsd. II, 242^-14, 24 —9);. O-
iUohanimcdanism, p. 69—71; — I. Goldziher, Ubor die 
Entwickelung des Hadith (Muhnmm. Studien, 1890, II, 
p. l-y-274);^Vorle- sungen iiber den Islam, p. 40—17; -
/Th. \V. Juyii 
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boll. Handleid. t. d. kennis d. Aloh&nim. wet, p. 20—27, 
44—49 (Handbuch, p, 12—22, 41—45); art. Hadilh in de 
Encyclop. de VIslam ； — 0. Hou das et W. Jlai^ais ,Les 
traditions islamiques tracluites de FArabe, 4 din, 1903—
1914. 

b. HET OP iDiwA? GEGRONDE MOSLIMSCHE 

LEERSTELSEL IX HET ALGEMEEN. — Reeds kort na de 
periode der groote vcrovcringen begonnen de 
Moslimsche gcleerdcn de vragen betreffende wet en 
geloofsleer op schoolschc wyzc te bercdcnee- ren cn de 
in Koran en Traditic kort aangeduide voorschriften verder 
xiittewerkcn. Geen onderwcrp van eenig belang blecf in 
do school onbesprokem Zelfs de kleinste bijzonderhcdcn 
trokken de aan- dacht. Zorgvuldig werd alles overwogen, 
gctoctst aan de eischen der nieuwe leer en aan vaste 
regelen gebonden. Tot in het oneindige 
vennenigvuldigden zich de voorschriften en bepalingen, 
welke men uit de heilige teksten meendc te nioeteu 
afleiden en ook de geloofsleer word steeds nauwkeuriger 
en scherper geformuleerd. 

Het omvangrijke lecrstelsel, dat op die wijze in de 
eerste drie eeuwen na Mohanimcds dood tot ont- 
wikkeling kwam, is nooit gecodificeerd, maar men vindt 
het uiteengezet, nu eens beknopt, dan wecr uitvoerig, in 
tallooze wctgeleerdc en theologische werken van 
verschillende Moslimsche auteurs. Voor den Mosliiu 
vormt dit leerstelsel cene als het ware officieele, althans 
met volstrekt b i n d e n d g e- z a g bekleede verklaring 
van den zin van Koran en Trad it ie, welke hare sanctie 
ontleent aan den zgn. I d j m a*, d. i. de algemeene 
„overeenstem- ming van gevoelen'5, nl. der bevoegde 
leeraars, die wet en leer aldus hebben vastgesteld. 

De overtuiging, dat al datgene, waarvoor de ge- 
zaghebbende geleerden het eenruaal eens geworden 
waren, inderdaad slechts de juiste, door God zclf gewilde 
leer kon zijn, wist men boven alien twijfel te verheffen, 
door, naar de gebruikelijke methode, eene overJevering 
in omloop te brengen, volgens welke de Profeet zelf reeds 
zou gezegd hebben:,,Nooit， zal mijnc gemeentxj in eene 
dwaling censteinmig zyn.?, De idjma' dus —de 
overeenstemming van ge- voelen in de ten deze door hare 
geleerden vertegen- woordigde Moslimsche gemeente — 
mocst elkc d waling in de leer, volgens Mohainineds 
eigen woor- woorden, uitsluiten; wat door den was ge- 
sanctioneerd kon uit dien hoofde slechts als van 
goddelijken oors prong beschouwd worsen. 

Het onvermijdelijke gevolg dezer theorie was, dat 
eike hervorming, hoe gewenscht ook, feitelijk 
buitengesloten werd. Geen Moslim was mecr be- voegd, 
Koran of Traditie op eigen gezag te ver- klaren. De 
eenmaal gegeven uitlegging dier heilige teksten stond 
immers voor ieder en voor altijd vast. Het geheele op 
berustende stelscl was tot eene voor altijd geldende, 
goddelijke Jeer verhe- ven, waarin nieinand op eigen, 
feilbaar gezag eene wijziging kon voorstellcn, zonder 
zich aan grove ketterij schuldig te ma ken. 

Zoo bleef dit middeleeuwsche stelscl dan ook 
voortleven tot in onze dagen. Voor de verdere oiit- 
wikkeling der Moslimsche maatschaj)pij in de rich- ting 
der moderne beschaving levert het menig be- zwaar op, 
o. a. op gebied van het familierecht cn in vele andere 
opzichten (vgl. PRANG SABIL en PANISLAMISME). 
Men mag cchter verw^chten, da£ de invloed der leer op 
lict wcrkelijke leven der Moslims, die toch van ouds reeds 
binnen enge grenzen beperkt was, in de toekomst, onder 
wor 

king der nieuwere tydsomstandigheden, nog in beteckenis 
zal afnemen. 

Drie onderling zeer ongclijksoortigo bestanddee- Icn 
omvat het leerstelsel, van den Islam, nl,: de wot, de 
geloofsleer cn de m y s t i o k. Over ieder dezer drie 
ondcrdeelen behooren hier ccnigc nadore opmerkingen to 
volgcn. 

Zic verder over de groote beteekenis van dcii idjma' 
voor het stelsel van den Islam: C. Snouc.k. Hurgron.je, 
Niouwc bijdragen t. d. kennis v. d. Island p-_ 43 vv. (Bijdr. 
t, 1. en vlk., 4e Volgr., 6e 1)]. (1882), ]>. 399 vv.)； De 
Islam, p. 75—82 (De Gids, IS86 11 491—498); Le droit 
musulman, p. 15—33 (Revue cl. Fhist. d. rclig., Tom. 37, 
1898, j)7T5—22, 174—185) ; Ncdcrl.j?n d. Islani, p. 28—
30,. 42 v7j'Mohaunnedanisin, p. 77—79; — I. GoJdziher, 
Vorlesungen, p, 53― 6; Uber Igma' (Nachr. Kgl. 
Gcsellsch. d. Wiss. Gotting. Phil.-hist. Cl. 1916, p. 81—
85); -r-' Th. W. Juynboll, Handl, t. d. kennis d. Moh. Wet, 
p. 50― 4 (Handbuch, p. 46—19): —over de vraag, of de 
idjma' der nieuwere gcleer- den wellicht ecn grondslag 
voor hervorming in den Islam zou kunnen worden: C. 
Snouck Hurgronjc, Nederl. en d. Islam, 2e dr. p7 28, vgl. 
Mohammedan ism, p. 16()vv. — en over de waardc van 
het stelsel van den Islam in verband met de eiseben der 
niodenic culGuur* C. Snouck Hurgronje, De Islam, p. 
J09—127 (De Gids 188G III. 116—134)： De Atjehers II, 
373—89 (Achchnese, II, 338—351)； Nederl. en d. Islam, 
p. 53—101 ； Mohammedanism, p. 135—178. 

c. DE WET. DE WETENSCHAP DER PLICHTENLEEK. DE 
SJAFfiTisciiE SCHOOL. — Zooals boven (zie II, b) reeds 
bleek, werden de in Koran en traditic ver- vatte gegevens 
mettertijd in de school tot een groot systematisch geheel 
van voorschriften uitgewerkt. Deze voorschriften 
betroffen niet allcen het rituce] en den eeredienst maar ook 
het bestuur der Moslimsche gemeente, den heiligen 
oorlog, het fainili，•- recht, handcis- en strafreeht, eeden 
cn geloftcn, zelfsdekleedingen 
vcleandereonderwerpen,kortoni het geheele Jcven der 
geloovigen in al zijne schake<*- ringen. De benaming 
„Mohaminedaai)sche w c t'* is voor het gchccl dezer 
voorschriften wcl flc rneest passendc, gelijk men op 
analogc wijze ook van „<!<■ Joodsche wet" pleegt te 
spreken. 

De j\Iohaminedancn zelven duidcii dit begrip „w e t" 
aan door de woorden sjar' of sjari'ah, welke in Ned. Indie 
gewoonlijk saralc cn sarial (Jav. s<i- rengat) worden 
uitgesproken, Deze beide woorden beteekenen in hot 
Arabisch wcl in het algeinecn : 

“pad", maar in den Islam verstond men 
daarouder speciaal: den waren, door God gewiklcu weg, 
dien elken geloovige behoort te volgen door inachtneming 
der wetteJijke geboden cn, in overcl rachtelij kon zin: die 
geboden zelven, <1. i. dus: de de Mohamin. wet. 

Wat een Moslim heeft te docn en te laten, hoe hij in. a. 
w. overeenkojnstig de wet (sjar') behoorL to leven, dat 
vindt hij, zooals boven (zie IT, b) reeds werd venneld, op 
gezaghebbende wijze uiteengezet in de over (lit 
onderwerp handelcndc geschriften der 
Mohammedaunschc wctgeleerdci). Zu】k een book 
(kildb) heel in Nederl.-Indie een kitab pekih. Pc- kih is de 
Inlandsche uitspraak van het Arabischo woord Rich, dat in 
het algemcen „leorn beteckenl, maar, zonder nadere 
onischrijving gebezigd, de leer bij uitnemendheid, n.l. die 
betreffende de wet, aanduidt, dus: de Mohanimedaansche 
„plichten- leer". Wie zich op dit belangrijkste vak van 
Moslimsche godsdicnstwetenschap toelegt licet daur- 



ISLAM. 165 

naar: fakih (d. i. wetgclcerdo, in Nedcrl.-Indio ■pakih, 
Javaansch pekih uitgcsprokcn). 

Aanvankelijk vormclcn fakih's van grootcn .naam 
ieder hun cigen school (Arab, madzhab, d.i. richting) 。
1)gcbied der wotgelcerdheid. Omatrccks het cindc dcr 
4o eeuw cchter bcgon mcq zclfstandigo workzaamheid 
in dit opzicht als iiitgcsloton to be- schouwcn. De latere 
werden niet mcer bovoegd geacht, zich cen cigen 
oordccl over wetsvragen to vormcn; zy waren 
integendeel, naar men incendc, verplicht, in de vroeger 
door de groote mecstcrs van het voorgeslacht verkregen 
resultatcn to bems- tcn. Nieuwe scholen ontstonden toen 
niet ineer on zclfs venninderde het aantal der reeds 
bestaande, doordat sommige tengevolgc van 
verschillcnde, dikwijls toevallige omstandigheden 
hunne aanhangers verloren.Het gevolg was, dat ten slotte 
in de ver- schillencle streken van het Moslimscho gcbied 
slechts vier wctsscholen overbleven. Ecn elezer scholcn 
is do Sjafi'itische, aid us genoeind naar haren 
grondlegger Mohammed ibn-Idris a 1-S j a f i *i, (gest. 
in 204 H. = 8] 9 n. 0.). Allecn de o])vattingcn dezer 
Sjafi*itische school zijn in Nedcrl.-Indic bekend gc- 
worden. 

De aanhangers der vcrschillende /场Zi-scholen 
hebben oorspronkelyk elkanders bijzonderc opvat- 
tingen verworpen. Zelfs leidde het vcrschil van mee- 
ning menigmaal tot twisten, vervolgingen en straat- 
gevechten, hoewel de groote massa van den waren aard 
dcr geschilpunten weinig besef had. Toch bleef men 
elkander op den duur niet verketteren. Vcelcer vestigde 
zich de overtuiging, dat het vcrschil van opvatting 
tusschen de vier overgebleven madzhab's cen door God 
zelf gewikle zaak mocst zijn, een „ge- nadebewijs", dat 
immers recht van bestaan gaf ook aan minder strenge 
naast strengcro opvattin- gen. Men oordeelde dus, dat 
ook de bijzondere inceningen van ieder der vier scholen 
op zich zelf beschouwd niet onjuist waren, al hield men 
de leer van zijn eigen mfidzhab voor de beste. In dezen 
zin steunt (lusclc juistheid zelfs van de afwijkende wets- 
opvattingen van iederder vier wctsscholen afzonder- lijk, 
op idjma'. (d.i. algemeene overcenstemming van 
gcvoelen, zic bo ven II, b). 

Icdcro school heeft haar eigene geschriften, waar- in 
de in dien madzhab heerschende opvattingen over <le 
wet zijn beschrcven. In de Sjfifi'itischc school kent men 
vooral gezag toe aan de Toehfah (d. i. „hfl gcschcnk") 
van Ibn-ITadjar en de Nihdjah (d.i. „hct uiterst 
bereikbare") van Ar-Ranili, t wee uit de 16e ecuw 
(lateerci)de con)meutaron op den Min- h/idjal-Tdlibln 
(d.i. ,,de weg dor studecrenden') van al-Nawawi (gest. in 
676 H.= 1277 n.0.)en verdcr aan geschriften.die 
naardezeToelijah cn NiMjah bewerkt zijn cn wicr inhoud 
dus met die wetsconimentaron in overcenstemming is. 
Groot is de eonvonnigheid van behaiideling cu indeeling 
<ler «tof in alle wclgeleerde worker). Algcmcen is 
danrin o.a. de indeeling naar wettclijken maatstaf van al 
's mcnschen doen en lalen oiulcr een dcr vijf volgende 
„wcttelijke cate- gorieenn, volgens welko n.l. elko 
handeling (resp. het nalati*!) daarvan) kan zijn: 1. v o r 
p 1 i c h t (pe.rloc, zooals in Nedcrl.-India de verbasterde 
uit- spraak van het Arab, jardh 】uidt), 2. v e r d i e n - 
s t o 1 ij k of aan b e v c 1 e n s w a a r cl i g (soenat) 3. 
g c o o r 1 o o f(1 (moebah), 4. a f k e u r e n s- w a a r 
<1 i g {makroe.lt), of 5. v c r b o(1 c n (ha- idm). 

Bij do bcoordeeling van de beteekenis tier wetge- 
leerde werken mag nooit uit het oog verloren worden dat 
hetgeen zij den gcloovigen voorhouclcn slechts 

ccn i <1 e a a 1 blijft. Zij geven feitclijk slechts aan, hoo ecn 
Moslim wel naar de wet zou bchooren te le- ven, indien de 
wcreld niet zoo onverbetcrlijk slechb ware. De 
Mohammcdnansche wet, in de school uit- gewerkt, drnagt 
in hoogo mate een schoolsch ka- rakter. Hoewel in theorie 
geen Moslim aan het bindencl gezag 
zclfsharerminsthctcekcnendcvoorschrif- ten mag twijfclcn, 
zou in de praktijk stiptc naleving van zeer vele 
wctsbcpalingcn bijnaonoverkomenlijke bezwaren 
medebrengen. 

Zic verdcrVC. Snouck_Hurgronjc, Nieinye b.迅 dragon 
t. d. kenrns^v. d. Islam, p. 49—56. (Bijdr. t. 
d. t., 1. eh vlk., 4o volgr,,(»e DI., 1882, p. 405— 12)；__ 
Lc droit musulman, p. 22—32 (Revue de relig., Tom. 37, 
1898, p. 17 —184); De Islam,p. 18一31 (Gr. godsd. II, p. 
250—263); Aankondiging der uitgave van DI. I van den
 Gids, 
1883, I, 531— 4); Mr. L. W. 0., van den Rerg's beoefening 
van liet Mohamm. recht (Ind. Gids 1^84 
I, 363— 34, 737—Mohamm. recht en Reel?切二. 
wctenschap (Ind. Gids 馈 171)8^-11T)De fiqh 
en de verge! ij ken de rechtswctenschap . (Rechtagel. 
MagazijiT 1886, V, 551—567); Aankondiging van 
Sachau's Muhamni. Recht，in Zeitschr. d.,以 Mor-2 genl. 
Gesellsch. Bd. 53 (1898), p. 125—167-；' Slekka, 
II, 207 vv.Y Een rector der Mekkaansche univer- sitcit 
(Bijdr. t.(I. t., 1. en vlk., 5e"VoIgr.72e DK71887；' p. 344— 
04)/lets over verjaring in het Floehanini.- recht (Tijdschr. v. 
h. Batav. Gcnootsch., DI. 39, JJ. 432^441)f — T. Goldziher, 
Die Zahiriten； 1884； Vorlcsungen iiher_d.cn Islam p. 
35—79; 3Iuhamm. Reclit irTTheoric u. Wirklichkeit 
(Zeitschr. f. vergl. R.-Wissensch., VIII, 1889, p. 408-423); 
— A. Meursingc, Handboek v. h. Mohamm. regt in de MaL 
taal, 1844; — S. Keyzer, Handb. voor h. Mohamm. regt, 
1853; Het \Ioha】nni. strafr. naar Arab. Jav. cn Mai. 
bronnen, 1857; Precis de jurisprudence luusulni. selon le 
rite chafeite, 1859; Mawerdfs publick en ad in in. regt van 
den Islam, 1862； — L. \V. C. van den Berg, De bcginselen 
v. li. Mohainm. recht, 3c dr, 1883 (de Fransche vertaling 
door de France de Tersant en Damiens, in Algiers 1S9G 
verschenen, is tevens een door den auteur her- ziene 4e 
editic): Minhadj at-Talibin, 3dln., Batavia 1882—84; Fath 
al-Qanb, Leide, 1894 op den omslag 1895; —"Th. AV. 
Juynboll, Handleiding t. d. kennis 
v. d. Mohamm. wet volgens de leer der Sjafi'itischo Schoo
】，1903 (Handbuch ties islamischen Gesetzes, 1910); 
artikclLaw(Muhanim.)in J.Hasting'sEncycl. of rclig. and 
ethics, VIII, p. 858一883; — E. Sachau, Muhamm. Recht 
nach schafiitischcr Lehre, 1897.— Van Limburg Brouwer, 
De kitab pakih Soenda (Tijdschr. v. 1). Batav. Genootsch. 
dl. 19, 1870, p. 423 en vv. — Vgl. verder over de vier zgn. 
„worte- ]cnn der pliehtenlecr {ocsoel al-fikh) KI JAS en over 
wetgeleerde ad viczen MOEFTI. 

d. MOIIAMMEDAANSCHE QELOOFSLEER. — De leer 
betreffende het geloof aan God en den jongsten dag, de 
verantwoordelijkheid van den mensch voor zijne daden, het 
lot, dat den zondaars wacht en dergelijke onderwerpen, 
wordt niet in de geschriften over de wet behandek^ maar 
vormt ecn afzonderlijk vak der Moslimsche 
godsclionstwetcnschap, dat meestal de „ocsoel af-din'' (d.i. 
de grondslagen van den gods- d ion st) of de leer van den 
tawhtd (d. i. de „eenheidn Gods) wordt genoemd. Vgl. 
KALA3I. 

De onvollcdige koranischo gcgevens over doze vraagst 
ukken werden na do verbreiding van den Islam over het 
buiten Arabic veroverde gebied sjK)e- dig belangrijk 
aangevuld door de inlichtingen, wo Ike de Moslims vooral 
van Christelijke en Joodsehe zijde 
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ontvingon. Bovendien werden hun verscheidene nieuwe 
problemen, vooral van de Christelykc dogmat iek 
bekend, welke ook in Moslimsche kringen stork de 
aandacht trokken en druk beredencerd •werden. Daartoe 
bchoorden met name de strijdvra- gen over de vrijbeid 
van den nienschelijken wil ten aanzien van goed en 
kwaad, over het wczen en de eigenschappen van God en 
over het eeuwig on ongeschapen zijn van Gods woord, 
den Koran. 

Aanvankelijk vond het Ijercdeneeren van derge- lijke 
wijsgecrig-dogniatischc vragen, van welke men tot. 
dusver nog niet gehoord had, aaustoot bij de groote 
massa en hare Iciders. ..Satan5', zei men, „was de eerste 
redeneerder gewecst ； ware vromen hadden zich 
slechts aan den cenvoudigen zin der open ba ring te 
houden". Toch moesten op den duur de 
Moliammedaansche geleerden tegenoverden twij- fe], 
die zich ten aanzien van velerlei geloofszaken geopen 
baa I'd had, wel tot eene bepaalde slotsom ko- nien en 
zoo ontstond in de school een stelsel, waarin nu het 
orthodox-Moslimsche stand punt, niet alleen in zakc de 
eschatologische verwachtingen en andere reeds in den 
Koran aangeduide geloofsj)untcn, maar ook ten aanzien 
dcr latere theologische strijd- vragen, nauwkeurig 
onischreven cn uitcengezet wcH. De min of nicer 
wijsgeerige betoogtrant, welken men aanvankelijk juist 
bij de tegenslanders zoo sterk afgekeurd had, kon daarbij 
niet altijd A ennedcn worden. 

Als grondleggcr der orthodox-Moslimsche geloofs- 
leer geiden in het bijzondcr Al-Asj'ari (gest. in 324) en 
Al-Matoeridi (gest. in 333 H. = 944 n. C.). Hunne 
methoden liggen ten grondslag aan de uiteenzett ing van 
het stelsel in de latere werken over de geloofs- leer. 
Kennis althans van de hoofdzakcu daarvan geldt voor 
den Moslirn als onontbeerlijk on】te ver- hoeden, dat ])ij 
in de oude dwalingen zal vervaJlen, welke bij de als 
ketters beschouwde secten zooveel bijval hebben 
gevonden. Vooral cenige catcchismcn met de later 
daarop gesclireven commentaren heb- i>en in vele 
Moslimsche landen groote populari- teit verworven. 
Daartoe behoorei) de, in Ncdcrl.- Indii* onder de namcn 
doe rah (d. i. pare!) of sipat doewa podoeli, (d. i. de 20 
eigenschappen, nJ. van God) bekende, catechisinus van 
Sanocsi, benevens die van Samarkand]. 

Ter kenschetsing van de daarin bchaudeldc leer- 
Ktellingen dicnei) o.a. het volgendc. De opstanding cn 
het laatste oordeel vormen met hel en pafa- dijs nog 
steeds de kem der Moliammedaansche geloofslcer. De 
koranische voorstellingen daaroni- trent werden in de 
latere leer nauwkeuriger afge- rond. Niet slechts alle 
ongcloovigen zullen CCJJ- maal in de hel koincn, maar 
ook de Moslimsche zondaren, die daaruit cchter na het 
onclcrgaan der straf voor huifne zonden, wed er verlost 
zullen wor- den. Want ieder, wicns hart, al ware het 
slccbts een greintje g e 1 o o f bevat, za】een maal zaJig 
worden. Hoewel de onderstelling wordt verwor- ]>en, 
dat menschen wil vrij zou zijn, wordt toch de leer der 
goddclijkc voorbescliikking jiiet gehecl fatalistisch 
opgevat, maar veelecr zoo vcrklaard, dat ook ,s 
menschen zedelijke verant woordelijkheid voor eigen 
doen cn laten daarbij gehandhaafd blijft. Den Koran 
heeft de Moslini als AHahs eeuwig, on- geschapen woo 
rd te beschouweii ； de koranische !ecr over de profeten, 
openbaringsboeken en engelen wordt, met latere 
gegevens aangevuld, tot een goed gcheel saniengevat. 
Groote nadruk wordt op de absolute eenheid van Gods 
wezeii gelegd, wat niet verhindert, dat ook het bestaan 
dcr eigenschappen, 

welke immers uitdrukkclijk in den Koran aan God worden 
toegeschrcven, niet geloochend wordt. Gewoonlijk 
onderscheidt nwn een twintigtai dier goddelijko 
eigenschappen. Ten slotte zullon Op- standing cn Oordeel 
nog worden voorafgegaan door het) Mcssiaansche Rijk, 
dat tegen het eindo der da- gen zal aanbreken, wanneer 
Jozus op aarde terug- koint, om Mohainmeds zending te 
bevostigen. Ook verwachten vele Moslims nog ecn andere 
(aan het rijk van den Messias voorafgaande) geluksperio- 
dc, waarin de zgn. j\I a h cl i (d. i. de door God 
„rcchtgclciden) do aarde met gercchtigheid zal vervullen, 
gelijk zij thaus n)ot onrecht vervuld is. Diens rijk zal dan 
het evenbeeld worden van den gulden tijd der 30 jaren, 
waarin de eerste opvolgers van den Profeet, de vier 
rechtgeleide chaliefon, de Moslimsche gemeente 
bestuurden. Deze Mahdi- verwachting gaf in Moslimsche 
landen wel eons aan- leiding tot ongeregeldhcden, 
wanneer de bevolking zich liet overhalen, om in een 
bepaald persoon den te vcrwachten ,,rcchGgeleidc'' te 
zien, die haar van onrccht kwam bevrijden. Overigens be 
vat do Mos- limsche gcloofsleergeen gegevens, welke 
rechtstreeks fanatieke gezindheid bij de Mohammedanen 
aan- wakkeren. ( 

Zie verder：/C. Snouck Hurgronje, De Islam, p. 83-9-
1 (De GidsT886 III, 9D—101)rfNederland en "de Islam, 
p, 30—32; De Islam, p, ‘31—3G (Grooto Godsd., II, 
263—68)7,Mohammedanism, p. 73—77, 106—108'； 
J)cr Mahdi (Rev. Colon. Internal. 1886,1, 2o—59);' I)e 
laatste vermaning van Mohammed aan zijne geineentc 
(Ind. Gids, 1884, II, 1 —18);— GoldzTIicr, Vorlesungen 
iib. cl. Islam, p. 80—138; '—C. H. Becker, Christi. 
Polemik u. islamische Dognien*bildung (Zeitschk f. 
Assyriol. Bd. 2G, 1911, p. 175—95^)*; Christen Lu in u. 
Islam. 1907; 一G. K. Niemann, Inleid. t. d. kennis v. d. 
Islam, p. ]57— 192； — Keyzer, De ieerstellingen v. d. 
Mohanun. godsdienst, 1854; — R. Dozy, Het Islamisuie, 
2c dr. 130—148; —M. Th. Houtsma, De st rijd over het 
dogma in den Islam, dissert, louden, J875; — A. W. T. 
JuynboJ), Een Moslimsche catechismus (Bijdr. t. <1. t., 1. 
en v]k., 4e VoJgr., 5c .DJ., J88), p. 2J5— 231); 
Samarkandi's Catechism us opnifiiw bcHpro- ken (aklaur, 
p, 267—284)； Al. WoJif, JCl-Scnusi’H 
Begrifisentwicklung des Mu hanim. GJaiibcnsbe- 
kenntnisses, Arab. u. jJeutsch, 1848; .MuliaiiHii. 
Esch^tologie, J 872； — J. D. Luciani, Petit t raile de 
theologie musulni. par Scnousi, J896; — - J. J. v. Limburg 
Brouwer, Kitab pakih Soenda (Tijdschr. v. h. Batav. 
Genootsch., J)]. J9, J870, p. 128145); —L. Gautier, La 
perle prdcicuse de GhazaJi, J 878; —Garcin de Tassy, 
L*Islamisn)e, ] 874, p, 127—203; —A. von Kremer, 
Geschichte dcr herrHchcnden Ideen des Islams, 1868; - A. 
de VJiegcr, Kitab al- Qadr, Mat6riaux ])our servir a fetude 
de iu doctrine de la redestinaLion dans la th6o]ogie 
musuhn., Lci- de, 1902. 

e. DE MYSTIEK. — Als derde oiidcrdee! van het 
Mohammedaansclic slcJscl word bovci) (zic ] f, b) de 
mystiek genocmd. Reeds in de 2e eeuw oj»en- baarden 
zich onder de MoJiarnniedancn mystickc neigingen en 
onder verschillende invlocden zijn deze tot groote 
ontwikkcling in den Islam gekomen, Bij vele 
nieuwbekeerden, zooals Indiers, Pcrzen en vroegere 
Christenen, blcef na hun overgang tot den Islam de 
behoefte aan ccn innigcrc betrokking tot God 
voortbestaan. Ook de uiterlijkc vormen, waarin do 
mystiek tot dusver bij hen tot uiting was gekomen, 
brachten zij in den Islam over. Dezo von- den in steeds 
wijdcre kringen bijval onder de Mos- 
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lims, ondnnks de bedenkingon door de godsdionat- 
leeraren on hnnnen aanhang daartegon ingobracht. Het 
gevolg was, dat verscheidone myaticko olomon- ten, 
aanvankelijk aan het Christendom, Niouw- Platonism© 
on de Porzisoho on Indischo niystiok ontlcend, op den 
duur ook tot bostanddcolen van den Islam werden 
verheven. 

Do richting, welko het eorst op don voorgrond kwam, 
kenmerkte zich, onder Christolijken invlocd, vooral door 
de neiging om zich uit do wcreld terug- tetrekken, ten 
einde in stilJe afzondering boote to docn ； verder door 
buitengewonon ijver voor het rcciteeron van gewijde 
formules en litanieon (Arab. dzikr, d. i. het opdreunen 
van lofprijzingen; vgl. DIKIR) en door een onbeperkt 
„vertrouwen op God" (Arab, tawakkoel) zelfs in eene 
mate, dio leiddo tot volkomen berusting en 
onvcrschillighcid voor de buitenwereld, zoodat men zich 
ook voor zijn dago- lijksch levensonderhoud uitsluitend 
op Gods hulp meende te kunnen verlatcn. Soinmigon 
trokkon daarbij zwervend in vrijwillige armoede door 
het land. Naar de pij van grove wol (Arab, soef, cl. i. 
wol), waarin doze boetelingen zich naar het voor- beeld 
van monniken on kluizenaars plachten te hullen, werden 
zij soefVs genoemd en mot de daar- uit ontstane 
benaming s o e f i s m o (Arab, tasaw- woe/, in Nederl. 
Indie meestal tasawoep uitgespro- ken) were! in den 
Islam later elke vorni van mystiek aangeduid, zelfs al 
vertoonde deze geen omniddcllij- ko verwantschap meer 
met die der oudere soefi's. 

Andere mystieke richtingen trachtten haar doel, om 
door losmaking van het gemoed uit do wereld der zinnen 
in God op te gaan, voomamelijk te be- rciken door 
opwekking van een staat van gods- dicnstige extase, 
waarin de aanbidder zich met God, den aangebedene, 
volkomen in liefde vereen igd gevocit. Ascese op zich 
zelf werd daartoe meestal ))iet voldoendo geacht. 
Magisclic middolen, zooals draaiende dan sen of het 
voortdurend heen en weer bewegen van het lichaam 
onder hot opzeggen van godsdienstige formuKeren en 
andero heftigo of langdurig volgehouden 
lichaainsoefeningcn moesten daarbij to hulp komen, of 
men trachtto door on- ophoudelijke ingespannen 
denkoefoningen, door vasten on nachtwaken, door het 
tuinhooren van op- wii)(len(le muziek of het inademen 
van wierook en andero bedwelmende drankon in den 
gewonschlen slant van zielsverrukking tc komcn. 

Sonimige uitverkorenen brachten hot zoo ver, dat 
voor hen elko scheiding tusschen eigen wezen en <ial 
van God ten slotte opgeheven word. Ondor doze 
inyHtiekon heoft vooral ai-Halla<lj sterk do aandacht 
getrokken, dio in dezen zin getuigde, zelf God of — 
zoouls hij het met den daarvoor gcbruikclijken, 
mystieken term uitdrukto 一 zelf do lialck (d. i. 
„werkelykheidn) te zijn. Hij is in 310 H. (922 n. 0.) tc 
Bagdad a Is ketter ter dood gobraciit, inaar werd door 
zijne vereerders, zoo we 1 bij zijn leven als na zijn dood, 
als heilige vereerd. 

Op den duur ontstonden onder loiding van inys- ticke 
leeraars o r d e n, waarin de brooders door beoefening 
van bepaaldc nicthodcn tot de ware gods- kennis 
trachtten to komen. Doze mystieke broedor- schappcn 
(>i)der«cheidden zich van elkandcr door bijzondore 
rcgelen, volgons welko zij dit doel zoch- ton te berciken. 
Meestal moesten daartoo dicnen buitengcwono, niet in 
de wet voorgcschrovon gods- dicnstoefcningcn, vooral 
hot on tel bare malen hcr- halen van dikir's en 
vorschillendo andere der bo ven vormelde middelen om 
tot geestverrukking te ko- men, ook wel het volgen van 
bepaaldc, door den 

stichtor dor orde voorgcschreven ascotische leef- 
regelen. Naar hare methode placht mon zulk eene 
brooderschap aan to duiden als eon tarikah (d. i. ，八
veg", in Ncdorl. Indiii tarekat uitgesproken). Wie zich bij 
do broedors aansloot, volgde hun weg； de beoofening 
der mysticko devoties word aoeloek (d. i. het 
“bcwtindclcn", n.l. van den mystieken weg) genoemd. 

Bij de orthodoxe leeraars bleef de mystiek lang 
verdacht door hare buitensporigheden en door do 
onaannemelijke pantheistischc gevoelens, welke zich bij 
velen harer aanhangers oponbaarden. Bovendicn leiddo 
hare oefening maar al te dikwijls tot veron- achtzaming 
dor wet en geringschatting der leer. 

Toch wonnen do brocderschappen voortdurend aan 
invloed. Zij voorzagen in werkelijk gevoelde 
godsdienstige behoeften. De hoofden der tarikaKs 
werden door hunno volgelin gen en door de menigte als 
heiligen verccrd. Op den duur werden dan ook zulke 
orden, waarin stiptc naleving der wet en er- kenning dor 
ofEicieelo leer als plicht gold, algemeen als rechtzinnig 
beschouwd. De regelen der orden kregen bijzondoro 
sanctic, doordat men ze aan den Profeet zelf toesohreef, 
wiens methoden van mystiek onderricht, naar men het 
voorstclde, door tusschen- komst veelal van Alt en 
andere heilige mannen aan de stichters der 
broedcrschappon was overgeleverd. Opnanie onder de 
breeders wercl later meestal zeer gemakkelijk gemaakt. 
Reeds de vervulling van eeni- ge cenvoudige 
forinaliteitcn kon iederen geloovige den zegen der 
toetreding vcrschafien. In som- mige Moslimsche landen 
behoort bijna ieder tot de een of andore tarikah, zij het 
ook slechts als leeke- broeder cn zonder het voorneinen 
om zich in de diepero goheimen dei, godskennis te laten 
inwijden. Zie vorder TAREKAT, on over de beteekenis 
der heiligenvercering in den Islam HEILIGEN (MOH. 
IND.). 

Voor zclfstandige geesten bleef, buiten de regelen van 
het ordenwezen om, steeds de mogelykheid tot het 
verkrijgen van mystioke kennis en ervaring langs eigen 
wegen open. Juist het sterk persoonlijk karak- ter der 
mystieke gowaarwordingen vormt een ken- nierk dezer 
geestesrichting. De meeste groote mysti- ciin den Islam 
achtten het niot gewenscht, de groote massa tot 
deelgenoot hunner gevoelens te makon. Toch hebben 
vorscheidenc latero mystieken grooten bijval gevonden 
onder hunno bewonderaars, ook al kondou hunno 
opvattingei), van orthodox-Moslimsch standpunt 
beschouwd, slcchts als panthelstisch wor- den 
vcroordeeld. Over do betockenis dier kettersche mystiek 
voor Indie vgl. beneden III, b. 

Een blijvendon invloed op de algemeen in den Islam 
gangbaro zionswijze ten aanzieu der mystiek hceft 
Ghazali verkregen, de in het jaar 505 H. (Ill 1 na Chr.) 
gestorven, ook op het gobied dor wetgelecrd- heid en 
dognmtiek zoo boroemde geleerde. Deze kcurde in hot 
algeineun aansluiting bij tarikah's, zooals zij in zijnen 
tijd reeds tot bloei waren gekoiuen niet af, onder 
voorwaarde althans, dat men uiterst voorzichtig zou zijn 
in de keuze van cen leidsman, aan wiens rechtziunighoid 
in geen geval twyfel mocht bestaan. JIaar daarnaast wist 
zijn machtige invloed aan cen mystiek, die vooral de c t 
li i s c h o zijde van den godsdienst op den voorgrond 
stelde, cone allerbelangrijksto plaats in hot 
Moliammedaansche stelsol te vcrzckcren. Naar zijno 
overtuiging kwam ten slotte allcs aan op do ware 
gezindheid des har- ten, cn kon zolfs aan de incest 
volmaakto wetsbe- trachting en de uitgebroidsto kennis 
der leer, hoe verdienstelijk ook op zich zelf, geen 
workelijko 
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waaixlc voorden Moslini wordcn toegekend, tenzij zij 
werdcn geheiligd door mysticke licfdc tot God. 
Zijn oorded over het buitengcwoon belang dcr mys- 
tiek vond algcmeen in gang. Sedert Ghazalfs tijd 
wordt de et-hische mystick in den Islam als een derde 
integreerend bcstanddeel der leer beschouwd. Niet 
allecn werden voortaan de meeste werken over wet 
cn geloofsleer zooveel inogelijk in dien zin bewerkt 
(waartoc Ghazali zelf in zijn berocnide werk ,,De 
levendmaking der wctenschappen van den gods- 
dienst" het voorbeeld had gegeven), maar bovendien 
werd dezc niystiek ook als nfzonderlijk vak van 
kennis bestudeerd en wel voornamclijk uit werken, 
zoo niet door Ghazali zelf dan toch in zyn geest 
door anderen geschrcven. Zu Ik een geschrift wordt 
in Nederi.-Indie kitab tasaivoep genoemd. 

Zie vender： C. Snonck Hurgronje, De Islam, p. 
94—109 (De Gids, 1886, III, 101—116)； Een en1 

an3er*over het onderwijs in de Pad an gsche'liovcn^' 
landen (Feestnummer der Bijdr. t. d. t., 1. en vlk., 
1883, Afdcel. Land- en vlk. p, 74—81); Een_Arabisch. 
bpndgenoot ..der Ned.-Ind. rcgeering^AIedcd. v. h. 
Ned. Zendeling Gen., DI. 31, 1887}?S[ekl<ai.II^213- 
vv., 277—290; De Atjehers. II, ioJ20^20'vy., 309 
v. (The Achehnese, II, 9—20, 216 vv., 281_y：)； Eeni-
一 
ge AraJjische strijdscliriften lies))roken (Tijdschr._y. 
h. Batav. Gen., 151739, 189G7p7379^427pI^scon 
fjuries reUgieus^；'~l^l\Iecque 6t~ic Panislamlsme 
(Ite'vueHe'Fhist-. d._relig.； Toni. 44, 1901, 262—
281JA- 
De Islany,_p：_36—43 (Gr. GodII, 268-^-275); 

/ De Islam in Ned.~0riiidie, p. 36—43 (Gr. Godsd., 
/ ir7~^^-^19)T7eMohan)med an ism, p. 79—84； 一 

G.KNiismann, Inleid. t. d. kennis v.71. Islam, p. 
348—356; ―: R. Dozy, Het Islamisme, 2e dr. p. 

/207—225; —J). A. Rinkes, Abdoerraoef van_Singkel 
/ Dissert. Leiden 1909, p~一1—21 ； — I. Gokiziher^ 

Vdfksunge)T"tib. d. Islam, " —200f Materia]ien 
zur Entu-icklungsgeschichte' des' Sufismus (Wien. 

•=$、：； .，七 Zeitschr. f. d. Kunde d. MorgenL XIII, J899, p. 
.' 35~ 6)； — A. von Kremer, Geschichte der herr- 
schenden Ideen des Islams, 1868, p. 52—111 ； — R. 
A. Nicholson, Origin and development of Sufiism 
r~. ' (Journ. Roy. Asiat. Society, 1906, p. 303—348);— 
/• Th. Noldeke, Sufi (Zeitscbr. d. Deutsch-Morg. Gc- 
sellsch., Bd. 48 (1894), p. 45—8); R. Hartmann, 
Al-Kuschairfs Dai'stellung des Sufitums, 1914; 一 
L. Massignon. La passion d'al-Halldxlj (Melanges 
Derenbourg, Paris, 1909, p. 311 —22); — G. J. Gras- 
huis, Zedeleer naar Ghazza】i in het Soendaansch, 
1874. 

III. DE ISLAM IN NEDERL.-INDH. a. VER- 

BREIDING VAN DEN ISLAM IN DEN IN DISCHEN Al<- 
CHIPEL. — Reeds vanouds had tusschen Hindostan 
en den Indischen Arcliipel een levendig verkeer be- 
staan, waarcloor aanvankelijk de Hindoe-beschaving 
ecn merk baren invloed op de In land sc he bevolking 
van sommige gedeelten van Nederl.-Indie had ge- 
kregen. Toen nu later cen belaugrijk deel der bevol- 
king van Voor-Indie den Islam had aangenojnen, 
begon ook deze godsdicnst zich vandaar uit, langs 
de handelswegen, over den Indischen Aichipel te 
verspreiden. Moslimsclie, uit de kustlanden van 
Voor-Indie (Coromandel en Malabar) afkomstige 
kooplieden en gelukzoekers, die zich in de haven- 
plaatscn en op de kusten van Sumatra, Java en 
elders vestigden en huwelijken onder de Inlandscho 
bevolking sloten, brachleii er den Islam. Voor de 
meerderheid der inlanders bracht toetreding tot 
den kring der Moslimsche vrecmdelingcn, zoowel in 
maatschappelijken als in geestelijken zin, vooruit- 
gang merle. Zoo ontstonden Mohammedaanschc 

kolonien, die weldra veld wonneii en Moslimsche 
i' ij k j o s deden ontstaan. Eerst na on geveer 1200 
n. Clir. wordt dit doordringen van den Islam in den 
Indischen Archipel merkbaar. 

Onze kennis dezer vroegste periodo beperkt zich 
tot slechts weinige gegevens. Wat de Inlandscho 
bronnen over den gang der bekcering in vcrschillcTi- 
de streken vermclden, bcrust bijna gchecl op legen- 
dc. Zij gewagen meestal van het vcrschijnen aldaar 
van cen of ander Moslimsch heilige {wall; zie HEILI- 
GEN (MOH. IND.)), liefst uit Arabic, wiens komst 
reeds door drooingezichten cn wonderteekens is voor- 
bcreid en die de bevolking door wondcren van de 
waarheid dcrjMohainmedaanscheleerovertuigt, waar- 
na de nieuwbekeerden den Islam ook onder hunne 
buren verbreiden.Betrouwbare, gedateerde gegevens 
I vei'schaffen echter de reisverhalen van den Venetiaan 
Marco Polo uit het eindc der 13e cn van den Ara bier 
I bn Battoetah uit de 14c eeuw, bene von s eenige 
^lohammcdaansche grafsteenen met opschriften 
.uit de 15e eeuw. Uit die gegevens valt af te leiden, 
dat de Islam reeds destijds vasten voet had ge- 
kregen, zoowel op de N.O.-kust van Sumatra (waar 
blijkt van het bestaan van de Moslimsche rijkjes 
-Perlak cn Pase, onistreeks 1300), als kort daarna op 
de N.O.-kust. van Java, waar de komst van den Is- 
lam ten slottc leidde tot den val van het macht ige 
> Hindoerijk Madjapahit en de stichting van het Mo- 
> hanimedaanschc rijk Mataram in het begin der 16e 
eeuw. Op West-Java, waar (Tc-Klam eerst later was 
verschenen, kon de nieuwe leer echter spoedig nog 
dieper dan elders op Java doordringen, oindat de 
Hindoe-beschaving aldaar op de bevolking nage- 
noeg gecn invloed had gchad. Tjcribon en Ban ten 
werclen er de hoofdzetels van Moslimsche rijlcen. In 
de 16c eeuw ging gelcidelijk de gebeele bevolking 
van Java tot den Islam over met uitzondering slechts 
van de in afgelegen streken wonende Badoei's en 
Tenggereezen, tcrwijl soinmige Hindoe-elemcjiten 
naar Bali, witweken. 

Op de overige, minder dicht bevolkte, cilanden 
is de Islamiseering niet zoo snei cn zoo vollcdig 
tot stand gekomen, maar ook daar won de Islam 
overal gestadig aan invloed. Tot de reeds vroeg- 
tijdig Mohammedaansch gcworden streken behoo- 
ren o.a. dcMoIukkcn, Atjeh ei)Palcmban g. Ook 
de Minangkabausche Malciers jnoeten reeds in 
oude tijden tot den Islam zijn overgegaan. Do up 
de grootej,c eilanden in do ku8tstrek<!n wonende 
Mohannnedancn beschouwden de stainincn in de 
binnenlanden, die nog heidencn gebleven waren •— 
zooals de Bataks op Sumatra, de Dajaks op Borneo, 
de Alfocren op Celebes -一 aJs een minderwaar<lig 
menschcnras. Zij plachten hen to bcoorlogen eu to 
onderdrukken, legden liun dikwijk zware schattiu- 
ten op en hidden Hlavenjachten in hun gebied. 
welkom voorwcndseJ bood hun daartoe het Jeerstuk 
van den hciJigen oorlog. Zie PRANG SABIL. 

Nog voortdurend blijft de Islam zich onder do 
heidcnsche volksstannnen in den Archipel uitbrei- 
den. Van de geheclc JnJandsche bevolking, in rondo 
cijfers op 37 inillioen geschat, zijn ongeveer 35 niil- 
lioeu Mohamineclanen, waarvai) bijna 30 inillioen 
op Java 1). 

i) De cijfers zijn volgens het Koi. Verslag van 1907, 
Bijl. A. (naar de volkstelling van 1905): Inlanders: op 
Java en Madoera 29.715.908, op de Buitenbezittingen: 
7.304.552; Mohammedaansche Inlanders op .Java cn 
Maxloerft: 29.605.653, op de Buiten bezitt in gen: 
5.428.372. 
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Zic verder： 'C. Snouck Hurgronjc, Arabic en 
Oost-Indie, rede t. aanvaafding v. h. hooglccraarB- 
诵bt，, 19O7'(fransche vert. Revuo do Fhist. d. rejig., 
Tom. 59, p. 60—80)Nederland on de Islam, p. 
1—25/ Het- Mohammedanisme'fColyh's Nederland*8 

I, 243― 7); Do Islam in Nederl.-Indie, p. 
1一8 (Gr. Godsd., II, 379—.384); — G. K. Niemann, 
Inleid. t. d. kennis v. d. Islam, p. 337—348;— 
P J. Veth, Java II (1878), p. 182 vv., I (1890), p. 
227 vv.; — G. P. Rouffaer, Het tijdperk van gods- 
dienstovergaiig in den Maleischen Archipel (Bijdr. 
t. d. t.,】.，en vlk., Ge Volgr., DI. 6,1899,p. Ill—199); 
/— N. J. Krom, Het jaar van den val van Majapa- 
/ hit (Tijdschr. Batav. Genootsch., D1. .55, 1913, 
/ p. 252—258)^f-— J. P. Moquettc, Do eerstc vorsten 
van Samo^ufa-Pase (Rapp. v. d. oudheidkund. 
dienst in Nederl.-Indie 1913, p. 1—12)； — Hoesein 
Djajadiningrat,, Oritische beschouwing v. d^aeija- 
rah Banten (Dissert. Leiden, 1913); — BZ.J. 0. 
✓Schrjcke, -Het bock van Bon an g (Dissert.~EeicIen7 
/ 1916), p. 1—39. 

b. INVLOED, AANVANKELIJK UIT VOOR-INDIE, 
LATER UIT ARABIE, OP DEN ISLAM IN NEDKRL.-INDIE 

INWERKENDE. — De Islam die zich in clen archipel 
verbreidde, was daar, zooals wij boven zagen, n iet 
rechtstreeks uit Arable, maar langs een omweg, over 
Perzie en Hindostan gekomen. Het gevolg daarvan was, 
dat de bevolking van Nederl.-Indie dezen godsdienst 
aanvankelijk slechts in dien vorm leerde kennen, waarin 
hij in de zeden en denk- wijzen der bewoners van Voor-
Indie was opgeno 
men. 

Vorscheidene bijzondere kenmerken van den Is- 
lam in den In dischen Archipel moeten blijkbaar 
uit deze o m st an d ighc id worden verklaard. Zoo o.a. 
de opvallcnd geringe ijver in clc Inlandsche niaat- 
schappij voor den Jlohammedaanschen eeredicnst 
(met name voor den sejnbahjang). Immers ook in 
Voor-Indie word, in overeensteniming met het meer 
tot bespiegeling geneigde karakter tier bevolking, 
minder aandacht aan nauwgezette vervulling der 
voorgeschreven godsdienstplichton geschonken dan 
bijv. to Alekka of elders in het centrum der Moslim- 
sche landen, Paarentegen hadden bij de Moslims 
in Hindostan vele diepzinnige, in Arabie slechts in 
kleine kringen van ingewijdcn bekende vragen der 
mystick groote belangstelling gevonden. De bespie- 
geling daarover, die er bij hooger ontwikkeklen 
veelal in kettersch pantheisine ontaard was, ging 
bij de lagere klassen met velerlei grof bijgcloof ge- 
paard. Deze eigeiiaardig Indisch-Mohamniedaansche 
mystick vie] ook in den Archipel van den aanvang 
af in vruchtbarcn bodem. Ook lhans nog blijft zij in 
min of nicer bciangrijke mate invlocd oefenen op 
denken en g(*loof van zeer vele Tnlnndscbe Moham- 
med an en. 

Nog anderc eigenaard igheden van den Islam in 
Nederl.-Indie moeten blijkbaar aan vroegeren 
Voor-Indischcn invloed worden toegeschrcven. Zoo 
wijsl o.a. clc verbast e ring, zoo we 1 van vele in het 
Maleisch, Javaansch cn an de re Indische talen be- 
werkte ftloslimschc vcrhalcn cn legenden, als van 
den vonn der in die talen overgenomen Arabische 
woorden ter nanduiding van Moslinische begrippen, 
op Voor-ln(lische herkomst, tcrwijl bovendien soni- 
niige dier MoBlimsche begrippen in Nederl.-Indie, 
evcnals in Hindostan, met Perxischc benamingen 
worden aangeduid. Ook eenige kctterschc, Sjfiti- 
sche elementen in den O.-Indischon Islam zijn blijk- 
baar uit Voor-Indie ovcrgebracht. Wei had de Is- 
lam daar in het algenieen(len orthoilox-Moslinischen 

vorm en volgdc men or bijv. op wcttclijk gebied de 
opvattingen dor Sjafi'itischc school, maar ook S j i * i t i s c 
h c cigcimardighcdcn waren er bin- nengedrongen en 
hebben blijkbaar van daar wed er hun weg naar den Archipel 
gevonden. Ecn voor- becld daarvan levcrt met name de 
vicring van het oorspronkclijk Sjfitische Hasan-Hocsein-
feest (zie aldaar), dat in de kuststreken van Voor-Indie juist 
op dezelfdo wijze herdacht werd, als thans nog in ccnige 
gewesten op Sumatra gebruikelijk is gehle- ven. 

Ongeveer vier eeuwen lang (1200—1600) blecf de invloed uit 
Voor-Indie op den Islam in den Archipel ovenvegend, totdat 
sedert het begin der 17e eeuw het verkeer met Arabie meer 
beteekenia krecg. Sinds dien tijd begonnen in steeds toenemende 
mate Inlanders, die ter bedevaart naar het heilige land 
-waren gekomen, zich tc Mckka en Mcdinah op de gcwijde 
wetenschap toe te leggen en na hunnen te-' 
■ rugkeer in den Archipel tegen velerlei afwijkingerr van de 
zuivere leer in de Inlandsche maatschappij te ijveren. Vooral 
later, nadat de verbinding met Mekka ten gevolge der stoomvaart 
zooveel gemak- kelijker was geworden, deed deze invloed uit 
Arabie zich voortdurend sterker geldcn en kreeg de kolonie der 
Djawah — zooals men te Mekka alle Oost-Indi- sche Moslims 
noemt — steeds krachtiger invloed op het geestelijk leven in 
Nederl.-Indie. Het is vooral door bemiddeling der tot die kolonie 
behoorende Inlandsche geleerden, dat de te Mekka heerschende 
zienswijzen en geestesst roomin gen, benevens de aldaar in 
zwang zijnde leermethoden, zich over den geheelen Archipel 
verbreiden en er langzamerhand vele eigenaardigheden, 
waardoor de Oost-Indische Islam zich tot dusverre 
onderscheidde, wijzigen. 

Een belangrijke schaduwzijde van dezen, uit Arabic 
werkenden invloed is, dat daardoor geleide- lijk een minder 
verdraagzame geest, een stronger, rechtzinniger 
]\[ohainmedanisme in de Inlandscho maatschappij veld wint. 
Ook van de naar Nederl.- Indie geeniigrecrde, meestal uit 
Hadramaut af- komstige Arabicren (zie: HADHRAMIETEN), 
vooral van vele hunner wetgelecrden, gaat een vrij sterke werking 
in diezelfde, minder gewenschtc richting uit. 

Zie verder, behalve de hierboven (onder III, a) vermekie 
verhandelingen van den hoogleeraar Snouck Hurgronje, nog 
(liens Mekka, II, 297—393; De Atjeliers, 172i5 vv., 11, f2G—
128 (The Achchne- sc, I, 203 w., II, 121—23); Een Mekkaansch 
ge； zantschap naar Atjeh in 1G83 (Bijdr. t.；d. £3^-1. en vlk., 
5c Volgr., DI. 3, 1888, p. 545—54); — B. J. O. Schrickc, Het 
Bock van Bonang, Diss. Leiden 1916, p. 50—81 ； — P. J. Veth 
in het Tijdschr. v. N. Ind. 
Jg. 1868, II, 347 vv.; — A. W. T. Juynboll, aldaar, Jg. J870, 1, 
453 vv.; Lijst v. Jav. en Snend. woordey"^ uit het Arab, of 
Perzisch (Peestninr -I. Bijdr.j'.cl. t., 1. cn vlk., 1883, Afd. Taal- 
en lettci...,.p. 25—82); —J. Brandes, Het ondcizoek naar den 
oorsprong van de Maleischc TIikayat Kali la dan Damin a inge- 
leid (I'Vcst.bvuulel M. <1. de (ioeje, 1891, p. 77—110); Nad ere 
opnicrkuigon over de Maleischo bewerkin gen van de 
geschiedenis der tien vizieren (Tijdschr. 
v. h. Batav. Gen., DI. 38, 1895, p. 191—273); — Ph. S._ van 
Ronkel, De roman van Amir Hamza/ 1895; Over de hci-ltomst 
van Arab, bas.taardwoor- l den in llefSTaToisclY 
(TijdscKEMKK^tav. Gen., j)]/ 47, 1904)茂De kroon der 
koningen (aldaar DI. 41, 1899); Hejt\rei'haal van den held 
Sama^en (aldaar, DI. 43, 1901); JPoetische 歹gehiedenis van 
den Pro- / feet (aldaar, DI. 44, 1902)/ •- ■― _  
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@3』c. BETEEKENIS VAN DEN ISLAM VOOR ZIJNE BE- LIJDERS IN 

NEDERL.-INDIE. —De bckeering, die op de snelle 
verbreiding van den Islam in den Archipel volgde, was 
aanvankelijk wel oppervlakkig, maar toch oprccht 
gemeend en duurzaam. Zij beperkte zich bij de 
meerderheid tot uitcrlijkheden, zooals o.a. besnijdenis en 
onthouding van varkensvlcesch; ondanks de 
Mohammedaansche belijdenis bleef ook later de oude 
animistische wcreldbcschouwing in menig opzicht 
onverzwakt onder de be volkin g voortleven. Het geloof 
aan gehcimzinnige machten, aan goede en kwade 
geesten, en de vereering van natuurkrachtcn, locale 
schutsgoden, heilige boomen, enz. werden door den 
Islam niet uitgeroeid, even- niin als de talrijke met den 
ouden godsdienst samenhangende bez werin gspraktij 
ken, oilers en andere gebruiken. Slechts de vorm werd 
some ge- wijzigd cn met de nieuwe leer meer in 
overeenstem- ming gebracht. Zoo werd de diensb van 
velerlei reeds in vdor-Mohammedaanschen tijd in den 
Ar- chipel vereerde wezens en gewijde plaatsen her- 
schapen in Mohammedaansche heiligenvereering [vgl. 
HEILIGEN (MOH. IND.)], tcrwijl de oudhei- densche 
offermalen, ter herdenking van de afgestor- venen of ter 
bezwering van rain pen en onheilen voortaan in den vorm 
van Moslimscbe Icandoeri's (zie aldaar) bleven 
voortleven. 

Gercgeld onderricht in de Moslimsche geloofsleer 
was steeds tot zeer kleine kringen beperkt (zie 
PESANTREN); slechts sommige hoofdzaken, zooals de 
leer van Allahs almacht en voorbeschikking, werden 
meer algemeen in het volksbewustzijn opgenomen. Op 
de groote beteekenis die de moslimsche mystiek 
(aanvankelijk vooral in ketterschen, panthelstischen 
vorm) voor het religieuse denken in den Archipel had, 
werd bo ven reeds gewezen ； vgl. veixler TAREKAT. 

Het iniddelpunt van den eeredienst werd op groo- tere 
plaatseii de moskee, op Ideinere het dorpsbcdc- ]iuis (zie 
MOSKEE). De bemoeienissen der aan die gebouwen 
verbonden personen bleven niet tot den dienst in het 
bedehuis beperkt, maar strekten zich ook uit tot velerlei 
andere, met den godsdienst in verband staande 
aangelegenheden, zooals de leiding der bij verschillende 
gebeurtenissen in het huiselijk cn openbaar leven der 
geloovigen gebruikelijke godsdienstplechtigheden (vgl. 
KANDOERI), het sluiten en ontbinden van huwelijken, 
het beslissen van gescliillen van familierechtelijken a aid, 
enz.； zie verder DORPSGEESTELIJKE, PANG HOE- 
LOE, MOSKEEPERSONEEL； vgl. MOSKEEKAS. 

In het algemeen bleef de ijver voor het vervullen van 
ritucele plichten steeds gering in den Archipel (vgl. 
boven, III, b). Slechts buitengewone omstan- digheden 
geven soms tijdelijk aanleiding tot getrou- were pJichtj-
1' trachting in (lit opzicht. Overigens vormen zij, , het 
bedehuis eenigszins regelinatig ter verrichtmg der 
voorgeschreven sembahjang's bexoeken en die ook in 
andere opzichten re ken in g houden met de ritueele 
eischen der wet, een zeer kleine niinderheid Zij worden 
in de In land sche)naat- schappij min of meer als een 
afzonderlijke stand be- schouwd. Men onderscheidt hen 
als „de witten,, (■poeliftan) van „de rooden" (dbaiigan), 
dwz. de groote massa.Velen hunner wonen in de wijk bij 
de moskec, de kaoeman of in de zgn. poetihan-desa,8, 
waar het> leven der bevolking evenals dat der bewoners 
van de kaoeman zooveel mogelijk naar de eischen der 
wet is.ingericht. Deze dorpen behooren tot do zgn. 
“vrije", door de vroegere vorsten op Java aan het gewone 
bestuui-sgezag onttrokken desa's, wdke 

in Atjdh wakeueh (= tvakap) gonoemd worden. 
Eon andere benaming voor personen, die zich meer 
by- zonder op de vervulling der ritueele plichton 
tooleg- gen, is op Java sanlri (d. i. speciaal leerling 
van cen godsdienst school) on op West-Java lebe. 
(zio aldaar). 

Niet slechts de sembahjang (zie aldaar) wordt door de 
meerderheid verwaarloosd, ook het op- brengen van de 
djakat (zie aldaar) heeft feitelijk alleen op West-Java 
eenigszins geregold plaats en het voorgeschreven vasten 
in de maand Ra- madhan (zie VASTENMAAND) wordt 
in de mees- to streken, vooral in Midden-Java, door het 
groot- ste deel der In land sche bevolking sterk veron- 
achtzaamd. Daarentegen wordt aan de bedevaart naar 
Slekka (zie aldaar) door velen in den Archipel 
deelgenomen, zelfs door personen, die daar- toc strikt 
genomen niet verplicht geaclit kunnon worden; vgl. 
MEKKAGANGERS. Aan de besnijdenis (zie aldaar) 
wordt in Nederl.-Indie bijzon- dere waarde gehecht; zij 
geldt er nn&r de alge- meene op vat ting als eene 
onmisbare voorwaarde voor de opname in den Islam. 
Overigens ver- schilt de waardeering van het belang der 
afzonderlijke godsdienstplichten voor den Mo slim plaat- 
selijk soms aanmerkelijk. 

De invloed, dien de bepalingen der Mohammedaan 
sche wet op het r e c h t en het m a at- schappelij]{: leven 
uitoefenen, doet zich in Nederl.-Indie, evenals elders, 
hoofdzakelijk op het gebied van h u i s g e z i n en famiJie- 
recht gevoelen. Een niet met de eischen van den Islam 
overeenstemmend huwelijk wordt in de Inlandsche 
maatschappij feitelijk met onlucht ge- lijkgesteld. Daar 
bovendien alle verwantschaps- betrekkingen en de 
daarop gegronde rcchten (o.a. het erfrecht) van de 
wettigheid van een huwelijk afhankelijk zijn, wordt aan 
stipte nalcving der Moslimsche wet bij het aangaan van 
huwelijkon groote waarde gehecht. Huwelijksconti-acten 
tus- schen Mohammedaansche Inlanders worden daar- 
om van ouds op de volgende wijze onder dey- kundig 
toezicht gesloten. 

Volgens de Mohainmedaansche wet behoort do 
huwelijksovcreenkoinst nainens de bruid door haren wall 
(naasten manlijken bloedverwanl, voogd) of diens 
gemachtigde met den bruidegom te worden aangegaan. 
Om nu behoorlijk aan de godsdienstige eischen te kunnen 
voldoen, begeven do partijen zich op Java en Madoera, 
begeJekl door den „gecste]ijken van hun dorp, naar den 
pan(]lioeloe van hun district of onderdistrict. Dezo 
beambtc laat zich door den dorpsgeestelijke de noodige 
inHchtingen verschaffen. Blijkt hem, dat tegen het 
huwelijk geene bezwaren uit het oog- punt der 
godsdienstige wet bestaan, dan sluit hij zelf, na zich 
daartoo door den vjali der bruid to hebben doen 
machtigen, in dicns plaats, het hu- we]ijksco»tract in den 
vereischtcn vonn met den bruidegom. Ingeva] de bruid 
geen wall heeft, of wanneer haar wall zonder wettige 
redenen zijne medewerking tot het totstandkomen van het 
huwelijk weigert, is het de afdeeJings-panz/- Jioeloe die 
het 11 u we 1 ij k scon tract voor haar met den bruidegom 
sluit en daarbij als haar „over- heids-wa?r, (tuali hdkim) 
opLrecdt. 

Het deskundig toezicht, dat aid us op het sluiten van 
Mohammed aan sche huwelijken wordt uitgeoefend, ben 
evens de kosten, welke de huwe- lijksbeambten daarvoor 
aan de huwenden in reke- ning mogen brengen, zijn voor 
Java en Madocra in de zgn. "huwelijksordonnanCie" 
(Ind. Stb. 
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1895 no. 198, j。Ind. Stb. 1898 no. 149 en 1904 no. 212) 
aaxi vaste regelen gcbondcn. Op Sumatra, en elders zijn 
het do dorpsgcestclijke zelf of andero ambtenaren met 
verschillcndo titels, die na onder- zoek het 
huAvelijkscontract mot den bruidegom sluiten (vgl. de 
regeling van Ind. Stb. 1910 no. 659 j。no. 660). 

Do rechten der gehuwdc vrouw tegenover haren mnn 
zijn in de Mohammcdaaiische wet zeer on- bevredigend 
geregcld. Zij staat nagenoeg mach- teloos tegenover 
verwaarloozing en andere grie- vende bejegeningen van 
zijn kant; hij kan haar vrij wel naar willekeur verstooten 
en is bovendieu bevoegd, met vier wettigo vrouwen 
tegelijk te trouwen. Ter voorkoming nu van de moeilijk- 
heden, die uit dit alles zouden kunnen ontstaan, is het op 
Java en Madoera (evenals in sommige andero streken) een 
vast gebruik geworden, dat de hnwe 1 ijksbeambte den 
bruidegom terstond na het sluiten der 
huwelijksovereenkomst eene voor- waardelijke 
verstooting doet uitspreken. Dit is de zgn. tfClik — d. i. in 
het Arabisch letterlijk; .,hct ophangen", nl. van den talak 
(d. i. verstooting) -aan eene voorwaarde —, ook wel de 
djandji dalem (de door de vorsten ingevoerde belofte) 
genoemd. De man verklaart daarbij, dat zijne vrouw 
verstooten zal zijn zoodra hij zich jegens haar mocht 
hebben schuldig gemaakt aan verwaarloozing of andere, 
nader omschroven, tekort- komingen, indien zij nl. geen 
genoegen daamiede i neeml en aan den priesterraad kennis 
geeft, dat zij haar huwelijk 8Is door verstooting ontbonden 
bcschouwd wil zien. Door clezen taUik wordt be- rcikt, dat 
aan een gehuwde vrouw, buiten de Mohammcdaansche 
wet om, rechten kunnen wor- den toegekend, en dat de 
vrouw, indien haar man die rechten mocht schendcn, de 
ontbinding van haar huwdijk eenvoudig kan bewerken 
door aangifte bij den priesterraad, die dan na onder- zoek 
slcchts heeft te coustateerei), dat het huwe- Jij k inderdaad, 
op grond der vervulling van de voonvaarde, door 
verstooting is ontbonden. Zon- (ler dozen Ui'lik bestaat 
voor eeno Moslimsche vrouw bijna geen mogelijkheid, 
oni, buiten den wil van haren man, door echtscheiding hare 
vrij- Jieid tcrug tc krijgen. Vgl. verder TALAK cn 
FASCH. 

Bo hand having der Mo h a in m e(l aan sche wets- 
bcpaJingen in rcchtsgeschillcn is op Java en Mail oera 
toevertrouwd aan de zgn. "pricsterraden" (zie aldaar), die 
tevens de scheiding cn dee]ing van In land sche boedels en 
nalatenschappen bo- werkstelDgen. De voorschriften van 
het Moliam- njedaanschc recht bcLreffcnde andere 
onderwor- pen (o. a. het geheele handels-, vermogons- en 
nt rafrccht) zijn ook in Ncdorl.-Indic slcchts be- kend aan 
Schriftgelecrdcn on uan personen, die opzcttclijke studio 
van de /iH-boeken maken. Eeno uilzondering daarop 
vormen slechts weinigo voorschriften, zooals o. a. hot 
verbod om interest te nomen, dat nicer algcmcon bekend 
is. Er zijn loch, ook buiten de kringen der Schri仕
geleerdcn, In land sche Mohammed anen, dio 
gemocdsbezwareii tegen contracten met rentebed in g 
liebben, even- uls tegen veraekeringsovereenkomsten, dio 
zij nl. als con soort van hazardspol beschouwen en, 
evennls aJle hazard, als work (les duivels veroor- <leelcn. 

Zio vcrdergC. Snouck Hurgronje, De bete^ko- nis van 
den 'Islam voor zijhe Lelijder.s in Oost- Indiij, Leiden 
1883;We Atjehers, I, hoofdst. 2 

cn 3, II, 308—373 (The Achehncse, If, 2S1—338); VHct 
Mohammedanisme (Colijn's Nederland^ ^'die I, 243—
265)/./Nederland cn de Islam, 2e on 
3e hoofclsE. Islam in Ncdcrlandsch-Indie (Gr. Godsd. II, 
no. 9); — G. K. Niemann, Inlcid. t. d； kennis v. d. Islam, 
p. 337—418; —-(P. J. .Veth, Java, I (1875), p. 311—407, 
IE_(1907XZp: 128— 167.； ~~ L. W. C. van den Berg, Do 
afwijkingen van het Mohammedaanscho familie- en 
erfrecht op Java en Madoera (Bijdr. t. d. t., I. en vlk., 5e 
Volgr., DI. 7, 1892, p. 454—512); De afwij- lungcn van het 
Mohammedaansche vermogens- recht op Java en Madoora 
(aldaar, 6e Volgr., DI. 3, 1897, p. 83—181); Nalczing 
(aldaar, 6e Volgr., DI. 1, 1895, p. 291—314); — J. A. 
Nederburgh, Wet en adat I (1896), p. 17—78; -^C. van Vol- 
lenhoven, Het adatrecht in NedcrL-Inaie, p. 14— 38; ―- A. 
H. van Ophuysen, De huwelijksordon- nantie en hare 
uitvoering, Dissert. Leiden, 1907. 

d. KRACIITIGE MOHAMMEDAANSCHE GEZINDIIEID DER 

INLANDSCHE BEVOLKING. Wei heeft dus het theoretisch 
leerstelsel van den Islam, zooals hier- boven (zie III, c) 
bleek, slechts gedeeltelijk groote' beteekenis voor Nederl.-
Indie gekregen en is de islamiseering der bevolking door 
plaatselykc omstandigheden niet overal even sterk, in som-
mige deelen van den Archipel zelfs nog geheel onvoltooid, 
maar het zou toch eene ernstige dwaling zijn, hicruit de 
gevolgtrekking te willen af- leidcn, dat de groote massa der 
Inlandsche bevolking den Islam feitelijk niet of slechts i n s 
c h ij n belijdt, cn in werkelijkhcid veeleer nog heidensch, 
gedeeltelijk ook hindoescli zou geble- ven zijn. Deze nog 
altijd zeer verbreide dwaling berust op onjuiste 
beoordceling der verschijuselcn. 

Niot slechts in Oost-Indic toch maar overal loopen 
theorie cn praktijk van den Islam verre uiteen. Bij alle 
Moslimsche volken handhaafdeu zich vele oude 
inhecnischc zeden en denkwijzen. Nergens verdwenen alle 
sporen van de vroegere beschavingsperioden. Wol 
verschiHen de bij de Bedawienen en Fellahs heerschende 
gebruiken en opvattingen in vele opzichten van de adats en 
hot bijgcloof der Javanen en Malciers, maar zij zijn toch 
eveninin met de officiccl© leer van den Islam overcen te 
brengen. In alle Mohamme- daansche landen heeft het 
leerstelsel slechts een beperkten invloed op het leven en * 
denken dor bevolking en blijft de groote massa gewoonlijk 
ii)on wetendheid voortlevcn. Zij, die werkelijk op de hoogte 
zijn van de theorctische eischen van den Islam en tevens 
feitelijk daarnaar leven, vor- incn steeds een zeer kleinc 
minderheid. Zelfs de wctgcleerden en hun aanhang deelen 
veelal ten vollo het bijgcloof der menigte en nemen geen 
aanstoot aan velerlci, volgens den Islam toch 
afkourenswaardige, praktijkei), waarin zij nu cen- maal van 
jongs af zijn grootgebracht. 

Wiklo men dus het grootste decl der Inlandsche 
bevoUiing slechts als schijn-Moslims beschou-. won, dan 
zou datzelfdo oordeel ook voor de ineoste bewoners van 
Arabie, Egypte, Syrie en andero landen in het centrum des 
Islams moeten gelden. Het wcrkelijkc vcrschil bet reft 
slechts do mato cn den omvang, niet het wczen der zaak. 

Wat tor beoordeeling van den Islam der In- la nd scho 
bevolking den doorslag moot geven, is liaro 
Mohammedaanscho g o z i n d h o i d en deze is b o v e n e 
1 k o n t w ij f e 1 verheven. Do Christelijko zending wcet 
bij ervaring, welk con krachtigen weerstand de Islam den 
Inlanders aau 
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elke poging tot bekecring in den wcg legt. Aaw dezc 
onniiskenbaar Mohaniined&ansche gezind- heid is het ook 
toe te schrijven. cl at iedcr feitelijk verzet tegen het 
koloniaal gezag, elke belangrijke beweging op politiek 
economisch of ander gebied in de Inlandsche maatschap])ij 
zulk een duidelijk waarrieembaar Moslimsch karakter 
plcegt aan tc nemen. Als een gelukkig verschijnsel mag het 
zeker beschouwd worden, dat do Inlandsche be- volking 
desondanks nog in zoo inenig opzichG voor ontwikkeling 
en voor de in working van vreemde beschavingsinvloeden 
vatbaar blijkt. 

Zie verder:>C, Saouck—H»rgronie. Dc._b.ctceke- nis 
van den Islam voor zijne belijders in Oost- Tndie, 1883. p. 
10—19; De Atjehcrs, IT, 295—308 (The AcJiehnese, II, 
269一281);'-Nederland on' de Islam, p. 23 vv., p. 78 vv. 
;\Het Mohammeda- irisnie (Colon's Nederland's Indie, I, p, 
247 v.); 
/Over Panislamisme, p. I vv., 12 vv. (Archiv. du ; 
Teylcr,"S6r. Ill, Vol. I, p, 87 vv., 98 vv.). 

e. REGEERINGSBELEID TEGENOVER DEN ISLAM IN 0OST-
INDIE. Beperkte de invloed van den Islam zich uitsluitend 
tot zuiver g o d s d i c n- s t i g terrein, dan ware inmenging 
van de Regeering in aangelegenhedcn van dozen 
godsdienst niet te rechtvaardigon. Vrijheid van be】日
denis toch is door de Indische Regeering aan hare Sfoha m 
med a an sche evenzeer als aan al hare andere onderdanen 
gewaarborgd en bchoort dus eerlijk en ten voile 
geeerbiedigd te worden. Maar het stelsel van den Islam 
omvat ook een belang- rijk deel van het m a a t s c h a p p 
e 1 ij k en .staatk undig gebied en te dien opzichte mag de 
overheid zich niet van allc bemoeienis onthouden. 

De beslissing van alle vraagstukken betreffende de 
geloofsloer wordt dus aan het inzicht der Moslimsche 
geleerden zelven ovcrgelaten. Ook jh de uitoefening van 
den Moslimschen eeredienst geniet de Inlandsche be volkin 
g volkonien vrijheid. Ingrijpen van overheidswege op dit 
terrein zou niet te verdedigen zijn en hoogstwaarschijnlijk 
slechts ten gevolge hebben, dat de bevolking aan 
cereinonien, in de vervulling van welke zij werd 
gedwarsboomddes tc hooger waarde ging toe- kennen. In 
het algemeen onthoudt de Regeering zich dus van elke 
belemmering zoowcl van het ritueel in d£ moskee en andere 
ceremonien der Jloslims als met name ook van de bedevaart 
naar Mekka. Wei werd meennalen emstig aan- gedrongen 
op algemeenc bestuursmaat regden, om het，naar Mekka 
gaan zooveel inogelijk te verliin- deren (zie 
MEKKAGANGERS), doch hiertoe be- staat geen 
aanleiding en slechts zeer byzondere omstandigheden 
zouden het tijdelijk verbieden van de bedevaart kunnen 
wettigen. Ook aan het opbrengen van de djakat worden 
geene hinder- nissen in den weg gelegd, hoewel andcrzijds 
nie- inand door het bestuur tot betaling dier gOds- dienstige 
belasting wordt，aangemoedigd. (Zie DJAKAT.) 

Daarentegen treedt de Regeering toeziend of deaioods 

zelfs regelend op in al (lie aangelegen- heden, welke in het 

algemeen belang niet aan hare zorgen onttrokken mogen 

worden, ook al staan zij in mm of meer nauw verband met 

den Moslimschen godsdienst. Dit is o. a. het geval ten 

aanzien van de benoeming van geschikte godsdienst beam 

bten (vg】. PANGHOELOE), de aan- wijzing der persons, 

die bijstand verleencn bij het sluiten en ontbinden van 

huwelijken tussvhen 〃 5, 

Moliamnicdnansche Inlanders on de vaststelling: der 
bedragen, welke door doze personen, als honorarium 
daarvoor, van de be vol king mogen gc- vorderd worden 
(vgl. boven, III, c), het behcer der moskeefondsen (zic 
MOSKEEKAS), de rege- ling der voorwaarden, ondcr 
welke zekere ge- schillen naar de regelcn der 
]\Iohammedaanscho wet inogon beslecht woixlcn (zie 
PRIESTERRAAD)， en het toezicht. op inrichtingen, 
waar Mohamme- daansch godsdienstonderwijs wordt 
gegeven, even- als op de onderwijzcrs en JecrJingen dier 
scholen- zeJvcn (zic PESANTREN). 

Insteniniing met hetgccn de Moslimsche wet 
voorschrijft ten aanzien van het familierecht en in het 
bijzonder het huwelijk kan van het Euro- peesch bestuur 
niet verwacht worden. Deze wets- bcpalingen — wellicht 
te verdedigen in de period e van maatschappelijke 
ontwikkeling, waarin zij eenmaal ontstonden — hebben 
ten onrcchte voor alle ceuwigheid goddelijke sanctie 
verleend aan primitieve toestanden van poly gam ie en 
min- derwaardigheid der vrouw, waaraan ook de Mos-
limsche maatschappij moet ontgrocien. Toch. vormen die 
wetten voor den jMoslim een deel van zijn godsdienst. In 
alle Mohammedaansche landcn worden zij als goddelijkc 
geboden in hooge cere- gehouden. Het Europcesch gezag 
kan ze slechts als werkelyke bestanddeelei) der 
volksinstellingen beschouwcn en heeft ze dus te dulden, 
in do hoop, dat geleidelijke inwerking der nieuwere 
begrip- j)en op het familieleven in de Inlandsche inaat- 
schapjjij deze Moslimsche inzettingen op den duur hare 
waarde in het oog der bevolking zal doen verliezen. Elk 
streven in die richting verdient inmiddels steun, zelfs 
krnchtigc aanmoodiging,. van de zijdc der Regeering. 
Officicelc vaststelling der Mohaniniedaaiische 
wetsbepalingen door mid- del van codificatie verdient 
geen aanbeveling,, daar zij wellicht zijdelings de 
duurzaamheid dier ongewenschtc inzettingen zou 
bevorderen. 

Op s t a a t k u n d i g gebied, eindclijk, valt aan 
toegeeflijkheid tegenover het stelsel van den Islam niet te 
den ken. Het is niet inogelijk voor een Europeesche 
kolonialc Regeering, tc bcrusf<-n in de niiddeleeuwsche 
politieke idealeu van den Islam, welke immers bestaan in 
de onderwcrpiiig van alle niet-Moslims door niicklel van 
den h<-i- 1 igen oodog (zie PRANG SABTL) aan het 
gezag van den Islam en de vereeniging van alle M<>- 
hammedanen onder het bestuur van e6n Moslimsch vorst 
(zie PANISLAMISME). Inmenging vai)hot Turkschc 
chalifaut (dus van cone buitcnlandsche niogendheid) ii)de 
nonnale butrckkingcn tusscluMi de Regeering en hare 
eigenc Moslimsche oixh-r- dancn kan onder geen 
voorwend«<J won leu gc- duld en eJke poging tot 
hoi]igen oorlog zou on- verbiddclijk met \va])engewel<i 
njoctf：n gestuit worden. iedcrc soort, van propaganda 
voor de Moslimsche p o J i t，i e k c Jeei'stcllingen in de 
Inlandsche maatschappij, hetzij door middel van 
Vrijdagspreeken, hetzij door godsdienstonderwijs of de 
verspreiding van t ractaatjes en voorspel- lingen 
betreffende het ophanden zijn van den Moslimschen 
heilsstaat (vgl. bo ven, II, d), client van overheidswege 
steeds krachtig gewcerd tc worden. , 

Zic verder: '.0. Snouck Hurgronje, Nederland en de 
Islam,' 3e hoofdst.De Islam in Nedcrl.- Indie, p. 43 vv. 
(Gr. Godsd., II, 419 vv.); Het Mohanin)edanisinc 
(CoIijn’B Nederland's Indie, I,. 265); Over Panislamisnic 
(Archiv. du Musce Tey- 
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3er, Ser. Ill, Vol. I, p. 87 vv.); De Hadji-politiok •(lei; 
Indischc『R宅geering (Onzo ' eeuw, 1909, II, 331—
360). 

ISMANGOEN DANOE WINOTO (RADEN MAS), 
.geboron to D j ok j alcarta in J852, overled on te 
J\Iagolaiig in Tilaartl895, bezocht de H. B. S. t(T I^eidon, 
waar hij in 1870 eindexamon deed. Vcrvolgons studeerde 
hij eerst te Leiden, daama te Delft, jyoor Indisch 
ambtenaar, na intuaschcn te zijn werkzaain geweest op 
cene fabrick in Nederland en op een handelskantoor in 
Duitschland. In 1875 keerdo hij met het diploma van 
Indisch ambtenaar naar Indie terug. De Regeering maakte 
bezwaar hem bij hot Binnenlandsch Bestuur to plaatsen. 
Hij kreeg eene aanstelling bij de Alge- meeno Secretarie. 
Kort daarop met zioktevorlof naar Nederland vertrokken, 
gaf hij te Delft Java an scho lessen, verloor er zyne 
Europeesche ■cchtgonooto on hot uit hun huwelijk 
geboron knaapje. Op^nieuw in Indie aangekomen, we rd 
hij benoemd tot Adjunct-lnspecteur bij het In- landsch 
onderwijs. Later bevorderd tot Inspecteur bij dezen tak 
van dienst, we rd hij tijdens een schoolinspectie getroffen 
door een beroertc, die hern ten grave voerde. Allen die 
Raden Mas Is- mangoen hebben gekend, van zijne eerste 
komst in Europa tot het. einde van zjn leven, hebben voor 
hem groote sympathie gekoesterd wegens zijne 
oprechtheid, zijn grooten 寸ver gepaard aan gezond 
Gerstand, en zijne krachtigc po- gingen om de hem 
toevertrouwde belangon te bevordcren. Onjuiste 
opvattingen omtrent het samengaan der rassen in Indie, 
destijds nog in 

voile mate bestaundc, hebben hem vele bittere uren 
bercid, maar zijn waardige strijd daartegen is niet 
vej'geofsch gowccst, want doze hceft zoker bijgedragon 
tot do thans langzamcrhand opkla- rendo verhoudingen. 

ISONANDRA, plantcngeslacht der Sapotaceeen. 
Eenige soorten (Balam, SUMATRA) loveren con soorb 
GETAH-PERTJA (zie aldaar). 

ISOPTERA BORNEENSIS Scheff. fam. Diptero- 
carpaceae, boom van W.-Borneo, met andere plan- ten 
uit die familie de stamplanten van Tengkawang of 
Borneo-talk (zio TENGKAWANG). 

ISOTOMA LONGIFLORA Presl. Fam. Campa- 
nvlaceae. West-Indische kruidachtige plant, met witte 
bloemen, in W.- en M.-Java vcelvuldig verwild erd. De 
plant is vergiftig en gevaarlijk voor het vee, a Is zij ondor 
het voeder geraakt. 

IVOORNOTEN, do zaden van Phyteleph<M ma- 
crocarpa R. ot P.» een palm uit Z.-Amerika, waar- van 
men vooral knoopen maakt. De cultuur wordt voor Indie 
aanbevolen. 

IXORA, planteugeslacht der Rubiaceeen, met een groot 
aantal soorten in den geheelen Archipel ； heesters, vaak 
met fraaie bloemen. Ini. namen AngsoJca, soka (MAL., 
SOEND.), angsokA, sokd, (JAV.), kembang santen (MAL., 
JAV.). Op Sumatra maakt men wandelstokken van het 
gevlamde hout van som- mige soorten. AIs gekweekte 
plant is vooral be- kend I. coccinea L., de Angsoka m&rah 
(MAL.) of Soka beureum (SOEND.) met fraaie roode 
bloemen. 

IXTLE, naain voor cl© vezels uit verschillende 
Mexicaansche Agave-soorten. Zio VEZELSTOF- FEN. / 

J. 

JAARPASSEN. Zie ZEEBRIEVEN'EN JAAR- 
PASSEN. 

JAARVOGEL. Zie AHLO EN NEUSHOORN- V()(；
EL. 

JABI. Zic 1>AP()E.\'S. 
JACHT. De fauna van den Indischen archipel is 

rijk.zoowe) tc land als te water, in het luchtruim zoo- 
w<d ：ils ondor de oppervlaktc, en het is dan ook zeer 
nat uurlijk, dat reeds in de vroegste tijdcn do bewo- ners 
van dit cilandenrijk zich hebben bezig gehouden met het 
jachtinakcn op dieren, dcels om daarmede in Inin 
onderhond te voorzien, dcels om aan hot ge- vaar, dat die 
<1 ieren opleverden, te ontkomcn. De t rap, waarop do 
visschcrij cn, hoewcl inceHtalin min- <lcr(! mate, ook de 
jacht in de verschillende deelen van Indie staat, isdikwijls 
een uitneniende maatstaf (»in <lc ontwikkeling dor 
bevolking te bepalcn. Het is dan ook jiict tc verwondcren, 
dat in schier allc be- sf.hrij vingci) van land on volk 
gewag wordt goinaakt van doze boidc middeleii van 
bestaan. 

Over de vinsche.rij zic verdcr het artikcl onder dat 
Als iniddcl van bestaan is de jacht in den Arch ijiel 

van veel minder beteekenis dan de vissche- rij; op Java 
zelfs van zoo weinig beteekenis, dat zij volgeiiH Veth als 
zoodanig nauwelijks op vormcl- (ling aanspraak hceft. 
Door Eutopcancn en Indo- Kuropeanen wordt nog al 
cons aan de jacht als uit- 

I spanning gedaan, vooral des Zondags. De snippen- en. ook 
de wildo zwijnen- cn hcrteujachten zijn als zoodanig 
gezocht. 

Naar inhccmsche begrippen in geheel Indonesie, i die 
tot liedon voortbestaan, hangt het recht om te j jagen samen 
met het beschikkingsrecht over den i grond (zie doel I, bl. 
821, 822)； vandaar dat de eigen .leden van den 
beschikkingsgerechtigden stam of I dorpskring vrijelijk 
mogen jagen binnen het bcschik- ；kingsgebied en zich op 
zijn hoogst bepalen tot I een huldcgift aan het hoofd (een 
stuk als voor- | re. ht uit den jachtbuit), terwijl lieden van 
elders ! vergunning behooven om er te jagen en verplicht 
[zijn cen deel van hun jnchtbuit- af te staan als i recognitic. 
Voorts kont de adat regels omtrent do :verdecling van den 
buit onder de jagers. 

Over hot algomeen jaagt de inlander slechts uit ■ 
zelfbehoud of omdat zijn vec of zijne velden gevaar i of 
schade van wildo (licron ondervinden, en dan nog ；kost 

het gewoonlijk ccn taai geduld en veel overre- '、
dingskracht om hcin over te halen tot een afdoendo jacht en 
tot gercgelde verwcermiddelen tegen do roovers van zijn 
oogst of vee. Zeldcn jaagt hy om vleesch te bemachtigen, 
hetgeen vooral is too te schrijven aan den godsdienst, die 
het eten van verschillende dioren verbiedt, on aan het vrij 
algemeen versproide bijgcloof, dat de goeston der 
afgestorve- nen in wilde dicrcn voortlevcn. Jagen uit 
liefhobberij 
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is onder de inlanders uitzondcring, behalvc in som- mige 
streken de hertenjachten. 

Ter bevordering van de uitroeiing van tijgers kunnen 
in streken, waar de tijgerplaag bijzondere verhoudingen 
mocht aannemen, telkens op voor- dracht van het Hoofd 
van Gcwcstelijk Bcstxinr /tijdelijk premien worden 
uitgeloofd (Bijbl. 52JL2)._ 'Het geregcld uitreiken van 
premien bij het，ver- toonen van tijgerhuidcn is in 1S97 
(hid. Stb. no. Ill) afgcschaft. 

Dat de inlander op jacht dilcwijls veel minder succes 
heeft dan de Europeaan, ligt vooral a an de minder 
doehnatige gcrcedschappcn. die hij gebniikt. Hij is echter 
zeer bed re ven in het opstellen van vallen of andere 
toestellcn om het wild te van gen of te dooden en heeft een 
eindcloos gcduld bij het be- sluipcn ran zijn prooi. 

Bijna algemecii 】aat de inlander allcs aankomcn op 
de niedewerking van do geesten, die hij door aller- lei 
ceremonien en het brengen van offers gunstig t racht te 
stemnicn. Is hij niettegenstaande al deze voorzorgen toch 
ongelukkig in de jacht, daw wijt hij dit niet aan de 
tocstellen of wapenen die hij bezigt, maar bijv. aan de 
omstandigheid, dat. hij te doen had met ecn dier, waarin de 
geest van een zijner voorva- deren huisde. 

Talloos zijn de bijgeloovigc gebniiken. die voor en 
tijdens de jacht in acht moeten worden geno- men om het 
wild niet te vcrschrikkcn, om de honden hunne 
gcscliiktheid voor de jacht niet te doen ver- liezen, enz. In 
dit opzicht is het opstel van J. W. Thomas, ,,De jacht op het 
eiland Nias", zeer be- langwel<kend. Een dier 
bijgeloovighcden betreft het noemen van woorden, die het 
succes der jacht zouden bederven cn dus ver van gen 
moeten worden door wisseltermen. 

In sommige streken speelt de “talisman" een groote 
rol. Zoo wordt op het eiland Wetar bij de zwij- ncnjacht de 
onderkaak van een wild zwijn mede- genomen om ongeluk 
te bezweren. 

Op Leti, Moa en Lakor (Leoosten Timor) blaast men 
de honden in ooren en oogen, na gekauwd te hebben op 
zekere wortelsoortcn, ten einde ze beter van gehoor en 
gezicht te maken. 

Ook bij het schoonmaken van het wild komen dikwijls 
eigenaardige gebruiken voor ； Nieuwenhuis venneldt b. 
v. („In Centraal Borneo") dat de Ka- jans zich steeds 
haasten om den buik van het wild open tc snijden, de 
ingewanden er uit te nomen en dan voorzichtig aan beide 
zijden van de wervclko- lom den psoas te verwijderen, zoo, 
dat zij dicn los- maken van zijne aanhechtingspuntcn en 
zorgdragen hem niet dwars door te snijden. Volgens hun 
overtuiging zouden zij nooit zulk een dier weer van- gen, 
wanneer zoo'n psoas dwars doorgesneden werd. 

Het bijgeloof, dat het overdwars snijden of raken 
ongeluk aanbrengt, vindt men ook bij het dooden van het 
wild. Degene, die in het Gajoland (Snouek Hurgronjej, bij 
de hertenjaclit het hert met zijn slagwapen dwars over zijne 
lengte treft, geldt a]s ongeluksvogel ； terwijl daarentegen 
de Ians d wars over de door den jager gevolgde rich ting 
moot wor- den gedragen, omdat anders het wild wegvlucht. 

Ook vindt men in vele plaatsen ceremonien, we]ke 
moeten dienen om den band tusschen den jager en zijn 
hond of zijn paard te versterken of om het dier fel op de 
jacht te maken. Zoo wordt b.v. het paard na de hertenjacht 
in de Preanger gewasschcn met cen bosje a]ang-alang, dat 
den jager diende om, bij het met de andere jagers ra afloop 
van de jacht ge- 

mcenschappclijk genomon bad, het lichaam te rcini gen. 
Pc bek dcr honden worclt met blood van het wild 
iiigesmeerd. Bij jachtcn to paard komt niet den ruiter, 
niaar het paard de ecr toe, als do jacht ge- lukkig is. Met 
dit geloof houdt verband het gebruik om als zinnebeeld 
van hot succes, dat men verwacht, aan do paarden namen 
te geven ontleond aan het oemispcl (ecn kaartspel). 

De dicrcn, waarop gejaagd wordt, kan men onder- 
schciden in die, welkc de groote wildernis bewonen, 
zooals de pachydcrmcn, wilde geiten, sommige ape», 
argusfazanten, boschkippen en andere lioenderach- tige 
vogeJs, en die, welke zich ophouden in de i-imboc nabij 
de bewoonde streken, zooals tijgers, herten, wilde 
zwijnen, apen, duiven, kwartels, par- kictcn, rijstvogeltjes 
enz. 

Hertenjacht. De jacht op herten vormt nog steeds een 
der meest gdiefde jachtcn, vooral in de Preanger en op 
Celebes en ook, maar in mindcre mate, in andere deeleh 
"van Java, op. Sumatra en Borneo. 

Gewoonlijk wordt dit wild gejaagd tc paard； vroc- 
gor was liet algcmeen de gewoonte om het hert af te 
maken met een lang jachtzwaard. Aangezien deze wijze 
van jagen maar al tc dikwijls tot ongclukken, zoo we 1 
voor jager als paard, aanleiding gaf, is het zwaard 
langzamcrhand gehcel verdrongen door het gevveer. Ook 
worclt nog dikwijls de lasso gc- bruikt, welke even als het 
zwaard zeer veel bc- hendigheid en vooral zadelvasthetfl 
vereischt. of juister paardvastheid, want een zadel wordt 
op de jacht door den inlander niet gebruikt Na het hert met 
de lasso gevangen te hebben, wordt het )nct een kris 
onmiddellijk afgemaakt. Vroeger ge- schiedde dit met ecn 
aan de onderzijde van de strildans — d.i. de Ians waaraan 
de lasso gebonden was — bevestigde piek, maar dit 
gebruik is afge- schaft wegens de ongelukken, die 
daardoor ont- stonden. Aan de booincn worden dikwijls 
lederen lussen bevesligd, waarin het hert met het gewei 
ver- ward raakt, terwijl ook het jachtterrein wel afgezet 
wordt door een lang Jint van ])isangbladeren gc- niaakt, 
waarvan op kleine afstanden reopen ]ontar- blad 
neerhangen, dan wel door uitgestrekte ix-tti-n of paggers. 
Ook wordt vee] gebruik gemaakt van strikken, welke op 
verschillendii ]>]aatsen word*MI uitgezet langs den 
boschrand, waarheen men het wild gaat drijvcn, of ook 
aanecngescliakcld langs een der bosehjes, wanneer men 
aan tie sporen gezien heeft, dat zich daarin het hert 
bcvindl. 

In de Padangsclie Bovenlanden worden de herten 
soms gelokt door bj) ecn pick, welkc gehcel kaal is 
gemaakt, de aarde met zout tc vermengen, waarvan de 
herten groote liefhebbers zijn; ook wordt- sterk riokende 
pisang als lokaas gebruikt. Zijn <l<： herten eenigen tijd 
geregcld op de pick gekomen, dan wordt een valdeur 
gemaakt en het terrein door cen stevige Leg afgesloten. 
De vangst is dikwijls zeer loonend. 

De groote hertenjachten met honden en drijvers 
gelijken wel iets op do Europeesche parforcejachtcn. 

Bij het jachtgezelschap mag de pa wan g (MAG.= gids, 
deskundige) niet ontbroken, die als Icider ci), waar 
noodig, als schcidsrechter optreedt. 

Hoewel de inlander naar Westersche begrippen geen 
gesclioold ruiter mag worden genocmd, toont Jiij zich bij 
de hertenjachten cen zeer behendig on zeker zeer 
onverschrokken paardrijder； in het vuur van de jacht 
ontziet hij niets; in dolle vaart gaat het over bergen en 
dalen en het paard schijnt a even enthousiast als zijn 
bereider. Voor minder be- 
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drevenen is zulk eon jacht dan ook ecn gcvnarlijk spe】. 
Eigenaardig is hot gebruik det, althans nog v6or cen 

dertigtal jaron in de Preanger bestond, n.l, det degenen, 
dio nict gclukkig waren gcwcest in do jacht, bij den 
maaltijd na afloop daarvan de vcrncdc- ring moesten 
ondergaan, dat zij geen wild mochten aanraken en 
genoodzaakt waren zich te vergenoegen met allcrlei 
schotels, die er uitzageir ala wildschoteJs, maar tot welker 
bereiding geon wild had gediend. 

Degeen, die het hert heeft afgemankt, heeft recht op de 
achterdeclcn, de pa wan g krijgt de ruggegraat-; de rest 
wordt gewoonlijk gelijkelijk verdeeld. 

Omtrent de jacht zelf worden gewoonlijk geen regelen 
in acht genomen ； ieder rent met zijn paard or op los 
zondcr zich om het verdcrc gezelschap to bekommeren. 

De w i I d e g e i t wordt evenals het hert vcel- al om 
het vleesch gevangen, doch uitshiitend met strikken. 

Jacht o p r d o f d i e r c n. Toen de gewoonto nog 
algemeen was om bij elke senenan en zfclfs bij elk 
volksfeest een tijgergevecht te houden en de vorsten en 
grooten, zclfs de ineest vennogendo dis- trictshoofden, als 
teeken van waardigheid tijger- gaarden of mecr of minder 
goed gevukle tijgerhok- ken hidden, was de bchoefte aan 
levcnde tijgers veel grooter dan thans, maartoch wordt 
nog op de meesto plaatsen, waar deze roofdieron 
voorkomen, de tij- gerval aangetroffen. 

Zulk een val wordt gewoonlijk vorvaardigd van ruwe 
boomstammcn, welke bijna een meter diep in den grond 
ingegraven worden, en heeft slechts 66n in gang, terwijl 
als aas een stuk vleesch client, dat zoodanig is 
aangebracht, dat, zoodra de tijger er aankomt, een valdeur 
de opening achter hem ver- spert. Ook wordt wel levend 
aas gebezigd (een hond of cen geit), maar dan bevindt 
zich in de val gewoonlijk een tweedo valdeur, die tegelijk 
met de andere neervalt zoodra de tijger op cen trede stapt. 
Hoewel clan de tweede deur het aas voor den beet van het 
roofdicr beschernit, is dezo inrichting in zekeren zin nog 
wreeder； de angsten toch, die het dier uitstaat, zijn 
feitelijk nog harder dan een plot- selingc dood. 

Ook wordt het Icvend aas wel opgesloten in een 
afgepaaklc ruimte, waaromheen ccn eveneens afgepaalde 
gang is gemaakt, waarvan de deur zoodanig is 
aangebracht, dat de tijger bij het omloopcn van den gang 
de val zelf siuit. 

Wcnscht incn den tijger niet levcnd te hebben, dan 
wordt hij met lansstckcn of den kogel afge- maakt； ook 
wordt de val — die dan niet in den grond bevestigd is, 
maar mecr ingericht als onze ouderwetscho muizenval — 
wel gcheel onder water gedompeJd om het dier te latcn 
verdrinken. 

In het uitdenken van tocstellcn om tijgers te cloo- den 
is de inlander, vooral in Midden-Sumatra, zeer vernuftig. 
A. L. van Hasselt gcoft cenige afbcel- dingen van 
zoodanige toestellen. Boven cen zwnren boornstam wordt 
heb aas zoodanig bevestigd, datdo tijger tegen den stain 
op moot kruipen en zijn kop door cen zwarc rotan-lus 
moet steken om het te be- machtigcn ； geschiedtdit, dan 
valtde boornstam met kracht naar beneden, do lus 
aantrekkend, waardoor hetdier gewurgd wordt. Ecn 
toestcl, dat op hetzelf- de begin sei berust, wordt 
vorvaardigd van twee zwarc boomstainincn, waaronder 
cenige randjau's met de punt naar boven in den grond 
gestoken, zoodanig dat, als de stain men vallen, het dier 
aan de randjaifs gcregen wordt. 

Ecn vrij wat convoudiger middel om nict allcon 
tijgers innar ook andcrc dicrcn to doodon, is het opstellen 
van ccn gewccr, dat door het trappen op ecn trede, het 
trekken aan hot aas of op anti ere wijzc afgaat. 

Ook wordt vergif aangewend, dat onder do huid van 
cen gcdoocl kalf of ander dier aangebracht wordt, waama 
dit als aas wordt neergelegd op den weg, dicn de tijger 
gewoonlijk volgt. 

Tot de tijgerjacht gaat men alleen dan over, wan- ncer 
deze roofdicren bcpaald overlast aandocn, en dit ten dccle 
ook omdat de ondervinding heeft ge- leerd, dat het gevolg 
van de uitroeiing der tijgers soms is, dat de voor den 
landbouw hoogst schade- lijke wiklc zwijnen in aantai 
toenemen. Is echtcr tot eeno uitroeiing op eenigszins 
groote schaal bc- sloten, dan wordt gewoonlijk een 
algcmcene drijf- of klopjacht gchouden en worden de 
dieren met gewecr of pick, soms te paard met den 
klewang, geveld. Ook worden zo in kuilen met of zonder 
st rikken ge van gen of nagespoord en beslopen. 

0 1 i f a n t e n worden niet geregeld gejaagd* maar 
op Sumatra wel ge van gen ter wille van de slagtanden. 
Dit geschiedt daar en ook in den Riouw-Lingga Archipel 
door middel van de val- lans, waannecle ook 
rhinocerossen en tapirs worden gedood. In het pad, dat de 
dikhuiden gewoon zijn、te volgen, wordt tusschen twee 
dikke boomen een kuil gemaakt, welke met half 
doorgekaptc tak- ken wordt gedekt en verder met dorre 
bladeren zorg- vuldig onzichtbaar gemaakt. Boven den 
kuil wordt een zwaar stuk boornstam, waaraan een scherp 
ge- puntc lat van bamboo (welke cenige weken in den 
jook van de stookplaats is gedroogd en gehard)， 
vastgebonden is, met een rotan-lus aan een balk 
bevestigd, die over een tak van een der boomen ge- legd 
en met een lang rotan-touw aan ecn dwars- stokje 
vastgemaakt is, dat vastgohouden wordt door een diep in 
den grond gestoken haak en een gedeeltelijk gespleten 
bamboo of houten pen. Aan deze pen is een lange, dunne 
rot an gebonden, die langs den grond onder de over den 
kuil gelegde tak- ken doorJoopt en vastgemaakt is aan een 
boomwor- tel. Trapt. nu het wild op de takken boven den 
kiiiJ. dan wordt de lange rotan naar beneden gedrukt, de 
pen laat los, de balk verliest zijn steun en de val- lans valt 
met kracht op het dier en treft het in den rug. Meestal 
breekt^de punt van de Ians in het lichaam van het 
getroffen dier af. 

De vroeger in zwang geweest zijnde jacht met speron 
en inessen heeft plaats gemaakt voor die met het geweer. 
Daartoo gaan vicr personen u& drie met geweren en 
kapmessen gewapend, de vic rd o voor het dragen van 
proviand. Er wordt met koperen kogels geschoten, welke 
na het sc hot opgezocht wordcii om ecu volgcnde n)aal 
opniemv to worden gebmikt. 

Het is wel te verwondcren, dat niet mcer aan 
olifantenjacht wordt gedaan； dio jacht toch brengt in den 
regcl heol wat op. De slagtanden worden tegen vrij hoogc 
sommen verkocht, terwijl voor levende jonge olifanten 
dikwijls veel geld wordt betaaid. 

R h i n o c o r o s s c n. Deze dikhuidigen worden vooral 
go van gon om do huid en den hoorn. Om deli u id van 
den rug niet te beschadigen maakt men bij voorkeur geen 
gebruik van vuurwapons, maar wordt het dier gewoonlijk 
ge van gen in kuilen of door het plaatsen van schcrpe 
zeisachtige messeu op zijn mcest al diep ingetreden berg 
pad, waar het die moeilijk kan mijdon en zich daaraan don 
buik open- 
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rijt. Regelmatige drijfjachten komen slcchts zcldcn voor. 
Zooals wij reeds vermelddon, wordt op Sumatra de 

val-lans ook gebruikt. tot het dooden van rhi- nocerossen 
en tapir s, welke laatste dioron ook met het geweer 
geja&gd of met strikken of in kuilen ge van gen worden. 

Wilde z w ij n e n, die in den geheelen ar- cliipel 
worden aangetroffen, worden ook overal gc- jaagd ； toch 
zou doze jacht van nog meer beteekcnis zrjn, ware het niet 
dat het zwijn door de Mohanime- danen als on rein wordt 
beschouwd. De jacht wordt op allerlei wijzcn gedreven: 
met vuurwapens, pie- ken. klewangs enz., ook met honden 
op drijfjachten, in kuilen of netten, met het blaasroer en 
met pijl cn boog; ook wel door een geweer op to stcDen 
op de wijze, zooals wij voor de tygerjacht leerden kennen. 

Op Nias wordt van de zwijncnjacJit zeer veel werk 
gemaakt. Bij regenachtig wecr worden de dieren in hunne 
schuilplaatscn opgezocht, maar deze wijze van jagen 
levcrt weinig op； ook worden groote netten gespanuen, 
waarheen de zwijnen gejaagd worden. 

Het beste en ook het meest voorkomende middel is het 
rnaken van een stevige omheining, die zich wel een half 
uur gaans uitstrekt en waarin open in gen worden gelaten, 
onder welke kuilen van 土 7 voet diep, 5 voct lang en 2 
voet breed worden gemaakt. Ook aan de uiteinden komen 
zulkc kuilen, welke bedekt worden met rijs en dorre bla- 
•deren. Is ecn en ander gereed en zijn alle ceremonien 
veivuld — hiervoor werd reeds vermeld dat deze legio 
zijn —dan wordt een algemeene dryf jacht met honden 
gehouden cn worden de zwijnen, die in de kuilen vallen, 
met Ians cn piek afgemaakt of door middel van slagen met 
een stuk hout op den kop ge- dood. 

Verwilderde b u f f e 1 s en andere herkau- wende 
dieren worden meest in drijfjachten cn met vuunvapens, 
ook wel met lansen en pieken, gejaagd. 

Apen worden nu en dan gevangen, maar op deze 
dieren wordt geen geregeldc jacht gemaakt. Hier en daar 
worden daartoe vallen gebezigd, welke veel 
overeenkomst met de tygervallen hebben ； als aas dienen 
pisan gs of andere vruchten. 

Moesang's, onder de kleine roofdieren wel het，
schadelijkste zoowcl voor vruchten (vooral de 
koffietuinen hebben er van te lijden) als voor kippen enz., 
worden eveneens met een soort van kleine tijgervallen, 
vaak ook met strikken ge van gen. 

Eekhorens worden met pijltjes uit blaas- roeren 
geschoten of in strikken gedood, maar er wordt bij lange 
na niet voldoende jacht gemaakt op deze kleine veniielers 
der kokosnoten. 

Vogels worden in den geheelen arcliij)eJ veel gejaagd 
voor voedsel, zooals de argus- fazant, de boschhaan, 
waterhoenders, boschduiven en bij wijze van sport: 
snippen, parkieten, rijst- vogelt jes enz. Zc worden ge van 
gen in strikken of knippen en met lijmstangen. 

Be strikken, waarmedc de argusfazant cn andere 
loophoendera worden ge van gen, plaatst m<；n oj> de 
paadjes, die de vogels volgen naar hare speel- of 
vechtplaatsen ； in den strik legt men eenige vruch- ten, 
waarop de vogels verzot zyn. 

Boschhanen worden met kleineis strikken ge- vangen, 
welke met eenige tusschenruimte achter elkander 
geplaatst worden. terwijl om de vogels te lokken een 
tannne haan gebruikt wordt. Ook worsen <le strikken in 
een wijdcn kring in den groud gestoken, in het midden 
waarvan de lokhaan wordt 

gezet met ccn touvv aan ecn pool vastgebonden. De vogelaar 
verschxiilt zich dan achter struiken als an- derszins. 

Watorhoentjes vangt men met strikken. in de sawall's 
tusschen de op rijen geplantc padi nange- bracht. 

Bij de vungst met lijmstokkcn wordt in de nabij- heid eon 
lokvogel in cen kooi opgehangen ； ook worden wcl vruchten als 
lokaas gebruikt. 

Knippen, welke veel overeenkomst met onze knippen 
hebben, docn d ienst voor de vangst van rijstvogeltjcs en k wart 
els. 

Op p a r a d jj s v o g c 1 s wordt op Nieuw-Gui- nea on】 de 
vceren reel gejaagd. Hierbij gaat men — blijkens de Clercq en 
Schmeltz 一 als volgt tc werk: 

Nog v66r 5t aanbreken van den dag klimt de Papoca in ccn 
hoogen boom, die in bloei staat en waar is opgemerkt dat het 
wijfje zich eenige dagen achterecn nederzet ； als het even licht 
wordt, ko- men de mannetjes daarop af. De jager maakt zich 
daarom onzichtbaar achter een huisje van bla- dcren met een paar 
open ingen ； wel is waar moctcn de vogels niet voor mensclien 
wegvliegen, inaar men beweert dat zij bang zijn voor het 
glinsteren der oogen. Hij mikt cr nu op met t weepuntige pijlen 
cn wel zoo, dat hij het mannetje in den rug raakt, daar een schot 
in de borst niet vokloende is en de vogcl dan nog gemakkelijk 
aan de, aan den voet van den boom wachtcude, vrouw cn 
kinderen kan onlloopen. Bij }iot vallen op den grond wordt de 
vo- gel dadelijk met een dock van boomschors bedekt en 
hieronder de pijl uitgehaalcl. Ook mikt men wcl onder den oksel 
als de vogel zijn kop tusschen de vleugels stcekt. Het meest heeft 
de jacht plaats in den drogen inoesson. De ingewanden worden 
uit het gedoode dier genomen, daarop wordt de huid met een 
gloeiend ijzcr toegeschroeid en met ccn laag gom of melksap 
bedekt. 

Een jachtwetgeving van Regeeringswege ont- brak tot 1 
Januari 1910, behalve enkelc voor- schrifteii voor het jagen in 's 
Lands boHschen ； sinds dien cchter wijst de Kegeering aan, 
oj)welke zoog- dieren en vogels — apen, wildc varkens, f.ijgers, 
rijstvogels enz, — altijd gejaagd mag worden, en op welke ——
herten, olifanten, paradijsvogcls enz.—— alleen krachtens 
beperkte en tijdelijke vergunning van het Hoofd van gewestelijk 
bestuur, terwijl np alle overige dieren de jacht verboden is (Ind. 
Stbl. 1909 nos. 497 cn 594, sedert gevvijzigd). Op Nicuw- 
Guinea is, gelijk bo ven bleek, de jacht op paradijs- vogels zelfs 
een belangrijk middel van bestaan, met redei) dus werd bij Ind. 
Stb. 1911 JIO. 473 de jachtwetgeving van toepassing verklaard 
voor geheel Noord- en West- Nieuw Guinea, terwijl bij de 
ordonnantic van 18 Februari 1916 (fnd. Stb. no. 197) regelet) zijn 
vastgcfitchl voor »le jacht op parad ijsvogels, papegaaiachtige 
vogels cn kroon - duiven in de affleeling Zuid-Nieuw-Guinea. 

Lileratuur.7 Veth (P. J.), Java geogr., ctlin., hist., Haarlem 
1872—82. —- Matthes (dr. B. F.), / 
Bijdr. t. d. eth. v. Z.-Celebes, 's Grave nil. 1875. — J 
Bie (H. do), Hertenjacht in de Preanger (T.v. T. 
L. en V. v. N.-I. J881). — Hasselt (A. L. v.), Mid- den-Sumatra, 
Volksbcschr. en taal, J3e Hoofdst. Ethn. atlas, Leiden 1882. — 
Musschenbioek (v.), Jacht cn Vis^cherij, Catalog us der afd. Koi. 
hit. tent. Amst. 1883, Leiden 1883. — Riedel (J. G. F.), De sluik-
en kroesharige rassen turfschei) Seiches en Papua, Gravenh. 
J886, —Couperns (C. \V.), Le gibier cl la chasse a Java (Revue 
col. int. II). 1887). — G...., De wOlCng (T. B. B. II). 1888— 
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1889). — Clercq (F. S. A. de) en Schmeltz (J. 1). E.), Ethn. 
besclir. W.- on N.-kust Ned. N. Guinea, Leiden 1893. -
^Litli (P. A. v. cl.), Ned. Oost-Indie, ^Leiden 
1892—}957^- Snoiick Hurgronje (dr. 0.), De Atjdhers, 
Batavia en Leiden, 1894. Id., Het Gajoland en zijne 
bewoners, Batavia 1903.— Nieuwenhuis A. W.), In 
Centraal-Bornco, Leiden 1900^/7^ - ■ ' '• W. F. G. 
0. 

JACHTRECHT. Zie JACHT. 
JACK (WILLIAM). Geb. tc Aberdeen 29 Jan. 1795, 

gest. tc Bcnkoelen 15 Sept. 1822. Op 17- jarigen leeftijd 
bevorderd tot,,Fellow of the College of Surgcons,, vertrok 
hij 29 Jan. 1813 als arts naar Bcngalen, waar hij in kennis 
gcraakte met Dr. Wal- 】ich, die hem in de gelcgenheid 
stclde om zich op de Indische flora toctelcggon. In 1818 
vergezelde luj Sir Th. Stamford Raffles als secretaris naar 
Sumatra. Na in Penang cn Singapore gebotaniseerd te heb- 
ben, vestigde hij zich te Bonkoelen, waar hij zoo we 1 
ethnographische als natuurhistorischc onderzoe- k in gen 
deed en van waar hij verschillendo deelen van het land 
doorzocht. In de gcschriftcn door Raffles a]s „i\Ialayan 
Miscellanies" in het licht gegeven, vindt men eenige 
hoofdstukken door Jack bewerkt, n]. „Descriptions of 
Malayan Plants", vooral bc- langrijk als de eerste 
gegevons ointrcnt de flora van Sumatra. Onder de door 
hem beschreven plan ten hceft de reusachtige bloem 
liafflesia A rnoldiJack een grootc vermaardheid gekregen. 
Ongclukkig is een groot decl van Jack's aanteekeningen 
,en verzanie-. Jingen op zee verloren gegaan.，力 < / 

JACK-TREE. Zic ARTOCARPUS INTEGRIFO- LIA. 
JACOBS (Dr. JULIUS KAREL). Geb. 4 Mei 1842 te Kiel 

Windeweer (Hoogezand, Groningen). In 1860 werd hij 
student in de geneeskunde tc Groningen, waar hij zich in 
1866 bij de cholcra-epidemie onder- Ht heidde； in 
186()promoveerde hij tot doctor in de geneesk. op diss. „ 
Verhandeling over Ictenis,,

J en in 1874 tot doctor in de 
verloskunde. In 1872 vestigde hij zich te Arnhem, daarna 
te Lochem, werd 28 Aug. 1876 tot off. v. gez. 2ekl. 
benoemd, en 14 Febr. 1877 to Soerabaja geplaatst; daarna 
achterecnvolgens Zuiderafd. Borneo (Oct. '77), Atjeh 
(Dec. *78) en Soerabaja(Febr. *80). Bevorderd tot off. v. 
gez. lek!. (26 Mei 1883) werd hij naar Tjilatjap .(Dec. '83) 
o\ ('igeplaatst ； vandaar naar Sum. Westk. (Dec. '84), en 
naar Sevang (Mei '86) cn ging April 1889 met verlof naar 
Nederland. In Alaart 1891 in Indie tcrug- gekccid, word 
hij eeist naar Atjeh gedirigeerd, van- daai' naar het 
hospitaa] te Batavia en eindelijk naar ('elebes, waar hy 19 
Fobr. 1895 te Makasser over- lecd. Bchalvc talrijke 
inedische opstellen, o. a. „0vcr Anuric bij beri-beri'' (G. T. 
v. N.-L, XXV) en “Overdo waar<le van quinclum bij 
nmlaria-zickton'' (Ibid. XXI), gaf hij nil： „Eenigen tijd 
onder do Baliers1', Bat. 1883; nHet fajnilie- en 
kaniponglovcn op Groot-Atjeh,\ 2 din., Leiden 1804 en 
met J, .J. Meyer „l)e Badoej's", 's Gray, 189.1- 

JACQUET (EUGENE VINCENT STANISLAS). (；el). 
10 Mei 1811 to Brussel, ovcrledon tc Parijs, 7 Juli 1838. 
Hoogsthegaaffle, vecl to vroog gestorven Orientalist, die, 
na to Parijs zijno Oostersche studien tc Jiebbcn volbracht 
onder Buruouf, Jaubert, Reni usat en de Sacy en in Sept. 
1829 reeds lid tc zijn goworden van de Socicte Asiatique, 
in dicr (1822 op- gericlitc) Journal Asialiquo van 1831 tot 
zijii dood talrijke artikclen ])ubliceerde op het-gebied van 
verschillendo Oosterscho lalen en litcraturen； daar- 
onder sinds 1831 dadolijk het Maloisch, onkole Phi- 
lippijnscho talen en het Malugasisch. 

Nog altijd blijft zijn studio van 1831—33 van waardo, die 
in cl at tijdschrift is uitgegeven ondor den verzaincl-titel 
„Me!anges malays, javanais ct polyhe- sicns", mnar 
waarvan het middenstuk, gehecl in 1832 verschenon, den 
ondertitel draagt „Biblioth6que nmlayo". Tcrwijl het 
beginstuk (J. A. 1831, VIII, p. 3—15) gaat over het 
Philippijnsch letterschrift (vooral het Iloko), en het 
slotstuk (J. A. 1833, XI, p. 57—159) over't Malagasisch, 
behandelt zijne Biblio- theque malayc eerst (J. A. 1832, 
IX, p. 97—132) alle door Wonidly in zijn Malcische 
Spraakkunst (Amst. 1736) al reeds vermclde Naleische 
hss., nos. 1—77 van Jacquefs lyst; en voegt dan daaraan 
toe (ibid, p. 222—2G7) alle aan Jacquot ter kennis 
gekomen Maleische hss. te in de Royal Asiatic 
Society, uit het legaat-Raffles, nos. 78—172 van 
Jacquet‘8 lijst. Nog twee “Additions" voJgden op dezo 
Bibl. malaye ； eon kleine in J. A. 1832 (X, p. 553), on 
een belangrijke (1833, XI, p, 84-—89), zijnde een brief 
van wijlen Raffles aan Marsden. 

De blijvende waarde van Jacquct's Bibl. malayo is 
deze, dat hij het 6erst cn het oude materiaal van Werndly 
(dat hy in zyn Holl, tekst als geboren Belg volkomen 
begreep) en het nieuwe materiaal, dat vooral door Raffles 
bijeen was gegaard en naar London overgebracht, kritisch 
bijeen heeft verza- meld ； waardoor hij weer den stoot 
lieeft gegeven aan het sinds 1838 zoo vruchtdr&gend 
geworden ondorzoek op Maleisch gebied van Dulaurier te 
Londen (zie (liens naarn). 

De laatste vijf jaar van zijn leven wijdde Jacquet bijna 
gehecl aan't Sanskrict. Zie zijne korte necrolo- gie door E. 
Bumouf in Joum. Asiat. 1838 (VI, p. 85—86), en verg. de 
uitvoorige Jlemoire sur la vie d'Eugene Jacquet, van den 
Lcuvenschen hoogleeraar F. Neve, uitgegeven door de 
Kon. Belgische Aka- demie van Wetenschappon 
(Bruxelles, 1856). 

G. P. R. 
JAGER (HERBERT DE). Waarschijnlykde meest 

begaafde Orientalist in ons Indie (ler 17c eeuw, wien het 
lot echter niet heeft vergund, dat zijn talrijke manuscript-
studien op het gebied van Maleisch, Pcrzisoh, Arabisch, 
en (?) Javaansch, ook maar ten deelo het licht hebben 
gezien. 

Geboren als boerenzoon in ZwannnerdanHn 1636 of 
begin '37, studeerde bij i海厂BSiF beurs aan de Leidsche 
Hoogoschool- voor predikant in Indie, 1657—1662, waar 
de bekende Arabist Prof. Golius een van zijn voorname 
leermeesters. was. Tegen het cind van zijn studie liet hij 
de theologie echter varen, en wijdde zich met 
toestemming dcr Heeren XVII sinds najaar 1661 aan 
mathesis, verstorkingskunat, „do orientnolsche taelen", 
botanie en astronomic. Met den rung van onderkoopman 
stnk hij Nov. 1662 in zee nnar Batavia, om rector te 
worden van de daar op to richton Latijnscho School. In 
plaats daarvan cvenwcl word hij van 1663—65 als eerste 
klerk aangcstold tor Secretarie van hot Kaateol, verbleef 
daarop van Febr. 1G66—Mei 1670 in Perzie (vooral te 
Isfahan), van 1670—80 aan do kust vanKoroman- del 
(waar hij Tamil, Tcloegoe en (?)Sanskriet leerde), cn 
kwam 7 Nov. 1G80 pas te Batavia tcrug. Hier gaf hij 
eenige jaren onderwijs in Arabisch cn Maleisch aan 
predikanten, en wordt hij in 16S2 „om zyn perfectheyt in 
de Maleischc taal" officiecl gcroenid ； terwijl hij (zio 
straks) blijkbaar ook hot Javaansch aanleorde. Opnieuw 
echter wcrcl hij in cind 1683 toe- govoegd aan een 
nieuwen Commissaria naar Perzie, „ala zynde zeer expert 
cn grondig ervaeren in de Porsiacnschc talen, waar hij tot 
oind 1686 bleef en corst te Batavia weer voet aan wal zettc 
18 Jan. 1687. 
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Hier bleef hij voortaan, reeds steric asthmatisch en 
verzvrakt; het blijkt niet, of in eenig anibt. In een Ian gen 
brief dd. Batavia 25 Febr. 1689 nan Rum- phius te 
AmbQD-Jzie M. B. Valcntini, Oost-India- nische Send-
Schreiben in diens Natur- und Mate- rialien-Kammer, 
Franckfurt. a/M 1704, III, fol. 30—> 4) noemt De J. den 
arts Dr. A. Cleyer een van zijn beste vrienden te Batavia, 
spreekt van de door hemzelf 't laatst in Perzie 
verwaarloosdo botanie, en, merkwaardiglijk, van de zedr 
vele Sanskriet- en Tamil-woorden in het Hoogjavaansch 
(,,indem die hoch-Javanische [Sprach] wo hl mit drey 
viertel von . dem Brachmanischen und Malebaarischc.n 
durch-' menget ist", fol. 36)； terwijl hij Jav. en Laagmal. 
woorden herkent in de Madagascar-woorden by Fla- court 
(1661), ibid. Dit，als een staaltje van wat er in zijn 
buiteiigewonen geest alzoo omging. Doch hij wordt al 
meer ziek, komt. in Nov. 1692 wegens „ge- brek in de 
memorie" onder curateele van de Bata- viasche 
Weeskamer, wordt zelfs bij tijdcn krankzin- nig en sterft 6 
Jan. 1694. Van al zijn nagelaten boeken en handschriften 
van Oostersche talcn word in April een “cathalogus" 
gedrukt (sic), en op 22 Mei vendutie gchouden. 

Eenige van die hss., en wel der Malcische, wer- den zoo 
goed als zekcr gered; zij werdeii wel aan- gekocht door De 
J.'s vriend, den Raad v. I. Isaac de Saint-Martin, van welke 
weer een deel door Raffles later in Londen terecht kwam 
(zie Dr. de Haan en Dr. van Ronkel in Tijdschr. Bat. Gen. 
XLII, 1900, p. 297—308, 309—322). Een deel van zijn 
bricven, 4 stuks, alle h66gst merkwaardige, aan Rumphius, 
werd, via zijn Duitschen bediende Vitus, naar Duitschland 
gebracht en daar door prof. M. B.Valen- tini 
bovengenoemd vertaald en afgedrukt, eerst in't Duitsch in 
1704, dan in't Latijn in 1716 (zie Rouffaer in Rumphius-
Gedenkboek, 1902, p. 188—192). Van zijn teekeningen 
der ruinen vanPersepolis staat er e6n bij Valentijn, V, 1 
(1726), fol. 220. Maar wat er werd van a] de andere 
„Boecken en geschriften" van De J., die (blijkens Leupe's 
studie van 1869, p. 85 noot) in Aug. 1G95 door de O. I. 
Comp, te Amsterdam ont- vangen werden, ligt tot heden in 
het diepe duister. 

Zie over De Jager de twee opstellen van P. A. Leu- pe 
in Bijdr. Kon. Inst. 2, IV (1862), p. 17 —22; en vooral 
i|?id. 3, IV (1869), p. 67—97; ten slotte aan- vullendj'Dr. 
F. de Haan in zijn „Priangan,^, I (1910), p： 220-^224/ 一
 G. P. R. 

JAGERBOOM.Naam, (lien Rumphius opgeeft voor den 
Ix)ntarpalm (zie BORASSUS). 

JAKATI. Eene rivier in Noord Nieuw-Guinea； zij 
mondt uit in de Teloek Bintoeni, het Oostelijk deel van de 
Maccluer Golf. De Jakati loopt in noord- zuidelijke 
richting langs den voet van het Masik6ri gebergte, dat de 
bovengenoemde golf van de Geel- vink-baai scheidt. Kort 
nadat zij zich naar het wes- ten ombuigt, valt zij met twee 
annen, de noordelijke en de zuidelijke Modan, in zee. De 
noordeJijke Mod an wordt in het noorden begrensd door 
een hoog schiereiland, Noesa Wamar genaamd, dat met 
een steilen witten wand: „wirwoesan (witte steen), in de 
straat afdaalt; overigens zijn de oevers moerassig. De 
zuidelijke Modan is 66n K. M. breed ； de noordelijke 
oever (eiland Modan) is hoog, de zuidelijke een 
moerasland met veel breede riviermonden, die a]le in 
verband staan met de Sowarawara en door deze met de 
Aramasa ； op den noordelijken oever ]igt de kampong 
Naramasa. 

In deze delta valt ook nog ten zuidoosten van de Jakati 
de Ins6 in de zuidelijke Modan ； deze rivier neemt weder 
de Idora op. 

Aan de Jakati ligt de kampong Worobcrei; boven- 
strooms van deze plaats heeft de Jakati een linkcr- 
zijrivier, de Woroboi of Wirbo, langs welke rivior 
een pad loopt naar Karwan ^ian de Geelvink-baai. 
Aan de Woroboi ligt de kampong Japarapa, het 
verblijf van de Jakatiers, de huizen liggen op den 
linkcroever tegen een steilen hcuvcl. 
JAKATRA. Zie DJAKATRA. 
JAKIS. Zic BAVIAAN, (ZWARTE). 
JAMBOSA. Zie EUGENIA. 二 
,,RAMDENA. Zic TANIMBAR-EILANDENX^ 
'Y \JAMOER. Een meer, ook „HaM genaamd, in 
" Nieuw-Guinea op de landcngte tusschen deGeelvink- 
en Etna-baaien op ongeveer 3° 35' Z.B. en 135° O.L. 
Reeds meer dan twee eeuwen gelcden werd door 
Rumphius van dit meer gewag gemaakt. Het is on- 
gevcer 9 K.M. lang en 5 K.M. breed ； er midden in 
ligt op een rotseilandje de roo verskarn pong Angadi. 
Het，meer wordt gevoed door de uit het noorden 
stroomende Wagomi, terwijl het water afgevoerd 
wordt door de Omba of Oerama (zie aldaar), die 
beoosten de Etna-baai in zee valt; de oevers van 
het nicer zijn moerassig. Daar de waterscheiding ten 
noorden van liet meer ligt, hebben de oeverbewoners 
er minder a an raking met de noord- dan met de zuid- 
kust, van wan r zij dan ook hun katoen, huisraad 
enz. verkrijgen. 

JAMOERSBA (TANDJOENG-). Ook wel go- 
naamd Kaap de Goedc Hoop. Gelegen in Noord- 
Nieuw-Guinea, op do noordkust in den z.g. Vogel- 
kop. (Zie ook FAK-FAK, waarin is aangegeven dat 
deze kaap de grens vormt tusschen de afdedingen 
Noord- en West Nieuw-Guinea. Sindsdien is deze 
indeeling gewijzigd. Zie voor de nieuwe bestuurs- 
indeeling： „NIEUW-GUINEA),). 
JAN VAN GENT. Zie ROTSPELIKAAN. 

JANG (TANDJOENG). Oostelijkste punt van het 
eiland Lingga, van be lang voor de scheepvaart tus- 
schen Straat Banka en Straat Riouw. Er brandt 
een kustlicht. 

JANG DI PERTOEWAN. (De als heer orkende, 
de heer). Titel, gevoerd door Ycrwcheidcne Malei- 
sche vorsten, met name op de Oostkust van Suma- 
tra, soma met bijvoeging van b e8 a J- (groot, <lus 
„de groote heer"), zooals de Sultans van Siak cn van 
Lingga en de Soetan van Indragiri. Dezelfde titol, 
doch dan met bijvoeging van m o c d a (jong, hier 
“minder in rang") wordt ook wcl gctlragen door 
rijksbestierders in Malcische Janden; ook do Onder- 
koning van Riouw voerde dien titel. J?crtoewan 
komt ook voor als galar (zie NAAMGEVING) of 
titel bij de Bataks, vaak zonder dat zij, die hem voe- 
ren, vorsten of zelfs maar adellijken zijn. 

JANG (of HIANG)-GEBERGTE. Een groote, doch 
zeer uitgespoelde vulkaanruino aan de grens van 
Besoeki en Pasoeroean; do hoogsto top, de Argo- 
poero, is 3088 M.; de ra vijnen bcrciken hier op so)n- 
mige pun ten meer dan J 000 M. diepte. De gewcl- 
dige erosie inaakt het bijna onmogelijk om den 
oorspronke]ijken ringwaJ, die hier zeer waarschijn- 
lijk bestaan heeft, te reconstrueeren, tc minder daar 
die nog door de producten van verschillende jongcni 
eruptiecentra gedeeJtelijk is vcrnichl of bed(；kt； 
van deze laatste onderscheidt Verbeek (Java 99— 
101) den (}jlaj)-Koekocsan-krater, den Pinggang- 
vulkaan, den SCmcroe-l^ndoe-krater, den Argopoero 
en den Djambangan, benevens drie klcinere centra in 
Pasoeroean. Al deze punten zijn gehccl onwerk- 
zaam; er komen echter aan den Argojjoeronog vier 
alierjongste kratertjes voor, waarvan 66n in Ver- 
beek's tijd nog een zwakke werking vertoonden. In 
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do nabijheid daarvan zijn cenigc Hindoc-rinncn, die echter 
niet door vulkanische uitwcrpselcn bedekt zijn, waaruit af 
to leiden is dat minstens in de laat- sto 500 jaar gecn 
werkzaainhcid van ecnig bolang heeft plaats gehad. Ook 
op den mantel van don vulkaan liggen nog ecnigo oude 
oruptiepunten. 

Controleur C. Bosch besteeg den top, als eersto 
Europcaan, in October 1844, Junghuhn was crslcchts 
cenigc dagen na hem en bracht de eerste bcschrij- ving 
(Java III 1068); hij noemde den berg Ajang. In 
tcgenstelling met zijne andcrc beschrij vingen en tcc- 
keningen zijn die van den Jang in mecrclero opzich- ten 
onnauwkeurig, zooals Verbeek aantoonde. 

Pogihgen, om op het z.g. Jangplatcau (士 2400 II.), dat 
tusschen Argopoero cn I?inggang gelegcn is, een 
sanatorium tot stand Je brengen, hebben tot dusver geon 
succes gohad.z '■ 
-JANSSENS (JAN WILLE血).Geb. te Nijmegen， 12 Oct. 
1762, zoon van J. J. Janssens, kapitein, en A. Rees, trad als 
cadet in 1774 in militairen dienst, doorliep verschillende 
ran gen (vaandrig 1777, lo Juit. 1787, kapitein 1788) tot hij 
in 1796 gepension- •neerd en in eenc administratiove 
betrekking ge- plaatst werd. In 1797 werd hij Commissaris 
voor do Fransche troepen in soldi] van de Bat. republiek, 
1800 Secr.-Gcn. bij het Min. van oorlog en Eerste 
Commissaris voor die Fran sc he troepen, welke be- t 
rekking hij in 1802 verwisseldc voor die van Gouv.- Gcn. 
van de Kaap de Goede Hoop, met den rang van Luit.-Gen. 
Nadat hij die kolonie uit handen der Engelschen had 
overgenomen, aanvaardde hij cr het bestuur in 1803； in 
1806 zag hij zich echter genood- zaakt baar, na moedige 
verdediging, weder aan de Engelschen overtegeven. In het 
vaderland terugge- keerd were! hij achtereenvolgens 
Staatsraad in bui- tengew. dienst en Secr.-Gen. bij het Min. 
van oorlog (J80G), in hetzelfde jaar Staatsraad in gewonen 
dienst, Intendant van de Rhijn-armee en Directeur- 
(leneraal van de administratie van oorlog, en in 1807 Luit.-
Gen. buiten activiteit, in den staatsraad be- last met de 
sectie van oorlog en daama Ministei* van oorlog. In 1809 
werd hij op zijn verzoek cervol ont- slagen, doch 16 Nov. 
1810 door Napoleon bcnoenid tot Gouv.-Gen. der 
bezittingen ten O. van Isle de France en Opperbevelhebber 
der land- en zecmacht aldaar. In 1811 op Java aangekomen 
voerde hij sJcchts kort het bestuur over dio kolonie, dat hij 
11 Alei 1811 had aanvaard, daar hij reeds na korlcn doch 
dapperen tegenweer bij capitulatic van 17 Sept. )811 die 
bezitting aan de Engelschen moest overgeven. Als krij 
gsge van gen o naar Engcland over- gevoerd werd aan 
Janssens, die tot Baron van het Keizcrrijk benoemd was, 
reeds in 1812 vergund naar het vastcland te vertrekken; in 
J813 trad hij weder op als Com mandant der 31e, later der 
2c af- deeling, doch kreeg in 1814 zijn ontslag als divisie- 
gcneraal uit hetFransche leger en trad alsLuit.-Gen., fx-last 
met het personeel der annee, in vaderland- sehen 
dienst.Daarin word hij nog in hetzelfde jaar be- lust jncl de 
admin, van oorlog in de Zuidel. provin- cien ; in 1815 
were! hij ( ominissaris van ()orlog, maar verkreeg reeds in 
dat jaar nog op vorzoek ontslag ei> werd daarna benoemd 
tot pres, dcr Comniis- sio voor het ontwerpen van 
reglementen voor do Mil. Willemsorde cn tot Kanselier 
dicr orde. In 1828 verkreeg hij den rang van Goneraal dcr 
infantcric. Janssens, die in 1815 in den Nedcri. adelstand 
verheven was, overlecd to、Gravcnhage den 23stcn Mei 
1838. 

JANSZ (PIETER). Werd 25 Sept. 1820 to An)ste.rr- 
<la)n geboren. Ging als zendeling van de Doopsge- 

zinde iJcndingsvorccniging tc Amsterdam naar jndie, na 
voor het taalkundig gcdeelte zijner tockomstige taak 
opgelcid to zijn aan flc Kon. Akadcmic to Delft.__ Tc Sc 
m a ran g_QC f c n f I o hij zich vcrtler in hcT Ja- vaansch, 
waarna hij werkzaam gcstcld word cersb tc Japam _en- 
daarna tc Socrakarta^Jn dienst van het Britsch cn 
Buitcnlanclsch Bijbclgenootschap, hiekl hij zich op 
laatstgcnoenide plaats bezig met het vertalen van den 
bijbel in het Javaansch. Van- 
daar ging hij als rustend zendeling naar Patijterug, en 
bracht zijno laatstc levensdagcn door tc Kajoo Apoe bij 
Koedocs, ahyaar hij 6 Juni 1901 overleed. Behalve 
eenige brochures op het gebied van zending en 
evangelisalie verschenen van dozen hoogst ver- 
dienstelijken schrijvcr op taalkundig gebind bij Van 
Dorp & Co. te Scmarang： VervoJg op Dr. J. T. 0. 
Gericke's Javaansch-Nederduitsch Woordenboek, 
1869; Kleino Javaanscho Spraakkunst, 1871; Verza- 
meling van spreekwijzen en eenige gesprekken tot 
oefening in do Javaansche taal, behoorende bij de 
Kleine Jav Spraakkunst, 1872 (van beide bockjes 
verschenen een 2de, 3de en 4de druk in 1893); Jay,- 
Ned. Woordenb. met Lat. karakter, 187G (hiervan 
werd cen tweede verb. en_. veel verm, uitgave 
bewerkt en voortgezet"door P. A. Jansz, 1913); 
Nederl.-Jav. WoordciiE, 1877 (hi 1892 verscheen 
van beide werkeii een 4de dmk)； Suppl. op het Jav.-
Ned. Woordenb. van Gericke—Roorda, 1883. 
Met H. C. Klinkert gaf hij in 1865 uit： Het Nederl. 
Jav. Zakwoordenboekje, door hem nieuw omgewerkt 
en veel verineerderd. 

Zie over hem de Ned. Zendingbode 1904, nos/ / 严"、 
35, 36.，. •. ■' 八./・，W'W . •一. . . ' ' ' 

(DJAPARA). Afdeeling. regentschap an t ■,； 

contrdlc-afdeeling van de resid ent io Semarang. De 厂 
afdeeling, die met de cilanden 1008 K.M2 opper--,? J 
vlakte heeft, is verdcold in vier districten: Japara, 厂丁京 
« 
Majong, Bandjaran en Karinjoendjawa-eilandeiK ” 
Ncn vindt er 3 suikerfabrieken, 10 crfpachtson- < ° 
dernemingen, gedroven op 15 erfpachtspcrceelen, ■./.：■■ ' ■' 
2 particulierc Innderijen en 3 houtvesterijen, ter- 弋八 , 
wijl te Balong, Banjoemanis en Kalitelo gouver- z'" 
nements rubberfabrieken worden aangetroffen. / 
Nabij de hoofdplnats, op het particuliere land 
Socmbring (Mpclhurdjo), woncn de nicest bedreven 
vervaafSigers van het bekende Japarasche hout- snijwerk. Tot deze afdeeling behooren: het ciland 
Poeloe-pandjang, dat een erfpachtsperceol is waarop 
klappercultuur wordt gedreven, het eiland MilndfLli- 
kA, waarop ccn lichttorcn is gebouwd, en verder de 
Karimoendjawa cilanden (zie aklaar). 

Op Ulto. 1915 had de afdeeling eene bcvolking 
van 262.000 zielcn, waarvan ongeveer 240 Euro- 
pean en en 士 2000 Chincezen, Arabiercn en andcre 

Vrecnide Ooslorlingenyq ) •. ： ■■ 
JAPARA (DJAPARA). District in do afdeeling 

en het regentschap Japara, residentic Semarang, 
mot ccnc oppcrvlakto van ± 270 K.M2 en eenc 
bevolking in 1915 van ruim 113.000 zielen, waar- 
van 土 140 Europcanen en 750 Chincezen, Arabie- ren 
en andero Vrecmde Oosterlingen. Er komen voor 2 
suikorfftbrieken en 2 erfpachtsondeniemin- gen, 
gedreven op 5 erfpachtsperceelen. De particulierc 
landerijen Moclhardjo (Soembring) en Teloka- woc zijn 
in dit district gelegcn. Zij tellen eene bcvolking van 
respccticvelijk omstrccks 4800 en 220 ziclon en zijn in 
het bezit van Chineezen. — Het district is vordceld in 
vier ondcrdistrictcn. 

JAPARA (DJAPARA). Hoofdplaats van do af- 
dccling en hot regentschap van dion naam der 
residcntie Semarang. Het is een vervallen plaatsje 
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gclegen a an de Java-Zee. Van de bloeicnde han- 
delsplaats, die Japara cens was, is niets meet over. Alleen 
de overblijfselen van een oud stccnen fort, duiden aan, 
dat Japara eenmaal voor zeer beteekenend gold. 
Inlandschc industricen, vooral die van meubclmakcn cn 
houtsnijwerk, hebben er nog zekere verinaardheid. Door 
de Jigging ver van spoor- en tramlijnen, laat de 
communi- catio met de buitenwereld vcel te wenschen 
over, vooral in den AVestmocsson. De hoofdplaats 
Japara heeft cenc bevolking van ruini 10.000 zielen, 
waaronder ongevecr cen 100-tal Enropeanen en een 600-
tal Chineezen, Arabieren, en and ere Vreemde- 
Oosterlingen. De plaats, die in den Westmoesson van 
overstroomingen heeft te lijden, is minder gezond. In de 
laatstc jaren echter werd de toestand verbeterd door het 
uitdiepen der ver- zandc vischvijvers. Men vindt ter 
hoofdplaats groote klapperaanplantingen. De visscherij 
is een voorna-am middel van bestaan. 

Geschiedcnis. Japara, Djapara, Djepiir^, was 
omstrecks het jaar 1500, cn wellicht reeds veel vroegcr, 
ccn belangrijke Javaansche koopstad, wier inwoners 
handel dreven, de Molukken verbindendo met Malaka. 
Toen do Portugeezen laatstgenoemdo stad aan de 
Maleiers ontwcldigdeii (1511), vonden zij daar een 
talrijke en machtige nederzetting van Javanen en onder 
dezen ook bewoners van Japara. De Portugeezen zijn met 
deze Javaansclio kolonis- ten zeer spoedig in strijd 
geraakt, met het gevolg dat ook deze inlanders in 1513 
uit Malaka werden ver- dreven. In datzelfde jaar werd to 
Japara een vloot uitgerust voor de verovering van 
Malaka. De Javanen slaagden daarin niet, maar van 
beteekenis is de mcdedceling dat de scheepsmacht, 
waartoe trou- wens ook Paleinbang zijn contingent 
loverde, 90 inlandsche vaartuigen telde en 12 000 man 
over- voerde. De aanvoerder, Pati Oenoes genaamd, is 
waanschijnlijk dezelfde met wien Pigafetta, de reis- 
gciioot van Magelhaan, ons onder den naam Radja Pati 
Oenoes Soenda in kennis brengt, met de inede- deeling 
dat hij vorst was van (Madjapait),】)Japara en Demak. 
Toen behalve Malaka ook Pasei in han- den IE wain der 
Portugeezen en deze laatsten, steeds nieer gewelddadig 
optredende, de vaart door do straat van Malaka voor 
inlanders bczwaarlijk, zoo- niet oninogclijk, maakten, 
werd straat Soenda do aangewezen weg voor de Javanen 
om met Voor-In- clii* en de Roode Zee in gemecnschap 
te komen. Na- genoeg gelijktydig triichtten Portugeezen 
en Javanen daar vasten voet te verkrijgen. De Javanen 
ware】】 ditroaa] de Portugeezen v66r. Een inlander, 
Faletahan (Panembahan), bracht omstrecks 1525 de stad 
Bantam op de zijde van den Islam; zijne hel- pers waren 
lieden van Japara tot een get al van 2000. Waarsehynlijk 
heeft do welvaart van de stad zeer ge- Icden bij 
gclegenheid van de bekende gebeurtenis, door Mendez 
Pinto inedegedeeld, toen, na 't jnis- Jukken van het beleg 
van het Hindoe-Javaanscho Pasoeroean, de verbonden 
Mohaimuedaaiischc Soe- nans Inetrelkander in strijd 
raakten en nict alleen voor Pasoeroean, maar ook voor 
Deniak veel volk en schepen verloren (1546). Meer nog 
zai tot haar ach- teruitgang hebben medegewerkt het 
stclsehnatig bed erven door de Portugeezen, waar zij dat 
konden docn, van den eigen handel der Javanen in den 
ar- chipel, voornamelijk in de JMolykken, en dien der 
,,Mooren" in den Indischen Oceaan'rSlaar nog in 

i) Wellicht berust (lit op een vergissing, vgl. 
Tijdschr. Bat. Gen. 55 (1913) bl. 253—257. 

1545 stak Ja])ara zoo uit, ftls machtige koopstad en de 
aangewezen beschonnstcr van de volgclingen van 
Mohammed, dat de bewonera van Hitoc op Amboina, 
toen zij zich bedreigd zag(*n door de ]?6rtugcczen van 
Tcrhatc, aan de vorstin van Japara om gewapciiSo" hiilp 
Vcrzochten, ccn bij- stand, die hun echtcr niet is vcrlcend. 
En in den strijd, dien beiden, Djohor en Atjeh, haast de 
geJiecle IGe eeuw door tcgcn iieFS?ortugcc- sche 
Malaka voerden, voegde in 1551 Japara hare vloten bij 
die van Djohor cn in J573 bij die van At jeh. In het laatst 
der 16c cn 't begin der 17c eeuw, tusschen 1586 cn 1602, 
inoct de stad Japara onder de hcei'schappij van het steeds 
door veroveringen zich uitbreidende Mat a ram zijn 
gcraakt. Als nicest geschiktc uitvoerhaven van dit al 
grooter wordende rijk vonden haar de eerstc 
Ncderlanclschc zeevaar- ders. Nergcns w&ren de 
mondbehoeften zoo over- vloedig cn zoo goedkoop (1c 
Maire, Okt. ] 616). Er zijn jaren geweest (P. v. d. Broek, 
Dec. 1615) dat het last van 3000 pond rijst tegen 9 a 10 
realen ge- kochtwerd, dat is in de maat en het gewicht van 
den tegenwoordigen tijd I% cent het kilogram. Nog in 
Schouten's tijd (1659) kriocldcn de inarktplaatscn van de 
„veclhcid ties volks cn alderhande Indischc nalidn"： 
behalve Javanen ook Pcrzen, Arabieren, Chineezcn, 
8Ialeicrs, At jehers, Jicdcn van Goedjerat, Koromandel, 
Pcgoe, enz. Het scheen wel, zegt bij, dat toenmaals daar 
alles werd verhandefd wat Azie en andere dcelcn der 
wereld kwanicu tc geven. 

De betrekkingen, die do N. O.-I. Comp, met Mata ram 
heeft onderhouden, geschiedden in de cerate tijden steeds 
over Japara. Omstreeks 1612 zagen do Coinpagnies-
dienaren in, dat het handelsJichaam zijn logo tc Grissee 
niet in rust kon blijven be- zitten, oindat de 
Mohammedaanschc bandclaars, die daar woonden, zich 
op den duurniet zouden kun - nen vereenigen met de 
politick van uitsluiting. die de Nederlanders nicer cn 
nicer op Banda zouden gaan toepassen. Gclijktijdig 
kwam het aanbed na- mens den vorst van Matarain om 
zich in zijn j-ijk neer tc zetten, waaraan in ]G15 door 
vestiging " Japara voldaan word. De NcdeHaiidschc 
logo, daar toenmaals gebouwd en nog niaai1 juiwl klaar, 
werd in 1618 afgeloopcn, waarover tot tweeinaal toe, 
ecus in 1618 en ccn jn a al in 1G19, is wraak genomcn 
dooi, h<：( vernielen der stad cn der Javaansche 
vaartuigen op de rcedc. Toen naden dood van Socnai) 
Ageng (1615) de verhouding tot Matarain wed er 
vriondschappcli j k was gcworden, word op verzoek van 
den vorst to Japara anderinaal cen factorij gcsticht 
(1651). Een cn， kclc maa) werden de kooplieden der 
Cojnpagnie uit de ]oge gejaagd (J660), muar even 
onvcrwacht en snel als de last daartoc door den 
Mataranischcn dc.s- poot werd gegeven, kwam de 
vergunning zich weder te Japara neder te zetten; zelfs 
werd later (1663) door den Socnan verlangd, dat de 
vertegenwoordi- ger der Comp&gnic zich wed er in de 
logo zou vesti- gen, die hij in 1660 l)ad jnoeten verlaten. 
Onzo koop- licden zijn daar gebleven jninstens tot J 677, 
Loen het rijk van Alataram begonnen was in elkaai- te 
slorten en de Nederlanders waren toegescholcn om het I 
<■ schragen. Bij het contract door SjicehnanWang- sad i 
pa, vert egen woord iger van den Socnan, op 28 Februari 
J 677 gesloton, nam de Coinpagnic op zich den berg van 
Japara tot verzekering van <!<, stad te bezetten. 
Waarschijnlijk is omstreeks dien tijd hot Nederlandsche 
fort gebouwd. Hiervan werd in 1705 de bezetting 
vcrmiiidord in 't voor- uitzicht van eene gebeurtenis, die 
in 1708 voor- viel: de overplaatsing van het hoofdkantoor 
langs 
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de Noordkust van het cigcnlijkc .Java van Japara nnar 
Semarang._ 
De inlandschc vaartuigen, die, steeds zoo dicht niogclijk 
de kust houdende, Jangs do Oosf kust van Sumatra, de 
Noordkust van Java, de Noordkust dcr kleinc Socncla-
eilandcn, cnz. van jMalaka naar Banda cn verder naar 
Ambon cn zoo noodig naar Teniate zeilden, vonden in 
de uitstekende Noor- delijke punt, die de tegenwoordige 
afcleding Japara vormt, een grooten hinderpaaJ, die in 't 
hartje van den Zuidoostpassaat hen allicht bclcttc verder 
te zeilen. Stavorinus, de mccning cl er zeovarenden van 
zijn tijd teruggevende, noemt Mandalika de Duivclsklip, 
omdat de schcpcn, den wind cn don stroom tegen 
hebbende, zoo lang daar konden worden opgehouden. 
Maar diezelfde vaartuigen vonden te Japara een 
natuurlijke reede, do bestc die Van Eyndhoven (1615) 
kondc ondcr die van de 31 nvicren, die langs cle 
Noordkust van Mata- ram in zee vloeiden. Door den 
Mccrifl en het overige hooge land van Japara waren zij 
beschcrmd tegen den Oostenwind en door een tweetal 
eilandjes, Poeloc D&wA. of Pandjang en Poeloe Kclor, 
die vdor de baai la gen, tegen den Westen- cn Noord 
westen- wind en den zwaren golfslag, die daarvan weder 
het gevolg was 1). Japara mist thans die vcilige reede ten 
ecnenmale. Hctzij ten gcvolge van de opheffing van den 
bodeni over cen «grootc uitgestrektheid, dan wel door 
het aangrocien van koraalriffen, dan we], wat minder 
waarschijnlijk is, doordicn hot slib der Japara-rivier het 
tcri'cin bij hare uitmonding bc- langrijk heeft verhoogd : 
Japara is geen zeehaven nicer. De oudc inlandschc st ad 
met hare hooge nios- kee, ligt thans ongcvccrcdn 
uurgaans van het strand ； het ciland Kelor is aan den 
wal vast gegroeid en de afstand tusschcn het vasteland 
en Poeloe Pandjang is zoo verminderd, dat zelfs kleinc 
vaartuigen daar tei*p]aatseniet nicer ten anker kunnen 
konien. Trou- wens, de beidc eilandjes, zoo even 
genocnid, gaven al in VaJentijn's tijd weinig beschutting 
nicer. 
Eene ets, voorstellende de stad Japara, cn ecu dergclijke, 
welke „dcr Mooren tcmpcl" teruggeeft, zijn tc vinden bl. 
36 van Wouter Schoutcii's voyagie", Amsterdam 1676; 
cen gravure, het fort Japara onistreeks 1811, koml voor 
in Thorn, Conquest of Java, London 1815, bl. 296; 
Valent iju, „Oud cn nieuw", IV, 28 geeft ccn plattcgrond 
van het Ne- derlan<l>che fortje in J 708. 
Littcratuur Gesch.: Veth, Java, 2e dccl; De Jonge, 
Opkoinst Ned. gezag op Java; T)c Barros, Schceps- 
togten dcr Portugyzcn na Oost-indien, Leiden 1706; 
lazeinakcr, Reizen van Mendez Pinto, Amsterdam 1652; 
Slavorinus, Keizc naar Semarang cnz. Jc deol; 
TijclFchrift v. N.-I. ]877, II, 228. ./ 
JAPfiN, ook wel JOBI genaaind naar de gelijk- namige 
kampong op de noordkust; een ciland in hot noorden dcr 
Gcelvinkbani in Nicuw-Guinca, tus- schen ongevccr 1° 
30' en 1° 54' 30〃 Z.B. on 135° 20' en J3G。5()' O.L. 
gelegcn. Het wordt over zijn gclicelc lengte door cen 
bergketen doorsneden, waarvan de 

】)Misschicn heeft nog lot den bloci van Ja- ])ara 
bijgedragen de omstandigheid, dat de Rawa- bcHai- met 
han* jnonding de Djoewanft-rivier volgens den 
hierboven gcnoenuleii Stavorinus vroe- gcr con 
uiliniintenden waterweg aanbood, cen der grootete cn 
mcest be vn ar bare rivicrcn langs de gc- hcele 
Noordkust van Java. Waarschijnlijk was er 
gemecnpchap tusschcn die Rawa-besar en de rivier 
Tnnggoelangin (oudtijds Tcdocnan gc- naanid). 

hoogstc toppen 700 a 1000 M. bereiken, en dat aan de 
Noordkust in ccn lager gebergte overgaat, dat stcil afloopt 
cn slcchts aan de monding van cnkelc riviertjes eonig st 
rand vcrtoorit, waar kleine ne- derzettingen voorkomcn 
； van de Zuidkust is al- Iccn het Wcstclijk gedeeltc 
bewoond, waar men kain- pongs vindt op die plnatscn, 
welke door tai van ci- Jandjes aan de zcczijdc voor den 
hoogen golfslag beschut zijn. De bcvoJking der Noord- 
en Zuidkust is zeer vcrschillend ； aan de ccrstc hebben 
zich hicr en daar lieden van Wiak gevestigd, o. a. in de 
kampong Jobi; de Zuidkust is bcvolkt door Papoea's, die 
veel overeenkomen met die van Waropen en verecnigd 
zijn in drie kampongs, door handelarcn aangeduid met de 
namcn van Ansocs, Seroei en Ambai, de laatste op het 
eilancl van (lien naam. Bovcndien houden zich in het 
gebergte tai van stani- men op, waarvan weinig nicer dan 
de namcn bc- kend zijn. De bewoners vinden 
hoofdzakelijk hun bestaan in de vischvangst; tc Seroei 
worden van mode kleiaardc potten cn pannen 
vervaardigd. Het ten Westen van Japen gelcgen eilandje 
Mcos Noem wordt het meest van Wiak uit bezocht. ■■ 

JASA, JASA, JASAN. Naam voor cigenontgon- nen 
grond op Java, zie GROND (RECHTEN OP DEN), I, bl. 
822. 

JASMINUM GLABRIUSCULUM BL, fam. Ole- aceae, 
Gambir Oetan (MAL. ), cen klimmende hces- ter met witte 
bloemen, welks bladeren gebmikt worden als middcl 
tegen malaria. Ook de bladeren van een andcrc Gambir 
oetan (n.l. van Ficus Ribes) worden tot dat doel gebruikt. 
De naam Gambir oetan wel te onderscheidcn van Bocnga 
gambir (b. pekan oetan), de Mai. benaming van de 
grootbloemigo milati (Jasmi)iuin (jrandiflorum L.), een 
algcmeene sierpjant in tuincn. 

JASMINUM QUINQUENERVIUM Bl„ klimmcn- de 
hcester, vcel gelijkend op de vorige, en ook wel Gambir 
oetan genoemd. De bladeren (pontjA soeda, JAY. ), 
worden gebruikt als ccn middcl tegen ingc- wand son t st 
eking en nierziekten. 

JASMINUM SAMBAC Ait, Mdoer (MAL.), Mclati 
(MAL., JAV., SOEND.), eon zeer bekende kliminendc 
hcestcr met witte, vaak gevuklc zeer welriekende 
blocmen, die door vrouwen in het haar worden ge- dragen 
en ook bij huwelijksplechtigheden worden gebruikt . De 
bloc men zouden het vermogen hebben, bij vrouwen de' 
mclkafscheiding tegen te gaan. Zc bevatten cen vluchtige 
olic. 

JASMIJN (KAAPSCHE). Zie GARDENIA. 
JATROPHA CURCAS L., fam. Euphorbiaceae, Djarak 

pager (MAL., JAV., SO END.), djarak koeda MAC., SOEND.), 
djarak koedii (JAV.), een uit trop. Aincrika afkoinstige 
hccster, in trop. Azie veel gc- kweekt en ook wel 
verwildcrd, met taaic, hockige bladeren cn gele bloemcn. 
Dicnt vcel als omheining van dorpen cn woonerven. De 
cirondc doosvruchten hebben 3 zaden, icts grooter dan 
J?zcj?u«-zaden, die ccn vergiftige olio bevatten, welke 
ecn zeer sterk purgeerende working heeft. De inlanders 
nemen gewoonlijk slechts cen stuk van ecn zaad als 
laxans in. Uitwendig wordt de olie wel tegen rheu- matiek 
gebruikt. Het bijna heldcrc klcurlooze sap, dat bij 
verwonding uit den st am vloeit, wordt ook wel als 
geneesmiddel gebruikt. 

JATROPHA MULTIFIDA Lv Djarak tjina (MAL.), 
sierplant. in Indischc tuiuon met handdeelige bla- deren 
en roode bloeiwijzcn. De zaden zijn even vergiftig als die 
van de voorgaandc. 

JAUNE INDIEN. Indisch gccl, purree, is eeue zeer kost 
bare kleurstof, die in Bengalen be re id wordt 
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uit de urine van koeien, velkc met de bladen van 
m a n g g a gevoed worden. 
JAVA. L a ii d b e s c h r ij v i n g. Zoovcr de heu- 
genis der historic rcikt, was Java het hoojdeiland 

.-<；• van den Archipel. Hier kwam het Maleischo ras 
, totzyn hoogst<j beschanng, die door zijn kolonisten 

' naar de kuststreken van vele andcre eilanden ge- 
各号匕brapht werd ； hier la gen de centra van den groot- 

&、汽q—. hand el; van hieruit ook werd ecu wen lang eon 
','. .■/t / ,,。籍 \  ........  j d J " L ..............................   ' 

tija en dicn der Coinpagnie, over verspreide dcelcn 
van den Archipel, thans over het gehed. 

g / Dit alles schijnt to nicer opmerkelijk waar Java 
< slechts het negentiende deci van de oppervlakte der 

van 
contra al politick gezag uitgcoefend, in den Hindoe- 
van 

gansche eilandcnwercld (gehecl Nicuw-Guinea mee- 
het zestiendc decl van die 

van 

 

gorekend), of ongcvccr 
■■ Nederlandsch-Indie beslaat. Java is 125.500 

K.M2. groot ； met Madocra en de andcre naburi- 
ge eilanden, die adininistratief ertoe behooren, 
士 131.350 K.M.2. Maar Java heeft, met die cilanden, 
een bevolldng van ongeveer 36 milliocn, tcrwijl 
de be volkin g der Buitcn bezittin gen naar ruwe 
schatting misschien ecn 12 millioen telt. Java isdus 
dicht bewoond, even zoo de naburige eilanden Madoe- 

Bali gn Lombok: alle overige eilanden van den 
Archipci zijn, behoudens enkele zeer kleinc, schraal 
bevolkt. Overal ter werekl berust bcschaving op 
concentratie van bevolking cn met uitzondering 
van de terreinen van moderne grootindustrie eii 
grootliandel berust die concentratie op cen stelsel 
van ontw汰kelden landbouw. Op Java is dat do 
sawahbouw. Deze lieeft zich daar het best kunnen 
ontwikkelcn, doordat Java niet te groot is en niet 
te klein. Groot genoeg om belangrijke terreinen 
voor den sawahbouw gcschikt te maken ； maar 
niet zoo groot ' _ ' ' 
de rivieren afdammen en de vlakten terrasseeren. 

van bouw, of de inlanders konden 
Op Sumatra en Borneo zijn de rivieren en laag- vlakten 
voor inlandsche krachten tc groot. Sa- wahboiBv ontstond 
op Sumatra oudtyds alleen in kleiiiero kustvlakten en op 
sommige k]eine plateau's in het bergland. 

Het terrein der hoogste ontwikkcling van de inlandsche 
beschaving op Java vormden aanvan- kelijk de 
binnenvlakten van Midden-Java in Kedoe, Djokjakarta en 
Soerakarta; daama verplaatste zij zich ine^naar 
de^geljjksoortige vlakten in Madjoen*— Kedirien Zuid-
Saerabftja, -b n naar de kleine kust- en binnen vlakten van 
den Oosthoek. Zu】ke streken 

waren geschikter voor den sawahaanleg dan groote, 
breedc vlakten, die minder helling bezitten cn 
waarvan de westelijke een zwaarder, moeilijker uit 
te roeien boschgroei hadden dan de drogere ge- 
bieden, zoo juist genoemd. 

Sawahbouw is rijsGbouw. Naast de rijst zou 
vroegcr de gierst een belangrijk voJksvoedsc] ge- 
weest zijn, zooals waarsclujnJijk ook ciders irj 
Oosten. De NAAM Java zou cen ovcrblijfsel zijn 
van den ouden naam Jawa-dwipa, giersteiland, 
waarin ”jawa" gierst zou beteekenen. 

Ook Java's LIGOING was een gunstige factor 
voor zijn overwicht in den Archipel, a] was in dit 
opzicht Borneo nog gunstiger, immers meer cen- 
traal gclegen. Maar het loggo Borneo blcef grooten- 
deels cen inerte rnassa en zoo kon het slanke 
Java gebruik maken van zijn Jigging tusschen 
West- en Oost, den handel tot zich trekken en 
ecu wen -lang zrjne kolonisten naar allo zijdcn 
uitzendeiiJQv-^ 

De be^chrijvuig van Java in dit work dient 
anders te worden samengesteld dan die van Bor- 

neo on Celebes. De betcekcnia van het eiland cischt 
grootcre uitvoerigheid over do ondcrdeelen. Wilde men 
deze allo in dit artikel beschrijven, dan zou de ornvang 
daarvan te groot worden. Daarom moet voor 
bijzondcrhcden worden ver- wczen naar de artikclen over 
de rcsidenties, af- dcelingen, 1'ivieren cn steden, die voor 
Java uit- vocriger zijn behandold dan voor de andere 
grootc eilanden. Hier ter plaatse wordt slcchts cen algc- 
mccn overzicht gegeven van de natuur des lands, zoowel 
als van den tocstand der bevolking, waar- bij de groote 
natuurlijko afdeclingen van het ciland, die in de 
afzonderlijke artikelen verbrok- kcld zyn, worden 
gekarakteriseerd. 

De tegenstelling tusschen het karakter van LAAG- LAND 
en BERGLAND, die overal op aarde den be- schouwer treft, 
wordt veelal, en zoo ook op Java, verschcrpt door het 
vcrschil in cultuur en dicht- heid van bevolking, dat beide 
vertoonen. Er zijn weliswaar in Java's vlakten nog enkele 
streken met weinig bevolking of zelfs nagenoeg gehecl 
onbewoond, met name eenige mocrassen ； er zyn 
omgekeerd, en in meerdere mate, welbevolkte berg- 
hellingon (vooral togen de vulkancn) en dalbo- denis; 
maar in het algemeen is de natuurlijke plantbekleeding in 
het laagland verdwenen, tor- wijl zy in het bergland nog 
grootc uitgestrekt- heden beslaat en daamaast 
aanzienlijke terrei- ncn zijn ingenomcn door cen wildc 
begroeiing, die cen tijdelijko bebouwing heeft vervangen. 
Hicrbij inoet cchter in % oog gchouden, dat de 
flauwglooiendc vulkaanvoetcn, die in de laag- vlakten 
afdalcn, naar het karakter van het land- schap zoowel als 
naar de cultuur tot het laagland rnoeten worden gerckcnd; 
terwijl vele heuvel- en terraslandcn in beide opzichten een 
overgang tusschen berg- cn vlakland vormcn. 

Men zal wellicht van mecning zijn, dat de hier 
gemaakte tegenstelling verouderd is. Vooral de groote 
beteekenis der bergculturcs voor de Euro- peesche markt 
geeft veelal van de bebouwing in Java,s berglanden een 
ovcrdrevcii voorstelling. Men houde in oog, dat de 
uitgestrektheid der bergaanplantingen van thee, koffie, 
rubber, kina cnz. naar ruwe schatting slechts 3GOO 
K.AI.2 bc- draagt l)> terwijl de oppervlakte van Java*H 
berg- land op 土 drie vijfden van ])et eiland kan worden 
gesteld (met inbegrip der heuvcltcrreinen cn lioog- 
vlakten, maar zonder de vulkaanvoeten), zoodal slechts 
ongeveer cen twintigste deol van dcz< ± 75.000 K.M； 
met die bcrgproducten is bcteold. Bet er evenwel wordt 
de verhouding wanneer men bedenkt, dat verreweg het 
grootstc deci der berg- plantsocnen op jofty-vullcanische 
terreinen is go- legcn cn dat dezo slechts ongevecr 30.000 
K.M?. beslaan. 

De bouwveJden der inlandsche bcvoJking ne- n)en, 
naar officicelc oj)gaven geschat, op Java ongeveer 50.000 
K.AI.2 in beslag, of % van bet eiland (bovendien op 
Madoera 2500 K.M.2 of ruim de helft van het eiland)a). 
Daarbuiten val- 

J) Op den grondslag der tabellen G.G., J, H.H., I, en 
L.L. in het Koi. Verslag 1915, aau- gevuld met ruwe 
schatting voor de particulierc landerijen cn den 
gehuurden grond in de Vor- stcnlanden, berekend naar 
de opbrengst der bcrgproducten (Bijlage M.M. aid.). 

2) Op don grondslag van tabel D.D. in Koi. 
Verslag 1915, aangcvuld met ruwe schatting voor de 
Vorstenlanden en de particuliere landeryen. 
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len de bcplantingon der orvon en do tuinen van 
mcerjarigo gewassen, waarvoor nieuwcro opgavon 
ontbrekon 1). Ongorokcnd do boide laatstc zou do 
bobouwing dus eonzelfde oppervlakto bcslaan als de 
laaglanden (m. a. w. van het laagland zou even- vecl 
onbcbouwd zijn als van hot bergland bobouwd wordt). 
Dit is niet goheel aannemelijk. Stcllig is de bcbouwdo 
oppervlakto grooter. Uit do nieuwo kadastrale 
opmetingon blijkt dan ook, dat de xiit- gestrekthcid 
der sawaha en vooral die der drog© veld on in den 
regel to laag is geschat. Evcnah op Madoera, zal ook 
op Java wel moor dan de helft van het eiland bebouwd 
zijn. 
De BOUW VAN JAVA vertoon t van West naar Oost 

belangrijke verschillen 2)： I. In het breede Westelijk 
deel heeft zij ovcreenkomst met die van Sumatra: een 
bergland aan den buiten-, eon laagvlakte aan den 
binnenkant; II. In de smalle midden moot is aan 
weerszijden van het gebergte ruimte voor laagvlakten; 
maar van vecl gcringer breedte. Aan de Zuidzijde ligt, 
behalve de kust- vlakte, nog een binnenvlakte: het 
Serajoedal ； beide worden door het Zuid-
Serajoegebergte ge- scheiden; III. In het volgonde, 
breede stiilc ]ig- gen vier afzonderlijke bergstrooken van 
West naar Oost, waarvan drie tertiaire reeksen: het 
Zuidergebergte (Goenoeng Kidoel), de Goenoeng K end 
eng en het Noorder Kalksteengebergte. Tus- schen de 
beide eerste ligt een reeks van geisoleerde 
vulkaangroepen. Bovendien ligt ver in't Noorden de 
oudere Moeri钧-vulkaan. De vlakten zijn hier 
grootendeela binnenvlakten: tusschen de vulkanen do 
breedo dalen van Soerakarta (B< nga\sran, SSU- of Solo-
rivier), Madioon (Madiocn-rivier) en Kcdiri (Brantas-
rivier)； tusschen Goenoeng Ktndeng en 
Noorderkalksteengcbergte het Loesi-Solo-lengtedal. Be 
delta van Jaatstgenoemde rivier is van veel minder 
belang dan die van de Brantas； IV. In het smalle 
oostelijk aanhangsei is het Zuidergebergte vcrbrokkeld, 
zoodat daar plaats is voor een paar laagvlakten. De 
vulkaanrij is nicer aanccngeslo- ten; de groepen zijn niet 
door lage dalen, maar door zadels gescheiden. De 
kustvlakten aan de Noordzijde zijn klcin. 

Madocra vomit do voortzotting van de noorde- lijko 
tertiaire gebergten. 

DK BEBOLANDEN. In het bovenstaande is de 
lioofdindeeling genoemd: vulkanen en andere go- 
bergten. De eerste worden tot het tegenwoordig 
geologisch tijdpcrk gerckend. Dat wil niet zeg- gen, dat 
zij goheel daarin moeten zijn ontstaan. Hunne kernen 
zullcn wel ouder zijn s). Maar het botoekoi) t, dat zij nog 
in den huidigen, quartairen tijd werkzaain zijn geweest 
cn hunne bovcnlagen hebben gevormd. 

Ongerekcnd onkcle zecr kleino bcrgjes, liggen do 
vulkanen van Java in tien terreiuen. Door acht daarvan 
gaat de lengte-as des eilatids; 66n ligt een weinig ten 
Noorden, in noordwestelijk Ban- 

1) Volgens opgaven van 1903 kan men do 
uitgestrcklhcid van huizen en boomgaarden voor Java 
ramen op 1500 K.M.2 

2) Bij de lezing van het hier volgend overzicht is 
liet gebruik van een kaart onniisbaar. Vol- doendo zijn 
do geologische en oro-hydrogra- fischo kaartjes in 
Bos* Schoolatlaa. 

3) In sommige gevallen is dit aan te toonen, zoo 
voor den Ringgit on den Idjen (Verbeek on Fennema: 
Geol. Beschr. van .Java en Ma- tloera, biz. 63 vlg.). 

lam; _hpt tiendo, do MoeriA,, is gehecl afzonderlijk 
gclogen, als cen later vastgcgrocid eiland. De helft dozer 
tcrrcincn d raagt in hoofdzaak slechts eon enkelcn 
kcgclvormigen, hocwcl dikwijls meer dan cen krater 
bezittenden vulkaan: de fraaio Tjerimai-kegcl, do Slamat, 
de Lawoe, de Wilis en de Mocri凯 Niet grooter dan van 
dezc is de uitgestrektheid van het vecl meer 
samengcsteldo ter rein in Bantam ； de vicr andere 
hebben aan- zienlijker oppervlakte. Tweo daarvan, in 
West- Java, gronzen dicht aancen: het Salak-Ged6- 
gebied, waartoe ook de Halimoen behoort en waar- in het 
aantai kegels veel minder groot is dan .in het oostelijk 
daarvan gelegen gebied, dat een zoo rijke afwisseling 
heeft van hooge cn lage ber- gen, vele tot ketenen 
aaneengeschaard, van thans werkende en blijkbaar in lang 
niet gewerkt heb- bende eruptiepunten, van complete 
kegels en de grilligstc vormen vertoonende ruinen, als 
bijna nergens op aarde wordt aangetroffen. Het grootst is 
die verscheidcnheid in de zuidelijke helft, door de 
mecrvlakten van Bandoeng en Garoet _yan de 
ndordelijko geschcidcn. Hooge en fraale^kegels, meestal 
in rijen gerangschikt, vertoont het ter- reiii van Midden-
Java; de bekendate zijn de twee rijen, dio het hoogdal van 
Kedoe insluiten, met Sindira en Soembing in 't Westen, 
en Merapi en Jlerbaboc in 't Oosten. Het terrein van het 
Ooaten des eilands, met zijn groote, samengestelde vul-
kanen, is, als reed a w.erd opgegeven, door eenige zadels 
gedeeld: dat van Lawang tusschen de groepen Ardjoen3,-
Kawi-Kel6ctn Tgngg/r-Sem仓ro。； _ dat van I£lakah 
tiisschen deze enTIe^ Jang-Lamon- gan-groop en dat van. 
Bondowoso tusschen Jang en Idjen-Raoen. Buiten So ry 
ligt de Ringgit, eveneens door een zaclel verbonden met 
den Jang. 

Van do Java omringendc eilanden zyn die in Straat 
Soenda allc vuikanisch; Ba wean is het grootendecls; op 
de Karimoendjawa-eilanden zijn vulkanische gestcenten 
aangetroffen, maar over geringo uitgestrektheid. 

Onder de hooge vulltanen zijn er slcchta weinige die 
den bekenden regelrnatigen kegelvorm aan den top 
ongeropt vertoonen, zij het met enkele in- brouken daarop 
door secundairc eruptiepunten. Het zijn de Salak, de 
Tjikorai en de Tjerimai in hot Weston, de Slamat en do 
vier Kedoe-vulkanen in het midden, do Semeroe 
(Soemeroo, Smeroe) cn de Raoen in het Oosten. 
Daarnaast moeten genoemd worden de dubbeltoppige 
kegels Gede cn Lamongan on do meortoppige Ardjoen^ 
en Lawoe. Een ander typo vormen de samengestelde 
vulkanen, waarvan do merkwaardigste Idjen en Tengger 
in den Oost- hoek zijn, met hunne rcusachtige 
kratorcircussen (zie op do namen cn op VULKANEN). 

Aan al de genoomde bergen met uitzondering van don 
Soembing is vulkanische werking waar to nomen, hetzij 
alleen gasuitstroomingen bekend zijn, hotzij nog in 
recentcn tijd uitbarstingen hebbon plaats gchad (van den 
Lawoe kent men slcchts 6en enkele, in 1752). Vcrder 
beliooren tot de werkonde vulkanen de Karang en 
Poelasari in Bantam, de Tangkoeban Prahoe in do Noord- 
Preanger, de Patooha, Wajarig, Tapandajan, Goen- toqr, 
Galoonggoeng cn Telaga Bodas in de" Zuid- Preanger; do 
Dieng of_.Prahoe - in Midden-Java, do Jang o£
 den Oosthoek. Zoo heeft 
West-Java, dat het grootst aantal kraterbergen telt, tevons 
do aterkste vulkanische werkzaam- heid: 13 werkende 
bergen tegon Midden-Java 5 en Oost-Java 9 (dus 27 in 't 
geheel). Java 
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telt 13 vulkanen, die alleen gas- en danipbronnen (bij Di 
eng cn Kawah Manoek ook hcetc niodder- bronnen) 
bcvatfen, 'Van de an Sere 14 zijn erupties bekend. Dat 
zijn de Gode. Tangkocban Prahoe, Papandajan, Goentoer 
en Galoenggocng in do Preanger ； de Slamat, Sind 汕•
», Merapi en La woe in Midden-Java; de Kfloet, 
BrAmA, SOni&oe, La- mongan cn Raoen in het 
OostcnTVan de mcestc dezer bcrgcn zijn slechts enkcle 
heftige uitbarstin- gen bekend, talrijker waren deze bij 
Merapi en K^Ioot. Het grootste aantal empties hadden 
SSme- roe en Lamongan, die, met enkelc langere pauzen, 
bijna voortdurend in actie zijn (zic vcrcler op de namen 
der bergen). De berichtcn dagteekenen, behalve die 
aangaande de Raoen -eru pt id van 1593, eerst uit de 
tweede helft der 18e eeuw, voor som- mige bergen pas 
uit het begin der 19e. 

Welken invloed heeft de vulkanische werkiiig op de 
bruikbaarheid der hellingen voor den land- bouw ? 
Zoowel eeu ongunstigen als ecn gunstigen, maar de 
laatste is veel belangrijker. De verklaring daarvan ligt in 
het feit, dat de vulkanen veel nicer losse producten 
uitwerpen dan er lava uitvloeit. Lavastroomen worden 
pas na lang tijdsverloop door verweering voor 
bebouwing geschikt. On- verwecrcle lavastroomen 
liggen a an den Lam on- gan en den Goentoer tot op de 
lagere hellin gen ； zy zijn in de 19e eeuw uitgevloeid. 
Het opstijgen van de lavamassa in den krater heeft 
meermalen ten gevolge gehad, dat def kraterwand 
doorbrak en een bergstorting ontstood. Deze hebben nog 
meer kwaad gedaan dan de lavastroomen (zie bij 
PAPANDAJAN en S血任ROE). 

Wei kan ook de bedekking met losse producten uit 
den krater over groote terreinen de bebouwing 
vernietigen (zoo de zandstroomon aan den Keloct en den 
Semeroe； zie aldaar en op BESOEK en LAHAR),, maar 
veel grootcr is de uitgestrektheid der bedekking met een 
dunne laag van de fijnsto uitwerpselen, de vulkanische 
,,asch", wclke een buitengewone vruchtbaarheid bezit. 
Zelfs wan- neer de oogst door een sterken aschregen 
enistig wordt beschadigd, wordt dit veclal nicer dan ver- 
goed in de volgende jaren. 

Rampen kunnen ook worden veroorzaakt door het 
uitvloeien van kratermcren, als bij den Galoenggoeng en 
lierhaaldeJijk bij den Keloet (zie bij beide). Als 
voorbeeld van bederf van grond door zuur vulkanisch 
water zie BANJOEPOETIH. 

Grooter dan dat der werkende is het aantal der 
vulkanen, waarbij geen werking te bespeuren valt. Maar 
dat geldt niet voor Oost-Java en voor Midden-Java 
alleen, doordat bewesten den Dieng een aantal 
vuJkaanruinen dicht bijeen liggen. Ook in West-Java is 
het aantal hooge vulkanische Bergen zonder werking niet 
grootei- clan dat der werkende. De elf bergen van Java 
bovei) 3000 N. bezitten alle een werkenden krater, 
behalve de Soembing. Van de niet-werkende bergen zijn 
som- mige in de hoogere deelen nogduidclijk 
kegcJvormig, maar bij vele andere is de periode van 
slilstand zoo langdurig geweest, dat ze tot ruinen zijn 
geworden door de werking van zon, lucht en water, 
zoodat het beloop der kraterwaUen moeilijk of in het 
geheel niet nicer te herkennen valt. 

■A-lleen het vulkanisch gebergte is op Java 
hooggebergte, in tegenstelling met de drie andere groote 
Soenda-eilanden. Vulkanisch zijn namelijk ook de hooge 
ketenen, waaraan meestal geen kegeL of kratervormen te 
herkennen vallen en die men tot de jongere afdeelingen 
van de tcr- 

tiairc periode plccgt te rekenen. Zij liggen in het bergland 
van West-Java; do hoogstc rcilcen tot 1800 en 2000 M. 
Zij bestaan in de hoogsto deelen uit massieve vulkanische 
rots en zijn lager door dikke mantels van vulkanische 
puinigestccnten beclckt. Dezo puimgestcenten, soms 
afwisselcnd met klcisteen - en zandstccn lagen maar allc 
van eruptief niateriaal, nomen een groote oppervlakte in 
beslag, naar schatting ecn zevende van het ciland, en ge- 
tuigen van de geweldigc uitbarstingen, waardoor hier, als 
in de mecste andere dcelefi dcr aardc, de Qertiairc tijd 
word gekenmcrkL^^' 

De berg- cn heuve]land6n7 uit deze tertiairo eruptievc 
vonningen opgebouwd, oihgeven in West- Java de in 't 
midden des eilands gelegen vulkaan - reeksen cn hooge 
eruptieve ketenen aan de noord-, west- en zuidzijden. In 
Midden-Java nemcn zij zoowel aan de samenstelling van 
het centraal- gebergte als van de zuidelijkc voorketenen 
een belangrijk deel en vormen de bergterreinen be- 
noorden en bezuiden de Dieng-Soembing-recks. In Oost-
Java worden zij alleen in de zuidelijke kustgebergten in 
groote terreinen aangetroffen; de berglanden zuid van La 
woe, AVilis, SCmeroe cn Raocn. Met een enkeJe 
uitzondering berciken al deze gebergten geen grootere 
hoogte dan 1200 —1300 M. 

Onge veer even groote uitgestrektheid beslaan de 
heuvellanden waarin een andere grondsoort, de merge], 
bestaande uit vulkanisch zand met kalk en klei geinengd, 
de eerste plants inneemt. In den rcgel vertoonen deze 
landschappen zach- tere vormen en geriugere hoogten. 
Indien zij uit heuvelruggen bestaan, loopeii deze 
gewoonlijk regelmatig in dezelfde riebting. Maar 
dikwijls overweegt de plateauvorm, die in de eruptieve 
gebergten in het geheel niet voorkomt. Decrosic, die door 
de zachtheid der mergels gemakkelijk spel heeft, zal in 
veel gevallen zulk een plateau in een golvend Jieuvelland 
veranderd, ja soms zeer diepe rivierdalen nitgeschuurd 
hebben, zooals in een groot decl der Zuid-Preanger, waar 
de oor- spronkelijke hoogvlaktc zoodoendo voor een 
groot deel in smallc, platgerugde en steilgewando berg- 
lijsten is verdeeld geworden. Zoowel in West- ah in 
Midden-Java liggen de mergellanden nicest peripherisch 
van de eruptieve terreineji; in Oost- Java stellcn zij de 
geheelc middelstc heuv(drij, de reeds genoemde 
Gocnocng Kendfng, Haiuen, inct uitzondering van het 
IJandang(5bergle； op Madoera nemcn ze groote 
terreinen in. 

Een derde type van heuvellanden zijn die, wanrin de 
kalkstecn, hoewcl dikwijls van min of mecr mcrgelige 
hoedanigheid en ook inct nier- gcls, n)ergeJzandst.een<,n 
en zelfs klcisteenen af- wisselend, toch de overhand 
heeft. J foe niergeli- ger de kalk is, d. w. z. hoe n)er?r 
audesietgruis en klei er mode is vennengd, des te gcringcr 
is de hardheid. In 't aJgemeen is die veel grooter clan bij 
de merge]、； soinmige kalkstecnen zijn geheel 
kristaBijn en daardoor zeer hard geworden. Ook de 
zuiverstc kaJken bevatten bijna steeds zeer fjjne 
vulkanische clceltjes; sonis wisseK <lo kalk met 
doloinieten af. Is de kalkstcen hard, dan ontstaan schorpe 
landschapsvonncn; vooral waar de lagen sterk ge])looid 
zijn, vonnen de heuvcls pieken, naalden en graten. 
Grotten en onder- aardsclie rivierloopeu koinei) in vele 
kalkstcen- terreinen voor. 

Uitgestrekte kalkheuveDanden Jiggcn alleen langs de' 
kuaten van Java: in *t Noorden van 
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Rembang en Soerabaja en op jMadocra, terwijl kloinere in 
de laagvlakte der bcnedcn-Solo en aan den zuidrand dcr 
vlakto van Batavia on Krawang zjjn gclcgen. Langs do 
Zuidkust liggcn vieFgroote terreincn: in ,t Westen en in 't 
Oostcn der Zuid-Preanger, in de Vorstonlandcn met 
Madioen (de Goenocng Sewoc) en in Kediri-Pasoo- roean 
； kleinere" bevindon zich in het Karan gbo- long-
gebergte in Bagel仓n, het Kfilir-gebergte in Djokjakarta 
en bij Poeger en Gradjagan in Be- soeki, waar ook het 
eiland Noesa Baroeng cn het schiereiland Balambangan 
geheel uit kalk schij- nen te zijn opgebouwd. De 
noorcikust-terrcinen zijn reel meer met andere lagen 
vermengd. In Madoera, Batavia, en Krawang vindt men in 
vole terreinen afwisselend mergel- en kalklagen. 

Voor de merkwaardige terreinvorming in den 
Gocnoeng Sewoe zie DUIZENDGEBERGTE) 

De vruchtbaarheid der tertiairo berg- en heuvel- landen 
is in het algemecn minder groot dan die der jong-
vulkanischc bergen; het grootst nog waar de bodem 
meerendeels uit eruptief materiaal is samengesteld, 
Bovendicn is dikwijls de sterke ver- brokkeling van het 
terrein ecn belemmering voor de ontginning. Zoo zijn deze 
berglanden in het al- gemeen zoowel door de bevolldng 
als door de Euro- peesche ondernemingen eerst later in 
cultuur ge- bracht dan de vulkanen; vele pas in de 19e en 
de 20e eeuw. Groote streken zijn nog met het 
oorspronkelijk plantenkleed bedekt. Zoo vooral in Zuid-
Bantam on de Zuid-Preangcr, op vele kammen van het 
centraal gebergte van Midden-Java en in den Goe- noeng 
Kidoel, vooral in de strooken langs den Oceaan. 

DE LAAGVLAKTEN. De laagvlakten van Java zijn in het 
vorenstaande al opgesomd. Bij do hicronder volgende 
vergelijking naar hun economischen toe- 8tand zal de 
begrenzing in eeii paar gevallen eenigszins anders worden 
genomen dan bij de voorschrevon vercleeling van het 
eiland. 

Wij onderscheiden: J. Do vlakte van West- Java. 2. De 
noordelijkc vlakte van Alidden-Java, met in begrip van het 
oostelijk dee! van Cheribon, on van het laagland van 
Semarang, met intzoncle- ring van het Loesi-dal. 3. Het 
Serajoe-dal. 4. De kustvlakte van Banjoemas en Bagolen 
(Kcdoe). 5. D(3 vlakte dcr Vorstenlanden. 6. Het dal van 
Ma- <lioon. 7. De Loesi-Solo-vallei. 8. De Brantas-vlakto. 
9. De kustvlakten van Pasocrocan en Panaroekan aan 
Straal Aladocra. 10. Do vlakte van ^eina?— djang en 
BjvinbfT. 11. De vlakte van Banjoo- wangi. 

Langs do bergkusten liggcn bovendicn nog cen aantal 
kleine kustvlakten. Onder do opge- noeinde laaglandcn 
zijn er twee, en wcl twee van groote uitgestrektlieid, 
zonder Europeesche land- bouw-industrie, nl. 1 en 7. In 
vier andere is deze niet van overwegendo betcekenis, nl. 
4, 6, 10 en 1 ]. Maar in 10 is van groot belang do Europee- 
eche invloed bij den (abaksbouw, die ook in 5 naast do 
suikcrcultuur omvangrijk is. De vlakten, waar de laatste 
de grootstc intensitcit bcreikt, zijn 2, 8 en 9. 

Het is door verschillende oorzaken, dat de vlakto van 
West-Java en het Loesi-Solo-dal zonder mo- dernen 
Europccschcu landbouw zijn. Het laatste inist eon 
behoorlijke bcvloeiing (vgl. GROBOGAN). 

1) Aldaarstaat dal de Goenoeng Sewoo in Djok-
jakarta ligt. Voor eon kleiner deel ligt hij editor in 
Soerakartft cn Madioen. 

De ccrsto hceft in don Compagniestijd ecn belang- rijkc 
suikerindustrifi gekend, zoowel in Bantam ah in de 
Batavia*scho Ommelanden. Ook in de eerste belft der 19o 
couw was dezo cultuur in Batavia nog van beteckenis, 
maar aan de latere mo<lcrniseering der industrio heeft zij 
gecn deel genomcn cn zoo was zij ten doodo opgesch 
reven. 

Oud-Batavift is gohccl ingenomen door parti- culierc 
landorijen ； weinige daarvan zijn van grooten omvang en 
de lanclhecren zijn voor het meerendeel Chineezen en 
Arabieren. De voornaamsto pro- ducten voor de 
Europeesche markt zijn rijst en copra. Dit laatste geldt 
mede voor de twee groote Krawangschc landen, de 
Pamanoekan- en Tji- asem- on do Tegahvaroe-landeh, 
voor zoover (lie'" irT de vlakto zijn gelegen. De twee 
eveneens zeer uitgestrekte landen, dio vroeger de vlakte 
van West-Cheribon innamen (Kandanghauer en In- 
dramajoe-Wcst), zijn in 1910 door de Regeering 
teruggekocht. 

De resident]en Batavia en Cheribon leveren verreweg 
het grootste decl van de exportrijst van Java, die om haar 
kwaliteit zeer gezocht is. In Oud-Batavia cn Bantam is de 
vruchtentcelt van beteekenis. Bantam heeft in het noorden 
en midden ook eene bolangrijke rijstcultuur, maar kan 
minder exporteeren. De bevolking is er dichter dan in de 
overige deelen der vlakte. De rijstcxporthaiidel betreft 
voornamelijk de particuliere landen in het noordoosten 
dcr residentie: Tjikandi-Oedik en Tjikandi-Ilir (zic onder 
BANTAM). 

De bevloeiing der vlakte laat in 't algemecn te 
wenschen over, ook op de particuliere landerijcn. Vele 
sawahs zijn er van don regen afhankelijk. In Batavia is 
slechts ecn groot waterwerk, de bevloeiing uit de Wester- 
en Ooster-Slokan, die gevoed worden door de Tji Sad an 
e en de Tji Li- woeng. Het dagteckent al uit de ] 8e eeuw, 
maar is voor weinige jaren aterk vorbeterd. Een ander 
werk bevloeit do oosthclft der Tji jManoek-delta uit die 
rivier. In Bantam zijn werken in aanleg uit de Tji 
Oedjoeng. De Pamanoekan- en Tjiasem- landen hebben 
een betrekkelijk kleine bevloeiing ingericht (vgl. do tabel 
op bl. 295 in arUkel BEVLOEIINGEN). In Krawang en 
West-Cheribon vindt men do cenige uitgestrekte deelen 
der vlakte, die nog niet in cultuur zijn gebracht. 

De noordelijko vlakto van Midden-Java heeft do 
uitgestrektsto suikcrcultuur van het eiland. In verband 
daarmee staat, dat nergens de moderne 
bevloeiingawerken cen zoo groote oppervlakte beslaan. 
Zij voorzien het grootste deel der sawahs van Pckalougan 
van levend water, terwijl ook in Cheribon cen bevloeiing 
uit de Tji Losari bestaat en er in Semarang (Kendal) een, 
in aanleg is juit de Kali Bod ri. Do groote Uemakscho 
waterwerken (zic aldaar) staan niet in verband met de 
suiker- industrio, die daar niet voorkomt. 

Het Sorajoe-dal heeft suiker- en tabaksbouw voor de 
Europeesche markt en in het bovendeel (Wonosobo) 
wordt tabak voor inlandsche beiei- ding^verbouwd. 
Bevloeiing uit de Serajoe en haar zijtakken is uitgevoerd 
of in aanleg. Do bevolking is op dozen vruchtbaivu bodem 
zeer dicht. 

De kustvlakte van Banjoemas en Bagolen (res. Kedoe) 
was tot ver in de I9e ecuw grootendecls moeras on dat is 
nog zoo in het Weston, langs do Tji Tandoei (ook aan de 
overzijde in de Preangcr). Oostelyk van de K. Serajoo zijn 
de moorassen in de tweede helft dier eeuw drooggelegd, 
in Ba- 
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gelen met behulp van kanalcn door de duinen naar zee. 
Langs de kust, en in Banjoemas ver binnenwaarts, liggen 
hier evcnwijdige oude, afge- vlakte oeverwallen, d ie de 
dorpen dragen (de st rand- reep bestaat nog uit de zooeven 
vermelde Iago duinen). In de terreinplooien daartusschen, 
do vroegere lagunen, zijn de sawahs gelegen. De vlakte 
is, beoost-en de Serajoe, buit-engewoon sterk bevolkt, 
met name in het binnenlandsche dec) van Bagelen, dat de 
dichtste bevolking van Java heeft. Er zijn slechts twee, 
zeer groote suikcr- fabrieken. lu Banjoemas, waar cen 
zestal kleinere fabrieken werkt, zijn de sawahs nog voor 
een be- langrijk deci geheel van den regen afhankelijk, in 
Bagelen is de verhouding gunstiger en de sawahbouw 
over het geheel meer productief. Euro- pccscJie leiding 
heeft ook daar de bevloeiing in vele opzichten nog 
verbeterd. 

In de Vorstenlandsche vlakte moet het kustge- bied 
van Djokjakarta nog aan een irrigatiewerk worden 
geholpen, waartoe een plan ontworpen is. Hooger op, op 
den flauw glooienden Merapi-voet, liggen hier en in de 
afd. Klaten — het oude ]and- scliap Padjang van 
Soerakarta — de talryke suiker- en tabaksondememingen 
der Europeesche landhuurders, die ook nog gn de 
overzijde der Solo-rivier, in Sragen, worden aangetroffen. 
Zij hebben talrijke irrigatiewerken aangelegd. 

Al is de welvaart der bevolking in de laatste jaren 
vermeerderd (vgl. art. DJOKJAKARTA), zij is nog altyd 
ver beneden peil, en veel geringer dan over het geheel in 
de gouvcrnementslanden van Java. 

Nu wij in Soerakarta het strooingebicd der Solo- rivier 
hebbon betreden, zal eerst eon bcschrijving van dezen 
stroom worden gegeven, waarin de karakteriseering van 
de Solo-vaUei wordt opgenomen (voor het Loesi-da), de 
westeJijke voort- zetting van de Solovallei, zie men 
GROBOGAN, voor het dal van Madioen ondcr het 
gewest van dien naam). 

De SOLO-KIVIER (BENGAWAN) is de grootste rivier van 
Java. Hare lengte bedraagt 540 K.M., dus ongeveer de 
helft van die van den Weichsel. Haar stroomgebied is 
15.425 K.M.2 groot, of bijna de helft der oppervlakte van 
Nederland, nagenoeg een achtste van die van Java. Hare 
voomaamste bronrivier is de Ka]i Seinangir, waar- van de 
bron ligt in de residentie Madioen, dicht Jiabij de grens 
der residentie Soerakarta, in het tertiaire bergland dat zich 
bezuiden den La woe uitstrekt. Kort voorbij haren 
oorsprong ga>*t de Semangir over enkele kilometers de 
grens der geimemde residentien vormen. Dan treedt zij 
Soerakarta binnen, den naam Ka]i Wanjang aan- nemend, 
en dadelijk verbreedt zich haar dal tot een reeks van 
kleine, met sawahs bedekte bekkens. 

Nabij het volkrijke dorp Kakap betreedt zij een vier 
uur gaans lange en twee uur breede vlakte, een voormalig 
meer, vlakte van WatocrStnS, genoemd, naar het grootste, 
aan de oostzijde gelegen dorp. De ondergrond dezer 
vlakte wordt gevormd door mergelkalken, die aan de 
meeste kanten schotelvormig te voorschijn komen. Die 
schotel is opgevuld met afzetting der rivieren in het meer: 
klei, fijn zand en rolsteenen. De opper- vlakte is nagenoeg 
horizontaal (150—170 M. hoog). In 't midden is het dal 
der Solo (hier Pen am ban- gan geheeten) zes meter diep 
in de klei ingesneden zonder den ondergrond te bereiken. 
Aan den west 

rand der vlakte liggen, ongeveer 40 M. hooger, lange 
platte ruggen van horizontale klei- en tuf- lagen, die op 
oude meeroever-terrassen gelijken. De vlakte is d6n groot 
sawahveld, met vole dorpen langs do rivieren. Het gezicht 
van een der bergen aan den omtrek op het weelderig kleed 
der vlakte cn de grillig gevormde toppen, die het 
omgrenzen, is uitennato bekoorlijk. 

Wonogiri, zetel van een controleur, ligt zeer fraai, In 
eeiT~verwijding der doorbrekingskloof, waardoor de 
Solo de vlakte van WatoerctnS, ver- ]aat, op een daltcrras 
aan den linkeroever der Solo, aan den voet eener rij van 
drie steilo heu- vels. Voorbij de plaats versmalt zich de 
kloof weer, maar na eenige kilometers betreedt de Solo de 
vlakte van Soerakarta en stroomt tot de hoofd- plaats (94 
M.) door cen onafgebrokejn reeks van dorpen. Onderweg 
neemt ze van links de aan- zienlijke Kali Dgnkeng 
(Dengkeng) op (zie aldaar). 

Benoorden de hoofdplaats blijft allcen het land rechts 
van de rivier v]ak. Links verheft zich van zuid naar noord 
een platte heuvelrug (hoogste punt Kritjian, )80 M.), vier 
uur lang, ruim 66n uur breed, goed bebouwd en bevolkt. 
De rivier verlaat verderop haren voet om, oostwaarts om- 
buigend, den voet van den heuvelrug op de grens met 
Rem bang te gaan volgen, nu en dan eene 
stroomvcrsnelling vormend, waar de rotslagen in hare 
bedding uitsteken. Het dal blijft vol dorpen, maar in de 
vlakte ten zuiden ervan, langs den Lawoe-voet, worden 
oostwaarts van Sragen de sawahs door djatiwouden en 
alang-aJang-veldcn afgebroken, ook in de residentie 
Madioen, waar aan de rivier de districtshoofdplaats 
Gfindingan is gelegen. To Ngawi neemt zij de Kali 
Gandoeng of Kali Madioen op, haar grootsten, zeer 
belang- rijken zijtak. (Zic onder MADIOEN en PONO- 
ROGO). 

Bij Ngawi (46 M.) begint het groote, langs den 
stroomdraad gemeten zeven uur gaans lango 
doorbrekingsdal van de Solo door den Goenoerig 
Kendeng, dat bij Ngloevvak eindigt. JTier betreedt de 
rivier de Solo-vallei. Op dit punt zijn gedurende eenige 
jaren belaugrijkc waarneniin- gen omtrent het regime der 
rivier verricht. Het maximum-vermogen bedroeg er 2700 
a 2800 M.3, do grootste oppervlakte-snelheid was dan 2.6 
M.; hot minimum-vermogen was 7 M.3; de waterdiopto 
bedraagt dan slechts enkele decimeters en hot bed vail 
voor een groot deel droog. Van November tot en met 
April bedroeg de gcjniddclde afvoor 440 M.3, van Mei tot 
en met October 92 M.，. 

In de Solo-vallei maakt de rivier, die er een zeor gering 
verval he oft, groote kronkelingen. Hare breedte ligt 
tusschen 110 en 250 AJ.； breede en small。stukken 
wissclen voortduj'end af. Ook de diepte is zeer ongelijk； 
verschillcn van )0 M. komen in do vaargcul dicht na 
eJkander voor； bij de lioogste standen is de diepte op 
sommige plaatsen niet minder dan 21 M., bij do laagstc 
op andere slechts enkele decimeters. De getyden gaan 123 
K.M. de rivier op. Op vele plaatsen is de rivier bedijkt, 
maar doorloopende bedijking bestaat niet. Zie voor de 
vorming van doodo ri- vierarmen cn van hooge 
oeverstrooken bij RIVIEREN. 

De SOLO-VALLEI, 26 uren gaans lang cn 3—6 breed, is 
in twee helfteii to splitsen, ongeveer gescheideu door den 
meridiaan van Toeban. De eerete is bedekl met geregeld 
oostwaarts hellondo rivierafzettingen; bij de laatsto, 
grootendeelfi in 
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de residontie Socrabaja gelcgcn, liggen vcelal dicht 
daarondor zcezand on zeeklci en is do afhclling niet 
steeds naar zee; bezuiden do rivier bevindt zich een 
ondiepo, grootendeels ondor don zeespie- gel gelegen 
kom, do zoogenaamde Bengawan- D j O r o (zie aldaar). 
Do bovenhelft der Solo-vallei is westwaarts van do 
hoofdplaats Bodjonegoro cen der schraalst bc- volkte 
laagvlakten van Java, in 't zuiden grootendeels door 
djatibosch ingenomen ； oostwaarts is do 
bovolldngsdichtheid grooter cn z(jn de sawahs 
onafgebrokon, hoewel voor een belangrijk cleel 
evencens van den rcgen afhankelijk. Maar langs de rivier 
ligt van Nglocwak tot de grens met Soerabaja een schier 
onafgebroken recks dorpen. Te Tjfipoe bcvinden zich de 
groote petroleum- raffinaderij en fabriek der Dordtsche 
petroleum- inaatschappij (zie PETROLEUM). 
Twee bijbochtcn heeft deze vlakte. Ten eerste die der 
Kali Kgning, weer bestaande uit tweo sawahbochten, te 
midden der kalkheuvels met hunne djatibosschen: dio 
van DjatirfigS, (70—80 M.) en de veel grootcre van 
Singgahan, een ovaal terrein van vier uren gaans lengte 
en meer dan twee breedte, door een bevloeiingswerk van 
levend water voorzien. Ten tweede een westelijk 
verleng- stuk der hoofdvlakte, het dal van Randoebla- 
toeng, met de gelijknamigc rivier, door een dal- 
waterscheiding van ongeveer 90 M. hoogte van de vallei 
der Kali Loesi geschciden. Het verkeerb in veel minder 
gunstigen bebouwingstoeatand. 
De bonedenvallei is het best bevolkt bezuidon en 
bewesten de Bengawan-Djero, vooral ten wes- ten van de 
hoofdplaats Lamongan. Er is hier echter groot gebrek aan 
bevloeiingswatcr; de meeste vclden zijn van den regen 
afhankelijk. De rij plaatsen langs de Solo is ook niet 
onafgebroken. De grootste is de grcnsplaats Babad (zie 
ondor BABAT, t.r. BABAD). Het grootsche plan <>m 
de gchcele vallei door een waterwerk van levcnd watcr 
uit de rivier te voorzien is in de uitvoering blijven steken. 
Zie BEVLOEIINGEN biz. 296. 
Do Solo vormt een aan zienlijkc delta, zeer moe- raKsig, 
allcen voor vischvijvers geschikt. V66r 1885 bezat zy 
twee annen, do Solo en do Miring, do zuidelijkc; de 
eerstc heeft men in 1885 afgesloten door cen dam, de 
tweede in 1888 door een shiis. V66r 1885 had men bo 
ven dicn dam een nieu- wen rivicrinond gegraven, in 
ongeveer noordclijke rich ting naar Ocdjong Pangka, met 
de bcdoc- ling de dichtslibbing van het Westgat door de 
Solo, die zeer slibrijk water heeft (2.75 K.G. per M.3, 
tegen 0.054 K.G. bij den Kijn) to verminde- reii. Op clen 
duur is (lit werlc onvoldoende geblekcn. Zie verder 
l)iervoor onder MADOERA (STR A AT). 
]Jo schecpvaart op de Solo is vermindord sedert «len 
aanleg van spoor- en tramwegen. Vooral geklt dit van 
den slecht bevaarbaren loop bo ven Ngawi. Tot Babad is 
de vaart onafhankelijk van het jnargctijde. Zecprauwen 
— velo uit Mail ocra, die o. a. rijst koinen bi'engen van 
Saigon 
-kunnen tot hier gercgcld opvaren, in den west- niocsson 
ook tot Tjcpoo. Do rivierpramven varen tot Ngawi cn 
hoogcr; het grootst in aantai zijn <lc nog kloinoie 
pasarprauwen voor het markt- verkeer cn de 
visschersbootjes. Bovcn Babad is hut aantai prauwen in 
de drogc inaanden veel klcinor dan in de natte; ook 
worden zo dan minder zw&ar bcladcn, maar 
onderbroken is het verkeor in den oostmocsson slechts 
tijdelijk. De vlotvaart 

uit do vooral bonoorden de rivier gelegen djati- bosschcn 
is belangrijk. 

Tcrwijl de Solo kort na don oorsprong een laag- vlakte 
betreedt cn dus nagenoeg gehccl laaglanda- stroom is, 
doorstroomt Java's tweede rivier, de KALI BRANTAS, eerst 
ecn hoogvlaktc, die van Malang, die hier tegelijk met do 
laagvlakten zal wor^ "cloiocsproken om de eenheid van 
het stroomge- bied to bewaren. Do Brantas ontspringt 
nabij het Toenggangan-zadel, een dwarsjuk van 1750 M. 
15asK6ogte?cIaFc{en vulkaan Ardjoen^ verbindt met de 
ten westen daarvan gelegen vulkaanruine An- djasmira. 
Het Brantas-dal verbreedt zich spoedig en is rijk aan 
sawahs en dicht bevolkt waar het tusschcn den ArdjoenA 
en den Kawi gelegen is. Oostelijk van Sisir of Batoe gaat 
het over in het Malangsch hooglancl'f 't noorden aanvangt 
met do poort van Lawang (535 M.), genoemd naar de wat 
meer noordwaarts, iets lager gelegen plaats； even dicht 
ten zuiden van het zadel ligt de aloude stad Si呼hoogland 
van Malang is grootendeels door sawahs ingenomen, 
waar- op ook suikerriet wordt geteeld. De bevloeiing is 
verbeterd door groote leidingen, waartoe enkele 
zijrivieren der Brantas tot meren zijn opgestuwd. 

Naar het Zuiden had de hoogvJakte vroeger geen 
uitweg. Thans gaat de spoorlyn door en langs do fraaie 
kloof, waarin de Brantas tusschcn Kawi en 
Zuidergcbergte doorbreekt. 

De vlakte van Kcdiri is voor het grootste deel een der 
jongst ontgonnene van Java. Thans is die ontginning 
voltooid, zoover de watertoestand het toelaat, waarover 
straks nader. In Noord- Kediri begint het belangrijkste 
suikerland van Java, dat in de Brantas-delta zijn grootste 
betceke- nis bcreikt en ook de kustvlakte, van Pasoeroean 
omvat. 

De Brantas vormt, geheel anders dan de Solo, 
betrekkelijk weinig groote en scherpe kronkelin- gen, het 
meest nog waar zo langs het Zuiderge- bergte gaat. Ataar 
de lijn der grootste diepten slingert voortdurend van den 
eenen oever naar den anderen, wat voor de schcepvaart 
zeer hin- dcrlijk is. Noch op het plateau van Malang noch 
in de vlakte van Kediri vormt deze rivier eilanden. 
Daarcutegcn lagcn cr vroeger in Socrabaja boven de delta 
niet miuder dan 300, waarvan echter vole met den wal 
verbonden zijn bij de normali- seering van het bed. De 
breedte der rivier was vooral benedeu do stad Kediri zeer 
afwisselcnd. Door aanleg van kribben lieeft men thans 
vele gedeelten sterk versmald. 

Het gansche stroomgebied der Brantas heeft con 
oppervlaktc van ongeveer 11.000 K.M.*, waarvan 9650 
boven de delta zijn gelegen ； die opper- vlakte is groot 
in vergelijking tot do lengte der rivier, die op 252 K.M. 
wordt gestcld, dus nog niet do hclft van die der Solo, 
waarvan het stroomgebied slechts 1,4 maal dat der 
Brantas beslaat. De maxiinuniftfvucr stelt men te 
Modjokerto op 1200 M.3 per sec., tcrwijl bij Kcdiri~T700-

51'® is waargenomen; een verschil dat aan het verloopen 
der bandjira naar omlaag en aan inuiidatiea en dijk- 
breuken tusschcn bcido plaatsen is too te schrijven. De 
bedijking begint bij Papar, tusschcn Kediri en Kcrtosono. 
Ook van de groote zijtaliken be- neden die plaats, de 
Widas van links, de Kontfi. en Watocdakon van rechts, 
zijn de benedenloo- pen bedijkt. De normale 
oostmoesson-afvoer wordt als 土 80 MP p. s. opgegoven 
en zelden daalt het debiet tot 50 M.3. Tcrwijl in Malang de 
bcvloci- 
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ingstoestand voldocnde is, kan men rckcncn, dat in de 
laagvlakte van de ticn j&ren in acht de oost - moesson-
debietcn juist toereikend zijn voor de be- planting, met 
name voor de suikcrriettcelt； in de beide and ere jaren 
komt men water te koi't, hoewcl nog niet veel. Maar 
uitbreiding der cultuur zal allecn raogelijk zijn, wannecr 
men maatregclcn neemt om den dreigenden achtcruitgang 
van den toestand der rivier tegen to gaan. Voor dien 
achter- uitgang is e6n oorzaak, die ongeregeld werkt maar 
alsdan ems tiger is dan a lie anderc cn waar- tegen niet 
veel te doen valt: de uitbarstingen van den Kloet (zie alda-
ar). Wcl heeft men door ccn overlaat den spicgel van het 
kratermeer verlaagd om veilig te zijn tegen instortingen 
aJs van 1875, maar om modderbandjirs te voorkonien als 
die van 1901, waarbij het meer werd uitgeworpen, zou 
men dit geheel moeten aftappen. En dan zou men toch 
nog de zandafzettingen overhouden, even goed als bij den 
Smeroe. 

Die zandstroonien hebben aan het regime van do 
Brantas na 1901 veel afbreuk gedaan. De prauw- vaart, 
die in Noord-Kediri en Soerabaja nog zecr druk is, heeft 
liooger op sterk daardoor geledcn. Terwijl de rivier 
vroeger bevaarbaar was, zelfs voor groote prauwen, tot 
Ngoenoet, dat bovenstroonia van Toeloengagoeng in den 
meridiaan der st ad Kcdiri ligt, is dit nu slechts bij 
uitzonderhig het geval. Bij Kediri is de waterstand van de 
Brantas bij een vermogen van 士 60 M.s thans ruim 2 M. 
hooger dau in 1901. Daardoor moesten dijken cn bruggen 
worden verhoogd en ging de afwaterings- toestand der 
aangelegen landen sterk achtcruit, terwijl ook de 
bevloeiingswerken ]ast ondervondeii. Een andere 
oorzaak van den achteruitgang der Brantas-zHrivieren 
zijn de groote ontwoudingen, die het debiet der bronnen 
cn beken doen afnemen ； daartegen treedt thans het 
boschwezen op. Voor de Brantas-delta zie men bij 
BRANTAS-DELTA- WERKEN. 

Do' vlakte van Loeinadjang heeft zeer sterk tc lijden 
door de zandafzettingen van den Smeroo (zie BESOEK 
en LOEMADJANG). De tabaks- cultuur van het 
aangrenzend Djtmbir (ziealdaar) st rekt zich mede uit tot 
de afdeeling Bondowoso, dat daarnaast suikercultuur 
heeft, die ook in Baiijoewangi is gevestigd. 

In het artikel KLIMAAT zijn de algemcene trek- ken 
van het cquatoriaal klimaat, die ook voor Java gelden, 
beschrevei) en is voor dit eiland de regenval, het nieest 
wisselende element van het klimaat, uitvoeiig behandeld. 
Voor Junghuhn's indeeling van het bergklimaat, zie 
PLANTEN- GROEI. Het beginsel van die indeeling is, 
dat zij den wolkengorde] onderscheidt van de hellingen, 
dalen en hoogvlaktcn daaronder en van de toppen er bo 
ven. Junghuhn gebruikt voor dezc dric ge- bieden de 
naincn gematigde, koele en koude zone, in tegenstellbig 
met de wamie, die de laagvlakten en laagste heuvels en 
hellingcn onivat. Met nadruk wijst Junghuhn er op, dat de 
gordels natuurlijk zeer geleidelijk in. elkaar overgaan en 
men hunne meest typische ontwikkeling op het midden 
hun- ner hoogte moet zoeken. 

Wat aangaat de flora, beeft de wanne goixlcl, die 
Junghuhn tot ongeveer 2000 voet (600 M.) rekent, zijn 
natuurlijk plantenkleed grootendeels verloren. Het mecst 
bewaard is dat langs de kusten ； de flora wijkt daar 
echter af van die in het binnenland. De vJakke slranden 
zijn langs de Java- 

zeo ten declc zonder natuurlijko plantbeklcccling- waar 
vischvijvcrs zijn aangclegd (vooral in Socra- baja, 
Pasoeroean, Seniarang en Batavia) of waar de- sawahs tot 
vlak aan zee rciken (vooral in Middon-Java, maar 
plaatselijk ook in hot Westen en in den Oosthock). Anders 
zijn zij bezot met do bekendo vlocdbosschen (zie aldaar). 
De grootste breedte be- slaati doze bosschen van de Tji 
Taroem- tot de Tji Manock-dclta. Aan de Zuidkust zijn 
zij sterk ont- wikkcld aan do oevers der Segara An a kan, 
maar da ar van ccnigszins andere samenstelling dan langs 
de open zee. Achter het strandbosch hcerscht vcelal de 
nipahpalm, als eldors in den Archipel. De strand- vlakten 
langs den In dischen Oceaan zijn meestal met klcine 
duinen omzoomd. De kustwouden dor bergen hebben in 
den regel een droog karakter. Men vindt o.m. daarin 
pandanen on cycadecen, niboongpalmen en langkap-
palmen, die aan de aren verwant zijn. Afzonderlijke 
bosschen vormen de njamploeng (zio CALOPHYLLUM 
INOPHYL- LUM) cn nabij de kust der Preanger de 
gebaiig- palm (zie CORYPHA), die ook veel in Oost-Java 
groeit, waar echter de lontar of siwalan (zic BORASSUS) 
in grootere complexen voorkomt. 

In het binnenland was vroeger de overheerschen- de 
begroeiing het gemengde woud, dat zich ook in do 
lioogere gordels voortzet, maar met gewijzigde 
samenstclling. De karaktertrekken van dit voor do 
equatoriale streken kenmerkendo boseb, met zijn 
duizende boomsoorten en zijn dicht onderhout. met de 
groote, kleurige bloemen in velo hooge boomkruinen, 
met zijnc menigte kl ini plan ten en epiphyten worden in 
het artikel PLANTENGROEI nader behandeld. 

De boomsoorten zijn in Oost-Java ten deele anti era 
dan in het Westen, met sterkeren loofval in den drogeren 
oostmoesson. Ook zijn de wouden in de drogere streken 
van het oosten minder welig. In Oost-Java komen niet 
alleen bij de kusten homogene woudon voor, maar ook 
verder binnen- waarts de Jagere, weinig regenrijke 
streken. De voornaamste daarvan zijn de djatibosschen, 
dio hun grootste uitgestrektheid bereiken op het Noor- 
delijk kalksteengebergte en den Goenocng Kencb ng, die 
zij grootendecJs bedekken (verge!ijk DJATJ). Daarop 
volgen in uitgestrektheid de acacia-bos- schen, die tot het 
type der savannen-woud(!n be- hooren, doordat de 
boomen wijd uitcenstaan en do bodem incest met grassen 
is begroeid. Ook (lit bosch treft men in cost op cen 
knlkhoudcixlcn bodem aan. 

Als overal ter wereJd wordt ook op Java strijrl gevoerd 
tusschcn de bosschen(MI d(- grassen. Grijpt de inensch 
daarbij niet in, dan blijven de laatstc beperkt tot spoedig 
uitdrogejide of om andere eigenschajjpen weinig 
vruchtbare gronden. Maar tengevolge der bebouwing 
hebben de. grassen zich ver buiten hun oorspronkelijk 
terrein uitgebreid. Alct name gddf. dit van }ict bekende 
zxvare alang- alang-gras, dat tlians groote 
uitgeKtrekthedcn in beslag neemt, zoowel in de hoogcre 
deelcn van dozen gordel als in den daarboven gelcgcnc. 
Het berlpkt meestal verlaten bouwveldcn. Wc】zou 
daarop in den regel lusschen het gras jong bosch 
opschicten en de overhand vcrkrijgen, maar de inlanders 
plegen telkenjaro de alang-aJangveldcn zooveel mogelijk 
in brand to steken, waarna het gras uit zijn eigen ascii 
herrijst. De regeering verbiedt (lit branden, dat inisschien 
zijn voornaamste verklaring vindt in een atavistische 
vrees voor uitbrcidiiig van het woud, nicer dan in 
j)ractische redenon. 
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Evcnzeor over allerlei hoogto vcrspreid als de alang-
alang vindt men de Lantana, eon uit Amcrika ingcvoerd 
stork voortwockercnd struikgewas met vcrschillond 
geklourde bloomon, dat in somniigc strekcn grooten last 
vcroorzaakt. 

In de gcmengde wouden van den twccden gordel, <licn 
der bergstreken beneden do wolkonzone, van ongcveer 
600—1500 M., komon opwaarts golcidelijk andcre boo 
men te voorschijn. Op do groote vulkanen van den 
Oosthoek groeicn aan hunne zuiderhel- lingcn, in do 
streken der zware passaatregens, uit- gestrekto wouden 
van reusachtige bamboesoorten, 20 M. cn mcer hoog. 

De bosschen van den wolkengordcl (1500—2500 Al.) 
vertoonen een groot verschil tusschen West- Java en de 
ineeste streken van het drogere Oosten. In West-Java 
blijven de gcmengde wouden de heerschappij behouden. 
Maar de loofmassa is op dezc hoogte minder dicht dan 
meor omlaag, de bladeren zijn minder groot/dc lianenen 
phanerogame epiphyten nemen af, daarentegon do varens 
en mossen stork toe. Onder do ccrsten treffen vooral de 
boomvarens. Do mossen beheerschen het woud in vele 
hoogere streken geheel; zij oyerdekken de stammen en 
takken en zelfs het loof, alsook de kruiden, en hangen in 
metcrslangc sluiers neer. Zware, vochtige nevels vullen 
deze wouden. Tot de boomen behooren hier eiken en 
kastanjes en coniferen. De bloemen groeien niet meer in 
het hooge loofdak, maar aan kleinerc boomen en heesters. 
Fraaie bloemen hebben hier de orchi- dccen. 

In Oost-Java is do wolkenvorming gcringer en zijn de 
novels droger. Hier is het gcmengde woud vervangen door 
de tj emara-bosschen (zie CASUA- KINA), die meestal 
weinig of geen onderhout en geen liancn hebben en veelal 
ook geene epiphyten onder de hoogere plan ten. 

Op de bergtoppen, die boven den wolkengordel 
uitsteken, worden de bosschen lager oni eindelyk in 
kreupelhout of in savannen met lage boomen over te gaan. 
Ook de andere kenmerken der alpine vegetatic zijn 
aanwezig: vcel bloemen, inrichtingen in den bouw der 
plant tegen verdamping, evcnals aan do kusten. Dat deze 
alpine vegetatic hier veel Inger voorkomt dan in hoogere 
gc berg ten nabij 

equator, wordt door Schimper aan do grootere 
windknicht, door Junghuhn aan de droogte van <lcn 
bodem toegcschreven, (Zie verdcr het artikel 
PLANTENGROEI). 

< )ndcr de CULTUURGEWASSKN zijn Huikcr, tabak on 
j'ijst, voorzoover zij voor de Europceschc inarkt worden 
uitgevoerd, geheel tot de laagvlaktcn bc- perkf. De tabak 
groeit ook hoogcr, in do berg- Ht doch wordt daar alleen 
voor de inlandsche niarkt geteekl, vooral in Midden-Java. 
De rijst gaat tot ongevecr J 300 M. hoogte, maar do beste 
vai ietcitcn groeicn veel lager. Van de borgcultures voor 
de woreldmarkt grooit kina het hoogst, zelfs tot 2000 M. 
De koffic- en theelandcn liggen op zeer verschillendc 
hoogte, tusschen 士 300 en 1500 M. De cacao kan nog 
lager groeicn, inaar de landen liggen op de berghclliugeii, 
tot 800 Al.; de nan plant geschicdt incest in vroegerc 
koffiotuinen, evcnals van do thee. Vele van clezo ianden 
plan ten thans ook rubber, wnarvan de beste soort, de 
Hevea, tot ：| 600 M. gaat, echter ook in lagcro streken 
grooit, tot bij de zee. Europceschc groonten en aardap- 
pclen ticren het best tusschen 900 en 1500 M. Van de 
inlandschc voedingsmiddelen gaat do kadold tot 
omstrecks 450 M., de eassave tweemaal zoo 

hoog, maar op die groote hoogte geeft ze gcringer 
opbrengst dan nicer omlaag. 

De FAUNA van Java komt in hoofdtrekken over- cen met 
die van de andcre groote eilanden van het westen van den 
Archipcl, Borneo cn Sumatra; alleen is op Java de 
cultuurfauna natuurlijk veel talrijkcr, tcrwijl onder de 
wilde fauna een aantal soorten zcldzaam zijn geworden. 
Dat geld t onder do grootc zoogdicrcn allcrecrst van den 
rhinoceros, die nog vooral in Zuid-Bantam cn ook in het 
Zuiden van de Prcangcr voorkomt, van het wilde rund, den 
banteng en den wilden hond. Maar ook de koningstygers 
en panters worden zeldzamer, en de herten komen niet 
mccr in zoo groote kud- den voor alf? nog voor vijftig 
jaren. Tali-ijker zijn nog de wilde zwijnen, (Zie overigeiis 
het artikel FAUNA). 

B e v o 1 k i n g. Zooals in het aldus getiteld artikel is 
meegedeekl, had op Java cn Madoera de laatste 
“volkstclling" plaats aan het einde van 1905. Dezc gaf tot 
uitkomst ruim 30 millioen zielen, tcrwijl ccn opgaaf van 
cinde 1912 aangeeft 36,5 millioen. Eeue volkstelling op 
meer nauwkeurigen grondslag wordt voorbcrcid. 

De dichtheid der bevolking loopt voor de resi- dentien 
zeer uiteen, wat vooral te verklaren is uit de ongelijke 
verdceling van berg- cn laagland en uit het feit, dat 
sommige streken ten deele pas in den jongsten tyd in 
cultuur warden gcbracht. Dit laatste is o.a. het geval in de 
residentie Besoeki, waar de dichtheid het geringst is, n.l. 
± 100 per K.M*; daarop volgt Bantam met 120 (in Di'cnte 
eu Friesland, de twee provincicn van Nederland met de 
geringsto dichtheid van bevolking, zijn de cijfers resp. 70 
en 115). De grootste dichtheid, in Kedoe 425, in Socrabaja 
410, staat byna gelijk met die in Noorcl-Holland (430), dat 
nog door Zuid-Holland overtroiTcn wordt (513), bij welke 
vergelijking editor te bedenken valt, dat in deze 
provincien onze groote steden liggen, terwiji Java 
percents- gewijs cen zeer geringe stadsbevollcing heel't. 

Ecn dichtheid op het platteland als men in de vlakten 
van Java vindt, waar de dorpen zich soms 
aaneengcschakeld uren ver uitstrekken, is in Europa 
ongekend, maa r komt in Oost-Azie ook elders voor 
(China, .Japan, Voor-Indic). Over de emigratie der 
Javanen en de volksverplaatsingen op Java zelf zie men 
onder BEVOLKING en KOLONISATIE. Zie voorts de 
artikelcn: JAVANEN, MADOEREE- ZEN, 
SOENDANEEZEN, BADOEVS, TENG- GEREEZEN. 

Economise he t o e s t a n d. LAND BOUW. Men leest 
dikwijls, dat de toeneming der be bo u wing en der 
productie van cerate levensbehocftcn op Java geen 
gelijken tred houdt met die der bevolking. Alet zekorheid 
valt die bewering niet to be- oordeelen, want voor bcide 
factoren zijn de cijfcrs onbetrouwbaar, do oudorc 
inzonderheid. Maar als men de schattingen over langcre 
perioden vergelijkt, gaat men aan do juistheid twijfelen, 
wat het ciland in zijn geheel betreft-. Voor afzonderlijkc 
land- schappen, waar eene overmatige dichtheid van 
bevolking heerscht, is haro gegrondheid onmisken- baar, 
doch mag, in verband met de allerwegen aanwezigo 
middclen van verkccr, daaraan geene ernstige beteekenis 
worden gehecht. 

Liiidcns de gegovens van 1905 zijn 84 % der 
bewoners van inlandschen landaard op Java — de eyfers 
van ihuloera daarin begrepen — recht- 
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streeks of indirect te rekenen tot den landbouwen- dcn 
stand. De volgen de tabel geeft, zecr globaal, een 
overzicht van het aantal volwassen personen, bij het 
landbouwbedrijf betrokken volgens de cven- bedoelde 
statistieken: 

Groepen. i Mannen. Vrouwen. Te zanien. 

Grond bezit! ers 3.000.000 :300.000 3.300.000 
Pachters ...........  
Arbeiders bij: a. 
den Inland- 

270.000 15.000 285.000 

schen landbouw b. 
den Europce- 

1.200.000 : 950.000 2.150.000 

schen landbouw〔 170.000 : S0.000 

1 
250.000 

Totaal ! 4.640.000 ' 1.345.000 
(土4*niill.) (土 

5.985.000 
(± 6mill.) 

Volgens oud-Javaansche opvatting is een bahoe 
(bouw) de oppervlakte rijstveldcn, die een landbou- wer 
met zyn gezin in doorslag kan bearbeiden (zie BAHOE). 
Voordroge gronden is dezc oppervlakte veel grooter dan 
voor sawahs doch de opbrengst per zelfde oppervlakte 
over het geheel zoovcel geringer. Neemt men aan, dat in 
doorslag een gezin voor zijn onderhoud noodig heeft, 
buiten de opbrengst van het woonerf, een bouw sawahs, 
naar de thans algemeeu geldende maat van 7096,5 M.2, en 
stelt men de gemiddelde opbrengst van 2 bouws andere 
gronden daarmede gelijk, dan blijkt nicer dan de helft der 
grondbezitLcrs niet in die omstandigheden te verkeeren, 
terwijl luidens de aangehaalde ge- gevens het aantal van 
lien, die meer dan 2 bouws bezitten, nog geon 7% 
bedraagt. Sterk overwegend is dus op Java het kleinbezit 
en daarmee het kleinbedrijf. Het grootgrond bezit is zeer 
beperkt en leidt bovendien in 't geheel niet tot groot 
bedrijf, maar tot verhuur en deelbouw. Grootbezit (het 
woord naar Javaanschen maatstaf gebruikt, want in 
Europeeschen zin is het op Java buiten de particuliere 
landerijen nagenoeg onbekend) komt het meest voor in de 
Preanger (zie aldaar), ook in aaneengesloten complexen; 
in de andere residenties ligt het meer versnipperd en is het 
dus vanzelf voor grootbedrijf ongeschikt. 

Evenals in verschillende andere streken van Aziii en 
oudtijds ook in Europa, vindt men op Java vele 
bouwgronden, in het bijzonderde sawahvelden, in bezit 
bij de dorpsgemeenschap of, zooals de algemeene 
administratieve term aldaar luidt, in communaaJ bezit. 
Men treft dien bezitsvorm weinig of niet aan bii de 
Soendaneezeii en Madoeieezen, maar voornamelyk in de 
eigenlijk Javaansche streken, inzonderheid op Midden-
Java. 

In vele dichtbevolkte streken van het eiland is 
nagenoeg alle bebouwbare grojid in beslag genoinen. 
Vergrooting der opbrengst per bouw is echter nog zeer 
wel mogelijk in de meeste gevallen. Veelal is gebrek aan 
zorg en landbouwkennis, vaak ook aan middelen, bij den 
inlander oorzaak van ee)i te ge- ringe opbrengst; vooral in 
de methode van be- bouwing zijn verbeteringen aan te 
brengen. Door onderwijs en demonst-ratie tracht de 
regeering in de laatste jaren invloed ten goede te oefenen, 
waarbij de hulp van een doelmatig ingericht ci'ed 
ietwezen en andere voorzieningen van verschillendcn 
aard het hare zullen moeten voegen (zie VOLKS- 
CREDIETWEZEN). Van groot belang is ook uit- 

breid'ng en verbetering der bevlociing, voor zoover de 
terrcingesteldheid zich daartoe leant. Men rekent dat 
thans nog bijna cen derdc dor saAvalis van den regen 
afhankclijk is cn dat van <lc bevloeibare sleohts ccn 
clerde decl voorzicn is van penna- )ien te irrigatiewerken 
(vgl. BEVLOEIINGEN, biz. 295—296). 

De bebouwing der droge veldcn (tegals) geschiedt 
jneestal nogweinig intensief; in vele bergstreken met 
niecrjarigc braakligging. Een uitzondering vormt o.a. do 
tabakscultuur voor de inlandschc markt hoog tegen de 
bergen van Kcdoc cn Banjoemas. Primitieve landbouw in 
het bosch heeft nog vooral in Z.Bantam plaats. 

Sterk uitgebreid is in latere jaren de verbouw van 
tweede gewassen of nagewassen, maar ook deze is nog 
vooi' toeneming vatbaar. A】s voedingsmid- delen zijn 
daaronder voornl van bctcekenis mais, peulvnichten 
(verschillende katjang-soorten), cas- save cn bataten; als 
handelsgewassen bohalve de evengenoemde, w.o. de 
sojaboon (katjang kad(16), aardnoten, tabak, suikcr en 
indigo, de dric laatste speciaal voor de inlandscho markt . 
Op droge veldcn worden dezc alle als hoofdgewas 
geteeld, het mccst de mais, die na de rijst cen der 
voornaamste voed ingsmiddelen uitmaakt, en bij de 
Madoereezen 一 op Madoera zoowel als in Java's 
Oosthoek —— het hoofd voedsei. De katoenteelt is van 
eenig bc- lang in Demak, terwij 1 in verschillende 
bergstreken aardappelen en groenten, vooral uien, worden 
ge- kweekt en ten deele in de steden ter markt gcbracht 
voor de Europeesche tafel. Belangrijk is de groenten - 
teelt bij de Tenggereezen, ook van koolsoorten ； verder 
telen dezen vruchten, o.a. perziken cn aard- beien. 

Onder de overjarige(/ewa(>sen valt het cerst de 
kokospnlm te noemen. Dezc komt ook i)i lagere 
bergstreken voor, tot omstreeks 800 a 1000 M., maar met 
minder vruchten cn kleiner oliegebalte. De teelt is in de 
Jaatstc jaren stork toegenomen, vooral door de liooge 
prijzcn. Tijdens den oorlog i« de bereiding van 
klapperolie uit copra, die tc voren voor den export 
onbetcekencnd was, zeer vooruit- gegaan door de 
beperlung der scheepsruimte: Amr■- rika, dat vroeger 
noch copra noch die van Java betrok, word in 1916 van 
beide de eerste afncmcr. Het grootste terrein met 
klapperteeit is de kust- streek van Bagelen, Banjoeinas en 
hot Z.O. der Preanger; daarna NoorcI-Bantam. Algemeen 
ver- spreid is de aanplant van kapokbooinen, voor uitvoer 
van kapok en kapokpitten, die van aren- en pinangpalmen 
(in den Oosthoek en op Madoera ook van siwalanpalnien) 
en van siriljstruiken, terwij] thee in de Prcanger en in 
Pekalougan door de bevolking wordt geplant voor 
inlandsch gebruik of om onbereid aan de Europccsclie 
ondornemingen te worden geleverd, en in Bantam de 
aJoudc pcpcr- cultuur cenigszins schijnt tc hcrlevcn; 
cacao wordt vooral in West-Java aangepJant. Het 
vruchtcnJand bij uitnemendheid is oud-Batavia, als reeds 
gezegd. 

Dit alles heeft betrekking op den aanplant der 
overjarige gewassen in afzonderlijke luinen. Al de 
genoemde boomcn c» struiken, behaJve thee, plant men 
ook op de erven, voor eigen gebruik of voor den 
kleinhandel op de passers. 

EvenaJs in de andere dichtbevolkte landen van Oost-
Azie is de VEETEELT op Java van betrekkelijk gerlnge 
beteekenis. In oude tijclen is dit anders geweest en werd 
het eiland aJsrijk aan vee betiteld. llijk aan vee is nog 
Madoera en in 't algcmeen is Oost-Java daaraan minder 
arm dan het Westen. 
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In verscheidono streken is in de laatstc twintig jaren de 
veestapel sterk achtcruitgcgaan in aanla] on ook in 
gehalte, en dit door vcrschillendc oorzaken ten deele 
verband houdend met de wijzo, waarop de veeteelt en de 
verzorging van den vccstapol plcgcn to geschieden, met 
gem is van goeclo woidegronden on anderc redoncn van 
dien aard, ten deele ook met uitputting van het hoomvee 
door den arbeid ten behoevc der suikerindustrie als 
anderszins. Van bestuurazijdc worden vooral in de 
laatsto jaren ernstige pogingen ter verbetering gedaan. 
In West-Java is de buffel ovcrheerschcnd en ook in 
Midden-Java langs de Noordkust tot ROmbang, terwijl 
aan de Zuidkust het rund reeds in een deel van 
Banjoemas de meerderheid heeft, evenals in gc- heel 
Oost-Java, hoewel ook daar in mindore mato dan de 
bufiel in 't Westen. Evcnwel neemt overal in Midden- en 
Oost-Java de meerderheid der run- deron toe en ook in 't 
Westen begint men er nicer te houden. Runderen telen 
sneller voort dan kar- bouwen, hebben hooger 
slachtwaarde en zijn volgens do bevolking beter tegen 
ziekten bestand. 
Het hoomvee wordt voornamelijk voor den land- bouw 
gebruikt en verder voor het vervoer, vooral ten behoeve 
der suikerindustrie. Het vleesch wordt, behalvo bij 
fccstelijke gelegenheden, over het alge- meen door de 
inlanders weinig gegeten. In hun geringo behoefte aan 
dierlijk voedsel wordt veel meer voorzien door visch en 
verder door vlcescb van geiten, schapen en vooral 
kippen. 
Ook de paardenstapel gaat numeriek en in gehalto 
achteruit. 
De VISCHVANOST is te onderscheiden in zeevis- schcrij, 
vischvangst in rivieren, meren en dergelijke en die, 
verband houdend mot de teelt in zeevisch- vijvers en in 
zoetwater. De eerste is verreweg het grootst op 
Matloera. Over de residentiea der Noordkust is zij verder 
vrij gclijkmatig verdeeld ； het minst in Cheribon en 
Besoeki. De tambaks (zout- watervijvers) liggen voor 
ongevcer de hclft in Soera- ba.ja, verder vooral in 
Semarang, Madoera en Pasoeroean. Men teelt er haring 
(zic aid., Jav. banding). Do opbrengst is van beteekenis. 
Het omgekeerdo is hot geval met do riviervisscherij, die 
zeer geringen omvang heeft. Maar wel is van belang de 
visch- teelt op sawahs en in vijvcrs in West-Java, vooral 
in do Preanger ； men teelt vooral karpers, goudvisschcn 
cn gocrami. 
Do inlandschc NIJVERIIEID staat, evenols de inlandschc 
handel, voor cen groot cl cel met den landbouw in 
verband. Daaronder moct vooral word on genocmd de 
bcrciding van olie, suiker, cassavemeel, copra on tabuk. 
Grootbed rijf is dit wlechts in weinige gevallen. Het 
handwork is meestal huisvlijt en betreft grootcndeels de 
kunstnijverhcid (zio aldaar). De inlandschc 
scheepsbouw is nog hot belangrijkst op de kust van Rem 
bang. 
Ook de Europecschc industrie is meest Jandbouw- 
industrie, maar dan in groot. Van verreweg do ineeste 
beteekeniszijn de suikerfabrieken ；daarnaast 
rijstpelmolcns, fabrieken van tapioca, van klapper- olio 
enz. Voorls fabriokoii van petroleu in productcn on 
inctaal-, Hteen-, on cementfnbriekcn. De meubel- 
induatrie wordt veel door Chineezen beoefend. 

Handel o n s c h e o p v a a r t. De HANDEL der inlanders 
is grootendecls bijbedrijf: verkoop van 
landbouwproducton en verder kloinhandel in de 
voortbrengselcn dor huisinduslrie on tot distri- butio der 
invocrartikelen. Met do tocncming van den invocr in de 
laatsto jaren is dus ook de kloin- 

nandcl toegonomon. Van beteekenis is daarbij het 
marktverkccr, dat, grootcndeels in handen der vrouwen 
ligt, niet allcen als koopsters, maar ook als verkoopsters; 
ook de waroenghandel wordt nicest door vrouwen 
beoefend. 
Handclszakcn van beteekenis worden voornl go- d re ven 
uit de centra Koedoes, Djokjakarta mot het naburige 
Pasar Gcd6, Pckalongan"en Solo en verdcr door lieden 
van Bawean, die gchccl Java bereizen, en van 
Bandjermasin. Overigcns is de tusschcn- handel meest in 
handen van Chineezen en Arabiercn, do groothandel in 
die van Europeanen en ten deele van Ohineezen. De 
Chineezen hebben ook, vooral in de klcinere 
hoofdplaatsen, de eigcnlijkc winkoinering bijna 
uitshiitend in handen. 
Wat betreft de SCIIEEPVAART geeft onderstaande tabel een 
blik op het scheepsvcrkeer in de voor- naamste 
havenplaatsen. Zij vcrmeldt in de tweede kolom den 
gezamenlijken netto-inhoud van alle vaartuigen (stoom- 
on zeilschepon) boven de 10 M.3 bruto, die in 1914 in do 
onderscheiden plaatsen zijn aangekomen, met 
uitzondering van oorlogs- en andere 
gouvernementsschepen (opgaven van de officieele 
statistiek). Ter vergelijking bevatten de laatstc twee 
kolommen gegevens nopens de ont- vangsten aan in- en 
uitvoorrechten in de verschil- lende gewesten, waarbij 
naast den naam der resi- dentie nog de kleinero havens 
zijn genoemd, die in enkele gewesten worden gevonden, 
waar het jaar- lijksch verkeer beneden, en nicest ver 
beneden. de 100.000 M3. blijft. De ook daar niet 
genocnido zijn van zeer geringe beteekenis. 

Belangrijkste 
havens. 

Batavia .... 
Indramajoe . 
Cheribon 
Tegal 
Pekalongan 
Semarang ... 
Djoeana .. 
Socrabaja .. 
Bawean ........  
Pasoerocan . 
Probolinggo . 
Kraksaan 
Besoeki .... 
Panarockan . 
Banjocwangi 
Tjilatjap 
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2.097 
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Batavia (Pama- 
noekan) 

Cheribon. 
；4.801 
! 7S5 

} Pekalongan 

)Semarang, 
> (Japara, Taioe, 
)Karimoendjaica) 

Soorabaja 
j (Grisee)^ 

> Pasoeroean 

Besoeki 

I Banjoemas 

126 

4.547 

5.637 

66 

22-t 

Een beschouwing van dezc cijfers doet merkwaar- 
dige ongelijkheden zien. Het verkeer was voor de 
residentic Batavia tweemaal zoo groot als voor het go 
west Pekalongan; de douane-inkomsten waren 3S niaal 
zoo hoog. Nog zonderlingcr was de verhouding tusschcn 
beido cijfers voor Soorabaja en Pasoc- roean. De zaak is, 
dat geon van bcide kolommen van cijfers een volkomen 
juist bccld geeftvan de handels- boteekonis dor 
onderscheiden kustplaatsen. In de- 
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opgaven van bet schecpsverkecr makcn de kleinero 
havens eon veel te gunstig figuur. limners, een over- 
groot deel van het verkeer is bier kustvaarb, waarbij de 
tusschenstations elk voor zich in den regel slcchts een 
vrij geringe lading levcren in verhouding tot de t-
onnenmaat der aanloopende schepcn. Omgckcenl heeft 
men vcrschillendc pnnten in het oog te houden bij het 
gebruik der cijfers van de laatste koloin. Ten eerste bet 
reft het daarbij slechts den handel met and ere landen. 
Voorts zijn verschillende artikelen zeer ongelijk be last. 
Ten deixle is de uitvoer in reel geringer mate belast dan 
de invocr cn aangezicn juist de uitvoer voor een veel 
hoogcr percentage over de klcine liavens gaat, zijn deze 
in de statistiek der douanc-inkonistcn dus in het nadccl. 
Vooral deze laatste oorzaak is het, die de ongelijkheid 
tusschen beidc kolomnien zoo sterk maakt. 
Ter staving van het vorenstaande volgo hier- onder een 
verge!ijking tusschen de in- en uitvoer- cijfers 
betreffende de voornaamstc groopen van artikelen voor 
gehecl Java, met inbegrip van Madoera, en voor de 
hoofdhavcns. 
De voomaaniste posten van den invoer, gerang- schikt-
naarafdalende bedragen, zijn: manufacturen, eetwaren 
(daaronder begrepen rijst). machines, ijzer cn staal, 
kramerijen, garens, steenkool, aardewerk, gedistilleerd, 
bier, leder cn lederwaren, sigaren. De invoer van de zes 
vooniaamste groepen was als volgt -verdecld: 

I Bedrag van den invoer in 1914 (uit- 
Igezonderd dien voor Gouvernements- 
rekening) in millioenen guldens. 

•
uomdz

 

6

 

,

3

0

0

q

 

OJ.IP

O

Q

 

•
dpvquloos

 

5

 

M

u

ei

J

m

u

o

s

 

4

 

.

!

?

>

£

£

 

3

 

.UIOOPDN

 UO2

 

d

A

d

f

o

o

l

o

o 
Manufac- 

turen .........  79,2 ：17,7 20,9 30,8 69,4 
Eetwaren 4G,8 14 9 16,9 39,9 
Machines.. 
IJzer en 

18,1 4 3,4 8 15,4 
staal .........  12,5 2,1 2,6 5 9,7 
Kramerijen 3,6 1,3 0,7 1,5 3,5 
Carens.... 3,5 1 1,2 0,7 2,9 
De voornaamste posten van den uitvoer, gerang- schikt 
wederom naar afdalende bedragen, waren: suiker, thee, 
tabak, copra, koilie, caoutchouc, rijst, jxjper, kapok, 
kuiabast en kin inc, vezels, mais, cassave-producten, 
huiden. De uitvoer van de zeven voornaamste groepen 
van artikelen was in 1914 verdeeld als is aangegeven in 
de label in de volgendo kolom. 
De cijfers in de kolommen 2 en 6 van de beide tabelleii 
— voor welkc aan de Gouver- nementsstatistieken de 
noodige gegevens zijn ont- leend 一 doen in het 
algemeon blijken.dat tusschen de totaalcijfers voor Java 
en Madoera en die voor do drie voornaamste havens een 
vrij gering ver- schil bestaat ten opzichte van den invoer, 
daaren- tegen een vry aanzienlijk verschil ten opzichte 
van den uitvoer. 
Ala algemeene karakteristiek van den uitvoer valt op te 
merken, dat het aantal posten kleiner, de bedragen van 
elk afzonderlijk echter hooger zijn dan bij den invoer. 
Bij een land van nog geringe 
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Suiker .... 
Thee ..........  
Tabak .... 
Copra ........  
Koffic .... 
Caoutchouc 
Rijst ..........  
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economische ontwikkeling ligt dit voor de hand: de 
invoer bestaat uit de meest uiteenloopende 
industrieproducten, de uitvoer evenwel uit een be- perkt 
aantal landbouwvoortbrengselen, uit massa- artiJicIcn 
dus. Dit laatste verklaart, waaroin de uitvoer in 
belangrijko mate de voorkeur geeft aan de kleinere 
havens, wanneer die dichter bij zijn, ook al zijn zy 
zooveel minder goed toegerust, 
Welke blijvende gevolgen de oorlog voorden handel van 
Java zal hebben, valt thans nog niet te voorspellen. Wei 
is het niet onwaarschijnlijk, dat de vervanging van copra 
als groot uitvoerartikel door klapperolie, waarvan 
hierboven onder LAND- BOUW melding is gemaakt, van 
blijvenden aard zal zijn, doordat de bereiding van die olie 
thans op groote schaal voor den export is ingericht en de 
schecpsruimte voorloopig nog wel beperkt zal blij ven. 
Voor de landen, waarmede Java hand cl drijft, zie men 
onder HANDEL EN SCHEEPVAART； voorde 
zeevaart evencens. Tnlandsche kustvaarders hooren het 
meest thuis op Madoera en in de residen- tie Soerabaja. 
B i n n e n 1 a n d s c h verkeer. Het wegcnnel op Java is 
in de laatste decennieu zeer vcrbc*tcr<l en in de vlakte 
thans over het gchcel voldocrxlc； in verschillendo 
bei'gstreken bestaat nog aan vci- betering en vitbreiding 
behoefte. De riviervaart is, als in vele anderc landen, 
door den aanleg van sporen en trams achteruitgegaan cn 
thans nog maar van weinig beteekcuis. 
De volgende tabel geeft cen overzichl van de ont-
wikkeling der spoorwegen, di。voor Java zeer laat is 
Logonnen. De eersto lijneu: Jiatavia - Buit<u)zorg en 
Semarang—Vorstenlaixlen werden ii)1873 <•()1874 
voltooid. 

i) Als andere belangrijke uitvoerhavens zijn to 
noemen: 
voor suiker: Probolinggo, Pasoeroean, Tegal, Tjilaljap, 

Cheri bon, Pan aroekan, 
Pckalongan ； 

,, tabak: Panaroekan, Probolinggo, Ban- 
joewangi; 

,, co])ra: Tjilatjap, Banjoewangi, Tegal ； 
,, koffie: Banjoewangi, Pasoerocan, Pana- 

rockan, Probolinggo; 
„ caoutchouc: Tjilatjap, Pasoeroean, Pro bo- 

linggo; 
,, riist: Indrama joe. 
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Jaren. 
Lengte in K.M. der 

gczamenlijke 
spoorlijnen op J ava. 

Opbrengst person cn - 
en goederenvervocr 
(in millioencn gul-

dens). 

1875 261 2,3 
1880 411 4,2 
1885 932 7,8 
1890 1252 8,8 
1895 1448 11,4 
1900 1857 15,6 
J905 2058 18,5 
1910 2230 2G,5 
1914 2435 37,1 

Een blik op de tabcl leert, dat vooral in den laat- sten tijd 
de opbrengst sneller stijgt dan het aantal kilometers, wat 
op een toenemende dichtheid van het verkeer wijst. 
In eene laatste tabel ten slotte zij de groei aan- getoond 
van het Javaansche tramwegnot, die nog later begonnen 
is maar vooral in de jaren 189 — ]900 zeer snelin zijn 
work is gegaan. 

1885 .... 
Lengte in K.M. 

 ...... 112 J 899 .... .... 1093 
1890 ....  ___  185 1900 .... ....1326 
1895 ....  ...... 329 1905 .... ....1888 
1896 ....  ...... 388 1910 .... .... 1990 
1897 ...  ...... 573 ]914 ....  ___  2251 
1898 ...  ....... 803   In het laatste dertigtal jaren heeft het tram- 
wcgennet zich derhalve uitgebreid tot twintigmaal 
de vroegere lengte en dit inzonderheid in het 
tijd perk 1897—1914. (Zie voorts SPOOR- EN 
TRAMWEGEN. 

J. F. N. (tabellen van P.S.) 
GESCHIEDENIS. Van een eigenlijke geschiedenis 
van Java kan cerst sprake zijn na de komst der 
Hindoe's De oorspronkelijke bevolking, welke dezen 
aan trofEen, was er een van het Malcisch- Polynesische 
ras, waarschijnlijk afkomstig uit Achtcr-Indie; deze 
bex'olking was niet gcheel onbeschaafd en kende 
onder meer reeds den n at ten rijstbouw en eenige 
metaalbewerking, had een eigen metriek en munt- 
Btc-Iscl, was op de hoogte van scheepvaart en astro- 
nomic, had ook reeds haar wajang en gam elan 
en bczat een geordenden staat van bestuur. Haar 
geschiedenis ligt echter gchecl in het duister. Voor 
(l(；n naam van hot eiland cn de wijzc, waarop hot 
bekond geworden is, kan verwczcn worden naar 
het arlikel ONTDEKKING v. N. I. Van de allcr- 
eerste aaurakingen van de Hindoo's met Java we- 
ten wij weinig. ZcJfs staat niet vast, nil welk deel van 
Voor- of Achter-Indie de kolonisten afkomstig wa- 
re n ；over de verschillonde aanwijzingen, daaroni- 
tron t door ouclbeidkundige gegovens verstrekt, 
raadplego men het artikel OUDHEDEN. De eerste 
sporen van Hindoe's op Java worden aangetroflen 
<)p West-Java, in den vorm van eenige inscripties 
op rotsblokken in de afdccling Buitcnzorg en te Toe- 
goc in Mr._Cornells. Zij zijn gegrift in eon soort 
Wenggi-schrift, dat blijkens de lettervormcn uit do 
vierde en vijfde eeuw moot datecren, en vermelden 
een Wishnoeitischen koning Poernawarman.,Indien 
^Iczci vestiging van blijvenden aafd was, gelijk mon 
»nag opmaken uit con bericht van den Uliineeschon 
pclgrim Pa-Hian, welke in dezen tijd Java bezocht 

 

en cr vcel Brahmanisten en heidencn en weinig 
Bocddhiston aantrof, dan hebben ze in elk geval al 
zeer weinig sporen nagelaten. 

Ecrst in do zevende 舛kn-ccuw treffen wij ecn 
goed govestigde Hindoemaatschappij aan en dan niot 
mcer in West- doch in Midden-, iets later ook in 
Oost-Java cn het is eerst van dezen tijd af, dat men 
zich cen beeld kan vormcn van den aard en de ge- 
schiedenis van de Hindoc-Javaansche cultuur. De 
voornaamsto bronnen voor die geschiedenis zijn do 
volgen de: 

1. De inscripties, op steen en op koperplaten, vor- 
men als authentieke documenten uit den tijd zelven 
het incest betrouwbare matcriaaL Daar de bewaard 
gobieven oorkonden in hoofdzaak schcnkingen en 
stichtingsedicten zijn, geven zij historische data slechts 
als bijkomstige oinstandighedcn en wordt 
men, op ecn paar uitzonderingen na, eigenlijk ner- 
gons op samenhangende wijze aangaande de ge- 
schiedenis van den tijd der oorkonde ingelicht. 
Daartegenovcr komt het geheel ontbreken van het 
streven om de gebeurtenissen in een bepaald dag- 
licht te stellen aan de betrouwbaarheid ten goede. 
Een aantal in scripties is afzonderlijk gepubliceerd, 
verzamelingen zijn de Kawi- Oorkonden van Cohen 
Stuart (1875) en de Qud- jayaanselle OorkonHen van" 
Brandes (1913);. …,右 

2. Een tweetal oud-Javaansche geschriften komen Z^Ss, S'、：，奖？ voor 

de latere geschiedenis in aanroerking, de Naga<.川/ 、 
rakrgtagama en de Pararaton. Het eerste, een'lof^^ *'： 
dichf op koning Hayam Wooroek van 勺卢、 
in 1287 ?aka door Prapantja vervaardigd, in 1902 /
 《云.

、 
door Brandes uitgegeven, geeft niet alleen 如坑虹/^"" ' 二 
bijzonderheden aangaande het Javaansche rijk dier *一二一：•归 dagen, doch 
bovat tevens een kort overzicht van de " y 
voorgeschiedenis der regecrende dynastie. De dichter 工，” is klaarblijkelijK 
goed van alles op de hoogte en heeft ;；>. . . 
waarschijnlijk van allerlei officieele gegovens gebruik kunnen maken, zoodat 
zijn mededeelingen overal, 

 

waar controle mogelijk is, juist blijken te zijn ； 
echter was zijn werk een lofzang en daarom zal men 
er tevergeefs de episodes uit de vroegere geschiede- 
nis in zoeken, welke voor's konings voorzaten min- 
der eervol waren. De Pararaton, een prozageschrift 
over de Javaansche geschiedenis gedurende de rij- 
ken van Singasari en Madjapahit, uitgegeven even- 
eens door Brandes in 1896, bestaat uit drie onge- 
lijkwaurdige gedeelten, con vrijwel geheel legenda- 
rische jeugdgeschiedenis van den eersten koning 
van Singasari, dan een sterk anccdotisch gekleurd 
geschiedverhaal van af de regeering van dezen vorst 
tot in die van Hayam Woeroek en ten slotte een stuk 
kroniek. Do schrijver geeft gecn blyk van partijdig- 
heid, doch is weinig in staat geweost tot eon kritisch 
gebruik van zijn bronnon ； 

3. Bcrichten van buitenlandsche zijdo en wel, 
behalvo enkele Arabischo en Portugeesche, vooral 
Ohineeschc ； de Chineezen toch zijn vanaf de vyfdo 
ecuw bijna onafgebroken mot de Javancn in aanra- 
king geweest. De gegevons in kwestie zijn byeen- 
vcrzamcld door Groeneveldt in zyn Notes on the 
Malay Archipelago (1876). Ze zijn vooral van waarde 
om wat zij over land en volk mcdedcclen, dikwijls 
zaken, dio voor de Javaansche bronnen te vanzelf 
sprekend zijn om er gewag van to maken. Voor wat 
ze zelf gezien hob ben zijn de Ohincezon wel betrouw- 
baar; wat ze van hooren zeggen hebben, is dikwijls 
bedenkelijk; 

4. Archaeologische gegevens, tempels en andere 
monumenten, kratonoverblijfsolen on vondsten. 
Vprder zijn dikwijls bclangrijko conclusieste trekken 
f(: 】3 
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uit gebruikcn cn instcllingen, die op het tegen woord i- ge 
Java en op Bali gevonden worden; 

5. Uitdrukkelijk worde geconstateerd, dat de nieuw- 
Javaansche geschied vcrlmlen, babads en der- gelijke, als 
bronnen voor de oude geschicdcnis on- bruikbaar zijn en 
slechts dan eenigo waarde hebben indien door gegevens 
van anderc zijde onderkend kan worden, waar en hoe 
eenige historisclie waar- heid onder ecn reeks 
onbetrouwbare fabcltjes ver- scholen ligt. 

Het. eerste vaste punt in de geschiedenis van Mid- 
den-Java is de oprichting van ecn lingga te Tjanggal in 
Kcdoe in ?aka 654 door koning Sandjaya, het volgende 
de stichting van den Boeddhistischcn Ta- ra-tempel van 
Kalasan-ia 700 door cen koning iiit de Qailendra-
dynastie. Wijst de op eerstgenoemd feit betrekking 
hebbende inscriptic door haar Wenggi- schrift naarde 
oudste vestigingen op West-Java te- rug, de laatstc is 
gegrift in de uit een gehecl ander deel van Voor-Indie 
ingevoerdc karakters van het Nagari-schrift ； beider taal 
is nog het Sanskrit. In elk geval blijkt duidelijk, dat in 
genoemde jaren op Java een Hindoe-maatschappij 
gevestigd was en dat de kolonisten zoowel Boeddhistcn 
als Qiwaieten telden. Van dertig jaar later clat-eert de 
oudste oorkonde in het Oud-Javaanscii, die van 731, 
gevonden op den Dieng, waar, naar men ook op grond van 
het karak- ter der bouwwerken mag aannemen, toen ter 
tijd de tempelstad bestond, waarvan men nn de 
overblijfse- len nog vindt. Inscripties bij tempels komen 
dan ook in de volgende jaren voor, zoo ecn van 774 *) bij 
Tjandi Perot en van 78G bij Tjandi Argapoera, doch 
historische mededeelingen bevatten deze niet. AVij 
bezitten ook verder een aanta] stichtingsoorkonden en 
kennen verscheiden koningsnamen, doch veel verband is 
tusschen cen en ander vooralsnog niet aan te wijzen. Dit 
valt te nieer te betreuren, daar deze Midden-Javaansche 
periode monumenten als Boip^Boedoei zag verrijzen ； 
gelukkig heeft men uit ae lettersoort van de op den voet 
van dit bouwwerk aangebrachte woorden den tijd van den 
bouw kunnen opmaken, welke geschied moet zijn in het 
laatstc deel van den Midden- Javaanschen tijd, even- als 
blijkens bouwkundige gegevens die dor tempel- groep 
van Prambanan. 

Evenmin aan het bloeiendo Mid 
den-Javaansche rijk plotseling een einde gemaakt heeft. 
Een feit is het, dat na 850 geen sporen van be- woning 
meer worden aangetroffen, uitgezonderd een twaalfde-
eeuwsch op zichzelf staand jaartal op den Dieng en latere 
veertiende-eeuwsche vestigingen, o.a. op den Lawoe, 
waarover straks meer. Men heeft gegist, dat een 
vulcanische uitbarsting de geheele bevolking Oostwaarts 
heeft doen vluchten, want met den val van Midden-Java 
gaat een groote op- bloei van Oost-Java gepaard, terwijl 
een enkele koniugsnaam zoowel op Midden- als op Oost-
Java aangetroffen wordt-. 

Heeft men vroeger wel gemeend, dat v66r de ne- gende 
gaka-eeuw Oost-Java alle beteekenis miste, van die 
opvatting is men teruggekomen sinds de ontdekking van 
een San skrit-in scriptie tc Dinaja van 682 bewees, dat een 
Oost-Javaansch Hindoerijk r’eds bijna twee eeuwen 
vroeger bestond; de inhoud oorkonde wijst op samenhang 
met den gelijk- tijdigen Hindoestaat van Midden-Java. 
Het is ech- ter pas in het begin der negende eeuw, dat wij 
met 

i) Alle jaartallen zijn volgens de Qaka-jaartel- ling; 
men verkrijgt de jaren A. D. door er 78 bij op te teller). 

cen gcregeldc reeks koningen ecn aanvang kunnen 
niaken, waarvan de bekendste zijn: Balitoeng in 
824 en Daksha in 837,dezo laatste vooral daarom 
belong, wij] incn hem zoowel op Midden- ala op Oost- 
Javaanschc steen in scripties vindt en wel op beide 
plaatsen met den koningstitel. Zonder koningstitcl 
komt hij ook op Oost-Java voor, welk feit tot be- 
langrijkc conclusics aanleiding zou kunnen geven, 
wanneer niet de oorkonde in kwestio op een zoo ge- 
makkelijk verplaatsbaar voorwerp als een kopcr- / , /, 
plaat stond. Dezclfde vorst is op grond van een / - '■ n 
valsche in scriptie ten onrechte verecnzelvigd inct 
koning Sindok. 七 J 喝.“.-以,—， 

Deze Sindok is de inecst beteekende vorst van }: 
de negende eeuw, gelijk Airlangga dat van de tiende (, 
en Djayabhaya van de elfde is. Wij kennen hem van 
een twintigtai oorkonden, waarvan 15 door hem als 
koning zijn uitgevaardigd. Zijn regecring begon in 
851 en duurde mitistens tot 869; zijn gebied st rekt e 
zich in elk geval over de tegenwoordige residenties 
Soerabaja, Kediri en Pasoeroean uit. Uit Sindok's 
tijd hebben wij een tempel over, Tjandi Goenoeng 
Gangsir, nierkwaardig door het voorkomen van 
allerlci nog Midden-Javaansche versieringsmoticvei). j ) j . 

Hocwe] Sindok geen zoon naHet en word opgevolgd, / , 
door zijn schoonzoon, van wien een onzer belang- ' 
rijkste en uitvoerigste oorkonden, die van Gedan-'z^ 
gan uit 872, afkomstig schijnt te zijn, dragen toch ‘ ' & 
zijn afstainmelingen naar hein den naarn van het gc- ( 
sJacht van I^ana. Ten tweeden male langs de vrou- 
lijke Jijn behoort tot die afstammelingen de ongeveer 
honderd jaar later regeerende Airlangga. Van diens 
oorkonden noemen wij in het bijzonder den steen 
van Kelagen, uit 959, met een bericlit over irriga- 
tiemaatregelen en voorzieningen na een doorbraak 
aan den beneden-Brantas, en een steen, thans to 

van 

over 

 

Calcutta, waarop de koning in Sanskrit en Kawi een 
en ander medcdeelt over zijn le ven sloop. Hij wcnl 
in 923 geboren en huwde jong met ccn dochter van 
den Oost-Javaanschen koning Dharmmawung<;n, 
naar wien Airlangga en zijn nakomelingen zich ook 
Dharmmawangga noemen. In 928 word do schoon- 
vader verslagen en gedood en moesL de jonge prins 
vluchten, twee jaar later wierp hij zich op als kroon- 
pretendent. Dan volgt cen reeks van oorlog<-n, 
tot eindelijk na achttien jaar strijdcns de nicu\v<> 
heerschappij gevestigd is. Een merkwaardig punt is 
dat Airlangga ook een enkelen West-Javaanschen 
naam noemt en andererzijds juist in deze jaren (l<- 
in scripties van Tjitjatih een Socndaneeschcn koning 
doen kennen, die intusschen onafhankclijk schijnt le 
zijn van het Ooslen ； ook op West-Java blijkt in elk 
geval een Hindoe-maatschappij tc bestaan, cn 
omstandigheid dat de Soendanecsche vorst Wish- 
noeiet is, kan in verbaud gebracht worden met het 
eeuwen vroeger onder Poernawannan (zie p. 193) in 
diezelfde streken heerschend VVishnocisnie. ver 
zich ook Airlangga*s macht uitgestrekt heeft, het 
centrum van zijn go zag is steJlig tc zoeken incleBran- 
tas-vlakte. Ook do letlerkunde biocide onder hem ； 
uit dozen tijd zijn Kan wa'H.Ardjoenaxyivy.aba-evenals 
de omwerking van het Mahabharata. 

In 964 nam de koning een geestelijke waardighei<i 
aan en word het rijk verdeekl onder zijn beide zoucn ； 
zoo ontstonden de rijkou van Djanggala (Soerabajn, 
Pasoeroean en wat verder Oostelijk lag) cn Kediri 
of Daha (Kediri, Madioen en het meer Weslelijk。； 
West-Java zelf ging waarschijnJijk wecr verloreu); 
misschien is de muur, welks overblijfselen op den 
Kawi gevonden worden, de grens geweest. Djanggala 
(Dj跖gg汨幻 is tegenover Kediri op den achtergrond 
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gctrcdcn ； wc kennen slechts ccn cnkclc inscriptie nit 
Djanggala tegen eon gehcclc recks uit Kcdiri, zclfa heeft 
laatstgenoemd rijk zijn gebied ten kostc van den nabuurstaat 
uitgebreid. DeKedirische oorkon- den dragen een sterk 
sprekend Wishnoeitisch karak- ter； van de verscliillcnde 
vorsten zij inetnameDjaya- bhaya genoemd, welkc ook onder 
de tegen woordigo Javanen nict vergeten is. Zijn regeering ging 
ook niet zonder gevaarvolle o m st an d ighed cn voorbij en 
cluur- ~ , de betrekkelijk kort: in 1051 regeert nog zijn voor- 

[ \ C' -■ ganger en in 1062 reeds wcer een opvolger. Toch 
i ft.字..schijnt zijn periode er ecn van grooten glans gewecst 

\_, . te zyn ； ook hier werden de lettoren beoefend, getui- 
:七; *4 ... gc het ontstaan van den Bh avatayoeddha. 
、.； ：， In het begin der twaalfdo eeuw wist te Toemapel 
i do jeugdige Ken An grok na ecn struilcrooversbe- 

staan zich van het ambt van districtshoofd mcester tc 
jnaken en gaandeweg zijn gezag ten Oosten van den Kawi uit te 
breiden. Na zich in het bezit gesteld tc hebben van een goed deel 
van het oudc Djanggala nam hij den koningstitel aan en maakte van 
een 1 wist tusschen zijn souvcrein,den koning vanKediri, on de 
hooge geestelijkheid gebruik tot een aanval op Kediri, welks vorst 
hij in 1141 in den slag bij Ganter vcrsloeg. Daarmede ging de 
suprematic over op lieb . Z rijk van Toemapel, als welks koning 
Ken Angrok f,- den naam aannam van Radjasa. 
X、. Vijf jaar later were! Radjasa vermoo rd op last van zijn 

stiefzoon Anoeshanatha, welke na een rusti- gc 
regeering in 1170 op zijn beurt gekrist werd door zijn 
stiefbroeder Tohdjaya. Deze trachttc dadclijk zich 
meester tc maken van zijns voorgangers zoon, Rangga 
Woeni, welke laatste, tijdig gcwaarsehuwd, ^vist tc 
vluchten en op listige wijzc de bevolking on- tevreden 
maakte tegen den koning, zoedat dezo bij cen amokpartij 
omkwam. Rangga Woeni beklom thans nls 
Wishnoewarddhana den troon ； onder zijn re geering 
kwam <le definiticve hereeniging van Oost- ■lava tot 
stand, waarschijnlijk door de verovering van Mahibit. 
De hoofdplants van Toemapel breid- (lo zich meer en 
meer uit en kreeg den naam Sin- gasari. In 1176 on tvin 
g *8 vorsten zoon Kertanaga- ra do koningSwijding； 
totWishnocwarddhana's dood in J190 regeerden beiden 
samcn, im 1190 KCrtana- ^ara aDeen. 

Dcze vorst is bekend door zijn lichtzinnige zorge- 
looslicid in staatszaken en door zijn warme belang- 
Htelling voor studies op Bocddhistisch gebied, zoo z- Ifs 
dat hij cen dliyani-bocddba-uijding ontving; zijn bccld 
als zoodanig bezitten wij non. Tot twee- (naal toe mocst 
een opstand op Java onderdrukt worden, hetgenn den 
koning nict verhinderde zijn besto troepen naar het 
buitcnland to sturen, in 1197 naar Sumatra en ii; 12C2 
miar Bnli. Op Sumatra werd ccn vasalstaat gevestigd, 
waaruit het later onaf- liankelijke rijk van 
MCnangkabaxijs voortgckoincn. A) die 
krachtsinspanning was nog niet geiioeg： door pen 
beJeediging van den Chinecschcn gezant wist li ij 
bovendicn to bewerken, dat de Chinccscho keizer Kublai 
Chan ecn tuchtigingsexpcditie naar Java znnd. 

Voor deze Java bereikte, was Kertanngara reeds 
fen val gcbracht door ecn binncnJandschcn vijand, 
<l«"n onderkoning van Kediri, Djayakatwang. Na- 
zi”h vergewist tc hebben dat de omstandiglicdcn 
gunstig waren, lokte deze door ecn schijnaanval do 
Singasarischo troepen nanr het Noorden en zond 
vcrvolgens zijn kourtroepen langs den rechtcn weg 
naar Singasari, waar Kertanagara ii)den onverde- 
digden kraton werd overvallcn cn gedood (1214). 
B'larmede eindigt het rijk van Toeniapel-Singasari, 

uit welks blocitijd de Tjandi's Djago cn Kid al (zie / / / ,. 
OUDHEDEN) datecr  ----------------- *  -------  '.籍" 

Na den dood van KCrtanagara wist do eenc be-勺偌/ 
velhebbcr vnn diens troepen, tevens zijn schoonzoon 
cn naasto erfgenaam, Widjayo, to vluchten naar<^"C^ • 
Madoera, waar hij werd opgenonicn door den stad- ? 勺略M 
houdcr. Op diens raad bood hij Djayakatwang zijn ，'空 
onderwerping aan, met hot docl zich op Java ergena 功 
vasten voet te verscha任en en als de tijd gunstig was 
den Kedirischen vorst, thans opperkoning, te U； 
verwierf's konings gun st, kreeg eenigen grond in 歹产"舟~、 
buurt van Tarik en stichtte daar ecn nieuwe stad, /、..乙占 RE 为■■ ' 
Madjapahit, waar hij zijn kans afwachtte. Zoo ston- den de zaken, toen in 121G 
de Chineescho expedite" 

tijd gunstig was f 
belagcn. Zoo kwam Widjaya inderdaad aan het hof,£ 

landdc, die bestemd was om Kertanagara te tuchti- 
gen. 

De Chincezen landden to Toeban, zonden ondcr- 
handelaars naar Singasari en trokken vervolgena 
naar den mond van de Kali Maa. Daar kwamen de 
onderhandelaars terug met het bcricht, dat Kfir- 
tanagara reeds dood was,doch dat diens schoonzoon 
Widjaya zich onderwerpen wikle, en steun verzocht 
tegenover den koning van Kediri, met wien hij twist 
had. De onderwerping werd aanvaard en de Chi- 
neezen begonnen met dat deel vnn Djayakatwangs 
troepen, dat aan de Kali Mas den toegang tot Java 
bewaakte, tot den terugtocht te d win gen en verder 
langs die rivier op te trekken. In mid dels had den do 
Kedirischc troepen Ma<ljapahit aangevallen, welke 
stad door de Cliineezcn ontzet werd ； ver volgen s dron- 
gen de Chineezen cn de troepen van Widjaya door tot 
de Kedirische hoofdstad, die storuiendcrhand geno- 
men werd. 18 dagen na de ontmoeting aan de Kali 
Mas. Djayakatwang werd gevangen genomen. Wid- 
jaya； uu van zijn binnenlandschcn vijand verlost.wist 
zicb ook van zijn bondgenooten te ontdoen, wier 
achtei'hoede hij verraderlijk aanviel, zoodat de Chi- 
ncczen, na eenig verlies geleden tc hebben, zich weer 
inschceptcn. Als alleenheerscher van Java beklom 
Widjaya in 1216 onder den naam KSrtaradjasa den 
Madjapahitscheh troon, om na cen rustige regeering 
in 1231 to overlijden. 

Met zijn zoon en opvolger Djayanagara begint 
weer ecn hoogst onrustig tijdperk met een reeks van 
binnenlandsche onlusten. Een der gevaarlijkste op- 
standen was die van Nambi, welke in 1238 met de 
inneniing van Padjarakan onderdrukt werd. Dri& 
jaar later had die van Koeti plaats, gedurende welke 
de koning uit zijn hoofdstad vluchten mocst； het 
was de latere rijksbestierder Gadja Mada, wien het 
gclukte als ofEicier van do lyfwacht Koeti to doen 
dooden en den koning terug to voeren. In 1250 werd 
.Djayanagara vernioord cn opgevolgd door zijn halvo 
zustcr Tribhoewanottoenggadewi Djayawishnoe- 
warddhnni, de moeder van don in 1256 geboren en in 
1272 op den troon gekomen koning Hayam Woe- 
roe k. 

Onder deze koningin begint de blooitijd van Ma- 
il japahit, ceu periode, die men met rccht den tijd 
van Gadja Mad a noemcn kon. In 1253 tot rijksbe- 
stierder benoemd, mocst hij dadclijk ccn opstand in 
Besoeki onderdrukken oin vervolgona zijn aandacht 
op het buitcnland tc vestigon en door zijn krachtig 
bclcid nagenoeg den geheclen archipcl onder het ge- 
zag van Java to brengon. In het artikel ONTDEK- 
KING VAN NEDERLANDSCH-INDI£ vindt men 
eon bespreking van de lyst der Javaansclio onder- 
hoorigheden uit den Niigarak^rtagama. Ook aati- 
gaande de voortreHclijke-bmherilandsclie orgauisa- 
tie geeft dit gedicht- tai van bijzondcrhcden, b.v. re- 
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gist ratio van alle desa's on haardsteden, rescripten over 
bebouwing en irrigatic, zorg voor rechtspleging, politic en 
belastingen, enz. Toen Gadja Mada in 1286 overleed, 
werd hij on ver vangbaar geacht cn werden^ijn 
ambtsplichtcn over vier personon ver- dccld^* 

Oilier Hayam Woeroek, als koning gcheeten 
Riidjasanagara, blijkt- weder iets van aanraking met 
West-Java en wel door het verhaal van eeu voorgc- 
noiner) huwelijk met een Soendaneescho prinses, bij uicr 
komst naar Oost-Java tenge vol ge van een mis- verstaud 
een gevecht ontstond. waarin de koning van Soenda en 
zijn volgelingen omkwamen. Ook oud-Soendaneesche 
gescliriiten vermeldcn ecn in dozen tijd gesncuvclden 
koning； over het algemeen schijnt Soenda onafhankdijk 
geblevcn te zijn onder inheemsche vorsten, sinds 1355 die 
van Padjadjaran. In Hayam Woeroek's tijd ontstonden 
gcdichten als Soetasoma en Ard joenawidjaya van 
Tantoelar en bouwwerken als Tjandi Dja.vi, Panataran 
(beide let? ouder), Djaboeng, Rimbi en in de tweede hclft 
dezer eeuw Tegawangi, Soerawana, Kali-tjilik, K6- 
daton. Pari, enz. 

Bij zijn overlijden in 1311 liet de koning een zoon uit 
een bgrouw na, Bbre Wirabhoemi, en een doch- t«r uit de 
koningin, welke huwde met ha ar neef Wi- 
kramawarddhana, alias HyangWigesha; terwijl doze 
hatste zijn schoonvader opvolgde, kreeg Bhre Wi- 
rabhoemi het bestuur over het Oosten des rijks. Na den 
dood van zijn zoon en aangewezen opvolger trad W 
ikrama warddhan a in 1322 af ten behoeve van zyn 
dochter Soehita en werd kluizenaar; echter dwougen 
oneenigheden met，Bhre Wirabhoemi hem spoedig op 
zyn besluit terug tc komen, zoodat hij dan met zijn 
dochter verder regeert. Na aanvanke- liik succes werd 
Bhre Wirabhoemi in 1328 gedood en deze 
binncnlandsche twisten Jeidden het. verval van he! rijk in. 
De buitenbezittingen gingen verloren, in 1348 brak nog 
een groote hongersnood uit, in 1351 stierf de koning. 
Soehita regeerde waarschijnlyk alleen verder tot 1369 en 
werd opgevolgd door haar breeder Kertawidjaya (f 1373). 
Van de volgende vorsten blijkt noch het verband met de 
tot dusver regeerende dynastie,nocb zijn 
belangrijkeregeerings- daden van hen bekend. Van den 
laatsten koning, die in den Pararaton vermeld wordt, heet 
het, dat hij in 1400 in den kraton gestorven is. 

Kunsthistorisch is van de veertiende eeuw weinig 
bekend. Tot voor kort kon men behalve een paar weinig 
beduidende mon u men ten van Oost-Java eigen lijk alleen 
die eigenaardige grove en lonipe bouwwerken, welke op 
de helling van den La woe te Soe- koh en Tjeta worden 
aangetroffen, aan deze periode met zekerheid 
toeschrijven: men moest zich dus afvragen of inderdaad 
deze vervallen en vergrofdo voortbrengselen het slot van 
de Hindoe-Javaansche kun st waren, die in 
vroegereeuwen op zulk een hoog- te gestaan had. Dat dit 
een onjuiste gevolgtrekking zou zijn,is eerst kort geleden 
bewezen doorde vondst van ^verschillende monumenten 
op den Penanggoe- ngan, welke eveneens jaartaHen uit de 
laatste helft der veertiende eeuw dragen en het ruwo en 
lompe van den Lawoe geheel missen, integendeel als do 
directe voortzetting van de vroegere Madjapahit- 呷2 kun 
st te beschouwen zijn, welke het in haar nieti steeds fijne 
maar altijd nog artistieke vormen begrijpelijk maakt, hoe 
uit do laat-Javaansche kun st de Balineesche is ontstaan. 
Een nader onderzoek van deze bouwwerken heeft nog niet 
plaats gehad. 

Bovengenoemd jaar 1400 gka (1478 A.D.), sterf- jaar 
van den laatsten koning'in den Pararaton, is 

tevens dat, hetwelk de Javaanscho traditio kent als dat van 
de verovering van Madjapahit door do Mohammedanen. 
De onjuistheid van die traditic is reeds lang bewezen, 
zoowel uit berichten van Portugeesche zeevaarders als uit 
ecnige inscripties van 1408, die ecn zuiver Hindoe-
Javaansch karakter dragen, en waarin de regeerende vorsb 
zich koning van Wihvatikta (een naam van Madjapahit) 
noemt. Da ar nu echter in die inscripties ook iemand 
geprezen wordt om zijn overwinning in cen strijd tegen 
Madja- pahit, ligl het voor do hand aan te nemen, dat cr 
inderdaad in 1400 een verovering van Madjapahit heeft 
plaats gehad, doch nictdoordeMohaminedancn maar door 
de vorsten der inscripties van 1408, de 
Girindrawarddhan&'s. Dat zou dan een laatste Hindoe-
Javaansche dynastie zijn, welke het rijk beheerschte, al 
than s gedeeltelijk, doch niet meer te Madjapahit zelf 
zetelde； de opperkoning van 1408 heet Ranawidjaya. 
Blijkens Barbosa was er zelfs nog in 1437 (1515 A. D.) 
een Hindoe-opper- koning van Java, terwijl ook in 1443 
(1521 A. D.) Madjapahit als nog bestaande wordt 
opgegeven door Pigafetta. dus in geon geval verwoest 
was. Ja zelfs bezitten wij cen kopcrplaat, die gezegd wordt 
in 1463 ^aka (1541 A.D.), te Madjapahit beschrevcn te 
zijn. 

Inmiddels staat vast, dat in elk geval in laatstge- noemd 
jaar de Islam de overhand had. Het nieuwe geloof had zich 
reeds gedurende een paar eeuwen op Java gelcidelijk 
ontwikkeld en uitgebreid, in hoofd- zaak zeker op 
vredelievende wijze. Ook zonder ecn bepaalde verovering 
en verwoesting van de Btad Madjapahit door de 
Mohammedanen is haar spoedig verval gereedeJijk te 
verklaren uit haar vermin- derde beteekenis, toen zij geen 
hoofdstad mcer was, en het verloop van dat deel der 
bovolking, dat zich in de nieuwe toestanden niet kon 
schikken. Dergelij- ke landverhuizingen hebben, 
gedwongen of vrijwil- lig, plaats gehad naar den Tengger, 
naar Balam- bangan en naar Bali. Alleen op 
laatstgenoemde plaats heeft de Hindoe-Javaansche 
cultuur golcgon- heid gehad zich verder ongestoord tot de 
Ba]incesch<- te ontwikkelen. 

Uit Chineesche en Portugeesclie bronnen, verge- leken 
met In land sche gcschiedverlialen, kan do g”- schiedenis 
van de invocring des islam's in Java vrij- wel vastgesteld 
worden. Voor-Indische handelarcu (geen Arabieren, 
zooals men vroeger meendo) cn Moslims uit Voor-Indie, 
reeds in Malaka gevestigd, brachten al handelende cn 
bekeorende den islam o)> Java. Maleische kooplicdcn 
werkten ongetwijfcld met hen. Huwelijken 
metdochtersder havenkouink- jes hiclpen den islam 
verbreiden. Ook in de Javaan- sche onderhoorigheden 
breiddedeislainzich uit. Oost- Java word liet eerst onder 
invloed gebracht; Toeban enGresik werden daarde cerst-
geislajniseerdebclang- rijke plaatsen van Java. Vaste data 
voor de islamisce- ring van Java zijn twee inscripties: de 
steen van Le- ran, van J 082/83 of 1101/02 cn het graf van 
Malik Ibrahim teGresik van 1419. Do veelzins 
verwardc,doch niet geheel onbetrouwbare, jneesta] 
bezwaarlijk met de Europeesche (Portugeesche) bronnen 
overcen lu brengen Inlandsche traditie noemt Malik 
Ibrahim, waarsehynlijk een handclaar, wellicht uit 
Kasj&n in Perzie afkomstig, den eersten prediker des 
islains： een inlandsche Mohammedanengemeente kan er 
ii> zijn tijd nog niet geweest zijn. Als tweeden apostel 
noemt zij Haden Rakmat (later Soenan Ngampel g<- 
noemd), die een zoon van ecn Arabier en eeno prin- ses 
van Tjampa zoudo geweest zijn. Zijn faam lokte Maulana 
Isliak uit Pasai naar Oost-Java. Een bij 
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de prinses van Balainbangan door hem vcrwckte zoon 
werd door haren vadcr verstooten en opgovocd door 
Baden Rahmat, die hem Haden Pakoe noemdc; by werd 
beroomd als Soenan Giri, de stainvadcr van het geslacht 
der priestervorsten van GirL_Aan Soenan Giri wordt 
door do traditie hetzclfdo tciTcin van werkzaamheid 
toegekend als a an Malik Ibrahim. In het eerstc kwartaal 
der 15c ecuw kan do is- lam in do Oost-Javaanschc 
kuststreken zijn gercci- pieerd. Volgens de Inlandsche 
traditie alweer kwam in het laatsto kwartaal van de 15e 
eeuw de zoon van den Madjapahitschen stadbonder van 
Palembang, Roden Patah, naar Java, waar hij aanleiding 
gaf tot veler bekeering en de stichting van eon Jloham- 
medaansch rijk: Demak of Bintara. Hij zou met an- dere 
z.g.n. „wali,sn Madjapahit na langen tijd onder- worpen 
hebben (volgcns de in land sche traditie in 1478 A.D, zie 
echter vorige kolom), waarna hij den titel Panembahan 
Djimboen aannam. 

De tocht van den Islam over Java was westwaarts. In 
de Soendalanden zou de Islam gebracht zyn door Ibrahim 
Ibn Maulana Israil, die door cen vorst van Demak was 
aangesteld tot bestuurder van Cheribon. Na zijn dood 
werd hij als Soenan Goenoeng Djati vereerd (zie op den 
naam en op CHERIBON ge- schiedenis). Door hem ook 
of door zijn zoon Ha- sanoeddin werd in Bantam de islam 
gepropageerd. [Zie verder het art. HEILIGEN MOH. 
IND.] In 1527 werd Socnda Kalapa (Djakatra) door het 
nieuwe Mohammedaanschc rijk Bantam genomen. 
Intusschen was de suprematie van den vorst van Demak 
over de overige rijkjes van Java niet van laugen duur. 
Omstreeks het jaar 1546 gingzij feite- lijk verloren (zie 
DEMAK). Een nicer binnenlands gelegen rijk Padjang 
ontstond. 

Nog was de strijd om het overwicht tusschen den 
Islam en het Hindoeismc op .Java niet geeindigd, toen de 
Portugeezen, sedert weinige jaren — 1511 — to Malaka 
gevestigd, ook op Java zich vertoonden. Ze werden er 
goed on t van gen ； de vorst van Ma- djapahit begroettc 
hen als welkomc bondgenooten tegen de opdringende 
havenkoningen, de Icenman- nen eener vroegere periodo, 
terwijl dezen nog ge- heel onder den indruk waren van 
het lot door de Portugeezcn aan den lieerscher van het 
Maloische rijk bereid. Maar duurzamer dan het ontzag 
block do haat tegen den vrecmdeling, die den lovendigcn 
handel der Javaanschc havens op Malaka den nek- «lag 
had gegeven ； toen Madjapahit was gcvallen, kon de 
Portugces zich nog slechts in de Hindocsch. gebleven 
declcn van het eiland handhaven, in den uitersten 
Oosthock, in Balainbangan dus, en in de Socndalanden. 
Maar ook hier zou het niet tot blij- vende vestiging 
konien, want toen het plan, om te Socnda Kalapa (=： 
Djakatra) een versterking te bouwen, zijn uitvocring 
iiadcrde, verkreeg de Islam ook in dit decl van Java de 
overhand, het rijk van Padjadjaran werd weggevuagd, 
cen a nd or, cen Mo- hanuncdaanseh, dal van Jiautain 
ginger vcrrijzen.cn niaakte zich in J527 ook van liet 
nabijgclcgen Soen- <la Kalapa jnecater. De Portugeezcn 
zagen er zich verclreven en het was eerst in het laatst dor 
ceuw, <laL het hun gclukken mocht, hier weder 
betrekkiu- gen aan tc knoopen. Bantam, de stad, had zich 
toen reeds lot de nicest beteekenende haven- en handcls- 
plaats van den Aichipcl ontwikkeld; hier was het, dat de 
eorste Hollandscho vloot in 1596 het anker liet vallcn. 
Tot ergernisnatuurlijk van de Portu- geeze)i, die daii ook 
niets verzuimden, om wantrou- wen tegen do onzen tc 
verwekken en daarin ook door het aanmatigf-nd oplredcn 
van den leidcr der 

onderneniing, Corn, do Houtman, maar al tc wel 
slaagdcn. Als vyandon scheidde men van Bantam en daar 
op den vcrdcrcn tocht — om Java hecn 一 gecn lading 
kon warden ingenomen, zou men het eerstc pogen ccn 
mislukking mogen nocmen, ware het niet, dat het zclf 
vinclcn van den weg naar Indi© een trimnf van de 
hoogstc bcteckenis was. 

.Bovcndien ontwikkeklcn do volgcndc aanrakin- gen 
met Java zich onder voor ons gunstige om- standigheden. 
Zoo bleek reeds bij de komst der tweedc vloot onder Jac. 
Corn, van Neck Bantams vriendschap voor de 
Portugeczen in vijandelijkhe- den verkcerd en wclhaast 
waren onze betrekkingen daar zoo hartelijk, dat Bantam 
„dc eerstc aen loop en prinsipaelsto handelsplaetsc" 
heettc. Dcgoededicn- sten, die men in de cerste jaren 
onzer vestiging daar aan het rijk tegen den 
gemeenschappe 1 ijken vijand kon bewijzcn, c!wongen 
aller ontzag af en verhoog- den het aanzion der onzen 
zoowel buiten als op Java. 

Op Java was de strijd om de oppermacht bij de komst 
der onzen zijn laatste phase ingetreden. Een leenrijkje van 
het hiervoren genoemde Pa- djang, ilataram gehceten, had 
bij voortgaando ont- wikkeling langzanicrhand de 
suprematie weten te verwerven niet allecn over den 
vroegeren Iccnheer, doch zelfs over Demak en de streken, 
welkc daar- toe vroeger behoorden, d. i. over een goed 
deel van Midden-Java. De vorston van Soerabaja boden 
nog tegenstand, maar daaraan zou door Soeltan Agoeng 
(1613—’46) een eind worden gemaakt. Wei was het den 
onzen gunstig, dat Agoengs aandacht nog door het 
Oostelijk deel van Java was gebonden toen Hollands 
invloed in het Westelijke wortcl schoot en Hollands 
kracht zich keerde tegen den gehaten Portugces. 
Bovendien, het Java, dat de onzen von- den, was niet 
incer het Java, dat den Portugces van zijn kusten had 
kunnen wercn. De gewcklige scliokken der afgeloopen 
eeuw badden het uitgeput, de fellc slagen, door de 
Portugeezcn aan zijn ecn- maal zoo gcduchte vloot 
toegebracht, zijn maritie- me macht gcbrokcn.Tochviel 
met het onder Agoengs energieke leiding sncl zich 
uitzettende Mataram ernstig rckoning tc houden ； 
Bantam vreesde het, de Edelc Coinpaguie zag er hoog 
tegen op. 

De verhouding van de Compagnie en Bantam was niet 
lang onverdeekl gimstig gebleven. Den grooten waren de 
broodkruunels gaan steken, steeds nicer hadden zij de 
omstandigbeid uitgebviit, dat Hollanders cn Engclschcn 
elkander concurrentie aan- dcden. Het werd nog erger, 
toen een omwcnteling den anti-Europecsch gezinden 
rijksbestierder met scliier onbeperkt gezag beklecdde 
(1609). De oppo- sitie, do partij, welke de belangen van 
den minder- jarigen Sooltan voorstond, was niachteloos 
tegen den usurpator. Zij vond haar leider in diens 
doodvijand, den Pangoran van Djakatra, dat aan Bantam 
on- derhoorig was. 

Djakatra kendc men reeds uit De Houtnuin's tijd. Er 
was good water tc verkrijgen, groenten cn vruchtcn waren 
er ovcrvloedig en goedkoop, maar als handelsplaats had 
Djakatra geen bcteckenis. De moeilijkhedon, wclko men 
to Bantam ondervond, leidden er toe, dat nu op Djakatra 
het oog viel. Men kreeg vergunning er cen loge op 
terichtenen schecps- werven aan te leggen en bekwam 
tevens de vrye beschikking over het hout op de 
nabygelcgen eilan- dcn. Nog v6or het eind van 1610 had 
men er zich ingericht, zondor nochtans ook maar in \ 
minst te vermoeden, dat uit deze vestiging reeds in de 
naaste toekomst groeien zou, wat welhaast „de Koningin 
van hot Oostcn" zou worden genoemcl. Djakatra 
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word beschouwd als ccn ncdcrzetting, gelijk men ze 
elders reeds had of nog vestigen zou. Zoo die to Djaratan 
-Gresik (1602) „als synde een plaetse seer wel tot den 
Molukschen handcl gelcgen", zoo die, een tiental jaren 
later, te Pasoeroean, wijl er tegen billijken prijs vce en 
rijst konden worden ingckocht; zoo die te Djapara 
eindelijk, omdat de vorst van Mataram in 1614 verklanrd 
had, cr prijs op te stellen, dat er een loge kwani. 

Intusschen werd de vestiging tc Djakatra door Bantam 
met leede oogen aangezien. Ze stemde den rijksbestierder 
tot nadenken, deed hem inbinden, wat den onzen een go 
reed c aanleiding was, oin hem tot concessies te dwingen. 
Zoo deed Bjakatra op- geld, de onzen minder afhankclijk 
inakende van het onwelwillendc Bantam, dit daarentegen 
met te grooter wrok nog bezielendc. In 1614 word het ge- 
heele scheepsbouwbedryf naar Djakatra verlegd, het jaar 
daarop aan Bantam de cisch gesteld, den handel vrij te 
doen zyn ； zoo niet, dan zou men er ge- hcel opbreken. 
Bovendien was men er op bedacht, zich tegen Bantam 
bondgenooten te verwerven, waartoe in 1616 stappen 
werden gedaan zoowel bij Palembang als bij Mataram. 
Gelukkig zonder ge- vo]g, want ware't er toe gekoinen on 
Agoeng „con- sequentelijk hecr over geheel Java" 
geworden, men zou het zeker achteraf ernstig hebben 
betreurd. Ge- heim blecf de zaak niet. Bantam kreeg er 
de lucht van, Djakatra evenecns en dit, voor 
verstrekkende plannen van de Coinpagnie beducht, 
wendde zich van haar af, zocht toenadering bij Bantam 
en steun bij de Eogelschen, die seder! het voorafgaande 
jaar eveneens aan de Tji Liwoeng waren neergestreken. 
Onder deze omstandigheden en bij de steeds wassen- de 
behoefte aan een “rendez-vous", besloot Coen, de 
chicanes daartegen van den Pangeran van Djakatra 
moede, den knoop door te hakken en te Djakatra een 
„volcomen fort te stichten". Den 22en October 1618 ging 
hij ertoe over en voor het einde des jaars gevoel- de hij 
zich sterk genoeg, oin aan alle aanslagen het hoofd te 
kunnen bieden. Dat ze niet zijn uitge- bleven, dat 
Djakatra belegerd is geworden, eerst door de Djakatranen 
en Engelschen, daarna door een uitsluitend Bantamsche 
macht, dat Coen de benarde veste ten slotte ontzet en 
Djakatra ver- nield heeft, het zyn alle bekende zaken, 
evenals het feit, dat op de puinhoopen van genoemde 
plaats een nieu we vestiging verrees, waaraan denaamvan 
Batavia werd gegeven. (Zie BATAVIA en 
DJAKATRA). 

Ook met Bantam werd afgerekend, echter op uiterst 
milde wijze； „die peere" was, ineonde Coen, „nog niet 
ryp5*. Toen het zich wat later niet inee- gaande betoonde, 
werd blokkade toegepast, een heilzaani middel, dat bo 
vend ion aan de welvaart van Batavia ten goede kwam. 
Maar den oudergang van Bin tana wilde men niet en 
opgegeven was het denk beeld reeds lang, om tegen dit 
rijk met Mataram 44n Jijn te trekken. Het vorlangcn 
daarl.oe bestond sedert J 622 bij Agoeng wel, was daarna 
jneer dan eens geuit en werd cinddijk in 1628 formeel te 
ken- nen gegeven. Men ging er niet op in, wat Agoeng 
deed besluiten Batavia te venneestcren. Een poging tot 
verrassing in Augustus gedaan, niislukte, het daarop 
volgende beleg evenzeer. Ecn het volgende jaar —1629 
— op grootsche schaal toegerustc onder- neming liep op 
algchedc raislukking uit. Batavia had de vuurproef 
schitterend doorstaan, de faam van onverwinnelijk te zijn 
was van Agoeng op de Cjnipagnie overgegaan. 

Bantam, dat zich bij het dreigend naderen der 
Mataramschc legerscharen gewapend en elke aan- 

raking met Javaanschc gezanten vermeden had, vcrviel na 
het wijken van het gevaar weder in de vrocgcrc stuggc 
houding. In 1633 was het andennaal oorlog: bcschieling 
van de hoofdstad, tuchtiging van kustplaatsjes, ook in de 
onderhoorige Lampongs, dan blokkade, gevolgd door 
wapcnstilstand/eiiv deHjk, eerst in 1639, vrede. Een 
onbetcekenendc, gcslotcn onder den drang van HH. XVII 
cn niet te on pas ovcrigens, wijl men zich opmaakte, den 
Por- tugees dicns bolwerk Malaka to ontwringen ； een 
ondememing, waarvan men reeds in 1636 verwaclit had, 
dat zc bij slagcn, ,,de Mataram haer self tot vrede 
acnsoecken" nopen zou. Zoo is het dan ook gegaan. Nog in 
hetzelfde jaar — 1641 — van Mala- kn's val draaide 
Mataram bij, overvloed van rijst werd na langc tijden van 
schaarschto gezonden. Maar w&t vooreerst niet kwam, 
was de vrede. In zijn „arnie onwetendo hoovaerd日''was 
Agoepg daar- toe niet te bewegoi. Hij kwam eerst tot stand 
—— 1646 — na ‘8 vorsten dood cn bracht der compagnio 
al even weinig voordeel aan als de formeele bevesti- ging, 
het jaar tevoren, van dien in 1639 met Bantam aangegaan. 
De verplichting jaarljjks tot den Soenan te Kart a ecu 
gczantschap te zenden, kon toch kwa- lijk worclen 
beschouwd als een tegen diens concessies opwegend offer. 

Maar de Coinpagnie was nu eeninaal voor alles 
koopman. Konden de zg. ,,hofrei$cn" aan haar be langen 
als zoodanig bevordcrlijk zijn, gevoelcns van waardigheid 
zouden cr haar niet van afhouden. En zoo werden, zij het 
gccnszins regchnatig, hofreizen gemaakt tot de nood den 
opvolger van den fieren Agoeng, Amangkocrat. I (1646—
1677) de Compagnic in de armen dreef en Amangkocrat II 
(]G77—1703), zijn zoon, tot het aanvaarden van zeer 
zware ver- plichtingen jegens liaar gedv/ongen werd. 
Ainang- koerat I toch, na zijn dood geniucnlijk met den 
uaain van Soenan Tcgal-wangi aanget!nid, had zich door 
zijn despotisch cn verregaand wreed bewind zoo gehaat 
gemaakt, dat zijn vijaiiden ——cn dat waren er zeer velen 
— in het laatst zijner levensdagen opeu- lijk in verzet 
kwamen cn eon sncl on; zich been grij- penden, hoogst 
ernstigen opstand ontketenden. Van Oheriboii tot 
Pasoerocan stonden de kustlar：(len —de pasisir — in 
vlam. Onder aanvoering van afs! amm - lingen der tijdcns 
Agoeng tot ondcrwcrpiiig gc- brachte vorsten van het 
kustgebied cn Madocra liepen benden Javaiicn, 
Madocreezcn en MakasKa- yen het land af, gestcund en 
aangemoedigd door <!< n priestervorst van Giri en d“ii 
Sultan van Bantam, beiden ijveraars voor het geloof, 
beiden met haat tegen den Soenan bczicld, beiden ook met 
hart zeer den wassenden in vJocd d(-r Wcstcdingen 
gadeslaan- de.Hotwaren editor niet slcchts vreernde 
elcnienlen, welke den .\rataranisel)cn vorsl j>aar den troon 
ston- clen, ook zijn eigen blood was met ccn deol van den 
Javaanschcn add in verzet. Dit verkJaart waarom de Iciders 
van den opstand geen gcinccnc zaak met elkander maakten. 
Wei sloten zich dieder Madoerce- zen — Troenadjaja — 
cn der Makassarcn — Kraeng Galesoeng — ondeding aan, 
maar de Adi pat i Anojn wcnschtc met lien niet 66n Jijn te 
trekken en stond ook zijn evenecns oproerigen brooders, de 
pangcrans Singosari en Poegej', vijandig tcgcuover. Het 
kwam zoo ver, dat Karta, de hoofdplaats van Mataram, 
door de verecnigde Madocreezen cn Alakassarcn word 
veroverd en de afgelcefdc, zoo goed als versufte Soe- nan 
de vlucht moest kiezen. Hij pverlecd kort daarop, na zich 
met den Adipati Anom verzoend dozen den raad gegeven 
te hebben, het i ijk aan den „ka- pitan Moorn d. w. z aan den 
Gouverneur-GencraaJ 
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op to dragen. De Compagnio had rcods hulp gcboden, 
niaar slap cn enkel oin „lot writ confidcntor gobuur- 
schnp" te komcn. Maar toen do opstand zich tot do 
Tjitarocm uitgebreid had, Priangan afgovallen en 
elechtsDjapai'a tcrNoordkust nog opdeband van den 
kroonprins gcblevcn was, greep men na lang beraad 
en zelfs nu nog verro van voortvarend in, hopendo 
door overreding de zaken te kunnen schikkcn. Ala 
eindelijk tot krachtig haudelen zou worden overge- 

n, werd eerst — Oct. 1677 — het loon voor do 
p bedongen. De reken in g was lang on hoog voor- 

al： Vergoeding der oorlogskosten, op dal tijdstip 
reeds tot 350.000 realen gestegen, onder verband van 
de inkomsten der sjahbandarijeii (zeehavens); het 
monopolie van den invoer van lijnwadcn en opium 
en van den uitvoer van suiker uit Semarang en 
Djapara； het recht van voorkoop van rijst ten behoe- 
vc van Batavia; dat van vestiging van loges in 
gehcel Mataram ； dat om in de Mataranische watc- 
ren een vijand aan to vallen ； het oppergezag over 
vreemde Oosterlingen binnen des Soenans landspa- 
len ； het weren van Makassarcn en andcre slccht 
gezindo inlanders uit Mataram ； afstand van het ge- 
bied gclcgen tusschen de Tjitaroem en de Tjipama- 
nockan van zee tot zee, en, in het voorjaar van 
1G78, ook van Semarang, terminus van den weg 
naar Karta. Alles bijeen een ware besnoeiing van 
macht, inkomsten en aanzien, welke den pretendent 
bovendien op het verlies van de achting zijner ondcr- 
danen kwam tc staan, voor nog eenig resultaat bc- 
reikt was. Wat nog een goed jaar zou duren. 

De zaak was, dat men voor Bantam vreesde. Daar 
regeerde sedert 1651 Soeltan Aboe5] Fatab, een encr- gick 
en der Compagnie vijand ig gezind vorst. Reeds weinige 
jaren na zijn optreden, was de oorlog weder uitgcbroken 
cnccrst in 1659 op dringend verzoek van Bantam met een 
vrede beeindigd, waarbij dit in den afstand bewilligdc van 
]iet gebied ten Oosten van de Tjidane, vergoeding schonk 
voor de schade door stroopende benden op Coinpagnies 
territoir aange- richt. cn genoegen nain met de 
niaatregelen, tot gengang van zulkc strooperijen noodig 
geacht, en nx-l die, we]kc op het stuk van den hand el 
werden voorgelegd. Op deze voorwaarden was de vrede 
ver- kicgen en daarmede de fnuikende blokkadc opge- IK 

VCD. Juist wat Aboe'l Fatah beoogde. Met groote 
geestkracht beijverde hij zich nu het vervallen Bantam 
weder totvoorspoed tc brengen.cn zoo wel slaag- (lr- hij 
daarii), dal toen de Coinpagnie voor de moci- lijkhedcn 
in liet Soenansrijk stond, men met zorg jiKx-Kt belijdcn. 
dat Bantam wol „driemael soo for- inidabcl" was als cen 
kwart ecuw tevoren. Wel brauht het zclf niet vccl peper 
nicer voort, maar die van Zuid-Sumatra werd cr 
aaiigevoerd. Op de Indi- sc))<； kust, zelfs met Japan en 
Perzie, voorde het ecu ievendigen handcJ. Dcncn, er 
gevestigd, verdrongen de Bataviasche 
vrijburgers;Frunschcn enEngelschcn htonden het ah 
bondgenooten terzijdc en konden dat openlijk docn als 
gcvolg van don oorlogritoe- stand in Europa. Tegcnovci' 
dit allcs vooldedo Ind. Jiegeering zich vrij wel 
machteloos dour het „vcrval van hetlicvc vaderlant,)! Het 
vcrklaart haar huiverig opzien tegen con uiteraard breed 
op te zetton mili- tairc expeditie iiunr Java*8 binnenland 
en zulks to inecr sedert nog geblcken was, dat Aboe*l 
Fatah allea in h<3t werk 8telde,om0heribon cn 
dcnMataramschen ho(jfdregent van Socmed&ng voor 
zijn candidaat, ■Pangcran Poeger, te winnen cn Djambi, 
Borneo, CelebcH, Ternate, zelfs Siam tegen de 
Coinpagnie op te zetten. Mocht hij het spel winnen, dan 
zag het er voor de Compagnie bedenkelijk uit. 

De vraag, hoe dit gevaar af tc wenden, word door do 
Hoogo Rcgecring in dozen zin beshst, dat eerst de zaken 
op Java in h(*t reinc mocstcn worden ge- brncht. Slnagdo 
mon daarin, dan zcu Bantam van- zclf het hart in de 
schoenen zinkon. 

Zoo is het dan ook gegaan. Een fiinke macht, waarbij 
ook hulptroepen van onzen Bonischen bond- genoot Aroc 
Palaka, werd uitgerust en onder de be- velen van Hurdt cn 
de Saint-Martin naar Semarang gezonden. Nog voor het 
einde van 1678 viel Kediri, het bolwerk van Trocnadjaja. 
Kapar en Sidoardja werden den Alakassaren het voJgende 
jaar, riii onder leiding van Couper, ontrukt en in 1680 zag 
zich do to Kcdiri gchuldigdc Soenan, Ainangkoeratll, in 
*t bezit van zijn hofstadhcrsteld. De nederlaag het jaar 
daarop aan Pa»g6ran Poeger bereid en de vernieti- ging 
ver volgens van het priestorrijk van Giri en van de laatst 
overgebleven benden onder den Bali- neesNamroed 
teMesirin Banjoemas, maakten aan den opatand een 
einde, al duurde het nog eenigen tijd voor de rust gchcel 
heratold was. 

In Bantam had men met zorg de krijgsverrich- tingen 
der onzen gevolgd, meet en meer beducht, dat de 
Compagnie ook „haer.... over den hals vallen" zou. Toon 
nu Cheribon, het laatste steun- punt der verzetspartij aan 
de kust, door de onzen werd bezet, achtte de oude Sultan 
het spel ver- loren. Opeens kwam cr een omzwaai in de 
Baii- tamsche politick. De factie, welke voor het rijk meer 
heil van een vredelievende staatkunde ver- wachtte en 
waarvan de jonge Sultan Aboe’l Nat- zar, meestal Soeltan 
Hadji genoemd, het hoofd was, kwam naarvoreu, de 
oorlogsdrijvers werden op zijde geschoven en ecn 
gezantschap vcrscheen te Batavia, oin de oude 
betrekkingen to herstel- len. Men ging op deze aanzoeken 
eerst in, nadat Aboe'l Fatah in het vroege voorjaar van 
1681 heette to zijn afgetreden. Heotte, want de oude vorst 
was er de man niet naar, om werkeloos t© blijven toezien, 
vooral niet toen bleek, dat de Compagnie zich niet dacht 
te vergenoegen met de vernieuwing der bestaando 
verdragen, maar heel wat meer eischte. Diet name, dat 
haar monopolie van kleedjes en opium op de Javakust 
geeerbie- digd, de schade door sc heading van haar gebied 
vergoed, do rivier van Tange ran grens aan genomen cn 
ten slotte CKeriUorT van elken Bantam- schen invloed 
bevrijd zou zijn. 

Ecn hard gelag! Zelfs voor den jongen Sultan, die de 
vriendschap liiermcdo te duur gekocht meende en 
bovendien zulke belangrijke concessies tegenover de 
grooten niet aandurfde ； de ver- deeldheid was toch al 
groot! Gezantschappen en onderhandelinge» brachten de 
zaak niet verder- on het zou tot cen nieuwon kryg 
gekomen zijn, had de Kcgeering het met de inzichten vau 
HH. XVII kunnen rymen. Zoo werd tot afwachten 
besloten, in do overtuigiiig, dat vroeg of laat toch de 
tusschenkomst der Coinpagnie door ecn der partijen zou 
worden ingeroepen, uiteraard door die van Aboc'l Natzar. 
Welhaast ging de gisting in een burgeroorlog over, de 
zoon eischte de ont- wapening van den vader en diens 
aanhang, maar dreigde do nederlaag to lijdcn en deed, wat 
eenige jaren tevoren do Adipati Anoin van Mataram had 
gedaan: Hij verzocht en bekwam den gewa- penden steun 
der Compagnie. De tegenstand werd na cen vol jaar van 
bitteren strijd gebroken, de vader gedwongen zich aan do 
genadc van zijn kind over te geven. Do kecrzijde dor 
medalje ver- toonde ecn ander beekl: Bantam onder den 
voet 
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der Oompagnie! De rokening was c vena Is met Mata ram 
reeds vooraf opgemaakt. Wat bij de onderhandelingen 
van 16S1 was bedongen cn toon a Is onaannemelijk 
afgewezen, kon nu niet nicer bevredigen. Bantam had 
bovendien o. IU. te be- rusten in de oprichting van ecn fort 
op den linker- oever der Tjidan6 of rivier van Tangerang, 
de nieuwe grens； het mocst zich verbinden geon rechten 
in zijn kustgebied te heffen noch verdragen met der- den 
te sluiten ； het erkendc aan de Oompagnie de zeer hooge 
oorlogskosten — 600.000 rijksds,— schuldig te zijn, doch 
zou tot de betaling ervaii niet gemaand worden, zoolang 
het 't nionopolie, aan de Oompagnie gewaarborgd, toonde 
te eerbie- digen ； het zag ten slotte geheel af van alle aan- 
spraken op Cheribon. 

Eerst in April 16S4 werden de verbandsbepa- lingen 
in eon contract vastgelegd ； practisch was er reeds 
eerder uitvoering aan gegeven, o. a. door de uitwijzing 
van de Engelschen, Franschen en Denen. Meer nog dan 
het vertrek dezer handel- drijvendcn was dat der 
vermogende Chinecsche kooplieden naar Batavia voor 
Bantam noodlottig. Sneller dan Aboe'l Fatah het had 
weten op te heffen, zonk het tot een tevoren niet gekende 
on beduidendheid terug, eerlang zelfs „tot cen wooning 
enkeld der ellendigcn''. 

Zoo was dan in een tijdsverloop van ongeveer 
driekwart eeuw gansch Java met uitzondering slechts van 
den verren Oosthoek onder de supre- matie van de 
Oompagnie gekomen. Cheribon, dat zich tot de helft der 
17e eeuw, hoezeer vasalstaat van Mataram, in een groote 
mate van onafhanke- lijkheid had mogen verheugen, was 
sedert onder invloed van Bantam gekomen, en bij het 
wisselen' van het gety, in 1681 toegetreden als 
bondgenoot der Compagnie. Niettemin zouden de Sultans 
— het rijk was in 1062 bij den dood van den Paneni- 
bahan onder zijn drie zoons verdeeld ——„sijn en blyven 
eerlycke, standvastige en getrouwe bond- genoten en 
vrinden van de» Sousouhounang", zooals het contract 
luidde. Niet vasullen dus lan- ger! Het deed er trouwens 
weinig toe, of do on- dergeschiktheid. aan Mataram a] dan 
niet werd erkend. Met Cheribon zou de Compagnie voort- 
aan naar goedvinden handelen, zooals ze ook met Bantam 
niet veel omslag nieer had tc maken. Als rijk had 
Clieribon nimmer veel beteekend en de vorstjes onder wie 
het was verdeeld, werden dan ook meer als regen ten 
aangemerkt. 

Maar met Mataram had den de moeilijkhcden nog 
geen einde genomen. De verplichtingen bij de jongste 
verdragen aangegaan, waren den adel een doom in het 
vleesch. G.-G. Spcelman, wiens energie in zijn laatste 
levensjaren wel ve)-slapt scheen, had de weigering der 
grooten van Soera- baja en Madoera, om zich naar de 
getroffen rege- lingen te gedragen, ongestraft gelaten en 
werke- loo8 ook toegezien, hoe de Soenan vreemde, der 
Compagnie slecht gezinde Oostcrlingen tot zich trok en 
zelfs een haar vijandigen rijksbestierder benoemde. Zoo 
ver kwam het ten slotte, dat de vorst Semarang terug 
verlangde, Cheribon — zeer terecht —- weder als 
onderhoorigheid erkend wilde ?ien en moeite deed, 
Priangan opnieuw onder zijn invloed te brengen. Toen nu 
Spoelman overleden was (1684), besloot zijn opvolger de 
zakeu met Mataram onverwijld te regelen. Het eerste 
resul- taat was onbevredigend, waarom in 1686 de in de 
laatste oorlogen zeer bekend geworden krijgsover- 

ste Tak (Tack) naar Kartasoera, de nieuwe hoofd- plaats 
des rijks, wer(T'^ez6h(len. Dions opdracht luidde o. m. 
zich meestcr to maken van Soorapati, een gowezen slaaf, 
daarna officier in ‘8 Compagnies dienst, die zich als 
zoodanig in den Bantam- schcn oorlog had onderschciden, 
maar door on- tactvol optreden tot dcsertio was gebracht 
en zich sedert als een verbitterd vijand. had docn kennen. 
Do Soenan had hem niet slecbts tocgelaten in zijn rijk, 
doch zelfs met groote welwillondheid bejegend. Te 
Kartasoera nam men den schijn aan, alsof het noodige 
werd gedaan, om Soera- pati te overmeesteren en uit te 
leveren, in waar- heid echter waren de inaatregelcn tegen 
Tak en zijn geleidc gerichG. Verraderlijk overvallen, von- 
den Tak cn de zijnen op 8 Februari 1686 in de hofstad den 
dood. 

Het was voor de Kcgecring geon aanleiding, om den 
Soenan onverwijld tot genoegdoening tc d win gen. Zo 
zag tegen een oorlog in Java's bin- nenlanden te meer op, 
wijl haar gebleken was van een Mohammed a an sche 
beweging, welke tot voorzichtigheid maande. Ze onthield 
zich dus van vijandelijkheden, maar zette zich met te 
grootcr ijver aan het werk, om haar gezag in Cheribon en 
Priangan stevig to bevestigen. Zoo werden aan de regen 
ten van laatstgenoemd gebiod instructien uitgereikt en hun 
stellig verboden, aan beveleii dooi- of namens den Soenan 
gegeven, gchoor te sdienken. Zelfs ging do Regecring er 
wat later toe over, aan de regen ten bepaaldc leveringen 
van productcn op te leggen. Te Cheribon werd het fort, in 
1680 daar vluchtig ge- bouwd, in een aan alle eischen 
beantwoordende versterking herschapen en door 
bestuursmaat- regelen aan ieder duidelijk gemaakt, dat de 
Com- pagnie, en zij alleen, er het zeggen had. Ook steldc 
zij zich in verbinding met de hoof den van de 
aangrenzende landscbappcn Indramajoe en Gebang, Jiet 
eerste vooral begeerd als den ontbrekenden scha- kel 
tusschen het voornialige rijk van Socltan Goc- noeng 
Djatien haar gebied. Ten aanzien van Madoe- rawerd even 
ecus ccn politick van dircctc bcmocicnis gevolgd. Hier 
was na den oorlog Tjakradiningrat alleen in het W. deel 
des eilands, in Sa in pang dus, weder als heer erkend; in 
het O. deel, in Soenieiwqj en Pamekasan, had de door 
Troenadjaja benoeui- de Matjan Woeloe tot zijn dood het 
bewind uit,- geoefend en was sedert daarin opgevoJgd 
door zijn schoonzoons. Onderlingc gcschillen waren door 
dezen in 1686 aan de Regecriug, dus niet aan den Soenan 
voorgelcgd, en had den ook Tjakradiuiug- rat haar 
uitspraak docn inroepeu. De liegeering zorgde er voor, dat 
haar het overwicht niet ont- glipte cn de invloed van 
AJataram zoodociidc teruggedrongen werd. 

Zoo werden met vennijdiiig van kostbarc en 
uitputlende geweldmaatrcgclen langs dip]omati＜：- ken 
weg op Mataram beteekenende voordeelen bchaald. In 
dezelfde vredeHevcnde ]ijn gingeu do handelingen van 
Oainphuys en dicns opvolger Van Outhoom tot 
verliooging van de welvaart van Batavia's omstreken en 
achterJand. Zij bevor- derden den landbouw, droegen 
inzonderheid veel bij tot de uilbreiding van de rijst- cn 
suikerctil- tuur en zagen zich daarin niet, als in vroegero 
dagen, door strooperijen uit het Bantamsche be- moeilijkt. 
Wel deed de dood van Aboe'l Natzar —1687 — voor 
nieuwe on rust daar vreezen en geheel uitgebleven is deze 
clan ook niet, maur afmeting heeft de zaak niet gcnoinen. 
Reeds 
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was het gezag genoegzaam bevestigd, gcsteund als het 
zich zag door de bezettingen van [ort Spcel- wyk on het 
vorsterkto vorstelijk verbiijFTe Sqe；. roesoean. 
"Met Matarani bleven de betrekkingon gespan- nen, nog 
vele jaren. Alle pogingen tot toonadoring werden door do 
Regeering afgewezen. Drin- gender waren ze geworden 
naarmate Soerapati, sedert den inoord op Tak naar 
Pasoeroean uit- geweken, zich in die streken gevreesder 
had ge- maakt. Do Soerabajasche regenten ontzagen hem 
en clien van Kcdiri en Loedaja bezorgdo hij bij 
voortduring overlast, van Bangil tot Panaroekan 
heerschte hij onbeperkt. Met-do heerschers van Balam 
ban gan was hij lan gen tijd op gespannen voet, totdat 
huwelijksbanden een betere ver- houding deden ontstaan 
en Soerapati nog tc ge- duchter maakten. Toen het daarbij 
der Regeering duidelijk was geworden, dat do 
hoofdschul- dige in do zaak-Tak niet de willooze Soenan, 
maar diens zoon, de vermoedelijke troonsopvolger was en 
dat deze met Soerapati nog in verstand- houding stond, 
toen begreep ze het geraden, met de politiek van 
onthouding jegens Mataram te breken. De doocl van den 
Soenan in 1703 drong haar trouwens tot inmengiiig. Uit 
zelfbehoud moest de verheffing van den Adipati Anom, 
later Soenan Mas genaamd, belet, c. q. ongedaan ge- 
maakt worden en diens oom Pangeran Poeger, de uit den 
Jaatsten oorlog bekendc, ten troon worden gebracht. Deze 
had bovendien de algeineeno sympathie, terwijl de 
Adipati Anom die miste en door zijn verstandhouding met 
den niet-Moham- medaanschen Soerapati velen, o. a. ook 
Tjakra- diningrat van Madoera als hoofd eener partij 
edelcn, tegen zich had. Toen nu Poeger in 1704 zijn 
bdangen in handen der Coinpagnie legde, were! besloten, 
hem zoo krachtig mogelijk te steu- nen en riep inen hem 
tot Soenan uit. Dit was het sein tot wat de 1c Javaansche 
SuccMsie-oorlog pleegt tc worden genoemd. Zonder over 
dezen krijg uit te weiden, worde slechts aangetcekend, dat 
in September 1705 Amangkoerat III door De Wilde uit 
zijn Kraton tc Kartasoera verdreven cn Poeger cr als 
Pakoc Boewana I gohuldigd word. Do nieuwe vorst 
erkende de verdragen van 1677 en '78, deed tevens 
onvoorwaardelijk afstand van het gebied bewesten de 
Ixisari en de Donan, zoomedc van Ohcribon, Semarang 
en Oost-Madoeru, dus van Pamckasan en Soemencp. Met 
kwijtschel- ding van de nog bestaandc schukl werd hem 
de ver- plichting opgclegd ojn 25 jaar nchterecn 800 
kojangs rijst te Icvcren, waarnaast het monopolio van lijn- 
waxlen en andore voorclcclen op het stuk van han- dcl 
werden verkregen. Voorts zouden niet slechts vreemde 
Oosterlingcn maar allo vreemdelingen, dus ook 
Europeeschc, tot toelating in het rijk do vergunning der 
Hoogo licgecring bohoeven (Verdrag van 5 October 
1705). De ten laste van den Soenan tc onderhouden 
bezetting van het fort te Kartasoera zou de „strooj)op, die 
men aldaar op den troon hnd geplaatst", voor wegwaaien 
bchoeden. 

Intusschen was nog slechts cen klein dcel van do 
oorlogstaak volbracht. Het belangrijkstc waclit- to nog op 
afdoening. Soenan Mas moest tot do erkenning van Pakoc 
Boewana's gezag ged wongen on met hem Soerapati, tot 
wien hij zijn toevluclit had gczocht, in onderwerping 
gebracht worden. l)o actio apcelcle zich af op nagenoeg 
hetzelfdo tooneeJ, waarop de vorige oorlog was gevoerd. 
In October 1706 we id Socrapati's voornaamste 

sterkto Bangil veroverd, maar dcsondanks was do 
expcditic, ontijdig cloor Cnoll gestaakt, ecn misluk- king. 
Be ter ging het one! er leiding van De Wilde in 1707, ftl 
was het treffen in de vlakte van Sangiri, na- bij 
Pasoeroean, bijna op vemietiging der krijgsmacht 
uitgoloopen. Soenan Mas cn de zoons van den ten vorigen 
jare omgekomen Soerapati werden ver- elagen en weken 
uit naar het ontoegankelijke bergland van Malang. Kediri 
en Pasoeroean werden bezet en bij Mataram getrokken. 
Het jaar daarop onderwierp Soenan Mas zich; hij werd 
naar Ceylon verbannen, een maatregel, welke op de 
^nlandsche wereld een levendigen indruk maakte. Niet 
minder radicaal was het opt reden tegen Sampang en 
Soorabaja, waar aan alien schijn van zelfstandigheid der 
bestuurders een eind werd gemaakt en dezen zich tot 
regenten zonder meer zagen teruggesteld ； de wijze, 
waarop dit mogelijk werd gemaakt, was zeker hoogst 
afkeurenswaardig ； ze bevatte de kiem van nieuwo 
onlusten in zich. 

In 1713 kwam het in Pasoeroean tot een uit- barsting, 
welke echter door den Soenan zonder hulp kon worden 
bedwongen (1714). Maar de ontevredenheid bleef 
voortsmeulen ； ze was vooral wat de Madoereesche en 
Soerabajasche regenten betrof, tegen den Soenan gericht. 
In 1718 stond de Ooslhoek weder in vuur en vlam. Gresik, 
Si- dajoc en Toeban werden door Soerabaja bedreigd, 
Pasoeroean door de daarmede vcrbondeii benden van 
Balam ban gan en Bali. De troepen van Matarani werden 
geslagen, liepen ten deele over en die, welke de Regcering 
onder Gobius had kunnen zenden, waren tc zwak, om veel 
to kunnen uitrichten. De ontevreden regenten der O. 
IMantjanegara sloten zich bij liet verzet aan, vervolgens 's 
vorsten zoons van onechten blocdc, de Pangerans Dipane- 
gara en Dipasanta, en het jaar daarop, dat van zijn dood, 
ook zijn echtc zoons, de Pangerans Poerbaja en Blitar. 
Pangeran Aria Matarani, de oom van den nieuwen Soenan 
— Praboe Mangkoe- negara onder den naam van 
Amangkoerat IV (1719—,26) — trad eveneens tot den 
opstand too en noodzaakte den vorst zijn hofstad te 
vcrlaten en te Semarang bij de Compagnie steun te 
zocken. Wei mocht het door kmchtig optreden gelukken, 
Kartasoera voor hem te bewaren, dock voorko- men kon 
men niet, dat de Buitenprovincien en ook het N. decl van 
Semarang verloren gingen. Maar daarop keerde de 
krijgskans, gevolg vooral van het gebrek aan 
samenwerking bij de insur- genten. Madoera kon door den 
getrouw geble- ven bestuurder van Sam pa ng van de er 
geweldig huishoudende Balischc benden worden 
gezuiverd, Aria Poespita van Soerabaja begreep het gera- 
den tot onderhandelen over te gaan, Aria Matarani 
onderwierp zich ； de Soenan deed hem met zijnc zoons 
en behuwdzoons worgen. Aria Poespita vond geen 
gchoor, word bij Kapoetran gcslagen en moest Soerabaja 
prijsgeven. Nog gunstiger werd de toestand door de 
aankomst van troepon uit Nederland. Hierdoor kon den 
grooten van Madioen, Kediri en Soerabaja cen enistigo 
nedcr- laag wordon toegebracht en mocsten Poerbaja cn 
Blitar naar het onhcrbergzauic Malangsche wij- ken. 
Ziekten en cllende slcepten luer velen weg, o.a. Blitar cn 
Poespita, en dwongen Poerbaja in Jt begin van 1723 tot 
onderhandelen. Weinige maan- den later volgdo de 
onderwerping van alle vor- zetslciders; Poerbaja zag zich 
voor zijn veixler bestaan land in Tangerang toegewezen, 
de andere grooten, onder wie "Dipanegara, een zoon van 
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Soerapati, en de aanzienlijken van Socrabaja, werden 
nanr Ceylon verbannen ； allecn RGden Brahim, de 
laatste van de Soerapati's, blcef in Malang zwer- vende. 
Aldus was ook dezc krijg, de 2c Javaansche 
Sriccessieoorlog, tot een goed einde gebracht. Eerst 10 
jaren later — 8 Nov. 1733 —, in wclken tijd een nieuwe 
Soenan, minderjarige zoon van den vorigen, in 1726 
onder den naam Pakoo Boe wan n II was opgetreden, 
werd bij een verdrag orde gcsteld op de belooning voor 
de bewezen hulp on op den achterstand in de nakoming 
van reeds bestaande ver- plichtingen. Vijftig jaren 
achtereen zou de Soenan 1000 kojangs rijst's jaars tc 
Batavia afleveren. Ver- dcr werd de levering van pcj>er, 
houtwerken cn ka- toenen garens geregeld en de 
koffiecultuur, aan 5s Compics nionopolic niet 
bevorderlijk geacht, in 5t rijk gehcel opgeheven. Ook 
nopens de onder- houdskosten van het garnizoen werden 
nieuwe regelingen getroffen. Tcgenover de lastcn aldus 
aan het rijk opgelegd, stond kwijtschelding van 
achterstallige en and ere schulden. 
Wat uit dit verdrag sterk iiaarvoren drong, was de 
begeerte, om van Java's vruchtbaren bod cm mcer dan tot 
dusverre partij tc trekken. Het monopoliestelsel met zijn 
parasit aire en ver- dere schadelijkc nevenwerkingen had 
steeds minder voordeelen opgeleverd, de bcmoeienis met 
de in wend ige aiingelcgenheden der ryken in West- 
zoowel als in Midden- en Oost-Java de natuudyke 
gestcldheid daarvan leeren kennen, een en under 
gaandeweg het inzicht docn rijpen, dat cr ,,van de ware 
vrugten. die in Java staken,!, wel op voordeeliger wijze 
ware te profiteeren dan door het verschacheren van 
producten tegen geprivi- legieerde artikelen van invoer, 
van kleedjes vooral. Reeds toen men naar aanleiding van 
het verraad aan Tak gepleegd de Preanger-regenten aan 
het gezag van den Soenan had onttrokken. was hun de 
\'erplichting opgelegd, de laudsproducten voort- aan niet 
langer hem, maar aan de Compagnie tc leveren. 
Gedwongen leveringen tegen vooraf bepaalden prijs 
bestonden trouwens reeds lang. Al in Coen's tijd had de 
be volkin g om Batavia haar sirih en pinang aan den 
pachter jnoeten af- staan; rijst, daarna ook hout en 
bamboe werden door de omgeving van het fort te 
Tandjoeng Poera opgebrachl, eerst ten behoeve van die 
ver- sterking, later ook voor 's Compagnies scheeps- 
bouw. Ged won gen houtaankap was er uit ont- staan, 
deze na verloop van tijd onder Europeeseh toezicht 
gekomen. Met de pepercultuur was het in zoover anders 
gegaan, dat plantdwang was opgelegd, toen de 
1cveringen niet langer toereik- ten ； ook wel last tot 
extirpatie, als ovcrvloed het monopolie schadc kon doen. 
Zoo had men de katoenteelt aanvankelijk verboden, 
opdat de in- 】andsche wecfsels de van buiteii door de 
Gojni)ag- nie aangebrachte niet zouden verdringen, 
totdat overtuigend was gebleken, dat zc op den duur toch 
niet tc weren waren. Maar toen men door de 
krijgsverrichtingen in de binnenlanden met do 
katoenproductie daar kennis had gemaakt en vooral, 
nadat van groote vraag naar katoen in Europa was 
gebleken, had men zich bcijverd, er zooveel mogelijk 
van te bekomen, was zclfs nog voor 5t cinde der 17e eeuw 
katoen in de Bo- vcnlanden bepaald gevorderd. Ook 
Icardamoin, zwavel, peper, was, vogelnestjes, ver 
volgens in- digo werden van de regenten in bij schatting 
bc- paalde lioeveelheden geiiischt. Tegen vergoeding 

zekcr, maar in elk geval tegen ecn zoodanige, welko der 
Compagnie voordeel waarborgde, wat alweder toezicht, 
ecrlang ook technischc be- mocicnis medebracht. Aldus 
werd gaandeweg ge- bi'okcn met het stelsol —— het 
Portugeesche — om zich tc beperken tot den handcl aan 
de kust, en naar Spaansch voorbceld de aandacht gericht 
op de productiebron zelve, met het oogmerk haar 
capaciteit te verhoogen. De instelling van com- missies — 
sedert 1686 — was de tastbare uiting van dit streven, „dc 
gecommitteerde tot en over de zaken van den Inlandcr,^, 
30 jaren na dien, de voldragen vrucht ervan. We] golden 
deze maat- regclen, in welker verband ook de benoeming 
van Pangeran Aria Ohcribou tot “Opsigter" over de 
Preanger-rcgenten melding verdient, de ge- westen onder 
het direct gezag der Compagnie, maar dat de leidende 
gedachtc zich ook tot het gebied daarbuiten uitstrekte, 
blijkt uit de in 1G84 aan Bantam opgelegde verplichting, 
om zijn peper bij uitsluiting aan de Compagnie'af te staan, 
niet minder voora] uit de besprekingen van Com- mandeur 
Govert Cnoll, in 1709 te Kartasoera ge- voerd, welke tot 
gevolg hadden, dat de Soenan zijn regenten opdroeg, o)n 
voortaan de landspro- ducten allecn aan de Compagnie af 
te leveren. Maar eerst de onder de auspicien van Be wind- 
hebber VVitsen krachtig doorgevoerde koffiecul- tuur zou 
„den overgang der Compagnie van han- delslichaam tot 
territoriale mogeiidheid" pas goed inlciden, omdat ze den 
Koopman dwong, zich als Souverein te doen gelden, 
toezicht uit te oefenen niet slechts op de cultuur, maar op 
al wat daar- mede ten nauwstc samenhing： op de wijze 
van gezagsuitoefening, op de wegen, op den veestapel. De 
koffie eischtc deze intense bcmoeienis meer dan elk ander 
product, omdat geen cultuur een zoo groote uitbreiding 
heeft gekregen in zoo korte snanne tijds. In 1706 were! 
liet eerste monster verscheept, in 1723 reeds brachten de 
Djaka- trasche regenten alleen millioeii pond op. De 
productie werd welhaast angstwekkend, deed vreezen 
voor tc groote welvaart, waarin een ge- vaar werd gezien, 
en maakte op maatregelcn be- dacht tot beperking. Wat 
nooit het geval is gc- weest met de toch ook zeer 
beteekenende Bui- kercultuur in de Balaviasche 
OinmcJanden, Chori bon en elders, — streken trouwens, 
welke de bin- nenlanden in ontwikkcling vooruit waren, 
terwijl de voordeelen der cultuur niet regenten maar den 
particulieren onderneincrs, incest Chineczen, in de zakken 
vJoeiden. 

De groote uitbreiding, welke de suikercultuur }iad 
verkregen, was mogelijk geworden door den 
vredestoestand, waarin de Compagnie i)a het be- eindigen 
van den burgcroorlog in Bantam met dit rijk verkeerde en 
weJke lange jaren onverstoord is geblevcn. Maar tevens 
had zij bijgedragon tot een zeer bedenkelijke 
venneerdering van het aan- tal Chineezen op Java, een 
aantai gaandeweg zoo groot geworden, dat voor vclen 
geen werk was. Dit gevoegd bij de omstandigheid, dat ta) 
van andcren het tot rijkdorti Jiaddcn gebracht, vclen ook 
ah pacliters van pasars en sjahbanda- rijen invloed op 
inland sche grooten had den be- komen, maakte, dat de 
Chineezen ecn macht beteekenden, welke a He aandacht 
van de zjdc der overheid eischte. Deze was in haar 
maatrege- len tot bczwering van het gevaar verro van ge- 
lukkig, de corruptie der ainbtenaren deed de rest. Zoo 
werd de Regecring — door twisten, in haar 
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boezem verdeeld — door cen oproerigc beweging 
onder de Chineezen verrast cn wist zij de middclen 
niet to vinden, om haar in de geboorte tc sinoren. 
Begin October 1740 nam zij cindclijk maatregc- 
]cn tot verdcdiging van het reeds bedrcigdc Ba- 
tavia. Do gisting binnen de stad nain hand over 
hand toe, do 9° bracht voor do daarin achter- 
geblcven Chincczon een waren Bartholomcusnacht. 
Het moorden hicld nog een aantal dagcn aan; 
tocn volgde een algemecne amnestie. Maar in- 
tusschcn had zich de opstand naar het Oostcn 
uitgebroid, zelfs tot voorbij Semarang. In het 
volgcnde jaar, de strandgewesten bevonden zich 
reeds in de macht der Oliineezen, viel ook de 
Soenan hen bij. De hofwacht word afgemaakt, 
een aanval op het fort gedaan, tcrwijl op 's vor- 
sten last de voor kort van Ceylon tcruggekeerde 
zoons van Soenan Mas om het leven werden ge- 
bracht. Dit uit vrees, dat de Ghineczen cen dicr 
prinsen op den troon zouden brengen, uit wraak 
ook over hun heulen met den bevelhcbber der 
bezetting. Medio 1741 liet zich de toestand aller- 
bcdcnkelijkst aanzien. Het fort was gcvallen, de 
strandgewesten waren in 's vijands handen, zelfs 
Semarang liep gevaar. Eerst in October werd ecn 
toereikende macht derwaarts gezonden en namen de 
zaken onder leiding van Commissaris Vcrijssel ecn 
gclukkige wending. De Soenan liet oiiderhandelingen 
aanknoopen, zone! in het begin van 1742 de 
Ncderlandsche gevangenen naar Semarang en verbood 
zijn regenten aan de Chi- ncezen verdere medewerking 
to verleenen. Maar ii u verklaarden dezen hem vervallen 
en riepen een kleinzoon van den naar Ceylon verbannen 
Soenan Mas tot vorst uit. Pakoe Boe wan a ont- 
vhichtto zijn residentie cn liet te Semarang om hu】p 
verzocken, waartegenovor hij den afstand der 
strandgewesten alsniedc het recht aan do Rcg-cring, om 
zelf ecn Kijksbcstierdcr te kiezen, in uitzicht stclclo. 
Terwijl nog onderhandcld werd, <k c<.l Tjakradiniugrat 
van j\Jadoera, die steeds onze zijdc had gchouden, ecn 
inval in Mataram, cn bezette de hoofdstad. Beze daad 
verhoogde het reeds bestaande wantrouwen tegon den 
Madoe- reesebeu prins in grootc mate. Het inocht cchter 
gelukken, hem tot ontruiming der residentie te waarna zc 
door eigen troepen bczet cn 

Boewana cr hcrstcld werd. Mas Grcndi, de 
camlidaat der Chineezen, had, door zijn aanhang M-
rhiten, inniiddels reeds „ampocnn gevraagd en verkregen. 
De beweging verliop door gobrek aan Banicnhang, de 
laatstc benden woken uit naar l.ct Malangsche, de 
klassicke tocvlucht van op- rofilingen. Pakoe Boewana 
scliudde het oude stof af, koos zich een nieuwe gcmalin 
en cen nieuwe hofstad — Socrakarta -一 on sloot, wat de 
l<e- gecring wel zoo good vond, ecn nieuw void rag (I ] 
Nov. 1743), ,,Articulcn van rcconciliatic" gc- 

Hicrbij kwani aan do Ilegcering het rccht ■vait 
benocming van <l()n Jiijksbcsticrder cn van de 

llodfdregeiitcn, die haar den ced van trouw moes- 
zweren, alsmcdc het muntrecht. De Soenan deed afstand 

van do onder Se inn rung rcssortcerendc sjah- bandarijen, 
van Soerabajft en bijbehoorende regent- schappen, van 

Djnpara on 1 tom bang, van de Java- kust tot 600 roeden 
lundwaarts in, van hot res- tcerend deel van ciland 
Madocra cn van den Oosthock, gerekend van den 

meridiaan van Pu- Hocroean. Ter betcrc verzckcring van 
den weg Semarang-Mataram zouden ten lasto van den 

Soenan aan dien weg cen paar forten worden 

gebouwd. Vcrcicr de vcrplichting tot periodieke levering 
van rijst, indigo, katocn on andereproclucten. 

Practisch was het rijk van den ficron Agocng tot cen 
wingewest verlaagd. Tevcns ook aan Tjakra- diningrnts 
v&r reikendc vcrwachtingcn de bod cm in- geslagcn; deze 
had zich te vergenoegen met zijn onafhankclijkheid van 
Mntaram cn met een regentschap, dat van Scdajoc, voor zijn 
zoon. Voorwaar, con schamel loon voor de grootc diensten 
door hem in de dagen van „bijna radclooze bekommering*, 
bewezen. Gevaarlijk bo ven dien dat afschepcn zoo! Want 
nog hield Tjakradiningrat de op de Chineezen in Oost-Java 
veroverde plaatscn bezet en de cenige ontevredene was hij 
niet. Toen nu de Regeering zijn eischen niet wilde 
bevredigen, begon hij de vijande- lijkheden op Madoera cn 
op den ovenval. Met af- wisselend gehik word in 1745 
gestreden, ten slottc Tjakradin ingrat genoodzaakt naar 
Bandjcrmasin te wijkcn, waar hij bij de Engclschen steun 
dacht te vinden. Hij word er cchter gearresteerd en Ceylon 
was het eind. 

Toen de rust hersteld was, maakte de G.G. Van Imhofl 
ter consoKdeering van het nieuw gewonnen gebied een reis 
over gcheel Java, na tevoren in na- volging van Van Swoll 
cn Zwaarclecroon de Boven- landen te hebben bezocht. 
Deze rcis — over zijn “Hervormingen" worde hier 
gezwegen — bracht hem ook te Soerakarta, waar een 
incident plaats greep, dat tot den emstigsten oorlog, tot 
dusverre op Java gevoerd, aanlciding gaf cn de splitsing van 
Mataram ten gcvolgc had, Mangkoe Bocmi, een van Pakoe 
Boewana's broeders, achtte zich door den Landvoogd 
beleedigd, verliet het Hof cn sloot zich aan bij Mas Sajjid, 
een grootc, die reeds sedert den Chinceschen opstand tegen 
den Soonan in het veld stond. De kryg vertoonde 
aanvankelijk het karak- ter eener guerilla, maar nain bij het 
overlijden van Pakoe Boewana II in 1749 grooto 
afmetingen. aan. De Soenan had voor zijn dood het rijk 
overgedragen aan de Compagnic, wijl hij niet wenschte, dat 
de Adi- pat i Anom hem op volgde, hoezeerdeze door hem 
in overlcg met de Rcgeering da ar voor aanvankelijk was 
aangewezen. Door deze bclangrijkc beschikking — 11 
December 1749 — krecg do Re geering de volle- dige 
bevoegdheid, om met den troon naar goedvinden te 
handelen. Haar vertegenwoordiger, Von Ho- hendorff, 
begiftigde cr cnkele dagen voor het ver- scheiden van den 
stervenden Soenan den Adipati Anom onder den naam 
Pakoe Boowana III medc; het was het antwoord op de daad 
van Mangkoe Boomi, die zich inmiddels tc Djokjakarta — 
het oude, in 1677 verwoeste Kart a — tot Soenan had doen 
uitroepon. Groot was dicns aanhang, gering die van den 
minderjarigen vorst. Ook had Mang- koc Boemi in Mas 
Sajjid, welhaast zijn schoon- zoon, een in do 
oorlogspractijk geschoold bond- genoot. De krijg werd vier 
jaar lang met afwisselend geluk gevoerd en zou wcllicht 
uog jaren hebben ge- duurd, ware er tusschen Mangkoe 
Boemi en Mas Sajjid geon vijandschap ontstaan. Hierdoor 
besloot eerstgenoomde onderhandelingen aan to knoopen, 
welko er toe leiddon, dat hem de helft van het Mataramsche 
rijk wcvd afgestaan, over welk gebied hij den 13cn Februari 
1755 als Socltan Amangkoo Boowana I word gehuldigd. 
jSIasSajjid bleef nog ruhu twee jaar in verzet, ondorwiorp 
zich toen aan den Soonan en zag zich nu met den titcl van 
Pang6ran Adipati Mangkoe NOgara 4000 tjatjahs in het 
Z.O. deol des 1'ijks toegewezon, als Icen van Soerakarta, 
gelijk het aan Pakoe Boewana III gelaton deel van Mataram 
sedert genocmd is. 
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Aldus was in vervulling gekomcn het dcnkbceld, reeds 
bij Speelman gerezen en in het begin van den oorlog door 
Von Hohendorff aanbevolen, om door verdeeliug van 
Mataram de rust te bevordcren, Maar dat doelbewust in 
dio richting zou zijn gc- stuurd, kan bczwaarlijk worden 
aangenonien ； veel- cer mag men het er voor houden, 
dat de ve rd eelin g onder den drang der omstandigheden 
als cen pis- aller is aanvaard. 

Inhetzelfde jaar,datde voren gememoreerdekrijg, de 
3e Jawanschc Successieoorlog, in Mataram uitbrak, 
grepen ook in Bantaui gebeurtenissen plaats, wclke dat 
rijk geheel zijn zelfstandigheid zouden doen ver- 
liezen.De verhouding was sedertde ten behoeve van 
Soeltan Hadji vcrleendc tussebenkomst goed geble- ven. 
In het Jaatst der 17e eeuw had de Gompagnie zelfs in 
naain en met steun van Bantam het rijk Soe- kadana ter 
Westkust van Borneo veroverd en in 173S had zij den 
Sultan terzijde gestaan bij de af- wikkeling van 
grensquaesties met Palembang, ter- wijl tevoren, in 
1731,Poeloe Pandjang, voor de reede van Bantam, in ruil 
voor zekere handelsconcessies langs minnelijken weg a 
an de Compagnie was geko- men. Het waren dan ook 
inwendige moeilijkheden, welke, als in Mata ram,tot 
mgrijpen zouden d win gen. Zij vonden hare aanleiding 
in het drijven van een der gemalinnen van Soeltan 
Zeinoe'l Arifin, een vrouw van geest en schoonheid, die 
zich beijverde haar gun- steliiig en neef op den troon tc 
krijgen, ten prejudice van den wettigen opvolger. Ze wist 
haar echtgenoot voor het plan tc wiimen cn even zoo den 
Landvoogd Van ImhoU J1747). Toon de Sultan kort 
daarna krankzinnig cn naar Ambon verwijdcrd werd, trad 
Sjarifa, de Soeltane, als regentes op. Verwekte dit reeds 
ontstemming, de wijze, waarop zij het bc- wind voerde, 
deed dit nog veel meer. Een opstand brak uit en noch de 
wapenen, noch de maatregelen door de Regeering 
genomen, om de gemaakte fout te herstellen, konden de 
rust terugbrengen. Tot zelfs onder de muren van Batavia 
kwainen de stroo- pende benden, aangevoerd door den 
leider des opstands, Kjahi Tapa. Ecrst na twee jaren van 
in- spanning mocht liet gclukken, de rust te herstellen. 
Sjarifa en haar neef hadden toen reeds lang het land 
verlaten en de troon was aaii de dynastie hergeven, eerst 
aan een breeder van den inmiddcls op Ambon overleden 
vorst, daarna bij minnelijkc schikking aan zijn zoon, 
onder wiens be wind — hij stierf in 1777 — de rust niet 
meer vei'stoord werd. Maar op den dag, dat Arilins 
broeder tot Soeltan cn zijn zoon tot kroonprins waren 
uitgeroepen — 17 April 1752 —was Bantam tot ecn 
leenrijk gemaakt en had het wed er een deel van zijn 
gebied moeten inboeten, o.a. Lampong Sileboe, waar 
zicn in 1682 de Engelschen, echter elechts tot ))ader 
opzeggen, hadden jnogen vestigen. Kjahi Tapa c.8. 
bleven nog het gansche jaar 1752 in verzet, bieldei), tot 
schrik van de Holland sehe boerei) —creatie van Van 
Imho任一,danig in de Omme- en Bovenlanden huis, 
werden ten laat- ste bij Bandoeng uiteen gejaagd en 
zochten daarop hun heil bij de opstandelingen in Midden 
Java. 

Zoo waren dan de eenmaal zoo geduchte rijken 
Mataram en Bantam tot de nederige stelling van 
leenstaten verlaagd, beide bijdragende hun con- 
tingenten in producten ten behoeve van de Compagnie. 
In den Oosthoek was het nog niet zoo ver, al hadden ook 
daar de regenten zich acten van. verband uitgereikt 
gezien. De atreek was achtedijk en dun bevolkt en in de 
Bovenlanden zwaaide de na- zaat van Soerapati en 
Singosari, de voormalige wapenbroeder van Mas Sajjid, 
den scepter, terwijl 

in den uitersten Oosthoek, Balambangan, de Bali- 
ncesche Pangoran Patihet bewind voerdo. Tiontallen van 
jaren had de Regeering zich van allo bemoeienis, welke 
verder reikte dan het Noorderstrand, onthou- den. In 1767 
echter besloot ze haar gezag in het Oosten te docn gelden; 
een expeditie werd uitgerust, Balam ban gan bozet, 
vervolgens ook de tegen stand der Chinefezen te Oeloo 
Padjang, afstammelingen der rebellen uit Valckeniers 
tijd, gebroken. Daarop richtte men de wapcncn tegen 
Singosari en het „Soe- rapat ische gebroed”，waarbij de 
Soenan en de regen- ten van Soerabaja en Madoera hulp 
verleenden. Malang en Antang werden genomcn, waama 
de vijand naar den Kloet trok en er zich versterkte. 
Inmiddela hadden de Baliers zich door het ontruimen van 
Ba- lambangan daar weder kunnen herstellen, zoodat men 
in 1768 tot nieuwe krachtsinspanning moest be- sluiten. 
Zij Icidde tot vollcdig succes; in Mei viel Kota, de 
versterkte verblijfplaats van Pangdran Wilis, den 
bevelliebber der Baliers, terwijl in 't Westen Singosari ge 
van gen genomen en Melajoe Koesoema, Soerapatfs 
kleinzoon, verdreven werd. Men was nu den toestand 
geheel meester cn zou dien ook meester gebleven zijn, 
had men uit schrielheid zich niet tot het achterlaten van 
een uiterst geriiige, bo vend ion nog versnipperde 
bezetting laten verleiden. Hier- door was het mogelijk, dat 
enkeJe jaren later reeds, in 1771, een Balische 
geestdrijver Balambangan in opstand bracht. „Zoowel de 
niacht der vijanden als hare drift en hardnekkigheid 
accrcsceerde" derm ate, dat aanzienlijke versterkingen 
mocsten worden aangevoerd, waarmedc nochtans geen 
afdoendo rcsul- taten konden worden behaald. Zelfs Iced 
men bij een poging, om Bajoe, de voornaainste 
versterking der Baliers, te nemen, &hec. De in 1772 
gereconstrueerdc expeditie was aanvankelijk niet 
gelukkiger, men moest tot een ge re geld beleg der veste 
besluiten en cerst in October viel deze one in han den. 
Maar hier- mede was dan ook het doel bereikt en aan de 
heer- schappij der Baliers in dit decl van den Oosthoek 
een einde gemaakt. Een goed deel hunner en van do 
Boegineezen, die met hen samen waren gegaan, weken uit 
naar Koesa Baroeng, waai1 men hen uit. gebrek aan 
voldoendc strijdkrachten voorloopig on- gemoeid liet. Na 
aatikomst van troepe)) uit Ncdcf'- land werden ze ook 
daar aangegrepen — 1777 - <, i> nu geheel van Java's 
bodem verdreven ； driekwart eeuw had de Balische 
overheersching in den Oosl- hoek stand gehouden, ecdert 
Soerapati er zich als onafhankelijk vorst gevestigd had. 

In de Vorstenlanden, coJiccticvc benaming van de 
duclcn, waarin het rijk van Mataram in 1755 was ge- 
splitst, bleef do rust, dank zij het beleid der gou- vemeurs 
van de N.O. kust, ongestoord. liet ver- eischtc heel wat 
'zeemanschap, ojn dit blijkens de sterkc tooncming der 
bevolking zoo hcilzamc rcsul- taat te bereiken. Want 
onder de asch van liet oor- logsvuur glocidc nog de 
onderlinge haat der Jioofd- jjersoncn cn de wijze, waaroj) 
de«tijds de vcrdceling van Jict gebied tusschen de Hoven 
had plaats g'> had, gaf bij voortduring aanleiding tot 
moeilijkhe- den. I)e Soenan haattc den tot zijn evenknie 
o|>gc- komen o})standeling van weleer cn deze was ,,dcn 
sebooier" Mangkoe Negara, zijn schoonzoon, nid- beter 
gezind. Eindclijk mocht het Gouvcrneur Vun der Burgh 
gelukken „na ongclooviijkc hacrklovcrij- en"een modus 
tevinden, om de geschillcn uitden weg te ruimen. Den 
26en April 1774 werd het z.g. Schei- diiigsverdrag door 
partijen onderteekend. Twaali jaar later overlccd Soenan 
Pakoe Boewana III- Nog tijdens zijn ziekte liet de Soeltan 
onder con nic- 
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tig voorwondsel een inval in het buurrijk docn, welke door 
de krachtige houding van Solo's Resident kon wordcn 
gekeerd. Dadelijk was Mangkoe Negara niedo 
opgetrokken, om do plannen van zijn bitteren vijand, <lcn 
Sultan, to vorijdelen. Toon deze twee jaren lator <rnstig 
ziek werd, was het de Soon an, die aan Djokjakarta 
ergernis gaf en Mangkoe Negara tot het plc- gen van 
vijandelijkheden dreef. De cerzucht van <lezen ging zelfs 
zoover, dat hij bij de Regcering aanspraak maakte op den 
troon van Djokjakarta. Maar Mangkoe Bocwana I 
herstelde en voor mon het goed wist, had Mangkoe 
Nogara zijn afstraffing gelt regen en zag de Socnan zijn 
rijk bedreigd. Er werd cchtor ecn verzooning 
bewerkstelligd, maar deze bleek, wat den Soenan betrof, 
geveinsd. Ook ging deze z wan ger van het plan den 
Gouverneur cn allc Europeanen om het leven te brengen 
； kennelijk stond hij onderden invloed van „de paapen1', 
d. \v. z. gecstelijke drijvers. Hem werd den cisch gcsteld,
、 die lieden uit te Icveren ； cen militaire macht word 
gereed gehouden, om dien eisch zoo noodig kracht bij te 
zetten. Maar zoo ver behoefdeltfet nict te konien, de 
Soenan gaf nog tijdig 

Nu was het weder Djokjakarta, datzorgen baarde. 
Mangkoe Boewana, do vorst op wien te rekenen viel, 
overleed in 1792. De houding van het Solosche Hof bij 
deze gebeurtenis voorspelde niet vcel goeds, nog minder 
die van Mangkoe Negara, terwijl de kroon- prins allerlei 
bezwaren opperde, toen hem de acte van verband werd 
voorgelegd. Gouverneur Van Ovcrstratcn wist met vecl 
bcleid de nioeilijkheden tc overwinnen en vervolgcns ook 
van den Socnan ccn bclangrijke concessie te verkrijgen, 
deze name- lijk, dat het aan Mangkoe Negara in leen 
gegeven ge- bied in bezit werd omgezet cn aan zijn 
wettige op- volgers zou overgaan. 

Aldus was tegcii het eind dcr J 8e eeuw, in de Jaat- ste 
levcnsdagen der Compagnie, de toestand zooda- nig, dat 
het overwicht groot genoeg bleek, om dicn te kunnen 
beheerschcn. In matorieele kracht schuilde het. loen 
allcrminst; die was zelfs niet voldoende, om de ,,heeren 
zecroovcrs", als Dacndels zc zou noenien, van de Java-
kust te wci'en. Dcstemeer cchtor in het verludcn, dat 
grootsch was ondanks vele tekortko- mingen, ja 
fouten,doch<lat altijd beoordeeld behoort to worden naar 
„die Logik jencr Zeit" cn waarvan met waardeering client 
te worden getuigd, dat het Java had gcbracht het v66r aHcs 
noodige: rust I 

JIct staatsbestuur zag zich al dadelijk voor do vraag 
gestekl, hoe Indie te besturen, een vraag, die zich practisch 
beperkte tot Java en waarvan het ant woo rd beylisHcn zou 
over de keuze tusschcn be- steiHliging van het oude met 
zijn gedwongen arbeid, COJ il ingen ten, gcforcecrde 
levoringen, monopolio < n oiithouding van bcmoeienis 
met de inlandscho huishouding, of aun vaarding dcr begin 
sc leu van den nieuwen tij<l, welke vrijhcid wikien op het 
stuk van arlB.-id en handcl(n gewaarborgd recht voor 
icder. Het valt buiteu het kader, op den strijd der mee- 
jiingen over deze inateric in te gaai>. (icnocg zij het te 
vennclden, dat de bchoudsinannen, onder wie \ <>oraJ 
Nederburgh, het pleit voorloopig wonnen en dat de 
dcnkbeeklen van zijn opponent Dirk van Kngondorp in 
het Uliarter van 1804 slechts in zoo- VCJTO huldiging 
vonden, dat althatis met het mono- ]>olicstc)sc] dcr 
Compagnio word go bro ken. De con- verHio der 
liepubliek in ccn koninkrijk Holland leidde tot do 
tcrugrooping der Coniuiissarissen-Ge- ncraal, die in Indie 
hervormen zouden, nog v66r ze dit land haddon bereikt en 
tot de uitzending van Maarschalk Daendels, wiens eersto 
streven het 

moost zijn, Java in staat van verdediging to bron- gen. 
Hervormen was hem niet opgedragen, wel het ondcrzock 
naar do wenschclijkhcid ervan en vooral hot krachtig 
bcstrijdcn van de corniptie. „De man met do plakn, 
waaraan Indie zoo'n behoefte had, heeft er (lit 
strafinstrumont duchtig gezwaaid. En niet plichtvergetcn 
landsdienaren allccn onder von- den de fclheid zijner 
slagcn; ook de inlandsche ho- ven zouden ervaren, dat er 
met „Mas galak5*1), als de Prcangerman met vermin king 
van het woord Maarschalk (uitgesproken： Marcskalak) 
Daendela noemde, niet te mallen viel. Allercerst Bantam, 
reeds in het jaar van 's Maarschalks komst. Het land was 
scclert den dood van den Sultan, in 1802, aan onrust ten 
prooi, doordien bij die gele- genheid weder ecns 
moeilijkheden over de opvolgin g waren ontstaan. Tocn nu 
Daendels bij den aanleg van verded igingswerken aan do 
Meeuwen- baai naar zijn meening niet voldoende 
medcworking van den Sultan kreeg, eischte hij van dezen 
de uitlevcring van den Rijksbestierdor, in wien de 
Landvoogd's vorsten boozen geest zag. Dupuy, die den 
cisch overbracht, werd met zijn geleide in den kraton 
vermoord. Drie dagen na on tvangst van het bericht 
omtrent het voorgevalleno stond Daendela zelf voor den 
kraton. Deze werd veroverd, de Sultan verbannen cn do 
Rijksbestiercler gefusilleerd. Bantam werd tot domein van 
den Koning gedecre- teord, het gebied ten Oosten der 
Tjidane en der Tji- mandiri met Sad in g en Djasinga. bij 
de Gouveme- mentslandcn ingelijfd evenals de 
Lampongsche dis- tricten. Twee jaren later vond Daendels 
in het voort- duren der strooptochten door aan han gers van 
den afgezetten vorst aanleiding, om den troon door ecn 
ander te docn bezetten en tevens de Stranddistric- ten tc 
annexecren. Toen het onrustig blcef, ging :een volgend 
bestuur er weldra toe over, aan het 
Soeltanaat voor goed een eind te inaken (1813) en ....met 
de invoering van het Landrentestelsel een begin! De 
Sultan werd met behoud van zijn titel op een jaargeld 
gepensionneerd, dienszoon trad bij het overladen van zijn 
vador drie jaren daama in diens rcchtcn, maar werd in 
1832 wegens medeplichtig- heid aan zeeroof verbannen. 
Met hem verdween het laatstc overblijfsel van Bantams 
vroegere macht, maar de woelingen, welke in het verleden 
het rijk liaddcn verontrust, hebben nog velo jaren op de re- 
sidcntic haar nawerking doen gcvoelen. 

Ook aan wat in Cheribon nog aan vroegere groot- heid 
herinnerde, werd in het begin der 19e eeuw de laatste slag 
toegebracht. Het land zuchtte reeds lang onder het wan 
bestuur dcr vorston. De desa's waron aan Chincezon 
verhuurd en de bevolking aldus go heel aan de willckeur 
dier lieden overgege- ven. Toen nu daarbij nog kwam 
ontovredenheid ovor do opvolging van ecn der Soeltans, 
vvaarbij de bevolking het voorden rcchthcbbende, Radja 
Kano- man, had opgonomon, brak in 1806 een emstigo 
opstand uit. Engelhard word dien met beleid inecs- ter. 
Daendels vond het cchtor noodig diens regelin- gen to 
herzien, lijfde in 1S09 de bovenlanden in en maakte de 
drie Sultans, zij het ook met behoud van hun titel, tot 
“ambtenaren". Twee jaren later werd Soeltan Cheribon — 
zoo werd Kanoman na zijn te- rugkeor in 1807 van Ambon 
genoemd — afgezot en hom met do vergunning zich ter 
hoofdplaats to ves- tigen con pensiocn toogclegd. Zijn 
gobied kwam ten doole aan het Govivernoment, ten deelo 
aan de be ide 

,,Masn in den zin van con beleefdhoidstitel, „ga)akn 
hior = woesl. 
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anderc Sultans. Maur ook zij maaktcn het als zoo- dan ig 
niet lang meet. Tcgcn vergoeding stonden zij op voorstel 
van Kaflles het bchcer af en zoo kon dcze ook in Chcribon 
zijiA Landrentcstelscl bij wijzc van proef invooren. Met 
het Soeltansgczag of wat daarvoor doorging was het nu 
gehcel uit, alleen de dynastiek。traditie werd nog in de drie 
takken vele jaron gehandhaafd. Aan de on rust kwam na 
ecn laatste stuiptrekking in 1818 voor goed een einde. 

Zooals Daendels met straffe hand in Bantam was 
opgetreden, zoo zou hij ook in de Vorstenlanden too- nen, 
dat het Go uvern ement，een ander beg rip van 
waardigheid kocsterde dan de CJompagnie. Zoo bc- paalde 
hij ecn ander ccremoniecl voor de icsidenten aan de Hoven, 
waardoor het vernederende dor uit vroeger tijden 
datecrende rcgelingen werd opgehe- ven. Dit verbitterde de 
vorsten, maar a I Icon die van Djokjakarta liet het blijken. 
De spanning word nog vergroot door het bekend worden 
van intrigues aan het Hof daar, wclke de regehnatige 
erfopvolging bedreigden. Daendels eischte en verkreeg 
ook de uit- le verin g van cen tweet al door hem ter zake 
schuldig gedachtc prinsen. Maartocn hij ook die vorderde 
van des Sultans sehoonzoon, Raden Rangga, hoofdregent 
van Madioen, die strooptochten op Solo's gc- bied liet 
doen, kon de vorst door het uit wijken van dien groote aan 
den eisch niet voldoen. Daendels Iiield den Sultan schuld 
ig aan het ontsnappen van Raden Rangga te hebben 
medegeholpen en trok met ecn krijgsmacht in persoon naar 
Djokjakarta op, oin den vorst, Sultan Sepoeh, tot afstand 
ten behoeve van den kroonprins te dwingen. De Sultan 
zwichtto voor de noodzakelijkheid, trad af en mocht in den 
kraton blijven. Nu werdon — Januari 1810 — met de beide 
vorsten nieuwe overeenkomsten gesloten, waarbij o.m. de 
afstand van Kedoe in ruil vooreenig gebied elders werd 
bedongen. Aan deze regeling was nog geen uitvoeriug 
gegeven,toen Java ondcrBritsch bestuur kwam. 

Onder de maatregelen van bestuur door Daendels 
geuoinen, vermelden wij: de opheffing van het Gou- 
vernement van de N. 0. kust； de indeeling van het gebied 
in gewesten onder prefecten, wat later land- drosten 
geheeten; herziening der positie van de re- genten met 
toekenning aan hen van vaste inkoin- sten ； nagenoeg 
rolledige opheffing van het contin- gentenst-else]; 
daarentegen uitbreiding van de ge- d won gen kofficultuur. 
Hoewel Daendels zelf hoog heeft opgegeven van de 
verlichting, welke hij der be volking zou hebben gebracht, 
was de tijd van zijn bewind integendeel voor haar er een 
van versclirik- king. De werken in het belang dor defensie, 
waartoe o.m. behoorde de aanJeg van een heerbaan van 
Anje.r_ tot Panaroekan, of juister het tot 6en weg sainen- 
voegen en verbeteren van reeds over grootere en kleinere 
afstanden hier en daar bestaande wegen, zijn der bevolking 
een ware kuelling geweest. De herziening van het 
rechtswezen werd door Daendels op gelukkige wijze ter 
hand genoincn. Evenals vol- gende landvoogden heeft de 
Maarschalk ernstig te kampen geliad met den treurigen 
toestand, waarin 's lands financien cn het muntwezen 
verkcerden, CJI die hem ten slotte genoopt heeft tot den 
verkoop van landen over te gaan. Zijn hand el in gen in <Jit 
verband met opzicht tot Buitenzorg, het ambtelijk bezit der 
Gouvemeurs-Generaal, hebben zijn repu- tatie wezenlijk 
schade gedaan. Maar daartegenover staat de lof, die hem 
rechtmatig toekomt voor de volvoering eener „taak van 
verpletterende zwaar- te" in een uiterst moeilijk 
tijdsgewricht, die met name, om „de verdediging van Java 
in zu)k een st a at 

tc brengen. dat de cindkam]) met vertrouwen kon worden 
opgenomen en tegelijk het versleten doch ccuwenoude 
Compagniesstelscl tc vervangen door 
bestuxirsinrichtingen zooals de Omwcntding er in het 
vaderland had gcschapcn".... ' 

De Engelschc invasie kwam, tocn Daendels Indic 
reeds vcrlaten had. Men wcet, dat het zijn opvolger, den 
onfoi'tuinlijken Janssens, niet be- sclioren was, haar te 
keeren. Den I7cn September 1811 werd de capitulatic 
geteckcnd, het Brit- scho tusschcnbestuur nam cen 
aanvang en hier- mede de recks van Riffles' grondige 
hervonnin- gen. Gebroken werd inct de verplichte leverin 
gen tegen lagcn prijs en in begin sei met de heerendien- 
sten, voorzoover ze door het publiek belang niet werden 
geeischt, en een belastingsysteem, het Lande- lijk Stelsel, 
werd daarvoor in do plaats gcsteld. Wic niet in den 
landbouw zijn onderhoud vond, werd gc- .troffen door 
ecn huistaks. Hand aan hand met deze instellingen ging 
de beperking van de macht der hoofden, wicr werkkring 
zich tot hot gebied van de open ba re orde had tc bcpalen. 
Opmerking verdient het, dat, als Daendels, ook Raffles 
aan de Preanger niet raakte. Deze regentschappen ble- 
ven van de Jicrvo rm ingen uitgeslotcn: zc betee- kenden 
met het daar ingeburgerde koffiemonopolic een te rijke 
en vooral cen te zeker vloeiendc bron van inkomsten, om 
er aan te tonien. Want ook l<affles worstelde bij 
voortduring met financiede moeilijkheden en moest, aJs 
Daendels al weder, zijn tocvlucht nemen tot landverkoop. 
Gelijk deze aan de rechtsbedeeling zijn aandacht wijdde, 
heeft ook Raffles in de verschillende gewesten ter zake 
voorzieningen getroffen. 

Zijn Raffles' hervormingen wat de verdere uit- 
werking en de uitkomsten aangaat allerminst onver- deeld 
te prijzen, men heeft haar groote en blij vende waardc tc 
zien in de conceptie, die den mccsten lof verdiende, aan 
Java het nieuwe en blijde verschiet opende dat ecn Van 
Hogendorj) zich had voorgestdd zonder echter klaar cn 
holder aan to geven, hoe dit uitzicht te verwezenlijken. 
Aan de zelfbewusto staatkunde ten opzichtc van de 
Vorstenlanden door Daendels gevolgd, bleef Raffles 
trouw. Toon Soeltan Scpoeh uit het vcrschijnen der 
nieuwe nicesters munt dacht tc kunnen slaan e» met terz
目destelling van den Prins-Kegent het bewind weder aan 
zich trok, were! daarin aanvankelijk door Raffles benist, 
maar tocn de Sultan van tc veel overnjoed liet blijken, 
bcsloot hij tot krach- tig optreden. Na Solo tot ecn iiieuw 
verdrag to hebben bewogen (23 Dec. 1811), waarbij o. a. 
de Soenan tegen cen schadcloosstelling afstand deed van 
de tolj)oorten cn vogelncstklippen, daareu- tegen de 
afstand van landen door Daendels bedongen ongedaan 
gemaakt werd inaar de in trekking der z.g. stjandgelden 
gehandhaafd bleef, trok Baffles naar Djokjakarta, waar 
met den Sultan een ojigeveer gelijkluidend verdrag werd 
gesloten, cehter met dien verstandc, dat de af- stand van 
landen met Daendels overeengekomen hier niet wcid 
ingetrokken. Aan dit nieuwe trac- taat hicld Scpoeh zich 
uiet, hij versterkte zijn kraton, vcrzamelde troepen, was 
blijkbaar in de mcening, dat het Gouvcrncment de inacht 
miste on)hem te dwingen. Die waan duurdc niet lang. 
Dadelijk na afJoop der Palembangsche expeditie trok 
Gillespie tegen Djokjakarta op, een ultimatum were! 
gesteld en bij weigering tot den aanval — 20 Juni 1812 
— overgegaan. Hciinclijk door den Prins-Regcnt 
gesteund, drongen de En- 
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gclschen den kraton binnen, Sepoch word met tweo zyner 
zoons naar Pinang verbannen, de Prins-Rcgent 
alskAmangkoe Boe wan a III op den 'troon 
geplaatsty^VervoIgcns wenddc Raffles zich tegen Solo, 
wai/t wel had de Soenan, Pakoc Boe- wan a IV, geen 
verzet geplcegd, maar tc Djokja was uit gevonden brie ven 
gcblckcn, dat hij Sepoch er toe had aangezet. Zoo was nu 
eenmaal Solo's politick: Djokja er voor spannen en zelf 
achter de schcrmen blijven； liep het mee, dan mot Djokja 
de win st deelen, liep het t-egen, dan vrij uitgaan, om 
misschien zelfs nog ten kostc van den gehaten buur te 
worden bevoordeeld. Maar nu was de bom verkeerd 
gebarsten en met Djokja had ook Solo zlch in een nieuwo 
aderlating te schikkon. Voor beiden het verbod, om con 
militairc macht te on- dorhouden. voor beiden afstand van 
hun bezit in Kedoc on Patjitan, voor Djokja in 't bijzondcr 
afstand van Djapan, Djipang en Grobogan, voor Solo van 
Blora en Wirasaba. Bovcndien bevesti- ging van het 
tevoren bepaalde omtrent de pasars en tolpoorten, 
bepalingen met betrekking tot het Gouv. monopolie, het 
rechtswezen en de politic (I en 4 Aug. 1812). Djokja had 
verder genoegen te nemen met de schepping van 
een„contrepoidsn —17 Maart 1813 — als Solo in de 
Mangkoene- garan reeds bezat. Sepoch's broedei, 
Natakoesoe- ma, dezelfde dicn Daendels langs semi-
officieelc wijze uit den weg had willcn doen ruimcn, were! 
uit Djokjaasch gebied met 4000 tjatjahs erfelijk beleend, 
terwijl hem de titel van Pakoe Alam werd geschonken met 
verplichting een ruiterkorps van 100 man te onderhouden, 
tegen een maandclijk- sche tegemoetkoming van 750 Rds. 
Ook de Jlang- koenegaran kreeg uitbreiding, en wel met 
1000 tjatjahs. In Djokja nog een ander novum. De 
begiftiging — nict beleening dus— van den Kapitcin 
Ohinces Djin Sing met 800 tjatjahs, als belooning voor de 
goede diensten den Engdschen bij de jongste 
gebeurtenissen bewczen, en daarbij den titel van Raden 
Toemenggoeng Setjadiningrat. 

Bij de Conventic van 13 Augustus 1814 zag Nederland 
zich o. m. ook in het bezit van Java hersteld, maar door 
een samenloop van omstan- digheden konden 
Commissarissen-Generaal — Elout. Van dor Capellen en 
Buyskes — eerst medio 18J t het bestuur van llaffles5 
opvolger, Fcndall, overnenicn. Elout was do ziel der 
Commissie en een verklaard voorstandcr van de li be rale 
begin- scion dier dagen. Voortschrijden op den door 
Raffles ingcslagen weg was hierdoor verzekerd en 
beloofdo ook verzekerd te blijven, toen Van der Capellcn 
dric jaren later als Gouv.-Gen. de bestuurstaak 
aunvaardde. Do uaasto tockomst zou ccliter anders lecrcn. 
Nict dat Van dcr Capel len tcrugkeer wilde tot het ancicn 
regime, maar over do niiddelen, we Ike land cn volk ten 
goede inoesten komen, dachl hij anders dan Elout. 
Verwachttc deze heil van de vrije toelating van 
Europceschc ondornemers oj)het gebied van land- bouw 
en nijvorheid cn was daarom ook in het Reg. Rcgl. van 
1818 bcpaakl, dat dezen wocste gronden in pacht of huur 
konden worden afge- Htaan, Van der Capellcn zag in don 
Europeaan slcchts een parasict der inlandscho 
maatschappij, wicns streven wel verre van aangemoedigd 
juist belemmerd diende tc worden. Gelijk dan ook door 
hem gedaan is, o. a. door intrekking van de landvcrhuur, 
een maatregel, we Ike nict weinig heeft bijgedragcn tot 
den oorlog, welkc Midden- Java van 1825 tot 1830 heeft 
getcisterd. Zonder 

l)ij den oorlog zclf stil tc staau —, zie KRUGS- 
VERRICHTINGEN — wordc slcchts aangeteekend dat in 
Solo Pakoc Bocwana IV in 1820 overleden en door zijn 
zoon opgcvolgd was. Dezc stierf reeds in 1823, waama 
Radon Mas Sapenlan, zoon uit een ongelijkgradig 
huwelijk, ten troon kwam als Pakoo Bocwana VI. Had 
wijlcn zijn groot- vader tegen het Europeesche bestuur 
geintrigeerd, nog in het laatst der Britsche periodc, door in 
1815 de Sepoys tot opstand aan tc zetten, Sa- perdan was 
het nict betcr gezind, maar zorgde er evcnals hij voor, zelf 
uit het gedrang te blijven. In Djokja was Soeltan Radja 
eerst met <le verbanning van Sepoch inderdaad aan het 
bcwiud gekomen, maar reeds twee jaren later, 1814, over- 
leden cn opgevolgd door zijn zoon Djarot, die in 1822, na 
tier jaar als miiulerjarigc onder voogdij te hebben gestaan, 
vergiftigd cn door zijn nog zeer jeugdigen zoon Menol 
vervangen werd. Als voog- den traden o.a. op diens 
oudoom Mangkoe Boemi en zijn oom Dipanegara, 
halfbroeder van Djarot, wien in den Britschen tijd do troon 
schijnt te zijn toegezegd. Dipanegara was dus teleurgestelcl 
over het on ver vu Id blijven zijner verwachtingen, hij, en 
met hem Mangkoe Boemi, gcvoelde zich ook gekrenkt 
over de wijze, waarop 's lands zaken werden behcerd, 
zonder dat hun als voogden daarin rechtmatig aandeel 
were! geschonken. De Javaansche maatschappij verkeerde 
door tai van omstandigheden, als verarming van grooten en 
volk, druk der tolpoorten, vrees voor verdere 
annexatieplannen van het Gouvernement, enz. in een 
toestand, we Ike het verwekken van opstand begunstigde, 
en onoorclcelkund ig optreden van ambtenaren deed de 
rest. Dat de krijg, die tot geweklige krachtsinspanning 
dwong, door Gen. De Kock met taai beleid tot een gelukkig 
eindc is gebracht, dat Dipanegara zijn ondememen met 
ballingschap heeft moeten boeten on dat nieuwe 
machtsbesnociing dcr vorsten, ook en terecht van dien van 
Soerakarta, er het gevolg van is gewcest, het zijn bekende 
zaken. De nieuwo verhouding van het Gouvenieinent tot 
Soerakarta en Djokjakarta on van deze staten onderling 
werd bij verdragen vastgesteld en is sedert in hoofdzaak 
blij- 
I ven bestaan. Bij dat van 22 Juni 1830 werden aan Solo 
onttrokken zijn Mantjanegara: "gansch Ban- joemas, het 
Solo'sch deel van Kediri en Madioen (en ook het Solo'sch 
deel van Bagelen)J, echter tegen vergoeding van do 
inkomsten, welke voor den oorlog van die landen werden 
genoten. Het verdrag den 27en September 1830 tusschen 
Solo cn Djokja geslotcn, maakte een eindo aan het zoo 
zonderling doorcen liggen dcr Soenans- on Soeltan3 
landen in de Nagaragoong en daarmede aan de vele 
moeilijkhedon, wolko sinds de splitsing van het 
Mataramscho rijk in 1755 daaruit waron voortge- vlooid. 
Beide zolfbesturon vormdon sedert twee volstrekt 
gcschoidcn gobieden, wolkor gemeonschap- pclijke grena 
reeds in het begin van October a.a. v definitief werd 
gcregold. 

Bij het contract van Djokja van 3 Nov. 1830 werd het 
gebied des rijks in gelijken geest als dat van Solo beperkt. 
Het jaar daarop volgde de regel in g der 
sehadcloosstellingcn voor do aan het Gouvernement 
afgestane landen, waaruit de resi- dentien Bagclen, 
Banjocmas, Madioen en Kediri waren gevormd. Ze werden 
bepaald op f 465.000 's jaars voor Djokja on f 754.987 voor 
Solo. 
| Hadden de regclingen met Djokja geen moci- I hjkhedcn 
ingehad, de Soenan liad zich niet kun- 
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ncn schikken. Hij was zrjn hof ontvlucht, maar door hem 
aanstonds te achtervolgcn en op te vat- ten had men het 
uitbreken van nieuwe onhisten kunnen voorkonien. Hij 
word naar Ambon ver- bannen en opgevolgd door 
pangeran PoerEaja, die als Pakoe Boewana VII het 
contract teekende. 

Na den Java-oorlog hebben geen cmstige rust- 
verstoringen nieer plaats gehad, al moesten nu en dan 
plaatselijke bewegingen worden onder- drukt. De 
belangrijkste was wel die, welke in 1888 in Bantam 
voorviel; het lantl was door cen reeks vair^Talfipen 
getroffen, fanatici hadden er gemakkelijk spel. 

Van der Capellen had Indic kort na het uitbreken van 
den oorlog verlaten en was vervaugen door Comm. Gen. 
du Bus de Gisignies, die bchalve bczuinigen ook 
onderzoeken moest, welke der achtereenvolgcns 
gehuldigde beginselen van be- stuur aanbeveling 
verdienden. In zijn nierkwaar- dig rapport van 1 Mei 1827 
toonde hij zich Elouts geest verwant, in zooverre. dat ook 
hij uitgifte van gronden aan Europeanen voorstond, echter 
in pacht. Du Bus, denkbeeldcn vonden bij den Raad van 
State bijval, maar onder den invloed van Van den Bosch, 
die met het oog op de cischen van den tijd het spoedig 
toevloeien van ruime baton in uitzicht stelde, besliste de 
Ko- ning, dat diens denkbeeldcn gevolgd en door Van den 
Bosch zelf uitgevoerd zouden worden. Niet de particulier 
maar het Gouvemement zelf zou den Java an aan den 
arbeid zetten, opdat Java's bodem niet slechts rijst inaar 
ook pro- ducten voor de wereldmarkt op groote schaal zou 
opleveren. Het Gultuurstelsel deed zijn intrede en 
daarmede de vooruitgang een belangrijke schrede terug. 
Het dwangsysteem der Compagnie berleefde onder een 
welluidender naam doch in zijne toepassing in een veel 
drukkendor vonn. Besturen heette het opdrijven der 
productic tot stijving van het „batig slot'5 en zoo bleef het 
lang nog, nadat Van den Bosch het politieke leven 
vaarwel had gezegd. Eerst tegen de helft der ecuw zou 
Rochussen verlichting brengen, maar dan ook vangt de 
door Van Hoevell in het Parle men t gebrachte slrijd en 
daarmede de reactie aan, die in het Regeerings- reglement 
van 1854 eeno mildere gedragslijn deed aan vaarden en 
ten aanzien van de suikercuJtuur op hoog gezag ten slotte 
geleid heeft tot do wet van 21 Juli 1870, nadat inmiddels 
verschoidene andere dwangcultures reeds harden 
opgehouden te bestaan. De koffiecultuur echter, die het 
bestaan der Compagnie had verlengd, door een Raffles 
zelfs in eere was gehouden en door Commissarissen-
Generaal ontzien, de koffiecultuur bleef, maar was tot 
langzaam afsterven gedoemd. Zij had daarbij al- thans dit 
boveii de andere cultures voor, dat ze niet op den 
bouwgrond der inlanders werd gedreven. (Zie 
KOFFIECULTUUR en KOLONIALE PO- L1TIEK.) 
Belangrijk was de totstandkoming, inede in 1870, van de 
z.g. Agrarisclie wet, waardoor niet alleen voor 
ondernemingen op hot gebied der land bouw- nijverheid 
in Indie een ruim arbeidsveId werd geopend, maar tevens 
aan het grondbezit van den Inlander krachtiger 
veraekering werd verechaft (Zie AGRARISCHE WET). 
Van betxjeken is was ook de hervorming der 
Preanger^waar in 1871 geheel met de vanouds bestaande 
Szettingen werd gebroken. De op de bevolking rustende 
gehcei bijzondere verplichtingen jegens haar hoofden, 
haar geestelijke voorgangers zelfs, werden opgeheven en 
aan de 

bijzondere stclling der regenten kwani tevens eon eind. Ook 
overigens werden dezo regentschappen daarmede op 
gelijken voet gebracht met de andere residentien. (Zic PRE 
ANGER—STELSEL.) 

Ook de heerendicnstcn hadden xiiteraard de aandacht der 
vooruitstrevender), maar het cluurde tot 1882 voor op 
werkelijk bdangrijko scha-al tot beperking werd 
overgegaan. Sedcrt is in die rich- ting voortgewerkt, met het 
gevolg, dat in de Gou- vernementslanden op Java en 
Madoera do heeren- dionsten in het algemeen thans zijn 
afgeschaft. (Zie HEERENDIENSTEN.) 

Samenvallcnde, nieer incidenteel dan methocl isch, met 
het veldwinnen der ruimere beginse- len, zijn de 
maatregelen sedert 1870 ongeveer in het belang van 
volksontwikkeling en volkswelvaart genomcn. Het 
inlandsch onderwijs kreeg de aan- dacht, ook het middelbaar 
en van 1882 af werd begonnen met het uitvoeren van 
belangrijke be- vloeiingswerken. 

Belangrijk was de hervorming van de rechts- pleging op 
Java en Madoera, sedert de aanneming in 1869 van het begin 
sei, om het presidium van inlandsche rcchtbanken van de 
bestuurs-ambtena- ren geleidelijk op rechterlijko 
ambtenaren te doen overgaan. Door dezen maatregel, welke 
in 1891 geheel was doorgevoerd, zagen de bestuursamb- 
tenaren zich to beter tot de vervulling van hun hoofdtaak in 
staat, terwijl de rechtsbedeeling er uiteraard mede gebaat 
was. 

Vermelding verdient nog, onder verschillende andere 
maatregelen, de afschaffing, in 1859, van de slavemij op 
Java en Madoera, al had deze niet dien afschrikwekkenden 
vorm, welke het woord vermoeden doet. 

De aanleg van spoorwegen op Java heeft heel wat voeten 
in de aarde gehad. De eerste concessie, die voor de lijn 
Semarang-Vorstenlandcn, werd in 1863 vcrlcend ； eenigen 
tijd later volgde die voor de lijn Batavia-Buitenzorg. Beide 
lijnen kwamen in 1873 in- exploitatie; ze dankten haar 
ontstaan aan particulier initiatief, de eerste met rentegarantie 
door het Gouvemement, dat in 1875 zelf den 
spoorwegaanleg ter hand nain, waama het net zich bij 
voortduring over het gan- sche eiland heeft uitgebreid. 
Tevens zijn in den loop der jaren tai van particulierc 
stoomtram- wegen aangelegd. Sedert de opening van het 
Suezkanaal door groote uitbreiding van <Je scheep- vaart 
gevolgd was en zich de behoof be aan ecn goede haven nabij 
Java5s hoofdstad krachtiger had doen gevoelen, werd met 
den bouw der haven werken te Tandjocngpriok (J877—'85) 
een aanvang gemaakt. In deze eeuw zijn deze nog uitgebreid 
en verbeterd cn is ook voor andere havens, inzonderheid 
voor die van Soerabaja, het noodigo gedaan. (Zic 
HAVENWERKEN.) 
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L. van Deventer, Opkomst van het Ned. gezug over Java, 
J8G2/88, 13 din.; M. L. van I>eventer, Het Ned. .gezag over 
Java c. o. sedert J811, Je deed, ]89J ； T. S. Rafflles, History 
of Java, 2 vols. 1817; Groeneveldt, Notes on the Malay 
Archipelago and Malacca, compiled from Chinese sources, 
Verh. Bat. Gen. 39,1876涵hen Stuart, Kawi-Oorkondon, 
1875 "Brandes, Oud-Javaansc)ie Oorkonden, Vorh. 
BaCGcn. 60, 1913; Prapantja, Nagarakretagama, 



JAVA — JAVA-ZEE. 209 

ed. Brandes, Vorh. Bat. Gpn.,54, 19024. Pararaton, I 
cd'.'BrandeH, Vorh. Bat. Gen. 49, 1896 

Vorsl. Kbit. Acad. 2, VI, 1877; X, 1881, Bijdr.. | Kon. 
Inst. 4, X, 1885; Brandes in Tijdschr. Bat. 
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X^at. Gen.； 1889; Daendels, Staat dcr N. 0. I. 

Bez. 1808/11； H. D. Levysohn Nonnan, Britscho 
Heerschappy over Java en Q., 1857; F. V. A. de Stuers, 
Mdmoires sur la guerre de file de Java, 1825—'30, 1833; 
A. W. P. Weitzel, De oorlog op Java, 2 din 1852/53; 
Nahuys, Vcrz. v. ofiic. rapporten betroffende den oorlog 
op Java in 1825/'3O, 4 dl., 1852/5我P. J. F. Louw. De Java- 
Oprlog, deell (1894), II (rS97T6if III (1904j； vooVl- 
gezet door E. S. de Klerck, Deel IV (1905), V en VI 
(1908,09), uitg. v. h. Bat. Gen. v. K. en W. ； E. de Waal, 
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Do verhoudingder Vorsten op Java tot do N. I. regeering, 
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JAV A-A USTRALIE- -BENGALEN-,-CHINA-JA- 
PAN-LIJNEN. Zie STOOMVAART. 

JAVA-CANTALA. Vezel van de op Java ge- kweekte 
Agave cantala Jioxb. Zie VEZELSTOF- FEN. 

JAVA-C0MIT6. Dezo verceniging arbeidt in Angkola 
op Sumatra, waar zij drie posten heeft n.!. Oeta Run ba roe, 
Si Matorkia en Pargaroetan. Ver- der onder de 
Madoereezen op Oost-Java, \vaar thans een zendeling te 
Bondowoso gevestigd is^ en eindelijk op de Kangcan-
eilanden (residentio jMadoera). ,Zio verder ZENDING 
(PROTESTANT匏HE). 

JAVAHOOFD. Uiterste W.-hoek van Java's Z.W. 
schicreiland en gchecl Java. Vgl. PAJOENG. 

JAVA-JUTE. Zic VEZELSTOFFEN. JAVA-
MANILLAHENNEP. Zic a.b. 
JAVA-SISAL. Naam voor de op Java gekweekt© plant 

(en do vezel daarvan) van Agave sisala)ia Perr. Zie 
VEZELSTOFFEN. 

JAVA-TEAK. Zie DJATI. 
JAVA-ZEE. Strekt zich uit tusschen Java en Madoera 

eu dedaarbij behoorendc kleinere eilanden, Sumatra, 
Banka cn UiDiton cn het eiland Borneo cn heeft 
betrekkelijk gcringo diepten, welkc tbe- nemcn in hot 
O.lijke gedeelte; de zeebodem bestaat hooftlzakelijk uit 
inodder. Langs de Noordkust van Java zijn de modeler- en 
zandbanken, zelfs aan do mondon dcr rivioren, weinig 
uitgestrekt; aan do Ooslkust van Sumatra nemen zij, vanaf 
straat Soenda, waar zij uiterst smal zijn, too tot in straat 
Karimata, bcoostcn Billiton; op de Zuidkust van Borneo 
steken bij hock Sam bar harde zand ruggen cn, verder om 
de Oost, breede modelerbanken buitengewoon ver in zee 
uit. 

De in de Java-zee verspreide eilanden zijn: ten Oosten 
van Madoera do Kangcan- cn de Sapoedi- (ilanden； Jangs 
do Noordkust van Java, de-Dui- zend-, Boonipjes- en 
Karimoendjawa-cilanden en 

het ciland Bawean ； tusschen Madoera en den 
Z.O.hook van Borneo do Salembau-eilanden, 
Aronds-cilanci cn do Laoet Ketjil eilanden. 

De nauwte van clc straten Socnda,_Bali cn Lonv^ bok, 
wclke laatsto bovendien nog ver vcrwijdcrd zyn van de 
Java-zee, maken dat deze geen noemens- waardigen 
invlocd ondervindt van den Indischen Oceaan; de breeclo 
Btraat Karimata daarentegen brengt don in vlocd van de 
Chinecschc zee over op het Westelijk gedeelte en de nog 
breeder straat. Makassor.--heeft, met clc Florea- en Bali 
zee, belang- rijken invlocd op het Oostclijk gedeelte. 

De Wcstmoesson is op de Java-zco nat on buiig, do 
Oostmoesson droog en heiig; April en November zijn de 
kenteringsinaanden. In het gedeelte der Java-zee tot 
ongevecr den meridiaan van Batavia begint de kentcring 
in April, in welkc maand Weg- tolijke winden nog de 
overhand hebben ； eerat in de tweede helft van Mei is de 
Z.O. moeason door- gekomen, dio tot October duurt. De 
wind waait met gelijke kracht uit alle richtingen tusschen 
Z. en O. en komt zelfs a£ cn toe benoorden het Ooaten; in 
Augustus, het voile van den moesson, staat deze niet nicer 
dan vrij geregeld door. In November worden de eerste 
AVcstenwinden waargenomen, in 、liet laatst der maand 
is de Westmoesson door en in Januari waait dezo het 
krachtigst en meest geregeld uit het W.N.W. om in het 
laatst van Maart te gaan afnemen. 

Land- en zeowind doen hun invloed gelden tot zelfs bij 
het eiland Noordwachter, benoorden de Duizend-
eilanden, de kracht van don wind is voor beide ongeveer 
gelijk. Do heiigheid in den Oost- moesson is het min st in 
de vroege morgen uren, de lucht is dan aan den horizon 
meestal bedekt； trek- ken deze wolken eenige uren na 
zonsopkomst op, dan wordt het heiig. In den 
Wcstmoesson is de lucht wcl helder, maar de heiigheid 
verdwynt toch niet gelicel； do dan van December tot en 
met Februari voorkomende hardo buien vallen gewoonlijk 
des nachts in. 

Om de Oost gaande, neemt de Oostmoesson in kracht 
cn duur toe； tot ongeveer den meridiaan van hoek 
Mandalil<a hebben in April Oostelijke winden reeds de 
overhand. Van Mei tot en met October staat de 
Oostmoesson flink cn geregeld door, November is de 
kenteringmaand met flauwe winden uit alle richtingen in 
voile zee en land- en zee wind nabij de kust. De 
Westmoesson komt door in December en bereikt zijn 
grootste kracht in Januari cn Februari; ook in Maart is 
W.N.W. wind nog overhecrschend, maar er valt niet op te 
rekenen. 

Land- en zee wind doen, vooral geduronde de ken- 
teringen, zeer sterk hun invloed golden. Onder den 
Javawal is in don Oostmoesson de landwind Zuide- lijkcr 
cn wat ineer geregeld, de zee wind Oostelijker. In den 
Westmoesson is do landwind wat Weate- lijker en minder 
geregeld, de zee wind daarentegon meer geregeld W.N.W. 

Gedurende den Oostmoesson heeft men's nachts over 
het gehecl bedekt。luchten, die doorgaana na 
zonsopkomst opklaren; het is op bedoelde hoogte dan zecr 
heiig, vooral bij Z.O. winden, wclke veel stofdeeltjcs 
aanvoeren. Dczo heiigheid k&n z66 sterk zijn dat men, 
zelfs in do onmiddellijke nabij- heid van de kust, de 
bergen, in het midden van Java gelegen, niet 
ondcrscheiden kan. Heldere sterrenliemels komen dan 
ook zelden voor. In den Westmoesson zou dit nicer het 
gcval zijn, echter is de be wo Iking dan vaak dichter. Do 
nachten zijn na 

11 
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veel regen somtijds helder met mooie stcrrenhemcls, 
vooral in de maanden Maart en April. 

In het middenged eelte der Java zee, tot on ge veer den 
meridiaan van hock Selat-an, begint. de kente- ring reeds 
in de tweede helft van Maart en duurt zij tot het einde van 
April. Stiltc en flauwc, rond- loopende winden komen dan 
veelvuldig voor; in do eerste maand hebben nog Wcstelijke 
winden, in de tweede Zuid-Zuid-Oo?teljjke de overhand. 
Van Mei tot begin October staat do Oostmoesson met bijna 
constanten O.Z.O. wind geregeld door, het hard st in Juli 
en Augustus, in het la at st van October verflauwt，deze. 
November is ken terin gm a a n d, in December staat de 
Wcstmoesson met W. wind reeds vrij geregeld door, in 
Januari en Februari zeer geregeid on met meer kracht dan 
de Oostmoesson, een maximum bereikend in Februari met 
W.N.W. wind om da^irna snel af te nemen. 

Land- en zee wind hebben nog al invloed op de 
windrichtingen tot een afstand van ongcveer 15 zeemijl uit 
den wal. Onder den Javawal staat in den Oostmoesson de 
landwind des nachts Zuidelijker cn wat geregelder door, in 
den Westmocsson de zee- wind overdag Noordelijker; 
onder den Borneowal is dit juist omgekeerd. Het eiland Ba 
wean schijnt groot genoeg te zijn om ecn eigen land- en 
zeewind te doen ontstaan, de cerste valt in op den 
namiddag, de tweede in den vroegen morgen. In het 
gedeclto der Javazee bezuiden straat Makasser staat de 
Oostmoesson constant uit het ZO. en wat sterker door, 
vooral in en omstreeks Augustus is hij krachtiger dan 
elders. De Westmoesson komt overeen met dien in het 
vorige gedeelte, de richting is bijna constant W.N.W. De 
kentering begint eerst in het laatst van November, in deze 
maand hebben Z.Z.O. win- den nog flink de overhand; ook 
de ken terin g van West- in Oostmoesson valt later n.l. in 
April. Landen zeewind zijn liier weinig merkbaar. 

De helderheid van de lucht neemt om de Oost toe; het 
is daar minder bewolkt dan in het Weste- lijk deel der 
Javazee. Buiig weer komt in beide moessons voor, 
voomamelijk in den Westmoesson. In den Oostmoesson is 
het zeer heiig, voora 1 na langdurige droogte in September 
cn October. 

Onder den wal van Sumatra vindt men in den 
Westmoesson vrijhooge zee, terwiji deze in den Oost-
moesson daar vrij woelig is. Meer om de Oost is de zee in 
beide moessons nog al lastig en dikwijls met vrij hooge 
deining； beoosten den meridiaan van Mandalika treft men 
in den Westmoesson vrij sterke deining en in den 
Oostmoesson meer zee aan, ter- wij] men bezuiden straat 
Makasser steeds de defiling uit die straat ondervindt en 
daar meer zee staat dan ergens anders in den Archipe], den 
Indischen Oceaan bezuiden de Soenda-eilanden 
uitgezonderd. 

De regenval in de Javazee is in den Westmoesson niet 
zoo groot als aan den wal, in den Oostmoesson is hij 
daarentegen belangrijker. Januari is voor do geheele zee de 
natte maand bij uitnemendheid; in het Westelijk gedeelte 
treft men ook in den Oostmoesson regenbuien, zelfs eCf en 
toe vrij zware, om de Oost gaande nemen deze echter in 
hevigheid af. 

De vertikale waterbeweging in de Javazee is over- 
wegend enkeldaagsch, de vervallen zijn betrekkelijk 
gering en gaan 2 M. als maximum niet te bo ven. Langs de 
zuidkust van Borneo neemt het verval van 0. naar W. af, 
bereikt aan den rnond van de jDjelairivier een minimum en 
neemt dan weer toe. Het enkeldaagsch karakter wordt nu 
steeds meer overwegend en is v66r de Gasparstraten bijna 
> 

zuiver. Het verval langs Java's Noordkust is in het 
Westelijk gedeelte zeer gering doch neemt merkbaar toe 
beoosten hoek Mandalika; Oostelijk van het Westgat van 
Soerabaja wordt het over- heerschende onkeldaagscho 
karakter steeds minder geprononceerd. 

De stroomen in de Javazee worden in hoofdzaak 
veroorzaakt door den wind, het zyn dus mocsson- 
stroomen,wclkc in den Westmoesson grootere sterk- te 
bereiken, tot 2 zeemijl per uiir, dan in den Oost-moesson. 
In het Z.W. gedeelte wordt de invloed merkbaar van den 
trek naar Straat Soenda, in het uiterste Oostelijkc gedeelte 
bemerkt men dicn van den constanten stroom om het Z.W. 
uit Straat Makasser. Zie Zeemansgids deel III en voor 
natuurkundige gesteldheid het art ike] ZEE. 

JAVAANSCH. Onder Javaansch verstaat men de 
inheemsche taal van het eiland Java, met uitzonde- ring 
van die gedeelten in het Westen, waar het Soen- daneesch 
de volkstaal is. Ook bezigt men den term Javaansch of 
Nieuw-Javaansch in tegenstelling tot de oudero taal, 
welke weder onderscheiden wordt in Oud-J avaansch,ten 
onrechte ook wel Kam genoemd, (zie aldaar) en Middel-
Javaansch, waatvan de aa)i- vang gesteld kan worden in 
den tijd van het rijk Madjapait. Na den val van Madjapait 
en den onder- gang van het Heidendom komen de 
Moslemsche rijken van Demak en Padjang, wier 
kortstondige duur een overgang was tot de Nieuw-
Javaansche beschaving, die opbiocide in het rijk van 
Maturam. Dric en dertig jaren lang (1613—1646) werd 
dit be- stuurd door Sultan Ageng, onder wicns leiding do 
]osse deelen gobieds van West-, Midden- en Oost- Java 
tot e6n geheel werden samengesmolten en aan wiens hof 
de taa] der Javanen een nieuwen tijdkring van 
ontwikkcling intrad. — Do letterkundige bcscha- ving, 
waaraan de Javanen in de zeventiende en de achttiende 
eeuw hunne beste krachten hebben ge- wijd, is eeno 
voortzetting van de vroegcre taal- cn lett eroefenin gen 
aan de ho ven van Kediri en Madjapait. Maar de nieuwo 
godsdienst bleef niet zonder invloed op de etof, die door 
do hofdichters, bijna uit- sluitend do dragers der kunst, 
voor hunne heeren en m eesters en voor hunne 
landgenooten werd verworkt. Zoo werd het Javaansch, 
reeds uit zich zelf ecnc rijko taal, rijk aan 
kunstvoortbrcngselen, die onze verbu- zing wekken. 
Werken van grooten omvang werden gcschapen door de 
verbeelding cn het gevoel van Javaanscho dichtcrs, die 
hunne schoone moedertaaJ wisten te onderwerpen aan de 
regelcn van de n i o u- w e v e r 匕 k u n s t, welke do 
plaats innam van de vroegere oude en middelmaten. Zoo 
werd hot Javaansch do eerst。en de voornaamsto taal 
onder al liarc zusteren, en de letlerkundo van de Maloicrs, 
de Makasaren en de Boegineezen komt niet in vor- 
gelijking bij de kunstschatten, die door Javaansche hand 
aan het Javaansch papier (daloowang) werden 
toevertrouwd. 

Uit den aard der zaak zijn in eene taal, wclko over zulk 
eeno groote uitgestrektheid gesproken wordt, meordore 
tongvallen te onderscheiden. In do eersto plaats komt eene 
verdeeling in twee hoofd- dialccten in aunmerking, 
waarvan het eene de oudo uitspraak der a in eene open 
slotlettergreep behou- den heeft, terwij] het andcrc, dat 
door verroweg hot grootst aantai zielen gesproken 
wordt,de a in dat ge- val hceft latcn overgaan in &. De 
uitspraak meG a wordt aangetj'ollcn in het Westen, do 
grens tuBschen beide hoof daf d eelin gen loopt door de 
resid en tic Pekalongan en in de voormaligo rcsidentie Ba- 
geliiri. Van de tongvallen, welke de a in d hob- 
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ben laton ovcrgaan, licoft door do omstandighc- 
don hot Salasch, het dialect van do hoofdplaat-s Soe- 
rakartA, de voornaamsto plaats verworven, wonl't~ 
lietThans door de Javanen beschouwd als het Ja- 
vaansch bij uitnemendheid, en is het ook officieel als 
standaard-Javaansch aangenomen. Van de overigo 
tongvallcn is dat,wat gesproken wordt aan het Noor- 
derstrand van Pekalongan tot Rcmbang, ofschoon 
volstrckt niet 6dn enkel dialect vormend, bekend als 
temboeng qiasisir (strandtaal, zoo genoemd in tegen- 
stelling tot do taal van Sala). Voor do beoefeningder 
van het SAlMsch afwijkende tongvallcn is tot dus- 
verro niet veel verricht, (meer bepaaldelijk zijn to 
noemen: Het dialect van DjaparA, door A. H. I. G. 
Walbeehm.Verh. Bat. Gen'., dl. XL1X, 3o stul<; Het 
dialect van Tegal, door denz., Verh. Bat. Gen., dl. 
LIV, 2o stuk; Het Javaansch van ^lalang-Pasoc- 
roehan door D. van Hinloopen Labberton ； en enkelo 
anderen). Maar al bestaan er ook tongvallen, de taal 
draagt overal geheel en al hetzelfde karakter. Ook 
in het Westen, waar de a-klank onveranderd is ge- 
bleven en waar bijv. ook het gebniik van het Krama, 
de spreektaal der wellevendheid en der onderdanig- 
heid, bij den kleinen man minder algemeen is, tenvijl 
dat bij do hoofden en aanzienlijken wel bekend en 
gebruikelijk is, maar toch altijd voor hen meer een 
aangeleerd en kunstmatig iets is, niet aangeboren 
zoo als bij de Javanen van Sala, is toch het verschil, 
voor zoo veel aangaat de gewone dagelijksche taal, 
of het N g o k o, niet zoo groot, dat het Javaansch 
van SoerakartA, niet zou kunnen verstaan worden. 
Deze thans heerschende eenvormigheid (naar alle 
waarschijnlijIdieid is in een ver verleden de toestand wel 
anders geweest) is stellig voor een groot gedcclto toe te 
schrijven aan den invloedvan do literatuur op de 
gesproken taal. Van groote beteekenis, vooral met 
betrekking tot do toekomst, is het dan ook dat een- zelfdo 
taal wordt gesproken en v e r s t a a n door vele 
millioenen meiischen, die, blijkens het ge- tuigenis van 
het verleden en de bewijzen in het heden eene zeer hooge 
plaats inn emen onder de Indone- siers, wat aanleg en 
begaafdheid betreft. Dan is van belang op te merken, hoc 
groot do invloed is van de Javaanscho Letteren, 
Westwaarts op de Preanger- landen en op de 
Soendaneesche taal en Oostwaarts <>p Madoera en op 
Bali, zoodat gerustelijk mag worden vorklaard, dat do 
Javaanscho lotterschat een levonwekkenden en 
vruchtbaarniakenden invloed 
heeft uitgeoefond en nog uitoefont op do bowoners van 
do drie genoemdo gewestei^/^ 
-Een bijzonder konmork,. der Javaanscho taal is haar 
groote woo rd on schat. Als oorzaak daarvan geeft men 
gewoonlijk op, dat den Javaan, bij eon in velo 
opzichten gevorderden graad van ontwikkeling en iijne 
gave van opmerkiug, toch de zin voor het algemeen o 
ontbreekt, zoodnt hij zondor het nicer algo- meeno in hot 
bijzondoro optemerken en in algomeeno begrippen 
onder algomeeno termen saiuentovattcn, alleen het 
vorBchillendo bijzondoro mot ver- 
Kchillendo benainingen bcstempelt. Als voorbeold 
pleegt men op to gevon, dat do Javaanscho taal geen 
algcniecii woo rd heeft voor dragon, maar bijzon- 
dore bowoordingen voor over don schouder 
d r a g o n, o p den rug dragon, o p hot 
h o o f d d r a g o n, o p d e n arm cl r a g e n, 
o p d o h a n d o n(1 r a g c n, met z ij n v e I o u 
dragon, o n z. Pit vorsohijnsel inoge in aanmer- 
king konion, a.ls men het Jav. tegenover do eeno of 
andero Europeosche taal stelt, het verklaart niet 
den woordenrykdom der taal ook in vorgelijking 
mot haro verwanten, want het'Ijovengezegdo geldt 

van allc Mai. Pol. talen. Ncemt men den woorden- schat 
der taal in het algemeen, zooals hij zich in het * 
woordonboek vertoont, dan is eene der oorzaken van den 
woordenrijkdom stellig daarin gelegen, dat de taal door 
zoovelc menschen over eene groote uitge- strektheid als 
moedertaal gesproken wordt, want zelfs, al neemt men 
do dialccten niet bepaaldelijk in aanmorking, kan het niet 
anders, of menig locaal woorcl of men ige uitdrukking 
wordt bijv. in gcschriften gebezigcl door hen, die een van 
het Sala'sch verschil- lenden tongval spreken, ook al 
beijveren zij zich zui- ver Salifsch te schrijven. Maar ook 
al neemt men alleen de taal van eene bepaalde streek, 
clan is als obr- zaak van dien meerderen rijkdom te 
beschouwen de inwerking van de reeds oude cultuur op 
de taal en vooral do invloed on de algemeene bekendheid 
der literatuur, waardoor tai van woorden en uit- 
drukl<ingen bewaard zijn gebleven, welke anders stellig 
verloren zouden zijn gegaan. Als uitvloeisel der 
cigenaardigo Jav. cxiltuur kan ook bescLouwd worden 
het aandeel der zoogenaamde “taalsoorten" in 
devermeerderingvanden taalschat. Ofschoon deze 
eigenschap der taal het voordeel heeft, dat zij tot in bij 
zonderheden terstond uitdrukt wat de spreker bedoelt, 
stelt het Javaansch aan het geheugen van hem, die de taal 
aanleert, zware eischen, en is vooral het gebmilc van de 
juiste uitdrukking voor den vreemdeling zeer moeielijk. 

En dit te meer, doordat voor het juist gebniik der 
Javaansche taal de kennis vereischt wordt van ver- 
scheidene woordgroepen voor dezelfde donkbeelden, die 
verscliillen naarmatc van rang en stand van. hem, die ze 
gebruikt. In overeenstemming toch met het Javaansche 
vollcskarakter, dat bij uitnemendheid veel hecht aan 
verschil van rang, stand en leeftijd, gebruikt de mindere, 
wanneer hij tot den meerdere spreekt, vaak geheel andere 
woordon, dan de laatste tot den eerste; sprekende over en 
tot meerderen moet men in sommigo gevallen weder van 
andero woorden gebruili maken. Het wordt als eene 
ernstige fout tegen do wellevendheid beschouwd, 
wanneer men tegen den hooger staandc uitdrulddngen 
bezigt, die niet in de betrekkelijke woordengroep thuis 
be- .hooren. Ook deze eigenaardigheid rnaakt het gebniik 
van het Javaansch voor vreemdelingcn zoo bczwaarlijk, 
vooral wanneer men het tegen aanzienlijken spreekt, 
onidat men zoo lichtelijk door een of ander niet juist 
gekozen woord, zonder het te willen of te weten, aanstoot 
geeft. Deze verschillendc woorden, eene enkele niaal 
verscliillcnde vormen, om zich uit te drultkcn, worden 
bestempeld met den minder juisten naam van 
“taalsoorten". Zij zijn de vol- gende: 

1°. Het N g o k o, dat door de kleine lieden onder- 
liiig en door den nieerdero tot den uiindere gesproken 
wordt, en ook altijd gebruikt wordt wanneer tot het klcino 
kind wordt gesproken en ook door de kinderen onderling 
wordt gebezigd. In het Ngoko denkt do Javaan on spreekt 
hij tot zich zelf; 

2°. Het K r & m A, waarin de mindero tot den 
meerdere spreekt, en dat ook gebruikt wordt wan- necr 
aanzienlijken of personen van rang mot elkan- der 
spreken, tenzij verschillendo graad van blocd- 
verwantschap of rang hot gebruik van eon andero 
woordengroep eischt. Dr. Brandes (T. Bat. Gen. XXXII, 
134) nocmt het KrAmA, dat ook do sclu?ijf- tnal is, in 
tegonstclliiig met hot d66r en d66r go- zonde Ngoko, con 
uitwas op den eigonlijkon stain van do Jav. taal, dat, 
hoeveol oude cn oudorwet- scho bestanddcelen er ook in 
kunnen worden aan- gewezen, voor verreweg hot 
grootste gedeolto maak- 
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werk is. dat eerst langzamorhand den grooten om- vang 
heeft gekregcn, dicn het thans bezit en die nog steeds t-
ooneemt. De mcening, wol eens uitgesproken, d&t het 
Krama ineer tot het Sanskrit zou naderen, dan het Ngoko, 
is geblekcn onjuist te zijn; hot blijkt dat in het Krama 
slechts ongeveer 40 Sanskrit- woorden ineer worden 
opgeincrkt, dan in hot Ngoko, terwijl het zelfs voorkomt 
dat men een Sanskrit- woord vindt in het Ngoko en niet 
in hot Krama. Krama-desa of -<Joesoen (dorpsch-
Krama) noemt men wel het gebraiken van woorden on 
vornien, die door de Jav. taaJgcleerden niet als Krama cr- 
kend zijn, maar toch bij den kleinen man als zooda- nig 
gebezigd worden; 

3°. Het Madya, een vermenging van Krama on 
Ngoko, bene vens eenige woorden cn vormen aan die 
taalgroep bijzonder cigen. Het wordt ge- bruikt door 
onbeambtc personen van gelijken rang onder elkander, 
wanneer het Ngoko niet vrieu- delijk genoeg en het 
Kr&ma te beleefd of te ondor- danig geacht wordt, ook 
door den meerdere tot een mindere, maar van. hoogcr 
jaren, als hij dien eeren wil, ook wel door kooplieden en 
bedienden van aan- zienlyken onder ellcander. In dezo 
groep wordt nog onderscheid gemaakt tusschen Madya-
Krama en -Ngoko, naar mate van het grooter of kloiner 
getal der uit deze groepen gebruikto woorden met vast- 
staande Sladya-woorden en -vormen. In de dorpen wordt 
het Madj'a ook wel als Krama gebruikt. 

Bij het gebruiken dezer woordengroepen komen nog 
allerlei nuances voor, b.v. verschil of gelijkheid van 
ouderdom in ambtelijke betrekking gepaard aan 
gelijkheid of verschil van afstamming, enz.; 

4°. Het Krama-inggil bestaat uit eenige woorden, op 
士 300 gcschat die, onverschillig of men Krama of 
Ngoko spreekt, gebinikt worden als men over den 
persoon van God of van een hoog geplaatst iemand 
spreekt cn over wat tot hem betrekking heeft, b. v. huis, 
kleeding, hand, hart. In ,t Krama worden die woorden 
ook wel gobruilct uit beleefd- heid voor den persoon tot 
wion men spreekt; van zichzelf kan alleen een vorstelijk 
persoon zulke woorden bezigen; 

5°. De B a s & - k e a t o n, hoftaal, de wijze van 
spreken van alle mannen met uitzondering van den Vorst, 
onderling in den kraton of in vorsten tegenwoordigheid, 
doch niet tot of door dezen. De Vorst spreekt Ngoko, 
maar gebruikt over of van zichzelf Krama-inggil 
woorden; tot den Vorst of den kroonprins spreekt men 
Krama. De vrouwen in den kraton spreken. onderling 
Kr&ma of Krama-madya en tegen mannen de Basa. 
keejaton, behalve tegen den Vorst of den kroonprins, als 
wanneer zij Krama bezigen. Hetzelfde heeft plaats tot do 
Ratoe (de eerste gejnalin van den Vorst) en do dochters 
van den Vorst. Zie G. J. Oudcmans, T. Bat. Gen. 
XXXVII, 105. 

Omtrent het ontstaan dezer zoogenaamdo taal- 
soorten zij hier nog gewezen op de meening van Prof. 
Kern (Bijdr. t. t. 1. en vlk., Ve Ser., VIII, bl. r^J.'Tiat'cle 
ondcrschcidiiig niet atiders zou zijn dan eene uitbreidiiig 
van het pamali (het verbod om in bepaaldo 
omstandigheden bepaaldo handelingon to verrichten of 
zekere uitdrakkingen te gebruiken), waarbij de Javaan do 
een of anderc woordengroep gebruikt ten einde te 
vennijden aaiistoot te geven, en dit niet, zooals b.v. de 
Dajak, als bijzonder per- soon, maar als lid van een 
bepaalden stand. Zie verder behalve de spraakkunsten, A. 
H. J. G. Wal- beehm „De taalsoorten in het Javaansch'1 
Bat. S&13, 1896. 

De Javaansche taal heeft in don loop der couwon den 
invlood van verschiDondo vreemde elementen ondorgaan. 
In do oerste plaats door do Hindoo's, wier invloed op taal- 
en letterkunde, beschaving en ontwikkeling der Javanen, 
voorzeker hoog bedui- dend is geweest, al mag, na de 
belangrijke opmer- kingen van Dr. Brandes, t. a. p. bl. 104 
vlg., er aan getwijfeld worden of dio vroeger niet te hoog 
word gesteld en als vrijwcl vaststaande worden gerekend 
dat de Javanen vo6r do komst der Hindoo's reeds een 
zekoren graad van beschaving hadden bereikt. In de tweedo 
plaats heeft het Arabisch geen geringe sporen ook in do 
Javaansche taal achtergelaten, ten- gevolge van de 
invoering van don Islam, die op zeden en gewoonten der 
Javanen een liier grooteren, daar minder krachtigen invloed 
heeft uitgeoefond en ook op de Javaansche literatuur heeft 
ingewerkt (A. W. T. Juynboll „Lijst van Jav. en Sund. 
woorden uit hiet Arabisch of het Perzisch afstammende,\ 
Feest,nummer Kon. Inst. bl. 25 en vervolg daarop in Bijdr. 
t. t. 1. en vlk., Vijfde Serie Deel X, bl. 169). Voor de 
vermeerdering van den woordenschat van het Javaansch 
eindelyk zijn ook de Chineezen, Por- tugeezen en 
Nedcrianders niet zondcr belang ge- weest; deze en andero 
volken waren echter voor do ontwikkeling van het 
Javaansch en het Javaansche volk verreweg niot van die 
beteekenis als vooral do Hindoe's en na hen de Arabieren 
geweest zijn. 

In de dagen der Coinpagnie waren er slechts wei- 
nigen, die eonige kennis van het Javaansch hadden ； de 
gezette en grondigo studie dier taal en van haro letterkunde 
vangt eerst aan met Raffles, die een goed deel van zijn tijd 
gaf aan het onderzoek naar de taal, do letterkunde en de 
geschiedenis der Javanen. De zendeling G. Briickner, in 
1814 op Java ge- komen en belast met de vertaling van den 
Bij be! in het Jav., was, voor zoover wij weteu, do eorsto 
Euro- peaan die taalkundigc werken over die taal uitgaf, 
door zijne „Proeve eener Jav. Kpraakkunst'', Serain- pore 
1830, en eon „Klein woordenboek der Holl., Erig. en Jav. 
talen", te Batavia gedrukt. Goheel onafhankelijk van dezen 
werd door A. D. Cornets de Groot studie van het Jav. 
gemaakt； hij ovcrleed echter voor hij de vruchton duarvan 
kon doen ver- echijncn, maar door de zorgon van J. F. C. 
Goricko werd zijne Jav. spraakkunst in 1833 als XVc dec
】 der werken van het Bat. Gen. gepubliceerd, in J 84 3 
opnieuw uitgegeven door Gcricke cn Jloorda. Met do 
komst van Gericke traxl de studie van hot Jav. een nieuw 
tijdperk in. Door zijne wcrkzaamheid voor het Ned. Bij 
belgenootschaj) en aan hot Iiistituut voor do Jav. taal te 
Soerakarta was hij in staat veel stof voor de kennis van het 
Jav. to verzamelen, dio hij deels zelf bowerkte, deols tor 
beschikking stelde van do)i Hoogleeraar Roorda, wions 
naani voor altijd ver- bonden is aan de gesoluedenis van de 
Jav.taalstudie. Door de gogovena van Gcricke, doch niet 
minder door dio van Winter on later ook van Wilkens daar 
• toe in staat gcsteld, gaf liij oon reolcs van werken in en 
over het Jav. uit, van welko hier Hlechts vermob I 
behoeven to worden de „Jav. grammatics" cn do 
/..geknopte Jav. grtimmatica" benevens een lecsboel/ 
(eerste ui(g, 1855, 4e bezorgd door A. C. Vrccde, 1893) on 
hc0,,J：bv.—Nedcrd. woordenboek'samcn- gest, door Dr. 
J. F. C. Gorickc, vermeerderd en verb, door T. Roorda, 
1847, waarop in 1862 ecu supplement verscheen, door 
Roorda en Meinsma bewerkt. De 2o druk, wat het laatste 
gedeelte betreft door Prof. A. C. Vreede bewerkt, 
verschecn in 1876; in 1886 de 3c uitg., door Prof. Vreede 
bezorgd on in 1901, de 4c uitgave door denz., met 
medewerking 
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Roorda staat die van den zcndeling P. Jansz te Japa- 
H. Gimning. Naast don arbeid van 
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I'a, die sinda 1861 eeno reeks van practische'lces- 
' 
' 
-' 
degenen, 

15beken gaf, in do eerste plants bestemd voor、 
die van de Javaanscho literatuur geen studie kon- 
den maken. Daarenbovon gaf hy belangrijlte aan- 
vullingen op don lexicalon arbeid van Gerickc cn 
Roorda, en bewees daarmedo en door de uitgavo 

aan alle beoefonaron vaiX hot 
/ zijner Ned.—Jav. en JAV.—^Ted. woordenboeken, 
cen belangrijken diens£ 
Javaansch. Eindolijk mooten nog vermcld worden: 

van 

„Handleidiiig bij de beoefening der Jav. taaln, door 
Dr. J. J. de Hollander 1878 (2o uitgave 1886); 
„Grammatica der Jav. taal", door C. Pocnsen, 1897; 
,,De woorden als zindeelen in het Jav., door A. H. J. 
G. Walbeehm 1897; „Spraakkunst en taaleigcn 
het Jav." door J. Kats, 1912. Voor eon overziclit 
der Jav. Literatuur, zio LITERATUUR (JAVAAN- 
SCHE)./1 
JAVAANSCHE AAP, bchoort tot het in het ge- heele 
Orientaalsclie gebied verapreide gcslacht Ma- 
cacu^ (Pilhecus) tier Cercopitliecidae (zie MEER- 

van verwante gcslachtcn KATTEN), dat zich _ 
o. a. onderscheidt door cen langcn snoet zonder 
beenlijsten en door zijwaarts gorichtc cn niet, als bij 
de bavianen, eindstandige neusgaten. Do Javaan- 
scho aap {Macacxis fascicularis Raffl. = cynomalgiis 
Blyth neo L.)» KSra (MAL.), monjet (BATAV. MAL., 
SOEND., JAV.), ketek (JAV.), koenjoek (SOEND.), 
warik (BANDJERMASIN), bakei (DAJAKS), selai en belo 
(TEMOR), komt in een aantal varieteiten, die ook 
wel als soorten onderscheidcn worden, van Bur- 
ma en Siam over do Socnda-eilandcn, Banka cn 
Billiton tot Timor en de Philippijnen voor. Ook op 
Celebes is hij waargcnomcn. Daar dezc aap echter 
door inlanders dikwijls in gevangenschap gehouden 
en op reis, ook over zee nicegcvoerd wordt, is een 
kunstmatige invoer op cnkcle der gcnoenxlo eilanden 
niet uitgesloten. Zijn lichaamskleur is over het al- 
gemecn grauwbruin, het gezicht en do cmderzijdc van 
het lichaain lichter. De staart is verschillend 
van lengte, maar gewoonlyk ongeveer zoo lang als 
het lichaain. De exemplarcn van Sumatra hebben 
veelal een donkcr, zwartachtig gczicht en altijd 
een gelijkharigo kruin； Jiun vacht is incest al min of 
mcer gcelachtig rood (J/, auralus Is. Gcoffr.). Ook 
dio van Borneo hebben ecn donkcrkleurig gezicht 
(M. carbon ar ins F. Cuv.), maar onderscbciden zich 
sonis door cen klcin kuifje. Dit komt ook bij do 
oxcmplarcn, die van Java af]<oinstig zijn, inecstal 
voor; doze onderscheidcn zich echter door ecnlichter 
gezicht. De soorten M. rwimus Thom, and Wrought, 
cn mordax Thom, and Wrought, zijn op Javaanscho 
exempJaren gebascerd. De dieren van Timor ver- 
toonen de nieesto overcenkonst met die van Java 
Ook van tnl van kleine eilanden zijn eigen soorten 
bcschrevcn. Het schijnt cvcnweJ, dat cr geen con- 
stant vmchil I usschen de individucn der verschil- 
lendc eilanden bestaat. 

])c Javaanscho aap iceft in de bosschcn in troc- 
pen, bestaandc uit mannetjes en wijfjqs van ver- 
schillondon Iceftijd. Hij 'voedt zich mot allerlei 
plantaardigcn en dierlijken kost on veroorzaakt 
dikwijls schado aan veld gc was sen en aan vrucht- 
booinen Dikwyls vindt men hem in de nabijheid 
dor zee, langs riviermondon, en in mangrovenioc- 
rassen, waar hij zich met schaaklieren voedt. Ook 
hoog in hot geborgte word I hij echter aangetroffen. 
Op sonunige plaatsen van Java wordt hij door de 
inlandscho bevolking boschermd. 

JAVAANSCHE THEE. Zie ORTHOSIPHON. 

bestempclt men in 

in het bijzondor wordcn dozen echter onderscheidcn 

het eiland Java, (bij de laatste volkstelling 
5t einde van 1905 bijna 30 millioen zielen). Meer 

JAVAANSCHE TIJGER. Zie T[J(；ER. 
JAVANEN. Met dezen naam 

het algemcen do inheemachc inlandscho bewonersr 
van ' *  ...........  

van den lichaamsbouw 

waar een 

in cigenlijko Javanen, Socndancczen en Madoerec- 
zen, volkstam men, die in uiterlijk, karakter, zeden 
cn gewoonten nog al van elkaar verachillen, alhoe- - i- 
wcl alien de grondtrekken van den lichaamsbouw //•.. 
en den zedelijken en verstandelijken aanlcg van het :切尸/ 
Maleische ras, waartoe zij bchooren, gemecn hebben. 三wt 
De Soendancczcn bewonen het westelijk gedeelte 
van het ciland, nl. de residenties Bantam? de Prean- ' "• 
gcr-Regentschappen, Batavia, Cheribon en het^^es- 、• 
telyltsto deel der gewesten Pekalongan en .Ban-^ . ,、 
joemas, raet uitzondering van de Noordelijke 「 
streken, waar een gemengde bevolking van Soenda- .弓?,共仁 
neezen, Javanen cn Maleiers voorkoint; de Madoe-•：：+..，. r 宕C二 
reezen wonen, behalve op Madocra, met Javanen J \ 
vermengd in do residenties PaHocro.ean en B.e：,： '--'八一-«-： A 
soeki； Elders op Java komen uitshiitend Java- 
YfeiF voor. Oorspronkelyk schijnen Soendaneezen, ~ Javanen en Madoereezen een volkstam te hebben 
uitgemaakt, waarhi de thans voorkomende verschil- ? 
len door invloed van buiten, vooral ook door de ;- 
Hindoe-overheersching, zijn ontstaan. Uit de gc- [〔急. 
schiedverhalen, bevestigd door de overblijfsclen uit 
de Hindoe-periode, blijkt dat de overheci'sching 
zich hoofdzakelijk tot Midden- en Oost-Java be- 
perkt heeft cn de Westelijk wonende Soendanee- 
zen er weinig van liebben ondervonden. Dozen be- 
hielden dus meor bun oorspronkelyk karakter, ter-- 
wijl de Javancn veel van de vreeindclingen overna- 
men en zich langzamerhand vervormden. De Ma-
doereezen, aanvankelijk allecn verblijf houdende op 

levcnswijze hon na 

het eiland Madoera, bleven ook grooteiideels van 
den Hindoc-invloed vrij, terwijl hunne bijzondero 

' verloop van tijd van do inmid- 
dels incer beschaafd en verfijnd geworden bewo- 
ners van Midden- en Oost-Java zeer deed onder- 
schciden, wclk onderscheid ook later, toen zij zich 
nieer in Oost-Java vestigdon, bleef bestaan. 

De Javaansche volksstam is lichtbruin van kleur, 
lichter go tint bij de hoogere standen, donkerder bij 
de lagerc klasscn ； de klciir van de oogen is bruin 
of zwart, van het haar (lang en grof) zwart. Borst 
en ledematen zijn v.einig behaard, het gelaat is 
doorgaans baardeloos ； velo mannen hebben echter 
cen dunnen knevel. De lichaamsbouw is over het al- 
gomeen fraai; lengte even beneden de niiddchuatige, 
slank; vierkantc schouders ； bij de vrouwen dun 
middel. Het gelaat is door de uitstekende wang- 
beendercH eenigszins breed, het voorhoofd hoog. de 
nous niet bijzonder plat, de mond vrij groot met，dik- 
ko lippen. Gewoonlijk wordt het gelaat ontsierd 
door ufgovijldo en zwart gemaakte tandon, bij do 
vrouwen bovendien veelal door uitgerekte, van 
groote gaten v^iprzicnc oorlellon. . 

De gewone klecding van den Javaan is zeer een- 
voudig en geeft den man ccnigzins een vrouwelijk 
voorkomcn. Zijn lange shiike zwarto haren draait 
hy in ecn knoop tegen het achterhoofd en verbergt 
ze onder cen doek (iket of oedgng), dien hij stijf om 
het hoofd windt, do uiteinden zorgvuldig wegstop- 
ponde. Do cen is op zijn hoofdtooi natuurlijk netter 
dan de ander; een gewono koclie en een landboiiwer 
op het veld hebben den hoofddock veel losser, ge- 
woonlijk dichtgoknoopt met de uiteinden neerhan- 
gend. Om het gelaat tegen zon en regen te beschcr- 
nien draagt de Javaan cen hoofddeksel (toedoeng), 
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flat in vcrschillcndc streken zeer xiiteenloo])endo vormen 
heeft. Hot is gewoonlyk van bamboevezels (ook wol van 
pandanbladcren) vcrvaardigd en aan de buitenzijde met 
effen of met levcndigo kleuren (veel brons met goud) 
beschilderd en gelakt. De meest verspreide vorm is die van 
cen ondiepen bak, con weiiiig gewclfd of puntig 
toeloopend van een hulven meter middellijn ； somtijds is 
de opporvlakte kolossaal cn bedraagt ineer dan een meter 
in door- snede； verdcr heeft men hoogpuntige vormen, 
ge- lijkende op Chineesche hoeden ； vormen, gclijkende 
op een orugekeerd breimandje of op onze oud-Hol- 
landsche helancn. Een eigena-ardige, weinig bekendo 
vorm, alleen voorkomendc in Kedoc^en in het_Ka=_ 
rangkpbax-sche en Batpcrsche (Dieng) verdient af- 
zonderlijk vermeldmg; het is con hoed, die van aohteren 
tot een halven meter van den grond af- hangt en zoo het 
gchccle lichaam beschermt; van voren loopt hij uit in een 
n&ar boven omgebogen punt, waar de landbouwcr zijn 
patjol — een soort van hak — aan hangt, hetgeen hem in 
staat stelt bij koudo en regen zijn handen onder de 
omgeslagen moltx)n deken te verbergen. Ambtenaren, 
magangs cn eenigszins nette inlanders op lioofdplaatsen 
dragon ecn klep van zwart. laken (tjapil) met een rand om 
het hoofd en van voren een opstaand gedeelte, waartegen 
bij de ambtenaren een zilveren of gouden gekroonde \V. 
bevestigd is. De hoflioed, ook by groot kostuum van 
ambtenaren in gebruik, is de “koeloek", een van zwart 
laken of doorschijnende witte stof vervaardigd 
hoofddeksel zonder klep, den vorm hebbende van een 
afgeknot suikerbrood. Vor- sten, pangerans en regenten 
dragen bij plechtigo gelegenheden de „kanig&rS,,\ een 
dergelijke muts als de koeloek, doch van zwarte stof met 
smalle gouden strepen van boven naar onderen. Het 
boven- lijf bedekt de Javaan met een soort borstrok (koe- 
toengan) van wit katoen of gckleuid sits en daarover of 
over het naakte lijf draagt hij een kort buis, (klambi, 
rasockan) van sits of katoen met wijde niou- wen en 
opstaanden kraag, aan den hals sluitende en overigens 
open en los neerhangend tot op de heupen; bij ambtenaren 
en aanzienlijken wordt de klambi vervangen dooi* de 
“siklpan", een buis van laken of sits met nauwe mouwen 
en twee korte slippen van voren, met een rij gouden of 
zilveren W. kiioopen versierd of met kiioopen van metaal 
of glas. 

Benedenlijf cn beenen tot aan de kuiten zijn ver- 
borgen onder een kain pandjang (bSbCd), een stuk ge- 
batikt (zie onder „BATI KKEN,:) of gedrukt katoen, dat 
om het lijf gewikkeld wordt en boven de heup 
vastgemaakt door het uiteinde in te steken of door middel 
van een zwart of geel lederen, lakenschen of katoenen 
gordel (saboek) met zilveren of koperen gesp. Bij het gaan 
wordt, vooi'al door geurmakers, het benedenuiteinde in de 
liand gehouden, waar- door een gedeelte van het bloote 
boven been telkens ziditbaar wordt. AJhoewel de kain het 
echt Javaan- eche kleedingstuk is, wordt tocli ook veel ccn 
sarong gedragen, een gebatikt of gedrukt stuk katoen, 
waar- van de uiteinden evenals bij een vrouwenrok aan 
elkaar zijn genaaid. Onder de kain of sarong hebben velen 
een korte linnen of katoenen broek, ambte- naren in 
ambtskostuum cen langc broek van zwart laken met goud 
of zilver galon belegd. Met een kris van achteren in den 
gordel is hienuede het kostuum van den gewonen net 
gekleeden Javaan kompleet. Voor den ambtenaar, en aan 
do hoven voor den hofdignitaris, behoort er nog een 
zonncsclierm (pa- joeng) bij, dat hij zich la at nadragen en 
welks klcur zijn rang aanduidt (zie 
ONDERSCHEIDINGEN). 

De kleeding van een koclic on eon landbouwcr aan 
den arbeid is heel wat convoudigor en bestaat alleen uit 
een korte linnen brook en cen blauwe kain of sarong, die 
]iij 's morgens voor hij aan 5t work gaat bij kou of regen 
tot over do schouders optrokt om er bijna geheel in weg 
te duiken. Bij het arbeiden rolt hij de kain om zijn middel 
of slaat haar om do heupen en trekt haar tusschon do 
beenen door (tja- wat) ； aan ecn touw om het middel 
bevestigd, hangt links zijn kapmes (parang) of wel een 
klein plankje met sleuf. waarin het grasmes (arit) steekt, 
en v66r op den. buik een klein tasehje van gevlochtcn 
stroo, waarin tabak en andere benoodigdheden bowaard 
worden. 

Het hofkostuum is: haar loshangcnd, alleen in den nek 
samengebonden, gedekt door een koeloek; naakt 
bovenlijf, lange cn aan de enkels sluitendo broek 
(IjelSnS), daarover een dodot, een soort ge- batikte kain, 
die opgedoft in breed© plooicn ecnigs- zins wijd uitstaat, 
aan de linkerzijde met een punt neerhangende. 

Priesters en hadji's dragen de Arabische Ideeding: een 
tulband, een lang wit ondcrklecd zondcr mouwen 
waarover een oven lang, van voren geheel open wit of 
gekleurd overkleed met mouwen, en soms nog een soort 
vrouwenrok, rood gekleurd. Een zakdoek waaraan do 
rozenkrans is vastgemaakt, hangt ge- woonlijk over den 
schouder. 

De kleeding der vrouwen bestaat uit ecn strook 
donkerblauw of gebatikt lijnwaad (kembfin), die zij 
onder de arnienomlict lijf wikkelen ten einde den boe- 
zem te bedekken ； dezc wordt daardoor vaak ccnigs- 
zins plat gedrukt, hetgeen het uiterlijk schoon van de 
Javaansche vrouw niet verhoogt; sommigen dragen een 
koetang, een soort lijfje of borstrok; daarover- heen komt 
cen tot de kniciin roikend baadje (kS- lambi) gewoonlijk 
van donkerblauwe kleur, bij meer- gegoeden van 
gekleurd katoen cn bij feestelijkc gelegenheden van 
zwarte zijde of donker fluwcel, alleen aan den hals open, 
met nauwe mouwen, die aan de polsen met knoopjes 
worden ufgesloten. Ilct onderlijf is bedekt met een kain 
pandjang (tapih) of ook wel met een saroeng, bij vrouwen 
van de volk.s- klasso dikwijls van donkerblauwe klour, 
di。tot op de .voeten afhangt. De tapih wordt 
vastgehouden door ecn band, ocdijl genaamd. Een 
klecdingstiik onafscheidelijk van do Javaansclic vrouw 
ah zij uitgaat is de „slendang,\ een lange, ongeveor cen 
halven meter breede gebatikte dock, gewoonlijk van 
liclitblauwe klcur, ook wcl bruin, gccl of grocn, van, 
katoen of van zijde, soms met iranjo al'gozot. In die 
slendang, al« een bandeber om den scJioudor gehangen, 
draagt de niocdci' haar kind, de koop- vrouw haar mand 
met koopwaren oj)den rug； ande- ren dragen dat 
kleedingstuk bij wijzc van sicraiul los over den rechtcn 
chouder. Het haur blijft bij de Javaansche vrouw altijd 
onbedekt: voor tc fello zonnestralen of regen bcscliul zij 
bet hoofd met de sldndang of met een pajociig, een uit 
gcolied papier vervaardigd zonnescherm. Gaat zij uit 
padianijdcn, dan gebruikt zij, althans in sonnnige streken, 
veelal de toedoeng. Als sieraden worden ge- dragen 
levendo bloemcn cn fraai bewerkte haar- spelden, 
soebungs (Jav. soeweiig, sCngkang), oor- knoppen sonis 
ter dikte van ecn mannenpiuk, ten behoeve waarvan in de 
oorlellen grootc gaton zijn aangcbracht. Vcclal zijn die 
knoppen hoi cn opge- vuld met hagelkorrels, om ze cen 
zeker gewicht te geven, dat de oorlellen doet uitrekken. 
Verdcr die- nen als sieraad borstspelden, armbanden on 
ringen. Het kapsel is de eenvoudige „kond6n (haarwrong) 
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of de „sanggoel patah inajfing'', hot hnar achtcrover 
gekamd en in den hals breed opgcslagen. Do hof- 
klcediiig is zonder kMembi met blooten hals on ar- men, 
alleen met een kSmbCn om het bovenlijf. Vrou- welijko 
hofbeambten dragen ook ki'issen en koeloeks evenals de 
mannen. 

Van schoeisel wordt door mannen noch door vrou- 
wen veel gebruik gemaakt; alleen ambtenaren en 
aanzienlijken dragen Iago schoenen van Europcesch 
niodel of taroompah's, lederen zolen, waarovor een stijf 
lederen riempje, dat met de teenen wordt vast- 
gehouden. Vrouwen van aanzien dragen fraai be- 
werkto muiltjes. 

Do verstandclijke onlwiklteling van den Javaan staat 
op een vrij hoogen trap. Zonder onderwijs go- no ten te 
hebbon, weet hij zich toch gewoonlijk in 
deverschillendewoGrdgroepen behoorlijk uit te druk- 
ken, aan do kuststreken bovendien nog vaak in het 
Maleisch. Met de nutligo en schadelijke eigenschap- 
pen van woudboomen, heesters en planten is hij niet 
zelden vertrouwd, ook kent hij meestal de landstreek, 
waar hij woont, over een beduiden- de uitgestrektheid. 
Zijn orienteeringsvermogen is opmerkelijk. Met veelal 
treffende juistheid zal hij u zeggen hoe verschillende 
dorpen, gohuch- ten, rivieren en bergen ten opzichte van 
elkaar ge- legen zijn. Hij bedient zich daarbij steeds van 
do benainingen der vier hemelstreken, praat niet van 
links en rechts, maar van Noord, Zuid, Oost en West. 

Bij behoorlijk onderwijs leeren de landeren in een 
korten tijd lezen en schrijven, het laatsto bij- na zonder 
uitzondering met een fraaie duidelijke hand ； voor 
kaartteekenen toonon zij een bepaald talent te bezitten, 
tcrwijl eenvoudig landmeten s])oedig door hen wordt 
begrepen. Ook andere vak- ken weten zij zich spoedig 
eigen te maken; in- landscho kindereu, dio de 
Europcesche scholon be- zoeken, doen dan ook veelal 
niet voor Europeesche onder. In de laatste jaren bestaat 
bij de Javanen in verschillendo kringen een grooto drang 
naar ont- wikkeling en naar schoolonderwijs, ook bij de 
vrouwen. Zie tenaanzien vanditonderwerp, vooral wat 
betreft de gelegenheden voor inlanders om onderwijs to 
genieten, ondor ONDERWIJS. 

Hot karakter van den Javaan is kalm, gedwee en 
volgzaam. Opvliegendheid en drift kent hij weinig, 
tenzij hij geprikkeld wordt door hartstochten of 
gcestdrijvers hem weten op te hitsen; op winding, ge- 
paard voeJal aan den invloed van opium, veroorza- 
kei)soimvijlen den toeatand van „mata glapn (zio 
aldaar), waarin hij “ainok'' inaakt cn doodt wat hem in 
den weg staat. Wordt bij hem wraakzucht opge- wekt, 
dan koelt hij die vaak op een wijze, die wij luagharlig 
noemen (vorgifliging en sluipmoord })ijv.). Hij is gul en 
gostvrij, giorigheid wordt zol- den bij hem 
waargenoinon. Liefdo on toegenegeu- heid van ouders 
voor hunno kinderen en. omgekcerd, niet alleen mot hot 
hart maar ook met do daad, nl. hcl voorzien ip hun 
levensonderhoud, worden door de Javanen bijna zonder 
uitzondering betracht. Ouk tegenover zijn naasten is de 
Javaan goedhartig; bohooftigon in zijn desa vrijwaart hij 
voor ulgoheol gebrok. Aan den andcren kant mist hij in 
vole gevallen de zedeJijke bcginselen, die iii eene wes- 
tewchc inaatschuppij op den voorgrond staan on in de 
samenlcving van grooten invloed zijn op de onderlingc 
wuardeering. 

Hij is stil van aurd; luidruchtighcid kent hij niet, nooit 
hoort men langs den weg een Javaan lluiten of zingen. 
Zelfs op festijnen en protjes gaat a lies kalm too. Hij 
heefl aangeboren hoffelijke inanieren 

en wcet zich tegenover zijn mcerdere, hoo hoog deze ook 
staat, veelal zonder schroom in con gopaaten vorm uit to 
drukken, cigcnschappen die hem bij den Europeaan van 
gelijken maatschappelijkcn stand vaak gunstig doen 
afsteken. Bij uitnemendheid ver- staat hij de kunst om 
zijne gcvoclcns en gewaarwor- dingon te verbergen. 

Zijne betooning van eerbied (hormat) jegens zijne 
meerderen in rang en stand doen hem in onze oogon 
dikwijlskruipendcn slaafsch zijn. Hij blijft niet tegenover 
dezen in opgerichte houding staan, maar gaat op den 
grond zitten met de beenen onder het lijf gekruist (sil&) 
en brengt zijn groet door do tegen elkaar samengevoegdo 
handen zoo naar het voor- hoofd. te brengen, dat do 
toppen der duimen de punt van den neus raken (sCmbah). 
Deze sembah maakt hij telkens, nadat hij iets heeft 
medegedeeld of ge- antwoord. Hij spreekt tegen zijn 
meerdere in een hoogere taal, dan deze tot hem. Ontmoet 
hij zijn meerdere op den weg, dan gaat hij vaak gehurkt 
zitten tot do andcr voorbij is, dikwijls met den rug naar 
hem toe als om to toonen, dat hij niet waard is diens 
aangezicht te aanschouwen; komt hy te paard zit- tende 
hem tegen, dan stijgt hij af, in een kar rijdende, dan stapt 
hy uit, vaak doet hij dit zelfs als hij het hiiis passeert, waar 
de meerdere woont. G e z a g is voor hem alles; toont hij 
er den diepsten eerbied voor, aan den anderen kant is hij 
er tul< op zich zelf er mede te bekleeden on van anderen 
die cerbiedsbe- toonmg te ontvangen. Vandaar ook ten 
deele het verschynsel dat inlanders het volhouden 
dikwijls jarenlang als “magang" dicnsten to verrichten 
tegen een gering loon, in do hoop eenmaal ambtenaar te 
zullen worden ； dat er steeds personen gevonden worden 
om de betrekking van Ud van het desabe- stuur te 
vervullen, eeno betrokldng die veel last en dikwerf 
vveinig voordeel geef t; dat het ter bedevaart gaan naar 
Mekka zoo gewild is, enz. 

De Javaan is zeer gehecht aan zyn geboortegrond en 
aan de graven zijner voorvaderon; ook hecht hij aan 
voorvaderlijko zeden, gebruiken en instellingen (adat) en 
blijft daaraan vasthouden totdat hij goed overtuigd is van 
het meer praktische en betere van het nieuwe ； tot die 
overtuiging moet hij echter zelf komen; zij moot hem niet 
worden opgedrongen, want dan klampt hij zich zooveel 
te nicer aan het oude vast. Lucifers en potroleum wonnen 
het zonder alag of stoot tot in de diepsto binnenlanden 
van de van oudsher gebruikto „tuli api" en do klapperolie 
cn djarak-olio； tegen verboteringen van „hooger- hand" 
ingevoerd bleof de Javaan zich echter dikwerf zoo lang 
mogelijk verzetten. 

Do Javaan kent weinig behoeften; heeft hij water (hot 
bohoeft nog niet eens zoo org zuivor te zijn) om zich con 
paar kecren. daags met cen bad te kuu- nen verfrissdien, 
wat ryst metsambal, een gedroogd visehje of gedroogd 
vleesch om zich te voeden en wat aftroksol van gestampte 
koffio of van koffiebla- doren om te drin ken, daarbij een 
strootjo („rokokM, tabak gerold in cen gedroogd blad van 
djagoeng o£ van iiipah) on tiisschontijds een sirihpruim, 
dan is hij zeer tovreden. Sterken drank gobruikt h。niet, 
slechts bij uitzondering troft. mon het gebruik van 
alcoholischo drankon onder inlanders aan; zij heb- ben 
het dan vaak nog van Europeancn geleord. Aan het 
schuiven van opiuiu geeft do Javaan in verschillendo 
strekcn zich echter veel over. Ook voor het spel, voor 
dobbclpartijen en hauengevechten en voor fccsten bozit 
hij cen bepaaldcn hartstocht, dio hom dikwijls, 
onnadenkend en zorgeloos voor do toe- komst als hij is, 
alles wat hij bozit doet verliezen.y 
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Oorzaak hiervan is vooral dat hij los is van geld, spa- ren 
kent hij uiet, het is hem nimmer geleerd; gelegen- heden 
daarvoor bestonden tot voor korten tijd niet. Dat niet 
hechten a-an geld doet hem, wanneer hij genoeg heeft, 
niet werken om nicer te verkrijgen; men heeft dit dikwijls 
toegcschreven aan luiheid, maar lui is hij niet. Wanneer 
hij arbeiden moot om den kost te verdienen, werkt hij 
hard. Het ge- mis echter van de begeerte oin door 
meerdere in- spanning het tot hoogeren 
maatschappelijkcn wd- stand te brengen en andero 
omstandigheden van dien aard weeriioudcn hern veelal 
x'an verderen arbeid. In de laatste jaren ondergaatde 
Javaansche maatechappij groote veranderingen. De 
Javaan is nl., evenals de meeste rassen in Azie, bezig uit 
zijn slaap van eeuwen te ontwaken: hij begint neiging te 
verfcoonen, zich aan ook in. zijn oog slaafsche en 
vemederende vormen te onttrekken :liij schept zich 
nieuwe behoeften en zal daartoe zijn bestaans- middelen 
moeten verbeteren. Het is daarom niet onmogelijk, dat, 
wat hierboven als het typeerende Javaansche karakter 
geschetst is, na bebrekkejjjk weinige jaren niet geheel 
juist meer zal zijiO*^ 

Even eenvoudig als de dagelijksche levorfsbchoef- 
ten van den Javaan zijn, is in den regel ook zijne woning. 
De grond, wat opgehoogd en aangestampt, dieut in de 
eigenlijke Javaansche streken gewoonlijk tot vloer; 
houten of bamboezen stijlen, al of niet op steenen neuten, 
dragen een dak van atap (nipahbla- deren of alang-alang) 
veelal met arenvezel versterkt, some van eirappen (korto 
houten plankjes over el- kaar gelegd), van steenen 
dakpannen of van holle en bolle middendoor gespleten 
bamboe, terwijl de omwanding van gevlochtcn bamboe 
is vervaardigd. Veelal heeft het dak van voren een 
uitstekend ge- deelte, dat op houten stijlen steunende, 
een soort gaanderij of emper vormt (dikwijls van twee 
zijden voorzien van een gevlochten wand), waarin de 
hui- selijke bezigheden, zooals weven (nfnoen) yorricht 
en bezoekers ontvangen worden. In het eigenlijke huis is 
dan een gedeelte afgcschut voor slaapvertrek, terwijl het 
andero gedeelto tot kookplaats dient. Soms vindt men 
voor de ontvangst van gasten enz. een afzonderlijk 
v66rgebouw (pend^pA,). De gewone huizen liebben 
geen veneters, dikwijls echter vier- kante openingen van 
houten of bamboe tralies voorzien. De deuren zijn van 
bamboo (veelal schuif- deuren) of van hout. (Zio 
Poensen, Med. Ned. Zendelinggen. XIX, bl. 101). 

Het huisraad van den Javaan kenmerkt zich mede door 
grooten eenvoud. Een balebale of ainben (rostbank) van 
hout en bamboe, waarop een mat en een paarkussens, 
dient tot zit- en ligplaat s. Meest- al is er nog een 
afzonderlijkeji ainben voor slaap- plaats of ledikant. Zij 
is dan dikwijls voorzien van een grootbloemig sitsen 
gordijn met hemel. Gewoon- lijk heeft hij ook een ronde 
tafel met een paarstoelen en een eenvoud ige petroleum 
hanglamp. Hij cet echter meestal op zyn bal<5bal6 uit 
pisang of andere boombladeren, ook wel uit borden en 
kommetjes. Vorken gebruikt hij met, soms wel steenen 
lepels; met de vingers brengt hij de vaste spijzen naar den 
mond. Een groote houten kist op kleine houten wie- dient 
tot berging van kleedingslukken als anders- zins; een op 
den grond staand toes tel, vervaardigd van met klei 
bepleisterde rolsteenen, met twee, hoogstens drie 
openingen, dient tot stookplaats (pawon); een 
schoorsteen is er niet, de rook moet zich een weg banen 
door dak en zywanden. Do stookplaats is somtijds in het 
woonvertrek, veelal echter in een afzonderlijk klein 
gebouwtjo, dat aan 

het huis grenst. Voorts behoort tot het huisraad 
een koperen of aarden kmspedoor(paidon), oen 
sirihdoos (palunangan), een rijstblok (lijsoeng) om 
de padi to ontbolsteren, dat echter ook vaak 
buiten op het erf onder een afdakje staat, een weef- 
gotouw, toestellen om te batikken en gereedschap- 
pen voor den akkerbouw, zooals patjols, eon linggis 
of breekijzer, een wloekoe of ploeg met toebehooron, 
en een garoe of eg; de landbouwgereedschappen 
worden ook veel geborgen buiten op hot erf of onder 
een uitstekend gedeelte van het dak op zij van het 
huis. Vordcr treft men als huisraad aan: keukenge- 
reedschappeii, tot welke voomamelijk behoort een(,匕 
koperen pot om water in te koken (dandang), waar- 
op een trechtei'vormig bamboezen mandjc (koekoe- 
san) voor de rijst, die op deze wijzo gaar gestoomd .另 
wordt. Elk huis staat in den regel op een erf, een • 匕 
door een levende haag omheinde ruimte, waarop’ • J? 
eenige Idapper-, kapok-, pinang- en andere vrucht- ,> X / 入 ' 
boomen, pisangs on verdere nuttige boomcn en ' ' 
struiken zijn geplant, ben evens vedal eenige soorten/#t e 

van veldgewassen als mais, cassave, katela-soorten, /,»、. 4心 
koenir, loinbok, serd enz. Op het erf is dikwijls eeiy' 
waterput, met een kleine omheinde ruinate om dienst te 
doen voor badkainer. In den regel echter gaat de Javaan 
een paar nialen daags naar een in de nabij- heid 
voorkomende rivier of bron om zich te baden. 
Verder vindt men er de padischuur (loemboeng), 
een op riviersteenen staand van onderen naar boven. 
breed toeloopend gebouwtje, en de karbouwen- of 
sapikraal; ook soms een stalling voor het paard (ge- 
dogan). Onder het uitstekend gedeelte van het dak 
van het huis liangen de kooien der gellefkoosde 
tortelduiven, tenzij ze voor de woning aan een bam- 
boestaak zijn omhoog gcheschen. 

Woningen van meergegoeden zijn vaak van hout of 
steenevenals de veelal van Gouvernementswegc gc- 
bouwde wonin gen der hoogere Inlandsche bestuurs- 
ambtenaren. Zij bestaan meestal uit een samenstel 
van meerdere huizen, wclker daken door middel van 
zakgoten met elkaar verbonden zijn. Zij zijn meer op 
Europeesche wijze ingeiicht en van Europccsch© 
meubelen voorzien. Zij hebben vaak v66r eon pen- d也p
五,een vierkant gebouw aan a]le zijden open, somtijds 
met steenen of gcccmentcerden vloer en in den regel 
gedekt met een puntig tooloopend dak met pannen of 
sirappen, niet zeldcn op fraai be- werkte houten pilaren 
ruatende. Inzonderheid de won in gen der regen ten en 
andere aanzienlijko Inlanders niunten in dat opzicht uit. 
Do pendupi is direct met het woonliuis verbonden of 
door middel 
van ccn overdekten ovorloop. Terzijdo claarvan 
zijn bij regen ten on clistrictshoofden veelal 
een of twee open gebouwf jes voor ojitvangst van 
onderhoorjgen cn andere dicnstvcrrichtingen en tot 
plaatsing van de gameJan aanwezig. 

De bcdchnizcn (langgar) zijn in de desa gewoon- 
lijk zeer primiticve gebouwtjes van bamboe met 
atap gedekt, nil con vei-trek bestaande, waarin aan 
den achterwand een kleino ni« om de richting van 
Mekka aan te wijzen. De vloer van gespleten bam- 
boo (ploepoeh) is gewooniijk een paar voet boven 
den grond, Een paar groote steenen dienen voor 
trap en tovens voor de voetwassching, ten bchoeve 
waarvan steeds eenige lodongs (bamboo kokers) 
met water gevuld gcreed staan. Omtrent bouw en 
inrichting der m o 8 k e e e n zie men onder dat 
woord. Van de k r a t o n s in de Vorstenlandcn 
vindt men eene beschrijving onder DJOKJAKAR- 
TA en SOERAKARTA. 

De onderling naiieengrenzende woonerveii vor- 
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men cen kampoeng. Over het algemeen zijn het vorder 
enkole kampoengs, vaak op vrij grooton af- stand van elkaar 
liggendo, dio mot haro bouwvol- den en andere gronden to 
zamen het desagobicd uitnmken. De plaats, waar het 
desahoofd woont, pleegt te worden onderscheiden als de 
karadjan, waarvan de andere kampoengs gchuchten (padoe- 
koehan) zijn. Eeno beschrijving van eeno desa, hoe do dosa 
is het middclpunt van het Javaansche vollcsleven, waaruit tai 
van draden gaan, die de bewoners samenbindon, van do 
bemoeiingen der desa, van de maatschappolijke klassen, 
waaruit de bevolking eener dosa bestaat, — dal alles is te F- 
vinden in het artikel DESA, DESAHOOFD, DESA- •' 
BESTUUR. 
.-.Afgescheiden van verdere groepeeringen, onder- .scheidt 
men in het algemeen bij do Javanen tweo hoofdstanden, den 
adel en de burgcrklassen, een toe- stand, uit oudc tijdcn 
overgebleven. Bijzondere rechten bezit buiten de Javaansche 
Vorstenlanden - de adel niet meer; ook een niet-adellijke kan 
tot de U hoogste waardigheden opklimmen. Evenwel bc- 
schouwen de gewone inlanders de adellijken altijd nog als 
hunne meerderen, hetgeen dezen nog al eens aanleiding 
geeft om zich ten hunnen koste te ver- rijken. Omtrent de 
verscliillende rangen en titels, op den adel betrekking 
hebbende, zie men onder TITELS (INLANDSCHE 
RANGEN EN) en ook onder ADEL. 

Do inlandsche bewoners van Java zijn, met uit- 
zondering van de B a d o e j *8, d e Tenggeree- zen on 
een 25000-tai Cliristenen (opneming van 1905), 
Mohammedaneii, zonder echtcr daarbij hun ouden 
natuurgodsdienst geheel en al to verlooche- nen. Zij zijn 
dezen getrouw gebleven in hunne ver- eeriug van 
onzichtbare geesten, die de lucht, de bergen en 
bosschen, de wateren bewonen en van de gees ten 
hunner af ges tor venen, en in hun geloof aan 
voorteekens, gelukkige en ongelukluge dagen, en 
tooverij. In het algemeen dragen de door de Ja- vanon 
vereerd wordende geesten den naani van Hjang of Jang, 
veclal met het bekendo voorvoegsel sang, dat ook v66r 
benamingen van doorluchtige of heiligo personon 
geplaatst wordt. De naam Sang- hjang werd vroegor op 
Qiwa toegepast, hij heette Sanghjang Goeroo, do god 
leermeester. Doch ook Allah wordt met (Lien naam 
bestempcld, terwijl het woord voor de gewono ritueelo 
gebeden van den Islam： Hcmbahjang = sembah, 
eerbiedige begrooting cn Jnng = Allah, daarvan 
afkomstig is. Ecn voornamo plants onder de geesten 
bekleeden de danhjang ddsa, do bcschermgecHten der 
desa, aan wie groote ecr bewczeu wordt, want van hen 
komon alle zegeningen over de desa en allo rampon en 
tegen- spoeden zijn bewijzen van hun toorn, onidat do 
bc- wonci'H in hunno huldc zijn tokort gesclioten. 
Hunne vereering hceft bij voorkeur plaftts onder grooto, 
schacluwrijke boo men, terzijdo van den weg of op het 
dorpsplein geplant. Tegen ecn dor boomen is een soort 
van altaartjc aangcbracht van twee op- ataande stcencn, 
waarop ccn derdo liorizontaal ligt. leder desabowonor, 
die eenige ramp af to bidden of ecnigon zegen te vragon 
heoft, brengt op (lit ruwe altoar een weinig wierook en 
enkele bloemcn ten offer. Soms wordt ook eon beeldje 
uit den Hindootijd als danhjang vercord, men beschouwt 
het dan als een zichtbaar teeken van den onzichtbaren 
geest. Ook do sawalis hebben hun beschormgceston, aan 
wie v66r het planten cn v66r hot oogston offers worden 
gebracht. Sri, de geest der rijst, wordt daarbij in hot 
bijzonder vereerd. De inachtigste geest is dio 

van den Indischcn Oceaan aan de Zuidkust, de 
Ratoe Lftrukidocl,die vooral aangcroepen wordt 
door hen, die zich in do bijna ontoegankelijke 
rotaholen aan de Zuidkust wagen om cr de cetbare 
vogelnestjes uit to halcn. Aan diezelfde Zuidkuat 
vertoeft ook Kjai Bolorong, de schonkcr van den 
rijkdom, een booze geest, dio den monschen voor 
bepaaldon tijd schatten geoft, onder gchoudenis 
hem na hot ver- strijken van den termijn to dienen. 

Ontelbare andere geesten, goede en booze, bewonen 
de mldemissen, grotten, bergen, boomen, lucht en water. 
Vriendelijke geesten zijn de widA.- d涂r5?s en wid我
darfs, mannelijke en vrouwelijke luchtgeesten; 
gevreesde daomonen zijn de 
en de boeth's en de booze geesten van den Koran, de 
s&tan's en de djin's. Geduchte natuurvei^chijn- selen en 
ziekten worden aan den invloed dezer boos- aardigen 
toegeschreven. Zoo zijn de zon- en maans- 
verduisteringen het werk der boetl's, die deze hemel- 
lichamen willen verslinden ； door stampen in het 
rijatblok tracht men hun vrees aan te jagen. Ziekte in het 
njstgewas, onder het vee en by kinderen wordt 
veroorzaakt door bepaalde booze geesten.; om zich voor 
hun invloed te vrijwaren rich! de Ja- vaan offennalen 
aan, brandt wierook (doep5>), draagt amuletten 
(djimat), enz. 

Plaatsen, die ondersteld worden het verblyf van 
geesten te zijn, zijn „angk?rn (zie PE3LALI), nl. als 
gevaarlijk verboden. Hij die het waagt, dergelijke 
plaatsen tc bobouwen of er een woning op te richten, 
beroklcent zich groot onheil, zoo niet den dood. 

Naast goede en boozo geesten worden de zielen der 
afgestorvenen vereerd. In de eerste plaats vereert el- ke 
desa haren stichter, den akalbakal of tjakalbakal, terwijl 
ieder Javaan voor zich nog aan zijne voorva- dcren en 
vereerde personen offert. Op den 3en, 7den, 40sten en 
100sten dag na het overlijden van betrek- Idngen, en 
voorts den Isten en 8sten verjaardag van dat feit, worden 
offermalcn (sedekah) voor hen aan- gericht, terwijl eens 
in hot jaar iii de maand Saban (Roewah)de graven 
worden schoongemaakt en offers gebracht. Van het 
geloof, dat zielen tijdelijk in het li- chaam van cen 
daarvoor geachikten persoon (medium) verhuizen en 
zich door middel van dezen openbaren (zie 
HEIDENDOM), viudt men ook bij de Javanen nog 
sporen. Ook openbaren de zielen zich zelf- standig en 
maken him tegenwoordigheid bekenddoor het werpen 
van steenen, het spuwen van sirih, het in beweging 
brengen van voorwerpen, enz. Door middel van 
ngclmoo^ (zie dat woord) weet de Javaan de geesten to 
bezweren en tot de werktuigeu zijner wenschen en 
begeerten to maken. De ngelmoe's be- staan in het 
uitspreken van eenige tooverformulieren (rapal), vcelal 
zonder zin en samenhang. Door een dezer iigdhnoo's kan 
mon zelfs het hoogsto heil, waartoo do Brahmanen 
slechts door zelfverzaking en wijsgcorige 
bespicgelingen, door de ascese kun- ncn gerakon, 
deelachtig wordon, nl.: het reeds in dit icven e6n zijn met 
Allah. Niet allo Javanen gelooveu echter dat voor zoo 
iots hot uitspreken van een paar rapals vokloend^ is. Er 
zijn er nog, die zich daartoe in de eenzaamheid 
terugtrekken om door zelfverza- king, door strenge 
boete cn kastijding, door zich aan boapiegeliiigcn 
ovortegevon, hot hoogste goed niach- tig te worden. Zij 
loven in do wildernis, bij voorkeur op hooge bergtoppen, 
onthouden zich zooveel moge- Hjk van voedsel en van 
slaap en zoeken op die wijz© de zolfdooding, het levcn 
in den dood. Een dusdanige mannelijke asceet of 
kluizenaar heet sang t ilp cen vrouwelijko e n d a n g. 
Men heeft ook kluize- naars, die zich niet afzonderen in 
de wildernis, maar 



218 JAVAMEN. 

te midden dcr maatschappi) blijven loven, dezen dragen 
den naam van d. e p o k. 

Als Slohammedaan mag de Javaan meer dan eene 
vrouw nemen; dit doen echter slechts meer gcgoeden en 
hoogere ambtenaren; de gewone desaman heeft in den 
regel maar een vrouw, voornamelijk om finan- tieele 
redenen, ook echter omdat ziju godsdienst een uiterst 
gemakkelijke scheiding toelaat en hij dus van dat middel 
gebruilc kan maken om eene andero levensgezellin te 
kiezen. Hecft hij vrouw en kind, een eigen erf, een span 
buffels en een stul< sawah in bezit, dan heeft hij wat ziju 
hart begeert. Hij is bij voorkeur landbouwer. Het 
landbouwbe- drijf vormt het hoofdbedrijf van den 
Javaan. Van de I」％ millioen Javanen van het mannelijk 
geslacht, kinderen en volwasscncn, volgens de laatste 
volks- telling van 1905, waren 5l/t millioen landbouwers. 
Aroomamelijk houden dezen zich bezig met de cul- tuiu- 
van rijst, het hoofdvoedsel van den Javaan; zij 
verbouwen dit voedingsmiddel zoowel op droge 
gronden, tegalans geheeten, als op natte velden, sawah5s 
genaamd.: velden, bestaande uit waterpas gemaakte 
vlakken door dijkjes (galgngan) begrensd, wa-ardoor het 
mogelyk is ze met irrigatiewater (sa- wah sorottan) of 
regenval (sawah tadahan) te inun- deeren [zie 
RIJST(cultuur)]. Als tweede gewas, en ook als eerste, 
telen zij verder djagoeng (mais), ver- schillende katjang-
(peulvruchten) en katela of oebi- soorten (aardvnichten), 
katoen (kapas), de olie- gevende gewasseu widjen on 
djarak, lombok (Spaan- sche peper), tabak, verscliillende 
groenten (sajoer), zooals bajgm, terong, ketimoen, 
semangka, ba- wang, en in het gebergte aardappelen en 
Euro- peesche groenten, enz. Al deze eenjarige 
gewassen, met uitzonderhig van en in tegenstelling met 
de padi, worden door den Javaan in het algemeen p五
IbvidjA, genoemd, onverschillig of zij als tweede gewas 
of als eerste voorkoxuen. Op erven en in tuinen plant de 
Javaan mede, gdyk reeds ge- zegd, verscliillende 
heesters-, klim-, net- en boom- gewassen zooals koffie, 
sirih, peper, bamboe, klap- per, pinang, aren, 
randoe(kapok), kemiri, kenari, katapang, pete, kelor, en 
vruclitboomen, zooals: pisang, nangka, djeroek, salak, 
djamboe, papaja, dalima (granaatappel), doeren, 
belimbing, manggis, doekoe of langsep, mangga, 
ramboetan, tjerme, kloewih, enz. In den regel verbouwt 
de Javaau deze gewassen voor eigen gebruik of voor de 
in land- sche markt; voor de Europeesche markt teelt hij 
tabak, koffie, thee, suikerriet, indigo, enz. 

De sawaiis en geregeld beplante tegalans worden 
gewoonlijk bewerkt met ploeg en eg, door kar- bouwen 
of door sapi's getrolcken. De ploeg, van hout vervaardigd 
en voorzien van een klein plocg- ijzer, is zeer licht on 
werkt de aarde slechts tot een halven voet diepte om. Ter 
verkrijging eener die- pere en betere grond bewcrlting 
lieeft men getracht Europeesche ploegen in te vooren, 
doch met weinig resultaat, voornamelijk wijl zij te zwaar 
zijn cn daar- door voor den Javaan minder handelbaar. 
Landbouwers, die over geen eigen ploegvee beschikkeu 
en die geen middelen bezitten om een span te huren, 
bewerken hunne velden geheel mot don patjoel, een 
gereedschap, waarmede evenals met een houweel gehakt 
in plaats van gespit wordt. Ook voor het planten van 
gewassen voor do Europeesche markt, die een diepe 
grondbewerking ver- eischen, worden de gronden vaak 
met den putjocl bewerkt. 

De niet jaarlijks beplante tegalvelden, de zg. pegagan, 
d. z. voornamelijk de gronden in hot 

geborgte, die men een jaar mot rijst boplant om ze 
daarna weer jaren broak to laten liggen, worden 
veelal weinig of niet omgcwerkt. Men verbrandt 
en verwijdert het zich daarop voordoend© on- 
kruid en maakt met den pootstok kleine plantga- 
ten, waariii het zaad gelegd wordt. & 

Hoedanig do Javaan den grond bezit, on ho© hij | 
tot dat. bezit kan komcii, zie men onder GROND. 
(RECHTEN OP DEN). ,'" ' 

De vischvangst geeft in het bijzonder aan, • —-- 
de strand bewoners van de Noordkust een bestaan; '•、!' ). 
ruim 112.000 visschers en zeevarenden vindt men。/， 
voor 1904 opgeteokend in het verslag van het Wei- ' 
vaart-onderzoek (zio lb, biz. 86). 

Do nijverheid bepaalt zich tot die van am- 

waann 

bachten en handwerk; fabrieksnijverheid wordt'  ...............................  , 
slechts weinig uitgeoefend en dan nog meestal in； 一27 .；，； 
dienst en onder leiding van Europeanen en Chinee- van 
zen. Aan de ontwikkeling der handwerksnij verheid 

LOE”.， 

 

staat deels de mededinging der bekwamere en tot /(• 
sterkei- inspanning geschikte Chineezen in den weg, 
deels ook de omstandigheid, dat de Javaan voor"：, 
een groot deel in zijn eigen eenvoudige behoeften' 
voorziet. Met dat al worden een aantal handwerken 
door de Javanen met goed gevolg beoefend, en heeft 
meestal elk district of rcgontschap zijn eigenaardige 
Industrie. De voortbrengselen van de nijverheid der 
inlanders worden vaak door de Europeanen aan hunne 
belangen dienstbaar gemaakt, zooals o. a. de batilcsels en 
op de hoofdplaatsen do door inlanders vervaardigde 
schoenen en kleederen,- terwijl Gouvernement en 
particulieren hen als ambachtslie- den bezigen bij 
spoorwegaanleg, bruggen- en hui- zenbouw als 
anderszins. Zie verder onder NIJVER- 
HEID. 

Ook in den handel vinden vele Javanen eexi mid- del 
van bestaan; vele handelaren, waai-onder toko- houders, 
waroenghouders, rond venters, wisselaren en 
geldschieters, komen onder hen voor. De handel be- paalt 
zich hoofdzakelijk tot den klein- of derde- handshandel; 
voor het overige is de handel in han- den van Vreemde 
Oosterlingen en Europeanen. Van de Chineesche 
tweedehundshandelaren koopon Ja- vaansche 
koopvrouwen on inlandsche rondventers lijnwaden. en 
andero artikelen op kredict, gewoonlijk o nder 
voorwaarde dat op den volgendcn pasardag het gekochte 
moct bctaald worden, waarna een nieuwe voorraad wordt 
ingcslagen (ngalap njaoer), en brengen die naar de desa's 
en op de verscliillende voor de Vreemde Oosterlingen 
minder toegankelijke pasars of vullcn er hunne waroengs 
juedc, die vooral in en om de desa's en Jangs de wegen 
voorkomon, en waarin, behalve etenswaren, allcrjci 
huisclijko bo- noodigdheden worden vcrkocht. 
liawcanners en inlanders van Koedocg zijn in het 
handeldrijven hun raagcnooteji verre vooruit en vveten 
met succes den Vreemden Oosterling concurrentie aan tc 
doen. De eersten trekken over gelicel Java en doen met 
hun handel in kleedjes, 1 ij n wad on, bitsen, tricots, f 
land en taken den Cliineesohen delailvcrkoopcr veel af- 
breuk. Sornmigen hunner hebben zich zelfs geheel aan 
den invloed der vreemde Oosterlingen als tus- 
schenpersonen onttrokken en slaan hunne waron direct 
bij de groothandelarcn in. Vooral in don Oost- hoek 
verdringen zij, gcholpen door de Madoereozon, die niet 
minder grooten tusschenhundcl drijven, den Chinees van 
de versdiillendo pasars cn zorgen, dat de bevoJking zich 
bij hen van alles, wat zij noodig heeft, kan voorzien. In 
Kocdocs is de handel in wit katoen bijna uilsluitend in 
handen van Javanen en Baweanners; die in tabak en vce 
woi'dt or geheel, 
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ijzer, staal, kopor enz. voor do helft door inlanders 
gedreven. 

Eigenlijko veeteclt, als afzonderlijk bedrijf, wordt 
door den Javaan betrekkelijk woinig gedro- ven. Elke 
landbouwor heoft, zoo mogolijk, zijn eigen * .• : vee, dat hij 
behooft voor zijn landbouwbedrijf ； hot meerdero vorhuurt, 
verkoopt of slacht hij bij feeste- \lijke gelegenheden. Porsonen 
echtor, dio zich speci- ?又 aal toeleggen op het veefoklcen, 
komen niet zooveel voor. 

"- Nog cen bedrijf, dat door de Javanon wordt uitge- 
• oefend on meet en meer een hoogoro vlucht necmt, ；X >. 

verdient hier vcrmelding, nl. dat van karroverhuur- ,'：-■< der 
on karrovoerder; vele inlanders vindon daarin een middel van 
bestaan. 

Kunst en wotenschap komen. bij de Ja- ； vanen 
slechts bij uitzondering voor. Getuigen de t bouwvallen van 
tempels en bidplaatscn van hoogcn ')kunstzin ten tijde der 
overheersching van het Hin- doeisme (zie KUNST en 
OUDHEDEN), thana is die in ernstig©mate uitgedoofd. De 
muzi ok staat op een. vrij lage trap van ontwikkeling on verdient 
den naam van toonkunst slechts gcdeeltelijk. Onder MUZIEK- 
en MUZIEK INSTRUMENTEN vindt men de verschillende 
instrumenten vermcld, die gezamenlijk als een voiledig orkcst 
worden bespeeld of afzonderlijk, hetzij bij godsdienstige 
gelegenheden, bij het dansen of bij kleine tooneel- vertooningen. 
Het dansen (zie onder dat woord) bestaat voornamelijk in 
kunstmatige verdraaiingen van het lichaam on van de 
ledematen, tcrwijl do voctcn er weinig deel aan nemen; de t o o 
n o e 1- vertooningen (zie TOONEEL) bestaan of uit een 
vertooiiing met schaduwbcelden, of uit eeno met houten 
poppen; do poppen werden ook wel vervangen door menschen, 
die zich dan echter als hot ware als poppen bewegen. Alleen t a 
a 1 en J i t c r a t u u r tooncn bij do Javanen grooto ontwikkeling; 
ook hun t ij d r e k e n i n g (zio dat woord). 

Voor f e e s t e n heeft de Javaan veel over; zij jnaken 
de gewichtigste momenten van zijn leven uit. Zij staan 
deels in verband met den Islam, zooals de gar6b6gs (zio 
dat woord), deels in verband met de geestenvereering, 
eonigszins in overeenstemming gcbracht met den 
Mohanimcdaanschcn godsdicnst. JIct zijn ollermalen, 
bekend onder den naam van sethlkah (van het Arabischc 
sadaka = ixalmoes) en slametun (=» licilofEer), waarvan 
de geesten allccn het fijne, onzichlbare dee】，de 
offeraars het stoffelijke genicten. Men komt bij cllcaar 
om deel to nomen aan een niaaltijd; de gust on brengen 
ieder een gcschcnk in zilver meo om den gasthcer in de 
koston tegemoet to komen. De maallijd vangt aan mot het 
lezen van gebedon on formulioron door den dorpspriestor 
of ecu door vroomheid uitstekend persoon, on woidt vaak 
bij blijde gelegenheden opgeluisteid door ga- 
melanmuziek (zio MUZIEK on MUZIEKINSTRU- 
3IENTEN), wajangvcrlooningon en dans. Aan hoof- 
<lon, pricsters cn sentri's zendt de gasthcor goschon- ken 
van het maal. De gelegenheden, waarby deze oflermalon 
worden aangoricht, zijn talloos. Er is geen gobourtenis 
van eenig gewicht in hot opon- |)aur en huisclijk .leven 
van den Javaan, waarbij hij geen oilonnalen houdt; bij 
huwolijk, bij zwan- gerschap, bij bovalling, voor het kind 
op ondor- bdieiden dagen na de geboorte, bij gclegonheid 
dor besnijdonis, na herstelling van ecne ziekte, na verlos- 
sing uit gevaar, na do begrafenis van cen nabestaan- dc, 
onz. Tot vorvulling coner gelofte, voor cen zieke, wiens 
gonezing wordt verlangd, ter erlanging cener 

begeorde betrokking, tcr voorkoming van 
mislukking van hot go was, voor al dergelijko 
zakon wordt een slametan gegevon. 

Do adat rcgclt bij doze offormalen alles tot in kleine 
bijzonderhedcn en bepaalt voor elko ge- legenheid de 
soort en do hooveclheid der offer- apijzen, hunne 
bereiding, den vorm, waarin zij moe- ten worden 
voorgediend, onz. De grondstof is voornamelijk rijst, nu 
eens geel dan weder rood ge- kleurd, nu tot ballen 
geknecd, dan in peperhuisjes gewikkeld, ook wel met 
kokosmelk, suiker of andc- ro ingredienten tooberoid. 
Zoo ook is de vorm der dienschalen goregold. Nu eens 
moot men een ronde, dan weder een ovalo platte schaal of 
ook wel borden gebruiken. Niet minder zorgvuldig zijn de 
voor- schriften omtrent do vleesch- en toespijzen, terwijl 
aan al dio bij zond orb eden afzonderlijke namen bean 
twoorden. 

Een eigonaardig feest is het pA.d3.-loembanfeest van 
Japara, dat alleen daar schijnt thuis te behoo- ren. 
Ue~iiaain beteckent: met elkaar spelevaren. In versierde 
cn met bordh besmeerde prauwen trekt men in optocht 
met gamelan en dansercssen naar een der eilandjea in. de 
baai, met zich voerende groote hoeveelhcdon op 
bijzondere wijze geatoomde rijst (ketoepat), kolang-
kaldng (vruchten van den arenpalm) en bedorven eieren, 
waarmede men, op het eilandje gekomon, elkander gooit, 
zich verber- gende achter schutsels en schilden. 

Behalve het bijwonen. dezer feesten behooren tot de 
genoegeiis en vermaken van den Javaan de j a c h t (zie 
JACHT) en dierongo- v e c h t o n. Do laatste worden 
veelal gehouden om aan de zucht tot spel en weddenschap 
bot te vieren. Geheolo nachten kunnen de Javanen kijken. 
naar hot eentonige wajangspol, terwijl zij met niet mindor 
gonoegon naar het dansen van rong- gengs 
(beroepsdanseressen, JAV. taledek) zien en nu en dan aan 
don dans deelnemen. Ook gevoelen zij veel voor hot 
oedjoengan, een soort tweegevecht; mannen met lonigo 
rotanstoklien gewapend slaan olkaar benrtelings en 
gedurig kwaadaardiger, tot dat het bloed soms bij den rug 
neervloeit. Daar de grap dikwijla in twist en moord 
ontaardt, wordt dit spel door do politic zooveel mogelijk 
tegen- gegaan. Hazardspelen zijn bij lien zeer geliefd; zij 
hebbon daarvoor dobbelstecnen (dadoe), het keplek (ons 
kruis of niunt), Chineesche kaarten, draaitollctjes met 
oogen of nummers; weddon doen zij om de hardheid van 
kokosnoten, kemirivruch- ten, en de storks to dor lijnen 
van vliegera, die zij tegen elkander laten schuren. Meer 
onschuldig vermaak is het in don Oostnioesson 
vervoardigen van inolentjos van eon paar bamboelatten, 
die met vervaarlijk gedruisch on geloei in de roudto 
draaien; hot oplatcn van duivon, aan welker staart kleine 
bamboezeix fluitjes van versclullcnden toon bevestigd 
zijn； het in den grond planton van lange bamboo's, 
wolkor geledingen vau gaten voorzien wor- don, waarin 
de wind spcolt zoodat cr vcrschillendo tonen aan worden 
ontlokt. Verder tai van Idndor- spelen. Tot de vermaken 
van vorsten en grooten aan de beidc hoven en van do 
regenten in do Gouvor- nemontslanden behoordo hot 
tournooispol (sendnan). Sierlijk uitgedoste ruiters, 
gezoten op paarden mot oud-Javaansche zadels opgetuigd 
en gewapend met nagemaakte lanson (lange stokken mot 
knoppen aan do xiiteindon), ronnen tegen olkaar en 
trachten olkaar uit het zadel te lichten. Dit spel is echter 
nagenoeg geheel in onbruik geraakt. 

De voornaanisto gebruiken bij h u w e 1 ij k o n. 



 

 

o v o r 1 ij d e n, enz. zijn in het kovt de vol- 
gende: 
De Javaan t r o u w t reeds op jexigdigen leeftijd; 
lang ongetrouwd te zijn gcldt bij hem als niet 
passend. Meestal is de jongeling 15 ii 16 jaar oud 
en het meisje 12 a 13. Ouders of voogden bespre- 
ken vooraf de zaak met ellcaar, waama bij overeen- 
stemming den jongeling de gclegenheid gegeveu 
wordt om het meisje te zien. Bevalt zij hem,dan gaat 
het huwelijk door; de goedkeuring van het meisje 
wordt niot vereischt. De vader van den jongeling 
geeft dien van het meisje daarop een verlovings- 
pand (paningset), bestaande uit een ring, kleedjes en 
snoeperijen en eenige dagen daarna den koopjjrijs 
tier bruid (toekon, toembassan), bestaande in geld, 
keukengerecdschappen, lijnwaad, gevogelte, rijst-, 
enz. Een geschenk voor de ouders der bruid (sjvsra- 
han) is er bij gevoegd. Op denzelfden dag waarop de 
geschenken worden aangeboden, zenden de weder- 
zijdsche ouders aan hunne bloedverwanten en vrien- 
den, ook wel a-an hunne lioofden, tondjokkan of 
geschenken van eetwaren en noodigen hen uit tot 
bijwoning van de djagongan of het gezellig samen- 
zijn, dat gedurende 6en. of nicer dagen vd6r do vol- 
trekking des huwelijks ten huize van do ouders der 
aanstaande echtgeuooten plaats vindt. Den nacht 
voor het huwelijk moeten de aanstaande echtge- 
nooten wakende doorbrengen, anders overkomt hun 
een groot ougeluk. Den volgenden dag wordt het 
huwelijk in de moskee voltrokken. De bruigom be- 
geeit er zich heen in staatsiekleeding (hofkostuum), 
het gelaat bescliilderd en geblanket, vergezeld van 
bloedverwanten en genoodigden, gewoonlijk in 
optocht met muziek, de bruid blijft thuis en laat 
zich vertegen woordigen door baren wali (mannelij- 
ken bloedverwant of vertegenwoordiger der over- 
heid, zonder wiens tusschenkomst eene vrouw geen 
huwelijk mag sluiten). Bij het sluiten van het huwe- 
lijk worden over het algemeen de bepalingen van 
het Mohamniedaansche recht getrouw nagekomen 
(waarover en over enkele afwijkingen zie ISLAM); 
gewoonlijk wordt het in de moskee gesloten; bij 
Regenten en grooten echter in de pendopo van hun 
woning. Het gescliiedt in tegenwoordigheid van 
den naib (districts-geestelijke), bij aanzienlijken ook 
wel van den pengoeloe; bij huwelijken van desa- 
lieden gaat de desageestelijke vaak mede om den 
naib enz. mede te deelen, wat deze van de aan- 
staande echtgenooten weten moot, opdat het liu- 
welijk voltrokken kan worden. De bruidegom keort 
naar huis tcrug, kleedt zich in een and er fraai kos- 
tuum en wordt daarna in plechtigen oj)tocht naar 
de waning der bruid gebracht, die hem in bruids- 
kleedij, beschilderd gelaat, bovenlijf allcen met een 
borstlap (kCmben) bedekt en armen naakt, en met 
gele boreh ingesmeerd, opwaclit. Hierop hebben al- 
]erlei symbolische ceremonien plaats, waaronder het 
wasschen der voeten van den bruidegom door de 
bruid, ten teeken van eerbiedigo onderwerping. De 
bruidegom brengt ver volgens zijn bruid in optocht 
naar het huis zijner ouders, waarfeestgevierd wordt; 
den volgenden dag wordt dit feestvieren herhaald in 
het huis der ouders van de bruid; den derden dag 
betrekken de jonggehuwden zonder verdere plech- 
tigheden hunne woning, of blijft de jongo man 
met zijne vrouw bij zijn schoonouders inwonen 
en werkt met en voor hen, totdat hij een eigen 
woning betrekt ♦). (Zie noot op volgende ko)omA>y 

De Javaan, belijder van den Islam, kan vi^rJ 

wettige vrouwen tegelijk hebben ； de mindcrc man 
fitelt zich echter in den regel met slechts eene vrouw 

tevreden, terwijl de aanzionlijken soms 66n of nicer bij 
vrouwen hob ben, waarovor zie SELIR. Ontbin- ding van 
het huwelijk geschiedt in hoofdzaak volgens de 
voorschriften van den Islam (zie ISLAM); zeer gebruikelijk 
is de t a 1 a q of vers tooting van de vrouw door den man. 

De geboorto van een kind, vooral van het eerste kind, 
gcoft aanleiding tot tai van offormalen, dio gewoonlijk 
reeds .maanden tevoren. aanvangon en tot doel hebbon het 
kind tegen invloeden van boozo geesten te beschermen. 
Eenige dagen na de geboorte geschiedt de naamgeving (zie 
aldaar), waania, by het eerste kind, de ouders veelal van 
naam vorande- ren en dien van ]iun kind aannemen, b. v.: 
liet kind lieet Troeno, dan noemt de vader zich Paq Tro on 
o (de vader van Troeno) en de moederMboq Troeno (do 
moeder van Troeno). Op mannelijken leeftijd geko- men, 
verandert de zoon, indien hij tot den aanzien- lijken stand 
behoort, mede van naam； in gewon© gevallen wordt met 
de naamsverandering gewacht tot het huwelijk. 

Op 10- a 12 jarigen leeftijd, soms later, worden do 
jongens besneden (zie BESNIJDENIS) en eon paar jaar 
later de tanden afgevijld; dit geldt gewoonlijk als een teeken 
dat zij meerderjarig (akil baleg) zijn. 

Bij overlijden worden even tevoren priesters of santri's 
geroepen om met de aanwezigen te bidden en uit don 
I£oran-.voor te lezen, en om daarna de lijkwassching te 
verrichten. Het lichaam wordt, na door de blocdverwanten 
gewasschen te zijn, in. een wit lijkkleed gewikkeld, 
zoodanig dat het kleed er in drie, vijf of zeven windingen 
om heen gewonden en het geheele lichaam met het lioofd 
erin verborgen is. Binnen 24 uren wordt het lijk grafwaarts 
gedragen, bedekt met een dock, liggendo op een bamboezen 
bal6-ba!6 en voor zon en j-egen beschut door een pajoeng 
(zie OVERLIJDEN en GRAF), daarbij gevolgd door 
bleedverwanten en vrienden en voorafgegaan door 
priesters, die den geheelen weg over het gcloofsformulier 
prevelcn. 

Voor bijzonderhedcn ointrent recht wordt ver- wezen 
naar ISLAM. 

Ijiteratuur. Over de Javanen bestaal ecn zoo uit- 
gebreido en in allerlei werken verspreicle literaluur, dat wij 
ons hier bepalcn moctcn tot het opgoven van enkele werken, 
waarin de Javaansche maatHchap- pij uitvoerig wordt 
behandeld, cn overigenH verwij- zen naar de 
literatuuropgaven, in die werken voor- komende. Wi.j 
noemcn dus> Java, door P. J. Veth 2C uitg. J896. —
Handleiding voor de vergclijkendo voJkenkunde van N.-I., 
door J)r. G. A. Wilken, Leiden J 893. 一 L. Th. Mayer, De 
Javaan, als menMch cn als lid van hot Javaansche 
liuisgczin, Bat. 189-1. —<Id., Eon blik in het Jav. 
volksleven, Leiden )897/ —Handleiding bij do beoefening 
der Land- cn Vol- kenkunde van N.-I., door De I Io] lander, 
5o uitg.一 /JJed. O.-L, door P. A. Van der Lilli, Leiden 
J893/ —Bijdragon tot de kennis van den godad. en zcdol. 
toestand der Javanen, door C. Poeiiscn, Med. Ned. Zend. 
IX, bl. 333. — X, M. 23. - XIH, bl. J.>3 on 313. 一 XIV, bl. 
123, 170, 259, 291. - Id. karakter- 

*) De Javaansche vrouw is niet opgesloton, 
zooabi in het Oosten. veelal de gewoonte is: zij 
/^geniet min of meer dezelfde vrijheden als du 
Europeesche. Alleen de bijvrouwen der voornamo 
hoofden maken eene uitzondering; dezen mooton 
in het achtergebouw der woning verblijf houdcD 

en vertoonen zich weinig. .方 „.. — 
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schctson, XXIII, bl. 157. Zio vorder Kopertorium op do 
literatuur botreflendo do Nedorl. Koi. uit- gegeven bij M. 
Nijhoff, ‘8 Hugo. 

JAVA'S 1st0 PUNT, Tandjocng Koelon of T. La jar, a 
an den Z. in gang van de Bohouden Passage; vormt 
tovens den Zuidelijkon hoek van de Meeu- Avenbaai. 

JAVA'S 2<ic pUNT, of Tandjoeng Alang-Alang, a an 
den Noordelijken in gang van do Behouden Passage, 
soheidt de Mceuwenbaai van do Wel- komstbaai. 

JAVA'S 3dc PUNT of Tandjoeng LSsoeng, scheidt de 
Welkomstbaai van do Peperbaai. 

JAVA'S 4曲 PUNT of Tandjoeng Tjikoening, 
ZuidclyIciT'hbek van de rcede van Anjer^met- licht- 
torcn, seinpost, enz. (zie ook ANJER). 
JAVASCHE BANK. Zie BANK. 

JAVASCHE COURANT. Onder deze benaming wordt 
sedert 1828 (voor vroegcr zie DRUKPERS,) van 
Regeeringswcge cen nieuwsblad uitgegeven, ge- 
rcdigeerd onder het toezicht van den Dirccteur van 
Gouverncmentsbedrij von, aan wien de vaststclling der 
naderc bijzonderheden hieromtrcnt is overgcla- ten 
(Bijbl. 231 l^gewijzigd bij Ind. Stb. 1903no. 122). 
Verplich't is de onverwijldc opneming van allo stukken, 
van wcge den Algemeenen Secretaris den redacteur met 
dat doel toegezonden. De Javasche Courant is het o f f i 
c i e e 1 nieuwsblad en dient als zoodanig overal, waar 
die uitdrukking in de nieuwere wetsbepalingen voorkomt 
(Ind. Stb. 1848, N° 10). Als offioicel nieuwsblad wordt 
zij zoo- vecl doenlijk ingericht naar lict model der Ned. 
Staatscourant； ook de benoemingen tot betrek- kingen 
in den staatsdienst worden in de Jav. Oour. venneld. Alle 
insertien in het officieelo gedeelte moeten beschouwd 
worden als officieel medegedeeld aan de daarbij 
bctrokken autoriteiten, die mitsdion op dezc in sortie 
allcen, wanneer geene vordere officieele kennisgeving 
mocht worden ontvangen, verantwoordelijk zijn, icder 
naar gelang van plaatse- lijkc omstandigheden, voor hot 
niet inaclitnemcn of het niet doen inachtnernen der 
daarbij gegeven voorschriften of gedano mededeelingen 
(Ind. Stb. 1832, 39; J871, 105). De rcglementen en 
keuren van politic, door de hoofden van gewestelijk 
bestuur vastgcsteld, moclen in de Jav. Cour, worden 
afge- koiuligd ； die afkondiging, in gcldigcn vorm ge- 
schied, is de eonige voorwaarde van verbindbaar- heid 
(Ind. Stb. 1858, 17, 18). Sedert 1913 is de •Jav. courant 
wed or voorzien van ccn inhoudsregis- Mr. 

De Jav. C：)ur. vcrschijnL twecroalen 's weeks 
(Dinsdag cn Vrijdag)； de inteekeningsprijs is / 25 voor 
eon gehcclcu jaargang； afzonderlijkc cxompla- ren zijn 
gedurendo het loopcnde jaar bij de Lfinds- drukkerij on 
van voorgaando jaren bij het ddpot van leermiddelon te 
Batavia voor / 0,25 to ver- knj 戚 ii. •• : 
- /■' 
JEF. Zie ftF. 

JENTINK (Dr. FREDERICUS ANNA) gob. 20 Aug, 
1844 te Nicuwland, ovorl. 4 Nov. 1913 tc Lei^ <lcn, 
sludccrde in de dierkunde te Utrecht en. Loi- den, in 
welke lautsto plaats hij in 1875 promovccrdc. Da a ma 
word hij conservator aan ,s Rijks Museum van Nat. Hist, 
tc Leiden,waar hij de afdeeling Zoog- dieron te bohecrcn 
kreeg. Na Schlegel's overlijden in 1881 word hij 
Directcur van dat Museum, welke betrekking hij tot zijn 
dood bekleedde. Bijzondcre aandaoht schonk Jen link 
aan do zoogdier-fauna van don O. I. Archipel, on tftlrijk 
zijn do nrtikelon (bcpaaldolijk over Knaagdieren) aan dat 
ondorwerp 

door hem gewijd, vooral in do door hem goredi- geerde: "Notes from 
the Loyden Museum". Voor hot vcrkrijgcn van zoologisch materiaal 
uit onze Oost- cn XVest-Indischc bezittingen gaf Jentink/“ “ zich vcel 
mooite. . r ,疽 i二、' 々 

JEQUIRITY. Onder dezen naam zijn'do Aorus- *' zaden (zic 

SAGA) in de oogheelkunde hekend. ' _ :,二渣 
JOA. Naam op do Aroe-eilanden van eene Pape- gaai-soort, 

TIypodiarmosyna placentis； op de Kei- cilanden Sri, op Goram 
Kaliloewoet. 

JOANA. Zic DJOEVVANA. z. / 
JOBI. Zie JAPEN. x / 匕；* ? 
JOBSTRANEN. Zie COIX.•八' ",产 JODIUM. Komt op Java 

e/i/wcllichl ook op an-"' 
dore eilanden aan natrium gebonden in zoute bron- nen voor cn wel in 
enkele in zoo groote hoeveel- / heid, dat technisclie winning mogelijk 
is. De thans in cxploitatio zijnde bronnen on terreinen liggen in de 
residentio, Soerabaja._terwiil ook in do residen- tien Semarang__ p 
Pekalongg,.n_,concessies voor het wlnnen van jodiuru uit bronwater 
zijn aan- gevraagd. In de eerste jaren van de cxploitatie werden de 
bronnen, die uit den grond opwelden, voor de jodiummnning gebezigd, 
doch later ver- grootte men hun debiet door aanboring, waardoor de 
jodiumopbrengst sterk toenam. Onder de bron- nen zijn er, die van 100 
tot 120 milligram jodium per Liter bovatten, doch het gemiddelde 
gehalte is vrij wat lager. De nicest gebruikelijke wijze van 
jodiumwinning uit het bronwater geschiedt door dit in ruimo bassins 
met zwaveligzuur aan te zuren en met kopersulfaatoplossing te bedee- 
len, waardoor onoplosbaar cuprojodide neerslaat, dat bezinkt en 
uitgeschept wordt. Er wordt ook gewag gemaakb van eene 
electrolytischo methode, waarbij koperen electroden in den stroom van 
het jodiumhoudende water worden geplaatst, die het jodium als joduur 
bindon, doch daaromtrent zyn geene vertrouwbare medcdeelingcn 
verkregen kun- nen worden. 

Volgens het Koloniaal Verslag bedraagt de jodi- umproductic van 
Java tegenwoordig (sedert 1908) gomiddeld iets meer dan 20,000 K.G. 
per jaar. Eeii deel van het gewonnen joodkopor wordt op Java op 
jodiumpreparaten verwerkt, terwijl het grootste decl ter verwerking 
naar Europa wordt gezonden. Volgens do Statiatiek van don Handel en 
de In- en Uitvoerrechten in Nederlandsch Indie bedroeg do uitvocr van 
joodkoper in 1914 67,500 K.G., waar- van 59,294 naar Nederland 
werden gezonden, terwijl over 1915 deze cijfers respectievelijk 16,141 
en 11,881 hebbsn bedragen. 

Zie Verbeek en Fennema. Geol, Beschrijvhig van Java on iMadoera, 
Amsterdam 189G, II, 1001 en f Aunvullingen. Cliem. AV7cekbIad 
1912 500. -Z

 H ' 
JOEJOE. Javaansohe naam voor eene soort vaii / Land krab ben, 

Gecarcinus. 
JOEJOE (MINJAK), (SOEND.), ecn minderwaar- dige soort van 

kloppcrolie, vorkregen door stoomen on peraeti van hot rcsidu, waaruit 
cerst de besto kwalitcit boreid is. 

JOKO WOEROE, t. r. DJAKA WOE ROE. Naam … 〜 
op Java voor cen roofvogel, Polioactus ichthyaetus. T* 

JONGE (Jhr. Mr. JAN KAREL JAKOB DE). Geb. 17 Juni 182S tc *s 
Gravcuhagc, zoon van Jhr. J. C. de Jongo, den bolionabn 
Rijksarchivaris on schrij- ver van de „Gcsclnedenis van het Ned. 
zeewezen" en H. P. J. van Kretschmar. Na dcu llden Sept. 1847 fils 
student to Loidcn to zyn ingeschreven, promoveordc hij 29 April 1852 
in de rechtcn, na ver- dediging van ecu proefschrift “Geschicdcnis van 
de 
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diplomatic gedurcndo den Oostenrijkschen succes- sie-
oorlog en het congres van Aken2. Daardoor, en ook door 
de uitgave van „Examcn d'uno notice et de souvenirs 
biographiques du Comte Van der Duyn et du Baron Van 
der Capellen, publ. p. 1. Baron C. F. Sirtema De 
Grovestins", werd De Jonge, die zich tc 5s Gravenhagc a 
Is advokaat had ncdergczct, bekend a Is gelukkig 
beoefcnaar der gescbiedenis on bij de reorganisatie van 
het. Rijlcsarchicf wci'd bij, na den dood van zijn vader, in 
1854 tot tijdelijk ambtenaar bij die Instclling benoenid en 
in 1S66 tot adjunct-archivaris bevorderd. Sedert 185S bo- 
kleeddc hij bovendien de betrekking van conimies- griffier 
der Eerste Kamer, welke hij 20 Sept. 1877 met die van 
griffier bij dat Hooge College verwissel- de. Bovendien 
was hij sedert S Jan. 1875 bclast met het Directeurschap 
van het sclnlderijen-kabinet in het Mauritshuis；qm -zich 
vrijer to kunnen bewe- gen vroeg on ontving hij 1 Jan. 
1878 ontslag als adjunct-archivaris, onder toekenning van 
den titel van Adviseur van *s Rijks archief, voor zooveel 
de kolonien des Rijks bet reft. De Jonge, die in 1866 tot lid 
der Ko】】. Akad. v. Wet. was gekozen en een gewichtig 
aandeel had aan de organisatie van de tochten naar de 
Poolzec door de Willem Barendsz, overleed 15 Mei 1879 
te's Gravenhage. Zijne letter- kundige werkzaamheden 
liggen vooral op het gebied der historische studien ； als 
zoodanig verdienen gc- noemd te worden: Het Ned. Rijks 
archief, verzaniel. v. onuitgeg. oorkonden enz., 1857; 
Documents polit. et dipl. in edits sur les revolutions de 
1787 et 1795; de 2de uitgave van het werk van zijn vader 
over het Ned. zeewezen, 1858—1862; een tweetal 
brochures over Nova Zembla, 1872, 1877; ecn opstel over 
de reis van Jhr. Lycklama a Nyeholt door Perzie (T. v. h. 
Aardr. Gen. I, bl. 143) en het met warmte ge- schreven 
werkje „De oorsprong van de Ned. bezit- tingen ter kust 
van Guinea", 1871, waarin hij den voorgestelden afstand 
dier bezittingen aan Enge- land bestreed. Voor Ned.-Indie 
is van het hoogste belang de verzameling van 
onuitgegevon stuldcen uit het Oud-koloniaal archief, door' 
hem uitgege- ven en in meesterlijke inleidingen toegeKcht 
onder den titel „De opkomst van het Ned. gezag in O.-I. 
1595—16105, 3 din. (1862—1865), waarop, als on- 
derdeel dier serie, volgde ,,De opkomst van het Ned. gezag 
over Java", waarvan De Jonge van 1869—1878 zeven 
deelen (1610—1764) uitgaf, ter- wijl na zijn dood clrie 
volgende deelen door M. L. van Deventer en twee 
supplementaire deelen door L. W. G. de Roo werden 
bewerkt, en ,,Dc geschiede- nis der Ned. in de 
Buitenhezittingen55 door Tide en Heeres is voortgezet. 
Deze reeks werken mag als het standaardwerk over de 
geschiedenis der Nederlan - ders in Oost-Indie worden 
beschouwd, van on- waardeerbaar nut voor ieder, die zich 
met de studio daarvan bezig houdt. 

Zie over De Jonge: P. J. Veth, Jaarbock Kon. Akad. v. 
Wetensch., 1880 (verkort in Ontdekkcrs en onderzoekers, 
van denzelfden, Leiden 1884). 

JONI. Symbool der vrouwelijke ontvangbaarheid, in 
den vorm van een vierkant steen blok met in het midden 
een holte en een spleet voor den afvoer van het offerwater. 
Een groot aantal joni's wordt .op Java in combinatie met 
den lingga vereerd. Zie OUDHEDEN. 

JONK. Zie VAARTUIGEN. 
JONKER. Dezc in de Indische geschiedenis als Kapitein 

Jonker bekende Amboinees, werd om- etreeks 1630 als 
zoon van den Sangadji Koeasa op het tusschen Boeroe en 
Ceram gelegeji eiland Mani- 

pa geboron. Vcrgezclde zijn vader, toen deze als gij zelaar 
naar Amboina werd gevoerd, en begon in 1656 als 
vaandrig^jn3eF3e bevclen van De Vlamingh van 
Outshoorn, gouvomeur van Ambon en Onderhoo- 
righeden, zijn loopbaan als dienaar van de Com- pagnie, 
waarbij hij den thans voor een Mohamme- daanschen 
inlander eigenaardigen naan】Jonker aan- nani of 
verkreeg. Kwam 14 Aug. 1656 met de troe- pen van De 
Vlamingh voor het eerst te Bata\^ia, volgde in 1657 
Rijcklof van Goens naar den vasten wal van Voor-Indie 
en Ceylon en kreeg bij het be- Icg van Jafnapatnam 
eeirTscliot door do linkerhand, waardoor hij het gebruik 
dier hand voor altijd ver- loor. Tijdens deze 
krijgsverrichtingen verkreeg hij den rang van kapitein. In 
1659 te Batavia teruggc- keerd, vertoeft- hij 
waarschijnlijk tusschen 1660 en 1664 op Amboina en 
Manipa, doch op I Jan, 1665 wordt hij door de Regeering 
benoemd tot hoofd van de Amboneozen te Batavia. 
Woonde in 1666 onder Verspreet en Poolman de krij 
gsverriclitin gen ter Westkust van Sumatra bij cn trok in 
datzelfde jaar onder SpceJman naar Makassar, Ternate, 
Banda cn Amboina. Ter erkenning van zijne trouwe 
diensten kreeg Jonker, na in 1G69 met Spcelman te 
Batavia te zijn teruggekeerd, in 1672 eene acte van trakte- 
mentsverhooging op perkament geschreven en ver- vat in 
cen gouden doos met daarondcr afhangende zegcls. 

In 1679 nam hij deel aan de expeditie onder Cou- per 
in Oost-Java, word op diens last met zijn volk als lijfwacht 
aan den Soesoehoenan van Mataram toegevoegd en 
onderscheidde zich door de gevan- genneming van het 
hoofd der opstandeJingen Troe- nS, Dj消A. Een gouden 
ketting met penning ter waarde van 300 rijksdaalders 
worden hem da am a ter bolooning voor zijne diensten 
vereerd. Na in 1681 kapitein F. Tack op diens zending 
naar Pa- lembang cn Djambi te hebben vergezeld, onder 
scheiddc hij zich in 1682—1683 in den strijd tegen Sultan 
Aboe'l Fatah van Bantam. 

Na den dood van zijn beschermer Spedman raakto 
Jonker op den achtergrond en in vergetelheid. Hij woonde 
aan de Maroenda beoosten T. Priok: het land, waar hij zich 
vestigde, hcct nog Padjonkcran. 

Als verdacht van eene samenzwering om Batavia aan 
te vallen en de Christenen om te brengen kwani Jonker bij 
zijne ge van gen n em in g in 1689 om het !<,- ven. Zie 
over hem Mr. J. A. v. d. Chijs, T. B. G. decl XXVIII 1883 
en XXX 1885; Priangan door Dr. de Haan, lo Deel, 1910, 
biz. 228—231. 

JONKER (Prof. Dr. HAGEN GARRELD). Werd 7 
April 1875 te Veendam geboren cn studeerdc aan do 
Rijksuniversiteit te Groningen, waar hij in 1904 
promoveerde tot doctor in de aard- cn delfstof- kunde. Hij 
was van J897—] 006 assistent van den lioogleeraar in de 
geologie Van Calkar te Groningen ezi werd in 190G 
conservator van de geo J. mineral, vcrzamelingon 
derTechnische Hoogeschoo) te.Delft. In J 907 werd hij 
benoemd tot lioogleeraar aan de afd. der scheikundige 
tcchnologio en mijn- bouwkunde aan dio Hoogeschool 
om onderwijs to geven in do palaeontoJogie cn histonsche 
geologic. Hij schreef in 1911 in De Ingcnieur een 
belangrijk art.: „Geologisch onderaoek in Ned.-Indi仓"，
ter- wijl in 1912 eene uitvoerige Btudie „Beschouwin- gen 
over de oplciding van geologen in Nederland en het 
geologisch onderzoek van N.I." in dat- zclfde tijdschrift 
zeer de aandacht trok. 

In 1916 deed hij cen exploratiereis naar Timor, van 
waar hij een uitgebreid onderzoekingsmateriaal 
medebracht. Hij overleed J8 Jan. 1917 te 's Gra- 
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venhage, juist enkele dagen voordat hij in het Kon. Aardr. 
Genootschap een voordracht over zijno reis zou houdon. 
Zio nocrologie in: Do Ingoniour 27 Jan, 1917 door R. A. 
v. Sandiok. 
» JOODKOPER. Zio JODIUM. / 

JOOSJE. Zie KLIPVISSCHEN, • 
JOURNALISTIEK. Zio DRUKPERS. L ” > 

"JOWAN-BONDOL, t. r. DJOHAN BONDOL, Ja- vaansche 
naam voor eene Duifsoort, Ptilinopzcs melanocephalus; 
op Celebes heet P. gularis Malomiti. P. coronulahi^heei. 
op de Aroe-eilanden Loenggoeng, tevens aldaar een 
coDcctiefnaam voor kleine bontgevcderde soorten. P. 
xanthogaster wordt op de Keieilanden en Koor Oehdar ge- 
noemd. P. perlatus heet op de Aroe-eilanden Koerirar. Op 
Go ram wordt P. viridis Gahoo genoemd. P. jambu heet in 
het Maleisch Poenei djamboe. 

JUFFERVISSCHEN (Pomacenlridae) bchooron tot do 
Acanthopterygii. Kleine nicest schittcrend ge- klourde 
visschen, die vooral op koraahiffen talrijk zijn. De soorten 
van de geslachten Premnas on Am- phitrion (Maleisch 
Band6ra cn Poleng vallen op door de als wit lak uitziendc 
dwarsbanden, waarvan de eerste juist achter het oog loopt. 
Soorten van de geslachten Pomac&ntrus en Glyphidodon 
worden in het Maleisch Bonang-bonang en Betok laoet 
genoemd. Do Ideine sierlijke Heliases soortpn worden 
met den naam Gemoetoe bestempeld. J) 

JULIANA-TOP. Ook wel ,,Da/f)lon'' genaamd. 
Gelegen in den centralen bergketen in het midden van 
Nieuw-Guinea en in de nabijheid van de Oost- grens. 
Waarschijnlijk heeft een der bronrivicren van de Digoel, 
n.l. de Oewamba, in de uitloopers van dozen top haar 
oorsprong. De top ligt op 4° 46' Z.B. en 140° 19' O.L. en 
is 4721M. hoog. Beklommen werd hij nog niet, dock 
sneeuw en gletschers werden er op waargenomen. De top 
ligt hemelsbreed onge- veer 420 K.M. benoorden 
Merauke. 

JUNGHUHN (FRANZ WILHELM), beroemd na- 
tuuronderzoeker, werd geboren to Mansfeld in do Pruis. 
provincie Sachsen deB 26sten Oct, 1809 (nict in 1812, 
zooala men door een foutievo opgavo van Junghuhn zelf 
lang gemccnd heeft, en evenmin in 1810 zooals op zijn 
grafmonuniont to Lem bail g Btaat), waar zijn vader een 
betrekkelijk wclgesteld chirurgijn was. Na door 
privaatlessen voor de Uni- vorsiteit to zijn voorbereid, 
vertrok hij op 16-jari- gon leeftijd naar Halle om or vol 
gen 8 den wil van zijn vader maar tegen zijn eigen zin in 
de medieij- nen to gnan studeeren. In April 1826 wordt hij 
als student ingcschrevcn en in Juni van hot volgendo jaar 
doet hij zijn toelatingsexamen voor do nio- discho 
facultoit. Twco jaar lang blyft hij student, echter meer in 
naam dan in werkelijkheid. Geolo- gie en botanic boeion 
hem meer dan do incdischo wotenschap ； zijn onrustige 
natuur voert hem naar Thiiringcn, de Harz en Brunswijk, 
waar hij zich uitsluitend met zijn lieveliugsvakkon 
bezighoudt. Ton slolto onthoudt zijn vader hem het 
studiegeld, hij vcriaat Halle voorgoed, raakt aan hot 
zwerven on geeft do Mudic op; hij keort naar Mansfeld 
terug cn maakt daar een van do jnoeilijksto tijden van zijn 
levon door. Zijn gcost komt tegon allcs in op- stand, niet 
in hot minst tegen do horn ingeprento godsdienstigo 
opvattingen. Ook de bostudeering van zijn 
liovclingsplanten, de paddestoelen, waar- ovor hij in 1830 
zijn eersto publicalio in het licht geeft, kan zijn geestelijk 
evenwicht niot horstellon ； hot komt in begin 1830 tot 
een crisis, waarin hy een poging tot zelfmoord doet. 

Na zijn genezing zet hij zijne medische studies tc 
Berlijn voort on wcct die tot cen goed eindc te brc(T- goii. 
Zeer stcllig zou Junghuhn nog langer te Berlijn zijn go bio 
ven, waar de gclegenheid om zijne lieve- .lingsvakken te 
bestudccren zoo bij uitstek gunstig was, als hij in 1831 
nict in ccn duel wan betrokken. Om zich aan gerechtelijko 
vervolging te onttrekken neemt hy dienst bij het 
Pruisische legcr en wordt spoedig compagnie-arts in do 
Rijn-provincie, maar op den eersten Kerstdag van 1831 
weeb men hem te vinden en reeds met Nieuwjaar zit hij 
ge van gon op de vesting Ehrenbreitstein bij Coblenz, 
waar hij zijn 10 jaren vestingstraf moet ondergaanTl^a 
ccn jaarbegint hij over ontvluchting tedenken, hij houdt 
zich eerst ziek, simuleert daarna krankzinnigheid en weet 
eindelijk, in Sept. 1833, uit het militair hos- pitaal te 
Ooblenz te ontsnappen en Frankrijk te bereiken. In 
Toulon tracht hij een aanstelling te krijgen als officier van 
gezondheid bij het Fransche vreemdelingenlegioen, maar 
hij wordt slechts als gewoon soldaat aan gen omen en 
komt in het begin van 1834 tc Bone aan. Daar blijft hij 
slechts 5 maan- den, reeds in Juni moet hij wegens ziekt© 
naar Frankrijk terugkeeren ； hij gaat naar Parijs en ver- 
neemt daar dat zijn straf hem reeds geruimen tijd geleden 
is kwijtgescholden. In October is hij weer in Duitsohland 
terug en vat nu het plan op een nieuw levcn in de tropen 
te beginnen. Hij reist naar Leiden en.vandaar naar 
Utrecht^.Icgt er in DeceniBef het verplichte examcn af, 
waarop hij in Januari 1835 tot officier van gezondheid 3de 
klasse bij het Icger in Ncderlandsch-Indie wordt aan go- 
steld. Na een verblijf van enkele maanden te Har- derwijk 
vert rekt hij in Juni naar Java en komt in October 1835 te 
Batavia aan. De Sturm - und Drang- periode is voorbij, 
het tweede en vruchtbaarsto tijdperk van zijn leven begint, 
het 13-jarige verblijf op Java en Sumatra. 

Junghuhn heeft kort na zijn aankomst in Indie zijne 
lievelingsstudies weer opgevat, de botanic en de geologic, 
en al zijn vrijen tijd benut voor het maken van reizen in 
het Javaanschc bcrgland, z66 zelfs, dat cr klachten over 
verwaarloozing van zijn dienst tegen hem werden 
ingebracht. Gelukkig vond hij in den Ohef van den 
genceskundigen dienst, Dr. A. E. Fritze, cen voortreffelijk 
cn helderziend man, die begreep, waar Junghuhn's 
arbeidsveld lag. Hij nam hem als zijn adjudant mee op 
eenige in- spectiereizen over Java en gaf hem gelegenheid 
om in vrijen tijd zijno wetonschappelijke waarne- mingen 
voort te zetten, waarvoor trouwens Fritzo zelf ook groote 
belangstelling had, Door toedoen van zijn chef kwam 
Junghuhn in aanraking met Diard, don voorzittor van do 
Natuurkundige Com- inissic, met het gevolg dat hij voor 
eon jaar aan die Commissi。werd toegevoegd. Toen 
echter in Mei 1839 Fritze stierf, werd do dctachcering bij 
de Com- missio niet verder voortgezet, hij moest weer 
hos- pitaaldienst doen, legdo zijn examen af voor officier 
van gezondheid 2do klasse en vroeg tenslotte, zeor 
terncorgeslagen, ovorplaatsing aan naar fa- dang. Een 
golukkig tocval maakt, dat hij saiuen-' reist met Morkus, 
don nieuwbenoemden Regeerings- commissaris voor 
Sumatra, dio aan boord Junghuhn ,s voortreffolijko 
eigenschappon als onderzoe- kcr en wftarnemer ontdekt 
cn hem bclast met ceno opneming van do Batak-landon. 
welke opdraoht hy tot het begin van 1842 iiitvoert en die 
do aan- Icidipg is tot een van Junghuhn's ineest beroemdo 
publicaties, zij hot ook dat doze pas 5 jaar later in druk is 
verschenen. De titel van dit in het Duitsch 
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verschenen werk is: Die Battalauder auf Sumatra (Berlin 
1847). Het bestaat uit twee deelen, waarvan het eerste de 
landboschrij vin g (chorograplue), het andere, de 
Volkerkunde, de be wooers behandelt. 

Na zijne terugkonist op Java wcrd Junghuhn in . 1845 
eervol uit den militairen dienst. ontslagen cn kreeg hij 
direct daarop de definitieve aanstelling als lid van de 
Natuurkundige Commissie met een daaraan verbonden 
bezold iging. In deze bcnoc- ming ligt zeer stellig eene 
crkenning van zyne groote verdiensten, zij bewijst ook, dat 
Junghuhn in dien tijd 1'eeds machtige vrienden had. 
Intusschen had- den de wijze, wa?rop hij tocstanden aan 
den kaak stelde, die hem niet bevielen, zyn bijtendc spot en 
ironie, zijne persoonlijke aanvallcn op bokende personen, 
hem ook tai van vijanden bezorgd. Eene bedreiging met 
ontslag nit 's Lands dienst en ver- \rijdering uit. de kolonie 
haalde hij zich zelfs op den hals door in zijne „Schetsen, 
ontworpen op eene reis over Java, voor topographischc en 
natuurkmi- dige navorschingen, aan het einde van liet jaar 
1844'' (Tijd sc hr. v. Ned. Indie, Jaarg. 1845), eeno 
levendige beschrij ving te geven van een tijgergevecht te 
Solo, waaraan hij eenige spot tend e opmerkingen aai'T'lieF 
ad res der Vorstenlandsche grooten laat voorafgaan. Een 
persoonlijke re])riinaude van den . Gouverneur-Geueraal 
Rochusscn moest aan de be- dreiging kraebt bijzetten, maar 
Rocliussen raakte tijdens het onderhoud zoo sterk onder 
den indruk van Junghuhn5s persoonlijkheid dat hij hem bc- 
lastto met een onderzoek van de kolenvelden op Java. 
Overigens was 1845 een zeer vruchtbaar jaar voor 
Junghuhn's naam als onderzoeker, wegens de verschijning 
van een zijner belangrijkste werken : „Topograpliische und 
naturwissenschaftliche Reisen durch Java**, waarbij 
behoort een „Topographischer und naturwissenschaftlicher 
Allas”. Het is een werk van bijna 500 bladzijden; het be vat 
een beschrij ving van Junghuhn's reis naar Indie cn is 
verder in twee deelen verdeeld, waarvan het eene de reis 
door West- en het andere die door Qost-Ja- :ta-behandelfz 
Het zijn de tochten, die hij in '' en 1839 met Fritze 
ondernomen hceft. 

In Augustus 1848, na een derbienjarig verblijf in Indie, 
gaat hij met verlof naar Europa. Oorspron- kelijk werden 
hem drie jaren verlof toegekend, maar het zou zeven jaar 
duren voor hij de tropen terug- zag. De reis naar Nederland 
geschiedde met de z.g. Engelsche Overland post, van we 
Ike reis hij in het Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie van 
1851 eeno levendige beschrijving heeft gegeven, toegelicht 
met kaarten en platen. Na zijne aankonist in Nederland 
vestigde hij zich cerst in den Haag, _kort daarna ecliter in 
Leiden, waar mec?~gelegenl)eid bestond 
wetenschappelijke werken te raad plegen en met 
wetenschappelijke personen in aanmking te komen. Hier 
begint liij met rusteloozen ijver zijn talrjjke waarnemingen 
eu aanteekeningen uit te werken. Het resultaat is onder 
raeer xijn incest bc- roemd werk “Java", waarvan reeds in 
1850 de eerste aflevering verschecn. In 1852 zag het 
complete eerste deel liet licht en in de beide volgende jaren 
de deelen II—IV. Deze eerste druk draagt den titcl: „Java, 
deszelfs gedaante, bekleeding en in wend ige structuur,,

J en 
is reeds in 1853一J 854 gevolgd door een tweeden 
verbeterden druk onder den beteren tiCc] „Java, zijne 
gedaante, zijn plantentooi en in- wendige bouw,,. Jammer 
genoeg zijn er bij de uit- gavc tai van slordigheden begaan 
door den drukker en den uitgever, zoodat tai van 
exemplaren in om- Joop zijn met foutieve pagineering en 
door olkaar 

geraakte afleveringcn van den eersten en den twee- don 
druk, met verkccrde titelbladen enz. Men zie hierover de 
Junghuhn-bibliografic van W. 0. Muller in het Junghuhn-
gedenkboek pg. 326—334. Hasskarl vertaalde den 
tweeden druk in hetDuitsch. (Java, seine Gestalt, 
Pflanzendecke und innero Bau- art, 3 deelen, 1852—
1854). In dezon tijd van inge- spannen 
wetenschappelijken arbeid vond J. ook nog gelegenheid 
zijne dcnkbeelden over de re]igie en do kerk, zijne levens- 
en wcreldbeschouwing, zij het voorloopig anoniem, te 
publiceeren. Dit geschiedde in zijn ,,Eicht en 
schaduwbeelden uit de Biiinen- landen van Java. Over het 
karakter, de mat© van beschaving, de zeden en gebruikeu 
der Javanen; over de invocring van het Christendom op 
Java, het bezigen van vrijen arbeid en andere vragen van 
den dag. Verhalen en gesprekken, verzaincld op reizen 
door gebergten en bosschen, in de won in gen van armen 
en rijken door de gebroeders Dag en Nacht. Medegedeeld 
door den eersCgenoemden." T© Leiden, bij Jacs. 
Hazenberg Cornszoon (Amsterdam F. Gun st) 1854. De 
inhoud was van dien aard, dat men den uitgever wist over 
te halen, na het verschijnen van de eerste aflevering, van 
eene voortzetting der uitgave af te zien. De 2de en 3de 
aflevering verschenen toen kort daarop bij Giinst. 
Inmiddels w&s het boek ook in het Duitsch vertaald 
(Licht- und Schattenbilder aus dem Innern von Java enz.) 
doch vond daar een nog ernstiger tegen- stand dan in 
Nederland. De uitgave werd n.L in Oostenrijk en 
verschillende Duitsche Staten ver- boden, „wegen der 
darin enthaltenen Schmahungen und Herabsetzungen des 
Christen Chums". Do 4do aflevering, die was beloofd, 
verscheen nooit, maar J. en verschillende geestverwanten 
besloten tot de uit- gavc van een tijdschrift, „De 
Dageraad", waarvan het eerste nummer in Sept. 1855 
verscheen. Het heeft tot I860, cl us tot na den dood van J., 
geduurd v66r de Licht- en Schaduwbeelden in een vierden 
druk verschenen met den naam van den auteur op den 
titel. 

In Aug. 1855 was Junghuhn naar Java terugge- keerd. 
Hij was imniddeJs (J850) gehuwd met Mej. J. L. F. Koch. 
Tijdens zijn verlof ])eeft liij ten deele alleen, ten deele met 
zijne jonge vrouw, groote reizen geniaakt. Hij bezoekt 
zijne fainilie, zijne geboortestad, brengt een bezock aan 
Alexander von Humboldt in Bcrlijn en niaakt groote berg- 
re izen in de Al pen, de Pyrenecen, den Kaukasus en den 
Altai. Bo vend ion heeft hij zich als Neder- lander laten 
naturaliscercn. Kort v66r zijn terug- keer naar Indie had 
men he)n benoemd Cot arabte- naar voor Natuurkundige 
Onderzoekingeu met den titel van inspecteur. Dit was 
noodig, omdat de No/tuurkundige Commissie reeds in ] 
850 oj>geheven was. Hem werd nu in het bijzondcr 
opgedragen het natuurkundig onderzoek van Java, dat hij 
direct ter hand nan】en waarover hy in bricfwisseJing trad 
met Alexander von Hu in bold. Inmiddels was in den 
Haag verscliencn zijne groote kaart van Java in 4 bladen, 
die nict woinig tot zijn roem heeft bijge- dragen. Lang 
hceft zijno wetenscliappe]ijke werk- zaamheid in do 
nieuwe betrekking niet geduurd. Zooalfi bekend is, was 
Hasskarl in 1854 met zadeii cn planteii van kinaboornen 
op Java aangekomen. Men had hem tevens belast met de 
leiding der kul- tuurproeven, doch reeds in 1856 moest 
Jfasskarl wegens gezond lieidsredcnen Java veriaten. 
Spoedig daarop bclastte de Kegeering Junghuhn met de 
waameming van die betrekking； in Juli 1857 voorloopig 
voor 1 jaar en in Februari 1858 definitief. 
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Het is niet gcmakkelijk te verklarcn, hoc J. er toe 
gekomen is zijn wctenschappclijk work zoo gocd als 
gehcel in den stcck te laten on datnog wcl in den besten 
tijd van zijn Icven. Winstbcjag is hoogst. waar- schijnlijk 
zijn drijfveor niet gewecst, toon hij zich op de 
kinakultuur wierp. Vermocdelijk hebben zoo- wel zijn 
eerzucht als zijn idealisme hem parten ge- speeld. J. heeft 
zich van zijne nieuwe betrekking ongetwijfeld cen groote 
voorstelling gemaakt. Hij heeft gemeend op het 
onontgonnen terrein baan- brekende onderzoekingen to 
kunnen doen, maar te- vens zal het denkbeeld, de lijdende 
menschheid een dienst to kunnen bewijzen, ook wel 
invloed op zijn besluit hebben uitgeoefend. In ieder geval 
heeft J. in den beginne de moeilijkheiden van zijn taak 
on- derschat. Wel is waar was niemand beter dan hij op 
de hoogte van de omstandigheden van kli- maat en 
bodem op Java, maar J. was te veel plan- tengeograaf en 
te weinig kwecker, te veel beschrij- vend waarnemer en 
te weinig experimenteel physio- loog, en zoo is hij tot 
zijn kardinale fout gekomen, de kinaboomen te willen 
planten in het gedunde oer- woud, ten deele in de 
schaduw van en tusschen de oerwoudboomen in. Hij 
meende daarmee de na- tuurlijke omstandigheden van 
den kinaboom in Amerika te hebben nagebootst, maar 
zag over het hoofd, dat de mogelijkheid om een soort te 
doen groeien buiten hare natuurlijke standplaats, te mid-
den van soorten, die gehecl aan de omgeving zijn 
aangepast-, afhankelijk is van ecn uiterst gecompli- 
ceerde combinatie van uitwendige omstandigheden, die 
men niet in zijn macht heeft en zelfs slechts voor cen zeer 
klein deel kent. Het is echter niet te ontkennen, dat 
Junghuhn met groote kennis van zaken het gunstigste 
terrein voor de kultuur heeft uitgczocht; dat nog steeds in 
de Preanger het cenige terrein ligt, waar de kinaboom 
good groeit, en dat alle pogingen om een ander ter rein te 
vinden, zoo- wel op als buiten Java, schipbreuk hebben 
geledcn. Een andere fout, die Junghuhn vaak verweten 
wordt, is dat hij overdroven zorg bcstcedde aan eene 
enkele soort, de Cinchona Pabudiana, die echter noch de 
beste, noch zooals men wcl eons beweerd heeft, de 
sleclitste soort was. In iedergeval hebben Jungh uhn's 
tegenstanders door hun mecdoogenlooze kritiek hem de 
laatste jaren van zijn leven terdege ver- gakl. Geen 
wonder, dat de geschriften van J. uit dien tijd veclal ecn 
polemisch karakter dragen. Van zijne publicaties over de 
kina is te noemen cen artikcl in het Nat. Tijdschr. voor 
Ned.-Indie van 1858 (Deel XV) over clcn „Toestand der 
aange- kweckte kinaboonien op het eiland Java tijdcns 
het bezock van Zijne Excellentie den Gouverncur-Gene- 
raal Chs. F. Pahudn (ook in het Duitsch gepubli- ceerd in 
Bonplandia, 1858), op welk artikcl een scherpe kritiek 
volgde van den Hortulanus van 's Lands Piantentuin J. E. 
Tcysmann,,, professor in den grocutcntuin to Tjipanas", 
zooals J. hem hoo- nend noemde. Verder met De Vrij 
samen een arti- kel in hetzelfde Nat. Tijdschr. van 1859 
over ,,D。 Kinacullnur op Java, op het cinde van het jaar 
]859", waarvan De Vrij het chemischcdecl bewerkte en 
ten slotte eon aantai „Jaarlijksche Bcrigtcn", alle in 
bovengenoemd tijdschrift, Het laatste ver- schecn na zijn 
dood in 1865. Mededcelingen van wctcnschappolijkcn 
aard zijn na zijne plaatsing bij de Kinakultuur niet meer 
verschenen, ofschoon het wel vast staat, dat J. op zijne 
talrijke reizen over «Iava nog veel stof voor publicaties 
heeft verzamelcl, waarvan men echter na zijn dood niets 
meer heeft kunnen vinden. Ecn van de gelukkigsie 
tijdperken 

uit doze laatste Icvcnsperiode is stcllig geweest het 
bezock van den beroemden gcograaf Ferdinand von 
Richthofen. Gcclurcnde 34 dagen Icidde J. hem in de 
Prcangcr rond en Von Richthofen heeft ver- haaldclijk 
betuigd, hocvecl hij aan dicns vcelom- vattendc kennis 
tijdcns die reis heeft gehad. 

Na zijne aanstclling bij de kinakultuur had J. zich eerst 
tc Tjiandjoer gevestigd, maar hij verhuis- de spoedig naar 
Lem bang, boven Bandoeng op de helling van den 
Tangk°eban-Prahoc. Daar heeft h[j tot zijn dood gewoond. 
In den Wcstmoesson van 1863—1864, tijdens eene reis 
door de kina- plantsoenen ten Z. van Bandoeng in 
gezelschap van den Directeur van den piantentuin te 
Calcutta, overviel hem een emstige dysenteric, die hem 
nood- zaakte direkt naar L^mbang tcrug te keeren. Nau- 
welijks herstcld, openbaarde zich een leverontste- king, 
die voor hem aanleiding was om in Maart een tweejarig 
verlof naar Europa te vragen. Nad at door een dieet ook 
deze laatste ziekte grootendeels ge- weken scheen en J. 
weer tot zijne vroegere, blijk- baar niet al te matige, 
leefwijze was teruggekeerd, trad een leverabces op, dat 
met een later ontstane complicatie op 24 April 1864 zijn 
dood tengevolge had. 

Junghuhn is te Lembang begraven, op een plek, die hij 
zelf daartoe aangewezen had. Op kosten van zijne vrouw 
is op zyn graf een obelisk op voetstuk gebouwd, dat thans 
geregeld op gouvemementa- kosten wordt onderhouden. 

Junghuhn's wetenschappelijke beteekenis spruit voort 
uit zijne bijna onovertroffen gave van waar- nemen en 
zijn vermogen om het waargenomene op een heldere 
wjjze te boek te stellen ； uit zijn buiten- gewone vlijt en 
doorzettingsvermogen ； uit zijne groote kennis en 
belezenheid, gepaard aan een enorm geheugen; uit zijne 
dorspronkclijkheid cn waarheids- liefde en bovenal uit 
zijne lief de voor de natuur. 

Dcze eigenschappen komen overal tot haar recht, 
zoowe] in zijn plantkundig werk, als in zijne geolo- 
gische, topografische en ethnologische publicaties. 
Vooral in zijn meest beroemd werk nJava^, komen zijne 
schitterende kwaliteiten voor den dag. De beschryving 
van den plantengroei, in het eerste deel van dat werk 
gegeven, is nog steeds onovertroffen, niet alleeu uit ecn 
oogpunt van zuivere landschapsbeschrijving, maar ook 
wegens de plan- ten-geografische indeeling, daarin 
neergelegd. Zijne hoogtezonen hebben zich tot den 
huidigen dag on- veranderd gehandhaafd, dank zij zijn 
vermogen om direct de karakteristieke vormen in een 
formatie te ontdekken en aan to duiden. Bovendien bezat 
hij de kunst, om in b^Qeienden cn levondigen vonn don 
indruk weer te geven, dien het plantenkleed op hem 
maakte, zonder zich aan overdrij\ing schul- dig te maken. 
Nog steeds staat de botanicus, die Java bezockt, in 
bowondering voor de treffende juistheid, waarmede 
Junghuhn het waargenomeno wist te schetsen. Dit 
vermogen om waar te nemen en te beschrijven komt 
natuurlijk ook uit in zijne tcrreinbcschrijvingen, zijne 
topografische schetsen, zijne teekeningen van profielen 
en kaarten. Van dit laatste is veel door de moderne 
topografie aaugevuld cn verbeterd. Dat J. op geologisch 
gebied minder gclukkig in zijn ondcrzock is geweest, 
mag men hem niet als cen fout aanrckcncn. Men vergote 
niet, dat J. dilettant was, zoowel op plantkundig als op 
geologisch gebied, zij het dan ook een schitterend dilct- 
tant. Dat zijn botanisch werk meer blijvend van waarde is 
geweest dan zijn geologische arbeid, heeft men wel eons 
willen tocschrijven aan het feit, dat 
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J. van huis uit botanicus on gccn gcoloog was. Men vergeet 
daarbij echter, dat do belangrijksto botani- sche publicaties 
niet allcen op J.'s waamemingen be- rusten, maar aangeviild 
zijn door de bewerking van zyne collecties door 
vakbotanici, welke bewerking in Europa plaats had. Uit 
deze samenwerking ontstond het schitterend geheel. dat wij 
in het eerste deel van “Java" aantreffen. Ten opzichte van 
de geologic verkeerde J. in heel wat minder gunstige 
conditics, zoowel tengevolge van zijne vroegerc opleiding, 
die op plantkundig gebied stellig grondiger is geweest, als 
door de eigenaardige moeilijkheden, die geolo- gisch 
waamemen altijd nieebrengt. Men bedenke daarbij, dat hij 
zich niet tot de beide bovengcnoeinde vakken beperkte, 
maar zich bewoog op het gebied van land-, taal- en 
volkcnkunde, van de archaeo- logie, klimatologie, 
meteorologic en palseontologic. Als bijzondere verdienste 
op geologisch gebied moet hem aangerekend worden het 
feit, dat hij door het wa-amemen van de Javaansche 
vulkanen tot de overtviiging kwam, dat zij niet ontstaan zijn 
door opheffing van den bod cm, zooals toon ter tijdc nog 
door beroemde geologen verdedigd werd, maar dat zij zich 
zelf opbouwen uit de produkten, die ze uit- werpen, een 
opvatting, die thans algemeen als de juiste erkend wordt. 

Junghului was een ijverig en accuraat verzame- laar. 
Zijne plantencollecties uit Java en Sumatra zijn een uiterst 
belangrijke bijdrage tot de kennis van de flora dier landen. 
Zij berusten grootendech in 5s Rijks Herbarium te Leiden 
en zijn door een groot aantal mannen van het vak bewerkt 
(Plantae Junghuhnianae. Enumeratio plantarum, quas in 
insulas Java et Sumatra detexit Fr. Junghuhn. Leiden 
1851—1855). Ook met het verzamelen van fossielen heeft 
J. zich bezig gehouden. De plan ten- resten uit het tertiaire 
tijdperk zijn door Goppert uitvoerig beschreven in 1854. De 
dierlijke resten werden in 1854 voor een klein deel, en pas 
in 1879— 1880 door K. Martin geheel bewerkt. Junghuhn's 
typische karaktereigenschap was zijn groote drang naar 
zelfstandigheid, naar vrijheid in denken en handelen, 
eigenschappen, die, gepaard aan strijd- lust en lust tot 
spottemij en ironie, hem in zijn leven vele 
onaangenaamheden hebben bezorgd. Bij het lezen van zijne 
polemieken krijgt men meestal den indruk, dat hij zichzelf 
niet altijd mecster blijft, dat zijn strijdlust hem de baas 
wordt, en dat hij daardoor ineer zegt dan hij verantwoorden 
kan. Bovendien ontaardde zijn standvastigheid wel eens in 
stijfhoofdigheid. Dat hij, ondanks die eigenschap- pen, 
zooveel succes heeft gehad, moet worden toe- geschreven 
aan zijn groote waarheidsliefde, aan zyn enthousiasme, aan 
zijne geheele krachtige per- soonlijkheid, die zijn 
superieuren de overtuiging schonk, dat zij te doen hadden 
met een rechtschapen idealist, die uilsIuRend de belangcn 
der wetenscliap voor. oogen 
.必 Een zeer mednvaardige kijk op Junghuhn's psyche 
geven zijne „Licht- en Schaduwbeelden5\ Deze zijn in 
zekeren zin als zijn gcloofsbelijdenis te beschou- wen. J. 
ging dobr voor een typisch vrijdenker van de zestiger jaren, 
een “Dageraadsman", zooals dat door de geloo vigen van 
dien tijd wel eens ininachtend werd uitgedrukt. Tocli blijkt 
uit zijn bovenge- noemd werk overtuigend, dat J. alles 
behalve was de oppervlakkige atheist, waarvoor hy wel 
eens is aangezien. Zijn aan leg was on get wij fold 
religious,, m.aar zijn vrijheidszin was in zijn jeugd al in 
conflict gekomen met de streng rechtzinnige denkbeeL den, 
die de man, welke hem godsdienst-onderwijs 

gaf, hem trachttc in te pronten. Zoo krecg hy al vroeg cen 
ingekankerden afkeer van do kerk met haar vormcn. De 
fello toon, dicn hij tegen het Ohris- tendom aanslaat, 
voortkomende uit cenzijdigc voor- lichting en onjuistc 
voorstellingen aangaando do kerkelijkc IcerstcJlingen, is 
oorzaak, dat hij door velen vcrkcerd word bcoordceld. 

Over den “Humboldt van Java55, zooals zijn eere- titel 
luidt, is veel gcschrevcn. Van de oudcrc bio- grafieen is 
de bestc cn uitvocrigstc die van A. W. Kroon, in het 
Tijdschrift De Dageraad van J864. Een veel minder 
goede en uitvoerige is die van Mr. H. Rochusscn in het 
Nat. Tijdschrift voor Ned. Indie van 1865. De nieuwste 
is die van Max. C. P. Schmidt: „Franz Junghuhn. 
Biographische Bcitrage zur 100. Wiederkehr seines 
Geburtstages gesam- / melt und bearbeitet von
 ....................................................... ", Leipzig 1909， 
waarin onuitgegeven bijdrageii van J. opgenomen zijn 
o.a. zijn „Flucht nach Afrika", en een aantal / brie ven. 
Eene interessante Icvensbeschouwing gaf j in 1909 A. 
Wichmann in Petcrmann's Mitteilungen, terwijl M. J. 
Sirks in zijn „Indisch Natuuronder- (/ zoek" (1915) een 
apart hoofdstuk aan J. wijddc. Van bijzondere beteekenis 
is voorts het “Gedcnkbock / Franz Junghuhn, 1809—
1909", in 1910 uitgegeven)/ bij de firma Nijhoff door de 
Junghuhn-(Jominissie, die zich gevormd had om den 
100-jarigen geboor- tedag van J. te herdenken. In dit 
werk hebben ver- schillende personcn Junghuhn herdacht 
ieder op het gebied, waarop hy zich bewogen had. Er 
worde ten overvloede hier nog eens naar dat werk ver- 
wezen, waarin vooral van belang is eene Junghuhn- 
bibliographie van de hand van W. C. Muller. 

JUNIPERUS CHINENSIS, Lam, (en Juniperus exedsa 
Bieb.), Conijeren, die als sierplantcn op verschillende 
plaatsen op erven worden aange- plant (vaak onder den 
naam Tjemara papoea) en waarvan het hout (onder den 
naam van Kajoe Kastoeri) als reukhout in doepa 
(wierook) wordt ge- bruikt. Vooral de Preanger levert dit 
reukhout. 

JUSTICIA GENDARUSSA Burn】.，fam. Acanlha- 
ceae, Gandaroesa (MAL., SOEND.), Gondftrosa (JAV.), 
Handaroesa (SOEND.), een tot 2 M. hooge hcester met 
witte of roodachtige bloemen in aren, in Jndio zeer veel 
als omheining aangcplant. De bladercn, die bij wrijven 
onaangenaam rieken, zijn zeer be- kend als middel tegen 
verschillende ziekten, voorna- melijk echter als 
zweetmiddel, in den vorm van ccn afkooksel. 

 

JUTE. Naam eoner zeer belangrijke hanfk-Jsvezel en 
der plan ten, waarvan deze afkomstig is, nl. Gor- chorus 
capsularis L. en C. otilorius L., eenjarige ge- wassen uit 
de familic der Tiliaceae. Deze worden op groote schaal 
in Britsch-Indie aangcplant, ter ver- krijging van de 
vczcl, die een der hoofd product on van Voor-Indie 
uitmaakt. In de Jaatste jaren werden gemiddeld 9 tot 12 
millioen cwts. ruwe jute- vezel uitgevoerd, die een 
gcldswaanlig bed rag van 180 tot 240 millioen rupees 
vertegenwoordigen, bene vens 700 tot 800 millioen 
goenizakken, 1000 mil- liocn yards jute weefsels en 
700,000 ton garen en koord. 

De productie van jute is vrij wel cen monopolic voor 
dat land, daar procven, genomen met het doc】 dat 
handclsgcwas ook elders te kweeken, niet niet succes 
bekroond geworden zijn. Volgens cultuur- proeven te 
Buitenzorg is Corcliorus capsularis voor Java de meest 
geschikte soort bevonden, maar des- niettegenstaande 
deugen de daar heerschende om- standigheden bJijkbaar 
niet voor de juteplant. 
In haar vaderland gedijt de jute het best op cen 
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zecr vochtigen grond, in ecu warm kliniaat. Men \ kan den 
vcrbouw oinwisselen met (lien van padi. i Ongcveer 5 
niaandcn na de uitznaiing kan mon do plan ten, die dan 
blocien, bij den grond afsnijden.； Zij wordon daarna in 
bossen bij elkandcr gebondon I en onder water to roten 
gelcgd, totdat do bastvc- | zels loslaton, hetgeen van 8 tot 
10 dagon vcreischt. I Dan schilt men deze met do hand af, 
wascht hen uit I en droogt de vezel. Het sorteeren en 
person in balcn : van 400 Engelsche ponden of 182 K.G., 
die 0,3 M3 i innemen, gescliiedt meest in Calcutta, dat ook 
de ! grootste uitvoerhaven voor jute is. 

Jute is lichtgeel of grauwachtig van kleur, de vezel [ is 
zacht en zijdeachtig. Do vezelcel is zeer kort, zoo- | dat 
jutevezels niet veel innerlijken samenhang heb-( ben en de 
waarde der stof niet in vergelijking kan I komen met vele 
andere hennepachtigc vezelstoffen, welkc door groote 
vezelcellengten uitmunten, zooals o.a. rami. 

De mecste jute dient voor de vervaardiging van zakken 
en balcn, terwijl er ook zeer veel goedkoope gordijn- on 
meubelstoffen van vervaardigd worden en ten slotto heeft 
de fabrikatie van linoleum een onverwacht groote vraag 
naar juteweefseJs gescha- pen. 

Juteweefsels ontvlammen gemakkelijk on worden 
daarom vaak door rniddel van aluin en dergelijke stoffen 
minder brandbaar gemaakt. j\Ien zie verder onder GOENI. 

Onder den naam van Java-jute wordt op Java, vooral in 
de omgeving van Karanganjar, ecn andere vezelplant 
gekweekt, namelijk de Hibiscus canna- binus, waarvan de 
vezel in sommige opzichten boven de gewone jute 
uitmunt. Zie hierover HIBISCUS CANNABINUS en 
VEZELSTOFFEN. 

JUYNBOLL (ABRAHAM WILLEM THEODO- RUS). 
Geb. te Franeker 28 Oct. 1834, gest. to Delft 4 Febr. 1887, 
in 1863 to Leiden bovorderd tot doctor in de 
godgeleerdheid (op Diss. „Juda en de Assyr. macht1'), 
waar hij zich onder leiding van zijn vader, den Leidschon 
hoogleeraar, met groote voorliefde op de Oostersche 
wetenschap 

had toegclcgd. A Is procven dicr studie versche- ncn： eeno 
uitgave van den Arab, geograaf Jakubi (Leiden, 1861), do 
laatstc declcn (V en VI) der door zijnon vadcr ondernomen 
uitgavo van een Arab, geogr. wdb, (Leiden 18G2—64), 
benevens stu- dien over de Psalmen cn over godsd. feesten bij 
do Israiilieten in de Godgcl. Bijdr. J8G0—65. Kort na zijne 
promotio wist Keyzcr (zie aldaar) hem aan do toen juist 
opgcrichte Indische Instelling te Delft to verbinden, waar hij 
aanvankelijk het Javaansch, later, na Kcyzera dood, de zgn. 
Godsd. wetten, volksinstellingen cn gebruiken van N.I. (sedert 
Juli 1872 als Hooglecraar) doceerdc. Met leven- dige 
belangstelling en groote toewijding atreefdo hij onvermoeid 
naar uitbreiding der toenmalige kennis zoowel van den Islam 
in het algemeen als met name van den invloed, door dien 
godsdienst op leven en geloof der Inlanders en op hunne taal 
en letterkunde uitgeoefend, welk onderzoek destijda bij gebrek 
aan gonoegzaam betrouwbare gegevens betreffende de zeden 
en gebruiken in N. I. met groote bezwaren ge- paard ging. Van 
zijne veelzijdigc studien op dit ge- bied getuigden o. a. de 
uitgave van het werk van. den Arabischon wetgeleerde Sjirazi 
(door Keyzer in 1853 vertaald), Leiden, 1879, en van den 
Arabischen Catcchismus van Samarkand! (in de Bijdr. v. h. 
Kon. Inst. v. 1.1. en vlk. 1881, V, 215 vv., 267 vv.), benevens 
eene reeks van bijdragen en studien in het T. v. N. I. 
18701,1873II, 18751, in de Bijdragen tot de t. 1. en vlk. van 
het Kon. Instit. Jrg. 1878—1883 en in do Ind. Gids Jrg. 1879—
1884 (eene uitvoerige bespreking van L. ^V. C. v. d. Berg's 
“Beginselen" in don Jrg. 1879—80 verscheen ook afzonderlyk 
ala „Een handleiding voor de studio van den Islam 
beoordeekl", Amsterdam, 1880); eene studie over den invloed. 
van hot Perzisch en Arabisch op deij— Jav. en Soendan. 
taalschat, in het Feestnummer der Bydragen van het Kon. Inst 
it, 1883 I ,'25:=;;:82"bl(Jef—" (evenals velo andere 
voorgenomen uitgaveiiyonvol- tooid (vgl. Bijdrag. v. h. Kon. 
Inst. 1894 X, 169女了~ Vgl. verdor: Ned. Spectat. 1887, biz. 
70; T. v. N. 
1887,1, 138; Ind. Gids 1888,1, 265 v. 

K. 

KAAI- en STEIGER-GELDEN. Zie bij HAVEN- cn 
ANKERAGE-GELDEN cnz. 

KAAIMAN. Zie KROKODILLEN. 
KAALKOP (VISCH). Zie KAKAP. 
KAARTBESCHRIJVING. 
OUDE K A A HTBEsen JII J viNQ. De oudsto Europce- 

schc kaarten, waarvan wij kennis dragon, ver- melden 
reeds ccnige mocilijk te herkennen eilanden van den 
Oost-Indischcn Archipel. De hier volgcndo 
kaartbcschrijving neenil een aanvang ongeveer bij het 
begin der Christelijko jaartelling en vcrvalt in de 
volgcnde j)crioden: 

a. Do kaarten dor Oudheid en hunne na- volgingen 
in de middeleouwcn. 

b. De kaarten der Javanen. 
c. De kaarten dor Arabieren. 
d. Do kaarten der vroegsto Europeesche ont- 

kingsreizigers. 
e. Do kaarten der Portugcezen. 

尸'/. De kaarten dor Hollanders. 
Do kaartbeschrijving der oudheid en der middel- 

eouwon siuit zich nauw aan bij de geschiedenis der 
ontdekkingstochten (zio het artikel 0NTDEKK.1NG 
VAN NED.-INDlE). Uit de kaarten blijkt, weJk 
resultaatvoordo algcmecne kennis die tochtcn gehad 
hebben en bo vend ion bewaren zij documentaire 
gegevens, afkomstig van tochten, waarvan geen gc- 
schreven berichten tot ons gekomen zijn. 
a. De kaarten der Oudheid en hunne navolghi^jcn in 

de tniddelceuieen. 
Er zijn ons geen kaarten van den Indischen Archipel 

uit do Oudheid ovcrgcleverd, maar het wordt vry 
algemeen aangenomen, dat de kaarten, toege- voegd aan 
de oudste handschriftcn van Ptolcmaous, teruggaan op 
kaarten uit de eorsto ceuwen na Chris： tu$, hetzij 
nagevolgd naar kaarten van Ptolemaous 



22S KAARTBES0HRLJV1NG, 

zelf, hotzij gereconstruccrd naar zijn Indices van 
plaatsnamcn. Hoe het zij. de oudste ons bekendc 
Ptolemacische kaart.en dagteekencn uit de tweedo helft 
der XHIe of het begin der XlVe eeuwen bevin- den zich 
in het Grieksche handschrift van Ptole- maeus in het 
Idooster van Mont-Athos (uitgegeven in facsimile door 
P. de SewastianofE, Paris, 1867; de besle tekstuitgave 
door Oarl Miiller, Paris, 1883- 1906) en in den “Urbinas 
S2" dor A^ikaansche Bibliothoek. De Indischc Archipcl 
koniFvoor op de Wcreimiaart en op de 1.1c cn I2c kaart 
van Azie. Als alle kaarten van PtoJcmaous houden zij 
nauw verband met den tekst. De berichtcn van 
Ptolemaeus over den Archipel zijn opgebouwd uit dric 
factoren: de reis naar Cattigara (boek I, Hfdst. XIV), de 
1378 eilanden bij Taprobana (boek VII. Hfdst. IV). de 
verschillende met name genoemdc eilanden (Boek VII, 
Hfdst. II). Deze drie factoren zijn op de kaarten 
verwerkt, ter- wijl de astronomische plaatsbepalingen in 
den tekst blijkbaar afgelezen zijn van de kaarten. Ter 
loca- lisatie der op de kaarten genocinde eilanden 
kunnen ze dus geen dienst doen. 

Het hoofdstuk over de reis naar Cattigara, het uiterste 
Oostelijke punt van de bekende wereld, is zeer 
onduiddijk. Ptolemaeus ontleendc zijn kennis aan 
Jlarinus van Tyrus, die zijne berichten had van den 
Griekschen zeevaarder Alexandros. Maar Mari- nus 
geeft na het verlaten van de Aurea Chersonesus geen 
afstanden meer op, en de aanwijzing van de riehting, die 
de vaart van Alexandros zou genomen hebben, is al even 
onduidelijk. Ptolemaeus komt er langs hypothetischcn 
weg toe Cattigara op 8° Z.B. te plaatsen. De 
verschillende moderne in terpretaties plaatsen Cattigara 
op Djilolo_{lujv. in het werk van Venegas, Diferencias 
de libros, Toledo 1540, en in de verschillende Atlassen 
van Baptista Agnese, uit de XVIe eeuw), of bij Mergui 
in Burma (Pijnappel in Bijdr. v. T. L. & V. 3 V, 1870, 
biz. 42) en onge- veer daar reeds op de kaart in Sol in us, 
Rasel,J.538; identificeeren het met Kan ton (lieichard, 
Atlas der al ten Geographic, 1827), met een stad aan de 
mon- ding der Slekong (Klaproth, Tableaux historiques 
de 1'Asie, Atlas, pl 6—8), met Sjagapoi'e.(Vivien de 
Saint-ilartin, Histoire de la geographic, 206), met Hanoi 
(Richthofen, China, 1509), met Hang-Tchou (Gerini, 
Researches on Ptolemy's geography of Eastern Asia, 
London 1909, p. 302), en met Kiauchi in Tonkin 
(Rawlinson, Intercourse between India and the Western 
world, I91G, bl. 136). 

Volgen wij de aJgcmeene strekking dezer inter- 
pretaties en nemen we aan dat Cattigara veel Noor- 
delijker moet liggen dan op de Ptolemaeische kaart, dan 
zijn de eilandengroepjes tusschen Taprobane en 
Cattigara enkele details van de verschillende ar- chipels, 
die van Voor-Indie tot aan de Cliineesche kust verspreid 
liggen. De identificatie is dan wel on- mogelijk. De 
namen en enkele in den tekst gegeven bizonderhedeu 
wettigen het vermoeden, dat Plo- lemacus' berichten 
werkelijk berusten op in den Ar- chipel door reizigers 
opgedane ervaringen. Onge- twijfeld is het 
Ptolemaeische la bad io u het eiland 

Dczelfde naam komt voor in het Karnayana, ■Hit 
denzelfden tijd als Ptolemaeus (H. Kern, Java en het 
Goud^Iand-in^BijdFr vrTr-E. 
G理n后疝schr日ving van het eiland echter：„het- gfeen 
beteekent gersteiland ； men zegt dat dit eiland zeer 
vruchtbaar is en zeer veel goud voorlbrengt en aan den 
Wes tel ij ken hock een hoofdsC&d heeft, de Zilveren 
geheeten, die gclcgen is op ] 67, 8*/2 Zuid ； de 
Oostelijke hock echtcro]) 169, 8*/c Zuid ； " heeft voor 

.con deel betrekking op Sumatra of op den Archipel in het 
algemcen. „De drie Sind&i" bergt den naam Soenda ； als 
bizonderheid wordt gezegd, dat zc bc- woond zijn door 
menschcncters. De overigo namen worden, met mcerderc 
of in indore scherpziuuighcid of nog nicer op goed gcluk, 
met bestaande eilanden of eiland en groepen gelijkgesteld: 

Bazakata, met veel schclpen cn naakte bewoners, .die 
Aginimtai heeten = Andamanen ? Atjoli? (Py- nappel). 
Agathou daimonos: het eiland van Aga- thodaemon, aan 
men de redactic der kaarten van Ptolemaeus wordt 
toegeschreven (Pyn&ppel). De 5 Baroussai met 
menscheneters = Baroeslanden, Bataks (Rouffacr); 
Nicobaren ? Baroes ? (Pynap- pel); Nicobaren 
(Rawlinson). De drie Sabadeibai met menscheneters = 
labadiou (Rouffacr, Pijnappel), eilanden aan de kust van 
Sumatra (Rawlinson). De 3 Satyrseilanden, waar de 
inwoners staai*- ten hebben = een paar eilanden van den 
Mergui- Arcliipel (Pynappel). De tien Maniolai, waar de 
magneet wast, blijven onverklaard. 

Voeg ik hier nog bij, dat men de stad Argurc 
(Zilveren) op labadiou met Atjeh interpreteert 
(Rawlinson), en dat men Ptolemaeus* kennis van den 
Archipel nog vergroot heeft door in de wel- bekende 
Aurea Chersonesus Sumatra te zien, dan heb ik wel de 
uitersten der hypothese aangegeven. 

Waarschijnlijk onafhankelijk van doze gegevens zijn 
de 1378 eilanden voor Taprobane, waarvan Ptolemaeus er 
19 met name noemt, die ook op de kaart als een krans het 
eiland omgeven. Deze 19 symboli- seeren de geheele 
Oost-Indische eilanden-wereld. Geen dezer 19 namen laat 
zichidentificeeren, 
" In, de oudheid bestond nog een and ere voorstelling 
vaiThet verrc*^osten, ouderdan die van Ptolemaeus, 
waarvan wij aanwijzingen vinden bij Pomponius Mela, 
Plinius en Solinus, de eerste van 41 n. Chr., do tweede van 
c. 76 n. Chr., de laatste uit de vierde eeuw. Hier is niets 
zekers van den Archipel bekend, maar de voorstelling dat 
daar in den uitersten Oce- aan twee eilanden zouden 
liggen, het 66ne van goud, het and ere van silver, is 
veunengd met mythologise he hestandcleelen, al heeft 
men er lets redelijkers van gemaakt, door te zeggen dat die 
eilanden rijk aan goud en zilver zouden zyn. De oorsj)rong 
van deze eilanden is jnisschien terug te vinden oj)de 
wereldkaart van een Beatus-handschriftuit dcXIJ Io eeuw, 
(Parijs, Bi bl. nat., ms. Jat. 1306), waar men op de plaats 
waar gewoonlijk deze eilanden getec- kend worden, <1, i. 
aan de uiterste rcchterzijde der wereldkaart, de figuren 
van Zon cn Alaan afgebeeld zict. Daar deze kaart, evenals 
zoo velc middelceuw- sche kaarten, geacht wordt terug to 
gaan op de hy- pothetische Koineinsclie wereldkaart uit 
den t ijd van Augustus, vindt men hier wcJlicljt nog de 
oor- spronkcJijke voorstelling： een kaart van de wereld, 
dat is het licelaJ, kon alJicht ook zon en inaun afbcel- dcn. 
Langs dichterlijk-mylhologischcn weg werden die zon en 
rnaan eilanden van goud en zilver. Een ..Eiland van de 
Zon" met mythologische eigcnschap- pen komt daarnaast 
in den Oostelijken Oceaan voor. Dit wordt reeds in de 
vierde eeuw v66r Christ us ver- meld, in den Poriplus van 
Nearchos, 326 v. Chr., te boek gestcld door Arrian us in 
de tweed e eeuw na, Chr. 

In de tot de hypothetische Komcinsche wercld- kaart 
teruggebrachte mkldeleeuwsehe kaarten, waar- toe ook de 
voor ons zoo zonderlinge wiel - ei) T-kaarten 
behooj'enjjncei) ik vele latere cJementcn te jnoeten er- 
kennen. Tot op de reizen van Marco Polo in de XHIe eeuw 
blijven zij gebaseerd op PloJemaeus cn de Ro- 
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meincn, vooral op de laatsten. Er komcn cchter op 
vorschillendc knartcn naast de goud- en zilvcreilan- den 
on restcn van de Ptolemaeische eilandcn allcrlei namen 
voor, waarvan de verklaring nog n iet gcgc- ven is, maar 
die men grootendeels zal inoctcn toc- schryven aan 
vergissingen, vcrbasteringen on ver- keerde localisatics. 

b. De kwirten der Javane.it. 
Er zijn gecn kaarten door Javanen of inlanders uit den 

vodr-Hollandschen tijd bekond ； toch zijn er 
verschillendc aanwijzingen, die het bestaan ervan doen 
vermoeden. 

De beschavingstocstancl in den Arcliipel was go- 
durende de Europecsche middeleeuwcn ontwikkcld 
genoeg voor kaarten. Reeds van zecr vroegen tijd af 
hooren wij nieermalen van groote zeevaart der In- 
donesiers. Madagaskar is gekoloniseerd in de eerstc 
eeuwen onzer jaartclling door Westclijke Indonesiers, 
die tot liet Hindoeismc waren overgegaan. Zee- lieden 
van Java, Sumatra en Malakka hebben op Madagaskar 
talrijke inlanders met lichtercn liuid- kleur aangotroffen, 
die afstamden van Indonesi- ers naar dat eiland 
geemigreerd. Een nieuwe uit- tocht van In don esiers had 
plaats in de tiendo eeuw, Dat zijn de oostersche 
zeelieden, aangeduid onder den naam Wakwak in het 
“Livre des nierveilles do I'lnde". (G. Ferrand, Les 
voyages des Javanais a Madagascar, in: Journal 
asiatique, Xc serie, Tome 15 (1910), bl. 281—330). 

Edrisi zegt m 1154 dat de inwoners van Zend, dat is 
Afrika, handel dreven met lieden uit de cilanden van 
Zabedj (Sumatra of Java). (De Jongc, Opkomst, II 116). 

In later tijd bestond de zeeverbinding met Madagaskar 
en Afrika nog. De Portugeesche zeevaarder Lopo 
Sequicra trof in 1509 op de kust van Madagas- kar ecu 
jonk van Java aan, geladcn met kruidiiage- len. 
(Opkomst II 119). En nog in 1601 vonden Zeeuwsche 
rcizigers, dat de (Joinorren -cilanden in betrekking 
stonden met Atjeh op Sumatra (Ibidem). 

Het koninkrijk Ternate zou reeds in het midden der 
XIIIc ceuw opgekomen zijn en nan】 door <lcn 
specerijhandel in de XIVo eeuw sterk toe in macht. In 
1322 zelten zich daar Javanen en Arabicren als 
volkplantcrs neder. Het 3Ialcische wetbock van zeereclit 
dagteekent nil het eind der XIHe eeuw en het 
j\IftkaHsaarschc ongcveer uit denzelfden tijd. Ze 
vermelden Java, Timor, Bima, Makassar en Tan- djoeng 
Poeru (op Borneo's Z. W.-kusCj^ 

Wijzen deze IjoricJiten op een geregcld oiulcrhou- 
den zeeverkeer, zou men dan inoeten aannemcn dat dat 
zonder de hulp van kaarten plaats had, omdat er gecn tot 
ons gekomcn is? Even min zijn van de be- roeinde r<?is 
van Haya in Woeroek, vorst van Ma- djapait, door .Java's 
Oosthoek cartogra|)hischo do- cmnetiten overgelcvei'd 
[Zie J. E. Nienneyer en N. J, Kro)n in ^'ijdschr. Aardr. 
Gen. 30 (1913), 322 en 32 (1915), 2I3J. 

Wij bezilten ininstens twee stelligc berichtcn over 
kaarten bij do inlanders in gebruik. Lodovico de 
Varthema, van Bologna, rejsdc onistrecks 1505 van 
Borneo uaar Java. "De stuunnan had een konipas en een 
groote zcokaart, waarop velo lijnen gctcekend waren oni 
de winden aan te w^zen, zooals ook de gewoonte was op 
Europecsche kaarten (Cap. 27 van het derde bock van 
Indie. In de Spaansche uit- gave, Sevilla 1520: „E1 piloto 
deJa nao traya alii consigo aguja y piedra yman: y carta 
de marear mjiy grande: cnla qual venian niuchas rayas 
pin- 

tadas para serial ar y deniostrar los vientos como aca entre 
nosotros sc haze". Ramusio, dcel I, 1550, zegt allecn: 
„u>m ch art a, laqual era tutta rigata per lun- go et per 
trauerso"). 

Nog prccicscr is het volgcndc bcricht： De Por-
tugeesche stuurman Francisco Rodrigucz niaakte in 1512 
in opdracht van Affonso de Albuquerque ecn zeekaart, 
waarop de Kaap de Gocde Hoop, Portugal en Brazilie 
voorkwamen. Doze kaart was gebaseerd op een groote 
kaart van ecn stuunnan van Java („quc se tirou diia granule 
carta dum piloto de jaoa^, Cartas de AfEonso de 
Albuquerque. Lisboa, I, 1884, 64, gcciteerd door H. 
Harrisse, Discovery of North America, Paris, 1892, p. 
474). Men zal wel mocten Jc- zen,dat hij 
dcvoorstellingvan den Indischen Archipel aan den 
Javaanschen loods on tieend e en uit zich zelf Portugal en 
Brazilie eraaii toevoegde om de Jigging van Indie ten 
opzichte van het moederland cn het andcrc Portugeesche 
kolonisatiegebied vast te leggen. 

Deze kaart of een dcrgelijke mcen ik tcrug te vin- den 
in een getcckcndcn Portugeeschen zeeatlas, die 
toegeschrevcn wordt aan de Rein els en gedateerd op 
c. 1516 (Parijs, Bibl. nat., Cartes et plans Ge. DD. 683). 
In dezen Atlas, waarin ook Brazilie en Portugal 
voorkomcn, is een kaart van den O. I. Archipel, die gehcel 
afwijkt van do voorstelling uit die dagen en die door een 
groote opeenhooping van zonderling grillig gevormde 
cilanden terstond als iets bizonders in het oog springt. 
Toch is Sumatra goed te herken- nen, en vlak links 
daarvan lava Maior met Madoera, maar in spiegelbceld. 
Verder leest men erdenamen"' van Timor, JIalucus Insule, 
Ambonyo, y. de bamda, enz. Deze zonderlinge 
cartograpKKclie opvatting, die niet op de andere kaarten 
van dezen Atlas terug- keert, laat zich vcrklaren of ten 
minste begrijpeu, wanneer men hot ervoor houdt, clat deze 
kaart in een ander alphabet gcstekl is dan de Europecsche 
kaartco. Ecn dergclijke opccnhooping van grillige 
eilandcn, maar dan vcrplaatst naar de onbekende zee ten 
Oosten van de Philipp^ncn, komt voor op de planisfcer 
van Lopo Hon】em, Lisboa 1554. Ook de Catalon ische 
wercldkaart van 1375 heeft ten Oosten van Azie zeer veel 
eilanden. 

Volledigheidshalve voeg ik eraan toe, dat Willem 
Lodewycks, die de eerste reis der Hollanders in den 
Archipel mccmaaktc in 1595/96, verklaart, dat de Javanen 
geen zeckaarten hadden, „want zij die niet cn verstaen", 
en dat ze pas het kompas van de Portugcczcu hacklen 
leeren kennen. (^ie^Hout- nian's reis, ed. Ro u ffae r-I.J 
zerman I 131). 

c. De kaarten der Arabi ere n. 
Een schifting en samcnstelling der Arabische be- 

richtcn over het verre Oosten heeft tot resultaat 
opgclcverd, dnt ten tijde der Abassiden de vaart ging om 
Sumatra en Banka heen, langs de Noorclkust van Java 
naar Makassar CH door de Alolukkcn naar de Philippijnen, 
over Halmaheira en Amboina. (Die topogr. Capitcl des 
Inclischen Seespiegcls Mohit, iibers. v. M. Bittner. JMit 
Eiiil. u. Taf. v. \V. To- maschek. Wien 1897). 

j\Icn zou dus op hunne kaarten reeds een vrij uit- 
voerige kennis van den Archipel kunnen verwachten. Dat 
dit niet het gexal is, kan tocgcschreven worden aan 
verliezen ； uit de overgebleven kaarten echter komt ons 
van den Archipel slechts een zeer schamele, verwarde 
voorstelling tegen. Dezelfde verwarring hcerscht in de 
omvangrijker beschrijvingen van Arabische gcographen. 
Ze is waarschijnlijk tc vcrklaren uit de wijzo van 
samenstelling: bijeenvoeging 
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▼an onsam en ha n gen cl e berichten, gcpaard ongetwy- 
feld aan cartographische vooi'stellingen, aan de In- dicrs 
ontlecnd, die weder opgewerkt moestcn wor- den op de 
iu een geheel ander alphabet gcstelde Pto- lemaeischc 
kaarten, die voor den Arabicr allicht ook slechts voor een 
deel verstaanbaar waren. Een ontwarring der Arabisclie 
Icaarten is tot nog toe niet algemcen bevredigend gelukt. 
Het uitvoerigste is hierover Lclewel, Geographic du 
Moyen-Age, die schetsmatige reproducties geeft en 
reconstruct ics van vermelde, doch niet; teruggevonden 
kaarten, waarop de Oost-Indische Archipel voorkomt. 

Drie kaartwerken der Arabiercn zijn in original] 
bekend: 

1°. Een kaart der Javaan^che Zee van 1036 (al bahr 
al-inuzlim). de oudste bekendc- kaart van ecu deel van 
den Indischen Archipel, in een handschrift van den Kitab 
surat al-ard (wereldkaartboek) van al- Hwarismi, in de 
Universiteitsbibliotheck tc Straats- burg, fol. 20 recto. 
Volgens H. v. Mzik (Ptolcmaeus und die Karten der 
arabischen Geographen. in: Mitt. Geogr. Ges. Wien 58 
(1915), 160 vTg.) is het een ru- we nabootsing van een 
oudere kaart. 

2°. Een cirkdvormige werddkaart van Edri^i, IL54, 
waarvan twee ex. bekend zijn, een tc Oxford (facs. bij 
Joniard, Monuments de la geographie, Paris, 1842—62, 
pl. 13 cn in de editie van William Vincent van den 
Periplus Claris Erythraei, Oxford, 1809; een teekening 
naar beide bij Lelewel, pl. 10). De Indischc Oceaan is ten 
deele Ptolemaelsch, doch naar het Oosten open. Behalve 
dat er een aantal onge- noemde eilanden in zijn 
verstrooid, onderscheidcn zich drie door hun grootte: ze 
heeten Serindib, wat men verklaart met Ceylon, Rami, 
wat Sumatra zou zijn en Fondziel, eenlang^rual eiland, 
eerst strek- kende Z.W.-N.O., daama W.Z.W,—O.N.O. 
Dit zou een equivalent van Malakka zijn. 

3°. Van denzelfden Edrisi op hetzelfde jaar 1154 
gebracht, bestaat een atlas in 70 kaarten. tezamen 
vormend eon wereldkaart verdeeld in7klimaten, elk in 10 
sec ties. Sec ties 8, 9, 10 van Clima I en II beel- den den 
Indischen Oceaan af. (Lelewel, p].I7). Voor- al op deze 
kaart is van toepassing wat ik zooeven zeide. Een lang 
smal eiland doorsnijdt den geheelen oceaan van West 
naar Oost, wat Malakka zou inoe- ten verbeelden; verder 
wordt men verleid een ander groot eiland, dat Rami hcet, 
met Sumatra of ten minste met het Noorden er van tc 
identificeeren. Een der met Dzaba aangeduide eilanden 
en een ander geheeten Maid zijn, naar Lelewel meent, 
Java. 

Deze kaarten van Edrisi zijn onbegrepen docu- 
menten uit het onbekende Oosten, die wij waar- 
schijnlijk eerst zullen verstaan, wanneer wij volko- jnen 
in de beschavingsgeschiedenis van het Oosten zijn 
doorged rongen. Ik mag er op wijzen, dat de kaart van 
Rein el, hierboven genoenid, wel niet direct fets met die 
van Edrisi gemeen heeft, maar dat toch een zekere 
verwantschap tusschen beide niet te loo- chenen valt, een 
verwantschap, die samenvalt in beider gcdqeltelijk 
Javaanschen oorsprong. 

Ik verwijs naar Lelewel voor enkcle door hem be- 
proefde reconstructies. Alleen zij hier nog vermcld, dat 
Vasco da Gama op zijn eerste reis naar Indie te Melinde, 
op de Oostkust van Afrika, in April 1498, een Arabische 
zeekaart zag van de kust van Indie, die hem getoond 
werd door een Gujerati, zonder kompaslijnen, maar door 
parallellen en meridianen in vierkanten verdeeld (Barros, 
Da Asia, geciteerd door Nordenskiold, Periplus, bl. 15). 

Wellicht zullen er in de eerstvolgende jaren C h i n e 
e 8 c Ji e k a a r t e n van den Indischen 

Archipel aan het licht Jcoincn. Men zie hicrovor: Chan 
Ju-kua, his work on tho Chinese and Arab trade in the 
XIIth and Xlllth centuries, entitled Chu-fan-chl, transl. 
from the Chinese and annotated by F. Hirth and W. W. 
Rockhill. St. Petersburg 1912. 

d. De kaarten der vroegste. Europeesche 
ontdekkingsreizigers. 

De cersto Europeaan, waarvan we weten, dat hij den 
O.-I. Archipel bezocht, is do bcroemde reiziger Marco 
Polo. Hot schiereiland Malakka omzeilende om van 
China naar Arabic te komen, deed hij het Noordelijk 
gedeclte van Sumatra aan. Van den Archipel vernam hij 
verschillende bizonderheden, die hij echter niet zelf kon 
controleercn. Dit feit had plaats in 1292. Na hem kennen 
wij tot op de komst der Portugeezen nog slechts twee 
Europeers in den Archipel: Fra Odorigo de Pordenone, in 
1323, die Sumatra (Lamori), Java, en waarschijnlijk de 
Zuidkust van Borneo bezocht, en Nicolo dei Conti, die c. 
1432 Sumatra aandeed en op Java negen maanden 
vertoefde. Dat er ineer Europeanen in deze periodo den 
Archipel bezochten, is meer dan waarschijnlijk. Vele 
Venet iaansche kooplieden zagen er on get wij- feld niet 
hun voordeel in, de door hen nieuw gebaan- de wegen in 
Azie algemeen bekend te maken. Wellicht zijn bij 
minutieuse bestudeering der kaarten uit deze periode 
sporen van dergelijke onbekend gobieven reizen te 
vinden. De bekende en onbekendo reizigers hebben 
echter dit gemeen, dat zij reis- den op niet-Europeesche 
schepen, en dat men bij geen van hen van huis uit 
mathematische en cartographische kennis kan 
veronderstellen. Wat zij medebrachten moest zich 
beperken tot namen van eilanden met bizonderheden,die 
zij er van vernamen, of hoogstens tot kaarten der 
inlanders of Arabieren. Deze opvattingwordt bevestigd 
door de kaarten, dio tot ons gekomen zijn. De twee 
voornaamste: een anonyme planisfeer van 1447, 
aansluitend aan het reisbericht van Nicolo dei Conti, en 
de welbekende cir/celvormige wereldlcaart van Fra 
Mauro, van 1459, (goede reproducties van beide in 
Onghania's Raccol- ta di mappamundi, Venezia, c. 1880. 
Ex. ter Amst. Univ. BibL), die een zorgvuldige 
com})ilatie is van wat er toen in Venetie van de wereld 
bekend was, en verschillende and ere van minder 
betcekenis, be- vatten wel verlokkend naar waarheid 
zwemende na- mcn en rijke inscripties: deze bedekken 
echter de volslagen cartographische onkunde der makers 
met den O.-I. Archipel. Geen ciland is door zijn Jigging 
of vorm met 66n der werkelijk bestaandc overeente- 
brengen. Ze zijn niet anders dan het in kaart ge- brachte 
verhaal der Europeesche bczockers. Java Major en Java 
Minor hebben ze zoowat aJIe— wic heeft afdoend deze 
twee Java's gcklentificeerd ?— de kaart van J447 heeft 
nog bovendien de eilanden San day en Bandan, maar 
beide met hun inscriptio zoo uit Conti's verhaal overgen 
omen. Sandai heeft Fra Mauro ook, Banda niet, wel heeft 
by vele in- scripties en eilanden, zeer zeker con 
get!etailleerd onderzoek waard. Echter geeft eon eerste 
beschou- wing der kaart geen vertrouwen, dat er redele 
cartographische kennis in herkend za] worden. 

Korte!ijk de daarvoor in aanmerking komonde kaarten 
dezer periode resumcercnde, zouden op de kaarten in de 
Sala dello Scudo in het Palazzo Ducale te Venetie reeds 
de bench ten van Marco Polo, c. 1300, in kaart gebracht 
zijn (Uziclli e A mat., Studi, 1882, II bl. 47), Op den 
Catalonischen Atlas van 1375 (Nordenskiold, Periplus, 
pl. XIV), komtonder 
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de talloozc fantaatische cilanden, die Jiot legenda- risch 
getal van 7548 moeten voorstellcn, en die wel aan een 
inlandschc ]<aart ontleend zijn, con grooter eiland voor: 
„Illa Jana*1, met een koning crop en een paar steden. Een 
inscriptie noemt ondcr de boomen, die er groeien, de 
notemuskaat, de kam- fer en het sandclhout. Deze 
inscriptic en daarmcde de voorstelling van het eiland 
hefcftwelbctrekkingop den geheelen Indischen Archipel, 
Men kan dus nau- welijks zeggen, dat bier voor het eerst 
op een Euro- peesche kaart het eiland Java voorkoint. 
Het eiland ligt mcrkwaardig gonoeg ver ten Westen van 
Ta- probane (Illa Trapobana), dat dan Ceylon zou zijn. 
De wereldkaart in den zeeatlas van ~Afi3rea Kian co van 
1436 (facs. bij Onghania en bij Nordenskiold, Periplus, 
bl. 19) hccft het type, dat ook bij de Ara- biercn 
voorkomt: de Indische Oceaan wordt ten Zuiden 
begrcnsd door vastland, is echter in het Oos- ten open, 
buiten den Indischen Oceaan ligt： „ixola persina", iets 
meer naar het Westen: „ixole di co- lenbi^^. De peper 
komt op de kaart van Andreas Walsperger van 1448 voor 
(Zeitschr. f. Erdk. dl. 26 bl. 371). 

In 1492 werden de gegevens, aldus van leeken ver- 
kregen, wetenschappelijk gezeefd door Behaim, die van 
de door Marco Polo genoemde eilanden op zijn „aard-
apper, een heel aardig cartographisch beeld ontwierp, dat 
hij koppelde aan het Ptolemaeische Verre Oosten (beste 
facs. in Ravenstein, Behaim, London 1909). Dit werd 
een type, dat door de overname door Waldseemuller op 
zijn groote wereldkaart, gedrukt in 1507, groote 
verbreiding kreeg. Men vindt het op de Globe van Laon 
en die van Lenox, op Schoners Globe van 1515 en op de 
min of meer slordige n a volgin gen van Waldseemiillers 
kaart. En zoo komt dit type, hoewel tot onherken- baar 
toe nageschetst, voor op de oudste bekende Hollandsche 
wereldkaart, die in 1514 te Leiden ver- schecn (facs. met 
studie van C. P. Burger Jr. in het tijdschrift Het Boek, 
1915). Men kan dus zeggen, dat in 1514 reeds het eiland 
Java zijn intredc deed in de Hollandsche carfograpine. 

Tegenover al deze fantasie, gevolgd door weten- 
schappelijkc kritiek, staat een wereldkaart van een Italia 
an, in Portugal ontstaan in 1489 (facs. in kleu- ren in 
Zeitschr. f. Erdk. Neue Folge I (1857) bl. 447; in zwart 
bij Nordenskiold, Periplus, bl. 123, (lie zc loeschryft aan 
Hour. Martellus Gennanua), die sober en documentair 
getrouw alleen de -kust van Afrika geeft zoover ze in dat 
jaar door de Portugee- zeu ontdekt was, maar van het 
Oosten slechts den Ptolemaeischen vorni. Ilier is de 
grondslag van den nieuwen tijd, waarin men zicli, geleid 
door do Por- tugeezen, slcchts op recielo cartographie 
toelcgt. 

Een 8amcnstc]]ing van namen in den O.I. Archipel uit 
deze periodo cn op de kaarten dcr Arabieren vindt men 
bij Lclewel, Gdographie du Moycn Age, Bruxelles, 
1850, Atlas, bl. 25. 

e. De kaarten der Porlugeezen. 
Met do Porlugeezen begint de reecle cartographi- sche 

uitbeelding van den Archipel langs een door- gaande lijn 
zich to ontwikkelen. De lijn zelf zien we nict, door het 
slechts bij uilzondering aanwezig zijn van oorspronkelijk 
opnemingsmateriaal, maar de mijlpalen, hier on daar 
gcplaatst, wijzen de aanwe- zigheid en de richting der 
lijn aan. Een enkele maal missen wij ook d ien mijlpaal. 

Eerstc mijlpaal: de wereldkaarten genaamd Canti- no 
en Canerio van c. 1501. Zc geven nog slechts de vaart 
om het schiereiland ilalakka naar China. Het 

Ptolemaeische ciland 2\taporbana op de plaats van 
Sumatra is hoogstens voor de Noord punt geobser- veerd. 
Er ligt waarschijnlijk een goede Arabische zeekaart aan 
dit gcdceltc der beide wereldkaarten ten grondslag. Ver 
in zee ten Z.W. van Malakka liggen do eilanden Gand a 
en Caleinzuam, het eerstc voortbrengend vcel „ bon soy 
m &serica& porcelana8,,

J het ander veel „clauo,'. Is 
Ganda, bij Waldscemiiller 1507 loua en Iona, soms Java? 
(Cantino： facs. in Stevenson, Maps illustrating early 
discovery and exploration in America. New-Brunswick, 
1906, pl. 1; Canerio: facs. door Stevenson, New-York 
1907, afzonderlijk verschenen). 

Tweede mijlpaal： de Carta marina van Waldsee-
muller van 1516, de eerste gedrukte zeekaart der wereld. 
Met bijgedachten aan Ptolemaeus en met inscripties, die 
hcrinneren aan Marco Polo, breidt zij het type van 
Cantino uit. Het schiereiland Malakka strekt zich nog 
verder zuidelijk uit dan op Cantino; cen Ptolemaeische 
herinnering； ten Westen ervan het groote eiland 
Samotra, ten Z.O. daarvan het groote eiland Giava of 
lava, aan deNoordkusteen klein eilandje Borncy; 
Noordelijker op, een eiland- je Monock, blijkens de 
daarbij geplaatste in sc rip tie over kruidnagelen de 
Molukken, dan Bandam, met notemuskaat, en nog 
Noordelijker aan de Oostkust van Malakka Timor, met 
sandelhout. Alles Portu- geesch matcriaal, op door ons 
onbegrepen manier geinterpreteerd. Het eilandje Iona is 
verder Weste- lijk gebracht. Tusschen Java en Sumatra 
wordt het getal van 8000 eilanden genoemd.- 

Derdc mijlpaal： Een Portugeesche wereldkaart te, 
Munchen, gesteld op 1519 (Stevenson, pl. 5). Ze geeft 
een regclmatige voorstelling van de vaart naar de 
Molukken Lings de Oostkust van Sumatra (Camata- ra), 
Java, (J.deJaua, onzeker van vorm, waarschijnlijk slechts 
West-Java), de kleine Soenda-eilanden (Ilhas dos Gaos), 
waarvan genoemd worden „Sum- baban en „ilha do 
fugo", naar de „ilhas de maluqua domde vemho do 
vemho cravo" (sic!). Nad ere iden- tificeering van details 
is zeer onzeker. Wellicht is de meest Oostelijk afgebeelde 
kust de Westkust van Halmaheira. 

Een Portugeesche kaart van den Indischen Oceaan te 
Munchen, toegeschreven aan Reinel en aan het jaar 1517, 
vertoont hetzelfde type met een paar namen meer. (Schets 
bij J. Denuce, Origines de la cartographie portugaisc, 
Gand, 1908). 

De volgende mijlpaal staat iets bezijden: het is de kaart 
van, Oost-Indie in een Portugeeschen zeeatlas te. Parijs, 
toegeschreven aan Reinel en aan het jaar 1516. Een 
moiigsel van inlandsche cartograpliie en Por- tugeeschc 
observaties, geeft ze ons te zien met welke nioeilijkheden 
de reeele cartographie te kampen had om uit den ohaos 
op te rijzen. Te midden van een verwarde massa 
eilanden,——gen omen naar een inlandsch kaartbeeld ? 
— vindt men Sumatra (Ta- pro ban a), Java maior, — dat 
ongetwijfeld Java is, maar h rcbours geteekend, men zie 
het aanliggende eiland Madoora, — Java minor en 
Candin, waarvan niets te zeggen valt, en dan wedcr 
Timor, Ambonyo en Buyo (Bocxoe?) en een Seilani, dat 
om zijn vorm en Jigging zeker Ceram is, ten Noorden 
daarvan een Malucus insula, cen onzeker groepje 
eilanden. Dan ligt nog tusschon de Molukkoii en Achter-
Indie een groep „Macaer insulo" (Nlakassar ?). Het meest 
es- sentieele op dezo kaart is de tocht naar do Molukken 
van Abreu on Serrao, zc geeft zelf8 de eilanden van Serra, 
waar dezo admiraal gedood werd. Deze outbroken op het 
latere type van Ribero. (Facs.: J. 
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Denuce, Magellan. Bruxelles 1911. Zie ook zijn: Origines.) 
Met 1522 bcgint eon nieuwe werkzaamheid in den O.-

I. Archipel, die der Spanjaai-den, en nxi hcbbcn wij eens 
het begin: de oorspronkelijke kaarten van eilanden van den 
Archipel. geteekend door Pigafet- ta op den tocht van 
Magalhaes, waarbij Burne (Brunei op Borneo), de Sangir 
en Talaut-groep, de vijf Molukkcn, Ambon en Boeroe, 
Banda, Solorjjii Timor. (Facs. in Petermanns' Mitteil.. 1912 
II, bl. 335 en in Da Mosto's uitgaaf, 1894). 

De eerste bewerking van dit. Spaansche niateriaal, 
aansluitend aan dat der Portugcezcn, kennen we in een 
Spaansche wereldkaart te Turijn, c. 1523(Stevenson, pt6). 
Ze i&sober, maar juist. ^Jamatra met Pedir, eilanden 
tusschen Sumatra en jMalakka, heel merk- waardig het 
eiland Java door een grenslijn verdeeld in Westelijk: 
„Sunda>, en Oostelijk: „Jaua,5. Dan onafhankelijk hiervan 
de Molukken - en Sangir- groepen, met de Westkust van 
„Gilolo,\ en Broenei, en ten Zuiden, wed er onafhankelijk, 
de Timor-groep. 

Over deze, de wereldkaart van Maggiolo (1527), die 
hetzelfde geeft~(Ste ven son, p]. 10), en de Spaan- sche 
wereldkaart van 1527 te W(umary (Stevenson, pl. 9), die 
veel namen eraan toevoegt, de eilanden Banca en Madora. 
en de straat Sunda, komen we a-an het hoofdtype der 
Spaansche en Portugecsche exploraties, de wereldkaart van 
Diego Rib ero van 1529. (facs.: Stevenson, pl. JI； facs. in 
klcuren van O.-Indie door P. A. Tiele in Bijclragen^tot .de 
taa] land- en volkenkwide van Ned.-Indie. Uitgegeven ter 
gelegenheid van het 6e Intern.Congres derOrien- talisten ] 
S83). JDit hoofdtype omvat Sumatra, Banka, Java, 
Madoera, Timorgroep, Banda- en Ambon- groep, 
Molukken, Westkust van Halmaheira, San- girgroep en 
Broenei. 

Op Ribero en op and ere Spaansche kaarten uit deze 
dagen vindt men ten Oosten van de Molukken een 
duplicaat-teekening er van op een anderen breed - tegraad. 
Een inscript,ie op de Spaansche wereldkaart te 
Wolffenbiittel, c. 1530 (Stevenson, pl. 8) ver- klaart dit 
zonderJing verschijiisel: de tweede voor-. stelEng geeft de 
breedtebepaling van Del Cano, op de reis yan Magalhaes 
gedaan, waardoor de Molukken in de wereldhelft vielen, 
die doorden Paus aan Span- je was toegewezen. 

Dit Ribero-type, het eerste veiledige Portu- geesch-
Spaansche, verscheen in 1531 op zeer slor- dige wijze 
vereenvoudigd in druk op de dubbelbart- vormige 
wereldkaart van Orontius Finaeus (Nor- denskiold, 
Facsimile-At las, pl. 41). 

Na genoemd te hebben de Salviati-wereldkaart, die 
zich aansluit bij de kaart van 1527, maar die ik om andere 
redenen na 1536 dateer (Stevenson, pl. 7), en de globe-kaart 
van Alonso de Santa Cruz van 1542 (facs. op ware grootte 
uitg. te Stockholm, 1892, verkleind bij Nordenskiold, 
Periplus, pl. L), die aJles geeft van Ribero maar bovendien 
het eiland Gilolo voiledigafbeeldt, missen we cen mijlpaal
： het Portu- geesche voorbeeld der Fransche 
wereldkaarten van Desliens 1541, Descelliers 1546, en de 
kaart van Nicolas Vallard, uit denzelfden tijd. Die van 
Pierre DesceBiere nemend van 1546 (Nord. Peri plus, pl. 
53), zien we een grooten vooruitgang. In alle opzich- ten is 
de Archipel beter bekend. Sumatra hceft ook zijn Westkust 
met nieuwe namen: Palebu, Adie- pu (verbasterde 
ovemame van Portugeesch An- dapuro = Indrapoera), 
Mana Cabo, Piranme. Se- langa. Java's Westkust £~ook 
beter ontwikkeld en er verschijnen langs de Noordkust 
namen als pa- limbang, Oharbom, Cunda, Tapara, Agacim, 
Pulara- * 

ca, Panaruca ; dan volgt Soembawa (Simbauo), cn Flores 
(C. flours), de eilandengroepen tusschen Hal- maheifa en 
Timor uitvoerig, Oostelijk van het on- genoemde Ceram: 
„Lcs papuas" (de eilanden ten Noorclen van Nicuw-
Guinea), en Arnim (Aroe). Halmaheira onder den naam 
van A batochina mist cchter nog zijn Zuidelijk 
schiereiland. Verder is hier van Borneo de gehcelc 
Westkust en een gedeelte van de Zuidkust； tot Taiiipura, 
en eindelijk een gedeelte der Westkust; van Celebes, 
zonder dien naam, van Manadu tot Agacim. Bovendien 
overal tai van kleincre eilanden. (Desliens facs. bij 
Hantzsch & Schmidt: van Vallard geen repr.). 

Dit alles gaat terug op een Portugeesch orgineel, dat we 
niet kennen, misschien op den padron general van Alonso 
de Chaves, die in 1537 tot stand kwam als het eindelijk 
rcsultaat van jaren lang com- missiewerk, welkc kaart 
vcrloren is. We vinden ver- meld, dat in 1542 Don Miguel 
da Sylva Spaansche en Portugeesche kaarten naar 
Frankrijk bracht.. (Ph. Lee Phillips, The Lowery 
Collection. Washington 1912, bl. 57). Niet van die origine 
is het theore- tische groote Zuidland, dat op deze kaart de 
met moeite verworven cartographische kennis komt 
bedreigen. Descelliers, en zoo doen ook de andero 
genoemde Franschc cartographer), heeft Java, waar- van 
de Zuidkust nog onbekend was, met dat Zuid- land 
verbonden, evenzoo Soembawa. Wellicht moet men deze 
Noordelijke projectie van het Zuidland, die op geen kaart 
zoover strekt als hier, verbinden aan de reis van een 
Fransch schip uit Dieppe, uit- gereed door Jean An go in 
1527, dat van Sumatra naar het „ilna do ouro" zeilde en 
vandaar op zee ronddwaalde tot het wed er de kust van 
Sumatra bereikte, of met de reis van de twee Parmen tier's 
in 1529, die de Westkust en Westelijk ervan drie kleino 
eilandjes ontdekten en doopten. Ramusio gaf in zijn derde 
deel van 1556 de ontdekking der Westkust op een- 
afzonderlijke kaart van Sumatra, de eerste van dit eiland, 
met op de Westkust de namen Tecoreme, Ticou, Priame, 
Indapourc, Selagan, en de eilanden La Formetiere, La 
margarite, La lauyse, Verte plate. Hij gaf ook het journaal 
van beide Parmen - tier's uit. 

Nog nader blijkt het ontbreken van een mijlpaal uit de 
kaart van den Indischen Archipel in het eerste dee] van 
Ramusio, 2e druk, 1554. Het nieuwe feit op deze kaart is 
de naam Celebes. (Zie E, C. Aben- danon, Midden-
Celebes-expeditie. Laatstedecl [ter perse]). Nieuw is ook 
de naam ,,Be】citon‘‘ (BiJiton). Overigens, al is deze kaart 
werk van den berocmclei) cartograaf Gastaldi, wijkt zc op 
voor ons onbegrij- peJijke wijze af van de oor.spronkclijkc 
zeckaart. Gilolo heeft denzelfden vorm als op de 
genoemde Fransclie kaarten, maar is u rchours geteekend. 

Door het ontbreken van dezen mijlpaa] — den vcrloren 
padron van Chaves, van 1537 ? — missen wij de laatste 
phase van ontwikkelmg van het Portugeesche eindtype,dat 
we thans voorhet eerst kulinen aanwijzen op de 
wereldkaart van Lopo Ilometn van 1554. Ten dcelc 
spiegclt dit type zich reeds af in de kaart van Dcsccliiers 
van 1546, en in die van Desliens van 1541. 

Behalve alles wat Ribero geeft, zien we hier op Java 
Banta^en Sundacalapa, verdei-e preciseei'ingcn in 
den~Are1npel, Borneo's Zulakust verder naar het Oosten 
ontwikkeld, ten Oosten van Ceram stukken Noordkust van 
Nieuw-Guinea, aan du id in gen van ,,overwinteringen" 
van Portugeesche kapteins in dat verre Oosten en op 
Borneo. De naam Celebes blijft echter ontbreken. 
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Dit type blijft onvcranderd de gcheelc XVIe ccuw 
geldcn. Noch Vaz Dourado (1568—1580), noch La- so 
(1590) hebben ingrijpende verbeteringen of aan- vullingen 
gebracht, zoodat dus de kennis van den O.-I. Archipel, dio 
wij in 1592 krcgen door PJancius, reeds in 1554 te 
verkrijgen was, en wellicht reeds in 1537. Zeker bczat 
Drake deze kennis, die v66r hij op reis ging in Lissabon 
cen grootc kaart van de wereld kocht voor 800~cruzados 
(IJzerman, Dirck Gerritz Pomp, 1915, bl. 167). Zoo werd 
het hem mogelijk zijn landingsplaats op de Zuidkust van 
Java, toen voor het eerst door een West-Europeaan 
bezocht, op de kaart nauwkenrig te localiseeren (Zie de 
Wercldkaart van Jodocus Hondius, Britsch Museum). 

Hiermedc is het wczenlijke van de Portugeesche 
periodo vcrhaald. Ik wijs crop, dat dezelfde ontwik- keling 
en stilstand door mij is waargenomen by de bestudeering 
van de Oostkust. van Noord-Amerika. Ook daar is de 
ontbrekende kaart van Chaves de „missing link" (Zie I. N. 
Phelps Stokes, Iconography of Manhattan Island, 1916. 
DI. II Chapter I). 

De Portugeesche kennis was echter in de XVIe eeuw 
geheim en in andere landen en op de gedrukte kaarten deed 
men het voor een groot deel met fan- tastische en 
verouderde voorstellingen, aan Marco Polo vooral 
ontlecnd, of trachtten. geleerde carto- graphen als Gastaldi 
en Mercator de simpele Portugeesche zeemanswijsheid 
met den vereerden klas- sieken meester Ptolemaeus te 
veniissen tot re- naissance-werk. Gastaldi geeft aan 
Sumatra den vorm. van een driehoek, omdat het het 
klassieke Ta- probane was, en dat door Ptolemaeus 
driehoekig was afgebeeld. Mercator wringt or de Java 
minor en major der Middeleeuwen in, en reeds op zijn 
globe van 1541 vinden de klassieke namen Sindae en 
Barussae een plaats. Heeft misschien het eilandjc Macace 
op dezelfde globe ook slcchts een theoreti- schen 
oorsprong ? Later op de kaarten van Ortelius en andcren 
overgenomen, wordt het, ook door onzen ^Villem 
Lodewyckx, geidentificcerd met Makassar, dat dan een 
eilanelje is ten Zuiden van Borneo. Op de wercldkaart van 
] 569, de beroemde met wassende grade】】 voor de 
zeelieden, is Mercator's hypothese gegrocid en heeft hij op 
zijn studeerk&mer Indie I)eter leeren kennen, nu zijn de 
klassieke 5 Barussae geindentificeerd met Mindanao, 
Celebes, Gilolo, Ambon. En hij heeft nu ook ontdekt waar 
de Plolcmae'ische „Saba(libe insulae tres" lagen: ten 
OoKten van Ceram, te zanien vormen zij zoowat het 
Noord westelijk schiereiland van Nieuw-Guinea. 

Op de tairijke zeentlassen van.den Italiaan Agnesc is 
Cattigara van Ptolemaeus gelegrl op Gilolo. 

Uit iconographisch belang noem ik nog het Islario van 
Alonso de Santa Cruz, c. 1560, Madrid, Bi- Mioteca 
iiacional, waarin speciaalkaartcn voorko- )nen van 
Sumatra, West-Java, Oost-Java cn de ci- landen tot Timor, 
dcMolukkcn, die echter geen nicu- wc kmnis bracliten, — 
en de eerste Nederlandschc spccialc kaart van <len 
Archipe] in den Atlas van Ortelius, 1570. In het laatst der 
XVIe ccuw ver- scheen in Italic het eerste speciaal-kaartje 
van Java, anoniem en zontlcr datum. 

/. De kaarten- der Hollanders. 
Petrus Plancius, de uit Vlaandercn uitgeweken ha- 

gepreeker, ecu der hoofdpersonen van het kerkclijk 
Amsterdam, is op ondubbelzinnige wijze de stichter van 
de Nedcrlan(lschc koloniale cartographic. Door den 
uitgever Laurens Jacobsz tc Amsterdam in het laatst der 
tachtiger jaren uitgenoodigd een Bijbeluit- 1 

gave te bezorgen cn daaraan cen ige kaarten toe te 
voegen, een wereld kaart en kaarten van de heilige 
landen, kreeg hij den smaak voorde geographic, hoc- wel 
hij in de uitgavc, die in 1590 vcrschcen, slechts ccn 
slaafschc copie van Rumoldus Mercator's kaart van 1587 
opnam. Maar die kaart, gebouwd op Gerard Mercator's 
wcreldkaart van 1569, was het nieuwate op dat 
oogenblik, cn toen hij in kennis kwam met cen groote 
Portugeesche zeckaart der wereld en een stel, 5t zij 14 of 
25, speciale zeckaarten van Bartolomeu Laso van de vaart 
naar Indie, toen nog de naam van al de onbekende, 
beschaafde of beschaafd gewaande wcrelden: Oost-Indie, 
China, Amerika en Australie, toog hij onmiddcllijk aan 
het werk en ,in 1592 — merkwaardige datum in de 
geschiedenis van de Ncderlandsche welvaart — 
verscheen op- eens te Amsterdam, steunende op den 
Portugces Laso, doch bijgewerkt met alle kennis die de 
on- wederstaanbare domince had kunnenbijeengaren,een 
wcreldkaart van de toenmaals grootste bekende af- 
metingen, en verschenen bovendicn op dezelfde uit- 
voerige schaal alle speciale kusten van de groote zee- 
vaart. Nog v66r het eerste Hollandsche schip den Oceaan 
doorkruiste, lag hier het up-to-date materi- aal om naar 
Indie te zeilen gerced. Gelukkige samen- werking in dien 
tijd, toen energie uit den grond op- rees: na 3 jaren werd 
uit Plancius' theorie de meest gelukkige praktijk: 
Houtman's schepen vonden Indie. „Zoo volgde de han del 
de wetcnschap”! On- der die kaarten van Plancius 
bevinden zich dus de 

eerste Hollandsche kaarten van den Archipel； dio ' 
van het Oostclijk gedcelte nog niet tcruggevonden, 
die van de Alolukkcn sinds cenige jaren wedcr be- 
kend geworden, spocclig gevolgd door dg_ka^ijien- 
van Linschotcn m 159.5, die den Portugecs Vaz Dou ---------- - 
rado navolgde, en dric^jaar later door de eerste door 
een Hollander op Java geteekende kaart-, die van 
Willem Lodewijckx, tegelijk met zijn Joumaal van 
Hout man's reis in 1598 verschenen. 

Op de vaste basis, gelegd doorTlancius, recs snel 
cen gebouw op: zelf gaf hij een groote kaart van Azie, 
waardig pendant voor zijn wereldkaart, „kaart- 
schrijyers,, zooals Harmen Jansz en Marten Jansz, 
Evert Gijsberts, Jan Dircks, Coraelis Doedes, Hessel 
Gerritsz,schilderden en teekenden groote, prachtige 
perkamenten zeekaarten, waarop do vaart naarIndie 
en Indie zelf in hoofdtrekkcn naar Plancius' beeld 
werden afgeteekend, maar waarop van de nieuw 
uitIndie gebrachte kennis van mannen alsHoutman, 
Van Neck, Van Noort, v. Warwick, Matelief, Ver- 
hoeff, cnz. enz. werd party getrokken. Hoe weinig 
is van het oorspronkelijk werk dezer pioniers in In- 
die o verge bio ven, nauwelijks nicer dan een paar 
kustschetsjes van Sumatra, Java, Lombok, Socm- 
bawa, op de reis van Van Neck geipaakt (Leupe 
ns. 331, 339, 378, 379, 447, toch werd /J." 
waarschijnlijk na elke teruggekc^rcle expeditie der 
eerste jaren het resultaat in een kaart uitgegeven, 
tc oordeelen naar die op de reis van Van Neck be- , 
trekking hebbende (facs. Remarkable Maps, II2), en 
naar die van Houtmari^- reis, waarvan we aileen 
een copie in De Bry kennen. Zelfs in de zakatlasjcs 
dier dagen kwam een kaartje van Java voor. Men 
denko ook aan de prachtige geschilderde kaart van 
Andjoyna met het poitret van den eersten gouver- 
ncur Frcderik de Hout man, in de historischc af- 
decling van het Rijksnmseuin tc Amsterdam. 

De atlassen, reeds van Hondius, eerste uitgave 
van Mercator's atlas van 1606 af, getuigen door een 
steeds zuiverder beeld van de eilandenwereld van 
de vruchtcn van dien arbeid. 
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Plancius hceft zich te midden van zijn kerkelijke en 
theologischc gevechten zeker tot zijne doodin 1622 aan de 
cartographie gewyd, maar wcllicht ging zijne 
belangstelling a Is pionicr weer van Oost-Indie naar 
nieuwe gewesten: op zijn Globe van 1614 interes- scert hij 
zich speciaal voor Guyana. 

Er zijn op het，Rjjjisaxchief in Den Haag een paar 
geteekendc kaarten, waarbij een groote op 6 bladen van 
Amboyna, gedateerd 1623; dan tweekaarten van hetzelfde 
dessin, en zelfs op hetzelfde papier van hetzelfde formaat 
geteekend, van de Banda-cilanden en van Puleron (Leupe, 
no. 1324, 1355, 1370). Da ar die van Amboyna een rapport 
door Van Speult begeleidt, is men geneigd die andere ook 
aan Van Speult toe te schrijven. Naar de kaart van een 
nicuw ontdekt stuk kust van Nieuw-Guinea door Arent. 
Martsz. De Leeuw (Leupe, no. 493), evenzeer van 1623, is 
ook van denzelfden teekenaar, op hetzelfde papier! 

Deze omstandigheid heldert een nog weinig be- kend 
punt uit de cartographie van Indie op. We weten, dat de 0. 
I. Compagnie een officieelen kaartmaker in dienst had 
;welnu,als drie kaarlen be- hoorende tot twee expedities, 
van hetzelfde jaar, door denzelfden man geteekend zijn, 
dan ligtde con- clusic voor de hand, dat ze het work zijn 
van den kaartmaker der O.-I. Cie., in casu van Hessel 
Gerritsz,—Plancius vond in hem een waardig opvol- ger. 
Hoewel zijn oeuvre nog slechts ten deele bekend is, 
verbinden door hem uitgegeven kaarten van de eerst 
ontdekte kusten van Nieuw-Holland (Aus- traliii) aan de 
hs-kaarten van 1623 (Heeres, Aan- deel der Nederl. in de 
ontdekking van Australia, 1899); voortzetting en 
aanvulling vindt zijn werk in kaarten op perkanieut 
geteekend en aanwezig in de Konigliche Bibliothek te 
Berlijiv\ran den Indischen- Oceaan van 1622 en x?an~<3en 
Archipel van ] 621 en van Sumatra van 1G20 (eerst 
onlangs door W. Huge ontdekt en meegedeeld in zijn 5e 
Be- richt, 1916, no. 23—25)x^Er is veel van hem "verloren 
gegaan, wellicht' het beste en fraaiste, te oordeelen naar de 
prachtige op perkameut geschilderde paskaart van den 
Grooten Oceaan, in 1622 voleindigd en vol van de 
nieuwste ont- dekkingen, een resultaat om trotsch op te 
zijn voor de nog jeugdige Hollandsche cartographie. Er 
mo- gc op worden gewezen bijv. dat op deze kaart voor het 
eerst Celebes een beteren vorm verkregen heeft. (Zie 
mijn'HucIierEl primer portulano holandes de ]a，^lar del 
Sur, in: Congreso de historia y geografia en Sevilla. Aetas 
y memorias. 1914). 

Een paar groote monumenten van cartographie Btellen 
ons echter in staat over de ontwikkeling na J650 te 
oordeelen ； helaas zijn die monumenten niet alle meer 
ongerept, een enkel zelfs geheel wegge- raakt. 

Wanneer deze monumenten optreden is het doel 
bereikt.Omstreeks 1660 staathet Hollandsche kaart- beeld 
van den IndischenArchipel vast: vrij nauwkeu- rig voor 
Sumatra, Java en Borneo, onvolledig voor Celebes； 
voorHe kleine Soenda-eilanden en voorde verdere Groote 
O(Tt hog vol onvolledighcden en on - nauwkeuriglieden; 
Nieuw-Guinea en Australie be- ginnen in liet Westen hun 
kusten af te tee ken en. Bien zie vooral de groote paskaart 
op perkament van „Oost-Indien,> door Pieter Goos, c. J 
660, (ex. in het bezit van het Aardr. Gen.), of de groote 
kaart van Indie uitgegeven door Huych Allardt (Facs.: 
Remarkable Slaps II/III Suppl.). 

Deze monumenten zijn: 
a. Zeeatlas- Van der Williaen, c. 1650. Deze verza- 

meling van 49 kaarten cn gezichtcn werd 15 Nov. 1875 
door Frcdcrik Muller geveild met do biblio- theek van 
Van der Willigen (No. 692 van den Oatalogus), verscheen 
eenige jaren claarna in een Catalogus van Bernard 
Quaritch te London, cn is sedert uit het oog geraakt. Naar 
do beschrijving moot hij zeer fraai zijn en o.a. bevatten „5 
cartes do Malacca, Sumatra, Java, les Moluques, 
(Celebes, plan de Gr. Banda et vue du Gounongh Apy, 2 
profils de I'ile de Ncyro et d'Ambon (2 gr. pl. pliees), 16 
cartes de Bandani, ^AmboynaT Bourou, Ceram, Timor, 
FormosaTf japonDe laatste erin>oorko- mende datum is 
1653; op een kaart der Chineesche kust staat: „Alhier is ,t 
Jacht Utrecht A°. 1653 verongeluckt". 

b. Bezidekers koloniale Atlas c. 1660. Een rijke ver- 
zameling van een paar honderd zeer fraaie aquarel- len, 
voorstellende de Hollandsche nederzettingen in alle 
deelen der aarde, alle door een hand geteekend, die er 
waarschynlijk nog een tweede exemplaar van maakte 
voor den Mediceischen Pry is Cosimo, die in 1668/69 de 
Nederlanden bezochj^ln elk geval han- gen in de 
koninklijke villa te Castello bij Florence 65 aquarellen, 
voor een deel duplicaten van die in den door Beudeker c, 
1720 bijeengebrachten band, tlians op het Rijksarchief in 
Den Haag. Bij den band van Den Haag hebben 
oorspronkclijk nog twee an- dcre banden beboord, die, uit 
het archief der Van Keulens gekomen, gesloopt werden 
en waarvan de afzonderlijke bladen over de aarde 
verstrooid zijn, zonder dat men thans weet waar ze zijn. 
Twee ervan vond ik terug in de Bibliotheque nation ale te 
Parijs, een vijftal zijn thans het eigendom van de Library 
of Congress te Washington. Vele hebben betrekking op 
den O.-I. Archipel.Enkele schilderijen vanNeder- 
landsche factorycn, hangende in de historische af- dceling 
van het Rijksinuseum te Amsterdam, zijn df origineelon 
df copieen dezer aquarellen. Zie deze col- lectie uitvoerig 
beschreven in: I. N. Phelps Stokes, The iconography of 
Manhattan Island. New-York, 1916. Deel II. De band van 
Beudeker is vermeld in den Catalogus van de Koloniaal-
aardrjjkskundigo Tcntoonstelling te Amsterdam, 1913, en 
geinvcn- tariseerd in het eerste Supplement van den In 
ven- taris van kaarten op het Rijksarchief, verschenen in 
1914. 

c. Ruesta's zeekaarten. c. 1660. Londcn, Britsch 
Museum. (MS. Sloane 5027 A). Merkwaardige ver- 
zanieling schets- en kiudkaarten van alle deelen der 
wercld, waar de Hollanders in die dagen voeren, af- 
komstig van de Casa de Con tratacion to Sevilla. Het is 
oorspronkelijk Hollandsch work, doch herzien door 
Sebastiaan Rucsta, cosmograaf van de Casa. Men kan 
vermoeden, dat deze tot het gchciine inatc- riaal der Oost- 
en West-Indisebe Compagnie behoo- rende kaarten door 
een Hollandsch zeevaarder of beambte wegge»onicn of 
gecoj)ieerd werden en aan de Spanjaarden verkocht. Zic 
uitvoeriger C. Wieder, Nederl. hist.-gcogr. documenten in 
Spanje, 
1915, bl. 191. 

d. Zee-atlas der Kamer van Amsterdam, c. 1710. 
Rijksarchief, Den Haag. Zie Ecrstc Supplement Inven 
taris van kaarten, bl. 132. Verzamcling zee- en 
landkaarten en plattegronden, alle uniform op papier 
geteekend door denzelfden teekenaar, naar origin eelen in 
het Archief der O.-I. Compagnie. In oorsprong dus 
overeenkomendc met Beudeker^ Atlas, bewaart hij 
evenzeer als die, in getrouwe copieen, verschillende 
kostbare kaarten van Holland- sche ontdekkiiigen in de 
XVILe eeuw. Ik noem bijv. de kaarten vun Maarten 
Gerritsz Vries' ont 
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dekkingen aan de Oostkust van Celebes en in de 
omgeving van Japan, vcrschillondc ontdckkingon aan de 
kusten van Nieuw-Guinen, en vele and ere, die nog niet 
aan te wijzen zijn, omdat ze niet op de kaart zclf speciaal 
vermeld worden. Mon hceft dozen Atlas toegeschrevcn 
aan Isaak de Graaff, den kaai'tmaker der O.-I. Compagnie 
van 1705—1714. Een vergclij- king met do van De 
Graaff's nnam voorziene pas- kaarten op perkament heeft 
mij echtcr de overtui- ging gcschonken, dat voor dezo 
toeschrijving geen voldoendc grond best&f成 
e. De kaarten in Valentijn, Oud en Nieiiw Oosl- 
liidiiin, 1724. Valentijn had de archieven der Com- 
pagnic tot zijn bcschikking, ook enkele bladen verwant 
aan Beudeker's Atlas. Tc zamen geven zijn kaarten, 
plattegronden en gezichten een algemeen beeld van 
hetgeen er op den datum van verschijncn van den 
Archipel bekend was. 
/. Het zesde deel van den Zee-alias van Van Keulen, 
bewerkt door Johannes van Keulen en Jan de Marre en 
verschenen in 1753. Dit is de eerste zeeatlas van den 
Indischen Archipel, reeds ]ange jaren door de firma Van 
Keulen voorbereid door de uitgave van afzondedijke 
kaarten, waarvan reeds verscheidene gebruikt werden in 
1745 door don Franschman D'A- pres de Alannevillette, 
in zijn Zeeatlas van Oost-In- die: Le Neptune Oriental. 
Met dozen Atlas van Van Keulen bereikte de 
cartographic van's Compagnie's Indie zyn hoogtepunt, 
hoewel het verval in den Archipe] zelf reeds was 
ingetreden. 
g. G. D. Haan's Zeefakkel, 1760. 2 deelen met ge- 
teekende kaarten, op het Rijksarchief Den Haag. De 
Haati of Ha?in is eerder de samenstcller dezer twee 
banden, dan de teekenaar der kaarten, waarvan enkele 
den naam dragon van Pieter Hermannug Ohdem, 
vroegere jaartallen voeren en aanteeke- ningen, 
vermcldcnde dat ze te Batavia naar origincelen 
gecopieerd zijn. De kaarten geven voor een deel nog 
meer details dan die uitge- geven door Van Keulen in zijn 
Zesde Deel. Van groote beteckenis is, dat hierin een 
copie voorkomt van do kaart van Tasman van zijn 
ontdekking van Australic. 
Langs deze nionumenten loopt de werkzaamheid van de 
opnemers en baas-kaartinakers in Indie cn der ofEicieclc 
kaartinakers der O.-I. Compagnie in Nederland. Van de 
Inatste, waartoe Hessel Gerri tsz., Willem en Joan Blaeu 
en Isaak de Graaff behoorden, is door onderzoekingen 
van Nabor het cen en ander bekend geworden (Zie zijn 
voorredc op het eerste Suppl. Inventaris kaarten 
Jlijksarchief). Over het work in Indi。zijn wij al heel 
weinig ingo- licht, hetzij de Conipagnio vcel vernietigde 
oin het geheini to houden of dat er veel nit slordighoid 
ver- ]oren ging. Uit de eerste hclfb der XVII。ccuw zijn 
slechts kleinighcdon bewaard, men vindt ze in Loupe's 
Inventaris； genocmd zij hier alleen letter Z. op b]. J 2, 
cen verzameJing leeskaarton van den Archipol, waarbij 
gegevens aan inlanders ontlcend. Op eon geteckendc 
kaart van Van Keulen vindt men op een eilandje in Straat 
Soonda vcnnekl, dat do baas- kaartcnniakcr daar een dag 
vertoefd had. Hij ging or dus zelf op uit tot het doen van 
opnemingen, Belan grijko rcsultaten zicn we in 34 hs-
kaarten van verschillcnde kloinere cilanden door J. 
Nessol, 1G51 —1656, behoorende bij het Rapport van 
Arn. do Vlamingh van Outshoorn (Leupc no. 446, 1180, 
1288—92 en de andere tusschen no. 1310 en 1371), en in 
ecu paar groote uitvocrigc uit do hand ge- tcekendo 
knarton, zooals Java's Zuidkust door Paulus Pnulusz. 
1739, in 6 bladen (Leupc* no. 443); 

Makassar, 1693, in 7 bladen (Loupe no. 1293). 
De Compagnie zette de traditie der Portugcozen voort, 

zoomin niogelijk te laten drukken； bij de op- richting der 
Compagnie was or zelfs sprake van bier in Holland een 
Casa de Contratacion op te richten, cen „Contractabion 
oft Indische Cacmcrc’’ (De Jon ge, Opkomst I 259). De 
actie, door Planciua en Lin- schoten begonnen, om 
nauwkeurige zeekaarten van de vaart op Indie en van 
Indie zelf te doen drukken, werd door de Compagnie 
gestuit. Een algemeene kaart van den Archipel en edn der 
5 Mo'ukken is alles, wat do atlassen van Blaeu en 
Hondius in do eerste helft- van de XVIIe eeuw 
opleverwiXJansso- nius kan er in zijn Atlas, c. 1650, 
algemSene kuat- kaarten van Java, Sumatra en Borneo 
aan toevoe- gen, terwijl eindelijk een groote paskaart, op 
per- kament gedrukt in 1660 door Pieter Goos en door 
anderen getrouw en minder getrouw herhaald, waar- op 
het gcheelo arbeidsterrein der Compagnie was af- 
geteckend van de Kaap de Goede Hoop of tot Japan cn de 
ontdekte kusten van Australie toe, voor goed de norm der 
algemeen verspreide kennis bleef. Een uitvoerige kaart 
van Java volgde nog omstreeks 1700 van de hand van 
Hadrianus Relandus. Voeg ik hier nog bij cen grooten 
plattegrond van Batavia^ gegraveerd door W. Hollar en 
uitgegeven doorTre- derik de Wit in 1G53 in vier bladen, 
cn de eerste gezichten in de stad Batavia in het rcisverhaal 
van Nieuhof, 1681, dan heb ik wel het voornaamste ge- 
noemd, afgezien, van wat, mcestal in kleincre af- 
beeldingen, in de reisjournalen, vereenigd in 1644 tot de 
verzameling Begin endc Voortgang van de O.-I. 
Compagnie, gepubliccerd werd. 

Het jaar 1753 (verschijning van Van Keulen5s zeeatlas 
van O.-Indie) is een keerpunt in de carto- graphische 
geschiedenis in onze kolonien. Het gaat niet meer hooger 
op. Het eindresultaat, door de Compagnie bcreikt, was 
een vrij volledige kennis der kusten van den geheelcn 
Archipel, van het binnen- land zeor schaarsche gegevens, 
meest van lokalen aard of langs een weg opgenomcn. Van 
topographio is nog geen sprake. Wat er na 1753 komt-, 
ook Haan in 1760, is mccstal hcrhaling van vroegeren 
zelden verbetering. De werkzaamheid in de wateren van 
den Arcliipel verslapt, zoodat de Engelschen van Voor-
Indie uit en de Spanjaarden van de Philip- pijnen in de 
tweede helft der XVIIIe eeuw opne- mingen doen in 
onzen Archipel. (Zie F. C. Wieder, a. w., bl. 194 on Jos. 
Espinosa y Tello, Memorias. Madrid, 1809). 

Het verval hier te lande en de toenemende acti- viteit 
dor Engelschen — die der Spanjaarden was slechts een 
vleug — spiegelt zich af in de loopbaan der Firma Van 
Keulen, die reeds in de eerste helft der XVIIIo ceuw 
laugzamerhand het monopolie der zeekaarton in onze 
republiek had we ten te vor- overen. Na 1750 echter 
worden zij van oorspronko- lijke uitgovors, dio bij 
voorkcur uit nog ongebruikte bronnen putten, nieer en 
ineor debitanten, vooral van Engolscho kaarten. En ten 
slotte ncemt de En- gelscho cartographic, krachtig 
bostuurd door het Hydrographic Office, waartegen onzo 
„Commissie tot de zaken het bepalcn der lengte op zee en 
de verbetering dor zeekaarten betreffendcn niet op kan, 
zoozeer de overhand, dat het huis Van Keulen, dat ftls 
kaarten-uitgever ecns een wereldvermaaixlheid bezat, in 
zijn Catalogus van 1824 voor de cartogra- phie van ons 
Indie als het beste aanbcveelt: "The English East India 
Pilot”. 

Ncderlandsch-Indie word in die dagen by voor- keur 
bevaren met Engolscho kaarten. 
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Voor bizondere kaarten raadplcgc men verderden In 
ventaris-Loupe der kaarten op het Ryksarchie'f in Den 
Haag 1867, met Suppl. door Naber, 1914, en den 
Catalogus der Koloniaal Aardrijksk. Ten toon- stelling. 
te Amsterdam, 1913; voor algemeene lite- 
ratuuropgaven: F. C. Wieder, Historisch-gcogra- phische 
documenten in Spanje 1915, bl. 342—346; ook te vinden 
in het Tijdschrift van liet Aardr. Gcnootschap 1915. 

F. C. W. 
NlEUWE KAARTBESCnRIJVING, 
Gegevens betrefEcnde de kaartbcschrijving van 

Nederlandsch-Indie sedert den aanvang der XIXde eeuw 
zijn voomamelrjk tc viiidcn in allcrlei, voor een decl 
thans niet meet verschijnende tijdsclirif- ten. Van dezc 
worden hicr genoeind: de Letterbode; het，Natuurkundig 
Tijdschrift voor Ncderlandsch Indie, uitgegeven door de 
Kon. Natuurkundige Vereen igiug te Batavia; het 
Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie, oorspronkelijk 
uitgegeven door W. R. bn van Hoevell; de Moniteur des 
Indes orien- tales et occidentales; de Bijdragen tot de 
Taal-, Land- en Volkcnkundc van Ncderlandsch Indie, 
uitgegeven door het Kon. Instituut van T. L. en V.； de 
Gids； de Indische Gids； de Economist； het Indisch 
Militair Tijdschrift; de Indische Aler- cuur, enz. 

Van de vaktijdscliriften verdient in de eerste plaats 
vermelding het Tijdschrift van het Kon. Aardrijkskundig 
Gcnootschap, dat aankondigin- gen be vat van nagenoeg 
alles, wat er voor de kar- tographie van Ned erland sch-
Ind ie van belang verschijnt en daaraan in den regel cen 
inin of ineer uitvoerige bespreking wijdt. Men zic 
hiervoor het Systematise}! Register op de jaargangen 
1876 tot en met 1904, en het Alphabetisch Register op de 
jaargangen 1905 tot en met 1909, beide samen- gesteld 
door W. C. Muller.Als buitenlandsch tijdschrift verdienen 
vooral vermelding Petermann's Mitteilungen, waarin vele 
Nederland sch -1nd isclie kaarten zijn aangekondigd en 
besproken. 

Met betrekking tot de officieele kartographie vindt 
men tai van belangrijke medcdeelingen in de sedert 1905 
verschijnende Jaarverslagen van den Topographischen 
Dienst in Nederlandsch- Indie. Daarin komt telkens een 
opgave voor van de bij het Hoofdbureau van dien dienst 
verkrijg- bare kaarten, bladwijzers, registers, verslagcn, 
enz.； dezc opgave is ook afzonderlijk verkrijgbaar. 

Omtrent de tijdschriftartikelen betrefEcnde do 
kaartbesclirijving van Nederlandscb-Indie kan worden 
geraadpleegd het „Repertorium op de koloniale 
Jiteratuur", door J. C. Hooykaas, Amsterdam 1877/80 
met de daarop verschencn vervolgen, bewerkt door A. 
Hartmann, 's Graven- hage, 1901 en 190G en door W. J. 
P. J. Schalken en W. C. Muller, ibid., 19J0 en 19J7. 

Van die artikelen, bene vens van een aantal brochures, 
enz., worden de volgende ])ier vermeld: 

Prof. G. Lauts, Lijsten van de sedert P813 uitgegeven 
kaarten van den Ned.-Indischen ArchipeJ. Letterbode 
1848 on 1849. 

P. M. Netscher, Geographic en Cartographic van Ned. 
O.-Indie. Letterbode 1855. Be vat een beoor- deelend 
overzicht van hetgeen sedert 1840 in dat opzicht was 
verricht. 

F. de Bas, De Residentie-kaarten van Java en 
Madocra. BijbJad van het Tijdschrift van het Aardr. Gen, 
Amsterdam, 1876. Bevat een opgave van eenige der 
merkwaardigste atlassen en al- gemeene kaarten van den 
Ned. Ind. Archipel en 

der nicest oorspronkelijko en best uitgevoerdo- kaarten 
van het ciland Java. 

F. de Bas. De triangulatie van Sumatra. Uitgegeven 
van wegc het Aardr. Gen., Bijblad no. 10. Amsterdam 
1882. Bevat een opgave van eenigo der meest 
oorspronkelijke en best uitgevoerdo kaarten van Sumatra 
on onderhoorige eilanden. 

C. M. Kan. Die Erweiterung unserer Kennt- nisse von 
Sumatra scit 1870. Verh. des Zweiten Deutschen 
Gcographentages. Berlin 1882. 

F. de Bas. La Cartographic et la Topographic des 
Indes Orientales Ncerlandaises. Couference faite 】e 25 
Juin 1883 A. FExposition intemationale Coloniale 
d'Amsterdam. Leide 1884. 

G. F. Soeters. De Topographische Dienst in Ned. 
Indie. Vcrslagen der Vergaderingen van do Verecniging 
ter beoefening der Krijgswetenschap. 1892/93. 5s 
Gravcnhage 1893. Bevat een overzicht van de 
reproduetiemethoden toegepast bij het Top. Bureau te 
Batavia. Onderscheidt zich door een vergedreven purisme 
in. de spelling der namen: Djawa voor Java, Soela Besi 
voor Celebes, enz., dat geen na volgin g heeft ge von den. 

B. T. C. F. Schmidt. Eenige bescliouwingen over 
Indische Topograpliische kaarten. Indisch Militair 
Tydschrift, 1894. 

H. Zondervan. Die Entwicklung der Karto- graphic 
von Niederl. Ostindien. Pctermann's Mit- teilungen 1896. 

L. W. J. K. Thomson. Cartographic. Over de nieuwe 
procedes van het Top. Bureau te Batavia. Indisch Militair 
Tijdschrift, 1897. 

Overzicht van de organisatic en de wcrkwijzc van den 
Top. Dienst in Ned. Indie, samengesteld bij het Top. 
Bureau te Batavia. Batavia, Lands- drukkerij, 190L 

J. B. Snep van gers. Kort overzicht betreffendc de 
samenstelling en de vervee 1 vuIdiging van do 
topographische kaarten in Ned. Indie. Indisch Militair 
Tijdschrift, 1904. 

J. J. K. Enthoven. De Alilitaire Cartographio in Ned. 
Indie. IndiscJi Militair Tijdschrift 1905. 

J. van RQDJI. IS het hand haven der residentic- kaarleji 
van .Java en Alacloera nuttig en wen- schelijk ? 
JaarversJag van den Top. Dienst over 1907. Dezc vraag 
wordt ontkennend beantwoord. Alet „i,esidentickaartenn 
worden bed odd de kaarten der residenties van Java, 
verschencn bij <le Top. Inrichting te 's Gravcnhage. 

W. B. Oort. Hoe cen grootc kaart tot stand komt. Onze 
Eeuw 1909. Bevat een overzicht van de wijze, \szaarop do 
Ovcrzichtskaart van den Ned. O. I. Archipel, schaal J : 
2.500.000, uitgegeven bij do Top. Inr. tc Batavia, is tot 
stand gekomen. 

J. J. K. Enthoven. De Cartographic van Nederland sch 
Oost-Indie. Catalogus der Koloniaal- AardI'ijkskundigc 
Tentoonstelling tcr gclegenheid van het veertigjarig 
bestaan van het Kon. NederL Aardrijkskundig 
Genootscbap. Amsterdam 1913. 

J. van Koon. De taak van den Topographischen Dienst. 
Indisch Militair Tijdschrift 1916. Bevat een anticritiek 
naar aanleiding eener in datzeJfdc tijdschrift 
voorkomende bespreking van het Jaar- verslag van den 
Topographischen Dienst over 1914. 

Op de spelling der namen op de kaarten hebben 
betrekking: 

Woordenlijst van eenige aardrijkskundige namen in 
Ncderlandsch Oost-Indie, samengesteld door een 
Connnissie van wege het Kon. Ned. Aardrijks- kundig 
Genootscbap. Leiden 1897. Werd besproken in 
Petennann^ Mitteilungen, 1898. 
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Lijst van de voornaamstc aardrijkskundige nanicn in 
don Ned. Indischen Archipel, Batavia, Landsclnikkerij 
1906. Door Prof. H. Kern bc- sproken in het Tijdschrift 
va)i het. Kon. Aardrijks- kundig Gcnootschap, 1907/ 

；J.- Tot de mecst bclangrijko publicaties behooren de 
topographische knarten, uitgegeven door de 
Topographische Inrichting tc Batavia,. v66r 1906 het 
Topographisch Bureau genoemd. Wat betreft de 
grondslagcn, waarop dio kaarton berusten, triangulatien 
on topographische opnemingen, wordt verwezen naar de 
artikelcn: TRLANGULATIE en TOPOGRAPHISCHE 
DIENST. 

De detailkaarten dcr omstreeks het midden dcr vorige 
eeuw aangevangen topographische opne- ming der 
gewesten van Java, van de residentie Batavia tot 
Madioen Qp de schaal 1 : 10.000 zijn nimmcr in dfuR 
vcrschenen; onkelc kaarten wer- den vermenigvuldigd 
door middcl der photographie. In 1872 en 1873 
vcrschenen een aantal kaarten van gamizoensplaatsen op 
de schaal 1 : 20.000 in photolithographic en het laatste 
jaar de detail- bladen tier assistent-rcsidentie Patjitan op 
die zelfde schaal, welke sedert 1870 algemeen in plaats 
van 1 : 10.000 bij het inkaartbrengen der topographische 
opnemingen was aangenomen. Van 1880 tot 1888 
vcrschenen achtereenvolgens de detailbladen der 
residentien Rem bang, Kediri, Soerabaja, Pasoerocan, 
Probolinggo, Besoeki, Ban - joe wan gi (schaal 1 : 
40.000), Preanger-Regentschappen (voor ecn klein 
gedeelte op de schaal 1 : 50.000), Batavia, JIadoera en 
Bantam (voor een deel op de schaal 1 : 40.000).' Dcze 
kaarten zijn gcheel in zwart gedrukt en bestenul om uit 
de hand te worden geklcurd. De zwarte hoogte- ]ijnen 
maken de voorstelling der bergachtige stre- ken zeer 
ondukldijk. De uit voering is grof en weinig verzorgd ； 
een bchoorlijke rand ontbreekt; zelfs is het gewest, 
waartoe het blad bchoort, niet altoos aangegeven. 

De gebezigde projcctie is die van Bonne, door Van 
Kerkwijk gewijzigde projectie van Flamsteed genoemd. 
De deelcn van aangrenzende gewesten zijn op de bladen 
gcheel wit gclatcn, en voor de aansluiting der grenzen, is, 
ten ininste wat de oudere kaarten betreft, weinig zorg 
gedragen. Dat- bij de opneming van Java administratieve 
grenzen als begrenzingen dcr achtereen volgcnde 
opmetingcn zijn aangenojnen, is wel niet anders te 
verklaren dan door verged re ven b u rca u c rat isc he op 
vat t ingen. In geen enkel ]an(l van Europa heeft men 
hicraan ooit gedacht. Het is tc betreuren, dat men zich 
zelfs thans nog niet gcheel van dit beginsel heeft kunnen 
vrij maken. 

Een niouw tijdperk, wat het uiterlijk dcr detail- bladcn 
betreft, begint met de uitgave der topographische kaurt 
van het toennialigc gouvcrncmcnt van Sumatra's 
Westkust, waannede in 1889 een aan- vang is gemaakt. 
Elk blad dozer kaart vomit ccn afgerond gcheel met een 
bchoorlijken rand, legenda <lcr op het blad voorkomende 
teekens, enz. Vcrder zijn de lioogtclijnen bruin gedrukt, 
waardoor de duidelijkheid aanmerkelijk is verhoogd. 

De gebezigde projcctie is eon zoogenaanule 
polyedcrprojcctio; clke graadafdccling, 20’ in lengto on 
20’ in breedte, is volgens de confonne kcgcl- vorrnige 
projectie in het platte vlnk voorgesteld. 

Do detailbladen zijn op de schaal 1 : 20.000, de 
graadafdceling is daarbij in 16 bladen vcrdeeld ； het 
Jaatste blad vcrscheen in 1899. Bovcndien heeft men 
militairc bladen, op de schaal 1 : 40.000, 

verschenen van )893 tot 1907, elk het vierde deel ceiier 
graadafdceling, cn grandafdeelingsbladen op de schaal 1 : 
80.000, vcrschenen van 1890 tot 1907, die elk een 
graadafdceling voorstcllen; deze bcide zijn uitgevoerd in 
kleurcndruk. 
Ook voor de nieuwo topograjfhischc kaarten van Midden-

Java, met wcikcr uitgaaf men in 1898 is begonnen, is de 
polycdcrprojcctie toege- past, eveneens met 
graadafdeolingen van 20f bij 20'. De schalcn dezer kaarten 
zijn 1 : 25.000, 1 : 50.000 en 1 : 100.000, welke voor het 
vervolg voor allc topographische kaarten van Ned.-Indie 
zullcn worden toegepast. Vcrschenen zijn van 1898 tot 1909 
de detailbladen der residentie Banjocmas, van 1903 tot 1907 
die dcr residentie KccIoeT tcrwijl in 1907 is begonnen met 
de uitgave Tiin'de"'detailbladen der residentie Semarang. . 

Wat betreft West-Java verschcen een nieuwe 
topographische kaart van de residentie Batavia (zonder de 
afdeeling Krawang) op de schaal 1 : 20,000 van 1898 lot-

"T908厂'een. op de schaal 1 : 50.000 van 1902 tot 1909. 
Blijkens het Jaar- boek van den Top. Dienst, 1915, bladz. 
104, is deze kaart thans reeds zoo verouderd, dat men in 1915 
tot hermeting van een deel dcr residentie met kaarteering op 
de schaal 1 : 50.000 is over- gegaan. Met de uitgave van 
nieuwe topographische kaarten der afdeeling Krawang, op de 
schalen 1 : 25.000 en 1 : 50.000 is in 1907 cen begin gemaakt. 
Verder wordt sinds 1907 uitgegeven een herzicne 
topographische kaart dcr residentie Preanger-
Regentschappen op de schalcn 1 : 20.000 en 1 : 50.000. 

Van de graadafdeelingsbladen (polyederprojcctie) / van 
West-Java, op de schaal 1 : 100,000, zijn sedert 1910 dertien 
bladen verschenen. 

Sedert 1912 vcrschijnt vcrder een gcdceltelijke herdruk 
der detailbladen van de rcsidenties Pa- socroean, Kcdiri cn 
Besoeki op de schaal 1 : 20.000, bijgewcrkt volgens de 
rcsultaten der landrcnte- metingen. 

Met de uitgave der topographische kaart van Zuid-
Sumatra is aangevangen in 1910. Slechts van de nicest' 
belangrykc, voor spoorwegaanleg - in aanmerking komendc 
gcdcelten verschijnen detailbladen op de schaal 1 : 25.000, 
overi- gens alleen graadafdeelingsbladen op de schaal 1 : 
100.000. 

Voor de topographische. kaart van het gouver- nement 
Oostkust van Sumatra zullen worden gebezigd de schalen 1 : 
50.000, 1 : 100.000 en 1 : 200.000; enkele bladen op de schaal 
1 : 50.000 verschenen in 1915. 

Terwijl de hierboven genoenide kaarten allo berusten op 
eon bchoorlijken wiskunstigen grond- slag (triangulatie, en 
voor do lage streken van het Oostelijk deel van Sumatra 
sterrekundigo plaats- bepalingen), is dit niet het geval met de 
nieuwe topographische kaart van Atjeh. mot welker uitgaaf 
in 1911 is bogonnen. Hiervan verschijnon de belangrijkste 
kuststrekon, op de schaal 1 : 40.000, do bcvolkte gcdeclten 
in het binncnland op de schaal 1: 80.000, het overigo op de 
schaal 1: 200.000. Ecu aantal bladen op de schaal 1 : 40.000 
is verschenen. 

Tot de topographische detailkaarten kunnen ook worden 
gcrekend do kaarten van ccn groot aantal hoofd- cn 
gamizoensplaatsen op Java, Sumatra en Borneo, en van 
Makasscr, op sc halon van 1 : 5.000 tot 1 : 20.000. 

Topographische ovcrzichtskaartcn op do schalen 
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1 : 100.000 tot 1 : 200.000 zijn uitgegevcn van Ceri 
aantal gcwestcn en cilanden, als resultatcn van gercgelde 
opncmingen, die niet op triangulatie waren gebaseerd. 
Als zoodanig verdient in de eerate plants vermelding de 
van 1889 tot 1897 vcrschenen Overzichtskaart van de 
residentie Westerafdeeling van Borneo op de schaal 1 : 
200.000. Ook zijn van dit gewest weg- cn rivierkaarten 
op de schaal 1 : 50.000 uitgegevcn. De vaste punten, voor 
de aansluiting dcr opmetingen waarop deze kaarten 
berusten, zijn verkregen door sterre- kundige 
plaatsbepaling； de gebezigde projectie is die van 
Mercator. 

Een kaart op de schaal 1 : 200.000 der tocnmalige 
residentic Oostkust van Sumatra verscheen in 1889 en 
werd herdrukt in 1896; een kaart dcr afdeeling Deli pp de 
schaal 1 : 100.000 word uitgegeven in 1S87 en herdrukt 
in 1901. Vcrder verscheen in 1901 een verkenningskaart 
van Benkoelen op de schaal 1 : 160.000. Een kaart van 
Zuid-Sumatra op de schaal 1 : 200.000, samengesteld uit 
de verkenningskaarten der triangulatiebrigade, met 
gebmikmaking van de rcsultaten der triangulatie, 
verscheen van 1904 tot 1910. Een overzichtskaart van 
Atjeh en Onderhoorigheden op de schaal 1 : 200.000 
werd uitgegeven in 1903. 

Ongetwijfeld kunnen de door de Topographische 
Inrichting te Batavia uitgegeven topographische kaarten 
xvcdijveren met het beste, dat op dit gebied verschijnt. 
Zeer te bejamineren is het echter, dat zij niet gercgeld 
worden bijgehouden, al kan de sterke drang naar kaarten 
van nog niet of onvoldoend opgemeten gewesten en de 
moeilijk- heid tot aanvulling van het personeel daarbij tot 
verontschuldiging strekken. Alle kaarten to ch zijn na een 
zeker tijdsverloop verouderd, en dientenge- volge 
onbetrouwbaar； met de eerst verschenen kaarten van de 
tegenwoordige residentie Sumatra's WestkusZ is dit 
thans zeker het geval, en hoe snel de Indische kaarten 
kunnen ver- ouderen blijkt wel uit het hierboven 
medegedeelde omtrent de topographische kaart. der 
residentie Batavia. 

De Topographische Bien st heeft zich niet be- perkt 
tot het uitgeven van topographische kaarten, maar 
getoond, dat zij een ruime opvatting heeft van hare taak, 
door het doen verschijnen van kaarten, die ook anderc 
dan zuiver militaire be- 1 an gen kunnen dienen. In 1884 
gaf zij in het licht een kaart der residentie Preanger-
Regentschappen op de schaal 1 : 300.000, spoedig 
gevolgd door kaarten van eenige andere residenties op de 
schaal 1 : 250.000. Met de uitgaaf dier kaarten, thans 
bekend onder den naara van “reiskaarten", welke van een 
toelichtcnde nota zijn voorzien, is zij voort- gegaan; van 
een achttal residenties zijn die kaarten thans verkrijgbaar; 
verscheidene zijn herdrukt. 

Van tai van gewesten en eilanden zijn verder schets- 
en overzichtkaai'ten verschenen, bij welker 
samensteHing is gebruik geinaakt van de resultatcn van 
vluchtige opnemingen, uitgevoerd door personeel van 
den topographischen dienst veelal bij gelegenlieid van 
militairc expedities, van gegevens verstrekt door 
ambtenaren en particulieren, en van de resultatcn van 
wetenschappelijke expedities. Van deze wordt hier 
genoemd de „Schetskaart van Nieuw-Guinea cn 
omliggende eilanden” op de schaal 1 : 1.000.000, 
uitgegeven in 1909 en reeds eenige malen herdrukt. 
Daarin zijn verwerkt de resultatcn der wetenschappelijke 
expedities en 

dcr militaire exploratiedetachcmenten, die do kennis der 
binncnlandcn hebben ontsloten en de witte plek, die in het 
begin dezer eeuw do kaarten van dat grooto eiland nog 
vertoonden, wat het Nederlandsch gedcelte betreft hebben 
doen ver- dwijnen. 

Vcrniekling verdicnen verdcr de economische kaarten 
met toelichtendo nota der groote eilanden ； die van 
Sumatra, op de schaal 1 : 2.000.000, verscheen in 1908 cn 
werd herdrukt in 1913, die van Celebes op de schaal 1 : 
1.250.000 en van Borneo op de schaal 1 : 200.000, zagen 
hot licht in 1909, de laatste werd in 1914 herdrukt; de 
kaart van Java op de schaal: 1 : 500.000 verscheen in 
1912. 

Verder werd in 1908 uitgegeven de „Overzichtskaart 
van den Oost-Indischcn Archipel" op de schaal 1 : 
2.500.000, met naamregister, in zes bladen, hiervoor 
reeds vermeld in verband met、 het artikel van den 
heerVan Roon in „Onze Eeuw" 1909, en in 1910 een 
kleinere overzichtskaart op de schaal 1 : 10.000.000. 

Ook de Jaarboeken van den Topographischen Dienst 
bevatten tai van kaarten, van welke in het bijzonder 
vermelding verdienen die van een groot aantal 
vulkaantoppen op Java en Sumatra, meestal op de schaal 
1 : 10.000. Verder worden daarin aanget roffen vele 
gegevens omtrent de sanicnstclJing der kaarten, benevens 
bJadwijzers, aangevende hoe ver de uitgave is gevorderd. 

Van militairc zijde heeft het streven van den 
topographischen dienst, om ook op ander dan militair 
gebied van nut te zijn, niet altoos in stemming gevonden 
； daaroin plaatste de hcer Van Roon het hiervoor reeds 
genoemd artikel in het Indisch Militair Tijdschrift 1916 
over de taak van den Topographischen Dienst. Men zie 
hieromtrent ook een referaat van den oud-chef van dien 
Dienst, Kolonel Enthoven, in het Tijdschrift van het Kon. 
Aarclr. Gen. 19J6. 

Bij de Topographische Inrichting verschijnen sedert 
1906 de irrigatiekaarten, welke voord ion werden gedrukt 
bij de in dat jaar opgeheven Jithographischc drukkerij van 
het Departement der Burgerlijkc Open bare Werkcn. 
Verder worden daar gedrukt de kaarten, behoorende bij 
verslagen of wetenschappelijke publicaties der 
verschiUcndo Departementen van Algemecii Bcstuur. 

Ook bij de Topographische Inrichting to 's Gra- 
yenhagc zagen eenige kaartwerken het licht, be trekking 
hebbende op Nederlandsch-Indie. Van deze zijn de nicest 
belangrijke de Overzichtskaarten der residenties van Java 
op de schaal J : 1 U0.000, die van 18(»8 tot 1897 zijn 
uitgegeven. Zij zijn samengesteld bij het Tupographisch 
Bureau to Batavia naar de detailkaarten dcr 
topographische opneming. Wat de uitvocring betreft zijn 
deze kaarten onovertrofton en leggen zij getuigenis af van 
het hoogc technische stand punt, door de Topographische 
Inrichting ingenomen, dank zij de bekwaarnheid van 
haren toci)n)a)igcn chef, don heer U. A. Eckstein. Van do 
ini)erJijke waarde dier kaarten valt heJaas niet hetzelfde 
te zeggen: de meeste waren al verouderd, tocn zij het licht 
zagen. Elk gowest is jnct ecn eigen assenslelsel in kaart 
gebracht volgcns de projectic van Bonne. De hierdoor 
veroorzaakte afwijkingen zouden door hun kleinheid 
weinig bezwaar oplcvcren; voor bc- hoorlijke aansluiting 
langs de grenzen is, echter, zoo- a】s hierboven reeds 
werd opgemerkt, bij de samen- stelling der oudere 
topographische kaarten niet 
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altoos bchoorlijk zorg gcdragcu. Het terrain, buiten do 
grenzcn der voorgestcldc rcsidcntic gelegcn, is op de 
kaarten wit gelatcn. 

Van nftgcnoeg alle bladcn zijn hordrukkcn vcr- 
schenen. In het hiervoor vcrmeld artikel van den hecr J. 
van Roon (Jaarb. Top. Dienst, 1907) wordt 
aangetoond,dat hordrukkcn van do vcrouderdc kaar- ton 
geen zin meer heeft; blijkcns een noot aan het slot is op 
ecn vraag van den Minister in dion geest geadviseerd. 
Van verschillcnde residenties zijn cch- tcr nog 
herdrukken vcrschenen, het laatst in 1914 van Madoera. 

Van 1883 tot 1885 verscheen aldaar de „Atlas dcr 
Ncderlandsche bezittingen in Oost-Indie" van J. W. 
Stemfoort en J. J. ton Sicthoff. De samen- stellcrs, beiden 
officieren aan het Topographisch Bureau to Batavia, 
konden bij hun werk be- schikken over de aldaar 
aanwezige gegevens en werkkrachten. De atlas voldeed 
aan een werke- lijke behoefte, daar de eenige mecr 
uitvoerige der bestaandc atlassen: de „Algemecne Atlas 
van Ne- derlandsch-Indie55 van P. Baron Melvill van 
Cambre en W. F. Versteeg, waarvan de tweede verbe- 
terde uitgaaf in 1870 was verschenen, grootondeels was 
verouderd. Een nadccl van den nieuwen atlas was het 
hoogst onhandig forniaat. 

Een omgewerkte uitgaaf van den atlas verscheen van 
1898 tot 1907 onder den titel „Atlas van Nederland sch 
Oost-Indien, bij het Topographisch Bureau te Batavia 
samengesteld in de jaren 1897 tot 1904, uitgegeven op 
last van het Dep. van Kolo- nien. De herziening had 
plaats eerst onder lei- ding van den kolonel H. J. G. 
Ferzenaar, oud- brigadechef bij den Top. Dienst, later 
onder die van den kapitein-adjunct bij het Topographisch 
Bureau J. B. Snepvangers. Het onhandige formaat blcef 
bij de nieuwe uitgaaf behoudon. In de jaar- gangen 1898 
tot 1907 van het Tijdschrift van het Kon. Aardr. 
Genootschap were! deze uitgaaf uit- voerig besproken. 
Ook deze atlas is thans ver- ouderd ； door don nieuwen 
wetenscliapj^clijken atlas van Nederlandsch Oost- en 
West-Indie, welke thans in bewerking is onder toezicht 
eener com- inissic, benoemd door het Kon. 
Aardrijkskundig Genootschap, en zal worden uitgegeven 
door de firnia^ Martinus Nijhoff cn E. J. Brill, zal in een 
grooto ]cemte worden voorzicn. Ecn aantai kaarten uit 
dicn atlas zullen aan doze encyclopaedic worden 
toegevoegd. 

Wat l)c：treft de kaarten, uitgegeven door an de re 
takken van den Staatsdionst in Nederlandsch-In- 8i(i, 
wordt hier gewezen op de kaartci), behoorende bij de 
koloniale verslagcn, bij de publicaties van het 
Encyclopaedisch Bureau dcr Buitenbezittingen cn bij de 
verschillcnde vorslagen uitgegeven door de 
Departeincntei) van Algcmccn Bcstuur. Voor de 
kadastrale kaarten wordt verwczen naar het artikel KA 
DASTEi<, voor de incteorologischo kaarten naar hot 
artikpl OBSERVATORIIJM. De zeekaarten worden 
hierondcr afzonderlijk besproken. Vennelding verdienen 
de gcologischc kaarten, voorkoinende in het Jaarboek 
van het Mijn- wezon of behoorende bij Speciale 
publicaties van dien tak van (lienst; racer in het bijzonder 
mogen hiervan worden genoemd, daar zij niet allccn uit 
cen gcologisch, maar ook uit ccn topographisch oogpunt 
bij hun verschijnen van groote waardc waren, do 
Gcologischc Kaart van Zuid-Sumatra, op de schaal J 
:500.000, opgenomen in 1876 tot 1878, behoorende bij 
de “Topographisch。en geo- logische Bcschrijving van 
Zuid-SuinatraJ,, voor- 

koinende in het Jaarboek van het Mijnwezen J881, cn de 
kaarten, behoorende bij de „Topographischo cn 
gcologischc Bcschrijving van ecn gedeelte van Sumatra's 
Wcstkust,5, door JR.. D. M. Verbeek, Batavia, 
Lanclsdrukkcrij 1883. Overigeng wordt, wat de 
gcologischc kaarten betreft, verwezen naar de arlikelcn 
GEOLOGIE cn MIJNWEZEN. 

Behalvc do reeds besproken, van regeeringswegc 
uitgegeven kaarten zijn vooniamelijk sedert de tweede 
hclft der vorige eeuw in verband met do toenemendc 
belangstelling in de kolonien ccn zoo groot aantai 
kaarten betreffende Nederlandsch- Indie vcrschenen, 
hetzij afzonderlijk of verccnigd tot atlas, hetzij in 
wetenschappelijke tijdsOhrjftcn of in werken van allerlci 
aard, dat zelfs een blootc opsomming daarvan, die toch 
niet voiledig zou zijn, het bestek van dit artikel zou te 
buiten gaan. Met een vermclding van cenigc der meest 
belang- rijke oudere kaarten zal daarom worden volstaan. 

Aan het Engelsch t usschenkomen dan kt men een 
kaart van Java op de schaal 1:966.000, die in 1817 te 
London verscheen onder den titel „A map of Java," 
chiefly from surveys made during the British 
administration, constructed in illustration of an account 
of Java bij Thomas Stamford Raffles Esq. Engraved by 
J. Walker". Zij behoort bij Raffles, History op Java, 
Louden 1817. Een na- druk van deze kaart verscheen to 
Brussel in 1832. 

Een kaart van Sumatra onder den titel „Map of the 
island of Sumatra constructed chiefly from surveys taken 
by order of the late Sir Ths. Stamford Raffles. Engraved 
bij William Marsden Esq, zag nog in 1829 te Londen het 
licht. 
De „Atlas der Overzccsche Bezittingen van Z. 
M. den Koning der Ncderlanden" behoorende bij het 
werk van don lateren Commissaris-Generaal J. van den 
Bosch „de Ncderlandsche Bezittingen in Azie, Amerika 
en Afrikan, 's Gravenhage 1818, is de eerstc belangrijke 
Nederlandsche publicatie, die in de vorige ceuw is 
verschcnen. 

Een „Esquisse de Flic de Java15 komt voor in het werk 
van den Gencraal F. V. A. de Stuers： „Memoires suV la 
guerre de File de Java'*, Leyde, 1833. 

In 1834 verscheen een kaart van Java op de schaal 
1:500.000 door W. C. von Schicrbrand, vervaardigd op 
last van den generaal Van der Wijck, cn in 183G cen 
Etappcnkaart van Java op de schaal 1: 700.000, 
samengesteld op het bureau van den luit.-kol. der genic 
W. Brouwer. 

De „Algemcene kaart van Nederlandsch Oost- Indien 
van G. F. Baron van Derfelden van Hin- derstein, 
uitgegeven onder opzicht van den luit. ter zee 1G klassc 
Jhr. G. A. Tindal, op de schaal 1: 2.250.000, in 8 bladcn 
met vcrzamelingsblad, is in 1842 uitgegeven. Daarbij 
behoort. een „AIe- nioirc analytique", waarin de bij de 
samenstelling gebezigde bronnen zijn ver meld. 

De „Kaart vu» het Gouvernemcnt van Sumatra^ 
Wcstkust", opgenomen in 1843 tot 47 door L. W. 
Beyerinck, op do schaal 1: 500.000, bij het Top. Bureau 
te Batavia onder toezicht van J. C. R. Steinmetz en 
uitgegeven door het Min. van Koi. verscheen tc Breda in 
1853. Geteekcndc dctailkaartcn der opheming van 
Beyerinck zijn aanwezig in de bibliothcek van het 
Departement van Kolonien. 

Een aJgemcene kaart van Nederlandsch-Indie en 
kaarten der grooto Soenda-oilandcn, samengesteld door 
P. Baron Melvill van Carn bee, verschehcn van 18-16 tot 
1849 in de Mon it our des Indes. 
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Een belangryk feit op kartographisch gebied was de 
verscbijning van den Algemccnen atlas van 
Ncderlandsch-Indie door P. Baron Melvill van Cam bee 
en W. F. Versteeg, Batavia 1853—1862, volgens den titel 
samengestcld uit officieele bron- ncn met gocdkcuring 
van het gouvernement. Een tweede uitgaaf, met 
verbeterde kaartcn, verscheen te Leiden in 1870. Door de 
uitgave van dezen atlas werd gebroken met het tot dusvcr 
gevolgde stelsel van geheimhouding (Timmerman). De 
atlas van Stenifoort cn Ten Siethoff, heeft, even min a Is 
haar tweede, officieele uitgaaf. de atlas van Melvill van 
Cambee en Versteeg gcheel kumien vervangen. 

In 1855 verscheen de kaart van het eiland Java op de 
schawl 1:350.000. van Dr. F. Junghuhn, samengestcld uit 
diens waamemingen en opme- tingen in <ic jaren 1835 
tot 1S48. 

Voor de verder versclienen kaarten wordt ver- wezen 
naar de verscliillende bibliographiecn en naar de hierna 
genoemde catalogi. 

Van de wetenschappelijke publicaties betreffen- de 
reizen en onderzoekingen in Nederlandsch-In- die. 
waarbij kaarten zijn gevoegd, vallen te ver- meldcn de 
Verslagcn der Natuurkundige Commis- sie. 1839 tot 
1844, de Battalander van Junghulin, de reizen van 
Salomon Muller op Sumatra, Borneo, de Kleine Soenda-
eilanden, Nicuw-Guinea en in de Molukkeh, van 
Sellwaner in Borneo. Van de nieuwere worden genoemd 
de onderzoekingen van Modigliani in de Bataklanden, 
,.pp Nias en op Engano, van de' neven Sarasin op 
Celebes, van Maass op de Mentawei-eilanden en 
Sumatra, van Hagen in Noord-Sumatra, van Moskowski 
in Oost- en Midden-Sumatra. Verder de Reizen en 
onderzoekirigen der Sumatra-Expeditie, uitgerust door 
het Aardr. Gen. 1877—79; J. W. Uzerman, Dwars door 
Sumatra; In Centraal Borneo van Dr, A. W. Nieuwenhuis
； de Siboga-expeditie； de verschillendc expedites naar 
Nieuw-Guinea enz. 

In de meeste tijdschriften, welke in den aanhef van dit 
artikel zijn genoemd, worden kaarten, be- trekkiiig 
hebbende op Nederlandscli-Indie, aange- troffen. De 
eerste plaats wordt daarbij ingenomen door het 
Tijdschrift van het Kon. Aardrijkskun- dig Genootschap
： tai van belangrijke kaarten zijn hierin versclienen ； 
van de buitenlandsche tijd- schriften staan in dit opzicht 
wederom Petermanns jMitteilungen bovenaan. Ook 
inogen hier worden genoemd, hoewel geen eigenlijk 
tijdschrift, de bulletins uitgegeven door de Maatschappij 
ter bevorde- ring van het Natuurkundig Onderzoek der 
Neder- landsche kolonicn. 

Belangrijke verzamelingen van kaarten betref- fende 
Nederlandsch-Indie, uitgegeven in het thans beschouwde 
tijdvak, worden aangetroffen in de bibliotheek van het 
Departement van Kolonien, die van het Koninklijk 
Instituut voor de Taal-, Landen Volkenkunde van Ned.-
Iiidie te 's Gravenhage, die van het Kon. Aardrijkskundig 
Genootschap te Amsterdam (Universiteitsbibliotheek) en 
die van het Geograplnsch Instituut der Rijksuniversiteit 
te Utrecht. 

Van de beide eerstgenoemde verzamelingen zijn 

•catalogi uitgegeven. Die van de bibliotheek van het Departement van 

Kolonien is bewerkt door A. Hartmann； een nieuwe uitgaaf 

verscheen in 1898; in 1903 en 1907 zagen het eerste en tweede ver- 

volg het licht, eveneens bewerkt door A. Hartmann, in 1911 en 1914 

het derde en vierde vervolg, bewerkt door W. J. P. J. Schalker. De 

catalogus .munt daardoor mt, dat niet de titels der af- &，烈J.

 ” 

zonderlijk uitgegeven kaarten zijn vermeld, maar ook die, 
welke worden aangetroffen in de boeken en tijdschriften, 
die in de bibliotlieek aanwezig zijn. De catalogus der Land- 
en Zeekaarten van- en uitgegeven door het Kon. Instituut 
voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned. Indie,., 
samengestcld door W. C. Muller, verscheen in 1913.'、 
Beide verzamelingen bevatten tai van manuscript- kaarten. 

Het is naar deze catalogi, dat hierboven werd verwezen; 
daarbij kan nog worden genoemd de catalogus der 
Koloniaal-Aardrijkskundige Ten- toonstelling, gehouden ter 
gelegenheid van het.、, vcertigjarig bestaan van het Kon. 
Ned. Aardr. Gen. te Amsterdam, Sept.—Oct. 1913. 

J. J. A. M. 

ZEEKAARTEN. De zeekaarten voor de Arabische 
zee, de golf van Bengalen, den O. I. Archipel, China 
en Japan, welke door de 0. I. Compagnie aan hare 
schippers werden verstrekt, waren kostbare, op per- 
kament geteekende, rijk vei'sierde overzeilers. Deze 
waren niet in den liandcl verkrijgbaar en moesten 
na iedere reis worden ingeleverd om te worden bij- 
gewerkt door den officieelcn baas-kaartenmaker, 
welk gewichtig ambt door de Bl&eu's bijna drie 
kwarteeuw en door de Van Keulen's bijna een voile 
eeuw werd bekleed. Toen echter de Kamer van Zee- 
land begon de overzeilers te laten bijwerken door 
haar eigen kaartenmaker, ontstond verwarring en 
ten slotte, misschien ook door minder goede zorg, 
werd in het laatst van de 17dc eeuw het noodig de 
zeekaarten opnieuw te doen afteekenen. Het resul- 
taat van dien arbeid zijn de bekende kaarten, terecht 
of ten onrechte toegeschreven aan Isaac de Graaff 
(1705), in den zoogenaamden Atlas Amsterdam, 
een van de sieraden van het Algemeen Rijksarchief. 

De Graaff werd opgevolgd door Gerard van Keu- 
len en in 1753, bij het verschijnen van het 6de deel 
van hun Zeefakkel, stond het huis van Keulen en 
daarmede het Hollandsche kaartwezen op het top- 
punt van zijn roem. 

Gedrukte koperkaarten \-an an de re streken be- 
stonden toen reeds sedert bijna anderhalvc ceuw 
en van den 0. I. Archipel hebben er zeer waar- 
schijnlijk ook bestaan, on tieend aan of gegrond op 
Ortelius, Plancius en wcJlicht anderen ； ook zijn er 
enkele)>lanncnkaarten bekend, o.a. “Molucca。In- 
sulae Celeberrimac" van Guiljchnus Blaeuw zelf. 
Zeker zal Van Keulen de goedkoopere kojicrkaartcn, 
waarvaii dit huis zulke mcesterslukkeii wist to 
leveren, hebben aanbevolen, maar toeh bleef de 
Compagnie bij haar systecm. De kaarten moesten lang 
dienst doen cn aanvankclijk waren daarop velo 
verbeteringen aan te brengen ； de opzet met gctcekende 
kaarten op perka-ment was dus, voor het tijdstip, zeer 
rationcel. Vermoedelijk ook heb- ben de Bcwindhebbers 
het geheim der correcties zoolang mogelijk willen 
bewaren cn werden de kopergravurc en het papier, hoe 
goede eigen schappcn beide ook hadden, aanvankelijk 
ietwat minderwaardig geacht tegenover de sierlijke 
teeke- ning en het onverwoestbare perkament. Ten slotte 
zijn zij er echter to ch toe overgegaan ； van later lijd 
bestaan nog gegraveerdo, met de hand gckleurde 
koperdrukken op papier welke, blijkens het daarop 
gestelde stcmpel, eigcndoin van de Compagnie zijn 

geweest. 
Spoedig na het toppunt begint het plotseling ver- 
val van het Hollandsche kaartwerk. De Engelschen 
kregeri/toen, door de uitvinding van tijdmeter en 
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sextant, cen grooten voorsprong, omdat zy met die in 
strum enten nauwkeurig do longte konden bepalcn en 
triangulaties konden uitvoeren, welko beide za- ken 
steeds haddcn outbroken aan de Hollandscho kaarten, 
die uitsluitend berustten op brcedtebcpa- lingen, kocrs- 
en verhcidtokening en konipaspeilin- gen. Daardoor 
verkregen zij in korteren tijd mccr en betere gegevens 
van hunno zich steeds uitbreidcndc vloot dan de 
Hollanders konden krijgcn van eon scheepvaart, die eer 
kwijnde dan bloeide ； bovendien zettcn zy hunne 
kaarten naar bctcro systemen op en behandelden zy die 
nicer artistiek dan vroeger, zoodat hun work in dit 
opzicht niet behoefde onder te doen voor hetgeen te 
Amsterdam uitkwam. To laat trachtten de Hollanders de 
bakens te verzetten met het verloopen van het getij ； de 
in 1787 ingc- stclde “Commissie tot de zaaken, het 
bepalen der lengte op zee en de verbeteringen der 
zeekaartcn betreffende" kon, hoe ijvcrig zij ook was, 
wegens de tijdsomstandigheden niet veel meer doen dan 
thc- oretische kennis hieromtrent verspreidenJS^ 

In het begin der 19de ceuw werd de •Archipel, 
voomamelijk het Westgedeelte, dan ook hoofdza- kelijk 
bevaren op Engelsche kaarten, tenvijl van de 
N.W. punt van Nieuw-Guinea Frausche bestonden. 
Doze zijn alle koperkaarten ； de Engelsclie sober en 
voomamelijk uitgegevcn door Horsburgh, Hydro- 
grapher to the Honble E. I. Company, de Fransche wat 
zwieriger opgewerkt en uitgegevcn door do re- geering. 
Als bijzonderheid mag worden vermeld, dat in 1833 ook 
een Amerikaansche kaart van een gedeelte der Westkust 
van Sumatra verscheen. 

Onder de eerste kaarten, te Batavia door de in 1821 in 
Indie benoemde Commissie tot verbetering van 
zeekaarten uitgegevcn, behooren die van het N.W. 
gedeelte van Banka (1824) en plannen van de Zuidkust 
van Java； evenwcl heeft het nog tot 1839 geduurd v66r 
een begin werd gemaakt met syste- matisch uitgevcn van 
kaarten.' 

In het Natuurkundig Tijdschrift van Ned.-Indie van 
1854 komt voor een ,,Overzicht van de hydro- 
graphische verrichtingen in den Indischcn Archipel in de 
laatsic jaren", waarbij een staat is gevoegd, aantoonende 
het door de Commissie uitgegeven work sederL 1840. 
Deze staat vermeldt 55 kaarten. 

De 7 overzichtskaarten zijn van de Javazee, de kleinc 
Soenda-eilunden, straat Makasscr cn de Mo- liikbche 
eilanden; de bekle grootc vaarkaarten van Straut Soenda 
cn West-Java； de 14 kustkaarten van cen gedeelte der 
Westkust van Sumatra, straat Soenda, Java, de 
vaarwaters tusschcn Sumatra en Jiorneo, straat Riouw, 
de O.kust van Bali cn de Z.O. kusl van Celebes; do 30 
plannen zijn klein/ccn enkc- le meet niet meer dan 13 X 
13 c.M. Van deze kaarten werdcn 36 uitgegevcn bij de 
Wed. Hu 1st van KeuJen tc Amsterdam, .op enkele 
uitzonderingen na alle als kope.rgravure; de ovorige, 
mccstal plannen kaarten, werden, onder direct toczicht 
van de Conunissie, door Jithografic gcrcproduccerd te 
Batavia, waar men niet over kopergraveurs kon bo- 
schikken. De gidsen zijn die voor de vaarwaters rond- 
om Java, de eilanden en vaarwaters beoosten Java, do 
vaarwaters naar cn door den Molukschen Ar- chipcl, een 
gedeelte van de Westkust van Sumatra, de strutcn Banka 
on Gaspar en Tjilatjap, voor het overige was men 
aangewezen op den Engelschen gids van Findlay. 

De tweede Catalogus is te vinden in het Koloniaal 
Vurslag van 1867 en 1868 cn loopt tot medio 1869. 
Inmiddols was de voornoomde Commissie ontbon- den, 
in I860 ecn Hydrographisch Bureau opge- 

richt en zou ccrlang beslist worden omtrent een 
overbrenging daarvan naar Nederland. De lijst, bijlage F. 
van genoomd verslag, be vat 83 kaarten, maar is niet 
veiledig； aangevuld met die, aanwezig in hot archicf van 
het Departement van Marine, komt men tot 97 stuks. De 
overzichtskaarten wer- den uitgebreid met die van den 
gchcclcn Archipel (het derde blad, hot Oostblad, is 
nimmer verschc- nen), de Westkust van Sumatra, het 
Zuidgedeelte van de Chineesche zee en de Oostkust van 
Celebes; de groote vaarkaarten met die van straat Malaka, 
do Westkust van Borneo en Java; de kustkaarten met die 
van de eilanden bij Padang, de Brouwer- straat, de 
Riouw- en Lingga afcliipel, straat Banka, de straten Bali 
en Lombok, Soembawa, Flores en de golf van Boni； cle 
plannenkaarten blij verTEIcin'. Deze nieuwe zijn alle 
steenkaarten, tc Batavia uitgegeven, behalvc de 
overzichtskaart van de Westkust van Sumatra, die als 
koperdruk verscheen bij de Wed. Hu 1st van Keulen. De 
gid sen zijn dezelfde. Bovendien vermeldt de lijst 9 
steenkaarten van Japan, 3 van China cn 2 van Siam, 
ontleend. aan Engelsche gegevens en verbeterd, bchalve 
de beide laatste, door Nederlandsche zeeofficieren. Deze 
po- ging om kaarten van buiten den Archipel gelegen 
vaarwaters te geven, is later niet voortgezet. 

In 1871 werd het Hydrographisch bureau naar 
Nederland overgebracht. Vrij beschikkende over 
Europeesche hulpbronnen, zou toen het Departement van 
Marine te's Gravenhage de zeekaarten tot ontwikkeling 
hebben kunnen brengen, wanneer daarvoor de tijd was 
gelaten en niet reeds 4 jaren daarna was besloten het 
bureau terug te brengen naar Batavia. Van 1871—76 zijn, 
bchalve enkele steenkaarten te Batavia, in Nederland 
vervaardigd en uitgegevcn 10 steenkaarten van de West-, 
de Noord- en de Noordoostkust van Sumatra en 11 
koperkaarten van de Gasparstraten, straat Soenda, de 
Javazee, straat Makasser en plannenkaarten. 

Do eerste catalogus verscheen in 1890, drie jaren later 
gevolgd door een tweeden. In dezen laatsten, uitgegeven 
den jaar voor de definitieve overbrenging van het bureau 
naar 's Gravenhage, komen 139 kaarten voor, benevens 
11 gidsen. De overzichtskaarten zijn uitgebreid met die 
van Nieuw-Guinea en beslaan den geheelen Archipel ； 
groote vaarkaarten zijn verschenen van de kleine Soenda-
eilanden ； kustkaarten van West- en Oostkust van 
Sumatra, de vaarwaters tusschcn Sumatra en Borneo, 
Java, do Oostkust van Borneo en Westkust Celebes, ter- 
wijl vele plannenkaarten zijn bijgcmaakt, waar- naast de 
kloine afzonderlijke plans van Java bleven bestaan. 
Gidsen zijn alleen bijgemaakt voor straat Siberoet en 
straat Soenda. De koperkaarten van de zeventiger jaren 
zijn allo vervangen door stcenkaar- ten en de kaarten 
inmiddels steeds cl uurder gewor- clen, een kwaal 
waaraan de Nederlandsche zeekaarten en niet minder de 
enkele gidsen steeds leden, als gevolg van het contract 
met hot huis Van Keulen voor die, welko in Nederland 
werden uitgegeven, en van de hooge uitgaven voor 
personeel voor die, welko te Batavia verschenen. Toen de 
firma Jacob Swart, opvolgster van Hulst van Keulen in 
1885 likwideerde, waren hare koperkaarten, op een zcstal 
na, waarvan het recht van uitgave aan de firma Soyffardt 
overging, ver van gen door te Batavia uitgegeven 
steenkaarten. Die zes waren evenwel peperduur； de 
kaart van de baai van Ambon kostte / 6.25 (nu / 0.80), de 
gids voor do vaarwaters van Java naar cn door den 
Molukschen Archipel en terug / 15.62' (tegenwoordig de 
geheele Archipel in 
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6 declen / 12.一). Overigens kostten grootc kaarten f 
3.— tot f 4,一 (thans / 1.— tot / 1.50), het kleinste 
plannetje / 1.— (limns con gehcelc plannenkaart /0.30 tot 
/0.60). 

De kosten der kaarten door verkoop to deliken was 
nimmcr mogelijk, wijl het verzanielen der gege- vens te 
kostbaar is en zwaarder drukt naannate het aantal kaarten 
gcringer is. Wannecr thans de kosten der 
opnemingsvaartuigen over <Jen jaar moesten worden 
omgcslagen over het jaarlijks verstrekte ian- tal kaarten, 
zou, alleen uit. dien hoofde, elke kaart reeds meer dan / 
30.— moeten kosten. De firnia, welke aanvankelijk het 
inonopolic der uitgave van het grootste gedeelte der 
kaarten had, krecg deze gegevens om niet en bchoefde 
dus alleen hare uit- geverskosten te dekken; in 
aanmerking nemende dat de kopergravure, waarvan niet 
veel beoefenaars be- stonden, goed rnoest worden 
betaaid en gezien het beperkte debiet, waren niettemin 
de prijzen van het huis Van Keulen niet buitensporig. 
Voor de kaarten, door de Regeering zelve uitgegeven, 
was het geen vereischte om de kosten tc dekken ； men 
kon zich t-evreden stellen met een gcdceltclijken tcrug- 
keer in de Schatkist van het uitgegeven geld. De 
toenmalige duurte van de kaarten kan alleen daar- door 
worden verklaard, dat de pnjs in Indie werd vastgcsteld, 
waar de productiekosten zeer hoog waren.. 

Met de defiiiitieve overbrenging van Jiet Hydro- 
graplnsch Bureau naar Nederland in 1894 begint de 
ontwikkeling der Ned. Indischc zeekaarten. De li- 
thographieen werden geleidelijk vervangen door 
kopergravures, wclke het voordeel hebben, dat aan de 
kaart elke voor het gebruik aan boo rd toelaat- bare 
afmeting kan worden gegeven, dal plaatselijke correcties 
herhaaldelijk op hetzelfde gcdeelto kun- nen worden 
aangcbracht, dat de gesleten gravure gcdeeltelijk of 
geheel in den oorspronkelijken staat kan worden 
teruggebracht zondcr de fijnheid daar- van te schaden en 
dat de kaarten kunnen worden afgedrukt op taai, stevig 
papiej-. Bovendien is de behandeling veel gcmakkelijker 
en daardoor goed- kooper en de kans op beschadiging 
veel geringer, voorts eischt de bewaring veel minder 
ruimte. 

Door de concurrentie der particuliere Industrie 
konden die kopergravures betrekkelijk goedkoop zijn, 
alleen viel het te betreuren, dat geen enkele Nederland 
schc firma in aanmerking kon komen om dezen arbeid, 
waarvoor vroeger de Hollanders bekend waren, uit- te 
voeren. De hulp van buitcnlandsche ko- pergraveurs 
moest worden ingcroepen en thans worden alle nieuwe 
gravures en de omvangrijke verbete- ringen op de 
bestaande in Frankrijk uitgevoerd ； het aanbrengen van 
vfei'beterin gen van minderen omvang geschiedt aan het 
Departement van Marine door speciaal daartoe opgeleide 
graveurs, die alleen daannede reeds de han den vol he b 
ben. 

Naast juistheid en volledigheid is, bij het maken dezer 
kaarten, gestreefd naar eenvoud en lees- baarheid, terwijl 
de uitvoerigheid van teekening verband houdt met de 
waarde van de verwerkte gegevens. In tegenstelling met 
het Engelschc sy- steem, dat tracht op zoovcel mogelijk 
plaatsen dieptecijfers en grondsoorten te geven, 
waardoor het overzicht, dat bovendien nog bemoeilijkt 
wordt door zeer zware dieptelijnen, verJoren gaat, wordt 
in de eerste plaats gepoogd een algemeen begrip te geven 
van de configuratie van den zee bod em en dit beeld door 
lichte, strookendc dieptelijnen geinakkclijk en duidelijk 
leesbaar gemaakt, terwijl de dieptecijfers en 
grandsoorten in hoofdzaak 

dAar worden geplaatst, waar een veiligo navigatie de 
kennis daarvan vcrcischt. Door direct to druk- ken van 
de vei-staald koperen plaat, en niet van een overdruk op 
steen, kunnen de afdrukkcn ook scherper zijn en wordt 
het geheele aanzicht van de kaarten fijner. Op clkc kaart 
worden, naast don oorsprong dor gegevens waamaar zij 
is samenge- steld, de gebruikte verkortingen 
aangegeven, over- eenkomstig de daarvan bestaande 
tabel, welkc overigens geheel wordt gevolgd. De diepten 
worden uitgedrukt in vaclemen van 1,8 M., bij 
uitzondering in vocten van 0,3 M. De topographic is, 
voorname- lijk ter vermijding van kosten en van 
correcties, be- perkt tot het noodzakelijkc, zoodat naast 
algeniceno aanwijzingen alleen wordt aangetroffen 
datgene, wat voor de plaatsbepaling van nut kan zijn. 
Voor het aanzicht en bijzonderlieden van het land dient 
men dus ook den gids en de landverkenningen to 
raadplegen. De berghoogten worden uitgedrukt in 
meters, op enkele oudere kaarten nog in voeten van 0,3 
M. 

Naast deze kaarten van blijvenden aard bestaan 
autographiccn van vaarwaters, wellie aan veelvul- dige 
verandering onderhevig zijn, die op onvollcdige 
gegevens berusten of waarvan de voorloopigc uit- gave 
gewenscht is. Deze reprod uctie is goedkoop en weinig 
tijdroovend, in tegenstelling met een koper- gravure, 
waartoe eerst kan worden overgegaan, waiJ - neer de 
defin it ieve gegevens voiledig zijn verzaineld en 
waarmede ook meer geld is gemoeid. Het gra- veeren 
van een grootc koperkaart duurt zelden minder dan zes 
maanden cn de kosten daarvan be- dragen soms duizend 
gulden； deze uitgaaf brengt echter haar rente ruim op. 
De oudste koperen plaat van de afdeeling Hydographie 
(een Nederlandsche, waarop meer correcties zijn 
aangebracht dan op de Indisc he plegen te geschieden) 
bestaat reeds een zeventig jaren en het daarvan gemaakte 
aantal afdrukken heeft de veertigduizend reeds 
overschre- den. Toch vertoont het kopcr nog geene 
sj)oreu van vermoeidheid. Steenkaarten worden niet 
meer gemaakt en alle losse plannen zijn vcrzamcld op 
plannenkaarten, tenzij de grootte eon afzonderlijke 
uitgave wettigt. 

Sedert het uitbreken van den Europeeschen oor- log 
zijn geene nieuwe kopergravuren meer vervaar- digd； 
tijdelijk worden de nieuwe kaarten gorepro- duceerd 
door fotolithographie, waarbij de zeer groot” 
moeilijkheden, verbouden aan het behoud dor juiste 
afmclingen, door de Topographische Inrichting van het 
Departement van Oorlog schittercnd zijn over- wonnen. 

Door de productiekosten te vcrdeelen over grootc 
oplagen, kon jedere kaart goedkooper worden ge- steld 
en nadat geblekcn was hoc stimuleeren*! dit werkte op 
den verkoop, werden de prijzen nogniaals belangrijk 
vcrlaagd. De jaarJijksche omzet, welkc in 1895, dadelijk 
na de overbrenging van het Hydro- graphische Bureau, 
2348 kaarten bedroeg, was in 1913 (do 
oorlogstocstanden maken de cijfers onzui- ver) gestegen 
tot 15662 excmplaren en zal zich blij- ven 
uitbreiden.omdat hot aantal kaarten steeds ver- meerdert, 
de scheepvaart in den Archipci voortdu- rend toeneemt 
en de buitenlanders, die vroeger Indi<: op Engelsche 
kaarten bevoeren, zich thans d。vc<T goedkoopere, tot 
op datum bijgewerkte Nederland- sche kaarten 
aanschaffcn. 

Het deugdelijke, geschepte Hollandschc pepicr, dat 
aHcen verkrijgbaar is in bepaalde formaten, kon niet in 
aanmerking komen om daarop afdrukken te maken van 
gravures, welke niet aan een fonnaat 
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gcbonden zijn. Daarvoor wordt gcbezigd bcpaaldc- lijk 
tot dat doel vcrvaardigd papier sans fin, dat voomamdijk 
moet voldocn aan do eischcn van sterkte, taaiheid en 
geringc gcvoclighcid voor vocht; de autographic (in 
worden gedrukt op lin- iion papier (papirolin) en op 
Japansch papier. 

Voor den geheelen Archipcl bestaat ecn gids in zes 
dcelen ； do jaarlijkscho verkoop daarxran bc- draagt 
omstreeks een duizcndtal cxemplaren. 

Het stcl zeckaartcn van den Archipel is voor het 
gebied bewesten den ineridiaan van 124° Oostcr- Icngte 
complect, uitgezonderd kustkaarten van de Westkust 
van Sumatra bezuiden den Hoek van Indrapoera, van de 
eilanden bezuiden Siberoet, van de Zuidkust van Java, 
van de Kangean-, Paternoster- en Postiljoneilandcn cn 
van den Banggai- archipel. Bcoostcn dicn mcridiaan 
bestaan over- zichts- cn plannenkaarten van het gchcel, 
grootc vaarkaarten van de N.O. punt van Celebes met 
daar benoorden gelegen eilanden, van Oost-Ccram tot de 
Aroc-eilanclen, van Timor met omgeving en van het 
Oostelijk deel dor Noord kust van Nieuw- Guinea, 
kustkaarten van de N.O. punt van Celebes, een klein 
gedeeJte van de Oostkust van Halmahcra, Nieuw-
Guinea van de Kaap de Hoedc Goop tbt do Etnabaai en 
van de Kei en Aroe-eilanden. 

Een vergelijkend overzicht van het thans aanwe- zig 
kaartenmatcriaal en hetgeen op de hooger ver- melde 
tijdstippcn voorhanden was, verschaft de on- derstaande 
tabel: 

Kaarten. 
i 

1853i 186

9 1893 1916 

Ovcrzichtskaarten (1 : 1.000.000 
en kleiner) ..........................  

 
15 19 19 

< '> rootc vaarkaarten (士 1 : 
500.000) ............................  2 5 10 31 

Kustkaarten (1 : 400.000 tot 
1 : 100.000) .......................  14 26 41 125 

Plannenkaarten.......................  2 2 18 89 
Phinnen ..................................  30| 49 51 55 

Totaal .........................  551 97 139 335 
(lidsen .........................   6 11 Gdln 

J)c waardo dcr kaarten loo pt sterk uiteen. De eisch 
om binnen afzicnbarcn tijd te komen tot ecn voiledig stcl 
zeckaartcn van den Archipcl, dus in den kortst 
jnogclijken tijd zoovccl mogelijk werk te le- veren, dat 
aan redelijke eischen voldoet, drukt daar- <»p sterk zijn 
stempcl. Do naiiwkeurighcid dcr trian- gulatic woi-dt 
nict liooger opgevoerd dnn striktnood- zakeJijk is voor 
de schaal der kaart. Allcen wnar deze stcunt op de 
triangulatie van den Topographischen Dienst, voltloot 
zij aan boogcro eischcn. Het water- gedeelte wordt 
slechts zoo dicht belood, dat de kanx <)p het. vinden van 
onbekendc gevaren gering is. Zfkcrheid daaronitrcnt is 
bijna niet te vcrkrijgcn en het terugbrengen van di。knns 
tot ccn minimum is buiteiigcwoon tijdroovcnd, Voor 
zoo ver bekend, is /Xrnerika het cenige land, dftt geheelc 
stukken zee laaL af<l reggen. 

Plannen- en kustkaarten worden vervaard igd naar 
opnemingon, waaronitront de tit el aanwijzing gee ft. 
Hot jaar waarin de opneming is gcschicd, dat dcr uitgifte 
van de kaart en dat van do laatsto groote correct ic geven, 
in verbanc! mot het terrein, <!<, saincnslelling van den 
zeebodem en de uitvoerig- heid van teekening, 
annwijziiigomtrent.de betrouw- 

bnarheid. Do kustkaarten van Sumatra, vanaf do 
Langsarbaai tot Mculaboh cn van Pad an g tot Indra- 
pocra nn die van straat Socnda bcrusten gcdceltclijk op 
opnemingen, gcdccltelijk op compilatie en zullen zoo 
spoedig mogelijk worden vcrbetcnl. Grooto vaarkaarten 
on ovcrzichtskaartcn zijn, waar kustkaarten hestaan, uit 
dezo sainengcsteld, de waardo moot dus worden 
bcoordeeld naar die cler kustkaarten van het betrokkon 
gedcelte. Oiitbreken dezo laatstc ten declc of gchecl, 
zooals bcoosten den mcridiaan van 124° Oostcrlengtc, 
dan is de kaart aange- vuld of vervaardigd door 
compilatie en daalt de waardc dnarvan aanmerkelijk en 
wel te mcer, naar- nmte de gegevens voor deze 
compilatie schaarschcr. zijn of minder waardc hebben. 
Dit neer te leggen in titels is nict mogelijk, de waardc dor 
kaart zal dus mocten worden bcoordccld naar de grootsto 
schaal, waarop de vcrschillcndc gcdccltcn zijn 
uitgegeven. Bestaat nicts anders dan een overzichtskaart 
op 1 : 1.000.000, zooals van bijna gchcel Halmahcra cn 
do eilanden tusschen Halmahcra en Nieuw-Guinea, van 
de Geelvinkbaai met omgeving. van de Westkust van 
Nieuw-Guinea tusschen de Etnabaai on do Prinses 
JIarianne-straat ea van de Tenimbar- eilanden met de 
daar bewesten gelegene, dan is de waarde gering. 

Alle kaarten worden, voor verstrekking, byge- werkt 
tot den datum en ten bcwijze daarvan afgo- stempcld. 

Van den „Catalogus van kaarten en boekwerken, 
uitgegeven door de afdeeliiig Hydrographio van het 
Ministerie van Marine" verschijnl naar behoefte een 
nieuwe druk, in welkcn een indcxkaart voorkomt van den 
Archipcl op een schaal van 1 : 7.500.000. 

J. M. P. 
KABA of KAABA. Werkzamc vulkaan in de 

onderafd. Redjang (res. Benkoelen), ten N. van 
Kepahiang. Gcdurende de laatste 40 jaren hebben bijna 
voortclurend uitbarstingen op kleine schaal plaats gehad. 
Do vulkaan verheft zich tusschen de twee hoofdketens 
van Sumatra tot een hoogte van 1952 M. uit een 300 a 
400 M. hoog plateau van puimsteentuf. De hoogste 
toppen dragen de namen Kaba, Reting, en Biring. Z.W. 
van deze. door een zadel er mode verbonden, ligt de Boek 
it Hitam, die niet mcer werkt. Van de tweo groote 
ingestorte kraters op den top van den Kaba is de 
Oostelijkede mecste wcrkzame en hceft dezede mees- tc 
fumarolen. De kleine kratcr, die in 1876 door den 
mijningenieur R. D. M. Verbeek „krater Vogelsang*5 
were! genoemd en zich 土 200 M. lager dan de oude 
kraters op de O. helling in een kleinen kegel verheft, was 
in 1876, 1890 en 1893 de werkzaamste dor drio kraters, 
doch bij de topo- grafische opneming in 1907 was geen 
spoor van working te ontdekken ； daarentegen had de 
vroe- gcr minder nctieve Kawah-baroe onafgebroken 
hevige cruptics. Vroogcr bevond zich op den top cen 
nicer. Bij de uitbarsting in 1S33 liep dit lecg, waardoor 
in do omliggcndo streken groote verwocstingon worden 
aangericht en negentig mcnschcn omkwamcn. Nu nog is 
cr cen koud- en een warm water meertje op den Kaba-
lama. Aan den voet vnn den Kaba zijn talrijko hcete 
bronnen. wier water van licht mclkwittc klour een 
tempcra- tuur van 85° heeft en zich in de Ajcr Poetih ont- 
last. De Kaba is Jangs ecn niet al te inoeilijk voet- pad in 
ecn dag te bcklimmen, wanneer men van het dorp 
Kesambi het nxvijn van de rivier Abang volgt. 

Literatuur : Ixjtterbode 1834, II, biz. 29； Nat. 
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Tiidschr. v. N.-I., XXIII, 1861, 5e S. Ill, biz. 69, 217. 
378; Tijdschr. v. li. Bat. Gen. XIV, 1864, 4e ,S. V, biz. 
ISa^-Gids 1870, bl, 303, 1871, bl. 337; T： Aardr. 
Geu\llc Ser. XIV, 1897, bl. 555; Jaar- boek Mijnwc5?Ii 
1881, I; Jaarvcrsl. Topogr. dicnst over 1907, 1908 en 
]914, de vulkaan Kaba door H. J. K. Schuitenvoerder. 

KABAfilNA (bij de Sarasins Kambaena). Eiland 
gclcgen ten Zuiden van den Zuidoostann van Celebes. 
Het is trots de steile spits in 't，midden (1773 Al.) geen 
vulkaan, zooals de genoemde reizigers, die het eiland 
slechts uit de verte zagen, vermoedden. Ten Bool'd 
westen van het toppunt (de Sangia wit a； wita-aarde) 
staat de Batoen Sangia. JMen spreekt er de taal der 
Maronenen (zie aldaar), met slechts geringe wijzigingen 
； in het landschap Balo, a an de oostzijde, hoort men 
ook uitdrukkingen der be- woners van Moena. De fauna 
is nauw verwant aan die van het aangrenzende Celebes, 
maar er koinen volgens de bewoners geen herten, a pen 
en anoa's (zie DI I onder ANOEANG) voor. Er zijn veel 
buff els en weinig geiten, ofschoon het land voor deze 
dieren zeer geschikt is. In de Ba toe Bocri, een kalkrots, 
werden in een heilig hoi inerk- waai'dige tcekeningen 
gevonden. 

Literatunr: Dr. J. Elbert, Die Sunda Expedition des 
Vereins fiir Geogr. u Stat, zu Frankfurt a/j\Jain, 
Festschrift. Band II, 1912, S. 3-52. 

KA，BAH. Zie BEDEVAART NAAR MEKKA I en 
ISLAM I c. 

KABAJA, KABAAI. Zie KLEEDING en BA- DJOE. 
KABA J AN. Zie KEBAJAN. 
KABAN DJAHik Naam van de op de Karo- 

hoog^Halite-ten SC van het Toba-meer gelegen 
hoofdplaats der onderafd. de KHroIaliden (afd. Si- 
meloeiigoen en de Karolanden, gt. Oostk. van Sumatra); 
standplaats van den bestuursambtenaar. De groote 
transportweg van Medan over Tengkeu naar de Karo-
lioogvlakte splitst zicl)bij deze plaats in tweeen ;dc eene 
voortzetting hceft plaats in zuide- lyke richting tot 
Sariboe Dolok, waar die weg zich wederom in tweeeii 
splitst: een tak naar Pematang Siantar (zie aldaar) met 
ccn zijtak naair Prapat aan het Toba-meer en de andere 
door de Boeaja- pas naar Loeboeq Pakam, terwijl de 
tweede voortzetting plaats hceft in westelijke richting 
naar Kota Tjane (Alaslandcn, gouvt. Atjeh en 0.). 

De bestuursnederzetting, we Ike van de gelijk- 
namige inlandsche wordt geschciden door een diep 
ravijn, is nog zeer jong, hetgeen duidelijk te zien is aan 
de fonkelnieuwe gebouwen, zooalsde contro- 
leurswoning, het hulppostkantoor en de pasang- gi'alian, 
aan de breede wegen en de ruime, verspreid Jiggende 
erven. Ruimte is gelaten voor een grooterc ontwikkeling 
van deze nederzetting, waartoe zeker gegronde 
aanjeiding bestaat. De centrale Jigging maakt haar 
iminers tot de aangewezen inarkt- plaats van de zich 
ontwikkelendc Karo-hoog- vlakte en goede wegen 
hebben haar in verbinding gebracht met het ongeveer 56 
K.M. afgelegen Medan en met Siantar, terwijl zij tevens 
beginpunt is van den bekenden Alas-weg. Een auto-
oinni- busdienst zorgt voor het vervoer van personen en 
pakketten naar Anihemia, jjraar het Deli-spoor- en 
tramnet aan vangtr Tlier stichtte het Ncdcr- landsche 
Zendingsgenootscha]) haar eersten post op de Karo-
hoogvlakte, werd van gouvernements- wege een 
smederij gebouwd, en hetgeen vooral van beteekenis is, 
hier werd een gouvernementsveearts geplaatst om 
venleren aehteruitgang van den Ba- 

takschen vcestapel tegen tc gaan. De zoowol door 
Europeanen als door Bataks druk bczochtc paarden- 
tentoonstellingen, welke in 1912 en 1913 te Kaban Djahe 
werden gchouden, toonden aan, dat het Batak paardenras 
voor vernietiging was bchoed. Sommigc 
kruisingsproducten van het Sandelhoutsche met het 
inheemsche ras konden prijzcn van 350 tot 500 gulden 
bchalen. 

KABELJAUW. Ontbrcekt in den Indischcn Ar- chipel, 
ofschoon allcrlci Indischc visschen door Eu- rojieanen 
met dezen naam bestempeld worden. Zic VISSCHEN. 

KABgMBfiM gcw. BfiMBEM (BATAV. MAL.). Zic ' 
MANGIFERA ODORATA. 

KAB它SARAN. Mai. naam voor de RIJKSSIE- 
RADEN (zie aldaar), ook naam voor een soort van 
krijgsdans. Zie DANSEN. 

KABILA. District van de ondcrafdeeling Go- rontalo 
der tot de residentie Menado behoorende assistent-
residentie van dien naam, met 24 kam- pongs en 
omstreeks 9500 zielen. Wordt bestuurd door cen 
Marsaoleh (le districtshoofd) gesteund door cen tweede 
districtshoofd of Walaapoeloe met standplaats Paoewo. 

KABOENG (MAL.). Zie ABENGA SACCHARI- 
FERA. 

KABOERAN (MAD.). Zie DIOSCOREA. 
KABONONGAN. Deze streek, ook Gadingstreek 

genoemd, is gelegen in het Zuidelijk deel van Ma- 
taraman (zie aldaar) van de residentie Djokjakarta. De 
gronden der Kabonongan-clesa's mogen niet aan 
Europeanen verhuurd worden. Behalve de pacht, aan de 
Inlandsche apanagehouders op te brengen, moeten deze 
desa's aan den Sultan een zekere pacht aan klapperolie 
betalen, de z.g. „pa- djeg minjak". Zie ook bij 
GADINGSTREEK. 

KADAL. Maleische naam voor alle mogclijkc 
bodemhagedissen uit de familie der Scincidae (zie 
aldaar), inzonderheid voor Mabuia multi-fasciate Kuhl, 
welke vonii op Simaloer hile genoemd wordt. De 
Toradja-naam voor twee andere bodemhagedis- sen: 
LytjosonuL nif/rilabre Giinth. en L. smaragdi- num Less, 
is oelowa, terwijl deze volksstam L. cyanurum Less, met 
den naam tologana bestenipclt. Verder wordt I^ygosoma 
chalcideji L. op Sumatra oelar berkaki, bingkaroeng of 
bengkaroeng genoemd (zie verder onder SCINCIDAE).- 

KADAM (MINANGK.). Zic HODGSONIA. 
KADAS. -Javaanschc naam voor cen Ringworm ； cen 

andere worm, behoorende tot het geslacht Pe- richaelfi, 
heet bij de Javancn Singgat. Perichaela musica licet op 
Java Tjaljing-soendari. Zic RING- WORMEN. Wormcn 
in het algeinee i worden in 't Javaansch Oolfir en in hot 
Malciseh Oelat ge- noernd, op de Molukken Kolotili. 

KADASTER, LANDRENTE—KADASTER, KA- 

DASTRAAL—STATISTIEKE OPNAME. 
I. K a cl a st e r. Het woorcl Kadaster is afkomstig van 

het Latijnschc Capita sir um. Onder dien naarn wordt in 
het algemccn verstaan ecu inventarisopge- maakt van alle 
onroerende goederen gelegen binnen een bepaaldc 
landstreek. Het ontstaan van de incestc Katlasters is het 
gevoJg geweest van de iuvoering van grondbelastiugen 
en als zoodanig klimt het Kadaster in min of meer 
primitieven vonn op tot. een even hoogc oudheid als de 
grondbclasting zelvc. Oorspronkelijk uitsluitend besteind 
als middel tot heffing cn vcrdeeling dcr grond belasting, 
heefl men weld ra ook in het Kadaster de bescherming 
gczocht van het cigend omsrecht op den bod cm. Die 
bescherming is tweeledig en betreft in de eerstc 
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plaats het object, dat op de kaart wordt geidcnti- ficeerd 
en in de bijbchoorendc registers wordt om- schreven en 
op naam gcsteld van den eigenaar, onder vcrmclding van 
den titel van aankomst cn van de gevestigde zakclijkc 
rcchtcn; in de tweedc plaats do grenzen, die op de kaart 
zijn afgcbcekl en waarvan het juistc bcloop en de Jigging 
worden bcpaald. Naar aanleicling dozer tweecrlci 
bestem- ming spreekt men van cen fiscaal- en van cen 
eigen- doms-kadaster. 

In NederlaQilsch-Indie zijn de pogingen, die zijn 
aangewend tot do samensteHing van een Kadaster van 
perceelen, waarop znkelijke rcchten gevestigd zijn, niot 
alleen cen gevolg gewccst van overwe- gingen van 
fiscalcn aard, maar reeds vanouds hceft men getracht de 
rechtszekerhcid van het bezit op den bodem daardoor tc 
beschermen, vandaar het Instituut der Goiivernemcnts-
landmeters, van Land- meterskennissen cn van 
Meelbrieven. 

In verband met de twccerlei sooit van grondbe- 
lasting, die in Nedcrlandsch-Indie den bodem treft, t.w. 
de Landrente en de Verpondingsbelasting, zijn ook 
scherp te onderscheiden de niaatregelen ge- troffen tot 
inventarisatie en omschrijving van de Landrente-
plichtige en Verponding-plichtigc gron- den. De 
Kadastrcuil-Statistieke opname, als ten doel hebbende 
de landrente-plichtige gronden te in ven- tariseeren, zal 
onder een afzonderlijk hoofd (zie hiema) besproken 
worden. 

Onder de oudst bekendc pogingen, die ten doel 
hadden in Nederlandsch-Indie de pcrceelen, waarop 
zakelijke rcchten gevestigd waren, tc registree- ren, 
vinden wij in de Reg ding van 18 Augustus 1620 
betreffende iict transport, van onroerende goederen 
bepaald: „Middelerwijl zoo zullcn Bail- „liu ende 
Schepcnen, binnen haar district, de erven „en de 
fruitboomen, die uitgegeven zijn, pertinen- „Lelijk 
opteekencn met do namcn dor bruikers der- „zelve, ende 
houdendc van alles goed register, ex- „pressciijk 
verbieden, dat niemand, wie hij zij, „eenige erven, 
huizen ofte vruchtboomen verkoo- „pen, transportceren, 
veraliniceren ofte met hy- „potheek, constitution van 
rechten ofte verpan- “ding belasten zal, zonder hun 
lieden zulk eerst „ende alvorens aan te geven, opdat 
daarvan bij den ..Secretaris protccol gehouden ende cen 
ieder de „bezwarcnisse, daarop staande, weten mag, 
ende „nieniand in cas van preferentic wordc in zijne 
„rcchtcn verkort.', Naast liet publiciteitsbeginsel, dat 
hierbij wordt gehuldigd, vinden wij een poging tot 
sanienstelling van cen Kadastcr van porceelen cn de 
daarop gevestigde zukelijke rcchten. 

Toen het college van schepcncn te Batavia on- dcr 
Raffles ophickl tc bestaan, gin gen de werk- zaamheden 
betreffende <le transporten van onroc- rendc goederen 
en de vestiging en cessie van hypo- theek eerst over op 
de Bank van Magistraten en niet lang daarna (Ind. Stb. 
1819 No. 20) op de Raden van Justitie in gewesten, wnar 
die gevestigd waren, cn m andere gewesten op den 
Resident), bij- gestaan door zijn Secretaris. 

Bij publicatie van 8 Mei 1813, Ind. Stb. No. 26 (juncto 
Ind. Stb. 1815 No. 37 en Ind. Stb. 1819 No. 59) wercl in 
de plaats van cen bclasting bekond onder den naam van 
's Heercn gcrechtigheid, eerst te Batavia, ver volgens in 
de andero geweston, op Java eene grondbclasting 
ingevoerd onder den naam van Vfrpondhvf. Als gevolg 
dnarvan wercl een nieuwo taxatie geboden van allo 
onroerende goederen cn to Batavia cen Hoofdcommissie 
be- noeind om toezicht tc houden op de opmeting en 

registratic dicr pcrccelen. Bij publicatie van 28 Januari 
1823, Ind. Stb. No. 5, wercl afgekondigd eene 
Ordonnantic, volgcns wclkc op de eilanden Java cn 
Madocra zou worden geheven het middel dcr 
Verponding, dat bij volgendc bcpalingen word 
bestendigd cn op vcrschillende plaatsen op de bezittingen 
buiten Java cn Madoera werd van toepassing vcrklaard. 
Tegen bruiklecncrs (occu- panten) van 
Gouvcmemcntsgrond werd bij de artikclen 28 t/m 31 
gestrengheid betracht, met blijkbaar even wein ig succes 
als nu nog, heden ten dage. 

Te Batavia werd een Hoofdcommissie en op anclere 
plaatsen werden speciale Commission belast met het 
registreeren cn omschrijven der perceelen, die o.a. 
toezicht moesten houden op de aan hnar toegevoegde 
land meters, met wicr behulp de ka- dastreering zoudc 
plaats vinden. Bij resohitie van 5 December 1828 No. 86 
werd bepaald, dat de kohieren der Verpondiiig voor 
Batavia en omme- landen zouden worden herzicn cn in 
nauwkeurige overeenstemming met den waxen toestand 
der per- ceelen gebracht. 

Bij Ind. Stb. 1834 No. 27 werd een verordening in het 
levcn geroepon, waarbij de overschrijving van 
onroerende goederen in Nederlandsch-Indie, alsmede de 
vestiging en cessie van hypotheken daarop, werden 
geregeld. Als gevolg dier regeling werd bij Ind. Stb. 1837 
No. 3 cen In^tructie vast- gesteld voor de 
Goiivernements-landmeters te Batavia, Samarang en 
Soerabaja, welke later ook voor andere 'geivesten wercl 
van tbcpassing verklaard. 

Aan dezc landmeters werd opgedragen het aan- 
leggen en bijhouden van blokknarten, op welke de 
perceelen, waarop zakclijkc rcchten gevestigd waren, 
werden afgebeckl, zooincde van registers, waariu die 
perceelen werden omschreven. Verder waren de 
landmeters belast met het afgoven van land meters-
kennissen, met welke stukken werd be- oogd cenc 
verificatic van do bij de ovei'schryving door 
belanghebbenden overgclegde stukken met de kaarten en 
registers op het Iftndmcterskantoor aan-' wezig, tot 
voorlichting tevens van den ambtenaar met de in- en 
omschrijving van onroerende goederen belast. 

In het algenieen voldeed het Instituut van 
Gouvernemcnts-landmeters slccht, in spijt van de mecst 
voortreffelijkc bcpalingen, welke hun in- structie 
vormden. Zoo blecf het totdat in het jaar 1872 cen 
Commissie wercl benoemd onder Voorzitterschap van 
don Inspccteur- Generaal van Financien Motke, tot het 
instelleir van een onderzoek naar het belastingwezcn en 
financicel beheer in Nedcrlandsch-Indie. Naar aanlciding 
van het ra])port dier Commissie, waarbij wercl gewezen 
op de gebrekkige grondslagen, waarop de heffing dcr 
Land rente en der • Verpond ingsbelas- ting berusttc. 
werden in het ontwcrp-Indische be- grooting voor het jaar 
1873 geiden aangevraagd voor de aanstclling en 
uitzending uit Nederland van het noodige tcchnisch 
personeel tot verbete- ring van het Kadaster in Indie, dat, 
oorspronke- lijk bestaande uit cen Ingcnieur en twee 
Landmeters, einde 1873 cen aanvang maakte met de op-
meting van de Hoofdplaats Batavia. Na voltooi- ing 
daarvan zijn succcssicvclijk eerst op Java en Madoera en 
daarna ook in cenige gewesten van do bezittingen 
daarbuiten vcrsohillonde hoofdplaat- sen (steden 
geheeten) on kleinere plaatsen (ncdcr- zettingen 
genocmd) door het pcrsoncel van het Kadaster 
opgemeten cn i t kaart gebracht. Tn die 
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gcwesten, waar het personcol van het kadaster wcrd te 
werk gesteld, werd het tcvens bclast mettle uitoefening 
van de function van Gouvcme- incnts-landmcter. hetgeen 
aldus gcblevcii is, tot op heden. Zie verder 
LANDMETERS. Evenzeer is de instructie dev 
Gouvernements-landmeters (Ind. Stb. 1837, No. 3) voor 
de ambtenaren van het Kadaster van kracht gebleven, 
daar de betref- fende bepalingen daarin zich botor 
aansluiten a an het vigeerend stelsel van transport van 
onroerendo goedcren dan de Instructie voor de 
Bewaarders van het Kadaster (Ind. Stb. 1880 No. 148). 
Als .Hoofdregistcr van de bockhouding van perceelen, 
waarop zakelyke rechten zijn gevestigd. heeft. zich ook 
gehandhaafd het register, bedoeld bij art. 27 der 
publicatie van 28 Januari 1823 No. 5, schoon in 
gewijzigden vorm, en als zoodanig is ook de aanduidiug 
dier perceclen door het verpondings- nommer algemeen 
behouden. (Vergelijk Ind. Stb. 
3S8O No. 147.) 

Bcnevens de voorschrevcn werkzaamheden, heeft het 
personeel van den Kadastralen dienst in N. I. in de jaren 
1874 tot heden nog voldaan a an een groot aantal 
bijzondere opdrachten, waarvoor min of ineer uitvocrige 
metingen moesten worden ver- richt. Omtrent de 
bemoeienissen van dat perso- necl ter zake van de 
Landrentc-nietingen en de bijhouding der Kadastraa 1 -
Stalisticke kaarten en registers, zie liicronder IL 

Het ambtelijk personeel van het Kadaster best aat t 
hans uit. een chef van den dienst, inspecteurs, 
bewaarders, land meters, adjunct-Iandmeters en verder 
inlandsch technisch person eel. Zie verder den 
Regeerings-almanak voor Ned. Indie, Eerste gedeelte, 
voor de bepalingen, die de voorwaarden van 
benoembaarheid en de bezoldiging van dat parson eel 
regelen. 

II. Lan d r e n t e-k ad aster, Kadas- traal-statistieke o 
p n a m e. Het ligt voor de hand, dat de sainenstelling van 
een voiledig Kadaster der bouwveldcn van een zoo uitge- 
strekt gebied als Java, waar het bezit van den grond zoo 
zeer is versnipperd onder een talrijke be volkin g, waar 
de rechten, op den bodem uitge- oefend, weinig 
gedefinieerd zijn, waar de muta- ties in het bezit aan bijna 
elke controle ontsnap- pen, een omvangrijk en daarbij 
kostbaar werk is, terwijl de veranderingen in de 
cultuurindeeling en in de grenzen der perceclen, zooals 
de cwaring heeft geleerd, tengevolge van vele en velerlei 
oor- zaken zoo buitengemeen veelvuldig zijn, dat aan een 
geregeldc bijhouding van zoodanig kadaster bijna 
onoverkomeJijke bezwaren verbonden ziju Aan 
pogingen om gegevens tc vcrzainelen, oni- trent de 
indeeliiig van den bodem, de uitgestrekt- heid der 
bouwvelden en hunne prbductiviteit, den marktprijs der 
productcn, gegevens, die, hoc on- volledig ook, steeds 
een Kadaster, zij het ook in min of ineer primitieven 
vorn), daarstellcn, heeft het niet outbroken. Men heeft bij 
hcrhaling be- proefd de vereischte gegevens daartoe tc 
verza- xnelen buiten medewerking van een corps tech-
nisch deskundige ainbtenarei), met het doel eener- zijds 
de kosten, verbonden aan de sainenstelling van een 
kadaster, te vennijden, anderzijds om door veler 
inedeworking die gegevens zoo spoedig nio- gelijk te 
verkrijgen. Doch ook aan pogingen, die gegevens te 
verzamelen met behulp van speciaal daartoe aangewezen 
ambtonaren, heeft het even- inin ontbroken. 

Met verwijzing overigens naar het artikel Land 

rente (zie BELASTINGEN, deel I, biz. 234) zal hicr 
worden volstaan met cen kortc opsomming van de 
pogingen, die achtcrcenvolgcns zijn aan- gewend oin cen 
Landr&nic-lcddttslcr van de bouw- gronclcn op Java 
sameu to stellen of om op aiidere wijze do gegevens te 
verzamelen, benoodigd voor de heffing cn repartitie dier 
belasting. 

Toon in het jaar 1813 in de plaats van hot con- 
tingontcnstelsol op Java de Landrente word in- gevoerd 
in navolging van een dergelijke bclasting in Britsch-
Indie, deed zich al dadeljjk de behoeftc voelcn aan ccnc 
i*cgistratie' en oinschrijving der belastingschuld igo 
gronden. De zorg voor den a an slag cn de inning dier 
bela sting werd opgedra- gen aan collectcurs, aan wie 
landmcters waren toegevoegd voor het ineten en 
inkaartbrengen der landrente-plichtigc gronden. Dezc 
werkzaam- heden hadden weinig succes, wijl in de wijze 
van aanslag, van verdeeling en klasseering der gronden 
alle eenheid ontbrak. 

Ten cinde eenigermate te voorzien in den toestand van 
stelselloosheid en wiJlckeur, waaronder de landrente 
geheven werd, voerden de Cominis- sarissen-Generaal in 
1818 cen provisioneelc regc- ling in, en word de 
individuecle aanslag, die te voi,en betracht was, 
afgeschaft, terwijl, bij volslagen gebrek aan kennis van 
de uitgestrektheid en op- brengst der velden. de desa's bij 
overeenkomst werden aangeslagen, waardoor de 
grondslag werd gelegd voor den aanslag bij admodiatie, 
die zich in do practijk zoo lang heeft gehandhaafd. 

In 1825 werden in het gewest ,,Kadoe‘‘ metingen aan 
gc van gen, die spoedig weder werdeii gestaakt, wegens 
de groote kosten daaraan verbonden. In 1827 diende de 
Heer Van Lawick bij de Rcgccring cen nota in met het 
voorstel om do gestaakte metingen door de Inlandsche 
hoofden te doen voort- zetten. Pogingen in dien geest zijn 
ook in Jatcr jaren bij lierhaling betracht, ecliter, zooals te 
voorzien was, steeds op mislukking uitgeloopen. 

Acht jaren later werden door den Assistent-Resident 
Clignett in de gewesten Cheribon, Tcgal en Pdcalpngan 
op last van den G.G. Baud onderzoe- Icingen ingest eld, 
die wederoni de gebrekkige grondslagen aan het licht 
stelden, waarop de bc- staande heffingen berustten. 

In het jaar J 844 vaardigde de G.G, Merk us bevel uit 
om de landrente te lierzien. Hij slierf kort daarop, en zijn 
opvolger dui-fdo de f 200.000, die de opnaine ten 
behoeve dier horzicningen vorderde, nict toe te staan, 
bovendien werd ge- vreesd, dat tengevolge dier op name 
jnecr velden zouden worden aangeslagen cn de belasting 
daardoor vorhoogd, waardoor mogeiijk ontevreden- heid 
onder de bevolkiug zou worden opgewekt. 

In het jaar 1851 geJastte de G.G. Duymacr van Twist, 
dat een proef zoude gcnomen woixlen met opinetingcn 
ten behoeve van de Land rente in de Residentie Cheribon, 
in samenwerking met de mi- litaire opinetingcn aldaar. 

In het jaar 1858 kwam men met de opnunic van 
CJicribon gereed en werd ecn aan vang gemaakt met de 
opnaine v&n het gewest Bajijocmas. De uilkomstcn dier 
metingen waren zdb bevredigend, dat in 1864 tot eenc 
Slalistieke opname van gehecl Java bcslotcn werd. 

In het jaar 1876 was men met dezc opnaine in 7 
gewesten gehecl en in 2 gewesten voor do helft gereed, 
terwijl men bereids ook met de bijhouding der kaarten en 
bescheiden was begonnen. 

Het rapport der Co in m issie- Motk6 (zie onder I 
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hicrboven) naar aanleiding van het door haar in- gcstcld 
onderzoek, was deze opmoting niot gunstig, integendeel 
word de organisatie van dozen dionst- tnk zoo 
ondoelmatig gcaoht, dat geen voldoendo uitkomsten 
mogclijk toeschenen. 

Als gevolg daarvan werden in het jaar 1879 do 
Kadastraal-Statistieke metingen gestaakt en dezo 
dionsttak opgeheven en trad daarvoor in de plaats de 
Kadastrale opname van Java en Madoera (zie Ind. Stb. 
1879 No. 164, art. 1, sub II, 2e en 4e). 

De ambtenaren van het kadaster bleven echter belast 
met de bijbonding van de kaarten en registers van de 
voormalige Kadastraal-Statistieke opname, wijl de 
betrokken Hoofden van Geweste- lijk Bestuur zone!er 
uitzondering, bij gebrek aan betere bescheiden voor de 
heffing der Landrente, op het behoud dier kaarten en op 
de bijhouding daarvan gesteld bleken te zijn. 

Als uitvloeisel van de Agrarische wet, waarvan men 
verwachtte, dat het bezitsrecht op den bo- dem na korteren 
of langeren tijd zou worden ge- converteerd in 
Agrarischen Eigendom, werd het Kadaster in de 
binnenlanden (zie G.B. 4 Augustus /1879 No. 7, Bij bl. 
No. 3431) even breed en b^wer- kelijk opgezet als dat 
voor de hoofdplantsen/ 

Verm its de Regeering blijkbaar inzag, dat men op 
deze wijze niet tijdig genoeg geholpen zou zijn voor de 
Landrentc, werden daarop bij besluit van 23 October 1879 
No. 3 (bijbl. No.. 3490). voorschriften gegeven 
betreffende cle verzameling van bestuurswege van 
gegevens voor eene nieuwe Landrente-regeling, waarbij 
onder de punten van onderzoek in de eerste plaats weder 
werd genoemd de grootte der bouwvelden. 

In het jaar 1885 werd door den Hoofd-Inspec- teur der 
Cultures Dr. J. H. F. Sollewijn Gelpke een verslag 
ingediend nopens de in verband met het vorenstaande 
onder zijne leiding ingestelde on- derzoekingen naar de 
uitgestrektheid en den aan- slag der bouwvelden op Java 
en Madoera, doch de door hem gedane voorstellcn vonden 
geen gunstig onthaal. 

Waar de nietingen ten behoove van de Land- rente, op 
de wijze als zij voor die onderzoekingen buitcn de 
bemocienis van het Kadaster waron uitgevoerd, eveneens 
tot geen bevredigend resultant hadden gevoerd, werd in 
het jaar 1889 in do afdeeling Tjiandjoer van het gewest 
Preanger- Kegentschappen onder de leiding van den toen- 
maiigen Inspectcur der Cultures F. A. Liefrinck eene 
proef aangevangen met eene Landrente-regeling op 
Kadastralcn grondslag, welke proof in het jaar 1890 word 
uitgebreid over enkele andere afdeelingon van dat gewest, 
terwijl tevens voorschriften ter rego- ling van de details 
dier metingen werden vastge- steld. In het jaar 1897 on 
volgcnde werd op den grondslag van deze motingen een 
niouwo aansJag voor een gedeclto van het gewest 
Prcangor-Begent- sc happen ingevoerd, welke tot geen 
noenicnswaardige klachten van de zijdo dor bevolking 
aanleiding gaf. In het jaar 1898 on volgcnde werden op 
don- zclfden voot door het Kadaster metingen ver- richt 
in do gewesten Chcribon, Banjoomas, Kediri, Pasoeroean 
en Probolinggo. 

In verband met het inmiddels aangenoinen be- ginsol 
om do nietingen van do vorscliillende dicnsttakken in 
Indie mcer te centralisceren wer- deu in 1905 de 
landrentemetingen overgedragen aan den 
Topographischen dienst (zie BELASTIN- GEN 
Landrente, deel I, biz. 239). 

Sedort worden de metingen ten bohoeve van die 

belasting vcrricht door het personeel van den 
Topographischen dienst, terwijl ook de pcriodieke 
horzicning van do reeda vervaardigde kaarten en registers 
door dat personccl onder toezicht van do inspcctcerende 
ambtenaren voor de landelijkc inkomsfen en do controleurs 
bij dien tak vau dienst worden verricht. Bovendien zijn voor 
het verriohton van diverse metingen aan voomoemde 
controleurs inlandsche landmeters toegevoegd, meest 
gcrccruteerd uit person cel van het Kadaster, dat bij de 
reorganiaatie van dien tak van dienst in het jaarJj)05 en 
volgende moest worden ont- ontslagen^vT? / f •'、• ') 

KADAWOENG (M&., JAV.). Zio PARKIA BI- 
GLOBOSA. 

KADfiLfi of KEDELE (MAL., JAV.). Zie GLYCINE. 
KADHI, d.i. de rechter volgens de Mohanim. wet. 
KADIL (IRAN). Zie ROOFZALMEN. 
KADILANGOE. Bcnaming van een perdikan- desa in de 

afdeeling Deniak.der residentie Sema- rang, vroeger onder 
een afzonderlijk hoofd staande. Zie DEMAK. 

KADIPATfiN. Eindpunt van de stoomtram Che- ribon-
Kadipaten, gelegen aan do grens der Pfean- ger-
Regentschappen. Ook naam van eene aldaar gelegen 
suikerfabriek. 

KADIRIJJAH. Ordc der Kadirieten ； zie TAR& KAT. 
KADJAI MAL.), Zic CAOUTCHOUC. 
KADJAMINA. Zic TAPI峭^掐三― 
KADJANG. Naam van ,ecn district met gelijk- namige 

hoofdplaats, gelegen aan de oostzijde van het Zuidelijk 
schiereiland van Celebes en behoo- rende tot de 
onderafdeeling Boeloekoemba der afdeeling . Bonthain, 
gouv. Celebes en onderh. De hoofdplaats ligt daar, waar de 
weg van Boeloe- koemba de oostkust bereikt. 

Literatuur: Zio H. D. Wiggers T B. G.； XXXVI 1893, 
biz. 247. 

KADJANG-MATTEN. Zie CORYPHA. KADJANGAN. 

Zie VAARTUIGEN. KADJANGAN. (POELOE 
KADJANGAN). Een groep van zeven eilandjes, ook wel 
Poeloe toedjoe genoemd, gelegen tusschen Banka eu den 
Lingga a archipel op 土 105° 15' O.L. en 1° Z.B. De groep 
behoort administratief tot de afd. Lingga der res. / Riouw 
en onderh. Zio LINGGA (Afdeeling) ； aldaar vermeld als 
Pekadjang-groep. 

KADJEN. Controle-afdeeling met gelijknamigo 
hoofdplaats van het regentschap, de afdeeEng en de 
residentic Pekalongan. Het bestaat uit de districten Doro, 
Kadjen-en Pan in ggaran cn heeft eene opper- vlakte van 
ruim G50 K.M.2 

KADJlN. District met gelijknamige hoofdplaats dor 
contrdle-afdccling Kadjen, afdeeling, regentschap on 
rosidentie Pekalongan. Er komcn voor tweo 
koSiepndernemingen (erfpacht) on e6n suikerfabriek 
n.l. Wonopringgo, liggonde in twee districten, Ka- djen cn 
KSdoengwoeni, Het district heoft eene op- pervlakte van 
183 KM% en heeft 3 onderdistricten met 75 dosa's; einde 
1905 tcldo het 64.000 zielen, waaronder een 10-tal 
Europeanexi en evenzooveel Chincezen; op ruim 1000 
bouws erfpachtsgronden worden kina, koflie en spccerijon 
geteeld. 

KADJOE KEDHANG (MAD.). Zio FRAXINUS. 
KADOEGEDE. District met gelijknamigo hoofdplaats 

van hot rcgentschap Koeningan, afdeeling en residentie 
Cheribon, met 51 dcsa's en bijna 40.000 zielen, t. w. 2 
Europeanen 士 450 Cliineezon en 土 39.000 Inlanders 
(cindo 1905). 
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KADOEAAR. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN- 
STRUMENTEN. 
KADOEK. Zic MAKI, VLIEGENDE. 

KADOENGDOENG (MAL., JAV., SO END., MAD., 
MIN. MAL.). Zie SPONDIAS. 
KADOET. Zie CORYPHA. 

KADONGDONG (MAL., JAV., SOEND., MAD., MIN. 
MAL.f BAL.). Zie SPONDIAS. 
.KAEMPFERIA. Zie KAMPFERIA. 

KAFIAU. Een eiland behoorcnde tot de Radja- 
Ampat groep (zic aldaar^- / G 
KAFIR, d. i. ongeJoovige. 

KAHAJAN. Belangrijke rivicr aan de Zuidkust 
van Borneo. Zie BORNEO, IV, D. 

KAHAU； Zie NEUSAAP. 
KAHIEO. Zie ORANG OETAN. 
KAHPA. Zie KOESKOESEN. 

KAIDIPAN. Vroeger een afzonderlijk rijkje op de 
noordkust van het noordelijk schiereiland v. Celebes, 
bchoorende tot de afd. Bolaang-Mongondou, res. 
Menado, maar sedert 1912 vereenigd met Bolaang- 
Itang (zie aldaar) tot een rijkje. waaraan de naam 
Groot-Kaidipan (zie aldaar) is gegeven. In 1906 
bedroeg de be volkin g van Kaidipan bijna 4300 
zielen. De voomaamste voortbrcngselen zijn: sago, 
rijst en kokosnoten. 

KAIDIPAN'SCH. Zic GORONTALEESCHE TA- 
LEN. 

KAILI of KAJELI. Algemeene naam der land- 
streek, die zich ten N. van de Mandarsche lanschap- 
pen langs straat RIakasser uitstrekt en onder de res. 
Menado ressorteert. Daartoe behooren de zelfbestu- 
rende landschappen Banawa (vroeger Dong gala ge- 

noemd), Tawaeli, Paloe, Sigi, Belomaroe^i Beroma- 
roe en Dolo.Voorde 17de eeuw was Kaili schatplich- 
tig aan Terna te j,d aa rn a kwam de st reek onder Gk)wa, 
maar werd weder, ten gevolge van het Bongaaisch 
tractaat aan Ternate afgestaan, dat echter in 1683 
zijne rechten aan de O.-I. Comp, overt!roeg. Tot 1710 
schijnt het nog in leen aan Ternate gebleven te zijn. 
Ongeveer het midden der J8de eeuw bestond Kaili 
uit 6 landschappen: Palos, Banoewa, Kajeli, Sigi, 
Tipa en Loli. De plaats Kaili lag volgens Wichmann 
(TjAardr. Gen.2e Ser.VII, bl.984)ongeveer tusschen 
• Lero en Towaja ； zij bestaat thans niet meer. Sedert 
1905 maakt het landschap deel uit van de afdeeling 
Midden - Celebes, te voren werden de betrekkingen 
met het gouvemement onderhouden eerst door een 
van gouv. wege aangesteld hoofd der aan de Paloe- 
baai wonende Boegineezen, daama door een post- 
houder en vervolgens door een civielen gezaghebber, 
gevestigd te Donggala. Voor de vestiging van ons 
daadwerkelijk gezag in die streken is herhaaldelijk 
militair optreden uoodig geweest. Het verzet ging 
vooral uit van Sigi, dat in de binnenlanden vedin- 
vloed bezat en zich steeds tegen onze wenschen ver- 
zet had. In 1902 had het o.a. te zainen metPaloe aan 

de ontdekkingsreizigers Sarasin de doortocht door 
hun landschap geweigerd en was miJitair optreden 
noodig om de zelfbestuui'ders tot betere gedacliten 
te brengen. Na de gevangenneming en verbanning 
van den Madika malolo van Sigi Tome Dempo was 
dit spoedig uit en bleek aHeen nog hier en daar 
krachtdadig ingrijpen noodig om het gezag der 
hoofden te bevestigen.Vermelding verdient nog, dat 
町 1912 het Leger des Heils begonnen is met zen- 
dingswerk in de Paloevallei en de daarachter gelegen 
0 Ijerglandschappen. Voor de afzonderlijke landschap- 
'『en，zie onder hunne namcn. (Med. Enc. Bur. afl. II 
/bl. 85.205( 1912) en Tijdsch.A.G. 2e S. XXXI (1914) 
/ afl. 6 bl. 725 vgg). 

KAIMANABAAI. Kleine baai, waaraan een be- 
langrijk handelsccntrum,op de ZW. kust van Nieuw- 
Guinea op 132° 44' OL., beO. de Kamraubaai, welke 
laatste toegang geeft tot de Argoeni-baai. De west- kust der 
om de Zuid open baai is laag, de oostkust hoog, de diepten 
zijn matig. Zie Zeemansgids deel VI. 

KAIMSIR. Zie DUIF. 
KAIN. Algemeene Ned.-Ind. term voor ,,doek^, of 

klccdijstof, dan ,,k】eed''; van Mai. kdin, sinds de 16e 
eeuw niet alleen verspreid over den heelen Malei- schen 
Archipel, maar ook overgenoincn in denVoor- Indischen 
Kleedjeshandel op Indoncsie. Zie o.a. de 8 soorten van 
,,0ayn'' of、,Cain" opgesomd in de han- delsmenjorie van 
Nov, 1603 bij de Jonge, Opkomst III (1865), p. 149 vlg.; 
en vohiit als Bijlage III in、 Rouffaer en Juynboll. Batik-
kunst in N.-I., 1914. De reeds eeuwen lang daarv66r 
bestaande Oud jav. tenn was ken ; zie V. d. Tuuk, Kawi-
Balin. Ned. Wdb. II (1899), p. 13a. Vcrg. voorts KLEE- 
DING. 

KAIN KAPALA. Onzuivere, maar in den Ind. handcl 
veelgebruikte term voor gocd-j\lal. seta- n g a n k a j> a 1 
a. Zie HOOFDDOEK. 

KAIN KEMBANGAN, zui ver-J a v. djaritkem- ban 
gan, hoog-Jav. sin d j a n g sekaran, of „geblocmd dock'、
. Het alleen op Java, speciaal in de Vorstenlanden, cn dan 
vooral weer in de Kraton van Solo yervaardigde 
katoendoek volgens p 1 a n g i- (d. w. z.、,1魂
''-)procede, maar met geheel afzonderlijke strenge 
kleurverdeeling ； immers met slechts twee, hoogstens drie 
kleuren, die in groote vlakken worden ingeverfd. Ook 
bepaalt zich dit inverven (het Jav. ngembang of n j e k a r, 
d. i. J)loemen>,) slechts tot vier soorten kleed in gstukken: 
den hoofd- dock voor mannen, den borstdoek of den 
omslagdoek voor vrouwen, en den staatsierok voor 
mannen, de d o d o t, bij zeer bijzondore gclegenheden 
(brui- loft, garebeg, tijgorgevecht), ook soms voor 
vrouwen (se m bon g； bij hofdansen). Deklcuren 
wordendan bij alle zootegen elkaar gezet.dat het 
binnenste(Jav. t e n g a h a n) of de “spicgel" (Jav. m o d a 
n g), de eene effen kleur vertoont tegenover de andere 
kleur, dan wel tegenover de twee andere effen klcuren 
daaromheen. 

Het „rijg-procede,\ met dan volgendc omwikke- ling 
der saamgeregen voor het vciibad uit te sparen vlakken 
door pisaugblad, dat men even boven ivt vuur heeft 
gehouden, is door Kouffacr naar goede inlandsche 
gegevens beschreven in Loebbr's „Ca- talogus van Oost- 
en West-Indisch vlechtwcrk enz/' (Den Haag 1902, p. 91). 
E(；n uitvoerige Jav.-Mal. geillustreerde hs.-beschrijving 
door Range ran Ario Koesoeuiodiningrat van Solo, thans 
berustend in het Koloniaal Instituut te Anisterdam, werd in 
over- zicht bekend gemaakt door Loeber in zijn „Textiele 
versicringen in N.J." (1914, p. 61 70), waarbij echter de 
iiadruk is geJegd op de kleur-j)atronen, en het verven in 
verfbaden slechts aangegeven were! op p. 62—63. Een 
totaal ander procede, blijkbaar zonder rijgen en gewis 
zonder kleurbad, doch enkel met plaatselijk opsmeren (Jav. 
n g o e s a r) van een vcj-fbrij op het witte katoen (waarop 
dan vcrmoedc- lijk de contour-lijnen van het patroon te 
voren zijn aangegeven ； hoc, wordt niet gezegd) werd 
rce<J« in J877 medegedeeld door Van Musschcn brock 
over de Inlandsche wijze van katoen-verven enz.', p. 28—
29), naar de in 1872 te Solo verschencn Jav., „S6rat 
aniratelakakSn cnz.‘‘. lets naders over deze zeer 
onjavaansche, vcrmocdelijk door Solo'schc Chi- neezen 
uitgedachte, variatie van het verven in ecn verfbad del- k a 
i n - k 6 m b a n g a n is tot nog 
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toe onbekend; ook Jasper in zijn AVeofkunst (1910, 234) 
rept er nict van. 

./ De artistieke buitengewoonhoid der dcgelijk ver- 
vaardigde k a i n - k e in b a n g,a n is de meestcr- lijke 
kleurkracht, dio bij tegenstelling van sommige kleuren 
(kasoemba-rood tegen indigo-blauw; goud- gcel tegen 
grasgroen ； groen en rood tegen blauw), aangrijpend en in 
hooge mate bewondcrenswaardig kan worden. Met de 
soberste middelen hceft hier het kleurgevoel der Midden-
Javanen iets heel aparts en iets sterk-artistieks te voorschijn 
gebracht. De ellip- tische golflijnen, door de rijging 
ontstaan bij lang- werpige doeken, geven daarbij aan de 
gedurfde kleurcompositie eene verrassende soepelheid en 
bekoring. Men bekyke de kleurplaten 52 en 91 in '/Rouffaer 
en JuynbolFs Bat汰-kunst (1914), die nog slechts een zwak 
beeld geven van de heerlijkheid der oorspronkelyke zes 
doeken, alle uit de kraton van Solo gekomen in 1899. De 
drie stuks daaren- tegen op kleurplaat 24 bij Jasper, o.c. p. 
238, getui- gen al van diep verval. Ook hier hceft het veld 
win- nen der Europoesche fabriekskleurstoffen, sinds 
vooral 1900, vemielend ingewerkt. 

Hoe hoog de Javanen eertijds en, voor zoover zij zich 
dit nog bewust zijn, ook thans nog bet kain- kSmbangan-
procedc achtten, blijkt wel hieruit, dat zij van zulk doek een 
deel van hun ,,geesten-ofEers" (Jav. s a d j e n) maakten cn 
maken voor de Njahi LA rd, Kidoel (de Zuid zee-godin), 
voor het jaarlijk- sche。任er-neerwerpen (Jav. n g I a b o c 
h) in den krater van Merapi en Lawoe, of het ofler-
neerleggen op sommige geheiligde Vorstengraven in en 
buiten de Vorstenlanden (o.a. dat van Soenan Tfigalwangi 
in Tegal)； alsmede —zie hiervoor Jasper o. c. p. 238 naar 
den reeds genoemden Pangeran — op het bruidsbed, de 
besnijdenisplek, bij het zwangerschaps- feest (Jav., t i n g k 
e b), of het bouwen van een nieuw huis. Daar fungeeren k a 
i n-k e m b a n g a n in klein formaat (als borstdoekjes wel 
van ca. 35 X 100 c3I. ?)als Javaansche „geesten-doeken,\ 
waarloe bijv. batik's nimmer werden ve rhe ven. 

Zoo zijn er clan ook wel een kleine honderd Ja-
vaansche namen voor patronen dezer twee-, maar even vaak 
ook drieklcurige doeken； bij Musschen- broek o.c. 1877, 
p. 30一36 staan er opgesomd en kort omschreven 33; in de 
Notulen Bat. Gen. 1899, j Bij]age XVII, samen met Not. 
1900, Bijlage VII, staan (dezelfde) 33, met 48 atidcre 
vermeld, waar- onder 33 nieuwe； een alphabctisch lijstje 
van 58 afzonderlijke patroonnamen (zone!er onder-
varietei- ten) geeft Koufi'aer en Juynboll, o.c. 1914, p. 49G, 
noot; een 50-tal, waarvan 36 afzonderlijke, alle uit het 
Solo'sche Kraton-hs. (en in (lit handschrift alle afgebeeld 
met kleurteekeningen) staat bij .Locbdr 
o.c. 19J4, p. G3—68, deels twee-, deels dric-kleurige, en 
deels ook nog met goudoplegscl (Jav. p r a d a n) versierd 
； bij Jasper, o.c. 1916, p. 235—236 vine!t- men er ruim 
40. En treffend is de opmerking van den pas overleden C. 
M. Pleyte Wzn. (zie Rouffacr in Loe- bfer's Catalogus van 
vlcchtwerk enz., 1902, p. 89), dat „de twee of drieklcurige 
borst- en gordcldoeken, „we]kc tot de ge ij ktc klccdij 
behooren van de meeste ,,wajangpoppcn, en die in even 
geijkte kronkelingen „naar beneden vallen met hun 
uiteinden, niets an- „dcrs verbeddcn dan doeken van kain 
kembangan; ! „zoodat we hier cl us een curieus en steeds 
voortle- ,,vend overblijfsel hebben van vroegere 
Javaanscho “zeden." 

Hieruit blijkt tot wclke gewijdheid van aanzien- lijken 
ouderdoni de k a i n - k 6 jn b a n g a n te- ruggaan; waarbij 
het patroon b a n g o e n t o o- 

1 a k (wit van binnen, donkerblauw van buiten) en 
technisch en historisch het oudstc moct zijn, hoewel zecr 
matig van fraaiheid. Tocn Drake in Maart 1580 1 de haven 
van Tjilatjap (niet Balam ban gan) aan- decd, en van de 
(TaaFopgevangen Javaansche woor- den ook vermelddc: 
„Doduck, blew cloth", hceft hij daar blijkbaar d o d o f s 
leeren kennen. van kain- kembangan, patroon bangoen-
toelak. En voor het door Van Goens waargenomen 
gegeven uit 1654, aan het hof tc Mataram, over 
borstdoeken (toen- maals van zyde) inTEain-kembangan 
van twee kleuren, immers „van coleur groen ende root, 
swart (d. i. donker-indigoblauw) ende groen, wit ende 
root, ofte wit ende groen", zie Rouffaer bij Locber, o.c. 
1902 
p. S8. Ook toen al was het nader versieren met opge- 
legd goud- of zilvervlies (sic!) ruim in zwang. Voor het 
belangrijke gegeven van Rumphius en over kaln-kem 
bangan. en over p 1 a n g i bij de „Javanen en Baleyersn 
uit ca. 1680, zie Rouffaer's „Voomaamste industrien ini. 
bevolk. Java en 31.'', 1904, p. 33 en 36, geldend toen voor 
hoofddoeken, slendang's en zakdoeken. Des te 
merkwaardiger is het, dat thans van vervaardiging op Bali 
van kain kembangan niets meer bekend is, hoezeer men 
wel er nog steeds vccl p 1 a n g i maakt en dan liefst van 
zijcle. 

Bij de Karo-Bataks daarentegen bestaat nog een 
verfprocede voor borstdoeken, het a j a u w i of 
„aangezicht (a j a u -) geven", dat een primi- tief kain-
kembangan-procede vertegenwoordigt, en allcen met 
indigoblauw op wit gebeurt; zie C. J. Westcnberg in 食
ouffaer's Oatalogus der 0.-Indische weefscls cnz, (Den 
Haag, 1901, p. 45*). 

Lileratmir : in hoofdzaak reeds aangegeven in de 
hiervoor vermelde bronnen. G. P. R. 

KAIN PANDJANG. Alai, handelsterm voor het Jav. 
open kleed van zoowel mannen als vrouwen. in 
tegenstelling tot saroen g, het koker-doek. Ver- taling van 
Jav. d j arit A.in b A. (hoogjav. sin- d j a n g w i j a r), het 
„wijdc kleedn ； waaronder dus zoowel de b e b e d der 
Jav. mannen, als de t a p i li der echt-Jav. vrouwen valt. 
Zie verder BATIK- KEN en KLEEDING. 

KAIRATOE. Een belangrijke in de onderafd. West-
Ceram der afd. Ceram, res. Amboin a ge- legen Christen 
negorij, in de buiten-Piroc^baai, Zuidkust van Ceram. -J; 
■'". ; 

KAIS. Eene rivier in West-Nieuw-Guinea. Zij mondt 
in zee op de zuidkust van den z.g. Vogelkop in een baai, 
waarin ook uitinonden de Metamani (zie aldaar), Roor en 
Dafoer. In den benedenloop heeft de Kais ecn diepte van 
土 5 M., de oevers zijn hier laag en moerassig en weinig 
bevolkt. Door eene zij rivier staat zij in verbinding met de 
veel meer naar het noordwesten uitniondendc Waronge 
(zie aldaar). Hooge rop liggen de kanipongs Kiioeting en 
Katasari. De Kais heeft hare bekendheid te danken aan het 
feit, dat zij ontspringt in het Amaroemeer (zie aldaar). Be 
bovenloop is onbovaarbaar door sterken strooin en 
talrijke versnellingen0 

KAIT-KAIT Zie UNOARIA^rr^ 
KAJA-KAJA.Mct dezen naam wordt door de niet- 

inboorlingcn, die daar vertoeven,aangeduid de kust- 
bevolking van Zuid Nicuw-Guinca ten ooston van de 
Prinses Mariannestraat; hun eigenlijke naam is echter 
Marinde-anim (zie PAPOEA'S, sub III ten 8C). Kaja-kaja 
is eene verbastering van de uitdrukking “kai讪''(de 
goede, de vriend") of „kai-kain (wij zijn vrienden), 
waarmede de inboor- lingon bij onze eerste aanrakingen 
met hen hun- ne vricndschappelijko gezindheid wilden 
laten blij- 
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ken (zie ook Wiohmann Nova Guinea 1912, 2e deel pag. 
561). 

KAJAN of BOELOENGAN. Rivier aan de Oost- kust 
van Borneo. Zie BORNEO IV H. 

KA J ANS. De K a j a n s zijn cen stam dcr Da- jaks, tot 
het stammen-complex der Bahau's bchoo- rende. Zie 
DAJAKS, Deel I biz. 556 cn vv. 

KAJfeLI. Zie KAILI. 
KAJ它LI. Een belangrijke uitvoerplaats van da- mar, 

rotan en kajoepoetih-olie, gelegen aan de zuidoostzijde 
van de aan den noordoosthoek van het eiland Boeroe 
voorkoniende baai van denzelfden naam. A^roeger was te 
Kajeli do posthouder van Oos- t-elijk Boeroe gevestigd. 
Nagenoeg in het midden ligt het fort Dofensie, dat in I860 
werd ontruimd, en ten Zuiden daarvan de christenwijk. 
(Zie BOEROE). 

KAJEN. District van de afdealing en het regentschap 
PatLJcr residentie Semarang, gelegen bezui- den d e Dj 
oe wanari vier met gelijknamigehoofdplaats. Een deel van 
het district wordt in genomen door een moeras, de 
RAwagede, die zich ook over een groot deel van het d 
aaraan gren zend district Oen- dakan( zie aldaar) uitstrekt. 
De hooge waterstan- den in deDjoewana-rivier, tijdens 
den Westinoesson, veroorzaken telken jare 
overslroomingen, die, al naarmate van den duur en de 
hoogte van den \va- terstand, min of meer schade aan de 
aanplantingen van de bevolking, toebrengen. In den 
Oostmoesson heeft deze echter vaak gebrek aan irrigatie-
water. Het district, groot 307 K.M.2, isverdccld in vijf 
onder- districten en had op ult. 1905 eenc bevolkiii^- van 
bgiia 80.000 zielen, waarvan 120 Chineezeii/^*?. 

KAJOA. Groep van eilandjes in de Moluksche zee, 
tenTzuiSen van het eiland Makian, tusschen 0°8zN.B. en 
0°8' Z.B., behoorend cTot lieTsii Itan a at Tern a te. Het 
bestaat uit het eiland Kajoa en de eilandjes Waidoba, 
Jliskin, Goeroeah en To wad a. De be vol- king telt nog 
geen 300 ziclen, u)et inbegi ij) van de op het water 
woonachtige Bad jo's, Zij is gevestigd in kampong 
Goeroeah Ping_ op het eiland Kajoa en plant vooral op 
het edand Waidjjjja- rijst en groenten voor eigen gebruik. 
Be kampong, die onder een s6ngadji staat, bezit een 
steenen moskee. Het hoogste punt is de 士 360 31. hooge 
Likil op het eiland Kajoa. Daar het terrein niet zoo steil is 
a Is op Makian, leggen vele Makian- ners hier tuinen aan. 
Kajoa is rijk aan goede hout- soorten. Kajoa was in de 16e 
eeuw een op Ternate veroverde bezitting van Batjan, doch 
werd na de verovering van Batjan in 1609 door de 
Hollanders aan Ternate terug gegeven从 

KAJOE (MAL., JAV., DAJ., MAK). Beteekent h o u t en 
boom en wordt als zoodanig vaak voor de benamiiigen 
van boomen en planten geplaatst. Wanneer men boo men 
en planten niet onder Kajoe viiidt, zoeke men ze op het 
lioofdwoord, b.v. Kajoe Aiijang-Anjang onder Anjang-
Anjang. De plaats van het woord “kajoe" in dergelijke 
samenstelliii- gen wordL in het Ma], vaak ingenomen 
door: „po- honn, in het Jav. door„oewitn of in het Soend. 
door ”ki‘‘ (voor ,,kai") of door ,,tangkal". Voor klei- nere 
en vooral voor kruidachtige gewasseii vindt men vaak het 
Mat woord „daoen^, (= blad) of in andere talen het 
daarmede overeenkomstig woord gebruikt (zie onder 
DAOEN). Voor sJingerplanten en andere gewasseu, 
inzonderheid die, waarvan de wortel o.a. voor ecnig 
bijzonderdoel gebezigd wordt, is in dezelfde aJgemeene 
beteekenis vcel in gebruik het Sial, woord ,,akar" (wortel). 
Zie de samenstel- ling in DI. I, biz. 25. In het Soendasch 
worden slin- gerplanten algemeen aaiigegeven door het 
wooixl 

“arcuj", gevolgd door de bonaming der soort； in hot 
Javaanscdi op gelijko wijze vaak door „ojodn. 

KAJOE AGOENG. Standplaats van den contro- leur 
der onderafdceling Komering-ilir van de afd. 
Palembangsche Benedenlanden. Het is gelegen op beide 
oevers dor Komeringrivier, en bestaat uit 9 doesoens met 
士 6900 zielen. Door per as berijdbaro wegen is 
hctverbondenmetTandjoengRadja(hoofd- plaats van 
Ogan Ilir) en met de margahoofdplaat- sen in de 
onderafdeeling. 

KAJOE ANGIN (JAV.). Zie USNEA. 
KAJOE APOE (JAV., SOEND.). Zie PISTIA. 
KAJOE AS色M. Tamarindeboom en hout daarvan. 

(Tamarindus indica). Doze zeer fraaie, hoogo en statige 
boom wordt vcelal voor beplanting van lanen op 
hoofdplaatsen gebezigd. Hoogstwaarschijn- lijk is hij niet 
in den Indischen Archipel inheemsch, doch van buiten 
ingevoerd. Het kemhout is don kerbruin. Het wordt bijv. 
gebruikt ter vervaardiging van ronde lincalen en 
dergelijke voorwerpen. Do rijpc vruchten bevatten een 
aangenaam rinsch sma- kend vruchlmoes rondom de 
harde donkerbruine pitten. Dit nioes wordt by velerlei 
spijzen gevoegd oin den smaak te verhoogen, terwijl het 
ook veel- vuldig wordt aangewend bij de bereiding van 
lekker- nijen en van verfrisschende dranken. Het is bo 
ven- dien in de apotheek nls pulpa kimarindorum be- 
kend, en wordt als laxoorend middel gebruikt. 

KAJOE B宜SI (MAL.). IJzerhout. Hieronder ver- staat 
men verschillendc Indische houtsoorten, dio door 
vastheid, ha rd he id en zwaarte uitmunten, b.v. 
Poiirjamiu glabra, Homalium joetidum, A fzelia biju(ik 
en Eusideroxylon Zwageri. Zie HOUTSOOR- TEN. 

KAJOE BOEDI (MAL.). Zie LAGERSTROEMIA. 
KAJOE DJAWA (MAK.). Zie SESBANIA. 
KAJOE FASA (MAL. MOL.). Zie VITEX OOFAS- sus. 
KAJOE GABOES. Zie ALSTONIA. 
KAJOE GAROEof GAHAROE(MAL., JAV., SOEND.) en 

KAJOE GAROE SIAM (MAL.). Zie AQUILA- RIA en 
GONYSTYLUS. 

KAJOE IT AM ⑶ AL. MOL.). Zie "ABA. 
KAJOE KALfiMBAK (JAV.). Zie RHABARBER. 
KAJOE KAPOER (Sum. W. K.). Zie CAN ARI UM 

EUPTERON. 
KAJOE KfiMBANG (JAV.). Zie JHCHELIA VE- 

LUTINA. 
KAJOE KfeMfeNJAN of KAJOE AlfiNJAN MAL.； 

KAJOE KO EM A J AN (MIN.MAL.). 
Slyrax Benzoin Dry and., fain. Styracaceae. Kleine 

booJU, in Malaka en den Maleischen archipel thuis 
behoorend ； in Z.O.-Sumatra als niet onbe- langrijke 
cultuur. De Benzdehars is in den handcl zeer gezocht en 
veelvuldig in gebruik als reuk- middel cn ter bei'ooking. 
In de Europeesche ge- neeskunde wordt benzoe zoowel 
al« zoodanig als voor de bereiding van bezoiizuur 
gebruikt. In den in), medicijnliandcl onderscheidt jnen de 
m 6 n j a n ni a d o c of in. p o e t i h van jonge, en de m 
& - i] j a n m 6 r a h van oude booincn. In den Europee- 
schcn liandcl heeten de houtsoorten naarde plaatsen van 
herkoinst. Padang-benzoe bevat hoofdzakelijk 
kaneelzuur, Pale in ban g- ben zoe d aaren tegen benzoe- 
zuur. Deze laatste soort komt in dit opzicht met de 
kostbare Siam-benzoe overeen en kan deze in de 
apotheek vervaugen. Voor eene samenstelling van alles 
wat benzoe en benzoe-cultuur betreft, zie Ind. Merc. 
1896, 535. Zie ook BENZOE. 

KAJOE KENDEKA (MAL.). Zie AVICENNIA en 
BRUGUJERA ERIOPETALA. 
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KAJOE KOEDA-KOEDA (MAL.), -KOEDA of -
KOEDA-KOEDA (JAV.). Zie ODIN A. 
KAJOE KOENING (MAL.). Zie CUDRANIA. 

KAJOE KOENJIT. (MAL.) Ini. drogcrij; de hou- tige 
stengels van Fibraurea linctoria Lour., fam. 
ilfenispermaceae. Zij bevatten veel berberine. 

Men gebruikt een aftrekscl in rozewater voor oog- 
baden. 
KAJOE LAKA (MAL.). Zie LAWSONIA. 

KAJOE LAROE (MAL.). Zic PELTOPHORUM 
FERRUGINEUM. 

KAJOE MANIS, (MAL.) Ini. drogerij.JIanisdjangan of 
KSningar is in het Javaanscli de naam van den bast van 
den kaneelboom (van Cinnamomum Bl.,); zie KANEEL. 
Kajoe inanis tjina of Kajoe legi is do zoethoutwortel (van 
Glycyrrhiza L.). 

KAJOE MANIS TJINA. Zic CINNAMOMUM 
CASSIA. De naam wordt ook voor Zoethout gebruikt. 

KAJOE MfiNJAN (MAL. JAV., BAL.). Zie STY- RAX. 
KAJOE OELAR (MAL.). Zie EURYCOMA. 

KAJOE OELAS (MAL.). Zie HELICTERES. KAJOE 

OEPAS (MAL., JAV.). Zie ANTIARIS. KAJOE OERIP 
(JAV.). Zic EUPHORBIA TI- RUCALLI. 

KAJOE PAROEDAN (MAL. AMB). Zic FLINDER- SIA. 
KAJOE PINDAH (MAL.). Zie LORANTHUS. 
KAJOE POELI (MAK.). Zie LORANTHUS. 

KAJOE POETAR, -POETARAN TALI (MAL.). Zie 
HELICTERES. 
KAJOE RAPAT (MAL.). Zie BAISSEA. 

KAJOE RASAMALA. Zie CANARIUM MIORO- 
CARPUM. 

KAJOE SERIAWAN. (MAL.) Ini. drogerij； bast van 
Symplocos odoratissima Chois., fam. Styracaceae. De 
bladeren komen in de bekende obat seriawan, weJke 
spruwkruiden a Is “species antiaphtosa?' in de 
Nederlandsche Phannacopee Ed IV zijn opgenomen. 

KAJOE TAHI (MAL.). Zie OELTIS en SAPROS- MA. 
KAJOE TEDJA (MAL.). Zie OINNAMOMUM INERS. . 

KAJOE TfiNGAR(MAL.). Zie CEBIOPS. 
KAJOE TELOR (MAL.). Zie XANTHOPHYL- LUAI. 
KAJOE TIMOER (MAL.). Zie GREW!A SALU- 

TARIS. 
KAJOETRAWAS (JAV.). ZIC MIGHELLA MON-

TANA. 
KAJOEADI. Eiland gelegen ten Z.O. van Salcier en 

(laaronder rcssortcerend. Het wordt met de zuidelijkcr 
gelegen eilandjes Kaoena cn J?ooloe Paneljung (niet to 
verwarren met de gclijkiiamigo eilandjes bez. Kalao 
toewa) bestuurd door eon gala rang. Het eiland hceft een 
lengte van 10 K.M. bij con gruotste breedto van 土 3 
K.M. en een op- pervlakte van omstrecks 19 K.M.2 Het 
N.W. dee! is ingenojnen door eon kaUtgebcrgte, dat in 
den Boc- loe Nahoeloc con hougte bereikt van 320 M. In 
het N.O. hceft men den kalkberg B. Bochoeng Pararang 
(122 M.), tcrwijl op de Z.-punt van het eiland wordt 
aangetroffen dcii B. Tandjoeng Lipang (147 M.). De rest 
van het eiland is cen laagvlakte, die voorul tusschen de 
beide eerstgenoemde bergon tot het N. zecr vruchtbaar is. 
De voornaamsto kampongs zijn Bono Jjambcre aan de N.-
kust, met cen goede unker- plaats, Poengarana aan de W.-
kust en inede aldaar do Orang Bad jo Kam pong Badjo. 
De bovolking is afkomslig van Saleier en was in 1915 
sterk 

ongevcer 3200 ziclei), waaronder 140 Orang Badjo. De 
belasting bedroeg in 1915 / 3356.50. Bo gezond- 
heidstoestand is zecr slccht door malaria; ook buik- ziokton 
zijn vaak hccrschendc. Do voomaamstc cultuur is die van 
djagoeng. Het eiland is de voor- raadschuur voor de 
ondorafdceling Saleier. De maiscultuur, welkcr opbrengst. 
omstreeks 50.000 pi- kocl bedroeg, wordt cchtcr 
verdrongen door die van klappcrs, waarvan het aanLal in 
1915 op onge- veer 20.000 boomen was te stellen. De 
pisangcultuur, die vroeger evencens grooten uitvoor 
toeliet, is nu gehcel verchvcnen tengcvolge van ziekte in 
het ge- was. De Orang Badjo (zic ondcr BADJO of BA- 
DJAU) beoefenen de vischvangst. Zie mode onder 
BONERATE-EILANDEN. 

KAJOENG. Linker-zijrivier van de Pa wan in het 
landschap Matan van de Wester-afdeeling van Borneo. 
Aan de samenvloeiing van beide rivieren ligt de plaats 
Kajoeng of Moeara Kajoeng, ook wel Matan gcnaanid, 
omdat het vroeger de hoofdzetel was van het rijkje Matan, 
zic BORNEO IV C. 

KAJOEPOETIH-OLIE. De mcestc Kajoepoctih- olie 
wordt op Bocroe be re id door distillatie van de bladeren 
van MelaleucaLeucadendronL. (zic aldaar). 

Eigensckajjpen en gebruik. De olie is een hcldere 
bewegelijke vloeistof van cenc lichtgroene klcur, een 
kamferachtigcn reuk en bitteren aroinatischen smaak. Het 
soort. gew. bedraagt 0.926. De groene tint is toe te 
schrijven aan koper, dat gewoonlijk wordt aangetroffen in 
de olio, die aan de inarkt ge- bracht wordt. Dcsgewcnscht 
verkrijgt men door de rectificatic der liandelsolie cen 
kleurloozc vloeistof. Het scliijnt echtcr, dat de bladeren 
van sommige Melaleuca-soortan bij distillatie ecne 
lichtgroene oHe leveren, waai'van de kleur niet aan koper 
is toe te schrij ven, en wclkc Idcur na cenigen tijd 
verdwijnt. De olie wordt gobniikt als geneesmiddel tegen 
rheuniatisme, verlammingen, kiespijn, krainpen enz., ook 
om opgezette dicren enz, tegen insecten te beschermen. 

Kajeli is de hoofdzetel van de berciding dcr ka- 
joepoetili-olie, die door lieden van Socla gcschiedt. Men 
distilleert de olie uit de jonge'lHjuteren, door ze in een 
kctel te brengen, die met water aangevuld en met een hulm 
niet koperen afvoerbuis gesloten wordt. Onder den ketel 
wordt vnur aangelegd, dat het water doet koken cn 
verdampen, waardoor de vluchtige olie met den waterdamp 
niede distilleert. De van den hehn afkomende buis loopt 
door een koelvat, zoodat de waterdamp en de olie 
condensee- ren. De met het water overdistilleerendo olie 
wordt opgevangen in een als trechter dienenden klapper- 
dop, die op een viorkanto jeneverflesch geplaatst is. 
, Dezc flesch heeft aan de onderzijdc een kleine opening cn 
staat in een bak met water, zoodat zij als Florcntijnscho 
flesch dionst doet. Na 8 tot 10 uur stokon bevat de stooin 
geen olie nicer； men laat het water, dat nog in do flesch 
is, geheel wcgloopon en do olie bezinken. Ten slotte 
filtreert men die door Chi- neesch papier en schenkt ze in 
go won c flcsschen over. Wannecr de olie niet groen van 
kleur jnocht zijn, werpt men eenigo koperen geldstukken 
in den vor- gaarbak, om haar de gewenschte kleur mode to 
dee- len. 

KAJOETANAM. Plaats op Sumatra's Westkust, 
gelegen aan de spoorlijn van Enimahavou naar de 
Padangsche bovenlanden. Wegens de sterkc rijzuig van het 
terrein begint hier do taiidradbaan, die door de Anai-kloof 
loopt (zie ANEL). KajoeTanaxn. HOM. bo ven "zeo 
gelegen, stond bekencl als gczond cn zoo went er een groot 
herstellingsoord gebouwd, toen 



252 KA.JOETANAM-KAKIHANVERBOND. 

het hospitaal te Oeloe Limau Manis (bij Padang aan den 
voet van het Barisan-gebergtc) te werd voor de van At]eh 
geevacueerde militairen. De plants is echter zcer warm, 
het aantal gecvacueeixlen van Atjeh venninderde sterk, 
daaroni werd reeds in 1907 het kostbarc etablissemcnt 
verlaten. 

Vroeger was Kajoe Tan am een onderafdeeling met 
gelijknamige lioofdplaats. Sedert de gewest. 
reorganisatie ter Sum. Westk. van 1913 (Ind. Stb. No. 
321) behoort het grootendeels tot het district Padang 
Pandjaug der gelijkn. ondcrafdeeling (zie aldaar).,. C'c € 

KAJONI. Ecnc rivier in Nieuw-Guinea. Zij niondt uit 
in de baai vail Sekar bij de kampong van dien naam, op 
de zuidkust van de Macchier Golf. De Kajoni is over on 
geveer 9 K.M. bevaarbaar tot het punt, waar zij inet een 
breeden waterval uit- het ge- bergte treedt. Hooger op 
stroomt zij nu en dan on- dergronds. Op het punt, waarde 
Kajoni bevaarbaar wordt, ligt de gelijknamige 
nederzetting. 

KAKAP. (MAL., JAV., SOEND.) {Laics calcarifer Bl.). 
Door de Europeanen verbasterd tot Kaalkop. Een tot de 
Zeebaarzen (zie aldaar) behoorende visch- soort, die in 
zee eh riviernionden Iccft en als markt- visch hoog staat 
aaugeschrcven, ook bij de Europeanen. De visch kan zeer 
groot worden ； te Soera- l»a ja werd in ] 851 een 
exeniplaar ge van gen van 170 c.m. Icngte en 200 pond 
gewicht. 

KAKAP-BEBEH (wcllicht juister ,,k. bebek,^.Zie 
ZEEBAAKS. 

KAKAP M色RAH. Zie ZEEBAARS. 
KAKAPASAN (SOEND.), Zie HI BISOUS VE- 

NUSTUS. 
KAKAS. Districtshoofdplaats, zie KAKAS- 

REMBOKEN. 
KAKAS-REMBOKEN,.. (vroeger 2 districten, Kakas 

en Remboken), district dor onderafd.,Ton- dan o, afd. 
Men ado, res. Menado, staande onder een Iste 
districtshoofd of hoekoem-besar (zie HOE- KOEM) met 
standplaats Kakas. — De voornaamste plaatsen zijn; 
Kakas, aarTKernieer van Tondano gelegen, 693 Al. hoog, 
bestaande uit 5~kamp6hgs. Het is een gezonde en 
welvarende plaats (veel sawah's), met een pasanggrahan, 
druk bezocht door toeristen. In de nabijheid ligt de 
ambachts- school van het Zendingsgenootschap (met Rc- 
geeringssubsidie). Rcmboken ujt 5 kanipongs bestaande, 
eveneens aanTiel'meer, 695 M. hoog, potten en 
pannenbakkerijen, standplaats van een onder- 
districtshoofd en Paso (bet, warm), aan het meer van 
Tondano, met warme bronnen in de nabij- heid, — De 
bevolking van dit district behoort tot de Toeloer (bet. 
meerbewoners), en spreekt het Tondaneesch dialect in de 
Afinahasa (zie Tondano). 

KAKASKASEN, (bet. plaats, waar de haan ge- krabd 
heeft), voormalige districtshoofdjjlaats, behoort bij het 
district Tomohon Sarongsong, onder- afdeeling 
Tondanoder afd. Menado, res. Menado. De plaats is op 
een hoogvlakte gelegen, 813 M. hoog. Men vindt in den 
omtrek vele sawah5s en vervalleji koffietuinen. Thans is 
het de standplaats van een hoekoem-kadoea of 
onderdistrictshoofd. 

KAKATOE. Zie PAPEGAAI. 
KAKATOEA, KAKATOEA SOEMPIT (IRAN). Zie 

LIPVISSCHEN. 
KAKAWANG (BORNEO). Zie HOPEA. 
KAKER-DARI. Naam op de Aroe-eilanden voor een 

IJsvogel, Alcyone, pusilla. Eene and ere IJs- vogelsoort, 
Sauromarptis GaudicJiaudi, heet aldaar Kaker-deixlar. 

KAKI-AJAM. Maleische naam voor cen ZecsterT 

Linckia miliaris. Slangstcrren, Ophiocoma-soortex\, 
hcctcn Goerita-karang. Zic STEKELHUIDIGEN. 

KAKI-APPEL. Zie DTOSPYROS KAKI. 
KAKI-KOEDA (MAL.). Zie HYDROCOTYLE 

ASIATIOA. 
KAKI ALL Het hoofd van den Hitoe'schen opstand 

onder het bestuur van den gouvemeur van Amboina- 
Gerard Demmer (1642一1647); werd den 16en Augustus 
1643 door den Spanjaard Francisco de Toyra vermoord. 
(Zie ”De ambonse historie" enz. door G. E. Rumphius, in 
de Bijdragen tot de T., L. enV. van N.I. uitgegeven door 
het Kon. Inst, voor de T. L. V. van N.I. Decl LXIV [1910] 
biz. 220). 

KAKI(H)AN-of KAK它HANVERBOND. Geheime 
vereeniging op West-Ceram, waartoe de mannelijke 
leden der Pala-siwa-(h)itam (zie CERAM p. 470) 
bchooren; dezen bewonen in hoofdzaak het gebied der 
„drie wateren" n.I. der rivieren Eti, Sapolewa en Tala. 
Zoodra de jongens den volwassen leeftijd bercikt hebben 
of eerder reeds worden zij opgeno- mcn in den geheimen 
bond en krijgen zij als teeken daarvan een zwart-blauw 
bondsteeken op borst, ar- mcn of dijen getatoeeerd; 
vandaar de naam Pata- siwa-it am (itam, hitam = zwart). 
Wegens de groote geheimhouding, die van alle leden van 
het verbond geeischt wordt, zijn de inwijdingsceremonien 
en het eigenhjke docl van het verbond niet met juistheid 
bekend ； zooveel schijnt echter vast te staan, dat de 
priesters, die de nieuweJingen inwijden, de voorstel- ling 
geven, dat dezen door een boozen geest of den duivel 
gedood of verslonden zijn; aan de buiten- staande 
vrouwen worden bebloede speren en hak- messen, en 
plassen bloed op den grond vertoond. Na eenigen tijd 
komen dan de priesters aan de in rouw zijndc negorij 
inedcdcelen, dat de jongelingen door hun macht weder uit 
den dood zijn opgewekt, en weldra komen dezen ook, vuil 
en bcslijkt, in het dorp terug, waar zij zich aanstellcn als 
kleine kinde- ren, die niet eten, ioopen of spreken kunnen
； elk hebben zij een eigenaardig besneden en beschilderd 
bamboestokje in de hand, dat zij van den duivel beb- ben 
ontvangen. De inwijdingsplechtigheden hebben plaats in 
het kakianhuis of de baileo pamali, die meestal op een 
afgezonderde plek in het bosch bui- ten de negorij staat. 
AVanneer ecn inwijdingsfeest ophanden is, wordl door 
de mannelijke bevolking der negorij dat huis in orde 
gemaakt of nieuw gc- bouwd ； de leiders van de 
pJechtigheid zijn do priesters, maoewen, waarvan er een, 
de maoewen besar, de voornaamste en tevens de bewaker 
van het kakian- huis is. 

Het Kakian- verbond is hoogst waarschijnlijk le 
bcschouwen als een der laatsle overbiijfselen van het in 
velc streken en vooral in Indonesie vroeger vecl- vuldig 
voorkomende verbond der ongetrouwde vol- wasseu 
jongelingen in den stam, waarvan men in onzen Arcliipel 
nog allerwege de sporen ziet in de vergaderhuizen der 
dorpen (balai, sopo enz.), die thans tot allerlei doeleinden 
dienen, maar vroeger de mcitmenhuizen moelcii geweest 
zijn, zooals ze dat nu nog uitsluitend zijn in sommige 
dcelen van Nieuw-Guinea (roem-s'ram, kareivari) en 
elders. Onder meer wijzen de aard der 
inwijdingsceremonien, die symbolisch uitdrukken, dat 
het kind sterfl oni als jongeling tot ecn nieuw leven op te 
staan, en de ornstandigheid, dat vrouwen en kinderen van 
de plek der samenkomsten verwijderd gehouden moetcii 
worden, in deze richting,De wijzigingen.dio opOeram 
deze jnannenbond ondergaan heeft, zijn uit den loop der 
geschiedenisdan gemakkelijk te verklaren. 



KAKIHAN VERBOND — KAKOELOEK MESAK. 253 

Toen Ternate en Tidore hunne vecten naar Ceram 
ovorbrochteii,' koos'het kakian-verbond partij voor 
Ternate of were! hot onder Temataanschcn invloed 
gebracht cn zoo kreeg het verbond voor hot ccrst een 
politieke boteekenis. Later, toen tcngevolgc van de 
liongi-tochton der Compagnie Klein-Ceram (Hoc- 
amoeal) to vuur cn te zwaard verwocst was, slotcn <lc 
leden zich nauwer aaneen, cn kcerde de invloed van het 
verbond zich vooral tegon de Hollanders; van dien tijd 
wellicht dateeren ook de groote geheimzinnigheid 
omtrent doel en wezen van den bond en de strenge 
straffen tegen elk, die icts daar- van aan niet-leden 
openbaarde. Daar het Kakian- verbond ten nauwste 
verband houdt met hot in- heemsch geloof, kcerde het 
zich vanzelf ook tegen uitbreiding van hot Christendom 
op Ceram. Naar mate echter het Gouvernomcnt mcer 
invloed kreeg, nain, vooral aan de kusten, de macht van 
het ver- bond af, ook de uitbreiding van het Christendom 
op Ceram deed er grootc afbreuk aan. De drie hoofden 
van het verbond, de kapala sanirivan Tala, Sapo- Icwa 
en Eti, die vroeger elk in hun ressort het hoog- ste gezag 
en de rechtsmacht in handen hadden, kre- gen ofiicicele 
kleeding cn attributen van het Gouver- nement en werden 
op die wijze de tusschenpcrsonen tusschen het 
Gouvcrnement en de bevolking, hun invloed nam echter 
daarcloor af, en ging nicer over op de maoeicen of 
priesters, die onder de bergstammen de steunpilaren van 
het verbond blevcn. Onder den invloed van het 
Christendom begonnen omstreeks het einde der vorige 
eeuw vclen zich in het geheim van het verbond af te 
scheiden, totdat omstreeks 1900 zelfs twee maoeruen 
besar te Kaibobo, de stand- plaats van den kapala saniri 
van Tala, lidmaat der Christelijke geracente werden, 
zoodat verschillendo borden cn versieringen, zelfs het 
beeld van Toeale- ematai (den Zonncgod) aan den 
hulppredikcr werden overgedragen. Scdert ncemt de 
politicko bctce- kenis van het verbond voortdurend af, 
vooral sinds godurendc de Jaatste expedities de invloed 
van het Gouvcrnement ook op de bergstammen zich be- 
langrijk heeft uitgebreid. Toch zijn nog een groot aautal 
inlanders, zelfs onder de Christenen, leden van het 
verbond, en wordt af en toe, o.a. nog in 1909 te Noniale 
met grooten luistcrdeinwijding van nieu- welingen 
gevierd, waartoc thans de vergunning van den Resident 
van Aniboina wordt vereischt. 

Literatuur : \V. A. van Rees. De pionniers der be- 
schaving in Neerlands-Indie, 1866, biz. 92 o. vlg.； A. 
van Ekris. lets over hcl Ceramschc Kakian- verbond in 
Tijdschr. Bat. Gen. DI. XVI 1807 biz. 290 c. vlg. ； 
Ludcking. Do resident ic Amboina, 18G8, iJz. (i7--78;; 
F. .J. Sachse. Ilet ci lai id Scran cn zi.jne bewoners, 1907, 
biz, 60一62, 80—82 cn 90—95; T. .1. Bezcmer. Door 
Nederlandsch Oost-Indie, 1906, Hoofdat. VI (waarin ook 
mededeelingen van den hulpprediker H. Kraycr van 
Aalst); Mevr. D. Kraycr van Aalst—van Aalsl . Het 
Kakehanfecst in Eigen Haard 1911, biz. 228—232, Over 
de afleiding van h<it woord kakian zie Van Hoe veil. 
"Vragcn cn Aut woorden." Bntav. Gen. 26e deel, biz. 102 
Vor- \<il^ van XXV ( 1881), l)lz. 57B). T. .J. B. 

l) Saniri zijn de radon, ondor wicr bestuur, al- t hans 
in naam, do bcvolking van West-Ceram staat； elk dicr 
raclen heeft tot vooraitter cen kapala saniri, door do 
bcvolking zelve gekozen cn door hctCJouvcr- neinent 
benoemd. Waarschijnlijk werden tot deze waardigheid 
dus tclkcns personen gokozen^ die reeds hoofden van het 
Kakianverbond waren. 

KAKKE. Zic IJSVOGEL. 
KAKKERLAK (lipas MAL., tjord JAV., tjoetjoe- ngock 

SOEND.). Insect verwant mot Sprinkhanen, Krckcls cn 
Vccnmollcn, bchoorende tot de orde dcr 
Rcchtvleugcligcn of Orthoptera, ondcrorde der 
Cursoria. Ecn in Indie verbreide soort is Periplanda 
(Slylopt/giis, Bl alia) orienlalis, zij voert cen nach- telijke 
Icvenswijze, is zeer schuw en sncl tcr been, ge- bruikt 
allerlei inaar toch voornainclijk plantaardig vocdsel, 
knabbelt met haar bijtendc njonddcelen ovcral aan en is 
daardoor schadelijk. Door de neiging om zich in spleten 
cn andere donkcre plaat- sen te verbergen en om de 
voorraden van den mensch tot voedsel te gebruiken, 
komen de kakker- lakken veclvuldig in bergplaatsen, 
woningen en ook op schepen voor, en worden zij zoo 
door toedoen van den mensch over de gehecle aardo 
verspreid. Daardoor is waarschijnlijk de Periplaneta 
orientalis cvenals de americana in Europa gekomen, 
waar zij in bakkerijen, branderyen cn op andere warme 
plaat- sen zeer talrijk wordt aangetroffen en, naar men 
zegt, de Europeeschc Kakkerlak, Phyllodromia (Blatla) 
germanica, hier en daar heeft verdrongen. 

De volwassen Periplanetas zijn ± 2G m.M. lang. De 
mannetjes zijn van twee paar vleugels voorzien, waarvan 
zij echter veel minder gebruik maken dan van hiinne 
langc, slanke, mot stekclharon bezette pooteu. De wijfjes 
van P. orientalis ondersclieiden zich van de mannetjes 
doordien haar laatste achter- lijfsring met ^en 
kielvormige kam-punt in 't midden omhoog stcekt, 
terwijl bij de mannetjes deze ring plat is en ter weerszij, 
behalve de aan beide geslach- ten eigen staartstift 
(cercus), een fijne stift (stylus) draagt, voider doordien 
hare vleugels korte cn on- bruikbarc stoinpjcs blijven. Na 
de bevruchting zwelt het achtcrlijf van het wijfje sterk 
aan, en langzamer- hand wordt in do geslachtsopcning 
een langwerpig rood, betrekkelijk zeergroot, glad 
lichaam zichtbaar, dat meet en nicer naai' buiten treedt en 
daarbij.naar- niate het harder wordt, van wit door gccl tot 
bruin verklcurt. Het heeft den vorm van een 
ouderwetsche rcistasch. Men nocmt het somtyds ei, het 
is echter in werkelijkheid een eierkapscl (ootheka); langs 
zijn bovenkant heeft het een naad, die cr uitziet als ware 
hij gevlochten, op de zijkanten vertoont het ter wcerszij 
7 dwarsinsnoeringen. Dczo beantwoorden aan 8 hokjes; 
elk claarvan bevat een werkelijk ci, dat zich reeds voor 
het uittrcclen van het cikapsel tot een larve ontwikkelt. 
Van Phyllodromia germanica is waargenomen, dat de 
moeder-kakkcrlak het eikapsel na ecnigcn tijd langs den 
gcvlochten naud opende en zoo hare larvcn zclf ter 
wereld bracht. Deze zijn van den beginne af van 3 paar 
pooten voorzicn, waarmee zij onmiddellijk gaan 
rondloopcn, hare oorspronke- lijk witte kleur verandert 
spoedig in gcol on bruin. Zij ondcrscheidon zich van de 
volwassen kakker- lakkcn door het go mis van vleugels 
en ondergaan cen zcstal vcrvcllingun; na de vierde 
worden do vleugel- stompjes zichtbaar. Er wordt 
beweerd, dat tusschen icder paar vcrvcllingun ecn gehcel 
jaar zou verloo- pen cn dat ieder wijfje slechts eons of 
hoogstens twceinaal eon eikapsel zou voortbrengen cn 
kort daarna zou sterven. 

Een goede manicr om kakkcrlakken uit te roeicn, is 
het iieerlcggen van zware doeken, gedrenkt met cenig 
suikerhoudond vocht. ledoren morgen moet men daarop 
gaan stampen, alvorcns do dccken op te lichtcn. 

De naani K a k k c r 1 a k wordt ook wcl aan Albino's 
gegeven. (Zie aldaar). 

KAKOELOEK MESAK. Landschap thans deel 
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uitmakende van het landschap Bcloe Tassi Fettoh, 
onderafdceling Beloe, afd. Noord- cn Glidden-Timor, 
res. Timor eu Onderhoorigheden. 
~K AKO ENIR (wellicht juistcr li<rflkocniran SOEND.). 
Zie MULLEN. • ' 

KALA. De benaming aan Qiwa gegeven, wanneer 
hij als de almachtigc vernieler optreedt. Zie QI- 
WAISME. 

KALABAHL Plaatsje op Alor aan de diepinge- 
sneden baai van denzelfden naam. standplaats van den 
gezaghebber dcr ondcrafdeeling Alor, afdeeling Zuid 
Timor cn Eil., res. Timor en Onderhoorigheden. 

KALABIENTIEN t. r. KALABINTING (MAK.). Zie 
EEKHOORNS 

KALABOE GOENOENG. Berg ter Sum. Westk. 2172 
M. hoog, gelegen in de Ophir-districten, op de grens van 
Sumatra's Westl£ust en de fesidentie Tapanocli. Op 
dezen berg ontspringt de Pasaman. 

KALADJANA of KALANDJANA (JAV.). Zie 
PANICUM MUTICUM. 

KALADJENGKING (MAL ), KALADJENGKING 

(JAV.). Zlc SOHORPIOENEN. 
KALAENA-RIVIER. Zic CELEBES onder b. 

Midden Celebes biz, 454 en d. den Zuidoostarm 
biz. 458. 

KALAJAR BADAG (-BADAK) (SOEND.). Zie 
HODGSONIA. 

KALAMOJANG. (MAL. MOL.), KALAMAJAR, 

KALIMAJA (MAL. ) KJeine phosphore-scecrende 
Myriapods, vermoedelijk een Siphonophora, laat 
een lichteijd spoor achtcr. 

KALALAWAR (MAL.). Zie VLEERJIUIZEN, 
INSEKTENETENDE. 

KALAM is cen dcr Arabische ben am in gen van de 
Mohammedaansche gdoofsleer, en dateert uit de 
periode, waarin onder invloed vooralder Cliristelijke 
dogmatiek verschillende onderwerpen van het ge- 
loof voor het，eerst min of meer wijsgeerig werden be- 
sproken en bcredeneerd. Wie zulke vragen tot onder- 
werp eener verhandeling inaakte, werd aangeduid als 
nwelakallim (d. i. iemand, die zulk eene vraag „be- 
sprak") en de wijsgeerige behandeling der geloofs- 
vragen noemde men ^kalairC' (d. i. bespreking). Zij, 
die het beredeneeren dezer onderwerpen als eene 
afkeurenswaardige nieuwigheid veroordcelden (zie 
ISLAM II, d), hebben den kalam in de scherpste 
bewoordingen gebrandmerkt. Op grond nu dcr in 
dien tijd ontstane overleveringen, waarin de kal&m 
aldus als i e t s z e e r verwerpelijks wordt 
voorgesteld, vermeed men het in den lateren Islam 
liefst, de orthodoxe ^eloofsleer te noeinen 
en gaf er de voorkeur aan, dit vak van godsdienst- 
wetenschap als de oesoeZ al-din of tawlud aan te dui- 
den ； zie ISLAM, II, d, en vgl. verderiJI. Goldziher, 
\VorIesungen fiber den Islam, )910, p. lot), J27—129； 
M. Th. Houtsma, De strijd over het dogma in den 
Islam, 1875, p. 87 v., 93 v. 
-KALAMBOEWAI t. r. KJ&LAMBOEWI (MAL.). 
{Ampul/aria). Zie GASTROPODEN. 

KALAMISOE.Bergtop van 2222 M.in het ZVV-lijk 
schiereiland van Celebes (zie aldaar onder e den 
Zuidarm biz. 461). 

KALANCHOE, plantengeslacht der Crassulaceao 
met 2 soorten K. pinnata en K. laciniata, de eei'ste 
veel op Java verwilderd, de and ere uitsluitend ge- 
kweekt, vooral by de won ingen der Chineezen. De 
inlandsche namen Daoen Stdjoek (MAL.) Boenti- 
ris (SOEND.), Tjakar bebek (MAL.) of Sosor bebek 
(JAV.). worden, naar het schijnt, voor beide soorten 
gebruikt. De kruidachtige planten hebben groote 
yle bloempluimen en tegenoverstaande, dikvleezi- 

ge bladeren, die vooral bij de tweede soort vaak diep 
ingesneden zijn. Zij worden als verkoelend genees- 
middel gebruikt. 

KALANDO. Bergtop op Celebes van eene hoogte van 
2963 M. (zie Celebes onder 6, Midden-Celebes biz. 454). 

KALANGAN^Met Sait ni Hocta samciigetrokJcen tot 
een koeria, onderclcel oiiderafileeling bolga en Bat an g-
Toroe-d istricten, j:ler afd. Benedcn Tapanocli. res. 
Tapanoeli, met gelijknainige hoofd- plaats, gelegen ten Z. 
van Sibolga aan de Kalangan- rivier, die in de baai van 
Tapanoeli uitmondt, en aan den grooten weg van Sibolga 
naar Loemoet. Het zielental bcloopt ongevcor 150. 

KALANGBRfiT. District van de afdeeling en het 
rcgentschap Toeloeng-agoeng, residentie Kediri, met 
eene oppervlakte van 187.5 K.M.2. Er zijn aldaar twee 
erfpachtsond ememin gen voor koffie en een 
suikerfabriek. Het telde ulto 1905 eene bevolking van 士 
76.000 zielen, waarondor 70 Europeanen cn 35 
Chineezen. 
CvKALAN.GSJltider dezen naam is een volkstam op 
Tlava bekend, die vroeger een zwervend leven in de 
bosschen leidde, maar door Sultan Agoeng van Mataram 
genoodzaakt werd zich in vaste woon- plaatsen, 
Kalangans genaamd, te vestigen. De Ka- langs zyn over 
geheel Midden-Java verspreid, maar worden toch vooral 
in de Vorstcnlanden gevonden, waar zij op de 
hoofdplaatscn Djokjakarta en Soera- karta afzonderlijkc 
buurten bewonen. Van"hunne af- komst is weinig bekend; 
volgciis de fantastische ver- halen der Javancn zouden zij 
afstammen hetzij uit een bloedschendig huwclijkvan 
eenvorstin metharen zoon, hetzij uit de vermenging van 
cen mensch met een hond, die nu eens als stain vader, dan 
als stam- moeder der Kalangs genoemd wordt, en wiens 
graf in de desaPragoeman (Semarang) gevonden zou wor- 
den. De Kalangs, die vroeger vooral bijzondere be- roepen 
uitoefenden, — koperameden, vervaardiging van 
zweepen uit rot an, het vellen en bewerken van hout, het 
laatste ook als heerendienst voor denVorst, ——zouden 
bij huwelijken en sterfgevallen bijzondere gebniiken 
volgcn, waarbij de hond een zekere rol speclt. Zij werden 
vroeger door de overige Javancn met minachting 
beschouwd; tegenwoordig schijnt dit in mindcre inate liet 
geval te zijn, claar zij thans wel bij elkander wonen. Zelfs 
zijn huwelijken tusschen Kalang8 en anderc Javancn niet 
zekizaam, ofschoon deze nog wel tegengohouden wonlen 
door de verhalen, onder de Javancn in omloop, dat do 
Kalftngs staarten hebben en bloedachondigen om- gang 
met hunne kinderen zouden plegcn. Men heeft wel eens 
beweerd, dat de Kalangs verwant zouden zijn met den 
zwarten, kroesharigen stam der Negrito's op do 
Philippijnen, enz. ； zij ondcrschciden zich echter van de 
Javancn niet door voorkonicu, noch door kJceding of 
taalgebruik. Ook belijden zij den Islam on wordt de 
besnijdenis gotrouw door hen in achl gcnoinen. 

Thans zijn de KalangH in Djokjakarta deck kooj)- 
liedcn, deels timmerlieden, dcels volgeHngen van 
Javnansche grooten. In Soerakurta waren zij vroeger, toen 
do Socsoehoenan de vrije besehikking had over de 
houlbosschcn, belast met de zorg voor het kappen cn 
vervooren van het hout en onder- scheiden van de 
liofliminerlicdcn, die tot het hof- personee] werden 
gerekend. Tlians zijn dezen echter met de KaJangs 
samengesinokcn en worden zij ook Kalaiigs genoemd, 
welke benaming dus allecn op het beroep Egat, dat wordt 
tiitgeoefend, zoodat de be- naming Kalang thans het 

geheele ambtelijke perso- 心 f 
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neel omvat, dat ondcx- den Wed代nS, Kalang met het 
toezicht op do hoftimmerlieden belast is, be- nevena al 
hunnc ondorgeschiktcn. 

In het Javaanscho wetboek NawSIS. prAdfttft, art. 24, 
wordt van de Kalangs on Pinggirs gowag gc- maakt en 
aangenomen, dat do afstamming der laat- ston bepaald 
wordt door de moedcr, die der eorsten door den vader. 

Zie Ketjen, T. Bat. Gen. XXIV, 1877, bl. 421 ； 
Yeih,._ Java, II, bl. 579; A. B. Moyer, Dio Kalang auf 
Java (Leopoldina XIII, Aug. 1877, bl. 4)； J. Knebel, T. 
Bat. Gen. XXXVII, J 894, bl. 489; Dr. H. ten Kate, 
1'Anthropologie, T6nie XXVI, 1915, biz. 239—241. 
KALANTARA (JAV.). Zie LEUCAENA. 

KALAO(LAMBfiGO).Eiland, gelegen ten Z.O.van 
Saleier en administratief daaronder ressorteerend. Het 
worclt bestuurd door een onbczoldigd galar- rang. Het 
eiland heeft eene lengto van 士 30 K.M. bij cene grootste 
breedte van 5 a 6 K.M. en cene op- pervlakte van 
ongeveer 120 K.M.2. Het bestaat bij- na geheel uit 
bergland met van Oost naar West，ge- richte ketens, wier 
uitloopers in elkaar vallen. Een groot aantal toppen, 
waarvan de Boeloe Tombong of Papakang de hoogste is 
(187 M.), verheffen zich regelmatig over het eiland. Zij 
zijn klein van om- vang en veelal zeer stei】，sommige 
bolvormig of ke- gelvormig. Naar de N.-zijdc loopen de 
hellingcn steil af met smalle diepe ravijnen; de 
Z.hellingcn zijn minder steil. Op het O.-deel van het 
eiland heeft men enkele breede, zacht glooiende vlakten. 
Op de Z.W. kust heeft men eene uitgestrekte vlakte. 
Rivicren zijn er niet, slechts enkele kreekjes. Een voetpad 
loopt over het Oostelijk deel van het eiland. De 
kampongs zijn gering in aantal, tie grootste, nl. Kalao met 
Bcroe, ligt op de Z.O.-kust, waar de schepen in den 
westmoesson eene goede aukerplaats vinden. De 
bewoners zijn afkomstig van Boeton. Vandaar gingen zij 
naar Kalao Toewa, doch door de zeeroovers ve rd re ven 
verplaatsten zij zich later naar Kalao. In 1912 bestond de 
bevolking uit ongeveer 1100zielen.De gezondheid is 
ongunstigdoor malaria, ondervoedingen slecht 
drinkwatcr. De voornaaniste cultuur is die van djagoeng, 
waarvan iets kan. wor- den uitgevoerd ； do 
klappercultuur is van weinig botcckcnis, doch wordt 
bctcr. In J912 bedroeg de opbrengst a an belasting / 717. 
— Zic mede onder BONERATE EILANDEN. 
KALAO TOEWA. Zie BONERATE-EILANDEN. 

KALAPA. In het Maleisch spreekt men van „po- hon 
nioer" of ,,-njioer" of, met een mogelijk aan het 
Javaansch on tieend woo rd, van „pohon kClapa" of ,,-
kalapa", in het Socndaasch van „tangkai kalapa5', in het 
Javaansch van „oowit kaiapi" of of „oewit krambil". De. 
Clercq geeft in zijn Plantk. Woordenb. voor Ned. Indie 
ver over de honderd in- landsche narnen op, die in de 
verschillende talon en dialectcu van den 0. I. Archipel 
voor den „calap- puH-boom,' (Rumphius) worden 
gebezigd. 

De wetensebappelijke naain is Cocos nueijera, 
behoorendo tot do plantonfamilio der Palmen; in het 
NcderJandsch het best aangeduid als cocospalm. Do 
naain, waarbij hij het meost door de Europcanon in Indie 
wordt genoemd, is klapperboom, d.i. een ver- bastering 
van het woord kalapa. 

A Is het oorspronkelijke vadcrland van den cocospa 1 
rn nioetcn de Noordclijke landen nan de Wcstkust van 
Zuid-Amerika worden aangezicn. Zijn overbren- ging 
naar de tropische landen van Azie moct reeds in 
praohistorische tijdon hebbon plaats gchad. Hot 
voorkomen van den cocospalm in onzo tegenwoordi- ge 
O.I. Kolonicn is reeds bekend uit de alleroudste 

verhalcn der Arabiercn en Chincezcn over reizen naar 
den Maleischon Archipci. 

De hypothesc, dat do geographischo versproiding van 
dozen palmboom, dank zij het uitstekend drijf- vennogen 
van zijnc vruchtcn, door bcmiddeling van 
zeestroomingen zou gcschicden, bean t woo rd t niet，
ineer aan onze tegen woordige kennis van dezo 
cultuurplant. 

De Cocos behoort tot de vedcrpalmen ； de rijzigo 
stam draagt aan zijn top eon machtigc kroon van 
bladeren, uit wier oksels de enorme bloeiwijzen te 
voorschijn treden en waar omstreeks een jaar na do bloei 
de zware vruchttrossen hangen. De ge- rniddclde leeftijd 
van den cocospalm bedraagt 80 jaar, ofschoon hij stellig 
100 en meer jaren oud kan worden. 

De zuilvorroigc onvertakte stam bereikt gemakke- lijk 
een hoogte van 20一25 M. en is over zijne geheele 
oppervlakto voorzien van lidteekens van de aan- 
hcchtingsplaatsen der afgcvallen bladcren, terwijl de 
stambasis meestal in omvang is toegenomen. De 
volwassen bladeren kroon heeft gewoonlijk 20—30 soms 
zclfs 35 bladeren tegelijk aanwezig en elk blad bereikt 
een lengte van 5—8 M. en bezit ongeveer 60 —80 paar 
bladslippcn, die % M. lang zijn. De co- cospalrn heeft 
66nslachtige bloemen, die echter op hetzelfde individu 
voorkomen: hij is dus eenhuizig. Tot kort voor de 
ontplooiing wordt de circa 2 31. lange inflorescentie 
omslotcn door een bloeischeede, d ie later afvalt. De 
bestuiving geschiedt zoowel door insecten als door den 
wind. 

Do vrucht van Cocos nucifera is een steenvrucht, 
zoodat de nnam van cocosnoot feitelijk onjuist is. De 
cocosvrucht is gewoonlijk denzadig, in bijzondere 
gevallcn 2- of 3-zadig. Het cocoszaad wordt omge- ven 
door een dikken vruchtwand, bestaandc uit een vezeligen 
bolster, die van buiten omgevnn is door een lecrachtige 
huid en van binnen tegen een steen- hardc schaal aahsluit. 
Alles wat zich inwendig van doze hardc schaal bevindt, 
behoort tot het cocoszaad. 

In Ned.-Indie komt，van het gcslacht Cocos alleen do 
soort C. nuciferd voor, doch daarvan zyn ver- scheidene 
varieteiten voorhanden. Over het meeren- deel dier 
varieteiten zyn haast geene gegevens bekend, terwijl het 
hoogst wenschelijk zou zijn, indien een onderzoek nnar 
hunne cultuur-waarde werd ingestcld. 

De cocospalm is van nature geen strandplant, of-
schoon hij aan tropische kusten zelden ontbreekt. Hoe we 
1 het geen groeivoonvaardc is, vcrclraagt deze palm 
boom cen substraat, dat een hoog gehalte aan keukenzout 
bevat, en juist daarom kan hij zoo uitstekend aan het 
zeestrand gedijen. Het nut van den cocospalm is zeer 
groot en velcrlci; enkele dcr voor- naamsto toopassiiigen 
niogon hier worden opgo- somd. Het hout van den stain, 
hoewelniot zeerduur- zaam, wordt voornamelijk voor 
binnenwerk in de huizen gebruikt en voor het 
vervaarcligen van in- landsche snuistorijen. De wortels 
dienon voor de be- reiding van inlandsehe 
gcneesmiddelcn en do akar kfilapa hidjau (MAL.) geklt op 
Java als diureticum. Het jongo grocipunt van den stam — 
zg. palmiot — wordt als groento gegeton (palmkool, die 
ook als zuur wordt ingemaakt); van de allerjongste, nog 
wittc bladslippcn worden mandjes gevlochten, waar in 
men rijst stoomt, die daaixloor ecn byzonder lek- keren 
smaak verkrijgt. Van de oudere bladeren ver- vaardigt 
men allerlei vlechtwerk voor kortstondig huisclijk 
gebruik en van hun stevige middenuerven worden 
bezenis gomaakt. Bij fccsten dienen de groe- 
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ne bladeren den inlander tot festoenen, die hij met 
bloemen versiert, tcrwijl de dorro bladeren met bars t-ot 
fakkels worden verwerkt. 

Van den jon gen bloemstengel wordt na vooraf- 
gaande behandeling pslmsap afgetapt, waaruit men door 
indaxnping palmsuiker en door verschillende and ere 
bewerkingen palmwijn, gist, arak on azijn vcrkrijgt. Het 
versch opgevangen sap is volkomen helder en een 
aangenanie frissche drank, die cchter spoedig troebel 
wordt wegens de gisting der aanwe- zige suiker. La at 
men het sap vergisten, dan ont- staat de zg. palmwijn 
(ICgen of toewak) terwijl de afgezette droesem a Is gist 
kan worden gebruikt; uit den palmwijn wordt verdcr arak 
gestookt. Na on- geveer e6n etmaal is de alcoholische 
gisting afgeloo- pen en begint de azijnzurc gisting, die 
tot azijnbe- reiduig leidt. Voor de suikerbereiding dient 
de gisting van het versche sap te worden workomen ,door 
het op cen open vuur in tc dampen^jBpor aan- brauding 
verkrijgt de dikke stroop een bruine kleur, zij wordt dan 
in eenvoudige vormen gegoten en levert bij afkoeling een 
aangenaam smakende bruine suiker op, die op de pas? rs 
en in de warongs in koekjes van verschillende grootte en 
formaat ver- kocht wordt. 

Het vooniaamste nut wordt echter van de cocos- 
vruchten getrokJ<en. De vezelige bolster levert na- 
melijk de cocosvezel — de z.g. ,,coir" —, die na 
voorafgaande bewerking gebruikt wordt voor het inaken 
van cocosmatten, touwwerk, borstels, enz. De inwendige 
harde vruchtschaal, die het zaad om- geeft, wordt 
verwerkt tot lepels, drinkbekers, in- houdsmaten, enz. 
Het nicest belangryke bestand- decl van de vrucht is het 
kiemwit van het cocos- zaad — het z.g. "cocosvleesch" 
—, dat in zijn inwendige holte het cocoswater be vat. 

Dat kiemwit vindt toepassing door zijn gehalte aan 
vette olie. Het winnen van die olie kan onmid- dellijk uit 
het versche cocosvleesch plaats hebben of nadat dit 
vooraf gedroogd is en dan den naum van “copra" 
verkregen heeft. De bereiding van olie uit het versche 
kiemwit wordt alleen door de inlanders verricht en 
bepaalt zich hoofdzakclijk ter voorziening in de 
plaatselijke behoeften. Het ren- dement van 300 goed 
gerijpte, versche cocosvruch- ten bedraagt volgens 
priinitieve inlandsche bereiding ongeveer 38 L. 
cocosolie. 

Het droogproces voor de copra-bereiding kan 
geschieden door het cocosvleesch bloot te stellen aan den 
zonneschijn of door kunstmatige verwarming. De 
inlandsche wijze van kunstmatige droging boven een 
zacht open vuur ]evert in den regcl een wan- kleurig en 
onwelriekend product, waardoor de copra uit Ned.-Indie 
en vooraJ uit de Buitenbezittiu- gen op de Europeesche 
markt geen goeden naain heeft. 

In onze 0. I. kolonien bestaaii tegenwoordig tal- rijke 
modern ingerichte fabrieken, waar de copra tot oKe 
verwerkt en a Is copra-oJie geexporteerd wordt. Goed 
gedroogde copra heeft een gehalte aan olie van 士 65 %, 
De fabiiekmatige winning van de copra-olie geschiedt 
door hydraulische persing der vooraf fijn gemalen copra 
en het residu, dal daarbij overblijft — de z.g. “cocospulp" 
—, vonnt als vee- voeder (cocos-koek) of a】s meststof 
(cocos-boengkil) een niet onbelangrijk byproduct/ 

De ruwe copra-olie levert na zorgvuldig raffine- ment 
een zuiver reuk- en smaakloos vet, dat als braadvet 
toepassing vindt. Door het zuivere vet te verboteren met 
gepasteuriseerde melk oiider toe- voeging van tafelolie 
wordt de plantenboter-mar- 

garine vervaanligd, die tegenwoordig steeds meer de 
natuurboter vervangt. 

Verdcre nevenproducten kunnen uit de verworkte 
grondstof nog verkregen worden voor de zeep- on 
kaarsenfabricagc. 

In Ned.-Indie is de cocoscultuur hoofdzakelijk nog in 
hfinden van de inlanders, ofschoon het Euro- pcesche 
kapitaal zich ook voor deze cultuur is gaan interessceren. 
Behalve op Java is o.a. op Borneo's Westkust, op Celebes 
cn in verschillende declen van Sumatra de cocostcelt cen 
hoogst belangrijke volks- cultuur. 

Vruchtbare alluviale grpnden, w.o. humusrijko 
zandgronden of zanderige leeingronden, verdienen wel de 
meeste aanbeveling voor de cocoscultuur； kleiachtige 
gronden zijn over het algemeen weinig geschikt, 
ofschoon op de Westkust van Borneo deze cultuur bij 
voorkeur op zeeklei-gronden wordt uit- geoefend. Voor 
alles verlangt de cocospalm zooveel mogelijk lucht en 
zonlicht, want van de minste schaduw is hij in hoogc mate 
afkeerig. 

Onder de talrijkc varieteiten, die in Ned.-Indie 
voorkomcn wordt de kalapA，idjo (JAV.) — d. i. Cocos 
nueijera, L. var. viridis, Hassk. — zoo goed als 
uitsluitend aangeplant; in den laatsten tyd is men ook 
inecr aandacht gaan wyden aan de kalA,pa bali (JAV.) — 
d. i. Cocos nucifera, L. var. macrocarpa, Hassk.——，
die buitengewoon groote vruchten voort- brengt. 

Wenscht men een zoo goed mogelijken aanplant te 
verkrijgen, die later aan hoog gestelde verwach- t in gen 
zal voldoen, dan mogen bij de cocosteelt geen bijcultures 
worden toegestaan. Een onderlinge af- stand van 10 M. in 
en tusschen de rijen is voor Cocos een goede plantwijdte, 
waarmede op een bouw 80 exemplaren komen te staan. 

De gemiddelde leeftijd, waarop de cocospalm een 
marktwaaixlig product begint te leveren, inoet niet 
beneden het lOde levensjaar worden gesteld, of negen 
jaren na het uitplanten van de denjarige bibit in den vollen 
grond. De jaarlijkschc opbrengst van een grooten 
aanplant dient men niet hoogcr dan op geiniddeJd 35― 5 
rijpe vruchten per volwassen booin te stdlen. 

De cocoscultuur in Ned.-Indie heeft van ver- 
scheidene plagen te lijden, die bijna uitsluitend door 
dierlijke vijanden worden veroorzaakt. De jneewt ge- 
vreescle vijand is de beruchte klappertor -一 Oryctes 
rhinoceros, L.——，die door zijn aantasting den boom 
kan doen afsterven. 

De totale uitvoer van copra uit Ned.-Indie be- droeg 
voor de laatste JO jaren de volgcnde hocvecl- heden in 
tonnen van J000 K.G.: 

1907 111.G88 19J2 169.899 
J908 」52.233 1913 J52.729 
1909 117.569 1914 152.869 
J910 1G9.235 1915 J 29.187 
191J 178.283 1916 88.842 
Op do copra-markt onderscheidt men twee hoofd- 

merken, nJ.: I) Jf. M. 8. z.g. fair merchantable sun- dried, 
en 2) F. M. — fair merchantable 一; verder kent men nog 
twee ondermerken, n.l. “mixed" on ,,telquel''. Naar 
aanleiding van de vele klachten over de copra uit Ned -
Inclie heeft zich te Ainster- dam_u.it de Vereeniging voor 
den copra-hande] een arbitrage-bureau geconstitueerd, 
dat uitspraak doet over evenlueele kwaliteits-geschillen. 
Lileratuur: F. W. T. Hunger, Cocos nucifera, Hand boek 
voor de kennis van den cocospalm in 
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Ned.-Indie, zijn gcschiedcnis, bcschrijving, cultuur / cn 
producten, 1916; E. Prudhommc, Lc Cocotier, 1906; P. 
Preuss, Die Kokospalme, 1911; H. Hamel ✓Smith and F. A. 
G. Pape, Coconuts, 2c Edit. 1917. ' K AL AS AN. .Een 
der drio regen tschappen in de 

residentie Djokjakarta, waaruit Mataraman (zie al- daar) 
bestaat. Het heeft eene gelijknamige hoofd- plaats cn 
wordt ten W. begrensd (van Noord naar Zuid) door het 
regentschap Sleman, de hoofdplaats Djokjakarta en hot 
regentschap Bantoel, ten Z. door de regentscliappen 
Bantoel en Goenoeng Kidoel, ten 0. door Goenoeng 
Kidoel en de residentie Soerakarta en ten N. door den 
Merapi. Hot wordt verdeekl in vijf districten, t.w. 
Kedjambon, Krapjak, Bcr- bah, Prambanan en 
KoctA,gcd6; bij dit laatste district beliodrt ook do 
Soloschc enclave van dien naam. 
Op ulto 1905 bedroeg het aantal inlanders bijna 138.000. 

Omtrent de Europeanen en Vrecmdc Oos- terlingen 
ontbreken gegevens. Er zijn in dit re- gentschap 16 
Europeesche landbouw-ondernemin- gen voor suiker en 
tabak. De voornaamste Hin- doe-oudheden van het gewest 
Djokjakarta worden in dit regentschap gevonden, o.a. de 
Tjandi's Sari, Prambanan, Kali Boning of Kalasan, 
Sewoe, Idjo en Abang. 

KALASAN of Kdlasan. Een woest en ontoeganke- lijk 
bergland in de residentie Tapanoeli van Sumatra, ten 
Noorden van de kustpiaats Baroes. Het wordt doorsneden 
van tallooze riviertjes, die diepc dalen hebben 
uitgeschuurd. De mcesten dezer ko- mcn uit in de 
Tjenendang, een der bronrivieren van de Simpang Kan an. 
Waarschijnlijk wonen er in het geheel nict meerdan 
ongeveer 1500 gezinnen. 

KALASI. Zie SLANKAPEN. 
KALATJES. Soendancesche naam voor honing- 

vogels, behoorendc tot het genus Arachnothera. Zie 
HONINGVOGEL. 

KALAWARA NAPOETI. Javaansche nederzet- ting in 
het landschap Sigi (zie aldaar), gestichtdoor de Witte 
Kruiskolonie met het doe] door immigratio van Javanen 
de dun bevolkto Paloe-valleispoediger tot ontwikkeling te 
brengen en aan de Kajelische bevolldng betere methodes 
te Iceren bij den sawah- arbeid, welk doe! echter niet 
bereikt is. 

KALAWET. Zie GIBBON. KALD它(MAL.). Zic 
EZEL. KALfiMBAK (JAV.). Zie KHABARBEB, 
KALfiMOJANG (MAL. MOL.). Zie HOMALOME- 

NA. 
KALENDER. Zic MOHAMM. KALENDER en 

TLJDRICKENING. 
KALfiNG POETIH en KALENG MAS. (BATAV. MAL.). 

Zic SPREEUW. 
KALL InJandHchc uitspraak van Kddhl, d.i. /echter. 
KA Lt is de bcnaming van de gemalin van Qiwa, 

wanneor zij als verdolgstor optrceclt. Zie DOERGA. 
KALI. Lang-Jav. woo rd voor rivicr, hoog-Jav. lepen. 
KALI MALIKON AD它.Eigenlijk Qiidhi Malikoel- 

Adil, <L i. „rcchter van den rechtvaardigeii koning". Titel 
van ccn anibt, ingcBtekl door een Atjehsch soeltan, die 
dnannedo bedoelde con voorzittcr der vorstelijke 
rechtbank te krijgen, die op de hoogte was van de 
Goddclijke wet. Volgens vclcr beweren had die Kali, 
behalve met de Goddclijke wet, ook rekening te houden 
met de adat. Vandaar zijn titel: rcchtcr „des 
rechtvaardigeii konings", in onder- schciding met dien der 
drio sagi-rechters: „van den Almachtigen Heer", die enkel 
de ,,hoek6m" han- teerden. Heeft het in de bedocling 
gelegen, hun 

zekerc suprcmatic te doen uitoefenen over de sagi- 
rechtcrs, gcbeurcl is in alien gevalle dat niet. Het 
ambt is zeer snel volkomen ontaard tot. een soort 
hofcercmoniemccsterschap, waaraan bepaalde in- 
komsten uit de havenrcchten waren verbonden, en 
eindclijk wist eon titu laris, gebruik makend vpn 's 
vorstcii genegenheid cn van de zwakheid des toen- 
maligcn Panglima Mcuseugit Raja (het hoofd van 
de ongcvccr 24 gampongs aan wecrszijden van de 
Atjeh-rivier, in de omgeving van het hof en de 
lioofdmoskeo) het gezag te krijgen over de helft 
van diens gebied. 

Zic/Dr. C. Snouck Hurgronje, De Atjehers, I, 
101 Vy. 

In 1905 word de toenmalige Teukoc Kali MaJikon 
Ade verbannen (Zie Koi. Verslag 1906, koi. 14/15); 
het ambt word ingetrokken en de hoofden der 
tot het gebied Mcuseugit Raja-rechteroever be- 
lioorendc gam pongs staan sedert rechtstrccks onder 
het gezag van don controleur tc Oclee Lheue (Zie 
Ind. Stb. 1906 No. 105 cn Koi. Verslag 1907). 

KALI JMASt, Naam, dien de noordelijke arm 
deri Brantas, de K. Soerabaja, draagt in 
het gedeelte van haren loop, dat door deze stad 
stroomt. 

KALI RABON DJALE： Eigenlyk Qadhi Rabboel- 
Djalil, cl. i. „rechter van den almachtigen Heer". 
Titel van de drio Atjehsche sagi-rechters. Was de 
panglima sagi min of meer de hoofdoeleebalang 
zijner confederatie, de „kali rabon djalen was de 
voornaamste kali binnen dat gebied. Naar de oor- 
spronkclijke bedocling zouden de hoofdkalfs door 
den soeltan worden aangesteld, terwijl de gewone 
kalfs.die de oeleebalang's ter zijde stonden,door den 
hoofdkali of althans in overleg met dezen moesten 
worden benoemd. In strijd daarmce is het ambt van 
kali rabon djal6 ten slotte erfelijk geworden en 
erven ook meestal do gewone kali's dor oeldeba- 
langschappen hun ambt als een familiegoed. Een 
natuurlijk gevolg is, dat men voor al die ambten 
dikwerf naast elkaar vindt: functionarissen zonder 

titel en titularissen zonder functie. 
Zie Dr. C. Snouck Hurgronje： De Atjehers, I, 97 

—105. 
KALIANDA. De onderafdeeling Kalianda, voor 

1912 Ketimbang genoemd, behoort tot de afdeeling 
Telokbetong der residentie Lampongsclie~~Dis^~ 
'tricten, grenst "in het W. aan do Lampongbaai, in 
het Z. aan straat Soenda en in he£ 0. aan de'Java 
Zee. 

Tot deze onderafdeeling behooren de eilanden 
Sebesi, Seboekoe, Krakatau mot de iu de nabij- 
heid gelegen eilanden Verlaten eiland en Lang- 
ciland, allo in Straat Soenda en de Zutphensche 
eilanden, vlak onder de O. kust in den N. uitgang 
van Straat Soenda. 

De opporvlaktc dezer onderafdeeling bedraagt 
937 K.M.a; hot aantal inwoners bedroog in 1905: 
14.000. Het Zuidolijk gcdeelto worclt ingenomen 
door den kegelvormigen berg Radja Basa, met 
zijn toppen Kadja Basa (1281 M.) en Barilang 
(1181 M.). Naar het N. strekken zich de uitloopers 
uit om te eindigen in een lage moerassigo land- 
streek; het N.W. decl der onderafdeeling is berg- 
achtig, deel uitinakende van het zich in de aan- 
grenzeudo onderafdeeling Telokbetong langs de 
Oostzijde der Lampongbaai uitstrekkendc lagc berg- 
land. 

Het Zuidelijk uiteinde der onderafdeeling heet 
Varkenshock. Van den Radja Baaa stroomen tai 
van riviertjes, waarvan het water door de bevoL 

17 
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king, die zich aan de Westzijde in vcrschillende 
kampongs aan den voet of op de uitloopers van den berg 
gevestigd heeft, wordt gebruikt voor de door haar 
aungelegde sawahs, waarvoor Kalianda vanouds bekend 
is. 

Een voor pedatfs on rijtuigen begaanbare wcg voert 
van Kalianda langs de kampongs orn den Radjtt Basa met 
aan de Oostzijde een zijwcg naar de kustplaats Ketapang, 
gelegen aan de Javazee, tenvijl Kalianda noordwaarts 
door een grooten weg verbond en is met Telokbetong. 

Als bronnen van inkomsten komen naast den 
rijstbouw op sawahs en ladangs voor de be vol- king in 
aanmerking de pepercultuur, die echter sterk achteruit- 
gaat door droogte en door de aaltjes- ziekte, do 
klappercultuur en het inzamelen van boschproducten. 
Hoofdzakelijk worden deze pro- ducten vervoerd naar de 
hoofdplaats Kalianda, waar 士 900 inlanders in 1905 
woonden, stand- plaats van den besturenden ambtenaar, 
met een Chineeschc wijk. Chineezen en Inlanders koopen 
de waren op, daama worden deze uitgevoerd hetzij met 
stoomers van de Kon. Paketv. Mij., die eene wekelijksche 
coni municat ie met Telokbetong en Batavia 
onderhouden, dan wel met zeilprauwen. Eenige 
kampongs aan de Oostzijde van den Radja Basa. 
vervoeren hunne produclen naar de kustplaats Ketapang, 
van waar de uilvoer per prauw naar Anjer (Bantam) 
plaats heeft. And ere in het der onderafdeeling maken 
voor hunne producten gebruik van den grooten weg voor 
uit- voer naar Tarahan van waar het transport per prauw 
dan wel langs den grooten weg naar Telok betong 
geschiedt. 

De besturende ambtenaar (Civ. Gezaghebber) wordt 
in zijn bestuurstaak bijgestaan door twee 
onderdistrictshoofdcn, aan welke de kampong- hoofden 
ondergescliikt zijn ； die ambtenaar is met de 
magistratuur belast, en tevens Voorzitter van de proatin 
(in】, rechtbank) tc Kalianda. 

Omtrent gebruiken en gewoonten dcr ini. be- volking 
wordt verwezen naar de ethnographische beschrijving 
der Lainpongsche Districten. 

KALIANGST. Oostelijk eindpunt der Madoera- 
stoomtrain, aan den noordelijken in gang van de nauwe 
zeestraat tusschen Madocra .en het cilandje Poeteran, een 
10-tal K.M. beoosten de afdeelings- hoofdplaats 
Soemenep (res. Madoera) gelegen. Er bestaat een 
geregelde verbiiiding door een st oom boot der Madoera-
stoom tram Mij. tusschen Kalianen Panaroekan 
(Besoeki), waarvan door de Madoereezen een zeer druk 
gebruik wordt gemaakt. 

Sedert de invoering in 1898 van het zoutbriketten- 
stelsel geschiedt de vervaardiging dier brikelten in de 
Gouvemementsfabrick te Kalianget； de zeteJ van den 
Directeur van den dienst der Zoutver- pakking is mede 
aldaar gevestigd. Te Kiainpon, afd. Sam pang, res. 
Madoera (zie aldaar), bevindt zich nog een tweede 
dergelijke fabriek, doch die te Kalianget is verreweg de 
grootste en' belang- rijkste en wordt nog voortdurend 
uitgebreid. Zij is langzamerhand tot een reusachtige 
ondcnieming uitgegroeid met doebnatige won ingen voor 
het talrijke person eel. De fabriek is door sinalspoor- 
lijnen voor maehinaal vervoer met de verschil- lende 
zoutetablissementen (depotpakiiuizen) in het naburige 
zoutland Soemenep (zie onder SOEMENEP) verbonden. 
Voor de vergemakj<elijking van den afscheep der 
zoutbriketten zijn in do laatste jaren soliede kademuren 
van gewapend 

beton aan de naburige zeestraat gebouwd (in 1915 
voltooid)./| 

KALIANGfiT. Bcnahiing van drie verschillendc 
bekende warme bi'onncn in het gebied dor voor- maligc 
rcsidentio Bagclen, residcntic Kedoc. 

KALIBAWANG. District met gclijknaniige ho of cl- 
plaats van de residentic Djokjakarta, behoorendc tot het 
Sultansgebied cn gelegen ten W. van de Progo; het 
ressorteert onder het regcntschap Pengasih (Koelon 
Progo), afdeeling Koclon Progo. Het heeft 2 
onderclistricten7 DelcsA. cn Sainigaloeh, en telde op 
einde van 1905 omstreeks 27.000 inwonei-s, alien 
Inlanders. 

KALIBENING. I. . Desa in do residentie Djokjakarta, 
in do nabijheid waarvan men de ,,tjandi Kalibihiing" 
aantreft. Deze desa ligt dicht by de 
regeritschapshoofdplaats Kalasan. De tempel, een der 
fraaiste van Java, 'wbfdt daarom ook wcl tjandi Kalasan 
genoemd. 

II. Bekende badplaats even buiten Magelang, aan den 
grooten wcg naar Semarang. 

Kalibcning was ook de naam van eene 
koffieonderneming op den Sineroe, die in 1885 bedolven 
is door een bergstorting, waarover een belangrijk rapport 
van Fenneina in „Jaarb. v. h. Mijn.wczen" 1886. Enkele 
Europeanen en ongeveer 70 inlanders werden bedolven. 
De cenig over- levende was de laatste der Tenggcreesche 
honden, die twee dagen na de ramp in zijn vroegere 
verblijf- plaats Tosari op den Tengger kwam 
aangeloopen. 

KALIDlAGA (SOENAN). Zie HEILIGEN (MOH； 
INDISCHE). 

KALIMBOROT (SOEND.). Zie OASTANEA TUN- 
GURRUT. 

KALIPOET JANG. Vroeger district, thans onder- 
district van het district Pengandaran, afdeeling 
Tasikmalaja der residentie Prcan ger-Regen t- sdliappen. 
De plaats Kalipoetjang Jigt aan de Tjitandoei 
(benedenloop), die tot hiertoe voor vrij groote 
rivierstoomschepen bevaarbaar is. In 1912 bestond eon 
dagelyksche stoomvaartdienst tusschen Tj Hat jap en 
Kalipoetjang. Te Kalipoetjang buigt de weg Bandjar—
Parigi, die eerst in zuid- oostelijke richting loopt, zich met 
een hoek van nagenoeg 90° Zu id west waarts om. Ook 
doet dil de nieuwe spoorlijn Bandjai-—Parigi. 

KALIREDJA. District der controlc-afdeeling 
Banjoemas, afdeeling, regentschap en residentie van dien 
naam, met een oppervlaktc van J 82,5 K.M.2. Het tclt 51 
dc8(i'n met con 40-tai Europeanen, 士 300 Chineezen en 
bijna 91,000 Inlanders (1915). De hoofd plaats 
Soempioeh is aan den spoorweg Batavia—Djokjakarta 
gelegen. 

KALISANGKA. Havenplaats van Ardjasa, district en 
contrdJe-afdeeling Kangcan, afdeeling cn regentschap 
Soemenep, res. Madoera, gelegen aan de ruime, fraaie 
baai van Ketapang, in den noord- westhoek van het eiland 
Kangean. Deze baai is in den wcstmoessoii jnocilijk 
toegankelijk. 

Kalisangka wordt eenige keeren per maand aangedaan 
door den Gou vememen tsstoomer, welke de geregelde 
communicatie met Gajain (Sapoedi) en Soemenep 
ond<jrhoudt. Er is vrij ved hand el cn vischvangst. - ••十 
t 

KALISOESOEHBAAI. Noord el ijk gedecltc van de 
wijde, naar het Oosten gchccl open Dwaalbaai op de 
Oostkust van Boeton, oj)ongevcer 5° Z.B. De baai is nog 
zeer onvoldoendc onderzocht en heeft vennoedelijk 
groote diepten; in het Noor- delijk gedeelte liggen eenige 
eilanden en vele riilen en ook midden v66r de baai zijn 
ccnige riilen 
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gerapportcerd. De namen Kalisoesoch- en Dwaal- baai 
worden dikwijls vorwisseld. Bo Hollandsche naam is 
ontstaan doordat naar de Molukken. bc- stemcle 
zeilschepcn, welke in het voile van den Oostmoesson to 
veel don Boetonwal hadden gc- houden, in do baai bezet 
zijn geraakt cn het door- komen van clen AVestmoesson 
hebben moctcn afwachten om doze te kunnen verlaten. 
Zie Zee- mansgids deel V. 

KALITJI (MAL.). Zie OAESALPINTA BONDU- 
CELLA. 

KALIWOENGOE. District van de controle- afdeeling 
Boclja,_afdeeling en regcntschap Kendal, residentie 
Semarang, met eene oppervlakte van 184 K.M.2 Men 
vindt er cen suikerfabriek cn twee crfpachts-
ondernemingen, gevestigd op 5 erfpachts- perccelcn, 
waarop de padicultuur wordt gedreven en vischvijvers 
zijn aangelegd. — Het district is verdeeld in 3 
onderdistricten cn had op ult. 1905 eene bevolking van 
ruim 64.000 zielcn, waj|rvan 155 Europeanen en 250 
Chincezcn.," / *: 

KALJADO. Inlandschc naam door de Toradja's op 
Celebes gegeven aan een groote boomhagedis, Lophura 
amboinensis Schlosser, die in uitwendigen vorm aau de 
Z. Amerikaansche Busiliscus-soorten herinnert (zie 
ondcr AGAMIDAE). 

KALK, KALKSTEEN. De sirih-kalk, een door de 
inlandsche bevolking bij de bereiding van den ,hetel-
pruim gebezigde stof, word侦in den regel ver- vaardigd 
van gebrande schelpenzVeider wordt liicr cn daar 
koraalkalk gebrand ter verkrijging van ongebluschte kalk 
voor bouu^nateriaal. De meeste kalkbranderijen van den 
latercn tijd winnen echter bergkaik (kalksteen), die op 
Java,. Sumatra en Borneo vcelvuldig wordt aangetroffen, 
ten deele van jongen (tertiairen), ten dcelc van hoogen 
ouder- dom (kolcnkalk). Op Sumatra is vooral deze laat- 
stc ontwikkeld; op Sumatra's Westkust in het 
Barisangebergte cn het Ngalau-Sariboe-gcbergte word 
het gcstcente door Vcrbeck nagegaan en ge- kitarlecrd ； 
uit de onderzoekingen van Fennema cn V<»lz in Noord-
Suniatra is gcblcken dat het zich ook hier voortzet. De 
jongere zoogen. orbitoidonkftlk (eoceen) treedt op 
Sumatra in vcel klcinere hoeveel- heid op dan de ouderc. 
I>angs dezuidkust van Java en do noordoostkust van 
Borneo is vooral do zeer jonge mioccne kalk sterk ont 
wikkekl. Op Java en Borneo komt verder nog een 
kalkstcen voor, die wat ouder JH dan deze laatste, tot het 
coceen behooil en als niunnnilictenkalk kan worden 
aangeduid. Op ecn aantal cilandcn in het oostehjk 
gerlcolte van den archipcl koincn tot op 500 M. 
zeehoogte terrassen voor van k&lkstccn (koraalkalk), 
wnarvnn verreweg de jneestc niot ouder zijn dan 
plioccen. Ook uit het inesozoische tijdvak zijn van 
voraohillende eilanden kalkstccnen bekend, doch steeds 
in betrekkelijk kleine hoeveelhcden. 

Daar kalkstcen niet behoort tot de delfstoiTcn, waarop 
de Indische Mijnwet van toepassing is, kan aan hem, die 
daartoc het vcrzock doet, een vergunning worden 
verleend tot winning dier delfstof (mccHt wordt dezo 
voor 30 jaar verleend) op domein- grond en waren in 
1916 een 26-tal dier vergunningen iiitgcgoven, wnarvan 
dat juar sicchts 4 in productic waren. Het verkregen 
product wordt aangewend of •>'j de suikerfabrikago of 
als bouwmateriaaL 

De zachte, poreuze, Uchtgelo, mergelachtige kalk- stcon 
van Madocra wordt volgcns Verbeek (Java L 54) op vcel 
j)laatsen uitgehouvven voor bouwstecn, '*• v. bij 
AroBbaja, waar uitgestrekto steengroeven bestaan. \rj-
ocger werden hier en l)ij Grisee (Soera- 

baja) ook vecl watorfilters (zoogen. Icksteenen) ge- 
niaakt, waftrvan het gebruik echter van lieverlcde door 
den invocr van betcre curopcescho filters is af- genonien. 

Voor het geografisch voorkomcn der verschillondc 
kalkstccnen zijn de geologischc detailkaarton te 
raa(lplcgcn/?f^ /笆 < i- •. / ； 

KALKSPONSEN. Zic SPONSEN. /」 
KALKWERPEN. Een gebruik, dat voorkonit bij vecl 

volksstammcn op Nieuw-Guinea. De inboor- 1 in gen der 
Dorebaai noemen het „Sau afcr", d .i. „vredc makcnn. In 
verschillende streken van dit eiland was men 
licrhaaklelijk getuige van deze ceremonie, waarbij 
waarschijnlijk bedoeld were! ecn bezweringshandcling 
tot afwering van booze invlocden. Zekerlieid heeft men 
hicronitrent echter nog niet. De kalk (ook wordt hiervoor 
wel asch gebruikt) wordt bewaard in con bamboekoker en 
zoowcl in de lucht gegooid als gestrooid op den grond, die 
door vijand of vrecmdeling betredon zal worden. Reeds 
in 1606 were! door Luis Vaez de Torres van het 
kalkwerpen gewag ge- maakt. 

KALLIMA paralecla. Groote dagvlinder, wicns 
onderzijdc zoo sprekend op con verdord blad gelijkt, dat 
het dier daarvan niet te onderscheiden is wannee r het 
zich, met tegen elkaar geslagcn vleugels, op een takje jnet 
zulke bladeren neerzet. De bovenzijde is donker fluweelig 
blanw met ccn glanzcnde oranje baan schuin over elk der 
voorvJeugela ； deze makeu het dier zeer in het oog 
vallend zoolang het vliegt, wat er toe bijdraagt om het uit 
het gczicht te doen verdwijnon, als het plotseliug gaat 
zitten. Het staarlje aan de ondervleugels bootst den steel 
van het blad na, de puntig uitgesneden hoeken der voor- 
vleiigcN do bladspits, en ceil eehuiiie si reep over do 
ondcrvlakte \ an voor- cn achtervlcugels de middeii- nerf. 
Ook eenige zijnei ven zijn als schaduwstrepen aangeduid, 
maar overigens is de teckening der on- dervlaktc zeer 
variabel. l)c ondcrvlakte bootst dus dome bladeren na ii) 
verschillende toestanden van luinne verdorring, met de v 
lek ken cn de schimmcl- woekeringon. die er op 
vooi'komen. 

KALMOES. Zic ACORUS. 
KALOEANG of KELOEWANG (MAL.). Zie 

VLEERMUIZEN, VRUCHTENETEN DE. 
KALOELOES. Zie VAARTUIGEN. 
KALOERI. Zie MUZIEK- EN MUZIEKIN- 

STRUMENTEN. 
KALOEWIH of KALOEWEH (JAV.). Zie AR- 

TOGARPUS COMMUNIS. 
KALONG (JAV., SOEND ). Zie VLEERMITZEN, 

VRL'CHTENETENDE. 
KALORAN. District met gelijknamige hoofd- plaats 

van do afdceling cn hot regcntschap Tc- nmnggoeng, 
residentie Kcdoe. 

Het heeft cenc opporvlakte van 243 K.M.a, telt 51 
dcsa's en is verdeeld in 4 onderdistricten. 

Op het einde van 1905 bestond de bevolking uit ccn 
20-tal Europeanen, 士 GO Chineezeu en bijna 52000 
inlanders. 

KALOSSI. Een transitopunt in het landschap Allah, 
behoorendc tot de federatic Doeri (zie aldaar) in de 
afdceling Pare Pare, gouv. Celebes en ondorh., met rijko 
haiulelaren. Kofiie is het hoofdhanclclsproduct. Men 
hield cr vijfdaagsche pasars ,\vaar rijst, kolfie, djagoeng, 
tabak, groen- ton, boonen, vruchtcn, kains en krainerijen 
ver- handckl weixlen, (Zie not a van toelichting omtrent 
het landschap Allah in T. B G. 1912, 54). De bewoners 
zijn Bocgineezen, kloiner dim do 
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'.Toradj&'s hooger op; zij zijn bekcnd a Is kiiappe 
kopcrwerkers. 

KAMAKA WALLER of EMAH WALLER. Een mecr 
gelegen in Nieuw-Guinea, dicht bij de zuid- kust ten 
noordoosten van de Tritonbaai en een paar uur gaans 
daarvan verwijdei'd. Het ligt volgens sommigen 150 M. 
boven den zeespiegel, volgens andcrcn lager en is bijna 
overal dieper dan 20 M.» de lengte bedraagt 10, de 
breedte in het midden ruim 3 K.M. Het is bogrensd in het 
Noor- den door het Majomoetoe-gebergte, in het Noord- 
oosten en Oosten door het Kambckiaroe-gebcrgte, in het 
Zuiden door de Arora en de Owoea. zijnde twee toppen 
waartusschen cen inzinking, en in het Wcslen is liet van 
de Tritonbaai gescheideu door den 400 M. lioogon 
Warika. Het meer heeft steile, zwaar begroeide oevers, 
die zeer schaars bevolkt zijn. Men vindt hier een 
kalkfonnatie met，eon ondcraardsch net van aan- en 
afvoerkanalen ； het is dus te vergelijkcn met het ,,polje-
meer" der Karstformatic. Verbinding met de zee werd tot 
nu toe niet waargenomen ； onderaardsdic gemecn- 
schap is echter niet uitgesloten. Volgcns de be- volking 
zou bij hoogen waterstaud een bo ven- grondsche 
afwatering on 1staan naar de Tritonbaai. 

Het Kainaka Waller is bekend om de zeer af- 
wisselende waterstanden, die cr in werden aan- 
getrofEen. In 1874 vond N. von Miklucho-Maclay iti het 
water staande boomcn op 4 a 5 M. diepLe, ierwijl zich op 
het strand een gordel afgestorven vegetatie bevond en xiit 
de achtergelaten sporeu op de kalkrotsen bleek, dat het 
water 2 M. boven het toenmalige niveau gestaan had. De 
bevclking vertelde, dat ettelijke jaren geledcn het water 
in eukele uren gezakt was, zonder dat een aard- beving 
had plaats gehad. Von JMiklucho-Maclay kwam tot de 
conclusie, dat dit in 1858 of 1859 geweest inoet zyn. In 
1910 was het oeverbosch weder ondergeloopen, zoodat 
er boomen waren, die t-ot de toppen onder water stonden. 
Volgens verschillende waaniemingen zou het water tus- 
schcn 1906 cn 1910 ongeveer 17 M. gerezen zijn. 

KAMAL. .Desa, gelegen aan de Zuidwestpunt 
vafT'het eiland Madoera, hoofdplaats van het gelijk- 
namige onderdistrict, distr. Kebanjar (Kwanjar), 
contr.afd.Zuid-Bangkalan, afdeelmg cn regentschap 
Bangkalan, res. iladoera. Het is het begin punt van de 
Aladoera-stoomtram, waarvan de hoofdlijn langs de 
Zuidkust van het eiland, via Kwan jar, Balcga, Sampang, 
Pamekasan en Soemenep naar Kalianget loopt en een 
zijlijn via Bangkalaa naar Tanahnierah. 

Kama】 is vlak tegenover Soerabaja aan het smalste 
gedeelte van Straat Madoera gelegen. De gercgelde verbi 
nd in g tusschen beide plaatsen wordt o.a. door eenige 
malen daags hcen en weer varende stoombootjes der 
Madoera-Stoomtrain Mij ondcrliouden. De groote 
postweg over het eiland Madoera, welke de 4 
hoofdplaatsen Bangkalan, Sampang, Pamekasan en 
Soemenep onderling ver- ))indt, vindt eveneens te Kamal 
zijn beginpunt. 

Kamal is de belangrijliste uitvoerplaats van vee en 
huiden van de geheele residentie Madoera. Voor de 
vergemakkelijldng van het veetransport per prauw is er 
een praktische vee-inlaaclbrug gebouwd. Ook bevinden 
er zich de kantoren en werkplaatsen der evengenoemde 
Madoera-Stoomtrain Mij (op- gericlit in 189G； ulimo 
1915 waren 214 K.M. in exploitatie), hetgeen zeer veel 
drukte en vertier aan het plaatsje geeft. Op korten afstand 
bezuid- oosten Kamal vindt men vlak aan de zeckust 

een groot quarantainc-station voor Soerabaja- 
KAMANG. Een nagri in het district Tilatang, 16 "K.M. 

ten N. van Fort de Kock, Sum. Westk. In het begin der 
19de eeuw woondc hier Toeankoe nan Rintjch, een vurig 
dweper, die cen krachtigcn stoot gaf aan de geloofs-
zuivcring door do Padri's voorgestaan, Hij verbond zich 
met zeven andere drijvers in Again tot de beruchte 
„Harimau nan Salapan'5 (de acht tijgcrs), cn bed reef velc 
wreed- heden. In 1908 had hier in den nacht van 15 op 
16 Juni het eerste en belangrijkste trcfEen plaats met 
opstandelingcn tegen de invoering van directc 
belastiugen ； de opstandelingcn verlo- ren hier 90 
dooden, onze verliezen bedroegen 7 dooden en 14 
gewonden】" 

KAMANGGEBERGTE." bit gebergte vonnt de grens 
tusschen het plateau van Again en dat van Pajakoemboeh 
cn is een deel van de waterscheiding tusschen Java-zee 
en Indischen Oceaan. Het is ecn vrij hoog, maar schraal 
kalkgebergte, waarin zich vele karstverschijnselen 
vertoonen. De Agam b.v. heeft cen onderaardschcn loop 
van 4 K.M. lengte door cen der ruggen ； bovendien 
komcn er vele grotten in voor. 

KAMBANGAN (NOESA). Rotsachtig eiland, aan de 
Z.kusb van Banjoemas (Java), W. van Tjilatjap, van 
eruptieven oorsprong, maar met enkele kalk- bergen aan 
de noordkust; het wordt op 121 K.M.2 geschat. Het eiland 
is van groot belang voor Tjilat- jap, daar zijne kust als 
met een hoorn ombuigt en de recde dicr plaats tot een der 
veiHgstcn van Java maakt. Deze wordt gevormd door de 
engte van Noe- sa Kambangau, het vaarwater tusschen 
dat eiland en de Zuidkust van Banjoemas; zij is aan den 
in- gang sma], maar verwijdt zich naar het W. en dringt 
met de door de zee gevormde zeer diepe kreek Tji Donan 
cenigszins in den Java-wal. Deze kom wordt Westwaarts 
nauwer en gaat over in een smal kanaal, slechts voor 
weinig diepgaandc vaartuigen bruikbaar, dat in de 
Kinderzee voerl. 

De N.O. punt van het eiland heet Karang belong； ten 
Z.O. Jigt de Goenoeng Tjimiring met cen ver- 
kenningstoren, w aarvan de schepen gesignaleerd 
worden ； de nignalen worden door eon seintoestel op 
den G. Tiga naar den vasten wal overgebracht. Ter 
bescherming van de reede van Tjilatjup waren vroeger 
forten to Kjirangbandocng aan de N.O. punt, en tc 
Banjoenjapa aan de N.kust； in het belang der 
verdediging moest het eiland gedeellelijk woest blijven 
en is de be vol king, vroeger op 1500 ziclen geschat, 
geheel naar Java verhuisd. Talrijkc grotten worden in de 
rotsen aangetroffen, zooals bij Mangocdjaja uan de N.-
zijde, de grot J J mas Boentoe 0. tegenover de Tji Donan 
cn cen grot, die bij de inlanders in gi-oot aunzien staat, 
welke naar hare gedaante MCsigi t sola (steenen moskeo) 
heet en waarvan verhaald wordt, dat zij de begraaf- plaats 
is van ccn heilige, die liet eiland over ZCJ- herwaarts zou 
Iicbben gevoerd. Op cnkelc rotsen worden .eetbare 
vogelnesten aangetroilen. De hei- lige blocm Widjaja 
koesoema (zie aldaar) wordt op Nocsa Kambangan 
aangetrofEen. In de Jaatste jaren (sinds 1905) worden op 
(lit eiland op uitgebreide schaal caoutchouc leverende 
gewassen geplant door dwangarbeiders. Daartoe is er een 
groote gevangenis met bijbehoorende woningen voor den 
directeur cn verder person ecl gebouwd. 

KAMBANGAN, Hoog-Javaansch voor Alang- Alang. 
Zie IMPERATA. 

KAMBING (MAL.) Zie GEIT. 
KAMBING (POELO). I. Laag, boomrijk eilandjc, 
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ressorteerende onder het district Sampang, contr. 
afdeeling, regontschap en afdecling van dien naam, res. 
Madoera, bezuiden de afdeclingshoofd- plaats Sampang 
in straat Madoera gclegen. Do bevolking leeft 
hoofdzaKelijk van vischvangst. 

II. Een and er eiland van dien naam is golegen beoosten 
Alor en behoort tot het Portugeeschc gedeelte van Timor. 
Dit eiland bestaat uit ccn ouden vulkaan van 士 1000 M. 
hoogtc, die omgeveii is door terrassen van jonge 
koraalkalk, welke aan de zuidzijde tot ongeveer 700 M. 
reikcn. (Zic Verbeek, Molukkenverslag, 376). 

KAMBING (IRAN) (MAL.). zie KLIPVISSCHEN. 
KAMBING OETAN. (MAL.), Nemor rhaedus suma- 

trensis Shaw, de eenige thans levende antilope (zio aldaar) 
van den Indischen Archipel. Het geslacht Nemorrhaedus, 
dat Z.O.-Azie, van Voor-Indie tot Japan en Sumatra, 
bewoont, is nauw verwant met de gemzen en leeft evenaJs 
doze in het gebergte. Do kambing oetan leeft in kleine 
troepen in weinig toegankclijke bergstreken van Sumatra. 
Hij heeft achterwaarts gebogen, geringde horens en een 
korten staart en is grootendeels bruin tot zwart gekleurd, 
met witte manen en wiitte keelbeharing. Volgens 
Schneider (Zoologische Jahrbiicher, Abt. zSyst., Bd. 
23,1906) ovemachtde kambing-oetan in holen on beklimt 
hij behendig de steilate rots- wanden. De Batakkers van 
gen hem in strikken of valkuilen en eten zijn vleesch. 

KAMBING WOLANDA cf -BELANDA (MAL). Zic 
SCHAAP. 

KAMBODJA (MAL., SOEND., JAV.), Zie PLUMERIA. 
KAMBOENO. Bergtop op Celebes, hoog 2950 M. (Zie 

CELEBES onder b. Midden Celebes biz. 454.) 
KAMELEON. Onjuisto Europeesche naam voor 

boomhagedissen uit het geslacht Calotes (zie onder 
AGAMIDAE), de groenc boenglons (zie aldaar), welke 
evcnals tic ecJite Chamaeleontidae van kleur kunnen 
verandcrcn. Deze laatsten behooren in het Aethiopische 
gebied thuis, maar komen tot in V. Indie voor en zijn van 
de Agamiden onmiddcJlijk tc ondorscheiden door de 
eigenaardig gebouwde, zeer ver uitsteekbarc tong en door 
hot feit, dat vingers cn tecnen cvenals bij den klimvoet 
van speehten cn papegaaien in twee groepen van 2, resp. 
3 tecnen t egen over elkaar gcplaatst zijn. 

KAMERS VAN KOOPHANDEL EN NIJVER- HEID EN 
HANDELSVEREENIGINGEN. In het artikeJ BEURS 
(BATAVIASCHE) woixlf melding gemualit, hoc de 
commissic van vijf koop- lieden, welke de dircctic dier in 
ISIS opgerichte instclling vormde, ook door de 
tocnmaligc Rcgee- ring als een den hand el vertegen 
woonl igend orgaan erkend word cn zich als zoodanig ge 
roe pen zag tot het uitbreugen van ad vies over 
verschillendc de belangcn van don hand el rakende 
onderwerpen. Maarde goedc verstandhouding tusschcn de 
Directio dor beurs en de Kcgeering word naar aanleiding 
van een namcns den handel ingediend gemotiveerd 
betoog ovor den gebrekkigen tocstand van het inuntwezcu 
dermate verstoord, dat bij missive van 23 Januari 1827 
door den Goinmissaris-Generaal J)u Bus de Ghisignics 
aan de onderteekenaars dier Memoric word to kennen 
gegeven, dat welko ook zijne pcrsoonlijkc achting voor 
hen zijn mocht/ „hij geono particuKeron cn zelfs gccne 
Directie „dcr beurs, de bevongdheid kon toekennen, om 
zich „in naam van ancleren bij de Regeering te ver- 
„voegen, veel minder om den geheelen handel van 
„Batavia en zijne bclangen tc vertegenwoordigen ,'. 

Hiertoe zou, volgens diezclfdc missive een officieci 
lichaam, „op het voorbceld van dergelijkc instel- 1 ingen 
van het mocderland", als Kamer van Koop- handel 
moeten worden in het leven geroepen; maar de zaak 
gcraakte van het tapyt cn allcs blcef bij het oude, totdat de 
in 1849 opgerichte handels- societcit „de Vereen iging" in 
1857 hcrschapcn werd in de thans nog in bloeienden 
toestand vcr~ keerende Bataviaschc Handelsvereeniging, 
die zich volgens hare statuten o.a. ook ten docl stelde 
„het> „Gouvemement of de hoofden van algemcen of 
„gewestdijk bestuur voor te lichtcn in zaken den „handel 
betreffende en al zulke voorstellen te ,,doen als het belang 
van handel en scheepvaart „mochten noodzakelijk 
maken". De Handels- verecniging was dus een door den 
handel eigen er beweging in het leven geroepen den 
handel vertegen woord igend orgaan ； maar alras 
ontstond scheuring onder hare leden omdat, naar 
sommiger oordeel, het vreemde clement in het bestuur te 
veel de overhand verkregen had. Zeer invloedrijke 
magnaten in de Bataviasche handelswereld wei- gerden 
het gezag der Handelsvereenigin g als vertegen 
woordigend orgaan van den handel te er- kennen, en 
hierin vond de Regeering aanleiding om van haar kant 
tusschenbeide te komen door de oprichting bij 
ordonnantie van 29 October 1863 (Ind. Stb. no. 144) van 
Earners van Koophandel en Nijverheid. Deze lichamen, 
gevestigd op de plaatsen waar de Gouv.-Gen. dit 
wenschelijk oor- deelt, zijn bestemd om aan de 
Regeering, de hoofden der departementen v. alg. bestuur 
en de besturen der gewesten, desgevraagd dan wel uit 
eigen beweging, adviezen uittebrengen, inlichtingen to 
geven of voorstellen te doen over onderwerpen 
betrefiende den landbouw, den handel en het 
fabriekswezen, cn aan Jandbouwondernemers, 
handelaren en fabri- kanten in ]iet algemeen zoodanige 
mededeelingen te doen, als de Regeering en die hoofden 
en besturen zu】len verlangen of in het belang der bo ven-
gen oenide onderwerpen noodig achten. Zij zijn thans 
gevestigd te Batavia, Semarang, Soerabaja, Padang en 
Makasscr. De leden worden door den Gbuv；-Gen. 
gekozen uit een voordracht van 3 per- soncn, door de 
Kamer opgemaakt, moeten deu ouderdom van 30 jaar 
vervuld en 3 jaar iugeze- tenen van Ned.Jndie zijn; de 
voorzitter wordt uit en door de leden gekozen. De 
voorzitter en mccr dan de helft der leden mooten 
Nederlanders zijn; waar het get al der leden, — dat door 
den Gouv.- Gen. bepaald wordt en steeds oneven nioet 
zijn. 一 niet mecr dan 5 bedraagt, moeten minstens 2 
leden Nederlanclers zijn. Elite Kamer regelt hare werk- 
zaamheden en benoemt haron eigen secretaris; voorzitter 
noch leden ontvangen bezoldiging uit 's lands kas. De 
secrotaris geniet een kleine tege- moetkoming voor 
schrijfloonen onz. De betrok- ken hoofden der 
departementen en van gewestelijk bestuur zyn 
gemachtigd aan de Kamers inzage te geven van alle 
gegevens, op handel en nijverlicid betrekking hebbende 
en reeds ter kennis van d令 Regecring gekomen, doch 
allecn voorzoovcv zij statistieke feiton betreffen. Zie 
regiement Ind. Stb. 1863 no. 140j°. 1887 no.. 178 en 
190Lno. 440. xBijbl. nos. 1508, 1814, ,1868, 3215, 3370, 
- 5SS0 tn 6156.J - 

Db^Indische kamers van Koophandel en Nyver- heid 
hebben thans een bestaan van nicer dan vyftig jaren achter 
den rug, en gedurende dat tijdsverloop hebben zij zekcr in 
veel opzichten aan het cloel harer instelling bcantwoord. 
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Door die Kamers worden mecr of minder gc- rege】d 
vcrslagcn aan de Regecring ingedicnd. 

Zooals hiervoren werd. aangestipt, is ook de 
Bataviaschc Haudelsvereeniging blijven bestaan, en 
soortgelijkc vereen igin gen best a an thans ook t’e 
Semarang, Soerabaja, Slakassar, Padang en Medan, fifet 
docl dezer vereenigingen is in hoofd - zaak, den handcl 
de gclegenhcid te geven tot het inwinnen van 
informatien, die voor hen van belang kunnen zijn, in voor 
dagelijkschc bijeenkomsten gcscliiktc lokalen. leder 
dezer vereenigingen geeft periodick een marktbericht 
uit, verincldende de in den afgeloopen tijd plaats gehad 
hebbende transacties, aankomst on vertrek van schcpen, 
de wisselkoersen en alles wat overigens voor den handel 
van belang kan zijn. Het bcricht van Batavia be vat 
wijders eeue gcspecificeerdc op- gave van de lading der 
uit geheel Nederl. Indie naar elders vertrokken schepen 
(manifesten), ter- wijl dicnaangaande in de berichten van 
de anderc plaatsen, alleeii de van daar verscheepte 
goederen en producten vermeld worden. Er hebben van 
tijd tot tijd bijeenkomsten plaats, waar de belangen van 
den handel besproken worden； soms worden ter zake 
der Regecring mcdcdeelingeii gedaan, soms vraagt do 
Regcering uit eigen initia- 'tief het ad vies van de een of 
a ndere Hand els ver- eeniging. De 
Handelsvereenigingen houden zich ook onledig met het 
vaststellen van de door den handel t e berekenen com 
missies en anderc tarie- ven, ook van de courtages, welke 
de niakclaars mogen berekenen. Aan de 
Handelsvereeniging tc Batavia zijn annex „het weld ad 
igheid sf ond s van den Bataviaschen handel" en de 
Vereeniging voor den Effectcn handel; laatst bed oelde 
vereeniging noteert dagelijks de koersen der effecten en 
geeft uit het tweemaal per week verschijnend blad „de 
Indische Financier". 

Te Soerabaja bestaan nog de Vereeniging van 
Makelaren, goedgekeurd bij Gouv. besluit van 5 
Februari 1913 no. 24 en de Permanente Coni- raissie van 
arbitrage, goedgekeurd bij Gouv. be- sluit van 19 Maart 
19】3 no. 60. 

KAMFER. Eeue vluchtige, kristaliijne stof, die 
voorkomt in allc deelen van Cinnamonum Neess, een 
schoonen zwaren boom van Oost-Azie, uit de familic der 
Lauraceae, na verwant aan den kaneel- boom. 

Deze boom groeit vooral op de cilanden Kioe-Sioc, 
Sikokoe en Formosa, doch la at zich gcmakkclijk in 
andere matig warme gewesten kweeken, bij v. in Florida. 

De ruwe kanifer worrit uit dozen boom gewonnen 
door de fijn gehakte stammen, wortels en twijgcn met 
water te destillecren, waarbij de vaste kamfer (stearopt) 
en de vlocibare kamferoJie (elaeopt) over- gaan. 
Ecrstgenoenide stof wore!t dan gedroogd eu geperst en 
in met lood bekleedc kisten naar Europa en Aincrika 
verscheept, waar zij nog ecns in de kajnfcrraffinaderijen 
door subliinatie wordt gezui- verd, zoo dit nict reeds in 
het Jand van pnxluctic was geschied. 

De kamfer vertoont zich als een wit te, taaie. kris-
taliijne niassa van eigenaardigen reuk cu sniaak, zij 也 
geheel vluchtig en gcmakkeJijk brand baa r； ha ar 
smeltpunt is 17G° C. Een korreltje drijft al rond- 
draaiend op Water, doch slechts weinig wordt daar- van 
opgelost (1—1300). Daarentegen is kamfer in tele 
organische vloeistoffen oplosbaai', zooals in alcohol, 
aether, vet-te en vluchtige oJieen, enz. Kam- fer is 
rechtsdraaiend. Men gebruikt dezo stof als 

medieijn. als insectcnwcrcnd middel (tegen motten on 
dergclijke) cn vcixler bezigt mon haar in de tech- niek bij 
de bereiding van rookloos kruit, van celluloid, voor 
vuurwerk enz. 

Kamfer maakt een bclangrijk handelsartikcl uit; de 
jnarlijkschc uitvoer van Japan cn China stijgt soms tot 2 
niilliocn K.G. 

Een op kamfer gelijkendo stof, die echter geen ware 
kamfer, doch een daarmedc verwant product, bonicol, is, 
word t door andoro planten gelevcrd. De bekendsto 
daarvan is de Borneo- of Sumatrakam- fer, welke 
gelevcrd wordt door Dryobalanops aro- matica Gaertn. 
Dezc kamfer bevindt zich in holten van do oude boomen 
van die soort en wordt niet dooi' destillatie gewonnen. Zie 
verder hierover KA- POER BAROS. 

Eene derde soort, die cvcneens borneol is, hoewcl cen 
ander isomcer als de zooeven genoemde, is de 
ngaikamfer, welke in China gedestillcerd wordt uit 
Blumea balsamifera D. C., ecne kruidachtigc plant uit de 
familio der Compositae. Zie verder hierover bij NGAI 
KAMFER. 

De kansen van ecne cultuur van kamfer Icverende 
gewassen in Ncderlandsch-Indie zijn uiteengezet in 
Teysmannia I. 278. Wcllicht zal Cinnamomzim 
Gamphora voor bergcultuur op Java geschikt zijn. 

KAMISEPOEHAN. Een der vijf afdeeKngen of 
golongan, waarin adel, ambtenaren en geestelijk- heid in 
de Vorstenlanden verdeeld worden. Zie bij 
DJOKJAKARTA. 

KAMOENDAN. Eene nvier in West Nieuw-Gui- nea. 
Zij valt op de noordkust van de Maccluer Golf in zee en 
ontspringt in het noordelijk gedcclte van den zg. 
Vogelkop bij Ambocaki. Hare lengte bedraagt 
hemekbreed ongeveer 148 K.M., zij is dus een der 
grootste rivicrcn van West Nieuw- •Guinea. De 
Kamoendan heeft een vrij constante breedte van 80 M., 
is voor grootc prauwen bevaar- baar tot Mongge 
(ongeveer 55 K.M. hemdsbreed boven de mouding) en 
voor kleinere vaartuigen tot Samariak, nog 20 K.M. 
verder. Talrijke ri- viertjes vallen in de Kamoendan. 
Boven de sa- jnenvloeiing met de Worn ba, dus in den 
middenloop, wordt zij Aifat genaanid ； de bo ven loop 
hect Wasami. ， 

KAMOER. Naan】 op de Aroc-cilanden voor cen 
Loophoen, Talefialhis Cuvieri; op Andai, N.-Gui- nea, 
heel de vogel Oemgrau. Zij broecien de cieren niet uit, 
doch de wijfjes leggen de eiereu gezamenlijk in 66n 
grooten hoop bladeren cn gras ； de daarin ontstane hitte, 
door rotting veroorzaakl, doet de jongen uitkomen, die 
hier tevens terstond larvci) cn insekten in grootc 
hoevcelheden als voedseJ gerecd vinden. 

KAMOERA. Ecne rivier in Zu id Nieuw-Guinea. Zij 
valt in zee ten westen van kaap Steen boom. Ecn barer 
liiikerzijrivieren is de Wataikwa, die wed er de Iwaka oj
；neemt. Bovejidicn bestaat tus- sclieii de AVataikwa cn 
de boven-Kamoera, ook wel Poeria genaaind, cei)o 
bifurcatie. Voornaamatc rechter-zijrivier is de Tocaba. 

KAMPAK. District van de controle-afdecling 
Panggoel, afdceling ToeJoeng-agoeng, regentschap 
Trcnggalek, residentie Kediri, met eene oppervlakte van 
263 K.M.2. Het telt twee erf- j)aclils-ondenie)nii)gcn voor 
de leek van koffio en kina. 

KAMPAK. Jav. woo rd o.m. voor “roover". In den 
Oosthoek en in de Noorder strandresidentios, o.a. Rem 
bang, noernt men “kampak” roo verbend en, die met 
gewekl in broken cn roo ven, waarvoor elders, 
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in de Vorstenlanden byv. do naam ,,katjo。" go- 
bruikelijk is, w61 te onclerscheidcn van straatroovers, in 
hot Jav. Do afdeeling Bodjonegoro van 
de residentie Rembang was vroeger berucht door haar 
kampakpartijen. 

KAMPAK (SOEND.). Zie HERNANDIA. 
KAMPAR-RIVIER. Zie SUMATRA (riviercn). 
KAMPARLANDEN. Onder dezen naam vcrstaat men 

de landstreek om de rivier Kampar in het zuiden van het 
gouvernement Oostkust van Sumatra, en de beide 
bronrivierci) Kampar Kan an cn Kampar Kiri. De rivieren 
worden beschreven in het artikel SUMATRA (rivieren), 
terwijl voor de landschappen Pelalawan, Tam bang, 
Kampar V Koto, Kampar VI Koto, Pangkalan, Goenoeng 
Sahilan, Teso Logas, Rantau Sibajang en Singingi naar 
elk dezer artikelen afzondcrlijk wordt ver- wezen. 
Langen tijd zijn deze streken onaflianke- lijk gebleven. 
Het. eerst werd op 18 October 1881 met Pelalawan een 
contract gesloten en deze streek bij de toenmalige 
residentie Oostkust van Sumatra gevoegd. Thans is het 
geheele gebied onder ons rechtstreeksch bestuur en wel 
grootendeels gevoegd bij het gouvernement Oostkust van 
Sumatra, ter- wijl alleen do bo von loop van de Kampar 
Kan an bij de Afdeeling L Koto van Sumatra's Wcst- kust 
is gevoegd. (Zie BANGK1NANG). Het laatst 
onderwierpen zich Goenoeng Sahilan. Logas, Sibajang 
en Singingi en wel vrijwillig in 1903, maar de hoofden 
gaven daarbij to kennen het liefst bij de Oostkust te 
worden govoegd, orndat van de Westkust niets anders 
dan ,,rodi'' (bcvelen) waren te verwachten, m.a.w. dat zij 
meet heil verwachtten van de tabak en petroleum, dan van 
de gedwongen koffiecultuur. Als onderafdee- Hng 
Kampar Kiri met de hoofdplaats Goenoeng Sahilan 
behooren zij tot de afdeeling Bengkalis. Het gebied is 
meerendeels dicht begroeid met wouden, waarin 
olifanten, tijgers, uilde varkens en herten; groote stukken 
loopen geregeld onder water. Men legt alleen op de hooge 
gedeelten dcr oevers ladangs aan, cn op slcchta enkele 
plaatsen sawahs. Aan den bo ven loop der vele zij rivieren 
zijn nog verscheidcne terreinen te vinden, die voor 
aHcrlei cultures geschikt zijn. Voorts plant, men voor de 
eigen comsuinptio wat vruchtboomen cn klappers, 
schralo koffie en sirih pinang en pisang. Het veo loopt 
meest vrij rond en belet den groei dcr gewassen. Langs 
den benedenloop ook van de zij rivieren komen 
uitgestrekte moe- rasson voor met velc in even, danau, 
bantjah of ])andau genaamd. De vischrijkdom der 
rivieren stclt de bewoners in staat groote hoeveelheden 
gedroogde cn gcrookte visch te verkoopen. De 
inzanieling van boschprodukten, voornamelijk got ah cn 
bijenwas, vonnt mode con belangrijk midclel van 
bestaan. In den bodem komt aan de Singingi en bij Logas 
goud voor, terwijl tussehen Singingi cn Sibajang 
stcenkool-velclen zyu aan- getroffen cn er zeer 
waarschijnlijk ook petroleum in den grond aanwezig' is. 

Literatuur : J. W. IJzciman, Dwars door Sumatra J/P. 
A. van der Lith, Ned. 0. Indie I； T. But. Gen. XXIV 
1877, XXVII 1882 en XXXIX 1897; T. Bin. Bestuur II 
1888 en III 1889; T. Aardr. Gen. 2e Ser. I en III in. u. a. 
J. L. O,Brien; T. Aardr. Gen. J906 pag. 939, jg. 1907, pag. 
57. 

KAMPE (MINANGK. MAL.). Zie KOOMPASSIA. 
KAMPEMENTEN (MILITAIRE) onderscheiden in 

officicrs- en troepenkampementen, al naar ge- lang zij 
dienen tot huisvesting van officicren en on- 

dcr-luitonants met hunne gezinnen of van troepen. De 
officicrskampementcn bestaan uit woningen, waarvau het 
aantai en de groottc van de vertrek- ken en de 
uitgestrektheid van de erven met de bij- gebouwen 
vorband houden met de rangen van hen, voor wie zy zijn 
bestomd. De won ingen worden door de Gcnio gebouwd 
en onderhouden, zijn dus Gou- verncmentseigcndom en 
worden den officieren kos- teloos ter bewoning afgestaan. 
Tegenwoordig wordt bij den bouw van officierswoningen 
meer dan vroeger gelet op de eischen der aesthetiek; de 
nieu- were kampementen (to Bandoeng en het jongste te 
Tjimahi en te Meestcr-Cornelis) vormen dan ook 
complexcn groo£ere cn kleinere villa,s, die gunstig 
afsteken bij de oudere, die zich meerendeels ken- merken 
door een smaaklooze eenvormigheid. 

Voor trocpenkampeinenten wordt in- de laatste jaren 
gewoonlijk een algemeen type gevolgd, waar- naar alle 
gebouwen van het kamperoent, ― dat, wat de infanterie-
kampementen betreft, in den regel voor den bataljon is 
bestemd — regelmatig zijn gegroepeerd om een, als park 
of tuin aangelegde, binnenruimte. Elk troepenkampement 
is aan drie zijden afgesloten door eon ijzerdraadhekwerk, 
terwijl do vierde zijde wordt ingenomen door het frontge- 
bouw, waarin de hoofdingang, de wacht- en arrest- lokalcn, 
de muniLie- en brandspuitbergplaats, het schoollokaal enz. 
Om de binnenruimte worden voorts aangetroffen de 
kazernes (een voor elkc compagnie), het keukengebouw, 
vrouwcnloodsen, een gymnastiekloods, badkamers, 
privaten enz. De kampementen voor bereden troepen 
bevatten ver- dcr nog paardcnstallen, die voor de bereden 
artillerie bovendien nog een affuitloods. De coinpagnieska- 
zemes hebben veelal in plattegrond den vorm van cen T of 
een H, in elk der twee of der vier vleugels waarvan een 
peloton (cen halve compagnie) of eene sectie (eon vierde 
compagnie) verblijf houdt; het verbindingsstuk van de H 
of het been van de T, waarop de soldatenkamers of 
chainbree's uitkomen, vornit gewoonlijk het dagverblijf, d. 
i. de eigenlijke zitkanier der soldatcn. . 

Naar don bouwtrant onderscheidt men zoowel de 
officiers- als de troepen-kampementen in t ij d e- 1 ij k e, s 
e m i-p c r m a n c n t e cn perm a- n c n t c. 

In tijdelijke kampementen bestaan de gebouwen uit 
vloeren van aangestampte klei, inge- stampt of gevlyd 
grind, inaar ook vaak van platte lageu of rollagen van 
nietselsteen, portland-cement, pleistcrspecie, gebakken of 
portland-cemcnt-tegels, cen cnkclen keer zelfs hardsteenen 
tegcls (badka- mers, privaten enz.). De stijlen bestaan uit 
bamboe, klapperstammen, pinang- of niboeng-hout of 
rond- houlcn ； de omwanding uit gevlochton bamboe, 
plocpoeh (platgcklopto bamboo), hcele bamboe, latten van 
nipah onz., liefst bckleed inct kadjang- of kdpang-matton; 
de omwanding worclt vaak aan do binnenzijdo gewit ter 
vemiccrdering van het licht. Het dak wordt samengesteld 
uit bamboe en der- gclijkc materialen, en gedekt met alang-
alang, atap, idjoek onz. 

Bij don s e m i-p c rm a n e n t e n bouwtrant bezigt men 
vloeren van Escozijnschc-, gebakkew of portland-ccment-
tegels dan wel van portland-ce- ment-pleister； de 
omwanding bestaat uit stijlen van vierkant bezaagd hout 
(veelal djati) en kepang (bamboovlechtwork). De 
dakhoutwerken zyn van bezaagd. hout, terwyl het dak 
wordt ingedekt met Vlaamscho of Palcmban ^schc pannen 
of mot sirap- pen (hoiitcn dakpanneh)./ ;；' 
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Bij de p e r m a n o n t e gebouwen zijn de vloe- 
ren en de daken gelijk aan die van de semi-perma- 
nente, doch de omwandingen bestaan uit gewone 
muren dan wcl zij zijn van hout. 

De fraaistc, naar de meest modeme beginselen 
gebouwde troepenkampementen treft men aan te 
Bandoeng； ook die te Tjimahi, Magelang en Ma- 
lang, zoomede het kampenient van het bataljon 
vesting-artiUerie tc Weltevreden (Tanah-Abang) 
kunnen als voorbeclden van doelmatigc troepen- 
^kKmpemcnten in de tropen worden genoemd. 

KAMPFERIA, plantengeslacht dcr Zingiberaceae, 
waarvan verschillende soorten in den archi])cl we- 
gens de aromatische onderaardschc deelen gekweekt 
worden. Het，zijn plan ten met. soms vrij lange, sonis 
zeer korte bebladerde stengels. In het laatste geval 
liggen de bladeren bijna op den grond. De bloemen 
zitten in weinigbloemigc aren, of aan het eind van 
den bebladerdew stcngel, of aan aparte spruiten, die 
slechts schubben dragen. Het meest bekend zijn 
K. Galanga, Kentjoer (JAV.), Tjikoer (SOEND.), ecn 
soort uit Oocliincliina. De korte, sappige wortelstok- 
ken zijn wit van kleur, rieken onaangenaam, sma- 
ken scherp en worden als medieijn tegen buikziekten 
aangewend: meer echter als kniiderij bij de spijs- 
bereiding. De wort elstok be vat een welrickende 
aetherische olie. Een andcre soort, K. pandurate； 
Koentji of Temoe Kocntji (MAL., SOEND., JAV.), heeft 
een kleine knolvoi*niige wortelstok. waaraan in een 
kring de knolvormigc wortels hangen als sleutels aan 
een gordel (vandaar de naam Koentji). Deze worden 
ook als specerij of als geneesmiddel gebruikt. Ook 
andere soorten worden voor dergelijke doeleinden 
gebruikt b.v. K. rotunda, T6moe poetri (MAL. ) en 
K. undulala, Koentji menir (MAL.) of Koentji pe- 
pet (JAV.).Vermoedelijk worden de soorten vaak met 
elkaar verward. 

KAMPIS (SOEND.). Zie HERNANDIA PE) TATA. 

KAMPOENG. In het Riouw-Maleisch beduidt 
kampoeng een omlieind erf； in het Minangkabau- 
sche Blaleisch beduidt kampoeng een geslacht 
(grootere verwanten groep dan cen familie)； in het 
Javaansch beduidt kampoeng zoowel omheind erf 
alsook wijk, dorp, als deel van een hoofdplaats 
(niet als alleenstaande desa). Het Atjehsche gam- 
pong duidt een Atjehsch dorp (inland sche gemeente) 
aan. Europeanen spreken door een groot deel van 
Indie van kampongs om inlandsche dorpen aan te 
duiden, hetzij als deelen van hoofdplaatsen, hetzij 
alleenstaande; in denzelfden zin dus, als waarin 
men in de oosthelft van Indie pleegt te spreken 
van negorij. Zie DESA en DORP. 

KAMPONG. Zie DESA, DORP en KAM- 
POENG. 

KAMPONG MAKASSAR. Een ka in pong bij paal 
13 aan den weg van Batavia naar Buitenzorg ge- 
legen. Het is bekend als een gezond oord, waarom 
vele Europeanen er eertijds een tijdclijke verbJijf- 
plaats kozen. Ook were! er vroeger een particulier 
gezondheid setablissement geexploiteerd. 

KAMPRET (MAL.). Zie VLEERMUIZEN, 1N- 
.SEKTENETENDE. 

二一KANANGA (MAL., SOEND.), KANANGA (JAV.). 
Zie OANANGIUM. 

KANARI, K&NARI (MAL., SOEND., JAV.). Zie 
OANARIUM OOMMUNE. 

KANARI-EILANDEN. Zie MISOOL. 
KANARI MINJAK (MAL. AMB.). Zic CAN ARI UM 

MIOROOARPUM. 
KANATANG, Landschap behooreude tot de on- 

derafdecling Miclden-Soemba, afdeeling Soemba, res. 
Timor en 0. 

KANDANG AMPAT. Halte van den spoorweg ter Sum. 
Westkust. Hier bogint de eigenlijke Anai- kloof (zie 
ANEI). 

KANDANGAN. District der controle-afdeeling 
.Tempdb, afdeeling Loemadjang, regentschap Pro- 
bolinggo, rbsidentie Pasoeroean, met drie onder- 
districten en 26 dcsa's; op eindc van 1905 had het ecne be 
volkin g van 土 18000 zielen, waaronder een 10-tal 
Europeanen en de rest Inlanders. Vroeger was het een 
Gouvernements-koffiedisti'ict. Het heeft cen drietal 
erfpachlsondeiTiemingen, waarop koffie en kina geplant 
wordt. De.standplaats van het districtshoofd is Sendoero..
，< 

KANDANGAN. Onderafd'eeling der afd. Oeloe- 
Soengei, res. Z. cn O.afd. van Borneo, onder den Ass.-
Resident, bijgestaan door een Civ. Gezaghcbber met 
standplaats Kandangan aan de Soengei Amandit gelegen. 
De onderafd. be- staat uit de districten Amandit en Negara 
(zie aldaar). Alleen het Oostelijk gedeelte, grenzende aan 
Tanahboemboe, is heuvel- en bergachtig. Het overige deel 
der onderafd. is vlak terrein, bewesten de Ncgara-rivicr 
overgaande in moerassen. In hoofdzaak omvat de 
onderafdeeling Kandangan het stroomgebied der 
Amanditrivier. De belaiigrijko wegen moeten in het 
Oostelijk deel worden ge- zocht, waar het terrein 
eenigsains heuvelachtig is. De groote postweg van 
Bandjermasin loopt langs Kandangan naar Batangalai, 
terwijl de voomaam- ste kampoengs om en bij Kandangan 
door goede karrewegen zijn verbonden. Van Kandangan 
looper^ telefoonleidingen naar de verschillende onder- 
afdeelingshoofdplaatsen en Negara.. 

KANDANGAN. Hoofdplaats der afd. Oeloe- Soengei, 
res. Z. en O. afd. van Borneo, zetel van een Ass.-
JResident, gelegen aan de Soengei Amandit. Het is tevens 
de standplaats van een Civ. Gezag- hebber, een 
Jandraadvoorzitter en het districtshoofd van Amandit, 
terwyl er ook gamizoen ligt (bestaande uit een 
detachement soldatcn onder een vijftal officieren, w.o. 
een off icier van gezond- heid).Eenige Gouv/sinlandsche 
scholen,een pasang- grahan en de centra]。gevangenis 
voltooien het plaatsje. Een groote druk bezochte passer 
geeft veel vertier. Volgens de opnamo van 1905 had 
Kandangan 4070 inwoners, w.o. een 20-tal Europeanen, 
een 40-tal Chineczen cn 4000 Inlanders. De grenzen dor 

plaats zijn bepaald bij Ind. Stb. 1897 no. 83. X 冲：& 
KANDANGHAOER. Was een der grootstc parti- 

culiere landerijen op Java, 士 1274 K.M.2 in uit- 
gestrektheid, met een bcvolking van ruirn 84000 zielen, 
waaronder enkeJe Europeanen en ruim 1400 Vreeinde 
Oosterlingcn (einde 1909). Het land, ge- legen in de res. 
Ohcribon, was vcideeld in de vier districten Leica, 
Losarang, Kandanghaoer en Lcu- weungmalang. 
J<ij«tland bij uitneinendheid produ- ceerde het een dcr 
beste rijstsoorten van Java, de zoo bekende 
Kandanghaoer-rijst. Op 1 Juli 1910 is het voor 3$ inillioen 
gulden door het Gouver- nement teruggekocht.,-5 ' 

KANDANG WfiSI. Vrocgere naam van een district der 
controle-afdeeling Tjikadjang in de Prean- ger-

Regentschappen ； reeds in Ckunpagniestijden was deze 
naam bekend. Bij Ind. Stb. J913 No. 356 is de naam 
veranderd in dien van Boengboelan naar de gelijknamige 
hoofdplaats (zie aldaar). 

KANDARI. Zie KENDARI. 
KANDHAR-TAROENA (ontstaan uit de land- 
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sohappen Kandhar en Taroena). Een landschap van de 
onderafd. Sangi-eil., afd. Men ado der ge- lyknamige 
residentie (korto verklaring 9 Mrt. 1910) onder hot bestuur 
van een radja met zijne mantri's (nl. djogoegoe's, een soort 
onderdistricts- hoofden, en kapitan laoet of 
negorijhoofden), om- vattende het N.W. gedeelte van het 
oiland Groot Sangi, een 4-tal kleine eilanden ten N. van 
Sangi en hot djogoegoeschap Nanoesa op de Talaudeilan- 
den. De voomaamste plaats is Taroena, aan de 
gelyknamige baai gelegen, de standplaats van den 
CJontroleur der onderafdeeling en van den radja en een 
djogoegoe, met een bevolldng van omstreeks 6000 zielen, 
waaronder enkele Europeanen, on geveer 300 Chineezen 
en een 50-taI Arabieren (1915). De plaats wordt aan- 
gedaan door de booten der Kon. Pakctv. Mij. en is 
verbonden door een goeden karreweg met do Oostkust van 
het eiland (Petta). 

KANDOERI, d.i. een maaltijd om redenen van 
godsdienstigen aard. De Maleische benaming Kan- doeri 
(op Java: Kendoeri of Kendoeren) is aan de Moslims van 
Voor-Indie ontleend en oorspronke-- lijk een Perzisch 
woord. Zulke maaltijden zijn in den Indischen Archipel 
ook wel bekend onder an- dere namen, welke niet allcen 
plaatselijk uiteen- loopen, maar waarmede soms tevens 
een verschil in soort wordt aangeduid. Het spraakgebruik 
is echter in dit laatste opzicht niet geheel vast en dikwijls 
worden de verschillende ben am in gen zon- der veel 
onderscheid dooreengebruikt. Men noemt zuIk een 
maaltijd o.a. sidekah of sedekah (verbas- terd uil het 
Arabische sadakah, d.i. vrijwillige liefdegave), ook wel: 
slametan (maaltijd tot bc- vo rd ering van ,,heil", welke 
benaming niet gebrui- kelijk is voor doodenmalen). In 
West-Java duidt men het maal gewoonlijk aan als liadjat 
cn in Atjdh steeds als kattdoeri. 

In de Moslimsche wetboeken worden deze maal- tijden 
vooral aan bevolen bij gelegenheid van brui- loften en 
andere gebeurtenissen, welke vreugde verwekken. Het go 
ven van den maaltijd geldt voor den gastheer als een 
godsdienstige handeling, welke hem aanspraak verleent op 
henielsch loon. De spijzen toch vormcn cen gift voor do 
gasten, ondor wic bij voorkeur zulke personen bchoorcu 
genoodigd te worden, die daartoe wegens hunne 
vroomheid of armoede in het bijzonder in aamner- king 
komcn. De waardc van het op zichzelf reeds 
verclicnsteJijke werk wordt nog verhoogd, wan- neer het 
maal wordt opgehiisterd door reciet van Koranteksten of 
litanieen, waartoe liefst de hulp van geoofende personen 
wordt ingeroopen； bij de refreincn stem men 
verschoidene of zoo mogelijk alle aanwezigen in koor 
mede in. Het loon van het goede werk kan na(ir 
Moslinischo opvalting tevens worden overged ragen op 
anderen, bijv. op afge- storvenen of heiligen, aan wie men 
het maal wijdt. Vandaar dat de maaltijd in chibbclen zin 
cene lief- degavc (sadakah) genoeind kan worden. Ook het 
dcolneinon aan zulke maaltijden wordt in de Mos- limschc 
wet naubevolen. Hol goclsdienstig karak- tor van het. maal 
ganL echtcr verloren, zoodra daar- bij vcrbodsbepalingon 
der wet worden overtreden. Uitdrukkelijk wordt met- hot 
oog daarop in de wetboeken gewaarschuwd tegen 
verboden venna- ken in deze bijcenkoinstcn, tegen het 
bespclen van verboden inuzickinstrumentcn, het driiiken 
van bedwelmende dranken, het tentoonspreiden van 
wettelyk verboden weelde, do aanwezigheid van vrouwen 
in gezelschap der mannen, enz. Toch valt ' 

het den gcloovigon mcestal zwaar, om zich bij der- gelyko 
fccstclijke golcgenheden nauwgezot aan de wettelijke 
verbodsbepalingen to houden: menige overtreding in dit 
opzicht (zooals in den Indischen Archipel o.a. de bij vole 
kandoerfs gebruikelijke Inlandsche muziek) weerhoudt 
ernstige vromen van declname aan zulke bijeenkomsten. 
Soms treft men echter eene rcgeling, waarbij bepaalde 
dagen bestemd worden voor sedehah's, die zooveel mo-
gelijk aan de wettelijke eischen beantwoorden, terwijl dan 
de feestelijkheden, waarbij men zich wat grootere vrijheden 
wil veroorloven, op andere dagen plaats vinden. 

In Nedcrl. Indie zijn dezo-maaltijden voor de 
Mohammedaansche be volkin g van groote betee- kenis. 
Zij sluiten zich nauw aan bij de aloude offergebruiken uit 
den voor-Mohammedaanschen tijd en worden bij allerlei 
gelegenheden gehouden, ook zonder dat daarvoor grond in 
de Moslimsche wetsvoorschriften bestaat. Aanleiding tot 
een kan- doeri geven vooral: de viering van godsdienstige 
feest- en herinneringsdagen (o.a. het Modoed- feest, zie 
GAREBEG en de maleman's, zie VAS- TENMAAND), de 
tijdstippen, waarop jaarlijks locale heiligen herdacht 
worden, de dagen gewijd aan de nagedachtenis der 
,,voorouders''・ of gees- ten der afgestorvenen in de 8e 
maand van het Mohamm. jaar (welke daamaar op Java 
Roewah heet, d.i. allerzielenmaand, naar het Arabische 
roeh, mcerv. arwdh, d.i. geest)； verder verschillende 
bclangrijkc gebeurtenissen in het familie- leven, zooals 
geboorte, besnijdonis, bceindiging van het onderricht in 
Koranreciet, bruiloft, intreding van sommige perioden der 
zwangerschap en vooral bepaalde tijdstippen na iemands 
overlijden, zoo- wel de sterfdag zelf (hoewel de wet een 
maal op dien dag afkeurt) als de 3e, 5e, 7e, 10, 40e, 100c 
en 1000c dag daarna, benevens de jaardag, ein- delijk 
eenige door het zonnejaar geregelde tijdstippen ter 
gelegenheid van de bezaaiing der akkers cn den oogst. 
Maar bovendien zijn JcandoerCs nog gebruikelijk by 
verschillende bijzondere gelegenheden ter bevordering van 
heil of ter bezwering van onheil, zooals wanneer men iets 
belangrijks gaat ondornemen, zich op re is wil begeven, 
het wclslagen cener reeds aangevangen bezigheid tracht te 
bevorderen, of wanneer men zich verontrust gevoelt bijv. 
door benauwde drooinen, door geuite bedreigingen, het 
hcerschen eener epidemie of wel door te vreezen misgewas 
of andere rampen. 

Naar den vorm is de maaltijd zooveel mogelijk 
j\lohammedaansch. Daarom wordt het door mid- del van 
een Arabisch gebed (do'ci, donga), gewoonlijk door don 
dorpsgeestelijke, tot eene godsdien- stige handeling 
gewijd. Daarbij heoft dan tevens do opdracht (Jav. 
oedjoeb) plaats, door middel waarvan, volgons de leer, het 
loon van het goede werk bijv. aan eon beschormlicilige of 
aan afge- storvonen zou moeton worden opgedragen. In 
het volksgeloof echter heeft het offerniaal nog zijn 
oorspronkclijk knrakter behouden, zoodat men veoleer 
aanneomt, dat de onstoffelijke kracht der spijzen 
rechtstreeks ten goedo komt aan den hei- lige, die men 
gunstig wil stemmen, aan de afgestorvenen, of aan do 
machton wier boozon invloed men wil bozwoven. Niet 
zeldon wovden zelfs, naast de Moslimsche heiligen on 
profoten, m do opdracht van het maal naar oud gebruik 
bijv. homellicha- nien, natuurkrachten, elementen en 
windstreken, de gccstcn der voorvaderen of de 
bescheriugeesten der dcsa's of der rijstvelden vermeld. Do 
dooden- 
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malen woixlen op Java gewoonlijk gcwijd door de zgn. 
do'a koeboer (d.i. grafgebcd). beginnende met de woorden: 
„O Allah；, doc genade ncderdalen over hen, die in de 
koeboer (d.i. graven) zijn". Slechts bij de heilmaaltijdcn 
van de eenvoudigstc soort ontbreekt wel eens de 
inzegening. 

Wordt de maaltijd door de gezamenlijkc inge- zetenen 
eener desa gegeven, zooals bijv. bij de viering van het 
Moeloed-ieest in Atjdh cn bij de maiemaiVs in de 
vastenmaand op Java, clan komt men bijeen hetzij in het 
dorpsbedehuis, hetzij in de woning van het dorpshoofd. De 
spijzcn wor- den dan vanwege de gezinshoofdcu daarheeu 
ge- bracht. Ook in de dalem's der regen ten worden de 
vromcn op ecn moclocdan-manl onthaald. De doo- 
denmalen in de maand lioewah hebben op Java dikwijls 
plaats op do bcgraafplaatsen. Geldt het maal eenen heilige, 
dan vereenigt men zich daartoc by dicns graf. Draagt de 
maaltijd geen publiek karakter, dan konit men bijeen ten 
huizc van den gastheer of bijv. in de woning, waar de 
persoon wiens dood herdacht wordt, is ovcrledcn. 

Nauwkeurig regelt de adat voor iedcrc gelegen- heid de 
soort van spijzen, de wijze van toeberei- ding, den vonn 
waarin zij den gasten wordt voor- gezet, enz. Nu eens moet 
de rijst wit zijn, dan geel of rood, soms moot zij tot brij 
gekookt worden, dan tot ballen geknecd, nu met dezedan 
met gene ingre- dienten toebercid en op ronde of op 
vierkantc schotels worden opgcdischt, enz.; en dergelijke 
voor- schriften gelden ook in ruenigte voordetoespijzen. 

Op Java brengt de gewoontc veelal inedc, dat men na 
afloop van het maal iets van de spijzen mede jiaar huis 
neemt „wegens den daaraan verbonden zegen". Bit 
medenemen van spijzen noemt men daarom amber hat 
(afgcleid van het Arabische ba- rakat: zegen). In Atjeh 
bestaat die gewoonte niet. 

Lileratuur 卜C. Snouck Hurgronje, De Atjehcrs I, 
224 vv., 228—231,.^36 vv. (The Achehncsc I, /沛卞丁21 
汇二216, 221 vv.)|<JIekka II, 14G vv. 

191 v., 219 v.^De Islam in Nech Indie p. 31 (Groo- te 
Godsd.. serie II. p. 407);\Het Mohammed a- nisme (in H. 
Colon's Neerlands Indie I, p. 262 v.)^vusejr 'Amra und das 
Bilderverbot (Zeitschr. d. 1). Morgenl. Ges. 61 (1907) p. 
186 w.); C. Poeu- sen, Brieven over den Islam uit de 
binnenlanden van Java, p. 13 vv., 36 vv.j^P. J. Veil】, 
Java I (1875) 322—26, IV (1907) p> 141—14-^tTh. \V. 
Juyiiboll, Handleiding t. d. kennis v. d. Albhamm. wet, p. 
161—163 (Handbuch d. Isl. Ges. p. 164 vv.). 

KANDOEROEAN. In de Soendalanden op Java 
gebruikelijk ambtelijk praedicaat voor inindere in- 
Jandschc hoofden, door het Gouvernement als per- 
boonlijke belooning toegekend. Op de particuliere 
landerijen in de afdeeling Kraw^jig der residentie Jiataviu 
is kandoeroean de'tttel van een inlandsch beambte, belast 
met de zorg voor het oproepen der lieerendienstpliclitigen, 
voor Jict uverbrengen van beveleii en voor de 
transportiniddelen. 

KANDRI (MAL.). TAG BRIDELIA. 
KANEEL, KAJOE MANIS (MAL. .JAV. SOEND.), 

ilANTSDJXXGAN (JAV.), KIAMIS (SOEND,). De 
geschilde en gedroogde specerijachtige bast van eenige 
Lauraceeen uit het geslacht Cinnamonuirn, van welke de 
Ciiinamcnnum Zcylanicum Nees, oor- spronkelijk op 
Ceylon thuis behoorende en van daar ook naar Java 
overgeplant, de meest beJangrijkc is. Eeuwen lang is de 
Ceylon-kanee],die al in de middul- eeuwen eene gezochte 
specerij en medieijn was, uit- shiitcnd uit het wild 
ingezameld ； sedert 1400 was daartoe aangew^en de kaste 
der chaliahs. Tiidcns 

de O.-I. C. waren de verplichtingen dezer kaneol- schillers 
met sirengheid gcregeld (zic o.a. de „In- structie voor den 
Capiteyn van de Cancel", in Va- Icntijn, V, 310) en werd 
bchoorlijk gezorgd dat do kaneeloogst niet te groot werd. 
Eerst laat is door de Nederlanders op Ceylon eene 
gcregelde cultuur in- gevoerd, onder den Gouvemeur J. W. 
Falck. Zij blecf tot 1833 eene monopolie-cultuur, destijds 
der Engelsche O.-I. C. Tegenwoordig wordt de kaneel- 
culluur in Ceylon meest door de inlanders gedreven cn is 
zij weinig winstgevend. Men laftt in de kaneel- tuinen op 
Ceylon den hoofdstam zich niet ontwikke- len, jnaar 
cnkcle zijloten, die wanneer zij ruim een jaar oud zijn, 
worden weggenomen tegen den tijd dat het bruine 
kurklaagje is begonnen te verschij- nen. Een kancel-
plantage gelijkt daarom op een wilgen-aanplanting. Op 
Ceylon wordt tweemaal 's jaars geoogst. Van de 
afgesneden loten wordt de schorslaag weggenomen, de 
midden bast afgeschild en deze reepen kaneelbast bij G—
8 stuks in elkaar gcrokl en in de zon gedroogd. Ook de 
bastspaanders en schaafsels (chips) komcn in den handel 
en dienen vooral voor de fabriekmatige bereiding der 
kaneel- olie. In 1915 werden uit Ceylon uitgevoenl 
4.224.246 lbs. cinnamon bark (quills of pijpen) en 
2.269.878 lbs. chips of spaanders, tcrwijl die cijfers voor 
1916 respectievelijk 2.176.970 lbs. quills cn 2.835.523 
lbs. chips waren.—- 

De kaneelcultuur word onder Van der Oapellen op Java 
ingevoerd met behulp van een Soerabaja- schen koopinan, 
Hurt, die plantjes en zaden in het geheim uit Ceylon 
overbracht. Zij bepaalde zich aanvankelijk tot de Gouv. 
kaneeltuinen in Krawang doch werd in 1834 tot het 
cultuurstelsel gebracht en aan de bevolking tegen gering 
dagloon en vrij- stelling van landrente opged ragen ； in 
1839 be- stond zij in 10 residentien, waar ruim 1000 
bouws voorde cultuur in beslag waren genomcn en5"00物 
product verkregen werd. De cultuur, die voor de bevolking 
vaak zeer bezwai'end was (in Cheribon verdiende een 
huisgezin / 24.06's jaars, in Bantam / 0.70) was ook voor 
den Staat nadcelig； van 1837— 1863 bedroegen de 
uitgaven / 20.205.821 en de in- komsten slechts / 
13.824.518. Dit gaf in J 864 den Raad van Indie aanleiding 
terug te komcn op een voorstel, in 1859 door het 
Oppcrbestuur gedaan, om de Gouv. cultuur opteheffen en 
de teclt gcheeJ aan particuliercn ovcrtelaten, waartoc in 
1865 besloteii werd. Een twectal tuinen in Krawang werd 
tocn aan een particulier vcrhimrd ； deze onderneming is 
cch- ter later opgeheven (zic Van Gorkom, ,,Dc O.-I. CuK 
turcs", II, bl. 497). Er wordt Ilians op Java en in de 
j3uitenbezittingen hier en daar op beseheiden schaal 
kaneel aangeplant. In de jaren J 875 tot 1879 word 
uitgevoerd 5789, 5G100, 76097, J6578cn 14905 K.G. 
kaneel, incest afkomstig van Java en Cclebea. Geel u rend 
e de laatsle jaren bedroeg de uitvoer in K.G,: 

 Van Java 
ei)Madoera. 

Van de 
Buitenbe- 
zittingen. 

19()8 .. 68.972 1.333 
J 909  .......................  66.885 66.363 
J 910 ........................  J 42.022 79.848 
J9J ] .........................  85.087 166.573 
 75.458 26.773 
1913 ........................  58.809 . — 】） 
1914 ........................ 29.326 — 
J9I5 .........................  40.177 一, 

i) Na 1912 zijn in de opgaven kaneel en cassia 
samengevat. 
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3^ Het product dcr Indischc kaneelcultuur schijnt steeds 
infcricur aan dat van Ceylon gewecst to zyn. De kaneelolic 
van Java wercTeciiter wel boven dio van genocmd eilancl 
"gcstcld; thans ovenwcl is op Ceylon de be voiding vcel 
verbeterd, cen groot decl der olio wordt trouwens eerst in 
Europa gedestil- leerd. Opgemcrkt zij, dat ook uit de 
afgcvallen bla- deren eene vluchtige olie is te verkrijgcii, 
die echter niet naar kancel doch nieer naar kruidnagelen 
rickt, tcrwijl uit den wortclbast van den kaneclboom 1 % 
kamfer kan verkregen worden. 

Cassia of wilde kaneel is het product van ver- scheidcn 
boomen uit hetzelfde geslacht Cinnamo- mum. De 
belangrijkste soort, in den liandel als „Cassia vera van 
Padang" bekend, woi-dt uitsluitend ge- leverd door 
C7Burman?ii BL De uitvoer van Pad an g bedroeg in 
1912: 924.000 K.G. Doze cassia-bastcn zijn 2—3 ixiM. 
dik, mecst tot ecn cylinder gcrold, van buiten geclrood, 
van binnen bruinrood. De bui- tenschors is tamelijk 
zorgvuldig weggenomen, slechts hier en daar ziet men nog 
stukken grijze kurk op den bast zitten. De plant konit ook 
in andere cleelcn van Ned.-Indie voor, zoo op Java. Van 
Timor en Batjan wordt mede dcrgelijkc bast uitgevoerd. 
Als handcls-' artikcl is de “cassia vera" ver want aan de 
Chinee- schc kaneel of “cassia lignea15, die vooral door 
Cin- tiamomum Cassia Bl. geleverd wordt. Voorts worsen 
van China, Indo-China en het N.O. decl van Eng.-Indie 
ook de mcer of minder geurige hasten van C. Tamala 
Neos, 0. obtusijolium Nees, G. paiici- florum Nees en C. 
iners Reinw. als cassia verkocht, en ook ondcr de*Ned.-
Indische wilde kancelboomcn zijn er nog verschillendc 
niet gcex])loiteerde soor- ten. Het aroma van de 
cassiabasten — van wclke mee rd ere soorten onder 
verschillcnde namen (ka- joe man is tjina, kajoe man is 
sabrang, sintock, sin- tok c. a.) als geneesmiddel of voor 
huishoudehjko doeleinden bij de inlandsche bcvolking in 
gebruik zijn — is geringer en grover dan van echtc kaneel 
en zij behalen dan ook niminer den prijs van Ceylon- 
kanecl; sommige zijn zoo weinig gcurig, dat zij mecr als 
kaneelvervalschingcii hebben tc golden. Een belangrijk 
handelsartikel is de, vooral uit Chinccsche cassia 
gestookte. casHiaolic, die vccl in de parfumerie- cn 
toiletzecpfabricage gebruikt wordt. In verband met 
kaiicelbnsten meet ook de massoibast genocmd worden. 
De handelswaar van N.-(<uinea komt deeln van 
Sassafrasgoesi(m\inir^. el B. (- Mas soia aromatii'a 
Bocc.), decis van ecne kaneelsoort, Cinnainomum 
xanthoneuruni Bl. Dczc laatstgenocni <le plant is ook een 
stamplant van koclit la wan g (kruidnagelbast), cen Indisch 
geneesinkldel, dat evenals do naverwante koelit sintoek, 
van vcrschil- lende wilde kaiiuelsoorten wordt 
ingezameld. De olie, die bij distillalie van don Massoi-bast 
mot water in zeer aanzienJijkc hoevcelheid (6—8 %) 
wordt verkregen, liccft een aangonamen gear naar noot- 
muskaat on kruidnagelen. 

KANES. Hoogvlaktc van —. Een gcniiddekl 800 M. 
hoog gelegen plateau in het Gajoland van Atjeh Leu 
Noorden van Jict Tawurmeer gelegen. Do vlak- te is 
ontstaau door verzalcking, terwijl de omrin- gc»de 
geberglen o.a. hot Pasegobergte, als horsteti zijn blijvon 
staan. Het hoogstc deel der vlakto ligt ongovcer 1000 M. 
boven zeeniveau, het iaagsto zijn de dalcn der rivieren, 
welke zich diop hebben ingesneden en de vlakte in eenige 
blokken ver- dccldcn. Hot sterkst heeft zulks de Pakang 
gedaan, waarvan het dal 250 M. beneden de oiugcving is 
gelegen. Uit den loop dezer rivier, die zich in de Bjambo 
Ajo uitstort, is de algcmeeno helling van 

N.W. naar Z.O. op te maken. Van de vlaktc wor- den allcen 
de dalcn van de rivieren bewoond. Bo voornnamsto 
kampongs zijn Kanes in W. en Rocsep in hot O. 

KANGDJfiNG. Ecretitel, op Java gebruikelijk. In de 
sainonsteUing met „goestin, zie men bij GOES- TI. De 
vorsten van Soerakarta en Djokjakarta voeren v66r hun 
vorstelyken tit el dien van „kang- dj6ng,>; bovendien komt 
in de Vorstonlanden het pracdicaat toe aan de cchte 
vrouwen der vorsten, aan pangerans en aan den 
rijksbestuurdor. Buiten de Vorstenlanden hebben de 
regenten dozen cere- titel,terwijl residenten en assistent-
residenten on dik- wijls ook mindere Europeesche 
ambtonaren door inlanders met “kangdj跖g" worden 
betiteld. In de Socndalanden bezigt men speciaal voor 
regenten het Woord ,,kangdj&ig'' in samenstelling met nl. 
„kangdjeng dalem>,. 

KANGEAN-ARCHIPEL. Groep van 土 30 eilan- den, 
ten O. van Madoerajtusschon ongevcer!15° 10’ en 115° 
56’ 6- 30’ en 7° 18’ Z.B. 
met eene oppervlakte van ± 692 K.M.2, vormt ad- 
ministratief het district Kangean van de gclijk- namige 
controle-afdeeling, rcgentschap en afd. Soe- mcncp, res. 
Madoera, en is verdeeld in 2 onder- districten: Ardjasa 
onder eeu wedono, bevattende het hoofdeiland en Saoebi 
cn Sepeken onder een assistent-wedono, waartoe behooren 
de bevvooude cilanden Sepeken, Saboenting, Paliat Saseel 
en Sepandjang. Het district tclt 33 desa,s. 

Het hoofdeiland Kang6an, groot bijna 487 K.M.2, is 
zeer vruchtbaar； het is hcuvelachtig； de hoogstc top is 
de Goonoeng Baloepotah, ongev, 250 » 300 Al. hoog; een 
tweetal zeer schoonc druipsteengrotten, Gowa Koneng en 
G. Pet eng, komen in de hcuvels voor, alsmede ecn ige 
grotten, waarin ect bare vogel- nestjes gcvondcn worden. 
Kivieren van eenige bc- teekenis en incrcn zijn er niet; 
zoctwater wordt hoofdzakelijk uit putten verkregen. De 
controlour woont ter districtshoofdplaats Ardjasa (zic 
aldaar) andere plaatscn van eenig belang zyn Kalisangka 
(zie aldaar) en de drukice handels- cn visschers- desa 
Piibdan aan de noordkust. De vischinzou- tingsindustrie 
daar ter plaatsc was voorheen van zeer veel belang, doch 
is tengevolge vau de invoe- ring van het 
Gouvcrnementszoutmonopolie, waar- door liet vroeger 
zeer goedkoopc Makassaarsvhc zout niet mecr 
verkrijgbaar is, nagenoeg gcheel te niet gegaan. Door het 
oprichtcn en kosteloos ter bcschikking van de be volkin g 
stellcn van Gou- vcrneincnts-mzoutingsloodsen cn het 
verkrijgbaar stellcn van goedkoop los zout, heeft men in 
do laatstc jaren getrncht om dczc winstgevendo in- dustrie 
weer tot uieuwen bloei tc hrengen. Eenig。 opleviiig valt 
dan ook wel te constatceren. Het eilnnd wordt door 士 
20000 zielen bewoond, die van Ma<i()erceschcn 
oorsprong zijn, echter sterk vermengd met Makassaren, 
Bocgineezen on Bftli- neezen ； voorts eenige 
Kiunbaiigers, Chincczcn en Arabicrcti. Verschcidene 
Chincezen zijn tot don Islam ovcrgcgaai), en worden, 
ofschoon zij overi- gens de gebruikon der Kangcanners 
hebben over- gonomen, nog steeds baba*s genocmd. J)c 
eigen- lijke Kangeanner is hoofdzakelijk landbouwev — 
zij het dan ook eon slordige 一 en vcrlaat ongaarne zijn 
ciland ； hij volgt verscheidene van de gebruiken dcr 
Aladoorcezeii afwijkende gewoonten en bouwt o.a. zijn 
huis veclal op palen. Bij het huwelijk is het mcisje veel 
vrijer in haar keuzc dan op Java en iMadoera； 
echtscheidingen zijn betrekkelijk zeldzaam. 
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Behalve a an vischvangst cn landbouw wordt 
op Kangcan nog al vecl aan veeteclt cn de inzame- 
ling van boschproductcn gedaan. De kokospalm 
wil er bijzonder goed gcdijen. Ook treft men er 
uitgestrekte djatibosschcn aan: een hoofdopzic- 
ner van het, Boschwezen is ter hoofdplaats Ardjasa 
gevestigd. Het djatihout is van niet al te beste 
kwaliteit en wordt naar Soeinenep getranspor- 
teerd en aldaar geveild. De boschhanen (tarata) 
van Kangean, vooral de door kniising met tanime 
hoenders verkregene, de zoogen. bdkisars, zijn 
zeer bekend. 

 

Van de andcrc eilanden zijn, behalve ScpekOn (zie 
aldaar), nog van eenig gewicht: Paliat, met grootc 
pisangtuinen en djatibosschen, de voor- raadschuur van 
SepekSn; Saseel, waar men cen kudde verwilderdc 
paarden vindt, die zich sterk vermenigvuldigd hebben, en 
Sepandjang, na Kan- gean het grootste eiland, nagenoeg 
geheel met dicht bosch begroeid. f -- J <•_ 

KANGKANONG. Zie MUZIEK en MUZIEK- 
INSTRUMENTEN. 

KANGKOENG. (MAT., JAV.) Pad, zie ondcr BU- 
FONIDAE en ondcr KATAK en KODOK. 

KANGKOENG (MAL., JAV., SOEND.). Zic IPO- MOEA. 
KANGOEROE'S, (Macropodidae) een fauiilic der 

Buideldieren (zie aldaar), waartoe behalve de eigen- lijke 
kan goeroe's ook de boomkan goeroe's (ziealdaar) 
behooren. De familie onderscheidt zich van de andere 
plantenetende (protodonte) Buideldieren door den bouw 
van den achtervoet, voor wclken kenmerkend is, dat de 
eerste teen (op een enkele uitzondering na) ontbreekt, 
terwijl de zwakke tweede en derde teen met elkaar 
samengroeien. De kangoerce'sin engeren zin zijn verder 
gekenmerkt door de lange, sterko achterpooten, waarmee 
ze zich op den grond springend voortbewegen, tenvijl de 
zwakke voorpooten slechts bij uitzondering met den 
bodem in aanraking komen. tn rust wordt het lichaani 
slechts door de achterpooten en den langen, sterken staart 
gesteund. De snelle, springendewijze van voortbeweging 
maakt de kangoeroe's bij uitstek gescliikt voor het leven 
in de open vlaktcn van Australie； het bosclxrijke 
Nieuw- Guinea daarentegen is voor hen een weinig 
geeigend gebied ； zij zijn er dan ook spaarzaam 
vertegenwoor- digd. De grootste soort, die er voorkomt, 
is een don- kere vorm (papuanzis Ptrs. et Dor.) van den 
in Nieuw-Holland Icvenden Macropus (Hahnaturus) 
agilis Clould. Een kleinere, tevens de kleinste echte 
kangoeroe (lichaam met kop slechts iets nicer dan »/2 M. 
lang) is Macropus{Thylogale) browni Rams. Beide 
bewonen slechts het oostelijke deel van bet ei- land. Een 
met den Jaatste nauw verwantxj, doch grootere (ongeveer 
3/t M. lange) soort, M. {Thyl.) brunii Schreb., gekenmerkt 
door een witten band op de heupeu, is de eenige 
kangoei'oo van de Aroc- exi Kei-eilanden (deze soort zou 
op de Aroe-eil. ajir, op de Kei-eil. evenals de 
buideldassen aha genoemd worden; de Maleiscli 
sprekendo inlanders van den Archipel noemen liaar 
pelandoek aroe, wegens een oppervlakkige gelijkenis met 
het dwerghert). Deze M. brunii is de oudst bekende 
kangoeroe-sooi,t. De Bruyn (naar wien het dier later de 
due oujuist ge- spelde sooitnaam ontving) heeft hem 
afgebeeld en beschreven (in: Reizen over Moskovie door 
Persie en Indie, Amsterdam 1714) onder den naam 
“Filandcr" (乎n yerbastering van ,,p 迎 andoek")naar 
exeniplaren, die hij zag in den tuin van den Gouverneur-
Goneraa 1 te Batavia. Weinig later word hij door 
Valentijn (Omstandig verhaal in Amboina  
1726) beschre 

ven en later eerst in 1865 opniouw ontdektdoor Von 

Rosenborg. 
Het gcslacht Dorcopsis, een overgang naar do 

Boomkangoeroe5s, onderscheidt zich van Macropus, 
bohalvo door konmerken van het gebit, ook door minder 
sterk ontwikkeldc achtorpooton. Het is bo- perkt tot 
Nieuw-Guinca en naburige eilanden； do niecste der 
beschrcvon soorten loven in de oostelij ke hclftvan het 
ciland. D. veterzim Less. (MiilleriSchleg.) (inlandsche 
naam op Niouw-Guinea: fanei) bewoont bohalvo N.W.-
Niouw-Guinea ook Salawati en Mi- sool (tonzij Misool 
eon cigen soort, D. mysoliae Thom., bezit). D. Hagcni 
Heller komt in do omge- ving der Hum bold tbaai en in 
Oostelijk Nieuw-Gui- nea voor, D. Lorentzii J ent. in het 
zuidelijk deel van Nederlandsch Nieuw-Guinea. 

KANIGARA. Typisch-Jav. gala-hoofddcksel van 
bestuursambtenaren, feitelijk een koeloek (zie dit woord) 
van andere stof en met bijzondcre versie- ring. De vorm 
is, als van de koeloek, een van boven afgesneden kegcl; 
de stof echter zwart. Jakcn ； cn de bijzondere uitcrlijkc 
versiering met 10 (sonis ook 8) straalsgewijs 
daaroverheen aangcbrachte smalle strepen van goudblad 
of goud- passement (de zgn. tarak's), verklaart den Jav. 
naain ,,zoniicblocn】''. De kanig&ra is gewis een 
Vorsten- landsche 18de eeuwsche verfraaiing van de 
ouder- Mataramsche koeloek. De oudste afbcelding staat 
bij Raffles, History of Java (1817), I, p. 92. Zie verder 
Rouffaer en Juynboll, Batik-kunst (1914), p. 108— 109, 
met noot ]. 

KANIGORO. District van de* residentie, de afdeeling, 
het regentschap cn de controle-afdeelin g, Madioen, met 
eene oppervlaktc van 302 K3I.2 Het district heSt 3 
onderdistricten met 32 desa's en telde ult. 1905 ruim 
31000 bewoners, waarvan een 20-tal Europeanen en een 
10-tal Chineezei). In 1915 was het aantai inlanders met ± 
25% toegenomen. Het heeft 16 erfpachtsperceelen, 
waarvan 3 voor koffie, kapok en rubber, J2 voor koffie en 
\vat kina, en 1 in de vlakte gelegen van 5 bouws dat niet 
in exploitatie is voor de Euro- peesche markt, maar 
beplant wordt met inlandsche gewassen. De standplaats 
van het districtshooM is Jiet gehucht KJctjo der desa 
Woengoe. Ak-n treft in dit district veel djati- en 
wildhoutbosch aan. Het district wordt in de rich ting 
Zuidoost naar Noordwest doorsneden door tai van 
zijrivieren van de Madioenrivier, waarvan de 
voornaamste is de Kali Tjatoer, die in het Zuidoostcn 
even voorbij de grens van het district Poeloeng (af- 
deeling Ponorogo) op het gebcrgle ontspringt eh zich 
bezuiden de gewentelijke hoofdplaats in de 
Madioenrivier stort. De watcrkracht van deze zijrivier 
wordt door den dienst der Staats- spoorwegen op Java 
benut voor het clectrici- teilsbedrijf in de werkplaatsen 
van den Staats- spoorwegdienst ter hoofdplaats Madiocn, 
in het bijzonder voor de verlichtiug dier werkplaatsen, 
terwyl de overtoliige electrische stroom voor de 
verlichting van de residentiehoof(Iplaats wordt gebruikl. 
_ / 

KANJALAT, KANJALOET (MAL. MOL.). Zie STE- 
MONA T UBEROSA. 

KANJAPI. Zie MUZIEK en MUZIEKINSTRU- 
MENTEN. 

KANJERE (SOEND.). Zie BRLDELIA. 
KANNIBALISME. Met zekerheid is de gowoonte van 

het menscheneten (anthropophagie) geconsta- teerd bij de 
Toba- en Pakpak-bataks, bij enkelo Dajakstammen en bij 
de Papoca's. De oorzaak van 
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haar ontstaan is niet meer met beslistheid vast te •stellen. 
Alleon do lijken van verslagoncn en van juisdadigers 
werden of worden gegeton. Daar, waar de animistische 
dcnkwijzo nog hcerschte, is a an te nemen cl at mon 
waardc hcchtte aan het nuttigen van bcpaalde deelen van 
hot lichaam van den ver- slagene of den misdadiger, ten 
einde zich daardoor xijne onverbruikte zielestof of 
Jevenskracht toe te eigenen. Ook Qp de zielestof van den 
misdadiger we rd prijsgestcld: immers men doodde hem 
wel uit wraak of voor eigen veiligbeid, maar erkendc toch 
<lat hij begeerenswaardige eigen schappe n had. Van 
verachillende Dajakstamincn wordt incdegedeeld, •dat 
zij de hand pa linen, knicstukken en hersenen van eon 
verslagen vijand aten om dapper te worden. Hetzelfde 
vindt men met verschillendc wijzigingen van vcle 
Indonesischc volken vermeld. Dat dezc ■animistische 
opvatting ook aan de menschenetende Pakpak-bataks niet 
onbekend was, blijkt uit de mcdcdeeling van Dr. Volz, 
dat de handpalincn, de wijsvinger en de kaken van het 
slachtoffer gcreser- veerd bleven voor den hoofdman, 
zonder twijfcl met de bedoeling zijne vastheid van hand 
en zijne wel- sprekendheid te doen vermeerderen. 

Ook nu nog komt kannibalisme voor op Nieuw- 
Guinea, met name bij de bewoners van de land - schappen 
Karoon, Bira en Berau, alle drie gclegen in den z.g. 
Vogelkop, de twee laatste aan de noord- kust van de 
jMaccluergolf en bij de bewoners van de Zuidkust van 
Nieuw-Guinea, ten Oosten van de Prinses 
Mariannestraat. 

Overal waar de Nederlandsche Regeering haren 
invlocd kan doen gelden en de zending werkt, be- hoort 
de gewoonte van het inenschenetcn tot het verleden. 

KANOMAN. Naan), welke gegeven wordt aan do 
vcrblijfplaats (kraton) van den Sultan Anom van 
Cheribon. Zie onder CHERIBON, biz. 477. 

RANTING. Zie VAARTUIGEN. 
KANTJANA. Een jonger eruptiepunt midden in Jiet 

oudere vulkanische terrein van Zuid-Batavia on met 1800 
M. tevens con der hoogste verheven- heden uit die 
residentie (Verbeek, Java 476, 494). 

KANTJIL (JAV.). Zie DWERGHERT. 
KANTJING. Zie MUZIEKen MUZIEKINSTRU- 

MENTEN. 
KANTWERK. Zie KRAWANGAN (ofTRAWAN- (；

AN) en RENDA. 
KAOA. Naam op <lc Kei-eilanden en Goram aan eon 

Bastaard-Honingvogel, Dic.ae.um vulnera- turn, 
gegeven ； Dicaeutn ignicolle hoot Siinsim op de Aroc-
cilandcn. Op Java Jiect Dicacum cruentalum bij de 
Javanen Sopii. 

KAOE. Tcrnataansch district op de oostkust van het 
noordelijk-* schiereiland van Halmahera, zich langs de 
Kaocbaai uitstrekkende tusschcn de ri- vierljos Gonga on 
Patjeda Docnidocm. Het grenst tt-n noordcn aan Tobelo 
en ten zukien aan Dodinga. Ten westen wordt het door 
den ccntralcn bergketen A】7n to ma toewa (300 M.) on 
Boekit Sio (400 M.) vs do districten der westkust tot en 
met Gam- ko.iorah geschciden. Dit district omvat het, 
iicldcn- scho onderdistrict Boing of Boeng, met ruim 400 
weerbarc mnnnen cn de gebieden dcr lieidenstam- )ncn 
Tololiko, Pagoe, Toegootil en MadpJe, die, te za- nicn 
ongeveor 1000 wee r ba re jnamicn,(Ic stroom- gebieden 
der gelijknamige rivieren bewonen. De Alohammedanen 
cn de Christenen wonen langs do kust. De hoofdplaals 
van het district, kampong Kaoe, best a at uiL een 
Mohainmodaansch en een hei- densch gedeelte en ligt ids 
benoorden de monding 

der gelijknamige rivier. Doze is de grootste van geheel 
HaJmahcra on doorstroomt jnefc hare zij- rivioren 
Tololiko, Tocgoeis cn Pagoe de ongeveer 660 KM.11 
grootc aHuviale vlakte van Kaoe. Niet ver van de grens 
met Tobelo ligt het meertje Lina, waaromheon de 
oorspronkclijke inboorlingcn ge- woond zouden hebben. 
De Kaoe-rivier is slcchts tot aan Kaoe Islam,_bjj de 
samenvloeiing der Tolo- liko cn Tocgoeis, voor kleine 
prauwen by hoog water bevaarvaar. Langs dezc rivier 
worden de binnenlandsche produkten, damar en sago, afge- 
voerd en te Kaoe vcrhandeld, vanwaar ze met schepcn van 
de Paketvaartznij. naar Ternate ge- voerd worden. Bij het 
eilandjc Bobale werden vroeger door Boingers 
parelschelpen gevischt; nu zijn de banken uitgeput. 
Vroeger was or ecu Mo- hammedaansch districtshoofd ； 
tegenwoordig staan alle heidenen onder het hcidensche 
hoofd van Boing. Zie verder HALMAHERA. 

Literatuur':. C. H. F. Campen in T. A. G. lie serie 1884,1, 
biz. 271. 

KAOEBAAI. Groote, nog niet voldoende onder- zochte 
baai met vermoedelijk matige diepten op de Oostkust van 
Halmahera, tusschen het N.lijke en N.O.lijkc schiereiland, 
welke inloopt tot op 4 
K.M. van het strand der Dodingabaai op de Westkust. In do 
baai monelt de Kaoerivier uit, de be- langrijkste van het 
eiland, bij de gelijknamige kampong, waar levendige handel 
wordt gedreven, vroeger ook in paarlen, voor het dtiiken 
waarvan de bewoners van het ciland Bobale bekend waren. 
Zie Zeemansgids deel VI. 

KAOEL, d. i. in de Mohamm. wet： een geloftc. 
KAOEM, KAOEMAN. De kaoeman (of pekaoe- man) is 

de wijk brj de moskee, aldus genocmd naar de bewoners, die 
gezamenlijk worden aangeduid met den naam kaoem (dit 
Arabische woord beteekent „volk, gemeentcn). Zij worden 
geacht to behooren tot de vToniere lieden, die min of meor 
volgens de eischen van den Islam ieven, cn o.a. hunne 
sembahjangs ge- woonlijk niet verzuimen. Ook 
verscheidenc dorpen op Java hceten kaoeman. Met; de 
benaming kaoem wordt in soinmige streken op Java de zgn. 
,,dorps- geestelUkc" (zie aldaar) aangeduid. Vgl. vevder: C. 
Snouck Hurgronje, Do Islam in N. I. (Grootc gods- dieiisten, 
serie II, n° 9, biz. 21 v.).；日i.，:.'二 j 

KAOENA. Eilandjc bchoorende tot Kajocadi (zie 
aldaar). Het is een weinig begroeidc onbewoon- dc 
zandplaat, lang 土 V/n K.M., breed ongeveer 200 M. 

KAOH. Zie OE WIMMER AH. 
KAPA (ROTT.). Zio KARBOUW. 
KAPAJA of KfiPAJA (MAL.). Zic OARIOA. KAPAL 

(HOOG-JAV.). Zie PAARD. 
KA PAL. Zie VAARTUIGEN. 
KAPALA. MAL. Beteekent hoofd. De benaming wordt 

o.a. ala ambtstitol door sommige inlandschc hoofden 
gevoerd, gowoonlijk met bijvoegingen, zoo- ftls kapala 
kooria, panghooloo kapala, kapala ripe (Sumatra), kapala 
soa (Auiboitia). Ook in do samen- stelling kapala kampoeng 
en dergelijke, wordt hot wo ord algemeen door Europeancn 
in Indie ge- bruikt. 

KAPAN. Standplaats van den besturenden amb- tenaar 
der ondcrafdeeling Midden-Timor, afd. Noord- cn Midden 
Timor dcr res. Timor cn Ondorhoorigh., mot cen koel 
Idimaat. 

KAPANG (MAL., JAV., SOEND.). Naam van deu 
Paalworm. (zie aldaar). 

KAPAS (MAL., JAV., SOEND., MAD.), naam voor 
KATOEN, cchtcr ook voor eon aantal andore ve- 
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zellevcrcnde planten, meestal met de tocvoeging van eon 
tweed e woord. 

KAPAS-KAPAS of KAPAS (IKAN) (MAL.). Vis- schen 
uit het geslacht Gerres, familie Gerridae der Perciformes 
(zie Visschen). Deze kleine zilvei'glan- zende visschen 
zijn ver want a an de Zecbaaraen cn z^n vooral 
gekenmorkt door den zeer uitstulpbarcn mond. De 
soorten van het geslacht Equula cn Gazza wonlen Kareh 
en Pepetek genoemd. 

KAPAS OETAN (MAL.). Zic HIBISCUS ABEL- 
MOSCHUS. 
KAPASAN (JAV.). Zie HIBISCUS VENUSTUS. 

KAPATIAN of KEPATIAN. Een der vijf afdcc- lingen 
of golongan, waarin add, ambtenaren en geestelijkheid in 
de Vorstenlanden vcrdeeld worden [zie by 
DJOKJAKARTA]; elders op Java: wijk waar de patih en 
anderc inlandsche ambtenaren gevestigd zijn. 

KAPAUER. Landschap in West Nicuw-Guinca, 
waarin de afdeelingshoofdplaats Fak-Fak gelegen is. Het 
wordt in het，westen en noorden begrensd door het 
landschap Onin, in het oosten door Pati- moeni. De 
grenze” der Jandschappen zijn echter moeiclijk juist aan 
te geven, zoodat dezc indeeling min of nicer willekeurig 
is. Zoo b.v. beweorde de bevolking tijdens de stichting 
van Fak-Fak dat dit gebied behoorde onder Ati-Ati, 
gelegen ten westen van Onin. 
KAPIDADA (JAV.). Zie SONNERATIA. 
KAPINIS. Zic WALET. 
KAPIRASA (JAV.). Zie GAULTHERIA. 

KAPITEIN (der Chineczen). Zie BESTUUR (I, bl. 
287) cn KAPTHAY. 

KAPOEAS. Grootc rivicr aan de Westkust van Bomeo. 
Zie BORNEO, IV B. "biz 361. De resi- dentie 
Westerafdecling van Borneo omvat voor- nameJijk het 
stroomgebied van dezc rivier. 

KAPOEAS (BOVEN). Onderafdeeling der afd. Sin 
tang, res. W. Afd. Borneo met hoofdplaats Poetoes Sibau. 

KAPOEAS MOEROENG. Rivier op Borneo's 
Zuidkust. Zie BORNEO, IV D. b】z. 365. 

KAPOEK. MAL., JAV.. SOEND., KABOE-KABOE, 
MAL., PONDJI, BAT. ; KAOE-KAOE, MAL. en BOEG. 

KAILOEPAH, TERN.； KAPES, >HN. LT.; AOE 
MANGE, KABOES, KAPOES of KAPO, AMB. 
L. T.； KAPOT, BOL. MONG. 

Boomwol van de vrucht van Eriodendron an- 
jractuosum DC. (Boinbax pentwndra L.) uit de fami- lie 
der Malvaceae. De Indische kapok- of randoc- booin is 
afkomstig van tropisch Ainerika, doch is in tropiseh Azie 
en Afrika vecl in cultuur en ook ver- wilderd aanwezig. 
Met den rccht opgaandon stain, eenige lagen van 
horizontaal uitstaande, weinig ver- deelde lauge takken 
en de ijle bebhidering, met l)and- vormig loof, heeft de 
kapok booin een zeer typisch armelyk uiterlijk. Op Java 
vindt men hem overal op erven en langs wegen, waar hij 
ook veel gebruikt wordt tot bevestiging van telegraaf- of 
tele- foondraden. Hij groeit sneJ, nceint genoegen met 
aJ- lerlei groncien, tot 1800voet hoogte, en is zeer 
gemak- kelijk door stekken of zaden voort te telen. De 
boom is ook geschikt als steunboom in aanplantingen 
van peper, cubebe enz. 

..De lange doosvruchten springen by rijplieid in vijf 
kleppen open en blijken dan opgevuld met eene witte 
zijdeachtige wo】，die de ronde zaadjes (waaruit 20 % 
vette olie verkregen kan worsen) gcheel omhult. Deze 
wol geeft aan den kapokboom zijne waarde als 
cultuurplant. Zij is ongeschikl om onvennengd 
gesponnen te worden, 

maar kan met andere vczclstoffon vermengd word on on
】 de hocveclheid draad to vei'mecixlercn. Verder is zij 
door hare stijfhcicl cn clasticiteit bijzonder bruik- baar 
voor het opvullen van kussens en matrasson, daar knpok 
in het gebruik niet samenpakt, zooals katocn doet. In den 
liandcl hcct dezc kapok OOK wel plantenwol of booniwol, 
silk cotton, 6 d r e- d o n vegetal, P f 1 a n z e n <L u n e 
n. Soortgc- lijk materiaal als de kapok van Java, komt ook 
uit 
M.- cn Z.-Amerika aan de niarkt, nl. do „Ochroina- \vol‘‘ 
van Guadeloupe en de ,,Ciiba-wol‘‘，d.i. het. zaadpluis 
van Bombax JIalabaricum, cen boom, die ook in Indie in 
het wild oveml groeit en daar be- kend staat als de wilde 
kapok- of randoc-boom (ran- doc oetan Mat, -alas Java., 
-leuweung, daiigder Soend.) 

Men vindt den kapokboom in onzen ludischen Ar- 
chipel op zeer grootc schaal op Java aangeplant en wel 
voornamelijk in de residentien Prcanger-Re- 
gentschappen, Chcribon, Semarang, Hem bang en Kcdiri. 
Niet allecn wordt door de bevolking vrij veel kapok van 
op erven cn langs wegen geplantc booinen gewonnen, 
maar op vele landbouwonderne m in gen wo nit kapok als 
winstgevende bijcultuur gedreven. Op de 
Buitenbezittingcn zyn het voor- namelijk Palembang, de 
oevergebieden van de Moe- sirivicr in de residentie 
Palembang, voorts de residentien W esfer-afcl eelin g en 
Zuider- en Ooster-af- deeling van Borneo, de afdeeling 
Gorontalo der residentie Men ado, de cilanden Nias, 
Salcier, Boe- ton cn vefschillende Moluksche eilanden, 
waar men den kapokboom aanplant. 

Nagenoeg het gehecle product der Buitenbczit- t in 
gen en veel van het op Java verkregene wordt ter plaatse 
verbruikt, terwijl Java bovendien zeer vecl kapok 
uitvoert. Het Javaproduct is, wat kwaliteit aangaat, het 
meest te verkiezen, terwijl ook wat kwantiteit aangaat de 
Java-kapok in den wcrekl- handel bo ven aan staat. De 
uitvoer vandaar bedroeg in de jaren J910 tot 1915 
respecticvclijk 8,325,000, 9.906.000, 10.235.000, 
9.017.131, 9.352.721 en J 0.864.000 K.G. In de laatste 
jaren is cl us de uitvoer vrij wel dezelfde geblevcn, De 
uitvoer van ] 915 was voor 30 % naar Nederland gericht, 
voor 25 % naar de Vereenigde Staten van Noord-
Aincrika cn voor 20 % naar Australie. De rest van den 
uitvoer was over verschillendc andere landcn verdecld. 

De aan voeren in Nederland waren in de jaren 1910 tot 
1915: 67.175, 66.784, 93.001, 95.138, 99.172 on 87.419 
])akken. In het jaar 1915 worden verkocht te Amsterdam 
79,994 pakken a 40 kilo gezuiverde ka- ]>ck en te 
Rotterdam 7・779; voorts nog te Amsterdam 2.017 
pakken a 80 kilo ongezuiverde kapok. 

Bij de zuivering, die in de nieestn gevaJlcn in de 
nabijhcid der productieplaats gcschiedt, wordt als 
waardevol byproduct het zaad, de kapokpitten, 
gewonnen, die een belangrijk handelsartikul uilma- k(*n. 

OJJ Java wordt dat zaad uls grondstof voorolie- 
bereiding gebezigd, terwijl de daarbij overblijvende 
perskoek de kaj)okboengkil, ecn uitstekende inest- stof 
oplevert. Sedcrt J909 koincn in de uitvoerstati- stieken 
cijfcrs over den export van kapokpitten voor. Die cijfcrs 
go ven voor d(? jaren 1910—J915een uitvoer aan van J 
0.030. J 5.440, 17.569, 19479, 6.473 en 9. J83 to» van 
1000 K.G. 

KAPOELAGA (MAL., JAV.). Zic AM031 UM CAK- 
DAMON. 

KAPOELASAN of POELASAN (MAL., SOEND.). Zic 
NEPHELI UM M UTA BILE. 

KAPOENDOEK. Landschap behoorende Lot de 
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ondorafd. Midden-Soemba, afdecling Soomba, res. 
Timor en 0. 

KAPOER BAROES. (MAL.).Inde Inl.gcnccskundc de 
gewone kamfer (van Cinnamomum Camphora Nees). 
De echtc Baroskanifer (Borneo- of Suraatra- kamfer) is 
afkomstig van Dryobalanops aromatica Gaertn., een 
prachtigen woudreus uit de familic der 
Dipterocarporceae. Dcze stof wordt niet, evenals de 
gewone kamfer, door distillatio gewonnen, doch be- 
vindt zich reeds gekristalliseerd in de holtcn van oude 
boomen. Zij were! reeds in de 6e eeuw door de 
Arabieren naar Europa aangevoeixl, doch in het begin 
dcr 12e ceuw door de gewone kamfer gehcel ver- 
drongen. De Chincezen betalen voor Baros-kamfer, die 
bij hen cen gezocht geneesiniddel en kostbare 
lijkenbalsem is, hooge prijzen. Ook wordt de eigen- 
aarciige geur van Oost-Indischen in kt door baros- 
kamfer aangebracht. 

Baroskamfcr bestaat uit bomeol en wel uit den rochts 
draaienden vorm. Zij is wit, glanst als paarl- moer en 
smelt bij 207° C. 

Tegenwoordig wordt bomeol veel kunstmatig 
verkregen door rcductic van kamfer, waarbij dan tevens 
een isomcer lichaam, iso borneol, gevonnd wordt, dat 
men er niet van afscheidt. 

De uitvoer van Baroskanifer uit Singkel en Baros 
bedraagt ongeveer / 50.000 per jaar. 
Zie verder onder KAMFER. 

KAPOER NAN SAMBILAN. Landstreek in de on- 
derafd. Pangkalan Kdto Ba roe, res. Sum. Westk. Zij 
omvat het stroomgebied van-de Kapoer-riv., die bpven 
Tandjoeng rechts in de Kampar-rivier valt/ :' 

KAPOETREN. Afdceling van de kratons in de 
Vorstenlanden, waarin de vrouwen, bijvrouwen, 
vrouwelijke bloedverwanten en de kleine kindcren van 
den Vorst verbiijf houden. Zie bij DJOKJAKARTA. 
KAPOK. Zie KAPOEK. 

KAPOL SABRANG. Vrucht van Eldtaria Car- 
damomum Whgt ct Maton, wclke plant niet in den 
Indischen Archipel inheemsch is. De zaden worden uit 
Britsch-Indie aangevoerd en zijn veel hooger in prijs dan 
die van de inhccmsche cardamomvrucht- jes, afkomstig 
van Amomum Cardamon, mot welke zij dikwijls ver 
ward worden. 

KAPTHAI. Benaniing van de hoofden der vroe- ger op 
Borneo's VVcstkust bestaan hebbendc Chi- neesclie 
kongsi's. Het woo rd is eene verbastoring van het 
Alalcischc „kapitan toewa/', waarmede do MaleicrH de 
opi)orhoofden dcr kongsi's betitclden. De Hoklo-
Chineezen maakten van toewa „toan, groot, eon wo ord 
dat in de tual dcr Hakka-Cliincc- zen ,,thai'' hcet； 
„kupitan werd verkort tot ..kap" en zoo ontHtond de 
benaming kapthai. Zic verder onder KONGSI. 
KARA. Zic OEDANG-LAOET. 

KARA B它NGOEK (JAV.). Zie MUCUNA PBU- 

RIENS. 
KARA BITJAN. Zio DUIF. 

KARA IRENG (JAV.). Zic PHASEOLUS VULGARIS. 
KARA-KARA (MAL.). Zic DOLIOHOS. 
KARA RAWE(JAV.).ZicMUCUNAPRURIENS. 

KARAENG (KRAENG). Titel van Makasaarscho 
vorsten en regenten. Zic ADEL. 

KARAENG LOWE, cen cenigszins oudcrwetsche 
MakaHsaarsche titel, betnokent „grooto hcern en is do 
bonamiug, onder wclke op verschiilende plantsen van 
Zu id-Celebes geesten worden vereerd, dio alien 
hetzelfde karakter dragen. Over het geheelo Zuidc- 

lijk dee】 dcr Makassaarschc cn Bocginecschc landen, van 
Sanrabono tot Kadjang, richt men zich tot do Karaeng 
Lowe met gelofton en offergaven, om voor- spoed op zijn 
bccirijf, herstcl van ziekte, kinderze- gen, cnz. to 
vcrkrijgcn. De gedane gelofton kornt n)cn zorgvuklig na, 
uit vrees voor de wraak van den K. L. De vcrcering dcr aid 
us genoemde geeston heeft plants onder de teekcncn van 
twee steenen, die den vorm licbben dcr mannelijkc en 
vrouwelijke ge- slachtsdeelcn. Zijn deze steenen losse 
stukken, dan worden ze vcolal in kistjes bewaard, soms in 
kleine huisjes, die dan wed er in grootere huizen staan, bc- 
woond door de priesteres, die de vereering van den K. L. 
bcmiddelt. Soms staan do steenen in kleine tempcltjes die 
uitsluitend voor den K. L. dienen, soms bevindeii ze zich 
in eene grot, of staan ze in de open hicht, op de erven van 
huizen, zoodat men zonder tusscheukomst eener priestercs 
kan offerer). Ook groote boo men en steenen worden hier 
en daar als verblijfplaatsen van ccn K. L. beschouwd. Zoo 
goed als ieder dorp heeft ecn huisjc waarin de K. L. wordt 
vereerd en eene priestercs, die daarbij hare diensten 
bewijst. Zulk eene priesteres heet pinati (Mak.), penati 
(Boeg.), vgl. Oud Jav. pinalih ,,gade van een, 
hooggcplaatste5\ Lamp, panatih ,,gade", een titel cl us voor 
vrouwen van rang, die waarschijn- lijk ,,vcrtrouwdc'' 
beteekent. Nevens poeang matoa cn lajaka (Jav. najaka), 
wclke laatste titel inoet zijn overgenomen uit het 
Javaansch, is pinati ook de titel van de bewaaksters tier 
rijkssieraden, die cven- eons karaeng lotce worden 
genoemd en aan welke ook goddelijke eer wordt bewezen. 
Bchalvo vrouwen, zijn ookbisoe'$,dus manncn.die in den 
vrouwenstand zijn getreden, pinati, of priesteres van 
Karaeng Lowe, in wellcen vorm dan ook. Als de pinati in 
functic is, draagt zij cen hoofddoek, zooals de To- 
radja'sche vrouwen steeds, maar de Mohanime- daansche 
vrouwen nimincr doen. Verder treden de pinali's ook op in 
de gebruiken van den patoentoeng- dicnst, waarin elke 
geest (tvali, een gewone bena- ming van geesten in 
Midden- en Zuid-Celebes) wicns vcrblijfplaats men kent, 
zijn pinati heeft. In sommige streken is do pinati 
landbouwpriester. De priesteressen, die dienst doen bij de 
patoentoeng- gebruiken, bedicnen zich daarbij van eene 
afzonder- lijke taa], dio allecn door deskundigen wordt 
verst aan ；de aard dezer taal is nog niet onderzocht. Dit 
alles is genoeg om de pinati gelijk te stcllcn met de 
priestercsscn der animistische volkcn van Midden- 
Celebcs. Ook de offerfeesten, die men viert ter eere van 
den K. L., hebben sterke overeenkomst met de 
animistische offorfeesten der binnenlandsche be- volking 
van Celebes. Het gebruik van in bamboe gc- kookte rijst, 
dio dan ook in haren rolronden vorm wordt opgcdischt, is 
cen sprekende trek van over- cenkonist van eeno 
Toradjascho posoesa en een offerfccsC zooals dat, het we 
Lk ieder jaar te Gantarang Kcke, bij Bautaeng, wordt 
gegeven ter cere van clen K. L. aldnar, ecii gouden bcelcljo 
van ongeveer 2 d.M. hoogte, voorstellendo eon iuensch 
met onma- tig groote genitalien. De particuliere fcesten.die 
men aan richt voor den K. L. ter voldoening aan eene ge- 
loftc, zijn gewone offerniaaltijdcn, waarbij de K. L. zijn 
deci krijgt, dat hem door de pinati wordt voor- gezet. Dat 
dezo hierbij den ccrbiedigcn greet maakt, (lie op Java 
sembah (JIak. somba) hcet, wijst niet op vreemden invloed, 
want dit ccrbcwijs is, hocwel in- gevoerd, evonzeer 
tegoiover hooggeplaatstcn in gebruik als op Java en wordt 
daarom ook aan den Karaeng Uwe niol onthouden. Ook do 
tijd, waarop het groote Karaeng Lowe-feest te Gantarang 
Keke 
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wordt gehoudcn, met Voile Maan na het eindigcn der 
Vasten, is in ovcreenstemming met deu tijd waarop de 
animistische volksstammen van Celebes feestvieren om 
het nieuwe plantseizoen in te wijdcn, want het eindigen 
der Vasten wordt algemeen bc- schouwd als begin van 
een nieuw jaar en de Volle- maansdag is voor den 
landbouw gunstig. In ieder dorp van beteekenis wordt 
voorts, eenigo weken na afloop van den rijstoogst, dus bij 
den aauvang van het，nieuwe landbouwjaar, gcvierd het 
akaroaroe parasangang „het vcrnieuwen van het land", 
fcitelijk het wegdoen van de zonden der menschen 
waarvan de schiild nog op den bodem rust, die daarvan 
moet worden gcreiuigd, om weder vruchtbaar te kunnen 
zijn. Ook hierbij is het offer aan Karaeng Lowe 
hoofdzaak. Na epidemieen en landplagcn, wanneer er 
omamentsfecsten worden gevierd om het land van den 
vloek te zuiveren, is met de vereering der heilige 
rijkssieraden ook een offer aan K. L. ver- bonden. Er 
bestaat dus geen reden om den dienst van Karaeng Lowe 
te beschouwen als Qiwa-dienst, die dan van Hindoe-
Javaanschen oorsprong zou zijn. 

Literatuurz A. Goudswaard, Karaeng Ix)we, Me- ded. 
Ned. Zend. Gen. IV (I860), 354—364； IX (1SC5), 75—
100, 289—314. — Wilken, Ind. Gids, VI, 2 (18S4)? 61—
62; VII, 1 (1885), 222—224,— Ha rrebomce. Een orn a 
men tenfeest van Gantarang, Meded. Ned. Zend. Gen. 
XIX (1875), 34 —351. 一 'Alb. C. Kruyt, Het Animisme 
in den Ind. Archipel, 500—502. — W. A. Penard, De 
Patoentoeng, Tydschr. Bat. Gen. LV (1913), 515—543. 

KARAHAU. Zie KIDANG. 
KARAMA-RIVIER. Rivier in het Zuiden van 

Mamoedjoe. Zie CELEBES onder b. Midden Celebes 
biz. 454, 

KARANDANG (MAL., JAV., SOEND.). Zie OARIS- SA. 
KARANG beteekenfc in verschillende talen van den 

Arcliipel kalksteen ； in het bijzondcr ook ko- raalkalk. 
In het Oosten van den Archipel wordt de laatst-e vooral 
aangetroffen in den vorm van terras- sen, die tot op 
groote lioogte bo ven den zeespiegel voorkomen en het 
bewijs geven voor belangrijke rij- zingen dezer eilanden 
ten opzichte van den zeespie- gel. Doordat dit vraagstuk 
sterk de bclangstelling der geologen trekt, wordt in vele 
geologische ge- schriften, die over den Archipel 
handclen, het woord “karang" met name voor die 
terrassen gebruikt. 

KARANG. De hoogste berg der residentie Bantam, 
1778 M, ten Z.O. van den Danoe. Ofschoon uit- 
barstingeii onbekend zijn, koinen binnen den centra- len 
ringwal en ook aan de O. en Z.O.-helling werk- zame 
solfataren voor en langs den voet meerdere warme 
bronnen, zoodat het. een nog betrekkelijk jonge 
vulkaankegel is. (Verbeek, Java. 864). 

KARANG. Een ook wel als Noord el ijk Boven-Te- 
mfang aangeduid uitgestrekt landschap van de on- 
derafdeeling Tenuang. afdeeling Oostkust van A- tjeh. 
Het aantai geregistreerde inannen bedroeg ulto. 1915 
706. Aan het hoofd staat T. Radja Silang met den titel 
Kedjoeroean Karang. Zijn korte verklaring dd. 25 Juni 
1909 werd goedgekcurd en bekrachtigd bij Gouvt. best 
van 3 Oct. 19J0. 

KARANG (IKAN) (MAL.). Zie KLIPVISSCHEN. 
KARANG INTAN. Districtshoofdplaats van Ri- am-

kanan (zie aldaar). Ook een groote rubberplantage aan 
den linkeroever der Riam-kiwa in de onderafd. 
Aiartapoera der afdeeling Bandjennasin res. Z.O. Afd. 
van Borneo, tegenover de kampong Boemi-ratay 步豚 

KARANGA血PEL. District van de afdeeling on 

het rogentschap Indra ma joe, residentie Cheribon, 
met gelijknamige hoofdplaats; het hcoft 33 desa*8 
met 68000 inwoners, waaronder enkelo Europeanen, 
en 1G0 Ohineezen (eindo 1905)//-Z3 R「.• 

KARANGAN. District van de contrdle-afdeeling 
Panggoel, regentschap Trenggalek, afdeeling Toe- 
loengagoeng, residentie Kediri. Het telt 51 dcsa‘8 
cn had ult. 1905 eene bevo]king van bijna 40.000 
zielen, waarondcr geene Europeanen cn Chineezen. 

KARANGANJAR. Regentschap en controleaf- 
deeling (met gelijknamige hoofdplaats) van de af- 
deeling Kebocmen, residentie Kedoe. De controle- 
afdeeling is veixieelii in vijf districten : Karangan- 
jar, Gombong, Rokowele, Ped j ago an cn Poe ring en 
is bekend door de in het Zuiden voorkomende vogel- 
Jiestklippen (zie dat woord) van Karangbolong. 

KARANGANJAR. District met gelijknamige 
hoofdplaats van de residentie Soerakarta, behoo- 
rende tot het MangkoenegSriisclie gebied en tot de 
afdeeling Sragen. Het heeft drie onderdistricten met 
name IC^ranganjar, Tasikmadoe en Djenggrik en 
telde op 't einde van ] 905 ruim 48.000 inwoners, 
w. o. ongeveer 80 Europeanen en 200 Ohineezen. 

Niet ver van de hoofdplaats ligt de door Mangkoe- 
negara voor eigen rekening geexploiteerde suiker- 
onderneming Tasikmadoe. 

KARANGANJAR. Hoofdplaats van het gelijknamige 
regentschap, standplaats van een contro- leur, tevens 
districtshoofdplaats, residentie Kedoe. Het gelijknamige 
district bestaat uit 3 onderdistricten met gezamenlyk 80 
desa's. Het heeft eene oppervlaktc van 159 KJVI.2 en 
telde op het einde van 1905 eene bevolking van ongeveer 
54.000 Inlanders, een dertigtal Europeanen en ruim 
twee- honderd Ohineezen. 

KARANGANTOE. Havenplaats aan de baai van 
Bantam; ligt aan de als bandjirkanaal dieneude ge- 
kanaliseerde monding van de Bantamrivier en heeft 
het verkeer van het oude Bantam geheel tot zich 
getrokken als voorhaven van Sevang en achterland. 

Een nieuwe kaaimuur (1912) met twee lichtop- 
standen bij den ingang van het kanaa] vergemakke- 
lijkt het verkeer. Hoewel voornainelijk visschers- 
haven, neemt de in-en uitvoer over zee toe,ondanks 
het feit, dat de plaats aan een halte van do spoor]ijn 
Tjilegon—Sevang—Batavia ligt. De voomaamste 
artikelen van invoer zijn: petroleum, lucifers, tabak, 
kramerijei), wit en ongcbleekt katoen, chilsen, por- 
selein, snuisterijen, provision en dranken. De arti- 
kelen van uitvoer zijn voornamelijk: klapjjerg, co- 
pra, buffelhuiden, gedroogde visch, pinang. 

Dicht bij,de spoorhalte vindt men de runic van 
het forlSpeclwijk cn de overblijfseJcn der hoofd plaats 
van het voormalige Banlamschc rijk (zie onder 
BANTAM (hfdpl.). De handcl is voornainelijk op 
Batavia gcricht en voor het grootste deel in handen 
van Ohineezen. 

KARANGASEM. Een der Gouvernementsland- 
scliappen op Bali, narnens het Gouvernenient cn 
onder de leiding van cen Controleur door een stede- 
lioudop Kcstuurd ； het, inaakt thans een onderafdec- 
ing der afdeeling Zuid-Bali uit. Tusschen 1849 
en 1894 was het eene onderhoorigheid van het 
Balisclie rijk op Lombok; men treft in Karang 
Asem nog een vrij uitgebreidc kolonie Sasakkers 
uit Lombok aan. Afwijkende van de gewone 
Baliers is ook de bevolking van het Seraja gebergte, 
die, hoewel Hindoesch, een eenigszins andere 
levenswijze, lichaamsbouw en taaJid ioom heeft. 
Karang-Ajsein neemt den geheelen Oosthoek van 
het eiland in en wordt aan dcWestzijde door Bangli, 
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Kloengkoeng en Boeleleng ingcsloten. In hot Noorden 
verheft zich de Gocnoong Agocng of “Pick van Bali" 
(3200 M.), die naar alle kanten zijne vortakkingen 
uitzendt en tot op cene a&n- zionlijko hoogte met dicht 
geboomto bedekt is. De boclem is voor hot overgrooto 
dccl steenachtig en leent zich daardoor minder dan elders 
op het eiland voor de 1'ijst- en kofficcultuur. Daarentegen 
is het hicr het vruchtenland bij uitnomendheid. Kokos- en 
lontarpahnen komon in grootc lioeveelheid voor. 

Do voornaamste plaatsen zijn: Kai'ang-ascin, de 
hoofdplaats, op cenigen afstand van de kust, a&n den 
Zuidelijken voet van den Goonoeng Seraja (1300 M.); 
liet is do standplaats van den con- trolcur en van den 
stedehoudcr; Oedjoong, de havenplaats van Karang 
Ascm； Padang, in den Zuidoostelijkcn uithock van het 
landschap aan do kust gclegen, waar ecn belangrijkc 
handcl wordt gedreven； Tjoelik, aan de Noordoostkust, 
met eene vrij goede recde, die echter in den oost- 
moesson hoogst onveilig is. 

Andere meldenswaardige plaatsen zijn Sibetan, Selat, 
Moentjan, aan den grooton weg van Karang Asem 
westwaarts; Koeboe, Tian jar, nabij de Noord- oostkust, 
Seraja en Besaldh, dat hoog tegen de zuiderhelling van 
den z.g. Goenoeng Agoeng ligt en waar zich de heiligste 
tempel van heel Bali bovindt. Goede rijwegen verbinden 
Karang Asem met Kloengkoeng en Bangli. Zie ook 
BALL.Ft 1 

KARANGBINANGOEN. District van decontrdle- 
afdceling Sidajoe, afdeeling en regentschap Grisec dcr 
residentie Soerabaja. Het heeft 119 desa?s, is verdccld in 
3 onderdistricten en telt 60000 zielen (ult° 1915). 

KARANGBOLONG (= uitgeholde kalksteen, 
kalksteengrot).Vroegcre naam van het onder-district 
Ivowokele in het regentschap Karanganjar, afdeeling 
Kcbocmen, residentio Kedoe. Ook benaming van den op 
zichzelf staanden berg aan de Zuid- kust in genoeind 
district, waarin de holen der eet- baro vogelnesten 
voorkomen, die door de bevolking op bcpaalde tijden van 
het jaar nict zonder lovcns- gevaar uit de Idipholen 
worden gehaald (Zio onder VOGELNESTEN) on van de 
N.O. punt van Noesa Kam ban gan) (zic 
KA3IBANGAN). 

KARANGDJATI. ])istrict van de afdeeling en het 
regen tschap Blora, residentio Rem bang, met ceno 
oppervlaktc van 270 K.M.2. De standplaats van het <1 
isti'ictslioofd is Jilora. Het district heeft 3 ondor- 
districten met 126 dosa's cn had cinde 1905 cone be-
volking van ruim 81.000 zielen, waaronder 士 140 
Europeancn cn ]500 Chineezcn. -Slcn heeft er 
ondenicraiugcn voqr den aankap van hout in 's Lunds 
bosschen. '■ . j 

KARANGGED 苴.District van het tot het 
Soesoehoonaiis-gebied behooroude regentscl>ap Jio- 
jolali, afdeeling van dien naam, residentio Socra- karla. 
Het heeft drio onderdistricten mot name Kai-angged6, 
Ngandong en KJego en teklo op hot eincle van J 905 eeno 
bevolking van ruim 43.000 zio- len, alien Inlanders. In 
dit district ligt do onkclo jaren geledcn opgcrichtc, 
vcolbclovende, door den Soesoehoenan voor eigen 
rckoniug geexploi- teerde tabaksondernoming 
Karanggccle. 

KARANGGENENG. District van de afdeeling cn het 
rcgcntschap Lamongan, contrdlc-afdesling Karan 
ggeneng, residentio Soerabaja, bestaande uit 4 
onderdistricten cn 112 desa's; de gelijknamigc arnioedige 
]；laals is gclegen aan den rcchtcrocvor van de 
Bengawan of Solorivicr. Het district teldc ± 88500 
inlanders (ult° 1915). 

KARANGKOBAR. District dcr controle-afdee- Jing 
van dion riaam, afdeeling en regentschap Ban- djarnegara, 
residentio Banjocmas, met eene opper- vlakto van 士 232 
K.M.2. Inlanders planten er op groote schaal tabak ten 
behoove van de inlandsche markt, wolko tabak door tc 
Karangkobar cn Batoer gevestigde OJiineezcn wordt 
opgekocht (in deiFreger met voorschotten), bereid en naar 
de Serajoedal- stoomtram verzonden, die haar verder 
vervoert naar verschiJlende streken van Java en voor den 
uitvoer naar Tjilatjap Eertyds was Karangkobar het beste 
koffiedistrict van Banjoemas; thans is de Gouvts. koffie 
gehcel verdwenon. Het district heeft 63 desk's en telt 
enkelo Europeanen, ruim 270 Chineezon on 土 4G.000 
Inlanders (1915). 

KARANGLO. District van de afdeeling en het 
regentscliap Malang,^. jQsidentie Pasoeroean met 4 
onderdistricten en 115 desa's, Op't eind van 1905 had het 
eeno bevolking van 士 94.000 zielen, waaronder 80 
Europeanen, en 士 180 Chineezen. Het was vroeger eon 
belangrijk Gouvemements- kofiiedistrict en ressortcerde 
onder de controle- afdeeling Malang ； thans behoort het 
tot de contrdle- afdeeling Toempang. De standplaats van 
het dis- trictshoofd' is Singosari. 

KARANGNOENGGAL. District met gelyknamige 
hoofdplaats van de controle-afdeeling Mangoenre- dja, 
rcgcntschap en afdeeling Tasikmalaja van de residentie 
Prcai>ger-Regentschappen, met een opper- vlakte van ̂ 544 
K.M.2, 4 onderdistricten en 24 desa's, A /< / 

KARANGPANDAN. District met gelijknamige 
hoofdplaats van de residentie Socrakarta, behooren- de tot 
het MangkoencgAj■角'sche gebied en tot de afdeeling 
Sragen. Het heeft 5 onderdistricten met name 
Karangpandan, Kladjo, Toegoe, Metesih en Tawang 
mangoe en liad op het einde van 1905 eene bevolldng van 
54.000 zielen, w.o. 20 Europeanen. De hoofdplaats ligt op 
het eindpunt van den ryweg Solo-Karanganjar-
Karangpandan. 

KARANGSAMBOENG. Plaatsje, gelegen op do grens 
van do Preanger-Rcgentschappen (afdeeling Soemcdang) 
en Cheribon (afdeeling Madjalengka) opden rechteroever 
der Tjimanoek, aan den grooten postweg, vroeger van 
groote bekendheid als door- voerplaats der 
Gouvornemcnts-kofEio uit de Prean- ger-Rcgentschappen 
naar Indramajoe. De koffie uit de Oost-Prcangcr word n.l. 
tot hier met karren getransportccrd en vorvolgcns in 
prauwen geladon, dio hot product langs do Tjimanoek 
naarIndramajoe brachtcn. Later werd de Prcanger-kofEie 
per spoor naar Batavia getransporteerd en worden do groote 
Gouvcrnemcnts-koffiopakhuizonteKarangsamboeng 
gcsloopt. 

KARANGTENGAH. Hoofdplaats van het district 
Grogol, afdeeling on rcgcntschap Domak der resi- 
crehtie'Scmarang. Do plaats is gelegen aan den grooten 
postweg cn de Boojaran, zijarm der Toentang rivior. Dicht 
er bij ligt do Chineescbe wijk Boejaran. 

KARAPTI. Jlaieisch woord voor Tcoken, Ixodes- 
soorton, die men vaak op varkons en zelfs op slangen 
vastgohocht vindt. 

KARARANGGE (SOUND.). Zie KERENGGA. 
KARARAWEJAH of RARAWfiJA (SOEXD.). Zie 

MUOUNA PRURIENS. 
KARAS BESAR. Eilatid tusschon Bintan en Ga- lang, bij 

den Zuidelijken ingang van Straat Riouw, 眺 do afd. 
Tandjoongpinang, res. Riouw en Onderh. Ten Oosten 
hiorvan Karas k c t j i 1, met kust- licht. 

18 



274 K A R. AS -EIL A N D E N - K RE U JI BI - K A R t：N D J J：N G. 

KARAS-EILANDEN. Groep van eilanden bij de 
Westkust) van Nicuw-Guinea op ongcveer 3° 25' Z.B. en 
132°20ZO.L., ten Noordcn van de Rijklof van Goensbaai 
en bestaande uit de eilanden „Tocboc- roeasan met de 
kampongs Tocbocroeasa, Tarah en DokkGp^noean, 
,,Faoer" met de kampongs Faoer on Kiaba en „Groot-
Karas'5 met de kampongs Mas en Tamisa. 

De bevolking is Mohainmedaansch; zij iegt zich 
voomaraelijk toe op de visch- en tri])angvangst cn drijft 
handcl met de bevolking op den oostcrwal waar de 
kampong Skroe gclegcn is. 

Deze eilanden behooren volgcns sonimigen tot het 
gebied van den Radja van Ati-Ati,andcren beweren, dat 
zij onder Kowiai staan. 

KARAS TOELANG (SOEND.). Zic CHLORAN- 
THUS. 

KARASOELA (JAV.). Zic METROXYLON. 
KARATOE.Zie MUZIEK ENMUZ1EKINSTRU- 

MENTEN. 
KARAU (Karaoe). Zijrivier der Barito-rivicr (zie ook 

BORNEO IV E). 
KARBAU (IRAN). Zio KLIPVISSCHEN. 
KARBOUW is de tammo bufEel van den Indischen 

Archipel. De buffels, het geslacht Bubal us (= Buffc- lus) 
van do familie der Runderen (zie aldaar), hebben een 
breeden snoet, een staart met eiiidkwast, een dunbehaard 
lichaain en horens, die aan de basis in doorsnee 
driehoekig zijn. Onder de eigenlijke runde- ren zijn zij 
het min st gespecialiscerd en staan zij het naast tot de 
antilopen. Do Buftel (Bos bubal us L.) komt op het 
vasteland van Azie nog in het wild voor, in den Indischen 
Archipci alleen getemd of verwil- derd. De Karbouw 
(MAL. karbau, karbo; JAV. (LAAG-) kebo, (HOOG-) 
mahcsS.; SOEND. moending； MAD. kerboei； ATJ. 
keubeue; DAJ. hadangan; MAK., BOEG. tedong； N. 
CELEBES oloboe; ROTT. kapa) wordt ook wel a Is een 
zelfstandige soort (B. kerdbau Nehring) beschouwd. 
Sinds welken tijd de buffel getemd is, is niet bekend. Het 
dier heeft een loodgrijzc kleur； tajnclijk veelvuldig 
komen albino's voor, met vleeschkleurige huid en roode 
oogen (JAV. boele). Daar de karbouw een groote 
lichaamskracht bezit en bo vend ion in tegenstelling met 
and ere runderen, evenals zijn wilde stainvader, van cen 
waterrijke omgeving houdt en goed bestand is tegen het 
Icvcn in het warme, moerassige laagland, is hij zeer ge- 
schikt om in vochtige, tropische streken voor den 
landbouw to worden gebruikt. Het vlccsch wordt door 
den mensch genuttigd, van de huid wordt leer 
vervaardigd en de horens worden voor snijwerk gebruikt. 
In sommige streken (Palembang, Celebes) wordt op 
priinitieve wijze bo ter van karbouwcnnielk gemaakt (Zie 
voorts DI. I onder ANOEANG). 

KARBOUWENGAT. Eon dcr grootste e» schoon- ste' 
ravijnen op Sumatra, gelegen in de res. Sum. Westkust in 
de onmiddcllijke nabijiieid van Fort de Kock_, van welke 
plaats langs den Hospitaalwcg veelSl de toclit naar ])et 
liarbouwengat door toe- risten wordt ondernomen. Door 
cen hoJlen wegdaalt men steil naar beneden en komt in 
liet geiioenide ravijn, dat hier en daar 80 a 100 M. diep 
en 500 M. breed is.De Jengte bedraagtverscheidenc 
kilometers, terwijl de weg zich verder voortzet en naar 
het meer 

van 其巴四dj?u 1‘oert. Het gehecl is zeer 
indrukwek- ken.d en wor3F tot de mooiste gedcelten van 
de schitterende Padangsche Bovenlanden gcrckend. 
OngetwijfeW wordt de schoonheid verhoogd door- dat in 
scherp contrast met den sterkcu plan tengroei bo ven 
langs de randen, welke bed ekt zijn met zware bamboe, 
grootbladige Ficus en palmen 

van verschillende soort, de steile wanden op ver- 
scheideno plaatson gehecl kaal zijn cn hun wit- 
achtigo kleur vertoonen. Plotscling docn zich 
schijiibaar diepo kolken voor, wclko inderdaad 
nicts anders zijn dan vochtige, clonkere zijkloven, 
waar liet zonlicht uren lang nict in kan binnen- 
dringen. Door de kloof slingert zich onophoudclijk 
van links naar rechts tusschcn talrijke sawahs door 
do Si Anok, die den bovenloop van de Masang 
(zic aldaar) vormt cn op den Singgalang ontspringt. 
Zij ontstaat uit de vereeniging van Soengei Doerian 
en Melanok. De laatste, eveneens op den Singgalang 
ontspringend, omshiit met een zijriviertje cen heu- 
veltje, dat als een eiland is blijven staan op den 
kloofbodcm. Dit karakteristieke heuveleilandjc 
verrijst als een ruinc on gc veer 75 Meter bo ven do 
vlaktc, heeft loodrecht, onbegroeide cn daardoor 
witgcle wanden, terwijl do vlakke kruin zwaar bc- 
groeid en daardoor geheel groen gekleurd is. Al 
deze cigenaardigheden vragen om een verklaring. 
Oorspronkelijk lag hier een van de vier meren, die 
de plaats inn a men van het tegen woordige plateau 
van Again. In den dihivialen tijd stootten de omrin- 
gende vulkanen (JMeiupi-Singgalang) zooveel asch 
en andcr vuJkanisch materiaal uit, dal het nicer 
geheel opgevuld wercl. Zoo ontstond cen plateau 
van zacht materiaal, tuf geheeten, waarin het 
toen machtiger riviertje, de Si Anok, zich gemak- 
kclijk een diep dal kon uitschuren. Door het 
afsnijden van de vele bochten verkreeg het bed 
zijne groote breedte, zoodat het dal voor het tegen- 
woordige riviertje veel te ruim is. Doo rd at het 
regenwater verticaal door de losse tuflagen sijpelt, 
vernrijgen doze ook een verticale structuur en 
gebeurt het onophoudclijk, dat de lagcn bij 
groote plakken als scherven afvallen. De buiten- 
lagen hebben daardoor geen tijd om te verweerei), 
en voordat zich eenige plantengroei kan ontwikkelcn 
zijn zij weer afgevallet). Vandaar do steile, 
witte wanden, terwijl de kruinen begroeid zijn. 
Soinmigen vreezen dat door dezc steeds aanhouden- 
de verwijding tenslotte ook Fort, de Kock, dat <>p 
korten afstand ten 0. van de kloof Jigt, zal verdwij- 
nen. J)c naam Karbouwengat is door de Europea- 
nen aan het ravijn gegeven in verband met hcl 
hcrhaald neerstorten van buffeJa in het ravijn ； 
de Inlanders spreken van Ngarai, d.i. „steiio 
afgrond". 

KARDAMOENGGOE. Ondcr den naam Kanla- 
moenggoe, kapoelaga of kapol verstaat men de zu- 
den van verschilJende planten uit de familie der 
Zingiberaceae, waarvan de dooHvruchtcn eon aro- 
inatischcn smaak beziiten. In do mecstc gevallen 
echter verstaat men onder den naam van kanla- 
nioenggocd(； uit Bombay aangevoerde vruchLj( s van 
Ehltariti cardainomuin. (Zie KA POL SABRANG). 

KARDEMOM, Zic ELETTAJUA. 
KAREALA (MAL. AMB.). Zie ELAE00AR1U 

ED ULIS. / 匕」 
KAREH (IKAN). Zic KAPAS-KAPAS. . 

KARET (JAV., soFICUS ELASTIC^ ' 
en CAOUTCHOUC. 

KARET. Zic CARET. 
KAREUMBI (SMHND.). Zi。A LAXJ'ffUS. 
KAREUMBI-KARENDJENG. Een vulkuan it. 

N.O.-Preanger (Vcrbcek, Java, 729) bestaande nil 
een ouden,饥erk verbrokkeldcn romp met een fraai- 
en jongen kcgel, den Karendjeng (1710 M.) in 
den vroegeren kraler. Vulkanische werkzaamhcid 
werd niet opgemerkt. Naar het N.W. loopl do voct 
uit in de vlakte van Socniedang. 

6 
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KARIMATA (STRAAT) tusschen het lagc, zwaar 
begroeido ZW. gedeeltc van Borneo en het heuvcl- 
achtige Billiton met do daar beO. go lege n zand ige 
Momparangcilandcn, Zij is de ruiniste weg uib de 
Chineesche zee naar Oost-Java en het Oostelijk dccl van 
don Archipol. 、 

In den Noord inloop dor straat liggen, aan do Oost - 
zijdc cn ver uit den Borneowal, de Karinmta-eilan- den 
met de hoogc, gelijknamige piek van vulkani- schen 
oorsprong cn tusschen deze en de Aloniparang- eilanden 
een paar zecr gevaarlijke, losliggcnde riffen. De 
Oostclijkste riffen dezer laatste eilanden en de daar 
bezuiden gelcgcn, verspreide gevaren met ko- raalgrond, 
welke straat Karimata aan den Wcstkant begrenzen, zijn 
stcil evcnals do harde, NW.—ZO. loopend e zand 
ruggen, wclkc zich bij hock Sam bar, de ZW. punt van 
Borneo, tot zecr ver in zee uit- strekken. De zeebodem 
dcr straat is in het Z. ge- deelto zandig; mecr om de 
Noord wordt dit zand bedekt door de modder, welke de 
delta's van de groote rivieren van Borneo afvoeren. V66r 
den ge- heelen Borneowa] steekt een breede 
modderbank uit; de Karimata-eilanden zijn mede 
doorclorgelijke ban ken omgeven en uit de inoddervan 
den zeebodem rijzen de gevaren veelal naaldvormig 
omhoog. 

De diepten in de straat zijn niet z66 groot, dat ankeren 
uitgesloten is cn cen doelmatige vcrlichting maakt ook 
de navigatic des nachts mogelijk. 

De Noord - en Zuidmocssons van de Chineesche zee 
krijgcn, onder den invloed van het bcloop der straat en 
van de Javazee, cen NW.-ZO.lijkc strekking. Beide 
moessons staan geregeldcr door, hoewel do wind 
doorloopcnd fiauwer is, de rondJoopende bc- weging 
met zon het geheelc jaar door komt nict meer zoo uit en 
de Aprilkcntering valt vroegcr. Eerst in Mei is de ZO. 
mocsson ingetreden cn waait het uit ZZO.-OZO., in 
Augustus staat die mocsson })et krachtigst en mecst 
rcgelniatig door en in October hebben ZZO. winden nog 
flink de overhand. De hieropvolgende kentering is kort, 
in November zijn reeds NW. winden ovcrhccrsclicnd, 
terwojl de NW. inoesson, evcnwel icts minder krachtig 
dan de ZO. mocsson, het krachtigst doorstaat in 
December uit het WNW. en het mecst ge regeld in 
Januari met NW. wind ; in Maart staat de NW. wind nog 
gercgckl en matig door. 

Bcidc moessons ondervinden, tot ver uit den Bor- 
neownl, sterk den invloed van Innd- cn zccwitul. To 
Soekadmia is van November tot Februari de wind 
Noordclijk en trckt hij overdag, als zeewind, sterk naar 
het W. en des nachts, als lend wind, in mindcro mate 
naar het O. Van Maart tot October is do wind Zuidelijk, 
overclag, als zccwiiul, met W.lijkc neiging. In do Jaatstc 
muand is de land wind in den regel O.-Jijk cn krachtig, 
de zeewind ckiarentegcn zvvak. 

Bepaalde <1 roge en natte tydon zijn er nict; het 
regent in den Oostniocsson wcl veel minder hard cn 
korter dan in den Westmocsson, maar het iiautnl 
regendagon is toch groot ； de verschillen tusMchcn de 
jnaanden van mcestcn en jninsten neerslag zijn in het N. 
gcdcclte dcr straat het gcriugst. In October konien 
onweersbuien met regen cn buien uit het Westen voor, 
afgewissekl door dagon achtereen stil en fraai wcdcr. 
Dikwijls gaan de regenbuien die, naannutc de 
\Vrestinoesson nadert, clkaar al snellcr en 
8iiclleropvoJgcn,n)et licvigewindstootcn gepaard, 
vooral do buien uit hot NW. met een dikke, loocl- 
blanwo hieht aan do kim, vallcn veelal plot sei in g in cn 
veroorzakon hoogc aanschictcndc zee. Zwarc buien, 
dikwijls met veel regen, konien gewoonlijk allecn voor 
in November en December, het kan dan 

dikwijJs dagen achtorccn, metdik, rcgcnachtig wcer, stijf 
uit het NW. waaicn. In Januari heoft men daarentegen 
jncestal fraai wecr； dagen achtereen kan het dan, met 
matig doorstaanden wind, uit het N. en NW, waaien, 
soins aanwakkerendo tot ge- reefde marszcilskocltc, 
maar nagenoeg immcr droog en met vast wecr. Ah do 
wind flauw wordt, brengt ccn onweersbui van den wal 
soms cenige dagen on- gestadig wecr, doch daama 
behoudt de N.VV. wind weder do overhand. Onweders 
komen veelvuldig voor, nicer clan ergens anders in den 
Archipel en voornaineljjk in den ZO. moesson. 

Deze moesson konmerkt zich door heiige hichten cn 
grauwe nevelwolken nabij den horizon. Tcrwijlde 
bovenlucht tamelijk holder is, zijn de hooge toppen dcr 
Karimata-eilanden clan nagenoeg voortdurend in wittc 
nevelwolken gchuld en is het lagc land cerst op korten 
afstand zichtbaar； zoedra de wind in kracht tocnccmt 
won.lt het heiiger, bij afne- niendc koelte of na cen 
onweersbui klaart de atraos- feer soms plotseling op. 
ISIeii noemt dezo weers- gesteldheid de “tOnggara 
poetih''. In den N.W. moesson, vooral als de wind zeer 
Noordelijk is, komt deze eigenaardige nevelachtige 
atmosfeer ook voor, maar niet in die mate als in den Z.O. 
moesson. 

Gedurende den NW. moesson staat in straat Kari- 
inata vrij veel dcining, in den ZO. moesson ncemt de 
deining af, maar staat er dikwyls zee en hooge zee. Tegen 
en in do kenteringen is de zee het kalrnst. 

Waterhoozen komen veelvuldig voor, vooral in de ken 
terin gen en in den NW moesson ； niet zelden zijn dan 
mcerdere hoozen tcgclijk zichtbaar. De st room is 
grootcndeels ccn drift st room, waarvan de richting en 
kracht afhaugen van den wind ； die om do ZO. is wat 
minder krachtig dun die om de N.W. Deze driftstroom 
wordt gewijzigd door zwakke getijstroomen, welke in 
het vollo van den moesson nauwelijks merk- baar zijn. 
Zijloopen langs denBorneowalomdcNoord en om de 
Zuid cn zetten bij de Karimata-eilanden om de West uit 
den wal, 

De veiiikalo waterbeweging is geniengd met een 
sterkovcrheerschcncl enkeldaagsch karakter ；zij heeft 
cen uiterst gcringo rijzing bij hoek Sambar, neemt om de 
West en om de Noord toe cn kan bij Soekada- na tot ruim 
2,5 M. bedragen. 

Omslrceks November worden in de straat vecl- vuldig 
drijfhout en dryvende eilandjes aangetrof- fen, welke 
door de rivieren zijn afgevoerd. 

Het grootschccpsvaarwater ligt bcZ. en beW. langs do 
Karimata-eilanden. Aangczicn echter in het voile van 
den NW. moesson nict tegen wind en st room beide kan 
worden opgewerkt , kiest men dan de binnenroutc langs 
den Bomeowal en beO. die eilanden, waar do landv/ind 
gunstiger doorstaat-, do gcringo d iepte het tijstoppen 
geinakkelijkcr maakt en minder zee staat. Zic Zeemans
必ds dccl III. 

KARIMATA-EILANDEN. Ongevcer 60 in gotal,. 
liggen deze eilanden op geringoii afstand van Borneo's 
Westkust. Zij uiaken cen ondcrdccl uit van het landschap 
Sookadana, ressortecrendo on- dcr de res. Borneo's 
^Vester-afdeeling, Zij zijn grootcndeels onbewoond en 
over het algcmeen vruchtbaar. Het voornaamste eiland is 
Groot- Karimata met do kampong Padang； do 
bevolkin^ houdt zich bozig met de vischvangat. I)o be- 
woners bestaan uit lieden. afkomstig van Lingga en uit 
volkplanters van Siak, cn staan ondercen door hot 
Gouvcrnemcnt crkcncl opperhoofd, dat den titcl voert 
van Tcngkoe Panglima Besar； dit opperhoofd slclt do 
hoofdon aan, die het bostuur uitoefenen. 
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over de Linggalcezen. Eenc concessie tot land- en 
boschbouw heeft tot dusver nict tot exploitatie geleid. 

KARIMOEN (KARIMON). Afdeeling van de resi- 
dentie Riouw en onderhoorigheden, bestaande uit de 
grootero eilanden Koendoer, Karimoen -besar, Belat, 
Boeroe, Soegi cn Tjombol en de daaromheen of 
daartusschcii gelegen kleinerc eilanden, zoomede hot zich 
op don vasten wal van Sumatra bevindendo district 
KATEMAN, (zie aldaar). De meestc dezer eilanden zijn 
heuycl- en bcrgachtig; verscheidcnc zyn ook gehecl of 
voor een deol vlak. De Noordkust van Karimoen besar 
rijst niecrendcels in stcile rotsen uit zee en langs de 
Westkust van de afdeeling, vooral in het Zuidelijk 
gedeelte, is de zee met klippen en rotsen bezaaid. 

Do hoogste toppen zijn die in het Ndorden van Groot-
Karimoen (G. Djantan 461 M.), terwijl het daart egenover 
gelegen Karimoen-Hetjil en verder de eilanden Soegi cn 
Tjombol zich tot ongeveer 300 M. verheffen. Rivieren van 
eenige beteekenis treft men op de eilanden uitcraard niet 
aan； van de Soengei AloerTerap,die aan de oostkust. van 
Karimoen-besar uitmond t, kan vermeld worden, dat zij op 
de helling van den Goenoeng Betina een niet moeielijk te 
bcrei- ken waterval vormt. In de vlakkere streken vindt 
men tai van riviertjes, die bij vloed voor tongkaugs een 
eind ver bevaarbaar zijn en zoodoende gelegen- heid 
geven tot gemakkelijken afschecp van de uit- 
voerproductcn, hoofdzakelijk uit gambir, peper en sagoe 
bestaande. De bodem bestaat uit graniet, zand en 
kleiaarde, is over het algemeen vruchtbaar, en zou een 
weelderige boschbedekking dragen, ware niet voor het 
grootste gedcelte het woud voor de bijl van den 
landbouwer gevallen. 

De zeeen, die de Karimoensche eilauden omspoe- 
Jen,worden druk bevaren, hoewel somniige gedeelten 
daarvan vele reven en klippen bevatten. Door ver- 
lichting, bebakening en betonning is men de scheep- vaart 
tegemoet gekomcn ； de langs en door de afdeeling 
loopende straat Docrian is thans bijzonder goed verlicht, 
cvenzoo de gedeelten van straat Ma- lakka 
enstraatSingapore,gelegen tusschen Karimoen en 
Singapore. Straat Gelani, bczuiden het eiland Groot-
Karimoen, biedt bij buiig weer eene goede schuilplaats 
voor de vele tusschen Singapore cn Bengkalis varende 
tongkangs aan, Bijwijlen zijn or niet minder dan 50 
tongkangs geankerd. Het min st gunstige vaarwater ligt 
langs het Westelijk decider afdeeling. 

Aan het hoofd der afdeeling staat een controleur, die 
in het bestuur over de Maleiere door districts- en 
onderdistrictshoofden en in dat over de Chincezen door 
een luitenant der Chincezen gesteund wordt. 

De controleur, de 1 u i ten an t-chinees en cen dis- 
trictshoofd zijn gevestigd te Tandjoeng-Balei; dit ligt aan 
den Z.O. hock van Karimoen-besar aan straat Gelam. De 
controleurs woning, tot welke men van uit zee langs een 
net landingshoofd toegaug krijgt, ligt zeer gunstig aan cen 
mooi breed strand van wit zand. Wcstwaarts daarvan 
bevindt zich het steenen kantoorgebouw en verder langs 
de kust treft men eerst de kazerne der gewapende politic 
en daarna het chineesche kwartier aan. De Cbineezen 
bewonen verscheidene groote huizen, van steen of hout 
opgetrokken, welke aan de ])laats een vvel- varend 
aanzien geven. Achter het Chineesche kwartier is de 
Jlaleische kampong. Een goede weg ver- bindt Tandjoeng 
Balei met het een Idein uur gaans Weslwaarts daarvan 
gelegen Meral, dat een vrij groote en nijvere Chineesche 
visschersbevoUcing 

heeft. In het Noordon van Groot-Karimoon, aan de straat, 
die het van Kloin-Karimocn schcidt, ligt het nieuwo 
plaatsje „Malftrcon, dat zijn ontstaan te danken heeft aan 
de vestiging aldaar van ecne groote fabriek tot bereiding 
van rubber uit djeloc- toeng. Het is zecr to betreuren, dat 
deze grootsche industrieele inrichting wegens den zeer 
onvoldocn- den aanvoer van grondstof reeds kort na haar 
ontstaan het werken heeft moeten staken. 

/Indere plaatsen, die tot de belangrijkste dor afdeeling 
beliooren, zijn Tandjoeng Batoe, Sawang, beide 
regelmatig aangelcgde Chineesche nederzet- t in gen, en 
Moro of Penjoe op het ciland Soegi, ecne nette en 
bedrijvige kampong. Bij kampong Pe- das aan de 
Noordkust van Karimoen is een rots voorzien van eenc 
inscriptie met Nagari-lottei*s (Not.- Bat. Gen. XXV, bl. 
151) 

De bevolking der afdeeling telde in 1916 een 20-tai 
Europeanen, 4300 Chineezen, 18 Klingaleezon. een 50-ta) 
Arabieren, ruim 16000 Slaloiors en een 500-tai andere 
inlanders van den Archipel. Boe- gineezen zijn gevestigd 
op Penipan, een eilandje ten Z.W. van Meral, bekend om 
de voortreffelijke inangga's, die er groeien in kainpong 
Datoe, aan de Noordkust van Boeroe. cn in Kampong 
Boegis aan de Z.O.kust van Karimoen-anak. Do Orang 
Tamboes Icven in de meest armelijke en cllendige hutten 
aan de Westzijde van Selat Oengar op Koendoer, aan de 
N.- en Z.kust van Papan en aan de Z.W.kust van Karimoen 
besar. Do dicht- heid dor bevolldng bedraagt ongeveer 8 
per K.M.2 Hoezeer de inlandsche bevolking, dank zij het 
aantal vrouwen, veel sterker is dan de Chineesche, is toch 
deze archipel veel meer een I Cliineesch dan een Maleisch. 
land te noemen. De inlanders toch bewonen slechts den 
kustzoom en dan nog alleen op cnkole jjlaatsen; ook vindt 
men ze op cnkele kleinere eilandjes zooals Penipan en 
Sera- ja, Z.O. van Degong, waar behalvc een enkele Ohi- 
neesche winkelicr gecn Ohineezen voorkomen. Maar in 
het binnenlaud der grootere eilanden zijn slechts 
Cbineezen gevestigd, die cr land bouwonderneroin- •gen 
drijven. De won in gen der inlanders, op palen gebouwd, 
staan gewoonlijk onregchnatig dooreen op of nabij het 
strand ； de fraaie dorpen dor Ohineezen daarentegon, a]s 
Tandjoeng Batoe en Sa wan g, zijn regelmatig aangelcgd 
rondom ecn plein, waarvan cine zijde door de won in g van 
den thaulo, l)cb soe- ngeihoofd, wordt ingenomen, 
waartegenover het ge- bouwtje voor toon 
eclvoorstellingcn (wajang) is ge- plaatst. Deze dorpen 
worden kangka gcnocm<l en hebben alle con weinig lager 
aan de soengei, aan welke ze gelegen zijn, cen 
afsclieepplaats, waar in den regcl slechts enkele huizen 
staan en cen grooto loods sonis gelieel bo von de rivier is 
gobouwd om het in lad on der producten in de tongkangs 
gemak- kelijk te niakon. 

De landbouw bcpaalt zich tot de gambir-, peper, 
klapper- en sagocultuur. Gambir cn peper worden geteeld 
door Ohineezen, die thans met dat bedrijf door de 
claJingdcr prijzen van de genoeindc artikelen cen 
moeilijken tijd doonuaken. De pepertuinen worden gemest 
mot alang-alang, gambir-blaxleren cn tauah-bakar, een 
mengsel van houtskool en gc- brande aardc. Te Balci zijn 
eenige suikcj'kokcrijcn, waar het vocht, dat uit de 
bloemkolvcn der arenboo- men wordt getapt, tot suiker 
wordt ingedikt. Hier cn I daar houden de Ohineezen zich 
bezig met visschcn, maar in lioofdzaak is dib het bedrijf 
van Malcicrs. De vangst van ikan bills levert in het 
betrokken jaar- I getijde aan velen groote voordeelen op. 
Ook de sa- 
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goecultuur is vrij uitgebroid, vooral op Ocngar, dat 
alleen mecr sagoe lovert dan do geheelo ovcrigo af- 
deeling. De Maleiers houdcn zich bczig met het happen 
van brandhout in de strandbosschen, wclk hout voor do 
vuren dcr stoomschepcn in dezo watcrcn wordt gebruikt, 
en het vervaardigen van houtskool. 

Verschillendo plaatscn in do afdeeling ala Tan- 
djoeng Balei, Moro en TandjocngiBatoc staan in cene 
dagelijksche stoomvaartverbinding met Singapore. Do 
handel in visch, zoowcl versch (in ijs verpakt) als 
geconservccrd, in gambir en peper, in sagoe, brandhout 
on houtskool is vrij lovendig. Overigens worden do 
producten met zeilvaartuigen naar Singapore vervoerd. 
Tot de artikelen van uitvoer be- hoort ook tinerts, dat op 
Groot Karimoen en Kocn- doer, doch slcchts in kleine 
hoeveelhcden, gevonden wordt. Pogingcn om het tin 
veld aldaar in het groot to exploiteeren zijn mislukt; 
thans wordt slechts door de bevoIking op kleino schaal 
en voor cigen rekening tinerts gewonnen. 
• Tot de bevolking behooren ook de „Orang Laoctn. Zie 
aldaar en bij ,,RIOUW EN ONDERHOORIG- 
HEDEN”. 

Geschiedenis. Hoezeer bij het Londen- schc tractaat 
van 17 Maart 1824 was bepaald dat de Karimoen-
eilanden tot Riouw-Lingga zouden behooren, bleof de 
Sultan van Djohor er gezag uitoe- fenen, waaraan in 
1827 door don resident Elout met een kleine macht een 
ein de were! gemaakt. Zic onder RIOUW (geschiedenis). 

KARIMOENDJAWA-EILANDEN.Controleafdce- ling 
van de afdeeling en van hot regentsebap Japara der 
residentie Semarang, bestaandc uit ecn groepvan 27 
eilandjes, gelegen in de Java-zce, ten N.N.W. van 
Japara, tusschen 110° cn 110s/.,0 O.L. en tusschen 5%° 
en 6° Z.B. De eilanden hebben ecnc oppervlakto van 53 
K.M.2 en hadden in 1915 ecne bevolking van 士 1050 
zieIon, waaronder 1 Europeaan, den civielcn 
gezaghebber. Het grootste en het ccnigc bewoonde 
eiland is Groot-Karimoen. Een klein ge- dceltc van het 
hoofdciland is bebouwd, van de overigo eilanden zijn 
een 24-taI gebcel ontgonnen. De bevolking plant 
klappcrs cn allerlei tuin- cn veldgewassen cn lioudt zich 
overigens bezig met do visch-, karct- cn tripangvangst. 
Eene eigenaardig- heid is dat op de mcestc eilanden de 
klappercultuur cene lioogc vlucht heeft genomcn, terwijl 
op het hoofdciland geen klapperbooin wil groeicn. Ecn 
grootc uitvoer van copra heeft plaats naar Scma- rang. 

Ifet hoofddorp op Groot-Karimoen is netjes aan- 
gelegd, de bevolking is er zeer wclvarend, maar do 
gezondJieidstocstand laat tcngevolge van malaria, veel 
tc wcnschen over. De bevolking bestaat uit een mengscl 
van Javanen, Maleiers, Boegincczcn Matloercezen cnz. 
Er zijn cnkcle Ghinccsche han- (Idaren gevestigd. Drie 
oilandon: Mcntegan, Boe- roeng en Gocndocl worden 
bowoond door zcovogels, nien vindt daar in ,t gebcel 
geon ]>lantcngrooi. De ineyt wordt naar Java 
uitgevoerd. 

Vroeger waren do Karimoendjawa-oilanden cene 
vorzamclplaats voor zeeroovers, Sinds 1812 was or 
gcruimon tijd ccn ballingsoord gevestigd, waartoe een 
ctablissement met fortje werdon opgcricht on eon 
posthouder op de eilanden word goplaatst. 

Een civiel gezaghebber vcrlegcnwoordigt thans het 
N.-I. Gouvernemcnt. 

Literaluur T-Bat. Gen. XXXI, bl. 140 en Nat. Tgschr. 
v. N.-I., DI. 48,zbl. 20; Koi. Tijdsohrift 1915,1, biz. 313, 
480, 6](r》< ' 

KARO-BATAKS. Nan-m van den Batakschen 

stum, dio do bovenlandcn van Langkat, Deli en Ser- dang 
en do hoogvlakto bpnoor3en het Tobamecr Bbwoont. 
Zib vordcr BATAKS cn BATAKLAN- DEN. 

KARO-KARO. Naam in West-Sumatra voor een 
Spiegclpauw, CJialcums clialcunis, terwijl Poly- 
plcctron bicalcaralum aldaar Kocwau tjSrmin ge- 
noemd wordt. 

KARO-RANDGEBERGTE. Ecn gebergte op Sumatra, 
dat de Karo-hoogvlakte ten Noorclen van het Toba-meer 
in het N.O. afsluit. Het is een ande- siet gebergte, 
waarvan de N.zyde bij het eind van het oud-tertiair 
waarschijnlijk con 2000 M. is ver- zakt. Het laagland van 
Deli cn Langkat gaat zuid- waarts over in ecn tufplateau, 
dat bij ccn hoogte van 5-600 M. gcrekend wordt do voet 
te zijn van het Ka- ro-Randgebergte, hetwelk zich verdcr 
steil verheft. Het gebergte vangt in het Z.O. aan bij de 
andesiet- heuvels ten Z. van Bandar Manis in Kwaloe en 
zet zich in N.W. richting voort over de Simbolon en Do- 
lok. De Lau Morupar breekt dan door het gebergte, 
terwijl de pas van Kocta Bajoe naar de Timor-hoog- 
vlakte voert. Langa^Deleng Meriah en D. Tinaroeh 
(1920 M.) zet het gebergte zich in N. richting voort tot 
aan de D. Liang, om daar opnieuw een N.W. richting aan 
te nemcn. In dit laatste gedeelte be- vinden zich de 
lioogste toppen. Na den Neg6ri-pas verheft zich eerst de 
D. Baroes (1950 M.), ver volgeos na den pas van Bandar 
Baroo de D. Singkoet (1750 M.), cn de D. Sibajak (2070 
M.; zie aldaar), een vulkaan van het 2170 M. hooge 
Pintoc-massief. Het Karo-randgebergte zet zich verder 
Westwaarta voort in den D. Matjik (1885 M.), den D. 
Loemoet (1800 M.) en den zelfstandigen D. Si Melir 
(1813 M.) om ten slotto te eindigen in den D. Palpalan 
(1815 M.), waar ook het evenwijdig loopende Van 
Heutsz-gcbergte (zie aldaar) eindigt. 

KAROENDOENG (SOEND.). Zie SOLANUM FEROX. 
KAROLANDEN (Do). Naam eener onderafdeeling 

van de afdeeling Simeloengoen en de Karolanden, 
hoofdplaats Kaban_ Djahe (zie aldaar), gelegen in het 
gewest Oostkust van Sumatra, ten Noorden van het 
Toba-meer. Zij draagt haar tegenwoordigen naam sedert 
1 Januari 1913. Voordien heette ze „Karolandenn en 
omvatte toen bovendien een dric- tal landschapjcs, die 
om staatkundige redenen en met het 00g op do 
grootcndecls Timoersche be- volking b)j do 
onderafdeeling Simeloengoen zijn gevoegd. 

De oppervlakto der onderafdeeling „de Karolan- den" 
bedraagt ± 3000K.M.9, hot aantal inw. 64.000, alien 
bohoorende tot do Kuro-Bataks. Het grootste deel wordt 
ingenomen door de 30 a 40 K.M. brecdo Karo-
hoogvlakte, die in het Noorden wordt afgeslo- ten door 
het Van Heutszgoborgto (zie aldaar) en het Karo-
randgcbergtc (zic aldaar), in hot Zuiden door het 
Wilhelmina gebergte (zie aldaar). Einde- loozc alang-
alang vcldcn go ven do boomlooze st reek ccn doodsch 
aanzicn, doch de bodems van de diepe ravijnen, wclke 
de riviercn zich uitgcslepen hebben in de 4 a 500 M. 
dikke puimstcentuflagcn, zijn mecst bedekt met sawahs. 
Vooral do Iago Poenah-vallei in het Westen tusschen 
Lau Baleng cn de Alaslanden is cen zeer vruchtbaar en 
waterrijk gebied, nog grootcndecls met oorbosch 
bedekt.. Het water wonlt vcrzamcld door de Lau Biang, 
die in het land, schap Langkat wordt bcschrcven en ook 
wel den naam d raagt van Wiunpoe, en door de Lau Ben- 
gap, ecn rechtcrzijrivier van de Lau Ronoen, die zich in 
de Simpang Kiri stort-. Overeenkomstig de 
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helling van de hoogvlakto stroomon doze rivieren alle 
van 0. naar W.; het vlakke 0. heeft con hoogte van 1000 
tot 1300 M., het- hcuvelachtigeW., dat aan- sluit bij de 
Alaslandcn, van niet mecr dan 400 M. 

Tot voor korten tijd Jietca de veiliglicid cn de 
xvelvaart op de hoogvlakte alles te wcnschen over, thana 
is hicrin verbetering gckomen. De aanlcg van vele 
wegen heeft hiertoc bijgedragen. Vroeger bestonden 
alleen snialle paden, die tclkens ver- lengd werden .naar 
de behoeften van do ladangbo- zitters. Thans voeren 
karrewegen naar velo rich- t in gen en is de hoogvlakte 
in korten tijd per auto te bereiken van nil Amhemia. 
eitidpinit van het Deli-spoorwegnet, Jangs (Ten in J 906 
begonnen Karo-«-eg naar Kaban Djahe (zie aklaar). De 
wegen wemeleu van sa pilcarren, In deze onderaf- d 
eelin g a J lee n zijn tlians ongevccr 700 karren ge- 
registreeni. 

Van vcel bclang is de in Ma a it 1915 door de Deli 
Spoorwcg Mij. geopende auto-omnibusdienst naar 
Amhemia, waawloor de producten snel naar het 
cultxiurgebicd van de Oostkust vervoerd kunnen 
worden. Onder leiding van het Bataksch InstituuL is op 
de concessie, gelegcn tusschen B/rastagi en Kaban 
Djahe. een aanvang geinaakl jiiFf den ver- bo uw van 
aardappels, en thans is er bijna bij elke kaiuj>ong een aa 
rd a ppeia kkert je, zoodat in 1914 de uitvocr gemiddeld 
3000 pikol per niaand bedroeg. In Januari J 916 zelfs 
5000 pikol ter waarde van /5 a /6 per pikol. Hclaas is de 
co operatie van de telers mislukt. Het koele klimaat 
niaakt de hoogvlakte bovendien geschikt voor tai van 
andere Europecsche groenten: snijboonen, peulen en 
dop- erwlcn, tomaten, kropsalade, and ijvie, worteltjes, 
spinazie, uien, prei en komkommers zijn reeds 
aangeplant en zullcn uitgevoerd worclen naar do 
Europeesche centra, van de kust, die cvencens ecn 
uitstekend afzetgebied vonnen voorde veeteeltpro- 
ducten vooral van de varkcusteelt. Men zie hiervoor 

OOSTKUST VAN SUMATRA (veetcell). Hoewel de 
meeste ravijnen worden ingeiiomen door good be- 
vloeide sawahs, kunnen deze toch niet in de rijst- 
behoefte van de bevolking voorzien en worden vele 

ladangs aaugelegd. Pogingen zijn in het werk gesteld 
om ook de hoogvlakte te besproeien. Alles samen- 
genomen kan gezegd worden, clat de Karo-landen 
een van die gebieden op Sumatra zijn, die de laatste 
jaren verbazend snel zijn vooruitgegaan. Door 
y-. uitbi'eiding van den landbouw, verbetering van den 
3技j • veestapel en door bestrijding 
。矛 j , / onder de bewoneri, vooral door de zending, wordt 

S’矿 ％。 ? !； het mogelijke gedaan om dion vooi'uitgang ook in 
de toekomst te doen plaats hebben (zie verder 

/ f- ■ ”，；OOSTKUST VAN SUMATRA, BATAKLAN- 
DEN, BATAKS). 

> • KARONS of KARONERS. Stain in West 
Nicuw- 
2 Guinea, (den z.g. Vogelkop) a an de AVasami, den 
.■ , bo ven loop van de Kanioendan (zie aldaar en bij 
ARFAKKERS cn PAPOEA'S). 

KARORO. Zie COKYPHA. 
KARPERACHTIGEN (Cypriniduc). Zoetvvater- 

visschen met de Vallen (Siluridae) tot de Ostariophy- 
«en behoorend (zie onder VISSCHEN). Z)j koincn 
over de gehccle wereld voor, met uitzondering，…. 
Zuid-Amcrika, iladagascar, Australie en het Ooste- 
lijk deel van den Indischen Archipcl. In dit laatste 
gebied worden zij alleen aangetrofle)i op de groote 
Soenda-eilanden (metde tusschenliggende cilanden) 

in enkele soorten op Bali, Lombok en Soembawa. 
Van de Vallen onderscheiden zij zich o. a. door het 
bezit van scliubben, die in enkele gevallen rudimcn- 

:- 

en 

van 

van de ziekten 

van 

tair kunnen woixlon. De karper (Cyprinus carpio L) 
wordt in West-Java vcel in vischvijvcrs gokweekt, MAL. 
Ta in bra h, JAY, tombrd, en cen varieteit： Tam- brah 
mas, wclko naam ook a an de cveneeus ge- kweckto goud 
visch (Carassius auratus L.) wordt gegeven, die echter 
vcclal ikan mas (JAV. iwak mas, SOEND. laoek emas) 
wordt genoerud. Beido soorten zijn op Java cn Sumatra 
uit China ingevoerd. Zij ondcrscheidcn zich van de 
overige karperachtigen, doo rd at de stckel van do aarsvin 
gezaagd is. Tam- brah worden ook genoemd do soorten 
barbcelen van het>gcslach"abeo%r%s, die eveneensveel 
gekweekt worden cn ecn nanzienlijke lengte, tot 1 M. 
toe, kunnen bereiken. Dit geslacht is gekenmerkt dooi' 
groote schubben, ongezaagde stekels der vinnen en door 
cen vrije kwab aan de onclerlip. Labeobarbzts soro C. V. 
wordt op sommige plaatsen op Java voor heilig 
aangezicn. In het Javaansch hecten deze visschen wader. 
Ijaatstgenoemde naam wordt even- wcl ook aan vele 
andere karperachtigen gegeven, zooals aan soorten van 
het geslacht Pinitius, die vcelal eon gezaagde 
rugvinstekel bezitten. Met den naam AIilIem(Melem ?) 
worden te Batavia sommige karperachtigen aangeduid, 
o. a. Dangila cuvieri, cchtcrook soorten uit degeslaclitcn 
Osteochilus en La- beo. Groote stand vastigheid in de 
inlandsche nomen- clatuur bestaat dus niot, maar vooral 
laatonze ken- nis op dit punt nog veel te wenschen over. 
Ham pal Jiect de barbeelsoort Ilampula macrolepidotu 
C.V., dio veel gegeten worclt. Lawak cn Lalawak is de 
naam voor sommige Cyclocheilichlhys- cn Punliiis- 
soorten. Discor/nalhu-s borneensis Vaill. uit berg- 
stroonicn van Borneo, heeft)net zijn verwanten op het 
vasteland van Azie de omvorming der ondcrlip in een 
zuigschijf gQineen, waarcloor het (1 ier zich in den 
snellen stroom aan stcenen enz. kan vast- hechton. 
Kleine en dikwijls zeor fraai geteekende karperachtigen 
zijn de Rasbora-soorten, MAE, : seloe- wang, SOEND, : 
parai, waarbij de zijde-linie langs de onderste helft van 
den staart Joopt. Velo dozer soorten zijn in Europa als 
aquariumvisschen in den handftl. Kenbaar aan de 
scherpe buikkiel zijn de vortegenwoordigers van het 
geslacht Chela. Onder de Modderkrui])ers (Cobiliuae) 
komen naast eenige kleine en weinig opvallende vonnen 
zooals Nemachi- hus jascialu>, (MAL. en SOBND. djeler) 
twee soorten van het geslacht Botia voor, die door hun 
hcllc klcuren en dwarsstrepen opvaDen en dio tot 30 
c.M. lang worden. De IIomalopLeridun zijn aan ecn 
levcn in bergstroomen aangepast. Onder hen vallen 
vooral op Gaslromyzon borneensin Gthr.cn 
Nieuu)cnliuisi Popta van Bor/ieo, bij wclke de 
buikvlakte met de zeer breede )>orst-z en buikvinnen ecn 
zuigschijf vormt. , 

KARTASOERA. District mot gelijknamige hoofd- 
pJnats van de residentic Soerakarla, belioonuulc tot het 
gebied van den Soesochoenan cn tot de afdccling 
Sooakaj'ta. Het heeft vier onderdistricten met name 
Karlasoera, Padjang, Waroe en Gatak, en had op einde 
van 1905 eene bevolking van 35.000 zie- len, w.o. een 
60-tal Europeanen en 500 Chineezen. De hoofd plaats 
ligt aan den grooten rij weg en aan den traniweg Solo-
BojoJali, 

KARTASOERA. De vroege)-e zelel der Soesoc- 
hoenans van Soerakarta, op ruim 10 K.M. afstand ten 
Westen van Soerakarta aan de tramlijn Soera - kart a—
Bojolali geJcgen. Om dezelfde reden, die in 168J 
Aniangkoe Rat I genoopt had den oudei) rijks- zetel 
Maturam te verwisselcn voor Kartasocra, nl. 
bijgeloovige vrees dat een plaats, waar zijn voor- ganger 
zoovecl tegenspoed had ondervonden, ook 
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voor hem noodlottig zou worden, verlict Pakoe Boewono 
II in 1743 Kartasocra en vestigde hij zich te Solo, d at den 
naam van Socrakarta ver. kreeg： Thans is Kartasocra 
nog de standpJaats van het districtshoofd van Kartasocra. 
Binnen do ruiinto van den voormaligen kraton vindt men 
nog een anntal graven uit het huis der Socsoehoenans. 

KARTAlj (Aroe-eilanden). Zie BUIDELMAR- TERS. 
KARTAWINATA (RADEN RANGGA), later gehecten 

Raden Aria Soeria Natalegawa. Geboren omstreeks 1846. 
Zoon van Raden Hadjc Mohamad Mocsa (zio op dien 
naam).Was aanvanke- lijk werkzaam ftls tolk voor do 
Soendanecsche taal. Werd 29 April 1883 benocnid tot 
Patih van Soeme- dang, vcrvolgens 18 Juli 1892 tot 
Zelfstandig Patih van Soekabocmi. Evcnals zijn vadcr gaf 
hij met stcun van de Indische regccritig tai van 
gcschriftcn uit, ten bchoevo ook van het Inlandsch 
onderwijs. MetMr.Blussodeed hij in； 1876 het 
eersteHollandsch- Soendaneesche woordenboek 
verscliijnen. In den loo])van 1904 moest hij tcngevolgo- 
van ziekte af- tredeti als patih. Hij overiced in 1906. 

KARTINI (RADfiN ADJENG). Dochter van den 
voormaligen Regent van Japara, Raden Mas Adi- pati 
Ario Sosroniugrat, geboren te Majong, afd. Japara der 
res. Semarang, op 21 April 1879, overlcdcn te Rrmbang, 
vijf dagen na de geboorte van een zoontje, op 17 
September 1904, als echt- genooto van don sedert ook 
gestorven Regent van Reni bang, Raden Adipati Ario 
Djojohadi- ningrat. 

Door het bezoeken van do Europeesche school maakte 
Raden Adj r ng Kart ini zich het Neder- landsch eigen, 
dat zij op voortreffclijkc wijze sprak en schrcef. Volgens 
Javaansch gebruik moest zij op 12-jarigen leeftijd de 
school verlaten en blcef zij eenige jaren in de huiselijko 
omge- ving. Intusschen werkte zij voort cn las zij tai van 
Nederlandsche werken. Haar drang naar verdcre 
ontwikkeling were! steeds grootcr en ging gepaard met 
het in nig verJangcn om nuttig werkzaam te zijn voor haar 
volk, bepaaldclijk voor het vrouwelijk deel daarvan. 
Slechts op zeer beschei- den wijze kon zij aan hare 
wenschcn uitvoering geven door het oprichten van een 
schooltje voor kleine meisjes, daarin geholpeii door twee 
harer z listers, J<ad dn Adj eng Roekmini en Raden A- 
djeng Kardinah. Zij zette haar stroven voort na haar 
liuwelijk met stcun van haren echtgenoot. Nict Jan ger 
dan een jaar duurde haar echtelyk gcluk, nict meer dan 
enkclo dagen hare inoeder- vreugde. Nauwelijks 25 jaren 
oud stierf zij, maar toch had haar leven groolc beteekenis 
voor den vooruitgaiig van haar volk. Naarmate hare 
gedach- ten in kracht toenanien, word ook liaar strijd voor 
de Javaanscho vrouwenworeld sterker. Dit blijkt wel het 
best uit de gcdcclten van hare brie von, in 1911 in het 
licht gegeven door Mr. J. H. Abondanon ondcr den titel 
„Door duisternis tot lichL", wclko woorden ten vol Io 
weergeven wat haar leven is gewcoat. Do brievon waron 
van 1900 tot 1904 ge- richt tot eonige europeesche 
vriendinnen en vrien- den, zonder dat ecnig vermoeden 
kon bestaan over l)et later in het licht go ven. Dczc brie 
ven waren de weerspiegeJing van haar gemoed en 
wckten' nict allcen een gevoel van diepe bewondermg, 
maar ook cone levend ige belangstelling voor de 
ontwikkeling van do meisjes, behoorendc tot de 
inhceinscho be- bevolking van Ned. Indie. Zoo kwam 
men tot de oprichtiug van de naar Raden Adj eng Kart ini 

genoemde scholcn. Haro denkbcckien vinden ook 
instemming bij velo mannen, die door haar betoog 
overtuigd werden, dat de huwelijksverhoudingen gohccl 
anders niooten worden cn dat do polygamie ook in do 
Inlandscho maatschappij bohoort te verdwijnen. Tn 
breeden kring eert men do nage- dachtcnis van dezo 
begaafde tc jeugdig ont- slapcn Javaansche vrouw, dio 
zich tot levensdoel had gestcld het schcppen van eeno 
meer gelukkige tockomst voor hare vrouwelijko 
landgonooten. 

KARTINI-FONDS. Dit fonds, welks statuten zijn 
gocdgekcurcl bij Kon. besluit van -2 Sept. 1913 no. 47 
(Ned. Staatscourant van 18 Oct. d.a.v. no. 244), is 
gevestigd te *s Gravenhagc on stelt zich ten doel: de 
bevordering vanliet totstandkomen cn instand- houden 
van scholen ten behoeve van meisjes, be- hoorende tot de 
inheemsche bevolking van Ned. Indie. Hoofdbeginselen 
zyn: eerbiediging van do godsdicnstige gcvoclens der 
Jeerlingen en toelating van Iccrlingen zondcr 
ondcrscheid van godsdienstige gezindheid. 
Hoofdzakelijk wordt steun verlecnd aan scholen, waar 
het Ncderlandsch voertaal is, doch tevens onderwijs 
wordt gegeven in de landa- taal en het Maleisch. De 
bedoeling van het Neder- landsch onderwijs is, om de 
meisjes gelegenheid te verschaffen tot kOnnisneming 
van in deze taal geschrcven boekwerken. De algcmeene 
strekking der scholcn is oni de leerlingcn te vornien tot 
degelijko huisvrouwen en nioeders, zonder haar 
ongeschikt tc maken voor het inheemsch huisgezin. 
Kartini- scholen op dezen grondslag — voorloopig voor 
lager onderwijs — bestaan thans reeds te Semarang, Ma- 
dioen, Malang, Batavia, Cheribon, Buitenzorg, Soerabaja 
en Socrakarta. Bij het begin van den cursus 1916/17 
telden zij gezawenlijk ongeveer 800 leerlingcn. Op deze 
plaatsen zijn besturen, dio mot lict Kartini-fonds in 
betrekking staan. Oprichting van gelijksoortige scholen 
elders en de totstandkoming van scholcn van 
verdergaand onderwijs worden voorbereid. De 
Kartinischolen genieten subsidie van het Gouveraement 
op den voet van Ind. Stbl. 1913 no. 524. Het Kartini-
fonds heeft zijn ontstaan to danken aan het in 1911 door 
de zorg van Mr. J. H. Abendanon ver- schenen boekwerk 
„Door duisteruis tot licht", bevattende gedachten voor en 
over het Javaansche volk, getrokken uit brieven van 1900 
tot 1904 geschreven door wijlen Raden Adj eng Kartin i. 
De opbrengst van voormeld werk, waarvan reeds een 
derdc druk venscheen, wordt geheel uitgekeerd aan het 
Kartini-fonds. 

Aan de eigenlijke Kartini-scholcn zijn vooraf- gegaan 
enkele parliculiero scholen voor meisjes der inhceinscho 
bevolking, waar geen onderwijs in het Nederlandsch 
wordt gegeven, doch do lands- taal voenniddel is. Op 
deze scholen wordt in het bijzonder gestreefd naar 
Kuishoudelijke ontwikkeling. Ecu der eorsto scholen van 
dien aard was die tc Bandoeng, in 1901 opgericht door 
cene Soenda- neesche, Rad前 Dewi, met steun van don 
Regent Raden Adipati Aria Marta Nagara en de 
toenmalige ondorwys-autoriteiten. Raden Dewi staat nog 
altijd aan bet hoofd der inrichting, ook na haar huwelijk 
met cen Soendanecschen hoofdonderwijzcr. 

In 1916 is tot stand gekomen cene huishoudschool te 
Tcgal, onder den naam „Wismo Pranowo," door de zorg 
van de echtgcnooto van den Regent Raden Mas Adipati 
Ario Rekso Negoro, uit de brieven van wijlen hare zuster 
Raddn Adj eng Kartini bekend als Radon Adj eng 
Kardinah. Ook dezo inrichting staat met het Kartini-
fonds in verbinding. 
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KARTOE (MAL.). Zie SAUROPUS ALBICANS. 
KASA (KASSA). Zelfbcsturend landschap in het 

gouvemcment，Celebes on Onderhoorighcdcn, bc- 
hoorendc tot "Tiet voormaligc bondgenoot schap 
Masenrenipocloe (Zie op dien naam), groot ongeveer 170 
KN.，grenzende ten N. aan Enrckang, ton 0. aan Maiwa 
en Enrekang, ten Z. aan Sawito cn ten W. aan Batoelapa. 
Het omvat de landschap- pen: Baladjong lalangbatn (de 
hoofdplants)； Ga- roengga; Rlarowringing; Bakaroe; 
Pake; Lonibn en Saloebakoe. De voomaainstc rivier is de 
Salo (=Rivier) Kasa (con tak van de Sadang), die uit het 
hoogo gebergte van Toradja ontspringt; zij is echter als 
mid del van gcmecnschap onbeteekenend, evenals de 
Lika en de Badjang, die op den berg Watoe ont-springen. 
Het terrein is zwaar berg- achtig; de voomaamste 
bergtoppen zijn Tanatoden- geng, Wotoe, Tallabanoea en 
Poenging (hoogte van ongeveer 470 M. tot 1565 M.). De 
bergen zijn mecst met ijl geboomte, alang-alang en 
struikgewas be- dekt; de be volkin g verkrijgt het noodige 
hout uit het bosch vanTorongpocloe.Do bevolking, op 
ongev. 1500 zielen geschat, is van Boegineeschen 
oorsprong, lichamelyk good ontwikkeld doch lui en arm, 
en verdeeld in vrijen en slaven ； de laatsten weiiiig in 
get al en sedert ons meerder ingrijpen in de in wen- dige 
bestuursregelingen der Zelfbesturende land- schappen op 
Celebes te beschouwen als vrijwillig hun vroegere 
meesters blijvende volgen. De land- bouw bestaat vooral 
in de teelt van mais, oebi en andere aardvruchten ； 
slechts weinig rijst wordt er verbouwd. De veeteclt is van 
weinig beteekenis, evenals de nijverheid, die zich bepaalt 
tot het weven van grove sarongs, legmatjes en mandjes 
van de bladeren van den lontarpalm en het koken van 
arensuiker. Handel is er bijna niet; zeehandel en 
scheepvaart bestaan niet. De enkele handels- artikelen 
worden uit Batoelapa aangevoerd. 

Aan het hoofd van de bevolking staat de Zelf- 
bestuurder, die den titel draagt van Aroeng, voor 
benoeming en ontslag door den G.G. voorgedragen door 
den rijksraad (hadat), welke uit den Soeloe- watang en 
twee Pabitjara's bestaat. De hadat- leden worden op 
voordracht van den Zelfbestuur- der door den 
Gouvemeur v. Celebes en 0. be- noemd en ontslagen. 
Mindere hoofden zijn gala- rangs, matowa's en 
djannangs, door het kam- pongvolk gekozen en door de 
liadat aangesteld en ontslagen. De geestelijkheid bestaat 
uit een kali en een paar imams, katibs, bidals en goeroe,s. 
Door het zelfbestuur werd in 1906 de Korte Ver- klaring 
afgelegd. (Zie Van Braani Morris, T. v. h. Bat. Gen. 
XXXVI (1893), bl. 178.U- C 

KASAMBI (JAV.). Zie SOHLEIOHERA TRIJU- GA. 
KASANG. Oudenvetsch-Soendanecsch voorhaug- sel, 

van ca. 10—20 M. lengte en twee overlangs 
saamgenaaide banen van elk ca. 0,90 M. breed te, in 
afgelegen kainpoeng's der Zuidkust van de Preanger en 
Bantam, mpt het voor Java zoo goed als geheel verduderd 
proc6de van IKATTEN (zie dit woord) verkregen, en wel 
als ketting-ikat^. Het centrum , van dit ouderwetsche 
weven schijnt thans te zijn Tjidjoelang (bij Parigi, Zuid-
Soekapoera), van waar C. M. Pleyte het beschreef in zijn 
„De ini. nijverhcid in West-Java", II, 1912, p. 81—86. De 
kleur is in hoofdzaak dof-m^ngkoedoerood, met op de 
ketting- draden vooraf door omw inding uitgespaarde 
witte figuren en gedeeltelijk daartusschen f iguren van 
don- ker-bruinrood； het weefsel is vrij yl, het ijlst bij de 
prima-soort {k. pengrawit), zwaarder bij de 2e en 3e 

soort (A-. djiwm, cn k. goela). Zie do van type licht 
afwijkendc, in klcuren gercproduceerdc kasa-ng's uit de 
Socndanecsche gedccltcn van N.-Banjoemas en Z.-
PckaJongan, bij Jasper en Pirngadic, De^Wcef- kui就。
血2), p. 168—169, cn verg. daar p, 167—160 de 
bcschrijving van proc6(le door cont r. Ch. J. I. 31. Walter. 

KASAWARI,.KASOEWARI (MAL. MOL.). Zic 0A- 
SUARINA EQUISET1FOLIA. 

KASBEHEER. De in Nederiandsch-Indie van 
overheidswege ingestelde kasson zijn te ondersohei- den 
in : 

1. Landskasscn, 
2. Locale kassen, 
3. Inlandsche gemeentekassen, 
4. Landschapskassen. 
Landskassen. In alle hoofdplaatsen van ge- westen 

(die altijd ook hoofd plaatsen van afd eelin gen zijn) en in 
de meeste hoofdplaatsen van afdeelingen zijn landskassen 
gevestigd. Hun ressort omvat als regel de afdeeling in 
welker hoofdplaats zij gevestigd zijn. De afdeelingen, in 
wolker hoofdplants geen kas is, behooron tot het ressort 
van de kas, in eon naburige hoofdplaats gevestigd. 

Het sdgemeen behecr over de landskassen wordt 
gevoerd door den Directeur van Financien. EJkc kas 
(behalve die tc Batavia, welke onder het recht- streckscli 
toezicht van den Directeur staat) wordt, onder toezicht 
van het Hoofd van gowestelijk be- stuur, beheerd door een 
ambtxjnaar met den titel van Algemcen On tvanger. 

Daar op vele plaatsen de omvang van de kas niet groot 
genoeg is om werk te geven aan ccn afzonder- lijk 
ainbtenaar, is de functie van algemeen ontvan - ger daar 
als bijbetrekking opgedragen aan andere ambtenaren. 

Op Javawaren in 1914 45 kassen, waarvan er 44be- 
heerd werden door beroepsontvangers en 1, die tc 
Tjianiis, hoofdplaatsder afdeeling Galoeh (residentie 
Chenbon), door den assistent-resident van die afdeeling. 
Op de Buitenbezittingen waren 33 kassen, waarvan 18 
behceixl werden door beroepsontvan - gers, 2 door den 
assistent-residcn t, 2 door den gowes- telijken secretaris, 
1 door den controlour en 10 door den commies op het 
bureau van den bcstuursainb- tenaar. 

Naar den omvang van de kassen, welke door bo- 
roepson tvan gers beheerd worden, zijndieanibtenaren 
verdeeld in drie klassen. Op Java werden in 1914 4 kassen 
(Batavia, Bandoeng, Scmarang cn Soerabaju) beheerd 
door ontvangers der eerste klasso (bezoldi- ging 700—
900 guidon ma&rfds), J5 door ontvan- gers der tweecle 
klasse (bezoldiging 450—-550 gulden) en 25 door on 
tvangers der denlc klasse (bezoldiging 350— 00 gulden). 
Op de Buiton bezittingen behoor- den van de 18 
beroepson tvnngers 5 tot de tweede en 13 tot de denlc 
klassc. 

In de functio van den algemeencn on tvanger zijn 
vereenigd de bcide functien, die in Nederland ondcr- 
scheideulijk aan de rijksbetaalmeesters cn de rijks- 
ontvangers zijn opgedragen, nJ. die van uitbetaling van 
voixleringen op den Lande en die van ontvangst der 
vorderingen van den I^ande. 

Zij zijn dus belast met do uitbetaling van ordon- 
nantien (bevelschrifUiii tot belaling, uitgaande van do 
ordonnatours ) en maudaten (bevelschriften, uitgaande 
van hulpordonnateurs). Ook betalen zij uit do 
wachtgelden en pensioenen van burgerlijko en militaire 
landsdienaren en de pensioenen van wedu- wen en 
weezen van die landsclienaren. Deze beta- ling geschiedt 
voor hen, die den eersten keer bij ecn 
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kas in betaling komcn, door micldel van ordonnan- tien 
of mandaten, maar vonlcr door micldel van sta- ten 
(betaalsrollen), waarop door bolanghebbendcn voor de 
ontvangst wordt gotcekond. 
De ontvangsten, aan den kashouder opgedragon, 
betroffen belastingcn, allo andero vorderingen van den 
Lando, waarvan hun de invordering is opgedra- gen,en 
voorts do gelden, welke bijzondoro comptabc- len in de 
land ska 3 mootcn storten, zooals b.v. de 
zoutverkooppaldiuismeesters do opbrengst van het zout, 
de assistent-collcctcurs van do opiumregio do opbrengst 
van het opium, de hoofden dor scholen do schoolgelden. 
Wat do ontvangst der belastingen betreft, de zoo- 
genaamde Europeesche bolastingcn, dat zijn do person 
eele belasting, de inkomstenbolasting en do ver- 
ponding, worden door de belastingschuldigen recht- 
strecks aan den algemeenen on tvanger betaakl. Al- leen 
kunnen de Hoofden van gewestelijk bestuur in het 
belang van belastingschuldigon, die ver van de kas 
wonen, de ontvangst van die belastingen opdra- gen aan 
de ondcrcoUecteurs of aan Europeesche ambtenaren, die 
do ontvangen gelden overbrengen bij 'a Lands kas. 
De zoogenaamdo inlandscho belastingen, dat zijn de 
landrente, het hoofdgeld, de belasting op bedrijfs- en 
andere inkomsten en de slachtbelasting, worden door de 
hoofden der desa's, wijken of kampongs, welko hoofden 
met do inning belast zijn (voor do slachtbelasting door 
de debitan ten der slachtbrief- jes), gestort bij inlandsche 
ambtenaren met den titel van ondercollecteur. De 
ondercollecteurs storten die belastingen over bij's Lands 
kas. 
Aangezien het noodeloos omslachtig zou zijn in 
plaatsen, waar con ontvanger gevestigd is, de inland - 
scho belastingen te ]aten ontvangen door den ondor 
coJIocteur en door dozen te laten overstorten bij den 
ontvanger, worden die belastingen als re gel in een decl 
van het ressort van den ontvanger door de hoof- den der 
dcsa's, wijken of kampongs, reap, do debitan ten der 
slachtbriefjes, rechtstrceks bij den ontvanger gestort. 
Voor dat deel van zijn rossort is bij dan fungeerend 
ondercollecteur. 
Wat de slaclitbelasting betrefb isdo ontvanger ook belast 
met het beheor der slachtbriefjes, dat zijn de 
vergunningen tot slachtcn, wolko hij verstrokt aan de 
ondercollecteurs en, voorzoover hij fungeerend 
ondercollecteur ", ook aan de debitanten der slacht- 
briefjos. 
Ton aanzien van de ontvangst dcr Europeesche 
belastingen is do ontvanger lijdclijk; do achtorstalli- gon 
geeft hij op aan het bestuurshoofd, dio dan do nocxligo 
maatregclon tot invonlering neomt. Dobi- teuron van 
andero vorderingon worden gewoonlijk 6dn of 
meormalen door don ontvanger aangemaand, tioch de bij 
wanbetaling to nemon maatregelen zijn weer aan l)et 
bestuur overgolaton. 
Do algcmccne ontvangors zijn, mot inachtnoining van 
do door den Dircctcur van Financien gogeven 
voorschriftcn, bevoegd tot het afgeven van. gouver- 
nomontswisscls, betaalbaar bij do landskasson. 
Do boekhouding, door den algemeoncn ontvanger te 
voeron, bostaat nit: 
lu. het niomoriaal van inkomsten, waarin allo door hem 
to ontvangen vorderingon, bohalve die be- troflendo nog 
niet achtcrstallige belastingen, worden opgenomon met 
aanteekcning omtrent de betaling, afschrijving, kwijt sc 
holding of overbrcngiiig naar con andero kas ； 
2°. het kasboek, waarin dag voor dag alle ont- vangaten 
en uitgaven worden aangctxjekend; 

3°. het register van on t vangs ten, vertlceld in 3, by do 
grootcrc kassen in 5 registers, waarin allo ont- vnngsten 
worden goboekt ondor het hoofd van do raming dor 
middelcn, waartoc zij behooren; 

4°. het register van uitgaven, waarin elke uitgavo 
wordt goboekt ondor de afdeelingder begrooting van 
uitgaven, waartoc zij behoort. 

Ter vercenvoudiging van do booking in de registers 
van ontvangsten en uitgaven zijn voor de booking der 
ontvangen belastingen en der uitbetaaldo pensioenen 
hulpregisters ingevocrcl, waaruit het to- taal der poster) 
aan het ein de der maand in ^en post in do hoofdregisters 
wordt opgenomen. 

Het geld wordt door den ontvanger bewaard in do tot 
het kasgebouw behoorende geldkamer. Is op zijn st-
andplaats een kantoor of agentschap der Java- sche Bank 
govestigd, dan brengt hy al het geld, niet voordadelijke 
behoefte benoodigd, bij die Bank over en beschikt 
daarover door middel van cheques. 

De algemeone ontvanger kan ook betalingen doen 
door middel van cheques of giroverwijzingen op die bank 
en betalingen in ontvangst nemen door middel van giro-
overwijzingen. 

Kassen, waar mcer ontvangen dan uitbetaald wordt, 
zenden hun overtollige kasmiddelen volgen a aanwijzing 
van den Directeur van Financien of het Hoofd van 
gewestelijk bestuur naar kassen, die aan- vulling noodig 
hebben, terwiil voorts, waar dit noo- dig is, de 
kasmiddelen worden aangevuld door toe- zending van 
specie uit Nederland. 

Het geregelde toezicht op het beheer van den ont-
vanger geschiedt： 

1°. door het Departement van Financien, en 
2°. plaatselijk, door do Hoofden van gewestelijk en 

plaatselijk bestuur en de Inspectcurs van Financier). 
In de practijk geschiedt dat toezicht op do volgen- do 

wijze. 
De Hoofden van gewestelijk en plaatselijk bestuur 

nemen do kas, op hun standplaats gevestigd, perio- dick 
op, meestal tweemalon 's jaars. Zij bepalen er zich 
gewoonlijk toe het boeksaldo te vergelijken met het 
kassaldo. 

De Inspecteurs van Financien en de aan hen toege- 
voegdo Adjunct-inspecteurs nemen de kassen op zoo 
dikwijls als zij dat noodig achten. In den regel ge- bcurt 
het e6nmaal per jaar. 

Zij vergelijkon ook het kassaldo met het boek- saldo, 
doth gaan clan verder de geheele administra- tio na ten 
eindc zekerheid to krijgen, dat het boek- saldo juiat is. 

Wat do ontvangsten betreft wordt daarbij volle- dig 
nagegaan: 

a. uit gogovens, buiton den ontvanger om ver- krogen, 
wat te ontvangen was； 

h. wat daarop volgens de booken ontvangen is, en c. 
hoeveel de achterstand op de vcrschillende vorderingen 
bedraagt. 

Voor do uitgaven vindt do Inspccteur de bewijs- 
stukken alleon over do loopendo maand. Die over de 
vorige maanden kunnon nict met het register van uitgaven 
worden vergcleken, daar do uitgaafstvik- ken 
(ordonnantien, mandaton onz.) olko maand aan het 
Departoment van Financien wordon opgezonden ton 
behoevo van do daar uit te oefenen controlc. 

Dezc laatsto geschiedt door het. nazien van de door 
den ontvanger ingodiendo nmandstaten. In dio Staten 
woixlon de ontvangst,en vormeld, vordeeld over de 
hoofden van de raining der middelen en de uitgaven, 
gesplitst volgona do afdeelingen der begrooting van 
uitgaven. De bcwijzen van gedane uitgaven wor 
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KARTOE (MAL.). Zie SAUROPUS ALBICANS. 
KASA (KASSA). Zelfbcsturend landschap in het 

gouvemement Celebes cn Onderhoorighcdcn, bc- 
hoorende tot Tiet voornialigc bondgenootschap 
Masenrcmpodoe (Zie op dien naam), groot ongeveer 170 
K.N.\ grenzendo ten N. aan Enrekang, ten 0. aan Maiwa 
en Enrckang, ten Z. a an Sawito en ten W. aan Batoclapa. 
Het omvat de landscha])- pen: Baladjong lalangbata (do 
hoofdplaats); Ga- roengga; Ma rowan gin g; Bakaroo; Pa 
kc; Loin ba en Saloebakoe. De voornaamstc rivier is de 
Salo (=Rivier) Knsa (een tak van de Sadang), die uit het 
hoogo gebergte van Toradja ontspringt; zij is echter als 
middel van gemecnschap onbetcekencnd, evenals do 
Lika en de Radjang, die op den berg Watoe ontspringen. 
Het terrein is zwaar berg- achtig; de voornaamstc 
bergtoppen zijn Tanatoden- geng, Wotoe, Tallabanoea en 
Poenging (hoogte van ongeveer 470 M. tot 1565 M.). De 
bergen zijn mecst met ijl geboomte, alang-alang en 
struikgewas be- dekt; de be volkin g verkrijgt het noodige 
hout uit het bosch vanTorongpoeloe.De bevolking, op 
ongev. 1500 zielen geschat, is van Boeginceschen 
oorsprong, lichamelijk goed ont’wikkeld doch lui en arm, 
en verdeeld in vrijen en slaven; do laatsten weinig in getal 
en sedert. ons nieerder ingrijpen in de in wen- dige 
bestuursregelingen der Zelfbesturende laiid- schappen op 
Celebes te beschouwen als vrijwillig hun vroegere 
mecsters blijvende volgen. De land- bouw bestaat vooral 
in de teelt van mais, oebi en andere aardvruchten ； 
slechts weinig rijst wordt er verbouwd. De veeteelt is van 
weinig beteekenis, evenals de nijverheid, die zich bepaalt 
tot het weven van grove sarongs, legmatjes en mandjes 
van de bladeren van den lontarpalm en het koken van 
ar^nsuiker. Handel is er bijna niet; zeehandel en 
scheepvaart bestaan niet. De enkele handels- artikelen 
worden uit Batoelapa aangevoerd. 

Aan het hoofd van de bevolking staat de Zelf- 
bestuurder, die den titel draagt van Aroeng, voor 
benoeining en ontslag door den G.G. voorgedragen door 
den rijksraad (hadat), welke uit den Soeloe- watang en 
twee Pabitjara's bestaat. De hadat- leden worden op 
voordracht van den Zelfbestuur- der door den 
Gouvemeur v. Celebes en O. be- noemd en ontslagen. 
Mindere hoofden zijn gala- rangs, matowa's en 
djannangs, door het kam- pongvolk gekozen en door de 
had at aangesteld en ontslagen. De gcestelijklieid bestaat 
uit een kali en een paar imams, katibs, bidals en goeroe's. 
Door het zelfbestuur werd in 】906 de Korte Ver- klaring 
afgelegd. (Zie Van Braam Jlorris, T. v. h. Bat. Gen. 
XXXVI (1893), bl.】78.武 /: 

KASAMBI (JAV.). Zie SOHLEldHERA TRIJU- GA. 
KASANG. Ouderwetsch-Soendaneesch voorhang- sel, 

van ca. 10—20 31. lengte en twee overlaiigs 
saamgenaaide banen van elk ca. 0,90 M. breedte, in 
afgelegen kampoeng's der Zuidkust van de Preanger en 
Bantam, pjet het voor Java zoo goed als geheel veroiiderd 
proced6 van IKATTEN (zie dit woo rd) verkregen, en 
wel als ketting-ikal's. Het centrum van dit ouderwetsche 
weven schijnt thans te zijn Tjidjoelang (bij Parigi, Zuid-
Soekapoera), van waar C. M. Pleyte het beschreef in zijn 
,,De ini. nijverheid in West-Java”，II, 1912, p. 81—8G. 
De klcur is in hoofdzaak dof-mGngkoedoerood, met op 
de kettiug- draden vooraf door omwinding uitgespaarde 
witte figuren en gedeelteJijkdaartusschen figuren van don 
- ker-bruinrood； het weefsel is vrij ijl, het ijlst bij de 
prima-soort (k. pengraioit), zwaarder bij de 2e en 3e * 

soort (Z*. djinim, en k. goela). Zic de van type licht 
afwijkendc, in klcuren gercproduceerde kasang's uit do 
Soendanccsche gcdcclten van N.-Banjocmas on Z.-
PekaJongan bij Jasper en Pirngadic, De"Weef- 
kunst'(1()12), p. 108—169, on yerg. daar p. 167—169 de 
bcschrijving vanprocede door contr. Ch. J. I. M. Walter. 

KASAWARI,.KASOEWARI (MAL. MOL.). Zie 0A- 
SUARINA EQUISETIFOLIA. 

KASBEHEER. De in Nederlandsch-Indie van 
overheidswegc ingestelde kassen zijn te onderschei- den 
in : 

1. Landskasscn, 
2. Locale kassen, 
3. Inlandsche gemcontekasscn, 
4. Landsch&pskassen. 
Landskassen. In alle hoofdplaatsen van go- westen 

(die altijd ook hoofdplaatsen van afdeelingen zijn) en in 
de meeste hoofdplaatsen van afdeelingen zijn 
landskassen gevestigd. Hun ressort omvat als regel de af 
cl eelin g in welker hoofd plaats zij gevestigd zijn. De 
afdeelingen, in welker hoofdplaats gecn kas is, behooren 
tot het ressort van de kas, in een naburige hoofdplaats 
gevestigd. 

Het algemeen beheer over de Jandskassen wordt 
gevoerd door den Directeur van Financien. E]ke kas 
(behalve die te Batavia, welke onder het recht- streeksch 
toezicht van den Directeur staat) wordt, onder toezieht 
van het Hoofd van gowestelijk be- stuur, beheerd door 
een ambtenaar met den titel van Algemeen Ontvanger. 

Daar op vele plaatsen de omvang van de kas niet groot 
genoeg is om werk te geven aan een afzonder- lijk 
ambtenaar, is de functie van algemeen ontvan- ger daar 
als bijbetrekking opgedragen aan andere ambtenaren. 

Op Javawaren in 1914 45 kassen, waarvan er 44 be-
heerd werden door beroepsontvangers en 1, die to 
Tjianiis, hoofdplaats der afdeeling Galoeh (residentie 
Cheribon), door don assistent-resident van dio afdeeling. 
Op do Buitenbezittingen waren 33 kassen, waarvan 18 
beheenl werden door beroepsontvangers, 2 door den 
assistont-resident, 2 door den gowes- telijken secretaris, 
1 door den controlcur en 10 dour den commies op het 
bureau van den bestuursainb- tenaar. 

Naar den omvang van de kassen, welke door bc- 
roepson tvangers belieerd worden, zijn dieambtxjiiarcn 
verdeeld in drie klasson. Op Java werden in J914 4 kassen 
(Batavia, Bandoeng, Semarang en Socrabaja) beheerd 
door on tvangers der ccrste k lasso (bezoldi- ging 700—
900 gulden *s inaarfcls), 15 door ontvan- 
gersdertweedcklabsc (bezoldiging450—-550 gulden) en 
25 door on tvangers der derdc klas^o (bezoldiging 350― 
00 gulden). de Buitenbezittingen behoor- den van de ] 8 
beroepson tvangers 5 tot de tweede cn 13 tot de derdc 
klasse. 

In de functio van den algemeencn ontvanger zijn 
verecnigd de beide functipn, die in Nederland ondcr- 
scbeidenlijk aan de rijksbetaalnicestxjrs cn de rijks- 
ontvangers zijn opgedragen, nl. die van uitbetaling van 
vordcringen op den Lande cn die van on tvangst der 
vorderingen van den Imnde. 

Zij zijn dus belast met do uitbetaling van ordon- 
nantion (bevelscbriften tot betaling, uitgaande van de 
ordonnateurs ) en mandaten (bevelschriften, uit- gaandc 
van hul])ordonnateurs). Ook betalen zij uit de 
wachtgelden en ])ensioenen van burgerlijke en militaire 
landsdienaren en de pensioenen van wedu- wen en 
weezen van dio landsdienaren. Deze beta- ling geschicdt 
voor hen, die den eersten keer by een 
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kas in betaling komen, door middel van ordonnan- ticn 
of mandaten, maar vcrclcr door middel van sta- ten 
(betaalsrollen), waarop door bolanghobbondcn voor do 
ontvangst worclt getcokond. 
Do ontvangston, aan don kamhoudcr opgedragon, 
betrofEen belastingen, allo andcro voKloringen van den 
Lando, waarvan hun de invordering is opgedra- gen,en 
voorts do geldcn, welke bijzondcro comptabc- len in de 
landskas moeten storten, zooals b.v. do 
zoutverkooppakhuisineesters do opbrengst van het zout, 
de assistent-collectcura van do opiumregio de opbrengst 
van het opium, de hoofden der scholcn do schoolgelden. 
Wat do ontvangst der belastingen betreft, do zoo- 
genaanide Europecsche belastingen, dat zijn do person 
eele beta sting, de inkomstenbolasting on do vor- 
ponding, worden door de belastingschuldigen recht- 
strocks aan den algemeenen on tvanger betaaid. Al- leen 
kunnen de Hoofden van gewestelijk beatuur in hot 
belang van belastingschuldigen, die ver van de kas 
wonen, de ontvangst van die belastingen opdra- gen aan 
de ondercollectours of aan Europecsche ambtenaren, die 
de on t van gen golden overbrengen bij's Lands kas. 
De zoogenaamde inlandscho belastingen, dat zijn de land 
rente, het hoof d geld, de belasting op bcdrijfs- en andere 
inkomsten en de slachtbelasting, worden door de 
hoofden der desa's, wijken of kampongs, welko hoofden 
met do inning belast zijn (voor do slachtbelasting door 
de debi tan ten dor slachtbricf- jes), gestort bij inlandscho 
ambtenaren met den titel van ondercollecteur. De 
ondercollectours storten die belastingen over bij's Lands 
kas. 
Aangezien het noodeloos omslachtig zou zijn in plaatsen, 
waar cen ontvanger gevestigd is, de inland- sche 
belastingen te laten ontvangon door don on dor- 
collccteur en door dozen te laton overstorten bij den 
ontvanger, worden dio belastingen als regol in een deel 
van het ressort van den ontvanger door de hoof- don dcr 
dcsa*s, wijken of kam pongs, reap, do debi- tanten der 
slachtbriefjes, rechtstreeks bij den ontvanger gestort. 
Voor dat deel van zijn ressort is hij dan fungeerend 
ondercollecteur. 
Wat de slachtbelasting betreft is de ontvanger ook belast 
met het behecr der slachtbriefjcs, dat zijn de 
verjiunningen tot slachtcn, wolko hij voratrokt aan de 
ondercollccteurs en, voorzoover hij fungeerend 
ondercollecteur i«, ook aan de debitanten der slacht- 
briefjos. 
Ton aanzien van de ontvangst der Europeescho 
belastingen is de ontvanger lijdolijk; do achterstalli- gon 
geeft hij op aan het bestuurshoofd, dio dan do nocxligo 
mautregelon tot invorclcring ncomt. Pobi- tcuron van 
andere vord erin gon word on gowoonlijk 66n of 
mcornialcn door den ontvanger aangomaand, doch do bij 
wanbetaling to nemon inaatrcgelcn zijn wecr aan het 
bestuur overgolaton. 
]Jo algcniccne ontvangcra zijn, mot inachtnoming van do 
door den Dircctcur van Financien gegcven 
voorschriftxjn, bevoegd tot hot afgoven van gouvor- 
nejncntswisscls, betaalbaar bij do landskasson. 
Bo boekhouding, door den algomcenon ontvanger te 
vocren, bostaat uit: 
1°. hot niomoriaal van inkomsten, waarin alle door hem 
to ontvangen vordoringen, bohalve die be- trofiendo nog 
niet achterstallige bclastingoi), worden opgcnoinen met 
aanteekening omtrent do betaling, afschrijving, 
kwijtschclding of overbronging naar con andero kas; 
2°. het kasboek, waarin dag voor dag allo ont- vangaten 
en uitgaven worden aangeteekend; 

3°. het register van ontvangston, vordeeld in 3, bij do 
grootcro knssen in 5 registers, waarin alle onfc- vangston 
worden gobockt ondcr hot hoofd van do rnraing dor 
middelcn, waartoc zij behooren ； 

4°. het register van uitgaven, waarin elke uitgavo 
worclt gobockt ondcr de afdccling der begrooting van 
uitgaven, waartoc zij behoort. 

Ter vercenvoudiging van do hocking in de registers 
van ontvangsten en uitgaven zijn voor de boe- king dcr 
ontvangen belastingen en der uitbetaalde pensioenen 
hulprcgisters ingevoenl, waaruib het to- taal der posten 
aan het einde der maand in den post in do lioofdregisters 
wordt opgenomen. 

Het geld wordt door den ontvanger bewaard in do tot 
het kasgebouw behoorende gcldkamer. Is op zijn 
stondplaats een kantoor of agcntschap der Java- sche 
Bank gevestigd, dan brongt hij al het geld, niet 
voordadelijkc behoofte benoodigd, bij die Bank over cn 
beschikt daarover door middel van cheques. 

De algemeone ontvanger kan ook betalingen doen 
door middel van cheques of giroverwijzin gen op die bank 
en betalingen in ontvangst nemen door middel van giro-
overwijzingen. 

Kassen, waar meer ontvangon dan uitbetaald wordt. 
zenden hun overtollige kasmiddelen volgen3 aanwijzing 
van den Directeur van Financien of het Hoofd van 
gewestelijk bestuur naar kassen, die aan- vulling noodig 
hebben, terwijl voorts, waar dit noo- dig is, de 
kasmiddelen worden aangevuld door toe- zending van 
specie uit Nederland. 

Het geregelde toezicht op het bchecr van den ont-
vanger geschiedt： 

1°. door het Departement van Financien, en 
2气 plaatselijK, door do Hoofden van gewestelijk en 

plaatselijk bestuur en de Inspecteurs van Fiiian- cien. 
In de practijk geschiedt dat toezicht op de volgen- de 

wijzc. 
De Hoofden van gewestelijk en plaatselijk bestuur 

neinon do kas, op hun standplaats gevestigd, perio- diek 
op, meestal tweemalon fs jaars. Zij bepalen er zich 
gewoonlijk toe het boeksaklo te vergelijken met het 
kassaldo. 

De Inspecteurs van Financien en de aan hen toege- 
voegdo Adjunct-inspecteurs nemen de kassen op zoo 
dikwijls als zij dat noodig achten. In den regel ge- bourt 
het d6nmaal per jaar. 

Zij vergelijkon ook het kassaldo met het boek- saldo, 
doth, gaan dan verder de geheele administra- tio na ten 
eindo zekerheid to krijgen, dat het boek- saldo juist is. 

Wat de ontvangsten betreft wordt daarbij volle- dig 
nagegaan: 

a. uit gogovens, buiton den ontvanger om ver- kregen, 
wat to ontvangen was； 

?». wat daarop volgonsde booken ontvangen is, en c. 
hoevccl do achtorstand op do vcrschillende vor- deringen 
bedraagt. 

Voor do uitgavon vindt do Inspecteur de bewijs- 
stukken alleen over do loopendo maand. Die over de 
vorigo inaandon kunnon niet mot het register van 
uitgaven word on vergoleken, daar de uitgaafstuk- ken 
(ordonnantien, mandaton onz.) elko maand aan het 
Departement van Financien wordon opgezonden ton 
behoeve van do claar uit te oefenen controle. 

Dczc laatsto geschiedt door hot. nazien van de door 
don ontvanger ingediendo maandstaten. In die sta- ten 
worclon do ontvangsten vormeld, vordeeld over do 
hoofdon van do raining der middclcn en de uitga- von, 
gesplitsb volgona do afdeelingon dcr begrooting- van 
uitgaven. De bowijzen van gedane uitgavon wor- 
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den, zooals gczegd. daarbij overgelcgd. De niaand- staat 
wordt in tweevoud ingediond; het door het Departement 
nagezicne exemplaar wo nit tcrugge- zonden aan den on 
tvanger. De in dien staat vermel- <le cijfers dor 
ontvangsten worden door den inspec- tcur vergeleken 
met het register van ontvangsten, de cijfers der uitgaven 
neeint hij nls juist aan, zijndo deze aan het Departement 
geverificerd. 

Het verband tusschcn de controle aan het Depar-
tement cn die van den inspect-eur worclt gelogd door- 
<iien de laatste aan het ccrste na de kasopneming cen 
o))gave zendt, waarin het，boeksaklo op ultimo van de 
inaand, voorafgaancle nan die, waarin de opne- ming 
plaats heeft, wordt berckend. In die bercke- ning wordt 
uitgegaan van het saklo volgens den laat- sten, door het 
Dcpart-emcnt goedgekexirclcn niaand - staat en daarbij 
opgctcld en afgetrokken wat vol- gens de registers van 
ontvangsten en uitgaven se- dert is ontvangen en 
uitbetaakl. 

De ontvangcr is voor zijn beheer verantwoordclijk 
aan de Algemcene Rckcnkamer, en legt die verant- 
woording af door het indienen van een jaarrekening, die 
op dezelfde wijze is ingericht uls de niaandsta- tcn. 

Behalve deze rekening dienon zij aan de Beken- 
kanier een toelichting op de jaarrekening in, wclkc 
dcj)art-ementsgewijze wordt opgemaakt cn eerst aan 
elk departement wordt nagezien en zoo noodig aan- 
gevuld en verbeterd. 

In die toelichting Icgt de on tvanger zijn gehecle 
boheer betrefiendc de ontvangsten open. Naast het- 
geen hij van and ere comptabelen ontvangen hceft, 
worden daarin opgenomen de op 1 Januah van het 
jaar, waarover de toelichting loo pt, nog niet aange- 
zuivercle en de in den loop van het jaar ter invor- 
dering ontvangen vorderingen: hoeveel in dat jaar 
op die vorderingen is ontvangen of op andere wijze 
aangezuiverd. en hoeveel op het einde van het jaar 
daarop nog te vorderen is. 

Het personeel, dat de on tvangers in het beheer 
van de kas bijstaat, bestond in 1914 uit： 

1°. adjunct-ontvangers, bij's Lands kas te Bata- 
via 2, bij die te Bandoeng, Semarang en Socrabaja 1 ； 
do 3 laatstgenoeinde en e6n der adjuncten te Bata- 
via speciaal belast met de perceptie der belas- 
tingen met den rang van ontvanger der 3de 
klasse; de tweede adjunct te Batavia behooixle tot 
de on tvangers der 2de klasse. 

2°. commiezen, welkc alleen waren aangestcJd bij 
de kassen te Batavia,Bandoeng, Semarang en Soera- 
baja； 
3°. Europeesche klerkcn (bezokliging 80 tot 125 
gulden 's maands); 
4°. inlandsche beambten, cn wel: kassiers ]e klas 
se (bezoldiging 70—100 gid,), idem 2e klasse (45— 
65 gid.), schrijvers (30—10 gkl.), geld tellers (20— 
25 gid.) en hulpschrijvcrs (15 gid.). 

Het inlandsch person eel van de kassen op Java — 
behalve die op de drie boofdplatsen — vornit 
korps, waarvan de formatie in verband met de be- 
hoefte jaarlijks bij de begrooting wordt geregold. 

Voor de kassen op de drie hoofdplaatsen van Java 
en die op de Buitenbezittingen is de formatie van het 
person eel ben eden den rang van commies voor elke 
k?8 afzonderlijk vastgesteld. Bij de kassen te Bata- 
via en Semarang zijn geen inland sche maar Chi nee- 
sene kassiers. 
..E?n instructie voor de on tvangers is vastgesteld 

1820 n° 15, gewijzigd bij Ind. Stb. 
1879 n° 280 en 1908 n° 191. 
Zij leggen v66r de aanvaarding hunner betrekking 

con ecd af in handen van bet Hoofd van plaataelijk 
bestuur. 

De vcrplichting tot borgstclling, waarann zij vroo- ger 
onderworpon waren, is bij Ind. Stb. 1907 n° 510 
opgeheven, nietdien verstande, dat de op 1 Janxiari 1908 
in functic zijndc on tvangers voor het door hen v66r dion 
datum gcvoerde beheer onderworpen ble- ven aan de 
bepalingcn omtrent do borgtochten. 

Volgeiis het voorschrift (artikcl 4 der Instructie) zijn 
de kassen dagelijks geopend, uitgezonderd op Zateixlag, 
op Zon- en feestdagen cn op don eersten dcr in a and ； 
valt de laatste der ma and op een Zater- dag, dan moot 
do kas geopend zijn. In de practijk zijn op den eersten 
der maand de kassen echter steeds geopond. 

Is de ontvanger tevens vendumeester, dan is de kas 
ook op Maandag gesloten, tenzij de laatste der maand op 
cen JIaandag valt. 

De algemcene on tvangers zijn ook belast met de 
functie van ontvanger van de rcchten van successie en 
van overgang. De uitoefening van deze functie, behalve 
natuurlijk de on tvangst der vcrschuldigde rechten, 
behoort echter niet tot het kasbeheer. 

Zie wijders in Albrecht's Klapper op de AVetboe- ken 
enz. van Ned. Indie ondcr E. Departement van Financien 
sub 49 Financien en's Lands kassen. 

Locale kassen. Artikel 68a van het Re- 
geeringsregleruen t, waarbij aan den Gouverneur-Ge- 
neraal de bevoegdheid is gegeven om voor gewesten of 
gedeelten van gewesten geldmiddelen af te zonde- ren 
ten einde als eigen geldmiddclcn tc strekken ter 
voorziening in bijzondere behoeften van dat gebied, 
heeft toepassing gevonden op 18 hoofdplaatsen, die 
daardoor tot gemeenten zijn gevormd onder het bestuur 
van gemeenteradon, op 15 gewesten onder gewestelijke 
raden en op „het Cultuurgebied van het gouvt. Oostkust 
van-Suinatra^^mvattondede land- schappon Langkat, 
Deli, Serdang en Asahan, be- stuurd door den 
plaatselijken raad voor het cultuurgebied van het, gewest 
Oostkust van Sumatra. 

Volgcns artikel 62 der locale-radenordoiinantie kan 
de Gouvemeur-Generaal „het ontvangen, be- „waren, 
betalen of afleveren van gelden, geldswaar- ,,den en 
goedercn,,, betrekking hebbende op do locale geld 
iniddelen, opdragen aan landsdienaren, die ten aanzien 
van de algemeene geldmiddclcn van Nederlandsch-Indie 
met soortgclijke werkzaainhe- den belast zijn. 

Elk gebiedsdeel met eigen gcldmiddelon (geincen- te, 
gewest, cultuurgebied)heefteen kas, welke wordt 
aangeduid met den algemeenen naam ,,local。kas" en 
gevestigd is onderscheiden 1 ijk in do gemeente, op de 
hoofdplaats van het gewest en op (lio van het cul-
tuurgebied, waarvoor zij is ingestckl. Alet gobruik- 
inaking van de evongcnGeinde bovoegdheid is do op die 
plaatsen bescheiden algeincciie ontvanger belast met het 
beheer van de locale kau. Alleen voor do go- meonte 
Meestcr-Cornelis, waargeen landskas is, is de commies 
op hM bureau van den assistont-residont als heheerdcr 
van de locale kaH aangowezen. 

De werkzaainheden, aan het beheer van een locale kas 
verbonden, zijn van denzelfdeu aard als die voor de 
landskas. Zij zijn nog niet van grooten omvang, doordien 
de bemoeienissen dcr locale raden nog vrij boperkt zijn 
en bovendien de nieest beteekenende dcr locale 
belastingoi), zijnde de opcenten op do person eele 
belastingcn en de verponding, door hot Gou- vernement 
worden geind en aan de locale raden uit- gekeerd. 

De wijze van boekhouding wordt door den localen 
raad geregcld. 
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De commissio van financiiin uit den localen raad 
houdt gestadig toezicht op het bohecr. Die commis- sie 
of tweo harcr leden nemen do kas op ongezette tijden op. 

De inspcctcurs van financien mocten, als zij een 
landskas opnemcn, tcgolijkertijd do localo kas op- 
nemcn, dio ondor het boheor staat van don ontvan- gor 
van dio landskas. Hun opneining bcpaalt zich cchter tot 
hot onderzook of het geld, dat in do localo kas aanwezig 
】noet zijn volgcns het kasbock, er ook inderdaad is. 
De kashouder is rekenplichtig aan den localen raad. 

I n 1 a n d s c h e g c ni e e n t o k a s s e n . De drie 
inlandschc genieontcverordeningen van 190G cn 1914 
spreken van zulko kassen en haar boheer nog niet, al 
onderstdlen zij het doen van betalingenaan en door de 
desa's en verdere dorpsgcmcentcn. Zie ook deel I, bl. 592 
en 636. De inlandschc samcnlc- ving zclf had 
gemeentekassen haast uitsluitend w<> ten te ontwikkclen 
op Bali en Lombok, waar men dorpskasssn, buurtkassen 
(bandjarkassen) cn wa- terschapskasscn (soebakkassen) 
vond on vindt, met inheenische regels voor het behecr. 
Voor kassen van districten op Zuid-Sumatra cn in de 
Minahasa, zie deel I, bl. 759. 

Land schapskassen. Sedert cenige ja- ren zijn in 
nagonoeg alle zelfbesturonde landschap- pen op de 
Buitenbezittingen uit een dccl, later uit het. gehecl der 
aan het zelfbestuur toegestane inkom- sten 
landschapskassen gevormd, waaruit onder toezicht van 
het binncnlandsch bestuur vcrschillendc uitgaven in het 
belang van land en volk cn rcsti- tutics aan den lande 
worden gedaan. 

De regcling van het beheer dicr kassen is tot dus- ver 
overgelaten aan het gewestelijk bestuur in overleg met 
het zelfbestuur cn zij kan dus voor elke kas vcrschillcnd 
zijn. De nog niet in working getreden zclflcstuurs-
ordonnantic in Ind. Stb. 1914 n°. 24 schrijft, naast ccn 
jaarl. begrooting (art. 19) en een jaarl. rokening (art. 22), 
ook nieuwe rcgels voor het beheer der kassen voor, welke 
door den Landvoogd of van zijnentwege zullen worden 
vastgo^told, doch nog nict vcrachencn zijn. 

Omtrent dio rogcling wordt dus hior volstaan inot do 
medcdecling, dat daarvoor in bQblad n° 6672 cen 
Jeidraad gegeven is. Het beheer berust bij cen door het 
Hoofd van gewestelijk bestuur ingcstelde com- missie. 
Dcgcnc der coinmissieledon, onder wiens bo- waring de 
tot de kas behoorende golden worden gcsteld, moct ecu 
Europeesch ambtenaar zijn. 

KASEMBOEKAN (JAV.). Zie PAE DE RIA FOE- 
TIDA. 

KASEMfiK (SOEND.). Zic DIOSPYROS KAKI. 
KASIIWAN. District van do ondorafdceling Ba- 

<loengtafde()lingZiiid-Bali,residcnticBaJicn LoniTjoIc.' 
KASIMBAR. Tot voor kort een zelfbesturend 

landschap in de residentic Alonado, ondcrafdeeling 
Parigi (zie aldaar), de bevolkitigsstorkte bedraagt ruiin 
1000 zielcn. Hot word vroegcr ten onrcchte als 
oiKlcrhoorigheid van Mobetong beschouwd, waar- toe 
het in bondgcnootschappclijke verhoudingstoncl <m was 
door de korle vcrklaring aan het gouvt. ge- bonden. Mod. 
Enc. Bur. deel IL biz. 168. Het landschap is thans met 
andere landscliappen samcn- gevoogd (Ind. Stb. 1916 n° 
722). 

KASIMBARSCH. Zie TOMINISCHE TAAL- 

KASINTOE. Zie AJAM cn HOENDERS. 
KASIROETA of TAWALI of GROOT TAWALI, 

oudtijds SIGARA. Eiland van de >Batjan-groop, 
behooronde tot het Sultanaat Batjan (residentic 

Ternate cn Onderh.). Het is gclegcn ten Westen 
van het N.-lijke schicreiland van Batjan en daar- 
van geschcidcn door straat Sembaki. Het Z.-lijkc, 
nauwero gedcelto dezer straat hcct straat Herberg. 
Dit ciland was in vrocgcrcn tijd de zctcl van dcii' 
sultan. Het heeft thans geen vaste bewoners； het 
wordt cnkcl bezocht door damarhalcrs cn visschers. 
In strant Sembaki zijn cnkclc pare] ban ken. Be- 
grociing, flora en fauna komcn in hoofclzaak 
ovcrcen met hetgeen omtrent Batjan is medege- 
dceld. Van de riviertjes verdient allecn vemiel- 
ding do Kasirpeta, waarnaar het eilancl genoemd 
is, welke rivier aan de Zuidkust van het eiland bij 
kampong Kasiroeta in zee uitmondt. 

KASIS1. "Benaming in do residentie Am boina van 
do helpers der Mohammcdaanschc gcestelijkcn ;_zij 
zijn belast met het schoonhouden der inoskee en 
gaan nu en dan bij den dienst in de moskee voor. 
De kasisi behooren met de kapala soa (dorps- 
hoof den) en toewa-agama (zie aldaar) tot do kics- 
gerechtigdcn. bij de Rcgcntakcuze. 

KASKADO of CASCADO. Zie HUIDZIEKTEN 
en PAPOEA'S. 

KASOEGIHAN. Halte van den spoorweg Bandoeng-
Djokjakarta, gclegcn aan den rcchteroever van de Serajoe-
rivier. Van hieruit gaat cen zijlijn naar Tjilatjap. 

KASOEMBA (SOEND.). KASOEMBA (JAV.). Zie 
OARTHAMUS. 

KASOEMBA KELING (SOEND.), KASOEMBA 
K宜LING (JAV.). Zie BIXA. 

KASOEMBd( ?). Collcctiefnaam in  __ > 
voor vogels behoorende tot het gcslacht Pyrotro- (jon, b.v. 
Kasoembu merah of Boeroeng-kasoembu, Pyrolrogon 
llagrans； Kasoembu goon in g, (MAL.), Omijang leiiweung 
(SOEND.). P. ore-ikioi.- -- : 

KASOEMBo MERAH KETJIL. Naam in West- 
Sumatra voor eene Rupsvogelsoort, Pericrocolus 
xantliorjasler. 

KASOERI. Eene rivier, die uitmondt op de Zuid - 
kust van (lc Maccluer-Golf (West-Nieuw Guinea) 
bij do gelijknaniige kampong. Zij is bij de mon- 
ding ongevecr 1000 M. breed en wordt gevormd 
door eene Westclijke rivier, do Aroba, cn eene 
Oostelijke, de Jaroe. Ecrstgenocmdc is breed doch 
zeer ondiep； laatstgcnocmde, de voomaamste, 
heeft op 4 K.M. van de mondiiig nog eene diepte 
van 3 vadem, daarna vermindert deze aanzien- 
lijk； aan deze rivier ligt do kampong Tamocsa. 

KASRI. Vrocger eene contrdle-afdceling van do 
afdeeling Bangil^ residentie Pasoerocan. De vroc- gcro 
stancTplaats van den controlcur, Kasri, res- sorteert 
thans onder het district Pandakan. In de nftbijhcid 
worden do bronnen Banjoe aring cn Palintahan 
gevondon, die het water leveren voor de waterleidiug 
van Socrabaja, Do plaats ligt 200 J\I. bo ven zee. 

KASTANJE (JAVAANSCHE). Zie CASTANEA. 
KASTEEL VAN BATAVIA. Zio BATAVIA en 

KOTA INTEN. 
KASTEEL-RIVIER. Eene met dicn Nederland- 

schen naam aangeduide rivier in Zuid Nieuw- 
Guinea. Zij valt in zco ton oosten van Kaap Steen- 
boom op ongeveer 135° 3GZ O.L. Voor de mondiug 
ligt hot inot casuarincn on rhizophoren begroeide 
”Ka引.cel-cilmid", dat door ccne, bij eb droogloopen- 
de, modderbank mot den vasten wal vevbondon is. 
De mond is ongevecr 300 M. breed, de geul daarin 
heeft bij oploopcnd water eene diepte van 5 M.; 
de oevors zijn hier dicht begrocid. Ongeveer 3 
K.M. strooniopwaarts is het vcrccnigingspunt van 
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twee even breede a】men; de rcchter, mccst weste- Jijke 
arm splitst zich al spoedig in con a ant al klcinc takken; 
de oevers zijn oubewoond. In haar bovenloop wordt zij 
Tjemara-rivier genoemd. 

Do mecst oostelijke van de bcide Kasteclrivic- ren is 
de belangrijkstc. Bovcn het vcrccnigings- punt heeft zij 
hooge oevers met boschvegetatie; ook hier worden geen 
kam pongs a an get rof fen. 

Do westclijke Kasteelrivier is door ccn antasan 
verbonden met do z.g. "TorpcdobootriEer"； de 
oostolijke op dezelfdo wijze met de „Bloeincn- rivier", 
die bij do verbinding 150 M. breed is; laat stgenoemd c 
rivier staat wed er in verbinding met de „Patcr lo Cocq 
d'Arnmndville-rivier". 

KASTOBO. Naam van een bergmeer, voorko- mende 
op het eiland Ba wean. (Zie aldaar). 

KASTOERI (JAV.). Zic HIBISCUS ABELMOS- 
CHUS. Kajoe Kastoeri is het reukhout van Juni- perus 
excelsa. 

KASUARIS. De kasuarissen (Casuarius) zijn groo- te 
zwarte, in de jeugd bruine, tot vliegen onge- schikte 
vogels, die op Ceram, de Aroe-eilanden, Nicuw-Guinca 
en omliggende eilanden, en in Australia voorkomen. 
Bchalve door hunne grootte zijn zij te kennen aan hunne 
buitengewoon zwaar ge- bouwde pooten, die steunen op 
drie groote, voor- waarts geriohte teenen, waarvan 
vooral de naar binnen gerichte een zeer sterk 
ontwikkcklen nagel draagt. Zeer opvallcnd zijn ook do 
in den regel goed gebouwde helm, die den kop siert, de 
vaak schitterend gekleurde lange hals en de lei of lellen 
onder aan den hals. Eene eigenlijke staart is nietaan- 
wezig en de vleugels vertoonen vijf dikke schachten 
zonder vlaggen, in plaats van slagpennen. Zij be- wonen 
het oerwoud en voeden zich hoofdzakelijk met vruchten, 
welker pitten men in de uit werp- selen vindt-. De eieren 
van de kasuarissen zijn ovaal van vorm en bezitten een 
grofkorrelige schaal, die groen van kleur is. 

De 1 angst bekende is de Kasuaris van Ceram, C. 
casuarius, de Emeu van Dodart, Ray, Clusius, 
Aldrovandus en andere oude schrijvers. Deze vo- gel 
heeft twee lellen, die vleeschkleurig zijn en vlak naast 
elkander staan. In 1597 brachten do Hollandschc 
zeevaarders een exemplaar dezer soort naar Amsterdam, 
waardoor men in Europa voor het eerst in staat gesteld 
werd een Kasuaris te bewonderen. Dit voorwerp kwam 
eerst in het bezit van den Graaf van Solms te 
Gravenhage, daania bij den Keurvorst Ernest van 
Keulen en eindelijk werd Keizer Rudolph de Tweede de 
ge- Jukkige eigenaar. 

Deze soort komt met klcine afwijkingen in den vorm 
van den helm, van de lellen en van do kleur der naakte 
deelen voor op de Aroc-eilanden en op Nieuw-Guinea; 
C. beccarii en violi- collis komen op cerstgenoemde 
eilanden voor, C. sclateri, Salvadori, bistriatus en 
eenige anderen op Nieuw-Guinea, Al deze soorten zijn 
als geogra- phische vormen van den kasuaris van Ceram 
te beschouwen. Op de Aroe-eilanden komt eene soort 
voor met twee geheel gescheiden lellen, besclire- vgn 
onder den naam C. Licaruticulatus; de lellen zijn zeer 
lang, purperreod gekleurd en staan ter weerszijde van 
den iials. C. uniappendiculatus is bekend van Salawatti 
en de tegenover dat eiland gelcgen kust van N.-Guinea; 
zooals de naam to 半nnen geeft, heeft deze vogel slechts 
e6n lei aan hals,. deze lei is peervormig en geel gekleurd. 
Op het eiland Jobi, in de Geelvinksbaai, leeft eene van 
laatstgenoemde weinig verschillendo vorm, 

C. occipitalis; de lei is enkelvoudig als by uniap- 
pendiculatus maar kleiner, terwijl het voorhoofd versierd 
is met eon drichockigo gele vlck. Casuari-us papuanus 
van Noordwest Nieuw-Guinea oncler- schcidt zich van 
de andere door het totaal gem is van het algemeen 
voorkomend halssieraad, de lei. 

KAT, VLIEGENDE. Zio MAKI, VLIEGENDE. 
KATAK. ^laleische naam voorK汰vorsch; andere 

Maleischc namen zijn kodok of lantjih. Men 
ondcrscheidt de volgen de soorten: Katak betoeng, k. 
kangkoeng, Padden heeten in het Maleisch katak poeroc, 
terwijl de vliegcnde kikkers uit het geslacht 
Rhacophorus in het Maleisch kodok tjina heeten. Zie 
onder BUFQNIDAE en RA- NIDAE. 

KATAPANG of K色TAPANG (MAL., JAV., SOEND., 
MAD., MAK.). Zie TERMIN ALIA CATAPPA. 

KATARI (MAL. MOL.). Zie OURCULIGO. 
KATAWAK.Zie MUZIEKen MUZIEKINSTRU- 

NENTEN. 
KATE. Javaansche naam voor eene Papegaai- -

duifsoort, Treron ver nans, ook geheeten Djohan (Zie 
POENEI, MAL.cn WALIK, SOEND.) Andere Maleische 
namen voor deze en verwante soorten zijn: pombak 
(Portug. pombal), pergam- djoedji en ra6 MINANGK. MAL. 
Zie verder onder DUIF. 

KAT色KLOEK (JAV.). Zie QUISQUALIS. 
KATELA (JAV., echter is het woord Katdla algemeen 

gebruikelijk geworden). Zic GARIC A en IPOMOEA. 
KATELA (met verschillende samenstcllingen) zie 

MANIHOT en IPOMOEA BATATAS. 
KATfiLA PfiNDfiM (JAV.). Zie IPOMOEA BA-

TATAS. 
KATEMAN. Landschapje aan de Oostkust van 

Sumatra, te voren onderdeel van het voormalig Sul- 
tanaat Lingga-Riouw, thans een district der Afdee- ling 
Karimoen, residentie Riouw en Onderhoorighe- den (zie 
KARIMOEN). 

De Kateinan-rivicr, die, evenals de Gaocng, don- 
kerbruin water heeft, waarin koper zich oplost, ont- 
springt in het landschap Gaoeng, en stroojnt hoofd- 
zakelijk in Oostelijke rich ting door Igal, K ate man- 
Oeloe en Kateman-Uir. Het meestc water slroomt voorbij 
Tandjoeng Pisang noordwaarts oni weldra in zee te 
vallen tegenover de Broeder-eilanden van den Riouw-
Archipcl. Bij Tandjoeug-Simpang gaat echter een 
linkertak noordwaarts, die zich uitbreidt tot een flink 
nicer, Danau Danai, cn bij Danai, op de grens met hot 
gewest Oostkust van Sumatra, nabij de niondingvan de 
Kam par in zee komt. Ecn rechtcr- tak gaat tegenover het 
genoemde Tandjoeng Pi- sang in Z.-O. rich ting tusschen 
Radja en Soengci Gocntocng. Die zijlak draagt den naam 
PSdada cn omsluit hot ciland Kateman. Een kleinor 
eiland, Poelau Boerocng, ligtvoorde kust.Het gebied der 
rivier is, evenals de gchcele Oostkust van Sumatra, 
grootcndceJs laag land, met bosschcn bedekt. Dieper 
landwaarts in bevinden zich echter hoogere terrein en, 
waar olifanten voorkomen. Met name is dit het geval aan 
den kant der Socngei Goeutoeng. Het grootste gedeeJte 
der Katem at) - bevel king was vroe- ger aan de 
Gocntoeng gevestigd, maar nicest wegens den overlast, 
dien de olifanten haar aandeden, naar de oevers der Kat 
eman verhuizen. De voomaamste plaatsen zijn Kateman, 
stand plaats van het on- derdistrictshoofd, en Soengei 
Goentoeng, alwaar een douanekantoor gevestigd is. 

De belangrijkste uitvoerartikelen zijn sago, 
boschproducten en timmerhout; zij worden door 
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middel van tongkangs naar Singapore verschccpt. 
KATEPENG (JAV., SOEND.). Zio CzlSSIA ALA- TA. 
KATfiS (JAV.). Zic OARICA. 
KATI. Zic MATEN EN GEWIOHTEN. 
KATIK (JAV.). Zic DUIF. 
KATIFdAHA of TIMAHA (JAV.). of KATIMA- 

HAR (MAL.). Zic KLEINHOVIA. 
KATIMANGA of TIMANGA (JAV.). Zie KLEIN-

HOVIA. 
KATIMOEN, KfiTIMOEN of TIMOEN (MAL., JAV.). 

Zie CUCUMIS SATIVUS. 
KATINGAN of MENDAWAI. Belangrijke rivier aan 

de Zuidkust van Borneo in Sam pit. Zie BORNEO, IV 
D. In de Ber. der Rhein. Missions-ge- sellsch. (1883, bl. 
364) en N. Gcogr. Ges. Thii- ringen, VI (1888), bl. 93 
vindt men mededeelin- gcn over reizen op do Katingan 
door den zendeling Hondrich. 

KATINGOLA. Zie ATINGGOLA. (Atingola). 
KATITIRAN (MAL.). Zie DUIF en TIKOE- KOER. 
KATJANG (MAL., JAV., SOUND., BAL.). Naam voor 

vcrschillende peulendragende plan ten (boon- soorten), 
van de familie der Leguminosen-Papilio- natae, die 
hetzij onder den inlandschen naam (met cen 
samenstellend woord), hetzij onder den latijn- schen 
naam nader worden behandeld. 

KATJANG ARAB (MAL.). Zie HIBISOUS ESCU- 
LENTUS. 

KATJANG BALI (JAV.). Zie OAJANUS. 
KATJANG BANTfiN (SOEND.). Zie VOANDZEIA. 
KATJANG BEUREUM (SOEND.). Zic PHASEO- 

LUS VULGARIS. 
KATJANG BOGOR (SOEND.). Zie VOANDZEIA. 
KATJANG DADAP (SOEND.). Zic VIGNA. 
KATJANG DJAWA (MAL.). Zie KATJANG TA- 

NAH. 
KATJANG GAMfiT (SOEND.). Zie OICER. 
KATJANG GOEDE (JAV.). Zie OAJANUS. 
KATJANG GORING (MAL.). Zic KATJANG 

TANAH. 
KATJANG HANTOE (MAL.). Zic CANAVALIA. 
KATJANG HIDJAU (MAL.). -IDJO (JAV.), -HfiD- JO 

(SOEND.). Zic PHASEOLUS RADIATUS. 
KATJANG HIRIS (MAL.). Zie OAJANUS. 
KATJANG KADfiLE (JAV.). Zie GLYCINE. 
KATJANG KAPRI (JAV.). Zic CICER. 
KATJANG KRATOG (JAV.). Zio PHASEOLUS LU 

NAT US. 
KATJANG MANILA (MAL.). ZIC VOANDZEIA. 
KATJANG MERAH (MAL.). Zic VIGNA. 
KATJANG PANDJANG (MAL.). Zic VIGNA. 
KATJANG PARANG (MAL.). Zic CANAVALIA. 
KATJANG PfiNDfiM (JAV.). Zic KATJANG TA-

NAH. 
KATJANG POETIH (MAL.). Zic CICER. 
KATJANG TANAH, K. TJINA, K. GORfiNG, K. 

DJAWA (MAL.), KATJANG PfiNDEM, K. TJINA 
(JAV.). 

Artbchis hypogaea fam. Le(/uminosae, onder- 
funiiJio Papilionaceae. Aardnoot of Cura^aoscho 
amandcl. Ecnjarig gewas nil Z. Amcrika, mork- waardig 
omdat do vruchtcn zich onder den grond ontwikkelcn; 
thans overal tusschcn de keerkriugen gokwockl. 

In Nedcrlandsch Indie worden van dit gewas 
vcrschillende vaiieteiton gokweekt, die tot drio groopen 
kunnen worden tcruggebracht en wel: 

1. de op Java van oudsher bekendo katjang ta- nah 
of katjang tjina, in de Preanger met den naam 

van socock gcd6 of socock b8n6r bestempeld. Deze heeft 
ecn grocitijd van 6 tot 7 maanden ； 

2. de katjang brocl of djSbrocl, katjang krgntoel, 
waarvan do grocitijd slechts 4 maandon duurt. Dczc 
varictoit stclt weinig cischen aan den grond, maar draagt 
poulcn met slcchts 6cn zaadjc, waar do beide and ere 
soorten tot 4 zaden per peul bevatten； 

3. de katjang Hoile of katjang Waspada, die des- 
tijds door K. F. Hoile is ingovoerd. De groeitijd van dezc 
varieteit is ongeveer 3 maanden, de opbrengst zeer 
bowedigend. 

Op de Europeesche markt kan de Java-aardnoot niet 
met de Afrikaansche concurreeren, die een hoo- gor 
oliegehalte bezit; niettemin wordt er vrij vccl van 
uitgevoerd, hoewcl verreweg het grootsto deel van de 
productie in het land zelf wordt verbruikt. 

De jonge pculcn en de rijpe zaden worden als groente 
gegeten en de geroosterde zaden als voc- dingsmiddcl of 
snoeperij in groote hoeveelheden verorberd. Verder slaat 
men olic uit de rijpe zaden, hoewel dezc tak van 
nijvcrheid aanzienlijk in be- langrijkheid is verminderd 
sinds allerwege petroleum in den kleinhandel 
verkrijgbaar is gesteld. De uitgeperste koek van de 
katjang wordt als meststof gebruikt.dio vooral vroegcr, 
onder den naam„boeng- kiln, bij do suikerrietcultuur reel 
toepassing vond. Ook wordt do perskoek, na aan eene 
werking van bijzondcro schimmels te zijn onderworpen, 
onderden naam “ontjom" eh „bongkrek>, als toespijs bij 
do rijst genuttigd. 
De uitvoeren van noten in 1911/15 waren in K.G.： 

Jaren. 
Java en Madoora. Buitenbejrp 

Te zamen. 
 Gcpeld. ： Ongepekl.  

1911 
1912 
1913 
1914 
1915 

1 
9.173.361 16.089.121 
9.020.000 9.977.000 
6.277.306) 11.244.024 
7.641.712| 8.153.730 
5.897.075| 5.552.587 

1.997.3S2 27.259.864 
3.164.658 22.161.65S 
2.619.862 20.141.192 
1.833.285 17.628.727 

—i — 
De uitvoor van katjang-olie, die voorheen van eenig 

belang was, is nu van geene beteekenis meer. Zie 
hiervoor AABDNOTENOLIE. 

KATJANG TJINA (MAL., JAV.). Zie KATJANG 
TANAH. 

KATJANG TJINDfi (MAL., JAV,, SOEND.). Zie 
PHASEOLUS RADIATUS. 
KATJANG TOENGGAK (JAV.). Zie VIGNA. 
KATJANGAN. Zie BERRIEK-BERRIEK. (t.r. 
BIRIK-BIKIK MAL.) 

KATJAPI. Zio MUZIEK EN MUZIEK1NSTRU- 
MENTEN. 
KATJAPIRING (MAL., SOEND.). Zie GARDENIA. 

KATJEMBANG (JAV., SOEND.). Zie EMBELIA 
RIBES. 
KATJENGAL(M.\D.).ZicCINNAMOMUMINERS. 
KATJES (Cypraea). Zie GASTROPODEN. 
KATJIPIR (JAV.). Zie PSOPHOCARPUS. 

KATJOEBOENG, KfiTJOEBOENG (MAL., JAV.), 
KOETJOEBOENG (SOEND.). Zio DATURA. 
KATOEK (SOEND.). Zie SAUROPUS ALBICANS. 

KATOEMBAR of K&TOEMBAR (MAL., JAV.). Zie 
CORIANDRUM. 
KATOEMPANG (SOEND.). Zie OALLICARPA. 

KATOEN. Katoen bestaat uit de zaadharen van 
verschillcndc plantensoorton uit het geslacht Gos- 
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st/piiim, faniilie dor Malvaceae of hcesterachtigc gc- 
wassen. Deels zijn dit eenjarige struiken van '/2— y/2 
N.hoogte (G. hcrbaceum, 0. Indicum'), dccls over- 
blijvcnde heesters van 2—3 M. hoogte (G. Barbaden- 
sc, G. hirsulum, G. vitilolium). deels boomen van 4— 7 
M. (G. arboreum). Naar de soort en de groeiplaats dezer 
katoenplanten is er vcel vei'schil in de deug- delijkheid 
en de waaixlc van het product ； naarmate de haren Ian 
ger, reiner, fijner (de fl ikt e varicert van 1 /iso-Vso mM.), 
elastischercn glanzigcr zijn, wordt de katoen Jiooger 
geschat. Men plcegt de hoedanigheid dcr handelswaar in 
alle landen aan tc du idea met cenigc geijkte Engclschc 
tennen: fine, good, fair, middling, ordinary, inferior. 
Naar de geiuiddeklc lengte der draden spreckt men van 
„langstapelige!, katoen (mecr clan 3 c^L, lioogstcns 5 
cM.) en „kort- stapelige,'katocn (minderdan 2 cM. 
minstens 1 cM.). Naar de landen van licrkomst hceft 
men de volgende groepen tc onderschciden: 1. de 
Noord-Amerikaan- sche katoensoorten. Dczc zijn nicest 
van zecr goede hoedanigheid ； de allcrbestc is de zeer 
fijne en lang- dradige “Sea Island cot’ton'', die gekweekt 
woixlt in den vochtigen zandbodem der eilanden langs 
de kust- van Georgia en Z.-Carolina; 2. de Zuid-Ameri- 
kaansche, vooral de katoen van Brazilie (Pcmam- buco, 
Ceara), ook het product der drie Guyana's is goed ； 3. 
de West-Indische, Jange en zachtc, doch nicest slecht 
gereinigde katoen-soorten ； 4. de Oost- Indische： 
Surate, Bombay, Madras, Bengalen, allo koi'ter van 
draad en ruwer dan de Amerikaansche handelswaar, 
doch niettemin in groote hoevcclheid naar Europa 
aangevoerd en daar verbruikt. And ere 
katoenproduceerende landen zijn China (de gelc 
nanking-katocn), Egypte, Zuid-Europa (vooral toename 
in den Kaukasus), Klein-Azie en Australie. 
Het wereldverbriuk is nog gcregeld stijgende en bell 
raagt thans mecr dan 4000 millioen K. G. per jaar. 

Van de totale productie in 1913/14 levcrden de 
Vereen igde Staten J 4.588.000 ba Jen van 4.00 U 
Britsch-Indie 5.201.000 en Egypte 1.025.000. Ver- der 
zijn groote productielandcn China, Brazilie, de Levant 
enz. 

Voor de gi'oote industrieen, nl. het spinnen van 
katoenen garens en het daaruit vervaardigen van 
weefsels, moet hier naar de technische handboeken 
verwezen worden； in Ned.-Indie zijn deze indus- trieen 
alleen van plaatselijk bclang. Van veel grooter 
beteekenis is daar de i n v o e r van katoenen weef- sels 
en garens. 

Van de nevenaan wend ingen der katoen is (be- halve 
het gebruik van katoenafval en loin pen in de 
papierfabrieken) te noemen het gebruik van 
halfdrogende vette olie, die in het katoenzaad tot een 
gehalte van 30—0 pct. aanwezig is. Tcnvijl vroeger het 
zaad slechts waardelooze afval der vezelwinning was, is 
het thans de groiidstof ge- worden voor ce;i belangrijk 
handelsartiJiel, daar katoenzaadolie tegemvoordig op 
groote schaal fa- briekmatig 'bereid word t; zij is 
bruikbaar voor lamp- on machinco】ie en voor 
zeej)fabricatie on wordt ook veel gcslelen als 
vervaJsching van o]ijf- o】ie en als bijmcngsel van 
Amerikaansche rcuzel. De bij de oliebcreiding 
achtcrblijvcnde katoen- zaadkoeken vonnen een good 
veevoeder. Voorts moet in verband met katoen genoemd 
worden: de fabricage van schietkaloen, collodiuni en 
celluloid. Ecrslgenoemde stof, ook nitrocellulose of 
pyroxylin。gchcetcn, en als explosicf materiual in 
gebruik, wordt verkregen door katoen te behan- delcn 
met. een roeijgsel van zwavelzuur en salpeter- zuur. Lost 
men cene soort schietkatoen op in aether- 

alkohol, dan heeft men colloclium, clat vcel in de 
photographic, on ook in de pharmacic, wordt aange- 
wend. Celluloid (xylonict), dat als surrogaat van hoorn, 
schildpad en ivoor client, is con met vcrschil- Icndc 
klcurcnde bijnwngsels bcdecld stork geperst mengsel 
van schietkatoen en kanifer en lieeft nog de 
vuurgevaarlijkheid dezer tweo bestanddeelen, tenzij men 
die er aan ontnoinen hceft door toevoe- ging van 
onontvlambaar makende zouten, als ain- 
monium])hospliaat of loodboraat. 

Uit de hierboven gegeven opsomming der katoen- 
produccercnde Janden kan blijken, dat Ned.-Indie over 
het algemeen niet gezegd kau worden, de voor doze 
cultuur meest geschiktc ligging en het ineest gunstige 
Idimaat tc bezitten, ofschoon natuurlijk plaatselijk 
gunstige voorwaarden aanwezig kunnen zijn. Inderdaad 
heeft de Regcering het niet aan po- gingen laten 
outbroken, oni van de kleine inlandschc 
katoenaanplantingen, die in den geheelen Indischcn 
Archipci voorkomen, tc laten groeien eene groote 
gcregelde cultuur. Toen clc bekende Buitenzorgsche 
hortulanus J. E. Teysmann in 1858 tot inspecteur- 
honorair der cultures werd benoemd, we rd hij in het 
byzonder belast met het toezicht op en de uit- braiding 
van de katoenteelt. In 1859 verscheen te Batavia van 
gouvemeinentswege zijne ,,Handlei- ding voor de 
katoencuHuur in den O.I. arcbipel". Deze handleiding is 
ook opgenomen in het „Tijd- schr. v. Nijverh. in Ned.-
Ind.", DI. VIII, biz. 322, in wclk tijdschrift wij tevens 
aantreffen Teysmann's rapporten over den toenmaligen 
stand der katoen- cultuur in Palembang cn clc Lainpongs 
(Lc. DI. V, biz. 161). Hoewe] de t. a. p. gedane uitspraak 
van den ervaren Teysmann: „Java, Sumatra, Borneo en 
zoovele and ere eilanden bieden ruimschoots de voor de 
katcencultuur gcwenschte gronden en klimaat aan, 
zoodat deze cultuur naar believen kan worden 
uitgcbreid,^, niet zonder beteekenis mag geacht worden, 
kan voorsliands slechts worden geconstatecrd eene 
voortdurendc afneming dier cultuur, niettegen- staande 
de vele pogingen oni hnar cr bovenop te helpen. Zaden 
der cdelste soorten zijn hcrhaalckJijk door het bestuur 
onder de inlandscho bevoJking ver- spreid en in 's Lands 
plantcntuin tc Buitcnzorg on- derhoudt men voor dit 
cloel ecn aan])Iant dcr Auic- rikaansche katoens: Sea-
Island, Upland ci» New- Orleans. Bovendien zijn op ad 
vies van Dr. H. P. Kuyper, die in opdracht van prof. 
Trcub het katoen- gebied in Palembang bereisde, een 
aantal proof-(;i» denionstratievelden voor de katoen 
ingcrielit on on- dcr toezicht van landbouwdeskundigcn 
gestdd. 

Be ambtenaar voor de katoenculluur, Dr. J.(；. van 
Scttcn, wiens workkring in Palembang Jigt, heeft ecn 
handleiding voor deze cultuur gegeven, waarin zijne 
ondcrvinding dienaangaandc is opge- teekend. 

Het Jangst en best gcslaagd is de katoenteelt in de 
j'csidentic Palembang, waar de jaadijksche productie 
zich nu reeds eene halve eeuw lang bc- v/eegl tusschcn 
30 a 40.000 pikols (in 1892 werden naar Singapore 
uitgevoerd 39.000 pikols, ter wa：ir- de van 3*/2 ton 
goods). Als de beste gronden vo^r de eenjarige katoc-n 
gulden daar de boorden dcr ri- vieren, weJke in den 
regentijd overstroonieri (tanah renah, -rfindah), doch 
men plant ook oj)hooge grou- den (tanah talang), mils 
die van goede qualiteit zijn. De Kapas palembang (K. 
ogan, K. oeloc) hc<-fl glaxlde l)bideren, in tegenst.o]ling 
met de Kapas d ja- wa (K. hoema, K. gaga, K. heuras), 
die bchaarclc bladeren heeft. Eene uitgezochtc kwaliteit. 
katoen heet in Palembang boeloc koet jing (kattenhaar). 
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Op Java wordt of word katoen gewonncn in bijna alle 
residenties, doch niet mccr dan plaatsclijk vcr- bruikt 
went voor het spinnon van cigen ga.rcns. Men plant de 
katoen a Is t weedc gewas op sawahs, na den padi-oogst, 
of op drogc en hellcnde grondcn van ti- Pars cn gaga's. 
De vetste losso grondon, die desnoods door greppels tot 
do dieptc dor katocnwortcls(.1 roog gelcgcl kunnen 
worden, geven den besten oogst; op vaste kleigronden of 
roode achralo gronden slaagt de katoen slccht. Het 
klimaat moot warm en droog zijn; regens tijdens den 
bloei en de vruchtzetting doen den oogst steeds 
mislukkcn. Men heeft dus op Java to plan ten in April of 
Mei en zal dan vier maan- den later, in den drogen tijd, 
kunnen oogsten. De heesterachtige (overblijvcndc) 
katoensoorten beginnen cerst na negen maanden oogst 
te Icve- ren, doch gaan daarmedc twintig cn meor jaren 
voort, als de bodem vruchtbaar genoeg is. Op Java vindt 
men dezc soorten we] in enkele exemplarcn nabij de 
dorpen, doch niet in gercgclden aanpJant. Van de 
heesterachtige ka toensoorten is G. vilifolium, in Indie 
bekend als Kapas kosta, K. kempa, K. besar, K. keling 
en G. micranthum ais Kapas mori, K. koed jurat, K. 
randoe. De tegenwoordige katoen- teelt door de 
inlandsche bevolking op Java en Madoera is hoogst 
onbctcekencnd ； zij oin vat niet meer dan cen 
nauwelyks noemenswaardig percentage van do 
gezamonlijke aan plan tin gen van een- jarige gewassen. 
De oorzaak van den achteruit gang der inlandsche 
katoenteelt zal wel tc vinden zijn in de concurrcntie der 
van Europa aangevoerde katoc- nen garens, die allengs 
mccr door de inlanders voor hunno weefseh worden 
verkozen, onidat zij sterker, fijner, gelijkmatiger en 
bovendien nog goedkoopcr zijn dan het eigen fabrikaat. 
Ook valt de katoen- oogst vaak tegen tengevolgc van 
rupsen cn andcre ])lagen cn gnat door ovcrvloedige 
regens de oogst vaak geheel vcrloren. De uitvoeren van 
ruwe en gezuiverde katoen zijn tengevolgc van den 
oorlogs- toestaiHl in 1914 aanzienlijk klcinor nog 
geweest dan in de voorofgaandc jaren, gclijk uit de 
ondcr- staandc cijfers blijkt. 

Soorten. 

Uitvoer (1 = 1000 K.G.) uit: 

Java cn | 
Madoera. 

…一 

Jiuitcnbczit- t 
ingen (vooml. 
Palembang). 

 1191

2 
J 913 

1914 
*1912 1913 

1914 
1 

Gezuivcrd ...............: 
Ongczuiverd .... 

1 

6091 
2942 

342 57 
1672, 5l5i 

i 523 380 81 
：<>320!849S 
2094 

i 1 
KATOENTJAR (SOEXD.). Zie CORIANDRUA. 
KATOER. Zie VAAJ<TUIGEN. 

KATONG, KATOENG. Algemecnc 3Ialeischc naam 
voor d<; lcderschikl])ad (Dcrmocheb/s S. Spharcjis 
coriacea L.), de grootsto vertegenwoor- digstcr der ordc. 
De ini. naain sehijnl samcn tc liangen met ecu oud-Jav. 
woord, (lat vorst beteckent, (Zie ondcr SCI 
11LDPADDEN I, 1. ondcr KATOE en ondcr PENJOE). 

KATTEN. (Felidae), de nicest gespecialisccrde fa- 
milic der ROOD'DIEREN (zie aklaar), dicron)nct grooto 
soheurkiezen en met klauwen, die, oni zo voor 
noodeloos afslijten te behoeden, intrekbaar zijn. 

Vcrrewcg de mecstc soorten cn die, wclke in Ncder- 
landsch-Indic gevonden worden, allo, behooren tot het 
gcslacht Fdis. Behalvo den tijgcr (zie aldaar) cn den pan 
ter (zie aklaar) komcn hier nog cen a an tai soorten van 
kleincro wildc katten (tijger- katten) voor. Do grootsto 
van dezc is F. nebulosa Griff., (macracelis Horsf.), 
rimau-akar, r. ketjil of r. dalian (MAL.), waarvan het 
lichaam 1 M. of ieta nicer, de staart ± 3/4 M. Jang wordt. 
Zij be- woont gchcel Z.-O. Azic, o. a. Sumatra en Borneo
； de veel verspreide opgavc, dat zij ook Java zou 
bewonen, berust waarschijrilijk op con vergissing. Het 
dier is lichtgrijs- of geclachtig bruin gekleurd, met grooto 
onregelmatigc zwarte vlckken. Het komt in bosschen 
zoowcl in de laagvlaktc als in het ge- bergte tot 
aanzienlijkc hoogte voor en leeft vcelal in boomcn. Zijn 
vocdscl bestaat slcchts uit kleinere d ieren; het dier is 
voor den mensch veel minder ge- vaarlijk dan de niet veel 
grootcre pan ter. Hetzelfde verspreidingsgebied heeft F. 
marmorata Martin, die veel kleinor is dan F. nebitlosa 
(lichaamslongte % M.), maar overigens op deze gelijkt 
cn waarschijn- hjk eveneens een boomdier is. Grooter is 
het ver- spreidingsgebied van F. bengalensis Kerr, 
koetjing oetan, k. batoe (MAL.) mejong tjongkok, maoeng 
tjongkok (SOEND.), koewoek (JAV.), die geheel Z.-Azie tot 
do Urie Groote Socnda-cilanden en de Philippijnen 
bowoont en ook voor Soembawa ver- mcld wordt. Ze 
komt in dit gebied in cen aanta] va- ricteiten voor, dio 
ook wel als zelfstandige soorten bcschreven zijn (F. 
javanoisis Dcsm., undata Dcsm., sumalrana Horsf.), en 
is daar de mcest algemcene soort van wilde kat. Het dicr 
heeft een grauwe grondkleur, met cen uit zwarte vlekkcn 
cn strepen bestaande teckening, cn wordt zonder den 
staart on go veer 50 cM. lang. Het leeft tot aanzicnlijko 
hoogte en houclt zich niet alleen in de bosschen op, maar 
komt ook dikwijla in be- woondc streken voor. Het voedt 
zich met vogcls en kleino zoogdieren. Op .Java leeft 
verder alleen nog F. viverrina Benn., die reeds lang van 
Voor- en Achter-Indic bekend is, maar eerst kort gcleden 
door Bartels (Bull. Dep. Agric. Indcs Need., No. XX, 
1908) voor Java (Krawang) aangetoond werd. Het dier 
leeft in de mocrasbosschon der kuststreken en voedt zich 
bij voorkcur met waterdieren, vooral visschcn. Als 
inlandschen naam vcrmeldt Bartels oetjing mejong. F. 
viverrina gelijkt op bcngalensi^, maar is grooter. 

Bchalvo(lc genoemdo Icvon op Sumatra en Borneo 
nog F. planiceps Vigors and Horsf., rimau boe- loeh 
(Mui., Sumatra), inatjan tandang Z.O.- Borneo), cen 
klcino, kort gestaarte kat met onge- vlektc, roodbruino 
rugzijdo cn de even zoo gekicurde, maar veel grootcre 
(lichaamslcngtc SO c3L) F. tem- mincki Vigors and 
Horsf. (moormenais Hodgs.). Slet zekerheid alleen van 
Borneo bekend en daar zeer zeldzaani, niaar niisschien 
ook op Sumatra in- hcenisch, is de eonklcurig 
kastanjebruine F. badia Gray, die een weinig grooter is 
dan F. planiceps en con langeren staart heeft. 

Oni liaar woongebied interessaut is de alleen op 
Timor en Kott i (dus oostelijk van de lijn van Wallace) 
cn ook daar zeklzaani voorkomende F. megalotis Miill. 
(in&> focik, Timor), ccn gcclachtige, donkor ge- 
marincrdc en op do pootcn tlonkvr gestreepte kat, 
ongeveer van de grootte van F. bengalensis, met klei- ncn 
kop, groote ooron cn langc pooten. Ten onrechto heeft 
men haar voor cen verwildeixlo huiskat ge- houden. 

Zie ook HUISKAT. 
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KAU (Aroe-oil.). Zio ZWIJNEN. 
KAUER (KAOER). Afdeeling dor residentio 

Benkoelen. In het N. wordt zij door de Serandja- ngan 
gescheiden van de afdeeling Manna, in het Z. door de 
Menoelak van de afdeeling Kroe. Zij be- slaat een 
oppervlakte van 2359 K.M.a en tclt 15600 zielen. De 
hoofdplants en zetel van den controleur is Bintoehan, 
met vrij goede reede, die echter niet. tegen den 
Zuidenwind bescliermd is. Het riviertje Ajer Kaner ligt 
benoorden Bintoehan, tusschen de Kina! en de 
Loeasrivicren. Aan de monding der Kina] ligt Moeara 
Kinal, stapel- plaats voor rotan en damar; niet ver 
vjindaar liggen de Danautoedjoch (7 meertjes), waarbij 
een petroleumbron. Verder vcnnelden wij: de oude 
hoofdplaats Linau, Kcpahiang, in. eene vrucht- bare 
vallei, Oeloe Danau en Pematang Danau, tusschen 
welke plaatsen het meer Oeloe Dan an op eene hoogte 
van 855 M. ligt, Oeloeq Bandoeng, dat door een 71 M. 
lange brug over de Loeas met Moeara Sahoeiig 
verbonden is, en de kustplaatsjes Bandar agoeng en 
Batoc Lijang. Zie K. H. F. Roos in T. Binnenl. Bestuur 
IV, V. Over de adat lem- baga in Kauer, zie 
Adatrechtbundel / 7/ ./ 
KAURI. Zie GASTROPODEN (Cypraea moneta). 
KAUWA (Andai, N. Guinea). Zie HOND. 

KAUWEEL. Naain voor een Vlicgenvanger 
Uhipidiira assimtlis, op de Aroc-eilanden. 

KAWAH. Naain, op Java gebruikelijk, voor plaatsen 
met verschijnselen van vull<anische werk- zaamheid. In 
de eerste plaats wordt het woord dus gebruikt voor den 
krater zelf, voor zoo ver die een bepaalden naam draagt 
(wat betrekkelijk zel- den voorkomt) b.v. de K. Oepas 
en K. Ratoc van den Tangkoeban PraKoe; een enkele 
inaal: K. Idien^.worden berg en krater beide bedoeld. 
Het meest echter vindt men het woord. toegepast op 
plekken, waar heete modderwellen, fumarolen, 
solfatarcn voorkomen, onverschillig of men daar- bij 
met werkelijke kraterbodems to doen heeft of niet. 
Voorbeelden: K. Mas (Papandajan), K. Saat (Telaga 
Bodas), K. Manock. (Kcndang), K. Bod as (Windoe), K. 
Tjiwidej, K. Tjiboeni, K. Poetih (Patoeha) alle in de 
Preanger; de groote en de kleine Kawah (Salak, bij 
Buitenzorg), K. Batoe en K. Wadon (Gedc), 
K.'Sibanteng, K. Sikidang, K. Sileri, K. Tjondra di 
Moeka (alle aan of bij het Dieng-plateau), K. Ban ten 
(Mtrbaboe) en andcre. 

Zelfs een gewone zandvlaktxj (wellicht echter een 
kleine, oude kraterbodem), de Woeroeng, aan den 
Koekoesan (Idjen-complex) wordt met Kawah. 
aangeduid; ook het kratenneer aan den Wari- rang 
(Galoenggoeng) is a】s K. Galoenggoeng be- kend. 
Volgens Pl. VII in het Jaarverslag To- pogr. dienst 1908 
komt aan de Westliclling van den Goentoer een groot 
solfatarcnveld voor, waur zoowel de solfatarcn zelf, a Is 
eenige ineertjes, Kawah genoemd worden. Ten slotte 
beet, volgens Verbeek, een der toppen van den Goentoer 
even- eens ,,de Kawah”. 

Misschien is de »aam van den Sumatraanscben 
vulkaan Kaba en van zijn kraters Kaba lama, Kaba 
baroe, tot lietzelfde woord terug te brengen. 

Andere namen voor krater c. s., maar dan naar het 
schijnt, alleen voor zulke van kleinere afine- tingen zijn: 
Taman (Patoeha), Legok (Gede, Ka- rang), Soemocr 
(Karang, Dieng), Tjondra (Mcr- baboe); de naam 
L&gok wordt bij den Papandajai) gok aan een der 
toppen gegeven. De kraters van den Merapi (Sumatra) 
worden Kapoendan gc- 

nocmd (Kap. toca, Knp. mati, Kap. boengsoo). 
Van eenige der grootste Kawahs mogen eenigo 

bijzonderheden hior volgen: 
KAWAH KARAHA. Solfatarenvcld, ter grootto van 

eenige duizende M.a, met talrijko punten, waar hecte 
waterdamp to voorschijn komt; het ligt ten NNW. van 
den Galoenggoeng (Preanger) dicht ten N. van een top, 
die Poetri wordt ge- noemd. (Verbeek, Java 728); 

KAWAH KIAMIS. Solfatarenveld op de West- hclling 
van den Goentoer, door Junghuhn ook Krater Karaha 
genocind (Java II, 124). Verbeek beschrijft het als de 
Danau Tjiharoes-vulkaan (Java 721). In het Jaarversl. 
Top. Dienst 1908 komcn op Pl. VIII, p. 43 eon kaartje en 
be- schrijving voor； bphalvo solfataren zijn ook ver- 
scheidene warme modderbronnen en fumarolen 
aanwezig; 

KAWAH MANOEK. Op de OosthelUng van het zich 
ten W. van Garoet (Preanger) verheffend gebergte ligt in 
een terrein van ongeveer 500 x 800 M. een talrijke 
verzameling van groote en kleine fumarolen, warme 
bronnen, modderbronnen en solfatarcn, die Kawah 
Manoek of Vogelltrater genoemd wordt. De plaats were! 
het eerst bezocht door S. Muller, later door Hasskarl (zie 
Junghuhn, Java II, 127); Verbeek (Java 701) noemt het 
do Kfindeng of Kawah Manoek-vulkaan. Beschryving 
cn top. teekening in Jaarversl. Top. Dienst 1909. Pl. XIV, 
p. 56. Zie ook Wichmann in Tijdschr. Aardr. Gen. 1890, 
p. 919; 

KAWAH TJIV/IDEI. Solfatarenveld op den Kendcng-
Patoeha, bezuiden de distr.-hoofdpl. Tji- v/idei (Midden-
Preanger) (Verbeek, Java 706). 

KAWAJ XII. Eene voormalige federatie van 
vermoedelijk de navolgende Atjehsche landschap- pen: 
Reuhat, l^meuc, Geumpang, een meunasah van de II 
Mockim Keumala, Keumala Dalam, een dcci van 
Tangsd, Toengkub, Beungga, Reung- gcuet, Lamjeue, 
Ande en Ara. De oelecbalang der Kawaj XII of „Twaalf 
Wacl)tenn verbleef te Geumpang en voerdc den titel T. 
Tjhi。. Keuhat is thans een onderhoorigheid van 
Teunoni, en in- gevolge Gouvernementsbesluit van 6 
Juni J911 word Lamjeue gevoegd bij Geumpang 
(ondcraf- deeling Sigli), Ande bij Paineue (onderafd. 
Aieu- laboh), Ara deels bij Toengkob, deela bij Wojla 
(onderafd. Meulaboh), cn l<eunggcu(it bij do on-
derhoorigheid Lan go van de Kawaj XVI (ondcr- afd. 
MeulaboJi). Tevens weed de gouverneur van Atjeh 
gemachtigd oni bij wijze van proof Bcungga bij Tangs6 
(onderafd. Sigh) te voegen ； die ver- eeniging werd 
definitief door Gouvcrncinentsbe- sluit van 21 April 
19J5. Zie Bijdr, T., L. cn V. n. 7 DI. 61 (1908) biz. 618. 

KAWAJ XVI. Een vroeger door ons gemeenlijk als 
Meulaboh aangeduid landsOliap in de onderaf- dceling 
Meulaboh, afdeeling Westkust van Atjeh. Het omvat het 
strooingcbied van de Kroceng Meureubo en is in 19J J 
nog vergroot met het tot do voormalige federatie der 
Kawaj XII tc rekenen landschap Reunggeuet. Er wonen 
totaal 士 5000 gc- registreerde mannen, voor ccn goed 
dccJ, vooral aan do Boneden-Meurcubo, van 
Minangkabauschen bloede. De naam Kawaj XVI is terug 
te vinden in den aanstellingsbi'ief van het eerst erkendo 
landschapslioofd I?d Rahman, den bclastinggaar- der 
van AtjBh's soeltan Mahinoed Sjah (1760— 1781). In 
het N.-I. Stautsblad doet de naam zijn it)tree in J914 (no. 
87). Anders dan dat Staats- blad, bcgrijpt Van Lan gen 
onder Kawaj XVI ook 
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Wdjla, Boebon en Scunagan (Tijds. K. N. A. G. 1889, 
bladz. 49). • 

T. M<】Ali Akbar alias T. Rajou*- ncemt het bc- 
stuur waar gedurendc de minderjarigheid van den daarop 
rechthebbendo: T. Radja Ne. Zijn op 1 Nov. 1911 
afgelcgde korto verklaring werd goedgekourd en 
bekrachtigd bij Goiiv. besluit van 19 Juni 1913. Onder 
het landschapshoofcl staan de na te nocmen 
dignitarissen: 1. de Pangocloe Sid&° Leia di gara, die 
volgens zijn samkata belast was met diverse 
administratien in het district Pidan, Pasi Dam of Poefr Oe
泸 aan de Kroecng Meureubo, en op het eiland Poeld Oe 
(Simaloer), en die zekerc rechten niocht heffen in een 
gebied in het Aleula- bobsche dat zich uitstrekte: van de 
riviermonding naar boven tot Ranoeb Dong, naar het 0. 
tot Pasi Pcunaga (Soca6- Glanggang Meurafr) en W.- 
waarts tot Pasi le Teungoh (Soca*1 le Mi rah). Met de 
rechtspraak had hij ook bemoeienis. Alaar van dot alles 
is niets gebleven. 

2, 3, en 4： de Dato's van Roeneng of Oedjong Kala, 
Meureubo en Rant。Panj an g, staande over een reeds 
sedert eeuwen liier gevestigde Slinang- kabausche 
bevolking, door den Atjeher als aneu弓 djarneo (gasten) 
aangeduid. Het Minangkabausch is er nog de trial, zij het 
niet vrij van Atjehscbe smetten ； maar van 
soekoeverdceling, kamanakan- erfrecht, enz. is geen 
spoor mcer, Van cen strijd van Atjeh tegen deze Aneu° 
Djamee in de cerste jaren der ISe ceuw gewaagt de 
Hikajat Potjoct IMochainat (Dr. 0. Snouck Hurgronje: 
De Atjehers, II, 98). Ter kenschetsing van de verhouding 
van het land- scliapshoofd tot de drie dato's wordt wcl 
het beeld gebruikt van cen pot op dric steencn: wijkt cen 
van de steenen op zij, dan valt de pot in de ascii ； jn.a.w. 
het landschapshoofcl moet zorgcii goede vrienden te 
blijven met de drie dato's! Analoog aan de bru idsc 
hatbeta ling door Atjdh's soeltan aan diens drie 
sagihoofden had een iiicuw optre- (lend hoofd der Kawaj 
XVI vroeger dezen drie datij‘8 ook icder $ 100 
,,djinam46'' (bruidsschat) le voldoen. 

5. do Kcudjroeen bald te Peureunieue (Atj.) of 
Paroembai (Minangk,), wiens gebied zich uitstrekt Jangs 
den 1 inker Meureubu-oever van Aloee Koera tot Pantd 
Toei, on langs den rcchtcr van Toci Kain ba tot Aloee 
Gcunang GeiidCng. Hij is de opvolgcr van den Tcukoc 
Aria uit vroeger dagen, die l/Vj had te Jnnen van do 
ingezainclde boschprod ueten. 

(I. de Keudjroeen Sam pan, wicns gebied zich 
uitstrekt, Jangs do Menreuborivicr rcchter-oevcr, van 
Aloee Geuntuig Gcudong tot Aloee Poengki, linkcr-
ocver over cen deci van het ressort der vrocgcro 
Kcudjroccn's Toonong. Hij liad de riviitr bevaarbaar to 
houden en niocht claarvoor con recht heffen van allc 
dnarlangs afgevoerde pc per. 

7. do Kcudjroeen Gocnong Aleuih, die ook cen st u
：、heeft van het gebied der voormalige Keu- djroeen's 
Toonong.. 

8. do Kcudjrociin T. wicns ressort zich uitstrekt van 
Aloee Pocngki tot Gocnong Loempde, en vandaar tot 
Seumant<'>ft. 

9. do Kcudjroeen Tandi van Lan go, wiens gebied in 
1911 vergroot word met het landschap Rcunggcuct der 
voormalige Kawaj XII. 

JO. do Kcudjroeen Goemd van Moegd. 
11, do Kcudjroeen Mcuko. 
Aan de bencden-Mourcubo ligt op den rcchter- oever 

tusschen het gebied van den Dato van 

Oedjong Kala on dat van don Keudjroeen bale van 
Peurcumcue, ccn bibcueh-gcbied, waarin het 
Inndsohapshoofd het te zeggen heeft. 

Do Kroccng Meureubo komt uit Bcutong het 
landschap Lan go en daarmede de Kawaj XVI bin- non 
on doorstroomt die in hoofdzakclijk ZZW.-rich- ting. Na 
opneming rcchts van de Kroccng Manggi (bij Ba bah 
Kroeeng Manggi) wordt de stroom rich- ting ZZO., om 
na opneming links van de Kroeeng Me u lab oh weer 
ZZW. te worden. Links wor- den nog opgenomen de 
Aloee Palimbongan on de door cen steenkolcnstreek 
stroomende Kroccng Toedjoh, waama zij, bij Meureubo 
naar het Z.O. afbuigend, in zee vloeit. Ecn vanaf die 
bocht in Z.W. richting gegraven kanaal leidt naar de 
keude van de afdeelingshoofdplaats Meulaboh, waar dus 
een tweede, zij het niet zeer waterrijke, riviermonding is
： de Kocala Tjangkijj of ,,monding van de schop^,. 
Langs den rcchter Mcureubo-oever gaat cen rijweg 
Langd-Babah Kroeeng Manggi-Peurcumcue- Mculaboh. 
V&nuiC Peureumeuc voert een zijweg in 0. richting naar 
Bovon-Seunagan, terwijl bij Meulaboh ecn weg Z.O. 
gaat naar Boebon en Wdjla. 

Het landschap voert pepcr, copra en boschpro- ducteu 
uit. De bevolking wydt zich hoofdzakelijk aan do 
rijstcultuur, in de benedenstreken op moe- rassawahs, in 
de bovenstreken ook op geirrigeerde velden. De 
vcestapel bestaat gehcel uit karbouwen. Langs de kust 
houdt men zich bezig met visschenj en zoutwinning. 
Waar in het mocrassigo land veel biczen groeien, worden 
ook nog al wat nialten gevlochten. Zie Bijd r. T. L. V. N°. 
7 Deel 55 (1903) biz. 213.- 

KAWALI. District van de controle-afdeeling Tjiamis, 
afdeeling en regcntschap Galoch, residen- tie Cheribon, 
met eene oppervlakte van 253 K.M2., 26 dcsa's cn 27700 
inwoners (einde 1905). Bij de gclijkiiainige lioofdplaats, 
voornamclijk op het kerkhof Astana gedc, zijn 
verschillenclc oudheden, met name 5 beschreven steencn 
met Kawi-inscrip- tien./7/27/ 

KAWANG (MAL.). Zie HOPEA. 
KAWANGKOAN. District der onderafdeeling 

Ainoerang, afd. Menado dor residentie Menado, staande 
onder ecn le districtshoofd mot den titel van Majoor. De 
voornaamstc plaatsen zijn： Ka- wangkoan (d.i. de 
grootc plaats), districtshoofd- plaats mcK" een gezond 
klimaat, 747 M. hoog ge- legcn, uit 3 kampong's 
bestaande; Tondege san (d.i. windcrige plaats), 
modderwellen in de nabijheid; Tompasso (d.i. volk van 
passo = hcct), bestaande uit 5 kampongs, 749 M. hoog, 
certijds de districts- hoofdplaats, een der oudste negoryen 
in Amoe- rang； Tombasian atas (het volk van wasian, 
ceu booinsoort) cn Lansot met ccn ])asanggrahan. In do 
buurt van do negorij Kanonang staat een oud- hoid, do 
steen van Pinawetengan. ^et cis trie t is bekend om zijn 
paarden. Hoofdjniddel van be- etaan der bevolking is de 
maisbouw. De bevolking bchoorC tot den stain 
Tontcmboean (Topa- kewa). 

KAWAR-MEER. Ecn klein mecr ten N.W. van het 
Toba-meer in het gouvemcmont Oostkust van Sumatm 
go logon. Het ligt zeer scluldorachtig te midden der 
wouden op een hoogto van 1375 M. bo von zee. Vooral 
do Si-Nabocn, die op een korton afstancl van den 
zuidoever verrijst, maakt het ge- heel indrukwekkend. 
Waarschijulijk ontstond het mcer door uitschuring van 
het water tusschen het vulkanisch matcriaal van den Si-
Nubocn en de 
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daarvoor gclegcn scdimcntcn. Duidelijk is zu】ks te zien 
bij de Lau Baroes, die het water van het meer oni den Si 
Naboen hcen naar de Wampoe (zio aldaar) voert. De 
noordocver van de Lau Baroes bestaat namelijk op de 
plaats, waar zij uit het mecr treedt, uit leigestcente, de 10 
M. verdcr ge- legen zuidoever uit vulkanisch tuf. Ook op 
den bodem van het meer komt vecl vulkanisch slib 

voor. De diepte bedraagt 14 a 15 M., de grootstc lengte 
lx/4 K.M., de grootstc breedtc '!、a */3 K.M. Wcgen om 
het meer komen niet voor, hoewel de zuidoover vlak is. 
Het wordt door de Bataks bevaren met lange vlotten van 
bamboe. Het meer sch :nt heel vischrijk, doch nederzett 
ingen komen niet voor. 

KAWASEN. Vroeger regentschap, gelcgen in de 
tegenwoordige afdeeling Tasikmalaja van de Preangi'r-
Regent sc ha ppen. In 'TCTO'werd het l\Ia- taramsche 
regentschap Galoek verdeeld. in de regentschappcn 
Imbanegara en Kawasen. Het laat-ste bevatte het 
tegenwoordige O-lijke deel der afdeeling Tasikmalaja en 
rcikte van de zee in Zuiden tot benoorden Tjiamis. Ook 
behoorde een gedeelte van de Stgara Anakan (zie aldaar) 
tot het gebied. De hoofdplaats Kawasen bestaat niet 
meer, doch heeft gelegen ongeveer waar thans Tjitjapar 
ligt in den weg van Bandjar naar KaJi- poetjang. Vroeger 
was Kawasen ook de naam van een district, later 
genaamd Pad ah erang, met de hoofdplaats Band jarsari. 

KAWfiNI, KOEWfiNI, KW^NI (JAV., SOEND.). Zie 
MANGIFERA ODORATA. 

KAWI. Van dezen, op de grens van Pasoeroean en 
Kediri gelegen vulkaan zijn geen crupties bekend. Hij 
grenst ten W. aan den Kloct, ten N. en N O. aan Wilis 
(Dirflwati), Andjasmira en Ardjoenft, zoodat de mantel 
zich alleen naar 0. en Z. 

vrij heeft kunnen ontwikhelen. Het topgedeelte bestaat 
uit drie, ten decle bewaard gcbleven kra- terranden, die 
in een rcchte lijn liggen, welke van NW. naar ZO. is 
gcricht. De middelste is de klein- ste, waarschijnlijk de 
jongste en tevens de best bewaarde, de Boetak (28GS 
M.), die een vlakte met Hindoeruinen (oro oro) omsluit. 
De N.-lijksle is de eigenlijko Kawi (2651 M.), de Z.-
lijkste (2580 M.) wordt Pitrang genoemd. Op de helling 
van den 
berg noemt Verbcck (Java 14G) nog tien afzonder- 
lijke eruptiepunten, bij een van welke (de G. Bal6) 
de warme bronnen van Sanggoriti worden ge- 
vonden (analyse bij VerbeeK" p. 148). 

Junghuhn beklom den berg in 1844 en gaf er 
een uitstekende beschrijving van (Java III, 724) 
met schetsen en profielteekeningen. 

, jf "c f^KAWI. (Jewoonlijk wordt hiermede het Oudja- 
V; vaansch aangeduid, hoewel de Javanen ondcr Kawi 

次< f f ■ ook wel dichterlijke taal verstaati, zoodal b. v. Win- 
r . / .let's Kawi- Javaansch woordenboek zelfs Arabische 

i f , woorden bevat. Eigenlijk beteekent ba-sa kawi dich- 
冬々t. * tertaal, doch ook het Oudjavaansche proza wordt 
f 人孑“Kawi genoemd. Raffles begon in zijn werk ,,The 

/ history of Java" het een en ander over het Oudj; 
vaansch mede te deelen, o. a. een gedeelte van het 

八 '： ' f- zooge- 
naamde Engelsche vertaling, die \V. von Humboldt 
aanleiding gaf tot het schrijven van het voor zijn tijd 
beroemde,doch thans gelieel verouderde werk „Ueber 
dieKawispracheauf Java" (1836—1840). Van meer 
waarde zijn de uitgaven _______ :叱  ___________  

gedichten door Priedench in de Verb. Bat. Gen. 
(XXII—XXIV. (Wrttasancaya, ArjunawivjaJui en 

:■- Bhomakawya). Lbe eigenlijko beoefening van het 

tertaal, doch ook het Oudjavaansche proza wordt 

Oudjavaansche Bharatayuddha met eene 

I ven van 

van eenige Oudjavaansche 

Kawi begint editor mot Prof. Kern's Kawi-studien 
(1871J, eene iiitgave mot'vertaling en zeer bclangrij- 
ke^aanteckcningcn van de beidc cci-sto zangcn van den 
ArjunawiwaJM, en met zijn werk „Oudjavaansch 
leerdicht over vorsbouwn (1875), waal'in do ncaya 
iiitgegeveri, vertaald cn tocgelicht wordt. In hetzelfdo 
jaar verschccn „Kawi-oorl:ondcn in facsimile door A. B. 
Cohen Stuart, zonder vortaling of toclichtingen. Ondcr de 
latere tokstuitgaven ver- dienen vooral vcrmclding： Dr. 
J. C. G. Jonker, Een Ond-Javaansch tvelboek vergeleken 
met Ind. rcclits- bronnen (1885), Dr. H. H. Juynboll, 
Drie. boeken van het Oudjavaansche Mahabharata in 
Kawi-tekst cn Ne- derland^che vertaling, vergdeken met 
den Sa nskrit-tekst. (1893), Dr. J. Bjandes, Pararaton 
(Ken Arok) of het bock der Konwgin van Tinnapel en van 
Majapahit (Verh. Bat. Gen. XLIX), Prof. II. Kern, 
Ramayuna, Oudjavaansch Heldendicht (1900). Prof. H. 
Kern, De leqende. van Kunjarakarna volgens'liet oud-st 
bekende handschrift, met 0udjavaanschen tekst, 
Nederlandsche verUding en aanteeken ingen (Vcrh. Kon 
AI<ad. v. Wetensch. N. R. Ill, 1901), Dr. J. Brandes, 
Niigara- Icrelagama. Lofdicht van Prapanjlja op koning 
djasanagara, Hajam Wuruk, van Madjapahit *) (Verh. 
Bat. Gen. LIV, 1902), Dr. J. G. 11. Gunning, 
BJidrdtai/iiddha, Oudjavaansch heldendicht (1903), Dr. 
H. H. Jujniboll, ~Adiparwa, Oudjavaansch proza- 
(feschrift (1906), J. Kats, Sang hyaiuj Kamaliayani- kan, 
Oudjavaansche tehst met inleidiii//, ve.rU.ilin'] en 
aanteekeningen (1910), Dr. H. H. Juyiiboll, Wiratu- 
panva, Oudjavaansch proz(i()eschrijl (1912). De be- 
langrijkste werken op lexicographisch gebied zijn： Dr. 
H. N. van der Tuuk, Kawi-Balinee^ch-Nedar- landsch 
woordenboek (vier deelen, 1897—1912) en Dr. H. H. 
Juynboll, Kawi-Iialinc&sch-Nederlandsch Olossarium 
op het Oudjavaansche Udmayana (1902). AVat de 
Oudjavaansche grammatica betreft moclcn vooral de 
Bijdragen tot de spraakkiinst van hel Oud- javaansch\a,n 
Prof. Kern in de Bijdr. Taal-, Landen Volkenk. 1898—
1906 vermekl worden. Over de Oudjavaansche 
letterkunde handclen Fricdcrich, Voorloopig Verdr a(/ 
van het eiland Bali (Verh. Bat. Gen. XXII, pa；g. 4—
29), Dr. H. N. van der Tuuk, Noles on the Kaxvi 
Language and Literature (Journal Royal Asiatic Soc. 
New Series, XII£ (1881 )en vooral Dr. H. H. Juynboll, 
Supplement op den Calalo'/us van de. Javaansche en 
Madoereeacke kand-schrillen(!• / Leidsche 
Universileil^biblioUieek (deel [ (1907) pag. 105—280 en 
decl II (1911), pag. 149一507). Over de verhouding van 
hctOud- totlictMiddel-Javaansch vergclijke men hot 
artikel OUD- EN MIDDEL- JAVAANSCH 

KAWIO-EILANDEN. Eilandengrocp, Hggcndc be- 
noorden de Sangi-cilandcn der afdeeling Mrsnado van de 
gelijknamige resklentic en behoorendc toL het landschap 
Kandhar Taroena, Sangi-grocj). 

KAWISTA, KAWIS (JAV.), KAWISTA (SOEND.). Zie 
FERON1A. 

KAWOEK. Javaansche naam voor soorten van het 
hagedisscngeslacht Varanus. (Zie onder VA- RANIDAE), 

waranen of bijawak (zic aldaar). 
KA WO SL. Naani aan eene Kockoeksoort op de Kei-

eilanden gegeven. Ook de Jav. benuming voor eene 
zwamachtige zelfstandigheid, welke op de bladscheeden 
van den aren pahn grocit en HIH tonder of voor het 
kalefatcn van schepcn gcbruikl wordt; aJsmede voor 
schraapscl van bamboe of fijn gescheurde alang-alang 
om vuur aan to maken. 

*) Eene vertaling van dit gedicht gaf Prof. Kern in 
Bijdr. T. L. Vk. 1908—1914. 
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KAWOENG (SOEND.). Zic ARENGA SACCHA- 
RIFERA. 

KAWoM. Zie ATJEHERS 4, a. 
KAWORO (SOUND.). Zio HIBISCUS ABELMO- 

SCHUS. 
KEAH. Ini. naam op Timor en Rotti aan do echte 

karetschildpad Chelonia iinbricata L., gcge- ven (zio 
onder SCHILDPADDEN, fam. Clielonii- dae II, B. 3.，
cn onder PENJOE). 

7 > , KEBAJAN, KABAJAN (JAV., SOEND.). Naam 
,o /%])Jaya,_vooral in do Juvaanscl)e gowesten, voor ..7." cene 
betrekkiiig in het desabestuur, den dorpsbode. )■ 5' Zic onder 
DESA, 

KfiBAJORAN. District van de afdccling Meestcr- ■ 
< Conielis, rcsidentic Batavia met 134 desa's, in j「y’/dezc 
streken “kampoengs" genoemd. Het tclde ■ . ' ulto. 1905 ruim 
72000 bewoners, waarvan 30 Eu- '八 rppeanen cn 90 
Chincezen. 

'KEBANJAR. Zio KWAN J AR. 
KEBAR. Een vollisstam op Nicuw-Guinea. Zie 

ARFAKKERS en PAPOEA'S 
KEBEG of KEBEK (JAV.). Zie FICUS TOXI- 

CARIA. 
KEBEN (JAV.). Zie BARRTNGTONIA SPECI- 

OSA. 
KEBLEK. JAV. Het is twijfclachtig of de naam 

in zoologischcn zin gebruikelijk is en niet ten rechte 
de benaming is voor een boozen geest in de gedaan- 
te van cen vleermuis. Zie VLEERMUIZEN, IN- 
SEKTENETENDE. 

KEBO (JAV). Zie KARBOUW. 
KEBOEMfiN. Afdecling van de rcsidentic Kedoe 

en bestaande uit de regentschappen Kcbocmen 
en Karanganjar. De afdeclingshoofdplaats van 
gelijken naam is tevens standplaats van een Regent 
en van ecn Oontroleur. De afdceling heeft cene 
oppervlaktc van 1282 K.M： en telt 802 desa's. 
O|)ultimo 1905 bedroeg het ziclental: ongeveer 
400 Europcancn, 1900 Chineczen, 5 Arabiercn cn 
670.000 Inlanders. Het regentschap Keboemen 
onivat de districtcn Keboemen, Alihan, Kocta- 
winangoen en Premboen. Het rcgentschap Karang- 
anjar, tevens contrdle-afdccling, omvat do dislric- 
ten Karanganjar, Gbmbong, Rowokele, PMjagoan 
cn Pocring. In do afdceling komt ecn suikerfabriek 
voor, nl. de ondcrncniing Rem boon in het district 
PrCinboon. To Gombong bestond vroeger de pupil- 
Jcnschool. In deze afdecling zijn 3 conccssies voor 
de winning van niagncetijzcrzand verJcend, maar 
mcL do cxploitatio is thans nog geen uanvang ge- 
maakt. 

KEBOEMfiN. District met gelijknamige hoofd- 
pJaala van do afdecling en het rcgentschap Keboe- 
nicn, resirientie Kedoc. Het heeft cenc oppervlaktc 
van 99 K.M.2, bestaat uit 2 onderdistrioten met 
gezanieidijk 82 dcsa,s. Op het cinde van 1905 tcklc 
de bevolking van het district ongcvcer 100 Euro- 
pean en, bijna 900 ( hincezcn, 5 Arabiercn en 
80.000 Inlanders, die van do hoofdplaats 土 80 
Europeancn, 土 860 Cliincczcn en ruim 3300 
Inlanders. Door do opriehting der oliefabriek to 
Keboemen cn uitbreiding van het ondcrwijzcnd 
ptsrsonccl un het pcrsonecl dcr suikerfabriek 
Rejnbocn was het uantal Europeancn in 1915 
met ± 50 % toegenomen. 

KfiBONTJANDI. District van do controle-af- 
dcoling cn do afdceling Pasocrooan, rcsidentic van 
dicn naam, met dric onderdistricten en 113 desa,s. 
Het had op *t einclc van 1905 eenc bevolking van 
57000 ziolen, waarondcr 士 40 en 130 Chincezen. 
Er komcn 2 suil<orfabricken voor. Do stand- 

plaats van het (iistrictshoofd is Gondang wetan.Xt / 
KEDANG. Bubbclvulkaan (volgeng Verbcck： 
Alohikkcn vcrslag, 365) aan (lo NO.punt van 
lA>mblein, die misschien in 1849 rrog wcrkzaam is 
gewccst. Schets bij Vcrbcek, tcckening bij Bcckc- ring 
in T. A. G, 1911, waar de hoogte met 1533 M. is 
opgegeven, tcrwijl de zcckaart 1440 M. geeft. 

KEDASIH. Zic KOEKOEK. 
KEDATON PLfiRED. Thans eene dcsa in het district 

Djedjeran, regentschap BantocJ, residen- tie Djokjakarta, waar 
ook ecn suikerfabriek van dicfThaam ligt. In haro nabijhcid 
heeft cons do * Kraton van den sultan van Djokjakarta, Amang- 
/\ koerat I (1G46—1677) gestaan. Plered beteekciit ,,overlaat". 
Zijn vadcr, sultan Agfng (1613—1646) heeft. volgcnsde 
overlevcring, in de Opak-rivier dio langs bovengenoemde desa 
stroomt en daar xrij breed, doch zecr ondiep is, cen overlaat, 
(plered) latcn maken. Door het daardoor opgestuwdc water 
ontstond ecn mcertjc, waarop de Sultan kon spele- varen. Hij 
had in de buurlervan zijn buitenverblijf Kt rta; zyn cigen lijke 
Knit on was toon nog Koeta- gcde__(.zio op bcidc woorden). 
Sultan Agvng moet reecfs in 't begin van zijn regccring met het 
bouwen van den Kraton te Plered begonnen zijn, want wij lezen 
in een verslag van 1618 van een reis van Cornells van Maseijck, 
gezant van den G.G. naar het hof van Mataram te Charta (Kerta): 
,,de koning ]aat voor zich ecn nieuwe stad naast de oude maken'5 
(Do Jongho IV, biz. 93), tcrwijl eenige bladzijdcn tevoren (biz. 
90) staat, dat vole menschen van Padjang J,c Kerta stecnen 
mocten maken (bakkenj. Vcrinocdelijk is deze Kraton eerst 
tegen den dood van Sultan Ageng (1646) klaar gekomen, hij 
schijnt cr alt hans zelf nict mcer gewooud te hebben. Het is, naar 
do fundamen- ten te oordcclen, die in 1890 nog bestonden, ccn 
ruime kraton geweest (650 bij 550 M.). Zeer veel bakstecncn 
zijn or gebruikt, oin de suil<erfabriek Kcdaton Pldred in de 
nabijheid te bouwen ； tegen- woordig zijn de fundamenten met 
inocite terug te viaden. In den Java-oorlog (1825—1830) was de 
Kraton geen vorstolijk vcrblijf nicer, doch be- stonden do 
steencn wallcn nog. Dit blijkt uit de beschrijving van een veld 
slag, dio aldaar toen ge- leverd is. In den atlas van kaarten en 
teekenin- gen, bchoorendo bij ,,0。Java-oorlog" door P. F. J. 
Louw komt een plattcg^und van dezen Kraton voor. Eeu 
plattegrond van Van Goons be- vindt zich in het Rijks-Archicf 
(Zio Veth, Java, 2e druk, DL II, bladz. 370, iipotT 3). 

KEDAWOENG. Zio GRATI/q /亍 /了 
KfiDAWOENG (MAL., JAV.). Zie P&KIA BI- GLOBOSA. 
KEDfiL^, (JAV., MAL.), Zio GLYCINE. 
KEDfiRANG (MAL.). Zie CUDRANIA. 
KEDHANG (AMD.). Zio FRAXINUS. 
KEDIDER. Naain 处)do Aroc-eilanden voor ecn 

S c h o 1 e k s t e r, Haematopus loiigirostris. 
KEDIRI. Rcsidentio van Midden-Java, vroeger met Aladioen 

do Oostclijke Mantjeg^rManc^n uitmalcencle, wclko bij het 
eindo van den Java- oorlog in 1830 door do Javaansche Vorstcn 
aan Nederland werden afgestaan. Dit gewest heeft eene 
oppervlaktc van 7000 K.M.aon had viltimo 1905 ecno bevolking 
van 士 J.775.000 zielen, waaronder 士 3000 Europeuneu, bijna 
13000 Chincezen, on onkele anderc Vrecmde Oostcrlingen 
(geen Arabieren). De dichthoid der bevolking was op het cind 
van 1905: 253 inwoners per K.M.a De residentio wordt begrensd 
ten N. door Rem bang en Soerabajn, ten 
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W. door Madioen, ten Z. door den Indischon Occ- 
aan en ten 0. door Pasoeroeaii. 

Kediri wordt- gcvormd door de vruchtbarc vivllei 
van de Brnntas, welke ten W. zich langzaain ver- 
heft tot het- Wilisgcbcrgtc, ten 0. tot den Kloot 
en den Kawi, torwijl de Goenoeng Kcndeng in 
het N. en de Goenoeng Kidocl in het Z. stcil 
uit de vlakte verrijzcn, vooral de laatsto. Do 
Brantas (zie JAVA), loopt door hot gehcele 
gewest. dat met uitzondcring van het Noordc- 
lijkstc on Zu id wes t c lij kstc gedecltc zeer vrucht- 
baar is en tai van landbouwprod ucton oplcvert. 
De landbouw verkeert er in gunstige conditie. 
De bouwgrond van de Inlandschc bcvolking had 
in 1915 cen uitgestrektheid van: 

a： in geregelde cultuur: sawahs van levond water 
voorzien 142.162 bouws sawahs van regenafhankelijk..
 23.717 „ 
moerassawahs ........................  12.437 ,, 
tegalvelden  .......................................... 74.569 „ 
b. niet in geregelde cultuur .... 22.862 „ 

Tezamen 275.747 bouws 
De opbrengst aan rijst (padi) was bij benade- 
ring 5.890.000 pikols, d.i. gemiddeld 32.18 pikols 
per beplantcu en 32.52 pikol per gcslaagden bouw. 
Behalvo padi, cljagoeng, kassave, kedeJe, tabak 
en katjang, slagen cr suikerrict cn indigo bij 
uitstek. Aan de teelt van zoetwatervisch op 
sawahs wordt hier niet gedaan, cn vischvijvers 
komcn er zeer schaars voor. De zeevisscherij is 
van geen betcekenis ； in 1903 waren cr slcchts 
93 personen, die in het bezit waren van 94 prau- 
wen. De veestapel bedroeg in 1906: hoornvee 
(runderen en buffcis) 320.000 stuks, paarden 
14000; klcin vee, als geiten, schapen, pluimge- 
dierte e. a., wordt vooral in het bergland aange- 
t‘roff?n, en de teelC daarvan is geheel als bijbe- 
drijf aan te merken. 

De Europeesche landbouw-industrie is in Kediri 
bijzonder ontwikkeld ； 20 suikerfabrieken, 128 
erfpachtsondeniemingen voor koffie, cacao, suikcr- 
rietbibit en kina komen er voor； verder tabaks- 
en indigo-ondernemingen en 6 onderncmingen voor 
den opkoop van kapok en krosok. Ook het Gouver- 
nement dreef er de koffie-cultuur； deze is echter 
steeds achteruitgegaan en ten slottc geheel op- 
geheven. 

van 

Het gewest wordt 

Ook de nijvcrheid lieeft in de residentie Kediri 
een hooge vlucht genomen ； cr zijn eenige kalk- 
branderijen, zeepziederijen, ijsfabricken, fabrieken 
van minerale wateren en siropen, sloomolieslage- 
rijea, smederijen en houtlcapondernemiiigen. 

Hoewel men bij zooveel gelegenheid voor de in- 
Jandsche bevolking om geld te verdieuen, cone 
groote mate van welvaai't bij liaar verwachten 
zou, is deze tengevolge van het gebruik 
opium, waaraan de Kedirische Javaan in het bij- 
zrjnder verslaafd is, geringer dan anders het gcval 
ZGU kunnen zijn. 

' administratief verdeeld in 4 
afdeelingen, nl.: Kediri, Berbek en Blitar met ge- 
lijknamigc regentschappen cn Toeloengagoeng met 
de regentsehappe.i Toeloengagoeng en Trcnggalek. 
hoofdplaats^n zijn gelijknamig, bchalve die van 
BirbSk, die Ngandjoek heet. Verder in 8 controlc- 
afdeelingen: Kediri en Paree, Toeloengagoeng, 
1 renggalek, Ngandjoek en Kertosono, Blitar en 
Voorts heeft het 24 districten en J 530 
(ksa's. (Hoe de verdeeling is in districUn, zie men 

.二:己二 土 二二二二；der afdeeKngon). 
V、，f 

onder de namen 

Ecn spoorweg verbindt allc afdeolingshoofd - 
plaatscn, op Trenggaldk na, met. do hoofdplaats van het 
gewest, met Madioen on Soerabaja en met Malang, 
tcrwyl in heiTlJoorclooslien boveiidien een xVitgcbrcicT 
stoomtraninct is: van Djombang over Parco naar Kediri; 
van Modjokerto over Ngoro naar Paree; van Parce 
westwnartFliaar Papar en oostwaarts naar Kepoeng. 
Ovcrigcns vormen bree- de, good onderhouden en vcelal 
fraai bcschaduwdc wegen bovendien de onderlingc 
verbinding der afdeclings- cn d is trie tslioofcl pla a t sen. 

Voor bijzonderheden aangaaiidc genoemde hoofd- 
plaatsen zie men onder de namen der afdeelingen. Verder 
dienen genocmd to worden: Kertosono, een plants die als 
snijpunt der spoorlijnen Ma- diocn, Socrabaja en 
Madioen—Kediri—Blitar)ncer cn meer in beteekenia 
wint, Panggocl en Prigi, beide aan de Zuidkust gelcgen 
met gelijknamige baaien (die van Prigi wordt ook 
Seg&rS, w6di of Zandzee genoemd). Als 
inerkwaardigheden zijn te vernicldcn: Hindoc-oudheden 
in den onitrek van Blitar (o. a. de fraaie tjandi van 
Panataran), in het Toelocngagoengsche, liet Pareesche 
enPp-den Pandan, een 900 M. hoogen vulkanischen berg, 
zich verheffende op de grens van Kediri, Madioen en 
Rembang (zie onder OUDHEDEN). In de nabij- heid van 
den Pan dan komen ook fossiele over- blijfselen voor van 
olifanton en andere groote zoogdieren. Zie onder 
PANDAN. 

KEDIRI.celing en regentschap van de gelijknamige 
residentie. Zij is verdeeld in twee con t role- afdeelingen: 
Kediri en Paree, en in vijf districten: Kcdiri^ Modjoroto, 
Ngadiloewih, Paree cn Papar. Ilet is een vruchtbare 
streek, zoowel in de vlakte als in het gebergte (helling van 
den Kloet); er komen voor 39 erf pachtsond ern em in 
gen, voomame- lijk voor koffie, suikerriet, peper en 
cacao, 3 ta- baksonderneiningen, 10 suikerfabrieken en 
eenige ondernemingen voor den opkoop van krosok en 
kapok. Ook de meestc der bij het gewest Kediri 
genoemde nijverheidsonderneiningei) worden in de%(； 
afdeeJing aangetroffen. Op het einde van 1905 bad deze 
afdeeling eeue bcvolking van 543.000 zielen, waaronder 
bijna 1500 Europeanen, 5400 Chineezen on enkole 
andcro Vreoinde Oosterlingcn (geen Arabieren). 

KEDIRI. District met gelijknamige hoofdplaats van 
het regentschap, de afdeeling en do residentie van dien 
naam, met cene oppervJakte van J 03 K.M.a Het heeft 3 
onderdistrictcn met 72 desa's； op het einde van 1905 
telde het 士 73000 zielen, waaronder 480 Enropeanen, i-
uiin 3700 Chineezon en enkelc andere Vreenide 
OostcrJingen (geen Arabieren). 

KEDIRI. Hoofdplaats van het gelijknamige ge.- west, 
afdeeling, regentschap cn district, gclegcn aan linker- cn 
rechteroevcr van de Brantas, wclker oevers door ecn 
fraaie brug met elkandcr vcrbondeii zijn. Door de 
verhooging der bedding van de Branlas-rivier als gevolg 
van de groote hoevcclhedcn zand, die met regens uit de 
Kloct- ravijnen (sinds de uitbarsting va» J901 werden die 
ravijnen inot zand on asch vol geworpen) naar be- neden 
komen, de rivier thans v66r de plaats doorwaadbaar en is 
er slechts een gcul van eenige M. breedte cn een paar M. 
diepte voor de prauw- vaart ovcrgebleven. Als gevolg van 
dio verhoogdo bedding loopb de plaats in den 
Wcstmoesson sonis vele dagon Jang onder. De 
Brantasbrug was dun wel onder water, doch door 
beurtclings de beide helftcn van de brug valgcns de 
lengteas op te 
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vijzelen, waardoor do drukke passage niet gc- stremd is 
bchooven to wordon, hceft men dil laatsto kwaad 
vcrholpen. Ann den rcchterocver ligt do eigenlijko kota, 
waar de inlandschc on ook de Euro- peesche wijken 
voorkomen, het Cliinccscho kamp, de regentswoning on 
eon inerkwaardig monument, de „Astana gedong,>. Dit 
monument is een oudo begraafplaats voor do familio dor 
regonton van Kcdiri. Een uit regclmatig gehouwen 
trachiet- blokken opgetrokken poort verleent den 
toegang tot eene ruimte, waarin men den uit witten stcon 
vervaardigden onderbouw ziet van een moskee, die 
echter lang verdwenen is. 

Aan den luikeroevor der rivier ligt het resi- dentiehuis 
met grooten tuin, en het oudo fort-, dat thans voor 
residenticburcau is ingericht; verci er treft men er vele 
Europeeschc won ingen aan. Op 5 K.M. afstand vorrijst 
een 475 meters hooge lieuvcl, G. Klotok genaamd, 
waarin kunstmatig gevormde grotten, mangling 
genaanid, voor- konien, die Boeddhabeclden bovatten. 
Zoowel inlanders als Chineezen komen hier om te 
offeren ； in een der grotten is voor dit doe! zclfs een 
Chi- neesch altaartje opgericht. 

Handel en vertier zijn te Kediri vrij 1cvend ig. 
Behalve met het spoor worden met de stoomtranis, 
handelsgoederen aangevoerd, die op de zeer leven- clige 
pasars aan den man worden gebracht, en land- 
bouwproducten afgevoerd. Ook inlandsche nijver- heid 
is er van beteekenis; allerlei ambachten, zoo- als van 
goud- en zilversmicl, koperslagcr, timmer- man, 
metselaar, mattenmaker, lederbereidcr, pot- tenbakker en 
kleermaker wordeu er uitgeoefend. De stad ligt 60 M. 
hoog; hare grenzen zijn vast- gesteld bij Ind. Stb. 1905 
no. 49; op het einde van 1905 tel de zij eene bcvolking 
van ruini 40.000 zielen, waaronder 570 Europeanen, 
bijna 3800 Chineezen en enkele andcrc Vreemde 
Oostcriingen (geen Arabieren). 

KEDIRI. District van de onderafdeeling Taba- uan, 
afdeeling Zuid-Bali, residentie Bali en Lombok. 

KEDIRI. Vrij groote plaats met drukken passer aan den 
grooten weg tusseben Mataram en Praja. Zie LOMBOK. 

KEDIRI-RIV1ER. Zie Brantas-rivier in art. JAVA. 
KEDJAMBAN. District met gelijknamige hoofd- 

plaats van het regentschap Kalasan, residentio 
Djokjakarta. Het heeft twee ondcrdistricten: 
Tjangkringan en NgCmplak. 

KEDOE. Residcntie van Midden-Java, hoofd- pluats 
Magelang (zic aklaar), siixls 1 Augustus 1901 (Ind.-Stb. 
no. 235) bestaaiidc uit de voor- jnaligc gewesten Kedoo 
en Bagelcn. Zy heeft eene uitgestrektheid van bijna 5500 
K31.3 en wordt begrensd tcn/W； door de gewesten 
Semurang on JJanjoenias, ten O. door Semarang, 
Sqcraknrta en Djokjakarta, ten Z. door Djokjakarta cn 
den IndischeJi Oceaan cn ten W. cn N.W. door do 
residentio Banjoemas. Ann de Noord punt komt hot 
gewesl bij den Prahoe sainen meL de gewesten 
Somarnng, Pekaloiigan en Banjoemas. Op het einde van 
1905 had het eene bcvolking van bijnn 2*/2 millioen 
ziclen, waarvan ± 2300 Europe。 non, 13200 Chineezen 
cn eon 200-tal Arabieren i ii andore Vreemde 
Uostcrlingen. 

Do residentio bestnat, wnt het oudo gewest Kedoo 
bclreft, uit een vallei, geheeldoorgobergten ingCHloten
； in 't N. door den G, Prahoe, het Djam- boegobergto en 
den (；. Ocngaran, ten W. door den G. 

Prahoe, den Tlerdp den Sendoro cn den Soembing, ten O. 
door den Ocngaran, den Tdlamaja, den MOr- baboo cn 
den Merapi, ten Z. door lagcre bergruggen, vcclal het 
iMcnordhgebergtc genoemd. Het gedccltc oud-Bagclen 
heeft ccn gchecl andcr karakter, is berg- achtig in't N. en 
vlak cn laag in *t Z. Langs de gc- heclo kuat loopt cchtcr 
van af het voorgebergte van Karangbolong tot aan de 
Bagawanta aan de Djok- jascho grens cen slechts door 
enkele Waterloo pen afgebroken duinenrij, die maakt, dat 
het water, dat van de bergen m 't W. alkomt, minder goed 
in zee kan vloeicn. Hierdoor kwamcn in 't Z. vroeger 
groote moerassen voor, o.a. de Rawa Wawar, do Rawu 
Geblak cn do Rawa Rabanlaja, die cchtcr zoowel door 
aanslibbi-.g ais door verbeterde af- wateriiig, o.a. door het 
Wawar-kanaal, nagenoeg verdwenen zijn. Twcchondord 
cn vijfti>' jaar geleden moet deze gchccle Zuidstreek eon 
groot moeras geweest zijn； ten minste het verliaal loopt 
in de Javaanscho gcschiedcnis, dat een der Mataramsche 
vorsten in de 17e ccuw van uit zijn Kraton to Pie red met 
zijn gevdg in schuiten ging spclevaren tot aan 
Karangbolong toe. 

Dit gewest behoort tot de dichtstbevolkte van geheel 
Java; gemiddeld vindt men er 426 in- woners per K.M.2, 
terwijl dit cijfer bij enkele onder- districten tot overdo 745 
stijgt. Rekent men, datde dichtheid der bevolking in 
Nederland 158 per K.M； bedraagt, dan kan men zich een 
denkbceld van die van KcJoc vormcn. H( t gevolg hiervan 
is geweest, dat de landbouwers ieder slechts over een zeer 
Itlein gcdeclto van den bouwgrond kunnen beschikken 
(dikwijls */4—i/s bouw) en dat vroeger op groote schaal 
roofbouw werd gepleegd, waardoor men bijna nergens 
zulke van alle bosch ontbloote berg- ruggen Jiccft als in 
Kedoc. De dichtheid van bevolking is medo oerzaak, dat 
in dit gewest weinig plaats is geweest voor particuliere 
onderncmingen, iets wat to mcer te botreuren valt, daar 
hier juist do bevolking zoozeer bchoeftc heeft, om er wat 
Lij te verdienen. Hot bouwgrondareaal der inlandscho 
bevolking bcslocg in 1915 een opper- vlakte van: 
a. in geregolde cultuur： 
sawahs van levend water voorzien 10 '.097 bouws saw^hs 
van regen afliankdijk ., 61.331 „ 
mocrassawahs ..........................  3.600 ,, 
tegalveldon  ........................................  173.746 „ 
b. nict in gcrcgcldc cultuur .... 89.799 ,, 

Te zamen 495.573 bouws 
De opbrengst van rijst (padi) was ongeveer 8.427.000 

p汰o】s, d.i, 26,21 pikol per bcplaiiten of 26.28 pikol per 
gcslaagden bouw. 

Aan do teelt van zoetwatervisch op sawahs wordt nict 
gedaan, althans niet als volksbedrijf. Wei komen er 
vischvyvers voor, hier meer, ginds minder, maar van 
bclang is de teelt van visch in vijvers nict; do vijvcrs 
hebben elk op zichzelf slechts con zeer kleinc oppervlaktc 
(van enkele tientaDen M.2). De zeevisscherij is volstrekt 
onbe- teekenend ； slechts 118 jiersoncn waren in 1905 
in het bezit van 118 pniuwen in ?t geheel. De klein-
vccstapel bestaat uit g iten, schap- n, pluinx- gedierte, c.d.
； de fok gesehiedt els bijbedi'ijf. Do hoornvecstapel 
(runder<.n cn buffels) bedroeg in 1905 ecn totaal van 
235.446 stuks en do paar- dcnstapcl in het geheel 13.223 
stuks. In hot voor- malige gewest Kcdoe komen in het 
geheel 13 erf- pachtsondeniemingen voor, waarvan er 
slechts 2 op rcdelijkc sehaal gedreven worden; in het 
voor- 
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malig Bagelen heeft men slechts 66n crfpachtson- 
derncniing. doch ccn op groote schaal gedrevcnc, nl. do 
„Bagelen Thee- en Kina-maatschappij met 1325 bouws 
erfpacht. bestaande nit 3 percce- len, alle gelegcn in de 
afdccling. AVonosobo. Bc- halve de bovcngcnocnidc, 
heeft men nog ccnige on- denicmingen, werkendc op 
overccnkomsten met de bevollung, nl. 2 in de afdccling 
Tcmanggoeng voor aethcrische olien, 6 in de afdecling 
JTagclang: 1 voor tabak cn 5 voor suikcrrictstrkken. 
waarvan 3 uitsluitend voor bepaalde fabrickcn werken, 
1 in de afdceling Wonosobo, eveneens st】汰errict- 
stekken telendc voor cen fa brie k in Banjoemas en 
cindelijk nog r'c groote suikerfabrieken B.e)n- bocn in 
de afdceling Keboemdn en Poerworedjo in de 
gelijknainige afdceling. De laat-ste heeft nog niet liaar 
voile capaciteit, docli belooft een der grootstc fabrieken 
van Java te worden (met een aanplant van 土 4000 bouw 
p. j.). 

In de hoogerc streken der afdeclingen Temang- 
goeng, Wonosobo en Magelang wordt door de be volkin 
g tabak van goede kwalitcit geplant. Een goed gcdcelte 
van de groote winst, die op dit gewas behaald wordt, 
komt terecht in de zakken van Chineesche opkoojiers, 
die voorschot op ]ict gewas geven. Voor de 
tabaksculluur alleen worden jaarlijks wel ± 41000 bouws 
grond (sawah cn legal) bestenid. 

De voomaamste r i v i e r e n van het gewest zijn de 
Prfiga, met liaar linkerzijrivieren: de E16, de Pabclan en 
de Krasak; de Bilgfiw&nti met vlak bij haar monding de 
rechterzijrivier de Kali Le- reng, die in Keboemen 
ontspringt en langs de duincn Oostwaarts stroomt, de 
kali Loek-Oe】段， de Kali Djatinegara uitmondende 
in het Telamaja kanaal en eindelijk de Scrajoe. 

In de achttiende ceuw behoorde Bagelen tot de 
“BlAntj如谑如北"(zie bij dat woord) en eerst na den 
Javaoorlog in 1830 is het van de Vorsten- landen 
afgescheiden en Gouvemementsrcsidentic geworden 
(zic Bagelen onder het bestuur van Soerakarta en 
Djokjakarta, door H. J. Kolhnan, Tijdsclir. Bat. Gen. 
XIV, biz. 352). Het oude Kedoe behoorde eveneens tot 
1811 tot de beide 

Vorstcnlanden; in dat jaar kwam het bij contract aan het 
Gouvernement en werd het bij Pekalon- gan gevoegd; 
eerst in 18J7 (Ind. Stb. no. 18) werd het tot een 
afzonderlyk gewest verheven. 

Administratief is Kedoe verdeeld in 5 afdee- 
lingen, t.w. Mage la ng, Tcmanggoeng, Poerworedjo, 
Keboemen en Wonosobo, alle met gelijknamige 
hoofdplaatsen. Van deze vijf bestaan dric, de le, 2e 
en ~e uit de gelijknamige regentschappen; Poerwo- 
rcdjo bestaat uit de regentscliappen Poerworedjo en 
Koetoardjo en Keboemen uit de regeiitschappen 
Keboemen cn Karanganjar, alle met gelyknamige 
hoofdplaatsen. Voor verdere onderverdeeling in 
controle-afdeelingen cn districten, zie 
afdcelingen. 

De groote Staatsspoorweg Batavia-Soera baj a 
loopt door het Zuidcn van hergewest op betrek- 
kelijk korten afstand van de kust en doetde regent- 
schapshoofdplaatssn Keboemen en Koetoardjo aan, 
welke laatst? plaats een zijljn loopt  _____________  
Poerworedjo. Verder heeft men een stoointramweg 
van Djokjakarta over Magelang, Sfitjang en Pingit 
naar Ambarawa met 1 '' 
, 1 11 '" 

inei) de 

van naar 
larta, over 

een gedeelt- tandradbaan bij 
字ngit (de eenige van Java) en met een zijlij i van 切tj 
mg naar Parakan.De Serajoedalstoomtramweg, is nu 
voortgezet van Band jamegsra-aaarWonosobo. 
Overigens is het gewest doorkruist met tai van uit- 

van Java) en met een 

stekende rijwegcn, waarvan vcrnielding vcrdioncn: de 
weg van Ambarawa naar Magelang, welkc bij Pin git 
voor cen der stcilsto van Java doorgaat, vanaf Setjang 
gaat ccn zijweg naar Temanggoong； de weg van 
Tcmanggoeng naar Wonosobo over het zadcl tusschen 
Soembing en Sendoro bij Kld- dociig,. alwaar hij 士 
1400 M. hoog, de hoogste rijwcg van Java is； de weg 
van Magclang naar Djokjakarta; de weg van Magelang 
naar Poerworedjo met ccn zijtak vanaf ^laron naar 
Wonosobo ;ten slottc nog de ongevccr 65 K.M. lange, 
recht' weg, die van Karangbolong tot do grens van 
Djokjakarta langs het strand over den boven i-ceds 
genoemden duinenrug loopt en zich aan den overkant 
van de Bagawanta nog velc kilometers in Djokjakarta 
voortzet. Deze prachtig vlakke, met schelpzand verhardc 
weg is aan beide zijdcn nagenoeg onafgebroken 
begrensd door desa's, die „ocroet sewoe,,, d.i. „langs 
duizend" (desa^s) genoemd worden en waarin talrijke 
klapperboonien welig tieren. 

Da ar in dezen weg over verschillende kanalen en 
rivieren de bruggen ontbreken, is hij slechts voor 
plaatselijk karren trans port geschikt. Bij doorgaand 
transport wordt dan ook gebruik gc- maakt van den langs 
de plaatsen Gombong, Ka- ranganjar, Keboemen en 
Koetoardjo, aan de spoorlijn nagenoeg evenwijelig 
loopenden rijweg. 

Geen gewest op Java, Djokjakarta uitgezon - derd, is 
zoo rijk aan belangrijke cn schoone over- blijfselcn uit 
den tijd van het Brahmanism。 en Boeddhisme. Wij 
noemen slechts de Baraboe- doer, de Tjandi Mendoet en 
de Tjandi Pa won, in het regeiitscliap ]\Iagelang op 
ongeveer 17 K.M. van de hoofdplaats gelegen aan een 
zijweg van den grooten weg over Moentilan naar 
Djokjakarta； de Tjandi Selo Grija op het Oostclijk 
voorgebergto van den G. Soeiubing; de Tjandi 
Pringapoes en de Tjandi Perot aan de Noordoostclijke 
helling van den G. Sendoro; de talrijke monumenten o)) 
het Diengplatcau: een paar uit gehouwen steen 
vervaardigde trappen, de ecne vocrende naar het plateau 
en de andere aan de helling van den G. Soembing, ten W. 
van den G. Petarangan ； eindelijk de Tjandishngfi op de 
zuidcrheJIing van den G. Soemitwana, op de grens van 
Scmarang en gcdccl- telijk zclfs in dat gewest gelegen 
(zic omtrent deze merkwaardigheden bij OUDHEDEN). 

KEDOEK. Zie MUZIEK on MUZIEKINSTRU- 
MENIEN. 

KEDOENGDOENG. District van de controle- 
afdeeJing, het regentscliap cn de afdceling Sam- pang, 
residentie Macloera. Het heeft 3 onder- distrikten en 56 
desk's; de Btandplaats van den wed on o is Ten d joe J. J 
/ •_ 

KEDOENG DJATI. Station aan den spoorweg 
Semarang— olo, vanwuar een zijlijn is aangelegd naar 
Ambarawa in aansluiting met den stoom- trajnwcg 
Ambarawa-Mag^lang-Djokja. Het station is gelegen op 
de standplaats van het onderdis- tiictshoofd van 
Kedoengdjati en van de dric houtvesters van de 
]ioutvesterijen Manggar-Tcla- wa, Tanggoeng en 
Tcmpoeran. 

KEDOENG KERO. Naam van het vroegero 
kainpement ter hoofclplaats Poerworedjo van het 
vroegcre gewest Bagfil^n, tlians Kedoe. Vroegcr lag bier 
een half bataljon infantcrie, doch dit gar- nizoen is Binds 
opgeheven. 

KEDOENG WOENI. District met gelijknamigo 
hoofdplaats van de controle-afdeeling, de afdecling cn 
het regentschap Pekalongan, in do 

刀'". 
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resiclentio Pekalongan. Er is 66n suilcorfabriek. Het 
hcoft ecne oppervlakte van 106 K.M.* on tclt 4 
onderdistricten met 101 dcsa's. Op het eindo van 1905 
had hot ecne be volkin g van ruim 92.000 zielen, 
waaronder ccn 40-tal Europcanen en G30 Chineczen. 
K宜DONG KfiBO. Zle KEDOENG K它BO. 
KfiDOT (JAV.). Zic CYPERUS. 
KEELINGEILANDEN. Zie COCOSEILANDEN, alsook 
GRONDGEBIED (I, bl. 827). 
KEERKRINGVOGEL. De keerkringvogels hebben een 
zeezwaluwachtig voorkomen ； zij behooren cch- ter tot 
de rocipootigen (Steganopodes). Zij zijn wit, al of niet 
met zwarte dwarsbandjes op den rug en een zwarte 
streep door het oog. De middelstc staart- pennen zyn 
enorm verlengd. Zij leven van visschen en zecdicrcn, die 
zij van de oppervlakte wegvangen. In het gebied van 
onzen archipel zijn 3 soorten waar- genomcn: Phaeton 
rubricanda, leplums en indicus. 
KEEROM-RIVIER. Een dor bronrivieren van de 
Mamberamo (zie aldaar). 
KEFAM NANOE. Standplaats van den gezagheb- ber bij 
het binnenlandsch bestuur ofe en ofiicierder landmacht 
belast met het bestuur over de onder- afdeeling Noord- 
Midden-Timor, afdeeling Noord- en Midden-Timor, 
residentie Timor en O., welke onderafdeeling bestaat uit 
de landschappen Mio- mafEo, Beboki en Insana. 
KEFFING (KEVLNG). Laag eUandjeten Z.O. van 
Ceram, ressorteerende onder de onderafdeeling Oost-
Ceram, Ceram-laoet en Goram, afdeeling Ceram, 
residentie Amboina. Het bestaat uit een zand - bank op 
een ondergrond van koraalkalk en wordt bewoond door 
een honderdtal inboorlingen, die zich niet van do 
bewoners van Ceram onderschei- dcn. Ofschoon elechts 
door ccn nauwe on ondiepe geul van Ceram gescheiden, 
wordt het gewoonlijk tot de Ceram-laoet-groep 
gerekend. 
KEI- of EWAB-EILANDEN. L a n d b e s c h r ij- v i n g. 
Grocp van eilanden in de Banda-zce, geJegen tusscheii 
5° en 6° 5' Z.Br. en 131° 50, cn 135° 15' O.L. Men kan 
deze eilanden in vier ondergroepen vcrdeelen, nl. Groot-
Kei (Nochoe Joct), Klein-Kci (Noehoe Koa), de 
Tajando-groep en de Koer-groep (zio aldaar), wdke tc 
zamen 土 1500 K.M2. groot zijn. 
De Kb-in Kci- cn Tajando g roc pen doen zich voor als 
welig bcgrocid laag land, zich op het hoofdeiland va» de 
cerate verheffende tot ccn hoogte van 土 100 AL, op 
Taain, het zuidclijkste der Tajando-cilanden, tot 170 M. 
Kocr rcikt tot ± 400 M. Alleon Groot Kci i» geheel 
bcrgachtig met steile kusten en bezit verecheideno 
toppen, waaronder de Wokra (715 M.), Kaar (726 M.) 
cn Bod (769 M.) in het Noordcn, do Paiib of Saumaril 
(800 M.) in het midden en do Ngonabal (591 Al.) en 
Morbait (671 Al.) in het Zuiden de lioogste zijn; ook 
bevinden zich hier aan het strand vole riviertjes, welke 
aan de Oost- of Wcst- kust viitinondcn, maar in den 
Oostniocsson gewoonlijk droogvallen. Op de and ere 
eilanden voor- zion gegraven putten nagenoeg overal in 
de behoefte aan drinkwatcr. Op Nochoc Tawoen 
(Noordclijkstc decl van Klein-Kei) liggen bcoosten 
Ngnd6 tweo meortjes. Ovoral zijn goed begaanbarc 
wegen aan- gclcgd. 
Gocdc ankerplaatsen zijn op Groot-Kci nllecn op do 
Westkust cn dan nog slechts in den Oostmoesson 
bruikbaar； op Klein-Kci is Toeal aan do Westkust de 
beste ankcrplaats en tevens het centrum van den handul, 
die door de vestiging van verscheidene Kleine 
Chinecsche maatschappijen zeer vcrlevcn- 

digd is. Toeal ligt in ccn klcin dal, dat Westwaarts door ccn 
hcuvelrccka wonll begrensd. De huizen zijn voor ecn dccl 
tegen de hcllingcn gebouwd. 

Met uitzondcring van Kocr (Koor) dat ouder is, bestaat de 
gchcelc Kei-groep uit tertiaire cn kwar- tairc vormingen, de 
eerste echter uitsluitcnd op Noehoe Joet, waar de kalken 
grootendeels miocene versteeningen bevatten ； de and ere 
eilanden zijn uit koraalkalk opgcbonwd. Op de hoogerc 
eilanden zijn (soms tot vijf) terrassen van deze kalk 
voorhanden, waarvan de hoogsto (oudste) op Groot-Kei 340 
M. boven zee ligt; zoovcel is dus in den allerlaatsten tijd het 
eiland opgeheven. 

Prodiiclen. Tot de producten dezer eilanden behooren in 
de eerste plaats goede houtsoorten, als lenggoea, bintangoer 
en yzerhout; weliswaar zijn de zware wildhoutbosschen hier 
en daar zeer ge- dund door de ruwe wijze, waarop men jaren 
lang met het vellen van timmerhout is te werk gegaan, maar 
toch is er nog vcel deugdzaam hout te vinden. Een voomame 
Lak van Industrie voor de be volkin g is dan ook het bouwen 
van vaartuigen, zoowel voor eigen gebruik als voor uitvoer. 
Sagoepalmcn worden alom aangetroffen, het meest op 
Groot-Kei en de moerassige Zuidkust van Noehoe Toetoet; 
het merg wordt op de gebruikelijke wijze tot meel 
gewasschen en daarvan worden zeer groote koeken 
gebakken, die het dagelijksch voedscl vormcn. Klapperboo- 
men zijn er in menigte, maar zij hebben veel te lij- den, 
doordien zij tot het winnen van sagoeweer die- nen. Tabak 
wordt weinig verbouwd en dan slechts voor eigen gebruik; 
de kwaliteit wordt niet geroemd. De voomaamste 
uitvoerartikelen zijn ijzerhout, copra en tripang, terwijl ook 
voor uitvoer in aan- merking komt de bengkoedoewortel, 
wclks verfstof in den hand el zeer gewild is. 

Klimaat. Voor klimaat wordt verwezen naar het artilid 
KLIMAAT. Hier worde slechts ver- meld, dat de Z.W. 
moesson in den regcl tegen medio December onder hevigo 
regens inzet en tot einde Maart voortduurt. De kentering 
treedt in April in, waama de N.O. moesson tegen Mei 
aanvangt, om tegen November af te nemen en in December 
in den Z.W. moesson over te gaan. 

B e v o I k i n g. De bevolldng der Kei-eilanden, in 1915 
ongeveer 30.000 zielen tellendc, bestaat uit Mohammedanon 
(土 12.000), Hcidenen (士 7000) cn Christen on 
(Katholiekcn 土 8000, Protestanten 士 3000). Het 
bevolkingscijfer, dat voor Groot-Kei omstreeks 15.000 
zielen zal bedragen, is in de laatste jaren weder toegenomen 
； zware pokkenepidemiecn waartegen door inenting met 
goed gevolg is opge- treden, teisterden vroeger deze 
eilanden cn bielden het cijfer vrij constant. 

Het oorspronkelijk type der bevolking is op de meeste 
eilanden door sterke vennenging met lieden van ]\Iakasser, 
Ceram cn Nieuw-Guinca verloron ge- 

Op Groot-Kei vindt men ecn drietal groote negorijen 
met immo Banda, Elat en Fehr op de Westkust en Banda Eli 
op do Oostkust, waar zich naast do oorspronkclijkc 
bevolking na 1621 een groot gcdcelto van de door Jan 
Pietersz. Coen van de Banda-eilandcn void re ven bevolking 
hceft ne- dergezet. Dezo negorijen hebben vcel 
oorspronkelijka behouden, dat haar van de primitievc 
bevolking ondcrscheidt. Daarondcr bclioort ook de taal, die 
vroeger op de Banda-eilandcn gesproken we rd cn welke 
thans in de afdeeling Banda nagenoeg ver- dwenen schijnt 
(zic T. B. G. XIV, biz. 558). De be""* woners houden zich 
bezigmet pot ten bakkers werk, dat zekerc bekendheid heeft. 
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De bevollcirig woont in het algcniecn in kampongs 
of ncgorijcn bijeon, die mcestal a an het strand zijn 
gebouwd: op Groot-Kei vinclt men slcchts wcinige 
kampongs in de bergen. De ncgorijcii waren nog nict 
lang gclcdcn alle omringd met zware muren van op- 
gestapeldeii koraalsteen on meestal op steile hoogten en 
rotsen gelegen, zoodat de toegang enkcl mogelijk was 
langs houten ladders, welko in oorlogstijd wcr- den 
weggenonion, Nu het bestuur het. vocren van krijg liceft 
verbodcn, zijn die versterkingen x-erval- Jen en worden 
de negorijen nicer aan het st rand ge- bouwd. 

Woningen. Naar gclang van de grootte ver- schilt het 
aantai huizon, die zecr onregebnatig door elkaar 
geplaatst zijn; in het- midden vindt men ecn heiligen st 
con en ruw gesneden afgods- beeldcn of in 
Mohanimedaansche negorijen de moskee. Ook wordt 
meestal cen ncgorijhuis tot het houden van 
vergaderingen aangetroffen en aan het strand een loods 
ten dienste van hande- laren. Elk huis, dat, op palcn 
gebouwd, zich ge- woonlijk 1 M. boven den grorid 
verheft., dient tot huisvesting van een gehcele familie, 
met afzonder- lijke vertrekken voor de verscbillcnde 
gezinnen; in den regel zijn baniboe en a tap de bou 
wmateria len, soms echtcr ook plan ken. Het liuisraad is 
tot het boogst noodige beperkt. Over het groote huis van 
Hiiar aan de Oostkust van Groot-Kei, dat cchter thans is 
afgebroken cn dat aan een 200 menschen onderkomen 
bood, lezc men de beschrijving in Eigen Haard 1913, 
biz. 201 van J. F. Snelleman. 

Kleeding. Vroeger was een scliaamgordel de eenige 
dracht, maar ofschoon enkelen nog een lap katoen om 
de Icndeneii slaan, zoo is door den in- vloed van het 
Mohammed an isme en later van het Ohristendoni deze 
bedekkiiig sedert zoo»vel bij man- nen a Is vrouwen 
door eene betcre kleeding vervan- gen. Bij feestelijke 
gelegenhedcn zijn sarongs en baadjes van zijde of satijn 
zclfs geen zeldzaamhcid. Tot de meest geliefdc sieraden 
behooren oorringen en armbauden en op Tajandoe 
dragen de vrouwen nog ringen aan de teonen, welke 
dracht elders niet mag nagevolgd worden. Tatoueeren 
docn zich alleen de mannen, om de vrouwen te behagen. 

Huwdijk. De bewoners van Kei zijn exoga- nien ; 
komt al een huwelijk in dezelfde negorij voor, dan is het 
bij uitzondering. De vrouw wordt ge- kocht voor een bed 
rag van / 300—/ 800 in goederen, naar gelaug van haar 
stand, welke som door de ge- heele negorij wordt 
opgcbracht. Zoolang de koop- prijs nog niet geheel 
betaaid is, mag zij den man niet volgen en komt dezc bij 
haar inwonen. Na de beta- ling treedt de vrouw voor 
goed uit den stain en deelt dus niet meer in de 
nalatenschaj) haars voders. Bij den dood van den man 
heeft de oudste brooder het recht de wed uwe zonder 
betaling van bruid- schat te huwen; verplichtend is dit 
even we J niet. Huwelijken t ussclien een broerszooji en 
zusters- dochter zijn niet geoorloofd, eveinnin die 
tusschen zusterskinderen. Hoewe) niet verboden, 
behoort veelwijverij bij de heidenen wegens den hoogen 
koopprijs der vrouw tot de zeldzaaniheden. Op stand 
(men onderscheidt: adcllijken, vrijen cn vroe- gere 
slaven) wordt bij het huwelijk streng gelet en de man en 
ook zijne kinderen behooren door het huwelijk tot den 
stand der vrouw. Huwelijken van ecn man boven zijn 
stand zijn dan ook streng verbod en. Echtscheidinghee
仇 mccrmalen plaats. Heeft de vrouw overspel bed 
reven, dan heeft de man het. recht de vrouw U vei-
stoolen, inits de bruidschat terugbetaald wordt; is deze 
verdceld, dan i« de fa- 

milic solidair vcrplicht hem weder bijeente brengen. 
God^dienst. De godsdienst. is cen zonnedienst mot 

animisjne vennengd; zon cn aardc worden als niannelijk 
en vrouwelijk bcgiuscl aangobe- den. Behalve aan dozen 
offert men nog aan de be- schcringeesten, sedeoo, die 
voor den in gang of in do negorij gcplnatst zijn, in den 
vorm van uit hout gesneden of uit steen gebcitelde 
mannclijke of vrouwe- lijke figui-cn, soms in zittende, 
clan weder in staande hooding. Bo laatste hebben ter 
hoogto van den navel ccnc opening, waarin de offers 
worden ncdergelegd. De booze geesten wonen in holon 
en groote boo- n)en. De ziclen der afgestorvencn hebben 
de macht de levendcn to bevoordeelen of te kwellen en 
ver- toonon zich op aardc als schimmen of schaduwcn. 
Aan het lichaam ontglipt, gaan zij eerst naar twee ciland 
jes, Baer cn Ohimas, ton Noorden van Noehoc Roa. 
Intusschcn neemt het aantai Christencn cn 
Mohammedaansche bekeerlingen stork toe. De 15e- 
lijders van den Islam maken op allcrlei wijzen pro-
paganda, soms met gcweld, dan met list, dan weder met 
bedreiging, doch ook door omkooping. Nieuw 
bekeerden ontvangen veelal tot eene waarde van / 200 
aan geschenkeii en, zoo zij hoof den zijn, wel / 1000, 
wclj< bed rag door do Alohammcdaansche negorijen 
gczanienlijk wordt opgcbracht. 

Het geloof aan voorteekeneti speelt evenals de 
tailooze verbodsbcpalingen eon groote rol. Komt dit 
vooral uit bij zwangerschap en bcvalling, niet minder 
treedt het op den voorgrond bij het overlijden en de 
begrafenis. Bloedverwanten en vrienden ko- men alsdan 
bijeen om Lreurzangen aan te heffen en, na behooriijke 
reiniging, wordt het lijk sierlijk uit- gedost in een kunstig 
besneden ijzerhouten kist ge- legd, welke soms maanden 
in de woning bewaard blijft, totdat een goede dag voor 
de begrafenis is uitgekozen. Op het graf wordt later een 
zoogenaamd doodenhuisje op cen paal geplaatst, waarin 
bij ziekte, op reis gaan als anderszins aan de ziclen der 
afgestorvenen wordt geoffercl. Dit echter alleen bij de 
heidenen ； de graven tier Mohammedanen zijn met 
witgekalkte stcencn muurtjes on)ringd. Door 
bestuursbcnioeiing is het lang boven aardc houdei) der 
lijken in den laatsten tijd vee] verminderd. Doo- 
dengrotten worden op enkele eilanden aangetroffen ； 
niet ten onrechte vermoeden vele sclirijvors, dat het 
wegzetteu van lijken op deze wijze niet van Keischen 
maar van Papoeschen oorsprong zou zijn. Toch heeft de 
bevoJking voor die plaatsen grooten eorbied en vole 
niuken een voorwer]) van vereering uit. 

Itechten op den fjrond. Wat betreft de rcchtcn, op den 
grond uitgeoefend, deze komcn in vcJe op- zichten met 
de op de Am bonsche eilanden hcer- schendc toestanden 
overeen. D<? cigend om der woeste- gronden is 
comniuiittal on clke negorij heeft de bcscliikking over 
die gronden, welke binnei) hare grenzen gclcgci) zijn. 
Bij de tuincn of aanplantingcn (doesoen), melsagoe, 
pinang, klappersof kanariboo- jnen beplanl, treedt de 
familie als bezitster op, wcJk recht in den betrokken iak 
erfelijk JB. Alleen van eigen ontgonnen vclden heeft de 
ontginner het erfelijk gebruiksrecht, dat niet op 
vreemdelingen overgaat, tenzij dozen in de negorij 
huwen en dus als ingezetencn worden beschouwd. 
JMardc vischvangst op groote schaal wordt uitgeoefend, 
kent elke ne- gorij zich den eigendom toe van dat decl 
der zee, waaraan hare gronden gclegen zijn. Dit strekt 
zich evenwel niet verdcr uit dan tot eene diepte van 士 
JO vademen, maar verbiedt toch aan vreemde- lingen 
Jcoraalbanken of droogvaHcnde plekken to 
exploiteeren. Het visschen geschiedt met hen gel, iijn 
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on fuik； ook is het gebruik van bcdwelmendo tocba in 
zwang. 

Gesohiod.cn is. Reeds in 1606 werden do Kei-
oilanden door cen dcr schcpen van de Compag- nie, hot 
“Duifje", onder Willem Jansz： bozocht cn werden met 
de bewoners betrokkingen aangoknoopt. In 1645 sloot de 
0.1. Cbmpagnic cen verdrag uict de hoofden van Kci, 
welk verdrag ongevecr 20 jaren later werd vernieuwd, 
waarbij zij erkenden ondcr- danen der (Joinpagnio te zijn. 
Bekend is, dat de hongi-tochten der Compagnie zich 
hcrhaaldelijk tot de Kei-eilandcn uitstrekten om den daar 
bloei- don muskaatboom uit te rooicn. De Kei-eilanden 
ressorteerden toon onder Banda. De ccrste poging tot 
invoering van het Christendom, in 1635, Iced sohipbreuk. 
Hoewel van do zijde der bewoners het verlangcn naar 
ondenvijs en de bcreidwilligheid om tot het Christendom 
over te gaan ook in de 18c eeuw herhaaldelijk waren te 
kennen gegeven, werd aan dien wcnsch niet voldaan. 
Imniddels brachten de Mohammedanen er den Islam, met 
het gevolg dat bij het bezoek van den Resident Baron van 
Hoe veil in 1887 reeds een derdc der op 20.000 zielen 
geschat wordende bevollcing tot dio leer was overgegaan. 

Naar de inzichten van dezen hoofdambtenaar was het 
invoeren van het Christendom zeer ge- weuscht (T. B. G. 
deel XXXIII) en zou allcen een strong Katholieke missie 
nog veol kunnen doen orn de Mohammedaanscho 
propaganda to bestrijden. Die wenk werd ter harte 
genomen ； te Langgoer op Klein-Kei vestigde zich de R. 
K. missie der con- gregatic van het Heilig Hart van 
Issoudun. Ook van Protestantsche zijde werd in die 
richting ten slotte lets gedaan. In 1900 is n.l. van Amboii 
yit cone evangelisatie op Kei begonnen inet inlandsche 
krachtcn. 

Zoowel op Groot- als op Klein-Kei wint- do bc- 
keering der hcidensche bewoners tot het Christendom 
veld. Het aantai godsdienstscholen bedroeg in J9J5 op 
Klein-Kei 12 en op Groot-Kei 7, alle, uitge- zonderd 2 op 
laatstgcnoemd eiland, gesubsidieerd. Eono belangrijke 
subsid ie werd in 1913 toegekend aan de Zustcrschool tc 
Langgoer, waar- aan in land- scho meisjes 
huishoudonderwijs wordt gegeven. Van de Katholieke 
Missie te Langgoer zijn in Zuid- Nieuw Guinea 2 
pastoors en 1 brooder te Mcrauke werkzaam cn 1 broedcr 
te Kokaba. 

Ecn enkelc jnaaJ deden zich botsingen voor met do 
Mohamincdanen ； vooral in September 1913 waren die 
van conigo beteekenis. De rust werd niette- min spoedjg 
hersteld. Ook tussohon. de beicle Christc- lijkc gezindten 
liet de verhouding vaak to wenschon over. 

B o s t u u r. In 1882 ging het Ned. Bcstuur door 
plaatsing van een posthoudcr tc Kei-Boelah zich mccr 
daadwerkelijk met de Kei-eilanden inlaton. Nad at in 
1890 de A roe-, Kei- cn Toni in bar-ei land en tot cone 
afdecling van <1 icn naain vereenigd waren onder een 
controleur to Toeal, ontstond in 1911 (Ind. Stb. no. 631) 
de afzondcrlijke afdeeling Kei- eilanclen van de 
residentie Aniboina. Die afdecling is vc rd cold in 
rcgentschappen of districten en in afzondcrlijke 
negorijen. 

Aan het hoofd van elk rcgentschap staat een rndja en 
onder dezen zijn in de negorijen mindcre hoofden met de 
titels van majoor, orang-kaja cn kapitun; voorts heeft elke 
kampong nog orang-loca of oudsten, die in belangrijke 
zakon geraaclpleegd wordon. In Mohammedaanscho 
negorijen brengt bovendien de geestelijkheid bij 
gewichtige aangolc- genheden haar stem uit. 

LUeratuur : Bijdr. Kon. Inst. T. L. V., 3e volg" recks 
Deel X, biz. 3, 52, 53； Dr. J. G. P. Riedel, Do sluik- en 
kroesharigo rassen tusschen Sclebes en Papua, bl. 214—
243; G. W. W. C. Baron Van Hoe- vcll, De Kcij-cilanden, 
Tijtlschr. Bat. Gen., DI. XXXIII, bl. 402; H. O. W. 
Plantcn, De Ewaf- of Keij-cilandcn, Tijdschr. Aardr. 
Gen., 2o reeks, DI. IX, bl. 619; 0. J. M. Wertheim, 
Verslag van mijno reis naar de Kci-cilanden, ibid., bl. 757 
en 921 ； 0. M. Plcyte, Ethnogr. beschrijving dor Kei-
eilanden, ibid., DI. X, bl. 561 en 797 (de laatstgenoemde 
3 opstellen zijn met eenige andcre afzonderlyk uit- 
gegeven als: Verslagcn van de wctenschappelijko 
ondcrncming cn onderzoekingen op de Keij-cilanden 
gedurendo do jaren 1889 en 1890 door H. O. W. Planten 
en C. J. M. Wertheim, met ethn. atlas der Zuidwcster- cn 
Zuidooster-eilandcn, Leiden 1893); K. Martin, Dio Kei-
Inseln und ihr Verhaltniss zur Australisch-Asiatischcn 
Grenzlinie, Tijdschr. Aardr. Gen., 2e reeks, DI. VII, bl. 
241 ； H. Geurtjens, De slavemij op de Kei-eilanden, 
Javapost 1911; Dr. K. Merton, Forschungsreise in den 
Sudostl. Molukken (Ani- u. Kei-Inseln) 1910; Dr. J. 
Roux, Iles Arou et Kei, Le Globe (1910) 49; H. G. Lan 
gen, Die Keij- oder Kei-Inseln, Wien 1902； H. 
Gcurtjens. Een uitvaart op de Kei-eil, Alm. Missiehuis 
Tilburg 1914, biz. 63; H. J. A. RaedC van 
Oldenbarnevelt. De Residcntie Ambon nT TT^B. B. JlOl 
Opstootjes op Klein-Kei, Ind. Gids 1914, I, biz. 242. A J
「S -A 

KEI-TENIMBAR. Eilandengroep, tot de Kei- eilanden 
(Zie aldaar) behoorende, gelcgen ten Z.W. dcr Kleine 
Kei-eilandcn, en bestaande uit het ei- landje Tenimbar 
(Tanah-nimbar), een rotsachtig heuvclaclitig ciland, met 
de op cen. 30 M. hoogen hcuvel gclegen Kampong 
Atnebar, en onbewoonde kleinere eilandjes. Vroeger 
were! er de naam „Ver- dookle eilanden” aan gegeven ； 
zij liggen geheel afge- sebeiden, terwijl de hcidensche 
bewoners zelden met de bevolking der and ere eilandon 
in aanraking komen. Vlak bij Ten ini bar ligt het eilandje 
Warnar, terwijl medc tot de groep gerekend worden de 
eilandjes Noehoeta, Oetir, Ocr, Warbal en Menir, hoewel 
die gcograpliisch tot de Klein-Keigrocp behooren. Zic 
voor bijzone!orheclen G. W. W. C. Van Hoevcll, T. Bat. 
Gen. XXXIII bl. 147. 

KEILILIR. Naam voor eene Papegaai-soort, 
Geoffroyus aruensis op de Aroc-eilanden, Oei- lat op de 
Kei-eilanden, Aloo inin op Goram. 

KEISAU. Inlandsche naam op Rotti gegeven aan de 
addersoort: Lachesis gramin&us Shaw (zie onder 
OELAK en onder SLANGEN). 

KEIZERIN AUGUSTA-RIVIER. Een machtige rivier in 
Duitsch Nieuw-Guinea. Zij mondt uit op de Noordkust 
op 3° 51’ Z.B. en 144° 30’ O.L. De algemcene ricliting 
van do monding stroomop- waarts is Oost-VVest. Over 
een klein gedeelte van den bo ven loop stroomt zy over 
Nederlandsch gebied. Ten westen van don lllen 
lengtegraad (grenslijn) buigt zij zich naar hot ziiiden. 
Hoowel prof. Neu- hausz de rivier 310 K.M. opvocr, 
waren het Neder- landors, die haar hot eerst grond ig 
verkenden onder leiding van don tocnmaUgen Luitenant 
t/z F. L. Rambonnet. Met de Pionier, con klein 
stoomschip, werd do rivier vijf cl a gen opgestoomd. Do 
Pionier kwam tot 4° 20’ 10" Z.B. 141° 51’ 51〃 O.L.; 
daarna werd zij nog acht dagen met do stoomsloep 
opgevaren. Op dit punt was de vaargcul nog 6 h 7 voet 
diep, doch cr wareii veelstroomversnellingenen in do 
vaargcul liggondo boomstanHnen. Hier was mon reeds 
op Nedorlandsch gebied on voer de rivier nog 
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2 dagen per prauw op. Het verst bereikte punt lag op 4° 
41' Z.B. en 140° 57' 50" O.L. 

De K. Augustarivier is tot de Ned. grens met 
vaartuigeii van 1.5 M. diepgang bevaarbaar, daama nog 
slechts over korten a f st and met prauwen. Waar- 
schynlijk ontspringt zij op het Victor Emanucl-Ge- 
bergte. De rivicr heeft con onUlbaar a an tai bochtcn en 
vcel zijrivieren vloeion cr in ； aan den bovenloop 
werden hangbruggen aangetroffen. De bcvolkingwas bij 
de opvaart vijandig, bij den terugkeer vriend- schajjpelijk 
gezind. 

KEIZERSBAAI. Zie SEMANGKOBAAI. 
KEIZERSPIEK, SEMANGKO-BERG. Berg in het 

zuiden van de Lampongschc Districten. Doze vonnt de 
hoogstc verb elf ingvaiT een rug^Hie met den Goc- 
noeng SSkintjau (171S) M. in Bcnkoclcn samen- Jiangt. 
Hare hoogte bedraagt 2102 M., terwijl de in hare 
nabijheid staandc top de Kabawok een hoogte heeft van 
1641 M. (zic afzonderlijk artikel TANGGAMOES). 

Aan den voct van den Kcizerspick ligt aan de kust de 
hoofdplaats Kota A g o e n g der gelijknaini- ge 
onderafdeeling, van waar over de Oostelijke hellin gen 
van dezen berg de groote weg naar Telok- betong gaat, 
terwijl aan de Westzijde van Kola- Ag6eng~ iiit ecn 
paardenpad over stork hellend terrein langs Wai Panas 
naar het op cen 800 Ji. hoog plateau gelegen Oeloe Beloo 
voert, bewoond door lieden, afkomstig uit do 
bovenlanden van Benkoelen, waarklimaat en bodem 
gunstig zijn voor de koffiecultuur en de teelt van 
Europeesche groen- ten. Op bedoeld gebergte 
ontspringen aan de Zuid- zijde tai van riviertjes, alle kort 
van loop en in de Semangkobaai uitmondende, waarvan 
het water voor de rijstcultuur op sawahs wordt benut. Op 
verschillende plaatsen aan den voet van dit gebergte treft 
men warme bronnen aan, die op vul- kanische formatie 
van den bodem wijzen. 

KEKAH. Zie AKIKAH. 
KfiKARA (MAL.). Zie DOLICHOS. 
K£K£BLEK. JAV. Het is twijfclachtig'of de naam in 

zoologischen zin gebruikelijk is en niet ten rechte de 
Oenaming is voor ecn boozen geest in de gedaan- te van 
een vleermuis. Zie VLEERMUIZEN, IN- 
SEKTENETENDE. 

KEKfiK (MAT. BANDJERMASEN). Zie DWERG- 
EEKHOORNTJES. 

KEKfiS (SOEND.) Zie BOOMSPITSMUIZEN. 
KEKIK(eiland). Zie LAWIN (EILN). 
KfiLABAT of KfiLABfiT (MAL., JAV.). Zie TRI- 

GONELLA. 
KELADI (MAL.). Zie COLOCASIA. 
K&LAJANG. Naam op Billiton en Mindanao voor 

eene Z w a 1 u w-soort Hirundo javanica; deze en 
Pelrochdidon nigricans heelen op de Aioe-eilanden 
Teloloar, op de Kei-eilanden Wok- woka. 

KELAJOE (JAV.). Zie ERIOGLOSSUM. 
KELALING. Zie VALLEN. 
KfiLAMPANG (MAL.). Zie STERCULIA FOE 

TID A. 
KELANG. Eiland ten Westen van het eiland Ce- ram 

op 3° 10' Z.B. en 127z 47' O.L., behoorende tot de 
onderafd eelin g West-Ceram, afd eelin g Ceram, van de 
residentie Amboina. Het verheft zich het lioogst nabij de 
Oostkuet in den steilen berg Tonoe 800— 850 M. hoog. 
Het eiland telt een aantal kampongs, de meeote Uggen 
aan de Oostkust. ~ - 

K&LAPA. Eiland met een kustlicht in straut Sapeh, 
ten O. van Soembawa. 

KELASAN. Zie KALASAN. 

KfiLAT DJANTAN (MAL.). Zic EUGENIA PO- 

LYANTHA. 
KfiLAT NASIK-NASIK (MAL.). Zie EUGENIA 

MICHELII. 
KELfiDIN. Zic MUZIEK EN MUZIEKIN- 

STRUMENTEN. 
KfiLENTANG. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN- 

STRUMENTEN. 
KELfiNTJI of K 瓦 intji (MAL., SOEND.). Zie HAZEN. 
KELfiTIK (MINJAK-) (SOEND.). De beste soort 

klapperolie, verkregen als ccrsto product uit het 
vruchtvlcesch. 

KfiLfiWIH (SOEND.). Zie ARTOCABPUS 
COMMUNIS. 

KELITJI (MAL.). Zie CAESALPINIA BONDU- 
CELLA. 

KELOEANG (MAL.). Zie VLEERMUIZEN, VRUCH 
TENETENDE. 

KELOEHOER, KLOEHOER of KLOHOR (JAV.). ZIC 
OASSIA FISTULA. 

KELOEKOES. Zie VAARTUIGIifN. 
KfiLOENG (MAL.). Zie VISSCHERIJ. 
KELOERAHAN of locrahschap. Naam, die een enkelc 

maal gebezigd wordt voor een dorp of inland- sche 
geineente op Java, doch die mecr gebruikt wordt voor het 
ressort van een voormalig tusschen- hoofd (zie deel I. bl. 
286), en vooral voor die vroege- re complexen van te 
zaracn bestuurde gehuchten in de Soendalanden, waaruit 
zich cerst in later jaren ondcr bhzeri invloed desa's 
ontwikkeld hebben (zie Adatrechtbundel VIII bl, 12 cn, 
voor Bantam, IV bl. 515 naast bl. 88 nt). Bij de 
reorganisatio van de Vorstenlanden• sinds 1912 wordt 
nietde naam d6s&, maar clc naam kGloerahan gegeven 
aan de aldaar in het leven geroepen in land sche 
gemeenten. 

KELOEWAK (JAV., MAL.). Zie PANGIUM. 
KELONGKANG of KLONGKANG (BATAV. MAL.). Zie 

PSOPHOCARPUS. 
KfiLOR, K^LOER (MAL., JAV., SOEND.). Zie 

MORINGA. 
K—MA. Strandnegorij in het district Tonsea der 

onderafd. Menado dor afd. en residentie Menudo (kema 
komt van kima = schclp)); warm en onge- zond plaatsje, 
we rd vroeger door veeJ schepen, waaronder 
walvischvaarders, die er kwamen ver- vcrschen, 
aangedaan. De reede van K6ina is in den Westmoesson 
veilig en wordt dan nog wel con8 gebruikt voor het lossen 
en laden van goederen bestemd voor of afkomstig van 
Mcnado, daar de reede van Menado in (lien tijd o» veilig 
is. K6ma telL slcchts 土 600 zielcn, mcest van elders 
gckoincn vreemdelingen, geen echte Minahassersfzic 
Sarasins, Keisen in Celebes, 1/ 4). Jlet is door wegen met 
Men ado en Tondano verbonden. 

KEMA. Ue giootste van alle doopvontschelpen (zie 
aldaar), Tridacna gigas, wordt aid us in de Kleino 
MoJukken genoemd; in Jiel Maleiscli heet zij kima, JAV. 
kirnfi. 

KEMADEH, KEMAD^AN of K 它 MLAD 它 AN 

(jAVJ. Zie LOKANTHUS. 
KEMADOEH (JAV.). Zie FLEURY A cn LAPOR- 

TEA. 
KfiMANDfiN (JAV.). Zie MELASTOMA. 
KfiMANG (MAL., SOEND.). Zie MANGIFERA 

CAESIA. 
KfiMANGGA of KfiMLANDINGAN. JAV. naam voor 

S p i n n e n, Araneidae; MAL. : laba-laba of Jawa-lawa. 
De Bajaks op W.-Borneo kennen ecu groote Valluikspin 
ondcr den naam van Tabangkang. De Vogelspin heet in 
*t Maleisch laba-laba bfisar. De Socndaneezcn noemen 
cen spin: 
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]antjah, do Madoereczen: kanti laba-labo, de Bali- 
ncozen Kakawa of Kakaouahoonbong; op do Mo- 
hikkon Plasoe. 

KfiMANGI (JAV.). Zie OCIMUM SANCTUM. 
KfiMBANG (RAWA). Uitgcstrekt mocras op Java, 

residcntie Ba-njocmas, afdceling Tjilatjap, district 
Pegidingan ten Z. van - dIitfofdplaats Sidaredja van dat 
district. 

KJlMBANG (JAV., SOEND. CH naast het woord 
“boenga?' ook in het MAL. voorkomend). Bcteekcnt b 1 
o e ni, en wordt vaak v66r de benamingen van 
l>loemdragcnde planten gevoegd. Wanneer men deze 
niet onder Jcemloang of ondcr boenga vindt, zoeko men 
zo op het hoofdwoord. 

KfiMBANG AJER MAWAR (MAL.). Zie ROOS. 
KEMBANG BANG AH (JAV.). Zio AMORPHO- 

PHALLUS VARIABILIS. 
KfiMBANG BOEGANG (SOEND.). Zic CLERO- 

DENDRON. 
KEMBANG DJALAK (JAV.). Zic BUTE A. Do hoog-

Jav. benaniing is „sekar dj&lak", evencens bcteekeTicnd 
de bloem van den plasa-boom, die ge- bezigd wordt voor 
het van gen van djalaks (zie onder dit woord). Ten 
onrechtc is in DI. I onder Butea een ondcrscheid in 
beteekenis vermeld tusschen de uit- drukkingen 
“kbmbang-'' en „s6kar cljalak,>. 

KEMBANG KANTJING (JAV.). Zie GOMPHRE- NA. 
KEMBANG LAWANG (MAL.). Zie CINNAMO- 

MUM PARTHENOXYLON. 
KEMBANG MATAHARI (MAL.). Zie HELIAN- THUS. 
K6MBANG MANTEGA (MAL.). Zie TABERNAE- 

MONIWNA. 
KEMBANG MAWAR (MAL., JAV.). Zic ROOS. 
KfiMBANG M宜RAK of MfiRAKAN (MAL., JAV.). Zie 

CAESALPINIA PULCHERRIMA. 
KEMBANG PAGI-SORE (MAL., BATAV.). Zie MI- 

RABILIS. 
KEMBANG PATIMAH (MAL.). Zic ANASTATICA. 
KEMBANG PALA (MAL.). Foelic. Zie NOTE- 

MUSKAAT. 
KfiMBANG POEKOEL-AMPAT (MAL., BATAV.). Zie 

MIRABILIS. 
KEMBANG POELOE (JAV.). Zie CARTHAMUS. 
KfiMBANG SARI TJINA (MAL. BATAV.). Zio VINCA. 
KEMBANG SfiDEP MALEM (MAL., JAV., SOEND.). Zic 

POLIANTHES. 
KEMBANG SEMANGKOK (MAL.). Zie STERCU- 

JJA SCAPHIGERA. 
KEMBANG SSiPATOE (MAL.). Zie HIBISCUS 

ROSA SINENSIS. 
KfiMBANG SOENDfiL MALfiM (MAL., JAV., SOUND.). 

Zic POLIANTHES. 
KEMBANG WfiKTOE KfiTJIL (MAL.). Zie MI-

RABILIS. 
KfiMBANG WfiRA (SOEND.). Zio HIBISCUS ROSA 

SINENSIS. 
KEMBAR GOENOENG. Eon dor Jioogo toppen in hot 

Wilhelmina gebergte gelcgen op do grens vati do 
Alaslandcn en de Afdecling Oostkust van Atjeh. Do 
twee nagonoeg even hooge toppen, respectieve- lijk van 
2349 en 2333 Meter hoogte, hebben hem don naam van 
Tweelingsgebergte bezorgd. Op den hoogston top 
ontspringt de Batang SCrangan. 

KEMBEN. De Jav. borstdoek voor vrouwen, zeer 
algcmeen in de Vorstenlanden nog gebruikt, daar- buiten 
in hoofdzaak ver van gon door het enkolo btmdjo: de 
badjoe koeroeng, d.i. het van voron ge- Moton baadjc, in 
de nicest；。residonties van Midden 

Java； of het van voren toegeknoopte, vooral in Weston 
Oost-Java. Do kemb6n ig steeds vau gebatikt ka- toon, so 
ms ook wel van K AIN-KfiMB AN GAN (zie dit woord), 
maar is nimmcrcffttiklourig of van zyde. De 
oudcrwetschc en nu nog aan de Vorstcnhoven strong 
gcvolgdc dracht dcr k6mbi$n, is dwara even boven do 
borsten, en met geheel blootgelaten schou- ders en armen. 
In het gewonc Icvcn trekt de vrouw daarbij een kort, van 
voren wijd opcnblijvcnd baaelje (Jav. klambi) aan. De 
gewone afmeting van een kSmben is c.a. 0,50 M. breed 
(dus do halve breed te van het gebruikelijke batik-katocn 
of mori), bij 2,50 M. lengte; de gelicfdc midden-
versiering is de langgorckte schuine ruit of spiegcl (Jav. 
modang), van afwij kendo en effen kleur, al dan niet met 
ver- sicring van binnenwaartsche haakjes (tjoemengki- 
rang). Zie nader Rouffacr en Juynboll, De Batik- kunst in 
N.-I. (1914), p. 89—103, met Platen 1,.18— 20, 24, 2G, 
on 52 met 91 (kemben's van kain- kembangan, in 
Ideurcn), en verg. BATIKKEN, sub 8. 

KEMBILI (MAL.). Zie COLEUS TUBEROSUS. 
KfiMBOENG, IKAN (MAL.). Zie MAKREEL- 

ACHTIGEN. 
KfiMfiNIRAN of M它NIRAN (MAL. BATAV.). Zie 

PHYLLANTHUS URINARIA. 
KEMENJAN (Goenoeng). Een laag gebergte in do 

onderafdeeling Serbodjadi ter Oostkust van Atjeh, die 
den ouden meerbodem, waarop thans het sawahcomplex 
van Lok op ligt, in het Oosten afsluit. De Woih ni 
Serbodjadi trekt er een nauwen kokor doorheen en verlaat 
het gebergte onder den naam Woih ni Djenieh. 

KfilVIIRI. District van do afdceling Poerworedjo 
regentschap Koetoardjo, residcntie Kedoe, met gc- 
lijknamigo hoofdplaats. 

Hot heoft eene oppervlakto van 141 K.M.a en is 
verdeckl in 3 ouderdistricton met gezamenlijk 72 desa's. 
Op hot einde van 1905 bestond de bevolking uit enkolo 
Europeanen en ongeveer 55.000 Inlanders. 

In dit district worden de tempelgrotten Goewa- 
TSbasan on G. Lanang aangetroifen. 

KfiMIRI (MAL.). Zic ALEURITES MOLUC- 
CANA. 

KfiMIRI TJINA (MAL.). Zie HERNANDIA. 
KfiMLAD^AN ⑶AL.). Zie LORANTHUS. 

KfiMLANDINGAN (JAV.). Zie LEUCAENA. 
KEMLANDINGAN-GOENOENG (JAV.). Zie AL- 

BIZZIzl MONTANA. 
KEMOEKOES (MAL.). Zie PIPER OUBEBA. 
KfiMOENING of KAMOENING (MAL., JAV., SOEND., 

BAL.). Zie MURRAYA. 
KEMOENTING of KARAMOENT1NG (MAL.). Zic 

RHODOMYRTUS. 
KfiMONG. Zie MUZIEK EN MUZIEKINSTRU- 

MENTEN. / 
KfiMPANG. Zio V^^ARTUIGEN. ' K色MPAS (MAL.). 

Zie KOOMPASSIA. 
KfiMPJANG. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN- 

STRUMENTEN. 
KfiMPOEL. Zio MUZIEK 写 NMUZIEKINSTRU- 

MENTEN. . - 3— -----  
KENANGA (MAL., JAV., SOEND.). Zio CANAN- GIUM. 
K—NARI of KANARI (MAL., JAV., SOEND.). Zio 

CANARIUM .COMMUNE en ELEMI. 
KfiNDAL (JAV., SOEND.). Zic OORDIA MYXA. 
KENDAL. Westelijkste afdeeling en regent- scliaj) 

"van do residentio Scmarang, door do Kali Ko eta van 
Pekalongan gcschoidcn met eeno 
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oppervlakte van 1082 K.M.3, bestaande uit drie controle-
afdcelingcn: Kendal, Sclokaton en Bodja en 5 districten: 
Kendal, Kaliwocngoe, Weleri, Selo- katon en Bodja.De 
particuliere Industrie heeft zich ,iti deze afReeling zcer 
ontwi]<keld; er komcn voor 3 suikerfabrieken, 23 
ondememingcn voor koffie, cacao, kina, thee, kapok, 
rubber en spccerijen, go- dreven op 87 erfpachtseroeelen; 
vorder 6 ondemo- mingen voor rijst, pSl&widja (tweedo 
gewassen), tabak en visch, gedreven op 9 
erfpachtspcrceelen. 

Er komen in Kendal versclieidene ininerale 
jodiumhoudende bronnen voor, o.a. die van Geba- 
ngan,Ngasinan en Pelantoengan, alle op de hellingen van 
den G. Prahoe. Bij die van Pelantoengan is het. bekende 
gezondheids-etablissement opgcriclit. De bevolking 
bedroeg op ulto. 1905 ruim 372.000 zielen, waarvan 
1200 Chineezen en 670 Europeancn. De afdeeliug wordt 
doorsneden door den grooten postweg en door de 
stoomtramlijn Qheriboii—Sema- rang. 

De zeevischvangst wordt door de bevolking a an de 
kust op groote schaal gedreven. Kendal voorziet de 
hoofdplaats Semarang van zeevisch. De afdeeling is aan 
de kust ongezond, daar veel malaria \wordt aangetroffen 
； in het binnenland is het klimaat ge- zond en friseb. 
Twee gouvemementsrubber-onder- nemingen worden in 
het district Bodja aangetrofEcn te Merboeh en 
Kaliwringin; t-erwijl to Bodja en Selokatan 
suikerrietbibitcultuur wordt gedreven. 

De afdeeling wordt doorsneden door de Kali Bodri 
(zie aldaar), die sedert 1914 onder geregeld beheer is 
gebracht. V66rdien trad zij in den Wcst- moesson buiten 
hare oevers, en voerde vrij vee] zand aan. De rivierdelta 
heeft tot Noordelijke punt Oc- djoeng KSr&welang. 

In het district Weleri ligt de mijnbouw-concessie 
Tjiploek voor het winnen van petroleum enz/i 

KENDAL. District van de gelijknaniige afdeeling1 en 
het regentschap der residentie Semarang. Het heeft eene 
uitgestrektheid van 111 K.M.2 en had op ulto. 1905 eene 
bevolking van ruim 80.000 zielcn, waarvan een 100-tal 
Europeanen en 400 Chineezen. Alhoewel in het district 
zelf gecn suikcrfabrieJc wordt aangetroffen, vindt men er 
groote aanplantingen van suikerriet van de fabrieken 
Kaliwoengoo, Tjipiring en Gemoeh, in de aangrenzende 
districten gelegen. Het dish-ict is verdeeld in drie 
onderdis- tricten. /J "q J' 

I^ENJBAL., Hoofdplaats van de gelijknamige af- 
deefeg^-regentschap en district der residence Semarang. 
Het is een plaats, gelegen op 27 K.M. van Semarang aan 
den gi-ooten postweg aan de Java zee en aan de 
stoomtramlijn Samarang—Cheribon. Op ultimo 1905 
had zij eene bevolking van 土 15000 zie- len, waarvan 
een lOOtal Europeanen on 400 Ci)i- ncezen. De 
Chineesche wijk is vrij belangrijk, de hand el van de 
Chineezen met de Inlandsche bevolking is druk. >// ■"!7 

KENDALPAJAK. Bekende Christengemconte, 
ongeveer 18 K.M. ten Zuiden yan Malang, residen- tie 
Pasoeroean, gelegen.*"' ■ ' ' 

KfiNDANG. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN- 
STRVMENTEN. 

KENDARI. Onderafdeeling der afdeeling Oost- 
Celebes van het gouv. Celebes en onderh., omvat- tende 
het zelfbesturend landschap Laiwoei (zie al- onder een 
piviel gezaghebber met standplaats Kendari. 

KENDARI (KANDARI). Standplaats van den 
besturenden ambtenaaren zetel van het zelfbestuur van 
Laiwoei en aan de nvier Kendari, die in de 

baai van Kendari (zie KENDARIBAAI) uitmondt, 
gelegen, is ceno niet-onbolangrijko handelsplaats. 
De naam is volgens Dr. Adriani afgelcid van Kanda- 
ri, Kandai, een bamboestok om cen prau\y door on- 
diep water (kandas) to boomen. Kendari was oor- 
spronkelijk de naam van een stukje der baai. D° 
plants bestaat uit een honderdtal houten, op hoogo 
stylen gebouwde liutten, die bij dagelijkschen vloed 
in het water staan (zie SarasinJs Reisen in Celebes 
cn J. N. Vosniaer, Verh. Jiat. Gon. XVI [ ,1839.) 

KENDARIBAAI. Ruime, O—W loopende baai 
met diepen.maar nauwen en bochtigen toegang aan 
de Z.O. kust van Celebes op ongeveer 4° Z.B., waar- 
aan de gelijknamige handelsplaats, zie KENDARI. 
De baai is rondom ingesloten door hoog land en 
levert voor diepgaande schepen een veilige anker- 
plaats op. Zie Zeemansgids deel V. 

KENDAWANGAN. Rivier in Zu id-Mat an aan 
de Westkust van Borneo. Zie BORNEO, IV 0. 
Het stroomgebied dezer rivier omvatte voorheen 
het halfzelfstandigo landschap Kendawangan on- 
der een bestuurder, aan het vorstenhuis van Ma- 
tan verwant. 

KENDfiKA (BATAV. MAL.). Zic BRUGIERA 
ERIOPETALA. 

KENDENG. Dit woord beteekent bergketen en 
is de algemeene benaming van het gebergte, het- 
welk zich door geheel het Zuiden van de residen- 
tien Bantam en de Preanger-Rcgentschappen uit- 
strekt： In engeren zin heet (lit gebergte K6nd6ng in 
de afdeeling Tjaringin cn het Westelijke gedeelto 
van Lebak. — "Ook de Noord rand van den ouden 
Idjen-]<rOer wordt met dezen naam aangeduid. 
Bovendien zijn er eenige vulkaanruines in de 
Preanger, die KendCng heeten, b.v. de Kendeng- 
Loehoer, de Kendeng-Patoeha, de Kendeng-Wa- 
lingin. 

KfiNGANGRANG (JAV.). Zie KERfiNGGA. 
KENINGAR, KANINGAR (.IAV.). Zi< KANEEL. 
KfiNONG. Zie MUZIEK EN MUZIEKINSTRU- 

MENTEN. 
KENTANG (MAL., JAV., SOEND.), vaak rnct bij- 

voeging van Belanda, Welanda (DIAL., SOUND.), 
Wlanda, L角nd物(JAV.) = HoDandsch. Zie AARD- 
APPEL. 

KfeNTANG DJAWA (JAV.). Zic OOLEUS TU- 
BEROSUS. KENTERING. Zic KLIMAAT. 

Kt-NTJEK.Zie MUZIEK EN MUZfEKINSTRU- 
MENTEN. 

KfiNTJIR. Zie LANDBOUWWERKTUIGEN. 
KENTJOER (MAU, JAV.). Zie KAMPFERIA GA- 

LANGA. 
KEO. Vulkaan, zie AMBOEKCJMBOE,*. < . 
KfiOE (DAJ.). Zic ORANG OETAN. / 
KEONG. Algemeene Malcische naam voor huisje, 

schelp van de huisjesslak cn van andere in derge- lijke 
schelpen levende dicren. Javaansche naam voor een tot 
clc Prosobranchia (zie GASTROFODEN) behoorende 
S1 a k, Ampullaria, in het SOEND. toetoet genaamd. 

KEPAH (MAT.). Schelpdier. (Zie aldaar). 
K^PAHIANG. Hoofdplaats van de onderafdee- ling 

Kedjang der afdeeling Lfibong in de residentie 
Benkoelcn. De uitsprnak luid b Ke pa ja ng, een woord, 
dat den naam oanduidt van een grooten boon waarvan de 
vruchten, die een biltere bcdwelmende pit ])ebben, 
gebruikt worden tot bereiding van olie, welke als 
surrogaat voor klapperolie dient. De plaats ligt 501 M. 
boven zee, aan den linkeroever der liier diep ingesneden, 
als bei'gstroorn voortbruisende 



KEPAHIANG-KERADJAAN AMPAT. 301 

Mocsi. Het aantal inwoners bedraagt 990, waarvan 
slechts ecn 20-tal Europcanen, terwijl do Chin, wijk 160 
inwonors telt. Do weekinarkt wordt zeer druk bezocht, 
doordat Kfipahiang ligt ann den grooten weg, die 
Noordwnarts naar IMocara Aman, zuidwaarts do Mocsi 
af naar TCbingtinggi in Palem- bang voert, terwijl eon 
weg van 57 K.M. lengte Wcstwaarts naar de hoofdstad 
Benkoelen gaat. Aan den laatsten weg bevindt zich ook 
de gouver- neinents katoenaanplant te Karang Tinggi, 
waarop de met die cultuur genomen proeven als mislukt 
moeten worden beschouwd. In KSpahiang bevin- den 
zich ook do bijna 600 Soendaneesche immi- granten, die 
op initiatief van den controleur Hooyer zich bier 
vestigden, en reeds 110 bouws grond hebben ontgonnen. 
De milit. bezetting wercl in 1907 opgeheven. 

Literatuur: Teijsmania 1915. biz. 400 en 587. 
KfiPAJA, nieer gcbruikclijk PePAJA (versch. talcn ； 

JAV, : Kates, KatelS; SOEXD. gedang). Zie CAR1CA. 
KEPAJANG (MAT.). Zie PANG1UM. 
KEPAJANG. Zie KEPAHIANG. 
KEPALA. De Zuidclijkste en hoogstdder jongere 

cruptickcgels (3035 M.), die zich binnen den ouden 
krater van den Ajeg-Ajeg-vulkaan hebben gevormd (zie 
aldaar). 

KfiPANDJfiN. Con trole -af d eelin g met gelijk- 
namige Jioofdplaats van de afdeeling on het regent- 
schap Malang, residentie Pasoeroean, bestaande en- kel 
uit het district Senggoeroeh (zie aldaar). De hoofdpJaats 

ligt 340 M。bo ven de zee. . ■:； 
KEPANOEHAN. Landschap behoorende tot de 

onderafdeeling l-tokan, afdeeling Bengkalis, gou- 
vernement Oostkust van Sumatra. 

KEPAS. Een der hoogvlaktcn van deBataklanden in 
de resklcntie Tapanoeli, uitmakende de kern van do 
Pakpak-landen (zie aldaar).In het Noordon wordt zii 
door de Kepas-keten gescheiden van Pegagan, terwijl in 
het Zuiden het hoogere Deleng Batoe Arden-gebied de 
scheiding vonnt met Simsim. De hoogvlakte verheft zich 
ongeveer 1400 M. en bestaat voornamclijk uil 
tufgestcentcn, waarin zich de Lau Si MbiiJin, ecn 
zijrivier van do Simpang Kiri, een diep dal Jieeft 
uitgeschuurd. Haar opper- vlakte kan gcschat wonlcn op 
765 K.M.2, waarvan ongeveer 3/tl gedeeke oerwoud is; 
het aantal bewo- IKT.S bedraagt 5500, zoodat de 
dichthcid van be- volking nict nicer dan gomiddekl 7 
inwoners per K.M.2 bedrnagt. Hot Westen schijnt iiet 
dunst be vol kt te zijn.「 

KEPfiR. KfiPfiR LAOET (Ikan-). Zie KLIP- 
VISSCHEN.' 

KfiPITING. Javaanscho naani van cen Zwem - krab, 
Neplunus pelagicua; 

KEPODANG of KAPODANG. Javaansche naaiu voor 
de VV i e 1 e w a a 1, Oriolu.s maculatiis. Dczo heet bij 
do Maleiers op Sumatra (Deli) SfilCm- poekau en op 
VVesl-Suniat ra Mant iluu, ook banii- lau; op Celebes 
wordt Oxclebentiia Goelalahc ge- noeincl. Op de Aroo-
oilanden heet Oriolus viridis simu-f Toetoer. 

KfePODANG-SOENGOE. Javaanscho naam voor eeno 
1< u p svogelsoort, GrauculuJt javensis. Grau cuius 
papucnsis, ook een n p svogol, heet op de Aroceilandcn 
Kartoella; Grauculus hypoleucus wordt op de Kci-
eilandon Sigoejct genocnid. Ecne verwanto soort, 
Grauculus Suinatrcnsis, heet op Wcat-Sumatra Sikoh. 

KfiPOEHof KEPOH (JAV.,SOEND.). Zic STEROU- 
LIA FOETIDA. 

K色POENDOENG (JAV., SOEND.). Zie BACCAU 
REA KACEMOSA. 

KfiPOH (JAV., SOEND.). Zie STERCYLIA FOE- 
TIDA. 

KEPOH. Grootstc vccmarkt van Madoera, on- gevcer 
10 K.M. beoosten do hoofd plaats Pamekasan in het distr. 
Boender, controle-afdceling, rcgentschap on afdeeling 
Pamekasan, aan den grooten postweg naar Soemenep 
gclegen. 

KEPRAK.Zic MUZIEK EN MUZIEKINSTRU- 
MENTEN. 

KERA-KERA. Naam in Wcst-Nieuw-Guinea gegeven 
aan een voorwerp, dat dient om b.v. een pad voor het 
verkeer af te sluiten, om te voorkomen dat van een 
vruchtboom door een ander de vruchten worden 
weggehaald, of om bij het verlatcn van de woning 
ongenoode gasten te weren. 

De kera-kera vertegenwoordigt de persoon, die het 
voorwerp plaatst, en geon Papoea zal datgene doen, wat 
de oprichter van het tceken heeft willen beletten, wetende 
dat hem dan de onaangenaamste dingen, ziekte en dood, 
kunnen treiien. Het schcn- den van een kera-kera wordt 
als een persoonlijke be- leediging beschouwd.. 

Dit gebruik komt op geheel Nieuw-Guinea voor, 
maar onder verschillende namen.Zaak is het,dcrgc- lijke 
kenteekenen te eerbiedigen ter voorkoniing van 
onaangenaamheden met de bovollung. 

KERABOEKOE. Zie SPOOKDIERTJE. 
KERADJAAN, bestaande uit Keradjaan na Sem- bilan 

en Keradjaan na S&poeloeh, twee oude land- 
schapfederaties in de bovenstreken der onderafdeeling 
Laboean Batoe van de Oostkust van Sumatra. Reeds in 
1907 hadden de 9 hoofden van Keradjaiin na Sembilan 
en de 10 hoofden van Keradjaiin na Sepoeloeh, tot dusvpr 
onafhankclijk, te kennen gegeven, dat zij zich onder het 
rechtstreeksch bestuur van het Gouvernemcnt wilden 
stellen, doch dit werd niet gewenscht geacht in doze 
omgeving viin zelfbesturendo landschappen. De 19 
landschapjcs waren to kloin om elk afzonderlijk onder de 
werkiug van do „korto vcrklaring" te worden gebracht, 
terwijl zij tegen vcrceniging tot een landschap bezwaar 
hadden, omdat de hoofden niet genegen waren ecn der 
hunnen als hun meerdero te erkennon. Tcnslotte is een 
oploss in g gevonden, door zo gezamenlijk bij het 
landschap Bila to voegen. In Mei 1915 ver- klaarde ieder 
der hoofden, dat zijn landschap voor- taan deel zoude 
uitmaken van Bila en hij den Soetan als zijn 
landschapshoofd erkende. Bij Gouv. Bcsl. van 24 Dec. 
1915 no. 41 is zulks goedge- keurd, terwijl Soetan Bidar 
Alam Sjah, landschapshoofd van BiJa, in verband met dip 
vergrooting van zijn gebied opnicuwde korte vorklaring 
aflegde. Als eon nieuw district, met een districtshoofd 
onder do rcohtstrceksclie bevolen van don Soetan, zijn do 
vroegero 19 landschapjcs ingolijfd. 

De 2 fede ratios beslaan ecn oppervlakto van 450 
K.M.2 en worden bowoond door totaal 5000 por- sonen, 
bijna uitsluitend Toba-Bataks, dio bchalvo cen 3-tal 
Ohristengezinnen, Moh&mmedanea zijn. De be vol king 
geniet cen zekere welvaart, want het bergachtigc, zwaar 
begroeide land is zeer vruchtbaar en levert met geringe 
mocite mooie rijstoogaten. In hoofdzaak wordt nog de 
droge rijstbouw beoofend, doch cr is een streven 
merkbaar om den natten rijstbouw toe te passen. 

KERADJAAN AMPAT. Landschap aan de Z.- kust van 
het eiland Roti, deel uitmakende der afdeeling Zuid-
Timor en eil., resident io Timor en 
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Onderh. samengcstcld uit do landschapjcs Bokai, 
Keka, Lole en Taloc. 

KfiRA (MAL.). Zie JAVAANSCHE AAP. 
KfiRAKAH. Zic VAARTUIGEN. 
K宜RANDANG (MAL., JAV.). Zic UARISSA. 
K&RANDJI of KRANDJI (MAL., JAV.. SOEND.). 

Zic DIALIUM. 
KE RANG (JAV.). Naam voor ccn K o k h a a n, 

een tweeklcjipig weekdicr, Cardiwn cdule; ook Ki- 
djin g. Word t algcmcen gegcten,tcrwijl van de schelp 
kalk gebrand wordt. Zie SCHELPDIEKEN. 

KERAPPAN. Stiercnwedloopcn; het nicest po- 
pulaire volksvermaak op ^ladoera. De Madoerec- 
zen zijn er op verzot. In vele dcsa's worclen fraaic 
jonge stieren daarvoor bepaaldclijk aangefokt cn 
met zorg gcoefend. De ovenvinnaar in zulk een 
wed loop is een man van gewicht. 

De niededingende stieren worden gewoonlijk 
sierlijk uitgedost en zijn paarsgewijze voor lich- 
te, hoog naar voren omgebogen slcden gespan- 
nen, waarop de bestuurder staat. Meestal rennen 
twee, soms drie paar naast elkander naar het eind- 
doel. Daar het licht ontvlanibare gemoed der Ma- 
doereeschc gcintercssecrden bij die wedloopen vaak 
al te sterk geprikkeld wordt, zijn allerlei soms bloc- 
dige excesscn wel eens het gcvolg en is streng 
politietoeziebt dan ook dringend noodzakelijk. Bij 
de sinds een vyftal jaren op Madoera in gang 
zijnde stelschnatige vccverbeteringsmaatregelcn is 
men o.a. ook doende om de Kerappan daaraan 
dienstbaar te maken en wel door slechts die stieren 
naar de van Regceringswego uitgeloofde geldprijzen te 
laten mededingen, waarvan de eigenaars zich 
verplichten om ze aan de voortteling te doen deel- 
neinen, iets dat tot dusver niet of slechts zeer zelden 
geschiedde, omdat men er — zij het ook ten onrechte — 
kwade gevolgen voor de Kt rappan stieren van duchtte. 

KfiRAS TOELANG (BATAV. MAL.). Zie CHLO- 
RANTHUS. 

KERBOEI (MAD.). Zie KARBOUW. 
KERCKHOFF (CHARLES, EMILE, PIERRE VAN). 

Geb. 11 Nov, 1861 tc Zwolle, vertrok in Sept. 1881 als 
ambt v. d. burg, dienst naar Batavia, we id eerst tijdelijk, 
daarna, in Mei 1883, definitief adspi- rant-controleur te 
Pajokoemboch (Pad. bovenlan- den). In Mei 1886 werd 
hij controleur in deafdeelixig Padang-
law^s_(Tapanoeli), waar hij zich als bestuurder 
onderscheidde. Genoodzaakt tot hcrstcl naar Europa te 
vertrekken (1889) bracht hij een winter in Algerie door
； in Ned.-Indie teniggekeerd werd hij (Febr. 1892) 
toegevoegd aan den Regeeringscoin- missaris Gallois, 
belast met het instellen van eon onderzoek naar den staat 
van zaken in de Mina- 
hasa. Twee jaar later werd hij sec re tar is der 
res. Oostkust van Sumatra； na een paar maan- 
den werd hij door ziekte genoodzaakt naar Neder- 
land terug te gaan, waar hij 7 Oct. J894 overiced. 
Hij schreef: Het Mai. toon eel ter Westk. van Suma- 
tra (T. Bat. Gen. XXXI, bl. 303); Ojimerkingen 
over de zoogen. Orang Loeboe (T. Aardr. Gen. 2o 
Ser. VII, bl. 576; Aauteek. betreffende eenige in de 
afd. Padang lawas voorkomende Hindoe-oudheden 
(T. Bat. Gen. XXXII, bk 487); Algerie (Ind. Gids 
1890)； Rechtspraak volgens de adat, en Med cd. en 
opmerk. betreffende de slavernij in Ned.-Indie en 
hare afschaffing (Ind. Gids 1891 )； Afschafiing van 
heerendiensten in Ned.-Indie en Toeneming van den 
Islam in Ned.-Indie (Ind. tolk 1890). 

KERENGGA of KfeRANGGA (MAL. ). Soort van 
roode boschmier, wier beet zeer pijnlijk is, (JAV. 

rangrang, ngang-rang of kengangrang； SOEND. 
kararangge). Zic MIEREN. 

KfiRIDIK(MAL.).Sprinkhaan. Zie KECHTVLEU- 
GELIGEN. 

K色RING (SOEND.). Zie GAULTHERIA. 
KERK, KERKBESTUUR, KERKGENOOT- SCHAP. 

Zie EEREDTENST en ZENDING. 
KfiRMI, KREMI (MAL., JAV.), TJERMI (MAL.). 

KROEMA (JAV.) Nam on voor huid- en ingewands- 
jnaden. 

KERN (Dr. JOHAN HENDRIK CASPAR). Gcb. te 
Poerworcdjo G April 1833. Na de voorbereidendo studic 
voor de acadcmische lessen tc Groenlo, Docs- burg en 
Zutfcn, bezocht hij de Hoogescholcn te TJlrecht, Leiden 
(waar hij 12 Oct. 1855 proniovccrde op(1 issertatie get.: 
“Specimen exhibens scriptorcs Graccos de Rebus 
Persicis Achacmenidaiiun monu- mentis collatos,,) en 
Bcrlijn. Nad at hij van 1858 tot 1862 als leeraar aan hot 
Kon. Athenaeum tc Maastricht. in het Grieksch 
onderricht bad gegeven, weixl Kern, die zich vooral op 
de studie van het Sanskrit had toegclegd, in 1863 tot 
Hoogleeraar in die taal aan het Queens-college te Benares 
(Britsch-Indiii) benoemd. Na ecn tweejarig verblijf in 
Indio were! hij tot Hoogleeraar in het Sanskrit aan de 
Hooge- school to Leiden aanges.teld, wellie betrekking 
hij 18 Oct. 1865 aanvaardde met het uitspreken eencr 
redevoering: „Het aandeel van Indie in de geschie- denis 
der bcschaving,,

, Terwijl Kcm met roem ondcr de eerstc 
kenners van het Sanskrit bekend stond en voorts ook 
hoogst belangrijkc bijdragen geleverd heeft op andere 
gebieden van Indo-Germaansche t aalstudie, verwierf hij 
zich nict minder groote ver- diensten met betrekking tot 
den Indischen Archipel door zijne studie van het Oud-
Javaansch en door de vergelijkende studie der talen van 
die cilandcn-grocp en de daarmede verwantc talen, 
waartoe hij met V.d.Tuuk (en voor dezon in zekcren zin 
al Crawfurd) den stoot heeft gegeven en die hein in hoogc 
mate hare ontwikkeling dankt. Na den dood van Roon!a 
werd Kcm tijdelijk belast met de betrekking van 
Hoogleeraar in het .favaansch aan de Rijksin- stelling tc 
Leiden. Bij de invoering van de wet op het Hooger 
onderwijs op I Oct. J877 werd bij van die taak ontheven, 
doch ook daama venijkte hij do taalstudie van den 
Ijidischen Archipel met m<-- nigo uitnemende bijdragc. 
Kern, die ook ecu der voornaamste niedewerkers geweest 
is aan het Sarskrit-woordenbook, door het liussisch 
Gouv. uitgegeven, was sedert 7 Mei )866 lid en sedert 
1892 voorzittcr van de leltcrk. afdecling der Kon. Acad, 
van Wetenschappen. Na zijn emcritaat in 1903 vesligde 
hij zich te Utrecht. Ook daar blecf hij zijne besto krachtcn 
aan de wetenschap wijdcn, terwijl hij ook in 
vraagstukken van andcron aard van zijno beJangsteJling 
blijk gaf. Hij ovcrleed daar 4 Juli 1917. 

Van zijne talrijke werken kunnen hier alJeon genoemd 
worden, die, we Ike betrekking he b ben op het SauskriL 
cn miuw liiermcdc Bamenhangendc vakkeu, alsinedc 
die, wclkc. handelcn over den Indischen Archipel. Van 
do cersto zijn de voor- naomstc: Tekstuitgave van het 
astrologisch werk Bfhat-Samhita van Varahamihira, 
(Calcutta 1865, de Kngelsche verlaling in J. J<. As. Soc. 
Lxnidcn J 870 vgg.)； Varahaniiluwa's Yogayatra, in 
tekst en Hoogd. vertaling, (Indischc Stud ion, Leipzig 
1868—7J); Uitg. van het „Ayarabhatiam willj the 
commentary Bhatadipika**, Leid. 1874; Uitg. van de 
„Jatakamalan, Boston 1891; Over de jaartcJling der 
Zuidelijke Buddhistcn, Amst. 1873; 
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Engelscho vertaling van do Saddharma P叫da- 、rik* (in 
Sacred Books of the East, Oxford 1884)fr Gcschiedonis 
van het Buddhismc in Indic, Haftr- lem 1881—■1883; 
Manual of Indian Buddhism, Straatsburg 1896; 
Inscriptions cainbcxlgionnes, (ont- cijfering cn vertaling 
van Sanskrit-inscriptics int Oambodja, in Annalcs de 
I'Extrome Orient, 1880— 1882); Over de opschriften uit 
Koctei, Amsk. 1882; QakuntaIa7~Iri(Iiscli_ tooncelspcl, 
Haarl. 1862； Blj- drage tot de vcrklaring van ecnigo 
woordon in Pali- gescliriftch voorkojnende, Amst. 1881; 
toevoegsclen op Woordenbock van Ciiiklers, Amst. 1916; 
Oyct，. het woord Zarathustra cn de^ mythischeu- 
persoon van dien naam, Amst. 

Voor de taalstudie van deii Ind. Archipci zijn van het 
meesto belang, bchalve de talrijkc arlikclen van Kern in 
de Bijdr. t. t. 1. en vik., (waarin o. m. ge- handcld wordt 
over do Oud-Jav. Sprk. en over inscripties in den Ind. 
Arch, en waarin ook voorko- men de vertaling van het 
Oud. Jav. gedicht Naga- rakrlagama en van de eerste 
zangen van het Ka- mayaija): Kawi-sLudien, 7s Grav, 
1871; Ecne sche sage in Jav. gewaad, Amst. 1876; Wrtta- 
san^aja, Oud. Jav. Iccrdicht over versLouw7~tel<st en 
vert., Leiden 1875; Over de Oudjavaansche. ver-. taling 
van 't ^Mahabharata, Amst. 1877-; Oyer eene 
Oudjavaansche Oorkonde yan Qaka 782, Amst. 1880; 
Handschriften uit het eiland Formosa, Amst. 1887; Over 
de vermenging van Qiwaismc cn Bud-, dhisuie op Java, 
naar aanleiding van het Oudjav. gedicht Sutasoma, Amst. 
1888; Taalkundige gegc- vens ter bepaling van het stain 
land der Alaleisch- Polynesische volkcn, Amst. 1889; 
Over de bijsehrif- ten op liet beeldhouwwerk van BorfS 
Bocdder, Amst. 1895; Over het Mafoorsch, Leid. 1884; 
De Fidji-taal vergelekcn met hare verwanten in Indonesie 
en Pb- lyncsie, Amst. 188G； tekstuitgave van het Oud. 
Jav. Heldendicht Ramayaija, ,s Gravenhage 1900; De 
legende van Kuujarakarna, Amst. 1901; Taal- 
vergelijkende verh. over het Aneityumsch, met eon 
Aanhaiigsol over het Klankstelsel van het Eroman- ga, 
Amst. 1906. 

Nog verclient vcrmelding ecne bijdragc van Kern 
„Ovcr de godsdienstleer der Burjaten", Amst. 1893; en 
eene reeks van aankondigingen van Rus- sische boeken en 
lijdschriften over volkenkunde in „Intcn)ationalcs Archiv 
fur ELhnographie,>.' 

Het Kou. Inst. v. d. T. L. en Vlk. van Ned'. Indie geeft 
thans ecn uitgave van Kern's Verspreidc Ge- schriftci), 
ondcr zijn toezicht verzamcld. Tot dus- ver zijn 6 deelcn 
versehencn. -I C. G. J. 

KfiROEBOET (MAL.). Zie KAFFLESIA. KEROENG-

KEROENG (MAL.). Zio ZEEBAARS. KERRIE. Zie 

RIJSTTAFEL. 
KfiRSOELA, verk. van KARASOELA (JAV.). Zio 

METROXYLON. 
KERSTEILAND. Zio CHRISTMAS EILAND, alsook 

GRONDGEBIED (I, bl. 827). 
KERTANEG AR A. District van do afdcclii)g cn het 

rcgentscha]) Poerbolinggo, residentic ISaujoe- nias, met 
eene oppcrvlakte van 268 K.M.a Hot telt 93 dcsa's met 士 
87000 inwoners, waarvan con 180-tal Vrecnide 
OostcrJingon (in 1915). De hoofdplaats is Bobotsari. 

KERTA. Ecn dorp, ongcvccr 7 K.M. ton Z. van J 
Djokjakarta. Hier heeft eens de Kraton van Sultan Aging 
(1613—1646) gestaan. Er is niets meer van over dan 6en 
grootc stccnen neut, waarop een der vicr hoofdstijlcn 
(sak<l goeroc) van den pcndipA, gestaan heeft. Daaruit 
blijkt wel, dat de gcheele Kraton van hout gebouwd is 
geweest en dit wet- 

，tigt het vermoeden, dat Kerta, (Loen Kart a gehee- 
ton)slcchts con buiten verblijf is gcwcest van Sultan 
Ageng (zio de Jonge IV biz. 2G9： 't Hoff, gclcgen in ccn 
zeer grotc volkrijcke open plaetsc, charta genaejnt, dacr do 
Mattarani hem mceat ont- h o u cl t (= zich 't meest 
ophoudt), tcrwijl zijn eigen lijko Kraton (palcis) nog altijd 
te Koeta- Gcde (zie bij Kotta Gcde), eonige kilometers 
noor- efefijker gelegcn was. Van K6rta uit heeft Sultan 
Ageng blijkbaar het toezicht gehouden op het bouwen van 
den uitgestrekten Kraton te Plered (zie bij KEDATON 
PL/R^D), dat on- geveer 3/4 K.M. ten O. ervan ligt. Uit het 
feit, dat de Kraton te Plered die van zijn zoon 
Amangkocrat I (164G—1677) genoemd wordt, valt op tc 
maken, dat Sultan Ageng er zelf niet mecr gewoond heeft. 
De desa Kerta is gelegen aan de Kali Gadjah wong, een 
zijrivier van de Kali Opak. 

KERTOPATI. Beginpunt van den Zuid-Sumatra 
spoorweg in de rcsidentie Palcmbang, welke over 
^Praboemoelih en Goenoengmegang naar llocara Enim 
leidt en sedert 2 April 1917 voor het publiek ' is 
opengesteld. De hier 450 M. breed e Moesi was oorzaak, 
dat men aan de Oeloezijde van de rivier ,als begin- en 
eindstation Kertopati heeft ingericht. Een veordienst, door 
de S.S. ingesteld, zorgt voor de aansluiting met de stad 
Palembang aan de Ilh'zijde. 

KERTOSONO. District, gelegen in de gelijkna- mige 
controle-afdeeling, regentschap en afdeeling Berbek, 
rcsidentie Kediri. Bij de gelijknamige hoofd- i plaats 
scKeicTt' zicli een zijtak af der hoofdlijn van "den 
spoorweg Soerakarta—Soerabaja, welke do vallei der 
residentic Kediri tot Blitar doorkruist, cn van daar 
doorloopt tot Malang cn vercler naar Socrabaja. 

KESAMBI (JAV.). Zie SCHLEICHERA. 
KESd-KfiSd. Zie MUZIEK en MUZIEKIN- 

STRUMENTEN. 
KESOEMBA of KOESOEMBA (MAL.). Zie CAR- 

THAMUS. 
KESOEMBA K它LING of KOESOEMBA (MAL.). Zie 

BIXA. 
KESTEREN (CAREL ELIZA VAN). Geb. 12 Aug. 1837 

te Nedo (Gelderland) uit het huwelijk van G. van 
Kestcren, predikant en J. M. Bosch. Ver- trok in 1861 naar 
Indie, na in Nederland een drietal actcs voor middelbaar 
onderwijs verkregen te heb- ben cn was op Java ongevcer 
2 jaar werkzaam als gouverneur van 3 zoons en 1 dochter 
van den Pan- g6ran-Ariil TjondrA, NegA.rii, regent van 
Demak. In 1863 trad hij te Scjnarang op als redacteuf van 
do (lestijda als wcekGIad verschijnenilc “Locomotief”, 
die hij langzamcrhand tot een dagblad wist optc- voeren. 
In 1878 Icgde hy do redactie neder (hij bleef echtor do 
directic behouden) en keerde naar Nederland terug, waar 
hy met medewerkiug der IIH. Mr. W. K. Baron van 
Dedem, Jhr. R. v. Alphen, Bossclier e. a. het thans nog 
bestaandc tijd- schrift „de Indische Gids" oprichtte, 
waarvan hij do dircctio vole jaren voordo en waariu tai van 
bijdrageii van zijno hand verschenen, die van zij- nen 
vooruitstrevenden zin en zijnc liefde voor Indie getuigen. 
l)oor cen en ander oefende hij invloed uit op hot tot stand 
komcn of voorbereiden van verbetoringen in Indie. 
Tydens zijn verblijf in Indio nam hij o.a. het initiatief tot 
het oprichten van ceno Frobclschool cn hot verkrijgen van 
ecne Hoogere burgei-school voor Scmarang. 

Langzainerhand cchter vond V. Kestoren blijk- 
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ba ar geen genoegzame voldoening in dit ongerocpcn 
adviscurschap op algemeen koloniaal gcbied, zone!er 
daarbij eene verantwoordelijko positic to bcklee- den. 

Toen hij bij de oprich ting van de Kcdiri-Stoom- tram-
maatschappjj, 24 Sept. 1895, als directeur gekozen werd, 
verdwecn zijne Lelangstelling in algcmeene koloniale 
zaken en deed hij in 1S96 de Locorootief over aan cene 
niouwe A-cnnootsdiap. terwijl hij 1 Jan. 1S99 als 
hoofdredacteur van de Indische Gids aftrad, nadat hij 
reeds in 1897 de aan die betrekking verbonden 
werkzaamhcdcn had over- gelaten aan zyn opvolger R. 
A. van Sandick. 

Hij wijdde zich verclcr geheel aan een nicuw 
levensdoel: de oprichting, aanleg, cxploitatic eu 
iiitbreiding van kleine spoorvegen op Jnva. Zoo was Van 
Kesteren niedeoprichter en directeur van de Malang-
Stoonitrannnaatschapi)ij. Als lid van de Ned. 
Vereeniging van Werktuig- en Schecpsbouw- kundigen 
trad hij bij de fusie in 1899 toe als lid van het Kon. Inst, 
van Ingenieurs, aan wclk Instituut hij bij zijn dood (16 
April 1917 te Arnhem) eene som van f 25000 legatecrdc. 

Zie over hem: R. A. van Sandick. I)e lugenieur <van 
7 Juli 131J.JIOK27._ 
'KETAKONG (MAL.). Zie NEPENTHES. 

KETAMBANG. Zie MUZIEK on MUZIEKIN- 
STRUMENTEN. 

KETAN (JAV., SOEND.) of KLEEFRIJST. Zie RIJST 
KETANG-KETANG. (IRAN). Zie KLIPVIS- SOHEN. 
KfeTAOEN (Ketaun). Een der aanzienlijk- ste van de 

rivieren, die zich aan de W.kust van Sumatra in zee 
ontlasten, en ook van belarig, omdat haar bovenloo]) 
voor cen groot deel voor prauwen bevaarbaar is. Zij 
ontspringt in de residentie Bcnkoelen op den Bockit 
Tebo Ko tong (grens Moesi-Oeloe-Lebong) in Jiet 
Barisangebergte. Rechts ontvangt zij de van het 
grensgebergte Lebong- Rawas komende A. Simaoeng, 
links de Ajcr Din gin met haar rechtcrzyrivier de 
Soeloep. Zij heeft haar stroomrichting van een Z'V. eerst 
in een W. en daarna in een N.W. richtiiig veranderd. In 
het land- schap Lebong vormt zij het meer van Tes, een 
be/g- meertje, dat ruim 600 M. bo ven de oppcrvlakte 
der zee is gelcgen, een geniiddelde diepte heeft van 士 
50 M., en 32 4 K.M.2 groot en zeer vischrijk is. De bo 
venloop vormt mcereiidcels een kloof ach tig da), dat 
slechts hier en daar gelegcnhcid voor rijstcultuur biedt. 
Na het meer vcrlaten te heb- ben, behoudt de rivier haar 
NW. richting en stroomt door een ruiine vlakte, waar zij 
voor kleine prauwen bevaarbaar is, aan de O.zijde 
begrensd door het 1800 a 1900 M. hoogc gebergte 
Boekit Tebo Pandjang, aan de W.zijde oploopende in de 
hellin- gen van den drietoppigen vulkaan Gedang Oeloc 
Lais, Belairan en Beriti (J820 M.) en van den Goe- 
noeng Loemoet (1765 31.). Aan het einde der vlaktc 
neemt de Kataoen rechts de Ajcr Oeram, en links de veel 
belangrijker Ajcr Kotok op, die in liet kraterdal van den 
Belairan ontspringt, on na de Ajer KGngai en de A. 
Aman te hebben opgenoinen, zich beneden doesoen 
Tanggoeng met de hoofd rivier vereenigt.. Met een sterk 
verval spoedt zich de Kfitaoen nu W.waarts door een eng 
dal en ontvangt beneden Sekandau het water van de A. 
§an皿n (santto = klappermelk), die op de VV.- nellingen 
van den G. Locmoet ontspringt, wendt zich yervolgens 
Z.waarts, en neemt tai van kleinere zij- riviertjes op, 
waarvan de A. Lalangi do voornaamstG 

is. Zij stort zich na een loop van 177 K.M. beneden de 
plaats KCtaocn in den Oceaan uit. Het ge- heele 
stroomgebied beslaat ecn oppcrvlakto van 2705 K.M.11 
De KStaoen is in haren bencdcnloop bevaarbaar voor 
prauwen tot Mocara SantSn (34 K.M.). Hare monding 
kan met eenige mocite bij hoog water door zeeprauwen 
worden ingevaren. Aan de Ketaocn en hare zijrivicren 
koinen vele vogelncstgrolten voor, waarin ook salpetcr 
gevon- den wordt. Aan cen kleine zijrivicr, de Ajor 
Pauas, worden wanne bronnen aangetroffen. 

KfiTAOEN. De zelfstandige pasar op den rechter- 
oever aan de monding van de rivier Ketaocn, aan den 
grooten weg Bcnkoelen-Mokko-Mokko. De af- stand tot 
Benkoelcn, ongeveer 84 K.M. bedragende, kan per 
automobiel worclenafgelegd ;ecnzoogenaam- de 
binnenweg, goed te paard te berijden cn 士 30 K.M. lang, 
leidt tot Napal Poetih aan de Ketaoen ； vandaar loopt 
ecn smalspoorbaan naar de etablis- sementen der 
mijnbouwmaatachappyen Ketaoen en Simau. 

KETAPANG. Zuidwestelijke afdceling van de 
residentie \Vesterafdee]ing van Borneo, in oudere 
publicatics aangeduid als afdeeling Soekadana, met de 
hoofdplaats Ketapang aan de Westkust — slandplaats 
van don ass.-resident —, met eene oppervlakte van 
ongeveer 33.550 K.M.a en een gemengde bevolking (zie 
J. P. J. Barth, Over- zicht der afd. Soekadana, Verb. Bat. 
Gen. DI. 50, 1897), bestaandc uit Dajaks, Maleiers, 
Javanen, Chineczen en cnkele andere Vreenide 
Oosterlingen. In 1915 telde de afdeeling ruim 57000 
zielen, waar- onder 士 26000 Dajaks. De afdeeling grenst 
ten 0. aan Sin tang en Kot? waringin (Z.- en O.afd. van 
Borneo), ten Z. aan de Java-Zee, ten W. aan de Chin, zee 
en het landschap Koeboe en ten N. aan het landschap 
Sekadau en het direct gouv. grond- gebied van Meliau, 
en ornvat do landschappen (en daaronder ressorteerende 
cilandcn) Matan, Soekadana en Sim pang. Zie overigens 
op die nainen. De afdceling is ondervcrdceld in 3 
onderafd., t.w,: Beneden-Matan onder den 
afdeclingschef bijgestaan door cen Eur. posthouder, Bo 
ven-Mata n onder cen controleur met standplaats 
Tocmbang J'iti aan de Pesagoean en Soekadana, 
omvattend de land- schappen Soekadana en Simpang 
onder een gezag- hebber te Oedjoeng Uatoe. 

K它TAPANG. Hoofdplaats der gelijknamige af-
deeling (de vroegere afdeeling Soekadana) der res. 
Westerafdeeling van Borneo, aan de Zuidelijke nioii- 
ding van do Pa wan rivier. Zie verdcr M ATAN. 

KETAPANG. District van de contrdlc-afdceling Tern 
brroe, rcgcntscha]) cn afdceling Sam pang, residentie 
Madocra. Het heeft 3 onderdistric- ten en 43 desa's. De 
tftandplaats van den wcdaiia is Ketapang duja, alwaar 
tevens de controleur van Ternb(TOO gevestigd is. Deze 
plaats, jncestaJ kort- weg met den districtsnaam 
Ketapang aangeduid, is de belangrijkste desa aan de 
.Noordkust van het ciJand Madocra. Zij is door een 
goeden rijweg, weJke ongeveer Noord-Zuid cn dwars 
door liet midden van het eiland loopt, met de afdeelings- 
hoofdplaats Sampang aan de Zuidkust verbondcii. Er is 
tameJijk veel handcl en vischvangst en dicht in de 
nabijheid bevinden zich groot<?, van Jlcgcc- riugswege 
ten behoeve van de Inlandsche bevol- ki))g opgcricJjte, 
vischinzoutingsloodsen, alwaar goedkoop zout 
verkrijgbaar is. 

Door cen fraaien, breeden rij weg langs de Noord- 
kust van het eiland — en ongeveer even ver van beide 
steden verwijdcrd — staat Ketapang met do 
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afdeolingshoofdplaatson Bangkalan on Soomenep in 
verbinding. f  ...............................  

KETAUN. «io KfiTAOEN. 
< KETELTROMMEN (BRONZEN). Gehcimzinnige 
antioke, voor con klein decl ook nog modonic, bron- zen 
trommen van zecr afzonderlijko vormon en gc- hccl 
ongeeveiiaarde ornaiuontick, do „Bronzcpau- kcn" of 
„Metalltrommelnn der Duitsche ebhnologen; waarover, 
sedert Dr. A. B. Meyer in 1884 hot eerst de aandacht 
vestigdo op exeniplaren uit. onze Oost en uit Zuidoost-
Azie, een verrasscnde literatuur is ontstaan van 
Sinologischen en cthnologischcn kant; die echter de 
karclinalc vraag omtrent horkomst, ouderdom en 
bedoeling der oudste lypen nog niet meer deed dan 
benaclcren. Daar niet alleen de studie dozer „bronzen 
t’rommen" (zooals Grooneveldt zo in zijn Catalogus van 
1887 noemdc), of „antieke ke- telGrommen'' (zooala zc 
door Prof. De Groot in zijn studie van 1898 wenlen 
gonaamd) uit is gegaan van exx. in onze Oost, maar de 
Mlennerkwaardigate cxx. voorkomen by ons 
(Matalalang op Salcier, Pedjeng op Bali), en bo vend ien 
de allennodemsto naboot- singen eveneens voorkomen 
in onzen Archipel (do m o k o's of m a k o's op Alor), 
zoo zal hier de nadruk worden gelegd op het voorkomen 
in Indo- nesie, en de vraagstukken daarbjj gerezen. Van 
de resultaten derSinologen en ethnologen ten aanzien der 
veel talrijker exx. in Zuidoost-Azie moet daarbij echter 
worden uitgegaan, met name van de twee monografieen 
over dit onderwerp: „Bronzepauken a us Siidost-Asien" 
door Dr. A. B. Meyor en Dr. W. Foy, Dresden 1897, gr. 
fol. met platen ； on vooral „AI- te Metalltrommeln aus 
Siidost-Asien" door Fr. Heger, Leipzig 1902, 2 din. gr. 
4°, waarvan 1 dl. platen. 

])e resultaten der Sinologcn (met name Dr. Fr. Hirth 
het eerst in 1890, toon uitvocrig Prof. Do Groot in 1898 
一 vertaald in 'tDuitschin 1901 —, en toen vooral weer 
Hirth in 1904; zie do Literatuur hierachter) zijn, 
samengevat, als volgt: over de t h o e n g-k o e of 
“bronzen trommen5* bestaat in <!(, geweldige 
historische en cncyclopacclische literatuur der 
Chincezen eon groot aantal verspreide gegevens, die alle 
hierin overeenstemnien, dat deze t li o e n g-k o e (t' u n 
g-k u) niet echt-Chineesch waren van oorsprong; maar, 
voorzoover Oh in a zolve aangaat, vervaardigd en 
geiiord wcrclen in Zuid-Ohi- na, in het stroomgebied van 
de Yang-tsc-kiang, dan voor alios in dat der Si-kiang 
(“Zuid-rivicr") met haar voor ops Indie zoo gcwichtigc 
eniigratie- provincics Kwang-si en Kwang-tocng, cn nog 
zuide- li.ikcr tot in Tong-king; wclk Zuid-Ohina en 
Tong- king met haar (naar men thans steeds nicer aan- 
neemt) oer-bevolking van niet-Chineeache Man's, 
AIiau-tzo,8, e.a., pas in 41 A. D. door Gone- raal Ma 
Yuen (14 v. Chr,—49 A. D.) voorgoed aan h<*t 
eigenlijkc(noordelijkc)China onderworjjon word; 
waarbij dadelijk verhuakl wonlt van „bronzen troni- 
nicnn, buitgeniaakt in Kiau-chi = thans Tongking, maar 
herkomstig uit Kwangtoong, dio oingcsmolten worden 
tot een bronzen paard voor den Ohin. keizer der 
toonnialige Han-dynastic (208 v. Chr—221 A.D.), 
zetelond sinds 25 A. D. to Honan-foe. En in ecn iotwat 
latorc bron (士 300 A. D.) wonlt bepaaklclijk de 
landstreck Kwang-tsjioo = ons “Canton", als eon dee】 
van Zuid-Chino genoenid, waar „de Li's en do Liao's" 
(twee hoofclstamnien van do Niin's), „trojn- inen van 
gietbronsn maakten ； Do Groot, 1898, p. 336 ； of 190J, 
p. 80, waar echter, „dic Li und Lao" staat. Maar ook 
reeds voor Chr. sproken de Annalen der Han-dynastie 
van zulkc buitgernaakto bronzen 

trommen dor „Man-barbaronn; terwijl in 378 A. 1). —(1. 
i. dun oven voor hot optreden der le Soeng- dynostio 
(420—■178), onder ivelke het e^rsle bericht vail over 
het land Djn-va-da = (West-) Java, met zijn vorst ,,S'ri 
Pn-divdo-iiJa-pa-mo'' in 435 A. D., 
d. i. waarschijniijk Qripada Pocmawarman, 
welbe- kend uit Batavia (Djamboe, Tjampca, Tocgoe)； 
verg. Grooneveldt, Notes (1876) p. 9, of (1887), p. 135 
— datzolfdc landschap Canton („Kwang- tsjioe") 
genocmd blijft als de streck waar Chin, ko- pergeld we 
rd opgekocht om het te versmelten tot bronzen trommen. 
In do Annalen der Soei- (Sui-) dynastic, 581—617, 
blijvcn de gcwesten bczuiden de Yang-tse-rivicr als de 
productie-landen der bronzen trommen genoemd. 

Maar ten tijde van de Annalen der Thang-(T,ang-) 
dynastie die toen volgde, 618—900 ——en uit welke 
(men vergete dit in dit verband niet) de eerste Tiadere 
Chin, berichten over verschillende deelen van onze Oost 
beginnen te vloeicn, met name over Java； verg. 
Groeneveklt, p. 13—15, of p. 138—140 — komt als 
novum het land „P h i a o" (P'iau) te voorschijn, dat o.a. 
in ca. 800 een bronzen trom ten geschenke zond aan den 
Keizer van China. Dit „Phiao" nu is langen tijd een crux 
gewcest, ook al scheen uit die Annalen te blijkcn dat 
daarmee B i r m a bedoeld moest zijn, „althans een deel 
daarvan" (De Groot, 1898, p. 340； en desgelijks 1901, 
p. 83); Hirth (1904, p. 210) maakte de scherpzinnige 
conjectuur, dat met het land P*iau, Cantoneesch Piu, was 
bedoeld P e g o o (Pegu), dus Beneden-Birma. Dit vraag- 
stuk is thans opgclost, nu sedert 1914 zelfs de oude Phyu-
taal is ontdekt, als gesproken door de vroeg- ste 
Pegoeanen (of TaJaing's), die thans — vooral sinds de 
taalstudien van Pater P. W, Schmidt in 1906 —, samon 
met de andore vroegste bewoners van Achter-Indie, o.a. 
Khmer's en Tjam's, worden begrepen onder den naani 
,,Mon-Khmer-volken'', of ,,Mon-Annaan-volkei「'(Mon 
= oud-Pegoeaan； Khiner = oud-Kambodjaan)； de 
oerouders dus der Malayo-Polynesiers, de 
ovorgrootouders der In- donesiers. En dat hier 
onloochcnbaar dezelfde bronzen keteltrommcn bedoeld 
zijn, zooals wij die thans nog kennen, blijkt uit do 
beschrijving van den t& Canton wonenden Chin, oud-
ambtenaar Lioe Siun (Liu Siiin), die in ca. 900:1°. 
„bronzen trommen" van de „Mansche barbarenn 
beschrijft als “trommen met een eng middcl, doch (die) 
slechts aan eene zijde een tronimelvlak hebben; dit is 
rond'.... en vormt met den romp 66n gehcel..; (zij) zijn uit 
brons ge- goten ； rondom draagt do romp figuren van 
dieren, visschen, bloemen en gcwasson,.... beukt men ze, 
dan geven zij een klank, die zeer welluidend is"; die 2°. 
daarop dadelijk gaat sprekon over een „bronzen trom" uit 
„hot rijk Phiaun (clus = Pegoe) aan het hof van China als 
geschenk gezondon, waaruit Lioe Siun zelf concludocrt: 
„dat de gezinnen dcr hoofdhe- den van de zuidclijko 
Man*s (versta: van de MonKhmer-volkcn van thans) 
toon altcgadcr in het be- zit van zulko trommen warenn, 
on dio 3°. daaxna vertolt van ecu stork verweordo 
bronzon trom, al „groen van klcur" en op „tal van 
plaatsen be- schadigd", gevondon in „het graf van een 
Mansch hoofdman", wolko trom „ bo venop droeg 
ingegrifte en relief figuren benevens ecn aantal gegoton 
kik- vorschen". (De Groot, 1898, p. 339― 41； of 1901, 
p. 82—83). 

In dit getuigonis van Lioo Siun uit± 900 A. D. hebben 
wo van Chin, zijdo al de hoojdgegepens bij- een, die voor 
Oost-Indie van waardo kunnen zijn ； n.L het zijn 
dezelfdo bronzon kcteltrommen, dio 

20 
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对 thans als antiquiteiten kenncn, dccls zdndcr, dcels 
met (een 4-tal) bronzcn kikvorschen op het bovenvlak ； 
b. de (meest-al twaalf-) straligc ster op het bovenvlak 
van zoogoed als iillo exx. moet bcdoeld zijn met die 
“relief figuren", die ,,boveiiop" zich be- vonden van het 
laatst genoemd ex.; c. de reiger- vogels, olifanten, 
vissclien, klapperboomcn, die wij thans kennen van den 
romp of mantel der oudste en oudc exx., zijii de „dieren, 
visschen, bloemen en gewassen), uit de algemeeno 
beschrijving van Lioe Siun; d. in 土 900 wareu zullce 
bronzen keteltroin- men nog geheel on-Chineesch; 
integendeel, df giet- werk der „Man-barbaren>, df der 
„zuideJijkc Mfin's", 
d. i. dus: of van de autochthonen in Zuid-Cliina bez. 
de Yang-tse-rivier. of van de toenmalige bewonors van 
Achter-Indie (d.i. Pegoeancn, Khmer's, Tjam's 
e. a.)； e. Canton, stad en Jandschap, was het toen- 
inalig centrum van voorkomen, export en import dezer 
bronzen keteltrommen ； /.de zede bestond toen reeds, 
dat men zoo'n trom mcebegroef in het graf van een niet-
Ghineesch hoofdman. 
Al de andere en latere Chin, berichten bij De Groot 
(1898, p. 341—350; of 1901, p. 84—89), aide andere en 
deels oudere Chin, berichten bij Hirth (1904, p. 204—
257, deels in polemiek tegen De Groot), voegen er aan 
wezcnlijks slechts dit aan toe: dat in 1012 A. D., 
graveerscls van ,,nienschcn (en) ruiters" op de trommen 
worden vermeld; dat er in 土 1100 vcel exx. 
voorkwanien „in de Man'sche landen", versierd „in de 
met figuren versierde krin- gen" met „gehamaste 
krijgcrs"; dat de trommen in 士 1200 vermeld worden, 
als bij ,,de zuidelijke MAn's" gebezigd „in hunne 
krijgsgelederen, als- mede bij ofteranden" ； dat zelfs in 
1573, tydens de ^ling-dynast ie (1368—1643), nog 
geconstateerd wordt hoe de (toen al sterk in de 
venlrukking ge- raakte) Man*s in Canton en Kwangsi 
„brj troepen bijeen" kwamen, wanneer zoo'n trom ,,op 
den top van een berg" we rd geroerd, alsmede dat wie 2 
of 3 stuks machtig had kunnen worden, ,,zich den titel 
van koning aanmatigen" kon; en ten slotte, dat de stad 
Canton tot in ca. 1800 een centrum bleef van 't gieten 
van bronzen keteltrommen, waar het vak naar Chin, zede 
„erbliches Fam i lienpr i vilegi u ni * , bleef, zoodat er 
in ca. 1700 „nur [!] zehn Bronze- trommelgieszer" daar 
ter plaatse leefden (Hirth, p. 247 noot), onder wie het 
geheim alleen overerfde op de zoons. 

De schepen met vogelkop aan den boeg, die op 
enkele der alleroudste exx. op den bovensten bree- den 
rand van den mantel voorkomen (trom-Matalalang op 
Saleier； trom-Moulid uit Tongking) schij- nen echtcr in 
de Chin, literatuur nergens met name vermeld te worden
； de juachtige metisclienhoojden, waardoor het zeker 
jonger maar geheel origineele ex. van Pedjeng op Bali 
zich onderscheidt, nog veel minder; terwijl de talrijke 
kringen met Ideine t o e in p a ]-figuren (het ornament 
van spitse geJijk- beenige driehoeken, dat van Voor-
Indie tot in Po- lynesie voorkomt, maar in Iiidonesie het 
allerme6st zich heeft ontwikkeld ； Mat p o e t j o e k r 
S- b o e n g of „bamboe-scheut,> = Jav. t o e m p a 1) 
natuurlijk pas in de allerjongste Europ. bescbrijvin- gen 
afzonderlijk vermeld staan (door Heger in zijn 
Monographic van 1902 allerongelukkigst „Zwi- 
schenzackenmuster" gedoopt!). 

De 脱罕 bizondere plaats nu, die Iiidonesie in- neemt 
bij dit omvangrijk keteltrommen-vraagstuk, kan 
omschreven worden onder de volgende punlen: 】°. 
zij komen in onze Oost nergens voor op Sumatra voor 
zoover tot nog toe bekend), maar wel en veel 

op Java (1 uit Wcst：Jayaj 9 uit Midden-Java, dccls van 
z6er antie1<e"plaatscn als van^clcn Dieng, cn van gewis 
anticke plaatsen als de bcgraaFplaats Bg.rgoti tusschcn 
de stad S?mnrang en Tjandi； g66n uit Oost-Java, tenzij 
misschicii 1 vroeger in Banjoe- wangi), op Bali 6en (op 
een antiekc plaats van Zuid- Bali; een hoogst originccl 
en afwijkend ex.), op Roti 6仓n (thans te Batayia.in 
^luseum), op Ix?ti twee, op Loewang edn, op 
SeroewaTvroeger eon (vemicld door de Gouvemeurs van 
Ternate,, volgcns Rumphi- us； zio onder), op Kocr 
TKeTeiianden) 2 zecr be- langrijke, op Saleier den 
(beroemd, en zeer antiok ex.), op Bpcr<2(3.^Jxajcli) 
misschien vroeger 6en (on dan in 1826 geteekend), 
samen dus 10 (11 ?) op Java, en 9 (10 ?) op eilanden 
tusschen Java en Nieuw- Guince; gezwegen nog van het 
ex., dat Rumphius in 1682 aan den Groothertog van 
Toskanc zond (zie onder), dat gewis ergens uit de 
Molukken kwam, on van het tweede ex. dat hij in Aug. 
1687 zond aan Dr. Chr. Mentzel te Berlijn ； alles te 
zamen dus minstens 20 stubs van de3麻ns in totaal 
bekende ca. 160 exx. 2°. al deze exx. zijn echt en 
onverdacht, door vinding, herkomst, of literatuur-bewijs, 
zoodat voor min of meer recentennamaak in 
China(bepaaldelijk Canton) of Achter-Indie gcenerlei 
vrees behoeft te zijn; 3°. de Saleier-lrotn is, naar aller 
oordeel, een van de wei- nige ongeschonden exx. van het 
alleroudste type, miiistcns gelijkwaardig met de 
befaamde keteltrom- Moulid uit Tongking (verg. plaat 
I—II bij Heger voor de laatste, met plaat XX en XXI bij 
Van Hoeveil voor de eerste); cer nog wel van me6r 
betcckc- nis, omdat er, voor de schepen en krijgsliedem 
met schilden, die op de trom-Moulid de hoofdversiering 
van den mantel vormen, met cen 14-stralige ster en 
cirkels met vogels cn menschen op het bovenvlak, bij de 
Saleier-trom op den mantel voorkomen: schepen, 
pauwen, andere vogels, olijanten, klapperboo- men, en 
op het bovenvlak een 16-stralige ster cn cirkels met 
vogels, dn 4 kikkers； 4°. de Bali-trom, het allereerst in 
de Europ. litteratuur beschrevcn door Rumphius voor 
1699, en het allerlaatst als ge- wichtig document 
afgcbeeld (pas in 1908) door Nieu- wenkamp (zie 
Bijdragen Kon. Inst. 7e Keeks, VII =<11. 61, plaat I—
VI), is een unicum door zijn enorme afmetingen, zijn 8 
menschcnhoofclen op den mantel, zijn gehee] 
afwijkende knoppen- en lussen- omamentiek op het 
bovenvlak, on cen 8-straligo ster-verdeeling； 5°. de 
twee Koer-trommen, vroeger bij de negorij Hirit, thans 
als pCmali-voorwcrpeu in een bosch op een paar paal 
achter de hoofdnegorij Warkar bewaard, inoclen, 
blijkens de eeni(/e daar- van thans nog bestaande 
beschrijving (door Van Hoevell in Tijdschr. Bat. Gen. 
XXXHI, 1890, p. 153—155; die zc in najaar ]887 op 
nanwijzing van inlanders daar vond), o.a. op den maiif.el 
een cirkf.l- rand vertoonen „met figuren van paarden, t 
ij^ers en geiten, alJen in eeue rich ting van links naar 
rcchts loopendc”, terwijl, tusschen de dieren in, „klciiio 
menschenfiguren als boogschutters te zien warcn>，1), 
door we]kc hierv66r gecursiveerde dicr-figuren de twee 
Koer-keteltron)nic» (6en grootere, en een kl<-i- nerc) 
alweer tot unica in haar soort worden, die dringend 
vragen om nadere bestudeering ter plaatso 

i) Het dan dadelijk volgende zinnetje: „heeft de 
verbeelding hem niut wat veel cn vrij gewcrkl,'', is een 
ongelukkigc interpolatie van een wouJ(l-l»'*- criticus 
te Batavia, die midden in Van Ho也veil's tekst werd 
afgedrukt. Zie diens later protest in Intern. Archiv. f. 
Ethnogr. IX, 1896,Supplement, p. 44 noot 4. 
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on gocdo afbedding； G°. do plaals waar vcrschcidcn 
van dio trommcn voorkomcn of voorkwnincn wijst 
op bizondcre vorecring van de zijdc der bevolking, 
vroegor cn nu: de trom vnn den Dieng is in 18G4 of 
18G5 gevonden door Van Kinsbcrgcn bij den tcmpel 
Poenta Dewa (zio 以otulen Bat. Gen. Ill, p. 25, en 
verg. zyn foto's 91—92 van (lien tcmpcl); do 2, mis- 
schicn wel 3, oxx. van de reeds genoemde begraaf- 
plaats BergotA, bij S^marang, wijzcn op grooten eer- 
bied voor dezo voorwerpen, waarschynlyk zelfs op 
medegevin/j in de. graven van aanzienlijken (verg. 
hiervoor； ook in Zuid-China voor 900, getuige Lioo 
Siun)； het ex. op Zuid-Bali, in de desa Pedjong (Gi- 
anjar), oven bcN. het reeds in de Nagarakertaganm 
van 1287 Qaka = 1365 A. D. op Bali genoemde Ba- 
dehoeloc, thans Bcdoeloe, ligt in een afzonderlijk 
hoog tempeltje van bakstecn van wel zeker rccenton 
datum (ten minste van nado beschrijving door Rum- 
phius in 士 1G90), en were! in de )7e eeuw ter plaatso 
vereerd als „ecn wicl van den Maans wagen"； het 
ex. in kampoeng Lochoelele, Z.kust van Lcti, staat 
„in een reuk van groote hcilighcid" (Van Hocvell in 
Tijdschr. Bat. Gen. XXXIII, 1890, p. 210), en is 
waarschijnlijk een oudc oorlogsbuit herkoinstig van 
't ciland Jloa (zendeling Rinnooy in Notulen Bat. 
Gen. 1881, p. 19), wat weer herinnert aan het Chin, 
hericht uit 1573 hiervoor, over bet machtig worden 
van 2 of 3 stuks om „den titel van koning,, zich tc 
kunnen aanmatigen ；het geschonden ex. 
inkampoeng Hmara, op Loewang, was in ca. 1715 1 
o c 1 i (= p 6 m a I i), en hcette — evenals trouwens 
de ketel- trom van Pedjeng, blijkens Rumphius ——
uit de lucht gcvaDcn (naar het merkwaardig 
getuigenis van Barchcwitz in 1730； verg. Rouffacr 
in Bijdragcn Kon.Inst. 6, VII, 1900, p.285—299over 
beideexx.); de 2 cxx. op Koer (Kei-cilanden) zijn p e 
m a 1 i； het vroeger op Serocwa tot ca. 1625 
aanwezige ze6r grootc ex. stoncl op den top van den 
vulkaan (blijkens Rumphius in Miscellanea, Curiosa, 
Decuriae II, Annus VII, 1688; Norimbergac, 1689, p. 
5—8: .,Do Ceraunia metallicn"; waarin hij o.a. ook 
een ex. nocmt, dat hij in 1682 „ in ter reliquas exoticas 
resn aan den Grootbcrtog van Toskanc Cosimo III dei 
Medici, ten gcschenkc zone! ； zic reeds Rouffacr in 
Kumphius-Gcdenkbock 1902, p. J76)； cn de trom 
van Sa Icier, die in ca. 1860 „2 voeten ondcr den 
begnnen grond gevonden" were! — dus wel bijna ze- 
kc.r ccrtijds met het lijk van cen aanzienlijk hoofd 
aldaar be//raven is geworden ——，behoort 
sindsdien tot de zgn. ,,onmmcnten'' (ambts-insigiiien) 
van den Regent van Bontobangoen, waar het ecu 
eigen (heilig) huisje heeft gekregen; zelfs de door den 
in- spectcur ini. onderwijs Mr. Van dor Chijs in 
voorjaar 1871 van Roti's Zuidkust (landsc hap Lole, 
kam- poeng .jlng-go-oi" = Inggoelai van thans) 
medege- l)rachtc „jn6ko-molcj, untieke kopcrcn 
trom", we rd hem daar wel voor Bataviaasoh Museum 
door do JtOtincczcn afgostaan, hoczcor „nls eenc 
poesaka bewaar(l,,» maar groote aanbiedingen 
worden daar- voor hem gedaan „door de bcvolking 
der vervolgens door hcin bezochtc Solor- on Allor-
cilanden" (verg. Notulen Bat.Gen. 1871,p. V—VI, 
met Groenovoldfs Catalogus Archcol. Vcrz. Bat. 
Gen. 1887, p. 256); 7°. ondcr dezen naam m o k o (of 
ook m a k o) zijn op A lor cn op Pau tar stork gczocht 
vrij grooto bron- zen zniullooper-achtigc 
haudlrommen (type der houten t i f a's, dio ondor den 
arm of in de liand gchoudcii geslagen worden; met 
bronzen vlak aan do cone zijde, doch geheel open nan 
den anderen zandlooper-kant), wcllce ten 
duidelijlcstc het type. be- zitten van de Pedjenfj-
keleUroni in klciner formaat en 

sterk verccnvoudi()de oniamentiek (verg. Rouffaer in 
Bijdmgcn l.c. J 900, p. 299—300, cn in Notulei Bat. 
Gen. 1910, p. 42—14), dcwelke volkomcn ze- kcr tot 
in't begin der 20e ccuw to Grgsik.jyerden ge- goten, cn 
vandaar door Boeginccschc handclaars, vcclal via hun 
nederzettingen op _N.W.-Flores .(o.a. Todo, in ] 880 
door Coifs ten dczc~genoemd), naar "d^Solor^ilandcn 
verspreid. 
Dit laatstc nioderne vcrschijnsel is alweer een 

Indoncsisch unicum bij het ingewikkelde Zuidoost- aziatische 
keteltrommen-vraagstuk: maar het. leidt tevens tot herkenning 
van antieker volksopvatting, clank zij (lien naam m o k o (var. 
m a k o). Die naam wachtte tot heden op verklaring. Toch kan 
hij moeilijk iets anders wezen dan de verJoopen Bal. term m o 
e k a, zeJf cen verkorting van Oudjav. t a m b r a g o ni o e k a, 
voluit k a w a h t a m- b r a g o m o c k a, of „bronzen (hcJle)pan 
met koc-hoofdcn" (zie toch V. d. Tuuk,  ----  ------------------ " 
Wdb. IV, 1912, p. 549b cn 79 —794), dat in Nieuw- Jav. 
merkwaardiglijk verloopen is tot t j a n d r a g o e m o c k <t of 
t j a n d r a d i m o e k a, let- terlijk „maan met (koe-)hoofden", 
maar in de verbeeldin g en het spraakgebruik der Javanen nog 
steeds is de (cigcnlijk Bocddhistische) “hellcpan" (zie Roorda-
Vreede, Jav, Wdb, 1901, J, p. 246); dus zoo lets als het 
Roomsch-Kath. vagevuur, of „rei- nigings-vuur" dor zondige 
zieleii van afgestorvenen. Van welko „(bronzen) hellepannen,> 
er verscheide- ne staan afgebccld—doch nog zdnder 
koehoofden! —op de reliefs van den voet van Boroboedocr_ uit 
士 800 A. D. ； en vcrscheidcne odl<7~cfoch nxi met 
koehoofden, op dg reliefs van Tjandi Djago_^in Pasocrooan, uit 
士 1250 A. D.; terwiji zijnerzijds Rumphius, in zijn beschrijving 
der kcteltrom van Pcdjeng uit ± 1690, er (zie bo ven) „deu 
Maans wagenn bij te pas brengt, waarvan „cen wiel" aldaav zou 
zijn uit de lucht gevalien, naar Balineesche opvatting. 

Dczo gccstes- en spraak-verwarring in Indonesie vindt nu 
Hcht door de venneldo Chin, bcrichten. 

De ketcltrommen, wanneer men ze niet aan de 
(ook bron zen) ooren opbangt met het gesterde 
vlak naar boven, doch ze neerzot op den grond 
met dat bovenvlak onder — zooals inderdaad 
het ox. aan Leti's Zuidkust door den lateren 
Gouvernour Van Ho eve 11 werd aangetroffen in 
1887 —, gelijken volmaakt op een ruime, in 
midden wat ingesnoenle pan (zonder dekscl), ge- 
lijken frappant ook- op do “hellepannen" van den 
voet van Borobocdocr. Toch is er niet e&n ketel- 
Irom bekend met BocddhistiscJie of IIindoeislische 
siermotieven; do versiering is integendeel oer-Ma- 
leischpolynesisch; wel zijn cr van de bekendo ca. 
160 cxx. vorscheidene met (jongoro) Chin, inotieven. 
D. w.z.: allo typen zijn of voor of buiten clkcn 
Hin- 
doe-invlocd ontstaan, zelfs die van Pedjong; en allo 
oudcro typen wijzcn naar Zuid-China cn naar Ach- 
ter-Indie als landen van herkoinst, d. w. z. naar het 
stamlatid der Polyncsiers en Indonesiers. Daar ech- 
ter nergeiis in Polynesia en ook nergens op Sumatra 
bronzen kcteltrommen gevonden zijn, maar wel op 
Java cn op tai van eilanden van de oudc Molukkcn- 
vaart (die goeddecls in handen was dcr Javanen 
ccrtijds), moet de aanvoer dozer trommen uit Zuid- 
Ohina en Achtcr-Indie naar Indonesie gevallcn zijn 
in do overgangs-periode tusschen den praehistori- 
schen en historischcn tijd van ons Indie, diut tii^- 
schen ca. 100 en (»00 A. D. Zeker heeft de vaart dcr 
Ohincezon, met Oanton als centrum, daartoe het 
mecste bijgebracht, allicht met oude havens op de 
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kust van Tjampa (o.a. "Ptolcniaeus' “Kattigara" ?) cn op 
de Maleisclic Oostkust (vooral Ligor eu Pata- ni) als 
tusschenstations. Bij den opbloei van het Bocddhisme op 
Java (sinds ca. 700 A. D.) warcn de op Java toen reeds 
aanwezige ex*, dus antiquiteiten, maar werdcn voor do 
volksvcrbeelding van bvonzen ,,trommenn tot bronzen 
„ketels,1, speciaal tot „heksenkctels,* en “hellcketels"; in 
Oudjav,: van t a m b r a *s (Sanskr. t a m r a's) tot k a w 
ah's. Waamaast- later, v661 later waarschijnlijk, zeg pas 
nu 1500 A. D., bij hot vervagon der Oudjavaansche 
beschaving, de volksopvatting onlstond dat het groote 
bovenvlak een (t j a n d r a) was, 
terwijl de vcelstralige ster in 'C midden werd opge- vat- 
als een “spakcnrad" (cl j a n t r a), waardoor het 
schijnbaar onzinnige Balineeschc verhaal, bij Rumphius 
bcwaard, zijn natuurlijke verklaruig vindt. Gelukkig 
heeft Rumphius dd. 15 Aug. 1G87 (Misc. Cur. 1689, p. 
C) den naam vermeld, dien de inlanders op Seroewa 
gaven aan de reusachtige bronzen keteltrom, die daar tot 
ca. 1625 op den top van den vulkaan stond („Xn illius 
montis vertice ante 50 annos ingens & monstrosum vas 
aereuni stetit, ambiguam habeas figurain inter 
tympanum, dolium & alienum, ab incolis Tifa gontor, 
hoc est, tyin])a- nurn tonitrus, appellatum'、)； dus: tifa 
g o e n- t o e r, „donder-trom". Al mocbten de 
S&roewa'crs dan toen ook mconen. dal deze trom, „in 
een vree- selijke donderbui" op den berg was 
neergedaald, 一 door de Chin, berichten begrijpen wij, 
dat weleer, toen dit instruixicnt nog een levend ding was 
voor Indonesicrs, dp deze reuzcntrom dotider kon 
worden ge-slagen, die alle volk te hoop r|ep. 

Zoo komen we tot de volgende (goeddeels nog 
nergens vermelde) conelusies voor de Indonesische 
bronzen keteltronimen: 1°. zij z-ijn tusschen ca, 100—
— GOO A. D. aangevoerd op Java en Oostelijker eilan- 
den uit Zuid-China en Achter-Indie； 2°. zij dienden 
toen als wezenlijke “reuxentrommen”，deels voor 
heilige plaatsen op Java als bij ons de groote kerk- 
klokken, deels op kleine eilanden om alle volk bijeen te 
roepen bij groot feest of groot gevaar； 3°. verschil- 
lende exx. zijn zeker als p o c s a k a aldus o verge voerd 
bij de uitzwerming van Achter-indiers naar onze Oost 
(dit denkbeeld het eerst geopperd door Dr. O. Richter in 
Globus, dl. 88, 1905, p. 193, noot 64)； 4°. de in onze 
Oost ornamenteel nimmer ge- bruikte„veelstralige 
ster''en “roepende kikvorschen" Ixjwijzcn, dat deze 
trommen in hun oude typen geen Indonesisch, maar 
voor-Indonesisch. gietwerk zijn, tevens cchter zuiver-
heidensch,(1. w. z. voor-Hin- doeseh; gegoten dus in de 
landen tusschen Yang- tse- en Mekong-rivier; 5°. een 
deel is gewis op Java aangebracht door oude Pegoeanen, 
wier naam in do termen p e g o en pegon nog altijd op 
raad- selachtige wijze iti ,t Soend, en Jav. voortleeft; een 
cl eel is dus zeker ook wel oud-Pegoeaanscli gietwerk ； 
6°, de nimmer ontbrekende ster op den bovenkant kan, 
behalve de zon (zooals men algemeen vernioedt), oolr 
zeer wel een vast kompas, of j uister windstreek- wijzer 
zijn geweest (wat nog door nieniand gezegd is); welke 
laatsle onderstelling zou ophelderen waar- om toch het 
(steeds even) aantal stralen van 8 (Bali) tot 16 (Saleier) 
varieert 】)，al is dan ook 12 liet ge- 

l) Het vergelijkend lijstje der stralen van de in 
1902 aan Heger bekende 144 exx, (o,c. p. 147) is fout 
voor het ex. Saleier, datniet „20 (bezw. 24)” doc^ 16 
ebralen heoft; een tweede ex. met 16 s&r&. len is in 
1904 te Babakan (freaugef) gevonden. De 
ze6rantiekc train-Mouli6—d. w. z. tot in 1889 

tai voor ruini 80 % van allo bokonde exx.; i°. do 
kikvorschen inopten iiulerdaad regenroepers zijn, en 
omdat zij daar waar zy voorkomcn (ca. bij 75 %) steeds 
in getal van 4 symmotrisch geschaard staan op den 
buitenrand van hot bovenvlak, roopen zij dus den regen 
aan van de 4 hoofd-hemelstreken; 7°. hun naam op Java 
moot sinds ca. 600 A. D. gewccst zijn t a m r a of t a m b 
r a, d.i. „brons, bronzon vat"； 8°. voor de Jav. 
Boeddhisten werden zo daarna, als zijnde antiquiteiten, 
in de verbeelding tot (oude) hekscnketcls en (tastbare) 
helleketels； 9°. het z66zeer afwijkende ex. van Pedjeng 
op Bali — luisschien ook de vroegore op S&roewa — is 
echter hoogstwaarschynlijk op Java gemaakt, schattcn- 
derwijs in 900 A. D. en wel zeker als p o e s a k a naar 
Bali gebracht door de toen daarheen voor het cerst 
iinmigreerende Bocddhistische (?) Oudjavanen ('t oudste 
op Bali aangetroffen. jaartal is tot nog toe 844 Qaka = 
922 A. D. in een oorkonde van Sembiran), maar vertoont 
nog zuivcr-Indonesische ornamentiek met toevoeging 
echter van 8 hoofden op do ver- siering van den mantel, 
die toch wel die Boeddhis- tische op ratting van 
„hellepann moesten onderstre- pen, hoezeer overigens 
buiten alien invloed gebleven van Hindoe-ornamcnt; 
10°. door deze reusachtige keteltrom van geheel 
afwijkend indrukwekkend type ontstond de Balin, torm 
m o e k a of „ge- zicht", zeg "hoofden-brom", wolk 
woord als in o k o cn m a k o op Alor en Pan tar 
voortleeft, doch op Roti als m o k o = „groote hanier om 
steenen mode sluk te slaan'1 (Jonkor, Ro tt ineesc h - Ho 
11. Wdb. 1908) nog verder in beteekenis verloopen is； 
zoodat de door Mr. Van der Chijs in 1871 er verkregen 
m o k o m a 1 a i (d.i. „Maleische groote hamer"； zie 
hiervoor, en m a 1 a i bij Jonker) een even zottc naam 
was als... .bij de oude Noren het begrip van den „donder-
hamer,* Miolnir van den Dondergod Thor； 11°. de 
goed-inlandsche naam, gebruikt in de Molukken, was 
echter tifa goentoer of „don- der-trom", aan welken t ref 
fend juisten term eerst later volkssprookjes werdcn 
vastgchecht, toen men niet nicer wist waartoe deze 
ketellrommen woleer diendon ； 12°. do geheel 
vorloopen en tdoh nog zoo herkenbare vormen van do op 
Alor en Pan tar door de inlanders gezochte m o k o' s of 
ni a k os s zijn ruwe bronzen hybriden tusschen het ex, 
van Pc- djeng op Bali en de kleine houten t i f a *s van 
zand- looper-vorm, die alom in de Molukken als onder 
den arm of in de hand gehouden handtrommen dienst 
doen; zij werden in de laatsle ecu wen (cn op bc- stelling 
nu nog!) op Java gegoten, cn wel in het oude nij verheids-
centru in Grosik, missclucn vroegor ook te Seinarang 
(thans nog het centrum der g o n g- fabrikatie). 

Daar do op Java gevondofi exx. van buiLonge- 
eigendoin van Resident Moulid in Tongking, toen op de 
Parysche wereldtentooiistelling, en daarna s poor loos 
verdwenen ! — had 14 stralen; een der- gelijk ex. schynt 
de in J910 te Kaboenan (P6ma- lang) gevonden troin to 
zijn (zie de zeer onvoldoen- "de beschrijving in Notulen 
Bat. Gen. 1910, p. XXXIII—XXXIV). Keteltrommen 
met een 8- sLralige ster komen voor ruim 10 % voor. De 
troin van den Dicing, evenals die van MSrsi (Ban- 
joenias), zijn beide 10-stralig. De zes and ere exx. van 
Java thans bekend, zijn alle 12-stralig, evenals die van 
Koti. Het hart van de ster diende waarschijnlijk voor 
slagpunt bij het aanslaan, dat aid us het geluid „naar alle 
windrichtingen" geacht werd uit te zondon. 
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wono archaeologischc waardo zijn, volgc Jiior het lijstjo 
van de 10 tbans bekendc (allo in't Museum to Batavia.) 
in ecn orde van West nnar Oost, cn mot de jaartallon dcr 
vine!ing: 1. Babakan (Preanger, beN.- W. Tjiandjoer; 
1.904); 2. Mersi (Banjocmas, bij Pocr- waWSrta; 1899); 
3. Kaboennn (Pemalang, 1909)； 4. Pekalongan (bij 
dostad?,in de rivicr； 1899); 5. Dieng (Tjij tjandi 
Pocntadcwa; 1864 of begin *65); 6. Ta- nocrSdjil 
(Kedoe, bij..Paj'akan : 1911); 7. Semarang (bezuiden de 
stad, waarschijnlijk van de begraaf- plaatsBfirgotfi,zie 
toch 8—9; 1883); 8—9. Semarang (begraafplants 
Bergotil, op den weg naar Tjandi: bei- de 1909); 10. 
BanjoemfinCng (Semarang, niet ver Z.O. van de stad ； 
1887). En no. 11 (?) de in de Java Government Gazette 
van 29 Febr, 1812 vennelde, in de rulncn van 
Matjanpoetih vroegcr uitgegraven “brass vessel... .thinly 
hammered ont.... (which) does not resemble any vessel 
of the Hindus" (verg. de vertaling door Hageman.in -Byd 
r. Kon. Inst. 72, 1916, p. 417), hoewel de toevoeging dat 
dezc bron- zen pot „would contain about two quarts", 
dus slechts 2J/2 L., te den ken geeft, daar ccn gave ketel- 
trom van gewonc grootte wel 25 L. inhoud heeft; even 
we 1 dit ex. was, volgens den bcrichtgover to Ban- joe 
wan gi van 1812, die het zelf zag, “broken in half, and 
quite decayed by old age"/；； 

Opmerking verdient, dat van a.1 deze 10 stuks van 
Java slechts een (die uit BanjoemSneng) de 4 kik- 
vorsclien op het bovenvlak bezit; terwijl daaren- tegen 
van de 9 stuks op de Buitenbezittingen slechts een (die 
van Pedjeng) die 4 kikkera mist ; zoocl at niet alleen het 
verband tusschen het Bali-ex. en de Java- exx. hierin 
versterking vindt — trouwens, de knop- j)cn en hissen 
op het bovenvlak van de trom te Pedjeng scltynen net 
zoo voorte komcn op die van Ta- noer6dja (zio de 
onvoldoende beschrijving in Notu- len Bat. Gen. 1911, 
p. LXXVI) —, maar dat men zelfs tot de zecr gewichtige 
vraag komt: zouden de kcteltromnicn met en die zdndcr 
kikkers niet oor- spronkelijk in vcrschillende 
landsgcdeelten zijn gc- jnaakt? En zoo ja, dan niet de 
eerste soort in Zuid- Cliina, doch de laatste — en dan 
vermoedelijk oudere soort — in Achter-Indie? Ten 
zeerste verdient ook opmerking, dat bij de 3 kostbaarstc 
Indonesische cxx., waar op den mantel rondloopcndc 
voorstcllin- gen zijn aangcbracht van dieren (Sa)eier,2 
van Kocr) of zclfs van schepen (Salcior), de richt ing 
steeds is \ an links naar rechts, dus typisch-Indonesisch 
en zoo te zeggen contra-Hindoesch (contra het p r a- (I a 
k s h i n a); 66k de kikkers op het bovenvlak be- wegen 
zich daar waar zij voorkomcn op oudere ty- pen, at66ds 
van links naar rechts. Maar niisschien is hierbij, behnlve 
aan het Jav. k i w a-t 6 n g 6 n en Mai. k i r i-k a n a)) 
(„links-rechtsn), toch 66k te denken aan ouden invloed 
der Chincczcn, bij wio iminers links 66k hooger wordt 
geacht dan rechts. 

Van de vicr zeldzame cxx. in on8 Indie is slechts (>6n 
uitstekend beschrovcn en afgebeeld, die van Pedjeng 
door Nicu wen kamp in 1908; 66n verdienste- jijk, die 
van Saleier, door Van Hocvcll en Dr. Schmeltz in 1904 
； de beido cxx. van Kocr zijn cchter tot heden in 
bceltenis onbekend / Van de 10 cxx. op .Java gevonden 
is het ex. van Babakan good afge- bceld en uitvocrig 
beschreven door Dr. Hazevi in 1910, wclke ook in 1909 
zorgde voor zorgvukligo beschryvingen van do tweo te 
BBrgotfl, by Sfimarang govondon cxx. Een nader 
onderzoek van het welis- waar sterk geoxydeerde, maar 
gave, ex. uit Kaboe- nan zou zeker verrassingen geven, 
daar dit het zeer anticke type bezit van de {thans 
verdivenen) troni- Moulie. 

Literatuur: Rum ph ins, Miscellanea Curiosa, Dec. 2, 
VII (1689), p. 5—8 (vooral over de trom van S6- roewa, 
zie hierv66r)； dezelfde, Amboinsche Rari- tcitkamcr 
(1705), fol. 207 (over die te Pedjeng; ge- schrcvcn 土 
1690); E. C. Barchcwitz, Ostindianischc 
Reisebcsellroibung (1730), p. 311—313 (over die op 
Locwang)； Dr. A. B. Meyer, Altcrthumcr aus dem. 
Ostindischcn Arcliipcl (1884), fol. 15—21 met plaat 16—
18 (66rstc kritische bijeenbrenging der gegevens over 
keteltrommen in Oost- en Achter-Indie); W. P. 
Groeneveldt, Catalogus Archcol. Verzam. Batav. Gen. 
(1887), p. 254—257 (bespreekt de 3 exx. toon te 
Batavia); G. W. W. 0. baron van Hoevell in Tijdschr. Bat. 
Gen. XXXIII (1890), p. 153—155 (66rste en tot nog toe 
6dnig bericht over de 2 keteltrommen bij Warkar op 
Kocr), p. 210—212 (nader bericht over de trom van 
Loehoelele, Leti)； Fr. Hirth, Ueber hinterindischc 
BronzetrommeJn, in T'oung Pao, I (1890), p. 137—142 
(eerste verwijzen naar Oh in. bronnen)； J. D. E. 
Schmeltz, Bronze- Pauken im indischen Archipcl, in 
Intern. Archiv. 
f. Ethnogr. IX (189G), Supplement, p. 41—54; Dr. A. 
B. Meyer & Dr. W. Foy, Bronzepauken aus Sudost-Asien 
(1897), eerste monographic, met 13 platen (de tekst zoo 
goed als gehcel door Dr. Foy geschreven)； Prof. Dr. J. J. 
M. de Groot, De antieke keteltrommen in den O.-I. Arch, 
en op het vasteland van Z.O Azie, in Versl. en Meded. 
Kon, Ak. afd. Lett. 4, II (1898), ]). 330—392 (eerste 
bijeenbren- ging van tai van Chin, gegevens); G. P. 
Rouffaer, Een paar aanvullingen over bronzen 
keteltrommen in Ned.-Indie, in Bijdr. Kon. Inst. 6, VII 
(1900), p. 284—307 (o.a. edrste wijzcn op de trom van 
Pedjeng volgcns Rumphius； en nader op de m o k o's 
van Alor en Pan tar); Prof. J. J. M. de Groot, Duit- sche 
vertaling van de Holl, studio uit 1898 (zonder dat dit 
vermcld wordt), Die antiken Bronzepauken un 
Ostindjschen Archipcl und auf dem Festlande von 
Siidostasien, in Mittoihmgen d. Seminars f. Orient. 
Sprachcn, IV (1901), p. 76—113; Dr. J. D. 
E. Schmeltz, Messingtrommeln von Alor, in Intern. 
Archiv. f. Ethn. XIV (1901), p. 193—194), XV (1902), p. 
32 —34 (cerate afbeelding eencr Alor'sche ni o k o, hier 
,,m u k k o" gespeld), en p. 208 (be- vestiging door Dr. 
Kohlbrugge, dat dezc m o k o' s nu nog te Gresik worden 
gegoten op bestclling van Boegin. hftnclelaars); Fr. 
Heger, Alte Metalltrom- meln aus Siidost-Asien (1902, 2 
din. waarvan de “Tafelband" met 45 platen; hierondcr 
plaat 1—5 over tlo trom-Moulic), ticeedc monographie ; 
Dr. W. Foy, Ucbcr alto Brouzctrommcln aus Siidostasien, 
in Mitteil. Anthrop. Ges. Wien, XXXIII (1903), p. 390—
409 (bespreking van werk van Hegcr)； Fr. 
Hirth, Cbinesischo Ansichtcn iiber Bronzetrommeln, in 
Mitteil. d. Seminars f. Orient. Sprachen, VII, 1. (1904), p. 
200—262 (gocddce)s in polemiek met De Groot); G. W. 
W. 0. baron van Hoevell en Dr. J. D. E. Schmeltz in 
Intern. Archiv. f. Ethn. XVI (1904), p. 155—157 en p, 
158—161 ： Mitteilungen iiber die Kcsscltronnncl zu 
Bontobangun (Insel Saleyer), met 2 platen decls naar cen 
ini. tcckcning en naar twee foto's; Dr. W. Foy in 
Zentralblatt f. Anthropologic, IX (1904), p. 301一302 
(bespre- king van Van Hocvoll—Schmeltz over de 
Saloier- trom); Dr. O. Richter in Globus, dl. 8S (1905), p. 
193 noot (M (gewichtige noot over de herkomst der 0.1, 
keteltrommen; wijzcn op plaat 39 inDuper- rey's “Voyage 
do La Coquille, 1826" met cen ex. (?) uit Kajeli op 
Bocroe. en vermelding van 2 foto's der beidc exx. op Koer 
in hot Museum te Dresden, die Van Hoe\ ell's 
beschrijving bovestigenjYDrT' 
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W. Foy in MittcH. Anthrop. Ges. Wien, XXXVI (1906), 
p. 44—50 (bcspreking dor studio van Hirth xiit 1904)； 
W. 0. J. Nicuwenkamp, De trom met de hoofden tc 
Pedjeng op Bali, in Bijdr, Kon. Inst. 7, VII (1908), p. 
319—338 met 6 voortreffelijke platen (hiervan plant VI 
met vergelijkendc proficlen van vcrschillcnde andcrc 
keteltrommen, o.a. die van Saleicr; deze studio 
eenigszins verkort cn meer popu- lair herdrukt in 
Nicuwcnkanip's „Bali cn Lombok", 3e ged., 1910, p. 
190—199); [Dr. G. A. J. Hazeu], in Notulon Bat. Gen. 
1909, p. CIX—CXIV (nauwkeu- rige beschrijving dcr 2 
op de bcgraafplaats BSrgotft tc Semarang opgegraven, 
helaas zeer gesc)iondcn exx.);Dr.\V. 
Foy.inFuhrerdurchdasPautenstrauch- Joest-Museuni, 
Coin, 3c Aufl. (1910). p. 242—244 met 1 afb. (achat, de 
oudstc typen „uber zweitau- send Jahre all >,, waarin men 
het “liber" door „viel- leicht" zou willen vervangen); Dr. 
G. A. J. Hazcu, Eine Metalltrommcl aus Java, in Intern. 
Arch. f. Ethn. XIX (1910), p. 82— 5, met 4 lichtdrukken 
(beschrijving dcr geschonden trom van Babakan)； 0. 

Munsterberg, Chinesische Kunstgeschichte, I (1910). p. 
94—97. met dezelfde afb. a Is hierboven bij Foy 
(algcinccn overzicht van den stand van't vraagstuk); G. 
P. Bouffaer in Notuleii Bat. Gen. 1910., p. 42—121—
123 (rcsp. over m a k o* s van Alor, cn over een 2e 
geschonden keteltrom op Leti, alsmede algemeene 
waarschuwing tot behoud dor 0.1, cxx.). G. P. R. (Sept. 
1917) 

KETEPfiNG (JAV.). Zio CASSIA ALATA, 
KfiTIB (Arabisch: chatib), d. i. prediker. Zie 

MOSKEEPERSONEEL. 
KETIMAHA of KATIMAHA (JAV.). Zie KLEIN- 

HOVIA. 
KETIPOENG. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN- 

STRUMENTEN. 
KETJAP. Zie GLYRINE SOJA. 
KETJER. Zie MUZIEK on MUZIEKINSTRU- 

MENTEN. 
KETJI of KITJI. Zie VAARTUIGEN. 
KETJIK. Verbastcring van keutjhi', kainpong- hoofd 

in Atjeh. Zic ATJEHERS, 2, a. 
KfeTJIK BELING (MAL.). Zic HEMIGRAPHIS. 

KE7TJITJI LAOET. Zie BRILVOGEL. 
KETJOEBOENG of KATJOEBOENG (MAL.). Zie 

DATURA. 
K£TJOE. Op Java, vooral in de Vorstcnlanden, nu en 

dan voorkomende rooverbenden, die onder groot 
misbaar woningen van gegoeden binnendrin- gen, oni te 
rooven. In den regel zijn de dieven besmeeixl met olie 
om niet gemakkelijk gegrepen te kunnen worden en 
hebben zij hunne gezichten met roet ingewreven om 
onherkenbaar te zijn. Zij ontzien zich niet, de bewoners 
te verwonden of te dooden. In de residentie Batavia 
komen deze roo- verbenden ook wel voor； zij heeten 
daar „RAM- POK", tcrwijl zij in den Oosthock en in de 
Noorder strand-residenties “KAMPAK" genoeuid wor- 
den (zie op die woordon). 

KfiTJOMBRANG (JAV.). Zic NICOLAIA. 
KfeTJREK. Zie MUZIEK cn MUZIEKINSTRU- 

31ENTEN. 
KfeTOEK. Zie MUZIEK en MUZIEKINSTRU- 

MENTEN. 
KfeTOEMBAL (JAV.). Zie GLOCHIDION. 
KETOEMBAR of KATOEMBAR (MAL.). Zic 00- 

RIANDRUM. 
KfiTOENG-KfeTOENG.ZieMUZIEKenMUZIEK- 

INSTRUMENTEN 
K&TOENGAU. Zijrivicr van de Kapoeas op Borneo

； ontspringend op den G. Kchoema nabij 

de grens van Sarawak. Het stroomgebied van deze rivicr, 
van de Ketocugiui Kctjil, dat van de Djocng- kit c. a. 
linker zijtakkcn van de Blitangiivier, be- hooren tot het 
rcssort der onderafdccling Sintang dcr gelijknamige 
afdccling dcr residentie Wester- afdeeling van Borneo. In 
1908 zijn in deze streek belastingojjstootjes onder de 
Dajaks voorgekomen, die door militairon mocstcn 
worden onderdrukt. Zio BORNEO, biz. 302. 

KfiTOENGGfiNG of KATOENGGENG (JAV. . Zie 
SCHORPIOENEN. 

KETOEPOEK of BLfiG-KfiTOEPOEK. Javaan- schc 
naam voor ceno naaktpootige, groote ooruil- soort, 
Kelupa javanensis, die in West-Sumatra Koeaq gcnooiud 
wordt, cvenals Scops lempyi. Op Java hcet Scops 
rujesccns Kokok-bSloek. Zie UIL. 

K它TOLA (MAL.). Zie LUFFA. 
KEUBEUE (ATJ.). Zie KARBOUW. 
KEUCHENIUS (LEVINUS WILHELMUS CHRIS-

TIAAN). Gcb. 21 Oct. 1822 te Batavia, zoon van W-. A. 
Keuchcnius en M. 0. de Man. Keeds op jeugdigen Iccftijd 
roor zijne opvoeding naar Nederland gczoiulen, 
onderscheidde Juj zich vroeg- tijdig door buitengewone 
bekwaamheid en ijver, zoodat hij reeds in 1839 als 
student te Leiden kon worden ingcschrevcn en 23 Juni 
1842 tot doctor in de rcchtx?n promoveerde op 
dissertatie: „de do- nationibus propter nuptias Romanis". 
Nog het- zeJfde jaai1 vertrok hij naar Indie, waar hij zich 
eerst als advokaat en procureur te Socrabaja vestige! e, 
doch spoedig (1844) bij den Procureur-gene- raal 
werkzaam gesteld we rd, weldra als eerste commies, 
daarna (J84G) als hoofdeoinmies. Bij de in- voering der 
nieuwe wetgeving in 1848 were! Keu- chenius benoemd 
tot lid in den J-taad van Justitie te Batavua; in 1850 tot 
Advokaut-gcncraal cn in 1851 tot Baadsheer in het Hoog-
Gerechtshof. Om gezondheidsredenen zag hij zich in 
1854 genood- zaakt naar Europa tc vertrekken; den 
29sten Sept- van dat jaar word hem de waarncniing 
opgedra- gen dcr functicu van 8ccretaris-(Icneraal bij lict 
Departement van KoJonien, in welke betrekking hij den 
lande groote diousten be wees o. a. doo r de uitgave van 
de ,,Handelingcn der Reg. en der Staten.-Gen. 
betreffende het Regl. o. h. belcid der Rcgcering", die 
onder zijn toezicht bewerkt werd en met cene belangrijke 
voorrede van zijne hand vcrscheen. Den lOdcn Juni 1859 
werd Keu- chenius lid van den Raad van Ned.-Indie; deze 
hoogc betrekking vervuldc hij tot 1865, tocn hij met 
verlof naar Nederland terugkeerde, waar liij zich te 
Leiden vestigde. Bij de periodicke verkiezingen in 1866 
werd hij tot lid der Tweedo Kamer gekozen; in (lien tak 
der voilesvertegenwoordiging nam hij spoedig ecno 
belangrijke plants in, ook tcngevolge van de door hem 
voorgestcldc mo tie tot afkeuring van do gedragslijn van 
het loeninaligo kabinet ten opzichte van do uittreding van 
den Min. v. Koi. Mr. P. Mijcr, 一 cone motic, die 
gewichtigc poli- ticke gevolgen had en tot de hcrhaalde 
ontbinding van de Tweed。Kamer luidde. Kcuchenius, 
die daarbij niet om partij-inzichtcn zich bekreund had, 
werd 12 Mei 1867 plotseling cervol uit ‘8 lands (lienst 
ontslagen onder toekenning van pensioen, en toen hij, na 
do twecdo ontbinding der Kaincr, geen mandaat mccr 
verlaugde, zag hij zich ge- noodzaakt naar Indie tcrug tc 
keoren, waar hij eerst korten tijd de red actio van het N. 
Bat. Han- delsblad waarnam, en sedert Sept. 18G9 als 
advokaat en procureur bij het Hoog-Gerechtshof werk- 
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Zfiain was. In 1879 tot lid der Tweedc Knnicr te Gorin 
chem gekozon, nam hij het mandaat aan cn vor- l，rok 
hij naar Nederland, waar hij, — met uitzonde- ring van 
den tijd gedurende welkcn hij Minister was, — 
voortxlurend in de Tweedc Kamcr zitting had. Daar 
oefonde hij ook in kolonialo aangclc- genheden grooten 
invlocd uit, zooals o.a. block bjj de bchandeling van het 
Billiton-contract. Maar de grootste beteekenis had hij 
wel als een dcr voornaamste leiders dcr anti-
rovohitionaire partij. Van zijn jeugd af aan is Kcuchenius 
geloo- vig Christen gewecst on heeft hij zijno overtui- 
ging in deze steeds uitgesproken en daaniaar ge- handeld, 
ook al moclit dit bcm persoonlijk tot nadecl strekken cn 
hem het verwijt op den hala halen, dat hij „do politick te 
vecl met den gods- dienst vermengde". Benoemd tot 
Minister van Ko- lonien in liet Kabinet Mackay (20 April 
1888), bercidde de rusteloos werkzame man ccn aantai 
rcgelingen voor, waarbij hij ook de bclangen van het 
Christendom in Indie zocht te bchartigen. De tijd, om 
zijne plannen te verwezenlijken, werd hem echter niet 
gegund; ten gevolge van do verwerping dcr Indischo 
ontwerp-begrooting door de Eerate Kamcr, met slcchts 
66n stem meerderheid, verzocht Kcuchenius ontslag als 
Minister, dat hem 17 Febr. 1890 verleend werd ； daama 
nam hij nog als lid dcr Tweede Kamer zitting en was hij 
ook,——zooals trouwens van zijn eerste komst in Indie 
af,— wcrkzaam in het bclang der verbreiding en ont- 
wildteling van het Christendom in de kolonie. Den 17den 
Dec. 1893 ovcrlecd hij to's Gravenhagc. Zie over 
Kcuchenius: Levcnsbericht door Dr. 
F. L. Rutgers in de Levensbcr. dcr Maatsch. van 
Letterkundc, 1895, bl. 243； Dr. A. Kuyper in Mannen 
van beteekenis; Mr. 0. J. H. Graaf v. Limburg Stirum in 
Ind. Gids, 1896, I, b】.471 en GI5. 

KEUMALA. Het meest landwaarts in gelegen 
landschap van de onderafdeeling Sigli, afdeeling 
Noordkust van Atjeh. Het bestaat uit de twee moekims 
Kcumala en hot bij Gouvernementsbe- sluit van 30 
Januari 1915 daarann toegevoegde Kcumala Dalain van 
de voorinaligc fcderatic Ka- waj XII. Het aantai 
geregistreerde mannen be- druagt 773. De bestuurd er T. 
B6n Asan werd erkencl cn bevestigd bij 
Gouverncmentsbesluit van 24 November 19J5. 

JLct landschap wordt ZW.-NO. doorstroomd door de 
Kroeeng Baro (die bij Sigli in zee vloeit), waaruit binnen 
KcuinaJa's grenzen diverse aftap- pingen geschiedcn tot 
bevloeiing van de uitge- Ktrckto rystvlaktcn der 
Pidievallci. O.a. do Loe- eng Bin tang necint hier haar 
oorsprong. Een grooto rijweg aan den linkcrocvcr voert 
van den GI6 Meu- linteueng langs Kcuniala Tjot cn 
Kouinala Kaja in de rich ting Garot-Sigli. Bezuiden den 
rechtor- oever kruist ook een groote weg het landschap, 
gaandc van Kcuniala Dalam over Paloh Poclo naar 
Titeuii, vanwaar 66n tak naar Djeupa en ccn an- dcro 
naar Lam Mould voert. Heel wat arbeid, vroeger van 
heerendienstplichtigon en thans van militairen, is or 
gevorderd tot doorgraving van den (J 16 Aloulinteueng 
(d. i. Berg Dwars in den Weg), een muur die naar de zijdc 
van Kcumala Raja 30 M. uit het terrein opstijgt, cn, 
gezicn van den kant van het op een hooger niveau 
gelegen Keu- mala Dalam, 17 M. hoog schijnt. Daardoor 
hoopt men den grooten weg Sigli-Kcumala in rechtc lijn 
to kunneu doorLrckken naar Beungga en Tangse. 

In 1873 verhuisdo do soeltaDsfainilio uit Atjdh 

naar Keumala. Sinds werd de naam vooral bekend uit do 
samenstcUingcn ,,Kcuma]a-par&n'' en ,,Keu- mala-
tochtcn". (Zic ATJEH, I, 80, 81). 

De pacificatie van de Pidie-vallci heeft in Keu- mala 
wel het langst tegenstand ondervonden, daar hier, ver van 
SigU, in do nabijhcid van het gebergte on op den 
driesprong, zoo te zeggen, der wegen naar Atjeh, Pidic cn 
de Westkust, do invlocd der Tir6-oelama's zich het beste 
kon doen gelden. In 1910 en 1911 kwamcn cchter de 
laatstovergebleve- nen uit dat geslacht to sneuvelen, en 
daama kwam het ook in Kcumala tot rust. Zie Bijdr. T. L. 
V. n° 7, Deel 55(1903) biz. 73. 

KEUMANGAN. De IX Moekim Keumangan (feitclijk 
zijn het er 18) vormen ecn landschap der onderafdeeling 
Sigli, afdeeling Noordkust van A- tjdh, groot 士 70 K.M.2, 
met ruim 6000 geregistreerde mannen. Men onderscheidt: 
1. het eigen- lijko Keumangan ； 2. de aan zee gelegen 
moekims Teunggoce, Tjot Djadja cn Gigieng Meuran- 
d6h; en 3. de enclave gampong Pineung, meunasah Bale. 

Keumangan wordt bevloeid door de Kroeeng Tiro. 
Deze heeft in het Zuiden een tot 200 a 300 M. breed 
bandjirbed, vol rolsteencn en grind； maar bij Beureu^eh 
naderen de oevers elkaar, wordt de rivicr dieper, en gaat 
de bodem uit zand en slib bestaan. Bevaarbaar is de rivier 
nergens； door- waadbaar overal bij normalen 
waterstand. Dieper cn smaller dan do Kroeeng Tiro is de 
Kroeeng I\Iampre, maar ook niet bevaarbaar, en slechts 
op bcpaalde punten te doorwadon. De Kroeeng Ndjong of 
Kroeeng Gle heeft steile oevers, is niet bevaarbaar, wel 
doorwaadbaar, en mondt bij Linti in de Kroeeng Mampr6. 
Ongeveer dertig leidingen brengen water uit do rivicren 
naar de sawahs, waarmee het landschap als overdekt is. 
Speciaal te vermclden valt do Loeeng Bin tang, die haar 
water ontvangt van buiten Keumangan uit de Kroeeng 
Bard bij Keumala. 

Van de verbindiiigswegen vallen als voornaamste to 
nocmen: 1. de trambaan, waarlangs de be- langrijkste 
keude's of marktplaatsen liggen, alsook Beurcunoen, met 
militaire bezetting en eene A- tjehschc landbouwschool; 
2. de groote weg langs de Ix)eeng Bintang naar Keumala; 
3. de weg Djaman-Lam Meulo; 4. do weg Beurcunoen-
Deah Tjot; 5. do weg van de Tirdbrug bij Poeld Drieu naar 
Ocdjting Rim ba cn verder. De oeleebalangs- familie van 
Keumangan behoort tot een zeer oud cn voomaam 
geslacht, getuige wat de Hikajat Potjoet Moehamat 
vermcldt omtrent den Pa- ngoclee Bcunardo of Meunarde, 
den voorganger on stainvader der latere Bentara5s 
Keumangan. (Snouck Hurgronje, Do Atj^hers II, 97). 
Vcrmoed wordt, dat do oprichting dcr fed era tie XU door 
Pidie cn Ndjong met de hunnen, Keumangan^ 
Oeleebalang l?otjoet Mochamat Tahe bowoog om 
cvcncens eon bondgenootschap te scheppen: de fedcratic 
der zes oelcebalangs: mot T. Bentara Sama Indra, T. 
Paiiglima Meugde van Bambi en Oende, T. Mountroe 
Kroeeng Seumideuen, T. Ben- taru. Pineung en T. 
B6ntara Keumala. Tusschen Keumangan en Pidie heeft 
ccn langdurige vijand- schap bestaan, die vermoedelijk 
haar oorsprong vond in bcider streven naar het bezit van 
de rivier- monden. Zecr groot was do breuk in 
1860/6l,loen Keumangan door Panglima Polcm en 
Meureudoe, en Pidic door den sultan word goholpon. 
Omstrceks i870 vevoverdo Pidie do ondcr 
Keumanganschen invlocd staandc wakoudh-mockim 
Lang. Daama 
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wcrd er gevochtcn om de wakcueh-moekims Me- 
tareuem, Hot cn Andeueh: cchtcr zonder resultant ,Sedert 
het begin van den Atjeh-oorlog kwa- men or gecn 
ernstige botsingen meer voor: men vond voldoende 
aflciding naar buiten. 

In 1874 onderwierp T. B6ntara Kevunangan Potjoet 
Ocsman zich, zoo het licette, aan het N.-I. gezag, d.w.z. 
hij deed to Gigieng de Nederlandschc vlag hijsehen, 
waarvoor hij op het laatste moment bij verrassing f 
25.000 eischtc cn ontving. Het laudschap omvatte toen 
nog de HI Moekiin Gigieng, naar welks koeala het heele 
gebied wcrd genocind. Na Potjoet Oesman's dood in 
1885, maakten de III Moekim Gigieng onder T. Ben- tara 
zich los van Keuinangan, torwijl T. Moeda Reumbajan 
Abd 6 Lateh en T. Ben Asan streden om het 
oelcebalangschap in het verdere gebied. Eerstgenoemde 
won het en werd in het laatst van 1885 door het bestuur 
erkend als Benlara Oe- reuengkaja Seutia Indra Potjoet 
Abd6 Lat6h. Zijn pogingen de III Mockim Gigieng te 
herwinnen faalden. De zaak werd in 1896/7 zoo geschikt, 
dat T. Bentara Kcumangan de III Moekim Gigieng en 
Peukan Gigieng opgaf en de strand-moekini Gigieng 
Meurandeh terugkreeg, cn in later jaren kcerden ook de 
moekims Teungde en Tjot Djadja terug onder zijn gezag. 
Een belangrijk moment in de Pidie-expeditie anno 1898 
was de arrestatie van Potjoet di Rambong, weduwe van 
den in 1885 overleden Potjoet Oesman, die een boete 
kreeg te betalen, bedragende juist evenveel, als in 1874 
wijlen haar gemaal had genoten voor het hijsehen van de 
Ncderlandsche vlag. (Zie AT J EH, I, 83). In 1904 stierf 
T. Bentara Keumangan. Sinds wordt het bestuur 
waargenomen door T. Oema di Rambong, wiens korte 
verklaring dd. 24 Juni 1908 werd goedgekeurd en 
bevestigd bij Gou- vemementsbesluit van 23 December 
d.a.v. Zie Bijdr. T. L. V. N. I. n° 7. D】.66 (1912) bl. 
411. 

KEUNONG. Voor scheepvaart- en landbouw- 
doeleinden bepaalt de Atjeher den tijd naar „keu- ndng,s,,

J 
naar ontmoetingen van het sterrebeeld de Schorpioen en 
de Maan aan den hem el. (Keu- nong = geraakt.) 
Tusschen twee opvolgende kcu- nongs liggen 27% dag, 
d.i. 2 a 3 dagen minder dan een maanmaand. De 
tijdsruimten tusschen een keunong en de haar 
voorafgaande nieuwe maan zijn dus verschillcnd. Het 
grootst in Januari, ne- men ze telkens met 2 of 3 dagen 
af, om in November het minimum te bereiken. De 
daaraanvolgende keu- nong valt even voor nieuwe maan. 
De maandatum van de keunong bereikt dus het hoogste 
cijfer in Januari. De Atjeher stelt dit op 23 en neemt aan, 
dat de maandatum van eike volgen de keunong juist 2 
dagen minder is dan die harer voorgangster. Zoo 
vertegenwoordigt keunong 23 voor den Atjeher ongeveer 
wat voor ons Januari, keunong 21 wat voor ons Februari 
betcekent, enz., en keunong 1 komt overeen met onze 
maand November. De samenkomst van Schorpioen en 
Maan in December valt vo6r nieuwe maan, is dus niet 
waanieem- baar, en wordt genegeerd of „keundng 
tanggilV gehceten>USnouck Hurgronje, De Atjehers, I, 
27o). 

KEUREXJKON. De Moekim Lheii of III Moekims 
Keureukon: Gani, Locbii*- en Lam Garot, met totaal 487 
geregistreerde mannen, onderafd. Oelee Lheuc, afdeelin 
g Groot-Atjeh. Een wakeuehgebied, be- hoorendc tot 
geen der drie sagi's van Atjeh. Weid er gevochten 
tusschen de XXVI en XXII Moekims, dan haalden de 
bewoners der III Moekims de gesneuvelden weg, maar 
zij duldden niet, dat er ' 

o p hun gebied werd gcvochton. Er woonde vroegor e cn 
familie, waarvan een lid don erfelijken titel Teukoc 
Keureukon voerde, wat, in verband met den naam van het 
gebied, wijst op een vroeger bestuur door ecn Keureukon 
gehceten ooldeba- lang. Nu behoordo in den bloeitijd van 
het sulla- naat tot de voorname hofambtenaxen cen „Keu- 
reukon Katiboj moeloet" (eigenlijk katib oel- moclk = 
schrijver des koninkrijks). Fr. de Hout- nrnn noemt al den 
,,Corcon‘‘ als "secretaris van den Coninck". De titel liet 
zich geniakkclijkcr beerven dan de kunst om brieven te 
schrijv&ii, en zoo wcrd de erfelijke titularis dra een 
hoogheid zonder work of vaste inkomsten cn zonder ge-
bied. Zijn streven naar dit laatste schijnt gedu- rende 
eenigen tijd bekroond te zijn geworden door zijn 
beleening met de III Moekims. Thans zijn echter ook 
daarvaii slechts de naani en de herinnering over. De III 
Moekims kregen and ere hoofden, en T. Keureukon werd 
een ijdele titel zonder voordcclen.V Dr, C. Snouck 
Hurgronje: De Atjehers I, 130 e. ~v. 

KEUREUTdE. Een uitgestrekt, vroeger ook wel als 
Moelicng aangeduid landschap, gerekend tot de 
ondcrafdceJing Lh。' Soekon, afdeeling Noord- kust van 
Atjeh. Het omvatte: 1. een rechtstrceksch gebied aan den 
benedenloop van de Ki'oeeng Keu- reutde, met 2379 
geregistreerde mannen ； 2. cen rechtstrceksch gebied aan 
den linkeroever van de Djambo Aj6, met 2123 
geregistreerde mannen ； 3. de vier districten van de toeha 
peuet: Moe- lieng met 627, Aron met 5)4, Nibong met 495 
en Matang Panjang met 392 geregistreerden; 4. de acht 
districten van de „Oeleebalang Japan Boeah met 1505, 
Blang Gloempang met 389, Ara boengkos- met 2015, Ara 
Kcumoedde met 498, Seuleuina met 1149, Pira met 384, 
Matang Ben met 172 en Matang Minje met 430 
geregistreerden. Dat geeft voor heel Keureutoe een totaal 
van 13.072 geregistreerde mannen op ultimo 1915. 

Het landschap is rijk aan paja's (moerassen), wat 
geillustreerd wordt door den loop van de Atjehtrambaan, 
die van Lh5° Soekon in een wijde bocht naar het Noordcn 
om de Paja Tjitj6m Jieen gaat, om ten sJotte weer 
Zuidwaarts af to buigen naar Pan ton Laboe aan de 
Djambo Aj& 

De grootc rivier in het landschap is de Kroeeng 
Keureutoe, die ontspringt in het hooggebergte, dat de 
'scheidsmuur vomit tusschen Pasd en het Ga j n-gebied 
van Rod jo Boekit. Zij doorstroonit het district Seuleuina 
in N.O.-richling, jnaar buigt op Matang Kocli's gebied o)n 
naar het Oosten, lotdat na sajnenvlociing met de nit het 
Zuiden komende Kroeeng Peutoe, iets bo ven Lh 计 b'oe- 
kon, de richting N.N.W. wordt. Door Ara Bocng- 

cn het rcchtstreekscJi gebicd stroomt de rivier dan 
langs de Keudc Djcurat Alanjang naar zee. Het laatste stuk 
van den benedenlooj) vomit naar het Westen de 
grensschciding met Blang Ale. 

Beoostcn clc jnonding van de Keurcutdc-rivier vindt 
men ecu Koeala Kroeeng Tjaugkcj. De naani wijst op 
vroegere pogingen om door een gc- graven kanaal de 
landwaarts in gelcgen moeras- sen tc draineeren. Meer 
naar het Oostcn v«)lgt do Koeala Pi ad a, waardoor de 
uitgestrekte Paja Tjitjein hoofdzakelijk afwatert. De nog 
Ooste- ]ijker gelcgen inoerassen wateren af naar de Djam-
bo Aj6, die de grensschciding vonnt met het landschap 
Simpang Oelim der onderafdeeling Idi, afdeeling 
Oostkust van Atjdh. Oeldebalang van het landschap is T. 
Tjhifr B6ntara. Zijn zg. korte ver- 
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klaring dd. 26 Juni 1900 word goedgekeurd en 
bekraclitigd bij Gouvemementsbcsluit van 4 October 
d.a.v. 

De talrijke paja's in het landschap loverden geschikto 
schuilplaatsen voor de vijandigc e]e- menten, wclke zich 
aan de bevolkingsregistratie en aanrakingen met het 
bestuur wonschten to onttrekken, en dat zoodanige 
elenienten cr warcn, laat zich begrijpen, waar Paja 
Bakong aan den rechtor Keuroutde-oever in Sou leu ma 
do zetel was van den vermaarden oelama Teungkoe di 
Paja Bakong alias Teungkoe di Mata Ic. De wcderop- 
laaiing van het verzet na Japan*s overwinning over 
Rusland was vooral belangrijk hier in dit landschap. De 
overval te Mcurand6h Paja dd. 26 Januari 1905 leidde tot 
het fusilleeren van des ocleebalangs jongeren broeder, 
den popuJai- ren T. Tjoet Moehamat alias T. Tjhi。
Tocnong. Diens zoon T. Ahmat of T. Radja Sabi heeft 
zich daama met zijn aanhang jarenlang opgehouden in de 
Paja Tjitj6m. In den aanvang van 1908 was het verzet in 
Keureutde zeer fel, maar, na- dat in April de „kapitan 
rimoe^ng" (tijger-kapi- tein) Christoff el zich met zijn 
marechaussee te Pan ton Laboe had geinstalleerd, werd 
men den toestand spoedig mcester. Nadat in 1911/12 
JRadja Sabi‘8 schuilplaatsen in de Paja Tjitjem een aan- 
tal malen waren overvallen, verliet hy deze stre- ken en 
kwam ten slotte in Tangsi in onderwerping. 

KEVERS. Zie TORREN. 
KEVERSLAKKEN, (Zeepissebcdden, Polyplaco- 

pltora of Cliitonen). Mata Koetoe ? (MAL.). Een tot de 
klasse der Amphineura (zic WEEKJDIEREN) 
behoorende groep van Weekdieren, die in uiter- lijk met 
slakken overeenkomen, maar uitwendig gekenmerkt zijn 
doordat de rug 8 elkaar dak- pansgewijs bedekkende 
kalkplaten draagt. Dank zij de bewceglijke verbinding der 
kalkplaten kun- nen de dieren zich oprollen. De buikzijde 
wordt door den grooten voet ingenomen. A lie Oliitonen 
leven in zee. In den Indischen Archipel verzamelde de 
Siboga-Expeditie 36 soorten, waaronder 25 nieuwe. 

KEYZER (Mr. Dr. SALOMO). Geb te Kampen 18 Jan. 
1823, gest. te Delft 25 Febr. )868, were! in 1847 te Jxjiden 
bevorderd tot doctor zoowel in de rechts- weteiiKchap 
(op Diss. „De tutela secundum jus Ihiilmudicuin") als in 
de letteren (op Diss. „De jure- jurando Justiniano eb 
Theodora。praestando,>). Hij l)a(l daar onder Iciding van 
den hooglceraar Juyn- boll ook do Scmitische letteren 
beoefend. Als proeve ilaarvan verschecn in J 846 zijne 
„Roizo van Benjamin van Tudela" met aanteek. (gunstig 
beoordceld door JuynboH, Gids 1847, I, 132—144). — 
In 1850 word hij als opvolger van Meursingc met het 
onder- wijs in het Mohamni. rccht on de Ini. wetten aan 
de Academic tc Delft beiaat, later (mot zijn leermeoster 
Koorda) ook in het Javaunsch (seder1 1859 als hoog- 
leoraar). Na de ophefling dezer Academic in 1804 werd 
Kcyzer dircclcur der in datzelfde jaar opge- richto 
Gemconte-Instelling voor do opleiding van Ind. 
ambtenaren te Delft, waar hij niet slcehts het Mohamni. 
rccht, maar ook hot publiek en admin, rcchb cn do 
geschiedenis van N. I. docecrde. Van 1860 tot 1866 was 
hij lid dor Staatacommissio voor het ontwerpen van een 
StrafwcLboek voor Indie. 
Nuar Kcyzcr's voorstelling word tie Inlandschesa- 
nionloving in alic opzichten bchcerscht door do the- 
oretischo voorschriften van den Islam, kon mon zich 
altlians zondcr grondige kennis dior voorschriften geen 
juist cn volleditr begrip van het recht en do ge- 

bruiken der Inlanders vormen, o.a. niot van him 
strafrcclit, noch van hunne rechten op den grond (zie o.a. 
zijne brochure: Bcschouwingcn over het land- bezit op 
Java, Delft 1858). Deze opvatting, welke tovons de 
richting van zijn onderwijs cn studien bc- paalde, vond 
reeds destijds geen onverdeelden bij- val en moot thans 
in het licht der nieuwore onderzoe- kingen inderdaad in 
menig opzicht als onjiiist en te e6nzijdig worden 
bcschouwd. Van zijno ijvorige werkzaamlieid op het 
gobied zijner lievelingsstudio getuigde de uitgavo der 5 
volgende werken: Hand- boek voor het Mohamm. regt, 
1853 (vertaling van een Arab, werk van Sjirazi; vgl. 
Juynboll, Gids 1854, II, 701一708) — Kitab Toehpah, 
Jav.-Mohamm. wetboek, 1853 一 Het Mohamm. 
strafrecht naar Arab., Jav. en Mal. bronnen, 1857 — 
Precis de jurisprudence musulm. par Abou Chodja\ 1859 
— MawerdVs publ. en admin, regt van den Islam, 1862 
(vgl. W. Engelmann Gids 1863, I, 127—135), bene- vens 
eene lange reeks van gedeeltelijk zeer uitvoe- rige 
artikelen in. de Bijdrng. v. h。Kon. Instit voor T. 
1. en vlk, v. N. I. (o. a. dat „Over de hulpmiddelen tot 
beoefening van het regt der Inlanders,* in DI. II der 2G 
Reeks (1859) 137—264； vgl. verder het Register der 
Bijdr., 1901, biz. 94). Geruimen tijd was hij secretaris van 
dit Instituut-. Verder verschenen van zijne hand *): 
“Opmerkingen naar aanleiding van art. 71 van het Ontw. 
v. Wet tot vaststelling van het Reg. Reglcm.'T854 en 
„Nadere toeEchtin- gen" van die opmerkingen, 1854； — 
,,0nze tijd in N. I., beschreven in bund els" (le bundel. De 
bede- vaart, 1860; 2e druk, 1868, onder den titel: „Schet- 
sen uit het leven der Inlanders") —- het 2e DL der „Jav. 
Samensprakenn van C. F. Winter (met een „Bijvoegsel op 
het Jav. Wdb."), — eene verkorte uitgave van Valentijn's 
„Oud en Nieuw O. Indie5, 1855—1858 en vorscheidone 
artikelen in het Week- blad Tjaraka Welaiida en in de 
Delftsche Courant (gedeeltelijk in het T. v. N. I. 
overgenomen).— Een levensbericht gaf P. J. Veth in het 
T. v. N. I. 1868, I, 402~13, vgl. II, 104. 

KI (SOEND.). Korte vorm van Kai (SOEND.)= boom ； 
gewoon voorvoegsel van benamingen van boomen en 
planten. 

KI AMIS (SOEND.). Zic CINNAMON UM BUR- 
MANNI. 
KI ANGIR (SOEND.). Zie GANOPHYLLUM. 
KI APOE (SOEND.). Zie PISTIA. 

KI BEUREUM (SOEND.). Zio CEDRELA FE- 
BRIFUGA. 
KI BLANAK (SOEND.). Zie AVICENNIA. 

KI DfiNOK (SOEND.). Zio EUPHORBIA PUL- 
CHERRIMA. 

KI DJAHfi (SOEND.J. Zic JUICHELIA MONTANA.
 -―—二 1； 4 -- 

KI fiNDOG (SOEND.). Zic XANTHOPHYLLUM. KI 
GENTENG (SOEND.). Zio DESMODI UM TRI- 
QUETRUM. 

KI GEULIS (SOEND.). Zie EUPHORBIA PUL- 
CHERRIMA. 
KI HIANG. (SOEND.). Zie ALBIZZIA PROCERA. 

*) De bekende Korunvertaling is slechts onder 
Keyzcr's toczicht naar T'ranscho, Duitsche en En- 
gclscho vortalingcn in hot Ncderlandsch bowerkt .en door 
hem van eono Inlciding (biz. 1—85) voor- zien. Twee 
andere werken: „De vooratelhugen van de Mohamm. 
godsdici\stn (Gorinchem 1854) en: „Lcgendon dor 
Musclmanncn over bijbclsche per- soncn'、met ecn 
voorberigt van P. J. Veth" (Schiedam, 1853) zijn van M. 
Keyzer. 
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KI HIJOER (SOEND.). Zie OASTANEA JAVA- 
N1CA. 

KI HOEDJAN (SOEND.). Zie ENGELHARDTIA. 
KI KfiPfiR (SOEND.). Zie ENGELHARDTIA. 
KI KOEDA (SOEND.). Zic ODINA. 
KI LALAJOE (SOEND.). Zic ERIOGLOSSUM KI 

LfiMO (SOEND.). Zic LITSEA CITRATA. 
KI MALA (SOEND.). Zie ALTINGIA. 
KI MALAKA (SOEND.)- Zic PHYLLANTHUS 

EMBLICA. 
KI MELAKIJAN (SOEND.). Zic CROTON TIG- LISI. 
KI MfiNTfiNG (SOEND.). Zie BACCAUREA RA- 

CEMOSA. 
KI OETJING (SOEND.). Zic SOPHORA. 
KI ORAJ (SOEND.). Zic COmiERSONIA. 
KI PAHANG (SOEND.). Zie PONGAMIA. 
KI PAJOENG (SOEND.). Zie BIOPHYTUM. 
KI PATJAR (SOEND.). Zie COCCULUS. 
KI PfiDES (SOEND.). Zie CINNAMOMUM PAR- 

THENOXYLON. 
KI POEK (SOEND.). Zic PITHECOLOBWM. 
KI FOETRI (SOEND.). Zic PODOCARPUS NE- 

RIIFOLIA. 
KI RfiMfiNG (SOEND.). Zie CKATOXYLON. 
KI SEMIR (SOEND.). Zio HURA. 
KI SERfiH (SOEND.). Zic CINNAMO3IU3I PAR- 

THENOXYLON. 
KI TAI (SOEND.). Zic CELTIS en PREMNA FOE- 

TIDA. 
KI TAMIANG (SOEND.). Zie OELTIS cn TREMA. KI 
TANEUH (SOEND.). Zic XANTHOXYLUM. 
KI TfiDJA (SOEND.). Zie CINNAMOMUMINERS 
KI TJANGTJORANG (SOEND.). Zie DESMODIUM 

TRIQUETRUM. 
KI TJAOE (SOEND.). Zie PISONIA EXCELSA. 
KI TJITJIAP (SOEND.). Zie FICUS LEUCAN- 

CATOMA. 
KI TJONTJORANG (SOEND.). Zie DODONAEA. KI 

TOKE (SOEND.). Zie ALBIZZIA LEBBEK. 
KIAMBANG (MAL.). Zie PISTIA. 
KIARA. Algemeene Soend. naain voor Ficus- 

soorten. De ,,soort‘‘ van het „geslacht,, Kiara wordt door 
de inlanders op de wijze der botanische nomenclatuur 
door een bijvoegsel aangegeven, als Kiara t jarin gin enz. 
Sommige Eicus-soorten worden nict tot Kiara gerekend, 
maar door gehcel andere namen aangeduid, als k o n d a 
n g, h a m b e- r a g, w a 1 e n enz. Zie voorts bij FICUS, 

KIBLAH (Kiblat), d. i. richting naar Mckka. Zie 
MOSKEE, A. 

KIBOEL (BAT.). Zie BEREN. 
KIDAL..Desa in het district Pakis, afdeeling Malang, 

residentie Pasoeroean, bekend door de zcer fraaie tjandi, 
Kidal geheeten, welke hier voor- komt (zie 
OUDHEDEN). Deze tjandi is een der ininst beschadigde 
van geheel Java. Het platte dak is nog geheel intact, pi 
仲! Y % 

KIDANG. Javaansche naam van de kleine hcrten, die 
tot het geslacht C&rvvXus (zie HERTEN), be- hooren. 
Difc, tot zuidoostelijk Azie beperkt, geslacht is 
gekenmerkt door een zeer langen rozcnstok; een klein 
gewei, dat onvertakt is of slechts 66n zijtak heeft, en door 
de sterk ontwiklielde bovenkaaks- hoektanden van het 
mannetje. 0. munljac Zimm., door de Europeanen 
dikwijls ten onrechte ,,rec" ge- noemd, (MAL.kidjang； 
JAV. kidang； SOEND. m^ntjek ； ?AJ. karahau) bewoont, 
behalve het vasteland van Z.-Azie, Sumatra, Borneo, 
Java en enkele kleiiiero eilanden in het westelijk deci van 
den archipel. Be- rcikt ongeveer 1 M. lengteen is op de 
rugzijde donker 

kastanje-bruin. Zij leveii gcwoonlijk, andcrs dan do 
meeste hertcn, in parcn, vooral in open grasvlakten of in 
spaarzaAtn met boomcn begroeid terrein. Kohl- bruggc 
(Nat. Tijdschr. Ned.-Indie, LV, 1896), heeft een tweede 
soort, C. pleiharic2i-% beschrevcn, die in Z.- cn W. 
Borneo leeft. cn zich van de vorige onder- scheidt door 
ecn onvertakt gewci en een' meer geel- bruine kleur. 
zoodat de inlanders haar als kidang koening van C. 
tmintjac, de k. m6rah, onder- scheiden. 
KIDJANG (MAL.). Zic KIDANG. 
KIDO(Goram). Zio KOESKOESEN. 

KIDOEL (GOENOENG). Zuidei,geborgte. Naam van 
het tertiair gebergtc, dat zich langs de Zuidkust van Java 
uitstrckt van de Kali Opak in Djokjakarta. tot bezuiden 
den G. Smeroe in Pasoeroean. Het bestaat uit een hooger 
middendeel en twee lagere vleugels. Het eerste, bijna 
gehcel uit erup- tieve gesteenten bestaande, reikt van den 
Z.O. hoek van Soerakarta door Madioen tot in het Z.W. 
van Kcdiri. Het sluit aan bij de vu)Kanen La woe en 
Wilis en bereikt bezuiden den cersten zijne grootste 
hoogte (1260 M.) De beide vleugels zijn grootendeels uit 
kalkstecn opgebouwd. De westelijkc is de vermaarde 
Goenoeng Sewoe (zie DUIZENDGEBERGTE) >), de 
Oostclijke omyat in Kediri het landschap LodajS, (zie 
aldaar). 

KIEVITEN. Echte Kicvitcn komen in Oost- Indie nict 
voor； de daar levenden kenmerken zich door liet bezit 
van cen wapen, een sterke spoor of doom aan den 
voorrand van den vlcugel; zij worden dan ook Spoor-
kievitcn genoeind. Zie PLEVIERVOGELS. 

KIEVITSEI. Bulla ampulla. Zie GASTROPO- DENX 
L 
KIEZELSPONSEN. Zie SPONSEN. 

KIGELIA PINNATA D. C.; fam. Bignoniaceae, een 
boom uit Afrika met groote rolronde, op wor- sten 
gelijkende vruchtcn, die aan lange stolen han- gen en den 
boom een zcer opvallend uiterlijk geven. Op Java wel aJs 
sierboom gekweekt cn wegens do vruclitcn 
„WorstenboomJ' genoeind, 

KIJAS, d. i. red encoring naar analogic. De voor- 
schriftcn der Mohammedaansche wet, zooals zij in 
systematischen vorm in de wetgeleerdc werken (do zgn. 
/tfc/i-boeken, zie ISLAM U, c) zijn uitgewerkl, berusten 
volgcns do opvatting der Mohammed an on op vier 
,,grond$lagcn‘‘ of ,,wortclcn'' (de 4 zgn. oesoel al-filch), 
nl. oj)Koran, Soennah, Jdjtnd* cn Kijds (over Soennah 
en zie ISLAM II, a en b). De schriftgeleerdcn, die in de 
eerste ecu wen van den Islam de leer uit de heilige tekslen 
afleiddcn en tot een afgerond gehcel uilwerkten, waien 
daarbij meermalen genoodzaakl, huu toevluclit tot ,,redc- 
neering naar analogic" (kijds) te nemen, omdat in de 
teksten in eene meiugte van gcvallcn niet uit- druldtelijk 
was voorzien. j)c vraag, in hoeverre men in (lit opzicht 
op de foil bare menscliclijke logica mocht stounen, hieJd 
de Moslimschc gelccrden tij- denlang verdeeld. Ten 
slotte were! echler de aan- vankelijk door vclen, althans 
in theorie, vcroordeel- de leijds aJgeincen als vierde 
grondslag der Moslim- schc plichtenleer erkend. Men 
beriep zich o.a. op eenige Koraiitekstcii en 
overleveringen, waaruil argumenten werden afgelcid 
voor de noodzakclijk- heid om in sommige gcvallcn kijds 
too te passen. 

i) Dit ligt niet alleen in Djokjakarta, zooals 
daar is opgegeven, maar voor een kleiner deel ook hi het 
Zuiden van Soerakarta en het Z.W. van Madioen. 
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Hoofdzakclijk is echtcr do gcldighekl van dezcu vicrden 
grondslag der plichtenlecr gegrond op don idjmd1, de 
66nstcmmighcid van govoolen dcr Mos- limsche 
gclcerden. 

Literatuur ；:, C. Snouck Hurgronje, Niouwo bijdra- 
gen tot de Icerinis van den Islam, p. 56—60 (Bijdr. t. d. 
t., ], en vlk. v. N. Ind., 4c Volgr., Go DI. 1882 p. 412~ 
16); Lcdroit musulman, p. 33—36 (Revuede Fhist. d. 
relig., Tom. 37, 1898, p. 185—187); Th. W. Juynboll, 
Handlciding t. d. kennis d. Mohanun. wet, p. 54—57 
(Handb. d. islain. Gesctzes, p. 50—54). 

KIJOENG, KOEJOENG, KEJONG. Schclpdier. Zie 
aldaar. 

KIKIK (JAV.)- Zie HONDEN. 
KIKIIVI. Hen voormalige onderafdecling in de rcsi- 

dentic Pale in bang. Zij omvat het stroomgebied der K i k 
i m (zijrivier van de Moesi on hare zijrivicrtjes). In 1853 
we rd Kikim als onderafdecling ingedeeld bij Tfibing-
Tinggi, in 1870 gevoegd bij de afd.Lematang Oeloe cn 
Ilir en Pasemalilandcn (thans Palemban g- sche bovenl.), 
in 190G opgeheven als afzonderlijke onderafdeeling en 
gcdeeltelijk gevoegd bij deondcr- afdecling Lcmatang-
Oeloc, gedceltelijk bij de on- dcrafdeeling Tebing-Tinggi. 
Eenigszins bclangrijke plaatsjes zijn in het Z. Goenoeng-
Kerto, Tandjoeng aoer； in het W. Saoeng naga. 

KIKVORSCHEN (in ruinien zin, zie ook onder HANI 
DAE). Algemeene naam voor de orde dcr Staartloozc 
Amphibien (Anura). Voor kenmerken zic onder AM PH 
I BI ft N. Van de 8 familie's dezer orde komen 6 in den 
Indischen archipcl voor, welke als volgt gerangschikt 
kunnen worden. 

A. onderorde der Arcifera. De beido helften van den 
schoudergordel schuivcn aan de buikzijdo over elkaar 
heen cn zijn dus in do builcmiddellijn nict vergroeid. 

]°. fam. Bufonidae (Padden, 3 geslachtcn met 32 
soorten). Geen tanden in onder- en bovenkaak, gecn rib 
ben, echte landdieren, romp mccstal kort en ge- zet, 
ledematen dito, huid xncestal met wratten be- zet, 
kosmopoJiet. 

2°. fam. Pclobalidae (Waterpaclden, 5 gcslachten met 
10 soorten). Tanden in bovenkaak, geen ribben, 
trommelvlies mccstal verborgen, iets slankcr van bouw 
dan do padden, tusschen de tcenen van de achterpooten 
zwcmvliezen. N.- en Z.-Amerika, W.- E uro pa, Orientaal 
gebied cn Indo-Aust ralische ar- chipel. 

3°. fam. Ih/lidae. (cchtc boonikikvorschen, 3 ge- 
slachten met 34 soorten). Tanden in bovenkaak, mccstal 
zuigschijfjcs aan de onderzijde der laatsto teonkootjes, 
die don vorni van klauwtjes bezitten. Booinvormon met 
slank lichaani en lango pooten, waurmco zij good kunnen 
klimmcn en springen. Holarktisch, Neotropisch, 
Australisch en Austro- Maleisch. 

4°. fam. Cysli(/nathidfie (6en gcslacht met 6en soort). 
Tanden in bovenkaak, vingertoppon soms verbreed, geen 
klauwtjes. Uiterlijk op echte kik- vorschcn (Banidiie) 
gelijkend. N,- cn Z.-Amerika, Australie en N.-Guinca. 

B. onderorde der Firmisternia. Do beide helften van 
don schoudergordel zyu in de buikmiddcllijn stevig 
vergroeid. 

5°. fain. Engyslomatidae (Engmuiligo kikvorschen, 22 
geslachtcn met 59 soorten). Meestal zonder Un- don in 
beido kaken, grootendeels bodembewoners of gravondo 
dioren met kleino mondopening, welke zich mot micron, 
termieten on underc ondcraard- scho insekton of 
insoktenlarven voeden. Circumtro- pisch. 

6°. fam. Banidae (I'khto kikvorschcn, 7 geslachtcn met 
81 soorten). Slanke, langpootigc dieren, met tendon in den 
bovenkaak, welke or vcclal ccn semi- aquaticlc of 
arboricole lovenswijze op na houden. Kosmopoliot, 
hoofdz. in Arctogaca. 

Wat de verbroiding der famiiicn van Staartlooze 
Amphibian betreft, zijn van zodgcographisch stand- punt 
geen conclu$ic's van vcel belang te verwachten, aangezien 
de bolangrijkste en soortenrijkste fa- milien (Ranidae, 
Engystomatidae, Hylidae, en j?u- fonidae) vrijwel 
kosmopoliet of circumtropisch zijn. Alleen ontbreken de 
cchto boomkikvorschen (Hyli- dae) in het Orion tale en in 
het Aethiopische gebied, waar hun plaats ingenomen word 
t door boomvor- men uit de familie der echte kikvorschcn 
(Ranidae), in cerstgenoemd gebied in het bijzonder door 
soorten van het gcslacht Rhacophorus (vliegende kik- 
vorsch). Van do in Ncogaea on Notogaea thuisbe- 
hoorendc Cysti(]nalkidne, die in Australie de plaats der 
Ranidae innemen en een dergelijke difEerentiatie 
vertoonen in water-, land- en boomvormcn, komt slechts 
een enkcle vertegenwoordigor in N.-Guinea, dus in het 
Australisch deel van den archipel voor. De waterpadden 
(Pclobatidae) vertoonen cen discontinue verbreiding, 
aangezien zij in W.-Europa en in het OrieiitMe gebied tot 
in N.-Guinea voorkomen, maar in het tusschenliggende 
gebied ontbreken, evenals in Australie en Polynesie, 
terwijl zij in N.- Amerika weer voorkomen. Er zijn 3 
genera met 3 soorten uitsluitend uit N.-Guinea bekend, 
terwijl 2 genera met 7 soorten in het Indo-Maleisch gebied 
en voor een deel ook in A.-Indie voorkomen. In het 
tusschenliggende Austro-Maleisch gebied ontbreken zij. 
Dit- optreden van tweo versprcidingsccntra, een Westclijk 
cn een Oostelijk, terwijl in het tusschen- liggend gebied de 
bcdoeldc vormcn ontbreken of aklaar spaarzaam vertegen 
woo rd igd worden, treedt ook bij enkelo Reptielengroepcn 
(Agamidae cn Gonyocephalus) en bij cle engmuilige 
kikvorschen (Engyslomatidae) op. Men zij hiervoor naarde 
tabel verwezen, waaruit tevens blijkt, dut bij de overige 
families do verspreiding slechts van een centrum uit heeft 
plaats gehad en. wel bij de Hylidae van Australia enN.-
Guinea uit,waarbij slechts een zeven- tai soorten in het 
Austro-Maleische gebied doorge- drongen zijn, en bij do 
Bufonidae en Ranidae. van het Orientale gebied uit. De 
voorlaatste familie blijft tot het Indo-^Ialeisch gebied 
beperkt met uitzon- dering van twee in Celebes 
voorkomende Bufo- soorten, laatstgenoenxle Jringt tot in 
N.Guinea, N.-Australie en Polynesie door, naar het Oosten 
langzamerhand in geslachton- cn soortenrijkdom 
afnemend, maar in N.Guinea wecr iets vormenrijker 
wordend, (Zie do tabel op biz. 31 (5). 

Let men nict zoozeer op de verspreiding van de 
ftfzonderlijko families,maar soinmeeit men het voorkomen 
der geslachtcn on soorten van allo Staart- loozo 
Amphibien, dan spriugt de aanwezigheid van twee 
verbreidingscentra met cen tusschenliggend Amphibien-
arm gebied ovenzeer in het oog. Het soortenryko Indo-
Malcische gebied met 13 eigen geslachtcn en 99 eigen 
soorten (waarvan 77 tot Ranidae en Bufonidae behooren) 
on het iets minder soortenrijkc N.-Guinea met 15 eigen 
gcslachten cn 72 eigen soorten (waarvan 59 tot Hylidae en 
Engy- stomalidae behooren) steken duidelijk af bij hot 
armo Austro-Muloischo gebied met slechts 1 oigon gc- 
slacht en 22 cigen soorten (waarvan 12 tot Hylidae en 
Engystomatidue cn 10 tot Ranidae en Bufonidan 
behooren), terwijl slechts gcslacht, Rana, en 'een soort 
cfjecticf door don gehcelon archipel voor- 
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Overzicht van de verspreiding der families van Staartlooze Amphibien (Ajiura) in den 
Indischcn Archipol. 

Familie-naam Geheele1) 
Archipel 

Indo- 
Austr. 
gebied. 

Indo- 
j\Ialeisch 
gebied. 

Indo- 
Mal. en 
Austral, 
gebied. 

Austro- 
Maleisch 
gebied. 

Austro- 
Mai. en 
Austral, 
gebied. 

Austral, 
deel v. d. 

Arch. 

Totaal 
aantal 

soorten en 
ge- 

slaohten. 

aantai soorten  1 30  1   32 
Bzifonidac 
aantai geslachten  1 2     3 

aant-al soorten 
PeJobatidae.   7    3 10 
aantai geslacht-en   2    3 5 
aanta] soorten ■    5 3 26 34 
Hylidae 
aan tai geslachten      1 2 3 
aantal soorten       1 1 
Cystignathidae aanta! 
geslachten       1 1 
aanta 1 soorten  2 15 1 7 1 33 59 
Engystoinatidae aantai 
geslachten 2  6 1 1 3 9 22 

aan tai soorten Ranidae 
1 11 47 1 9 3 9 81 

aantal geslachten 2 2 3     7 
aantal soorten 
Anura 

1 14 99 2 22 7 72 217 
aantal geslachten 4 3 13 1 1 4 15 41 

i) Onder voorkomen in den geheelen archipel wordt hier verstaan, dat vertegenwoordigers uit de 3' 
zoogeographische provincies bekend. zijn. In den letterlijken zin algemeen verbreid is slechts het ge- slacht 
Rana en de soort R. macrodon Kuhl, welke laatste van A.-Indie tot in de Philippijnen en in N.- Guinea 
voorkomt, maar in Celebes ontbreekt. 

komen, een 14-taI soorten Indo-Australisch zijn en een 7-
tal soorten aan N.-Guinea en het Austro- | Maleische 
gebied gemeen zijn. Terwijl dus, wat den j aard der eigen 
soorten betreft,hetAustralisch karak- J ter van 
laatstgenoemd gebied iets sterker is dan het | Orientale (zie 
ook onder ENGYST0MAT1DAE), j komt men, indien 
alleen het aantai der aan die ■ gebieden 
gemeenschappelijke soorten in aanmer- I king gen omen 
wordt, voor het Austro-Maleisch ge- i bied tot een 
tegengesteld resultaat. Misschien is deze disharmonie op 
te lessen door aan te nemen, | dat een oudere Amphibien-
fauna van meer Austra- lisch karakter zich aldaar met een 
jongere van meer , orientaal karakter vermengd heeft. 

Zooals reeds onder AMPHIBIAN vermcld werd, I 
brengen de meeste kikvorschen een deel van hun ! leven 
in het water door als gestaarte, vischachtige [ larven, die 
door middel van uitwendige kieuwen 1 ademhalen. In dat 
geval worden de middelmatig ' dooierrijke eieren in het 
water gelegd, na in den ei- I leider door een geleiachtig, 
eiwitrijk omhulsel om- \ geven te zijn. Hoewel de 
bevruchting uitwendig is, heeft een werkelrjke paring 
plaats, waarbij het man- netje het in het water gezeten 
wijfje met de voor- ! pooten omklexnt cn de eieren als het 
ware naar bui- ten perat, om deze te bevruchten, zoodra zij 
de : cloacaal-opening verlatcn hebben. Heteihulscl zwelt j 
in het water sterk op en laat dan geen verderc man- j nelijke 
geslachtscellen meer door. De talrijke eieren I vorinen 
rozenkransvormige snoeren (Bufoyiidae) of ! plakken aan 
elkaar vast tot vormlooze klompen ( 

(Ranidae). Binnen het eihulsel ontwikkelt zich nu in een 
dag of vijf de kleine larve, die voorzien is van een met 
lioorntandjes bezetten mondtrechter, een zuig- nap, 
uitwendige kieuwen en een grooten zwem- staart. Deze 
verlaat het eihulse], zuigt zich aan wa- terplanten vast, 
waarbij de hoorntandjcH het wier- overtrek van deze 
laatsten afraspen en verandert na korten tijd in een 
donderpadje of dikkopje.Bijdozen larvevorm 
zijndeuitwendige kieuwen verscbrompeld en breken 
eenige kicuwsplcten door, maar deze worden dadelijk 
door een kieuwdeksel overgrocid, ter- wijldezuignap 
verdwijnt. Dan worden de achterpoo- ten zichtbaar, 
daarna wordt de staart langzamer- hand geresorbeerd, 
terwij] eindelijk ook de voorpoo- ten door de 
kieuwdeksel heen broken. Ondertusschen gaa» nu de 
longcn functioneeren, het dier verlaat tijdelijk het water 
en neenit Jangzainerhand den vorin van een klcinen, 
staartloozcn kikker aan. 

Van dit schema, dal vooral bij waterkikvorschen en bij 
padden verwezenlijkt wordt, komen in het bijzonder bij 
arboricoJe vormcii afwijkingen voor, welke 
voornaiuelijk daarop necrkomen,dat eengroot deel der 
ontwikkeling binnen het eihulsel verloopt, dus het larve-
leven verkort wordt of ontbreekt, waarniecle dikwijls het 
verschijnsel gepaard gaat, dat de eikluwens niet nicer in 
het water gelegd r maar aan bladeren of andere 
plantcndeelen beves- tigd worden. Meestal lieeft dan 
tevens van de zydo- van het mannetje een min of nicer 
intensieve broed - zorg plaats, wat leidt tot een vermind 
ering van het aantai eieren van d6n legsel. Voor verdere 
bijzonder- 
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heclon wordt vorwozen naar do artikcls over do af- -
zonderlgko familie's. Ondor volwassen kikvorachen 
komon eon aantul soorton voor, wellco grootendcols aan 
het waterlevon aangepast zijn. In tegenstelling met enkole 
volledig aquatielo salamanders (do zoo- gcn. 
Perennibranchiala) blijvcn in dit geval larvalo erganen, 
als uitwendige kieuwen of kieuwspleten, niet bowaard, 
maar wordt onder water de kiouw- ademhaling door een 
algemeono huidadcmhaling ver van gon, terwijl daaniaast 
altijd longademhaling optreedt. Daarvoor moot de kikker 
natuurlijk aan •de oppervlakto van hot water komeii of 
zich op het land begoven. Do larvestaart wordt functioned 
■door de lange, van zwemvliezen voorziene achter- 
pooten vervangen, Waterkikkers komen vooral voor in do 
familie der echte kikvorschen (Ranidae), maar ontbroken 
niot in anderc familie's, zooalsonder <lo waterpaddon 
(Pelobatidae) of onder de gewone padden (Btifonidae). 

Echte bodemvormen zyn natuurlijk voornamelijk uit 
do famine's dcr padden (Bufonidae) en der mic- 
renetende, engmuilige kikvorschen {Engystomati- dae) 
bokend, maar worden ook gevonden in het Pelo- 
batidengeslacht Megalophry.s, hetwelk tusschen dorre 
bladeren leeft en daarvan kleur en teekening na- bootst. 
Het zijn groote, strijdlustige dieren, waar- aan soms zelfs 
kleine zoogdieren ten offer vallen. Merkwaardig is vooral 
Megalophrys nasuta Schleg. uitSumatra en Borneo, door 
het bezit van een aantai hoornuitsteeksels op den kop, 
waardoor dezo ge- hoornde waterpad een zeer grotesk en 
eenigszins afschrikwekkencl uiterlijk vcrkrijgt. 
Boomvormen komen, behalve in de familie der echte 
boomkikvorschen (Hylidae),ook onder de Ranidae- (in 
het bijzondcr het goslacht Rhacophorus, de. vlie- gendo 
kikvorsch) en onder de Bujonidae {Ncctophry- ne) voor. 
Bodemvormen hebbon in het algemecn een jilompon 
bouw (omvang van het lichaain in het midden veol grooter 
dan de iongte) en betrekkolijk korte Icdematcn, terwijl de 
boomvormen juist cen slank lichaain en zeer lange, van 
zuigschijfjes voorziene Jedematen bezitton. Ecn 
uitzondoring vormt een springende bodemvorm, Bufo 
jerboaGthr uit Borneo, welke juist ecu zecr slank lichaain 
on lange achter- pooten bezit, wat hem natuurlijk bij het 
springen zeer good te static komt. Bij sominige soorten 
van hot gcalacht Nectophryne (do vliegondc pad) on van 
het gcslacht lihucophoru-t (de vlicgcnde kikvorsch) 
dieneii tusschon vingersen tecnen uitgespannen vlie- zen 
als valschonn. Volwassen kikvorschen voeden zich 
hoofdzakelijk met insokten en wormei), de groo- tero 
vormen versmadon eohter kleinere klassege- nooten, 
slangon, hagedissen en :soms kleine zoog- dioren, als 
eekhoorntjes, nict. 

Voor vordero bijzondorhcden omtront de levens- 
wijzo dor kikvorschen zic onder BLJFONIDAE, EN- 
GYSTOMATIDAE, HYLIDAE en RANIDAE. 

Lileratuur. Voor algcmeene werkon zio ondor AM- 
I^IIBIEEN. bo volgondc artikelon heI)ben alleen 
betrekking op de vordecling der kikvorschen in den Oost-
Indisohen Archipel. — \V. Peters en G. Doria. Ann. d. 
Museo Civico di Storia Nat., Genova XIII, 1878, — A. B. 
Meyer. Abh. en Ber. kgl. zool. Mus. zu Dresden, 1887. — 
P. en F. Sarasin. Uber dio geologischo Goscliichto der 
Inscl Oolobes auf Grund dor Thiorvorbroitung 1901, — 
Jean Roux. Act. Soc. helv. Sc. natur. 92o Session, T I, on 
Arch. Sc. phys. on natur. Gondve T XXVIII, 1909. — P. 
N. van Kam- pen. Zool. Jahrb. Abt. Syat. B(1 XXII, 1905. 
一 Noya, Guinea. Result. Exped. scicnt. neerl. N. Guinde 
Vol. zool. 190G, vol. IX, zool. 1909 en 1913, 

vol XIII, zool. 1915. — Al. Weber. Zool. Ergebn. Rei- 
WNiecIcrl. Ost-Indien. B<I. J V, J 907. ——Bull. D6p. 
Agric. Indcs nderl. N. 25, 1909. — Natuurk. Tgd- schr. 
Ned. Indic Deel. LXIX, 1909. — Dan. de Lange Jr. und 
Nelly do Rooy in Alfred Maass. Durch Zontral-Sumatra, 
Bd II, 1913. 

KILIRAN DJAO, d.i. de slijpstecn der Javancn, de 
legcndaire naam van ecn nauwe, donkcre berg- pas, 
waardoor het voetpad loopt van Takoeng aan de 
gclijknamige rivier； (linkertak dcr Batang Hari) naar 
Parit Ran tang in het Koeantan-strooni- gebied, 
onderafdceling Sidjoondjoeng, Sum. Westk. De 
overlovering luidt, dat toen een groot leger van (Hindoo-) 
Javanen over of langs dezc Bergen trok, ieder man er zijn 
klewang sleep, door welk slijpen deze bergpas ontstond, 
zoo talrijk was men. 

KILWAROE (KILIWAROE). Laag eilandje, tot de 
Ceram-laut-grocp behoorende, uit koraalkalk en zand 
bestaande. Het heeft twee kampongs, Kilwaroe en KLiltai, 
met eene bevolking van ongcveer600 zielen en is 
ongevecr 0,6 K.M.2 groot. Zie Riedol, „de Sluik- en 
kroesharige rasscn>, biz. 146. 

KIMA. MAL.； HIMA, BAL. Tndacna. Zie DOOP- 

VONTSCHELP. 
KIMPOEL (JAV.). Zie XANTHOSOMA. 
KINA. Onder dezen naam (Latijnsch Cortex cin- 

chonae, v. chinae, v. peruvianus, Fransch E c o r c e d e 
quinquina, Engelscb Peruvian bark, Duitsch Fieberrinde) 
verstaat men de gc- neeskrachtige hasten van cenige 
soorten boomen, die botanisch behooren tot het gcslacht 
Cinchona uit de famiiio dcr Hubiaceae on chcmisch 
gekenmerkt zijn door het bezit van bopaaldc 
koortswerende plantenbases: de kina-alkaloiden. Kinabast 
en de daaruit verkregon alkaloidcn, bepaaldolijk kinine, 
zijn allorbelangrijkstc raedieijnon: de kinabast als 
tonicum cn stomachicum, do kina-alkaloiden vooral bij 
malaria-ziekten. Ofschoon Zuid-Ainerika het 
oorspronkelijk vadcrland der Cinchona's is, is thans 
Nederlandsch-Indio, en wcl West-Java, de hoofdze- tel 
der kinacultuur en voorziet het voor 3/，i in de 
wereldconsumtie aan kiua (incl. kin inc). 

Hicr volgt eon kort ovcrzicht van afkomst, gc- 
schiedonis, bestanddeelcn on handol, alsmede eon meer 
uitvoerig rdsume der cultuur van kina in Ned.-Indie. 
Verwczcn zij naar do in dit opstel ge- noemde litcratuur. 
Voor bijzonderhedeu aangaande hen, die zich ten opzichte 
onzer kinacultuur vor- dienstclijk geniaakt hebbon, 
raadplcge men ccnigc in deze encyclopaedio 
voorkomeudo biographische aantcekeningen, 
bepaaldelijk dio over Hasskarl, Junghuhn, De Vrij, 
Ledger, Van Gorkorn en Ber- nelot Moens. 

AFKOMST, Cinchona's zijn altijd groone hcesters of 
boomon wicr uiterlijk soms aan don soringeboom 
hcrinnert, soms aan den appclaar. Do bladeren zijn 
enkelvoudig, gaafrandig, gestcekl, kruiswijzc gepluatst, 
meest glanzend en lederachtig, soms flu- weelachtig dof 
(good Ledgor-typo), van lancet- tot cirkelvormig. De 
blocmon. staan in vcelbloomige pluimen, zij zijn klein, 
geclwit of rose, mot troni- petvormige vijfslippige kroon 
cn met vijf meel- dradon, die bij dezelfde soort deels (by 
de kort- stijlige oxemplaren) uit do bloemkroonbuis naar 
buiten steken, deels (bij de langstijlige exempla- ren) 
daarin vorborgen zijn: dit verschijnsel (h cte- r o s t y 1 i 
e) is van byzonderc betcekcnis, omdat men bij 
kunstmatige bovruchting van kina's alleon dan goede 
resultaten verkrijgt, indien hot stuifmeel der blooiuen van 
eon lang stijlig oxcmplaar go- bracht wordt op de stempcls 
van con kort stijlig, 
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of omgekccrcl. De vrucht is cone door den gedroog- den 
kelk gekroonde doosvrucht, die bij het rijpen van onder 
naar bo ven in tweeen openspringt, waar- bij ook de 
xTrucht steel splijt； de zaden zijn kleiii, plat, licht en 
met een breeden vliezigen vlcugel om- geven. 

Tot dit gcslacht worden gerckcnd 30 a 40 soor- ten, 
die hare oorspronkelijkc groeiplaats hebben in de 
vochtige koele wouden van het Andesgebergte, van 
Bolivia tot Ecuador, nicest op 1600一2400 3L hoogte, 
met cene gemiddelde tempcratuur van 12— 13° C. De 
kinasoortcn zijn moeilijk van elkander te onderscheiden 
en zij vormcn ondcrling geHiakkelijk bastaarden 
(kruisiugen of hybrklcn), waardoor de oorspronkelijk 
reeds geringe soortverschillen nog on- duidelijker 
worden. Misschien is dus het aantal ware soorten vcel 
geringcr；de botanicus 0. Kuntze meen- de zelfs slechts 
4 typen te kunnen aaiwemen. Ook blcef, toen de kina's 
uit het wild werden ingezameld, de botanische herkomst 
gewoonlijk onzeker. Met voordeel is echter thans de 
botanische diagnose dcr kina's in de praktijk gcheel ver 
van gen door de chemise he analyse. Niet alle soorten 
van Cinchona nl. be vat ten de kina-alkaloi- den in 
dezelfde hoeveelheid en in dezeJfde verhou- ding: zeer 
vele zijn als geneesmiddcl volkonien waar- deloos en 
ook komen dezelfde alkaloiden voor in ccnige plan ten, 
die niet tot dit gcslacht, maar toch wel tot dezelfde groep 
(Cinckoneae) behooren, nl. in Lad^nbcrgia en in 
lietnijia, waarvan in Columbia de zg. China ctiprea 
ingezameld wordt. 

De belangrijkste kinasoorten van den tegenwoor- 
digen tijd zijn: 

1) Cinchona Ledgeriaiia iloens, afkomstig uit 
Caupolican in N.-Bolivia cn thans op Java in het groot 
gekweckt. Boomen met kegclvorniige kruin, met takken, 
die scherpe hoeken met den stain vor- men, met 
langwerpige lederachtige bladeren en welriekende 
knikkende roomgcel bij ininderwaardigc typen rood 
gekleurde blocmpjes. Deze soort, die nu bijna uit si 
intend de “fabrieksbast" voor de ki- nine-bereiding 
levert, is navenvant aan C. Calisaya Weddel), de 
stamplant der vroegcr als de kostbaar- ste soort' geld end 
e g e 1 e o f koningskina (Cortex chinae regius) van Z.-
Amerika.- 

2) Cinchona succirubra Pavon, afkomstig van de 
hellin gen van den Chimborazo (vroeger in Azi6 in vele 
plantsoenen gekweekt, thans alleen voor on- 
derstammen ter verent big met Ledgeriana). Fraaie 
boomen, tot 25 M. hoog, met zecr groote (tot 1/2 M. 
lange) eironde kruidachtige bladeren. Dezc soort is de 
stamplant der reeds sinds twee ceuwen zeer gunstig 
bekende r o o d e kina (Cortex chinae, ruber). De bast 
der gekweekte G. succirubra (die alii us geheeten is naar 
het aanvankclijk kleurloozc, (loch aan de lucht 
blootgesteld snel rood woidenclc, adstringeerende sap, 
dat bij insnijding uit den stain vloeit) is thans de in onze 
apotheken nicest ge- bruikelijke soort, om de voor een 
tonisch genees- middel zeer gunstige verhouding liarer 
bit tore en samentrekkende bestanddcelen, 

3) Cinchona officinalis Linne, afkomstig uit 
Ecuador en Peru, <n Ned.Indie niet meer gekweekt, ?el 
nog in Britsch-Indie. De naam C. ojjicinalis is echter 
gegeven aan meer dan ecne sooi-t, dus aan planten met 
uiteenloopende eigenscha])p(：n. Zij gold als stamplant 
dcr Loxa-kina, eene der vele b,r nine kina's {Cortex 
chinae jvseus) van wei- 业ig bekende herkomst, die 
vroeger de mcerderheid der handelswaar vormden. 
Tegenwoordig vindt men op Java veelvuldig de cultuur 
van eene hybridc van 

C. officinalis succirubra, zg. C. rdbxisla, die rijk is aan 
kinine en nog wclig tiert. op hoog gclegen terreinen 
(1800 M.), waar and ere kina's kwijnen. 

Behalve de drie hier genoemde vooniame soorten, 
vindt men in de Indische plantsoenon een aantal 
hybriden van C. LetUjeriana X siiccirtibra cn voorts tot 
instandhouding der soort op de Gouvt.. kina-
ondonieming nog slcchts enkele cxcinplaren van, incest 
minderwaaixlige, soorten uit de begin- periode der 
kinacultuur. 

Bij voorkcur kweekt incn op Java thans C. Ledge- 
rjana-zaailingen en C. Ledgeriana op succirvbra- 
onderst am geent, om de eerstgenoemde alkaloid- rijkc, 
doch meer tengere soort te voorzien met het krachtiger 
wortelstclsel van laatstgenoemde. 

GESCHIEDENIS DER KINA. Dezc begint in het jaar 1638. 
Toen in dat jaar de gravin del Ohinchon, echtgenoote van 
den vice-koning van Peru, in het paleis tc Lima ziek lag 
aan hardnekkige koortsen, we rd haar deze nieuwe 
medieijn gegeven door den Spaanschen corregidor van 
Loxa, Don Juan Lopez de Oanizares, die zelf vroeger 
van koorts genczen was door dit niiddel, als poeder 
toegc- diend. Wellicht was het een oud volksmiddel in 
de buurt van Loxa, hocwel elders de bewoners der kinast 
reken, voor zooverre bekend is, geen gebruik van den 
bast niaakten en deze zelfs als vergiftig beschouwden. 
De gravin del Chinchon genas boven verwachting snel, 
en in hare dankbaarheid wendde zij nu a Iles aan, om de 
kina in gang te doen vin- den, eerst in hare omgeving te 
Lima cn na haar terugkeer ook in haar vaderland Spanje. 
Aange- zien er in Europa groote behoefte was aan een 
goed koortsmiddel, daar de inheemsche bittere planten 
(o.a. de Gentianeae) vaak werkeloos ble- j<en, word het 
bericht der ontdekking van het „Pocder der gravin'' (P o 
1 v o d e 1 a conde- s a) met graagte ontvangen. Haar ter 
ecrc heeft do groote plantkundige Linnd het gcslacht der 
kinaboomen Cinchona gedoopt; eene corrcctie van 
dezen naam tot Chincltona is later beproefd, doch heeft 
geen in gang gevonden. (zie 0. R. Markham, „A memoir 
of the Lady Ana de Osorio, comt ess of Chinchon and 
vicequeen of Peru, with a plea for the correct spelling of 
the Chincltona genus", London 1874). Het zijn vooral de 
Jesuiten ge- wcest, die voor den aanvocr cn de 
verapreiding van het nieuwe niiddel gezorgd hebbeii; 
kina- poeder word dientengevolge ook Pulvifs pair uni 
of P o 1 v o d e 1 o s J e s u i t o s genocnid. Tc- genover 
de bcschuldiging, dat de Jesuiten on mat ige wiiistcn uit 
deze medieijn wisten tc trekken, kan gestcld worden, dat 
de gcncraal-])rocurator hunner ordc, Juan De Lugo, in 
zijn paleis te Jioinc het kinapoedcr kosteJoo.s uitdeeldc 
aan de arnicn CD dat liij het nieuwe jn id cl cl nauwkeurig 
Jict onder- zoeken, en dientengevolge aanbevclcn, door 
d<-n ])jfarts van Innocentius X. Kecds in 1649 niaakte 
De Lugo den kardinaal Mazarin opjnerkzaam op de kina 
als het geneesmidde], noodig voor den toen aan koortsen 
lijdcnden jongen IxxJewijk XIV. In de voJgendc jaren 
we rd dezo med icijn spoedig minder zeldzaam； al in 
1658 were! de kina voor icder te koop aangeboden in de 
toen te Londen versc))ijncn- dc courant „Mercurius 
politicu8n. Iiigang vond de kina daar te lande vooraJ ook 
door liobert Talbor, die haar zeer handig als 
geheimmiddel wist te cx- ploiteeren en zich daardoor 
rijkdom en roem ver- wierf ； in 1678 was hij lijfarts van 
Karel II en lat er we rd hij aan het Fransche hof 
verbonden. De door hem aangewende art sen ij genas 
o.a. den minister 
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Cblbert on redde hot leven van Oondd (C o m b i c n n-
t-il s a u v 6 d o pr6cicnscs t e t o s? Nous 1 u i d e v o n 
s 0 o n d e.... vraagt La Fontaine in zijn „Podme du 
quinquina”, 1682). Tocn nl. Talbor in 1681 stierf, werd 
de samenstelling van zijn „M odica mentum A n g 1 i c 
u m" of ,,A r c a n u m T a 1 b o r i in bekond gemaakt 
cn daar kina het hoofdbestanddecl block te zijn, had dit 
weder een venneerderd gebruilc van dezen bast 
tengevolge. Voor zooverre de ongercgelde aanvocren 
van het middel zulks toelieten, vond dus de kina 
tusschen 1650—1700 in Europa algemeen ingang. Af en 
too werd de gcnccskracht ook heftig be- streden, wat 
decls wel het gcvolg zal geweest zijn van de veelvuldige 
vcrvalschingen met waardelooze hasten, o.a. met 
elzenbast en wilgenbasl. Ook werden vaak reeds uit Z.-
Amerika andere hasten onder den naam van kina 
aangevoerd, zoo de Cascarilla (de thans nog 
gebruikclijkc aromatisch-bit- tere bast cener Croton-
soort'), die men als „C h i n a nova" aanbeval. Bij de 
geringe kennis, die men toen nog van de stamplanten der 
kina bczat, waren trouwens vcrwisselingen nict te 
vermijden. 
De eerstc beschrijving der kina,s, op hare groei- plaats 
zelve waargenomen, werd gclevcrd door de beroemde 
graadmetings-commissie der Fransche akademie: in 
1738 zone! de astronoom C. M. de la Condamine naar 
Parijs eene afbeelding en beschrijving van den „Arbre 
de quinquina,' van Loxa, en J. De Jussieu, die als 
botanicus aan deze expedi- tie verbonden was, leerde 
weldra nog eene tweedc soort kennen, vermoedelijk 
dezelfde, die later door Linne als Cinchona officinalis 
beschroven is. Des- tijds, en nog tot 1770, kwam alleen 
kina van de westelijke Andes-hellingen, uit Ecuador en 
Peru (uitvoerhavcn Payta) en moest zij dus steeds de 
lange rcis naar Europa om Kaap Hoorn of door de 
landengte van Panama maken, tot in het gc- noernde jaar 
door do onderzoekingen van den Span- jaard J. 0. Mutis 
hcl voorkomen van kina aan de oostelijkc zijde van het 
Andes-gebergtc bekend werd, wat den uitvoer naar de 
havens Cartagena en S. Marta in Columbia leidde, 
waardoor het vervocr herwaarts zecr vereenvoudigd 
werd. 
In het Jaatst der vorige eeuw werden de kina- streken 
bereisd door de Spaansche gcleerclen Ruiz en Pavon 
(„Quinologia,\ Madrid 1798; „Suplemcnto a la 
quinologian, 1801) cn door den beroemden Duitschcn 
naluurondci'zockcr A. Von Humboldt en diens 
J''ranschcn reisgenoot A. J. A. Bonpland. Do door hen 
en eenige andere botanischc rcizigers, bcpaaldelijk H. 
A. Weddell en H, Karsten, aangc- brachtc kennis der 
Zuid-Amerikaanschc kinasoor- ten werd in de eerstc 
liclft dezer eeuw nog voort- durend venneerderd ； zij is 
ncdergelegd in verschil- lendo slandaardwerkci), zoo in 
H. A. Weddell, „His- toire naturelic des quinquinas", 
Paris 1849； H. Karsten, „Flora (Joluinbiae", Berlin 
1858; J. E. Howard, ,.Illustrations of the Nueva 
quinologia of Pavon**, London 1862. Ook werden 
dcstijds in Europa de kinabasten, die daar in den handel 
kwanien, zorgvuldigonderzocht en beschroven. 
lierstgeschicd- (le dit ftllccn naar de uiterlijkc cn met hot 
ongewapen- dc oog waanicembaro kcumerken, als 
klcur, vorin, breuk dor hasten, enz.; ook traclitte men 
nategaan, welke soorten van korstmosscii aan eene 
bepaalde kinusoort eigen waren, om dan uit die mossen 
tc oordeclon over de ufkomst cn de waarde van de 
handolabastcn. Voorbcelden eenor dcrgclijke ma- 
croscopische beschrijving der kinasoorten zijn: H. Von 
Bergen, „Versuch ciner Monographic dcrChinan 

Hamburg 182G, on Dclondre ct Boiichardat, „Qui- 
nologic", Parijs 1854. Later is men ook gnan Icttcn op de 
cigcnaardighcdcn in den an atomise hen bouw der 
verschillcndo kinasoorten, gclijk zulks met den 
microscoop tc onderzoeken is. Vooral zijn voor kina- 
basten kenmerkend de dikke spoelvormigc bastve- zc】
s; in do valsche kinasoorten, die van verwante liubiaceae 
(Ladenbcrgia, Exostemma, Remijia, Nau- clea e.a.) 
afkonistig zijn, komen dezc “kinavezels" nict voor, wdl 
zijn cchtcr cenigc valsche kinabasten toch 
alkaloidhoudend gcbleken, als de recds genoem- de 
China cuprea uit Columbia. (Ook kan men de echte 
kina's van de valsche onderkennen door de z.g。proof 
van Grahc: indien kinapoedcr in een rea- geerbuisje 
verhit wordt, moet het een roode tecr geven). 
Voorbeclden van eene goede microscopi- sche 
beschrijving der kinasoorten zijn： 0. Berg, ,,Die 
Chinarinden der pharmakognostischen Samm- lung zu 
Berlin", 1865 en Vogl, „Die Chinarinden des Wiener 
Grosshandels und der Wiener Samin- lungen", 1867, 
alsmedc diens „Pharmakognosie,,» 1892. Van mccr 
praktisch nut echter voor de waar- debepaling der kina's 
dan pharmacognostische studien konden geacht worden, 
is de chemische analyse gcblekcn. De chemie der 
bestanddeelen en de cuJtuur in Azie zijn de twee 
belangrijke hoofd- stuldcen, die in dezc ccuw aan de 
geschiedenis der kina zijn toegevoegd. 

BESTANDDEELEN. Kinabasten hebben een bitte- ren en 
samentrekkenden smaak; de eerste wordt vooral door de 
aanwezigheid van alkalolden, de laatstc door looizuur 
(tannine) en verwante stoffen veroorzaakt. De nicest 
bekende k in a -alkaloid en zijn kinine, kinidinc, 
cinchonine en cinchonidine, stoffen, die alle 
kristalliscerbaar zijn. Eerstgenoemd alkaloid is voor de 
geneeskunde verreweg het bc- langrijkst； het werd in 
1820 ontdekt door de Pa- rijsehe apothekers Pelletier en 
Caventou, die ook de door den Portugceschen arts 
Gomez reeds in 1810 ontdekte cinchonine nadcr hebben 
onderzocht ； kill id ine is in 1833 door Henry cn 
Delondre, cinchoni- dine in 1847 door Winckler ontdekt. 
Naast deze vier alkaloidcn zijn er nog 士 25 andere, dcels 
kristallijne, dcels aniorphe plan ten-bases uit de kina 
geisolecrd ； zij komen nicest slechts in geringe 
hocveclheid voor en sommige hunner zijn nict dan 
ontledingsproduc- ten. 

Kininc (C20H24N2O2) kristalliseert met 3 mol. 
kristalwater in kleurlooze prisma's, die bij 15° in 
ongcveer 6 deelen alcohol cn 20 dcelon aether op- 
losbaar zijn, doch 1600 deelen water voor oplossing 
behoeven. Dezo op lossin gen draaien het polarisatie- 
vlak links. In de gcnecskunst gebruikt men niet de kinine 
als zoodanig maar do kininezouten, waarvan twee 
rceksen bestaan, de ncutrale zouten (uit 1 mol. kinine met 
1 mol. cenbasisch of % mol. tweebasisch zuur) on de zure 
zouten (uit 1 mol. kinine met 2 mol. conbasisch of 1 inol. 
twcebasisch zuur). Het bclang- rijksl zijn: de zwavclzuro 
kinine of het Idnincsulfaat (sulfas c h i n i n i), die 
mocilyk in water oplos- baar is (i—800), cn de 
geniakkclijker oplosbarc (1一 30) zoutzuro kinine (h y d 
i' o c h 1 o r a s v. m u- r i a s c h i n i n i). Zij worden in 
de kininefabrieken be re id on in de apothekon gobracht 
in den vorin, dicn de arts nuttig oordcclt, nl. als 
oplossingcn voor in wen dig gebruik („koortsdrank,>) cn 
voor ondcr- huidsche inspuiting, als pillon (incest met 1 
groin = 05 milligram sulf. chin, per pil), capsules, 
poeders. zalven, cnz. Nog vcrschilletidc andere kininc-
zou- ten zijn in gebruik, zoo in de kinderpinktijk do wei- 
nig bittero looizure kinine (t a n n a s c h i n i n i). 
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De working van kinine op het dierlijk organismo is 
nauwkeurig onderzocht ； het is een protoplas- niagift, 
dat vooral doodclijk werkt op de anioebolde organismen, 
tot welke ook die to rekenen zijn, welko in het blood van 
malarialijders zijn aangetroffen. In te groote dosis cn op 
ongcschikte wijze aangewend veroorzaakt kinine ook bij 
den mensch vergifti- gingsverschijnselcn, o.a. 
gezichtszwaktc. Kinino- oplossingen smaken bitter en 
vertoonen (tenzij bc- reid met halogeen-zurcn, bijv. 
zoutzuur) ccn fraaic blaxjwe fluorescentie. Voegt mon a 
an ecnc kinine- oplossing chloorwater en amnioniak toe, 
dan treedt eene smaragdgroene kleur in: doze zg. t h a 11 
e i o- c h i n o-r c a c t i e dient. met de algemeene alka- 
loidreactie's dcr kinine, om dezo st of langs cheini- schen 
weg t-e herkennen. 

Kin id in e (ook cliinidine en conchinine genoemd) 
heeft dezelfde procentische samcnstelling a Is kinine (is 
dus isomeer daarmedc) en komt met dit lichaam ook in 
smaak, oplosbaarhcid, fluorescentie en thal- leiochine-
reactie overeen ； het is echter rechts- draaiend. 

Cinchonine (C19H22N2O) kristalliscert zonder 
kristalwater in kleurloozc vierzijdige prisma's, die bij 
15° in ongeveer 100 deelen alcohol, 370 dcelon aether 
en 3600 deelen water oplosbaar zijn. Deze oplossin gen 
draaien het polarisatievlak rechts. Cin- choninesulfaat is 
in water 13 inaal geinakkelijker oplosbaar dan 
kininesulfaat. De fluorescentie en de thalleiochine-
reactie vertoonen cinchonine-op- lossingen niet. 

Cinchonidine staat tot cinchonine in dezelfde ver- 
houding als kinidine tot kinine. In de praktijk heeft men 
met dit alkaloid te rekenen, als zijnde het de gewone 
verontreiniging der handelskinine, die er somwijlen 20 
pct. van bevat. 

De scheikundige structuur der kina-alkaloldeu is nog 
niet geheel bekend ； wel weet men reeds lang dat het 
afgeleiden zijn van c h i n o 1 i n o en de chemische 
iudustrie heeft daarom gctracht, van dit lichaam 
uitgaandc, tot producten te komen met dezelfde 
koortswerende working als kininc; in 1883 leidde zulks 
tot de ontdekking van kairine, in )884 van antipyrine, in 
1885 van thalline. Al- leen do antipyrine, die trouwens 
later blcek geen chinoline-afgeleide te. zijn, is in 
geneeskundig ge- bruik gebleven, zonder echter in de 
plaats van kinine te zijn getreden. De kunstmatige 
bereiding van kinine zal nog zoo lang een open 
vraagstuk zijn, tot de structuur van dit alkaloid volledig 
is onderzocht. Intusschen heeft dit vraagstvk, door den 
la gen prijs en het hoog gchalte dcr op Java gekweekte 
Ledgcr- kiiia, nu al veel van zijnc praktische betcekenis 
ver- loren. 

Voor de afscheiding der kina-alkaloiden en de be- 
paling hunner hoeveelheid in de hasten, zijn ver- 
schillende methoden ii)gebruik. De NederJandsclie 
pharmacopee sehrijft de z.g. k a 1 k-a J c o holme t h o d 
e voor: het poeder van kin a bast wordt met kalkhydraat 
vermengd en volledig uitgckookt met sterken spiritus, 
het extract opgelost in zout- zuurhoudend water, de 
alkaloiden met natronloog neergeslagen cn vervolgens 
met chloroform uitge- schud. Men kan de alkaloiden ook 
uittrekken met koud verdund zoutzuur (de z.g. z u u r m 
e t h o d e) of met een mcngsel van ammonia, alcohol en 
aether (de zg. ammonia k-m e t h o d e). In stede van 
alcoho] en aether kan ook benzol worden gebruikt. Het 
aldus gewonnen „totaal-alkaloldn is een meng- sel der 
vier hierboven beschreven alkaloiden. In Britsch-Indie 
wordt een dergelijk mcngsel van 

gouvomomentswege in het groot be void en ondor den 
naam van Cinchona febrifuge als goedkoop koortsmiddel 
onder het，boreik dcr in land- sch。bevolking gcbracht. 
In Nederlandsch-Indie is een soortgelyk ruw alkaloid van 
wissclcnde sa- mcnstclling als Quin ©turn in gebruik 
genomen ;het heeft echter nocli de good Rearing dor art-
sen, noch hot vertrouwen der inlanders kunnon 
verwerven, die beiden tcrccht aan de zuivero kinino de 
vooi'keur goven. Evenzoo is het in Europa go- gaan inet 
de C h i n i o i d i n e (of chinoidine), d.i. het totaal-
alkaloid der kina — behalvo de kinine, en wat voorts de 
fabrikant van voordecl achtte er aan te onttrekken. Ook 
het Q u i n i u m, een spirituous extract van den bastafval. 
raakt nu vergeten. Zoolang kinine een zeer kostbare stof 
was, was cr voor dergelijke onreine bijproducten plaats 
onder de arisenijen, thans echter niet meer. 

Do scheiding der vier alkaloiden uit hun meng- sel 
gescluedt door aan de geneutraliseerde chloorwa- 
terstofzure oplossing toetevoegen een wijnsteenzuur zout 
(natriumtartraat), waardoor de in water moei- lijk 
oplosbare verbind in gen van wijnsteenzuur inet kinine 
en cinchonidine zich afscheiden, terwijl de tartraten van 
kinidine en cinchonine in oplossing blijven. De bepaling 
van kinine- en cinchonidine- tartraat geschiedt langs 
polarlinetrischen weg. Voor de fabriekmatige bereiding 
der zwavclzure kinino hebben de fabrikanten hunne 
eigene methoden. Zoo wordt het bastpoeder met 
kalkmclk tot brei aangeroerd en dan warm behandeld met 
paraffine- olic of benzol; hierin gaat het alkaloid over, 
het wordt dan door schudden met zwavelzuurhoudenrl 
water wed er aan de petroleum onttrokken, de zure 
oplossing wordt met natronloog geneutraliseerd, men 
laat vervolgens de sulfaten uitkristalliseeren, lost die op 
in 30—35 d. kokond water, ontkleurt met beenderkool en 
laat het kininesulfaat weder uitkristalliseercn, waarbij het 
cinchonidinesulfaat in de jnoederloog blijft. 

Wat de liocveelheid en sanienstelling der alka- Joiden 
in de verschiJIende kina's betreft, dezo hangt in de eerste 
plaats af van soort, varieteit en individu, vervoJgens van 
de groeijilaats, den bodeni, de bemesting, de 
beschaduwing, den ouderdom der stain plant, de 
gezondheidstoestand van den boom, den aard van den 
bast (stain-, wortcl- of takbast), enz. ； dienaangaandc 
zijn weJ reeds vole gegcv(?ns bekend, doch de o])stelling 
van algemeene regels is nog onmogclijk. Van de drie 
kinasoorten, die voor de cultuur op Javo van betcekenis 
zijn, bevat do Ledgeriana het hoogst kininegchaltc (tot 
14 %) met weinig cinchonine- en amorf alkaloid (1 a 
2 %) en slechf.s sporen kinidine en cinchonidine； de 
succiru- bra bevat 1 a Il/2 % kinine, 3—5 % cinchonidine, 
1 '/2—2% % cinchonine, sporei) kinidine en tot 2 % 
ainorf alkaloid ； de officinalis bevat een zeer wisse- lend 
kininegehalte (%—10 %), gewoonlijk veel cinchonidine 
(1—5 %) en cinchonine. De alkaloiden word on niet of 
slechts onbeduidend in a nd ere deelen der plant afgezet, 
doch allcen in den bast van Siam en wo riel cn twijgen, 
bepaaldelijk in het pare 11- chym. 

Van de niot-alkaloidische bestanddeelen der kina zijn 
tc noemen: 1) kinalooizuur (1—4 %), do stof wauraan de 
alkaloiden in den bast gebonden zijn en die oorzaak is 
der samentrekkende working van kinabast; door oxydatie 
gaat het over in kinarood: dit is de reden, waarom de 
versche bast der roode kina nog slcchts licht van kleur is 
en eerst allengs donkerder wordt; 2) kinazuur (5—9 %), 
reeds in 



KINA. 321 

1790 ontdekt door F. 0. Hofmann, cen in water oplosbaar 
kristallijn zuur dor aromatischc reeks, dat in den bast 
incest aan kalk gebonden is (het aschgehalto der 
kinabasten bcclraagt 1—3 %); 3) kin ovine (ook 
chinovino of chinovabittcr genoemd) in 1821 door 
Pelletier cn Oaventou ontdekt, ccno glykosidische 
bitterstof, die nict allcon in den bast (1—3 %), maar ook 
in het wortclhout, de bladeren (2 %) en de bloemen 
voorkomt, cn aan al doze dee- len den bitteren smaak 
vcrlcont. 

De belangrijkste gegevens over de bcstanddeelen der 
kina, mede met het oog op de Java-cultuur, vindt men in 
de geschriften van O. Hesse (o.a. in Fehling's 
Handwortorbuch der Chemie, 1877) on van J. E. De Vrij 
(Kinologischo studien, in Haax- man's Tijdschrift voor 
Pharmacie, 1866—97), als- mede in do Vcrslagen der 
gouvernements-kinaon- demcming. 

HANDEL EN STATISTIEK. In de wouden van Z.- 
Amerika werd de kinabast ingezameld door cen be- 
paald giide der Indianen, de cascarillero's (cascara 
=bast), die onder leiding van hun lioofdman de 
kinaboomen in de bosschen gin gen opzoeken, ze velden 
en afschilden. De hasten werden bij het vuur of in de zon 
gedroogd, waarbij de groote stambast- stukken vlak 
bleven (“tabla"), de dunnere twyg- basten samenrolden 
tot goten of pypen („canuros"). In de apotheek heetto 
deze stambast, van de kurk- laag ontdaan, China plana v. 
cum e pi- derm i d e, de ongeschilde goot-vonnige 
takbast China convoluta v. sine e p i d e r- m i d e. De 
oogst werd in buffelhuiden (seroenen) tot balen verpakt, 
op muilezels geladen, langs de vaak bczwaarhjkc 
bergwegen dalwaarts gcbracht cn naar de havens 
vervoerd; uit Bolivia en Peru meest naar Arica, uit 
Ecuador naar Guayaquil, uit Columbia naar Cirtagena, 
S. Marla en Baranquilia, uit Venezuela naar Maracaibo 
en Porto Cabello. De hoofdmarkten waren Londen, 
Parijs, Hamburg en New-York. De belangrijkste soorten, 
die uit Z.- Amerika in den handel zijn gekomen, 
behoorden tot: 1) de gele kina's, waaronder als do beste 
gold „China cnJisaya" of „China regia" (koningskina), 
2) de roode kina's cn 3) de bruinc kina's. Deze laatsten 
maakten de grootc massa der aangevoerde handels- waar 
uit; de lichlbruine soortbn werden als „Loxa- kina", do 
donkerbruine als „Huanuco-kinan onder- scheiden. Nu 
de uit het wild ingezamclde kina na- genoeg vo r van gen 
is door de gckwcckte, is ook deze indceJing vervaJIcn; 
men noemt thans de hasten steeds naar de staniplant cn 
bcoordeelt hunne waar- <le naar het alkaloid-gehaltc. 

Bij de kinacultuur hceft men voorts ook eigene, voor 
den plantage-bouw mcer geschikte, inothoden van 
inzaincling cn verpakking moeten uitdenken. Oni den 
kinabast to kunnen oogsten zondcr den boom 
opteofEeron, raadde Mac-Ivor (zie diens „No- tes on the 
propagation and cultivation of the Cin- chonas", Madras 
1867) het zg. „mossing,,-systeem aan, waarbij de hclft 
van den stambast in langs- strokon voorzichtig werd 
weggonorncn, waania de slam met mos (of met id jock, 
alang-alang, klei) werd bedekt, ton einde de vorming van 
vernieuw- den bast (“renewed bark") te bevorcleren. 
Deze methode wordt 一 evenals do in 1879 door Ber- 
nelob Moens voorgcstcklc schraap- of schaafmethode, d. 
i. het wegnemen in schilfers van do bui- tciisto bastlagen 
— thans verlaten, omdat de bast- rcgenerati(5 to 
langzaam geschiedl en het wegnemen vuu bast de 
gezondhoid van den boom (cn dus diens groei en 
wcerstand tegen schadclijke invlocdcn) 

sterk bcnadcclt/dok het, op stomp kappen der kina/s is als 
method# van oogsting ongcschikt gcbleken, omdat dan de 
wortcibast vcrioron goat. Men oogst nu door stclsclmatig 
uitdunncn der plantsoenen, al naannatc de tocnamc in 
lengte cn dikte der boomen zulks noodig, of de gunstige 
stand der kinaprijzcn zulks voor den planter voordeelig 
maakt. Later, indicn de boomen den Iceftijd bercikt 
hebben, dat de tocnamc van het alkaloldgehaltc van den 
bast nagenoeg tot stilstand is gekoroen, gaat men over tot 
algeheele rooiing der plantsoenen door mid- del van 
uitgraving der boomen, om aldua ook den alkaloidrijken 
wortclbast te kunnen inzamelen. 

Ook dit systeem van algeheele rooiing is men be- zig te 
verlaten ； de oude plantsoenen, waarin door ziekten 
gapingen zijn ontstaan, worden ingeboet met Ledgeriana-
enten op succirubra-onderstam. 

Het materiaal voor de fabriekmatige bereiding der 
sulfas chinini (de „fabrieksbastn), dat nu bijna uitsluitend 
uit Java-Ledgeriana bestaat, komt meest in den handel als 
gruis of stukjes (chips, shavings) in balen geperst ； de 
prijs wordt bepaald. naar het gehalte kininesulfaat en 
wordt uitgedrukt als unit, die aangeeft hoeveel Nederl. 
centen worden betaaid per procent sulf. chin, en per half 
Kilogram bast. In Nov. 1897 kostte 1 Kg. fabricksbast met 
cen gehalte van 6 % zwavelz. kinine f 0,96, dus was de 
unitprijs toen 8 cent (in 1896 is de unit tot een minimum 
van 2】/】 cent gedaald, terwijl die in 1882 nog 85 cent 
bedroeg!). In de apotheken ge- bruikt men tegenwoordig 
meest Java-succinibra met cen totaal-alkaloidgehalte van 
5—6 %. De prijs dezer soort („pharmaceutische bast" of 
„dro- gistbasl?’)wordt niet bepaald door het kininege- 
haltc, maar naar de algcmeenc samcnstelling cn vooral 
ook naar het fraaie voorkomen; zy komt in den handel in 
lange pijpen (bijv. van baststukken, Vs M. lang en % dM. 
breed) en is vcq)akt in kisten./ Als artsen ij is deze 
kinasoort zoowel in plaats der roodc als der bruine kina 
getreden ； zij client ook voor het welbekende vloeibaar 
kina-extract van De Vrij (China 1 i q u i d a). De groote 
markt voor kina is thans Amsterdam, waar 10 malcn 's 
jaars de open bare vcilirigen werden gehouden, die de 
geheele wereld van kina voorzagen. De Iste veiling van 
Java-kina had plaats op 20 Oct. 1870 en liep over 876 Kg., 
terwijl laatstelijk op iedere veiling ruim 1/2 millioen Kg. 
word aangeboden. Sedert Juli 1913 bestaat een contract, 
voorloopig voor 5 jaar aange gaan, waardoor de openbare 
veilingen zijn afge- schaft. Dit contract bepaalt, dat de 
kininefabri- kanten 500.000 K.G. kin in0 jaarlijks zullen 
over- nemen tegen een unitprijs van 5 cts. Zoodra de offi- 
cieele kinineprijs bo ven do / 16,50 per Kg. kinine komt te 
staan, zijn de fabrikanten verplicht van het meerclcro 
boven / 16,50 do helft aan de protlucenteii uit tc betalen. 
Do prijs is in 1914 op 6,20 cts per unit gcbrncht en in 1916 
op 11.40 cts. 

De sulfas chinini-fabricatie geschiedt. in vcrschil- 
Icnde landcn (in Nederland door eene fabriek te 
Amsterdam), (loch zij is voornamelijk ecnc Duitschc 
induslric. De lang overwogen fabriekmatige berci- ding 
der kinine op Java is thans tot uitvoering ge- komcn: sinds 
enkcle jaren is te Biuidoeng de eerste Ned.-Ind. 
kininefabriek in werlung, efie' ccnff pro- ductie cn afzet 
heeft. van omstrecks 100.000 Kg. sul- faat por jaar. Vcrder 
zijn uitstekend gcslaagde proeven genomen om op de 
kina-ondemexningen zelve kininesulfaat uit den grocnon 
bast to beroiden. 

De kina-statistiek dor laatsto deccnnien ver- toont 
natuurlijk ten duidelijkste de verplaatsing der 
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productie naar Indic cn de ontwikkeliiig dcr cultuui- 
aldaar. Oxnstreeks 1840 kwam voor de kinincbc- reiding 
aan de markt on go veer lx/2 milJioen Kg. bast mot 
2，？ % kinine, thans verbruiken de kininc- fabrieken 10 
a )1 milliocn Kg. van ruim het dub- bele gehalte. De 
uitvoer van Aziatische hasten be- gon in 1870 met de 
reeds genoemdc eerste Anister- damsche veiling. In 
1S75 levci-dc Java 22.318 Kg., Br.-Indie 12.982 Kg. en 
Ceylon S.675 Kg. kina. In 18S0 waren deze cijfers resp. 
123.941, 208.056 cn 526.381. Na dien tijd komt (en 
verdwijnt!) Ceylon a】s grootstc producente, met een 
maximum in 1885 van 15.364.912 U, terwijl in 1896 de 
uitvoer nog slechts 994602 16 bedroeg. Java, dat in 1885 
niet nicer dan 3/4 millioen Kg. bast uitvoerde, kwam in 
1890 op 3 inillioen, in 1S95 op 41/2 milliocn en in 1907 
het jaar der hoogsLe productie zelfs bijna 9 millioen. De 
ontwikkeling dcr Amsterdamsche kina- markt Iccrt men 
uit het hier volgendc: 

Overzicht der te Amsterdam van 1884—1916 
geveilde kina-basten. 

     Berekend op 
 Gouv. cult. Part. cult. zwavelzure 
     khiine ’)• 
JSS4  453.700 Kg.  10.000 Kg. 
1SS5  504.330 ,,  19.000  1886  654.200 ,,  24.300  1887  912.108 „  33.740  1888 353.423 Kg. 1.082.224 Kg. 53.290  1889 369.703  1.074.256  77.090  1890 350.576  2.920.478  112.600  1891 2G7.267  3.341.09G  135.395  1892 286.101  3.588.900  131.260  1893 307.995  4.G01.342  149.633  1894 278.659  4.376.666  161.396  1895 293.598  5.47G.S95  224.364  1896 317.390  5.448.2G1  264.127  1897 321.794  4.527.945  264.000  1898 357.958  4.937.904  259.793  1899 399.496  5.162.888  272.570  1900 561.7G5  4.G75.967  249.680  1901 7 J 3.477  5.885.387 ,, 324.279  1902 771.164  5.731.288  320.464  1903 790.652 ,, 6.047.535  330.817  1904 1.015.898  6.645.929  371.178  1905 1.012.812  5.087.48G  309.217  1906 874.139  7.668.678  465.424  1907 897.715  8.072:304  488.154  1908 920.086  6.660.086  447.200  1909 893.904  7.240.】89  484.958  I9J0 830.568  7.743.344  516.639  1911 931.368  7.393.997  518.624  1912 951.069  5.684.332  398.535  1913 932.019  6.739.031  449.673  1914 907.618  6.431.400  417.756  1915 647.756  6.】02.589  404.289  1916 749.812  7.323.273  493. J 28  Het wereldverbruik van kinine wordt op 600.000 
Kg. gescljat, Java levert zeven achtste der wereld- 
productie. JScliteris het kinaveiHiruik toenemend (de 
toename wordt op 5一10 % per jaar geschat), de pro- 
ductie buiten Java sterk afnemende, terwijl op Java 
de cultuur thans stationnair is, zoodat nog eene gun- 
stiger verhouding voor de Java-kinacultuur ver- 
wacht mag worden en feitelijk reeds ingetreden is. 

1) Uit deze cijfers blijkt o. m. hoezeer het ki- 
ninegchalte in den bast is vooruitgegaan. Van 
2.20 % in 1884 is dit geleidelijk tx)t 6.17 % in 1916 
toegen omen. 

CULTUUR DER KINA. DC kostbaarheid van den kinabast 
en het daaruit verkregen kininesulfaat (de pi'ijs wisselde 
vroeger incest tusschen / 200—/ 300 pCi- Kg. en bedroeg 
in den kleinhandcl steeds meer dan het dubbele), 
gevoegd bij het vcclyuldig voor- komen in den handel 
van minderwaardige en waar- delooze kinabasten, 
alsmede de steeds verminde- i-endc aanvoor der goede 
soorten — alles onvermij- dcJijke gcvolgcn dcr ruwe 
kina-exploitatie in de Z.- Amerikaansche wouden —, 
maakten in het midden der vorige ecuw het vraagstuk der 
overbrenging van den kina boom naar andere warme 
gewesten urgent. Zulks te beproeven Jeon de 
onafwijshare plicht der koloniale mogendheden, 
bepaaldclijk van Engeland en Nederland, genoemd 
worden. Naar Java is de eerste lunaplant overgebracht in 
1852； het was eene G. Calisaya, die de Lcidsche hortus 
uit Parijs ont- vangen. had. De hortulanus J. E. 
Tcysmann (zie aldaar) hield in den bergtuin te Tjibodas, 
op 1135 M. hoogte, van deze eersteling twee stekken in 
het leven, die echter niet v66r 1865 kiembare zaden 
hebben gegeven, welke toen voor het eerste plant- soen 
op Java, te Tjinjiroean, gediend hebben. In- middels had 
de regecring in Nederland eenc goede poging gedaan om 
dc kinateelt- op Java te verzeke- ren, door nl. aan een 
plantkundige de inzamcluig van kina's in Z.-Amerika en 
hare overbrenging naar O.- Indie optedragen; het was J. 
K. Hasskarl (zie aldaar), die deze missie uitvoerde en op 
13 Dec. 1854 te Batavia 75 levende kinaplantjes 
aanbracht (later zijn nogherhaaldelijk door consulaire 
tusschcnkomst kinazaden op Java out van gen). Dc 
kinacuJtuur is toen met ]<racht aungcvangen, eorst 
onder Iciding van Hasskarl, later, 1856一64, van den 
grooten Jung- huhn, wien van 1858—63 de kinoloog J. 
E. De Vrij (zie aldaar) voor scheikundige 
onderzoekiugen tcr zijde stond. Junghuhn is de 
eigenlijke grondvester der Java-kinacultuur en hij heeft 
voor deze cultuur zeer groote verdiensten, 
niettegenstaande zijne in- zichten over de bij de kinateelt 
te volgen beginsclen niet alle juist gebleken zijn, en 
bepaaldclijk dc door hem met zooveel felheid 
verdedigde plantwijze in de oorspronkelijke bosschen, 
die zondcr voorafgaande ontwouding, geheel verlaten is. 
In den eersten tijd der cultuur heeft men zich ook 
dikwijls vergist in de beoordeeling der waarde van de 
aantekwcc- ken soorten. Vooral is aan eene door 
Hasskarl jne- degebrachte snelgroeiende kina, die door 
den Engcl- schen kinoloog Hoxvard ter core van den 
staatsman F. Pahud de Mortanges (zie aldaar) Cinchona 
Paliu- diana gedoopt was, veel zorg en geld gchccl 
nutteloos besteed, daar deze kina later vecl te arm aan 
kinine bleek om de teelt waard te zijn ； even zoo is het 
ge- gaan met de Cincltoiui Uasskarliana. Feitelijk is men 
met de keuzc der te kweeken kina blijvcn suk- kelen, tot 
de NederJandsche regecring in J 865 door aankoop van 
C. Ledger (zie aldaar) het zaad ont- ving, dat tot de 
cultuur der voortreffelijke Cinchona- 
Ledgerian(b<hcelt gcleid, en sedert 1884 is overgegaau 
tot den aanJcg van afzonderJijk gelcgen selcctiet;i.n- nen 
(zie,,De selectie van kina" door P. van Leersurn). 

Na Junghun5s dood is het belieer dcr gouverne- ments 
kinacultuur in handen gekomen van K. W. Van Gorkom 
(ziealdaar); deze were! na ecn ]]-jarig directeurschapin 
J875opgevoJgd door J. C. JJernclot Moens(zie 
aldaar).Poor het bclcid en de kennisdezer twee mannen 
js de kinacultuur op Java ras gekomen tot eene 
tcchnischo volmaaktheid,diezondcrwedei- gade is op het 
gebied der koloniale cultures. Vooral heeft daaitoe 
bijgedragen het stelselmatig gebruik derchemische 
analyse en als gevo]g hiervan de juiste 
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opprysstelling der Ledgcr-kina. Moens word in 1883 als 
dirccteur opgevolgd door R. Van Romundc, on- der 
wiens beheer het centrum der gouvonicments- 
kinaondememing werd vcrlcgd naar het schoonc 
etablissement Tirtasari, uitsluitend met de edclste kina's 
bcplant cn grenzende aan de oudc tuinen van 
Tjinjiroean. De rijksto bast van Java word in 1894 op 
Tirtasari geoogst cn hicld 13,86 % kinino (= 18,67 % 
zwavclz. kinine). Het scheikundig gedceltc van Moen's 
arboid werd eorst in 1884 overgenomcn, door P. Van 
Leersum. Sedert 1892 is dezo als dircc- tcur wcrkzaam; 
hem werd in 1896 toegevoegd de plan ten physiolojjg J. 
P. Lotsy, later A. Rant, die zoowel de ziekten (als „stam- 
en takkanker" en zg. ,,worte】ziekte") dezer 
belangiTjke cultuui'plant als de vormin g en 
verspreiding barer alkalolden expe- rimentcel 
onderzoekt. 
Terwijl aanvankclijk de gouvemements-kina- 
ondcmcming, die steeds eene geheel vrije cultuur, 
zondcr gouvemementsdwang op de bevolking, is ge- 
blevcn, op Java de ecnige was, is deze nu allengs 
overvleugcld door de partieuliere kina-cu】tuur, die 
omstreeks 1877 begon op te komen en sindsdien op 
deugdelijke wijze is aaugevatT). 
Van den gcheclen Java-oogst levert bet Gouver- ncment 
een tiende. Ten einde het Gouvemements- kinaproduct 
meer consequent ten nutte der in- landsche bevolking 
aan tc wenden, gelijk (lit- in Britsch-Indie gcschicdt, 
word bij het hooger vermeld contract met de fabrikanten 
bepaald, dat van den geheelen oogst van het 
Gouvernement 12000 Kg. Kinine in den bast op Java 
door cen Gou- 
i) Kina-aanplant in Ned.-Indie op 1 Juni 1914. 
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Behalve deze oppcrvlaktcn wordcn nog gcnoteerd 
119.555 kinaboomcn, waarvan 18.500 in de Prcan- gor, 
J.055 in Pasoeroean en 100.000 in het gcwcst Sumatra's 
Westkust. 

vcrncmentskinincfabriek mocht wordcn verwerkt 
In Britsch-Indie weed de vestiging der kina- cultuur voorbcrcid 
door ecnc spccialc ex ped itic naar Z.-Amcrika in 1859, ondcr 
leiding van C. R. Markham (zic (liens “Travels in Peru and India 
while superintending the collection of Chinchona plants and 
seeds in South America and their introduct ion in India,,, 
.London 1862). Vooral is daar tc lande de kinateelt gcslaagd in 
het Neilgfa errie-gc bergte van Malabar, met Ootacamund als 
middelpunt, en aan de hellingcn dcr Himalaya, in Sikkim 
(Darjiling). Doze streken waren reeds in 1839 door F. Royle als 
de voor eene cventucele kinacultuur incest gcschikte 
aanbevolen. Tot grooten bloei is de cultuur in En- gelsch-Indie 
niet gekomen, voornamelijk door de verwaarloozing der 
chemisehe analyse. De partieuliere kinacultuur, die van 1875—
85 op Ceylon en in Madras van grooten omvang was, heeft later 
de concurrentic met de Java-cultuur en den druk der Iago prijzcn 
dan ook niet kunnen weer- staan cn is nu nagenoeg te gronde 
gericht. Bijzon- derheden betreffende de cultuur daar te lande 
vindt men in de officieele rapporten (“blue books") en 
jaaiverslagen der “government quinologists", als- mede in het 
prachtwerk: J. E. Howard, „Quinology of the East Indian 
Plantations',J London 1876. 
Nog in verschillende andere streken is de khia- cultuur met eenig 
succes beproefd, zoo op Jamaica, Reunion, in W.-Afrika, op 
Madagascar, Formosa en in Duitsch Oost-Afrika enz.； van veel 
invloed op do markt zyn deze prcducenten niet. 
Voor de literatuur over de Java»kinacultiiur is allereerst te 
vcrwijzen naar de jaarverslagen. van den directeur der 
gouvemements kiaa-oademe- ming, van 1856 tot heden, en 
voorts naar de kwar- taal-rapporten dierzelfder instelling, welkc 
sinds 1867 geregcld in de ”Java-Courant" zijn gepubli- ceerd en 
die goecldeels ook zijn opgenomen in het „Natuurk. Tijdschr. v. 
Ned.-Indi6" en in het „Tydschr. v. Pharmacie in Nederland,, (het 
zg. Haaxman's Tijdschrift). Details over de partieuliere kina-
ondememingen zoeke men in de „Verslagen der 
Soekaboemische Landbouwvereeniging,\ en over de 
Amstcrdamsche kina-markt in de „Jaar- ovcrzichten betreffende 
den handel in koloniale producten" (uitgave van de ”Ind. 
Mcrcuur"). In 1883 verscheen het door de Genceskundige Veree- 
niging tc Batavia uitgegeven magistrale werk van Bemelot 
Moens, „Pe Kinacultuur in Azie, 1854 t/m. 1882", met 33 
lichtdrukplaten van C. Lang. Een voortzetting van deze 
voortreffelijke bota- nisch-chemische monographie tot den 
huidigen toestand ontbreekt nog. Eene goede beknopte hand- 
Jeiding ovor kina is te vinden in Dr. K. W. van Gor- kom's Oost-
Indische cultures, opnieuw uitgegeven onder red actio van H. C. 
Prinsen Geerligs. 
Het Koloniaal Museum to Haarlem is in heb bezit dcr rijksle 
kinologische verzamelihg hief te lande. Ook vindt men er eene 
collcctie van voor de kina schadclijkc inscctcn (Helopellis, 
Ewproctis, Odones- tis e. a.), en in hare bockerij eeo 100-tal 
geschrifren over de kina en kinacultuur. 
KINDANG. District van do ondcrafdccling Boc- loekomba, 
afdecling Bonthain, gouvernement Celebes en Ond., cciio in liet 
gebergfe ^elcgcn enclave van het voormalig landschap Goa。昆
C
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- 
KINDEREN (Mr. TIMON HENRICUS DER). 
Geb. te 's Gravcnhago 7 Mei 1823, uit het huwe- ' lijk van ~
 G.' dcr -Kinderen, bankiei' en solli- 
citeur, met A. C. Blom； studeerdo to Leide】—、 waar hy 10 
Dec. 1847 promoveerde totA doctor 
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in de rcchtcn op proefschrift: „Spec. jur. inaug. De rerum 
judicatarum auctoritate in causis civili- bus,?. l^a 
aanvankelijk eenigen tijd te、s Gravenhage de 
rechtspraktijk Ce hobben uitgeoofcnd, vertrok hij in Nov. 
1848 naar Indie, waar hij. ofschoon het radicaal van 
Indisch ambtcnaar niet bczittendc, toch op grond van het 
Kon. Best van 17 Dec. 1848 (Ind. Stb. 1S49 no. 19) in 's 
lands dienst werd aan- gesteld, cn wcl, na ecnige 
maanden op het parketvan den proc.-gen. werkzaam 
geweest tczijn, als le koin- mies bij dat parket (4 Sept. 
1S49). tevens amanuensis eener gelijktijdig benoemde 
conunissie tot het ontwcrpen der vereischte wettelijke 
bcpalingcn voor het rechtswezen in de Buitcnbcz., sedert 
25 Maart 1S51 ook als lid van den landraad der stad en 
vooratedcn van Batavia. Mr. Der Kinderen, die in 1851 
het radicaal van ambtenaar der 2e, en in 1853 dat der 1c 
klasse verkregen had, werd 11 Mei 1852 aangesteld tot 
griffier van den Raad ran justitie te Soerabaja,jen 26 April 
1854 tot grifficr bij het Soog^Gercchtshof in N.-I., welke 
betrekking hij IS April 1861 met die van raads- heer in 
dat college verwisseldeyfDit anibt legde hij in 1S64 
neder, daar hij 29 Dec. 1SG3 benoemd was tot 
commissaris van het Gouv. tot het ont- werpen on 
voorstellen der wettelijke bcpalingcn, vereischt tot 
verdere regcling van hot rechts- wezen in de Buitenbez. 
Voor dat hij deze taak had kunnen volbrengcn, werd hij 
10 April 1866 benoemd tot proc.-gen. bij het Hoog-
Gerechtshof, tevens advokaat-fiscaal voor de land- en 
zeemacht in Ned. Indie; hem bleven echter, buiten 
bezwaar van den lande, de werkzaamheden opgedragen 
voor de voltooiing dier taak, ook nadat hij benoemd was 
tot dirccteur van justitie (24 Juni 1SG9), president der 
beide Hooge Gerechtshoven (16 Aug. 1871) en lid van 
den Raad van Iixlie (4 Nov. 1872), tot zijn vertrek naar 
Nederl&nd oin gczoiidheidsredencn, toen hij de 
voldoening mocht smaken, dat in elk gewest buiten Java 
en Madoera eene door hem bewerkte regeling van het 
rechtswezen tot stand was gekomen, behalve in Billiton, 
voor welk gewest zij echter spoedig volgde. Persoon]ijk 
mocht hij de nieuwe regeling invoeren in de 
gouvemementen van Sum. Westk. en Celebes en 
Onderhoorigh., ben evens in de residenties AmKoiria, 
Menado, Ternate en Timor. Gedurende zijn ambtelijke 
loopbaan ontving Mr. Der Kinderen nog menige opdracht 
van de Ind. Regecring, zooals: 28 Mei 1859 de 
samenstelling eener jaarlijksche statistiek van de 
rechtsbedeeling in N.-I. (tot 1871); presidium eener 
commissie voor het ontwerpen van een reglement voor 
het beheer en de exploitatie der houtbosschen (Maart 
1860, zie Ind. Stb. 18G4, no. 64a, 1865 no. 76, 77); 
lidinaat- seliap eener commissie belast met het ontwerpen 
der verschillende verordeningen, voorschriften en 
modellen, aJs gevolg van de invoering der comp- 
tabiliteitswet (9 Nov. 1864); voorzitterschap eener 
commissie tot het ontwerpen van be])alingcn om- trent 
het burg., handels- en strafreclit der Chi- neezen op Java 
en Madoera (zie Ind. Stb. 1892 no. 238, 1893 no. 286)； 
opdracht tot hot ontwerpen van een tweetal algemeene 
politieverordeuingen en van een Wetb. v. Strafr. voor 
Inlanders (1869, zie Ind. Stb. 1872 no. 58, 110, 111)； 
opdracht tezamen met den heer Levysohn Norman tot het 
ontwerpen van verordeningen ter uitvoering der 
agrarisclie wet (1870); presidium eener commissie tot 
onderzoek van het geheele beloop der eerste Atjehsche 
ex- peditie (18 Mei 1873); opdracht zich naar Atjeh 

■ te begeven, ten eindc cene regeling van het rechts- 
wczcn in Atjeh en Ond. te ontwerpen en om met den 
Gouverneur in overlcg te treden omtrent de organisatie 
van het ini. bestuur en het politiewezen aldaar (Oct. 1880, 
zie Ind. Stb. 1881 no. 79, 81— 7). Ook nam Mr. Der 
Kinderen ijverig deel aan do voorbereiding en inrichting 
van het Gymnasium Willem III te Batavia en wijdde hij 
zich als bc- stuurslid aan de belangcn van het Bat. Gen. v. 
K. en W., tcrwijl hij zich in vele opzichten do belangen 
van het onderwijs en de verzorging van wcczen enz. 
aantrok. Na eervol ontslag op ver- zoek (29 Mei 1889) 
vestigde hij zich te 's Gravenhage, waar hem o.a. het 
lidmaatschap word opgedragen der Staatscommissie, 
belast met het doen van vooretellen tot. herzieniiig van het 
privaat- recht in Ned.-Indie, terwijl hij meermalen tot 
voorzitter van het Kon. Inst, voor Ind. T. L. en V. 
verkozen werd. Mr. Der Kinderen overleed 2 Dec, 1898. 

Onder de door Mr. Der Kinderen uitgegeven 
geschriften noemen wij: „De algem. verorden. tot regeling 
van het regtswezen in het Gouv. Sum. Westk."; „Het 
Wetboek v. Strafr. voor ini. in N.-I.1', gevolgd door een 
toel. memorie; „De algem. politiestrafre'glementen v. d. 
Eur. en v. d. ini. in N.-L", gevolgd door een toel. memorie 
(2 drukken)； „Gedenkboek uitgegeven bij gelegen- heid 
van de viering van het eerste ceuwfeest van het Bat. Gen. 
v. K. cn W.” Voorts schrcef hij verseheidene opstellen op 
het gebied van rechts- geleerdheid en wetgeving, geplaatst 
in “Themis" en „Het Regt in N.-I.”, van welk laatste tijd- 
schrift hij van 1855—1865 een der redacteuren was. Zie 
Levensbericht van Mr. T. H. Der Kinderen door Mr. L. W. 
C. van den Berg, Levensberiehten van de Maatschappij 
der Ned. Letterkun de te Leiden 1898—J 899. 

KINDERZEE (SEGARA ANAKAN). Zie BAN- 
JOEMAS. 

KINGKIT (of Kingkip) (JAV.,). Zic TRIPHASIA. 
KINO. Ned. naam voor cenige ingedroogde plan- 

tensappen, die zich door een zeer hoog looistofge- halte 
onderscheiden en daarom in de techniek ge- bruikt worden 
als looi- en verfmiddel en voorts als samentrekkend 
genecsmiddel worden aangewend. 
,De belangrijkste soort stamt van Plerocarptui Marsupium 
Roxb., uit Britsch-Indie, en komt in eigen- schappen 
geheel overeen met de „g6Lah angsana" uit Ned.-Indie 
(zic SANA). Dcze kino wordt ingeza- me】d door 
Yvonnige insnijdingen in den bast tc ma- ken en het 
rijkelijk uitvloeiend sap in de zon tot gra- naatroode 
korrels te laten drogen. Eene an cl ere soort komt van 
Bulea frondosa Roxb. ； doze is op Java als „g6tah plas&n 
bekend (zie PLASA).Vcrder mag niet on verm eld blijven 
eene soort, die uit het sap van verschillende muskaalnoot-
boomen (J/yrislica) kan gewonnen worden. Stoffcn van 
dien aard worden mode ingezamcld in Auslralie van 
Eucalyptus-sooi'- ten en in West-Indic van de mangrove 
(Rhizophora Maw/le) en de zeedruif (Coccoloba uvi/era). 

KINSBERGEN (ISIDORE VAN). Geboren 3 Sept. 1821 
te Brugge, als zoon van een Amsterdamschen 
muziekleeraar - 'Cn eene Frangaisc； overleden te Batavia 
10 Sept. 1905, na een verblijf van ruim 50 jaar op Java. 
Over zijn loopbaan als deco ratio- schiJder en baszanger, 
eerst in Parijs en Kijssel, en zijn in 1851 verbonden 
worden aan den schouwburg te Batavia, zie het (door 
hemzelf geinspircerde) artikel — anoniein, maar van Hans 
van de Wall — bij zijn 80en verjaardag in het Bataviaasch 
Nieuws- 
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//blad van 30 Aug. 1901; en verg. daar het bericht X . yan 
zijn dood, dd. 11 Sept. 1905. 
/匕 Zijn met grootc eer voortJevenden naam dankt hij gn het 

aanleeren op Batavia van de fotografie tot zulk een grand 
van volkomenheid, dat hij daarin tot mcesterlijk artist 
word ； on a an de zcldzame ge- legenheid, die hem werd 
geopend door den kunst- lievenden Gouv.-Gen. Sloct van 
de Beelc, om van Gouverncmentswege de „Oudhcden 
van Java** in lichtbccld te brengen op onovertrofjen 
wijze. 

Na een eerste reis als fotograaf in Febr. 1862 met den 
Alg. Secretaris Mr. A. Loudon naar Siam, ging hij in J 
uni—Juli '62 met den Gouv.-Gen. in 'tgevolg mee naar 
Midden-Java, Oost-Java, en Boeleleng (Bali). Bij 
Gouv/s-Besl. van 2 Dec. '62, eri krach- tens eon nader 
contract op 27 Dec. door het Bata- viaasch Genootschap 
n a mens het Gouvernement met hem gesloten, werd hem 
opgedragen het foto- grafeeren van die oudheden, welke 
Ds. Brumund (zie aldaar), die krachtens Gouv.'s-Besl. 
van 24 Mei 1862 zijn archeologische reis in Juli 
begonnen was, hem zou aanwijzen ； van alle cliche's 
zou hij minstens 6 af- drukken moeten leveren ； de 
kosten te betalen uit „onvoorzien"； verg. Notulen Bat. 
Gen. I (1862-63), p. 5—6, 40—41, 57—58, 145—147. 

Ook na den onverwachten dood van Brumund (t 12 
Maart 18G3), ging de opdracht aan V. K. door； op 3 Juli 
1863 kwamen de eerste 21 foto's, aDe uit het 
Buitenzorgsche, bij het Bat. Gen. in (ib. p. 226)； daarna 
vdgden oudheden van de Preanger (15), Oheribon (32), 
Pekalongan (14), Dieng met omge- ving (87), Jogjakarta 
(35), gedureride de 3 jaar van de oorspronkelijke 
opdracht. Kort v66r het aftreden van G. G. Sloet (Oct. 
'66), werd zij bij Gouv/s-Besl, van 31 Juli 1866, en ecn 
nieuwe overeenkomst met het Bataviaasch Genootschap 
dd. 25 Sept., „voor den tijd van 66n jaarr, verlengd (zie 
Notulen IV, p. 184, 249), en vertrok V. K. op 1 Nov. naar 
KCdiri. Hier werden, na allerlei oponthoud, de laatste 
121 foto's (waarondcr 4 uit Madiocn, en 87 alleen van 
Panataran) vervaardigd van de zgn. groote porte- leuilJe 
“Oudheden van Java", die pas in begin 1872 afgeslotcn 
werd met 332 nummers; (waarvan nog 6 uit het 
Buitcnzorgschc, 1 uit Bantam, en 1 uit Probolinggo； ook 
een bis-nummcr,60a); zie Notulen Bat. Gen. X, p. 16, en 
den (niet nauwkeurigen) Oatalogus als Bijlage B aldaar. 

Een bizondere opdracht volgde nog, all6en tot het 
fotografeeren van den Boroboedoer, bij Gouv/s- Besl. van 
14 Dec. 1872 cn contract met het Bat. Gen. van 10 Jan. 
,73 (zie Notulen XI, p. 19—20), waartoe hij in April naar 
KCdoo vertrok. In 1874 kwamen de 40 foto‘8 gerced, de 
zgn. „kleine portc- feuille-Van Kinsbergen", die in klein 
bestek wel het allerschoonstc bevat van zijn kunstarbeid; 
zie zijn verslag in Notulen Bat. Gen. XII, p. 71—76, en 
den Oatalogus der 65 niimmers (waarvan nos. 13— 62 
telkens 2 op 1 foto) als Bijlage F aldaar. 

Het eiDcl-rcsullaat is en blijft schitterend. Geeven- 
aard is Van Kinsbergen als artistiek fotograaf van 
Indische Oudheden maar zeer zeldcn door fotogra- fen 
van beroep in latere jaren ； overtroffen is hij niminer. De 
nicest sprekendo hulde kan hem ge- bracht in dezo 
woorden: Jiocvcel schoonheid van Indie zouden wij 
missen, indien wij hem niet had- den gchad! 

Voor een opgaaf van de plaatsen in Nederland, waar de 
groote cn kleino portefeuilles te vinden zijn, zie Rouf阮er in 
„De Gids" van Mei 1901, p, 252 .； noot； waarbij nog te 
voegen is ccn ex. kleine porto- feuille in het Lccskabinet te 
Kotterdajn. De cliche's 

(glas-ncgatievcn), als zijnde Gouvemements-eigon- dom, zijn in begin 
1912 van het I'ataviaasch Genootschap ovcrgebracht naar het Oudhcidkundig 
Bureau te Wcltevreden. Een geheel nieuwe en ver- beterde lijst van alle foto's, 
met do formaten, gaf ✓ Dr. Krom in Oudheidkundig VersJag 1914, Bijlagen 
/ D en E; daarbij zijn de nos. 333—346 cen appendix op de groote serie; voorts 
3 foto's van Bali cn 13 uit Siam, aUc van 1862; ook do 6er)ige foto uit Oost-
Java beoosten KMiri, no. 210 (van Tjandi Djaboeng), is van 1862 G. P. 
R. 

KINTONG. PJaatsje aan de Oostkust van Celebes, met reel copra-uitvoer. 
KIOS-RAA. Zie MANOEK-MANJEUSEUP. T-，T 
KIRAJ (MAL., SOEND.). Zie METR0XYL0Nr/~ 
KISAM. Landschap in de residentie Palembang (onderafd. Ma Doea) 

omvattende het stroomgebied van de Ogan Oeloe. Het landschap, dat een 
opper- vlakto beslaat van 611 K.M.2, vormt cen go!vend, doch weinig 
geaccidentecrd plateau, dat van alle kanten door min of meer hooge bergen 
ingcsloten wordt en gemiddeld 5 a 600 Meter boven zeeniveau is gelegcn. Het 
bestaat uit de marga's Kisam Ten- gah Soekoe I, Kisam Oeloe, Kisam Tengah 
Soekoe II, Kisam Uir en Bajoer. De be volkin g van het landschap, dat op haar 
verzoek in 1864 werd inge- lijfd, is uit Pasemah afkomstig en komt geheel 
met de Pasemahs overecn. Zij is nog voor een deel Hei- densch. De wegen 
door dit landschap, waar kofHe en ficus geteeld worden, zijn per as berijdbaar
；； de veestapel bestaat hoofdzakclijk uit een 40Utal karbouwen. Zie T. Bat. 
Gen. XV, (18GG), bl. 446. 

KISAR (KISSER). Eiland tot de Zuid-Wester- eilanden (zie aldaar) 
behoorende en mccr in het bijzonder tot de Leti-groep gerekend, oppcrvlakte 
130 K.JL2, steil uit de zee oprijzende en geheel om- geven door eenmuurvan 
naakte, ongeveer20 M. hooge rotsen, die slechts aan de 0.- en W.zijde op 
enkelo weinige plaatsen, waar kleine beekjes er door been gobfoken zijn, 
toogang tot het binnenland geven. Het doet zich voor als eenc 
aaneenschakeling van niet zeer hooge, geheel ontwoude heuvels van. koepel- 
of klokvorm; goede ankerplaatsen worden er niet aangetroflen en alleen in 
den O.mocsson kan geankerd worden bezuiden de ruine van het fort 
Vollenhove op de W.kust. Ten gevolge waar- sehijnlijk van ontwouding op 
groote schaal is het eiland over het algemeen zecr dor; soms gaat een jaar 
voorbij zondcr dat er een druppel regen valt. De bewoners verhuizen dpn 
meestal tydelyk naar het naburige Roma. Niettegenstaande dit groote bezwaar 
wordt toch overal, waar maar een weinig teelaarde ge von den wo nit, daar 
van gebruik ge- maakt om djagoeng-tuinen aan tc leggen of katjang te plan 
ten； een vrij groote veestapel worclt op Kisar aangetroffen. 

De bevolking telt volgens do laatst bekendo gegevens ruini 9000 zielen, 
waaroixler cen duizend- tal Christencn. Verder vindt men er thans (1917) nog 
土 200 personen, die Europeesche namen dra- gen en naar alle 
waarschijnlijklieid nfstanimclingcn zijn van tijdcns de 0- 1. Comp, op het 
ciland ge- vestigde Europeanen. Zij staan ondcr een eigen wijkmcester en 
bewonen de kampong Kota lama bij het vcrvallcn fort Dclftshavcn. Zij ver-
men gen zich weinig met de overigo bevolking. De overige bevolking staat 
ondcr ecn radja, te Wonreli gevestigd, die eenige orangkaja's ondcr zich hceft. 
Ecu inlandschc hulpprcdiker, to Wonreli is met do herdcrlyke zorg belast. 
Ook is er cen school. Hare kampongs zijn voor ecn deel gelegon 
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op de toppen der hoogsto hcuvels, docli dienen 
slechts als toevluchtsoord in tijdcn van oorlog, daar 
de bevolking verspreid woont in de tuinhuisjes in 
de dalen, ter两 1 de be waking der kampongs is over- 
gelaten aan de zielen der voorouders. Meer en meer 
verzamelt men thans de bevolking op mcer toegan- 
kelijke plaatsen. De bevolking staat ongeveer op 
denzelfdeu trap als de overige bewoners der Leti- 
groep (zie aldaar). De Kissereezen zijn goede vis。 
schers cn zeevaarders. zij zijn bedrcven in het ver- 
vaardigen van aUcriei soort vaartuigen, wanrtoe zij 
het hout uit naburige eilanden betrekken. Kisar 
wordt eens in de maand door de bootcu der Kon. 
Paketvaart bezocht. MerkwaaI'dig is het, dat de 

bevolking van de kampong Oirata. die van Timor 
afkomstig is, een taal spreekt, geheel verschillend van die 
der overige bewoners van het eiland. 

Wonreli is de standplaats van den gezaghebber, hoofd der onderafdeeling 
Wetar dor afdceling Zuid- y Timor en Eilanden van de residentie 

Timor en O. 
八乙浪raf收r. G. W. W. C. Baron Van Hocvell, T. 占Bat. Gen. XXXIII. bl. 200
； N. Rinnooy, Revue _ Col. intemat. 1SS6, II, bl. 39; Riedel, De sluik- en ■y / 

- ^kroesharige rassen, bl. 399; Ned. Zeevrezen, 1913 biz. 
/A/222； Eigen Haard 1917 n° 50; A. B. Meyer, Die Europ. 

Colonie auf der lose! Kisir (Peterm. Mitt. 
/ 1882, S 324, 466). Voor de taal, N. Rinnooy en J. Brandes, 

T. Bat. Gen. XXXI, bl. 149.1，、 
KISARAN. Een klcine nederzetting in het gouver- 

ncmeriF'Oostliust van Sumatra, behoorende tot de 
.afdeeling Asahan. Zij is gelegen aan de Silau op een 
afstand van 25 K.M. ten Westen van Tan^.. djoeng 
BalaL.Pe plaats werd van beteekenis, ^ben iiTiniO en 
f911 de gunstig aaneen gelegen gronden van de nieuwe 
Asahansche Tabak Mij overgmgen aan de General 
Rubber Co te New-York. De door 
haar opgerichte „Hollandsch-Amerikaansclie Plan- 
tage 以日" ging tot den aanplant van rubber op 
groote schaal over, (Zie ASAHAN en OOSTKUST 
VAN SUMATRA). Zetel der H. A. P. werd Kisa- 
ran, dat daarna door een tramlijn verbonden werd 
met Tandjoeng Balai. Deze lijn kwam 1 December 
1914 gereed. Men bad daarbij de grootste moeiejyk- 
heden te overwinnen, doordat de Serbangan-rivier 
op de plaats, waar zij wordt opgenomcn door de 
Soengei Silau verzandde en in de omgeving van 
Kisaran tengevolge da ar van een moeras ontstoncl 
van ongeveer 5 K.M. lengte. Ruim ecn jaar is men 
bezig geweest, o.a. met aan voeren van grond van 
■elders tot het droogleggen van het moeras. Plannen 
•bestaan voor den aanleg van een tram naar Pema- 
t理套剪冥xun zoodeende aanshiiting tc verltfijgen 
Hij liet Deli^spoorwegiiet. Door een uitstekenden rij- 
weg is "Kisaran zoowel met Tandjoeng Balai als 
met Laboehan Roekoe aan de kust verbonden,: 

KI^SERSCH. 'Zie' LETTINEESCH. 
KIT. Zie OPIUM. 

KITAN (Borneo). Zie BINTOERONG (BINTOE. 
ROENG). 
KITJI. Zie VAARTUIGEN. 
KITJOEWIT. Zie KVVIKSTAART. 
KJ AHI (KJ Al, KI). (JAV.). Vereerende betiteling 
voor deft,ige of fatsoenlijke m&nncn van jaren, die 
geen eigenlijken titel voeren, waarmede zij moeten 
worden aangesproken. Zij is op Java algcmeen ge- 
bruikelijk en wordt ook op Borneo gebezigd. 

KLABANG. (JAV.)； lipan, halipan (MAL.); Lili- 

Pan> Sipasan (MEN. NIAL,)； Babakaoer (SOEND.). 
Zie DUIZEXDPOOTEN. 
.KLABAT. Fraaie vulkaankegel, 2019 M. hoog, ten 
N.IV. van K6ma (Menado, Minahasa). De eerste, 

die over don berg heeft geschreven, was Rein ward t 
(Reis naar het oostelijk gcdceltc v. d. archipcl 1821) en 
toen zag de berg er geheel uit als in den tijd, dat hij door 
do Sarasin,s bezocht werd (Entwurf cincr gcogr. gcol. 
Beschr. d. In sei Celebes 1901, p. 6, met fraaie fotos, 
Tafel VIII). De bcstijging gcschicddo van het 
Zuidwesten (Ajer Medidi) uit en bood geon 
mocilijkheden. De vuUvaafTiiiaaEI; Ben indruk reeds 
vrij lang oiiwerkzaam te zijn, niefctegenstaande zijn 
intact gcbleven vorm, en inderdaad zijn geen empties or 
van bekend. De krater is slechts klein, 320 X 400 M. en 
ongeveer 100 M. diep onder het hoogste punt van den 
rand. Talrijke wockerkratei's zijn langs den mantel 
verspreid, vooral aan de O.- en ZO.-zijde. 

KLABAT. Een onderdistrict van het district 
Djebocsder afdceling Noord-Banka in de residentio 
Banka. 

KLABATBAAI. Om de Noord open baai op do 
Noordkust van Banka op 105° 40, O.L., wolke als 
afscheepplaats van belang is. In de buitenbaai, met 
zandige oevers, nemen de diepten spoedig af. Deze is 
gevaarlijk; alleen aan de Odst zijde vindt men een diep, 
nauw vaarwater. Langs het strand tot dwars van Blinjoe 
en op den zeebodem liggen groote granietbloldien, het 
vaarwater heeft hier en daar cen granietbodcin. De 
binnenbaai dringt met mcerendeels moerassige, zwaar 
begroeide oevers tot ver het land in ； in deze mondt o.a. 
de Lagangrivier uit, een van ;de grootste van Banka. Zie 
Zeemansgids deel II... ••"： 

KLABfiT, KfiLABET of KELABAT (MAL., JAV.). Zie 
TRIGONELLA. 

KLABOE. Berg (op de nieuwste topogr.-kaart 
Koelaboe geschreven), 2172 M. hoog, gelegen in het 
Nooi'den van de Padangsche Bovenlanden bij de grens 
van Taj)anoeli. Hij is verbonden met den Ledang (1881 
Til. j. Cecn der bergen is nog nader onderzocht, 
ofseboon men weet dat zij uit jong- vulkanisch materiaal 
bestaan met cen voetsluk van vcel ouder gesteente. Aan 
den voet (Zuid- en Oost-) bevinden zich verscheidene 
warme bronnen, terwijj op zyn hellin gen reel 
koffietuinen worden gevonden. 

KLAJOE of KfiLAJOE (JAV.). Zic ERfOGLOS- SUM. 
KLAKAH. Vroegcr eene controle-afdeeling van de 

afdeeling Loemadjang, toenmaaJs van de residen - tie 
Probolinggo; tbaus is Klakah nog de naain van een 
onderdistrict van het district Ranoelaniongan tier 
afdeeling Loemadjang, residentie Pasocroeun. De 
hoofdplaats Klakah is thans nog de standplaats van het 
districtshoofd van 1-lanoeluinongan (zie aldaar). Zij is 
gelegen aan den spoorweg van Socra- baja naar 
Banjocwangi, terwijl van hieruit cen zijlijn begint over 
Loemadjang naar Pasirian. Oost- waarts van de plaats 
ligt liet meer van Klakah, ecn der om hun natuurschoon 
vermaarde kratenneertjes aan den voet van den 
Lainongan (zie aldaar). , 

KLAMBOE. Gordijn tot wering van muskic- ten uit de 
legersteden, algemeen in Indie in gebruik; bij 
Europeanen mcestal van neteldoek, bij inlanders en 
oostei'scho vreemdelingen van ongekleurd of gcblocmd 
katoen. 

KLAMPIS (JAV.). Zie ACACIA TOMENTOSA. 
KLANGON. Vroegcr een demangschap van het 

toenmalige re gentschap (thans district) Kali Ba- wan g. 
Het is het Noord-oostelijk gcdeelte van de af- deeJing 
Koelon Progo der residentie Djokjakarta. De 
gelijknamige hoofdplaats ligt aan de Progo vlak bij de 
grens van K&loe. 
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KLAPA. Zie KALAPA. 
KLAPA LAOET (MAD.). Zic LQDOICEA. 
KLAPA SfiWOE (JAV.). Zio ELAEIS. KLAPPER. Zie 

KALAPA en KOKOS. KLAPPEREILAND. Zio DELI 
(POELOE). KLAPPERKRAB. (BWg go). Zie SCHAAL- 
DIEREN. 

KLAPPERRAT. Zie EEKHOORNS. 
KLAROE (Solor). Zie BALEINWALVISSCHEN. 
KLATEN. Afdecling en rcgcntschap van de resi- 

dentie Soefalcarta, behoorende tot het gebied van den 
Soesoehocnan. Het bestaat uit de districtcn Klaten, 
Prambanan, Djatinom, Ponggok, Bedji en Delanggoe en 
had in 1915 eene bevolking van 土 1250 Europeancn 士 
2200 Chineezen en 476000 Inlanders. Er zijn Chineesche 
wijken te Klaten, Pedan (hoofdplaats district Bedji), 
Djalinom en Karanganom. 

Uit het oogpunt van Europecsche landbouw- 
nijverheid behoort Klaten tot de belangrijkste cul- 
tuurafdeelingen: zij telt 12 suikerondememingen, 18 
tabakslanden en voorts eenige tegen de hoo- gere 
Mei<ipihellingen gelegen ondememingen, die koffie, 
cacao, notemuskaat, peper en kapok culti- veeren. De 
Noordwestelij kste punt der afdeeling valt samen met den 
top van den vulkaan Merapi. Het terrein, in de hoogere 
Merapistreken zeer steil, daalt in Zuidelijke en 
Zuidoostelijke richting hoe langer hoe gclijkmatiger om 
ten slotte de breed uitloopende, vruchtbare KJatensche 
vlakte te vor- men, waarin de lioogerbcdoelde talrijkc 
suiker- en tabaksondernemingen zich dicht op elkaar 
aan- eenrijeu. 

De afdeelmg Klaten, die het belangrijkste deel 
uitmaakt van het voormalig, om zijn vruchtbaar- heid en 
bevolkingsdichtheid vermaardc Javaansche landschap 
Padjang (zie JAVA-Gesc hied enis, biz. 197), is zeer rijk 
aan water, dat uit den bodem opwelt uit talrijke bronnen 
en broncomplexen, gelegen in een gordel, welke op eon 
hoogte tus- schen 250 en 400 M. bo ven zee dit gedeelte 
van den Merapi omspant. De vooniaamste dezer bronnen 
zijn die te Geneng, Djolotoendo, Ponggok en Ingas, die 
zoowel in Oost- als in Westmoesson machtige 
wuterdebieten bezitten. In verband mot de configuratie 
van het terrein stroomen de rivie- ren dezer afdeeling — 
waarvan de Wara en de Poesoer de voornaamste zijn — 
zonder uitzonde- ring in Zuidelijke en Zuidoostelijke 
richting. Zij zijn alle affluenten van de DSnkeng, die 
nabij do Zuid- cn Zuidoostelijke grenzen der afdeeling 
stroomen de, a] het aid us opgovangon water op do grens 
van Klaten en Soerakaita in d,e Bfingawan- Solo stort. 
Als gevoJg van do hoogteligging van den bo ven 
bedoeldcn bronnongordel zijn de ter- rcinen dezer 
afdeeling bovon de 400 N. bijzonder arm, die daar 
beneden gelegen zeer rijk aan irrigatic- water. 
Laatstbedoclde, zoowel uit het oogpunt van 
waterrijkheid, als van vruchtbare bodemge- aardheid 
buitengewoon bevoorrechte streek nu is het, waarin alle 
suikerfabrieken en de overgroote meerderheid der 
tabaksondernemingen gelegen zijn: het is dus geen 
wonder, dat deze onderne- m in gen behooren tot do 
bloeiendste van hun sooi'L. 

Met uitzondering van cnkele complcxon der districtcn 
BMji en Ponggok is deze landstreek door den 
Inlandschen vorst en door zyn apanage- houders bijna 
geheel en al ten behoeve van de cul- tuur van producten 
voor do Europecsche markt verhuuixl. Door het grootc 
gctal dezer huurlanden 

ecnerzijds, do onzekerc, primitieve Vorstenland- sche 
rechtsvcrhoudingon betroffende do irrigatie anderzijds, 
hccrschten — in wecrwil van den waterrijkdom 一 tot 
voor weinige jaren tus- schen die landen onderling vaak 
hooggaande meeningsvcrschillen met opzicht tot het 
bcschik- kingsrecht over het water. In dezen ongcwensch- 
ten toestand is echter sedert belangrijkc ver- betering 
gekomen door do omstreeks 1907 op- gerichte Woro- en 
Poesoer-watcrschappen, die res- pectievclijk de belangen 
van de irrigatiegebieden diei- twee rivicren 
vertegenwoordigen. Dczc water- schappen vormden met 
het minderbeteekenende Pengging-waterschap in de 
afdeeling Soerakarta tot d us ver de eenige instellingcn 
van dien aard in Ncderlandsch-Indie. 

De afdeeling wordt over haar grootste breed te 
doorsneden door de aan de Nederlandsch-Indische 
Spoorwcgmaatschappij toebehoorende spoorlijn Se- 
marangTrzygrstenlanden. die aan den afvoer van- de 
producten der vele'cultuurondememingen dezer afdeeling 
een zeer belangrijk deel barer winst- gevendhoid dankt. 
Op geringen afstand benoorden de lijn loopt de groote 
rijweg (groote Zuidelijke postweg), die Oost-Java via 
Solo en Djokja mefc overig Midden-Java verbindt 
'fenTvooral dooFKet in de laatste jaren zeer toegen omen 
automobiel- verkeer tot de belangrijl<ste verkeerswegen 
van Midden-Java behoort. 

In het Zuidwesten der afdeeling, nabij de spoor- halte 
Prambanan? liggen de vermaarde tempel- ruinen 
uiFclen^SirKioet.ijd, bekend onder den naam van Tjandi 

Pranibanan en Tjandi Sewoe (zie onder OUDKEITEN^ '
 -  ------  ' 

KLATEN. District met gclijknamige hoofdplaats van 
het rcgcntschap en de afdeeling Klaten^ resi-" dentie 
Soerakarta, behoorende tot het gebied van den 
Soesoehocnan. Het heeft acht onderdistricten mot name 
Klaten, Wedi, Bajat, Pokoh, Gondang, Ketandan, 
Poeni^en Totogan en telde op het einde van 1905 eene 
bevolking van 127.000 zielen, w.o. 400 Europeanen, 1000 
Cliineezen en 4 andere Vreemde Oosterlingen (geen 
Arabieren). Nabij de Zuidgrens van het district ligt de desa 
Bajat of Tembajat, alwaar oude vorstengraven 
voorkomen, die in een sterken reukvan heiligheid staan en 
waar het gcheele jaar door vele inlanders uit de om- 
streken cn uit het Solosche en Djokjaschc gebeden en 
geofferd wordt. 

KLATEN. Hoofdplaats van de gclijknamige afdeeling; 
ligt 180 M. bo ven zee, aan den spoorweg, zoowel als aan 
den grooten rijweg Solo—Djokja. Op het einde van 1905 
bedroeg het zielental ruim 8000, w.o. 300 Europeanen, 
1000 Chineezen en 4 andero Vreemde Oosterlingen (geen 
Arabieren). Hare grenzen werden vastgcsteld bij Ind. Stb. 
1901 no. 108. Klaten is o.m. de zetcl van ecn sui- 
kerproefstation en van het proefstation voor Vor- 
stenlandschc Labak ;~beidc ihslellihgcn weriicri met een 
staf van wetciischappolijk personeel en zijn een direct 
uitvloeisel van de groote mate van ont- wikkeling, die de 
Europecsche landbouwnijverheid in deze streken 
gekregen heeft- Te Wedi, op een kloin uur gaans afstand 
van Klaten, is een station van het Koninklijk magnetisch 
cn meteorologisch observatoi'ium te Batavia, waar door 
speciaal personeel gcrcgcld mctcorologischc 
waarnemingen verricht worden. Het klimaat van Klaten is 
vrij koel cn gezond. Er bevindt zich een groot-, goed 
onderhouden, in 1S07 gebouwd fort, dat cchter sedert 
omstreeks 1890 geen bezetting meer heeft 
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en sinds gebezigd wordt deels als Inlandsche 
ziekeninrichting, deels als hulpgevangenis. 

KLAUWIER. Van de eigenlijke klauwieren (La- 
niidae) komen op de Soenda-eilanden een paar soorten 
voor, waarvan wij hicr a Been noemen de bentet(?) of 
toed (Lanivs beiiiet), een grys- en rood- bruine soort met 
zwarten kopband, die in levens- wijzc met onze L. 
collurio overeenkomt. Op Sii- matra en Java is deze niet 
zeldzaam. In een groot getaT' van soorten zijn de dikkop-
klauwieren (Pa- chyc^phala) over den Archipel 
verspreid; deze vogels zijn kleiner en gedrongener dan de 
klau- wieren en eenvoudig bruinachtig groen met wit- 
achtige onderzijde of sorns ook fraaier met goud- geel en 
zwart gekleurd. Op Java, Sumatra cn .Bor— neo jeeft de 
bruingrijze cn wittc P. grisola, bij Ba- '£a\ria kantjilan 
genaamd. Tot het genus Piiohui behooren meerendels 
bruine of bruin met zwart geteekende vogels van 
ongeveer de grootte van een lijster met sterken snavel, die 
uitsluitend op Nieuw-Guinea en omliggendc • eilanden 
voorkomen; P. dichrou^ is roodbruin met zwarten kop, 
vleugels en staart. De grootste vormen behooren tot het 
genus Cracticus eveneens van Nieuw-Guinea en 
omliggende eilanden. C. quoyi is geheel zwart met lichten 
snavel, C. ca^sicus is grootendeels wit met zwarten kop, 
vleugels en staart, die aan het eind wit is. Op Borneo leeft 
een afwijkende klau- wiervogel, Pityriasis 
gymnocephala, zwart van kleur met naakten, wrattigep, 
rooden kop en roode vederen aan de pooten. 

KLfiDl. Zie MUZIEK EN MUZIEKINSTRU- 
MENTEN. 

KLEEDING. Terwijl bij de beschrqving der ver- 
schillende volkeren van Ned.-Indie, voor zoover zulks 
noodig is en de ruimte het toelaat, een en an- der over 
hunne kleeding gezegd is, wordt in dit ar- tikel datgene 
bij elkander gebracht, wat een mecr algemeen karakter 
heeft. 

A. JIANNEN. Bij volken van den Iiid. archipel, op den 
laagsten trap van ontwikkeling, — met name bij de 
Papoea's der Humboldtsbaai en nabij de Oeta-rivier (N.-
Guinea), — gaan de mannen geheel naakt en zijn zij 
slechts met eenige sieraden ge- tooid. Enkelen hunner 
bedienen zich echter van kleine kokertjes, van barnboe of 
van een kalabas- vrucht gemaakt, om het schaamdeel, in 
den regel slechts gedeeltelijk,te beschuttcn; ook worden 
platte schelpen en strooken geklopte boombast daarvoor 
gebezigd. Zoo wordt door de Papoea's van de Zuid- kust 
van N. Guinea gebmik gemaakt van een gor- del om het 
midden van het lichaam; het schaamdeel opwaarts tegen 
den buik gelegd, wordt gedeeltelijk daaronder gebracht 
door de voorhuid onder den gor- del te klemmen. Bij 
volksstammen, die reeds meer ontwikkeld zijn, wordt het 
schaamdeel geheel be- dekt door een schaamgordel 
(tjawat MAL., iiwah DAJ., tjantjoet Koetei, tjidako MOL. L. 
T. en N.-Celebes, maro (Papoea's Geelviiikbaai, Polyne- 
sie), uit een reep zacht geklopten boombast (foeja)1) 

')Foeja is de naam, die aan tot kleedingstof 
verwerkte boombast is gegeven, toen deze nog 
handelsartikel was. Het woord is in het handels- 
Maleisch overgenomen uit de Slinahassische ta- lep, 
in welke het ,,woejang" (vrouwensaroeng) luidt. 
Geklopte boombast is ongetwyfeld eens de 
algemeene volksdracht op de Indonesische eilan- den 
geweest en waar het tegenwoordig standpunt v乎n 
beschavmg een ouder tydperk vertegenwoor- digt，is 
dat nog het geval. Over het algemeen 

bestaande of uit een stuk dock, dat een paar malen 
om het midden gewonden wordt en van achteren, van 
het lendenkruis af, tusschen de beenen doorge- haald, 
in cen knoop voor den buik beyestigd wordt, waarbij 
gewoonlijk de einden een weinig afhangen. Terwijl 
dit kleedingstuk in den regel slechts door 
onbeschaafde stammen gedragen wordt, zooals ver- 
scheidenc Papoeast am men, de Dajaks en heiden- 
sche stain men in de Molukken, de Enganoers, de 
Mamaq in Indragiri, de Koebocs in Palembang, is het 
bij vele meet bcschaafde stammen, o.a. bij de 
Socndaneezen, niet zelden nog de eenige bedekking 
by den dagclijkschen arbeid. Ter zuidkust van 
Nieuw-Guinea wordt over den buikgordel van rot an 
cen biczen gordel gedragen, waarvan het einde achter 
als een staart afhangt. Op de noordkust wordt achter 
in den gordel een bosje gedroogd palmblad gestoken. 

Bij meer beschaafden wordt ook door de mannen de 
ka iri (MAL.) gedragen, die in het Javaansch, ter 
onderscheidingvan het soortgelijk kleedingstuk,door 
vrouwen als kleeding gebruikt (tapih), met den naam 
bebed, hoog-Javaansch ook sindjang, aangeduid wordt. 
Het is een stuk doek, 2.45 a 3 M. lang en 1 a 1.12 M. 
breed, dat om het benedenlijf wordt gedragen, en wel 
zoo, dat het om de lendenen cn beenen geslagen en om 
het middenlijf boven de hcup vast- gemaakt wordt door 
een gordel (ikat pinggang, MAL.; saboek, MAL., JAV.) vaak 
van kostbare stof gewe- ven en met een koperen of 
zilveren plaat gesloten, of door eenvoudig het uiteinde in 
te steken en in den bo venrand op te rollen. Onder het 
werk wordt de kain gewoonlijk opgenonien. De s a r o e 
n g (ko- ker, scheede, hulsel), die eerst later in gebruik 
schijnt gekomen te zijn, is een soort rok, die over de kain 
gedragen wordt, maar in de binnenlanden minder 
gebruikelijk is. De saroeng heeft altijd een zooge- naamd 
hoofd (kapala) en wordt als een koker dicht- genaaid. De 
kain pan d j ang (lange kain) heeft geen kapala en wordt 
nooit dichtgenaaid gedragen. By de Bataks is de kain 
(habit) een sjawl, mcest aan bcide zijden van franjes 
voorzien. De Batak d raagb gewoonlijk twee kains, een 
om het benedenlijf en de beenen te bedekken, en een and 
er, die nu eens als slendang over den schouder wordt 
gedragen, dan weer als omslagdoek het bovenlijf bed ekt. 

Het bovenlijf wordt bij vele stammen,，die reeds van 
den kain gebruik maken, on bed ekt geiaten ； ook bij 
vele Javancn is dit nog het geval. Zelfs is dit op Java aan 
de hoven voor het hofkostuum voorgeschreven, en laat 
op Java en in de Palem- bangsche bovenlanden de 
bruidegom eveneens het bovenlijf ontbloot, terwijl bij 
Boegineezcn en Ma- kassaren het ontblooten van het 
bovenlijf als teeken van eerbied geldt. Op Timor plecgt 
men zelfs den hoofddoek af te nemcn.Maar toch is op 
Java bij aan- zienlijken en ook reeds bij anderen de gc 
WOOD to doorgedrongen het bovenlijf te bedekken door 
de b a d j o e MAL. (koelambi of klambi, LAAG-JAV.; 
rasoekan, nooa-JAV.),het baadje,cen soort van buis, dat 
in den regel om den hals met opstaanden kraag sluit en 
overigens tot op de heupen open en los hangt en van 
wyde mouwen voorzien is, die tot even over de ellebogen 
komen. Niet zelden echter is het van voren gesloten en 
alleen aan den hals open, zoodat het over het hoofd moet 
worden aangetrokken. Bij aan- zien]ijken woitlt 
daaronder vaak nog een nauw- 

zijn het boomen van het geslacht der Urticacceen, 
welker bast tot kleedingstof wordt verwerkt, in het 
bijzonder die van de familien Artocarpus en Ficus. Zie 
verder onder WOEJANG. 
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sluitend hemd- of borstrok (badjoe dalam of ba- nijan 
MAL., koetoengan JAV., badjoe ilalang MAK.Jge- 
dragon. De Malcior hceft gewoonlijk de zakdoek 
(kain basahan of sapoc tangan) over don schoudcr 
geslagen, een punt voorzien van eenige metalcn toi- 
letartikelen, Bij verschcidcne volkcren wordt ondcr 
de kain of saroeng ccn. brock (seloewar, sSrocwal of 
sarwal, MAL., sroewal, JAV.) gedragen; de kleine man 
draagl dan gewoonlijk een korto brock, die tot de 
knieen reilct. Het dragen van een brock is o. a. op 
Borneo's Oostkust in den regel een kenmerkend 
teeken, dat de drager Mohammedaan is, in tegen- 
stelling met de Dajaks, die den lendengordel dragen. 
Toch dragen ook hcidensche Dajaks dit klccding- 
stuk. Een zeer lange broek, die om de enkcl sluit 
(tjelana), behoort tot de Jav. hofkleeding. Een van het 
gewone model afwijkende broek is die, bij de A- 
tjehers en de Min an gkabau- Maleiers in gebruik, 
welke over de knieen komt, van onderen nauw sluit 
en een zeer laag kruis heeft. Ook bij de Makassaron 
en op Flores is zij bekend. 
Terwijl vele, en met name heidensche, stammen geen 

hoofdbedekking kennen, is bij Moslemschc volkeren de 
hoofddoek (MAL. il<at kapala, boelang; JAV. iket-, 
oedeng) in gebruik, die slechts eene wij- ziging van den 
tulband (dastar) schijnt te zijn. Bij de Javanen wordt de 
hoofddoek om het hoofd ge- wikkeld en zonder knoop, 
door het insteken der einden, daarom bevestigd ； de 
Soendaneezen daar- entegen maken hem in cen knoop 
vast, waarvan de einden los van het hoofd hangen. Door 
de Maleiers van Midden-Sumatra en ook door vele 
Moham- medaansche Bataks wordt de hoofddoek met 
een dikke stijfsel van rijst gewreven en in de zon gc- 
droogd en daama over de knie in verschillende vor- men 
gevouwen — waartoe groote behendigheid wordt 
gevorderd — en als een. soort van muts opge- zet. Ook 
zijn wcl, in plaats van den hoofddoek, bij 
Mohammedaansche volkeren mutsen in gebruik ； zoo 
is de koepiah of kopjah, MAL., JAV., hoepia BAT., oepia 
GOKONT., een muts van rotan, katoen of laken in den 
vorm van cen afgeknotten kegel, die op de kruin van het 
hoofd rust en de koeloek of kanigara. cen Jav. 
staatsiemuts, tot de hofkleeding behooren- de. 
Algemcen in gebruik zijn zonnehoeden (toedoeng MAL. 
JAV,) van panel an blacleren, bamboebast of van de 
bladschcedcn van den bamboe. Ofschoon de inlanders 
gewoonlijk blootsvoets gaan, zijn echter ook enkele 
soorten van schocisel in den Ind. archipel bekend, die 
waarschijnlijk van anclere volkeren zijn overgenomen, 
zooals sandalen(MAL., JAV. taroompah of teroempah) 
uit voetzolen bestaande, so ms met een klos er one!er, 
aan voor- en achtereindc, en van een breeden riem 
voorzien, die over de wreef gaat, of soms met een knop, 
die tusschen den grooten en tweedcn teen vastgehouden 
wordt (JAV. gainparan). De tjerpoe of tjripoc (MAL., 
JAV.)gelijkeu op muilen. Europeesche schoenen 
(sepatoe MAL., JAV.) eindclijk woi'dcn wel door 
aanzienlijken buiten, en muilen (tjen61a) binnenshuis 
gedragen. 

B. VROUWEN. Zelfs bij de nicest onbeschaafde 
stammen bedekken de gehuwdc vrouwen en in den rcgel 
(uitzondcring maken de Papoca^ aan het Sentani-iueer) 
de huwbore xneisjes hare schaamdee- len, al is dit 
slechts zeer gebrekkig, b.v. door cen reep boomschois, 
een stukje platgeslagen bamboe- schors cnz., met een 
touw om de lendenen gedragen, den wel door cen rokje 
van gcrafeld pisangblod, zooals op de Mentawei-
eilanden. Bij sonunigc stammen ter Noordkust van 
Nieuw-Guinea dragen de vrouwen een korto saroeng 
van geslagen boom ba st. 

In den omtrek van do Maccluergolf vindt men rok< jes 
van vezcls tot boven de knie. A?n do Digoel en in het 
binncnland dor Zuidkust is do lengte wat grooter, maar 
blijft do dij ter zijdc on bed ekt. Aan de Zuidkust zclvo 
dragen de vrouwen een soort tjawat (nowo,) van strookjes 
boombast door een platte bins bijeengebonden. Bij meer 
ontwikkclden is de schaamgordel in gebruik, die echter 
vaak reeds door de sarong ver van gen wordt, zelfs daar, 
waar de mannen nog slechts den gordel dragen. De sarong 
wordt bij sommige volkeren boven de borst bevestigd en 
rcilvt dan ook wel tot de kuiten. Bij de Ti- moreesche en 
Savoeneesche vrouwen wordt de sarong one!er de borst 
vastgemaakt en hangt zij van daar over den gordel 
omlaag. Ook de kain is in ge- bruik; terwijl zij bij de 
Javaansche vrouwen (waar zij tapih heet) breed genoeg is 
om de beenen geheel te bedekken, is zij bij and ere 
volkeren vaak zoo smaJ, dat de beide uiteinden elkander 
nauwelijks raken en een der beenen bij het loopen 
nagenoeg tot aan de dij ontbloot wordt. zooals bij de 
Maleiers van Midden-Sumatra, de Bataks, Niaesers, 
Kajan- Da- jaks en Gorontaleezen. In de 
Padang§c.hc_Boxcnx.. landen heet de losse kain „kain 
dalam", omdat daar- over veelal cen tweede kortere doek, 
de kamban of landjan (MINANGK. MAL.), gedragen wordt. 
Bij de Atjehers, Makassaren, Gorontaleezen en Bimanee- 
zen alsmede in Indragiri, is het gebruikelijk, dat d& 
vrouwen een broek dragen. Om het middel is in den regel 
een doek gewonden, in welker plooien kleinig- heden 
worden bewaard en waaraan vaak ringen en sleutels han 
gen. 

Bij vele stammen laten de vrouwen het bovenlijf bloot; 
bij anderc, o.a. de Bataks, wordt dit soms bedekt door de 
saroeng boven de borsten vast te maken. Javaansche en 
Mandailingsche vrouwen ge« bruikendaartoc 
eendoek(kemben jAV.,omonMAND.). Ook in een 
gedeelte van Palembang dragen jongere vrouwen en 
meisjes de sarong boven do borsten vastgemaakt en 
daarover een smallc dock, overeen- komende met de 
kamban, tenvijl om het middel een in elkaar gedraaid stuk 
doek is gewonden. De badjoe is hier en daar in 
gebruik,vooraJ bij aanzienlij- ken, en onderscheidt zich 
van hetzelfde kleedingstuk der mannen door grootere 
lengte van taille en mou- wen en wordt in den regel met 
knoopen om den hals en de polsen vastgemaakt. By 
enkele volkeren blijft zij echter ongesloten. Even min als 
de Jav. bruigom behoort de Jav. bruid een badjoe te 
dragen; zij mag het bovenlijf slechts door de kemben 
bedekken. De kabaja (kabaai), door de Europeesche 
dames in Indie gewoonlijk in huis gedragen, wordt ook 
wel door inlandsche vrouwen aangetrokken; zij is een tot 
even over de heupen afhangend, eenigszins ruim 
overkleed, van voren geheel open en met lange, nauwe 
mouwen, die om de polsen bevestigd worden； zij wordt 
met spcklon of knoopen van voren dicht* geinaakt. Is de 
kabaja een uitheemsch kleeding- stuk, de slcndang is 
daarentegen cen edit nationaal tooisel bij Javanen en 
Maleiers van Sumatra. Zij bestaat uit ccn langwcrpig stuk 
doek, ongevcer 3/.t M. breed en 2 11. lang en wordt op 
allcrlei wijzen gedragen ； soms wordt zij om het hoofd, 
soms om het middel gcslagen, vaak over een der 
schouders gewor- pen,zoodat zij aan deanderezijde 
afhangt. Ookwordt de slendang wel gebruikt om in 
tegenwooixligheid van Europcancn het bovenlijf te 
bedekken. Zij dient vaak om er con on ander in te dragen 
als de vrouwen naar de markt. gaan; de Javaansche en 
Maleische moeder draagt haar kind gewoonlijk in do 
slcndang. In den rcgel laten de vrouwen het hoofd 
onbedekt; 
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slcchts zelden gebniikcn zij een toedoeng. In sommi- ge 
strekcn, zooals de L kota (Padangsche Boven- landen), 
wordt een slendang, sierlijk gevouwen, op het hoofd 
gedragen. Ook schoeisel wordt zelden ge- bruikt, 
ofschoon vooral op groote plant sen muilen reeds min of 
meer in zwang zijn gckouien. 

0. KINDEREN. Gewoonlijk gaan jongens en meis- jes 
— alt hans bij minder gegoeden — tot hun 6e of 7e jaar 
naakt, sorus nog langer. Bij verschcidene stammen 
dragen de meisjes cchter een flauw gebo- gen plaatje van 
goud, zilver of blik (badong JAV., t japing NAL., 
djiiupang MAK., sapang DA J.) driehoc- kig met 
afgeronde hoeken, voor het schaamdeel. Het plaatje. dat 
soms fraai gegraveerd is, wordt met een touw om het 
middcl bevestdgd. Op Java wordt het plaatje byna 
uitsluitend in de binnenlan- den gedragen； vroegcr was 
dit gebruik meer alge- meen. Jongens dragen soms een 
van metaal ver- vaardigden penis voor het schaamdeel; 
waarschijn- lijk was dit vroeger een amulet. Javaansche 
cn Ma- leische jongens dragen soms ook wel een 
dergelijk plaatje a Is de meisjes, maar van een staafje 
voor- zicn, dat den penis moet voorstellen. 

Grootere jongens en meisjes gaan als de vol- 
wassenen gekleed. Bij wijze van overgang wordt echter 
bij Javanen, Maleiers, Makassaren en Boe- gineezea aan 
de kindcren, voor zij huwbaar zijn, een soort van 
borstlap (baroet of ba root gantoeng MAL., Oto JAV. ook LAAG-

MAL., Ot6 MAK. en BOEG.) aangetrokken, met banden om bals 
en buik vastge- maakt. 

Sieraden worden in groote verscheidenheid bij de 
volkcren van Ned-Indiii gedragen. Oor- sieraden zijn 
algemeen bij de vrouwen in ge- bruik cn ook bij de 
mannen van sommige stam- men, cn bestaan zoowel uit 
o o r s c h ij ven (soe- bang MAL. en MAK., soeweng LAAG-
JAV., sengkang HOOG JAV., soebeng BAL., sibong BAT., so 
wan g DAJ.), die in de oorlellei) worden gestoken, als uit 
oor- hangers (anting-anting MAL., JAV., BAT., MAK., 
nganti-nganti GORONT., anti-anting DAJ.). De oor- 
schijven bestaan uit cylinders in verschillende groot- te 
en dikte en van allerlei stoffen; soms zijn zij slcchts 
opgerolde bladeren, mcest van den lontarpalm ； ge-
woonlijk zijn zij echter van hout, ook wel van been en 
hoorn met snijwerk op het voorvlak versierd of aldaar 
met dunne gouden, zilveren of koperen plaatjes belegd, 
die soms juist den omtrek van den cylinder hebben, inaar 
ook wel grooter zijn. De oorschijf is bij Javanen en 
Makassaren vaak slechts een staafje van goud, koper of 
hoorn. Bekend is ook de keraboe (oorkrab), die door 
rijkeren gedragen wordt en uit een staafje bestaat, 
waarop een gouden of zilveren knop, vaak met diaman- 
ten versierd, geschroefd is. Oorhangers zijn nicest ringen 
van metaaJ, hoorn of sehildpad. van allerlei vorm. 
Enkele volken (Bataks, Dajaks, Papoea*s) doorboren 
ook den bovenrand van de oorschelp en dragen daarin 
talrijke ringetjes; soms wordt door Bataks en Papoea's 
daarin een gladde dikke zilveren staaf. gedaan, die 
dubbel woixlt gevouwen en zoo lang is tot zij boven het 
hoofd uitsteekt en dan plat daartegeii oingebogen woixlt 
en in 5*6 bocliten naar binnen uitloopt. Zeer leelijk is de 
gewoonte bij Dajakstammen om zware ringen .e dragen, 
zoodat de ooilellen tot aan de borst wor- den uitgerekt. 
Ook worden wel als oorsicraden schelpen gebruikt, 
zooals op Timor, of voorwerpen, zoo：ls een bosje 
varkensharen, een stukje staart van't cen of ander dier of 
ringen vancasuarispennen, 

die nauwelijks den naamvan sieraden inogon dragen. 
Noussieraden worden allcen bij de Orang Sekai, 

Scmang en Papoea's gedragen ； daartoe wordt het 
middenschot van den news doorboord en steekt men 
daarin peuncn van stekclvarkens of van hout, been, schelp 
of steen, — ook wel ringen van schelp of glas. Sommige 
Papoea's doorboren ook de neus- vleugels en steken 
daarin houten pennetjes, var- kenstanden of 
vogelbeendercn. Neusringen en ringen in den bovenrand 
van de oorschelp d ragen in Indie ook dochters en 
vrouwen van Ivlingaleezen. 

A rmban den (gelang MAL., JAV.. DAJ., golang TOB. 
BAT.) zijn ook algemeen. Zij worden van allerlei stoffen 
vervaardigd en bij sommige stammen om de polsen 
gedragen, bij an cl ere ook om den boven- arm. Bij 
verschcidene stammen dragen de vrouwen ecn aantal 
ringen als armbanden 一 ook wel de mannen, zooals bij 
de Dajaks en Bataks, die zware ivoren ringen om den 
bovenarm hebben — hetzij dat die banden ook door de 
vrouwen om den bovenarm worden gedragen en dan 
nauw sluiten, hetzij dat zij losser zijn en dan alleen om 
den pols en onder- arni worden aangebracht, zooals in 
Benkoelen cn een deci van Palembang. V o e t- of b c o n 
r i n- g e n, die om den enkel gedragen worden, kwamen 
vroeger meer algemeen voor; thans bepaalt het gebrink 
om die te dragen zich hoofdzakelijk tot de Papoea's, 
enkele Da jakst am men en jonge Batak- sche meisjes. 
Men ziet het cchter ook bij kinderen in de Soendalandcn, 
in Riouw en onder de Maleiers van Sumatra. Teen ringen 
dragen o.a. de vrouwen van Tajandoe (Kei-eilanden). 

Halssieraden zijn bij a lie stammen in gc- bruik. Zij 
worden in allerlei soorten aangcwend ； van snoeren 
vruchtenzaden en dieren- of menschen- tanden af, tot 
voorwerpen, uit cdele melalen vervaardigd. Vi n ger 
ringen worden ook van al- Icrlei metaal vervaardigd en 
algemeen gedragen. Lijfgordels komcn bij verschilJcnde 
stammen voor. Zij bestaan dikwijls slechts uit dunne 
gekleur- de roian, die verscheidene malen om het Jijf 
wordt gewonden, of uit banden, van riet of plantciivezels 
gevlochtcn. Vaak zijn deze gordcJs wed er met sio- raden 
van metaal, schelp, kokosnoot, zaxlen. enz. versierd. 

Terwijl de Papoea's hun haar op allerlei wijzo 
versieren, bepaalt zich de Jiaartooi der andero stain- men 
tot linten van boombladeren en blocmen, die vooral door 
de vrouwen worden gedragen, doch ook wel door 
mannen, hetzij cl at deze ze in het haar steken of, waar zij 
hoofddocken dragen, in dit kleedingstuk. Gewoonlijk 
wordt daarvoor do welriekende inelati en tjampaka 
gebruikt; bij do Mentawei-eilanders, Maniaq cn Papoca's 
echter dikwijjs de rootle keinbaug sapaloe. 

Eindclijk zij nog opgemerkt, dat bij vele stain- men. 
o.a. de Maleiers, Bataks, Jiedjangers en Timoreezen, 
adat-voorschriften bestaan onil rent heL dragen van 
sieraden door de vrouwen voor en na haar huwelijk. 

Liter al aur. Zic Dr. G. A. Wilken, „ Handle id. v. cl. 
verge], volkenk. van Nedeil.-In(lien, Leiden 1893; 
Hoofdst. I. van de „VoJksbeschrijving van Middon- 
Sumatra" door A. L. Van Hassclt 1882; Poensen, „Iets 
over de klceding der JavanenM, Med. Ned. Zendelingjren. 
XX bl. 256, XXI bJ. 204 ； Zollinger, Een uitstapje naar 
het ciland Bali (Tijdschr. v. N. Indie, VII 4), p. 46—8; 
Van Eek, Schctsen van het eiland Bah (Tijdschr. v. N. 
Indie, 1878, 11), p.‘ 181—187 : Van Bloemcn Waanders. 
Aan t ceken ingenz omtrent de zeden en gebruiken der 
Balineezcn, in- 
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Baliencczcn'1'818； p756—59; Nicuwen- kamp, Bali en 
Lombok, 1906— 10, p. 49—51; 
,Jacobs, Eenigen tijd ondcr de Baliers 1883, p. 45; | "Snouck 
Hurgronje, De Atjehcrs, 1893, 91, I, p. 
27 vlg.； Van Lan gen, jeh's Westkust (Tijdschr,: 

Aardr. Gen. 2e Serie V), p. 447 vlg, ； Kruyt, Aljch on 
de Atjchcrs, 1877, p. 20 vlg. ； Brau de St. Pol i Lias, Chez 
les Atches, 1S84, p. 82 vlg. ； Ling Roth, The natives of 
Sarawak and British North Borneo, 1896, II, p. 29—76; 
Nieuwenhuis. In Cantraal Borneo, 1900, p. 61—67, 119—
129乂Nieuwcnliuis,. 
/ Quer durch Borneo, 1907, I. p. 133—146； PcrekiefT- 

Ethnographischo bosclinjvlng "dcr "Pajak^, 1870, p. 92—
106; Bock, Reis in Oost- en Zuid-Borneo van ^Koetei 
naar^anBjenna^inT T88T p."7S—81 
* Boi-neo*s Westcrafdeeling, II, 185-1, p. 255—259; 
Furness, The homelife of Borneo head-hunters, 1902, p. 
14G—159; Sal. Muller, Verhandcling over de natuurl. 
gesehiedenis dcr Ned. ovcrzcesche bezit- tingen, 1839—
1814, p. 411— 12； Nicuwcnhuisen en Von Rosenberg, 
Verslag omtrent het eiland Nias en deszelfs bewoners 
(Verh. Bat. Gen. XXX, 1863), p. 29 vlg. ； Von Rosenberg, 
Der jMalayischc Archi- pel 1878, p. 123 vlg.; Sundermann, 
Die In sei Nias und die Mission duselbst (Allgemeino 
Missionszeit- schrift 1884), p.350 vlg. ； Maass, Bei 
liebenswiirdigen Wilden 1902, p. 124 vlg.； Pleytc. Die 
Mentawei Inseln und ihre Bowohner (Globus, LXXXIX), p. 

5 vlg. ； Modigliani, TIsola della Donne, Viaggio cd 
Engano 1894, p. 148 vlg.; Rouffacr en Juynboll, Batikkunst, 
1911, p. 07—174.ZA.dnanien Kruyt, De Bare*e sprekende 
Toradja's; lbl2, II, p. 217—228. 

KLEGOENG. District met gelijknamige hoofd- plaats 
van het regentschap Sleman, residentie Djokjakarta. Het 
lieeft drie onclcfdislricten t.w. Glagahamba, K'■ 
mbangarocm cn Ngab6an, en is het mecst noordelijkc 
district der rcsidentie. In dit district ligt Tempel (zie aldaar) 
op de grens van de residentic Kedoe. 

KLEIN KEI-GROEP. Daze groep, gelegcsi tus- schen 
de Tajando-cilanden cn Groot-Kci (Noehoe ,Joet), bestaat 
uit ecu 50-tal Jage cilandjes van ko- raalkalk. De twee 
grootste eilanden hebben geen afzonderlijken naam; in den 
laatsten tijd cchter wordt het Noonlclijkslc vcclul Kci-
Doclah genoemd. Vrocger mcende men, dal dit eiland 
behoordc tot het Noordclijk gcdeclte van het grootstc eiland. 
Dit laatste is verdeeld van N. naar Z. in drie deelcn, nl. 
Noehoe-lawoen (Beneden-eiland), Nochoe-Efroe- an 
(Midden-eiland) en Noehoe toetoet (Bovcn- eiland). Zie 
verdcr ondcr KEI-EILANDEN. 

KLEIN-MANDAILING. Zie MANDAILING. 
KLEIN-SONBAIT (Sonbait Ketjil of Sonbait Anah). 

Landschap der onderafdecliug Koepang, afdeeling Zuid-
Timor cn Eilanden der rcsidontic Timor en 
Onderhoorighedcn. 

KLEINHOVIA HOSPITA. L. fam. Slerculiaceae 
Timaha, Kclinuiha, Katimah：i, Katiinanga, Ti- xnangu 
(JAV.). Tangkolo, Tangkele (SOEND.). Matig hoogc boom 
buitengewoon vccl gelijkend op de Lindo, met hartvonnige 
grootc bladeren, grauwgrijze, zeer taaic bast cn roodo 
bloeinen in groote pluimcn, daaroin ook wel gekweekt als 
sierboom. Over ge- hccl Java verspreid Lot ongeveer 500 
M. b. zco, en op Kojninigc plaatscn zeer algemcen 
voorkomond, vooral in het Ooslen. Komt ook op Sumatra 
voor en vorder in O.-Afrika, Voor cn AchterJndiiicndc 
Pliilippijnen. Het wilte hout is niet vccl waard, maar hot 
gcvlckte hout, dat in het hart van oude boomcn 

wordt aangetroffen cn pelet (JAV. en SOEND.) wordt 
genooind, is zecr gczocht voor handvatten en schee- 
den. van krissen, pickstokken, doosjes cnz. Do meer- 
(lcre of niindcrc fraaiheid dcr zwartc of bruinc 
vlekkcn bepaalt de waarde. De jongc bladercn wor- den 
als groentc gegeten, tcrwijl de schors als een middcl 
tegen diurrhcc geldt. 

KL它NTENG of KELElNTfiNG. Dit woord wordt wq y 
in Inclie gewoonlijk gebruikt voor: chinccschen tcmpel, 
maar het is een Javaansch woord en geen Chinecsch. Het 
Chineesche woord is ,,miao‘‘ (in 't in Indie meestal 
gesproken Amoy-chincesch: bio). 

Hoewel in de Chineesche tempels, naast z.g. 
“tuoistischc" ook bocddhistische goden worden aan- 
gebeden.is de bouwstijl gehccl inhecnisch Chineesch. Ecn 
tempcl voor een Boeddha vcrschilt in China niet van ccn 
tempcl voor Confucius en uiterlijk is cr zelfs weinig 
vcrschil tusschcn een tempcl en ecn huis van een 
aanzienlijk chinccs. Het dak is het voornaamste aanzicht 
van het gebouw en geeft cr 一 in den bekenden „th,ing,, 
vorm — de hoofdkwalitcilcn van aan. Deze “th'ing" vorm 
is die van ecn massief dak met opgebogen hoeken, 
rustende op korte pilaren of kolommcn. Die krom- lijnige 
helling van de dakhockcn is vcnnoedclijk een overblijfsel 
van do nomadententen uit de oudheid, waarvan hot doek 
was opgehangen aan speren. De overwegendheici van het 
dak, dat in Wester- sche architcctuur een kleinere rol 
speelt, wordt gerechtvaardigd door de geringe vcrticale 
clevatie van het plan. Door toevoeging van omamenten cn 
bedekking met tegels wordt de schoonheid van. zoo'n dak 
verhoogd. Men ziet er veelal feniksen, draken cn allcrlci 
groteskc beesten op, in rijen naast elkaar, ook op de randen 
der goten, die er a lie op zijn aangebracht volgens cen 
vaste sym- bolische orde. Al de „klentengs" zijn laag, daar 
do Chineesche architectuur, zooals een Duitsch schrij- ver 
(Bocrschmann) cens tcrecht heeft geschreven, „aan de 
aardc klceft". Het principe, dat het pro- jectieplan 
detennineert, is dat van symmetric. De hoofdgebouwen, 
de vleugels, do zygebouwen, de motieven van decoratie, 
cn alle details zijn sym- metrisch uangclegd. De grootte 
van zulk een tempcl is niet vcrticaal, maar horizontaal 
ontwikkeld. De expansic is altijd horizontaal. 

Men vindt in vcrschillende Chineesche „kl6n- tengs*' 
verschillende boeddha's cn ook taoistische goden, te vcel 
om op te noemen, cn alle verschil- lend al naar den land a 
a rd dcr Chineezen. Zoo treft men in Batavia een grooten 
tempel aau, voornamelijk gewijd aan de „Godin der 
Genade" Kwoan Yin (in *t Amoy-Hokjen Chineesch: 
Koan I cm). Kwan Yin is de Chineesche naam voor den 
vierden Boddhisattva uit het Noordelijke (Mahayana) 
Bocddhismc Avalokite^vara. Vernioedelyk is deze 
Avalokitc^vara in China vermengd of ver ward met cen 
Chineesche godin uit ccuc legenclc, die Miao Sjan (Biao 
Sjcn) heette (zie voor bijzonder- heden o.a. Prof. J. J. H. 
de Groofs „Jaarlijksche Feesten en Gcbruiken der Amoy-
Chincezen", of Henri Borel's “Kwan Yin, cen Boek van 
de Go- den cn de Hol). 

Ecn andcre bocddhistische figuur, die men veel in 
Chineesche tcmpels kan aantreffen, is de Boddhisattva Ti 
Taang Wawj (in 't Amoy Chin.: Te, Tso ng Ony) coi-
rcspondecerend met het sanskrietschc Kashitigarba. 
(„Schoot der Aardc"). Na Kwan Yin is deze Ti Tsang 
Wang de bclangrijkste en meest populaiic Boddhisattva 
van China en Japan. Evenals Kwan Yin is deze Ti Tsang 
Wang cen he】- 



332 KLENTfiNG OF KELENTfiNG - KLIMA AT. 

per in allc niogelijke noodcn cn vcrlosser uit de hcllcn 
(zie voor bijzonderhcdcn: Dr. M. W. de Visser: ..The 
Bodhisattva Ti Tsang55 (jizo). Een zeer populairc figuur, 
die men ook reel in Chinccsche tempels terug vindt, is 
Kican Ti (Koan Tc in ,t Amoy Chin.), de God van den 
oorlog. Doze Kwan Ti was oorspronkelijk cen veldhcer, 
Kwai】 Yii. die zicli in 5t einde dcr 2c ceuw n. C. 
bcroenid maakte, en de held is van allcrlci sagen cn 
Jegen- den. In de 12e ceuw word deze zeker we] 
populair- ste held uit de Chinceschc gcschiedcnis 
gecanoni- seerd cn in 1594 tot den rang van „Ti,* d.i. 
Heer, in den zin van Goddelijke Macht, verheven. 
Hoewcl een militaire Godheid, uit，het Taolstischc Pan-
theon, wordt hij evengoed door burgers en koop- liedcn 
vereerd. 

Deze drie zijn de vooniaamste, welke in „klen- tengs" 
worden vereerd, naast een groot aantal mindere goden. 
Priesters, zooals in China, die in de tempels wonen, treft 
men maar zelden in Indie aan. Het is de gewoonte, 
Chineesche officie- ren in de ,,kl6nt4ng” te installeeren. 
Ook wordt daar m ernstige rechtszaken aan getuigen de 
zg. „groote eed" afgenomcn. 

KLfiNTIK (LENGA of MINJAK) (JAV.). De beste 
kwaliteit klapperolie, die men verkrijgt door de eerste 
kneding of persing van de geraspte zaad- kern. Ook wel 
in het algemeen: Klappcrolie. 

KL6P0E (JAV., BALI). Zie NAUCLEA LANOE- 
OLATA. 

KLERK (REYNIER DE). Gcdoopt te Middel- burg.19 
Nov, 1710, zoon van R. de Klerk of Clerck en E. Janssc. 
Als adelborst in 1725 in dienst ge- treden, vinden wij 
hem in 1737 als boekhouder bij de O.I. Comp. In 1738 
was hij onderkoopman, resident in de Lampongs, in 
1741 secretaris bij het leger op Java, het volgende jaar 
opperhoofd te Soerabaja, en in 1744 koopman, eerste 
admi- nistrateur te Semarang. In 1747 tot opperkoop- 
man en 2en bestuurder van Java's N.O.-kust be- noemd, 
werd hij in 1748 gouvenieur cn direc- teur van Banda, in 
1754 president van het college van boedelmeesteren te 
Batavia； in Oct. 1754 aange- steld tot raad-
extraordinair van Indie, on tvin g hij in 1762 zijne 
benoeming tot Raad van Indie en werd in 1775 tot 
waamemend Dir.-generaal en in 1776 definitief in die 
betrekking benoemd. Op 4 Oct. 1777 tot Gouv.-Gencraal 
gekozen en een jaar daama (9 Oct. 1778) daarin door het 
Opper- bestuur bevestigd, bekleedde hij sleclits kort die 
hooge betrekking, daar hij 1 Sept. 1780 op Molen- 
yliet_bij Batavia overleed. 

Onder zijn bestuur hadden weinige belangrijke 
gebeurtenissen plaats ； een strijd op Celebes jverd 
beeindigd door de inneming van Gowa7 terwijl de Sultan 
van Bantapi. Landak en Soekadana aan de Comp, 
afstond en de Vorsten van Tidore cn Batjan onttroond en 
in ballingscha]) naar'"Batavia gezonden werden. Zie A. 
Huysers, Het levcn van R. de Klerk, achter dicns 
Beknopte beschrijving der O.-I. etablissementcn, Am st. 
1792. 

KLEURSTOFFEN. In Indie wordt gebruik ge- 
maakt van een aantal plantaardigc klcurstoffen, 
die in deze Encyclopaedie beschreven zijn bij hare 
stamplanten, zoo mdigo, orlean (zie B1XA OREL- 
LANA), curcuma morinda (zie BfiNGKOEDOE), 
sapanhout (zie CAESALPINIA SAPPAN). Ook 
verschillende looistofhoudende hasten, o.a. tin- 
gibast (zie OERIOPS), cn vruchtschillcn wor- 
den als bijtmiddel cn als hulpmiddel bij het 

aanbrengen van kleurcn gebruikt. Over de in- laudsche 

wijze van katoenverven zic BATIK- KEN. 
Tcgcnwoordig treft men in velc warongs cn op pa sal's 

de uit Europa aangevoerde anilineklcurstof- fen aan, 
thans vcclvuldig voor het vervon van kleedingstukken 
cnz. gebezigd. Dicntengevolgc is het gebruik dcr 
inlandsche plantaarclige klcurstoffcn stork afiicjnende. 

Ook oni cetwarcn cn dranken cen behagclijk uitcr- lijk 
te geven wordt van vcrschcidene klcurstoffcn gebruik 
gemaakt. Van deze klcurmiddclen is ccne opsomming 
gegeven door A. G. Vorderman in Gen. Tijdschr. v. N.-I. 
XXXIV, 639. Voor w i t dient de mclk van f ijn gc ra spt 
kokos vru ch t vlccsch (sant en). Voor z .w a r t de kool 
van balfverbrande klapper- bladcren of sindara 
{Anaphalis)- bladeren. Voor bruin de caramel van 
rietsuiker of van arensui- ker (goela djawa). Voor rood in 
de eerste plaats fuchsinc (sepochan mcrah), dan angkak 
(eene in China op gekookte rijst gekweekte 
schimmelsoort-, die de rootle kleurstof vormt, waarmede 
o. a. de Ma- kasaarsche visehjes, een bekende toespijs der 
Indi- sche rijsttafcl, gekleurd worden), voorts het roode 
sap van de plant bajem merah (Iresine), van kem- bang 
sapatoe (Hibiscus), van boeah gandola (Ba- sella), van 
b^ngkoedoe enz. Voor g e e 1 worden door de Chineezen 
op Java de gedroogde vruchten van oei tsi (Gardenia), 
door de Arabieren de saf- fraan of kamkama. (Crocus) 
ingevoerd, en dient voorts veel de koenjit of koenir 
(Curcuma) en ka- joe nangka (Artocarpzcs). Voor g r o e 
n perst men het sap uit de bladeren van soedji (Cordylijie), 
van daoen teleng (Clitorea), van daoen katoek (Sauro- 
pus), van kara legi (Phaseohis). Voor b 1 a u w dient 
kembang teleng (bloemen van Clilorea) en voorts 
blauwsel of ultramarijn (kandji biroe) en aniline-blauw 
(sfipoehan biroe). 

Als eigenaardige aanwending van Indische kleur- 
stoffen is nog te noemen het zwart maken der tan- den 
(Jav. sisig). Men neemt daarvoor op Java eene 
mondspoeling van banjon, d. i. klappcrwater dat 10 a 20 
dagen verzuurd is met ijzcrsplinters of roest, en 
vervolgens kauwt men eenigen tijd op de schil van djaha. 
of van dalima (granaatappel), om de (met ijzeroplossing 
bedeelde) tanden te bedekken met eene harsachtige en 
tevens looistofhoudende laag. Een en ander wordt zoo 
vaak herhaald, tot do tanden glinsterend zwart van kleur 
zijn. Bij de Mi- nangkabauschc Maleiers wordt daartoc 
gebruik ge- maakt van badjd; cen stuk maroepoejen- of 
kara- inoentinghout of een klapperdop wordt in asch cen 
weinig gedroogd en daarna verbrand, waarbij vocht 
uitdruipt, dat in eon ijzeren lepel opgevangen cn met 
gebrande rotansago, sakeh-bladeren en klap- perolie 
gemengd wordt. 

KLEUWIH, KfiLEUWIH (SOEND,). Zic ARTO- 

CARPUS COMMUNIS. 
KL^WANG. Zie WAPENEN. 
KLIHINGAN. (MAT..?) Zic ANGKA-ANGKA en 

BOEROENG KJ KIH RIM BOE (?). 
KLIMA AT. De Jigging van den Oost-Indischen 

Archipel, tusschen 6° noorder- en 10° zuiderbreedte, is 
cen bij uitstek tropische. Het grootstc gedeeltc be- vindt 
zich binnen de breedtecirkels van den tropi- schen 
regengoidel, de afmetingen der cilandcn zijn nog klein 
genoeg om een levcndige circulatic met do omringende 
zeeen toe te latcn, liet kliinaat nadert dientengevoJge tot 
dat van de oceanen nabij den eve- naar. Overvloedige 
regenval, zwakke winden, hooge temperatuur en groote 
vochtigheid zijn dan ook do 
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kenmerkende eigcnschappen van het Indische vlak- 
teklimaat. 

Dit geldt echter slechts in het algemccn cn voor- 
namelijk voor het dichtst bij den equator gelcgcn gc- 
bied; de afwijkingen van dit algemccnc scheme zijn 
gecnszins onbclangrijk. 

Door den invloed van de nabijgclcgen vastelandcn 
van Azie en Australie is do Archipel bij uitnemend- heid 
het gebied der moessons, de met het jaargetijde in 
richting omkeerende windon, welkc een jaarlijk- schc 
verandcring te wecg brengen, die in het noorde- lijk deel 
zich minder, in het zuidelijk en zuidoQstelijk •deel zich 
in sterke mate doet gevoelen. 

Hierbij komen nog de locale vcrschillen, die nabij 
■den evenaar in sterkere mate optreden dan in de ge- 
matigde luchtstrcek, omdat niet atmosferische sto- 
ringen van groote uitgebreidheid, maarkleinere, meer 
toevallige en plaatselyke werkingen de veranderin- gen 
van het weer beheerschen. Deze locale verschil- Jen, 
worden nog versterkt door de hooge bergketens, •die de 
eilanden dooi'snijden en den regenval in hooge mate 
afhankelijk doen zijn van de wdndrichting. 

Ook treden bclangrijke verschillen van jaar tot jaar 
op, die met de intensiteit der algemeene lucht- circulatie 
in verband staan en veranderingen in de sterkte der 
moessons teweeg brengen. Hierdoor is het verschil 
tusschcn de seizoenen nu eens sterker, dan weer minder 
sterk uitgesproken, zoodat de planter het eenejaar 
vruchtcloos op den drogen tijd wacht en het volgende 
jaar maanden lang tevergeefs naar een flinke regenbui 
uitziet. 

Afgezien van de fluctuates in den rcgenval, ken- 
merkt het weer in den Archipel zich door een groote 
gelijkmatighcid in zijne wdsselingen van dag tot dag, 
Storingen, zooals de depressies der hoogere breedte, die 
door liunne sterk sprekende eigenschappen het kenmerk 
van veranderlijkheid aan het weer geven, zijn onbekend. 
ADeen zwakke schommelingen van enkele millimeters 
treden in de luchtdrukking op, wclke nauwelijks 
merkbare sporen in de weersveran- deringen achterlaten. 
Heftige winden, behoudens ge- vallen van localcn aard, 
komen niet voor. Vcrreweg overwegend zijn de 
wisselingen in den regenval en het is ook voornamelijk 
de intensiteit der tropische plasregens, waardoor de 
bewoners in dit land van den ecuwigen zomer aan de 
macht der natuurkrach- ten worden herinnerd. 

Met dagdijksche vcrloop der verschijnselen is in 
hooge mate van dag tot dag gclijk. Nadat de zon aan <lcn 
hcldercn hemcl in opgestegen cn door haro warmte de 
lucht in beroering heefb gcbracht, begin- ncn, in den 
regel tegon 9 uur, de kleine cumuluswol- ken te 
venschijnen; togelijkertijd steckt de mocsson op, die *s 
nachts in do benedenste luchtlagcn tot stil- stand is 
gekomcn, niaar in hoogcrc regioncn onge- stoord is b)ij 
ven doorwaaien. Met het hooger stijgcn <lcr zon nemen 
de bcwolking en de wiiidslcrktc too. Steeds dichtcr en 
donkerdor worden de wolkcn, steeds hooger stajjclen zij 
zich op, totdat in (lcn na- iniddag het condensalicproccs 
losbrcekt en de ver- frisschcndc regen met heftig 
geklcttcr necrvalt, of wcl mot de afnemende 
zonnewarmte de wolkcn zich nicer gclcidelijk ojilossen. 
Dan volgt na den korten zomerdug de uvond, do lucht 
klaart op, de wind gaat liggcn cn de heldcre, stillc 
tropischo naclit treed t in, die veradcining brengt na de 
drukkendo hitte van <lcn dag. 
Door de gclijkmatigheid der tomperatuur vallen des te 
nicer de verschillen op, die het hoogteklimaat biedt 
vcrgclcken met dal der kustvlakte. Do bowo- ner der lage 
landcn zict zich na maandon lang ver- 

blijf in de const ante tropische hitte binnen weinigo uren 
vcrplaatst in het Hollandsche herfst- of lente-* klimaat, hetzij hij 
met de snclle auto hot hecte Socra- baja vcrlaat oni de hcllingcn 
van den Tengger op te zockcn of zclf den wandektaf opnecmt 
crTcciYSer'velo viilkaankcgeh bestijgt. De tcmpcratuurafnamc 
met de hoogto is tamelijk constant cn bedraagt ongeveer 5*/2° tot 
6° C. per 1000 meter stijging, zoodat zich uit de tomperatuur der 
vlakte met vrij groote benade- ring die der hoogere streken laat 
afleiden. Tegelijker- tijd met het dalcn der temperatuur verandert 
bij het hooger stygen het klimaat ook in andere opzichten. In het 
gebergte neemt de bewolking toe, aanvanke- Jijk ook de regenval. 
Wolken en regen concentreeren zich,naarmate men hooger koint, 
meer en meer op de namiddaguren en worden steeds zeldzamer's 
nachts en in do morgenuren ； ook de aard van den regen ver-
andert en voor clc tropische plasregens komen de lichtere 
Hollandsche buien in de plaats, maar deze vallen dan ook 
veelvuldiger. De verticale luchtbe- weging wordt krachtiger en 
sterke fluctuaties in de relatieve vochtigheid zijn er het gevolg 
van; zij daalt of stijgt, naar gelang de droge lucht van den bergtop 
naar beneden waait, of de met waterdamp verzadig- de lucht. uit 
de vlakte opstijgt. Dientengevolge kan op de bergtoppen in 
extreme gevallen de vochtigheid binnen enkele minuten van 
weinige procenten tot dicht bij het verzadigingspunt stijgen. De 
warmte van de intensief stralende zon, waarin de reiziger zich te 
voren zoo behagelyk koesterde, maakt dan plaats voor den Icillen 
adem van den vochtigen nevel die alles doordringt en den 
verwenden bewoner der tropen doet rillen van de koudo. 

HET WINDSYSTEEM. Moessons. Van den meesten invloed op het 
klimaat is de richting en sterkte van den wind. Het ligt daarom 
voor de hand om aller- eerst het windsysteem nader te 
beschrijvcn, en wel in de eerste plaats het ongestoorde systeem 
der moessons. Wy zullen dit doen aan de hand der kaarten, die 
Van derStokin zijn bekend werk1) heeft gegeven. Dit zijn 
gcmiddelden uit vele jaren, de afzonderlijke jaren vertoonen 
grootero of kleinere afwijkingen. De waarnemingen zijn op zee 
verricht en zijn der- halvc slecht-s in geringc mate door locale 
invloe- den gestoord./K 
-Het systeoin der passaten, dat boven het onge-//. / c; stoorde 
tropengebied der oceanen wordt aangetrof- fen en daarin bestaat, 
dat van het Noorden en Zui- den do lucht toestroomt naar den 
gordel van lage luchtdrukking aan den evenaar, welke luchtstroo- 
mingen door don invloed der aardrotatie tot N.O. en Z.O. winden 
afwijken, is hier verstoord. In het jaar- gctijde, waarin do zon 
bovon het zuidelijk halfrond zich bovindt, ontstaat door do sterke 
verwarmiiig boven de woestijnon van Noord-Australie eon sterk 
op- stijgcnde bewoging der lucht, dio naar alle zijden een 
zuigende working uitoefent. Daardoor wordt op het zuidelijk 
halfrond do Z.O. pttssaat verdrongen. door den N. W. mocsson en 
de N.O. passaat,dio ten noorden van den cvcnaar waait, wordt 
over den evenaar heen gezogen en gaat continu over in den N.W. 
mocsson. 
Tijdcns de noordcr dcclinatio der zon wordt op dczelf- de wijzc 
door do aspiratic van het verhitte Aziati- schc vastcland do N.O. 
passaat ton noorden van den equator verdrongen door den. Z.\V. 
mocsson, die zich als con voortzolting van don over den evonaar 
heen gezogen Z.O. passaat voordoet. Ook do passaatwind van het 
wiutcrha,lfjaar wordt moesson genoemd; het 

')Wind and weather, currents, tides and tidal streams in the 
East Indian Archipelago. 
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systecm Z.O. en Z.W.mocsson,rcspccticvelijktcnzui- <1 
on en ten noorden van den evcna-ar, wisselt- dcrhalve af 
met de combinatie N.W. en N.O. mocsson. 

In Januari overwegcn over den geheelen Archipel de 
noordenwinden, door de a-ardrotatie en de wiiid- 
systemcn boven. de aangrenzende vastclanden afge- 
weken tot noordoostelijke winden op het noordclijk, tot 
noordwestelijke op het zuidelijk halfrond. Het- zelfde 
geldt voor Februari. In Slaart wordt de wind minder 
standvastig. de overwegende windrichting blijft echtcr 
dezelfde. In April keert in het geheele zuidelyk deel van 
den Archipel de wind om en wordt zuidoost. De 
wiiidvcrdecling gelijkt nn op het onge- stoorde 
passaatsysteem met den kahntcgordel boven den 
evenaar. Doze kenteringder moessons kenmerkt zich, 
evenals die van het najaar. door zwakke, veran- dcrlijke 
winden, gepaard met onweders en drukkend weer. In Mei 
waiiien over het geheele gebied zuide- Jijke winden. In 
het zuiden en zuidoosten is de rich- ting zuid-oostelijk en 
bijna, hocwel niet gehcel tegen- gestcld aan den 
westmoesson. Dit windsysteeni houdt meerdere 
maanden lang aan, toenemende in besten- digheid en 
kracht tot Juli of Augustus, om daarna tot de kentering in 
November af te ncmen en dan over den geheelen 
Archipel een wisselend. onstand- vastig karakter te 
vertoonen. In December waaien weer overwegend de 
noordclijke winden en neemt het windsysteem weer het 
karakter aan van dat voor Januari beschreven, met 
uitzondering van Javajyi de Kleine Socnda-eilanden, 
waar de zuidwesFHnwin- den van dch Iniiisclien Occaan 
nog op den voorgrond treden. 

De windsterkte is gcring. in den regel niet sterker dan 
een zachte brics en slechts zeer zelden wordt sterke bries 
genoteerd. De grootste windsterkte, ge- middeld over het 
geheele jaar, wordt aangetrofien in de Banda-Zee, ook de 
Chineesche zee, het oostelijk deel van de Java-zee en de 
Indische Oceaan ten zuiden van de Soenda-eilanden 
hebben betrekkelijk hooge gemiddelden der windsterkte. 
Delaagstewaar- den vindt men aan de noordoostkust von 
Borneo, de noordoost- en westkust van Atjeh, in 
straiiVSlakas- ser en de Celebes-Zee. 

Zoo licht stelt men zich de moessons voor als dag in 
dag uit met onveranderlijko storkte waaiende winden. 
Dit is echter geenszins het geval; zelfs in Januari en 
Augustus, de maanden waarin de wind het krachtigst 
doorstaat, wisselt hij in richting, zoo- als de onderstaande 
tabel aangeeft, waarin is weer- gegeven hetaantal malen, 
dat van 100 waarnemingen de wind heeft gewaaid uit een 
dcr 16 windstreken. 

Plaatsen van waameming. 
JJestendighcid v. 
d. moesson in % 

Jan. Aug. 
Westkust van Sumatra .................. 16 23 
Chineesche Zee ...........................  81 58 
Java-Zee  .....................................  71 71 
Indische Oceaan t/Z. van Java 57 55 
Celebes-Zee  ...............................  40 34 
Straat Makasser  ..........................  41 48 
Malakka-Zee  ............................  (37 65 
Kleine Soenda-eilanden ..............  57 56 
Timor-Zee ..................  G6 55 
Ceram-Zee ...............  .  59 68 
Banda-Zee (noord) .....  ................ 65 85 
Banda-Zee (zuid).......................  . 89 96 
Nieuw-Guinea, noordkust... 93 一 
Harafoera-Zee  ............................  62 92 

De kenteringstijdcn treden, zooals uit het boven- 
staande ovcrzicht mogc blijkeii. hoewcl de verschil- lon 
niet groot z 日 n, niet in alle deelcn tegelykertyd op. De 
kcnteringsgordcl beweegt zich met de zon mco. Van daar 
dat in April in het zuidelijk deel van don Archipel de Z.O 
mocsson reeds doorstaat, cchtcrin het noorden eerst in 
Mei de zuidenwinden de overhand krijgcn. Tijdcns de 
najaarskentering beweegt zich de kahntcgordel van zuid 
naar noord, hocwcl het vci-schijnsel dan minder duiddijk 
is. Bezuidcn den equator is de duur van den ooslmoesson 
langer naarirtate men zuidelijker komt. en wel doordat 
hij vroeger begint en later ophoudt. 

Land- cn zeewinden, berg- en daheind. Wanneer men 
uit zee komendc de kust nadert, treedt, vooral in de 
nabijhcid dcr grootere eilanden cen duidelijk verschil op 
tusschen do windrichting overdag en's nachts door den 
invlocd van land- en zee wind. Als de wollcen zich boven 
het land hebben opgelost en de uitstraling hare 
afkoclende working is begonnen, begint het proces, 
waarbij de koudc lanchvind af- vloeit en de hicht boven 
de warme zee verdringt en doet opstygen. In den regel 
begint de land wind reeds voor middcrnacht tc waaien cn 
houdt hij aan tot omstreeks 8 uur'smorgens.Een 
spiegelgladde zee vervangt nu de lichtc rimpeling van 
liet water, tot- dat hier cn daar aan de windzijde donkcre 
plckken op het. water de komst van den zeewind 
aankondigen. Dit geschiedt in den regel tusschen 10 en ] 
2 uur. On- der den invloed dcr zonnewarmte is 
intusschen het land warmer geworaen dan de zee, de 
lucht stijgt boven het land op cn vloeit in lioogere Jagen 
naar zee, terwijl beneden de zeewind het te kort aan lucht 
aan- vult. In den namiddag tot zonsondergang waait de 
zeewind met voile kracht en doet de schuimkop- pen op 
de golvcn verschijnen, totdat de nacht zijn kracht 
verlamt. De sterkte van land- cn zeewind is in hooge 
mate afhankelijk van de wecrsgesteldheid en de 
configuratie van het land. De sterkte van den zeewind 
hangt nauw samen met de bodeingcsteld- heid, nJ. of 
deze voor sterke verwarming vatbaar is of niet. Bijv. te 
Batavia is op lieldere dagen de zee- wind vce】 sterker 
ten tyde dat de sawahs droog Jiggen, dan wanneer ze met 
water bedekt zijn. Tot op tamelijk grooten afstand in zee 
is het proces der land - en zeewinden merkbaar. In den 
oostmocsson ZCIFH tot Karimoendjawa toe, dat bijna 70 
K.M. uit den Javawal ligt. 

In de kustvlaktc is de komst van den zeewind zeer 
welkom, want hij l)rcngt berocring in do trage tropische 
atmosfeer en voert de frissche zeclucht aan. Hij waait tot 
ver het land in, tot v/aar hij zich vermengt met de 
luchtstroomingcn, die ]iet gobergto tot zidi trekt. Voor 
ee» deel stijgt Jiij op in do ver- hitte vcrtiealc 
convccliestroomen en vloeit in de hoogerc lagcn naar de 
zee terug. Te Batavia is do bovengrens van den zeewind 
doorDr. Van Bcmmclcn op ongevcer J 000 M., die van 
den terugkccrenden bo- venstroom op 3000 M. bepaald. 
De land wind strekt zich niet hooger dan 500 M. uit. Hij 
is op het land in den regci flauw merkbaar, doordat de 
Juchl in de al- leronderste lagcn door do wrijving wordt 
tot stil- stand gcbracht. Te Batavia bereikt hij zijn 
maximalo sterkte op ongevcer 100 M. hoogte. 

Duidelijker dan in do vJakte, is de afvloeiende 
luchtbeweging merkbaar in het gebergtS^Rccds kort 
nadat de zon is ondergegaan en de w.ojkdn zich om den 
bergtop hebben opgelost, komt de koudc berg- wind naar 
beneden en waait den geheelen nachtdoor. Door de 
grootore onrust in de atmosfeer is overdag do bij den 
berg oploopendo dal wind minder goed 
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merkbaar, hij verraadt zich echter door do wolkcn, die 
hij den berg opvoert. 

Fdhnwmden. Wnar de wind dwars over een berg- 
kani. strijkt cn aan de luwo zijde naar de vlakto af- 
vloeit, treden fohnachtige windcn op, cen verschijn- 
se],dat opvele plaatscn wordt aangetrolTen.Dczc win- 
den dragen nieestal afzonderlijke namon. Hun droog 
karakter ontleenen zij, evenals do Zwitserscho fohn, aan 
het feit, dat de lucht bij het neerdalen door do 
samendrukking, die ze ondergaat, verwannd wordt, 
waardoor bij gelijkblijvend vochtgehalte de betrek- 
kelijke vochtigheid afneemt. Bij de klimaatsbeschrij- 
ving tier afzonderlijke eilanden zullen deze windcn 
uitvoeriger worden venneld. 

LUCHTDRUKKING. De windrichting liangt natuur- lijk 
ten nauwstesamcn met de verdccling der lucht- 
drukking.Deze isvrij nauwkeurig bekend uitdewaar- 
nemingen vorricht op een 10 tai stations, over don 
geheelen Archipel verspreid vanaf Kota Radja tot 
Merauke. Vooral van belang is het kenmerkende 
verschil in de verdeeling der luchtdmkldng in den tijd 
van den doorstaanden westmoesson eener- en. den 
oostmocsson anderzijds. In de kenlering zijn de 
drukversehillen klein en van toevalligcn aard. Wij 
ontleenen de onderetaande gegevens aan Vol. I der 
“Observations made at secondary Stations in 
Netherlands East-India5' 】)De waarden zijn geredu- 
ceerd tot zccniveau en tot standaard-graviteit, zon- der 
de laatste reductie zijn ze ongeveer 1.90 ni.M. hooger. 

In Janxiari en Februari loopt de isobaar van 758 
m.M.overZuid-Sumatra, Pontianak en het noord elijk 
deel vun Borneo,die van 757 m.AL overPasoerocan en 
Menado, terwijl die van 756 m.M. ten noorden van 
Koepang en Mcrauke en ten zuiden van Ambon zich 
bevindt. In Juli, Augustus en Septcmber'isTict'druk- 
verschil omgekeerd en bevindt zich de hoogste druk in 
het zuiden. Tc Koepang en Merauke is de lucht- 
drukking 759 m.M., de isobaar van 758 m.M. loopt met 
een groote bocht langs de central© bergketen van 
Sumatra en verdcr over Batavia naar het O.N.O. langs 
Ambon en M&nokwari, die van 757 m.M. ten noorden 
van Kota Radja en Singapore over Pontianak, 
Balikjiapan en Menado. Nabij den evenaarstaan 
windrichting en isobaren vrij wel loodrecht op el- 
kander, ten noorden en ten zuiden ervan wijkt de 
windrichting af ovoreenkomstig den invloed der 
aanlrotatie en wel op hut zuidelijk halfrond naar links, 
op het noordclijk naar rechts. 

Uit den grooten afstand dor isobaren onderling blijkt 
duidclijk, hoe gering de drukversehillen zelfs in den 
doorKtaandcn moesson zijn； zij bedragen ge- iniddcld 
niet nicer dan 1 m.M op ecn afstand van 700 kilometer. 

De vcrandcringcn, die de baromoterstand van dag tot 
dag ondergaat, zyn goring. De daggcmiddeklcn 
vertxjonen in in of nicer regohnatige schom meli ngen, 
niet ccn period。die van ecuige dagen tot nicer dan cen 
maaud wisselt. De ui tors to standen dezer golfbe- 
wegiug liggen echt cr in den regcl niet mcerdun 3 m.M. 
uilccn. JJo allcrhoogsto cn laagste daggcmiddelden voor 
lifttuvia, on deze gcringe vcrschillen kemnerken do 
drukveraiK.leriugen over den geheelen Arcliipel, zijn 
762.7U en 754.28 m.M. Ovcrwegend is de dage- 
lijkeche schoinnicling, die haar maximum bcreikt to 9 u 
v.m., haar ininimxun to 4 un.in. en eon gemid- dcldc 
gioolte van 2.8 jn.M. heeft. Zij vertoont daaren.- boven 
nog ccn kleincr muximuni en minimum, reap, te JO u. 
'aavondw cn 4 u. 'bnuchts.Zijiszoowcinig ver- 

*) Dr. C. Braak. Monthly means of airpressure. 

schillcnd van dag tot dag, dat nien.zooals Von Humboldt. 
voor tropisch Amcrika opmcrkt.den tijd tot bij- na op ccn 
kwarticr nauwkeurig uit de hoogte van den 
barometerstand kan bepalen. 
])e afnamc van den barometerstand met de hoogte, die 
hoofdzakelijk van de teinperatunr afhankelijk is, 
geschiedt wegens de gelijkheid der laatste over den 
gclicelcn Archipel bij vrij groote bcnaderingopdezelf- de 
wijzo. Is op zecnivcau de luchtdnikking 760 m.M., dan 
neemt zij als volgt met de hoogto af: 

Hoogte in meters 
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 
Luchtdrukking in m.M. 

7G0 717 677 639 603 569 537 506 
TEMPERATUUR. In overeenstemming met de tropi- 

sche ligging is de temperatuur het geheele jaar door 
weinig verschillend. Er is een jaarlijksche periods, daarin 
liestaande, dat tijdens de zuiderdeclinatie der zon de 
zuidelijke, tijdens de noorderdcclinatie de noordelijke 
stations de hoogste temperatuur hebben. Betrouwbare 
gegevens om deze kleine verse hi lien met cijfers aan te 
toonen zyn nog weinig beschikbaari Alleen die van het 
jaar 1913, toen het nieuwe net van meteorologische 
stations voiledig in werking getre- den was, kunnen hier 
dienen. Enkele dezer tempera- turen ondcrgaan wellicht 
nog een kleiiie correctio van 0°.l a 0°.2 omdat het 
voorloopige, nog niet ge- heel gecontroleerdc, waarden 
zijn. 

In 1913 was de geiniddelde temperatuur in de 
maanden Juli en Augustus en in Januari en Februari, 
zooals in tabel I aan het slot is aangegeven. 

Hieruit blijkt, dat in den AustraUschen winter de 
temperatuur van Pontianak en Menado af naar het zuiden 
tot Koepang en Ambon toe, ongeveer 2° C. afneemt, 
daarentegen heeft in Januari en Februari Koepang de 
hoogste temperatuur en neemt deze in N.W. en N. 
richting af, en wel in iets geringere mate. Waarschijnhjk 
staal de temperatuur te Padang sterk onder den invloed 
van den regenval. Het laagste in 1913 op de kuststations 
waargenomen maandgemid- delde was 24°. 1 in 
November te TandjongPandan op de westkust van 
Billiton, het hoogste 28°.4 in November te Sarokka aan 
de oostkust van Madoera. De be- trekkelijk lage 
temperaturen, die in" den oostmoes- sou in het 
zuidoosten van den Archipel heerschen, en die met 
droogte gepaard gaan, maken het klimaat zeer wol 
dragelijk. De hoogste temperaturen, die te- vens 
samenvallen met de grootevochtigheid en gcrin- ge 
hichtbcwcging van de kentering, vinden we in Oost-Java 
in de najaarskentcring. Van daar dan ook dat in dezen 
tijd, wio maai- eenigszins kan, de druk- kendo hittc te 
Soerubaja ontvlucht- en de bergstre- ken opzoekt.〜「 

In tegonstelling mot de geringo jaarlijksche schom- 
mcling is het tempcratuurverschil tusschen dag en nacht 
groot. Het is in sterkc mate afhankelijk vau do 
wcoj'sgcsteldhoid. In Aseinbagoes, aan de noord- kust 
van Bcsoeki, waar eon schorpe tegenstelliiig tus- schen 
ccn natten cn drogen tijd bestaat, werd in 1912 do gi-
ootsto dagolijksclie scliommcling (gemiddeltl over do 
gcheelo maand) waargenomen in October, n.l. 13°.2 C. 
(gemiddekl maximum 34°.4, gemiddeld minimum 21°.2) 
do klciiisto in Januari, n.l. 6°.3 (ge- iniddeld muximum 
29°.6, gcmiddeld minimum 23c.3). Be grootste 
schommoling, op een dag waargenomen, was 16°.O. Als 
hoogsto temperatuur word 37°.O waargenomen te 2u. 
*8middags op 16 October, als laagste 17°.l op 1 Aug. to 
4 u. 's morgens. 

Bij do vergelijking der dagelijksclio tompcratuur- 
schommcling in hot geborgte mot dio in do vlakte moot 
mon bedenkon, dat tweo clkaar tegengesteldo 
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werkingen zich latcn gelden. De amplitude der 
schommelingen wordt vergroot in het gebcrgte, om- dat 
de lucht op grootere hoogtc ovei'dag de zonne- stralen 
maar vooral's nachts de w&rinte, die de aar- de uitst 
raalt, go makkelij kcr doorlaat. Hierdoor wordt zoowel 
de verwarming overdag als afkocling 'snachts 
bevorderd. Da-arentcgen veroorzaakt de uit- wisscling 
van warmte met de lucht der vrije atmos- feer, die bijna 
geen dagelijksche tcmpcratuurschom- meling 
bezit,dathct verechil tusschen dag- on nacht- 
tempcratuur wordt verminderd. Op alleenstaandc 
bergto])pen en bergliellingen is dientcngevolge de 
dagelijksche schommeling betrekkelijk gering. daar- 
entegen kan ze vooral door de nachtelijko afkoeling zeer 
sterk worden op hooggelegen plateau,s, vooral daar, 
waar de luchtcirculatie door oniliggende bergen wordt 
verhinderd en de afgekoclde lucht niet kan wegvloeien. 
Dit inoge blijken nit een vergelijldng van het 
bovengenoemde kuststation Asembagoes met het 
nabijgelegen hoogvlaktestation Kalisat, dat ge- legen is 
op 1100 M. hoogte in het laagstedeel van het Idjen-
plateau in Oost-Java en geheel ingesloten door den 
Kendeng-mg en het hoogere decl van het plateau (zie de 
tabel II aan het slot). 

Deze sterke afkoeling heeft tengevolge, dat na 
heldere nachten op vele plateaus ccn dichte nevel- laag 
ligt. De zandzee in den TenggSr is dan met een golvende 
wolkenzee bedekt, ^aartegen de zwarte vulkaankegels 
fantastisch scherp afsteken. Van den Pangerango af ziet 
men dan de gchcele vlakte van Tjiandjoer met nevel 
bedekt tot waar het terrein naar^et oosten sterker begint 
te stQgen. Hier houdt de nevel op tot waar het plateau 
van Bandoeng.begint. Tot aan de bergen, die in het 
oosten het plateau begrenzen, is ook dit een wolkenzee. 

Dat op berghellingen en bergtoppen de dagelijksche 
amplitude geringer is dan op de hoogvlakte, moge 
blijken uit de temperatuurwaarnemingen in 1912 
verricht te TosariJ1735 M. hoog) en op den 3000 meter 
lioogen Piingerangotop, die met dicu van Asembagoes 
en Kalisat in genoemde tabel II zijn vereenigd. 

Op de berghellingen heeft's nachts de door uit- 
straling afgekoelde lucht telkens gelegenheid om naar 
beneden af te vloeien; zij wordt door warmere, drogere 
lucht uit de vrije atmosfeer vervangen. Dientengevolge 
is het tegen den morgen in de vlakto vaak kouder dan op 
de hooger gelegen hellingen, en terwijl op het plateau 
een kille morgennevel hangt, schijnt reeds op de 
hellingen. de zon. 

In tabel II aan het slot hebben de letters A—I de 
volgende beteekenis. 

A grootste, D kleinste maandgemiddelde van den 
dagelijkschen gang. 

B, C gemiddelde maximum- en minimum-tempo 
ratuur bij A behoorende. 

E, F gemiddelde maximum- en mininium-iempo- 
ratuur bij D behoorende. 

G grootste schommeling op e6n dag. 
H absoluut maximum, I absoluut minimum. 
De invloed der afkoeling blijkt duidelijk als men het 

absolute minimum 4°.O te Kalisat vergelijkt met dat te 
Tosari, 10°.8. Niettegenstaande het eerstge- noemde 
station bijna 600 m. lager ligt, is het mini- mum in plaats 
van hooger 6°. 8 lager dan te Tosari en het is bijna even 
laag als dat van den 1900 M. hooge- ren Pangerango. 

Evenals de luchtdrukking vertoonen de daggc- 
middeldeu der temperatuur schommelingen, die van 
enkele dagen tot meer dan een maand in duur varieeren. 
Het verschil tusschen de uiterste stan- 

den dozer golfbeweging is zeldon grootcr dan 3° C. 
REGKNVAL. Er bestaat waarschijnlyk nergens een 
uitgebreid samcnliangcnd gebied, waar de regenval zoo 
groot is als in den Indischcn Archipcl. Een jaar- lijksche 
rcgeval van minder dan 1 meter komt slcchts bij hoogc 
uit zondering voor, voor zoo ver be- kend slcchts op ccn 
paar stations aan de noordkust van .Oost-Java ten N. van 
het Idjen-gebcrgte cn to Waingapoe op Socmba. Meer 
dan 2 M. valt over groo- te tiitgeslrekthcden: met 
uitzondering van de noordkust over een groot deel van 
West- en Midden Java, bijna geheel Sumatra cn Borneo, 
het grootste deel van Celebes en de Molukken en 
waarschijnlijk go- heel Nieuw Guinea met uitzondering 
van de omge- ving van Merauke. 

Zeer regenrijk zijn (met meer dan 3000 m.M.) hot 
bergland van West- en Midden Java en de zuidoost- 
hellingen van den Tengger, den Smeroe, den Jang en don 
Idjen. Verder Sumatra's westkust, meerdere stations in 
de Padangsclie 156venlanden, de nabij hot gebergte 
gelegen streken van Palembang en de noordkust van 
Banka cn Billiton. Ook de geheele Westerafdeeling van 
Borneo en de hoogere deelen der Zuider- en Ooster 
afdeeling, in Celebes het cen- tralc bergland en het 
zuidwesten, vooral in en nabij het gebergte. In de 
Molukken hebben Ambon en Sa- paroea meer dan 3000 
m.M. 5s jaars, op Nieuw-Guinea Windcsi aan de 
Gcelvink-baai en lioogst waarschijn- lijk een groot deel 
van het bergland en de zuidkust- vlakte. Voorzoover 
bekend is, valt de gcringste hoe- veelheid regen, 764 
m.M,1) ,s jaars, te Waingapoe, aan de noordkust van het 
eiland Soemba gelegen, de grootste hoeveellieid, 8305 
m.M., te Kranggan op Java in het zadel ten westen van 
den Slainat. 

De verheffingen van den bodem vermeerdcren in 
sterke mate den regenva], zoowel doordat de lucht, die 
in de richting van het gebergte stroomt, totoj)- stijging 
wordt gedwongen en door de afkoeling de waterdamp 
condenseert, als ook, omdat overdag on- der den invloed 
der zonnowarmte in het gebergte cen sterke opstijgcnde 
beweging plaats vindt. Van beide werkingen geeft de 
regenval op de stations, gelegen tusschen Batavia cn 
Buitenzorg, cen good voorbeeld. Zie tabel III aan het 
slot. 

Het verloop der regencijfers in Januari geeft den 
invloed weer van de opstuwing van den westinocHson 
tegen het gebergte, dat in September geeft den invloed 
weer van de in het gebergte ontstanc onwecr«- buien, die 
met den wind meo naar de vlakte afdrij- ven cn die, 
naarmate de afKtand waarover zij zich verplaatsen 
toeneemt, in intensiteit afnemen. 

De regenverdeeling loopt in de verschillcnde dec- len 
van den Archipel zeer uiteen. Zij is in sterke mate van 
plaatselijke omstandigheden nfhankelijk, cchter zijn 
duidelijk eenige algemeene kenmerken te ondcr- 
scheiden, die met het niechanisine der jnoessonH in 
verband staan. Voor het verkrijgen van ccn over- zicht 
der verschijiiselcji moge een nadcre beschou- wingder- 
voorriaamstc eigciischappen van dit jnccha- nisme 
voorafgaan. 

Wanneer de zon boven het zuidelijk halfrond staat en 
de lucht boven het sterk verwarmdc Noord- Australie 
cen opstijgendc beweging heeft aangcno- men, vJoeit 
over den Archipel niet alleen de lucht uit N.WJijke 
richting toe, jnaar neemt tevens deel aan de ojtotijgende 
beweging, die boven het druknii- nimum plaats vindt, 
althaiis in de nabij heid van dit， 

*) De gemiddelden van den regenval gcldcn, 
voorzoover geen bijzondere vermelding plaata vindt, 
voor de waarnemingfijaren t.in. 1912. 
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laatste. Met den afstand. tot het centrum van lagon druk 
neomt weKswaar dezo opstijging af, maar blij- keps do 
zware regons, die in don wcstmoosson in het zuidoosten 
van den Archipol vallen, doct zij zich hicr nog duidelyk 
golden. In don oostmoesson heeft ondcr den invloed van 
don Australischon anticy- cloon het omgekeerdo plaats. 
De lucht heeft eon neer- dalcnde beweging, waardoor ze 
droog wordt. Omdat gebieden van hoogen druk veol 
grootcrc uitgobreid- heid bezitten dan die van den lagen 
druk, heerscht deze neerdalcndc beweging 
waarschijnlijk tot veel grooteren afstand van het 
contmm dan de opstijgen- dc beweging van den 
westmoesson. Nog eon twecde factor komt het droge 
karakter van den moesson vereterken, namclijk do 
temperatuurafname naar het zuiden en het zuidoosten 
toe ； de wind waait van koudere naar warmere 
gowesten en wordt dientenge- volge droger. Dit gcldt 
voor het ten zuiden van den evenaar gclegen gebied, 
maar daarenboven doct door de nabijheid van Auslralie 
de droogte van den oostmoessonwind zich nog tot over 
don ovenaar ge- voelen. Alleen in Noord-Suinatra treedt 
het Aziati- sche regime op en zijn de seizoenen 
omgekeerd. 

Behalve de boven geschetste invloedon, die regen- 
maxima en minima geven ten tijde, dat de moesson zijn 
maxiinale sterkte bereikt-, treden nog de kente- 
ringsregens op. In de kentcring is de luchtbeweging 
zwak, het ontstaan van onweersbuien wordt hier- cloor 
in de hand gewerkt en dientengevolge zal de icgenval 
toenemen. Er is, wat de verticale luchtbeweging betreft, 
een verschil tusschen do kentering van zomer- op winter 
halfjaar cn die van winter- op zomer halfjaar. 

In het begin van den zuidelijken zomer (October, 
November) ligt de kcnteringsgordel ongeveer op den 
evenaar； in dien tijd evenwcl begint zich al het as- 
piratiecentium boven Australie te vormen. Daar- 
tussclien is dus een streek, waar naar beide zijden lucht 
weggezogen wordt cn waar dcrhalvc ecn dalen- (le 
luchtbeweging plaats moet grijpen； in dit gebied za] de 
luchtdrukking iets gi'ootcr zijn dan in zijn om- geving. 
Door de dalende luchtbeweging wordt do re- 
genvorming verminderd. De kenteringsgordcl lost zich 
bij zijn zuidwaartsche voortschrijding in het Au- 
straJische asjiiratiegebicd op,en verlicst zijn zelfstan- 
dig bestaan. Op dezelfde wijzo blijft bij het intreden van 
den zomer op het noordelijk lialfrond het optre- den van 
den kcnteringsgordel van lagen druk beporkt tot do van 
Azie meest vcrwijderdc dcelcn van den ArchipeJ. De 
kentering zal derhalve in het najaar slcchls in het 
noorden en noordwesten van den Ar- chipel met 
opstijgende beweging gepaard gaan, in het voorjaar in 
het zuidoosten; dientengevolge zul- len in het ccrste 
gcval do rogonsdernajaarskentoring, in het tweede geval 
die dor voorjaarskontcring do Hterkste zijn. Zooals bij 
do klimaatsbcsohrij ving dor afzonderlijkc eilanden 
nader wordt tocgclicht, loopt de grenslijn over Noord-
Cclobcs, Zuidoost-Borneo en Java. Van de 
hoofdmaxima dcr voorjaarskente- ring zijn ten W. van 
Java Blechts ilauwe sporen te ontdekken; de oorzaak 
hiorvan is vooral tc zoeken in de sterko ontwikkcling 
van het niocssonmaximum cn -jninimum. 

A Is iJlustratie van den lagen drukgordel in do ccne 
cn den lioogcn drukgordel in de andero kentering mogen 
do maandgejniddeldo» van den baromoter- Ktand te 
Mcnado, Ambon en Kocpang dicncn. Zie label IV aan 
het slot. 

Hieruit blijkt dat in 1911 in April en Mei te Ambon 
do luchtdrukking lager was dan ten N. on Z. Haarvan, in 
October cn November liooger. 

In de nabijheid van Australie (Azie blijft in dit geval 
buiten bcschouwing wegens den grooten afstand) zal do 
tegonstclling tusschen het karakter der beide 
scizoenwindcn hetsterkst zijn cn waar de wind krach- tig 
doorstaat, is dan ook con groot verschil merkbaar 
tusschen nation en drogen tijd cn vallcn de maxima en 
minima van den rcgenval ten tijdc, dat de mocs- son het 
hardst waait. Bijv. valt te Koepang (Timor) een sterk 
maximum (406 m.M.) in Januari, een sterk minimum (2 
m.M.) in September. Verder treden dui- delijke 
moessonmaxima en minima op in de Kleine Soenda-
eilanden, Java, Zuid-Bomeo, Zuid-Celebes, de eilanden 
ton oosten van Timor cn Mcrauke. 

Waar de moessonstrooming hare kracht heeft ver- 
loren, beginnen de kenteringsmaxima op den voor- grond 
te treden. Zoo heeft in West-Java de noord- kust nog cen 
regonverdeeling met Koepang over- eenkomende, maar 
valt in don Preangor cen maximum in November of 
December, ecn tweede in Maart. Batavia heeftn.l. een 
maximum (320 m.M.) in Februari, ecn minimum (37 
m.M.) in Augustvis. Bandoeng echter een maximum (236 
m.M.) in November, een tweede (240 m.M.) in Maart en 
een minimum (48 m.M.) in Augustus ； het twecde, 
secundaire, minimum (181 m.M.) valt in Februari. 

Op Sumatra begint de tegenstelling tusschen nat- ten 
en drogen moesson meer en meer te verdwijnen cn slaat 
zij op ongeveer 2° N.B. van karakter om. Bijv. te 
AIedan..valt het hoofdminiinum niet meer tusschen 
October cn April, maar in het tijdvak van April tofc 
October; het minimum in Maart is 91 m.M., dat van Juni 
129 m.M. De kenteringsmaxima treden hier bijna overal 
op den voorgrond; terwijl ze cchter in de Preanger beide 
ongeveer gelijke sterkte liebben, is liier bijna steeds het 
maximum, dat in October tot December valt, het grootst. 
Te Paxlg,jig. valt bijv. het hoofdmaximuin (521 m.M.) in 
October, het tweede maximum (356 m.M.) inApril.Het 
secundairo maximum valt op h^ilVSumatm de maanden 
Maart tot Mei. 

Ook op Borneo zijn de kenteringsmaxima bijna overal 
goed ontwikkeld. In do westerafdceling is het 
Decembennaximum grooter dan dat van April, in Zuid- 
en Zuidoost-Borneo zijn beide weinig verschil- lend in 
grootte. Hier schijnt de overgangszone te lig- gen tot het 
andere type, want in het noordelijk deel van Oost-Borneo 
is hot maximum van April of Mei meestal hot grootste on 
ook mcer naar het Oosten toe o])Celebes, do Alolukken 
en Nieuw-Guinea zijn, waar do kenteringsmaxima op den 
voorgrond treden, die aan het begin van den oostmoesson 
het- sterkst. 

Een grooten invloed op do rcgenvordceling hebben de 
bergketens, die dwars op do richting dcr moessons staan, 
vooral die, welko niot zoo hoog of aaneenge- sloten zijn, 
dat de wind gcheel wordt tegengehouden, maar waar do 
lucht botrekkelijk onbclommerd over Jieen kan vlocion, 
na tot opstijgen te zijn gedwongen. De opstijgendo 
boweging geeft in dit geval aan den whidkant storken 
ncorslag, tcrwyl aan do luwe zijde do neerdalendo 
beweging met droogto gopaard gaat. Bekcndo 
voorbcelden van dit vcrschijnsel vindt men in Z.W. 
Celebes en op Ceram. 

Voor cen nicer in bijzondcrheden gaande vermelding 
van den regonval zij naar de behandeHng van hot klimaat 
dcr afzonderlijke eilanden hieronder vcrwczcn. 

Ten slotte zij nog vermeld, dat de invloed van de 
bebossching op den regenval in vroegere jaren stork 
overschat is. Het oerwoud heeft wel grooten in- vloed op 
de afvloeiing van het regenwater, maar die op den 
rcgenval zclf is waarschijnlijk gcring. 

22 
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In tabel V a an het slot，vo]gen nog eenige opga- ven, 
die een denkbeeld goven van de regenverdce- ling over 
den dag. Zij zijn gcmiddelden van do jaren 1912 cn 1913 
en geven aan wclk procent van do total。hoeveelheid 
valt van 0-2, 2-4 uur enz. 

Zoowel op den 3020 M. hoogen Pangerangotop in 
West-Java, als op het 1735 M. hoog, op do berghel- ling 
gelegen station Tosari, het hoogvlaktestation Bandoeng 
(730 M. hoog) en het kuststution Batavia concentreert 
zich do regen op do namiddaguren en valt de geringste 
hoeveelheid in den nanaclit en de morgenuren. Nog 
sterker komt deze dagclijkscho gang uit, wamieer men 
do westmoessonmaandon uit- slxiit en de maanden 
beschouwt, waarin de warmte- onweders de grootste rol 
spelen. Op het eiland Ambon, waar wegens de geriiige 
uitgestrektheid van het land de locale verwarming en 
daardoor ook de na- middagrcgeiis van ondergeschikt 
belang zyn, is de regen over den geheelen dag tamelijk 
regelmatig ver- deeld. 

Het aantal regendagen gaat in het algemeen met den 
regenval parallel. Opgaven van den regenval en het 
aantal regendagen zijn te vinden in de tabellen, gevoegd 
bij de klimaatsbeschrij ving der afzondcr- lijke eilanden. 

BETREKKEL1JKE VOCHTIGHEIP, BEWOLKING, ZON- NESCHIJN EN 

HELDERHEID DER LUCHT. 
De betrekkelijke vochtigheid en de bewolking ver- 

toonen dezelfde verdeeling als de regenval, zoowel wat 
betreft de locale verschiDen als wat de tegenstel- ling der 
seizoenen aangaat. Dit is begrijpelijk, omdat alle drie 
elementen afhankelijk zijn van eenzelfden factor, n.l. het 
waterdampgehalte der lucht. Wat den dagelijkschen 
gang betreft gaat de bewolking wel, de relatieve 
vochtigheid niet met den regenval op en neer. Dit komt, 
doordat de betreld<elijke vochtigheid ook nog van de 
temperatuur afhankelijk is ； de grooto dagelijksche 
temperatuurgang aan de aardopper- vlakte veroorzaakt, 
dat op de vlaktestations tegen het warmste deel van den 
dag de betrekkelijke vochtigheid afneemt, daarentegen 
in den loop van den nacht door de voortgaande afkoeling 
toeneemt en tegen den morgen nicer en meer het 
verzadigings- punt nadert. In het gebergte wordt dit 
anders, zoo- dra men de wolkenzdne nadert; op het 
waimste ge- deelte van den dag is de wolkenvorming een 
maximum en tevens de betrekkelijke vochtigheid, 
daaren- tegen zijn beide'snachts een minimum, omdat de 
wol- ken zich oplosscn en door de neerdalende beweging 
do drogere lucht uit do vrije atmosfeer en van de hooger 
gelegen hellingen de wolken verdruigt. Waiineer in den 
oostmoesson onder den invloed van het gebied van 
hooge luchtdruklung op Java en ten oosten d aar- van 
boven 2000 M. hoogte in de vrijeatmosfeer zeer groote 
droogte heerscht, kan de nachtelijke afname der 
betrekkelijke vochtigheid op hooggelegen berghellingen 
en bergtoppen zeer sterk zijn ； op zeer hooge toppen is 
dan ook overdag in de gevallen, dat de wolken den top 
niet bereiken de vocJitigheid zeer goring. Dikwijls daalt 
de betrekkelijke vochtigheid dan tot beneden 10%, 
echter niet zoo vaak al» in den regel uit de 
waarnemingen van Junghuhn wordt afge- leid, die door 
een onjuiste berekening meer dan 10% te lage waarden 
gaf. 

In streken buiten het Australische hoogendruk- 
gebied gelegen, zal waarschijnlijk deze groote droog- te 
met worden gevonden. In den westmoesson ont- breekt 
ze op Java ook, altlians op den Pangerango. In plaats van 
groote droogte is dan meermaleii, wan- neer de 
westenwind de wolken tegen den top drijfl, langer dan 
een week, dag en nacht door, de vochtig- 

heid 100% en schrijft de hygrograaf een rechto hori- 
zontale lijn zonder conigen uitslag. 

In de tabel Via?n het slot zijii ccnige gcgevons van do 
betrekkelijke vochtigheid bijecn gobracht voor do 
kuststations Koepang en Pontianak, waarvnn het eerste 
door de nabijheid van Australie eon stork, hot twecde 
wegens zijn equatoriale ligging eon gering soizoenvei-
schil heeft, en daarenboven voor het borg- station op den 
Pangerango. Hot laatste station ver- toont een afname, de 
eerste twee vertoonen een toe- namc tegen den morgen. 

Hierbij zy opgemerkt, dat do oostmoesson van 1913 
zeer droog is gowcest. 

In hoe sterke mate de bewolking met de lioogte in het 
gebergte toeneemt, mogo blijken uit eenige zon- 
neschijnwaarnemingen, zie tabel VII aan het slot. 
Zonneschijn en bewolking zijn bij benadering elkaars 
complement, de veranderingen van het eeno element 
kunnen derhalve zeer goed dienen om een denkbeeld te 
geven van die van het andere. De stations liggen alle in 
Kediri, op het hellende terrein tusschen den Kloet en de 
Brantas. De getallen zijn uitgedrukt in procenten van den 
vollen zonneschijn, de waarnemingen gelden voor 8 uur 
'B morgens tot 4 uur namiddags. 

Een kenmerkend verscliil tusschen de beide sei- 
zoenen vertoont de helderlieid der lucht. In het nat- to 
jaargetijde is de lucht doorzichtig, de omtreklcen der 
bergen teekenen zich scherp af in de heldere mor- 
genlucht, een heldere stcrrenlucht wordt zichtbaar, 
zoodra's nachts de wolken zicli hebben opgelost. In het 
droge jaargetijde treedt echter in sterke mate de droge 
nevel op, die in het algemeen de gobieden van hoogen 
druk met neerdalende luchtbeweging ken- inerkt. De 
hemel verliest de heldere blauwe kleur en neemt een 
wazige witte tint aan, de omtrekken der bergen zijn 
onduidelijk te onderscheiden, do sterren flikkeren mat en 
die van de 4e en 5e grootte worden onzichtbaar. Op Java 
houdt deze nevel boven ongo- veer 2000 M. hoogte 
plotseling op, zijn begrenzing is vaak buitengewoon 
scherp en teekent zicli als een reclite horizontale lijn 
tegen den horizon af. Daar- boven is de lucht 
buitengewoon helder en doorzichtig. Van boven af 
gezien steken de donkere vulkaanke- gels scherp belijnd 
boven de nevcllaag uit, gelijk, zoo- als Junghuhn 
opmerkt, do pyramiden boven den Egyptischen 
zandwoestijn; de voet van het gebergto en de vlakte zijn 
echter nauwclijlcs ziclitbaar door den nevel heen. 

Het verschijnscl is niet tot het land beperkt, niaar 
vertoont zich evcncens op zee. Jlel treedt op in den 
drogen tijd en versterkl zich meer cn meer naamiato de 
zuidoostmoesson in knicht toeneemt. Het sterkst treedt 
deze lieiigheid op in het uiter.sto zuidoosten nainelijk in 
deTimor-zcc, ook in Straat Madoera is zij zeer sterk. Do 
hooge bergtoppen van Bali zijn in den oostmoesson vaak 
van uit zee niet zichtbaar. In Struat Makasser is op een 
afstand van 4 tot 6 zeernij- len de wal nauwelijks to zien. 
De nevel neemt too met do sterkte van den wind en is hot 
jninst krachtig in periodes van wirvlstilte en na een 
regenbui. Het ver- schijnsel vertoont zich over den 
gcheelen Archipcl, ook in Straat Malakka kari het van 
Maarl tot Augustus soms sterk heiig zijn. 

In do Gasparstrateii en Straat Karimata vertoonen zich 
bij sterken moesson eigenaardige grauwe ne- velwolken 
nabij den horizon, welko dichter worden, naarmate de 
wind in kracht toeneemt. Het zcovlak neemt 
tegelijkertijd door ref lectio een liehtblauwo melkkleur 
aan. Het verschijnsel draagl den naani „Tenggara poctih" 
d.w.z. „witte zuidooster.n Ook in 
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don westmoesson vertoont zich het verschijnsel, bij 
harden wind, hocwel minder stork. Eon dergclykc, 
cvonecixs met don naam Tenggara bcstempclde wind 
komt in den oostmocsson in Straat Makasscr in don 
Spermondc-Archipcl voor. Bit is eon krachtigo borg- 
wind uit het oosten (Broeboe genaamd) die, wnnncer hrj 
flink waait, zeer sterke heiigheid meobrengt. 

VERANDERINGEN VAN LANGEN PUUR. Bij de be- 
handeling van do luchtdrukking on do temperatuur is 
reeds opgemorkt, dat schommelingen voorkomon, die 
van enkele dagen tot mecr dan cen moand duur wis- 
selen. De regenval vertoont iets dergelijks; perioden van 
droogte en toenemenden neerslag wisselen el- kander 
voortdurend af, de longteder perioden is van dezelfde 
orde als do bovengenoemde, het verband tusschen de 
variaties dcr verscliillende elementen is echter weinig 
bepaald, al kan. men in het algcmecn zeggen, dat sterke 
regenval de temperatuui' verlaagt. 

Van meer belang zijn de veranderingen van lange- 
ren duur, de verscliilleii van jaar tot jaar, waarop reeds, 
wat den regenval bet reft, in de inleiding word gewezen. 
Deze verschillen in den regenval doen zich vooral 
gevoelen in den oostmoesson. Dat zij belang- rijk zijn, 
moge blijken uit de volgende cijfers, aange- vende den 
regenva] per maand van Augustus t/m October in West-
Java in verscliillende jaren, waarin de afwijldngen 
bijzonder groot waren. Do gemiddelde regenval over 
allo waarnemingsjaren is 144 m.M. 

Gemiddelde maandsommen van den regenval in 
West- Java van AWJXLSLUS t/m October. 
Jaar 1879 1881 1885 1891 189G 1902 1904 1906 
Regen-) 
val in [.250 71 52 49 GO 50 237 255 
m.M. j 

Deze fluebuaties hangen samen met de verdeeling 
van de' luchtdrukking boven den Archipel enAustra- lic
； hiervan hangt de sterkte van de moessons af en 
indirect ook de regenval. De barometerwaarnomin- gen 
vormcn reeksen van regelmatigeschoinmelingen, welke 
Jaatste juist 3 jaren uiteen ]iggen; tusschen deze rceksen 
van regelmatige golven liggen meerdere jaren, waarin 
de regelinaat ontbreekt. In de regel- matige perioden is 
er ecn duidelijk verband tusschen de afwijkingen van de 
luchtdrukking en den regenval, zooals uit het 
onderstaande ovcrzicht moge blijken. 

Jaren. Lucht- 
drukking. 

| Oostmocs- 
son in 
1 West-Java. 

Oostmoes- 
son in 

Oost-Java. 

Eertde Recks. 
I87G laag normaal ? 
1877 hoog droog droog 
1878 overgangs jaar   J879 laag nat nat 
1880 hoog nat droog 

 Tweede ileeks.  
1885 hoog droog droog 
1886 overgangsjaar   1887 In-ag nat iets nat 
1888 hoog droog normaal 
1889 overgangsjaar   1890 laag nat nat 
1891 hoog droog droog 

Jaren. Lucht- 
drukking. 

Oostmocs- ! Oostmoes- 
son in j son in 

West-Java. Oost-Java. 

Dev de. Reeks* 

1896 hoog droog droog 
1897 overgangsjaar   1898 laag iets nat nat 
1899 hoog iets droog droog 
1900 overgangsjaar   1901 laag nat nat 
1902 hoog droog droog 
1903 overgangsjaar   1904 laag nat nat 
In dezo reeksen volgen blijkbaar de jaren met hooge 

en lage hichtdrukldng elkaar volkomen regel- matig op. 
De storingsperioden er tusschenin treden ongeveer om 
de 11 jaar op en vallen telkens samen met een maximum 
der zonnevlekken. Tijdens de dria ongestoorde peiiodes 
gaan, zooals het overzicht duidelijk aangeeft, de jaren 
van lioogen barometerstand in verreweg de meeste 
gevallen samen met ge- ringen regenval in den 
oostmoesson, de jaren vau Iago luchtdrukking in alle 
gevallen met regenval boven het normale. 

Bij de klimaatsbeschry ving der afzonderlijko ei- 
landen is de regon eenigszins uitvoerig behandeld en is 
aan do beschrijving der andere metcorologische 
elementen slechts een ondergcschikto plaats inge- mimd. 
Dit is gcschied, omdat het oinvangrijke sy- steem van 
regenstations een eenigszins in detail gaan- do 
klimaatsbeschry ving toelaat, terwijl de waarnc- niingcn 
der andere elementen ve?I sehaarscher zijn ； de oudere 
waarnemingen, die liicr en daar zijn ver- richt, zijn 
slechts gedceltelijk betr-juwbaar en hot is moeilijk de 
goede en de slechto van olkaar te schif- ton, de nieuwe 
organisatio der sccundaire stations dagteekent van zeer 
recenten datum, zoodat slechts gcmiddelden over niet 
langer dan 1 of 2 jaar beschik- baar zijn, waarin nog te 
veel de toevallige afwijkingen een rol spelen. Er is 
daarom van afgezien de oude- rc en nieuwere 
waarnomingen uitvoorig te vermel- den, te nicer omdat 
do temperatuurverdceling wo- gens hare gelijkmatigheid 
zich reeds uit hetgeen hierboven gezegd is met 
voldocnde bouadering laat beoordeclen, en de 
betrekkelijke vochtigheid, bewol- king en zonnescliyn 
zoo nauw met den regenval sa- menhangon, dat zij door 
ccn klimaatsbeschryvixig, op regcncijfers gebouwd, 
medo reeds grootondecls gekftrakteriseerd zijn. 

Voor meer uitvocrige gegoveris zij o.a. naar do 
voJgendo bronnen vcrwczcn: 

Door het Observatorium worden geregeld uitge- 
geven: Observations mado at tho Royal Magn. and Met. 
Observatory at Batavia. 

Observations made at secondary stations in 
Netherlands East-India. 

Regcnwaarneiningon in Ncderlandsch-Indie. 
Verder zijn door het Observatorium uitgegeven: J. P. 

van dor Stok. Winds and weather, currents, tides and 
tidal streams in the East-Indian Archipelago. 

W. van Bommelen. Over den regenval op Java. Velo 
waarnemingon en bijdragen over hot kJhuaat 
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zijn te vinden in het Natuurkxmdig tijdschrift voor 
Ned.-Indie, o.a.: 
J. H. F. Kohlbrugge. Meteorologische waarnemin- 

gen 伉 Tosaxi, Deel LVIH. 
P. J. Smits. Het klimaat der hoogvlakte van Ton- 

dano, Deel LXVIII. 
C. Braak. Het Klimaat van Nicuw-Guinea, Deel 

LXXIH. 
Vcrder kunnen gonoemd worden: 

A. Wocikoff. Die Regcnvcrhaltnissc des nialayi- 
schcn Archipels, Zcitechrift der Oesterreichischen 
Gesellschaft fur Meteorologic, 1885, Decl 20. 

W. F. van Vliet. Winden en Regenverdeeling over 
Sumatra. 

W. F. van Vliet. Overzicht van het Klimaat der 
Nederlandsche Oost-Indischc bezittingen, Tijdschr. v/li 
Kon. Aardrijkskundig Gen. Twecde Serie, Deel XI. 

Het hoofdstuk over het klimaat, voorkomeude in 
„Nederlandsch Oost- en West-Indie', van H. Blink en dat 
in Veth's Java, 2e druk, 3edeel, bewerkt door J. F. 
Niermeger,'en 6ol< Van der Stofs artikel in K. W. van 
Gorkum's „De Oost-Indischc cultures" 2e druk. Het 
rapport, door Dr. Van der Stok aan den 
Legercommandant uitgebracht over de nieteo- 
rologischc waarnemiiigen, in 1891 en '92 in de Preanger 
verricht. 

Verder zijn in den „Zeemansgids voor den Oost- 
Indischen Archipel" en Junghuhn's „Java", liier en daar 
verspreid, vcle gegevens te vinden. 

SUMATRA. Klimaat. Dit eiland neemt uit cen kli- 
matologisch oogpunt beschouwd een zeer bijzondere 
plaats in. Niet alleen behooren het noorden en zjiiden tot 
verschillende halfronden, maar daarenboven dcelt de 
hooge centrale bergketen het in een oostelijk en westelyk 
deel, die weinig communicatie met el- kaar hebben. 

In Zuid-Sumatra loopt het gebergle evenwijdig aan de 
moessonstrooming, hetzij deze uit het zuid- oosten of het 
noordwesten waait, zoodat deze hier nog tamelijk goed 
tot ontwikkeling komt. Als kente- ringsmaanden voor 
Zuid-Sumatra geeft Van Vliet *) Maart en November. 
Waar men den evenaar naxlert en waar de moesson 
neiging heeft in de richting van den meridiaan. te 
stroomen cn vooral op noorder- breedte, waar hij 
tengevolge van den invloed der aardrotatie een 
noordoostclijke of zuidwestelijko richting tracht aan te 
nemen, legt hem het gebergto groote hinderpalen in den 
weg. Vandaar, dat be- noorden den evenaar zoowel aan 
de west- als aan de oostkust het geheele jaar door 
zwakke wisselcnde wiuden overwegend zijn. In do 
maanden Juli tot September, wanneer in den Indischen 
Oceaan be- zuiden den evenaar de Z. 0. passaat krachtig 
waait, heeft aan Sumatra's westkust een sterke 
opstuwing plaats. Zij wordt kenbaar aan den hoogen 
barometerstand aan de westljust, vergeleken met die aan 
de ovei-zijde van het gebergte en is teveiis af te leiden 
uit de groote standvastigheid der Z.W. winden, die 
benoorden Sabang waaien waar de wind vrij baan krijgt. 
Hoewel^oorhet gebergte aan den Z. W. moes- son 
grootendeels de weg wordt afgesneden, wordt hij echter 
geenzins geheel in zijn loop gestuit. Dat bewijzen de 
sterke winden, die optreden op de Jioog- vlakten van 
Noord-Sumatra. Op do Karovlakte en "W Toba-meer 
waait van Juni t/m l^^cmber de wi n(Izeeretaii(l vastig 
uit het westen met een sterkte, 

*) W. F. van Vliet. Winden en Rcge)iverdcelitig over 
Sumatra, * ° 

die men in hot ongestoordo moessoiigebied to vor- geefs 
zookt. 

Te Seriboe Dolok, gclegen op de Karo-hoogvlaktc, 
nabijTiet noordcinde van hot Toba-nicer, zijn wind- 
waarnemingen verricht gedurende de jaren 1909 t/m 
1912. Deze zijn van zeer vcel belang voor do kemiis van 
het windsystecm boven Noord-Sumatra, vooral ook voor 
het bepalen van den tijd dor kenteringon, hetgeen elders, 
in het gobied der zwakke winden, zeer bczwaarlijk gaat. 

Van Juni tot November waait met groote besten- 
digheid een krachtige wind uit het W. en N.W., en 
hoewel minder frequent ook uit het Z.W. ； in November 
nemcn de Z.W. winden ecliter af. In December heerscht 
kentering, de windrichting is msselend, maar oostelijke 
winden hebben reeds in geringe mate de overhand. In 
Januari en Fobruari waaien oosten-, maar vooral 
noordoostenwinden met groote bestendigheid, echtor 
zonder het stormachtige ka- rakter aan te nomen, dat de 
westen winden vaak ken- merkt. In Maart is de wind 
onbestendig, hoowel nog overwegend N.O. In April 
heerscht wederom kente- ring, tcrwijl in Mei reeds 
overwegend Z.W., W. on N.W. winden optreden, hoewel 
met geringe besten- digheid. 

In den rcgel wordt van den westenwind, die op het 
plateau zoo krachtig waait, in de vlakte niets be- speurd 
； het schynt, dat hij zich tot de hoogere lucht- lagen 
bepaalt. Wanneer echter het drukverscliil tus- schen 
West- en Oostkust een maximum bereikt, en de stuwing 
derhalve het sterkst is, daalt hij ook in do vlakte af; door 
het Bohorokgat, de inziiiking, waar- door de Bampoe 
zictTeeil xveg naar do vlakte baant, komt hij als een 
heftige valwind naar beneden, breidt zich uit over 
Boven-Langkat, Boven-Deli cn Boven- Serdang en 
waait meermalen tot M6dan toe； naar de kust en naar 
het Z.O.toe neemt hij voortdurend in be- teekenis af. 
Deze wind draagt den naam van Boho- rok en is door 
zijn fohnkarakter ten zeerste gevreesd bij de 
tabakplanters. Ook meer zuidelijk, bij Bandar Baroe, 
komt hij af en toe als sterko valwind over het gebergte 
naar beneden cn wordt tot Peniatang Sian- tar toe een 
enkele maal waargenomen. 

Verder naar het zuiden schijnt ocn ovcr$chrijden van 
het gebergte door den moesson niet morkbaar to zijn, 
totdat wij in Padang Lawas cn wel meer bijzon- der in de 
vlakte van Padang Bolak, in het stroomgo- bied van de 
Paneh rivier, in de maanden Juli tot Octo bex* een zeer 
lypischen, met groote bestendighoid waaienden valwind 
zien optreden. Blijkbaar vindt hier de moesson cen 
gcmakkelijken doorgang over hotgebergte. V. 
Rosenbergzegt vandezen wind:,,Do hoogvlakte ten N. en 
0. van Portibi is in hetdrogo jaargetijde vaak woken lang 
aan den invloed van cen heftigen, alles verzengenden 
wind prijs gegeven." Volgens do bcschrijving van 
Neumann *) waait deze westen- of noordwestenwind 
dag en nacht door, allo plassen drogen uit, de grond barat 
cn ailes krijgt cen verschroeid cn dor aanzien. Volgens 
Wilier kan do Gending,die overProboIinggo strijkt,inaar 
een flauw denkbecld geven van den storm, die het 
grootsto ge- deelte des jaars dag aan <lag uit het W. over 
Padang Lawas wauit. Toch is dit dezelfde 
luchtstrooming, die met waterdamp verzadigd aan de 
westkust is opgestegen. 

Afgezien van do sterke winden, die op do kalo 
hoogvlakte waaien en do droge heete valwinden van 
locaal karakter, is in het noordelijk deel van Sunia- 

i) Het Panei- en Bila strooingebied. Tijdschrift v/h 

Aard. Gen. 1885. 
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tra, van den mocsson wernig to bcapeuren; locale 
win- den overwcgen dientengevolge cn in hot 
kuatgebicd treden sterk do land-on zcowindon op 
donvoorgrond. Vooral bekend zijn do sterko 
landwindon uit het Z.W. en Z.Z.W., dio ondor don 
naam van „Sumatranenn in Straat Malakka aan de kust 
van Sumatra voor- komen. Zij woeden gewoonlijk '$ 
avonds en zijn vaak van hevige donderbiiien 
vorgezeld, Zij treden op van Mei tot November, 
waarait blijkt dat ook do inoesson hier een rol speelt; 
wcllicht moeten wij de Sumatra- nen beschouwen als 
buien, die door den in de hoogere lagen waaienden 
inoesson naar zee worden gedreven. Een dergelijke 
sccundaire rol speelt de inoesson over- wegend in de 
noordelijke helft van Sumatra. Als ge- regelde 
doorstaande wind treedt hij niet op, bchalve ten N. 
van Sabang, maar doet toch nog duidelijk merkbaar 
zijn invloed gcklen door het versterken of 
verzwakken van den land- en zeewind ； in Januari 
en Februari wordt. aan de oostkust de zeewind, aan de 
westkust de landwind door den moesson onder- 
steund; van Juli tot September wordt aan de oostkust 
de land wind, aan de westkust de zeewind versterkt. 
In de Lampongsche districten is de vcrdeeling van 

den regcnval over het jaar nog overecnkomstig met die 
van Java, met maxima en minima ten tijde van den 
krachtig doorstaanden mocsson (Telokbetong). Aan de 
westkust verandert reeds van Kroe af het karakter, de 
scherpe tegenstelling tusschen de sei- zoenen verdwijnt, 
de regenval neemt toe on is aan de gehcelc westkust zeer 
groot. Zoowcl de maxima als de minima vervroegen 
zich, blijkbaar doordat de kenteringsmaxima op den 
voorgrond treden. Het najaarsmaximum is liier, eveuals 
in geheel Sumatra, stei'ker dan het voorjaarsmaximum. 
De hoofdniaxi- ma vallcn doorgaans in December, de 
minima in J uni en .Juli (Benkoelen). Nabij den evenaar 
wordt de verdeeling anders, te Padang valt de meeste 
regen in October, de geriiigste hoeveelheid in Februari. 

Merkwaardigerwijze vertoonen de Padangsche 
Lovenlanden, niettegenstaando hunne Jigging onder den 
equator, een duidelijke afscheiding van het jaar in een 
droog en een vochtig jaargetijde (Fort de Kock). De 
maxima vallen bijna alle in December, de minima in J 
uni en Juli. Hetzelfde geldt van do bergstreok ten N. der 
Padangsche bovenlanden (Pa- <lang Sidimpocan) tot 
aan de Karo-hoogvlakte; op cn nabij het Toba-nicer is de 
betrekkelijk geringo jaarlijksche hoeveelheid 
'opmerkelijk (Balig6, Pa- ugoeroean). De maxima vallen 
hicr soins vroeger, n.I. in October en November. 

Aan de westkust vindt men op noordelijke breedte het 
maximum nicest al in October, het minimuni vor- 
springt naarmate men noordelijker komt nicer en jneer 
van Juli op Februari; do totalo juarlijkscho val is hier 
zeer groot (Mculaboh). Bij Kotft Radja neemt do 
rcgenhoeveelheid af cn Ktijgt ook nan de oostkust nict 
ver boven de 2000 m.M. Tot aan do Paneh-rivier toe 
vallcn de minima overwegend in Februari en Maart; de 
maxima vallen in Atj6h in December, verier zuidelijk 
aan (Te oostkust vorvroegen zij zich tot (Jctober 
(Medan). De jaargetijden zijn hicr vrij wel omgekccrd 
vorgelekcn met Jav»t; de kenteringsmaxi- n)n 
veroorzaken, dat deze tegenstelling minder goed uit 
komt, feitelijk bestaat het onislaan van het moes- 
sonkaraktor in N. Sumatra daarin, dat hot sccundaire- en 
het hoofdminimum omwisselen. 

Vanaf Bengkalis naar het Z.toe zyn wecr de maan- 
don Juni en Juli de droogsto en valt de meeste regen 1 of 
2 maandon later, in November cn December (Djainbi). 
In de hoogere dcelen van Djambi en Pa- 

lembangstijgtdo rcgonval weer boven 3000 m.M. (La- 
hat). Hoc zuidclijker, des tc mcer laat het moesson- 
mnximum zich gelden cn des te vroeger treedt het 
maximum in, cchter nict vroeger dan Januari (Lahat). 
Ook neemt de tcgenstclUng tusschen de seizoenen weer 
toe； het kenmerkende van Zuid- Sumatra ten opzichte 
van Java blijft echtcr, dat zoowel do droge als de natte 
tijd vroeger in het jaar vallen. Ter tpelichting van het 
bovenstaande zijn de geiniddclde regencyfers van de 
waarnemingsjaren t/m 1912 weergegeven in de tabellen 
VIII en IX aan het slot. 

Om een denkbeeld te geven van de temperatuur en de 
betrekkolijke vochtigheid der lucht, volgen hieronder 
ten slotto nog enkelc gegevens voor het kuststation 
Padang cn het op 920 M. hoogte in de Padangsche 
bovenlanden gelegen station Fort de Kock； zij gelden 
voor het jaar 1913. Te Padang was de gemiddelde 
temperatuur in Februari en Augustus respective珂k 26。
.9 en 25°.9 C., het jaargemiddelde 26°.2, tc Fort de Kock 
resp. 21°.], 20°.8 en 20°9. De gemiddelde maxinium-
1emperatuur was in Februari, Augustus en over het 
geheele jaar te Padang resp. 30°8, 30°.3 en 30°.4, te Fort 
de Kock 26°.O, 26°. 1 en 25°.9; de gemiddelde 
minimum-temperatuur te Padang resp. 23°. 6,22°.7 en 
23°.O, te Fort de Kock 17°.9 17°.O en 17°.S . 

Verder was te Padang in dezelfde maanden en over 
het geheele jaar de gemiddelde betrekkelijke voch-
tigheid resp, 75, 78 en 78%, het gemiddelde maximum 
resp. 90, 91 en 91%, het gemiddelde minimum resp. 53, 
58 en 56%; voor Fort de Kock waren de 
overeenkomstige waarden 86, 86 en 87%; 98,100 en 
99%; 62, 57 en 60%. 

JAVA. Klimaat. Java ligt geheel in het gebied van den 
Australischcn moesson. De kenteringen vallen te 
Batavia gemiddeld op het einde van Maart en het begin 
van April en in de cerstc helft van November. In de 
afzonderlijke jaren komen verschuivingen ten opzichte 
van deze gemiddelden voor van meer dan een halve 
maand. De omslag in het najaar geschiedt hicr in korten 
tijd, daarentegen kan de kentcring van \ycst- op 
oostmoesson reel langer, tot 2 maanden, duren. In Oost-
Java treedt de Aprilkcntering iets vroeger, de 
najaarskentering iets later in. 

De moessonstroomingen komen over het algemeen 
goed tot ontwikkeling en er is een duidelijke afscheiding 
van het jaar in een droog en een nat jaargetijde. Duidelijk 
is deze afscheiding vooral in de noordkust- vlakte van 
geheel Java met een maximum van den regenval in 
Januari of Februari, een minimum in Augustus of 
September (Batavia, Semaning, Besoeki). In het 
borgland van Weat-Java zijn de verachillen tusschen het 
drogo en het vochtige jaargetijde ge- ringer, ook merkl 
men hier minder van de moesson- strooming zelve. 
Tcgelykertijcl neemt de regenval toe; cen vrij sinallc 
kuststrook heoft minder dan 2000 m.M. (Meestcr-
Cornclis 1948 m.M., Ddpok heeft reeds 3228 m.M.). 
Van de noordhellingen af tot aan deziiidkust- van de 
Preangcr cn Bantam toe, valt op het mee- rendeel der 
stations meer dan 3000 De voor- naamsto 
uitzonderingen. vormen de plateau's van Tjiandjoer en 
Bandoeng en meerdero stations in het bergland tcnZ. van 
dit laatsto (Tjiandjoer 2563, Bandoeng 1892, Tjinjiroean 
2921 m.M.). 

In het gebergto is ook de verdeeling van den regen 
over het jaar anders ； in plaats van het maximum in den 
tijd van sterkst doorstaanden inoesson, treden de twee 
kentcringsmaxima op don voorgrond (Bandoeng, 
Soekabociui). Ook do zuidkust van Java ver- toont dezo 
verdeeling en tevens eon sterke vermin 



342 KLI3IAAT. 

doting van de togenstelling van droog on nat jaar- gctijdc, 
vergelckcn met de noordkust. To Parigi en Tjimangkat, 
gelcgen in de Preanger aan de ziiid- kust，nabij do Dirk 
de Vries-baai. wisselen zelfs de scizocnen. om en valt het 
minimum resp. in Februari cn Maart. 

Midden-Java ten Z. van het centrale gebergte licoft- 
op vole pla-atsen ook de kentoringsinaxima (Ban- 
djarnegara.).-J)c regenval is er het gevingst in dc'Tia-' 
byTieid der noordkust (Tegal 1873, Pekalongan 2223 
m.M.), maar op de nooi-dhcllingcn (Tombo heeff zelfs 
7021 m.M.), in het centrale gebergte en de gchcele strcck 
ten Z. cr van valt zecr vcel regen (^jiJatjap... 3854, 
Banjocmas 3060, Karangkobar 4393 m.M.). Ook in 
Kedo&'valt nog reel regen (Magelang 3006 m.M.); iii de 
Voi^tenlanden valt, hoe泗Imiiidcr dan meer west elijk, 
nog over de 2000 m.M. Vanaf de rcsi- denties Rerubang 
en Madioen is naar het oosten toe eon vrij- sterke afnanie 
te bespeuren； de jaarlijkschc hoeveelheid blijft beneden 
2000 m.M. (RCmbang 1449, Soerabajal740, Madioen 
1SS2, Malang 1980, Probo- linggo 1113 m.M. X 
Gcdeeltelijk nioetdeze toenemendo droogte naar het，
oosten toe aan de grootere nabij- heid van Australie 
worden tocgeschreven, loch moot voor het betrekkelijk 
plotselinge der afname nog eon andcre oorzaak bestaan. 
Het ligt voor de liand doze te zoeken in het verschillend 
karakter van het berg- land in de westelijkc Jielft van Java 
vergelekcn met dat van de oostclijke helft. In het eerste 
geval een aandengesloten bergstelsel, dat bijna gecn 
communi- catie tussclicn noord en zuid beneden 1000 M. 
toelaat, in het oosten alleeiistaandc vulkaankegcls 
wa/irtus- schcndoor de wind een gemakkelijken 
doortocht viiidt. Vooral in den oostmoesson komt het 
droge karakter uit; wel slaat in dezen tijd. op de naar den 
wind toegekeerde hellingen dezer bergen overvloe- dige 
regen neer (Kajoe Enak op de Z.O. helluig van den 
Smeroe), maar door de dalen blaast een krach- tige droge 
zuidenwind. Bit is de moesson, die over het 
Zuidergebergtc is gestreken en daar een deel x an zijn 
vocht heeft achtergelaten, en die door de vul- kanen naar 
het noorden afgeweken, een weg naar de Javazee zoekt. 
Vooral in Kediri doct hij zich golden, echter wordt liij 
ook in Madioen, hoewel in mindere mate, bespeurd. en 
ook in Malang waait een sterke zuidenwind. Oostelijk 
van den Smeroe, waar de vlakte naar het zuiden open, ligt, 
komt de sterko droogte van den wind vooral uit ten 
noorden der bcrgzadels, dus aan de noordkust. In 
Probolinggo draagt de droge zuidenwind den naum van 
Gending, in Pasoeroean dien van Gronggong. 

Ook elders komen in den oostmoesson droge val- 
winden voor,waaronderdeKoejnbang, diein Cheribon e；
iTegal waait, kan genoemd worden. Dezc heeft zijn 
vochtigheid verlorcn bij het overtrekken van het zadel ten 
\V. van den Slaniat gelcgen, wat duidehjk blijkt uit den 
cnonnen regenval op dezen bergpas (Kranggan). Ook in 
het Reinbangsche komen droge zuidelijke bej'gwinden 
voor. 

Waar de wind tegen het gebergte stuit, is natuur- lijk 
ook in Oost-Java de regenval grooter (DjOmblr 2663 
m.M.). In het bergland van Besoeki zieirwnjdan" ook den 
regenval weer boven de 2000 m.M., cn op vcle plaatsen 
zelfs boven 3000 m.M. sty gen. 

De aan het slot gegeven tabellen X en XI mogen 
dienen tot nadero toelichting. 

Ten slotte volgen hieronder nog enkcle gegevens over 
de temperatuur en relatieve vochtigheid in 1913 
waargenomen op het kuststation Batavia, het op 730 M. 
Jioogte op het plateau gelegen station Bandoeng, het 
station Tosari, 1735 M.hoogopdeN. hel 

ling van den TCngggr gelegen, on het station op don 
3020 M. hoogen Pangerango. Ter vergelijking zijn voor 
Batavia gemiddelden toegevoegd, verkregen uit de 
geheele waarnemingsreoks t/m 1913. De getal- .len 
gelden resp. voor Februari, Augustus en het ge- hcele 
jaar. Het algemcene gemiddcldc van 1866 t/m 1913 voor 
Batavia is tusschen haakjes geplaatst. 

Batavia: geniiddeldc temperatuur: 26°. 1 (25°.5), 
2G°.5 (2G°.l) cn 26°.4 C (26°. 1), gcmiddeld maximum: 
29", 30°.6 en 30°.2, gemiddeld minimum: 23°.8, 22°.8 
en 23°.5. Gemiddelde betrekkelijke vochtigheid 87% 
(87%), 77% (79%) en 82% (83%), gemiddeld 
maximum: 97%, 92% en 94%, gemiddeld minimum: 
72%, 57% en 64%. 

Bandoeng: gemiddelde temperatuur: 22°.8, 21°.9 en 
22°.3, gemiddeld maximum: 27°.3,27°. 9 en 27°.4, 
gemiddeld. minimum: 19°.7, 16°.6 en 18°.4. Gomid- 
deldc betrekkelijke vochtigheid: 81%, 74% en 78%, 
gemiddeld maximum: 94%, 92% en 93%, gemiddeld 
minimum: 55% ,43% en 51%. 

Tosari: gemiddelde temperatuur: 16°.5, 14°.8 on 
15°.8, gemiddeld maximum: 19°.O, 18°.l en 18°.6, 
gemiddeld minimum: 15°. 1, 12°.3 en 13°.9. Gemiddeld 
o betrekkelijke vochtigheid: 83%, 72% en 79%, 
gemiddeld maximum: 95%, 92% on 95%, gemiddeld 
minimum: 63%, 36% en 52%^<5 

Pangerango t gemiddelde tempeiutuur: 9°.3, 8°.8 en 
9°.O, gemiddeld maximum： 12°.4, 14°.O en 13°.0, 
gemiddeld minimum: 7°.4, 5°.6 cn 6°.G. Gemiddelde 
betrekkelijke vochtigheid: 90%, 73% en 84%, ge-
middeld maximum: 98%, 96% en 97%, gemiddeld 
minimum: 72%, 42% en 63%. 

BORNEO. Klimaat. Over gcheel Borneo valt over- 
vloedige regen, de vochtigheid is groot, de temperatuur- 
verandcringen in den loop van het jaar zijn goring. De 
regenval is boven 3000 m.M. in het gebergte en in de 
Wester-Afdeeling. Aan de zuid- en oostkust is hij 
gevingcr, maar loch op cnkele uitzonderingon na hooger 
dan 2000 m.M. Bohalve op een enkcl station in het 
noorden van Weat-Borneo, (Mcmpawa, waar het 
minimum in Februari valt) is de regenval het gcringst in 
den oostmoesson. 

Aan de zuidkust is een duidelijke afscheiding IUH- 

sehen een nat en ecn droog scizoen, overigens is het 
verbchil tusschen de twee seizoenen niet groot. Do 
kenteringsmaxinia zijn bijna overal good ontwik- keld; 
een uitzondcring maakt b ij v. Sam pit in Zuid- Borneo, 
waar hot moessonmaximum in Januari op den voorgrond 
ti'eedt. In de Westerafdceling (Pon- tianak, 
Poetoesaibuu, Kctapang) is het maximum van Oct.—
Dec. vrij wat grooter dan dat van April; in Zu id-Borneo 
(Bandjermasin, Amoentai) zijn de beidc maxima weinig 
vorscliillcnd cn is so ms het voorjaarsniaximum het 
grootst, het najaarsmaxi- mum valt hier bijna steeds in 
December. Wij zijn bier in Jiet overgungsgebied van het 
najaarshoofd- niaximnin in het westen tot het 
voorjaarshoofd- maximum in het oosten van den 
Archipcl; ook het zuidelijk deel van Oost-Borneo 
(Balikpapan, Sama- rinda) behoorb tot dil 
overgungsgeLicd. In het noor- dclijk deel van Oost-
Borneo (Jjong Irani) valt het hoofdmaximum mcestal in 
April of Mei; zie tabellen XII en XIII aan het slot. 

Hieronder vindt men nog enkclo gegevens, <1 io een 
denkbeeld geven van de temperatuur cn den 
vochtigheidstoestand der lucht, en wcl voor de beido 
kuststatioiis Pontianak en BaJikpapan, hot corsto aan de 
westkust.liet tweede aan de oostkust golcgon. De 
gegevens zijn ontlccnd aan de waarnemingen in 1913 
verricht; die van Pontianak liebben betrekking resp. op 
de maanden Februari, Augustus en hot ge- 
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hecle jaar, die van ]3alikpapan, waar niot van allo 
maanden gegevens bescliikbaar zijn, resp. op do 
maanden Februari on Augustus. 
Poutianak: gemiddelde temperatuur: 25°.8, 26°.7 en 
2G°.O C., gemiddeld maximum: 30°.2, 31°.8 on 30°.7, 
gemiddeld minimum: 23°.2, 23°. 1 en 23°.I. 
Gcmiddeldo betrekkelijke vochtigheid: 87%, 81% en 
86%, gemiddeld maximum： 97%, 97% on 97%, 
gemiddeld minimum 57%, 48% en 55%. 
Balikpapan: geniiddoldo tomperatuur: 26°.O en 26°.2, 
gemiddeld maximum: 30°.3 en 28°.6, gcmid- deld 
minimum: 23°. 1 en 23°.6. Gemiddelde betrekkelijke 
vochtigheid: 87% en 80%, gemiddeld maximum :98% 
en 92%, gemiddeld minimum: 59% en 64%. 
CELEBES. Klimaal. Op Celebes doet zich. veel ster- ker 
dan op Borneo de invloed van Australie gelden. Er is 
over bijna het gehcele eilancl een duidclijk on- 
derscheid tusschen een drogen en natten inoesson, zelfs 
tot over den evenaar toe; niettegenstaande den langen 
weg over zee heeft de Z.O. moesson daar nog 
gedeeltelijk zijn droog karakter behouden. De gril- lige 
vonn van het eiland veroorzaakt, dat het kli- maat in de 
verschiHende deelen nog al uiteen loopt. De 
tegenstelling tusschen de seizoenen is zeer sterk aan de 
W. kust van Ziiid-Celebes (Pangkadjene, Makasser). 
Hier wordt in den westmocsson de krach- tigo W. wind, 
die in de Java-Zee waait, tegen liet ge- bergte tot 
opstijging gedwongen ； het vochtige karakter van den 
westmocsson en de gedwongen. opstijging werken bier 
dan samen. om sterken neerslag te geven. Daarentegen 
is de oostmoesson zecr droog, doordat zijn droog 
karakter nog versterkt wordt door de neerdalende 
luchtbeweging in de luwte van het gebergte. Te 
Makasser komt de droge wind vaak als een sterke 
valwdnd, Broeboe genaamd, naar be- neden, op zee 
veroorzaakt hij sterke heiigheid ； voor- al in den 
Spennonde-Arclupel komt- dezo wind voor en wordt 
daar Tenggara genoemd. 
Anders is het aan de overzijde van het gebergte aan de 
golf van Boni; de opstuwing valt liier in het droge 
jaargetijde, terwijl in het vochtige seizoen de stations in 
den windschaduw liggen; daardoor zijn de verschillen 
tusschen natten en drogen tijd gerin- ger, (Sindjai, 
Pampanoea). Doordat de moesson- Btrooining hior 
weinig tot ontwildceling kan komcn en ids het ware 
vastloopt, zicn wij in de golf van Boiii do regenmaxinia 
in de keiiteringen optreden (Sin- djai, Pampanoea, 
Palopo, Kolaka). Vooral het voor- jaarsmaximum, hier 
meestal inMeivallendo, is sterk ontwikkeld. Te Boeton, 
dat nog min of meer voor den W. moesson open ligt, 
valt het maximum nog in I'cbrunri. 
Op de noord- en noordwestkust van N. Celebes, waar 
cvonals aan do W. kust van Zuid-Colcbes gedwongen 
opstijging on vochtig karakter van don nioesson 
samengaan, overweegt weor hot moesson- 
maximum(JJonggala.Mcnado). Op de zuidkust over- 
wegen do Mei- en Dccembor-maxima (Gorontalo); 
beide maxima zijn hier vrijwel golijk, daarentegen 
ovorweegt meer noordclijk te Taroena, gelegen op het 
ci land Groot-Sangi, het December-maximum in storke 
mate; Noord-Celebes blijkl in hot overgangs- gebied to 
liggon tusschen de voorjaarsmaxima in het aan don 
Australischon kant gelegen gebied en de 
najaarsmaxinm aan de andero zijde. Aan de oost- ku8t 
en in Centraal-Colebes dateeren de regenwaar- 
neiningen slcchts van de laatsto jaren. Zij wijzen er op, 
dat het maximum in de voorjaarskontering prae- 
doniineert. 
Do hoeveelheid regen, die per jaar valt, is het go 

rings t aan de zuidkust van Noord-Celebes, die in het 
natto jaargctijdo in do windschaduw is gelegen. Kdma 
heeft 1339, Gorontalo 1195, Limboto 1330 m.M. 
Morkwaardigerwijzo heeft Donggala, aan de Straat van 
Makasser gelegen, ook een geringe jaar- lijkscho 
regonhoeveelheid, n.l, 13G6 m.M. Wellicht is de os 
piratic van Borneo hier in het spcl en is de geringe 
regenval hot gevolg van het feit, dat Donggala in do 
windschaduw van den geaspireerden lucht- stroom ligt. 
De noordkust van Noord-Celebes heeft meer regen. Te 
Menado valt 2705, te Kwandang 2162, te PaidIdh 2586 
m.M. Minder dan 2000 m.M. hebbon nog de stations 
gehcel in het zuiden en zuid- oosten: Bonthain (1348) en 
de eilanden Saleier (1530), Wanggf~(1840) en Boeton 
(1782) en ook de omgeving van het T仓mp&meer, 
Pampanoea (1820), Singkang (1774), Watansoppdng 
(1S12 m.M.). 

Aan de W. kust van Zuid-Celebes en in de berg- 
streken. is de regenval het grootst. Makasser en Pang- 
kadjene hebbon resp. 2921 en 3713 m.M., het in het 
zuiden van Centraal-Celebes liggende station Ran- tapao 
4480 m.M. Zie tabellen XIV en XV aan het slot. 

Verder worden wederom nog enkele gegevens ver- 
meld omtrent de temperatuur en den vochtigheids- 
toestand der luchfc op het kuststation Menado; zij zijn 
afgeleid uit de waarnemingen in 1913 verricht, on 
hebben betrekking resp. op de maanden Februari en 
Augustus on het gelieele jaar. 

Gemiddelde temperatuur: 24°.9, 26°.3 en 25°.6 C., 
gemiddeld maximum: 28°.7, 31°.2 en 30°.0, gemid- dcld 
minimum: 21°.8, 22°. 1 en 22°.3. Gemiddelde 
betrekkelijke vochtigheid: 90%, 76% en 83%, ge-
middeld maximum: 98%, 94% en 95%, gemiddeld 
minimum: 07%, 51% on 62%. 

MOLUKKEN. Klimaal. Voor een inzicht in de eigen- 
aardige regenverdeeling der Molukken zy opgemerkt, 
dat in den oostmoesson de lucht hier minder droog is dan 
men uit den bctreldcelyk geringon afstand tot Australia 
zou verwachten, dank zij het feit dat de lucht hier iiiet 
meer uit het centrum van hoogen druk komt, maar meer 
ten oosten ervan, en dat ze grootendeels over de golf van 
Carpentaria heen. een betrekkelijk langen weg over zee 
heeft afgclegd ； de moessonmaxima en -minima zijn 
dientengevolge zwak ontwikkeld. Verder zij verwezen 
naar wat on- der „Klimaatn bij do behandeling van den 
regenval gezegd. is omtrent het barometermaximum in 
de eene (Oct. Nov.) en het barometerminimum in de 
andere kentering (April, Mei). Dat het minimum van den 
regenval to Ambon en aan de zuidkuat van Ceram 
(Amahai) naar November verschuift, wordt hierdoor 
begrijpelijk en evoneeiis, dat het maximum in Juni valt. 
Wei valt het konteringsminimum van den 
baroinetorstand niet lator dan Mei, maar do opstuwing 
tegen het gebergte van Ceram van den ininiddels 
doorgckoinen moesson draagt waarschijn- lijk or het 
haro toe bij om het regenmaximum nog een inaand te 
verschuiven. 

Op Ceram doot zich in sterke mate de invloed van het 
geborgto gelden, to Amahai aan do zuidkust, dus in de 
windschaduw van den noordwestmoesson, valt het 
hoofdminimum in Februari, te Wahai aan de noordkust 
valt daarentegen hot maximum in Februari, het 
minimum in Soptomber. 

Merkwaardig is ook de invloed van hot bergach- tigo 
Ambon op de legenover liggende kust van Ceram. Het 
rijstplanten, dat in den regentijd geschie- den moet, heeft 
to Kaibobo en daar bewesten in December on Januari 
plaats, evenals op de noord- kust van Ceram, terwijl het 
in het slechts eenigo zee- 
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mijlen nicer oostclijk gclegen Hatoesoea in Juni on Juli 
geschiedt. 

Vooral in Ambon en Sapocroca is do regcnval zeer 
groot. De cijfers in do tabellcn XVI cn XVII aan het slot, 
geven ecn beeld van den neorslag op verscliillende 
plaatsen. 

De volgen de gegovens omtrent do tcmpcratuur en den 
vochtigheidstoestand der lucht op liet kust- st-ation 
Ambon, afgelcid uit de waaniemiiigon, in 1913 ven'icht. 
hebben betrekking resp. op de maan- den Februari en 
Augustus cn het gelieelc jaar. 

Gemiddclde temperatuur: 26°.O, 24°.4 cn 25°.3 C., 
gemiddeld maximum: 31°.7, 27°.4 cn 29°.2, geinid- deld 
minimum: 23°.9, 22°.O cn 23°.O. Gemiddclde 
betrekkclijke vocht igheid: 78%, 83% cn 83%, ge-
middeld inaximinn: 92%, 95% en 94%, gemiddeld 
minimum: 51%, 03% en 61%. 

KLEINE SOENDA EILANDEN, TIMOR EN DE EILAN- DEN 

TEN OOSTEN. Klimaat. Op de eilanden ten oos- ten van 
Java is de tegenstelling tiisschen de seizoe- nen sterker 
dan ergeiis elders in den Archipel. Dat in den 
oostmoesson niaanden lang geen druppcl regen valt, is 
op vele stations een gewoon verechijn- sel. Daarentegen 
valt in den westinoesson tamelijk reel regen. Vooral aan 
de noordkust der eilanden (Singaradja, Waingapoe, 
Koepang) is de regenval ib~3en" bdstmoesson zeer 
gei'ing. De droogte ncenit toe, naarmate men Australie 
nadert ； te Bail op Roti viel 5 jaar achtereen (1908-
1912) in Augustus en September in het geheel geen 
regen. 

Oostelijk van Timor, waar de wind een verderen weg 
over zee heeft afgelegd, neemt de regenval weer toe, dit 
is reeds merkbaar op het nabij Timor gelegen Serwaroe 
(eiland Leti), maar reel sterker op de Kei- en Aroe-
eilanden. 

De moessonmaxima zijn overal goed ontwikkeld; dat 
te Ampenan het maximum op December valt, zal zijn 
Toe te sclirijven aan de ligging ten opzichte van het 
gebergte en den Z.W. wind, die in deze maand waait. 
Waar de oostmoesson tegen het gebergto wordt gestuit, 
treden hier en daar in het westen (Ben Pasar, Ampenan) 
secundaire maxima in Mei en .Tuni op; dit is ook het 
geval te Do bo op de Aroe-eilanden. Zij doen denken aan 
het Juni-maximuni van Ambon en zullen wel dezelfde 
ontstaansoorzaak hebben. Dat te Serwaroe het 
hoofdmaximum in April valt, wyst er op, dat hicr de 
kenteiingsgordel vroeger pas- seert dan te Ambon en 
Dobo en in Bali en Jx>mbok. Zie tabellen XVIII, XIX 
aan het slot. 

No pens de tcmpcratuur on den vochtigheidstoestand 
der lucht op liet kustetation Koepang (Timor) worden 
voorts de volgende cijfers mede- gedeeld, afgeleid uit de 
waarnemingen, in 1913 ver- richt, en betrekking 
bebbende rcsp. op de niaanden Februari en Augustus en 
het geheele jaar. 

Gemiddelde temperatuur: 27°.O, 24°.8 en 26°.2 C., 
gemiddeld maximum: 30°.9, 31。.6 en 31°.2, geinid- 
deld minimum: 23°.7, 18°.9 en 22°.O. Gemiddclde 
betrekkelyke vochtigheid: 85%, G9% en 77%, ge-
middeld maximum: 97%, 95% cn 94%, gemiddeld 
minimum: 63%, 34% en 51%. 

NIEUW-GUINEA. Klimaat1). De hooge bergreeks, die het 
eiland doorsnijdt, scheidt het in twee deelen, waarvan het 
zuidelijk deel in vrij sterke mate den in- vloed vau 
Australie ondervindt, het noordelijk deel 

aan 出en invloed 
grootendeels onttrokken is. Vooral 

】)Zie verder: Dr. C. Braak. Het klimaat van 
Nieuw-Guinea. Natuurkundig Tijdschrift voor 
Nederlandsch-Indie. Decl LXXHI, tweede af- 
lovering. 

in den oostmoosson doct deze invloed zich. geldon 
De gemiddclde tcmpcratuur dor zuidkustvlakte, die 
in den westmoesson ongevecr 26° C. is, daalt in de 
laaglanden van af Mcrauko tot aan do Noordwest- 
rivier tot 24° cn daar beneden, tcngeyolge van den 
kouden wind,afkomstig van den Australischen 
winterant icycloon. Vooral in het zuidelijlcste decl is 
deze luchtstrooniing nog betrekkelijk droog en geeft 
aan het klimaat icts opwekkends, cn doet het gunstig 
af- steken bij dat van het tropische kustgebied in hot 
algcinccn. Verdcr noordelijk, waar de lucht een 
langeren weg over zee heeft afgelegd en vooral, waar 
ze tegen het gebergte begint op te stijgen, ncenit de 
vochtigheid snel toe. 

Noord-Nieuw-Guinca is door het centrale gebergto 
tegen dezen afkoelcnden invloed beschut. Tem])era- 
tuurwaarnejningen zijn slechts weinige verricht, maar 
men mag op goede gronden aannemen, dat het geheele 
jaar door de tcmpcratuur vrij wcl constant is en dat ze in 
de vlakte in de maandgemiddelden tusschen ongeveer 
25° en 27° C. schommelt. Ook de 
temperatuurwaarnemingen, in West-Nieuw-Guinea 
vemcht, zijn zeer schaarsch; te Kirocroe aan de Etna-baai 
(zuidkust) werd in November, December en Januari 
respectievelijk 24°.5, 24°.O, 24°.9 als maand-
gemiddelden gevonden, ten Noorden van den gi'oot en in 
ham in Februari en Maart 25°. 1. 

Voor de temperatuur der bergstreken golden do 
beschouwingen, die bij de beschrijvmg van het hoog- 
teklimaat zijn gegeven. 

Neemt men aan, dat de tcmpcratuur in do vlakte 25° 
C. bedraagt, hetgeen de gemiddclde jaartempera- t-uur is, 
in de bivaks aan de Lorentz-j'ivier waargeno- men.en dat 
de temj)eratuurafname naar bo ven 5°.5C. per )000 is, 
dan vindt men voor de hoogte, waarop het vriespunt 
wordt bereikt, 4550 M. Slechts weinig vei'schilt 
hiermede de hoogte van de snecuw-gi-ens, die op den 
Wilhelminatop op 4475 meter, op den Carstensz-top op 
4350 meter word aangetroffen. 

Op de ontwikkeling der nioessons heeft hot cen- trale 
gebergte een overwegenden invloed. Jfct eiland laat zich 
te dien opzichte in verschillcndc dcolon ver- deelen, die 
klimatologisch vrijwcl bijeenlworcn. In de omgeving 
van Mcrauke, waar de afhtand Lot het gebergte nog te 
groot is om zijnslorcnden invloed te doen geklen, treffen 
wij nog de tegenstelliiig aan LIH- schen oost- en 
westmoesson, zooals die op Java en de eilanden ten 
oosten cr van wordt gevonden, en die men in de overige 
dcclen van Nicuw-Guinca in die mate tevergeefs zal 
zockcn. Ook de mocHsons van het Digoel-gcbied 
heriuncien nog aan die van Java. Wel Bchijnt de »atte 
tijd in de cerste niaanden van het jaar langer aan to 
houden; of ook de drogc tijd zich vcrlaat is cchter door 
het ontbreken der waar- neiningen in de Jaatete maanden 
van het jaar nict uit te inaken. Het klimaat van de iJigoel 
blijkt, over- eenkomstig de ligging, den overgang te 
vonnen tusschen het zuidelijk kustgebied aan den ecnen 
cn het. strooingebied van de Jiilandcnrivier, wuar de 
mocs- sons reeds hcC tegengestelde kurakter hebben 
aangc- noinen, aan den andcren kant. 

Hier zijn althans in de vlakte Januari en Februari de 
droogste maanden, heel veel schijnt cchter do 
regenrijkheid in de verschilJende jaargetijdon nict uiteen 
tc loopen. In het gebergte schijnt Hit verschil nog nicer 
tc verdwijnen. 

Ook in het gebied ten Westen der Eilandenrivier is een 
scheiding tusschen een nat en droog jaarge- tijde 
moeiJijk te trekken. Het is het geheele jaar door zeer 
regenachtig. Toch kan ook hier do oostmoos- son de 
regenbienger bij uitnemendheid worden go* 
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noemd. Terwijl do totalo hoeveelhoid rogon, dicn hij 
aanbrengt in dezo streken niet zooveel grooter ia den die 
van den westmoesson, ontleent hij zijn slechten naa.m 
vooral aan do regonverdeeling over don dag. Want terwijl 
iii de westmoessonmaanden, aan de lu- we zijde van het 
gebergte, do buien. 's namiddags op- komen on de 
morgenuren ongemoeid laten, stuwt do zuidoostenwind 
zijn condensatieproducten den ge- heelen dag door bij het 
gebergte op cn valt een be- langrgk deel van den regen in 
de morgenuren. 
Aan de noordkust werken de beide factoren, het vochtig 
karakter van den westmoesson en de opstu- wing tegen 
het gebergte, sanien. De oostmoesson is hier het droogste 
jaargetijde. Het verscliil tusschen de seizoenen is echter 
niet groot, hetgeen gedeelte- lijk kan worden 
toegeschreven. aan liet feit, dat wij hier reeds tamelijk 
dicht den evenaar naderen, waar de mocssons hun 
tegengesteld karaktergrooten- deels verliezen. Voor eon 
ander gedeelte zal hier : wel dezelfde oorzaak in het spel 
zijn, die het geringe i seizoen-verschil aan de Zuidzijde 
van het gebergte | 

bepaalt, n.l. de sterke bclommering, die het zeer 
hoogc gebergto aan de moessonstrooming in den 
weg legt, waardoor het verschil tusachcn loef- en 
lijzijde grootcndeels wegvalt. 

Ook in West-Nieuw-Guinca nadert hot klimaat 
dat van den ongestoorden tropischen regengordel; van 
een verschil in regenrijkheid in do beide seizoe- 
ncn is weinig te bespeuren. De zuidkuat sluit zich 
klimatologisch nog aan bij het meer oostelijk gelegen 
gebied, maar in het overige decl schijnt do regenval 
voomamclijk bepaald te worden door de Ligging ten 
opzichte van het gobergte en dient engevolge plaat- 
selijk zeer vorscliillend te zijn. 

In het noordelijk deel en aim de zuidkust blijken 
de oostmoessonmaanden de regenrijkste te zijn, 
daarentegen de westmoessonmaanden in de noord- 
oostelijke kuststreek. 

Het tabclletjc XX aan het slot geeft eenige regen- 
cijfers. 

Vooral komt hierin duidelijk uit de sterke regen 
val in cn nabij het centrale gebergte. 

o-：  
i. 

1 
' Ambon. 
1 

Koepang. Asem- 
bagoes; 

Menado. Batavia. Pontianak. Padang^ 

Juli, Aug ............  
Jan., Febr ...........  

24.3 
26.3 

24.6 
26.9 

25.7 
26.1 

26.3 
24.8 

26.5 
26.1 

26.6 
25.7 

25.9 
26.7 

1912 A B C D E F G H I 

Asembagoes .... 13°.2 34°.4 21°.2 G°.3 29°.6 23°.3 16°.O 37°.O 17°.l 
Kalisatl) ..............  15°.4 23°.9 8°.5 6°.4 22°.7 16°.3 21°.l 27°. 1 4°.O 
Tosari  ................  5°.7 19°. 2 13°.5 3°.9 18°.6 14°.7 7°.9 21°.8 10°. 8 
Pangerango .... 7°.6 14。.6 7°.O 3°.7 10°.3 G°.6 15°.O 19°.8 2。.6 

*) Deze waarden gelclen voor het tijdvak Juli 1912—Juni 1913. 

III. 

 
Batavia. Mcester- 

Cornclis. 
-Pasar i 

Minggoe. Depok. Bodjong- g血. Buitenzorg. 

Januari ..................  307 323 328 I 361 366 445 
September .............  77 85 11G 211 258 336 
Jaar .......................  1829 1948 2289 1 3228 3518 4316 

IV.  Luohtdrukking in m.M.    

 1911 Maart. April. Mei. Juni. Sept. Oct. Nov. Dec. 

Menado .  759.49 758.68 758.75 759.45 759.04 759.90 759.04 759.12 
Ambon .  758.79 757.09 758.33 759.80 760.53 760.65 759.48 758.89 
Koepang  758.70 758.29 759.59 760.34 760.56 760.G3 759.25 758.29 
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V. Twec-uur sommen, uitgedrukt in % van den totalen rogonval. 

1912 en 1913 
VOORMIDDAG. NAMIDDAG. 

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 

Pangerango... 2.5 2.3 2.7 4.0 / .3 11.4 14.5 15.6 15.0 11.7 7.6 5.8 
Tosari  ............. 0.5 0.4 1.0 0.5 0.7 4.9 23.1 35.0 20.6 9.0 3.2 1.4 
Bandoeng .... 2.2 1.9 1.1 0.9 0.7 1.7 9.7 23.3 25.8 17.9 8.9 5.9 
Batavia  ...........  7.2 6.0 3.1 3.6 2-9 6.1 10.0 17.4 17.2 9.8 9.4 7.5 
Ambon ...... 10.4 9.2 8.0 7.2 6.8 8.6 9.3 7.9 7.7 9.5 7.4 8.7 

 

Station. 些ng- 
giran. 

Me- 
nang. 

Tego- 
wangi. 

Kawa- 
rasan. 

Ploso- 
kergp. Tlogo. Ken- 

tjong. 
Ga- 

roem. 
K16- 
pon. 

一 
Damar 

Woelan. 

Hoogte boven zee in 
meters  ..............  50 76 95 no 1G0 165 185 248 340 600 

J aargemiddelde 
zonneschijn in % 61.2 59.3 56.8 55.3 52.5 50.0 49.4 49.4 48.6 39.4 

REGENVAL in m；M. 
VIIL 

Stations. Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei. Juni. Juh. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jaar. 

Telokbetong ...............   268 249 174 129 115 10G 129 136 143 159 234 2105 
Kroe  ..........................   241 211 250 260 201 223 268 308 412 395 378 3383 
Benkoelen ..................   267 273 283 24G 20G 185 227 252 368 380 370 3375 
Padang  .......................   249 289 356 317 329 300 363 413 521 5J7 491 4499 
Fort de Kock  ..............   174 228 251 J95 138 91 161 160 237 212 264 2344 
Padang Sidimpoean..  191 195 200 151 106 82 138 144 252 235 274 2191 
Balige  .......................   171 178 181 136 110 62 108 131 215 173 214 1836 
Pangoeroean  .............   163 133 111 90 41 34 57 74 145 93 198 1279 
Meulaboh  .................   242 329 389 315 266 304 253 385 495 417 378 4037 
Kota Radja .................   89 90 100 159 98 106 119 168 192 187 228 1673 
Medan ........................   98 91 129 182 129 131 182 224 260 245 228 2029 
Bengkalis ...................   151 180 259 196 142 130 172 241 292 319 300 2538 
Djambi  ......................   216 266 258 189 136 111 149 191 230 293 291 2560 
Lahat  .........................  485 372 422 345 246 149 124 148 181 215 308 430 3425 
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IX. AANTAL REGENDAGEN. 

Stations. Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei. Juni.i Juli. Aug. Sept. Oct. Nov.' Dec. Jaar. 

   

Telokbetong ...............  i 18 
Kroe  ..........................  14 
Benkoelen ..................  ! 18 
Padang  ......................  \ 16 
Fort de Kock  .............  i 19 
Padang Sidempoean . 16 
Balige ........................  ! 14 
Pangoeroean ................  ■ 12 
Meulaboh  ...................  ： 15 
Kota Radja  ................. ........ : 
10 

 ......................  
Medan  .  .  .  .  .................  i II 
Bengkalis  ...................  11 
Djambi .   ..........   !
 18 
Lahat ............................  j 24 

 

  
17 

17 14 12 11 !0 
13 13 13 13 10 10 
14 16 15 13 IK 11 

13 15 17 14 12 12 
15 17 18 16 11 11 
12 14 16 14 11 12 ! 
12 14 13 12 10 7 i 
10 13 9 8 5 5 ! 
12 13 17 15 13 14 : 

7 7 8 12 9 9 , 
7 7 9 12 9 9 
9 11 15 12 10 9 ! 

¥ 18 17 14 11 10 ：■ 
21 21 19 14 10 9 | 

10

11

12

15

15

14

10

8

12

10

14

12

12

10 

10

13

13

16

16

15

12

7

5

 

2

 

5

4

 

2

11 

9

 

3

 

9

 

9

 

6

 

5

 

2

 

6

 

3

 

6

 

3

 

7

 

9

 

5 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

8

 

5

 

1

8

 

2

 

4

 

5

 

7

 

9 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 

6

8

0

0

1

0

 

7

 

3

8

4

6

8

0

2 

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2 

3

7

9

1

9

0

5

0

9

4

7

8

8

8 

1

 

1

 

1

*

 

2

 

1

 

2

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

1

1 

1

9

7

0

0

1

7

5

9

3

8

7

6

6 

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1 
   

   
Stations. Jan. Fob. • Mrt. Apr. [ Mei. ； Junij Juli. ； Aug.! Sept.) Oct. Nov J Dec. Jaar. 

REGENVAL in m.M. 

Batavia ..............  .  ..  .  .  307 320 215 131 
Semarang  ...................  364 348 236 18S 
Besoeki  ......................  327 294 184  Bandoeng  ..............  ...  196 181 240 

 Soekaboemi  .............  348 286 346  Parigi .........................  195 170 210  Bandjarnegara...........  .  480 413 499 
 Tombo ..................... 952 967   Madioen  ................  307 274   Kediri  .............  .  ........  282 283 盘  Kajoo Enak .................  444 433   Probolinggo  ...............  239 243   Clioribon ....................  440 371 o ■ z»  Kranggan  ...................  719 j G13 1  668 

106 101 
1 F 

i lo 37 77 114  194 1S29 
135 87 I 82 64 100 139  i 263 2195 
59 43 25 8 4 10  183 1279 
136 87 74 48  166  222 1892 
240 162 109 117  252  

393 3107 
257 363 368 311  

657 
 299 3889 

285 184 105 88 132 321  
571 3937 

537 385 298 260 272 478  729 7021 
129  44 26 32 74  240 1882 
118 78 37 14  59  248 | 1725 
339 294 220 335 262 | 535 

 506 ! 4709 
65 45 23 10 7 ! 13  156 i 1113 
144 103 77 24 35 66  364 2320 
495 1 317 484 5G8 614 | 1222 931 734 8031 

XI. 

 

  
Stations. 

   
Batavia .,.. 
Scmarang   
Besooki  ........  
liandoeng ... 
Sookaboemi .   
Parigi .............  
Bandjamegura  .......  
Tom bo ..........  
Madioen .... 
Kediri  ........... ..... 
Kajoe Enak . 

 .............  

 .............  
Probolinggo . 
Cheribon .... 
Ki'anggan ... 

AANTAL REGENDAGEN. 

| Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei. Juni. Juli. Aug. Sept. Oct. Nov.1 

! 20 
19 16 12 9 8 6 4 6 9 I ia i 

21 19 17 14 11 8 6 5 6 10 16 i 
14 14 10 5 4 3 2 1 0 1 5 1 
17 15 17 16 10 8 6 4 7 11 16 
21 20 21 21 14 11 9 8 10 17 21 
14 14 14 16 14 14 14 12 12 19 19 
23 20 23 18 15 10 8 6 7 15 2】! 
26 25 25 24 19 16 13 12^ 13 19 24 : 
18 17 17 12 8 5 3 2 2 6 13 
16 16 15 9 7 6 2 1 2 4 Q 1 
23 23 23 20 16 13 13 15 12 17 18 ' 
15 15 11 7 5 4 2 1 1 1 5 i 
21 19 18 12 9 8 6 3 3 5 10 | 
22 20 21 20 18 12 14 14 17 25 22 | 

Dec. i Jaar. 

16 
19 
11 
17 
22 
16 
25 
25 
17 
14 
23 
13 
IS 
23 

138 
151 

69 
144 
192 
179 
192 
240 
120 
99 
217 
80 
131 
228 
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XII. REGENVAL in m.M. 

.Stations. Jan. Fob. Mrt. Apr. Mei. Jimi. Juli. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jaar. 

Mempawa ....  .............  218 118 177 216 27S 256 199 223 194 339 442 430 3090 
Sampit ........................  324 255 2G9 300 265 195 151 150 124 203 236 284 2756 
Pontianak ...................  269 197 238 270 267 225 164 231 208 388 394 343 3194 
Poetoessibau ...............  407 429 399 48G 391 305 254 307 321 516 476 470 4761 
Ketapang  ....................  339 289 200 291 275 193 147 167 180 317 402 581 3381 
Bandjermasin .............  327 303 303 215 173 154 106 98 92 140 219 334 2464 
Amoentai  ..................  317 293 321 245 195 135 98 72 80 125 243 329 2453 
Bnlikpapan .................  205 220 224 217 225 189 207 162 130 142 177 209 2307 
Samarinda  ..................  j 173 181 : 191 196 188 161 107 108 114 147 170 222 1958 
Long Iram .................... : 

XIII. 

357 286 1 33G 
AAA 

413 I 344 , 229 | 194 
TAL REGENDAGEN. 

205 203 289 327 289 3472- 

Stations. Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei. Juni. Juli. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jaar. 

Mampawa  ..................  13 12 10 15 15 11 11 12 11 20 21 21 173 
Sampit.........................  18 15 17 17 13 11 10 10 7 U 17 19 162 
Pontianak ................  .  .  16 13 14 16 16 13 11 13 13 20 21 19 183 
Poetoessibau ..............  20 17 18 20 18 14 12 15 15 22 22 23 214 
Ketapang  ...................  15 14 12 14 13 9 9 8 8 16 19 21 15G 
Bandjermasin ..............  23 20 20 16 14 13 10 10 8 12 17 22 183 
Amoentai  ...................  18 18 18 15 12 10 8 8 7 10 15 20 157 
Balikpapan .................  14 14 13 12 12 10 10 11 8 10 12 15 141 
Samarinda  .................  14 13 13 17 17 17 12 13 10 13 15 19 173 
Long Iram  .................  

XIV. 

13 12 14 14 1 12 
REGENVAL 

10 10 
in m.M. 

11 10 11 14 14 144 

Stations. Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei. Juni. Juli. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jaar. 

Pangkadjdne ..............  783 610 514 254 156 124 63 24 25 116 320 72-1 3713 
Makasser ....................  697 542 436 145 83 8G 39 11 15 43 193 631 2921 
Sindjai........................  127 119 148 280 468 458 315 122 55 112 91 125 2420 
Pampanoea .................  112 125 100 207 289 237 174 103 52 97 142 182 1820 
Palopo ........................  207 280 199 291 304 324 181 209 148 223 J 96 221 2786 
Kolaka  ......................  135 184 165 178 377 272 172 14!) 80 182 153 】97 2244 
Boeton .......................  225 275 191 110 185 181 120 46 37 72 121. 219 1782 
Donggala ...................  174 169 144 102 89 125 106 91 68 53 95 150 1366 
Menado  .....................  462 I 371 287 207 159 172 130 105 86 119 233 374 2705 
Gorontalo  ..................  108 108 100 127 104 J 25 94 88 43 69 100 129 ]J95 
Rantepao  ...................  

XV. 

565 1 508 447 | 550 
AANTAL 

425 | 283 237 
REGENDAGEN. 

183 142 306 376 458 4480 

Stations. Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei. r, • J uni. Juli. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jaar. 

Pangkadj6n6 ..............  23 20 18 14 10 8 5 3 3 7 16 23 149 
Makasser ...................  24 21 18 10 7 7 4 2 2 4 12 22 134 
Sindjai .......................  12 12 13 16 21 19 16 10 5 6 7 12 147 
Pampanoea ...............  10 10 9 13 18 15 13 10 s' 10 ]] 12 )35 
Palopo .......................  
Kolaka. .....................  
Boeton ...........  

17 17 16 19 19 20 16 15 10 12 14 J5 189 
13 
17 
10 
21 
9 

13 
18 
10 
19 
8 

12 
13 

8 
17 

9 

11 
11 

7 
14 
10 

18 
16 

7 
13 
10 

18 
12 

9 
13 
10 

15 
9 
8 

10 
8 

12 
6 
6 

10 
8 

2 
5 
8 
4 

10 
6 
6 
J1 
6 

11 13 
15 
10 
20 
11 

154 
139 
93 
169 
101 

Donggala ..................  
Menado  .....................  
Gorontalo  ..................  

)2 
7 

15 
9 

Rantepao  ...................  24 20 21 25 23 19 18 13 12 14 19 21 229 
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XVI. REGENVAL in m.M. 

Stations. Jan. Fob. Mrt. Apr. Mei. r . 
Juni. Juli. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jaar. 

Ternate ........................ 211 176 171 221 236 203 144 110 102  206 218 2140 
Laboeha (Batjan).... 188 154 159 179 150 159 148 147 99 99 110 171 1763 
Kaj61i  ........................ 223 197 226 167 152 201 1G5 120 52 46 75 194 1818 
Wahai  .......................  307 406 325 200 150 118 106 85 82 98 108 212 2197 
Amahai ...........  .  ........  106 98 140 194 304 380 438 393 222 144 103 106 2628 
Ambon  ......................  137 118 137 264 501 622 605 415 226 168 112 143 3448 
Saparoea  .  .  ...............  102 107 123 243 487 654 625 439 241 192 96 136 3445 
Banda ........................  259 187 222 327 394 377 213 110 121 117 127 247 2701 

AANTAL REGENDAGEN. 
XVII. 

Stations. Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei. Juni. Juli. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jaar. 

Ternate ........................  14 13 I2 15 1G 14 11 10 9 11 14  152 
Laboeha (Batjan).... 13 12 11 12 12 13 11 12 8 8 9  132 
Kaj6U  ........................  15 J5 16 13 11 12 9 7 5 5 6  129 
Wahai  ........................  19 19 17 14 12 12 10 8 8 10 10  152 
Amahai  ......................  7 8 9 11 13 16 16 16 11 9 6 7 127 
Ambon  .......................  14 13 15 18 23 24 23 21 15 14 11 14 204 
Saparoea  ....................  8 9 10 13 19 22 21 19 12 12 7  161 
Banda .........................  17 14 10 18 20 19 16 11 8 10 11 17 176 

REGENVAL in m.M. 
XVIII. 

Stations. Jan. Feb. Mrt. A Apr. Mei. T . 
Juni. Juli. Aug. Sept

，. Oct. Nov. Dec. Jaar. 

Singaradja  ...  .  ............  230 234 189 100 64 41 14 6 3 12 73 181 1147 
Den Pasar  ...................  340 292 212 41 109 116 65 68 20 173 238 2S8 1962 
Ampenan  ...................  J 90 174 169 87 58 67 47 39 45 117 154 271 1418 
Bi ma   ........................  204 209 185 140 59 38 16 9 15 40 130 200 1245 
Wain gapoo  ................ 163 141 130 81 42 12 0 17 1 4 48 120 764 
Bah. ............................ 205 299 235 55 25 6 4 0 0 17 189 163 1198 
Kocpang .....................  406 379 221 G1 32 10 G 3 2 15 9G 254 1485 
Scrwaroe .....................  152 100 118 249 174 105 32 7 10 33 96 159 1235 
Tocal  ..........................  350 265 310 255 203 154 136 61 50 90 175 311 23G0 
Bobo  ..........................  244 246 199 180 143 152 82 39 41 115 162 241 1844 

AANTAL REGENDAGEN. 
XIX. 

Stations. Jan. Fob. Mrt. Apr. Mei. 
T .1 
Juni. 

1 
Juli. Aug. 

bept.j 
Oct. Nov. Dec. i Jaar. 

Singaradja .... 16 ]6 13 9 5 4 2 1 1 2 7  90 
Den Pasar .... 15 14 11 5 6 G 5 6  7 12  105 
Am])cnan  ............ 12 11 9 7 5 4 4 3 3 7 10  90 
liijna, ..............  15 J5 12 9 5 4 1 1 2 4 10  93 
Waingapoe  .................  15 14 12 5 4 2 0 1 o 0 4  68 
Baii, ...            ii  Kocpang ..........  18 1(5 12 5 3 1 1 0 0 - 1 8 s 79 
Serwaroe ............  10 8 7 12 10 7 3 1 1 2 6  .77 
local ..........................  19 17 17 15 14 12 10 7 4 7 10 18 150 
Dobo  .................  17 19 16 15 15 12 10 9 9 13 1 15  { 165 
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350 KLIMAAT — KLINKERT (HILLEBRANDUS CORNELIUS). 
REGENVAL in m.M 

XX. 

 
Jan. Fob. Mrt. Apr. Mei. Juni. JuU. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jaar. 

Z^iid-Nieuxo-Guinea              
Merauk6  .....................  301 198 228 191 123 65 42 35 59 36 122 179 1579 
Sabang  .......................  
Alkmaar  .....................  588      49P) 

3322) 798 5343) 540 771 485  
Waarncmingseiland 
Kloofbivak *) ..............  750 435 

September—Maart 3200 Me 
1 - 1 1 1 

—

Oct< 
)ber 3 500. 

403 708 385  
Bijenkorfbivak 5) (1S00 

M.) ...................... 
West-Nicuiu- Guinea 

1007 807          451  
Fak Fak .....................  .  207 224 199 230 326 283 23G 204 227 297 173 234 2840 
Manokwari  .................  280 297 352 296 262 223 182 153 127 101 156 298 2727 
Jendc  ..........................  482 457 513 297 369 391 290 342 350 435 366 453 4745 
Noo rd- N ieuw- Guinea              Humboldt-baai6)... 345 115 370 447 341 124 94 98 111 93 250 478 2866 

fl 
.y KLIMVISSCHEN. ZieLABYRINTH-VISSCHEN. 

KLINDOENGAN (Meer van). Zie GRATI. 
KLINGALEEZEN. Onder den naam „Orang k6- ling" 

zijn in veischeidene streken van den Indischen archipcl do 
Oostersche vreenidelingon bekend, af- komstig van de 
Kust van Coromandel (oudtijds Ka- linga genaamd) en van 
Malabar. Dikwijls wordt die uaam ook toegepast op 
Oostersche vreemdelingen, uit andcre deelen van Indie 
afkomstig, omdat het woord “Kbling" aliengs de 
beteekenis aangeno- men heeft van “overzecsch". 
Tusschen Kalinga en den Indischen arcliipel bestond reeds 
vroeg een vrij druk verkeer; vermoedelijk zal de invoering 
van het Hiiidoeisme in den archipol uit Kalinga plaats 
gegrepen hebben. Do meeste Kluigaleezen houden zich 
bezig met handcl ——velen ook als rei- zende handelaren 
— dan wel met de uitoefening van een ambacht, of zijn 
koelies op land bo u wond ernc- mingen ； zij zijn 
Mohammedanen. en volgen mccren- deels de Sjiitische 
leer, zoodat waar zij in belangrijk aantal gevonden worden, 
zooals op sommige plaat- sen van Sumatra, het Hasan- en 
Hoeseinfeest (Zie aldaar) vaalc^oiet eonigen luister 
gevierd. wordt. 

KLINGI. Zijrivier der Moesi. Zie SUMATRA, r i v i 
e r c n. 

KLINKERT (HILLEBRANDUS CORNELIUS). Geb. te 
Amsterdam 11 Juni 1829 werd hij voor landmeter 
oj>geleid, ten eindc in Engeland bij den aanleg der 
spoorwegen geplaatst te worden. Op 18-jarigen leeftijd 
slaagde hij in het examen daor- voor, doch werd 
onmiddellijk als volontair geplaatst op de bekende fabriek 
to Fijenoord, om later geplaatst te worden bij de te_richten 
Ned.-hid. Stoomvaartmaatschap])ij. Door den opstand te 
Parijs, J 848, mislukte dit echter; 

jaar voer"hij als machinist op een Rijn boot, toen 
eene kwctsuur hem dwong dit op te geven en hij naar 
Nederland terugkeerde om vveder als landmeter te 
beginnen. Toen gevoelde hij ech- ter de roeping, zich aan 
de zending te wyden; in 

i) 27 Juni—19 Juli 1907 (Il Juli niet meege- 
rekend). 

а) 23—31 Juli 1907. 
8) 1—23 September 1907. 
*) Oct. 1912 t/m Febr. ‘13. 
б) Dec. 1912 t/m Febr. '」3. 
6) Febr. 1910 t/m Jan. *11. 

1856 vertrok hij als zendeling naar Japara, waar bij een 
Indo-meisje huwdc, dat nietsdan Maleisch on Javaansch 
sprak, 't geon van beslissenden in- vlocd was op zijne 
studio der inlandsche talcn, die nicer en meor op het 
Maleisch gericht werd. j Hij begon zijne prediking in die 
taal, 't geen aanleiding gaf tot vertaling van het Nicuwe 
Tcs- [tament in het zoogen. Laag-Maleisch. Om do ! kosten 
van het drukken daarvan te bestrijden richtte hij een Mai. 
courant op, do „Selompret Mel&joe", die nog bestaat, en 
bleef redactcur daarvan tot hij van het Ned. 
Bijbelgenootschap do middelen had gekregen om den 
verderen druk to bekostigen. Intusschen verhuisde hij naar 
Sema- rang en toen dit werk gereed was naar Tjiandjocr； 
hier geen toelating voor zijn dienstwerk kunnendo krijgen, 
stichtte hij een school voor Europeesche en Inlandsche 
kinderen, die de goedkeuring der I Regee ring wegdroeg. 
Daarop werd hem door het 

Ned. Bijbelgcn. opgedragen zich naar Riouw to begeven 
om het zuivere MaleiscJi te bestudeeren en den Bijbel 
daarin te vertalen. Na een vcrbJijf van 3 jaar aldaar en to 
Singapore vertrok hij naar Nederland, waar do vertaling 
van het Niouwc Testament werd uitgegeven. Gcdurondo do 
be- werking der vertaling van het O. Testament werd hij 
wedcr naar de tropen gezonden on wel naar Malaka. 
Spocdig werd liij cchtcr door zicktc gc- noodzaakt naar 
Nederland tcrug to keeren ； na de voltooiing der vertaling 
van het O. Testament kreeg hij cervol ontslag van het Ned. 
Bijbelgcn. on werd land bouwer to Druten, doch kreeg 
spocdig (1879) ecu aanstelling als Jceraar in de Mai. taal 
en do lajid- e» vol ken kun de van Ned.-Indie aau de 
stedelijke TiisteBing te Leiden en Jater, ongc- vcer 
gclijktijdig met de opheffing dicr In rich- ting, als tijdelijk 
lector voor het Maleisch aan de Rijks-universiteit aldaar 
(24 Dec. 1890). In doze betrekking bleef hij werkzaain tot 
1905; ook daar- na ging hij voort met werken op 
lexicografisch gebied, totdat hij in Nov. 1913 ovcrleed. Zic 
Wcek- blad voor Indie, Xe jaarg. bl. 924. Jlij gaf, bchalvc 
kritieken enz., uit: „N. Test. vert. i. 1). Laag-Mal.', 
{Latijnsch karakter), Semar. I8G3, 2e druk, Amsl. 1885, 3c 
dr. Arnst. 1896； „N. Test. vert. i. h. zuiver Ma】." (Lat. 
kar.), Amst. 1870, 2o dr. Arnst. 1888, 3o dr. (in 
zakformaat) Amst. 1896; ,,O. Test, in zuiver MaJ." (Lat. 
kar.), Amst. 1879, 
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2° dr. 1898. (Eon klein formaat kwam in 1900 uit, een 2o 
druk in 1914); ,,De ganscho bijbel in zuiver M&l. met 
Arab, kar., eigenhandig voor de lithogr. pers bewerkb on 
versierd met axabcsken", IV din. Amst. 1886/89; „Do 4 
Evang, on do Hand, der Apostelen in het Mai. v. 
Kaesborry, gerevidcerd door KlinkerG", London 1888; 
,,Do 4 Evang, en do Hand, der Apostelen i. h. Laag-j\Ial.n, 
London 1888; „Hikajat Manoesia dengan binatang, eeno 
vertaling van Iggoreth Baala Chaijim, of Rcchts- streit 
zwischen Mensch und Thier von Dr. Julius Landsberger", 
Leiden 1891, niet in den handel; ,,Nieuw Mal.-Ned. 
zakwoordenboek met Lat. kar.” Ixiiden 1892, 2e uitg. 
1910; „Nieuw Mal.-Nc<L ’woordenboek met Arab. kar.J,, 
LctdiaY-] 'uitg. 1902, 3C uitg. 1916 (door A. A. Fokker)'
； „Nieuw Ned.-Mai. woordenboek met Lat. kax.”, 
Leiden 1885, 2o uitg. 1901 ； „Sjair Kin Taboclian, Sj. 
Jatim Noestapa dan Sj. Bid a Sari. Dr io Mai. gedichten 
met Arab. kar.‘‘，Leiden 18S6; „Hikajat Abdocllah bin 
Adboe'lkadir Moensji, met-Arab, kar. en voorzien van 
aanteekeningen", Leiden 1882; „PeIajaran Abdoellah ka 
Kalantan, of de Zeereis van Abdoellah naar Kalantan met 
Arab. kar.n, gelithogr., Leiden 1889; „Hik. Pelandoek 
Djinaka of de Reinaert de Vos der Maleiers, met Arab, 
kar.", gelithogr. Leiden 1885; Pelandoek Djinaka of het 
guitige Dwerghert, naar ecn ander HS. in typendruk", 
Leiden 1893; „Boenga- rampai, of bloemlezing uit de 
Mai. gcscliriften met lat. kar.", Leiden 1890; „Bocnga-
rampai besar, of groote bloemlezing uit de Mai. HSS. met 
Arab, kar.", gelithogr., Leiden, 1898; Sadjarah Mela joe, 
of de Mai. Kronicken met Arab, kar.'', Leiden 1884； 
„Spraakleer van het Malcisch", Leiden 1882, 2o uitg, 
1898, 3C uitg. 1916 (door A. H. J. G. Walbcehm); 
„Opstellen ter vertaling in het Ma- leisch", twee stukjes, 
Leiden 1879—1882, sedert herdrukt; „Eersto spel-, lees- 
en vertaaloef en in gen van het Mai. met Arab, kar.", 
Leiden 1880; „De Oost te kijk, verklaring van de Ned.-
Ind. prenten” Leiden 1881; „Conversatie-boek voor het 
Ma- loisch", Haarlem 1881; „Hikajat Gredja, of de 
gcschiedenis der Chr. Kerk in het Mai. met Lat. kar.", 
Haarlem, niet in den handcl; „Dari hal Gredja dibeharoci, 
of geschiedenis der Kerkher- vonning in het Mai. naar het 
Hoogduitsch van Redenbachern, Lat. kar. met platen, 
Haarlem 1.878, niet in den handel； „Nedcrlandsch-
Javaansch zak woo rd en bock j e met Lat. kar." van Jansz 
en Klin kerb, Scmarang 1865, de latoro drukken al- Jeen 
door Jansz； "Facsimile's van eenige Akd. 
Maiidschriften", met Arab, kar., 97 Jiummcrs, Leiden 
J885; „Hikajat Mesa Kagoengan Seri Pan- dji Wila 
Koesoenian, met Arab, kar., gclith., Io Muk. Leiden 1897; 
„Pundji Tandaran, of de Go- schicdcnis van Kalilah en 
Daminah, yertaald uit hot Mal.n, Zaltbomincl 1871. 

KLIOTON. Ecn lang kaikgebergte, dat zich als eon 
inuur op cen afstand van 10 tot 12 K.M. ten Z. van liet 
Tawar-meer in hetgouvernement Atjdh van O. iiuur 
hctVV. uitstrekton doNoordgrona vomit van Gajo Dorot. 
Uit het noorden loopt hot ge- bergto vrij langzaani op en 
verhoffen zich de witto kalktoppci) tot 2598 en 26G0 M. 
uit do omringeiido oerwouden; naar het Z. daalt het 
plotscling 1000 tot 1500 M. Ook in het O. breekt het 
gebergto bij eon top van 2000 M. steil af, torwiji hot dnar- 
entogon naar het Westen zich ver yoortzet over de 
Klolciig en Telogo en langzaam in hoogte of- neemt. 

KLIPVISSCHEN (MAL. Ikan karang). Deze naam 
wordt ann de mccst versehillendc vischsoorten ge- geven, 
doch oorspronkclijk werden er mede aange- duid do 
Chaclodonlidac, tot de Acanthopterygii (zie VISSOHEN) 
behoorend, Het zijn zijdclings stork samengedrukto 
visschen, die voomamelijk tuaschen koraal Icven on 
schittcrend zijn gekleurd. Het fraaist zijn de E i g o n 1 ij 
k e Klipvisschon, de soorten van het geslacht Cfiaetodon, 
Maleisch keper laoct; zij zijn op alle denkbare wijzen 
gevlekt, gestreept en opvallend gekleurd. Bij de T r o rape 
11 e r-I< I i p v i as c h e n (Zanclus) (Maleisch: Ikan 
Gajam) is de snuit buitengewoon lang en buis- vormig. 
Bij andere zijn twee stralen der eerste "rugvin stork 
verlengd; dit is vooral het geval by den Vlaggeman of 
Vaandeldrager, Heniochiis macrolepidotus uit den 
Indischen archi- pel. De K a r b o u w-v i s c h of 
Chineesche D u i v e ] (Taurichthys varlus), ook zee-os, 
zee- koe en Joosje genoemd (Maleisch; Ikan karbau) heeft 
bclialve 2 horens boven de oogen, een bull aan het begin 
van den lioogen rug. De soorten. van het geslacht Dr 
epane (Maleisch： Ketang-Ketang) onder- scheiden zich 
door de langc zeisvormige borstvinnen. De Steke 1-
Klipvisschen, Holacanthzis-soorten (Maleisch: Ikan 
kambing) onderscheiden zich van de Eigenlijke 
Klipvisschen vooral doordat het voorste kieuwdeksel van 
onderen van een sterken, tamelijk langen stekel voorzien 
is； zij zijn in den regel ook fraai gekleurd, met rin- gen, 
banden of strepen Versierd. De Platax-soorten, Vie u gel 
-Klipvisschen (Maleisch: Ikan kampret) liebben de 
stekels van rug- en aarsvin bijna geheel onder de huid 
verborgen, terwijl het weekc deel dezer vinnen zeer 
uitgebreid is； de Jicht-Klipvisch, Platax artliriticus, van 
de kusten van Java en Sumatra, vertoont de meeste zijner 
beondcren gczwoHen, als met jicKtknobbels voorzien. 
De S t r o n tv i s c h, Scatopliagiis argus (L.), (Maleisch
： Ikan kep^r) komt algemeen in zoet- en brakwater 
voor..站二矽务 

KLIWON. Titel van coil ambtenaar in de Vor- 
stenlanden (Zie aldaar). Ook naam van een dag in do 
pasarweek. Zio TIJDREKENING.少代。 

KLOBOT-SIGAREN. Sigaren, bestaande uit ta- bak, 
gerold in de schutbladeren (klobot JAV.) van do kolf der 
mais. Deze bladeren. worden evenals do jonge nipah- en 
pisang-bladeren gebruikt om er tabak uitorollen tot 
zoogenaamde stroosigaren of strootjes. 

KLOEA. District der onderafdeeling Tandjoong, 
afdceling Oeloo Soengci, residentie Z.O.Afd. van 
Borneo, onder het bestuur van een kjai' "(diStiicts- hoofd) 
met standplaats Kloea, met een Gouv.,s ini. school en 
passantenhuis, gelcgen aan do Tabalongrivier, ongeveor 
23 K.M. stroomafwaarts van Tancljoeng. Het is ecn klein, 
doch volkryk district. Voornaaniste kauipongs zijn: 
Tantarin- gin, Ampoekoeng, Hapalah en Soengei Anjar. 
De bevolking bestaat geheel uit Maleiers. Zij zijn of 
landbouwers of handelaren. Groote, drukbe- zochtc, 
wekelijkscl\e pasars treft men aan in Kloea en Hapalah. 
Uitgevoerd worden: rijst, poe- roenmattcn, atap cn 
roombiastammen. By Kara- nganpoetih langs den weg 
van Kloea naar Tani- ran liggon uitgpstrckto hcvca-
aanplantingen der bevolking. ,/1如"Q 

KLOEANG. Hot nicest N. landschap van de 
onderafdeeling Tjalang, afd. Wcstkust van Atj-iln-' Het 
aantai goregistreordo mannon bedroeg uit® 1915 168. T. 
Mahmocd necmt gedurende de minderjarig- 
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heid van den rechthebbcnde T. Radja Seumideuen, het 
bestuur waar. Zijne korte verklaring word gocd- eekcurd 
en bekrachGigd by G. B. van 30 Maart 1916. 

De bovenstrcek bestaat uit steil hooggebergtc en de 
daardoor ingcsloten dalen van de Aloee Gapa cn 
voedingsaderen (rechterzijrivier van de2 Kroeeng 
Lambeusoe). De bcnedenstreek, door ecn steile bergketen 
van de bovenstreek gescheiden, wordt afgewaterd door de 
Kroeeug Meudeueii. De rijstvelden in dit zeer bergachtige 
landschap worden kunstmatig bevloeid. De ree van Kloe- 
ang ligt door hoog gebcrgte tegcn win den beschut, maar 
het strand is door den rotsachtigen bodem niet makkelijk 
to bereiken. Op het tot dit landschap behoorende eilandje 
Kloeang worden vogel- nestgrotten aangetroffen, 
beschreven door Waller in Ann ales de Fextr. Orient. II, 
37. Zoo ook op den G16 Teumiga. 

Zie Bijdr. T. L. en V. N. I. Deel 55 (1903) bl. 200.' 
^KLOEET. Een landschap van de onderafdee- ling Tapas. 
Toean der afdeeling Westkust van A- tjeh. Met zijn 
onderhoorigheden: Teureubangan Tjoet, Teureubangan 
Rajcu% Seunenbo% Rasian, Asahan ' Rajeu®, Asahan 
Tjoet, Koeala Oe, Limbang, Bakongan, Oedjong Poeld 
met Poeld doea en Si Bade, omvat bet de kuststrook van 
den Goenoeng Tangga Besi (grens met Tapafr Toean) tot 
aan Sileukat (Troemon), zoomede het vlakke land van het 
dal der Kloeet-rivier. De oppervlakte is 士 1700 K.M.2, 
het ziclentel 士 12.000. Het land had oorspronkelijk een 
gemengde Alas-Ga- jo'sche bevolking. Later streken ook 
Slaleiers (te Rasian en Koeala Ba& Oe) en Atjehsche 
peperplan- ters op de kust neer. Onder de vele rivieren, die 
de vlaktc doorsnijden, zijn slechts de Kroeeng Rasian, Kr. 
Asahan Rajeu% Kr. Kloeet, Kr. Lim- bang en Kr. 
Bakongan voor sampans bevaarbaar, en wel tot resp. Lhdc 
Sialang, Goenong Poeld, Siboen-boeng, Goeha en Aloee 
doea inaih. Wegen leiden van Teureubangan Tjoet naar 
Teureubangan Rajeu七 van Kandang naar Paja Dapoer, 
van Keude Bakcingan naar de bovenstreken, en van 
Teureubangan Tjoet via Teupin Gadjah en Djam- bo 
Manjang naar Koeala Ba° Oe. De gebruikelijke 
■verbindingBweg Z.-N. is het strand. 

De bevolking, sprekende een taal die naar vorm en 
woorden veel verwantschap vertoont met het Dairisch-
Bataksch, leeft vooral van landbouw en visscherij en langs 
het strand vindt eenige zout- bereiding plaats. In 
Teureubangan Rajcu,1, eigen- lijk Kloeet, Menggamat en 
Si bad 6 voeren leidin- gen het water direct van de bergen 
naar do rijstvelden. De bevloeiing geschiedl daar dus niet 
uit rivieren. De veestapei omvat ± 1000 karbouwen. In 
Teureubangan Tjoet en Teureubangan Rajeu*1 2；ijn 
pepertuinen. De zeevisscherij geschiedt met poekafs 
(sleepnetten). 

Tusschen de onderhoorigheden onderling en •vandaar 
met de onderafdeelingshoofdplaats Tapa° Toean wordt 
eenig verkeer onderhoudeu door mid- del van 
zeilprauwen. In de bovenstreken (vooral Kloeet, 
Bakongan en Si Bade) worden boschpro- ducten 
ingezameld. 

Aan het hoofd van het landschap staat de keudjroeen T. 
Radja Mofrmin, aan wien onderge- schikt zijn de hoofden 
der onderhoorigheden. Z0n korte verklaring dd. 29 Nov. 
1911 is goed- gekeurd en bekrachtigd bij Gouv. besluit van 
28 _Nov. 1912. Onmiddellyk gezag voert de keudjroeen 

allccn over de geimmigreerde bovollung. Over do 
oorspronkelijk© bevolking heeft hij slechts mid- dollijk 
gezag, wijl dezo haar eigen hoofden heeft. Zoo de „imam 
ba，lS' wiens ambt erfelijk is in het gcslacht Radja A哗
gang. ?io Bijdr. T. L. V. Deel 69(1914) blz.419yA.-i ' 

KLOEHOER, KSLOEHOER of KLOHOR (JAV.). 
' Zie CASSIA FISTULA. 

KLOEMPANG. Baai van Borneo's Oostkust in het 
Zuid. n van het landschap Tanah Boemboe; doze verdeelt 
zich binnenwaarts in twee baaien, de Soempocngbaai in 
het Noordcn en de Tjan- toengbaai in het Zuiden ； zij 
heeft een goeden ankergrond en genoegzame diepte om 
aan grooto vaartuigen eene tegen alle winden beveiligde 
lig- plaats aan te bieden. 

Ook een meer in de afd. Ocloe Soengei, resi- dentie 
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo 

Voorts een voor kleine prauwen bevaarbaar bij- 
riviertje van de Lemoeroes, die in de Rawas (zij- rivier van 
de Moesi, zie aldaar) valt, waaraan een - stam van de 
Orang Koeboe gevestigd is^ f- / f， 

KLOENGKQENfi. Een der voormalige land- schappen 
op Bali en uit een staatkundig oogpunt niet het minst 
belangrijke onderde zes, welker Vor- sten door ons tot 
1906—'08 in het zelfbestuur over hun rijk gclaten werden. 
Oudtijds was het de zete] van de Opperheeren van het 
eiland, die zich bovendieu Hceren van Sdlaparang (Lom-
bok) lieten nocmen. Nadat het eiland zich echter (zie onder 
BALI) langzamerhand in kleine, op zichzelf staande 
rijkjes had gesplitst, is het aan- zien van Kloengkoeng 
langzamerhand afgenomen terwijl ook zijn omvang 
langen tijd hoogst onbe- duidend was. De vorst van 
Kloengkoeng, de D6- wa-Agoong, werd echter steeds als 
de aanzienlijk- ste Balische vorst besdiouwd. In 1908 
begon Kloengkoeng ernstige vijandelijkheden tegen het 
Gouvernement, waarmede het in 1906 ecn nicuw politick 
contract gesloten had. Het verzet werd oniniddeDijk 
gebroken, waarbij de D6wa Agoeng on velen der zijnen 
sneuvelden, waarna Kloengkoeng bij het rechtstreeks 
bestuu rd gebied werd ingelijfd. Het inaakt thans met 
.Bangli samen een onderafdeeling der afdeeling Zuid-Bali 
uit, onder een controlour. Het grenst ten N. aan Bangli, ten 
O. aan ^Karang Asem, ten Z. aan do zee en ten W. aan 
Gianjar. Het terrein 1B in Jict Noorden hcu- velachtig eri 
loopt zacht glooiend naar de kust al； in het Zuidelijk deel 
treft men vrij groolc sawah- coinplexen aan. Tot 
Kloengkoeng behoort het eiland Noesa Pen id a (zie 
PENIDA). 

De voornaamste plaatscn zijn: Kloengkoeng, eene zeer 
volkrijke desa, op con uur afstand van de kust, de vroegere 
zetcl van den Dewa- Agoeng, thans standplaats van der 
controlour; Gilgil (zie aldaar) ； KoesambC-, gcwoonlijk 
Ke- soemba geheeten, bekend uiu Ac expeditie van 1849, 
op de Zuidkusl, vlak aan zee; vroeger be- Jioorde het tot 
de belangrijkste zechavens van Bali, doch is thans, 
doordicn de rivicr Goenaksa, aan welker monding het Jigt, 
is dichtgespoeld, van weinig beteekenis; Satria en 
Djilantik, welke in elkunder loopen en Badjarangkan. Ecn 
rijweg loopL ■ wars door Kloengkoeng cn van de hoofd- 
plaats naar KoesambC. Zie ook 'BAL* * 

KLOENGKOENG. District van de onderafdcc- 1 in 
g~Krioengl<beh g,^ aideelln g Zu id - Ba] i, rcsidentio 
Bali en Lombok. 

KLOET (Jav.: .KClocd). Vulkaan, gelegen op do grens 
van Pasoeroean en Kediri, doch meest in 
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laatstgcn. residentio. De top bevat drio kratcr- randen； 
do grootstc on waarschijnlyk oudste is -ftlleen in zijn 
oostclijk dccl nog voorhanden; do nicest oostelijko rand is 
na r het Z.O. open, hicr- toe bohoort ook hot hoogsto punt 
1731 M.; de incest westolijke rand is do tegenwoordig nog 
wcrkzame krater cn bevat het beruchtc onregcl- matig 
cirkclvorinigc kralenncer, dat volgcna de laatste meting 
(Jaarversl. Top. Dienst J 912. Pl. f\x-XLII) 1196 M. bo von 
zee ligt en een maximum < dioptc van 118 M. had. De 
kraterrand is zoo goed als gehcel gesloten en ligt aan de 
zuidzijdc 275—— 350 M. boven den waterspicgcl; aan de 
westzijde is een smalle kloof, waarin door de Kali Badak -
de afvlociing van het meer plaats heeft; het mcer zelf had in 
1907 cen oppervlakte van 0.7 K.M.2 Op 29 Januari 1875 is 
bij de plaats van afvloeiing cen stuk van den kra ter wand 
afgestort, ten ge- volgc waarvan het meemiveau plotseling 
onge- veer 60 M. daaldc cn een enorme watermassa (40 a, 
50 millioen M3.) zich over de west helling ontlastte cn groote 
verwoestingen aanrichtte (zie Koi. Verslag over 1875; men 
noemt dit de „koude lahar"). 

Empties van den berg zijn bekend van 5 Juni 1811, 
11—14 Oct. 1826,1835,16 Mei 1848, 24 Januari 1851, 
Januari 18G4 (Junghuhn, Java III, 707— 723 met sonis 
uitvoerige beschrijving； en zeer gede- taillcerd in het werk 
van Mr. G. Vissering „Gewel- •dige natuurkrachten"). De 
jongstc hevige cruptie van 23 Mei 1901 heeft con 
uitgebreide literatuur ten gevolgc gehad, die in haar gehccl 
te vinden is by /Hugo Cool in Jaarb. Mijnwczen 1907 p. 
185/6; . op dien datum werd bijna al het water van het nicer 
uitgeworpen en verwoestte, met de losse producten op den 
mantel vennengd, als modder- stroom (lahar) een dccl cler 
districten Blitur on Srengat； in 1906 werd cen 
ontlastingskoker aan- gcbracht, waardoor de waterstand 
gcreguleerd wordt. Kaartcn en foto's van het nicer en omge- 
ving zijn ii)meerdere dor bij Cool opgegeven op- stcllcn to 
vinden. De in 1901 uitgeworpen asch bedekte voJgens Hou 
wink (Jaarb. Mijnw. 1901) ■ccn oppervlakte van 115.065 
K.M2. Over de bezwa- ren van den zandafvoer van den 
KJoet voor het stroomgcbicd van de Brantas rivicr cn de 
daartegen voorgcsteklc cn genomen maatregclen, zie 
Verslag •dcr B. 0. W. over 1911 p. 220. 

KLOETOEK (JAV.). Zie PSIDIUM. 
KLOEWAK (JAV., MAL.). Zie PANGIUM. 
KLONGKANG of KELONGKANG (HATAV., MAL.). 

Zie PSOPHOCARPUS. 
KLONTONG. De naain van Chineeschc rond- vonters, 

zooals zc voornamelijk op Java wo rd on aan- gotroilon 
en die in don regcl inanufacturen of ga- lanterieen 
verkoopen, wclkc zij of zolf dragen of, als de verdiensten 
wut ruimcr zijn, laten dragen door ccii inlandschen 
koelie. De koopwaar is in doo- zen cn pakkcn goborgen, 
in manden of op schalcn van gevlochten bam oc, dio met 
cen paar rottan- lisson aan den draagslok hangon, door 
den koelie op den Bchoudor getorst. Do koopnian heeft 
cen floort ratcltjo in de hand: coix zeer klein trommcltjc 
Jilol hand vat on aan een koordjc daaraan hungendo een 
kraal of pit, dio bij het vlug ronddra-aien van hoi handvat 
logon het trommolvel si mt. Naar den ntuun van dit 
voorwerp wordt de koopman klontong gcuocnid,. 

KLOTOK. Jfeuvel op 5 K.M. ton W. van de 
Hoofdplaats Kediri. met de grotten Sela mangling. 血 
KEDIRI. 

KNAAGDIEREN (Rodenlia), de soortcnrjjkstc cn 
mccstvcr8prcidcordcdcrZ00Gf)IEREN(zicaklaar). Het 
zijn kloinc dieren, die uitsluitend van plantaar- clig 
voedsel levcn. Hun nicest kenmorkendo eigen- schaj) is 
gclcgen in den bouw dcr snijtandcn, de z.g. 
„knaagtandcn,\ Van deze staat meestal in elk dcr beidc 
kaken slcchts c6n paar, zeldcn (zic HAZEN) in de 
bovenkaak twee paar. De knaagtanden grocicn 
permanent: naarmate zc door het knagen aan den top 
afslijter), groeicn ze aan het ondercinde aan. Bo- vendien 
vertoonen ze de bijzondcrheid (wcer met uitzondering van 
de familie dcr hazcn),dat ze alleen aan de voorzijde met 
email beklced zijn ； doordat nu het email harder is dan 
het tandbeen en dus minder sterk afslijt, blijven de 
knaagtanden steeds een scherpen rand behouden. 
Hoektanden ontbreken en de kiezen zijn steeds door een 
wijdo tusschen- ruimte van de snijtandcn gescheiden. De 
kauw- vlakte der kiezen draagt dwarse lijstcn: de mcest 
doelmatigc inrichting in verband daarmce, dat by het 
kauwen de onderkaak in voor-achterwaartsche richting 
bewogen wordt. 

De Knaagdieren vormcn cen zeer natuurlijke groep 
van nauw verwante dieren, die cchter tenge- volge van de 
verschillcnde levenswijze een tamclijk uiteenloopende 
gedaante hebben. 3Ien vindt onder hen loopers en 
springers, gravers en zwemrners, kliaimers en zclfs zg. 
„vlicgersn, welkc editor slcchts tot zweven in staat zijn. 

Van do talrijkc families komcn cr 5 in den Indischen 
Archipcl voor, n.l,: Leporidae (zic HAZEN), Sciuridae 
(zie EEKHOORNS, DWERGEEK- HOORNTJES en 
EEKHOORNS, VLIEGENDE), Spalacidae (zie 
BAMBOERAT), Muridae. (zie MUI- ZEN cn RATTEN), 
Hyslricidae (zie STEKEL- VARKENS). 

KNOFLOOK. Zie ALLIUM. 
KNOKKELKOORTS. Niot zelden met den Engel- 

schen naam dengue fever gcnocind, is de naam 
knokkelkoorts door don stads-chirurgijn te Batavia, David 
By Ion, in 1779 gegeven aan cen ziekte, dio epidemisch 
optreedt en in korten tijd een zeer groot aantal personen 
aantast, zelfs ware pandeinieen veroorzaakt. Zij begint in 
den rcgcl zeer plotseling cn wordt slechts bij uitzondering 
voorafgegaan door cnkele dagen, of ook wel uren, van 
algcmeen onwel- zijn, rheumatischc pijnen of 
maagstoornissen. Het begin der ziekte is gekenmerkt door 
koorts mot hui ver ingen en pijn in of om cen of meer 
gewrichten. Bovendien treedt cen huiduitslag op, dat 
echter eon zeer voorbijgaand karakter draagt, cn daardoor 
dik- wijls over het hoofd wordt gezien. Dit uitslag bestaat 
in cen roodheid (erythecm), die aan het voorhoofd het 
sterkst is. De temperatuur stijgt snel, terwijl de lijder 
wordt gekwcld door zware hoofdpijn, het sterkst in 
voorhoofd en oogon. De gewrichtspijncn zijn hevig cn 
gaan gepaard met ccn stork gevocl van inuclitelooshcid. 
De oogon zijn rood beloopen, do tong vertoont ecn dik wit 
beslag met roode ran- den ； braken komt vrij vecl voor. 
Dczc toostand duurt 3, uiterlijk -1 dagen, en oindigt dan 
bijna altijd kritisch met ecn sterko zweotafscheiding, die 
ccn onaangenamcn geur vorspreidt. Meestal ecu tot drio 
dagen na het intreden van do crisis, in zeldzamo gevallcn 
onmiddellijk ilaarna, krijgcn do lijders con huiduitslag, 
sows gepaard gaancle met con lichto stijging van do 
temperatuur, cn tcrugkeor van do pijn in ccn of aiider 
gewricht. Dit uitslag begint meestal in de hand pal men of 
de voetzolon, heeft eon wijumoerachtige kleur, on btcidl 
zich nit over de ar- mon, de bconen, do borst, sonis over 
hot gehoelo li- 
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chaam. Het lijkt nu cons op roodvonk, in andcrc ge- vallen 
op mazelen of netclroos, cn kan zclfs blaasjcs of pustcls 
vertoonen. Na eentotdriedagcn vcrdwijnt het ondcr fijne 
afschilfcriiig dcr huid, die sorns twco a drie weken duurt cn 
gepa-ard kan gaan met een zeer hevig gevocl van jcuk. 

Het is een groote zeldzaamheid, dat iemand aan 
knokkelkoorts sterft. Men kan wcl zeggen, dat alien 
genezen, ofschoon velen lang blijvcn sukkelcn aan spier- 
of gewrichtspijncn. Bijzoiidcrc genecswijzcn of 
geneesiniddclcnzijn niet bckcnd.Men tracht allccn do 
pijnlijke verechijnselen dragelijk tc maken (aspirine). De 
ziekte is besniettelijk； er zijn zclfs goed ge- constateerde 
gevallen van overbrengen door derden waargenomen. 
Omtrent de ziekte-oorzaak is nieU bekend. 

Knokkelkoorts is een ziekte dor warme land on. Naar 
het Noorden is zij doorgedrongen op het Ooste- lijk 
halfrond tot 41° (Constantinopci), ophctWeste- lijk 
halfrond tot 40° (Philadelphia), terwijl zij naar het Zuiden 
nog niet de tropen heeft overschrcden. In Ned. Indie zyn 
epidemieen opgetreden in 1779— 1780, 1871—1873 en 
1900. 

Literaluur: D. By Ion, Vcrh. Bat. Gen. v. K. en W., 
1780. — G. Karssen, Dengues of Knokkelkoorts, 1879. 
— Dr. C. L. v. d. Burg, De geneesh. in N. I., II, bl. 347., 
Gen. Tijdsclir. v. N. I. XVII, bl. 1, XVIII, bl. 3S2, 3S4. 
— Dr. G. W. Kiewiet de Jonge, Tropische ziekten van 
den Indischen Arcbipel, 1909, 1912. , 

/ KNOL (GOVERT). Zie CNOLL. 
KOBA. Een district van de afdceling Zuid-Banka dcr 

residentie Banka cn Onderhoorigheden, tevens de naam 
van een ondcrdistrict. 

Ko ba is ook een dcr 9 mijndistricten, waarin het eiland 
voor de tin winning is vcrdecld. 

KOBA. Standplaats van het distrietshoofd van het 
gelijknamig district der afdeeliug Zuid-Banka, gelegen 
aan de Oostkust van Banka. Er bevinden zich een Gouv. 
lagere inlandsche school en een particuliere chineesche 
school. De bevolking be- droeg ulto. 1905 bijna 1800 
zielen, waarvan een zcstal Europcanen en 土 970 
Chhieezen en een 8-tal Arabieren. 

Over 1914 was de scheepvaartbeweging. aangc- 
komen stoom- en zeilschepen respectievclijk 89 
(235,200 il3 netto inhoud) en 25 (J979 M3 n. i.). 

KOBOE. Ini. naam op Solor aan den lijstkroko- dil 
Crocodilus porosus Scluieid. gegeven. Zic onder 
BOWAJA. 

KOBUS (JAN DERK). Kobus we rd den 11 Maart 1856 
te Deventer geboren, studeerde, na de Hoo- gere 
Burgerschool in zijn vaderstad te hebben af- geloopen, 
aan het toenmaJige Atheneum illustre te Deventer en 
daarna aan verschillcnde Jandbouw- boogescholen in 
Duitschland. Na volbrachtc sludie reisde hij in opdracht 
der regee ring naar de belang- rijkste land bouwproefstat 
ions in Europa en we rd daarna tot assistent aan het 
Kijkslandbouwproef- station te Wageningcn benoeind, 
waar })ij tot het jaar 188G bleef. In het jaar 1887 were! 
Kobus bc- noemd tot onderdirecteur van het juist 
opgcrichte proefstation voor de suiker te Pasoeroean, 
ging in 1892 over naar Soerabaja als hoofdredacteur van 
het toen opgerichte Archicf voor de Java Suikerin- 
dustrie, maar hij kwam reeds in 1897 naur het 
Proefstation te Pasoeroean terug en wcl in de kwa- liteit; 
van dirccteur, eene betrekking, die hij tot zijn dood in 
1910 heeft vervuld. Zijn arbeid kan in twee groote 
onderdeclen gesplitst worden en wel in spe- ciaal werk 
in dienst van de suilterrietcultuur en in 

algemeen work als hoofdredacteur en ijverig： 
medewerker van het suikcrtijdschrift cn als sccreta- 
ris en later hoofdbestuurdcr van het Algemeen 
Syndicaat van Suikcrfabrikanten op Java. 

In cerstgenoemdc richting heeft hij zich groote- 
verdiensten verworven met onderzoekingen over de 
serehziekte, over den invocr van vreemde rietvarie- teiten, 
over sclectie van suikerriet op den weg der chcniische 
analyse, over het kweeken van nieuwe rietvaricteiten door 
uitzaaiing, maar zi)n hoofdar- beid bleef gewijel aan de be 
working en bemesting van het suikerriet, die hij op 
rationeelen grondslag wist te vestigen.Indc anderc 
richting van zijn arbeid smaakte Kobus de voldoeniiig het 
Javasche suiker- tijdschrift tot het besto en volledigste van 
dezeii aard te zicn opgroeien en op dat hooge peil tc zicn 
blijvcn, terwijl hij in dienst van liet Syndicaat van 
Suikcrfabrikanten den stoot gaf aan me nig nuttig plan en 
ook de uitvocring daarvan voorbereidde cn leidde. 

Zijne talrijke geschriftcn zijn alle opgenomen in het 
Archief der Java Suikerindustrie en in den als bijlage van 
het Archief uitgegeven verzainelbundel van belangrijkc 
publicaties, welke voor 1893 ver- schenen waren. 

KOCK (HENDRIK MERKUS BARON DE). Geb. te 
Heusden 25 Mei 1779, zoon van J. C. de Kock (lid "der 
firina Sartorius, Schukort en C°, bankiers te Parijsl_gn M. 
P. 3Ierkus. Na eerst als klerk bij het Co mite van algemeen 
welzijn (1795) en bij het Alin. v. Oorlog (1797) werkzaam 
te zijn ge- weest, werd hij 1798 benoemd tot 2dcn legatie- 
secretaris bij den Bataafschen minister op het congres te 
Rastatt; nog in hetzelfde jaar ver bon- den aan de zending 
van Schimmclpenninck naar Pax-ijs, en in 1799 seer, bij 
den gevolmachtigdc te Milaan. Daarna werd hij bij de 
zeemacht aange- stciaY in 1801 als oppcrschrijvcr bij de 
vloot onder De Winter met den rang van kapt. t. zee; in 
1803 als fiskaal en sccr. van do vloot onder Verhuell; in 
1804 als koi. en kap. t. zee tit., functie doende van chef 
van den gen. staf, en in 180G opper-equi- pagemcester 
van de marine beoosten de Kaap- de Goedc Hoop. In 1807 
te Batavia aangekomen, werd hij kommandant over Java's 
Oosthoek, Ma- doera en Grissee, in 1808 koi. en adjud.-
gen. van den GouvJ^eneraa!, en in 1809 brigadier der 
legcre en kommandant der mil. divisic te Scmarang. Als 
chef van den gcneralen staf dcr marine ging hij in 1810 in 
Franschen dienst over en werd aan- gewezen tot 
evontueelen opvoJger van den Gouv.- Generaal Janssens
； nade verovering van Java door de Engelschcn word ]iij 
in EngeJand in kiijgs^c- vangenschap gehouden en eerst 
))a het hcrstel onzer onafhankclijkheid in Dec. 18J3 
daaruit ont- slagen. In Ned. dienst getreden, word h)j in 
1814 benoemd tot clicf van den gcneralen staf van het 
corps, bestemd oin naar Java tc worden gezon- den ； na 
den terugkeer van Napoleon word ]Jc Kock, die in April 
J815 tot gencraal-majoor l)c- noemd was, aaugesleld tot 
chef van den staf vau het konimando ii)de Zuidcl. depart, 
te Brussel? doch na het herstel dcr Bourbons kon hij wedcr 
naar Indie vertrekJcen ； in 1817 te Jiatavia aun'- 
gekomen, werd hij tot gouverneur der Molukken be-
noemd, doch reeds in 1818 eervol uit dut ambt ontslagen 
om als kommandant der t roe pen in Indie op te treden (5 
Mei 1819). ID die betrekking onderscheidde hij zich in 
hooge mate als opper- bevelhebber der expeditie, die in 
1821 PaJembang, onderwierp； benoemd tot Luit.-Gen. 
(26 Nov. 1821) 
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word hem bovendien nog do betrekking toever- trouwd 
van Luit.-Gouvcrncur van 's Rijks Aziati- sche 
bezittingen, niet opdracht bij ovorlijdcn of vertrek van 
den Gouv.-Generaal clicns ambt tijdelijk waar to nomen. 
Den Isten Jan. 182G trad hy clan ook als waaniemend 
Gouv.-Generaal op; na de aankonist van den Comm.-
Gencraal Du Bus de Gisignies legde hij die betrekking 
neder, doch blccf als Luit.-Gouv.-Gcncraal cn legerko m 
m and a n t de cerate persoon na den landvoogd, tot hij 
16 Jan. 1830 die betrekkingen nedorlcgdc cn naar 
Nederland vertrok. Grootc diensten had hij intusschcn 
bewezen <loor de bcstrijding cn beeindiging van den 
opstand van Dip i Negarii (over zijne handelwijzo bij de 
ge- vangenneming van D. N. zic KieIstra, Tijdspicgcl, 
Jan. 1898). In Nederland we rd De Kock aangesteld tot 
oppcrbevclhebbcr der .troepen in do provincie Zeelaiid 
en met den titel Baron in den adelstand verheven ； van 
1 Dec. 1836 tot 12 Mei 1841 beklecdde hij de betrekking 
van Minister van Binnen], Zaken; tegclijk met zijn 
ccrvol ontslag werd hij Minister van Staat en Kanselier 
der beide Ned. orden. Daama werd De Kock nog 
benocmd tot lid van de EersLe Kamcr (8 Jan, 1842) cn 
voorzitter van de Riddcrschap van Noord Brabant. Den 
12den April J845 overiced hij te *s Gravenhage  

KODHOEK (MAD.). Zie MORINDA TINCTORIA. 
KODI BENGEDO en KODI BOKOL. Twee land- 

schappen der ondcrafdecling Noord-Wcst-Socmba van 
de aTdeeling Soernba, res. Timor cn Ondcr- 
lioorighcdcn. 

KODJA (IKAN). Zie LIPVISSCHEN. 
KODOK, Javaansche naam voor kikvorsch cn pad. 

Anderc Javaansche nanien voor vergiftige soorten zijn 
Kangkoeng en Kin tel. voor ecne groote soort kikvorsch 
bangkokan, voor cen boomkikvorsch bentjok. 
Soendaneesche nanien zijn voor den gc- woncn 
kikvorsch bangkong, voor de boomkikvor- schcn tjeuhaj 
en tjakoeng. VToordc Maleische nanien zie KATAK cn 
KANGKOENG. 

KODOK (IKAN). Zie PADDEVISSCIIEN. 
KOEAJANG(?). Naam op West-Sumatra voor Irena 

crinigera, maar ook voor Bhringa remifer. De 
inboorJingen op Mendanao nocincn Irena crinigera 
Jlas-kapor, de Maleiers op Sumatra Biangkapoer( ?). Zie 
ook DKONGO. 

KOEALA. .1 Naam van een langzamcrhand in 
bfiteekenis toenemendc handelsplaats in de ondcr- 
afdccling Bo ven Liingkat (afdccling Langkal van het 
gewest Oostkust v. Sumatra), wclkc met cen 
stoomtrannveg naar Bindjci is aangcslotcu aan Jict ])eli-
8poorwegnct. 

II. Naam eencr aau den transportweg naar de 
Alaslanclcn in de on(lerafdc(ding do Karolandon (af- 
cleeling Simeloengoen cn de KuroJandcn van het- 
z?]fde gcwesl) gelegon vrij aanzicnlijkc Btitak- 
karapong. 

KOEALA (KOEWALA) (MAL., cn ATJ.). Rivier- 
monding. De namen van nan rivicrmondingcn.gc- l(；
gcn pJaatscn worden veelal met Kocala samcn- gestcld : 
Koeala Gigieng, Kr» Bafr Oe, Ka Kapoeas, enz. Sonis 
begrijpen wij ondcr zoo，n naam ook het achtcrland van 
do cigcnlijkc Koeala cn spreken bijv. van de 
landschaj>pen Koeala Batee, Koeala Baja, Kocala 
Tjarafr Mon, cnz. 

KOEALA BATfiE. Zie BAT&D KOEALA DAJA. Zie 
DA J A. 
KOEALA GIGIENG. Zio GIG115NG. 
KOEALA KAPOEAS. Afdceling der resident io 

Zuider- en OostcrafdceJing van Borneo met ge- 
Jijknamigo hoofdplaats cn verdeold in de ondcraf- 

dcolingcn Bcncdon Boven Bajak, Sampit 
en Kota Waringin. M" !' '-/J 

KOEALA KAPOEAS. Hoofdplaats der gclijkna- inige 
afdccling van de rcsidentie Z.-O.-afdeeling van Borneo, 
gelcgcn aan de Kleine Dajakrivicr (Knpocas Moerocng) 
ter plaatse, waar die zich verecnigt met de Pocloc Pctak 
of Audjaman, arm van de Barito. Ook staat die 
hoofdplaats door cen gegraven kanaal naar de Barito-
rivier in rechtstreeksche conununicatie met 
BandjermasinZ^ 

KOEALA LAMBEUSOE. Zie LAMBEUSdE. 
KOEALA OENGA. Zic OENGA. 
KOEALA SIMPANG. Standplaats van den civie- len 

gezaghebher der ondcrafdecling Teniiang, af- deeling 
Oostkust van Atjeh, gouvt. Atjeh en O. 

KOEALOE (KWALOE, HOE ALOE). Zelfbc- sturend 
landschap, deel uitmakende van de onder- afdceling 
Labocan Batoc der afdceling Asahan van het 
gouvcrhcment Oostkust van Sumatra. Het omvat den 
beneden- en ecn gedeelte van den bo ven loop der 
Kocalocrivicr en is gelegen tus- schen de landschappcn 
Asahan in het N. en Bila in het Z., Straat Malaka in het 0. 
en de tot de residentie Tapanoeli behoorende Bataklan- 
den in het W. Bchalvo in het Westelijk gedeelte is de 
bodem een uitgestrekt moeras, de kam- pongs zijn langs 
do rivieroevers gelegen. Bij overccnkomst van 1885 word 
aan het Gouveme- ment het recht van belastingheffing 
afgestaan voor f 20.000 's jaars cn in 1886 werd Koealoe 
met Ledoeng onafhankelijk van Asalian vcrklaarcl, in 
wclk jaar ook de tegenwoordige Zclfbestuurder tot Jang 
di pertocan van het landschap werd verheven ;deze is zecr 
na verwant aan den Sultan van Asahan. Het met het 
Zclfbestuur van Kcca- loe ge^joten politick contract werd 
in 1907 gc- wijzigd/> 

KQEALOE (KWALOE, HOEALOE.) Rivier in het 
gowest Oostkust van Sumatra. Hccft. hare bron- nen in de 
rcsidentie Tapanoeli ten Z. van het Toba- mecr. Do 
voornaamste bergen, waarop de rivier en haar zijrivieren 
ontspringen, zijn toppen van de grensgebergten van 
Habinsaran. De bovenloop komt van den Dolok Pinggol 
ni Bodilcn vormt met zijn takken nauwe, diepe klovcn in 
het vaste ge- stcentc, waardoor het water als een 
schuimende massa gepcrat wordt. In 1890, tijdens de 
cxcursie tcgen de in Ocloe Koealoe gelegen landschap- 
pen Loemban Pinasa cn Djandji — die een iiival hadden 
gedaan in Pad an g Lawas cn de kaiupong Si Oclamboo 
hadden gcpiundcrd — werd door den tocnmaligen 2en Ju 
it. der artillerie J. B. Dover de door do colonno afgclcgde 
route in kaart ge- bracht, waardoor cenige gegevens 
omtrent den loop der ri vicr wcnleti verkregen. Behalve 
de oven genoemdo omvat do bovenloop nog do land- 
schappen Hito Tan ah, Loemban Rohab, Taloeng, 
Locmban Balik, Parsombocran en Loemban Rau. 
Zijrivieren in Ocloe Koealoe zijn de Aek Si Hap- pa cn 
Aek Pagar Batoc. Binncn het gebied van do Oostkust van 
Sumatra neemt de K. links de Toeni- bocs cn rechts de 
Boeloo Soma, Ajcr Nutas, Pa- mckc cn Ajcr Kocwo op, 
waarna zij zich door opnamo van de Lcdoeng 
aanmerkelijk verbreedt, het rivicreilandje Poelau 
Djoorapan vomit cn met een bijna negen kilometers 
wijdcn mond bij Tan- djong Ledocng even bewesten den 
mond der Pa- nci in de Straat van Malaka valt. 

KOEANTAN. Zie SUMATRA (riviere:】) (Kwan tan). 
KOEAU, KOEAOW of KOEWAU. Naam op 
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West-Sumatra voor de Argus-fazant, A rgnsiamts 
e’gus (zie PAUW)； op Oost-Sumatra bij de Malciers 
Oeau. 

KOEBANG of Kocbangan. I. Do poclcn waarin 'de 
karbouwen zich wcntclcn of waar zij zich ba- 'den (Sum. 
Wcstk.). 

II. Koebang Tigii Baririk (do drio koebang- boomcn 
op cen rij) in vroegcre ccuwen ecn hoog rechtsco]lege bij 
Kocmanis, Sum. Wcstk. (T. B. G. 
,dl. LV. 1913 bl. 240). 
'KOEBAKG NA^ DOE6, (de twoc koebangboo- 
mcn). I. Kampoeng en niarktplaats in de Jandstrcek 
Tjandocng bij Fort de Kock, Sum. Westk. 

II. de oude ho6T3])laats van Socpajang,nu cen dis- 
triBt van 有Alahan Pandjang (zie al- 
daar), Sum. Westk. Het plaatsjc is gclegen op cen 
houvelrug aan den Imkeroever dcr Batang Lawa§, 
aan den grooten weg van Solok naar Moearo La- 
boeh, 20 K.M. ten Z.O. van Sol ole. De koebangs, 
die de plants haar naam gaven, staan op het niarkt- 
plcin. De oudc controleurswoning is ingcricht tot 
pasanggrahan, hoogte 936 M. Er hcerscht een 
frisch, gezond klimaat./?' 

KOEBELA (Ai-oc cil.). Zie PERGAM cn DUIF. 
KOEBOE. La-ndschaj) op de O.kust van Sumatra, 

onderhoorigheid van het landschap Siak. Het sbrekt. zich 
ten 0. uit langs de Straat van Malaka, ten Z. is de grens 
de waterscliciding van de Bangka- en Kocboe-riviertjes, 
terwijl de grens met Panei, volgens de bestuurders van 
dat landschap, de Telagan Tegerang zou zijn en volgens 
Siaksche opgavc de Soengei Sitoekang. De bevolking 
woont grootendeels in de benedenstreken, nabij de Koc- 
boe-rivier； aan de overige riviertjes, die in de Straat van 
Mai aka uitinonden — met uitzondc- 
j'ing van de Dahoen — hebben zich Cliineezen 
gevestigd, die zich met de vischvangst bezig Lou- 
den. De inlandsche bevoJking is thans in 4 soe- 
koe's verdeald (vroeger slechts in 3)； aan het hoofd 
van 3 dier soekoe's staan datoek's, terwijl de leden 
der 4de soekoe onder vier panghoeloe's gesteld 
zijn. Zij houdt zich bezig met het bebouwen van 
ladangs, de vischvangst cn de inzameling van 
boscliproducten ； evcnals in het nabijgelegen Bang- 
ka volgen de kinderen de soekoe der inocder, of- 
schoon het in Koeboe mogelijk is, dat de zoon zijn 
vader als soekoehoofd opvolgt, al belioort hij niet 
tot de soekoe van zijn vadcr. Het bovengenoem- 
riviertje Koeboe is zeer onbeduidend ； het zou 
zijn oorsprong hebben in het mocras Laoet Lam- 
pangga, en valt ten Z. van Tandjoeng Bangsi in 
zee. Zie H. A. Hymans van An rooy, T. Aard r. 
Gen. lie ser. I, m. u. a. bl. 306； Id., T；,,Bat. .Gen. 
yXXX bl. 388; J. A. v. Rijn v. AJkemade, Bijdr. 
/tT^T. L. en Vlk. IVe Ser. VIII bl. 28. 

KOEBOE (ORANG; worden bcschouwd de oudstc 
bewoners vaTfSiimatra to zijn ； de naani wordt afge- 
leid van “ngoeboe" (=rondzwerveu); zij waren vroe- 
gcr nomaden; eerst in de laatste jaren ziji)zij tot 
vaste nederzettingen gedrongen. Koeboe's zonder 
vaste woonplaats zijn thans een grootc uitzondering 
•geworden, het Koeboegebied wordt begrensd door 
de rivicren Moesi, Rawas, Tabir en Djambi; echtcr 
zijn ook Koeboencdcrzottingen aangetroffen in 
Ma Boengo, bewesten de Tabir, aan de Singoan 
benoorden de Djambirivier en komon so ms wel 
zworvende Koeboes in Tebing Tinggi, ja, tot aan 
de Komcringrivier (dus ver bezuiden de Moesi). 
Hun afkomst ligt in het duister; onder de Koe- 
boo's in de ondcrafdeeling Koeboestrckcn vernam 
de controleur Van_JDongcn^_het verhaal dat zij 
夕"/好//, . 广罕 

zouden af stain men van con breeder cn zustcr, die in 
overoude tijdcn door zccroovcrs, wegens het plegen van 
blocdschandc, in de tocnmaals on- bowoondc bosschcn 
aan do kust van Sumatra aan wal worden gezet. Als 
oudste Kocbocncderzcttuig noenit men Ocloe-Kej)ajang, 
dicht bij de docsoen Penaniping aan de Lalangrivier. Er 
zijn bij de Koo- boc's piagems in bewaring, afkomstig 
van Ratoc Senoehocn, con Palcmbangschc Vorstin, die 3 
eeu- wen gclcden Iccfdc; zij bestaan uit ecn rood koperen 
plaat, ccn karbouwen hoom met ecn stuk papier er in, en 
ccn kopcrcn koin; van deze vorstin on tvin gen zij het 
cerst klcedingstukken en leerden zij zout gc- bruiken. 
Hoewel thans bijna alien in doesoens (dor- pen) 
vereenigd, hebben zij een groote voorliefdc bchouden 
voor het boschlcven, en veel afkeer van gcregeld werk. In 
1838 zouden er reeds 25 vaste nc- derzettingen hebben 
bestaan (met 356 huizen)； hun aantai word geschat 4oen 
七 2000 te bedragen ； in 1906 ± 7000. Zij behooren tot 
de klcinc menschen, wat lichaamsgrootte betreft； de 
mannen hebben cen gcmiddeklelcngtc van 1.588M.,de 
vrouwen van 1.508 M. ； zij zijn donkerdcr van kleur dan 
de gewone Ma- leiers ； hun vrees voor water is zoo 
groot, dat ze zich nooit wasschen ； ze verspreiden dus 
een ondragelij- ken geur, en Jijden vcel aan huidziekten. 
Dr. Hagen verdeclt hen in twee duidelijk van dkaar 
gescheiden en zelfs aan elkaar tegenovergestclde 
anthropologi- schc greepen (kleine van 1.567 M. met lang 
hoofd, en groote van 1.611 M. met kort hoofd), die elk 
een eigendommclijk gczichtstype hebben en waarvan de 
kleine als het oorspronkclijke type moet worden be- 
schouwd, dat zeer trefEinde overeenkomst vertoont met 
de overige primiticve volken van den Malci- schen 
Archipel; hun kinderrijkdom is zeer gering en do 
kindersterfte groot (33 %); hun won in gen, van zeer 
]ichtc niaterialen saamgesteld en op palcn gebouwd, zijn 
zeer klein (10 a 15 M.2), met zoo good als geen huisraad 
en mcestal door nicer dan een ge- zin bewoond. Zij zijn 
zeer zwijgzaam, vrecsachtig, schuw, goedig, cn bezitten 
een sclierpe opincrkings- gave. ZcdcJijk stclt men hen 
hoog. De kleeding is ccn schaamgordel uit boomschors 
(of katocn) voor bcide geslachten (de kinderen loopen tot 
10-jarigen Jccf- tijd naakt) en een hoofddoek van 
boomschors (of van katoen), doch in de doesoens neemt 
men mecr en meer de Maleischc kJcedcrdrachl over. Itijst 
cn zout wordt gekocht of gcruild, doch overigens voe- 
den zij zich met alles (zelfs met krengen), wat in hun 
naaste omgeving te vinden is cn wat jachb en vischvangst 
hun oplevercn. pe Jjcrciding van het vocdsel is hoogst 
primitief； vroeger word vennoede- Jijk aJlcs rauw 
gegeton, ofschoon het inaken van viiur door wrijving van 
stukjes hout over elkaur hun bekend was., Voor een groot 
deci zijn zij (of nocmcn zich)Mohainniedaan ；huw(；
Jijken worden nog meestal volgens cigen gewoonten 
(met weiuig oni- slgg) gesloten ； jnonogarnie is regcl, 
doch het komt vooi;dal 66n man twee vrouwen hceft; 
cchtschciding komt voor. Slainverband bestaat niet, wel 
fajnilie- verband ； hoofden kenden zij niet, ran gen cn 
titcls eveninin. Het wuren boschnomaden, zonder vasto 
woonplaats, bijna zonder kleeding, zelfs zonder op- 
schik, zonder de eenvoudigste, losse familic-or- 
ganisatie, zonder landbouw, zonder ecnig godsd ion fltig 
begrij), schuw als een wild dier. Lijken worden thans 
onder de aarde begraven, vroeger worden zo in een hutje 
in het bosch gelegd, en daaronder een vuur, in de hoop 
dat het hutje met inhoud zou ver- branden. Het geloof aan 
voorteekens is algemcen; voor gees ten bezwering heeft 
bijna elke streek zijn 
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hoofdmalim of doekoen inalim, ccn functi。, die zoo- veol 
mogclijk in 6cn gcslacht blijft. Voordat zij in vaste dorpen 
woonden, kwnmen zij mot do buiten- wercld nimmcrin 
aunrakingdan door tusschcukonist van hun Djeiiang, cen 
Jlalcicr die op ecn of anderc toevalligc wijzo hun 
vertrouwen had weten to win- ncri； met handclaren 
onderhieklen zij ccn ruilhan- del op be pa aide plaatscn in 
het bosch, zondcr dat men clkaar ooit zag. Hun taal is cen 
dialect van het Maleisch, verniengd met Javaanschc, 
Rcdjangschc cn Minangkabausche woorden. 

Lileratuur. Ind. Magazijn, 2c twaalftal no. 5 cn 6. Bat. 
1845 p. 102； T. v. N. I. 1c Jaarg. 2e dl. p. 286 (Bat. 1838); 
Ausland 10/10 1856 no. 41; Bijdr. T. L. cn V. v. No 1.1872, 
3e Volgr., 7edl. p. 226 jTydschr. v. Ind. T. L. en V.(11. 21. 
1875 p.447; Midden-Suma- traexpcditie-
Volksbcschrijving; Wnnderungen cincs Naturforschers im 
Mai. A reh. von 1878 bis 1883, door Henry Forbes, 
vcrtaakl door R. Tcuscher, Jena 1886; Tijdschr. BB. I, 
18S8, p. 359； Tijdschr. BB. 1889, III, p. 364; Tijdschr. 
BB., XXX, 1906, p. 225, cn in Bijdr. T. L. en V. v. N. I., 
7c Volgr. 9e dl, 1910 p. 181, cn <11. 67, J912, p. 7.3/en 
VerofTontlichungen .aus dem Stiidtischen Vdlk^r-
Muscum, Frankfurt a. /Main. 1908; Bcschrijving cn 
volledigc literal uur- opgave in Tijdschr. voor Gescliicd. 
Land - en Volken- /kunde, J915. biz. 1G8 en 228. J----'--— 

KOEBOE. Landschap op Borneo's W.kust, res- 
sortcerend ondcr de onderafdeeling Pontianak der 
gelijknaniigc afdecling, bevat de delta-cilandcn begrensd 
ten N.W. door de Poengoer cn Kapocas, ten O. door de 
Mendawak cn Lida., ten Z. door de Selat Maja. Het 
landschap, op 5088 K3I.2 (volgens Tabel planimctr. meting 
O.-I. uitgavo 1895) geschat, bestaat uit nioerassige cn met 
wil- demissen bedekte kustlanden. De ecnige hoogte van 
beteekenis is de G. Am ba wan g (360 M.). Het lieeft 
lioofdzakclijk in het N.W. cenc gevestigde bevolking. Aan 
het hoofd van het rijkje, dat on- geveer gelijktijdig met 
Pontianak werd gcsticht, staat ccn Vorst, die den titcl van 
Toe wan (heer) voert； hij Jiceft zijn verblijf te Koeboc, 
niet ver boven de mending der Tercntang. Zic T. Bat. Gen. 
XI (J862) bl. J38. Op 4 Nov. lOOOovcrlccd <le in 1871 als 
zoodanig opgetreden Toewan (heer) van Koeboe; zijn tot 
opvolgcr in het bestuur aange- wczcn zoon werd ecnige 
dagon later, ondcr nadere goedk^uring en bckrachi iging 
van de Regccring. door (!<■!) resident hcvcbtigd in do 
waardigheid van bestu order van het landschap, nadat bij 
de ycr- eisclUe akte van verband hud b<;i:edigd, bezcgeld 
en ondcrteckeiKl. Die akte vun vcrbaiul zoo med c de akte 
van be vest iging werden goedgekeurd en be- krachtigd bij 
Gouv. Bt-. van ]G Juli 1901 No. 8. 

In April 1911 werd de bestuurder Sjarif Abbas al 
Aydroos van zijn waardigheid on the ven wegens 
Hchonding van het contract , onwettige hefihigon enz. Tot 
bestuurder word daarop bcnocin<l Sjarif Dzin ibn oel 
Mnrchocnj Sjnrif Ismai!, die in September 19J 1 de kort<! 
veiklariug aflcgde, wclkc bij Gouv. Bt. van 15 Jun. 1912 
No. 79 wci(1 gocdgckcurd. 

Bij den top Tclok Ajcr (hoogte J58 M.) is in 1905 ccne 
fabriek opgericht ter verwerking van bakaubast tot “cutch" 
(looistof). Deze ondemcming heefb cen tijd lang stil 
gestaan, doch is sedert hero pend.」)c verhooging van het 
invoerrccht oj) cutch in Amerika, het voornaanistc 
afzetgebied, is hie man nict vrcenid. 

De rivier Koeboc is een zijtak der Kapocas cn I jnondt 
uit in den zeeboezem Kocwala Kocboe of Sdlat Pudang 
Tikar. t'' j 

KOEBOE KARAMBIL. Spoorhalte, 9 K.M. ten O. 
vaill*a<inng Vnncl jang,aan den weg naar Splok: hier 
begin t de weg naar Fort van der Cape I Jen, Sum. 
Westktist . f - … 

KOEBOE OELO LEKO. Bclangrijkc marga van de 
voormaligo onderafdeeling Kocbocstrcken in de 
afdecling Pa 1cmbangsche Bcncdenlandcn, gclegen aan 
den bovenloop der Batang Hari Lf-ko, ccn linker zijrivier 
van de Aloesi. De niarga, die verdccld is ondcr 4 
cloesoens, bcslaat cen oppcrvlaktc van 1400 K.M.2 cn 
telt slechts 700 inwoners, alien Koe- bocs. Hoofdplaats is 
Lccbock Bintialo. De marga heeft mccr bekendheid 
gekregen, doordat hier bc- langrijke petrolcumbronnen 
vermoed worden o. a. in het noorden aan de Socngoe 
Toeboc. Het ver- kecr gcschiedt er bijna uitsluitend te 
water, daar de enkcle slcchts weinig begaanbare 
voctpaden ccn deci van het jaar ondcr water staan. Toch 
wisten de Djambi opstandclingcn in September 1916 ook 
in deze afgelegcn st reck aan han gers te maken. Bij de 
opheffing van de onderafdeeling Kocboestreken in 
1915,kwam de marga weder onderde onderafdeeling 
^locsi-ilir, waarbij zij voor 1906 reeds behoorde. 

KOEBOENG(Koebin).(MAL.).ZicEEKHOORNS, 
VLIEGENDE en MAKI, VLIEGENDE. 

KOEBOER RADJd. Hindoc-oudheden m de nagri 
Limb Kaoem (zic aldaar). 

KOEBOESTREKEN. Voormalige onderafdeeling der 
afdeeling Palembangsche benedenlanden in het N.(). der 
rcsidentie Palcmbang. Zij omvatte hoofdzakclijk het 
strooingebied der Lalang- en Toengkalriviercn (zie 
aldaar) en der Batang Hari Loko en bcslocg cen 
oppervlaktc van 10.(582 K.M.2. De inhccmschc 
bevolking van 士 8800 ziclcn (1915) bestaat voor 
ongeveci' de hclft uit Kocboc's (zic KOEBOE (ORANG), 
die zich laug- zanierhand in vaste nederzettingen hebben 
ver- cenigd, hoofdzakclijk aan de rivicrocvcrs. Rond z we 
r- vende Koeboe's vindt men in dit rcssort niet meer. Een 
vecstapel ontbreekt er ten ccnenmale； de land- bouw 
staat nog op bizonder lagen trap, de bevolking houdt zich 
in hoofdzaak bezig met de inzameling van 
boschproducten (cljeloctoeng, rotan, was, da- mar, hout), 
met jacht en vischvangst. Voorts zijn er cen 25-tal 
Europeanen woonachtig op de boorter- reincn der Kon. 
Petrol Mij. waar ook ecn ige honderden Javaansche en 
Chineesohe contract- koclies werkzaam zijn cn op de 
houtaankapondcr- ncmingen in Dawas en Koeboc Ocloe 
Lvko. Te Bajoeng Ix-ntjir aan den rechterocver der 
Lalang- rivier, op 177 K.M. van zee, wonen enkele Chi- 
necsche en Palcmbangsche handclaren. Tot 1906 maakte 
dezc onderafdeeling cen dccl uit van de af- deding Tliran 
cn Ban joe Asin, op 1 Februari 1916 is de onderafdeeling 
opgehevcii en gevoegd bij de on- dcrafdceling. Banjoc 
Asin, bchoudens de marga Kocbocstrcken, wclko als 
Batang Hari Leko een decl uitmankt van do 
onderafdeeling 3Iocsi Ilir. Hicnncdc hield Bajoeng 
Lcntjir op standplaats te zijn van een controJeur. 

KQEB0ETA1V1EAHAN. District van de afdeeling 
BoeTeleiig, residenTFc Biili! en Lombok. 
KOEDA (MAU, SOEND.). Zic PAARD. 
KOEDA (IKAN). Zic ZEEPAARDJES. 

KOEDA AJER, K. ARAU. K. RIMBOE. Zie TAPIR. 
KOEDOE (JAV., SOEXD.). Zic MORINDA T1NC- 

TORIA. 
KOEDOES (SOENAN). Zie HEILIGEN (MOH. 

1NDISCHE). 
KOEDOES. Afdeeling cn regenttichap van do 
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residentie Semarang met cene oppervlakte van 590 KU. 

De afdecling bcstaat uit een controle-afdcc- ling en vicr 
districten Koedoes, Tjendana, Oenda- kan en Tenggeles. 

De bevolking bcdrocg op ulto 1915 ruim 278.000 
zielen, waarvan 3SO Europeanen, 4300 Chineczen, en 
een 40-tal andore Vrcemde OosterlingQn. 

In het Zuiden der afdceling in het district Ocn- dakan, 
vindt men de Rawa gede, een groot mooras, d&t，zich 
ook uitstrekt over het daaraangrenzend district- Kajen 
(zic aklaar). De afwatcring van dit moeras heeft plaats 
door de Djoewanarivicr. 

De wcstgrcns dcr afdecling wordt gevormd door de 
kali Serang (zie aldaar), die aan bcidc ocvei'S is bedijkt. 
Te Wilaloeng (district Oendakan) is ccn groote sluis 
gebouwd, die het bandjirwater bij hoo- gen waterstand 
van de Tanggoelanjin naardc Baba- lariviei, afvoert. cn 
zoo naar de Djoewanarivier. In het begin van 1916 
hebben in de afdeclingen Demak, Kocdoes en Japara 
groote overstroomingen plaats gehad, doordat de dijken 
doorbraken. 

Er zijn dric suikorfabrieken. Aan de Japarasche 
culluumiaatschappij, eigcnarcs dcr suikerondememin 
gen R-endcng en Tandjangmodjo, is vergunning 
gegeven tot het winnen van kalksiccn ten bchoeve barer 
ondernemingen in het district Oendakan.4 i - 

KOEDOES.Jlifitrict van het gelijknaniige regent- 
schap en de gelijknaniige afdecling van de residentie 
Semarang, met eenc oppervlakte van 土 76 K.M.2. Er 
komt een suikerfabrick voor: Renddrig. Op ulto. 1905 
had men er eene bevolking van ruim 90.000 ziclen, 
waarvan 土 270 Europcanen, bijna 4100 Chineezen, 土 
30 Arabicrcn en 30 andere Vreemde Oosterlingeu. Het 
district is verdeeld in drie onder- districten 产 '
 ' 

09E9OES、Hoofdplaats van de gelijknamige af- 
deeliiig, het regent schap en district van de residentie 
Semarang, gelegcn aan den grooten postweg cn de 
stoomtraHjlijn Semarang-Lasem, cn aan de Kali Geiis. 
De hoofdplaats is vry groot en kenjnerkt zich door fraaie 
houten inlandsche huizen, van kostbaar snij- en lofwerk 
voorzieu. 

De inwoners zijn grootcndeels liandelarcn, die overal 
op Java been trekken en soms jaren van liuis blijven. 
Men ondcrsclieidt Kocdoes in cen oudo cn nieuwe stad 
； de eerste araagt voornamelijk roem op het graf van 
Pangeran Koedoes cn op de oude moskee of liever in in 
are t, die daarnevens omhoog rijst. 

Men vindt er eene bclangrijkc Chineesche wijk. 
Verder heeft men er drie druk bczochte pasars, w.o. de 
groote en bekende pasar Kliwon en cen veepasar, alwaar 
ook vee uit de oinliggende af- dcelingen van Ri?mbang 
afkomstig, verhandeld wordt. Van de inlandsche 
nijverlieid dient vermeld te worden de fabricatie van 
inlandsche sigaretten, die zelfs naar Oost-Java worden 
gezonden. 

Op ultimo J915 bedroeg de bevolking 38.800 zie- len, 
waarvan een 230-tal Europeanen, een 4000-taI 
Chiueezen, en eci) 40-tal andere Vreemde Ooster- 
lingen. 
Omtrent het graf bij de desa Tjolo; zic TJOLO. 

KOE-IEN. Riviertje op de Z.kust van Borneo, ^at zyn 
naam gaf aan de vroegere onderafdeeling in 
Bandjermasin, Koewin, de omstreken dcr hoofd- plaats 
bevattende. Het eiland Tatas, dat v66r 1860 rr^et het Z. 
daarvan gelegcn land het Gouv,gebied uitmaakte, terwijl 
de dorpen ten 0. der Koe-icn en de Kajoe Tangi aan den 
Sultan behoorden, wordt gevormd door de Antassan 
Koe-ien (zie aldaar), de Martapoera cn de Barito. 

KOEJA. Naam door Socndancczon aan de cchtc 
rivicrschildpadden (Trionychidac) gegeven (zie ondcr 
SCHILDPADDEN, fam. Trionychidac II, B. 4). 

KOEKANG, ook koengkang, pockang (MAL.); mocka 
(SOEND.); koelikap (BAT.) oewa oewa (JAV.), NycMus 
cozicang Bodd. = tardigradus Fisch.) Is in don Indischen 
Archipel do eenigo vertegenwoor- digor van de 
Nycticabidae, ecn fainilie der Half- apen (zie aldaar). Hij 
is van Bcngalen en Cochin- china over Sumatra, Banka, 
de Natoena-eiL en Borneo tot Java en de Philippijncn 
verspreid in een aantai varieteiten, die tegenwoordig ook 
wel als zclfstandige soorten bcschouwd worden (zoo 
worden uit den Archipel ondcrschciden: N. hilleri, Stone 
and Rehn en malaianius, Anders., beide van Sumatra, de 
laatste bovendien van het Maleischc Schiereiland; 
Natunae, Stone and Rehn ； -javanicus E. GeofE., 

bancanit^; borneani(s: verg. Lyon, Notes on the Slow 
Lemurs. Proc. U. S. Nat. Mus. XXXI, 190G, biz. 527). 
Het zijn kleinc, ongeveer 3% dm. lange, wollig behaarde 
dieren met een zeer korten staart. kleine ooren en groote 
oogen, dit laatste in verband met de nachtclijke 
levenswijze. Zy leven, ccnzaam of in paren, op boomen, 
waarin ze overdag met opgerold lichaam slapen, terwijl 
zij 's nachts zich Jangzaani voortbewegen. De kleur is 
grijsach- tig, met een smallen, bruinen, overlangschen 
band over het midden van don rug en een donkerbruinen 
ring om elk oog. Hun voedsel bcstaat vooral uit bladercn 
en vruchten, maar ook uit insekten, vogels en hun eieren, 
enz. 
KOEKOEKBELOEK(KOKOK BELOEK).ZicUIL. 

KOEKOE MATJAN (MAL.). Zic HURA. 
KOEKOEK. De koekoeken (Cucjdidae) worden in een 

groot aantai soorten overal op de eilanden van den 
Indischen archipel gevonden. Het zijn vogels zeer 
verschillend van vorm en grootte, met 2 naar voren en 2 
naar achtercn gerichte teenen, met meest- al Jangcn staart 
cn haakvonnig gebogen snavel. Zij voeden zich bijna 
uitsluitend met insecten en klei- nc reptilien en 
amphibien. De voortplanting van do mcestc soorten is 
incrkwaarclig, daar zij zelf geen nest bouwen en de eieren 
uitbroeden, maar deze in do nesten van andere vogels 
leggen, die voor het uit- broeden en voor de opvoeding 
der jongen zorgcu. Van de in den Archipel voorkomende 
soorten noc- men wij de volgende: Cocci/stes 
coromandus, cen kuif- koekoek met witten halsband van 
Java, Sumatra, Borneo cn Celebes; Calliechthrus 
Icucolophus van Nicuw Guinea, Salawatti, W aigeoc en 
Al isool; do donker gekleurde, witgevlekte Surniculus 
lugubris, kedasih itam van Sumatra, Java, Borneo en 
Celebes； deze vogel houdt zich steeds in het dichte 】
om- mer op en roept zoowel bij dag als bij nacht; op Ba- 
tjan Jceftde slechts in enkcic excinplarcn bekende 8. 
HfiisscJienbroeki; de groote Hierococcyx sparverioidcs 
is op Borneo gevonden; JI. Jiocki, iets kleiner, van do 
bergen van Sumatra en Noord-West-Bornco; If. jn(jax 
van Sumatra, Java en Borneo; de iets kleinero JI. nanus 
ook op Borneo gevonden en II. crassiros- tris, zcldzaam, 
van Celebes. De op het Indische vaste- Jand zeer 
verbreide Cuculus microplerus wordt ook gevonden op 
Java, Sumatra, Borneo cn Ternate cn heeft een langer en 
zwaardcr gebouwden snavel dan onze gewone Koekoek; 
Cuculus tele.phonv.8, een vogel, die onze gewone 
Koekoek in Noordoost Azio en Japan vervangt, komt ook 
op Java, Borneo, Sumatra, Timor en de Moluldccn voor; 
ecnigs- zins op onzen Koekoek gelijkcnd, doch Ideincr, 
met andcr stemgeluid cn verschillend gekleurd, is C. 
intermedium, ook vrij wel over geheel Azie verspreid, 
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komt ovoral in onzcn archipci voor tot Nicuw-Gui- pea; 
C. poliocephalusgelijkt op onzcn Koekock, doch is 
kleiner on hceft kortcr staart, op Java on Borneo; 
zeldzaain in onzen archipel cn daar slcchts op Tcr- •nate 
govonden, is C. pallidus van Australic； C. sonnerati van 
Sumatra, Borneo, Java en Timor. Cacomanlis merulinits, 
Piet van Vliet of kedasih, is cen klcinc Koekock, van bo 
ven bruinachtig-olijf- Ideurig, van onderen rood bruin, 
kop en stuit grijs, die onafgebroken cen eentonig gcroep 
laat hooren, van Sumatra, Java, Borneo cn Celebes: C. 
variolosus van Timor, de Molukken en Niouw-Guinea 
hceft de bovcndcclen donkerder gcklcurd dan 
laatstgenoeni- de soort，, waarmedo hij overigens groote 
overccn- komst vertoont; C. insj)eratus van de Aroe-
eilandon, de Molukken en Nieuw-Guinca is nog 
donkcnlcr gc- kleurd ； op Celebes en Bocro.c.yuKlt men 
ecn op dozen gelijkenden Kockoek C. virescen-s: 0. 
castancivenlris is beperkt tot- Australie, Nieuw-Guinea 
cn de Aroe- cilanden ； op Java en Sumatra wordt nog 
gevonden de continentale G. passer inns, somber 
gcklcurd, ■olijfklcurig getint op vlcugcls cn mantel; van 
het ge- slacht Mesocalizts is slcchts eene soort bekend. 
M. palliolatus van Austral!ii, Batjan, de Aroe- cn Kei- 
eilandcn. De Brons kookoe ken zijn ver- tegenwoordigd 
door eenige soorten van het geslacht Chalcococcyx: C. 
xanthorhynch^ van Sumatra, Borneo cn Java is 
violetklcurig met gouden weerschijn on witten buik； de 
metallisch groenc, koperklcurig gevlekte C. maculates op 
Sumatra; C. basalis van Java, Lombok, FJores, Timor en 
de Aroc-eilandcn: op Java, Borneo, Flores tot Nieuw-
Guinea lecft C. malayamis, van boven grijs met gouden 
glans, onderdeelen wit. met grijze d wars band cn, leeft 
in lagc streken, nieesl in laag hout; C. poecilurus van 
Nieuw-Guinea, Amhoina, Misool cn Goram heeft de 
bovendeclen grijsachtjg kopergroen, onder- dcelen wiI 
met bronsgrocnc dwarsbanden, voedt zich met. harige 
rupsen, roept onaangenaam cn legt <le cicrcn in iiesten 
van klcinc, insectenetende vogcls; bijna a Is deze 
gcklcurd zijn C. ruficollis en poeciluroide.i van Nieuw-
Guinea en C. miso- rens iff van Alisore uit de 
Geclvinkbaai; C. cras- siroslris van Nieuw-Guinea cn de 
Molukken. De eoorten van het geslacht Eudynamii 
voeden zich bijna uitsluitcnd met vruchtcn, hun bek is 
krach- tig, het naakte gedccltc rond het oog groot; C. 
honorata, do tjoeJik-tjoclik (MAL.) leeft ook op Java, 
Sumatra, Bom co en Florcs, een zwart gc- kleurdc vogel 
met wittc, later rosso vlekkcn, oud gehcel zwarl, schijnt 
zijn ci viitsluitcnd in het nest van kraaivogels tc leggen 
； E. oriental is, zwart met blauw-grocncn weerschijn, 
van de Molukken; E. ci/anocep/uila van Nieuw-Guinea, 
Goram cn Timor; E. ru/ivenler van Nieuw-Guinea cn 
nabu- rige Papoc-cilanden; E. melanorhyncha van 
Celebes •en de Soela-eilanden, ken baar a an den zwart 
gc- klcurdcn snavcl. Op de Aroc-cilaudcn cn Nicuw- 
■Guinca lucft de zcldzainc Jihaniphomantis rnega- 
rhynckus, de eenige soort van het geslacht. Ook 
■Scythrops novac-hollandiae wordt slechts in het 
•OosteJijko dec! van den archipel aangotroffen, nl. op 
Florcs, Celebes, Ternate, Ceram, Batjan, Obi, Bocroe, de 
Kei-cilanden en Nieuw-Guinea cn nog" nicer Oostclijk; 
op Celebes noeincn de inboorlingcn hem Amcavo 
(WccrvoorspcHcr), omdat hij bij verandering van wed er, 
voJgens hen, onrustig is •on zijn stem dikwijls doct 
hooren ； deze groote vogel heeft cen grooten, zijdclings 
saaingedruktcn snavcl, aan welks wortel de neusgaten; 
staart lang cn afge- <rond, vlcugels lang en pun tig. Hij is 
grijs van klcur, 

met olijfbniincn rug, vleugcls cn staart, welke laat- ste 
con wit cn zwarten band aan hot cinde bezit. Hij leeft van 
insectcn cn slakkcn en heeft ecn stem als die van ecu 
haan, wanneer deze een roof- vogcl bcmerkt. De 
Spoorkoekoeken, Gen- iro?)?<-s-soortcn, hebben slanke, 
weinig gekromde nagcls, die van den duim zeer verlcngd; 
C. goliath van Batjan en Halmahdra wordt 65 c.M. lang, 
is zwart glanzend gcRIenrdinct-ccne wittc vlek op iede- 
ren vlcugel； C. menebiki zwart mot groenen weerschijn 
en gelcn snavcl, is iets kleiner dan de voorgaan- dc soort, 
leeft op N.-Guinea, Salawati, Jobi, Misool cn Batanta; de 
dezen zeer gelijkende C. aruensis wordt op de Aroe-
cilandcn gevonden ； op Misorc in de Geelvinkbaai treft 
men C. chab/baeu^ aan, op N.-Guinea C. bernsteini en op 
tic Kei-eilandcn C. spiloptcrus; C. rectunguis van 
Sumatra en Borneo is betrekkelijk klein, doch hceft een 
zeer ontwikkel- den nagel aan den duim ； C. sinensis 
hceft ecn zeer uitgestrekten verspreidingskring op het 
Indische continent en in China, komt op Sumatra, Borneo 
cn Java voor； hij is ccn zwart gekleurde vogel met 
kastanjebruine vleugels cn heeft rug, bek en poo ten ook 
zwart; deze vogel wordt in laag hout en hoog 
grasgevonden, de stem klinkt als ,,hoe-hoe"; wanneer 
gevaar dreigt, laat hij zich zonder de vleugels te bewegen 
uit den boom glyden; een weinig kleiner is de met purper 
overgoten C. nigrorufus, die, wat de kleurvcrdeeling 
betre 琮,ookaans£7zc〃sisdoetdenken: deze wordt op 
Java cn op Sumatra gevonden; C. javanicus behoort tot 
de op het vastcland overal voorkomende vonnen, leeft op 
Sumatra, Java, Borneo, Celebes cn de Molukken;'t is cen 
groenzwarte vogel met rossc vleugels: hij eet 
spriiikhanen, wan- dclende bladcn (Phyllium-aoorten) en 
bezien; de Maleischc naam van Centropus-soorten is 
boeboet, de Socndanccsche docdoct. Slechts van Celebes 
bekend is C. ceUbensis, een weinig opvallend gekleurde 
vogel, met roodbruine onderdeelen, zwarten bek en 
zwartbruine pooten ； Zancloslomus javanicus, de 
lontrok, vindt men ook op Sumatra, Borneo, en Java: de 
bek is koraalrood, rug, vleugcls en staart zijn glanzend 
groenachtig blauw; Rhopodptes elongatus van Sumfitra 
en R. bornecnsis van Borneo vcrschil- len hoofdzakelijk 
doordat de laatsto veel kleiner is: vleugels on staart zijn 
holder glanzend groen, staart- veeren breed gerand met 
wit; R. diardi met vlcugels cn staart glanzend donker 
olijfkleurig, staart wit gerand, komt van Sumatra; een 
prachtig gekleurde Kockoek van de Soenda-eilanden is 
R. sumatranics: rug, vleugcls cn staart schitterend groen, 
de laatste tamelijk breed met witte pun- ten; Rhinorlha 
chlorophaea van het Indische continent, Sumatra en Java, 
is in het algemccn bruin gcklcurd, mantel en vlcugcls don 
kerbruin, staart somber zwart met tai van licht gekleurde 
dwars- strepen. Zccr schitterend zijn meestal gcklcurd do 
Malkoha's, groote Koekockcn van de gcslachtcn 
Jihamphococcyx, lihinococcyx en Urococcyx; liham- 
phococci/x calorhynchus van Celebes met langen staart, 
staalblauw cvenals do acliterhclft der vleugels, 
bovensnavel gccl, van voren zwart, onder- snavel van 
voren rood ； Rhinococcyx curvirostris is op Java zeer 
algcmccn: bovensnavel bleek- grocn, ondcrsnavel zwart, 
bovcndcelen bronsgroen, buik kastanjebruin, houdt zich 
in met laag hout dicht bogrocide streken op cn legt zich 
cp de dichto struikon met hangende vleugcls en uitge- 
breiden staart, zonder zich met de pooten vast te houdon: 
Urococcyx erythrognathus komt op Sumatra cn Borneo 
voor: rug, vleugcls en basis van 
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etaart dicp mctalliek groen; ondcrdeelcn kastanje- bmin, 
ondcrkaak dof rood. Op Borneo allecn Iccft Carpococcyx 
radiatus, een prachtige en grooto vogel: snavel flauw 
gekromd. snavcl en pooton groen, hals on rug grijsachtig 
paars met mctalliek groenen wecrschijn, vlcugcls on 
staart bronsgroon met purperen wecrschyn, ondcrdeelcn 
wit, naakte huid rond oogen rood: hij loopt snel op den 
grond, voedt zich met wornien cn zet zich n ict op 
boomen ； C. viridis van Sumatra verschilt iets in tint cn 
grootte. 

De H o n i n g AV ij z c r s. Indicator, zijn geen cchtc 
Kockoekon, Inin cigenlijk vadcrland is Af; ika; eene 
soort, Z. archipclagicus, komt in Ned. Oost- Indie voor 
en wcl op Borneo； een kleinc vogel met sterk 
ontAnkkeldcn snave], die bovenop en aan de punt donkcr 
geklcurd is, terwijl de ondcr- snavcl wit is. Do vogel is 
aschkleurig olijf getint, iederc veder met geel afgezet; 
ondcrdeelcn van cen grijsachtig wit. j\Ien zegt-, dat deze 
vogel door zijn eigenaardig geschrecuw en gedrag de 
aandacht van mensch en dier vestigt op byennesten ； 
wor- den die dan uitgehaald, zoo voedt hij zich met de 
larven. 

KOELABET (SOEND.). Zie TRIGONELLA. 
KOELAWL Zelfbesturcnd landschap in de on- d era fd 

eelin g Paloe dcr residentie Men ado. (Tijdsclir. 
G, deel LIV (1912) af].. 1—2 cn AlciT. Euc. / 质f 

II (1912)' lilf S5—205. Tijdschr. A. G. 2e 洒eric, deel XXXI, 
(J9i4) b). 61S). 

KOELAWI'SCH. Zie TOR AD JA'SCH ETALEN. j 
KOELDI of KOELDE (JAV.). Zie EZEL. 

KOELIE, KOELIECONTRACT, KOELIEORDON- 
NANTIES. Koeli (Eng. cooli) waarschijnlijk een Tarhil-
woord, dat ,,huur", „gehuurd persoon,5 be- teekent, wordt 
in den regcl gebezigd tcr aandui- ding van gekleurde 
arbeiders in het aJgemeen. In het bijzonder duidt het woo 
rd de arbeiders aan werkzaam op onderneiningen van 
land bouw, mijn- bouw, nijverheid. 

Terwijl op Java cn Madoera nagenoeg uitslui- tend 
inlanders, en nicest van het eigen gewest waarin de 
ondcmcming gelegen is, zich als koelie op zuIke 
ondernemingen verbinden, heeft de schaarschtc der 
bevolking in vele gewesten der Buitenbezittingen aldaar 
aanleiding gegeven o)n de arbeidskrachten te zockcn in 
and ere gewesten van Nederlandsch-Indie en voor een 
groot deel daarbuiten. 

Al spoedig na het herstel van het Nederlandsch gezag 
in Indie heeft de wetgever redeu gehad, zich te bemoeicn 
met de werving van deze arbeidskrachten en in den loop 
van de negentiende eeuw is doze bemoeiing steeds meer 
omvattend gcworden en het koelievraagstuk is ook thans 
nog een der be- langrijkste op het gebied der 
binncnlandsche politick. 

VersehiHende belangen eischen in deze bchar- tiging: 
Wat betreft den arbeidcr, werkncnier, geldt het 

waarborgen te geven tegen misbruik maken van zijne 
onbeholpenheid en onkunde bij Jiet sluiten eencr 
overeenkomst, tegen financieele benadceling, voor 
goedc behandeling tijdens den duur der werk- 
overeenkomsten, voor geede huisvesting en genees- 
kundige behandeling, voor terugzsnding na afloop der 
overeenkomst, c-nz. enz. 

Wat< betreft den werkgever, wordt vooral de behoefte 
gevoeld dezen te vrijwaren tegen benadee- ling, die kan 
voortvloeicn uit willekeurige uiet- nakoming door den 
arbeider van het door liem 

gesloten contract-, daar toch voor de daardoor ont- 
stane schade langs den gewonen weg geenerlei 
verhaal op den arbeider niogelijk is. 

In niet gcriugc mate is voorts het algemcen belang 
betrokken bij allcs dat don geregcldcn gang van zaken in 
de landbouwnijverbeid kan bcvordcrcn ； op zichzclf 
reeds rechtvaarcligt deze overweging eon ingrijpen van 
don wetgever. 

Allerecrst. cn gedurende langen tijd alleen, achtte de 
wetgever zich ge roe pen tocziclit uit te oefenen op de 
slniting van a r be id so verccn koin st cn om de zekerheid 
tc vt'rkrijgen dat geen arbeider zich zou verbinclcn 
zonder volkomcn kennis van zaken.. Reeds in de Publico 
tie van Com in issarissen -Gone- raal van 5 Januari 1819 
(Ind. Stb. no. 10) werd eene voorziening get ref fen o in 
treat het sluiten van overccnkomstcn met de inlandsche. 
nl. Javaansche, bcvoHdng, de bepaling nainelijk, dat 
voor de be- staanbaarheid in rcchten van elkc 
overeenkomst van welken aard ook, tnsschen in landers 
en anderen, registratie door den resident ter plaatsc, waar 
het contract mocst werken, vercischt was； de resident 
zou zich bij die registratie moeten verzekeren van de 
identiteit dcr contractanten, van Jiunne volkomcn 
toesteniining, terwijl tegen misloiding moest worden 
gewuukt. De o vereen komsten moesten. individucel 
worden aangegaan. 

Een dergelijk voorschrift werd in art. 181 van Ind. Stb. 
J824 no. 19a gegeven voor Ambon, welk artikel bij Ind. 
Stb. 1824 no. 28a op Mcnado werd toepasselijk 
verkJaard. 

De regeliug van 18J9 betrof allo overccnkomstcn, 
welke ook, dus ook elk arbe id scon tract, maar blecf 
intusschen ten aanzien van het laatste vrijwel een doode 
letter, althans in de nieeste streken. Bij Ind一 Stb. 1838 
no. 50 werd zij beperkt tot contracten verband houdende 
met het aanvangen en voort- zetten van nuttige 
ondernemingen en bedrijvcn van nijverheid; voorts week 
deze laatsto regcling in zooverro van die van 1819 af, dat 
het sluiten van indivklueele contracten nict noodig was, 
maar overeenkoinsten gesloten konden worden met do 
oudsten en voornaamsten ecner desa. 

Ook ten aanzien van deze verordening,die bij Ind. Stb. 
J8G3 no. 152 bclangrijk werd gewijzigd, in zooverro dat 
wed er individueele eosit ructsluiCing verplicht werd 
gesteld, kon, op grond van hare algemeene formuleering, 
worden aangcnoinen dat zc op arbeidscontrnctcn van 
toepassing was, go- lijk bij Gouvernejnentsbesluit van 18 
October J 858 no. 3 (Bijbl. 813) dan ook uitdrukkelijk 
werd be- paald; zij het dat de wetgever van j 838 vcrnioo- 
delijk nieer in het bijzondcr het oog heeft gchad op 
overeenkomsten betreffende huur en vcrhiiiir van 
gronclen. 

Aan even bed oedd besluit lug tevciis de kcjineiijko 
bcdoeling van clc regccring ten grondsiag dal aJJe 
contracten, ook koeiiecontractcn, nict andcrx dun 
schriftclijk inochlcn worden aangegaan, mondelinge en 
ongercgistrccrdc nietig zouden zijn. 

JJe prakt ijk hicld zich aan deze bcdocJingcn niet. 
AlJeen dan uls door de koelics voorschot werd bedongen, 
kwain cen schriftelijke daarna ter registratie aangcbodcn 
overcenkojnst voor； ui(?cstal echtcr werd mondeling 
gecontractcerd. 

Tot groote hoogto bleef dus de regeling van 1838- cen 
doode letter; de waarborgen, die ze bedoclde te geven, 
gaf zij, zooals zo werd tx)egepast, niet en in latere jaren 
werd dan ook berhaaklclijk de zicnswijze verdedigd, dat 
de regcling van ] 838 be- hoorde tc worden ingetrokken. 
Zoo slelde een door 
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don Raad van Indie in 1862 aanhangig gcmaakto 
ontwerp-rcgcling betreffcndc de op hoog gezag 
ingovoerdo on de particulierc cultures in Ncdcr- landsch-
Indie — geredigeerd door het raadslid mr. L. W. C. 
Keuchenius—- de volkomcn vrij]atiug voor van 
particuliere overccnkomsteh niits do werkingsduur 
daarvan niet den termijn van con jaar zou overschrijdcn; 
zoo stcldc de G.-G. 0. van Roes bij con in 1864 den Raad 
van Indie ter over waging aangeboden on twerp K. B. 
voor, clko bemoeiing van achninistratie of politic met 
doze contracten to verbieden cn daarop de bcpalingcn 
van het Burgcrlijk Wotbook van toepassing to niaken, 
eon dcnkbecld dat ook gohuldigd werd in het daarna 
ingetrokken ontwcrp-cultuurwet van den Minister 
Franszn van de Butte van 1865. Deze laatste staatsman 
heeft zich ook in den vervolge steeds afkeerig betoond 
van bemoeiing dcr politio met deze aangelegcnheid. 
Dergelijko pogingen wcr- den aangewend in 1869, 1871, 
1877,1879 enz. Steeds werd betoogd, dat de praktijk op 
Java had aangc- toond dat aan registratie geen behoefte 
bestond, dat deze was cen noodclooze en nuttelooze 
fonna- ]iteit en dat het voorsebrift van 1838 zelfs 
gevaariijk was, omdat daardoor tailooze 
overeenkomsten, die dag aan dag, steeds mondeling en 
steeds zonder registratie, met koehes werden gesloton, 
met nio- tigheid werden bedreigd. Herhaaldclijk bleek 
vuorts dat bij de werkgevers ernstig bczwaar bestond 
tegen de in dat voorsebrift aan do residenten ge- geven 
disc ret lonairc macht om hunne registratie aan contracten 
tc onthouden en dezo daardoor nietig te maken. 
Uitvoerigc behandeling vond bet onderwerp nog- niaals 
in ] 893 en〕894, nadat aan het lid van den Kaad van 
Nederlandsch-Indic, J. Mullemeister, was opgedragen 
ecn algenicen plaatselijk onderzock in te stellcn naar de 
in Oost-Java hecrschendc toc- standen op het gebied van 
Europeesciie landbouw- nij ver he id. Hoewcl de 
bcschouwingcn van dat raadslid cn dus ook zijn 
voorstellen grootendecls belrok- king hadden op de 
ovcrccnkomsten gesloten tus- Hchcn den in Jan cl sc hen 
verliuurder van grond en arbeid cn don nict-inlandschen 
huurdcr daarvan, waarvoor hij registratie bepaald 
noodzakclijk oor- deelde (cene regaling nopens de 
grondverhiiringen is tot stand gekonicn bij do Inlandsche 
Grond- huurordonnantic van 1900, Ind. Stb. no. 240), 
achttc hij aanvaukelijk toch ook de registratie van blooto 
arbeidscontracten wcnschelijk en stel- do hij daaroni 
voor, deze in de hand tc werkon door aan do registratie 
het voordecl te verbinden van bcniocienis dcr 
ambtenaren om langs niinne- Jijkcn weg de nakoniing 
dor contractcu to ver- zekeron. Later Icwain hij zclf 
echter weder op deze mcening terug, toen nader 
onderzock hem had aangetoond dat de regislrutie van 
tienduizenden contracten, op Java cn Mudoera alleen, 
den ainb- tcnarcn op tc vcel tijd verlies zou te staan 
koinen zonder dal cen daaraan geiivenredigd voordecl 
zou worden verkregeu. 
De ordonnantic van Ind. Stb. 1838 no. 50 is ten slottc 
ingetrokken bij Ind. Stb. 1903 no. IU8 met dicn verstande 
cvcnwel. dat gchandhaafd bleef het verbod van het 
sluiten van overcenkomsten met de oudsten en 
voornaanisteii dcr dcsa/s, namcns deze desazH 
uangegaai). 
Aantcekcning verdient dat de kwestic der regis- tratio 
zich op Java en Aladoera alleen kan voor- doen ten 
aanzien van werkvolk van die cilandcn zclf afkomstig； 
op de Buitenbezittingen is do too- 

stand, gclijk bcneclen zal blijken, gehccl and era. 
Ecn tweed c maatrcgcl, spcciaal bed odd ter be- 

schcnning van den werkgover, is steeds aanbevolcn in den 
vonn cener z.g. poe.tu.ile sanclie. 

Voor het cerst kwain in artikcl 35 van het be- kendo 
Socrabajasch politicrcglcment van 182。 (Ind. Stb. 1829 
no. 8) eeno strafbepaiing voor ten aanzien van bedienden, 
die hun dicnst buiten weten. van den dienstbruikcr 
vcrlatcn. Dezo politiever- ordoning werd bij 
verschillcncle latere verordenin- gen van toepassing 
vcrklaard op gchcci Java en Madoera met uitzondcring 
van Batavia. Het dcnkbecld om eene dergelijko bepaling 
vast te stcllen ter verzekcring van werkoverccnkomsten 
ten behoevo van landbouwondemcmingcn, voor het cerst 
to berde gebracht door den G.-G. Pahud, is ook na zijn 
aftreden herhaaldclijk weder ver- dcdigcl, zoo in de 
ontwcrp-cultuunvct van den minister Uhlenbe k (1862) cn 
in een afzonderlijk ontwerp- dcWnal (1870) maar had 
daareategen bcstrijding ge- vonden by den Raad van Indie 
(18G2) en den minister Fransen van de Putte (18G5) in 
diens ontwcrp- cultuurwet, waarin hij, zooals boven reeds 
bleek, ten aanzien van alle arbeidscontracten allo 
bemoeienia niet enkel van de administratic, maar ook van 
de- politic, wildo uitsluiten. 

Do praktijk op Java schcen echter behoefte te doen 
gcvoclen aan eenc strafbaarstelling van ar- beiders die, na 
voorschot ontvangen te hebben» willekeurig niet 
opkwamen om den beloofden arbeid te vcrrichten of 
daarna den arbeid ver- lieten zonder hun voorschot te 
hebben aangezui- verd, getnigc het feit dat herhaaldclijk 
zulkc per- sonen op de politierol — in stryd met de straf- 
wet — werden gestraft wegens oplickting 

Art. 2 no. 27 van het Algcmecn Politiestraf- icglcmcnt 
voor Inlanders (1872), ontworpen door mr. T. H. der 
Kinderen, inaakte aan evcnbedoeld misbruik con cind 
door een uitdrukkelijkc straf- bepaling in den door Pahud 
reeds gewenschten zin te go ven. Bedockle bepaling 
steldc strafbaar clkcn dienstbare of rverkman, die zick 
voor den gcwoncn huurtijd of voor cen onbcpaalden tijd 
bij de maand verhuurt cn zonder aannemelijke- redenen, 
binnen den gewonen huurtijd of gedu- rende de loopendc 
maand, zonder toestemming van den dienstbruikcr zijn 
dicnst verlaat of wei- gert tc arbeiden. 

Deze bepaling wekte, tocn zy in Nederland bekend 
werd, grooto verontwaardiging, zoowel op- clogniatisch-
juridieke gronden — een privaat- rechtelijk^contract zou 
niet door cen stiufsanctie- beschennd mogen worden — 
als op ethische — men vreesde dat tengevolge daarvan de 
workman in con toestand van slaven\ij zou worden 
gebracht* Een votum in do 2c Kamer — naar aanleiding- 
der bekende motie-Alirandolle — gaf <lc regeering 
aanleiding bij K. B. van J2 Mei 1879 Ind. Stb. no. 203 
bedocld art ikel 2 no. 27 P. I. in tc trekken terwijl Covens 
daarbij in het W. v. S. v. Inlanders cen nieuw artikcl 328a 
werd ingelascht, strafbaar stcllcndc hem, die met het 
oogmerk zich ten koste van den mccster of workgever 
wcderreclitclijk te bevoordeclcn, zich geld of 
geldswaardigc voorwer- pen heeft docn afgeven bij wijze 
van voorschot voor werkzaamhcden, die hij in gebreko is 
ge- blcven tc vorrichtcn ； een bepaling die, wegens 
nagenoeg steeds blijkcude onmogelijkhcid om het 
bestaan van het bcdriegclijko voornemcn, op het. tijdstip 
van het ontvangen van het voorschot. 
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te bewijzen, vrijwel nimmer voor toepassing in i 
aanmerking komt. 

Voorte werden bij Ind. Stb. 1879 no. 256 do i bcpalingcn 
van het B. W. omtrent het arbeids- contract (artt. 1601—
1603) op de inlandscho on met haar gelijkgestelde be 
volkin g van toepassing verklaard. 

In later tijd is de opvatting omt-rent do toe- laatba-arheid 
van peen ale sancties by privaetrech- telijke contraeten 
veranderd (vcrgclijk (ronwcns reeds het vot-um dor 
vergadcring van de NcderJ. Juristenvcrecniging van 1876). 
Zoo lieten o. a. mr. N. P. van den Berg in ecn voordraclit 
voor de Nederlandsche afdeeling van de N. I. maatschap- 
pij van Nijverheid cn Landbouwop 9 December 1S90 •en 
Prof. mr. G. A. van Hamel in ecn voordracht voor het 
Indisch Genootscliap op 23 Februari 1892 zich in anderen 
zin daarover uit cn stcldcn dezen o. a. de vraag waarom op 
Java on Madoera nog niet a-an de invoering ecner 
koelieordonnantic als sedert, zie beneden, voor de 
Buitcnbezittingen waren tot stand gcbracht, gedacht werd. 

De minister van Dedcm vond hicrin aanlciding in 1892 
aan de Indisclie regeering de vraag te stollen of de behoefte 
aan een koelieordonnantis voor Java en Madoera gcvoeld 
werd, wclke vraag echter in 189-1 door dio rcgecring 
ontkennend werd bean twoord. 

Toch is van de zijde der werkgevers aldaar in •later tijd 
hcrhaaldelijk op vaststclling eener koe- Jieordonnantie — 
al kon die dan in menig opzicht van die van de 
Buitenbezittingen verschillen 一 aangedrongen； zie 
hierover voornl. het Pracadvies door mr. A. Paets t-ot 
Gansoyen opgcsteld voor het lOe Congres (1909) van het 
Ned. Ind. Land- bouwsyndicaat. over de rechtsverhouding 
tussclien den werkgever en den inlandschcn workman op 
Java, (uitgave E. Fuhri en Co. te Socrabaja). In •dit 
praeadries, waarbij ook ecn conccpt-oi'don- n an tie voor 
Java en Madoera is gevoegd, geeft de auteur to vens 
uitvoerige mcdedeclingen om- trent de wetgeving ter zake 
in de Straits Settlements en Perak. 

In denzelfden geest als deze auteur schreef M. van 
Geuns herliaaldclijk in het Socrabajaasch Handelsblad； 
zie bijv. het no. van 25 Aug. 19J2; zie ook een opstel van 
mr. A. van Gennep in de /nd. Gids 1912 p. 727 e. v. en een 
opstel van 】nr. J. Ramaer ibidem biz. 1314 e. v. 

Geheel anders dan op Java cn Madoera is de loop der 
zaken gcwcest in de Bui ten bezittin gen. AJs eerste 
bemoeiing van den wetgever met het -arbeidsvraagstuk 
aldaar kan worden gewezen op artikelen *26 e. v. van Ind. 
Stb. 1825 no. 44, waarin bepalingen worden aangetroffen 
omtrent registratie van van elders aangevoerdc arbeiders, 
<ie met hen te sluiten contracten en de naleving daarvan, 
ten cinde te voorkomen dat zij tot elaven zouden worden 
geinaakt. Hoewel algemecn van strekIcing, konden tv)ch 
deze bepalingen bij- 加nder belang allcca voor de 
Buitenbezittingen hebben, waar de particulicre werkgevers, 
bij gebrek ■aan een voldoend aantai inhcenische arbeiders, 
steeds naar koelies uit den vreomde moctcn uit- zien. 

Deze bepalingen werden ver van gen door die van Ind. 
Stb. 18(58 no. 8 (zie ook no. 107), waarbij voorschriftan 
werden gegeven tegen niisleiding bij het aangaan en de 
tenuitvoerlegging van huur- Qvereenkoinstzn met 
oosterschc vreemd cl in gen, 

voorachriften dio in hot bijzondcr bestemd waron voor 
de Buitenbezittingen to golden. 

De groote ontwikkcling, die in do nu spoedig 
volgendo jaron do particulicro onderncmingen ter 
Oastkust van Sumatra vondon, had tcngevolge dat de 
voorschriften van 1868 voor die streek nict meor 
voldoendo werden gcacht. Bij Ind. Stb. 1875 no. 59 
werden zo voor dat gewest ingetrokken en ver- vangen 
door nieuwe uitvoeriger bcpalingcn, die echter reeds 
wcer vcrvielcn bij het inwerkingtrodon van do c era to 
dus genoemde Koelieordonnantie (Ind. Stb. 1880 no. 
133). 

Da uitvaardiging dozer verordcning was in over- 
eenstcmniing met het votum der Tweedc Kamcr naar 
aanlciding der boven reeds vcrmclde motio- MirandoUe. 

In dit votum 一 van 26 Februari 1877 一 werd n.L 
ook de verplichting der Rcgecring uitgesproken om de 
rechtsvcrhouding tusschen werkgevers en van ciders 
aangevoerde werklicdcn bij afzonderlijko ordonnantio te 
rcgelen ； voor werklieden van doze categoric mocht, 
zoo oordceldc de Kamer, om do bijzondcr groote, bij het 
voortbestaan der land- bouwonderneiningcn betrokken 
belangcn, worden afgeweken van de in het algemeen 
overigens aan- vaardc beginselcn: met name word ten 
hunnen aan- zicn invoering van registratie on poanale 
sanctio nuttig geoordecld. 

In het bijzonder dacht men daarbij aan Sumatra's 
Oostkust. 

Het ontstaan cener steeds in omvang cn betccke- nis 
toencmende tabakscultuur cn de stichting van krachtige 
ondernemingen, alleroerst van de Delimaat- schappij, 
daarna van andcre, had steeds in sterke mate de behoefte 
doen gcvoelen aan werving van arbeiders, die, daar do 
inheeinsche bevolking dun gezaaid was, van elders 
moesten worden hetrokken. 

Was op Java cigenlijk steeds bnhoefta gevoeld de 
bclangcn dor werknemers te behartigc：i, hier gold het 
vooral den werkgever te beschermen. Doze inocst 
gestound worden in zijn streven om vol- doende 
arbeiders van elders to betrekken cn be- scherrnd worden 
tegen willekeur van hunnc zijde. Ook werd, en nict in de 
laatstc plaats, bcoogd behartiging van het, bij de 
gestadige ontwikkeling der landbouwnijverheid 
betrokken,algemeen belang. 

De wensch te dicn einde krachtige bepalingen uit te 
vaardigen was dan ook in Indie reeds govookl. 

Een voorontwerp daarvoor was reeds in do Javaschc 
Caurant van 2 October 1877 no. 79 open- baar gemaakt, 
ten oindc kritiek uit tc lokken. De eerste 
koelieordonnantic werd uilgevaardigd voor het gewest 
Oostkust van Sumatra op 13 Juli 1880, Ind. Stb. no. )33. 
Over de gcschicdenis van den landbouw in (lit gewest cn 
de bijzoixlcrc rcdci)cn die het vaststclicn voor dit gewest 
nooclig maakten zie o._ a. de voordracht van C. J. van Ke 
in pen in do Ned. Ind. Besttinrsacademie van 25 Juni 
1909 „De Koelieordonnantic ter Oostkust van Sumatra''. 

Pc ordonnantie van 1880, ii)de daarop volgende jaren 
voor vele andere gewesten buiten .lava cn Madoera 
gevolgd, werd in J889 ([n<l. Stb. no. J 38) vervangen 
door ecnc nieuwe, welker he pal in- gen in lioofdzaak ook 
in de andere genicide gewesten, met uitzondcring ullccn 
van Banka cn Timor, zijn nagevolgd. 

In die ordonnanties, die oorspronkeiijk allecn voor 
Jaud- en mynbouw waren uitgcvaardigd, werd bepaald 
dat werklicdcn, afkomstig van lan- den buiten den Ned. 
Indischen Archipel, fllccn in dienst genomen mochten 
worden met inachtneining 
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van hare bepalingen. Bo vend ion konden met wcrkliedcn, 
afkomstig uit Ncderlandsch-Indie maar van andero 
geweston dan dat, waarin de on- domeming was gelegcn, 
(wat Sumatra^ Westkust hetreft ook met wcrklicdcn 
afkomstig uit het gewest, maar van buiten den vasten wul 
van Sumatra) zoodanige ovcrcenkomstcn worden 
geslotcn. 

Het sluiten van zulke ovcrcenkomstcn, die om tc geld 
on door best uu rsam bten aren mocstcn warden 
geregistreerd, had nu tengevolgo onderwerping van 
arbeiders en werkgevers aan de bepalingen dcr 
ordonnantie waarin, na uitvocrige omschrij- ving van 
beidcr rechten en verplichtirigen, ecnige strafbepalingen 
werden opgenomen van welko die tegen elke willekeurige 
inbreuk op het contract van de zijde van den arbeidcr on 
tegen verregaande luiheid wcl de bclangrijkste zijn. Als 
in de geschrif- ten, die in later jaren aan het 
koclievraagstuk zijn gewijd, de poenale sanclic wordt 
genocmd, heeft mon in het bijzonder op de hier genoemde 
str?f bepalingen het oog. Daarnaast hebben telkens 
andero dwangmaatregden, door de ordonnanties niogeJijk 
genian kt, t. w. de beperking van den werk- nian in de 
vrijhcid om de onderncming te verlatcn, <lc mogclijkhoid 
van terugbrenging van wegblij- vende arbeiders naar de 
ondememing, de ecnzijdigc bevoegclheid van den 
werkgever (zij het met voor- kennis van het hoofd van 
plaatsefijk bestum-) om het contract ontbonden te 
verklareii, de aandacht getrokken. 

Emstigc klachten over tocstanden ter Sumatra's 
Oostkust , zoo onit rent de behandeling van arbeiders als 
o mt rent de wijzc waarop de werving van koelies, vnl. op 
Java, gcschicdde, gaveti de Rcgcering in 1903 aanleiding 
een rcchtcrlijk anib- tenaar 一 inr. J. L. T. Rhcmrcv — 
naar dit go west to zenden tot het instellen van cen 
onderzoek ter plaatse cn in de daarop volgcndc jaren is 
aliengs eon algehecle horziening dcr arbeidswetgeving tot 
stand gekomen, die zich nu niet mccr beperkt tot do 
vaststelling dcr ondcrlitige rcclitcn en verplich- tingen 
van arbeiders en werkgevers, maar ook omvat de werving 
en het namens de rcgcering op de ualeving dcr 
arbeidswetgeving uitgeoefend wordend toczichl. 

Omtrent doze dric onderwerpeu het volgeudc. 
A. Werving. Bij de rcgeling hiervan wordt in 

Ncderlundsch-Indie cn ciders twee eric i stelsel gc- volgd. 
Men kan nl. of de werving van arbeiders verbieden, 
bchoudens de bevoegdheid dcr rcgcering om in 
bijzondere gevallcn van dit verbod dispen- satie to 
vcrJccncn; dit stelsel wordt in Indiii gevolgd, waar het 
gcldt werving van koelies daar te lande voor het 
buitenhind, zie Ind. Stb. 1887 no. 8; of de werving 
vrijlaton, mits mot inacht- neming van algeinccnc 
daaromtrent uitgevaar- digde voorschriftcn, geiijk in 
Indiii het goval is voor zoo ver betreft de aan werving op 
Java on Madoera ten behoove van ondernemingen op an- 
dcre eilanilcn.. 

De werving van koelies in het buitenland strekt vooral 
ten beboeve der ondernemingen ter Oosl- kust van 
Sumatra en voor de tinwiiuiing op Singkdp, Banka en 
Billiton en betreft uitsjlui- tend de werving van 
Chincczen. Voor zooverre deze in China plaats heeft, 
worden de contracten geslotcn voor cen officiecl bureau, 
te Swatow; geschiedt ze to Singapore of te Penang dan 
hceft de contractsluiting plants ten overstaan van den 
Protector of Chinese, ook genaamd Secretary of Chinese 
affairs aldaar. Als werfagenten in China 

treden vaak laukehs (lieden, die reeds cenigcn tijd als 
contractkoclio tor S.O.K. hebben gewerkt) op, daartoc 
door de plantcrsverccniging ter S.O.K. naar China 
gezonden. 

Wat de werving van Javancn betre任，waaruit thans 
het overgrooto dccl dcr koelies ter S.O.K. bestaat, deze 
gcschicddo tot 1909 ongcrcglcmen- teercl door 
tusschenkomst van particuliero werf- kantoi,cn in de 
havenplaatsen op Java, die wer- vers iti de binncnlandcn 
hadden. 

De waa.rgcnomcn misbruiken, die bij dezc parti- 
culicrc werving voorkwamcn, zijn aanleiding gewecst tot 
rcgeling van Ovcrlieidswege en de invoering van 
Staatstoezicht, lictgcca geschicd en mogelijk ge- maakt is 
door uitvaardiging van de wervingsordon - nantic van 10 
Fcbruari 1909, Ind. Stb. no. 123. De uitkomsten van eon 
aan den tocnmaligcn Inspec- tcur van den Arbeid D. G. 
Stibbc in J910 opge- dragen onderzoek naar de working 
der nieuwe rege- ling liceft aanleiding gegeven tot 
vervanging van de ordonnantie van 19^9 door de 
uitgebreider regeling in de ordonnantie van 14 September 
1914, Ind. Stb. no. 613, gewijzigd bij Ind. Stb. 1915 nos. 
181,423 cn 693. 

Dezc ordonnantie kent werfagenten die, als ge- 
machtigden van de werkgevers, met inlanders over- con 
komsten sluiten tot het verrichten van arbeid ton bohoeve 
van ondernemingen van han del, land- bouw of nijve rheid 
en open bare werken ； de Deli- Plantersverceniging heeft 
een eigen werfkantoor te Seinarang. Als werf agent mogen 
allcen opt reden pefs5rien Tcantorcn, die daartoc 
vergunning hebben verkregen van den Directeur van 
Justitie. 

Do ordonnantie van 1914 WJgclt de verplich- tingen 
van de werfagenten o. m. tea aanzien van de oprichting en 
inrichting van depots in de binnen- landen en aan de 
havenplaatsen (stranddepots), het geneeskundig onderzoek 
cn, voornamclyk, de wijze waarop met de aangeworven 
koelies over- een komsten mocton worden gcsloten. 
Werkover- eenkomsten, door den werfagent met arbeiders 
gcsloten, zijn nl. niet rcchtsgeldig voordat van het bestaan 
daarvan is geblckcn uit akten, verjeden ten overstaan van 
con daartoc in elk der havon- plaatsca Batavia, marang cn 
Soerabaja geplaat- sten ambtenaar met den tit el van 
wervingscommis- saris, die zijne medewerking mag 
weigeren wanneer blijkt van dwaling, dwang of bedrog bij 
den ar- bcidcr. Eerst na het verlijdcn der hier bedoelde akte 
is inscheping dcr contractantcn -verguud. 

Voorschriften ter uitvocring zijn opgenomen in het G. 
B. van 14 September 1914 no. 48 (BybL 8112). Daarbij is 
onder de algemceuo leiding van den Directeur van Justitie 
(het hoofd van. het <le])artemcnt, waarondcr de 
arbeidninspectief waar- over beneden, rossorteert) het 
toczicht op de nalo- ving van de bepalingen dcr wervings-
ordonnantie opgedragen aan de hoofden van 
gewestelijk^cn plaatselijk best uur en den Chef der 
Arbcidsinspectio, dezo Jaatste vertegonwoordigd door de 
aan hem ondergc^chikte wcrvingscommissarissen. 

Voor de venlere uitvocrige voorschriften, ook die 
omtrent den inhoud dcr arbcidscontracton met werfagenten 
gesloten. die alle de st rekking hebben misbruiken te 
voorkomcn en ook om gcldelijkc bo- nadceling van de 
arbeiders to vermijdcn, wordt verwezen naar de hier 
genoemde bcscheiden zelf. 

Do ordonnantie in Ind. Stb. 1915 n°. 693 is eehe | 
afzondcrlijkc regeling, krachtcns welke aan werk- i gevers 
onder bijzondere voorwaardon vorgunning kan worden 
vcrlccnd om uitsluitend ton eigen bo- 
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hoeve Inlanders op Java on Madoem te werven tot 
het vcrrichten van arbeid op lumno in de Buiten- 
bezittingen gelegcn ondernemingen. 

Eenc regecringsannschrijving van 7 Juni 19〕G, 
BijbL 8531, verbiedt de vorscheping van op Java cn 
Aladocra aangeworven contractarbcidcrs naar nicuw 
opgerichto ondernemingen, zoolang op die onder- 
nemingen nict is voldaan aan billijke vcrcischtcn 
voor behandeling cn verzorging van die arbeiders. 

B. Jioelieordonnanties. De bovengenicldc koc- 
lieordonnanties van 1880 cn 1S89 voor Sumatra's 
Oostkust cn de daarop gegrondc ordonnantics voor 
andere gcxvesten dcr Buitenbezittingen bcrustton allc op 
het bcginscl. dat met arbeiders van buiten Ned. Indie 
afkomstig geon andere contractcn kon- den worden 
gcsloten dan op den voct dier ordon- nanties cn dus 
volledig aan de bepalingen dier ordonnant ies 
ondenvorpen. Er waren dus met hen 
alleen contractcn mogclijk, vallendc ondcr die bc- 
palingen, onder nicer dus ook ondcr die omtront 
de poenalc sanctie. 

Gaf dit aanlciding tot klachtcn van de zijdc van hen, 
die de belangcn der arbeiders voorstonden, de 
ordonnanties zelvc blekcn voorts nict voldoende tegen 
misbruiken te waken. 

Toen dan ook, tcngcvolge van het bovengemcld van 
regecringswege in 1903 ingesteld onderzoek, vooi-
Ioopig, bij wijze van tijdcJijkcn maatrcgcl, een 
Inspectcur van den arbeid voor Sumatra's 
Oostkust word benoemd, constateerde deze ambte- 
naar, de heer B. Hoetink, al spoedig dat de con- 
tracten, zooals die tot dicn tijd in gemeld gewest 
werden gesloten, hoezeer ze aan de eischen dcr 
koelieoKlonnantia voideden, de belangcn der arbei- 
ders niet behoorlijk behartigden. Deze ambtenaar 
wist- te bewerken, dank zij ook de medewerking 
en van vele werkgevers zelf en van het bestuur, 
dat allengs volledigcr contractcn gesloten werden, 
waarbij gebruik word gemaakt vau de bepalingen 
van een door hem vervaardigd on twerp voor eon 
nieuwe koclicordonnantie, en de resident van de 
Oostkust van Sumatra bepaalde in 1906 dat voor- 
taan alleen contractcn op den voet der koelieordon- 
nantie door de bestuursambtenaren mocJiten wor- 
den geregistreerd, die aan de doi^r den beer Hoe- 
tink gestelde eischen voldcdci氐Toen vervolgens 
de Raad van Justitie te Hied迎顼l~909) besliste 
dat deze nieuwe contracten met in overeenstem- 
ming waren met de bepalingen der ordonnantie, 
achttc de wetgever het noedig in te grijpen, het- 
geen hij deed door bij ordonnantie van 12 Maart 
1910 Ind. Stb. no. 383 (zie ook Ind. Stb. 1910 no. 
196) van de volgcns het on twerp-Hoetink gesloten 
contracten de rechtsgcldigheid te verzekeren. 

Intusschcn was reeds het initiatief genomen tot 
een algeheele herziening der koeliewetgeving. Door 
den Minister van KoJonien werd aan den in Neder- 
land vertocvendeji rechtcrlijken ambtenaar jnr. A. 
F. van Blonunestein opgedragen een studie van 
het arbeidsvraagMuk in Nederlandsch-Iixl ic te 
maken. Als gevolg van dit onderzoek, waarbij de 
inmiddels gerepatrieerde heer B. Hoetink krach- 
tigeii steun gaf, werd in 1910 door inr. Van 
Blommestein een ontwerj) voor ecn nieuwe 
ordonnantie opgestcld, berustend op gehccl an 
d^re beginsclen dan de geklende, met name door 
feitelijke weglating van de „poenalc sanctieJ, in 
°en boven aangeduiden zin. Dat ontwerj) Jokle 
in de kringen der belanghcbbenden vcel verzet uit, 
zoodat de liegeering zich van eene rcgeling op 
den door mr. v. B. aangegeven grondslag onthield. 

Eon belangryke maatrcgel, zij het nog slcchts 
van voorloopigen aard, kwam intussclien tot stand 
bij de ordonnantic, opgenomen in Ind. Stb. 
1911 no. 540, sedert weder gcwijzigd bij Ind. Stb. 
1914 no. 616, waarbij, in afwachting van ecnc al- 
gcmcene hcraicning dcr voor verschillende gewes- 
t，cxi buiten Javn en Madocm golden de zoogenaamde 
koclicordonnantics, mccrdcrc vrijhcid word ver. 
leend tot indiciistncniing van werkliedcn op ande- 
ren voct dan bij die verordeningen bepaald. Arti- 
kcl 1 van allc ordon nan tics word nu a Id us gewij-  
zigd dat, behalve voor zoover de wervingsordon- nantie 
schriftclijke contractcn voorschrccf, deze op den voct 
dcr kodic-ordonnanties voortaan zou- den kun-ncn 
worden opgemaakt met wcrklicden niet bchoorendc tot 
de iiihcemsche bevolkirg der af- dccling, waar de 
onderneming van den werkgever gelegcn is. Met andere 
woorden: elko verplichting om 
met van elders afkomstige werklicden een contract 
te sluiten, waardoor de partijen kwamcn onder he- 
re ik dcr koelicordonnanties, verviel,behalve waar het 
gold de op Java cn Madocra bepaaldclijk voor arbeid’ 
in de Buitenbezittingen aangeworven werklieden. 

Verder geeft deze ordonnantie in haar tweede 
afdccling eenige bepalingen, bestemd tc gelden voor 
de gevalJen dat werlioverecnkomsten worden aan- 
gegaan op andcren voet dan bij de koelicordon- 
nantics is bepajfld : het begin dus van een wetgeving. 
betreffende den vrijen kocliearbeid, welker uit- 
breiding in de bedocling der regeering ligt. De 
“pocnalc sanctie" in den gewoncn zin van het woord 
cl. w. z. ten aanzien van de arbeiders, wordt in deze， 
bepalingen natuurlijk gemist. 

Voor zoover aangaat Sumatra's Oostkust gaf de 
ordonnantie van 22 Juni 1915, Ind. Stb. no. 421 
een nieuwe regeling, waarbij die van 1889 werd 
ingetrokken. Zij voerde niet ccn nieuw stclsel in, 
en kan, zooals de heer J. G. C. Kastcleijn, oud- 
1 loof d ad in in istra teu r dcr Amsterdam Deli-Gom- 
pagnie, in zijne studie „Dc nieuwe koelieordonnan- 
lie voor de residentie Oostkust van Suniatra'\ uitge- 
geven door de Internationale Vereeniging voo 
<le rubber-cultuur in Nedcrlandsch-Indie (I9J6)/ 
schrccf „cigenlijk geon nieuwe ordonnantie genoemd 
worden, maar vceleer con hcrnieuwdc afkondiging der 
ordonnantie van 1889, waarin talrijke sedert 
plaats gevonden hebbende wijzigingen zijn opge- 
nomen, en waarin, met gebruikmaking van hcL 
ontwerp-Hoetink, eenigo administrutieve verbete- 
ringen zijn aangebrncht, waarvan de noodzakelijk- 
heid in de praktijk gebleken was, terwij) daaren- 
boven vele bepalingen, wclke de planters reeds 
vrijwillig in het arbeidscontract hadden opgeno- 
jncn, nu in de ordonnantie werden vastgclcgd”. 

JJc ordonnantie betreft alleen vaststelling der 
reel)ten cn vcrjjlichtingen van werkgevers cencrzijds 
en inlandschc of daarn)ede gclijkgeslelde mannelijke 
of vrouwe]ijkc kocli(!S cn umbachtslicden, die geon 
deci uitmaken van do inheemsche bevoiking van 
het g(;west waar de onderneming van den werk- 
gever gelcgen is, underzijds, op ondernemingen 
van handel, land bouw of nijverheid en bij openbare 
wci'ken en bij den aaiJeg cn de cxploitatie van 
spoor- en tramwegen. 

Zoodanige wcrklicden kunnen in d ion st worden 
genomen krachtcns een sehriftciijkc overeenkomst, 
aangegaan op den voet van en met de gevolgon 
oinschrevcn in deze ordonnantie; eenige verplichting 
tot het sluiten van zulk eene ovcrccnkomst be- 
staat niet jneer. Voorzoovcr deze overeenkomsten 
zijn gesloten, worden de rcchten c.i verplichtingcn 
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win wcrkgcvcrs en werklicdcn door de ordonnantic 
boheerscht. 

De ordonnantie houdt nu rckcning met de ver- 
schillcnde wijzcn, waarop arbeiders in dienst gc- nomen 
kunnen zijn, n.l. bij immigralieconlract, aan- gegaan 
buiten heb gewest of met personcn die voor de eerste 
maal in het gewest komcn, dan wcl bij 
reengagementscotilract, n.l. het contract cl at in het 
gewest wordt gesloten met personen, die daar reeds 
vroegcr als koelio wcrkzaam waren. Alle contractcn 
moeten voklocn aan de uitvoerig in artikol 4 om- 
schreven vereischten, welke betrekking hebben op ■den 
aai*d van den o rbeid, het bed rag der werkuren, hot loon 
ook voor overwerk, genoten cn to verrekenon 
voorschotten, den duur der overeenkomst, rusttijd •en 
rustdagen, hu is vesting, genceskundige behande- ling, 
terugzending naar de phats van afkomst na ommekomst 
van het contract, de bevoegdheid van het bestuur om in 
bepaaldc gcvallcn ontbondon- verklaring van de 
overeenkomst uit te spreken, enz. 

Immigratiecontracten zyn niet rechtsgeldig v66r van 
het bestaan daarvan is goblekcn uit akten, verlcdcn ten 
overstaan van cen door het Hoofd van gewestelijk 
bestuur aangewczcn ambtenaar, behalvc die op Java 
aangegaan op den voet der Worvingsordonnantie, en die, 
wclkc gesloten zyn op ■een plaats waar, volgens 
uitdrukkelyke en openlijkc verldaring der regeering, 
voldocnde cont role op de landverhuizing wordt 
uitgeoefond ； deze laatste be- hoeven enkel de 
bckrachtiging van evenbedoelden ambtenaar, wat ook 
het geval is met de rcengage- mentscontractcn. 

Tai van bcpalingen regelen nu voorts de rcchten en 
plichten van den werkgever en van den con- 
tractarbcider, waardoor beider bclangen worden 
beschernid. 0. m. is ook de vcrplichting opgclcgd tie 
bcscheidcn, de administratic betreffende, ter inzage te 
geven aan de Arbcidsinspcetic. 

Tcrwijl onder de strafbepalingcn niet mecr bc- 
houden zijn die wegens „verregaande luiheid" cn 
ienstweigeringn, zijn ook nu nog die gchand- haafd, 
welke mecr bijzonder onder den naam „poenale sanctien 
bekend zijn, nl. die tegen elke willekeurige inbreuk op de 
werkovereenkomst, als hoed an ig van de zijde van den 
werkraan bc- schuuwd worden: a. niet nalcving van do 
verplich- ting om zich tijdig op de ondcrncming te 
bevinden ； b. (icsertie； c. voortgezette weigering om 
den verpl iclitcn arbeid tc verrich ten. 

Voorts is ook nu nog gchandhaafd de be paling dat 
weniiieden, die tijdens don duur der overeen- komst 
buiten de ondcrncming tcrccht gestaan of cen 
vrijheidsstraf ondergaan hebben, dan wcl zij, die na eon 
afwezigheid wegens verlof, zickto of a!iderszin«nict bin 
non bekwamen tijd naar do ondcr- neining terugkeeren, 
namons de polit io door pcr- soncel van den werkgever 
naar de ondcrncming teruggevoerd kunnen worden. 

liitusschen ia — cn dat teekent de plaats gchad 
hebbende verandering in den gedachtengang van den wet 
go ver 一 bij artikel 24 van de nieuwo koclieonloniiiuitic 
ten aanzien van do hicr aangc- haaldc groepen van 
voorschriften bepaald dat zij, ,yzoodia de 
omslandiz/hcden zulks ler beoordecliivj ,,v(m de.n 
Qouvcrneur-Geiicraal toelatcn, op cen door „//e.m vast 
Ic stellcn lijdslip buiten werking ztdlen Utredui voor de 
ondernemin(jen in het geheelc gewest, „d<in wel voor 
die in een bepaald gcbiedadeel, hetzij t.voor alle 
uerkovcreenkonmlen, helzij voor nader t,door Hem aan 
te duiden iverkovereenkom-sten van „eene bepaalde 
soorl of slrekkiiuj''. 

Tcvcns geeft dit artikel de bevoegdheid aan den 
G. -G. om den maximum-duur van alle overeen- 
komsten of van bepaalde groepen daarvan (3 jaar voor ecn 
immigratic-, 18 maanden voor een recngagcnientscontract) tc 
verkorten. 

Bij eon schrijvcn van den Dirccteur van Justitio van 22 Juli 
1915, gericht aan den resident der Oostkust van Sumatra en 
afgedrukt in het work vg Kastclcyn, is ecn toclichting op de 
bepalingcn cn do strekking dcr nieuwe ordonnantie gegeven. 

De regeering hoopt dat allengs, met niedewerking van de 
werkgevers, ecn vrije arbeidersbevolking tcr Oostkust zich zal 
ontwikkelen, voor welke uit den aard dcr zaak 
koelieordonnantics met pocnalc sanc- tics enz. niet nicer 
noodig zullcn zyn. 

Tot nog too werd vooml. over do koeliewctgeving voor 
Sumatra's Oostkust gchandeld, waar deze dan ook het verst 
gevorderd is. 

Ten aanzien dcr andcre gewesten van de Bui- tenbezittingen 
mag worden vcrwczen naar de afzondcrlijkc voor die gewesten 
vastgestclde or- donnantics, welke in hoofdzaak met die van 
S.O.K. van 1889, zooals die sedert werd gewijzigd, over- 
eenstcmnicu cn die alle vooml. wijziging onder- gingen door 
de reeds vermelde ordonnantie van 1911, Ind. Stb. 540. 

C. A rbeidsinspectie. Bo ven werd reeds melding gemaakt 
van de zending in 1904 van den heer B. Hoctink als tijdelijk 
inspecteur van den arbeid naar Sumatra's Oostkust. Binnen 
korten tijd werden door dezen tai van verbeteringen in de 
toestanden onder de arbeiders ter S.O.K. tot stand gebracht 
buiten de boven reeds gemelde. Door het verlaten van den 
dienst van dien hoofd- ambtenaa r cn de overplaatsing van hem 
toegevoegde ambtenaren, kwain daarna cenige stagnatie. Ech- 
tcr were! bij G. B. van 25 Februari 1907 no. 1 bij wijze van 
tijdclijken niaatregcl, en bij G.B. van 6 Juni 1908 no. 3 (Ind. 
Stb. no. 400) definitief, eene regeling van de Arbeidsinspectie 
tot stand gebracht, die nu niet mcer enkel Sumatra's Oostkust, 
maar geheel Ncdcrlandsch-Indie betreft. Tbans bestaat het 
personeel uit e6n chef van den dionst, twee inspecteurs, 
waarvan een sous- chef van den dienst, en meerdere atljunct-
inspec- tcurs met tolken. De dienst der arbeidsinspectie en 
koelicwerving ressorteert onder het Departement van Justitic
； de chef en sous-chef hebben te Batavia, de andcre 
ambtenaren meerendeels in arbcidscentra hun standplaats. De 
tegenwoordigo formatie is to vinden in Ind. Stb. 1914, no. 730, 
ter- wijl eene instructic voor den dienst is opgenomen in Bij 
blad 8203. In het algemeen is do teak dor in- spectio aldus 
omschreven: het toezicht op de na- leving van de voorschriften 
der koelic- en wer- vingsordonnantics. 

Van tijd tot tijd wordt door de Arbeidsinspectie cen 
uitvoerig „ Verslaf} van deu dienst der arbeids- i ns pectic en 
koclieiverving in Nederlandsch-Indie' uit- gobracht, dat daarna 
tcr Landsdrukker。wordt go- r. p* drukt. Tot nu too (1917) 
vcrschencn vicr zoodanigo A； verslagen. 

Voorts bevat hot Koloniaal Verslag gercgeld statistischo 
mededcelingcn betreffende bijzondero maatregeleri, ointron t 
arbeidstoestanden, onitrent de saiuenstelling dcr 
arbeidersbevolking, de toc- ncniing van het aantal vrije 
arbeiders enz. 

Hoewcl nog langen tijd koolieordonnanties in den thans 
gebruikelijkcn ziu niet zullen kunnen worden goniist, mag toch 
worden vertrouwd, dat alien gs de vrijo arbeid zal tocncmen en 
con volledige 
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arbcidswctgcving, de onderiinge rcchten cn vcr- plichtingen. 
uit vrijen arbcid voortvlocicnde, be- hecrschcnd, nict nicer in 
de verre tockomst ligt. 

VoBediglieidshalvc wordt nog aangctcckcnd, dat 
volgcns ccne regccringsbcslissing. vernield in het tweede 
verslag van de Arbcidsinspcctic, de koelic- ordonnantie 
in de Z. en O.-afd. van Borneo niet van toepassing is op 
ondemcmingen. gedreven door zelfbestuurders of door 
zelfbestinirsonderhoorigen; hetzelfde zal ook geld end 
mocten worden bcschouwd voor andcrc gewesten. 

Aangetrekond moct cindelijk worden, dat door de 
landbouwondemcmingon zclve a Hongs nicer en meer 
beilzame hervormingen cn verbeteringen zijn 
aangebracht. Vooral trokt hetgeen op mcdisch ge- bied is 
verricht. de aandacht. 

Literatmir. Behalve de reeds boven aangc- haaldc 
werken: 

J. W. Kool. Art. 328a van het Wetbock van Strafrecht 
voor Inlanders, diss. Amsterdam 1884; Chr. H. van Deldcn 
„Bijdragc tot de arbcids- wetgeving in Ned. 0.-Indie" diss. 
Amsterdam 1895; A. H. Swaving, De regeling dor 
rcchtsvcrhouding tusschen werkgevers en werknemers op 
Java, Bat. Nieuwsblad. (1895); Mr. J. van den Brand, De 
millioenen uit Deli (1902) en nog cens: De niillioenen van 
Deli (1903); idem „Slavenordon- nantie en 
koelieordonnantie**, Amsterdam (1904); P. J. Kooreinan, 
De koclieordonnantic tot regcling van de rcchtsverhoud ing 
tusschen werkgevers cn werkliedcn in de Res. Oostkust. van 
Sumatra tocgclicht (lezing) Amsterdam 1903 en Nog ecns: 
de koelieordonnantie cnz., Amsterdam 1903; B. Hoetink, 
Concept ordonnantie, Batavia, 1904; Mr. H. J. Bool, De 
arbeidswetgeving in de rcsi- dentie Oostkust van Sumatra, 
Utr. 1904; Regec- ringsnota over de uitoefening van 
staatstoczicht op de werving en emigratie van Inlanders op 
Java en Madoera bestemd voor de Buitenbezit- tingen etc. 
Landsdrukkerij Bat. 1907, met ver- volg-nota; De critiek, 
gctiteld „Ecrste Verslag van den Dienst der Arbeidsinspectie 
en Koeliewerving" door Een Planter, Ind. Gids Nov. 1912 cn 
de rcpliek onder denzelfden titel van D. G. Stibbe, Ind. Gids 
Jan. 1913; D. G. Stibbe, Voordracht over werving van con 
tract-koelies op Java, gehouden voor do Nod. Afd. van de N. 
I. Mij. voor Nijverheid en Land bo uw, opgenomen in de Ind. 
Mcrcuur 1912 en Het arbeidsvraagstuk in Ned.-Indie, Koi. 
Tijdschr. 1914； mr. A. F. van Blommestcin: ..De -
twistvraag: of, en zoo ja, in hoeverre woeten be- houden 
blijven de in de z.g. koelie-ordonnantic voor de Oostkust van 
Sumatra voorkomende straf- ,en dwangbepalingcn enz., rede 
Indisc]) Genoot- ,^A*schap 22 Februari 1915, met uitvoerig 
debat. Zic verder vooral: 

La main d'oeuvre aux Colonies, Documents officiels 
sur le contrat de travail ct ]o louagc d'ouvrage aux 
Colonies, opgenomen in de Bi bl io- th&que coloniale 
intemationale van het Institut Colonial International, 3 
din. (1895). 

Voor de .buitenlandschc wetgeving vg). het Jlccue.il 
international de legislation coloniale, uit- gave van 
hetzelfde Instituut 1911—1913. 

De arbeidskwestie niaakte een onderxverp van debat 
uit in de zittingen van het Institut Colonial 
InternatioTMl van 1895, 1897 en 1899. waarvan de 
verslagen zijn opgenomen in de G)mptcs rend us van die 
zittingen. In de 0. It. van 1895 vindt men de rapjx)rtcn 
van dr. Herzog, Chailley en Van dcr Lith, voor zoover 
betreft resp. do Duitsche, 

■- ' 

do Franscho en de Ncdcrlandschc kolonics； het- C. R. van 
1899 bevat het “Projet d'un rcglement adoptc par Flnstitut 
Colonial International on vuc de Putilisation de la main 
cPoeuvre exotique dans les Colonies" (biz. 357 c.v.) 
opgesteld door Chailley-Bert en door het Instituut 
overgenomen. Voor de tweede inaal word het ondenvorp 
„]a Reglcmentation du travail des indigenes" behan- dcld 
in de zitting van 1912, waar Camille Jansen aJs rapporteur 
cn inleidcr o])trad cn bij wclke dis- cussie allo hoofdpuntcn 
dcr arbeidswetgeving ter sprakc kwameu. 

Zie verder ccn nota over „la Legislation el les 
statistiques comparccs de femigrat ion et de 1'im- 
inigration,> van de hand van L. Bod io in den Comp- tc 
Rendu van het I. C. I. van 1905. 

Omtrent de arbeidswetgeving in Britsch-Indi& cn 
Ceylon, de Straits Settlements en de Federated Malay 
States, zie do vei'handeling： „Lc contrat du travail dans 
les colonies asiatiques" van dr. E. Moresco,^ destijds 
Iceraar aan de N.I. Be stuursacadcmie, in het Bulletin de 
Colonisation Comparce (uitgave van het Belgischc 
niinisterie van Kolonien) 1910—1912, over die in Midden- 
Afrika de vcrhandeling van de Lannoy, ibidem 1910 biz. 
305. Ecn bijzondere beschouwing over de arbeidskwestie 
ter S.O.K. is het werk van A. Guyot: „La main d'oeuvre 
dans les colonies d'exploitat ion: — la cote Est de 
Suiuatran, Paris, 1910 

KOELIKAP (BAT.) Zic KOEKANG. 
KOELITAN. Naam, door de Boeginceschc Tri- pang-

visschers (Orang bad jo) gegeven aan den cchten 
karitschildpad, Chelonia imbricala L. (Zio onder penjoc, 
en vergclijk Sal Muller cn Herm. Schlegel, Schctsen uit do 
oostelijko streken des Indischcn Archipels, p. 126 noot, uit 
C. I. Tem- minck. Verb. Natuurl. Gesch. Nederl. Overz. 
Bczitt. Land- cn Volkenkunde. Leiden 1839— 4). 

KOELIT LAWANG (MAL.). Cinnamomum Culil- 
lawan Nees, fam. Lauraceae. De bast cn de vrucht- jes van 
deze en ccnigc anderc Javaansche kanccJ- soorten komen 
als k o e 1 i t 1 a w a n g en b o e a h 1 a w a n g in de ini. 
gcneeskunde voor. Do van Bombay ingevoerde kostbare 
drogcrij b o c n g a 1 a w a n g (de napjes van onrijpe 
kaneelvruch- ten), stamt vennoedelijk van C. 
parlhenoxyloii. Meisn. 

KOELIT MANGGIS. Zic GARCININA MANGOS- 
TANA. 

KOELIT MANIS. I. Top in het Barisangcber^Le 1859 
Al. hoog, ten N. van Painau in den boven- loop der Bajang-
rivier (Sum. Westk.). 

II. Niet werkzainc vulkaan (833 M.) ten 0. van 
Tandjocng Jiaroelak, 10 K.M. ten Z.O. van Fort van der 
Uapellcn, Sum. Weslkust (Dr. Vcrbcck, Jaarb. v. h. 
Mijnwezcn, 1879, II bl. 179). 

KOELOE. Ecn der tot de on<l(!rafdee]ing Lh6° Nga 
der afdecling Groot-Atjch bchoorende „Zui- dclijko 
Nederzettin gen , \ Het is een zelfstandige mockim met 247 
gcrcgislrecrde mannen (eindo 1915). 

KOELOEK, d. i. in bet Mohamni. recht eeno soort van 
echtscheiding. Zio TALAK. 

KOELOEK. Ouderwetscli-Juvaanscho staatsio- muts, 
zuiver kegelvorinig, op 2/3 der hoogte plat van vlak, zondcr 
rand van onderen. In vorni dus vol- I komen als de 
KOPJAH (d. i. fez) en KANIGAKA I (zie deze woorden), 
rnaar van gehee] andere stof, n.l.' I van fijn katoen of 
grasliniien ijl geweven, cn met 

 co 
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rijststijfsel glanzend vastgestrokcn. Oorspronkelijk word 
daartoe fijn katoenwccfscl uit Bharoch (Gu- zerat) 
gcbezigd, waardoorde Jav.hoftenn bertji (cl. i. barotji) 
voor doze staatsiemuts ontstond ； cn do oudste kicur 
was wit, de bertji pitak, die thans nog door een Jav. 
bruidegoni op zijn Irouwdag wordt gedragen. Daamaast 
kwam aan de Jav. hoven later de lichtblauwe, tevens 
doorzichtige, muts voor Prin - sen (de bertji biroe of 
berlji inalak), cn de zwarte gc- heel ondoorzichtigc voor 
jnindcren, zelfs voor solda- ten op hoffccsten (bertji 
Ijtmhig). Zie verder Rouf- faer on Juynboll, De Batik-
kunst in N. I. (1914), de noten op p. 108, 111, 112; en 
verg. p. 444. 

Uit het gegeven van 1G23 (zie aldaar p. 272― 273), 
waar Sultan Agoeng op cen Mataramschen hofdag 
bcschrcvcn wordt als o. a. „gelijckcn andcrc Javaenen 
met een wit linnen muticn (= xnutsje) op sijn hooft'*, 
volgt, clat toenmaals de wittc koelock reeds gehccl en al 
op Middcn-.Java aan het hof in plaats was getreden van 
de oudere Pcrz.-Arabischc kopjah + tulband. 

KOELOER (MAL.). Broodbooni. Zie ARTOCAR- 
PUS COMMUNIS. 

KOELON PROGO. Afdccling dcr rcsidentie Djok-
jakarta met hoofdpJaats A Vat 6s, bestaande uit het 
regontschap Koelon-praga, behoorende tot het 
sultansgebicd en het regentschap Adikarta (zie aldaar). 
De afdceling telde einde 1915 een 75-tal Europcancn, 
330 Ciiineczon cn 270.000 Inlanders. 

KOELTE, KOELPLANTEN. In de inlandsch( tal( n 
worden gcluk, vrede, welzijn gebracht ondcr het 1 Jegrip 
,,koeltc", het onheilbrengende onder „hcof, en ,,hi(Xe、
'. Zoo zegt men ook van ieinand, die succcs hcefl met 
zaaicn cn planten, dat hij „tangan dingin'', ecn kocle hand 
lieeft; in het tegcnovergestelde geval ,.Langan panas", 
een heeto hand. Heeft men nu hetzij den aanval eoner 
,,hcetc" macht doorHtaan of is men gelukkig aan haar 
ontsnapt, <lan wijst de axlat verkoclingsniiddelen aan 
om het verkregen of belioudcn welzijn te bevesti- gen, 
一 ook om do heote niachten of zuken te be- zweren, 
waar men gedwongen is die to veront- riistcn, zoodat 
bijv. na den bouvv van een huis en allerlei huisclijke 
feesten het huis voorwerp dor ver- kocling is. JJaui toc 
wordt de porsoon of de zaak, die vcrkocld moot worden, 
bcsprenkeld of bestrooid, b. v. inct water waarin 
rijstmeel gemengd is of met doorcengejnengdo gcj)clde 
cn ongcpeJde rijst. Daar- too wordt ccn kwastjo gebozigd 
van ])lantjes, waar- ondcr altijd zekero plantjes moeten 
voorkomon, dio wel plaatselijk verschillon, doch in den 
vorrn dcr bhuieren voor eene niel al tosUcngo 
verbeelding ictwnt op die van eondepooten gelijkcu. To 
Batavia cn in Atjeh doot do tjakar bdLck (JAV. tjotjor, 
一,tjoctjock …of sosor bebek, SOEND. boontiris, ATJ企
iiscii, th it11 idjoeii (ccn uaam die verkocling aanduidt), 
in Aljeli ook de nulcueng t11 ambo J'jleuainc indica (Jav. 
djainpang) vcrkoelingsdien- slci^>Zie Snouck 
lliiigronje, De [ biz. 
331; Van O.^cnljru^geii, Het priinilieve deiiken enz. XB. 
T.L.V LXXI(1915), p. 10,12, 20,47,48,49, 55. 

KOEMA-KOEMA (MAL.), Zic KOEMKOEMA. 
KOEMAMBA-EILANDEN. Groop van drie eilan- den 

aan do Noordkust van Nieuw-Guinea, ten Oostcjn van 
Kaap d'Urville gelegen on bekend ondcr do naincn van 
Liki, Lainsootoe en Niroe- moear. Al Icon Liki is 
bewoond. De bcvolking vind t haar bestaan in 
vischvangat en krijgt do tot voed- scl benoodigdo sagoo 
van den vasten wal. 

KOEMAN (MAL.). Klein insect, dut in de liuid dringt. 
Zio PAKASIETEN. 

KOEMANGI (JAV.). Zic OCIMUM SANCTUM. 
KOEMANIS. Nagri bij Boed in het district Lin- tau, Sum. 

Wcstk., zeer belangrijk tot het einde dcr 17cle ccuw. g 冬_
 bL-234 / 
cn^vJ^.: Qudli. VersL 2(lc kw. 1912,见.48 _n_p. / 

KOEMBANG. Na am in West-Sumatra voor cen(\ ' 
Bijonctorsoort, Nyctiornis amicta. 

KOEMBANG of KOMBANG (MAL., JAV.). Hout- bij. Zie 
BIJ. 

KOEMBE. Ecne rivier in Zuid-Nieuw-Guinea,. ten rechte 
genaamd OBAD (zic aldaar). 

KOEMBI. Rivier in Tapanoeli. Zij rivier van de Simpang 
Kiri (zie aldaar). 

KOEMBOELAN (JAV.). Zic CORCHORUS ACU- 
TANGULUS. 

KOEMELI of HOEWI KOEMELI (SOEND.). Zie- COLEUS 
TUBEROSUS. 

KOEMIS KOETJING (MAL.). Zie ORTHOSIPHON. 
KOEMKOEP4A of KOEMA-KOEMA (>n\L.). Zie 

CURCUMA. 
KOEMPAS of KEMPAS (MAL.). Zie KOOMPAS- 

SIA. 
KOEMPOELAN. Nagri in het Z. der onder- afdeoling 

Loeboek Sikaping, 36 K.M. ten N.W. van Fort 
cle_Kpck, Jjckcncl als woonplaats van den vromeh 
Sjech Koempoelan. 

KOEN-TAO-TJAO (CHIN.). Zic CURANGA. 
KOENANG of KOENANG-KOENANG 

JAV., SOEND.). Vuurtor. Zie LIGIITGEVENDE. 
ORGANISMEN cn API-API. 

KOENDOEL. Zie REIGER. 
KOENDOER (MAL., SOEND.). Zie BENINCASA. 
KOENDOER. Zic BANCO. 
KOENDOER. Het grootstc ciland van de af- 

decling Karimocn der residentic Riouw en Onder- 
hoorigheden. Zie K ARI MOEN. 

KOENINGAN. Regentschap, behoorende tot de- 
afdeeling Clicribon, bestaande uit eene controle- 
afdceling (Koeningan) en vier districten: Koo 
ningan, ICadoegede, Loerahgocng en Tjiawigebang. 
Het regentschap telde in 1905 士 223,000 inwoners, 
w.o. een 70-taI Europeancn, ruim 3200 Chineezen en 
cnkcle Arabifrcn. Vrocger vormde het een afzonder- 
lijke afdceling. Er is wel be wee rd, dat de vrouwen 
van Koeningan en Soemedang de schoonste van 
Java zijn. 

Kocningan-paardcn zijn bekend ； zij zijn fraat 
geboiiwti, dcugdzaani, maar bijzonder klcin van 
gestalte； korten, breeden kop cn breed, afgerond. 
kruis. Volgens de overlcvering stammen zij af van 
gewono merrie's cn gevleugcldo wonderpaarden 
(Kocda sembrani), waarom do merries op den 
houvel Bongkerit te grazen woixlen gebracht, 
waar do sum brani's mot haar samenkomen. Do 
Jioofdplaats Koeningan telde einde 1905 ruim 6000 
inwoners, waaronder 土 50 Europcanen, bijna 200 
Chineezen en een 40-tal Arabicrcn. 4^ ' ' ” 

KOENINGAN. District van de gelyknainige con- 
trolo-afdeoling, afdeeling en rcsidentie Chcribon 
met 67 desa's cn bijna G5000 inwoners, waaronder 
50 Europeanen, 1040 Chineezen en een 40-tal Ara- 
bieren (einde 1905). De hoofdplaats Koeningan . 
is tovens die van het rcgentschap (zie aldaar). z4?* ' 

KOENIR (JAV.). Zio CURCUMA LONGA. 
KOENIR POET1H (JAV.). Zie CURCUMA AMA- 

DA. 
KOENJIT (MAL.). Zic CURCUMA LONGA. / 

KOENJOEK (SOEND.). ZIC JAVAANSGHE 

KOENKOEN. Koeria (district) van de 
ling Natal cn Batang Natal der residentio Tapa- 
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nopli, met，gelijknainige hoofdkampong, ftaii de 
monding van de Ba tang Koenkoen, ten N. van Natal 
gelcgcn. 

KOENTING. Zio VAARTUIGEN. 
KOENTJI (MAL., JAV., SOEND.). Zie KAMPFE- RIA 

PAN DUR ATA. 
KOENTd DAR ES SALAM ook we I genoemd 

KOENTd of KOTA INTAN. Ecnder5 Kokan )and- 
wchappen, die gezamenJijk de ondcrafdeeling Ko- kan 
van de afdecling Bengkalis vorincn in het gouvornement 
Oostkust van SumaXra. Het omvat het stroomgebied van 
de Rokan Kiri, van de Ooste- •lijko grens dcr IV Kota 
(Moeara Ngaso) af tot aan Pasir roeinpoct. 

Van de Westelijkc grens af daalt de tamelijk vlakkc 
bodem langzaam, doch gestadig naar het Oosten om in de 
benedenstreken moerassig te wor- den; slechts op vrij 
grootc afstanden van de zich :sterk kronkelende Rokan 
Kiri treft men hetzij doorloopende, hetzij op zichzelf 
staande terrein- verhoogingen aan, bekend a Is „tanah 
kasang". 

Tot in 1910 we rd dit landschap door dric hoof- •den 
(Jang Dipertocwan) bestuurd, n】.den Jang Dipertocwan 
Besar, den Jang Dipertocwan Djoe- madilaljun en den 
Jang Dipertocwan Mocda. Deze ■drie radja's werden bij 
de inlijving door het N.-I. Gouv. erkend cn teekenden met 
alle mind ere hoof- •den in 1905 de zg. koite verklaring. 
Scdcrt 1910 ■echter, tocn de eerstgenoemde vrijwillig 
aftrad, nadat ecn jaar tevoren de laatstgenoemde reeds 
entslag had genomcn,en de k^rapatan op aandringen van 
het Europeesche bestuur bcsloten had hen niet tc ver van 
gen, wordt dit landschap eenhoofdig be- ■stuurd door den 
Jang Dipertoewan Djoeniadila- lam met standplaats Kot-
a Lama. De Kapala Kera- patan (zie RAM BAH) is tevens 
hoofd over de .anak radja-radja. EvenaJs in de overige 
„N6gri nan Ampat" gcldt ook in Koentd voor de radja's 
■eii hunne nakomelingen, gesproten uit vrouwen van 
mindcren stand, ]iet patriarchale erfrecht; •de cigenlijke 
bevolking, de zg. kaampat sockoe, bestaande uit Maleiers 
van Minangkabauschen oorsprong en de Sakai's, die de 
kampong )ian anam bewonen, houden de matriarchale 
instellin- gen in cere. 

De voornaamste vestigingen zijn Kota In tan, •ook wel 
Kocnt6 genaamd, en Kota Lama, ook bekend onder den 
naam Dar es Salam, die beide door het Maleische element 
bewoond worden. In Kota In tan teit men negen, in Kota 
Lama zeven soekoes, buiten en behalve de soekoe nan 
seratoes {afstammelingen van slaven en pandelingen); 
van- daar dat gesproken wordt van de „nan sembilan" en 
de „nan toedjoeh", waannede bedoeld worden de i)egen 
en zeven soekoe'ioofden (panghoeloe's) van Kota In tan 
en Kota Lama. In beide negrieeu wordt de voornaamste 
onder de panghceloe's Ban- •dahara genoemd. Evcnals in 
Kam bah en de IV Kota worden de paiighoeloe's ter zijdc 
gestaan door hunne “saniboetan”, dat zijn waardigheids- 
bekleeders, die lien stcunen en ook wel voor hen opti-
edcn. De„doebalangs** verttgen woordigen even- als 
overal elders den stcrken arm. De Sakai-be- volking staat 
voJgcns de adat in eenc and ere ver- houding tot de radja's 
dan het Maleische element; h?nne noofden voeren den 
titel van Bandahara, Rio, Batin en Antan-antan. 

H?t negri- en soekoebestuur is in Koento Dar es Salam 
op dezelfde leest geschoeid als in de I °ver】ge 
RokanJandschappen. De Maleische be- volking is 
Mohammcdaanscb, de Sakais langs de | 

Rokan Kiri zijn hot in naam, terwijl bij die in do Ba tang 
Poetilistrcek (een der Sakai-ncdcrzettin - gen in dit 
landschap) heidcnsche begrippen over- hcerschcn. Voor 
rcchtspraak, geestelijkheid en middelcn van bestaan zic 
men onder RAM BAH. 

Gcschicdcnis. Voor de verhouding van Koento tot de 
overige landschappcn wordt vcrwezen naar hetgeen 
onder het hoofd RAMBAH over de Negri nan Ampat 
wordt gezegd. Ook met Koento Dar es Salam werden 
gedurende de laat- ste jaren van den Padri-oorlog de 
eerste aan- rakingen verkregcu. De na den val van Daloc- 
Daloe aldaar geplaatste Controleur gaf last om in Koento 
ecn Jang Dipertocwan Besar te instal- lecren. Doze kreeg 
den bijnaam van Radja nan Elok. Na 1843 had het N. I. 
Gouveniement geen be- moeienis met het landschap. In 
1876 moest een straf- expeditie tegen KoentO worden 
ondernomen, daar de besturende hoofden, verstoord over 
eene werke- lijkc of vermeende aanranding hunner 
aaiispraken op de Ta poeng-federaties, waarvan het 
heette „be- radja Ka Siak, bertoewan Ka KoentO," de aan 
de Tapoeng Kanan gelcgcn nederzetting Tebing Ting- gi 
hadden doen aanvallcn. De vestiging Kota Intan, waar do 
voornaamste radja woonde, word verwoest. Bij acte van 
11 September 1876 ver- bonden zich de Koento'sche 
lioofden voor goed afstand te docn van hunne rcchten op 
de Tapoeng- federaties. 

Literatuur. Zie het verslag noj)ens den politieketi 
toestand in de Rokanstaatjcs van den controleur 
H. C.尊.(TijdschrifJ/BM. Gen, van K. en W. 

二 - 
KOEPA (SOEND.). -Zic EUGENIA POLYCE- 

PHALA. 
KOEPA LANDAK (SOEND.). Zic FLACOURTTA. 
KOEPANG. Ondcrafdeeling der afdceling Zuid- 

Tinior en Eilanden van de residentie Timor en Ondcrh., 
bestaande uit: a. het tot het rechtstrceks bestuurd gebied 
behoorend terrein, ingenomen door de Jioofdplaats 
Koepang, waarvan de grenzen zijn vastgesteld bij Ind. 
Stb. 1886 no. 17】；b. de om de baai van Koepang 
gelegen strook grond ter breed to van zes pa&I (士 9 
K.M.) gerckend van de kusUijn, loopende van den 
Zuidclijken oever van do rivjcr Oil Faoe tot aan den 
WesteJijken oever van de aan do Zuid-kust uitmondende 
Ocpahu-rivier; c. de land- schappen Focnai, Tabcnoe, 
Amabi (voor zoo ver dit landschap niet valt binnen het 
Hub b bedoeld gc- bied), IClein Son bait, Ainarassi, 
Amabi Qifelto en Koepang, het laatste met inbegrip van 
het eiJand Semaoe, benevens de klcinerc eilanden Kcra, 
Kam ba ng, Dilha Tabocin, Bocrocng en Tikoes. (Ind. St 
b. 1916 J)O. 33J). Zij staat onder den a8si- stent-resident, 
chef der afdecling. 

KOEPANG. Landschap op de Zuidpunt van het eiland 
Timor, bchoorczide tot de gelijknainige ondcrafdcfcling 
der afdecling Zuicl-J'iinor cn Eilan- den van do residents 
Timor en 0. onder con Radja, die vcrblijf houdt op het 
aan hem onder- hooj'ige cilar.d Semaoe. 

KOEPANG. Hoofdi>Iaats dcr rcsidentie Timor en 0., 
alsmede standplaats van den assistent- resident dcr 
afdecling Zuid-Timor en Eilanden. In J 916 teldc de 
bevolking 3500 ziclen, waaronder een 230-tal 
Europeanen cn ruinj 1000 Chineezen, Arabieren en 
andere Vrcennle Oosterliugen. Koepang ligt aan de 
Zuidzijdo van de baai van denzelfden naam en heeft in 
den Oostmoesson eenc veilige reede. In den 
Wcstmocsson jnoeton de schepen vaak eene scliuilplaats 
zoeken ach- 
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ter het eiland Scmaoe in do Straat van dien naam ter 
reede Hansisi (kolenstation). Door do Koenino-rivier, 
welkc slechts aan do mending be- vaarbaar is, wordt do 
plants in twee deelen gc- scheiden. Goedo wegen 
doorsnijden het oudc centrum, in hoofdzaak do 
woonplaats der Europca- nen. In de tockomst zullen de 
nieuwe Euro- peescho won in gen in het hcuvclterrein 
worden gobouwd. Er is handcl in copra, huidon, hout, 
parelschelpcn, tripang en schelpdieren. To Oeba nabij 
Koopang is een station voor draadlooze telegraphic 
gevestigd. 

KOEPANGSCH. Hot Koepangsch wordt heden op 
Timor nog alleen gesproken. in Foenai, on is voor- 
namelijk boperkt tot hot eiland Semaoe, tegenover 
Koepang gelegen. De taal is verwant met het Ti- 
nioreesch, enz., dock niet zoo nauw als bijv. het Ti- 
inoreesch met het Rottiiieesch. Over't algemeen zijn 
mede-klinkers als sluiters betcr bewaard dan in ge- 
noemde talen, en kent de taal ook nict het afwer- pen der 
slot-medeldinkers ter graminaticale onder- scheiding. 
Op te merken is de neiging tot omzetting van klinkers 
en medeklinkers in de Jaatsto 】etter- greop als het 
woord op eene i of u eindigt, bijv. tail- (tidak)-a, in 
plaats van. tali- (tulah)-a, hot einde van cen touw; 
maun-tasi voor mami- (vogcl)- tasi; enz. 

Anorganische sluiters komen voor, dock niet zoo 
talrijk als in het Rott., enz. Voorbeeldcn zijn bijv. dakin, 
huid-vuil, (MAL. daki)\ tuan, groot, (SOEMB. matua, 
MAL. hi a, oud)； Itmales, dood, van male, (MAL. POL. 
matai), sterven; snapxd, stofdoek, van sapu, ve- gon, 
(MAL. idem); un (hij) matak-a (lidw.), zijn oog, van 
mala, oog; enz. Suffixen tot woord-afloiding koineri 
niet voor. Ook de prefixen schijnen, althans in hot 
gebruik, nieuw-vormingen te zijn, als in, bijv. in inmate, 
de dood, van male, storven; inlono, jager, van lono, 
jagen ； inkait, het haken, wat gehaakt wordt, van kail, 
haken ； ktudi- (mes) inkikin, scheer- mes, van Icikin, 
scheron ； voorts s als in skait, haak, van kail, hakon; 
ktudi-slimit, vouw-mes, van limit, vouwon; enz. 

Evonals in do naaste verwanten staat cene goni- tief-
bcpaling vooraan; hier volgt soms op het be- ])aalde 
woord een pronominaal suffix, (of de daar- voor in de 
plaats tredendo k), so ins met, bijv. blaho (rat) t-(voel)-
n (pron. su(Tix(-?ta (lidw.), de pool van do rat; aluli 
(mcnscli) indk-a, (in-d, gezegde, van a, sprekon), het 
gezegde van iemand ； doch atuli uma (huis)-Za (lidw.), 
lict huis van iemand. Nict aan allc substantievon kunnen 
do pron. suflixen, in waardo onzo bezittelijke voornw., 
gehccht worden. Vorvoeging komt nog slechts bij 
onkcle werkwoor- den voor. 

Literaluur. Tot dusvorro is nog slechts 6cn Koo- 
nungsche tekst gedrukt in do vcrzamcling verhalcn, 
gctiteld: „Ecnigo vorhalcn in talon gesproken op 
Siunbawa, Timor oix omliggende cilandcn", door J. C. 
G. Jonkor, Bijdr. T. L. on Vlk. v. Ned. Indie, 7dc Volgr. 
II; zic ook: "Over de cind-nicde-klinkera in het Kott, cn 
Tim., door donzolfden, in gonoemdo Bijdragc, 7do 
Vlgr. V, J. C. (；. J. 

KOEPING MENDJANGAN (JAY., echtor aJgcmcen 
gcbruikclijk). Zie PLANTAGO. 

KOEPING TiKOES. Zie DJAMOER 
KOER-GROEP. Eilandengroep, tot clc Kci-cilan- den 

(zio aklaar) gcrokond, maar waarvan do bowo- ii(-r.> 
IKH II in taal noch m alstainniing met de bc- volking der 
eigenlijke Kei-eilandon verwant zijn. De groep best aft 
t uit het hoofdeiland Koer (Koor, Kkoor), de Noordclijk 
daarvan golcgcn eilandjes Booi, Kaidos of Sekat en 
Kaimecr en do bczuiden 

het hoofdeiland gelegen eilandjes Onin, Mangoer cn 
Fadol (Do dr io Gebroedcrs). 

Het ciland Kocr is langwcrpig van vorm cn 10 K.M. 
lang in de richting ZZVV.-NNO. Het verheft zich niet 
mccr dan ten hoogste 400 M. boven de zeo cn be vat 
twee districtcn : Kilsoein cn Kilmas. Do mccste dorpen 
zijn aan den Westkant van het eiland gelegen. De 
bewoners bclijdcn den Mohammedaan- schcn 
godsclienst. Het ziclental zal omstreeks 1200 bedragen. 
Nabij de kampong Warkar treft men twee keteltrommen 
aan, klaarblykelijk via Banda aange- bracht; zie verder 
bij KETELTROMMEN. 

KOERA-KOERA. Algemccne Maleischc naam voor 
mocras- en zoetwaterschildpadden uit do familie der 
Testudinidae. In het bijzonder worden Geoemyda 
spinosa Gray, Cyclemus dlior Gray en C. amboinensis 
Daud. in Borneo met dezen naam aangeduid (zic onder 
SCHILDPADDEN, fam. Testudinidae. II. B. 2.). 
Waarschijnlijk hangt deze naam samen met het woord 
koerma, dat in het Sanskriet en oud-Jav. (kawi) 
schiklpad beteekent. In het tegenwoordige Maleisch 
duidt koera ook een verharde opzetting van buik of lever 
aan, maar dezc beteekenis is vermoedelijk secundair en 
van het begrip schildpad af te leiden (zie hier- over Sal. 
Muller en Herm. SchlegeL Over de schildpadden van 
den Indischen Archipel, C. J. Temminck, Verh. Nat. 
Gcsch, Nederl. Overz. Bezitt. Zodlogie. Leiden 1839— 
4). 

KOERAJ (SOEND.). Zie PARASPONIA en TREMA. 
KOER'AN, d. i. Koran. Zie ISLAJM I b en KORAN. 
KOERAP (DAOEN-) (MAL.). Zie CASSIA ALATA. 
KOERAU (MAL.). Zie DRAADVISSCHEN. 
KOERIA. Zoo worden tegenwoordig de distric- ten. 

genoemd in de residentio Tapanoeli, waarvan de 
hoofdon rcchtstrccks ondergeschikt zijn aan den 
Europeeschen besturenden ambtenaar der oncler- 
afdeeling of afdeeling. Voor de invoering van ons 
bestuur was het land in van elkander onafhanke- lijko 
kanipongs verdeeld, die elk ecu min of meer uitgestrekt 
grondgobied bczaten en wier hoofd radja pamoesoek 
were! genoemd of, als nieuwo kampongs uit de moecler-
kampong waren ontstaan, radja pa- noesoenan. 
Vcrscheidenc kampongs verecnigden zich tot 
bondgenootschappen, wier hoofden in vergade- ringen, 
djandjian, bijeenkwamcn om gemcenschap- pelijkc 
bclangon te bespreken. Uit dio djandjian'a schijnen de 
kooria's te zijn ontstaan.丹 。 

KOERINTJI. L a n d b e s c h r ij v i n g. Meest 
Westclijko afdeeling van do rcsidentie Djambi, ge- legcn 
tusschcn P/o0^! 21/2°Z.B.en 101°on 102° O.L. v. Gr. De 
lengteas in N.W.richting bed raagt ongeveer 99 K.M.,de 
breed teas 60 KM.,de oppervlakte on- go veor 4300 
K.M.% Nauwkeurig is doze nog niet op te go ven, 
daardegrcuzcn met de naburige gewesten Benkoelcn en 
Sumatra's Westkust nog niet zijn vastgesteld. De 
afdeeling telde in 1915 ongeveer 57.000 inwonei'S, 
waarondcr slechts enkcle Europea- nen en 80 Chineczen. 
Koorintji bestaat uit een groo- te vlaktc, wclko in het 
hartje van den Barisan is gelcgon, on uit omringende 
gebergten. Deze laatste zijn to verileclon in twee ryon, 
welke beide water- scheidingen vormen. De nicest 
Westclijko vangt aan bij den G. Oeloo Batang Liki (2400 
M.) in het Noor- den op do grens met het gewest Sum. 
Westkust on loopt in Z.O. richting verder over de Boekit 
Pinang, Boekit Kronsong (2300 M.), Gocnoeng Pandan 
(1900 M.), Gocnoeng Raja (2550 M.) en Goenoeng 
Koenjit (2400 M.). Allo rivieren, welke 

u 24 
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op de Westclijke helling van dezoii rug ontspringen. st 
uren hun water, cl at meest door de Sindang wordt 
opgenomen, naar den Indischen Occaan; die welke op de 
Oostelijke helling ontspringen, worden opgen omen door 
de Batang Sioelak, het meer van Koerintji, dan wcl door 
de Moran gin, zoodat ten slotte nl dit water door de 
TSmbCsi naar de Batang Hari stroomt. Evenwijdig met 
den genoemden rug loopt een nicer Oostelijke watcr- 
scheiding, wclke aanvangt bij den Bockit Sapoe (2300 
M.) cn over den Boekit Loemoet (2200 AL), G. Patahtiga 
(2300 M.) tot aan den G. Soelah (2000 
M. ) gaat-, waar een splitsing in twee lagere takken 
plaats heeft： een in Z.O. richting over den B. Sangkd en 
B. Pandan, een in 0. richting over den B. Nanas naar den 
B. Mandai Orai. In het Westen wordt het water van Air 
Pocngoet e. a. door de Mfirangin vervoerd naar de 
TfimbBsi en daardoor naar de Batang Hari, terwijl het 
water in het oosten door de B. TObo en B. Tabir eveneens 
naar de Batang Hari wordt gebracht. Geen der genoemde 
top- pen zijn werkzame vulkanen, zooals de G. Koe- rintji 
(zie aldaar) of Pick van Indrapoera in het 
N. , de G. Soembing in het Z. zijn. Tusschen deze 
O. en W. waterscheiding in ligt de eigcnlijke hoog- 
vlakte van Koerintji, ongeveer 45 K.M. lang cn 5 K.M. 
breed (oppervlaktc 土 300 K.M.2). Van N.W. naar Z.O. 
neemt deze vruchtbare, water- rijke en vrij dicht bevolktc 
vlakte in breedte toe. Zooals uit den loop van de B. 
Sioelak, die haar ge- heel doorstroomt, blijkt, is de 
algemeene helling naar het Z.O., waar zich dan ook op 
het laagate punt het 733 M. boven zee gelegen Meer van 
Koe- rintji of Danau Gadang bevindt, dat het water van 
de B. Sioelak opneemt en door de MCrangin afvloeiiiig 
heeft naar de Batang Hari. Het meer heeft een lengte van 
9 en een breedte van 6,5 K.M. en be vat hclder, zoct 
water, dat zeer vischrijk moet zijn. De diepte van het meer 
is nog niet bcpaald. Op de lage, moerassige, boschrijke 
oevers vindt men een twaalftal groote doesoens, kain 
geheeten. 

De vlakte van Koerintji is ontstaan door een 
verzakking in het Barisan gebergte; het water van de 
omringende gebergten vormde in de ont- Btane laagte een 
meer, dat ten slotte een uitweg naar de Alerangin vond en 
daarop de vlakte die- per uitschuurde. Vele gedeeltcn zijn 
echtcr nog moerassig gebleven, en eerst door het 
wegruinjen van hindemissen in de B. Sioelak en door ver- 
betering van de uitstrooming is hierin verandering 
gekomen. de bodem hier nog niet tot rust gekomen is, 
blijkt wcl uit het voorkomcn van solfataren en van war 
me bronnen o. a. bij Sc- moeroep, en vooral van de hevige 
aardbeving op 4 en 5 Juni 1909, welke aan 230 inensclien 
het leven koatte en 400 go won den verooraaakte. De 
vulkanisclie tuffen verleencn het land echter cen groote 
vruchtbaarJieid, waarbij nog komt, dat op vele plaatsen 
zich een aanzienJijke humuslaag ge- vormd heeft. 

Buiten de groote vlakte komen nog kleine vlak- ten 
vobr： in het Zuiden om de Air Leinpoer en ' 誓r Ix>elo, 
beide bronrivieren van de Air Lingkat, dje naar de B. 
Mfirangiii stroomt; hier bevinden zich ook het zeer kleine 
Danau Njalau en het iets grootere Danau Doeo； in het 
Noorden bevinden zich vlaktcn om de B. Tabir, terwijl de 
zuid voet van de Pick van Indrapoera uitgestrekte poelen 
en moerassen bevat. Ten Westen van deze Pick ligt 
gedeeltelijk in Koerintji het Danau °eloe KCtjil, ten 
Oosten het groote Danau Goe-' 

noengtoedjoeh.. Gecn cnkclo tier rivieren is door 
ccnigszins groote prauwen to bevaren, aangezicn alle te 
veel ondiepten hebben; ook op het meer van Koerintji 
words】 slcchts kleine prauwen cn vlotten gebruikt. 
Regen valt er overal vol- doende; in de borgen het 
gehcele jaar door, in de vlakte van October tot Mei, en 
waar op som- mige plaatsen bij langdurige droogte wel 
ecns wa- tergebrek zou kunnen ontstaan, is de bevolking 
in staat met behulp van leidingen, stuwdanimen en 
schepraderen (kintjirs) het water uit de rivier- tjes te 
halen. Wanneer ten slotte in aanmerking genomen 
wordt, dat de hooge Jigging een aangc- name 
temperatuur veroorzaakt, dan kan het niet anders of men 
zal hier een in economisch opzicht belangrijk gebied 
moeten aantreffen. 

Economische toestand. Het hoofdmiddel van be- 
staan is de landbouw, en wel de verbouwing van rijst op 
sawahs, waarvoor de inoerassawahs al zeer geschikt zijn. 
Door gebrek aan arbeidskrach- ten wordt lang niet al het 
geschikte terrein gebruikt. Sedert door 
bestuursbemoeienissen betere bewerking plaats heeft, en 
het plan ton gelijktijdig gescliiedt, is do oogst schitterend 
geworden. De schuren zijn dan ook boordevol en 
daardoor de prijzen van de rijst zoo verbazeiid laag, dat 
uit- voor kan plaats hebben naar Pad an g, hoewel de 
vracht daarheen door de slcchte verbinding niet minder 
dan 3.50 a 4 gulden per pikol bedraagt. (Rijstprijzen in 
Koerintji f 1.50 a f 2, in Pad ang f 8 per pikol). De route 
naar de Westkust bestaat thans uit een weg van Soengei 
Penoeh naar Ta pan (70 K.M.) en verder 210 K.M. te 
water naar Padang. Bij Gouv. Besl. van 1 Maart 1915 is 
tot aanleg van genoemden weg besloten. De kosten 
hiervan zijn geraamd op 1.600.000 gulden. In 1912 
werden reeds ruim 3000 pikol rijst uitgevoerd, maar 
wanneer Koerintji uit zijn isdement opgeheven is, zal de 
uitvoer ongetwijfeld grool worden. Van buitengewone 
betcekenis voor het land is de aanplant van koffie, weJke 
cultuur eerst cen 50 jaar gcleden is ingevoord. Op de 
hellingc)), welke voordien met oerwoud bed ekt waren, 
vindt de plant in de humuslaag van het vulkanisch 
gesteente zulk een uitstekenden voedingsbodeji), dat de 
Koerintji-koffie van cen kwaliteil is, welke in de meest 
ongunstige tijden nog f 40 per pikol kan halen. In 1889 
bedroeg de uitvoer nog gecn 2000 pikol en ging deze in 
hoofdzaak naar Mokko- Mokko. In 1913 bedroeg de 
uitvoer, die zich ver- plaatsl heeft naar Padang, ruim 
G000 pikoJ. Da handel is grootendcels nog in handen 
van Cbi- neezen, echter een streven merkbaar om door 
codperatic dezen tusschenhandeJ uit te schake- Jen. Ook 
voor tabaksteelt is Koerintji zeer geschikt； de 
bewerking van het product liet cch- ter al les te wenschen 
over. Sedert de niethoden van Pajokocmboeh hier 
worden toegepast, kan de tabak cen tweeinaal zoo 
hoogen prijs bchalcn en zal de cultuur zich dus wel 
uitbreiden. Cassia, kaneel, aardappclen e)i uien worden 
in kleino hoeveelheid uitgevoerd, terwijl ))og zeer veel 
an- dcre gewassen voor eigen gebruik of verkoop op de 
nabijliggende pasars worden getceld. 

Men treft in Koerintji nog veel dicht oerwoud aan, 
met ijzerhout en goede baniboesoorten. cn waarin nog 
wild gcdierle als olifanten,rhinocerossen, tijgers, 
varkens, herlen en berggeiton (kambing oetan) 
aangetroffen worden. Alleen in de inecst N. en Z. streken 
on langs de MCrangin vindt de bevolking een bestaan 
door het inzamelen van 
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rot an en getah, hoewcl ook daar in steeds mindere mate. 
Koerintji is, bebalve voor den landbouw, ook uitstekend 
voor vceteelt gcschikt, zoowel op de vlakte, als op de 
weiden (padnngans) van do hcuvds. In 1911 werden 
ongevecr 1000 ka r- bouwen tegon f 100 tot f 120 per stuk 
naar het mijngebied van Bcnkoelen uitgevoerd. In dat- 
zelfdo jaar bra ken echter gelijktijdig surra cn vee- pest 
uit, zoodat de karbouwenstapel van 12000 tot 5000 dieren 
terug liep. Het bestuur heeft ge- lukkig tijdig tai van 
niaatregelcn getroffen om do vceteelt na dezen zwaren 
slag voor ondergang to behoeden ； o. a. werden 
runderen ingevoerd en een begin gemaakt met de fokkerij 
van paarden, welke tot nog toe onbekend was. 

B e v o 1 k i n g. De Kocrintjiers zijn van Minang- ka 
bausche afkomst. Hiervoor pleitcn do matri- archale 
instellingen, zeden en gewoonten welko thans nog bij hen 
worden aangetroffen ； de taal, die een ^linangkabausch 
dialect is en ten slotte enkele nog bestaande piagems 
(acten en besluiten) die er op wijzcn, dat de eerste 
bewoners uit de Pad an gsche - bo ven land en afkomstig 
waren. In uiterlijk hebben zij vcel overeenkomst met de 
bewoners van het Z. der Pad. bovenlanden, doch met een 
meer Mongoolschen trek. De be volkin g is verdeeld in 
soekoes, die volgcns overleveringen nioeten ontstaan zijn 
uit de Minangkabausche soekoes Bodi, Tjaniagd, Kot。
en Piliang. De bc- volking is echter langen tijd onder 
invloed van Djambi gcwcest en dit, gevoegd bij de 
gcisoleerde Jigging van het land, maakt het begrijpelijk, 
dat zich een gehecl nieuw type heeft ontwikkeld. Wat de 
bevolking vooral onclerscheidt van de onirin- gende, is 
haar buitengewone werkzaamhcid, als gevolg van de 
zucht tot sparen, welko cigenschap so HI s in 
schraapzucht en gierigheid ontaardt, maar tevens afhoudt 
van de talrijkc ontspanningen en uitspattingen der 
naburige volkcn. Waar de Koc- rintjier bovendien 
beschikt over behoorlijk gezond versland, handels- en 
onderncmingsgeest bezit, en niel conservatief is, daar is 
het duidelijk, dat een zoodanig volk in economisch en 
intcllectueel opzicht het ver brengen kan. Vroegcr hicld 
men de bewoners voor driftig, koppig en ongchoorzaam, 
doch latere beschrijvers prijzen hen als goedaar- dig, 
rustig en niet ongchoorzaam jegens rccht- vaardige 
bestuurders. Alisbruik van macht, woc- kcr cn 
gauwdieverij schijnen echter aan de ordo van den dag. 

Hoewcl de Kocrintjiers een halve ceuw gc- Icdcn nog 
nieercn<lee]s heidcncn waren, is thans de 
Mohammcdaanschc godsdionst de overhccr- schende 
geworden. Tot. in de kleinstc kampongs vindt men een of 
nicer moskcctin; bijzonder groot is de neiging tot do 
bedevnart, waaraan ook vrouwon deelnemcn. Velo 
mannen trekken ge- regckl het land uit en wel nnar de 
mijnbouw- ondcrncniingen van Benkoelen, naar de 
beneden- landen van Ujambi en zelfs naar Kelang op 
Malaka om geld tc gaan vcrdicnen voor de bedevaart. 
Vrou- wen en kimlereii laten zij onverzorgd achter, of zij 
8token zich voor hun gehcelc leven in schuldcn. Als hadji 
teruggekcerd nemen zij hun vroegere positic in de 
inaatschappij weer in, daar hun aan- tal to groot is voor 
een bcvoorrcchtc plaats. In 1913 bedroeg het aantai 
bedevafirtgangers 193. Toch zijn de bewoners niet 
fanatiek cn tooncn zij een grooto voidlaagzaamlieid 
jegens andersdenkendCM. Het aantal leden der 
vcrschillende godsdienstige AIo- hamincdaansche 
broederschappen is toenemende • 

De Islam is ook niet in staat gewccst het matri- archalc 
familie- cn erfrccht vcel tc wijzigcn. Voor een huwelijk, 
waarbij een meisje doorgaans 15, de jongen 17 jaar is, 
moet de moeder tocstcmming verleencn, cn hot meisje 
voor ongeveer f 30 gc- kocht worden. De rnan ncemt zijn 
in trek in de won in g van zijn schoonouders; bij 
echtscheiding blijft de bruidschat (sCko) cigendom van 
do vrouw en ook de kindcren bchooren haar. 

De eerst kort geleden opgerichte volksscholenT 

waarvan er in 1915 23 bestonden, met± 4000 leer- linger), 
staan zeer in do gun st der bevolking, die grooto bchoeftc 
gevoelt aan eenvoudig onderwijs. Soengei Penoeh heeft 
een Gouv. school 2c klasse met 士 200 leerlingen. Grooto 
beteekenis heeft het gods- dienstonderwys. Aan den 
invloed van de goerocs is het to dan ken, dat nog voor de 
inlijving de be- ruchte hanengovechten, waarvoor men ze
】fs uit Bcnkoelen naar Koerintji kwam, zijn afgeschaft. 

De huizen, grootendeels van hout, zijn op acht- kantige 
palen gebouwd. Zij staan in twee rijen, met een breede 
straat er tusschen en daar midden in of daarachter de bijna 
evengroote rijatschuren. De bewoners van een straatkant 
zijn mcestal leden van een zelfde familietak (= locrah); zij 
kunnen in elliaars vertrekken komen, doordat de 
voorgale- rijen van aJle huizen met elkaar in verbinding 
staan. Elk huis is door een schot overlangs in tweeen ge- 
deeld ； het voorste deel dient voor on tvangst van gasten, 
in het achterste zijn woon- en slaapvertrek en keuken. 

Oezondheidstocstand. Gcbrek aan good, drink- watcr 
cn de groote moerassen in de vlakte veroor- zaken veel 
dysenteric cn malaria, welke laatsto soras veel 
slachtoffers maakt. In 1913 bedroeg de sterfte 1771 
personen, d.w.z. 3 % van de bevolking. De inlandsche arts 
van Bangko komt enkele malcn per jaar naar Koerintji ter 
voorziening in medische hulp. 

Onze mu nt is tegenwoordig het betaalmiddel. Ook is 
er vcel papiergeld in omloop; op de pasars wordt sonis 
nog betaaid met „doewit tjintjin" (ringetjes), waarvan de 
zilveren een waarde hebben van 10 cents, terwijl 4 
koperen niet meer waard zi)n dan 1 cent (afbedding in 
Millies, Rccherchea， sur les jponnaics des Ind.).「 

G e s c h i e d c n is. De overlevering verhaalFvan 
oorspronkelyk 4 van elkaar onafhankehjke hoofden 
(waaronder cen van Javaanschc afkomst), die van den 
Sultan van Djambi den titel Depati erlang- den. Koerintji 
heeft zich echter nooit als onder- hoorig aan Djambi 
willen beschouwen. Wel be- taalde het, wanneer daaroin 
verzocht werd, een geringo geldclijkc bydragc (sembah 
radja) bij wijze van IniJpbotoon en stuurde het een 
djadjah ter waardo van 士 f 30 per doesoen, wanneer een 
nieuwo sultan den troon betrad. Het laatst ge- schieddo 
dib tijdcns Taha (1855—'5S). De namen der twee 
districten Sela pan Helai Kain en Tiga, Helai Kain, thans 
Koerintji Oeloe cn K. Ilir, dan ken hun ontstaan aan de 
veixlceling van 4 doeken (kain) door den cerstcn afgezant 
van den Djambischen Vorst naar Koerintji gestuurd, ill. 3 
in het Z. ende 4dc, waarvan do helft in 7 stukken we rd 
verdeeld, in *t N. De Kocrintjischo rijkssicraden, 
bestaande uit de krissen: Malelo Penikam Batoe, Malelo 
Pen<»a- rang SSntia, Balckok Pgnikam Batoc cn de Ians 
BCtataran Segardjantan werdon op 18 Aug. 1903 door 
den Ke bid in van Sanggaran Agocng ingcleverd; de 
poesaka's, bestaande uit haudschriften in On- tjoeng 
schrift, worden in hoogo cere gehouden cn be- 
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waard in inin iatuurliuisjes op zolder, tegelijk met 
a nd ere poesaka's als gongs cnz. ； de letters moeten 
gelijken op het Mandailingscho schrift dcr Bataks. 
Tot 1902 was Koerintji slechts door 2 Europeancn 
bezocht (Charles Campbell — zie Maradcn's. 
yjtory of Sumatm JX_3O4 — en ThomaFBarnes — zie 
J. ScEoiw Santfoort's^^^11 van eon oiiderzoekings- 
toebt in Midden-Sumatra''). Onze pogingon totaan- 
I'akingen met dat landschap datccren van 1840, doch ； 
waron uiterst gering. Tengevolgc onzer militairc 
actie tegen Djambi werd in 1902 ook i)ad ere aan- 
raking met Koerintji, waar de opstmidclingcn een 
schuilplaats vonden, noodig. Toen in Aug. 1902 
de door ons bestuur uit Benkoclcn daartoc afge- 
vaardigde ini. hoofden op hun terugreis in het 
gebied der doesoen Lempoer in Z.O. Koerintji wa- 
ren vennoord, gaf dit aanleiding tot het zenden 
cencr militaire expeditic. Aanvankclijk bood Se- 
lapan Helai Kain onderwerping aan, doch Tiga 
Helai Kain vertoonde geen toenadering en pleegde 
verzet tegen een verkenningsdetachement (Maart 
1903). Spoedig bleek, dat op aansporing van den 
Djambischen Pangeran ToemSnggoeng alle kani- 
pongs in Koerintji zich hadden versterkt en daar- 
op trokken onze troepen, die zich eersfc tot een 
afsluiting dcr toegangsvregen hadden bepaald, in 
't laatst van Mei 1903 van uit Tapan het gebied 
van Koerintji binnen. In Sela pan Helai Kain werd 
geen noemenswaard verzet ondervonden. Op 5 
Juli d.a.v. trof deze colonne van uit de Westkust 
samen met de uit Djambi opgerukte troepen, bij 
doesoen Poelau Sangkar. Het zwaarste verzet had 
plaats bij Poelau Tengah, op den Z.W. oever van 
het meer, dat op 20 Juni 1903 zich wel reeds had 
onderworpen en door onze troepen was bezocht, 
doch daarna een verzamelplaats van kwaadwil- 
ligen was geworden. Onze eerste aanval op 19 Juli 
1903 mislukte, daardoor stroomden alle vijanden 
uit Zuid-Koerintji hierheen oin tot het uiterste 
den heiligen oorlog vol to houden. Eerst op 10 
Aug. 1903 onderwierp Poelau Tengah zich. Nadat 
eenige dagen later de invloedrijke Depati Poerbo 
van Lolo, hoofdschuldige aan den moord op de 
Benkoeleesche zendelingen, was opgevat, en later 
naar .Ternate verbannen werd, kon reeds in Sept. 
1903 het grodtste deel der troepen Koerintji ver- 
laten. De expeditic had geteld 18 officieren cn 415 
minderen, ben evens 500 d wa ngarbeid ers. Verder 
blcef het rustig, enkelc op zichzelf staande, niet 
met den algenieenen toestand verband houdende, 
gebeurteuissen uitgezonderd,zooals de moord op den 
controleur Van Gorkum in Februari 1915. Aan den 
opstand van 1916 in D jam bi is ook door Koeriri- 
tjiers deelgenomen. Van uit de Westkust werd een 
compagnie gezonden, die 7 September naar Batigko 
vertrok, terwijl den 25en een tweede compagnie 
van Padang naar Koerintji vertrok. Onder in vloed 
van een aanzienlijk hoofd sloot zich de bevoiking 
van doesoen Soengei Manau, voornamclijk uit 
Koerintjiers bestaande, bij de opstandelingeii aan. 
In October werden verscheideiie ontevredenen ge- 

vangen genomen. Aanvankelijk werd Koerintji 
onder een ass.-resident gestcld, cn gevoegd bij 
Sumatra's Westkust., doch in 1906 niet Djambi, 
dal toen een tijdelijke afdceling van Palembang 
was, vereenigd tot het nieuw gewest Djambi, 

Bestuur. D.e afdeeling is verdeeld in 2 distric- 
het N. district, Selapan Helai Kain, tegenwoor- 
dig den naam dragend Koerintji Oeloe, staat onder 
9?)districtshoofd te Soengei Penoch； het Zuidel. 
1 iga H*lai Kail), dat thans Koerintji Dir hoot, onder 
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een distriotshoofd to SanggaranAgoeng; bcido plaat- sen 
zijn met elkaar verbonden door een goed per as berijdbaren 
weg van 16 K.M. lengte, welko thans verhard wordt.Soengei 
Penoeh, standplaats van den controleur, dat tijdens de 
expeclitie in 1903 op 21 Juni voor het. eerst door onze 
troepen bezocht werd, is ecn helder, vriondelijk plaatsje, met 
breede goed onderhouden wegen, rozen op de erven cn een 
gccementccrdc waterleiding,voorzien van straat- 
verlichting, en in het bezit van 3 flinkc pasar- loodsen cn een 
kazernc voor gewapende politic (50 man). Sanggaran 
Agoeng, van den a an vang onzer vestiging in 1903 tot in 
1910 de standplaats van don controleur, ligt aan den oever 
van het meer, ter plaatse waar de Ajer Koerintji, zich in do 
ilerangin stort, oven nadat deze het ineer van Koerintji heeft 
verlaten. Toen het op 17 Juni 1903 voor het eerst door onze 
troepen werd bezocht, bleek de bevolldng ons kwaadgezind; 
tot 1908 legerde er een militaire bezetting van 75 man. De 
districten zijn onderverdceld in mdnd&po's (in^ndapo = 
balai, raadzaal), dat zijn federaties van doesoens (dorpen), 
de doesoens in soekoe's cn deze in keleboe^ (families) ； het 
hoofd eener m^ndapo draagt den titel van depati, de erkende 
eerste dGpati was depati Batoe Hampar van Ta- nah Hiang
； onder zijn leiding vormden de depati*8 het hoofdbestuur 
van Koerintji； het doesoenbestuur berust bij de 
soekoehoofden (depati soekoe), bijgestaan door een rio cn 
een doebalang of kepa- la tiga poeloeh; de hoofden worden 
bij onderling overleg gekozen door de mannelijke be volkin 
g. (Voor districtshoofden en volkshoofden, rccht- spraak en 
grondbezit, zie by DJAMBI). 

Literatuur : Tijdschr. Bat^ GeD.._.(31_ 39. p. 1 ； Bijdr. 
T. L. e. V. Rks 5 Vfll^Tijdschr. v. N. 
I. 1847, dl II en 1881, II; Ind.J3ids 1893 I, Francis, 
Levensloop III； Midden-Sumatra Expeditic aardr. beschr. I 
cn II., Koi. Verslagen 1872, 1878, 188], Ind. Mil. Tijdschr. 
1906 p. 853, 943, 1907--- p. 5, 79, Tijdschr. B. B. dl. 46, 
1914, p. 208, dl 47, 1914, afl. 4; A. Ph. van Aken, Nota 
belieffende't^ de afdeeling Koerintji in de Med. v. h. 
Encyclo- paedisch Bureau, afl. 8, waarin ook uitvocrigc 
literatuuropgave; Schetskaart 1915 van 1:200.00。. 

KOERINTJI (GOENOENG), Pick va» Koerintji, Pick van 
Iiidrapoera, of Goenoeng Gad an g. VVerk- zame vulkaan, 
3806 M., de hoogste berg van Sumatra, gelegen op do grens 
tusschen het Z.lijkst gedcclte der Padangsche BovcnJauden 
(Sum. Westk.) en het landschap Kocrintji van het gewest 
Djambi. Van - de zijdo der XII Koto in het N. rijst de berg 
als ecn volkomen vulkaan uit een vlakte van 500 M. hoog 
op. De nieuwste cruptiekcgel is op don O.lijken rand van den 
ouden krater uilgebrokcn. Op on go veer 3000 AL cindigt 
het woud op de JicJlingen van den berg, en vindt men nog 
slechts laag struikgewas en kleinere plan ten. De laatste 500 
M. zijn gehcel onbe- groeid. Tot aan den top word t do Anti 
lope sumatren- sis, kambing hoetan of boschgeit 
aangetrofEen. De N.lijke hellingen,boven zwaar 
begroeid,zijn beneden zacht glooiciid cn rijk aan water. 
Deze landstreek is spreekwooj'delijk vruchtbaar； men vbidt 
op die N.lijke hell in gen ccnigc ]<o flic -ond ern cm i n gen, 
waar- langs de grootondccls vci'harde rijweg loopt, die 
Moeard Laboeh verbindt met Loeboek Gadang (3d j K.M.) 
en het verdere stroomgebied dor wildc Sangir, r.tak der 
Batang Hari. Die weg snijdt verschillendo riviertjes, die van 
den machtigen berg afvlocicn, do Liki, de Kapocr, de Lain 
bad en de Timboeloen, welkc zich verceuigen met de 
genoemde Sangir, afwatering 
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van het kratermeertje (1991 M. boven zee) op den niot 
wcrkzamen Goenoeng of Bockit Tocdjoeh, het 
Zevengebergte (2712 M.), dat ten 0. van den Pick van 
Koerintji ]igt. De groote vruchtbnarheid van dezo streek 
zoucle ongctwijfeld het land tot grooten bioci kuftnen 
brengen, ware het niet, dat de af- voerwegen naar 
spoorlijn cn kust zoo lang en zoo vol 
terreinmocilijkheden zijn (zie MOEARd LABOEH). 

K0ER0ED0E. Ecn cilandjo op do noordkust van 
Nieuw-Guinca, recht oost van Japdn; het wordt ook wel 
Abdrd genaamd cn ligt tegenover de moncling van do 
Weir, cen takvan de MambSraino (zie aldaar). 

KOERSANI. Zie VERNONIA ANTHELMINTHIC 
A. 

KOESA. Landschap op het eiland Timor, behoo- 
rende tot do onderafdeeling Beloe der afdceling Noord 
en Midden Timor, dat met de landschappcn Alas 
Wcolain, Litamali, Fatoe Aroein, Manoelea, Mandeo, 
Dirnaa, Lakckoen, Waiwikoc-Waihale tot cen 
landschap onder den naam Mclakka ver- eenigd is. 

KOESAMBI (MAL., JAV.). Zic SCHLEICHERA. 
KOESAN. Zie PEGATAN EN KOESAN. 
KOESI. Zie KOESKOEZEN. 
KOESKOEZEN (Phalangeridae). Familie der Bui- 

deldieren (zie aldaar), verwant met de kangoeroe's, 
waarvan ze zich door de gelijkc lengte der pooten en 
door een grooten, opponeerbaren, nagelloozen eer- sten 
teen onderscheidcn. De voet is dus een grijp- voet en de 
koeskoezen zijn dan ook bij uitstek boom- bewoners. Ze 
voeden zich hoofdzakelijk met plant- aardig voedsel, 
maar sommigen versinaden ook in- sekten en zclfs 
grootcrc dieren, bijv, klcine vogela, niet. 

De eigenlijke koeskoezen, het geslacht Phalanger of 
Cuscus (in Noord-Celebes koesi, in do Molukken 
koesoe geheeten), zijn ook door het bezit van cen 
grijpstaart inct rondom naakten top als boombewoners 
gekenmerkt. I let zijn dicht en wollig behaardo dieren 
van middelmatige grootte, die cen nachtelijke 
levcnswijze voeren en den dag, ineengerold slapcnde, in 
boomen doorbrengen. Hun vleesch is op Celebes en in 
de Molukken eon geliefd voedscl. Ecn aantal soorten 
van dit geslacht bewoont, behalve Queensland, liot 
oostelijkc gcdeelto van den Indischen Ar- chipel van 
Nieuw-Guinea tot Celebes (vg. Jontink, Monograph of 
tho Genus Guscus, Notes Leyden Mus., VII, 1885). Op 
dit laatste ciland zijn de don- korkleurigo Ph. urninus 
Tcmm. (ini. naaiu in N.-Cc- 
IcbcsibocboetocJeiKlograuwelVt.ceZe^ejJStsGray (ini. 
naam in N.-Celebes： temboeng), beidc ongcvlekto 
soorten, do eenigo inhcemscho buidcldiorcn; dit zijn (1 
UH tovons die soorten van deze Zoogdiergroep, die hot 
verst naar het westen verspreid zijn. ID do Mo- lukken 
cn op Nieuw-Guinea on do A roe- cn Kei- eilanden 
komen o.n. voor: Ph. orientulis Pall., eon soort met 
donkerc rugstreep, die ook op Timor aan- getroften 
wordt (op Goram kklo gonoemd ； op Ceram on 
Amboina heel hij koesoe tiga, en do veol voorko- mende 
alUinistisclie mannotjes koesoe poctih), en de ook op 
Salcicr gevondon, maar in de noordelijko Mo- hikkcn 
ontbrekondc Ph. maculahts E. GeofEr. (op Ambon hot 
mannetje: koesoe pontai, lict wijfjc koe- boe nelu; 
voider: tjempaocsan (Saleior), moedcr of medar (Kei-
eiJ. en Koer), wan gal (Aroe-eil.), do (Guebo), kahpa 
(Misool), rambaoo cn sjam sjain (Waigeoo), inggairoen, 
inggeinoe en inedoenga op Nieuw-Guinea, midoengjen 
op Japon). Do laatste is gekonmerkt door ccn 
eigenaardig sexuccl verschil: het wijfje is op de 
bovenzijdo effen roc就rood tot 

zwart geklourd, het mannetje daarentegen heeft 
slcchts vlckkcn van die klcur op grijzcn ondergrond; 
eigenaardig is hot, dat bij de op Waigeoe voorko- 
mendo dioren dit verschil nict bestaat, maar ook de 
wijfjcs daar gcvlckt zijn. 

Tot dezelfde familio behooren nog de volgcndc 
soorten. Het geslacht Pscudochirus telt verschcidcne 
soorten op Nicu w-Gu inca; zij hebben ccn Jangen, aan 
don top ohderaan onbehaarden staart cn ondcrschei- 
den zich daardoor, dat de beido ccrste vingers aan 
de drio overigo tcgcnovcrgesteld kunnen worden. 
Ook de kleine Dromicia can data M. Edw., herken- 
baar aan twee zwarte strepen op den kop en den 
beschubden, kort bcliaarden, aan den top naakten 
grijpstaart, bewoont Nieuw-Guinea (Arfak-ge- 
bergte), evcnals Daclylopsila trivirgata Gray, die 
cchtcr ook op Jobi, Waigeoe en de Aroc-eil, (hier 
ladi genoemd) aangetrofEen wordt. Deze laatste is 
gekenmerkt door drie zwarte ovcrlangsche ban den 
op witten grond on vooral door een sterk verlcng- 
den viorden vinger, die zou (1 ienen om insekten, 
waarniec het dier zich voedt, uit hun schuilhoe- 
ken te voorschijn te halen. Distoechurus pennatus 
Ptrs. van Nieuw-Guinea en Acrobates pvlchdlua 
Rotsch, (Proc Zoolog. Soc. London, 1892, biz. 
545) van een niet nader aangegeven eilandje benoor- 
den Nederlandsch Nieuw-Guinea, zijn kleine dier- 
tjes (de laatste met den staart 士 12 c.M. lang), 
dio nauw met clkaar verwaiit zijn, doch daarin 
verschillon, dat de laatstgenoemde ecn vlieghuid 
bezit; bij beide zijn de haren van den staart in 
twee overlangsche rijen gcplaatst en zij onderschei- 
den zich daarin van hot vliegendc buideleekhoom- 
tje, Pclaurus breviceps, var. papuanus Thom, (dat 
behalve op Nieuw-Guinea ook in de noordelijke Mo- 
lukken en op do Aroc- cn Kei-eilandcn voorkomt en 
in de Molukken tikoes kelapa genoemd wordt), 
welks staart tot aan den top rondom bchaard is. 
Ook dit diertje heeft een vlieghuid, welke, evenals 
bij Acrobates, de voorsto on achtefste ledematen 
met elkaar vcrccnigt on hot dicr in staat stelt zwe- 
vendo sprongen te maken. 

KOESOE. Zie KOESKOEZEN. 
KOESOE NELA. Zie KOESKOEZEN. 
KOESOE POETIH. Zie KOESKOEZEN. 
KOESOE PONTA I. Zio KOESKOEZEN. 
KOESOE TIGA. Zie KOESKOEZEN. 
KOESOEMBA (MAL.). Zie CARTHAM US. 
KOESOEMBA KELING (MAL.). Zic BIX A. 
KOETA. Dorpsgcmccntc in de Bataklanden ； zie 

HOETA. KOETAU-^istrict van de onderafdeeling Badoeng, 
afdceling Zuid-Bali, residentie Bali en Lombok. 

KOETA RADJA. Hoofdplants van het gouverne- ment 
Atjeh en Onderhoorighcden, residentie van den civielen 
on militairen Gouvcrneur. Heeft zich 
onlwikkckl uit den vrocgcrcn sultans-„dalamn. 
Dczc lag op eenigen afstancl van den 1. oevor der 
Atjdli-rivicr, bijna cen uur varens boven hare mon- 
el in g. Dio ,,dulam'' was con rcchthock van 600 bij 
250 M., omgevcii door hoofdzakelijk aaixlen wallcn 
cn doorstroomd door de Kroceng Daroj. Wat zich 
binnen die wallcn bevond maakte plants voor gou- 
verneurswoning, militaire on civicle bureaux, maga- 
zijnen, wcrkplaatsen, kazernes cn officicmvoniugcn. 
A Ucon de grafnionumonten van soeltans on sool- 
tansbetrekkiugen blevcn meorendcels gespaarcl. De 
aaalen wallen wealen verbeterd cn verstorkt en 
later vorvangen door van scliictgaton vooi-zicno 
stconcn muren, cn zoo grocide nil de vroegci-e „da- 
lam" de “kriiton”，het hart van do ..Koeta-Radja" 
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gedooptc hoofdplaats. Over de Atjeh-rivicr werden 
bruggen gebouwd, een bij Pcukan Atjdh (ten N. van den 
kraton, in den hock tusschcn Atjeh-rivier cn Kroeeng 
Daroj, later vervangen door de „Dcm- ineni-bmg"), cn 
6en mcer benedenst rooms voorbij Geudah bij Gam 
pong Djawa, Aan den r. oever wer- den aldus bereikt 
Pant6 Pirafr cn Peunajong. waar- tusschcn cen weg word 
aangelegd. Tot Peunajong geschiedde aanvankclijk de 
opvocr van troepenbe- noodigdheden langs de rivier, 
om per paardentnun te worden voortgezet. maar in Nov. 
1876 wcrd spoorverbinding verkregen met de in mid 
dels ingerichtc havenplaats Oelce Lhcue. Al longs kreeg 
Koeta Radja ook eene Chinccsche bcvolking van handc- 
Jaren en ambachtslieden, die later vooral Peunajong 
zouden vullcn. Te Pante Pira*- verrees cen groot. 
militair hospitaal, aan de O.zijdc beschermd door te 
Koeta Alam gclegerde troepen, cn te Peutjoet. ten W. 
van den kraton, breidde zich de begraafplaats uit, waar 
Generaal Pci, als zoovclen v66r maar vooral ook na 
hem, hun laatste rustplaats hebben gevonden. De 
bronzen boi'stbeelden van Vis, Webb, Campioni en 
Schcepens, alien bekende figuren uit het laatste stadium 
van den Atjeh-stryd, trekken cr thans de aandacht. 
Langs den 1. oever verrezen te Peuniti een niilitaire 
cant-inc en mecr beneden- strooins cen school, en bij de 
,,Demmcni-brug‘‘， schuin tegenover het verinaanlc 
„Hotel Kugel- inann", een officierensocieteit. lets 
verder vond het station zijne plaats en op de plek, 
waarde „meuseu- git raja" de grootc moskee, had 
gestaan, die tijdcns de 2e exped it ie geheel veniicld 
was, verrccs in 1881 een van gouvemementswege 
gebouwde kostbarc, maar als proeve van bouwkunst 
weinig geslaagde moskee. Daamaast blcef de Kohler-
boom hcrinne- ren aan het sneuvelen op die plaats van 
den aanvoer- ■der der le expeditie. Bczuiden den 
kraton, op Neu- so, werden in later jaren ook woningen 
voor officie- ren en ambtenaren gezet. Tijdcns het 
bestuur van den Gouverneur Van Hcutsz geschiedde er 
veel tot verfraaiing en veraangenaming van de, door 
hare Jigging langs de rivier met op den achtergrond de 
groene hellingen van steile bergen toch reeds aan- 
trekkelijke hoofdplaats. De ijzeren hekken rondom de 
plaats werden begin 1902 weggenomeu, de kra- 
tonmuren gedeeltelijk geslecht, de hoofdwegcn ver-
breed, en ten slotte we rd een polder herschapen tot het 
“Vredespark". Particulieren en handelaren on- 
dervonden in sterke mate aanmoedigingen om wo-
ningen te bouwen of uit te breiden cn te verfraaien. Het 
Bestuur ging daarin voor door den bouw van fraaie 
assistent-residents-woningen te Geudah en op de 
Esplanade, het oudc exccrcitieveld. Te Gcu- dah, 
voorbij de kazerne en de gevangenis, kwam ook een 
abattoir； een groot hotel verrees met finan- cieele hulp 
van het gouvernement Ijenoorden het Vredespark en de 
officierensocieteit word aanzicn- lijk vergroot. Onder 
den Gouverneur Van Daalen kreeg Koeta-Radja een 
waterleiding uit de Kroeeng Pineung en werclen 
volksbaden cnz. gcinaakt in de Chineesche wijk 
Peunajong, de KJingenwijk Gcu- dah en de vooral door 
Javanen en Maleiers bevolkte Kampong Baroe, wclke 
laatste geheel wcicl ver- nieuwd. Eindelijk werden door 
den aanleg van een wandelpark te Ncuso en een bad- en 
zwemgclegen- heid te Mata-Ie de aantrekkelijkheden 
van het yonen 伊 Koeta-Radja vcnnceixlerd. In de laatste 
jaren, tijdcns den Gouverneur Swart, verrezen aan de 
Esplanade een Atjeh-museum en werden tai van fraaie 
gcvels voor diverse onderwijsinrichtingen uitgevoerd. 
Hier dient nog gewag gemaakt van cen 

mcrkwaarclig o»id product van Atjdhschen arbeid： 
hctachtcrden Dalam ftangetroffen monument „Goe- 
nongan,!. waarover men zio Dr. C. Snoack-Hur. gronje
： Be Atjchcrs, IL.64rcu Dr. R. Hoescin Dja- jadiningrat 
： De stichting van het ,,Gocndngann ge- Kccten 
monument to Koeta' Radja, in het Tijd- schrift Bat. Gen. 
van K. cn W. Deel 57, afl. 6. 

Het，is te Kocta-Radja gematigd warm, maar vaak 
windcrig; dank zy vooral de voortreffelijke 
watervoorzicning, is de plaats gezond to noomen. 

Koeta-Radja vonnt ecne onderafdeeliiig van de af- 
decliug Groot-At.jeh, en worclt. sinds Teungkoe Kali 
]\Ialikdn Ade is verbannen en (liens ocleebaIangschap 
Meuscugit Raja als zoodanig bij Ind. Stb. 1906 n°, 105 
is opgeheven, rechtstreeks bestuuixl door den Assistcnt-
Resident van Groot-Atjeh, bijgestaan door een Civielen 
gezaghebber. De bcvolking teldc ultimo 1914: 332 
Europeancn (niet-militairen), 2107 Inlanders (niet-At 
jehers), 769 Atjehers, 2197 Chineezen en 330 
andercVreemde Oostcrlingen, totaal 5735 zielen. Begin 
191G woonden in Geudah 14, Gampong Djawa 35, 
Kampong Ba roc 96, Peukan-Meuscugit Raja 315, 
Planggahan 90 en Blang Peureula6, 20 gere- gistreerde 
mannen. Aan onderwysinstellingen heeft men: een 
Europecschc school der le en een der 2e klasse, een 
Hollandsch-Inlandsche school, cen Am- bonsche school, 
een Gouvts.-Inlandsche school 2e klasse, twee 
volksscholen voor jongens en 66n voor meisjes, een 
gesubsidieerde .,sekola Christiani", en ecn frobelschoo) 
der loge „Prins Hendrik". Ook is er een ambachtsschoo 
1 voor Atjehsche jongens en een industrieschool voor 
meisjes. Tc Koeta Radja is gevestigd een subagentschap 
van de Nederlandsche Handelmaatschappij. Het 
voomaamste handels- lichaam is wel do Atjeh-
Handelmaatschappij, wclke bijkantoren heeft te Lho*- 
Seumawe en Tapas. Toean. Den woeker tegen te gaan is 
het doel van de op ini- tiatief van dn Gouverneur Van 
DaaJen opgerichtc Groot-Atjehsche Afdeelingsbank. 
Op industrieol ge- bied vallen tc vermeklen de 
Atjehdrukkcrij, waar o. a. het Nieuwsblad voor het 
Gouvernement Atjeh en Onderhoorigheden verschijnt, 
eenc Gouvenie- ments-ijsfabriek, en tc Scutoej, het 
gebied van Oeleii Lhcue, een paar Icerlooicrijeii eu 
enkele and ere bedrijven. Voor het transportwezen 将 
hel verkeer te water van geen beteekcnis.2t. //'/ 

KOETA TJANE. Standplaats van den civielen 
gezaghebber over de afdceling Alaslanden, gouver- 
neincnt Atjeh cn onderhoorigheden ( t? <' - 

KOETEI. L a n d b e s c h r ij v i n Landschap op 
Borneo's Oostkusl, rcssorteerende onder de af- deeling 
Sama rind a vcrdeekl in twee onderafdeelin- gen: Oost- 
cn Wes( -Koetei, begreusd ten Noorden door de 
landsehappen Sambaliocng cn Boeloengan, ten Westen 
door de onderafdeeliiig Boven Maha- kani, ten Zuiden 
door de ondcrafdceJingen Pasir en Poeroek Tjahoc en 
ten Oosten door de straat van Makasser 】). 

De opjiervlakte van het landschap bedraagt 士 79.800 
K,M.a met inbegrip der tot het landschap behoorende 
eilanden. Het landschap wordt hoofd- zakelijk gevormd 
door het stroonigebied van de Mahakani tot aa)i Mocara 
Moejoeb, de gre»s met de onderafdecling Boven 
Mahakain. De rivier in bij gemiddoldcn waterstand voor 
grootere stooinschc- pen bevaarbaar tot aan Melak, 540 
K.M. van de 

i) Bij suppletoir contract van 3 Januari 1908 werd 
de Boven Mahakani, bij de verklaring van 11 October 
19J2 het Telakeigcbied aan het Gouvernement 
afgestaan. 
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monding en voor kleinerc stoomschcpon, bij hoogon 
waterstand ook voor stoomschepen van 11 voct 
diepgang, tot a an Long Tram, do hoofdplaats dor 
onderafdeeling Boven Mahakam, 630 K.M. van de 
monding der rivior gclegen. Tusschcn Soengci Bocloeh 
tot voorbij Moeara Pahoc is het land gehcel vJak en 
worden do groote, zeer vischrijko meren Semajang en 
Djempang aangotroffen ； grootc uitgc- strektheden 
worden bij hoog water overstroomd. Benedenstrooms 
Socngei Boeloeh begint het hcu- velland, dat zich tot 
Pelarang bovenstrooms Sanga Sanga uitstrekt. Bij Sanga 
Sanga begint de delta van de Mahakam, de rivier splitst 
zich hier in 3 armen, waarvan de middelste zich weder in 
twecen spHtst. De Noordelijkste, de Moeara Bcraoe, is 
voor schepen met 10 a 11 voet diepgang bevaarbaar, de 
twee daarop volgende, de Moeara Bajoer en de Moeara 
Bakapei, voor schcpcn met 16 it 17 voet diepgang en de 
Zuidelijkste, de Moeara Djawa met schcpen van JI h 12 
voet diepgang bevaarbaar, alles met springtij. 

De voomaamste plaatsen aan de Mahakam zijn de 
rivier opvarende: Samarind a, standplaats van den 
Assistcnt-Residcnt ； Tenggarong, zetel van den Sultan, 
Moeara Kaman, Kotabangoen,Moeara Moen- tei, 
middenpunt van den vischhandel, Moeara Pahoe en 
Melak. Belangrijke plaatsen aan de zij- rivieren van de 
Maliakam zijn Kam bang Djanggoet aan de Belajan en 
Moeara Antjaloeng aan de Gc- dang Kepala. Behalve bij 
Moeara Mocjoeb bevinden zich aan do Mahakam geen 
Dajaksche ncderzet- tingcn. De bovengenoemde groote 
Maleische kam- pongs zien er, behalve Melak, keurig 
uit, de Dajaksche bevolking woont meer in het 
binnenland. Het landschap verkeert in bloeienden 
toestand ； de han- del in boschproducten en gcdroogde 
en gezouten visch is onder normale omstandigheden zeer 
levcn- dig. 

Maandelijks komen 10 a 12 booten om de waren, 
voornamelijk rotan, get ah, vogelnestjes, damar en was, 
waaraan het land zeer rijk is, naa voeren; de gedroogdc 
visch client vbornainelyk voor binnonlandsch vcrbruik, 
maar wordt ook naar Java uitgevoerd. De handcl is voor 
een goed deel in handen van Chineezen maar ook de 
Borneo-Sumatra Handcl Maatschappij te Samarinda 
drijft een belangryken handel, terwijl aldaar ook enkcle 
Europecsche handeJaren gevestigd zijn. Behalve aan 
boschproducten is het land bijzonder rijk aan petroleum 
en wel nicer speciaal de onderdistricten Sanga Sanga cn 
Sain bod ja, waar de Bataafsche PetroJoum 
Alaatschappij haar bedrijf uitoefcnt. De hoofd vestiging 
d ezer Maatschappij is Balikpapan aan de beschuttc cn 
diepe Balikpapanbaa!"^zie BALIKPAPAN en 
BALIKPAPANBAAI). De plaats is door een dub bole 
pijpleicling ter lengte van 103,3 K.M., mot overpompen 
te Sam bod ja, verbonden met Sanga Sanga, mot ccn 
zijlciding nanr Socngei Mariam aan do Mahakam. Op 
deze laatsle plaats staan een ccntraal-hospitaal en 
mcerdere oliotanks, daar de ruwo olic ook middels 
tankschcpen naar JJalikpapan wordt vervoerd. Een 
clcrde leiding langs dezclfdo lijn wordt uan- gch-gd. 
Door de Nedorlandscho Koloniale Pe- trolcun) 
^Jaatschappij worden thans exploratie- workzaftnihcden 
verricht in het Noordon bij de zee- kusL in do districten 
Bengaion en Sangkoolirang. In het laatste district werd 
here ids olio aangc- boord. Het landschap begin t in den 
laatston tijd ook do aandacht van het Europeescho 
kupitaal tc trokkon wat betreft de tcelt van 1'ubbcr on 
klappcrs 

en de cxploitatio dcr aan goede houtsoorton zeer 
rijkc wouden. In hoeverre het land geschikt is voor 
do tcelt van gewassen voor de Europecsche markt 
zal nog mooten blijken: op een rubberonderneming 
op hcuvclachtig terrein, twee uur stoomens boven 
Tenggarong staan de hevea boomen cr uitstekend 
voor ； maar ccn vijfticn jaren geleden in exploitatie 
zijnde kofEicondcmcming benedenstrooms Sama- 
rinda word gehcel opgegeven. Do dikwijls zware 
watcrvloedcn zullen, wat de laag gelegen streken 
betreft, wel een onoverkomelijk bezwaar blijken: 
bij en benedenstrooms Samarinda worden deze 
lage landen met voordeel benut voor den natten 
rijstbouw. De kuststreken eigenen zich bijzonder 
voor do klappercultuur, waarmede zich vooral 
Bocgineezen bezig houden. 

Te Kwala Badak aan de Mahakam en in Sang- 
koelirang o.a. staan uitgestrekto klappertumen; 
de bevolking is daar bijzonder welvarend. Over 
de ongeveer 40 K.M. ver het land binnendringen- 
de Sangkoelirangbaai en het bewesten daarvan 
gelegen gebied geven de Reisherinneringen uit 
Noord Koetei van Dr. M. L. R. Rutten in T. A. G. 
Deel XXXIV (1917) No. 5, biz. 711, vele bijzonder-, 
heden, welke de beperkte plaatsruimte belet hier 
op te nemen. 

Bevolking. Het landschap Koetei wordt be- 
woond door Koctcineezen, Bocgineezen, Bandjaree- 
zen, Badjau's en een aantai Dajakstammen, waar- 
onderde voomaamste zijn deToendjoeng-Dajaks,de 
Bahau's (OovangT6ring)en Kenja's. De Koeteinee- 
zen zijn waarschijnlijk geimmigreerde Maleiers, die 
ten tijde van hun komst op Borneo nog Hcide- 
nen waren ;thans hebben zij alien den Islam aangeno- 
men. Zij woncn door *t geheele landschap versprcid, 
met Tenggaroeng, Kota Bangoen, Moeara Pahoe, 
Melak, a lie aan de Mahakam, Moeara Klindjau aan 
de Kedang Kapala, Kembang Djanggoet aan de Be- 
lajan en Kahala aan de gelijknamige rivier als voor- 
naamste centra. De taal der Koeteineezen is in het 
algemecn Maleisch, door den invloed der vroegere 
Hindoo-Javaansche kolonisatie vermengd met veel 
Javaansche woorden ； echter treft men er verschil- lende 
dialecten in aan, o.a. wordt in de kleine kam- pong 
Ampanang, op korten afstand van Kahala gelegen, een 
taal of dialect gesproken, die door de bewoners van 
Kahala niet wordt verstaan. 

De vestiging van Boegineezen datcert reeds v&n 
16G8; tenvijl zc vroeger uitsluitend te Samarinda 
woonden, vindt men ze thans door het geheele land- schap 
verspreid; zij vinden hun bestaan vooniame- lijk in den 
handel. Do Boegineezen van Koetei zijn voor yorreweg 
het grootste deel afkomstig van Wa- djo, en slechts voor 
cen goring aantal van Boni en Soppeng. Nndat in het 
laatst dcr 17de eeuw de Boegineezen een handolsplaats 
hadden aangelegd, hot togonwoordige Samarinda, werd 
al spoedig door hen, op voorstel van het Vorstenbestuur 
van Koetei, een hoofd met den titel Poca Adoe gekozen; 
de aanstelling had dus niot plants door den Vorst, maar 
door vrije verkiezing van de Boegineezen, torwijl het 
Vorsten bestuur do keuze slcchtsbohoefdetebekrach- 
tigcn.Dc keuze gcschiedde door de „kapala iuanangn 

of volkshoofdcn, de hoofden der voornamo families 
onder wicr hoede zich nieuwe Boeginecsche immi- 
granten steklen: nain het Vorstenbestuur geon ge- 
noegen met de keuze, dan moest- ecn herkieziiig 
plaats hebben. De rechtspraak overdo Boegineesche 
kolonisten was geheelaandonPocaAdoeovcrgclaten, 
en ook overigens had het sultanaat zeer woinig over 
hen Ie zeggen,zoodat zc feitelijk onafhankclijk waren. 
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Wrijvingen tusschcn de Bocgineezen en het Vor- 
stenbestuur, vooral over do heffing van in- on uit- 
vocrrecht-en, zijn dikwijls voorgekomen cn leiddcn vaak 
tot verzet; bij gcwapend optrcdcn van den Sultan tegen 
de Dajaks of tegen de zccroovcrs bc- wezen echter de 
Bocgineezen door hun dapperheid groote diensten ； aan 
hen, die zich daarbij bijzondcr verdienstclijk maakton, 
schonk de Sultan eeretitc]s; dit is een der oorzaken 
gewccst van het ophouden der onafhankclijko positio der 
Bocgineezen in Koe- tei, want de getitelden 
bcschouwden zich als con bovoorrcchten st-and en 
hadden voorklurcnd twis- ten met do volkshoofden en 
den Poea Adoc. Dcze twisten gaven omstreeks 1860 den 
Sultan aan- leiding cen ,,wakil'' of vertegenwoordiger als 
hoofd van de politic to Sama rind a aan te stellen; de 
tweede, die als zoodanig optrad, was cen handelaar van 
de Wcstkust, behoorende tot het Vorstengeslacht van 
Pontianak en dus van Ara- bisch-Boegineesche afkomst, 
de latere Pangeran Bandahara. Door de energie, 
waarmede deze man optrad, wist hij eerst den Sultan er 
toe te bewegen, tijdens een vacature het ambt van Poea 
Adoe op te heffen; ook de later door den Sultan 
aangesteldo “Penggawa" werd weldra ontslagcn, en 
Pangeran Bandahara tot hoofd der Bocgineezen 
aangcsteld ； later werden ook de kapala m&nang 
vervangen door anibtenaren, door den Sultan aangcsteld. 
Op dezo wijze is aan het bestaan van ecu soort 
Boegineescho republiek in Koetei cen einde gekomen, en 
zijn do Boegineezen gewone Sultansonderdanen 
geworden. 

De Bandjareezen, die men eveneens door geheel 
Koetei verspreid vindt, komen er voornamelijk tot het 
inzamelen van boschproducten en nemen steeds in aantal 
toe. De Badjau's, die alleen van visch- vangst leven, zijn 
afkoinstig van de Socloe-eilanden ； ze hebben hun 
leven van zeenomaden opgegeven en wonen in 
kauipongs vereenigd voornamelijk aan de mondingen 
van de Mahakani. 

Onderde in Koetei gevestigde Bajakstammen zijn er 
eenige, die reeds sedert ecu wen daar gewoond moeten 
hebben; de Toendjoeng-Dajaks, die aan weerszijden van 
de Mahakani in de nabijheid van Melak, ver landwaarts 
in wonen, zijn nauw ver want met het Koeteische 
vorstenhuis; Poentjen Kerna, een hunner vorsten, was 
gehuwd met Dewa Poetri, de zuster van Maharadja 
Soeltan, die omsLreeks 1450 regeerde. Andere stammcii 
zijn eerst sedert 士 1*/2 eeuw op Koeteiscb grondgebied 
gevestigd, nJ. sedert de groote volksverhuizing in 
Ccntraal-Bor- neo, welke van de dichtbevoilete Apo 
Kajan (of Poh Kedjin) uitging； het waren voornamelijk 
de st am men der Kajans, Longglats en Long-Wai's, die 
zich vandaar naar de Bo ven- en Midden-Ma- hakam 
richtten, en zoo, hetzij zeJven op Koeteisch gebied 
kwamen, of andere stammen derwaarts drongen. De 
Kenja's, eveneens uit Apo Kajan af- koinstig, hebben 
zich eerst ouder het bestuur van den vorigen Sultan in 
Koetei gevestigd, zij komen er slechts op enkele plaatsen 
voor. 

In de binnenlandcn van het landschap vindt men nog 
zwervende Poenans en Bassaps, die — be- halve de tot 
de Bassapstammen te rekencn „Orang Laboe" gevestigd 
aan de boven Sang Koeliraug — een even kommcrvol 
bestaan leiden als elders (zie POENANS). De 
verechillende Dajakstainmcn in Koetei onderscheiden 
zich niet in by zone! ere mate van hun stamverwanten 
elders ； men zie derhalve voor nadere bijzondcrhcdcn 
het art. DAJAKS. 

Gcschiedenig. Dab in het Koeteische oud- tijds 
kolonien van Hindoo's bestonden is zeker. On- 

der ineer word to Kota Baugoen een bronzen Hin- 
docbeeldje govonden ； to Moeara Kaman werden 
gevonden ecn goudon Wishnoe-beeldje, nog onder do 
Rijkssicraden van Koetoi bcwaartl, cn do beschroven 
stecncn door Kern vcrklaard (VersL cnJIedgd. Kon.、 
Akad. v. Wet. 2： XI, 1882, bU .l82—203), waar-' uit het 
bestaan Ulijkt van ccn bloeiend Hindoeryk onder een 
vorst Moelawarman. Van groot bclang zijn ook de 
vondsten van steenen godenbeelden in de grot van den 
Kombeng (Witkamp in Tijdschr. Aardr. Gen. 31 (1914) 
biz. 595 vlg.). Uit verschillendc feiten were! afgcleid, dat 
de in de Sa- lasila (zie hieronder) vcrmeldo 
Jandschappen Hindoo-Javaansche kolonien waren ； 
inderdaad is uit den Naganikertaganja bekend, dat Koetei 
tot de Mad japahitsche onderhoorigheden behoorde. 

Ofschoon reeds in 1G35 een Nederlandsche vloot, 
onder G. T. Pool, Koetei bezocht en ook later, vooral 
door tusschenkomst van Bandjermasin, van tijd tot tijd 
van onzen kant betreklcingen met dat rijk werden 
onderhouden, is eerst in 1825 een emstige po- ging 
aangewend, om deze duurzaam te maken. In dat jaar 
word G. Muller van gatayia^naar de O.kust van Borneo 
gezonden, die o.a. ook met Koetei een overcenkomst 
sloot, waarbij eene Ned. vestiging aldaar werd 
toegestaan. Muller werd echter op reis naar de W.kust 
vermoord, zoodat zijne komst te Koetei zonder gevolg 
bleef. Eene mislukte poging van een Engelschman, 
Murray, om zich in 1843 te Koetei te vestigen, leidde 
eerst tot een Nederl. expe- ditie en daarna tot het sluiten 
van eene overeen- komst met den Sultan (11 Oct. 1844), 
waarbij de souvereiniteit van Nederland erkend word. In 
1846 werd de eersto ass.-res. to Koetei aangcsteld; eene 
nieuwe overcenkomst, in 1850 met Sultan Mohammad 
Solei man gesloten, werd gevolgd door de overcenkomst 
van 1863. (C. Bock, Reis in 0.- en Z.-Bomco, 's Grav. 
1887. "inleuling door" S. W. TrbmpJ^ Sedert dien tijd 
blccf do Sultan het Gouv. steeds trouw, en gaf daarvan 
o.a. in 1873 tijdens do Atjeh-expedilie afdoende 
bewijzen. 

2 December 1899 ovedeed Sultan Mohammad So- 
leimaii en werd opgevolgd door zijn zoon Sultan Mo-
hammad Albnoedin Adil Clmlifatoel Moejninin. Tijdens 
(liens bestuur werd op 26 Augustus 1902 een nieuwe 
overcenkomst gcslotcn, die nu nog gcldt, cn de 
onderafdeeling Boven-Mahakam aan hel Gou- 
verncment afgestaun (3 Januari 1909). Op 5 Juui 1908 
werd eene verklaring afgclegd, waarbij do Sultan ecn 
deci zijner inkomsten aan do landschapskus afstond, 
waurdoor die instclling in het leven werd geroepen. 

28 April 1010 overlecd Sultan Mohammad Ali- 
moedin Adil Chalifatoel Moeminin, waarop bij bc- sluit 
van den Gouvemeur-Gencraal van Neder- landsch-Indie 
van 26 September 1911 No. 17 do landsgroote Pangeran 
Mangkoc Ncgoro met het rc- gentscha]) werd belust, 
vermits de bij besluit van- 28 Augustus 1908 no. 32 
aangewezen opvoJger in het bestuur, Adji Mohammad 
Parikisit, nog te jong was om het belicer over het 
landschap to kumien aanvaarden. 

11 October 1912 legde de Regent van Koetei ecno 
verklaring af, waarbij op ccn nader door do llegec- ring 
te bepaien datum het Telakei-gcbied aan het 
Gouveniement van Ncdcrlandscli-Indic zou worden 
overgedragen, Die overdracht is sindsdien geschied en 
bed odd gebied bij Ind. Stb. 1914, No. 75 bij de 
onderafdeeling Pasir gevoegd. 

De fabelachtige oorsprong en de geneaJogie van het 
vor-tenhuis van Koetei zijn beschroven in cen 
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handschrift, de Salasila van Kootei, waarvan con 
gedeelte met vertaling is uitgegovcn door S. W. Tromp 
in Bijdr. T. L. on V., v° Serie III, J888, biz. 
1 v】曲LG、 

B e s t u u r. Het bestuur over het landschap wordt 
govoerd door eon Sultan met vier lands- grooten. 
Gedurende de minderjarigheid van den aangewezen 
tockomstigon zelfbestuurder Adji Mohammad Parikisit 
wordt het bestuur gevoerd door een regent (zie hiervoor 
onder geschiedenis). Het landschap is verdeeld in 11 
districten en 8 onderdistricten, waarvan 1 zelfstandig en 
bestuurd door bezoldigde districts- en 
onderdistrictshoofden, die voor hun geheele ressort 
aansprakelijk zijn. 

De Koeteische kampongs, de zoogen. oude kam- 
pongs, staan onder adathoofden, soms meer dan edn, met 
special© titels, wier ambt en titel erfelijk zijn in het 
geslacht, bchoudens dat zij erkend of van ecne 
aanstelling voorzien moeten worden door den Sultan. De 
zoogenaamde nieuwe kampougs, nederzettingen van 
nicer recenten datum van niet- Koeteiers, staan onder 
gekozen on aangestelde of aangewezen hoofden 
(pembekels). 

De Dajaks staan onder erfelijke stamhoofden, die door 
den Sultan worden aangewezen of erkend en dan meestal 
tevens een maleischen titel ontvangen. Het landschap 
ontwikkelt zich geleidelijk, de finan- cien verkeeren in 
bloeienden toestand. 

Literaluur. S. W. Tromp. Bijdr. T. L. en V. Ve Serie 
II, biz. 167 vlg.; idem, mededeelingen ombrent de 
Boegineezen van Koetei, ibid. DI. 34 (1887); idem, T. B 
G. XXIV, biz. 212, XXXII, biz. 273; idem T. A. G. 2e 
Ser. VII, biz. 728; J. Zwager, T. v. N. I. (1866) II biz. 
231; A. L. VVeddik, Ind. Arch. Jaarg. 1 DI. I; S. G, 
Knappert, Beschrijving van de onderafd. Koetei, Bijdr. 
T., L. en V. van N.I., 7e volgreeks, dl. IV (Deel 58dcr 
geheele reeks) 1905; A. W. Nieuwenhuis Quer durch 
Borneo,.! biz. 44,272,41G, (1904), II, biz. 490, 492, 
504(1907); Dr. M. L. 1<. Ruttenjn T. A, G, Deel XXXIV' 
(1917) No. 5 biz. 1\W ｛；匕 

KOETILANG,展TILANG. javaansche naam voor 
een vogelsoort, Pycnonotus aurigaster, behoo- rende tot 
de familio der Pycnonotidae. In het Soen- dancesch heet 
deze tjangkoerileung. Dezc soort is ecn der mcest 
gewone vogcls van Java. De koeti- lang voedt zich 
hoofdzakelijk met vruchten, minder met insectcn. Hij 
hcefl een vol geluid, dat hij voortdurend laat hooren. Het 
is een bruin- achtig grijze, van onderen wittc vogel met 
don- kerder vleugds en een zwarten kop, vooral geken- 
nierkt door do witte wangen cn do oranjekleurigo 
ondenlekveeren van den staart. 

Veol op dezc soort gelijkend is do tjoetjak, 
Pycnonotus analis, van Java, Sumatra, Borneo en 
Lombok； deze is evencens bruingrijs, van onderen 
lichter, met zwarten kop, wit to oogs Creep en gele 
ondcrdckvccren van den staart. 

Een verwante vorm is de Icoctilang mas, Rubigida 
dispar; deze is veel frnuier gckleurd, van bo ven 
olijfgrocn, van onderen goudgeel met zwarten kop cn 
vuurroodo keel. Dezc soort koint op Java en Sumatra 
voor. Zie ook TJOETJAK RAWA. en BERA BA (t. z. 
Barabah) KIMBOE. 

KOETJAHI, KETJAHI of verkort TJAHI (JAV.). Zie 
ALLIUM. 

KOETJILA (JAV.). Zie EUCHRESIW. 
KOETJING (MAI,; JAV.). Zie HUISKAT. 
KOETJING BATOE. Zie KATTEN. KOETJING 
OETAN. Zic KATfEN. KOETJITJA. Maleisclic 
naam voor een lijster- 

soort, Copaychu^ musicals, van Sumatra en Java； 
deze is blauwzwart met witten buik cn witte vleu- 
gcldckvccren cn buitenste staartpennen. De nauw- 
verwanto C. amoenus, van Oost-Java en Borneo, 
die ccn blauwzwartcn buik heeft, wordt eveneena 
mot dezen naam aangeduid. De Koetjitja batoe 
of koetjitja oetan is Kitlocincla macrura, die om 
zijn fraaien zang bekend is； hij is zwart met rood- 
bruino borst en buik en witte benedonrug en zijde- 
lingsche staartpennen. 
KOETJOEBOENG (SOEND.). KATJOEBOENG, 

KfiTJOEBOENG (MAL., JAV.). Zic DATURA. 
KOETOARDJO. Regentschap en controle-af- 

deeling van de afdeeling Poerworedjo der residen- 
tie Kedoe. 

KOETOARDJO. Hoofdplaats van het gelijkna- 
mig regentschap der afdeeling Poerworedjo, resi- 
dentie Kedoe, tevens standplaats van een contro- 
leur. Ook hoofdplaats van het gelyknamigdistrict. 
Het district heeft eene oppervlakte van 76 ELM.2, 
is verdeeld in 4 onderdistricten. en bevat 108 desa's. 
Op het einde van 1905 bestond de bevolking uit 
cen 130-tai Europeanen, ruim 600 Chineezen, een 
tiental Arabieren, enkele andere Vreemde Oos- 
terlingen en ruim 94000 Inlanders. 

KOETOE (JAV.). Zie CAESALPINIA BONDU- 
CELLA. 

KOETOE BOESOEK (MAL.). Luis. Zie TINGGL 
KOETOEK. Zie BAARDVOGEL. 
KOETOWINANGOEN. District met gelijknamige 

hoofdplaats van het regentschap en de afdeeling 
Keboemen, residentie Kedoe. Het district heeft 
een opporvlakte van 126,20 K.M.a, heeft 3 onder- 
districten met 71 dcs&'s en telde op het einde van 
1905: 土 79000 ziclen, t.w. enkele Europeanen, 
170 Chineezen en 79000 Inlanders. Eeu der onder- 
districten is Ambal, waarvan de hoofdplaats een- 
maal de hoofdplaats was van een assistent-resi- 
dentie en van een regentschap. 

KOEWfiH (IKAN). Zie MAKREELACHTIGEN. 
KOEWEI. Zie HIBISCUS MANIHOT. 
KOEWfiNI (JAV.).ZieMANGIFERA ODORATA. 
KOEWOE. Hoofdplaats van het district Kra- 

denan, van de afdeeling en hot regentschap Gro- 
bogan van de residentie Semarang, bekend door 
do dicht daarbij liggende modderwellen, Bledoeg 
geheeten; een nagenoeg cirkelvormig convex ter- 
rein van ongoveer een h al ven paal (3/4 K.M.) 
in doorsnede uit blauwo of loodklcurige weeke 
modder bestaande, die voortdurend in beweging 
is en zich op vcrscliillendc plaatsen, voomamelijk 
echter op twee, om de 20 of 30 seconden verheft 
tot cen meter hoogte en dan met ccn doffen knal 
ui teen spat, waarbij het als witte damp doorbre- 
konde gas de modder tot eeno hoogto van 5 
a 6 meter opwerpt, waarna dezo hoorbaar op 
do vloeibare massa terugketst. Het terrein, welks 
convexiteit ongeveer 3 meter bo ven het omlig- 
gende landschap bedraagt, wordt voortdurend 
vochtig gchouden door doorbrekendo en sijpelende 
gassen cn water en biedt slcchts een uiterst zwak- 
ken steun voor don voet aan, zoodat het aan den 

behulp van daarop gelegdo 
cn nicer naar het midden, 
hoofdpuntcn van cruptie, in 
betreden wo rd on. De in do 

hoogto geworpen moddor is die dcr oppervlakte on komt 
niet uit do diopto; uitgestooton worden slechts gassen en 
water. Dit water is ziltig on bovat oenige percenton zout. 
Hiorvan heoft de bevolking acdert onhouglijke tydon 
gobruik 

omtrek alleen met 
bamboezon horden, 
inzonderhoid bij de 
hot aoheol niet kan 
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weten to makcn. Men vangt dit water op in put- ten of 
wel, waar te wcinig water sijpelt, graaft men er naar en 
brcngt- het vervolgens op con raam- werk van halve 
bamboos, raet de hollo zijdcn naar boven gckcerd, waar 
men het door de zonnewarmte laat verdampen. Het zout, 
blijft als cen korst in de bamboo achter, wordt er uit 
geschept en op de omliggende pasars verkocht. 

Bcpalingcn betreffende het aaninaken van zout， uit 
de zoutwaterwel]en in Grobogan, de rcgcling der 
belasting, op te brengen door hen, die het zout 
vervaardigeii cn het vorvoer er van buiten de afdeeling 
van herkomst, zijn opgeno- mon in Ind. Stb. 1910 no. 
657. Die bepalin- gen zijn in 't kort als voIgt: Het zout 
wordt aangemaakt in de desa's Kocwoe, Grobogan, 
Dj&ti, Mendikil, Ba nd jar-Lor, Bandjar-Kidoel en 
Tjrewck van het，district Kradenan cn in de desa,s 
Djono (zic aldaar), Sileman en Ploemboengan van het 
district Grobogan. De verkoop van het zout is alleen 
gcoorloofd in de afdeeling Grobogan, zoomede in de 
volgcndc gedeclten der resi- dentie Socrakarta: de 
geheele afdeeling Sragen ； in de afdeeling Soerakarta: 
de onderdistricten Savrahan en NAg&sari van het 
district Sawahan ； de onderdistricten Paloer en Madji 
van liet district Grogol; de onderdistricten Djaj^inosan 
en Kaliasa van het district Kampanglor； in de afdeeling 
Bajalali, de districten Karangg&l^ en Sima en de 
onderdistricten Djoewangi en Kas- mosoc van het 
district Djoewangi. 

De maximumhoeveelhcid jaarlijks aan te ma- ken 
zout, oorspronkelijk vastgestcld op 34000 pikols, werd 
bij Ind. Stb. 1911 no. 480 door den Gouvemeur-
Generaal verhoogd tot 40000 pikols. De verdceling van 
bcdoelde maximum- hoeveelheid over de tien desa's in 
de afdeeling Grobogan geschiedt door den Resident van 
Semarang, naar verhouding van de in 1910 op- 
gebrachte belasting. De verdere verdeeling onder de 
zoutmakers in elke desa geschiedt onder con- trole van 
het bestuur, naar verhouding der ver- 
dampingstoestellen. Telkcns moet de oogst binnen de 
weegloodscn worden gewogen en kunnen de 
zoutmakers het daama iMcdenemen of we] in de 
wcegloodsen achterlaten. De cijns bedraagt 50 cent per 
pikol van 61.76 K.G.; de belasting wordt aan het 
desahoofd afgedragen, die haar bij den ondercollecteur 
stort tegen vergoeding van 8 percent collecteloon. 

KOEWOEK (JAV.). Zie KATTEN. 
KOFFERVISSCHEN (Ostraciontidae), behooren tot 

de Pleclognathi (zie VISSCHEN) en zijn geken- merkt 
doordat het lichaam in een becnig pantser is besloten, 
waaruit de vinnen steken. Borstvinnen ontbreken. In de 
zeeen van den Archipci komcn ver- schillende soorten 
van het geslacht Oslracion (Ma- leisch ikan pgti) voor. 

KOFFIE. 
BOTANISCHE BESCHRIJVING. De koffieplant be- hoort 

oorspronkelijk in tropisch Afrika thuis cn wel de Cojjea 
arabica, die verreweg de meest veelvuldig gekweekte 
soort uitmaakt, in Abessinie en aangren- zende landen. 

De koffieplant behoort tot de famiJie der Jlubia- ceae 

en tot het geslacht Coffea, waarvan versclnl- len^e 
soorten in cultuur zijn. Wanneer de boom on- gehinderd 
doorgroeit, kan hij ecu hoogte van 10 Meter bereiken. In 
de cultuur wordt hij echter gc- tqpt, ter 
vergeinakkelijking van den oogst, zoodat 11 i) ui de 
aanplantingen zoo laag blijft als men dat 

verkiest- Do takken staan kniiswijs aan den stam, van 
ondoren naar boven in lengte afnemend, in do ccrste 
jaren ccnigszins naar bo von gericht, later nieor 
horizontnal cn ten slotte ncerbuigend. De bladeren 
hebben eon elliptischen vonn, zijn donkergroen van 
kleur, glanzend, gaafrandig, cen wcinig golvend, kort 
gestccld cn tegcnovergestcld. Tusschen de bladeren treft 
men spitse steunblaadjcs aan. In vomi, afmeting on klcur 
kunnen de koffiebladcren sterk verschillen, al naar de 
soort of varieteit der koffie, zoowel als tongovolgc van 
plaatselijko in- vlocden van bod cm, klimaat en cultuur. 
De tot bijsehermen verecnigclc bloeinen komen als een 
krans uit de okscls der bladeren to voorschijn. Zij 
bestaan uit cen zecrkleinen vier- of vijftandigen kelk en 
cen witte trompet- of trechtervormigc kroon met een 
vijf- tot achtsplctigcn zoom. Het aantai meel- draden 
bedraagt vier of vijf, Zij zijn op de kroon- buis ingeplant, 
tcrwijl de stamper bestaat uit een onderstandig, 
tweebokkig vruchtbeginsel met een stijl en twee 
stempcls. In elk hokje van het vrucht- bcginsel bevindt 
zich een half omgekeerdc zaadknop. 

De nieest eivormige, soms ronde, vruebt, ten voile 
uitgegroeid zoo groot als cen kleine kers, doorloopt met 
hare ontwikkeling de grocne, witte, gele geel- roode en 
roode kleuren om haar volkomen rypheid met een 
donkcr violet te openbaren. Enkele varie- teiten van 
koffie echter cl ragen vruchten, die ook bij voile rijpheicl 
licht van klcur zijn gcbleven. 

De vJeezige vrucht be vat in den regd twee zaden, die 
elk van eene zijde gebogen, convex, en aan de andere 
zijde vlak zijn. Aan de zijde, waarmedc de beidc zaden 
naar elkander zijn toegekeerd, komt een overlangsche 
groef voor, veroorzaakt door den bin- nenkant van de 
hoomschil, een dun, broos omhuJseJ, waarmedc de 
eigenlijke zaadkern omslotcn is. Deze zaadkern bestaat 
uit een hoornachtig kiemwit en een zeer kleine 
excentrische kiem, beide omwikkeld door een fijne half 
doorzichtige zaadhuid, het z.g. zilvervjies. Bevindt zich 
door liet mislukken van cen der zaadknoppen maar 66n 
zaad in de vrucht, dan heeft dit een eironden vonn on 
wordt het als mannetjes- of parelkoffie (rodondo) 
onderscheiden, die echter nict beter is van smaak. Meer 
clan twee zaden worden slechts bij uitzondering in de 
koffi vrucht aangetroffen. 

GESCHIEDENIS. Hoewc] hngen tijd Mokka in Arabie 
als het vaderJand (ler koffie is bcschouwd, is het thans 
vnj wcl zekcr, dat dezc meaning op ceuc d waling be rust 
heeft en men dat land moet zoekon in Kaffa, het 
zuideiijk deel van Abessinie. Van daar heeft de koffie 
haar weg gevonden naar Pcrzie, Arabic en Voor-Indie. 
De eerste Hollander, die te Mokka met dit product 
kennis maakle, was Pieter van don Broecke, in 1616. Het 
duurdc echter nog zevencn- veertig jaren eer de import 
van koffie te Amsterdam aanving； n)e» betrok het 
artikcl aanvankeiijk alleen van Mokka, doch spoedig, in 
het begin van de 18(1 e eeuw, ook van de kust van 
Malabar. In J 696 wcrdei) voor het eerst koffiepJantjes 
nuar Java o vergebrachl. Adriaan Van O in men, 
konirnandcur van Malabar, zond, op aandringen van 
Nicolaas Witsen, burge- meester van Amsterdam, er 
cenige plantjes heen. Op het Jandgoed Kcdawoeng, bij 
Batavia, van den Gouv.-Gen. Willem Van Outshoorn 
ovcrgeplant, gingen zij echter door eeno overstrooming 
teloor. Met eene tweede bezending, in het begin van de 
18de eeuw, was men gdukkiger; in 1706 kon reeds een 
proofje van de in Batavia's omstreken gekweekte koffie 
naar Nederland verzonden wordon, zoom de een 
koffieplantje worden aangeboclen. Aan dit 
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plantjc, in den Ainstcrdamschen hortus mot zorg 
gekweekt on vcnnenigvukligd, danken West-Indio on 
Zuid-Anierika hunne koffiecultuur. In 1711 were! het 
eerste product voor don handcl naar Nederland 
verscheept ter hocveelheid van 894 ponden, die in open 
bare veiling verkocht wenlcn tegen 232/3 stui- ver per A. 
U. Do bewindvoerders der O.-I. Oompag- nie waren met 
deze uitkomst zoo tevreden, dat zij den verderen 
aankweek van koffiebooincn der In- dische Regeering 
ten zeerste aanbevalen. De cultuur der koffic, zich 
aanvankelijk bepalondc tot Djaka- tra, <len_Overtooin 
en Mr. Cornclis, werd langzamcr- "liancTmtgebrcid tot 
de bergnegoryen, dus tot de ineer venvijderde 
binnenlandcn. Met de inlandsche regen ton wcixlen door 
de O.-I. Conipagnie o vereen- komsten getroffen omtrent 
de levering van koffie bij wijze van contingent of 
verplichtc levcrantie. Met de cultuur bcmoeide de 
Compagnio zich verder niet; bcdoeldc hoof den hadden 
te zorgen dat hunne onderhoorigen koffie plantten, de 
tuinen ondcr- hieldcn en het product in goeden staat 
aflcvorden. Op die wijze wcnl in de Djakatra- en 
Preanger- la nd en elk huisgezin belast met het 
onderhoud van cen zekcr a an tai boomen. Ofschoon de 
koffic- cultuur ook tijdcns de Compagnie over Midden- 
Java word uitgebreid, kreeg zij eerst onder Dacn- dcls en 
latere Ncderlandsche bestuurders hare ont- wikkeling 
over gehcel Java en over een groot deel der eilandon 
daarbuiten (ter Sumatra's W.kust reeds in het laatst der 
achttiende eeuw). Voor zoo ver het de Gouv. cultuur 
betreft, worden in het daarop betrekkelijk artikel 
KOFFIE-CULTUUR nadere bij- zonderheden 
mcdegcdecld. 

Bchalvc de Gouvemeinentsaan plant ingen werden op 
de verschillcndo eilanden van den Archi|»el door 
particulicrcnallengskoffieondemcmingen aangelegd. 
Deze particulicrc aanplant dagteekent van het jaai- 1835, 
tocn op huurgrondon in de Vorstenlandcn cn op de z.g. 
Particuliere Landerijen op zecr bescheidcn schaal koffie 
werd geteeld. Toen evonwel iti de ja- ren tusschen 1850 
en 1860 de gedwongen kofficcul- tuur be pork t werd, 
kon de particuliere cultuur op Java een hoogere vlucht 
ncmen, vooral toon sinds 1856 woesto gronden in huur 
konden worden uitge- geven en in J 870 krachtcns de 
Agra rise he wet ver- krijging van woestc gronden in 
crfpacht voor den particuJicrcii landbouw mogeJijk 
wenl. Bchalvc op de reeds venneide, op bijzondcren voet 
gchuurdc, gronden in de Javaansche Vorstenlanden, zijn 
die ondernemingen vooral gevestigd in de residentien 
Preaiigcr-JlegentHchappen, Semarang, Pasoeroean, 
Besoeki, Kcdiri enz. 

Tot hot jaar 1880 werd uitsluitond ccn varictcit van de 
Coffca arabica, aangeplant, die men met den naain Java-
koffie bc8tenij)clde. Scdert 1878 cchtor werden de 
aanplantingen geteisterd door de koffic- bla<lzickte, 
veroorzaakt door cen schimmol IIonileia vastalrir. Deze 
ziekte richtte zulkc vcrwocstingen aan, dat do 
koffiecultuur in het laagland onmogo- ]ijk werd ei)dat zij 
zich allcen in de bergstreken, en dan nog met mocite, kon 
hand ha ven. Er werd evenwcl eon uitweg gevondon 
door du invoering van do Liberitt-koffie, ccn grove re en 
sterkerc varieteit, die boter bestand was tegen de 
koffiobladzickte, maar flaarentogcn een product 
opleverdc, dat nict zoo in dun smaak viel van de 
verbruikers. Door ver- betering in de cultuur en de 
boreiding is inmiddcls in hot Jaalstc vecl verandering ten 
goedc gokoincii, zoodat wcldra de notccringcn van he 
ide soorten niet sterk van clkander verschiJden. Door de 
invoering van de Liberia-koffie kon men weder op 
laaggelegen 

ondememingen met succcs do cultuur voortzetten en do zoozeer 
ingekrompen aanplantingen sterk uitbreiden. Bit duurdc cchtor niet 
lang, wijl al- Icngs de Libcria-koffic evenzeer door de blatlziekte 
wcnl aangetast cn ook in prod ucticvermogen ach- tcruitging. 
Gclukkig were! opnieuw een goede ver- vanger gevonden cn wcl de 
liobusla-kojiie, die om- strecks het jaar 1900 uit het stroomgebied 
van den Congo was aangevoerd cn in ecnige proofaanplantingen op 
Java was gekweekt. 

De sterke groei, de onvatbaarheid voor bladziekte "en het 
buitengewoon prod uctievermogen van doze soort maakten haar 
onmiddcllijk na het bokend worden der voorloopige resultaten, op 
hot in 1907 gehouden koffiecongres te Socrabaja, zoo populair, dat 
zij thans zoowcl de Java^'als Libcria-aan- plantingon op Java 
geheel heeft verdrongen en op het oogenblilc daar zclfs vecl meer 
land met koffie is beplant dan ooit het gcval is geweest. Het laat 
zich aanzien, dat wanneer die aanplantingen alle tot voile 
productie zijn gekomen, Java weder evenveel en wcllicht nog 
mecr, koffie zal opleveren, on dit op meer gezonden grondslag, 
dan in de meest produc- tieve dagen van het kultuurstelsel. 

Behalve op Java vindt men nog particuliere koffiecultuur op 
Sumatra en wcl inzonderheid in de Padangschc bovonlanden, de 
Lampongs, Palcm- bang on in het gowest Oostkust van Sumatra. 

Wat aangaat do Buitenbczittingen wordt eene vrije 
koffiecultuur der Inlandsche bevolking aan- getroffen op Bali, 
Timor, Celebes en enkele stre- ken van Sumatra. Tot dusver is 
deze echtcr van zeer ondergeschikte beteekenis. 

CULTUUR. GRONDSOORTEX. Koffie kan overal ter wercld 
groeien cn gedyen tusschen 25° N.B. en 30° Z.B., waar voldoendc 
regen valt, uitgezonderd do bergstreken, waar do temperatuur tc 
laag is. Voor de Javakoffic schijnt de gomiddclde temperatuur tus-
schen 16° en 22° C., die men in Nederlandsch-Indie op hoogten 
boven de zee tusschen 2000 en 5000 voot aantreft, het voordceligst 
te zijn. De Liberia- cn de Robusta-koffio profereeren een hoogere 
tempora- tuur en worden derhalve op mindere hoogte bo ven de 
zee gekweekt. Een ruime regenval van minstens 1500 mM. per 
jaar is voor den koffieboom zeer ge- wcnscht, terwijl een grootere 
hoeveelheid zonder bezwaar kan worden verdragen. Tegen. wind 
is koffie nict good bestand ； zij moet daarom op aan wind 
blootgest(yde terreinen door windbrekors worden be- schcrmd/

 A 
Do bewte grond voor koffie is die, wclke con diepo 1、/d. laag 

losse aarde bezit en daardoor noch to moerassig noch to droog 
woixlt. Klcigronden zyn nict gcschikt voor de koffiecultuur, oven 
min als mulle zandgron- den ； geiucngde, niot to losse cn niet te 
vaste, humus- rijke gronden zijn do beste. Stecnachtige terreinen 
bohoeven niot steeds vonvorpen to worden; indion tusschen de st 
concn ruimte is voor het dooixlringen van de koffiewortcls kan de 
boom zich zeer good ontwildtelon, te meer daar dan die stconen 
voor eon goede drainage zorgen. Doze toch is voor do koffio cen 
hoofdzaak cn daarom plant men dit gewas bij voorkeur op zachtc 
bcrghellingcn cn in brecdo da- len. Tc steile liellingcn zijn 
ongeschikt, zelfs al worden daarop terrassen gemaakt, omdat de 
boo- mcn clan in den Wcstinoesson te vccl van afspocling te lijden 
hebben. To enge dalcn zijn even min voor- deelig, omdat de boo 
men dan niet voldoendo zon krijgen en de vruchtcn niet behooilijk 
tot rijpheid komen. Maagdelijko boschgronden zijn over het al- 
gemcen het best, ofschoon men zichdaarin soms zeer 
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kan vcrgissen. Het kan namelijk voorkomcn, dat op 
kortcn afstand bencden de oppervlakte eon ]nag ,,padas" 
of “tjadas” loopt, die met een duimo laag teelaarde of 
humus is bedekt. Wanneer daarop boschplanten groeicn, 
die ondiep wortelcn, kunnen die zich daar zeer goed 
ontwikkclcn en con indruk van grooto vruchtbaarheid 
gevon. Worden zulkc ter- reinen ontgonnen en met 
koffie boplant, dan kan dit gewas eerst zeer goed 
groeicn, om evenwel, zoodra "de pen wort cl de 
ondoordringbarc laag hceft be- rcikt, te kwijnen en niets 
dan teleurstclling te ge- ven. 

ONTGDJNING VAN GRONREN EN AANLEG VAN TUI- NEN. 
De ontginning van den grond lieeft op zeer ver- 
schillende wijzen plaats. AVaar hoogstammig woud 
voorkomt, wordt dit door sommigen geheel gcveld, en 
daarbij zorgvuldig vermeden, de stronken en takken door 
vuur op to ruimcn, uit vrees daar- luede ook den humus 
te verbranden. Anderen daar- entegen verbranden het 
gekapte hout zooveel mo- gelijk en men gen de asch met 
den grond, om zoo- doende van haar bemestingswaarde 
voordeel te trekken. Wederom anderen lalcn het bosch 
zooveel mogelijk staan en kappen zooveel uit als noodig 
is om den to planten koffieboom de gewenschte scha- 
duw te verleenen. In ieder geval la-at men aan de zyde, 
van waar de heerschendo wind komt, eenige rijen 
woudboomen staan, om do aanplanting tegen 
windschade te beschermcn. Hcesterachtige gewas- sen 
worden geheel uitgegraven, omdat de stronken, als zij in 
den grond zouden blijven, opnieuw zouden uitloopen en 
den groei der koffieplantjes zouden bemoeilyken. 

Zoo ook mogen grasachtige planten, zooals alang- 
alang, niet gespaard worden ； zij moeten met wortel en 
al worden uitgeroeid en na droging verbrand. 

Is het terrein van onkruid en heestergewas ge- 
zuiverd en van alle boomen of van de meest in den weg 
staande ontdaan, dan wordt het inet den patjol, soms met 
den ploeg bewerkt. Bij berghellingen ge- schiedt de 
omwerking op twecei,lei wijzen: of men maakt terrassen 
en dan heeft het ompatjollen veelal tegelijkertijd plaats 
met die bewerkmg, of men vergen oegt zicb met alleen 
die plckkeii wat om te wer- ken, waar de koffieplantjes 
in den grond moeten ko- men, een algeheele omwerking 
van het- terrein wordt dan uit vrees voor afspoeliiig van 
de bouwkruin nagelaten. Om deze afspooling tegen te 
gaan, worden ook wel ,,palintang$" gemaakt, nl. klein 
hout, takken en uitgetrokken onkruid worden dwars op 
do helling in zooveel mogelijk horizontale rijen van 
onge- veer 6 voet uit elkander gelegd tegen in den grond 
gedreven pennen of stokken. 

Terrassen worden aangelegd vooral op berghel-
lingen, waar de grond van dicn aard is, dat herliaal- de 
en diepe omwerking noodzakelijk voorkorat, b. v. by 
vrees voor groote onlwikkeling van alang-alang en 
anderen schade]ijken opslag. Men maakt de terrassen 
gewoonlijk niet breeder dan voor ecn enkele rij boomen 
noodig is en neernt daaroin den afstand, waarop de lijnen 
bij den aanvang der werkzaamheid waterpas worden 
uiigezet, niet grooter dan G voet van elkaar. Het 
terrassecreu geschiedt van onderen naar bo ven. Het 
onderste terras wordt waterpas gemaakt en de 
onberoerde harde bodem over de geheele breedte en 
lengte omgeweikt, daarna wordt de vruchtbare 
bovenaarde van het voor het tweedc terras bestemde 
terremgedeelte naar beneden ge- haakl en geleidelijk 
over het reeds gemaakte lagero terras uitgespreid ； nu 
behandclt men den ontbloo- ten ondergrond van het 
twecde terreingedeelte gcJij- 

kerwijs, nl. waterpasson, omworken on aanvullon mot 
do bovcnaaixlo van het dordo tcrreingcdeolto en zoo 
vcrvolgcns, tot het golicelo terrein geterras- SCCK1 is. De 
taluds der terrassen worden niet to stcil genomon, ton 
cindo goedaardig onkruid de gcle- genheid tc geven zich 
daarop te ontwikkelen ； vaak woi-den dio taluds 
daannedc opzcttclijk bcplant,. vooral met „antanann 
(Hydrocotylc Asiatica). V66r men tot terrasseeren 
overgaat, wordt gewoonlijk eerst zorg gedragen voor 
doorsnijding van het terrein met de noodige wegen en 
voor behoorlijke af- watcring door middel van een 
gotenstelsel ； bij vlak- ke terreincn wordt zoo noodig 
tevens voor drainee- ring gezorgd. 

Het terrein is nu plantklaar, tenzij men zich niet 
vergenoegt met eene eenvoudige omwerking van den 
grond, maar het planten in plantkuilen prefe- reert, 
omdat de bouwgrond. van mindere kwaliteit, de bodem 
to hard is, dan wel om andere redenen. Eenige maanden 
v66r men tot het planten wenscht over te gaan, worden 
dan op de plekken, waar de koffieplantjes in den grond 
moeten komen, gaten gemaakt van twee voet diameter 
en twee voet diep- te. Zij blijvon ongeveer twee maanden 
openliggen, waama zo met goede tcelaarde, soms met 
mest vermen gd, worden gevuld. Om te voorkoinen, dat 
de koffieplant. begint te kwijnen, zoodra de wortels do 
hardere omwanding van den p]ant]<uil hebben be- , 
reikt, wordt deze omwanding v66r de vulling van den 
kuil met den patjol losgebroken. 

S c h a d u w b o o m e n. Uitgezonderd in zeor lioog 
gelegen streken en op plaatsen met geringo 
liclitintensiteit, heeft de koffieboom, om zich goed te 
ontwikkelen, schaduw noodig, die door tusschen het 
koffiegewas geplante boomen wordt geleverd. 

Nadat vele proeven waren genomen met allerlei 
boomsoorten, zooals de ,,djoear" (Oassia) waardoor 
uitgestrekte koffieaanplantingen werden vernictigd, 
werd zeer vcel gebruik gemaakt van den „dadap,> en wel 
den „dadap ser5p,>, cen ongecloornde varieteit van 
Erythrina lithosperma. Een groot voordeel van den 
daxlapboom is, dat hij zeer geinakkelijk door middel van 
stekken kan worden voortgcplaut. Men steckt de stekken 
ter lengte van ongeveer 3 voet schuin in den grond, 
waama zij spoedig ecn uitloo- per vormcn, die zich tot 
een nieuwen slam ontwik- kelt. Sedert geruiinen tijd 
echter heeft de dadap- boom van cone bacterienziekte te 
lijdcn, terwijl ook andere plagen eon cind hebben 
gemaakt aan de po- pulariteit van dezen schaduwbooni, 
die reeds aan lid tanen was toen men bemerkte, dat hij 
niet op ic- deren bodem even wclig tierde. Een tweede 
soort scliacluwboom is de Albizzia, waarvan men twee 
soorten aan])lant, nl. de Albizzia moluccana en de 
Albizzia slipulata. Beide zijn hoogc boonien, die zeer 
snel groeien on door hun fijn loof cen niet tc dichte 
schaduw geven. De bladeren van de Albizzia ino- 
luccana blijvcn het geheele jaar doorgroen, terwijl die 
van de sti])ulata in den drogen tijd afvallen, maar 
daartegenover heeft eerstgenoemde boom liet bezwaar, 
dal zijne takken zeer bros zijn en bij ster- ken wind 
afwaaicn en de daaronder geplante koffie beschadigen 
kunnen. Om aan al die bezwaren to ontkomen, heeft men 
in de laatste jaren nog met verschillende andere boo men 
proeven genomon, zooals met Leucaena glauca 
(kSmlandingan, kalun- t&r& of lamUra, p6t6 tjina), met 
Deguelia mi- crophylla en andere. 

De schaduwboomen worden v66r het ovcrplanten van 
de koffie in den grond gebracht; sommigen doen (lit 
slechts eenige weken te voren, anderen Mn, 
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twco of drio jarcn vooruit, in hot bijzondor als voor- 
bohoedmiddol tcgcn do bladziokto, waarvan, naar men 
wil, do koffioplantjos minder te lijdon hebbon, als zij 
ondor goedo schaduw staan. Do onderlingo afstand, 
waarop mon de schaduwboomcn plant, vorschilt al naar 
mate hot terrein hooger of lager ligt en de koffie dichtcr 
of verder uit elkaar wordt go- plant. Bij cen aanplant van. 
koffio op °/6 Rijnl. voe- ten is de plantwijdto 12/12 op 
terreincn bon eden 3000 voet en 18/12 op terreincn bo ven 
die hoogte; bij eon aanplant van koffie van °/8 is de 
plantwijdte 12/ig op terreinen beneden 3000 voet cn 18/16 op 
terreinen bo ven dio hoogto; bij een aanplant van koffie 
van %o is do plantwijdte van de schaduwboomen res- 
pectievelijk 12/«0 en 18/20 voet. 

Dit alles geldt voorden dadap; voor do albizzia's 
rekent men cen ondcrlingen afstand van 24 voet voor 
terreinen beneden 3000 voet en 30 voet voor hooger 
gelcgon aan plan tin gen, 

KOFFIEPLANTMATERIAAL. Het plantniatcriaal kan op 
verschillende wijze verkregen worden. In vroe- gero 
jarcn word veelal geplant met opslag uit oudo tuinen 
(kongkowakan, kcpelan). Dit zijn jonge koffieplantjes, 
afkomstig van rijpe, afgevallen vruch- ten, die van zelf 
zijn opgekomen. Men pleegt hon by overplanting te 
toppen, om later de krachtigste loot te laten doorgroeien. 
Nu men in den regel ruimer plant dan vroeger cn ook 
minder schaduw aan- houdt, komt zulkc opslag minder 
voor cn ook omdat men hierbij geen selectic heeft van 
den boom, die het zaad opleverde, is men nu algemeen 
overgegaan tot het kweeken van jonge plantjes op 
zaadbedden. Alen kiest uit zijn aanplant eenige boomen 
uit, die wat groei, vruchtdracht, smaak der koffio enz. be- 
treft boven de andere uitmunten en verzamelt daarvan de 
rijpc vruchten. 

Deze worden met asch gewrevon, waardoor het 
vleezige oinhulscl van de zaden loslaat; men wascht 
daarop de zaden en droogt ze in de schaduw. Daama 
worden de abnormale en de kleine boomen verwijcierd 
cn de goecl bevondenc zorgvuldig bc- waard totdat de 
zaaitijd gekomen zal zijii. Gewoon- Jijk legt men do 
zaden (koffie in de hoomschil) op kweekbedden uit, maar 
soms ook legt men zo dicht opecn op zaaibedden of in 
cen kist met boschgrond, om na ecnigen tijd de jongo 
kiemplantjes op do kweekbedden over to plan ten; nadat 
mon do wor- teltjcs gelopl heeft. Men brcngL de zadon 
of de kieinplantjes op do vooraf go recd gemuakte en met 
langc bla<lercn gedekto kweekbedden op cen onder- 
]ingen afstand, die van zes duim tot ccn voot af- wisselt, 
naargclang men de plantjes vroeg of laat in den aanplant 
wil brengen. Gewoonlijk wordt ecn (iriemaal zoo grootc 
hooveclheid zaden uitgezaaid als men aan planton noodig 
zal hebben. AUc zaden koincn niet even goed op, or 
blijvcn))lantjcs nchtcr- lijk cn men jnoct nog matcriaal 
voor het in boo ton overhoudon. Door middcl van 
bcgictiug worden de plantjes steeds in vochtigcn grond 
gehouden, terwijl goed zorg gedragen wordt, dat het k 
week bed vrij van onkruid en de grond jnul blijft. De duur 
van ontwikkding cn, daarmedo in vorband, de tijd, 
waarop men uitzaait, hangen af van de hoogte van het 
terrein. Hoc hooger men komt, des to mcor tijd 
vcrcischon de jongo plantcn om voor overplanting 
voldocnd kracliligc bi bit tc vonnen. Tusschcn J000 on 
4000 voet boven de zee kunnon die ontwik- 
kclingspcriodon 66n lot vier maanden vcrschillcii. Daar 
men tegen of in het begin van den regontijd plant, worden 
de zaden dus 6 tot 9 niaandcn to voren op do 
kweckbeddingen gebracht. Naarmato 

de plantjes zich ontwikkclcn, wordt de bedekking van het 
kweokbed verminderd, ijlcr gemaakt, om wanneor zij 
ongcvcor J/4 voot hoog ge wo rd on zijn, ge- hcel 
weggenomen tc worden. 

Het overbrengen van de plantjes uit het kwcck- bed in 
den vollen grond geschicdt op twceerlei wijze, n.I. mot 
ccn kluit (pocteran) of zonder kluit (tjaboctan, b6dolan,). 

In het eerste geval worden de plantjes met be- hulp 
van een bamboe-spatel zoodanig uitgestoken, dat een 
kluit vochtige aarde om de wortels blijft zitten, terwijl in 
het tweedo geval de plantcn wor- clcn uitgestoken cn do 
aarde er af wordt geschud. Beide jnethoden hebben hare 
voor- en nadeelen, maar in hoofdzaak hangt de keuze van 
de werk- wijze af van de goaardheid van den grond, dio 
soms de vorming van vastaanhangendc kluiten niet 
mogelijk maakt. 

Op de plaats, waar de jonge plantjes in den grond 
gebracht mocten worden, maakt men cen klein gat met 
behulp van een stok of wel door ecn paar slagcn met den 
patjol cn zorgt, dat de penwortel bij het inbrengen in hot 
gat, niet ombuigt. Daama vult men het gat en drukt de 
aarde aan, zoodat het plantje goed vast komt te staan. 

De onderlinge afstand is bij Java koffie gewoon-
lijk %—8/9 Rijnl. voet, zoodat er 2000 tot 1000boomen 
per bouw komen. Voor Liberia kiest men gewoonlijk cen 
plantwijdte van ,2/12 en voor Robusta % of Rijnl. voet. 

Behalve door zaad wordt koffie ook door enten 
voortgeplant en wcl maakt men van deze werkwijze 
gebruik, wanneer men hybriden, we Ike r goede eigen- 
schappen niet op uit zaad verkregen nakomeling- schap 
overgaau, wil voortkweeken, of wanneer men op eon 
krachtigen onderstam ecn meet cdelo soort wil doen 
groeien. Als onderstam wordt veelal Liberia gebruikt, 
omdat die soort een zeer sterk wortel- stelsel bezit. Wil 
men jonge stain men verenten, dan worden de 
onderstammen verkregen door op gewone wyze 
plantmateriaal te kweeken. De top van do goed 
uitgegroeido stammetjes wordt schuins afge- snedon, hot 
evencens schuin afgesneden entrijs van de edele soort 
woixlt daartegen aan gepast en beide goed met eUtandcr 
vastgebond.cn. Na eeuigen tijd zijn beide planton met 
elkandcr vorgroeid cn kan do nieuwe plant in den 
aanplant worden gezet. Wanneer men een ouden 
aanplant door middcl van enten wil verjongen, wonlen 
de oudo boomen op stomp gekapt en ecn water loot van 
do nicuw tc kweeken soort daarin geent, in we Ik geval 
zclfs oudo onder- stammcn nog lang cen nieuwen 
aanplant kunnen voedon. 

ONDERIIOUD VAN DE 
KOFFIEAANPIukNTINGEN. Nadat de koffio gcplant 
is, moot men nagaan of allo plantcn goed zijn 
aangeslagon en goed grooien. Wanneer dit niet het geval 
mocht zijn, mocten zy door andere worden vorvangen. 
Ook in latere jaron moe- ten go regeld zioko on doode 
koffie- cn schaduwboomcn worden vcrwijdorcl en door 
nieuwo worden aangovuld om den aanplant gcsloten tc 
docn blijven. Bij het ondorhoud van don bodom qjoet 
men zorgen den grond in goeden tocstand to houden en 
wcl in de cerste plants de bouwkruin beschcrmcn. In 
geter- rasseertlc aanplantingcn worden do terrasson na 
zwarc regens bijgoworkt, terwijl do vanggoten op clioptc 
worden gehouden cn het daarin vcrzamoldo slib op het 
terras wordt uitgesproid. 

Dicpc grondboworking kan uit den aawl dor zaak niet 
woixlon toegepast en hot vroegor zoo stork aanbcvolcn 
schoonwieclon on omwerkon van den 
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bodem is door het verlios van humus weinig rationeel 
gebleken. Het is aan te raden den grond rondom de 
boomen oppervlakkig los te niaken, hcl goed- aardige 
onkruid bij tijdcn af te snijden, doch niet uit te trekken 
cn alleen het schadclijko onkruid zoovecl mogelijk uit 
te rocien. Ondcr schadelijk onkruid verstaat men die 
gewassen, die onderaartlsche uit loopers of 
wortclstokkcn of zoden vormen cn dientongcvolge 
moeilijk uit tc roeien zijn cn het in- dringen van water 
cn lucht in den bodem tegengaan en waarvan de 
bladcren moeilijk vergaan. Gocd- aardig onkruid zijn 
die plantcn, die zich hetzij door middcl van zaad of door 
uilloopers boven den grond vermenigvuldigen, d ie 
geene zoden vormen en waarvan de bladcren 
gemakkelijk vergaan. In den regcl worden, gelijk reeds 
gezegd, op de kanten der terrassen opzettclijk 
goedaardige onkruiden, die den bodem met een dicht 
shiitend klecd van stengels en bladeren bedekken, 
aangeplant en zorgt men er voor, dat dit niet door 
schadelijk onkruid wordt verdrongen. Onder de 
goedaardige on- kruiden rekeiit nicn Ageratum 
conyzoides (wfidoe- san), Commdina ixiludosa, 
Uydrocoti/le. A Iterran- thera； Tradcscantia, Bidens 
Sundaica enz., terwijl onder de schadelijke onkruiden in 
de cerstc ])laats alang-alang genoemd moot worden en 
verdcr Panicuni repens (lampoejangan), Cyperus-
sooitcn enz. Eenigszins met goedaardig onkruid te 
vergelijken zijn de groen be inesters; nl. veel loof prod 
ucee rend e plauten, voomamelijk Leguniinosen, die 
tusschen de koffieboomen worden gcplant en later onder 
den grond worden gewerkt. Bij de zorg voor den 
aanplant behoort het verwijderen van de watcrlo- ten 
(siwilan, sriwilan, siroeng) en de snoei van de 
schaduwboomcn, opdat deze snel in de hoogte schie- ten 
en geen overbcschaduwing teweegbrengen. 

Ten einde de koffieboomen goed te kunnen ver- 
zorgen en om de vruchten binnen het bereik der piukkers 
te brengen, worden zij getopt. Heeft de boom bijv. eeu 
hoogte van zes voet bereikt dan neemt- men tclkens de 
jongc uitspruitsels aan den top met duim en ringer of met 
eon scherp mes weg en noodzaakt zoo den boom zich in 
de breedte uit te brciden. Java-koffie wordt gewoonlijk 
op cen hoogte van 4—6 voet getopt ； niet zelden laat 
men later, als de boom kracht ig ontwikkeld is, aan den 
top een uitlooper staan, die dan later weer op een of twee 
voet hoogte wordt getopt, zoodat nog een 6tage takken 
boven aan den boom wordt toege- voegd. Liberia en 
Robusta topt men hooger； de laatstgenoemde niet 
zelden eerst op 8 voet, oin de ontwikkeliiig van 
secundair hout in de hand te wcr- ken. Ook de 
verjonging door middel van op stomjj kappen is een 
vonn van toppen. Watuieer een oude boom den 
gewenschten vorm verloi-en heeft en geene primaire 
takken nicer draagt, kan men lieni tot 1 voet boven den 
grond afsnijden om dan aan den stomp een of twee 
nieuwe st am men oj)te kwee- ken. 

Nadat de boomen een paar jaar oud geworden zijn, 
worden zij geregeld gesnoeid of uitgedund, om het oude 
h。*, weg te nemen en de ontwiJikcling van jong 
vruchthout te bevorderen. 

°p schrale gronden wordt bemesting aangewend en 
oo* bij booinen, die achterlijk zijn gebleven. Men 
gebruikt, als men hem krijgen kan, dierlijken mest 
(stalmest), compost, kampongvuil en den afva] van 
indigofabrieken. Verder wordt veelal het afge- sneden 
onkruid en in dit verband ook de oogst van 
groenbemesters tot dat doel gebruikt. Kondom den 
boom, buiten den omtrek der wortels, wordt een 

goot. gegraven van een voet diopte en daarin worden de 
meststoffen gebracht cn inct narclo toegedekt. Waar men 
over voldocnden stalmcst bcschikt, wordt na het tweede 
jaar per boom een petroleumblik vol gegeven cn gaat 
men daarmede icder jaar door. Is cr niet genoeg, dan 
bemest men in de jongere aan- plantingcn de achterlijk 
gebleven boomen en in. herontginningen den gcheelen 
aanplant. 

Dafcrt vcrrichttc in Brazilie proefnemingen om- trent 
de bemesting van koffieboomen met kunst- nieststoffcn; 
zijno uitkonisten kunnen echter niet zonder meet voor 
Nederlandsch-Indie geldig worden verklaard. 

ZIEKTEN EN PLAGEN. De koffieboom is aan ve- lerlei 
ziekten en plagen blootgestold, waarbij vooral 
atmosferische invloeden groote beteekenis hebben, o. a. 
de heerschende winden en de verdeeling van regen en 
droogte, en daar deze invloeden voor de vcrschillende 
streken van den Archipel sterk uiteen- loopen, moeten 
de planters hunne werkwijzen en de bestrijding van 
ziekten cn plagen naar de plaatse- lijkc omstandigheden 
inrichten. De gevaarlijkste koffieziekte is de reeds in dil 
opstel vermelde blad- ziekte, voroorzaakt door Hemileia 
vastatrix (Zio onder HEMILEIA). Deze schimmel, die 
verwant is aan de roestzwarn men van het graan, doet 
aan de bovenzijde der bladeren geeJachtige vlckken ont- 
staan, terwij 1 aan de onderzijde van het blad ecn 
oianjekleurig pood er — do sporen -— gevonnd wordt. 
Hoofdzakelijk worden de bladeren aange- tast, maar ook 
vertoont de zwam zich op de onrij pe vruchten, die dan 
opclrogen, zwart worden en een mindenvaardig product 
opleveren. Wockert de ziekte voort, dan valien eerst de 
aaugetaste bladeren af, takken en vruchten verdrogen en 
de plant kwijnt weg. Uitgestrektc aan plan tin gen zijn 
door de bladzickte binnen cnkclc inaanden verwoest ge- 
worden en op enkele plaatsen, b.v. op Ceylon, is de 
kofficcuJtuur er geheel door vernietigd. Talrijk zijn de 
middelcn gcwcest, die men aanwendde on)de ziekte te 
bezweren. Aanvankelijk zocht men ze in eerie betcrc 
omwerking van den bodem, gej)aanl met bemesting om 
de plan ten krachtigcr te maken en hen de gevolgen der 
aantasting beter tc kunnen doen weerstaan, maar te 
vergeefs. Daarua paste men antiseptische middelcn toe 
om de kienicn to dooden en voorbchoediniddclen om de 
ziekte tc voorkomen. Als zoodanig zijn te noenien de 
bespui- ting van de jonge planter) op de k week bed den 
met bouillie bordelaise of niel tabaksextract; het prik- 
ke)i van de aangetast.c plckkcn met een in zwavel- zuur 
gedooptc naald, het beschutten van de aan- plantingen 
aan de windzijde door levendc hugeii van Bixa-boomen, 
die de zweveude kiejnen zouden tegenhouden enz. — 
VVellicht hiclpen deze n)id<le- len plaatselijk een 
weinig, maar zij konden den voort- gang der 
kofficbladziekte niet stuiten. Veel nicer succes heeft de 
vervanging van de Java-koffie ge- had eerst door de 
Liberia, daarna door een aanLal hybridc-soorten en 
cindclijk door de J.<obu«ta en nog enkelc nieuwere 
koffievarieteiten. Ecnc anderc door een schimme] 
veroorzaakte ziekte is de „djajnoer oepasn, eigenlijk cen 
aJgcmcene naani voor tai vun schinnnelziektcn, die het 
hout aantawten cn den bast doen afsterven. Zij 
voroorzaakt evcncens groote schade. Zij schijnt in velc 
gcvalJcn sterk te worden aangewakkerd door groote 
voclitigheid in de atmosfeer en door gebrek aan licht，. 
Als anderc koffieziekten moeten nog genoemd worden 
kank(；r en aantasting door wortelschimmels. 

Onder de dierlijke vijanden van den koffieboom 
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noemen wij in de voomaamstc plaats insccten on hunne 
larven. 

De grocno luis (Lccanium viride) is con zeer gc- 
vaarlijko vijand, dooixlat do larven en de vrouwe- ]ijke 
dieren zich aan do bladeron cn grocnc stengels 
vastzuigen en daaraan veel sap onttrekken. Zij schcid en 
een suikerhoudencl vocht af, cl at op lagor gelegen 
bladeren terecht koint cn daarop door schimmclwerking 
ecn zwarten aanslag doet ont- staan, dat roetdauw wordt 
genoemd. Vcle kovers leggen hunne eieren op den stam 
en de takken van de koffieboom cn de daaruit 
voortkomende larven boren daarin gaten en gangen, 
zoodat zij gemakke- lijk afbreken of, als het niet zoover 
komt, venlrogen en zoodoende to loor gaan. Men kan tic 
insecten wel bestrijden door de door luizen aangetasto 
plan ten met insectendoodende middelcn te bespuiten en 
de door kevers aangevreten takken af te snijden, doch 
afdoendc zijn deze verweermiddelen niet. Andcre 
insecten tasten de wortels van den koffieboom aan cn 
wel wortelluizen, cngcrlingcn en nematoden. De 
boomen kwijnen clientengevolge of sterven zclfs gehcel 
af. Volgens mededeeling van Dr. 0. L. E. de Raadt in de 
Publicaties van hot Ned. Ind. Land- bouwsyndicaat, afl. 
XX, 6e jaarg. worden in den laatsten tijd Robusta aan 
plant ingen in Oost-Java aangetast door veld ratten, die 
de takken aanvreten om het inwendige merg machtig te 
worden. Men bestrijdt hen het beste met stukjes Ketella, 
die in arsenicum oplossing gekookt zijn. Gclijk boven 
reeds is medegedeeld, kunnen de schaduwboomen 
evenzeer van plagen en ziekten te lijden hebben, zoodat 
ook aan de bcstrijding daarvan de nooclige zorg dient te 
worden best ecd. 

OOGSTBEREIDING. De Iceftijd, waarop een koffie- 
aauplant zijn eersten oogst geeft, hangt, behalve van de 
Jigging der tuincn boven de zee, in sterke mate af van de 
gctcclde soort. 

Onder gunstige oinstandigheden kan men van Java-
aanplant na drie jaren een klcinen oogst ver- wachten, 
maar bij Robusta krijgt men reeds in het t weede jaar een 
klcinen cn in het derde een bchoor- lijken oogst. Eerst 
na vijf of zes jaren heeft incn goede, overvloedigc 
oogsten, die in den rcgcl tot het vijfticndc jaar 
aanhouden. Men heeft evenwel aan- pjaiitingcn, die na 
veertig jaar nog goed producec- ren, maar (lit zijn 
uitzondcringen. 

Bij de Java-koffie vindt men in het begin van den 
Wcslnioesson ecn grooten bloei, zoodat bij die varie- tcit 
de vruchten in con zeer kort tijdsbestek tcgclyk rijp zijn. 
Bij de Liberia en do Robusta daarentegen gaan hot 
gehcele jaar door bloenicn open, hoewel in soinmigc 
tijden de bloei vecl sterker is dan in an- dere. 
Dient,cngcvolgc is bij die varietcitcn do oogst nicer 
gelijkniatig over het jaar ve rd cold. Een ander voordecl 
van die soorton is, dat do wccrsgestclclheid tijdensdcn 
bloei niet van zooveel invloed is als bij de Juva-kuffie, 
onidat do gunstigo cn <lc ongunstigo momenten over 
cen langcrcn tijd verspreid zijn. Wannccr bij de Java-
koffie in het kortc tijdpork van den bloei het wedcr 
ongunstig is, kan do vruchtzelt ing mislukken en de 
oogst zeer klein blij- vi-n, hetgeon bij soorten, die 
vrijwcl het geheelo jaar door bloeicn, niot het goval is. 

Wannecr de koffievruchtcn rijp geworden zijn, 
hetgeen aan de donkerroode klcur zichtbaar is, worden 
zij met do band geplukt en naar het ota- blissement 
gcbracht. Men draagt zorg zoovcel mo- gelijk alJcon de 
rijpc vruchten to plukken en koint na eenigen tijd in den 
tuin terug om de vruchten, die in den tusschentijd rijp 
geworden zijn, te oogsten. 

Ook worden de afgcvallen vruchtcu verzameld cn 
afzonderlijk gehouden. 

De koffic kan op twee wijzen worden bercid: op de 
gewonc cn op do West-lndische of Braziliaansche： De 
laatstc is thans de algcmccn gebruikelijke geworden, 
omdat op deze wijzo bereide koffie op de markt de 
hoogsto prijzen haalt. Allecn kleine oogsten v66r- phik, 
napluk of opgoraapte vruchten worden nog op de gewono 
wyze bcreid. Bij de gewonc berciding (G. B.) worden de 
vruchten op droogbakken in dunne lagcn uitgespreid cn in 
do zon gedroogd. Daarna wordt van do glashard geworden 
koffie (glondonnan) door stampen of door malen in een 
trog met houten, ijzercn of koperen schijven de schil 
verwijderd, waarop de boonen door wannen van den afval 
worden gezuiverd. 

By de West-Indische bereiding (W. I. B.) worden de 
bessen onmiddellijk na clen oogst door mid- del van 
pulpers ontbolsterd. Het slijmerige vrucht- vlecsch wordt 
weggcspoeld en de in de hoomschil ge- bleven boonen 
worden aan ecn fcrmentaticproces on- derworpen om de 
laatste resten van het aan han gen- de vruchtvleesch 
oplosbaar te doen worden. Na het fennenteeren, dftt van 
40 tot 60 uren duurt, al naar gelang van de temperatuur en 
ook van de soort der koffie, worden de boonen in groote 
waschtrommels terdego gewasschen, waarby dan tevens 
de bovendrijvende nangetaste, beschadigde of anders- 
zins minderwaarclige boonen worclen afgeschept, om 
afzonderlijk te worden verwerkt. De gewasschen koffie 
wordt gedroogd, eerst op droogbakken en daania in 
specialc (1 roogin rich t in gen (Guardiola,. Van Maanen, 
Huyser c. a.). Is dit geschied, dan wordt zij soms als koffie 
in de hoomschil (gabah) verkocht, maar nicest al in 
specialc toestellcn, hullers genaamd, gedopt. Men scheidt 
de boonen van de gebroken doppen, sorteert hen naar de 
grootte door iniddel van zeven, leest de wankleurige en 
bescha- digde boonen met de hand uit en verpakt de 
goede,. soort bij soort, in zakken van 1 pikoel of 61,76 
K.G. gewicht, dio dichtgenaaid en gemerkt worden en 
clan voor verseheping gcreed zijn. 

In vroegere jaren were! niet alle koffie uit Neder- 
landsch-Indie onmiddellijk uitgevoerd； het Gou- 
vemement bewaarclo cen deel van de besto koffie 
gedurende ccnige jaren in pakhuizen op de ha ven- 
plaatscn, waardoor zij een inooic gele kleur aannam en als 
„legkoffie,, betere prijzen maakte. Door den 
achteruitgang van de Gouvernenicntskoffiecultuur is deze 
soort gaandeweg van do markt verdwenen. 

OPBRENGST. De opbrengst aan marktkoffie per bouw 
loopt zeer uitccn niet allecn voor de vorschil- lende 
varietciten, niaar ook voor dezelfde soort, in dezelfdo 
landstreek, voor do verschillendc ondenie- mingen cn ook 
voor dezelfde ondenieming in de verschillendc jaron. 

Als nonnale opbrengst beschouwt men voor Java- 
koffio con productio van 3 pikol per bouw in het viercle 
jaar, van 3*/2 in het vijfdc en zoo stijgende met eon ha 1 
ven pikol per jaar tot cen maximum van 7 pikol in het 
twaalfdo jaar. Voor Robusta-koffie zijn do cijfcrs 
aanzienlijk hoogcr en rekent men in nomialc gevallcn op 
5—6 pikol in hot tweede, 10—12 pikol in hot derde en 
12—15 pikol in het vierde jaar. 

Do gcwichtsvcrhouding tusschen do rijpc vruchten en 
de daaruit te vcrkrijgcn marktkoffio kan volgens 
ondcizookingen van Cramer als volgt. wordon aange- 
nomon: voor Java-koffie 5 a 6 ： 1 ； voor Liberia 9 a 10 
: 1; voor hybriden tusschen Java cn Liberia 8:1; voor 
Robusta 4,5 : 1; voor Maragogypo 4,4 t 1 cn voor 
Abeokuta 7 a 8 : 1. 
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BESTANDDEELEN. Het physiologisch mecst bc- 
langrijke bestanddeel van de koffie is de caffeine, een 
stof,die ook in andere plantaardige gcnolmidde- len van 
doze groep: thee, kola, mate, guarana voor- komt en 
chcmisch in nauw verband staat met de theobromine, het 
alcoloid. xiit de cacao. Om misverstand te voorkomcn,zij 
hier onmiddellijk opgemerkt, dat de caffeine geen invloed 
op den smaak der koffie heeft, zoodat de caffcine-vrijc 
koffio, waaraan dit bestanddeel nagenoeg gchcel is 
onttrokken, ter- nauweniood in smaak van do niet-
geextraheorde | verschilt. Caffeine, die in chemische 
fabrickcn in ! het groot bcreid wordt uit afval van thee of 
uit , averij-koffie, vormt klourloozc, glanzi^c, lango 
naaldcn van zwak bitteren smaak, met een smelt- punt van 
225°. Zij werkt in klcine dosis opwekkend, i doch zal in te 
groote hoevcelheid ziekteverschijnse- I Ion (o.a-. 
hartkloppingen) te weeg brengen. In do | geneeskunde 
gebruikt men caffeine o.a. bij hart- \ ziekten en migraine; 
soms ook in verbinding met i andere stoffen als 
diureticum. 

Voor de verscliillondo typen van Coffea arabica I loopt 
het caffeinegehalte van de booncn uitecn tus-；' schcn 0,7 
en 1,60 % en voor de andere soorten zclfs \ tusschen 
0.07 % in Coffea mauritiana en 1.97 % in 1 Coffea 
canephora. In de verschillende andere deelen ' van de 
kofficplant, vooral in de jonge bladeren en | 

takjes, komt caffeine eveneons en wel soms tot ecne 
hoeveelhcid van 1.6 % voor. °m deze reden woi-dt in 
Indie op vcrschillendo plaatson, o. a. in Sumatra on de 
Preanger-Rcgentschappon, door do inlanders het 
aftreksci vfin de bladeren ah koffio gedronken (zie KOPI 
DAOEN). 

Caffeine komt in de boon voor een gedeelte in vrijen 
toestand en voor do rest gebonden aan chlo- rogeenzuur 
voor. Bij het branden schijnt deze verbinding ontlccd te 
worden ； aan do gebrando koffio kan men ton minste 
mot aetherische oplosmiddelen. alle caffeine onttrekken. 

Naast de caffeine hebben aan do opwekkende wer- 
king van de koffie nog deel de gcurige producten 
(coffeol),die eerst bij de roosting der koffie ontstaan. De 
overige bestanddeclen hebben voor het gebruik als 
genotmiddel slechts ondergcschikte beteekenia. Deze 
zijn: a. suiker, die tot 10 % in de rauwe boon voorkomt 
en bij het branden wordt ontleed; ft. vet en was (10—
13 %); c. chlorogeenzuur； d. coffalzuur en verder 
cellulose, pentosanen, pectino en aschbe- standdeclen. 

Bij het branden of roosten ondergaat de samc»- 
stelling der koffieboon groote vorandering, zooals blijkt 
uit ecn door J. Boll vcrrichte analyse van O. I. 
ongebrande en gebrande koffie: 

Koffie. Water Eiwit Caffeine Vet Suiker Dextrine Koffic- 
zuren Asch Alcoh. 

extract 
Ongebrand 9.64 11.23 1.11 11.81 8.90 0.84 9.58 3.98 4.31 
Gebrand 1.13 

1 
13.13 1.05 13.41 0.41 0.41 4.52 4.88 12.67 

Gebrande koffie bevat 20—35 % in water oplos- bare 
bestanddeelen, waarvan de helft bij het ge- wone 
koffiezetten in oplossing gaat. Eerst door het branden 
krijgt de koffio hare gewaardeenlo eigen- schappen, 
zoodat deze bewerking met de meesto zorgvuldigheid 
moot geschieden. Geroost tot don- kerkastanjebruine 
kleur verliezen de boonen 10 a 15 % aan gewicht, maar 
winnen zij 30 a 50 % in volume. 

Ten einde de gebruikswaarde der diverse koffic- 
soorten te verhoogen, mengt men ze veelal dooreen; bij 
doelmatige men gin g vullen de bijzondcre eigen- 
schappcn der verschillende soorten elkander aan. 

PRODUCTIE EN HANDEL. Volgens de statistiek, den 
27sten Fcbruari 1917 opgemaakt door do make 
laarsfirma's te Rotterdam G. Duuring & Zoon, Kolff & 
Witkamp" en Econard Jacobson & Zonen bed roeg de 
koffieuitvoer der were Id in het jaar 1915/16 de 
volgende hoevcelheid in balen van 60 K.G.: 

Rio 3.250.000; Santos I J.744.000; Victoria 635.000; 
Bahia 316.000, of te zamen uit Brazilic:. 】5.945.000 
balen. Mexico en Centraal-Ainerika 1.300.000; 
Venezuela, Colombia, enz. 1.6J 7.000; West-Indische 
eilanden enz, 150.000; Hait i 273.000; of te zamen uit 
Middel-Anierika 3.340.000. Afrika 100.000; Britsch 
Oost-Indie en de Phi]ipj)ijnen 80.000; Java 650.000; 
Sumatra 225.000; Celebes, Timor enz. 40.000, totaal uit 
Ncderlandsch-Oost- Indie 915.000. 

Voor het jaar 1915/16 werd het totaal van den 
wereldoogst gcsteld op 20.380.000 balen van 60 K.G., 
dat totaal schommclde in de laatste 10 jaren tusschen 
14,758.000 zak in 1907/08 en 23.918.000 in het daaraan 
onmiddellijk voorafgegane jaar. De 

taxatie voor 1916/17 is 17.395.000 zak en voor 1917/18 
22.375.000. 

De uitvoeren van Nederlandsch-Indie waren — als 
volgt gespccificcerd — in de laatste 5 jaren in pikols: 

Jaar. 
Java, n. 

Ned. SumatJoclebes |N.-IIK!.| , 
n. Ned.In. Ned.In. V. S.i 10,aaL 

I 1 1 
1912 276.000 

1 1 
20.000, 16.000! 47.000 359.000 

J913 240.000 20.500； 20.000' 44.000 324.500 
1914 23(i.000 35.000' 17.00()! 79.000 367.000 
1915 573.000 80.000' 57.000' 38.000 748.000 
1916 459.000 64.000, 30.000| 7.000 560.000 

De to tale aanvocren, afleveringen en voorraden in 
Nederland waren de volgende in balen: 

Jaar. 
Aan- 

voeren. 
Afieve- 

• nngen. 
Voorraad op 

31 Dec. 

1914 .............  1.697J89 2.127. J 58 297.706 
1915 .............  3.498.976 3.430.957 365.725 
1916 .............  1.273.864 1.380.149 259.440 

Literatuur : Van Gorkom's Oost-Indische Cultures, 
opnieuw uitgegeven Deel II; Handleiding voor de Gouv. 
KoffiecuJtuur op Java door J. Hcyting; Werkzaambeden 
op cen koffieonderneming door F. 
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W. Morrcn ； Historisch-statistischc aanteekeningcn ovor 
do voortbronging cn het gej>ruik van koffic door Mr. N. 
P. van den Berg; BrazjJie_en-Jaxa„doox__ /K. F,_ van 
Dcldcn Lacrnc; AIcdedcelingcH aangaan- dc do tcclt van 
Liboriakoffic, T. v. H. c. N. 1880; Over 3c Liberia 
kofficcultuur op Java door Dr. P. v. Rom burgh cn H. J. 
Wigman ； Eenigc bcschouwingen omtrent de ooraaken 
van den achteruitgang van de kofficcultuur op Sumatra's 
Wcstkust. Voorls ver- schcidenc opstellcn in Teysmannia 
cn Tydschrift voor Nijvorhcid cn Land bo uw in Ned. 
Indie; J&r-- slag van het kofficcongrcs tc Socrabaja in 
1907; Mcdcdcelingen van de proefstations voor 
bergcultu- rc3； Indischc Mcrcuur, Overzichl van den 
handel in kolonialo productcn ； Medcdeclingen van's 
Lands Plantontuin enz. Ten slottc nog: Heinrich Scmler, 
Dio tropischc Agrikultur； C. G. Warnford Lock, Oofieo, 
its culture and commerce in all countries; E. Raoul, 
Culture du cafdier; Delacroix, Les maladies et Jes 
ennemis du cafeier； Leconte, Lc cafe e. a. 

KOFFIEBLADZIEKTE. Zie HEMILEIA VASTA 
TRIX on KOFFIE. 

KOFFIECULTUUR. GOUVERNEMENTS- I. JAVA. 
Raakte men in Nederland cerst in de tweede hoi ft der 
17de ecuw bekend met het gebruik van koffie, in Indie 
daarentegen was het product voor- dien al aan de 
Ncdcrlanders bekend nict alleen, jnaar was het voor hen 
zelfs reeds een artikcl van handcl. In 161G bracht Pieter 
van den Broejke, zeer waarschijn]ijk voor den eersten 
keer, van uit Mokka (Arabic) cen klcine hoeveelheid 
koffic naar Java over. Dit verbruiksartikel viel spoedig 
z66 in den smaak, dat men er handcl in dreef. In 1638 
gelasttcn 's Oompagnie's machthebbers in Indie om in 
Mokka ”3 a 4000 Man, van 30 pond elk, van de beste 
cauwa (koffie)'' in te koopen, wclker prijs aldaar zou 
bedra- gen „tot 40 a 50 L江ryncn", d.i. f 22.50, de Man. 
Het eorste bericht, dat ons omtrent den verkoop van koffic 
in ons land bekend is geworden, is con gedrukt biljet, de 
kemiisgave bevattende dat „in de Kamcr tot Amsterdam 
op Dinsdag den IGden Maart 1666 on volgendc dagen" 
o.m. ook „eauwa de Mocha'' in iiet openbaar zou worden 
verkocht. Het gebruik van koffic in Europa nam alien gs 
z6o toe, dat de Com- pagnio in J 705 en 1708 reeds 400 
000 on 500 000 pond, zelfs inecr, op de markt plaatsen 
kon. Het pond kosttc aan inkoop (to Mokka of aan de 
V66r- Indischo kust) tocn slcchts 8 a 9 stuivers on word 
verkocht voor 28 tot 38 stuivers, zoodat er een Ixjlangrijkc 
winst op word gemaakt. 

JDe voordeelcn, in de laatste helft van de!7de ecuw en 
later aan de Amsterdamsche inarkt behaald met den 
vorkoop van uit Mokka aangevoerde kofHc, brachtcn de 
Oost-Indische Conipagnic on hare dic- naren er toe de 
cultuur van dit gewas ook op Java te boproeven, c. q. in tc 
vocron. In 1696 zond do Commandeur van de 
Malabaarkust, Adriaon van Omrnen, ccnigo 
koffieplantjes van Cananoor (V6or- Indic) naar Java ter 
overplunting over. Dczc plant- jes mislukten cchter, „door 
den watervloet cn do aaixibeving anno J699 alhier nicest 
verdroncken zijndc." In 1699 werden van Alalabaar wcer 
eonigo koffieplantjes gezondon, dio in den tuin van don 
Gouv. Gen. Van Oulhoorn uitgcplant werden cn slaagdcn. 
Door tusschenkoinst van de inlandscho hoofden word het 
zaad ondcr do bevolking vor- Hpreid en slaagde de 
cultuur ondcr den Gouv.-Gen. Van Hoorn vooral in de 
Bataviascho Ommclanclon, do Proanger-Regcntschappen 
en Cheribon. In Mid- den- en Oost-Java stuitte men bij do 
invooring op den tegenzin der bevolking. Van de op Java 
ge- 

tccldc koffic was die van Rijswyk de allcrbcste, dan 
volgclc die van ^Iccster-I]omelis en eindclijk die van 
Tandjocngpoera. In 1712 kwani do cerate Ja- vakoffie in 
Nederland aan de markt tot ccn hoe- vcclhcid van 894 
pond, die 23# stuiver het pond opbracht. Door 
aanmoediging in den aanvang on cl wan g later, namcn de 
aanplantingen der bevolking steeds toe on kon in 1724 
reeds mecr dan 1 milliocn pond Javakoffie verkocht 
worden. Hoo mccr do oogst op Java wercl, hoe minder er 
to Mokka werd ingekocht. Van af 1727 moesten 4 mil- 
]ioen ponden en van af 1736 zelfs 6 inillioen ponden 
Javakoffie jaarlijks aan Nederland worden gclevcrd. Door 
dien overvloed daaldc de inarktprys tot 12 A 13 stuivers 
het pond in 1735, zelfs tot 63/4 stuiver in 1737, maar later 
steegdie prijs wcer tot 10 stuiver in 1750 cn nog hooger 
daar- na. Aangezien allc onkosten (inkoop, transport, 
enz.) slechts 6 stuivers het pond bed roegen, werden er op 
de Javakoffie bchoorlijke winsten behaald en was dat 
product, zooals de Gouv. Gen. Van Imhoff zich uit- 
drukte, langen tijd „ccn voomaam steunsel der 
Compagnic." 

O.-Ind. Compagnie.. Bij do uitbreiding der cultuur in 
do ccrstvolgcnde jaren volgde de Compag- nic, 
beurtelings gedreven door zucht naar winstbe- jag on 
vrees voor ovcrproductie en smokkelhandel, cen 
afwisselcnd systcem van aanmoediging en tegen- gang. 
Zoo namen de omvang van de cultuur en de productic, 
tengevolge van de genomen maatre- gelen, in do cerste 
jaren voortdurend toe, om cchter spoedig daarop 
stationnair tc blijven en achteruit te gaan, toen hot ook in 
de ilolukken gcbruikelijkc stclsel van extirpatie of 
uitroeiing der koffieboomcn werd toegepast tot tegengang 
van ovcrproductie (1733). Zoo werden ook de prijzen, die 
aanvankclijk ter bevordering van de cultuur ge- steld 
waren op 9 of 10 on zelfe 15 rijksdaalders per pikol van 
125 pond *)» na weinige jaren terugge- bracht op 5 of 6 
rijksdaalders (1729), cen loon dat den planter op verre 
niet gaf wat hem toekwam cn do bevolking tegen do 
cultuur innam. 

De kofficcultuur werd aan go van gen als een geheel 
vrijwillige cultuur. In hot tijd vak 1725—1729 werd het 
product echter gemonopoliseerd voor de Com- pagnio en 
sedert clicn tijd schijnt de kofficcultuur, althans voor cen 
deol, op hoog gezag to zijn gedreven en vindt men o.a. 
gewag gomaakt van een niaat- regel waarbij, ingevolge 
contracten met de regenten aan elke t j a t j a h 
(vereeniging van huisgezinnen) in de Preanger-
Rcgentschappen de aanplant en het onderhoud van 300, 
later van 1000 boomen werden opgedragen, terwijl bij 
cene Resolutie van 1729 bv. voorgcschreven word „uit 
hoofde van het schielijk vcrval dor kofficcultuur door 
icder gezin nog 10 booinen to docn nanplanton0. 

Ook de vorplichto levering was destijds reeds 
voorgcsch re ven voor West- on later ook voor Oost- Java 
2). Niet do gcheele prod act ie cchter werd in 's 
Compagnie's pakhuizon geloverd ； de Compagnie stclde 
jaarlijks vast welko hoeveelheid koffie naar Holland 
gezoudon mocht worden, cn om te voorko- men, dat er 
mccr geproduccord zou worden dan deze 

*) Hierbij moot in *t oog gehouden worden dat <lc 
pikol destijds niet ovoral op 125 pond maar soms op 
222, 225 of 250 pond gesteld werd. 
。In 1775 nam do Gouvorneur van Java het besluit 

hot product in den Oosthook door den Idcinon man to 
doen inleveren en rechtstreeks aan hem to betalen. 

25 
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hoevcclheid. wcrden herhaaldelijk bcvclen tot ex- 
tirpatic gcgeven. Tcgcn het einde van de ISde ceuw, toon 
het cxtivpatie-stclsel langzamcrhand losgelatcn moest 
worden on ook in de Vorstenlandon de koffic- tcelt een 
hooge vlucht nam, ging men over tot ver- koop van de 
overtolligo hoeveelheid koflic in Indie. 

DAENDELS was eon warm voorstandcr van do 
koffiecultuur, benoemdo voor 't，ccrst ecn Inspec- teur-
Gcneraal, deed 45 inilliocn boomen bijplan- ten en trof 
eene algemecne regeling voor de koffie- cultuur, 
geschocid op het in de Preanger gcvolgde stelsel van 
vcrjilichtc teelt en levering. B'ij bcpaalde, dat de koffic 
onnnddellijk aan de planters bctaald moest worden, 
tegen ongcveer 3 cent het pond ； do regenten en 
mindcrc hoof den kregen cen rijks- daalder per pikol van 
126 a 128 pond, tcrwijl a lie and ere onkosten voor 
rekeiiing van het gouverne- ment kwamen. . 

RAFFLES verklaanle de kofficcultuur op Java vrij met 
uitzondering van de Preanger-Rcgcntschappen, waar het 
stelsel van verplichte teelt cn levering behouden bleef. 
Aan de bevolldng elders word echter gelegenheid 
gcgeven de koflie in de Gouvcrnements- pakhuizen te 
leveren. Voorts werd ondcr het En- gelsch 
tusschenbestuxir het eerst het. voorstel ge- daan tot 
verhuur der koffietuinen voor dric jaren. De 
overproductic zoowel a Is de grooto daling der 
koffieprijzen (gevolg van het continentaal stelsel, dat 
don handcJ op Anierika bclangrijlc deed afne- men) 
leidde aanvankelijk tot- verwaarloozing van de cultuur, 
doch toen do koffieprijzen stegen, wcrden wederoni 
maatregelcn tot aanmoediging genomen. 

COMM . -GEN ER A AL. Het stelsel van verhuur der 
koffietuinen, waarmede de ontwikkeling eener wer- 
kelijke volkscultuur was beoogd, werd op grooterc 
schaal toegepast ondcr Commissarissen-Gencraal 
(1817). De bestaande tuinen wcrden verhuurd aan de 
desa's, by voorkeur aan die, welkc d<- aanplantin- gen 
aangelegd hadden, voor een prijs, die varieerde van % 
tot I/： van de opbrengst, te betalen in geld of in koffie. 
Het resteerende deel van de opbrengst bleef ter 
beschikking van de bevoJking, doch kon desverkiezende 
aan het Gbuvemcment gelevcrd worden tegen vooraf 
bepaalde prijzen. De huurders der bestaande tuinen 
verplichtten zich tevens tot aanleg van nieuwe. Het zou 
aan de desa*s vrijstaan de koffietuiiicn al dan niet in te 
huren op die voor- waarden. Waar de bevolking niet 
genegen was tot inhuur, zou het bestuur zelf exploiteeren 
met ge- huurde arbeiders, tcrwijl overigens de teelt vrij 
was tegen afstand van 2/6 van het gewas voor landrente 
en aan de inlanders voorscliotten uit's lands kas 
toegestaan konden worden voor het telen van kof- fie. In 
de Preanger bleef alles bij het oude *). 

De wcridng van dat verliuurstelsel was echter gc- hecl 
anders dan men zich gedacht had. Van vrijen wil van de 
zijde der bevolking was geen 8j)rake; de tuinen werden 
niet verliuurd, maar opgedrongen aan de desa's; de 
arbeid was ged wongen cn alles bleef zich regclen naar 
de inzichten van liet bestuur; in werkelijkheid was liet 
districts- of desahoofd de huurder, die den aanleg, het 
onderhoud der plant- soenen, kortom: alle 
cultuurwerkzaamhcden regel- de, naar goedvinden over 
het product beschikte, met opkoopers de transactien 
aanging (mcestal 

i) Het systeem van Commissarissen-Generaal 
kwam in hoofdzaak overeen met de uitvoerig toe- 
gelichte voorsteHen, door President en Raden van 
Financien in 1817 gedaan in eene Memorie belief- 
fende het verhuren van koffietuinen. 

ondcr beding van voorschot ), van de opbrengst het； 
grootste deel voor zich bchicld en slechts cen klei- 
nigheid aan den planter afstond. Behalve hierdoor 
werd de tegenzin dor bevolking opgewekt door te- 
lagc bctaling van bestuurswege en door de mooilijk- 
heid van verkoop van het product aan particuliereir 
tcngcvolge van het verbod van de oprichting van 
particulicre pakhuizen in de binncnlanden (1821). 
Toen in 1823 de gesteldc huurtermijn van 6 jaar 
verstreken was, kon dan ook niet gedacht worden' aan 
cen vrijwillige verlenging van de afgeloopen 
huurcontracten en jnoesten dezc op hoog bevel 
worden vemicuwd. 

In naam bleef de koffiecultuur nog vrij cn eert 
vooi'stel van den Dircctcur der Middelen en ])omci- nen 
in 1829 om alle koffic te doen leveren aan hot 
Gouvemement tegen bctaling van den marktprijsr na 
aftrek van de landrcnte cn van 2|5 der waarde als huur 
voor het Gouvemement, werd door den Minister van 
Kolonien afgekeurd, omdat hierdoor vernietigd zou 
worden de vrijo beschikking over de vruchten van den 
grond. 

VAN DEN Boscn. De omstand iglieden waarin het 
moederiand destijds vcrkcerdc (zie onder CULr 
TUURSTELSEL), Jeidden echter weinige jaren later tot 
loslating van het stelsel van vrije beschikking： door de 
bevolking over het koffieproduct, ecn begin sei dat 
niinmer vollcdig toegepast was, en tot opnaine van do 
koffiecultuur in het cultuurstelsol van den Gouv.-Gen. 
Van den Bosch, waarvan het aanvankelijk geen 
onderdeel had uitgeniaakt1). 

De door dezen Gouv.-Gen. met betrekking tot de 
koffiecultuur gevolgdc richting was gebascerd opeene 
Nota van het lid in den Raad van Ned.-Indie MERKUS, 
van Nei 1832, die kortelijk samengevat hierop 
neerkwam. Het goed bedoelde, maar ver- kcerd 
toegepaste verhuurstelsel van C'.C.G.G., dat met de desa 
en niet met het individu als contractant rekening hiekl, 
had cen toestand in het leven geroepen, waarbij de 
koffieplantsoenen en do liiervan afkomstige oogsten als 
gemeenschappclijk bezit van de desa wcrden 
beschouwd. En dit gaf aan het desahoofd, dat bohalve 
vertegenwoordiger der desagemeenschap vaak ook 
tussciienperHOon of liandlanger van koffieopkoopers en 
speculanhfri was, ruimschoots. gelegenheid om bij de 
verhande- ling van het product naar zich toe to rckoncn 
cn hierdoor den planter te kort te docn. Het gevolg was, 
dal de koffiopbrengst voor een decl in do znk- ken van 
het desahoofd en voor een andcr dec! in die van 
opkoopers cn speculanten terecht kwam: van het 
oversellietendu inocst de bcJastinu, die， zwaar was (het 
2/5 van het gcheele product), go- k we ten worden eu wat 
daarna ovcrblecf, vaak slechts een schijntje, kon de 
planter zijn deel noe- men. Hieruit liet zich verkJaren de 
afkecr, dion de bevolking algenieen van de koffiecultuur 
had en die zich uitte in het feit, dat zondcr dwang des hc- 
utuurs weinig of niets voor de instandhouding dicr 
cultuur word verricht, daargclatcn nog dat opzette- Jijko 
vernicling van tuinen somtijds plaats had gc- vonden. 
Om aan dozen ongezonden toestand ecn cinde te maken 
werd voorgesteld, de bevolking de verplichting op te 
leggen al haar koffie aan het Gouvernement te leveren 
tegen betaling van c<；n prijs, die geregeld moest 
worden naar den gemid- delden marktprijs te Batavia, 
Sainarang en Soera- 

i) Do koffiecultuur word niet ged re von op de gronden 
der bevolking, maar op staalsdomein,, zoodat van 

afstand der velden geen sprako was. 
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baja, na aftrek van vervocrs- en ondcrhouclskostcn, en 
voor do bclasting (landrcnte) nict meer het 2/5, maar 
slechts hot 1/5 van do opbrengst in tc houden. 

Na een uitvocrigc gcdachtonwissoling tusschen Van 
den Bosch cn Mcrkus over het bed rag van do belasting 
en de wijzo van verkoop van de koffio word ten slotte 
bij resolutie van 8 Augustus 1832 bopaald, dat na 1 
Januari 1833 allc koffic, wclke niet voor Staatsrekcning 
word gctceld maar a an do botaling van land rente was 
ondenvorpen, met uit- zondering van die dcr particuliere 
landcrijen, aan den Staat niocst worden gelevcrd. Dczc 
zou daarvoor den marktprijs bctalen na aftrek van 2/5 
voor land- rente en van de transportkosten. De 
marktprijs zou jaarlijks door de Ncderlandsche 
Handelmaatschap- pij worden bcpaald cn werd 
voorloopig gestcld op / 25 kopcr, waardoor de be volkin 
g ccnc bctaling on tvin g van / 10 per pikol. Hicrmede 
was het koffic- monopolie (vcrplichtc levering) 
ingevoerd cn woldra word ook de verplichte cultuur — 
hocwcl daarvan in geen dcr Rcgceringsreglcmentcn 
voor 1854 gespro- ken wordt — bclangrijk uitgebreid. 

Deze uitbreiding hield aan tot lict aftreden van Van 
den Bosch a Is Minister van Kolonien (1839), toon van 
vcrschillende zijdcn de aandacht gevestigd word op het 
drukkende van de cultuur voor de be- volking en door 
de liberalc partij met nadruk aan- gedrongen word op de 
verlichting van dicn druk. Niettemin werd bij de 
beraadslaging over artikcl 50 Rcgeeringsrcglemcnt 
verklaard, dat ook de kof- ficculluur ondcr de 
Gouvcrnemcntsculturcs begre- pen was cn deze cultuur 
derhalvc uls ondcrdccl van het culLuurstclscl als't ware 
officieel bestendigd. 

KOLONIAAL BETIEER, KOFFIEBATEN EN TEGEX- 

STRIJDIOE BELANGEN BI.T DE KOFFIECUL1TJUB. In het behcer 
van onze kolonien, na harcu overgang aan den Staat, 
vallcn drie kenmerkende tijd- vakken te onderschcidcn: 
I 1800—1830, — groote geldelijko mocilijkhcden in 
Nederland cn in Indie (zio het arlikel 
CULTUURSTELSEL), de kolonie lastpost van het 
moedcrland, hoogsto bestuurs- dcsideratum: bczuinigen 
en cvenwicht brengen tusschen inkonisten cn uitgaven, 
in verband hier- mede con wankele politick, n.l. een van 
loshcid van cn schipperen met beginselen, to nicer 
naarmate do gcldnood steeg; II. 1830—1885,—de 
uitkomsten van het sedert ingevocnlo cultuurstclsel 
maakten gplcidelijk een(>inde aan definancieclc 
mocilijkhcden cn bczorg<len de schatkist zelfs 
aanzienlijke stoile- Jijke voordcclcn, de kolonie 
voedster van het xnoc- dcrland,hoogsto stroven: bchoud 
van die voordocleii, Jiieruit voortgcvloeid ecn fiscalc 
politick, nJ. dio dcr wolbekonde „vasto bydragen'* en 
„batigo sloten", bcginselvnst toegepast, ook al moest 
sedert 1851 (art. 56 RR) daarbij, nicer dan tot cl us ver, 
rckc- ning worden gehouden met do wclvaart cn do ont- 
wikkeling van de iiiheenischc bevolking; Ilf. 1885 tot 
heden,—de „ljatigc slotcn,* en „vahte bUdragen" waren 
allengs vcrniiudcrd cn ten slotte verdwenon (o.m.als 
gcvolg van den langdurigcn en schattci) ver- Klindcnden 
At jchoorlog), do inkomsten uit do conig ovcrgcblcven 
gouvcmcmentscultuur(koffic) gingen mot 
rcuzenschreden achtcruit (o.m. als gevolg van de 
bladzickte en do hierdoor veroorzaakte bclang- rijko 
inkrimping van hot cultuurareaal cn van hot gebrek aan 
gcschiktb gronden bin non voegzamen afstand dor 
desk's), men m6cst na vcel strijd en wcifcJing 
gaandeweg zich losmakcn van het cul- tuurstclscl en op 
andcre wijzen (belastingon, regie's, gouvomements 
exploitation, enz) de staatsinkonisten op peil houden en 
vcrnieerdoren, te eerder naarmato 

de voorzicning in do vcrschillcndc nooden en be- hoefton 
van land cn volk drin gender word en de inland sche 
maatschappij versehijnscion tc aanschou- weu gaf, die 
cen lunger uitstcl (Her voorziening nict gedoogden. 
Hierdoor gcraakto het fiscalc stelscl al nicer cn meer op 
den achtcrgrond, daarvoor is in de plaatu gckoinc门 cen 
streven dat de cconomische en staatkundige ontwikkding 
van Indic bcoogt: men koerst thana in de ethische 
richting, die naar ecnc gcwijzigde coordinatie tusschen 
inoederJand cn kolonien voert. In het eerste dier 
tijdvakkcn speelden de baton uit de koffiecultuur reeds 
ecn bclangrijko rol in de gouvememenlshuishouding: 
officieel waa de cultuur in dicn tijd gedwongen in de 
Preanger cn Buitenzorgschelanden cn vrij elders op Java, 
doch dit laatste was slechts in naam,want inderdaad ging 
de bcmocienis van bcstuurszijde met hare aan- 
gelcgcnhcdcn zoo wijd cn cliep, dat de teclt niet vrij k6n 
zijn. In het tweedc tijdvak, nadat cultuur cn levering van 
het product voor geheel Java ver- plichtend waren 
gestekl, namen die baten nog meer in beteekenis toe, 
overschaduwdcn zij later de voor- deelcn, die de and ere 
tot het cultuurstelscl behooren- dc gewassen opieverden, 
en namen zij zelfs een zoo- danige plaats onder de 
Indischc finfyicien in, dat zij aangeduid werden als de 
„sluitpost dcr Indischo bcgrootingenn of als de „kurk 
waarop Indie dreef". Na het hoogstc punt bereikt te 
hebben, daalden zij daarontegen in ernstige mate in het 
derde tijdvak, zoodat voortaan nict mccr daarop gerekend 
kon worden; maar hoezecr zij ook in beteekenis verloren 
hadden, toch blecf men die baten nog langen tijd op prijs 
stollen en heette het mcnigmaal zelfs, dat do schatkist ze 
niet of noodc missen kon； eerat toen de voordcelen nict 
nocmenswaordig meer waren geworden. kon men cr toe 
besluiten hen Jos te laten door in 1915 de 
gouvcrncmentskofficcultuur gelei- delijk af te schaffcn 
(intrekking van artikel 56 RR). lutusschen is het 
begrijpelyk, dat het gouveniement in den loop dcr tijdcn 
menige poging heeft gedaan oni do baten tc behouden en, 
indien mogclijk, voor slinking te bchoeden. Op wclke 
wijze of in welkcn vorm ook, de uitslag daarvan cchter, 
zelfs al was of schcen die een tijd lang gunstig, is op den 
duur immcr uegatief geweest. Hebbcn hicrtoc al factoren 
van cu 11iuir-teehnischen, administratieven of ande- ren 
aard het hunne bijgcdragen, de hoofdoorzaak schijnt 
gezocht te niocten worden in het feit, dat de 
gouverncmentskofficcultuur op dwang en mono- polio 
gcgrondvesl was en dat hierdoor de bclangen van 
schatkist cn bevolking steeds met clkaar in botsing 
kwamon. Iminers, het belang van den fiscus eischtc hot 
behoud c.q. de vernicerdering dcr koffie- baten op de in 
in st kostbaro en minst risquanto wijze, hetgeen in do 
practijk ncerkwam op handhaving van don gedwongen 
arbeid en van de ver- plichtc levering van hot product- cn 
op eeno zoo laag inogelijko betaling van het gclcvcnlc 
(monopolie- prijs) om de winst zoo hoog niogclijk op to 
voeren. Duarcntegon vorderde het belang der bevolking, 
dat allo uit do koffietcclt voortspruitend voortlecl den 
planter zelvon ten bate kwam, en dit kon allccn bereikt 
worden door hem van dwang, ver- plichting on 
inonopolio to bcvrijdcn. De tegen- strijdigheid van 
bvlangen trad vooral op den voor- grond en was dubbel 
voclbaar voor de bevolkin in jaren van een geringen of 
inislukten oogst; omdaJ het loon van den planter niob van 
hot quantum van den vcrrichton arbeid, maar uitsluitcnd 
van do hoevcelhcid van het aan do vcrplichto levering 
onderworpen product afhing, droeg de 
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fiscus zoo good a Is gccn, de inlander echtcr alle risico. 
Gcdurcndc de laatste twee dccennien van haar bestaan gaf 
de koffiecultuur bij cen inlevering van slechts 1 pikol per 
bouw reeds winst aan het gouvernement, terwijl zij, in 
verband met den vastgesteldcn monopolieprijs van f 15 of f 
7.50 por pikol ccrste of tweede soort koffic, ccrst bij ccn 
inbrens van 4 pikols of hooger per bouw voor den in- 
landschen planter voordcclig was. Doch cl it cijfer word, als 
gemiddeldc inbreng, in bcdoeld tijdvak voor Java niet meer 
bercikt. De risico word be- paald drukkend cn deed den 
wcerzin van den inlander tegen het dwang- en 
inonopoliestelsel toencmcn, toen de op voegzanicn afstand 
van de dcsa's gc- Jegon supcricurc, ruimc oogsten 
oplcvcrencle gron- den, die de bevolking beslist noodig had 
voor een loonend kofficbcdrijf. verbruikt waren en de 
cuituur op middelmatige, zelfs twijfelachtige gron- den met 
gering voortbrengingsvermogen gedre- ven mocst worden 
； op deze gronden vorderde de koffietoelt ecn intensiever 
cultuurwijze, m.a.w. zwaarderen arbeid van den inlander, 
die daarvoor cchtor geon bchoorlijke vcrgoediiig kon 
erlangcn in den hem toegekenden monopolieprijs, cn dit, tcr- 
wijl het gouverneinent nog een belangrijk voordeel uit de 
cuituur trok. Te drukkender was die risico, aangezien het 
koffiegewas cerst in zijn 3de of 4de levcnsjaar productief 
werd en hierdoor de arbeid langen t jjd onbeloond bleef, 
waartegen de inlander, economisch zwak en dientengevolge 
gchouden tot uitoefening van dadelijk of spoedig gewin op- 
levcrendc bedrijven, allerminst opgewassen was. Werd, ter 
behartiging van het volksbelang, de ge- dwongcn arbeid 
veriieht, waardoor niet nicer het noodige aan de verzorging 
van den aanplant kon worden verricht, of den planter ecu 
bijslag in geld toegekend om diens verdienstc te verhoogen, 
dan was het gcvolg, dat of de oogstuitlcomsten ver- 
minderden, of de uitleveringkostcn per pikol ver- 
meerderden, hetgeen niet strookte met het be- lang van de 
schatkist. Doch zelfs indicn de cuituur op de vruchtbaarstc 
gronden pJaats had en oogsten van 4 pikols cn hooger per 
bouw oplcverde, dan gingen de belangen van de bevolking 
en van den fiscus nog niet samen. Wei werd in dat ge- val 
voldaan aan den bij ten 4de van artikcl 56 R.R. gestelden 
eisch, „dat de belooning der betrokken inlanders, met 
vermijding van schadelijke opdrij- ving, zoodanig zij dat de 
Gouvernemcntskulturea hun, bij gelijken arbeid, ten minste 
gelijkc voordee- len opleveren als de vrije teelf'. 
Daadwerkelijk echter was het economisch vTolksbelang ook 
dan in zoover niet gebaat, dat de aan den planter uitbe- taalde 
inleveringsprijs niet alleen ver bleef beneden, n.l. slechts het 
1/2, 1/3 of 1/4 gedeelte bedroeg van, den werkelijken 
jnarktprijs, maar ook door de gflijk- heid voor gehccl Java 
alle koflie's over ecu kam werden geschoren, terwijl toch 
vcrschil, bijwijlcn zelfs groot verschil, bestond met 
betrekking tot de hoedanigheid cn de marktwaarde (het 
product, van de Preanger-Rsgentschappen en Tegal b.v. 
stond op de markt vcel hooger noteerd dan dat van den 
Oosthoek van Javak/^ 
2. ""De gcschiedenis van de koflieculluur is ecne aan- 

eenschakeling van pogingen om beide belangen ZQO 
good mogelijk te dienen, en naar gelang van de 
wisselende inzichten der opvolgendo besturen en v&n 
do stemming in do Staten Gencraal werd nu eens de 
nadruk gelegd op de belangen van de scliat- kiat, dan 
weder op die van de bevolking. Dienten- govolge werd 
in den loop der jaren de gedragslijn 

in zake die cuituur nicer dan eons gcwijzigd, on — 
het moot worden erkend 一 daarbij werden tai van 
maalregclen gcnoinon, zoowcl ter tegemoetkoming 
aan of tot opheffing van de bezwaren, die voor de 
bevolking aan de cuituur klecfdcn (ton 5dc, art. 56 
R.R.), als ter voldocning aan den wetlclijken eisch 
om de gedwongen tcclt in ecu vrijwillige volkscul- 
tuur om tc zetten (ten Gde, art. 56R.R.). Hoo good 
bed odd cn uitgevoord echter, afdoend waron die 
maatregclcn niet en konden zij ook niot zijn, omdat 
het hoofdbezwaar： het stclsel van dwang cn mono-
polic, als leidend tot voordccl van de schatkiat maar 
aan don andcrcn kant tot benadceling van de 
bevolking, daarbij gchandhaafd blccf, cn (lit zelfs 
zoover ging, dat voor tai van streken op Java eerst 
tot afwentcling van dien steen des aanstoots werd 
overgegaan, toen de teelt van koffie alleen lastcn en 
geen lusten meer opleverde en de bevolking ten 
eencnmale daarvan afkeerig geworden was. 

DE CULTUUR. In verband met verschillende klach- ten, 
gerczon over het drukkendc der cuituur in soinmige 
gewesten cn over het gebrek aan gcachikte gronden 
(wclkc klacht reeds in 1850 gcuit on daarna bijna 
jaarlijks herhaald werd), werd in 18G3 de ludische 
Regeering uitgenoodigd een gron- dig cn opzettclijk 
onderzoek te doen instellen om- trent de in de 
koffiecultuur op Java aantebrongen verbeceringen in den 
geest van het voorschrift, ver- vat in art. 56 Reg. Regl., 
luidende: ,,de Gouverneur- Gencraal zorgt dat zooveel 
doenlijk opgehevon wordende bezwarcii, die na een 
ojizcttelijkonderzoek mogten bevonden worden ten 
aanzicn van dio cultures te bestaann. Dit onderzoek, 
ingcsteld door de hoofdinspccteurs Steinmetz cn Bosch 
leiddo tot geen ander resultaat dan dat de conclusie van 
de meerderheid ecner commissie uit do Tweede Ka- mer, 
strekkende om de Staatscultuur in bcginsel af te 
schaffen, in de zitting van 19 Febr. )875 verwor- pen 
werd, waarmede de noodzakcl ij kheid van het behoud 
van de koffiecultuur als ware officicol was gedccrctecrd. 

In rniddcls was in 't bclang van de inlandsohe 
bevolking voorgesch re ven, dat geon aanplantingen 
inochten worden aangelegd op grootere afstanden dan 4 
palen van de desa, ccno bepaling dio oohlcr niet 
uitvoerbaar blcek on weldra wc(jer ingotrok- ken moest 
worden. 

In 1872 werd door don aftredonden Gouv.-Gcn. Mr. 
P. MIJER de aandacht der residenten govos- tigd op het 
groote belang van de koffiecultuur on aangedrongen op 
ernstige boharliging van dat staats- on volksbelang; 
tevens werden belooningon cn onderscheidingstcekcnon 
uilgcreikl aan ambte- naren, die zich met betrekking tot 
de koffieculluur vcrdienslelijk hadden gcinaakt. De 
cultuurpcrcen- ton, die in 1867 voor de Europcesche 
ambtenaren warden afgesciiuft, blevcn, eveneens tot 
aamnoedi- ging van de cuituur, voor de inlandzchc 
ambtenaren behouden. 

PREANQER*REGELING. Strekto een en ander lot 
bevordcring van de cuituur en tot verineerdering van '$ 
Lands inkomsten, in de Preanger-Regcnt- schappen 
werd in J872 eene nieuwe regeling van de kofliecultuur 
ingovoerd, wclke in hoofdzaak hicr- op neerkwam, dat 
het tot(1 us ver gcvolgde gobruik van aanplant in 
uitgestrekte geregeldc tuinen op verre afstanden van de 
woon plaatscn der planters werd verlatcn om, waar 
mogelijk, plaats to maken voor eene meer intensieve 
cuituur bij den aanleg van kleinere plantsoenen in den 
omtrek der desa's; dat het oproepen en masse voor het 
verrichteu van oul- 
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tuurwerkzaamhcdcn werd verbodcn cn de cultuur- arbeid 
z66danig inoest wordcn gercgckl dat daaraan alleen door 
de wcrkclijk bij do cultuur ingcdcekle of op anderc 
wyzodaarbij betrokkcn inlanders zou wordcn dcel gen 
omen ；dat zond or uitd r u kkclij ke toestem - ining van 
de Regccring geon kolTic op hoog gezag mocht wordcn 
gcplant op grooteren afstand dan 12 paal van de desa,s, 
voor wclk docl de om en bij de dcsa's gclcgcn, voor de 
teelt geschiktc woeste gron- den in de eerste plaats in 
aanmerking inoesten ko- mcn； dat van de 
cultuurdienstplichtige bevolking niet nicer gevergd 
mocht wordcn dan een jaarlijk- sche bijplant van 50 
koffieboomen per huisgezin ； dat de bevolking het 
voorgesclircven aantal koflicboo- men mocht aanplan 
ten, naar verkiezing.ook op cigen of op gehuurden dan 
wel gcleenden iudividueel bezc- ten grond in de nabijheid 
harcr won in gen ； dat de gclegenheid tot inbreng van 
het aan de verplichte levering onderworpen product, waar 
needig en moge- ]ijk, zou worden uitgebreid, enz. Een en 
ander had de strekking om de aan de cultuur verbonden 
be- zwaren, t.w. het concentrecren der teelt tot enkele 
uitgestrekte complcxen, het plan ten op te verre af- 
Htanden, het tewerkstellen van lieden, die niet by de 
cultuur ingedeeld of betrokken waren, het genieen- 
schappclijk bezit van tuincn, te groote planttaken, het 
vervoer van het in tc Jeveren product over aan- zienlijke 
afstanden enz. uit den weg te ruimcn niet alleen, maar ook 
de cultuur voor de bevolking zoo aanlokkelijk mogelijk 
te maken en in de plaats van ecn gedwongen teelt een 
vrijwillige volkscultuur in het levcn te roepen en 
gcleidelijk tc ontwikkelen. 

Aanvankelijk word over de resultaten van doze nieuwe 
rcgeling gunstig gerapportcerd cn in ] 875 word zij dan 
ook toegepast op de overige gewesten van Java, behalve 
Pasoerocan. dat, naar men meen- dc, van de regeling 
uitgezonderd kon blijvcn o】ndat de koffiecultuur daar 
reeds grootendcels eenc volkscultuur was geworden. Ook 
van deze nicening kwain de Rcgeering echter in 1877 
temg ； het was gebleken, dat in Pasoeroean de 
biji)lantingen op onverstan- (ligc wijzc overdue!ig waren 
uitgebreid en om daaraan paal en perk tc stollen, were! in 
dat jaar ook hier de Prcan ger- rcgcl i n g ingevoerd. A Is 
leiddraad by doze rcgeling gold ecn in )873 door de 
Hceren Van Gorkum, HoJle cn Pics samengestelcle 
„Handlei- ding voor de kofliccultuur", waarin o.a. 
gewezen word op het nut ccner moor intensieve 
grondbewer- king op hcDcndc terreinen. 

Na ecnigc jaren begon het oordeel over de working van 
de Prcangor-rege 1 iiig echter minder gunstig tc luiden en 
werd het noodig gcacht de rcsidenten er op tc wijzcn, dat 
de toepassing eener intensieve cul- tuurwijze met oordeel 
des onderscheids behoordo ]JaatB te hebben. Ook de 
uitbreiding der vrijwillige aanplantingcn (in e r cl i k a-, s 
o r ft n g a n- en in i J i k-tuinen) ■) ging niet nanr wensch 
on het blcek, dat men omtrent de geneigdheid tot het aan- 
Jcggcn van die tuincn te groote verwachtingen had 
gokoesterd. - 

Vcrmindcrdc hierdoor gcleidelijk de ingenomen- heid 
met het Preangcr-stelscl, het groote belang van de 
kofliccultuur als bron van inkomsten voor de 

】)Merdika-luincn: do tuincn die op don voet van de 
Preanger-regeling aan de inlanders wer- den 
overgedragen. Sorangan-tuinen ： woeste gron- den ter 
bcplanting met koffie aan inlanders afge- staan. Milik-
tuincn; vrijwillige aanplnntingon door 
cultuurdicnstplichtigen aangelegd op eigen of gehuurden 
grond. 

schatkist tnxd in deze periodc wcdcroin mcer op den 
voorgrond.In J 885 werden dcEuropccschc cn in land- 
schc nmbtenaren van het Binn. Bcstuur mitsdien door den 
Gouv.-Gen. Van Rees aangeschrcven om „zonclcr de 
lastcn der bevolking te vermcerdcren al' „hct mogclijke tc 
doen om den achtcruitgang der „cultuur te voorkomen en 
om door gestadig toezicht „op aanplantingcn, pluk cn 
bereiding, zoomededoor „gcstrei)ge hand having van het 
verbod tegen ont-- „trckking aan de verplichte levering, de 
opbrengst „zooveel mogelijk tc doen vermcerdcren". 

Tcgelijkcrtijd trad mecr cn nicer het denkbeeld op den 
voorgrond om de kofliccultuur te drijven op speciaal 
daarvoor gereserveerde terreinen volgens cultuurplannen, 
en tocn in 1887 overgegaan werd tot intrekking van de 
Prcanger-regeli»g, waren die plannen voor allo gewesten 
van Java vastgesteld. 

KOFFJECULTUURREGELBG 1887 („Handleiding voor de 
Gouvcrncmcntskoffiecultuur" en „Gids be- trcilende do 
Gauvemementskoffiecultuur en wat daarmede in verband 
staat**, samengcsteld door den hoofdinspecteur J. 
Heijting en goedgekeurd bij het gouveniementsbesluit van 
28 Juli 1887 no 36, Bij- blad no 4737). De culluurplannen, 
na speciaal plaat- selijk onderzoek voor elk district 
afzonderlijk opge- maakt, bevatten in hoofdzaak： de 
desa's, die bij de cultuur ingedeeld waren; de 
reserveterreinen en de uitgestrektheden, die voorde 
jaarlijksche bijplantinge n aangewezen waren ； de 
jaarlijksche planttaken per man ； de plantwijdte dor 
koffie； de z.g. mini* ranm levering per man ； den 
vermoedelijken levens- duur van het gewas voor elk 
terrein ； de toe te passen .cultuurwijze voor elk terrein, 
enz. Daar- nevens moesten registers en staten 
aangehouden wordcn bctreilendc den aanplant, den 
bijplant, de jaarlijksche afschrijving als anderszins. Door 
het een en ander had men een basis voor en een overzicht 
van het cultuurbedrijf, dat omvatte het aanlcggen cn 
onderhouden van ko ffie-aanplan t in - gen, zoomccle het 
plukken en bereiden van het koflieproduct. Als regel gold, 
dat cultuur-dienst- plichtig waren inlanders, bezitters van 
bouwgrond (sawah of tegal), onverschillig tot welke uitge- 
strektheid, en bezitters van erven, tuinen, booiu- gaarden 
en vischvijvers van grooter dan % bouw uitzondcringen 
liicrop maakten zij, die uitdrukke- ]ijk als vrijgcsteld 
aangewezen waren, gewoonlijk zij,. die krachtens de ad at 
niet cultuurdicnstplichtig waren. Tydelijk vrijgestcld van 
bijplant werden die planters, welke do vastgcstclde 
niinimumlevering aan product ingebracht 
hadden.Tijdclijkc vrijstelling word ook verleend om 
anderc redenen, ter beoordee- ling van het bcstuur staande 
(ongunstige economi- sche onistandigheden, bcmesthig 
van den reeds aan- gelegden aanplant, calaraiteiten, enz.). 
De planttaak bedroeg per man cn per jaar 30, 40, of 50 
boomen bij nfstanden (van de dcsa tot het te be plan ten 
terrein) van G paal, van 4 to J G paal, en van minder dan 
4 paal. De rcgeling had do strekking om do cultuur op 
minder intensieve, nicer eenvoudige wijzetedrijven cn 
hierdoor do lastcn, den druk der cultuur voor do bevolking 
te vcrlichten. Met betrekking tot de z.g. vrywillige teelt 
werd aanbcvolen om bestuursinmen- ging zoo min 
mogelijk te doen plaats hebben en den planter vrijheid tc 
latcn in zakc aanleg rn onderhoud van zijn plantsoen. 

Een dor belangrijkste verschilpuntcn tusschen deze 
“Handlciding" en die van Van Gorkuin, P】cs cn Hollo 
was, dat voor soinmige terreinen, waar zulks mogelijk 
gcacht word zonder belang- rijkc schadc voor de product 
io der tuinen, ecno 
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nicer eon voudige cultuurwijzc werd aanbevolen. Ook 
in de tusschen 1883 on 1887 vastgestcklo cultuur- 
plannen trad de eenvoudige cultuurwijzc ter ver- 
lichting 
、 ， 、、 ,■ 
grond, al bleef de intensieve cultuurwijzc behouden 
voor terreinen, waar zulks noodzakclijk werd ge- 
acht. 

De berichten over deze eonvoudige cultuunvyzo 
waren in de cerstc jaren gunstig; de achteruitgang 
in de productics bleef echter aanhouden ； do koffie- 
bladzicktc begon hare schroniclykc verwoestingen 

ontstond bezorgd- 
heid voor het- vedicS der kofficbatcn. Een en ander 
gaf der Regeering in 1SSS aanleiding 
Staatscommissie (voorzittcr H. D. C.innc, secreta- 

- Limburg Stirum), op te dra- 
gen： „cen onderzock in to stellcn naar de middclen, 
„\velke kunnen strekken om den achteruitgang 
„dc Gouvemcments-kofliecultuur op Java en 
“Sumatra te verhoeden ； de daaraan klevonde 
„bezwaren zoovecl mogclijk opteheffen, en, met in- 
„achtneming dat- die cultuur behoort tot de midde- 
„len t-er bestrijding van's Lands uitgaven, daaraan 
,,ccne met de belangcn dcr bevolking overccnkomen- 
„de uitbreiding te geven, zoodanig dat ook zij deelo 
„in de voordeelen van die cultuur cn dat de beloo- 
„ning van den daaraan besteden arbeid in overeen- 
,,stemming gebracht wordc met het voorschrift van 
„artikel 56 ten 4° ran het Rcgeeringsreglemcntn. 

Deze Commissie bracht cen uitvoerig rapport uit, 
waarin de oorzaak van den achteruitgang dcr 

van den druk der cultuur mecr op den voor- 

aan te richton en nicer cn nicer 

ris 0. J. H. Graaf van 

waann 

oiu aan ecnc 

van 

kofliecultuur in hoofzaak gezocht werd in het ont- 
breken van geschikte gronden, terwijl daarin tevens een 
ongunstig oordccl werd gcveld over de door de 
hoofdinspecteurs Hey ting cn Mounier samengestelde 
cultuurplannen en in *t algemeen over de inincn- 

ging ' . ' ， . L        
spec tours voor de kofficcultuur. De eind-conclusie 

en het optredcn der opeenvolgende hoofdin- 
dcr Commissic was een voorstel om: a. den inkoop- 
prijs van de koflle te verhoogen tot / 20； b. in begin- 
sei t-e besluiten t ot ophe任ing van de gcd won gen cul- 
tuur, welk begin sei na verloop van vijf jaren tot uit- 
voeriiig zou moeten komcn. Tovens werden ver- 

、，_
 
de loslating 

van de dwaugcultuur voor te bereiden en werd o.a. 
in overwegiug gegeven om de betrekking van hoofd- 
inspecteur bij de kofliecultuur in te trcklcen en het 
toezicht op die cultuur op te dragen aan de Hoofden 

schillende maatregclen voorgesteld om 

van Gewestelijk bestuur. Een afzondcrlyk voorstel 
van het lid der Staatscominissie, Wessels, beoog- 
de loslating zoowel '    
  ', ， 
de verplichte levering en het drijven van de Gou- 

van de verplichte teclt a Is van 
vernements-koffiecuJtuur in vrijen arbeid, zooals 
ook reeds geschiedde met de kina- en de boschcul- tuur. 

Het rapport van de Staatscommksie, alsmede een 
Haar aanleiding daarvan door de Indische Rc- geering 
gedaan voorstel om kofTiecuJtuur en bosch- wezen te 
combineeren onder een Hoofdinspecteur van het 
Boschwczen, lokten in dqTwcedcKarncr der St-aten-
Geiieraal een uitvoerig debat uit (zittingen 23 en 24 
Nov. 1892), waarvan het resultaat wa« J°. het toestaan 
van ecn bedrag van / 500.000 om aan de bevolkingeen 
geldelijken bijslag tekunucn uilbe- talen overal waar de 
inkoopprijs geen voldoeud loon voor den gepresteerden 
arbeid ople verde (zie hier- onder) ； 2°. het aannemen 
van eene motie van het kameriid Van Houten, waarbij 
de Regeering uitge- nood igd werd 1°. het 
koffiemonopolio op te heflcn; 2。. de inlandschc 
koffieplanters te beloouon ovcrcen- koinstig de 
marktwaarde dor door hen geprcsteci'de 

   
dicnsten dan wcl de koffietuinen tegon yastc bota- ling 
in gebruiJc te geven hetzij aan de inlandscho 
koffieplantcrs, hotzij — met hunne tocstcmming — aan 
inlandscbo of Europeesche ondemcmers; 3°. het aan 
stollen van eon Wetenschappelijk Advise ur voor de 
kofficcultuur, (lit laatstc ingcvolgo eon amenclcmeut van 
de Oom- missie van Rapporteurs, die do voorgesteldc 
combi- natic van boschwczen eu kofficcultuur 
onraadzaani achtte, maar niettemin bij de Iciding van 
doze cul- tuur ook reken in g gehouden wcnschte te zien 
mot de eischen der wetonschap (zie de instructie in Bijbl. 
4818, vei-dcr Koi. Versl. 1894, bl. 2O4)J&L:.. ' 
De Gouvernoments-kofficcultuur xVas door het 
aannemen van de inotie-Van Houten in beginsel 
veroordeeld door de Twccdc Kamcr, maar bij her- haling 
verklaarden latere Slinisters de baten uit die cultuur 
vooralsnog nict te kunnen missen. Al kwam het hierdoor 
niet tot eene dadelijke afschaf- fing voor gehecl Java, to 
ch bleef die motie niet geheel zonder gevolg. Alt hans 
men ging daarna over tot de intrekking dcr cultuur in 
cnkele gewes- ten of gedcclten daarvan, waar de 
productie reeds sinds tai van jaren van geen beteekenis 
meet was, en dit helzij met behoud van de levering, ware 
het dan ook voorloopig, ter beschenning van het mono- 
polie in de aangrenzende streken, waar de koffie- inbreng 
nog van eenig bclang was, hetzij zelfs met ophefEiiig van 
cultuur en levering beide, in onkele andere rcsidentien of 
gedeeltcn daarvan, waar do koffieopbrengst tot een 
scliijn geslonkcn was en voor clandestienen invoer van 
aan de verplichte levering onderworpen product uit de 
omgevonde gebieden, waar het monopolie nog bestond, 
geen vrees gekoesterd behoefde te worclen. 

De nieuw-aangestclde Wctenschappelijke Advi- 
seur, Dr. W. Burck, bestreed kort na zijn optreden in een 
openbaar geschrift de meening van de Staats- commissie, 
a Is zou do achteruitgang dcr koffiecul- tuur in hoofdzaak 
te-wijten zijn aan gebrek aan ge- schilite gronden cn 
schrcef den achteruitgang, naasl de kofliebladziekte, toe 
aan de minder intensiovo cultuurwijzc, aanbevolen in de 
“Handlciding" van den hoofdinspectcur Hoijting en 
toegepast door dozen hoofdinspecteur en zijne 
opvoJgcrs. De Indische Regee ring, hicromtrent gchoord, 
vcrklaarde —— ook op grond van de door de residenten 
uilgcbrach- te adviezen — de conclusion van den 
Wetcnschap- pelijken Ad vise ur voor gegronde 
tegenspraak vat- baar te achten; zij schrcef den 
achteruitgang van do koffieproductie niet toe aan de 
voorschriften van den Heer Heijting, maar aan 
verschillcnde and ore oorzaken, in de eerste plaats uan de 
koffiobladzicktc en kon geen termen vinden om eene 
iAtrekking of wijziging van de Handlciding van 1887 in 
overwe- ging te neinen. 

De koffiecultuur bleef derhalvc, tot aan het tijd- stip 
van de intrekking van art. 56 R.R. (1915), ge- d re ven in 
hoofd zaak ovcrcenkonistig de regeling van 1887. Waar 
Libcriakoflie in plaats van JavakofiGo werd geplant, 
werd de jJanltaak van den cultuur- dienstplichtige zelfs 
verminderd tot 25 booinen per rnan of minder, ten einde 
de oppervlakte van hot plantsoen even groot tc doen 
blijven als dievoor den bijplant van JavakoIIie, die bij 
cen vcel geriugoro pJantvvijdte tot 8'-8') get^eld moest 
wordoii dan de Liberia (10-107 tot J2'-12'). Een enkele 
wijziging moge nog vcrmeld word on, al raakto zij do 
cultuur zelve niet; zij strekle ter vcrzekcring van het 
domeinrecht van het gouvernement op do kof- 
fiereserveterreinen. Daze gronden konden n.l. voor 
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den aanlcg van vrijwilligc ko ffioplan tsooneii onder 
bepaalde voorwaarden on op den voct van de ont- 
ginningsordonnantie aan inlanders worden afgo- etaan, 
mot het gcvolg dat de planters, aan do voor- waarden 
voldaan hebbende, con erfelijk individucel ■bezitsrecht 
op den grond verkrogen. De ervaring had evenwel 
gelcerd, dat cl io maatregcl aan het daannede beoogde 
doel: do ontwikkeling eener volkskofficcultuur, 
geenszins beantwoord cn zelfs tot misbruiken van 
verschillcnden aard aanlciding gegeven had, en tevens 
een beperking van het do- meinrecht van den Staat tot 
gcvolg had, welkc vaak niet strookte met de algemeene 
of bijzonderc Lanclsbelangcn. Daarom werd die 
maatrcgel, waar- omtrent voorschriften gegeven waren 
in paragraaf VI van Heijting's „Handlciding,,

> 
ingetrokken en mocht sedert reservegrond alleen tydelijk 
in gebruik afgestaan worden aan den inlander ten 
behoeve van de vrijwillige kofficteelt. (Bijhl. 6033). 

HERZIENING CULTUTJRPLANNEN. Wat de cultuur- 
plannen en de daarin omschreven wijze van grond- 
bewerking betreft, valt nog te vermelden dat, •in verband 
met noodig geblekcn wijzigingen in dio plannen en met 
het oog op do steeds toene- inonde teelt van Liberia-
koffie, aan den Weten- schappclijken Adviseur eene 
herziening werd opge- dragen. Om de koffiecultuur ook 
voor de toe- komst te verzekeren, diendc de in die 
plannen opge- nonien reserve, welkcr uitgestrektheid 
vroeger naar een anderen maatstaf berckcnd was, 
uitgebreid te worden, waardoor na verloop van eenigen 
tijd, wan- neer de reeds door de cultuur in beslag 
genoinen gronden uitgebouwd zouden zijn, de 
plantsoenen konden worden verplaatst en de gebruikte 
grond, hetzij door langdurige braakligging of door kunst- 
matige herbossching, voor ecnc nieuwe beplanting mot 
koffie wecr geschilct kon worden gemaakt. Ter 
bereiking van dit clod moest, waar mogelijk, voor elkc 
bij de cultuur ingcdeelde desa een zoodanige 
uitgestrektheid gronds worden gereserveerd, dat de •desa 
in kringlooj) zou kuniien plan ten, met afwisse- lend 
gebruik en niet-gebruik van den grond voor de teolt van 
koffie. Daarbij mocst bij de herziening op den 
voorgroncl staan, dat niet alleen rekening ge- houden 
moest worden met de eischen van den bo- dem, maur in 
de allereerste plaats ook met den eco- nomischon 
toestand van de bevolliing； waar een inc er hitensievo 
cultuurwijze noodig were! gcacht,zou nicttcniin steeds 
op den voorgrond mocten staan dat do koflieplantendc 
bevolking niet te zwaar werd bc- Iftat en clerhalve de 
planttaak mooten worden vermindeni Al was de 
herziening dcr culbuurplannen aan den 
Wetenschappelyken Adviseur opgedragen, do 
goedkeuring daarvan zou alleen dan door de Rc- gccring 
plaats hebben, wanneer ovcrccnstemnjing ojutrent den 
inhoud dier plannen verkregen was tusachcn gcnoenidcn 
ainbtenaar cn het gewestolijk besluur. Dit hield verband 
met de opvatting der Bc- georing, dat de 
vorantwoordelijkhoid voor den druk dor dwangcultuur 
niet bij den Wetenschappelijken Adviseur berusltc, die 
in dienst was gcstcld met de bedoeling den residenten 
met deskundigen raad voor to lichten op het gebied van 
wetenschap en tcohniek. Maar het was de taak clier 
bestuurshoof- dun om te beoordeelen of cn in hoever, 
gelet op don econoinischen toestand dcr betrokken 
bevolking en op de bijzondcre plaatselijke 
omstandigheden, aan do eischcn van wetenschap on 
technick kon worden voldaan, cn vandaar dan ook, dat 
de verantwoordo- lijkhcid voor den goeden gang van 
zakon bij do go- dwongon teelt uitsluitend bij hot 
gewestelijk be- 

stuur jnocst blij ven berusten. In 1901/02 was de 
hcrzicning dcr cultuurplannen voor geheel Java af- 
gdoopen. 

BEKI-HDINO. De bcrciding van de koffie gcschieddo 
als regel door de bevolking zelvc en bestond hierin, dat 
do geplukte Lessen zooiang gedroogd werden totdat zij, 
bij schudden, ram melden, waarna door stampen 
vruchtschil, vruchtvlccsch, hoornschil en zilvervlies 
verwijderd werden en vervolgens de overbl ij vend e 
boonen werden gedroogd, gewand en ge- sorteerd in 
gave en gocdkleurige (z.g. Iste soort) en in gebroken of 
wankleurige koffie (z.g. 2de soort). Dezc z. g. gewone 
inlandsche wijze van bcreiding, primitiof en gebrekkig, 
gaf der Regeering meermalen aanleiding tot het nemen 
van maatregelen om daarin verbctcring te brengen Zoo 
werd in koffiestreken, waar voldoende water was, aan de 
bevolking de z.g. natte bereidingswijze gelccrd, wclke 
hierop neer- kwam, dat de bessen, zoo spoedig mogelijk 
na de pluk, van de vruchtschil werden ontdaan door 
inkldel van handpulpers of knijpers van eenvoudige 
constructie en daarna de boonen van de daaraan klcvende 
zelfstandighcid werden gereinigd door was- sching in 
stroomend water; do aldus verkregen natte 
hoomschilkoffie werd glashard gedroogd en vervolgens 
gestampt, gewand cn gesorteerd tot marktkof- fie; vooral 
voor de LiberiakofEie was deze bereidingswijze 
gewenscht, omdat bij droging de bes vaak zoo hard werd, 
dat het losstampen van de vruchtschil al te bczwarend 
zou zijn. 

In groote koffiecentra (o.a. Pasoeroean, Proboling- 
go, Aladioen) werden aan de inlandsche tuinbezitters 
voorschotten verstrekt voor pluk, bereiding enz. en zullts 
met het doel om hen uit de handen te houden van 
geldschieters van minder good gehalte. Deze licden 
Icenden n.l. geld uit tegen zwaren interest aan 
tuinbezitters, die, bij niet-voldoering aan de op zich 
genomen verplichtingen, dikwijls hunne tuinen aan de 
geldschieters moesten afstaan cn wel voor zoolang, tot 
alle schuld gedelgd was. Hierdoor kwa- mcn de 
geldschieters ten slotte in het bezit van uit- gestrekte 
plantsoenen on beschouwden zij zich als hcer en meester 
daarvan. Door toepassing van aller- lei practijken 
zorgden zij er voor, dat de oorspron- kelijke bezitters niot 
al te spoedig hun schuld konden. aanzuiveren. Hun was 
het er om te docn de verkregen tuinen zoo lang mogelijk 
te houden, die zij dan ook geheol to hunnen bate 
exploiteerden, d.w.z. or werd alleen geoogst, terwijl aan 
het onderhoud en do instandhouding zoo goed als niets 
werd ten kos- tc gelegd, met het gevolg natuurlijk, dat do 
aan- plaiitingen qualitatief achteruit gingen. Waar derge- 
lijke tocstanden bestonden, werden de door het 
gouvernement verstrekte voorschotten gebezigd voor do 
terugwinning der tuinen en voor de ver- dere exploitatio 
hiervan buiten de hulp dcr geld- schiotors. De 
gouvernomentsvoorschotten, dio geheel rontcloos 
waren, konden door inbreng van kof- ficproduct in's 
Lands pakhuizon aangezuiverd worden. Zij werden niet 
ineer vcrleend toen de koffio- oogsten belangrijk waron 
afgenomen. Daar in be- langrijkc koffiestreken de 
krachten van de bevolking dikwijls niet toercikencl 
waren voor de verwerking van den oogst, moedigde de 
Rcgcering de oprichting aan van bcrcidings-
ctablisscmcnten, waar de door do bevolking geplukte 
koffie door Europeesche ondor- nomors op de zg. West-
Indische wijze werd bereid. Reeds in 1836 werd in het 
Malangsche (Pasoerocan) ecn ovorconkonist mot een 
partioulier aangegaan voor do inachinalo afworking van 
gouvenienionts- koflic en sedort werden nicer van 
dcrgelijko 
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contracten gesloten, doch voor het Land lovordcn die 
transaction in den regel weinig gunstige rcsul- taten op. 
In 1891 werd con nicuw stclsel in het leven geroepen. 
Allcen zij, die daartoc ccn licentie van het bestuur 
gekregen hadden, mochtcn aan de verplich- te levering 
onderworpen beskoffie van de bcvolkiug opkoopen en 
voor het，gouvcniemcnt machinaal be- rciden (z.g. 
West-Indische wijze)； terwijl vroegcr de ondcmeiucr 
voor zijn aandeel ccn op taxatic bcrus- tende premie 
ontving, zou hij voortaan als belooning erlangcn al het 
meerdcrc in prijs, dat het door hem afgewerkte product 
(W.I.B.) zou opbrengen boven de uit hctzelfde gewest 
afkomstige en gclijktijdig opgevcilde, qp. de gewone 
inlandsche wijzo bercide koffie 1895 weixlen 
nadere vooi-zicningen 
getroffen, dit'to.m. ten doel had den het eigendoms- recht 
van het gouveniemcnt op de in de etablisse- menten der 
licentiehoudcrs zich bevindende koffie te verzekeren en 
de mogelijke nadeeligc gevolgen, wcl- ke van eenc 
algemeene toe passing van liet licentie- stelsel voor de 
scliatkist te duchtcn waren door de toekenning van het 
voile prijsverschi], te keeren ； met betrekking tot dit 
laatstc werd bepaald, dal het prijsverschil alleen tot een 
maximum van / 6 per pikol in zijn geheel aan den 
ondernemer zou worden uit-gekeerd; niocht het 
prijsverschil meer dan / G be- dragen, dan zou het 
jneerdere gelijkelyk tusschcn het gouvernement en den 
ondernemer worden ver- deeld. Tegelijk werd de 
regeling gemaakt, dat aan de licentiehouders,die genegen 
waren zich aandenieuwe voorschriften te onderwerpen 
en een persoonlijken borgtocht te stellen, de som van / 
2.50 zou worden uitgekeerd (te verrekenen bij den 
inbreng van het product in de gouvemementspakhuizen) 
voor elke pikol natte beskoffie, welke door hen van de 
bevol- king opgekocht werd, cn dit als tegemoctlcoming 
aan die onderneiners, omdat dezen in den rcgel over 
weinig of te weinig werkkapitaal te beschikken had - den 
en hierdoor over geldelijke moeilijkheclen bij de 
uitoefening van hun bedrijf klaagden. Deze perso- nen 
hadden in eenige streken ook te kampen met het feit, dat 
vooral bezitters van groote koflietuinen niet genegen 
waren hun beskoffie aan de licentie- houders af te staan 
； hierin werd getracht verande- ring te brengen door in 
begin sei aan to nemen, dat het gouvernement geen 
voorschotten in geld voor den pluk zou verstrekken, waar 
de licentiehouders die zelf geven wilden. Veelal bleken 
dezen daartoc echter niet in staat, daargelaten nog, dat de 
groote tuin bezitters hun product meestal liever zelf 
wensch- ten te bereiden, omdat zij hicruit meer voordeel 
voor zich behaalden dan uit den verkoop daarvan aan den 
licentiehouder,alwas dat voordeel vaal^van weinig^tc 
rechtvaardigcn aard (afzetterij van hulpplukkers en 
bereiders, srnokkelhandel). De uitkeering van /2.50 per 
pikol j oode bes, welke gebaseerd was op een ver- 
houding van 6 pikol onbereid op 1 pikol bereid product 
(monopolieprijs /15), bleek al spoedig niet toe- reikend 
omden licentiehoudcrs (ook wel pelmolenaars genoemd) 
de noodige fondsen voor den koflieinkoop te 
verschaflen, omdat zij, alleen volrijpe bes opkoo- pende, 
dikwijh slechts 5 pikol onbereid product be- hoefden om 
J pikol bereid uit te leveren. Zij werd, ten cinde den 
ondernemers tegemoet te konien, voor 1896 verlioogd tot 
/ 2.85. Intusschen werd, ook met heC oog op de 
mogelijkheid tot vorniing van naaiu- looze 
vennootschappen tot exploitatie eener koflie- licentie, 
een naderc wijzigin g der bestaande bepa- ling?? 
wenschelyk geacht, in verband waarinedc de regeling 
word getroiien, dat de ondernemers, aan be- paalde 
voorwaarden voldoende, verzekerd konden 

blijvcn van die uitkeering voor den gehcclen duur hunner 
liccntics. Do getrofEen inaatregelcn bleken cchter nog 
niet afdoendo voor do stabiliteit van het 
]KlmoIei)aarsbcdrijf. Ecn der voornaamsto klachton der 
licentiehoudcrs was, dat de bevolking, voorschotten van 
het gouvernement krijgende, weinig geneigd was haar 
product bij hen in te Icveren en het liever zelf bcrciddc. 
Wel gold als beginscl, dat het gouvernement gecn 
voorschotten zou geven waar de pclmolcnaars die zelf 
verstrekten, maar den mcesten hunner ontbrak het a an 
de noodige fondsen voor dat docl cn dus inoesC het 
gouvernement er wel toe overgaan aan de bevolking 
voorschotten teverschailen. jJaarom werd.wederoni ter 
tegemoet- koming van het licentiebedrijf, het denkbeeld 
ge- opperd om aan de uitkeering dcr gouveniements- 
voorschotten aan de tuinbezitters het bed in g te ver- 
binden van inbreng van onbereid product bij de 
licentiehoudcrs tot aanzuivering der voorschotten. 
Aanvankclijk kon de Rcgeering zich niet hiermede 
vereenigen, maar in 1900 kwam zij, de belangen van 
licentichouders en tuin.bezitters behartigende, daar- op 
terug en trof zij cen nieuwe regeling, waarbij voor de 
ondernemers, die zich daaraan onderwierpen, het 
hoogerbcdocld prijsverschil van / G (dat hen geheel ten 
goede kwam en waarboven eerst de verdeeling tusschen 
hen cn het gouvernement aanving) tot / 7 word verhoogd, 
terwiji aan de tuinbezitters, die 
gouvemementsvoorschotten wenschten, de voor- waarde 
werd gcsteld om door middel van inbreng van beskoffie 
bij de Jicentiehouders de genoten voorschotten aan te 
zuiveren (d.w.z. zij behoefden niet M hun koffie bij den 
pelmolenaar tc brengen, doch al- lecn zoovccl als noodig 
was voor het terugbetalen van het voorschot). Voorts 
werd de ondernemer ver- plicht om voor de ingekochte 
beskoffie aan den tuin- bezitter een prijs te betalen, die 
in ovcrleg met den resident vastgesteld zou worden en 
niet minder dan / 2.75 (in plants van / 2.50 zooals tevoren 
het geval was) per pikol bedragen zou, waartegenover 
stond, dat aan den ondernemer, als tegemoelkoming in 
zijn bedrijf, ter nadere verrekening / 3 per pikol in-
gekochte beskoffie zou worden uitgekeerd, met dien 
verstande dat voor de natte beskoflie, welke door de 
bevolking tot aflossing van de van het gouveme- ment. 
genoten vooruitbctaling bij de licentichoudcrB was 
ingeleverd, aan dezen voor elke pikol zou worden te 
good gedaan het vcrschil tusschen bovengenoemd bed 
rag van /3 cn den prijs per pikol, waartc- gen de 
verrekening van het door de tuinbezitters genoten 
voorschot ])laats vond. Doch ook ondcr dezo nieuwe 
regeling kon het koflieliccnticbedrijf zich nauwelijkH 
staande houden. Het zocht nog redding in een 
verhooging van het prijsverschil, maar dit Jioch eenig 
aiider oorbaar middel zou het afdoendo hebben kunnen 
baten. Zijne inkomsten cn zijn reden van bestaaii 
oiitleenende aan de gouvernements- kofliecultijur, moest 
liet staan of vallen met dat cultuurinstituut. Hoe meer dit 
door verschillcnde oorzaken nan uitputting leed en niet 
te redden was, des te meer ook kwijndc het 
liccntiebcdrijf geleidclijk weg. Voor de in trekking van 
arlikel 56 RR. reeds hadden de verscbillende 
licentiehoudcrs hun bedrijf gestaakt. 

Het denkbeeld om koffie van ]<cgcering«wege ma- 
chinaal te doen berciden in speciaal daarvoor op to rich 
ten elabJisseinenten werd meer dan ccns over- wogen, cn 
iaatstelijk werd (lit aan de ordc gestold in ecn voorstel 
van den Weten schappe I ijken Ad- viseur voor de 
kofllecultuur, Dr. W. Burck, om de dwangeultuur om te 
zetten in een z.g. con- 
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tractcultuur (1899). Niet allccn zou, naar die Adviscur 
meende, daarcloor con product van botcro hocdanigheid 
cn van grootcrc marktwaardo verkrcgen kunncn wordcn, 
maar de maatrcgel zou ook tai van andero voordcelcn 
kunncn oplcvcren, waarvan clc voornaamste zouden 
zijn, dat het prijs- verschil, anders met de 
licentichouders te dcclen, gc- heel ten goedc van het 
gouvcrncment komcn zou en dat de onttrekking van het 
aan de verplichte levering onderworpen product, omdat 
aan do bereiding in de dcsa door de bcvolking zclf en 
daarmede aan de gclegenhcid tot smokkclen een eind 
zou komen, inti ion al nict- gchcel verdwijnen dan toch 
zeer bemoei- lijkt worden zou. Om deze reclcnen 
verklaarde de toenmalige Minister van Kolonien Van 
Asch van Wijck zich voor de oprichting van 
gouvcrncments- kofficbereidingetablisscmenten met de 
verplichting voor de bevolking tot inlcvering van haar 
product in de roodo schil. Om de bcvolking, die de 
bereiding van hare koffie licver aan zich behield,metden 
maat- regcl zooveel mogelijk te verzoenen, diendc er 
voor gezorgd tc worden,dat de inbreng van het onbercide 
product voor den planter zoo licht mogehjk zou zijn en 
de voor dat product te betalcn prijs niet veel zou mogen 
vcrschillen met, desnoods zelfs iets booger zou mogen 
zijn dan, hetgeen verschuldigd zou wczen voor de 
daaruit te verkrijgcn hoevcelheid bereide koffie tegen de 
maatstaf van / 15 per pikol. Op den voorgrond werd 
echter gestekl, dat de maatrcgel niet in eens tot al die 
streken van Java zou mogen worden uitgestrekt waar het 
kofficmonopolie nog bestond, maar voorloopig allccn 
als proef, na ecn goede voorberciding, in cen beperkt 
daarvoor gun- stig gebied genoinen en ccrst later, 
wanneer daarvan goede uitkomsten verkregen waren, 
gclcidelijk uit- gebreid zou mogen worden. 
Overecnkomstig die aan- wijzingcn en met bijstand van 
cen ter zake deskun- dig persoon werd in 1903 cen proef 
op kleine schaal genomen in het onderdistrict Ngebel, 
district Poe- loeng dcr rcsidcnticMadioen cnop de 
onderdistricts- hoofdplaats NgcbcJ, een voor het bedrijf 
gunstig ge- legon punt, het bcreidingsetablissement 
gebouwd. Zoowel de daarmede in den aanvang 
verkregen be vredigeude uitkomsten, als de ovorweging 
dat de proef door hare bnperktheid gecn afdoende gege- 
vons voor ecne dcgclijke beoordceling dcr zaak kon 
opievcren, Icidden cr toe om een jaar later nog ecn proef 
met de fabriekinatige bereiding van gou- 
vernementswege elders op Java te ncincn, maar dan op 
ocnigszinH ruimerc schaal, waarvoor werd aange- 
wczon cen in het noordclijk gcdcelte der rcaidentie 
Prc/inger-Regentschappcn gelegcn gebied, waar uit- 
gestrekte koflieplantsoencn worden aangetroffen. Op 
ecn zestal plasitscn nabij of in het centrum dcr voor-
naamste koflictuincomplcxcn werden hulpetablisse- 
menten gebouwd, waa,r de beskofiie van schil cn 
vruchtvleesch ojitdaan en tot hoornschilkoffie van ecn 
zckcre vochtigheidsgraacl be re id werd, cn op do 
gewcstelijkc hoofdplaats Bandoeng word cen cen- 
traalctablisscment opgerient, waar do van do hulp- 
etabnsscmenlcn afkonistigo hoornschilkoffie tot 
murktkoflie van vcrschillonde soorten verder afge- 
werkt word. Voor elk der proefgebieden in Madioen en 
de Preangei*-Regentschappcn werd ecn in koifie- 
boreiding doorkneed persoon als beheerder in dienst 
gesteld op con passende maandclijkscho bezoldiging, 
beuovens een telken jare door de Rcgeering vast to 
stollen bed rag aan tantiemes, uit te kecrcn over do 
ineerdere win st (overwinst) die het fabriekmatig bereide 
product boven de op clc gewono inlandscho wyzo l 
o.eide koffie, uit hetzelfde gewest afkomstig, 

behaalde; naluurlijk beoogde men hiermedo het gcldclijk 
bclang van die personen tc koppden aan het welslagcn (!cr 
proevon. Overwinst 1cverde het etablisscnicnt tc 
Ngebclcenige kceren op； het aldaar bcrcidc product wist 
hoogcre prijzcn te verwervon clan»de door de bcvolking 
bcrcidc koffie, die trou- wens niet gunstig aangeschreven 
stond op de markt. Anders was het met de Preangcr-
etablissementen gestclcl; nict dat het daarvan afkomstige 
product minder voortreilclijk was, integendeel het stond 
verre boven de Ngebelkoffie, het voldeed zelfs aarr do 
hoogste eischcn van de markt en behaalde dan ook vaak 
fancyprijzcn, maar daartegenover stond, dat de door de 
bevolking bereide Preangerkoffie op de markt evenzeer 
eon uitstekenden naam had, zelfs vrij hoog genotccrd 
stond en langzamer- hand — doch geheel buiten 
verwachting — steeds hooger gewaardeerd werd, 
waardoor het oorspron- kelijk bestaan hebbende 
prijsverschil tusschen die twee koffic's meer en meer 
wcgslonk, af en toe nihil, een enkcle maal zelfs negatief 
was. Was de impopu- lariteit van de etablissementen al 
een beletsel voor het succes der proefn emin gen en 
oefenden ook nog andere factoren een nadceligen invloed 
daarop- uit, — de grootste slag werd aan die inrichtingen 
toegcbracht door den reusachtigcn achteruitgang- van de 
koffieoogsten in de proefgebieden, want hier- door 
konden zij niet naar hunne voile capaciteit werken, waren 
zij zelfs gedoemd tot een kwijnend bestaan. Door de 
intrekking der gouvemements- kofficcultuur kwain aan 
dat bestaan van zelf een einde. 

KOFFIEPAKIIUIZEN. Met uitzondcring van de koffie, 
benoodigd voor eigen gebruik van den planter en zijn 
gezin, moest alle koffie, door inlanders hetzij vrijwillig, 
hetzij in dwang geteeld, ingeleverd worden in 's Lands 
pakhuizen, die overal in koffie-centra van 
Regecringswege opgericlit en onderhouden werden. Zij 
waren onderscheiden in permanente en hulppakhuizcn, 
welker beheer werd toevertrouwd aan inlandscho (bij 
uitzondering ook Europeesche) koffie-inkoop-
pakhuismeestors, die behalve een vaste bezoldiging ook 
eeno pilcolsgewijze belooning ontvingen voor de 
ingelcvcrde hoevcelheid koffie. (Ind. Stb. 1880 no. 20, 
Bijbl. n°s 35S6, 3684, 3928* Koi. Versl. 1896 bl. 207). 
Van die pakhuizen, waar de inbreng tongevolge van den 
achteruitgang der kofficcultuur sterk verminderd was, 
doch nog geen intrekking wettigde, word het beheer aan 
inland sche hulppakhuismcestcrs dan wel als bijbe- t-
rekking aan cen ter plaatse gevestigden inland- schcn 
beambte opgedragen onder genot van inkom- sten, die 
afhingcn van de hoeveelhcid ingekocht protluct. 

Het vervoer van de koffie van de binncnlandscha naar 
de strand pakhuizen geschiedcle door ondor- nciners na 
open bare aan bested ing, of wei (bij uitzondering) in 
dngloon. Hicrin kwain gedurende de laatste jaren 
vci'andcring； in tai van gewesten of groepen van 
gewesten op Java WCNI, oorapronkelijk bij wijzo van 
proof, dat vervoor door het gouverne- ment in eigen 
beheer genomen ； de uitkomsten hier- van waren nog al 
bevredigend cn wezon uit, dat de maatrcgel, mils goed 
voorbcrcid on uitgevoerd, tot besparing van Lands golden 
kon leiden. To Batavia werden eeiiige keeren *s jaars 
groote openbare~ wi- lingen van gouvernementskoftie 
gchouden tot hoe- vcclheden, die door de Indische 
Rcgeering in overleg met het Opporbestuur telken jaro 
werden vastge- stold. Op aanvraag van hot gcwestclijk 
bestuur werden bovendien voor plaatselijk gebruik kleino 
hoe- 
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veelheden koffio op verschillcnde gewestclijke en af- 
deelingshoofdplaatson in hot openbaar geveild, als 
prevcnticvo politiemaatregel tot tegengang van ont- 
trekking van koffio tot dat doel aan de verplichto 
levering. Een decl van den gouvernemontskoffie- oogst, 
tot een door den Minister van Marine noodig geoordeelde 
hoeveelheid, werd jaarlijks aan het Departement van 
Marino verstrekt tegen een regulari- satieprijs, die in 
verbaud met de op de groote markt voor het product 
bohaakle prijzen werd vastgesteld. Alle overige 
gouvenieruentskoffie, mils niet onge- scliikt voor de 
Europccscho markt cn niet schadelijk voor de 
gezondheid. inocsL door tusschenkomst van do 
Nederlandsche Handehuaatschappij, waarmede liet 
gouvemement- ccn consignaticcontract heeft, naar 
Nederland vei^checpt en aldaar — gewoonlijk te 
Amsterdam en te Rotterdam — in het openbaar opgeveild 
worclen. VooFde^eilingen in Indie werden vaak limites 
vastgesteld, t.w. prijzen, waarbe- neden geen kofiie 
mocht worden toegewezon; de koffie, dio den liiniteprijs 
niet haalde, werd opge- houden en mede naar Nederland 
ten verkoop ge- zonden, althans dikwijls. 

SMOKKELHANDEL. Onttrekking van kofiie aan de 
verplichto levering had ten alien tijde op min of raeer 
beduidendc schaal plants en tot tegengang van dit euvel 
werden van Regeeringswege verschillende maatregelen 
toegepast. Vooral in de laatste jaren werd in de 
verschillende gewesten afzonderlijk personeel 
aangesteld, belast met het opsporen van over- tredingen 
van het koffiemonopolie en hoewel dit personeel in 
hoofzaak preventief werkt, werden toch elk jaar vrij 
belangrijke hoeveelheden gesmokkelde koffie 
aangehaald. Het hierbedoeld personeel was vooral van 
dienst in de gewesten, grenzende aan een der rcsidenties, 
waar het koffiemonopolie was opge- heven en waar de 
inlander dus geheel de vrije be- schikking had over het 
product. 

Een ander middel om onttrekking van kofiie aan de 
verplichto levering tegen te gaan, was — gelijk reeds is 
medegcdeeld — geJegen in den verkoop van 
Gouverncmentswege van kleine hoeveelheden kofiie op 
gewestelijke en afdeelings- hoofdplaatsen en zulks ter 
voorzieningin de plaatse- lijke consumtie en om den 
clandestienen opkoop zoo- veel mogelijk te beperken. 
Deze verkoop bepaalde zich vroeger tot koffio 2de soort, 
doch sinds 1895 werden ook kleine hoeveelheden koffie 
Iste soort ver- kocht. 

In 1879 werden bepalingen vastgesteld, volgens 
welke in bepaalde streken het vervocr van koffie strafbaar 
zou zijn, tenzij het gedekt was door een pas voor 
particuliere kofiie of door cen geleidebiljet voor 
gouvemementskoffie. In de eigenlijkc koffie- streken 
behoefde het vei voer uit de tuinen naar de desa‘8 en 
pakliuizen niet door een pas of geleidebiljet gedekt te 
worden, inaar zou het clan ook alleen langs bepaalde 
wegen in zekcre richtingen mogen geschieden. In 
somniige kringen was hot bezit van ko阻 alleen voor 
enkelc categorieen van peisonen toegelaten. De in die 
bepalingen sederl aangebrachtc w可zigingen en 
aanvullingen (laatslelijk in J 901 en 1903) betroflen 
echter niet het daarin ncergelegde passenslelsel, dat in 
begin sei onvera»dcrd bleef. In 1901 werden ook straf 
bepalingen in hot leven geroe- pen op het verkoopen of 
aan anderen afdragen van aan de verplichto levering 
onderworpen kofiie. 

Golden, die regelingen het kofficproducl zelf, ook 
羿】aanzien van de koffiebladeren moestxjn bijzon- dere 
maatregelen worden getroHen (1899), waardoor de 
hoofden van gewestolijk bestuur het in hun maclit 

kregen om, waar noodig, vcrbodsbepalingcn uit t« 
vaarcligen tegen hot- zondcr vergunning vervooron, doen 
vorVoeron, cn het in ontvangst of in bewaring nemen van 
kofliebladercn. Dit was noodig om het in cnkele streken 
voorkomend kwand to kunnen beteugelen, dat de 
koffieheesters van hunne blade- ren werden beroofd om 
daarvan een koffiedrank to maken. 

LEI DING EN TOEZICUT. De leiding van de koffie- 
cultuur berustte voor 1 Januari 1905 bij den Dirco- tour 
van Binncnl. Bestuur en daarna bij den Direc- teur van 
Landbouw, Nij verheid en Handel, bij wicns departement 
de cultuur sedert was overgcbracht, zoomedc bij de 
residenten, die cok met betrek- king tot deze cultuur de 
verantwoordelijke pei-sonon waren voor den goeden 
gang van zaken in hun ge- west. Het dagelijksch toezicht 
werd vitgeoefend door de desahoofden, onderdistricts- en 
districts- hoofden, die op hun beurt gecontroleerd werden 
door de controleurs en ass.-residenten. (Ind. Stb. 1850 no. 
24; 1875 no. 234; Bijbl. no, 4314,4316, 4317, 4318). Bij 
die leiding werd de cl e parte meats- chef bijgestaan door 
een staf van deskundigo amb- tenaren (tot 1893 door ecn 
hoofdinspecteur, daarna. tot 1905 door cen 
wetensciiaj)pelijk adviseur, on van 190G af door een 
inspecteur, aan wien eon of meer adjuncten waren 
toegevoegd). In enkelo bo- langrijke koffiestreken op 
Java (Pasoeroean, Preanger-Regentschappen, Tegal en 
Mad ioen) werden sedert 1900 eenige Europeeschc 
opzicners in dionat gestekl, in het bijzonder om de 
betrokken controleurs behulpzaam te zijn bij de 
uitoefening van toezicht op de kofliecultuur. 

VRIJE CULTUUR. Zooalshierboven werd opgemerkt, 
werd de dwangcultuur in beginsel veroordccld door het 
votum van de Tweede Kamcr van 24 November ]893. De 
be volkin g trok echter in verschillende streken nog 
grootc voordcelen uit die cultuur on de schatkist kon de 
baton uit de kofliecultuur voorals- nog niet missen ； 
vandaar dat de opvolgendc Ministers met 
grootcbehoedzaamheid tewerkgingen bij de toe passing 
van dat beginsel en dat de Minister van Kolonien CREMER 
o.a. in 1897 verklaardc: „Ophof- „fing der 
Gouvernemonts-kofliecultuur, zondcr dat „zich eenc 
vrije koffiecultuur ontwikkeld heeft, dio „aaii de be 
volkin g de voortduring verzekert van do „inkomsten, die 
zij thans uit de GouverneincntHCul- „tuur trekt, cn 
zonder maatregelen die aun de schat- „kist vergoeding 
schenken voor wat haar zou ont- vallen, zou nis te 
verdedigen zijn". 

OntwUckeling van de vrije cultuur, zoo mogelijk met 
het doel om de dwangcultuur in eenc vrije cultuur op te 
lossei), was (lerhalvc uaast eene rationeclo regeJing van 
de dwangcultuur sindsdicn het stre- ven van de 
I<egeerii)g. In de gewesten, waar dio dwangcultuur nog 
bestond, werd het uitbreiden dor vrijwillige 
aanplantiugen door vcnschiJIendc maal- rcgelen, o.a. 
door het tockcnnen van gcldclijke tege- moetkoming 
(wuarover bieronder), aangemoedigd; in do zg. Liberia-
circulaire (Bijbl. no. 5003) zette do Regccring mecr 
uilvoerig uiteen welk stand punt do amblenarcn bij de 
aanmoediging van do vrijwilligo tcelt van Liberiakoftie 
badden in te nemen. 

In de gcweslen, waar liet monopoJic was opgolie- 
ven, werden cveneens pogingen aangewend om de vrije 
CeeJt bij de be vol king ingang te doen vindon. Zoo 
werden erfpaclitsaunvragcn aldaar geweigerd, indien de 
gronden geschikt gcucht werden voor do uitbreiding van 
de vrijwilJige kofliecultuur, terwijl voorts gratis 
kofliezaad werd verstrekt en geldon werden toegesLaan 
voor den aanleg van kweekbed- 
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•den. Welko pogingen do Rcgcoring ook nanwcndde om 
de dwangcultuur van kofHo in con vrijc cultuur to doen 
overgaan, zij Icdon alle schipbreuk. Uitge- zonderd 
enkelc klcine aatiplantingcn op crvon, langs paggers of 
in de onmiddcllijkc nabijhcid dcrdcsa/s, waren do otidcr 
den nxam ,,monosocko‘‘ bckcnd staando koffiotuincn 
indcrdaad geon uit werkclijk vrijen wil door do 
bevolking tot stand gebrachte plantsocnen, allerminst do 
uitgestrekte monosoc- ko's, die in de verschillendo 
bergstreken vm Java aangetroffen werden. Zij hadden 
hun ontstaan te dankeii aan 
dcnwelbokendcnzachtendwang,„paren- tah aloes", van 
do zijdc der ambtenaren en hoofden, on dagteekenden in 
den regcl uit de jaren, in welkc wecr ecns in het bijzonder 
de nadruk was gelegd op <lo onmisbaarheid der 
kofiicbalcn. De bezwaren, die de ontwikkeling coner 
werkelijkc volkskofficcultuur ■in den weg stonden, 
waren hoofzakclijk: 1. het stclsel van dwang on 
monopolic cn hetgeen daaraan annex was, bovendien te 
lang cn vaak te ver door- gezet; 2. do economischc 
zwakte, het gem is aan kapitaal en de onvoldocnde 
kennis van don inlander, tengcvolge waarvan de 
bcvolking niet in staat cn nict gcncigd was om de cultuur 
van koffie, die haar niet dadelijk maar eerst na. verloop 
van jaren oogst cn gewin kon bczorgen, op een ccnigs- 
zins groote schaal tc drijvcn; 3. gem is van of gebrek aan 
voor de cultuur geschikte gronden op niet tc verren 
afstand van de desa's, zoomede de zickten en plagen, 
waarvan het koffiegewas, vooral gedurende do laatstc 
drie decennien, tc lijden had, hetgeen het bedrijf te 
gewaagd maakte. 

PLANTLOON. Wat nu betreft het plantloon: de betaling 
voorde gedwongen dan welde vrijwillig ge- tcelde koffie 
in de gewesten, waar het monopolie nog bestond, ook in 
de geschicdcnis hiervan spiegclcn de tegenstrijdige 
belangcn van schatkist cn bevolkiag zich af. 

De zg. m a r k t p r ij s, aanvankclijk gesteld op / 10 
per pikol (zic bo ven) werd door Mcrkus ver- laagd tot / 
8.33 zilver, doch maakte na. de totstand- koming van het 
Regeerings-Rcgicinent van 1854 plaats voor een jaarlijks 
door de Regcoring to bepa- len plantloon, dat berekend 
werd uit den gemiddel- den koflieprijs der Jaatste vijf 
jaren (volgens gegc- vens van de Kactorij der Nedcrl. 
Handclniaatschap- pij). Was dczc'niiuder dan / 20 dan 
zou de aanbren- gcr, na aftrek van a/6 voor land rente en 
/2.50 voor onkoston, / 8,50 per pikol ontvangen. Voor 
elko mcerdcrc waarde van / 2,50 zou hij f 0,50 mecr ont-
vangen tot een jnaximum van / J 3 bij ccn niarkt- prijs bo 
ven / 40. Na 1867 werd dit maximum steeds nitgckcerd 
in alle gewesten behalve Banjocwangi cn Besoeki, waar 
con gcringcr loon werd uitbctaald; in 1873 werd ook 
voor deze gowesten dat maximum voorgesehrcn. In 1874 
word het plantloon op voor- stel van don Minister 
Franscn v.(.1. Butte verhoogd tot / 11 on in 1889 op 
voorstcl van don Minister Keu- chenius tot / 15, we Ik 
loon tot do opheiling der kof- fie-culluur bij de inlcvering 
in de pakhuizen bctaald word. In de Vorstcnlanden 
betaaldc de Regcering aan do onafhaukelijko Prinscn, 
die zelf de kollio le- verden, / 35 per pikol voor de eersle 
duizend pikol, i 30 vooj- de twecde duizend cn / 26,66 
per pikol voor hot overigo. Aan den Sultan cn den 
Soesoohoenan (die / 15 per pikol aan de bcvolking 
betaalden) werd door het Gouvorncment uitgekccrd / 20 
per pikol voor de ccrstc duizend pikols, / 15 voor de 
tweedo duizend cn / 11,6G voor het overigo. (Ind. Sib. 
1896 no. 99). Voor inferieure kofiic werd (ook in do 
Gouvemementslanden) slcchts de helft bctaald. 

Word do koffie in do rootle schil ingclovcrd dan word 
daarvoor1^ van den vollcn prijs bctaald, (Ind. Sth. 1858 
no. 19, 46, 118; 1867 no. 21; 1869 no. 15; 1871 no. 50; 
1872 no. 31, 161; 1873 no. 273; 1877 no. 257; 1889 no. 
22, 57). 

Bovon were! reeds mcdcgcdccld, dat de voortdu- 
rende achteniitgang der ko file prod uctic de Rcgce- ring 
in 1888 bcdachtdccd zijn op middclen tot red res cn dat 
eenc staatscommissic benoemd werd om die middelcn 
aan te geven. Dczc commisaie wees er op, dat de 
onvoldocnde betaling voor de ingelcverdo koffio 
rcminend werkte op de ontwikkeling van de cultuur cn 
stelde voorden prijs voorde in te Icvorcn koffie tc 
verhoogen tot /20 per pikol. De Minister van Kolonien 
Van Dcdcm kon zich, even min als de Indische 
Regcoring, met dit voorstel vereenigen1), doch vroeg aan 
de Wetgevcnde Macht een crediet aan van / 1.500.000 
om in die streken, waar de cultuur nict loonend was in 
den zin van art. 56 Reg. Rcgl., maar evenmin voor 
algoheelc loslating in aanmcrking kwani, cen b ij s 1 a g 
aan de bevolking toe te kennen ten cinde de cultuur 
loonend te raaken. 

Het aangevraagd crediet werd door de Tweedo Kamer 
gcrcduceerd tot / 500.000, waama onder- zocht diendc tc 
worden, waar de cultuur al dan nict loonend was en tot 
wcik bed rag byslag toegekend zou moeten worden, een 
en and er mot inachtneming van het voorschrift in 
genoemd wctsartikel, dat de cultuur van koffie by 
gelijkeii arbeid minstens gelijke voordceleii aan den 
planter moest opbrengen als de tcclt van eigen gewossen. 
Eon uitgebreid en tijdroovcnd onderzoek in Indie volgde, 
waarbij ondcr cijfers gebracht mocstcn wordeii 1°. het 
loon door den inlander vcrdiend bij do teclt van eigen go- 
wassen; 2c het loon verdiend bij de Gouvemementa- 
koffiecultuur. Daar het Reg. Kegl. eischte, dat bij 
gclijken arbeid gelijk loon veixliend zou worden, moest 
uitgerekend wordon hocvcel in bcide gevallen het d a g 
1 o o n bedroeg en hiervoor moest wederom worcicn 
nagegaan, hocvecl dagen arbeid in de kof- fietuinen 
werden bestecd van af de ontginning tot aan het afsterven 
dor tuinon en hoevccl gedurende de vruchtdraclit 
ontvangen werd aan pikolgelden in de pakhuizen. Was 
op deze wijzc cen gemiddeld dagloon bij de kofliecultuur 
gevonden, dan word op do- zclfde wijzo het dagloon bij 
de tcelt van eigen gewas- sen berekend. Block het cerste 
lager te zijn, dan zou het vcrschil, berekend over cen 
geheel jaar, als bijslag aan de bevolking nitgekcercl 
moeten wor- den. Met de tockcnniug van bijslag volgcns 
de resul- taten van dit onderzoek word cen proof 
genomen, doch na cen drietal jaren moest in 1897 aau het 
Op- perbestuur medegcdeeld worclcn, dat do 
procfiioining als mislukt moest wordcn beschouwd en 
dat van de tockenning van bijslag op den aangegoven 
voot geon heil voor de ontwikkeling van do kofliecultuur 
kon worden verwacht. De inlander begrcep trouwens het 
gehcele byslagstelscl nict; het was voor hem te 
ingcwikkekl. In den aanvang kwam do vrees bij hem op, 
dat hij, nu cr gckl gegeven word, harder zou moeten 
werken voor de kofliecultuur, cono vrees cchter, dio hem 
weldra ongegrond bleck. Wat hij echtor wel begreep, 
was, dat de bijslag, waarvan het bedrag een bcpaakl 
aangenomon maximum (inkoopsprijs / 15 plus / 15 
maximumbijslag = / 30 per pikol koffio) 

i) Ook de Tweedo Kamer had door hot aanno* mon 
van de motic-Van Houten zich in boginsel verklaard t 
e g e n verhooging van don inkoop- prijs. 
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niet inocht overschrijdcn, geen vollcdige beta ling 
voor den vcrrichten eultuurarbeid was, vooral nict in 
die streken, waar de cultuur op iniddelmatige of 
inforieurc gronden gedi,even wcn.1. De per planter 
uitgekccrde bedragen waren nict groot, sonis zelfs 
onbeduidend klein, en hierdoor maakte de bijslag 
volstrekt geen indruk op de bcvolking. vcnnocht hij 
evenmin den tegenzin van den inlander voor de 
cultuur weg te nomen, nict gesjiroken nog van de 
uitwerking in de practijk, die voor enkclc streken 
gehcel tegengestcld was aan lictgecn men cr van ver- 
wacht had. 
Daarop werci opnicmv ecn reeds vroeger gcopperd 

dcnkbeeld in overweging genonien oni de koffiecul- tuur 
aan to moedigen en do bezwaren, die zij voor de planters 
had, weg tc ncnien, nl. het toekennen van eene 
tegemoetkoming per bouw gedurendc de eerste dric 
jaren, waariii het meeste werk moest worden verricht, 
doch hoegenaamd geen loon word verkregen, omdat de 
koffic dan nog niet oogst- baar was. Hierniedc waren 
reeds in 1893 op be- scheiden schaal proeven genonien 
in enkele goedc koffiestreken op Java en de aanvankelijk 
bevredi- gende resultatcn van die proeven leidden tot de 
vraag of op doze wijze het einddocl: oplossing van de 
dwangcultuur in eeno vrije cultuur. nict liet best bereikt 
zou kunnen worden. De bcdocling was voor- loopig den 
hier bcdoelden inaatregcl alleen toe te passen op de vrije 
cultuur en eerst bij gebleken uit- voerbaarheid en 
doelmatigheid ook bij de dwangcultuur deze gcldelijke 
tegemoetkoming uit te keeren 】) Bedoelde proeven 
werden intussclien uitgebreid in de beste koffiestreken 
van Java. Zoo werden tus- schen de jaren 1894 en 1901 
alleen in de residentie Pasoeroean (waartoe thans het 
voormalig gewest Probolinggo behoort) succcssievelijk 
936 bouws met koffie beplant onder tockenning eener 
gcldelijke te- gemoetkoming. Zoo kwamen ook die z.g. 
contract- aanplantingen tot stand o. a. inde residentien 
Preanger-Regentschappen (Tjikalong), Soerabaja (Dja- 
boeng), enz. Het bed rag cler tegemoetkoming per bouw, 
als zijnde afhankelijk van verschillendc plaat- selijke 
factoren, wisseldc van /75 tot f 125. In 1903 moest echter 
worden gerapporteerd, dat het beoogde doel niet bereikt. 
was. De planters hadden zich uit- sluitend door het geld 
laten verlolcken en voelden voor het koffieplanten ze】f 
eigenlijk niets. De stemming der be volkin g ten opzichte 
van de kofficcultuur was door de tegemoetkoming niet 
verbeterd. Alleen door voortdurend strong toezicht van 
bestuurswrege uit tc oefenen kon de aanplant van een 
bdioorlijk onderlioud verzekerd bJijven. Verslapte dat 
toezicht, dan werden de cultuurwerkzaamheden of niet 
of onvoldoende verricht. Zelfs aan reeds vruchtdra- 
gende en de gunstigste vooruitzicliten opJevercndc 
plantsoenen were! de noodige verzorging onthou- den, 
en niet zeldzaam waren de gevallen dat do planter zulke 
tuinen in den stock lict of voor ecn appcl en een ei aan 
anderen overdeed; de gelde- 町ke tegemoetkoming had 
hij ontvangen, dit was 2Un doel, en het overige liet hem 
koud. Zoolang het bed rag der tegemoetkoming niet 
geheel was 

】)Blijkcns het Koi. Vcrsl. van 1897 word de 
maatregcl op kleine schaal toegepast bij de ge- 
dwongen cultuur op sonunige terreiuen in de resi- 
enties P r e an g e r - Regentschap pen, • 6 ja 1 
Pr°bolinggo; bij de vrije teelt 吁 de P r e a n g e r - R 
c g e n t H c ]i a p p c n Pasoeroean, Probolinggo, 
Besoeki en Ch e ri b o n. 

uitgckccrd — dit gcschicdde als rcgcl over drio jaren 
vcrclceld —, had het bestuur nog ceiiigen vat op den 
planter c» kon het dezen noodzaken althans icts tc 
docn in het belang van de cultuur, maar was de laatstc 
termijn uitbetaald dan vervicl alles tot het oxide, cl. 
w. z. dat alleen toezicht en dwang den aanplant voor 
vcrwaarloozing konden vrijwaren.Het stelscl van 
tegemoetkoming, zeer kostbaar voor het Land, block 
dus niet het middcl tc zijn tcr omzet- ting van de 
gedwongen cultuur in cen vrijwilligc cultuur, althans 
nict zooJang het monopolicstclscl met den 
vcrplichten inbreng van alle koffie in de gou- 
vemementspakhuizen gehandhaafd blecf. Gcconsta- 
tcerd zijnde, dat cr geen neiging bij de bcvolking be- 
stond om de proeven voort te zetten, werden deza 
gestaakt. 

Intusschen hadden ccnige beschouwingen van den 
toennialigen Wetenschappelijkcn Adviseur voor de 
kofficcultuur, Dr. Burck, den Minister van Kolonien in 
1903 aanleiding gegeven de Indischc Rcgeering uit te 
noodigen om eene algemcene toepassing van het stelscl 
van koffieplanten tegen gcldelijke tege- moctkomiiig (het 
z.g. contractenstelsel), ook du& met betrekking tot de 
dwangcultuur, in nadcre overweging tc nemen. Plcitten 
de bovenvermelde feiten reeds nict voor die toepassing, 
bovendien werden tai van principieelc bezwaren 
aangevoerd, waarvan de voornaamstc dezc waren:】.de 
zeker- heid ontbrak, dat de aan plan tin gen overal z66 
good zouden sJagen, dat de bevolking in het te ver- 
krijgen product een voldoend loon zou vinden voor den 
vcrrichten arbeid; 2. cr was geen waarborg, dat de kosten, 
welke de schatkist zich getroosten moest voor den 
maatregel, door de uitkomsten goedge- maakt zouden 
worden ； 3. de aanplantingen zouden te veel arbeid voor 
onderhoud en verzorging ver- eischcn, waarvan de 
planters dedupe zouden worden (o. a. ten nadeele van hun 
eigen landbouw)； 4. be- langrijke vermcerdering van 
bestuursd wang zou noodig zijn om de aanplantingcn 
voor verwaarloo- zing to behoeden. Wat ten slotte in dezc 
de deur dicht deed, was, dat een plaatselijk onderzoek, in 
de belangrijkste koffiestreken van Java ingcslcW, aan het 
licht had gebracht, dat, behoudens zeer enkele 
uitzondcringcn, de inlandschc bcvolking nergens 
genegen was contracten aan te gaan tot het plantcn van 
koffie tegen gcldelijke tegemoct- koming. En de hoofden 
van gcwcstclijk bestuur ver- klaarden zich alien tegen 
den inaatregcl uit over- weging.dat de voor het 
contractenstcJscl benoodigdo uitgestrektheid geschikte 
grond nict aanwezig was, dat de gcldelijke voordeclen 
van het st else] ver beiie- den de verwachtingen van Dr. 
Burck zouden bJijven, cn dat het stelsel den tegenzin der 
bevolking in de kofficcultuur niet zou docn verdwijneu, 
integendeel, in velo streken dien vecleer zou verergeren. 
Tot cen algeineene toe passing van het stelsel, dus ook 
voor de tlwangculluur, kwam het dan ook nijnmer. 

INTREKKING VAN AKTJKEL 5G R. R.. AFSCHAFFING VAN 

DE GOUVERNEMENTS-KOI«TJECULTUUK. Tn 1905 werci 
het Departement van Landbouw, thans I^aud- bouw, 
Nijvcrheid en Handel geheeten, <)pgcricht> waarondcr 
de kofficcultuur, die tevoren tot den werkkring van het 
Departement van BinnonlandBch Bestuur bchoorde, 
kwam tc ressorteeren. In vol- doening aan de opdracht 
om nader te overwegen welke gedragslijn vooil aan ten 
aanzicn van do cultuur behoorde te worden gcvolgd, deed 
de tocn- maligc Directcur van Landbouw, Professor Dr. 
M. Treub, het voorstel om de steeds achteruitgaando 
Gouvernemcnts-koffiecultuur, welke en om de te- 
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gcnstrijdighcid dor daarbij bctrokkeii bclangcn van don 
fiscus on do bovolking en met hot oog op do gchecl 
veranderde tijdsomstandiglicdcn in den be- staanden 
vorm — n.l. als bclichaming van het oudo dwang- on 
monopoliestclsel — nict langcr gchand- haafd kon 
blijvcn, geleidolijk ]os to laten cn daarvoor •eone op den 
grondslag van staatsonderncmingcn tc dr甘ven vrije 
cultuur in do plaats to stcllen. Dezo ondernemingen 
zouden gevorind worden door vor- coniging tot groole 
coinplexcn der bestaande, zoo- wcl gedwongen als z. g. 
vrijwilligaangclegdc, koffie- aanplantingen, wclkc van 
de inlandschc bezitters zouden worden afgekocht, indien 
zij nict benood igd waren voor den eigen landbouw of 
voor de wcidc- veldon der bevolkitig dan wcl voor andcre 
gouver- nemcntsdocleindon (boschreservo, enz.). 

Kon de Regcering zich met de gcleidolijkc losla- ting 
der cultuur gcrcedclijk vereonigen, tegen hot denkbecld 
om staatsonderncmingcn op te richten had zij 
bedonkingon van practischen en principiee- len aard; de 
maatregel were! te gewaagd gcoordccld voor de schatkist 
en zou bovendien de bestuursin- monging in de cultuur 
doen toenemen, terwyl arti- kel 56 R.R. voorschreef dio 
te verminderen en ten slotte gcheel tc doen ophouden. Zij 
gaf cr de voor- kcur aan om do van de inlandschc 
bezitters af tc koopen koffietuinen, tot groote of kleine 
complexen vereonigd, verder to doen exploiteeren door 
parti- culiere onderneniers—Europeanen, Inlanders of 
met dezen gelijkgesteklcn —, aan wie de grond ondcr bc- 
paalde voorwaarden, indion noodig voor elk geval 
afzonderlijk vast te stcllen, in erfpacht, in huur of op 
anderen voet zou worden afgestaan. De planters, die niet 
genegen waren hunne tuinen af te staan, zouden doze 
behouden voor zoo ver do voorschriften der In- dischc 
agrarische wetgeving in het algemecn cn do op den met 
koffic beplinten grond uitgeoefonde rcchlen van den 
inlander in het bijzondcr zulks veroorlpofden (o. m. Ind. 
Stb. 1910 no. 163, Bijbl. 6745 jo G033). Do woeste, tot 
de koffiereserve bc- hoorende, terreinen, voor zoover in 
het heden of de toekomsl niet noodig gcacht voor den 
inlandschcn landbouw, voor veeweide of voor andcre 
staatsdoel- cindcn, zouden op de gewone wijze in 
erfpacht kun- non worden uitgegeven. 

Op 5 Maarb 1915 kwam het wetsontwerp tot in- 
trekking van artikcl 5G R. R., booogende de gelcide- 
lijko afschaffing dor Gouvorncmcntskoffiecultuur, it) de 
Twccdo Kain er der Staten-Generaal in behan- dcling. 
Vond die maatregel onvcrdeekle instemraing cn word de 
consequentio daarvan, het verlies der toch niet nicer 
bulangrijkc koffieopbrengst, algcxneon aanvaard, — de 
wijze, waarop de kofficcultuur afgewikkeld zou worden, 
met name: do afkoop vun do koffictuinon on do uitgiftc 
hiervan in erfpacht, in huur of op andcrcn voct aan 
particulicre ondcrncmcrs, vond afkeuring, wijl het 
vorkieslijk word gcoordccld deti vrijkoinenden 
koffiegrond aan de bcvolking t c laton, opdat dezo nicer 
voordeel zou hebben van de iutrekking cener cultuur, die 
haar in den laalsten tijd incur lastcn dan luston hat! 
opgcle- vord. Unaniem wonschtc de Kamer ecn andcre 
op- lossing voor de zaak, n.l. bovordering der koffio- 
cultuur als volkscultuur onder de tactvolle en dcs- 
kundige leiding der ambtenaren. Eon molio van het 
Kamerlid Mr. J). Fock, waarbij het nict aanbevelings 
waanlig word genoemd om bij den overgang van het 
gedwongen cultuurstelscl tot cen volkscultuur den weg te 
bowandelcn, zooais do Rcgeoriiig zich dien voorstolde, 
on cr op word aangedrougen de volkscultuur to 
bevorderen door cooperatio on 

het vcrschaffcn van goedkoop landbouwcrcdiet, were! 
znndor hoofdclijkc stemming aangenomen, en de 
Minister van Kolonien, van mccning zijndc dat het 
voordeel voor den fiscus niet het mccsto gcwicht in de 
schaal mocht leggen, zoomede dat in het bc- lang eoncr 
volkskoffiecultuur wcl iets to doen vicl, verklaardc 
daartegen gecn bedenking to hebben. Hiermcclc vcrvicl 
het principieele vcrschil tusschcn het voorstcl der 
Regcering cn het st and punt der Kamer ten opzichtc van 
de wijze van afwikkeling. De geleidclijkc afschaffing der 
kofficcultuur zal dus moeton plaats hebben met 
inachtneming van de daarbij betrokken 
bcvolkingsbelangen nict allecn, maar ook zal daarbij, 
voor zoover bcreikbaar, van bestuurswege het noodige 
dienen tc worden ver- richt tot aanmoediging en 
bevordering eoncr volkskoffiecultuur. In de Ecrste 
Kamer gaf de behandc- ling van het wetsontwerp geen 
aanleiding tot bijzon- dere bespreking. De intrekking van 
artikcl 56 R.R. is te vinden in de wet van 8 Mei 1915 
(Ned. Stb. 216). Met de afwikkelingder Gouvcrnements-
koffie- cultuur op Java is thans ecn aanvang gemaakt, 
zoodat zij over eenigen tijd tot het vcrleden zal behoo- 
ren.Sedcrt 1 Januari 1917 zijn de gedwongen cultuur en 
levering van koffie in de residentie Preanger- 
Regentschappen ingetrokken (Ind. Stb. 1917 n° 5). 

CIJFERS. Ten slotte mogen do volgende cijfers een 
overzicht geven van de beteekenis der gouveme- 
mentskoffiecultuur op Java gedurende de laatste drie 
decennien, dus in het tijdvak van haar achtcr- uitgang tot 
de intrekking van artikcl 56 R.R. 

In 1885 beslocg het areaal der gedwongen cultuur een 
uitgestrektheid van 86.000 bouws (elk van 
7096,5 M2) mot 136 milliocn boomcn, in 1895 nog 
50.000 bouws met G8 millioen boomen, in 1905 niet 
meer dan 37.000 bouws met 42 millioen boomen, cn 
einde 1913 slechts 18 000 bouws met 18 millioen 
boomen. Het aantal bij do cultuur ingedeelde gezin- nen 
was voor die jaren respcctievclijk 547.000, 280.000, 
152.000 en 150.000. Wat betreft de z. g. vrijwillige of 
onder dien naain bekend staande aan- plantingcn 
(monosoeko), zijn voor 1885 geeno stellige cijfers 
bekend, maar voor 1895 word de uitgestrektheid daarvnn 
geschat op 12G.000 bouws met 172 millioen boomen, 
voor 1905 op 75.000 bouws met 125 millioen boomen, 
en eindo 1913 op 31.000 bouws met 55 millioen boomen. 

De gouvcrnenients-koffieoogst bedroeg in 1885 
500.000, in 1895 320.000, in 1905 71.000 en einde 1913 
56.000 pikols. Met welke reuzenschreden die oogst in de 
laatsto dric deccnnicn is achteruitgcgaau, blijkt uit hot 
volgende: terwijl over het tienjarig tijdvak 1875/1884 de 
gemiddelde jaarlijkscho oogst nog was 943.000 pikols, 
daalde die in 1885/1894 tot 432.000 pikols, in 1895/1904 
tot 224.000 pikols on in 1905/hedon tot G4.000 pikols. 

Behalvo den ann do bovolking to betalcn inkoop- prijs 
had het Gouvernement vcrschillende uitgaven to doen 
voor kosten van pakhuizen on person eel, vervoor van do 
koffie naar do strandpakhuizen, cultuurpercentcn aan 
inlandschc ambtenaren, bij- slag enz., waardoor do pikol 
koffic hot Gouvorne- nient te staan kwam op cen bed rag, 
dat in 18S5 / 17.29, in 1895 / 17.75, in 1905 f 19.94 en in 
1913 / 18.91 was (in Indie). Slechts cen enkelo keer was 
dat bed rag grooter dan / 20.— Hicrop kwamen ech- ter 
nog onkosten voor do verschcping naar Nederland en do 
opschuring on veiling aldaar, gewoonlijk bedragendo 
tusschcn 土 / 4 en / 5 per pikol. De prij- zen, waarvoor 
do Gouv. Java-koffio in Nederland vorkocht we rd, waren 
zecr afwisselend, zooals blij- 
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ken kan uit het ondcrstaand ovcrzicht.waarin tevens de 
productie der Gouvernemcnts-cultuur wordt vermeld. 
De laagste prijs was 17 cts. in 1848, de lioogste 65| cts. 
in 1873. Mcrkwaardig is de plotsclingc da- ling, die in 
1S97 intrad on bijna 10 jaar aanhield. In 1907 begonnen 
de prijzen to stijgcn cn verhieven zij zich spoedig boven 
de 35 en 40 cts, oni in 1912 zclfs de 50 cts. per 1/2 K.G. 
tc ovcrschrijdcn. 

Jaar. 
Productie j 
op Java.' 
Gouv.- 
oogst. 

Loor DER PRIJZEN. 

1S27 399.557 30, 34, 26A 
1828 416.171 26*, 21 A, 25 
1S29 281.661 25, 27*, 23, 25* 
1830 288.742 1 23, 21, 234 
1831 299.086 23我 28, 26, 34, 32* 
1832 314.173 321, 41, 35, 37| 
1833 366.100 37j, 34 40, 35* 
1834 431.700 35|, 38i, 26* 33我 30 
1835 358.000 30, 39, 3Gi 
1S3C 575.606 36, 29* 33/ 
1837 588.582 I 31, 24, 29A 
183S 538.800 3U, 26i, 31 
)839 905.200 ! 30l, 34, 32 
1840 GSS,700 | 32, 25* 29| 
1841 853.300 ' 2S, 27, 25A 
1842 951.000 25*, 23, 23i 
1843 1.023.100 23, 21 A, 20 
1844 948.S00 20, 22& 21*, 21, 21* 
1845 631.800 21|, 23*, 2 以 
184G 872.000 22, 19i 20 
1847 766.000 20, 2U, 20 
184S 853.100 20, 17, 18, )8| 
1849 455.200 J8, 25, 34, 25玄 
1850 9G6.000 34, 37J, 24i, 30*, 32 
1851 1.061.000 304, 2§土 27, 26 
1852 873.166 25}, 24, 27j, 26i 
1853 682.953 26土 31 A, 29, 33 
1854 1.065.100 33% 281, 29 
1855 1.146.300 29, 321, 32, 34 
1856 749.800 33|, 31；, 33 
1857 893.800 33, 43*, 33 
1858 895.200 33, 2732, 30, 34 
1859 734.600 34, 38, 34, 291, 36, 38五 
1860 987.600 38*, 40, 39 
I8G1 895.667 39, 39玄 37% 45, 44 
1862 G58.100 44, 46, 45J 
18G3 1.112.304 45, 464, 44, 4只 
1864 433.200 1 45土 46J, 40£, 46, 45J 
18G5 941.100 45余 43J, 46, 44土 45| 
1866 1.087.400 45, 38, 44 i, 41, 42. 40 
18G7 880.700 42, 41, 39J, 40}, 41, 39, 38| 
18C8 588.6J 6 38, 37, 30, 36, 35 
1869 962.800 35, 34, 43, 34, 35*, 32* 
1870 986.034 32*, 35?., 3U, 331, 32, 35 
1871 445.550 35, 36}, 33, 341, 32切 43 
1872 98G.000 43, 441, 40衣 47, 44, 50 
1873 773.900 50, 52, 57, 53|, 50, 63豪 57, 
  60, 62* 65五 
1874 1.032.000 65务，72玄，50, 54, 52, 59板 
  54* 5G# 
1875 493.400 叫,52*, 61, 67*, 58 
1876 I.2C6.200 57, 5以 54*, 51, 52/, 60* 54* 
1877 875.400 | 55, 58%, 60, 53, 52, 54 
1878 853.000 1 54, 51, 47, 49, 44, 49, 46, 44, 40 

Jaar. 

一一- - 
Productio 
op Java. 
Gouv.- 
oogst. 

   

LOOP DER PRIJZEN. 

1879 1.267.167 42招 40, 42, 50*, 48* 
1880 558.280 4S, 39, 41*, 38, 37, 39* 
1S81 1.007.613 38|, 36, 33|, 35|, 37 
1882 1.024.8G8 36, 32, 28*, 25土 27 
1883 1.072.492 27A, 34, 31, 29& 30, 32, 35* 
1884 1.011.7S7 36, 32, 29|, 27, 26£ 28 
1885 499.909 28, 26, 24, 27, 25* 
1886 816.932 26, 27, 35, 39衣 41 A, 39 
1887 254.491 39*, 42冬，57*, 59, 54, 51| 
1888 5G4.600 51, 35, 39冬，38枳 41, 38*, 4% 
  52*, 49| 
1889 583.453 49* 52, 49% 44, 52|, 54* 
1890 95.800 541, 55, 58. 52J, 56, 59g, 57头 
1891 382.518 57 j, 61*, 54*, 48, 52, 55*, 53 
1892 692.696 53, 55, 51, 56 
1893 6S.999 56相 54 A, 50, 53A, 52 
1894 363.927 52, 53, 51, 5351 
IS95 319.955 51, 54*, 53, 56*, 54 

54, 50£ 52, 50, 51, 52, 50 189G 264.880 
1897 474.368 504, 51, 55* 38 
1898 91.731 34, 35 
1899 198.858 25* 34| 
1900 207.140 31, 39 
1901 104.506 304, 38 
1902 2)9.495 32, 38 
1903 297.730 25, 34 
1904 64.804 28i, 31^ 
]905 70.729 29|, 32| 
1906 171.887 3」，35 
1907 30.701 31, 36A 
1908 82.358 34, 37 X 
1909 32.542 35, 41 
1910 32.066 40, 44 i 
1911 22.157 44 j, 51 
1912 80.710 52, 54 
1913 55.984  

Hceft de zuivere jaarlijksche opbrengst van de 
kofficcultuur 

in 1886  ...........................  士 15 milliocn 
 ........................  
 ........................  
 ........................  
 ........................ 
 ........................ 
 ........................ 

)887  ...................................  37 ,, 
1888  ..................................  13 ,, 
J889  ...................................  23 ,, 
]890   35 ,, 
1891  .................................  10 ,, 
1892  .................................  12 ,, 
1893  ........................  30 ,, 
J894 ...........................   13 „ 
1895 ..........................   16 ,, 
J 896 ..........................   14 ,, 

bedragen, sedert 1904 verinindcrde zij Bnel en ten 
slotte was zij lot een enkel millioen, soins zclfs tot 
slcchts eenige tonnen gouds geslonkcn. 

In good pi'oducecrende streken bracht de koffio- 
cultuur der bcvolking groote voordeelen nan ； zoo 
werden in het vijfjarig tijd vak 1879•—1883 in Pasoo- 
roean in soimnigc districlen 12, J 9 tot 21 pilcols por 
huifigezin geproduceerd, verLcgcnwoord igendo eono 
waardo van nicer clan / 300. In vele andcrc streken 
echler waren de producties en de verdicnsten voordo 
bevolking veel geringcr; in hetzelfde vijfjarig tijd- 
vak word in verschillende districlen in Banjoeinaa, 
Kediri, Bagelen, Cberibon en Madioen cen gemid- 
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刀少* 2*(’ ,2 以 c rc庄乙铉c '* "   
KOFFIECULTUUR-KOLA. 

deld dagloon van niet nicer dan 1 h 3l/2 cent per 
huisgezin verdiond. In do laatste 15 jaron voor do 
intrekking van artikcl 56 R.R. beteekendo do uit 
de Gouvernemcnts-koffiecultuur getrokken ver- 
dionsto voor do bcvolking weinig of nicts, werd zij 
door haar in do mccstc streken ook nict mecr op 
prijs gesteld cn was zij ton slotte niet anders dan 
eon aalmoes. Slcchts in heel enkele streken was het 
er beter meo gesteld. Het beste, of wil men: het ininst 
slechte, koffiejatir uit dat tijdvak, is 1903, 
toon do oogst ruini 297.000 pikols bedroeg. Omge- 
slagon over de bij de cultuur betrokken huisgezin- 
nen, waren de gemiddcklo koffielcvering cn de 
bruto-vcrdiensto per huisgezin in dat jaar voor: 

0.73 pi koi = / 10.95 verdienste 
1.37 ,, = - 20.55 ,, 
0.75 ,, = - 11.25 ,, 
2.20 ,, = - 33.— ,, 
2.30 ,, = - 34.50 ,, 
0.73 „ = - 10.95 ,, 
1.28 ,, = - 19.20 ,, 

Preanger-Rogtsch. 
Pokalongan 
Semarang 
Pasoerocan 
Bosoeki 
Kedoe 
Madioen 

Men kan zich dus een voorstelling maken van het 
geringe loon, dat na 1903 met de teelt van koffie 
verdiend werd door de bcvolking, toen de oogsten 
gedaald waren tot 1/2t 

1/a, 
i/h, 

1'9 en nog minder 
van dien van 1903. 

II. B UITENBEZITTINGEN. In dit decl van den 
Archipel bestaan, sedert de in trekking van het koffie-
stelsel in Gorontalo in 1870, in Benkoelon in 1872, in de 
Minahasa (Menado) in 1899, ter Sumatra's Westkust in 
1908 cn in Tapanoeli in 1908, geen Gouvernements-
koffiecultuur en -monopolic nicer. 

Lileratuur: Rapport Staatscommissie over do 
koffiecultuur (I8§9);/Van Deventer, Landdijk stelse], DI. 
I cn II； <De Jonge, Opkonist Ncclcrl. Gczag, DL VIII, 
IX, X, XIII: Van Soest, Gcschie- donis van het 
cultuurstelsel; Pierson, Kolonialc politick ;De Loutor, 
Handleiding Staats- en Adminis- • t ralicf recht； Van dcr 
Lith, Ned. Oost-Indie, DI. II; Veth, Java, DI. II; Van 
Deldcn Lacrne, Brnzilie en Java ； Handelingen Ecrste 
en Twecdc Kamcr； Kolonialc Voralagen; 
Eindvcrhandclingen over do vollcs- welvaart op Java en 
Afadoera. L. E. D. v. R. 

KOFFIELUIS. (Dactylopius adonidum L.). Schild- luis 
op alle tropischc kasplanten, in het bijzondcr Koffie, 
Dracaena, Musa. Zie RHYNCHOTA. 

KOFFIERAT. Zic LOEWAK. 
KOFO (NOORD-CELEB.). Zic PISANG. 
KOGELVISSCHEN bohooren tot de Plectognathi 

(zic VISSCHEN). Rug- on buikvinnen ontbreken. 
」)c beenderen van lioven- en onderkaak vormen ecn 
s«iavcJ mot ecu harden snijdcnden rand. Schubbcn 
ontbreken, maar hot lichaam kan gchccl of gedcelte- 
l\jk met stekels bezet zijn, dio opgezet kunnen wor- 
don door don slokdann of daarmede samonhangendo 
Juchtzakkcn op to blazon. De dieren(1 rijven in op- 
go blazon tocstand op don rug in het water. Wegcns 
<lc giftigheid van veto soorten worden zo nict gego- 
tcn. JfcL gif, dat in aJlo organon dezer visschcn, bo- 
halve in de spicren, schijnt voort te konion, werkt 
voornamclijk op het contraal zcnuwstclsel cn ver- 
oorzaukt duizcligheid, flauwten en ergcr. Bij Diodon 
(Egelvisschcn), MAL. Jk)entak-doeri, vertooncn bo- 
ven- cn onderkaak geen imad in het midden. Hot 
]icha(im draagt grooto stekels. Bij Tetrodon MAL. 
lioontal, Boentak of Moentak, JAV. boentak, ver- 
toonen bo von - cn onderkaak cen medianen naad. Met 
lichaam is mcestal slcchts gedceltelijk met stekels of 
Btekeltjes bezet. Vole soorten zijn fraai gestreept 
cn gcvlekt. Do mceste lovcn in zco, doch enkclo 
soorten konieii ook in zoetwater voor. 

KOJAN (Gcbruikclijk: Kojang). Inhoudsmaat, vooniamclijk 
gebruikt voor het berckenen van schecpslastcn cn op 2 ton (32 
pikol of 1976,362 K.G.) bcrckcnd. Als maat voor den zouthandcl 
is zij gesteld op 30 pikol of 2011,2679 liter. Plaatselijk© 
verschillcn van dezc officiecle opgaven komen ech- ter vcelvuldig 
voor； ecn kojang rijst wordt b.v. te Batavia op 27, tc Semarang 
op 28, tc Soerabaja op 30 piko] gesteld. " 

KOKA, Zie SLANKAPEN. 
KOKEI. Naam op de Aroc-eilanden aan een Klauwierachtigen 

vogel, Pilohui /erru- gineus, gegeven. 
KOKKELKORRELS. Drogerij, zijnde de vrucht van Anamirta 

cocculus. Wight et Am., fam. Menis- permaceae, cene klimplant 
van tropisch Oost-Azie. Kokkclkorrcls worden in Indische landen 
en ook in Europa het nicest gebruikt als bcdwclmend middcl om 
de vischvangst gemakkelijk te maken (zie TOEBA); zij bevatten 
de zeer giftige stof pikro- toxine. 

KOKONTOLAN (SOEND.). Zie HELICTEBES. 
KOKOS. Zie KALAPA. De afleiding van den naam kokos, 

cigenlijk de benaming van de noot van den kalapa, maar die ook 
aan den boom zclf gegeven wordt (kokospahn) is onzeker. Prof. 
Veth („Uit Oost cn West", bl. 222) vermeldt de meening, dat zy 
zou zijn afgeleid van het Portugecsche en Spaansche coco, mom-
aangezicht of masker om kindcren mede bang te inaken ； de 
kokosnoot zou door de gaatjes of putjes ccnigc overccnkomst 
hebben met een aange- zicht, inzonderheid, zooals Van 
Linschotcn opmerkt, met dat van ccn meerkat, en dus 
nicfongcschikt zijn om kindcren bang te maken! Volgens Hunger: 
Cocus nucifera, biz. 5, is deze verklaring onjuist en moct de naam 
“cocos" afgeleid worden van het woord ,,coco", dat de 
inheemsche benaming van de palnivrucht in haar oorspronkelijk 
vadcrland zou zijn, welke in dio beteekenis in verschillcnde India- 
nentalen van Centraal-Amerika wordt gebruikt. 

KOKOSEILANDEN. Zie COCOSEILANDEN, alsook 
GRONDGEBIED (I, bl. 827). . 、 ，• .. 

KOKOSAN (JAV., SOEND.). Zie LANSIU3I.始次--' KOL 

BANDAN (BfiLANDA?) Algcmeene gebrui-i> 之 kclijke 

inlandschc benaming. Zie PISONIA ALBA. 
KOLA, Cola nitida en Cola acuminata R. Brown, familio 

Slerculiaceae. Boom uiL tropisch Afrika, die thans ook in zeer 
verschillcnde andere streken op min of mecr uitgebreide schaal 
wordt aangeplant. In Ncdcrlaudsch-Indie vindt men de cultuur uit- 
sluitend in, Jlidden-Java als bijgewas op cacao- ondeniemingcn. 
Do zaden, kolanoten, bevatten caffeine en aromatische stoffen, 
om wclkc reden zij door do inhecnischo Afrikaanschc bcvolking 
mec graagte gekauwd worden om het gevocl van ver- niocicnis to 
vcrdrijvcn. De jaarlijkscho wereld- productio van kolanoten wordt 
op 20.000 ton ge- rnnmd.waarvan slechts 1000 ton uit 
productielanclen buiten tropisch Afrika worden verkregen en nog 
maar ecn onbccluidcnd ondcrdecl daarvan is uit Ncderlandsch-
Indie afkomstig. 

Volgens do statistieken van don Handel, de In- on 
Uilvoerrcchton in Ned. Indie bedroeg de uitvoer van Java in K.G.: 

Jaar. | Totaal. | naar Nederland. 
19.2 15542

 

1 

8977 
1913 8349 8349 
1914 24234 4652 
1915 1 31453

 1 
25827 
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KOLAKA. Kustplaats gclegcn nan de Mcngko- kaba-
ai. Zie CELEBES (d. de Zuid-Oostarm), ook Sarasin's 
Rciscn in Celebes (I, 335). 

KOLAMPIS (SOEND.). Zic ACACIA TOMEN-t 
TOSA. 

KOLANA. Landschap aan het O.eindo van he ■ciland 
Alor of Ombai. 

KOLANG-KALING (MAL., JAV.). Zic ARENGA. 
KOLEK. Zic VAARTUIGEN.— ---------------  

j_—-KOLfiKAN. Zie VAARTUIGEN. )一  -  
KOL&LET. District, van de afdeeling en het 

regentschap Paiideglang, rcsidentie Bantam, met ■de 
Hoofcl|jlaats Pctir； liet heeft 55 desk's. 

KOLfiLfiT (SOEND.). Zic FICUS ELASTIOA cn 
CAOUTCHOUC. 

KOLEN (Steenkolcn, Bruinkolen). Eigen- .s c h a ])p 
c n. Geologisch gesproken noemt men stocnkolen de 
kolen van vo6r-tertiairen (voorname- lijk carbonischen) 
ouderdom; bruinkolen die uit de tertiaire- en kwartaire 
tijdvakkcn, voor zoover de :st，of geen veen moot, 
worden genoemd. Chemisch onderscheidt men zc 
doordat het fijne bruinkool- poeder bij koking met 
kaliloog daaraan een donker- bruine kleur mededeelt, wat 
met steenkoolpoeder niet het gcval is； volgens dit 
criterium zouden de oud-tertiaire (eocene) indische kolen 
tot de stcen- kolen behooren, de johg-terliaire (jong-
niiocene en pliocene) tot de echte bruinkolen, terwijl de 
oud- raioeene een tusschenproduct voorstellen. 一 Een 
ander criterium ter onderscheiding is het waterge- halte, 
waarop het cerst door Hooze de aandacht is gevestigd en 
dat bij steenkolen niet meer dan 6 a 7 % bedragen mag, 
bij bruinkolen hoogcr wordt naarmate ze jonger zijn en 
zelfs tot ruim 40 % kan oploopen. Een bepaling van dit 
watergehalte schijnt zeer geschikt om uit te maken tot 
welke onderaf- dceling van het tert iair een indische kool 
behoort: de ecocene kolen konien niet bo ven 7 %, blijven 
in den regel vrij veel daar beneden (2—4 %)； de oud-
nuocene bevatten 9—15 %, de jong-miocene 15—22 % 
en de pliocene 25 % en meer. Ook beoor- deeld naar de 
kleur van liet fijne poeder bij liet krassen met een sclierp 
voorwerp of het fijn-wrijven op een wit biscuitplaatje, 
die zwart moet zijn bij steenkool, bruin bij bruinkool, 
zouden de eocene kolen tot steenkool te rekenen zijn, 
terwijl de oud- miocene wel uiterlijk zwart zijn, doch by 
het krassen meest donkerbruin worden. 

Wat het warmtegevend vermogen betreft, st a an ook 
de beste indische kolen (Oinbilin) wat ten acliter bij de 
goede carbonische soorten (7300—7600 cal. tegen 8000 
cal.)； er zijn echter vele geologisch oude steenkolen, die 
zelfs het kleinste gegeven cijfer niet bereiken ； ook 
daarom kunnen de eocene indische kolen dus 
gevoegeJijk tot de steenkolen gerekend worden. Zij 
bezitten in hun hoofdmassa bij zwarte kleur een zeer 
sterken pekglans, en worden om die reden dikwijls met 
den naam „pekkolcnn aangeduid；— een eigensclxap der 
eocene indische kool is nog, dat zich bij het vergruizen 
weinig fijn stof vormt (ook bij eenige oud-miocene kolen 
is dit het geval) doch meest slcchts zeer kleine 
scherpkantige stukjes, in tegensUlling met vele 
engclsclie kolen, o.a. Cardiff. 

Zoo goed als aHe indische kolen bevatten een zeker 
percentage hars, dat meostal in de jongere brumkolen 
veel grooter is dan in de pekkolen (de 性眺呼zeer 
weinig； die van Pcngaron ong. 

々)；dit bars is onoplosbaar in alcohol en aether, 
ojilosbaar in chloroform en is volgens Hooze waar- 
schijnlyk afkomstjg van het plantongeslacht Dipte- 

rocarpus. — In de jongste bruinkolen is de hout- 
st.ructuur dikwijls nog goed zichtbaar. 

Geologisch- e n geografisch vo o r- k o m o n. Aan 
geon ciclfstof is Indie rijker dan aa» kolen, wat in verband 
staat tot de zeer groote uitge- strektheid, die de tertiairo 
sedimenten aldaar inne- men.In de carbonischc periodc 
(Sumatra)zijn slcchts geringc sporen van koolvorming 
aangetroflcn. Eocene kolon zijn voornamelijk 
ontwikkeld: a) op Sumatra in de Padangschc 
bovenlandcn (Ombilin-kolen- veldcn) en in niindcro 
mate in ludrapoera, in de Boven Kain par-s. reck, in 
cn.,bij„<lc_baai van Tapa- noeli en in de Lampongs by 
de rivicr Sepoctih; b) in Zuid-Borneo in de afdeeling 
Martapoera (Pengaron- kolenveldcn) ； langs de Barito 
boven Jloeara Tcweh en waarschijnlijk ook meer 
westelijk en zuidwesLe- lijk daarvan: c) in Zuidoost-
Bonieo op de eilanden Poeloe Laoct, Seboekoe en 
Nangka en langs do kust aan de Pamoekan- cn Adang-
baaien; d) in West- Borneo bij Salimbau en aan de 
Embau, benovens op onkele and ere plaatsen (zie 
hierachter)； c) op Java in de Prcanger-Regcntschappen 
bijSoekaboomi en aan de Tjileloe baai en in het zuiden 
deFresidcn- tie Bantam (het Bajah-kolenveld): /) in het 
zuid- westelijke schierciland van Celebes; g) waarschijn- 
lijk op Nieuw-Guinea. O u d-m i o c c n o kolen zijn 
bekend van Zuid-Borneo (stroomgebied va» de Barito en 
andere naar het zuiden stroomonde rivieren); van Oost-
Bornco (de Batoe Panggal-Pela- rang kolen in Koetei), 
van West-Sumatra (Boekit Soenoer bij Benkoelen en 
wellicht ook die van Tapa Toean in Atj en enkele andere 
plaatsen Jangs de kust); vermoedelijk behooren hiertoe 
ook de kolen van Siak (Tjenako, Rcteh). 一 Jong-
miocenc en pliocene kolen zijn in vele en dikke lagen 
gevonden langs een groot gedcelte van de zuidoost- cn 
oostkufit van Borneo: Asem-As6m in het zuiden, Balik 
Paj)an- ba.ai, Sanga-Sanga en Tijnggaloeng Ajam in 
Koetci, St. Lucia baai; zij zijn verder bekend uit 
Palembang en uit de noordeJijke helft van Benkoelen ； 
van Java uit de residentie Bantam (Bodjong Manik) en 
Rfim- bang (Sedan) en van verscheidene der kleinoro 
eilanden. 

Bijzon der h eden b e t r e f f e n(1(； de 
kolenterreincn. — I. SUMATRA. 1. Wealkust van Aljih. P. 
J. Jansen onderzocht in 1901 (Jaarb.* Mijnw. 1903, 179) 
eenige kolonvine!plaatsen in Men- laboh； wel werd een 
1,5 tot 6 M. dikke laag van bruinkool aangetroilen, doch 
deze bevatte 20 % water en is dus voor stoomkool 
ongeschikt； daar onl- ginning en afvoer vermoedelijk 
goedkoop kunnen geschieden zou de kool wellicht voor 
andere docJein- den bruikbaar zijn. In Tapa Toean werd 
door P. J. 
A. Renaud een onderzock ingesteld (Jaarb. Mijnw. 
1885, II); hij vond een laagje zeer onzuivere kool van 
0.50 M., dat nog voor bijna de helft uit kleistceu bestond 
； ook op een))uar andere plaatsen werden dunne bankjes 
dezer, vermoedelijk mioccne, kool aangetroilen. — 2. 
Tapanoeli. Kceds in dee] XXVI. (1864) van het Nat. 
Tijdschr. v. N. I. werd door P. van Dijk gewag geniaakt 
van een onderzock naar kolen in en bij de baai van 
Tapanoeli (zie ook Jaarb. Mijnw, 1875. II), dat in 1859 
p]aats had. Op bet eiland Poeloe Pandjang werd een 10 
cM. dik laagjo kool van goede hoedanigheid gevonden, 
dat 23° naar Z.W. holde. Verbeek (Jaarb. Mijnw. 1877. I) 
vond later ook in eenige rivierljes ten N.O. van Sibpjga 
in den eocenen zaiidstecn (breccie-etage) een laagje van 
0,1—0,3 M. dikte. Van het eiland Nias beschrecf R. 
Everwijn in Jaarb. Mijnw. 1872. I, bruinkolen met 13—
17 % water uit de rivier Glora, noord van Goo- 
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noeng Sitoli. Verbeck vond later in do nabijhcid de- ?cr 
plaats 3 laagjes van hoogstons 0,5 M. dikte ecncr in 
miocene morgels voorkomonde bruinkool van slechte 
hoedanigheid (J&arb. Mijnw. 1874.1 on 1876. I)・—3. 
In de Padaiigsche Benedenlanden zijn kolen bekond bij 
Painan on Indrapoera, beidc eohte pek- kool van eocenen 
ouderdom, doch slechts in dunno laagjes van goringo 
uilgcstrektheid (Jaarb. Mijnw. ]877.1 on 1894). — 4. 
benkoelen is rijkaan kolen.In do Ommelandon waren zij 
reeds door P. van Dijk on 0. de Groot nader bekend 
goworden (Nat. Tijdschr. v. N.-I. XXII (I860), XXX 
(1868) en Jaarb. Mijnw. 1875. II), terwijl het Bestuur van 
de aanwezigheid ervan sedert hot midden der vorige 
eeuw op de hoog- to was. Door Vcrbcek (Jaarb. Mijnw. 
1881. I) werd de kool als mioceen bcpaald, terwijl R. 
Fennema (Jaarb. Mynw. 1885.1) het kolenterrein bij den 
Boe- kit Soenoer gedetailleerd onderzocht. Er schynen 
hier 3 koollagen to zijn, reap. van ong. 1,6； 3,0 en 
3,5 M. dikte, die door vcel storingen geen aaneenge- 
sloten vekl, doch sleclitg kleine, ondorling onafhan- 
kclijko terreintjes vormen; uit het best gelegon void 
(Simpoer) zal niet meer dan 400.000 ton stukkool te 
halen zijn. Hot mineraal is bruinkool met groot asch- en 
tot 20 % watergehalte ； uitwendig ziet do kool er goed 
uit. Ook aan den weg van Bcnkoelen naar Tandjong 
Agoeng komt by Doesoen Baroe een weinig hellende 
laag bruinkool voor van middelma- tige kwaliteit. Van 
jongeren datum, waarschynljjk plioceen (Verbfeek in 
Jaarb. Mijnw. 1881. I) zijn do vele koollagen in de 
afdeelingen Mokko-Mokko on Lais, deels door van Dijk 
(Nat. Tijdschr. v. N.-I. XXII, 18G0 en XXVII, 1864), 
deels door Everwijn (Jaarb. Mijnw. 187G. II) beschreven. 
Het zijn dof- bruino echte bruinkolen, met hoog 
watergehalte, die in somsdikke lagen (tot 3,8 M.) 
voorkomcn, — 5. In de Lampongs komen een paar 
koollagen voor in de eocene brcccie-dtagc bij do rivier 
Sepoetih (Verbeek in Jaarb. Mijnw. 1877. II en 1881.1); 
het nuneraal is glanzend zwart en goed van hoedanigheid
； de eerate laag bestaat uit 2 koolbanken van 0,5 en 0,7 
M., go- acheiden door een kleilaag van 0,5 M.; do tweedo 
laag is ten hoogsto 0,7 M. dik. — 6. Reeds in het Nat. 
Tijdschr. v. N. I. van 1853 komt een bericht voor over de 
bruinkolen van Palembang en R. Everwijn ondorzocht de 
voornaamste vindplaatsen in 1858 (Ibid. XXI, 1860 on 
Jaarb. Mijnw. 1879. II); Verbeek beschouwt ze als van 
pliocencn ouderdom (Jaarb. 1877. II), To bier (Tijdschr. 
Aardr. Gon. 1906. 231) komt tot hetzelfde rcsultaat; deze 
hatste hcricht ook (biz. 249) over door eon jong stollings- 
gesteonto antliracietachtig verandorde kolen al- daar. Hot 
zijn voomamclijk de strooingebiedon van de Ogan, Enini 
en Lfimatang, waar do cchte bruinkolen van 1,25 Sp. 
Gcw. aan den dag tredej) in lagen, die tot 5 M. dikte 
boreiken; boven Lahat worden geen kolen ineer 
aangetroffen. Vooral die van Da rm a aan do Eniin zijn 
bekend; eon proof, vroeger op een der Gouvts 
htoomsebepon genomen, wees uit (Iat met Dannakolen 
alld6n gcen stoom to houden was, wel als mon zo met 
Borneo-kolon vormongde. Later werden zij voor 
particulier gebruik ontgonnen. Ook in do afdeoling 
Buujoe Asin worden bij het riviertjo Tocngkal bruinkolen 
govonden van slechto kwaliteit. 7. Van de kolen van 
Djambiifi nog weinig [bekend (Tobier, Jaarb. Mijnw. 
1910. Verh.); zij zul- Mcn, wat do tusschon do 
pctrolcum-niveaux voor- komondo lagen betreft, in 
eigcnschappen wel niet vee] van dio van Palcmbang 
afwijken, doch vcrnieldt Toblor (Ueber Deckenbau in 
Djambi; Verh. d. naturf, Ges. in Basel, Bd. XXVIII. Teil 
2,1917, 

132) uit de (oucl miocenc) Gocmai-lagcn „pekkool- 
lagcnn, die plantsclijk cenigo meters dik zijn,— 
8. Oudero (eocene ?) kolen vindt men in het land- schnp 
Indragiri met 8•—9 % watcr in het stroom- gebied der 
Tjgnako-rivicr bij Pangkalan Kasei en Napal, in het 
landschap Ktcaloe en in het rijk van 8iak in het gebied der 
Reteh rivicr, die bij ecn onder- zoek in 1885 zelfs 11 % 
water blckcn te bevatten, wat cchtcr wel abnormaal lean 
zijn. Intusschcn schijnt op bcide vindplaatsen het zwavel 
(pyrict-) gehalte nogal aanzicnlijk te zijn. Die van Siak 
waren reeds in 1853 bekend (Nat. Tijdschr. v. dat jaar). 
Ook aan do Boven Rokan-rivier (Loeboek Bandara) en in 
de onderafdeeling Pangkalan (G. Pematang cn 
B. Mendalak) komt kool voor van eocenen ouderdom 
(2, 7― , 2% water), doch zeer onzuiver (bijna 40 % asch)
； n ad ere bijzondcrhcden werden niet bekend.x Hitachi 
(Tijdschr. Aardr. Gen. 1915. p. 482) be〉 schreef een 
eoceen kolenvoorkomen uit het stroom- gebied der 
Boven-Kampar, bij Betoeng (met kaart); do voornaamste 
laag is 2―4 m. dik; de kool bevat 3,9 % water en 3 % 
asch en heeft ong. 7000 cal. verbrandingswaarde; 
doontginbare voorraad wordt door hem op 7 mill, ton 
geschat; eigenschappen als Ombilin-kolen. — 9. Het 
grootste en belangrijkste kolentcrrein van Indie is gelegen 
in de afdeeling Tanah Datar der Padangsche 
Bovenlanden, in het stroomgebied der Ombilin-rivier, 
naar welke het den naam Ombilinkolenveld heeft 
gekregen. Een uit- voerige beschrijving met kaarten is 
gegeven door R. D. M. Verbeek in het Jaarb. Mijnw. 
1875. II (zie ook W. H. de Greve, Het Oenibilien-
kolenveld in de Pad. Bvl. en het transportstelsel op Sum. 
Westk., 's Gravenhage, Landsdnikkery, 1871). 

Het koolhoudende terrein kan op natuurlijke wijzo in 
drio deelcn worden verdeeld: 

A. Het Zuidelijkstc en voorloopig belangrijkste veld, 
het gunstigst gelegen voor de ontginning en waarin deze 
dan ook geopend wercl, is het Doerian-veld, aan den 
rcchteroever der Ombilin- rivier (zie 
verilerhiemaonderStaatskolenex- ploitaties). 

B. Aan geno zijde der rivier ligt het Sigaloet- veld, 
dat in hoofdzaak door diepbouw zal moeten worden 
ontgonnen. Door een steilen bergwand is het gescheiden 
van 

C. het Paranibdhan-veld, waarin de koollagen, voor 
zoover zich (lit laat aanzien, meer gestoord zijn dan in do 
beide andero velden. 

Eerst in de allcrlnatste jaren is men begonnen met 
meer gedetailleeixl het koolvoorkomen in het Sigaloet- 
en Parambahan-veld na to gaan； de Jaarverslagen van 
den Suniatra-Staataspoor- weg cn van de Oinbilin-mijnen 
sedert 1913 geven daarvan eenigo gegevens. 

II. Java. Ofsclioon de oppervlakte van dit oiland zoo 
goed als uitsluitend uit tertiaire en jon- gcre gesteonten 
bestaat, komt het eoccen er slcchts botrekkelijk zelden 
aan den dag (volgeiis Vcrbcek, Java, p. 885, over 0.232 % 
der opp.), alhoewcl er aanleiding is om to verwachten, dat 
het hier en daar onder de jongoro bedekking voorkomt. 
Dikwijls, doch volstrekt niet overal, bevat dit eoceen 
koollagen. Dit is o. a. het geval: a) in Zuid- Bantam, het 
Bajah-kolen veld, reeds aan Junghuhn bekend on door 
Verbeek en Fennema nader ondorzocht (Java, p. 782 c.v.)
； hot is eigenlijk het eenigo terrain op Java, waar 
koollagen voorkomen die een voor ontginning voldoendo 
dikto en hoo- danigheid bezitten, doch hun ligging is niet 
zeer regelmatig; b) in don zandsteenrug G. Walat bij 

2() 
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Soekaboemi, waar een paar koollaagjes gcvonden 
wordcn, dio nog al door koollei verontreinigd zijn: het 
voorkomen is onderzocht- en beschre- ven door 
Huguenin (Jaarboek Mijnwezcn 1880 I) en door Hoozo 
(Ibid 1882, I); c) a an de Tji- letoe-baai (Aquasi Boachi 
en Huguenin in Nat. Tijdschr. XI cn XII) on ten oosten 
van Palaboo-_ han RatoejYerbeek, Java, 998), op beide 
plaat- sen**sIecKts onbeduidende snoortjes kool. 

In het terliair, jongcr dan eoccen, heeft de kool, evenals 
elders, do eigenschappen van bi'uinkool en slechts op 
weinige pJaatsen zijn do lagen dik genoeg om voor 
behoorlijke ontginning in aan- merking te komen 

Zoo komt bij Nanggoelan in Djokja een circa 1 M. 
dikke koollaag voor (zie W. 0. P. Amtzenius in Nat. 
Tijdschr. XXVII en P. van Dijk in Jaarb. Mijnw. 1872. I, 
verder ook Verbeek, Java, 330), die een vrij inferieur 
product bevat. Ten Zuiden van Sedan in RCmbang komen 
eenige bruinkool- lagen voor van hoogstens GO—70 
c.M. dikto (Ver- beek, Java, 222). 

Een uitvoerig onderzoek werd iiidertijd door H. J. W. 
Jonker ingest old naar het bruinkolenveld van Bodjong 
ManU<, afd. LSbakderres. Bantam (Jaarb. Mijnw. 1872. 
II, met scheik. onderz. door Vlaande- ren in 1872. I; later, 
1877.1, rapporteerdon ook van Dijk en Huguenin 
daarover; ook verscheen een op- stel erover in Tijdschr. 
v. Nijv. en Ldb. XVIII, 1873, 330), dat ruiin 13 K.M. 
oppervlakte bezit en zich langs de beide oevers der Tji-
Oedjoeng uitstrekt; het werd 1827 ontdekt (Ind. Mag. 2e 
12-tal no. 5—6, 1845). Er werden 3 lagen gevonden, die 
een helling van 10—20° naar het N.W. hebben ； de 
eerste laag is 1—2 M., de tweedo 1,8—2,7 M. dik en kon 
over 3或 ELM. worden vervolgd ； de derde bercikt 
slechts een dikte van 0,5— ,9 M. Wat den vorm betreft is 
het een echt bekken en zou ontginning ook zeer goed mo- 
gelijk zijn, ware het niet dat de kwaliteit veel te wen- 
schen laat； het watergehalte werd op niet minder dan 
23,7 % bepaald (zie ook Vcrbeek, Java. II. 880). 

Van veel minder belang zijn de bruinkolen van de 
TjilCtoe-baai, waarover Aq. Boachi en Huguenin 
rapporteerden (Nat. Tijdschr.v. N. I. I85Gcn '57), — in de 
nabijheid van de Meeuwenbaai, Z.W,-hoek van Java 
(Ibid, 1853, 1854 en 1855),—die op de grens van Batavia 
en Bantam aan de Tji-Doeri (Ibid. IX, 1855), — in de 
Ommelanden van Batavia (Ibid. XVL 1858/9), — op het 
land Bolang~^ii~Buitenzorg- (Ibid. XVIII, 1859), — op 
do Pamanoekan- en Tjiasemlanden (Ibid. XXX. 1868), — 
bij Telok Djambi in Krawang (Ibid.) XX. 1859) en bij 
Pasir Pandjangin项ega](盗arb. Mijnw, 1882. II), 
ofschoon op deze laatste plaats de laag ruim 3 M. dik is 
en over 1000 M. aan den dag komt. 

De bruinkolen, die op verschillende plaatsen van 
Madoera gevondeu worden, b.v. bij Lesoeng Laoet, afd. 
Pamekasan, zijn zeer onzuiver en komen slechts in weinig 
uitgestrekto cn dunne laagjes voor (Ver- beek, Java 54). 
— Ook op Jiet eiland Bawean vindt men enkele dunne 
laagjes eener zeer jonge bruinkool (Ibid. I. 175). 

In het algemeen kai)men zeggen dat Java, ver- 
geleken bij Sumatra cn Borneo, zeer arm aan kool is. 

HI. WESTERAFDEELING VAN BORNEO. Reeds in het 
Nat. Tijdschr. v. N. I. 1850/1 komt een rapport voor eener 
proof, genomen op Z. M. Tjipanas, met kolen van 
Pontianak en kort daania werd door R. Everwijn een 
onderzoek naar liet voorkomen van dit miiieraal in de 
residentie ingesteld (Ibid. VII. 

1854; XVII. 1858/9 cn Jaarb. Mijnw. 1879. I), dat hij bij 
Salimbau, aan do Melawi even boven Sin tang en in hot 
rijk van Boenoet aantrof. Eenige nadero bijzonderheden 
worden venneld door C. J. van Schellc in Jaarb. Mijnw. 
1883. II, N. Wing Easton in Tijdschr. Aardr. Gen. 1899. 
245 en G. A. F. Molen- graaff in: „Gcologische 
Vorkenningstochten in Cen- traal-Borneo". De kolcn 
behooren waarschijnlijk tot het eoceen; do lagen 
bevatten zelden meer dan 0,6 M. aan zuivere kool, die op 
zich zelf goede stoom- kolen vormt. De voornaamste 
plaatsen, waar de kolen aan den dag komen zijn (van oost 
naar west): 
1. bij Ilcoe Tambai aan de Kapoeas niet ver van 
Poetoes Sibau ； 2. het landschap Boenoet en wel aan 
den benedenloop der rivieren Bojan, S仓bilit en Te- 
baoeng; 3. aan de benedcn-Embau; 4. bij Salimbau; 
5. dicht boven S6mitau aan - do Kcnepai rivicr； 
6. aan den midden loop der Ketoengau； 7. aan de 
bencden-BGlitang; 8. een weinig bovenstrooms van 
Sintang aan de Malawi; 9. aan de monding der Tgbidah 
in de Kajan. 

IV. ZUIDER- EN OOSTERAFDEELING VAN BORNEO. 
Dezc residentie is bijzonder rijk aan kolen en de vor- 
ming ervan heeft gedurende het geheele tertiaire tijdvak 
plaats gehad. Reeds Schwaner berichtte er over en in het 
Nat. Tijdschr. v. N. I. XIV. 1857 komt een zeer 
belangrijke studie voor over de Oost- Borneo kolen van 
C. de Groot, die in 1852 Poeloo Laut en in 1855 Koetei 
bezocht; de kolen van Mar- tapoera waren reeds veel 
langer bekend ； daar was zelfs omstreeks 1846 een 
aanvang gemaakt met een gouvernements-ontginniiig. 

De tertiaire lagen strekken zich in Zuid-Borneo tot 
diep in het binnenland uit. Combineert men de meer of 
minder betrouwbare berichten, zoo ligt het kolenterrein 
aldaar overal naar het westen op of to- gen het oudere 
gebergte, dat zich in ongeveer Z,-N.- richting uitstrekt 
langs de westgrens van Pggatan, Koesan, Bangkalaan en 
Pasir, buigt zich dan naar het westen langs do grew van 
Koetei benoorden Mooara Tdweh, om vervolgcns naar 
het zuid westen en zuiden over het bovenstroomgebied 
der Groote- en Kleine Dajak-rivieren naar de kust terug 
te keo- ren; tertiaire inhammen schijnen ook nog voor te 
komen in Sampit en Kota Warin gin. 

Van dit reusachtige gebied, dat evenwel voor ver- 
reweg het grootsle deel bedekt is door jongere en j on 
gate afzettingen en waarvan het oeceen vermoc- delijk 
slechts het randgebied uitmaakt, is maar een zeer klein 
stuk gedetailleord ondorzocht, n.l. ]iol terrein tusschen 
Pgngaron on Martapoera, waarom- trent in Jaarboek 
Mijnw. 1893 uitvoerige mededeelin gen werden gedaan 
door J. A. Hooze. 

De koollagen zijn aldaar bevat in 66n tot drio (en dan 
nagenoeg evenwijdige) houvelrcekson over een lengto 
van ongeveer 50 K.M., bij cen maximumbreed te van 3| 
K.M., ofschoon zij ongetwijfeld ook verderop over 25 
K.M. tot aan de Java-zee,doch hier doormoerassigen 
diluviaal terrein bedekt, to vinden zijn. Hoozo 
onderscheidt do volgende kolenveldcn: a) het Pengaron-
veld (naar het Z.W. tot aan de S. Muniapon-besar), dat 
door den heuvelbouw (zie hierachter) goed bekend is 
geworden. Er werden bij het drijven der eerste 
dwarsgalerij niet minder dan 20 koollagen en -laagjes 
doorsneden, waarvan 7 mot 8,38 M. kool op een totaJo 
gesteentedikte van 70 M.; hiervan was laag C de dikste 
met 220—240 c.M. en ook de best ontginbare; b) het 
Soengei Raja-Asa- han-veld, dat zich tusschen do Riam 
Kiwa on Ta- koeti-rivieren over 11 K.M. uitstrekt, Het 
aantal bruikbare lagen schijnt hiernogal te variceren, 
even- 
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als de dikte dor brandetof; e6n dor Iftgcn bcvat tus- 
schon 195 en 255 cM. kool; c) het veki tusschon do 
Takooti-rivier en de Riam Kan an, tor lengto van on- 
goveer 11 K.M., waarin ton minsto 4 gedecltdyk ont- 
ginbare lagon voorkomen ； het zuidclijkstc dccl van dit 
veld is het Djabok-Djelamadi-terrein, waarin men 
vroeger plan had do kolcnmijn Delft (zie hierna) t.e 
vestigen en waarin ton minstc 9 lagcn zijn bekend 
geworden, waarvan 2 h 3 ontginbaar, resp. mot 100 —
130, 60—SO, en 40—80 c.M. kool； d) het veld tus- 
schen de Riam Kan an en de Banjoe I rang ter lengte van 
ongeveer 15 K.M. ； op het middelstuk zijn drio 
heuvelreeksen, meer naar het zuiden twee,en liier had do 
vroegere mijn Julia Hermina bij Kalangan hare 
ontginning en waren 3 weinig hellondo koollagen be-
kend, resp. van 105—150, 75 on 50 cM. dikte, waarvan 
de beide eerste ontginbaar met goedo kool. 

Do Martapoera-kolen koinon in samenatclling en 
chemische eigenschappen tamclijk wel met die der 
Ombilin overcen ； zij bevatten editor nogal veel hars, 
soms tot 2 %, en geven nicest veel asch, door- dat zij 
dikwijls doorweven zijn met zcor Gjno klei- bandjes; in 
dit opzicht maken de kolen van het veld d) een gunstig 
figuur. Op aschvrije kool berekend komt gemiddeld 
5,4 % water en 74 % koolstof voor. In afwijking van de 
Sumatra-kool is die van Marta- poera niet aan 
zelfontbranding onderhevig en is ook het pyriet 
(zwaveL) gehalte meest zeer goring. 

Van het voorkomen der eocene kolen in het 
stroomgebied van de Barito gaf Kemmcrling een goede 
en vrij uitvoerige beschrijving in hetTijdschr. /Aardr. 
Gen. 1915 (zie ook Hi.schi in dat tijdschrift 1908 p. 777). 

Op het vaste land van Zuidoost-Bomco komcn vorder 
nog eocene kolen voor aan do KJocmpang- baai bij 
Tandjong D6wa en Tandjong Batoe (Jaarb. Mijnw. 
1888. TA. II), waarde koolfonnatie direct op serpentijn 
ligt en aan de Pamoekan-baai (Ibid.) bij Samelantakan, 
waar zij op diabaas is afgezet. Op beide plaatsen schijnt 
slechts 66n laag aanwezig to zijn, die tot ongeveer 2 M. 
dik kan worden, doch mcerclerc Ideibanden onisluit. 
Noordelijker zijn in do kuststreek geon eocene kolen 
mecr bekend. 

Bclangrijker dan de laatstgenoemdo vindplaatsen zijn 
die op PoeloeLaoet(Jaarb.Mijnw, 1888. TA. II), waar 
volgens Hoozc drie lagen aanwezig zijn, die van af de 
noordpunt over 11 K.M. in Z.Z.W.-richting doorloopen 
en waarvan do ondersto vrij regelmatig 
2,5 M. dik is, tcrwijl de beide andero ongelijk van 
dikto zijn, resp, 30—275 c.M. en 45—130 c.M. Do 
gehccle lengte der koolformatio is 34 K.M., doch in de 
zuidclijke 22 K M. is slechts 66n laag bekend van 
gemiddeld 1 M. dikte. Het watcrgehnltc der Pocloo 
Laoet-kolon is G—7,5 %, hot zwavclgchalte is 0,6— 
1,3 %; door het vrij hoogo aschgehalte word on zij 
vroeger wel 30 % boneden ongelscho kolen gcsteld, 
doch door behoorlijk wasschen en scparcorcn kan dit 
veel verminderd wordon. Evenmin a Is de Pengaron- 
kolen zijn zij aan zelfontbranding onderhevig. 

Ook op ecnige andcre eilanden dozer bestuura- 
afdceling zijn soortgelijko kolen gevondon n.l. op 
SSboekoo (2 lagcn, waarvan eon van 1 M. dikte), 
Nangka bCsar (3 lagen, w.o. een van 1 M. dikte) Nangka 
kijtjil (hicr word vroeger een laag van 70— 80 cM. 
ontgonnen), Soo wan gi (een dunno hag van 25—50 cM. 
on eon zwaardere van 85 cM. mot veel kleistcenbankjes 
en daardoor onzuiver). 

Behooren de hiervoor besclircven kolen dezer re- 
sidentio allo tot de steenkolen, de na to noemen moeten 
tot de bminkolcn gerekend worden. 

In het Nat. Tijdschr. v. N. I. X. 1850 publicecrde 

II. F. E. Kant do resultatcn van zijn onderzoek (1853) dor 
bruinkoollagen van As^m-Asem (Zuid- Bomco, ten O. 
van kaap Selatan)cn in Jaarb. Mijnw. 1893 worden dezo 
mcdcdcelingen door Hooze aan- gcvuld. Er were! 
vastgcstcld dat do bruinkoolforma- tio over ten minstc 
20 -K.M. doorloopt en vermoe- dclijk samenliangt met 
die langs de zuidoost-kust. Behalve eon aantai dunncrc 
lagcn (50—150 c.M.) is er ^en van circa 3 M. cn den die 
tusschen 6 en 10 M. afwisselt. Is dus do hoeveellieid zeer 
groot, de hoe- danigheid ]aat te wenschen over； de 
kolen bevatten tusschen 18 en 25 % water, veel hars cn 
van 1,3— 2,7 % zwavel； zij behooren dus tot het jongste 
mio- ceen, misscliien reeds tot pJioceen. 

Tot laatstgenoemde of een nog jongere fonnatie 
behooren echter zekerde kolen van den Boekit Oelin, ten 
N.O. van Martapocra (rcchter stroomgebied der Riam 
Kiwa), waar door Rant (zie boven) zeven lagen 
waarondcr drie van 4 M. en een van 12 M. dikte wer, den 
gevonden; de kolen zijn dof, branden als turf- geven 
weinig warm to en bevatten 43 % water. 

Van de Pamoekan-bnai langs de oostkust noor- delijk 
gaande, ziet men bijna overal de jongere koolformatie 
aan den dag treden. De kolen aan de Adang-baai in Pasir 
openen de rij, doch schyncn van zeer slechte 
hoedanigheid； ook aan de Balik Papan-baai zijn ze 
aanwezig, doch nog weinig bekend. 

Van nicer belang en beter onderzocht zijn de Koetei-
kolcn (Hooze in Jaarb. jMijnw. 1887. TA. I), we Ike in 
de buurt van de hoofdplaats Samarinda in gewoonlijk 
ongeveer N.Z.-richting met ooste- lijke helling aan de 
oppcrvlakte komen. Do oudste en meest westelijkc groep 
is die van Batoc Pang- gal, waar 12 lagen met 45― 5° 
helling gevonden worden met ruim 10 AL kool, waarvan 
de 5 zwaar- ste tusschen 100 cn 190 c.M. dik zijn. Het 
minc- raal bcvat 10—13 % water, gemiddeld 2 % zwavel 
cn word t ala oud-mioccen beschouwd. Ten- gevolge 
cener verschuiving is ook de nicest ooste- lijke groep, die 
van Perangat-Damar-Pelarang, van denzelfden 
ouderdom; op de beido eersto plaatsen zijn 15 koollagen 
bekend, waarvan 8 ontginbaar met totaal 9/ M. kool en 
dikten tus- schen 70 cn 210 c.M.; to Pelarang kent men 
slechts 8 lagen, alle ontginbaar, met 10* M. kool en dik- 
ten tusschen 80 en 230 c.M. Het watergehaltc is hier 9—
14 %, dat aan zwavel |—3 %. Wat jonger (jong-mioceen) 
is de tusschengelegen groep van Tonggalocng Ajam-
Lerong met IS lagen, die 30° naar O.Z.O. hellcn, 
waarvan 15 ontginbaar met ruiin 21 M. kool on dikten 
tusschen 80 en 250 c.M. (7 lagen zijn dikker dan 150 
c.M.). Het water- gohaltc bedraagt echter IS—22 %, 
torwijl zij 3J % zwavel on veol liars bevatten; 
daarcnboven vorgruizon zij zeer stork, liouden moeilyk 
stoom en geven veel von ken on root, zoodat zij voor 
scheeps- en locomoticfgcbruik ongeschikt zijn, — 
Hooze berekendo dat men allccn door houvelontginning 
over een longto van 16 K.M. (langs de rivier ge- meten) 
bruto aan stukkolen zou kunnen winnen 2| millioon ton 
uit de jongere- cn. 1 millioen ton uit do oudero groep. 

Verder komcn in Koctci nog kolen voor aan do Sanga-
Sanga rivior, waar 4 lagen bekend zijn, waarondcr 66n 
van 4.30 M. dikte； de kwalitcit is echter inferiour en hot 
watergohalto 14—15 % (Verslag Mijnwczen 1885/6). In 
oudenlom §chij- ncn zij met dio van Pelarang overeen to 
komen. Het aanwezig zijn van mcordcre koollagen meer 
naar het bin nonland kau niot wordon betwijfeld. 
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Dat tusschen do Koetei-rivier (Mahakam) on do 
Sangkoclirang-baai do kolonformatie govondcn wordt, 
kan als zcker worden aangenomen cn aan de genoemde 
baai is zij ook bekend. Zij heeft echter niet do 
uitgestrektheid cn het belang van die in Bfirau (de rijken 
Goonoeng Tabor on Sem- bnlioeng), die door Hoozo 
onderzoclit is (Jaarb. Mijnw. 18S6. TA.) en dicht bij de 
ktist is gclegen. Aan den G. Sa war ondci'scheidt hij cen 
ondersto groep met 5 on t gin bare lageti (van 2 tot 4* M. 
kool) cn een bovenste groep met 6 lagen, waarvan 3 
ontginbaar (van 1 tot M. kool); de helling is 10—15°, het 
watergehalte 14—15 %, zoodat zij tusschen de beide 
Koetei-groepen in staan ； er zouden volgens Hoozc netto 
bijna 2头 millioen ton stukkolen door lieuvelbouw to 
winnen zijn. — Een afzetting van cchte jonge bruinkolen 
met meer dan 30 % water ligt tegenover het eiland Sepi- 
nang； zij be vat 21 la gen met bijna 32 M. kool, w. o. 15 
ontginbaar zouden zijn met dikten boven 1 M. en tot 3.90 
M. toe; de helling is hier 25°. Een steilerc helling van 50° 
bezit een viertal lagen met tezamen-10 M. kool, dat in 
Goenoeng Tabor aan de SiSgari-rivier werd gevonden. 

Nog noorddyker zijn bruinkolen bekend van het eiland 
Tarakan (oud-mioceen ?) en van de St. Lueia-baai, beide 
van infericurc kwaliteit (Hoozc in Jaarb. Mijinv. 18S8. 
II). 

V. Overige eilanden. Voor zoover do geologi- sche 
samenstclling der overige eilanden bekend geworden is, 
moet het on waarsch ijn 1 ij k geacht worden, dat ergens 
de kolonformatie in ecnigszins aanzienlijke 
uitgestrektheid voorkomt; een uit- zondering maakt 
wellicht Nieuw-Guinea, waar ton minste het voorkomen 
cener goode kolcnsoort zeker is, en Zuidwest-Celebes. 
Ovcrigens zijn alleen onbeduidende hoeveelheden 
bruinkolen, incest van slechte kwaliteit, liier en daar 
aangetroffen. Do bekende vindplaatsen zijn: in de 
ondcrafd. Maros, Pangkadjdne, Barroe, Noord-Boni en in 
het land； schap Tan^te in Zuidwest-Celebes (Jaarb. 
Mijnw. /913 Plaat 9 der Verhandelingen en Nat. Tijdschr. 
'VII, 1854)； de kolen zijn hier grootendeels eoceen, dock 
ook jongcr； het van gouvernementswege in- gestelde 
onderzoek we rd in 1915 voltooid ； op Batian_ (Ibid. 
1853 cn 1854); in de residence Ternate op het eiland 
Soela Besi met 27 % water en op de oostkust \ran l^oord-
HaJmahoira mot 23 % water (Jaarb. 

Technische w a a r d e der Indisc he kolen. 
Vrij wel van het begin van het bekend worden dier 

kolen af werden vergelijkende proeven genomen 
onderling of met verschillende engel- sche (ook wel 
austraJischc en japansche) kolen- soorten, ten eindc de 
waarde onder den stoom- ketel vast te stellen. Daar de 
staatsontginningon in de eerste plaats beoogden om de 
Marine van kolen te voorzien (later kwamen daarbij ook 
do Staatsspoorwegen) werden de meeste dier proeven 
genomen a/b van oorlogschepen of van schepen der 
Gouvemementsmarine; de voornaamsto zijn bieronder 
opgegeven. Als algomeen resultaat kan worden vermekl 
dat de Indische kolen door hun geringer soortelijk 
gewicht een grootere ruimte innemen dan de meeste 
goede engelsche stoom- kop?，dat zij sneller verbranden 
en daardoor neiging vertoonen tot rook- en roetvorming. 
Do mmd：r goede eigenschappen bijeengenomeu zuUcn 
Yan d® zooveel mogelijk gezuiverdo Indische kolen de °ud-
miocene Koetei- en Berau-kolen 30 以5 %, 

do eocene Martapoera- on Pocloo Laut-kolcn 25 %, do 
Ombilin-kolen 15 出 20 % boneden goede Car- diffkolen 
gesteld moeten worden. Het is ochtcr gebloken dat met 
name de eocene kolen, indien enkcle wij zigin gen in 
rooster cn trek worden aan- gcbracht, ook bij het gebruik 
van vole modem© kotels zeer goede stoomkolcn zijn on zij 
worden dan ook gcregeld bij verschillonde gouvernements- 
diensten en bij de particulicre stoomvaartmaat- schappijen 
gebruikt. De speciale proeven, in 1911/12 genomen, ton 
einde na to gaan of de Ombilin- kolen ondor de 
tegenwoordig gebezigde ketols der oorlogsschepeii kunnen 
worden gebruikt, wczen echter uit, dat zij niet aan de 
gestelde cischen voldeden (Jaarverslag Ombilinmynen over 
1912). 

1. Verslag van proeven met indische kolen op Z. M. 
Tjipanas in April 1852 (Nat. Tijdschr. v. N. I. 1852). 

2. P. v. Dijk. Over de waarde van eenige Indische 
kolensoortcn (Ibid. XV. 1858). 

3. Vergelijkende proeven gen omen met Oem- bilien- 
en Engelsche steenkolen, aan boord van Z. M. stoomschip 
„Maas cn Waal5* in Mei 1872 (Jaarb. Mijnw. 1872. II). 

4. Verslag over de Bomeo-steenkool en hare 
geschiktheid als brandstof (Jaarb. Mijnw, 1887. II). 

5. Proeven op het S.S. Zwaluw mot Newcastle-, 
Pengaron-, Sembalioeng-, Batoo Panggal- en As- 
sahankolen (Verslag v/h Mynwezen o/h Je kwar- taal 
1883). 

6. Proevcn op het S.S. Tei'natc met Penga- ron-, 
SSmbalioeng-, Pelarang- en Batoe Pang- galkolen 
(Ibidem). 

7. Beproeving van Tenggaloeng Ajam- on 
Nowcastlekolon a/b S.S. Zwaluw (Verslag Mijn- wozen o/h 
2e kwart. 1884). 

8. VcrgeJijkende proeven met Ombilin-, Sem- 
balioeng-, Koetei-, Pengaron-, Assahan-, Newcastle- en 
Cardiffkolen a/b van Z. M. Pad an g en het Gts. S.S. 
Zwaluw in 1881 (Jaarb. Mijnw. 1885). 

9. Geschiktheid der Ombilinkolcn voor het stoken 
onder waterpijpketels; proeven gen omen a/b H. 31. S.S. 
Holland (Jaarb. Mijnw. 1905). 

10. Proeven met Ombilinkolen a/b H. M. S.S. de 
Ruyter en Hertog Hendrik (Mededcelingen betreffende het 
zeewczen, 31e dee], 3e afJ.). 

11. Proevon)not Ombilinkolcn mot een Hpccialo 
marine-installatie aan de Jlmmaliavon (Jaarverslag 
Ombilinmijnon 19J1. p. 16/1^ cn 1912 p. 11). 

Is de waardo van Jiet grootsto gcdeelto dor Indische 
kolen als stoomkolcn niet hoog en soms zelfs gering te 
noemen, zij kunnen wcllichb in niot te verre toekomst in 
aaninerking komen om, zoo- als men dat noemt, vercdeld 
te worden, d.w.z. verwerkt op teer, aininoniak, misschicn 
ook paraffine en niet in do laatste plaats op vloeibare brand-
stof voor inotoren. Behalvo door Dr. E. 0. J. Mohr 
(Industricolc inogelijkheden in Ned.-Indie) is hierop de 
aandacht gevestigd door Mr. W. A. 
J. M. van WalorschooL van der Gracht in zijn / Rapport 
over de opsporing van dclfstoffon iir Ned. Indie, 1915, p. 
12—16, 

Staatskolcnexploitaties. 
Reeds ornstreeks het jnidden der vorige eeuw was de 

Regcering overtuigd van de wcnschclijk- heid, om ten 
behoove van eigen diensten (toen- inaals alleen Marine) to 
kunnen beschikkcn over een eigen steenkoleninijn en hot 
oog viel daarbij op de in Jiet voormaligo rijk van 
Bandjerniasin gelcgcn afzettingon, waar in het begin van 
1846 aan de Riain Kiwa-rivior een aanva»g werd ge- 
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niaakt met de voorborciding tot cen ontginning, die „de 
Hoop" word genoemd. Door do blijkbaar oudeskundige 
Iciding word de mijnput vcrkcord goplaatst en 
onvoldoendc verzekerd ； hij stortto in Mei 1848 ten 
decle in. Daar de plants ook on- gezond was, werd zy 
vorlatcn en in de buurt van Pongaron con nieuwe mijn 
begonnen, dio door don G.G. Rocliusscn in persoon 
geopend en „Oranje- Nassau,t genoemd werd. Do ccrste 
administrateur was H. von Gaffron, tcrwijl in Maart 
1852 do mijn onder het oppertoezicht van den resident 
werd gesteld. Er werd tot 1872 allcen door hcuvelont- 
ginning gowerkt, dus zonder mijnput, waarbij in 
maximum 70 M. hooge, doch naar 0. en W. lager 
wordende heuvels over con lengte van 3500 M. in 
bewcricing werden genomen, wat herhaaldelijk 
verplaatsing tier laadplaatsen aan de rivicr ten gcvolge 
had. Van 1848 t/m. 1872 werd verkregen ongevcer 
163.000 ton uit de 3 lagen A, 0 on D, resp. 1.5 (0.8 goede 
kool), 2,6 (2.5 goede kool) on 1.4 M. dik. Een diepere 
laag F leverde alleon goede smccdkolen ； overigens 
was het product als stoomkolen zeer gescliikt. Het 
vervocr over do rivier tot Martapoera was echter 
dikwijls moei- lijk en kon slcchts' in vaartuigen van 
geringen inhOud plaats hebben,地aardoor dit transport 
niet allcen duur, maar ook ongeregcld was. 

Nad at men reeds spoedig tot het besef was ge- komen 
dat Pongaron niet zeer gunstig voor ont- ginning gelcgcn 
was, werd den ingenicur Rant in 1854 opgedragen cen 
betere plaats op te zockcn ； deze vestigde zijn aandacht 
op de heuvels Djabok cn Djijlamadi aan de Riam Kan 
an, doch slechts 12 K.M. van Martapoera verwijderd 
(tegen Penga- ron 50 K.M.), waar 3 h 4 lagen van 100—
180 c.M. kool aanwezig zijn. Een recks boringen word 
uit- gevocrcl cn in 1857 een algcmeen plan voor do 
kolenmijn “Delft" door C. de Groot ontworpen, dat 
cchter niet tot uitvoering kwani doordat in 1859 het 
personccl, behalvc de toevallig afwezige ingenieur, door 
de Bandjar'sche opstandelingen werd vennoord. Later 
gaf men oni verschillendo redenen het gchcelo plan op 
en blccf men tePengaron wcrkzaain. 

Intusschcn was de opmcrkzaamhcid gevestigd op do 
kolen in Koctci bij Samarinda, die voor afvoer heel wat 
gunstiger liggen dan die van Pe- ngaron cn in 
kwalitoitdaarvan niet te vcel vcrschil- len. Na ecnig 
ondcrzock werd in 1861 bepaald dat te Pelaraiig ecn 
klcino oiitginning zou worcien geopend, ovenwcl mcC 
het docl die later over to doen aan ecn particulierc 
rnaatschappij. Ondor- handelingcn daarover lekldcn 
echter niet tot cen resultaat; de werkzaanihcclei) worden 
tot eindo 1872 voortgezet cn daarna nani de sultan van 
Koctci de mijn over en voorzag speciual de Marine 
aklaiir van kolen. Er word geniiddekl ongeveer GOO ton 
i)er jaar geproduceenl, die tegen f 8,— f. o. b. golcvcrd 
konden worden ； de kwaliteit was editor niet bijzondcr 
goed; vooral het zwavelgchaltc was hinderlijk. 

Jnmiddels had de hcuveloutginning te Prnga- ron 
langzamcrhand haar eindo bercikt (de lagen licUcn Jiicr 
45° naar N.W.) cn werd in 1868 besloten tot den aanleg 
van twee mijnputton (ccn voor opvocr cn con voor water 
cn lucht) tot op ongeveer 75 M. dieptc. Ten cinde echter 
geen onder- breking dor productie to krijgen, werd in 
Juli 1869 eon tijdelijko heuvelontginning geo pend to 
Asahan (een weinig ten westen van Pengaron), die pas 
in 1873 voldoendc voorbereid was om gcregekl 

tc kunnen afvoorcn. De van 1873 tot 1879 naar 
Bandjormnsin vervoerde kolen (2G.440 ton) waren voor 
het grootste decl van Asahan afkomstig; eerst in 
laatstgcnoemd jaar nam de diepbonw to Pengarou nan de 
productie cl cel, doch nog in 1880 bleef Asahan bestaan, 
dat cerst 1881 word opge- hoven. 

De omstrccks dien tijd aangebrachte grooto ver- 
anderingen in de Alarinekctcls waren oorzaak dat do 
Pengaronkolen, die voor cen volkomen verbranding 
lange vuurkanalen noodig hebben, by de Marine niet 
inecr gewild waren. Daarenboven lovcrdo <lc ontginning 
steeds vcrlies op en kon do gcmiddeldc hoofdclijke 
jaarproductie met de aan- wezige cl wan ga rbeiders niet 
booger dan tot ongevcer 26 ton worden opgevoerd (het 
maximum bij de vroegcrc heuvelontginning, bereikt in 
1856, was 38 ton). Tot Bandjermasin kostten de kolen f 
11 de ton en daar de waarde op Java, in vergelijking met
，de geimporteerde Engclschc kolen, op niet mccr dan f 
15 mocht worden gerekend, konden ze het dur。
zeetransport naar Java, dat op min- stens f G de ton te 
stellcn was, niet verdragen. Wei werden zij aldaar, b.v. 
by do Bataviasche Haven- werken, gunstig beoordeeld, 
doch deze dienst ge- bruikto slechts kleino hocveelheden. 
Proeven oru in Europa van het kolengruis briketten te 
Jaten jnaken lieten zich aanvankelijk wel gunstigaanzicn, 
doch tot het oprichten ccner brikettenfabriek werd toch 
niet ovorgegaan. Men was daarom in begin sei reeds tot 
een staking dcr werkzaamhcden besloten toen ecn grooto 
brand in do mijn, in Sept. 1884, waardoor men deze 
moest laten ondcrloopen.daartoe den- doorslag gaf. Van 
1879—1884 werden gepro- duceerd 58.700 ton kolen, 
waarvan 17.600 ton gruis (dus 土 30 %). 

Men trachttc nu de mijn en haren inventaris te 
verpachten cn op 19 Nov. werd een uitbesteding te Bat 
avia .gcLoudcn, dio echter door gebrek aan gegadigden 
mislukte. Ten slotte werd in 1888 do concessic “Oranje-
Nasstiu'' buiten open bare medo- dinging vcrleend aan J. 
Ph. v. d. Plocg, die er editor niet in slaagdc het noodige 
werkkapitaal byecn te brengen, zoodat geen aanvang met 
de ontginning werd geinaakt en de concessie in 1893 
wcer werd ingetrokkcii^MA 

In I8G8 was het voorkomen van een uitgestrekt 
kolenveld in de Padangsche Bovenlanden door do 
onderzoekingen van W. H. de Greve bekend ge- wordon 
(Do Greve. Het Oenibilicu-kolenveld in de Pad. Bvl. en 
het transportstclsel op Suin. West- kust. Gravenhage, 
Landsclrukkerij, 1871); nadat dezo door ccn ongclukkig 
toeval om het leven was gekomen, wercl zijn work door 
R. D. M Verbeek voortgezot (Jaarb. Mynw. 1875. II en 
1877. II). Ofschooti zoowel kwaliteit als kwantiteit. dcr 
kolen zeer gunstig waren voor cen cxploitatie, was do vrij 
gcisolcerde Jigging jnidden in Sumatra daarvoor ecn 
ernstig bclctsel cn daar d。politieko toe. tand cen afvoer 
naar do Oostkust verhii)clerdc, was het ma- ken van ccn 
apoorweg naar de Westkust een eerst vereischto 
waarvoor ook al spoedig de noodigo opnemingen werden 
gedaan (J. L. Cluysonaar, RapporL o/d aanleg v/c. 
spoorweg ter veibinding van de Ombiliu-kolcnveklen 
met de Indischo Zee. Dopt. v. Kolonien Gravenhage, 
1878). Men dacht in den aanvang allecn aan cen parti- 
culiero ontginning en in de voorwaarden van uit-
besteding, vastgesteld bij G.-B. van 20 Juli 1886 No. 29, 
dcr Concessie Locnto (omvattende een deei, groot，640 
bouws, van het Socngoi Docrian kden - 
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veld) word dan ook den conccssionaris de ver- plichting 
opgelcgd tot den aanleg van een stoom- spoonveg over 
Solok__en Padang Pandjang naar Padang 
(Brandewi]nsbaai);"cle-kostcii^werden op fl2 millioen 
bcgroot. Daar intusschcn de Regce- ring een beslissing 
wenschtc uit to lokkcn over de vraag of het- nict beter 
was den spoorweg door den Staat to doen aanloggon, 
word in Nov. 1886 bekend gemaakt, dat de uit best eding 
niet zou plants hebben. Nadat gcnocnide beslissing in po- 
si tic ven zin was beantwoord cn met den aanleg reeds 
was begonnen, we rd bij de wet van 28 Dec. 1891 (Ned. 
Stb. No. 223) bepanld dat ook de kolcn- exploitatie dcr 
Otnbilinmijnen voorloopig van staatswege zou 
geschieden ； in 1892 werd met de proefontgitining cen 
aanvang gemaakt. 

Tot nog toe is allcen het Soengei Doerian-kolen- veld 
voor een deel in exploitatie gcbracht. Mon is evenwel in 
1913 aangevangen door boringen het Sigaloet-terrein 
nader to verkonnen, terwijl ook het geologiscli 
detailonderzoek ter hand genomen is； in het Westelijk 
deel blcek een groote over- censtcmming nict het 
Docrianveld: laag C komt voor in 2 banken (I van 3—5 
M. en II van 2—3 M.), terwijl laag A (III) 2—2} M. dik 
is. Ook is men met de verkenning van het Parambahan- 
kolenveld begonnen (1914). 

In ontginning waren tot 190S twee la gen en wel 
uitsluitend door heuvclbouw: een bovenste laag A, ruiin 
2 M. dik (aan het dak bevindt zich een brandschieferpak 
van 40 c.M., dat tegen de zeer slechte, brokkeligc 
schalies moet blijven staan, ook de vloer is slecht en hceft 
neiging tot opzwel- len) en een onderste laag C, wellcer 
dikte op gemid- dcld 7—8 M. is aan te ncmen, doch 
waarvan de beide uitersten 0.50 M. en 17—18 M. zijn ； 
de vloer wordt gevormd door schalies, daarboven komt 
circa 1 M. naar bo ven in kool overgaande brandschiefcr, 
vervolgcns 5—6 M. kool met in het midden een dun 
laagjc brandschiefer, daarboven weer 1 M. brandschicfcr, 
waarop 2 M. kool rust; liet dak, een dunne laag schalie 
onder gebande zandsteen, is zeer goed en de galerijen 
blijven dikwijls zonder eenige ondersteuning. 

De algemcene strekking der lagen was in de eer- ste 
jaren Z.O.—N.W. met plotselingc plaatselijke 
afwijkingen naar O.W. ； verder naar het Noorden 
draaide de strekking tot Z.W.—N.O. 

De vertikale afstand tusschen A en C was 30—0 M., 
doch naar het noorden schijnen zij wat meer tot elkaar te 
naderen. Tusehen beide lagen komt nog een derde, B, 
voor, die aanvankelijk niet meer dan 80 c.M. kool bleek 
te bevatten en 

toen niet ontgonnen werd, doch welkerdikto ver- derop 
tot M. vermeerderde, zoodat sedert 1908 ook deze laag 
in expJoitatie is gebracht; overigens werd laag B 
gebezigd als afvoerbasis van laag A, daar het dak beter 
is. 

De afbouw dcr kolen had veel te kampen met 
zeEontbranding van het mineraal, door den op- 
tredenden grooten druk; sedert cchter tot het 

spoelend opvullen is overgegaan is dit kwaad 
grootendeels verhoJpen. Het bedrijf geschicdt zoo goed 
als geheel electrisch: de centrale te Sawah 

Loento leverde 
De bruto pre 

1892/3 47.833 
J894 72.452 
1895 】07.943 
J 896 】26.284 
J 897 142.850 

1912 bijna 4{ 
eties in tonnen 
1902 180.702 
1903 201.292 
1904 207.280 
1905 221.416 
1906 277.097 

mill. K.W.U. 
zijn als volgt: 
1911 406.395 
1912 407.452 

1913 411.071 
1914 443.141 
1915 453.177 

1898 
1899 
1900 
1901 
In 
1916 

149.434 
181.325 
196.207 
19S.074 
het geheel 

ong. 6} millioen ton. 

1907 300.999 
1908 314.065 
1909 339.694 
1910 387.522 

1916 485.000 
(voorl. cijfor). 

zijn dus gcproduceerd tot uit. 

De producties waren 
1904.. . 
1905.. . 
1906.. . 
1907.. . 
1908.. . 

Per I October 1913 worden van do steenkolon- 
maatschappij Poeloo Laoet overgenomen de op 
Pocloe Laoet gelegen stccnkolenconcessies en deze 
verder van gouvernementswege ontgonnen. 

hier： 
1911.. . 154.918 ton 
1912.. . 148.101 ,, 
1913.. . 126.445 „ 
1914.. . 128.505 „ 

1915.. . 117.710 „ 
191C... 124.000 “ 

(voorl. cijfer.) 
1916 no. 45 werd bepaald 

16.860 ton 
78.1G8 „ 
87.243 „ 
92.804 „ 
99.143 ,, 

1909.. . 140.129 „ 
1910.. . 133.788 ,, 
Bij G. B. van 19 Oct. “ 

dat in eigen beheer (op kolen) zal worden ontgon- 
nen een terrein (van ong. 125 H.A.) gelegen 
de Enim-rivicr, een weinig bezuiden Moeara En im 

aan 
bij de doesoen Liugga； de bedoeling is blijkbaar 
de Zuid-Sumatra-spoor daarmede van brandstof 
te voorzien ； met de voorbereiding der ontgin- 
ning is reeds ' een aanvang gemaakt. 

Particuliore europoescho o n t g i n- n in gen. 
Onder de eerste concessies tot mijnontginning, door 

het Ned. Ind. Gouvernement verleend, be- hoorden zulkc 
tot winning van kolen. In 1852 reeds werd door D. J. van 
den Dungen Gronovius con- cessie gevraagd voor 
ontginning van kolen aan do Mahakam-rivicr； hij 
voldeed echter niet aan do gc- steldo voorwaarden on na 
zijn overlijdon blecf do zaak rusten. 

In J 854 werd aan R. J. W. P. Wijnrnalen de eerste 
kolenconcessic: Banjoe Irang vcrlcend; zij was gelegen 
bij Kalangan in het zuidwestelijk uit- einde van het veld 
IV cl. (zie bo ven) in de afd. Martapoera. De inijn Julia 
Hermina Icverdo ii)1859 de eerste lading kolen af; 
spoedig daarop werd hcl geheele personecl door de 
Bandjareezen vermoord en sedert werd de ontginning 
niet meer hervat. In 1879 werd de concessie ingetrokken. 

Op de bruinkolen in de afd. Banjoe Asin (Palem- 
bang, zie onder I. 0) word in 1874 aan G. Burrows de 
concessie Toenka) vcrlccnd, waai'van wel oenig product 
word verkregen, doch dio nict in gcregeldc exploitatie 
kwam en ] 904 werd ingetrokken; do kolen bleken een 
groote neiging tot uiteenvallon te bezitton. 

Een langere levensduur was beschorcn aan do 
stcei)kolenconcessie, die aan eenige hceren in J886 word 
verlcond op een terrein langs beide oevers der Mahakani 
in Koetci en die in ]888 op do Steenkolen Mij. Oost-
Borneo, de latere Oost-Bon)co Mij., werd overgedragen. 
Ook hier waren sonnnigo lagen in de hcuvels reeds door 
de inlanders ontgra- ven. De Mij. zclve,die de ontginning 
met den meeslcn ernst ter hand nam cn bij Batoe Panggal, 
Loa jRantei, Pcrdjiwa en Pelarang mijnen opende on 
zclfs tot diepbouw overging, producecrde vanaf 1888 tot 
cindc 1913 een Jioevcelheid van 250.000 ton (de grootste 
jaarJijkscho productie was ruim 21.000 ton) en werkte 
steeds met verlics, zoodat thans de winning allecn plaats 
hceft door onder contract werkende inlandsdic 
aanneiners. 
Als resultaat van een einde 188G gehoudon open- 
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bare inschrijving werd aan A. G. Bosch in 1887 de 
concessie Tanisari vorleend, omvattende een mijn- veld, 
gelegen in het eocene kolenterrein bij Soeka- boemi 
(Preanger), die in 1891 op de „Mij. Tanianri tot 
exploitatie van kolcnmijncnn word overgedrngen. Do 
exploitatie evenwel leverde hot bewijs, dat de ontginning 
niet winstgevend kon zyn on do con- cessic werd in 1893 
teruggegeven. 

Een andere concessie voor kolen op Java n.l. die, 
gelegen in het district Sedan der res. Rem- bang, word 
aan A. W. de Rijk in 1890 verlcend en in 1893 op do 
Soerabajasche Bank- en Hand els- vereeniging 
overgedragen. Ook deze ontginning kwam niet tot bloei, 
ofschoon men zelfs een bri- kettenfabriek oprichtte. 
Ingovolge art. 39. a. der Ind. Mijnwet is do concessie 
vanaf I Mei 1907 vervallen. 

Over de in 1888vcr]ecnde concessie Oranjo-Nassau 
bij P6ngaron werd reeds gesproken. 

Het is niet te verwonderen dat de kolon op Poeloo 
Laoet de aandacht trokkon; in 1890 werd. aan P. van 
Dijk en G. Boissevain de concessie Kota Baroe verleend, 
die echter 12 jaar later werd ingetrokken, omdat toen nog 
geen aanvang met de ontginning was gemaakt. 

Do concessie Mathilde aan de Balik Papan-baai, in 
1891 op steenkolen verleend, werd in 1897 ook op 
petroleum uitgebreid; omgekeerd werd ten aan- zien der 
petroleumconcessie Louise (1891) aan de Sang(v-Sanga 
bepaald, dat deze zich ook tot steen- kolen zou 
uitstrekken. Van bcide concessies, ver- leend aan J. H. 
Menten en door dezen in 1899 op do Ned. Ind. Industrie- 
en Handelmaatschappij (eigenlijk de Shell Transport- & 
Trading Co.) overgedragen, werd slechts een kloino 
hoeveelheid kolen voor oigen gebruik (士 10000 ton) 
verkrogon. 

Do bekendo bruinkolon van Darmo aan do Enim- 
rivier (Palembang) werden met de concessie Baha- ngaii 
in 1893 in ontginning afgestaan aan J. Molden- hauer, 
later (1909) aan do Expiotatie Mij. Leinatang to Batavia. 
Do eersto concessionaris vergenoogdo zich jnet het 
opkoopen tegen vastc pryzon van do kolon, gedolven 
door inlanders, die ze tovens naar Moera Enim en 
Palembang verscheepten. Do hoe- vcelhoid was nooit 
belangrijk en zclden ineer dan 300 Lon p. jaar. Ook do 
Mij. ging, voor zoover bo- kond, nog niet tot exploitatie 
over. 

Voor do ontginning van kolen in het landschtvp 
Indragiri word in 1893 aan J. M. E. van Oostorzeo <lo 
concesaio Tjinako vcrleend, die in 1898 op do Tjenako 
Stconkolon Mij. to Ainstorda-ir>f later op JI. J. do Jong 
Schouwenbtirg, woixl ovorgedragen. Van eon 
exploitatie was nooit sprake； do ligging vrij diop in het 
binnonland is dan ook niot by- zonder guiistig. 

Rekent jnon do on belangrijke concessie Nang- 
goolan (in Djokja aan H. W. van Dalfson op bruin- kool) 
in 1900 niet inedo (deze word 1912 in gotrokkon), zoo 
duurdo hot — hoofdzakolijk doordat hot kapitaal zich 
uitsluitend op petroleum- on goud- ,winiiing wierp — tot 
1902 voordat een nieuwo kolenconccssio: Poeloo 
Nangka (eon dor kleinero oilandon van Zuidoost-
Bomco) werd vorleend, dio conigo woinigo jaren lung 
con bescheiden hoeveol- heid product aan do markt 
bracht on in 1908 werd ingetrokkon. 

Dozo werd spoedig, in Januari 1903, gevolgd (Joor do 
belangrijke concessie Poeloo Laoct, oor- sproukolijk aan 
A. Janssen verlecnd on het volgendo jaar op do 
Steenkolen Mij. Pocloe Laut tc Amstor- 
<lan)overgedragen. Onder uitstekendo technischo 

ischer te Soera- 
Tewdh faan de^ 

leiding producccrdo deze Mij. uit de beido hoofd- 
lagon tot cindo 1912 bijna 1 millioon ton, waarvan 
do laatstc 4 jaren gomiddold 145000 ton. Dczelfde 
Mij. verkreeg in 1900 cn 1907 do conccssies Kota 
Bafoo, SSmblimbingan en Sembocloean, allo drie 
op Pocloe Laoct cn aansluitend aan de ccrste； hicrop 
werd echter nog geen ontginning gedreven. Nict- 
tegenataande de vrij aanmerkelijko productic en den 
vlotten verkoop kon ook deze Mij. over het in de 
zaak gestoken kapitaal geen behoorlijk dividend 
uitkeeren ； do concessies werden met in gang van 
October 1913 door het Ned. Ind. Gouvt. aange- 
koclit voor ecn som, die f 3.200.000 niet mocht te 
bo ven gaan. 

In het jaar 1903 werd ook een gedeelte van het 
Bajah-kolenveld in hot zuiden van Lebak (Bantam) 
aan den Heer A. R. W. Kerkhoven in concessie ge- 
geven ； van een exploitatie word nog niets vemomen. 

Tusschen de jaren 1900 en 1905 beproefde een 
consortium, onder leiding van 
baja, de ontginning der bij M 
Barito) aan den dag komende koollagen ； de maat- 
schappij Loe Katjang werd daartoe opgericht. Ver- 
schillende omstandigheden waren oorzaak dat deze 
poging geen succes had; de maatschappij gingfail- liet en 
de reeds aangevraagde concessie Loe Katjang werd 
ingetrokken. 

De kolen in de Ommelanden van Benkoelen, bij den 
Boekit Soenoor, waren reeds in 1891 door J. Walland en 
R. Wijnen in concessie aangevraagd, doch door 
vcrschillende omstandigheden kwam het niet tot 
verlcening. Eerst in 1904 kwam deze tot stand, doch 
thans aan R. v. d. Vosscn, die echter reeds in 1907 
intrekking verzocht. — Mede in 1904 werd goedgekeurd 
de overeenkomst gesloten tusschen O. A. Haggcninacher 
te Tandjong.JBaJgi-.eji het Zelfbcstuur van Koealoc en 
Leidoeng (Oostk. v. Sumatra), waarby onder den naam 
Araag Batoe Kwaloo concessie voor de winning van 
steen- kolen werd vorleend in een gedeolte van het land- 
schap Koealoo. Het is niet bekond of reeds met de 
werkzaambeden een aanvang is gemaakt. 

Do kolen in het landschap Salimbau (West- Borneo) 
waren tweemaal het onderwerp van con- cessie-
aanvragen. De eerste maal werden zij in 1905 
(concessies Salimbau I—VI) verlcend aan J. H. G. E. 
David, dio ze op de Steenkolen-^lij Salimbau overdroeg; 
we gens nict-betaling van don vastge- stelden 
ininiinumcijns werden zij 1908 ingctroltken. InLusschen 
had gonoemde heer in 1907 vier nieuwe overeonkomston 
mot het Zelfbestuur van Salimbau gesloton, dio door het 
Gouvt. werden goedgekeurd en waarbij hein do 
kolenconcessies Salimbau I. A— IV. A werden 
vorloond; ook deze werden echter in 1910 ingetrokken. 

Voor kolenwinning aan de Pamoekan-baai (Zuid- 
oost-Bornoo) werd in 1905 een concessie verleend 
(Goenoong Batoo Besar) aan B. J. W. E Broers te 
Bandjermasin; van een exploitatie kwamen geen 
bcrichten in. 

De concessie Pooloo Miang, in 1905 aan de Ko- 
ninklijke verlcend, bcoogt, bchalvo de winning van 
petroleum, ook dio van steen- en bruinkolen aan do 
Sangkoelirang-! 'iiai (Oost-Bornoo) ； vcrmoedclijk 
zullen hier slechts kolen voor oigen gobruik worden 
gcdolvon. 

Aan R. D. Verbcok werdon in 1909 tweo con- cessios, 
Boekit Poolai en Boekit Doerian, vorleend voor de 
winning van stconkolon in do afd. Painan (Sum. Wostk.), 
dio beido in do Mij. Salida werden ingebracht. Indicn het 
tot exploitatie komt, zal 
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dit waarschijnlijk evoneens voor eigen gcbruik zijn. —
Ook do concessio Sarik, a an dcnzelfden verleend, 
alsmedo de concessie Paganm Si Ajoe (Padang_ 
Sidempoejm) van de Gobr. Veth te Ptidang, of- Bchoow 
in hoofdzaak voor goud- cn zilvermnning, bevat tevens 
eteonkolen onder do geconcessioneei'de mineralen. 

Het jaar 1909 zag vorder nog de verleening van twee 
steen koolconcossies, Retdh I en II, in Indragiri aan do 
Explor.- en Exploit.-Mij. Rvteh te Tandjong Pinang en 
twee andcre, Gocnoeng Koe- pang I en II, a an de Zuid-
Borneo te 
Bandjermasii), die ten zuiden van Martapoera, ten N.O. 
der vroegere conccssio Banjoo I rang, zijn gelegen en 
waarop de cxploratieworkzaamheden reeds hebben plaats 
gevonden. 

De te Batavia gevestigdo Explor.-Mij. Lematang 
verkreeg verschillendo kolenconcessies in Palom- bang, 
t. w. Boekit As?m in 1911, Bookit Boonian, Soeka 
Marinda, Boekit. Kendi en Boekit Ringin in 1912; allo 
zijn gclcgen in de afd. Palombangsche Bovenlanden. 

Eindelijk werden in 1916 de 3 kolenconcessies 
Parapatan, Progress en Florence in het landschap 
Sembalioeng (Oost-Borneo) verleend aan de sedert kort 
opgerichte steenkolenmaatschappij Parapattan te Batavia, 
terwijl ook de concessio Banjoe I rang van J. A. Lohr 
(1916), in de afd. Martapoera, behalvc de winning van 
diamanten ook die van stconkolen beoogt, — Verdor 
werden aan de Lam- pongsche Exploratie-^lij. drie 
kolenconcessies: Elsa, Frida en Irma toegekend. 

Op ult. 1916 waren nog 19 concessieaanvragen voor 
kolen in behandeling, grootxjndcels voor terrei- nen in de 
Zuider- en Oosterafd. v. Borneo, bene ven B voor enke】
e in Sumatra's Oost- en Westkust. 

Uit het voorgaande volgt, dat vrij wel voor allo 
eenigszins voor ontginning in aaniuerking komen- de 
kolenvoorkomeJIs in den Indischen Archipel concessies 
werden aangevraagd, dat even wel slechts ecn uiterst 
kleine minderheid tot werkclijko ex- ploitatie is gekomen 
en dat geei) cnkele exploi- teerende 
steenkolenmaalschappij nog een bchoor- lijke winst heeft 
opgelevcrd. 

Voor de juiste plaats en meerdere bijzonder- heden 
van de concessies tot ult, 1913 kan worden verwezen naar 
het Jaarboek 19】4 van het Gcolo- gisch-
Mynbouwkundig Genootschap voor Nederland en 
Kolonien, waarin ook ce)i concessiekaart is opgenomen, 
en verder naar de Extra Bijvoeg- sels der Javasche 
Couraut, betrekking hebbende op het mijnwceen. 

INLANDSCHE EN SEMI-EUMOPEESCHE ONTGIN- NINGEN. 
Hiervoren is reeds medegedceld, dat in do 
Westerafdeeling van Borneo de kolen voor inland- eebe 
reken in g werden - uitgegraven en vcrkocht; in 1889 
rekende men daarvoor f 1.一 per pikol (Vie ton) behalve 
het transport naar Pontianak, waarvoor circa f 8.60 per 
ton werd betaaid ； deze kolen kwamen due aan de 
Marine zeer duur te Btaan. Ook op Poeloc Laoet werden 
sedert 1845 door het hoofd van Koesan, Batoo Litjin en 
Poe- lo? laoeG kolen gedolven en langzamcrhand ont- 
wikkelde zich hier een geregdde ontginning, die *n 1羿° 
zich reeds vanaf kaap Paniantjingan tot bezuiden Kota 
Baroe uitstrekte. Er werd toen ongeveer 5000 ton p. jaar 
verkocht. Ecn der mijnen werd later geexploiteerd door 
N. C. Paulus, dio 

00k 圳 Tandjong D6wa aan de 
Pamoekan-baai een mijn geopend had. De kolen werden 
te Kota Baroe voor f 6 a f 7 f. o. b. geleverd, dock waren 

zeer onzuiver door do primiticve manicr van wer- ken en 
liot ontbrekon van cenige zuivering. Do dagzoomen der 
lagen op de Nangka-eilanden werden eveneens door 
inlanders ontgonnen. Mot het verleencn der concessies 
kwam hieraan natuurlijk een einde. 

Te verwonderen is het niet, dat de bijna ontel- bare 
j)laatsen, waar op het vaste land der even- genoemde 
residentie do koollagen aan de opper- vlakte komen en 
daarenboven dikwijls gele- genheid bieden tot een 
weinig kostbaren heuvel- of dagbouw, door de bevolldng 
benut werden om op gemakkelijke wijze geld te 
verdienen, t-o meer daar een zeker aantal lieden in do 
mijnen der Oost-Borneo Mij. en elders een, zij het ook 
vrij gcringe, kennis van niijnbouw had opgedaan. In de 
landschappen met Zelfbcstuur namen ge- woonlijk de 
hoofden de leiding, waarbij nu en dan cen Europeaan met 
die hoofden een royalty-contract sloot; in de 
gouvernementslanden za- gen vermogende inlanders en 
Chineezen al spoedig het voordeel in, dat zij met 
koohvinning konden behalen, waarbij dan niet zclden het 
mes dubbel sneed, aangezien zij tevens aan de 
werklieden de be- noodigde Icvensbchoeften leverden. 
Door het be- stuur werden in den regeldergelijke 
ontginninge>po- gingen aangewakkerd. Zoo werden 
boven Moeara T6weh verschillende exploitaties 
geopend (Kem- merling in Tijdschr. Aardr. Gen. I9J5) 
en ook in het Alartapoera'sche, waar de Jigging voor 
afvoer gunstig was. In Koetci liet de Oost-Borneo Mij. 
door een inlandschen aanneiner onder contract werken, 
terwijl ook de Sultan voor zijn kleine vloot van 
stoombarkassen hier en daar de kool liet uitbreken. 

Vooral cchler trokken de aaudacht de kooJ- heuvels 
in de Tidoongsche landen, waar het pri- mitieve 
inlandsche on tgin n i n gs bed rij f reeds Jan go jaren aan 
den gang was en ook hier waren het wecr enkcle 
Europeanen, die de ontgraven kolen opkochten cn ook 
wel kapitaal fourneerden. 

In de Koloniale Verslagen word! geregcld een 
overzicht gegeven van de jaarlijkscho prod uctics dezer 
soort ontgimiingen. 

Ulto. 191U. N. W. E； 
KOLEN (HOUTSKOOL, HOUTSKOOLBlUN- 

DERIJEN). Het branden van houtskool bohoorl tot de 
kleine industrieon in Ned.-Indie, vooral()))en na- bij de 
hoofdj)laa.tscn, waar het artikcl door Europc- ancn, In 
hinders en Chineezen gcbruikl wordt voor het aanlcggen 
van Jiiel-rookend vuur bij de bcrei- ding van spijzen cn 
voor })et verwarmcn van strijk- ijzcrs. De a rang (M AL.) 
wordt per pikoelan in jnanden verkocht door venters, die 
er medc aan de huizen lionjen en oolc op allc greote 
j)asars. A Is de besto houtskool geldt die van 
tamarindeliout, als het Jninst rookgcveiid cn het Jangst 
gloeierid. Op Sumatra wordt arang veelal van 
kJapperdoppen (tf-rn- pocrocng, batok) gebrand. In 't 
groot wordthout«- kool gebrand op de cilandcn van den 
Riouw-Lingga- archipe], van waar zc met tongkangs 
(Chincescho vaarluigen) naur won! t verscheept en 
dan haar weg vine!I naar Siam. Het aantal hout« 
koolbranderijcn IH vrij aanzienlijk. 

KOLENOPSLAG. Omtrenl opslug van Htecn- en 
bruinkolen in loodsen cn in de vi-ijc lucht komen 
voorschriften vppr in Ind. Stb. J 913 no. 579. 

KOLIK. Zie VAARTUIGEN. 
KOLINTANG. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN- 

STRU51ENTEN. 

7”， 
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KOLONEDALE. Zotel van don goznghcbbcr dor 
onderafdeeling Boengkoc on Mori, afclccling Oost- 
Oelebes, gouvernoment Celebes on Ondcrh. De plants 
ligt in het Westen van do golf van Tomori gunstig als 
haven, maar door het achterliggondc La)n- bologcbcrgtc 
ongunstig, wnt betreft de verbinding met het achterland. 
Kolonedale bestaat uit 3 wijkon, waarvan do 
Noordelijkste Kampong Bad jo licet, ofschoon cr geon 
Badjoreezen wonen, de middelste met de woning van 
den Radja, Sakita en de Zui- delijkste den naam van 
Toboengkoe draagt. Er wordt een levcndige inlandsche 
handcl gedreven met Chmcezen van Makasser en 
Bocgineezen van Kcnda- ri； zelfs zijn er eenigo 
Arabicren, wicr pakhuizen gc- vuld zijn met damar en 
rotan, door de inboorlingcn van het binnenland 
strandwaarts gebracht. Hot is een wclvarendc plaats, 
wnarvan het aantal zie- len op 1200 tot 1500 wordt 
geschat, alien Moliam- medanen, die zich cchter niet 
streng aan hunne godsdienstplichtcn houden, al is de 
moskee, een zeer net gebouw, van steen opgetrokken en 
met vloertcgels bclcgd, door vrijwillige bijdragen onder 
de Iciding van ccn paar geestelijken in korten tijd 
gebouwd. Er is een Inlandsche school en voor het 
bestuurstoezicht is er een Inlandsche bestuursassis- tent 
geplaatst. De vrouwen munten door schoono 
gelaatstrckken uit. 

KOLONIAAL INSIITUUT. Zie INSTITU- TEN. 
KOLONIAAL MUSEUM. Hot Koloniaal Museum to 

Haarlem was ecno stichting der NederiandscKo 
Maatschappij van Nijverheid (Zie MAATSCHAP- 
PIJEN ), die op 1 Januari 1913 werd overgedra- gen aan 
het Koloniaal Instituut te Amsterdam (Zie onder 
INSTITUTEN). 

Het voorstel tot stichting van ecno blijvende 
nijvcrhcidsinstelling, gewijd aan de voortbrengsc- Jen 
der Nederlandsche kolonien, ging uit van het U- 
trechtscho departement der Mij. en was afkoinstig van 
Prof. J. W. Gunning. In de algemeeno vergado- ring van 
1864 werd (lit voorstel aangenomen en droegen 
directcuren den algemeenen sccretaris der Mij., F.W. 
Van Eedcn, op, allengs eeno koloniale verzameling 
bijeentebrengen. Met liefde aanvaard, werd dezo taak 
door Van Eeden op uitnemendo wijze en jnet groote 
volharding uitgevoerd. 

Spocdig groeidc de coHectic aan. Uit binnen- en 
buitenland kwanien verschillendc warenverza- 
melingen bijeen; te Paramaribo vornido zich eeno 
commissi。(van 1867——'70) voor het to vonneu mu-
seum en vooral )ict do Necl.-Indischo Regecring zioli in 
dezo zaak niet onbetuigd. Zoo schonk hot Dep. v. Koi. 
in 1865 ecne colicctie rotansoorton, in 1867 cene 
schoono verzameling van 1320 Indi- sche houtinonstors, 
iti 1869 van 400 vezclstoflen en 350 soorten rijst, cnz. 
De te Hnarlejii bijcongcbrachto verzamclingcn waron in 
vijf jaren zoodnnig tocgc- nomen, dal dirccteurcn der 
Mij. in 1871 bcsloten, het Koloniaal Museum voor het 
publiek opentestcllen. Do minister Mr. J. R. Thorbecko 
had voor (lit nieuwo museum beschikbaar gesteld cen 
gedeclto van het „Paviljocii Wclgclegcn" in don 
Haarlcinincr Jlout, dat toeiunaals cenlgszins in verval 
geraakt was. doch later (in I8G9) van lands- wege werd 
hersteld. 

be plechtigc opening van het Koloniaal Museum had 
plants op 10 Jii】i 1871 door den voorzittcr der Mij., Dr. 
A. Vrolik, in het bijzijn van den Minister v. Koi. Mr. P. 
P. Van Bosse. In de volgonde jaren hield do 
ontwikkcling van het musoum gcregold aan. Vooral 
werden door zendingen van verschillen- 

do besluursambtonaren in Ned.-Indie, zoo ook van ,8 
Lands Plantcntuin to Buitenzorg, do Gouvcme- 
mcntskiiiaciiltifur en het Tndisch bbschwezcn, bij- 
dragcii ontvangen, gelijk ook door vele Indische 
cultuunnaatschappijen, handclsondemcmingcn en 
belangstcllcndo particulicrcn de verzamclingen ver- rijkt 
werden. In het bijzonder hebLcn ook koloniale en 
Internationale, kleinere en grootere tentoonstel- lingen 
tot den rijkclom van het museum bijgedragen, vooral die 
te Batavia in 1865 cn 1893, te Paramaribo in 1876, te 
Amsterclam in 1883, te Parijs in 1867, 1878 en 1889, te 
Wcencn in 1873, te~FEiIadelphia in 1876, te Amhem in 
187§, te Breda in 1893, te 's Gravenhagc~iiFT895, enz. 
^In 1884 aclitte de Maatschappij t. b. v. Nijverheid het 
raadzaam, dat het Koloniaal Museum een meer zelf 
stand ig bestaan verkreeg; ook werd het doel dezer 
instelling duidelijker aangegeven en hare versterking en 
uitbreiding beter gewaarborgd. In het toen door 
dirccteurcn der Mij. vastgesteld en in 1897 en in 190G 
aangevuld reglement waren de aard en het doel als volgt 
omschreven: Het Koloniaal ^Museum bestaat uit 
verzamclingen van grondstofien, natuurvoortbrengselen 
van vollisvlijt uit de kolo- nien en overzcesche 
bezittingen; aan het museum zijn eene boekerij en een 
laboratorium verbonden. Het heeft ten doel de 
verspreiding van kennis aan- gaande de voortbrengselen 
van de kolonien en over- zeesche bezittingen ； dit doel 
zal men trachten te bereiken door a) het uitgcven van een 
beschrijven- don catalogus van den inhoud van het 
museum, 6) het onderzoeken van nieuwe of minder 
bekende grondstoficn, c) het algemcen bekend maken 
van de rcsultaten van het sub b genoemde onderzoek, en 
van andere de koloniale voortbrengselen betreffendo 
onderwerpen, d) het geven van inlichtingen en ver- 
strekken van monsters aan hen, die zich daartoe 
aanmelden, e) het verleenen van medewerking aan 
alledepartemcnten derMij., dietijdelijk tentoonstel- 
lingcn in hun kring wenschen to houden, /) het ver- 
strekken van verzamclingen voor het aanschouwe- lijk 
onder两s aan de scholen". 

Bij deze organisatie in 1884 werd eene afzonder- lijko 
commissie ingesteld, die het beheer over het museum 
zou vocren onder toezicht van een Raad van Bestuur cn 
behoudens de rechten der My., die van toen af echter do 
inmengiiig in de zaken van het museum aan dezo 
commissie en dezen raad ovor- droog. 

Do genoemde raad werd gevormd uit personen, dio 
aan het museum ecne geldelijke ondersteuning 
verlcenden van / 50 per jaar of / 500 in eens, en tevens 
deze instelling door hun invloed en voor- lichting wildon 
schragen. In 1897 bedroeg het aantal raad sled on 80, 
goccklecls chefs van handels- huizen. Het 
voorzitterschap van don raad en de comniissio word 
eorst govoerd door den oucl-Miii. v. Kolonien J. T. 
Cremer, later door den heer W. P. Grocneveldt en 
laatstelijk door den heer P. J. van Houten. 

De inkomsten van hot museum bestonden uit de 
jaarlijksche bijdragon der raadsledcn, uit subsidien dor 
Maatschappij van Nijverheid, on later ook nog uit 
subsidien van het Rijk, de provincie Noord-Hol- land on 
de gemeento Haarlem. Het musoum had geenerlei cigen 
fond son cn de geldmiddeleii waren incestal gering. De 
mot het Musoum verkregen resultaton waren cchter vecl 
grooter dan de middo- lon kondon cloen vcrwaclitcn, 
zulks tengevolgo van do belangclooze medewerking van 
velen. 

Van af de oprichting in 1864 fungcorde als Direc- 
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tcur F. W. van Eedon, tot de dood hem in 1901 van zijn 
post wegricp. Zijn opvolger was Dr. M. Grcsho任， 
scdert 1395 als ondcrdirectcur-scheikundige a an het 
Museum verbondcn; Grcshofi overlccd in 1909. Beide 
mannen hebben met groote liefdc en onver- moeide 
energie a an de ontwikkeling van het Mu- seum gewerkt. 
Toon aan het museum nog geen scheikundige aangcsteld 
was, heeft vooral Dr. D. De Loos te Leiden de taak van 
waardebepaling en chemisch onderzoek dcr 
handelsmonstcrs op zich genomen, gelijk het museum bij 
voortduring voor speciale quaesties den raad cn de hulp 
van verschil- lende gcleerden genoot. 

Toen in 1897 de insteUing cen eigen laboratorium rijk 
was, werden hierin onder Iciding van Dr. Gres- hofi 
verschillende koloniale ondenyerpen in studio genomen 
(indigo, koffic, cacao, ijzerhout, cnz.). 

De aard der verzamelingen, zooals die te Haarlem nog 
aanwezig zijn en blijven, tot de gebouwen van het 
Koloniaal Instituut gereed zijn, blijkt reeds vol- doende 
uit het hierboven gegeven resume van de ontwikkeling 
dezer instelling en uit haar program ma. Naast een 
volkenkundige verzameling vindt men er voorwerpen van 
Indischo kunstvlijt en kunst- nyverheid. Van de 
producten-collecties zijn als 词zonder vollcdig te nocmen 
die van de Indische houtsoorten en vezelstoffen ； de 
kina, door Dr. J. E. De Vrij, Dr. K. W; Van Gorkom, P. 
van Leersum e. a, bijecngebracht ； de Indische 
voedings- cn ge- neesmiddelen, van A. G. Vorderman e. 
a. ； caout- •chouc en get ah pertja, van G. W. Ten 
Brummeler en Dr. W. Burck ； de Indische vruchten in 
was, van Mevr. Van Hoek—Wilson, enz. 

In het museum zijn de tentoongestelde voorwerpen 
zooveel mogelijk door modellen, afbeeldingen, 
gedroogde plan ten enz. toegelicht .Ook bezit het museum 
een afzonderlijk herbarium van Indische planten, eene 
verzameling Indische foto's, aquarel- len en and ere 
afbeeldingen, alsmede, ter vergelijking, ook kleinere 
collecties der producten uit vreemde kolonien, meest door 
con su la ire tusschenkoinst ver- kregen. In de zoologische 
afdeeling is vooral de belangrijke verzameling insecten, 
schadelijk voor de Indische cultures, te noemen. De 
mineralogische collectie is indertijd door Prof. A. W. 
Wichmann in orde gebracht. 

Eene werkzaamheid van het Koloniaal Museum, die 
door het Koloniaal Instituut omniddellijk met kracht is 
voortgezet, is het kosteloos verschafEen van 
verzamelingcn Indische producten aan de Ne- 
derlandsche scholen. Thans zijn reeds 2000 van der- 
gelijke schoolcollccties, tezamen met ruim 200.000 
voorwerpen, in de verschillende plaatsen van ons land 
aanwezig en er wachten nog verschillende scholen. 
Daardoor is de vorming van kleine school- musea en de 
bevordering van het aanschouweJijk onderw彳8 liier te 
lande zeer in de liand gewerJct. 

Het aantal bezockers van het Museum bedroeg 
gemiddeld 6 a 7000 per jaar, waarvan 1000 tegen betaling 
(/0,25); de leerlingen van scholen enz. zijn in dit get al 
niet begrepen. 

In de correspondentie van het museum lag, met gen 
invloed, dien liet door zijne edita uitoefende in de practijk 
een niet gering deel der niittige werk- zaamheid dezer 
instelling； het was voor Nederland ?e plaats waar zij, die 
inlichtingen wenscht cn betref- fende voortbrenggelen, 
land en volk onzer overzee- sche gewesten, steeds terecht 
konden ； vooral in handelskringen had het Haarlemsche 
museum een goed en naam als vraagbaak en als neutrale 
instel- ling van onderzoek. Men mag dan ook wel zeggen, 

dat het Koloniaal Museum tot bloei gekomen is, 
zij het ook langzaam en door bijzondcre in spanning； 
wat die bloei vooral belemmerde, was het geheel on- 
Voldoende en bovendien weinig stabiele van de 
geldmiddelen der instelling cn hare gebrekkige loca- 
liteit te Haarlem; het Paviljoen is niet als museum 
gebouwd en de plaatsing van twee musca onder 66n 
dak heeft verschillende bezwaren. 

UlTGAVEN VAN HET KOLONIAAL MUSEUM： a) Catalogus. 
Het plan om een algemeenen 

beschrij venden catalogusvan het KoloniaalMuseum, 
tevens als handleiding tot de kennis der voortbreng- 
sclen van de Nederlandsche overzeesche gewesten, 
samen te stcllen, werd in 1881 gevormd en is met 
geldelijke ondersteuning der Regeering grooten- 
deels tot uitvoering gebracht. Er zijn 18 deeltjes 
verschenen van dezen catalogus (bij de Erven Loos- 
jes te Haarlem) en men mag zeggen, dat weinige 
geschriften zooveel tot de praktische kennis onzer 
Indische producten hebben bijgedragen als deze 
handige, met zorg bewerkte, boekjes, die bij duizen- 
den in Indie en Nederland verspreid zijn. De indee- 
ling van dezen catalogus is als volgt: 1) Koffie (2de 
dr.), 2) Thee (2de dr.), 3) Cacao en Vanielje, 4) Kina 
(2de dr.), 5) Suiker (2de dr.), 6) Specerijen, 7) Tabak 
(2dc dr.), 8) Rijst, a lie door Dr. K. W. Van Gorkom, 
9) Vetten en Olien (2de dr.), door Dr. J. J. A. Wijs, 
10) Vruchten, geneesmiddelen, verfstoffen, voedings- 
middelen, door F. Hekmeyer, 11) Caoutchouc, gut- 
ta-percha en balata (2de dr.), door A. Slingervoot 

- - van Ned. Oost-Indi6 

en van hunne waarde voor de 

Ramondt, 12) Houtsoorten 
tevens beschrijving der meest bekende boomen van 
den Ned.-Ind. archipel 
huishouding (2de dr.), door J. J. Duyfjes, J 3) Plant- 
aardige vezelstoffen, tevens overzicht van de meest 
bekende gewassen in de Ned. kolonien en andere ge- 
westen, waarvan vezelstofEen kunnen verkregen wor- 
den, door F. W. Van Eedcn (uitverkocht, 2de dr. 
wordt bewerkt door Prof. Dr. G. van Iterson), 14) 
Voortbrengselen 'van Ned, West-Indiii 15) Tin, 16) 
Diamant en edele inetalen, 17) Steonkolcn, J 8) Petro- 
leum, alle door Dr. D. De Loos. In dczelfdc serio 
is nog uitgegeven: Handleiding voor het verzarne- 
len en conserveeren van dieren cn dierHjke produc- 
ten in de Ned. overzcescho gowesten, door II. Veen. 

b) Verslagen e " 
„Tijdschrift van Nijverheidn (zie onder MAAT- 
SCHAPPIJ EN, de M ij van B ij v e r h c i d) zijn 
sedert de oprichting van het Koi. Museum geregeld 
alle verslagen dezer instelling, alsmcdc de van haar 
uitgaande berichten 

Sedert 1892 bego» de uitgavo van het Bulletin 

Bulletins. In het 

van 
en mededccJingcn, opgenomcn. 

van het Koloniaal Museum. Dit BulJetin heeft nu 

nuramers 

opgehouden to bestaan en is door een algemeon 
register afgesloten. Er zijn 52 nummers vcrschencn, 
waarvan do cersto kleine vcrhandelingcn bevatten 
en do latere nuramers dikwijls jnecr omvangrijko 
studien (o.a. over indigo, ijzerhoutsoorten, batik- 
kunst, looisto^cn, voedingsmiddelen, kunstJiijvcr- 
heid, cocos, sagoe, caoutchouc). Ook de uitvoerige 
jaarverslagen wan het Museum, die taJ van „inlicli- 
tingen" over tropische producten bevatten, ver- 
schenen als Bulletin. 

een 

Als extra -Bulletin van het Museum verschcnon: 
“Niittige Indische Plan tenM door Dr. M. Gresho 任, 

 __ folio-werk met 50 platen. Bij de Rumphiusher- 
denking in 1902 werd het Rumphiusgedenkboek 

' 'Grcshofi uitgegeven. 
Eene,,mo- 

nographic der gctah-perljan 
onder redactie van 

verscheen mede als 
extra-bulletin. 

c. SchoolalbumH o n o v e r i g e u i t- 



KOLONIAAL MUSEUM-KOLONIALE POLITIEK (NEDERLANDSCHE). 411 

g a v e n . Door van Ecden is do uitgave van eon 
plaatwcrk voor do scholon begonncn. Dit plnat- werk 
bcstaat uit 5 albums van 12 lichtdrukken over Indischo 
ondcrwerpen, dio tegen een bcscheidcn pnjs in de scholen 
werden verstrekt. In 1911 ver- /schcon van de schoolalbuins 
cen niouwe druk. & Eon gcillustrecrd werkje diendc als 
gids voor do bczoekers en als leidraad bij de 
schoolverzamelingen. 

d) Gcschriften over het museum. Bcschrijvingen van 
het Haarlemsch Koloniaal Museum en zijn bijzondere 
inrichting en organisatie, die men in Engeland getracht 
heeft op groote schaal te verwezenlijken in het “Imperial 
Institute**, zijn door buitcnl&ndsche bezoekers 
herbaaldelijk gege- von, zoo op uitvoerige wijze door Dr. 
Ed. Causticr in de „Revue g6n6rale des sciences pures el 
appli- .?/.qu6esn van 15 Febr, 1890, onder den tjtel: 
Y productions coloniales N6erlandaiscs etlemuscecolonial 

de Harlem". Bij het 12\/2 jarig bestaan van het museum 
in 1884 verscheen een gedenkschrift van F.W. Van 
Eeden (Tijdschr. v. Nijverheid, DL XLVII) en bij het 25-
jarig bestaan in 1896 een der- gelijk geschrift van K. W. 
Van Gorkom (Ind. Mer- cuur 1896). De Voorzitter van 
het Koloniaal Insti- tuut heeft in zijn rede, geliouden bij 
de overdracht van het Koloniaal Museum, de 
ontwikkeling van het Museum gcsdietst (zie het tweedo 
jaarverslag van het Koloniaal Instituut). 

Met kleine middelen is in het Koloniaal Museum vee] 
tot stand gebracht. Hoezeer de werkzaamheid van het 
Museum in handelskringen gewaardeerd is, blijkt het 
best uit do stichting van het Koloniaal Instituut, dat ondcr 
meer de voortzetting van do werkzaamheid van het 
Koloniaal Museum beoogt, maar dan onder gunstiger 
voorwaarden. 

KOLONIAAL VERSLAG. Zie VERSLAG (KoLO- 
NIAAL). 

KOLONIALE BANK. Zie CREDIET-INSTEL- 
1JNCEN. 

KOLONIALE ONDERWIJSCONGRESSEN. In 
Seplpmber J 915 deed de afdeeling “Nederland" van het 
Nederlandscli-Indisch Onderwijzcrsgenootschap het 
voorstcl om congrcssen te ho udon, die aan hot ondorwijs 
in de Nederlandscho kolonicu zouden go- wijd zijn. Do 
bclangstelling, dio dit plan vond, heeft ten gevolge 
gchacl dat op 28一30 Augustus 1916 in Ben Haag hcl 
Ecrslc Koloniaal Ondcrwijscongres is gehouden. Prins 
Hendrik was besebermheer, Minister Plcytc 
cerevoorzitter, Mr. J. I£. Abcndanon voorzillcr. Bij de 
opening van het congrcs waren ruiin 200 Europccsche en 
Aziatischc bczoekers aanwezig. Zi： ven vraagpiinten 
werden bchandeld: 1. SamcnHinolting van het ondorwijs 
voor allo be- volkingsgrocpcn in Ned. Indiii. 2. Gcbruik 
van In- landscho talen, Ohineosch en Arabisch cn van 
het Nederlandsch. 3. Aansluiting van lager cn hooger 
gaand ondorwijs. 4. Lcidende bcginsclcn bij hot on- 
<lcrwijs van wego de Zendingen verhouding tusschon. 
jiegeering cn Zending in zakc toczicht op het onder- wijs. 
5. Moot mccr uiLgebrcid Lager Ondorwijs zyn cind-
ondorwijs, of ook voorbereidond ondorwijs? 6. 
Ondcrwijs aan lulandschc nieisjes. 7. Inlandsche on- dei 
wijzcrs voor het onderwijs dat in het Nederland sch 
wordt gegeven. Over deze vraagpunten had- den vooraf 
daartoc aangewezen inleiders him prae- julvios gegeven; 
dezo adviezen waren in cen book verccnigd, dat v66r het 
Oongres aan do leden was toogczondcn. Do 
praeoxlvisours Iciddeu het debat in； do uit Indie door 
Europcancn en Inlanders ge- zondon prac-adviezen 
werden door plaats ver van get's in hot kort 
wcorgegovon. Aan do dobatton word 

door do Inlandscho bcstuurslcden, leden on prao- advisours 
lovcndig dcclgenomcn ； van de vior dames, die het woo rd 
hebbon gevoord, waren twee Inlandsche. Bcsluiten zijn niot 
genomen ； hctStenografiscb Verslag cn de Biindel 
Pracadviczon geven vclertei mceningen aan. Staandc het 
Congrcs is het besluit genomen tot oprichting eener 
vereeniging voor de regeling en voorbereiding van latere 
koloniale onder- wijseongressen, welkc vereeniging in 
October 1917 tot stand is gekomen en in 1918 het Tweede 
Koloniaal Onderwijscongres zal houden. Eene fraaie 
School- en Onderwijstentoonstelling is tijdena het Congres 
te bezichtigen geweest. 
Literatuur : Pracaclviezen van het Eerste Kolo- niaal 

Ondcrwijscongres, Den Haag, Drukkerij Kortz<z huis, 1916
； Stenografisch Verslag van het Koloniaal Onderwijs-
congres, Ibid. ； Prof. Dr. Ph. Kohn-^^ stamm, Indrukken van 
het Koloniaal Onderwyscon- gres, in „Dc Schakel", 1c Jrg., 
No. 6; N. Adriani, . Het Eerste Koloniaal Ondcrwijscongres, 
in „Stem- men des Tyds", November, 1916； Catalogua van 
de . School- en Onderwijstentoonstelling, Den Haag, J.-匕" 
Bootsma, 1916. 

KOLONIALE POLITIEK (NEDERLANDSCHE). In 1585 
sloot Koning Philips II de havens van Portugal en Spanje voor 
den handel van de Nederland- sche rebellen. De Nederlanders, 
die tot d us ver de vrachtvaarders waren geweest tiisschen de 
Spaan- sche en Portugecsche havens 曲 het Noorden van 
Europa, voor wat betreft o. m. de specerijcn van den Indischen 
archipel en andere Oostersche waren, besloten nu zclf die 
spccerijen en waren in dien archipel te gaan halen. In 1595 
were! daarmede be- gonnen cn van dat jaar af tot 1602 volgdc 
het lijd- perk van de z.g. wildo vaart. Gedurcnde dat tijdperk 
vertroliken 60 schepen in 14 verschillende expedi- tien naar 
het Oostcn, uitgerust door een aantal daartoe opzettelijk cn 
onafhankelijk van elkaar in het leven geroepen 
conipagnieschappen. 

In 1602 ziet，men in, dat de doodende concurrentie, die de 
onderling onafhankelijke Oost Indie-vaardera elkander 
aandoen, zeer nadeelig werkt en dat overi- gens, waar de 
NcderJandache staatsgemeonschap niet bij machte is zelf in 
Indie beschcrmond op te treden, gcwenscht is vereeniging der 
verschillendo handelslicliamen tot &6n lichaam, dat sterk 
genoeg zal zijn om handel te drijven en dien handci met de 
wapens to verdedigon, Zoo wordt dan — vooral door toedoen 
van den Raadpensionaris Johan van Oldenbarneveldt — 
gesticht de V. O. I. C. (Vereen igde Oost-Indische 
Compagnie), aan welke door do Staten-Generaal diverse 
rechten van monopolio on van souvcrcinitcit woixlen 
geschonken bij Octrooi van 20 Maart 1602. Dit octrooi, 
telkens vcrlengd, blijft de grondwet der V.O.I.O. tot haar val. 
Aan die Compagnio alleon, mot uitsluiting van allo andere 
Ncderlandors, we rd in do cersto plaats toegestaan het recht 
van vaart en handel beoosten „de Capo de bonno esp6rance 
ofto dour de strato van Magclla- nes". In de tweede plants 
word haar het recht geschonken om daden van souvcrcinitcit, 
van publiok- rcchtelijk karakter in het Oosten to vcrrichten 
(„mcttc Princcn cn de Potcntaten verbintenissen „ende 
contractcn te maken, forteressen te bouwen, „Gouvcrncurs, 
volck van oorloge endc offcciera van „justitie ende tot andere 
nodclijke dicnsten te stel- ”len‘‘)，alles uit naam van de 
Staten-Generaal. De Republiek behicld zioh allcen cen recht 
van controle voor: de hoogo ambtenaren in Indie had- den den 
ecd van trouw aan de Staten-Generaal af to leggen ； de 
bcvelhcbbors der z.g. rctourvloten moes- 
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ten扣chriftelijkc rapporten overleggen aan de Sta- ten-
Generaal. 

De V. 0.1. 0. was feitelijk een federatie van ver- 
schillende hiervoren venneldc, op zich zelf staando 
Compagnieschappen, die alsnu Kamers werden der 
nieuwe Compagnie. Die Kamers waren zes in aan- tal, 
waar\7an elk haar eigen bestuur bchicld ； die van 
Amsterdam, van Middelbiirg, van Enkhuizcn, van 
HOQUL, van Pelft en van Rottcrclam. De Kamers werden 
best而2 door Directeiiren of Bewindheb- bers ten get ale 
van zestig. ledero Kanier rusttc haar eigen schepen uit, 
welke in Indie ten behoove van diezelfde Kamcr werden 
gecargeerd, tenvijl de op- brengst eveneens ten 
voordeele der Kamcr word ver- kocht. Intusschen was 
het aandeel, dat aan elk der Kamers in de uitrustingen der 
vennootschap zou toekomen, in het Oclrooi vastgcsteld. 
Hot algeniccn be wind zou worden gevoerd. door cen 
college van zeventien personen, bekend ondcr den naam 
van de Heeren XVII, wclk college werd gekozen uit do 
zestig Bcwindhebbcrs. Zie verder COMPAGNIE 
(OOST-INDISCHE). 

De nieuwe Gompagnie begon met de verschillende 
door de Vo6rcompagnien gestichtc kantoren uit dier 
liandcn over te nemen. De bedocling met de 
ondememing der V. 0. I. 0. was, tegen verkoop in Indie 
van Europcesche waren aldaar specerijen op te koopen, 
deze naar Nederland te vervoeren en ze daar te 
vcrhandclen. Zooals hiervoren gezegd, kreeg zij te dier 
zake een monopolie tegenover de Neder- landsche 
kooplieden, die zich daarbij necrlegdcn. Doch om zich 
een voldoendcn en een loonenden in- koop in Indie te 
verzekeren, ging nu de Gompagnie ook van de hoofden 
en bevolking te baren bate monopolies bed in gen. De te 
dien aanzien gesloten con- tracten zijn ontelbaar vele. 
Om die monopolies to handhaven was vestiging van 
vaste kantoren „lo- ges" eerst, en daama uitoefening van 
macht door middel van forten en venverving van 
grondgebied noodig, hoezeer niet dan schoorvoetend die 
weg werd ingeslagen. 

Blijkens de bewoordingen van het Octrooi is dit ook 
dadelijk aldus begrepen. Was het eerste optre- den der 
Gompagnie dus alleen commcrciee], zij was er op 
aangewezen een territorialc macht te worden en wel een 
macht, die door de omstandigheid, dat zij zich bevond te 
midden van rustoloos oorlog- voerende en twistende 
volkeren, voortdurend verder om zich heen zou moeten 
grijpen. Ook de omstan- digheid, dat de Compagnie in 
Indiii Spanje en Portugal ontmoette, was een aanleiding 
om to trach- teu de bezittingen van dezc twee rijken 
ineesler to woixlen, hetgeen alweder verwervitig van 
grondgebied beteekende. 

Het venverven van grondgebied num con aan- vang 
in de Molukken met de verovering op de Por- tugeezerj 
van het fort Leitimor op Amboiiia J1605), waarna 
voJgde de verovering van deTJeliasers, van de 
eilandenwereld Ternate, Tidore cn ]3atjan_en van de 
Banda-eilanden (1609). NaUe sticlit ing van Batavia (zie 
BATAVIA) en de aanwijzing van die plaats a Is 
hoofdplaats van Ned.-Indie (16】9) had °m zoo te 
zeggen van hieruit de vertlere machts- uitbreiding zoo 
builen Java als op Java zelf plaats: 1641 verovering van 
Malaka, J645/J646 verdragen mcG Bantam en Matarana, 
1659 verovering van Pa， lembangrifJCB vc^ljontTmet 
de lioofden van Suma- tra s Westkust, 1G67 met de 
hoofden van Sumatra^ Oostkust, JGG7 verovering van 
Makasser; 1677/1G78 verkrijging—na ycrleende hulp 
tegen Troena Djaja —van grondgebied van Mataram in 
Rembang, Sc- 

marang, Krawang on Preanger； 1682 verwerving — na 
binncnlandsche twisten in Bantam — van gebied tot aan 
do Tangerang-rivier; 1705, na den len Mata- ramschen 
successieoorlog, volledige verkrijging van Cheribon, 
Preanger, Soemenep en Painekasan ； 1743 na de 
aausluiting vau Mataram aan den Cliineezcu- opstand, 
vcrmcestering van het overig Madoora, Java's Oosthoek 
en Soerabaja, Rem bang en Japara; 1745 verwerving der 
suzcrcinitcit over Siak ； 1746 1756 contracten met 
Bandjermasin ； 1748—1750 verwerving der 
suzoreiniteit over Bantam en van direct bestuur over de 
Lampongs; 1749 tijdens den 3en Mataramschen 
succcssic oorlog, afstand door den Socsoehoenan van 
zijn geheele rijk aan de Compagnie, waarna in 1755 
volgt de verdeeling van Ma- tarani in twee deelen: 
Soerakarta en Djokjakarta, welke twee deelen later, 
wanneer er van zullen afgo- scheiden zijn de 
Mangkoenegaran (1757) en de Pa- koe Alaman (1812) 
tot vicr zullen worden (zio JAVA. Gcschiedenis). 

Tot op dat oogenblik (helft der 18e eeuw) is do macht 
der Compagnie gestadig toegenomen. In do 
daaropvolgendc laatste 50 jaren van haar bestaan zijn 
nog wel een paar machtsuitbreidingen te boe- ken: J 778 
contract met Pon tian ak; 1784 suzereini- teitserkenning 
door den Sultan van Riouw; 1787 
suzerciniteitscrkenning door den Sultan van Ban- 
djermasin, maar overigens heeft een rassche ach- 
tcruitgang plaats. Op Sumatra's Westkust nestelon de 
Engelschen zich in Tapanoeli； op het vastcland van 
Azie gaat het aanzien der Compagnie gestadig achteruit 
ten Voordeele eveneens van Engcland. Bij den oorlog 
met dat land van 1780 geven do factory en ter Sumatra's 
Westkust zich aan de Engclsclien over； bij den vrede 
van Parijs van 1784 moet Ncga- patnam worden 
afgestaan en do vrije vaart in den ArchipeL aan de 
Engelschen verlcend. 

Wat bet reft de inwendige organ isatie der V. 0. I. C., 
werd, zooals liierboven is vermeld, het alge- mcen 
bewind in Nederland gevoerd door de H.H. XVII. Zij 
voerden de correspondence met do Regeu- ring in Indie, 
ontvingen de vcrslagcn, gaven do noodige bevelcn, 
bepaalden de hoevcelheden der uit Indie te zenden 
productcn en stelden de])rijzcn vast, die daarvoor 
jnocslen worden bcstccd. In den beginne voeldcn zij, dat 
zij onkundig waren oinlreiil Indische zaken. Later 
gingen zij allcs minutieus re- gelcn en voorschrijven, 
totdat weer do tijd kwain, dat zij cr minder belang in 
stelden hoe de zaken in Indie ]iej)en, mils slechts geld 
gcjnaakt werd, op welke wijzc ook. 

Aan het hoofd der jugccring in Indiii slond do 
Gouvcrncui-Generaal met dui) Jtaad van Indie, 
bestaandc uit 4 ledeii. De G.G. had ccnc albcslisscn- de 
<loordat de Raadslcdei) jncesta] hunne be- noenungaan 
hem te cl an ken hadden. Oiulerden G.G. cn den Raad 
stonden ambtenaren, die l)un titcl ontlcendcn aan hunne 
oor.spronkdijke handclsfunc- tien: opperkoopinan, 
koopman, onderkoopman, bockhouder, klerk 'cnz. 
Hoezeer overigens de Com- pagnie jncer en mecr een 
uitgebrcic! grondgebied bc- hecrschte, het bestuur liel 
zij, zooveel dit slechts cenigszins met hare bijzoudcre 
bclangcn vercenig- baar was, aan de fnlandschc lioofden 
(op Java de Regen ten) over. Met de bolangen dor 
bevolking Hot zij zich niet in. De posit ie der regen ten 
op Java was op het eind der 18c eeuw om zoo te zeggen 
die van pachtcrs of ad ministrateUJ H van 
grootelandgoederen, die tc zorgen liadden, dat de 
geheele of gedeellclijkc opbrengst van de aan ben 
loevertrouwde landgoe- 
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dcrcn — m. a. w. do aan do bcvolking opgelcgde ver- 
plichtc leveringen van producton aan do Compagnio —
ovcreenkomstig de bopalingen aan doze ten goedo 
kwamen. Do Compagnio was, zooals gczegd, in don 
grond dcr zaak cene ondcrncming tot het drijvon van 
handcl, allccn bcdacht op het behalon van voor- •dccl. 
De opzct van de ondcrncming was dat Euro- pecsche 
waren, meestal geweven gocdcren, aan do Inlandsche 
markt zouden worden gelcvord en dat zoovecl mogclijk 
inlandsche producten daarvoor in ruil zouden worclcn 
ontvangen. Slechts noodc wer- (lon do waren van de 
Inlanders met specie bctaald. Voorgeschrevcn was 
zooveel mogclijk te betalcn met goederen. Men had dus 
in zoovor louter een koop- niansbedrijf. Naast dezo 
privaatrcchtelijko verkrij- ging van goederen verwierf 
cchtcr — krachtens contract —ook langs 
publiokrechtelijken weg de Ooiu- pagnio zich producten 
door „contingcnten cn vor- plichtc levorantien". 
Contingenten, zyndc de jaar- lijksche Icvcringen van 
bepaalde hoevcelhcden producten van overeengekomen 
soorten door de hoof- den dor bevolking, nu eons tegen 
bepaalden (gerin- gen) prijs dan weer voor niets. 
Verplichte levoi'antien zijndo de verplichte levering van 
den gcheclen oogst van zekcro producten, als koffie, 
peper en andere. Zie art. CONTINGENTEN. De 
vaststelling van do op te brengen hoeveelheden hiekl 
verbantl met de vraag op de markt: al naar gclang van 
die vraag golasttc men rneer of muidcr te Icveren, by to 
plan- ten of aanplant te vernietigen. De prijzen hidden 
hiermede gecn rckening； zij werden gebecl onaf- 
hftnkelijk van de vraag cn ook van den besteden ar- bcid 
bepaald. Werd de vraag op de Europeescho jnarkt 
grooter, men verhoogde daaroin iiiet de prijzen, doch 
men gelastte do inlandsche hoofden cen- voudig mcer te 
leveren. Werd de vraag op de Euro- peesche markt 
geringer, de Compagnie gelastto, wanneer zij (lit in haar 
be lang achtte, de vernicling van ecn deel van het gewas. 
Met deze gedragslijn hidden verband do beruchto 
hongitochten in de Nolukken en de hcrhaalde uitroeiing 
van koffie- aanplantingcn op Java. 

Hot handelsmonopolie dec Compagnio kon echter op 
den langen duur zich niot handhavon. Do smok- 
kclhanclel met Arabieren en Eugelschen was in hot 
midden en op hot eindc der 18e eeuw zoo sterk, dat te 
Batavia mcer lijnwadon werden verkocht van vreemden 
dan van Nederlandschcti oorsprong, ter- wiji do 
manufacturen, voor de inlandseho markt voor 'n 
Coinpagnie's reken in g ingevoerd, bij pak- huizen vol 
lagen to bederven. Ten slottc ging dan ook bet eigenJijk 
liandelsbcdrijf, het bedrijf van vor- krijging van 
producten voor do Europeeschc markt door ruiling te 
niet, cn bestonden do inkomsten uit- tiluitcnd uit do 
opbrengst van conting/ntcn cn verplichte levcrantien. 

Wat nu was do cigcnlijke oorzaak vnu den latcreu val 
der V. 0. I. C. ? Zondor eenig systceni cn op do incest 
verwarde wijzc werden de fitiuncien ii) hot jnocderJand 
bchecnl. In de mcesto dcr 200 jaren van haar bestaan 
keerdc zij con dividend uit van 12,/2 —50 %, zijnde ceno 
gomickleklo rente van 19 % *H jaars over het 
aandeolonkapitaal. Was in ccnig jaar geen winsl 
genmakt, dnn werd geld gclccnd om niettoinin 
dividenden uit to kcoren, een der oorzaken van den 
latoren groolou schuldcnlast, die zich al- Jcngs tot een 
bed rag van 134 nnlliocn gulden en 15 millioen 
renteschuld aan de Algemccno Staten op- hoopto. Mnar 
het verward beheer van *8 Gompag- nic's finanoien in 
het moederland was niet de voor- naamsto factor van 
haar val. Hetgeen haar hot 

mcest fnuikte was het innerlijk bed erf in de ambte- 
naarswcrekl cn de administratie in do kolonie zclve. De 
ambtenaren werden ten ccncnmalo ontoe- reikond 
bczokligd ； ten ovcrvloede werd hun slechts de helft 
van het salaria uit gekeerd en de andere helft ccrst na 
omnjekorast van het aangegaan verband cn terugkecr 
nanr het，vnclerland. Die ontoc- rcikendo salarieering 
had in de eerstc plaata het gc- vo]g, dat bekwame, 
rechtschapcn lieden weinig neiging gevoeklcn om bij de 
Compagnie in dienst te t reden cn dus het 
maatschappelijk cn mo reel gchal- te van hen, die dionst 
namen, over het geheel laag was. Maar in do tweede 
plaats moest de geringe be- taling cr toe leiden, dat de 
ambtenaren langs andere wegen hunne inkomsten 
trachtten aan te vullen en, in verband ook met hun 
bedenkelijk mo reel gehalte, gercedelijk toegaven aan do 
verzoeking tot oneerlij- ke praktijken. Ncrgnns word 
meet aan smokkclen ge- daan dan op de eigen schcpon 
der Compagnie. Hior werd zij bcstolen in de spillages, 
toegestaan op do in hare pakliuizen opgeslagcn, door de 
inlanders gclevcrcle producten; daar door het opkoopen 
van goederen tegen prijzen.dio allccn in naain werden 
bc- stecd, en door het verkoopen van Europeesche waren 
tegen hoogero bed ragen dan verantwoord werden. Bo 
venal echter waren de inlanders het slacht- offcr van 
uitzuiging. Bij iederc schrede, door de op- gcbrachtc 
waren afgclegd op den langen weg van den voortbrenger 
tot 's Compagnie's pakhuizen, werd door de beambten tol 
geheven. Van het geld daarentegen, dat de CJompagnio 
door bemiddeling van haro ambtenaren uitbctaalde ter 
vergoeding van gckochtc of opgcvordeale producten, 
ontvin- gen de werkelyko producenten dikwijls 
hoegenaamd niets. 

Een voortgezot slecht boheor in het moederland, met 
als gevolg daarvan een steeds drukkender schul- denlast, 
en een gobrekkig binnenkomen, door den ontrouw dcr 
ambtenaren,van de inkomsten in Indie, die tweo 
omstandigheden kondon wel tot niets an- dors leiden dun 
cen nl grooter gebrek aan geld mid- dclen, 
waarvannoodzakolijkabsolutcmachtoloosheid en 
algcincono ineonstorting het einde raoesteu zijn. -/v£n de 
laatate jaren van de tweede holft der 18e eouw zakto do 
V. 0. I. 0. van zelf in elkaar. Eeno commissie werd nog 
in 1790 ingcstekl tot onderzock der zakon, die enkclo wij 
zigin gen in hot gchuldigde stelscl bracht. In 1793 
werclen daarop Mr. S. 0. Nedorburgh cn S H. Frijkenius 
naar Indie gezonden, aan welko commissie daar to lando 
nog werden toegevoegd do G.-G. Alting en diens 
schoonzoon J. Siberg (zio OOMMISSARISSEN-
GENERAAL). Dczo commissio had tot opdracht het 
aan- brongen van do noodige hervormingen on bezuini- 
gingen in do Indisc he admin istratie. Den 28cn Sept. 
1799 word zij ontbonden, zondor iets tot stand te hebben 
gcbracht. Imuiddcls waren in Nederland zelf gewichtigo 
beslissingen govallcn. Torwijl te voron reeds de IIH. 
XVII waren ontslagen cn vervan go«i waren door ecn 
Comit6 tot de zaken van donO.I. handolon bozittingen, 
vernietigdo deStaata- regcling van 1793 *3 Compagnio's 
Octrooi met ingang van 1 Januari 1800 en bepaalde zij 
dat <Je Ba- taafscho republick tot zich zou nomen al haro 
be- zittingen on eigotidommen bonovens allo dcrzelver 
schulden, terwijl de aandeelhouders on andere be- 
langhobbcndon door den Staat zouden worden 
schadclooa gcsteld bij wijzo van afkoop. Het op- 
porbestuur over do kolonien word opgedragen aan het 
..Uitvoereiul Bowind" derKopubliek, onderwelks 
bovolen het bestuur over do bezittingcn in Asia zou 
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worden gevoerd door een „Raad der Aziatische bo- 
zittingen en etablissementen", den z.g. Aziatischen Raad, 
wclke den len Mei 1800 in functie trad. Ove- rigens 
bepaalde de Staatsregcling van 1798, dat „vooralsnog,> 
het oude stclsel in wezcn zou blrjven met de wij zigin gen 
door de Staatscommissic van 1790 aangebraclit. De 
Staatsrcgeling van 1801 bracht ter zake geen nieuwe 
beslissing. In de plaats van het uitvoerend Bewind stclde 
die rcgcling een Staatsbewind. en dit Staatsbewind 
benoemde in November 1802 cen commissie om to 
dienen van ad vies „omtrent den voet on de wijze waarop 
in het „vervolg do hand el op's Lands bezittingen in O. I. 
„zou bchooren gedreven en die bezittingen bestuurd „te 
worden, in diet voege dat aan dezelfdo de lioogst 
„mogelijke trap van welvaart, aan den koophandel „dezer 
republiek het nicest nut cn aan's landsfinan- „cien het 
inceste voordeel wordo aangebracht>,. Tot de zeven leden 
der commissie behoorden mr. S. C. Nedorburgh vd. cn 
Dirk van Hogendorp, die vijf- tien jaren in dienst der 
Compagnie in Indie geweest was (zie het art. 
HOGENDORP. D. VAN). Nr. Ne- derburgh was 
voorstandcr van het oude stelsel, zij het ook zooveel 
mogelijk van zijne gebreken gezui- verd. Van Hogendorp 
stond nieuwe denkbeelden voor: afscha任ing van 
gedwongen levering en van heerendiensten en volledigen 
vrijhandel; uitgifte van den grand in erfpacht aan de 
landbouwende be vol king, invoering van een hoofdgeld. 
Den 3 len Augustus 1803 bracht de commissie aan het 
Staatsbewind haar rapport uit, tegeJijk met het ontwerp 
van een „charter tot vestiging van de regeering en het 
bestuur der Aziatische bezittingen" cnz. 

Rapport cn charter heetten een compromis tus- schen 
de denkbeelden van de bcide tegenstanders, maar het 
compromis neigde zeer sterk naar de zijde der 
denkbeelden van Nederburgh. Vooral het rapport 
huldigde beslist de leer, dat de kolonien er zijn ten bate 
van het moederland cn niet het moeder- land voor de 
kolonien, welke vrijheden ook aan deze werden gegeven 
naast de groote privileges, welke aan den Staat verbleven. 
De contiiigentcn bleven ge- handhaafd voor de 
voornaamste cultures: koffie, peper en specerijcn. De 
mindere cultures, zooals indigo en katoen, bleven aan den 
vrijen arbeid over- gelaten. De handel zou op enkele 
uilzonderiiigen na, pl. gouvemementsproducten, opium, 
vuurwapenen, rijst en hout, worden vrijgelatcn. De G.G. 
zou direct ondergeschikt zijn aan de Landsregeering. 
Niemand zou meer in kolonialen dienst kunnen komen 
dan na afgelegd examen. 

Het Charter, dat bekend is gebleven onder den naam 
van het Charter van Nederburgh, word in 1804 door bet 
Staatsbewind vastgesteld, maar trad nooit iii werking. In 
1805 namelijk trad Mr. R. J. Schimmelpenninck op als 
hoofd der liegee ring en deze helde meer over tot de 
denkbeelden van Van Hogendorp, zoodat 27 Jan. 1806 in 
plaats van het Charter werd vastgesteld cen “Rcglement 
op het beleid der regeering" enz., waarbij we rd uitgegaan 
van het beginsel, dat: „het meeste belang van het 
moederland met het grootste nut en voordeel der 
inlanders gepaard ga". In vergelijking met het 0)larger 
drageu verschillende bepalingen van dit Reg. Regl. de 
sporen van deze zienswijze. Voor de invoering werden 
twee Oommissarissen-Gcneraal, Dr. C. H. van Grasveld 
en W. C. T. Elout, afgevaaixligd naar Indie. Terwijl zy 
nog op reis daarhecn waren, bereikte hun te New-York 
hunne terugroeping door Koning Lodewijk, die den 
Aziatischen Raad ophief, een Minister van Kolonien 
aanstelde en Mr. Herman 

WillcmDaen(lelstx)tGouveniexir-Generaalbenoemdo. 
Dacndels kreeg den last medo, dat hij „op do plaats 

zelf ondcrzocken moest do denkbeelden over notabclc 
veranderingen to maken in do plaats heb- bonde inrigting 
onder de Javanen,\ besproken in het rapport; dor 
Staatscommissie van 18021803, zoomede of het Charter, 
door dio Commissie ont- worpen, zij het dan gewijzigd, 
kon worden aango- nomcn als grondwet voor onze 
Aziatische bezittingen. „Een der ccrstc hoofdtrekken" 
echter van d& rcgelingcn van Dacndels was het behoud 
van's Oom- pagnie's stelsel van vorplichte cultuur en 
leverin gen. Deze moesten volgcns hem blijven vormen 
het aan- decl van den Javaan in de kosten der 
bestuurshuis- houding, omdat „regulicre belastingen 
alsnog niet van hem konden worden gevergd". Alleen 
werden sommige verplichte cultures, welke lasten op de 
be- volking legden zonder dat evenredige voordeelen 
voor het Gouvemement daartegenover stonden, af- 
geschaft of vrijgelaton, terwijl bij de tcelt en do lo- 
verantie der ged won gen producten eene „betere re- 
geling" zou worden getroffen, o.a. ter vennindering van 
gelegenheid tot misbruiken van de zijde dor Javaansche 
hoofden en Europeescho ambtenaren. Ook de 
heerendiensten werden door Daendels niet afgeschaft. 
Integendeel, vooral voor den publieken dienst — aanleg 
en onderhoud van wegen en brug- gen en dergelijko — 
drukten zij onder dezen G.G. zwaar. Aan somniigo 
verplichte diensten, met name aan die ten behoeve van 
Europeescho ambtena- ren, werd niettemin een cinde 
gemaakt en anderc, als die ten behoeve van Regen ten en 
lagere Javaansche hoofden, werden beperkt. Ook 
overigens worden de Javaansche hoofden in 
bevoegdheden, waar- van zij misbruik konden maken, en 
de Europeescho ambtenaren in emolumenten, welke 
schadelijk wa- ren voor de Inlandsche bevolking, 
gekortwiekt. Do macht van de zelfbesturen in Bantam, 
Oheribon en Vorstenlanden word besnoeid (zio art. 
DAENDEI^S cn JAVA G e s c h i e d e n i s). 

Den 16en Mei 181 ] nam Generaal J. W. Janssens het 
bewind uit DaendeFs handen over om 18 Sept, d.a.v. 
reeds de kolonio over te geven aan de Engcl- schen onder 
hoofd Iciding van den Gouvcrneur-Gc- neraal van 
Britsch-Indie, Lord Minto (Zio JAVA G e s c h i e d e n 
i s). Den lien Sept. t. v. was Thomas Stamford Raffles 
benoemd tot Lioutenant-Go- vemor of Java and its 
dependencies. Het bestuur van Raffles is een der 
mijlpalcn geweest in do staat- kundige geschicdejiis van 
Ned.-Indie. Dacndels had do cantingentcn en verplichte 
leverantien en grootendeels ook do heerendiensten 
gehandhaafd. Raffles maakto aan do contiiigentcn en 
verplichte leverantien ccn einde, allhans voor het 
overgroote dee! van Java. In de Preangcr blecf het stelsel 
van ged won gon tee It en levering bestaan. Ook de hce- 
rendiensten schafto Raffles af, dit echter meer in begin 
sei dan in werkclijkhcid. Mr. H. W. Muntingho, ecu der 
drie leden van den adviseerenden raad van den 
Luitenant-Gouvemeur, drukte het aid us uit, dat Raffles 
verliet het stelsel van handel cn aan- vaardde een stelsel 
van belasling. Want in de plaats van do contingenten en 
verplichte leverantien, wel- kcr afschaffing voor don 
inlander beteekendo vrijen arbeid en vrijo beschikking 
over de vruchten van dien arbeid, voerde Raffles in een 
be lasting van den grond, de land rente. Voor de 
gebruik8iechlcn option door haar bebouwden grond zou 
<lc bevoJking aan den souverein-eigenaar van den grond 
— cn dus aan het Gouvernement, waar dit als zoodanig 
de plaats van den inlandschen vorsthad in gen omen, — 
bij wijze 
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v&n huur of pacht opbrengcn con zckcr gcdcclto van den 
oogst. Do niet-landbouwcrs zoudon door eon „huistaxn, 
bedrijfsbclasting, worden golroffcn. 

Behalvo door de vervanging van oontingontcn en 
gcdwongen levering door land rente, word Raffles' 
bestuur nog gckaraktcriscord door vordoro fnuiking van 
de macht der zolfbcsturen. In Bantam on Cheribon weixl 
jechtstrcoksch bestuur ingc- voerd, met afschaffing van 
do sultanatcn. In do Vorstenlanden werd aan de 
contingonton en vor- plichte leverantion ecn eindo 
gemaakt en werden do z'.g. ,,to]poorten'', drukkende 
belastingen op den doorvoerhandcl van den Javaan, 
overgonomen door het Gouvemement. Voorts word het 
gebied der vorsten verkleind en speciaal in Djokjakarta 
eon klein gebied als crfelijk leen van het Gouvemement 
afgestaan aan een der Pangerans, met den titel Pakoo 
Alam (ziede artt. RAFFLES en JAVA, G e- s c h i e d o 
n i s). 

Raffles trad 11 Maart 1816 af als Lt. Gouverncur van 
Java en Onderhoorigheden, om in die waardig- heid to 
worden opgevolgd door John FendaD. 

Intusschen was bij het Londensche traktaat van 13 
Aug. 1814 de teruggaaf onzer bezittingon in. Oost- Azie 
vastgesteld. Mr. C. Th. Elout, G. A. G. Ph. baron van der 
Capellenen A. A. Buyskes werden aan- gewezen om als 
Commissarissen-Generaal de over- neming te 
bewerlcstelligen. (Zie COMMXSSARIS- SEN-
GENERAAL). Hun vertrek werd cchter ver- traagd door 
Napoleon's terugkeer van Elba, zoodat zij eerst 29 Oct. 
1815 zich konden inschepen, en nog duurde het tot 19 
Aug. 1816 voor wecler de Nederland sche vlag to 
Batavia gebeseben werd. Eerst eindo van het jaar 1818 
kon de taak der Commissa- rissen-Generaa] als 
volbracht worden beschouwd. Eerst toen immers waren 
— Sumatra's Westkust uitgezonderd — alle bezittingen 
van de Engelschen overgenomen en was men ook op 
administratief gebied zoover gevorderd, dat de regeering 
kon worden overged ragen aan den Gouvemeur-
Goneraal Van der Capellen, bijgestaan door de toon 
bcnoenide le- den van den Raad van Indie. 

Tijdens de ovememing in 181G/IS19 uit handen der 
Engelschen beteekende ons bezit buiten Java weinig. 
Het bepaalde zich op Sumatra tot. Pad an g. en 
PaJembang, op Borneo tot Bancljermasin, Pon- tianak 
en Sambas, op Celebes in het Zuiden tot Makassar en 
enkele cilanden, in hot Noorden tot do Minahasa. In de 
Molukken was ons gezag lets meet bctcekcnend, maar 
tengcvolge van de wijze, waarop daar was 
huisgehouden, had het weinig waaixle. Ook op Java was 
ons rcchtstrecksch bestuur nog vrij beporkt. Gcdurondo 
de cersto ticn jaren na 1818 waren wij bovendien nog 
gonoodzaaktongeveerovor- al gewapenderhand op to 
treden: in 1817 op Sapa- roca en naburige eilanden: in 
1818 /1825 in Palcm- bnng； in 1818 in Ohcribon ； n(i 
1821 tor Sumatra^ Westkust (Padri-oorlog); in 1822 in 
Kcdoc en Bantam ;in 1822/1824 in West-Bomco; in 
1823 op Ceram ;in 1824 op Zuid-Celcbes; in 1825 ter 
Zuidkust van Borneo. 

Bij de ovememing der kolonio uit handen dcr En- 
gelschon hadden voorts zich ecn aantai punten van 
vcrsehil met dozen voorgedaau, welke niet dadelijk 
kondon worden uitgeinaakt, doch, als betreffondo 
gewichtigo zaken, in Europa moesten worden beslist. 
Dit geschieddo bij het traktaal, tusschon Ncdorland on 
Engeland to Lqnden_gesloton op 17 Maart 1824, 
waarbij Nedcrlancf afstand deed van ul zijno bezittingen 
op het vastcland van Azie (Mulakka cn On- 
derhoorigheden), alsmedo van allo vertoogen tegon 

de vestiging dcr Engclschcn op l)et eiland Singapore， 
doch daarlcgonover verkreeg Bcnkoclcn en Nias» terwij 
1 Engeland afzag van alle aanspraken op Billiton on 
bcloofdc geen ncdcrzcttingcn te zullen stich- ten op do 
eilanden bczuiden straat Singapore. Aan het vcrd mg was 
ccn nota toegevoegd, waarin Nederland bcloofdc zorg to 
zullen dragen, datdebetrok- kingen met Aljeh in dier 
voego zouden worden gere- geld, dat die inlandsche 
staat, zonder lots van zijno onafhankclijkheid to 
verliezon, de veiligheid van handel en schcepvaart niet 
zou verstoren. Midden 1825 brak de Java-oorlog uit (zie 
JAVA geschie- denis), dio er too noopto op de 
Buitenbezittingen, ook op Sumatra, de krijgsmacht tot de 
klcinsto sterkte te vermindcren, met het gevolg dat in 
1830 ons feitelyk gezag aldaar beperkt was tot de bezetto 
posten. Na dem ping van den opstand op Java werd een 
groot gcdceltc van het gebied, dat tot d us ver deel had 
uitgemaakt van de Javaansche Vorstenlanden, onder 
onmiddcllijk behecr gcbracht, waar- mede het 
rechtstrccks bestuurd gcdeelte van Java den 
tegenwoordigon onivang verkreeg. Na 1830 zijn op Java 
de staatkundige verhoudingen niet noe- menswaardig 
gewijzigd, behoudens alleen wat Ma- doera botreft, waar 
do regonten eerst langzamer- hand zonder militair 
oplrcden van vnjwel onaf- hankclijke bondgenooten 
werden teruggebracht tot de betrekking van inlandsche 
landsdienaren.. 

Aldus ontwil<kclde zich de staatkundigo toestand van 
1816 tot 1830. Maar oneindig moeilijkcr dan de 
bevestiging van het gezag in den Archipcl was de keuze 
van con aan de cischen van dien tijd beantwoordend 
rcgcerstelscl. De grondwet van 1815 had het 
opperbestuur over do kolonie — bij uitslui- ting — opged 
ragen aan den Souvereinen Vorst-. De Vorst op zijn bcurl 
droeg do vaststelling der nieuw in te voeren 
regecringsbeginsolen op aan de door hem naar Indie 
gezonden Commissarissen-Generaal. Bij hunne 
overnoming der kolonie hadden dezon nu de keuze 
tusschon twee onderling geheel afwijkende stelsels: het 
eene, dat van de 0. I. Compagnie, was uitsluitond gericht 
op het verkrijgen van aanzien- lijke ba ten uit de 
opbrengst van monopolien en hef- fingen in natura; hot 
andere, dat van Raffles, was ,gericht op vrije 
ontwikkeliug van de hulpbronncn dos lands door 
toelating van particuliere industrio en zonder 
bcschikking van landswego over arbeid en bezittingen 
dor bevolking, aan welke het vol go- not hiervan 
verzekenl zou zijn, waarbij dan de landsinkomsten 
verkregen zouden worden uit gel- delijke belaslingcn. 
Aan Commissarissen-Generaal was mccgegevon het 
Charter Van Nederburgh, doch in hot treffon van de 
nieuwe rcgeling waren zy niettemin geheel vrij en al 
spoedig deden zij zich ken non als voorstanders van do 
bcginselen van Raffles. Hot door hen op 22 December 
1818 bij Publi- catic uitgcvaaixligd „Reglomont op het 
beleid van ,,de regcoring, hot justiticwczen, de cultures 
en den „ hand cl in 's lands Aziatischc bezittingen" was 
op dat stolsel govestigd: o.in. werd do land rente be- 
houden. Onder viguour van dat Reglcment trad 1 Januari 
1819 Baron van der Capellen als Landvoogd op. Al 
spoedig cchter kwam hij ten dcele terug op do inzichtcn 
dcr Commissarissen-Generaal cn waar de- zen 
voorstanders waren gewcest voor het uitgeven van 
wocste gronden ann particulieren, bleek hij wcl- dra 
gezind tot wering van particular landbezit door 
Europeescho planters. Hot bestuur van Van dcr Capellon 
kennierkto zich overigens door groote uit- gaven, 
veroorzaakt voornamelijk door do vole oor- iogen, on 
duaraan niot geevonredigde inkomsten. 
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De fitiancieclc maatregclon, door heni naar aanhiding da 
ar van gen omen, waren niet gelukkig. Be- kend is zijne 
onderhandcling op nadeclige voor- waarden over con 
lecning)nct het handclshuis Palmer en Co. tc Calcutta en 
de nict-goedkcuring van die leening door Koning Willem 
I. In 1825 word daar- op door den Koning anderniaal eon 
Comniissaris Generaal, L. P. J. burggraaf Du Bus de 
Ghisignies, naar Indie gezonden, thans met de 
uitdrukkelykc opdracht de meest mogelijko 
bezuinigingen in te vocren en tevens een onderzoek in tc 
stcllcn naar de a-anbevclcnswaardigheid van elk dor 
twee stclscls, onderscheidcnlijk door de vroegcrc 
Conunissarissen- Gcneraal en door Van dcr Capellcn 
voorgestaan. Den uitslag van dat onderzoek Icgde Du 
Bus neder in zijn bekend rapport van 1 Mei 1827, dat 
geheel xiitging van het denkbcekl oni particulior 
initiatief cn kapitaal tc hulp to roepen voor de 
ontwikkeling van de kolonie. Dit rapport werd 
aanvankclijk gun- stig on t van gen. De nijpende nood 
evenwcl dcr In- dische financien, door den Java-oorlog 
nog zecr verergerd, en het vurig vcrlangen van Koning 
Willem I dat, waar het verarmde mocderland niet lan- ger 
kon bijspringen, Indic ten spoedigste in staat zou zijn 
zich zolf te helpen, waren oorzaak dat van de vrijzinnige 
dcnkbeeldcn van Du Bus tenslottc niets kwam cn in stede 
daarvan een geheel ander stelsel word aanvaard, 
ontwilckcld door den Gene- raal j. van den Bosch, die 
tot. invoering daarvan met een door don Koning 
vastgestcld nieuw Regee- ringsregleinent (van 1830) 
naar Indie vertrok. Dit stelsel-Van den Bosch kwam in 
hoofdtrckken hierop neer. De staat zelf zou de taak op 
zich nemcn, •door Du Bus aan particulieren toegedacht, 
en als industrieel optreden, daarbij krachtens zijne sou- 
vereine rechten beschikkende over de bouwgronden cn 
de arbeidskrachten dor bevolking. Aldus ont- stond het 
cuUwurstelsel (zie aldaar). Het was Van den Bosch 
gegeven het stelsel als Commissaris-Ge- neraal in te 
voeren en als Minister van Kolonien (1833—1839) te 
verscherpen. Het stelsel bicld wat het beloofde: Indie kon 
weldra in eigen behoefte voorzien. Maar zelfs kon het, 
waar de oorlog met Belgie millioenen verslond, thans het 
uitgeputto nioederland bijstaan. En toen het al mcer rcgel 
was geworden, de batige saldo's van Indie ten behoevo 
van Nederland te bestemmen, duurdo die politick voort, 
ook toen de financieele toestand van het moe- derland het 
niet meer noodig inaakte. 

Vooral tijdens het bestuur van de Gouvemeurs- 
Generaal J. C. Baud (1833—1836), D. J. De Eerens 
(1836—1840) en Mr. P. Merkus (1840—1845) open- 
baarde zich de overdrijving van het cultuurstelsel. In het 
jaar 1836 werd, om dat stelsel boter te kun- nen 
doorzetten, een nieuw Jiegeeriiigsregleinent in- gevoerd: 
een einde werd gemaakt aan de regeering door 
Gouvemeur-Generaal te zamen met den Raad van Indie; 
de landvoogd zou voortaau allccn be- sturen, de Raad 
hem slechts met zijne adviezen bij- staat). Het 
cultuurstelsel streefde naar de vereeni- ging van aUe 
productieve krachten in 6en hand — die van den Staat — 
en niet overeen te brengen daarmede was mededinging 
van particulieren, die arbeidskrachtcn aan de Gouvts. 
cultures zou ont- trekken en de prijzen der producten 
druk ken zou. Dus werd de parLiculiere Industrie 
allcrwcgen tegen- gewerkt. 

Het tijdperk 1830—1850 kan als een geheel be- 
Bchouwd worden. Het is het tijdperk bij uitneinend- heid 
van exj)loitatie van Java door het cuJtuurstel- 8e】
Omstreeks de lielft der vorige ecuw stond dat 

stolsel in zijn toppunt. Toon kwam het tot cone keo- ring. 
In sonunigo gccleelton van Java, waar do grand woiiiig 
geschikt bleek voor do cultures of to veel word uitgeput 
of waar uit andcrcn hoofde do beloo- ning voor den 
arbeid te gering was, deden zich oni- stige feiten voor, 
die wel het meest zich afteokenden in den hongersnood 
in Domak cn Grobogan van het jaar 1S49. Die ramp gaf 
den eersten stoot aan het stelsel. Al daclelijk was zij 
aunlcidiiig tot verzach- ting, lot gcdccltclijkc 
vermindering van de dwang- cul Lures. Zij openbaarde 
bo vend ion zich juist, toen do grondwetsherzioning van 
J 848 aan do Statcn-Ge- neraal een ruinier aandcel do 
kolonialeaangelegen- heden had verschaft. Een nieuw 
Rcgeoringsrcgle- ment mocst door den rijkswetgevor 
worden vastgo- steld ter vervanging van dat van 183G. 
Bij do bc- handeling van het ontwerp van dat Regiement, 
hotwelk eerst in 1854 tot stantl zou komen, werd in do 
Twcedc Kanier door een kleine, maar krachtigo 
minderheid onder aanvoering van den gewezen pre- 
dikaiit te Batavia, Dr. W. R. baron Van Hoeve.U (zie op 
diens naam), aangedrongen op loslating van de koloniale 
cxploilatiepolit>ek en aanvaarcling van ccn staatkunde, 
nicer gcricht op de bclangcn van do kolonie zclve en hare 
bewoners. Dank zij het，optre- den dier minderheid 
werden de grondslagen voor eon zoodanige politick in 
het nieuwe JRcgeerings- reglemenb necrgelegd. Artikcl 
56 daarvan, hoewelde instandhouding, zoovcel doenlijk, 
van de dwang- cultures nog steeds vooropsteHende, 
bevatte voor- schriften, ten docl hebbende de belangen 
van de bij die cultures betrokken inlandsche bevolking 
in be- schenning te nemen, alsmede om langzainerhand 
en met voorziebtige schreden de ontwikkeling van de 
vrije teelt tegenover het cultuurstelsel cn van den vrijen 
arbeid tegenover de verplichtc persoonlijke diensten te 
bevorderen； met als einddoel do alge- heelo afschaffing 
der dwangculturcs. Het jaar v66r de vaststelling van het 
Reg. Rcglement was intus- schen door den Gouvemeur-
Generaal Duymaer van Twist, den eorste Landvoogd, 
sedert Du Bus de Ghisignies van nicer vrijzinnige rich 
ting, opnicuw overgegaan tot de uitgifte in liuur van 
wocste gron- den aan particulieren. 

In I860, toen o. m. de verschijning van den Max 
Havclaar Douwes Dekker) de algcnieene be- 
JangsteHing voor het onderwerp gaande had gemaakt, 
eischte met nadruk de libcralo partij in do Tweed。
Kamer der Staten-Goneraal, dat de Regeering op Java 
metterdaad — zij het geleidclijk — het beginsel van 
vrijen arbeid voor dat van cultuur- dwang in de p]aats 
zou stcllen. Andcren —de oud- minister Pahud en de 
minister Rochussen—meen- den destijds ccliter nog, dat 
het mocderland nog steeds niet buiton de Indische baton 
kon, dioallcon het cultuurstelsel bij machte was to 
brengen. In 1863 wordt I. D. Fransen van de Puttc (zio 
op (lien imam), een voorstaruler der libcralo Htaatkunde, 
Minister van Kolonien en kondigt al dadelijk een 
cultiiurwet aan, die don Javaan persoonlijkcn 
grondeigondom en vrijen arbeid zou verzekcren en de 
wocsto gron- den beschikbaar zou stellcn voor 
ontginning door j)articuliere land bouwn ijverheid. 
Daarover ont- brandt in 18G6 cen hartstochtclijke 
pennestrijd voor on tegen het cultuurstelsel, v66r cn 
tegon vrijen ur- beid. Een kenmorkend teokon <lcs tijds 
in cl io jaren in de opriebting cener „AIaatschappij tot 
nut van den Javaann (zie op dien naani), waar men het 
oogenblik gekomcn achttxj om voor afschaffing van het 
cultuurstelsel, voor parliculiero nijvorheid cn voor vrijen 
arbeid propaganda to jnakon ook 
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ondor de breeder© lagon va.n het Indischc volk zclf. 
Mon zio voor de peripetien van dien strijd AGRA- 

RISOHE WET, CULTUURSTELSEL, SUIKER, In 
1870 was de strijd gestredon. Met de tot standko- ming 
van de Agrarische wet van dat jaar was de uit- gifto van 
gronden aan de particuliero nijverheid een voldongcn 
feit. In de pc node 1860—1870 was het reeds 
gaandeweg tot afschaffing gekoinon van do gedwongen 
indigo-, thee-, kancel-, nopal (co- chonillc)-, peper- en 
tabakoulturcs. In 1870 werd tot de afschaffing der 
gedwongen suikercultuur in be- ginsel bcsloten ； die 
afschaffing cchtcr zou geleidelijk plants vinden. Eerst in 
1891 bchoorde de cultuur geheel tot het verledcn. Toen 
bleef alleen nog de gedwongen kofiiecultuur bestaan, 
welke langen tijd nog zou golden als de ,,kurk'', waarop 
de Ind ischo financien dreven, totdat zij, na eveneens al 
meer achteruit te zijn gegaan, in 1915 ten slotte mode 
werd afgeschaft. In plaats van uit de gedwongen 
cultures, werden do voor de koloniale huishouding 
benoodigde inkomsten thans hoofdzakelijk verkre- gen 
uit de heffing der land rente cn van de daarnaast 
ingevoerde belastingen benevens uit de opbrengst <ler 
Gouvemementsbedrijven. 

Met dit alles was niettemin het oude koloniale 
cxploitatiestelsel nog slechts voor eendeollosgelatcn. 
Dat stdsel bleef nog voortxluren in de aanwending ten 
bate van Nederland van hetgeen van de Indi- scho 
inkomsten jaarlijks overbleef. Artikcl 62 dor grondwet 
van 1848 had bepaald, dat een afzondcr- lijke wet de 
wijze van behecr en verantwoording der koloniale 
geldmiddelen zou regelen. Eerst in 1864 kwam die wet, 
de Indische comptabiliteitswet, tot stand en daarmede de 
bepaling, dat de jaarlijksche vaststelling der begrooting 
geschieden zou door de wetgevende macht. Toen aid us 
het financieel be- heer in 1867 onder direct toezicht der 
Staten-Gene- raal kwam, begon ook de aandrang tot 
toepassing van gewijzigde beginselen ten aanzien van 
de aan- wending der Indische baten zich scherper te 
accen- tuecren. Toch zou het nog tot 1878 duren, eer aan 
het genot door Nederland van Indische golden eon einde 
zou koinen en ook toen was het feitclijk de on Laton ten 
is van ovorschottcn op het Indische budget, welke den 
doorslag gaf, en niet do loslating van het beginsel, 
waarinede eerst tijdens den Minister van Kolonien De 
Waal Malefijt in 1912 definitief werd gebroken. 

De batigslot-politiek, do politick om bodein cn 
bevolking der kolonie zoodanig to exploitecron, dat zij 
de grootstc rechtstreokscho voordcelon voor het 
niocderland zouden afwerpen, is niet alleen voor Java 
maar ook voor de Buitonbezittingcu Jan gon tijd van 
beslissenden invloed go wees t op het algc- ineon 
regeeringsbeloid. Do Commissaris-Gonoraal Van den 
Bosch jneende, dat alleen Java do hulp- jniddelc!) kon 
verschaffen om de fitiancicelo bczwa- ren, wanrondcr 
het staatsbehecr gebukt ging, to doen ophouden; e)ke 
vonlerc uilbrciding van gezag zou, voorloopig althans, 
het batig slot voor het mocdcrland doen dalen. Dio 
bowindsman schreef ilaaroni in cen resolutio van 30 
Nov. J 833 aan allo hoofden van gewesten builcii Java 
voor, ccnc.poli- li(?k van slrikte onthouding met 
betrekking tot <iut punt, op verbeurte van hun ambt. Dit 
stand- punt word in 1837 door den Koning 
goedgekourd. Voor Sumatra cchler maakto Van den 
Bosch oeno uilzondering. Hij steldc zich voor dat wij in 
con kwart eeuw ons gezag over het gchcele oiland, 
bniton Atjoh, zouden kunnon uitbroiden on dat Sumatra 
—waar intusschon was doorgegaan mot de 

bestrijding der Pndri,s, doch ccrst in J 838 hun te- gen st 
and wertl vernietigd — dan de rol van Java zou kunnen 
voortzetten. Op 1 September 1841 ovenwcl word (Loor 
den Minister Baud do intrekking bevolen van alle posten 
ter Sumat ra's Oostkust, na 1837 bezet, en cvcnzcer op 
Sumatra onthouding van bemoeiing met do in wendigo 
aangclcgcnhcden dcrin- landsche maatschappij 
voorgeschreven. Intxisschcn gaven de verrichtingen van 
James Brooke (1842) op Borneo (zie BROOKE) 
aanlciding tot een schrijven van denzelfden Minister van 
4 November 1843, waarin hij het nemen van allerJei 
maatre- gelen aanbeval, die met de onthoudingspolitiek 
in strijd waren, o. a. het regelen van ontstane ge- scliillen 
en het vestigen van kleine inilitaire posten. In 1845 stond 
Band zelfs eene actieve kolonisa- tie van Borneo voor. In 
1846 daarentegen was hij alweer van zionswijzc 
veranderd. Toen de Gouver- neur-Generaal Rochussen in 
dat jaar een soija van / 75.000 vroeg voor uitbreiding van 
bestuursmidde- 
• len en / 25.000 voor wegenaanleg in Zuid-Sumatra, 
werd op den eersten post / 25.000 geschrapt en de tweede 
niet ingewilligd, omdat de remises naar Nederland de 
Jaatste 5 jaren dooreengenomen slechts hadden bedragen 
ongeveer 13 millioen gulden, terwijl Baud in 1840 een 
bed rag van /22.612.000 's jaars had gevraagd. 

Zooals hierboven werd opgemerkt, openbaarde in de 
periode 1850—1870 zich eenige kentering in de 
inzichten omtrent de koloniale politick. Men komt terug 
op de exploitatie a outrance ten behoeve van het 
moederland, hoezeer ook de vrees voor ver- mindering 
der jaarlijksche bijdrage blyft bestaan en telkens rem 
mend werkt. Langzamerhand ook dringt eene andere 
opvatting door omtrent hetgeen de plicht ecner koloniale 
mogendheid meebrengt, inzonderheid wat aangaat de 
wegneming van mlast anden in de inwendige 
aangelegonheden van het koloniaal gebied. Ook d win 
gen de omstandigheden zelve sinds hot jaar 1845 de 
Indische regee ring meer- malon oin gewapenderhand op 
te treden. Een en ander leidt tot uitbreiding van het 
Nederlandsch gezag: in 1846, 1848, 1849, 1854, 1856 op 
Bali； in 1850, 1854, 1855 op West-Borneo; in 1856 in 
de Lampongs; in 1851/1859 in Palembang ； in 1857/ 
1858 op Sumatra's Oostkust, waar de Regeering er in 
slaagt Sink onze souvcreiniteit te doen erkennen； in 
1857, 1860, 18G5 in de Zuider- en Oosterafdeeling van 
Borneo; in 1859 in Boni; in 1859 tot 1868 in Bcnkoelcn; 
in 1864 in Tamiangijn.J.865 in Asahan en Scrdang ter 
Oostkust van Sumatra. In omtrent wellco landstreek het 
Londonsche verdrag van 1824 had bcpaald dat Nederland 
zorgen zou voor do vciligheid ter zee langs de kuston, 
maar te- vens do onafhankclijkhcid zou eerbiedigen, liet 
die vciligheid steeds nieor te wonschen over. De ervaring 
Iceixle, dat, moest men de onafhankelijkheid van Atjdh 
blijvon eorbiedigen, de zorg voor de voiligheid 
ondoonlijk was cn ernstig gevaar bestond, dat op den 
duur een and orc natie de zorg voor de veilighaid in de 
Atjdhsche wateren zou ovenicmen. Bij het vor- drag met 
Engelaiul van 2 Nov, 1871 (z.g. Sumatra- traktaat) 
slaagdo Nederland er in zijn vrijheid van handelen 
tehcrkrijgen, waarop reeds in 1873 de cerate twee exped 
ities naar At，j6h volgden. (Zie AT J EH, Goschiodenis). 
Do oorlog met Atjoh «duurde door verschillende 
omstandigheden, in do eerste plaats wcl aan ondoclmatig 
optredon te wijten, lan- gcr dan noodig ware gcwccst cn 
bracht aanzienlijke kosten mode. Het was die oorlog, die 
in 1878 voor good do batigo sloten deed verdwijnon. We 
er deden 
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financicclo overwegingen iu 1884 den toonmaligen 
Minister van Kolonien eon aanschrijving tot，de 
Indischc rcgeeriiig richten, om de bestuursbemoei- 
enissen op de Buitenbezit t in gen to beperken on tien 
jaren lang blcef daarop die aanschrijving wed er het 
politick beleid ten opzichte dcr Buitenbezittingen 
bcheerschen. 

Baerboven word gewag gemaakt van den lang- zamen 
achtcruitgang en ten slottc de opheffing dcr 
Gouvcniements-cultures. Intusschcn was men reeds Jang 
bedacht gewecst，op voorzicningen om, waar de 
gedwongen beplanting van den grond ging ver- vallen, 
de exploit at ie door de particuliere nijver- heid, met 
gcbruikiuaking van vrijc wcrkkrachten der bevolking, te 
verzekcren. Dit kon allecn gc- schieden door de gronden, 
niet in gebruik en nict onmisbaar voor de teelt van 
inlandsche gewassen, binnen het bereik van den 
Europeeschen ondeme- mingsgeest te brengen. In 1862 
reeds was cen po- ging gedaan om tot eon regelin g ter 
zake te gcraken. Eerst bq de z.g. agrarische wet echter 
van het jaar 1870 slaagde de Rfinistcr van Kolonien E. 
de Waal er in, eene fonnule te vinden, die bij de Staten- 
Gencraal een bevredigende ontvangst kon vindcu en voor 
het vraagstuk eene oplossin g bood. (Zio AGRARISCHE 
WET). 

Een ingrijpen van nicer lokalen aard had kort daarop, 
in 1871, plaats in de Preangcr, waar, gelijk hooger 
aangestipt, de hervormingen van Raffles niet waren 
ingevoerd, en in het wezen der zaak, het oude stelsel der 
Compagnie in zekeren zin was blyven voortbestaan. Llet 
invoering ook daar van de landrente werd in genoemd 
jaar dat gewest in het algemeen in gelijke 
bestuursverlioudingen ge- bracht als de overige gewesten 
van Java onder rechtstreeksch bcheer van het 
Gouvemcment (Zio PREANGER-STELSEL). 

Verdwcen met de afschaffing van het Cultuur- etelsel 
de daarmede samenhangende vorm van belas- ting der 
bevolking in arbeid, ook de andere vorm daarvan, die der 
heerendiensten, zou gcleidelijk ge- matigd worden in 
afwachting eveneens van de ge- hecle opheffing, voor 
zooveel mogclijk. Ook op dit punt ging er voortdurende 
drang uit van de Volks- vertegenwoordiging in 
Nederland. Bij het Regce- ringsreglemcnt van 1854 (art. 
57) were! het beginsel uitgesproken van geleidelijke 
afschaffing. Het duur- de echtcr tot 1882, alvorons de 
eerste belangrijko schrede daartoe werd gedaan door in 
trekking op Java en Madocra van de pantjiindionsten aan 
inlandsche hoofden en ambtenaren in de gouvernc- 
mentsianden en van verschillende andere presta- tien. Ter 
vervanging van die afgeschafte diensten werd een 
hoofdgeld ingevoerd van / ],— per hce- 
rendienstplichtige. Het bleek al spoedig dat dit bedrag tot 
eene hoogere opbrengst leidde dan voor do uitvoering in 
vrijen ar be id der bcdoelde diensten noodig was, xoodat 
een jaarlijksch excellent voor verdere afschaffing van 
heerendiensten beschikbaar bleef. In volgende jaren en 
— in aansluiting aan do voorstellen, waartoe een 
uitgebreid onderzoek over geheel Java en Madocra, 
uitgezonderd de Vorsteii- landen, had geleid —
inzonderheid na 1890 werd in de ingeslagen richting 
krachtig voortgegaan, terwijl verder aan de bevolking de 
gelcgenheid werd ge- °pend om de nog ophaar rustende 
diensten af te koo- pen. Het gevolg van deze en andere 
voorzicningen is geweest, dat, door bcschikbaarstcUing 
ook sinds J902 van betrekkelijk aanzienlijke bedragen uit 
's Lands schatkist, de vordering van heerendiensten 

op Java en Madoera nicer cn mecr tot geringc proportion 
werd teruggebracht en, in het algcmcon ge- sproken, 
sedert 191G feitelijk vervallen is in dat gc- bied, met 
uitzondcring van de VorsLonlanden en do particuliere 
landerijen (Zie vordcr HEERENDIENSTEN). 

Van 1878 af, het jaar waarin de batige sloten ver- 
dwenon, werd door allerlci omstandigheden: Atjdh- 
ooriog, achteruitgang van de opbrengsten der kof- 
fiecultuur, veepcst cnz., de financieele toestand van 
Indie minder gunstig. Men moest bedacht zijn op 
uitbreiding der middelen, maar vooral op inkrimping der 
uitgaven. Voor bydragen van Indio ont- brak mitsdien de 
feitelijke mogelijkheid, maar bo- vendien deed tegen het 
cind der 19e eeuw zich eene merkwaardige kentering 
gevoelen in de begrip- pen omtrent de financieele 
verhouding van het moe- derland jegens de kolonie en 
de bestuursvooring in de kolonie zelve. Was in 1884 nog 
een voorstel van het Kamerlid Van Dedem aan de orde 
gesteld om, waar de batige sloten waren weggevallen, 
Indie een jaarlijkschc vaste bijdrage te doen leveren ann 
de Nccicriandsche schatkist, in 1903 werd bcpaaklc- lijk 
de gedragslijn aanvaarcl, om cventueele over- echotteii 
van Indie voortaan uitshiitend ten goede tedoen komen 
aan Indiii zelf. Van enkele zijden zelfs werd ——geheel 
in tegengcsteldc richting ——gepleit, voor 
schadeloosstelling voor de genoten baten. Met nadruk 
werd gewezen op de ruim achthonderd millioen gulden, 
die sinds den aanvang van het cul- tuurstelsel gestort 
waren in de Ncderlandschc schat- kist, cn uit dien hoofde 
de voorstelling ontwikkeld van het bestaan eener 
cereschuld aan de kolon ic, welker afdoening 
Nederland's dure plicht werd ge- acht (zie het artikcl 
over DEVENTER Mr. 0. TH. VAN). En toen nu in 1899 
en 1900 in de resident io Semarang opnieuw zich 
voedingschaarschte opon- baarde, welke in veler oogen 
schecn te wijzen op eon econombichen achteruitgang 
van Java in het algo- meen, nani men, onder den indruk 
van ecn cn and or, in 1905 het besluit oin door het 
jnoedorland van zijn kant directc hulp aan de kolonie to 
doen vor- leeneii en werd een door Nederland 
voorgCKchoten bedi-ag van 40 millioen gulden aan 
Indiii kwijtgo- scholden, ten einde in het belang van de 
economi- scho ontwikkcling der Inlandsche bevolking 
op Java en Madocra te worden besteed, in dier voego, 
dat voor maatnigelen van die strekking tot genoonul bed 
rag sommen op de Indisclie begrootingen dor volgende 
jaren zouden worden gcbracht (wet van J8 MaarL 1905). 
Die maatregeJen, gonomen in het cco- noinisch belang 
dcr bevolking, hebben natuurlijk niet nagelaten hunne 
weldadige working in enkol© opzichten te doen 
gevoelen, hoezeer ook do voor- stelling eener algeincene 
economischc inzinking, waarvan oorspronkelijk gewag 
was gemaakt, in latere jaren in de feiten geenszins 
bevestiging vond. (Zio ook WELVAART-
COMMISSIE). 

Kenmcrkten aid us de laatsto jaren der I9e, evon- als 
de eerste jaren der 20e eeuw zich door een ommc- keer 
in de denkbeelden omtrent het financieel re- 
gceringsbelcid, die jaren waren niet minder kennier- 
kend met betrekking tot het algemeen hestuursbeleid op 
de Buitenbezittingen. Met het optreden van den 
Gouverneur-Generaal Van der Wijck (1893) maakt de 
politick van vrees en schipperen plants voor krachtiger 
hand having, ook in die geweateu, van het Ncderlandsch 
gezag en voor con jneer zelf- bewust optreden van 
Regeeringszijde. Allercersb 
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wo nit in 1894 de Radja van Lombok tot redo gc- bracht, 
waama in 189G ecn emstig begin wordt gc- niaakt met 
de pacificatie van Atjeh, waar het ci- viol on militair 
gezag aan den toonmaligcn Gcneraftl Van Heutsz was 
opgedragen. Tijdcns den Gouvcr- neur-Generaal 
Rooseboom neemt de uitbreiding van ons gezag over 
Djambi ccn aanvang (1901), terwijl medc met de 
wapenen wordt opgetredon in Korintji (1903) cn in cen 
gedcclte van Midden Sumatra (1901—1904). In 
1905―1909, toen met do benoeming tot Landvoogd van 
den voomoemden Luitenant-Generaal Van Heutsz bij 
uitstek een tijd- perk was aangebroken van algemeene 
verlevencli- ging dcr bestunrsuitoefening, tevens van 
krachtda- digo bomoeionis ook met do inwendigo 
aangelcgon- heden in de onder inlandsch zelfbestuur 
gelatcn gebiedscleelen dcr Buitenbezittingon, wordt het 
ovorig decl van Sumatra onder ons gezag gebracht. Op 
Bali 1906, 1908, Soembawa 1908, 1911 cn do meor' 
Oostelyk gelegen grootere cilanden van den 
Timorarchipel 1905—1911 wordt onze macht af- 
doende gevestigd. Celebes wordt gehcel onderwor- pen 
(1905); op Oeram (1903—1909) on op Halina- heira 
(1907, 1910—1911) worden evenecns de toestand cn 
geordend. In de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo 
wordt aan cen langdurig verzet in het midden des eilands 
cen eindo gemaakt (1905). 

In West-Borneo worden verschillende land- schappen 
in 1908/1909 onder rechtatreeksch bestuur gebracht. Op 
do Aroe-, Kei-, Tanimbar- en Zuid- Westereilandcn 
worden evencens zonder veel in- spanning de grenzen 
onzer bestuursbcmocienis be- langrijk uitgebreid 
(1907—1910) en toen in 1912 onder hot be wind van 
don Gouverncur-Generaal Iden- burg, de 
omstandigheden dit vorderden, word het onwillig 
vorstenbestuur op Riouw met eenig militair vertoon 
afgeschaft. Zelfs tot de binnenlanden van Nieuw-Guinca 
were! in verschillende richtingcn doorgedrongen 
(1898—1902). (Zio voor bijzonder- hedon de 
afzonderlijkc artikelon omtrent de ver- 8chillcnde 
eilanden cn gewesten). 

De daadwerkelijko vestiging van ons gezag in die 
streken bracht voor de bevolking in het algemcen 
ontheffing van drukkonde lastcn, door de inlandsche 
jnachthebbenden opgelegd; verhooging van rcchts- 
zokerheid; ontwikkeling van het verkeer en in vor- band 
met dit alles verbetering harer maatschappe- lijkc en 
matcricele omstandigheden. Het inerkwaar- dig feit deed 
bovendien zich voor, clat dezelfdo landstreken, die to 
voron uit ecn financieel oogpunt als lastpostcn to bock 
stonden, thana zonder be- zwaar ccn aandccl in de 
algemeene besluurskostcn van Nederlandsch-Indie 
konden dragon en onder betere in wendigo 
verhoudingen haro middelon ovor het geheel belangrijk 
zagen stijgcn. 

Sinds do afsluiting voor Indie van hot tijdpork dor 
materialistische exploilaliepolitiek hobben do denk- 
bcoklen omtrent ceno milder gedragslijn hoe Iftngor hoe 
meer world geschoten en op dit oogenblik wordt door 
allo politickc partijen in Nederland zondor onderscheicl 
eenfitennnig op koloniaal gebied eono richting 
voorgestanii, niet zeldcn aangeduid ah dio Conor 
elhi/iche, politick, con begrip, dat, ontdaan van allo 
overdrijvingen, zich juister laat omsclirijvcii (zio ook 
het opstcl van Prof. Dr. C. Snouck Hur- gronjo in clc 
,,Gids‘‘ van I)cc. J 915 blz.--^S3) 'ills: eerlijk, 
onbaatzuchtig bcstuursbeleid, door het moe- dorland in 
het belang van land en volk der kolonio gevoord. 

In het wezen dcr zaak geldt in de eerste plants daarbij 
als beginsel: besteding uitsluitend voor land 

on volk dcr koIonic van de aldaar opgebrachtc Ixi- 
lastinggelden ； voorts dat van ontwikkeling on ont- 
voogding dor kolonio, mot inachtneming harer bij- 
zondorc cischon, zoovccl mogclijk tot ecn staats- 
rcchtelijk met het mocderland gclijkwaardig ondcr- dccl 
van den Ncdcrlandschcn staat. 

Ten eindo het in de eerste plaats aangeduid bc- ginscl 
wcttclijk vast te leggen, word tijdcns het be- wind van den 
Minister Do Waal Malefijt de wet van 29 Juni 1912 Ind. 
Stb. no. 459 in het leven geroe- pon,- houdende eene 
wijziging cn aanvulling dcr Indischo Comptabiliteitswet 
in dicn zin, dat Ned.- Indie verklaarci werd te zijn een 
rechtspersoon, ver- tegenwoordigd hetzij 
doordenGouverneur-Generaal, hetzij door clcn Minister 
van Kolonien, terwijl de eigendommen, bat^i en lasten 
gescheidcn zijn van die van Ne(lorlandy?,Jaar de 
ontwikkeling voorts der Indische maatschrtppij wordt 
gestreefd door vormc- nigvuldiging op groote schaal dcr 
middelen van on- derwijs (volks- of desascholen, zoowcl 
als andere instellingen, waaronder vakscholen als 
anclerszins) en voorts door maatregelcn, ten doel 
hebbendo om den Inlander economisch krachtiger te 
maken: bevordering van zijn spaarzin, ontwikkeling van 
het volkscrcdietwezcn, tegengang van opiumge- bruik, 
dobbolzucht enz., ontwikkeling van nijver- heid en 
landbouw der bevolking, verdere uitbreiding van het 
wegennet en verbetering van het be- vlociingswezen en 
vele and ore maatregclen von dio strekking. Bij dit 
geheele streven naar opvoeding der Indischo 
maatschappij is het de bedoeling, zoo- vcel mogelijk de 
resultaten der moederlandsche cultuur voor Indie 
beschikbaar te stellen (zic AS- SOCIAT1E). Naannate de 
ontwikkeling in ruimeren kring zich baan breekt, zal de 
ontvoogding der Indi sche maatschappij tot 
verwezenlyking zijn te brongen. Aan in grootcr aantai 
beter opgeleide inlandsche krachten zal — gelijk ook by 
de thans aan- hnngige. in DI. I op biz. 287 vermelde, 
bervormings- plannen in begin sei is bcpleit — een veel 
omvang- rijker en nicer verantwoordelijk deel in de 
bestuurs- taok zijn toe te vertrouwen. Niet minder 
geldt'die eisch voor de rechtspraak, cvenzeer ook als aan 
inlandsche handen een veel aanzienlijker aandeel zal zijn 
op to clragen in alien daarvoor vatbaren ar- beid op 
tcchnisch en under gebied. Bij die ambte- lijko 
ontvoogding zal het echter niet mogen blijven. Scdert 
1905 is in sommige deelen der kolonie aan enkele groepen 
der bevolking eonig mcdezcggcii- sehap gegeven in locale 
aangelegenheden door de in- etelling van plaatselijko en 
gowestelijke raden (Zio DECENTRALISATIE). Ais 
oinddoel van het ont- wikkelingspioces, dnartuedo 
ingelekl, behoort voor de inlandsche bevolking eene 
staatkundige bemoeic- nis to zijn wcggelcgd, die haar in 
de gclcgenhoid zal stellen tot ncticve decIncming aan de 
totstandbren- ging der ftlgcmecne voroixloningcn en aan 
do vast- stelling van do jnarlijksche beg rooting van in 
kom- sten en uitgaven en van de regcling der bcschikking 
ovor do middelen. Bohoudens do hoogcro bovoegd- 
heden, dio c.q. om redenen van algemeeno staat- kundo 
aan do hoogstc niachtsorganon in den Ne- derlandschen 
staat voorbehouden moeten blijvon, zal voor do 
tcgonwoorclige controle van het parlc* ment aklaar in de 
plaats moeten treden dio van eon lichaam, 
vertegenwoordigonde, naar do clicnaan- gaande te stellen 
begin selen, zooveel mogelijk, do bevolking van Indie in 
haro verschillende elemen- ten. Als embrijo van een 
zoodanig lichaam is te be- schouwcn do Volksrnad, in het 
leven geroopen bij do Wet van 16 Dec. 191G (Ned. Stb. 
no. 535), eeno in- 
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stelling, welkcr politieke bevoogdhedeii in dien zin voor 
gcleidclijke uitbreiding vatbaar zijn (zio VOLKSRAAD). 
Aldus zal uit，het vrocgorc bcdrijfs- veld van ecn 
handelslichaam, do V. 0. I. 0., cen rechtsgomecnschap 
met zelfbestuur zijn gegroeid, omvattondo cen vijftig 
millioen ingezetcncn, die, in het，algemeen gesproken, 
het gebied van Indic als hun vaderland beschouwcn, 
tcrwijl tusschen het nieuwe gemeenebest cn den 
Nedcrlandschen staat de vroeger op maclitsvcrhoudingen 
gegrondveste cenhcid vervangen zal zijn door den met do 
heden - daagschc begrippen van koloniaal bcstuursbeleid 
beter vereenigbaren band van cene in velcrlei op- zicht 
geinccnschajjpelijkc bcschaving, van eenhcicl, in grootc 
mate, van matcricele en intellectuecle be- langen. * 

Nederland en Nederlandsch-Indie zullcn naar die 
beginsden gebleven zijn ecne staatkundige een- heid, 
maar een eenheid, onderverdceld in twee nanst elkander 
in eigen kring bestuurde gebicdsdeelen, met tot grondslag 
gelijkwaardigheid van alle rassen. 

KOLONIALE RAAD. Ondcr de benaming „Ko- loniale 
Ra&d" is in den regel verstaan geworden een 
staatscollegc, best-aande uit in koloniale zaken cr- varen 
mannen, dat tot taak zou hebben den Minis- ter van 
Kolonien in de vervulling zijner taak bij to etaau. In 1814 
is ecn dergcJijk college krachtens ar- tikel 35 der 
Grondwet ingesteld onder den naam „Raad van 
koophandel en kolonienn, maar in 1820 werd deze Raad 
reeds opgeheven, omdat de Alinis- ter Falck het beter 
oordeelde, dat den Minister eene adviseerende commissie 
werd toegevoegd. Door Falck zelf werd echter aan dit 
denkbecld, ofschoon de Koning zich er mede vereenigd 
had, geen uit- voering gegeven en evenmin door zijne 
opvolgers, die er geen voorstanders van waren. Het 
denkbecld om den Minister een college van ad vies ter 
zijde tc stollen bleef echter niet rusten en nadat van ver- 
schillende kanten de wenschelijkheid was betoogd om 
daartoe een “Kolonialen Raad" of „Raad van Kolonien,, 
in het leven te roepen, werd eindelijk in 1841 by de Kroon 
daarop aangedrongen in cene door twee hooggeplaatste 
ambtenaren, de heeren Elias en Kruseman, ingediende 
mcmorie. De overweging dier memorie leidde echter 
alleen tot een Koninklijk besluit van 9 December 1843, 
krachtens hetwelk de Raad van State tclkens als het 
noodig bleek tij- delijk aangevuld zou kunnen worden 
niet een of tweo buitengewone leden als adviseurs over 
koloniale onderwerpen. Sedert is de instelling van een 
Kolo- nialen Raad ten behoeve van den Minister nog her- 
haaldelijk ter sprake gekoinen, niet alleen in ar- tikelen in 
tijdsehriften en dagbladen, jnaar ook in het Parlement, 
laatstelijk nog bij de behandclhig van het 
wetsontwerptotinstclling van een Volksraad van Ned.-
Indie (zie het verhandelde in de vergadc- ringen der 
Eerste Itamer van de Staten Generaa] van 13 en 15 Dec.】
916). Over den aan dien Raad toe te kennen werkkring 
liepen do gevoelensuiteen. Sommigen wilden er een 
zuiver adviseerend college van maken, terwij] andcren, 
op voorbecld van het- geen elders wordt aangetroilen, aan 
den Raad meer invloed op den gang van zaken wilder) 
toekennen. DiG laatste zou echter kwalijk vereenigbaar 
zijn met het beginsel der ministerieele veran 
twoordelijkheid 

cn 迎 behoefte aan een zuiver 
adviseerend coilego ten dienste van den Minister van 
Kolonien werd be- op grond dat de Minister niet alleen 
beschik- ken kon over de adviezen van den Raad van 
State, J,J 而 rege'mg van welks samenatelling in 1861 en 
later met de belangen der kolonien rekening werd 

gehouden, maar ook, wanneor hem dit wcnschelijk 
voorkwam, de voorlichting van deskundigen op allerlei 
gebied kon inwinnen. Hoofdzakelijk met het oog op deze 
bed cn kin gon werd van een Kolonialcn Raad in 
bovenbedoeldcn zin, zoo hij al mogclijk schecn, weinig 
hcil verwacht. In latere jaren, het eerst in het begin van 
1901, word nog hot denkbecld geopperd, om een 
Kolonialen Raad in het leven te roepen, die niet alleen 
den Minister van Kolonien, jnaar ook, en niet in de laatstc 
plants, de Staten Generaal van ad vics zou kunnen diencn. 
Dit denk- beeld vond evenwel weinig bijval, ook omdat 
be- twijfeld werd of bij verwezen 1 ij kin g daarvan het 
voornamelijk beoogde docl, eene korterc en betcro 
behandeling der Indischo zaken in het Parlement, wel zou 
worden bereikt. Volledigheidshalve zij hier nog venneld, 
dat aan den hierboven reeds genoein- den Volksraad voor 
Ned.-Iudie oorspronkelijk ook de naam “Koloniale Rand" 
was toegedacht, die echter bij de behandeling van het 
wetsontwerp tot instelling van dien Raad in de Tweede 
Kamer als minder passend werd verworpen. (Zie over dit 
on- derwerp o.a. Tijdschr. van N.I. 1854 I. 199. 273. 362, 
II. 317, 1855 I. 53; Ind. Gids 1889. I. 1033. 1036, 1890. 
IL 2011. 2545, 1891. II. 1453, 1893 I. 47】，】894. I. 
437, 1901. I. 338. 558, 1903. IL 1881, 1895, 1913. I. 1; 
Economist 1894, 1.195; Ind. Genootschap Vergad. 27 
Nov. 1888 en 26 Fcbr. 1889, en 2 April 1901 ； De Waal. 
De koloniale politick der Grondwet 348; Handelingen der 
Staten- Generaal 1869—70, II. 822—828, 1873—74, II. 
120. 141, 1881—82, II. 759. 761, 1888—89.1.55.84, II. 
183,1892—93,1. 165,1894—95,1. 32. 39, 1900— 01. I. 
117. 126, IL 375. 408, 1901—02, II, 86. 121. 139, 1902—
03, II. 158. 1G2, 1903—04, II. 401. 420. 438, 1911—12, 
IL 719, 1916—17, I. 113. 128). 

KOLONIALE REKENING. Zio BEGROOTING VAN 

N.I. 
KOLONIALE RESERVE. Dit, van de oprichting af 

(Kon. besluit van 24 Augustus 1890 no. 18), ge- heel ten 
laste van de Indischo gcldmiddelen geko- men korps 
stond voor de inwerkingtreding van het Kon. besluit van 
24 September ]909 no. 84 niettc- min, zoolang het in 
Nederland dienst deed, ondcr het opperbestuur van den 
Minister van OorJog. Luidens de bij laatstgenoemd 
besluit vastgestckle regcling echter is de Koloniale 
Reserve thans te bo- schouwen als een in Nederland 
gedetacheerd onder- deel van het Leger in Nederlandsch-
Indie en slaat het milsdien rechtstreeks onder de bevelen 
van den Minister van Kolonien, bchoudens de gevallcn 
van oorlog of oorlogsgevaar, waarin het inzijn geheel—, 
en and ere buitengewone omstandigheden, waarin het 
alleen voor zoover de gewa})enden betreft ter 
beschilckingvan den Minister van Oorlog kan worden 
gestekl. 

Do taak van het korps oinvat: a. de koloniale militaire 
werving in Nederland in haren gehcelen omviing; b. de 
verpleging on de oefening van de wegens zickte of 
langdurig verbiijf tijdelijk uit de kolonien teruggekperde 
onderofficieren en inindero niilitairen； c. de eerste 
oplciding van voor den kolonialen niilitairen dienst voor 
het Wapen der In fan- terie nieuw-aangenomenen, die 
voor het aangaftn hunner verbintenis den wcnsch te 
kennen hebben gegovon om die oplciding bij bet korps te 
ontvangon of die voor dadelijke uitzending physiek nog 
niot geschikt zijn bevonden. Aai) vankelijk saniengesteld 
uit den staf, 3 valide compagnieen, 1 detachemont 
arlillerie en eon reconvalescenten-afdeeling h twee 
compagnieen en veideeld over de garnizoenen Ny-_ 
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mcgen, Maastricht en Zutphen, — sedort 1907 ook over 
虱(Zio WEKFDEPOT)— is het korps thans in zijn 
gehccl to Nijmegen gelcgorcl cn bestaat het uit den staf, 
vier compagiiicen, het porsoneel dor militaire 
administratio on dat van den geneeskun- digen dienst, 
ben evens burgersclirijvcrs en -workers. Het bevel over 
het korps wordt govoerd door een luitcnant-kolonel of 
majoor van hot Indischo legcr, to benoemen bij 
Koninklijk besluit. 

KOLONISATIE. Wanneer men in onzen Indi- schen 
Archipel spreekt van Kolonisatio, kan men daaronder 
verstaan dricerlei soort: 1. de Hindoo- kolonisatie in een 
lang vervlogen tijdperk; 2. de kolonisatio door 
Europeanen ； 3. de kolonisatie van Bommige stroken 
door inlanders uit and ore stroken. 

1. De Hindoekolonisatie was vooral op Java van 
belang, maar ook op and ere eilanden mot name Sumatra 
on Borneo liet zij min of meet bo- langrijko sporen 
achter. Zio JAVA, SUMATRA, KOETEI, 
HINDOElSME en OUDHEDEN. Wat Sumatra en 
Borneo betreft, moot van de kolonisatio aldaar door 
Hindoo's rechtstreoks wel onder- scheiden worden de 
latere, well<o door Hindoo- Javanen geschiedde. Voor 
zoover kan worden nagegaan, hebben de Hindoo's, 
ovenals later de Europeanon, over het algemeen do 
hoogere, leidende klasse uitgemaakt en zijn zij niet in de 
oorspion- kelijke bovolking opgegaan, zoodat dan ook 
in de vorstelijke en adellijke families op Java nog bloed 
der Hindoo's schijnt voor to komen. 

2. Kolonisatie door Europeanen op eenigszins 
groote schaal, mot dion verstande, dat deze als land- 
bouwers den grond zelf bebouwen en eene zelf- standige 
volksplanting stichten, hceft in Ned.- Indie tot nu toe 
nergon s met eenig succcs plaats ge- had. Op do Banda-
eilanden, waar de inlandsche be- volking door Coen zoo 
goed als gehcol werd uitge- roeid (Zie BANDA-
EILANDEN), werden weliswaar de grondon aan 
Compagnies-dionaron enz. uitgege- ven, en is 
dientengevolge cenc bevolking ontstaan, dio min of 
meer van Europeeschon oorsprong is, maar dezo, do 
perkeniers, lieten door porkslaven den grond bebouwon, 
zoodat van eene eigonlijke kolonisatio ook daar 
ternauwernood sprake kan zijn. Voor do overige dcelen 
van Ned.-Tndie zijn wel van tyd tot tijd plannen tot 
kolonisatie gemaakt of zelfs tot eon begin van 
ultvoering gebracht, maar zij hebben niinmer tot goed 
gevolg gclcid. Onder do O.-I. Comp, werden 
aanvankolijk enkelo huisgezinnon uit Nederland naar 
Ainboina ovorgebracht, maar hun aantai was to gcring 
om van beteokenis te zijn en boven- dicn werden zij aan 
con aantai beloinmoringcn ondcr- worpen, tcrwijl do 
linndcl, waarvan zij lovon moca- ten, zeor 
„gcliniitcoi,d,* word. 

IJicr zij vermeld, dat van uit Banda, en Ambon in do 
18o couw conigo diet gozinnen naar hot eiland Kissor 
(Kisar) trokkon on daar de vestiging Kota- laina 
stichtton bij hot fort Vollonliovo. Doafstammo- lingen 
van dezo Europeanen niaken don indruk go- lieel 
onvcnnongd to zijn goblevon. Zij munten uit als 
zeovaarders ； voider drijvon zij handel (op 
Portugcesclx Timor) on vcoteclt； cigonlijken land- 
bouw bcoofonen zij niot. Zij huwdon steeds onder 
elkandor, hobben blondo haron on blanwo oogon. Eorst 
don laatston tijd venuengon zij zich mot goed 
opgovoede Ambonneozen. Zij zijn niet met Europeanon 
gclijkgcsteld. (Zio KISAR). 

Coen was een voorstandor van vestiging van Euro-
peanon in do strokon, door do Comp, bozet. Zijn plan 
was landeigonaars of handolaars in Indie en A- frika 
toetolaten, met Batavia als middclpunt； de 

Comp, zou to hunnen bchoevo haren handel voor con deel 
mooton loslatcn (1623). Zijn plan werd aan> vankelijk 
door het bcstxiur dor Comp, hior tc lando gocdgckcurd; 
ccn rcglcmont op don vrijon handel word ontworpon en 
ccn begin gemaakt o. a. door het uitzenden van 82 vrijsters 
„van allcs voorzicn tot kousen, schooncn en hemden toe". 
Doch do uitvoc- ring stuitto op het vorzet van 
aandeelhouders, die geen inbreuk op hunne rcchten 
wilden gedoogen ； Coen kreeg bevel geen vrijen handel 
toetelaten on ofschoon later wedor cenige weifoling 
bestaan hceft, werd het den koloniston, die geen gronden 
kregen, op den duur zoo goed als onmogelijk gemaakt hun 
bestaan te vinden cn verzochten zij in 1631 te mogeix 
repatrieeren. In 1666 werd wedor te Ceylon cen& poging 
gedaan Europcescho kolonisten te verkrijgen, maar ook 
hun werden zoovecl belemmeringen in don weg gelegd, 
dat do immigranten bankroet gingen. Botere resultaten 
had aanvankelijk cen maatregel, door Van Imhoff 
genomen, dio in 1745 aan eenige ]andbouwera gronden 
vcrschafto tusschen de rivier van Tangerang en de AngkG 
cn bij het warme bad Tjipanas, doch tengcvolgo van cen 
inval van oproe- rige Bantammers ging de kolonie to niet, 
zoodat zich zelfs geen liefhebbors voor de opengevallen 
hoeven aanboden. Enkele afstammelingen dier kolonisten 
bieven echter op Java gevestigd. Zie voor een en ander： 
Dr. T. C. L. Wijnmalon, „Nota overdepor- tatio naar 0.- 
en W.-Indie**, (Vcrslagen Ind. Ge- nootschap 1875), do 
Nota van J hr. Mr. De Jongc bij het rapport dor hierna te 
vermelden Staats-com- missie, benevens De Jonge, ,,Dc 
opkorast v. h. Ned. gez&g", V, bl. L； VI, bl. v； X, bl. 
xxvin. Een aan- vraag in 1832 door den Heer De Wilde 
tot de Regeering goricht oiu 100 Paltzers naar Java tc 
mogen zenden, werd door haar afgewezen. In 1857 werd 
het vraagstuk dor kolonisatio opnieuw tor sprake ge- 
bracht door do Hecren F. H. Van Vlissingen c. s., die zich 
tot den Koning wondden met verzoek om onder- steuning 
van een plan tot kolonisatie door Europeanen van 
hooggelcgon stroken in de Buitonbezittin- gen. Eeno 
Staatscommissie werd bonoomd om dio plauncn to 
onderzooken ； in hot rapport, door haar uitgebracht (V 
erslag aan den Koninguitgebracht door do 
Staatscommissie van 16 Juni 1857, 's Grav. 1858), werden 
die plannen afgekcurd. on kolonisatio ont- raden, ook op 
hygienischc gronden, waarb§ hot ad- vies van het medisch 
lid dcr Comniissie, Prof. F. C. Donders, grooten invloed 
uitoefende. Zie ook: T. J. Wilier, „Hct eiland Bocroe”, 
Amst, 1858. In 1890 werd tengovolge van wcnschcn, in 
do Tweede Kamor gouit, eono landbouwkolonie voor 
oud-militairen ge- vostigd to Poespii (Pasoeroean), 
bestaande uit onge- veor twintig gezinnen. Bijna allon 
leofdon met iiilaud- scho huishoudsters cn gebruikten 
inlandsche work- krachton, al werkton zij ook zelf meclc. 
De result a- ten waron goheel onvoldooudc. Oud-
militairon blckon ongcschikto kolonisten to zijn. Hun 
gedrag bcant- woorddo aan dat van velo oud-nulitairen op 
do Vo- luwe. Enkelo kolonisten wonoii to gonooinder 
plaatso nog. In 1900 ontstond ten gevolge van den Zuid- 
Afrikaansohon oorlog eone vestiging van Transvaal- sche 
booron to Lembang (Preangor), ook deze ging te- niot. 
Evonzecr eene landbouwkolonie van Indo's door do 
VoreenigingSoorja Socmirat (zio onder LIEFDA- 
DIGHEWSINSTELLINGEN) to Tjibogo (regoiiU_ schap 
Bandoeng) gevestigd, waarbij al spoedi^op goneigdheid 
totinspannenden veldarbeid werdgestuit. 
Herhualdo malon is in do laatsto twintig jaron do vraag 
bohandeld, of kolonisatio van Europeanon in Indie kans 
van welslagen zou oploveren, met name 
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zoodanigc, waarbij zij ala landbouwors cnz. in hun ' 
ondorhoud. zouden nioetcn voorzicn, omtrent welk punt 
wederom vorwezen wordt near de aangchaalde 
verhandeling van Dr. Wijnmalen on naar Mr. G. M. \V. 
Jellinghaiis, „De Staat tegenover do landverhuizing,\、s 
Gravcnhage 1891, bl. 91. De mogelijkheid en 
weiischclijkhoid cener dergelijke kolonisatio word, hier 
to lando vooral betoogd door Prof. Stokvis, o. a. in eene 
..Communication a f Inst it ut col. intern." (Compte rendu 
de la session a la Hayo 189G, bl. 45) en daarop gcvolgd 
debat; „Ucber vergleichendo Rassen-Pathologio und dio 
Widor- standsfahigkeit des Eurojxiers i. d. Tropen", 
Berlin 1S90 (X. Intem. nied. Congrcs)； „On the 
comparative pathology of human races, with reference to 
tho vital resistance of Europeans in tropical climates'* 
(vertaling en uitbreiding van het voorgaande), Th。 
Practitioner 46, nos. 3, 4 en 5; ,,De invloed. v. tro- pische 
gewesten op den mensch, in verband met kolonisatie en 
gezondheid" (3 voordrachten xiitge- gevcii door Dr. 
Zeehuisen), Haarlem 1894； „La colonisation et 
Thygiene tropicales'', Paris 1896. Stokvis blcef gehecl 
alleen sta-an met zijne opvatting. Zio Kohlbruggc: Der 
Einfluss des Tropenklimas auf den blonden Europaer, 
Archiv f. Rasscn und Ge ell- schaftsbiologic 1910 S. 564. 
Vragen van den dag Jan. 1911 p. 36. Bibliotheque 
coloniale Internationale, Comptes i-cndus des sessions 
1909, 1911, 1912. 

Dat grootc bezwaren verbonden zijn aan ecno 
kolonisatie van Europeesche landbouwers in Ned.- Indie, 
is niet te ontkennen. Men heeft her- haaldelijk beweerd 
dat Europeanen. zonder vermen- ging met inlandsch 
bloed zicli aldaar na hetderde ge- slaclit nict meet 
voortplant-cn. Het valt moeilijk dit to bewijzen, ook wijl 
gencalogische ouderzoekingen op Java veelal wein ig 
gunstig ontvangen vvorden, wanneer het daarbij het 
vraagstuk van rasvermon- giiig geldt. Voor de genoemde 
bewoners van Kisar staat het nog niet vast of vermenging 
plaats had. Zeer zeker komt eene vierde onvermengd 
gebloven gencratio op Java uiterst zelden voor. Land- 
bouwende Europeesche geslachten bestaan daar in elk 
geval niet. Voor dezulken zou reeds de keuze van een 
geschikt terrein moeilijkheden op- leveren. Aan vestiging 
in laag gelegen etreken zal niet ged&cht kunnen worden
； hoogvlakten zullen hoofdzakelyk in aanuierking 
moeten komen. In dit opzicht zijn o. a. het Bandopng-
pJateau.(Prcan- ger), het Diengplateaii^ do Tengger _en 
liet Ajang- of Jang-geljergfe op Java aanbevolen ； op de 
Buitenbezitt ii)gen sommige hoogvlakten op Sumatra, het 
eiland Boeroe (zie AViller, t. a. p.) en ook het hoogland 
van Timor (Molcngraaff IndiscJio Merkuur 27 Febr, 
1912). De meeste dier stre- ken zijn ecJiter nog niot van 
geschilcto com in u- nicatie-niiddeleii voorzien, die een 
voldoenden afvoer waarborgen van de producten, door de 
Europeesche landbouwers to telen, lietgeeii toch een dor 
eerste vereischten voor liet gelukken der kolonisatio zou 
zijn. Voorts zou liet, zclfs bij vestiging in hoogero st 
reken, noodzakelijk zijn, te zorgen dat de kolo- nisten bij 
hunne aankonist behoorlijke huisvesting vonden en dat 
het ruwe werk der ontguining reeds gedaan was, daar het 
lioogst gevaarlijk zou zijn, do kolonisten spoedig na 
hunne aankonist bloot te stel- len, in het hun vreemde 
kliniaat, aan geinis van behoorlijke beschutting en aan 
den zwaren ongezonden ar,?id van boschontginning in de 
tropen, Met name g：ldt dit bij eene kolonisatie 
hoofdzakelijk door isederlandcra — voor Italianen cn 
andoro bewonera van Zuid-Europa zouden de genoemde 
bezwaren 

misschien conigszins iniuder van. kracht zijn — on om 
kolonisatio door Nederlanders is hot toch hoofdzakolijk 
te doen, wanneor mon eene dergelijko ovcrplantiiig van 
Europeanon naar Ned.-Indie aan- bevcolt. Men wenscht 
toch daardoor do korn eener Europeesche bcvolking to 
verkrijgen, die ook de weerbaarheid der kolonio 
verhoogt en op wio ook in geval van cventueelen krijg, 
met eon vrceinde na- tio to rekenen zou zijn. Voorts zou 
alleen van eene kolonisatie door degclijko landbouwers 
heil zijn to vcrwachten; van kolonisatio door 
zoogonaamdo “paupers", dio zclfs in hot moederland den 
strijd van het leven niet kunnen volhouden, schijnt 
weinig heil to verwachton, daar zij tegen den zooveel 
zwaarde- ren strijd in con zoo verschillend en voor hen. 
on- gunstig klimaat nog minder bestand zullen blijken, 
gezwegen nog van den ongunstigon invloed, dion zij 
waarschijnlyk op de omwonende inlandsohe be- volking 
zoudon uitoefenon. Buitendien zouden zulke kolonisten 
althans op Java zich wel spoedig met inlandsche 
vrouwen gaan vermongen, waarmede in zoover reeds do 
proefneming zou hebben ge- faald. Dit alles is ook een 
groot bezwaar tegen zoo- genaanide deportatic-kolonien 
in Ned.-Indie, wanneer het althans het doel is oin daaruit 
vrijo kolonis- ten te doen ontstaan ； het overplanten 
ecnor kolonie van misdadigers te inidden van een 
inlandsche bo- volking, als die, welke in Ned.-Indie leeft, 
zou op zich zelf al in de hoogste mate afkouring verdie- 
nen en evenzeer op nicts uitloopen, daargelaten nog het 
feit, dat het gctal dergenen, die voor eeno dergelijke 
traiisportatie in aanmerking zouden. komen, te gering 
zou zijn om do stichting eener de- portatie-kolonie te 
wettigen. Zie H. G. Nederburgh, „Eenige beschouwingen 
over transportatie en re- legatie, vooral in verband met 
kolonisatie", 's Grav. 1890. Mocht, uit welken hoofdo 
ook, te eo- nigertijd in liet moederland ernstig wordon 
gedacht aan het stichten eoner kolonie van Europeesche 
landbouwers, dan zullen de ondernemers, willen zij geen 
zwaro verantwoordelijkheid op zich laden, mooten 
zorgen, dat do iininigranten bij hunno komst alles 
behoorlijk voorbereid vindon on nict, zooals indertijd in 
Suriname, onbeschut aan het hun vrccni- do klimaat 
worden blootgcstcld ； do kosten daarvoor echter en 
voorhotlevensonderlioud godurondedocerate jaren 
zoudon reeds z66 belangrij kzijn, dat lietzcor de vraag 
zou wezen, gegevon ook do grootc kens van algeheelo 
mislukking, of do bcoogde belan- gen die uitgaven waard 
zouden -- 

Van nicer practischc waardo voor do beoor- deeling 
van het vraagstuk dan algomeeno bo- schouwingci), als 
wauunedo in don regel do zauk behandcling vindt, is wel 
het feit, dat ook do inderdaacl hoog.st gunslige rcgclirig 
orntrent af«tand van gronclcn en vcrl coning van geld el 
ij ken bij st and, welke, als uitvloeisel van het in 1900 
van Regee- ringswego in Indiii iugcsteld zg. pauperisme-
ondor- zook betroffende do Europeesche bevolking 
aldaar, in 1904 is uitgcvaardigd ten behoove van den 
kleinen land- en tuinbouw (Zie ondcr AG RAR I- SCHE 
WET, DI, I, bl. 20), slecbts in zeer enkclo gevallen 
wcrkcJijk bovrodigende resultatcn hcoil mogen 
oplevcren, 

lets anders is het zich vestigen van Europeanon in 
Indic, ah leiders cnz. van jiijverhcids-, mijn- bouw- of 
landbouw-ondernemingen, — meer eeno kolonisatie van 
Europecsch kapitaal en vernuft dan wel van Europeesche 
werkkrachten, Dezc, ovenzoo als de vestiging van 
Europeanon als k lei no industrieelon of kloinhandolaars, 
is gcouo koloni- 
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noodig, dat do Regeering do onbelemmerdo toc- lating 
van goede elementen in de hand wcrko en, voor zoover 
dit van haar afhangt, do uitoofoning van het beroep 
vcrgcmakkelyko en waar het do verkrijging van gronden 
betreft, dcze bevordcre, zooals reeds in ruime mate 
gescliiedt. In dien geest wordt ook gesproken van het 
„kolonisatio-plan*' van Du Bus, waarover zie 
CULTUURSTELSEL. Over kolonisatie in dezen 
laatstbcdoelden zin handelt: Kohlbrugge, Blikken in het 
zielclevcn van den Javaan en zijner overheerschers, 
Leiden 1907. 

3. Kolonisatie eindelijk van bepaalde streken in 
Ned.-Indie kan ook door inlanders geschieden, wanneer 
dezen bijv. op groote schaal van de cene streek naar eene 
andere verhuizen, zooals o. a. in de achttiende eeuw 
Oost-Java hoofdzakelijk door Madoereezen werd 
gekolonisecrd. Waar dua- danige — wel als 
transmigratie aangeduido — kolonisatie plaats vond, 
geschiedde zij in Ned.-Indie tot v66r eenige jaren zonder 
bemoeiing der Regee- ring, die echter dan vaak op 
indirecto wijze tot de opening van woeste streken 
bijdroeg, o. a. door aanleg van spoorwegen, irrigatie-
werken onz. Zoo voerde de spoorwegaanleg door 
Besoeki en Banjoe- wangi tai van bewoners van Midden-
Java daarheen. 

Eenige jaron gelcden echter ging do Regeering zich 
met dusdanige kolonisatie meer rcchtst reeks inlaten. 
Van 1900tot 1905 vormden de„inzinkingn van Java cn de 
„mindere welvaart" een brandend vraagstuk en een bron 
voor dagelijksche gedachtenwisseling. Al is het wellicht 
nooit met zoovele woorden ge- zegd, vrees voor o 
verbevolldn g van sommige streken van Java zal er niet 
vreemd a an zgn geweest, dat do Regecring destijds 
aandacht ging schenken aan maatregelen om voor de 
bevolking van sommige streken op Java een verhuizing 
naar elders te ver- gemakkclijken. Ook het denkbeeld om 
aldus bepaalde, tot nu toe door te schaarsche bevolldng 
achterlijk gebleven, streken tot ontwikkeling to brengeu, 
zal echter ongetwijfeld in groote mate dnarbij voor. Bij 
Gouvts.-besluit van 30 Sept. 1902 no. 17 werd aan den 
ass.-rcs. H. G. Heytingde opdracht gegeven zich naar 
Sumatra to begeven tot het uitkiezen van ter- reinen, 
geschikt voor het nomen van een zoodanige proef tot 
kolonisatie. Eindo 1903 word donzelfden ambtenaar 
opgedragen een plan in te dienen betref- fendo do wijzo 
van besteding van cen renteloos voorsohot voor uitgaven 
in het belang van omi- gratio van Javanen tot een bed mg 
van 4 millioen gulden. Van dit grootscho plan werd 
echter af- gezion on ton slotte in 1904 do heer Hey ting 
ge- machtigd om terreinen voor kolonisatie to gaan 
uitkiczon in de afdeeling Banjocwangi der resi- dontio 
Besoeki en in de residentio Lampongscho Districtoi). De 
voorbereidingen tot de kolonisatie- proef in do afdeeling 
Banjoowangi werden evenwel epoedig daarop ingevolge 
bevel der JRcgcering ge- ataukt. In Mnart 
1905claarcntcgen kwam hetdefini- tiovo besluit der 
Regcering tot hot nemon cenor ko- lonisatieproef in de 
Lampongsclio Diatricten onder leiding van don heer Hey 
ting voonioemd, bijgcstaan door cen 
ondordisbrictshoofd en twee mantri's van don 
irrigutiedienst. In Mei 1905 werd met de ont- ginning 
van het uitgekozen terrein to Gfdong T虹 taiin 
(onderafdeeling Telokbetong) begonnen. Aan de 
koloniaten werd behalve vrij vervoorvan do plaats van 
herkomst ook een voorschot gegeven voor eersto 
levensonderhoud en voor aanschaffing van land 
bouwwerktuigen en veo, en voorts landbezit 

verzekord in den vorm van communaal bezit met vasto 
aandcelen on wel zoo, dat iedcr gezin 66n bouw bcvlocibaro 
sawah zou bekomen. Eindelijk zouden zij ongeveer 2 jaren 
lang van RegeeringB- wegc financiecl gesteund worden, 
zonder dat tcrug- betaling zou worden geeischt. Geregeld 
kwamen nu jaarlijks een zeker aantal Javaansche huisge- 
zinnen, doch ook ongehuwdo Javanen, naar do Lam pongs, 
die in de eerste plaats de aangewezen boschgronden nabij 
Geelong Tataan moesten ont- ginnen en tot sawahs maken, 
zulka onder geregeld dagelijksch toezicht van hun hoofden, 
van de mantrfs en van den Europceschen leider. Verder 
werden de kolonisten geregeld aangespoord om, naast do 
bewerking van hun sawahs nog andere cultures, als van 
mais, tabak, katjangsoorten, klap- pers en vruchtboomen en 
veeteelt te beoefenen, om aldus tot zekeren welstand te 
geraken. Ook hierbij werd op allcrlei wijzen door het 
Gouvemement hulp verlcend, o.a. door het verstrekken van 
fokvee op krediot. In 1911 werd ter hoofdplaata van het ge- 
west do Lampongsche Bank opgericht en tevens met het tot 
nog too gcvolgde stelsel van verstrekking van financieelen 
steun van Regeeringswege gebro- ken. Van ein de 1911 af 
kregen de nieuwe kolonisten slechts kosteloos vervoer naar 
Tglokbetong en tevens een premie van f 22.50 per 
huisgezin, waar- door zij in staat werden gesteld kleine 
schulden op Java af te betalen. Te Telokbetong aange- 
komen, konden zij dan bij de Lampongsche Bank gelden 
leenon, noodig om landbouwgereedschap- pen, huisraad 
enz., aan to schaffen, en zoolang zij nog met den 
ontginningsarbeid bezig zouden zijn en nog geen 
verdionsten zouden hebben, zou boven- dion do Bank hun 
de strikt noodige gelden merle in don vorm van krediet 
verschaffen. Begin 1916 bedroeg het ziolental der 
kolonisten bijna 7300, vormendo 土 2050 huisgezinnen mot 
2065 werkbare mannon, gevestigd in 5 nederzettingen met 
bij- dorpen, bezittende een uitgestrektheid van 739 bouws 
erf, 1094 bouws sawahs en 460 bouws tegals. Het oordeel 
over de kolonisten luidt over het al- gemeen matig, vooral 
wat aanging de in vroegere jaren aangeworvenen. In de 
Lampongs in het bezit van rijsbvelden gekomen, hetgeen 
voor hen op Java in den regel onbereikbaar was geweest, 
toon- den zij zich daarmede reeds meer dan tevreden en 
legde het meerendeel nict dio energie en werklust aan den 
dag, noodig om hunno inkomsten en due hun welvaart te 
vermeorderen, als waarop de Regeering gelioopt had. De in 
do laatste jaren aangekomenen schijnen echter van wat 
beter ge- halto to zijn. Voldaan ovenwel aan de verwach- 
tingen, die mon vooral in het Moederland zioh in den 
beginne daarvan voorstelde, heeft dozo met ruimcn 
financicelon steun opgezette kolonis&tie- proef niet, 
ofschoou zij — do aanzienlijke koston, aithans in de eersto 
jaron, daargelaton ——ovonmin eone bcpaaldo mislukking 
mag worden gonoemd. Van cone vermonging mot de — in 
dat opzicht hoogdt exclusicf ge&temdo — itihcemsche 
Lam- pongscho bovolking was echter geen . 

Een andere kolonisatioproef had plaats in Ben- koelon. 
Dozo, aangevangon in 1908, ging uit van den controlcur D. 
G. Hooyer te Kepahiang (Re- djang) en eenige 
dorpshoofden en had ten doel, door het overbrengen uit cen 
streek van Java, waar de rijsttoelt tot eon vrij hoogc 
ontwikkeling was gekomen, van landbouwers naar 
Kepahiang om daar sawall's aan to leggen, in 't algcmeen 
aan do landbouwtoestanden aklaar eenigen meer- 
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deren vooruitgang to go ven. Daartoe word cen f 20.000 
uit de margakas ter beschikking van den controleur 
Hooyer gesteld. Later werd deze som door de Regeering 
aan de margakas gorestitueerd en de kolon isatieproef 
voor hare reken in g genomen. In 1909 werden de cersto 
emigranten uit het Bui- tenzor^scho en de Preanger-
Regentschappcn naar Kepaliiang overgebmeht. Behalvo 
vrijen over- tocht genoten zij een voorschot in geld, 
voorts vrije huisvesting, totdat zij cen eigen won in g 
had- den gebouwd, en gedurende eenige maanden eon 
tegemoetkoming in rijst en visch enz. In tcgenstel- ling 
met de kolon isatie in de La in pongs — waarbij echter 
eon geheel ander doel voorstond en in het al- gemeen de 
omstandigheden van anderen aard waren —betrachtto 
men liier bij de kcuzc der kolonisten de grootste zorg om 
ijverigc en kundige landbouwers te krijgen. De vlijt der 
kolonisten was dan ook zeer vol- doende. Hier had men 
echter te kampen met minder gunstige 
gezondheidstoestanden. Ook was niet te voren gezorgd 
voor de noodige leidingen en andere voorzieningen voor 
de bevloeiing der sawahs, zoodat aan den aanleg daarvan 
op een der nederzettingen geen verdere uitbreiding kon 
gegeven worden. Een en ander was oorzaak, dat de 
uitkomsten der kolo- nisatie ook hier ten elotte niet 
zoodanig waren als 

aan vankelijk werd verwacht. 
In 1912 vertrokken uit hetzelfde gewest ver- 

trouwde inlanders uit Mocara Aman (Lebong) naar 
§oekaboemi en Koetoardjo, om personen te zoeken, 
die genegen zouden zijn om te verhuizen. De kolo- 
nisten genoten vrijen overtocht, maar hadden verder 
alles zelf to bekostigen. Wei werd voorloopig in 
hun onderhoud voorzien, maar dit geschiedde ter 
nadere verrekening, terwijl hun voorts gronden ter 
ont饥nning werden toegewezen op dezelfde wijze 
als dit aan de inheenfsche bevolking geschiedde. 
Dient-engevolge ontstonden drie nederzettingen in 
het Lebongsche： van een daarvan slechts wordt de 
bevolking tamelijk welvarend genoemd. De Jigging 
van de twee andere nederzettingen schijnt minder 
gunstig te zijn. Begin 1916 bedroeg het zielental 
der booger bedoelde kolonisten in het R寸djangsche 
791 met 289 werkbare mannen, gevestigd in 3 neder- 
zettingen ;het zielental der koloniston in het Lfi- 
bongsche was 268, gevestigd evenzeer in 3 neder- 
zettingen. 

Ten slotte mag onder de kolonisatieproeven mot 
Rxjgeeringssteun niet onvermeld blijven de door 
den Heer A. Th. J. van Emmerik, dirccteur der 
Witte Kruis-kolonie bij Salatiga, genomen proef 
met een vrijwilljge emigratie van Javanen naar 
de kolonie Kalawara-Napoeti in het Paloe-dal(Mid- 
den- Celebes). Hier was bepaaldelijk het hoofddoel 
nooddruftige Javanen, die ter nauwemood in hun 
dagelijksche ~t>ehoeften konden voorzieji, over te 
brengen naar een streek, waar zij betere bestaans- 
voorwaarden zouden kunnen vinden. In Febr. 1907 
werdon 28 personen tot dat doel naar het Paloedal 
overgebracht, later volgden anderen. Do bedragen, 
van JRegeeringswege beschikbaar gesteld, waren, in 
verband ook met de geringe verwachtingen, klein. 
De toestand der kolonisten, van welke cr op ulto. 
1912 146 aanwezig waren, een toestand, die reeds 
van de stichting der kolonie af verre van gunstig 
was geweest, wordt in het verslag over 1914 ge- 
；egd verbeterd te zijn. Ten einde aan de kolonie 
in het Paloedal de zoozeor gowenschte uitbreiding 
te kunnen geven, is zij in 1915 overgedragen aan 
het Leger des Heils. ° 

Literatuur: Koloniaal Weekblad 1907 nos. 28 

en 29; Stem van Indio 1907 no. 8; Wcekblad voor Indie 
1907 no. 3; Ind. Gids 1907 biz. 547; do Kolonialo 
verslagcn ； Dr. J. van Breda de Haan, Kolonisatie op do 
Buitenbezittingen en A. J. Koons, Over 
kolonisatieproeven in do residentio Benkoelen in 
Teysmannia, 26e jaarg., biz. 400 en 587. 

KOLONO. Naamvan het Zuidoostelijkschiereiland 
van den Zuidoostarm van Celebes (zie aldaar Deel I 
onder d. den Zuidoostarm biz. 459). 

KOM£RING. Belangrijke zijtak der Moesi. Zio 
SUMATRA r i v i c r e n. 

KOMfiRING ILIR. OnderafdeeEng der afdecUng 
Palembangsche Benedenlanden, een oppervlakto be- 
slaande van 15.777 K.M.3. Hoofdplaats is Kajoe Agoeng 
(zie aldaar). Het omvat hoofdzakelijk het stroomgebied 
der beneden Komering en wordt be- gronsd door de 
Moesi ten N. en de Masoedji ten Z. 

De onderafd. bestaat uit het district Komering Ilir, 
onderverdeeld in vijf onderdistricten: Kajoe Agoeng, 
Soegi Wara«, Pager Dewa, Sirapoeloe Pa- dang en 
Pangkalan Lam pan. Het aantal zielen be- droeg in 1915 
ruiin 82000. 

Het grootste decl dezer onderafdeeling bestaat uit 
nioeras doordat de kuststreken tot diep landwaarts 

in bij vloed door het zee water overstroomd worden, terwijl de lage 
oevers der Komering en andere rivie- ren bij hooge waterstandcn 
in den W. moesson gere- ' geld onderloopen. Men vindt er dan ook 
versch Hie ride meren en plassen (zie onder PALEMBANG), die 
zeer vischrijk zijn. 

Toch is de bevolking zeer welvarend, een gevolg van de groote 
werkzaamheid. Er wordt veel pinang, katoen en peper aangeplant, 
echter gaat de beplan to oppervlakte voor de laatste twee cultures 
eer achter- dan vooruit. Belangrijke hoeveelheden d&mar, ro- tan, 
djeloctoeng en arensuiker worden uitgevoerd. Hevea wordt veel 
aangeplant (zie Ind. Morcuur 29 Sept. 1916 no. 39). De veestapel 
beteekent niet veel (士 500 runderen, 1350 karbouwen 土 1050 
gei- ten), de nijverheid des te meer. De pottenbakkerijen voorzien 
een groot decl van het gewest Palembang, terwijl er uitstekendo 
prauwen worden vervaardigd. 

De onder-afdeA]ing Komering-Uir, in 1853 inge- steld, werd in 
1878 opgeheven en gevoegd bij do onder-afdceling Ogan-Ilir, om 
echter in 1906 wederom als onder-afdeeling te worden afgcschei- 
den. (Zic verder KAJOE AGOENG, MASOEDJI). 

KOMERING OELOE. Onderafdeeling van de af- deeling Ogan- 
en Koniering-Oeloe, rcsidontie Palem- bang, bevattondc het 
stroomgebied der midden- Koinering. Zij bcslaat cen oppervlakte 
van 5323 K.M.2., telt 53.000 zielen (1915) en bestaat uit het ■ 
district Martaj>oera, verdccld in do onderdistricten • Si in pan gan, 
Martajjoera en Menanga. De hoofd- .. plaats Martaj)oera, de 
standplaals van den contro- , leur,opdcn linkeroeverder Komering 
gelegen,is door goede, per autoniobiel, berijdbare wegen 
verbonden met Moeara Boca en Batoe radja; de veestapel ' ' / telde 
ulto. 1912: 70 paarden, 4GO runderen, 856 karbouwen en 2059 
geiten. De onderafdeeling leverb katoen, klappers, vcrschillende 
vruchlensoorten en veel rotan op.」)c bevolking is zeer welvarend. 

KOMODO of RATTENEILAND. Eiland in Straat 
vaiT^defnbaWgT'onderlidbrigheid van Bima, en vroeger door het 
bestuur als ballingsoord gebruikt. Het wordt op 478 K.M2. gcschat 
cn draagt vulkanisch gebcrgle. Herten waren er vroe- ger talrijk. 

Het eiland behoort administratief tot de onderaf- 

{久M 乂口以
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dceling Noord- on WestrManggarai der afdecling 
Flores, residontie Timor en Onderhoorigheden. 

KOMORAN of SILAM. Eiland op de Zuidkust van 
Nieuw-Guinea, ten zuidoosten van het Frede- 
rik Hendrik- of Dolak eiland, waarvan het is gcschei- 
den door de Bensbachkreek; van den vasten wal is 
het geschciden door hot zuidelijkste deelvan dePrin- 
ses Mariannestraat; het eiland is laag en moerassig. 
Op de zuidkust ligt de kampong Momboem; de be- 
volking is niet vijandig gezind. 

KONANG of KONANG-KONANG (MAL„ JAV.). 
Zio API-API en LICHTGEVENDE ORGANIS- 
MEN. 
KONAWI. Rivier op Celebes (zie aldaar Deel I 
onder d, den zuidoostarm biz. 458) en by LAI- 
WOEI. 

KONDANG (SOEND.). Zio FICUS VARIEGATA. 
KONDE (MAL., JAV.). Haar wrong； kapsel waarbij 

de harcn van alle kanten worden opgestreken, 
waarna men ze met de linkerhand op de kruin bij- 
eenhoudt, terwijl men met do rechterhand het af- 
hangend gedeelto eenige malen ronddraait on dan 
over de linkerhand in een knoop legt, SOIM op do 
kruin, meer echter wat lager tegen het achtcrhoofd. 
Do kond6 wordt dan met spelden (MAL., SOEND. 
toesoek korde, JAV. soesoek kondc) beve tigd； 
die spelden zijn vaak van zilver of van goud en 
soms met diamanten of briljanteii bezet. Het is do 
gewone haardracht voor Indo-Europeesche vrou- 
wen； zij is ook bij Chineescho vrouwen in gebruik, 
terwijl mede inlandsche vrouwen, Javaanscho zoo- 
wcl als Maleische, de kondedragen. (Zie Van Hasselt, 
“Sumatra, volkenkunde”，bl. 11). Zeer veel overeen- 
komst met de kondehceftdegeloeng (HOOOJAV. oekel, 
KAwisanggcel) een knoop of wrong, die ook wel door 
mannen gedragen wordt en welke men soms, als 
de wrong al te dun zou worden, met eenig fyn goed, 
zooals neteldoek, moiissoline, aanvult (geloeng dioe- 
bel) of met haar (geloeng di tjemara)； de konde 
wordt ook wel met den lossen haarstaart (tjemara) 
aangevuld om den wrong dikker te doen zijn. Ja- 
vaansche vrouwen hebben verscliillendo manieren 
voor het opmaken of leggon van de wrong； do 
niinst fraaio is dio waarbij hot haar achter aan het 
hoofd als een dubbelostrik in een paar halen als ecn 
lus (locngsen) opgeinaakt wordt. Andore. benamin- 
gen zijn g.'-loeng malang, g. potjong enz, (Poensen, 
Med. Ned. Zone!cl. XX, bl. 418; XXI, bl. 18). In do 
Socndalzmdcn ia do geloeng kond6 ook in gebruik. 
Van do i-anggoel (SOEND., MAL.) ondorscheidt men 
verechiJlcndo soorten, zooals de sanggoel bolorran, 
rond met bloeinen opgevuld, de sanggoel parekran- 
tan, waarbij do uitcindon van hot haar los hangon. 

Do afleiding van den naam kond6, dio ook wel 
oan den Cliineoschcn haarstaart word gegevon, is 
onzeker. Voor vorschillendo gissingen zio Prof. 
Veth, ,,Uit Oost en West", bl. 275. 

KONfiNG BODAS (SOEND.). Zie OURCUMA ZE- 
D0AR1A. 

KONfiNG GEDE (SOEND.). Zio CURCUMA LON- 
GA. 

KONENG HIDEUNG (SOEND.). Zie CURCUMA 
AERUGINOSA. 

KONfiNG PINGGANG (SOEND.). Zie CURCUMA 
VIJUD1FLORA. 

KONENG T^MEN (SOEND.). Zio CURCUMA 
LONGA. 

KONENG TINGGANG (SOEND.). Zie CURCUMA 
VIRIDIFLORA. KONGKOAN of Chincesche raad. Zie ondor BE- 
STUUR (I, bl. 287). 

KONGSI. Eon Chincesch woord, aanduidende een 
firma, vennootschap of maatschappij in den ruimaton zin. 
Het wordt in den Archipol sedert eeu- wen algcmcon 
gebruikt, en heeft or zich, zoowcl in onzo eigen taal als 
in verschillende inlandacho, burgcrrecht veroverd. 

Letterlijk beteekent het: „boheer van het alge- meon", 
of „bestuur van gemeenschappelijko belan- gen". In den 
vonn k o n gs i is het woord ontleend aan de taal der 
Chineezen van Foehkien, die zich op geheel Java en in de 
handelshavens der Buitenbe- zittingen hebben 
neergelaten. Onder de Hakka-Chi- neezen luidt het k w o 
e n g-s z 6. In den Riouw- archipel en op Java ia hot ook 
gebruikelijk don be- stuurder der firma als ,,kongsi" aan 
te spreken en van hem steeds als ,,kongsi" te gewagen. 
Ook worden Chineesche officieren wel eena met dien 
titel aangesproken. 

Dank zij het onvermoeid zoeken derChineezennaar 
middelen om hunne kapitalen productief te maken, zijn 
niet alleen in onze kolonien, maar ook op het echioreiland 
Malaka, in Achtcr-Indie en op de Philip- pijneni de 
kongsi's zeer talrijk, en voor den bloei en de ontwikkeling 
van nijverheid, handcl en scheep- vaart van moeUijk te 
overschatten beteekenis. Niet weinig wordt hun ontstaan 
in de hand gewerkt door het onge familieleven der 
Chineezen, dat or geheel op is ingericht om de mannelijke 
verwanten in dezelfde woonplaats byeen te houden en 
dus clan's te doen ontstaan, waarin, dank zij het beginsel, 
dat niemand privaat-vermogen kan hebben zoolang zijn 
vader leeft, feitelijk alle familiekapitaal den patriarch ter 
bescliiliking stoat. Ongetwijfcld zouden dan ook, in- dien 
een onderzoek werd ingcsteld, vele kongi's, zoo niet het 
meorendeel, ware familiekongsi's blijken to zijn. In de 
laatste jaren (zie onder CHINEEZEN) wordt van 
bovengenoomd beginsel hoe langer hoe meer afgeweken. 

ledere kongsi draagt, ter onderscheiding van an- dere, 
een naam (h 6, of d z I li 6), die, bchoudens ee- nigo 
uitzonderingen, uit t*ee letterteekens bestaat, of, wat 
hctzelfde zeggen wil, uit twee eenlettergre- pigo 
woorden. Deze hebben een wijdsche, schoon- klinkende 
of gehikaanbrengende beteekenis en worden, op grond 
vdn de leer dat namon on woorden kracht on macht 
vertegenwoordigen, bij minder vooi'spoedigen gang van 
zaken wel eens door andere vervangen. Bij wijze van 
onderteekening wordon zij door middel van een stempol 
onder al de brieven en stukken, die van de verceniging 
uitgaan, afgedrukt. Vandaar dat mon de kongsi-namon in 
den regel t j a p *s of “zegels" noemt. 

Kongs i's, hoofdzakelijk ter ontginning van 
goudmijnen tot stand gekomen, bestonden in Borneo's 
Westorafdecling, mot name in het sultanaat van Sambas, 
vormoedelijk reeds voor onzo komst in don Archipel. 
Onder don drang van behoefte aan onderlingen stoun en 
samenwerkiwg tegen Ma- loischo vorsten on Dajaksche 
stammen, vercenigden zij zich vaak ondor een 
gemcenschappelyk hoofdbc- sluur, door onderling 
goedvindon aangowozen, en vormden dus grootere 
kongsi's: daadworkelijke ropublickjes, dio clkander vaak 
bcoorloogden en onderwierpen en zich telkons splitston 
of zich in elk- ander optoston; zij bezaten raadsgebouwen 
ter be- sprekiiig van gemconschappelijke bclangen, 
oefen- den formeelo icchtsbedeeling uit en hielden or 
zolfs geschreven wotten, bepalingen en belastingstelsels 
op na. En op hunno bourt sloten zulko ropubliekjes zich 
mcermalen aaneen tot vorming van confedora- ties, 
evencens k o n g a i's goheeten, waarin door hot 
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machtigste do suprematie over do overigo uitgeoe- fend 
werd. 

Sedert het hers tel van 011s gezag over Borneo's 
Westorafdeeling werden door Commissai'issen en 
Gezaghebbers vaak pogingen aangewond om langs 
vredolievendeu wcg deze kongsi's tot onderwerping te 
brongen. Doch, hoewel nu en dan door militair 
machtsvertoon en zelfs wapongewcld gesteund, leidde 
alles steeds tot niet reel meet dan scliijn- onderwerping, 
totdat do omstandighedon in 1850 ons tot krachtigor 
optreden brachten. In dat jaar werd onder bevel van den 
luit.-kol. Sorg Pamang- kat veroverd en waren do 
omstrekon dier plaats het tooneel van scherpe gevechten 
tegen Fo-sjoen, eene confederate, die reeds in. de vorigo 
eeuw be- stond on thans was samengestcld uit de kongsfs 
Thay-kwoeng, Sjip-ung-foen en Lim-thien, respec- 
tievelijk in de landschappen Montrado, Loemar en 
Boedoek gevestigd. Een. blijvond resultant werd door 
dien veldtocht niet bevochten. Meer kracht werd 
ontwikkeld. in 1S53. Onder leiding van Andresen, den 
militairen kommandant der residentie, had- den toen 
expedities naar Seminis en Sepawang plaats, die eenige 
gevechten van beteekenis na zich sleep- ten； in het 
volgend jaar trokken onze troepeu van do monding der 
Selakau en dor Singkawang- rivier over Sbigkawang 
naar Montrado, en slaagden er in, zonder tegenstand van 
beteekenis te ontmoe- ten, beide plaatsen te bezetten. 
Enkele dagen daar- na werdon de kongsi's der Fo-sjoen-
confederatie bij publicatie van Andresen opgeheven 
(Juni). Een maand later brak in het landschap Montrado 
een opstand uit, waarvan verschillende gevechten en 
schermutselingen het gevolg waren ； doch reeds in 
Augustus was ook deze laatste poging tot herstel van 
■eigen onafhankelykheid in blocd gesmoord. In. No-
vember werden de veroverde landschappen tot ■een 
assistent-residentie Montrado verheven. 

Gedurcnde die verwikkelingcn had de kongsi Lan-
fong in het landschap Mandor, dio de Chinee- zen 
tusschen de Pontianak-rivier, de beneden-Lan- dak, de 
Sepatta en de rivier van Mampawa omvatte, een strikte 
iieutraliteit gehandhaafd en daarna, toen ons krachtdadig 
optreden haar de overtuiging ge- schonken had, dat zij 
zich veilig aan onze zijde kon scharen zondor, bij 
eveutueele weorwraak der oor- logvoerendo kongsi's, 
geheel aan eigen krachten te worden overgelaten, ons 
door het terugbrongen van gevluchte bevolking en het 
uitleveren van hoofd- •opstandelingen gewichtige 
diensten bewezen. De Regeering achtte het derhalve mot 
de billijkheid en goede staatkunde in strijd ook die 
kongsi te vernietigen en erkende haar voortbestaan onder 
het oppergezag van Nederland bij Besluit van 4 Januari 
■ 1857, waania hare verhoudiiig tot het Gouverne- ment 
bij bevelschrift van den resident van 30 April van 
hetzelfde jaar omsclirevoii werd. Do kaptliai Lioe A-sin, 
die sedert 1848 aan hot hoofd dor kongsi had gestaan, 
werd daarbij in zijno waardigheid be- vestigd. Toen hij 
in October 1884 overleed, achtte het Gouvernement het 
oogenblik gekomen om ook dit laatste overblijfsel van 
een gewiehtig tijdperk in Borneo's geschiedenis op te 
heffen en do Alandor- Cluneezen onder direct bestuur te 
brengen. Dit be- sluit kwam ochter niet tot uitvoering 
zonder dat op- roerige bewegingen outstondeii, die aan 
twee con- troleurs het levcn kostten, doch, nadat het 
bestuur der residents tijdeUjk in miUtaire handon was 
over- gegaan, met eenig wapenvertoon onderdi-ukt wer-
den. 

Onze aanrakingen met do kongsi's tot 1845 zijn 

nauwkeurig en zaakrijk beschrovon door Veth, in zijn 
sUndaArdwerk gotitold “Borneo's Wester- afdecling.'' 
Do periodo 1850— 6 word zeer uitvoe- rig, niot behulp 
van officiccle stukken, behandeld door Kiolstra, in een 
reeks van Mtikelen in de Indi- scho Gids van 1889 en 
1890, terwijl mon ook eon go- deelto van dat tijdperk 
bosproken vindt in hot T. van Ned.-Indie voor 1853, II. 
Sedert Kielstra's ar- tikelon hot licht zagen, heeft de 
beschrijving der on- derwerping van de kongsi's van Van 
Rees (Wachia, Taykong cn Amir) nog slechts waarde als 
roman. Een intcrcssante aanvulling van de 
gebeurtenisssen in 1852 en 53 werd gegevon door 
Young in het Tijd- schr. v. h. Bat. Gen. 1895, bl. 499. 

De inwendigo geschiedenis der kongsi's van Mon-
trado tot 1850 is in het Tijdschr. v. h. Bat. Gen.' van 1893 
aan de vergetollxeid ontrukt door den controleur S. H. 
Schaank, die, behoorlijk met ken- nis van de Chineesche 
taal toegerust, de schamele tot zulk onderzoek ten 
dienste staande middelen, als mondelinge 
overleveringen, correspondentiea, formulieron, 
zieltabletten, grafschriften en munten, met groote 
uauwgezetheid heeft gecxploiteerd. Voor historische 
gegevens omtrent de kongsi Mandor zie men Do GrooG, 
“HetKongsiwezcn.van Borneo", een werkje dat toveiis 
zoekt aan to toonen, dat de oor- sprong der kongsi's in de 
republikeinsche dorpsin- stellingen van het Chineesche 
rijk te zoeken is. Eene biographic van Lioe A-sin vindt 
mon in de Bydr. t. t. 1. en vlk., IVe ser., deel X, bl. 34. 

KONING WILLEM III SCHOOL. Zie ONDER- WIJS. 
KONINGIN EMMA SCHOOL. Zie ONDERWIJS. 
KONINGIN WILHELMINA SCHOOL. Zie ON-

DERWIJS. 
KONINGINNEBAAI. Eerste baai, met zeer niatigo 

diepten, ten Z. van Padang. Aangezien de om do Z.W. 
open baai niet genoeg beschutting krijgt van de 
voorliggcnde, weinig uitgestrekte gevaren, om onder 
alle omstandighedon ecn veilige ligplaats op te levcren, 
is in het Noordgedeelte, achter een breek- water, 
nangelegd de Em maha ven, do belangrijke 
afschee])plaats van Pa3ang lin van do Ombilin- 
kolenmijnen. Zie Zeemansgids deel I en BRANDE- 
WIJNSBAAI. 

KONINGSTIJGER. Zie TIJGER. 
KONINKLIJK NEDERLANDSCH AARDRIJKS- 

KUNDIG GENOOTSCHAP. Zie GENOOTSCHAP- 
PEN. 

KONINKLIJKE PETROLEUM MU. (Koninklijko 
Maatschappij tot het opsporen cn ontginnen van 
petrolcumbronnen in Nederlandsch-Indic). Zie bij 
PETROLEUM. 

KONINKLIJKE PAKETVAART MIJ. Zie PA- 

KETVAART AIAATSCHAPPIJ (KONINKLIJKE). 
KONKOMA. De saffraan, d. z. do stempeh uit do 

bJoenien van Crocus sativus, die op groote schaal in Z. 
Europa (Spanje) gekweekt wordt. Waarschijnlijk uit 
Bombay ingevoerd. Ko mt in inedieijnen voor, die 
nioeten diencn om de menstruatie te bevorderen. Het 
wordt door Arabieren cn Chineezen als aroma- tisch 
klcurmiddel voor geleien en d.g. gebruikt. 

KONTfiNG.Zie VAARTUIGEN. 
KONTING. Zie VAARTU1GEN. -- 
KOOMPASSIA MALACCENSIS Maing. fam. Le- 

gumil)osae-Caesalpineae KCmjjas, MAL., Kampdh, 
MINANGK. MAL,). Groote boom van Borneo on Sumatra, 
met uitstekend tiinnicrJiout, dat ook voor j-oeren en 
masten van schepen vcel wordt gebruikt. 。关 
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KOOR. Zie KOER.GROEP. 
KOORDERS (Dr. Mr. DANI它L), zoon van SyfEert 

Hendrik Ko orders, predikant on Johanna Jacoba 
Broedelet, geboren to j\Iaarsen,^12 Aug. 1830, over- 
leden to Bonnobrook,22^~Jan. 18G9, studccrdo en 
promoveefclKto Utrecht, eerst in do godgclcerdhcid, 
daarna in do beide rechtcn, waarop hij nog in 1860 cn '61 
de Delftscho Academie bezocht, waar hij o.a. leerJing 
was van Roorda, die het Javaansch onder- wecs. Den 
16den Aug. 1861 werd hij benoemd tot ambtenaar der 
Isto klasse voor den burgerlijken diensb in Ned. Indie, 
huwde in November mot Mej. M. H. Boeko cn.vertrok 
daarop naar Batavia, waar hij in Maart 1862 aankwam. 
Eerst kreeg hij eenige tydelijke opdrachten te vervullen; 
daarna werd hem in uitzicht gesteld hoofd te worden 
ecner te Bandoeng op te richten kweekschool voor 
Soendaneesclie onder- wijzers, waarvoor do heer K. F. 
Hoile sterk ijverde. Deze had in dicn tijd's Lands dienst 
verlatcn en zich in de theecultuur begeven. Koorders 
kreeg de op- dracht om onder zijne leiding het 
Soendaneesch to gaan beoefenen, maar dit mislukte. 
Koorderswas een zeer talentvol man, maarniot geschikt 
om van Hoile, zelf eon autodidact, te leeren ； hij 
wenschte zijn eigen weg te gaau. De beoefening van het 
Soendaneesch door Europeanen was toen juist begonnen 
door do uitgave van Jonathan Rigg's ..Dictionary of tho 
Sunda language of Java" (Verhandelingen van 't 
Bataviaasch Genootschap, dl. XXIX, 1862). Rigg was 
landheer van Djasinga, in het Buitenzorgsche, op de 
Bantamsche grens, en niet mcer dan een ver- <lienstelijk 
dilettant; Koorders plaatsto reeds in Feb. 1863 eenige 
artikelen in de Javabode, waarin hij Rigg's work 
ongunstig beoordeelde. In dienzelfden tijd was op Java 
aangekomcn de heer G. J. Grashuis, die door de Ned. 
Zendingsvereeniging was toege- voegd aan do beido 
eerste zendclingen, die zij naar <lc Soenda-landcn 
uitzond, om hen te leiden by do beoefening van het 
Soendaneesch. Grashuis nam het jnin of mecr op voor 
Rigg's woordenboek, tegenover Koorders, eveneens in de 
Javabode, maar Kooixlers nntwoordde hem in het nr. van 
14 Maart, om te too- nen, dat hij bij zijne ineening bleef. 
Bij de vier bc- oefenaars van Jiet Soendaneesch: Hoile, 
Rigg, Koor- <lers en Grashuis, kwam nog in 1864 een 
vijfde, Dr. W. H. Engelmann, afgovaardigd door het Ned. 
Bij belgenootschap. Er heeft editor tusschen hen nooit 
sanicn working bestaan cn de schoone vooruit- 
zichtcn,die in dat jaar voor de studio van het Soen- 
danccsch bestonden, zijn spoedig vcrdwcncn. Gras- huis 
is in 18G5 naar Nederland teruggekcerd on Engelmann, 
die in de Bijdragen K. I. van 18G7 •een Soendaneesch 
vcrliaal heeft uitgegeven, is reeds in December 1868 to 
Bandoeng ovorleden, conigo weken voor Koorders. In 
het laatst van 1863 sprak Koorders, in opdracht der Ned. 
Indischo Regecring, zijn。ineening uit over de door 
Hnaruitgcgevcn Soen- dancescho lees- cn volksboekjes. 
Do 13 rapporten (Dec. 1863—Mei 1864), waarin hij dit 
heeft gedaan, zijn uitgegeven in do Bijdr. K. I. van 1809. 
Zo zijn zeer ondorhoudend geschrevon, in den frisschcn 
stijl van iomand, die sncl met zijn oordeel gerecd is en dit 
op zcor stclligcn toon, in ovcrkrachtigo woorden uitdrukt, 
met een hoogen dunk van de vrucht ecner studie van nog 
geeii twee jaar. Op de rcis door Zuid-Bantam, terstond na 
do inlevoring der rapporten ondernomen ten diensto 
zijnor taal- en dialectstud ie, heeft Koorders dan ook 
geheel geworkt als snclvorscher. Op dozelfde wijze heeft 
hij in 1865 on 1866 nog andero deelen van het 
Soondancesche taal- gebied boreisd, totclat hij, vennoeid 
en vorzwakt 

door zijn nisteloozen arbeid, in het begin van 1867 naar 
Ncdorlnnd terugkccrdc. Juist voor zijn vertrek, had hij nog in de 
Javabode van 2 Jan. eon afkeurend oorcicci uitgesproken over de 
Soendaneesche verta- ling van het Lukas-Eyangclic door 
Grashuis, die in C). I860 van^clc pcfSVas'gekomcry Grashuis 
antwoorddej G/一 ' hierop met eene brochure „\Vtian en Dunk", 
waarop KoorJorswedervoorden dag kwam met een geschrift aan 
de Nedcrlandsche Zendingsvereeniging gericht, dat hij „Taal- en 
Bybelmi8handclingn heeft go- noemd. Inderdaad kon Koorders 
als de meerdere tegen Grashuis optredcn,daar deze het 
Soendaneesch nog korterliad beoefencl danhij, maar toen hij in 
1865 tegen Van der Tuuk optrad, met eene brochure,,Over den 
Heer H. N. van der Tuuk en zijne jongste ge- schriften", om Prof. 
Roorda te verdedigen tegen de grof persoonlijk gestelde, maar 
van taalvernuft door- schibtcrde aanvallen van den toen ter tijd 
nog geheel ecnigen vergelijker op hot gebied dor Indonesische 
talen, bleek het duidehjk dat hij hiertoe niet in staat was. Van der 
Tuuk heeft hem dan ook niet onder do ornstige beoefenaars van 
het Soendaneesch ge- rekend, maar hem in zijn antwoord ,,Een 
advocaat van den Hoogleeraar Taco Roorda" genoemd. Het werk 
van blijvende beteekenis, dat Koordersvoor het Soendaneesch 
heeft verricht, zijn 2000 lexicogra- fische artikelen, opgenomen 
in het „Soendasch- Nederduitsch Woordenboekn van H. J. 
Oosting, in 1879 door do Ned. Indische Regeering uitgegeven. 
Zij zijn het begin van een woordenbock, waaraan Koorders in 
1867 is begonnen, toen hij te Benne- x 0 . JiTQek-was gaan 
woneiy Hij liet echterdezon arbeid。C geheel in den steek, toen 
hij in Maart 1868 door Haarlem -in de Tweede Kamer werd 
gekozen ； 10 maanden daarna brak do dood zijn parlementaire 
loopbaan af. z- 

KOORTSBOOM. Zie EUCALYPTUS*。 
KOPANG. Sasaksch district van do onderafdeeling 

JIi3(1 cnTComliok, residentic Bali en Lombok/'' / • ' '■ KOPER, 

KOPERERTSEN. KOPEK. Eigenschap- pen. Hot metaal heeft eon 
soortolyk gowicht van 8,914 (elcctrolytisch neergeslagen), 8.921 
(in gesmol- ten toestand), 8.940 (gekristallisoord) of 8.932 (gc- 
walst of goplot). Het gewono handelskoper is meest wat poreus 
； chemisch zuiver kopor heoft bij 0° een Sp. Gcw. van 8.945. 
Het motaal is vrij hard en taai, dock zeer plctbaar en uitrekbaar, 
smelt bij 1045° en bozit cen eigenaardige, roode klcur. 

KOPERERTSEN. Natuurlijlc voorkomen. Do gewono pyriot 
(zwavelkies, ijzerkies) is zeer dikwijls koper- houdoiid； veol 
voorkomond zijn koperkies en kopor- glans (zwavelkopcr), 
roodkopererts (kopcroxydulo) en gedegon koper. Aan do 
uiteindon der gangen (dedagzoomen) vindt men ook niet zolden 
malachiet (grocn), ko porlazuur (blau w), bontkopererts on 
kiezol- kopor als secundair govormde minoralcn. Do ge- 
niakkelijko aangrij pbaarheid en oplosbaarheid dcr koporertson 
cencrzijds on do gomakkelijko reductio der oplosshigcn 
andoi'zijds zijn oorzaak van do zeer grooto vorspreiding dor 
koporertson, die cchter dik- wijls slechts in geringo hoeveolheid 
optredon, doordat zij door infiltratio van do opporvlakten of 
dagzoo- men dcr lagon of gangon zijn ontstaan on niet naar do 
diopto doorgaan. In hot algemecn is bij het bo- oordeelen van 
koporertsvoorkoinons de gvootste voorzichtighoid gcradon on 
zijn werkclijk rijko vind- plaatson zeor zeldzaam, bohalve aan do 
dagzoomen van koperci tsgangon, waar een grooto concontratie 
kan plants vinden, tenzij deze wcer zoo uitgeloogd zijn, dat or 
bijna niots van over is, wat oveneons voorkomt. 
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Vooral in gangon komt niet zolden zmkblende en 
loodglans in gezelschap van koperldes voor, wnarbij de 
betrekkelijke hooveelhedon zeer kuimen afwisse- Icn en 
gewone pyriot dikx\Tjls overweegt. 

Bij voorkeur zijn do koporertsen gobondon aan 
basisclie eruptiefgesteenten (diabaas, gabbro, nonet, 
serpentijn, gowone andesicten cnz.)en mon vindt ze, a) 
als niagmatische afscheidingon in zulko ge- steenten; b) 
als kieslagers, lenzen tusschen scdimen- ten, woarbij het 
hoofdmineraal pjoict is en liet ko- pergehalte met boven 
3 % stijgt; c) in gangen (zio bo ven) en d) ingest rooid of 
als kleine nc sten in sedi- menten, (zandsteen, kalksteen, 
merge 1, tuf, kleischa- lies); hier zijn het echte 
kopenniiieralen: koperkios, koperglans-enz. 

Gcografisch voorkomen. In Indie zijn tot nu toe 
koperertsen in ontgiiibare hoeveelheid niet aange- 
troffen ； de cnkelc plaatsen, waar wellicht die hoe-
veelheid voldoende zou zijn, werden nog niet be- 
hoorlijk geexplorcerd. Overigens komen, zooals wel te 
verwachten was, kopermineralen op bijna allo grootere 
eilanden van den Archipel voor. 

Eene vermelding der ligplaatsen gescliiedt hier dus 
slechts volledigheidshalve. 

Timor heeft van oudsher den naam gehad rijk aan 
koper te zijn, hetgeen toegeschreven moet wor- den aan 
de groote verspreiding eener formatie, die plaatselijk rijk 
aan koperertsen is en waarop door cen. Engelsch 
onderzoeker met de In】, vorsten omstreeks 1870 zelfs 
een contract tot ontgimung werd gesloten ； van de 
resultaten bleek echter niets. Zie H. J. W. Jonker in Jaarb. 
Mijnw. 1873,1. en over het kopergehalte der ertsen: 
Warnars in Nat. Tijd- schr. v. N. I. XXXI. 

In de landschappen Juiiilo en Harnenno is do 
Berpentijn der uit dit gesteente gevormde heuvels langs 
de kust veelal met kopererts geimprcgiieerd, dal zich 
meest als een groene kleuring of als een ge- ring bcslag 
van malacliiet of koperlazuur, zelden als koperkies of 
bontkopererts vertoont. Ook in het op serpentijn rustende 
seqjentynrconglonieraat ko- men somtijds koperertsen v
吵匕 welke onregelmatig verspreide nesten vormeir/f 

Elders, zooals in den heuvel Bai-Abba, zijn het 
kalksteen en kalklioudenden zandsteen doorsnij- dende 
kwartsaders, die somtijds door koperzouten groen 
gekleuid zijn. De rijkste ligplaals is echter een, met 
kolenkalksteen (permischen kalk, Rothpl.) afwisselende, 
rood- en gioengekleurde, weinig kalk- houdende klei, 
welke bij Niti (landschap Harneimo) en tusschen Fatoe-
Loeli en Lalakinen (landschap Fialarang) wordt 
aangetroffen en die tot 3 cM. groote knollen van 
malacliiet en koperlazuur be- vat, in wend ig nog uit 
roodkopererts en gedegen koper bestaande. De tusschen 
den kalk- en den zandsteen loopende kwartsadere zijn 
ook hier door koperzouten gekleurd. 

Uit deze klei, welke op laatstgenoemd e viiid- plaats 
vischwervek, tanden en ammonieten, ge- deeltelijk uit 
kopererts bestaande, be vat, werd liet erts door den regen 
uitgespoeld. In Niti kan, hoe- wel deze plaats tot de beste 
van alle kopervindplaat- sen op Timor behoort, aan 
uitwasschen der klci wegens gebrek aan water niet 
gedacht worden. Tus- schen Fatoe-Loeli en Lalakmen 
werd het erts door uitspoelen gezuiverd, door de 
inlanders aan de op- pervlakte verzameld, en door het erts 
over een bran- dend kolenvuur te strooien uitgesmolten. 
De hoeveelheid, die de inlanders hier verzamelden, was 
echter te geriag. 

Ook de nesten in serpentijn komen wegens do 

onregclniatige vorspreiding endo goringo afmotingen- 
voor ontginning niet in aanmorking. 

In do omstreken van Oesoo komen dezelfdo kalk- on 
zandstccnlagen met onderliggende roodo on groono klci 
voor, dio liior on dntir vrij veol kopererts bovat. Daar 
dezo formatie zich tot ver in hot binnenland xiitstrckt en 
het kopererts door do rivie- ron, welke zich door do 
weoko kJoi eon weg banen, verder vorspreid wordt, hcoft 
Timor van oudsher als een aan koperertsen rijk eiland 
gegolden. 

Van Sumatra en mecr speciaal uit de Padang- sche 
Boyonlanden waren koporertsen reedsInlief midden der 
vorige eeuw bekend (Maior, Kopererts van Sumatra, Nat. 
Tijdschr. v. N. I. 1853; P. v. Dijk,. Koperaxlors in de 
Padangscho Bo venland en, Ibid. XXVII, 1861). Later 
werdon zy door Ver book (Koperertsen van het 
Siboemboen-gebcrgte, Jaarb. Mijnw. 1876 II) en Van 
Schelle (Kopererts en ijzer- erts by Paningahan, Ibid. 
1877, I) uitvoorig bo- schreven. Laatstgenoemd 
voorkomen ligt dicht bij den westoever van het Meer van 
Singkarah als lensvormige nesten van geringe 
afmetingen in een chloriotloi. De hoofdmassa van hot 
erts is magneot- yzer (als dit niet verweerd is), waarin 
pyriet en koperkies in krist alien on kleino aggregaten 
ver- spreid liggen ； do enkclo lonzen zijn voornamelijk 
samengcsteld nit ijzerhoudendo inineralen en uit banden 
of onregelmatig begrensdo snoeren van kwarts, in welker 
nabijheid zich meer kopererts heeft afgezet dan in do 
overige gedcelten dor inassa. 

Een and ere soortgelijko combinatie van don G. 
Besi,dichtbij den weg van Fort van dor Capellen naar 
evengenoemd mecr, wordt door Verbeek in Jaarb. 
Mijnw. 1877.1, beschreven- Hier komt fijnkristallijn 
ijzerglans, dat geringe hoeveelheden koperertsen bovat, 
in kiezellei en ook in kalk voor; beide voorkomen s 
komen niet voor exploitatie in aanmerking. 

Wat de vindplaatsen aan het Siboemboengcbergte bet 
reft, deze zijn gecn gangen doch impregnaties. In de 
Len<Swan-vaHei is in den sycniet wat koperkies; 
koperlazuur of malachiot, vooral op splijtvlak- jes, 
afgezet; icts dergclijks komt in don felsict van Batoe Tiga 
voor; in een vuilbniino jncrgcU doch bij het contact mot 
gabbro, wordt dichlbij Pasilian wat gedegen koper 
gevondon ； iti gra- naatgosteenten (door 
contactwerking veranderdo kalkstcon) bij Batoo 
Mendjoeloer en bij Tdmboolon vindt men kriatallotjes 
van ijzerglans en koperkies met wat oxydische 
koporertsen, op 66n plaats ook wat grootere stukkon 
loodglans. Ofschoon in den aanvang aan een rijke 
vindplaats werd gc(lacht> bleek uit een nader onderzoek 
bij TCmboelon, dat van ontginning geen sprake kon zijn, 
daar naar do diepto het ertsgehalte spoedig zeor 
vermindert. 

De particuliere exploraties van den laatsten tijd in Iiot 
noordelijke deel van de Padangscho Bo von- landcn cn 
in Tajjanoeli hebben nog op mcuigo plaats， koporertsen 
aan het lichl gebracht (Mocara Si- lywgLcn conccssie 
Malilir, in contactkallccn; bij Penjaboengan in Natal, in 
kwarlslenzen tusschen sediincnten), doch nog nergons 
werd tot ontginning overgegaan. De oostelijke 
ganggedeeltcn der con- cessioSimau (zie bij GOUD, 
Deel I, biz. 810) bevat- ten z66veel kopermineralen, dat 
de gouderlnen een geheel afzonderlijke bewerking 
moeten ondergaan. 

De koperertsen van Mandor (Wcstorafd. v. Borneo) 
waron evoncons reeds lang bekend； zij werdon door K. 
Evorwijn in hot Nat. Tijdschr. v. N. I. IX. 1855 
beschrevcn en door P. J. Maier, Ibid. 1852, scheikundig 
onderzocht. Ter plaat«e werdon de volo voorkomens 
door Everwijn tijdcns zijn Borneo-reis 
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van 1858—1861 nagegaan (Ibid. XXIV, 1862, hor- <lrukt 
in Jaarb. Mijnw. 1878, II) on hot ondorzook op uitgobroider 
schaal herhaald door N. Wing Easton (Jaarb. Mijnw. 1899). 
Zcor waarschijnlijk zijn ■do ertsen hier secundair in de 
zandige on kleiigo jonge sedimenten gekomen door 
infiltratio on geen ■dcr fijne snocrtjes liop naar do diopto 
door. Even- niin gaven de door C. J. van Schelle in Jaarb. 
Mijnw. 1883. I. beschreven koperortsen, dio in de buurt van 
Montrado in kloischalies en andore sedimenten 
voorkomen, aanleiding daarvan voor eon werke- lijko 
ontginning iets te verwachten. Ton zuidon van Bcngkajang, 
tusschen doze plaats en Perigi, komen vcel kwartsgangen 
voor, die behalve goud ook vrij veel kopormineralen 
bevatten. Dit bleek bij eon door Van Schelle uitgevoerd 
onderzoek by Sjooi Tsiet (Jaarb. Mijnw. 1883 en 1884) en 
uit de ro- sultaten, verkregen door do Mijnbouw-Mijen 
Moe- wang en Pandan op de concessie Pandan, waar het 
hooge koporgehalte de goedo amalgamatie van het .goud 
verhinderde. 

Van een der eilandjes van den Groot N a t o e- iia-
archipel is koporerts bekend, doch het voorkomen is niet 
verder onderzocht. 

Op Noord-Celebes b v tttendegoudhouden- •de 
gangon bijna overal kopormineralen (Paleleh, Soo- 
malata, Tompasso, Pagoeat, enz.) gowoonlijk verge- 
zeld door wat zinkblende en loodglans. Een voorkomen, 
dat aanvankelijk uit het oogpunt van kopor- winning 
ineer belovend was, ligt op do voormaligo concessio 
Boekal; een steilstaande gang mot een soms niet 
onaanzienlijk kopcrgehalto zet hier door cen 
olivyndiabaas heen. Tot exploitatie word niet 
overgegaan, ook werd deze niet voldoendo voor- bereid. 
Zio de aanteekeningen van M. Koperborg in Jaarb. 
Mijnw. 1901. 

Bij een ondorzookingstocht in Mid don - Celebes 
(Jaarb. Mijnw. 1912. Verhandolingen) vond J. de 
Koning Knij任 over een uitgestrokt terrein eon sedi- 
nientcomplox, dat hier en daar ingestrooide koper- 
inineralon bovat on daarom door hom do koporloi- 
formatie word gonoomd (p. 280); vordore bijzonder- 
heden werdon niot bekend gomaakt. 

Ook op J a v a komen koperertsen voor, liier steeds * 
aan basischen andcsiet gobonden. Op de grens van do 
residentio Socrakarta on do assistent-residentie Patjitan is 
in het dal van de rivier Djanglot (Jaarb. Mijnw, .880. II. 82) 
andesiet ontbloot, doorsnedon door eon gangmassa, dio 
grootondeels uit ande- Hietconglomeraat met 
ingespronkeklo ortsen bestaat, waarin koperkios en 
bontkoperorta voorkomt. 一 De kleino neston van 
koperkies in don tot een witte kaolionachtigo niassa 
omgozotten andosiot in den krater van don vulkaan Sawal 
in de residentie Cheribon (Jaarb. Mijnw. 1872. II. 173) on 
do kloine gungon van kopererts in don andosiet, die in de 
Tji Karang (rochtorzijtak van do Tji Booni) on zijrivior- t 
jos onlbloot zijn, mooten wollicht aan warm© bron- nen 
wordon toogoschroven. Ook hier is ochter do hoovoolheid 
to gering, oin voor ontginning in aan- inerking te komon. 
(Zio ook Verbeek, Java, I. 327, 456 II. 7G8). 

In do residontie Madioon is sedort 1904 oen viorlal 
concossies (Tcgalrcdjo I, If, Kali Teloo en Kesihan) 
verlcend, die o.a. de winning van koper ten duel hob ben, 
waarvan de bcide eorate reeds vor- valloti zijn. De ertsen 
komon hier voor mot zink- blendo on pyrioton, ook wel 
met loodglans, in zeer afwiswelonde vorhoudingen. 
Ofsohoon hior on daar wel exploratie hceft plaats 
gohad.schijntdo voortzet- ting naar do diopto nog niot 
voldoondo aangetoond 

on is het nog niot tot ontginning gekomon. Omtront- 
don aard van hot voorkomen zolf zijn.gccn bijzon- 
derheden bokend geworden. 
Ook in Sumatra zijn enkolo concessics, bchalvoop 

edolo motalon tovens op kopor verlecnd, torwijl de 
koporconccssio Ilota in N. Celebes in 1914 op ver- zook 
werd ingetrokken/，• < / > ' '，一 

KOPI DAOEN (MAL). Een opwekkende verkwik- 
kende drank, vooral op Sumatra doch ook elders, zooals 
in de Preanger, wel in gebruik. Jonge, groene takjes, 
inaar vooral de bladeren van den koffieboom worden, na 
afgeplukt en in de zon verwelkt te zijn, tusschen 
gespleten bamboelatten geknopen on boven houtvuur ge 
oost tot zij licht- bruin zijn. Deze gerooste bladeren cn 
takjes, met de hand vergruisd, worden of mot water in 
een ijzeren pan gekookt of in een bamboekokcr gedaan, 
die ge- vuld wordt met kokend water, en als zeef met een 
prop van ardnvczcls gesloten. In sommige streken wordt 
de kopi daoen zeer sterk, maar dan in geringe 
hoeveelhcid gebruikt. Niet altijd was het vrijo gebruik 
van dien volksdrank toegestaan. In 1846 werd het 
bereiden van kopi daoen ter Sumatra's W.-kust verbodon 
op boeto van / 1 voor elke overtreding. In October 1847 
werd het verbod opgeheve% doch een maand later wecr 
van kracht verklaard. In de prak- tyk heeft het niot veel 
uitgowerkt; kopi daoen is de volksdrank gebleven. Had 
het verbod het gebruik van boonkoffie ten gcvolge 
gehad, duizenden pikols minder zouden in de 
Gouvemementspakhuizen zijn gebracht; evenwel is niet 
te onderschatten de schado, door het dikwijk zeor ruw 
afritsen van de bladeren, aan het gewas toegebracht. Uit 
een hygie- nisch oogpunt vordient hot drinken van kopi 
daoen aanbeveling, omdat men daardoor gekookt water 
drinkt. 

KOPJAH. Is do Arabische koefijah of (Turkschroode) 
lakensche plat-kegelvormige kalot, de ”fez", 
waaromheen de — oorspronkelijk Perzi- sche — 
„tulbandn van licht, wit katoendoek (gaas) wordt 
gewonden oin zoo do vollcdige Arab.-Perz. 
hoofdbedekking te vormen, die den rechtzinnigen 
Islamiet uiterlijk onderscheidt. Als zoodanig ken- merk 
won deze volledige tulband op Sumatra veld, lang v66r 
1500, onder aanzicnlijke inlandsche be- keerlingen 
(handelaars en hoofden); op Java meer algemeen in do 
16e eeuw. 

By hot eerste komen der Hollanders in 1596 aan de 
kust van Zuid-Sumatra, te Baiitam en Oud-S6- dajoe en 
bij Aroabaja (West-Madocra), worden inlandsche 
hoofdon, Moh. priesters, aanzienlijko han- delaars, 
tolkon on dergelijken beschreven en afge- beold met zulk 
con tulband, waarbij in't midden de Mal.-Jav. k o p j a h 
zichtbuar is. Zie de platen in I/jdowycksz' Eorste Boeck 
(1598), ed. Rouffaer..en IJzennau 1915, nos. S, 13. 14, 
16—18, 25. De oudcre Holl, term voor den complcten 
tulbanJla dan nog vaak ,,toock", van het Portugccsche en 
Spaansche toca ; ook de geheelc 17e eeuw door in do 
Daghre- gistera van Casteel Batavia nog te vinden, on in 
het Maleisch als t"o k a nog voortlevend. 

De kopjah word dan steeds gemaakt van karmo- 
zijnrood laken, Mai. s a k 8 1 a t, Jav. s a n g k 6- 1 a t, 
ons „scharlakenn, allcs van Perz. s a q i r- 1 a t. Doch 
reeds in het begin der 17e eeuw ontstond aan het 
Mataramscho hof do doorzichtigo kopjah, de KOELOEK 
(zie dit woorcl), van ongeveer denzelf- den afgoplatton 
kcgelvorm als do Turkscho fez, cn, ovonals doze, geheel 
zondor dockoniwiuding (den eigenlijken „tulbandn) 
gedragen, doch gomaakt van geheel andero stof dan 
laken, Do Jav. KANIGA- 
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KA (zio dit wooixi) is dan wcer ecn jongcre vorfraai- ing 
van de koeloek en van do oudere kopjab. Bat het sinds ca. 
1910 op Java voor den H00FDD0EK (zie dit woord) veel 
in zwang gckomen zwart fhi- weelen mutsjekopjah is 
blijvcn hcoten, inoct uit het Mohammedaansch reveil 
worden vcrklaard. G. P. R. 
KOPO. Vroegere na-am van een controle-afdeeling en een 
district van de afdeeling on het regcntschap Bandoeng, 
residentio Prcangor-Regentschappen. Thans Sordang (zie 
aldaar) gcheeten, naar de hoofd- plaats, waar do 
controleur en het districtshoofd gevestigd zijn. 
KOPPENSNELLEN. De gewooiite, welkc mon vroegor bij 
cen groot. aantal volken van den Indi- schen Archipel 
vond en thans nog bij eenige aan- treft, om van vcrslagen 
vijanden het hoofd af tc slaan en meo te voeren, en 
tochton te ondememen met het bepaalde doel zich van cen 
of meer koppen meester te maken, noemt men 
“koppensncllen''. De groote beteekenis, die aan het 
verkrijgen van een aantal gesnelde koppen wordt gehecht, 
de behande- ling die deze ondergaan, de omstandigheid, 
dat het geenszins allecn om de hoofden van in den strijd 
gedoode vijanden to doen is doch zeer vaak de slacht- 
ofEers verraderlijk_overvallen worden en ookvrouwen 
niet worden ontzien, dit alles maakt het duidclijk, dat 一 
den oorsprong van het gebruik daargelaten — men in liet 
koppensnellen, zooals het zich in den Indischcn Archipel 
voordeed cn ten deele nog voor- doet, niet louter een 
uiting van woeste wraakzucht of wilden 
overwinningsroes heeft te zien. De alge- meen 
voorkomende opvatting der stammen, die aan 
koppensnellen doen, wijsl er op, dat het gebruik in 
verband gebracht moet worden met het aniinis- me of het 
spiritism©; het hoofd vooral bevat een groote 
hoeveelheid ziclestof en dus is het doel, zich van zooveel 
hoofden als mogelijk is meester to maken, wier zielestof 
die van den (nieuwen) eige- naar kan versterken. Zie 
HEIDENDOM biz. 83. Deze opvatting was o.a. bij de 
Toradjs's van Midden - Celebes een der d rijf veeren tot 
het houden van sneltochten ； om de persoonlijke ziel van 
den verslagene bekomtneren zij zich niet, die wordt hun 
ook niet tot een beschermgeest. De bedoe- ling 
daarentegen, om door het koppensnellen beschermjeesten 
te krijgen, daar met den schedel —die, volgens Dr. 
Wilken, als amulet, talisman of beschermende fetis dienst 
doet — de geest of ziel van den verslagene in verband 
wordt gedacht, is de drijfveer tot het snellen bij een aantal 
andere volken: de Olo-Ngadjoe-Dajaks in Z.O. Borneo, 
do Land-Dajaks van Serawak, de Timoreezen, sommi- ge 
stainmen op Ceram enz. Bij de Kajans van Sera- wak 
ecliter schijnen, naar de mededeelingen van Hose en 
Mc.Dougal】,de geesten, die in de gedroogde, in de 
huizen opgehangen, schcdels wonen, niet die te zijn der 
personen, van wier schouders de hoofden zijn afgeslagen 
； zij heeten daar bezield door geesten, bekend onderden 
naam Toh, en als zoodanig worden zij met groote 
onderscheiding behandeld. Na in cen kleine hut gedroogd 
te zijn, worden ze met grooto plechtigheid in het huis 
gebracht; cenmaa) daar op- gehangen, worden ze steeds 
eerbiedig en zelfs eenigs- zins met vrees behandeld. 
Verjnelding verdient nog, dab bij de Marindineezen op 
Zuid-Nieuw-Guinea koppensnellen in verband gtaat met 
de naamge- ving der kinderen (zie hiema); volgens 
sommige berichtgevers wordt aan het slachtoffdr, v66r 
men het hoofd met een vl可mseherpe bamboe van den 
romp scheidt, zijn naam gevraagd, onder de belofto, dat 
mon hem dan zal vrijlaten. Die naam wordt dan 

aan con kind gegevou en wcl opdat dit kind later in het 
zieleland in don gesnelde con slnaf zal vinden, dien hcl 
slcchts bij zijn eigen naam heeft to roepen. Terwylditdus 
weder op het verwerven van dienende geesten zou 
wijzcn, maar hicr dan in het zielonland, melden andero 
berichtgevers, dat het laatste woord dat de persoon, die 
gesiield wordt, zegt, de naam wordt van het kind van den 
sneller; deze opvatting zou wellicht weer nicer in 
verband tc brengen zijn met het denkbccld van zielestof, 
daar de adem veel zielestof bevat. 

Dat bij verschillcnde volken het aantal gesneldo 
koppen een bewijs en een maatstaf is geworden van den 
mood van den bezitter, zoodat bijv. in sommige streken 
een jongeling geen vrouw kan vragen v66r hij minstens 
6en kop had gesneld, is licht verklaar- baar. Bij do 
Papoea's bijv. wordt een kind zonder “snehiaam" als 
minderwaardig aangezien: „het kind van cen vader, die 
tc lui, te laf-of te ongelukltig was, om voor zijn kind ecn 
kop te snellen". Vandaar dan ook, dat bij sommige 
Dajakstammen, bij de Niassers, op Ceram, enz. het 
koppensnellen tot een soort van spoi't kon worden. 

Terwijl, blijkens de voorafgaandc mededeelingen, 
thans de animistische of de spirilistisclie dnjfveeren bij 
het koppensnellen in den Archipel blijken te over- 
heerschen, is de vraag moeilijk te beslissen of de ge- 
woonte, om juist het hoofd van vorslagcn vijanden af te 
slaan cn mee tc voeren, ook in zijn oorsprong reeds tot 
die drijfveeren is terug te voeren ； daaroin- trent loopen 
de gevoelens van verschillcnde schrij- vers uiteen. Dr. 
Wilken zoekt den oorsprong van het gebruik in den 
wensch, om de ziel van den gesnelde in zijn macht tc 
krijgcn, noemt dus de spiri- tistische motieven als primair 
aan. Dr. A. C. Kruyt daarentegen vermoedt, dat het 
meenemen van het hoofd oorspronkelijk voortv]oeide uit 
den wensch om een overtuigingsstuk te hebben voor de 
achter- gcblevencn, dat men inderdaad in den strijd ecn 
slachtoffer had gemaakt. Andcre schrijvcrs, hoewel zich 
niet bepaald over den oorsprong uitlatende, schijnen toch 
nader bij de zienswijze van Dr. Wilken te staan, Zoo bijv. 
Dr. Adriani, die betoogl, dat oorlogvoeren, buit bclialen 
en krijgsgevangcnefi nia- ken zoowel ten voordcele kojnt 
van de levonde loci en van den stain als van de doode, 
dus van de zio- len der voorouders. Krijgsgevangcncn 
maken i» echter niet mogelijk voor zwervende stammcn, 
dus sloeg men den vcrslagencn het hoofd af, waardoor 
men ook hun ziel in zijn bezit kreeg. Liet men het hoofd 
op hot lichaain, dan werden de verslagcneii onzichtbare 
vijanden. Volgens den oud-Assistent Resident E. L. M. 
Kiihr, die langen tijd op Borneo wcrkzaam is geweest en 
krachtcns zijne bcvindin- gen eveneens in deze hel 
spiritistische motief op den voorgrond stelt, was het de 
bedoeling aan de overled en bloedverwanten in het 
hiernamaals bcdicning te verschaffen, lerwijl de 
bloedwraak eischte, dat voor de gesnelde leden van 
familie of stam weer 1c- den van den vijandigen stam als 
slachtoffers vielen. 

Hierondcr volgcn eenige n ad ere mededeelingen 
over het gebruik, zooals dat in verschillondo deelen van 
onzen Archipel nog voorkomt of tot v66r korten tijd 
voorkwain. 

Gewoonlijk was het op verraderlijke wijze dat men 
zich trachtle inecster te maken van zijn slachtoffer, door 
dit te belocren en onverhoeds te overval- Jen. Voor ons 
kan men door zulk een handelwijzo geen aanspraak 
inaken op dapperheid, maar de ont- beringen, waaraan 
deze koppensnellers wareii bloot- gostclil bij hunne to ch 
ten op on began e wegen, ten 
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einde niot door den vijand to word on oritdekt, het 
gevaar van ontdekking en achtervolgiiig door den 
vijand, eischten toch eone zckere mate van moed. 
Wanneer de koppcnsiiellora van een tocht. torugkwa- 
inen, were! veelal eon groot feest gevierd ter eero von 
de meegebrachte tropeeen. Aan de zielen Her 
voorouders werd vaak daarby mededeeling gedaan van 
het behaa,lde voordeel, zoodat dozen konden zien, dat 
hunno nakomelingen hun pHcht getrouw nakwamon. 

Bij de Bataks, waar hot koppensnellen thans nict 
meer gebruikelijk is, wijzen oude berichton en ook 
Arabische reisverhalen op schedelvereering, ge- paard 
aan koppensnellen. Van de Aboengs (Zuid- Sumatra) 
wordt bepaaldelijk vermeld, det zij vroe- ger 
sneltochten ondemamen. Ook van enkele stam- mcn 
Z.O.lijk van Koerintji wordtmedcgedeeld, dat zij 
vroeger koppensnellers waren. Op het eiland Nias, met 
name op Zuid-Nias, werden in 1877 nog sneltochten 
onderaomen. Op de Mentawei-eilanden was het 
gebruikelijk, dat een jongeling 66n of meer kop- pen 
snelde vo6r hij in het huwelijk trad. Het bezit van een 
menschenhoofd of van andere ledematen was daar 
noodzakelijk alvorens eon huis were! ge- bouwd. 
Sneltochten worden daar veelal naar de na- hij gel egen 
Pora-eilandcn ondemomen; de be won era dier eilanden 
gin gen daartoe op hun beurt weder naar de Pageli-
eilanden. Onder de Dajaks van Borneo was het 
koppensnellen vroeger algemeen in zwang. De Zee-
Dajaks van Noord-Bornco waren in dit opzicht zeer 
berucht; het gesnelde hoofd, dat met huid en haar 
bewaanl werd. en in privaat bezit van vader op zoon 
overging, werd vaak vriendelijk toegesproken; in den 
mond werden de beste beten gestopt, met het doel den 
geest gunstig vOor den be- zitter en (liens stain te 
stemmen. Bij de Land-Dajaks werden de schedels 
boven een matig vuur ge- roostenl, nadat eerst de 
hersenen or uit verwijderd waren. Onder de Dajaks der 
Tidoengsche landen en van de binnenlanden van Koetei 
werden verschei- dene koppensnellende stammen 
aangetroffen, voor- al ook bij do Modang- on Bahau-
Dajaks van Koetoi. Merkwaardig is het, dat bij de 
Longwai en Longbhik (N. v. Koetei) de snellers cen 
staafjo (kaling) door den gJanspenis mochtcn dragon, 
ter belooning voor hunne dapperheid. De Biadjoes of 
Olo Ngacljoe der Z. cn 0. Afd. waren oin hun 
koppensnellen bcrucht; ook de stammen langs de 
Kahajan stonden als zoo- danig bekend. Terwijl de 
Dajaks van Matan het Bncllen reeds ongeveer 1840 
opgaven, maakten de Dajaks van Kohin Pinoe en 
Katingan zich nog lang daarna aan diL gebruik 
schuklig, evenals do Batang- locpar-Dajaks en andere 
in do binnenlanden geves- tigde stammen. Thans kan 
gezegd worden, dat het koppensnellen onder hen tot het 
verlcden behoort. Ook de Kajans en Bahau's van 
Contrual-Bomeo Biiellen sincls lang nlet ineor. 

De Dajaksche kojjpen snellers gin gen gewoonlijk 
met nict meer dan 3 tot 10 personen op hunne toch- ton 
uit, oin inindor to worden opgemerkt. Slechta aan cen 
bepaalden krijgstocht, waarbij vijandclijko dorpeu 
zooveel mogelijk plotseling worden overval- len en 
uitgemoord, namcn volcn decl (zie ASSAN- 
TOCHTEN). Hot gewaaxl van den Dajakschcn kop- 
pensneller was gewoonlijk eon buis zone!er mouwon, 
mot watten van kapok gcvuld of van tonwwerk gc- 
vlochten cn aid us tegen sabelhouwen bestand. Soma 
werd hob gedeeltelijk bedekt door den badjoe soe- han, 
ccn sti'ook boonibasl, rondom met rood linnon geboord, 
aan beide zijden met bund els menschen- haar versierd 
en op do bovenzijde dicht bczet mot 

witte, knoopvormige schijfjcs, geslepon uit de stom- pc 
pun ten van een soort zcchoorn. In het midden was con 
langwerpig gut, waaixloor het hoofd werd gestokon, 
zoodat rug en borsb tegen giftigo pijlen beschormd 
waren. Soms waren de bckleedsels slechts van geiten- of 
berenvel, ook werd wel ccn buis ge- dragen, mot 
vischschubbcn of schubben van don miereneter beklced. 
Het achtcrdcel werd beschermd door eon vierkant matje 
of een stuk dierenvel, dat tevens tot zit-mat diende; het 
hoofd door een ronde muts van vellen of rotan, met 
vederen, of met schcl- pen cn koperen platen bczet, 
terwijl vaak eene af- beelding van het menschelijk gclaat 
in het midden der muts was aangebracht. De 
koppensneller was ge- wapend met blaasroer, pijlkokei, 
lanson en werp- spiesen, en voorzien van een schild; het 
voomaam- ste wapen was de mandau, een recht zwaard 
met schcrpo punt, van buitengewoon hard staal vervaar- 
digd. Aan de binncnzijde van de schecde, die wan- neer 
reeds iomand door het zwaard geveld was, mot reepjes 
rotan was versierd, was een kleinere scheede 
aangebracht, waarin de poeai of pisau raoet stak, eon 
spits drielioekig mesje met lan gen steel, dicnen- de om 
hout als anderszina te snijden en by het snel- len somtijds 
om den gesnelden kop van het vleesch to ontdoen (Zie 
Kater in T. Bat. Gen. XXIV, biz. 234; Tromp in Int. 
archiv. fiir Ethn. I). 

Ofschoon omtrent het gebruik van koppensnellen 
onder do Boegineezen en Makassaren niets stelligs meer 
bekend is, kan men toch zeggen, dat het ook op Celebes 
bijna algemeen in zwang is geweest. In de Minahassa 
hceft de invloed van het Christendom cr een einde aan 
gemaakt; vroeger was het ook daar algemeen 
gebruikelijk .Op eon der voormalige offcr- feesten deed 
nog een houton pop, die met honden- bloed was 
bestreken, als slachtoffcr dienst. Van de stammen op 
Midden-Cclebes en op het Z. 0. schicr- eiland zijn 
uitvoerige berichten tot ons gekomcn. Een aantai 
stammen leefde in die streek in erfelijke vijandschap inet 
elkaar en ieder jaar trok men er op uit om bij elkaar 
koppen to halen. 

De inboorlingen van 只almah'ra waren niet al- lecn 
gewoon om den verslagen vyand, na (liens bloed 
gedronken to hebben, het hoofd af te houwen, maar ook 
trachtten zij soms eon slachtoffer te bemachti- gen door 
hem buiten zyn woning te lokken en dan onvcrwachts 
hem een doodelyke wond in den hals toe te brengen. Op 
Ceram waren het hoofdzakelijk de leden der Patasiwa-
hitam, die zich aan hot koppensnellen schuldig maakten; 
die der Patalima declcn het slechts zelden. Het 
koppensnellen werd er als eene instelling dor vaderen 
beschouwd, die bij aller- lei gelcgenhcden nagelcofd 
moest worden, zooals wan neer do tegenpartij nalatig 
was eene opgelegde boeto to bctalen, ah mon met cero 
den schaamgor- del wildo dragen, voor hot eorst eon 
ardn-boom kapte onz. Allcon in dorpen, met welko een 
verbond van wedorkcorig hulpbctoon gesloten was, 
mocht niot gesneld worden. Do buitgemaakte schedol 
werd — tenzij hij dienen moost om onder do paal van 
een woning beg raven te worden, — zoo hoog mogelijk 
in een boom gehangen ； do sneller behield cchter het 
ondorkaaksbeen, dat hij op goheimzinnige wjjze ver- 
borg cn allecn bij plechtige gclegcnhcdcn aan don nitoe 
(den vooroudergeest) vertoondo. 

Op Ambon was nog in deu Compagnio's tijd het 
koppensnellen bekend; of het ook op Boeroe be- ataan 
heeft, is onzekor. Ook op de Ceranilaoet- do Goram- en 
Watoeb61a-cilanden en op de Aroe- eilandon werd de 
gewoonte gevondon. Op do Kci- eilanden werden de 
lyken van in een twist verslagen 
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dorpelingcn, wier hoofdcn afgehouwen en mcegc- nomen 
waren, in de kruin van ccn boom aohtorgc- laton. Op de 
Tonimbar- of Timorlaoet eilanden was het 
koppcnsneJlen tot voor korten tijd nog aan de orde; hot 
hoofd word op een bord op cen geheime plaats ergens in 
den grond begraven, nadat de krijger eerst cen slukje van 
de punt der tong rauw verslonden had om moed to 
verwerven. De gchik- kige sneHer inocht zich tooien met 
ecu kuitritig van bokkenhoar of ecn voetband van touw. 
• Op de Zuid wester-cilanden gold de gewoonte, dat de 
opperpriester eens in het jaar, of oni de tweejaren, 
verkondigde, dat Oepoe Jero, de Zonnegod, een offer 
verlangdc; het dorp zond dan drie krijgers uit om koppen 
te sncllen, die na een geslaagden tocht fees- telijk werden 
ontvangen, waarbij offerdieren ge- dood werden, met 
wier bloed men de schedels be- sprenkclde oin daaraan 
vervolgens in het priester- huis eene plaats te geven. Op 
Wetar worden thans voor een zoodanig offer kokosnoten 
gebruikt. Ter- wijl op Kisar het koppensnellen reeds lan 
gen tijd niet mcer voorkomt, geschicdde het op Wetar 
nog tot voor korten tijd; ontmoette men daar een vreem- 
dcling in het bosch, vooral aJs deze op roof ging van was 
of honig, dan achtte men zich verplicht hem te dooden als 
politiemaatregel en ook om bij de vrou- wen in aanzicn 
te geraken. Op bijna al doze eilanden was het de 
gewoonte, in den strijd gedoode krijgers het hoofd af to 
houwen; in den Babber-archipelen op de Loeang-
Sermata-eilanden werden de hoofden in 
tegenwoordigheid der vrouwen gekloofd en van de 
hersenen ontdaan. Op Leti, Moa en Lakor ging het aldus. 
De handen en koppen werden afgehakt cn ondcr en bo 
ven op een steen gelegd v66r den priester, die met zijn 
gezicht naar het Oosten zat, opdat Oepoelero hem in het 
oog kon houden. De handen werden da&ma bij elkaar 
gebonden cn als bezem gebruikt, om de bladeren en het 
vuil onder den boom weg te vegen. Na ecnige andere 
symbolische plech- tigheden werden de koppen 
schoongemaakt on elk in een mand onder den boom 
gehangen ； de ondcr- kaken werden verspreid in de 
takken van den boom vastgebonden als 
herinneringsteeken en om in het gezient daarvan zich te 
verheugen. 

Op Timor waren het vooral de B61oneezen van 
Oostelijk of Portugeesch Timor, die de koppen hun- Jier 
vijanden op hoogen prijs stelden. Doch ook in het 
Nederlandsch gedeelte bestond de gewoonte om de 
vijanden, die levend of dood in handen der over- 
winnaars vielen, het hoofd af te slaan ； de koppen 
werden gereinigd en gerookt, en na eenige symbolische 
plechtigheden op de takken van een dooden boom, in de 
nabijheid van de woning van den vorst, of bij de 
vorstelijke graven, ten toon gestcld. Ook hier hadden de 
koppensnellers, die zich bijzonder onderscheiden 
hadden, het recht eeneonderscheiding te dragon, 
bestaande in een soort kouseband, ponor genaamd, van 
wit geitenvel, waaraan de haren ge- laten waren. Bij 
sommige staminen van Timor were! een 
koppensnellersdans uitgevoerd, de tona-tona, die 
vooniamclijk ten docl had den geest van den ver- slagene 
tot kalmte en meegaandheid te stemmen. Bij dien dans 
werd een treurlied aangeheven, waarin men het lot va» 
den vcrslagene bekJaagdc en ver- giffenis vroeg voor het 
vorgolen bloed. Op de Solor- eilanden was de ponor ook 
bekend; daar werden, wrmeeMnwoners van een dorp 
gedood waren, koppen gesneld om hun dood te wreken. 
Op Adonara werden wcl tochten ondernomenom 
menschen te ver： moorden en in het dorp te brengen 
wannecr na eon epidemie het dorp moest worden 
„8choongomaaktn. 

Bij de Papoca's speclde en spcclt ten declo nog hot 
koppensncllen evcnccns cone bclangrijkc rol. Bij dio der 
Geelviiiksbaai cn bij do Noeforcczon word vaak con 
geheel dorp overvallen, waarbij mon echter wachtto tot 
de wcerbare inannen afwezig waren. Had men ecn paar 
koppen gesneld dan trok mon verder. Ook wcixl wel 
door een enkclen persoon een sneltocht ondemomen, 
waarbij even verraderlijk to werk werd gegaan. Van do 
Hattaminors van het Arfakgebergte wordt gezegd, dat zij 
de graven hun- ner buren schondcn om hunne woningen 
met koppen te kunnen versieren. In het N. van de 
Maccluer- golf moot cen jon gelin g nog steeds twee 
koppen snellen om in het huwelijk tc kunnon treden. Van 
do Rooners weet men, dat talrijke gekleurcle koppen, 
waarvan het snellen luisterryk was gevierd, hunne won 
in gen versierden. Ook de inboorlingen van Jap- pa 
schijnen nict vrij te zijn geweest van den lust koppen te 
snellen. Dikwijla overvielen zij, zonder eenigo 
aanlciding de bevolking van de bocht van Kaimani en als 
ecn hunner onverzelde mannen of vrouwen uit die streek 
ontmoette, viel hij ze aan, doodde ze en snelde hun kop. 
Kinderen werden tot slaaf gemaakt en niet gesneld. Dit 
gebruik gaf tot voortdurende oorlogen aanleiding, die 
vole offers eischten en eerst door het bctalen van een 
bloed- prijs eindigden. 

De Papoea's ter Zuidkust va» Nieuw-Guinea 
ondememen sneltochten bij vijandige of minder 
ontwikkcldc staminen, om, zooals hierbovon reeds is 
mcdegedeeld, op hunne eigen kinderen den naam van het 
slachtoffer te kunnen overdragen. Het slachtoffer, hetzij 
man of vrouw, zelfs kind, worcit van achter beslopen, bij 
vluchten achtervolgd en gepijld dan wel met een 
raketvonnigen strop ge- vangen. De naam wordt 
gevraagd en wat hij ant- woordt wordt daarvoor 
gehoudon. Nadat het hoofd ter hoogte van den 
achtcrhoofdswervel van don romp is gescheidcn en van 
de huid is ontdaan, worden de weckc dcclen en de 
hersonen verwijdcrd en opgegeten. Is de schedcl goed 
schoon, dan woixlon de kaken met rotan opeen gebonden 
； strooken rot an geven voorts de lijn der wenkbrauwen 
aan, toi'wijl een sterkc lus van hetzelfde material】 de 
plaats in- neemt van het neuskraakbeen en het mogdijk 
maakt den kop daaraan op te hangen. Door een mengsel 
van kalk cn bloed, some door klei of uit- geplozen 
kokosbast, worden de verwijderde gelaata- spieren ver 
van gen, waarna do huid wecr over don schedel gchaald 
en ondcraan toegenaaid wordt. Do lippen en de oogleden 
worden te voren aan elkaar gehecht, soms wordt een 
Htuk parclinoerschelp in de oogholte geplaatst. Door 
rooken bo ven eon zacht vuur wordt de kop 
geconservcerd, waarbij deze niet te donkcr mag worden. 
Na doze bewerking worden de haarkrullctjes verlcngd 
met strooken jong kokosblad, om een bJadnerf 
gewonden, zoodat de aan de kust gebruikelijke haartooi 
wordt verkro- gen. Hierna hebben de snelfeeslen plaats. 
Zijn do koppen door vocht of insocten aangetast en 
vergaan, zoodat alleen de kale schcdeJ overblijft, dun 
worden de onderkaken met meerdere te zamcn tusschen 
bamboelatjes geplaatst. Het is geene zeldzaamhcid zulk 
een opzet van 20 h 30 onderkaken in man non- verblijven 
aan te t ref fen. 

In het gebied der rivieren, uitnioudende in cn tusschen 
de Flamingo- of Oostbaai en de Digoel, wordt met de 
koppen nict zooveel omslag gemaakt. Het hoofd wordt 
dadelijk schoongemaakt on de in- houd genultigd, 
waarbij hel acliterhoofdsgat niet wordt verwijd. De 
koppen worden bij riviertochtcn 
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in de vaartuigen xnccgcvocrd, zclfs vrouwcn cl ragcn ■ 
sclicdels uan con snocr over don schoudcr. Voor de 
hutten han gen zij in grooto trosson bijccn. 
GcJijk reeds is opgeinorkt is door don invlocd van het 
Bestuur con eindo gemaakt aan do gewoonte van het 
koppcnsnellcn in de meestc strcltcn van Indie. In sommige 
slrekcn, met name op Borneo, is het hicr cn daar vervangen 
door symbolische handelin- gen, waarbij de krijgcrs wcl 
uittrekken alsof zij kop- pen gingen snellcn, maar geen 
moorden nicer plc- gen. De invocring van het Christendom 
heeft in ver- schillcnde streken cvcnecns ccn wcldadigcn 
invloed uitgeoefend op de afschaffing dcr snekochtcn ； 
ook de Islam gaat die gebruiken tegen. 
Literaluur. C. M. Plcyte, Over do verbreiding van het 
koppensnellen over den Indischen Archipd, in T. Aardr. 
Gen. 2c Serie VI11 (1891) J/JJr. G. A. Wilken, lets over 
de schedelverecring by de volken van den Indisclicn 
Archipcl Bijclragcn Ivonrlnst/ 业'L. V (1889), 5, IV, bok 
opgeromen in zijn ,,VCT- spreide Geschriftcn" DI. IV 
(]912) met aant. van Mr. van Ossenbruggen; Alb. 0. Kruyt, 
Het koppensnellen dcr Toradja's van Midden-Celebes en 
zijne beteekenis, Verslagen en Medcdeelingcn dcr Kon. 
Ak. van Wctonschappon, Afd. Lotterkunde, 4e Reeks, 
Deel III (1899). 
KORAAL-KALKSTEEN. Zic KORAALRIFFEN. 
K0RAALB00M. Zie EJIYTHRINA INDICA. 
KORAALERWT. Zic ABRUS. 
KORAALRIFFEN. Koraalrif nocmt men iedero ondiepte in 
zee, wcJker oppervlakte gcheel of groo- tendeels bedekt is 
met levendc en afgestorven koralcn, d.w.z. kolonie-
vormcnde organismen, dio een steunweefsel van kooJzuro 
ka)k afschciden. Deze organ ismen behooren mccrendcels 
tot het typo der Cnidfiria； Netel- of Holzakclieren, — en 
wcl tot de Hexactinia, Oct actinia cn Milleporidae (zio 
NETELDIEREN). De ccrsten Icvercn het grootstc aandeel 
in den opbouw der riffen, daar hun geraamte het sterkst 
ontwikkcld en het rijkst aan kalk is. Van do Octactinia 
hebben velc een hoornachtig eteunskelct, de MaJeiers 
nocmcn ze daaroni Karang moeda. Van Oct actinia kan 
het orgelkoraal (Tubipora) een belangrijk aanded in de 
koraalvorming hebben. Vcrder spclen ook do JIoMliertjcs 
of Bryozoa；<\e Kokcrwornicn en de Spon- sen een rol in 
den opbouw dcr riffen, en hetzelfde geldt in hooge mate 
voor de Corallinaceae, kalk- houdendo Roodwiercn, 
zoodaL ook het plan ten- rijk meewerkt tot do rifvorming. 
J'usschcn cn op de stokken of kolonies dezer eigenlijke 
rifbouwers womcll het van allcrlei an- dere zeedieren, 
zwemmende, kruipendc cn vast- zittende, zooaJs Zec-
anemoncn, Wonnen, Slak- ken, Tweckleppigo 
Schclpdicrcib Zceegcls, Zee- Bterrcn, Slangsterrcn, 
Zeckomkoinmers (tripang), ZecJelies, K reef ten en 
Krabbcn, cn ook vun tai van visschen, zooals de stork 
zydcliugs sarnengedrukto Squami'pennes cn 
Pomaccntridae, dio tussclion do koraion schuilplaats on 
voedscl zockcn, terwijl do Scaridac, visschcn mot ccn 
papegaaienbek, met hun ])ardo knken do koraaltakkcn 
afbroken en fijn jnakon on daardoor tot de slechts goring 
in aantai zijndc vijanden van do koralcn behooren. 
Daar do rifkoralcn geen koudcro tempcratuur van het 
water dan 20° C. kunnen verdragcn, is hun verspreiding 
zoowel in horizontale als in vorlicalc richling beperkt. In 
het algemccn vindt wen ze slcchts tusschcn de 
kcerkringen, tcrwijl zo allcon tot diopten van 30― 0 M. 
weeldcrig ge- dijen en mecslal niot op groolero diepton 
dan 60 

M. govonden worden. Hun voorkonicn is eehter van 
vcrschillcndo factoren afhankclijk. Zoo ver- niijdcn zo 
vcrsch vulkanisch gcstccnto; in do on- xniddcJlijko 
nabijhcid van werkende vulkancn wordt hun bostaan door 
de nccrvallondo asch onmoge- lijk gemaakt. Ecn rotsigo 
kalkhoudcndo bod cm is voor do koraaidicren mccr 
geschikt dan slijk of zand, maar door Sluitcr (Nat. 
Tijdschr. v. 
N. -I., XLIX, 1890, p. 360) zijn toch nabij de baai van 
Batavia koraalbankcn gevonden, die op 
ceir~rnod(lefb6(Iem bleken te rusten, waarin zij 
langzamcrhand waren ingezonken. Onder het ko- raal 
vond hij eehter puimstecn, waarop zich blijk- baar 
koraaldierlarven vastgezet hadden, die daar- cloor tot 
vorming dezer ban ken aanleiding gaven. Waarom eehter 
in velo gevallcn op een bodem, dio er voor geschikt Jijkt, 
koralen gcheel ontbre- ken of slcchts tot enkele kolonies 
beperkt blijven, zoodat het niet tot de vorming van riffen 
komt, blijft ons onbekend. Waarschijnlijk zijn hier vele 
factoren in liet spel, zooala do richting der stroomingen, 
hoeveelheid en aard cicr zand- of slib- deeltjes, die van 
de kust afkomstig zijn, het pcil van den vlocd, cnz. 

Voor de mondingen van de groote rivieren ont- breken 
koraalriffcn, doordat het zoete water, dat voor de 
koraaldieren vergif is, cn het aange- voerde slib hun groei 
onmogelijk maken. 

In het aJgomeen inuntendo koralcn uit door fraaie 
kleurcn, dio eehter verschiUend zijn al naar ge- lang de 
polypen teruggetrokken of uitgespreid zyn. Daar, waar 
het koraal uitgestrekte ondiepe plaat- sen bedekt, ontstaan 
koraalvelden (plaatriffen of koraalbankcn), dio door hun 
kleurenpracht en door den vcelvormigen groei dcr 
koraall<olonies nan ondcrzccsche tuinen docn denken en 
in de Molukken met den naam van zcetuincn. worden 
besteinpeld. De witto kleur der ]<oraalskeletten uit onzo 
musca is het gcvolg van het drogen in do zon. 

l)e koralen groeien naar do open zee toe, die hun 
voedsel brengt. Eb en v]ocd docn water over de 
koraalvelden stroomcn; do daariii drijvende iencelligo 
dieren, kleine larvci), kleine schaaldieren enz. worden 
door do koraaldieren met de tentakels govat, door de 
netelcellen vedamd en als voedsel gebruikt. 

Men ondcrscheidt gewoonlijk de volgende hoofd- 
typen van koraalriffen: 1°. zoom-, kust- of strand- riffen 
； 2°. plaatriffen ； 3°. barriereriffen en 4°. atol- len. 

Do kustriffen sluiten onmiddcllijk aan de kust ftan, 
onvcrschillig of dezo door koralen gevormd of van 
vulkanischon oorsprong is. Zij varieeren in breed to van 
cnkclo meters tot 1 K.M. cn kunnen ccn eiJand rondoin 
omgeven of wel over grooten afstand ontbreken. Aan eon 
kustrif onderscheidt mon ccn buitensto dee】，dat uit 
levcnd koraal bestaat en door een mot koraalzand bedekte 
binnensto strool< aan de kust verbonden is. Koraalzand 
is het oindproduct der afwissclcnde in- werking van 
golfslag, wind on hitte op de bij ebbe droogvallonde, met 
koraalpuin bedekte, bin- nongcdcclton van het rif. Alle 
tusschenruimten tusschen de koraalstokken zijn met dit 
zand ge- vuld, cn daardoor gelijkt de oppervlaktc van het 
Icvende deel cens rifs op een zandvlaktc bezaaid met 
struik- cn kruidachtigo zeegewasson, van aller- lei 
kleuron cn vornien. Naar gclang van oinstan- digheden 
staan doze gewassen dichter opcen of vcrder van elkaar, 
in laatsto geval doet zich 

n 28 
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het witte koraalzand voor als paden in een tuin. Hocwcl 
het levende dccl van het rif (in hoofd- zaak) by eb door 
het water bedckt bliift, kau men to ch bij vele riffcn 
waaniemen, hoc bij eb droog- vallcndo dcelen van het rif 
met levende koralen bedekt zijn, die zich tegen uitdroging 
door do felle zon beschermen door het afscheiden van een 
slijmlaag. 

De zandige of met koraalpuin bcdektc strook, die het 
levende deci van het rif met de kust ver- bin dt, draagt den 
naam van rifplatform en valt bij icdcre eb gehecl droog. 
Dit rifterras of rifplatform is ontstaan uit de losgcslagcn 
brokken van den levenden zoom, wclke er bij vlocd door 
do brandin gsgolven overheen geworpen worden. Door 
iederen vloed wordt de zoom van koraalpuin, die zich 
langs den buitenrand van het rifterras be- vindt en 
puinwal genoemd wordt, opgehoogd, zoodat hjj bij ebbe 
ten slotte di'oog komt. Do breedte van het rifterras is zeer 
verschillend, het aanzienlijkst langs een glooiendc kust. 
Zij wordt echter ook door de sterkte van branding cn 
stroom beinvloed. Zij kan door een smal kanaal, dat ook 
bij eb met water gevuld blijft, van het levendo deel van 
het rif gescheiden zijn, langs wclks rand dan groote 
koraalblokken liggen. Ook kan het onmiddellijk aan de 
kust grenzende dee】 van het rifplatform door 
uitwassching in cen kanaal ver- anderen, dat aan de 
lagune der barriere-riffen herinnert, maar van veel 
geringer afmeting is. 

Het rifplatform kan begroeid zijn met verschil- lendo 
Phanerogamcn en strekt tai van diersoor- ten tot 
woonplaats, zooals Hydroid poly pen, Ho- lothurien en 
andere Stekelhuidigen, wormen, slak- ken en krabben. 

De bodem, waarop het koraalrif groeitc is ge- 
woonlijk voor het grootste deel door oudo of fos- siele 
riffcn gevormd. De nieuwgevormde deelen der 
koraalstoldcen groeien uit en over de oudere, die daardoor 
vers token raken van den aanvoer van zuurstof- en 
voedselhoudend zeewater en dus afsterven. Hunne 
inweiidige holten en tusschen- ruimten raken gevuld met 
koraalzand, en de ge- heele massa verandert onder den 
invlocd van boormosselen, boorslakken en andere 
ondermij- nende organismen, onder den druk der bo ven- 
groeiende nog levende massa's cn onder den chc- mischen 
invloed. van het zeewater langzamerhand in koraal-
kallcsteen. Zoo sterk is de omzetting, die deze 
verschillende oorzaken van verandering teweegbrengen, 
dat dikwijls de koraalstructuur geheel verdwijnt, en de 
oorsprong der kalkstcen uit rifkoralen nog sleclits op 
enkele plekjes is to bespeuren, of uit do Jigging der 
kalkbanken moet worden gegist. Zu Ike Jtalkformaties 
van corallo- genen oorsprong treft men op velc plaatsen 
van den archipel, vooral in 't OosteJijk deel, vaak hoog bo 
ven st oppcrvlak der zee aan, zooals langs Java's Zuidkust, 
langs den Westelijken en Ooste- ! lijken oever vr..) 
Zuidelijk schiereiland van Celebes, op Ambvn en vele 
andere cilanden der Mo- lukken. Zy~amz6bmen tot vele 
honderden meters hoog de verschillende eilanden, vooral 
wanneor deze g o e n werkzame vulkanen dragen. 

De Iiidische Archipel is zeer rijk aan strandriffcn, 
bovendien treft men er het tweede type van riffen aan» de 
plaatriffen of koraalbankon, die als koraal- velden den 
bodem van ondiepten bedekken en bv. in de Javazee en 
in de Molukken gevoiiden worden. Tot de plaatriffen mag 
men ook een aan- tal vlakke eilandjes rekenen, die door 
levende 

koraalriffcn omringd word on,, cn wicr bodem go- hcel 
blijkt te bestaan uit do afgestorven dcelen daarvan. 

Niettcgenstaando den rijkdom van onzen Archi- pcl 
aan riffen was tot voor korten tijd do gang- bare 
opvatting, dat het 3e en 4o type van riffen, nl. barriere-
riffen en atollen er gchcel ontbreken. Door J. F. 
Nicnncyer werd er evenwel de aan- dacht op gevestigd 
(Tijdschr. K. Ned. Aardrijksk. Gen., 2de -serie, dl. 28 cn 
29), dat volgens de be- etaande zeekaarten in het 
Oostelijk deel van den Archipel cn op do Westkust van 
Sumatra vele riffcn overeenkomst hebben met barriere-
riffen en eenige ook met atollen. Door C. E. A. Wich- 
mann wordt deze opvatting cchter bestredon, die (Vcrsl. 
Kon. Alcad. v. We ten schappen, Amsterdam； Verslag 
van 30 Dec. 1911, p. 653) er op wijst, dat de Archipel 
zich in het algemeen als cen groot opheffingsgebied doet 
kennen, waarin aan dergclijko koraalvormingen geen 
plaats toe- komt. (Zie verder het artikcl: „ATOLLEN en 
BARRIERE-RIFFEN”). 

Wat de geograpliisclie verspreidinrj der koraal- 
riffen in den Indischen archipel betreft, zij in 't algemeen 
opgenierkt, dat de Westkust van Sumatra daaraaji rijk is, 
evenals volgens Junghuhn do Z.kust van Java (zio 
hiema) en dat ook in het Oostelijk deel van den Archipel 
koraalriffcn zeer veclvuldig voorkomen. Vroeger 
meende men, dat koraalriffen ontbraken in een gebied, 
dat eener- zijds begrensd wordt door cen lijn loopende 
van Pon tian ak naar Riouw, anderzijds door con lijn van 
Kaap Kanioengan ^Makasser) naar Soem bawa. Mede 
door de onderzoekingerTcIer Siboga-expeditio bleek dit 
onjuist te zijn, daar op sommige plaatsen in dit gebied 
(bv. Bomeo-bank, Paternoster- en Postilloneilanden) de 
koraalriffen zelfs zeer rijk ontwikkeld blekcn. 

De tegenstelling tusschen de bergachtige en 
vulkanische Oceaankust cn do alluviale Soenda- zeekust 
van Sumatra cn Java spreekt zich ook uit in hare 
bezetting met koraalriffen. Aan Sumatra's West- en 
j&v&'s Zuidkust vindt men zoomriffen, do 
tegonoveriiggendc Oost- resp. Noordkust, waarlangs de 
groote rivicren huro met slib beladen zoete watcren in de 
ondiepo zee doen uitvloeien, zijn er nagenoeg vrij van 
evenals die van Borneo. (Men zie cchter voor Java's 
Noordkust het hierna volgendc). De eilan- den van den 
keten, die zich evenwijdig aan do Westkust van Sumatra 
uitstrekt, zijn ronclom met strandrilien gezoomd. Dicht 
onder die kust vindt men verder tai der bovenvcrmcldc 
zuivoro koraalcilandjes； ongctwijfeld de bo ven water 
gc- komen middelgedeelten van koraalplaten, dio zich 
gevormd hebben op den lop van onder zee verborgen 
heuvolreeksen langs Suma.tra^ Westkust. Dezdfde 
afkomst hebben waarschijnlijk do koraaleilandjcs 
Klappa en Tiiidjil, bewesten do Wynkoops baa i. 
Immera, vlak onder de kust van Sumatra maken die 
lagero koraaleiJandjes plaats voor rotscilandcn, 
omgeven door een ring van koraal. Bezuiden den hoek 
van Iiidrapoera hou- den eebter de voorliggende 
koraaleilanden langs Sumatra^ Westkust op, ook de 
Noordkust is daarvan vrij, evenals van los liggende 
riffcn, bo- halve bij Diamantpunt. Daarentegen reiken 
tus- echen de Baiijak-eilanden, Nias en de Botoe- 
eilanden de koraaleilanden en riffen over de gc- heele 
breedte der zeestraat, zoodat daar ecn ko- raalarchipel 
onlstaat. Bezuiden Indrapoera vindt 
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men op vcrschillondo breedton nan do kust bijzon- der 
uitgestrekte 'zoomrifEzn — het langsto is dat van Ipoo 
naar Kctaiin (土 56 K.M.) —, die ook ver in zeo 
uitstekon, maar toch nergens het karak- ter van barridro-
riffen krijgen. Do Andamancn zijn slechts gedceltclijk 
door strandriffen om- geven on misschion cenigszins 
gedaakl, de Nico- baren geheel cn al bczet. Op Kar Niko 
bar, Bom- bok en cenigc andcre eilanden zijn 
aanzienlijke koraalbankcn 10 tot 12 M. bovon den 
zcespiegcl opgehoven (Von Hochstetter, „Reisc der 
Fregattc Novara", Gcol. Th. II, bl. 83). Vcrder vergrooten 
zich de Nicobarcn voortclurcnd door uitbreiding der 
riffen. 

In Straat Malaka wordt noch langs do Su- matrakust, 
noch rondom de voorliggendo eilanden koraal 
aangetroffen, bchalvo bij Bcrhala (3° 47' N.B. en 99° 30' 
O.L.). Langs deri' Jlalakawal komen we】 kornalriffen 
voor, o. a. de Sembi- lan-riffen, ofschoon ook deze kust 
laag cn mod- derig schijnt to zijn. W.waarts ligt Djara, 
dat vrij, cn cen ander Bcrhala, dat wcl bezel is. 

De Karimoen-, Koendoer- en de O.waarts ge- legen 
Riouw- en Lingga-eilandcn zijn vol koraal, even zoo de 
N.-, 0.- en Z.kusten van Banka, en die van Billiton 
rondom. In do Gasparstraten on Straat Karimata zijn tai 
van koraalriffcn cn eiland- jes, 't geen hicr cn daar tot de 
vorming van ko- raalarchipcls Icidt, b.v. de Schaarvogel- 
en On- diepwater-eilandcn. Daarentcgcn is Straat Banka 
bijna vrij (wat Dana tocschrijft aan den sterken stroom, 
die er gaat), daar op Banka's W.kust slechts op cnkelc 
plaatsen (Belajcr-rif, Dapoer- en Tambaja-cilanden) 
koraal voorkomt. Lucipara, aan den Z. ingang, is 
omringd door riffen. 

In do Z u id - Ch in ecschc zee zijn de hoogc Anam- 
bas- en Natoena-cilandcn bezet met kustrillen, cvcnzoo 
de Tambelan- en Karimata-cilanden, cn daartusschcn 
liggen nog tai van onderzcesche riffen (Darwin, „Coral 
reefs**, bl. 240). „Op velo dozer riffen zijn de koraion 
gestorven, tenvijl zij op andcro wehg groeien, de mcesto 
ban ken vaHen mot ebbetijd droog, and ere liggen tot 6 
M. onder water. Langs hun omtrek hebben zij stcile hol- 
lingen, zoodat op gcringc afstanden reeds diopton van 25 
tot 40 M. worden gopeild**. 

,,J)o Mornpraug- of Montara-cilanden aan do 
Westzijdo der Karimata-passage zijn een groep Iago 
eilanden, omgeven door talrijke riffen, cl io do 
tusschcngclcgen zccstratcn zoodanig verstop- pon, dat 
geon bruikbaro doorvaart to vinden is. Rondom de ban 
ken daalt de zeebodem tot 30 h 40 Meter. Do gehcelo 
fonnatio ninakt den in- druk, nlsof zich op den zeebodem 
het ciland Billiton herliaaldc, want do steil oprijzeixlo 
eilanden, klippen cn riffen lijken op do stcilo hcuvels, die 
over de laagvlakte van "Billiton verspreid zijn”. (Ann. 
der Hydiogr. und inarit. Meteor. 1881 en 82). 

Voor Java's Noordkust liggen hier cn daar zoomriffen, 
vooral Jangs't Oostolijk dec]: in Straat Madoera (b.v. bij 
Tjotdk) on voor Mudoera's Noord- kust. Hierbij client 
ccliter opgcnicrkt, dat bij 't uitbaggcren der liaven van 
Tandjoong Priok hot grootsto decl van den ondergrond 
lilcelc to bc- staan uit hanle, zecr compacto koraalmassa, 
die daar vroegor bJijkbnar een strandrif had gevormd. De 
tegcnstelling tusschon Zuid- en Noordkust, wat do 
bezetting mot koraalriffcn aangaat, was dus weUiclit 
vroeger minder sterk. Verder vindt men benoorden Java 
tweo koraal-archipels: do Dui- zond- en do Boonjpjes-
eilanden ； terwijl Knrimoen 

Djawa, Bawcan, Klein- cn Groot-Selombo, do 
Arends- cn Laoct-Keljil-cilnndcn borgachtig, doch 
met riffen omzoomd zijn. 

De Duizcnd-cilandcn bestaan cnkel uit koraal. 
Zij zijn opgenomcn door den luit. t. z Cornelissen, 
dio er op wijst, dat al do voomaamstc doorvaar- 
ten tusschcn hen in richtingcn loopen, die con- 
vergeeren naar Straat Soenda. 

Volgens Junghuhn is Java's Zuidkust rijk aan 
riffen. Opgenomen is die Zuidkust nog zeer on- 
volleclig. In alien gcvalle kunnen de riffen zich 
niet ver in zeo uitstrekken wegens de snel toe- 
ncmende diepte. Het zullen dus wcl uitsluitend 
zoomriffen zijn. De riffen worden niet aangegeven 
op de „Carte des Bancs et recifs de Coraux, dress^o 
sous les auspices de S. A. S. Io Prince Albert I 
do Monaco par M. J. Joubin". 19】2. Junghuhn" 
(Java, Ncderl. uitg. II, bl. 1421 en III, bl. 315) 
vcrmcldde bovendien halffossiele riffen, die 15 M. 
boven den tegenwoordigen zcespiegcl waren op- 
geheven, cu Von Richthofen bcschrcef cen dezer 
riffen, nl. dat voor do monding der Tji-Laoet- 
eureun, dat 12 tot 15 M. was opgeheven, met 
TonHom steilo wanden (Zeitschr. d. deutsch. gcol. 
Gcselisch. XXVI, 1874, bl. 239). Verbcck en Fen- 
ncma („Gcol. Beschr. van Java en Madoera", II, 
bl. G74) hebben thans aangetoond, dat deze kalk- 
banken behooren tot hun etage ni3 van 'tjoiig 
tertiair, dus niet half-fossiel zijn. Volgcns hen zijn 
do werkelijk recento koraalbankcn langs Java's 
Zuidkust hoogstens 1 tot 2 M. boven den hoog- 
sten waterstand der zee opgeheven (bl. 762 en 981). 

Zccr uitgestrekte cn eilandrijke koraal-archipels 
vindt men in de zeo tusschen Z.O.-Borneo, Z.W.- 
Cclebes, Soembawa cn Kangean. Van Noord naar 
Zuid zijn het de Balabalagan- of Kleine Pater- 
nostcr-eilandcn, de Lima-eilandcn, do Spermundo- 
archipel, de Laars-cilanden, do Anak Kangean, 
de (Groote) Paternoster- cn Postiljon-eilanden, 
tenvijl Do Bril beschreven wordt als een los in 
diep water gelegen, met koraal begroeidc, atolvor- 
xnige plaat. Tusschen de boven water uitstekenclo 
begroeide koraaleilandjea vindt men tai van on- 
derstaande riffen, konbaar aan do watorverkleu- 
ring, rondom welko de zee van 5 tot meer dan 
50 vaam diep wordt. Deze riffen hebben geen 
ringvorm (Darwin, C. R., bl. 237). De Klcino 
Paternoster- en Lima-eilanden liggen op den zoom 
van de Borneo-bank, de Spermunde-archipel sluit 
nan do Westkust van Celebes aan, do Anak-Kan- 
gean rusten nog op het plateau der Groote Soenda- 
eilanden, maar de Laars-, Puteniostor- en Postil- 
jon-eilanden zijii grootcndeels omgeven door diep 
water. Darwin verklaarde, „dat van deze eiland- 
groopen tweo “shoals" op 4° 65' Z.B. het aller- 
mcest van allo koraalformaties in den N.-I, ar- 
chipel nadcrcn tot don atolvorm". 激$, 

Bo Zuidkust van Borneo moot sterk met koraal 
bczot zijn (ofschoon zy volgons Darwin, 0. R., vrij 
van riffen zijn zou c ■ ,ok bovengenoemdo Carle van 
M. Joubin zc niet :>,angceft), niettegenstaande de 
grooto rivieron veel slib en modeler afvoercn, waar- 
boven echtcr de koraalriffcn hier uitgrocien, in 
tegenstelling met Sumatra's Oostkust. Op Borneo's 
Oostkust vindt men slechts liier cn daar koraal, 
vooral in 't Noordoostcn, waar 't Nymphe-, Pe- 
gasus- cn Rcneirif cn de Maggie-bani< zich ver 
uit do kust uitstrekken, maar toch als strandrif- 
fen bcschouwd worden, 
de zee zccr ondiep is 

omdat 
(Ann. d 

de tusschonliggcn- 
.Hydrogr. 1885). 

Op tai van plaatsen, benoorden Mangkftliat, vor- 
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men voorliggondo cilandcn ecn klcinen koraal- archipel, 
ook do N.kust en 't Noonlelijk gcdcclto der W.kust zittcn 
vol kustriffen, terwijl in do Zuid -Ohitiocschc zee groote 
Jvoraalbankcn, z. a. de Luconia-, Olcnna-, Ranges-, 
Alexandra-, Prince- Consort-, Vanguard-Bank, 
gevonden worden. Deze hebben het karakter van onder 
den zecspiegcl gedaalde atollen. De grootstc is de Lizard 
bank, 32 zeemijlcn lang, 10 breed, met con laguno van 
55 tot 87 Meter diep on een randverheffing, dio slechts 
7—18 M. onder den zccspicgcl ligt. Op dezo tieren de 
koralen welig, tcrwijl zij op do mcesto andere bank rand 
en afgestorven zijn (Wharton, Coral formations, Nature, 
XXVII, 18SS, p. 393). De eilanden rondom de Soeloczee 
zijn rijk aan koraal. (Pangocratan moet gehecl uit doodo 
ko- raal bestaan). Langs de gehecle N.W.kust van 
Pelawan strekt zich cen uitgebreide sediment，bank 20 
tot 30 zcemijlen zee in, die langzaam tot 50 
M. dieptc nfhelt, cn op eenigen afstand van do kust cen 
dichte bezetting met koralcn draagt. Even zoo zijn do 
kusten van Celebes vol st rand- riffen； hier en daar 
nemen de koraaleilandjes cn losliggende riffen nabij die 
kusten het karakter van koraal-archipels aan, zooals 
tusschen de To- gean-eilanden cn den vasten wal, de 
Lingoro- eilanden, de Bcla-Bela-eilanden in Straat 
Tioro, de Basa-eilanclen en de eilandjes langs de W.kust 
van de golf van Boni. Darwin (C. R. bl. 238) vermoedt, 
dat- in de golf van Boni enkcle atollen voorko- men. In 
't Zuidclijke schiereiland van Celebes rij- zen langs de 
Wcstkust velo rotsen van koraal- kalk op, die haar 
ontstaan aan opheffing van riffen, waarschijnlijk 
gedurende de tertiaire pe- riode, danken. (Von 
Richthofen, Zcitschr. d. Deutsch. Geo]. Ges. XXVI, 
1874, bl. 239; Wich- mann, Tijdschr. Aardr. Gen. (2) 
‘VII, 1890, p. 929). 

Saleier is aan de W.kust oniringd door uitge- strekte 
riffen, en draagt daar ook fossielo koraal- banken, die aan 
de O.kust ontbreken, ofschoon ook daar levende riffen 
gevonden worden. Nat. Tijdschr. v. N.J., LIV, J 895, bl. 
266. 

De Tijger-eilanden, Z.O. van Saleier, zijn een 
uitgestrekte koraalarcliipcL Om de Toekang-Besi- 
eilanden vindt men koraalbanken, die hier en daar het 
karakter van barriere-riffen schijnen aan te nemen 
(Darwin, C. R., bl. 237). 

Langs de Noordgrens der Bandazee zijn Boc- roe, 
Cferam, Ambon cn de Oeliasscrs bezet met koraalriffen 
； de Oost- en Zuidzijdcn worden gc- vonnd door een 
krbig van losliggende eilandjes, dio bijna alle vulkanen 
zijn cn soms wdl, soma niet oniringd worden door 
kustriffen; zoo word t vermeld: Banda we), Manoek wel, 
Seroea nict; Griffin-rif is eon koraalbanli, Nila hceft 
slechts 

aan de N.-punt cen voorliggend rif en bewesten daarvan 
bet losliggend koraalrif Docs burg, Taoo wordt opgegeven a Is 
rondom bezet, Dammer niet, de nabij liggende Terbang-eilan<ljes 
waarschijn- 冬 wel, Roma vermoedelijk nieyDe 
Kleine Soen- 

z !' " da-eilanden zijn meerendeels random met kust- ' riffen 
omzoomd ； Wetar sebijnt slechts aan de O.punt koraal te 

hebben. (Zic de geciteerde kaart, 
De Schild pad- en Lucipara-eilanden in 

den der Bandazee, dus oprijzend uit nicer dan {OO? M. 
diep waler, bestaan geheel uit koraal. Lucipara is een 
klein atol met ondiepe laguno en vele Veinc lage 
rifcUandjes (Annalen der Hy- arographie, 1876, bl. 53). 
Daarentegen is de Goe- 

noeng Api, dio uit 5000 M. stcil oprijst, vrij. 
Timor is aan do Noordzijdo omringd door uitgestrekte 

riffen. Vandaar Zuidelijk gaande, worden koraalbankcn 
ccrst wcer aangegeven op den Westrand van hot 
Australiscli plateau ； z. a. do Sahocl-bank, met clicptcn 
van 12一15 vaain in G5—95 vaarn water staando, torwijl 
op korten uf- 乩 and, ten Noord on daarvan, 238 vaajn 
water werd gelood. Samaoe, Wcstelijk van Timor, on 
Roti, Z.W. ervan, verder de Sawoe-eilanden, zijn door 
riffen omgeven, tot de laatsten bchoort ook cen klein 
atolvorniig koraalciland: Pocloo Dana, met zecr ondiepe 
cn brakke lagunc. (Ann. der Hydrographic und inarit. 
MctcoroL 1876, bl. 80). Door Th. Studer wordt het als 
ecn fossicl atol bcschouwd (Forschuiigsreisc S. M. S. 
Gazelle, III, bl. 216). 

Rondom Kisser (Kisar) staan op oudorc kaarten gecn 
riffen gctcckend, ofschoon zij cr wel degclijk 
voorkoincn, zooals reeds Reinwardt en Kolff, 1825, 
beschryven ； om Ldti en Moa daarentegen wel. Lakor 
is een koraal-ciland, Ukenoa ecn bank, Sermata cn Ba bar 
bezet, Dai ecn onbezette vul- kaan, de Thnor-Laoctgroep 
rondom met uitlig- gende riffen bezet. Even zoo de Kei-
cilandcn, tcrwijl bewesten Klein-Kei een soort koraal- 
archipel ligt. Ook do Tjandi- en Watoeb61a-eilan- den 
hebben koraalriffen. Groot-Kei is een berg- rug, 
omzoomd door riffen ； de Klein-Kei-eiIandon zijn 
geheel uit koraalkalk opgebouwd, maar bo- zitten 
lioogteu tot 60 Meter toe. Van de Drio Gcbroeders is 
Poeloe Ta ecn opgeheven koraalrif, 120 M. hoog, do 
twee andere b ere ikon slechts 30 tot 45 M. 

De Aroe-eilanden mocten geheel uit koran 1- kalk 
bestaan, welko vlakke, slechts weinig bo ven water 
uitstekende platen vormt, van elkaar go- scheiden door 
talrijke kanaalachtige geuleii cn kreken. Slechts hot Zuid. 
gedeelte van Teranga verheft zich in heuvcls tot 300 voct 
(9D M.). Dit is dus de uitgestrekste plaatrif-formatie in 
den O.-I. archipel. Op 't N.W. dor Aroc-cilandcn, Wokan, 
vindt men opgeheven koraalbankcn, die onder con hock 
van 20° naar do zcozijdo hollcn. (Challenger Exped. I, 
bl. 544). 

De Z.W.kust van Nieuw-Guinea vertoont op de 
kaarten slechts hior en daar koraal, zoouls ver 
uitliggendo riffen in do Pisang-baai en bij Kaap Bohia； 
de Wuardcnburg-eilanden schijnen ecn groep 
koraalcilanden to zijn. Do Berauw- of Me Cluergolf is 
vry, vonnoedcJijk wegena do modderigheid van don 
bodem. NoordcJijkcr komt nicer koraal voor, vooral 
rondom Waigeoe cn in de Dampirstraat (Horsburgh)； de 
Schild pad-, Boc- cn Tamcai-cilanden vonncn 
uitgestrekte koraal-archipels. De N.lijk gclegen Yowl- en 
Asia- eilanden zijn omringd door ver uitJiggende riffen 
(barridre ?). Darwin zegt, dat de eorste (ook Ajoo 
genaamd) een atol zijn, evenals Carteret's riffen. De 
O.lijk gelegenc Frccwell-eilanden zijn van ko- 
raalformatie. VoJgcns de kaart in Carteret's rcis moeten 
zij een atol bevatten. Even zoo bestaan do Mioskaroar-
eilanden waarschijnlijk uit koraal. In do Gcelvinkbaai 
komt zeer veel koraal voor. 

Halmali6ra en de Oebi-cilandcn worden aan- gegeven 
als rondom met riffen bezot. 
KORAB. Zio VAARTUIGEN. 
KORAKORA. Zio VAARTUIGEN. 

KORALEN. Zio NETELDIEREN en KORAAL-

RIFFEN. 
KORAN. Naar Moslimsche opvatting bevat de 
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Koran Gods oigcn woordon, zooals zij, Icttcrlijk, in dicn 
vorm, aan Mohammed geopenbaarcl cn door den Profcct 
aan zijno landgcnootcn overgebracht zijn. Zio ISLAM I, 
b.— De tekst is vcrclceld in 114 lioofd- stukken van 
vcrschillendcn omvang. Zu Ik ecn hoofd- stuk heet in het 
Arabisch soerah (in Ned.-Indio soerat uitgesproken) cn 
bevat mccstal vcrsclieidcno openbarin gen, zonder 
ondcrKng verband achtcr elkander volgende. De rcgcl, 
bij de rangschikking der 114 soerah's gevolgd, bestond 
hoofdzakelijk daar- in, dat men de langere telkens aan de 
kortcre deed voorafgaan. Volstrcktc nauwkcuriglieid is 
daarbij echter niet bctracht. Over do eerste, zeer korte, 
soerah, zie FATIHAH. ledcre soerah bestaat nit een 
aantal versregelen, in hot Arabisch djdt (onkelv.: djah), 
d. i. letterlijk: wonderteckenen, gonoemd. Eene andcre 
indeeling van den Korantekst, ten be- hoeve van het 
recitceren, is die in 30 ongevcer gclijko afdeelingen, 
welke djoez' (d. i. gedeelte) heeten. 

De Koran is onder de inlandsche bevolking zoowcl in 
geschreven cxemplarcn als, in gelithographcerdo (vooral 
uit Bombay afkonistige) uitgaven verspreid. De tekst 
wordt steeds in het Arabisch geciteord. Het voordragen 
van den Koran volgens de daarvoor geldendo 
kuustregelen (in het Arabisch tadjwid ge- noemd) heet in 
het Maleisch mengadji (JAV. ngadji 
N.; ngaos, K.). Soms wordt in Koranexcinplaren tot 
toelichting eene letterlijkevcrtaling der Arabische 
woorden in de landstaal tusschen de regcls van den tekst 
ingevoegd. Van de talrijkc Arabische werken over 
Koranuitlegging (lafsir) is in Ned.-Indie vooral bekend 
de beknopte Korancommentaar „der bci- de Djalal's" 
(tafsir al-Djaldlaini), aldus genoenid naar do schrijvcrs 
van dicn commentaar al-Mahalli (gest. in 864 der H. = 
1459 n. C.) en Socjoeti (gest. in 911 H. = 1505 n.C.), die 
beiden den eeretitelD;a- Idl dl-din (d. i. grootheid, of 
glorie van den gods- dicnst) droegen. Zie verder: 
PeSANTRfiN. 

Lit洒hiw. Vertalingen van den Koran zijn o.a., in het 
Nederlandsch die van L. J. A. Tollens (Batavia 1859) — 
vgl. de concordantien daarop van 0. Kater (Delft, 1873) 
en van J. L. Martens (Batavia, 1881), besproken in de 
„Ind. Gids" 1882 , I, 401 vv. 一 cn ”Dc Koran met 
opheldcrcndc aanm. en hist. aantcck.,!, uitgegeven onder 
toezicht van S. Kcyzcr, 3c dr. Rotterdam, 1905; — in het 
Duitsch van Max Henning (nitg. Reclarn.); in het Fransch 
van Kasi- inirsky (nouv. ddit., Paris 1887) cn in iiet 
Engelsch van E. Jf. Palmer (Oxford, 1880).— Zio verder: 
Th. Noklekc, Geschichtc des Qorans (Gottingen, J8G0)
； 2 Aufl., bearbeitet voi)Fr. Schwally (Th. I, Leipzig J 
909); ― U. Snouck Hurgronje, Mekko, II,. 222—225; 
Do Atjchers, I, 430 vv. ； IT, 1 vv., 379 v. (The 
Achchnesc, f, 396 vv. II, J vv., 343 vv.)；— Th. W. 
Juynboll, Handleiding Molianun. wet, p. 10—20 
(Handbuch p. 1—12); — L. W. C. van dcri Berg, Het 
Mohannn. godsdicnslon<lcrwijs op Java en Madoera, 
Tijclschr. Batav. Gcnootschap, DI. 31 (1886), p. 519 cn 
554 v. ； — A. B. Cohen Stuart. Hen Mai. JIS met 
klanktcekens, Tijclschr. JJat. Gcnootsch., DI 14 (180-1) 
p. 189—211 (met facsiinilo vnn 3 regcls Korantekst met 
intcrlineaire Mai. ver- taling); 一 P. J. Veth, lets over 
vertalingen des Ko- raus in de talon van den Indischcn 
Archipel, Tijd- sobr. v. N. Indie, 18G7, II, 303—•310. 

KORBAFO. Landschap op het ciland Roti (zie aldaar). 
Tusschen dit landschap cn Landoe ten N. ligt de schoonc, 
diep ingesneden Korbafobaai. 

KORENAARVISSCHEN (Atherinidae). Doze fa- milie 
behoort tot de Percesocea (zic „VISSCHENn). Meest 
slanke, min of meer doorschijnende visschon, 

I met zilvcron longtcband cn twee rugvjnnen, waarvan do 
ccrsto nllccn uit stekcls bestaat. Atherina, MAL. 
\ Sending, met mccrderc soorten uit brak- cn zcc- watcr. Op 
Nicuw-Guinca cn omliggcndo eilanden, zoowcl als in Austrs 
lie, konicn Mel anotaenia cn ver- wan ten voor, die 
uitsluitend zoct water bo won on. Hicrmcde ver want 
Telmatherina uit eenigo groote meren van Celebes. 

KORIDO. Zio SOEPIORI. 
KORO-RIVIER. Rivicr op Celebes, die in den > 

bcncdcnloop Lariang heet, zic CELEBES biz. 455. 
KORTE VERKLARING. Zic CONTRACTEN MET 

ZELFBESTURENDE LANDSCHAPPEN, DL I, biz. 527 
vlg. 

KORTHALS (PIETER WILLEM). Gcb. to Amsterdam 1 
Sept. 1807. AVerd, na eenigen tijd te zyn wcrkzaam geweest 
aan's Rijks Herbarium, bij Kon. Best van 25 Juli 1830 
benoemd. tot lid der Natuurk. Commissic, en inzondorhcid 
be last met botanischo onderzoekingen. In die betrekking 
bereisdc hij Java, con cl cel van Sumatra (1833 en volgende 
jaren) en Bandjcrmasin (1836); de rcsultaten zijner nasporin- 
gen werden nedergelcgd in tai van gcschrittcn, op- genoemd 
in BOTANISCHE LITERATUUR (DI. I, bl. 396). In 1837 
kcerde Korthals naar Nederland terug, waar hij 22 Aug. 
aankwarn; daarna hield hij zich onlcdig met de bewerking 
zijner aanteckonin- gen voor het Botanisch gedeelte van de 
Verhand, over de Nat. Gesch. der Ned. Overzeesche Bez. 
Den 28sten Febr. 1843 trad Korthals, onder genot van 
pensioen, uit *s lands dienst; ofschoon hij ook op la- teren 
Iceftijd nog onkele botanischc gescliriften, op Ned.-Indie 
betrekking hobbende, in het licht gaf, wijdde hij zich 
hoofdzakelyk aan de studie der be- spiegelcnde wijsbegecrte, 
tot hij 8 Febr. 1892 to Haarlenijiyerlccd. Door zyne familio 
werd uit zijno iTalatenschap cen ,,Korthn】sfonds'' gesticht, 
waarvan do behcerders de rente oin do 2 jaren (thana / 600) 
aanbieden aan de Kon. Acad. v. Wetensch. afd. Wis- en 
Natuurkundc, die er, op voorstel eener commissi。uit ha ar 
midden, telkens eene bestemming aan geeft in het belang dcr 
botanic. 

KORTHALSIA. Plantcngoslacht der Palmcn, met ccn 
aantal soorten irf den Archipel verbreid. Het zijn klinimendc 
palnicn met gcvcerde bladeren, waarvan de breede 
segmonten naar top en basis spits toe- loopen. Do stammcn 
worden als rot an gebruikt, maar zyn voor het meerendeel 
vau goringe of slecht s lokalo bctcekenis. 

KOSAMBI (SOEND.). Zio SCHLEICHERA. 
KOSAR (SOEND.). Zie ARTOCARPUS RIGIDA. 
KOTA. District van de ondorafdccling Gorontalo dcr tot 

do rcsidentie Menaclo behoorende Assistent- rcsidentie 
Gorontalo, tclt 32 kampongs met ceno bevolking van ruim 
17C00 ziclcn (1914), onder een districtshoofd, dat den titel 
van Marsaoleh heeft, gestound door cen twecde 
districtshoofd of Wakia- pooloo mot standplaats Ipilo. 

KOTA, KOETA, MAL. en ATJ.; KOT。, MINA NG K. 
；HOETA, BAT, (Sanskrit koeta), beteo- kent vesting, v c r 
s t o r k t o pleats; al do namcn van p la at sen met het 
woord sanicngcstcld, wijzen cr op, dat dezo plant sen 
vroeger ver- storkt waren, dan wel het nu nog zijn; de 
bctcekenis, die tegonwooixlig, nu slechts weinig plaatsen 
meet van versterkingen voorzien zijn, aan kota moet ge- 
geven worden, is die van h o o £ d p 1 a a t s, 
hpofdvestiging, s t a d, dorp. Op Java wordl het woord 
,,koetan wel gebruikt voor do regen tswon in g, den hofzetel 
van den regent. 

KOTA AGOENG. Dczc ondcrafdceling, voor 1912 
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Scmangko gehceten, behoort tot de afdceling Telok- 
bet-ong dcr resideutic Lampongscho Dislriclcn en 
grenst in't N. cn W. a an de rcsidentie Bcnkoelcn, 
ill het Z. aau de Semangkobaai, die cen diepen in- 
ham in deze onderafdcciing maakt. 

Omtrent do topografische gesteldheid wordt ver- 
wezen naar het artikel: LAMPONGSCHE DIS- 
TRICTEN, 1 a n d b o s c h r ij v i n g. 

De bcvolkingssterkte bedroeg (1916) 22 a. 23.000 
inm, waaronder eiikele Europcanen, 250 Chineczen, 
enkcle honderden Bantammers en cenige Bocgince- 
zen. De bewoners van de kampongs ten N. van de 
Semnngkobaai verkeeren in gunstiger conditie dan 
die in het overige gedcelte woonachtig. Bedocldo 
kampongs zijn n.l. op de helling of a an den voct van 
den Keizerspiek (2102 M.) aaugelegd, zijn door 
wegen voor verkcer en transport van producten met 
elkander verbonden, terwijl de talrijke riviertjes, 
dio van genoemden Keizerspiek afstroomen, de bc- 
volking in staat stellen om sawahs aan te leggen; 
de vruchtbare bodem verzekert aan de be volkin g 
goede inkomsten uit rijst-, klapper- cn pepercultuur. 

De bewoners van de kampongs aan de W.zijde 
der baai, aan den voet van den steilcn Bockit. Sawah 
gelegen, hebben door de terreinfonnatic slechts ge- 
legcnheid om hier en daar rijst op di'ogo veldcn to 
telen, zoodat zij door 't inzainelen van boschpro- 
ducten en cenige vischvangst in hun onderhoud moeten 
voorzien, terwijl zij slechts over zee verbin 
ding met andcre plaatsen hebben. De bevolking 
aan de O.zijde der baai verkeert in cenigszins betere 

omstandigheden; het gebergte is hier iets verder 
van de kust verwijderd, waardoor van cenige daar- 

af stroomende riviertjes gebruik is gemaakt om sawahs 
aan te leggen; voorts voert van het Z. af een weg van 
Kaloembajan naar Pertiwi, Poetih, Li- mau en verder 
door naar Kota Agocng. Het vervoer van goederen vindt 
echtcr hoofdzakelijk over zee plants. Het gedcelte dezer 
onderafdeeling, dat zich uitstrekt ten N. van den 
Keizerspiek, is nog zeer dun bevolkt； men treft daar 
slechts 2 kampongs aan,n.l. Ocloe Semaoeng en Oeloe 
Beloe, bewoond door lie- den afkomstig uit de 
bovenlanden van het Kroesche (Bonkoelen). In het 
terrein, 0. 'van Oeloe Beloe ge- legen tusschen den 
bovenloop van de Wai Ilahan en den grooten weg naar 
de onderafdceling TGlok- bStong, N.O. van den 
Keizerspiek, op een hoogte van 300— 00 M., geschikt 
voor den teelt van de noodige voedingsmiddelen en voor 
verschillcnde cultures, bestaat gelegenheid om tai van 
inlanders een middcl van bestaan te verschafEen. 

Het centrum van den handel is Kota Agocng, 
hoofdplaats der onderafdceling, standplaats 
van den besturenden ambtenaar, nan de Seniang- 
kobaai gelegen, met een wijk der Chineezen, door 
een grooten weg, eerst in 0. daarna in N.O. ricJiting 
over uitloopers van den Keizerspiek loopende, op 
enkele gedeelten zeer steil, verbonden met de onder- 
afdeeling Telokbctong, terwijl van Kota Agoeng 
Westelijk een slechts gcdeeltelijk verhardc weg 
langs tai van kampongs voert naar het op 221 
K.M. verwijderde Sangi, niet ver van de Sfimang- 
korivier gelegen, welke rivier door de bevolking 
uit deze streek ook voor afvoer hunner handels- 
producten wordt benut. Van Sangi voeren voet- 
paden naar de aangrenzende afdceling Kroe (Ben- 
koelen). ’ ' 

Langs genoemde wegen worden de handelsartike- 
len peper, Iclappers en boscliprod ueten vervoerd 
naar Kota「Agocng, (ook uit een gcdeelte dcr onder- 
afdeeling Telokbetong, dat te ver van de hoofd- 

plaats Tclokbctong is gdegen), om van Kota Agocng over 
zee naar Tclokbctong of Anjcr (Bantam) te worden 
uitgevoerd o.a. met sCoUiners van de Kon. Pakctvaart 
Mij., die om de 14 dagen Kota Agoengaandocn. In 1914 
bedroegdo padi-opbrengst 80.000 pikol, van kofiic 700 
pikol, van copra (Kota Agocng is do cenige 
ondcrafdeeling waar uit Idap- pemoten copra wordt 
bcrcid) 409.000 K.G., van peper 20.000 pikol. De uitvocr 
van alle landbouw- gewassen had een waarde van 
700.000 gulden, waar- tegeiiover ecn invoer staat van 
300.000 gulden. 

Tot deze ondcrafdeeling behoort het bergachtige 
eiland Taboeaii in de Semangkobaai gelegon, waarop 
eenige Idapperaanplan tin gen der bevolking voor- 
komen. 

De besturende ambtenaar wordt in zijn bestuurs- taak 
bijgestaan door vicr onderdistrictshoofden, aan wie de 
kamponghoofden rechtstreeks onderge- scliilct zijn; de 
Controleur is met de magistratuur belast on is tevens 
voorzitter van de proatin (ini. rechtbank) te Kota Agoeng. 

Omtrent gcbruikeii cn gewoontcii dcr in], bevolking 
worclt verwezen naar de ethnographische be- schrijving 
dcr Lampongscho Districten. 

KOTA BAROE. Tai van kampongs dfagen dozen 
naam. Wij vermclden slechts de volgendo： I. de 
hoofdplaats van liet tot het voormalig Sultanaat Lingga-
Riouw behoord hebbende landschap Retdh, dat thans een 
district der afdceling Indragiri uit- maakt. De plaats is 
gelegeu aan de samenvloeiing van de Gangsal en de 
Ketch. Er is een districtshoofd (Amir) gevestigd en er 
woncn vcrsclieidene Chinee- sche handclarcn, die de 
boschproducten (voorname- lijk rotan en djeloetoeng,) 
welke door de inlandsche bevolking van den bovenloop 
der genoemde rivieren worden aigevoerd, opkoopen en 
naar Singapore ver- schcpen. Benedenstrooms Kota 
Baroc, iiamclyl: te Poclau Kidjang is cen douanepost 
gevestigd. II. de hoofdplaats en zetel van den assislcnt-
rcsident van de afdceling Z.O.kust van Borneo der 
residentie Z.O. afdeeling van Borneo, gelegon op het 
ciland Laoet aan de N.W.kusb nabij Tandjoug 
Pamantjinganv 

KOTA BOEMI. Ncderzetting aan de Wai Rarem in de 
Lampongschc districten te midden van uit- gestrekte 
pepertuinen. De hier aangevoerdo peper van Blambangan 
wordt per prauw naar MCnggala vervoerd, terwijl 1/i naar 
Tclokbctong gaat. Ten Westen van de plaats valt do Abo 
eng in do Ra- rem ； het is dan ook de voornaamste 
nederzetting van de oudc Aboengers. Het aantal inwoners 
i.» niet groot； de 3 kampongs tdlcn niet rneer dan 600 
dienstplichtingcn tezaincn, waaronder verscbcideno 
gegoeden, die in mooie Jjuizen woncn. Er zijn vole 
hadji's. Een 30-tal Pale in bangers hceft voornamo- 
lijkden handelin handen.In 1915kreegde plaats een 
schooltje en waarschijnlijk zal zij opgenomen worden in 
het Zuid-Sumatra spoorwegnet. 

KOTA INTSN, of ,,biaina】】t-ve8tc'', de sinds ca. 
1626 ondor do inlanders gebruikelijk geworden Ma- 
leisch—Javaansche naam voor het Kasteel van Ba； 
tuvia; daardoor ontstaan, dat in 1622 of 1623 (?) do Z.W. 
en nicest versterkte punt van dat vierpuntig kasteel den 
naam had gckregen van “DiamanG", in 1623 
(vermoedelijk) de Z.O. punt den naam „Ro- bijn", verder 
op 1 Nov. 1626 de N.W. punt den naam "Paar】" (Dagh-
Kcgistcr Casteel Batavia, 1624 —1629; *8 Grav. 1896, 
p. 293) en op 30 Juni 1627 do 
N.O. punt den naam „Saphiern (ibid. p. 323). Zoo kan men 
dan op de oudstc gedetailleerde kaart van de stad Bat avia 
met omgeving, die van den Bata- viaschen landmeter 
Frans Floris van Borkeroode,dd. 
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,,3 Maort” (1G29), vlaknado belogcring van Batavia door 
do Matarain'sche troopcn van Sultan Agoong (25 Aug,—
3 Dec. 1628), die 4 punton van't Kaateol afgebeeld zion 
mdt dio 4 edelsteen-namen. Daarvan worden tooninaah do 
„Dian)antn en do „Robyn" fth „in steen opgetrockon** 
vermeld; doch do “Saphicr" on do „Peorlon nog pas als 
,,twee bolwerckon** (blijkbaar van aarde) cn „mct 
houtwerck rontsom- mo beseth”，d. w. z. gepalissadeerd 
； zio de rcpro- ductio (naar het origineel in 's Rijks 
Archief, no. 1178) in Bijdr. Kon. Inst. 2, II (1859), met 
den ou- den verklarendcn tekst p. 305—312. 

Bit dejinitieve Kasteel van Batavia, deze Kota Intfin, 
was symmctrisch gebouwd Oost van, en vlak tegenaan, 
het kleinere oude fort, dat in eind 1618 door G. G. Coen 
van do landzijde begonnen was, ter geleidelijko 
vervanging der in eind 1613 slecht gebouwdo tweedo 
Holl, logo te Djakatra (verg. dit woord en zie De Jonge, 
Opkomst IV, p. 9—10), Bteeda op dezelfde plek: aan den 
mond der Tji Liwoong, rechteroever； tevens recht 
tegenover de oudo Engelscho logo, die aan don 
linkeroever beN. het voomaamste gedcelte van Djakatra 
lag. Op 22 Oct. 1618 was het plan van dit oudere 
“volkomen fort" door Coen in Rade v&stgcsteld cn 12 
Nov. d. a. v. rapporteerde hij aan Hecren XVII o. a. over 
„do eteenen cadt, die op den hoeck tusschen on so twee 
etecnen huysen gemaeckt wordt*5 (De Jonge, ib. p. 109—
110). Deze stcenen „cadtn of kat, d. w. z. het hoog 
opgotrokken bastion, lag aan dienzclfden Z.W. hoek, 
waar ongeveer later de punt Diamant zou ver- rijzen, en 
was prccies dezelfde die, voltooid, op den vrij theatralen 
Dinsdag 12 Maart 1619, bij den doop van het geheelo fort 
als “Batavia", ter eero van don (tijdelijk afwezigen G. G.) 
benaamd zou wo rd on Wcstvrieslandt, terwijl tevens de 
N.W., de N.O., en do Z.O. punt werden benaamd: 
Hollandia, Seelan- dia, en Geld ria (ib. p. 153); in richting 
o vereen- koniend met de latero punten Paarl, Sapbier en 
llobijn. 

Maar nauwelijks was Coen op 28 Mei in het kers- 
vorsche, doch reeds bijna zieltogende “Bataviii'' terug, en 
had liy de stad Djakatra, op den linker- oover dor Tji 
Liwoeng gelogcn, op 30 Mei te vuur on to zwaard 
verv/oest (waaronder do daar gelegen daldtn cn mi'sigil; 
ib. p. 177—178), of reeds v66r 5 Aug. rces bij hem hcl 
plan om ccn nieuw HolUxudsch fort, te niakcn, nu op die 
verwocstc weatzijdo van de rivicr (ib. p. 183—184). Van 
dit plan kwain cchter nictH； maar op ca. 1 October 1019 
word besloten con nieuw fort, van 50 (Rijn】.)roeden in 
,t vierkant, to leggen op do oudo plants, z66(lanig fwij) 
hot- eel vigo buy ten om het oude fort, leggen sullen", 
waardoor dit laatste ,,dubbeldo vcrsterckinge,^ zou 
hebben (ib. p. 190—J 91). Zio dit plun als no. 1176 in 's 
Rijks Arcbief, en het facsimile hiorvan ah Bij la go Xlla 
in do studie van B. Hoetinlc in Bij- dragen Kon. Inst. dl. 
73 (19J7), tegenover p. 41. waar men lict oudo fort, als 
cen soort puist nict*4 punten, aan do Wcstzijdc (den 
rivierkant) ziot aansluiten by *1 midden van het project 
van het ton Oostcn daarvan, langs clke zijdc van het 
vierkant 3 niaal zoo groot en symmctrisch ontworpen, 
niouw to bouwen fort. Zic daarnaast de „Schcts van oud- 
Jacatran door J. W. IJzcrman, 1. c. p. 584, inct allecii nog 
het oud«)fort. 

Dit nieuwe fort nu, in October 1619 dadclijk bo- gon 
non als vierkanto gordcl (met 4 punten) aan do Oostzijde 
om hot oude hcen, we rd de Kota Intfin, het Casteel van 
Batavia, dat pas door Daendels in 】809 met den groud 
zou worden gclijk gemaakt. 

(Ned.-Ind. Plakaatbock, XV, 1896, p. 527 en 625). 
Jammer genoeg, is nict bekend, door wicn cn wan- 

neer do naam “Diamant" aan do Z.W. punt werd gegovon 
； vermoeddijk door Coen zclvcn v66r zijn aftredon als 
G. G. op 1 Februari 1623; misschicn, hoewel minder 
waarschijnlijk, door zijn opvoJger Carpentier. Ook 
dodoop-datum van do Z.O. punt, de Robijn, die gewis nA 
do Diamant werd voltooid, ligt in't duistcr. En de denigo 
plftttegrond van „Ba- tauia Stadt ende Casteel",tusschen 
lfi!9en 1629(zie boven) on a gered, is vrij prullig, draagt 
geen jaartal, noch namen bij de daar afgebeeldo 4 punten 
van 

„ Casteel van Batauia". Dr. S waving, die de sc hets 
het eerst in facsimile deed afbeelden (het origineol is in 
do collectie-Bodel Nyonhuis te Leiden), gaf haar 1622 ah 
onderateld jaartal; zie zijri ^Batavia's sanitairo 
geschicdenis”，1878, p. 18. Van der Chijs (Notulen Bat. 
Gen., 1877,,p. 155—156) schatte haar “omstreeks 1620”
，en dit. werd nict gewijzigd bij opnemen der 
fotografischo (vecl minder duide- lyke) reproductie in 
Tijdschr. Bat. Gen. XXV (1879) bij p. 362——3G3. Dr. 
Brandes noemde haar later „van 1623 of 1624" (T. B. G. 
XLIII, 1901, p. 267), omdat do op dien plattegrond reeds 
aangeduide omloopendo aarden wal om de stad Batavia 
pas in Mei 1623 begonnon werd (De Jonge, Opkomst, V; 
p. 28 en 91). IJzerman (Bijdr. Kon. Inst. 73, 1917, p. 580) 
kw anrr(jt_^T62I_of 1622". De twee~noord- puntcri van 
*1 Kasteel staan bierop nog gestippeld, waren dus pas in 
project, moesten trouwena half in zee gebouwd, en 
zouden ook eerst in 1626 en 1627, na voltooiing, gedoopt 
worden als reap. Paarl en Saphicr (zic boven). 

Doch do “dubbclde-versterckinge" door Coen in 1619 
nls voordcelder ombouwing genoemd—op deze schets is 
't oudo fort onbcgrijpelijkcnvijg niet af- zonderlijk 
aangegeven； wel een „poort int suyden” —werd door 
hcmzelvcn tijdona zijn tweode Gouv.- Gencralaat 
prysgegeven； want op 2 Sept. 1628, dus een goedo 
week na't begin der bclcgering van Batavia door 
Mataranfs troepen, werd besloten „dat men de punct 
West. Vrieslandt mitsgaders grootte huijs vant oude 
fordt.... deinolieron en aff- brcecken 8aln (Dagh-Rcgistcr 
162 —1629, p. 350); cn dus ook de oudste logc Nassau 
(Z.) en de jongerc Mauritius (W.). 

Over do zonderlinge verwarring, op sommige 
plattcgrondeu uil de 18e ceuw van het Kasteel, in de 
plaatsing dor namen van do 4 punten, zie de tabel 
tusschen 1650 cn 1792 van Dr. Brandes in Tijdschr. Ba(
，. Gen. XLII, 1900, p. 116. De andci's zoo nauw- 
keurige Hcyd I (zie dezen naam), was daarmee begonnon 
op zijn Plaat XXII uit 1739. 

Het 的lige wat thans van dat Casteel Batavia, dio 
“Diamant-vcstc", rest, is do naam „Kota In- t6nn ondcr do 
Batavianon voor het oude Vierkant, bczuiden waarvan 
het welbekcndo kanon Si Djagoer („De Vuistn), mot zijn 
manus in fica, Jigt；dati ook, bij uitbreiding voor hot 
goheelo, ton Ztiidon gclegon, Kasteelsplcin, met zijn 
pompcus-leelijko Amater- flainschc poort uit ca. il廖
(vroegcr met ecn kuepel prijkend) cn de daarin aan hot 
Zuidfront vervatto standbeeldon va,n Mars en Minerva. 
G. P. R. 
KOTA INTAN. Zio KOENTO DAR ES SALAM. 

KOTA MANGKOENEGARAN. Zoo heet het district, 
waartoo o.a. het Mangkoe Negarasche gcdcelto van do 
hoofdplaats Socrakarta behoort. Aan het hoofd ervan 
staat cenpahewoc-goenoeng of districta- hoofd. Het heeft 
G onderdistricten, met name Kam- poeng Lor, 
Kampocng Kidocl, Poerwasari, Djagi- masan, Kaliasu cn 
Malangdjiwan, en had op't eind 
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van 1905 eenc be volkin g yan 57.000 zielen, w.o. cen 
20 tai Eui-opeanen. 

KOTA NOPAN (HOETA NOPAN). Zie MAN- 
DA1LING. 

KOTA PINANG. Zelfbcsturcnd landscliap in het 
gouvemement Oostkust van Sumatra (ondcrafdee- 
ling Laboean Ba toe, afdceling Asahan), grenzen- 
do aan Bila (de watcrscheiding dcr Bi la - en Pa- 
nei-rivieren vomit do grens tusschen do beido 
landschappen), aan Koeboe en Tanah Poetih, cn 
aan de tot het gowest Tapanoeli behooren- 
de landschappen Si Langgd, Oedjoeng Pad an g, 
Oedjoeng Batoe en Sosa (H. v. Anrooy, T. Aardr. 
Gen. lie Ser. I, in. u. a. bl. 309). Tusschen onzeeerste 
en tweed e vestiging in Pad an g Lawas veroorzaakto 
K. Pin an g ons vecl lasten bo vend ion had het hoofd, 
de Jang di Pertoean, herhaaldelijk twist met zijn 
benedenbuur, den bestuurder van Pan ci om het be- 
zit van Laboean Batoe. Dezc twisten werden in 
1864 beeindigd door den afstand van die strook 
gronds aan het Gouv., terwijl door het hoofd van 
K. Pin an g tevens eeno verklaring werd afgelegd, 
waarbij hij de Ned. souvereiniteit erkende. In 1910 
is dat stuk grond voor goed gevoegd bij het land 
schap Panei. Een verliaal van een reis in de 
binnenlandcn door W. J. Larivo komt voor in T. Bat. 
Gen. XVIII, bl. 240. Daaruit blijkt, dat de oude 
hoofdplaats Kota Pin an g reeds v66r 1870 wegens het 
lage terrein verlaten en geheel ver- 
vallen was. Een herleving zou mogelijk zijn, wan- 
neer de plannen venvezenlijkt zouden wortlen om 
een tramlijn aan te leggen van Tandjoeogbalai over 
Bila en Panei naar K. Pinang in de richting der Zu id- 
grens van Padang La was. - 

KOTA RADJA. Een wcl wat weidsche naam voor 
de nederzetting aan de Kwantan, cenige K.M. boven 
Rengat in het landschap Indragiri (Sumatra). Hicr 
bevindt zich de woning van den Soetan en van cen 
der landsgrooten; zij zijn ruim en in Indo-Europce- 
fichen trant gebouwd. Ovcrigens bestaat de plaats 
uit ver van elkander liggendc gewone Inlandscho huizen 
met daaromheen gclegen tuinen. 

KOJA-SIANTAR.- Hoofdplaats van do koeria 
(district) van (lien naam, der onderafdceling Groot- en 
Klein Mandailing, Oeloe en Pakantxjn van de af- 
deeling Padang Sidimpoean dcr residentie Tapa- noeli. 
Tijdens onze vestiging in dit gewest was hier de Jang di 
pertoean gevestigd, die de suprematio over Mandailing 
had. 

KOTA (KOETA) SALA. District van de afdee- 
van 

van Borneo. van de residentie Z. cn 

van 

ling Soerakarta, behoorende tot het gebied 
den Soesoehoenan (zie bij het district Socrakarta). 

KOTA TJANDI. Zie MOEARd TAKOES. 
KOTA WARINGIN. La n d b e s c h r ij v i n g. 

Zelfbcsturcnd landscliap gelcgen in den Z.W. Jiock 
' ,' O.a
fdceling " 

Het wordt gevornid door het stroomgebied van de 
gelijkiiamigo rivier, van de Koemai cn van do 
linkerzijde van dat der Djflai. Het grenst ten N. 
en ten W. aan de residentie W.afdeeling van Bor- 
neo (ouderscheidenlijk de onderafdceling Melawi 
en het landschap Matan), ten Z. aan de Javu- 
zee en ten 0. aan de onderafdceling Sam pit der 
afdeeling Koeala Kapoeas. Terwij] de Z.helft van 
het landscliap vlak en laag is, vindt men in de groot- 
B杪 N.helft heuvel- en bergland ； onder de bergen 
- --------------  --  ---- Meroendau de belangrijkste. 
Talrijke kleine riviertjes, die in de 3 bovengenoemdc 
voomame rivieren uitloopen, doorsnijden het land. 
De voornaamstxi plaatsen. zijn: Pangkalanboen aan 
de Aroet, Kotawaringin, de zetel van den Europee- 

zijn de T&lawi en en 

schcn bestu ursa m btenaa r, Koealu Sapoc, Soeka- 
mara, Koeala Djelai en Kocmai, havens in hot 
landschap. Zic ook BORNEO, DL I, biz. 364 en 370. 

B c v o 1 k i n g. Do bevolking bestaat uit Dajaka 
cn Alaleiers, terwijl cr nog ccn klein aantal Vreemde 
OostcrJingen (Ghineczen cn Arabicren) cn enkelo 
Europeancn gevestigd zijn. De Dajaks vormen het 
inccrendcel dcr bevolking cn bewonen het Noordo- 
lijk gedcclte van het landschap. Het zielental der 
bevolkingsgrocpcn bedroeg ulto 1913: Europeanen 
6, inlanders 2050(), Ohineczen 390, Arabieren 2. Do 
Malciers houden zich vooral bezig met landbouw, 
visscherij en een weinig haudcl cn schcepvaart； do 
Dajaks leven hoofdzakclijk van den landbouw, som- 
•migen ondcr hen van het graven en bewerken van 
yzer. 

De Maleicrs zijn Mohammedanen ； zij hebben in 
klceding en lovcnswijzo veel van de Javanen, 
waarmede zij zich in den loop der tijden nogal ver- 
men gd hebben, overgenomen. Hunno taal is een 
mengsel van Maleisch, Boegineesch, Javaansch en 
Dajaksch. 

Geschiedenis. Het landschap werd in 1787 
door het rijk van Bandjcrmasin aan de O.-I. Coin- 
pagnic afgestaan. Een contract, met den Bestuurder 
in 1824 aangegaan, werd in 1878 ver van gen door cen 
nieuw, waarna in 1897, 1899 en 1900 nogsuppletoiro 
contractcn werden gesloten. Bij die contracten wer- 
den successievelijkverschillende rechtenaan hetGou- 
vemement van Ned.-Indie overgedragen. De in 1905 
door den toenmaligen en in 19J3doorden tegenwoor- 
digen zelfbestuurder nfgelegde zoogenaamdc „korto 
verklaring" behclst de erkenning van Nederland's 
souvereiniteit, de belofte zich in geeno staatkundigo 
aanraking met vreemde Mogendhedcn te zullen stel- 
len cn de nakoming cn hand having van alle rege- 
lingon met betrekking tot het landschap Kota wa- 
ringin, door het gouvemcment van Ned.-Indie ge- 
trofEen. B. H. St. Gen. J906/07, no. 265/42—43; B. 
H. St. Gen. J913/14, no. 345/23—24. 

Op 20 Juni J902 word bcslotcn tot de oprichting 
van een landschapskas (zie aldaar), waaruit de uit- 
gaven in het belang van land en volk bekostigd wor- 
den. De sederl 1913 opgetreden zelfbestuurder is 
Pangdran Ratoe Sok in a Alam Sjach. Ecne rust ver- 
storing in 1908 bij de verheffing van zijn voorganger, 
welko na ecnig inachtsvertoon spoedig onderdrukt 
werd, gaf aanleiding tot de plaatsing van eon gezag- 
hebber van het binnenlandsch bestuur in het land- 
schap. Deze heeft tot taak om ann het zelfbestuur 

len ornrin； 

Iciding cn leering to vcrschaffen. 
B o s t u ii r. Het eigenlijkc bestuur berust in 

handen van den Bestuurder, die daarin bijgestaan 
wordt door 4 landsgrooten, aan wie landschapsamb- 
ten zijn opgedragen. Als zoodunig on t van gen zij 
vaste bezoldigingcn uit de Jandschajtskas. Aan den 
tegenwoordigen zelfbestuurder is eene vaste Be- 
zold iging van / J 500 ,s maands tocgelegd. 

Het landschap vomit de ondcrafdooling Kota- 
waringin der (ifdeeliijg Koeala Kapoeas van de 
residentie Z.- en O -Afdceling van Borneo. 

Lileraluur. v. Gaffron. Bijdr. T. L. V. II Sor. Ill, 
biz. 267 en T. v. N. I. 186J, IL biz. 201; Weckbl. 
v. Indie V„ ：：(Mz ，： /•?/'/ " 

KOTIKA. ZioTUDSTIPPEN, WICHELEN, vgl. 
NAPTOJC (N0PTOE) en TIJDREKENING. 

KoTo (tor Sum. Westk.). Vers terking, door wal 
•ingd en dikwijls met aoer doeri (doornigo 

bamboe) beplant, die het begin was van vestigin- 
gen der bevolking van Minangkabau, toon men do 
bergruggen afdnalde om tot mecr intpnsicven land - 

en 
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bouw over to gaan, waarschijnlijk toon men do rijst- 
cultuur in 8awah5s van de Hindoo-Jay^nlen had gc- lecrd 
(cind 13de on begin 14de ecu\vlz 
；r Tai van nagari's drngen den naain „ki5t6n of hob- bon 
gedeclten, die.Kapald-, Tangah- on Ikoer KCtO heoten 
d.w.z. het gedcelte bovenstrooms, in het midden en 
bonedenstrooms. Tot gcineenschappelijko be- 
scherming ontstonden tusschcn do kdtd's, welkor 
bowonera bevriend of verwant a an clkander waron, 
fedcraties. Deze hebben aan ons bestuurdikwijls den 
grondslag gelevcrd voor de administratieve indee- lingin 
larasscn (zie LARAS), onderafdcelingon en af- 
dcolingcn. Zij zijn daarom belangrijk, doch vooral omdat 
zij bij de oplossing van moeilijkc grons- en adat-
geschillcn een richtsnoer kunnen zijn (L. 0. Westencnk, 
De ^linangkabausche Nagari, Med. Enc. Bureau VIII, 
1915).De mecst bokende federatiea van kOtO's,en de 
bclangrijkstenagri*sdie nog„k6t0>, hee- ten, worden 
hicronder genoemd: 

III Kot6： landschap in het district Soepajang, 
onderafdeeling Alahan Pandjang, voor de geweate- lijke 
reorganisatie van 1913 een laras. 

IV K6t6： A. landstreek ten Z.W. van Fort de Kock, 
voornaamste plaats Kot6 Gadang (zie aldaar). B. 
landstreek, met de VI K6t6 het meer van Ma- nindjau 
omsluitend. C. landstreek ten N. van Pa- dang Pandjang. 
D. landschap in do boven-Koean- tan, onderafdeeling 
Sidjocndjoeng. E. de K6td nan IV" (zie PAJS 
K0EMB0EH). Alle waren voor 1913 een laras. 

V K6t6： A. landschap in het Z. der ondcrafdec- 
ling Loeboek Sikaping, vroegcr cen laras dcr onder-
afdeeling Bondjol.. B. landschap aan de Kampar Kan an, 
een dicr Kdtd's is Bangkin an g (zio aldaar). 
0. landschap bij Pnriaman, voor 1913 een laras. D. 
landschap in do bo ven -Koean tan, met do IV KdtO do 
IX KdtO vormende. E. een der zes marga's der afd. 
Mokko Mokko van de rcsidentie Benkoelen. 

VI KOtG: A. landstreek ten N. van Padang Pan-
djang, waardoor do spoorlijn en de rijweg van P. P. naar 
Fort de Kock loopen ； B. landstreek aan hot mcer van 
Manindjau, evenals A. voor 1913 een laras. 
0. landschap ten N. van Loeboek Siknping, in 1882 
onder rechtstrceksch beatuur gebracht. D. VI KdtO 
Kampar di Moedik, landschap in de onderafdeeling 
Bangkiiiimg. E. VI K6td Pangkalan, landschap in do 
onderafdeeling Pangkalan K6t6 Baroc. 

VII Kot6： A. landstreek bij Pariaman, vo6r 1913 
con Jaraa. B. VII KOtd Knnipar di llir, landschap in de 
onderafdeeling Bangkinang. C. een federatie, meer nog 
genoemd Kdt d VII (KdtO Toedjoeh) in de landatreek 
Tanaii Uatar di Baroch, ondcrafd. Si- djoendjoeng; hot 
niiddelpunt is Tandjoeng Auipaloe aan de Oen)bilin-
rivier. Kdtd VII is by de gewcate- lijko reorgunisutio van 
1913 de naain van con dor districtcn dcr genoerrule 
onderafdeeling gc- worden. 

VIII KOtQ: landschap in het district Mutoer dcr 
onderafdeeling Manindjau； vroeger cen laras. 

IX KOtd: A. landschap bij Solp.k, y66r 1913 een 
Jaras. B. landschap in de bovei)-Koeantan. 

X K0t6： A. landstreek in 1913 opgenomen in do 
afdceling Batipoeh on Pariaman. B. de landstreek om het 
jneer van Manindjau. 

XII K6tb: A. een landschap in het N. dcr ondor- 
afdoeling Pariaman: voor 1913 een laras dcr ondcr- 
afdocling Loobock Basoeng cn Tikoe; de voornaam sto 
pluats is Soengai Limau aan zee. B. landschnp in do 
onderafdeeling Mocard Laboeh, omvattende de vroegere 
larasscn Abai en Pasimpai. C. XII K0t6 Kampar, 
landschap in de onderafdeeling Bangki 

nang, waarin o.a. de dorpen Pangkai cn Gocnoeng 
MalelS. 

XIII Kbt，6： landstreek, met de IX K6t6 A. on 
het bclangrijkste gedcclto van do onderafdeeling 
XX K6t6 (Smgliarak) vormende do onderafdeeling 
SoJok en Singkarak. 

XIV Koto: cen der zes marga's der afd. Mokko 
Mokko der rcsidontio Benkoelen. 

XX K<5t6, naam dcr onderafdeeling,die het Z.lijk 
gcdecltc van het mecr van Singkarak en omstreken 
omvatte, in 1913 is die onderafdeeling vervallen (zie 
XJII Koto) en verdeeld tusschen Solok en Sawah 
LoentO. 

L KQtO: afdeeling, met hoofdplaats Paj6 Koem-, 
boeh^Jj^j do llinangkabauers Loehak Limg Poeloeh 
genoemd. Zie LOEHAK. 

K6Td ANAU. Nagri, ruim 12| K.DI. ten Z. van 
Solok, belangrijkc niarkt; voor 1913 een laras. A f 

KoTo BAROE.. Ter Sum. Westkust zijn vele . 
plaatsen van dien naam. De meest belangrijke zijn: 

I. Nagri ruim 10 K.M. ten Z. van Fort de Kock, in 
het zftdel tusschen de vulkanen Merapi en Singga- 
la ng, hoogste punt in den spoorweg ter Sum. Westk. 
(1145 M.), belangrijke markt. Het is hier dikwijlg 
z66r guur en winderig. Ten N. en Z. van de plaats lig- 
gen, ook in hot zadel, meertjes zoos Is dikwijls op 
dergelijke waterscheicl ingen voorkomen. In het N.- 
lijke meertje heeft belangrijke cultuur van bies voor 
hot vlechtcn van matten en zaklicn plaats. Die bies- 
soort (Cyperils procerus Rottb.) heet in Minangkabau 
mansiang, op dezo plek mansir。，daar het in Agam 
onbelcefd ia een woord to eindigen met „ang", dat 
beteekent; 
II. Nagri bij Sidjocndjoeng, voor 1913 een laras; 
III. Nagri in de onderafd. Batang Hari-distrio- 
ten, v6or 1913 do hoofdplaats ervan； . / 厂，•： 
IV. Nagri, waarin Pangkalan K6t6 Baroe ligt. / 0 O f' 
KdTd BASAR. Nagri en district in de Batang /.、，■/ = 
Hari-districtcn (Sum. Westk). Z 定三. 
K6T6 GADANG.*I. Nagri *ter Sumatra^ West-- 
kust, slechts door hot Karbouwengat van Fort de 
Kock gcscheidon. Doze plaats kan hot centrum van 
intellect in het Minangkabrusche land genoemd worden. 
Gudurende do eerste tientallen jaren van het bestuur dor 
Hollanders in do Padangsche Bovenlan- den, wilden 
slcchts Kdt6 Gad an gers als beambten dienst nemcn. In 
de laatste kwart-eeuw begonnen ook anderen de 
ambtclijke ran gen te vervullen. Toch toonen zij ook 
thans nog hun vooruitstrevendheid, 
want uergens is de leergierigheid z66 algemeen en 
de cniancipatie van bcido seksen zoo ver govordurd. 
De landelykc eonvoud is hierdoor dikwijls verdron- 
gen. KotO Gadang is bekend door haar bekwamo 
goud- on zilversnieden, die tot in vcrscliilleqde Rtre- 
keji van Ned. Indie, ver buiten hun land, een goed 
bestaan vinden. Zij vervaaixligen vcel filigrain werk. 
De prachtigo en kostbnre, met goud- en zilverclraad 
doorwevon docken, zijn bekend als kain Koto Oa- 
dung. Do plaats is ecnige malen door brand vemield, 
zoodat er nog slcchts weinige oudo familiewoningen 
over zijn en het goheel meer het karakter heeft van 
ecu modern Inlandsch stadje van leclijke, vierkanto, 
met dakijzcr gedekte huizen. Daarin wonen tai van 
gepensionneerde anibtenarcn, terwijl velo jongei-en 
ftls ambtenaar of handelaar de wcreld intrelikcn. Er 
zijn gewoonlijk weinig uiannen in de nagri, en daar 
d? K6t6 Gadangex-s hoi hart hoog dragen en niet 
willen, dat do meisjes niet anderen dan nagri-ge- 
nooten trouwen, terwijl volgens do heerschcndo adat 
het huwelijk met iemand van dezelfde soekoe (ge- 
slachtcn-unie) verboden ia, ligt het voor de hand, 
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dat vcle meisjes zeer laat of niet liuwen. Vcrschci- dene 
meisjes en goscheiden vrouwen trekken dan ook met 
mannelijke familieledcn mco naar andero plaatsen, tot 
buiten Sumatra, iets waartoe do Mi- nan gkabauscho 
vrouw in den rcgel zeer moeilijk overgaat. 

II. een plaats tusschcn Bas6 en Tabat Patah, Pad. 
bovenlanden. III. Nagri bij Socliki, Pad. boven]. (vgl. 
Oudh. Versing 2dc kw. 1912, bl. 40, no. 13). 
'KdTd LAWAS. Landstreck in de ondcrafdccling Soeliki, 
Sum. Wcstk., vodr de gcwcstclijko reorga- nisatio van 
1913 een laras. 

K空6 NAN 一 [MPAT (Kdtd nan IV), een zeer wel- 
varende nagri, die nietdc nagri Kdt(5 nan Gadang do 
hoofdplaats Paj6 Koemboeh dcr gclijknainige on- 
derafdeeliiig vormt (Sum. Westk.). Voor de gewes- tclijke 
reorganisatie van 1913 waren zij twee der 13 larassen der 
genoemde onderafdeeling.M g ":.- 

KoTo NAN GADANG. Zie K6T0 AMPAT. K6Td 

RADJd of KOTA RADJA. Nagri ten N. van Loeboek 
Siliaping, Sum. Westk. De vele Man- dailingers in die 
streel^ gebruilcen de laatst aange- geven uitspraak.片.冶
石。 

K6Td TANGAH (ter Sum. Westk.) I. district 
der^dnaerafdeeling Padang en Ommclanden, ecn gedeelte 
der hoofdplaats Padaug. onivattende. II. Nagri in het 
district Tilatang bij Fort de Kock. 
III. Nagri in het Z. der ondcrafdccling Loeboek 
Sikaping./ 足:处 

K6Td TINGGI. Nagri ter Sum. Westk., ruim 18 K.M. ten 
N. W. van Soeliki. Pasanggrahan cn ecn voor de streek 
belangryke markt. Er zijn versierde steenen, zgnd. batoe 
badagoek, daar batoe mddjan of grafsteenen genoemd 
(Oudh. Verslag 2dc kw. 1912, bl. 39, No f 

"^^OTTA jG£r®.._(JAV. Kocta Ged6). District met 
gelijknamige hoofdplaats van het tot het Sultans gebied 
behoorende regentscliap Kalasan, residen- tie Djokjakarta, 
met 2 onderdistrictcn, t.w. Wot- galeh en Batikan. Het 
districtsboofd heeft hier den titel van „ainat daldm "en is, 
behalve met het bestuur van het district, belast met de 
bewa- king en het onderhoud van de ter hoofdplaats 
aanwezige begraafplaats met de graven der eerste sultans 
van Mata ram en hunne afstununelingen. Aangezien onder 
de laatsten ook vele Solo'sche prinsen en hofgrooten zijn 
en di。eerste sultans trouwens even goed de stamvaders 
van het tegen- woordige Solo'sche vorstenhuiszijn, is in dit 
district ook eene Solo'sche enclave „Koeta GcdG" met ook 
een „amat dal如‘‘ aan het hoofd. In de 16e eeuw kreeg 
een rijksgroote van het rijk Padjang, Pama- nahan 
genaamd, van den vorst van Padjang, ter belooning van 
bewezen diensten, het landschap Mataram te besturen. Hij 
vestigde zich, waar nu Koeta Ged6 („de groote stadn) ligt; 
op 士 4 K.M. ten Z.O. van DjokjakarEa. Koetd Gede blcef 
on- geveer een eeuw de hoofdplaats van Blataram. 
Doordat zich hier gaandevveg een groote raarkt 
ontwikkelde, were! het ook vol Pasar Gcd6 genoemd en 
zoo worden ook nu nog beido namen door elkaar gebruikt. 
Tegenwoordig is het nog altijd cen drukke pasar, er hebben 
zich vcle handeJaren gevestigd. De oudc begraafplaats, 
Astana, bestaat uit verscheidene ho ven, waar, 
onirijigd"Uoor mu- ren met poorten, die met snijwcrk 
versierd zijn, beschut door houten loodsen en bewaakt 
door priesters, de graven liggen van do drie of vier eerste 
sultans met hun familieledcn en de afstani - melingen; het 
meest in aanzien is dat van Senii- pali, den zoon van 
Pamanahan, en de eigenlijke 

stichtcr van het Mataiumsche rijk, omdat hij zich 
onafhankclijk van zijn vorst maakto. Behalve dezo 
begraafplaats bovindt zich te Kocta Gcd6 een blauwc 
steen met twee langwerpigc, uitgo- Bletcn indrukken, 
omgeven door in den steen go- sneden spreuken in het 
Hollandsch, Fransch, Italiaansch cn Latijn. Een zwaro 
stcencn bijl staat in de nabijheid; naar den oorsprong van 
ccn en ander is vruchteloos gezocht. Van don kraton, door 
Soctowidjaja of Sdnapati gebouwd en door zijn kleinzoon 
Sultan AgSng vergroot en verfraaid, zijn niet vccl mcor 
over dan eenigo frag- menten van den buitenmuur. De 
mcening, dat Pasar Ged6 en K6rto, waar sultan Ageng 
go- woonlijk huisde, dezelfdo kraton zouden goweest 
zijn, is onjuist (zie bij KfiRTO). 

KOWA. Zie VAARTUIGEN. 
KOWAS (SOEND.). Zic MUCUNA PRURIENS. 

KOWONG (DAJ.). Zie MAKI, VLIEGENDE. 
KOWONG BOEHIS (DAJ.). Zie MAKI, VLIEGENDE. 
KOWONG BOELAU (DAJ.). Zio MAKI, VLIE-

GENDE. 
KRAAGHAGEDIS. Boomhagedis uitN.-Guinea en 

Australie, gekenmerkt door een grooten halskraag (zie 
onder Chlamydosaurus in het artikel AGA- MIDAE). 

KRAAI. Van de kraaivogela (Corvidae) komon 
eigenlijke kraaicn in Indie in niet groot aantai cn in 
slechts weinig soorten voor. Corvus macro- rhynchtis, do 
gaok der Maleiers, is grooter dan onze zwarte kraai, met 
naar verhouding krachtiger snavel; hij is op de groote 
Socnda-eilanden en op Timor waargenomen. Corvus 
enca, de gagak der Maleiers en de engkak der Javanen, is 
kleiner dan onze zwarte kraai en van Java en van Celebes 
bekend. Beide soorten zijn zwart met violetgJans op den 
rug. In grootte tusschcn beide in staando is C. orru van 
do Molukkcn cn N.-Guinea; dezo is doffer zwart met 
minder violet glans. Ecn klcino soort van Ceram, geheel 
violet zwart, is G. viola- ceus； dezo is niet grooter dan 
onze kauw. Onge- veer van gelijke grootto is do op 
Celebes voor- koincnde Corvus lypicus. De snavel is zeer 
groot en gebogen. De huid rondom het oog is naakt. Kop 
en keel, mantel, vlcugelfi, staart zoowel ale dekvederen 
cn vederen aan de pooten zijn zwart- violet gekleurd ； 
de and ere lichaamsdeeJen zijn wit. Wordtaldaar woka-
wokagenoemd. Op Niouw- Guinea komt een grijsbruin 
gckleurdo soort voor met naakten oogomtrek, 
Oymnocorax senex. Tot do kraaiachtige vogels behooren 
nog eenige geslach- ten en soorten van ekstors cn gaaien, 
dio den Indischcn archipel bewoncn, waarvan wij do vol- 
gende noemen. Op Sumatra leefl cen fraai geklour- de 
booinekster met. tweo zeer Jan go middclsto 
staartpennen, met donker purperbruincn kop, widen cn 
grijzen nek, zwarte vlcugels en staart, overigens het 
geheele lichaam roestklcurig (Den- drocitta occipitali/s). 
Hieraan zijn verwant tweo soorten Platysmurus; op 
Sumatra Jeeft Pl. leu- copterus met een Jan gen staart en 
een kuif en op Borneo Pl. aterrimus, beide soorten zwart 
van kleur, de eerste met een wittc vh'k op de vleugcls. Op 
Java is zeer algeincen Crypsirhina varians, de towed, 
donker bronsgroen van kleur met tweo breedc en 
onigckrulde midden-staartpennen. Dezo vogel is 
voortdurend in beweging; steeds op vech- ten belust 
vJiegt hij van den cenen kokospalm op den anderen. Op 
Java en Sumatra komen grocn- cn blauwgeklcurclo 
vogels voor met rood on 
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bck en roodo pootcn, Cissa gciioemd ； op Sumatra lecft 
Cissa minor} dczo is witachtig grocnblauw； haar staart 
is groen, zwart en wit, cen fluwccl- zwarto strccp loopt 
langs do ondorzijdo dcr.kuif. Cissa thalassina, ekek of 
kdket gcleng, is ge- klcurd als de voi'igo soort, doch haar 
staart is zecr kort; zy leeft in do bergen van Java, langs de 
oevcrs der bergstroomcn, aan steilo rotswanden en laat 
daar haar hard stcmgeluid hooren. Op Java leeft ecne 
zwarto soort (Platylophus galeri- culala) voorzien van 
een kuif met lango puntigo vceren en twee zeer lango 
brecde middenvcdcren ； op Sumatra on Borneo komt 
een roodachtig geel- bruino soort (Pl. coronalus) voor； 
beide soorten hebben een grooto witte vlck in den hals. 

KRABBEN. Zio SCHAALDIEREN. 
KRADENAN. District van de afdeeling en het 

regentschap Grobogan, rcsidentie Semarang, met cene 
oppervlakte van 349 K.M.a on 97 desa's. De 
modderwcllcn van Koewoe (zie aldaar) worden in het 
district gevonden, waar ook de doekoeb Medang 
kamoelan of Mendang kfimoelan ligt, de plaats waar 
volgens de meening der Javanen de hoofd- Btad van het 
Hindocrijk Mendang kamoelan was gelegen. 

Op ultimo 1915 bedroeg de bevolking bijna 85000 
zielen, waarvan een 20 tai Europeancn en 士 300 
Chineezen, In dit district hceft men de concession tot 
inijnontginning： Tarakan II van de Kon. Pctro- leum-
maatschappij cn Bapo en Gaboes, van do Pc- troleum-
maatschappij Gabocs te Amsterdam. Het district is 
verdeeld in drie ondcrtlisificlen, en ' res- sorteerl ondcr de 
controle-afdecling Wirosari. De houtvestcrijen Noord-
Kraddnan en Zuid-Kradenan- Soelocr zijn in dit district 
gelegen. 

KRAGAN. District van de afdeeling en hot 
regentschap Rcmbang in de gclijknamigo rcsiden- tio, 
met ccnc oppcrvlakto van 99 K.M.a. Hot tclt 53 dcsa's../ 

KRAHAU of KARAHAU (DAJ.). Zie KIDANG. 
KRAKAL. Jodiuinhoudendc warme bron in het district 

Alihan, afdeeling en regentschap Ke- boemen, rcsidentie 
Kcdoe, waar tai van zickcn, ook Europeancn, genezing 
komen zocken. 

KRAKATAU (ook wel R a k a t a genoemd). Klein 
vulkanisch eilaixl in StraaC Socnda, wcrckl- bekend 
geworden door de hevige cruj)tie van 26—28 Augustus 
1883, waarvan Ver beck ccn klas- sickc beschnjving gaf 
in zijn work “Krakatau" (vcrschcficn 1c deel in 1884, 2c 
dccl in 1885; ook uitgegoven in Franscho vcrtaling). De 
vrij uitge- ■. b re ide Jiteratuur over dczo uitbarsting is 
venncld in do „opgavo van gcschriften over geologic cn 
rnijnbouw van Ned. Oo8t-l!)didn in de Verhandc- lingen 
van het Geologiscli-mijubouwkundig Gc- nootschap voor 
Nederland cn Kolonien, Gcolo- gischo serie, deel I, II 
voornamelijk ondcr do nos. 186, 239, 2G8—270, 273, 
548, G06, 693, 804, 851, 9G3, 973, 994, 1000, 10J2, 
2670, 2673, Vordor vcrschecn in het JuarversJag van den 
Topogra- /fiachcn Dienst 1908, p. 150 c.v. een sorie 
artike- len over do topografio, geologic, flora cn fauna 
van Krakiitau in dat jaar, met ecn kaart en con aautal 
fraaio foto's, alsmcdo een isobathen-kuart van het 
Krakatau-bekken, ala rcsullaat van nauw- keurige 
oplooding. In het grootsch opgezette En- gelscho work 
(no. 963) onder rcdactie van G. J. Sy moil 3： „Tho 
eruption of Krakatau and subsequent phenomena”, 
London 1888, is vcel, wat minder zorgvuldig is bewerkt. 

Slcchts eenmaal wordt in historischen tijd van 

Krakatau als vulkaan mckling gemaakt, nl. door Vogel over ccn 
uitbarsting van Mei ]680, doch di。van weinig bclang schijnt to zijn 
gewccst. Gcdurcndc ruiin 200 jaren blccf de berg in rust cn word 
algcnicen ala ,,uitgcdoofd" beschouwd; do cigcnlijko Pick van 
Krakatau was toen 822 M. hoog. Het eiland vormdc met Lang 
Eiland, Vcrlatcn Eiland en Poolsche Hoed een kleino groep, 
voorstcllende eenige bo ven water uitste- kcncle stukken van den 
caldeira-wand van den ouden Krakatau-vulkaan, met cen centraal, 
later gevorind, gcdeclte. 

De eerste aanduiding dor latore katastrophe had plaats op 20—
23 Mei 1883 in den vorm van een eruptie, voorafgegaan door 
eenige, betrek- kclijk lichte schokken van aardbeving； de asch- en 
stoomwolk rees tot ongeveer 10 K.M, hoogte, doch de hoeveelheid 
gcvallcn asch (en puimsteen) was niet groot: in den naasten omtrek 
slechts * M. dik. Do mot eruptie gepaard gaande knalien wer- den 
nog op 350 K.M. afstand (te Palembang) gehoord. Bcpaalde schade 

word overigens niot aangericht^Z 、 
Sedcrtaicn was van cigcnlijke rust geen sprake； ]/ ■ telkena 

kwamen berichten in, dat de berg rookte en asch uitwierp, knallen 
worden op verschillende tijden gehoord en er schijnen zich in de 
maanden Juni cn Juli ook nieuwe open in gen te hebben ge- vormd. 
Tocli kwam de cigen lijke groote uitbarsting op 26—28 Augustus 
nog onvcrwacht; zij begon op den 26cn ongeveer op den middag, 
bo- reikte haar maximum op den 27sten ten 10 uur en verminderde 
daaraa gelcidclijk in hevigheid tot in den vroegen morgen van den 
2Sen. 

Volgcns berckening van Verbeek bedroeg de hoeveelheid der 
uitgeworpen stoffen zekcr 18 K.M.3, waarvan a/3 gedcelte terccht 
kwam binnen con cirkcl met cen straal van 15 K.M.; do fijnere 
aschdcelon vielon naar het Westen nog op 1600 niinuutmijlcn 
afstand cn het gchcele oppervlak, door den aschregen bedekt, is op 
827000 K.M.* (23 maal do grootto van Nederland) te schattcn, (zio 
kaartjo der aschverspreiding in den atlas bij V*s work). Do schade, 
door dozen aschregcii ver- oorzaakt, was echter zeer gering, daar de 
on mid- dellijko omgeving van het eiland zoo goed als onbewoond 
was. Ontzettende verwoestingen wcr- den echter aangericht door 
het oploopen der zeo over het strand der lagc landcn langs do Ba-
tavia-, Bantam- en Lanipongs-kustcn als gevolg van het ontataan 
van hooge golven, hetzij door instorting van het vidkaanlichaam, 
hetzij door andcro oorzakcu. Voornamelijk in do afdcclingen 
Tang6rang (Batavia), Tjaringin, Anjer, Sprang (Bantam), 
Semangka, Ketiinbang, T^lokbetong (Lampongs) kwamen 
daardoor 37 europeancn en 3G380 inlanders om het levon, tcnvijl 
165 kam- pongs gchccl cn 132 gcdeeltelijk verwocst worden； van 
Anjcr, Mcrak, Tjaringin, Kctiinbang, Kalianda, TelolcUclbiig, 
Bciicuwang, allo volkrijko plaatsen, blcef nicts of zoo goed als nicts 
over. 

Do allcrfijnsto aschdceltjes werden 30—50 K.M. hoog in de 
lucht geslingerd cn maakten eenige malcn cen rcis om de aarde, 
voordat zij van lie- verledo bezonkon. Voor de bcido cerstc 
omgangen kon een geniiddelde snelheid van 72 mijlen per uur 
bcrokond worden. Ovoral waar do aschwolk voor- bij trok wcrcl do 
zon met blauwc, groene of roode klour gezicn; dezo kleur was 
afhankelijk van den hock, waarondcr do aschwolk zich aan don 
waar- newor vertoonde. * U. 2 
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KRAKSAAN (KRAKSAN, KAREKSAN). Noord-
oostelijkc afdeeling der residentie Pasoe- rooan 
(oppervlakte 917.76 K.M'.), vcrclecld in tweo con trole-
af deelm gen met vier districtcn, nl. Krak- eaan, met de 
districtcn, Kraksaiin, Paiton en G&nding en Gading met 
het gclijknamig district. Zij grenat ten N. aan do straat van 
Ma- doera, ten 0. aan de rcsidentio Besocki, ten Z. aan de 
afdeeling Loeniadjang cn ten W. aan do afdeeling 
Probolinggo. Het Noordelijke gedeelto bestaat nit een 
vlakte, die ten Z. begrensd wordt door den Lamongan en 
het Janggcbergtc; de kust- strook is grootendeels 
moerassig en dicntcngevolgc ongezond ； de grootste 
zoetwatervischvijvers (tam- baks) ten 0. der residcntic 
Soerabaja worden daar gevonden. Het Z.deel van de 
afdeeling is bergach- tig en bedekt door bergruggen en 
uitloopers van den Jang en den Laniongan, welke laatste 
vul- kaan zich op de grens van de afdeeling en Loe- 
madjang verheft. In de afdeeling worden 7 sui- 
kerfabrieken, 3 ondememingen voor suikerriet- bibit en 3 
erfpachtslanden gevonden. Onder do Hindoe-oudheden in 
de afdeeling is de Tjandi- Djaboeng van belang. Aan liet 
hoofd van het inlandsch bestuur staat geen regent, maar 
een patih, ondergeschikt aan den regent van Probolinggo. 
Op eiiido van 1905 had dezo afdeeKng cene be volkin g 
van 士 244.000 zielen, waaronder j300 Europeanen, 660 
Chineezen en 80 Arabieren. 

KRAKSAAN. District met gclijknamige hoofd- plaats, 
van de gelijknaniigc afdeeling, residentie Pasoeroean met 
3 onderdistricten en 70 desa's. Op het einde van 1905 tclde 
het eene be volkin g van 士 60000 zielen, waaronder 士 
160 Europeanen, 士 550 Chineezen en 士 80 Arabieren.,-
-厂 

KRAKSAAN. Hoofdplaats van gclijknamige' af-
deeling en district der residentie Pasoeroean, 10 M. bo ven 
zee geJcgen aan den grooten weg en aan de Kali 
Kraksaan, een onbetcekenend riviertje. Hare grenzen 
werden vastgesteld bij Ind. Stb. 1887 no. 166. Op het 
einde van 1905 had zij cene be volkin g van bijna 3700 
zielen, waaronder 80 Europeanen. ruim 500 Chineezen cn 
een 80-tai Arabieren.冬•，二 

KRALEN- EN SCHELPENWERK. Zclfs bij de 
primitiefste Papoea-stammcn, die zicb aan overdaad van 
kleediiig niet bezondigen, vindt men de zelden 
ontbrekendo neigin g het lichaam to versicren. Vruch- 
tenpitten worden aan snoeren geregen en a Is si era ad 
gedragen, kleurige vruchtenkralon, bij voorkeur in wit en 
rood, die op de donkere huid goed uitkomen. De blauw-
grijze vruchten van Coix Lacryma, de be- kende 
Jobstranen, worden zelfs voor datdoel in de Papoea-
tuhien gekweekt, cvcnals de Dajaks in Cen- traal-Borneo 
plan ten kweeken OJH de kleiue, zwarte boewab djele te 
verkrijgen. Van doze vruchtenkralen zijn de Coix-
vruclitcn wcl het nicest in den Archipel verspreid ； zc 
konicn als djali watoe zeJfs op Java voor, waar ze voor 
bidsnocren gebruikt worden en a Is guirlandcs by 
inlandsche feestei). 

Natuurlyk is het doorboren van d ezo kleirie, harde 
vruchtenkralen met gebrekkige werktuigen cen las- tig 
werk en vandaar, dat men op Nieuw-Guinea kleinc zwarte 
of donkerbruine jntteji aan twee zij- den afslijpt, waardoor 
de zachle kern bloot komt en gemakkelijk verwijderd kan 
worden. 

Nevens deze vruchtenkralen komen kralen voor, di, 
uit stengela gemaakt zijn. Op Celebes en Ceram b^v. gele 
orchideenstengels en eveneen8 in het Oos- ten van den 
Archipel fijne bamboe-stengels. Behalve deze 
stengelkralen worden ook wervelbeentjes van 

si an gen gebruikt en bij de Bataks bccncn pijpjes. 
Bij <lit natuurlijk juatcriaal, dat steeds (cr plaatsc 

kan vcrzamcld cn bewerkt worden, ontstaat reeda 
cen tcchuisch verband. Coix-kralcn worden op 
Nieuw-Guineakruisvormig aanccngcregcn, ongeveor 
in netvonn, waarin de Icralen de mazen vormen. Op 
hetzelfdo oiland vindt men knoopwerk, waarin 
Coix-kralen bo ven elltaar zijn vastgemaakt. Ook 
plakt mon kleurige vruchtenkralen in lango rijon 
naast ellcnnr op boomschors. Hot bovengenoemdo 
kruisvormig verband komt voor baniboc-kralon op 
Zuid-Celebes voor, vanwaar twee priesterklecdercn, 
zoo vervaardigcl, in liet Leidsch Museum zich bo- 
vindon. Ook op N.-Guinea worden baniboekralen in 
vereeniging met Coix-kralen en Nassa-plaatjcs ver- 
werkt. 

Behalve de bovengenoemde, die men a Is oudsto 
oerkraleii nocmcn kan, nemen Nassa-plaatjes in den 
Indischen Archipel een belangrijke plants in. Ze ko- 
men vrijwel algemeen voor, bij Bataks, Dajaks cn in 
den Oostclijken Archipel het allermecst. Hun voor- 
komcn is zoo opvallend, dat men hior ann ovcrblijf- 
selen van het oucleschelpengekl gaatdenken, vooral 
daar Nassa-plaatjes met voorliefde voor fecst- en 
priesterkleederen gebruikt worden. In 66n geval 
is bekend, dat ze door Chineezen in AVest-Borneo in- 
gevoerd werden en van hetzelfde eiJand wordt be- 
nch t, dat handelaars van Pasir en Tanah Boemboo 
Nassa-plaatjes van de kust invoeren en zc inruilon 
tegen goud cn was. Hier is dus wel dcgelijk sprake 
van het gebruiken van Nassa-plaatjes als ruiliniddcJ. 
(Zie over schelpengeld: H. Schurtz, Grundriss einer 
Ent stehungsgescliichte des Geldes, Weimar 1898 cn 
Muschelgeldstudien v. Prof. Dr. 0. Schneider, Dres- 
den 1905). Vanwaar deze Nassa-plaatjcs komen, in 

onbekend. Allcen in een enkel geval wcet men, 
de kleine elakken van Nassa Callospira A. Ad. in 

de Hood-Baai v. Z. O. N.-Guinca gevan gen worden en 
in de kustdorpen bewerkt. De grauwe of bruin- aclitige 
Nassaworden met boombast, kalk en bladen vennengd en 
in pisangbladcn gcwikkcld boven het vuur geliouden. 
Met de handen worden de schelpjcs hcct door elkaar 
gewreven en verkrijgen clan ecn lichtgelc kleur. De 
uitgebogeu bovenzijdc wordt afgestoken en men 
verkrijgt daardoor tweo openingen o)n ze aan harde 
snoeren tc rijgen. Daarop volgt ecn blccken in de zon, 
ecn afslijpcn rnct zun<l cn als do open in gon door het 
heen cn wecr schuiven op de harde snoeren hunno 
schcrpe kanten vodoron hebben, worden zo aan fijnerc 
Jiancnvczela van bo- bepaaldc lengte aangeregen. 

J)c Ijehandcling is dus ver van ccnvoudig en ver- 
moedelijlc worden ze overal op de vin(l]»laatscn bc- 
werkt, waar men cen zekere vaardigh< i<l verkregen 
heeft, en vandaar naar elders vervoerd. Verge]ijkt mon 
do Nassa-plaatjes, op vcrschiBcnclft cilandcn ge- bruikt, 
met eikaar, dan blijkt in de belianclcling nog eon grooL 
ondcDscIieid tc zijn ； er zijn cr bij, die nau- wclijks 
gcslepcn, and ere, die bijna gejiolijst zijn. 

Mot aan rijgen aan snoeren en verb an de Jen aan deze 
snoeren geschiedt, oindut de gebleckte scheJp- jes uiterst 
breekbaar zijn. Deze omstundighoid iieeft het gebruik 
doen ontstaan de vrij koslbaro snoeren ter betere 
bewaring op klcedingstukkcn vast te hechten, waardoor 
men tevens zijn rijkdon) kon too- nen, cn hicruit weer 
beeft zich degewoonte ontwik- keld allcdei voorwerpen 
met Nassa-plaatjcs tc ver- siere». 

De snoervorm blijft daarbij meestal bohouden, 
tcrwijl de vroeger genoemde donkere vruchtenkra- len 
bijna steeds ah fondvulJing gebruikt worden. 
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Ook woixlon do Nassa-plaatjcs afzondorlijk opge-， 
naaid, soma zeor spaarzaam, tcrwij] bij voorwcrpcn van 
jongcron datum con vcrmcerdcring van het aan- tftl Nassa-
plaatjcs valt op to incrkcn. Naast do al- gcmcone 
vorschyning der Nassa-plaatjcs komen hier cn daar do 
kauri's voor, vcrvaardigd van Cypraea moneta, ronde 
schelpschijfjcs, afgowisscld mot schijf- jes van 
klappcrschil gemaakt, en grootcrc schelp- ringen, die allo 
er op wijzor), in hoe grooto mate in vroegor dagen het 
schelpmateriaal is gcbruikt ge- word on. 

Op de oorkralon, plaatseJijk yervaardigd, volgen cl us 
do schclpplaatjes, als handelsartikcl ingcvocrcl, daarna de 
glaskraicn. 

Dezc gomeene glaskraicn — niet tc verwarren met de 
later te nocmen kunstkralen —zijn hoogst waar- schijnlijk 
uit Venetiaansche glasfabrickcn afkomstig, die door den 
langen omweg over het vastelaiKl van Azio ongemeen in 
prijs stegen en als kostbaarheid golden. Reeds van 1436 
wordt uit Chineescho bron <lo invoer van glaskralen op 
Billiton on Karimata vcrmeld. 

Vcrmocdclijk zijn deze eerste glaskralen als kost- baro 
lialsnoeren gebruikt en kon de verwerking cerst op grootcr 
schaal plaats vinden, toon de invoer direct door 
Europeesohe schepcn plaats vond; nog ineer, toon in de 
18e eeuw in Duitschland tai van glaskraicnfabrieken 
ontstonden en het eeuwonlango inonopolio van Venetie 
verbroken kon worden. Dczo groolcre invoer van 
Europeesche glaskralen moet van lateron datum geweest 
zijn, daar in onzen tyd de van oudsher gobruil<te oerkraleii 
en do latoro Nassa- plaatjes naast het Europeesche 
kralenmateriaal voorkomen. Zclfs in onzen tijd is 
datdoordringen der glaskralen te volgen. Do Clercq bcricht 
bijv. in zijn uitgave van 1893, dat in Tarfia op N.-Guinea 
do glaskralen niob voorkomon, omdat de handclaars 
zcldon derwaarts komen, terwyl cen aaiUal jaren later 
Lorentz in zijn werk „Eonige maanden onder do Papoca's", 
biz. 155, het kralenwerk van Tarfia kon vernielflen. Dit 
nieuwe materiaal volgde den- zelfdon wog als do beido 
vroogere. Do snoeren kralcn dienden als handelsartikcl, o. 
a. in Atjdh, wer- den in snooren vcrhandeld cn evonalsdo 
Nassa-plaat- jea op klcedorcn en kleinere 
gobruiksvoorwerpen vaatgchecht. Maar door den 
kleurenrijkdoni, do go- lijke groolte, waardooreen betere 
aansluibing verkre- gen kon worden, ontwikkclde zich hot 
gesnoerde kralonwcrk tot artistioke hoogle. Snoor aan 
enoer worden in ornamcntalon vorm naast elkaar vnst- 
gohechb on zoo onlstond cen soms zeor fraai go- lieol. 
Voor dit gesnoordc work is steeds een stof als fond noodig, 
voor heb gekruisto niot. Dit kan zolf- standig gcbruikL 
worden en word t daaroin vcel voor klcederon gobezigd. 
Do Bataks onderschoidon beido BOOrton bijzondor scherp 
van elkaar. Hot ccrsto als oudsto mag allecn door den vorst 
en zijn naasto ver wan ton ged ragen worden, het gekruisto 
door vor- dero vorwanten. Ook do klouron epelen ecn rol. 
Op eilIcolc eilandon zijn witte kralcn zeer gcliefd, (laar- 
nevons rood en zwart, do kleuron der oerkralon en Nassa-
plaatjcs, torwijl andoro cilanders bijv. Dajaks van Al.-
Borneo on enkcle Papoea-stainmen, geon bij- zondere 
voorkour tooncn. 

Kot Bchittorondste kralenwerk niakoix do Dajaks van 
M.-Borneo, dio het gokruiste kmlenwork voor kleoditig on 
do incest verscliillondo dooleinden go- bruikon. Zolfs 
zwaarden wordon uitvoerig met mooi kralonwcrk vorsierd. 
Ook op do Sangi-eilandon, in I Zuid-CJelobes, Sumatra, 
den Timor-Archipel en | Niouw-Guinen. worden fraaie 
stukken gemaakt. I 

Hoogst intoressant zijn daarondcr do bruidsbaadjea 
der Bataks, Dajnka en Rotincczon in soms fraaio pa- 
tronen, dio echtcr door hun gcwicht voor de ciragcra 
of draagsters ongcmakkclijk moeten zijn. Op Roti 
schijnen zo ook reeds verdwenen te zijn, waartoo do 
dalende waardo wel het mecste bijgcdragen zal 
hebben. 

Naast deze gemecne glaskralen komcn hier en 
daar nog de zoogonaainde kunstkralen voor, die 
ondcr de inlanders in hooge eere gehouden worden 
en soms, byv. op Borneo en N.-Guinea, als bctaal- 
middcl bij bepaaklo gelegcnheden worden gebruikt. 
Over do herkomst dozer glas- cn keramische kralen 
is weinig of nicts bekend. Vermoedelijk is het inee- 
rcndeel der verschillcnd gckleurde glaskralen van de 
Venetiaansche fabrieken van Mocrano afkoinstig 
(Zie Prof. Dr. A. W. Nieuwenhuis, Kunstperlen u. 
ihre kult. Bedcutung. Int. Archiv. f. Ethn. XVI). 
In den Timor-Archipel staan eigenaardige vuilgele 
on oranje kralen bij de bovolking in hooge eerc, de 
zoogenaamdc moetisalah's (zie aldaar). Den Heer G. 
P. Rouffaer is het gelukt aan te tooncn, dat (lit 
kornalijnen zijn, die sinds eeuwen van Cambay 
ingevoerd zijn (zio: AVaar kwamen do raadsel- 
achtige moetisalah^s (aggri-kralen) in de Tinior^ 
groep vandaan ? door G. P. Rouffaer, Bijcir. T. L.-_ 

cn V. v. N. I. reeks G, Deel VI)./ 
Op Sumatra on Celebes keeren de oude stengel- 

kralen weer tcrug, maar nu met bladkoper bedekt, 
terwijl op Flores cn Nias spiraalvormig gedraaide 
kralen van messingdraad voorkomen. Op Sumatra 
zijn fraai gegoteu kralon van zilver en koper, ter- 
wijl op Met)ado staafjes met filigrainwerk te vinden 
zijn. Kralen van barnsteon en bloedkoraal, die spo- 
radisch voorko incn, zij n natunr 1 ij k van Europeeschen 
oorsprong en Florcs biedt een curiositeit met kera- 
mische nabootsing van Coix-pitten, wellcer her- 
komst onbekend is. 

Literalwir. J. D. E. Schmoltz, Schnecken u. Mu- 
scholn im Lcben der Volker Indonesiens u. Ocea- 
nions, 1894； J. A. Loeber Jr., Muschel- uncl Glas^i^ 
pcrlenarbeiten aus Indien (Text. Kunst u. Industrie), 
1910; J. A. Loeber Jr., Indischo Kralenwerk (Else- 
viers Maandschrift) 1912； J. E. Jasper en Mas, 4 
Pirngadie, de inlandsche Kunstnijverheid in N. I.,”'/ 
II, I)e Weefkunst, 1912; J. A. Loeber Jr., He『” 
schclpen- en kralonwcrk in N.-I. Bcschrijv. v. Ind, •, 
Kunstnijv. No. Ill, Bull. Koi. Mus. No. 51, 

KRAMA. Zio JAVAANSCH. 
KRAMAT d. i. „heilig graf", aldua genoemd 

naar de wonderkracht, welke ondersteld wordt 
daar van uit to gaai), in vorband met do bo ven- 
natuurlijko macht, dio aan den daarin begravon 
liciligo, ook na, dions dood, wordt toegesohreven. 
Zio verdor over do beteokenis van Kramat en over 
heiligo graven in Ncd.-Indio: HEILIGEN (MOH. 
INDISCHE). 
KRAMATWATOE,. District van do afdeeUng 
Serang, resicloiitie Bantam, oppervlakte 106 K.M.3, 
met gelyknaiuigo lioofdplaats en 57 desa*s. 
KRAMBITAN. District van de ondcrafdeeling 
Tabanan, afdceling Zuid-Bali, residentie Bali en 
Lombok. 
KRAMPON. Gouvernementazoutverpakkingafa- 
briek in bet district Tordjoen, afdceling en regent- 
schap Sam pang, residentie Madoera, op korten af- 
stand bczuiden den grooten postweg en de atoom- 
tramlijn van Sampang naar Kamal gelogen en daar- 
meo door eon zijwcg en een zijlijn vorbonden. Do 
fabriok is vcel klciucr dan dio to Kaliangot (zie 
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nldaar) en verwerkt het zout. van het zich in de 
onmiddellijke nabijheid bcvindendc zoutland Sani- pang. 

Dit zoutland is zeer uitgestrekt cn bovat drie 
complexen zoutdcpotpakhxiizen (etublisscmcnten) nl. 
Ragoeng, Dangpadang en Penggaringan, welko door 
smalspoorbanen voor machinaal vcrvocr met do fabrick 
Krampon verbonden zijn. Door den aanleg van velc 
nicuwa zoutpanncn, waartoo ook verder nog volop 
gclegcnhcid best a at, is het zoutland Sampang in de 
laatsto jaren belangrijk uit- gebrekl.sl •、 

KRANDJI of K^RANDJI (MAL., JAV., SOEND.). Zie 
D1ALIUM. 

KRANGEAN of KARANGEAN (JAV). Zie LITSEA 
CITRATA. 
KRANG GOENOENG (JAV.). Zie DIANELLA. 

KRANG-TAMBAK. Naam op Bali cn Timor voor eene 
Oester-soort-, Ontrea imbricata. Elders Tiram (MAL.), 
tirem (JAV.). 

KRANKZINNIGENVERPLEGING. Do verplc- ging 
van krankzinnige inlanders, door do bcvol- king zelf, 
beperkt zich tot het onschadelijk rnaken der gevaarlijkcn 
onder hen. Deze worden op mid- deleeuwsche wijzc 
vastgebonden, in een blok ge- sloten, dan wcl in ecn 
bambockooi opgeborgen, tot tijd cn wylc de onrustige 
periode voorby is, waarna men hen weer aan hun lot 
overlaat. Van een bijgeloovigen eerbied voor ziclszieken, 
zooals men in vcrhandclingen wel eens leest, wordt in 
werkelijkheid niet veel gevonden, integendeel, do 
litteekens op de lichamen van in de gcstichten 
opgenomen lijders, duiden op het tegengcstelde. Zoolang 
de krankzinnige zijn omgeving niet hin- dert, laat men 
hem ongemocid, wordt hij echter lastig, dan treedt do 
bcvolking hardhandig tegen hem op. 

Wat de regeeringsmaatregelen betreft, zoo leert de 
geschiedenis van de krankzinnigenverpleging in 
Nederlandsch-Indie, dat weinige jaren na het hers tel van 
het Nederlandsch gezag de regeering blijken gaf, de zorg 
voor de krankzinnigen niet geheel uit het oog te verliezen. 

In 1824 werd te Batavia het Chincescho hospitaal 
opgericht tot opneming van inlandsche en met dezen 
gelijkgestelde lijders aan ongenceslijke kwa- len. Een 
gedeelte van dat hospitaal werd bestomd tot verpleging 
van 100 krankzinnigen van dien landaard. Het 
Chineesche hospitaal tc Patjeringan bij Semarang voor 
oude, behoeftige en gebrekkigo Chirieezen en inlanders, 
werd gcsticht in 1845. Hier werd gelegcnheid gegeven tot 
opneming van 40 inlandsche krankzinnigen. Dit gctal 
werd steeds aangevuld door overbrenging van lastigc 
krankzinnigen uit het Stadsverband tc Semarang. To 
Sfierabajar-bestond ~ gecn eigen gclegcnhcid voor 
huisvesting van deze lijders. InJandscho krankzinnigen 
werden opgcnonien in het Stadsverband of in het 
arniengesticht Pegirian, waar ze geJijk met melaatschen 
verplecgd werden. Voor het overige werden, zoowel op 
Java a Is op de Buitcn- bezittingen, do lastige inlandsche 
krankzinnigen ondergebracht in gevangenissen of 
overgeiaten aan de zorgen van familieleden of 
desagenooten. 

Voor de Europeesche krankzinnigen werden in 1831 
een paar kamers in de groote militaire hos- pitalen te 
Batavia, Semarang en Soerabaja be- schikbaar geslcld. 
Oinstreeks 1856 werd deze ruimte to Batavia, waar do 
kraukzinnigen vroeger (en ook nu nog wel) tueschen 
zicke krijgsraad- arrestanten en jrRv^ngenen verplecgd 
werden, iete 

uitgebreid. To Semarang werd do oudo krankzin- 
nigenafdccling in het militair hospitaal vergroot tot ccno 
plaatsruinite voor 40 patienten, die later nog iets is 
uitgebreid en te Soerabaja werd bij het militair hospitaal 
cen nieuw gebouw ingericht, go- schikt om 20 a 30 
lijders te herbergen, 't Bchocft geen naderc uiteenzetting, 
dat deze toestand verro van vokioendo genocmd moest 
worden. Dat do Rcgccring ook deze meening deckle, 
block uit het Kon. Besluit dd. 30 December 1865 no. 100, 
waarbij in princi])e werd bcsloten tot de oprichting van 
twee groote nicuwe krankzinnigengestichten, ecn in 
Wcst- cu een in Oost-Java, met dien verstande, dat cerst 
do bouw van het ceno gcsticht afgcloopcn zoudo zijn, 
voor dat aan dien van het tweede werd be- gonnen. Kort 
daama werden twee deskundigen, de Drs. Bauer en Smit, 
naar Indic gezonden om ontwerpen voor den bouw van 
het nieuwe gcsticht te vervaardigen cn verder den 
tocstand van het krankzinnigenwczen zoovccl mogclijk 
to rcgelcn. 

In afwachting, dat，het eerstc gesticht gerecd zoudo 
zijn, werd reeds spoedig begonnen de beido gcstichten 
bij de militairo hospitalcn te Semarang en te Soerabaja to 
wijzigen en uit te breiden. Zij werden bestemd tot het 
opnemen, genccskundig behandelen en voortdurend 
vcrplegen van krankzinnigen, zoowel Europeancn als 
inlanders, uit Midden- cn Oost-Java, uit，de overwegiiig 
dat toch het ccno nieuwe gcsticht tc Buitcnzorg n ict vol- 
doende zou zijn voor allo lijders en om do moeiten cn 
lasten van langdurigo transporter) van de lijders 
ecnigsziijs te voorkomcn. Om do herinnering levendig te 
Louden, dat deze inrichtingen van tijdelijkcn aard 
zouden zijn, werden zo liulpgo- stichten genoemd. 

In het jaar 1882 werd de helft van het nieuwo gcsticht 
te Buitcnzorg, dat door Dr. Bauer ontwor- pen was, in 
gebruik genomen. Dit gcsticht is later door Dr. Ledcboer 
in 1897 voltooid, zoodat het toen plaats gaf aan ongeveer 
500 patienten, European en cn inlanders, van beiderlci 
geslacht, ver- deeld over vier klassen van verpleging. 
Dczo in- richting, gelcgcn in een gematigd klimaat, koel 
on gezond, voldoet volkomci) nan allo biUijk geateldo 
eischen. Het bestaat uit cen centraal gcsticht jnet eene 
zeer voor uitbreiding vatbaro landbouwkolo- nio, 
eenvoudige bamboezen paticnten verb]ij ven, met de 
noodigo landerijcn, enz. 

Van dczo mogelijkheid tot uitbreiding is later 
dikwijls gebruik gemaakt, zoodat het gcsticht nu 
ongeveer 1000 krankzinnigen ter verpleging heeft, w.o. 
mcer dan de helfb inlanders. 

Eeno bclangrijke vorbetering in do verpleging werd 
ingevoerd onder Dr. Hofmann, toen in 1898 voor good 
gebroken werd met do toepassing van dwangjniddelcn 
bij storciide paticnten. 

Do beido hulpgestichten, welko elk ruim 100 lijders 
van beidorlei geslacbt, zoowel Europeanen als inlanders 
bevatten konden, en welko in een niet ongezond klimaat 
lagen, werden in 1901 (Semarang) cn J 905 (Soerabaja) 
opgeheven. Do patienten uit het cerate hulpgesticht 
werden, daar d。inrichting to Lawang nog niet gcrced 
was, cerst naar Buitcnzorg vervoerd, van waar uit zij in 
1902 naar het inmiddels to Lawang gcopendc gesticht 
werden overgcbracht. De zieken uit laatsf - genoeinde 
inrichting gin gen dadeJijk naar Lawang. 

Do to Lawang gebouwdc en door Dr. S. Lykles 
ontworpen inrichting, SocinbSr Porong genaanid, werd 
in J902 in gebruik genomen. Door do onder- vinding te 
Buitcnzorg geleerd, werden de zalen 
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voor allo patientcn, ook voor do Europcanon, zoowel 
mstigen als onrustigcn, uit hout cn bamboo vervaarcligd. 
Mot hot oog op do koude, werd dczo -laatsto cchtcr met 
kalk bcplcistord. Voor do ter observatio opgenomen 
militaire en burger gevan- genen word cvenwol, mot het 
oog op ontsnappen, eon zaal uit steen gebouwd. 

J)aar gevreesd word, dat cen inrichting voor 500 
patienten op don duur niet voldoonde ruimte zou bieden 
voor allc aanvragen tot opneming, word er op gerekend, 
dat zondcr cenig bczwaar ecn vol- doondo aantal 
paviljocns zou kunnen worden bij- gebouwd om het 
aantal bescliilcbare plaatsen dcs- noods tot 1000 te 
kunnen opvocren. Ook dit getal block weldra niet 
voldoencle te zijn en op voorstcl van Dr. Hulshoff Pol, 
werden in do nabijheid van Socmber Porong, twee 
annex-gestichten gebouwd, Socko (1911) en Scmpoh 
(1913), terwiji de plaats voor eon eventucel 3o annex-
gcsticht, mede word aangewezen. Dczc annex-
gesticlitcn, elk bestemd voor 300 lijdcrs, zouden de nicer 
rustige inlandscho patienten ter verplegiiig krij- gen, 
gehcel onder toczicht van inlandsche genccs- kundigen, 
tcrwijl dan La wan g bestemd zou blij- ven voor de 
onrustige inlandsche krankzinnigen, en verder voor alle 
Europeanen uit Oost-Java. Hot annex-gesticht Sempoh 
word6 gehecl door patienten, onder toczicht van het 
verplcgcnd personeel, gebouwd. De gestichtsbevolking 
bcdiaagt op dit oogenblilt ongovccr 1900 patienten, 
waar- van er een 1400 te Soembcr Porong, 200 to Sem-
poh en 300 te Soeko zijn. 

Daar ook deze annex-gestichten niet voldocndo zijn, 
om in het tekort aan plaatsruimte te voor- zien, worden 
plannen overwogen tot aanbouw van een nicuw gesticht, 
in Midden-Java, bij Magclang. 

Het krankzinnigenwezon ressortcert onder het 
Departement van Ondorwijs en Ecrcdienst, terwiji hot 
oppertoezicht onder do bevelen van den Direc- teur van 
bovengenoemd Departement wordt uitge- oefend door 
den Hoofd-Inspecteur, chef over den Burgerlijken 
gcnceskundigen dienst,terwiji hetdirect toczicht wordt 
uitgeoefend door den afdeelings- Inspecteur en verder 
door do Hoofden van Gcwcs- tclijk Bcstuur en door de 
Officieren van Justitic van de plaats, waar het gcsticht 
golcgen is. Ook do door den Chef van don 
Gcnceskundigen Dienst aan te wijzon gcnceskundigen 
hebben to alien tijdc toegang. 

led er meerderjarig blood verwant of aangehuw- do in 
do rechtelinic, nlsmcdc do echtgonoot, voogd of curator 
van cen krankzinnigo zijn bevocgcl om 8chriftelijk nan 
cion President van den Raacl van Justitio machtiging to 
verzockcn om den krankzinnigo voorloopig in ccn 
gesticht to docn plaatsen. Bij ontstentenis van de 
zooovon gcuoemdo personen kan do Officier van Justitio 
dit ver- zook docn en hij is daartoe verplicht, wanneor 
}iij do plaatsing van eon krankzinnige onder ver- zokerd 
toczicht, in het belang der openbaro ordo of ter 
voorkoming van ongelukken en in geval van 
vcrwaarloozing noodzakelyk acht. In spoed- oiscliendo 
gcvallcn kunnen krankzinnigen door hot Hoofd van het 
PJaatselijk Bestuur van bun werkelijk verbiijf in 
bewaring worden gestcld in eon krankzinnigengesticht, 
als eeno zoodanigo in- riebting in de nabijheid is. 

Icder meerderjarige, cl io govoelt, dat zijn toestand 
verpleging in cen krankzinnigengcsticht wonschelijk 
maakt, kan daartoo het verzoek docn. 

Het ovcrioggcn van ccno met redenen omklccdo 
vcrklaring van ecn bevoegd gcnecskundige wordt 
gevorderd bij de bchandeling van doze verzock- 
schriftcn, tcrwijl na gehouden ondcrzock de President 
van don Raad van Justitie het verzoek a! dan niet 
tocstaat. Zoo spoedig mogclijk daama beslist do Raad 
van Justitio in het hoogste ressort. 

De genecskundigc van het gesticht houdt, waar het 
Europeanen gcldt, aanteckening van zijne bo- vinding bij 
den opgenomen lijder en bericht daar- van aan den 
Officier van Justitie. Deze doet dan bij den Raad van 
Justitie een requisitoir, dat do lijder, voor een bepaalden 
tijd van ten hoogste ecn jaar, in eon 
krankzinnigengesticht worde aangehou- den. Kort voor 
het verstrijken van dezen tijd rap- portccrt de 
genecskundigc weder omtrent den toestand van den 
lijder. 

Voor inlandsche krankzinnigen gclden, ietwat 
vereenvoudigd, tevens de bovenstaandc, voor Euro- 
pcanen van toepassing zijnde bcpalingen, terwiji in 
plaats van den Raad van Justitie, do Landraad de 
rcclitcrlijkc behandcling heeft. 

Ontslag wordt door den genecskundigc van het 
gesticht verleend. Deze kan ook ontslag geven op 
verzoek van hem, op wiens aanvraag de op- neming is 
gcschied. 

Door den geneeskundige van een gesticht kan verlof 
worden verleend om het gestichfc voor een bepaalden 
tijd to verlaten. 

led er meerderjarige, dio wegens krankzinnig- heid in 
cen gesticht is geplaatst, vcrliest het be- heer over zijne 
goederen. 

Zoo een persoon, tegen wien ter zake van mig- drijf of 
overtreding cene strafvordering is inge- steld, vermoed 
wordt krankzinnig te zijn of krank- zinnigheid voor to 
wenden, kan de President dor Rechtbank den beklaagdo 
voor hoogstens zes maanden in een 
krankzinnigengesticht ter observatio doon opnemen, 
welke termijn met zes maan. den verlengd kan worden. 

Ten opzichte hunner verpleging worden do lijders, in 
do krankzinnigengestichten opgenomen, verdeeld in vier 
klassen. Voor de kosten van verpleging wordt in do Iste 
klasse 6, in do 2e klasso 4, in de 3c klasso 2, en in de 4e 
klasso 1 gulden per dag berokend. De behoeftigo 
Europeanen worden in do 3o klasso cn de behoeftigo 
inlanders in do 4e klasso, op kosten van den Lande, 
verpleegd. Aan alle gestichten is gelegenhcid tot 
verpleging van lijders le, 2e, 3o en 4o klasse. 

Om zoovcel mogclijk to voorkoinen, dat het eene 
gesticht overvuld zou zijn, terwiji in het andere nog 
plaatsen beschikbaar zijn, wordt, bell al ve in zeer 
spoedeischendc gevallen, het gesticht, waar ecn patient 
opgenomen zal worden, aangowezen door den Hoofd-
Inspecteur, chef van den Burgerlijken genecskundigcn 
dienst. 

Met tocstemming van den geneesheer kunnen 
betrekkiugen to alien tijdo hunne verpleegde 
familieleden bczoeken, tcrwijl op schriftelijke aan- vrage 
steeds berichten omtrent den toestand van don patient 
worden gegeveu. 

Aan hot hoofd van iedor der twee gestichten staat een 
gcneeshcor-clirectcur, die, bchalve met do 
genceskundigo behandcling der lydors, belast is met do 
zorg voor a lies wat tot don dienst van het gesticht 
behoort. Hij wordt daarin byge- staan door do ovorigo 
gencesheeren. In elk gesticht is een huismeester, belast 
met de admini- stratie en do loiding der eigenlijko 
huishouding. Aan het lioofd van iedoro mannenafdeeling 
staab 
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eon Europccscli hoofdvcrplegcr cn van iedero 
vrouAvcnafdecling een Europccsche hoofdverpleeg- 
ster, dio bet voortdurcnd toezicht houdcn op do 
verplcging. Dcze geschiedt door Europccsche ver- 
plegers cn vcrplecgstcrs, daarin bijgestaan door 
inlandsche verplegers cn vorpiccgsters. 

Wat de oorzaken der krankzinnighcid betrcft, kan 
men, wat do Europeanon in Indie aangaat, dezclfdo 
oorzaken aanneincn, als in Europa worden opgegevcn. 
Dat het vcrioop in 't algemccn icts vcr- echilt, kan a priori 
aangcnonicn worden, in verband met den min gunstigen 
invlocd van het tropisch klimnat op het lichaniclijk cn 
geestclijk Icven van Europcanen. Daarom wordt. cr 
zoovecl inogclijk voor gezorgd, om Europcanen, dio 
voor de re is geschikt zijn, naar hun vaderland over te 
brengen. 

Do inlichtingcn, verstrekt omtrent inlandscho lijders, 
die in de gestichtcn worden opgenomen, zijn dikwijls 
zeer on rolled ig, daar de halfbeschaaf- de inlanders 
weinig waarde aan deze voor de bo- oordeeling van 
oorzaak en verloop der ziekto gewichtige zaak, liechten. 

Het is dan ook geen wonder, dat men minder van 
heriditairo praedispositie hoortdan in beschaaf- de 
landen het geval is. Koorts wordt vrij vcel als oorzaak 
opgegeven. Syphilis met de tertiaire ge- volgen voor het 
cent rale zcnuwstelse], is niet zeld- zaam. De inlanders 
gebruiken nagenoeg geen alcohol, zoodat het 
alcoholisnie als ziekleoorzaak, zoo- wel voor het 
individu zelf, als voor zijno nakome- lingen, zeer weinig 
wordt aangetroffen. Do na- deelige gevolgen van het 
opiurogebruik worden in de gestichten niet 
waargcnomcn. 

Kinderlijk, als de hoogte is, waarop het gezoud 
geestesleven bij den gewonen inlander staat, is ook de 
uiting van zijn abnormalen geest. Do ge- eystematiseerde 
waan, paranoia, is dan ook af- wezig, dan wel zeer 
oppervlakkig en los. Een zui- ver systeem van 
waandcnkbeeldcn komt bij hen nooit voor. Amentia 
gekarakteriscerd door een losser worden der associaties, 
komt vcel voor in de gestichten. Zuivere melancholic 
vindt men niet bij den inlander, even min als duidelijke 
vormon van dementia paralytica. Ook in and ere 
tropischo kolonien is dit opgemerkt. Over het algeineen 
ge- nonien mag gezegd worden, dat de inlander een mcer 
amorph-type vertoont, Jiggendo tussclien dementia 
praecox, amentia en nianisdepressieve psychosc. 
Eigenaardig is het, dat de in Indio geboren Europeaan, 
Indo-europcaan en Indo-chi- nces dezelfde ziektcbeeldcn 
geeft als men in Europa vindt. De inlander wijkt dus ook 
op dit punt af van de andere, daar levende, rassen. Dat 
men in de jaarvcrslagen der gestichten, bij de inlanders, 
toch de bovengenoeinde ziekten verineld vindt, dankt 
zijn oorzaak aan het feit, dat de in Europa geschoolde 
geneesheer, zoo eenigszins mogeJijk, de daar gevolgde 
classificatie ook op de inlanders toepast. 

De acute inlandsche lijders zijn in % aJgcmeon 
genomen zeer onrustig, vernielzuchtig en agres- sief, wat 
waarschijnlijk te danken is aan het meer opvliegende, dat 
hij in zijn karakter heeft. De vele wegens dementie 
verpleegden, zijn veeJal rustig van aard en vrij 
gemakkelijk tot eenigen nuttigen arbeid te bewegen. Het 
feit, dat zij to Lawang hun eigen annex-gesticht bouwen, 
is d&ar wel het beste bewijs voor. 

Behalvo de ook in Europa bekondo intercurrento 
lichamelijke ziekten dient voor do Iiidische gestichten 
genoemd te worden de malaria, de dysenteric 

cn vooral de beri-bori. Bovonal in do gevangenis- sen on 
inlandsche ziokcngcstichtcn en ook in do 
krankzinnigengestichten, cn daar vooral bij lijders, dio 
wegens plaatsgebrek, Ian gen tijd voor hunne opnoning 
in 'G ziekcngesticht moesten vertooven, is mcnig 
krankzinnige als offer van deze laatsto zickte gevallen. 
Nu men cchter in de latere jaren, door toedicning van 
rijst met zilvervlies of van katjang hidjoc, deze ziekte 
heeft leeren bcstrijdcn cn voorkonien, heeft zc veel van 
haar verschrik- kelyks vcrlorcn. Tcgcn do malaria is men 
begon- ncn cnkele zalen inuskietenvrij to niaken door 
aanbrenging van gaas. 

Literatmir: Vogler, Ned. Ind. Tijdschr. voor 
Gonccskunde, 1853; Greiner, Id., 1859; Bauer en Smit, 
Verslag van den toestand van hot krank- zinnigenwezen 
in Ned. Indie, 1863; Bauer, Ned. Ind. Tijdschr. voor 
Gcnceskunde, 187G; Kok An- kersmit, Id., 1878; Bauer, 
Id., 1878; Swaving, Ind. Gids, 1880, I bl. 337; Ba vet, 
Indische Gids, 1893： Hofmann, Indische Gids, 1894; 
Ledeboer, Ned. Ind. Tijdschr. voor Gcnccskunde, 1894; 
id. Vorslag Krankz. gest. Buitcnzorg, 2 <11. Lands- 
drukkerij, 1904; Hoffmann, Indische Gids, 1895; Van 
Brero, Ned. Ind. Tijdschr. voor Genceskunde, 1894; Id., 
Id., 1895; Hofmann, Verslag Buiten- zorg, 
Landsdrukkerij, 1902: Hulshoff Pol, Psych. NcuroJ. 
bladen, 1900; Id., Psych. Neurol, bladen, 1905; V. Brero, 
Handbuch dcr Tropen Krank- heiten Car] Mcnsc, 1905; 
Lyklcs, Verslag Lawang, Landsdrukkerij, 1906; Betz. 
Gen. Tijdschr. v. N.-I. 1908; Hulshoff Pol, Ind. Gids, 
1910; Malikin Gen. Tijdschr. v. Ned.-Ind., 1910; Betz. 
Gen. Tijdschr. v. Ned.-Ind., 1911 ； Hulshoff Pol, 
Verslag Lawang, 1914; Id., Psych. Neurol, bl. 1916; Id. 
Psych._ Neurol, bl., 1917. ' 

KRAPIJAK. District met gc]ijl,<.namigo lioofd- 
plaats van het rcgentschap Kalasan, rcsidentio 
Djokjakarta. Het district heeft twee onderdietric- ten, 
t.w. D6pok en Gorongan. 

KRAPOE (t. r. KfiRAPOE) (IRAN) (MAL.). Zic 
ZEEBAARS. 

KRAPOE-MATJAN (JAV.). Zic SCHORPIOEN- 
VISSCJfEN. 

KRAPOE-S^TAN (JAV.). Zie SCHORPIOEN- 

VISSCHEN. 
KRASAK. Linkerzijrivior van do Pnlgii; zij vornit 

over hare gehcelo lengto do Noordgrens lusschcn do 
residenties Djokjakarta en Kedoo. Zij is uit don Java-
oorlog bekend, o. a. onidat twee Djokja'scho prinsen bij 
het overs token dcr rivier bij Dockooh- waringin 
overvallen en gedood zijn. Aaji haar Jinkor- oever ligt 
de plaats I'cmjiel aan den grooten weg van Magelang 
naar Djokjakarta, diclit bij do grens. 

KRATJAK. Een oude vulkaan ten W.Z.W. van den 
Galoenggocng (Preangcr), 1790 M. hoog en 
niei'kwaardig door den top, dio uit een centra- len 
ringwal met 5 an de re, daaromheen gegroe- peerde 
wallen bestaat (Vcrbeek, Java 700). 

KRATON. Vroeger een district van do afdeeling en 
het regentschap Pasoeroean, in de gelijknainigo 
residentie. Men trof er een suikerfabriek aan (Kra- ton), 
die editor later in een kofficpelmolen is ver- anderd. 

KRATON (KARATON) (jAV.).Afgoleid vanRatoo 
vorst; beteekont het rijk of de wooing van een vorat en 
wordt op Java on Madoera gobruikt, bolialvo voor oude 
vorstonverblij ven, waarvan sleohts ruinen 
overgobloven zijn, voor do vorblijfplaatsen van do 
vorston van Soorakarta on Djokjakarta en van do 
priiison Mangkoo Negara on Pnkoo Alam, terwyl 
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ook do woningen dcr regen ten van Bangkalan on 
Soenienfip en Madoera zoo gcnoemd worclon. Got 
woord „kedatonn, afgoloid van Datoo, verschilt in 
beteekenis eigonlijk niot van krnton, inaar wordt 
gewoonlijk gcbruikt voor het binnenhof van den kraton, 
het gedeelto, waarin de Vorst zclf met zijn vrouwen en 
lundercn vorblijf houdt. Zooals uit do beschrijving van 
den kraton in Djokjakarta (Zie DJOKJAKARTA) blijkt, 
beslaat eon kraton ecn groote ruimte, waarbinncn zich 
alien ophouden.dio in eenige betrekking tot het hof 
staan; in de ruinate, welkc door muren met poorten 
omringd is, bovindon zich tai van kampongs on 
gebouwen, die door ploi- nen,straton en wegen met 
ellcander in verband staan, terwijl lusthoven, kanalon en 
vijvera eveneens daar gevonden worden. Dit is de 
“Kraton" in ruimeren zin ； die in engeren zin botcekeiit 
het palcis van don vorst. 
Ook op de Buitenbezittingen worden of werden enkelo 
voretelijke verblijven kraton genoemd, zooals te Atjeh 
(zio KOETA RAD J A), te Pontianak on het vervallen 
vorblijf to Martapoera, waar vroe- ger do Sultans van 
Bandjermasin woonden. 
KRAWANG. Vonnde vroeger een afzonderlijko 
residentie op Java, is echter sinds 1901 met Batavia 
vereenigd en maakt daarvan eene afdee- ling uit, 
bestaande uit het regentscliap Krawang. Het heeft eeno 
oppervlakte van 4930 K.M.1 en had volgens officieelo 
opgaven op ulto. 1905 eene be volkin g van 554,000 
zielen, waaronder 320 Euro- peanen, ruim 5000 
Ohineezen en 120 Arabie- ren； de inlandsche 
bevolking is in verband met haar afkomst gemengd 
Javaansch en Soenda- ncesch. 
Krawang wordt ten Noorden bcspoeld door do Java-zee 
en wordt voorts ingesloten door de af- deeling Batavia 
(ten Westen) en do residenties Preanger regentschappen 
(ten Zuiden en Zuid- oosten) en Chori bon (ten Oosten). 
De natuurlijko grenzen worden gevorind: ten Westen 
door do Tji Omas, do Tji Beet en do Tji Tarocni, ten 
Zuid- westen door de Tji Turoem cn do Tji Somang, ton 
Zuiden door den bergrug van den G. Boorang- rnng, den 
Tangkocban Prahoe cn den Bockit Tocnggoel en ten 
Oosten door do Tji Scwoe, do Tji Poenagara cn de Tji 
Krarnas. 
De bodeni is in het Zuiden bergacht ig, in het midden 
heuvclachtig en golvcnd, in het Noordcu v]ak en nan 
heV strand mocrassig. Bclangrijksto k a p c n: Iloek van 
Krawang, hock \nn Sedari cn hock van Pamanockan. 
Rivicrcn: de bo- vongenoemde gronsriviorcii en voorts: 
Tji La- matain, zijtak van de Tji Poenagara, Tji As cm, 
Tji Lamaja (Westgrcns van do Tjiascin- on Pa- 
jnanoekun-landen) en Tji Dadap, zijtak van do Tji 
Taroem. Bergen: Boerangrang (20G3 M.), Tangkoeban 
Prahoe (2075 AL), Boekit Tocnggoel (2208 M.). 
Tot deze afdccling behooren de cilandcn Poc- loe Boeta, 
Pocloe Tainijang en Poeloc Scdoelang, gclegcn in de 
bocht van do Tji Asein. De hoofdplaats van do afdeeling 
is Poerwakarta. 
Eon groot gedccJto bestaat uit do twee groolo par- 
ticulioro landerijcn: do Tcgalwaroe- cn do Panm- 
noekati- cn Tjiasemlandcn. De Tjiaseni- en Pa- 
manoekan-landen (verkocht tijdcna het Engclsch 
tusschenbestuur) omvatton het Oostelijk gcdeello van 
do afdeeling cn beslaan eene oppervlakto van 300.000 
bouws mot ecn bevolkingscijfor van 220.000 ziolon. Zij 
zijn thans in handen van eeno Engelsche nmatschappij, 
(lio op do landen rijst, 

koffic, suikcr, thee, kina, rubber, noutmuskaat cn vanillo 
verbouwt cn ook djati aanplant. De Tegalwftroc-lftnclcn 
beslaan het Zuidwcstclijk gc- dceltc van do afdeeling cn 
hebben. eene opper- vlakte van 86.09G bouws met ecn 
bovolkings- cijfer van 41.000 ziolon. Dczc landen zijn in 
han- don van Ohineezen cn produccercn vooral rijst, 
vogelnestjes, suiker en boschproductcn. 

In het Gouvernem(yntsgedeeltc van de afdeeling 
Krawang is rijst het belangrijkstc product. Vroeger 
werden als Gouvernemcntsculturcs hior ook thee, kanecl 
cn koffic aangeplant； de beide eerst- gcnoeindo cultures 
werden speedig ingetrokken on ook de koffie-
aanplantingen rendeerden zoo slecht, dat met ingang van 
1 Januari 1895 zoowcl cultuur als nionopolio 
ingetrokken werden. De zoutaanmaak aan do kust heeft 
yeel van haar vroegere beteekenis verlorcn. De bosschcn 
leveren veel wild- doch weinig djati-hout. 

De bodem is, althana in het Zuiden, viilkanisch en hier 
en daar worden warmc en koudo bronnen aangetroffen. 
De door sommigen verkondigde mce- ning, dat in hot 
gebergte (district Gandasoli) goud aanwezig zou zijn, 
wordt door Dr. Verbcek geheel ongegrond verklaard 
(Verbeek en Fenncma “Geologische beschrijving van 
Java", bl. 495.) 

De afdeeling is verdeeld in 3 coutrole-afdee- lingen, 
nl. Poerwakarta met de districten Sindang- kasih cn 
Darangdai^ Krawang met de districten Krawang, 
~A(Tiarsa, Rengasd6ngklok en Tegal- waroe cn Soebang 
mot de districten Soebang, Segalah6ran eh Pain an 
oekan. Doze laatste con- €f61e-afdeeling bestaat uit de 
Pamanoekan- en Tjiasemlandcn cn het district 
Tegalwaroe uit do Tegalwaroelanden. 

De bevolking houdt zich in hoofdzaak bezig met land 
bo uw, handel en vischvangst, voorts met het woven van 
grove lijnwaden en van goeni- zakl<en en met leerlooien. 

Het bouwgrondareaal der Inlandsche bevolking in het 
gouvernemen tsgedeelte der afdeeling Krawang besloeg 
in 1915 eon oppervlakto van: a. in geregeldo cultuur： 
sawahs van Icvend water voorzien 53.185 bouws 

sawahs van regen afhankelijk .. 63.777 „ tegalvelden 
 ............................................................  31.732 ,, 
b. nict in geregeldo cultuur .... 34.867 ,, 

Tezamen .. 183.5G1 bouws 
Do opbrengst nan rijst (padi) was bij bonade- ring 

2.257.200 pikols, d.i. gcnnddcld 21 pikols per bcplantcn 
en 26.15 pikols per geslaagdon bouw. 

Teelt van zoctwatcrvisch in vijvora heeft bier en daar 
plaats (土 36 bouws), die op sawahs als tweede gowas 
na den rijstoogst necmt meer en meor too (in 1904 土 450 
bouws) daar, waar over voldoende water beschikt kan 
worden. De zeo- visscherij wordt ook beoefend; in 1903 
waren 279 personcn in het bezit van tezamen 326 prau- 
wen, w.o. 36 zgn. „inajangs,> (van 土 3 M.3 en nicer 
inhoud), torwijl de overige bomanning dier prauwoi; 土 
900 koppen telde. 

Do vcestapel was in 1905 voor do gouv.districten als 
volgt: hoortivec (buffels cn runderon) 42.598 en paardon 
2450. De kleinvcestapel (scha- pen, geiten, o. <l.) is niot 
onbclangrijk； de teelt van klcinveo is novonbedrijf, dat 
ecn aaixlige bij- verdieusto oplovert. ' 

D。belangrijkstc plaatscn zijn： do afdcqlings- 
hoofdplaats Poerwakartu aan den reclitcroever 
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van de Tji Kao, Krawang on Soebang, standplaat- sen van 
de controleurs cn Tji Kao, aan de grens dcr Prcan ger - 
Regen t schappen, in den bloeitijd van de koffiecultiuur 
zcer bclangrijk, omdat de koffio hicrhecn met karren 
gebracht wcrd cn vcrder per prauw langs de Tji Taroem 
naar zee word af- govoerd. Vcrder noemen wij nog 
Tjikampek cn Tjilamaja, begin- cn cindpunt van Tien-

spoorweg Tjikampek—Tjilamaja, terwijl Tjikampek ook 
het begin punt vornit van het spoorgedeeltc Tjikani- 
pek—Clieribon, in 1912 geopend, dat do ont- brekeri^hT-
sclialcel vornit van de N.-lijko verbinding van Batavia 
met Se in a rang. Het Kra- wangsche Iandbouw-
etablissement, dat onder Du Bus opgcricht werd te Tji 
Langkap en waar het eerst proeven gen omen werden met 
de coche- nillc-tcelt, is in 1835 opgeheven. 
De groote postweg van Java loopt niet door dezo af dee 
ling. Een zeer goede weg loopt echter van Batavia over 
Krawang en Poerwakarta cn tusschen do Mandalawangi 
cn de Boerangrang door naar de Preanger-
Regentschappcn tot Pa- dalar^ng,.waar hij op den grooten 
postweg uitkonit. 

Hoewel de gronden in het Zuiden van Krawang van 
goede hoedanigheid inocten zijn. is de parti- culiero 
Industrie nog niet van veel beteekenis. 

Geschiedenis. Hoewel de naam Krawang (Caravam 
of Cravaon) reeds in de Portugccsche be- richten wordt 
aangetroffen, schijnen bclangrijke volksplantingen in dit 
gewest zich eerst nedergezet te hebben tusschen )641 en 
1655, toon duizenden Javanen, van het rijk van Mataram 
afkomstig, op last van den Sultan van Mataram zich hier 
vestigden en fraaio dorpen aanlegden. Het gemengd 
karakter van de bevolking, half Javaansch en half 
Soenda- neesch, laat zich hieruit verklaren. 

Do Krawangsche landen behoorden aanvankelyk tot 
het rijk van Mataram, doch in haar strijd met de Vorsten 
van dat rijk wist de O.-I. Comp, al spoedig een deel va» 
die landen aan zich te trek ken en bij het tractaat, in 1677 
met den Socsoehoenan Aniangkoe Rat II geslotcn, werd 
bepaald dat het gebied der O.-I. Comp, zich Oostwaarts 
zou uitstrekken tot aan de rivier van Pamanoekan, 
waardoor de geheele tegenwoordige afdeeling Krawang 
in Compagnie's handen was overgegaan. Krawang- werd 
destijds — on tot aan het begin dezer eeuw — geacht te 
be- hooren tot de Preanger Bovenlandcn, waartoe ook de 
tegenwoordige rcgentschappen Bandoeng en Soe- 
medang gerekend werden. DaenHels vormdc een 
afzonderlijko prefectuur Krawang, waartoe ook de 
bewesten de Tji Manoek gelegei) gedeelten van Cbe- 
ribon behoorden, doch Raffles trok deze prefectuur weder 
in en vereenigde Krawang met de Preanger- 
Regentschappen. CJommissarissen-Generaalinaakten 
van Krawang opnieuw eene afzonderlijke residentie, die 
echtcr alJeen de ben eden lan den tusschen de Tji Taroem 
en de Tji Manoek omvattc； de bo ven land- sche 
districten Gandasoli, Tji Noesa en Wanajasa zouden deel 
blijven uitmaken van de Preanger- R-egentscliappen. Tot 
de residentie Krawang be hoorden destijds dus ookde 
particuliere landen Kan- dang Haoer en Indramajoe-
West. In 1823 werden deze landen van Krawang 
afgescheiden en bij Cheri- bon gevoegd en werd de Tji 
Sewoe de grens tusschen Krawang en Cheribon. 
Daarentegen werden de zg. Tegal-Waroesche landen, die 
vroeger tot Buitcnzorg behoorden, toen voor het eerst bij 
Krawang gevoegd. 

De Comm.-Gen. Du Bus voegde als bezuinigings- 
maatregel de residentie Krawang eerst bij de toen- malige 
residentie Buitenzorg en vereenigde later 

zoowel Krawang als Buitenzorg met de rcsidentio 
Batavia (1826). In 1828 werden zoowd Buitenzorg als 
Krawang verheven tot zelfstandige ass.-rcsi- denties. In 
1867 werd Krawang ecno residentie, doch het. geringe 
belang van het gewest, in ver- gelijking met andero 
residenties, in aanmerking gen omen, word de 
bczoldiging van den resident lager gesteld dan dio dcr 
overige rcsidonten en Krawang aangemerkt als residentie 
3dc klasse. In 1901 werd de residentie Krawang ingclijfd 
bij het gewest Batavia (Ind. Stb. 1900 no. 334). Als 
emstigo rustverstoringcn in het Krawangsche zijn te 
noemen ecn opstand ondcr Ba goes t)jabin in 1816 en het 
Chineczenoproer in 1832 bij welk laatste oprocr allo 
Europeesche huizeu to Poerwakarta door brand werden 
vemicld en de natuuronderzoeker Macklot (zie aldaar) 
den dood vond. Door miKtair optreden werd de rust 
spoedig herstcld. 

KRAWANG. District van de afdeeling Krawang (zie 
aldaar) met een oppcrvlakte van 454.5 K.M2. en 52 
dcsa's; tevens naam van de hoofd- plaats van dat district 
en standplaats van den con- troleun Deze plaats ligt aan 
de spoorlijn Batavia- Poerwakarta. 

KRAWANGAN of TRAWANGAN. Mai. on Jav. naam 
voor dat oigenaardigo Indonesische kantwork, dat geen 
Europ. ,,ldosscnkant'' is (met klosson op een kussen 
langzaain samengesteld: Port, en van- daar 66k Mai. 
rhida, Jav. rendd), maar uithaal- of rafclwerk, waarbij uib 
een op cen raam gespanncn complect linnen lapje draden 
of stukken van dra- den worden uitgerafeld, z66, dat het 
verlangdo dessin aliengs ontstaat langs, zoo te zeggen, 
ncgatic- ven weg, onder gedceltclijk aaneennaaien dan 
wccr. Het is dua 4-jour-wcrk, het Franscho fil tird. Do 
Maleische vrouwen van Zuid-Sumatra (vooral Pa- 
lombang) cn die van Minangkabau zijn de eigenlijko 
maaksters van deze kant, waarbij het werktuig bo- staat 
uit cen tompriem, met klcin haakjo vooraan, voor het 
uitrafelcn. Zio verdcr Jasper en Pirnga- die, Do 
Wecfkunst (1912), p. 311—312, met do af- beeldingen 
van patronen cn diverse patroon-jiainen. Vcrg. voorts 
RENDA. 

KREEFT, KREEFTACHTIGE DIEREN. Zi<j 
SCHAALDIEREN. 

KREKEL (djangkrik JAV., SOEND. ; klcincro sooil: dj. 
sliring JAV. ; djangkerik, tjengkerik, MAL.). De Indischc 
Krekels bchooron tot ver- schiHende geslachten, o. a. 
Brachytrupes (gungsir JAV., kasir SOEND.) van de familic 
dcr graverido Sprinkhancn (Gryllidac, of Achelidac), 
on(Joroide der Springende licchtvleugelige Inscctcn 
(Orthop- tera Saltaloria). De Krekels zijn het nanst ver- 
want aan de Veen mol Jen (MAL. nndjing tanah) on aan 
de Sj)rinkhanen met legboor (sabcl-Hprink- hanen, 
Locustidae), Zij on(lersch<J(lcn zich door langc 
draadvonnige sprieten, dikken stornpen kop, rolrond 
lichaam, kort gedrongen achtcrlijf met twee ongelede 
staartdradon (cerci), dikke dijen cn be- do ■ _de schencn 
der achterpooten, drieledigc tarsen, voo. vleugels 
(tegminn), die overlangs rcchlhockig zijn omgevouwen, 
zoodat de buitcnhelft tegen <lc zijde van 5t lichaain, de 
binnenheJft plat op dcii rug bgt, waarbij de 
reclitervJeugcl nicest den linker bc- dekt. Verder door 
ovcrlangs opgevouwen on op- geroldo achtervleugels, 
die als dunne strooken naar achteren ondcr de 
voorvlcugels uitsteken. Het miui- netje bezit aan de basis 
der voorvleugols een muziok- instrument, bestaande uit 
ecn J 30tal dwarse ribbcls op den onderkant van een ader 
van den bovenlig- genden vleugel, die gekrast worden 
over een uilsto- 
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kendo adcr op den bovenkant. van don onderliggen- dcn. 
Beide vleugels zijn da ar van voorzicn en kunnen <lus 
afwisselend voor instrument on strijkstokdionen. Door 't 
tsjirpen lokt hot niannetje het wijfjc; als dit， genaderd 
is, daalt hot gcluid tot cen zachlcn toon. Bij do paring 
bcklimt hot wijfjo het man not jo, dat cen spennatophoor 
aan hare genitaalopcning bevea- tigt. Ilet wijfjc hceft cen 
lango dunno legbuis, waar- mede het con groot aantal 
ciercn in den grond legt; do daaruit voortkomende 
jongen ondcrschciden zich van do vol ko men insecten 
enkcl door *t gem is van vleugels, die zy verkrijgen na 
een zcstal vcrvel- lingen. Do Krekels eten liefst dierlijk 
vocdscl. Zij graven zich ondiepe holen, waaruit men ze 
to voorschijn kan halon door cr ccn grasbalm in te 
steken, waaraan zij zich met hunne sterke kaken 
vastbijtcn. 

Op Java en ciders laat men als vcruiaak krekels mot 
elkander vechten. Men bezigt daartoc een grooterc soort 
(djangkrik toengoe), die tot den strijd wordt afgcricht; 
daartoe wordt de krekel in een bamboegeleding gezet, 
waarin een gaatje is open gelaten, en daama zorgvuldig 
gevoed tot- dat hij een doordringend, trillcnd geluid met 
de vleugch maakt, waaruit men opmaakt dat Jiij 
strijdlustig is. Dan wordt hij herhaalde malen in water 
gedompcld en wedcr aan de zon blootgcsteld； daardoor 
zou liy van zijn lust tot vrijheid genezen worden en voor 
het gevecht gcschikt zijn. Het ge- vecht heeft plants in 
ccn kuiltje, zoo groot als ccn kopje, en van boven 
nauwer, om het wegspringen der diertjes to bolettcn. Zij 
worden op bijzonderc wijze gevoed en vaak door 
aanrakingmet een kwastje aan den kop tot het gevecht 
aangevuurd ； om hen woedend te maken worden zij wel 
ccns kort v66r het gevecht gevoed uit de pitten van den 
doom- appel (Datura). Valschc spclcrs zouden wel het 
kwastje doopen in trasi (gezoutenvisehjes) cn daar- mede 
ongemerkt den snuit aanraken van den krekel der 
tegenpartij, die daardoor buiten gevecht zou worden 
gestcld. Na het eindc van den strijd krijgt de krekel 
cenige jonge blaadjcs ondcr zijn voedsel tegen de pijn in 
zijne tandjes. Bij deze gevcchten, evcnals bij de niceste 
dierengevcchtcn, worden gc- woonlijk wedd 
ingschappen aangegaan. 

KRfiMBAH (JAV.). Zic RHABARBER. 
KRfiSfiK (JAV.). Zic DODONAEA. 
KRfiSOELA, beter R. soelA (JAV.). Zie METRO- 

XYLON. 
District met gclijlcnamigo hoofdplaats 

van het tot hot Sultansgebicd behoorend regentschap 
Bantoel, rcsidentic Djokjakarta, Het vroegere district 
Tjanden is bij dit district ingelijfd, dat thans vijf 
ondcrdistricten tclt, t. Grogol, Sri bit, Tjanden, Sawahan 
cn Tocloeng/l)o gelijknamige lioofd- plaats ligt aan don 
linkcr^over van de Opak on aan den weg van Djokjakarta 
naar de aan Jiet Zuider- zeestrand bij P^mantjingan 
gelcgcu pasanggrahan Parangiritis, in welker nabyheid 
do grot „Goewii Langs6" of „Goewii Njai L,ir：i 
Kidocl" gelcgen is. 

KRIAN. District van do afdccDng Sidoardjo der 
rcsidonlie Socrabaja met gelijknmnige districts- 
lioofdplaata, 5 onderdistricten cn 220 dcsa's； gc- Jegen 
aan de spoorbaan Alodjpkertpr—Sidoardjo; bovendien 
aan de spoorbaan Krian—GCmpoekfir^p* 
(suikerfabriek afd. Modjokerto) en de Oost-Javp 
stoomtram. Do suikercultuur is cr overwegend, het 
district is welvarcnd en dichtbevolkt en hceft eon 
belangrijke vcemarkt. 

KRIGADJI. An tick-Javaan ache naam voor ,,hee- 
rondien此"，eigenlijk ..Vorstcn-dienst" (kcri'j Adji), 
spcciaal in de Voretonlanden, waarvoor Kcrigan, 

Krigan, een andero term is. Het Javaanseh Wdb. van 
Roonla-Vrccdf, 4c(!nik (1901), T, p. 441 is foil deze 
onvoldocude. De (oe,)u:ang kri-jadji isdoar- door wecr 
do in do Vorsten land en gebruikelijke naam voor do 
gcklbclasting tot afkoop van zulken hecrendionst. 

KRIS, KfiRIS (JAV.). Zic WAPENEN. 
KROE. Zuidelijksto afdeeling van de residentie 

Benkoclen, grenzende ten Z. aan Straat Soenda, ten W. 
aan den Indiscbcn Oceaan en ten 0. aan do Lampongscho 
districtcn. JZ)e oppervlakte wordt op 5111 K.M.2 
gcschat. De afdceling is zeer bcrgachtig； zij wordt 
doorsneden door ccn bergketen, die zich over de lengte 
der afdceling bijna cvenwijdig met de kust als Bockit 
Barisan, Goenocng Sawah en B. Sawah uitstrekt cn eenc 
voortzetting is van de groo- te Barisanketen, cn ccn 
tweede keten, die van do Lanipongsche districten N.W. 
over den Sr-kinljau naar Blalau (Belalaxi) loopten met de 
ecrstgcnoenKle keten door ecn zijketen verbonden is. De 
voornaam- ste toppen zijn genoemd onder 
BENKOELEN. Do bergen strekken zich tot dicht bij de 
kust uit, zoodat het terrein zclden meer dan enkele K.M. 
land- waarts in vlak is; soms komen de uitloopers van het 
Barisangebergte tot ouiniddellijk aan zee. Het cenige 
plateau van belang is dat van Blalau, zich met cen 
gemicldelde hoogte van 900 M. uitstrekkende van de 
desa Hocdjong tot Negara batin en vandaar in cene smalic 
strook tot het Ranau-meer. Wcrkende vulkanen worden 
in de afdeoling niet aangetroffen ； vulkanische 
verschijnselen werden o.a. op den Wali- rang 
waargenomen. Rivieren van belang zyn crniet; zij hebben 
slechts een kort vcrloop en een zeer be- perkt 
stroomgebied. Ook eigenen zich do meeste rivieren niet 
voor irrigatie. De cenige rivier van bc- tcekonis is do Wai 
Semangka op de Zuidelijke helling van den Pematang 
Gigoek eh op de Noordelijke cn Oostelijke hellingcn van 
den G. Pasagi ontsprin- gendc, welkc de Siboeras on tic 
Wai Roeboek op- neemt, in haren bovenloop door do W. 
And eroman. ,dc W. Sabatoean, de W. Pampangan en de 
W. Mala- boei gevoed wordt cn in de Seniangkabaai 
uitmondt. Nabij Balanipauvormt zij een d u bbelen 
watcrval van ongevcer 45 M., do tjoeroep Lelang kapok. 
Voor do scheepvaart komen slcchts de W. Biha, W. 
Basoha, W. Marang, W. Temboeli en W. Meranga in aan- 
merking, dio met vlotten en kano's tot op cen paar K.M. 
van de nionding bevaarbaar zijn. Ecn paar zijrivicrt jcs 
van de W. Kroii, — de W. Ngison en do W. Ba Io n, — 
en van de W. Warkoo, — de W. Pale- kija cn de W. 
Ocloehan, — zijn voor de bevloeiing van bouwvcldcn 
van belang. In de lage landen worden uitgestrekte 
inocrassen (bawang) gevonden. Bergen cn vlakten zijn 
mot dichte oenvouden en wildernissci) bedekt, waarvan 
slcchts cen klein ge- decltc ontgomien is. 

Aan het hoofd van do afdeeling staat een con- troleur, 
govestigd to Pasar Kroe, cle voornaamsto handelsplaats 
met ruime pasar en druk bezochte in- landsche school, 
gelcgen aan de W. Kroe, waar allcen bij vloed vaartuigen 
tot op ongeveer 200 M. van do nionding kunnen 
binnonloopen. 

De bcvolking tekle in 1910 士 28.500 zielen (onder 
welke 15 Europcanen cn 50 Vreemdc Oostcrlhigen). Zij 
bcslaat hoofdzakclijk uit Lampongcrs en heeft do 
hoofdtrckken van dicn stain. Haar hoofdmiddel van 
bcstaan is do landbouw, voornamelijkde rijstcultuur, 
liefst opnattc velden (sabah), doch ook opdroge vel- den 
(darak). Ofschoon het getal der sawahs (die in 1913 een 
oppervlakte van 2470 bouws besloegen) zich uitbreidt, is 
do productio nog niet voldoende 
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voor de vocdingder be volkin g. Van de kofEiccultuur 
wordt meer en nicer werk gcmaakt, de koffie is van 
uitstekendc kwaliteit en staat in den hand cl bekend 
a Is Kroe-kofEie. Ook do tabakscultuur wordt, met 
name in de Blalau-streken, met succes uitgeoefend. 
De tabak uit- die streken (tambakau belalau), doet 
alleen voor de Ranau-tabak ondcr en wordt naar 
Palembang on de Lam pongs uitgevoerd. Van veel 
belang is de laatste jaren de klappercultuur gewor- 
den. Kroe overt reft hierin alle andero afdcelingcn 
van de residentie cn Icvert jaarlijks 4000pikol copra. 
Aan jacht wordt weinig gedaan ； de visscher^ daar- 
entegen levcrt voor de bcvolking con bclangrijk be- 
staansmiddcl op, ook door kunstmatige vischtcelt in 
vijvers, die vooral in de bergdistrictcn aangelcgd 
worden. Het inzamclen van boschproducten en eet- 
bare vogclncstjes geeft de bevolking veel voordeel; 
de laatste worden hoofdzakclijk in de marga^s Oeloo 
Kroe, Bcngkocnat en Blimbing gevonden. Bijzonde- 
re industrieen worden door de bewoners nict uitge- 
oefend ；hand el in het groot wordt slechts door enkele 
ingezetenen van de be ide Pasars gedreven, terwijl 
de binnenlandsche handcl van geringe betecke- 
nis is. Ook de veeteelt is van weinig belang. (Voor 
grondbezit zic onder BENKOELEN DI I, biz. 272). 
Men is mi bezig met den aanleg van een goeden weg 
over Liwa in de Blalau Noordwaarts naar Moearo- 
doea, welke weg 110 K.M. lang wordt en ongeveer 1 
millioen zal kosten. 

Eene belangrijke en uitvoerige monografie over de 
afdeeling Kroe, leverde 0. L. Helfrich, Bijdr. t. T. 1. 
en vlk. Ve Ser. IV, jg. 1889 bl. 515, V, jg. 1890 bl. 
517. Dezelfdc schrijver gaf cene proeve van eeno 
Lampongsch-Hollandsche woordcnlijst bcpaaldelijk 

e，( van het dialect van Kroe in Verh. Bat. Gen. XLV. 
KROEENG (Atj.) = Rivier: Kroeiing Daroj, Kr. Raba, 

Kr. Pase, Kr. Idi. Soms worden ook plaatsen en landst 
reken bet it eld met den naam cl er daar aan- getroffen 
rivier: Kroeeng Kale, Kroeeng Raja, Kroeeng Sabe. 

KROEENG SABE. Een tot de onderafdeeling Tja- lang 
der afdeeling Westkust van Atjeh behoorend' landschap 
met (ult°. 1915) 338 geregistreerde man- nen. De 
uitgestrekte bcrgachtige bovenstreken wate- ren in het 
uiterste N.O. af naar de Teunomrivier, doch overigens 
naar de Babah Sabe, ontstaan uit de samenvloeiiiig van 
Kroeeng Gasoej en Kroeeng Teungoh. Het laatste stuk 
van den benedenloop voert door een moerassige zone. De 
Z.W. punt van het landschap vormt cen heuvelachtigen 
uitlooper in zee, bezuiden de Rigaihbaai. Op dien 
uitlooper ligt Tjalang, de standplaats van den Civielen 
gezagheb- ber der onderafdeeling Tjalang. Met den bouw 
van onze vestiging aldaar aan de Tjalangbaai werd in 
1907 begonnen. In Juni 1908 werd de bestuurszeteJ van 
Poelo Raja derwaarts overgebracht. 

Van Tjalang voert een rijweg, voJgende het strand 
naar het Z.O. langs Keutapang Pa si en kruisende de 
Kroeeng Babah Sabe, over Panga naar Teunom, De korte 
verklaring van het landschapshoofd Keu- djroeen Ibrahim 
dd. 30 November 1899 werd goed- gekcurd en bekrachtigd 
bij Gouvernementsbesluit van 12 JuU 1901. Zie Bijdr. T. 
L. V. no. 7 Deel 55 X1903^ biz, 208. 一  ------  - —-
一^  --------------------  -  ------------- " 

/ RRO^ENG SEUMIDEUEN . Een landschap van de 
onderafdeeling Sigli, afdeeling Noordkust van Atj仓h 
met (ult°. 1915) 389 geregistreerde mannen. 

De korte verklaring dd. 7 Mei 1900 van het land-
schapshoofd T. Meuntroe Brahim werd goedgekcurd en 
bekrachtigd bij Gouvernementsbesluit van 4 October 
d.a.v. 

KROEMA. Javaansche naam voor Made n, lar- ven van 
Vliegen. Zio KfiRMI. 

KROJAK Ondei-district van hot district Adiredja, 
afde^ingTjilatjap, residentie Banjocmas. Ook halto van 
den spoorweg Batavia— oerabaja, die hot dichtst bij de 
rcsidenlie-hoofdplaats Banjocmas is gclegen (afstand 16 
K.M.), zoodat Incr de pass'a- giers voor die plaats den 
trein verlaten. Do nieuwe spoorlijn naar do Noordkust 
sluit hier bij do hoofdlijn aan. -XI C- »? 

KROKODILLEN.' Algcmeene naam voor een orde van 
Kruipende dieren (zie aldaar), Emydosauria (= 
gepantsordo hagedissen wegens het voorkoinon van een 
beenpantser in de Icderliuki van den rug). Vierkantsbeen 
(quadratuni) onbewegelijk met den schcdel verbonden, 
bovenste en onderste jukboog aanwezig, binnenste 
neusopeningen (choanae) door vergrociing der 
wederzijdsche vcrhemelte- en vlcu- gclbeenderen zeer 
ver naar achteren vcrplaatat, snuit ongeveer i 5 van totale 
schedellengte (door eterke verlenging van bovenkaak cn 
ncusbeen), tandeii in tandkassen, 7 of 8 buikribben met 
het borstbeen (sternum abdominale), doch niet met do 
wcrvelkolom verbonden, lange zwemstaart met 2 dorsale 
kielen, die zich naar achteren vereonigen, overlangsche 
cloacaal-opcning,ongepaard copulatie- orgaan..'Alle 
krokodillen bezitten 5 vingcra aan de voorpoot cn 4 
teencn aan de achteqjoot, terwijl slechts 3 vingers resp. 
teenen klauwen dragen. Hot zijn aquatiele, carnivore 
dieren, welke ovale eicren met tamelijk harden schil aan 
de zandige oevers van rivieren leggen. Do twee in Ooat-
Indie voorko- mende gcslachten beliooren tot twee 
afzonderlijko families en wel Tomistoma, de Maleische 
Gaviaal of gariaal tot de Gavialidae, 
langsnuitkrokodillen, cn Crocodilus, de echte krokodil, 
tot de Crocodilidae. Tomistoma ScTiZej/eKSal.Miill. de 
eenige soort van dit geslacht, dut in Borneo, Sumatra cn 
Malakka *) gevonden wordt, is gekenmerkt door een 
langei), smallen, aan de voorzijde iets verbreeden snuit, 
welke 20—21 tanden in den bovenkaak en 18—] 9 
tanden in den onderkaak draagt. Dezc laatste bezit een 
zeer lange syinphyse (vergroeiing dor kaakhclf- ten), 
welke tot aan de 14® of 15e tand reikt. Do bovenkaak is 
langor clan de onderkaak. Vingers gedeeltelijk, teenen 
geheel door zwenivliczen ver- bonden. Totale lengte tot 
4.70 N. toe. Tomislornu leeft in het zocto water van sne] 
slrooniendo rivieren en voedt zich uiLsluitend met visch 
in tegenstelling met de gewone krokodil, die aJlerlci 
dieren, Jcvondc zoowcl ala doode, verslindt CJI meer in 
het brakko water aan de rivierrnonden thuisbehoort. Ook 
achijnt 

i) Volgens Strauch (Synopsis Crocodi). 1866) 
zou deze vonn ook o)> Java voorkoinen. Dezo 
bewering, die slechts op stuk uit heb Musouin te 
Stuttgart Jjcrust, is nooit bevestigd. Do ])oort werd 
voor het eerat in 1838 door Salomon Miillor 
(Tijdschr. Nat. Phys. V 1838) in Borneo ontdekt. 
In 1889 werd door Huurkamp Boeken een exem- 
plaar uit de buurt van Medan levend naar Europa 
gcbracht cn door Jlax Weber het eerst (zio Zodlog. 
Erg. Niederl. Ost-Indien Bd. I p. 176, 1890) 
vennckl, terwijl in hetzelfde jaardeze soort door 
Wray ook op Malakka gevonden werd, het- geen 
Boulenger eenige jaren later wereldkundig heeft 
gemaakt (zie Proc. Zoolog. Soc. I^ondon 1896). 
Aan de Oostkant van Sumatra schijnt hij vrij veel 
voor te komen (zie ook Dan. de Lan go Jr. und 
Nelly de Rooy. Jieptilien, in A. Maass. Durch 
Zentral-Sumatra, Berlin, 1912)/ 
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de gaviaal slcchts bij uitzondering het water tc ver- laton 
i). 
Hot gcslacht Crocodilus is gokoinnerkt door een 
stompen, vrij breedcn snuil met 1G—19 tandcii in den 
bovenkaak en 14—15 in den onderkaak. Sym- physe 
van dezen laatsten kort (gcwoonlijk slcchts tot den 5en 
tand reikend). Zwcnivliczcn tusschen vingers on tecnen 
evenals bij Toinistoma. Door Boulengcr en Nelly de 
Rooy worden 3 soorten van dit gcslacht uit onzen Oost 
opgegeven en wel: Crocodilus porosus Schneider, Cr. 
paliistris Lesson (de gewone moeraskrokodil uit Voor-
Indie) on Cr. siamen^is Schneider. Van de laatsto 2 
soorten worden slechts enkele zeldzame excmplaren uit 
Java vermeld, zoodat het niet uitgesloten is, dat dezo 
opgaven op een vergissiiig berusten. De eerste soort 
daarentegen komt door den gcheelen archipel in talrijke 
excmplaren voor. De volgende mededeelin- gen hebben 
allcen op deze soort betrekking. Zij wordt wel 
lijstkrokodil genoemd wegens het voor- kojnen van 2 
knobbelige richels van het oog naar de neusgaten en is 
verder in t egens telling tot de Voor- Iiidischo 
moeraskrokodil gekenmerkt door een vrij langen snuit 
(lengte = l2/3—21/i X breedte), door het ontbreken van 
neksdiilden en door het feit, dat het rugpantsei* meestal 
uit meer dan 4 rijen bcen- schilden bestaat-. Totale 
lengte tot 10 M. Hij komt voor van Voor-Indie tot de 
Fidsji- en Salomon-eilan- den en van Z. China tot N. 
Australie on houdt zich voornamelijk op in den 
benedenloop en bij den mond der rivieren. Hij zwemt 
soms mijlen ver in zee, maar schuwt aan den anderen 
kant het zoete water niet, want hij wordt ook dikwijls in 
den middelloop der ri- viereii cn in zoetwatermeren 
gevonden bv. iii het Sentan i-mecr op N.-Guinca en in 
het Tondanq-mcei^op Celebes. In het laatste gcval 
beweert nien, dat hij er door menseben ingebracht is. 
Volgens de inlanders, die den brakwaterkrokodi 1 
boeaja noemen, zou- den de in het zoete water levendo 
krokodillen, boc- aja kodok (dus kikvorschkrokodi]), 
een afzonderlijk ras vonnen cn ook Salomon Muller, die 
voor den lijst- krokodil den naam Cr. biporcatus bezigt, 
schijnt die meening toegedaan, met (lien verstnnde, dat 
de beide vonnen naast elkaar staan en zoowcl aan den 
mond als hooger op in de rivieren zouden voorkomcn. 
De bocaja kodok (Cr. biporcatus var. raninus zou een 
icts breedcren snoet bezitten cn SaL Muller beeldt dan 
ook in zijn artikcl “Over de krokodillen van den 
Indischcn Archipcl''dcn icts Lrecdercn sche- del van de 
I). koclok naast dien van den gewohen bocaja af. Bij 
latere auteurs worden deze vcrschiJlon echtcr nieb 
vermeld, zoodat, waar dezen over veel grooter ve rge J i 
j k i n gsm ft to r iaa 1 besehikken konden, do 
verondersteJJing voor de l)an(l ligt, dab men hier slechts 
met indivicliieele afwijkingeu to doen Jieeft 2). 

l) Op Sumatra wordt cloze vorm Bocaja sen- 
djooloeng, in Z. Borneo Bocaja sapitcndoordeDa- 
jaks van het binncnland wordt zij Badjai Sampit 
gonoemd. Sapit of s^pil duidt ccn tang of nijp- tang 
aan, zoodat deze naam zeer goed de lange, smalle bek 
karakteriseert (zic AliHlcr cn Schlegel, l.c. p. 120 
noot). 

>)Aangezien volgens Miillcr en Schlegel de 
breed ore kop een van de voornaa msto kennierken de
么er varieteit vormi, is het niet uitgesloten, dat zij 
excmplaren van Cr. puluslris Lesson, do Voor-
Indische moeraskrokodil in handen gehad hebben, 
want bij dezen is de lengte l*/3—X de breedte. 

Borneo met zijn vclc grootc cn vischrijke rivieren mot 
langen benedenloop on met zijn spaarzamc !)o- volking 
schijnt het，grootstc aantal vertegenwoor- digers van 
doze soort tc herbergen. 

De gewone Krokodil, vcrkeerdclijk ook kaaiman 
genocmd *), is oigenlijk cen nachtdier； overdag ligt hij 
gaamo op zandige ooverban ken of modderplatcn in do 
zon to slapon, liefst steeds op dezelfde plaats, waartoe hij 
zich ccn ondiepen kuil tot leger uit- krabt. De Maleiers 
in Deli beweren, dat de op land komende krokodillen 
enkel wijfjes zijn, daarde man- netjes door hun 
vooruitstekenden penis verhinderd worden op het strand 
tc kruipen. In streken met een langdurigen drogen tijd 
begraaft hij zich, evenals de Moeraskrokodil, in de 
modder en wacht in verstijfden staat den regenmoesson 
af. Ducht de op 't land slapcndo Krokodil gevaar, dan 
stort hy zich met groote snelheid in water. Op het land is 
de Krokodil volgens allc berichtcn weinig gevaarlijk, des 
te erger echter in het water. Hier loert hij urenlang 
onbewegelijk op buit, waarbij hij slechts de oogen en 
neusgaten boven houdt. Zijn scherpste zintuig schijnt het 
gehoor te zijn. Pijlsnel en toch bijna zondcr gedruisch 
schiet hij op zijn prooi los cn sleept die onmiddellijk 
onder water, maar komt na korten tijd daarmede weer 
boven. Talrijk zijn do berichten, dat menschen door 
krokodillen uit kano's zijn weggesleept, of het gcheele 
vaartuigje door cen slag van hun staart veniield wercl. 
Het eenige middel, waardoor nien- schcn, die door een 
Krokodil bij 't been waren gegrepen, zich somtijds uit 
zyw kaken hebben weten te bcvrijdcn, bestaat daarin, dat 
zij het monster de beide oogen hebben uitgedrukt. 

Behalve oni er in de zon te slapen, komt de Krokodil 
alleen op 't land om eieren tc leggen, of om van cen 
uitdrogende plaats naar een water- rijkere te trelcken. Do 
krokodillen-eieren zijn onge- veer zoo groot als ganze-
eieren, Jangwerpig ovaal met gelijkvorniige polen, 
glanzig vuilwit, met dikke, zeer stevige schaal, die 
bezaaid is met duidelijko porien. Zij worden ton getale 
van 20 tot 100 in een soort nest gelegd, n.l. een ondiepen 
kuil, die door 't wijfje gegraven en na 't leggen met afval 
van plan ton overdekt wordt. Naar men zegt, be- waakt 
het wijfje dat nest, zij het ook niet door- loo pend. De 
jongen worden door de warmte der omgeving uitgebroed 
en bezitten op hun neus een soort verharding (eitand), 
waarmede zij de schaal doorbreken. Dadelijk na huiuie 
geboorto ijlen zij naar water. Reeds tijdcns hot verlatcn 
der schaal bij ten zij woedend om zich heen ； zij groeien 
snol cn zijn na 6—S jaar voor rt eerst geslachtsriji?. 

De krokodillen groeien vormoedelijk hun leven lang, 
en kunnen zeer oud worden. Door zeestroo- niingen 
meegevoerd, leggen zij dikwijls verbazende afstanden in 
zee af; zoo schoot Ridley ecn Kro- kodil op do Kokos-
Kceling-eilanden, die vermoe- delijk van Java's Zuidkust 
afkoinstig was, dus ineer dan 700 zeomijlen had 
afgclcgd. 

Evenals verscheidene and ere dieren, b. v. t ijgcrs, 
worden ook de krokodillen dobr verschillende stam- 
mon in don Ind. archipel vercerd ； — waarschijnlijk is 
dit het gevolg van het gcloof, dat do zielen der 

*) Het is betor lict* Hollandschc woord kaaiman 
to bewaren voor het W.Indisehe gcslacht Caiman, 
welks Latijnsche naam veniioedelijk een corrup- tie is 
van het Caraibische woord acouyaman. 



4.54 KR0K0D1LLEN - KRONKEL-RIVIER. 

afgestorvenen, die voorwcrpen van vercering zijn, hun 
intrek in dieren nemon (zie ZIELSVERHUI- ZING), 
welke nu op hun beurt vcreerd mocteu worden. Prof. 
Wilken hccft daaromtrent bijzonder- lieden 
bijeengebracht (Ind. Gids, I, bl. 992), waaruit bl可kt, dat 
zoowcl de Javancn als de Maleicrs van Sumatra gelooven 
a an eenc verwantschap met den krokodil； zoolang deze 
hen ongemoeid la at, zullen zij hem geen kwaad doen, 
doch wanneer eon krokodil een hunner heeft aangcvallcn, 
dooden zij hem bij wijze van weerwraak. Oilers worden 
ook op Java aan die dieren gebracht; inlanders la ten 
weldaartoe, na de geboorte van een kind, de placenta 
(moeder- koek) met vruchten en blocmeii omgeven en 
door lampjes verlicht, *s avonds de rivier afdrijven. De 
Bataks gelooven van krokodillcn af te stammen. Ook op 
Banka bestaat krokodillcn-vereering op grond van geloof 
aan zielsverhuizing cn venvant- schap; men ontziet die 
dieren en brengt hun oSers, dcwijl men hoopt na den dood 
in een krokodil to zullen overgaan. Bij Slakassaren en Bo 
egin cozen bestaat het geloof, dat de zielen dcr afgestorve- 
nen deels in hoogerc gewesten zich ophouden, deels in 
krokodillen zijn overgegaan; cen gedcelte der of- 
fergaven wordt voor de eersten in een boom opge- 
hangen, voor de laatsten in het water geworpen. Niet alle 
krokodillen stainmen echter volgens hen van menschen 
af; sommige dier beesten toch zouden geen tong hebben 
en dan niet van nienschelijke af- komst zijn. Te Koepang 
op Timor were! vroeger, naar bericht wordt, bij de 
troonsbeklimming van cen nieuwen vorst cen varken en 
ecn jonge inaagd aan de krokodillen geo任erd; men 
meende, dat de krokodil, die het meisje wegslecpte, zich 
met haar in het huwelijk verbond. Bij de heidensche 
stammen van Boergc, L de bewoners van de Aroe- en van 
de Z.W.-eilanden, — met name Babar en Wetter,一 
bestaat ook het geloof aan hunne verwantschap met 
krokodillen en worden deze ontzien en in do Z.W.-
eilanden althans door enkele familien ver- eerd. Bij de 
Olo-Ngadjoe Dajaks eindclijk worden krokodillen 
vereerd, niet in verband met de ziels- verliuizing, maar 
onidat men in hen dienaren der goede geesten (djata's) 
ziet. 

In verband met het geloof aan de zielsverhui- zing 
staat ook de mcening, dat de krokodil do hem verwante 
inlanders geen Iced zal berokkenen ； bij de Makassaren 
en Boegineezen wordt geloofd dat hij nooit met opzet een 
mensch zal dooden ； verslindt hij toch iemand, dan is dat 
bij vergis- sing, orndat bij deze voor cen of aiider beest 
aan- ziet. Vroeger vond men in het meer van Grati 
(Pasoeroean) krokodillen die, naar men beweerde, geen 
der bewoners van Grati eenig leed deden, waarvoor deze 
hun spijsoffers biachten. Wcl mis- lukte soms de proef, 
maar in den regel durfden de inlanders daar vrijelijk te 
baden en hoendera en vruchten op een boonistam 
aantebieden, vvelko door de krokodillen werden 
medegevoerd, terwijj de rondplasscndc Javanen 
ongemoeid bleven. Het geloof, dat soinmige menschen 
krokodillen door hunqe bezweringen oiischadclijk 
kunnen maken, dat b.v. op Soemba en in de nabijheid van 
Ma- passer licerscht. is zeer oud en werd reeds 1000 
joren~geleden op Sumatra aaiigetroflen. Zie P. A. Van der 
Lith, „MerveilIes de 1'Indc", bl. 158, 250. 

Vroeger loofde het Gouv.- premien uit voor het 
dooden der krokodillen en het aanbrengen hunner eicren; 
daar het cchter bleek, dat dit aanleiding gaf tot het 
kunstmatig aankweeken van die die 

ren en de inlanders weinig jacht op hunno familio wilden 
maken, is deze bepaling in 1874 ingetrokken. 

Kiikcnthal bericht, dat op Hahnaheira kroko- 
dillenvleesch door de Orang slain" gegeleii wordt. 

Litcratuiir. Naast de in de algeineene literatuur- 
opgave der Kruipende dieren genoemde werken val- len 
te vermelden: Sal. Muller en Herm. Schlegel. Over de 
krokodillen van den Indisclien Archipel, uit C. J. 
Tcmminck. Verhand. Natuurl. Gesch. Nederl. Overz. 
Bezitt. Zoologie, Leiden, 1839—1844; Max Weber. 
Rcptilia from the Malay Archipelago I Sauna, Crocodilia 
and Chelonia, uit: Zool. Ergcbn. Reise Niederl. Ost-
Indien Bd. I, Leiden 1890; G. A. Boulenger. Catalogue 
of the Chelonians, Rhynchocephalids and Crocodiles in 
the British Museum. London, 1889; G. A. Boulenger, On 
tho occurrence of Schlegels' Gavial (Tomisloma 
Schlegeli) in the Malay Peninsula, with remarks on the 
atlas and axis of Crocodilians. Proc. Zool. Soc. London, 
1896; Nelly de Rooy, Reptilien (Eidechsen, 
Scliildkroten, Krokodilen) Nova Guinea, Result. ExpiSd. 
scient. nderl. Nouv. Guinee, zoologie, Vol. V 1909.; 
Dan. de Lange Jr. und Nelly de Rooy, Amphibien und 
Reptilien, uit Alfred Maass. I)urch Zcntral-Suiuatra, 
Berlin, 1912; Nelly de Rooy, The lioptilcs of the Indo-
Australian Archipelago I, Lacertilia, Chelonia, 
Emydosauria. Leiden 1915. 

KROKOT. Riviertjo op Java, residcntic Batavia, 
sti'oonit langs Dcpok cn vereenigt zich in de grach- ten 
van de oucle sfad" Batavia met de rivier van Batavia, de 
Tji-Liwoeng. Het wordt gebruikt voor den afvoer van het 
hout uit het bosch van Depok; de inlandsche naam van 
de Bataviasclie wijk jMolen- vKet, Krokot, is van het 
riviertje afgelcid, dat op eenigen afstand W. van die wijk 
vloeit. De loop van de Krokot is kunstmatig gewijzigd, 
zooals sporen van den ouden loop ten W. van den tegen- 
woordigen bewijzcn. Het riviertje licet eigenlijk 
,,Krockoet‘‘，zooals het bo ven Batavia nog ge- noenid 
wordt, doch de Bataviancn noemen het in hun 
eigenaardig Malcisch “Krokot”. In zijn bo ven loop 
stroomt het door het parlicuiiere landje Man>pang en 
heet daar „Kali Mampang". 

KROKOT (JAV.).Zie PORTULACA OLERACEA. 
KROKOT TJINA (JAV.). Zie EUPHORBIA THY- M 

[FOLIA, 
KROMAN. Zie VAAI1TUJGEN.- 
KROMONG. Zie MUZIEK cn MUZIEKI.NST11U- 

MENTEN. 
KROMONG-GEBERGTE. Ecn juist ten N. van den 

Tjcriinai aan zijn voet gelegcn oudere erujAief- keten 
met ve]e scherj)c tojjpen, die zich ftis de tanden van cen 
zaag tegen de JuchC aftcekcnen. ])e hoogsle top, de 
Goenoeng Kromoug, is 585 M. Jioog en gelcgen in het 
district Pa liman an, afd celin g en residentie Ciieribon; 
aan zijn voet zijn warme zwavelbronnen gelegei), 
waarbecn vele inlanders en Chincczcn guan, orn 
genezing te zockcn voor allerlei kwalcn, inzon de rheid 
been won den. 

KRONKEL-RIVIER. Een riviertje op de kust van Zuid-
Nieuw-Guinea tusscheu de Eilauden- en Digoelrivieren; 
onmiddellijk ten Zuiden or van loopt de Coolcsrivier, ten 
Noord en er van do Do- juussirivier, die in den 
ZuideJijksten tak van do Eilandenrivier valt, dicht by do 
monding. Aan do Kronkelrivier ligt de groote kampong 
Birab (door de inboorlingen Savoena genaanid) die zich 
over een lengte van on go veer 700 M. langs de rivier 
uitstrekt en ruim 30 huizen met ongeveer 500 bewoners 
telt; de kampong Biroefoo aan de Do- juussirivier is nog 
grooter. De bevolking is tegen- 
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over vrcemdelingen erg opdringcrig on hen vijan- dig 
gezind. _ 

KROONDUIVEN. Zio DUIF. K客 
KROONORDONNANTIEN. Zio WETGEVING. 
KROPGEZWELLEN. De ziokclijke uilzotting van do 

schildklier, — 't zij door omzc.tting van don in- houd der 
klicrcellen in colloid (struma glandulosa), ,t zij door 
overmatigen bloedrijkdom mot vaatuit- zottingen (s. 
vasculosa) — ala kropgezwel (struma) bekend, on ook in 
Europa bij do bewoners van som- mige bergachtige 
streken voorkomende, doct zich in vcrscheidone 
gedeelten van den Ind. Archipel voor, vaak zelfs op 
uitgebreide schaal. Voor zoover do berichten reiken, 
treedt de struma in verschillendo vormen op； terwijl van 
de Balincezen vermcld wordt dat het gczwel nicer links 
voorkomt, dcclon andcro berichten mede, dat de zitplaats 
van hot gezwel vaker rechts dan links werd opgemerkt, 
mecstal in. hot. midden of aan bcide zijden. Soms worden 
de ge- zweHen boschreven als eon ring, om don gcheelcn 
hals zittende, of wel als twee stork gezw alien cn aan 
elkandcr gegroeide blazen. De vorm wordt meestal 
gelobd opgegeven, sonis als knollig, enkele malen glad. 
Do consistence is afwisselcnd van week tot zeer hard. De 
gezwollen doen zich voor van af eeno nauw merkbare 
zwelling, tot uitwassen, die zoo voor- uitsteken, dat het 
gelaat gehecl wegvalt of die als een gevulde buidel naar 
beneden hangen. Hun om- vang wordt vergcleken met 
dien van een papaja, eon pompelmoes, een van den bast 
ontdano Jtokosnool, cen struisvogelei of een kinderhoofd. 
Sonis worden zij zoo groot, dat zij bij het loopen met de 
handen gesteund of over den schoudcr geworpen moeten 
worden. Pijn of groot ongeme.k schijnt or niet door gel 
eden te worden ； toch wordt bericht, dat de ziekto de 
ademhaJing bcmoeilykt, en dat de lijdcrs moeilijk zwaren 
arbeid kunnen verrichten of vennoeiende tochten maken. 
Hun stem heoft in den regel een onaangcuaincn klank. 
Ook in den Archipel schijnt over liet algeniecn de zickte 
mecr bij manncn, dan bij vrouv/cn voor te konion； in 
den regel openbaart zij zich bij ])ot intreden dcr 
huwbaarhcid, soms editor vjoeger, bij kinderen van 4—8 
jaren, of ook wel op Jutcrcn locftijd, b.v. bij vrouwen, 
diegebaardhebben. Overerving zou, -一 althans als uit 
enkele waar- gcnonicn gcviillcn een besluit mag worden 
opge- maakt, — uitsluitend in do vruuwclijke lijn plants 
hebben. 

Niet ovcral in den Archipel schijnt de struma zich voor 
to docn. Uit de bclangrijke en velo details bic- den de 
studie van Prof. Wilken (Bijdr. t. t. I. en vJk.. Ve Ser. V, 
bl. 349) blijkt, dat zij endemisch voor- komt op Sumatra 
cn Borneo, op Java in niindero mate, en mecr nog in de 
O. dim in do \V. hoi ft, in Centraal-Colebes, op Bali en in 
N. W. Nicuw-Guinea. Op de overige eilandcn komt 
struma wel voor, dock Ran zij niet gozegd worden 
cndomlicli to heerschen. 

Op Suniati'a is het struma-gebied vrij uiLgobreid. In de 
W. hellt van het stroomgebied dor Moosi, Toelang-
Bawang en Sepoctih is struma cenc alge- meone kwaal; 
in Makakau zou het getal lijders 70 en 80 percent 
bedragen, in Belulau on Redjang Am pat Lawang 20 en 
16 a 17 percent; in PasGmah en het gebied dcr Wai-
Ompoe zouden do meeste menschen uuii kropgczwellcn 
lijdcn. In Midden-Sumatra strekt liot slruma-gebied zich 
vooral uit van de koten Goc- noong Putah-Sembilan, Pick 
van Korintji en G. Toedjoeh ten Z., tot BoncljoHen N., 
omvattende do bovenlanden der BatangHari, der rivier 
van Indra- giri en dor Kampar-Kanan; Soepajang, 
Alahan- 

Socngci Pagoc en de landsti'cck, 
waardoor de Djocdjocan stroomt, zouden het meeat door 
struma, getroffen zijn. Op Noord-Suniatra komt struma 
ondcmisch voor in Mandailin^ on in het bo- 
venstroonigebied van de Pane cn de Bila. Klcinere 
endemischc strumagebieden zijn Scrampci in Zuid-, de 
Pctalangan in Midden-, cn de binnenlandon van Deli en 
SSrdang in N.-Sumatra. Op Borneo is het 0- gedeclte van 
de Barito (de landen van de Patai en de Karau, de 
Negara- en jMartapocrarivieren met Tanah laoet, waar to 
Habalang 80 percent aan struma lijdt) cen strumagebied; 
ovenzoo in do W.-afd., in liet stroomgebied der 
Kapooas, liet brongobied van do Sikajam en het land, 
waardoor de Melawi stroomt. Op Java is Kediri e?n 
struma-gebied en ook Djokjakarta, Jorwijl er nog enkele 
andere stro- ken zijn, waar struma endcniisch voorkomt. 
Op Celebes wordt het To-Sigfsche als struma-gebied 
opge- geven ； ook in de vroeger zoo genoemde 
Noorderdia- tricten, thans de onderafd eelingen Maros 
_en Pang- kadjend, cn in de llinahasa komen lytfersaan. 
struma voor. Op Bali, Timor en N.-Gxiineais liet struma-
gebied beperkt; in enkele dorpen op het cerste eiland lijdt 
de helft dor bevolking aan de kwaal. 

Over de oorzaken dier ziekte is men in het onze- kere; 
soms wordt zij aan het drinken van onzuiver water 
toegeschrcvcn (de Maleiers beweren dat sterk 
kalkhoudend water struma verooi'zaakt), of ook aan de 
gesteldlieid van den bodom, of aan hot schaarsch 
gebriiik van zout, — zondcr dat dit door de feiten 
absoluut bevestigd wordt, evonmin als de theorie, dat do 
gezwellen veroorzaakt worden door hot dra- gen. van 
zware lastcn op het hoofd, daar struma ook bepaaldelijk 
in lagere streken voorkomt, en in sommige hoogere 
streken niet gevonden wordt-, ofschoon ook daar lasten 
op dezelfde wijze worden vervoerd. 

Geneesniiddclen tegon de kwaal schijnen nog met 
weinig gcvolg boproefd to zijn. Daargclateu de be- 
zweringen, bij inlanders in gebruik, wordt ook door hen 
van minerale watcren gebruik gemaakt； de gis- sing, 
dat dezc bomittigd worden wegons het jodium dat zij 
bevatten, schijnt onjuist, daar liun jodium- gehalte to 
gering is om Jtrachtig te werken. In soinmigo gevallen is 
baat gevonden bij hot gebruik van do schildklier, die de 
lijders mooten eten, of van uit dezc klier borcide 
praeparaten. 

De doekoens onder do Minangkabau-Malciei"3 op 
Sumatra geven als geneesmiddel de schalen van 
kip])cnciercn, waavuit de knikoiis reeds gclcropcn ziju. 
Deze schalen worden verbrtmd mot tapai karambie 
(Aralia dasyphilla Miq.-Filet) en daocn bindaloo, en de 
asch wordt met afgekookt rijstwator vermengd op hot 
gczwel gosmeerd. 

Een ander geneosnuddel bij dozen volkstain bo- staat 
uit getah soedoe-soedoc (Euphorbia nerii/olia L), dat 
vooral bij kleinerc gezwellen wordt aange- wend. Ook 
klappormclk, waai'in de geraspte bast van don 
katoonbooin is uitgewrongen, worett als inedieijn 
toegediond. (J. P. Klciweg do Zwaan. BijdragG tot do 
anthropologic der Minangkabau-Maleicrs, 1908). 

Terwijl het elders vaak voorkomt, dat cretinismo mot 
struma gepaarcl gaat, is dib in don Ind. archipel zelden 
hot geval: lijders aan cretinismo (zie aldaar) wordon in 
do oiuloinischo struBia-gebicden slcchts sporadisch 

aangoCrt>HenC- 'J。如《 KROSOK. Zio TABAK. '
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De kruidnagcl of Caryophyl- Ms (Clove, ENG, ; Clou de 
girofle, FR. ; Gewiirznelko, 
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D.; Boenga lawang *) TjSngkeh, MAL.; Polawa, mecrv. 
Polawanno in de Oeliasers) is de blociuknop van den 
boom Caryophylhis aromaticus L. (= Eugenia 
caryophi/Uata- Thunb.), behoorendc tot de Myr- 
taccecii, en verniocdelijk oorspronkclijk in do Noor- 
delijke ^lolukkcn (Makian) thuis behoorend. Do plant is, 
door haar dient/ altijd groen loof, ccn fraaie boom, die 
cen hoogte van 30 tot 40 voct kan boreiken, doch waar 
zij gekweekt wordt, gewoon lijk getopt en lager 
gehouden wordG om de nagels gcinakkelykcr te kunnen 
plukken. De nagelboom heeft ietwat het voorkomen van 
een berk. De kruiswijze geplantc civormigc, stij vo, 
eenigszins opstaande, 12 c.M. lange bladcren zijn aan de 
oppervlakte en de stelen rood getint; de bloemcn, die de 
kleur van perzikbloesem hebben, groeien aan de 
uiteinden der takjes in kleino tros- sen； de 
bloemkiioppen bestaan uit cen kelkbuis, gekroond met 4 
tot een half-bolvonnig deksel gesloten wittc 
bloemblaadjes, welkc bij het bloeien zich openen en dan 
dadelijk afvallen. Zoodra de bloemkroon begint te 
venvelken, wo I'd t de kelk eerst geel en dan rood ； in 
volledigen staat hebben de bloemknoppcn de gedaantc 
van eon klcinen spijker of van een nagel. Wordt aan de 
bloem de gelegenheid gegeven zich tot vrucht te zotten, 
dan zwelt het vrucht begin sol onder aan den kelk, en 
ontwikkelt zich tot den m o e rn a g e 1 of antho- phylhis, 
eene vrucht van de grootte en den vorm eener kleine olijf, 
2—2% c.M. lang en 6—10 m.M. breed, die veel minder 
olie bevat dan de bloem- knop en hoofdzakelijk tot 
voortplanting client, doch ook wel in suiker en wijn 
geconfijt wordt. In het midden zijn deze moemagels 
gezwoHen, naar beneden kort gestceld, naar bo ven nog 
met de vier kelkslippen gekroond ； bmnen den vrucht- 
wand ziet men e6n groot zaad met hoornige zaad- lobben. 
De boom wordt uitsluitend door zaden voortgeplant； hij 
draagt gewoonlijk eerst in het 12e jaar vrucht (soms reeds 
in het 8c) en kan een leeftijd van 75 jaar en nog meer 
bereiken. In Ned.； Indie is de nagelcultuur grootendeels 
ecn volks- cultuur. Aan de verzorging der plan ten wordt 
weinig moeite besteed; waar de boomen gcrcgeld worden 
aangeplant wordt gezorgd voor schaduw- boomen, 
zoolang zij nog niet volwassen zijn, ter- wijl ook de 
bodem wordt schoongehouden. De geurigheid der nagels 
neemt door de cultuur toe； van de wilde boomen (op de 
Pliilippijnen) zijn de bloemknoppcn weinig aromatisch. 

De kruidnagel is de nog ongeopende bloem, die van 
den boom verwijderd wordt voor zij tot vruclitzetting 
overgaat； de oogsttijd is van October tot December. De 
nagels worden met de hand afgeplukt ； de liooger han 
gen de worden afgeschud of met kromnie stokken 
afgeslagen, waarbij men zorgen rnoet de boomen niet te 
beschadigcn, daar dit voor latere oogsten zeer nadeelig 
kan zijn. Daama worden zij op groote horden uitgespreid 
en met bladereu bedekt, waarna men ze aan den rook van 
een zacht houtvuur blootstelt en ver vol- gens in de zon 
laat drogen; ten slotte worden zij verpakt en verscheept. 
De aid us verkregen kruid- nagelen. zijn donkerbruin. Zij 
zijn zwaarder dan water en bestaan uit een 
steelvormigen, ca. J2 mni. 

1) Boenga lawang worden ook de vruchtjes van eene 
Cin-namomum-fiooi^ genoemd, zie DI. I, bl. 491 on 772. 
Volgens Cr&wfurd's Dictionary heet de kruidnagel in de 
Molukken ook gaumedi. 

Ian gen, onduidelijkcn vierkanten eierstok, tweehok- 
kig, met，talrijke cieren in elk hokje, 4 kleine drie- 
hockigo kelkbladcrcn, 4 byna cirkclronde, tot een 
hoofdjc van ca. 4 m.M. over clkander gelegen 
kroonbladcn, talrijko inecldraden on een korten, door 
ccn vierhoekigen wal omgeven stijl, (Eeno monstrositeit 
met meer kelkbladen, is do beroemdo Indische 
“Koniiigsnagcl" van Makian, waaronitrent Rumphius 
[II, biz. JI] een uitvoerig relaas geeft). Zij bevatten in 
taJrijkc, mecst aan den onitrek bij elkander gezeten, 
groote klicren, alsmedc in do parcnchyniceHcn 15—
20 % sterk ricketide aethcri- schc olie, die overigens in 
alle groene deelen van den boom, met name de bladcren, 
voorkomt en die deze specerij zoo gezocht doet zijn. 
Door destillatio woixl b de bekende nagelolic (o 1 e u m 
caryo- p h y 11 o r ii m ) uit de bloemknoppen verkregen. 
Deze olie is een belangrijk handelsartikel, dat in de 
pharmacie (voor tandtincturen cnz.) en de Industrie (o. 
a. voor zeep en reukwerk) vclerlei toepassing vindt. Ook 
in de microscopic gebruilit men nagelolie. Zij kan ook 
dienen als grondstof voor de fabriekmatige bcreiding 
van vaniline. Do olie is zwaarder dan water: het 
hoofdbestaiiddeel is cen phcnolachtig lichaam: eugenol. 
Dit be- standdeel komt ook in and ere plan ten voor, zoo 
in den wortel van de in Nederland inheemscho plant 
Oeum urbanum, die daarom dan ook eer- tijds als 
nagelwortel {Radix caryophyllala) in do apotheek 
voorkwain, alsmedc in de bloemen van Dianthus 
atryophyllus, de Duitsche N e 1 k c. De nagelolic wordt 
in de chemische fabrieken gedes- tilleerd uit de 
kruidnagels, of, zoo deze hoog in prijs zijn, uit de 
nagclstelen (Clove stalks, Eng. ； G r i f f e s U e girofl 
e, Fr.) die voor dat doel (en ook ter vervalsching van de 
kruidnageln) in den han del zijn ； zij bevatten 5 a 6 % 
olie. 

TerwijJ, naar het schijnt, de Noordclijko Mo- hikken 
het vaderland van den kruidnagelboom zijn, werd hij 
waarschijnlijk reeds v66r do komst der Portugeezen naar 
Ambon en de Oeliasers overge- bracht, tot welke 
*^ilandcn jaren lang de teelt beperkt is geblcven. 
Wanneer de kruidnagols het eerst naar Europa kwaincn, 
is niet bokend ； het vroegste zekere bericht deze 
sjiccerij betreffende, is dat van den Griekschen koopman 
Kosmas Indikopleustes, die omstreeks G50 leefde. In de 
middclceuwen waren zij zeer kostbaar en zeld- zaam, 
doch het gebruik nam snel too na de ves- tiging der 
Portugeezen in bet Oosten. Do beschrij- ving van den 
boom op zijn natiiurlijko groeiplaats kon reeds in 1504 
door Ludovico de Bftrthcma uit pologM gelevcrd 
worden, en daarnn, in J 52J, door Pigafctti, den metgczel 
van MageJhaes. Naast het monopolie van de 
nootmuskaat was liel vooral de ftllccDhandel in 
kruidnagelen, welke het bezit der Molukken voor de 
Europeanen in vorige eeu- wen begeerlijk niaaklc, daar 
deze speccrijen toon uitsluitend op die eilnnden werdci) 
verkregen en de hand el daari» groote voordeelcn 
afwierp. Do O.-L Co)n))agnie streefde spoedig naar het 
niono- polie van dit product, aanvankeJijk door het slui- 
ten van overeenkomsten met de inlandscho vorsten of 
bevolking, waarbij bed on gen werd dat de na- gelen 
uitsluitend aan liaar zouden worden afge- staan. 
Hcrhaaldelijk werden deze overcenkonisten geschonden 
en om het monopolie te handbavon nam de Comp, haar 
toevlucht tot zeer strenge maatregelen ； in de cerstc 
plaats tot het uitroeien (extirpeeren) van de boomen op 
de eilanden, die niet direct onder haar bestuur en toezicht 
stonden 
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on waar dus de ha nd cl inocilijk vicl tegen to gaan. Do 
eerste „extirpatie-tochtn had plaat-s door do vloot van 
L'Hermit。in 1G25. Dczc handclwyze, waardoor dcr 
bevolking, zonder cenige vergoc- ding, grootc schade 
word borokkoncl, gaf aanloi- ding tot vorschillende 
opstanden, die door Demmer, en De Vlamingh met 
groote kracht, doch ook met grooto wreedheid, werden 
gedempt. In 1652 werd een verdrag gesloten met 
Alandarsah, vorst van Ternate, waarbij deze tegen zekere 
uitkeering toe- stond, dat alle nagclboomen in zijn rijk 
zoudon wordon uitgeroeid, zoodat de nagelteelt beperkt 
zou worden tot Ambon en de Oeliasers, evenals de 
notenteelt tot de Banda-eilanden ； de Comp, verkreeg 
daai'voor het dubbcle voordcel, dat zij allecn meester van 
den handel was en dat tevens de productie der specerijen 
zecr beperkt werd en daardoor hooge prijzen bedongen 
konden worden. De extirpatie-tochten werden nu 
geregekl gehou- den en daarvoor van de zoogen. h o n g 
i- to c h t e n (zie HONGI) gebruilc gemaakt, waardoor 
de productie van de nagels aanmerkelijk beperkt en aan 
de bewoners der overige eilanden een vooniaam middel 
van bestaan ontnomen werd. Doch ook in ge- noemdc 
eilanden, waar do bevolking verplicht was nagelen te 
telen en die tegen bopaalden prijs aan de Comp, te 
levercn, trad deze zeer hard- vochtig op. In ver band met 
haar streven, het product door beperkte voortbrenging op 
hooge pryzen te handhaven, waartoe zij soms zelfs een 
gedeeltc van haren voorraad liet verbranden, werd de 
teelt binnen zekere grenzen gehouden en werd nu eens de 
aanplant verboden, ja zelfs hier en daar het plantsoen 
uitgeroeid, dan wed er, als men voor te kleine oogsten 
vreesdo, last tot aanplanting gegeven. Was do Comp, 
bang voor een al te rijkelijken oogst, dan werd dat jaar 
cen bijzonder grootc hongi bevolen en de tijd z66 
gekozen, dat die fitimenviel met den nagelpluk. De 
bevolking vond dan bij tcrugkomst al haar product tot 
moer- nagelen gerijpt en dus waardeloos. Vreemcle 
schepen werden voorts zorgvuldig uit do Molukken 
geweerd. 

Toen na het hcrstel van Ncderlands onafhankc- 
lijkbeid do MoJukken, die in handen der Engel- schen 
gcraakt waren, weder in onzo niacht kwamen, werd het 
monopolie der nageion, thans ten bate dor rcgeeriiig, 
aldaar met angstige zorg gehand- haafd, nicltegenstaande 
do nagelcultuur reeds olders was ingevoerd, en werden 
zelfs, toen het tractaat van MaarL 1824 de vrije vaart in 
Ned。- Indio openslclde, de Alolukkcn daarvan uitdruk- 
kelijk uitgezonderd. Van der Capellen die ccn bezook aan 
de Molukkcn bmcht, ovortnigde zich van de cllcnde, 
wclke het gevolgdc stelsel aan do bevolking 
veroorzaakte； hij jnaakte cen eindo aan de hongi- en 
extirpatie-tochten en liet do bevolking vrij de prod net on 
te kwccken, die zij zelvo wilde telen (Ind. Stb. 1824 no. 
19aart. 163— 165); do grondslavcrnij, die do 
inboorlingcn be- lette, bun dorpen inetterwoon to 
verlaten zonder toestcinniiijg der hoofden of van het 
bestuur, zou worden ingelrokken. Zijno planncn tot ver- 
zachting van het lot der bevolking vonden in bet 
mocderlftnd weinig bijval; de verplichte teelt en levering 
der nagdon cn de grondslavernij werden gehandbaafd, en 
geene andere clan Nederlandsche schcpen indeMolukken 
toegclaten (Ind.Stb. 1827no. 80). In afwijking van het 
beginsel der Comp, zou editor naar het vcrkrijgen van do 
hoogst mogclijke productie gestreefd en daardoor aan de 
bevolking meer geldelijk voordecl verschaft worden. Bij 
de 

Reg. Rcgl. van 1830 (art. 82) cn 1836 (art. 70, 
100) word bepaakl, dftt zonder's Konings machti- 
ging geen verandcring in het stelsel mocht wor- 
don aangcbracht； het Reg. Rcgl. van 1854 bevatte 
gccnc dcrgclijkc bcpaling, tcrwijlde wet van 8 Sept. 
1853 (Ind. Stb. 1854 no. 46) reeds het vorbod van 
de vaart in de Molukkcn had opgeheven, een maat- 
rcgol die weinig baattc, daar de vreemde schepen 
ten gevolge van de vcq)liclite levering der nagelen 
aan het Gouv. geen retourladingcn konden krijgen. 
(Zie P. A. van dor Lith, Ned. 0.-Indie, II, bL 152), 
Spoedig darirna werd ook daaraan een eihde 
gemaakt en het geheele stolscl opgeheven. Niet- 
tegenstaande de geringe betaling aan do bcvol- 
king, leverde de cultuur voortdurend aan het Gouv. 
verlies op, zoodat, naar men berekende, het pikol 
n age Ion, dat in 1863 tegen / 16.12% verkocht werd, 
der Regeering op ongeveor f 40 te staan kwam. 
Bij Ind. Stb. 1863 no. 169 werden de verplichte teelt 
en levering der nagelen mot 1 Jan. 1864 afge- 
schaft, maar als overgangsmaatregel zouden tot 
ult-. Dec. 18G8 de nagelen, die de bevolking vrijwil- 
lig inleverde tegen bepaaldcn prijs worden aange- 
nomen. Met dien datum staat de nagelcultuur 
gehcel buiten bemoeiing van het Gouvernemcnt. 7 回巴
g te voren was het natuurlijk monopolie, d oor 
ac""MolulcliGrr"bez8t en, reeds verbro ken. In 
1770 word de boom op Mauritius en Reunion, 
in 1773 in Cayenne en eonige der Caralben inge- 
voerd, cn omstrecks 1800 is hij van Mauritius 
naar Zanzibar overgebracht. Tijdens de eerste 
Engelscho inbezitneming der Molukken werden 
nagelplantjes naar Penang uitgevoerd en de cul- 
tuur aldaar ingevoerd. In vele dezer landcn heeft 
zij cchtor geenszins tot belangrijke resultaten ge- 
leid; op Reunion werden de kruidnagelplantages 
in 1879 door een cycloon vemietigd. Wei is de 
cultuur geslaagd op do eilanden Zanzibar en Pem- 
ba aan Afrika's Oostkust, op 6° Z.B. De kruid- 
nagelteelt wordt daar op zeer groote schaal door 
de Arabieren gedreven. In onzen Archipel werd 
de cultuur tijdens het Eng. bestuur naar Benkoelen 
overgebracht en vandaar over Sumatra verspreid; 
op Java wordt de nagelboom o.a. op enkele par- 
tic u Here landerijen gekweekt. 

Over het algemeen is de nagelcultuur in den 
Archipel niet bloeiend; de lage prijzen dragen daar- 
toc bij, terwijl de plant hier en daar door ziekte 
geteisterd wordt，, waaraan vele boomen sterven. 
Ook bestaat in de Molukken nog steeds weerzin 
tegen do specerijenteelt. De viitvoer uit Neder- 
landsch Indie bedroeg in do laatste jaren, waar- 
onitrent gegovens beschikbaar zijn, de volgonde 
hocveelheden in K.G.: 

  Uit de Bui- 
Jaren. Uit Java. tenbezit- 

  tingon. 

1905 ...............................  824 65.334 
1906 ...............................  2.423 256.845 
1907 ...............................  — 68.735 
J 908 ...............................  2.94G 88.604 
1909 ...............................  2.859 135.459 
1910 ...............................  22.782 110.515 
1911 ...............................  一 131.555 
1912 ................................ 29.441 270.343 
1913 ................................  1.062 46.765 
1914 ................................   1915................................. 1.353  
次■八 
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Als men bedenkt. dat de jaarlijksche wereld- 
productie 6—9 millioen K.G. bedraagt, dan is het，
duidelijk hoezeer dit kostelijk product, onzer “Specerij-
cilandcn" in bctcckenis gedaald is. Het is nict 
onmogclijk, dat in de toekomst de kruid- nagelteelt in do 
Molukken wedcr inccr van belang zal worden en ten 
decle het verloren lerreiii zal herwinnen. De Moluksche 
nagelen worden in den liandel nog steeds verkozen bo 
ven de Pemba- Zanzibar- \vaar, voor welke lagcre 
prijzen worden beta a Id. Zoolang echter Zanzibar nog 
overpro- ductie heeft en de prijzeii van dien aard zyn, dat 
zij nauwelijks de mocite van het plukken loonen, behoeft 
men op het verafgelegcn Ambon niet aan concurrentie te 
den ken. 

Door de ini. bcvolking worden de nagels wei- nig als 
specerij gebmikt ； een eigenaarclige tak van Industrie, 
door sonunige Christen -in landers op Ambon 
uitgeoefend, is het na boot sen van allerlei voorwerpen: 
huizen, schepen, enz., in kruidna- gelen, waartoe de 
bloemknoppcn, voordat zij gedroogd zijn, met dunne 
draden aan clkander worden geregen. 

KRUIPENDE DIEREN (Reptilia). Klasse van 
koudbloedige, gewerveldc dieren, die hun gcheele leven 
door lougen adcinhalen en ccn onvolledige 
echeidingswand tussclicn de boide hartkamera be- 
zitten, teru-yl de hartboezems volkoinen van elkaar 
gescheiden zijn. Uitwendig zijn zij door hoom of 
beenschubben bed ekt en huidklieren ontbreken byna 
geheel. Er is slechts 6en achter- hoofdsknobbcl (soins in 
3 stukken verdceld) aan- wezig, de onderkaak bestaat uit 
meerder© been- stukken eu articuleert niet direkt met 
den schcdel, maar is met dezen laatsten door het 
vierkants- been (quadratum) verbonden. Urine- en 
geslachts- wegen monden in het einde van den dann uit. 
(cloaca). Voortplaiiting door middel van zeer dooierrijke 
(meroblastischo) eieren, welko soms oen dcel der 
ontwildceling in den eileider door- maken 
(ovovivipariteit). Het embryo wordt even- als by vogels 
en zoogdicren door primairo eivlie- zen omgeven en 
ontwikkelt zich daarcloor in een gesloten vloeistofblaas: 
de amnionholte； vandaar dat de geineenschappelijke 
naam dezer drie groe- pen Amniota is. l?ijdens het 
embryonale leven dient do sterk vergroote urineblaas 
(allantois) als ademhalingsorgaan. Het optreden van 
amnion en allantois hangt saraen met het feit, dat er geon 
in het water levende larve voorkonit, zooals bij 
Ainphibien. Op deze wijze wordt dus gezorgd, dat de 
eerstc ontwikkeling der tec re jonge dieren, voor do 
geboorte, toch in een vloeistofojnge\ang plaats vindt. 
Terwijl in bet secundaire tijdpcrk (Alesozoicum) met 
zyn uniform, warm klimaat do verschillende orden der 
Kruipeude dieren in aJIe denkbarc milieu's de 
domineerendc rol epecl- den en do plaats inuamen, nu 
door Zoogdiercn, Vogels en Beptielen gezamenlijk 
bekleed, waar- door men terecht van het tijdperk der 
Ikrptic- 】en mag spreken J), is hunne beteekenis in de 

i) Zoo beheerschten de Viscbreptielen (Ichfky- 
osaurii), Slanghalsreptielcn (Plesiosaurii) en ]uter de 
z.g. Zeeslangen (Pythonomorpha) te zameri met 
talrijko Schild paddensooiten en een enkele familie 
van Krokodillen (Mctriorhynchidae) den oceaan en 
namen wat grootte en levenswijzo betreft de plaats hi 
der huidige Wulvischauhti- 臂n (Cetacea), terwijl de 
vliegende Plerodactyla de rol der Vogeh vervulden en 
de reusachtigc 

huidigo poriode sterk vemiiuderd en zijn voor- 
namclijk kJoinc landvormcn overgebicven met ccn 
wegens hun koudblocdigheid in hoofdzaak tot tropen 
en eubtropen beperkte verbreidings- mogelijkhcid. 
De tegenwoordig levende vertegenwoordigers dezer 

klasse kunnen in 4 orden worden ver- deeld: 
Rhynchocephalia； waarvan het eenigo overge- 

bleven lid Sphenodon of JIatteria vele primitieve 
konmerken vertoont en allcen in N.-Zcelaiid voor- komt. 
Chclonia (Schildpadden, zio aldaar). 
Emydosauria (Krokodillen, zio aldaar). 

Squamata (geschubde Keptielen), wellie ordo weer 
uit twee onderorden bestaat: Lacertilia (Hagcdissen, zie 
aldaar) en Ophidia (Siangen, zio aldaar). 

Behalve van de Rhynchocephalia koruen in den Oost-
Indischen Archipel van a lie orden der Krui- pende 
dieren talrjjke vertegenwoordigers voor, zoowel wat het 
aantal der soorten a]9 wat dat dor individucn betreft. 
Hoewel het over het go- hcel genomen landdieren zijn, 
hebben zich enkele Kruipcnde dieren gedeeJtclijk aan 
het levon in het zoete water aangepast, zooals de waraan 
(Varanus) MAL. bijawak, of in sterkere mate enkele 
groe- pen van Slangen o.a. Homalopsinae, Acrochor- 
dinae *) en de beide fainilies der weekhuidige 
SchUdpadden (Trionychidae. en Carettochelyidae), 
terwijl andere vormen gcschikt zijn voor een korter of 
langer verblijf in zee, zooals de gewone krokodil 
(Crocodilus porosus Schneider) resp. de marine- 
scbildpaddeii {Chelonidae en Dermochelyidae) of 
uitsluitend in zee voorkomen, zooals de werke- lijke 
Zeeslangen (Hydrophinae). Onder de terrestre Reptielen 
vindt men vele booravormen, zooals do meeste 
Agamidae (inzondcrheid het vliegende draakje, Draco 
volans L. met zijn valscherm), velo Geckonidae (tok6k 
en tjetjak, bcidc MAL.) en enkele boomsJangen 
(Dendrophis, Dryophis, Chrysopclea e. a.), terwijl 
andero Kruipendc dieren een gra- vende en min of meer 
volkomcn onderaardschc levenswijzo hebben 
aangenomen, zooala de Ty- pl.lopidae (blind e elan gen) 
en Jlysiidae onder do Slangen en de Scincidae (kadal) 
onder de Hago- disseu. De overigo land vormen Jo ven 
grootcjidecls overdag, waarbij zij veelal de eigenechap 
bezit- ten, zich bij gevaar blikscmsnel in hunno schuil- 
plaatsen tc kunnen terugtrekken of door bescher- ruende 
kleuren vervolging te bemoeilijken. 

Ten slottc zijn er enkele slangon bekend, dio in holen 
leven (o.a. Coluber taeniurus Cope.). 

Hoewel de inecsto llcptieJen van dicdijk voed- sel 
leveii cn J)un prooi veelal Jevend nuttigen, is toch het 
aantftl, dat zich met plan ten voedt, grooter dan men 
opj)ervlakkig vcrwachten zou. Daarbij is het opvallend, 
dat soms naverwante soorten er een zeer uiteenloojiend 
dicet op na hou- den. Zoo is de groote of groene 
zeesehildpad (Che- loniu mydas L.), die het cetbare 
vleesch oplevort, 

Schrikrepticlcn (Dinosaurii) door hunne JcvcnB- 
wijze gedeeltelijk met de groote Hoefdieren, gcdeeltelijk 
met do grootere Roofdieren oiidor de Zoogdicren te 
verge I ij ken zijn. 

')Hoewel grootcndeels in den benedcnloop der 
rivieren levende, drill gen de vertegen woordigers dezer 
beide slangcngroepen ook van tijd tot tijd in zee door. 
Zij schijnen dus evenzeer in zoct-, in brak- als in 
zoutwater to kunnen gedijen. 
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herbivoor, terwijl Chelonia imbricata L., die het cdito 
schildpad oplevcrt, van visschcn on wcek- dieren leeft. 
De cchte landschildpndden (Teslidu- nidae) zijn mccstal 
plantenctcrs, terwijl do zoet- water bowonende 
Trionychidae uitsluitend car- nivoor zijn. Slangen zijn 
over het gehcel vleesch- ctend, waarbij de grootere 
vormen de prooi tot een eoort worst kneuzen, en haar 
mot spccksel weekmaken, alvorens haar te verzwelgen. 
Enkcle slangen zijn evenals de waranen gevreesdo eier- 
dieven. Echtc verscheurende Reptielen zijn allecn do 
Krokodillen. De mccste Hagedisson zijn insecti- voor, 
zooals do meerderheid der Agamidae, Ge- ckonidae en 
Lacerlidae, terwijl de gravende vormcn zich natuurlijk 
met wormen, insektenlarven en dergclijken voeden. 
Hoewel de mannetjes bij vcle hagedissen wat 
kleurpatroon en huidaanhangselen betreft of door do 
afwezigheid van dij- of liesporien van de wijfjes 
vcrschillen, zijn dcrgclijke secundair-scxueele ken- 
merken hier lang zoo sterk niet ontwikkeld als bij 
Vogels en Zoogdieren, terwijl slechts in enkcle gevallen 
bijzondere ged ragin gen van de mannclyko dicren in 
den paartijd zijn waargenomen o. a. vechtlust bij 
mannetjes vau den boenglonliagedis (Calotes) en het 
voortbrengen van muzikale tonen door mannetjes van 
landscliildpaddensoorten on- der die on)standigheden. 
De cieron, dio mcestal cen hoorn- of perkamentachtige 
schaal bezitten (allecn bij Reuzenlandschildpadden en 
bij Gecko's komt een echte kalkscliaal voor), worden in 
warm zand, rottendc bladcren of andere broeiende af- 
va] gelegd cn komcn daar, mecstal zonder bijzon- (lero 
uitwendigo broedzorg, tot ontwikkeling. In vele 
gevallen hceft echter ccn deel der einbryonale 
ontwikkcling in den cileider van het moederdier plants 
(inwendige broedzorg). Slechts in 6611 go- val, nl. bij 
den Auslralischcn stompstaarthagedis (Trackysaurus 
rugosus Gray) kan van cchtc vivi- parileit gesproken 
worden, aangezien de cischaal gcheel ontbreekt; in alle 
andere gevallen hceft men bij Rcptielcn tc doen met het 
ontwilckelon van gcschaaldo eieren in den cileider 
(ovovivi- pariteit), waarbij somtijds het ei nog voor het 
uitkomoii der jongen gelegd wordt, somtijds do Bcliaal 
reedtj in den cileider door het jonge dier verbroken 
wordt cn cl us Icvcnde jongen gebaard worden. In het 
algcmeen kun men deze ovovivi- parilcit nls een 
aanpassing aan bijzondere levens- wijzcn opvatten, bv. 
I)ij gravende vormen zooals de ulangcngcnera Typhlops 
*) cn Cylindrophis cn de hagedissenfamilic der 
Scincidae (kadal), of bij uitsluitend aquaticlc vormen 
zooals do Hydro- phinae (zeesJangcn), en de 
Ilomalopsinae on Acro- chordhiae (zoet- cn 
brakwaterslangen). In andere gevallen is ccn dergelijk 
vorband tusschen vivi- pariteit en levcnswijzo niet zoo 
geinald<elijk te leggen. Zoo zijn de eigen lijkc Boa's 1c 
vend barend, terwijl de naverwante Pythons cicrcn 
leggen. 

giftige Viperidue (addcrachtigen) vcrloonon 
jjieestal ueiging tot vcrschillendon graad van 
ovovivipariteil, zooals ondcr de oriental。slangen bij de 
drichockkopslang (Ancislrodon Irigonoce- phalus) en 
bij sommige soorten van het geslacht Lachesis s. 
Bolhrops, het geval is, terwijl de Agh/phe, Colubridae 
(Ringslangachtigcn zonder gegroefdo 

1)Zie Cunninghan). Reptiles, Amphibians, Fishes, 
uit: Animal Life, an evolutionary natural history 1912, 
p. 68. 

tanden), waartoo vorreweg de mecsto onschade- lijke 
slangen bchooren, over het geheel gcnomen eicrieggcud 
zijn. 

Ook wat hot voorkomen der Rcpticlcn betreft, bezit do 
Oost-Indiachc Archipcl het karakter van ecn 
overgaiigsgebied tusschcn do rijke fauna van de Indischo 
of oricntale Rcgiocn, wclke tot op zckcre hoogte met die 
van het Aethiopischo ge- bied verwant is, en de verarrude 
fauna der Austra- lische Regiocn, terwijl een niet te 
loochoncn over- eenkomst met de Ncotropen aanwezig 
is. Daarbij mooten N.-Guinca cn de oinliggende eilanden 
gelieol tot de Notogaea gerekend worden, terwij 1 
Sumatra, Java, Borneo on de Westelijke kleine Soenda-
cilandon zich het naast bij het vasteland van Voor- on 
Achter-Indie aansluiten en als Indo- Maleisch 
overgangsgebied kunnen beschouwd worden. De 
Oostelijke helft van den Archipel (Celebes, Molukken cn 
Timor) vomit clan het Austro-Ma- loische 
overgangsgebied 】). 

Aangezien do grondslag der tegenwoordige 
vcrdeeling in orden en families bij de Reptielen reeds in 
het secundaire tijdpcrk gelegd ia en de Me- sozoische 
diercnwereld. door de toenmaals aanwe- zige, 
uitgebreielo verbindingen der continenten een 
kosmopolitiscli karakter gedragen heeft-, zijn in het 
algcmeen uit de verspreiding der Kruipende dieren geen 
belangrijke uitkomsten op zoogeo- graphisch gebied te 
verwachten. 

Ondcr de Schildpadden zijn de 2 marine families der 
Chelonidae (gewone Zeeschildpadden) en der 
Dermochelyidae s. SpJtargidac (Lcderschildpadden) 
circumtropisch, ook wat de geslacht织 cn soorten betreft. 
De gewoue Landschildpadden (Testiduni- dae) zijn als 
familie eveneens kosmopoliet, maar daarbiunen heeft 
cen groote mate van geograph ische diffcrontiatie der 
gcslachten en soorten plaats gevoriden. Van de 9 Oost-
Indische genera, zijn er 7 orientaal en 6 daarvan komen 
alleen in het Indo-Maleische ged eel to van den Arcliipel 

1)Behalve van eenige algemcene, zoogeogra- 
phische werlcen, zooals: A. R. Wallace, The 
geographical Distribution of Animals. London, 1876, — 
F. E. Bcddard, A Textbook of zoogeography. Cambridge, 
1895. —, werd voor de verspreiding der Oost-Indische 
reptielen in hoofdzaak gebruik gemaakt van: 

G. A. Boulengcr, Catalogue of the Lizards in. the 
British Museum, Vol. I——III. London, 1885—87. — 
Id., Catalogue of the Chelonians, Khyuchoccphalians 
and Crocodiles in the British Museum. London, 1889. 一 
Id., Catalogue of the Snakes in the British Museum, Vol. 
I—III. London, 1893—96. — P. und F. Sara- sin, Uber 
die geologischc Geschichte der Insei Celebes auf Grund 
der Tliiorverbreitung, Wiesbaden, 1901, — Hans 
Gadow, Amphibia and Reptiles. The Cambridge Natural 
History, 1901. —R. Lydekker, Reptiles, in: J. T. 
Cunningham, Reptiles, Amphibia, Fishes and lower 
Chordata, uit: Animal Lifo an evolutionary Natural His-
tory. London, 1912. — Franz Werner, Lurche und 
Kriechtiere. Bd. I und II uit Brehm's. Tierlcbcn 4. 
Auflagc. Leipzig und Wien, 1912— 13. — Nelly do 
Rooy, The Reptiles of the IndoAustralian Archipelago, 
Vol. I. Laccrtilia, Che- lonia and Emydosauria. Leiden, 
1915. 

(Zio verder do algemeone Literatuuropgave aan het 
oiudo van dit artikel.) 
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voor, terwijl van de beidc overigc gcslachten 6en 
(Geoemyda) tevens in Zuid- cn Aliddel-Anicrika 
aanwezig is on het and ere (Testudo) kosmopoliet is. Van 
dit laatste geslacht. is soort (Tcstudo forsteni Schlegel cn 
Miiller) tot Celebes en do Molukkcn beperkt, terwijl van 
het orientale ge- elacht Cycl cm us de soort (7. 
amboincnsis Daud. aldaar en in het Indo-Maleischo 
gcbiccl voorkomt. Behalvc de 2 bovengenoemde soorten 
zijn uit het Aust-ro-Maleischc gebied geen 
Landschildpadden bc- kend, terwijl deze op de klcine 
Socnda-cilanden gelieel schijnen to ontbreken, wanneer 
men Timor en omliggende eilanden uitzondert. 

Eon vierde kosmopolitische familie is dio der 
zoetwaterbewonende Trionychidae (met weeke op- 
perhuid), welke grootendcels tot het Indo-Ma- leische 
overgangsgebied beperkt is. Van de 3 geslachten zijn 
echter 2 orientaal, terwijl het kosmopolitische geslacht 
Trionyx alleen in orientalo soorten voorkomt. 
Merkwaardig als voorbeeld van discontinue verspreiding 
is het voorkomcn van Trionyx sinen^ Wiegm., op Timor, 
welke soort verder alleen in Annam, Z.-O. China, 
Formosa en Japan wordt aangetroffen. 

Onder de overige Schildpadden is men gewend de 
Pleurodira, die een zydelingsche halsbeweging bezitten, 
als vrij priniitief to beschouwen. Zij treden geologisch 
liet eerst op en werden door de later verschijnende 
Cryptodira, welke in staat zijn de hals in een vertikalo S-
vorm, binnen het schild terug te trekken, naar de 
Zuidelijke conti- nenten gedreven. Zoo komen de 
Chelyidae (Slang- halsschildpadden) in Australie, N.-
Guinea en Z.- Amerika voor, terwijl do 
CardtocJielyidae, geken- merkt door het ontbreken van 
hoornschilden, tot N.-Guinea beperkt zijn. Ten slotte 
moet nog ge- wezen worden op het eigenaardige van het 
voor- komen in N.-Guinea van het geslacht Deuisia, 
welk geslacht tot de overigens Neotropische, cryp- todire 
familie der Chelydridae behoort. Het met deze familie 
verwante geslacht Platysternum wordt echter in Indo-
Clnna en Z.-Chma aangetroffen. Onder de Emydosauria 
komen de vroeger holark- tische Gavialidae, krokodillen 
met langen, spitsen snuit, nu alleen in het Orientalo 
gebied voor, waarbij het geslacht Oavialis tot het 
Ganges- Brahmapoetra systeem cn het geslacht Tomi 
stoma tot Malakka, Borneo en Sumatra beperkt is. Do 
echte krokodillen zijn ook nu nog kosmopoliet, met dien 
verstande, dat de geslachten Alligator en Caiman 
Neotropisch of Sonorisdi zijn (met uit- zondering van 
Alligator sinensis Fauv. uit Z.-O. China), terwijl het 
geslacht Crocodilua circum- tropisch voorkomt. Van de 
3 in onzen Archipel gevonden soorten van dit geslacht 
zijn er 2 lot het Orientale gebied beperkt, terwijl de derde 
en naeest voorkomende submarine soort Crocodilus 
porosvs Schneid. van Voor-Indie tot de Pidsji- en 
Salomon-eilanden en van Z.-Ch in a tot N.-Austra- 

verbreid is. Onder de Hagedissen zijn de fa- milieB 
der Geckonidae (tokek, tjetjak) en Scincidae (kadal) 
circumtropiscl), terwijl de Agamidae (dra- ken), en 
Varanidae (bijawak) alleen over het tropische gebied der 
Oude AVereld verbreid zijn. 

Palaearktische en Palaeotropische famiJie der 
Lacertidae (hagedissen in engeren zin) wdrdt slechts ®or 
geslacht, Tachydromus, dat in gelieel Oost-Azie 
voorkomt, vertegenwoordigd. Typisch Y00r het Indo-
Australische gebied is de familio der pootlooze 
Dibamidae (met 1 geslacht en 1 soort), terwijl 66n van 
do beide geslachten der 

Australische Pygopodidae nl. Lidlis ook in N.- Guinca 
voorkomt. Van de Hagedissen moot nu nog vcrmeld 
worden: Lanthanotis borneensis Steind. waarvan do 
naastc en ccnige verwanten, 2 soorten van het geslacht 
Heloderma (het zoogen. Gila- monstcr) in Mexico, N.-
Mexico cn Arizona thuia bchooren. Waarschijnlijk 
hebben wij hicr to doon met relicten van een vroeger 
over eon aaneenge- sloten gebied verspreide familie. 

Onder de Slangcnfamilies zijn alleen de Xeno- 
peltidae (mot I geslacht en 1 soort) typisch voor het 
Indo-Australischo gebied, terwijl do gravendo Ilysiidae 
en de Aniblycephdlidae (clubbelkopslan- gen) aldaar en 
in de neotropen voorkomen. Do andere Oost-Indische 
slangsoorten behooren tot de kosmopolitische families 
der Typhlopidae (gra- vende en blinde vormen), Boidae 
(boa's), Colu- bridae (ringslan gachtigen) en Viperidae 
(adder- achtigen). Bij de verspreiding der onderfamilies 
en geslachten treedt in het eenc geval een zekero 
overeenkomst met tropisch Amerika, in het andero geval 
een zekere verwantschap van do Indo- Australische Sian 
genfaun a met die van het Aethio- pisch gebied naar 
voren. Zoo komen de echte Pythons (cen ondcrfainilie 
der Boidae} alleen in de tropen der oude wereld voor 1 

*), terwijl de meer Ncotropische Boinae (boa's in engeren 
zin) in het Austro-Maleisch gebied, in N.-Guinea en 
Poly- nesie door het geslacht Enygrus ve rt egen woo rd 
jgd worden a). Van de uitgebreide familie der Colu- 
bridae zijn de belangrijkste onderfamilies, zooah 
Cohibrinae, Dipsadamorphinae, Elapinae 3) kosmo-
poliet, terwijl de kleine groep der aquatielc Aero- 
chordinae Orientaal is met een enkel verwant geslacht in 
Midden - Amerika, de zoet- en brakwater- bewonendc 
Ilomalopsinae van Bengalen tot N.- Australie 
voorkomen en de echte Zeeslangen {Ily- drophinae) van 
de Perzische golf tot aan do West- kust van Amerika 
verbreid zijn. Van de beido onderfamilies der Viperidae 
zijn de Palacarktischo en Palaeotropische Viperinae 
(adders in engeren zin) spaarzaam in het Indo-Maleischo 
deel van den archipel vertegenwoordigd, terwijl van do 
voomamelijk in、Noord- en Zuid-Amcrika voor-
komende Crotalinae (ratelslangachtigen) twee Neo- 
tropische genera met meerdere uitsluitend Orientale 
soorten in het Westelijk deel van den Archipel aanwezig 
zijn. 

Reeumeerende kunnen wij vaststellen, dat 25 van 39 
(4 J) recentc Rcpliclcnfamilies4) in don Oost-Indischen 
Archipel vertegenwoordigers bezit- ten en wel 7 van de 
JO (11) Schildpaddenfamilica, de beide families der 
Krokodillen, 9 van de 18 (19) 

*) Met uitzondering van do aberrante vorm 
Loxocemus bicolor uit het Zuidon van Mexico. 

')Van do Boinae, komen de geslachten Boa en 
Corallus ook op Madagascar voor, terwijl het geslacht 
Eryx niediterraan is； eigenlijk is dus dezo 
oiidcrfamilie bijna eircumtropisch to noemen. 

*) De meest bekonde vertegenwoordiger dor 
Elapinae, de brilslang (Naja), is tot de tropen der oude 
wereld beperkt. 

4) Welke cijfera • men als juisl aanneemt, hangt 
daarvan af, of men het Schildpadden- genus 
Platysiernum en het Hagedissendito La?i- thanotis als 
afzonderlijke families beschouwt of bij de 
Chelydridae resp. Jlelodermalidae onder- brengt, 
gelijk het beste voorkomt. 
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Hagedissonfamilies *) on 7 van do 9 Slangonfami- lics. 
Wat hunno verspreiding botreft, zijn 11 dozer families 
kosmopoliet en wel 4 van do 7 Schildpad- denfamilies, 
66n dor beido Krokodillenfamilies, 2 der 9 Haged 
issonfamilics en 4 der 7 Slangonfamilies. Sleclits 3 
families van zeer boperkten omvang, 

een Schildpadden- on eon Hagediasen- cn cen Slan- 
gonfamilic, zijn tot hot Indo-Australische gebied 
boperkt, torwijl do twcede Krokodillonfamilie de eonigo 
zuivcr Orientalo groep voorstelt, welke groep echtor in 
het oudere Tertiair eon min of rncer kosmopolitiach 
karakter gedragen heeft. Van 

Tabel I. Ovorzicht van den eainonhang der Reptielenfamilies van den Ooat-Indischon Arclupol met die dor 
andere regioenon 2). 

Van de O.-Indische 
Reptielenfamilies zg Ann tai 

Aantal 
ondor- 

families 
Orde of ondororde Familie Onderfamilio 

kosmopolitisoh 11 

3 

Ohelonia 

Emydosaaria 
Lacertilia 

Ophidia ‘ 

Chelonidao Sphargidae 
Testidunidae 
.Trion ychidae 
Crocodilida© 
Geckonidae 
.Scincidae Typhlopidao 
(Boidae) (Colubridae) < 
(Viperidae) | 

Colubrinao 
Dipsadomorphinae 
Elapinae 

Uitsluitend Ind o-
Australisch 3  

Ohelonia Lacertilia 
Ophidia 

Carettochelidae 
Dibamidae 
Xenopeltidae 

 

Orientaal 0 

5 

Emydosauria 
Lacertilia • 

Ophidia 

Gavialidae 
Lacertidao 
Agamidao 
Varanidao 
Ilysiidao 
(Boidao) 
(Colubridae) 
Am blycephalidae 
(Viperidao) 

Pythoninae 
Hom&lopsinae 
Hydrophinae v. . 
Vipemiae Crotalinae 

Australisch 2 
2 

Ohelonia Lacertilia 
Ophidia 

Chelyidae 
Pygopodidae, 
(Colubridae) Homalopsinae 

Hydrophinae 

Aethiopisch 3 

3 

Lacertilia < 

Ophidia 

Lacertidae Agamidae 
Varanida© 
(Boidao) 
(Viperidae) PythoHinao Boinae 

Viporina© 

Neotropiaoh 5 

5 

Ohelonia 
Lacertilia 

Ophidia

 

， 

\ 

Clielyidao 
Chelydridae, 
Helodermatidae 
Ilysiidae 
(BoXdae) j 
(Colubridae) j 
Am blycephalidae 
(Viperidae) 

Pythoninae Boinae 
Acrochordinae 
Hydrophinae 
Crotalinae 

>)Morkwaardig is hot ontbroken der palao- 
tropischc Chamaeleonlidae, welko nog wol in Voor- 
Indie voorkomcn. De boenglon-hagedis (Calotes), 
wclks klour van groon tot vaalbruin veranderen kan, 
wordt in 0.-Indio vaak ten onrechte ka- meleon 
gonoemd, maar bohoort tot de familio der Ac/amtdue. 

2)Families of onderfaniilies, alleen in het be- treffendo 
eu in het Indo-Australische gebied voorkoiuend, zijn 
cursief gedrukt, kosmopoliti- sche families, waarvan 
onderfamilies een meer beperkte verspreiding 
vertoonen, zyn tusschen haakjes gejilaatst. Malakka 
on do Philippijnen zijn tot hot Indo-Australischo 
gobied gerekend. 
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de overige 5 Orientalc families koincn de 2 Slangen- 
familics ook in de Ncotropen voor, terwiji de 3 
Hagedissenfamilies Acthiopisch en voor een deel ook 
Palacarktiscli zijn. Met het Australische ge- bied heeft 
onzo archipel slechts den ook in do Neotropen 
voorkomendo Schildpaddenfamilie en 66n zuiver 
Australische Hagcdissenfamilio gemeen, t-erwijl van 
een tweede Ncotropischc Schild padden- en van een dit-
o Hagcdissenfamilie spaarzame vertegen woo rd igers in 
het- Indo-Australisch ge- bied worclen aangetroffen. 

Tabel II. Overzicht van den samenhang dcr 
Rcptielengeslachten van den O.-.Indischen Archi- pel 
met die der andero Rcgiocncn '). 

Van de O.-Indische Rep-' 
ticlcngenera zijn: 

C
h
el

o
n
ia

. 
| 

E
n

iy
d

o
- 

si
u
ir

ia
._

_
 

空! 
« 

O
p

h
id

i；
、 ')

I 

 

kosmopolitisch  ..............  5 1 5 3 14 
uitsluitend Indo-Austr. 7 1 13 3 24 
Orientaal .......................  6  16 28 50 
Australisch  ...................  2  10 10 22 
Aethiopisch  ..................    2 3 5 
Neotropisch ...................  1  3 4 8 

Totaal3) ..............  20 2 38 37 97 
Bcperkt men zich tot do verbreiding der families (zie 

tabel I), dan is het kosmopolitisch karakter der 
Reptielenfauna in het oogvallend en hebhen zich slechts 
enkelc zeer kleine, zuiver Indo-Australische families 
gevormd, terwiji daarnaast een vrij grooto mate van o 
verccn stem min g met het eigen! ijke Orion- tale gebied 
aanwezig is, waarvoor cell ter die met do Neotropen niet 
reel onderdoet. Vcel minder sterk is de verwantschap 
met het Aethiopische gebied en opvallend gcring is het 
aantal families, dat onzo Oost met het Australische 
gebied gemeen heeft, als men do kosmopolitische 
families niet mederekent. Gaat men echter de 
verspreiding der genera na (zie tabel II), dan wijzigt zich 
dit beeld tamelijk sterk. Sleclits 14 van de 97 in Oost-
Indie voorkomen- de geslachten zijn kosmopoliet en 
vooral in de mcer moderne en soortenrijke onderorde 
der Hagedissen en Slangen is het percentage der 
algemeen verbreido vormen gcring (5 van 38, resp. 3 
van 37). Bij de ou- dere groepen der Schildpadden en 
Krokodillen is dat verscliil niet zoo opvallend (5 van 20, 
resp. 1 van 2). Het aantal typisch Indo- Australische 
genera is vrij groot(24 van 97),vooral bij SchiJdpadden 
en Hagedissen (7 van 20, resp. 13 van 38), terwiji verdcr 
do grootste helft der geslachten tevensaan het Orientals 
gebied eigen zijn (50 van 97). Ook het verband mot 

J) Bij het gebruik dezer tabel bedenke men, dat de 
kosmopolitische families niet nogmaah onder het aantal 
families in de afzonderlijko regio* .en zijn meegeteld. 

2) Over de verbreiding der Slangen in den 0.- 
Indischen Archipel staan niet zulke recente ge- gevens 
ten dienste als over die der andere orden, misschien zal 
dus blijken, dat daar cen kleine correctio moot worden 
aangebracht, welke cchter °P de verhouding der cijfers 
en het eindresui- taat van weinig invloed kan zijn. 

*) Aangczicn Kommige geslachten in mccrdere 
horizontale reeksen tegelijk voorkonicn, zij：i de 
totaalcijfcrs lager dan de som der cijfers in de be- 
treffende vertikale kolommen. 

de Australische fauna treedt hier duidelijk aan den 
dag, aangezien bijna een vierdc van het aantal ge- 
sla^htcn (22 van 97) in de Notogaea voorkomen. 
Daarentegcn is de overeenstemining met de Neo-
tropen gcring, maar altijd toch nog sterker dan die met 
het Aethiopisch gebied (8 resp. 5 van 97). 
De vcrklaring dezer feiten ligt voor de hand. Aan het 

ein do van het Krijt- en in den aanvang van het Tertiaire 
tijdperk, toen do kontinenten over het ge- heel nog in 
uitgebreido verbinding met elkaar ston- den, was de 
grondslag van de huidigo vcrdecling der Repticlcn in 
orden en familie's reeds gelegd, Vandaar do 
kosmopolitische verbreiding van velo familie's cn lict 
discon tin u voorkomen van relicten uit families met een 
vroeger aanecngcsloten ver- breidingsgebied, zooals b.v. 
uit velo in hoofdzaak neotropischo families. De 
diilerentiatie der reccntc genera cn soorten biiincn deze 
groepen heefb echtcr voornamclijk in het Midden- en 
Bovcn-Tertiair plants gevonden, toon langzanicrhand 
ccn scheiding tussclicn de groote landmassa's ging 
optreden en de tegenwoordige vcrdecling in land cn 
water is ont- staan. Blijkbaar heeft do verbinding met het 
vasto- land van Azie nog langen tijd een intensief 
karaktor gedragen, terwiji die met het Australische 
continent vecl korter of losser jnoct zijn geweest. Met het 
Aethiopisch gebied heeft waarschijnlyk allcen door de 
Orientalc Regioen hcen contact plaats gevonden, want 
alle familie's x) en genera, welke eerstgenoemd gebied 
met onzen Archipel gemeon heeft, koincn ook voor in het 
tusschenliggendo dec! van Zuid-Azie. Daarentegcn 
vertoonen de Neotropen een iota ster- kere mate van 
overeenkonist, waarbij het Aziatischo vastcland voor een 
deel niet ala tusschenschakel kan hebben gediend, maar 
veeleer aan ecn landvor- binding door middel van 
Australia en den Aiitarctis of aan ecne door middel van 
Polynesie moet worden gedacht. Tenslotto is de 
afzondcring van den Archipel groot en Jangdurig genoeg 
geweest voor het ontstaan van ccn 24-tal eigen genera 
(bijna eon vierde van het totale aantal) en licbbcn wij 
telkens kunnen opmerken, dat do scheiding tusschcn hot 
Westelijk en Oostelijk deel vati don Archipel lang- 
duriger en meer volkomcn moot zijn geweest, dan die 
tusschcn de eilanden van dio bcide deelcn ondcrling. 

Waarschijnlijk spelcn do talrijko Rcptiolcn in (lo 
natuur van Ned.-Indie eenc vrij bclangrijke rol, vooral 
door het veixlelgcn van do zoo overvlocdig voor-
komendo insekten, men merkt daar echtor weinig van. 
Zij breugen den jnensch weinig nut, maar bo- rokkenen 
he)n ook weinig schade. Gevaarlijk voor den inensch zijn 
alleen de krokodil (vooral bij het baden) en vole 
giftslangcn. Het aantal slaclitoilers echter, dat jaarlijks 
door kaairnarmcn en slangen gedood v/ordt, is niet 
aanzieulijk en staat in geen verliouding tot het groote 
aantal van dergcJijke go- vallen in Britsch-Indie, wat 
waarschijnlijk vcrklaard inoet worden door het feit, dat 
de godsdionstige opvattingen der Hindoo's het dooden en 
uitroeicn van schadclijkc dieren bemoeielijken. l)o 
grootere elangen, zooals de Sawahslang (Python 
reticulalus Schn.), die him prooi door oniwinden worgen, 
ci- schen gewoonlijk slechts weinig slachtoffere, aan- 

l) Als uitzondering inoet de ouderfamilie dcr 
Bo'inae venneld worden, die op Madagascar door 
2ovcrigensNcotropische genera vcrtegenwoordigrl 
wordt, en op het vasteland van Azie ontbreekt, terwiji 
het Austro-maleischo deel van den Archipel een eigen 
geslacht herbergt. (Zio ook noot 2, p. 460). 



KRUIPENDE DIEKEN-KRUGSVERRICHTrNGEN. 463 

gezien zij dichtbewoondo strckcn mijdcn, Soinmige 
slangon on vooral de bijawak (Varanu^) stelen kip-
pen en cicren, daar staat cchter tegenover, dat do 
zwartc slang (Coluber mdamirus Schlcg.) van ratten 
leeft, dat tjetjaks musk io ten vangen on dat toko's on 
andcrc hagedissen vcle schadelijko insekten ver- 
slinden. Het vlccsch en de eioren van do zccschild- 
padden zijn ecu gclicfd vocdsel vooral bij Chincezcn, 
maar vormen gecn uitvocrartikc]. Van werkclijko 
handelswaardo zijn alleen do huiden van krokodil- 
len on waranen en vooral het hoomschild van do 
cchto karetschiklpad (Chelonia imbricata L.). In de 
Molukkcn cn op Celebes heeft. cen levondige handel 
in schildpad (karet) plaats, welke vooral naar China 
gericht is. (Zie ook onder SOHILDPAD cn SOHILD- 
PADDEN). 

Lileraluur. Behalve do bovengenoemde, aJgcmee- no 
werken over Reptilia, (zic denootop p. 459), zijn over 
do Kruipende dicrcn van onzen Oost talrijko grootore en 
klcinere verhandclingcn verschenen, waarvan cnkele 
der bclangrijkstc hierondcr in chronologische volgorde 
volgen ； C. J. Temminck. Vorhandclingen over de 
natuurlijke geschicdenis der Nedcrlandscho 
ovcrzecsche bezittingen. Zoolo- gie, Leiden 1839―14, 
waarin een zcvental artikels over Reptielcn van do hand 
van Sal. Miiller cn Henn. Schlegel met talrijko 
opmerkingen over ver- epreiding on levcnswijze der 
beschreven vormen voorkomen (zic bij do onderorclen 
der Kruipende dieren); W. Peters en G. Doria. Ann. d. 
Musco civico di Storia natur. Genova Bd. XIII, 1S7S; 
A. B. Meyer. Abh. und Ber. des kgl. zodlog. Museums 
zu Dresden, 1887; Max Weber. Zoologische Er- 
gebnisso einer Re iso in Niederlandisch Ost-In- dien. 
Bd. I, Leiden 1890—91, in hot bijzonder do artikcls; 
Max Weber. Reptilia from the Malay Archipelago I. 
Sauria, Crocodilia, Chclonia; Th. W. v. Lid th de Jeudc. 
Rcptilia from the Malay Archipelago II. Ophidii； Th. 
W. v. Lidth de Jeude. Notes from tho Leyden Museum 
Vol XV, 1893.— ibid. Vo). XVI, 1894; — Bd. XVIII, 
1897;— Reptilien (Schlangcn), Nova-Guinea, Result. 
Expdcl. ecient. nderl. Nouv. Guindo. Zoolog. Vol. V et 
Vol. IX, 1911 ； G. A. Boulenger. The Fauna of British 
India. Rcptilia and Batrachia, London, 1890;— 
Catalogue of l<eptiles and Batrachians of Celebes, witli 
special reference to the collections made by Dra. Paul 
and Fritz Sarasin in 1893—96. Proc. Zool. Soc. London, 
J 897; 一 Bd. XVHI, 1895; J. Th. Oudcmans. Eidcchsen 
und Schildkroton, Zool. Forschungsreisen in Australien 
und in dem Mala- yischen ArcJi. vor)Richard Seinon. 
Bd. V, Jena 1894—96,; P. und F. Sarasin. Gcologischo 
Ge- schichto dor Insel Celebes auf Grund der Thier- 
verbreitung. Wiesbaden, 1901. 一 Jean Roux. Reptilien 
und Amphibicu aus Celebes. Verh. Nuturf. GeseHsch. 
Basel Bel. XV, 1904. — Nelly de Rooy. Reptilien 
(Eidcchsen, Schildkroton, Krokotlilen), Nova-Guinea, 
Result. Exped. scicrit. nderl. Nouv. Guince, zoologie, 
Vol. V 1909, — The Reptiles of tho Iiido-Australian 
Archipelago I, Lacertilia, Chelonia, Emydosauria, 
Leiden, 1915 】).—Dan. do 

*) Vooi'al laatstgcnocmd, recent work kan den 
liefhobbers cn vcrzarnelaars van kruipende dic- ren 
zeer aan bevolen worclen. Het zal eerlang mot ecn 
tweede decl (Ophidia, slangen) aangcvuld worden en 
geeft een voiledig overzicht over allo 
herpcrologischo data, dio op onzon Oost botrok- king 
hob ben, Het is buitendien voorzien van clui- delyko 
illustratieB. 

Lango Jr. und Nelly de Rooy. Amphibion und Reptilien, 
uit Alfred Maaaa. Durch Zentral-Su- inatra, Berlin 1912. 

KRUISOREMBAAI. Zie VAARTUIGEN., 

KRUISPRAUWEN. Zic VAARTUIGEN. ■- 

KRIJGSRAAD. Zic RECHTSWEZEN. 
KRIJGSSCHOOL. Zio ONDERWIJS (MILL TAIR). 
KRIJGSVERRICHTINGEN in den N.-I. Archi- pel na 

de opheffing der O.-I. Compagnie (1800— heden). 
In dit artikel kunnen wegens do uitgebreidheid der stof 

slcchts die krijgsvcrrichtingcn van ccnigc beteekenis 
worden besch re ven — en dit nog alleen in zeer 
beknopten vonn —, wclko nict of slechts vluchtig onder 
do gcschiedcnis in de artiltelen over de verschillende 
gewesten cn eilanden zijn vermeld. Naar deze laatstc 
artikelcn is dan ook zoovecl mogclijk vorwezen, terwijl 
voor do krijgsvcrrichtingcn onder het Britschc 
tusschcnbestuur het arti- kel ENGELSCHEN IN DEN 
MALEISCHEN AR- CHIPEL te raadplcgcn is. Voor do 
krijgsvcrrichtingcn ter zco zie mcti be halve de 
genoemde arti- kelen ondor ZEEMACHT en ZEEROOF. 

JAVA. Voor hetgecn betreft de krygsverrich- tingen op 
Java tot 1811, mogc verwezen worden naar hot artikel 
JAVA (GESCHIEDENIS) en naar de artilielcn betreffende 
de verschillende gewesten van dat eiland. 

Vero vering van Java 1811. De strijd in 1811 van de 
Fransch-Nederlandsche troepen tegen do Engclschcn op 
Java is tot d us ver de eenige strijd, dio in Indie to land 
tegen een buitcnlandschcn vijand is gevoenl.Voorde 
verovering van Java rusttede Gou- verneur-Gencraal van 
Britsch-Indie, Lord Minto, cen groote macht uit, welke 
onder bevel van Sir Samuel Auchmuty en door Lord 
Minto zelf ver- gezcld den -Idcn Aug。1811, zonder 
ecnigen tegen- staiid to ondervinden, nabij Tjilintjing, 
ten O. van Batavia, Jandde cn vrijwel ongehinderd den 
Sstcn d^a.'v. laatstgcnoenicle plaats bczette. De Fransche 
troepeii, waarbij de Gouv.-Gen. Janssens, hadden den 
Gden t.v. Batavia vcrlaten en zich terugge- trokken op de 
door Daondels ontworpen en in gcrcedhcid gcbrachte 
verschansto logerplaats nabij Mccstcr Cornells； ccnc 
afdccling cchter hield stand in ecu stelling ac-Iitcr 
Wcltex^rcdcn, dio den lOden Aug. na een gevccht van 
enkcl^uren moest worden vcrlaten. Dientengevolgo 
hadden de Engelsche troepen gelcgenheid de legerplaats 
bij Meeator Cornclis tot op korten afstand tc nadcren cn 
in den vroegen ochtend van den 26sten op verschillende 
pun ten binnen te dringen. Toen de Gouv.-Gen. Janssens 
hicrop het bevel tot den terugtocht gaf, was dezo feitclijk 
door de meestc troepen reeds begonnen cn weldra in ecn 
vlucht in de richting van Buitenzorg ontaard. Slechts een 
klein gc- deelteiRtc laatstgcnociude plant*, vanwaar de 
Gouv.-Gen. Janssens den 27sten Aug. vertrok met het 
doel in Midden-Java, met behulp van do Iroepen dor 
Iiilandscho vorsten, do kans van den oorlog nogmaals te 
boproeven ； ook hot ovorschot van het Franschc legcr 
— omstreeks 750 man ondor Gcncraal Jumcl — begaf 
zich denzelfden dag van Buitenzorg op marsch ten cindo 
over Cheribon^ Scniarang tc boreiken, hetgeen slcchla 
aan woinigen gelukte, daar tc Chcribon het grootsto 
gedeelto van de troepen van Jumcl mot hemzclf 
gevangen werden genomon door do landingsdivi- sie van 
een Engelsch eskader, dat zich kort te 
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voren zonder slag of sloot van die plants had nicest er 
geinaakt. Te Semarang aangekomen, vor- eenigde de 
Gouv.-Gcn. Janssens zich met hot door den commandant 
aldaar, den Brigadier Von Win- kolmann, gcopperde 
dcnkbecld om bij do nado- ring van den vijand eene 
stclling nabij Scroiidol,_ ongcveer 2 uur ten Zuidcn van 
de stadiT"to bc- zetten. 

Na do bczetting van Buitenzorg verkeerdc do 
Engelsche opperbevelhcbber in de mcening, dat Janssens 
zicb met de rest van zijn leger naar Soo- mbaja had 
begeven; hij besloot. daarom zijne troc- pen over zee 
derwaarts over to brengen. Op weg naar Soerabaja cchter 
veninm Aucliinuly de aan- wezigheid van Janssens te 
Scmarang, waarop hij met het gcdeclte van zijn nmcht, 
waarover hij da- delijk kon beschikken (士 1100 man), 
derwaarts ging, daar 9 September landde en den 14dcn 
tegen de stelling by Serondol oprukte. Na een strijd van 
een uur sloegen de Javaansche troepen van den 
verdediger op de vlucht en trok de overige macht terug 
op Oeiiarang, vanwaar zij door de Engel- schen werd 
verjaagcl. Uit Salatiga, ^vaarheen hij gevlucht was, 
stelde Janssens den Engclschen op- perbevelhebber een 
wapenstilstand voor ten einde over de overgave van Java 
te kunnen onderhan- delen. Tijdcns dezen 
waj)enstilstand, die den 17den September voor 24 uur 
were! gcsloten, stelde do Engelsche opperbevelhcbber 
zulkc harde capilu- latievoorwaardcn, dat Janssens eerst 
na herhaalde poging om daarin eenige vcrzachting te 
brengen, tot de onderteekening daarvan kon besluiten, 
wijl zijncrziids van een wederopvatten van de wa- pencn 
geen sprakc meer kon zijn. Alle bezittingen gingen aan 
Engeland over; alle militairen werden krijgsgevangeh 
verklaard; Engeland. verbond zich in geen enkel opzicht 
omtrent maalregclen tot waarborgiiig van de open bare 
schuld, tot erken- ning van het papieren geld, tot rcgeling 
van het bestuur, a.a. Tot Luitenant-Gouverneur dcr kolo- 
nie werd Sir Thomas Stamford Raffles benoemd, die a Is 
Agent van den Gouverneur-Geueraal van Britsch-Indie 
bij de Maleische Statcii werkzaam was. 

Literaluur. Onder vele werken worden bier ge- 
noenid: Nypels, De verovering van Java door de 
Engelschen in 1811, Breda, 1895 (1901); Major W. 
Thorn, Memoir of the conquest of Java 1815. 

J a v a-o o r lo g (1825—30). Voor oorzaaken aan- 
leiding zie hetartikel JAVA (GESCHIEDENIS). Nadat de 
strijclkrachten van den hoofdopstandeling Dipa Negara, 
die oorspronkelijk bestonden uit overloopers van de 
troepen van den sultan van Djokjakarta en uit vele 
hoofden met hunne volgdingen, lang- zamerhand tot 
nicer geregelde troepen waren ge- vornid, die overaJ 
stcun bij de bevolking vonden, omsingelden zij de 
hoofdpJaats Djokjakarta, die door troepen van 
Soerakarta word oiitzet en ver- Bterkt. In 
laatstgenoenKle plaats Jiad de Luitenant- Generaal 
Merkus de Kock, Luitenant-Gouverneur- Generaal van 
Ned. Indie, zich van den trouw van den Soesoehoenan 
weten te verzekeren. Hij deed aldaar door hem 
gewapende korpsen oprichten, riep een voorgenomen 
expeditie naar Burneo terug, ontlx»od Generaal Van 
Geen van JMakassar en v/ist , hulptroepen van Madoera 
te verkrijgcn. Op 31 Augustus 1825 kwam Van Geen te 
Semarang aan meb een sterke troepenmacht, met behulp 
waar- van hij spoedig de gedurende twee maanden ver- 
broken gemeenschap tusschen die plaats en de 
Jioofdplaatsen Djokjakarta en Soerakarta wist 

te horstollcn. In Kedoo had do hoofdplaats Mago- 
lang_z»-are tijdcn te verclurcn, totdat troepeii uit 
Semarang verbotcriiig in den tocstand brachtcn. Nn word 
besloten van verschillcnde zijdon op to rukken tegen het 
terrein ten Z.W. van Djokjakarta, waar Dipit Ncgarfi, zich 
ophicld. Goed verband werd tusschen de hiertoc 
uitgerukte colonnea niet verkregen en den 26on Oct. was 
De Kock weder te Djokja terug, daartoo genoodzaakt 
door 's^vijands krachtig optreden in Kedoe. Op den weg 
tusschen Solo en Djokja, waarop Klaten de eenige verst 
erkte on bczette plaats ~ rden een paar versterkingen 
opgericht evenals tusschen Sema- rang, Magclang en 
Djokja. In de borgpassen tusschen de residentien aan de 
kust ten W. van Se- marang cn Banjoemas, waarin cen 
colonne onder den luit.-kol. Diel ageerde, hidden kleine 
colonnes de opstandelingen in bedwang en hier en daar 
werden gewapende' inlandsche korpsen opgei'icht 
(barisan), die tot taak kregen -het van vijanden ge- 
zuiverdc terrain te bewaken»V 

Na ommekomst van den Westmoesson werd do oude 
kraton van Plerdd, waarin de mniters positie gcnomen 
hadden en van waar uit zij de Soloscho troepen bij de 
bcgraafplaats van Imagiri en in het Zuidergebergte 
bestookten, door"*Cleerens ge- nomcn en toon hij weder 
door den vijand bezet was, den 9en Juni 1826 noginaals 
door een sterko macht onder Cochius veroverd. Daama 
rukten twee colonnes uit Djokja tegen de schuilplaats van 
Dip角 Negara te Deksa op, gestcund door drie colonnes 
uit Kedoc; Cleerens vatte met drie colonnes post langs de 
Bogowonto en Mangkoe Negara bezette hot 
Zuidergebergte. Deksa bleek vcrlaten en Pipa NeghrA 
naar het Zuidwcsten uitgeweken. Terwijl hij achtcrvolgd 
werd deed zijn bevelheb- ber Sen tot ecn aan val op een 
eskorte, dat de voog- den van den jongen Sultan van 
Deksi naar Djokja moest terug gcleiden en hakte het 
gchecl in de pan. Dit deed de oorlogskans keeren. Dipa 
Ncgarfi, versloeg Mangkoo Negara en noodzaakte onzo 
iusluitingscolonnes terug te trekken om Solo tegen zijne 
aanslagcn tc beveiligen. SolJewijii word den 28en Aug. 
1826 op den weg tusschen Djokja on die plaats verslageii. 
Slechts met mocite word de weg van Solo naar Semarang 
vrij gchouden met soldaten, uit de Buitenbezittingen 
ojigcroe- pen. Tevens werd Mangkoe Boe wan a IL uit 
zijn ballingschap teruggeroepcji cn op den troon van 
Djokja hergteld, zonder dat dit veel invloed had op de 
stemming der bevolking. Eerst na krachtig agecren van 
een drietal colonnes kon de opstandc- ling uit den omtrek 
van Solo verd re von wordon/ Poslen op de Zuidelijkc 
hcllingen van den Merapi opgericht, verhinderden tevens, 
dal hij daar op» nieuw positic kon nemcn. Uok werden 
zijn benden, die Kedoe overstroomden, daaruit verjaagd, 
een hernicuwde opstand in Banjoemas gedeinpt eu onze 
positie in Bagelen verbeterd. 

Eene expeditionnaire troepenufdeeling uit Ncder- 
kind, onder koi. Vermersch, maakte het n)ogeJijk midden 
J 827 krachtiger op te treden. Het was toen reeds afdoende 
gebleken, dat geen blijvend succcs werd verkregen aHecn 
door cen zegevicrend voor- waarts rukken vau colonnes, 
doch dat, oin tot het docl te gcj'aken, ook jnaatregclen 
getroffen dienden te worden met betrekking tot de 
gebieden, waar do troepen reeds mecstcr wnren, BI. a. w. 
dat de streken in deu rug dcr opereerende colonnes 
blijvend bezet moesten worden. De ondervinding, dat de 
bevolking in dcDabijheid van toen reeds beslaande 
,,Wnt(h)gs'' 
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ons ni* licht afvallig wcrcl cn dat de muitolingon voor 
die vcrsterkingcn ontzag haddcn, deed het aenkbcold 
rypen, do hand having van do rust to bevorderon door 
uitbreiding van het anntal ben- 仪ngs. Naar doze 
bentengs is het plan, volgcns hetwclk de Java-Oorlog ten 
slottc tot cen goed eindc is gebracht, hot „bdntengstelser, 
genaamd ； f,en onrechte echtcr, want niet de bentengs, 
die in, hun working passief waren, vormden het 
criterium van bcdoclde wijze van ooriogvocren, doch 
wel de talrijko colonnes, waarin de t roepen- macht werd 
verdccld on die, uit verschillcnde wa- pens saamgestcld, 
zelfstandig, herhaaldelijk cch- tcr ook verccnigd cn 
steeds zoovcel mogelijk in verband, ageerden, 
zoodoende langzaam maar zeker het terrein, waar Dipa. 
Negara, hecr en mces- ter was, inkriinpcnd, Evonwel 
valt niet to ont- kennen, dat een dcrgclijko wijze van 
ageeren al- ]ecn mogelijk was clank zij de aanwozigheid 
van talrijke bentengs, die even zoovclc steunpnnten voor 
de colonnes vormden, waar zij hunne vivres konden 
aanvullen, hunne zieken konden achtcr- laten a.a. 
In genocmd jaar werden het eerst bentengs op- gericht 
langs de hellingcn van den Merapi om Kedoe en Djokja 
te verbinden, en de opstand be- teugckl, die Dipa Negara 
in Rem bang wist te docn ontbranden. Vervolgens 
werden kleine tochten ondemomen in Bagclen, waar de 
afsluiting on- voldoende geblekcn was, zoowel a Is in 
Kedoe cn Pekalongan, waar overal posten werden 
opgericht, en eindelijk maatrcgclcn getroffen om na den 
West- mocsson in April 1828 den vijand incer cn nicer 
in tc sluiten. Begin 1828 volgdc de oprichting van 
bentengs tot insluiting van het terrein tusschen Pragii cn 
Bogowonto; Sen tot in Bagclen doorgc- drongen, werd 
teruggejaagd ； Kjai Madja (de raad- gever van Dipa 
Ncg4ra) word door een der tien ageeren de colonnes 
gevangen genomcn; eenige vijandige hoofden 
onderwierpen zich cn eindolijk wercl in Februari 1.829 
cen wapenstilstand gcslo- ten naar aanleiding van 
gcvocrclc ondcrhandelin- gen met Dipa Negara cn Sen 
tot. Den JOcn April echter werden de vijandclijkheden 
hervat. Het bestaaude aantal bentengs was sedert Mei 
1828 mot ruirn hondenl vcrmccrderd. Tien mobielo 
colonnes hidden de opstandclingcn in hoofdzaak 
tusschen de Prugii, en de Bogowonto ingesloten, maar 
konden nicl verhiixlcren, dat de hoofdop- staridcling 
daaruit den Gdcn Aug, 1829 ontkwam. Daarbuilen gocn 
steun nicer vindendc, keerde hij 30 Augustus naar den 
Wcstelijken oever van de Pr&gft, tcrug, waar liij door 
eenige colonues zoo werd achtcrvolgd, dat hij medio 
September we- der uitweek naar Selarong, waar hij door 
Sollcwijn verslagen werd. In Bagolen werden inniiddels 
in- vallciulc muiterbonden teruggejaagd on verhin- derd 
door tc dringen in Kedoe. Cleercns bezetto de mocrassen 
ann de Zuidkust. Den 21 en Sept, onderwierp zich 
Maugkoe Boomi (oom van .Nog&rA), den 17cn Oct. 
SGntot, die con flinko ba- risan oprichtto om aan onzo 
zijdo to strijdcn. In dozen oorlog word die troop echter 
niet benut, daar Dip& Neg&r& zich don 16cn J?cbru“ri 
1830 in Zu id-Bagclen ii) handen stcldo van Cleercns. 
Don 8cn Mnart kwarn hij to Mngclang. Toon hij daar 
don 28en eischtc tot hoofd van den Mos- linischon 
godsclienst met den titel van Sultan to wo rd on 
aangestekl, word hij gevangon genomon en naar 
Menado yerbaunen, waar hij den 8en Jan. 
I85iT"6\^rlecd. Ongcvcor 8000 Europeanon 

en 7000 onzer inlandschc krijgsJicden hodden in den 
oorlog tegen hem het levcn verlorcn ； 200.000 inlanders 
waren als slachtoffers van den strijd om- gekomcn. 

Literaluur. Ah standaard werk over den Java- oorlog is 
met medcwerliing dcr Ned. Ind. Regee- ring door het Bat. 
Gen. v. Kunsten cn Weten- schappcn uitgegeven 
„DeJaya-oorlog van 1825— '30", waarvan de clcclcin 
(J894), II (1897), en ITI (1904) zijn bewerkt door P. J. F. 
LOIBV, de declen IV (1905), V (1908) en VI (1909) door 
E. S： de Klcrck. 

Bantam. Zib het artikcl BANTAM onder geschie 
denis. 

K ra w a n g. Zie het artikel KRAWANG onder 
geschiedenis. 

Oh e rib on. Te Indramajoe werden in ] 816 opstand 
elin gen door troepen onder kapitein Van Driel verslagen. 
In 1818 brak in Cheribon cen opstand uit onder Bagoes 
Scrit, die door een troepen- macht onder Luitenant-
Kolonel Van Hoorn werd bedwongen. 

SUMATRA. S u m a t r a's W e s t k u s t. Nadat, op 
aanhoudend verzock van Alaleische hoofden om hulp 
tegen de steeds veld winnende Padri's (zie PADRI'S), in 
Februari 1821 Semawang, aan het meer van Singkarak, 
dat vroeger door do Engelschcn bezef was gewccst, ook 
onzerzijds van eon militoire be- zetting was voorzicn, 
werd do zg. Padri-oorlog gcopend met eon aanval van die 
bezetting op do Padri-kampong Soli-ajer (30 April 1821). 
In October d.a.v. werd het zenden van eene specials 
expeditie naar de binncnlanden van Sumatra gelast, 
waarover het bevel word opgedragen aan den Luitenant-
Kolonel Raaff. Nadat deze in 1822, bijgestaan door 
MaJcischc hulpbenden, met gun- stig gcvolg had 
gestreden, rukte hij in April 1823 op tegen Lintau, den 
hoofdzetcl der verzetspartij. Hij lecd cchtcr dchec bij een 
poging tot het for- ceeren van den overgang van den 
Marapalam, dientengcvolgc en ook in verband met 
tcgenslagen van andoren aard, bcsloot Raaff den 17den 
tot den terugtocht, waarby de Padri's aanvankelijk 
verwoede aanvallen deden. Daar onze troepen voorloopig 
niet in staat waren actief op te treden, werd de vijand 
steeds driester en bracht hij zelfs de gemcenschap 
tusschen onze posten in gevaar. Nadat Raaff, die naar 
Batavia was ontboden, als Resident en Bevelhebber der 
troepen vandaar was tcruggckccrd, sloot hij den 22sten 
Jan. 1824 te Masang met de Padri's een vredesverdrag, 
dat editor door dezon, kort na het overlijden van den 29-
jarigen overste (17 April 1824), werd herroe- pen. Enkele 
maanden later werd de Koloncl H. J. J. L. Bidder De St 
tiers tot Resident on Militair Commandant bcnocmcl, die 
ingevolgo zijne in- structie zich op het stand punt stele! 
e, dat bij ge- schillcn tusschen Padri's en Maleiers onze 
gewa- pende macht slcchts in dringonde gevallen zou 
optredon. Dezo politick van ontliouding, door de Padri's 
aan onmacht tocgeschrcvcn, had een aanval lend optreden 
hunnerzijds en hot ontstaan van on rust in do 
onclcrworpcn st reken tongovolgc. Dorhalvo was De 
Stucrs in 1825 wel tot gewapend optreden vcrpHcht, 
waarbij het hem spoedig ge- lukto met cenigo hoofden 
ccn vrcdcsvordrag to sluiton. In 1826 moest de 
troepenmacht ter Su- matra's Westkust worclon 
ingekrompon tot vor- sterking van do troepen op Java 
(Java-oorlog), zoodat onder het vcrdcrc bestuur van Do 
Stuffs die in Juni 1829 aftrad, krijgsverrichtingon van- 
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zclf onmogelijk waxen, hetgcen ons prestige niet ten 
goedo kwam. Na het vertrek van De Stuers werden het 
civiel- cn het inilitair bestuur ter West- kust gesplitst; in 
Maart 1831 evenwel, onder het be wind van den Gouv.-
Gcn. van den Bosch, had wederom vorcen^ing plaats in 
handen van den Luitcnant-Kolonel Elout, die al dadclijk 
zich ge- noodzaakt zag naar de wapenen to grijpen, oin 
ecnigo gcdcclten dcr Bencdcnlandcn, die in verzet 
waren gekomcn, tot gehoorzaamheid to d win gen. Voor 
een opt reden tegen Naras en de VII Kota's werd in Mei 
1S31 cen tijdclijkc troepenversterking van Java, 
gezonden onder den Majoor MichicJs, die, na ccn 
succcsvol optreden in Juni cn Juli, waarddor het gezag 
in do Bencdenlanden werd hersteld, naar Java 
trrugkcercle voor het voeren van besprekingen over 
cenc krachtige actic tegen de Padri's. Middelenvijl 
gelukte het Overate Elout do sterkc stelhng op den 
Marapalam (zic boven) op 6 Augustus bij verrassing te 
nemen, welk feit cchter nict onmiddellijk kon worden 
'benut wegens de onvoldoende sterkte van de troepen, 
die niet aangcvuld konden worden, wijl de Gouv.-Gcn. 
Van den Bosch vcrmccnde Java niet van troepen to 
mogen ontblootcn. in verband met den politie- ken 
tocstand in Europa. Toch were! nog in 1S31 een 
troeponafdeeling uit Batavia, wederom onder bevel van 
den Majoor Michiels, naar Sumatra's Westkust 
gezonden om, in vereeniging met de vloot, cen einde te 
maken aan den grooten smok- kclhandel, die, vooral tc 
Katiagam, door de Padri's werd gedreven. 

In verband met de politick, die de Gouv. Gen. Van 
den Bosch ten aanzien van Sumatra gevolgd wenschte 
te zien cn die in hoofdzaak neerkwam op gelcidelijkc 
onderwerping van het geheele eiland tot het gebied van 
den Sultan van Atjeh, begon Elout in Juli 1832 een 
agressieve beweging, daartoe in staat gesteld door een 
van Java verkregen troepen- versterking, gedeclteJijk 
bestaaiide uit het legioen van Sentot (zie hiervoren 
onder J a v a o o r 1 o g). Het eerst wendde Elout zich 
tegen Lintau, waar, van de overzijde van deii 
Marapalam, de Padri's een sterke stclling hadden bezet, 
die inzonderheid door de beleidvolle actie van den 
Luitenant-Kolonel Vermeulen Krieger spoedig were! 
vermeesterd. Nog in dezelfde maand waren Lintau, 
Boea cn Kaniang in 't Agamsche genomen ； in 
September werd vervolgens opgerukt tegen Bond jo 1, 
dat reeds den 21sten werd vermeesterd, landschappen 
Rau 
en Mandailing hunne onderwerping aatiboden. 1n- 
tusschen was van uit Again met goed gevoJg op- 
getreden tegen de L Kota's (PajokocmboeJiJ,.welk 
succes in October door Elout \vercl voltooid. In den 
gunstigen tocstand evcnwel kwam in Januari 1833 eene 
wending, die zich daadwerkelijk het eerst openbaarde 
door het vermoorden van 2 soldaten tusschen Bondjol 
en Fort Van tier Capellen, spoed ig gevolgd door bet 
vernioordeiT van de jnilitairo bezetting van Bondjol en 
and ere feiten, welke den Overste Vermeulen Krieger 
noopten inet de co- lonne, die onder zijn bevel naar de 
oproerige st reek was opgerukt, van uit Pisang den 
tcruglocht aan te nemen, waarbij door de voortdurende 
aftn- [allen van den vijand belrckkelijk groote ver- 
liozen aan gesneuvclden cn gewoiiden werden geleden. 
Gaandeweg breidde de opstand zich uit, waarop Elout 
bcsloot zijne troepen naar het ccn- ,rum terug te trekken 
en de uiterstc posten to doen bezetten door soldaten van 
Sentot. In het laatst van Mei acliaarde ook Agam zich 
aan de zijde 

der ontcvrcdencn; cen post aldaar werd afgeloopon cn 
Fort de Kock ingcslotcn. Wcl word doze plaats ontzet> 
dbeh ^16 algomecne tocstand bleef zeer be- denkclijk. 

In Juni kwam de Generaal-Majoor titulair Riesz, als 
“Ooinmissaris" met het opperzag ter Westkust belast, 
met ruim 1000 man versterking aldaar aan, waania 
weder aan offensief optreden kon wordon gcdacht: ten 
kostc van mcnig emstig gevccht (Kaniang) en zwaro 
verliezcn onzerzijds werden Agam en de L Kota's weder 
onderworpen. In Augustus arrivcerde de Gouv. Gen. 
Van den Bosch zclf mot den titel van „Oommissaris-
Generaal over N. I." ter Westkust; hii was van oordeel, 
dat in do eerate plaats Bondjo], het brandpunt van het 
verzet, weder onder ons gezag gebracht moest worden. 
Eene daartoe strekkende onderncming leiddc editor niet 
tot het doel. Intcgendeel zag Van den Bosch ten slottc 
zich genoodzaakt met zijne troepen op Fort de Kock 
terug tc trekken. Dezc tegenslag wakkerdo den moed dcr 
Padrfs nog aan en weldra waren ook Rau cn Mandailing 
geheel in opstand ； het Fort Ame- rongen werd 
ingesloten. 

Tn Februari 1834 kwam het militair gezag ter 
Sum.'sWbstkust in handen van den Luitenant-Kolo- nel 
Bauer, die, volgcns do instructien van den in October t. 
v. weder n<iar Java tcruggekcerdcn Gouv. Gen. Van den 
Boscb, den strijd met kracht wildo doorzetten (Matocr, 
Bondjol), doch daarin bij de hoogere autoritciten gecn 
steun vond. Toch ging het- jaar 1834 nict geheehzonder 
krijgsvcrrichtingen voorbij; de voomaamste daarvan 
was het in Juni bij verrassing ncmen van de stclling bij 
Matocr, dio toegang tot Bondjol gaf. In April 1835 
werden de operatien hervat in de richting van Bondjol, 
waar- van do bewoners in Sept. 1834 onderhandclingcn 
hadden aangeknoopt om zich aan ons gezag te on- 
derwerpen ； spoedig waren vcrschillende kampongs, 
waaronder Pisang, vermeesterd en in Juni werden onze t 
roepen, na cen hevig gevccht bij Pad an g Lawe in een 
verschanste stclling tegenover Bondjol go- legerd, 
waarmedo eene periodo van hcvigen strijd om de 
versterkto vijandeijko positie rondom fl io plaats werd 
ingclcid, dio eerst den IGen Aug. J837 met den val van 
het beruchto Bondjol cindigde, nadat inxniddcls het 
militair bevel was overgegaan op den Gencraal-Majoor 
Cleercns en van dezen in laatstgenoenid jaar op 
Michiels, aan wiens benoo- ming nog was voorafgegaan 
de komst, in Januari 1837, van den Jxjgcrkommandant 
Cochius, als Com- miasaris ter Westkust. 

Michiels, intusschen tot kolonel bevorderd en tot 
Gouvenieur cn Militair Oomrnandant van de Westkust 
boDocmd, begaf zich in Sept. 1837 naar Ran, waar hij 
den toestand gunslig vond en do leiding van do actio 
tegen Tamboesi overliet aasi den Majoor Van 
Sevenhovcn. Het volgende jaar cchter moest MichieJs in 
Jaatstbedoeld Jandschap zclf do aauvoering op zich 
ncmen, tencinde Daloe-DaJoc, <le hoofdversterking van 
het verzetshoofd, te ver- mcestcren (Dec. 1838). In 
Februari to voron ware以 de XIII en IX Kota's na luttele 
schermutselingen onder ons gezag gebracht. In J839 was 
een expedi- tie noodig tegen de Atjehcrs, <lie ons 
herhaaldclijk moeielijkheden hadden bezorgd in het nan 
hun go- bied grenzende gcdeelte van Sumatra's 
Westkust; in J840 aanvaarddo Michiels zclf de leiding 
van deze expeditie cn gelukte het hem de kust tot cn met 
Singkel in onderwerping te brengen. In Februari 1841 
brak, onder leiding van den Regent van Ba- tipoeh, een 
opsland uit, die zich uitstrekte van Pn- 



KRIJGSVERRICHTINGEN. 467 

dang Pandjang tot Fort van dor Capcllcn, doch (lion 
Slicliiols spocdig wist tc ondcrdrukkon. 

Het programnia van Van den Bosch, om gchccl 
Sumatra tot Atjdh ondcr ons gezag te brengen, was in 
1841 in Noordclijkc richting volbracht. Ten Zui- clen 
echter van de Bovcnlandcn was nog con uit- gestrekt 
gebied onafhankclijk on ons vijandig/ Hicr vonden velo 
ontovredencn ccn schuilpJaaty on do grensstreken oncler 
ons gezag stonden inoormalcn aan invallen van die zijdc 
bloot. Daarom wcrclen van November 1844 tot Januari 
1845 mccrdcre klcine cxcursics daarheen ondernomen, 
die meeren- dec]s met goeden uitslag werden bekroond. 
In April 184G zag Michiels zich nog genoodzaakt zelf 
cen expeditie tegen de XII Kota's tc leiden, waar een 
dreigende houding tegenover ons gezag was a an gen 
omen; na do vermcostcring van *s vijanda hoofd 
versterking keerden ook hicr orde en rust tcrug. Sedert 
mocst ter Sumatra's West- kust nu en dan nog de hulp van 
de militaire macht worden ingcroepcn tot het 
ondcrdrukkon van meestal plaatselijke woclingcn, o.a. in 
1899, toen ccn kleine troepenmacht naar het zelfbestu- 
rend landschap V Kota's mocst worden gezonden, en 
laatstelijk in 1908, toen op mcerdcre plaatson vooral in 
de Padangschc Bovcnlandcn ougeregcld- heden 
uitbraken, in verband met de invoering van de belasting 
op de bcdrijfs- en andcre inkomsten der inlandsche 
bcvolking, gepaard met afschaffing van de vcrpliclite 
kofficcultuur. 

Literaluur: Van de gcschriftcn nopens do krijgs- 
bedrijven tegen de Padri's ter Westkust van Sumatra zijn 
hicr te vermcldcn: „NcerJands souve- rcinitcit op 
Sumatra" door den Gen. Maj. A. V. Michiels; „Dc 
vestiging en uitbreiding der Nedcr- Janders ter Westkust 
van Sumatra" door den Gen. Maj. H. J. J. L. de Stuers, 
uitgeg. door Prof. P. J. Veth； E. B. Kiclstra, Sumatra's 
Westkust van 1819 1825, 1826—1832, 1833-1835, 1836-
1840, ]841 1819 on 卜edcri 1850 (Bijdr. T. L. V. \ an N. 
I„ 5e volgr. II t/m VII). 

D jam bi. Zio het artikcl DJAMBI. 
Lilcratuur : „De ondenverping van Djambi 1901 —

1907" door G. J. Velds, (Extra-bijlagc No. 24 van het 
Indiseh ]\Iilitair Tijcischrift), „Ovcrzicht van do militaire 
actio in Djambi en Palonibang" in het rndi^r-h Militair 
Tijdsdirift, jnargangen 1916 en 1917. 

Korintj i. Toen tijdensdc woclingcn in het Djam- 
bisclic in 1901 en 1902 de ons vijandige elementen aldaar 
in het aangrenzend Koriitt ji cen wijlqjlaats vonden, van 
waar op verschillcndo wijzen het verzet in Djambi 
claadwcrkoJijk we rd gestcund, zondcr dat op verfoogen 
van bcstuurszijde ncht were! geslagen, we rd in October 
1902 bcsloten tot het zenden van een militaire macht-. In 
afwachting daarvan worden «lc nil het Goiivcmemcnf 
sgebied naar de landschap- ])en Srrampas en Soengei 
Tenang voorende wegen \ cikc'id en voor het vcrkccr 
afgeslotciT (November 1902). In Januari en jMaart 1903 
ondervonden onze patrouillcs gewapendon tegonstand, 
waarop in April bcpaald word, dat Noord-Korintji zou 
wor- <lon bezocht en afgcpatrouillccrd door troepen 
onder bcv<4 van den Militaircn Coimnandant van Suma-
tra's Westkust, den Luitenant-Kolonel Bruyuis, wclko 
macht van Indrapocra naar Tapan zou op- rukken en 
tevens dicncn zou tot Hteun van een mi- iitair opt reden 
tegen Zuid-Korintji uit hot Djnm- bischc, waartoc van 
Java tijdelijk versterking word g<!zon(lcn. In de maand 
Jiini was de Noord-Korin- t ji-expeditio vercenigd te Kota 
.Limau Sirring, van 

waar word opgorukt naar Rawang en na ccnige gc- 
vcchten op 19 Jimi Lenipoer word bereikt. Den 3d on 
Juli we rd de zwaar versterkte kampong Pengasi 
genomen on drio dagen later do cerate aanraking 
verkregen met do Zuid-Korintji-colonnc. Den 12dcn Juli 
waren bcide colonnes gchccl vereenigd tc Poc- lau 
Sangkar en we rd de gezamcnJijke Iciding in han- den 
van Overstc Bruyn is gestelcl. 

Enkele dagen daarna misluktc een aanval op het 
zwaar versterkte kampong-complex Poelan Te- ngah, 
waarop van Padang versterking were! ontbo- den, 
waaronder ccn sccFIc onbespannen berg-artille- rio. De 
op 9 Augustus herhaakic aanval had betorc gc volgen, 
waarop den volgcndcn dag a He dfipati's van de naburige 
landstrcken liunne ondenverping aanboden. Begin 
September word de expedition- nairc troepcnmacht 
otitbonden en Korintji voor- loopig bezet door cen tc 
Sendara (t. r. Sanggaran) Agocug gclcgerdo garnizocns-
compagn ie. 

Literatuur : De Ex ped itie naar Korintji in 1903 (Ind. 
Mil. T. Extra Bijlagc no. 17). 

Lam po n gs ch o d is t r ie t en. Van 181S— 1829 had 
den in dit gowest verschillende krijgs- vcrrichtingcn - 
plaats tegon zeeroovers en tegen Raden Intan, het door 
Daendcls tot prins-regent der La in pongs aangesteldo 
rooverhoofcl, die cehter noch door de Engclschen noeh 
Jater door ons was erkend. Zoo werd in 1S19, tegelijk 
met de eerste expeditie naar Palembang, eenc colonne 
ondor kapitein Van Hulstcyn naar de Lam pongs 
gezonden, welker actic in verband met den ongunstigen 
afloop van genoemde expeditie, weinig rcsultaat had. 

In 1832 verdreef ccne expeditie onder kapitein 
Hoffman de opstandclingcn ondcr Batin ifemonang uit 
een versterking nabij kampong Ta rat as. Het volgende 
jaar misluktc cen ondcmcniing onder den- zclfdcn 
kapitein tegen de versterking Radja, Gepeh, waarop in 
1834 ceno expcditic ondcr kapitein Power word 
nitgerust, die cveninin hot gestelde docl be- reilcte. Een 
grootcre troepcnmacht vertrok daarop 25 Sept. 1834 
onder bevel van kolonel Elout van Batavia om in de 
Lampongs rust eu orde te hcrstel- len. Baclja Gepeh viol 
24 October in onze handen, tcrwijl de hoofdopstandeling 
Kaden Djamba in het begin van 1835 gevaugen werd 
genomen en de vijandclijke benden uiteengejaagd 
wertlen. 

In 1843—'46 hadden kleincre ondeniemingen, 
hoofdzakelijk ondcr leiding van kapitein Juch plaats, die 
eindigden met de inneming van de hoofdverster- king 
der opstandelingcn to Meramboeng. Ecne expcditic, in 
Augustus 185G van Batavia gezonden ondor bevel van 
kolonel Walcson, vond de versterking Bandocloc 
verlaten, steldc zich in het bezit van de sterko positie 
Gala Tnnab, vonucestertle Kctini- bang, nam ccnigo der 
hoofdopstandelingcn gevan- gen en richttc eonigo 
posten op. 

B o n k o e 1 o n. Tijdons de krijgsverrichtingen tegen 
Am pat Lawang (Palombang) onder den luit.-kol. 
Hdbacli in 1852, werd con kleine troepenmacht, onder 
majoor Jeeke], van Batavia naar Bcnkoclcn gezonden, 
waar de opstandelingen uit Am pat Lawang aanhoudend 
invallen deden. Paar doze troepcnmacht nict voldocndo 
van t ransportmiddelen was voorzicn om met do troepen 
onder Hclbach saam to werken, werden zij als observat 
iekorps te Socro gebozigd. 

In 1853 had cene cxcursio in de Ommelanden tegen 
kwaadwilligen plaats, tcrwijl in 1873 gewapend 
optreden in het landschap Lals nocxlig was, naar 
aanleiding van het vermoonlcn van twee bestuurs- 
ambtenaren. 
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At j c h cn 0nd crh oo righcd cn, P a 1 om- bang, 
Tapanoc 1 i, 0 o stkust van Sumatra, T o b a- cn B a t a 
k 1 a n d e n, I n d r a g i r i, Kwan t a n. • 

NIAS, BATOE-EILANDEN en MEN TAWEI- EILAN DEN. 
Voor de kriigsvomclitingen zic de gelijknamige 

artikclen onder g c s c h i c d c n i s. 
BANKA. In verband met de onlusten in Palcni- bang 

werclcn in 1S19 onze posten op Banka veront- rust; ccn 
trocpcnmacht onder kapitein Ege st ict het hoofd voor 
het zeerooversnest Kota Banka; ccnzelfde lot onderging 
in dat jaar ccn gedcelte van de troepenmacht bestemd 
voor de cei*ste expeditie naar Palembang (zie het artikei 
PALEMBANG) onder den kapitein Lacmling. In 
weenvil van dit supces hunnerzijcls verplaatstcn de 
zeeroovers hun hoofdvestiging naar Nicri. Na den moord 
op den Resident Smissacrt in het binnenland door den 
lioofdopstandeling Barin werden de bezettingcn op de 
zeven posten op het eiland versterkt en ccn colon- ne 
overgevoerd naar Pangkal Pinang, ahvaar spoedig 
tlaarop de luit. koi. Riesz het bevel over de Oostkust van 
het eiland op zich nam. In 1820 en '21 hadden op het 
ciland krijgsverrichtingeii plants door t roe pen onder 
bevel van luit. koi. Kccr, die Kota Waringin, Nibong en 
Nieri veroverden (Maart JS21). Volko- men rustig word 
het eiland cerst na den gunsti- gen afloop van de tweede 
exped it ie tegen Palem- bang (1S22). Na den dood van 
Barin, die zich in 1828 had onderworpen, stookte zijn 
zoon Amir on rust, waardoor in 1850—51 
gewapenderhand moest wor- den opgetreden door 
troepen onder majoor Bee- king, die tai van posten deed 
oprichtcn en veelvul- dig deed patrouillceren. Dczc 
krijgsverrichtingen eindigden met de gevangenneming 
van Amir. 

In Dec. 1899 en Jan. 1900 moest eon kleine troe-
penmacht van Java naar Banka worden gezonden voor 
het onderdrukken van onlusten onder de Ohineesche 
mijnbevolking. 

BILLITON. Op dit ciland bad alleen gewapend op- t 
reden plants in 19J1 tot demping van on ge regeld- heden 
onder de chineesche inijnbcvolkiug. Zie het artikei 
BILLITON. 

Riouw EN LINGGA-AKCHIPEL, zie het artikei RIOUW 
EN ONDERHOORIGHEDEN onder geechi e d e n i s. 
■ 

BORNEO. Westor-Afdeeling van Bor- n e o. Op 
verzoek van den Sultan van Sambas, die onze hulp inriep 
tegen de Ciiinecsche kongsi's, wer- den in 1818 aldaar 
eenige militaire posten opgericht. Herhaalde aanvallen 
op die posten cn in 1819 op Pontiauak maakten liet 
noodig, dat in J 822 een troepenmacht onder luit.-
kolonel H. de SLuers van Batavia naar Pon tian ak werd 
gezonden, welke naar Mandor oprukte, waar de 
Cliineezen zich onderwierpen. Nauwelijks waren de 
troepen te Pon tian ak terug of de Chineezen begonnen 
zich te Loemar en te Larah te versterken; uit deze 
verslerkingen werden zij in 1823 grooteiideels door De 
Stuers vei-dreven, doch in 1824 belegerden zij 
Singkawang en noodzaakten de bezelting van dien post, 
na acht dagen strijdens, naar Sambas te vluchten, welk 
feit, wegens gebrek aan troepen (Java-oorlog), 
ongestraft moest blijven. 

Eerst in 1850 kon de Ind. Reg. zich weder met de 
misstanden ter Westkust van Borneo inlaten; de 
krijgsverrichtingen, die hiervan het gevolg waren, 
begonnen met een 6ehec onzerzijd8,doordicn de kapt. ter 
zee Johr met een landingsdivisie en een dctache- menG 
infanterie het hoofd stootte voor cen verster- king aan de 
Sedouwrivicr. Hierdoor aangemoedigd, 

besloot de kongsi Thai Kwong de Hollanders te ver- 
drijvcn； zij vcrovcixle Pemangkat, waarop een troe-
penmacht onder den luit. koi： Sorg van Batavia werd 
overgevoerci, die na een zeer hevig govecht Pemangkat 
hcrovenle, dat echtcr tengevolge van de heftige aanvallen 
der Chineezen wedcrom moest worden verlaten. 

De troepenmacht wercl hicrop versterkt cn het bevel 
over de t roc pen opgedragen aan don luit. koi. Le Bron 
de Vexda (Sorg was aan bekomen wonden overlcden), 
die cvcnccns voor Pemangkat het hoofd stiet. 

Eerst na langdurige onderhandelingen werden de 
vijandclijkheden in 1853 onzerzijds hervat, en trok op 29 
Maart kapitein Kroesen met ecne colonne naar Sebawi en 
vandaar naar SGpang alwaar hij door de Chineezen werd 
ingeslotcn, doch door eene colonne onder Kapt. Van 
Houten uit Sambas werd ontzet. 

Sepang werd verlaten, maar Seminis, dat aan- 
houdend werd aangevallcn, blcef door ons bezet. Met 
zijno troepen, waaronder artillerie, ageerde luit.-kol. 
Andresen in begin 185-1 tegen Singkawang, dat veroverd 
werd cn van waar tot Mon- trado werd doorgedrongen. 
Na daar lict bestuur te hebben gercgcld en een aanval op 
die plaats to hebben afgeslagcn, vcrvolgden onze t roe 
pen de opstandelingen tot Sebaluu. Tn Juni 1856 werd 
onze post te Loemar overvallen. Onlusten in 1884 te 
jMandor uitgebarsten noodzaakten den luit.-kol. Vetter 
Mampawa te bezetten, den majoor Schafer, die met 
troepen van Java was overgekonien, po- sitie to doen 
nomen bij Kocboo Tengah op )ict pad naar Mandor en de 
Chineezen, die een aanslag op Bengkajang hadden 
ondemomen, te verdrijvcn. 

Na nieuwe versterking te hebben aangevraagd trok 
Vetter met een colonne tegen Mandor op, dat hij bczette. 
Nieuwe ongeregeklheden om Mandor maakten het 
noodig de weder teruggezondon ver- sterkingen aan 
troepen opnieuw aan te vragen cn daarmede naar Mandor 
te rukken. De Chineezen werden uit hun verstciking en 
uit het grootstc gedeelte van Mandor verjaagd. In de 
hoofil plaats bleef een garnizoen aclitcr. 

In 1823 werd een redoute to Sintang bezet. Drie jaren 
later werd deze post ingetrokken, maar in 1847, toen 
Janies Brooke Serawak had bezet, opnieuw betrokken. 

De Sintangsche grooten, Pangcran Mocda on Koening 
vcrlieten toen de hoofdplaats en Pang6- ran Ratoe 
ondcrnam een vergcefschen aansJag op Sintaug. De 
waameinendc res., maj. Kroeseo, verdreef de 
opstandelingen van daar cn volgde hen op de JleJawi, 
waar hij in Mei van het volgcnde jaar hun verstorking bij 
Soengei Man vcrovcixle, na eerst tcruggeslagen tc zijn. 
Luit.-kol. G. F. Nauta trok in Kebr. 1859 tegen de 
opstandelingen op, nam Kainpoeng Klamboe, doch 
moest van een tocht naar Tdbidah afzien. 

In 1863 vesligde zich ccn vitgewekene uit Ban - 
djermasin, Pang知n Mas Nata Widjaja, aan do boven-
MClawi en stookte daar onrust. Hij ont- vJuchtte uit 
Nangka Ingar aan de Kajan-rivier, toen hij daar werd 
opgezocht. In het voorjaar van 1864 stond Sintang weder 
aan aanslagen Moot. Een tocht van eene colonne onder 
luit-kol. Do Neve naar Nangah Kajan oiidernomen, had 
gecn gun- stig resultaat. Twee kleine colonnes borcikten 
in Mei van hetzelfde jaar wc! de Boven-Ingar, maar 
konden den tocht niet tot Tebidah voortzetten* 
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Toen de hoofclplaats korb daarop wcdcr door vyan- 
delijke bcnden werd bclaagd, worden Ba men cn Namoh 
bczot, Daar geraakte het stoomschip Ka- poewas aan den 
grond en viol in's vijands handen, na zoolang mogolijk 
verdedigd te zijn. Nu werden troepen van Batavia naar 
Borneo's Wcstkust gozonden, spoedig door nog 
mcerderc gevolgd, cn de Melawi-streek werd zonder veel 
bczwaar tot rust gebracht. To Nangah Pin oh word een 
post opgericht. In ^laart 1805 werd Socngei Pinang door 
ous bezel. Die plaats stond al spoedig aan aan- vallcn 
bloot, zoodat majoor Van Steen bergen gc- noodzaakt 
werd haar te hulp to komon. Op voor- stel van den 
Commandant van het leger werd bc- sloten deze posten 
in te trekken cn werd de luit.- kol. De Neve door den luit.-
kol. Wiggers van Kerchem vervangen; de vijand word to 
Nawa-h teruggcslagen, de post te Socngei Pinang opge- 
heven cn na con toebt op de Melawi tot Re ban Taboeng 
keeixlo de rust langzanicrhand terug. Slechts restte nog 
Mas Nata Widjaja cn zijn helpers uit Sorawai te 
verdrijven. Daartoe voer een colonne onder luit.-kol. Van 
Vugt de rivier op en vermcesterde de versterkingen te 
Moengoei Seli- pau en te Kroab. Serawai werd 
vervolgcns bezocht en de woningen van Pangeran Mas 
werden in do asch gelegd. Onder Raden Poetra cn Began) 
als apanage-houders werd liet MeJawi-gcbied verdceld. 

Oproerigc handelingen, die in 1874 plaats von- den, 
bij welker beteugeJing de ass.-res. op de Mesi- koo 
sneuvclde, werden door ccn eolonne onder luit.-kol. P. R. 
de Rochemont bed won gen. Het versterkte huis van den 
oprocrling Pandong werd verbrand. Hij zelf wist to 
ontkonicn. 

Verzet van de Tcbidah-Dajaks tegen de bcvelen van 
den Pancmbahan en het verslaan zijucr troepen 
noodzaakten ons in 1891 krachtig op te tre- den. Luit.-
kol. Dcykcrhoff vocr 18 Aug. met een troepenniacht naar 
Nangah Tebidab, dat 1 September bezet werd, 
vermcesterde ecnigc ver- storkte huizen en vond andere 
verlatcn. Den 12cn Sept, bercikto hij het vevlaten Waoe. 
Twee dagen later were! Nanga Boca verlatcn en na 
cnkcle huizen vemield tc hebben betrok cen deci dcr 
colonne ccn bivak te Nangah Lar. Te Nangah Tebidah, 
waar ecu versterking word opgericht, onderwierpen zich 
de hoofden van Tcbidah. Den 7en Oct. kccrclcn do 
troepen naar Sintang terug. 

In November 1895 verwekto Raden Pakoe Djaja 
gifting cn verzet in het stroomgebied van do ]Jovcn-
j\Jclawi van het landschap Sintang. Do cxcursien, <1 ie 
naar aanlckling hiervan noodig wa- ren en waaraan ook 
troepen van Pontinak dccl- namon, hadden tengevolgc 
dat cnkele versterkin- gci) werden vcrniccstord, ecu 
groot aantai vijanil en werd opgevat on conigc 
hoofdpersonen zich ovorgaven. /Ylhocwcl Pakoo nog 
nict was opgevat, werd de tocstand in begin 1896 zoo 
gunstig gcoordccld, dat in Maftit cen dccl dcr excursic- 
troepen nanr Poiitianak terugkecrdc. Kort daarop (22 
Maart) werd Pakoo in cen bentdng van het Njangei-
stroomgebicd dooreen bovo]kingspatrouillc, waarbij 
gewapendo politio, onder den controleur Wcstcncnk 
omsingckl, waarop hij zich met do zijnen aan dien 
controleur overgaf. Hicrnicdo was het verzet gebroken en 
namcn de verwikkclingon cen eindc. 

In Februari 1908 word de rust te Sintang ver- Btoord 
door cen tweetal gcestdrijvers, dat zich spoedig ccn 
aanhang wist te verwerven oin zich tegen het Ini. 
zelfbestuur tc verzetten. Het gelukte 

do militairc niacht de zich gevormd hobbende bcnden 
uitecn tc jagen. Na een gestadig patrouil- leoren, ook 
door troepen uit Pontianak, mclcklcn zich allc hoofden 
der opatandcJingcn. 

In December 1909 maakte ccn opstand van eenigo 
Dcsa-Dajaks in het landschap Meliau, <lio o.m. ecn 
politicpatrouillo aanviclen, het noodig ccn militairc 
macht denvaarts tc zenden, die vcrschillcnde 
aanrakingen met vijandelijko ben- den had. In genoeind 
jaar en in 1910 hadden in de Wester-Afd. van Borneo nog 
vcrschillcnde andcrc kleincre excursion en patrouillcs 
plaats, die hier niet.vcrmeld kunnen worden. 

De invoering van eeno nieuwe rcgeling op de inning 
van cle hasil dcr Dajaks, waarniede afschaf- fing van allc 
vcrplichte leveringcn gepaard ging, Icidde in 1912 tot 
ongcregeldheden in Sanggau en Liindak. Dezc 
noodzaakten tot gewapend op- treden van afdcclingen 
van de militaire bezetting van Bomeo's Wcstkust, die 
begin 1913 nog ver- sterkt werden door troepen van Java. 
In Mei 1913 werden door de onzen twee versterkingen 
bij den Riam Melanggar, zoomede cle kampong Njatai 
genomcn ； cinde 1913 kon de toestand in Landak 
bevredigend worden genoemd. 

In 1912 openbaarde zich, onder den invloed van de 
politieke gebeurtenissen in China, verzet onder do 
Chinecsche be volkin g van Sambas cn Mampa- wa. De 
moord op een tweetal Chincesche bclas- tmginners was 
aanleiding tot het zenden van een colonne uit Java, 
waania de houding van de Chi- neezen in Landak ten 
goede veranderde; in Mam- pawa had de actic van een 
patrouille een goede uitwerking. Alhoewel in 1913 na het 
registreeren van de Chincesche bcvolking cn het 
innemcn van hare vuurwapens, de toestand bevredigend 
blcef, was in dal jaar een geregclde patrouillcgang voor 
het uitoefenen van toezicht op cle be vol king toch 
nocxlig. 

In hot laatst van 1913 werden orde en rust in het 
Kajangcbicd van het landschap Sintang ver- stoord door 
cen bende, die zich ten doel steJde den tenigkeer van den 
in 1912 ontslagen bestuur- der van dat landschap to 
bewerkstelligcn. 9 December word de controleur van de 
onderafdceling Melawi door de o])siandelingcn 
vcrmoorcl; cen der- waaiis gezonden patrouille 
ondervond min of mecr tegenslag, waarop versterking uit 
Sintang werd ge- zondcu. Hot gelukte deze spoedig do 
leden van do bende to verspreiden cn den aauvoerder op 
te vfttten, waarna ordo en rust wederkcerdon. 

In Mei 1914 ontstond, tcngevolge van tc ver ged ro 
ven godsd icnstij ver, ontovredenheid over 
heerciuliensten, belastingen cn afschaffing van 
vcrplichte porsoonlijkc dicnstcn bij de hootden, on rust 
in het landschap Mat an, die zich het eorst openbaarde 
door cen aanval op ecn militairo pa- trouillo. 

De daarop gevolgde krachtdadigo actic, waarbij 11 
Juni de versterkte kampong Tocmbang Titi cn 18 Juni do 
zeer sterke ben ten g Tandjocng Geel an g wevden 
genomcn, maakto aan het verzet in dit landschap ecn 
eindc. 

Ecn in Juli 1914 in do onderafdceling Mam pawn, 
begonnon opstand onder do Chincezcn, die ook de 
Dajaks tot verzet wisten over te halen, breidde zich 
spoedig uit over do geheolo ondorafdeeling Sing- 
kawatig cn veroorzaakte ook gisting in de onder- 
afdeeling Lara cn Loom ar; ook de bevolking van 
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de onderafdeclingen Landak cn Sanggau schccn nict te 
verti-ouwen en zelfs tc Pon tian ak hccrschte on rust. Het 
gouverncincnts-ctablissemcnt cn de 
opiumverkoopplaats tc Mam pawn werden 2S Juli 
gcplunderd cn vcmickl, een lot, dat. vcrschillcndc 
opiumverkoopplaatsen cn pasanggrahans elders 
eveneens ond ergin gon ； onze patrouilles werden 
ovcral beschoten. Ook in hot Sangkingschc bra- ken 
ongercgeldheden uit. Ecn en nndor niaakte het noodig 
troepenversterking van Java naar Borneo's Westkust te 
zenden. 6 ■ Aug. kwam al- daar ook aan de Generaal-
Majoor van Rietschoten, die tot- Regeeringscommissaris 
was benoemd, ten einde ecn onderzoek o nit rent de 
onhisten in te stellon en, na bespreking met den resident, 
voor- stellen te doen. Na een krachtige actie van de troe-
pen, die, naar de nicest bedreigde punten gezon- den, 
weinig verzet van bepaald emstigen aard ondervonden, 
doch in den beginne eenige aanval- ien hadden te 
doorstaan en eenige versterkingen hadden te nemen, 
verbeterde de tocstand gelei- delijk. 

Begin 1915 we rd het Songkong-gcbicd, bo ven 
Sanggau en boven Landak van vijandclijke ele- menten 
gezuiverd, zoodat aldaar de rust reeds einde Februari 
was herstcld. In diezelfde maand we rd het onrust ig in 
het Jandschap Siinpang (af- decling Ketapan), waarop 
dit gebied were! afge- patrouilleerd. Nadat in Maart 
eenige scbuilplaatsen waren ovcrvaJlen, waarbij 
verzetslieden, waaronder hoofden, waren neergelegd of 
gearresteerd, was ook hier de rust wedergekcerd. In Aug. 
d.a.v. had cen excursie naar Boven-Tajan plaats, die 
eindigae met de overvalling en arresteering van 
Panglima Awong, die eenige kampongs tegen het gezag 
had opgezet.. 

Literaluur: E. B. Kiclstra, Bijdragen tot do 
geschiedenis van Borneo's Westerafdeeling, Leiden 
1889; de Wctenschappelijke jaarbcrichten van de Ind. 
Krijgskundigc Verccnigin^ 1914 en 1915 cii de Koi. 
Vei-^lagcn. 

Zuider- e n 0 o s t e raf d e c I in g van B o r- n e o. 
Zie het artikcl BANDJERALASIN (RTJK VAN). AIs 
aanvulling van het in dat artikel gegeven geschiedkundig 
overzicht inoge dienen, dat het 200 man sterke 
gamizocn, in het Bandjer- masinsche rijk aanwezig 
tijdens dat rijk in liet begin van 1859 in staat van oorlog 
werd verklaard. (Bandjermasinsche krijg 1859—1863), 
werd ver- sterkt. Den Men Juni ontzette kap. Van Oyen 
het ingesloten Pengaron. Eenige centra van opstand 
werden bezocht, Poeloe Pctah aan het verbin- 
dingswatcr tusschen de Barito en de Kapocas be- zet, 
Soengci Besaran ontruimd bevonden, en Ko- tah marah 
veniield, Tjampaka ve rove rd, de aan- val van Demang 
Lehman op Martapoera afgesla- gen, in het begin van 
Aug. Goenoeng Lawak door een troepenmacht onder 
koj. Andresen gen omen en Tabanio bezet. 

In Sept, werd de vijand uit Socngei Pring ver- d reven 
en kap. Schiff vero verde het wed er door de muiters 
bezettc Goenoeng Lawak. In Oct. nam hij ,8 vijands 
stelling te Tjinta Poeri ten Noorden van onzen post tc 
Mataraman. Maj. Verspijck, tot milL tairen commandant 
aangesteld, rukte met ontvan- ggn vers terking naar 
Moening, dat verbrand werd ； hij <lreef den vijand uit 
Tun ah Laoet, waar te Plci- hari een post werd opgcricht, 
nam en bczette Moengoe Thayor en dreef de 
opstandelingen over- al terug. Nadat het stoomschip de 
Onrust door Soerapati was uitgemoord kreeg Verspijck 
door ver 

st erking zijner troepen cn der marine gclcgonhcid tegen 
La)c te ageeren, dat even a Is Lontontoeor veroverd 
word. Door het vooruitbrengon van ver- sterkte posten 
word de vijand al nicer cn meet terugged reven cn werd 
Amocntai in Fcbr. 1860 verovcnl. Pantoi, Barabei cn 
Baleh werden verin ccstei'd en bezet. 

Door ccn post te Panko werd de Kahajan afge- sloten 
en Sam pit voor verdere vyaudelijkheden bewaarcl. 
Hoewcl de kracht van den opstand aid us gebroken werd, 
moest Hidajat in raedio 1860 toch in Ainandit worden 
vervolgd, moesten er posten te Kaloewan en Mocara 
Tabaloug in Amoentai en te Batoe Tongko in Tanah 
Laoet worden opge- richt, moest tegen Antasari worden 
geagecwl en een sterkte te Tamiang Lajang worden ge- 
bouwd. Door ontvangen versterking werd het oj>- nieuw 
uitbreken van den opstand in Martapoera —als govolg 
van de invoering van direct bestuur —tc kecr gegaan. Tc 
Batoe Mandi, te Lampehon en to Pringin werden tijdelijk 
posten door de goed - gezinde bevolking bezet. In het 
laatste gedeelte van het jaar werd Antasari in het 
Noorden tegen- gchouden en een post te Meiigkatip 
opgcricht, werdon weder patrouilles uitgezonden tegen 
Hidajat, moest in Amoentai tegen Demang Lehman 
geageerd worden. Er wcrclcn posten gebouwd te 
Mcngapa, te Bati Bati en tc Kendangan (ter vervanging 
van dicn to Amawaiig) en met hulp van Boegincezen 
onder den Radja van Pagatan werd de rust in Tanah Laoet 
verzekerd. 

In het begin van 1861 mislukte een tocht onder maj. 
Schuak uit den post te Tamiang Lajang en door den 
Sultan van Koctei van uit zijn gebied ondernomeu tegen 
Soerapati en Antasari te Goenoeng Tongka aan de 
Mantalat. Nadat Vor- spijck hernicuwdo onrust in 
Amoentai had ondcr- drukt cn den vijand van den 
Pagatan-hcuvel ha<l verdreven, trachtte Schuak, weder 
te vergeefs, tot Tongka door te dringen. Te Am pah kon 
in- tusschen een post worden gevestigd cn Ramonia 
worden veroverd cn verwoest. Na het onderdruk- ken 
van de woelingen der geestdrijvcrs kon in Nov. tegen 
Tongka worden opgerukt en die sterkte o), Antasari 
vcnneesLcrd. De troepen onder kupitcin Bode, die met 
Kocteincczen van uit het Ooslen deel zouden nemcti aan 
dezc actie, brachten hei niet verder dan tot Merendai. 
Met deze verovering was den opstaud ook iit het 
Noorden een beslis- sende slag toegcbracht, doch 
gedurenefe J 862 on 18G3 moesten nog ettelijke klcine 
tochten onder- nomcn worden voordal de raddraaiers van 
den op- stand onscha<lelijk waren gemaakt en de rust gc- 
hcel wns hersteld. 

Tot bcschcrming van onzen bondgenoot, den vorst 
van Tjantoeng tegen een zijner bloedver- wan ten, die 
hem uit zijn gebied verdreven had, vertrok op 22 April 
1863 cen klcine troepen macht onder kapitein Van 
Vuuren van Bandjennasui over zee derwaarts, die na 
hevigen tegcustand het versterkte en bewapende huis van 
den hoofdop- st and cling vermcesterde, waarbij dezc 
sncuvclde. Daar ecn vervoJging van de overige muiters 
in liet maagdelijk woud ondoenlijk was, keerdc de co- 
lonne deri 2en Mei naai1 Bandjermasin terug. 

3 Aug. 1864 deden opstandelingen ccn aanval op 
onzen post te Barabei, waarop talrijke excur- sies 
oiizerzijds volgden. 

25 September J 864 overroinjielde Soerapati de door 
de bevolking bezette hulpbenteng to Moeara T6w6h, 
naar aanleiding waarvan in Maart 
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1805 aldaur cen militairc post word opgericht, van 
waaruit velo tochtcn wortlen ondcrnomcn, die cchter 
over 't algomcen woinig resultaat op- leverden. Wei 
hadden zij tengcvolge dat Soerapati uit den omtrok van 
Tdweh aftrok naar Socngei- Kawaton, waar hij zich 
vorsterktc; deze vcrstcrlang word door een kleinc 
afdecling soldatcn on matro- zen, gestcund door 
bovollcingspatrouillcs den len Nov. 1865 genomen. 
In November 1870 trok een invloedrijk opstand eling, 
Wangkang, met zijne volgeliiigcn op tegen de 
hoofdplaats Bandjennasin, voor welko plaats hij echter 
met zware verliezen werd terug- geslagcn. Een excursic 
met de van uit Java versterkte troepenmaclit had tet 
gevolg, dat de door Wangkang bezette stclling aan de 
Soengei Doerahman werd genomen en hij zelf 
sneuvelde. 
Tot 1883hadden daarna in de Z.en 0. Afd. van Borneo 
geen krijgsverrichtmgen van beteekenis plaats; in dat 
jaar cchter moest krachtdadig worden op- getreden 
tegen benden onder Mohammad Seman, die dagelijks 
3Ioeara Tcweh bcschotcn. Door ecn uit Teweh 
gezonden troepenmacht gestcund door de marine werd 
in September onder Iciding van den luit.-kol. Ockerse 
de zeer sterke benteng van Mohammad Seman aan de 
Soengei Lahci genomen. 
In Juni 1886 begon Mohammad Seman beneden- 
strooms T6wch cen benteng op te richten, waarop 
onzcrzijds tc Toejocn een tijdclijke versterking werd 
bezet. Desnicttegenstaande trachtte hij in September 
Tewcb in te sluiten, waarop cen bevol- kingspatrouillc 
onder den controleur Acmout, waar- bij cen gering 
aantal militairen, de bezetting van cen tier vijandelijkc 
insluitingsbentengs tot over- gavc wist te dwingen. 
In October )896 vertrok ecn detachement van 
Bandjermasin naar het landschap Pasir tot steun van den 
Resident bij de uitvoenng van ziju op- draclib om den 
Sultan van dat landscliap wegens wanbestuur af te 
zetten. Vijandelijkhcden werden bierbij niet gepleegd. 
Naar aanIciding van een inoord op ecn bestuurs- 
ambtenaar te Kendangan in September 1S99, was de 
inilitaire bezetting van dicn post genoodzaakt met 
gewcld de rust aldaar te hcrstcllen, waarin zij volkomen 
slaagde. 
Tot fnuiking van de macht van de naar do bovcnJandcn 
uitgeweken Pcgocstian (pietendcnt- Hultan Mohammad 
Seman met familieleden en volgel in gen) werd 8 Maart 
1902 te Poeroek Tjahoe cen militaire post opgericht 
vanwaar uit talrijkc tochten werden ondernomcn. Bij 
dezc cxcursics in 1902—1904 o.a. naar Bras Kooning, 
leden onzo troepen, ineestal op korten afstand door cen 
on- ziebtbareu vijand bcschotcn, talrijko verliezen, 
zoodat succcs uitblccf on de ovormoed van den vijand 
daarontegon steeds toon am. A lie patrouil- les, do 
stoomers op de rivier cn de poA Poeroek Tjahoo zelf 
werden gcregcld beschoten. Aan dozen tocstand kwani 
ecn eindc, tocn, naar aanleiding van de voorslelleu van 
de bij Gouv. bcshiit van 27 October 1904 no. 2 
benoemde cominissic (resident De Rooy en luitenant-
kolonel Van Daalen), dio o.m. de middclcn had aan tc 
geven tot bceindi- ging van do ongcregcldheden, drie 
brigades marc- chaussee onder luitenant Ciiristoffel 
jiaar het tor- roin van den opstand werden gezonden. 1 
Januari 1905 nam Christoffel het civiel bestuur te 
Poeroek Tjahoe over, 24 Januari overviel hij in een 
ladang nabij Kalang Barah (Merawing) den pretciKlent- 

sultan, dio daarbij sneuvelde. Hicrop mcldden zich 
talrijkc hoof cl cn tc Poeroek Tjahoe. In den nacht van 
13/14 Fobruari oven icl Christoffel do versterkte 
kampong Toembang Koct-joc; 15 Mei mcldde zich de 
bcruchte Ba toe r, waarmede alle mannelijkc leden van 
de pegoestian, voorzoover niet gesncuveld, zich hadden 
onderworpen. Na dicn hadden onze patrouilles nog 
cnkele ontmoctin- gen met vijandelijkc benden. Ook in 
andere streken van de Z. en O. Afd. waren in de volgendc 
jaren nog talrijkc patrouilletochten noodig. 

In 1914 brak on rust iiit in de onderafdeeling Pasir. 
Met het vcrschijncn van cen troepenmacht uit 
Kendangan scheen de onrust bezworen, totdat de 
toestand in 1915 wederom zoo onrustig begon te worden, 
dat het noodig werd geoordeeld de ge- wapende politio 
met militairen te versterken. Nadat op 28 Augustus cen 
bendc ccn mislukten aanval op het bivak onzer troepen 
tc Semborong had gedaan, werden met cen stelselmatig 
patrouilleeren zulke gunstige rcsultaten bebaald, dat 
reeds in October de troepenmacht werd verminderd ； te 
vroeg echter, want in November bedreigden 
opstandelingenTanah Grogot, de standplaats van den 
controleur. Naar aanleiding hiervan werden einde 
November troepen van Java naar Pasir gezonden 
waardoor het mogelijk was do geheele landstreek 
tegelijk af te patrouilleeren. Den 2 Februari 1916 gelukte 
het den hoofdJeidcr Pangeran Singa met 5 volgclingeh te 
overvallen en ncer te leggen. 

CELEBES. Zuid-Celcbes. In 1S11 tijdens het 
Engelschc tusschenbestuur veroverde Nightingale de 
hoofdplaats Boni, maar werd voor Soepa terug- 
geslagcn. 

Bij de ovorname der Indische bezittingen in 181G uit 
de handen der Engelschcn, werden het fort Rotte坦am en 
de versterkingen te Maros, Boe- loe Sepong, Bonthain cn 
Boeloe Komba bezcT. 

In 1824 vertrok een expediti^onder bevel van luit.-
kol. H. de Stuers naar Soepa en Tanette tot bestraffing 
van die staat jes voor de aanxnatigende houding, die zij 
hadden aangenonien. De Stuers bezette met zijn macht 
den 17en Juli de hoofdplaats Tai^ette en marcheerde 
zonder tegenstand tc ont- mocten naar Maros. De 
onderneming tegen Soepa stond onder bevel van den 
kap.-luit. t/z. Buys, de daaraan toegevoegde landmacht 
onder bevel van den luit.-kol. Reeder. De gelande 
troepen werden voor Soepa uitccngcdreven, waarna het 
bevel overging op den tot kolonel bevorderden luit.-kol. 
De Stuers, terwijl de troepenmacht versterkt word. Ook 
dezo versterkte troepenmacht ondervond tegen- slag, 
waarop de expeditio in October onder achter- luting van 
cen militairo post, naar Makasser terug- keerde. Deze 
tegenslag onzcrzijds was het seui voor cen algemeenen 
opstand. Do Bonieren ovorrompel- den onzen post to 
Pangkadjene, waar de bezetting zich in de lucht deed 
springon, veroverden dien te Labakang, waar de geheele 
bezetting werd af- gemaakt, on bezetten Tanette. 

Kapitcin Lo Clercq, uit Maros oprukkend, word bij 
Boeloe Sepong verslagen. Van Java gezonden troepen 
konden allcen dienstbaar worden geniaakt aan het 
versterken van de posten. De expedit ie naar Boni in 
(Febr.—April) 1825 stood onder bevel van den Gen.-
inajoor Van Geen, word te Makassar samcngcsteld cn 
stevendc naar Bouthain. Van Geen vcrclrecf den rondom 
Boeloe Komba saam- getrokkon vijand, zond con 
colonno onder luit.- kol. Lo Bron de Voxcla over land 
naar Sindjai, vertrok zelf over zee derwaarts en 
veroverde die 
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plants vo6r Lc Bron daarvoor was aangckoincn. 
Vcrvolgens zeilde Van Gecn naar Badjoa, dat hij nam 
vd6r dat Le Bron het over land had kunnen bereiken en 
rukte tegen de hoofdplaats Boni op, die hij verlaten 
vond. Do Koningin had de vlucht genomcn, Le Bron 
trok dwars door het schiereiland naar Maros en Van 
Gecn voci'dc zijn troepen over zee naar Mnkasser terug, 
alwaar hij medio April aankwam. 

In Juni 1825 vertrok een expedit ionnaire t roepen 
macht onder den koi. Bischoff en wanrbij Gen. Van 
Geon zich bevond, over zee naar Soepa, clat- zich na 
eenigen tegenstand te hebben geboden, onderwierp. 5 
Juli kcerclen de troepen naar Makas- ser tenig. Ecn 
exped it ic onder majoor Sollewijn, naar Borneo 
voorbereid, ging nict door tengevolge van den opstand, 
die op Java was uitgebroken (Java- oorlog). Aile 
beschikbare troepen werden naar Semarang_ 
overgevoerd en in Zuid-Celebes bleef slechts een kleine 
Ijezetting. 

In Mei 1826 trok majoor Coehoom van Hou- werda 
met eene colonne naar Tanette tot ver- drijving van den 
vroegeren Vorst en veroverde de hoofdplaats. In April 
1833 rukte kap. Van den Vrijhoeff, tot steun van den 
Vorst van dat staatje tegen een opstandeling, naar Watt 
a (Sidenreng). Deze ondenieming misluktc, de troepen 
keerden naar Makassar terug, doch de Vorst wist met 
eigen middelen zijn gezag te hand haven. Zes jaren later 
ageerde kap. Blonds weder tegen den Vorst van Tanette 
en diens helper Daeng Kalaboe. Blonds werd in het 
gebergte van Sggeri verslagcn. Toen Maj. Hendriks 
daarop in Oct. 1839 naar Tanette oprukte vond hij de 
hoofdplaats verbrand en hul- digde hij er den nieuwen 
Vorst in. 

In 1855 inoest Daiing Kalaboe, wegens het s token 
van on rust en het afloopen van ons eta- blissement te 
SCgeri worden gestraft door eene colonne onder kap. 
Kamphuis, die in Juni te S6g6ri verscheen en de 
vijandelijke positie te Bockoeloe, waarin de kampong 
van Kalaboe, Lapakadieng, vermeesterde. 

De expeditie naar Boni in 1859 (zie het artikel BONI 
G e s c h i e d e n i s), vergezeld door den Vice-President 
van den Kaad van Indie De Perez als Gouv.-
Cornmissaris, stond onder bevel van den Gen.-Maj. 
Steinmetz. 23 Januari was de inge- scheepte 
troepenmacht grootendeels voor Bonthain vereenigd, 
landde ]2 Febr. te Badjoa, waarbij reel tegenstand 
ondervonden werd, en bereikte den 28sten Febr. na vecl 
tegenspoed cn het verwond raken van den 
opperbevelhebber, onder koi. Walc- son de hoofdplaats, 
die verlaten bevonden werd. De Vorstin had de vlucht 
genomen naar Pasempa. Te Badjoa werd een fort 
opgericht, en de expeditie, die veel geleden had door 
cholera (ook De Perez etierf daaraan), keerde naar 
Makasser terug. 

De ongunstige toestand in geheel Zuid-Celebes en 
vooral in Boni was aanleiding, dat onmiddejlijk op Java 
alles voor een hernicuwdc expeditie werd voorbereid ； 
deze kwain onder bevel van den Luit.- Gen. Van 
Swieten. Een colonne onder maj. Staring, met 
hulptroepen van Boeloe Komba, trok over la；nd van 
Boeloe Komba naar Sindjai. Aroe Palaka, de pretendent 
naar den troon van Boni, sloot zich met zijne 
volgelingen daarbij aan. Sindjai werd in Nov. 1859 door 
Van Swieten, met de geheele vloot derwaarts gestevend, 
veroverd, voor dat Staring daar was aangekomen. Den 
6en Dec. werd de hoofdplaats Boni veroverd, den 9en 
Pasempa be- zet en den 14en naar Pampanoea opgerukt. 
Deu 

20cn Juni 1860 werd Aroe Palaka door de kies- hecren 
tot Vorst verheven. Kadjang, Sindjai en Oud-Boeloe 
Komba wcixlcn bij het Gouv.-gebied ingelijfd. 7 3Iaart 
vertrokken de laatstc schcpen van de Oostkust, want nu 
ons oppergezag was hcrstcld. 

In 1862 was ccn inilitaiio machtsvcrtooniiig noodig 
in Maud ar, waar do vorsten zonder strijd gedwongen 
werdon ccn contract to sluiton. 

In 1862 trok inaj. Kroesen, Gouvcrneur van 
Makasser, met eeno kleine colonne van Ba lang Nipa 
naar JIanipi in do Oostcrdistrictcn tot her- stcl van rust 
aJdaar, waarin hij zonder bloedver- gieten slaagdc. In bet 
volgcndc jaar herstelde hij, na tegenstand te hebbon 
ovenvonnen, do rust in de Toratealanden, waar tc 
Djeneponto een militairc post werd opgcricht. 

In Juli 1868 word onze post te Pankadjene door 
Kraeng Bon to Bonto, oom van den regent van 
Labakang, bedreigd. Maj. Veenhuyzen verdreef hem cn 
volgdc hem naar Toerakapaja, waarvoor hij cchter het 
hoofd stict. Spoedig daarop viel de Kraeng onzen post te 
Pankadjene opn ieuw aan maar were! tcruggcslugen. 
Maj. Veenhuyzen zocht hem weder op en versloeg hem 
op het plateau van Jlando. 

In het eindc van 1872 stoomde maj. Meyer met eene 
colonne naar Ba lang Nipa in Mandar, dat zich niet hielcl 
aan de verdragen in 1862 gesloten. Hij veroverde de 
plaats en *s vijands stelling te Tapa- rang in het 
binnenland. Dezclfde hoofdofficier debarkeerde in 
hetzelfde jaar te Pankadj6n6 waar Kraeng Bon to Bonto 
zich tusschen do rotsen van Bara Batoea had verschanst. 
Voor die stelling weixlen onze troepen teruggeslagen, 
doch de Kraeng ontruimde haar toch. Hem in handen te 
krijgen block aanvankclijk onmogelijk; eerst in Juli 
1878 gaf hij zich — duchtigdoor onze patrouilles 
nagezet — over. 

In Nov. 1872 trok een colonne naar Tanette, waar 
Datoe Bakka, de vroegcre echtgcnoot der Vorstin, 
opnieuw i»vallen deed. Er werd een post opgcricht. 
Eenige maanden later werd dit garni- zoen versterkt en 
aan maj. Kraal opgedragen Batoe Bakka's strooptochten 
tegen te gaan. Enkelo plaatsen werden bezet, het terrein 
afgepatrouil- leerd en de rust hersteld. 
■ Enkele kleine excursion (in 1881 cn 1895 naar Takalar 
enz.) uitgezonderd, hadden sedert in Zuid- Cclcbes 
geene belangrijkc krij gsvcrrichtingen plaats voor 1905. 

De expeditie in dat jaar, onder bevel van dcu kolonel 
Van Ijocnen, land de aanvankclijk, nadat op het aan den 
vorst van Boni gestelde ultimatum een weigerend 
antwoord was on L van gen, bij Ocdjocng Patiro, doch 
scheepte zich op 25一27 Juliwecr in,oindat het terrein 
een oprukken belette. 28 Juli werd onder zwaren 
tegenstand gel&nd nabij Bena en j)og dieuzclfdcn dag 
opgerukt naar Ba- djowG, hoofdplaats van Boni. Door 
dit optreden, waarbij den vijand zware verliczen werden 
toegc- bracht, was het gcorganiseeixle verzet vrijwel 
gebroken. 30 Juli werd Wata)npon6, de verblijf- plaats 
van den vorst, nagonoeg zonder tegenstand bezet. De 
vorst bleek gevlucht naar Pasempa, werwaarts 2 
Augustus werd opgerukt, onder ach- tcrlating van een 
bezetting te Watampond. Do vorst had ook Pasempa 
reeds verlaten en nu werd van uit deze plaats en later ook 
van uit Watam- pone actief gepatrouilleerd met het 
gevolg dat 
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8 Augustus de inecste Bonischc hoofden, waarondcr de 
rijksbestuurdcr, zich mclddcn,tcrwijl 10Augustus de 
voornaaniste rijkssicraden werden ingelcvcrcl cn medio 
Augustus tot ecu voorloopigc bcstuursrcgc- ling kon 
worden overgcgaAn. De hoofdmacht der 
oxpeditionnaire trocpcn weed 23 Augustus overge- 
bracht naar Pampanoca. 
Van uit Par6-par6 op de Westkust van Celebes, dat reeds 
sedert April 1905 was bczot, were! medio Augustus 
agressief opgetreden ； 17 Augustus were! de sterke, 
goed verdedigde stelling nabij Perbarassang en Lodjawi 
genomen on einde Augustus gemecnschap verkregen 
met de troepen in Boni. Het verzet in Sidenreng was 
hiermede ge- brok(jn en de Pare-par6-colonnc word nu 
bestemd om in vereen iging met de marcchaussee door 
het gc- bied der Adjataparang op te rukken naar de Ma- 
senreinpoeloeschc staatjes, ter opsporing van den vorst 
van Boni, die derwaarts was uitgeweken. 
Op het bericht, dat bedoclde vorst naar Tjewa en Wadjo 
was afgetrokken, ging een gedeelte der troepen 
daarheen, stiet 17 October op de zeer sterke stelling op 
de helling van de Bamba- poeaiig, die na een scherp 
gcvecht word genomen, waarna het op IS November aan 
luitenant Eilers gdukte de bendc van den vorst te 
overvallen cn hem zelf ge van gen te nomen. 
De bezetting van den post te Balangnipa, 30 Juli slaags 
geraalit met Boniercn, die een inval deden in de 
Oosterdistricten, bracht dezen een gevoelig ver lies toe, 
waarop 4 Augustus de hoofden van Zuid-Boni hunne 
onderwerping aanboden. 
25 Augustus wcrcl van uit Watampone Wadjo bezocht, 
dat zich goedgezind toondc en zich on- derwierp. In de 
eerstc helft van September werden troepen overgcbracht 
naar Loewoe ； deze landden te Balandai cn namen 
Paloppo, waaixloor ook hier het gcorganiseerd verzet 
was gebroken en de vor- stin zich onderwierp. 
In de landschappcn Lamoeroe cn Soppong, die in de 
laatste dagen van September door <le troepen worclen 
bezocht, we rd geen verzet ondervonden. 
Toen de vorst van Gowa niet voldccd aan de oproeping 
om 17 October 1905 te Makasser to verschij- nen, ten 
einde zich over zijne tekortkomingen te verantwoonlcn, 
rukte een colonne van uit Makasser zijn rijkje binnen. 
Zonder tegenstand te ont- moeten word Djongaja 
bereikt, aJwaar de vorst we rd aangetroffen, die kort 
daarop cchter wist to ontvluchtcn (19 October', waarop 
de bevolking naar de wapens greep; toen haar echter een 
ge- voclig verlies was tocgebracht, was het hoofdverzet 
gebroken on keerde zij in haro kampongs terug. 
Verschillende pogingen van uit de bivaks in Gowa oin 
den vorst in handen to krijgen, hacldcn geen resultaat. 
Hij vluchtte ccrst nnar Bnroo cn vervolgens naar 
Masenrempocloo cn A<ljataparang. 
4 December 1905 word de staf van de expedition- 
nairo Lroopcmnacht ontbondon cn werd do verdero 
pacificatie van do door de troepen bezette land- strekon 
opgedrngen aan de gewestclijko civielo en militairc 
autoriteitcu. Sedert zijn nog vele krijgs vorrichtingen 
noodig geweest om op Celebes — ook in andoro 
gedcclten, zooals Middoii-Celcbes en op do Oostkust 
van het ciland, waarbij velo storko rotsvestingen 
moesten word on vermeestord —tot gcregeldc 
tocstanden te gcraken; van dio krijgsbcdrijven kan hior 
uitoraard wegons gebrek aan plaatsruimte geen molding 
worden gemaakt; slcchts zij medegcdceld dat de bende 
van den uit 

Adjataparang nnar het gebergfe tusschen Sidenreng en 
Nepo nitgewokcn radja van Gowa aldaar eerst word 
overvallen door ccn patrouilld uit Par6- Pare, en daama 
op 21 cn 25 December 1906 door een patrouillo ondcr 
kapitcin Christ off cl; bij de laatste ovcrvalling tc 
Bocloeborocwe in Sidenreng kwam do radja om het 
leven. 

In Juli J915 moest de sedert ingekrompen troepen 
macht op Oelebes worden versterkt tot ondcr- drukking 
van het rooverwezen in Takalar (West Goa). In 
September van dat jaar werd nogmaala cene versterking 
van Java naar Oelebcs gezonden, doch toon hadden do 
roofpartijcn reeds zoo goed als opgehoudon; goheel cn 
al eindigden dezc, toen de hoofdleider, de beruchtc Tolo, 
op 17 November were! neergelegd. 

Literatuur. Extra bijlagcn nos 35, 36 en 37 van het Ind. 
Mil. T. en Wctcnschappelijk Jaarbericht van de Ind. 
Krijgsk. Vcreeniging 1914 en 1915. 
BALI. Zie BALI. Gesc hie denis. 
LOMBOK. Zie LOMBOK. Geschiedenis. 

SOEMBAWA. Onder meer naar aanleiding van het feit, 
dat in October 1907 de bevolking van het district Ngali 
en de heidensche bergbewoners weigerden eenige 
namens den sultan van Bima gegeven bevelen, de 
registratie betreffende, op te volgen en de bevolking van 
het district Tali- wang zich niet naar de wenschen van het 
zelfbe- stuur wilde scliikken, vertrok in Februari 1908 
eene colonne, bestaancle uit marechaussee, onder bevel 
van den civielen on militairen gouvemeur van Celebes 
en Ondcrhoorighcden (luitenant-kolonel Swart) van 
Makasser naar Bima. Van 18 Februari tot medio ilaart 
bezocht de colonne de streken om de Bimabaai en het 
oostelijk gedeelte van he§ eiland, nam daarbij , enkelo 
kampongs (Ngali, Dena) stormendorhand en bracht den 
opstande- lingen, die in den begin no zeer fanatieke 
aanvallen ondernamen, gcvoelige verliezon toe. 

18 Maart werd do colonne over zee naar Tali wan g 
overgcbracht； na het neinen van do versterkte 
kainpongs Pondjok, Beroe, Sepagara en Moteng was her 
verzet gebroken en bepaalde de actie in deze streken zich 
tot medio April tot het achtervol- gen van den 
hoofdopstandeling La Oenroe, dio 9 April door do 
bevolking werd opgevat cn uitge- leverd. Nadat 14 April 
in het district Djarewe, het hoofd van den opstand, 
Magaparang, een bleed- verwant van La Oenroe 
onschadelijk was gemaakt, was de rust op het eiland 
Soembawa herstcld, weixl 8 Mei de oxcursie ontbonden 
en vertrokken de troepen naar Makasser, onder 
achterlating van bezettingen te Socmbawa-bSsar cn to 
Taliwang. 

Na dion was gewapend optredon op Soembawa iu 
November van hetzelfde jaar noodig. Den 22en van die 
maand nl. was bij het registreeren te Dong- ga (Bima) het 
govolg van den sultan aangcvallen. Op het bcricht 
hiervan vertrok Overste Swart onmiddellijk met 
mareebaussee van Makasser naar Bima cn wist, nadat de 
rotsstolling nabij kain- pong Lambic was gcnonien, het 
verzet spoedig to onderdrul<l<on. 

In April 1911 werd in de desa Batocrotak een groep in 
fan Iorio door kwaadwilligen overvallen; de leiders van 
het verzet waren spoedig opge- spoorcl en gearrestccrd, 
waarna do rust torugkeerdo en sedert niot meer word 
verstoord. 

Literaluur. Uitlrokscl uit het Verslag van den Oivielen 
en Militairen Gouverneur van Celebes en 
Onderhoorigheden betreffondc de excursio naar het 
eiland Soembawa. 16 Februari—9 Mei 1908. 
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Extra bijlage no. 28 van het Ind. Mil. Tijdschrift. 
FLORES. Wcgens het niet voldocn aan den eisch tot 

uitlevcring van schipbrcukcliiigen van een in 1S55 op de 
"N.-kust vorgancn Ned.-Ind. scboener, word eindo 1S57 
eon scheopsmacht en eon klein detachemont troopcn van 
Makasscr naar de Korokelibaai gczondcn, dio de 
kampong Toto vemielden. Voor de vorclcrc 
krygsvorrichtin- gen op dit eiland zio FLORES. G e s c 
h i c d c- n i s. Ter aanvulling van het aldaar 
medcgedeelde moge het volgende dicncn. 

Tot bestraffing voor den aanval op den mijn- 
ingcnicur Van Schelle, bij zijn onderzock naar tin te 
Watoc Loko op de Zuidkust en tot handbaving van ons 
gezag aldaar, landdc den Men Mei 1890 een comp. iiif. 
onder den kap. Van Baarda in de Aimerd-baai en betrok 
ecn bivak te Wai iloke. 35cn-23en-werd te Wawa ccn 
etappe-plaats' opge- richt en werden onderhandelingen -
met de Rokka5s geo pend. Toen zij vijandclijk optraden 
werd uit Wawa tegen Do opgerukt, doch dezo kampong 
nict genomen, daar ecn aanval van de Rokka's op een 
transport terugkeer naar Wawa eischte. Na het bekomen 
van versterking werd Do veroverd en maj. Collard, met 
nieuwe troepen naar Flores gekomen, nam daania het 
bevel over de expeditie op zich. Watoe Loko werd bezet 
en Anggo JIolo on- derwierp zich. Den 14cn Juli werd 
\VoJo Wio in bezit genomcn, van waar uit 
gewapenderhand en onder het leveren van gcvechtcn 
onderzoekingen naar tinhoudende gronden plaats 
vonden. Tot be- stra任ing voor herhaalde aanvallen op 
onze trans- porten werd Ekko Tetto in brand geschoten. 
In- middcls besloot de regeering het tinonderzoek te 
doen voortzetten aan de Noordkust .onder dekking van 
een troepenmacht onder maj. Bosboom. De 
Zuidercolonne zou voorloopig in haar stellitig blij- ven, 
zoo noodig bestraffend optreden en als het onderzoek 
vredelievcnd afliep met de Noordcr- coionne in 
verbinding trachten te konien. Op het vertoog van 
majoor Collard echter besloot de regeering zijn colonne 
den 20cn Nov. naar Java te doen terugkeeren. 
Tinhoudende gronden had zij niet ontdekt. De 
Noordercolonne was den 27en Sept, nabij Toe reng 
geland en werd in het begin van Dec. naar Nanga Koli 
ovcrgcbracht. In weerwil dat de bevolking een meer 
vijandige houding be- gon aan te nemcn, werd loch den 
18en Oct. naar Embai opgerukt. Vandaar werd 
onderzoek naar tinhoudende gronden gedaan tot bij 
AVoendoe en Mcende. Bij de verkenning vat) het 
verdere terrein kreeg de colonne-conimandaiil de 
overtuiging cen groote versterking aan troepen en 
koeJies noodig te hebben om het landschap Soa te 
kunnen doen onderzoeken. Op last der Regcering verlict 
de colonne op den 2en Dec. het eiland Flores. 

De in 1907 naar Flores gezonden niarechaussee onder 
bevel van kapitcin Christoffel begon onrnid- dellijk een 
buitengewoon vlotte en krachtige actie, eerst in de 
nabijheid van End^h, daarna, west- waarts gaande, in 
Ngadji (vroeger ten onrechtc Rokka genaamd), 
vervolgens in JVlanggaraj, oni langs de W. en 
vervolgens langs de N.-kust van W.-Florcs begin 
December te End eh tcrug te kce- ren. Veel verzet was 
ondervonden, vooral in Ngada, m&ax op krachtige en 
voortvarende wijze had Christoffel dit weten te 
onderdrukken met betreJc- kel,k gcringe verliezen. 
onzcrzijds. Sedcrt zijne afwezigheid VJJ Endelt was deze 
plaats op 23 October ten tweeden male overvallen, 
hoofdzake- iyk door bewoners van Woromasi, naar 
welke streek 

Christoffel 12 December oprukte, vorvolgens nog 
verschillendo tochten maakte in Glidden-Flores, om 1 
Maart 1908 hot bevel over te dragon aan zijn opvolgcr, 
den kap. Spruyt. Deze zetto de actio op even 
krachtdadigc wijze voort, overal waar verzet uitbrak dit 
ondcixlrukkcnd cn gclcide]ijk niet allccn het gchccle 
ciland Florcs, doch ook do omringendo cilandcn 
(Polowch, Solor, Adonaro. Louiblcm, Alor, Pantar) met 
zijno colonne bezoc^' koud. 

In 1911 werd een garnizoen op Flores gelegd en 
kccrcle de marechausscc naar Java terug. In 1916 moest 
de militaire macht op dat eiland wederom krachtdadig 
optreden tot fnuiking van verzot. 
SOEMBA. Zic SOEMBA. G e s c h i e d e n i s. 
TIMOR. Zic TIMOR. Gcschiedenis. 

CERAM. Omtrent de in het artikel CERAM, 
Geschiedcnis, opgesomde expedites mogo het volgendo 
medcgedeeld worden. Tegen het eindo van 1857 vertrok 
een detachcment troepen onder bevel van kapitcin Van 
Oyen van Amboina naar Elpapoetili om een cindc te 
maken aan het verzot van eenige stammcn in het tot de 
afdeelingen Saparoca en Harockoc beboorendc gcdeelte 
van het ciland. De vijandelijkc stammcn werden op allo 
punten gcslagcn en hunne versterkiiigen genomcn, 
waarna de troepen in Februari 1858 vveer terug- keerden 
naar Amboina. 

Toon iii 1860 de negorij Waisamoe in openlijk verzet 
kwain, vertrok de Militaire Commandant der Moluksche 
eilanden, de luit.-kol. De Brabant, met een colonne van 
Amboina derwaarts, landdo bij Kairatoe, bczocht het 
vedaten Woesamoe en betrok bivak tc Katoesoewa, waar 
een sterkte werd opgericht. Van hier uit werd 17 October 
opgerukt naar Kairatoe lama, dat verlaten be von- den 
word, naar Urauw, waarvoor cen ernstig gc- vecht word 
gelcvcrd, en cindelijk naar de verbrando kampong 
Honiteto. Den 22en Oct. waren de troo- pen tc Kairatoe 
(erug, vanwaar een gedeelto naar Nomali aan de 
Noordkust werd vervoerd en den Sen Nov. van uit 
Lakaila naar het binnenland oprukte. Kampong Boeria 
werd genomen cn van daaruit werden tocliten 
ondcrnonicn ten cindc de oinliggende versterkte 
roofnesten tc veniiclen. Na- dat de bevolking van 
lloemasoal zich ouderworpen had, keerden de troepen 
naar Noniali tcrug. Tc Kaiuarian was een redoute 
opgericht en bezel. Den len Dec. werden do troepen naar 
Amboina verscheept. In 1804- werd door eon colonne 
ondci, luit.-kol. JaJink cen eindo gemaakt aai)moo rd- cn 
sn cl Loch ten op de Noordkust. To Lissabatta word 
geland. De kampongs ]Marahoenoe Lama, Kakoo- toe en 
Koclooi werden onder het leveren van kleino gevechtcu 
bezochl en verbraxd cn de nuar de Elpapoetilibaai 
uitgcwekeu opstandelii)gcu ondcr- wierpen zich daar. 

Verzet der bevolking tegen planncn tot aan- kweek 
van prod ucten voor de Europcesche markt gaf in de 
beide volgende jaren aanJeiding tot cen excursie onder 
luit.-kol. Strengnacrts naar Kai- bobo aan do Piroe-baai. 
Deze pJaats werd verlaten bevonden. Van Kairatoe werd, 
nadat een troepen- versterking van Java was 
overgekomen, een tocht naar het binnenland ondeniomcn 
door eeno colonne (de Zuidercolonne) onder kap. 
Patcmostro in verbaud met cen colonne (de 
Noordorcolonne) onder bevel van den luit.-koL 
Strenguacrls, die van uit Noniali evcnccns tegen 
Rocinasoal zou oprukken. De Zuidercolonne bereikte 
den 12en Jan. 1866 Urauw en den 13en het verlaten 
Honi- 
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tcto. Ondcr het Icvcrcn van kloiiic govcohtcn word den 
19cn Manoesamanoe verovcnl, waania don 23en beide 
eolonnes zich vcrccnigdeii. Do Noor- dercolonno was 
den 7cn Januari op marsch gegaan, opgerukt tegen 
Moonatang, dat vcrlaten bleck, en teruggekeerd naar 
Noniali, vanwaar 15 Januari word afgemarchcenl om 20 
Januari het vcrlaten hoofddocl Roemahsoal to bereikon, 
van waar uit tochten werden ondemomen, waarbij zwarc 
ge- vechten werden gclevcrd. Hier onderwierpen zich de 
leiders van den opstand en den 2en Maart konden de 
troepen naar hunne garnizoenen worden teruggovoerd. 
Eerst in Juli 1875 word het weder noodig door een 
colonne onder kap. Schultze een op- roerige stemming 
onder de bergstammen te keer te gaan. Enkele 
bergkampongs werden getuchtigd en do opgestanc 
stammen kwamcn in onderwer- ping. 
Ten einde de st rand kam pongs aan de Elpapoe- tih-baai 
tegen strooptochten van de bergstammen te beschermen 
moesten in 1879 en 1880 troepen- detachementen van 
Amboina derwaarts worden gezonden. Ook in 1884 was 
dit noodig, wijl de berg- stammon den posthouder van 
Amahei vorhinder- den zich aan wa,l te begeven ； 
tegenstand onder- vond de troep niet. 
Begin 1904 we rd tc Piroe (W.-kust) een militaire 
bezetting gelegcrd, teneindo herhalingen te voor- komen 
van de sedert 1903 door ecnige heidenscho uegorijen — 
waaronder Rocmasoal als de voor- naamste — tegen de 
negorij Waisamoe geplecgde vijandelijkheden. Tocn 
Roemasoal weigerde de deswegc opgelegde bocte te 
voldocn, rukte 10 September 1904 de civiel-
gezughebber van West- Ceram met een colonne van 
Lasahata, aan de N,- kust, tegen genoemde negorij op. 
Dczc colonne kon Roemasoal nict bereiken; zij was 
genoodzaakt on), voortdurend door den vijand bestookt, 
naar Lasahata terug te kceren, dat 20 September wercl 
bereilct. Niettegenstaandc dit weinig succesvolle 
optreden onzer troepen, bood de bcvolking van 
Roomasoal in November aan de opgelegde bocto te 
betalen, hetgeen kort daarop ook geschicdde. 
In October 1904 ondernam do civiel-gezaghebbcr van 
Wahaai met cen colonne van Amboina gezonden ecn 
tocht naar de op dric dagmarschcn ten Z. van Wahaai 
gclegcn negorij Lapilaitoto ter arrestatie van eenige 
lieden, die vcrdacht werden van moord op Ch i-isten - i 
n la nd c rs uit de om- gevitig van Wahaai. Alhocwel de 
door de bevolldng van Lapilaitoto geboden weerstand 
werd gebro- ken, werd het docl van den tocht niet berc
汰t. Hot goringe succos van beide vorenbcdoclde ondcr- 
nemingen had tcngcvolge, dat onder do heidonschc 
stammen, vooral in West- en Midden-Ceram, eon geest 
van verzet ont'stond, die in 1905 noodzaakte to Wahaai 
een mobielo colonno van Amboina te kgeren, de vasto 
bezetting van Wahaai to doen overgaan naar Piroe en 
ook Kairatoc door cen deta- chcment te docn bezelten. 
Het bevel over die troepen word opgedragon aan den 
inajoor Van den Siepkamp, die tevens met hot civicl 
bestuur over Oeram werd belast. 
Na een. marsch van 7 dagen, berciktc de Wahaai- 
colonne van uib Kairatoe dp negorij Hoenitctoc, welker 
radja als hoofd van het verzet was aan to inerkcn; 
allcrwcgcn was de bevolking uit de kam- pongs 
gcvlucht. Dcze toestand noodzaakte tot versterking van 
de troepen op Ceram met een mobielo colonne, die begin 
December van Soera.^, 

bajate Ceram aankwam cn 18 December do no- 
g&Fylloekocina bcrciktc, welkc door de bevolking 
ontruinul was; op haar vcrdcre tochtcn ondervond de 
colonno vijandelijkheden. De AVahaai-colonno had 
ondertusschcn de versterkte hcuvclstclling nabij do Noci 
genomen. Bij ecn volgcndcn tocht naar Houitctoe op 11 
Januari 1906, die uitging van de Talamonding, kwamen 
allc tot het complex Hoe- koeina-Watoe behoorendc 
negorijen in ondcrworpin g. 25 Fcbruari gavon de radja's 
van Hoenitetoe en Rocmatita zich over. In de eerste helft 
van Jlei trokken de troepen in 2 eolonnes langs verschil- 
lendo wegen naar het beruchte Roemasoal, dat zondcr 
tegenstand to ondorvinden op 12 Mei werd be rcilct/^ 

In Juli 1907 kwam de negorij Ahiolo en in October 
d.a.v. de negorij Hoekoe-kctjil, beido in W.-Coram, in 
verzet, doch door onze troepen werd de rust horsteld. 

4 Mei 1908 rukte een colonne van uit Bessi aan de 
Noordkust het Noesoeweld gebied binnen, stuitte den 
twecden dag op een versterking, waar- uit de vijand werd 
verdreven en vermeesterde op 8 Juni cen versterking bij 
de samenvloeiing van de rivieren Sapoclewa en Samak, 
waama het ver- zot gebroken was en het 
Noesawelegebied in onder- werping kwam. 

In October 1908 kwam Ahiolo weder in opstand, 
waarbij zich iu 1909 ook de strandnegorij Paka- lowoni 
aansloot. De actie onzer troepen bepaalde zich tot het 
opruimcn van schiiilplaatsen en voor- raden on tot een 
onafgebroken patrouillegang, waardoor de radja van 
Ahiolo eindelijk in de 2e helft van 1909 werd genoopt 
het. hoofd in den schoot te leggen. 

In Nov. 1914 ontstond on rust in W.-Ceram ； de 
bevolking van ecnigc kainpongs vluchttc naar het 
gebergte, waar zij door onze patrouilles werd be- stookt. 
Ecn aanval onzcrzijds in Januari 1915 op eene 
schuilplaats der onruststokers op de Ba toe Soeri had 
aanvankelijk wcl succes, doch reeds in do volgende 
maand breidde het verzet zich gaande- weg uit. Einde 
Mei 1915 waren, be halve die van een vicrtal negorijon, 
alle bergstammen bewesten Hoenitctoc in opstand. In 
Juni ondernam de een maand te voren versterkte 
troepenmacht een tocht naar Riring, waarbij block dat de 
kwaadwil- lige bevolliing hare negorijen grootendcels 
verbrand en gehccl vcrlaten had. Tcngevolge van den 
door ecu veranderden patrouillegang uitgeoefenden druk 
op de kwaadwilligcn, was de tegenstand half September 
1915 gobroken, terwijl na de onderwerping van het 
bendehoofd Nateno, in Januari 1916, hot velvet als 
geheol geeindigd kon worden be- schouwd. 

AMJJOINA. In 1S10 wierp ecn Engelsch smaldeel van 
clrio oorlogsvaartuigen hot anker in do baai van 
Amboina en zette 400 man aan wal. De kolo- nel Filz, 
bovclhcbber dor Molukkcn, gaf na ge- ritigcn tegenstand 
het ciland tegen vrijen over- tooht dcr bezetting, die 1400 
man sterk was, bij veixlrag over (18 Febr.). 

BANDA en TEBNATE viclcn 17 cn 31 Aug. 1810 na 
eenigen tegonxvccr den Britten in haixden. 

SAPAROEA in 1817 on 1818. Zie AMBOINA ondor 
Gosc hie denis. 

AROE-EILANDEN. Zic AROE-EILANDEN onder 
Geschicdenis. 

NIEU W-GUIN EA. Sinds 1S98 nam onze feitelijke 
bouioeiing hier een aanvang. Het militair optreden 
bepaalde zich in hoofdzaak tot het maken van 
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patrouilletochten en beschei'ming van wctcnschap- 
pelijko onderzoekingon. 

Ecn volledig ovcrzicht van de Krijgsverrichtin- gen 
in de O.-I. Kolonien sinds het hcrstel der Nederland sche 
heerschappij in 1816 gceft het 20c jaarverslag van hot 
Krijgsgeschiedkundig Archief ^<>,(1915). Zie ook G. B. 
Hooycr, De Icrijgsgeschiede- van N.-L van 1811—1S94 
(1895). 

KRIJGSWEZEN. Voor wat bet reft，het Ncder- 
landsche krijgswezen in Ncderlandsch-Indie wordt 
verwezen naar de artikelen: BARISAN, DJA- 
JANGSEKARS, LEGER, LIJFWACHTEN-DRA- 
GONDERS, LUCHTVAART, NIL1TIE, ONDER- 
WIJS (MILITAIR), PRADJOERITS, VERDE- 
DIGINGSSTELSEL VAN INDIE, VERSTER- 

KINGEN, WAPENEN, ZEEMACHT. 
Een uitgebrcid overziclit over het krijgswczen 

der verschillendo in land sche volken en stammen 
in den archipel, geven lict eerste en tweedc decl 
van ,,De Indisclie Oorlogen" door K. van der 
Maaten. (Haarlem. De Erven Loosjes, 1896). 
I KUHL (HEINRICH). Gob. 17 Sept, 1796 te 
Hanau, legde zich reeds in zijn vroegste jeugd 
op de studio der natuurlijke historic toe. In den 
zomer van het jaar 1816 a Is amanuensis van den 
Hooglccraar Van Swinderen te Groningcii geko- 
men, vond hij daar gelegenlieid zijne studien voort- 
tezetten en gnf er eenige geschriftcn uit, o.a. over 
vleermuizen en papegaaieii. Bij Kon. Besl. van 
2 Mei 1820 werd hij met J. C. Van Hassclt in 
commissie benoemd „om, onder de orders van 
onzen Gouv.-Gen., de Nederlandsche bezittingen in 
Oost-Indie te bereizen, met het bepaalde doel, om 
de wetenschappelijke kennis van do voortbren- 
selen der natuur in die landen, uit te breiden". 
ZieNATUURKUNDIGE COMMISSIE. In het laatst 
van het jaar 1820 to ^tavjjLaangekomen, werk- 
ten zij in den omtrek van Buitenzorg, waar Kuhl 
reeds op 14 September 1821 overleed. Kuhl was, 
volgens het oordeel zijner tijdgenooten, een buiten- 
gewoon man, wiens vroegtijdige dood voor de we ten- 
echap een groot verlies was. Zijne aantcekeningen, 
later aan het Museum van Natuurlijke Historic te 
Leiden^ontvangen, zijn voor de bewerkers der fauna 
van^^ed.-Indie van veel gewicht gewcest. Zie Dr. 
M. J. Sirks, Indisch Natuurondcrzoek biz. 99. 

KUNST (BEELDENDE). Daar het kunsthisto- 
risch onderzoek, zoowel van de Indonesische als 
van de Hindoekunst in onzen Archipe], nog in 
het aanvangsstadium verkeert, ongeacht het feit 
dat over tai van onderdeelen artikelen en mono- 
graph ieen zijn verschenen e» ook, verspreid in 
verschillende i-apporten van ambtenaren en l)e- 
richten van onderzoekingsreizigers en zcndelin- 
gen, medcdeelingen aangaande dezc kunsten voor- 
komen, kan een artikel, waarin de Jesuitaten van 
een principieel opgezet kunsthistoriscli onderzoek 
zouden woixlcn samengevat, nog nict wordei) ge- 
geven, omdat men strikt genoinen, met zulk een 
onderzoek nog niet begonnen is. 

De bo ven gen oemd e mededeelingen innners zijn 
vaak van weinig waa-rde, doordat de personen, 
welke ze verstrekten, wegens hun eigen, elders 
gelegen, studiegebied zich niet bewust waren van 
de problemen, waarom liet cigen lijk gaat. 

S het aan het slot gegeven litcratuurovcrzicht 
sullen eenige verdienstelijke uitzonderingen wor- 
den genoemd. 

Y" dus, van wat is geschreven, draagt nog 
slechts een voorloopig karakter； een karakter, 1 

dat zich wellicht op niot onbelangrijke punten zal wijzigcn 
tengevolge van do bcstudecring van rainier materinal, dat 
zyncrayds wcdcrom ten ge- V0]g0 van veixliept inzicht in 
het wezen dezer kunsten op nicer kritischc wijzo zal zijn 
bijeen- gebrncht, tcrwijl bij de beooixlceling der 
artistieko kwaliteitcn, voor do vaststolling van den aante- 
Icggen maatstaf, de soms innige sa men hang met de 
kunst dor overige Aziatischo rassen meer dan tot nog toe 
zal moeten wordeii in het oog gehou- den. Om deze 
redenen zal ook het bier gegeveno vaak slcchts ccn 
voorloopig karakter dragen en zal dit soms nicer moeten 
worden beschouwd als cen aansporing tot onderzoek in 
eene bepaaldo richting dan als een result aat. 

Wannccr wij de, van onze kun stop vatt in gon vaak 
afwijkende, aesthetischc overtuigingen van den Aziaat 
(als type gesteld (egenover den Wester- ling) naar hun 
juistc waaixlc willcn schatten en willen trachten ons 
rekenschap te geven, van do oorzaken waardoor 
onderling zoo uitcenloopende bcschavingen als de 
Indonesische en die der Hin- docs, toch op kunstgebied 
— naast diepgaande verscbiHen — gelijksoortige 
verschijnselen ver- toonen, moeten wij beprooven ons in 
te denken in de gecsteshouding, die hij, als kunstenaar, 
ten aanzicn van zijn eigen „docnn als zoodanig aan- 
neemt. 

Deze geesteshoudii)g is ecnc religieuse. De hier- uit 
voortvloeiende opvattuigen aangaande het wezen van de 
„kunstdaadn zijn sterk afwijkend van onze modern - 
Westersche, die gevormd zijn door de overtuigingen der 
Renaissance, welke periode, door toenemende 
overspanning van het ind ividucel zelfbewustzijn met 
gclijktijdige af- namc van het religieuse sentiment, geleid 
heeft tot de eenzijd ig materialistische en intellectual is- 
tischo levensrichting van onze huidige Westerscho 
maatschappij. 

De Aziatische beschouwingswijze kan in do fornwle 
worden uitged rukt „Kunst is open baring". 

De bovengenoemde tcgenstelling nu is in do antieke 
maatschappij reeds tot uiting gekomen in de beide 
typeerende uitspraken van twee grooten onder de denkers 
der oudheid : van den in de uit- werking van zijn stclsel 
rutionalistischen wijsgeer Plato en den, sterk door hot 
Oosten beinvloedcn, wijze: Plotinos. 

Voor den Helleen PJato is hot beeldend kunst- werk 
ten slottc slechts eerie afbedding van hcl natuurvoorwerp, 
dat zijnerzijds ecno gebrekkige nf bedding is van de 
bovenzinnelijko “idee". Nict verwonderlijk dus dal hij hij 
het opvoe- dingssysteem, door bcm in den „Slaal'' behan- 
de】d, de waarde der beeldendo kunst, als middel tot 
verheldering van inzicht, ontkent en bijv. do 
schilderkunst ter zijde schuift met de moti- vccring: 
„Want ver van het ware is deze naboot- sendo kunst!n 
(Politcia X. 598. ]3.). Scherp tegen- over deze mcening 
staat die van Plotinos, voor wien eveneens do “natuur" 
Hlechts eene gebrek- kige nabootsing is der „ideen, maar 
voor wien het “kunnGwcrk" juist is eene opctibarina, 
daar hot niet slcchts het natuurobject nabcotst, maar in 
den vonn daarboven uitstijgt en als kunstwerk nader staat 
bij het “wezen der dingen" dan hot natuurvoorwerp ze]f. 
Deze mcening drukt hij op vele phatsen uit, maar vooral 
in Enncade V. 8. 1, waar hij zegl: "Dezc vorm, (nl. van 
bet tot een kunstwerk bcarbeido jnarmerblok) was niot de 
slof aanwezig, maar zij was — nog v66r zij in 
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den steen kwaiu — in den geest des becldhouivers, en 
niet omdat hij had “oogen" (waarmcdo hij hel 
natuurvoorworp zag) en „handon,, (waarmedo hij de stof 
bewerkto), maar omdat hij was kunstenaar (dus： omdat 
hii de schoono vorm gcestelijk schouw- de cn niet mot 
lichainelijk oog acnischouwde).'' 

Deze zienswijze van don grooten mysticus wordt 
gedeeld — al of niet wijsgeerig gefonnuleerd 一 door 
bijna allo volkoren van Centraal- en Oost- Azie. 

De Hindoekunstenaar bcschouwt zich, bij do 
uitoefoning zijner kunst, als door den God bcge- nadigd 
； de Indoncsische kunstenaar, als door den Geest 
bezeten. De groote verschillen nu, die de kunstwerken 
van den Hindoo cn van den Indo- nesier onderscheiden, 
kunnen voor een deel ver- klaard worden uit de 
verschillende gevoelsnuan- cen, die de verhouding van 
inensch tot God of Geest kenmerken, wclkc ten slotte 
bopaald wor- den door zijne wereldbcschouwing. 

Voor den aniinistischen Indonesier valt deze geheelc, 
zintuigclijk waarneembare, wereld der verschijnselen 
— die voor hem (evenals voor don naieven, 
onwijsgeerigen Europeaan) een wereld van rcaliteiten is 
— uitcen in een conglomeraat van voorwerpen, alle 
bezield door ,,gecsGen", die wispelturig (zoo gcdacht 
naar analogio van zijne cigen menschnatuur), soms 
overwegend kwaad- willig, soms overwegend goed 
willig, nu ecns door echrikaanjaging moeten worden 
afgeweerd, dan weer door geschenken moeten worden 
aangelokt of verzoend. Wanneer de Indonesier in dezen 
over- stelpenden rijkdom van gestaltcn soms tot eene 
soort rangorde tracht op te stijgen, komt hij hoogstens 
tot do constructio van eene soort mytho- logie en van 
eene primitieve cosmogonic, maar nooit tot den opbouw 
van een metaphysisch stcl- scl, waarin de gansche 
sloffelijke wereld ten slotlo zich vervluchtigt tot een 
zwak afschijnsel, tot ccn waan beeld van het Eene 
Bovenzinnelijke en Bui- ten -in tellectueclc, cenc 
beschouwingswijze, waar- door bijv. de 
Hindoewijsbegeerte, in hare beste pcriode, is verdiept 
tot de wij.sheid, die de esoto- rischo kern uilmaakt 
zoowcl van de zoogonaamd Hindoeistische 
godsdienststclsels als van het Boeddhisme. 

Do verhouding, waarin do Indonesier zich be- vindt 
ten opzichte van de “Gecstcn", is eene van vrij groote 
gemeenzaaniheid, daar hij ze door magische middclen 
vaak dwingi hem ter wille to zijn, of eene van angst, die 
zich echter niet ont- wikkelt tot ontzag en daarboven 
uitstygl tot bo- wondering en vereering. 

Deze afwezigheid van hel „vereeringselomentn is 
waarschijnJijk de oorzaak van hot ontbrekon van den 
eigenlijken Indonesisohen tempel, hot bouwwerk, dat 
als symbool van de, tot eeno complexe volksverecring 
sainengcvlooidc, persoonlijke vencratie der iiidivkluen 
in elko wijsgeerig ondor- legde religie do aanleiding is 
tot het sc hep pen van grootschc arcliitectuur. 

Hoowul do Iiuioncsiiir dus zich niot wijsgeerig 
bewust is van de bedriegelijkhoid van de zin- 1 uigelijk 
waanieernbaro wereld, geeft hij in zijne kunstuit ingen 
hhjk deze waarheid wcl te door- voclon, daar hij bij zijne 
versieringsniolievcn wel soms natuurvoorwerpen als 
aanleiding gebruikt, maar door slrenge stylcering hot 
cssentieele van hun vorm oponbaart, zomler tot 
nabootsende „af- bceldingn te vorvallen. Deze styleering 
wordt soms tot uiterste abstractie opgovoerd on geeft 
dan hot 

aanzijn aan vormcn, dio zeer ver want zijn met het 
zoogennamde gcoinetrische ornament. 

In het oog houdendo, dat do oorspronkelijke be- 
doeling van vole vcrsicringsmotieven is： op raa- gischo 
wijzo op de Gcestcn in te werken, laat het zich 
vormoeden dat hij mcent met den gestylcer- den vorm op 
mcer direkte wijzc de geestensfeer te bolnvloeden dan 
met eene naturalistische af- beelding van het 
natuurvoorworp. De gestyleerdo vorm staat dus dicliter 
bij het geestelijk wezen van het matericele object. 

Wellicht is ook de voorliefde voor het „a jour"- 
omaraent too te schrijven aan den gcvoelsdrang, zooveel 
mogelijk aan de materialiteit van den vorm te ontkomcn, 
— van wclke behoefte bijv. op Java de geheel 
immaterieelo schaduwbcclden van de wajangpoerwa-
figuren de meest sublieme aesthetische uitingen zijn. 

Ous nu afvragendc, wanruit de Indonesier ten slotte de 
psychischc kracht put en de technischc vaardig- heid tot 
zijne vaak verwonderlijk fraaic gecompo- neordc on strak 
uitgevoerde versieringen, kunnen wij slechts de 
verklaring zoeken in de — reeds bovengenoeinde — 
rcligieuse beschouwingswijze van zijn eigen kunstdaad. 

Wanneer toch de kunstenaar bij het werk zich gevoelt 
als vrerktuig van den hem bezielcnden Geest, dan is hij 
zich er van bewust, dat elke ver- mindering van 
concentratie, elke verslapping of nalatighcid, elke 
onbeheerschthcid in zijn doon, niot is slechts eene 
plichtverzaking van den kunstenaar tegenover zijne 
kunst, maar cen heilig- schonnis van den priester 
tegenovor den Geest. 

Deze overwegingen gelden echter slechts tegenover 
do kunstenaars, d.w.z. ； die stamgenooten, die, door 
bijzonderen aaiileg cn economischo vrij- heid van 
beweging in staat zijn met voile toewij- ding cn in steeds 
voortdurende ontwikkeling der technische vaardigheid 
elk ding, dat zij maken, om to scheppcn tot een voorwerp 
van opperste schoonheid. 

De andere stamgenooten, die eveneens, meeat voor 
eigen gebruik, de gebruiksvoorwerpen ma- ken — en 
verroweg de meerderheid der Indone- sische 
kunstwerken zyn gebruiksvoorwerpen, dus objecten van 
„toegepa3to kunst" — nemen even- tuecl wel uiterlijk de 
door de traditie geheiligde offcrcoremonien bij den 
aanvang van het werk in acht (zie voor het voorkomen 
van deze cere- monien bijv.: Jasper, Wcefkunst pag. 6, 7, 
Neu-一 wenhuis „Quer durch J3ornco,,» II p. 198,„p._ 
206- enzj, .maar govoelen niet de csoterische beteekenis 
dnarvan. Hun doen is ten slotte niet anders dan eon min 
of nicer handig nabootsen van, door trail itio geheiligde, 
oorspronkelijk door kunstenaars goschapcn, modcllen ； 
een nabootson, dat echter tengevolge van de altijd in 
meerdere of mindero mate aanwezigo phantasie (geon 
handwerker is gehccl door don “Geest" vcrlaten) zeldcn 
ontaardt in con slaafsch navolgen, wclko phantasie — 
wanneer onbehcerscht door dieper inzicht — echter ook 
weer aanleiding geeft tot vorwatering en ton slolto 
onbewuste parodieering van do oor- spronkclijke 
motieven. 

Het bovcngeschetst onderschoid tusschen „kunat- 
voorworp" en onkel voorwerp van huisvlijt en het 
verschil der psychologischo factoron, die het ont- slnan 
van beido soorten bopalon, worden door velen over hot 
hoofd gezien, en aan het ontbreken van inzicht in dit 
onderschoid is to wijton do bonto cn voor de aesthetische 
waarclcering - van een be- 
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paald volk of volksdcel soms waardcloozc masse, die in 
onze musca ligt opgcstapekl, waartusschcn met groote 
in spanning dan de kun^hverken moe- ton wordon 
uitgezocht，. die ten si otic xnogclijk in to gering aantal 
aanwezig zijn o】n een op voldoendo gegevcns 
gcbaseerd oortleel over do kunstbegaafd- heid te kunnen 
vellen. 

Ditzelfde gebrek a an inzicht hceft echtcr droev© 
gevolgen zoodra de Westerling maatregclen tracht te 
treffen tot do zoogenaamde „verheffingn van eene 
ondergaandc kunstbranche. Hy mcent dan vaak, door 
verbctcring van tcchnische hulpmidde- len, door 
opwekking van winstbejag bij hot ver- schaffen van 
eene' voordeclige markt, door hot in- voeren van 
arbeidsvcrdccliiig, het concentreei'cn der artisten in 
grooto wcrkplaatsen cn, last not least, door het，
verschaffen van voor de Euro- peesche markt gangbarc, 
dus altijd min of mecr nan smakeloosheid lijdende, 
modeller, do A-u?wt te doen herleven cn ziet niet, dat 
hij hoogstens eeno teehnisch min of meer volmaakt 
gedreven “n^verheid" schcpt, maar dat de psychische 
factoren voor het ontstaan van ccn kunshverk: het 
gehoorzamen aan den innerlijken draiig, on- afhaiikelijk 
of deze zich op bepaalde vastgosteldo werkuren open 
baa rt of niet, de afwezigheid van elk ander doel dan het 
scheppcn van het schoono voorwerp zelf, de rustige 
conccntratie, waardoor het kun st work vooraf zich aan 
den geest in vol- stralende glorie openbaart, de 
gcduldige arbeid, aan geen vastgestelden tijd gebonden, 
van den opbouw van den eersten aanvang af, met 
zooveel mogelijk vermijding van elk, de aandachtspan- 
ning meestal verslappend, hulpmiddel, — kortom alle 
die essenlieele factoren, die in alle groote kunst- 
perioden het ontstaan van het Kun st wonder hob- ben 
bepaald, dat juist die psychische factoren door de 
geprezen maatregelen worden uitgcschakdd. 

0vergaande tot do bespreking der Indonesischo 
kunstwerken, kunnen samenvattend eenige cssen- tieele 
kenmerken worden opgenoemd, waaraan de beste 
stukken van bijna alle techniekcn beant- woorden. 

1°. Het in het kunstwerk uitgesproken zuivere gevoel 
voor den aard van elk materiaal, waardoor de versiering 
als organisch daaruit voortvloeiend en als de schoonheid 
van het matcriaal slechts versterkend verschijnt. 
Kenschetsend is in dit verband het vaak onversierd 
blijvcn van op zich ze]f reeds zeer fraaie houtsoorten cn 
de bijzondero offers, die bijv. voor .de bewerking van 
het, als zeer nobel geldeud, ivoor bij de Dajaka worden 
gebracht, als het ware oni den Geest van het n)a- teriaal 
gunstig to stem men voor deze inbreuk op zync 
persoonlijkheid. 

2°. De in het kunstwerk zichtbare logische wijzo 
waarop de moticven zich uit de varieeringsmoge- 
lijklieden der techniek ontwikkclen (zooals bij het 
vlecht- en weefwerk), motioven, die, waar zij rcgel- 
matig rechtlijnig zijn, soms groote vcrwantschap met 
geometrisch geconstruecrdc figuren vertoonen en 
daarom wel geoinetrische ornamenten worden 
genoemd. 

3°： De fraaie wijze, waarop de versiering voort- 
vloeit uit den aard van het te versieren vlak 一 de 
rhythmische en hannonische compositie —, zoo- dat 
,zij, als noodzakelijk daaruit voortgekoinen, daarmede 
eene onverbreekbare eenheid vomit cn ten slotte 
voorwerp en versiering samcnvloeien tot den eenen 
schoonen vorm. 

4。. De strakheid van lijnvoering, die, als esson- 
ticol kennierk voor de schoonheid van het motiof, overal 
wordt toegcp&st，, waar de versiering uit do vrijo hand 
wordt gotrokken (dus bij foejabescliil- dering, 
batikkunst, snijwerk, ciselecrkunst, enz.) en die in 
waardeering den voorrang geiiiet bovon do 
klcurharmonie, die cerst in de tweedo plaats nls 
schoonheidsfactor in aanmerking komt. Deze 
eigenaardigheid wordt door ons, Wcsterlingen, dio in de 
laatste ecu wen cenzijdig op do waardee- ring van 
picturalc cffecten zijn afgericht, te vaak over het hoofd 
gezien cn jnenig batikverzamelaar zien wij bijv. in 
bcwondcring voor slap gctcckendo patronon ter will。
van hun zeer nobele kleuronsa- menstelling, hocweldeze 
ten slotte slechts hctgcvolg is van eene, door trad it ie 
vastgeliouden, technischo vaardigheid, die ook door den 
mecst onartistieken ambachtsman kan worden 
aangelecrd. 

5°. De strenge sty leering, die by allo aan do natuur 
ontlecndc motieven wordt toegepast en waarvan slechts 
in enkclo gcvallen — waarbij dan meestal vreemdo 
invloeden kunnen worden aan- gcwczen — wordt 
afgeweken. 

In vrije volgordo zullen nu do verschillendo 
kunstuitingeJi nader worden besproken en wel ccrst de 
toegepasto en dan do vrije kunsten. 

A. Tatoeeerkun.st. 
Het voorwerp, dat den mensch altijd vcrgezelt en zich 

ter versiering aanbicdt, is zijn cigen lichaanj. Do 
tatoeage is dus wcllicht een der oudste ver- 
sieringstechiiieken en wordt reeds a]s „kunst'\ in den 
waren zin des woo rds, beschouwd bij de Dajaks, bij wie 
de tatoceerkunstenares, evcnals de smid en de 
snijkunstenaar ——daar zij artisten zijn —, 
uitdrukkclijk a]s door den “Geest" bezeteno wordt 
geeerbiedigd (Of. A. W. Nieuwenhuis „Qucr durch 
EomcQ”. ~p.. 4§?). Ool<" hot voorschrift, 5at de 
tatoeage slechts op bepaalde tijdcn mag geschieden, 
wijst op het sakralc element in dezo handeling. 

Deze techniek wordt, als ware kun st, vooral bij do 
Papoea's, Dajaks cn Bafaks uitgeoefend, bij wio vaak 
prachtigo ve j'sie rin gs w ij zen worden aangetroffon. 
Wannccr zeer samcngcsleklo JBO- tieven worden aan go 
wend, zooals bij vorschill''i>- do stammen dor Dajaks, 
worden dezo cerst in houtblokjes uitgesneden, die dan 
als stempel d ion sb (loon, waarmede het patroon op het 
to bewerken lichaamsdeel wordt afgedrukt, waarna de 
tatocagr；- kunstenares haar work verricht. Prachtigo 
voor- becklen van dezo Bicrtechn iek geeft het bovenge- 
noeindc werk van Prof. A. W. Nieuwenhuis, ter- wijl in 
zijt)c coUectie, in 's Kijks Ethnographisch Muse uni te 
Leiden, zeer fraaie patroonphinkjcs aarnvezig zijn, 
welkcr sa incngcstelde compositie in giandioos strakke 
lijnvoering, soms met gclijk- malig rhythmischc 
vcrklcining van hot molief, zijn uitgevoerd. Als 
voorbcclden van rationed nan den bovenbeonvorm 
aansluiteiide tatoef > kunnen de in het bovongcnoenidc 
werk op 78 cn 86 in het eerstc dec! afgebeekle 
cxcinplaren geldcn. Eene, met goedc photographicen 
geillu- slrccrdc, monographic over dozen bclangrijkcn 
tak der sierkunst zou waarschijnlijk verrassende resul- 
taten aan het Jicht brengen. 

B. Bladwerk. 
Ter beschutting tegen den zonnebrand zijn v/aar- 

schijnlijk oorspronkelijk overal groote boombladc- ren 
gebezigd, uit wolko gewoonte zich een siorkunst heeft 
ontwikkeld in eene zich ontwikkclende tech- 
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niek, die ten slotto in de vlcchtkunst is overgegaan. De 
praohtige, ten decle gcklcurdo of met uitge- aneden 
schablonen of met oniamenten van nassa- schclpjes 
bedekte, hocden van Borneo, Java, enz., in OHZG 
Ethnographische musea zijn overtuigende voorbeelden 
voor de versiorin gsmogolij khed on zelfs bij deze, 
schijnbaar zoo primitieve, techniek. 

Ook ondcr de onversierdc, maar zoo buitenge- mcen 
logisch gevormde gcbruiksvoorwerpen, ala eenvoudigo 
bladwerkwateremmers, bevinden zich iuweeltjes van 
zuivere vormgeving en dit vooral op Roti, zooals de heer 
G. P. Rouffaer mededeelde. 

C. Vlechtwerk. 
Waar bij nadere bestudecring van het hierboven 

genoemde bladwerk duidelijk we rd, hoe de zich 
ontwikkelende ornamentiek ten deelo voortvloeit uit do 
versieringsmogelijkheden der techniek zclve —strikt 
gen omen de eenige zuivere oorsprong van clke 
versiering, hocwel door toepassing van beschildering en 
applicatiewerk, zooals wij zagen, ook fraaie resultaten 
werden bercikt —, is bij de vlechtwerktechn iek de 
versiering zoo goed als geheel uit de techniek 
voortgekonien en heeft deze, al- dus vast 
gefundamenteerde, decoratieve kunst den motievenschat 
gevormd, waaruit de ver wan te techniek van het weven 
maar ook de verder af- gelcgen sierkunsten vaak hebben 
geput. 

Het zoogenaamde trawangwerk bewijst wederom do 
voorliefde vopr £ jourversicring. De macander, sleutel, 
swastika, ruit, cn vele ahdere regclmatige rechtlijnige 
figuren schynen uit de vlechttechniek te zijn ontstaan, 
tcrwijl ons de theorie van sommigen, volgens wclke uit 
deze regelmatigo, zoogenaamde geometrische figuren, 
andere, kromlijnige, zouden zijn ontstajm en dus de 
gebogen lijn op rationalis- tische wijze uit de rechte 
wordt afgcleid, op psy- chologisch aeslhetische g ton den 
zeer twijfelachtig tocschijnt, in aanmerking nemende de 
gansch andere psychische spanning, die wordt doorlcefd 
bij het trelcken van de zeer levende gebogen en van de, 
op zich zelve, zeer doodo rechto lijn. 

D. Boom^chorsbeiverkiny. 
Dezc techniek, waarin de meest primitieve 

kleedingstukken als schaamschort en lendendock 
worden vervaardigd, heeft in de verdere ontwik- kcling 
tot de fijnbewerkte „foejan (op Celebes enz.) cn tot het 
fijnere „vezelpapier,,

> aanleiding gegeven tot do 
versieringskunst, waarin do aesthc- tische <1 rang zich 
op de meest onmiddcllijke wijze kan uilon: de 
schilderkunst. 

Alet de foejalap, zou men kunnen zeggon, is het 
eerste schilderdoek gegeven. Bij deze decoratieve kunst 
zicn wij eerst een ontleenen dor motioven aati do 
daarnaast zich ontwikkelondo vlechtkunst, 一 eenc 
ontleening, die ten deele to wijten kan zijn aan 
geestesarmoedo van den bewerkor, maar voor een groot 
deel wel zal moeten worden toege- schrcvcn aan den 
rcligieusen schroom om van be- staando njotieven, 
waaraan magische kracht woixlt toegeschrcvcn, tc 
wijken. Toch breckt ccn vrijore kunst zich baan, en 
zouden wij inisschien kunnon vermoeden, dat op de 
foeja do corsto strak gebogen lijn, dat wonder van 
oncindigo stemmingsinpge- Hjkheden is getrokken； do 
gobogen lijn, die ook in do snijkunst, ciselecrkunst, e.a. 
met steeds meerdero voorliefde wordt toegepast, 
ondanks de dnarvoor vereischtcgroolcre 
tcchnischcvaardighoid.Prachtige ornamenten, in nobel 
ingetogen kleuren, neergepen- seeld in fijn getrokken 
lijnenspel, kenmerkon de bes- to voortbrengselen dezer 
kunst, wier hooge waarde door den Indonesier zelven 
o.a. hiordoor wordt ge- 

symbolisecrd, dftt zij, bijv. bij de Toradja's, slechts door 
pricstcra raag worden beoefend. Verwonder- lijk is het 
hierbij op tc merken, hoe bij deze vrijo techniek, dio zoo 
licht tot losbandighcid zou kunnen leiden, het decoratieve 
stijlgevoel zich handhaaft en slcchts zcldcn do ingeboren 
“nabootsingsdrang" —do natuurlijko aandrift van 
kinderen cn onbe- schaafdcn, dio echtcr met het wezen 
der ,,kunst” niets te maken heeft— zich baan breekt in 
gobrek- kig getcekende poppetjes, bcdoeld als 
nabootsing der menschfiguur. 

Waar do menschfiguur als deel van het ornament 
optreedt, geschiedt dit bij de werkelijke 切顽werken op 
eene bcpaalde schematische wijze, welk schema o.i. 
wederom aan het vlechtwerk ia ontleend. Bij de 
afbeelding van dierfiguren wordt vaak het essenticele van 
het levende dier, ondanks deze schijnbare belemmering, 
verrassend juist ge- typcerd. 

E. Polteiibakkerslcunst. 
Dezc kunst. is, technisch, bo ven een zeker pri- mitief 

stadium niet uitgekomen, waarbij vooral het ontbreken 
van eene goede glazuurbedekking aan de soliditeit van 
deze gebruiksvoorwerpen groote afbrcuk doet. 

Zeer fijn ontwildceld is bij den Indonesischen 
pottenbakker het gevocl voor vorm, en wie de teer- 
gevoelige contouren van het aardewerk der Kei- eilanden 
of van Borneo, om slechts enkele soorten te noemcn, met 
de prachtige, soms rcliefachtige, versiering mocht 
bewonderen, zal diep doordrongen zijn van de 
acsthetische waarde dezer — schijnbaar zoo nuchter© 
•— gebruikskunst. 

De verbazingwekkende gevoeligheid van lijn vloeit 
voort uit de — door ons Westerlingen soma als 
“gebrekkig" beschouwde — techniek van den langzamen 
opbouw uit voorzichtig op elkander geboetseerde 
kleiringen, die dan behoedzaam worden uitgcklopt, 
waardoor, zonder draaischijf, in rustigen groei het vaak 
schijnbaar zuiver ronde vaatwerk ontstaat, welks 
rondheid toch door een zeker leven uitmunt boven de 
mechanisch, op de draaischijf, verkregene. 

Juist deze schepping uit de geheel ongevormd© 
kleimateric, zonder eenig belangrijk technisch 
hulpmiddel, veroorzaakt — zooals hiervoor reeds is 
gezegd — de levende schoone vorm, die, strikt genomen, 
geen nadere versiering behoeft-. 

Belialve gewone gebruiksvoorwerpen, worden ook 
cultusvoorwerpen vervaardigd, somtijds met toepassing 
van streng gestyleeixle vogelvormen, die copieen 
schijncn van oud-chineesch sakraal vaatwerk in brons 
(bijv. in's Rijks Ethnographisch Museum te Leiden, Serie 
1586 n°. 131, uit Lombok afkomstig). 

Geheel ：i jour uitgewerkte wierookbranders enz., 
zooals uit Meclan, zijn o.i. aesthctisch absoluut 
verwerpelijko nabootsingen van bronswerk of 
houtsnijwork. 

Vclo versieringsmotieven zijn wederom aan het 
vlechtwerk ontleend. 

F. Krdle.nwc.rk. 
De twee vormen, waarin het kralenwerk als ver- 

sicring wo nit toegepast: de snoervorm en het ge- knoopto 
Jcralenwerk, worden oorspronkelijk ge- bezigd ter 
versiering van het naakto lichaam. De vruchtzaden en 
stengclkralen, in snoeren aan- geregen, in meestal fraaio 
klcurencombinatie, worden, bij nicer gezochte verfijning, 
vervangen door kunstmatige kralen van aardewerk, 
gegoten inetalen enz., (ook wervelbeentjes van slangen 
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ivorden als zoodanig gcbruikt) en ten slotte door 
gcimporteerde glaskralcn waardoor cene uitbrei- ding 
van de oorspronkelijko klcurscala: rood, zwart, wit, met 
meer kleuren mogelijk wcrd. Bij het geknooptc 
kralenwerk treffen wij ecn zecr ge- liefd 
kruisbloemmotief aan, dat van hieruit wcl- licht op het 
Timoreesch snij work in hout of bamboo is 
overgcbracht. Behalvc dcze toepassing van het 
kralenwerk op het lichaain zelf, wordt het in beide 
vornien o.a. ook toegepast tor versiering van 
boomschorskleeding en zijn in al dcze verschil- lende 
toepassingsvonnen zeer schoone voorwer- pen 
vervaardigd op Borneo en Nieuw-Guinea, welke beide 
eilanden als de voornaamste gebiedeii der kralenkunst 
kunnen gclden. 

Eene verwante techniek is het aanrijgcn van 
nassaschelpjes en schelpschijfjes, tcrwijl ook combin 
aties van uit nassaschelpjes samengestclde fi- guren op 
kralenfond voorkomen. De Janggerekte nassaschelp is 
met haar fraai gebogen contour zeer bruikbaar oin, in 
combinatie gcbruikt, strak ge- trokken figuren te 
vornien, die vaak op hoeden van bladwerk worden 
geappliceerd. 

Deze zelfde versieringsmotieveil worden thans vaak 
met geimportcerde witte knoopjes geimiteerd en worden 
dan — tengevolge van den dooden cirkelvonu dezer 
knoopjes, waardoor, bij den rela- tief Ueinen maatstaf 
der figuur ten opzichte van de relatief grooto afmeting 
der knoopjes, geen aaneengesloten, rhythinisch 
voortbewegende, lijn mogelijk wordt — parodieen van 
de oorspronkelijke versierin g. 
G. Borduunverk. 

Over deze technieken valt niet veel te zeggen wat 
geene herhaling zou zijn van hetgeen in ander verband 
reeds is gezegd. Men zie hierover, evenals trouwens 
voor de hiervoor behandelde technio- ken. de daarop 
betreldcing hebbende monographie in de serie van J. A. 
Loeber, die in het literatuur- overziclit nader wordt 
genoemd. 

Alleen zij in dit verband opgenierkt, dat het bor- 
duren waarschijnlijk is ontstaan uiL de gebleken 
noodzakelijkheid om de boombastbaadjes, die neigiiig 
vertoonden overlangs, in de richtiiig der vezels, te 
barsten, te vers terken door overdwarse opnaaisels van 
draden die de vezels bijeenhidden (Loeber). De 
eenvoudigste borduurversiering be- staat dan ook uit 
horizontale, vaak gekleurde, draden. Hieruit heeft zich 
eene techniek ontwikkeld, die ten slotte als 
virtuozenstuk heeft opgeleverd het baadje uit West-
Bomeo in meergenoemd Museum te Leiden, Serie 893, 
n°. 4, dat geheel met touw bestikt een grandiose 
nabootsing vertoont van fijn vlechtwerk 一 inaar 
waarbij de boomschors als materiaal aesthetisch geheel 
is verdwenen. 

Het filtire-werk is waarschijnlijk aan de trawaiig- 
techniek in het vlechtwerk ontlcend, terwijl liet lean 
twerk een geimporteerde techniek schijnt. 
H. Textiele versieringen. 

Tot de bclangrijksfxj groepen der decoratievo 
kunsten behooren de zoogenaamde testicle ver- 
eieringeii, waarin twee hoofdgroepen kunnen worden 
onderscheiden. 

I. De zuivere textiele versiering, waarbij het 
ornament geheel uit de weeftechniek ontstaat en waarbij 
naar den aard van het gebezigd mate- riaa】，de 
onderscheiding in versierde katoenweef- sels, 
zijdeweefsels en koffoweefsels, kan worden gemaakt； 

II. De pseudo textiele versiering, waarbij het patroon 
ontstaat of reeds voor het woven, door 

eene eigenaaixlige verftechniek, die op do draden wordt 
toegepast cn waarbij het we von zelf slechts een zecr 
bijkomstigen invloed op do versiering uitoofent, bijv. de 
ikatteehniek, of na het weven door beschildcring van het 
weefsel, waarbij do weoftechniek, als patroonvormende 
factor, dus geheel is uitgcschakekl, bijv, de batik-
techniek, tjaptechniek, plangitechniek, enz. 

I. Tot de cerste groep bohooren de tailooze variaties 
der geweven stoffen, wier prachtige ornamentiek in hare 
aestlictische waardc thans vrij wel algemeen wordt 
erkend. In liet alge- mcen kan hierbij worden opgemerkt, 
dat, waar de zuiver-Indonesische styl wordt 
gchandhaafd, zooals bij de Sangirecschc en 
Talaurecsche koffo- weefsels, bij wcefsels in het 
Oostelijk deel van den Archipel (die nog nicest zuivere 
bron voor echt- Indonesische kunst), bij de weefsels der 
Dajaks in het binneitland en bij die der Bataks, de strak 
gestyleerde doeken met ingetogen kleuren de fraaistc 
spccimina der zuivere weefkunst vor- men. 

Bij de zijdeweverij vertoonen zich, tengevolge van 
vreemde invloeden, soms reeds cerste teeke- ncn van 
ecn, aan de opdringerige kleuren ken baar, nadcrend 
verval, dat door de toepassing van goud en zilverdraad, 
overal waar dit als voornaamsto materiaal voor 
zelfstandige omamentatie en niet slechts als 
„gebrocheerde inslag", in spaarzame combinatie met de 
and ere inslagd raden, wordt gebezigd, zich scherper 
manifesteert (bijv. in de Maleische streken op Sumatra 
en op Bali). 

Uitgczondcrd van dit oordeel moeten cchter worden 
de prachtige Atjehsche weefsels, bij welke, in de fraai 
gecomponeerde goud- en zilverdraad- moticvcn op 
nobel gekleurden, vaak donker kar- mijnrooden fond, 
wellicht Perzische invloeden doorwerken. 

II. a. De ilcat-techniek schijnt eene Indonesischo 
ontleening en vervo]making te zijn van eene, reeds op 
v66r-Indische zijdeweefsels toegepaste techniek, 
waarbij het zijdemateriaaJ, bij de ,,tjmd6s'' van Soeratte, 
reeds door katoen ver van gen was. Het opmerkelyke van 
deze versieringswijze is — be- halve de verwondcrJijke 
techniek, die zecr groote eischen stelt aan het voorsteD 
in gs vermogen van de kunstenares 一, het uitde 
techniek voortvJocicndo nicer picturale karakter der 
versiering, wclker lijnen niet strak worden getrokken, 
maar in den fond min of meer vervloeien. 

II. b. Bij de batikkunst kan men reeds van eene soort 
schilderkunst spreken. OoJ< hierbij worden eerst de 
oude, aan vlecht- en weefkunst ontleende, niotieven 
toegepast en ontstaat daarna —onder invloed van het 
verfijnde, bij de toepassiiig groote verwantschap met het 
penseel vertoonende werktuig, de tjantiiu/, —eene 
gehee] vrije, zuiver ar- tistieke lijnenkunst, die alleen 
gebonden is door de immanonte wetten der compositie 
en den aard der moticven. Bij de teclinieken der ,,t;ritik'' 
on ..plangi^-doeken en der „kain k^mbangan" ontstaan 
geene schorp omlijnde moticven nicer. Deze technieken 
zijn geheel op picturale working inge- steld, waardoor 
zij in aesthetische waardo o.i. bij de hierboven 
beschrevene achtersbaan, ho。 prettig de 
kleurscliakeeringen soms ook mogen aandocn. De tjap-
kunst ten slotte, waarbij het bft- tikken tot een ambacht 
is afgedaakl, bohoort eigenlijk bij de mctaalkunst te 
worden onderge- bracht, daar de eenige artist hierbij <lc 
tjapver- vaurdiger is. 
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I. Meladlkunst. 
Wanneer mon bij do verschillcndo soorton dor 

inetaalbowerking zich ftfvraagt, wclko techniekcn het 
nicest in overeenstemming schijnen mot de Indoncsischo 
kunstopvatlingen, clan mooten in de eeisto plaats do 
smeed-, giet- en cisolcer-tcch- nieken worden genoemd, 
omdat daarbij de zuivere contourvorm en vooral de 
vlakke vcrsicringswijzo hot best zijn to verkrijgcn. 
Sommige krissen mot pamor-lemniet, do echt-
Indoncsischo Madjapa- hitkrissen met de, in strakke 
vlakcoinpositio, vir- tuoos gesmeede figuurtjes der 
hefton, sommige prachtig gesmeede mandau-klingen der 
Dajaks bewijzcn dit. 

Het gietwork, waarbij hot artisticke decl in- 
zonderheid door den boetscorcler van den klei- vorm 
wordt verricht, geeft, vooral bij gebruiks- voorwerpen, 
aanlciding tot fraaie, stralike contou- ren en harmonische 
afmetingen, terwijl hot daarop soms aangebrachte 
ciseleerwerk met zwierige en zekere lijnvoering — 
analoog met do geteckende of gesneden lijn — wordt 
getrokken. Het drijfwerk daarentegen — met 
uitzondering van de gongs, die daaraan juist hun strakko 
contouren en hunne daarmedo samenhangende zuivere 
klank ont- leenon — geelt meer aanlciding tot omamont 
in hoog relief, dat tegen de oorspronkelijke Indone- 
sische opvattingen indruischt en daarom, bchalve op de 
plaatsen, die het meest ondcr Hindoe- of and ere vreemde 
invloeden hebben gestaan, zich slechts weinig heeft 
ontwikkeld. De zuivore cisc- leerkunst is op die plaatsen, 
waar vreemde invloeden het langst on het krachtigst 
hebben gewerkt, zooala op Java, slechts weinig tot 
ontwikkcling gekomen, terwijl op Bali, hoe we 1 het 
Indoncsisch element zich stork handhaafcle cn op cnkele 
kunst- gebieden ze】fs overwon, naast, in zuiver Indone- 
sischen stijl gesmeede, pinangscharcn, met prachtig in 
crust atiewerk, 66k — sterk onder Hindoe-in- vlocd 
staand — mei-Indoncsisch, in overdroven hoog relief 
gedreven gouden en zilveren vaatwerk wordt 
aangetroffen. ]\Ieesterstukken van gictwerk zijn o.a. do 
beide gcwcldige keteltrommen van Saleier cn van 
Pedjcng ,pp Bali, wicr vc'rsiering Hlreng Indoncsisch is, 
met absolute bchecrsching van den vorm aangcbracht. 

In overeenstemming met het hierboven gezegdo is de 
omamentiek van het drijfwerk, waar het. wordt 
toegepast, in hoofdzaak Hiiidocisl isch gcbleven, terwijl 
in smeed-, cisoleer- cn gietwerk ■— belmlvo de nicest 
Hindocistisch beinvloede lampen, ke^i- kwispedoors op 
Java enz. — mecstal zuiver Indouesischo niotieven 
worclon toegopast, zooah bij do gegoten messingann 
banden der Bataka. Onder de uieosterslukkcn dor 
gietkunst mooten ook do Bataksche gcclkoporon pijpcn 
wordon gc- noemd. 

Bij do goudsjnecdkunst, waurbij ovencous do 
Hindoe-invloedon sterk doorwerken, is hot op- 
morkclijk, hoc door allerlei legcoringcn, tengo- ■ volge 
waarvaii do geldswaardu vorniiudort, do incest 
gcraffincerdo acsthctischo cffccten wor- den bcrcilit, 
welko vaak nog wordon verstorkt door aanbrenging van 
allo mogclijke inatenaal- Koorten, van diamant cn 
borgkristal a£ tot glaa en vlindcrvlcugcls toe. 

K. Snijwerk. 
Dit wordt bijna ovcral toegepast op allo daar- voor in 

aanmerking komendo matcrialon. Het oudsto 
waarschijulijk, — althans hot nicest ver- breidc snijwerk 
wordt aaiigctroffeii op bamboo- 

matcriaal, dat bij do voorzioning in bijna nlle 
menschclijko bchooft.cn wo nit gebruikt cn dus 
aanlciding geeft tot cindcloozo dccoratieve varia- 
tic9, waarop hicr than3 niet nadcr kan worden 
ingegaan. 

Het conipositictalent en de absolute bchecrsching 
der techniek komcn bij dezo kunstwerken tot hun 
vollo rccht. Zij staan daarom, acsthetisch bcschouwcl, 
volkomcn gelijk met andore, mogeJijk in kost haar- 
der materiaal vervaardigd. Vandaar dat bij de 
Batakscho aanzienlijken versierdo bambockalk- 
kokerswordon gebruikt, vaak van fraai geornamen- 
tcerde deksels in zilverfiligraan-werk voorzien. 
Juist het toepassen van deze, uiterstfijn getrokken, 
lijnversiering op het gladdc, harde cn, wegens het 
gemakkelijko splinteren, buitengewoon moeilijk te 
bewerken materiaal is de strenge leerschool ge- 
wcest, die don omamcntsnijder tot kunstenaar 
heeft gevormd. In de prachtige oxemplaren van 
de mot fijn inzicht gekozen collectie van Prof. A. 
W. Nieuwenhuis in de Bomeoafdecling van voor- 
ineld museum kan het innerlijkste wezen der 
Indonesische kun st wellicht het best worden ge- 
kond. 

De materialen, die wat stugheid betreft wellicht 
het meest met bamboo overeenkomen, zijn： been, 
ivoor en hoorn, waarvan eveneens allerlei fraai 
geornamenteerde gebruiksvoorwerpen worden 
vaardigd, vooral bij de Dajaks en Bataks. 

Bij oudero hoorn-lopels enz. vindt men vaak 
de geliefde h jour-techniek, die vooral bij hout- 
snijwerk zeer vaak wordt toegepast, zooala by 
prauwvorsicringen, daknok-uiteiuden, enz, (Zie 
verder hieronder bij Architecluur.) 

Het fraaiste houtsnijwerk wordt aangetroffen 
bij krishoft, krisschocn en krisscheede, waarbij 
mooi gevlamd hout meest onbesneden blijft. Vir- 
tuoos besnedon gestyleerde dansmaskers, fijnbe- 
sneden kinderdraagplankjes en vlechtplankjes der 
Dajaks, pagaaien on Ian sen zyn de vooniaamste 
besneden houten voorwerpen, terwijl de grandioosz5^ • 
gecomponcordo en strenggesneden tooverstavei产‘ 
der Bataka een eigen plaats innemen. Bij de be—L"-、。=巳♦- 
handeling der architectuur en der beeldhouwkunst 7：心、L- C, C. C*- zal 
ten slotte nog gelegenheid bestaan op deze广。 ；• _ . 
kunst terug te komen. ”5二：＞琴[ 

ver- 

 

L. Als gehcel op zichzelf staande kunstuitiii- gen 
inocten in onzen Archipel de, alleen op Java en Bali 
vervaardigde, lederen poppen van. do Wa- jang-poerwa 
worden beschouwd, wier soms zeer slanko 
verhoudingen, fijngevoelige contours en fraai A jour-
werk do vreugde uitinaken van den beschouwer, wclko 
tot verrukking stijgt wanneer hij do ziel van deze 
wonderwerken als rhyth- misch bowegondo schaduw, 
met statig of be- vallig gcbax'enspel op het doek 
verschijnen ziet. 

Ook dezo fijno gcstalten zijn in de hybridische 
Balinccscho kunst vergrofd. 

Veel materieoler schijnen daarnaast do poppon van de 
Wajang golek — het marionottentheater —, hoowel ook 
Inorby de koppen en bovonste lede- maten vaak govoelig 
gesneden en fraai polychroom goklourd zijn, welko 
koppon, in grooter maatstaf, als maskers van do spolers 
dor Wajang topeng verschijnen. De zeer grove poppon 
van de Wajang keli^ik daarentegen verschijnen als in 
hout gesneden parodieen van do schoono gcstalten dor 
Wajang poerwa. 
M. Architectziur. 
Hoowel een tijdlang de mcening gold, dat van 
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een cigenlijke Indonesische architectuur mocilijk ■prakc 
kon z|)n, begint. langzamerhand cenc an- derc opvatting 
zich baan te breken. 

Reeds sommige hoogdakigo inannenhuizen op 
Nieuw-Guinea, het monumentale huis van den R&dja, in 
Bawomatoloco op Zuid-Nias, om slechts een paar 
voorbeelden te noemcn, kunnon, door do prachtige 
verhoudingen, als stnlcn van goedo bout- architcctuur 
golden. 

Aangannde de ncsthetischc waarde rau bet Dajakschc 
huis is door Prof. A. \V. Nieuwenhuis in zijn werk „Quer 
durcli Borneo", overtuigend materiaal verzamcld, terwijl 
in lictzelfde werk ook fraaio exemplarcn van 
lijkcnhuisjes zijn afge- beeld. De, in evcnwichtige 
verhoudingen gebouw- de en rijkbesneden 
rMinangkabauscho huizen dcr _Padangsche 
Bovenlanden^~~ nsvCTfs - de ontroe- rend fijnc 
rijstscliuurtjes uit dezelfde streek, ge- nieten reeds een 
welvcrdiendcn room. 

lets minder fraaie, maar toch zecr goedc, hout- 
architectuur geven de Bataksche huizen, waar- bij 
sommigen den vorm aan cen schip schijnen to hebben 
ontleend, welk vennoeden ook wel eens oprijst ten 
aanzien van de bouwkundige ordon- n an tie van het 
Minangkabausche “raadhuis" (balai). 

Al deze liuistypeii zijn paahvoningen, waarvan de 
construeerende deelen in houtconstructie zijn 
.vervaardigd en de muren so ms van eenvoudig 
vlechtwerk, dat zich dan vaak prachtig invoegt in het 
houten raamwerk, zooals bij de bovenge- noemde 
rijstschuurtjes. 

Bij de Dajakwoning is de hoofdpaal vaak van eene 
canneluu rachtige versiering voorzien, een 
versieringsmotief, dat in de verte aan de groefversiering 
van den Dorischen zuil herinnert en aesthe- tisch 
wellicht dezelfde beteekenis heeft, nl. het zich 
samentrekken tot uitoefening van de groo- tere kracht, 
noodig voor het stutten van het dak (Theodor Lipps). 

De aesthetisch functioncelo beteekenis van het dak, 
als rustende, omlaag strevende last, wordt in Nieuw-
Guinea sows nader aangeduid door de, deze 
benedenwaartsche richting accentueerende, 
..toempals**, die dan als architraafversioring poly- 
chroom zijn aangebracht. 

Wat de versiering betreft, zijn de meeste der 
hierboven genoemde huistypen van rijk snijwerk 
voorzien, dat overal vlak is gehouden met uitzon - dering 
van sommige paneelen in de awa van het Dajaksche huis, 
waar midden uit het, met strak vlakorn ament versierd, 
pan eel plotseling sterk plastisch gesneden, meer 
naturalistischo dierfigu- ren naar voren springen, 
waardoor de stijleenhcid wordt verbroken.
 Nieuwenhuis „Quer durcli 
Boraeon_n, Tafel 33).- 

Vermoedelijk zijn hier herinneringen aan niot 
begrepen Hindoe-omainentiek in het spcL Zelfs zou men 
geneigd zijn in fig. d op bovengenoemdo plaat 33 eene 
Indonesische omwerking van het Hindoe Baijiaspati-
motief te zien. 

Deze zelfde, overigens geheel ongemotiveerdo en 
tegen den stijl indruischende, plotseling zich 
manifesteerendc — in de richting van naturaJistischo 
wedergave van natuurindrukken zich bewegende — 
uitingen van primitieve hoogreliefkunst vinden wij ook 
bij de plastische versiering der mandauhefton. 

Het overige decoratieve snijwerk ecliter is 
oyerwegend vlak gehouden en verloochent ook hier niet 
de voorliefde voor a jour-omamentiek, die men als 
dakvei'siering cn prauwversiering 

nantreft juist op die plnatson, waar men rondplas- tiok 
zou verwftchtcn. Do ondcrstelling rijst dan ook, dat 
rekening is gehouden met de aesthotischo working van 
het huis, als silhouet, gezien tegen den achtergrond van 
bosch of hemcl, terwijl de goheelc vormgeving der won 
ingen en verzainel- huizen, behalve door de oischen der 
constructie, ook bcinvlocd schijnt door den drang om tot 
ceno harmonische ineonvoeging en samensmclting mot 
de omringende natimr te geraken, welke cl rang in volie 
bewustheid tot uiting komt bijv, in do prachtige 
Ohiiicesoh-Japansche houtarchitectuur. Dczo weinige 
gegevens jnogen voktaan om — in aansluiting aan de 
waarschuwing van den heer 
J. A. Ijoebdr, gegeven op pag. 21—22 van zijne 
monographic over houtsnijwerk en metaalbeworking in 
Ned.-Indie (1916) — do wcnschelijkheid to betoogen 
eener spoed ige instelling van &cn vak- kundig 
onderzoek naar de Indonesische bouw^ver- ken, wier 
belangrijkheid te lang over het hoofd is gezien door de 
ecnzijdigc concentratie van allo nandacht op do 
overblijfselen der Hiudocbeflcha- ving, overblijfselen 
die, wegens de meerdere duur- zaamheid van het 
materiaal, betcr den tijd trot- sceren dan de zeer 
vergankclijke en ondcr vreem-- do invlocden to grondc 
gaandc houtarchitectuur van den Indonesier. Est. 
perieulum in moral 

N. Sculptiiur. 
To oordeelen naar het tot heden bekendo materiaal 

kan, wat aan stcenplastiek door den Indonesier is 
voortgcbracht, den naam van kunst ter- uauwernood 
dragen, hoowcl op Socmba, spcciaal West-Soemba, en 
op Nias beeldhouwkunst in steen wordt aangetroffen van 
zuiver Indonesisch karakter en van verwonderlijke 
schoonhoid. Behalve deze verbluflende uitzonderingon, 
zijn do werken van steensculptuur nicest onbeholpcn 
pogingen om figuren, die in do vlakversiering hem 
geineenzaain zijn, zooals do Wajangtypon op de reliefs 
in Oost-Java, welke bij de behan- deling dcr Hindockunst 
ter sprakc komen, ii) rondplastick nf te beelden. Mecstal 
zyi) iiet ruw aangehaJite blokken, zonder fijncrc 
vonngoving. 

In do houtsculptuur daaren tegen is in Kommigo 
ziclcbccldjes zeer schoono kunst voortgcbracht, weJker 
waardo wordt doorvoeld wanneer jucn, na zich met 
cnkole verhouding8cigenaai<ligl)e(l<：ii vertrouwd te 
hebben gemaakt, zich rustig aan de working daarvan 
ovorgeeft. 

Het eigonaardige hierbij is de grooto nf me ling van 
don in grootc construeerende vlakken aangc- legden kop 
ten opzichtc van het slechts zecr schematiseh aangeduid
。lichaani. Men bcgrijpt de bedoeling editor, wanneer 
men don kop als zetel van de gewichtigstc dcr beide 
inenschclijko zielen beschouwt, waarop d us alle 
aaudachb moot vallon, terwijl door de strakke stylecring 
het geestelijk karakter bijzonder sterk wordt geaccen- 
tueerd. In profiel gezien zijn vole van deze boeM- jes, 
van de Leti-eilanden, van Timor-laoot enz. door het fijno 
daarin zich uitendo rhythmo der gansche figuur van 
troffende schoonheid, waar- bij natuurlijk van elke 
gedachte aan eeno natura- listiHche afbecldiiig der 
menschfiguur moot word on geabstraheerd. 

Deze fijnheid van verhoud in gen gaat vaak vor- loren 
bij de groote poppen, die tor afwering van booze geesten 
worden opgericht, terwijl zy wedcr- om wordt 
aangetroffen bij sommige figuurtjes van ijzer of 
bronsgietwerk van Java, waarbij 一 onder Hindoe-
mvloed wuarschijnlijk — de kop 
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nicest in gewone natuurlijke verhouding tot hot Hchaam 
wordt gcboctsccnl. 

Een zeer fraai gcboetsccrd maar absolunt on- begrepen 
Bodhisatwn-bcckljc in mccr gcnoenul Rijks 
Etnogmphisch Museum, serie 1403, n°, 2363, bewijst. 
duidelijk hoozeer de kern van de Boeddhistischo leer nan 
den Indoncsier is voor- bijgcgaan cu wnartoe mon komt 
bij gcdachtcloog nabootsen van den uiterlijkcn vonn, 
zonder in- zicht in het wezen, wanruit die vonn ontstaat. 

0. Schilderwerk. 
Monumentaal schilderwerk, zooals de fresco's van 

Ajanta in Voor-Indic, schijnt op Java en in den verderen 
Archipel nooit te zijn ontstaan, zooals reeds vermoed kon 
worden naar aanleiding van de in den a an vang van ons 
arliko] gegevon uiteenzettingen. 

Eerst na de komst cler Hindoe's zijn waarschijn- lijk de 
op vezelpapicr gcschildcrde voorstellingen dor Wajang-
bdbdr ontstaan, waarop de tafcrcelcn uit de nti bij de 
Javanen bekend geworden holdcn- dichtcn, het 
Mahabhiirata en het Ramayaija, wer- den afgobccl37 
taferccJen, die ook de verdero schilderkunst of eigenlijk
： teekenkunst zoowel op Java als op Bali hebben 
behcerscht. 

Dcze zclfdo tafereelcn worden op Bali ook op houten 
slaapplaatsbeschottcn anngebracht, van welke in het Rijks 
Ethnogr. Museum to Leiden serie 3G6 n°. 1 een mooi 
excmplaar aanwezig is, waarvan de coinpositio en 
Jijnvoering zeer sterk zijn, tor- wijl — als tcckenend 
vcrschijnsel — do, als medi- teerend gedachtc, Ardjoena 
zeer slecht is gcslaagd, omdat de bctcekenis der meditat 
ic den schildor is ontgaan. 

De inodcrne Javaanschc AVajang-bebcr-voorstel- 1 
ingen in h(-tzclfdc jnuseuni zulJen wd zeer zwakke 
afspiegclingen zijp van fraaic oude origineelen. 

Een vnn de fraaiste stukken in gcnoeincl museum in 
echter serie 106 n°. I, ccn Ramayaoa-tafercel «(j» 
geklopto booinschors. 

Het is dui<lclijk, dat deze schilderkunst weer 
voornamelijk als lijncnkunst moot worden gownar- deerd 
on dan ook grootc kwalitoiton vertoont; kwalitciten, die 
vooral ook uitkonien op sommigo geillustreenle 
lontarblarl-nianiiscriptcn met in- gekraste tftfercclcn, 
zooah de Ncngali Gria Mcndara van Lombok, door C. M. 
Pleyte 1912 uitgegcven,/r 

Do aJgeincon geconstatceixlo eigonaardigheid der 
BaJiers, om Javaanschc voorbceldcn te ver- groven en 
onbewust to parodieeren, komt hclaas ook bij de 
schilderkunst vaak tot uiting. Vrij al- genicen zict men do 
nciging om do oorspronko- lijko slanko figuren te 
verbreeden, waarcloor zij eon plom p, boersch karaktor 
krijgon. 

Do Balincesche poppen dcr AVajang poerwa zijn 
hiorvan sprekende voorbeoldon. 

De IndoneHischo bcschaving, zoonls zij in het corste 
dcel van ons artikol in haru kunstuitingen is geschetst, 
kwain in nan raking mot do, in oor- sprong gclijksoorf igo 
manr in vorcloro ontwikke- ling in eono boj)aaldc richting 
vor bo ven haar uitgegroeide, Hindookulluur. 

Gelijk tevoren reeds word aangeduid, is do ver- 
houding tusschon mcnsch en geest bij den Hindoo 
vordiept tot eono vorhouding tusschcn mensch en God, 
welko God zijncrzijda bcschouwd wordt als ceno bo ven 
de inenschelijko afeer uitgestegen, maar voor het 
nicnschelijko begrip nog min of nicer bovattclijkc, 
vcrschijningavorni van don, in het diopsto wezon 
onkenbaren en slechts emotio- 

ncel doorlcefbareu, liostaansgroncl dcr dingon. 
Waar doze verhouding als godsverccring een 

bepaaldcn vorni aanneemt, wo nit de hehoefte ge- voold 
<lit godsbegrip in zint uigeiijk waarneein- baron vonn a 
an to duiden; con vorm, <lio als rdi- giens kunsi work 
niet slechts aesthctische ontroe- ring verwekt maar 
cventucel ccn geest ver voering veroorzaakt, die tot 
meditative extase kan voe- ren, waarin de tijdelijke 
verecniging van Mensch en Werekigrond wordt 
voltrokkcn. 

Dcze inysticke bctcekenis ligt ten grondslag a an de 
(cnipcls on bcelden, die de godsdicnstigo kem dcr 
Hindoebeschaving in onzen Archipel representeeren. 

Do gccstcsaaiilcg nu, die den Hindoo de psychi- sche 
kracht heeft vcrleond tot de conceptie van het grandiozc 
beekl, dat hij zich van den kosnios achiep in de 
Oepanishads cn in de Boeddhistischo Wijsbegcertc, 
"clcze zelfde gecstesaanlcg heeft hem gcbracht tot den 
opbouw van zijne soms gewel- dige tcmpcls. Van dezo 
symbolcn der, tot hoogere eenheid saamgevatte, 
ovcrstclpcndc veclheid der verschijningen, die door de 
prachtige evenwich- tigheid hunner lijncn cn 
verhoudingen het, den ganschen kosmos doortrillcnd, 
Icvensrhythme ver- zinnebceldcn cn toch, in him 
oncindig gevarieerdo en tot liannonische ccnheid 
saznenvloeiencle, archi- teetonische coinpositie, slechts 
de kostbare om- hulsels zijn van het, de diepste 
gccstelijke kern der we re hl vertegenwoordigende, tot 
matericelcn vcrschijningsvorm gokristallisccrde, 
Godsbeeld of Bocddhftbceld. 

Waar de mensch in zich zclven alken onmiddel- lijk 
hot wczen der „gcestelijkhcid'' ervaart, kan het geeno 
verwondering wckken dat het godsbeeld door hem naar 
analogic 一 maar niet in naturalis- tischo nabootsing — 
van zijn eigen lichaamsvonn wordt uitgebceld, waarbij 
zoovecl mogelijk van wedergave van storendo an at o 
mische details wordt; afgezien. 

En zoo zijn wellicht in den loop der ontwikke- 
lingsommigc, naar stronge canons formed bepaakle, 
verheven godcngestalten van eon voor-Boeddhis- tisch 
Hindoelsme ontstaan, die dan, misschien door slechts 
enkole attributenwijzigingen, als Bodhisat- wa's i» het 
Pantheon van het Mahay an istiRch Boeddhismo zijn 
ovorgegaan en waaraan ten slotte, waarschijnlijk al than 
s, do in diepo meditatie ver- zonken zittonde 
Bocddhngcstalte zal zijn ontlccnd (cf. Coomaraswamy). 

Bovcnstaande mccning is in xiitwendigen strijd met 
do tot heden bekonde archacologischo gegevene, 
voJgcns welke aun do Grieksch-Indisclio Bocddha- 
figuur ohronologisch do prioritoit toekomt, maar in 
inwondigo ovoreonstemniiiig met den geest dcr Heiligo 
Schriften on met de gccstclijko beteekenis dcr Ciuion* 
die, nnar het ons voorkonit, onmogelijk na» de figuren 
dor Grioksch-Indische kunst kun- nen zijn ontlcond (cf. 
vooral William Cohn „Pro- blemo dor Indischen Kunst"). 
Wanneor men toch do beteekonis van do to voren 
gegeven uiteenzettingen heeft overdaoht, zal do 
overtuiging mooten opkomon, dat de door Alexander 
don Groote naar Azie govooixle, naturalistische, kunst 
van de Hellenist ischo vervalpcriodo geen diepgaanden 
in- vloed kan hebben uitgeoefend op do cultured veel 
hoogcr staandc Indischo maatschappij van dicn tijd cn 
dat de Hellecnschc, op de afbeelding van het beperkt 
menscholijko gerichte, kunst geen onkelo innerlijko ver 
want schap bezit mot de gansch anders gerichte Indische. 
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Voor den Helicon van de post-archaischo periodo 
hccft de spreuk: „de mensch is de maat aller dingen" ook 
in de kunst — in de nicest onge be- teekenis, die daaraan 
kan worden gohecht — go- golden, on is de zoogenaamd 
,,ideaal schoono" menschgestalte dcr Grieksche kunst 
nict ceno bc- nadering van zijne buitonzinnelijke, 
bovenper- soonlijke geestcJijkheid, maar de virtuose, 
natura- listische afbedding van den concreten, storken, 
gezonden mensch in zijne gansche inatericele 
Uchanielijkheid. De godengcstaltcn zijn door do 
Grieken omlaag gctrolcken tot, so ms quantita- tief 
witgezettc, afbccldingen van algemeen bekendo en als 
schoon gewaardeorde athleten of hetaeren- typen, van 
sophisten en rhetoren. 

De esolerisclie verhouding van mensch tot God en 
Wereldgrond, het bovcnzinnelijk openbarings- karaktor 
der kunst is slechts in de mysterien door- voeld en in de 
Archaische kunst nog erkend, maar heeft in den 
zoogenaamden bloeitijd en in do perioden daarna nooit 
mecr een deel uitgemaakt van het algemeen erkende 
gcloof. 

Zoo is het bcgrijpelijk, dat in de Gandhiira- periode, 
tocn, door uiterlijke oorzaken, het Helle- nisme in N.-
W.-Indie cen zekerc rol had gcspeeld, de toen ontstane 
kunstwerken zeer vaak onbewust parodistische uitingen 
zijn gcworclcn zoowel van het daarin latent aanwezige 
Grieksche, als van liet door hei vreemde element 
overweldigde In- dische kunstgevoel. Eorst in de periode 
tusschen 400 en 900 na Christus, waarin o.a. de 
wonderwerken van Ajanta, Bhocvancshvara, 
Anoeradhapoera (op Ceilon) enz., ontstonden, brak de 
Indische over- tuiging zich wed er baan en werden de 
laatste lap- pen van het vreemde kleed afgeworpen. 
Slechts enkele mot ie ven, daaraan on tieend, bleven hier 
en daar gehandhaafd. Het is in deze periode, dat de 
majestueuze gestalten werden geschapen, strong naar de 
一 aan de mantra's en sootra's dcr heilige schriften 
ontleende — canons gevormd, waarnaar waarschijnlijk 
ook de Boeddha-, Bodhisatwa- en Godenbeeldeii van de 
Hindoo-Javaanscho kunst werden gevormd. 

Aansluitend bij de gebruikelijke indeeling zul- len 
ook wij de Hindoe-kunst op Java verdeolen in drie tijd 
perken: 

1°. De West-Javaansche periode. 
In West-Java is nu het feit te constatceren, dat onder 

de weinige nog min of meor geconser- veerde steenen 
Hindoobeelden — vervaardigd deels na de Midden-
Javaansche, deels zelfs na do Oost-Javaansche periode 
—, die daar tusschen een vrij groot aa.ntal gebrekkig 
gehakte Indonesischo worden aangetroffen, enkele 
voorkomen, zooals een paar Boeddhistische op den 
Goenoeng Tji- bodas (of Pasir Sinaia) bij Tjampea-
Buiteiizorg, wier so here, maar krachtige eh diepe 
schoon heid nauw verwant schijnt met den 
monumcntoJen Boeddha van Anoeradhapoera (cf. 
Visvakarma pl. 1, Havell “Indian sculpture and 
painCing", Coomaraswamy ,,The arts and crafts of India 
and Ceylon” p], 2 enz.). 

2：： De Cenlraal~Javaa/ische periode. 
Uit deze periode vindt men: 

.a. de, eene afzonderlijke groep vormende, vaak 
imposante tempelrulnen van het Diengr>Jal；eau, iin- 
posant niet door de geweldige afmetingen maar we】 
d?or den massalen, gesloten opbouw. Bij deze groe] z|jn, 
in de architecturale versieringsmotieven, wcl 
Hellenistisclie elementen aan te wijzen (vooral bij de 
Tjandi Biuia, Bapp. Oudheidk. Dienst, K. 98); 

b. de tompelcomplexen van Prambanan, do Tjandi 
Sowoe, verder den oudslen teuipcl' van deze st reek: de 
Tjandi Kalasau, de Tjandi Sari, do Tjaiuli
 Pnwon en don ecni- 
gen stoepaboinv op JavaTcIeh Borobocdocr, wuar- juedo 
de belangrykste typischo bouwwerkcii zijn genoemd. 
(Voor het verdere raatcriaal zic het arti- kel 
OUDHEDEN). Terwijl bij de Tjandi Kalasan in de 
architectuurversiering zeer duidelijk essen- tieele deelen 
van de oorspronkelijke houtconstruc- tic als 
vei*sieringsmotieven in den steen zijn ver- werkt (cf. 
Photographieen v.d. Oudheidk. Bien st, 201, 202), wat in 
Voor-Indie zeer vaak cn soms op barokko wijze 
geschicdde, zijn do ovorige Tjandi's ineostal als zuivere 
steenconstructios to besohouwen. Daar in het 
kunsthistorisch werk, dat wij van Dr. Krom te waohten 
hebben, do verschillende stijlp.robio- men waai'schijnlijk 
zullen worden bcliandcld, moot hier woi'dcn volstaan 
met te wijzen op de plotse- ling aanwezige, absolute 
volmaaktheid van de bij dezo bouwwonderen toegepaste 
versieriugs- kunst, waarbij cchter het decoratief karakter 
meor op den achtergrond is gcschoven ter wille van do 
ondcrwijzendo strekking dcr aangcbrachte reliefs, die 
den beschouwcr de bekeiide legenden van den Boeddha 
of van Riima in het geheugen roepen, waardoor hij in de 
stemming wordt gebracht, dio hem waardig maakt tot liet 
offer, dat hij bo ven in de tempelcella (zooals bij do Tj. 
Mendoet), of op het hoogste altaarterras, voor de stoepa 
(zooals bij den Boroboedocr), zal volbrengen. 

Naast de canonisch vaststaandc goden en heili- 
gengestalten in rondplastiek, waarvan o.a. ook bij de 
Tjandi Banon verwonderlijk statige Qiwa- cu 
Wishuoefiguren zijn gevonden (cf. Rapporten 1905/06), 
treffen wij op de reliefs, om aan heb iialeve begrip der 
beschouwers tegemoet te komen, ook meer 
naturalistische, maar toch altijd bo ven gewone 
natuurnabootsing verheven afbccldingen van menschcn 
on dieren aan, in evenv/ichtigo groopeering 
gecojnponeord, ecne cvenwichtigheid, die soms 
superieur is aan het beate van wat wij uit lict Indische 
Moederland kennen en waarbij men zich soms gencigd 
zou gevoclen aan invloe- den te denken van de, in 
compositieverfijning nog sterker bewuste, Khmerkunst 
van Canibodja, 一一 een problcem, dat thans nog gelaten 
moot wordon voor wat het is. 

De - architec ton ische schoonhcid van deze Ja- 
vaansche schepj)ingen kan, ook waar clc opbouw soms 
bijna gehecl is vornield, rceds worden ge- vocld bij 
aundachtige beschouwing der prachtig gecoinponecrde 
plaltegronden, die een deel van do ziel van. het jnaterieele 
bouwwerk open baren. 

3°. De Oosl-Javaaiische periode. 
1 Hoczeer het diepgaand wezensvcrschil Lussohen de 
Hindoe-cultuur en de Indoncsische cen opstij- gen van de 
laatste tot het niveau van de cerste heeft verhinderd, 
treedt- uit de iu dil opzicht boogst merkwaardige Oost-
Javaanscbe kunst aan bet licht. Hier blijkl ten 
duidelijkstc, hoe de geesto- lijke zin van de door den 
Hindoo aangewendo vonueri aan den Indonesier 
onbegrepen is voorbij- gegaan ； hoc hij zelfs nooit den 
drang heeft gcvoold to trachten daartoc door tc dringcn, 
wat o.a. even- eens is op te maken uit het ontbreken van. 
elko Javaansche overlevcring aangaande de door den 
Hii)<Joekunstenaar gebruikte ^ilpa^astras, de hand- 
boekeu, waarin de canons zijn uitcengezet en waar- in de 
religicuze ccreiaiouien worden voorgeschre- ven, of van 
eike Javaansche verlaling van deze. 

a 
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Dit blijkt nog sterker uit do oigonaardige, waar- 
Etchijnlijk onbewusto, parodicon, doorsommigclndo- 
nesischo bronskunstenaars van Hindoebronsjes 
vervaardigd — van welke liicrv66r reeds sprnko was — 
uit den stren g- Ind on csischcn vorm van do in den 
Hindoetijd vervaardigdo Aladjapabit-kris- sen enz. De 
tempcl wordt, in hoofdvorm, nog wel naar analogio van 
den Centraal-Javaanschon ge- bouwd, het grondplan 
blijft ongevcer gelijksoor- tig, maar de versiering 
vcrliest bijna elk organisch verband met de coiistructic 
en wordt soms, ah hot ware, er buiten tegen aangebracht, 
zooals bij do Tjandfs Toempang en Panataran, in plaats 
van a^^van binnenuit daaniit opgrociend. Dcze steeds 
verder doorgevoerde vrijhcid van eene — nooit 
begrepen — traditie, dio op Baii tot losban- digheid 
ontnardt, hceft toch in de beidc bo ven genoemde 
gcweldigo Tjandi'a tot prachtigc resul- taten geleid, 
waarbij do zeer vlak gehouden ver- eiering als lijsten van 
in steen uitgevoerd fijn 此 jour besneden houtsnijwerk 
tegen do ban den en in do paneelen der vcrschillendo 
terrassen is aangebracht, wat de rustige straklieid der 
hoofdvlakken en con- touren verhoogt. 

Deze langgerekte, met figuren versierde, lijst- vorm 
wordt door Dr. Brandes als ontlcend aan het 
geHlustreerde lontarbladmanuscript beschouwd. 

De door den Hindoe voor het eerst in onzen Archipel 
gebrachte geestelijk schoonc mensch- figunr wordt nu 
door den Indonesier wederom oma- mentccl verwerkt tot 
het prachtigc Wajang-type, waarmede de reliefs van de 
Oost-Javaanscho tem- pel groote verwantschap toonen 
en welks emotio- neelo uitdrukkingsmogelijkheid in 
soinmige ont- roerend schoone groepen tot uiting konit 
(bijv. do Tjandi Toempang, Photographieen v. d. Oud- 
heidk. Dienst, 12G, 139). 

Hot te verceren Godenbccld, waarschijnlijk uit het 
V66r-Indische Moederland geunporteerd, blijft daarbij 
in Hindoestijl en blijkt, te oordcelcn bijv. naar de 
prachtige plasf iek, die tot do Tjandi Si- ngasari hceft 
behoord en waarvan voortreffelijko cxemplaren in het 
Museum te Leiden zijn, zijne oude artistiekc kracht (e 
hebbon behouden, hoo- wcl gelijktijdig toch wcl wat van 
de diepe bczon- kenheid to hebben ingeboot. 

Van Oost-Java wijkt do — intusschcn reeds zclvc 
verbasterde - - Hindoebeschaving naar Bali, waar zij, 
met bchoud van kastenincleeling cn uiter- ]ijk ritucol, in 
wczcn gchccl ovorwcldigd wordt door do ludonesischc 
animistischo wcrcldbcschou- wing, wan rd oo r de 
oorapronkelijk ala symbolen der hoogero geestelijko 
Eonhoid gedachtc Godcn, Bocddha's cn Bodhisalwas, 
zich tot goedo cn kwade, incest kwade, geesten 
vcrvornicu on do tcmpcl- versicring eon conglomoraat 
wordt van virtnoos uitgevoerde, inaar wild cn zorulcr 
onderling verband gccoinpoticcixlc gestalten: 
afbceldingen van de Jcgjoonen van onsamonhangende 
geestelijko wezens van alfcrlei aanl, waannedo do 
animist de bonto vcrschijnselenwercld bezielt. 

Bij de kleinero bouwwerken, dio vaak in smaak- volle 
combinatie van bakstccn cn natuurstcen zijn uitgovoerd, 
zijn onder de klokketorons, poorlcn cnz. vaak 
sniaakvollo gebouwtjea, terwijl ondor de, meest houten, 
offerplaatscn, op stccncn basemon- ton, juwcoltjes van 
houtarchitcctuur voorkomon. 

In het kleine wordt de Balinccscho kunst dan 

geraffineerd ； onder de kleine beclden, in houtplas- tjck 

uitgevoerd, zijn nog zeer fijn gesneden exem- '…八-'
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plarcn tc vinden, waarbij voornl onder de oudero 
oxcmplarcn, <lio n ict door kakclliontc polychromio zijn 
bedorven, nog zeer govoclige kunnen worden 
aangetroffen, dio vaak als krishouders worden gebruikt. 
Voortrcffclijk snijwerk wordt verder aan denren, 
dcurstijlcn cn dcrgclijkc govonden, zooals aan de beidc 
pracht igc dcuren in het Rijka Ethnogr. museum te 
Leiden, serie 1586 no. 31. * 

Do grooto stcencn bcelden herinneren echter mecstal 
aan het kleine houtsnijwerk, waaraan zij zijn ontlcend, en 
oefenen dus cene working uit, tegenovcrgestekl aan die 
van do mooie exemplaren der kleine Hindoe-bronzcn op 
Java, getuige de specimina tc Leiden en to Batavia, dio 
altijd herinneren aan de mon u men tale oertypen, dio zij 
in klcinen maatstaf vertegenwoordigen. 

Ten slottc zij in dit verband gewezen op ver- 
schillendo schoono Hindoe-voorwerpen van brons- 
gietkunst, die als bidschellcn, wierookbranders, lam pen, 
bij het tempelrituccl worden gebruikt. 

De nierkwaardige Zodiakbekcra ncmen een plaats in 
tusschen de Indonesische en de Hindoekunst. 

Alvorens dit artikel te eindigen moeten een paar 
woorden gewyd worden aan andere vreemde in- vloeden, 
die hier en daar bemerkbaar zijn, hoewel mecstal in 
geringere mate dan men verwachten zou. 

Voor den Chinecscheti invloed leveren, naar hetons 
voorkomt, wel de merkwaardigste voorbeelden som- 
mige Atjehsche sultansgravcn, waarop architec- tuur-
vcrsicringcn voorkomen, die bijna copieen zijn van 
Chineescho stcenen-tcmpollantarens en 
wierookbranders. Op Java cn Bali zijn sommige 
dakbedekkingen met pannen eveneens onder ster- ken 
Chinccschen invloed, die ook in sommig ba- tikwerk op 
tc morkcti valt. 

Als Chineesch versieriiigsmotief komt het Yangon 
Yin-syinbool (de zwarte on de witte komma, in den cirkcl 
geconiponcord) zelfs op Dajaksche bladwcrkhocden 
voor, tcrwyl in de Janggcrekte vornien van hot Dajaksch 
..hond^-motiof wellicht de Chineescho droak te 
herkennen valt, die ook op de reliefversiering van 
Dajaksch vaatwerk in gewijzigde vormen wordt 
toegepast. Ook op Bali worden de lijkbaren soms in 
pagodevonn opge- bouwd. 

Perzisch-Arabischo invlocden zijn mogelyk in het 
snijwerk van de fraai versierde huizen der Padangsche 
bovenlandcn aan te wijzen en even- 
eensaanwczigindciiioskcccn.diezich overigens vaak bij 
het Indonesischo architectuurtypo aansluiten en waariii 
de dqcoraticf gebruikto koranspreuk- versiering wellicht 
hot meest karakteristicke zui- ver Islamitische motief 
vonnt. Voorbeelden van Islamitischen minarctbouw zijn 
cchtor te vinden o.a. in Oud-Bantain, Palembang on te 
_Fort de_ Kock,唧 fnarct cvonwel architcctonisch 
volstrckt uiet bij don nioskcebouw aansluit,— terwijl in 
het algemccn de acsthctischo waarde van dit architccluur-
deol in verband met den hoofdbouw mccsta] niet schijnt 
tc zijn bogrepen. Dio invlocden boheorschon ook cen 
deel van do produkten der Iccrindustrio. Over 
Europeesche in- vloedon, die het storkat bcmerkbaac 
zijn, dient in (lit verband beter gozwegen, daar zij — on- 
oordeolkundig en onbedreven als do toepassing veelal 
was — met “kunsG" in do allenneeste ge- vallen niets 
hobben uit to staan. 
lAteraluur. 

In dit overzicht worden niot genoomd de beken- do 
worken van G rim wed el, Foucher, Vincent Smith 
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cii mul<*ni bekciulo aniliavologcn omclat 一 bc-halvo 
du bewonderenswaardigc goleerdheid, die daaruit 
blykt on het. groote nut <Iat zij versehaffcn als 
v«!rzaniolplaatsrn van fraai bewerkt archneolo- 
Ri**(：h mfttcrinal en als hoogst bclangiijke schat- 
knmer-i van iconographischc ken n is — incest al 
sleehts weiuig blijk wonh gegeven van ecn cloor- 
driugen in do wijsgecrig aesthctische beteckenis 
vnn de Azialischo kunst cn van haro imniancnto 
ontwikkeling. 

Voordo algcmcene vraagstukken van wysgeerigoti 
aanl kunnen, in vorbaiul mol ons jirt ik<'l, vooral go- 
raadploegd woixlen: Paul .Deusscn „z\ligenicinc Ge- 
Kchichto dor Philosophic, mil bcsondcrer Beruck- 
siehtigung dor Religionon'', ler Band, hot eerste werk 
over de gcschicdonis Her wijsbegccrte waarin, in 
dusdanig ruimen omvjing, de Oostcrschc wijs- begeerto 
wordt behandekl. Ondcr de werken van H. Olden berg 
vooral: „Dic Lehre der Upanishad on u<ul die Anfangc 
des Buddhisinus", terwijl voor het niystieke karakter 
van het Bocddhisme in- sonderheid moct worden 
.gewczen op H. Beckh, „Biiddhismus,\ twee 
■voort.rcffelijkc dccltjes uit <le Sammhing Goschcn. 
Bclangrijkc opinerkingen komeii vc rd er voor o.a. in 
Okakura Kakuzo ,,Tho ideals of the East" on in 81. 
Anesaki „ Buddhist 
artVcrder moeten worden gcnoenul vooral 

Theodor Lipps „Rauinacsthe(ik und gcomc- 
trisch-optisclie Tauschungcn" (Schriftcn der Ge- 
sellschaft fiir ])sychologischc Forschung, II. Sannn- 
lung, Heft 9/10) cn van denzelfden schrijver het 
groote werk in twee deelcn „Aesthetik". Onder <lc 
geschriftcn van Ananda K. Ooomaraswamy voor- 
al： „The aims of Indian art", „Thc Indian crafts- 
man,\ “Mediaeval Singhalese art", „Arts and crafts 
of India and Ceylon", “Buddhist primitives" 
;^-fBurlington Magazine 191G), „Visvakarnia,* (cen 
-V plantwerk). 

Voor de canonregcls, in verband met de Mantrams, 
Cilpagiistra's, enz. zijn belangrijk: 0. K. Gangoly 
“South Indian bronzes"; W. S. Had a way, “Some 
Hindu Silpashastras in their relation to South 
Indian Sculpture, Ost Asiatische Zcitschrift 3o 
jhrg. 1. pag. 34 vgl., en: Abanindro Nath Tagore 
„Sadanga, or the six limbs of Indian Painting'', 
Ost As. Ztschr. 3. jhrg. 1. p. 102 vgl. ； vgl. ook: 
VModern Review, May J914, en van denzelfden 
/schrijver, ,,Philosophy of the Sadanga or the six 
' limbs of Indian painting" Ost Asiat. Ztschr. 3. 

jhrg. p. 375. 
Ten slotte moet de aandacht worden gevestigd 

op de, met groote kritische voorzichtigheid te be- 
schouwen, werken van E. B. HaveH “Indian Sculp- 
ture and painting", “The Ideals of Indian art", 
..Ancient and mediaeval architecture of India", 
“Indian Architecture", waarin buiten de zecr fraaio 
afbeeldingen, ook — behalve de sonis zeer wilde be- 
weriiigen ——opmerkiugen voorkoinen.die blijk go 
von 
van con diep en holder inzicht in acsthctischc pro- 
bleraen, die buiten het bercik liggen van archaeo- 
logische geleeixlheid. 

Een buitengewoon verdienstelijk ovcrzichl van 
de vraagstukken, welker oplossing eerst cen zuiveren 
maatstaf ziillen oplcvereii voor ccne adacquato 
waardecring dor Aziatische kunst, heeft William 
)才-。。疏 gegeven in zijne artikelen „Pioblenie der 
• fndischcn Ztschr. f. Bildeude Kunst 
/Xy”，en „Einige Bemerkungen zum Vcrstandnis 

der Indischen Kunstn. Ost-Asiatische Zcilschrift 
19】2, pag. 217 ff. Ten slotte kan nog gewezcii wor- 
den op onze inleiding voor de tentoonstellmg v. 

Bocddhistische kunst te Leiden, in het Lijdschrif虹艾 
„Oudc kunM", Nov. cn Dec. 1915. 

Voor de Indonesischc kunst moot in do corsto plaats 
genoemd worden de scric: "Gcillustrccrdo beschrijvingen 
van Inclische kunstnyvcrhcid,\ sa- niengestelcl door «L A, 
Locbdr en uitgegoven door het Koloniaal Instituut, waaraan 
wij bij de bewerking van ons artikel grooten dank ver- schukl 
igd zijik In het achtste dceltjc van cleze serie: „Houtsnijwcrk 
en mctaalbewcrking in Ned.-Indie'Lx^ komt ecn, tot 31 Oct. 
1916 bygewerkt, bibliogra- phisch overzicht voor, waarnaar 
vcrwczcn wordt. 

Ondcr de daarin opgenomcn werken cn arliko- Icn zij bo 
venal de aandacht gevestigd op de ge- schriftcn van A. R. 
Hein, G. P. Rouffaer en Prof. A. W. Nieuwenhuis, alsmedo 
op lict werk van clcn * schilclef — T. 0. J. Nicinyenkamp 
over Bali en Ix)mbok, zij het ook cl at in de daarin 
voorkojnendo afbeeklingen van gebouwen en voorwerpen to 
zecr de persoonlijke visie van dien kunstenaar is 
wccrspiegeld cn onpersoonlijko photographic的 cen 
bruikbiuirdcr studio-matcricel zouden hebben opgelcvcrd. In 
do artikelen over vorschillendo onderdedon worden nadere 
literatuuraanwijzin- ge» verstrekt, torwij 1 ook nog de 
aandacht moet worden gevestigd oj) het belangrijke artikel 
van H. T. E. Visser over oniamentkunst op Seram, in 
volkenkuudigo opstcllen I v.b. Koloniaal In- . stituul tc 
z\nisterclain, modedecling n° VIII, afd. volkenkunde n°. 3, 
1917, en op een artikel van Dr. G. Krause „Eenigc stukken 
Balincesche Kunst11 in Nederlandsch Indie Oud cn Nieuw 
December 1917. 

Wat aangaat de litcratuur, betrekking hebbendo op de 
Hindockunst op Java, zie het art ikel KUNST- 
GESCHlEDENIS(HINDOE-JAVAANSCHE)hier- onder. 

Als de voomaanisle plaatscn in Nederland, waar 
voorwerpen van Indonesischo kunst kunnen worsen 
bezichtigd, moelen worden genoemd: Het Bijks 
Ethnograpbisch Museum te Leiden, de ver- zamelingcn van 
hot Koloniaal Instituul (waarin ook de verzameliug van 
Natura Artis Magistra is opgenoincn), Het Museum voor 
Land- on Vol- kenkunde to Koltejdani^, De Veizamelifig van 
do voornialigc Iiistelling voor onderwijs in do Taul, Land- cn 
Volkenkundc van Ned.-Indie to JJelft cn do Verzanicling van 
Indonesischc en ChinecHcho Kunst tc fjceuwardcn, in welko 
verzanicling ook omtront Hindoo-Javaansche kunst 
belangrijk ma- teriaal te vinden i«, als hoedanig n)cdc 
gewezon kan worden oj)de verzanicling gipsafgietsels van 
het Koloniaal Instituul. 

In vci'schiJlcndc arLikcJen dezer Encycloic, die hier nict 
afzondejlijk gcnoenul kunnen worden, zijn Indonesischc of 
Hiu(Joc-Javaai>8cho kunst- werken meer of minder 
uitgebreid ter 8))rako gcbrachl. Afgeslotcn UIt° 1917. T. B. 
R. KUNSTGESCHIED^NIS(HINDOE-JAVAANSCHE). Een 
overzichL van de Hindoe-Javaanscho kunst, met 
gebruikmaking van de resultaten der laat- ste 
onderzoekingen, bestaat op hot oogen blik nog niet, gclijk 
eveneens de Javaansche kunstgc- schicdenis eigcnlijk nog 
geschrcven moet wo rd on. Hierondcr zullen dan ook geen 
bcHchouwingen over die kunst en hare gcschiedenis gegeven 
worden, doch uitsluitend de voornaarnstc werken worden 
vermeld, waarin men do bouwstoffen (voor- zoover die reeds 
samcngebracht zijn) zal kunnen vinden, uit welke tc zijner 
tijd do systoinatische kunstgcschiedenis zal mocten worden 
opgebouwd eu dan nog ondcr toevoegbig van veel, dat thans 
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gedeeltelijk ong^publiceerd/ gcdceltolijk nog nict 
ondcrzocht 

eorste^oging tot ccn saincnvatting van hot 
toentertijd omtront de Javaanscho kunst bekondo 
is die van Raffles in zijn „History of Java**, waar- 
van de ccrsto druk in 1817 verschccn cn waarbij 
gcbruik gcmaakt is van allerlei afzondcrlijkc on- 
derzoekingen, onclcr wclko die van Coraclius in 
het bijzonder vennelding verdienon. Het cluunio 
bijna een halve ceuw, ccr opnieuw in dezelfde rich- 
ting gearbeid word, cerst door Bruniund, daarna 
door Friederich met zijn assistent Hocpenuans. 
Geen van d riecn heeft echter gcheel Java be- 
reisd. De resultatcn van Bru mu nd's werk zijn 
X)nder den titel „Bijdragon tot do konnis van het 
Hitidoeisnic op Java1' gcpubliccerd in Verhand. 
Bat. Gen. 33 (1868); Fricderich hcefl slcchts aan- 
lekiing gevonden tot cen paar tijdschnftartikelen 
(„Ovor de omgeving van hot OcngariMi-gebergtc", 
Tijdschr, Bat. Gen. 19, 1870, cn „Rapport over 
reizen gedaan op Java", ibid. 23, 1876); Hoepcr- 
mans Jiet een lijvig verslag na, dat eerst on langs 
in het Oudh. Rapj). 1913 is uitgegeven. Zecr be- 
Jangrijk materiaal werd verkregen door de prach- 
tige fotografiselje opnanicn van Van Kinsbergen, 
waarvan de afdrukkcn in 1872 uitgegeven werden ； 
cchter zijn een onevenredig groot aantal foto's 
aan de onbeduidcude Wcst-Javaansche oudheden 
gewijd, terwijl verscheidene hoogst beiangrijke mon u 
men ten (o. a. a] les wat Oostelijkor dan de residentie 
Kediri Jigt) gchcei out broken. In 187() verschccn ii)het 
hoofdstuk Java van Fcrgusson's ,,History of Indian and 
Eastern Architecture" ccn voor dien tijd cn in ver band 
met clc weinigo beech ik bare gegevens zeer 
verdienstclijk overzicht van de JavaanHche 
monumentalc kunst, twee jaar later gcvolgd door Veth's 
“Java", in welks twecde deci, zondcr dal er iets nieuws 
gegeven werd, al hot bcschikbare jnatcriaal aaugaande 
de oudheden cn de kunst bijeciigezct was； zoo werd 
ook in den tweeden druk (1896) nauwkeurig rckening 
gohou- den met wat imniddcls was gepublicecitl cn inot 
aauv'ullingen van bevoegde zijde. Van gcheel an- dereu 
aard is Von Sahcr's „De versierende kunsten in 
Nedcrlandsch Oost-Inclie" (1900), dat slechts enkcJe 
monumenten bchan<l(dt cn van franic af- 
becJdingen vooraion is. T. van Erp gaf in 1909 
in ,/L'wcnti<：lh Century Iinprcssio«)s of Netherlands 
ln<lian een voortreffelijk ovorzicht van do Midden- 
Javaansche kunst, waariii echter de uitgevers 
cen aantal plannen en afbccldingcn, waarnaur in 
den tekst verwezen wordt, tot schade van het gc- 
licel blijken le licbben weggelaten. Een schrcde 
tcnig beteekent de tweede druk van Fcrgusson's 
bovengenoemd work (1910), wuariu het hoofdstuk 
Java op zeer onvoklociido wijzo door Phene 
Spiers bcwerkl is (zic hierover g』：. .Krpm. 
piote.sl,\ Tijdschr. Bal. Gon. 53, 191IJ,jEitulelijk 
verschccn in 1912 „Monuincntal Java'' van Schcl- 
tenia, hetwclk in vecl opziohten ccn good inzicht 
in de behandeklc inonunicnten gee ft, doch ook 
herJinaldelijk doct blijken, dftt de schrijver nict 
voldocnde van zijn onderworp op de hoogto is 
gcwccst. Ecn zecr groot aantal gegevens voor de 
Javaanscho kunst vindt men bijeen in de Rap- 
porlen van de Oudhcidkundige Commissie, later 
Oudheidkundigo Pienst, waarvan de dcelen 1901— 
1914 verschenen zijn, ,en in de foto's van (lien 
dienst, waarvan vollcdige afdrukkcn bcrusten in 
Indie op het Oudheidkundig Bureau tc Batavia, 
en in Nederland in de Koloniale Bibliotheok to 

's Gravenhage cn het Koloniaal Instituut tc Amsterdam. 
Een algcmcone opgavc van de oudheden van Java met 

volledigc litoraluur tot op' 1891 vindt men in Dr. Vcrbcck's 
“Oudheden van Java" (Vorhand. Bat. Gen. 46, J 891) cn tot 
op 1915, doch allcen voor West- en Midden-Java (behalve 
de Vorstenlanclen) in den “Lnvcntaris dcr..HindQe-" 
oudheden" van deit Oudh. Dicnat (in Rapport 

-Van het Museum {c Batavia kwam in 1887 cen 
voortrcffelijkc Catalogus van Groeneveldt uit, later 
aangovuld in de Notulen Bat. Gen. en, voor- zoover de 
Boeddhistischo bronzen aangaat, in Rapp. Oudh. Oomm. 
1912 door Dr. Krom; van het Jluseum. te Jx'idcn . bestaat 
cvencehs een uitne- mendc Catalogus door 'Dr. Juynboll 
(J909). 

Van monograph icon cn afzonclcrlijke werken worcit in 
de eorste plants die van Leemans over ..Boro-Bocdoer1' 
ycrmcld (1873), thans geheel ver- ouderd. Een serie foto's 
door Van Ivinsbergcn vcrscheen in 1874, in 1891 gcvolgd 
door een op- namc door Cephas van den bedolvcn voet. In 
1908—1911 we rd het monument geheel gefoto- grafeerd 
door Van Erp, van wiens hand het bouw- kundig deel concr 
nieuwo monografie te venvach- ten is, welker 
archacologisch gedcclte zal geschre- ven worden door Dr. 
Krom. Op het oogenblik bestaat ecn gids van Dr. Groneman 
(hcrhaaldelijk herdrukt) cn ccn rcccntc kortc gids van Dr, 
Krom (1913； tweede druk 1915). Een standaardwerk 
aangaande de tcmpcls van Pranibanan is nog al- tijd de 
„Beschrijving der oudheden op de grens van Sooraknrla en 
Djogcljakarta'' van IJzerman (1891), terwijl foto's (van 
Cephas), in het bijzonder van den (^iwa-tempel, in 1893 
gvpublicccrd werden door Dr. Groneman onder den tilcl: 
„Tjandi Para mbanan op Aliddcn-Java, na do ontgraving". 
De door laalsfgcnoenKlc geschreven gids van diezelfde 
tcmpcls is te zecr gegrond op een sedert onhoudbaar 
geblckcn licvelingstheorie van den auteur, om veel 
practischc bruikbaarheid te bezit- / ten. Kersjes cn Den 
Hamer gavcji in 1903 uit: ,,Dc McndiJcE v6dr de 
rest a u ra tie' -.^In f 
1904 werd een geheel nieuwe wijzc van monumen- 
tenpublicatic ingelcid door de uitnemende monografie van 
Dr. Brandes over “Tjandi Djago'L. in 1909, na den dood van 
den auteur, gevolgd door die aangaande „Tjandi Singasari 
en de Wolken- tooneelen van Pahatai*ai)n. 

Het is natuurlijk nict mogelijk liier ook een op- gave van 
de verschillcndc t ijd seh rift art ike len op dit gebied tc doen 
volgen. Slcchts moot een uit* zondering gemaukt worclen 
voor enkelc van Dr. Brandes, wclko in menig opzicht den 
grondslag gelegd liebbcn voor cen nieuwere en juistere be- 
schouwing der Javnanschc kunst. In het bijzon- dcr worden 
genocind (eon vollcd ige lijst dezer art汰elen is tc vinden op 
p. XXXVI* sq. van do laatst gccitcoixle monographic) de 
volgendo: „Een fraaie variatie van het olifantvisah- of 
makara- ornamontn (Not. Bat. Gen. 1901); “Notice sur une 
espdee do dnipcrio omementale des anciens monuments 
hindous do Java Central" (Hommage au Congres des 
Oricntalistcs a Hanoi, 1902)；，①G waardo van Tjandi 
Pram ban an tegenover de andore oudheden van Java', „Do 
verzanicling gou- den godcnbceldcn, gevonden in het 
gehucht Gemoe- roch”； (bcido Tijdschr. Bat. Gen. 47, 
1904); “De makftia als haartressicraad" ； „Een 
Buddhistisch moniiiksbecld"； (bcidc Tijdschr. Bat. Gen. 
48, 1905). Uit do litoratuur van den allerlaatsten tijd 
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kunnen vcrmcld wordcn cenige artikclen van Van 
Erp, o. a. over Tjandi Mj'.ndoct en Boro-Bocdocr 
n . 七以T^dschr. Bat. Gen. 51<54, 1909—1912) en Dr. 

e """"Krom, o.aL ,^5e^ieeidcn van Tjandi Rimbi" (Tijd- 
" schr. Bat. Gen. 54, 1912). 

博"方' 
MW 
“5 

Voor de verspreiding dcr monumenten over 
Javawordt verwczcn naar hot artikel OUDHEDEN. 

KUNSTNIJVERHEID, De studio der Indische 
kunstnijverheid behoort tot die vakken, die eerst do 
laatsto twintig jarcii ernstig ter hand gen onion zijn, 
hoewel nict vergeten mag worclen, dat jaren go- ledon 
reeds pogingen in die richting zijn gedaan. In de 
vergadering van den Raad van Bestuur der Maatschappij 
v. Nijverheid, IS Mei 18S3 hicld de toenmaligo 
directexir F. \V. van Eeden een rede- vocring over „de 
waardc der Indische kunst", afge- drukt in het Tijdschr. 
t. bev. v. Nijv. 5de stuk 1883. In die rede sprak hij op 
waardecrcnden toon over de Indische kunst, vroeg hij 
om rneer aaudacht voor het Indische kunstwerk. 
„Terwijl wij thans"— merkte de spreker op — „in 
Nederland te elfder ure allesdoen wat wij kunnen om 
den aangeboren kunst- zin in onze jongelieden to 
ontwikkelen door teeken - on industriescholen, door 
onze Museums van Kunst- 
nijverheid, laten wij toe, dat op Java de ellendige 
periode begint, die ons volk zoo diep deed zinken; dat 
daar de tijd aanbreekt, waarin de kunstzin begint te 
verdwijneii en plaats maakt voor de zucht naar geld en 
ruw vermaak cn de volkomen onver- schilligheid voor 
allo kunst .waaronder ons volk sedert byna twee eeuwen 
gebukt gaat." 

In het volgend jaar richtte de Ned. Mij ter bev. v. 
Nyverheid een mem one tot den G. G. om er op t-e 
wijzen,dat voortbrengselen van inlandschcn kunstzin in 
Europa hoe langer hoe meer gewaardeerd worden, dat 
de kunstzin bij de be volkin g aange- moedigd moest 
worden door onderwijs, wedstrjjden, tentoonstellingen 
en het bijeenbrengen van ver- zamelingen. Terzelfder 
tijd wendde deze Maatschap- pjj zich tot het Bat. Gei). 
v. K. en W. met de vraag, wat gedaan moestworden ter 
opbeuring vanIndischo kunstnijverheid. De N. I.Mij. v. 
Nijv. en Landbouw vond in beide stappen aanleiding om 
met, regeerings- steun een gewestelijk onderzoek in te 
stellen, welks resultaten in 1892 in het Tijdschr. v. Nijv. 
en Landb. XXXV, XLIV, XLVII en XLIX cn in het 
Tijd- schr. v. Ind. taal-, land en volkenkunde XXXVI 
zijn gepubliceerd. Hoewel de oogst niet groot is 
geweest, kwamen daaronder toch opstellen voor van De 
Does, Kiliaan, Abell, die zorgvuldig onderdeelen van 
Javaansche kunstnijverheid behandclden.llecds tevoren 
had het Indische gouvernement ii)1881 een bundel 
patronen van inJandsch vlechtwerk doen uitgoven en in 
J 890 ingeteekend op het tijdschr. „Tho Joumal of Indian 
Art" ter veistrekking aan scholen en ainbtenaren. 

Geheel onafhankelijk van deze pogingen versclieen 
in 1890 een uitvoerig geillustreerd werk van den 
Weenschen teekenlceraar A. R. Hein over “die bil- 
denden Kunste, bei den Dayaks auf Borneo," dat 
onbewimpeld het artistiek karakter van het Dajak- eche 
werk erkende. Terwij 1 nu de groote internationale 
Koloniale Tentoonstelling, in 1883 te Ain- 
8t^damgehouden,ondanksde bijeengebrachte schit- 
terende collecties zonder vrucht voor de erkenning der 
inlandscho kunstnijverheid verliep, vond do Jav. 
textiele kunst, bijeengebracht op de tentoonste】ling 
van yrouwenarbeid in Den Haag, 1898, warmo waar- 
deering en in het toen uitgegeven Tijdschrift voor 
Vrouwenarbeid, Sept. )898, pleitte Mcvr. N. van 
Zuylen—Tromp voor betere behartiging der artis- 

deze tcntoonstclling resultaten op. Opmerkzaam 
gemaakt door do geexposcerdc batiks en het batik- ken 
door Javaansche meisjes aldaar, begonnen twee jonge 
kunstenaai-s, Thorn Prildcer in Den Haag, Lion Cachet 
in Amsterdam, pogingen to doen om hot batikken te 
leeren, het begin der grooto verspreiding, die dezo 
Javaansche tcchniek nu in Europa verkro- gen hceft, 
waarin bijnaallo bcschaafdo landen geba- tikt woixlt. 

Tot nog toe waren pogingen tot het doen hcrleven der 
inlandsche kunstnijverheid bijna uitsluitend uit- gegaan 
van klcinere kringen en hunne bemoeiingen bio ven 
beperkt tot een even kleinen kring van uit- sluitend 
kolonialcn aarcl. Dit veranderde toen do de Heer J. A. 
Loeb标 Jr. in 1899 e. v. in de rubriek „Kunst en lettercn" 
der N. Rott. Courant een aan- tal opstellen braclit over 
do artistieke waarde der Indische kunst, daarbij zich 
baseerende op zijn studies in het Rijks Ethnogr. Museum 
te Leiden. Gelijk- tijdig daarmee begon de Heer G. P. 
Rouftaer do vrucht-en van zijn plaatselijk onderzoek 
naar het Javaansche batikken te pubJiceeren, allereerslin 
een Bulletin v. h. Koi. Museum te Haarlem, Nov. 1900, 
daama in vereeniging met Dr. H. H. Juyii boll in ecn 
grootsch opgezetto nionografie ,,De Batik-kunst in N. I. 
en haar gesclucdenis**. Doordat men in kunstkringen 
allerlei proefnemingen op batik- gebied deed, vonden 
deze publicaties buiten den kring van Indischo 
belangstellenden een ongewone waardecring en de 
bovengenoemde krantenartike- len work ten in dezelfde 
richting mede, vooral toen de Vereeniging „Oost- en 
West" in Den Haag een reeks van tentoonstellingen 
inrichtte, waaronder vooral die der textiele kunst in 1901 
grooten indruk in Nederland maakte. De vondst van het 
voordicn bijna onbekendo ikatten, dat op deze 
tentoonstcl- ling in talloozo prachtige exemplaren 
vertegen- woordigd was, wees meer dan woorden op de 
drin- gende noodzake]ijkheid dit inlandsche kunstgebied 
te ontginnen en door studie vast to leggen. 

Onafhankelijk van do pogingen in Nederland was de 
controlcur J. E. Jasper omstreeks J 902 begonnen de 
resultaten zijner plaatselijke onderzoe- k in gen te 
publiceeren en on dcr zijn leiding ontston<l in J 005 te 
Soerabaja de eersto grooto Jnannarkt, waarbij vooral het 
kunstnijverheidswcrk op den voorgrond trad. 

Intusschen gclukto het do Ncdcrl. Regecring tot 
medewerking te bewegen, die in den vorm van subsidies 
voor studiercizen on riitgaven word vcrleend. Den 
wensch, dat de Indischo kunstnijverheid ook ter plaatse 
zou worden bestudeerd, v(-rvuldc het Indischo 
gouvernement door genoeinden controlcur in J 906 te 
belastcn met een technisch-artistiek onderzoek dor 
Indische kunstnijverheid en den J£cer C. M. Pleyte to 
Batavia met cen bestudeering van do inlandsche 
nijverheid van \V. Java als sociaal-ethno- logisoh 
verschijnsel. L)c resultaten dier opdrachtcn zijn sedert 
dien in verscheidene werken verschenen. 

De praktische ondersteuningder Indische kunslnij- 
verheid uitte zich in het opriehten van het verkoop- 
lokaal „Booatann in Den Haag en cen dergclijke 
inrichting in Batavia, in het houden van jaannarkten op 
verschillende plnatsen in Indic en het instellcn van 
cursussen vooral op vlcchtwerkgebied. Ver- dere 
plannen als resultaat der studiercis, die de con- troleur J. 
E. Jasper in 1911 in Europa maakte, zijn bij do Regeering 
in bewerking. 

1.8 dus de jongste beweging ten gunste der inlandsche 
kunstnijverheid nauwelijks 17 jaar oud, toch 
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zijn do berciktc rcsultaten, afgczicn van do pnik- tische 
bevordcring, mcer dan bcvredigcnd. Eon uitgcbreide 
literatuurisin dien kortcn tijd gcvormd, in kranten- en 
tijdschriftonartikclg cn in afzondcr- lijko uitgaven 
vcrsprcid, en geon andcr land mot koloniale bezittingen 
kan thans eon zoo iiitvoorigo bchandeling der inlandsche 
kunstnijverheid nan- wijzon, Er hccft zich te onzcnt een 
afzondcrlijk studievak gevormcl, dat men 
technologischo < thno- logie zou kunnon noemen, indien 
men in dezen term niet do bcstudecring tier artistieke 
kwaliteiten miste. 

Bij die studio is allereerst geblokcn, dat het gc- 
bruikelijk woo rd „ku n stn ij ve rheid5 * in de meesto 
gevallon onjuist is. Slechts hier en daar heeft zich eon 
Ideinere of grootero nijverheidsvorni ontwikkeld, vooral 
in de inecr beschaafde gewesten op Javn, Sumat ra en 
Celebes, maar regel is, dat het sierwerk voor eigen 
gebruik wordt vervaardigd en bij ver- koopsgelegenhcid 
het eigen werk soma wordt ver- kocht. Van cen 
rcgelmatigen aanmaak is daarbij geen sprake. Zelfs 
bestellingen worden ongaamo uitgevoerd en meestal 
vormt dergelijk besteld werk een groote tegcnstelling in 
uitvoering met hetgeen voor eigen gebruik gcroaakt is. 
Van kunstnijverheid kan dus geen sprake zijn! Het is 
sierkunst in den juisten zin des woords; volkswerk, dat 
in enkele gevallen liuisvlijt gaat worden, sporadisch een 
nij- verheidsvorm aanneemt; het is en blijft in de eerste 
plaats een voorzicn in de eigen behoeften. Is in dio 
behoeften op anderc en gemakkelijker wijze te voor- 
zien, dan houdt het cigen werk op en men gebruikt hot 
vreemde fabrikaat. Het spinnen van kapas, vroeger in den 
Archipel algenicen, wordt nog a Been in afgelcgon 
plaatsen uitgevoerd, waar geen Euro- peesche garens 
verkrijgbaar zijn. Met het woven is het even zoo het 
geval, vroeger wcrcl het wit katoen voor het batikken op 
Java door Javaansche vrou- wen voor eigen gebruik 
geweven. Met den invocr van goedkoop wit katoen heeft 
de witweverij op- gehouden, het mocizame en geen 
esthetisch genot aanbiedend spinnen en witweven heeft 
men cen- voudig gestaakt. 

DaarenLcgen heeft de invoer van gekleuixle ge- 
woven stoffen, ook van gedrukte, wcl het we von van 
versierde stoffen in hooge mate benadcekl, doch is het 
niet in staat geweest het volkswcrk te vor- (Iringcn. 
Evenzoo wordt de gedrukte katocncn doek om den 
gcringen prijs gekocht, maar het batikken op Java is 
blijvcn bestaan. Daaruit volgt, dat de inlandsche 
bcvolking geenszins onverschillig is voor de kwaJiteit 
van het nieuwe fabrikaat, wcl dege- lijk de artistieke 
meerderheid van het cigen ivcrk opmerkt en daaraan de 
voorkeur gecft/Voor foestkleedcren wordt met 
vooriiofdo het traditio- ncele klced gebruikt, ook al moot 
het eigen handig in Homs woken langcn nrbeid 
vervaardigd word on of tegen hoogeren prijs gckocht. 
Wtinnecr nu eon eigen produkt hetzij door be working of 
door do gcschiktc matcrialcn, nllcon ter pJaatse tc 
vindon, een zekere reputntio gekregen heeft, ontstaat 
huis- vlijt, die behalvo voor eigen gebruik ook voor do 
markt werkt. Typischc voorbcoldcn zijn het aardo- werk 
op hot oilandjo Marc cn de Kei-eilandcn, do wee (seis 
van Silocngkang cn Saleior c. a. 

In de streken van Java, waar vcel gebatikt wordt, koint 
reeds verdecJing van arbeid voor. Bekcnd zijn de 
blauwvcrverskampocngs, wanr de gebatikto dooken 
door mannen geverfd worden. Bij hetzelfdo batik work 
ziet men een director! nijverhoidsvonn ontstaan in de 
Jav.-Chineescho werkplaatsen, waar uitsluitend voor den 
hnndcJ gewerkt wordt en door 

arbeid svcnlceling zoovccl mogclijk van alle werk- 
krnchtcn geprofiteerd wordt. Gcocfcnde batiksterg bijv. 
tcekenen de fijne lijnon van het ornament en het opvullcn 
dcr grooto vlakkcn wordt door jonge of ongcocfendo 
mcisjes uitgevoerd. 

Toch kan arbcidsverdecling voorkomcn zonder een 
nijverboidsvorm tc zijn. 

Bij het opspannen der schering van gekleurde 
weefsels, bij het beginnen van moeilijk vlcchtwerk vindt 
mon (lit verschijnseJ, daar zeer geoefendo krachtcn dit 
werk verricliten, dat dan door andcren voortgezet wordt. 
Ook bij het ikatten vindt men o. a. op Soemba en Roti de 
gowoonte, dat de adel- lyke vrouwen het knoopen van het 
patroon op do schering eigen hand ig uitvoeren, het 
verven en het latero weven aan slavinncn overlaten. Het 
esthetisch genot govend sierwerk wordt door de hooger 
staanden uitgevoerd, het meer werktuigelijke door lager 
staanden. Ook op Java heerschte vroeger de gewoontc, 
dat het wasteekenen door de hooger geplaatate vrouwen 
were! uitgevoerd, terwijl de verdere bewerkingen door 
anderen werden ver- richt. 

Het karakter van volkswerk wordt bijv. bij vlechten en 
weven, bij bladwerk en snijwerk daar- door gekenmerkt, 
dat cen ieder dit werk verstaat, hoewel het hoogerstaande 
sierwerk natuurlijk het best door de meer begaafden 
wordt vervaardigd. Do voorname klasse orider de 
inlanders had de meeste gelegcnheid om zich te 
bekwamen en van- daar, dat bij het ilcatten en batildten 
voor deze klasso cen soort privilegie in den loop der tijden 
gevornid is, een arbeidsverdeeling, die intusschen met n 
ijverheidsbegrippen niets to maken heeft en uit socialc en 
artistieke begrippen voortgekomen is. 

Bij roetaalwerk, tenminste bij het technisch 
hoogerstaande, als edelmctaalwcrk, het gieten van kopcr 
cn messing, het kunstsmeden, wordt onmid- dcllijk do 
tcgensteUing met volkswerk merkbaar, daar dit niet, als 
vlechten, overal voorkomt, doch als jongerc techniek 
voomamelijk in de meer be- schaafdc streken te vinden is 
en bijna steeds als handwork, als bedrijf wordt 
nitgeoefend. 

Ala regcl zou men kunnen stellen, dat, hoe bc- 
schaafder vormen do inlandsche samenlcving heeft aan 
gen omen, het bedrijfskarakter des te meer aan den dag 
komt. Het bewerken van hoorn en led er is bijv. in de 
Timor-grocp volkswerk, terwijl het op Java ccn 
nijverheidsvorni heeft aangenomen, die zelfs l»ij het 
maken van lodercn wajangfiguren ge- specialisecrd 
wordt. Het uitslaan der ornamenten, het bcschildercn van 
het Ieder, het draaien der hoornen staafjes worden door 
verschillcnde werk- krachtcn uitgevoerd. 

Het voorkonien van volkswerk in bijzondcro kwa- 
litcifen is allereerst afhankclijk van het voorhanden 
zijndo inatcrianl. Aardewcrk vindt men allecn daar, waar 
bruikbare klci voor het vormen aanvvezig is； 
bamboesnijwerk, waar duurzame bamboe in de na- tuur 
voorkomt; vczehvovcrij, waar plan ten geschikt voor 
draadbewerking te vinden zijn. Bij overvloedig 
voorkomen van cen zekor materiaal, bijv. bamboo of pan 
cl an, is (lit werk overal te vinden, terwijl aarde- werk zich 
tot enkclo plaatsen bcpaalt. 

By mccrdero beschaving, bij een bestendiging der 
1cvenswijze, vergonoegt men zich niet meer met in hot 
wiki voorkomendo producten, maar plant men de 
gcschikto soorten nnn. Doch hiervoor is het natuurlijk 
noodig, dat de prinntiovc, nomadische leefwijzo vcrlaten 
wordt en de bovoll-ins； in dorpen een blijvende 
woonplaats kiest. 
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Dan cerst kan het volkswcrk zich in bijzondcro mate 
ontwikkclen, omdat steeds vokloende en gc- scliikt 
materiaal door regelmat.ig oogsten verkregcn kan 
wordcn, waarvan de kofowevcrij op de Saiigi- eilanden 
cen i^tcressant voorbccld geeft. Het schijn- baar grillig 
voorkoincn van technieken op soms zeer vorwijdcnlo 
plaatscn is in den regel het gcvolg van voldoend 
jnatcriaal. Ovcrvloed van bruikbare grondstoffen kan 
wed er een belangrijken invloccl op anderc technieken 
uitoefenen. Het gemakkelijk te bewerkei) bamboo heeft 
bijv. op het vervaardigen van aardewerk in zekeren zin 
geinfluenccerd. Voor a lie primitieve volkcn is het 
bewaren van water een dringende levensbehoefte 
geweest en als water- vat. daama als kook pot, is het 
aardewerk ontstaan en laiigzamorhand tcchnisch 
gestegen, omdat- do technische behandcling van het. 
aardewerk beslis- send is voor de bruik baa rheid cn de 
duurzaamheid. 

Doch de Indonesicr, in het bezit van bamboe-stoc- 
len, kon met geringe inoeite daaruit een gcschikt wat er 
vat maken, bainboe-kokers zelfs ter here id in g van 
gekookte vocdingsmiddclcn gebruiken, en dit verklaart 
het zonderlinge feit, dat in den ludischen Archipel veelal 
hoogstaand bamboe-werk te \ inden is naast tcchnisch 
weinig beteekenend aardewerk. 

Hetzelfde is met de houtbeworking het. gcval. Het 
bamboe leveixle rechte staven voor allerlei doeleinden, 
cylindrischc vonnen, die naar belioven gespletcu 
konden woixiet). Voor woningbouw was de moeilijke 
houtbo\ver]<ing uit stammen veelal over- bodig. 
Kappen, drogen en gcschikt toepasson was voldoende 
voor het bamboe-huis en de inlander was daardoor niet 
gedwongen als anderc volken zich in houtbewerking to 
oefenen. Snijwerk in houl vindt men veel, doch 
houtbewerking, zorgvuldig uitge- oefend met passendc 
houtverbind ingen, weinig. Allcen waar bruikbare 
bamboe ontbrak, was men tot houtbewerking 
genoodzaakt. 

31et het totstandkomen van handelsverbitidingen 
wordt het tcchnisch gebied rijkei'. Bij sic radon word 
oorspronkelijk het rijgen van kleurige vruchtenpit- ten 
veelal toegepast, ook wel als bij de Papoca?s op 
boomschor' vastgekleefd. Daarop volgt het blanke 
Nassa-geld, dat spoedig als kostbare versier- ring in 
snoeren geregen of plaatselijk vastgehccht wordt, 
afgewisseld door donkcre vruchten pitlen. De glazen 
kralcn koinen uit Europa aangevoerd en het aloude 
rijgen en kruisen der vruchten pitten en Nassa-plaatjes 
wordt bij het nieuwe materiaal uitvoeriger toegepast. 
Door de grootcrc hoeveolhcid aan kleuren ontwikkclt 
zich een heusche sierkunst, o. a. op Sumatra, Borneo, 
den Timor-Archipel en Nieuw-Guinea, die echter op 
Java bijna veid wcuen is, doordat hicr do glaskraJen 
door de betere handels- verbindingen spoedig cen bijna 
waardcloos mate ria a] zijn geworden. Juist door de 
wuarde, die men in de binnen Ian den aan de hier 
kostbare glaskralen Jiecht- te, kwani men tot 
zorgvuldiger, sierkunstige be- werking. 

De oude tech nick, bij liet oermatcriaul aaiige- wend, 
wordt bij de latere Nassa-plaatjes en de duar- 
opvolgende glaskralen voortgezet en in steeds hoo- ger 
etijgenden vonn. 

Hetzelfde verschijnsel vindt men bij de Judische 
textiele kunst. Bij het primitieve bladwerk, gemak- 
kelijk te verven, speelt de kleurige versiering een groote 
rol, die aanleidiiig geeft tot het ontstaan van allerlei 
technieken, o. a. uitsparings- en verf- methodes. Als na 
het vlechten van klcedingsbukkei) dc vezelweverij gaat 
ontstaan, past men hier liet aloude omwinden van 
rotanreepen op de bundels 

dor schering toe en geikatte vcrsieriiigen tooien de 
vezelweefsck. Diezcifdc versiering past men weder toe 
op de latere katoenweverij en dc zeer oude wasuitsparing 
viudC evencens bij het，katoenweefsel als batilcken de 
fraaiste toepassing. 

Het oorspronkelijk teclinisch begrip blijft, wordt op 
volgendc materialen overgedragen, stijgt steeds in cdcler 
vorin. Maar ook kan het gebeuren, dat het door andcre, 
ineer gcschikte, technische vonnen verd rongen wordt on 
verdwijnt. 

Het batikkeu blijft bijv. op Java best a an, onulat de 
kunst van liet jiatroonwoven cn ikatten weinig ondcr de 
Javanen bekend zijn. Daarcntegen is het batikken op 
Palembang, waar het in de vorigo eeuw nog voorkwam, 
geheel verdrongen door de tjindeweverij, die result a ton 
vooral in kleurrijk- dom gaf, die met het batikken als 
koudververij niet te beroiken waren. Hetzelfde kan het 
gcvalzijn op Bali, waar men de afwezigheicl van het 
batikken op dezelfde wijze kan vcrklaren. De felle 
kleuren, den Balineezen het liefstc, waren met koutl 
ververij niet to bcreiken en ook was de Javaansche batik-
technick minder gcschikt oni oj) zijde toegepast to 
worden, moest zij dus verchvijncn. 

Maar de gehechlhcid der bevolking aan dc aloude 
traditie zorgt er (evens voor, dat niet alle spo- ren kunnen 
verdwjjnen. Ondanks het voorkoincn van ijzeren en 
stalcn niesseu is bijv. het bamboe- mes op Java bij cnkele 
gelegenheden in gebruik. De oude Coix-pittcn zijn er 
ondanks alien vooruit- gang te vinden. Vczclweefsels 
worden er nog door visschers gebruikt, bladwerk voor 
hoofddcksels. Merkstecnen in de volksontwikkeJing 
blijven steeds bestaan I 

Eon bewijs der levenskracht van de oeroude tech-
nieken is o. a. daarin te vinden, dat men oude of 
uitheemsche moticven in nieuwere hcrhaall. Ken- 
teekenend zyn bijv. dc nabootsing van vreenido 
hoofddcksels, ook in helm vorm met vlechtwerk ； de 
lederen harnassen,(1 ie hicr en daar in den Archipel 
voorkoincn en bijna bedriegolijk ijzeren iniitcereti. Ook 
bij het batikken kan men het karakterisliek versehijnsei 
opmerken, dat IIGCWCI dc wasteekcu- techniek 
allerminst geschikt is voor regelmatige pa-
troonherhaling, allerlei wcefmoticven worden go- 
kopieerd, zelfs de motieven dor zijdeu op 
gebatikte saroengs te vinden zijn. 

Door het ontbrekon van eenigen bedrijfsvorn) in het 
algemeen heeft dc IiMlische kunstnijverli<；i<l het 
oorspronkelijk type behouden, wat betreft het aandee! 
van man en vroiiw. De man zorgt voor den woningbouw 
en voor a lies, wat gekapt, gesnieed en gesneden n)oct 
worden. Dc VJ'OUW s|)int en wee ft, vlecht en borduurl, 
batikt cn vervaardigt appliea- lie-, kralcn- cn aardewerk, 
vervaardigt(IuskJccding en liuislioudcJijke voorwerpcri 
nicl uitzondcriug van die rlingen, die gesneden moctun 
worden. Het ap- plicatie-werk der Kajan-Dajaks v/ordt 
door man- non in zwarte stof uitgcbiieden en door 
vrouwen opgenaaid. In lijdcn van zwaiigerscliap mag de 
man ginds zelfs niet in heitshoorn snijden, uit videos dat 
dit de vrouw zal benadeelen. Het sniiden is bet uit- 
sluitend rechbdcr niarinen. Anderzijds moet de man het 
weer vennijden oni cen wccftoestel of gedragen 
vroiiwenkleedereji aan te raken, daar l)ij dan volgens het 
geloof der Kajaus zijn nnichl vcrliest. Ook voor de 
vechthanen zou dat een slechte uilwerking kunnen 
hebben. In den Tinior-hoek bestaat weer het gebruik, dal, 
als een vrouw haar kain uittiekt en tusseben de strijdonde 
partyen legt, het gcvccht oniniddellijk gestaakl wordt. 
Een enkele niaal konit 
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cen uitzondcring voor o. a. bij de Toba-Bataks, waar de 
vrouwen cen bepaaklc slendang, roondjat ge- naaind, 
ikntton on weven, doch waar het kuoopen van den rand 
uifsluitend jnanncnwerk is. Volgens do Bataks, omdat de 
vrouwen zulks nicl kunnen, cloch waarschijnlijkcr is het, 
dat. hot nottenkiioopon voor de vischvangst uilsluitend 
ma mien work is gc- weest on dib knoopen op het 
vrouwelijk klcedingsbuk is ovcrgcbracht. 

Bij de Dajaks in Centraal-Borneo vindt. nicn tevens 
hel typischc feit, dat de maniien ook het patroon vai) het 
applicatie-work ontwerpen en wanneer mon het 
ornament der bamboe-kokers met kralonwerk, 
borduurwerk en weefscls verge! ij kt, bemerkt men 
tevens, hoezeer het work der ma))nen op dat der vrouwen 
heeft gcinflucnceerd. 

Ovorigens moot men dit ontwerpen niet al to lot- 
terlijk opvatten, het is mcor eeu samen voegon der in don 
stam gebruikchjke motieven, geon individu- eel 
schcppen van nieuwe. De ludischc sierkunst is in geen 
cnkel opzicht een persoonlijko uiting, steeds een, die zich 
bijna ang«tvallig grondt op de traditie. De aan vang dicr 
traditie is bijna nuchtcr, komt voor uitde animislischc 
lovensbeschouwing van den inlan- "der. Versiering is in 
d'en aanvang slechts goweest een door tcekons 
beschermen van het lichuam tegen invloedcn van booze 
geesten. Die teekens, gebrek- kigo nabootsingen van 
natuurvoorwerpen, waaraan men besclicrmende kracht 
toedacht, hebben in den loop der tijdcn een eigen, een 
ornainentalcn vonn aangenomen en uib bet samenvoegen 
ciior motieven zijii grooterc ornamental ics ontstaai). 

Het aanbrengen dicr schutteekcus is oorspvonke- lijk 
op de ecuvoudigsto wijzc geschicd door het aanbrengen 
vandroge verfstof, mecstal roodcaurclcof root cn werd 
bij elk bezweringsfeest wed er aangebracht. Eon 
blijvcndc versiering is onlsitaan, doo rd at men gaatjes in 
de menschelijke huid prikte on met verf- stof vuide. De 
lichaainsversiering is op kleederen en schihlcn 
ovcrgcbracht, aanvankelijk langs den een- voudigsteii 
weg, hot schilderen, later op nicer inge- wikkelde, 
tcchnischc wijzc. Bij de prim it io vo kleede- ren van 
boomschors bestaat do versiering bijna uit- sluitcnd nit 
bcschiklcring, sporadisch uit borduur- wci'k. Bij het 
bladwerk verdwijnt het bcschildcren bijna gchccl on 
door ecu ruimere toepassing van het verven ontslaaii 
allerlei techuicken, die het werken met kleur tendoel 
hebben(zie BLADWERK). Even- ajs de tuclinick wordt 
het traditie-omament op de komende, nieuwe materialen 
o verged rage n cn met de ontwikkeiing der tcchnick 
stijgt tevens het ornament, dat wcliswaar de oermotioven 
blijft bejioudcn doch steeds in rijkcr, veclvuldigcr wijze 
coinbiuecrt en uitvoort 

Door hot iiuizcn in dorpswoningen, waarvan do 
Dajaks velo voorbecklen gevei), in fainiliehnizet), zooals 
bij de JJataks, blcef dat triiditiekarakter in hoogc jnatc 
bewnard. In de open ]ucl)t, oiidor het beachutlcnd afdak, 
werd door mannen en vrouwen gewerkt. Eon icder zag 
wat zijn buunnun maakto cn vnu jongsaan zagen de 
kindcren do stanunotie- von op ullcrloi wijzc uilvocron. 
Goheimcn waren er niot in do tcchniok en 
eendrangtotpersoon 1 ijkschep- pen kon in dozo 
onigeving niot o])kon)en, omdat ecu afwijkon van de 
gebniikclijke versiering cen zon- diguii togen do ad at 
zou gewecst 硕 i. 

JJoor die wei'kwijze blcef hot oudc stamornament 
bchouden, maar do uitwerking deed dikwijls voor olke 
woninggroep of elken stain cen bijzondcr knrak- ter 
ontstaan. Zoo vindt men bij v. door hcolden Indi- schon 
Archipel oermotioven als do toempal (het al- 

oude barnboe-motief), het haakniotief, ccn voorkeur 
voor geomclrischc rangschikking der motioven, een 
gcvulden cirkclvorm als oogmotief c. m., anticko 
Alaleiscli-Polyncsischc uioticven, waarvan onkclc in 
Polyncsiii en Melanesia tcrug to vinden zijn. 

Daarncvens heeft icder volk, so ms ieder land- schap, 
zijn eigci) typen van ornamentatie, die soma zoo 
duidelijk te herkennen zijn, dat het bestaan van ecn 
typeercml karakter zelfs door leekcn waargeno- men kan 
worden. Als intcressantc voorbeelden gel- don de 
verscljiliendc wccfsclpatroncn in de land- schappen van 
Timor, het scherp onderschekl tufisc hen do 
kokerversieriiigen van Timorcczcn en Be- loneezen, het 
oven schcrp verschil, dat cr in versiering bestaat tusschcn 
de bamboekokers in de kust- landen van Borneo en die 
in de binnenlandcn ge- maakt, terwijl weer tusschcn de 
kokers in de binnen- landcn onderlinghct 
ondcrscheidinstamafkomstzeer duidelijk tc voorschijn 
komt. Ecn merkwaardig ver- schijnse], dat ontstaat door 
het ta-ai vasthouden aan de oude, animistischc 
aanschouwing, aan de beschermingswaardo dor 
niotieven eenerzijds, aan het gezamenlijk werken in 
dorpswon in gen ander- zijcls. 

De invlocd van datzelfde animisme is in allerlei 
opzichtcn terug tc vindon, vooral bij moeilijken ar- beid. 
Het ver ven van garens, gehcel be rustend op empirisch 
weten, inisluktc clikwijls en dio misluk- kiug schreef 
men aan boozen invloed van geesten toe. Vandaar, dat 
bij het ver ven op do Sangi-eilan- den geen lawaai mag 
gem a a kt worden cn bijgeloof vermengt zich soms op 
merkwaardige wijze met technische dingen. 'Do 
gcklonrde strengen kofo-ga- ren worden bij het(1 rogen 
voorzicn van takjes van kalongang-bladeti, om te zorgen, 
dat als de geest Tongang de strengen aan vat, geen 
vlckken ontstaan. In werkclijkheul is (lit- niets anders 
dan cen bespoe- digen van het(1 rogen, omdat de 
strengen uit elkaar hangen, wet de gelijkheid der kleur 
slechts bevorde- ren kan. Geraakt zoo'n sobering van 
kofo bij het scheren in de war, dan beduidt. het ziekte of 
ongeluk cn men mag do(1 radon nict cer in orcle brengen 
dan nadat mon ccn grof aan voclcnd bind tusschen do 
sobering gestoken heeft en vooral mag men eorst den 
volgenden morgen verdcr werken. Het insteken van het 
blad nu is ccnvoudig een midclel om verdcre verwarring 
to voorkonicii en het uitstel tot den volgenden dag cen 
probaat middel om kalm het lastigo en zenuwachtig 
makend ontwarren der velc fijne dra- den ter hand tc 
nemcn. 

Bij velcrlei technicken ontmoet men zulke voor- 
schriftcn, die praktischc waarde hebben doch met 
animistisclic aanschouwingcn omhuld zijn. 

Men zou zich zeer vorgissen door te mecnen, dab de 
animistisclic basis bij velcrlei technische voor- schriftcn 
alleon op do minder beschaafdo eilanden tc vindon 
zouzijn. Bij het Socnclanecschewevcti vindt men ecn 
heel ccremoniecl, dat de weefster moot volgen, 
grootendeels aniinistisch van oorsprong, gelei- delijk nan 
niouwero lecringen aangepast en met na- men uit het 
HindooTsino cn don latercn Islam voor- zien. Daarbij is 
vecl, wut de arbcicl allcen omslachtig maken kan.zondor 
dirccto praktischc waanlc, en het ])leit voor de kracht van 
het oudc volksgeloof en don betrekkelijk goringon 
beschavingsinvlocd, dicn het Hiiuloeismo geluid moot 
hebben, dat dergelijke dingen nog op Java voorkomcn, 
vooral omdat hot ken- nen van nl die vooi'schrifton en 
bezwcringsformules een waarlijk nict te goring te achten 
zaak is. 

Zelfs op Atjdli, zoo stork ondcr Islamitischon invloed, 
vindt men eon gelijk verschijnsol. Het verven, 
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dat er op zccr hoogon trap staat, gelukt allccn a Is eonige 
verbod sbepalin gen in acht gen omen worden. ledcre 
man of vrouw uiag ver ven. Allecn niogen zij niot 
spreken over den dood of gestorven menschen en 
dieren. Zwangere of menstrueerend c vrouwen mogen 
niet t-oekijken en in enkele gcvallcn moeten de 
uitvoerders vooraf baden. 

Praktischcr van aard is de bepaling, dat zij, die er niet 
bij noodig hebben, nict mogen toekijken. In de kampong 
wordt. daarom van tc voren bekend gc- maakt, wanneer 
men aan het verven gaat. De plaats waar de verfstof 
gekookt wordt, is door docken zorg- vuldig voor 
onbescheidcn tockijkcrs bcschut en xvio dan nog kijkt, 
moet ccn vinger in de verfstof doopen en aflikkcn. Deze 
gehcele geschicdenis dient natnur- lijk oin het gelieim 
van het verven te bewaren en daar men de samenstelling 
der verfstof niet kont, is het aflikken een gewaagd 
experiment. Deze animistische aanhangsels bij 
technischcn ar- beid zijn in zekeren zin ecn logisch 
gevolg van het bijna uitsluitend werken voor eigen 
behoeftc. Een vrouw, die bijv. dagelijks garens sclieert 
of weeft, zal met de techniek geen zwarigheden 
ondervinden. Dat verandeit geheel alsdczelfde vrouw 
slechts eens of tweemaal inhet jaar het benoodigde 
weefsel opzet. Dan mist zij de noodige ocfening en 
zoekt nu haar heil in allerlei voorschriften om misslagen 
te voor- komen, temeer omdat sommige daarvan 
wcrkclij- ken, praktischen aard hebben. 

Bij een dergelijk standhouden van het oude gees- 
tengeloof is het geen wonder, dat degene, die mooie din 
gen maakt, geacht word t bij zonderd oor d e geesten 
begunstigd te zijn en ook ervoor moet zorgen op dien 
goeden voet te blijven. Bij do Dajaks ofEeren do 
smeden, de snijders in hertshoorn on de tatoeeer- ders 
oude kralen, die zij bij hun gercedschap als gift aan den 
bezielenden geest bewaren. Wic een gesne- den 
hertshoonigreep koopt, moet boven den prijs vier oude 
kralen geven als offerande. Vrouwen wrij- ven het 
hoofd hunner kinderen met bijzonder vlechlmateriaal in, 
opdat zij later de vlechtkunst zullen beheerschen. 

Het ikatten is natuuriyk ecn moeilijk werk en daarom 
moet de Javaansche weefster in Pckalongan, die een 
kaiii kasang wil maken, den voorafgaanden nacht 
wakend doorbrengen ondcr bran den van wie- rook. 
Soendancesche vrouwen, die con weefeel willen maken, 
bereiden zich door vasten en baden voor en bezoeken 
bcpaalde plaatsen, tencinde cen ontmoe- ting met do 
Dewi te hebben, die een bijzondere vaardigheid in het 
weven kan waarborgeii. 

Natuurlyk gelden de aloude voorschriften niet aHeen 
voor de menschen, maar ook voor de door hen gebruikte 
werktuigen, die alleen van voorgcschreven matcriaal 
gemaakt niogen worden, dat ineestal ook het 
bruikbaarste was. Ecn Lypiscli geval vermekl t PJeyte 
in zijn tweede sink over de Inlandsclie nijver- heid in W. 
Java, nl. dat voJgens de traditie het weef- toestel in de 
Soenda-Janden geheel van bainboc ver- vaardigd 
moestworden metuitzonderingvan dcsabel, die uit 
kaoeng-hout gemaakt moest worden. De laatste, een 
smal toeloopend hout, kan natuurlijk niet van bamboe 
vervaardigd worden cn men nam met voorliefde het 
hout van den kaoeng-, den aren- b^om als incarnatie van 
Nji Sri. Nu komt bamboe b^jna uitsluitend als matcriaal 
voor bij de primitieve rondweverij, die op Java 
verdwencn is en behalve op *meo vooral in den 
Oostelijken Archipel te vinden is. Voor het weeftoestel 
met doorloopenden ketting was bamboe minder goed te 
gebruiken, omdat voor borst- en kettingboom breed ere 
plan ken noo- 

dig zijn. Dus blcof voor dit latere weeftoestel hot 
bamboo allecn voor rondo houten als rollers en klcp- 
pers in gebruik, zonder dat daarom het vrocgcro grootcro 
bamboe-gebruile bij do Soendanczcn uit do gedachtcn 
verdwenen is, een typisch staaltjo, dat do taaiheid der 
voll<st raditie voldoendc aantoont. 

Jlaar nl mogen cr onderdie traditie-voorschriften velo 
zyn, die do nuchtcrc blanke toeschouwers zelfs met 
verbazing vervullen, ddn goedc zijdc liceft dit 
conservatisnie gohad. Zonder deze zou de aloudo kun st 
verdwencn zijn ! Reeds bij de bespreking van het 
matcriaal is geblekcn,hoe de inlander nieuwere en betere 
grondstoffen allcrminst vcrwaailoost. Wij zien dezijdcn 
tjinde,van het vasteland van Azic in gevoerd, een 
kostbaarheid door heel den Archipel worden, de deels 
gebatikte, deels beschilderdc doeken van Koromandcl 
vooral in Atjeh cen bijzondere gcliefd- heid krijgcn. 
Maar de Atjeh sc he zijdeweverij is er niet on】 
verminderd, do Javaanscho waskunst op katoen is 
allerminst door de zijden tjindd benodccld. Die vreemde 
doeken, hoc fraai ook, konden nimmer geven wat het 
eigen weefsel in traditie beteekende en dank zij der taaie 
vasthoudendheid aan het oude volkswezcn is de stroom 
van Hindoes, Islamioten, Cliiiicezei), Portugeezen en 
Ncderlanders over den Indischcn Archipel gegaan 
zonder dieper in het volkswezcn in te grijpen. Hun 
invloed beperkte zich tot de hoogstc kringen, tot het volk 
zelf drong dezo niet door. 

Van veel beteekenis was tevens, dat de meesten dezer 
vreemde indringers zich uitsluitend tot den handcl 
beperkten, door het invocren van betere ma- terialcn 
soms de inheemsche kun st bevoordeelden. Dieperc 
invloed is allccn van de Hindoos uitgegaan zonder echter 
in st a at te zijn de autochtone op- vatting uit te rocien. 

Zoo kan men twee ku Ituurstroom in gen op tcch- 
nisch en artistiek gebied in den Indischen Archipel 
constatcercn. De cerste is vooral sterk in het Oos- telijk 
decl en kenmerkt zich o.a. door fraai snijwcrk in 
baniboc, hout cn been, door vcclviildig gebruik van 
bladwcrk, door fraai vlechtwork in vclerlei vorm, door 
het ikatten van vczeJs cn katoen in schcringvorni cn de 
primitieve rond\v( v<-iij, het ge- bruiken van vruchtcn, 
kralen,nassa-pJaatjescn glus- kralen, 
boomschorsklceding. het Lcwerkcn van een 
perkamenIachtig leder voor Hchilden cn enkele an- dere 
voorwerpen, lict gebmiken van was en andcrc 
vitsparings-tcchnieken. Het versierde deol van dit werk 
in 11 nt uit ii> ornamcntale krachf, dat in allc vormen 
van het primitieve f o.t het hoogstaaud(! V<T- 

tegenwoordigd is, inel. stork gcstijlecrdc niotievcu uit, 
plant- en dicrwerckl, tciwijJ als lioogsfe uiting de 
gostijlcerde menschvorm tc vinrlci) is, die in en 
vlechtwerk, in kralenwerk, weefsel- en snijwerk 
voorkomt. 

Het ornaineut bcslaat uit ecn aantai ocrniolievcn, die 
op kun st ige wijze samengevoegd zijn en cen soms 
ingewikkeld vlakpatroon vormen. Zeer ken tee- kenend 
is het voor deze vcrsicringcn, dat nattiialis- tische 
voorstelliijg of behandcling geheel ontbreckt en dat ni 
otic ven uit de fauna die der flora hclangrijk in aantai 
ovcrtreflen. Even typeereiid is het voorde- ze ricliling, 
dat met voorliefde deze vlakornamenten gevat zijn in een 
sa men st el van geonictrischo Jyn- figureu, mceslal 
ontstaandc uit de diagonaic deeling 
vanbepaaldevakken.waardoormccr of minder schor- pe 
drieboeksfiguren worden gevorxnd. IIiervan is do 
toempal de meest verspreide, vermoedclijk als phal- 
litisch niotief, ak bauiboespruit van ouden datum. Het 
opmerkelijke van deze geometrische deeling is. 
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dat zij voorkomt op oylindrischc voorwcrpen ah ko- kors 
van hout on bamboc, waar geon tcchnische in- vloedon 
kunnen meesprokcn. Soins koint o.a. op vlechtwork van 
Borneo, Bonkoelcn en de La in pongs eon zuiver 
gcomctrische figuur voor, cenvierkant, waarvan do zijdcn 
in drieen vcrdcold zijn en waarin door verbinding dicr 
dcolpuntcn een nienw vierkant govormd worclt. Als 
samcnstolling ecn zeer bijzonder gcval, dat do 
bovengenoemde diagonaalverdeeling nog belangrijkcr 
doct zijn. 

Dczo Oostolijke richting omvat den gcheelen Oost- 
hock: Nieuw-Guinca, Molukken en don Timorarcbi- pel, 
do binnenlanden van Celebes en Borneo, do Bataklanden 
op Sumatra benevens Nias en de Men- tawei-groep. 

Noordelijk zijn uitvlocisels van deze cultuurrich- ting 
to vinden in Mikroncsie en Oostelijk in Poly- nesie, 
echtor krachtigcr in hot eoratgenoemdo dan in het 
Jaatstgenoeinde decl. 

De tweedc en kleinere strooming is duidclijk als 
Hindoesch to herkennen, verspreidt zich van het Westen 
over Sumatra, Java, Bali cn Lombok cn do kuststreken 
van Borneo en Celebes. Als kentceke- nende 
vcrschijnselen heeft zij achtergclaton hooger staand 
inetaalwcrk, ken baa r in het kunstsmeden van wapens, 
messing- en bronsgietwerk en het drijvcn, forceeren cn 
graveeren van kopcr en messing, het bewerken van edelo 
mclalcn en stcenon. Op weverijgebicd een woven met 
doorgaande schc- ring in tegenstclling met de oude rood 
we ver ij van af- gepaste stuklcen, zijdeweverij en 
ikatversiering van den inslag, weeftoestcl met hand- cn 
voetbeweging. Voorta steenarchitectuur en 
baksteenbouw. Metalen jnuziekinstrumentenin 
tegenstellingmetdie uit hout en bamboo. In versiering ecn 
voorliefde voor natu- ralistisch ornament met veel 
plantaanlige elemon- ten, soms in schilderachtige wijze 
verwerkt, soms in barokken vonn. Kenteckcnend vooral 
een sterko plastischc trok, die zich in grootsche 
beeldkunst uit. 

Vcrgeleken daarmco is de Chineesche invloed, af- 
gezien van de door Ohincczcn sterk bewoonde dcelcn als 
Banka, Billiton en klcine declen van Borneo, gering te 
noemcn. Bclangrijk zijn voordo inlandscho woverij de 
invoer van goud- cn zilverdraad gewcest, maar overigoiis 
zijn voomamelijk bij het batikkon Chineesche sporen le 
vinden, o.n. bij de variaties van het bandji-patroon, over 
Java verspreid, de wolk- moticven bij de Preanger batiks, 
do liybridische batiks in kustplaatsen gemaakt met veol 
slechtc kleu- ren en als de Jook-tjans van Socrabaja ook 
op zijde uitgevoerd. Ovorigens zijn do Chineezen bijna 
uit- 81uitend als handclaara opgetreden en do besto van 
hunno in voerprodukton, als bronzon, trommen en ft a ide 
work, stonden technisch te hoog om het，eigen work ten 
goedo te kunnen komen. 
De Islamitische invloed is nog goringer go wees t, allecn 
merkbaar bij het oprichtcn van godsclienstigo gebouwon, 
tcrwijl alleen in At jell dieper gaando in- vlocdon 
merkbaar zijn. 
Echter zijn al deze vreemde stroomingen ver- vJoeid. 
Allccn hot Hinfloeisme heeft zich machtig ntuuiido 
gehouden op Bali, dcels op Lombok. Hicr leeft do 
onvcrvnlschto kunst nog in stcenen tcmpel- bouw mot 
rijko decoraties. In houten becldcu cn Bcherinen spreokt 
volop de oude plaslische kunst, op schilderstukken cn in 
teckoniugen eon zeldzaino decoratieve kunst. In zijden 
weofsels en plangi-doe- kon, in bout geklourd vlechtwerk 
uit zich de voor- liofdo voor krachtigc kleurcojnbinaties 
met vcel gecl en rood, verzwakt door groen, blauw en 
zwart. 
Het Indisoho metaalwerk in kopor, mossing en I 

odelo metalen vertoont oveneons wterke sporen van 
Hindocscho cultuur, vooral door het iotwat natura- listisch 
ornament cn de betcre techniek in ijzerbe- werking, dio in 
het pamorsmeden cen hoogtepunt vindt.Ook do houten 
huisbouw op Java, Sumatra en (!olebcs is klaarblykelijk 
ccn ovcrblijfscl van Hindoe-cultuur, die, betcr dan de 
inlanders met ijzcrcn en bronzen werktuigen tocgcrust, 
bovendicn niet venvend door het gemakkelijk tc bewerken 
bamboo, van den houtrijkdom der Indischc bosschen wist 
te profitecren. 

Maar ook mag niotvergeten worden,dat de autochthon 
e cultuur zelfs op de genoemde eilanden wist stand te 
houden, soms een dee! van het nieuwe in zich opnam, 
doch zeldcn verbastordc. Het Hindoeia- me was nict in 
staat do animistische aanschouwing van den inlander uit 
te rocien, evenmin als de latere Islam. En juist daarom 
blecf het traditie-werk be- staan, evenala lied on ten dage 
de Soendaneeschc weefster ondanks auto's en spoorwegen 
do oude voorschriftcn bij haar wecfsel min of mcer 
getrouw blijft volgen, waardoor de karakteristieke aard 
van haar werk tovens in stand blijft. 

In hof- en voorname kringen moge, zooals de li- 
teratuur nan toon t, het Hindoeisme dieper wortel 
geschotcn hebben, in de groots massa des volks, door de 
Jiteratuur vergeten, bleef de traditie heer- schen, werkto 
men zooals de voorouders gewerkt hadden. De Javanen 
werkten aan den machtigen tempelbouw mede precies ftls 
in onzen tijd aan onze spoorwegen, werkkrachten zonder-
meer, onmachtig iets van het grootsche van dat werk in 
zich op te nemen. Taai hidden zo vast aan hun oerwerk! 

En zoo zien wij heb zondcrlingc geval gebeuren, dat 
diezelfde Hindoe-cultuur, die grootsche bouw- werkeii 
schiep, welkc heden ten dago vollo bewonde- ring 
opwekken, langzamerhund geabsorbeerd were! door de 
oude, zoo vcel priinitiover cultuur. JReeds in den 
tcmpelbouw is die overgang merkbaar! Want, torwij 1 
vooral de Boeddhistische kunst een zuiver naturalisme tot 
leidsnoer nam en een hoogtepunt in kunst toondo in do 
bijna naakte beelden van Boed- dha, voorts in pancelen en 
friozen tai van gelukkigo uitbeoldingen van het leven 
bracht, kwam reeds in de reliefs der jongore periodo de 
oude, inheemscho voorkeur voor styleering te voorschijn, 
dio geheel in strijd is mot het oorspronkclijk wezen der 
Aziatischo Hindoe-cultuur. De fantastische styleering der 
lede- ren wnjang-figuren, deels gedrochtchjk, deels sier- 
lijk in zuiver ornamentalo opvatting, ontspringend aan de 
oude, Malciscli-Polyncsische traditic, drong door tot in do 
stcenen wanden der trotsche tem- pelgobouwen. De 
plastiek in hout der Balinee- zen, al noomen ze zich met 
trots de wong Madji- pahit, is evonmin onvorvalscht 
gcbleven. Men bo- hooft him beeklwcrk slechts met de 
and ere, Brah- maanscho plnstiek to vergelijkeu om op te 
merken, hoe do zucht tot styleering dezc Balineeschc 
beel- don wcl vermooit, vooral door het aanbrongen van 
sterk-oxpressievo trekken, maar tovens, hoc het oor- 
spronkelijk Hindoe-karakter is verloren gegaan. 
In hot oudero Hindoe-wcrk waron nicervoudige annon en 
hoofden uitvlocisels der symboliok, maar ovorigens blecf 
de natuurvorm behouden, zoo goed. mogelijk 
weergogevon, en treffend is dat iiitgedrukt in do 
stiervormen, in do Ganc^as's, die zuiver hot olifanttype, 
het logge, gowckligo lichaam met do slimino oogon go 
ven. Dat is bij hot mcorendeel der Balincescho bceldon 
verloren gegaan. Als bij de Ba- naspati's op do tompcls 
zijn do gezichtstrckken bij voorkeur ornamontaal 
uitgewerkt cn het hoogte- 
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punt in plastischc kuiist geven niet de ictu at natu- 
r&listisohe figurcn. maar de demonen, de rakshasa's, 
waar de beeldsnijder, niet gebonden door natuur- vorm, 
zijn fantasie voile vrijheid kon geven, uitbun- dig zijn 
drang naar sty leering kon uiten. 

De zuiverheid, die bijv. de metalcn tcmpclgerccd- 
schnppon op Bali hebben bewaard, ecn gebied, waar 
geon andere traditie kon heerschen on dat dus zuiver 
moc«f. blijven, is bij de plasliek oj» verre na niet nicer 
te vindon. De oude Maleisch-Polynosier is met zijn 
ornamcntale kracht. tc vooi-schijn gekoinen. 

HetzeJfde is met het batikken op Java het gevnl, dnt 
onder den invlocd der Hindoc-cultuur talrykc plan ten 
mo tie ven heeft opgenoincn. Maar bet natu- ralisme, 
door den Hindoe zoo gcliefd, is grootcndeela 
verdwonen. Als vlakpat rooii uitgespreid ranken zich 
debloem- cn bladcrtakkcn over het dock ;de toevalli- ge 
onrcgelmatigheid uitde natuur is verwyderd. Het 
barokke Hindoe-ornament op resten van gebatikto 
stoffen in oud -Egyptische graven gevonden, komt op do 
Javaanscho batiks niet voor. En de befaanide Garoeda 
heeft alle natuurwaarheid vcrloren, is even- zeer 
gestyleerd en wel in zeer strengen vorni als de vele 
vlinders, die onder den Javaanschen ornamcn- tenschat 
voorkomen. Ze dicnen als grootero kleur- vlekken om 
het weeldcrig j)atroon tot rustpunten to strekken, zijn 
onderdeelen geworden, onderworpen aan de oude kunst. 
En leerrijk voor de levenskracht van deze Jaatstc zyn de 
scherpkautigc punten der tocnipals, de sonis sterk 
geometrische indceling van het saroenghoofd, de 
kapala, oogcnschijnlijk niet thuis behoorend in het 
weelderig beweeg der omamenten en daaroni te krasser 
als uiting der oudsto Oostelijke cultuur. Prccics 
hetzelfde is het geval met de modangs, de uitgespaardo 
vierkanten op hoofddoeken. Sommige doeken geven een 
ver- rassend staal van vierkantsindeeling, die men el- 
denj als Ufaieisch-Polynesischc uiting bij vlecht- en 
enijwerk vindt, in hun koclc simpclhcid de scherpste 
tegenstelling vonnend met het inecr weelderig inaar ook 
wrecker Hindoeisme. Van hetzelfde gehahe zijn dio vele 
kem bangan-doeken, siinpele kleurvJakken tegeii elkaar 
gezet en al is (lit hofkunst, jnen bchoeft elechts een 
enkele tjinde, een Balineesch zijden weefse] plangi-
doek in do hand te nemen om to voe- len, dat hier twee 
cuKuurstrooiningen tegenover elkaar staan. 

Een even kenteekenend overbiijfsei op Java is het 
kasang-weefscl, een ruw doek van katoen op de 
echeriiig geikat, zuiver Maleisch-Polynesisch van aard 
tegenover de zijden inslagikats van Grtsik, ver- der de 
aloude coix-pittcn, de djali w&toe en het ge- snoerde 
kralenwerk. Het brand work op baniboe, oeroud werk, 
datcerend uit den tijd, toen de scherpo eteenspitsen nog 
niet gevonden waren, en »og voor- komend in 
Melanesia,is iets, dat Java nog kent on bij grondiger 
onclerzoek van Java zal ongelwijfeld jiog veel nan den 
dag komen, dat aan het tijdperk v66r de konist der 
Hindoos herinnert. 

SteJJig heeft de Wcstelijke cultuurstrooming der 
Hindoos in den Archipel een grooten invJoed gehnd, die 
zich heden ten dagenog uit in mctaalbewerking, in 
zijden en edelc sieraden, in mooieren huisbouw, alle 
dingen in het bezit der voornanjere klasse, maar het zal 
goed zijn deze niet tc overschalten, niet to verge ten, dat 
de groote massa van het volk onbe- roerd bleef, ondanks 
Hindocisme en Islam echte Maleisch-Polynesiiirs, 
animisten in nierg en been, trouwblijvend aan de traditie, 
ook in hun volkswerk, hun sierkunst. 
Literatuur. Zie de proeve eener bibliographic tier 

KUSTVEKLICHTING. 

literatuur over Indischc Kunstnijvcrhcid in J. A. loeber Jr. 
Techniek cn Sierkunst in den Indischen Archipc】，VIII, 
】916. J. A. L, ~ 

KURKHOUT. Naam voor verschillende hout- 
soorten, die door Jichlhcid, elasticiteit en ondoor- 
dringbaarheid voor water oiigevccr met kurk (d. i. de 
schors van den kurkeik) overeenkomen, en die voor 
soortgelijke doeleindcn, bijv. voor dobbers, kunnen 
dicncn, zooals b.v. het hout van AIslonia： 

KURTUS. Gcslachtsnaam van visschon, tot de 
Acanthopterygii (zic VISSCHEN) bchoorende. Hier- 
ondcr t wee soorten: Kvrtus indicus Bl. MAL, : Tjinta 
madoc( ?); JAV. : Alerocf ?), Semar( ?) en Semaroen( ?) 
langs de kusten van Zu id Oost-Aziecn den Indischen 
Arcliipcl en Kurt^is grdliveri Cast, in rivieren van Zuid-
Nicuw-Guinea. De mannetjes dragon con haak op den 
kop, waaraan — althans bij laatstgenoenide soort — de 
dieren do cieren dragon, die tot ecn bunde) verccnigd 
zijn. 

KURZ (S.).Zie het artikel BOTANISCHELITE-
RATUUR, in DL I, biz. 397. 

KUSTVAART. Zio HANDEL EN SCHEEP- 
VAART (biz. 22.). 

KUSTVERLICHTING. Teneinde ccn beeld te 笋- 
ven van hetgeen op het gebied der kustverlichting in N. I. 
nchterccnvolgens is tot stand gebracht, zal een 
chronologisch overzicht, loopende tot 191G, vooraf gaan, 
waania ecnige bijzondcrheden om- trent aard, inrichting 
en bedicning der kustvor- lichting het ovcrzicht zullen 
besluiten. 

De eerste vuurtorens van ecnige bctcckenis wer- den 
in Nederlandsch-Indie in het begin van de twee- dc helft 
van de vorige eeuw opgericht. Aanvankelijk bepaaldo de 
verlichting zich tot het aangeven van eenige belangrijke 
liavenplaatsen op Java en van de voornaamste 
waterwegen naar Batavia cn Soeraba- ja; ook Makasser 
krceg al spoedig cen licht. In straat Soeiicla werd alreeds 
in J 850 op Java's 4c punt con vuurtoren opgericht; doze 
toren werd in I8G5 door een grooter Jicht vervangen, dat 
door do zeebeving van Krakatau werd vern ickl. ID J 885 
word loci) een iiiemve vuurtoren gebou\v(l. 

Op Java weixlen verder kustlichtcn ontHtoken te 
Batavia (1863), Biinjocwnngi (]865), PekaJon- gan 
(1866), Cherjbon ^J8G7), Grisec (J87l)cn op hot eiland 
Kemljahgai) in 1870 tot aauwijzing van het zeegat van Tj 
Hat jap. 

Op den weg van Straat Soenda naar Batavia warden 
lichlcn geplaatst op Groot Kombuis in 1878 en Edam in 
J 881. Om aan de zeevarenden het aan- doen van Straat 
Soenda tc vergeniakkelijken wcr- den aan den Indischen 
occaan op den Java- en Sumatra wal groote Jichten 
gebouwd op Java's Jc punt in 1877 en op don 
Vlakkenhook in 1880. 

Aan den grooten zeeweg van Singapore naar Batavia 
door de Straten Riouw en Banka werden tus- schen J 860 
en J880 verschiHende vuurtorens opgericht :aan den in 
gang van Straat Banka het licht Taijdjoeng Kclian in J862 
en ecn klein Jicht bij Mun- tok in 1865; liclilcn in straat 
Ri' iw op de eiJandcn Saoe, Terkoelei en klein Karas ii. 
1867; op den weg van Straat Banka naar Batavia ccn 
vuurtoren op het eiland Noordwachter (1869)； terwijJ 
bij den Zui- deJijkeu ingang dier straat in J 869 het 
Luciparn- Jichtschi]) werd gelegd en het aandoen van 
Straat Banka aan de Noordzijdc nog werd 
vergemakkelijkt door de plaatsing van een licht op het 
eiJand Banka bij Tandjoeng Oelar (1880). 

In Straat Macclesfield, de Westelijkste dor Gas- 
parstraten, welkc met Straat Karim at a de Chincc- sche 
zee met de Javazee verbinden, werden Jichten 
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ontstokcn op de oilanclcn Lepar cn Tjelagin (1869 1870). 
Voor het vorkennen van deze stratcn were! aan de 
Noordzijde in 1882 con groot licht in d ion st gcstekl op 
het ci land I^angkoeas cn in do Javazco een vuurtoren 
gobouwd op Ondiepwateroiland. Voor het bevaren van 
de Stolzcstraat (Oostelijksto der Gasparstraten) were! in 
1884 een vuurtoren op hot eiland Alendanau opgcricht. 

Nabij den ingang van Socrabaja's oostgat were! in 
1871 con licht gcplaatst op Zwaantjcsdroogte, tor- wijl 
een licht op Duivcnland (bij straat- Bali) werd gebouwd 
in 1872 en op de Meindertsdroogte bij Java's 
Noorcloosthoek in 1879. 

In 1873 werd een licht gebouwd op Boompjes- eiland 
op Java's Noordkust. 

Buiten Java en de vaarwaters daarheen werden in dit 
tijd vak lichtcn gebouwd op Makasser in 1861; te Mari 
so bij Makasser in 1870, te Benkoclen in 1871 
Telokbetong in 1878, tenvijl in 1875 het grootc iicKt op 
het eiland Bras of Brcueh were! opgericht voor do 
schepen, welEe op Kun weg van Europa naar Oost-Azie 
straat Malakka cn daarmede de Nederland sche 
bezittingen naderen. 

In 1879 kreeg Padang een licht, gevolgd door lich- ten 
op de eilanden Pisang (1880) en Pandan (1881) voor het 
aandoen van Padang. In 1885 volgden de lichten op Bod 
jo en Tikoes. Het licht van Bod jo client tot verlichting 
van den zeeweg van den Indischen Oceaan naar 
deEniniahaven (Padang); dat op Tikoes voor den weg 
van Padang naar Batavia. Ook op de Noord- cn Oostkust 
van Sumatra wcrclen in de jaren 1881—J887 een vijftal 
kJeincrc lich- ton gebouwd zooals op Boeroe (1881), het 
licht van Langkat in ]882 en van Pagocrawan, Batoe 
Bahra (in 1915 weder gcbluscht) en Asahan (1887). 

In het Oostcbjk deel van den archipel werden in 1883 
lichtcn gebouwd te Gorontalo en Timor Koc- pang； 
terwijl in 1887 ecn licht werd ontstokcn op den Bril (een 
rif bezuiden Celebes' Z.W. punt). In ongeveer datzelfdc 
tijdvak werden op Java lichten gcplaatst. op Tegal, 
Pasoeroean, Besoeki, Pana- roekan (1880), Probolinggo 
(1881 j benevens to Djoc- ana, Sembilangan en Oedjong 
Piring in het westgat van Soerabajft (1882) en in 1884 
een licht bij Sema- rang, terwijl in 1887 op lict ciland 
JMandalika op Java's Noordkust en in 1888 op Sapoedi, 
ter bevoili- ging van do vaart door do straat van (lien 
naam, lichtcn volgden. Keeds in 1880 had Boeleleng op 
Bali een Jicht gekrcgen. 

Nu de voltooiing van de haven van Tandjoeng, Priok 
werden op den weg naar Straat Soenda nog lichten 
gebouwd op de eilanden Ba bi en Pajocng (1890); 
daarentegen werd het licht van Groot Kon»- buis 
gcbluscht. 

Het Lucipara lichtschip werd in 1889 ingotrokken, de 
verlichting van de Lucipara-straat daarmede los- golatcn 
cn hot Oostclijke vaarwater van Straat Banka's 
ZuidcJijken ingang (Stantonpasuage) in stede claarvan 
vcrJicht door den vuurtoren op hot oilund Besnr cn de 
kleincre lichten op do eilanden 'Dapoor cn Daocn (1889). 
Voor do Delirivier word in datzelfde jaar con lichtschip 
gelegd. 

In 1891 werd op den Oedjong Soengci Bramei bij 
Padang het eerste bliksemlicht gcplaatst. In 1893 volgdo 
do bouw van cen Jicht op West-Nangka (Straat Banka). 
In de nu komeude jaren werd do kustvcrlichting weinig 
uitgebreid. In 1896 werden 2 lichtjes gcplaatst aau den in 
gang van de Sabangbaai on op het ciland Klali in di。
baai; in 1897 werd een kustliclit ontstokcn op liook 
Djang op den zeoweg 

tusschen de straten Riouw cn Banka en cen op Ampcnan 
(Lombok). 

an 1898 af narn echter de aan bouw van kust- liehtcn 
in steeds klimmcndo mate toe. Omstandig- heden a Is de 
opkomende pctroleumindustric op de O.kust van 
Sumatra, later op de O.kust van Borneo en in Palembang, 
het zocken van nieuwe afzet- gebieden in Australie, 
Japan en Br. Indie voor do prod ucten van N.I. en het 
ontstaan van nieuwe verkcerswcgcn van de 
Internationale scheep- vaart door onzen Archipel, deden 
het verkccr in do N. I. watercn een groote vlucht nomen, 
waarmede de kustvcrlichting gelijken tred had te 
houden. Opne- mingen gingen, waar nooclig, vooraf en 
dwongen op hare beurt tot uitbreiding van den 
hydrographiachen dienst. Tn J898 werden lichten 
gebouwd op het eiland Katang-Katang voor betere 
beveiliging van de route van Padang naar Batavia; op het 
eiland Pa- matata (Straat Saleier, Celebes* zuidkust), op 
Scm- bilang en bij Menado. In 1899 volgde een licht bij 
Babaian. In 1900 werd de Palcmbangrivier van ceno 
verlichting voorzien, bestaande uit lichtbakcns en 
lichtboeicn. In 1901 en 1902 werd de route van do 
mondingen der Koeteirivier naar de Javazee door Straat 
Laoet verlicht, door kustlichten op de A roebank, bij 
Kota Baroe aan den Noordelijken ingang der Straat en 
bij Petang aan den Zuidelyken toegang. In Straat Laoet 
werden lichten gezet op Soewangi en Anak Socwangi ； 
drijvendcjichten werden in die straat gelegd, in het 
vaarwater naar Ba- likpapan cn bij de monding van de 
Koeteirivlen De J Titogeul werd verlicht met 
lichtbakens, lichtboeicn en ecn lichtschip buiten de geul. 
Nog werd in 1902 cen licht gcplaatst op Toegocan aan 
den Noordelyken toegang tot Straat Makasser. Op do 
Westkust van Borneo werd in 1901 het licht op St. Petrus 
gebouwd, in 1902 dat op Seroetoo en in 1903 een licht 
op Discovery Oostbank voor het veilig bevaren van den 
grooten verkeersweg (Straat Kari- niata) langs de 
Westkust van Borneo. 

In 1903 cn 1904 werden ter betere beveiliging van de 
vaart van Oost-Azie naar Australie (langs Am- boina) 
Straat Manipa verlicht (loor de kustlicnteii" Hawaiigi en 
Noesanive en op de route van Java naar Australie bij 
straat Wetter de kustlichten Li- ran cn Meaty Miurang 
geplaatst. Op den weg van jMakasser naar Ambon werd 
op Wangi Wangi een kustlicht gebouwd. Op Savoe en 
Roti werden kleino lichten gcplaatst om het aandoen van 
Sc ba. en Baah te vcrgemakkelijken. Lichton werden 
gebouwd bij Idi (Atjch), op Kroe, Lho Seumawe, 
Boeloe- koemba cn Fakfak. Voor het veilig bovaren van 
Straat Riouw werden nog 2 gcloidelichten geplaatst op 
Toendjoek, terwijl gasbakcus werden geplaatst in do 
Palem bangrivier. 

In 1905 cn 1906 word con kustlicht gobouwd bij 
Diamantpunt, de N.O.punt van Atjeh. Do toren rust op 
schroefpalen on staat in ongeveer 4 Meter water. De 
schepen, welko straat Malakka in- of uitstoomcn, 
verandcren bier van koers. Do veilig- heidstocstand in 
die strcken liet nict too, dit belang- rijke punt cerder van 
cen licht to voorzicn. Voor den overstock van Soorabaja 
naar de Baritorivior en de vaart langs Borneo's Zuidkust 
werd een licht gezet op hock Selatan, Borneo's Zuidpunt. 
Op Ijoe Ketjil bij Straat Singapore werd eon licht 
gebouwd ； kleino- re lichten verrezon 
teMerauk5,Bintoehan,Meulabdh, lii Meule, Bandar 
Ohalipah, Do bo cn Tapa Toean. Twee lichtbakcns 
werden op den drompel van de Kleino Kapoeasrivier 
gezet en een bij Makasser (Laelae). 
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In 1907 en 1908 weixl SLraat Makasser verlicht door 
kustlichtcii to bouwen op Palo6baai, Mandar, 
Kapoposang cn Dajangan, hct^lrtXtsto^tef vcr- vanging 
van het oudo licht (1S93) en bij Tan- djoeng Ran gas. 
Voor het aandoen van Straat Bali werd in 1907 een licht 
gcplaatst op Bantenan (Z.O.- hoek Java) en in die Straat 
ccn geleidelijn door twee lichten aangegeven bij 
Bansering. Op Tikoes cn Lc- par werden hoogcre torens 
gebouwd cn krachtigcr lichten gcplaatst. Op do 
Ameinuidcndroogte in de Java zee werd een lichtbakcn 
gezet. 

In 1909 en 1910 werd op Mankai, het westelijksto der 
Anambascilanden, een licht gebouwd op 33 zee- mijl ver 
zichtbaar cn op dit oogonblik hcl krachtig- ete kxistlicht 
in den Archipcl. De schcpen, van Oost- Azio naar 
Singapore bestemd, loopen dit licht in zicht wanneeir zij 
3Ialakka beginnen tc naderen. Voor de schepon, wclkc 
hun weg van Oost-Azic liaarAustralic langs deWcstkust 
van Borneo ncmen, werd op Soebi (Zuid-Natoena-
eilanden) cen licht gebouwd en een lichtschip gelegd 
bezuideu de Z.W. punt van Bomco, het 
Sambarlichtschip. Ook voor de schepen op den weg van 
Oost-Azio naar Australie door Straat Basilan en Straat 
Mani pa werd een licht op Talisei gebouwd (N.O.-punt 
Celebes). Nog werd in Straat Makasser cen kustlicht 
gebouwd op den Boraeowal by lioek Mangkalihat. In 
deze beide jaren werden cen 9-tal lichten gezet ter 
aanduiding van gevaarlijke riffen op de N.kust van 
Celebes, bij den uitgang van Straat Riouw, bij Singapore, 
Pa- dang en op de N.O.kust van Banka. 

In 1911—1916 werd de verbindingsweg van Banka 
naar Singapore door Straat Docrian verlicht door 
bewaakto lichten op Berhala, Moetjicn Zuidbrocder en 
onbewaakte lichten op Noord broeder, Pelengket, 
Mclvill, Middclburg en bij Takong. De binnenroute van 
Padang naar Atjeh werd aangegeven door kust- lichten 
op Oedjocng, Pangkal, Tciueng, Laboc en to SingkeJ； 
op Sigata weixl ecu liclit gebouwd voor het aan loopen 
van Straat Bod jo, op en bij Nias kwamen kustlichten tc 
Ilinako, Goso Baohi cn Goenoeng Sitoli en een 
lichtbaken op het Pyludesrif; de toe- gang naar Pocloe 
Tello kreeg twee geleidelichten, het Zuidervaarwatcr 
naar Padang een licht op Njamoek, nabij Kroe werd een 
licht gcplaatst op het eiland Pisang. Bewaakte 
kustlichten verrezen voorts op Kocnjit en Somber gelap 
(nabij Poeloe Laoet), Sambit (O.kust Bomeo), 
Stroomcnkaap (N.kust Celebes), Pandang (O.kust 
Celebes), Kclapa (Straat Sapeh), Bauawaja (Postiljon-
eilanden) cn Tg. Beri- kat (O.kust Banka), onbewaakte 
op Nipa (aan Straat- Singapore), Telokbetong, 
Tandjong-Pan- dan, Etnadroogte en Dwaalder (Javazee), 
Soera- baja, Maria Keigerabergen- en Zaiidbuisbanken 
(Paternoster EiL), terwjjl de uitgediepte geuleu van 
Kleine Kapoeas cn Delirivier van lichtbakens werden 
voorzien. 
De toestanden, waaraan de N.I. kustverlichtiug zich heeft 
aan te passen, verschillei) in menig op- zicht van die in 
Europa. De kustlijnen van Sumatra, Java, Celebes en die 
der Ncderlandsche gedeeltcn van Borneo cn Nieuw-
Guinea hebben, ongerekend de kleinere bochten en 
inhainuicn, tezaincn reeds een length van 10.000 
zecmijlen; behalve de gevareu nab日 dio kusten, 
bevuiden zich in de Indische vzatc- ren een zeergroot 
aantai kleinere eilanden en ontel- bare rifien/3)ngunstig 
is de omstandigheid, dat ver- scheidenc lichten gcplaatst 
moeteii worden op gei- solcerde punten, zoodat de 
voorzicning in brandstof en het aflossen van het 
personeel lange reizen van 

do daannedo belasto stoomors voixlort. ])aartcgon- over 
staat.,clat dogcnii(klcldetocstand van den damp- kring in 
den Indischcn archipcl zecr veel gunstiger is dan die in 
de Europecsche watcren, zoodat de lichttocstcllen bier 
lang niet zoo grooto lichlkracht behoeven tc bezitten als 
in Europa wordt vereischt. 

In hot Wcstclijk gcdccltc van den Arcbipel zijn thans 
b[jna allo nicer beJangrijke vaarwaters verlicht cn rest 
slechts bier cn daar sccundaire vcrlich- ting aan to 
brcngcii. Beoostcn (Jclcbes valt op dit gebied nog veel tc 
docn ； gcdeeltclijk moet de ver- lichting van deze 
strckcn wachten op het go recd- komcn der 
liydrographischo opncniing. 

Do kalme wateren van den Indischen archipcl (waar 
orkancn cn cycloncn niminer voorkomen) laten 
gcluMcig toe de lichten op riflcn op ccn eenvou- digen 
onderbouw van ijzorcn schrocfpalcn en stangen to 
plaatscn. In den laatsten tijd maakt men veel gc- bruik 
van onbewaakte lichten, wclkc minder kost- baar zijn. 

Kustlichten niocten duidelijk te onderscheiden zijn 
van de lichten van schepcn, zij jnoeten een zoo- genaamd 
„karaktcrn vertoonen. In N.I. wordt dit verkregen door 
draaiende lenticulairs, gasbranders waarbij de vlam 
afwisselend gedoofd en weer ont- sLoken wordt-, en door 
ecn draaiend schcnn. 

Tot de cerste groep bcliooren de in do jaren 1869 tot 
1898 opgcstelde draailichten Breueh, Bodjo, Vlaltkc 
Hock, Langkoeas,Nangka,Booiuj)jes-eiland, 
Noordwachtcr, Tjilatjap, Mandalika, Tandjoeng Oelar, 
Katang Katang, de Bril cn Djang. De Icn- ticuJail's rusten 
op rollen. De lichtbron was oorspron - kclijk een 
pctroleumlamp met (1—5) ringvormige kousen. Later 
werden de grootstc lichten hiervan met petroleum-
gloeilicht uitgerust. Voorts behooren hiertoo de sedert 
1898 ingevoerde bliksemlichten, welker lenticulairs allo 
op kwikdrijvers rusten. Se- roetoe heeft petroleum 
glocilicht, do blikscmlich- ten v66r 1909 opgcriclit 
hebben alle een petroleum- lamp, de nieuwero zijn met 
accty Icen lain pen uitgerust. 

Tot de tweede groep behooren, behalve de beken- dc 
Pintschgasbocien, de lichtbakens cn Jichtschcpcn cn een 
groot aantai oorapronkelijk vastc lichtcu. Door de 
pclrolcuml&mp te ver van gen door eoi) 
acctylcenbrandcr met nutoinatisch IliJikertoestei, werd 
met gcringe kosten aan het licht cen karakter gegeven cn 
tegolijkcrtijd de lichtkracht aanincrke- lijk verhoogd. 

Tot do derde groep bchooren ccn 19-tal lichten met 
petroleuniJninp cn 3 lichten met acctylecn- brandcr. 

Bij do in do laatste 20 jaren gebouwdc lichten be- 
slaal de opstand uit cen gchccl open geraamte van 
hoekijzer cn pijp. De lioogte bedraa^t van 5—30 Meter 
in ver bund wet de tcrreinhooglc en gc- wcnschle 
zichtbaarhcid. 1)。ojistanden van ccn 15- tal ouderc 
Jichten (van 35—65 M. hoogte) zijn cven- eons van ijzcr 
vervaardigd, doch gcbecl of gedecltc- lijk geslotcn. 
Enkele der oudstc lichten (Pisang, Breuel), Tandjoeng 
Kelian, Batavia, Tjilatjup cn Makasser) hebben nog 
stccnen Lorens. 

Bo oj)de zandbanken cn rifEen ]^ianiant])unt, 
Discovery Oostbank, Zwaantjesdroogte, Aloiixlorta- 
droogte, Arocbank en de Bril opgcsloldi' licht<u» hebben 
ijzeren, tot woning ingcrichto li<-lil<»p«tfUi'len, die op 
«chroefpalen rusten. 

De oudero lichtopstanclen Imbbon all»» hm- 
tai'CJikanier met glasruitcn. B\i 'I" IHPHUP npiUrtii- den 
wordt cen lantaarnkainc'r voor 
de lichten met draaiend lontiuulnir. 
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Do voor don in gang vnn eenigo vaarwatcrs vor- ankerdc 
loodsstationschopcn zijn in 1899—1904 allo uitgerust 
mot cen hijschlantaron voor potroloum- glooilicht 
(systecm Washington). Dczo lichton vol- doen zeor 
gocd, hobben echter hot nadeol gccn ka- rakter te 
vertoonen. Doarom wordon zij gcloidolijk vorvangen 
door acetylcon lich ten. 
Voor den ingang der Deli- cn Baritogeulen cn bij de ban 
ken ton Zuiden van Sanibar-.zijn kleine, on- bewoonde 
lichtschepen verankord, die con flikkcr- licht toonen. 
In do jaren 1887—1908 zijn 76 Pintscligasbocicn 
aangeschaft. Op ccnigo dier gasboeicn worden de 
gasbranders ver van gen door gloeilichtbrandcrs. 
Sedcrt kort worden ook acetylcenboeion volgens 
vinding van den sedcrt afgetreden Hoofdinspccteur van 
den dicnst A. J. M. A. Ridder v. d. Does de Bye 
toegepast. In die booien wordt het acetylecngas 
autoinatisch uit do lading carbied gevormd, (Oar- bied 
in water). In 1916 lagcn cr 22 van zulko bo eion te water. 
De havenmeesters zorgen voor het geregeld bezoc- ken 
der bewaakte kustlichten en voor het in goeden etaat 
houden der onbewaakte lichten, waartoe zij de 
beschikking hebben over kleine stoomers of 
motorvaartuigen dan wcl gebruik maken van de echepcn 
der gouvernements-marine ； terwijl voor het 
verwisselen der tonnen en lichtboeien in den regel 
bebakeningsschepen worden aangewczcn. 
Voor den bouw van kustlichten cn bakens en het 
verwisselen van tonnen on lichtboeien waren in 1916 5 
schepen beschikbaar van 400—800 ton waterver- 
plaatsing, en 7 tot 14 mijl vaart, n.l. het stoomschip 
“Orion" (inspectievaartuig), het motorbebakonings- 
schip Castor en do stoomschepen „Sperwcr,\ „Hoofd 
inspecteur Zeeman,, en “Pharus". De beidc laatst- 
genoejndc en eenige motorvaartuigen ten diensto der 
havenmeesters, zijn voorzien van recipicnten voor 
vetgas. Voorts zijn nog aanwezig cen werk- hulk voor 
den bouw van kustlichten en cnkcle hul- ken met 
gasrecipienten. 01 iegasfabricken voor de vervaardiging 
van vetgas bevindon zich to Bekiwan Deli, Palcmbang 
cn Soerabaja. 
In 1905 werd in N.I. cen aan vang gemaakt mot 
systcnialischo waanicniingen omtrent de zichtbaar- heid 
der kustlichten. Op de daarvooraangewczcn lichttorens 
wordt elk uur van den naclit aaugctec- kond, of do 
oiuringcndc kustlichten al dan nict zichtbaar zijn. Om 
snellcrdo benoodigde gcgevens to krijgcn, wordt sedcrt 
1911 ook op ccnigc gouverne- inentsvaarluigcn 
geregeld aantcckening gchoudon van do zichlbaarhoid 
dor kustlichten. Vei'gelijking met den tocstand van den 
dampkring in andcro Htrckon heoft aangotoond, dat de 
zichtbaarheid in N.I. bij gelijkc hoogto en lichtbron 
belangrijkgun- Bligcr is dan in do Aliddellandschc Zee, 
waar clio zichtbaarhcid wcor veel gunsligcr is dan op 
hoogor breed to. 
De hoogte der lichtbron bo ven hoogwator bo- draagt bij 
geon dor N.L kustlichten moor dan 200 Motor; voor cen 
ooghoogto van 4,5 Meter geeft dit cen gcographischc 
dracht van 33 zcomylon. Eon lichtstcditc van J50.000 
nonnaalkaarsen geeft op* dicn afsland reeds 士 90% 
zichtbaarhoidskana op don lichtcirkc!; in de mecste 
gcdeeltei) van don ar- chipcl zal waarschijnlijk met 
50.000 N.K. hetzelfdo bereikt worden. Dezo 
omstandigheid is van zeor veol invloed op de keuze van 
lenticulair en lichtbron. Zcer grooto Jichtsterktcn zijn 
voor don Indi- schon Archi])el overbodig. Electrischc 
verlichting, welke cen betrokkelijk talrijk cn bekwaam 
personeel 

voreischt, bohoefdo daaroni nict toegepast tc worden. 
Pctrolcumlichton vordcrcn mecr pcrsonecl, do vcrlangdc 
lichtstorktc wordt slcchts bereikt bij nauwlcttond 
toczicht; bij open acotylcenvlam daar- ontegen is do 
lichtstcrkte immer gclijk cn behoeft geon wacht bij hot 
licht gedaan te worden. Accty- leonvedichting wordt 
daarom in de laatstc jaren bij nieuwen aanbouw bijna 
uitsluitend toegepast. 

Zie ook het artikcl BEBAKENING, KUSTVER- 
LICHTING EN LOODSWEZEN. 

Literatuur. De Kustverlichting in Ned.-Indie, Uitgavo 
Smitg, Batavia 1913； Coast Lighting in tho Netherlands 
East Indies published by the Schccp- vaart service at 
Batavia on the occasion of the international Exhibition at 
San Francisco in 1915,- Uitgave Albrecht, Batavia, 
samengcsteld door C. H. de Goejc en de claarin vcrmeldc 
bronjien, alsmede da Koloniale Verslagcn.C (. Z? /今 

KWALA. Zio KOEALA. > / 
KWALLEN. Zie NETELDIEREN. 
KWALOE. Zie KOEALOE. 
KWANDANG. Naam van de onderafdccling en het 

district dor tot de residentie Menado behoo- rendo 
assisten t-resid en tie Gorontalo. Het district tclt 21 
kampongs met een bevolking van 土 11.000 zielen, 
onder een Marsaoleh (le districtshoofd) met standplaats 
Kwandang, gesteund door een walaii- poeloc (2o 
districtshoofd) met standplaats Soema- lata. De 
ondcrafdeeling, welke de districten. Ating- gola en 
Kwanclang be vat, had in 1915 eeno bevolking van 土 
12500 ziclen. 

KWANDANG. Standplaats van don gezaghebber der 
gelijknamige onderafdccling dcr afdecling Gorontalo, 
residentie Menado, gelegcn aan do baai van Kwandang 
(zio aldaar). Zij was rccds blijkens de ruines van cen fort 
in de dagon der Compagnie cene vestiging. De handel, 
die er gedreven wordt, is niot onbelangrijk. De schepen 
der Kon. Paketvaart Mij doen Kwandang aan. De plants 
telde in 1915 ruim 1000 inwonors, waaronder cnkele 
Europeanen en een 30-tal Chincozon on Arabieren. 

KWANDANGBAAI. Brecde, weinig het land in- 
dringendo baai met grooto diepton, op do Noord- kust 
van Celebes op ongeveor 122° 50' O.L. In do baai liggen 
veracheidono cilanden wellie, cvenals do kust, hoog en 
begroeid zijn cn talrijke govaren. Do kampong, waarnaar 
de gehcelo baai genoemd wordt, ligt aan den Z.O.hock, 
op ecnigen afstand van de kust Zic Zeemansgids deel V. 

KWANJAR (ten rcchte KGbanjar). District van do con 
trolc-afdeeling Zuid-Bangkalan, afdeeling cn 
regentschap Bangkalan, resident io Madoom, mot pon 
oppcrvlaktc van ruim 1GS K.M.* Het heeft 4 
onderdistrictcn on 54 desti's. Do standplaats van den wed 
an a is KGbanjar Timocr. 

De zeeplaats Kwan jar is, sedert de rechtstreck- sche 
tramverbinding in 1913 met Kamal, een zeor belangrijk 
station van de MadooriTsTobintram go- worden. Er is 
cen zeor drukko vceniarkt. Over zee is cr eon 1cvendig 
vcrkcor met Soerabaja. Handel cn vischvangst zijn van 
beteckenis. ◎ ■' : 

KWANTAN. Zie SUMATRA (Rivioron)/ 
KWANTAN (KOEANTAN) DISTRICTEN. Onder 

dezeu naam verstaat men hot gebied van zes 
Iftndschapjea (federation), golegei; in het bovon- 
stroonigebicd van do Bat an g Koeaiitan (Indragiri- 
rivier) tusschen de resident io Sumatra^ Westkust, do 
afdeeling Indragiri cn het gouvernenwnt Oost- kust van 
Sumatra. Do zes federation zijn： I. IV Kota (KdtO) di 
Ilir, waai-ondor ook ressorteort do streok Tanah-Darat; 
2. V Kota di Tangtih 

32 
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(Taloek); 3. V Kota <li Moedik (Loebock Djambi); 
4. IV Kota di Moedik (Lccbock Ambatjang)； waar- 
ondcr ook ressorteert de streek Lima Taratak; 
5. Ill Kota of Locboek Ram(5 en 6. Ocloc Tesso. In 
1907 werden do vijf eerstgenoemdc, bekend onder den 
collecticvcn naam van „Rantau-Koean- tan", als ccnc 
ondcrafdceling dcr afdceling Indra- giri bij do residentio 
Riouw en Ondcrhooriglicdcn gevoegd, terwyl in 1909 
ook Ocloe-Tesso daarbij werd opgenomen. Door de 
vcrschillende bestuur- ders is de zoogenoeindc “Korte 
Verklaring", aan- gevende hunne verhouding tot het 
Ned. Ind. Gouvcmement, getcekend. 

De bewoners zijn afstammelingen van Minang- 
kabausche kolonistcn, die zich in vroegcre tijden in de 
Rantau-Koeantan en vcrmocdelijk het eerst te Inoeinan 
vestigden. Hun aantal bedraagt 30.000. Hoewel in het 
Oostelijk gcdeelte aan do grens met Indragiri de invloed 
van de Djohorsche adat al eenigszins is to bespeuren, 
vertoont do hoofd- bevolking in taal, kleeding, zeden en 
instellingcn als matriarchaat en de inrichting van het 
bestuur, nog duidelijk haar Minangkabausche afkomst. 

Do eersto kolonistcn erkenden den vorst van 
Pagcrroejocng als hun heer, die eens in do tweo aorie 
jaar de Rantau bczocht, om er bclastingcn to heffen. Als 
zijnc vertegenwoordigers stelde do vorst aan vyf 
,,0rang-gadang‘‘，die tc zamen „Datock nan bedim。'' 
genoemd werden. Zij ver- tegenwoordigdcn de Rantau-
Koeantan naar bui- ten, bij hen was het hooger beroep 
op zaken, welke door de panghoelocs njet tot een goed 
eind waren gebracht. Elke kota heeft een panghoeloe, 
d.i. het voornaamste hoofd (de maniak boeah paroct) der 
4 stammen, die bijna in iedere kota voorkomen. Zij 
regelen de dagelijkscho bestuurszaken en zor- gen voor 
de hand having van do adat. Aan het hoofd van elke 
nagari stonden en staan nog de panghoeloc nan be 
rampat, raad of college van vier panghoeloes, aan wie 
het behccr over de gronden der nagari zijn opgedragen 
welke geen bijzondcr eigendom zijn der familien. De 
panghoeloes worden bijgestaaij in het bestuur over elke 
soekoo door een manti' voor het onderzoeken van 
rechtszakeii, een doebalang, die de politic 
vertegenwooi-digt en de bevelen van .den manti 
overbrengb naar do soekoe-genooten, cen pegawe, een 
persoon, die optreedt als bilal ia do moskeo en voor do 
inning der zakat zorgt. Bovendicn zijn uan den raad 
ondergeschikt, voorzoover betreft do terri- toriale 
aangelegenhedei), vier wijkhoofden (To Bandjar of To 
Koeto). In elke Kota vindt men een paiighoeloe-
poetjoek,den voornaamstedcr pang-, hoeloo nan 
berampat, terwijl steeds in liet be- etuur vertegen woo rd 
igd zijn de taratak, d.w.z. de bijdorpen of gehuchten, die 
zich uit de Kota ge- vornid hebben op andere plaatsen 
der nagari. Deze bestuurder draagt den titel van toewa 
nan ba ram- pat. In hoofdtrekken is do inrichting van het 
iii- landsche bestuur in de Koeantan, ook nadat die lan- 
den aan ons gezag onderworpen waren, gehand- haafd, 
met dien verstande dat de controJeur der 
Koeantandistrictendaarbij als leider optreedt. Naast de 
30.000 Kwantanners komen er in de afdceling voor： 
1000 Maleiers, 100 Javanen, 100 Boegineezen ne 300 
andere inlanders, 

Geschiedenis. Tengevolge van de Padri- oorlogen 
weken in 1834 eenige ledei) van het PagCr- 
roejoengscho vorstenhuis naar de I<antau-Koean- tan, 
waar zij door hun afkomst grooten invloed kregen en een 
hunner door de Datoo nan berlimo tot 

erfelijk vorst, Jang di Pertoowai), verheven werd. Na 
hem zijn nog zes Jang di PCrtoewans aan het bewind 
gewcest, doch tot con wcrkclijk ddnhoofdig bestuur over 
het gchcelc gebied schijnt het nooit gekomen to zijn. 
Radja Abdocllah, die, onder den titel van Jam Toean 
Poetih, in 1876 was op- gcvolgd, werd nict met 
algemccne stem men ge- kozon, waardoor hij steeds met 
de oppositie der Westclijk gelegen fcdcraticn to kampen 
had. Kort voor zijn dood had hij zijn halfbroeder Radja 
Begab (Ongkoo Soetan), tot Stcdchoudcr van do kota,s 
Tjerenti en Inocman aangesteld. Tocn hij in 1901 stierf, 
werd hij door zijn brooder Radja Hasan vorvangen. Deze 
kwam echter al dadelijk in conflict met zijn brocr don 
Stcdehouder, en van dien dag af (3 Mei 1901) bleef 
Koeantan feitclijk zondcr vorst, die in staat was eenige 
macht uit te oefenen. 

Intussclien waren de Koeantanlanden in 1899 door het 
Gouvernement onder de invloedsfeer van den Resident 
van Riouw gebracht o. a. in ver- baiid met herhaaldelyk 
uit die streek ontvangen verzoeken om onder het 
Gouvernemcntsbestuur to mogen komen. Weldra zouden 
onzo bemoeie- nissen met de inwendige 
bestuursaangelegenheden van Koeantan van zeer 
ingrijpenden aard worden. Het block namelijk in 1904 en 
1905 gedurende onze actio tegen Djambi, dat do 
Koeantanlanden de verzetspartij in Djambi van buskruit 
en gc- wcren voorzagen en aan gedroste d wan 
garbeiders van het Gouvernement zoomedo aan 
kwaadwil- ligen uit Djambi een schuilplaats aanboden. 
Toen eene waarschuwing, oin aan dergcJijko praktijkei) 
eon einde to maken, geen gevolg had, rukten tege- 
lijkertijd zoowel uit Riouw als uit Sumatra's Westkust 
militairen de Koeantan binnen. Do van Riouw gezonden 
troepen kwamcn, zondor verzet te ondervinden, tc 
Basrah aan, waarop Radja Hasan cn Ongkoe Soetan 
beiden direct hunno onderwerping aanboden. Het andcro 
deta- chement stuitte in Loebock Ambatjang cn te Kari, 
niet ver van Talock, op vrij hevigen tegenstand, die 
echter spoedig gchecl gebroken werd. Do JD- landsche 
Zelfbestuurders verklaardcn het Gouvernement van 
Nedcrlandsch-Ind ie als Heer to orkennen en teekenden 
de „Koi'te Verk]aririg,, (1905). Radja Hasan werd als 
hoofd van slechts 66n der federaties, de IV Kota di Uir, 
erkend on Ongkoe Soetan met het dagcJijksch bestuur 
over do tot dio federatie behoorende Kota's Tjerenti en 
Inoeman belast. Aan dezen minder gcwenschtcn 
toestand kwam het jaar daarop door den dood van Radja 
Hasan een cinde； Ongkoe Soetan werd tocn tot hoofd 
van de geheele IV Kota di J Hr aangesteld. Hij oefent als 
zoodanig echter slechta een schijngezag uit. 

Met de algemccne Iciding der verscliillendo 
ZeJfbesturen in de Koeantan is belast do tc Ta- loek 
gejjlaatste controleur bij het Biiineijlanclsch Bestuur. 
Hoofdcn cn bevolking beschouwcn dezen 
vertegenwoordiger van het Gouvernement ook als hun 
allcr mcestcr en hebben zich sedert hunno onderwerping 
loyaal en ordelijk gedragen, met het Europecsche bestuur 
samenwerkende om in het beheer van het land de 
noodige hcrvonningci) cn verbeteringen aan te brengen. 
Ter zako van het financiecl beheer, de rechtspraak, do 
hecrcndicn- sten, het onderwijs cn den wegcnaanleg 
worden dan ook thans aldaar zeer bevredigeude toestan- 
den aangetroffen. 

Economise he t o t a n d. Do bevolking 
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inaakt over het algcmecn den indruk wclvarend to zijn. 
Het zijn ook hicr voornamclijk de vrouwen, die den veld 
- en huisarbeid vcrrichtcn, terwijl de nian- nen zich 
bezig houden met spclen of het inzamclcn van 
boschproducten. De hoofdcultuurdcr bcvolking is de 
rijstbouw, die beoefend wordt op ladangs aan boido 
oevers van de Kocantan. Ecns in de 3 jaar staan deze 
tijdelijk onder water； overigens zijn cr vccl 
mocrassawahs, welkc slechts uit de hand worden 
bewerkt, terwijl bij do ladangs nog cen patjol wordt 
gebruikt. De kwalitcit van do rijst laat door slcchte 
verzorging veel te wcnschcn over. Proeven zijn 
genomen met den aanlcg van sawahs, maar deze moeten 
als mislukt beschouwd worden. Na den rijstoogst wordt 
suikerrict gcplant, terwijl op de booger gclcgcn tuinen 
te Ta lock cn Basrah op beschcidcn schaal door de 
bevolking gambir wordt geteeld cn bercid. Het prodxict 
client uitsluitend voor de plaatselijko consumtie. Voorts 
treft men aan tabakstuinen, waarin Pajakoem- boch-
tabak wordt geteeld, rubber- cn klapper- aanplantingen. 
Ten Zuidcn van de Koeantan- in Tanah Da rat en 
Loeboek Ram 3 be vine! t zich nog vrij veel bosch, 
waaruit de bevolking rotan, getah en damar haa]t. De 
veestapcl word t op circa tienduizend stuks runderen en 
karbouwen te zamen geschat; de runderen zijn van cen 
zeer klcin raa. Een deel dor inannelijke bevolking zoekt 
zijn middel van bestaan buiten de Koeantan en wcl 
hoofdzakdijk op het JIaleische schicreiland cn den 
Poelau Toedjoch archipel, waar de Koean- tanner zich 
als koclie of wachtcr op de rubber- cn 
klappcrondcrnemingcn verhuurt en ook wcl zeJf tuinen 
aanlcgt. De meesten. dezer emigranten komen na ecnige 
jaren met het opgespaanle geld terug, terwijl de 
minderheid in het vreemde land achter blijft en aldaar in 
de bevolliing opgaat. 
Talock, do standplaats van den controleur, vomit met de 
daarbij behoorende bandjers (bui- tenv/ijken) een 
uitgestrekte nederzetting, aan weerskanten, cloch 
hoofdzakelijk aan den linkcr- oever van do rivier 
gebouwd. Men heeft cr ecn mime cn netto 
pasanggrahan, een kazemo voor gewapende 
politiedienaren, cen Gouvcrncments- inlandschc school, 
cen druk bezochto passer. Do ciikclc Chineezcn, die in 
de Kocantan-districten govestigd zijn, woncn te Ta lock. 
Van Talock gaan thans nog onverhardc wegen naar 
Westen Oost langs de rivieren cn naar het Noordcn, 
terwijl de gcprojectccrdo groote vcrkcerswcg door 
Middcn-Suinatra ook daar Jangs zal gaan. Op Talock 
voJgt in bclaiigrijkhcid Basrah met tal- rijke daarbij 
behoorende bandjers; daar zijn ook ecn pasanggrahan en 
cen inlandscJie (Jandschaps-) school. De andcrc 
vooniaamste plaatscn zijn do koGa's: Inocman, waar de 
eersto kolonisatie dor Minangkabaucrs zoude hebben 
plants gohad; Tjc- renti, Pangean, Simandolok, Kari met 
cen in land- scho versterking (bentdng) waar in 1905 
gevochtei) word； Loeboek Tercntang, Tocnr, 
Gocnoeng, Telok Bringin, Loeboek Djainbi, Ix)cbook 
Ambatjang, do jjieest Westclijkc, en Loeboek Rani。. 
Vormelding verdient nog, dat de Koeantandistricten nog 
nict voor do vestiging van Europccsche land- cn mijn- 
bouw-ondenwmingen zijn opcngcstcld. Zio veuler 
onder J<IOU\V EN ONDEJMIOORIGHEDEN on 
INDRAGIBJ. 
LUeraluur : J. W. IJzcrnian e. a., Dwars door Sumatra. 
Mcdcdeclingcn betreffendo do Kwan- tandistrictcn in 
Bijdr. T., L. en Volkenk. v. Ned.- 

Ind., 7o recks 9o(11 (1910) pg. 123. Tijdschr. BnX,' C；
en. 1901. 一’ 

KWARAU (Aroc-cil.). Zic BUIDELMARTERS.( 
KWARTEL. Van de cigenlijke kwartels, die in den 
Archipol voorkomcn, is do voornaamsto Excal factor ia 
lineala, [de pepeko, bebentje, het wijfjo is do pocjoch 
(SOENDJ] cen vogcltjc belangrijk kleiner dan onze 
kwartcl, van boven ah dezo gckleurd, van onderen 
blauwgrauw cn bniin, met zwarten, wit omzoomden keel
； het wijfje is op de ondcrzijde dwarsgeband cn heeft 
ecn witachtige keel. Het genus Synoiczis is van do kleine 
Soenda- eilanden tot AustraJic verspreid ； Synoicus 
raalteni is bruin met Hchter bruin, wit cn zwart 
gcschakeerd, ongeveer van kwartclgrootte cn 
waargenomcn op FJorcs en Timor. 

KWARTO(DIENSTEN) zijn negorijdiensten, ten 
behoove dcr regenten in de residentie Amboina, waartoc 
de bevolking aldaar blijkens het bepaaldc in art. 99 van 
Ind. Stb. 1824 no. 19a verplicht is. HeL gctal 
“kwartolieden", waarop de regenten recht hebben, 
bedraagt gewoonlijk 5, soms minder per negorij. Zij 
worden maandelijks verwisseld en ontvangen voeding 
van de regenten, op wior aan plan tin gen of erven zij voor 
huishoudelijke dodeinden werken. 

KWAWI. Ecn zendingsstation op Noord-Nieuw- 
Guinea. Zie DORE. 

KWEEKSCHOLEN. Zie ONDERWIJS. 
KWEEKSCHOOL (\oor inlandschc schepelingen tc 

Maka；ser). Zic ZEEMAOHT. 
KWENI (JAV., BAL.). Zic MANGIFERA ODO- 

RATA. 
KWIK, KWIKERTSEN. Kwm. EigenscJiappen. Het is 

het ccnige mctaal, dat in vloeibaren toestand voorkomt； 
het s. g. is 13,595; het kookpunt ligt bij 360°; het wordt 
vast bij- 39,4°. 

KWIKERTSEN. Naluurlijk voorkomen. Ofschoon 
natuurlijk gedegen kwik bekend is, wordt het metaal toch 
vooniamelijk bereid uit het zwavel- kwik (cinnaber of 
cinnobei;), dat in grootcro hoe- vcellieid slcchts op 
enkele plaatscn en hier uitsluitend in sedimenten wordt 
aangetroffen, nl. Almaden in Spanje, Id ria in Oostenrijk, 
Nieuw- Almaden in California; in kleinere hooveelheid 
begcleidt het dikwijls het goud in de meesto jon- gcre 
zand- en grindafzettingen cn treedt dus ver- moedelijk 
daarmede in dezelfde spleten en gangenop. 

Gcograjisch voorkomen. In Indie komt cinnaber bijna 
uitsluitend op laatstgcnocmde wijze voor; de 
ondcrzockingen op Sumatra on ter Westerafdce- ling van 
Borneo hebben het waarschijnlyk ge- maakt, dat do 
priniairo ligplaatsen tc zoeken zijn in do kwartsgangen 
dor oudo schalics cn in zure kwartsporfiorigo gcstccntcn. 

Aan het strand by Djocntin, district Kai'ang Ampcl, 
residentio Chcribon, komt over ruim 2 K.M. lengte veel 
magnctisch ijzcrzand voor, dat in 1874 to Batavia 
onderzocht wonl (Jaarb. Mijnw, 1874. I. 174) cn toen 
behalvo wat goud ook cinnaber blcok to bevatton. 
Eveneons wordt van Demak, Semarang, (lit laatstc erts 
vermcld (Nat. Tijdschr. 1850/1). 

In 1874 word door R. Fenneina cen onderzoek 
ingcstekl naar lict voorkomen van kwikertsen bij 
Sibelaboc (Zuid. gcd. der Vil Kota, afdeeling Tanah 
Datnr, Sum. Westk.), dat in Jaarb. Mijnw, 1876, I, 
bcschrevcn is. Het erts komt hicr op 2 plaatscn voor: aan 
den berg Sombong en in do riviortjes Tapir cn Gad eh 
Talang op circa 10 K.M. vau elkandor cn wcl uitsluitend 
in do alhtvialo kh>i- 
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laag, die op kalk en kleilei ligt. Het word daar door de 
inlanders verzameld door wassching en, met 
magncetijzer vermengd, in een gesloten pot verhit, 
waarby kwik en zwavelijzer werden ge- vormd. 
Berekend werd, dat hoogstens 0.012 % kwik in do klei 
voorkwam. In het Nat. Tijdschr. v. N.-I. der jaren 
1850—'53 komen eenige aan- tajokeningen voor over 
kwikertsen, vooniamelijk van Sumatra. 

Door C. J. van Schcllo werd cinnaber op een groot 
aantal plaatsen der Wcsterafdeeliiig van Borneo 
geconstatecrd ； de vorslagen zijner onder- 

zoekingen zijn to vinden in de Jaarboeken van hot 
Mijnwczcn 18S0, II, 1883, 1884 cn 1886. Hij vond het 
overal bij of in de cliinccsche of inlandschc 
goudgraveryeu, doch norgens in cenige oxploilabelo 
hoevcelheid.Van Bctoeng (in het landschap Bocnoct) 
werd door wassching 187 K.G. verkregen. 

KWIKSTAART. Op Java is Motacilla (lava bij de 
inlanders bekend als kitjoewit of kitjoewit kerbo( ?) 
(volgens Vorderman) cn bessit( ?, bocsit ?) (volgens 
Horsfield)； M. met ano pe heet op Java lim- djana( 7) 
(volgens Vordennan) en volgens Jacobson cntoct 
lentjang( ?). 

L. 

LAA. Rivier op Celebes (zio aid a ar onder b. 
MIDDEN CELEBES, biz. 456). 

LABA. Zie MUZIEK cn MUZIEK1NSTRU- 
AIENTEN. 

LABA-LABA (MAL.). Zic SPINNEN en 
KEMANGGA. 

LABAH (MINANGK.). Zie BIJ. 
LABAKKANG (LEBAKKANG). District in 

de onderafd. Pangkadjcnc, afdeeling Makassar, 
gouvernement Celebes en Ond., bekend door 
de onlusten aldaar verwekt door Bonto-Bonto 
(zie aldaar) en de afzetting van den regent 
in 1892, waarover zie Mr. R. Vorstman, ,,De 
.verbannen regent van Labakkang", Leiden 
》S92 en Ind. Gids, 1892, II, bl. 2IG7. Het ge- 
/lijknajnigc riviert-je stroonit door het regent- 
achap. 

LABALA. Zelfbeslurend landschap op het 
eiland Lomblcn (zie aldaar). 

LABAN (JAV., soEND.). Zic VITEX PUBES- 
CENS. 

LABATRA. Zie MUZIEK en MUZIEKIN- 
STRUMENTEN. 

LABI-LABI. Algemeenc jnaleische naani voor- 
al in Sumatra a an de eohte rivierschildpadden 
(■Trionychidae) gegeven, boeloes (JAVA), Koeja 
(SOEND.). Zie onder SCHILDPADDEN, fam. 
Trionychidae II, B. 4. 

LABING (MAD.). Zie TACCA PINNATIFIDA. 
LABOE (MAL.). Zip CCOCRBITA PEPO en 

LAGENARIA 
LABOE M它RAH (MAL.). Zie CCCURBITA 

MOSCH AT A. 

 

LABOEAN AMAS. District der onderafdee- li g 
Barabai，onder het bestuur van een kjai 
(districtshoofd) met standplaats Birajang aaii de 
Alairivier gelegcn. Voornuamste kampoengs zijn: 
Birajang, met een groote pasar cn Gou- vomements in], 
school, Iloeug, Kam bet , Dja- toh, Kapar en de 
kampoengs, die Bara ba i vormen. Het district is rijk 
aan rijstvelden, d[e zich tot de grens van Anioentai en 
Balangan uitstrekken. De bevolking is welgesteld en 
be- 叫aat uit Maleiers en Dajaks. Eorstgenoemden zijn 
landbouwers en handelaren. Laatstgenoem- 保n, aan 
den bovenloop der Alai wonende, zijn bijna alien tot 
den Islam overgegaan en vinden hun bestaan 
voornameJijk in het ver- zainelen van boschproducten. 
Het karre- 

transport langs de wegen is aanzienlijk. Aan den 
veestapol, die vrij groot is, wordt weinig zorg bcstecd. 
Uitgeyoerd worden rijst en bosch- producten. . - . ' ■ 

LABOEA^L_BADJO. Plaatsje aan de W.kust 
van^AIanggarai (Flores), waar eertijds parel- visscherij 
werd uitgeoefend. Het ligt in hot op Flores gelogen 
gebied van het landschap Bima (zie aldaar)^ f 沪; 

LABOEAN BATOE. (Laboean = reede, an- 
kerplaats). Naam van cen onderafdeeling der afdeeling 
Asahan van het gouv. O.kust van Sumatra, gelegcn 
tusschen 1° 50' en 2° 40' N.B. en 99° 40' on 100° 30’ 
O.L., wordt begrensd ten N. door de Straat van Malaka, 
ten N. W. door de onderafdeeling Asahan en ten W. door 
Oeloe Bila en Tanah Rambeh, landschap- pen der 
ondcrafdeeling Padang La was (resit! enlio Tapanoeli). 
In het Z. wordt zij begrensd door het tot Padang La was 
behoorende Barocmocn on Mondang Djae, terwijl het 
landschap Koeboe <le grenzen der afdeeling ten 0. 
vormt. Zij bestaut uit de zclfbcsturcndc landschappen 
Pan ci, Bila <n) Kota Pinang, tot wel k laatste nog 
Soengci Kun an en gebied van Soengei Toras of Kain 
pong Radja behooren; ook hot eiland Kan tan heliport 
tot de ondcrafdeeling. Twee groolo riviere n doorsnijden 
de onderafdeeJing van Zu id naar Noord. De eenc is de 
Panci, die bij Jiarcn oorsprong Boeroemou, 
Bharoernocn of Broe- jnoen (zie BAROEMOEN) heet 
on in Padang Lftwas ontspringt； de and ere is de Bila 
(zie aldaar), die haren oorsprong heeft in dezelWe 
afdeeling. Na hare verecniging bij Taudjoeng Koepiah, 
nog ruim 5 inijlcn van zee, vormen de Panei en de Bila 
cene monding, die uit twee deelen beslftat, geschciden 
door een bankrug van zand en modder. Eerst dicht bij 
zee ver- eenigen zij zich weer en onLlasten zich door 
twee geulen. De door de scheepvaart het nicest gebruikte 
is de bebakendc Panei-geuL 

De zelfbestuurders van Bila en Panci voeren den titel 
van Toengkoe Soeta» Bid ar Alam en Toengkoe Soetan 
Man gid ar Alam, terwijl die van Kota Pinang Jang 
dipertoean Sati genoemd. wordt. Het hoofd van het 
gebied van Soengei Toras of Kan)pong Radja, door ons 
onder Kota Pin an g begrepen, voert den titel van Soetan 
Moeda. Volgens adat cn geschiedenis is hij ech- 
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ter eon op zichzclf staand hoofd; zijn gobiecl loopt van af 
Silangsi-Oetan, de grens met hot vroegero gouvts. gebied 
Labooan Batoo nan beidc zijden der Panoi-rivier, tot- 
Alahan- tiga, strooniopwaarts. In het terrein langs den 
oevor der Panei-rivier, van af Si Bcdongkong tot Si 
Langsi-Oetan, ligt L a b o e a n B a t o e, voorheen ondcr 
het direct gezag van het Gouv.; thans behoort het tot 
Panci. Dit vroegcre Gouv.- gebied besloeg langs do rivier 
vanaf Pintasan boven tot aan de Soengei baroe, beneden 
La- boean Batoc, eenc lengto van ongoveer K.M. on gi»g 
750 vadenicn (1350 M.) landwaarts in, zoo- als bepaald 
werd bij do publicatie, aldaar afge- kondigd door den 
resident van Riouw op 5 Nov. 1865. Thans is het 
wederom tot hot gebied van de zelfbesturende 
landschappcn teruggebracht, en bij Gouv. Besluit van 21 
Oct, 1910 n°. 13 bc- paald, dat de landstreek deel zou 
uitmakon van het landschap Panei. 

De onderafdeeling bestaat gehccl uit vlak aJluviaal 
terrein, behalve in het Westen, waar de uitloopers van het 
gebergto van Pad an g La was worden aangetroffen. De 
bevolking is van Batakschen oorsprong, doch reeds lang 
tot den Islam overgegaan. Zij zou, volgens opgavo van 
den Controleur Vigelius van 1866, hoogstens 20.000 
zielen bedragen, waarvan 5000 X 6000 in Panei, 
evenzooveel in Kota Pinang en de overigen in Bila. Een 
vijfde go- deelte wellicht bestaat uit vreemdelingen, die 
zoowel uit do bovenlanden als van den overwal gekomen 
zijn. Volgens Neumann zou het zie- lental der geheele 
toenmalige afdeoling voor 1878 op niet hooger dan 土 
11.000 moeten ge- steld worden ； eene op het einde van 
1919 to houden zielentelling zal hieromtrent zekerheid 
geven. 

De rijstcultuur is do meest beduidendc; zij heeft 
hoofdzakdijk op ladangs plaats； in de bovenlanden 
wordt ook tabak getceld, ech- tcr meestal voor eigen 
consumptie; ook vindt men enkele pepertuinen en 
gambir-aanplan- tingen. Do onderafdeeling levcrt veel 
bosch- producten als was, getab, damar, benzoe of 
kemenjan, djCrenang (dtakenbloed), kajoe gaha- roe, 
rhinoceroshoorns en ivoor, en veel rotan. Behalve de 
bcrciding van boschproductcn en olien vcrachftft <lc 
zcevisscherij ecn vrij goed bestaan in de bcncdcnlanden. 
De bouw van schopcn on sampans van allorlei groottc, tot 
18 a 20 kojans luadruimte, is cen voornamo tak van indi
舛rie, zoomcclo het knoopen van vischnetten./Do hoofd 
plaats dor onderafdcc- ling is de 0ven boven de 
samcnvloeiing van do Bila en Paneirivieren en aan <lcn 
reebteroover van laatstgonoojnde golcgcn plaats Labocan 
Bilik, waar do bestuursambtenaar (controleur) ge'vcstigd 
is, een Europeosch handclshuis van JDoli cen bijkantoor 
heeft en velo Chineezen won on, cl io ecn levcndigcn 
handel met Singapore en ]iot binnenland driven. 

In dezo onderafdeeling zijn in do laatste jaren grooto 
uitgestrektheden grond in concessie voor 
lundbouwdoeleinden afgestaan door do Zelfbe- sturon; 
gedeeltelijk zijn die gronden reeds in ont- ginning 
gobracht en beplant met hevea brasi- liensis (rubber). Do 
verhouding der tot deze onderafdeeling behoorende 
landschappen tot het Gouvornement wordt boheerscht 
door do zg. „Korte vcrklaring". 

\ Zio Neumann, Schcts der afdccling Laboe^n 
Batoc, TmaRGen： XXVI, bl. 43V A 宓/ 

LABOEAN BILIK. Plants in her gouVerne- f〉夕] 
in ent Oostkust van Sumatra, gclcgcn aan de ~ / 
Panci. Het is de hoofdplaats der onderafdeeling 
Laboean Batoe (Zio aldaar). 

LABOEAN DELI. De naam van de voorheon 
zoei- welvarende hoofdplaats van het landschap 
Deli, gclegen aan de Dcli-rivier. Sedert den 
aanleg van den spoorweg, waarvan tot beginpunt 
werd gekozen het benedenstrooms gelegen eiland 
Bela wan, vermin derde de beteekenis van dezo 
handclsplaats langzamerhand. Zij is thans nog 
alleen van bclang als plaats, waar de visschers 
hun voor het binnenland bestemde vangst 
aanbrengen en verhandelen, tcrwijl er tevens de 
verzending per spoor geschiedt. In vroeger tijd 
was hier ook de zetel van den Radja Moeda van 
Deli, welke betrekking bij het inlandsch be- 
stuur is opgeheven op aandrang van het Euro- 
peesch bestuur. Men beschouwde haar evenala 
in allc andere Zelfbesturende landschappen ter 
Oostkust als overbodig cn in de meeste geval- 
len een den vlotten gang van zaken in den weg 
staand ornament. Sedert dicn is ook de zetel 
van het inlandsch bestuur met, rechtbank en 
kantoor (karapatan) overgobracht naar Medan, 
de gewestelijke hoofdplaats, waar de sultan 
zich ook eon paleis had laten bouwen en zijn 
verblijf gevestigd had. Administratief behoort 
deze plaats, waar een civiel gezaghebber, die 
tevens op de havenplaats Belawan het gezag 
uitoefent, is gevestigd, tot de onderafd. Beneden 
Deli (afd. Deli en Serdang), waarover een te 
Medan geplaatste controleur het bestuur voert.( 

LA BO EAN AD Haven plaats aan de 
Oostkust van Lombok, mot een Arabische en 
een Chineesche wijk, aan het eindpunt van den 
grooten weg van Amp6nan._door hot eiland 
hcen naar de Oostkust. Hoewel de -baai van 
Labocan Hadji in den Oostmoesson niet altijd 
eeno vcilige ligplaats biedt, is zij toch boven 
de an dore havens aan de Oostkust tc verkie- 
zen. In 1914 k warn on er 70 stoomschcpcn 
(inhoud 土 300.000 Minetto) en 21Szeilschepen 
(inhoud ± 6000 M.8 netto) aan.y^. If Q. _? 

LABOEAN-MARINGGAI. Voornaamste kain- 
pong van de onderafdeeling Sekampong in 
de residentie Lampongsche Districten. Zij is 
door karrewegen verbondon met Sockadana 
cn Djaboong, waarlangs do producten uit de 
onderafdeeling worden aangebracht oiu over- 
geladen te worden naar Bata via■.一 Do peper- 
aanplant is vrij aanzienlijk, on er staan zeer 
vccl klapperboomen. Door het Maringgai- 
stroonipjo is de plaats eon in- en uitvoeijiaven, 
tovons is hot con visschcrsplants./：""七―， 

LABOEAN ROEKOE. Nederzetting in de 
afclecling Asaliair vahTiet gouvememont Oost- 
kust van Sumatra; hoofdplaats van de onder- 
afdccling Batoobara (con trolours-stand plaats) 
en op korten afstand van den linkeroever dor 
Silau Tooa gelogen, naby do havenplaats Tan- 
djoeng Tiram, waar dit riviertje in de Straat 
van Maiakka valt en waarmedo het met ecu 
karronweg vorbonden is. Deze plaats ligt aan 
den gewostclijkon aswog Pangkalan_Braaxdanj 
en is bovondien door con kar- 
renweg in W. richting met PSmatang. Siantar 
(Simeloongoen) verbondon. In do omgeving 
bevindon zich uitgostrekte klapperaanplantin- 
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gen, die zich in Z. en N. richting langs den grooten weg 
voortzotten en waarvan het product naar Tandjoeng Th 
am wordt afgevoerd. 

LABOEAN TRINGBAAI, a an do Westkust， van 
Lombok, waar deze schcrp om de West uitbuigt, is cen 
kleinc, schoono, naar het Noor- don open baai met 
betrekkelijk nauwen ingang, hoogen, steilen N.W. hoek 
en Iago, zandigo Oostkust. Zij is van belang, omdat hicr 
eono veilige o verscheopplaats in matige diepte wordt 
gevonden, wannecr de geinecnschap tcr rcedc Amponan 
door den Westmoesson is verbroken; het vervoer van 
goederen over land daar- heen is, wegens het 
heuvelachtige terrein, evenwel nog al a an bezwaar 
onderhevig. Eon lang verblijf is niet raadzaam, onidat de 
baai ongezond is; vooral in den Westmoesson heer- 
6chon er kwaadaardige koortsen. Zie Zee- man sgids 
deel V. 

LABOEH BATOE. Naam, waaronder in de Molukken 
cn Westelijk Nieuw-Guinea op de moesto strand 
plaatsen door de volkshoofden van inlandsche 
handelaren cen haven- en anker- agegcld we rd geheven, 
ten bed rage van / 10一 f 25, dat- zelden in geld, maar 
gewoonlijk in lijn waden void a an we rd. Daarbij nainen 
de hoofden stilzwijgend de vcrplichting op zich van 
bescherming tegen diefstal en behulpzaam to zijn bij do 
inning van schulden, terwijl zij desverlangd bovendien 
toestemming gaveu tot hot kappen van hout voor do 
reparatie dcr vaartuigen. Vcle schrijvers nocincn dezc 
hefting laboelian batoc, wclke uitdrukking echter on- 
juist is. Tegenwoordig wordt laboeh batoe niet meer 
gehevon. 

LABOEHA^ Christenkampong gelcgcn op een 
landtong op de N.W.-kust van het Z.-lijke echiereiland 
van Batjan, vormende het zg. Gouv.-gebicd. De 
bevolking van ruim 400 christen burgers staat ondcr cen 
wijkmeester met den titel sengadji. Als inlandsche 
burgers cijn de Laboehareezen contribuabclen van de 
scliutterskas ter hoofdplaats Tenia,tej de wijk- meestcr 
heeft den rang van sergeant dcr schut- terij. De kampong 
ligt aan het strand aan een achoone baai met goedc 
ankerplaats en bestaat uit twee parallel met het strand 
loopende straten met eenige dwarsstraten. Het Zuidelijko 
deel van Laboeha, Klapa_ gid^k geheeten, is de 
vreemdelingcnwyk, ^bewroond door de heidensche in 
boor]ingen van de omringeiide eilanden. Benoorden van 
en on middellijk gren- zcnde aan kampong Laboeha ligt 
de sultans- kampong Mo 19 zetel van het sultansbestuur. 
De twee kampongs zijn van elkaar gescJieiden door een 
laan, aan het eiude waarvan de cpiir - troleurswoning 
staat. Laboeha vonnt dus de christenwijk van do 
hoofdplaats Batjan, stand- plaats van den controleur. De 
door een aard- beving verwoeste steenen kerk is 
vervangen door Qgn houten. Verder bezit Laboeha een 
Bteenon gevangcjiig. een jnlandsche school, een 
marktloods en op een drassig ve]d achter de kahrpWng 
het nu verlaten fort Barneveld (Zie BAT J AN, 8ultanaat). 
Sedert do kCdaton'' («ul- tanswoning) in kampong Moro 
door een aard- beving in puin is gevallen, woonl de 
sultan in een flink steenen huis in Laboeha. Ook de ge- 
ompIoyeercI^-van'71e~，Batjan Mij. wonen in Laboeha. 
Vroeger waren er ook Chineezen ge- vestigd onder een 
eigen hoofd met den titel 

Lot&i.Nu ernog slcchts zcorenkclc Chineezen zijn, is dio 
botrekking opgeheven. De bevolking houdt zich voornamelijk 
bezig mot tuinbouw cn vischvangst. De baai is zeer vischrijk, maar 
tevens onveilig door do velo haaien en kroko- dillen, In Kia pa 
Pendek zijn onkele grofsmeden. Sommige Mohammcdaansche 
vrouxven vervaar- digen fijne zeefjes van bamboc, die in nestjes 
van 7 staiks vcrkocht worden. De plaats wordt twecmaal，s maands 
door booten van de Paket- vaart Mij. aangedaan, die vroeger 
bclangrijko hoevcelhcdcn gonicopal van daar vervoerden. (Zie 
BATJAN, eiland). • 

LABOEWI (MAL., verkorting ven MSlaboewi). Zie DYERA en 
DJELOETOENG. 

LABOHAN ADJI. Landschap van de onder- afdecling Tap/ 
Toean, afdceling W.-kust van Atjeli, zich met zijn 
onderhoorigheden Peloemat, Kemoemoe, Pclokkan cn Pawob. 
Baro uitstrek- kend Z.-N. van do gantieng Peloemat tot aan do 
Kroceng Paw oh Bard. De grootte is 土 200 K. M.2, het zielental 
土 5500. De Malcische bevolking mccnt afkomstig te zijn vooral 
uit Priaman en Ra,u. Later vestigden zich er ook vele Atjehers uit 
He XXV en XXII Moekims, maar hoewel zij grooten invloed 
uitoefenden, bio ven zij toch verre in de minderheid. Behalve de 
Kroeeng Pawdh Baro zijn de rivicrcn geen van alle voor sampans 
bevaarbaar. Een 5 M. breede verliarde weg voert van Meukefr dwars 
door het landschap naar de grens van Labohan Adji met Manggcng. 
De bevolking bestaat van rijstbouw. In de groote alluviale vlakte, 
wclke zich ten N. van de onderlioorigheid Peloemat uitstrekt, 
liggen prachtige sawahcomplexen, tot welker bovlociing tai van 
gegraven leidin- gen het water uit diverse rivieren aanvoeron. De 
in vorband met dicn sawahbouw onder- houdon veestapel om vat 
400 buffels. In Peloemat wordt，ook kapok cn rubber aangcplant. 
Pepcrtuincn vindt men enkcl in cigenlijk Labdhan Adji, 
klapperaanplantingon verspreid over hot gehccle landschap. Langs 
de kust wordt gevischt met poekat's (slcepnctten). Uitvoer van 
copra, kapok, peper en rijst go- schiedt met prauwen over zeo 
naarTapaftToeau. 

Stoudcn vroeger tweo datoe^'s aan het hoofd van lict landschap, 
in 1910 heeft men, tcr vor- krijging van 66nhoofdig gezag, zekeren 
Tcukoc Angkob boven hen gestcld. Zijn korto verkla- ring dd. 21 
September 1911 is gocdgckcurd ei) bekrachtigd bij 
Gouvernemcntsbesiuit van 28 November 1912招/ f 

LABRIDAE. Zie LIPVIS.SCHEN. 1 么) 
LABYRINTH-VISSCHEN. (Labyrinlhici). On- / / dcr dezen naam 

werden visschen, beboorende tot de Acanthoplery(iii(7Ac 
VISSCHEN), samengevat, die gekarakteriseerd zijn door ecn 
mccstal stork gewonden orgaan, in eon holte boven de kieuwen 
gclcgeii en waardoor de dicren in staat zijn lucht te adcinen en 
geruirnen tijd buiten het water in het levcn to blijvcn. De klimvisch 
(Anabas scandens Da Id.), MAL. Bfitok, komt bij duizenden te 
Batayja^an de niarkt. Van dezen visch wordt meclegedeeld,dat hij 
in staat is boomen to bekiim- men, met behulp van de sterke stekcls 
van het kieuwdcksel, de aarsvin en de buikvinnen. Zelfs werd eens 
ecn officicel rapport te Bandjcrniasin opgemaakt over een 
klimvisch, dio door cen inlander biiinon een cocos-noot was 
aangetroffen- Polyacanthus, Tambakan en Katoprak (MAL. ?)> 
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heeft met Andbas do ondorbrokcn zijdelinio go- meen, 
maar mist de stekels dcr kieuwdckscla. Eonige soorton 
komon in hot zoeto water van Sumatra, Java en Borneo 
voor. Ecn Chineescho soort wordt veol in aquaria 
gckweekt (p a rati ij s v i s c h). De soorten van 
hct^geslacht Bella, Wader-petak ? (JAV.), TempBl^ 
(SOEND.), zijn gekenmerkt door cen korte rugvin en staan 
als bijzonder vechtlustig bekend, waarom zij door 
Siameezen in gevangenschap worden ge- houden tot het 
houden van gevechten, waarbij natuurlijk gewed wordt. 
In den Indischen Archipel schijnen zij daarvoor niet te 
worden gebruikt. Do meest bekendo der Labyrinth-
visschen is de Goeramih of goorameh Osphromentcs 
olfax Ouv., die als spijs zeer gezocht is en op Sumatra en 
Java in vischvijvers wordt gckweekt. De Goeramih komt 
ook in Malakka, Siam en China voor en is op 
verschillende plaatscn ingevocrd, o.a. in Voor- Indie, op 
het eiland Mauritius en in Australie. Een soort van dit 
geslacht, die veel kleiner blijft en dan ook voor de 
consumptie van weinig waar- de is, Osphromenus 
trichoplerus PalL, Sepal (MAL., J Av., SOUND.), is 
wegens zijn schitterende kleu- ren een gezochte 
aquariumvisch. 

LACERTIDAE (Hagcdissen in engeren zin). Familie 
van hagcdissen (zie aidaar onder II, A, a) met good 
ontwikkelde ledematen en langcn, breekbaren staart. 
Romp bedekt met dakpansgewijzc gcplaatsto schubben, 
die aan de buik- en rugzyde verschillend van vorm zijn. 
Kop met groote, symmctrische schildcn bedekt. Ronde 
pupillen en goed ontwikkelde ooglcden. Eieren met 
perkamcntachtige schaal. Vaji doze over de gehcele 
oude wercld ver- spreide familie komt sJcchts 66n 
geslacht met 66n soort: Tachydromus se.xline.atus 
Daud. (0.35 M. Jang), de renhagedis of bengkaroeng 
oelar in het Indo-Maleische deel van den Archipel voor. 
Deze sooi't is gekenjnerkt door cen buitengewoon langen 
staart (4 a 5x lengte van kop en romp), door lange, dunne 
pooten met slanke vingers resp. teenen, door de aan- 
wczigheid van licsporicen en door die van een halskraag. 
Zij bezit aan de bovenzijde een metaalachtigc, groene 
klcur, waarin twee zij- delingschc, gele, met zwart 
afgezetto banden, die tot aan den staurtwortol 
doorloopon; do onderzijdc is incest gcclachtig. Zij leeft 
in drogo streken, meestal in hoog gras of struiken cn 
voedt zich met insekten en slukkcn. ' r. ■ 

LADA. Zie PEPJCK. 
LADA BEREKOER (MAL.). Zie PIPER CUBEBA. 
LADA PANDJANG (MAL.). Zie PIPER LON- GUA1. 
LADA S£R£：H (SOEND.). Zie LITSEA CI- TRATA. 
LADANG. Zio RJJST ( c u 11 u u r ). 
LADANG LAWAS. Nagri in do onmiddellijko 

nabijhcid van Fort de Kock. Zio OUD AGAM. 
LADI (Aroc-eil.). Zie KOESKOEZEN. 
LADOE. Naam bij de inboorlingen aan de Ka- poeas, 

Borneo, voor II a f t e n, Ephemeridae. 
LAGAM (MINANGK. MAL.). Zie CANARIUM 

EUPTimON. 
LAGE. Zclfbcsturcnd landschap in do ondor- 

afdecling Poso der rcsidentio Mcnado. Maakt dccl uit 
van. de landstrcek Poso (Zic aidaar). 

LAG瓦 Zie MUZIEK en MUZIEKINSTRU- MENTEN. 

LAGENARIA VULGARIS Scr., fam. Cucur- bitaceac. 
Laboe (MAL.), waloeh (JAV., SOEND.), Kalobas, 
Fleschkalcbas (NEDERL.). Klimplant in de mceste deelcn 
van den Archipci gckweekt, zeldcn in het wild, mot 
groote niervormige blade ren cn groote lichtgele 
blocmen. De vruchten zijn mcostal langworpig, zc zijn 
bitter van srnak, worden uitgehold en gedroogd om als 
be- waarplaats te diencn vooral van vloeistoffcn. Vele 
Papoeastammen gebruiken langwerpige excmplaren als 
peniskoker. De jonge bladeren en vruchten worden 
gekookt gegeten ； het aap van de vruchten is cen 
klecfmiddel. 

LAGERSTROEMIA SPECIOSA Pers. (= L. Flos-
reginae Betz.). Fam. Lythraceae. Boe- ngocr (MAL., 
SOEND.), Kajoo boedi (MAL.); Woengoe (JAV.). Zeer 
groote boom, soms 45 M. hoog, met kromme takken met 
uitstekend hout, dat voor huis- en bruggenbouw wordt 
gebruikt. De boom wordt vaak op erven ge- kweekt 
wegens de fraaie blocmen, die eerst wit. dan rose en 
eindclyk lila zijn. Tijdens den bloci staat de plant 
maandcnlang bladerloos. Komt op geheel Java voor tot 
土 800 M. b. z. en vc rd er in O.-Azie cn Australie. 
Bladeren en bioomen zijn een inlandsch geneesmiddel, 
o. a. tegen haemojThoiden. Nog een paar an- dero 
soorteu van L. komen voor, waarvan ook het hout wordt 
gebruikt. 

LAGEUEN. Is met Lhdfr Gloempang en Ra- neue ecn 
landschap van de onderafdeeling Tjalang, afdeeling 
Wcstkust van Atjeh, met 270 geregistreerde man non 
(ulto. 1915). Be- stuurder is T Sabi, wiens korte 
verklaring dd 5 l\Iaart 1906 bij Gouv. besluit van 8 Sept, 
d.a.v. is goedgekeurd en bckrachtigd. Het landschap 
strekt zich N. O.-Z.W. uit en bestaat hoofclzakelijk uit 
het stroomgebied van de Kroeting Lageuen. Eigenlijk is 
dit een breede korte riviermond, ontstaan uit de 
samenvloei- ing van Kr. Masen en Kr. Oclee Ngom, die 
be ide ontspringen op den Goenong Sikawet. Do 
Lageuen rivier vormt bij hare monding een lagune, die 
door een lage duinenrij van de zee wordt gcscheidon. De 
Koeala Lageuen kan van uit zee niet worden 
binnengevaren, daar zij vol groote steenen ligt, maar ecn 
vei- ligc, doch niet zeer ruime ankerplaats levert ten alle 
tijde de baai Lh6° Gloempang. 

In Lageuen is de terreinstrook tusschen rivier cn 
lagune e6n groote klappertuin. Hoogerop langs do Masen 
is de grondgcsteldheid moe- rassig en voor den rijstbouw 
beter geschikt. Do oevers van de Oeleii Ngom zijn ov.r 
het geheel hooger. Bij Panton Bile6 aan die rivier vindt 
mon zelfs grotten on rot son met eetbare zwaluwnestjes. 
Lhoft Gloempang is de kust- strook van de baai van dion 
naam tot aan de Kroeeng Babah Pinto； Raneue het 
drichoekig stukjo grond tusschen do Kr. Babah Pinto cn 
de Aloce Bata. Op do Beilingen dcr heuvels in bcido 
landschappcn groeide vroeger veel poper. 

Literaluur. Bijdragen T., L. en Vk. v. N.-I., LXI, 
(1908), bl. 644 e. v. 

LAGOE. Zio MUZIEK en MUZIEKINSTRU- MENTEN. 
LA'GOE BOTI. Tot in ] 893 de hoofdplaats van <lo 

onderafdeeling Toba der afdeeling To ba en Silindoeng, 
rcsidentio Tapanocli, De plaats is twintig minuten gaans 
ten Zuiden van hot 
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Tobanicer in het landschap Lagoe Boti gclcgcn, nabij 
den linkcroc ver van de Aok Si Mare aan den grooten weg van Toba 
naar Silindoeng. Vrocger lag hier cen bezetting. die in 1905 word 
opgeheven. De gebouwen van de vroegore ver- sterking zijn in 
bruiklccn afgestaan voor de hier gevestigdo industrieschool der 
Rijnschc Zend ing, die voor die school con aanzienlijke subsid io 
ontvangt van het Gouvcrncinent-. Lagoe Boti bezit- tevens de ccnige 
wcefschooi voor meisjes van de Tobalandcn, terwijl op korten 
afstand daarvan zich bevindt Hocta Salem (Vrcdes st ad), het door 
de Zend in g ingerichtc toevluchts- ooxcl voor inclaatschen 
(Wecfschool bcschrcvcn '^door M. Joustra in Eigen Ha a rd, 24 
Januari A 3 丸 1914). 

f \ I." LAGOENDI (eilandcngroep). Zie LeGOENDI. 
LAGOENDI LAOET (MAL., SOEND.), Zic VI- TEX 

PUBESCENS. 
_ LAGOG (SOEND.). Zic HONDEN. 

、LAHAR. Algenieene naam op Java voor de .(jverwoestendc zand- of 
slikstroomen die, nicest tijdens of na een hevige aschcruptie, door de 
stortregens langs de helling der vulkanen naar beneden worden gevoerd. Zij 
vormen ecn min of meer dikke, warme, so ms bijna kokendc brei, bestaande 
uit water en vulkanische asch, doch waardoor tevens grooto steenen, boom 
stain men enz. worden mcdegesleurd. Vo ora I de SSmeroe, de M6rapi en niet 
het in in st de Keloct zijn door hun lahars bcrucht geworden. Bekend is ook 
de ,,Koude lahar van 1875", toen een deel der omwanding van het kratermcer 
op den Keloet doorbrak en een reusachtige hoeveelheid water (op 50 a 60 
millioen M8. begroot) zich plotseling naar beneden stortte, alle losse 
producten op dat dee] van den vulkaanmantel medeslcpende. Intusschen 
worden ook wel de ravijnen, waar- door de lahars naar beneden stroomen, aan 
den Keloet met dien naam aangeduid (Lahar Badak, -Soeroean, -Gedog, -
Bedali).i>y 命卜〉 

LAHAT. Hoofdplaats der afdceJing ]>alem- 
bangsche bovenlanden, gelegen aan den hoogen 
liukeroever van de Lematang, een zijrivier van de 
Moesi, op een hoogte van 110 M. bo ven zee- niveau. 
Hier verliest de Lematang haar karakter van bergstroom 
cn bclreedt zij de zacht h el lend c, diluviale vlakte. De 
plaats ligt op den dricsprong dor wegen naar Ma. Enim, 
Pagar Alam cn Tebing Tinggi, en is daardoor een druk 
verkeers- midclelpunt voor vrachtkarren en 
autojnobiclen. Waarschijnlijk zal de lijn Pale in bang—
Benkoclen van den Zuid-Sumatra sjjoorweg op 士 6 
K.M. bezuiden Laliat geleid worden. De plaats telt thans 
(1910) 25 Europeanen, 士 200 Chineezen, die in een 
afzonderlijk kamp wonen en 士 650 Inlanders, totaal 
875 inwoners en is de «tand- plaats van den assist ent-
resident en van den controJeur van Lematang-Oeloe. In 
J 83J word hier de eerste militaire post in de binnen- 
landen van Palembang gevestigd (of in 1837; de luit.-
commandant was in dit jaar tevens civ. gezagh.)； van 
1853 tot 1861 ressor- teerde Lahat onder den assistent-
resident to Tgbing Tinggi, daama kwam er een assistent- 
resident over de zelfstandige afdecling L6ina- tang 
Oeloe en Ilir, die later met andcie onder- afdeelmgen 
werd vergroot. Hot garnizoen, dat ，eels in een 
vierkanten aarden redoute, decls [n .een kampement er 
buiten was gehuisvest, is in 1912 opgeheven. Bij de 
kampongs Pocloe 

Pinang cn Pad a ng, ten Z. van Lahat, vind t men eenige 
stccncn becldcn, waarschijnlijk uit den Hindoctijd (T, y. 
h. Bat. Gen... XIX).--- 

LAHENJDpjiG- J?laatsje in het district Toino- 

hon"^Sarong8ong van do ondcrafdeeling Tondano "dev 
residentie Alcnado, bekend door de nabij- heid van het. 
zwavehneer Linau_ (Zic LAHJjJN- DONG 
(LINAU)7HeT'dorpls gcncemd naar den boom 
labendong (Sloetia Minahassae), van welks bast de 
bevolking oudtijds klecdingstof kloptc. 

LAHfiNDONG (LINAU-). Bekend kratermeer in de 
Minahasa, ten W. van het meer van Ton-. dano, alwaar in 
1830 de Italiaansche reiziger Carlo di Vidua tie 
brandwonden bekwani, die hem op de recde van Ambon 
cleden bezwijken (zie Bickmore „Reizcn in den O.-I. 
Archipcl", II, biz. 59 en Graafland, I, b]. 15). Het is bijna- 
cirkelrond met ongeveer 700 M. middcllijn en 780 M. 
boven zee. De omwaJling is zeer laag, valt stcil naar 
binnen af cn zal circa- 2 K.M. door- snede bezitten. Op 
den N.-O. rand liggen enkele solfalaren en 
moddcrwcllen. Het water in het meer is grijsgeel van 
kleur. Ondanks de aanwezigheid van zwavel en warme 
modder- bronnen in het meer is dit zeer vischrijk. Do 
diepte bedraagt van 10—12 M. 

LAH&WA. Kleine nederzetting aan de Noord- kust 
van het ciland Nias (residentie Tapanoeli). Door een 
karreweg is do p]aats verbonden met de hoofdstad 
Goenoeng Sitoli. 

LAHIA KUTEJENSIS Hassk., fam. Bom- bacaceae. 
Boom van Borneo met groote, helder- roode bloc men en 
vruchten, die vcel op die van de Docrian gelijken. 
Wcgens de eetbare vruchten hier en daar op Java 
aangcplant. 

LAHOEROES. Static van de R. K. missie in Beloe, 
residentie Timor en Onderh., ■' 

LAIKANG. District der onderafdeeling Ta- kalar 
(afdeeJing Soenggoe-Minasa, gouvt. Celebes en 
onderh.). Na de inJijving in J 8G3 van Bangkala en 
Binamoe bij het dircctc Gouvcr- neinentsgebied was Lai 
kang nog tot 1908 lict eenige rijk met rceht van 
zelfbcstuur der voor- inalige confcderatie der Tocratea-
Iandcn, die een verbond van ondcrlinge hit Ip en bijslan<l 
hadden aangegaan en waarvan Laikang de jongste of 
minste was. In 1908 (Ind. Stb. no. 253) is het, in 
overeenstemniing met de wen- schcn van hoofden on 
bevolking, bij het recht- strecks bestuurd gcbicd ingclijfd. 

De rivicr van Laikang ontspringt uit l)ct Popolowaro-
gcibcrgtc, Joo pt W. naar de grenzen van het rijkje, komt 
in het Gouv.-gcbied tus- schen ]}oekoeloe en Batoelappa, 
blijfl als Pasim- bangan-rivicr in dezclfcle richting 
cloorloopen, neenit, even voor zij den grooten weg snijdf, 
de Salo-tjinranaja en de 8. Lampe op en valt 】1 K.M. 
meer benedenwaarts in zee. Zij is niet bevaai'baar. 

LAIS (of SOENGEI LIMAU). Ondcrafdeeling der afd 
eel i ng Li* bong, residentie Benkoclen, aan de kuGt 
gelegen tc» Noorden van de hoof'l- plaats Benkoclen. Zij 
is vcrdeeld in het district KStaoen en de marga's Lais, 
PaJik, AirbSsi, Kerkap, S^mitoel, Bennani Per bo en 
Bang Hadji, benevens de zelfstandige pasar La is mot ruim 
500 zielen, totaal voor de ondorafdceling 土 24.000 
zielen, over een oppervlaktc van 3117 K.M.a. 
Voornuainsle plaatsen zijn Lais, de hoofdplaats en zotel 
van den conlroleur op 
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39 K.M. bonoordcn de hoofdplaats Bcnkoclcn, aan den 
monel der gclijknamigc rivicr, die op den Bt.-Gedang 
OeJoc Lais onstpringt. Vordcr verdienen vennclding 
Ketftoen (zic aldaar), Bin- toenan, Palik, Kerkap en 
Auor Gad in g. De grenzen tier hoofdplaats Lais vindt 
men in Bybl. 8009 ； over de ad at lembaga Lais, zic 
adatrccJitbundel XL . (Z/ verder ondcr BEN- KOELEN 
on TABONG)/^ /*/ 

「W' LAIS (MAE.). Zic VAZGEN. 
LAIWOEI. Zelfbesturcnd landschap, omvat tendc het 

grootste dccl, ± 5506 K. M.2, van het Z.O. schiereil. van 
Celebes. Het vomit de onder- afdeeling K6ndari der 
afdccling Oost-Celebes ; er behooren verscheidene 
eilanden toe, waar- van de voornaamste zijn : TjainpMa, 
Bocngkoe- toko, Bahoeboelioe en Labengki. (Het eiland 
Wo won i behoort tot het landschap Boeton, doch is, 
omdat het van Kgndari gemakkelijker te bereiken is, tot 
de onderafdeeling KSndari gebracht). Ten N. grenst 
Laiwoei a an het zelfbe- sturend landschap -Boengkoe, 
ten 0. aan de Mo- lukkenzee, ten Z. aan straat Tioro, ten 
W. aan de landschappen Poleang en Rocmbia van het 
zelfbesturcnd landschap Boeton en aan Loewoe 
(onderafdeelingen Kolaka en Malili). Het grootste deel 
worclt ingenomen door tot 士 1500 M. oploopend, met 
dicht bosch bedekt bergland, waartusschen men ten W. 
van de hoofdplaats Kendari, doch daarvan door breede 
heuvel- ruggen gescheiden, cene grooto vlakte aantreft, 
het stroomgebied der Konawi rivier mot het A. Opa 
moeras en het Rate Rate moeras. Deze rivier, die in de 
onderafdeeling Kolaka op het Mekongka-gebergte 
ontspringt, doorstroomt Laiwoei in O.-Iijke richting on 
valt onder den naani Sam para by Moeara Sam para in 
zee. And ere belangrijke rivieren zijn ten N. van de 
Konawi de uit samenvlociing van de Laa on La Lin doe 
ontstane La Solo en in het Z. do Ro raja, Lacneja en 
Kolono-rivieren, die in straat Tioro uilnionden. Van do 
baaien is de voornaamste in het Z. die van Kolono, in het 
0. zijn de belangrijkste de Staring- cn de Vosmacr- of 
Kendari baaien. Ovcrigens vindt men aan de O.-kust tai 
van goede ankcrplaatscn, o.a. Moeara Sampara, Sa wa 
en Aland iodo, die bij aan bod van genoegzame lading 
door K. P. Al. booten worden uangcciaan. Do 52.000 
ziclen tollondo bevolking (in 1913 bedroeg het aantai 
gere- gistreerdc vo]wnsse» tnannen 13.560) woont 
grootendcojs aan do kusten cn in de Konawi- vallei. Ze 
bestaat vnj. uit To Ldlaki, do eigonlijko bevolking on tai 
van lieden van uithcemschon oorsprong, Makassaren cn 
Boegineezen, Boeton- neezoii en Moonareezen. Do 
inheemsche bo voile in g is heidensch, de Makassaron 
en Boegincc- zen hob ben den MoJiainmcdaanschcn 
gods- dienal uangobracht; de invloed hiervan is by 
sominige gobruiken inerkbaar. De bevolking staat op 
lagen trap van ontwikkeling; de voor- naamsto 
ondcugdcn zijn dobbelen en drinkon. Van 
kojjj)ensno]leii hoort men sedert onze in- inengitig in de 
inwondige bestuursaangeJogen- heden nicl jnecr. Te 
Kendari is cene landschaps- school gevoatigd. De 
gezondhcidstocstaiKl der bevolking wordt als ongunstig 
beschrevon (malaria en syphilis). De houfdmiddelen van 
bestaan zijn land bouw (rijst en mais) en inza- meling 
van boschproducten (damar, rotan en timmerhout). De 
landbouw voorziet nog nict 

genoegzaain in do behoefto aan Jovensmiddclcn 
voor de bevolking. Grooto wegen zijn nog niet 
aangclogd, do geringc dichthcid dcr bevolking 
inaakt den aanleg daarvan vooralsnog onmo- gclijk, 
tcrwijl de rivieren cen vrij goeden af- voerweg voor 
<le producten uit het binncnland vormen. De 
voornaamste plaatscn zijn door onverharde 
paardenpaden of voetpaden met clkaar vcrboiiclen. 
Het bestuur berust bij den zclfbestuurdcr, 
bijgestaan door eon had at. Het landschap is 
verdeekl in 16 districten. Oor- spronkelijk was het 
ceno vereeniging van zelf- standige landschappen, 
elk onder eigen bestuur, doch waarvan de radja van 
Kendari, de tegen- woordigo zelfbestuurder, mot 
zijn hadat de voornaamste was. Laiwoei is het 
eenige landschap op Celebes, welks verhouding tot 
het Gouv. op den voet van cen lang politiek contract 
cn niet door de Korle Vcrklaring is ge- rcgcld. De 
vorst hcet Sao-Sao en heeft weinig macht (Sarasins, 
Reisen, I, 379; T. A. G. 2de Serie, deel XXXI, bl. 
188 en v.). R > •： 

LAJA. Eon der districten van de onderafdeeling Maros 
(zie aldaar cn onder BERGREGENT- SCHAPPEN) der 
afdeeling Makasser, gouver- nement van Celebes en 
Ond. 

LAJAN. Zie VAARTUIGEN. 
LAJANG-LAJANG. Collectief-naam voor Gier- 

zwaluwcn op Sumatra; L. betoel, jifacropteryx comala; 
L. ketjil, Chaetura leucopygialis; L. gd- dang, Chaetura 
gigantea, leucopygiales. 

LAJANG (IKAN) (MAU), Zic MAKREELACH- TIGEN. 
LAJANG LAJANG BABI of SAWAI, ook KAPfiH-

KAPfiH. Naam in West-Sumatra voor eeno Spitsvogel-
soort, Arlatnus leucorhynchus. Op do Aroe-cilanden heet 
Artamus papuensis Kasser-frafoe en op de Keieilanden 
Mentjiwat. Op Goram hect Artamus leucorhynchus 
Mankoebi. 

LAJOE (KI) (SOEND.). Zie ERIOGLOSSUM. 
LAJOER (JAV., SOEND.). Zie MAKREEL- ACHTIGEN. 
LAJOLO. Eon dor districten der onderafdeeling 

Saleier (zio aldaar), afdeeling Bonthain, gouvernement 
Celebes en Ond. 

LAJOLOSCH. Zio MAKASSAARSCH-BOE- 

GINEESCHE TALEN. 
LAJONGAN( ?). Naam in West-Sumatra voor een 

cksterachtigon vogel, Cissa minor. 
LAK (Oummi 8. Resina Laccae). Het product van een 

in geheel Indic voorkoiuend insect, als schildluis 
Carteria Lacca Kerr. De wijfjes zetten zich na de 
bevruchting in groot gctal vast aan de jongc twijgen van 
verschillendo planten, en schciden daar eene roodo 
jnassa uit, die de insec- t.en allengs gohccl onihult on ook 
de takken niet een dikko harslaag bedekt. De lak-
schildluis Icoft vooral op Schlcichera trijuga (zie 
SCHLEICHE- RA) en ook op Croton, Ticus, Bulea* 
Zizyphns. Do inet do schiklluizen en hun excrcet bedekte 
twijgen worden afgesneden en so ins zonder nadere 
bewerking in don hand el gebracht; dat is de stok- lak 
(stick lac, lacca in baculis). Het excrcct bestaat 
hoofdzukelijk uit hars, doch bevat ook nog 5_10 % ecnor 
roode kleurstof, ver want aan cochon ille (zie aldaar); 
dezo klcurstof, door uit- kneden of uitkoken van de 'hars 
gescheiden, wordt als verf vcrkocht. Zij hcet lac-lac en 
do nicer gozuiverde waar lac d y e. De hars blijft na dezc 
afscheiding der kleurstof als samengebal- de korrels 
achter (sand or seed lac, lacca in gra- 
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nis)； deze word on wel gesmolten tot koeken (lum or 
bloc lac, lacca in massis) en mcer nog warm geplct tot 
dunne platen, die a Is schcllak (shel lac, lacca in tabulis) 
algemeen bekend zijn. De gewo- ne schellak, zoo als 
deze uit Eng.-Indiii wordt aangevoerd. bevat nog 
wisselendc hoeveclheden roode kleurstof en is 
dicnsvolgcns oranjegeel tot. bruinrood van kleur ； in 
Europa wordt zij wel met chloor gcbleekt en komt dan 
als wittc st.an- gen in den hand el. Lak dient voor vernis, 
voor kit, als bestanddeel van vuurwerk, maar vooral 
voor de bereiding van zegellak; de beste soort van rood 
lak bestaat uit schellak (4 d.), terpen- tijn (1 d.), cinnaber 
(1 d.). cn een weinigje ben- zoe voor den reuk; zwart lak 
bevat in plaats van cinnaber beenderkool； goudlak 
wordt met brons- poeder aangemengd. De winning van 
lak schijnt nog uitsluitend op het vasteland van Indie 
plaats te hebben： de stapelplaats is Calcutta. Zoowcl 
de lak-hars als de lak-klcurstof is ecn niet onbclang- rijk 
handelsartikel. 

LAKAHIA. Een ciland in de gelijknamige bocht, 
welke bocht de mond van de Etnabaai vormt op de 
Zuidkust van West Nicuw-Guinea. Mogelijk we rd dit 
eiland reeds bezocht door Willem Jansz. met het jacht 
Duifkc. Op het eiland wordt steenkool gevonden. De 
bcvoJking staat op pen zeer lagcn trap van beschaving 
en is moordzuchtig; zij spreckt eenc afwij- kende taal 
van die barer Westelijkc buren en treedt weinig in 
handelsrelatio met vreem- delingen. 

LAKAHIA (BOCHT VAN). Zie ETNABAAL 
LAKATONG. Een dcr districtcn van de ondcr- 

afdeeling Takalar (zie aldaar), afdeeling Soeng- goe-
Minasa, gouvernement Celebes en Ond. 

LAKOEM (MAL.). Zic VITIS. 
LAKOR (LEIKOR). Eiland, behoorende tot de 

Zuidwester-eilanden en meer in het bijzonder tot de 
Leti-groep (zie aJdaar), slechts weinig boven de zee 
verheven, oppervlakte 175 K.MF. Het bestaat uit 
koraalkalk. Ofschoon over het algemeen kaal cn on 
vruchbaar, zoodat op ver- scheidene plekken geen gras 
of struikgewas gevonden wordt, bestaat er toch nog een 
vrij sterko veestapel. Riviertjes ontbreken or ge- hecl, 
zoodat de bevolking, in 1888 geschat op 3100 zielen 
(toen alien heidencn, thans voor <lo helft Christenen), 
drinkwater uit gegraven putten benuttigt, terwijl het vce 
zich drenkt met het water, dat zich in den regentijd in 
kuilen verzamelt. Alleen in den O.moesson kan 
gearbeid worden, en dan nog slechts op de N.kust 
tusschen Poerlira en Wcrwarang. Lakor schijnt zich wel 
te eigenen voor den aanplant van tabak; de mecste tabak 
Loch, die op de Leti-eilanden gebruikt wordt, komt van 
dat eiland. De zee is rijk aan schild- padden, die echter 
door de bevolking niet ge- vangen worden. Voor de 
bevolking zic LilTI- GROEP. 

Vg]. G. W. W. C. Baron van Hoevell, T Bat. Gen. 
XXXIII, bl. 225; Riedel, De sluik- en kroesharige 
rassen, biz. 365; Zeemansglds V (1908), biz. 18. A 

LAKSAMANA. De naam van den broeder en 普Iper 
van Rama, den held van het gedicht Ramayana； ook de 
benaming van een der rijks- grooten, welke in 
verscheidene Maleische staatjes yorden aangetrofien en 
die met het beheer van het zeewezen, — vaak ook van 
het geheelo krijgs- 

wozen—bclast is. Als de Laksaniana bij uitne- 
mendhoid wordt Hang toewah bcschouwd, de held van 
cen gelijknainig Maleisch romantisch verhaal, die als 
ccn voorbeeld van dapperheid cn getrouwheid aan zijn 
Vorst, den Sultan van Malaka, wordt geroemd. 

LAKSCHILDLUIS. Zie SCHILDLUIS. 
LAKSJMt. Benaming van de uit de zee gebo- ren 

overvlocdschenkster, de gemalin van Wisjnoo (Zie 
HINDOElSME), de godin dcr schoonhoid en der fortuin. 

LALAJ (SOEND.). Zic VLEERMUIZEN, IN- 
SEKTENETENDE. 

LALAKISCH. Zic BOENGKOESCH-MORI- SCHE 
TALEN. 

LALANG. Rivier in de residentie Palembang, dio 
ontspringt op het grensgebergte tusschen Palembang en 
Djambi. Zij stroomt aanvan- kelijk in Dj&mbi cn op do 
grens Djambi-Palcm- bang in algemeen O.lijke richting 
tot Ma. Bahar in do Koeboestrcken, waar zij de op 
ditzelfde gebergte ontspringende S. Bahar, die even te 
voren door de S. Kandang is versterkt, op- ncemt. De 
Lalang stroomt vervolgens in aJge- jneen O.Z. 0. nchting 
verder, om bij Tandjoeng Pedada zich te vereonigen met 
de A. Tjalik en by hare uitmonding in zee, hare wateren 
toe te voegen aan de Ban joe Asin/ Zij heeft een lengte 
van 202 K.M. en een stroomgebied van ]1.16G K.M/； 
zij is over een lengte van ruim 180 K.M., van hare 
monding, tot Ma. Bahar, voor zceschepen bevaarbaar. 
Bij vloed loopt het zee water op tot ver boven Ma. Bahar. 

LALANTJANG. Zie VAARTUIGEN. 

LALANTJARAN. Zie VAARTUIGEN. LALAT 

(MAL.). Zie LALeR. 
LALAWAK (SOEND.). Zie KARPERACHTI- GEN. 
LALER. Javaansche naam voor V 1 i o g e n (Lalat, 

MAL., Lalcur, SOEND.). 
LALEUR (SOEND.). Zic LAL6R. 
LALIDJIWA. Ecn op 2515 M. Jioogte in de afdeeling 

Bangil, residentie Pasoeroean, op een klcin plateau 
tusschen den KCmbar en den Ardjoena, gelegen 
pasanggrahan, nog al bekend goworden, omdat 
bestijgers van den G. Waiirang, die van Tretes komen, 
gewoonlijk aldaar over- nachten. 

LAMAKERA (STRAAT). Zie BOLING EN 
LAMAKERA (STRAAT). 

LAMAKNEN. Zie LEMAKNEN, 
LAMALERAP. Kukangschap op Lombldn, 

j)ndcrafdecJing Adonara en Lomblen, tier afd. 
Flores^'resiacntie Timor en OndcrJi. Hierin ]igb een 
Christendorp, dat uitsluitend van do vischvangst leeft. 

LAMATTI. Een der diatricten van do on- der-
afdceling Sindjai (zio aldaar) dcr afdee- Hng Bonthain, 
gouvernement van Celebes en Onderh. 

LAMBEUSdE of KOEALA, met (sinds 1909) Lam M6 
ci)Lam Nd. Een tot de ondcr- afdeeling Tjalang der 
afdeeling Wcstkust van Atjeh behoorend landschap met 
1120 gere- gistreerde mannen (uit. 1915), waarvan do 
helft in eigenlijk Ka. Lambeusoe, dat 13 K.M.a groot is 
en ruim 1600 inwoncrs telt. Het complex wordt begrensd 
door Koeala Daja in het N.W., den Indischcn Oceaan in 
het Z.W., (Kocala) Oenga in het Z.O., en Oenga*s 
onderhoorigheid Pante TjeurcumGn met Sabet in het 
N.O.. 
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N.-O.—Z.-AV. wo rd on achterccn volgons Lam Nd, 
Lain on cigonlijk Kocala Lambeusoc door- stroomd door 
de Kroccng Lambeusdc, waarvan, nadat zij zich in haar 
bencdonloop heeft gc- splitst in con N.-W. stroomonde 
Kroccng Daja en eon Z.waarts vloeiende Kooala 
Lambeusoc, laatstgezegde de grens vormt mot het land- 
schap Koeala Daja. Een in 1901 aangclegdc 5 M. brecde 
weg met ijzeren brug over de Ba bah doea, verbindt 
Kocla Lambeusoe on Lam Nd, en voort vandaar naar den 
voot van den Gle Groetee. Het land levcrt rijst op, gc- 
tceld op ladanga en op van regen afhankelijke sawahs, 
m66r dan noodig voor de eigen be- hoefte, zood at 
uitvoer plaats heeft. Van de velo sagopalmcn langs de 
Lambeusoe oevers worden sago en bouwmaterialen 
verkregon. Suikerriet en tabak worden geteeld voor eigen 
consumptie. Klappers groeien in de kuststreek in 
menigte, maar copra wordt niet gemaakt. Het te veel aan 
klappers vindt afname in hot binnenland. De peper-
uitvoer is niet belangrijk. De veestapel, vooral 
karbouwen en schaarsche runderen, gaat goed vooruit. 
Verder leeft de bevolking van vischvangst en inzameling 
van bosch- productcn. Keude Lambeusoe, vroeger do 
drukste pasar van do Daja-streek, wordt to- genwoordig 
overtroffen door Lam Nd. De export van hot land wordt 
verhandcld te Lhong en to Tjalang. De invoer van zaken 
uit Penang vindt via Tjalang plaats. Ecn aantal prauwen 
onderhoudt de vaart op Tjalang, Lh6ftKroeet cn Oelec 
Lheue. T. Nja frjMoot neemt hetbestuur waar tijdens de 
minderjarigheid van den rechl- hebbende: T. 
Kcudjroeen. Zie DAJAcn OENGA. Verder: Bijdragen 
t/d T. L. en Vk. v. N.-I., Deel 66 (1911), bl. 384. ，—' 

LAMBOE. Zie VAAR.TUIGEN.'■ 
LAMOEROE. Landschap, decl uilmakende van Boni 

op Celebes, dat zich ten N. dcr voor- nmJigc Bcrg-
regcntschappen (zie aldaar) langs den Jinkeroever dcr 
Walannad-rivier uitstrekt. Hot wordt begrensd ten N. 
door Mario ri wawo, ten 0. door Boni, ten W.door Taneto 
en ten Z. door do voormalige Noorderdistricten (zie al-
daar). De bodem is zeer bcrgachtig on rijk aan bosschcn 
； on gc veer ] 880wo rd de oppervlakte van Lamocroe 
op 土 860 K.M" gcschat, waarvan slcchts ± 70 K.M.2 
zouden bobouwd zijn. Het 0. gedeclte, aan do genoemde 
rivier gelegcn, schijnt lict nicest be vol kt tc zijn. 
Verschcidcne zijtakkon <ler Walanna6 doorstroomen het 
land: o.a. de Lataboe, Lamoeroe en Padocppa, die echtor 
geon van alle bevaarbaar zijn; do hoofdrivier is in 
Larnoeroo slechts voor inlandsche vuartuigen 
tocgankclijk. Voor de paden, die Lainooroc door- 
kniisen, zie Van Staden ten Brink, „Zuid-Celo- bcs>,, bl. 
184. 

In 1696 word Lamoeroe bij testament van Radja 
Palaka met andcro land on aan de Comp, afgestaan, doch 
in 1820 wed or aan Boni torug- gegcvcii; bij hot contract, 
in 1860 met Boni gc- sJoton, word Lamocroo daarin 
begrepen, en alzoo bij het Ned. gobied ingclijfd, doch aan 
Boni als Icon teruggcschonkcn. Thans maakt hot deel uit 
dor onderafdeeling Bone, dor gclijknamige af- dccling 
van hot gouverncmont Celebes cn On- dcrhoorlghcdcn, 

LAMOETJANG (MAL. ? volgons Blcekcr). Zio G 
RONDELS. 

LAMONGAN. Afdeeling cn regentschap (met 

cn 
cen dee I van cn 

gelijknaniigc hoofdplaats) van de residentie Soe- 
rabaja. Do afdeoling is vcrclccld in dric controlc- 
afdcclingeu : I. Lamongan (districtenTgngahanen 
Gocnocng Kendcng), 2. Lengkir (diatricten Man- 
toep cn Lengkir) cn 3. Karanggeneng (districten 
Karanggeneng cn Patjiran). De afdeeling neemt 

de Solo-vallci cn . van de deze 
in. Zij wordt ten N. 

begrensd door do Java Zee, ten O. door de afd. 
Grisee, ten Z. door de afdeelingen Modjokerto 
on Djorabang en ten W. door het Rcmbangsche 
regentschap Bodjonegoro. Het Oostelijk deel 

insluitcnde hcuvelrijcn 

der vlakte behoort tot de Bengawan djero 
(zie aldaar)； dezo ligt dus niet gehecl in de 
afdecling Grisee. Ter voorzicning in do groote 
schaarschte aan levend water, die zich in nage- 
noeg de geheele afdeeling doet gevoelen, heeft 
de bevolking sedert ongeveer 

een 

_ _ 
honderd jaren 

groot aantal bevloeiings-vyvers (wadoeks, 
vergaarkomnien) aangelegd. Er zijn in deze af- 
decling petroleumbronnen. Op de heuvela in 
't Zuidcn vindt men uitgestrekte djatibosschen,. 
Over het groote nut dcr wadoeks zie De Haan 
in Ondcrzoek mindcrc welvaart. Samentrekking 
afdeelingsverslagen irrigatic Soerabaja, Bijlagel. 
LAMONGAN. Bctrekkelijk lage, doch zeer 
workzame vulkaan in Pasoerocan ； bestaat uit 

ouderen kegcl, de Taroeb (1G68 M.), waarop 
later do jongere Lamongan (1609 M.) is opge- 
bouwd ； cen derdo oud eruptiepunt ligt wat meer 
Oostelijk (zie kaart in Jaarversl. Top. Dienst 
1913, p. 158)。De cerste en tot nog too eenige 
vollcdigo terreinbeschrijving werd gegeven door 
Pennema in Jaarb. Mijnwczen 1886. Wet. 
Gcd. 73, waar ook op biz. 93 alle bekende emp- 
ties zijn opgegeven (zic ook bij Junghuhn, Java 
III. 1125); vooral in de jaren 1840—1850 

' ' "
 - 
hevige activiteit. 

Fennema geeft ook een beschrijving 
parasietk raters, die langs mantel cn 
van den Taroeb (niet van den eigenlijken La- 
inongan) te vinden zijn, welk aantal door 
Verbcck (Java 118) nog met enkele werd aan- 
gevuld. Die kleine kratertjes bevatten dikwijla 

vertoonde do Lamongan eon 
van 

voet 

meren, die aan het landschap een schilderachtig 
aanzien geven. — De Lamongan is cen der 
weinige vulkanen van Indie, waarvan bewezen 
is, dat zij in historischen tijd echte lavastroo- 
men hebben docn uitvloeien. Over de, betrek- 
kclijk zwakke, orupties na 1886 zie hot Nat. Tijdschr. v. 
Ned.-Indie. 

LAMPALI. Zie MUZIEK en MUZIEKIN- 
STRUMENTEN. 

LAMPATOE (MAL.). Zic ARTOOARPUS 
LIMPATO. 

LAMPEHONG. Dis trictshoofd plaats, zie bij 
BALANGAN. ' 

LAMPfeS (JAV. SOEND.). Zie OCIMUM. 
LAMPOEJANG (MAL., MINANQK., JAV., SO 

END.). 
Zio ZINGIBER- ZERUMBET. 

LAIYIPONGAAP of Laponderaap (Macacus ne- 
meslrinus L.), berook (MAL.), bankoei (? Ban- 
djermasin), bohooronde tot do familie der 
Meorkattcn (zio aldaar), ondersclieidt zich door 
korteren staart (ongovecr cen derde der lichaams- 
lengte) van den Javaanschen aap. De bovenzijde 
is donker olijfbruin, de buikzyde lichtcr, het ge- 
zicht vleoschkleurig, do kruin zwart. Een klcinere, 
donkerder gcklourde vorm van het eilandjo Zuid- 
Pageh (Montawci-eil.) is als M. pagensis Miller 
afgeschciden. Do Lauipongaap be wo on t Achter- 
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Indie, Sumatra, Banka, Borneo en naburige kleino 
eilanden. Hij leeft in Inuggclegcn strekon in troepen cn 
voedl zich met vruchton en in- sekten. In Bcnkoelen cn 
de Padangsche Bo ven- landen wordt hij afgericht op het 
plukken van kokosnootcn. 

LAMPONGBAAI. Grootc, geheel schoonc, matig d词
湾卞HifT 2u zeeinijl het land indrin- gende en om de 
Noord versmaHende baai a an de Zu id k ust van Sumatra. 

De Oostkust blijft benoordeu den stcilen, rotsigen, 
met hoogc boomen begroeiden Varkens- hoek, welkc 
door eon lagcn, kalen, rotsigen bergrug verbonden is met 
het hoogore binnen- land, stei]; daarvoor liggen de uif 
lichtgelcn zandsteen bestaande cilandjes Mengkoedoe en 
Sikapal, bewesten welkc de uitloopers van den inassieven 
vulkaan Radjabasa met eon dubbeltop tot bijna aan zee 
afvallen. Bij Kalianda heeft men een gedeclte wit 
zandstrand, waar- op groote steenen liggen, waartusschen 
warme bronnen on Ispringen en verder loopt langs het 
strand een heuvelland van afwisselende hoogto met hier 
en daar vlakke gedeelten, waaronder enkele drassige, 
waarvoor de Tjondongcilanden liggen. Bij Tjoekoe 
Tjimanoek, het oudc Kraan- vogeleiland, vindt men witte 
kalkrotsen, bij de kampoengs Pandjang en Pedada de 
kleine, maar volkomen beschutte Oostbaai met nauwen 
noordingang en matige diepten en bij lelok- betong, op 
het vlakke strand, den heuvel Koenjit-. 

De Westkust der Lampongfeaai heeft talrijko baaien 
en baaitjes, gedeeltelijk besclmt door daarv66r gelegen, 
heuvelachtige eilanden van ver- schillende grootte, 
waarachterde bergen oprijzen welke tot dicht bij zee 
afloopen, slechts hier en daar een sinalle, bij den mond 
der riviertjes drassige kusstrook vrij latent!. 

Langs de baai vindt men bijna geen droog- valling, 
uitgenomen bij TeJokbetong, waar zij vrij breed is. V66r 
de kust ligt een smal, be- trekkelijk steil koraalrif, dat bij 
en bezuiden TSlokbetong wat breeder is en eenige 
gevarcn draagt, welkc de rcede slechts weinig beschut- 
ten voor de inrollende deining. In de baaien en v66r de 
eilanden der Westkust liggen vele kleinere eilanden 
ei)riffen. V66r de baai liggen de heuvelachtige Legocndi-
eilanden, welke aan den Zuidkant steil uit zee oprijzen en 
waarvaii het kleine Oenang, aan den Noordkust der groep, 
kale, rootle rot sen heeft, ben evens het hoogc, aan allo 
kanten steil uit zee opryzende Sfibesi met een dubbeltop 
en daar benoorden het heuvelachtige, zdllig gevormde 
SSboekoe met steile 

kust/zfusschen dit laatwte en de LSgoendi- groep 
ligt nog het lage, weinig begroeide, uit rooden kJipgrond 
bestaande Serdang en aan de N.O. zijde van SSboekoe de 
rotsige Tiga- eilandjes. Zie Zeeinansgids dee] I. 

LAMPONGSCH. De taal, die gesproken wordt in de 
Lampongsche districten, in Komfiring Oeloe (res. 
Palembang) en de afd. Kroe (res. Benkoe- len). Zij omvat 
ettelijke tongvallen. Volgens do onderzoekingen van Van 
der Tuuk (zie aldaar) kunnen deze teruggebrachl worden 
tot twee hoofddialecten, door hein genoemd Aboengsch 
en 上 abjjan welke in klankstelsel en woordenkeus 
aanmerkebjk, in grammatischen bouw weinig van 
elkaarverechillen. Het klankstelsel in algemeen vertoont 
eenerzijds eene zekere verwantschap 

met het Soendaneesch, anderzijds met het Ba- taksch, 
mecr dan met het Malcisch van Midden- Sinnatra. 
HetzeKde kan mon zeggon van den woordvoorraad. Ten 
opzichte van de eenvoudig- heid der woordvorming st a 
at het Lampongsch ongevcer met het Maleisch gclijk. 
Het Lam- pongsche Ictterschrift, dat weinig van het 
Redjangsch en het Rentjong verschilt, is een der vornien 
van het Sfinskritalphabct, zooala zich dat in den 
Indischcn archipel ontwikkeld heeft. Van dit schrift 
bedienen de Lampongers zich ook om Maleisch en 
Javaansch te schrijven. Als schrijfmateriaal dicnden 
vroeger bamboe, Ion tar bind eren en boomschors, 
tegenwoordig wordt algemeen papier gebruikt; ook voor 
ininnebrieven, waarvoor het gebruik vroeger steeds 
bamboe vereischte, bedient men zich thans weinig meer 
van dat matcriaal. De letters worden in de bamboe met 
een scherp werktuig gegrift, terwijl men op boomschors 
schrijft met een soort inkt of zwartsel, waarbij de 
stamvezel van den arenpalm als pen dienst doet. De 
letter- kundige producten der Lampongers, waarvan tot 
nog toe weinig is uitgegeven, zijn deels in proza, deels in 
poezie. Onder de prozageschriften vindt men grootere 
verhalen (saram baj), kleinere vertellingen (t j a r i k a, t 
j u r i t a), klagende uitboezemingen (h i w a n g), 
sprookjes (tjetjawaan). Tot de poetische voortbrengse- 
len behooren: 1° de bandoeng's, het volksdicht bij 
uit,nemendhcid, ook sagata genaamd in die streken, 
waar men onder bandoeng een lang minnelied verstaat; 
Helfrich vermeldl deze liedjes onder de namen wajak en 
adi-adi ; 2° do pantoen's, waarschijnlijk van do Maleiers 
overgen omen； 3° een mengsel van bandoeng en pan- 
toen. De Bandoeng bestaat uit 4 of 6 regels van 7 
lettergrepen ieder. Bij de vierregelige liedjes rijmt de 3e 
regel op den len, de vierde op den 2en ； bij de 
zesregelige rijmt rcgel 4 op r.], r. 5. op r. 2, r. 6 op r. 3. 
De panloen's bestaan uit 4 regels, waarvan ieder 9 a. 10 
lettergrepen heeft; rijm als bij de bandoeng's. Tot <lc 
onge- schreven literatuur behooren volksverhalen, ver- 
tell in gen, legenden, dierenfabels, o. a. do zoo 
belangrijkc Dwerghert-verhalen, waarvan cnkdo door 
Van Ophuijsen (zie aldaar) in tekst cn ver- taling 
wereklkundig zijn gemaakt. Behalve go- schriften in het 
Lam pon gscl)zijn ook Malcische cn .Javaansche teksten 
onder de bevolking, maar in Lainpongsch schrift, 
bekend. De hulpmiddelen ter beoefening van Jiet 
Lampongsch zijn nog schaarsch; behalve de uitgegeven 
tckslen, di。 alleen voor een gedeelte van eene vcrtaJing 
voor- zien zijn, bezilten w)j ccnige woordenlijsten, 
waarvan de tiitvocrigste, door Helfrich saincn- gesteld, 
uitsluitend betrekking heeft op den tongval van Kroii; 
voor de kennis von het klankstelsel en de spraakkunst 
heeft Van der Tuuk de voornaamstc bijdragen gelevcrd. 
Reeds jaren geledeu heeft deze gdeerde gewezen op het 
groote belang der bestudeering van het Lam- pongsch, 
dat hij als verbindingslid beschouwt tusschen <le talen 
van Java en Sumatra; hij verwachtte daarvan niet alleen 
vermeerdering onzer kennis van het Kawi, maar vooral 
le langrijke resultaten voor de algemeeno taal- kunde van 
onzen archipel. De door hem ge- koesterde hoop, dat een 
wetenschappe]ijkc be- cfefening dier taa] in het land zelf 
zou worden ter hand genomen, is tot nog too nict vervuk 
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Lileratziur : RaHiles, History of Java, Vol. II, 
Appendix bl. LXXI； H. Zollinger, T. v. Ned.-Ind., 9e jg. 
I, bl. 250 vgg.; H. N. Van dor Tuuk, Les Manuscrits 
Lampongs, on possession do M. le Baron Sloot van do 
Beelo 1868 (Aank. door P. J. Veth, T. v. Ned.-Ind. 1868, 
II, bl. 336); Id., Vergclijkende woordenlijst van 
Lampongscho tongvallen, Tijdschr. v. h. Bat. Gen. XVII, 
bl. 569 vgg. ； Id., 5t Lampongsch en zijn tongvallen, 
ibid. XVIII, bl. 118 vgg.; Id., Brievcn betref- fende het 
Lampongsch, ibid. XIX, bl. 3G2 vgg.; Id., Drie 
vcrtellingen in proza, in het Lampongsch, Bat. Landsdr. 
1874； O. L. Helfrich, Proeve van een Lampongsch-
Hollandsche Woor- denlijst, bopaaldclijk voor het 
dialokt van Kroe, Vcrh. Bat. Gen. dL XLV; Id., 
Verzamcling Lampongscho teksten, ibid. ； Id., 
_B.iid_rg-ge tot .de geographiachc, gcologisohe en 
ethnographi- sche kennis der afdeeling Kroe, Bijdr. t. t. 
1. en vlk., 5dc volgr., dl. IV, bl. 566; I<1., Lam- poii 
gsche raadsels, spreckwoordcn en 户prcck- wijzcn, ibid., 
5de volgr., dl. VI, bl. 612r^Ch. A. van Ophuijsen, 
Lampongsche D worghe rt ve r- Jialen, ibid. 6de volgr., 
dl. II, biz. 109; Id., Het verhaal van „de visch en het 
eekhoorntje", ibid. dl. 66, 3e all'., biz. 348. 

LAMPONGSCHE DISTRICTEN. Landbo- s c h r ij v i 
n g. a. Oppervlakte, grenzen. De Lampongsche Districten 
vormen de zuidelijksto I'esidontic van Sumatra met een 
oppcrvlakte van 29.365 K.M.2, liggende tusschcn 3°43' 
cn 5°57, Z.B. en tusschon 104°18' en 105°54' O.L. van 
Greenwich. 

Ten Noordcn wordt dit gewest begrensd door de resid 
en tie Pale in bang met de Masocdjirivicr voor een groot 
deel als grensscheiding, terwijl cen klein gcdceltc dezer 
noordgrens n.l. in het westen wordt gevormd door de 
Mata Woloe (acht bronnen) en de Wai Pisang. Ten Wes-
ten word t het begrensd door de rcsidentics Pa]cnibang 
en Bcnkoelen ； de grons met Paiem- bang wordt 
gedeeltelijk gevormd door de Wai Pisang, loopt verdcr 
over de berg toppen G. Poenggoer en G. Oeloo Majoes 
(deze laatste bergtop vomit tevens ecn dcr grens))laatscn 
mot <le residentic Benkoclcn); op de grens met do 
residen tic Benkoclcn wo rd on van het Noorden naar het 
Zuiden als bergtoppen aangetroffen: <I<* zoo even 
genocmclc G. Oeloe majoes, do G. Kooboegajcn, Pond 
ok Poe war, Ta kit Tebak, Takit Bcgclociig Lociitau, 
Waingingi, Sordang, ，:n do navolgcndc toppen van den 
Boe kit Sawah )i.|. Buwang Oetjocng, Basalila, 
Kocboenitjik (；n Kckabo(j. Ten Zuidon wordt de 
resident io l)espoekl door do watcren van Straat Soenda, 
<|je twee groote iiihaininon vonnt n.l. (lc Se- inangko- en 
de Lampongbuai (zic o mt rent deze baai«?n de 
afzondcrlyke artikclcn)； ten Oos- ten door do Jft vazcc. 

Bohalve do talrijkc eilandjes bij do kust gc- legen, 
behooren ad/ninistmtief tot dit gewest nog <|e eilanden 
Krakatau met La ng Eiland (Poelau Temiang) on 
Vcrlatcn Eihuul (Poelau SSrtocng), 

b. A djninistratieve indeeling. Dcze resident io 
bostaat administratiof uit 2 afdoelingen n.l. do 
Noordelijke: SGpoetili-Toelang Bawang en de 
Zuidelyke: Cffilokbfitong. 

y)a eersto is verdeeld in de onderafdoclingon : 
SSpoetih met Goenoeng Socgih als hoofdplaats, stand 
plaats van ecn Assistent-Resident, best iiurs hoof d der 
gehoele afdeeling cn dor gonoem- 

dc onderafdeoling, Toclang Bawang met do hoofdplaals 
Menggala, standplaats van een con- troleur, en 
Sukampong mot do hoofdplaats^oc- kadana, standplaats 
van den beaturendon y/ubte- naar (Controleur of Civicl 
gezaghcbbcrynDe af-' dueling Telokbetong is verdeeld in 
M ondcr- afdeclingcn: Telokbetong met gelijknamige 
hoofdplaats (zic aidaar), standplaats van den Resident en 
van een Controleur, Kalianda met gelijknamige 
hoofdplaats, standplaats van ecu Oontrolcur of Civiel 
gezaghebber, Kota Agoeng met gelijknamige 
hoofdplaats, stand* plaats van con Oontroleur. 

Sedert 1912 omvat de hoofdplaats Telokbetong ook 
het op 5 K.AI. Noordclijk gclegeno Tancljong Karang, 
dat mob T61okb^tong doer nen-^anTei(l^e~z^ijcIen 
bebouwden grooten weg verbondon is, cn waar de 
Controleur gevestigd is. 

c. Topografische beschrijving — rivieren. Het 
Westelijk en Zuidelijk gedeclte van de residentie wordt 
ingenomen door een bcrgachtig terrein, dat in het 
Noorden vry sncl, in het Zuiden. lang- zaam daalt naar de 
vlakte, die het geheele midden en Oostcn inneemt. 
Bcdoeld bcrgachtigterrein vonnt de Zuidelijko uiteinden 
van don Barisan- keten met twee ruggen, nJ. den 
Westelijken, den Boekit Sawah met de bovengenoemdc 
toppen, stcil naar de Semangkobaai afloopcnde en een 
ineer Oostelijkcn met don in Bcnkoelen zich ver- 
heffenden G. Sekiixtjau (1718M. )sainenhangonde, 
waarin als hoogsto toppen : de Rindingan (150S M.), de 
Kabawok (1641 M.) en de Tanggamoes (2102 M.), ook 
SSmangkoberg of Keizerspiek geheeten (zio aldaar), we 
Ike rug zich daarna in Z. O. nchting over de tusschen 
Semangko- en Lampongbaai gclogen driehoekige 
landpunt voortzet, met de toppen: G. Soelah (1105 M.), 
G. Tanggang (1162 M.) en G. Socak (413 M.). Van dezen 
Oostelijken bergrug gaan Noordwaarts gerichtc hcllingen 
uit, waarin de toppen: G. Oeloe majoes (1789 M.), G. 
Poenggoer (1677 M.), G. Kooboegajan (732 M.) en 
Boekit Bonatan (1688 M.) — cn Oostwaarts gerichte 
hellin gen met den Takit Tebak (2115 M.) en den Takit 
Tjocmbi (1068 M.) als toppen. 

Met den bovengenoemden G. Soelah van den 
Oostelijken rug liangt een N.0. gerichtc samen, waarin do 
G. Pesawaran (1661 M.), G. Ratai (1681 M.) cn G. 
Betocng (1240 M.) als hoogstc toppen voorkomen, en die 
ten Noorden van T6- lokbetoug ovorgaat in do 
hcuvelrceks, welke zich verder langs do Oostkust van de 
Lampongbaai uitstrekt tot den kegclvonnigen Radja 
Basa, dio zich met do toppen .Radja Basa (1281 M.) en 
Barilang (1181 M.) op de Oostelijko dor drio Iftiidpunten 
van dit gowest vorheft. 

Het bcrgland is voor cen groot- dccl vulka- nisch, 
hetgeen o.a. blijkt uit de war mo bronnen, die er in wo rd 
on aangotro (Ten, en de veto uitge- doofde vulkanon. 

De voornaamste rivicron zijn: de Semang- korivior, 
de Wai Sekampong, de Wai Sepoetih, de Toclang 
Bawangrivier on de Masocdji. 

De Seniangkorivier onts])ringt in de residentie 
Bcnkoelen en stroomt tusschcn do beido bo- 
vengenoemde Barisanruggen, waar in het bbven- 
stroomgobied het Seinangko-platea» wordt aangotro 
ffen. Dit is door ecn nauw dal vorbondeii met do vallei 
van don benedenstroom der rivier, die fn do 
Semangkobaai uitmondt, welke bnai con grooten in ham 
vonnt, aan de Oost- en Wostzijdo 
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op velo plaatscn ingcsloten door de hell ingen van de 
zoooven genoemde bergruggen. 

De Wai Sekanipong ontstaat nabij do Pema- tang 
Pisang op *t grensgebergte met Bcnkoelen, nee mt in 
haar bovcnloop de Wai Ilahan, do Wai Sangharocs cn do 
Wai Boeloh op, snijdt bij do kampong Tcgin6n6ng den 
grooten weg van Tolok belong naar Gocnoeng^Soegih, 
vertoont op eeni- gen afstand benedenstrooms van deze 
kampong een waterva), strooint verder in Oostelijke, 
daarna in Z. 0. richting langs de kampongs Dja- manten, 
waar zij bevaarbaar wordt, Get!ong, Goenocng Raja, 
langs de stapelplaatsen Dja- boeng cn Asahan en stort 
zich, na nog een inoo- rassig terrein to hebben 
doorsneden, in do Javazee. 

De Wai Sepoetih ontspriiigt op de hcllingen van den 
Takit Tebak, stroomt in haar bovenloop langs tai van 
wclvarcndc kampongs, verder langs Goenoeng Soegih, 
ncemt als linkerzijrivieren op de Wai Pcngoeboean en 
niet ver van hare uit- monding in de Javazee de Wai 
Troesan, terwijl nog cen weinig strooinafwaarts bij de 
uitvoer- haven Tjabang de Wai Pegadoengan als rechter- 
zijrivier wordt opgenomen. Voor de monding van de 
Sepoetih rivier bevindt zich een zandbank, waardoor do 
scheejivaart bij lagen waterstand wordt belcmnicrd. 
Tjabang heeft handelsgc- meenscliap met Palcmbang en 
Java； do kam- pongs lan gs de Wai Sepoetih voeren 
gocdcren gedeeltclijk af over land naar Telokbelong, ge- 
deeltclijk te water naar Menggala en Palembang； in den 
Westjnocsson is n.l. de Wai SSpoetih met 
handelsprauwen tot Goenocng Soegih bevaarbaar, in 
den Oostmocsson tot de vereeniging van de Wai 
Sepoetih met de Wai Pcngoeboean. 

De Toelang Ba wan g rivier, de voornaamste van het 
gewest, ontstaat uit・ de samcnvloeiing van de Wai 
Kanan en Wai Kiri nabij Pager Dewa； de Wai Kanan 
ontstaat op liaar bcurt uit de samenvloeiing van de Wai 
Besai en Wai Ompoe nabij Pakoean Ratoc； de Wai Kiri 
uit de samenvloeiing van de Wai Soengkai en Wai 
Rarem bij Negeri Ocdjoeng Karang. 

De Wai Besai ontvangt haar water uit vcrschil- lende 
riviert jes, die in Benkoelcn op het grensgebergte met de 
Lampongschc Districten ontsprin- gen n.l. op den Takit 
Tebak en Pematang Loen- tau； de Wai Ompoc 
ontspringt, evenals haar voornaamste linkerzijrivier de 
Wai Giham, in Benkoelcn. 

De Wai Barem neemt haar oorsprong op den Takit 
Tebak, tcrwyl haar linkerbijstroom de Wai Aboeng op 
de hellingen van den Oeloe Saboek ontstaat； bij Kota 
boemi vloeien deze aamcn en de rivier d raagt dan verder 
den naam van Wai Rarfim (zie verder afzonderlijk 
artikel TOELANG BAWANG). 

De Noordelijkste rivier, tevens grensrivicr met de 
residence Palembang, is de Masoedji (zie aldaar). 

d. Klimaat. De jaartemperatuur van het ge- west 
bedraagt gcmiddeld 27° 0. De regenvaJ is in vergelijking 
met de andere deelen van Suma- tra gering； de meeste 
regen vail in het Noordcn voornamelijk van December 
tot Maart, wanneor een W.N.W.-wind waait. In de 
maanden Mei tot September waait een O.Z.O.-wind en 
valt weinig regen. De gemiddelde jaarlijksche regenval 
be- draagG voor: T&lokWlong 2555 in.M.； Kola 
Agoeng 2740 m.M.； Goenoengsoegih 2081 m.M.; 

Kalianda 1945 m.M.; GSdongtataiin J511 m.M. 
In het algcmcon is het klimaat warm en voch- tig en 

ongezond. Zio ook KLIMAAT. 
c. Gesteldheid van den bodem. Het gewest wordt, 

zooals bo von word aangegeven, ten Noorden van de 
SSkampong-rivier in het Westen in genomen door een 
grensgebergte, waar- van de voet, naar het Oosten 
overgaat in eon hcuvelland en vlakto van groote 
uitgestrektheid. Van dit gedeelto van het gewest, 
ongevcer do afdccling SSpoctih-Toclang Bawang 
omvattende, is het Westclijk gcdcoltc het vruchtbaarst en 
hoofdzakclijk waar zich do voet van het gebergto en het 
hcuvelland bevinden. De streek tusschen de Wai Rarem 
en den grooten weg Terbangi- Menggala is echtcr minder 
vruchtbaar, ovenals do gehcelc streek bcoosten den weg, 
Goenoeng Soegih-Menggala, die voor een deel laag 
gelegen is en in den regentijd moerassig. 

Economise he toestand. Landbouw en cultures. De 
oppervJakte-verhouding van berg- streek (betrekkelyk 
klein en zich niet hoog ver- heffende) en de zeer 
uitgebreide vlakte is voor do watervoorziening dcr 
verschillcnde rivieren en voor sawahaanleg in (lit 
gedcelte van het gewest bijzonder ongunstig; bovendien 
zijn de beken, die in de vlaktestreek ontstaan, over het 
algemeen waterarm, tcrwijl de regenval, hoewcl vrij 
grooL, toch onvoldocncle is voor de sawahcultuur； 
voorts is door een plaatselijk onderzoek geblckcn, dat 
cen belangrijk dccl van hot terrein, hoewel laag gelegen, 
niet irrigeerbaar is. , - ' ■ /' •• 

Door deze omstandigheden'en het feit, dat do 
Lamponger sawahaanlcg en -bewerking zoo goed als 
niet kent, worden er dan ook weinig sawahs 
aangetroffen. De rijstbouw geschicdt slcchts voor een 
klein deel op sawahs, inaar hoofdzakclijk op drogc 
veldcn (ladangs),waarvan men 2 soorten onderscheidt; 
de talanggronden, die de voort- zetting vormen van de 
heuvelrcekscn d wars door de moerasgronden, en de 
njapahgrondon, dio langs de rivieren zijn gelogen. 
Kleine sawali- complexen vindt men in RSbang cn aan 
de Wai- Aboeng. Ook het stroomgebied van de 
SGmangko en Sekampongrivicr is gunstig voor de 
watcr- voorziening en voor sawahaanlcg, doch de vlakto 
van de Sfimangkorivier is slechts klein on Jict gebergte 
waarop de zijrivieren van de Wai Sc- kampong 
ontspringen is niet bijzonder hoog, waardoor de 
afstroomende beken niet waterrijk zijn. Door de 
bevolking zijn met hu】p en voor- lichting van 
Bantamniers hier sawahconipJexcn aangelegd, het 
uitgebreidst in de streek Wai Lima (onderafdeeling 
TClokbCtong) en op do koloni- satieterreincn nabij 
GSdong Tataan (onderaf- dccling T^lokbfitong), voorts 
kleinere uitge- strektheden langs de SGinangko- on 
Lampong- baai, alsook Jangs den voet van den liad ja 
Basa (onderafdeeling Kalianda). De ))eworking dozer 
sawahs geschicdt, behalve op het ko]onifjali( terrein en 
in RS bang, door Bantam mers in be- taalden arbeid, of 
wel zij krijgen de helft of cen derde van de opbrengst. 

Bij de sawahbeworking op de kolonisaticter- reinen 
wordt door de Javanen de ploeg gebruikt, waarvan de 
Lamponger zich ook begint te be- dienen ； 
grootencleels gcschicdt de loswerking van den grond dcr 
sawahs nog door u id del van vertreding door karbouwen, 
dan wel gehccl mot behulp van den patjoJ. 

De aanleg van ladangs geschiedt door eenigo 



LAMPONGSCHE DISTBICTEN. 511 

families gemccnschappelijk ； hot uitpotcn on wieden 
bezorgt elkc familic afzondcrlijk, terwijl bij don oogst 
meer gcmecnschappclijko arbeid plaats heeft. Snijloon is 
lifer een uitzondoring, do eigenaar volstaat gewoonlijk 
met het geven van eon fecstje. Van den ladang-bouw is 
die op do talanggronden het minst in trek, omdat zij 
gewoonlijk met zwaar, maagdelijk bosch zijn bedekt en 
daardoor nicer en kraclitiger arbeid vcreischcn. Njapah-
ladangs bevinden zich langs de oevers van de Wai Kan 
an, Wai Kiri, Toelang Ba wan g en Masoedjirivicron, dio 
bij hoog water onderloopen en wegens de grooto 
vruchtbaarheid van den bod cm door den slibaanvoer, 
ruime oogsten levcren ； een nadeel is echler, dat hior het 
to veldo staando gewas door overstroomingen wol eens 
goheel wordt vernield. 

Indien do rijstveldcn cen goeden oogst opleve- ren, 
hetgeen bij den ladangrijstbouw slechts mo- gclijk is, 
indien de droge tijd niet door regens wordt onderbroken 
en daarna het regenseizoen regelmatig verloopt, is do 
oogst voldoende voor de landbouwende bevolking； 
voor de bewoners der hoofdplaatsen, niet-Iandbouwers, 
alsmede voor de werkliedcn der ondernemingen van 
land- bo uw moct rijst worden ingevoerd, de laatstc jaren 
gemiddcld 4500 ton per jaar. 

De jaarlijkscho opbrengst aan padi bedraagt voor de 
Lampongs ongevccr 500.000 pikol. Brei- den de Europcesche 
cultures zich nog mcer uit / en is de aanleg van spoorwegen in 
vollen gang, @ ~： dan zal met het to en cm end aantal koclies ook 
do bchoefte aan rijst stijgen. Uitbreiding van den rijstbouw is dus 
eon dringende eisch. Het gouver- nement tracht don roofbouw van 
thans zooveel mogelijk to vervangen door sawahbouw, maar stuit 
in zijn pogen op de geringo activiteit van de bevolking, die vecl van 
de werkzaainheden tegen bclooning overlaat aan Bantammers. 

Behalve rijst word t door een deel der be vol- king ook 
djagoeng als voedingsmidde] aange- plant en in tjjdcn 
van rijstschaarschte knol- gewassen. 

Voorziet de rijstbouw in de Icvensbchoeften van den 
Lamponger, de pepcrcultuur is ecn voor- namc bron van 
inkomsten. In het gehecl zijn voor dezo cultuur 七 7.500 
bouws in gebruik gc- nonu'ij, waarvan SCpoctih en 
Sekampong elk 士 2500 bouws bezitten. Het zijn mccst 
hellendo tcrrcincn waarop, nadut van den grond cerst ccn 
rijstoogst is gehaald, do tuinen worden aange- legd. Bijna 
iedere inlander heeft ecn peportuin, maar ze tellen 
mcestal niet meer dan. 400 a 1000 ranken. Grooto 
aanplantingen Jcomen na- genoeg niet voor wegens 
gobrok aan kapitaal voor lict huren van koclies. Vcel 
gebruik wordt geinaakl van de Bantammers als 
wcrkkracht in do tuiucn, die daarvoor elk jaar in grooten 
getulo van Java oversteken cn tijdclijk in de residentie 
verblijf houden. . . pluk geschicdt in de kust- streken 
onistreekszipril on Mei, in do boven]andcn iets later. Do 
bcssen worden byna uitsluitend tot zwartc peper 
vorwerkt, de bereiding van witle gc- schicdt slechtH in 
de afdceling Sepoetih—Toe- langbawftng, maar o(»k 
danr niet dan in geringo hooveelhcdon. De uitvoer 
bedroeg in 1914 dan ook 13.100.000 K.G. zwarto, tegen 
slccnts 574.000 K.G. witto pepor. Het grootsto deel van 
het product wordt vervoerd naar TfilokbStong of naar 
AlfinggaJa en vandaar o.m. door de Kon. Pakctv. Mij. 
naar Palembang of Batavia gebracht, hot 

mecst naar Batavia omdat de pepcrhandel zich 
steeds meer op Java concentrcert. Slechts I 1 
mil. K.G. ging dirckG naar het buitenland. De 
pryzen zijn aan grooto schommelingen 
onderhe- 
vig (/ 15 tot / 37 per pikol) en dit brengt het 
grooto bezwaar mede, dat de bevolking geen 
vol- 
doende zekerheid van bestaan heeft. De laatste 
jaren was de gcmiddelde opbrengst 5 millioen 
gulden. Hiervan blijft een groot deel bij 
tusschen- 
handelarcn han gen, die door het verleenen 
van 
voorschottcn, de pepor vaak voor / 10 per 
pikocl 
van den planter opkoopen. Ton cinde dezen 
tusschenhandel uit te schakelen werden op 
initiutief van het bestuur peperbeurzen opge- 
richt te Tandjong Karang en bij Telokbctong. 

Voor de toekomst is de zich steeds uitbreiden- 

de klappcrcultuur van groote beteekenis. Het N. is 
minder geschikt, maar in het Z.zijn uitstekende 
rcsultaten verkregen, vooral in do omgeving van 
Telokbetong, op de eilanden in de Lampong- baai, in 
Wai Lima cn Poegoeng en te Kalianda en Semangka. 
Ook bij deze cultuur worden het gebrek aan 
wcrkkapitaal, de praktijken van tusschenhandelaars en 
het ontbreken van een 
beurs, als ernstige nadeelen ondervonden. De 
uitvoer van copra is de laatste tien jaar belang- 
rijk tocgenomcn. De export naar het buitenland 
bedroeg in: 
1905 .. .. 2.000 K.G. 
1906 .... 4.000 K.G. 
1907 .... 17.000 K.G. 

1909 .......  54.000 K.G. 
1910 .... 32.000 K.G. 
1911 .... 41.000 K.G. 

1908 .... ------------ K.G. 
Na 1911 ging allo copra naar Batavia vanwaar 
de verdero verscheping plaats had. In 1913 cn 
1914 beliep die export 41G.000 en 667.000 K.G. 
Bovendien werden in 1914 nog 2.528.000 stuks 
klappers voomamelijk naar Java en Palembang 
uitgevoerd. 

Do rubbercultuur is nog in haar beginstadium. 
De uitvoer, die uit hevea en ficus (plantagepro- 
duct) cn bosch-ficus bestaat, beliep IS ton in 
1912 en stecg tot 42 ton in 1913 en ongeveer 100 
ton in 1914. De uitvoer van koffie, wclke hoofd- 
zakelijk op Java en Palembang is gericht, be- 
droeg in 1914 1.374.000 K.G. Van eenigo betee- 
kenis is verdcr de aanplant van vezelplanten, 
zooals manilahcnnep en kapok en van tabak, 
terwijl pin an g en suikcrrict voor eigen con- 
sum ptie worden verbouwd. 

De Lainpongschc Districten bevatten nog uit- 
gestrekte boschcomplexen, die zeer rijk zijn aan 
goede en duurzamc houtsoorten o.a. tembCsoe. 
De Lamponger mag zooveel timnierhout happen 
als hij wil, zoowel voor cigen gebruik als voor 
den uitvoer, in its do boomen nog niet door een 
andcr in bezit zijn genomcn, hetgeen uit bijzon- 
dero merkteekens blijken kan. IBj bewerkt de 
houtsoorten echtcr alleen voor oigen gebruik,. 
voornamelijk voor huizenbouw en het ma ken van 
prauwen. De cxploitatie is vecl in handen van 
Chincczen, die verzaagd hout Icveren aan do 
hoofdplaats, aan de ondernemingen on in do 
laatste jaren vooral aan de Staatsspoor. Ook do 
handci in boschproducten wordt geheel door Chi- 
ncczcn cn cen weinig door Palembangers be- 
heerscht. l)c Lamponger verzamelt alleen, wan- 
ncer hij in dirccten nood zit, de pcpcroogst is 
tegengevallcn of er gebrek aan rijst is. Voornaam- 
stc producten zijn： rotansoorten, gom-damar, 
karet, getah pertja, en in het N.O. djSloetoeng. 
Vcol wordt ingczamold in do Masocdji streok en 
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Rebang, maar de bosschcn nemcn in rijkdom af; voor 
rotan, waarvan de uitvoer in 1914 nagenocg 322.200 
K.G. bcdroeg, heeft reeds aanplanting plaats； do 
uitvoer van da mar bedroeg in het- zclfdc jaar 885.500 
K.G. 

Do particuliero onderneniingen van landbouw, waar 
koffie, rubber en op cen enkcle tabak ge- teeld worden, 
ncmen de laatstc jaren geregeld in aantai toe. In verband 
met de hoogc rubberprij- zen in 1909 gonoten de 
Lampongs nadien in bij- zondcre mate do belangstelling 
van Europccsch kapitaal, zoodat bijna allo gronden van 
het ge- west in erfpacht werden aangevraagd. In verband 
met dezen strooni van aanvragen word toen om de 
belangcn van de bevolking voldoende te behartigen, 
vastgesteld welke terreinen voor haar zouden 
gereserveerd. blijvcn, welke voor boschreserven zouden 
dienen, terwijl het over- blijvende voor de 
erfpachtaanvragers beschik- baar bleef. 

Vecteelt. Voor veeteelt gevoelt de Lamponger 
weinig en hij besteedt daaraan dan ook weinig zorg. 
Behalve de karbouwen,dic hij als trekdieren voor de 
karren gebruikt en die in de kampong gestald worden, 
heeft de bevolking nog vole kar- bouwen, die, vooral in 
het N. van het gewest, vrij in de bosschen rondloopen 
en een niaal per jaar worden ge van gen en in omheinde 
terreinen (kandangan) verzameld. Dit gebeurt in den 
west- moesson, zoodra de moerassige gronden onder 
water staan, waardoor de karbouwen ged wongen zijn 
de hoogere gedeelten van het terrein op te zoeken ； de 
eigen a ten hebben dan gelcgenheid een gedeelte hunner 
karbouwen naar hun kampongs te brengen, terwijl de 
nog geen inerkteeken aan de ooren dragenden daarvan 
worden voorzien. De jonge dieren toch, die nog niet 
gemerkt zijn, krij- gen de kenteekenen (djarhoeng) van 
het moeder- dier. Van de and ere ongemerkte oudere 
karbouwen worden de mannelijke exemplaren, waarvan 
de horens longer zijn dan een bepaald aangeno- men 
maat,en de vrouwelijke,die reeds jongen hebben 
geworpen, het eigendom van den eigenaar of eigenaren 
van de kandang, terwijl de gemerkt© karbouwen van 
een and ere mega aan de bezit- ters worden 
teruggegeven tegen botaling van een losprijs van / 2.— 
tot / 5.— aan den eigenaar van de kandang. 

Visscherij. Een belangrijk en goed loonend middel 
van bestaan is de visscherij, zoowel die in zee, als op de 
rivieren. De zcevisscherij wordt het rneest aan de 
Zuidkust beoofend, voorname- lijk in de Lampongbaai. 
De vangst wordt tegen ba ar geld aan opkoopers 
verkocht, die de waar naar de pasar te Telokbetong of 
Tandjongkarang brengen, dan wel rond venten. Ook 
heeft wel een bereiden plaatts tot “gegesek" d.i. 
gedroogde visch, terwijl de reeds half bedorven visch 
wordt gekookt en gezouten en als “pindang" grooten 
aftrek vindt. 

Mynbouw. Voor de expJoitatie van ijzererts-, goud- 
en kopedagen we rd en in do onderafdeeling 
Telokbfitong in de Jaatste jaren inijnbouwcon- cessicii 
verleend ； ook werden op eenige plaatsen in de 
binnenlanden steenkolen aangetroffen. 

Industrie. Hoewel in de kampongs langs de groote 
rivieren de bevolking bed re ven is in het maken van 
prauwen en hier en daar een goud- en silvers mid wordt 
aangetroffen, die zijn vak goed verstaat, beoefent de 
Lamponger geen bepaalde takken van industrie. Wat de 
weef- 

kunst botreft, dezo wordt, in verband met don 
toenomenden invoer on gebruik van Europeescho 
lijn^vaden, door vrouwen en mcisjes thans minder dan 
vroeger beoefend; gold in vroegere jaren als rcgel, dat 
een mcisje niet mocht trouwen, voordat zij een zekcr 
aantal sarongs (tapih's) had go we ven, thans wordt 
daaraan niet nicer de hand gehouden. Het woven 
gcschicdt naar bepaalde patronen van verschillende 
kleur, dikwijls rijkelijk met gouddraad versierd. Voorts 
maken vrouwen on meisjes werk van het vlechtcn van 
matten on doozen. 

Handel cn verkeer. De handelsproducten, welke 
worden uitgevoerd zijn, zooals reeds vcrmeld 
hoofdzakelijk peper, copra, bosch- producten en 
timmerhout en die van de onder- nemingen van 
landbouw： rubber en koffie. Wat handcl en verkeer 
betreft kan dit gewest ver- deeld worden in： a. het 
Noordelijk verkeers- gebied, n.l. dat van do Toelang 
Bawangrivicr 】net Menggala als handclscentrum; b. de 
ver- keersgebieden in het Zuidelijk deel van dit gewest, 
oinvattende: 1. dat van Soekadana en omstreken, 
waarvan Soekadana het handels- centrum en Laboean 
Maringgei de uitvoerhaven vormt, 2. dat van de 
Lampongbaai met Telok- betong en Qosthaven, en 
Kalianda als centra, 3. dat van SeSemangkobaai met 
Kota Agoeng als handelsiniddelpunt. 

De handel wordt in het Noordelijk deel voor- 
namelijk gedreven door Palenibangers met han- 
delsprauwen langs de rivieren, die aan de Oost- kust 
uitmonden, terwijl voor het verkeer van Menggala af 
stroomopwaarts langs de Toelaug Bawangrivier en zij 
rivieren ook we gen zijn aan- gejegd ； in het Zuidelijk 
deel der Lam pongs is ten- gcvolge van de terreinformatie 
en van de omstan- digheid, dat de rivieren slechts over 
een klein gedeelte bevaarbaar zijn, riviertransport 
uitgeslo- ten en geschiedt het verkeer tusschen binnen- 
land en havenplaats over landwegcn, terwijl do 
kustplaatscn aan de Lampongbaai zooals 1'ara- hai) 
(Oostzijde), Batai, Poendoeh en PCrduda (Westzijde) per 
prauw over zee verkeer jnel Telokbetong onderhouden. 

Voorts bestaat er door stoomers van de Kon. 
Paketvaart Mij. geregelde gcmeonschap tusschen 
TfilokbStong en de Oosthavcn, Kalianda en Kota 
Agoeng onderiing cn met Java cn plaatsen aan de 
Westkust van Sumatra, terwijl stoomschcpen van 
vorschilleiide jnaatschappijen AIGnggala verbindcn met 
Palejnbang cn Batavia. 

Van de landwegen worden genocind : do groote weg 
van Telokb6tong, gaande in N,-richting langs Tandjong 
Karang, Goenoeng Soegih naar Menggala, Jang 130 
K.M.; van deze plaats gaat in Westelijke richting een 
binnen weg naar Pa- naragan, van hier binnenwegen 
Jangs de Wai Kan an on Wai Kiri en verder langs de Wai 
Besai en Wai Om))oe. 

Van Tandjong Kara ng af leidt de groote weg in W. 
ricliting naar GCdong Tataan (kolonisatic terrein), 
daarna door de vruchtbare Wai Li)na streek naar 
Soekamara, vervoJgens in N.lijkc richting naar 
Tandjoeng Kocmala,. van waar doze weg eerst in W, 
daarna in Z.W. richting door de onderafcleeJing Kota 
Agoeng naar de hoofdplaats Kota Agoeng loopt. 

Van af Goenoeng Soegih gaat ecn weg in W. richting 
langs de aan do Sfipoetihrivier gclcgen kampongs o.a. 
langs Ko in firing, Boeini Hadji, 
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S6gala Midar, verdor in N.-richting langs Hadji 
Kagoengan naar Kotaboomi, waar ook con ver- harde 
weg uitkonit van Terbangi (12 K.M. ton N. van 
Goenoeng Soegih) uitgaando in W. richting. Van 
Goonoeng Soegih gaat in 0. richting do groote weg naar 
Soekadana, verder eorst in 0. daarna Z. 0. richting naar 
do liavenplaats La- boean Maringgei, terwijl van 
Sockadana een andere weg cerst in Z.O. richting, 'daarna 
0. langs de Sekampongrivier tot Djaboeng gaat, ten 
slotto zich in N. richting oinbuigt om ook to Labocan 
Maringgci uit te komen. 

Telokbetong is met de kainpongs, langs de 0.- kust 
van de Lampongbaai gelegen, verbonden door een weg, 
die bij de kampong Tarahan in 0. richting landwaarts 
buigt, later in Z. richting voert naar Kalianda 
(onderafdccling Kalianda), van waar deze weg zich 
langs de kampongs, aan den voet van den Radja Basa 
gelcgcn, voortzet en naar Kalianda terugvoert, met cen 
zijweg naar de kustplaats Ketapang aan de Javazeo. 

Sedert 1911 is het Gouvernement bezig een 
spoorbaan to doen aanleggen, beginnendo bij do 
Oosthaven (Oostzijde van de Lampongbaai) nabij de 
kampong Pandjang, op 土 10 K.M. van TSlokbetong 
gelegen, loopende in N. richting naar Tandjong Karang. 
Doze 12 K. M. werd Augustus 1914 voor het publiek 
verkeer go- opend. Driemaal per week is er aansluiting 
met de vcerboot naar Java (Zie ook MeRAK). Sedert 
November 1915 is het deel in gebruik tot TcginBneng 
(45 K.M.). De ]ijn zal verder N.-waarta door de 
onderafdeelingen Sepoetih en Toclang Ba wan g in 
N.W. richting naar de residentie Palembang voeren, 
waar bij Praboemoelih aansluiting wo rd t verkregen. 
Waarschijnlijk zal een zijlijn van Tandjong Karang in 
W.-richting naar de Wai Lima st reek en in Noorden een 
zijlijn naar I\Ienggala worden aangelegd. 

Tot den aanleg van doze lijnen werd bij de wet van 
30 Deccmber 1911 machtiging vorlecnd. Ecu der 
moeilijkste vraagstukken was het uitkiezen van de 
plaatsen, waarlangs de apoorweg zou worden 
aangelcgd. Naast technischc spelen hier- bij vooral 
oconoinische factoren een rol, on het is <lc groote vraag 
of do spoorweg inoet aangelcgd worden door streken, 
die reeds wat beteekenen, of door oerwouden, van 
wclkcr ontgiiuiing men grooto vorwaohtingon koestert. 
Een twecdo moei- lijkhcid bleek de voorziening in eon 
voklound aantal arbcidskrachten, daar uit do schaarscho 
in land sc ho bevolking geon wcrkvolk kan worden 
vorkrogon. Door de oprich ting van een cigen einigratie-
dienst op Javru kon langzamerhand in de bchoefte 
worden voorzien. Gedurendo 1914 word on daarvoor 土 
5700 arbeidors naar Tfilok- bfitong overgebracht; do 
inheemHcho bevolking blecf tot nog toe werkeloos. 

Den ccononiischen toestand samonvattend ken 
gozogd worden, dat de ongehinderdc roof- bo uw, 
welkcn de inlander jarenlang hceft kun- non uitoefencn 
doo rd at de bouwgronden over- vloedig boschikbaar 
waren, verlammond heeft in- gowerkt op do 
econoinische activiteit van do bc- volking, on dat 
daardoor do landbouw, het voor- naamsto middcl van 
bestaan, op lagcn trap van ontwikkoling is ge bio ven. 
De laatsto jaron is ochter door do velo nieuw opgcrichte 
cultuuron- dernemingen en het toegenomcn 
transportwezen, 

n 

vooral door den aanlcg van den Zuid-Sumatra spoorweg, 
oen toencmcndc vooruitgang to be- speuren. 

Bevolking. Hot bovolkingscijfor is in ver- houding tot 
de oppervlaktc van het gewest' goring. Op uit. Dec. 1905 
bedroeg het luidens do ambtelijke opgaven 156.5】8, 
dorhalve ge- middcld 5 per K.M.2 (146 Eur., 486 Ohin., 106 
Arab, en andero Vreemde OosterJingen en 155.080 Ini., van 
welke laatsten 79.888 m. en 75.192 vr.). Do inheemscho 
bevolking bchoort tot het Ma- leische ras； omtrent hare 
afkomst zijn verschil- lendo gissingen uitgesproken 
(Junghuhn wees op仄 vorwantschap met do Bataks, 
Zollinger met do Soendaneezen) ； tegenwoordig neemt 
men aan, dat' zy is ontataan uit een vermenging van 
oigenlijke Maleiers met do oorspronkelijke be- woners 
dezer streek. 

De Lamponger is over het algonaeen eenvoudig en sober 
in zijne levenswijzc. Hij kenmerkt zich echter in andero 
opzichten door ijdelheid, zoo- als bijv. blijkt uit het geven 
van grootscho na- men aan zijne kampongs, uit het dragen 
van hoogdravende namen door de mannen en van kostbare 
versierselen door de vrouwen bij feestelijko gelegenheden. 
Hy is bereid tot groote uitgaven voor hotgeen zijne ijdelheid 
streelt. Met dio ijdelheid ook hangt zijn weerzin samon om 
in of naby zijn kampong goed botaalde kocliediensten te 
verrichten, waarvoor hy wel te vinden is op grooten afstand, 
indion geld- gebrek hem daartoe dwingt. Voorts is de Lam-
ponger lichtgeloovig, hoewel hij, wat verstan- delijke 
ontwikkeling betreft, niet achterlqk kan genoemd worden. 
Tegenover zijne kinderen is hij zwak en toegevend. Velo 
jongelingen bren- gen den dag door met nietsdoen, en 
besteden den avond en een deel van den nacht aan vrijagea. 
Aan zijn haat en nijd geeft hij dik- wijls op onwaardigo 
wijze uiting als door het indienen van an on y me, meesttijds 
leugenach- tige k la ch ten tegon zijn vijand bij het bestuur 
of door hem uit don weg te ruimen middels sluipmoord. 
Hoewel van den Lamponger niet kan gezegd worden, dat 
hij ijvorig is, mag uit de omstandigheid, dat hij voor het 
verzorgen en het oogsten van zijn poperaanplantingen veol 
gebruik maakt van Bantammers, die voor hun arbeid een 
deel van den oogat ontvangen, niet de conclusic worden 
getrokken, zooals dik- wijls gedaan wordt, dat hij lui is en 
veel van zijn work aan anderen overlaat； in verband toch 
met de bijzondoro geschiktheid van een groot gcdeelte van 
don bodem der Lampong- Hche Districton voor do 
popercultuur, legt do Lamponger grootero aanplantingen 
aan dan hij mot zijn huisgezin kan verzorgen, waardoor de 
hulp van Bantammors noodig wordt. 

In beschaving staat de bevolking niet achter bij dio der 
aangrenzende gewesten, waarop de velo middelon van 
verkeer met Java en Pa- lombang medo van invloed waron 
； hare beschaving blijkt o. a. uit klecding, huizenbouw en 
hooge ontwikkeling van do weefkunst, terwijl bijna zondor 
uitzondoring de jongens en ineisjes hun taal leoren lozen on 
schrij von mot Lampongscho karakters： dit aanleeren 
vindt gcdeoltelijk con prikkel in het gebruik, dat jongens on 
moisjes or o. a. bij feestelijko gelegen- hedon van makon, 
om elkaar mot behulp van briofjes hunno gevoelens niede 
te doelen, ook 
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om afspraken te inaken ； in een gedeelte van 
het go west, n.l. waar de Islam nog weinig in- 
vloed op de volksgebruikcn heeft kunnen uit- 
oefenen, bestaat tusschen de jongclingen (ma- 
nganei) on moisjes (modi) een door de ad at 
toegestane zeer vrijo omgang, die meermalen 
tot zcdeloosheid. Icidt. Huwt het Lampongscho 
meisjc, dan wordt voor liaar het tijdperk van 
zoodanige vrijheid besloton en leeft zij verder 

 

ingotogen. 
Gelijk onder g o s c h i e d o 11 i s hiorna wordt 

mcdegedeeld, zou nnar de overleveringen de Lam- pongsche 
bo volkin g afstainmen van zekcren v f Lampong, wiens 
afstainmelingen zich later ten deele in het onderwerpelijk 
gewest zouden heb- ' ben neergezet en zich wed er gesplit st 
zouden hebben in kaboewajan of boctcai, terwijl het 

 

gobied, door leden van dezelfde kaboewajan 
geoccupeerd, we rd aangeduid met de benaming 
marga, in het Lampongsch miga (migo). 
C-Cv-De inkomsten der megahoofden bestonden 
o. a. uit een heffing (oelassan) van door vreem- 
delingen of lieden van een andere inega inge- 
zamelde boschproducten, gewoonlijk 1/6 tot 
1/10 van de waarde er van bed ragende; uit een 
hasilheffing voor Jiet aanlcggen van ladangs 

door vreemdeJingen of personen, niet tot hun mega 
behoorendc； uit een gedeelte van de op- gelegdc 
boeten der door hen berechte zaken en voorts bij het 
berechten van civielc zaken uit een heffing van 1/3 der 
waarde van de zaak 

 

in geschil (laba). 
Bij de geleidelijke toename der bevolking wei-d de 

noodzakelijkheid gevoeld om de gren- zen der miga's 
en kaboewajan te regelen ； aan- gezien de 
pSnjimbangs (margahoofden) daarin niet naar wensch 
slaagden en aan gemaaJjte over- eenkomslen niet de 
hand we rd gehouden, werden 
dooi' de verschillende kaboewajan gezanten naar den 
Sultan van Bantam, met wien destijds aan- rakingen 
waren verkregen, gezonden met het verzoek de door 
hen onderling overeengekomen grensregelingen te 
bekrachtigen. De Sultans voldeden aan dergelijke 
verzoeken, gaven pi- ag6ms (lastbrieven), waarin de 
onderlinge gren- zen werden omschreven. De houders 
van zulko 

 

piagems kregen zekeren invloed; zelfs erlangden 
enkele panjimbangs en ook vreemdelingen pi- ageins, die 
zij voor peper kochten, waarin ver- mcld we rd, dat de 
aangewezen grond van den ''houder was: in de bo ven land 
en werden zulko piagems niet erkend, daarenlegen wel in 
TCIok bfitong, Semangka en de IV Marga's, waardoor in 
deze streken woeste gronden in individueel 
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hun titels 
•- ■ 

bezit geraakt zijn. 
raking en gemeenschap tus- 

sschen do Lam pongs — • 
Lampongers belust werden op titcls, 

Bantam in gebruik waren, en had ook 
volge, dat de pawjkat p^padon in de 

#0 De meerdere aani 
en Bantam maakte, dat 

pongs in het leven were! geroepen. 

die in 
tenge- 
Lam- 

Zoo verkregen in den beginne de xnargahoof- 
den (penjijnbang jniga) den rang van poeng- 
gawa, vertegenwoordiger van den Sultan, op 

piagejn van koper vermeld； voorts kanon- 
, / nSn, krisseii ~~ .二云“ ，二-2. 

'familic ala simbangan (poesakagoederen) 
门 zorgvuldig Lewuard worden; andcren，▼: 

即 yoorbeeld en vonden de Sultans bereid 
(djSnangan) zooals pang6ran, kijai- 

C .aria, ngab6hi, tfimSnggoong, krija, 

方 
en pieken als geschenken, die in 

volgden 

mas en 

dalem to gevon in ruil voor goloyerdo popor en 
mcdcgebrachto gcschenken. Van liovcrledo word door 
do Sultans in dit geven van titela een bepaalde hand el 
gedreven cn word er nog bij bepaald, dat die titcls in hot 
geslacht erfelijk zouden zijn. Aan zijn ijdclheid kon de 
Lam- ponger nog nicer botvieron, toen Bantam goon 
invloed meer op de Lam pongs uitoefende; er waren 
hoofden en penjimbangs, die toon de titcls van 
soesoohoonan, sultan' en dalom pangdran aannamen, 
waaraan later wed er andoro grootsche namen werden 
verbondon, waardoor titels ontstonden als pang eran 
aein- poerna djaja, pan go ran tihang marga en andere. 

De Lampongsche hoofden hadden gedurende hun 
verblijf in Bantam bemerkt, dat de Ja- vaansche grooten 
het voorrecht hadden om hoogor te zitten dan de 
minderen. Deze Javaan- sche ad at wilden do 
migahoofden gaarne na- volgen； eenigen hunner 
zouden dan ook van den Sultan hot recht verkregen 
hebben om, wanneer zij als poenggawa van den Sultan 
rechtszaken behandelden, op een verhovenheid te gaan 
zitten, welke zetel den naarn van „pe- padon'' kreeg (zecr 
waarscliijnlijk is pepadon afgeleid van het grondwoord 
adoe — gevecht, twist, n.l. paadoean dat 
samengetrokken padon wordt en door verdubbeling van 
de eersto lettergreep pfipadon geeft, en dan beteekent 
plants, waar men rechtsgetlingen voorbrengt en dan 
tevens zijn opwachting maakt). Andoro migahoofden 
niet willendo onderdoen voor hun- ne ambtgenooten, die 
bedoeld voorrecht hadden verkregen, zouden in hun 
vergaderzaal (sSsat) ook een pepadon (een soort van 
bank) hebben gcplaatst, om daarop bij vergaderingen en 
feesten plaats te nemen, Eenmaal in het bezit daarvan, 
lieten zij aan den in gang van hun megakampong cen 
eerepoort (lawang kori) oprichten, waardoor bij 
feestelijke gelegenheden slechts het niigahoofd 
vergezeld vap zijn familic zich naar de eesat begaf. 

Do tijoeh- en soekoehoofden verlangden al spoedig 
eveneens cen pepadon te bezit ton, hetgeen hun na 
ovorleg met de niigahoofdon tegen betaling van grooto 
soinmen, word toe- gestaan. Op deze wijze ontHtonden 
van Jiovcr- ledo naast de pepadon miga, de pepadon 
tijooh en pepadon soekoe. Aangezien intusschon niot 
allo mega-, tijoeh- en Bookoehoofdcn de n)id- delen 
bezaten om een pepadon te vcrkrijgen, word het bezit 
van lievcrledc cen onderHchei- ding in dien zin, dat zij, 
die haar wel bezaten in aanzien, in rang, bo ven do 
anderen warden gesteld. Voorts were! bcpaukl, dat de 
perso- nen, dio door erfenis in het bezit van een po- 
padon kwamen, als penjiinbangs zouden worden 
aangeinerkt. Zoodoende kreeg men naast de penjinibang 
adat, zijnde de afstanunelingen van de eerste Btichters 
van een mega, tijoeh on soekoe, de penjimban(/ 
panglcal, zijnde de op- richters van een popadon on 
hunne mannelyko afstammelingen. In den loop der 
tijdei) ver- kreeg zelfs hot pcpadonbcziL cen zoodanige 
beteekenis in hot maatschappelijk loven van den 
Lamponger, dat evenbcdoeld ondorscheid allcngs 
wegviel. 

Vol gens de adal gaat zoo we] bij den pon j unban g 
ad at als bij den pen jim bang pangkat deze rang bij 
ovorlijden van den drager over op zijne afstammelingon 
in de recbto manno- 
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lijko linio; bij ontstontenis van dcrgclijke af- 
stammelingcn kicst de penjimbang zijn opvol- gcr in do 
mannelijke zijlinio in wolk goval do uitverkorenen door 
den penjimbang als zoon aangon omen wordt. Zclfs 
komt het voor, dat eon penjimbang bij zijn loven iomand 
als broe- <ler of oom aanneomt. Hccft con penjimbang 
geen mannelijke erfgenamen, doch wel con of meer 
dochters, dan kan hij de oudsto uit- huwelijkcn aan 
iemand tot een lagoren pepadon bohoorendo en zijn 
schoonzoon tot zijn ver- vanger als penjimbang 
aanstellen; ook waar- neming van het pcnjimbangschap 
was mogelijk. 

Bij de achtorecnvolgens ter zako getroffen 
regcliiigen, word ten slotte door de penjim- bangs 
vastgesteld, dat do pangkat ook door aankoop te 
verkrijgon zou zyn, nadat allo recht- hebbenden op de 
megapangkat zulks zone!on hebben goedgevonden ； 
tevens word aan de ran gen van pepadon miga, tijoch on 
sookoe nog do pangkat sesaka en pangkat andang 
toogevoegd, opdat ook dcgencn, die niet over do 
middclen konden bcschikken om een der drie 
hoofdrangen machtig te worden, ten minste in het bezit 
van een minderen rang kondon komen en daarvan de 
voordeolen konden trek- ken. De pangkat scsakabezitter 
had nJ. het rccht om bij feesten tegen een leuning of rug- 
stut (sGsaka) to steunon, die gewoonlijk van snijwerk 
was voorzien. Evenals de pepadon we rd de sesaka in de 
sGsat (vergaderzaal) ge- plaatst, doch wordt, indien de 
eigenaar be- Iccdigd is geworden, daaruit verwijderd en 
verborgen gehouden, totdat dezo gewroken is on do 
pepadon of sesaka dus gezuiverd is van de smet, die haar 
aankleefde. 

Voor het verkrijfjen van den pangkat pepadon 
nioeten vcrschillondc uitgaven gedaan worden, waarvan 
do hoegrootheid afhankelijk is van de Hoort van 
pepadon； voor do lioogste soort n.l. de pangkat 
pepadon miga moest incn b.v. in vroegcro tijdon 1200 
realon = 2400 guidon betaJen aan panSrangan 
(bekondmaking), voorts moesten 30 karbouwen 
gcleverd worden voor de feestelijkhedon cn nog ccn som 
van 30 realen betaaid aan pen gad jin (bekendmaking 
van de verheffing by bckkcuslag) cn 30 realen als 
irawan. Do pan eran gan van de verschil- Icnde Moort 
])epa(lons word verdccld tusschen het jnigahoofd en de 
overige penjirnbangs der miga, waarin de verheffing 
]iad plaats gcvoiiden, tcrwijl de karbouwen, de 
})6ngadjin on irawan ten goede kwumon aan allo pen j 
ini bangs dor oniliggendo landstrcken, dio ccn on under 
on- dor hmine fftiniliclcdcn verdeeldcn. Later word 
vastgcstcld, dat bij do pepadonbcstijging mot klcinc 
bedragen aan panOrangan, pSngacljin on irawan kon 
volstaan worden. 

Van do velo ondersohe'H ingsteekons der 
verschillonde j)epadons wor> i hier genoemd: voor do 
bezitters der pepadon miga: hot gc- bruik van oon wit 
zonncscherjn met franje, van een lap tv it katocn, die 
door de mannen bij feestclijke golcgcnhcdcn over do 
kain of brook wordt gedragen, tot op do vocten af- hungt 
on van achtor in con slip eindigt, tcrwijl <).a, 
aanzichlijkc vrouwen bij hot gaan naar cen foost in de 
scsat oon stuk lijnwaad in den vorm van een halve inaan 
door verscheidene personen voor zich ]aten uildragen; 
voor do bozitters der pepadon tijoe.h: het gebruik van 

cen geel zonncschcrm cn cen lap geel katoen, 
voor die van do pepadon soekoe： een roodbruin 
zonncscherm en ecn lap rood bruin katocn, 
tcrwijl do hoofdtoon dor klccdingstukkcn en 
versicrsolen der pepadon mega bezitters blijft 
in hot toil, dio dor pepadon tijoeh bezitters 
in het geel, die der pepadon soekoe bezitters 
in het roodbruin of andere kleur met uitzonde- 
ring van wit of gccl. 

In de bovenstreken van het Toelang Ba- 
wangscho bestaan nog cigenaardige gebruiken 
voor do pepadon megabezitters o. a.: a. de titian 
kaki djelma d. i. het recht der vrouw van een 
p. migabezitter om, wanneer zij zich met ecn 
staatsiewagon of draagstoel naar de scsat be- 
geeft ter bijwoning van een feest, met haro 
voeten op ecn voor liaar uitgestrekten man 
te steuncn ； b. de titian koejoe talam cl. i. het 
recht om bij feesten eenige op een stuk wit 
goed gopluatste koperen schotcls voor zich 
langs den grond te doen slcepcn ； c. de talam 
toedoeng d. i. het recht om bij feesten zich 
koperen schotcls bij wijze van hoofddcksels 
te latcn nadragen； d. de titi kaki halaj d. i. 
het recht om een stuk kain voor zich uit to 
doen sleepen. 

Onder de festivileilen, die het pepadon best i) gen 
(tjakok popadon) voorafgaan, neemt hot menari pepadon 
(popadon dansen) des avonds in de sesat een eerste 
plaata in, als- mede hot houden van toumooispelen 
(mani- gel), dat over dag plaats vindt; nadat alle feesten 
zijn go vie rd en daarbij de voorgcschre- ven 
plechtighedcii hebben plaats gchad, wordt ten slotte op 
bekkens geslagen cn aau de aan- wezigen de bctcckenis 
van de plaata gehad heb- bende plechtighedon 
mcdogedeeld, cn worden do namen cn titcls vcrmcld, die 
de pepadon- bcstijger en zijno verwanton met 
vergunning van de penjimbangs voortaan zullcn dragon. 

Is iemaud met zijn pcpadon-bcstijging nog niet 
tcvreden en gevoclt hij behoefte om boven anderen nog 
uit te steken, dan kan hij met zijn geld ook aan dat 
verlangen voldoen door het recht te koopen om op zijn 
pepadon (zetel) eon andor lager en kleincr bank jo 
(nakS.) te plaatsen, waarvoor de liclft der kosten, ver- 
bonden aan het naik pepadon, noodig zijn. Ook in hot 
verkrijgon liiervan blijkt naijver te bestaan tusschon de 
pepadon bezitters, daar hot voorkomt, dat penjimbangs 
eenige bankjes op him pepadon hebben staan. 

Do voorclcolon (lor pangkat-p^padoiibezitters zijn, 
dat zij voor hunno dochtors eon hoogeren bruidschat 
(djoedjoor) kunnen vragen, dat zij aan- deel hebben in 
icdore niouwo rangvorheffing, en vroeger het recht 
haddon om het. inbreuk inaken op hunne rechteii on 
voorrechton met boete to straffen en do booto to 
ontvangeu. Bij de invoe- 

ring van hot Europeesche rcchtswozcn in de Lam- 
pongsche Districton (1879), konden doze boeten niet 
mocr langs wettigen weg worden opgelegd en ontvangen 
； do overtreder, die toen weigerach- tig was do boeto te 
botalon, word door do soe- koo-, tijoeh- en migagcnoolon 
dood verklaard (1. w. z. builen de ad at gestcld ； dit 
middel wordt van lioverledc minder toegopast en wordt 
tegen- woordig bijna niet meer a tinge wend. 

Hierbij zij nog aangoteckond, dat sedert de in- , 
voering van het rcchtstrecksch bestuur, do bo- 
stuursambtenaron het naik pepadon hebben te- 
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gcngegaan, ten eindo de daarmcdc gepnard gnan- do 
grooto geidvcrspilling cn hot slachten van eon groot 
aantal karbouwen to doon ophoudcn ； in deze richting 
is het bestuur tot hcdon nog steeds werkzaam gobioven. 

De kampongs in de Lam pongs, die dikwijls vry ver 
van elkaar liggon (in het Zuidclijk godcello minder) on 
incest aangelcgd zyn aan rivieren, die het gchcelc jaar 
water hebben of aan wegen, heb- ben een sSsat 
(vergaderzaal), het gciucentehuis, waarin het 
dorpsbestuur zijnc bijeenkonistcn Iioudt en waarin de 
voorschriftcn on aanschrij- vingen dcr overheid worden 
opgehnngen. De se- sat dient ook tot het geven van 
feesten, tot logics van Gouvernemcntsanibtenaren, 
beambten en reizende Europeanen, indicn zich ter 
plaatse geen pasanggrahan bevindt, voorts tot rustplaats 
en naclitverblijf voor doortrekkendc inlanders enz. De 
sesat is het symbool van het aanzien van het dorp; in de 
aanzienlijke kampongs rust zij op ko- lommen, aan 
welker boveneinden wel eens groote koperen 
schenkbladen bij wijze van kapiteelen zijn aangebracht. 
In strekon, waar de ad at het 
krachtigstwordtgeliandhaafd, vindtmengewoon- lyk de 
soliedste cn de best afgewerkte sesats, in streken, waar 
de Islam meer iuvloecl op de bevol- king heeft 
verkregen, wordt weinig zorg aan de s&sats besteed en 
wo rd on deze dikwijls verwaar- loosd. De huizen (noca, 
bij aanzienlijken kraton, doenia enz. genaamd, al 
ondorscheiden deze zich weinig van de gewone 
woningen), die zooveel mo- gclijk om de sfisat staan, 
zijn van hout of bamboe, met atap, sirappen of pannen 
gedekt, op palen gebouwd, omstreeks 6 voeten boven 
den grond, soms aan don voorkant geverfd en met 
snijwerk vorsierd; dikwijls bestaan zij uit 2, ook wel uit 
3 verdiepingen, elk in afzonderlijke vertrekken ver- 
deeld. Een soort van hordes (garang), waarop de deur 
uitkomt.is gelijkvloers langs de voorzyde van het huis 
aangebracht. Elk huis heeft zijn eigen erf, dat 
gewoonlijk door eene omheiningis afgesloten. 

De bewoners van een kampong staan onder een 
kamponghoofd, bijgestaan door een of meer soe- 
koehoofden, die aan hem ondergeschikt zijn. Kampong- 
en soekoclioofden worden door de be- volking gekozen, 
waarnade erkenning bij besluit, van eerstgenoemden 
door den Resident, van laatstgenoemden door den 
plaatselijk bestu- renden ambtenaar plaats heeft. 

Huwdyks- en erfrecht. Volgens de overlevering 
waren in de eerste tijden huwelijken in de kaboe- wajan 
verboden (salah poeri), later strekte zich dit verbod 
slechts uit tot lieden van eenzelfde fioekoe of van 
eenzelfden pepadon, weder later slechts tot lieden van 
eenzelfde ondersoekoe (go- rai); van lieverlede is door 
verschillende om- standigheden, o.a. invloed van den 
Islam en de nieerdere ontwikkeling en beschaving van 
de Lampongers, de verbodskring kleiner geworden, 
zoodat thans slechts huwelijken tusschen de naaste 
bloedverwanten als in strijd met de adat worden 
beschouwd. Overtredingen van het adat- voorschrjft 
konden weder in het reine worden ge- bracht door het 
betalen van een zeker bed rag aan de penjimbangs der 
miga en het geven van een feestmaal. - 

Na het betalen van den bruidschat gaat bij een 
huwelijk de vrouw voor goed in de fainilie van den man 
over； zij is het eigendom van den man geworden en 
volgens de adat kan het huwelijk slechts door den dood 
ontbonden worden; in die 

gcdcolton der Lampongs, waar de adat nog goed wordt 
nagoleefd, koincn cchtschcidingen dan ook weinig voor. 

De bruidschat, buiton de Lampongs djoedjoer 
genoenul, heot in het Lampongsch serJioh, terwijl met 
daw de golden on goederen worden aangeduid 
waarmedo do bruidschat zal bctaald worden. De 
hoogrootheid der bruidschat houdt verband met de soort 
van pepadon, die de ouders van het ton huwelijk 
gevraagde nieisje bezitten; zoo beta alt mon voJgons de 
adat voor een meisje, bchoorende tot de popadon miga 
1200 realen = 2400 guidon, voor een meisjc, bohoorende 
tot de pepaclon tijooh 600 realen = 1200 gulden, voor 
een meisjo behoorende tot de pepadon eoekoe 300 
realen = 600 gulden, indien de vrouw een uitzet ten 
huwelijk medebrengt； geschiedt zulks niet, dan on- 
dorgaan voornoemde bedragen volgens do adat 
aanzienlijke verminderingen. Voor het oog van do 
wereld houdt de Lamponger zich aan deze hooge 
bedragen, doch bij de betaling bestaan tai van 
faciliteiten. B. v. wordt toegestaan, dat men den 
bruidschat met goederen, waaraan voor deze 
gelegenheid opzettelijk bijzonder hooge waardo wordt 
toegekend, voldoet, dan wel, dat men mot goedvinden 
van de ouders der bruid kostbaro goederen voor den 
bruidschat van anderen leent, en deze, nadat zij voor het 
cloel gebruikt zijn, aan de eigenaren teruggoeft. 

By de huwelijken in de eerste standen brengt de 
vrouw een uitzet mede, dat ongeveor de waarde van den 
bruidschat vertegenwoordigt, welk uitzet het uitsluitond 
bezit van den echt- gonoot wordt. 

Men kent in de Lampongs verschillende huwe- 
lijksvormen, zooals a. het huwelijk tusschen lieden van 
aanzienlijken stand mot wederzijdscho toestemming der 
ouders, nadat het aanzook in den vorm heeft plaats 
gehad, en waarbij vol- doondo goederen als uitzet aan 
het meisje)nede ten huwelijk worden gegeven en aJ dan 
niet do volgens de adat voorgeschrevene feesten plaatH 
hob ben; b. het huwelijk door schaking (nakat), waarvan 
vooral onder de minder gogoeden veel gebruik wordt 
gemaakt en waardoor wordt voor- komen dat velen Jang 
ongehuwd zouden blijven. Bij do schaking zijn twee 
vormen toondcrsclieidci). Voorecrstde schaking met den 
wil.van het meisje, hotzij met of zonder toestemming 
harer ouders. Met toestemming harer oudor« is de mecst 
voor- komende schaking. De ouders laten het dan te- 
genover de kamponggenooten voorkomon of zij door do 
scliaking diep beJeedigd zijn. Geschiedt de schaking 
zonder toestein mining der ouders, dan zendl de 
jongeling door tusschenkomst van zijn penjimbang aan 
de ouders van het meisje eenige gcschenkcn, opdat de 
ouders weten waar zich hun doehter bevindl en daarna 
wordt dan over den verschuldigden bruidschat 
onderhan- dcld. Neernt de vader met don aangeboden 
bruidschat geen gonoegen, of heeft naar zyno meening 
de aanstaandc schoonzoon een te lagon rang in do adat, 
clan heeft hij het rccht om zijn doehter terug to neinen; 
verkeert hij echler in do onzekerheid of zijn doehter nog 
maagd is, dan zal hij, ter voorkoming van schande, in 
den loo- stand berusten. Zoodra de vader den bruidschat 
heeft aangenomen is de zaak in orde en kunnen de 
feesten volgens de adat gegoven worden, waar- na de 
huwelijksvoltrekking volgens de Mohani- medaanscho 
voorschriftcn plaats heeft. 
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Bij do huwelijken door schaking is do bruid- schat 
gowoonlijk niet groot on daarbij wordt door do ouclcrs 
met de verlangens van hot moisjo rekening gehouden. 

Het schakon tegen den wil van het moisjc on zondor 
toestomming der ouders d. i. mot gewckl wcgvoeron, 
kwam vroegcr ineermalen, thans bijna nict mcer voor. 

Behalvo voornocmde huwelijksvormon, waar- bij 
betaling van bruidechat plaats vindt, heeft men ook nog 
huwelijken, waarbij deze betaling nchterwege blijft. Dit 
geschicdt als iemand alleen dochters heeft, waardoor 
zijn geslaclit zou uit- sterven, want de dochters guan bij 
huwelijk over in do familie van hun man. In zulk een 
geval neemt liij iemand, indien mogelijk eon zijner ver- 
wanten, als schoonzoon aan. Doze behoeft dan geen 
bruidschat te botalcn en ontvangt boven- dien nog don 
bruidschat, die aan zijn pepadon vorbonden is, indien 
zijn echtgenoote tot eon ftndere familie of pepadon 
behoort. Ontvangt hij (schoonzoon) een bruidschat, dan 
rust op hem de vorplichting by do ouders zijner vrouw 
te komen inwonen en trcedt hij in de familie van de 
vrouw. Do kinderen uit eon dergelijk huwelijk behooren 
aan de oudors der vrouw en do bruidschat voor dochters 
uit zulk een huwelijk wordt aan de ouders der vrouw 
betaaid. Ontvangt de aangeno- men schoonzoon geen 
bruidschat, dan blijft hij tot zijn eigon familie bohooren. 
Wordt zoo iemand later in stede van als schoonzoon als 
zoon aangenomen, dan komt hij in gunstiger conditie te 
verkeeren, daar hy dan in de rechten van zijn 
schoonvader treedt bij (liens overlijden. 

Bij het leviraatshuwelijk: (kawin njcinalang) komt de 
weduwe, zijnde het eigendom van den man en in het 
algemeen van zijnc familie, in do cerstc plaats aan den 
oudsten broeder, bij ont- stontenis van dezen aan een 
jongcron broeder. Is do weduwe kinderloos, dan kan. hij 
haar als cchtgenooto aanncinen of aan een ander uit- 
Jmwon, doch liij kan in dit geval vol gens do adat niet 
ineer dan een bcpaalde klcino som als bruidschat vragen. 

Voorts komt bij de Lampongora het verwisse- voor. 
Wanneer n.l. cone vrouw komt to overlijden, heeft de 
man het recht om eon harer jongero ongetrouwdc zusters 
te huwen, tegen betaling van de helft van den bruidschat, 
door bcm inderLijd voor zijn ovcrledeno vrouw beta aid, 
indien deze kinderloos is gestorven, doch tegen betaling 
van den vollon bruidschat, indion do o verlcdeno vrouw 
ecu of meer kind cron heeft nngelatcn. • 

Ten slottc bestaat nog het huwelijk, waarbij do 
echtgcnoot bij de ouders zijnur vrouw komt inwonen n.l. 
indien hij nict in staat is om den bruid- Bchat to voldocn, 
of dien slechts gedecltelijk kan betaion. Dit inwonen 
duurt voort totdat do bruidschat voidaan is, waarbij de 
door den jon- gon echtgcnoot ton behoove dor 
schoonoudors vorrichte arbeid op eon zeker bed rag 
wordt bc- paald. 

Bij het sluilenvan hmvelijken in den?/teesi gegoe- den 
stand hobben tai van festivitoiten plaats, waarbij hot 
houden van optochten, Jiet inCnari on mcnig61 
(tournooispelen) een voorname plaats innemcn. Ten 
slottc wordt het huwelijk, nadat aan do verschillcnde 
formaliteiton, dio de axl&t eischt, is voldaan, op 
Mohammedaanscho wijzo door den pSnghoeloe 
voltrokken. 

Behal vc het go won e gctal vrouwen n.l. vicr, dat de 
Islam tocstaat, mag de Lamponger volgens zijn adat ook 
nog cen onbeperkt getal bij- vrouwon (badoewa) nomen, 
dio ondcr do beve- ]on van de wettige echtgenoote het 
grove werk in het huishouden verrichten. 

Van bcstuurszijde zijn dikwijls pogingen ge- daan om 
den bruidschat af te schaffen dan wel te verminderen, ten 
einde het vroeger sluiton van huwelijken on daardoor een 
grootere toename der bevolking cn de zeclelijkheid te 
bevorderen. In streken, waar de Islam meer aan invloecl 
heeft gewonnon en waar do adat niet krachtig meer wordt 
nageleefd, wordt er dan ook toe overge- gaan om lagere 
djoedjoer (bruidschat) te vragen ; in 't overige deel der 
Lampongs, voornamelijk onder de gegoede standen, 
worden nog steeds do volgens de adat bcpaalde sommen 
verlangd, waarbij, zooals bo ven reeds vermeld we rd, ten 
aanzien van de betaling tai van faciliteiten worden 
toegestaan. Het huwelijk door schaking biedt de 
gelegenhcid om door betaling van kleine bedragen aan 
bruidschat een vrouw naar keuze to verkrijgen. 

Echtscheidingen bestaan volgons do adat niet • door 
den invloed van den Islam wordt hiervan wel afgewekon, 
doch echtscheidingen behooren toch tot do 
uitzonderingon. 

In de streken, waar de Lampongsche adat nog krachtig 
wordt gohandhaafd en do Islam nog geen wijziging in het 
huwelijks- en erfrecht heeft gebracht, geldt als regel bij 
het erfrecht het corst- geboortcrecht, hetwelk meebracht 
dat do oudste zoon de geheelo nalatenschap beheerde, 
zijne zustera uithuwelijkte, den bruidschat voor haar 
ontving, voor zijn jongore broers den bruidschat 
betaalde, zoodra zij in 't huwelijk traden. Deze gewoonte 
is eonigszina gewijzigcl, zoodat thans de nalatenschap 
verdeeld wordt, waarbij ech- ter aan den oudston zoon 
(den penjimbang) het grootsto deel toekomt, doze tevens 
de poesaka- goederen verkrijgt en den bruidschat zijner 
zus- ters, dio hij uithuwelijkt. De onroerendo goede- ron, 
b. v. tuinen, vormen het communaal bezit der familie, in 
het vruchtgobruik waarvan ieder lid deelt; het recht van 
vervreemding berust eehter bij den oudsten zoon of 
dengone, die hem bij ontstentenis vervangt (penjimbang 
noewa). 

Stcrft een Lamponger zondor zoons na te la- ten, dan 
treden zijne ouders als erfgenamen op, bij ontstentenis 
van dozen zijn oudere broeder； do weduwo gaat in elk 
geval over op dezen oude- ren broeder en bij ontstentenis 
van dezen op ecn volgendon broor of een ander 
familiolid. Het ge- slucht van don ouderen broeder mag 
niet uitster- sterven, waarom do kindoron. die in het 
nieuwe huwelyk bij zijn weduwo verwekt worclon, beach 
ouwd werclen als te zijn vandonovorledenechtgcnoot; do 
weduwo boheert den door haar overle- den man 
nagelaten boedel, totdat een harer zoons meerderjarig is 
goworclen. Do positie van den man in con zoodanig 
huwelijk, alsmcdo dio van den man, die als schoonzoon 
wordt aangonomen, is eon geheel verschillende van de 
gewone; nil heoft do man geon vormogens-rechten, 
daaren- tegen do vrouw wel. Op de kindoron kan de man 
dan ook geen rechten doen golden. 

Vermaken. Bij fecstelijke gelogenhedon vindt (lea 
avonda het mfinari (dans) plaats, waaraan zoowcl meisjes 
(moeli) als ongohuwde xnannon (mSnganci) dcelnemen, 
die dan getooid zijn 
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met do klecdingstukkcn en versicrsolen. waarop icder 
volgcns zijn pcpadon recht hcoft. Ondcr Ici- ding van 
ccremoniejncestcrs hecft achtorcenvol- gons het menari 
dcr vcrschillende groopen, be- hoorendo tot e6n 
bopaalde pepadon, plants. 

Bij het menari staan de nioc】i‘8 in cen rij achter 
elkander, waarbij de meisjes haro vingers voor- zien 
hebben van zilveren nagels (tanggni). dio onderling met 
kettinkjes verbondcn zijn, terwijl <ie mSnganci's zich 
ter zijde opstdlcn ； op de ma at der muziek spreiden de 
inoeli's tegelyk de a mien recht voor zich uit, la ten doze 
langzaam ftchterwaarts zakkon, oin deze daarna wed er 
uit to spreiden, waarbij zij de vingers van cn tot elk- nar 
la ten gaan, en do handen om de poison draai- cn. Bij 
deze arm- cn handbewegingen worden de voeten niet- 
verplaatst en blijft het lichaam steeds in dezelfde staandc 
houding; do jongclingen daarentegen verplaatsen hunne 
voeten, nemen daarbij vcrschillende standen en 
houdingen a an, terwijl met de handen bepaalde 
bewegingen wor- deii geniaakt. Ook komt，hot voor, 
dat de nioe]i's bij het menari op koperen borden (talain) 
staan. Nadal het dansen gcruimen tijd heeft geduurd en 
de moeli's vermoeid zijn geworden, beginnen do 
jongclingen en meisjes, op rijen tegenover elkaar 
gezcten^elkaar beurtelings toe to zingen (ngedia), 
hetgeen een gcschikte gelegenhcid biedt om do meisjes 
het- hof te maken. Met dit ngfidiS. wordt gewoonlijk tot 
den inorgenstond voortgegaan. Hot ngedia bestaat in het 
reciteeren van pan- toens (bandoeng), waarbij dikwijls 
hetzelfde woord, ter willc van den rijm, achter elkcn 
regel gevoegd wordt. Gewoonlijk begint ecn der jon- 
gelingen huldc te brengen a an de aanwezige meisjes, 
hetgeen door een moeli wordt beantwoord. Het ref rein 
wordt in koor door alien herhaald (nganiboer). 

Ecn soort van tournooispel (nigel) wordt overdag 
gchouden by bijzondere gelegenheden, zooals 
besnijdenis, huwelijken, het verheffen tot de pe- padon, 
gevolgd door maaltijclen. 

Van dobbclspel en hanengevechten is de Lam- 
ponger een hartstochlelijk liefhebber. Daaraan word in 
vroegere tijden door menigeen allcs, tot vrouw en 
kindcren, opgeofferd. Aangezien het houden van 
hanengevechten en dobbelspelen verboden is en allecn 
voor de laatstc bij uitzon- dering vergunningen worden 
gegevon, ziet do Lamponger zich de gelegenheid 
benomen aan deze Jicfhebberijen in het openbaar te 
voldoen. 

G e s c h i e d o n i 8. Volgens de overlevering zou 
do Lampongsche bevolking afstammen van zekeren 
Lainj)ong, wiens nakomelingen met dio van zijne twee 
breeders, Mad ja pa hit en Soeuda, zich zouden hebben 
opgehouden te Segala Berak, in het tegenwoordige 
Belalau (Benkoclen). Bij de uitbreiding van den stam 
zou een gedeclto zich hebben gevestigd te Moeara Doea 
en Kajoe Agoeng (Palenibang), terwijl een ander 
gededte zich over de tegen woord ige Lampongsche 
Districten zou verspreic] hebben, waarbij als eerste 
vestiging de streek aan de Wai Ompoe (zyrivier der 
Toelang Bawang-rivier) wordt go- noeind. Hier en 
verder op in de Lain pongs zouden zij eene bevolking 
hebben aangetroffen, die door hen Boewai Soembing 
(afstanunelingen van feoembiug) werd genoemd eii verd 
re ven yerd. Allengs zouden de hoofdstammen zich in 
takken hebben verdeeld, elk een nieuwe stam 
(Kaboewajan of boewai) vorniend, waardoor 

o. a. de Kaboowajan Nocnjai, Soembing cn Nocban 
zouden zijn ontstaan, genoemd naar de zoons cn dochter 
van M6nak Pamooka Bagin- da, den hoofdleider ccner 
volksverhuizing naar de Abocng-streken (de Wai 
Aboeng is inedo con zijtak van genoemde rivier in de 
tegen- woordige ondorafdeeling Sepoetih). Met 
Aboenger wordt thans cen bovenlandor aangccluid, in 
tegenstelling met Lampongcr, iomand uit do 
bencdenlanden (zic ABOENG). 

Het grondgobied door Jeden van dezelfde 
kaboewajan geoccupeerd, word marga (Lani- pongsch 
miga) genoemd； binnen dit gebied ontstonden na de 
inoederkampong meerdere kampongs (tijoeh) en zich 
daaruit afscheidendo nederzettingen (oemboelan), die 
aangroeiden en tot tijoeh werden verheven, waaruit dan 
weder oemboelan ontstonden. 

Do stammen zijn onderverdeeld in soekoe's 
(familiegroepen), waarvan er in een tijoeh van 2 tot 10 
en meer worden aangetroffen, afhan- kelijk van de 
grootte van de tijoeh. 

De led on van een marga (miga) waren door dezelfde 
oeconomische en staatkundige belangen vereenigd ； de 
verschillende marga's vormden iedcr zelfstat)dig ecn 
cenheid cn stonden vroeger geheel onafhankelijk van 
elkaar. 

De ka in pongs (tijoeh), waarin de verschillende 
soekoe's oeconomische en administratieve ge- heelen 
vormden, gingen van lieverledo, zy 't in mindere mate, 
zich ook zelfstandig gevoelen, waardoor het 
migabestuur zich gewoonlijk nlet krachtig tegenover al 
zijn onderhoorigen kon doen gelden en verplicht was 
gemeen overleg to zoeken voor het nemen. van 
gewichtige maat- regelen. 

Do eerste stichter van eon miga, van een tijoeh, van 
een soekoe en zijn afstammelingen, zoo mogelijk in de 
rcchte linie, dragon den naani respecticvelijk van 
penjimbang miga, penjimbana tijoeh en penjimbang 
soekoe ; zij traden op voor de belangen van de miga, 
tijoeh en sookoe, cn bestuurden deze in overleg met de 
oudsten ； hoewel door hunne afkomst de noodige ecr 
gc • nictende, was hun macht niet van dien aar(i, dat zij 
als onbeperkto bestuurders konden optreden. 

Op den duur schijnt het voor de pcnjiinbangfi niet 
mogelijk te zijn geweest om hun erfelijk gezag tc 
bchoudon ； daarvoor is do volkskeuzo in de plaats 
gekomen, vermoedelijk ecu gevolg van voortdurende 
twisten in den penjinibang-tak bij ]iet ontstaan van een 
vacalure tusschen do persoiicn, die hunne aanspraken 
deden gelden. De op deze wijze tot volkshoofden 
verkozenen gevoeldcn, dat, wiklcn zij zich hundhaven, 
zy Jiiottcinin op den steun der penjimbangs moesten 
kunnon reken on, wnarom zij bij gewichtige aan- 
gelegenheden steeds in overleg met dozen han- deldeii. 

Omtrcnt de gcschiedenis van het onderwer- pelijk 
gewest gedurende den tijd, voorafgaando aan de aan 
raking van de Lam pongs met het rijk van Bantam, is 
overigens weinig bekend ； oorJogen en twisten 
tusschen de verschillendo kaboewajans kwamen voortd 
urend voor, o. a. ook ten gevolge van grensgeschillen. 
Zeer waar- schijnlijk vonnde do peper, die in de 
Lampongs door de bevolking werd aangc])Jant, de voor- 
naamste reden voor Bantam oin zich met deze streek te 
bemoeien en er van lioverlede zijn 
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gezng to doen gcldcn, hetgcen ann do Lampon- gers 
geen andero verplichting oplogdo dan do lovoring van 
alle door hen aangoplnnte popor tegcn een vastgestelden 
prijs. 

Het souvorein gezag van de Sultans van Bantam over 
de Lampongs, dat door zijn ge- brckkigc 
bestuursmiddelon in do binnonlandon goring was, blijkt 
o. a. uit het vorlconon van den rang van poenggawa, 
vertegonwoordiger van den Sultan, aan de 
margahoofden, voorts het op verzook der kaboewajans 
go ven van piagSms (lastbrioven), waarin de onderlinge 
grenzen van do miga's beschrevcn waren, en waarin 
dikwijla nog de lastgeving werd opgo- nomen om veel 
peper te plan ten en deze aan do vertegenwoordigors van 
don Sultan, paksi ge- heoten, te vorkoopen. Van de 
ijdelhcid der Lam- pongers maakten de Sultans gebruik 
om him, in ruil voor geleverde peper en geschenken, 
titels (djSnSngan) te geven zooals pang6ran, kijai- aria, 
ngabdhi enz., die later ook konden gekocht worden. De 
instclling van den pangkat pepadon was almcde een 
gevolg van de aanraking met Bantam. 

De invloed van Bantams opperheerschappij deed zich 
op het inwendige bestuur der Lam- pongs bijna niet 
gevoelen. 

De betrekkingen van de Nederlanders met de 
Lampongs dateeren reeds uit de tijden der 0. I. 
Compagnie； onze eerste aanrakingen met Bantam, 
spoedig gevolgd door oorlogen en het slui- ten van 
handelscontracten, waarbij o. a. het leveren van peper 
werd bedongen, die Bantam voor een groot gcdeelte uit 
de Lampongs ont- ving, maakte dat in 1G68 het fort 
Petrus Albert 119 te Alenggala (tegenwoordige 
hoofdplaats der onderafdeeling Toelang Bawang) werd 
opge- richt in het belang van den peperhandel, welk fort 
slechts korten tijd heeft bestaan. 

In J 684 verkreeg de O.I.C., voor de ten behoove van 
Sultan Hadji van Bantam gemaakte oorlogskoston het 
recht van den uilsluitenden handel in peper in Bantam 
en de Lampongs. In 1738 werd aan haar het recht 
gegeven om diopcr landwaarts in, nabij Boeroi Agoeng, 
een fort tc bouwen, n.l. Valkenoog, ton cinde zich do 
Icvcrantio van peper to verzekeren, nadat zij als 
schcidsrechtcr op verzoek van Palembang cn Bantam 
was opgetreden in cen geschil over hot bezit van con 
deel der Lamponga, welk geschil door den Compagnic's 
dienaar Roinier de KJcrk word bcslecht; groot waa de 
invloed van do O.I.C. in dien tijd in de Lampongs nog 
niot; de bezetting van hot fort bedroeg slechts 10 inaiK/ 

Het zich meugon in eon troonsopvolging in Bantam, 
waanloor Aria Adi Sontiko als Sultan door de 
Compagnio werd bovestigd, had ton govolge, dat cloze 
in 1751 erlcende het Bantam- 8cho rijk van de O.I.C. in 
Jeen te hobbon ontvan- gen, waarbij de Lampongs aim 
ons werden af- gestnai). Veol macht cchter heeft de 
O.I.C. ook dnnnia or nict uilgeoofend, zelfs bleven de 
ver- ho ud in gen van d 0 Lampongs met Bantnin be- 
Htaan. Toon eindclijk, tongovolgc van de Euro- pecsche 
oorlogen in het laatsl cicr I8do eeuw, do Imndel 
gestremd was en talrijke zceschuimors, mot medchulp 
der EngeJschen to Benkoelon, do Lampongs afvallig 
maakten, was cl it gowest gohcel aan zich zelf 
overgelaten. Bantam had zijn gezag verloren en de 
Lampongs 

konden door allorloi vreomde gelukzoekora wor. don 
geiixploiteerd, torwyl oudo vcoten tusschen verschillondc 
volksdeelon weder optraden, waar- door bloeclige 
oorlogen ontatonden, waarbij cen doel dor bovolking zich 
met do zeeroovers verbond, dio het land afliepen cn tai 
van lieden doodden of wegvoerden., 
-- Na den val van het Bantamsche rgk in 1808 werden de 
Lampongs door Daendels onder het onmiddellijk gezag 
van het Gouvernement gesteld ； in het Toelang 
Bawangsche (Noordelijk deel) werd toen een versterking 
opgericht. Nadat wij de O.I. bezittingon van de Engel- 
echen hadden teruggekregen, gingen de Lam- pongs 
organiek tot de residentie Bantam be- hooren en werd 
aldaar in 1817 een Asaiatent- Resident geplaatst te 
TSlokbStong； in S6- mangka word in 1818 ons gezag 
ook^vertegen- woordigd door een Assistent-Resident, die 
in 1820 vervangen werd door een Inlandsoh patih, 
ondergeschikt aan den Assistent- Resident te 
T61okbetong, terwijl in Toelang Bawang sedert 1818 
Dubois ala Aasistont-Resident optrnd, die eerst geplaatst 
to Menggala, later in verband met Palembangsche 
onlusten dieper het binnen- land in, te Boemi Agoeng, 
gedurende jaren als besturend ambtenaar werkzaam is 
gebleven. 

Die Europeoscho ambtenaren voerden het bestuur 
over de be volkin g in overleg met de marga-hoofden, door 
wier tusschcnkomst ook de bevelen van het bestuur aan de 
bevolking werden overgebracht; wat de rechtspraak 
betrof, waren deze margahoofden bevoegd kleine overt 
red ingen met boeten te straffen, terwijl de zware overt 
redingen en misdrijven door een rechtbank (proatin), 
waarin de ver- schillcndo jnargahoofden zitting namen, en 
voorgezeten door den besturend ambtenaar, werden 
bohandeld. 

Nadat in 1829 de Lampongs tot een zelfstan- dige 
assistent-residentie waren verheven met Tarabangi 
(gelegen in Sepoetih, ongeveer in *t midden van hot 
gewest) als hoofdplaats, trad Dubois als hoofd van het 
bestuur op. In 1832 ging het Gouvernement er toe over, 
central© inlandsche vertegenwoordigors te benocmen, 
n.l. vijf bezoldigde districtshoofden, waarvan 2 in Toelang 
Bawang, 1 in Sepoetih, 1 in Tfilok betong cn 1 in 
SQmangka. Na het overlijden van Dubois in 1834 vond 
do Regeering ,in verband met do noodzakolijkhoid om 
voortdurend gewapend togen inuitors on opstandelingen 
op to trekkon, in 1835 het boter, het burgerlijk bestuur op 
te dragon aan con civiel en niilitair gezaghebber. In 1850 
werd de zotel van het bestuur naar TCIokbStong vorlcgd, 
waar een bohoorlijko redoute voor do vordccliging werd 
gebouwiL-?-^- 

Omtrent de politieke bewegingen van 1817— 1856 
wordo vermeld, dat deze zich beperkten tot do bcide 
hoekon der Zuidkust van het gewest nJ. de streek oin den 
berg Radja Basa (tegenwoordige onder-afdeeling 
Kalianda en deel van Sekampong) en een deel van 
Sfimangkft； tus- schen do gebeurtonisson in deze tweo 
stroken bestond geon verband. 

Toen in 1817 eon Nedorlandsch ambtenaar te 
TfilokbStong was geplaatst, kwamen volks- hoofden uit 
den Zuidoosthook van het gowest klagen over afporsingcn 
on knovelarijen van Kadeti Intan, woonachtig in do 
kainpong NCgara 
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Ratoe. Doze Radon In tan was van vaderszijdc eon Bant 
a miner, had een Lampongsche nioeder, naar zijn 
bcwcren van zeer hoogc afkomst, n.l. afstammende van 
Dara Poetih. Voor den val van het Bantamschc rijk had 
de Sultan hem een anibt in het Zuiden van de Lampongs 
gcschonken; daarmede niet tevreden, vornide hij het 
plan om zich van Bantam onafhankelijk te maken en 
hcer der gcheele Lampongs te worden; hij sloot daartoe 
een verbond met Linggasche zeeroovers en trad met hen 
als lieerscher op. Daendels wilde van Raden Intan's in 
vloed party trekken tot handhaving eener wettige orde 
van zaken en benoenicle hem tot Kolonel cn Prins-
Regent dcr Lampongs. De hem toegcschreven invloed 
was echter zeer overschat； zijn gezag strekte zich niet 
verdcr uit dan in de streek tusschen den Varkenshoek 
cn de uitwatering van de S6kainpongrivier. 
Naar aanleiding van de ingekomen klachten trachtte do 
Assistont-Resident te Telokbfitong in 1817 Intan tot 
betere gevoelens te brengen en besloot de Regeering 
zelfs hem een klein pensioen to geven zoolang hij zich 
rustig zou houden en hem to erkennen aJs hoofd zijner 
marga NCgara Ratoe; aangezicn zij echter weigerde 
hem als prins-regent der Lampongs to bevestigen, hi eld 
Intan s])ocdig weinig reke- ning met de ontvangen 
vermaningen en ging voort met hot doen van 
afporsingen in den Zuid-Oosthoek van het gewest. Aan 
voorstellen om Intan uit de Lampongs te verwijderen 
kon in verband met den in 1825 uitgebroken Java- 
oorlog niet worden voldaan, daarom werd den 
Assistent-Resident voorgeschreven de zaken 
voorloopig te la ten zooals deze waren ； de gezag- 
hebber besloot nu zich met een kleine militaire macht 
naar NSgara Ratoe te begeven om Raden In tan op to 
lichten. Ter plaatse aangekomen werd In tan over zijn 
aanhoudend wangedrag onderhouden cn hem gelast 
naar T^lokbetong te volgen. Instede van hieraan te 
voldoen, werd het detachement des nachts door den 
vijand aangevallen, waarbij de Assistent-Resident werd 
gedood. In tan, geen dadelijken t egen stand meer 
duchtende, heerschte nu naar willekeur, daarin door 
verschillendc hoofden bijgcstaan. Na eenigen tijd stierf 
Raden Intan, cen zoon Raden Iniba Kasoema nalatende, 
die spoedig in de ro] van zijn vader trad en eveneens 
ecn vijandige houding tegenover het Gouvernement 
aannani. 

Gedurende den Java-oorlog (1825—1830) be- etond 
er geen uitzicht om de noodige troepen van Java te 
verkrijgen, ten eindc de nederlaag van 1825 te kunnen 
wreken. Eerst in 1832 ver- kreeg de Assistent-Resident 
oj)drin gen d ver- zoek de verlangde militaire macht, 
waarmede tegen Kasoegian en Nfigara Ratoe werd 
opge- trokken. Tegenstand werd niet ondervonden, de 
kampongs waren verlaten, de be won era gc- vlucht. 
Niet lang daarna begon de vijand cen tersterking 
genaarad „Ra(ljagepeli,, te bouwei) °P een der 
Noordhellingen van den Radja Basa, terwijl de met ons 
bevriendo kampongs Wai Orang en Radja Basa 
voortdurend van do benden van Raden Im ba Kasoema 
te lijden hadden. Een nieuwo expeditie word uitgerust, 
doch had geen succes； eerst nadat van Java versterking 
was verkregen onder Kolonel Elout, slaagde 叫en er in, 
Radjagepeh in 1834 te nemen. Iniba en twee zijner 
voornaamste medeaan- 

voerders wisten naar Lingga te vluchten, doch wcrclcn 
door den Sultan van Lingga nun het Gouvernement 
uitgelevcrd. Daarna was ge- duronde ecn vijfticntal 
jaron de tocstand in het Zuid-Oostelijk deel dor 
Lampongs vrij rustig, maar daarna begonnen de 
woclingen weder. Muitclingen, onder wio Hadji 
Wachia, Wah Mas cn Loeroe Satoe, kwamen in 1850 
van Bantam naar do Lampongs, stelden zich met ecn 
zoon van Radja I in ba Kasoema, naar zyn g root vader 
Raden In tan gcnaamcl, in verbinding en brachten do 
oude verineende gricven weder te berde. Spoedig slotcn 
do marga's Negara Ratoo en Dantaran zich bij de 
oproerige bewe- ging aan, gevolgd door tai van 
kampongs van de marga Wai Orang； de kampong Wai 
Orang bleef evenals in vroeger jaren trouw aan het 
Gouvernement, had daardoor voortdurend aan- vallen 
van den vijand te verduren en werd door dezen 
ingesloten. Het hoofd der marga Radja Basa met name 
Singa Branta speelde hierbij con dubbelzinnigo roL^ 

Een expeditic, in l^l tegen de opstandelin- gen 
uitgezonden, had in zoover succes, dat do versterking 
Merambocng in hare handen viel en tai van kampongs 
verbrand werden ； het mocht echter niet gelukken 
Wachia, Wah Mas, In tan cn hunne verwanten, die zich 
in het bosch verscholen hielden, gevangen te nemen, 
zoodat de rust nog niet vorzekerd was. Inmiddels had 
Singa Branta de zijde van Raden In tan geko- zen, terwijl 
vele uitgewekenen uit Bantam den aanhang van Wachia 
vergrootten. 

De Gezaghebber Kohler, die in 1853 in de Lampongs 
was opgetreden, trachtte langs vre- delievenden weg de 
onderworping van de hoofd- personen van den opstand 
te verkrijgen, hetgeen hem echter niet gelukte. Alsnu 
werd in 1856 een groote expeditie onder bevel van 
kolonel Waleson uitgerust, die deze streken voor good 
zuiverde van de slechte elementen, die er gedurende een 
halve eeuw de overhand hadden. Raden Intan, de laatstc 
van zijn geslacht, tot in zijn schuilhoeken vervolgd, 
werd door een inlandsch hoofd, ecn persoonlijken 
vijand, af- geniaakt； Singa Branta gaf zich over cn 
werd verbannen. 

Gedurende ]iet tijdperk 1817—1856 deden zich in 
Seinangka de volgende politicke gc- beurtenissen voor. 
De eerste daar geplaatste vertegenwoord igers van het 
besluur Lradcn zoo eigendunkelijk op, dut klachten van 
do b(；- volking te TClokbelong inkwamen cn zich van 
lieverlede eenige hoofden aan ons gezag on) - trokken. 
Als Jioofdrustverstoorder deed zich de paksi van Bin a 
wan g en dienH ondergc- Bchikte, Batin Alangoenang, 
hoofd van de kampong Taratas, kennen, die in verzot 
tegen hcl bestuur kwamen en zelfs in 1828 bet ge- borgte 
overstaken om onze sterkte te T6Jok bfitong aan te 
vaJJen. Nadat deze poging van den vijand was 
afgcslagon, werd langs vredc- lievenden weg getracht 
om den paksi tot ondcr- werping te brengen. Dit gaf 
echter geen blij- vendo resultaten, waarom in J 832 de in 
de Lampongs aanwezige militaire macht van Java 
gedeeJteJijk voor een bezoek aan SCmangka werd 
bestemd. Op een te Bornei bclcgdc ver- gad cri ng van 
al de opgeroepen hoofden, waar Batin Mangoeuang niet 
verscheon, word een 
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aantal dezer hoofdcn govangcn genomcn, waarna togon 
Mangocnang word opgetrokkon, dio zich op cen der 
hcuvclruggcn van den Kcizorspiok had versterkt； eerst 
na eon twcede poging slaagdc men er in doze sterktc to 
nomen, waarna do vijand vluchtte. Batin Mengoenang 
stierf in 1833 en were! opgovolgd door zijn zoon 
Mangkoe Negara, dio het verzet, door zijn vader 
begonnen, voortzette, vooral in 1837. Aangezien do 
Regccring het niet noodig vond om een krijgsinacht to 
zonden, doch voorschrecf om van politiemiddelen 
gebruik te maken, zocht de gezaghebber toenadering met 
do weer- spannigen; met sommigen gelukte hem zulks, 
doch Mangkoe NSgara onderwierp zich niet. In de 
volgende jaren word voortdurend met hulptroepen tegen 
den vijand geageerd, worden tai van kampongs 
verbrand, doch steeds wiston de aanvoerders der 
muitelingcn te ontsnappen. Nadat de Civielo en Militaire 
Gezaghebber Kohler in de Lampongs was opgetreden (] 
853), had deze een samenkomst met Mangkoe NSgara, 
zonder dat bepaalde resultaten werden bereikt, hetgeen 
eerst gelukte in 1856, toen een deel van de van Java 
gezondene militaire macht in SSmangka begon te 
ageeren. Mangkoe Negara was voor do aankomst dor 
troepen reeds aan eon ziekto overleden, zijn 
hoofdkanipong Boemi Ratoe we rd verbrand, terwijl tai 
van zijn medestanders we rd on gevangen genomen. Al 
do hoofdcn van Sfimangka zwoeren nu trouw aan do 
Regeering. 

B e s t u u r. Na 1856 kon het bestuur, nu in het Zuiden 
van het gewest overal de rust ein- delijk was 
teruggekeerd en do geest dor bc- volking niets te 
wenschen liet, intensiever in het belang van land en volk 
werkzaain zijn, waardoor do welvaart steeds toenam. 

De Civielo en Militaire Gezaghebber we rd in 1857 
door ecn burgerlijk Resident vervangen, aan wicn 7 
Controleurs voor de verschillende best u ti rsressorten 
werden toegevoegd, die in hun bestuurstaak door 
bezoldigde inlandsche Districtshoofden werden 
bijgestaan. 

Als eigen hoofden had de bevolking nog Btocdy de 
niftrgn-, do kanipong- en soekoehoof- doi), aan wio de 
rcchtamacht waa toevortrouwd, doch die daarvun 
zoodauig misbruik jnaaklcn, dat (lo klcine man er dagen 
reizens voor over luiti om zich te Telokbdtong bij den 
Euro- pccHchcn Gezaghebber te beklagen over gele- den 
onrecht, onlvrcemding, niooi'd of knove- larij en om 
rccht bij hem to zoeken. De beatu- rende ambtenaron 
trnden dan ook lusschon* boido om vlug cn kostoloos 
rocht te vcrscliaffen; van licvedcdo ging het bcutuur or 
too over, zeer tegen den zin dor sookoe- en kajnpong- 
hoofden, om de rechtsruacht over te dragon aan 
reehtbanken (proatin), dio op gezotte lij- den op do 
hoofdplaatscn (ler afdeclingen zit- t，ing hielden, ondor 
loiding der controlours, wftarby nicl nicer do straffen 
word on uilge- Bprokon, door do volksinstellingcn 
voorgcschro- von, doch dio van onze algemeeno 
verorde- ningen. 

In het tijdvak 1817—1856 hadden do marga- 
hoofden, door het bestuur ateeda als feitelijko 
machthebbenden erkend, in het grootato ge- declto tier 
Lampongs van lievorlede hun gezag verloron. Dit was 
ecn gevolg van hot strovon van do sookochoofden om 
geen hoogero hoof- 

den bovon zich to hebben, wclkc noiging door do 
bovolking gesteund we rd, die gname direct door ons 
bestuurd wenschto to worden, ver- moedclijk om ook de 
afpersingen van de zijde dor margahoofdon te ontloopcn 
on tevons om minder gecontroleord te worden. Zoo lict 
het bestuur do margahoofden uitatervon door bij 
overlijden of aftreden der titularissen geen opvolgcrs to 
erkonnen, doch gaf het tevens aan do kamponghoofden 
een zoodanige, niet met de volksinstellingen 
overeenkomende, po- sitie bo ven de soekoehoofden, dat 
deze laatsten zich daarover ontovreden betoonden. Bij de 
verkiezing der kamponghoofden, die nu door de 
bevolking geschiedde, verloren de soekoe- hoofdon steeds 
meer hun leidenden invloed. 

De Gouvernements-Diatrictshoofden vormden in strijd 
met de instructie van 1846 niet meor den schakel tuaschen 
het Europeesch- en het dorpsbestuur； feitelijk werden zij 
gobruikt om na te gaan of de bevelen van den besturenden 
ambtenaar werden opgevolgd, zonder zelf bevelen aan 
hoofden of bevolking to geven. 

Onder deze omstandigheden we rd in 1879 eon 
reglemont tot re gelin g van het rechtswezen in deze 
residentie ingevoerd, waarin met de op de ad at bcrustende 
rechtsbcdeeling gebro- kon word ； het eigon strafrecht 
der Lampongers we rd afgeschaft om plaats to maken voor 
de door hot Gouvernement gegeven voorschriften van 
strafrecht. Van het burgerlijk recht daar- entegen rogelt 
het Reglement alleen de rechts- pleging, niet het recht zelf. 
In dit reglement wordt van margahoofden en bandars (die 
eenigo willekeurig bij elkaar gevoegde kaboewajans 
onder zich hadden) niet gesproken, dezen wer- don dus 
door de Regccring niet meer erkend ； de bczoldigdo 
Gouv. districtshoofden heeten nu dimang, tredeu bij het 
niouwe rechtswezen' als djaksa op en hebben geen 
bevoegdheclen dan die voortspruitende uit opdrachten 
hun door do controleurs te geven. Voor iedere standplaats 
van een controleur, n.l. te ?andjong K&rang,_ Kota 
Agoeng, Kalianda, Goenoeng~ Soegih, Sockadana en 
Menggala, werd 6en de man g bonoemd. 

Bij Ind. Stb. 1879 no. 167 werd een hoofde- lijke 
belasting op de mannelijke inlandsche bevolking 
ingovoerd, waarbij het gezag der kamponghoofden werd 
bevestigd door hun de inning der belasting op te dragen 
tegen 8 % van de ontvangst als collecteloon. 

Na do afsohaffing van het margabestuur, deed zich, 
daar do demangs hoofdzakelijk als inlandsch Officior van 
Justitie werkzaam wa- ren on aan hot bestuur woinig 
deolnaincn, al Bpoedig het geinis gcvoolen van eon 
goedon band tusschcn hot Europeesch en hot Inlandsch 
bo- sLuur. Door conige hoofden van Gewestolijk Bestuur 
werd dan ook oin de aanstelling van bczoldigdo 
onderdistrictshoofden verzocht, waar- aan echtor om 
financieelo redenon toen niet kon worden voldaan. In 
1912 (Ind. Stb. no. 233), gowijzigd bij Ind. Stb. 1916 n°. 
208, word eindelijk tot de invooring van een be- hoorlijk 
ingericht Inlandsch bestuur over- gegaan, nadat sinds 
1909 proevon in dien zin waren genomcn. Bij dio rogeling 
worden aan- gcsteld districts- en ondenliatrictshoofden, 
aan wio bij Ind. Stb. 1913 no. 709 do titel word gegeven 
van demang on assistent-dCmang, voor 
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een 
met standplaats Gocnoong 

welko botrekkingen gaarne afstaiuinclingcn van 
do vroegero inargahoofden worden gonomoii, 
indion zij toonen voldoende bekwaamhoid en 
geschiktheid to bozitten. 

In 1909 waren do noordclijksto controle- 
afdeclingen, n.l. Scpoetih, SSkampong en Toe- 
lav g Ba wan g tot 66n nfdeeling, gennaind Sc- 
poetih-Toolang Ba wan g, verccnigd onder 
Assistent-Resident 、 
Soogih, welke afdecling vordcekl was in de 
drio hierboven genoenide onderafdeelingen, waar- 
van 
， ' 
resident, do beide andere door een oontro- 
leur. In 1912 werden do afdecling Ommc- 
landen van T61okbetong, de hoofdplaats Tc- 
lokbetong, de afdeelingen SGmangka on Ka- 
timbang samengovoegd tot d6n afdeeling, ge- 
naamd T^lok b(5tong, onder den Resident, met 
verdeeling in do onderafdeelingen Telokbe- 
tong, Kota Agoeng en Kalianda, iedcr be- 
stuurd door een Oontroleur of Oiviel Gezag- 

de eerste bestuurd door den assistent 

hebbcr. 
In 1883 werden tengevolge van de uitbarsting 

van Krakatau (27 Augustus) gepaard met een 
vloedgolf do kuststreken oin de Lampong- en 
Semangkabaai zwaar geteisterd, waarbij dui- 
zende inlanders onikwamen en tai van kainpongH 
met aanplantingon werden vernield. 

Vooral gedurende de laatste vijftien jaren 
heeft het go west zich ontwikkeld ； het aantal 
ondememingen met koffie- on rubber-aan- 
plantingen nam geregeld toe, hoofdzakelijk in de 
onderafdeeling Telokb6tong, van welke bedrijven 
echter het welslagen geenszins nog verzekerd 
schijnt. Voorts werden bestaande wegen ver- beterd, 
niouwe nangelegd, bruggen in de hoofd- wegen 
geleidelijk vervnngen door pernianente. 
Zooals onder den economischon toestand reeds is 
medegededd wordt de cominunicatie met Java 
geregeld onderhouden door do Kon. Pakotvaart 
Mij., welker stoomers wekelijks te Telokbetong- 
of in do Oosthaven bij Pandjang komen en tevens 
Kalianda en I^ota Agoeng (Semangkabaai) aan- 
doen, terwijl MSnggala wokelijks door ver- 
schillende stoomers gemeenschap met Batavia 
en Palembang heeft. 

Do hiervoren besproken Oosthaven, aiwaur 
de spoorbaan naar Tandjong Karang begint, 
is een natuurlijke huven, door koraalriffen ont- 
staan en voldoende diep voor groote Btoom- 
schepen. 

In 1905 werd op de terreinen nabij Gedong._ 
Tataiin (士 27 K.M. westwaarts van TMokbe- 
tongj met een kolonisatie van Javanen begon- 
nen, ten einde een toename van de geringo 

het gewest to verkrijgen. Tot 
   i eon en and er met financieelen 

steun van het Gouvernement; sedert 1911, 
na de oprichting van do ..Lajnpongscho Bank", 
】eent dit lichaam gelden aan de koloniston, 
wier zielental begin 1913 ongeveer 6000 be- 
droeg. 

Lt7eratuwr；Tijdschr. v. Ned.-Indie, 1847,1, biz. J, 
121, 249； 1852 I. b】z. 245, 309； 1856, II. biz. 347; 
1857,1, biz. 1, 89； 1874, II, biz. 122, 325; J 875 
Maartaflevering Raden Jntan, — W. A. van Rees, 
/普hia, Taykong en Amin, Rott. 1859.— 
Bydr. t. T. L. on V., Nieuwe Sorie IV, 186], 
,~ Topographische en geographi8cho be- 
schrvving der Lampongsche districten. Bijdr. T„ 序s. t z 
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L. cn V. van N. I., nieuwo volgrocks, Deel IV, 
1861, biz. 69, 114, 123. —H. do W两,Onze In- 
discho Financien, nieuwe reeks aanteekoningen V> / 
(corste gcdceltc), 1882. — Horst, Ind. Gids, 1880“ 
I, biz. 971. — Verbcek, Topogr. on gcol. 
schrijving van Zuid Sumatra, Jaarb. v..h. , 
wezen 1881, 1887 en 1888. — Vordennan, Eigen 
Haard, 1884. — Harrcbomec, Bijdr. t. T L. V.,(". 
IVe Soric 1885, X, biz. 37〕. — .^ielstra, Ind. 
(；kls-J888, .1 biz. G67 on< 1892 I, biz. 7-78；^— 
Helfrich/ Bijdr. t. T. L. V. 5e SerioIV. 1889f blz.s 

515, J V. 1890, biz. 517. —Doeff. In de grens- 
landen dor beschaving, 1896. — Hissink, ...  
Tijchsclir, Ind, T. L. V. 1904, dec? XLVII, biz.-- 
69/-- Rapport nopens den aanlcg van Staats- - ■ 
siloorwegen in Zuid.Sumatra (2 deelen en 1 deel」 
kaarten), Batavia, Landsd rukkerij 1911. — ： • 
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△ 
van de residentie Lainpongsche Sohetskaart    

〜 
Diatricton, schaal 1.: 200.000 v/d. Topograf. in- 
richting Batavia 1911. ― Nota nopens de bosch- 
roserveoring in de residentie Lamp. Distr. door 
S. P. Ham. Boschbouwk. T. „Tcctonan, deel VI, 
afl. 1. — A. Coomans. De cconomische ontwik- 
keling der residentie Lampongsche Distr.- 
Tijdschr. Bin. Best., Jg. 1915, pg. 243. — Dr. R. 
Broersina, De Lampongsche Districten, 19】6, 
Batavia. Dr. E. B. Kiclst-ra, De Lampongs, 
Onzc Eeu.w, Jg. 15-(1915) deel 2 — P. H. v. d. 
Kemp, Het Ned. Bestuur van 1817 op 1818, Het 

uur van 
Besluur van residentde Bruyn overdo Lampongs 
in 1817, *s Gravenhage 1917. 

LAMTARA (? JAV.). Zie LEUGAENA. 
LANCETVISCH. Amphioxus (Branchiostoma). 
Dit dior vormt een overgang tusschen de Man tel- 
dieren on de Gewerveldo dieren, waarmede het 
een onder het ruggemerg loopende, uit cellen op- 
gebouwde en tot steun dienende streng, de zoo- 
genaanide Chorda, genieen heeft, die bij de Ge- 
wervelde dieren evenwel slechts bij het embryo- 
nale dier goed ontwikkeld is en door de zich uit 
of oin de chorda ontwikkclendo wervelkolom 
meestal verdrongen wordDit diertjo Jeeftin hot 
zand cn komt in alle gematigde en warme zeeon, 
ook in don Indischen ArchipeJ, voor. 

LAND- EN TUINBOUWHOEVEN. Zio AGRA- 
RISCHE WET.    

LANDAK. L a n d b e s c h r ij v i n g. On- 
derafdecling van de ufdceling Pontianak dor 
residentie Weslerafdceling van Borneo, bevat- 
tendo het gelijknaniigo landsehap, dal ten N. 
grenst aan Sambas cn Sanggau, ten 0. aan Sang- gau en 
Tajan, ten Z, aan Pontianak on ten W. aan Pon tian ak 
en Mampawa met eono oppor- vlakte vn,n ongoveor 
8910 K.M.* Het wordt go- 

en 
vornid door })ct Btroonigebied der Landakri- 
vier, dio onlsj)ringt op do grens der afdecling 
Sambas, op den G. Bajang, oi)bij Pontianak in do 
Kapoens va]t. Zij is in den regenlijd tot Ngabang 
voor kleino stoomers bevaarbaar, anderw slechtH 
tot Tandjoong Poetoes. Zijrivieren zijn: <lo 
Bah it, Belie, Mfinjoekoi, B816ntijan, Singa, 
SSpatah on do Bfintawan. Het land is borgachtig 
en door vele rivieron doorsneden； het wordt 

vruchtbaar geliouden, doch de bevolking 
trekt er weinig partij van. Good en diamanton 

* ' 二…' 一 : 
 jgetroffen ; 
vogelnestklip- 

pen wo rd on in het gebergto gevonden. Do 
•  .：   
 ; 二
二 1   den 
con- 

troleur en van den rad ja van het landschap, op 
ongeveer 5 缶 6 dagen roeiens van Pontianak gc- 
legen. . , 

voor 

word en in Landak aan； 
hoofdplaals is Ngabang, zclel van 
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B e v o 1 k i n g. Do bovolking bcstaat uit 
^laloiers, Dajaks on Chincezen on bcdroog op 
ulto 1915 ± 53.650 ziclen, waarvan 士 46.500 
Dajaks, 土 5300 Maleiors on 1850 Chincezen on 
andero Vreemdo Oosterlingcn. Aan haar hoofd 
staat eon radja mot den titel van Panembahan, 
dio met rijksgrootcn (mantri^) de bovolking bc- 
stuurt. Ten eindo de afpersingen, aan welko do 
Dajaks in Landak, — cvenals in de meeste lan- 
den op Borneo's W.kust 一 van de zijde hunner 
Malcischo overhcerschers bloot stonden, zooveel 
niogelijk te beperken, word in het contract van 
1883 een aantooning opgenomen van de belaa- 
tingen, welke do radja en mantri's van hen nioch- 
tcn hoffen ； hotzelfde is ook voor de Mftleischo be- 
volking gedaan. 

Zeer belangrijko gcgevens over de ethnogra- 
phic der Dajaks van Landak vindt men in vor- 
〈handclingen van M. C. Schadec, in de Bijdr. T. 
X. V, 1903, p. 321—344: 1904,_^532=^47-；- 
x 1905, p. 489—513; 1906, p. 207—228 on p. 616 
—647; 1908, p. 101—127, 1910, p. 390—489； 
，eel G6 (1912)/p. 274—302;. deel .68 - 
91). 237—244； p. 497—SOl^ecl 69-(1914), p. 
130—139. , ‘ / 

Geschiedonis. Landak schijnt oudtijds 
cen onderhoorigheid van M&djapahit op Java 
te hebbon uitgemaakt. Na den val van dat rijk 
zou het onder den naam van Angrah batoer een 
tyd lang onafhankelijk zijn gewcest; doch later 
kwam het onder de suprematie van Soekadana, 
<laarna van Bantam (1699). In 1778 stond de sul- 
tan van Bantam zijnc rechten aan do Comp, af, 
<iic een post te Ngabang vostigde, doch in 1791 
wed or opgaf. Na het hcrstcl van het Ned. gezag 
we rd in 1818 te Ngabang weder eon klein garni- 
zoen gclegd ； een contract van 30 Nov. 1822 gaf 
nan hot Ned. Gouv. rcchton op de goud- on dia- 
mantmijnen, waarvan het beheer het volgende 
jaar gehcel door dat Gouv. word overgenonien. 
Dit gaf cchter verJies； do inijnen werden aan den 
Radja teruggogevon on do militaire post were! 
iijgotrokken (1827). Herhaaldelijk werdon later 
regclingen jnet hot zolfbestuur van Landak ge- 
i roffci), zooals in 1831, 1844, 1859, J 883, lantsto- 
Jijk bij con politick contract, dat were! goedge- 
kourd cn bekrachtigd bij Gouv. best van 15 Jan. 
en 4 J uni ] 912 now. 75 on 32. Dit laatstc contract 

 仞， 
/ 

JH geheeJ ingericht overeenkomstig de nieuwero 
ojnlrciit contractcn met zelfbesturen gehuldigde 
bcginselen o.a. itizake landschapskassen cn do civiele 
lijst van de led on van het zelfbesluur. Een 
JandschapskaH bostuut overigens in Landak reeds sinds 
1906. Bo waardigheid van pan Cm ba- han wordt sedert 
cinde 1900 tijdelijk waargeno- jnen door den eerston 
mantri Pangdran mnng- koc boeini Goesli Boedjong, in 
afwachting van hot bercikon door den aanstaanclen 
bestuurdor Goesti Abdoel Hamid van den gevorderdon 
leef- tijd. In 1912 en 19J3 had eenig verzot plants naar 
aanleiding van con nieuwo regeling op do inning van 
don hasil. In 1915 werd de orde eon oogenblik vorstoord 
in vorband met eon poging door eon Maloier on con 
Dajnksch hoofd in hot work ge- stold om een verbnnnen 
lundsgroote tot panfini- balian te verlicffen.
 / . -，' '• 

LANDAK (MAL., JAV., SOENC.). Zio STEKEL- 
VARKENS. 

LANDBOUW. Ecu nlgcmcen artikel over dit 
onderwerp schijnt ovorbodig; bij do bcschrij viug der 
vorschillonde cultures wordt, voor zooveol 

noodig cn het bestek dit toelaat, alles bchan- dold wat op 
den landbouw, in vorband met hot spociaal besproken 
product, betrekking heoft. Er ino^c dus naar die 
bcschrijvingen verwozen worden, alsincde naar het 
artikel ONT- GINNING. 

Behalvo den landbouw, die door de inlandsche 
bovolking op hare eigen gronden en voor hare eigen 
rekening wordt gedreven, worden op groote schaal 
cultures voor de wereldmarkt uitgeoefend, mecst door 
Europeanen of andere vreemdeonder- nomors. Ook 
daarover raadplege men de ver- schillende artikelen, 
over dio cultures handelon- do. Dcze ondernemers 
kunnen in het bezit komon der voor dicn land bouw 
benoodigde gronden door te beschikken lietzij over 
Particuliore 1 a n d e r ij e n (Zio aldaar), hetzij door 
woeste gronden van hot Gouv. te verkrijgen in erfpacht 
(zie AGRARISCHE WET) of huur (zie LAND. 
VERHUUR), hetzij door gronden te huren van de 
inlandsche bovolking (zie OVEREENKOM- STEN), 
hetzij door in de Vorstenlanden op Java gronden van de 
vorsten of grooten te huren (zie VORSTENLANDEN). 
Ook in de Buitenbezit- tingen zijn verschillende vorsten 
of hoofden er toe ovorgogaan oni voor langen tijel, 
vaakopgroote schaal, gronden aan ondernemers 
aftestaan (zie LANDBOUW-CONCESSIEN IN DE 
BUI- TENBEZITTINGEN). Voor het vestigen van 
fabrieken en an dore inrichtingen tot het bewer- ken van 
do landbouwproducten kan grond worden afgestaan in 
opstal (Zie aldaar); ofschoon het Reg.-regl.(art.G2) in 
het algemeen het afstaan van grond in eigendom door het 
Gouv. verbiedt (Zie GROND, RECHTEN OP DEN), 
kan echter voor liet oprichten van inrichtingen van 
nijverheid daarop con uitzond oring wo rd on gemaakt. 
Einde- lijk worden, vooral op Java, door ondernemers 
ovoreenkouisten met de ini. bevolking gesloten, waarbij 
dezc, zonder den ondernemers de be- schikking over 
hare gronden te govon, zich verbind t tot het kweeken en 
leveren van zekere procl ucten ；ook hie rover zie men 
onder OVEREEN- KOMSTEN. 

Het Ncderlandsch-Indischo Gouvernement hceft do 
volgcndo landbouwondcrncmingon in boheer, die 
minder als cxploitaties zijn bcdocld dan wel als 
proofondorncniingen tot bestudeering en aanmoediging 
van de verschil- londe cultures, maar die toch 
commorcieel worden gcdreveii. Deze zijn: 

1) Do Gouvornenicnts kina-onclcrneming. Zie 
KINA, biz. 322—323. 

Deze is golegcn in de Preangcr in don o in trek van 
Tirtasuri en staat ondor het omniddcUijko toezicht van 
don Directeur van Land bo uw, Nijvorhoid on Handel. 
Het be hoc r wordt ge- voerd door een directeur, 
bijgestaan door een ondor-dirccteur, een botanist en 
twee tijdelijko analisten, bonovens door administrutief 
per- soncel. De onderneming plant de beste soorten van 
kina aan en oogst deze, waarna zij voor dcji afvoer naur 
do kinafabriek bo re id wordon. Aan de ondernoming is 
eon Gouvernements Kinaproofstation vorbonden； de 
daar te ver- richten wcrkzanmhcclon zijn opgedragon 
aan het wetenschappelijk porsonecl der onder- neming. 
Hot op do Gouvernements-kina- miderneming 
vci'krogo!i on voor uitbroiding der aanplantingcii van 
die ondernoming niot 

 
-' 
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bonoodigdc zaad wordt scdert 1883 op daartoe 
aangegeven tijdstippen in het opcnbaar ver- kocht. 

2) De Gouvernements g<Stah-pertja ondcr- neming. 
Zio dcel 1 bladz. 783. 

Dcze werd in 1901 te Tjipfitir in do Preanger 
opgcricht ten einde een toovlucht to verkrijgcn voor don 
gStah pSrt ja leveronden boom, welko tenge volge van do 
in la nd sc ho wijze van pro- ductwinning uit do in het 
wild grocicndc boo- nien groot gevaar hop te worden 
uitgerocid, waardoor hcl voortbestaaii dor onderzeescho 
telegraafLabels in ernstig gevaar zou worden gebracht. 
Het beheer wordt gevocrd onder onmiddellijk toezicht 
van den Dirccteur van Landbouw, Nijvcrheid en Handel 
door eon dirccteur, die tevens dirccteur is der Gouvernc- 
ments-Caoutchouc ondcrnennng te Langsa in Atj6h. Ook 
de Gouvernements getah pertja aanplantingcn te Blar^n, 
Kemoetoek en Sawang- gasti (Banjoemas) staan onder 
den directeur der Gouvernements gotah-pertja 
onderneming. 

Er is op de onderneming een proeffabriek voor de 
bereiding van getah-pertja uit de bla- deren in working. 
Het product van die fabriek wordt sedert eenigen tijd in 
Amsterdam en Rotterdani geregeld in het opcnbaar door 
tus- schenkonist van do Ncderlandsche Handel- 
Jlaatschappij bij inschrijving verkocht. 

3) De Gouvernements-caoutchouconderne- ming, 
die zooeven genoemd werd. Do buiten- gewoon gunstige 
resultaten elders verkregen met do cultuur van Hovea 
hebben annleiding gegeven tot het oprichtcn van de 
Gouverne- ments-caoutchouc onderneming te Lan gsa 
(Atjdh), eensdeels om de belangrijke voordee- len, die 
hiervan door het Gouvernement kun- ncn worden 
getrokken, anderdeels om den par- tic ulieren landbouw 
tot voorbeeld to strekken. De dirccteur der 
Gouvernements gfitah-pSrtja onderneming te Tjipetir is 
tevens directeur van deze onderneming. 

4) Cultuur van caoutchouc leverende gewas- sen op 
het eiland Noesa Kembangan (Ban- joeinas). 

Op het eiland Noesa Kembangan zijn door het 
Gouvernement door niiddel van dwang- arbeiders 
uitgestrekte aan plan tin gen aangc- legd van caoutchouc 
leverende gewassen, dio thans in voile exploilatic zijn. Zij 
staan onder beheer van het Departement van Justitie. Do 
technischo leiding is in handen van eon ad- junct-
directcur. Zie nog DOMEIN VAN DEN -LANDE Deel I, 
biz 634 en STRAFSTELSEl/ L LANDBOUW DER 
INLANDSCHE BEVOf- KING (BEVORDERING VAN 
DEN). Tot het jaar 1905 had ala begiusel gegolden, dat de 
iand- bouw der InJ. bevolking een zaak was, die in handen 
mocst blijven van de ambtenaren van het Binnenl. 
Bestuur. Een groote moeilijkheid was echter, dat deze 
ambtenaren, hoe good overi- gens ook bekend met de 
verschilJende ondordeo- len der Inlandsche 
volkshuishouding, over *t al- gemeen geenerlei 
landbouwtechnische kennis be- zat?n. De Regeering 
erkende dit gebrek door de oprichting van een 
afzonderlijk Departement v;n landbouw, aan hetwelk in 
de allereerste plaats tot taak werd gesteld hot beramen van 
maatregelen, waardoor aan den Inlandschen landbouw 
blijvend meet bevredigendo resulta- ten konaen worden 
verzekerd. 

Scdert de oprichting van het Departement zijn reeds 
veracheidcne van die maatregelen gc- troffen; de 
voomaamsto er van zijn: 

a. de invooring van landbouwonderwijs; 
b. do inrichting van een voorlichtingsdienst van den 

landbouw; 
c. verspreiding van beter zaaigoed. 

a. Landbouwonderwijs. Ten einde do verspreiding 
van Jandbouwkundigo kennis onder do bevolking zoo 
doeltrcffend mogelijk te doen zijn, kon niot worden 
volstaan met hot geven van landbouwon- derwijs aan 
expressclyk daarvoor geopende scho- len, maar bleok ,t 
ook noodzakelijk om de amb- tenaren, wior positie hen 
in staat stelde invlocd op de inlandsche bevolking uit te 
oefenen, nl. den Inlandschen onderwijzers en den 
Inlandschen ambtenaren van het Binnenl. Bestuur, 
eenige landbouwkennis bij te brengen. Het vak land- 
bouwkundo werd daarom opgenomen als ver- plicht vak 
op de leerplannen der kweekscholen voor Inlandsche 
onderwijzers en op die van de opleidingsscholen voor 
Inlandsche ambtenaren. 

Tot dusver bestaan or slechts twecerlei soort scholen 
voor landbouwonderwijs: do scholcn, waar elementair 
landbouwonderwijs wordt ge- geven en de Aliddelbare 
Landbouwschool t& Buitenzqrg, voor mecr uitgebreid 
land bou won- derwijs. 

De eerste van do Inlandsche landbouwscholen werd 
in 1912 tc Wonosobo opgoricht, en sedert breidde haar 
aantal7~Tittaf^gelang van het be- schikbaar komen van 
leerkrachten, zich steeds uit. Eindo 1914 bestonden er 13 
van die scholen. Een bepaald systeem van school is nict 
gcvolgd. De opzet en het peil van het onderwijs richten 
zich geheel naar de atreek, waar het onderwijs wordt 
gegeven, en naar de personen, voor wie *t bestemd is. 
Zoo zijn er scholen, waar in *t bijzon- der allcs 
behandeld wordt mot betrekking tot de cultuur, die in *t 
betrokken gewest als hoofdcul- tuur to beschouwen is； 
elders vindt men scholen, besteind voor jongelicdcn, die 
de gewono lagero school doorloopen hebben, weer eiders 
scholen, uitsluitend bestemd voor volwa«senen, die nl in 
het land bouwbcdrijf wcrkzaam zijn, enz. Naa«t scholen, 
die geheel door het Gouvernomonl worden bekostigd, 
vindt men inrichtingen, die al- leen met financieelen 
steun dor Regecring tot stand zijn gekoinen; voor den 
vervoJge wordt al- leen de onderwijskraeht gratis door 
de Regeering beschikbaar gesteld. 

De leiding van het Inlandsch landbouwonderwijs 
berust, onder toezicht van den Inspectcur van dicn 
diensttak, bij de gewewtelijke land - bouwkundigc 
ambtenaren (Landbouwlecrareii). Het onderwijs is niet 
meer uitsluitend beperkt tot Java en Madoera, maar heeft 
ook reeds bc- langrjjke vorderingen gemaakt op de 
Buitenbc- zittingen. 

Do JiJiddelbare Laiidbouvjsckool te Buitenzorg, is o. 
ni. opgericht voor het personcel, bestemd om aan *t 
hoofd te staan van de zooeven bed odd o Inlandsche land 
bouwscholen, maar vooral ook voor de vonning van do 
Inlandsche landbouw- kundigen, die de Europeeschc 
Land bouwleeraren bij de vervuUing van hun taak 
moeten bijstaan. 
Tot de school worden in den regel slochts toe- gelaten 
jongelieden, die de 3c kinase eoner Hoo- gero 
Burgerschool met goed gevolg doorloopen hebben, of 
een gelijkwaardige nlgemecne ont- wikkeJing hebben. 
Do cursus duurt drie jaren. 
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Vollcdighcidshalvo mogo hier ook molding gc- 
maakt word on van de Cultuurschool to Socka: bqemi.. 
Het landbouwondorwijs, dat uan dczo iiirichting 
gegevon wordt, strokt ochtor niot direct ten bate van den 
Inlandschen land bouw, maar van don Europeeschcn 
landbouw, daar zij opleidt voor opzionersbotrekkingen 
op do Euro- peesche cultuurondornemingcn en voor 
opzioners bij don dienst van het Boschwozon. 

b. Voorlichtingadienst van den Inlandschen 
Landbouw. 

Dezo dienst wordt uitgooefend door cen corps 
landbouwkundige ambtenaren, bestaande uit een 
Inspecteur van het Inlandsch Landbouw- onderwijs on 
eon aantal Europeesche landbouw- kundigo ainbtenaren 
(landbouwleeraron en as- pirant-landbouwleeraren), 
bijgcstaan door In- landsche landbouwleeraron en verdcr 
onderge- schikt hulppersoncol. Het stroven bestaat om 
zoovcol niogelijk in elk gewest althans een land- 
bouwleeraar met het noodige hulppersoneel te plaatsen. 
In sommige groote on belangrijke ge- weaten, zooals do 
Preangor-Regentschappen zijn meer landbouwleoraren 
geplaatsb. 

De taak van de landbouwkundige ainbtenaren, voor 
zoo ver die den voorlichtingsdienst betreft, omvat de 
rcchtstreekschc inwerking van die amb- tenaron op het 
landbouwbedrijf door het ver- strekken van inlichtingen 
en adviezen, het nomen van proeven en houden van 
demonstration, zoomede het versehaffen van 
inlichtingen aan het Departement van Landbouw, 
waarop ver- dere onderzoekingen gebaseerd dan wel 
admi- niatratievo maatregelen genonicn kunnon wor- 
dcn. Z]j behooren zich zooveel mogelyk op de hoogte te 
stellon van do bclangrijkste landbouw- kundige en 
econoinische quaestics in hun ressort on trachton dit 
doe] te bereiken, niet alleon door veelvuldigo bcreiziiig 
van hun ressort en bespre- kingen mot de bevolking, 
inaar ook door hot aan- loggcn van proefvelclon en het 
bijwonen der porio- dicko bijeonkojnston van do 
ambtonaron van hot binnonlandsch besluur, torwijl zij 
landbouwkundige kennis versprciclen door het houden 
van voor- <iraclitcn of cursusson, hot organiseoron van 
ten- toonslellingcn, hot aanleggen van domonstratie- 
volden cn het vernpreidon van zaden of an dor 
plantmateriaal. 

Tot Indisch landbouwleeraar zijn in don regol nlochts 
bonoombaur jongeliedon in bozit van het diploma van 
landbouwkundige van do Hoogoro Landbouwschool 
(thnns Landbouw- Moogeschool) te Wagon in gen, dio 
void aan hob- ben aa.n hot oxanien voor Indisch 
Landbouw- Jcoraar, tot het afleggon waarvan zij eerst 
wo rd on toogolatcn nadat zij ged u rondo oenige jaren 
a]s aspirant-laiKlbouwlceraar in de gclegenhoid zijn 
gcsleki om op de hoogte te koinen van de Indi, scho 
talon, van do cconoiuischc vorhoudingon dor Inlandscho 
bovolking en van de landbouw- toeatanden in het hun 
aangewezon rossort. 

Tot Inlandsch Landbouwlooraar zijn uitslui- tend 
bonoombanr jongelieden in bezit van hot diploma der 
jniddolbaro landbouwschool to Bui- lonzorg, dio 
voklaan liebbcn aan het oxamcn voor Inlandsch 
Janilbouwlecrnar. 

c. Verspreiding van beler zaaigoed. 
Reeds dadolijk na do oprichting van hot Departement 

van Landbouw were! oen onderzook ingesteld naar de 
op Java voorkomendo padi- varieteiten, ten oinde tot de 
kennis to komen 

van do voor verschillendc streken on toestanden mcest 
gccigondo Roorten. Toen cen schifting van do be tore en 
Blechtcrc soorten verk regen was, brak het oogenblik aan 
om door selectic het verspreiden van bctcre soorten mogelijk 
tc ma- kcn. De in 1908 to Buitenzorg opgerichte sclcc- tic-
tuin hceft in deze richting goede diensten bewezen. Hiorop 
kon in vordcrc jaren worden voortgebouwd door de 
oprichting van zaadtui- nen in vorschillende deeJcn van 
Java. De niet to Buitonzorg gevestigdo tuinen diencn dcels 
om do te diet plaatse gekweekte beterc rijstsoorten en 
tweedo gewassen verdcr te vermenigvuldigen on ondor do 
oinwoncnde bevoJking te verspreiclen, declfj om do in de 
omgeving zelf gebruikte zooge- naamdo landrassen te 
selecteercn. Waar noodig wordon do gekweekte zaden gratis 
verstrekt, (loch als algemecne regel geldt, dat zij slechts 
tegen botaling beschikbaar zijn. 

Naast die verheffing van de inlandsche cultures in 't 
algomeen wordt ook aan bijzondero cultures aandacht 
gewijd zoo aan do thcecultuur in de Preangcr-
Regentschappen, de tabak in Midden-Java, de mals in 
Cheribon. Door specials maatregelen wordt zooveel 
mogolijk getracht voor al die cultures een beter gewas in de. 
toe- komst to waarborgen. 

Zie do momorie van Toel. op het wetsontwerp tot 
oprichting van cen Dept, van Lbw., het Jaar- boek 1914 van 
het Dept, van L. N. H. en „Essays4/ published bij the Noth. 
East-Indian San Francisco Ooinmittee'' nos. 1—10. 

LANDBOUW-CONCESSIEN IN DE BUITEN- 
BEZITTINGEN. Toon in de tweedo helft der vorige eeuw de 
particuliere Industrie zich op de cultuur van producton 
voordoEuropecschemarkt begon toetoleggen, was het 
aanvankelijk bijna uit- sluitend het oiland Java, dat de 
aandacht trok. Spoedig editor wendde men zich ook naar de 
Buitenbezittingen; torwijl het Gouv. in de onder 
.rochtstreoksch bestuur staande strokon door het verleonen 
van erfpncht onz. in de behoefte aan gronden voorzag (zie 
AGRARISCHE WET), moest do Industrie in 
dezelfbesturendelandschap- pon eon anderon weg inslaan 
om woeste gronden to krijgon. In vorscheidene dier rijken 
sloot men mot de inlandsche bostuurders contracten, waar- 
bij zij voor langen tijd — tegen zekero opbreng- sten aan 
hon zelf on anderc grooten of hoofden —grooto 
uitgestroktheden grond afstondon, dio door do ondernomors 
in cultuur werden gebracht on geoxploiteerd, in don regel 
inet behulp van worklicdon, van buiten aangovoord, 
waarover zio KOELIE. 

Hot Gouv. trok godeeltolyk het recht om land- 
bouwconcossios uit to go von in zolfbesturend go- bied aan 
zich on bohoudt zich daar overigens hot toezicht voor over 
do uitgifto van gronden. Bohalvo in do landsohappon, 
welker verhouding tot hot Gouvernomont borust op do zg. 
korte verklaring, waar do Rogeering dus oenzijdig do 
uitgifto aan zich kon trekken (vgl. ook de 
zolfbestuursordonnantie in Ind. Stb. 1914 no. 24, die 
intusschon volgens Rog. Alm. 1917 nog niet in working 
trad) ia het eerst© hot goval goweest in de landschappen op 
Noord-Celobes on do Sangi- en Talaut-eilandon (Menado), 
v6or doze do korte verklaring hadden afgelegd. In do 
politioke contracten, die hot recht tot uitgifto van 
landbouwconcesaies nog aan de zelf- besturon laten, komt 
steeds do bcpaling voor, 
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dat zij aan Europcancn cn andcrc Oosterscho cn 
Westorscho vrecmdclingen gecn grondcn ziillcn afstaan 
of vorhuren, uoch concession van land- of mijnbouw 
verleenen zonder toestemming van wcge het 
Gouvernement. Kceds in 1877 word bij Gouv. Besluit. 
van 27 Jan. no. 4 (gcwijz. 19 Oct. no. 1 on 19 Sept. 1884 
no. 1c, Bijbl. no. 3381, 4350) ocn model vastgcsteld 
voor landbouw-contracten in het，rijk Siak Sri 
Indrapocra; de resident van de O.kust van Sum. we rd 
gemachtigd om do op dien voet gesloten contracten 
goedtekeuren en uitgcnoodigd de bcpalingen daarvan 
ook te doon op volgen in do and ere staatjes der O.kust 
van Sumatra. In 1892 we rd cchtcr, met introkking van 
de model-acto van 1877, bij Gouv. Best van 3 Nov. no. 
2 (Bijbl. 4770) een algeinecn werkendo model-acto 
vastgesteld, sedert gewijzigd (vgl. Bijbl. 5889) 
endehoofden van gowestelijk bostuur worden 
gemachtigd om concession goedtekeuren, 
ondervoorbehoud,datdaarbij nauwgezotrekening zou 
worden gehouden met de bij de eerstgenoem- de model-
acte belioorcnde instructie (vgl. Bijbl. no. 7080). V66r 
de vaststelling van het model van 1892 nioestcn 
verzoeken om van de inlandsche bo- stuurders grond 
terexploitatie te verkrijgen steeds bij den Gouv.-
Genoraal worden voorgebracht; dit is thans allecn dan 
Jioodig, wanneer onistan- digheden zich mochten 
voordoen, wclke do uit- gifte een er land bouwconccssic 
onraadzaain doen achton en bovendien steeds, wanneer 
de gesteldheid van het begeerd terrein of de aard van de 
daarop te drijven cultuur de beschikking noodig maakt 
over een grootere uitgestrektheid dan 工 5000 bouws of 

15 □ palcn. In de mod cl- acte komen o.a. bcpalingen 

voor ter handhaviiig on bevestiging van de rechten dor 
inlandsche be- volking op den grond, terwijl in de 
bijgevoegdo nota o.a. wen ken voorkomen ten einde to 
zorgen dat de cijns bchoorlijk wordt verdecld, waartoc 
het bestuur zijn medeworking moot verleenen. In 
sommige streken bestaat de gewoonte orn, behalvo den 
periodiek te betalen cijns, bij het verleenen der 
concessie een so in in eens, „p6rsen tan&h" of “bOkti", 
uittekeeren. In de jongcro po- litieke contracten 
(OosLkust van Sumatra, Wes- terafdeeling van Borneo, 
Koetei) is storting van de fondsen, uit land 
bouwconcessies getrokken, in de landschapskassen 
voorgcschreven, uit wclkc kassen dan aan verschillendc 
rechthebbcnden uitkeeringen worden gedaan. Het 
streven hierby is, die inkomsten zooveel mogclijk ten 
bate van land en volk te doen komen. Zie over de goed- 
keuring van overdracht der concessic door de hoofden 
van gewestelijk bestuur Bijbl. nos 338J, 4350 en 4985. 
Blijkens BijbJ. 4954 zijn in den vreemde gevestigde 
niet-Nederlanders en ven- nootschappen als 
laJidbouwoiideniemers uitge- sloten, mot uitzondering 
echter van de O.kust van Sumatra, terwijl By bl. no. 
7735 handelt over do toelating van vreemde 
Oosteriingen als concessionarissen voor landbouw en 
bosch- exploitatie. Bcpalingen onitront de vestiging op 
binnen zelfbesturend gebied gelegen gron- den van 
zakelijke rechten op den voet van liot Burgerlijk 
Wctboek voor Ned. Indie, zijn ver- vat in het Kon. Best 
van 6 Mei 1915 no. 23 (Ind. Stb. no. 474). 

Voorts is in BijbJ. no. 7284 eene regeling getrof- 
fen, niet betrekking tot het vcrleeuen vau concessien 
door de Ini. zelfbesturen ter OosLkust van Sumatra voor 
de uitoefoning van kleinen 

landbouw aan in hot botrokken gewest govestig- dc, niet 
tot do inlandsche bovolking behoorendo pcrsoncn. 

Dezo pcrsoncn kunnen to vens grond en in huur 
verkrijgen voor tuinbouw of van do zelfbesturen of van 
hunno onderhoorigen, v. z. v. cl io daarop orfelyk 
indivjdueelc gebruiksrechton uit- ocfencn. 

LANDBOUWCURSUSSEN. Zio ONDERWIJS. 
LANDBOUWSCHOLEN. Zie ONDERWIJS cn 

LANDBOUW DER INL. BEVOLKING. 
LANDBOUW-SYNDICATEN. Zic SYNDI- CATEN. 
LANDBOUWWERKTUIGEN. De inlandscho 

landbouwcr, van nature conservatief, heeft zich nog 
slechts weinig vertrouwd gemaakt met de werktuigen, 
welko in Europa en Amorika in ge- bruik zyn; hij houdt 
zich liefst aan do van ouds door hem gebezigde 
gercedschappen, die hij kent on die hij bij voorkeur 
aanwendt, zclfs dan wanneer hun gebruik hem veel meer 
tijd kost, dan inet nicer moderne werktuigen het goval 
zou zijn; tijd heeft trouwens voor hem slcchts betrek- 
kclijke waarde. Zelfs kost het Europeeschen on- 
dernemers groote moeite, hunno inlandscho werkJieden 
and ore werktuigen to doen gebruiken dan de vaak 
gebrekkige inlandsche gereedschap- pen. Dczc laatste 
vindt men in groote verschei- denheid; hetzclfde soort 
van gerecdschap ver- toont. niet alleen bij verschillendc 
stammen min of nicer belangrijke verschillen, maar zclfs 
bij leden van denzelfden stam ； zoowel op Java als 
daarbuiten is dit het geval. Men vergelijkc hier- over o. 
a. den Catalogus der afdecling Ned. koIonian der 
tcntoonstclling to Amsterdam 1883, tweede groep bl. 
15J, en den catalogus der Nederland sche afdecling op de 
Tcntoonstclling tc Brussel in 1910 pag. 379. Het is 
omnogclijk in fict gegeven bestek deze vcrschillen 
optesoninicn ; hicr kunnen sJcchts onkcle algemcene 
typen worden vermeld. 

Voor het ontginnen van den maagdelijken bo- dem 
worden bijlen en kapnicssen (door de Euro- peanen in 
Indie gcwoonJijk slechts met den naam parang 
aangeduid) van vcrschillcnden vorjn ge- bezigd ； ook 
de patjocl, ccn soort van gebogcn spade of hak, wordt 
daarloe aangewend. In onkele streken van Sumatra en 
Borneo bed lent, men zich nog in plants van den patjool 
van cen houten, uit een stuk bestaande hak, terwijl ook 
dergelijko spadon met tan den in gebruik zijn, soms van 
ijzer, soms van hout mot jjzor beslftgen. In 
Toba_ge8chied t het o nigra ven van don grond met 
zware, aangepunte stokken (ansoean) in clko hand ecn. 
Nad at het bosch geveld is, wordt do grond door af bran 
ding van vegetatie gezuiverd ； voorde opruiiningvan de 
vegetatiewordt uatuur- lijk ook van kapnicssen cn bijlen 
gebruik gc- maakt, o.a. ook van de karakleristieke beii- 
oeng of balioeng, ecn disscl, die door het vorzet- ten van 
het ijzer tevens voor bijl dicnon kan. Bij eene primitieve 
bewerking van den bodom dient dan een puntstok, soms 
met in het vuur verharde punt, om gatcii in den gi'ond to 
jnaken ten cindc de zaden of plantjcs te poton. Op Bor-
neo zijn pootstokken van reusachtigc afmotingen met in 
den holgcsnedcn stok zich op cn ncer bc- wegende 
voorwerpen in gebruik; de bezitter van ecn rijstveJd zou 
zoodoende kunnen controlceren, of zijne slaven 
doorwerkep. Bij mcor gevorder- den landbouw wordt 
van patjoel of ploeg, ook wel 
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van beide gobruik gcmaakt，)； de vorm van den ploog 
verschilt naar mate van den grond, waar- voor hij 
bestemd is (natto of droge gronden), on van de 
bespanniug, die gobruikt wordt (rund of karbouw, eon of 
tweo trekdieren)； bij sommigo Bataks wordt de 
tSnggala djSlema gobruikt, eono soort van ploog, door 
de vrouw gotrokken, terwijl do man hem bestuurt, torwijl 
ook, zooals reeds boven werd gezegd, bij vorschillonde 
volkeren afwijkende modellen in gebruik zijn. Algemeen 
echter zijn de ploegen licht en gaan zij niet dicp. Op Java 
bestaat do ploog (wloekoe), die zeer licht is, zoodat de 
landbouwer hem gemakkclijk torscn kan, slcchts uit drie 
stukken hout: een boom, een staart, en een omwoeler, aan 
de punt waarvan een ijzoren schocn bevestigd is. De kar- 
bouwen, zoo die horn voorttrekken, word on zoo 
aangespannen, dat elke beweging van het werk- tuig zich 
aan hen inededeolt; een strik, die langer of korter 
gemaakt kan worden, verbindt het juk met den ploeg, en 
nu heeft de bestuurder het in zijn macht om door het 
vioren van den strik ten koste van het trekvee de 
ploegschaar dieper in den grond te doen drin gen, zoodat 
de eigenaar ongaarne zijne karbouwen verhuren zal, 
wanneer hij zelf den ploeg nict)nag besturen. Voor droge 
rijatvelden gebruikt de Javaan de broedjoel, waarvan het 
hout bo von het ploegijzer (singkal) zonder blad is, on 
die dus rechte voren maakt en de kluiten niet op zijde 
werpt. Ook wordt go wag gemaakt van den Ohineeschen 
ploeg (loekoo tji- na) die voor tuinen en droge vcklen 
gebruikt wordt en minder diep insnijdt dan de gewone 
ploeg. Eggen zijn bij de nieer beschaafdo volkeren 
algemeen in gebruik; zij zijn gewoonlijk niet veel mcer 
dan een groote hark ； de bestuurder zet zich op de 
zitbank, op don disscl aangebracht en houdt zijne voeten 
op het eghout om de tanden dcr egge in den grond te 
drukken. Behalvo de ogge zijn ook harken (koewet, 
Bcnk. ； padoek, Bat.) in gebruik. Voor het fijninaken 
der aard- kluiten na Jict ploegen wordt ook wel een 
gorecdschap gobruikt, bestaande uit eon blokje hout aan 
con stok (gatgat, Silindoong; pang- koer-pangkoer, Mat, 
Bat.). Voor het schoon- Jioiidon van den grond worden 
schoffels, spa- den on messon van vorschillondon vorm 
gebruikt. Waar gronden niot op kunstmatige wijzo door 
leidingen onder water kunnen worden gezet (zio 
BEVL0E1ING on RUST Cultuur) maakt men wel 
gobruik van het watorrad (kentjir, Mai.) om water op 
hooger gelogen grond te brengen; het bostaat uit oen 
echoprad van hout en bamboo, in do rivior of bcek 
opgcsteld, on dat door hot water in beweging gobracht 
wordt, torwijl bamboezon kokers, aan het rad 
vastgchccht, het water naar boven bron- gen on in eon 
buk, op don oever gcplaatst, uit- storten (zie Midden-
Sumatra, Ethnogr. atlas, bl. 40; T. v. Nijv. en Ldb. in 
Ned.-Indie, XIX, 1874). 

Belangrijk is hot feit, dat de Javanon on 
sommige stanunen op Celebes (Makassarcn en 
Boegineezcn) een inheomsch woord voor “ploeg" 
hebben, oindat daaruit blijkt, dat do akkerbouw reeds 
voor de komst der Hindoo's in den Ind. archipci vrij 
hoog ontwikkekl was. Zie Kern, „Over den invloed 
der Indische bq- Hchaving op de vojken van den Ind. 
archipel", Leiden J 883, bl. 17; Wilken, Handleiding 
door Ployto, bl. 652. 

VVrat de gorcedschappon betroft, die bij hot oog- 
Bton on boworken van land bouwproducten gebruikt 
worden, zoo verschillcn doze natuurlijk naar mate van 
do productcn zclvo； zij zullen dus, zoovcel noodig, bij 
de bcschrijving dcr cultures worden behandeld. Alleon 
zij hier nog melding gemaakt van do ani-ani (zic aldaar), 
by de Javanon voor het snijden der rijstaron in gebruik; 
ofschoon eon dergelijk mesje, de toewai, ook op 
Midden-Sumatra bekend is — en hier en daar gebruikt 
wordt hetzij om tc oogsten, zooals in do 
strandafdeelingon der residontie Tapanoeli, hetzij om de 
eerste aren te snijden — is daar echter do sikkel meer in 
zwang, die op Java nog geen burgerrecht heeft kunnen 
verkrijgen (zie T. v. Nijv. en Ldb. in Ned.-Indie, XIX, 
bl. 75). Overigens is het rij'stniesje onder verschillende 
benamingen (getas, LAMP. ； ketam, BAT., MAL.), 
pSngetam (BAT.), petam (? Koetei) ook elders op 
Sumatra en op Borneo bekend, met eonigszins van den 
Javaanschen afwijkenden vorm. 

LANDELIJKE INKOMSTEN, LANDELIJK STELSEL. 

Zie BELASTINGEN ender Landrente, DI I, biz. 234. 
LANDEP (JAV.). Zie BAR LERI A PJRIONITIS. 
LANDERIJEN (PARTICULIERE). Zie PAR. 

TICULIERE LANDERIJEN. 
LANDEXPLORATIE (VERGUNNING TOT). Zio 

AGRARISCHE WET. 

LANDKRABBEN. Gecarcinus. Zie SOHAAL- 
DIEREN. 

LANDMETERS. Voor do benoenibaarheid tot 
land meter by den kadastralen dienst, zie KA- 
DASTER. Voor de uitoefening der functien van 
gouvernements gezworen land meter wordt een 
diploma van landincter vercischt. Dczo land me- 
ters worden, voor zooverre hunno werkzaamhe- 
den niet door de ainbtenareti van het kadaster 
worden vervuld, benoemd door het Hoofd van 
gewestclijk bestuur voor hot rossort, waarin zij 
hunno functien zullen uitoefenen. Die werk- 
zaamhedon bepalen zich tot het afgeven van 
incot brie von en landmoterskennissen, benoodigd 
voor de in- en overschrijving van vaste goederen, 
terwyl him verder is opgedragen het aauleggen 
•on bowaren van blokkaarton en registers van alle 
perceelcn, waarop zakelijke rochten gevestigd 
zijn. Overigens is de uitoefoning van het beroep 
van landmoter in Nederlandsch Indie aan een 
icder vrijgelaten, mol dien verstande, dat het aan 
allo actief dienonde civielo en militaire lands- 
dionaron verboden is, voor particulieren metingen 
on wntorpassingen te vorrichten, wannoor dezo二 、..，，.， 
workzaainheden niot uit hun ambt voorbvloeien.」以 

LANDOLPHIA GUMMIFERA K.Soh., fanK 
Apocynaceae. Gembor (JAV., SOUND.). Een klim- ' 
mciido heester. Uit het nielksap wordt caout- ，-" g 
chouc geinaakt. Po plant ••*'hoort in Afrika thuis 
en komt in Indie alleen kweokt voor. 

LANDPLANARIA. Zie WOHMEN. 
LANDRAAD, Zie RECHTSWEZEN. 
LANDRECHTER. Zie REOHTSWEZEN. 
LANDRENTE. Zie BELASTINGEN biz, 234,《 

LANDSCHAP. Dit woord dient meestal voor*v 烫 
do Buitonbezittingon als afkorting van de f J 
men : zelfbesturond landschap, zelfbesturend "0 公》 
rijk, inlandschen staat onder suzeroiniteit "G- 
van Nederland. Somtijds echtor wordt het 
woord landschap ook in hot Ind. Staatsblad 
gubruikt voor landstreek zonder me er. Do nog 
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niet ingclijfdo landschappcn op Bali, wolkcr vorst. 
vervangon was door een *ste3ehouder (Karangasem, 
Ginnjar, Bangli), werdcn, zoolang zij in~"dezeil — stand 
verKccrden (gelijk nu, Januari 1918, nog slechts het geval 
is met Karangasem) gouvernemcntslandschappon ge- 
noenid om hun twecslachtig karakter to doon uitkomen. 
De vier zelfbesturonde rijken op Ja va schijnen nooit 
lanclschnp te wo rd on ge- noeind, ni zou dat cvengoed te 
verdedigen zyu. 

LANDSCHAPSKAS. Met dozen term duidt men lictzij 
de kas vnn edn zclfbestui'ond land- schap aan, hetzij de 
gecombineerdo kassen van eenige landschappcn, lietzij de 
kas van. een ondercleel van een landschap; in de beide 
laatstc gevallen spreekt men cchter gewoonlijk van een 
afdeelings- of cen onderafdeelingskas, waar- niec dan bed 
odd is: de kas van een zoodanig landschappencomplex (of 
van een zoodanig landschapsondcrdeel), als samenvalt 
met het ressort van. een afdeeling of onderafdeeling. 

Landschapskassen, onderscheiden van de private kas 
der vorston, zijn aan de adatinstel- lingen vreemd; de 
financien des rijks en die van den vorst vielen er samen en 
werden dus meestal in het belang van den vorst gebruikt, 
niet in dat van de bovolking. De diop ingrij- pende en 
zegenrijke hervorming, we Ike cen aan do belangen van 
volk on land dienstbare landschapskas invoerde, is op de 
buitenbezit- tingen begonnen in 1895 in het gewest Mc- 
nado en aanvankelijk neergelegd in den tekst der (lange) 
politieke contracten; zie Bintaoena iii Bijl. Hand. Twecde 
Kamer 1896/97 no. 139, 8, art. 14, on verdere soortgelijke 
contracten al- daar (later ook Batjan en Koetei). Spoedig 
daarop werd mondehnge toestemming van den vorst 
zonder contractswijziging voldoende geoordeeld (zio 
Bijbl. 5808 uit 1902), al word, indien zich de gelegenheid 
voordeed, een be- staand contract aangevuld met een 
verbeterd voorschrift nopens dit onderwerp; zic b.v. de 
Borneo-eontracten in Bijl. Hand. Tweed。Kamer 
1911/12 no. 301, 7 en volgende, art. 32. Toen de korte 
verklaringen in zwang kwainen (zie CONTRACTEN), 
was van contractsaan- vulling uiteraard geen sprake mcer. 

Aanvankelijk werden de landschapskassen aid us 
ingesteld, dat een bepaald aangewezen deel van 's vorsten 
inkomsten (b.v. die uit land-, hout- of mijnconcessies, 
geheel of ten deele) gestort moest worden in ecn kas; allo 
overige inkonisten bJeven rechtstreeke aan den vorst 
toevloeien. Later ging men over tot het thans algemeen 
verbreide stejsel, volgens hetwelk allc inkomsten zonder 
onderscheid komen aan de landschapskas, terwijl hieruit 
aan den vorst, evenals aan zijn ambtenaren, een 
jaarlijksche wed de wordt uitbetaald. Voor de bedragen, 
waarover de landschapHkassen loo pen, en de daarbij 
betrokken bronnen van inkomst en uitgaaf, zie bijlage A 
van het Koloniaal Verslag. Een gewichtige post van 
uitgaaf is de zgn. restitutiepost, zijnde een terugbetaling 
aan de Indische begrooting van bestuurs- en and ere uitga 
ven, welke het Gou- vernement ten bate van het landschap 
doet; betalingen door het Gouvernement aan de 
landschapskas (het omgekeerde dus) vinden meestal hun 
grond in overgen omen douane- rechten en and ere 
overgenomen belastingen. 

Bchecr van on verantwoording voor land-
schapskassen is nog altijd gcregeld bij Bijbladon, 
wclkerstrekkingin later tijd is,dathctzolfbestuur dermate 
opgevoed zal worden, dat het zelf de financien van het 
landschap zal kunnon bc- hecren. De 
zelfbcstuursordonnantie in Ind. Stb. 1914 no. 24 be vat 
ook voor de comptabi- Jitcit der landschapskassen 
voorschriften, doch zij is (Jan. 1918) nog niet in working 
getreden, en heeft geen betrekking op de omstreeks 20 
landschappcn met lang contract. 

De vicr landschapskassen op Java, jonger dan vole in 
de buiten bezittingen, pleegt men rijkskassen te noemen. 

Vcrgelijk over dezc kassen ook het artikcl 
KASBEHEER. 

LANDSDRUKKERIJ. Staatsbedrijf, gevestigd te 
Batavia en staande onder het toezicht van den Directeur 
van Gouvernementsbedrijven (Ind. Stb. 1907 no. 406) en 
onder het omniddellijk beheer van eon eigen directeur, 
wien een talrijk ondergeschikt personecl, ook inlanders en 
Chinee zen, is toegevoegd. Dezc in rich ting is in het al- 
geineen besteind om te voorzien in de behoefto aan 
typographische drukwerken voor 's Lands dienst. De 
Departementon van algemeen bestuur, de gewestelijke 
besturen en de verschillendo autoriteiten, colleges en 
administration zijn be- voegd oin de voor 5s Lands dienst 
bestemde drukwerken ter Landsdrukkerij te doen druk 
ken. Zij zijn daartoe verplicht voor zoovcel betreft de zg. 
standmodellen, dat zijn tabellarische drukwor- ken, 
waarvoor algemeene jnodellen zijn vastge- steld. De 
kosten van al het door de Landsdrukkerij afgelevorde 
drukwerk worden in reken in g gebracht overeonkomstig 
het tarief, vastgesteld bij Ind. Stb. 1898 no. 246. De 
Landsdrukkerij is belasjb met het drukken en uitgeven van 
de Ja- vasche Courant, de Staatsbladen van N.-I., de 
Bijbladen op het Staatsblad, den Regeerings- almanak, de 
Naam- en ranglijst dor officieren van de Land- en 
Zeeinaeht in Nederlandsch- Indie en van de zoodanige 
andere drukwerken, als daartoe bij beschikking van den 
Gouverneur- Generaal of van andere bovoegde 
autoriteiten worden aangowezen. Ann instcBingen van 
Jief- dadigheid en van openbaar nut in Ned. Indie, die 
rechtspersoonlijkheid liebben erlangd, kan vergunning 
worden verleend om haro jaarverHla- gen tegen betaling 
van het benoodigde papior, doch overigens kosteloos, tot 
eon door haar op te geven aantal ter Landsdrukkerij te 
doen druk- ken (art. 4, al. 2 van het Regl. in Ind. Stb, 1903 
no. 122, zooals dat is gewijzigd bij Ind. Stb. 1905 nos 351 
en 560). Het Reglement voor de Landa- drukkery is 
vastgesteld bij Ind. Stb. 1903 no. 122, gewyzigd en 
aangevuld bij Ind. Stb. J 904 no. 115, ] 905 nos. 351 en 
560 en 1908 no. 427; zie ook Ind. Stb. 1910 no.65 
en66,1911 no.l 26,1912 nos. 67, 411 en 597, J913 no. J68, 
1914 no. 38, 】915 no. 573, 1916 nos, 226, 425, 426. De 
instructic voor het personeel is opgenoineii in Bijbl. no. 
5924, gewijzigd bij Bijbl. Nos. 7597 en 7808. 〃 9 ' 

LANDSKASSEN. Zic KASBEHEER. 
LANDSKOEPOKINRICHTING. Zie GENEES- 

KUNDIGE DIENST. DI. I. biz. 763. 
LANDSLAKKEN. Dezc zijn zecr belangrijk ge- bleken 

voor de wetenscliap der geographische versproiding van 
levende wezens. Juist op eilan - den worden de talrijkste 
on morkwaardigsto vor- 
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in on aangctroffon, een fcit, waarvan volgcns A. R. 
Wallace, in geen enkelc andcro diergrocp zclfs con 
aanduiding wordt gevonden. Vcrder nicrkt hij op, dat de 
genera der Landslakkcn gewoon- lijk over grootc 
gcdeelten der aaidoppervlakto vorspreid, ja dikwijJs 
cosmopolicl zijn, de soor- ten danrentegen eng beperkt, 
zoodat niet slcchts kleine eilandon dikwijls bijzondcrc 
soorten bo vat- ten, maar zolfs cnkcle bergen en valleien, 
of zelfs bepaalde bcrghcllingcn hun eigen soorten oplc- 
veren, die nergens ciders ter wereld worden aan- 
getroffen. De Indische archipcl voldoet in zoo- verre a 
an dezen algenieenen regcl, als volgcns Von Martens in 
Max Weber's “Ergebnissc einer Rcise nach Nied. Indien" 
de grootc meerderheid der soorten tot ecn der grootcre 
eilandon of tot groc- pen van klcinere beperkt is, en de 
cnkele kleine xoorten, die over den gelieelcn archipcl 
verspreid worden aangetroffen, waarschijnlijk door 
mcn- schelijk vcrkccr onopzcttclijk zijn overgebracht. 
Van 330 soorten, d ie hem bekend waren van Sumatra, 
.Java, Borneo, Celebes, Flores en Timor, komcii slcchts 
46 op twee of meer dezer eilanden voor. P. on F. Sarasin 
vonden op Celebes 238 land- en zoetwatcrslakken, 
waarvan 172 tot Ce- Jebes beperkt zijn ； 24 soorten 
komcn op Java on Celebes gcmcenschappclijk voor； 20 
soorten zoowel op de kleine Soendaeilanden als op Cele-
bes； 23 soorten vindt men op de Philippijnen en 
Celebes； 20 soorten op de Molukken en Celebes. 
Hieruit Icidcn P. cn F. Sarasin af, dat in vroegcren 
geologischen tijd Celebes door 4 landbruggen met 
naburige gebieden verbonden was en wcl door 2 
zuidclijko met Java en Florcs, door een noorde- lijkc met 
de Philippijnen en door een oostclijke met de Molukken. 
Langs deze 4 wogen hebben de Jandslakkcn Celebes 
bevolkt cn men kan met ecnige zekerheid zeggen dat 14 
geslachten over do .Java-brug, 9 over de 
Philippijnenbrug, 7 over de Molukkenbrug en 2 over de 
Kloresbrug het eiland bcreikt hebben. Zoowel nit de 
onderzoekingon van von Martens als van P. cn F. Sarasin 
volgt, dat de grcnslijn van Wallace, door de straat van 
Lombok gaande, geenszins de Landnioluskcn in 
Aziatische cn Australischc sjheidt. 

Literatuur : P. und F. Sarasin. Matcrialicn zur 
Naturgeschichte der Insel Celebes, Wiesbaden. Max 
\Vcbcr. Der indo-austrulischc Archipcl und die G esc hie 
hie soinor Ticrwclt. 

LANDVERHUUR. Tot het drijvon van cultures voor 
de Europeesche xnarkt inaakt de Industrie in Ned.-Indie, 
— ook nadat door de zigrarischo wet (zio aldaar) de 
gclcgcnheid was geo pend oin wocste gronden in 
crfpacht tc verkrijgen — nog steeds op groote schaal 
gebruik van gehuurde land'cn, door gronden tc huret), 
hetzij van inlandschc gebruikers, hetzij van het 
Gouvcrnenient, hetzij van inlandschc vor- sten cn 
grooten. Over de verhuur van grond door inlanders aan 
niet-inlanders zal worden gehan- deld in het artikcl 
OVEREENKOMSTEN. Van hot Gouv. kunnen wocstc 
grondon in huur wo rd on verkregen; art. 02 Reg. Rcgl. 
geeft den Gouv.-Gcneraal de bcvocgclheid grondon uit 
to go ven in huur, volgcns regcls bij algc- meeiio 
verordening tc stcllen, — ondcr zulkc gronden worden 
echtcr niet begrepen die, wclke (loor inlanders 
ontgonnen zijn of als gcinecnc weide of uit ecnigen 
anderen hoof de tot de dor- pen of desti's behooren. V66r 
de vaststelling van het Reg. Regl. hcerschte in dit opzicht 

ccnc zeer afwisselondc politick. Reeds spoedig na het 
hcrstcl van het Ned. gezag kwamen bij Commissarissen-
Gcncraal aanvragen in om uit- gifte van wocstc grondon; 
ofschoon doze be- stuurders in bcginscl niet daartegen 
gestemd waren, werden slcchts cnkcle landen uitgegeven 
en ten slotte werd, ook op grond van ongun- stige ad 
viczcn van den Kaad van finantien cn de Gencrale 
Inspectie van finantien, het vraag- stuk ter beslissing aan 
den Koning opgedragen. De Gouv.-Generaal Van der 
Capcllen betoondc zich gedurende zijn bestuur nicer en 
meer ecn tegenstander van de ontwikkeling der parti- 
culiere industi'ic; ofschoon Du Bus de uitgiftc van 
gronden noodzakelijk achtte in het bclang van Java (zic 
CULTUURSTELSEL, I, 546) kwamen zijne plannen 
niet tot uitvoering en werden ook ondcr Van den Bosch 
geene gronden in huur ter bevordcring der particuliere 
industric uitgegeven, niettegenstaande art. 109 Reg. 
Reg]. 1830 der Regcering voorschreef de mcest 
geschikte maatregelen te nemen ter bevordering der 
wettige ondememingen, aan welke door het Gouv. 
gronden werden afgestaan in eigendoin, huur of erfpacht. 
Het cultuur- stclsel, dat bedoeldc alle cultures voor de 
Eur. markt- zooveel mogclijk tot monopolie van het 
Gouv. te maken, verzette zich tegen die uit- gifte. Het 
Reg. Rcgl. van 1836 schreef dan ook alleen voor, dat de 
Gouv.-Generaal door alle middelen, binnen zijn bereik, 
den land- bouw zou aanmoedigen cn zooveel doenlijk de 
teelt bevordoren van voortbrcngselen, voor den handol 
met Europa gcschikt. De Gouv.- Generaal De Ecrens 
meendc, ook op grond van een Kon. Besl. van 20 Maart 
1831, gerechtigd te zyn regels to stcllen voor de verhuur 
van woeste grondon door hot Gouvernement en stelde bij 
besl. van 31 Jan. 1837 no. 19 (gewijzigd 7 Mei 1838 no. 
8) een model-contract vast, dat geen zeer gunstigo 
voorwaarden bovattc. Desniet- tegenstaande word het 
door het Opperbestuur afgekeurd en bij zeer geheim 
besluit van 8 April 1839 word door het Indisch bestuur 
de uitgifte van grondon voorloopig gestaakt, ter- wijl bij 
Kabinetsbricf van 31 Maart 1840 het Indisch bestuur 
word aangeschreven do verhu- ringen voor koffie, suiker 
en indigo definitief te staken cn voor and ere cultures de 
toestem- ming van het Opperbestuur te vragen. De 
Gouv.-Genoraal Duymaer van Twist verzocht en 
verkreeg ochtcr vergunning weder grondon uit te geven; 
hot Reg. Regl. van 1S54 gaf in hefc bovengenoeind 
artikel den Gouv.-Genoraal de bovoogdheid gronden in 
huur af te staan. Do aJgemccno vorordoning, in dat 
artikcl voor- geschreven, is vervat in het Kon. Besl. 3 Juli 
1856, Ind. Stb. no. 64, gewijzigd en. aangevuld bij Ind. 
Stb. 1857 no. 13, 1877 no. 70, 1864 no. 16, zie ook Ind. 
Stb. 1862 nos 56 en 145, 1865 no. 108, Bijbl. 2124, 2685, 
2693, 308G, 3154. Volgens de daarin voorkomende 
bepa- lingen mogen wocstc gronden in huur worden 
uitgogeven aan dozolfde personen, die voor erfpacht in 
aannierking kunnen komcn; do gronden kunnon zoowel 
door het Gouv. wordon aangeboden als door 
particuliorcn worden aan- gevraagd, doch in beido 
govallen moet uit- besteding plaats hobbon, waarbij 
echter de aanvrager de voorkeur heoft, mits hij het hoog- 
ste gebod gostand doet. De huursom mag niet 
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lagcr zijn dan ecn minimum, door de Rcgeering vast to 
stellen. De huur wordt voor t en hoogsto 20 jaar 
anngegaan, voor do teelt van klap- perboomen cchter 
voor hoogstens 40 jaar. Bij koffie- en andcro 
aanplantingen is do huur eerst met het 4e contractsjaar 
verschuldigd en dan slechts voor een vijfdc, waarna dit 
bed rag elk jaar mot % verhoogd wordt. tot met het 
achtste contractsjaar de voile huur verschuldigd is; bij 
aanplant van klapperboonien treedt het eerste % eerst met 
het zevende contractsjaar in. Dcze bepalingen zijn 
gemaakt in het belang van den huurder, die in de eerste 
jaren wcl uitgaven voor ontginning enz. heeft te doen, 
maar nog geene producten kan oogsten. Na verloop van 
s/4 van den huurtormijn kan do huurder verlenging 
vragen, waarop binnen het jaar moet beschikt worden. 
Verscheidene bepalingen worden voorts in de bovenge- 
noemde algemeene verordeningen aangetrof- fen om de 
be volkin g, die zich op de huurlan- den vestigt, tegen 
slechte behandcling te waar- borgen. 

Tot 1870 toe weixl van de gelegenheid om gronden 
in huur tc bekomen in ruime mate gebruik gemaakt, 
zoodat in dat janr nicer dan 40.000 bouws waren 
uitgegeven, <1 ie a an het Gouv. een huurschat van f 
251.206 ben eve ns 330 pikols suiker opbrachten. Vooral 
bleek zij dienstig om bij de intrekking van sommige 
Gouv. cultures (o. a. die der thee) de teelt dier gewassen 
in particuliere handen tc doen over- gaan. Maar toen in 
1870 door de agrarische wet aan de particuliere industric 
door de toekenning van erfpacht — die voor 75 jaar were! 
ge- geven en als zakelijk recht, en dus vat baar voor 
hypotheek, grootere waarborgen verlcendc —, een beter 
middel aan de hand we rd gedaan om woeste gronden te 
verkrijgen en zeJfs den huurder de bevoegdheid were! 
toegekend, zijn huur in erfpacht te veranderen, mits dit 
voor den lande voordeelig was (zie AGRARISCHE 
WET, I, biz. 18;art. 17 van Ind. Stb. 1870 no. 118, gew. 
door Ind. Stb. 1872 no. 116, 1876 no. 3ob, 1890 no. 211), 
nam do uitgestrektheid gronden in huur van het Gouv. 
genomen voort- durend af, zoodat alle 
huurovereenkomsten, behoudens enkele op de 
Buitenbezittingen, vervangen zijn door afstand in 
erfpacht. (Zie DOMEIN VAN DEN LANDE, I, biz. 
631). 

Voor de landverhuur in de Vorstenlanden op Java 
wordt verwezen naar het artikel VORSTENLANDEN, 
waarin ook het apanage-stel- sel ter sprake komt en voor 
de huur van gronden, gelegen binnen zelfbest urend 
gebied in de Buitenbezitf ingen,naarhetartikel 
LANDBOUW- OONCESSIEN IN DE 
BUITENBEZITTIN- GEN. , 

LANDVERKOOP. Zie PARTICULIERE LAN- 
DERIJEN. 

LANGE (HENDRIK MERKUS). Geb. te Amsterdam 2 
Maart 1809, trad in Indischen krjjgsdienst en behaalde 
den rang van luit.- kolonel. Na zijne pensionnecring 
were! hij rent- meester van het kroondomein te Hulsl, 
waar hij 3 Oct. 1861 overleed. Hij sclirecf: Het Ned. O.-
I. leger ter Westkust van Sumatra, J 819— 1845, 2 din., 
^-Herlogenb. 1852—53; Het ciland Banka, ^-Hcrtogenb. 
1850. Van zijne h?nd verscheen, behalve enkele 
bijdragen in tijdschriftcn, eene vertaling van: j)c Stuers, 

Gedenkschriften van den oorlog op Java van 1825—30. 
Amst. 1848. 

LANGEN (KAREL FREDERIK HENDRIK VAN). Geb. 
te Willem I, (Java) den 2Sen Maart 1848. In 1868 in 
Indischcn dicnst getredon, we rd hij 17 April 1869 
aangesteld als ambtenaar ter beschikking op Borneo en in 
1870 benoemd tot controleur 3c kl. ter Sum. Westk. Na 
achtor- eenvolgens to zijn opgeklommen tot controlcur 2c 
kl. en controleur 1c kl. we rd hij in 1879 tijde- lijk gesteld 
ter beschikking van den gouverneur van Atjch on Ond., 
in 1881 bclast met de waar- neming der betrekking van 
assistent-resident ter Westkust van Atjeh en in 1883 
definitief tot die• betrekking benoemd. In 1884 benoeind 
tot assistent-resident van Groot-Atjeh, vertrok hij in 1886 
met verlof naar Europa. Na zijn terugkeer werd hij in 
1888 benoemd tot assistent-resident te Meester Cornelis; 
in 1889 tot resident van BcriKoeIeif~en'Ih l'S92, met 
behoud van rang en titel, tijdelijk gesteld ter beschikking 
van don gouverneur van Atjeh voor de Atjehsche zaken 
in het algemcen en voor de invoering van de 
zoogonaamde scheepvaartregeling. Den 9den April 1898 
werd Van Lan gen, die sedert 1895 viermaaJ, teJkens 
gedurende zeer korten tijd, be- last was geweest met de 
waarneming der betrekking van gouverneur van Atjeh, op 
verzoek eer- .vol uit's lands dienst ontslagen. Hij overiced 
18 April 1915 te Ede. 

Behalve als ambtenaar maakte Van Langen zich 
verdienstclijk door vcrschillendo bijdra- gen over land en 
volk van Atjeh. Wij noemen hier： Handleiding voor de 
beoefening der Atjehsche taal en Woordenboek der 
Atjehsche taal, 's Grav. 1889； Atjehsche taalstudien (T. 
Bat. Gen. XXVIII, 1883); Atjeh's Westkust (T. Aardr. 
Gen. lie ser. V, VI); Do in richting van het Atjehsche 
staatsbestuur (Bijdr. t. t. 1. en vlk. 1888 Ve ser. Ill)； 
Bijdr. t. d. kennis der Gajoo landen (T. Aardr. Gen. V). ' 

LANGGAR. Zie MOSKEE, B cn PUSAN- TR 仓 N. 
LANGKAP, (MAL., JAV., SOUND.). Zie AREN- GA 

OBTUS1 FOLIA. 
LANGKAT. Naam van een zelfbestu rend lanclschap-

iii，L het gouvernement Oostkusl van Sumatra, gronzendo 
ten W. en N. aan Atjeh, ten O. aan Sti'aat Malaka, ten Z. 
aan L)cji. Het is verdeeld in drie clisCricten, n.L B >vcn-
_ Langkat, BencdeiirLiingkaL eu Aroe. Jtochts- streeks 
aan den Sultan ondcrgeschikte Iioof- den, die zitting 
liebben in do karapatan, zijn over dcze districten gesteld. 
Tot Boven-Lang- kat bchooren de Kedjoeroeanscliappen 
Selesso en Bohorok ; tot Bencden - Lan gkat: Staba t, 
Bijijgei, Lepan en Bfisitang en tot het district Aroe zijn 
gcbraclit de om de Aroebaai gelegen kampougs benevens 
do eilanden Tapak Kocda, Poelau Sembilau, Poelau 
Koempci en J^oclau Mesdjid. 

Het geheelo gebied van het landschap, de afdccling 
Langkat vormendo onder besLuur van een assisten t-
residen t, is ad ministratiof in twee oiiderafdeeJingcn 
verdeeld, nl. Bo von- Langkat met een controleur te 
Bindjci en limned en-Lan gkat met den assistent-resident 
to Tandjong Poeia en een civiel gezaghebber to 
Pangkalaii Brand an. Het met het zelfbcsl «nir van dit 
landschap gesloten politick contract is. 
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gewijzigd in 1907. Hot landschap bcstaat voor hot 
grootsto dccl nit een alluvialo laag- vlakte, waarii) zich 
op verscheidcno plaatsen heuvels van 50 a 60 M. hoogto 
vorheffcn. Langs de kust en do rlvicren strckken zich 
incest moo- rassen uit, die bcgrocid zijn inot rizophorcn- 
on nipahbosschen, wclkc dikwijls ondcr water worden 
gezot door de buiten haar oevcrs tre- dendc rivicren. Naar 
het Westen loopt de vlakto langzaam op tot een bcrgland, 
het zgn. Wil- helmina-gebergte, dat de grens vormt mot 
de Alaslandcn (Atjdh) tcrwijl hot Van Heutsz- gebergte 
de grens vormt met de Karolandcn. De Goenoeng 
Bandahara in het N. bereikt ccn hoogte van 3060 M., de 
Sinabpcng-in 't Z. van 2412 M. De voornaamsto' nvier is 
de Wampoe. Deze ontspringt ondcr den naarn Lau Biang 
of Hondenrivier aan den N. voct van den 1950 
M. hoogen Dclcng Piso Piso (Tandook Benoca), niet. 
ver van de N.stc punt van het Toba-mepr.. Zij vloeit in 
een diepe kloof door de Kafo-lioog-.. vlakte ccrst N. dan 
W., wordt dan door den Si Naboeng gddwongen een 
grooten boog naar het W. to vormen, baant zich ecu weg 
door den rand van het Van Hcutszgebergte cn onder het 
vormen van ecn waterval, die op 150 M. go- schat wordt, 
betreedt zij de afdccling Langkat. Het cerst stroomt de 
rivier dan door het land- schapje Bohorok, berucht door 
den vcrschroci- enden wind, welke over (lit gebied naar 
de eultuurgebieden aan de kust strijkt (zie BOHO- ROK). 
Langs gedeelteJijk nog uiet ontgonnen, docli wel reeds in 
concessie uitgegeven gronden stroomt zij verder, door do 
grootc vlakte van de Oostkust van Sumatra, en krijgt 
voornamc- lijk van rechts het water uit tahijkc zyrivieren 
toegezonden, Hiervan is de Lau Mentjirim, die het water 
van de Lau Bindjci cn Bckiocn op- necint, de 
voornaamsto. Bij Stabat gaat een grootc tak in 0. richting, 
om, gcil'eslfclijk langs do Z.-grcns van de afdecling 
stroomende, zclf- stan«lig in zee te storten. De Wnmpoe 
zclf gaat 
N. -waarts, om zich nabij de niond te vcrconigen met 
de ]iatang SSrangan en als Rivier van Ijangkat in de 
Straat van Malaka uit to stroo- jncn. Men bcschouwt ook 
wel don genoemden zelfwlandigcn tak als den 
hoofdmond en noemt dan tie Scrangan de Kivicr van 
Langkat. Do Wajnpoc is bevaarbanr voor vaartuigon van 
30 last tot oj)ecn afstand van 100 mijlon van de nionding; 
er loopt evcnwcl ecu sncllc strooin, welko het opgaun 
nog al bcmocilijkt. Do oevcrs zijn de oorsto 30 a 40 
mijlcn van den mond bedekt met slruikgewas on grooto 
boo men. Zij zijn Jaag on moerassig, maar void crop bo- 
gint men cultuur te ontwaren cn troft mon uitgestrnkte 
rijstvuklen aan. In bctcekcnis volgt op de Wain poo de 
genoemdo Batarjg Scrangan, die een weinig bo ven 
Tandjoong Poora con bclangrijko rcchtcrzijrivior 
opneenit. Vcrincl- ding verdicnon verder do LCpang, do 
Besitang, die met vole and ere riviertjes in de Aroebnai 
uitkoint (zio aklaar), do Acr Masin, de grons- rivior vnn 
Atjeh. 

In dit JandHcha]) worden volo vruchtbaro gronden 
gevoiidcn, tcrwijl ook do bosschen rijk zijn ann 
producten cn velerloi houtsoorton. 

De land bonw der Maleischo bevolking bo- jxialt zich 
in hoofdzaak lot rijstbouw op la- dangs, in moorasson cn 
op de nfgcplantc ta- baksvolden. Do opbrengst i$ over 
het a Igo moon 

onvoldocndo voor do behoeften van de bevolking zclvc, 
zoodat in verband met het groot aantal wcrkliedon op de 
ondcrncmingen ecn aanzicnlijko invocr van rijst moet plaats 
heb- ben. In 1 914 werden allecn in de havens Pang- kalan 
BraJidan cn Tandjocng Pocra gezamenlijk 10.819.000 K.G. 
rijst ingovoerd. Men is er op uit den rijstbouw aan te 
moedigen, zoodat het landschap minder afhankelijk wordt 
ten aan- zicn van zijn voedselvoorziening. In de Batak- 
docsoen treft men reeds hier cn daar op kleine schaal 
irrigatie aan en in de jaren 1908, 1909 cn 1910 is op de 
landschapskasbegrooting jaar- lijks een bed rag van f 
10.000 uitgetrokken voor het aanleggen van 
bevloeiingswcrkcn. In 1911 bedroeg dit bed rag zelfs f 
20.000 on werd ge- poogd de uitgcstrekto lalangvlakte 
Padang Poclau voor den rijstbouw geschikt te inaken. 
Wegens gebrek aan dcskundige leiding kon (lit werk cchtcr 
ecrsl in 1913 worden voortgezet. Van nicer bclang is de 
pepercultuur, die van oudshcr hier uitsluitond door Atjehers 
wordt bed re ven. Ongcveer 1200 balioe, voornamelijk in de 
omgeving van de Aroebaai, worden daar- voor gebruikt. Be 
geheele obgsfwoYdt op zwarte peper verwerkt, die te 
Poclau Kocmpai aan Chi- neescho handelarcn wordt 
verkocht en vandaar vervoerd naar Penang. De Sultan had 
vroeger het inonopolic en int thans op de markt nog steeds 
de haqil (belasting). Het Langkatsche is do belangrijkste 
pepcrstrcck van het gouver- nement Oostkust van Sumatra. 
Eonigo betee- konis hebben voider: do inzamcling van rotan 
en was, do ve!• vaardiging van kadjang-matten, het leveren 
van a tap als dekmateriaal voor loodsen, de groenteteelt 
door enkcle Chineezen on hun hand el in hout voor den 
Deli-spoorweg en de onclernemingen. Aan vceteclt wordt 
door enkele Bataks gedaan, maar van meer belang is de 
vischvangst, die langs de zeekust aan vcle honderdon 
gezinnen ecn goed iniddel van bc- staan verschaft. 

Het is cchter do Europcesche onderncmings- geest, dio 
den cconomischcn toestand van het landschap tot zijn 
tegonwoordige hoogte heeft gebracht door de ontwikkcling 
van landbouw en industrie. 

Op enkclo gcdeclten bij de riviormondingen en in do 
luagvlakte na, alsmcde met uitzonde- ring van de steil naar 
het geborgto oploopendo gronden, is verroweg het grootste 
gcdeelte van het niet te laftg gelegen cn daardoor aan jaar- 
lijkscho ovorstroomingen blootstaande gebied tegen 
bolftling van ecn jaarlykschen paclitschat met ecn 
landbouwcontract voor hoogstens 75 jaar in gobruik 
afgcstaan aan nict-^iilanders tor beoefening van den 
landbouw./'Duizcnde( bouws grond zijn op die wijzo bij 
verschillende ' jnaatschappijen in gebruik. Het bclangrijkst 
zijn do tabaksondernemingen. In 1913 leverde Langkat 
ongovcor 75.000 pakken tabak elk vivn 80 K.G., die 
gemiddold vorkocht worden tegen 133 cent per */, K.G. 
(Zio het artikel TABAK). Da a rn aa st komen onkolo 
koffic- aanplantingcn voor, doch in den laatsten tijd heeft 
vooral hot aantal rubberondornomingen zich stork 
uitgebreid. 

Van grooto botcokenis voor do opkomst van het 
landschap zijn do ontdekking on de cxploitaticf van do 
potroloumvcldcn go ween t. Langkat is hot gebied, waar 
oinstrceks 1880 
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on wcl bij toeval door den heor A. J. Zijlkcr, 
Administrateur eener t a ba ks maatscha pp ij, voor het 
eerst. op Sumatra petroleum were! ont- dekt. De groote 
rijkdom aan dit product word in 1890 aangetoond door 
het onderzoek van den ingcnicur R. Fennema ter plaatse, 
op last van het Gouvemcmcnt. De productie ring aan op 
1 Maart 1892. De cxploitatie is in handen van de 
Bataafschc Pctroleum-Maat - schappy, die over on go 
veer 131.300 bouws be- schikt, tcrwijl aan t wee andcre 
maatschap- jjijen ongevcer 7.600 en 32.500 bouws zijn 
toegewezen. 

In de laatstc jaren is de productiviteit van de in 
concessic uitgegeven pctroleuintcrreinen in deze 
strekon sterk achteruitgcgaan ； won de Bataafschc pet 
roleummaatschappij van haar ter- trein te Telaga Said 
mediol917 nog sleclits 土 37 ton ruwe olie per dag, de 
tcrreincn van de Maat- schappij tot mijn-, bosch- en 
landbouwexploi- tatie in Langkat verininderden van 
165.000 ton in 1912 tot 112.000 in 1913. Eerstgenoem- 
de maatschappij bepaalt zich dan ook voor- namelijk tot 
het opkoopen en aanvoeren met een buislciding van de 
ruwe olie uif Perlak (Atjeh) en van de tcrreincn tc Da 
rat, in con- eessic uitgegeven aan de zooeven in de 
Lweede plaats genoeinde maatschappij, naar Pangkalan 
Brandan aan de Babalanrivicr en Pangkalan Soesoeh 
aan de Arocbaai, waar de ruwe olie geraffineerd cn de 
daarvan gcinaakte produc- ten — wat de olie betreft in 
tankschepen ge- laden — naar allc oorden der aardc 
verzonden worden. De productie van Noord-Sumatra is 
eehter onvoldoendc om deze ctablisseincnten op voile 
kracht te laten werken, waarom dan ook vaak Perzische 
en a nd ere olio wordt aan- gevoerd en verwerkt. Beide 
plaatsen zullen eerlang zoowcl met het Deli-
spoorwegnet als met. den Atjeh-stoomtran)verbonden 
zijn (Zie de afzonderlijke artikelcn AROEBAAI, 
PANGKALAN BRANDAN en PANGKALAN SOE-
SOEH). 

Ten slotte verdient nog vennelding, dat in Langkat 
ook eene belangrijke binnenJand- sehe handel met de 
Bataks plaats hceft en dat de inlandsche 
scheepvaartbeweging langs de kust ook niet zonder 
beteekenis is. 

Door Langkat loopt de groote Gouvcrneinents weg, 
welke, tc Medan aansluitende aanhet wegen- net van 
Deli, over Bindjei (22 K. M.) en T.andjong Poera (59 
K.M.) naar Pangkalan Brandan voert (83 K.M.) on 
vandaar zich Noordwaarts over Besitang voortzet naar 
Atjeh. Het laatstc stuk is voor een belangrijk gcdeelte op 
kosten van de ]andscha])skas aangelegd. Van veel 
belang voor den afvoer van pro- ducten enz. is de 
doortrekking van den Atjeh-tram tot Bfisitang en 
Pangkalan Soesoeh en de verlenging van het Deli-
spoorwegnet van Pangkalan Brandan ook over B6sitang 
naar Pangkalan Soesoeh (BCsitang knoop- punt en 
vandaar wegens vcrschil in spoor- w^dte tot het 
eindpunt met drie spoor- Btaven). 

】n Langkat. wonen volgeiis de jongste (1915) 
opgaven: ruim 110.000 Inlanders, 24.000 Chineezen, 
ruim 3000 andere Vreemde Oosterlingen en 870 
Europeanen. 

G e 8 c h i e <1 c n j 8 . Een groot gedeeltc van het 
gebied wordt ingenomen door het 

land sc hap Langkat cn ondorhoorighedon, dat, ondor het 
bestuur van oon Sultan met zijnc landsgrootcn, in het 
gonot van zelfbestuur on eigen rcchtsplcging is gclaten, 
terwijl do ver- houding tot hot GouverncmcnG wordt 
behcerscht door het in 1907 vernieuwd politick contract; 
reeds sedert het op 23 Juni 1884 door den Sultan van 
Siak met het Gouverncment gcslotcn contract was ook 
voor Langkat cen cinde ge- inaakt aan de 
onderworpenheid aan Siak, waarin alJe zelfbesturende 
landschappen op de Oostkust van Sumatra nicer in naam 
dan inderdaad vcrkccrden. De grens van Langkat. met 
Deli word, na cerst na den Batakoorlog vastgesteld te 
zijn, bij eon door de betrokken Sultans gezcgelde 
verklaving van Nov. 1872 nadcr gewijzigd en 
goedgekeurd bij Gouv. besluit van 13 April 191J no. 17; 
de grens met de inmiddcls aan het gouv. Atjeh en 
Onderh. toegevoegde Tamiangsche landschappen werd 
vastgesteld bij Gouv. besluit van 13 Nov. 1881 no. 16 
(zie T. Aardr. Gen. 2e Ser. DI I, in. u. a. bl. 318, 322). 
Vrocgcr behoorden de landschaj)- pen ann den 
rcchteroover dor Tamiang-rivicr tot Langkat, die aan den 
linkcroever tot Atjeh; bij acte van cessie eehter van J3 
Jan. 1878 hceft Langkat van zijne rechten op die landen 
af- stand gedaan, waarna bij het gemekle Gouv. besluit 
die afstand goedgekeurd en do nieuwe grens vastgesteld 
werd ； de Wcstelijke grens met de tot genoemd 
gouverncment behoorende Alaslanden, alsmedc de 
Zuidelijke grens met de afdccling Simeloengoen en de 
Karolanden van het gewest Oostkust van Sumatra 
behoorl nog door het N.-I. Gouv. tc worden vastgestekl. 
Binncn die grenzen hecfl de Sultan cen direct gebied, dat 
uit drio niet aan clkander grenzendc stukken bestaat cn 
waarvan het aan zee gc- Jegen gcdeelte door direct aan 
hem ondergc- schikte hoofden (datoek) wordt bestuurd. 
De rest van eigcnJijk Langkat, het stroomgebied van de 
Wampoc- of Langkat-rivier, is vcrdcekl tusschen vicr 
r&dja's： den Soetan van Stabat, den PangHma besar 
van Bindjei, den Kedjoc- roean van S61ess6 (Selesei) en 
den K6djocroean van Bohorok. Tusschcn deze radja's cn 
den Sultan van. Langkat hob ben Jangdurige gcschil- ]en 
over de grensscheiding en de wedcrzijdsche 
bevoegdheden plaats gehad, die in 1873 g<(- eindigd zijn 
door het opinaken van eon actc, waarin de grenzen nadcr 
zijn omschreven (zie T. Aardr. Gen. t. a. p. bl. 324). De 
tegenwoor- dige Sultan van Langkat is 23 Mei 1894 g(：
- instaHeerd en nangestcld door het Gouv. onder 
voorwaardc, dal liij in zijnc bestuurshandc- lingen zou 
worden bijgestaan door en in over- eenstemjning zou 
handclcn met zijnc halfbroe- ders, nanielijk Toengkoe 
Moh. Sjaricf (Toeng- koe Soelocng) voor de 
aangelegenheden betref- fende Bovon-Langkat en 
Toengkoe Hamza voor de aangelegenheden betreffende 
Beneden-Lang- kat en 】nct beiden te zanicn voor de 
zaken, welko het gehcele landschap raken. 

■Literatuur. T. Kon. Aard. Gon. Ill, biz. 345. T. v. 
Ind. T., L„ en V. 1911, biz. 325. 

LANGKITANG (MAL.). Een tot de Proso- branchia 
(zie GASTROPODEN) behoorende slak, Melania, die in 
de kloinore rivioren op Sumatra wordt gevonden cn 
gegeten. 

LANGKOEWAS (MAT,.). Zie ALPINIA GA- 

LANGA. 
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LANGOWAN. District van de onderafdecling 
Toniiano, afdceling Monad o der rcsidontio Mcnaclo, 
staandc ondcr cen hoofd, met den titcl van majoor on tcr 
gclyknamigc hoofd plaats gcvestigd. Er worden 
verschcidenc kofficaan- plantingen aangetroffen. Het is, 
cvcnajs het ann- grenzonde district Tompaso, bckcnd 
door zijn volo kokcnde nioddcrwcllen. De tnal van La- n 
go wan is het Tontcm boansch (Zie MINA- 
HASSISCHE TALEN) en wel het klcinstc dcr beide 
dialectcn dezer taal, het Makela'i. De voornaainste plaats 
is Langowan, uit 8 kam- pongs bestaande, standplaats 
van een hulp- prediker, 7GO M. hoog met cen gezond 
kli- jnaat. 

LANGSA. Een tot de gclijknamige onderaf- deeling 
der afdeeling Oostkust van Atjeh be- hoorend landschap. 
Het aantal goregistreerde inannen bedraagt ruim 1900 
(ulto. 1915). De onderafdecling Langsa, die behalvc het 
landschap van dicn naain, ook Peureula*- on Socngde 
Raja omvat, telt totaal 7000 geregistreerden. Langsa hcet 
ook do standplaats van don assistent-resi- dent, 
afdeelings- tevens ondcrafdeelingschef, die wordt 
bijgestaan door een civiclgczagheb- bor (Ind. Stb. 1914, 
no. 87). Langsa (landschap) we rd door cene militaire 
exped itic in Mei 1877 onder het Ned. gezag gebracht. 
Als oeleebalang fungeert T. Tjhi Banta Peureudan wiens 
korte vcrklaring dd. 17 Juni ] 908 bij Gouv. besluit van 
17 Aug. d.a.v. we rd goedgekcurd en be- krachtigd. 
Eigenlijk Langsa, dat door den oeleebalang rechtstreeks 
wordt bestuurd, heeft al s onderhoorigheden: Bajeuen-
rechterocver, Birin), Radja Toeha, en Manjapadt, iedcr 
met een eigen hoofd, dat benoeind wordt door Langsa's 
oeleebalang in overleg met de toeha- peuct. Manjapaet, 
bestuurd door een aan de Atjchschc Soeltmisfamilie 
verwanten habib, kreeg als gevolg van dien en van de 
wijzc waar- op het, buiten Langsa oin, in cultuur was ge-
bracht, ccn cenigszins zelfstandigc positie. Dat gaf 
aanJeiding tot oncenigheid on- strijd, 1 in J 886 de 
rcchten en vcrplichtingen van Habib Ali en in 1901 de 
grenzen van zijn gc- bied behoorlijk werden bopaald. In 
Langsa is de rijstcull uur steeds gcsteld boven de cultuur 
van j)eper, wnardoor de bcvolking er nicer HIabicl IH 
clan Jaugs de vcrdcrc O.-kust. In de on middcl](jkc 
nabijhcid dcr hoofd plaats, aan de ovcrzijde (I.-never) 
der rivier, ligt cene (Jouveri Jeinen tHcaoutchouc-ond 
erne min g, die in 1907 word begonnen (Ind. Stb. 1007, 
N°. 65) met l)et twecledig doe] on】 cen nieuwe bron 
van iiikomstcn voor het Gouv. to opencn en tovens oin 
den purticulieren landbouw. tot voorbcekl te strekken. 
Een torrein, groot 63 J 5 H. A. we rd daarvoor 
goreserveerd. Ultimo 1915 waren (laurvan 5123/4 bahoe 
bcplant met J 25.160 hevea's. Men werkt er in hoofdzaak 
met Ja- vaansche contractkoclics naast ccn Klein aantal 
Atjehschc vrijc wcrklieden. Indcrdaad zijn er, siiids hot 
Gouv. hier het voorbcekl gaf, ook verschcidenc 
particuliere rubborondernemingen in den omtrek 
govestigd. Houtnunkapondcr- ncmingen zijn hier ook 
wcrkzaain, vooral voor do inzanieling van zeehout en 
Jooistofhoudende scliors, maar do petrolcum-industrie, 
die aan- vankelijk wel tookomst schecn te hebben, lever-
fl e ten slotte slechts teleurstelling. De aanleg van de 
hoofdplaats Langsa (Toenong) word 

in 1905 begonnen volgcns ecn breed opgezet plan van de 
Genic. In de vlakte werden uit- gestrekte terreinen 
.uitgezet, ieder met een be- paaldc bestenuning in verband 
inct de groote toekomst, (lie men zich clroomde van 
Langsa als toekomstigo Oceaanhaven. Het station van do 
Atjchtram ncemt inet rangeerterreinen en won ingen van 
het tram personeel ecn zijde in van ecn dubbcle esplanade, 
die door eon bree- dert weg doorsneden, links en rcchts 
ruimte biedt voor tennis- en voetbalsport. Om dit ruime 
plcin been liggen de Europccschc wijken. Aan den 
uitersten W.-rand ligt tegen de Langsa- rivier aangebouwd 
het t roepenkampement. De Inlandschc wijk ligt op de 
uiterste linkerzijde, terwijl men het Chineesche kamp en de 
pasar bereikt door rechts het spoor over te steken. 24 
minuten met de tram van Langsa (Toenong) ligt Kocala 
Langsa, de 4 x 4 zeemijlcn groote haven, dio op 1 Februari 
1907 we rd gcopend voor den algemeenen liandel. De 
planncn van Generaal Van Hcutsz om er cen Oceaanhaven 
van te maken, wclke alien in- en uitvoer van Deli zou tot 
zich trekken, zijn niet verwezen- lijkt, ook omdat de diepte 
van het vaar- water tegenviel. Er is ecn station vlak bij den 
in -1906/7 gebouwden steiger met douaneloods en 
woningen van het Inlandsche ha ven perso- nee]. Vaste 
grdnd om ineer te bouwen is er langs de lagc, met 
rizophoren begroeide oevers niet te vinden, en do verrichte 
artesische bo- ringen naar drinkwater waren alle 
vergeefsch. Koeala Langsa heeft het dus niet kunnen 
brengen tot nicer dan een goede kusthaven, waar 
paketbooten to alien tyde kunnen bin- nenkomen en aan 
den steiger meren; maar naarmate het achtcrland zich 
ontwikkelt, zal het scheepvaart verkeor vcrmoeclelijk 
toene- mcn. 

Liter at uur： Bijdragen T.-, L.- en Vk. van N.-I. Deel 
63 ^909)/1 Tijdschr. B. B.； 

LANGSAR JlKAN) [iJL volgens Bleeker]. Zie 
ZEESNOEKEN. 

LANGSA RB A Al. Kleine, ondiepe baai aan de N.O. -
kxist van Sumatra waarin, bchalve de Birini- en 
Langsarrivieicn, vele kreken uit- monden, wuardoov het 
moerassige achterland afwatert. De kust is laag en met 
bakau -bcgrocid, alleen do boule hoeken zijn zandig en 
bogroeid met tjemaraboonien, terwijl het eiland Telaga 
Toedjoeh, in het Z. O. gedeeltc der baai dicht bij hoek 
Langsar gclcgen, begroeid is met boo- inen van gclijke 
hoogte. In de baai loopen door de nioddorbanken, welke 
haar grooten- deels vullcn, twee betondc en verlichte 
geulcn van bovcngenoenidc rivioren naar zee, waar- door 
schepeu van hoogstens 4 M. diopgang bij langwater 
kunnen binncnkomcn. De baai ontleent haar belang aan de 
meer bin- nenwaarts, aan de gelijknamige rivier gelegon 
havenplaats Langsar, tot welko plaats do Atjeh- tram is 
doorgetrokken. Zio Zecmansgids deel II. 

LANGSAT (MAL.). Zie LANS1UM. 
LANGS* (JAV.). Zie LANSIUM＜；-、.、- LANOEN, 

ook wel ILANOEN. In do rcsidentio Ainboina, ook op do 
Pocluu Toedjoeh der rcsi- dentie Riouw, algomcen 
gobruikelijko naam ter aanduiding van zrcroovers. 
vermoedelijk afkoin- stig van cen gelijknainige baai aan de 
Zuidzijde 
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van het tot de Philippijncn bchoorendo ciland Mindanao. 
Sedert de gcregeldc bevaring dezer wateren door 
oorlogsschepen wordt de bovolking niet nicer door 
overvallen van Lanocn's ver- on trust. 

LANONA.Vroegere hoofdplaats vaii het tevoren tot 
Ternate behoorende landschap Boengkoo aan de golf van 
Tolo, sedort lang Zuidclijker aan het strand naar Sakita 
vcrplaatst, maar t.och op vcle kaarton nog op de oudc 
plaats aangegeven. 

LANSBERGE (MR. JOHAN WILLEM VAN). Gcb. t-e 
Sante-Fe de Bogota (Vereen. Staten van Columbia) 16 
Nov. 1830, uit het huwelijk van R. F. 0. van Lansbergc, 
Gouverneur van Suriname en V. M. Rodriguez. studeerde 
te Leideru. on promoveerde 3 Nov. 1854 tot doctor in de 
beide rechten, na verdediging eencr dissertatie „de doli et 
culpae discrimine servato in codice poonali,\ In Ned. 
diplomatiekcn dienst get reden bracht hij het ten slotte 
daarin tot buitenge- woon gezant en gevolmachtigd 
Minister bij het hof van Belgie, In deze laatste betrekking 
we rd hij benocmd tot. Gouv.-Gcneraal (17 Dec. 1874) en 
kwain den 25sten Maart 1875 te Bala-xilL- aan. Na 
verloop van het vijfjarig tijdperk, waarvoor de Heer van 
Lansberge tot Gouv.- Gcncraal benoeind was, verzocht 
het Opper- bestuur hem aan te blijven. Na aanvankelijk 
daarin te hebben toegestemd, zag de Land- voogd zich 
door den achteruitgang zijner ge- zondheid genoopt, 
reeds een half jaar later zijn ontslag te vragen, hetgeen 
hem 24 Nov. 1880 verleend we rd. Den 12den April 1881 
legde de Heer Van Lansberge zijn ambt neder; in 
Nederland tcruggekeerd, vestigde hij zicJi op de 
Havezathe de Rees (Brummcn), later te ^-Gravenhage. 
Hij ovcrleed te Mentone 17 Dec. 1905. 

Het tijdperk van zijn bewind werd door ver- echeidene 
belangryke gebeurtenissen gekeii - merkt. In Atjeh, dat in 
1877 door den land- voogd werd bezocht, word de strijd 
onder gen.- majoor Pel en zijne opvolgers voortgezet, en 
werden onder Van der Hoyden zulke voordcelen behaald, 
dat de tijd voor de invoering van een civicl bestuur scheen 
gekoincn te zijn, dat in de laatste dagen van het bestuur 
van den Gouv.- Gencraal tot stand kwam. Van minder 
belang waren expediticn naar Kota Intan (Siak), de 
Bataklanden, Ceram, Halmaheira. Celebes, en 
ongeregeldhcden in Koetoardjo (Bagelen). Het Gouv. 
grondgebied werd uitgebreid door de Loevoeging van 
verscheidene Jandschap- pen aan het gouverneraent van 
Sum. W.kust; het rechtswezen werd geregeld in dat 
gouverne- ment, in Palembang, Benkoelen, Z.- cn O.afd. 
van Borneo en Atjeh en Ond. In het gouver- nement v. 
Sun). W.kust, Djcmbrana, Batjan,.. Tidore (met 
uitzondering van N.-Guinea) cn Tefnate werd de slaverny 
opgeheven, terwijl de toestand der slaven in het 
gouverneinent Celebes en Ond. en in Boeleleng gercgeld 
werd. Op het gebied der open ba re werken, voor het be- 
heer en toezicht waarvan een nieuw regJemeut werd 
vastgesteld, werd krachtig gear be id; zoo werd een groot 
gedcelte van den Staatsspoor- weg op Java aangelegd en 
de aanleg van andere gedeelten voorbereid en 
ondernonicn; de werk- zaamheden aan den bou\v der 
havenwerken te Tandjoeng Prick werden aangevangen en 

bijna voltooid en Ned.-Indie in do algemoene 
postverecniging opgenomen. Onder zijn bestuui* 
werden belangrijko maatregclen genomen, ten oindc de 
inning dor bclastingen en de verant- woording van de 
uitgaven beter te regclen cn te verzckerch. Ook word een 
schrcdo gedaan op den weg oin tot een beter 
belastingstclsel te komen door do invooring der 
personeele en patcntbclasting. De bclangrijke 
wetenschappe- lijkc oxpeditie tot onderzoek van 
Middcn- Sumatra had plaats tijdens het bestuur van Van 
Lansberge; voor het onderwijs worden be- langrijkc 
maatregelcn gonomen, o. a. de op- richting cener 
hoogere burgerschool to Sema- rang en Socrabajii_en 
van cen burgeravond- 'scliool op cle laatstgenoemde 
plaats, terwijl cen kweekschool voor ini. onderwyzers te 
Ban- djermasin en te Makasscr werd opgcricht en die te 
Soerakarta~^Taar Slagelang werd over- 
gebracht~~en~*een landbouwscliool to Buiten- zorg 
werd geopend. Zie Eigen Haard, 1881, bl. 189. 

LANSIUM DOMESTICUM Jack.； fain. AJelia- ceae. 
Vrij groote boom met samcngestcldc blade ren en klcinc 
blocmen in aren. In den gcheelen Archipel gekweekt om 
de ectbare vruchten, die onder den gclen vruchtschil een 
sappigen zaadrok om de bittcre zaden liebben. De vorm 
en grootte van de vruchtcn loopen uitcen. Men 
onderscJicidt： koekocsan (MAL.). kokosan (JAV., 
SOEND.), een vorm met rinschen zaadrok en dunne 
schil; langsat(MAL.), langsep, langseb (JAV.), met klcinc 
pitten in de bolvormige vrucht; dockoe (JAV., MAL.), 
doekoeh (SOEND.), langwerpig met een grooten zoeten 
zaadrok on kleine pitten en pidjetan (JAV.), pisitan 
(SOEXD.) met grooto pitten en een dunnen zuren zaadrok. 
De groene, intens bittcre zaden worden tegen 
ingewandswormen ge- bruikt; een afkookscl van de 
schors is een mid(Iel tegen dysenterie. Hcf. hont is 
gezocht voor stolen van bijlen. Koclit hingsCp nocint 
men een heklcrgclc huid, vooral van vrouwcn, in. 
verge!ijking met de kleur van de vruchtcn. 

LANTANA CAMARA L., fam. Vcrbenaccae. Bocnga 
pa gar (MAL.), Ke m ba ng teldk, Poo f.j fill g an, 
Tcmbel6k, Toinblekan (JAV,), Salijara (SOEND.). 
Kleine gedoorndo booster in Z.- Ainerika, o.a. in 
Suriname, thuis behoorend, op Java ingevoerd cn snel 
ingeburgerd, zoodat ze op braakliggcnde terreinen dr； 
inliccm- sche vegetatic verdringt cn vaak een lastig 
onkruid is. Ken baa r aan de vecJkleurigc, bijna 
bolvormige blociwijzei). De aromntiRche bla- deren zijn 
cen inlandsch geneesinidde] tegen verschillcndc kwalen. 
Ook in Z.-Amerika staat de ])lant aJs 
voJkbgeneesniidde] in aanzicn, b.v. in Surinanie. 

LANTJA. Zie VAARTUIGEN. 
LANTJAH (SOEND.). Zio SPINNEN cn K EMAXCCA. 
LANTJANG. Zie VAARTUIGEN. 
LANTJANG POEKAT. zie VAARTUIGEN. 

LANTJARAN. Zio VAARTUIGEN. 
LANTJIH (MAL.). Zie KATAK. 
LAOBALANG. Ncdcrzetting in het gouver- nenient 

Ooslkust van Sumatra, nabij de grens met het 
gouvernenient Atjdh. Zij ligt aan den voet van den Batoe 
G adj ah en is het Westclij k- ste })unt van den grooten 
weg, die van I^aban Pjah6 over de Karo-hoogvlakte 
voort en als 
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Alas-weg zal doorgctrokkon wo rd on naar Kocta Tjan6 
aan de Alas-rivicr in Atjeh. 

LAOEDI (IRAN) [MAL. volgons Blceker]. Zio 
ZEEBAARS. 

LAOERA. Landschap in de onderafdecling Noord-
West-Soomba, afdeeling Soomba, rcsi- dentio Timor on 
Onderhoorighcdcn. 

LAOERANEESCH. Zic SOEMBANEESCH. 
LAOET (LAUT). (MAL.) beteekent z e o en wordt 

vaak mot andero woordon samengesteld tot den naam 
van een eiland of dorp, zooals Poelaulaoet (zee-eiland), 
Tanah laoet enz. Voor Orang laoet zio aldaar. 

LAOET (STRAAT) aan den Z.O. hoek van Borneo, is 
de smalle straat tusschen dit eiland en het voorJiggende 
Laoet; in welke het hooge eiland Soewangi, waarvan de 
Zuidkust rotsig is en het lage Tempakan liggen. 

De Borncowal is laag en met nipah begrocid, de wal 
van Laoot heeft in het Zuidgedeelte dcr straat boomen, 
die in het water staan langs een min of meer breede 
strook modder- en zandstrand, dat aanvankelijk steil 
oploopt naar de achtergelegen heuvcls, van welke de 
hooge kegeltop Djambangan de voornaamste is. Ver- der 
in de straat rijst de kust minder steil en is bij de 
Noordpunt van Laoet heuvelachtig met cen sma]】c, 
steenaclitige droogvalling. In de straat liggen 
verschcidene ondiepten, waar- onder de grootc, 
droogvallende zandplaat Pa- joeng met begroeide 
Zuidpunt, en bcO. Soewangi een drempel met niet meer 
dan 5 M. diepto bij laagwater; zij is betond en door de 
verlichting ook des nachts voor grooto schepen te 
bevaren. 

Straat Laoet is de groote vaarweg langs de Z.O. punt 
van Borneo; vele schcpen konien kolen van voldoende 
kwaliteit inncinen te Se- tagen, waar zich een groote 
steiger en eon gou- vcrnementskolentip bevinden. 9 K. 
M. om de N.O. hiervan ligt do bolangrijkc kampoeng 
Kota Baroe, eveneens meL een hoofd. Zic Zce- 
inansgids deel IV/. 

LAOS (JAV.). Zic ALPINtA GA LANG A. 
LAPA (TANDJOENG). Spitse uiterste oost- punt van 

het eiland Madocra, door ccn ondiepe zeestraat van het 
cilandje Giii Jang gcscheiden. 

LAPONDERAAP. Zic LAMPONGAAP. 
LAPORTEA. Plantcngeslacht dcr Urlica- ceeiin. 

waarvan een aanlai soorten in hot wild in Ned. Indic 
voorkninen, bekend a Is Baoen gate! (MAL.), Djelatang 
(MAL.), Kemadoeh (JAV.), Lnteng (JAV., MAD,), Poeloes 
(SOEND.). Hot zijn heeaters cn boom(n)met bladeren, dio 
van brandliaren voorzicn zijn, doch vaak he- viger 
braiulcn dan dio van (ion Ku rop. brand- note! cn soms 
tydelijko vcrlamming tewceg- bren gen. Uit de sc hors 
van sommige soorton maakt men louw voor notten. 

LARA (IKAN) [ ? volgons BJecker]. Zic AAL. 
LARA DJONGGRANG. Zic DOERGA. 
LARA KIDOEL (RATOE-). Oiicicr de geosten, die 

door de Javanon vereord worden, bckleedt Jtatoe of Njai 
Kidoel, de vorstin der Zuiderzee, con hooge plants. Haar 
rijk is die Zuidorzeo en de rolsige Zuidkust van Java; do 
vogolnest- klippcn, daar gelcgon, ataan onder haro 
bijzonde- ro hoede, zooclat het noodzakclijk is, v66r dat 
jnen tot het plukkcn(ler nesten overgaftt, haar met offers 
te vereoren. Te Kongkob, bij de Ooste- lijke grons van 
Djokjakarta, is ccn huis, haar toegewijd； ook bij de 
rotson van Karang Bolong 

(Bagelen) worden haar fecstcn gegevon en offers 
gobracht (zic VOGELNESTEN). Het gebeurde vroeger 
wol, dat Javaansche vorsten, die eene ge- wichtige 
ondcrncming wilden beginnen, tc voren zich naar de 
Zuidkust begaven, om ingovingen van haar to verkrijgcn. 
Dit deed o.a. in 1830 de Soesoehoenan van Soerakarta, 
Pakoe Boewana VI, die zich bij Mantjingan aan de 
Zuidkust van Djokjakarta, in de duinen te slapen legde 
om haar hulp tegen het Ned. Gouvernemcnt in te roepen, 
waarop hij gc van gen genomen en vorbannen word. 
Soms wordt Lara Kidoel ook voorgestcld als behoorende 
tot de heldinnen van het voorge- slacht. Zoo wordt 
verhaald, dat Praboe Moending Wangi, een dor vorsten 
van Padjadjaran, eene dochter had, Lara Woedoe 
geheeten, die door eene vreeselijke kwaal aangetast, zich 
in de Zuiderzee verdronk en daar thans over de booze 
gees- ten van het strand hcerscht. JEen ander bericht 
maakt haar tot eene boctelinge, die te Prigi woondc, en 
wondermacht verkreeg. Onder de volgelingen van Ratoe 
Lara Kidoel wordt de geest Lainpor genoemd, die met 
vreeselijk ge- druisch door de lucht vaart en de oorzaak 
is der hoogo springvloeden, zoowel als van de water- 
zucht in het lichaani van den mensch. 

LARA EN LOEMAR. Voormalige onderafdee- ling dor 
afdeeling Sambas (zie aldaar), residentie 
Westerafdecling van Borneo, sedert 1916 vor- mendc de 
onderafdeeling Bengkajang met ge- lijknamige 
hoofdplaats (Zio aldaar) der afdeeling Singkuwang. De 
onderafdeeling bevatte vroeger vooral rijke goud my non 
en is bekend door den strijd met de Chineezen in 1850 en 
volgende jaren, wa a rover zie KONGSI. 

LARANTOEKA. Staatic aan den Oosthoek van liet 
eiland Flores, bchoorendo tot do onderafdeeling Post-
Florcs en Solor, thans onder een Gczaghebber. Het word 
vroeger, en wordt thana o])nieuw sinds 1912 bestuurd 
door een Radja, tot wicns gebied ook enkele kampongs 
op Ado- nara c» Lomblen gerekend worden. Een groot 
dccl dcr bovolking heeft reeds den R. K. gods- dienst 
aangenomen. Op do kustplaatsen wordt ccn vrij 
belangrijke handel gedroven door Alo- reezon, 
Boegineezon en Wadjoreozen, in schild- pad, 
vogelnestjes, sandclhout, kanecl, was, buf- fels, schapcn 
en geiten. In het Noorden, vlak bij de plants Larantoekav-
ligt tic berg Ilimandiri (zie MANOIRI)； in het Z. W. de 
nog wer- kcudo vulkaan Lobctobi (Laki-Laki en P3ram 
pocan) (zic aldaar). Zio ook FLORES. 

LARANTOEKA. Vroogcr ook POSTO op zijn 
Portugcesch gcheoten. Hoofdplaats der onderaf- clcoling 
Oost-Flores cn Solor van de residentie Timor on Ond., 
gelegen in Straat Flores, aan do Oostkust van het eiland 
van (lion naam； stand- plaats van een R. K. missie-post. 

LARAS. Zio MUZIEK on MUZIEKINSTKU- 
MENTEN. 

LARAS. Naam van grootero fedoratics van Ws of 
nagari's in de TigO Lochak (zie aldaar), Padangscho bo 
vc n la nd , Sifm. Westkust. Zoo heeft men in Tanah Datar 
do bekendo lareh nan pandjang (de larigo landstrcek), in 
Again de lareh nan boenta (de ronde), in do Loehak 
LimS Poeloch: lareh. Dczo naam is na 1833 gobruikt 
voor de districten, welke ingevolge de bestuursregcling 
van Van den Bosch govormd waron. lliortoo verbond 
men zoovcel mo- geiijk adat-fedoraties aan elkander, 
maar enkele 
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ervan bleven afzonderlijk als ,Jaras" voort- bestaan (zie 
onder KOTO voor tai van voor- beeldcn). Deze larassen 
zijn bij de reorg. ter Sum. WcsLk. van 1913 
(Ind.Stb.321) opgchcven (zie on- 
derBESTUURJ.VerdcrwordtjJaras^noggcbruikt ter 
aanduiding der twee grootc stain men of bcter partijen: 
Bodi-Tjiniagd cn K(5t6-Piliang, welke ceuwen gcleclcn 
zijn ontstaan en aan welker hoofd de beide legend 
arischc wet go vers van Mi- nangkabau, respect. Papatih 
nan Sabatang en Kjahi Katoemanggoengan, zouden 
hebben ge- staan. Da ar deze jiartijen oorspronkclijk be- 
paalde gebieden bewoonden, zal ook hier het woord als 
„gebied!, zijn op tc vatten. (L. C. 

• Westenenk, De Minangkabausche Nagari, Med. Enc. 
Bur. VIII, 1915.) 

LARAT. Eiland met eene oppervlakte van 515 K. Al.* 
ten N. van Jamdena (zie TANIMBAR- EILANDEN). 
Het bestaat uit horizon tale kalk- steenlagcn cn is van 
Jamdena gescheidcn door eene smalle passage, welke 
slcchts voor prauwen bevaarbaar is； ■ Bewesten Larat, 
d aarvan gc- scheiden door een smal vaarwater. dat de 
reede van Ivitabel vormt, ligt het eilandje Loetoer. 
waarop, tegenover Ritabel, de kampoeng Le- lingloean, 
de standplaats van den posthouder, gelegen is. 

De voornaaniste kanipoengs op het eiland zijn 
Ritabcl, Ridool en Laindesar op de Westkust; de 
bevolkrng telt 土 2000 zielen. 

LARIANG. Naani van den benedenloop der Koro-
rivier. Zie CELEBES onder b Midden Celebes. DI. I, 
biz. 455. 

LARON (JAV., MAL.). Zie TERMIETEN. 
LARTAU. Naam voor een Scharrclaar, Eury- stomus 

australis, op de Aroc-eilanden; op de Kci-eilanden Moetlel-boean. 
Op Sumatra heet Eurystomus orientalis Tioeng-batoe, op West- 
Sumatra Tioeng-lampei, op Celebes Hendingo- 成，七只 opo. 
，:LASIA SPINOSA Thw, fam. Araceeen, Gali- / Gali (MAL. ), Sam 
pi (so END.). Een moerasplant met groote pijlvormige bladcren. 
Zoowcl bla- deren als worte】 zijn cen inlandsch genees- middel
； de jongc bladeren en de Stengel worden gekookt gegeten. 

LASIANTHUS PURPUREUS BL, fam. Kubia- ccae. 
Daoen kentoet, Kajoe tahi (MAL.), stinkhout; een hecster, waarvan 
de bladcren, fijngewreven, sterk naar faecalien rieken. De bladeren 
worden eehtcr door de inlanders als groente gegeten. Ook andcrc 
plan ten, b.v. ]顼. Saprosma en Paedcria, hebben die eigeiischap. 

LASOLO. Rivier in het landschap Laiwoei ‘ (zie 
aidaar en onder CELEBES d. den Zuid- Oostarm. DI. I, biz. 458). 

LASOLOBAAI. Deze baai aan de Oostkust van 
Celebes, op ongeveer 3° 35' Z.B. is de eerste, om de 
Oost geheel open baai benoorden de Kcndari- baai. Het 
hooge bergland van Celebes springt in het midden der 
baai naar voren en heeft d*hr een ondiepe, gedecltelijk 
droogvallende kustbank, welke het hooge eiland 
Ba])oeJoe met den wal verbindt ter plaatse waar de dric 
monden der Lasolorivier, aan welke bijna 30 K.M. 
stroomopwaarts de geJijknaniigc kani- P°en8 Ijgt, in zee 
vallcn. Het N. W.-gedeelte der baai heet TSlok Dalam, 
gevormd door een oin de Z.O. afstekend, grillig 
gevormd, hoog schiereiland, dat met een smallen, lagen 
ha Is met den vasten wal is verbonden; voor deze 

baai ligt het grootc, hooge, stcile ciland Labcngki met 
cen ken baren dubbeltop, dat, evenals Ba- hoeloe, 
onbewoond is. De Lasolobaai is nog nict volledig 
ondcrzocht; de kusten, ook van de cilanclen, zijn over 
het algeinecn steil cn de diepten zijn niet overmatig 
groot, maar daarin verspreid vindt jncn een vrij groot 
aantat ge- varen, waarvan cnkele droogvaJlen, vorder 
cenige riffen op den riind der dieptelijn van ISO M. cn 
het Zuidrif daarbuiteiK Zic Zcemans- gids deel V. 

LASSEM (LAS6M). Plaats in de residentie Kcmbang, 
grootendeels door Chineezen be- woond, enkele K.M, 
van het strand gclegcn aan de gclijknaniige rivier. De 
handel is liier levendig. Belangrijk is de uitvoer van 
saroengs (saroeng Las6m) die o. a. veel naar Singapore 
verscheepl worden. Duizenden inlanders in den omtrek 
houden zich met batikken bezig in dienst der Ohineezcn, 
welke laatsten de patroneu aangeven. Waarde van de 
uitgevoerde saroengs 土 f 3 millioen per jaar. 
Uitgevocrd worden ook pauwevecren sigarenkokers,『
、" 

LASSEN (CHRISTIAAN). Grondlogger der Indische 
Oudhcidkunde, geb. te Bergen (Noor- wegen) 22 Oct. J 
800. Na te Christiana en te Heidelberg gestudeerd te 
hebben, bezocht hij de universiteit te Bonn, \yaar hij 
door de lessen van A. von Schlegel tot de Indische 
studien zwere! aangetrokken ； door tusschenkonist van 
zijnen leermeester we rd hij in de gelegen heid gesteld 
London en Parijs te bezoeken en zich daar bezig te 
houden met de studie der Indische talen. In 1827 
vestigde hij zich als privaat- docent te Bonn, we rd er in 
1830 buitengewoon en in 1840 gewoon Hoogleeraar 
voor de Oud- Indischo taal- en letterkundo. Een 
ooglijdon, dat sedert 1840 steeds toenani, belcmmorde 
he in ten zeerste in zijn wetenschappelijken arbeid; tocJi 
gaf liij tai van gescliriftcn over Indie uit, waarvan voor 
de oudheden van Ned.-Indie van belang kan worden 
gerckcnd zijn hoofd work de ./Indische 7\iterth ums- 
kundc", IV din., 1843—1864, dat als cerste proeve eencr 
gcschicdenis van de IndicrH grootn verdiensten heeft, 
ofschoon de bcwei'king te wenschen ovcrJiet. Nadal hij 
in bet laatst van zijn leven bijna geliccJ blind was 
gewordon, over!ecd hij tc Bonn 8 Mei 1876. Zic voor 
bij- zonderheden de Allgejncinc Deutsche Biographic, 
XVIJ, bl. 784 en de daar aangehaalde bronncn. 

LATA LATA-EILANDEN. Zie BATJAN (Sul- 
tanaat). 

LATAH. Een zicktetocstand, waarl>ij door den 
betrokken persoon, gelieci tegen zijn wil, bevve- gingen 
worden uitgevocrd cn klan ken worden voortgcbracht, 
die hem door andcren worden voorgedaan. Somtijds 
ontstaan die onwillekcu- rige bewegingen cn klan ken 
ook door schrik. De Jijders zijn voJkonicu van hunne 
handelingen l)e- wust, maar kunnen die niet tegeijgaan. 
.De ziekte wordt in den Indisehen archipe] bijna allccn 
bi.j inlanders waargciiomen, zeklen bij vreemde oos- 
terlingcn gezien, maar wel nu en dan bij kleur- Kngen. 
Zij kojnl het meesl voor bij vrouwen, zel- den bij 
mannen. Eigcnaardig is het, dat de voor- gedane 
bewegingen sne] worden nagedaan cn dan tevens eenige 
woordcn herhaaldc nialcn achter el- kaar worden gezegd. 
De onwillekeurig uitgespro- ken woorden zijn voor den 
lijder zeer onaange- 
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«)aam en lastig, omdat zij hem tijdelijk bclcttcn icts 
anders te zcggcn. Nict zcldcn worden die zie- ken 
onnoodig geplaagd, omdat de gcnoenule verse hijnselen 
iets lachwckkends hebben, terwijl het verzoek van den 
lijdcr oni het plagcn to laten door herhuhngen wordt 
afgebroken. Eetic doeltrcffen- dc behandeling is nict 
bekend. De ziekte komt in den goheelcn Indischcn 
archipel en in Britsch- Indie voor. Zy is ook 
waafgenomen in Siberie en by de Laplanders. 

Literatuur : Dr. C. L. v. d. Burg, De geneesheer in N.-
I. II, bl. 779 en Gen. Tijdschr. v. N.-I. XXV, bl. 49; P. C. 
J. Van Brero, Gen. Tijdschr, v N.-I. XXXIV, bl. 602.
 ■/- 

LATfeNG (JAV., MAD.).么C PLEURYA IN- 
TERBUPTA en LAPORTEA. 

LATERIET. In regenrijke tropische land on zooals 
Ned. Indie, Midden-Afrika, en Noord- Brazilie wordt als 
verweeringsproduct van zeer verschillende gestccntcn 
een eigenaardige stof gevormd, welko wegens hare 
steenroode kleur den naam van lateriel (later = baksteen) 
heeft ontvangen. Niet altijd is de kleur echter baksteen 
rood, soms is zy vleeschkleurig tot wit, en dan weer 
dofgeel tot glanzend bruin en zwarL 

De samenstelling iswisselen(l,maar komt steeds neer 
op de combinatie: ijzeroxyde, plus aluin- aarde, 
gemengd met- of verontreinigd door groo- tere of 
kleinere hoeveelhcden klei of kaolin, en soms ook 
kwartszand of kiezel in kleinere of groo- tere korrels 
ingesloten houdende. De klei- en kiezelvrije stukken 
beschouwt men als erts; is het ijzeroxyde ver 
overwegend, clan als ijzererts； is het aluminiumoxyde 
echter overwegend, dan heel de stof bauxiet, en dient als 
aluminiumerts. 

J)a vorming dezer concreties (= samentrekkin- gen) 
heeft niet plaats aan de oppervlakte van den grond, doch 
op ccnigc diepte, in de zone van wis- scling van den 
grondwaterspicgel, of even daar- boven. Door 
wegspoeling van den bovenliggcn- den grond komt de 
laterict clan aan den dag. Soins is hij massief, in 
nootvormige stukken, 80JUS sponsachtig of slakkig. Is 
hy echter afgezot in ho J ten en kanalen, clan is later het 
uiterlijk boomtakvormig. 

Men vindt lai eriel, brokken nicer in gezelschap van 
gcstcentcn, die betrekkclijk weinig ijzer be- x'ttttcn, dan 
nabij ijzerrijke gesteenten, omdat de hiatsLc ccn reel 
nicer doorlaatbaren verweerings- grond Jevcren. 
Vandaur, dat men op Java be- dockle lateriet het incest 
vindt bij blcckc tuffen, zooaJs in Bantam, maar in de 
Buitcnbezittingen, zooals op Sumatra, Borneo, Banka en 
Billiton, ovoral op on bij graniet, zandstcon en otide 
leien. ])e ijzerrijke latoriet van Banka word vroeger ter 
vervaardiging van ijzeren gereedschappcn gebc- zigd; de 
mogelykheid, dat men zoodanig erts nog eens op grootc 
schaal zal gaan verwerken, is gecnszins uitgeslolcn.
 - 

Bchalve aan do genoemdo concreties wordt de naam 
„lateriet>, ook wel gegeven nan aHe bruine gc]o cn roode 
verweeringsprodukten, ontstaan in do tropon uit allcrlci 
gesteenten door permanen- te uitwassching met water, 
dat arm is aan-, of vrij van organische stoffen. Men doet 
echter boter, in die govallen van “bruinfiiirdcii", ,,gecl- 
grden" en roodaftrdonn tc spreken, Aangezien do echte, 
concretionaire laterict echter steeds zulke geelaarclen en 
roodaarden begcleidt, kan mon wel weer de genooinde 
gcle en roode gronden ■anienvatten in het woo rd 
„iftterietgronden,,

, 

<1. w. z. gronden, waarin, waarop of waarondej men 
„latcricf, mag verwachtcn. 

LATIMODJONG GEBERGTE. Gebcrgte op Celebes. Zie 
CELEBES ondor b. Midden-Celebes on den Zuidarin, 

LATJIN (MAL. MOL.). Zie NEPHELI UM. 
LAU BIANG of WAMPOE. Zie LANGKAT. 
LAULI (Laoeli). Landscliap in do onderafdee- ling 

Zuid-West Soomba, afdeeling Soemba, residentic Timor en 
0. 

LAURIET. Zie bij PLATINA. 
LAUT. Een Gajo-landschap, omvattend de gebieden der 

rod jo's Tjeq Bobasan, Boeket en Siah Oetama met 
respectievelijk 1682, 1689 en 128 geregistreerde mannen 
(ulto. 1915), en decl uitmakend van de ^ondcrafdeeling Ta-

ken gon. Zic GAJOLAND . ■ 「 、，•- / ' 
LAUT TAWAR (d. i, "ZoeGwatermeer"). Zie 

GAJOLAND. 
LAUTS (ULRICH GERHARD). Geboren den 19den Mei 

1787 to Amsterdam, waar zijn vader een handelszaak 
uitoefende. Na diens dood vertoefde Lauts geruimen tijd in 
het buiten- land, we rd 1821 hoogleeraar aan het Athe-
naeum tc Brussel en in 1830 aan het Kon. Instituut voor de 
Marine te MedembHk. In 1840 gepensionneerd, woonde hij 
te Kampen en Leiden cn overleed 25 Juli 1865 te Utrecht. 
Van do vele werken door hem uitgegeven^ heb- ben op 
Ned.-Indie betrekking： Handl, v. d- aardrijkskunde van 
Nccrlands 0.- en dische bezittingen, Utr. 1834; Het eiland 
Balie en de Balieneezen, Amst. 1848; Gesch. v. d. 
vestiging, uitbreiding, bloei en verval van de magt der Ned. 
in Indie, 7 din., Gron. 1852— 57, Amst. 1859—66; Gesch. 
v. h. verval der magt v. d. Ned. in Indie, 2 din., Amst. 
1859— 66; Gesch. van do verover. der Ned. in Indie t. d. 
tegenw. tijd, 2 din., Kampen 1864—6S; Onderzoek naar 
geest en strekking van het traktaat van den 17den Maai't 
1824. 

LAUW LAUW (West N. Guinea). Zie BOOM- 
KANGOEROE'S. 

LAVANHA (JOAO BAPTISTA). Als Jood geboren te 
Lissabon in ca. .1550, daama gedoopt. opgcleid tot 
ingenieur, cn tc Madrid gestorven op 31 Ma art (of 2 April) 
] 624. Gunsteling der Spaansche koningen, wordt hij in 
1591 ad interim, op 6 Juli 1596 definitief, benoemd tot 
Oppci'cosniograaf (Cosmographo mor) des Jiijks, <i. i. 
Spanje met Portugal (sinds 1580). Als zoodanig nam hij op 
zich de aanvulling eu het voor den druk g(»reed maken dor 
door Joao de .BARROS (zic dezon naam) in 1570 
envolt,ooid achtcrgelaton 4e, .Doeado van diens beroomd 
gesch iecl work: een ar be id, door hem inet de uitorstc 
kieschheid volbracht. In 1615 verschecn zij tc Madrid, 
waarbij verschillende gcgcveiis tnsschen 
aanbalingsteckons werden ondeend aan de over dezelfdo 
gcschiedpericde (1526—1539) ongevecr loopende 4e 
Decade (over 1526—1535) van OOUTO (zie aklaar), in 
1602 tc Lissabon verschenen, cn aan Lib. VII— VIII (over 
1520—1637) van 0ASTANHEDA (zie aldaar). Hoewel 
Oouto mot zijn arbeid a Id us voor was gewcest, on duarom 
zijn corsten, bij Barros aansluitondon arboid zelfs „ Quart a 
Pecuda" had genocmd, red de Lavanha van Barros' on 
voltooid ms. wat er van to redden viel. Zie nader .Rouffaer 

in Bijdragen Kon. Inst. 0, VI (1899), p. 149—151、 
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In 1G1S word Lavsmha daarop benocmd tot Rijks-
gcschiedschrijver (Chronista mor do Heino). Zie de 
doeumenten omtrent zijn persoon cn zijn verdcren 
arbeid, afgcdrukt in Sousa. Viterbo^ „Trabalhos nanticos 
dos Portuguezes nos seculos XVI e XVII", I, Lissabon 
(1898), p. )71—183. 

LAWA (JAV.). Zie VLEERMUIZEN, IN- 
SEKTENETENDE. 

LAWA ASOE. Zie VLEERMUIZEN, IN- 
SEKTENETENDE. 

LAWA BfiNfiR. Zie VLEERMUIZEN, IN- 
SEKTENETENDE. 

LAWA KfiMBANG. Zie VLEERMUIZEN, IN- 
SEKTENETENDE. 

LAWA SOEMBA. Zie VLEERMUIZEN, IN- 
SEKTENETENDE. 

LAWATJOEROET. Zie VLEERMDIZEN,IN- 
SECTENETENDE. 
>)LAWAK (JAV.). Zie KARPERACHTIGEN. .y' 
LAWANG (KAJOE) (JAV.). Zic HERITIERA. / LAW AN 

G/j3pntr61e-afd eelin g met gclijkna- mige hoofdplaats 
van het regentschap en de afdeeling Bangil, residcnlie 
Pasocroean, bestaande uit ~Ue ~3istricten Poerworedjo 
en Pandakan. 

LAWANG. Hoofdplaats van de • controJc-af- deeling 
Lawang, 500 31. hoog, belioorde vroe- ger tot liet district 
Karanglo, afdeeling Malang, thans ecliter tot het district 
Tderwofed^jo van de afdeeling Bangil. Het ligt aan den 
spoorweg van Soerabaja naar Malang en is gebouwd op 
het Roogste gedeelte van den verbindingsrug tusschen 
Ardjoena en Tengger. JELet blijft door zijn koel, 
aangenaam en vooral gezond kli- maat het geliefkoosde 
herstellin gsoord voor zieken uit Soerabaja. De vasle 
Europcescho bevolking wordt gevormd door -gepension- 
neerde ambtenaren, die niet naar Europa wen- schen 
terug te keeren. Ook hebben zich hier langzamerhand 
vele gegoede Chineezen geves- tigd. Maar zijn grootste 
belang ontleent La- waug aan het groote 
gouvernementskrankzin- nigengesticht, dat men te 
Soember Porong in 1901 op 土 3 K.M. afstand in N.O. 
richting heeft gebouwd. Het is het grootste gesticht, dat 
men in naoederland of kolonicn heeft (1915: ]SOO 
patieuten), terwijl zijne inrichting, volgens de moderne 
eischen der verpleging, het tevens tot een der bestc ter 
wereld maakt, zoodat het dan ook geregeld door 
deskundige vrecindeJingen bezocht wordt. 

LAWEJAN (? West Sumatra). Naar» voor eene Ba a 
rd vogelsoo rt, Psilopogon pyrolophus. 

LAWIN-EILANDEN. Eilandengroep deci uil- 
makend van de onderafdeeling en afdeeling Bat- jan, res. 
Ternate en on de rhooriglicd en, waartoe behooren Kekik 
of Keke, Lawin eu Tojjpershoedje. Ze zijn alle 
opgebouwd uit vuJkanisch gesteente, waartegen bij 
Kekik en Lawin tot 土 30 M. bo ven zee koraalkaJk ligt. 
Kekik is een GO M. hoog bergje, waarschijnlijk met een 
krater, Lawin heeft een ronden top zonder kratervorm 
van ongeveer dezelfde hoogte en Toppershoedje is ecn 
steile 30 M. hooge rots. De twee eilandjes W. cn 0. van 
Lnwin zijn koraaleilandjes. 

LAWOE. Van dezen, op de grens van Solo en 
Madioen tot 32G5M. oprijzenden, vulkaan geven 
Jnnghuhn (Java II 465) en Verbeek (Java 247, 317) 
uitvoerige besclirijvingen, de eerste met teekeningen van 
den top, waar ook Hindoe- 

oudheden te vinden zijn. De berg heeft zich naar bijna 
allc zijdcn vrij kunnen ontwikkclen on heeft dan ook aan 
den voct een diameter van min- stens 35 K.M. De La woe 
bezit een O.-W. gericht Zuidelijk voorgebergte, 
Dj^&Iarangan of Koe- koesan genaamd; de berg zelf 
bestaat volgena Junghuhn uit 3 toppen, die in NNW.—
ZZO.- richting op clkaar volgen. Hij vond in 1838 bo- 
halvc eenige fumarolen geen sporen nicer van activiteit, 
doch vcrmeldt op gezag van Mohr (p. 514) cen cruptie 
van I Mei 1752. Verbeek be- schrijft eon vxortal 
parasieten op den mantel van den Koekocsan (nict op den 
Lawoe zelf). 

LAWONDA. Landschap in de onderafdeeling Zu id-
West Soemba, afdeeling Soemba, residentio Timor en O. 

LAWSONIA INERMIS L., fam. Lythraceae. Kajoc 
laka (MAL.), Pat jar kockoe (JAV., SOEND.), een heester of 
kleine boom, waarschijnlijk uit Perzie afkomstig, maar 
thans in de tropen overal gekweekt, bekend als henna-
plant, ook wel Reseda (b.v. in Suriname) genoeind, 
ofschoon de doordringende reuk van de bloemen niets op 
den fijnen geur van die der echte Reseda geJijkt. In vele 
Oostersche landen gebruikt men de fijngewreven 
bladeren e. v. met Gambir gemengd, als een kleurmidclel 
voor de nagels. Een aftreksel van de bladeren is een 
inlandsch gencesmiddel. Uit de bloemen niaakt men een 
welriekende olie, die bij rheumatick wordt aan- gewend. 
Ook do wortel was vroeger als ge- neesmiddel in gebrnik. 

L^ASI of TANAH LEASE Zie OELIASERS. 
LEBAH (MAL.). Zie BIJ. 
LEBAK. Afdeeling en regentschap (hoofdplaats 

Rangkasbitoeng) van de residentio Bantam, met- eene 
dppcrvlakte van 3300 K.M.2 De afdeeling is verdecld in 
de controle-afdeclin- gen Lebak Kaier (districtcn 
Rangkasbitocng en Sad]iraj cn Lebak Ki(loel (districtcn 
Lebak, Pa- roengkoedjang cn Tjilangkahan). Zij vormL 
het Zuidoostelijk deci van do residentio Bantam en 
bestaat dus uit berg- en heuveHand (zio BANTAM). Ten 
decle heeft dit vruchtbaren grond. Men treft er eon aantai 
crfpachtsporccclen aan, waarop nu voor het belangrijkste 
deel Hevea wordt geplartt met bevredigend resul- taat. 
Op de grens dor districtcn Parocngkoe- djang en Lebak 
Jigtde nederzetting der Badoej's (zie aldaar). 

De afdeeling word gedurende hinge jaren ver- 
waarloosd en Jieeft algcmeene bekendheid gekre- gen 
door den „Max Havelaarn van Multaluli (E. DO UWES 
DEKKER, zie aldaar). Het isolc- inent, waarin de 
afdcoJing vroeger verkcerde, is opgoheven sedertde 
hoefdpJaats Rangkasbitocng met het spoorwegnet 
verbonden is. 

LEBAK* District in de gelijknamigo afdeeling der 
res. Bantam, oppervlakle 507 K.M1; het bevat 46 desa's. 
De hoofdplaats is Leuwidamar. 

LEBAK DELING. Vrij groot mcer in do residcnlie 
Palenibang, ten Z.O. van de hoofd- s tad. Het word t 
gevoed door do A. Pad an g, een tak van de Komfiring. 
De afwatering ge- schicdt door de Siloenipocr (zio 
aldaar), dio zelfstandig in zee uitJoopt. 

LfiBAKWANGI. Was vroeger cen district van het 
regentschap en de controle-afdeeling Koe- ningan, 
residentie Cheribon, met eene oppcrvlak- te van 87 KAP. 
Thans is het een ondor-dis- trict van. bet district 
TjiawigSbang. 
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LfiBAN (MAL.). Zie VITEX PUBESCEUS. 
L宜BARAN, d. i. fecstdag, zie GAReBCG. 
LEBE. Aldus noemt men in sommigc strekcn, met 

name in de Soendalandon on bij de Minang- kabauers en 
AtjBhers (bij doze laatsten is do uit- spraak van dit woo 
rd cchter leube) iemand, dio zijno godsdienstplichton 
eenigszins gotrouw in acht ncomt on dus meer werk van 
den Islam maakt dan do groote massa, ook al heeft hij 
geen opzettelijke studio van dien godsdienst gomaakt. 
Op West-Java is leb^ tevens ambtstitcl van den 
dusgenaamden “dorpsgecstel^kc''. — De bo- naming 
leb& is van Voor-Indisclien oorsprong en blijkbaar met 
den Islam uit Voor-Indie naar den Archipol 
ovcrgebracht. Zij diende oorspron- kelijk ter aanduiding 
van ecne soort van „Mo- hammedaansche kooplieden", 
maar we rd in Nederl.-Indie overdrachtelijk toegepast op 
„vro- men" in den boven nader omschreven zin. 

Literatuu^/ C. Snouck Hurgronje, De Atjehcrs I, 74, 
371, n；'88, 335, 345 (The Achehnese 340; II, 84, 304, 
312)；-Islam in Ncclcrl.- Indie, p. 22 (Gr. Godsdiensten, 
2e Ser., p.,398).— A. W. T. Juynboll, kleinc bijdragen 
over den Islam op Java, p. 8 (Bijdr. t. d. t., 1. en vlk. v. 
N. I., 4e Volgr., 6e DI., p. 269). 一 G. A. Her- klots, 
Qanoon-e-Islam (1832), p. 243. —'/P. J. Veth, Java IV 
(1907) p. 432. — Ph. S. van Ron- kel, Waleisch labai, 
ecn Mosl.-Indische term (Tijdsehr.v.h. Batav. 
Genootsch., DI. 56 (1914) p. 137—141); vgl. ISLAM III, 
c. 

LEBONG. Afdeeling in het noorden der rcsiden- tie 
Benkoelen, met de hoofdplaats Moeara Aman, 
bestuurddooreenassistont-residenten meieen op- 
pervlakte van 12.958 K.M2, en cen bevolking van 土
84.000ziclcn Zij bestaatuitdeondcrafdcelingen: Lebong, 
Red jang, Mokko-Mokko en Lais (zie al- daar). De 
ondcrafdeeling Lebong heeft een opper- vlaktc van 1661 
K.Ma en telt 士 11.000 inwoners. Het land sc hap 
Lebong, dat het stroomgebied van de Bo ven- Ketaoen 
be vat, is een golvend, vruchtbaar lioogland, dat zich 
uitstrekt van den G. Seblat in het N. tot de 
watcrscheiding tusschcn Kfitaoen en Moesi in het Z. 
Deze gemiddcld 1100 M. hoogo waterschciding is tevens 
het grensge- bergto)nct Rfidjang. De vlakto wordt 
omsloten door twee zich bij den G. Seblat splitscndc 
berg- kcteTien. De oostelijkc keten bchoort tot het cigenl 
ijke Barisangebergte, waarin zich toppen tot 2000 M. 
hoogto verheffen o. a. de Oeloe Seblat (2383 M.) cn 
Koentjing (2221 M.). Daarvoor lig- gen do bergroeksen 
Bockit Bocboeng cn Bookit Pandjang. Do Wcstclijkc 
keten is gemiddcl l 700 M. hoog, doch daarin verheffen 
zich de toppen van den Goonocng Oeloe Kokoi, den 
Bookit Ti- ga cn het Rcsam-massief, die ovorgaan in hot 
zachtgolvcnde kustgebied. Tusschcn dezo O. en W. 
keten bevindt zich eon alluviale vlakte, waarvun do 
grootsto longtc 13 K.M., do grootsto breedte 6 K. M. 
bedraagt. In het Westen wordt dezo vlakte begrensd door 
don twcelingsvulkaan Belirang-Locmoot, terwiji 
lavastroomcn en tuf- fen van den Belirang haar in het 
Zuiden afslui- ten. Waarschijnlijk is deze vlakto ecn 
nicer geweest, dal onlstond toen do KStaoen beiicden 
Toonggan^ door een andesictstrooin we rd af- gedanul, 
cn lecg Jiop doordat dezo rivier zich langzamcrhand cen 
weg baando door den clam. Do KStaoen is nog steeds do 
voornaamsto rivier (zie aldaar.) 

Het kliniaat is frisch en gezond op dit ± 500 

M. hoogc plateau, pasar Ma. A man ligt op 326 M., het 
naburige mijnbouwetablissement Lebong Donok (van 
do Kedjang Lebong Mij.) op 581 M. on de doesocn Tds 
op 565 M. hoogte boven zee. 

Lebong is de plaatsclijkc uitspraak van het malcischc 
woord Lobang, waarmedc een mijn bedoeld wordt. 

Naast do oorspronkelijke bewoners (zie het artikel 
LEBONGERS) komen in de afdeeling voor: Korintjiers, 
vele Palembangers, en in het handelscentrum Moeara 
Aman vclerlei nationali- teiten. Van belang is het aantal 
Javanen en Soendaneezen, welkc hierheen gebracht zijn. 
Op verzock van het Europcesch en Inlandsch be- stuur 
werden in 1907 zes Soendaneesche gezinnen uit de 
Preanger-Regentschappen naar Kepahi- ang 
ovcrgebracht, welke proof in 1908 op kos- ton van de 
margakas met 122 Soendaneezen werd herhaald. De 
kosten bed roegen ongeveer / 100 per gezin, maar 
moesten gaandeweg in jaarlyk- sclie termijnon van / 25 
worden terugbetaald. Bij Gouvernementsbesluit van 25 
Juli 1912 nam de Regeering deze kolonisatie-proeven 
over en breidde ze uit met Javanen. Thans zijn er 3 
Soendaneesche kampongs n.l. Kota Mandjoer met 155 
inw., Soekaboemi met 81 inw., en Pan- deglang 
(Soekaradja) met 34 inw. Daarnaast bevinden zich 4 
Javancn-nedcrzettingen: La- dang Palembang met 133 
inw., Kampoeng Dja- wa Baroo met 9-1 inw., Lebong 
Soepit met 19 inw. en Ajcr Poelang met 13 inw. 
Bovendien wo- nen er nog een 20 Javanen verspreid, 
zoodat het totaal aantal kolonistcn 549 bedraagt. (Teys- 
mannia 1915 bl. 587). 

Hot hoofdmiddcl van bestaan der inheenische 
bevolking is de landbouw, met name de rijstcul- tuur, die 
in hoofdzaak op irrigeerbarc gronden plants vindt. In 
1913 bcslocgen deze een opper- vJaktc van 1500 bouws. 
Voor een good deci is do toenamc van het aantal sawahs 
onder de di- recte leiding der besturendo ambtenaren 
dan- ken aan de goedgeslaagdc omigratieproef en a an 
do rosulLaten met neclerzcttingen van ontslagen 
Javaanschc contractarbciders van de mijnbouw- 
maatschappijen. Aanplantingen van Java- en 
robustakoffio slagen goed ； tabak wil er good gedijen, 
de teelt van pocar of kapoelaga (karda- mom) voor 1860 
zoo belangrijk, is thans onbe- duidond. Voorde overige 
gewassen, de goudvisch- tcelt, alsniede voor de 
goudwinning enz. zie onder BENKOELEN. Do 
veestapc], die voor do goud- mijn exploitatio slechts 
enkele karbouwen en geiton tclde, bestond in 1910 uit 
36 paarden, 528 rundoren on 134 karbouwen. Do weinig 
beduiden- do nijvcrhoid bestaat in woven, netten breien, 
houtsnijden, pottenbakken en snieden; de visch- vangst 
is oven min van veel belang. De binnen- landsche 
handel, die zijn opkomst dankt aan do 
mijnbouwindustrio cn in handen is van Chi- neescho, 
Padangscho cn Palcmbangschc hande- laren, ondervond 
in den laatsten tijd. den in- vloed van de daarin 
hcerschcnde malaise. 

Van het grootste economische belang is het 
voorkoincn van goud, waardoor Lebong het meest de 
aandacht trok. De Inlanders waren, volgcns him 
overlcvcringon, reeds in de 13o eeuw bekend met deze 
goudlagen. Tai van overblijfse- len zijn nog aanwezig, 
welke crop wijzen, dat zij niot alleen het goudhoudciul 
zand en gruis uit beken on rivieron waschten, maar dat 
zjj ook de 
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oorspronkelijke afzcttingcn in cxploitatic heb- ben gen 
omen, al was dit op zeer primiticve wijze. Eerst op het 
eind der 19e ecuw trok de goud- rijkdom van Lebong door 
toeval de aandacht van Europeanen. Dat de rijkdom zoo 
lang ver- borgen is geblcven vindt voornamelijk zijn oor- 
zaak in het feit, dal het landschap zoowcl van uit 
Palembang, waartoe Jict administratief bc- hoorde als van 
uit do kust. mocilijk te berciken is tengevolgc van de 
omringehde, lioogc gebergte- ketens en daardoor 
veronachtzaanid we rd. Toon de rijkdoni ter oorc kwain 
aan Hadji Ismael van Pasar Tjoeroeb stole! e deze zich ter 
phi at sc op de hoogte en bracht er den Heer Eugene 
Kassel, administrateur van het niet ver van Tjoeroeb 
gelegen kofficland Soeban Ajam mec in kennis. Spoedig 
daarop werd liet Lebong-Goudsyndicaat opgericht, dat 
rechten van opsporing wist te ver- krijgen op de 
voornaamste goudhoudende terrei- nen, welke 
successievelijk werden overgedaan aan verschillende 
maatschappijen, die zich de ex- ploitatie van het goud ten 
doel stelden. 

De oudste dezer maatschappijcn is de Mijn- bouw Mij. 
Redjang Lebong, opgeriebt 10 Febru- ari 1897. Verder 
werken hier： de Mij. Ketaoen, opgericht Augustus 1900; 
de Mij. Siniau, opge- richt in Mei 1901, Lebong Kan dis, 
opgericlit in 1909. 

Naar aanleiding van een rapport van den toen- nialigen 
Hoofdingcnieur N. Wing Easton were! bij 
Gouvemement-sbesluit van 2 Mei 1905 no. 8 o. m. een 
groot deel vau de LSbongstreek voor het Gouverncincnt 
gereserveerd. De opsporingen aldaar leidden toen o. m, 
tot het vrnden van de mijnen Lebong Si in pang, Tainbang 
Sawah en eenige afzettingen van minder beteekenis. In 
1915 (Ned. Stb. no. 540, Ind. Stb. 1916 n°. 326) werden 
door de Regcering gelden beschikbaargesteld ten 
behoove van de ontginning door den lande van de 
goudvelden in BenkoeJen, met name die te Lebong Si 
inpang, Tam bang Sawah en Gedang- ilir (beide laatstc 
aan de Ajer Selikat), waar bij de exploratie ertsen waren 
blootgelegd tot een totale liocveelheid van 333000 ton, tot 
een gcschatte waarde van 23 miHiocn gulden, ler- wijl 
aanwijzingen waren verkregen voor Lebong Sim pang, 
dat in de diepte rijkerc ert- sen voorkomen en voor 
Tambang Sawah-Ge- dang-ilir, dat waarschijnlijk voor 
cen waarde van tachtig millioen gulden aan ertsen zal 
worden verkregen. Als vaststaande mag worden 
aangenomen dat tot dusver nog geen enkele van de mijnen 
in Indie, ook nict de Refljang- Lebongjnijn ertsen van 
dusdanige liocveelheid en gehalte heeft afgeleverd, 
terwyl een weinig kostbare winning mogelijk is. Voor de 
oulgin- ning is noodig de aauJeg van ecu verbindings- 
weg Lebong Simpang-Ajer Dingin (gelegen in den 
grooten weg BenkoeJcn-Ma Aman), ter lengte van 33 
K.M.; een karreweg TaJI)bang Sawah-Ma Aman, k wani 
reeds tijdens de exploi- tatie tot stand. 

De ontginning van Tambang Sawah zou worden 
opgezet op den voet van een winning van 30.000 ton per 
jaar, terwijl gerekend word °P een jaarlijksche winst van 
P/2 millioen gulden en de berekende voorraad erts 35 a 40 
jaar zou kunnen atrekken. De Indischc be- grooting voor 
1918 neemt aan dat slechls 10.000 I ton. zal worden 
verwerkt. Een waterkracht- station van 300 P.K. is 
opgericht bij de uit- I 

vloeilng van de Kctaoenrivicr uit het nicer van Tbs voor 
de levering dor clcctrischc encr- gic ten gcbruike bij deze 
mijnontginningen. 

Van de vcrkcerswegen verdicnen vcrmelding： de 
157 K.M. langc, grootc weg van Benkoelen over 
Kepahiang naar Mocara Aman, welke voor auto's 
berijdbaar is, en de kustweg Benkoelen- Lais-Ketaoen 士 
80 K.M, evoncens voor auto's berijdbaar. De Ketaoen is 
voor vrachtprauwen bevaarbaar tot Napal Poetih, waar 
een 40 K.M. lange strooiut ra in baaix voert naar Tandai 
(Mij. Simau) en een zijlijn naar Oekaoe, Deze trajnba- 
nen zijn door de mijnbouw Mij. aangclegd cn niet voor 
het publiek geopend. Vcrdcr vindt men 
verbindingswegen tusschen de verschillende doc- soens, 
waarvan enkele ook reeds per as berijdbaar (ook do 
verbinding Lebong Donok—L6bong Soelit); met de 
aangrenzende streken bestaan overigens slechts 
verbinclingspaden door de berg- passen. 

De voornaamste plaatsen zijn : Moeara Aman (zie 
aldaar), Kepahiang (zie aldaar), Talang Leak aan den 
grooten weg Benkoelen—Ma. Aman, met een drukke 
wcekmarkt; Kota Donok, mede aan dicn weg, op de 
plaats waar de Kfitaoen het nicer van Tes bereikt; 
Tapoes, beoosten het nicer van Tes, op den linkeroever 
der bo ven - Ketaoen, vroegere standplaats van den 
controleur, Semalako en Oedjoeng Tandjoeng. 

Onzc aanrakingen met dit landschap waren langen 
tijd uiterst gering. In Sept. 1841 hernieuw- de de 
assistent-resident van Benkoelen met de hoofden van het 
toen nog volkomen onafhan- kelijke Lebong een 
contract, in 1751 door hen jnet de East-India Comp, 
gesloten, waarin zij beloofden geen schuilplaats te zullen 
verleenen aan roovers en voortvluchtige misdadigers. In 
1856 boden de hoofden hun onderwerping aan, hetgeen 
in 1857 aanleiding gaf tot de zending van luitenant Steck 
ter opneming van den toeatand (zie zijn beschrijving 
daarvan in T. Ind. Inst，, n. r. IV, J862 p. 3J) cn in J 86J 
door inlijving word gcvolgd. In 18G2 was een cxpedilie 
van 50 niili- tairen noodig om het verzet van cc)i doo) 
der bevo]king tegen de anncxatic te fnuiken. De 
onderafdeeling Redjang cn Lebong word in J 90*1 van 
de residentie Pakmbang afgeseheiden, cn gevoegd bij de 
residentie Benkoelen, om bij de reorganisatie van ] 909 
tc worden gCHplitHt in 2' onderafdeclingen nl.de 
onderafdeeling Jiedjangcn de onderafdeeling Lebong, 
tegelijkertijd mot de instclling der tegenwoordige 
afdecliiig Lebong onder een assistcnt-rcsidcnt. 

Literatuur. P. Hovig. Jaurbock Alijn wezen J 912 pg. 
87/275; — idem Ind. Gids 19】I pg. 1598, —- Over ad 
at lembaga Lebong in Adatrechl - bund cl XI ; — R. J. 
van Lier, Juiwboek van de Mijn boiijvkuiidige Vereen 
iging te Delft (19H-15.) EK， 

LEBONGERS. De LSbongers zijn Alaleicrs, die 
volgens humic overJevcringen afstamnicn van een 
radja,diemet vierraadslieden kwarn uit Minangka- bau 
en zich vestigde tc Aman. Een and ere sage d out hen 
afslanunen van de Orang Kocboe. Ook wijnt cene 
overlevcring vicr zonen van de vorstin Ratoc Kentjana 
Ocnggoct van Madjapahit al« stain va- ders aan. 
Berichten uit het begin van de 19e eeuw vermeJden cen 
bevolkingscijfer van 士 40.000, dat eel)ter door 
cpidemieen cn door eon EngeJsche expeditie, van 
Benkoelen uitgezondeu, gaandeweg afnam. In vroegere 
f ijclcn moet 
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verscheidenc malcn kolonisatic van Lfibongcrs plants 
gchad hob bon in Lais, Am pat Lawnng on RCcljang, De 
Lebongcrs zijn krachtig gebouwd, welwillend en uitorst 
gastvrij; verslaafdhcid aan hancngevcchtcn, dobbolcn of 
arnfioenschuivcn komt nog voor. 

Eigen aa rd ig is het ondcr dczc berg be won crs, 
evenals onder die dor Redjang, veelvuklig voor- konien 
van hypsistcnoccphalie (hoogen cn nau- wen schedol). 
Zcden en gewoonten komen vrijwel overeen met die van 
de overige Ma- Icicrs van Middcn-Sumatra. De huizen 
hebben hier niet de opwaarts gebogen dakpunten der Bo 
ven land en, tcrwijl de dakbedekking bestaat uit 
roembiabladeren, of uit gespletcn bamboo (g e 1 o c m p 
a i) in welk geval het bijna gcheel vlak liggen der daken 
een cigenaardigen indruk maakt. De omwanding bestaat 
veclal uit boom- schors, tcrwijl de stijlon, waarop de 
nokbalk rust, dikwijls besneden en met roode en witte 
figuren beschilderd zijn. Bij de huizen vindt men vier- 
kaute rijstschuurtjcs, t o e a w a 1 genaamd. De vrouwen 
kleuren zich gewoonlijk de onderste <»oglcdcn 
donkcrblauw inet een fijn Arabisch poeder, t j e 1 a q, en 
dragon het haar, bchalve in de gewonc k o n d e h, 
dikwijls in een soort strik, b a s a n g g o e w e. Verder dr 
age n zij veie armringen en als cigenaardige 
hoofdvorsier- »elcn: de s 6 1 o e p a t, een bamboo 
kokertje met sinalle rcepjes van de wittc papicrachtigc 
binnenschil der auer-docri; de s a p a n g - d j a- r a n g, 
een opengewerkten cloek met roode randen en witte 
franje of, doch deze alleen bij fccstelijke gelegenhcdcn, 
een soort diadeem van rotan of bamboe met go ud passe 
men t versicn.1 of van goudblad. Dit laatste sieraad 
wordt ook in Kedjang gedragen.. Bij (lcn arbeid is de 
gewone bleeding der vrouwen ecn b a d j o e van boom- 
l»ast. Ook verschiJlcnd van hetgeen men in and ere 
Minangkabausche landen ziet is het gebruik, dat <!<, 
meisjes tot haar zesdc jaar aan ecn touwtje <)ni den buik 
ecn soort klein vijgeblaadje van goud, zilver of blik (t j 
a))i n g) dragen. 

De manncn il ragen het haar lang of z66 ge- Hchorcn, 
dat aan clkon slaap een lange lok blijft hangen. De 
hoofddoek, i k a t-i k a t, was vroeger nicestal van boom 
bast vervaardigd. 

De omgang tusschcn jongelicden is zeer vrij. Jiij alle 
fcestelijkc gclegcnheden voeren zij geza- mcnlijk cl an 
sen (b 6 s i n d j a n g) uit, iedcr onder Iciding van eenc 
corenionicmcesteres of -mcester, r a, d j a-g a(I i s en r a 
d j a-b o e- <1 j a n g, cn onder begcleiding van een soort 
viool, ••en trom (r e d o) of cen soort gam el an (k J i n- 
t ti n g). Wannecr nanzionlijke vrecmdclingen in <!cn 
dorp aankomen is het gewoonte, dat zij wor- <len 
ontvangen mot het rhybniische stampon door <lc meisjes 
in de rijstblokken op dorpsplein. 

Kindcrhuwclijken komen hier nict voor. Men vindt 
vier huwelijksvonnen: s 6 m 6 n(1 o-b 6- t u ii 6 in b a t 
o c, overeenkomendc met het zoogcii, anibil-anak; s 6 in 
e n d o- b i(1 a p- i(I o e p ,waarbij oen huwelijksprijs van 
士 20 rijkHcl. vcroischt is; s e m 6 n d o-r adj d-r a- <1 j 
o, waarbij do man 土 40 rijksd. betaalt on t 6 r(1 j o u n 
])e s o e n i of het djoodjoer- huwelijk, waarbij de vrouw 
gcheel cn al in het gcslacht van den man overgaat. 

De godsdienst der Lebongers is de Mohamme- 
daansche, hoewol nog vele overblijfselen van het 
heidendom in de verecring van graven enz. zijn 

aan Io wijzcn. De bcsnijdcnis geschicdt bij jon- gens pas 
op hun H)c jaar. De nicest。manncn ver- staan cn 
spreken Malcisch, doch de eigenlijke landstaal is het 
Redjangsch, cen dialect met stork geprononccerde 
ncusklanken en vermengcl inct vclc Maleische woorden. 
Het schrift is het s a t r a r e n t j o n g of ingesneden 
schrift, dat men schrijft op bamboclattcn van 3 op 30 
c.M. (zi? BfiNTJONG). 

Onder de letterkundige voortbrengseJen noe- jnen wij 
de seram ba h's, liccljes van ongevecr gelijken inhoud als 
de Maleische pantoen's, die men bij alle feesten zingt, en 
de p a(1 a t 6's, sagen in versmaat, die bij enkcle feesten, 
doch ook wel bij tochten in de wildernis op centonige 
wijze worden voorgedragen. Zic ook ReDJANG. 

Literaluur.^ Va.x\ Koi. Driemaal d wars door 
Sumatra, 1914; E. de Waal, onzo Ind, Fin. VI en VII ； 
de Rcdjang-Lebong goudmijn, 1913, door Jhr. Sandberg. 

LEBONI. Zie voor plajits, rivier en vlakte van dien 
naam CELEBES ondef b. Midden Celebes. DL I, biz. 
454. 

LEBONISCH. Zic OOST—TORADJA'SCHE 
TALEN. 

LEDERSCHILDPAD. Dermochelys of Sphar- 
(fiscoriacea L, (zie ondcr SCHILDPADDEN, fam. 
Dcrmochelyedae en Sphargidae I. I., onder 
KRUIPENDE DIEREN en onder P&NJOE). De 
algeineenc Maleische naam is katoeng, de Boegineeschc 
naam luidt ratoe (zie aldaar). 

LEDER-VISSCHEN. Zie CHIRURGIJN-VIS- 
SCHEN. 

LEDERWERK. Hoewel over inlandsch leder- werk 
in de koloniale literatuur weinig te vinden is ——alleen 
dat van Java is eenigszins bewerkt — inag zulks 
geenszins tot de overweging leiden, dat buiten Java niets 
merkwaardigs op dit ge- bied voorkomt. Bij 
boschbewoners als de Dajaks vinden wij allereerst de 
behaarde dierenhuid voor hoofddoksels, borst- of 
rugversieringen en billappen in gebruik en met 
voorliefde wordt de mooi-gestreopte panterhuid 
genomen. Ook op Nias vindt men panterhuidon als buis 
en als bij de Bataks worden deze aangewend om schilden 
te overtrekken. Een herinnering aan dit oude gebruik 
toont een oud-Javaansch zadel uit pantorhuid in het 
Rottcrdamsch Museum. 

Over do bowei'king dezer huiden is niets nader 
vermcld ； vonnoedelijk bestaat ze uit afschrappen van 
de vleeschzijde, spannen en in den rook han- gen. 
Uitvooriger is de behandeling der buffel- huiden, die bij 
do veetelende stanimen voor allerlei dooleindcn gebruikt 
wo rd on. Alleen de Javaanselio looiwijzc is bekond ； 
do gedroogde liuid wordt aan de vleeschzijdo 
afgoschrapt en met eon mos hot haar aan de buitcnzijdc. 
Beide zijden worden met een stuk bamboe woeloeh 
afgewrovon om een glad do oppervlakte te ver- krijgen. 
Daarna wordt het leder met kokond water behandeld en 
opgespannen gedroogd. Veel byzonders is dit looien dus 
niet, vordient nauwelijks ci ion naam, omdat 
looimkldelen nict gebruikt worden. Mon krijgt op die 
wijze een hard, ietwat doorschijnend leder, dat aan grof 
hoornen porkament doet denken. Voor do ver- 
vaardiging van perkament wordt ecn langdurig kalkbad 
aangewond, wat door Do Does echter niot vermold 
wordt. Ook het porkament dor wajangfiguren op Java 
wordt oveneons met kalk behandold, daar op geen 
andoro wijze leder tot 
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perkamcnt bcrcid kan worden. In don Timor-Archipci 
moet dit stellig het gcval zijn; men vindt blank 
pcrkainent, dat zich van het onze allccn door de 
buitengewone dikte ondcrscheidt. Maar dank zij die 
laatste omstandigheid lecnt zich dit materiaal bijzondcr 
tot het vcrvaardigen van schilden, die licht on 
gemakkclijk te hantcercn zijn cn door de hardo stof voor 
inlandscho aan val- wapcns ondoordringbaar zijn.Zoo 
zijn crop Timor schildcn, in cirkelvorm uitgesneden met 
een mid- dcllijn van 50—65 cM. Aan de achterzijde is 
ecn lap leder door insnijding bevestigd, dat client als 
greep. In dezen vorin wcl het primitiefste schild, dat men 
zich denken kan, maar toch als pareerschild voldoende. 
Ecn cnkele ma al is als op Soemba het cirkelvormigc 
schild door rotan- vlechtwerk onirand. Ook op Flores en 
de Zuid- wester-Eilanden komen deze roriHe schildcn 
voor. Solor heeft langwerpige, smalle schilden op de- 
zclfde eenvoudige wijze bewerkt, alleen aan de 
bovenzijde met een kleurige pluim versierd. Va- riaties 
van deze schildcn vindt men o. a. op Timor, waar het 
leder in een eigenaardigen vorm uitgesneden is, die met 
eenigo fantasic als ge- stilcerde inenschfiguur 
uitteleggen zou zijn. Ty- pischer en ook uitvoerigcr 
bewerkt zyn die van de Zuidwester-eilanden, die in den 
vorm eenigs- zins aan cen gestileerden visch doen 
denken. Aan de achterzijde is cen houten greep aange- 
bracht, met dunner leder overtrokken. De To- radja's 
gebruiken buffclleder, dat grof en zwaar gebleven is en 
in niets aan het bovenge- noemde perkament herinnert. 
Het is zuiver leder gebleven. Hunne schildcn toonen 
meestal een langwerpigen, breeden vorm, gemiddeld 
GO X 40 cM. groot en naar binnen gebogen. Ook de le- 
deren greep is vervallen en door een hand vat uit hout 
vervangen. De bovengenoemdo per- kamentschilden 
zijn meestal niet versierd ; slcchts bij de gefigureerde 
vormen zou men deze als versiering kunnen uitleggen. 
AJlecn op cirkclvor- mige schilden uit Flores en de 
Zuidwester-cilan- den is cen stervormig ornament door 
beschilde- ring aangebracht. Het lederkarakter der Tora- 
dja-schilden geeft aanlciding lot het ontstaan eener 
eigenaardige Jcderversicring, het leder- schillen, dat o. 
a. zeer veel in Noord-Afrika wordt toegepast, dcch in 
Indic tot nog toe alleen op Celebes gevonden is. Het 
ornament wordt op de buitenhuid ingesneden en enkele 
declen, vooral die van het fond, worden door het 
aftrekken van het bovenste lederlaagje af- geschild. 
Deze deelen van het ornament liggen nu dieper dan het 
overige en zijn ook iets ruiger geworden. Wrijft men (lit 
leder met droge verfstof in, dan nomen ze deze goed aan 
en zoo heeft zich met en zonder bcschildering een rijke 
orna- njentiek op deze Toradja-schilden gevorind en hen 
tot de interessantste in den Archipel ge- maaktx). In het 
Westen van den Archipel is van deze primitieve 
samenstelling van het 1c- derschild weinig 
overgebleven. Ook de perkament bereid in g schijnt Iiier 
gehcel onbekend tc 颂1. Een langwerpig schild der 
Bataks, een oud exeinplaar in het Leidsch Museum, 
bestaat nog uit grof, dik leder met ecn houten greep, 
maar de 

i) Afbeeldingen in C. Spat, schildcn v. buf- 
felleder uit Loewoo (Het Ned. Ind. Huis, Juli 1913) 
cn Prof. Grubauer, unter Kopfjagorn in C. Celebes, 
Leipzig 1914. 

rondo schildcn dor Bataks, Gajo's on Atjehcrs zijn van 
hout vervaardigd en 】net dun leder over- trokRcn, so 
ms met kopcrbeslag vermooid. 

Even interessant is het gebruik van led or als 
lichaanisbeschutting in het gevecht. Het eenvou- digste 
voorbeeld is wel ecn uitgesneden lap ledor dor Gajo's in 
het Rotterdamsch Museum. Meer het karakter. van ccn 
liarnas dragon do lederen borst- cn rugbedekkingen van 
Timor en Tenim- ber in het Leidsche en Rotterdainsche 
museum； slechts de armen blijven daarbij onbe- 
schermd. Ook Solor kent zulke lederbuizen. Flores bezit 
lederbuizen uit drie stukken saam- gevlochten, die aan 
de achtcrzijdo soms cen hoogc, lederen kraag vertoonen 
oni den hals te bc- schcrmen. Bij deze buizen valt 
evenals bij enkelo schildcn de eigenaardigheid op, dat 
het samcn- voegen van lederstukken met rotan of ander 
vlechtmatcriaal geschiedt. Dit is te opvallender, waar 
andere lederbewerkende volkcn in Afrika cn Amerika 
steeds zonder uitzondering smallo lederriemen daartoe 
gebruiken, wat nicer met het materiaal overeenstemt. 
Echter was men blijkbaar niet in staat het Jeder zoo dun 
te be- werken, dat men het ook voor riernen kon ge-
bruiken. Zoo is er bijv. in liet Rotterdamsch Museum cen 
hoogst interessant lederen schub- bejak der Toradja's 
met lederen hoofdbcdekking. De dikke, lederen 
schubben zijn met rotan bevestigd. In hetzelfde Museum 
is een even be- langrijk harnas van Nias, dat geheel uit 
rond- gebogen stukken leder bestaat, die aan de langc 
uiteinden zijn verbonden. Dit ledcren harnas her- imrei't 
bed riegel ijk aan een van ijzeren platen en 
hoogstwaarschijnlijk is het ecn goed gelukte na- 
bootsing der oude Europecsche harnassen, welker 
metaalbewerking de Niasser niet ver- stond en op 
vindingrijkc wijze in Jiard leder na- bootste. 

Lederen patroontasschen herinneren evenzeer aan 
den in vloed van Europeesch wapentuig. .Er zijn 
eenvoudige tasschen met overslaandcn klep van Bataks 
en Aljeaers, die niets bijzonders to zien geven en men 
moet weer naar het Oo«t<;n van den Archipel gaan oin 
iets morkwaardigH en oorspronkdyks te zicn. 

De Wesl-Timorcesche patroontassclicn be8tuan uiL 
een breeden gordelband, waaraan met kJcino 
tusschenruimten drie patroontasschen bevest igd zijn. 
Do ovcrslaande klep wordt tusschcn het leder van de 
tasch gcschovcn en met ecn koordjo om een vastgenaaid 
muntstuk vastgemaakt. 

In de tasschen zijn een aantai bamboe-kruit- kokers. 
Gomakkelijk te hantecrcn zijn zc floor het dikke, 
weerbarsLige perkament niot en zo zouden weinig 
opmcrkzaainheid waard zijn, indien ze niet op aardige 
wijze versierd waren. Het materiaal van go rd e] band en 
lasscljon is bed ekt met rood flanel of gckleurde stof cn 
daarop is uitgesneden perkam ,nt, vrij rijk ge- vorrnd, 
bevestigd door het inslaan van tinnen spijkortjes. Dit 
work ziet er heel )nooi uit cn is ineeslal zorgvuldig 
afgeweikl. Ook de tinnen spijkcrs hebben sonis rijk be 
work te koppen, do lierkomst is echter onbekend. Ook 
van Roti en Solor zijn dergclijkc tasschen bekend, cchlcr 
schijnen zc op deze eilanden sporadiscJi voor te komen. 

Eveneens van Timor is in het Leidsch Museum ecn 
patroontasch afkomstig inct，vrij good gc- looid leder, 
waarop het ledcrschilwork der To- 
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radja's voorkomt. De ornanicntrandjcs zijn bo- vendicn 
ietwat gemodellcerd, zoodat wo hier het eerste teeken 
van „Lederschnittn vinden, we Ike technick ook op een 
ledoron schild der Mandailing-Bataks voorkomt. 

In helzelfdo Museum is ook cen Timorccsch 
borstharnas, waaraan de patroontasch on kruidhoron, 
alles van leder, bovestigd zijn. 

Voor huiselijk gebruik schijnt het lederwerk weinig 
voor to komen. Op Roti en Timor wordt by het woven 
de borstboom gespannen door cen lap led er, die de 
weefster om het middel gebonden heeft. Van Soemba 
komt een lederen paarden- toom en van Java komen 
stukken leder met riemen, die als sandalen dienst doen. 
Ook do bekendo muiltjes met stempeldruk komen hier 
veelvuldig voor. 

Java en Madoera zijn tevens het land dcr lederen 
paardenluigen en voor do Europceschc ingezetenen wo 
rd on allerlei voorwerpen voor dagelijksch gebruik 
gemaakt. De leerlooierij is vroeger beter geschookl 
geweest, want Raffles vermeldt zelfs het gebruik van 
twee hasten als looimiddel. Centra van lederbewerking 
zijn op Java Solo en Semarang (zie G. P. Rouffner, de 
voorn. industr, d. ini. bcw. v. Java e. Madoera, Den Haag 
1904 biz. 116 e. v.). 

Hier op Java vinden we iets, dat aan het uitge- sneden 
perkamentwerk van Timor herinnert: de wajang koelit, 
de perkamenten wajangfiguren. Wat ginds met een mes 
uitgesneden wordt, slaat men hier met behulp van fijne 
bcileltjes uit. De huid van jonge en magere karbouwen 
wordt eenige dagen in water geweekt en daarna af- 
gespannen cn gedroogd. Het reeds genoemde 
afsclirappen volgt en ecn afwasschen met kalk- water. 
Vroeger were! het leder maandenlang ge- rookt om 
duurzaam matcriaal te verkrijgen. De wajangfiguur 
wordt nu gesneden cn op den vorni wordt met ecn spitsc 
stift het patroon voorge- tcckend, op een stuk galihascm-
hout (het hart van den tamarindestam) gelcgd en door 
cen stuk lood bczwaard. Voor het uitsJaan gebruikt men 
tai van kleinc ponsen (Jav. tatah) in allerlei sim- pele 
vornien. Doch door het gccstig combiiieeren cn het 
incenvoegen van ponsen weot do Javaan- sche ponatah 
ccn uiterst fijne cn tevens geestige versiering to vornien. 
De kleederpatroncn worden zorgvuklig in dit a jour werk 
aangeduid on de gou- den sier iden wccl men 
onbegrijpelijk handig in hcl harde leder in fijne 
figuurljcs weer to gcvon. 

Na het uilslaan worden de lederen figuren met witte 
lijmverf gegrond cn daarop met lijm- verf in allerlei 
klcuren beschiltlcrd en mot op- gcplakt bladgoud 
verinooid. Maar hoo aardigdezo beschildcring ook is, 
bezit de grilligo wajang- contour inct zijn rijke 
uitgcslagcn dekoratie als zwart- on wit, als 
schaduwbeekl do hoogsto, arLislicke waarde. 'Dan komt 
eorst uit, dat do kun st van don boitelaar hier do 
voornaamstc is. J. A. Loobcr Jr., Techniok on Siorkunst 
in den Ind. Arcliipcl. VI. Led or- en perkamentwork, 
schorsbcreiding en nardework. Vordcr do literatim 
ropgavc in Deel VIII. J. A. L. 

LEDGER (CHARLES). Gob. 4 Maart 1818 to 
London. Hij leei'de van 183。一58 in Zuid- Amerika als 
handelaar in alpaea-wol en kinabast, cn heeft zich grootc 
intcrnationale verdiensten verworven door zijno 
pogingon om dezo tweo kost buro prod ucten naar and 
orc ge westen overte- brongon. In 1858 voerde hij met 
veel moeito oono 

kudde alpaca's, lama's on vicuna's naar Sydney； lict Australisch 
klimaat blcck cchtcr voor doze dicrcn op den duur ongeschikt. Aleer 
succes had do overbrenging dcr kina. Zijn trouwe Indiaan- scho 
dicnaar Manuel Incra Mamani Icerde aan Ledger do zcklzamc rojo-
(roodgele)kina in het stroomgebied tier Bio Mamore, 
Noordoostclijk van Ciiupolican in Bolivia, kennen； cen in 1851 to 
La J?az geahalysccrd bastmonstcr dezer soort loverde het 
buitengewoon hoog gehalte van 16 proc, sulfas chinini. Toen later 
de kina-cultuur in Azie aan de orde kwam, wist Ledger van Austra- 
lie uit, de inzamcling van rojo-zaad door Manuel te verzekeren. In 
1865 geraakte het Nederlandsch gouvernement door cenc 
aanbieding van Ledger's broeder to London in het bezit van een ge- 
deelte van het kostbare rojo-zaad, tegen eene voorloopige betaling 
van / 400. Uit dit zaad is de Ledgerkina (Cinchona Ledgeriana 
Aloens) gewon- neii, die thans don grooten rijkdom onzer Indische 
planlsoenen uitmaakte. Men zie dien- aangaandc het artikcl KINA. 
Manuel werd later in Coroico tot den doode mishandeld, omdat hij 
kinazaad aan het buitcnland verschaft had. Ledger leefdo van 
1865—1883 stil in Argen- tinie; in 1880 vroeg cn ontving hij 
wegens zyno armoedc een gcschenk (/ 1200.) van de Ned. re- 
gecring, die destijds reeds aan do Ledger-kina schatten verdiende. 
In 1883 werd het doodsbe- riclit van Ledger verspreid ； later bleek 
echter, dat hij naar Nicuw Zuid-Wales verhuisd was, waar hij in 
vergetclhcid leefde. In 1895 was hij door gebrek gedwongen 
andermaal de Ned. regeering om hulp to vragen. Zijn desbetreffend 
vorzoek aan het Departement van Kolonien werd aanvankelijk 
geweigord, doch in 1897 is op vcler aandrang hem ecn jaargekl 
toegekend van f 1200. Hij overlecd te Peterham in Nieuw Zuid-
Walcs op 20 Mei 1905. Eene uit- voorige Jcvensschcts met portret 
van C. Ledger, koint voor in “Eigen Haard*, 1897, no. 6 en 7. Zio 
ook Ind. Mercuur 1905, no. 28, biz. 468. 

LEDO. Zie BiSNGKAJANG. 
LEEA, plantengeslacht der Vitaceeen, met een aantai soorten in 

Ned.-Indie, heesters of boo men met samengcstelde bladercn en 
kleine blocmcn. Ini. narncn: Djarak laoet (MAL.), Kajoe — girang, 
— lengki (JAV.), Kiboehaja, Soelangkar (SOEND.). Soinmige soorten 
worden gebruikt voor omheiningen. De bladoren worden als 
groonten gegeten cn het sap ervan is ogi inland sc h geneesiniddel.
 ' '■ 

LEEMANS (CONRADUS). De bbmoeienis vttn den bekenden 
Leidschcn archeoloog mot Nedor- landsch-Indie, bejiaaldelijk met 
de Javaansch© oudheden, ncemt tcmidden van zijQ vcclom- 
vattende wcrkzaainhcdcn slechts een ondor- geschikto plaats in. Het 
is echter zcor gclukkig gewecst dat de man, die gedurende ecn halvo 
eeuw de leidende archeoloog van Nederland was, in ccn tijdperk 
toen het nog mogelijk was het gchcelc arboidsveld dcr. 
oudhoidkundigo wetcnschup te ovcrzieii, ook dit onderdool niot 
heeft vwirloosd .，二&口、 

Uit den aard dcr zaak moeten -\vij hier ons be per ken tot 
Lecinans* betrekkingen met Indie en ktm cr geen poging worden 
gedaan zijn ver- dienste voor xle archcologie in hot ulgcmccn tot ha 
ar rccht to docn komen. Leemans werd in 1809 to Zalt-Bomruel 
geboren on overlecd in 1S93 to Leidenna in 1835 geproinoveerd 
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tc zijn word hij nog in datzclfdc jaar bclast met de Iciding 
van 's Bijks Museum van Oud- hcdeii to.Jjeiden, 
waarvan hij het difecteurschap in 1S91 necrlcgdc. 
Tovens bestuurde hij van 1839 af het Museum-Von Sic 
bold, dat bij zijn aftreden in 1880 was uitgegrocid tot 's 
Rijks Elhnographisch Museum. Nicttegcnstaandc zijn 
zorgvuldigc riiiis'eum^ad inin ist rat ie vond hij 
gclcgenhcid tot het schrijvcn van een groot aantal 
publicatics, van xvelke ecn tot op 1885 volledige Jijst tc 
vinden is in de „Etudes archd- ologiques, linguistiques et 
historiques dediecs n Mr. Je Dr. C. Leemans'' (1885) p. 
341—348. Een biographic van Leemans, van do hand 
van Dr. W. Plcyte, is opgenomen in het Jaarboek der 
Koninklijke Academic van Wetcnschappen voor 1894. 
p. 1—17. 

Klaarblykclijk heeft de wenschelijkheid oin een 
catalogus samen te stellcn van de aan. zijn zorg 
toevertrouwdc Indischc oudheden Leemans er het eerst 
toe gebracht zich ernstig daarmede bezig te houden. In 
1842 reeds verscheen de „Bercdeneerdc beschrijving dcr 
Asiat-ische cn Amerikaansche monumenten van het 
Museum van Oudheden", welke, na de bclangrijkc uit- 
breiding van de verzamcling in de eerstvolgende 
decennien, in 1885 vervangen werd door een 
„Beschrijving van de Indischc Oudheden van het Rijks-
Museum van Oudheden te Leiden", eveneens door 
Leemans vervaardigd. In dien tusschentijd had hij 
herhaaldelijk mededeelin- gen over Javaansche 
oudheden gepubliccerd, in het bijzonder berichten over 
de daar (o.a. door Friederich,zic 
aldaar)verrichtcwerkzaamheden of over in het Museum 
aanwezige bescheiden aan- gaandc vroegere 
ondorzoekingen. Zoo werden in 1853 oude bcschrij 
vingen van Pram ban an behandeld (Bijdr. Kon. Inst. 3, 
p. J —26), en in 1865 verslag gegeven van de opnamen 
van Friederich op den Di eng, in verband met het 
voorafgaand onderzoek van dat terreiii sinds 1814 
(Versl. Meded. Kon. Acad. v. Wctensch. 8, ]). 301—
333). Ook de Algemecne Konst- en Letterbodc bevatte 
herhaaldelijk mededcelin- gen van Leemans op (lit 
gebied. 

Zijn bclangrijkste werk is intusschen de mono- grafie 
over „B6rd-Boedocr op het eiland Java", wclko in 1873 
uitkwam als verklarende tekst bij /de reproductie van in 
1849—1853 door en onder leiding van F. C. Wilsen (zie 
aldaar) vervaardigde teckeningen van dat monument. l)c 
langc tijds- duur tusschen het gereedkoinen der 
teckeningen en het verschijnen van het werk wijst reeds 
aan, dat zich bij deze uitgave grootc jnoeilijk- heden 
hebben voorgedaan, voor een nauwkeurig overzicht 
waarvan verwezen moet worden naar Leemans' 
Voorredc. Dat hij de verschijning heeft mogelijk 
gemaakt is zijn niet geringe ver- dienste. Sinds 1856 was 
hij belast met het toezicht op de reproductic der 
teckeningen, die (sen zorgvuldigc corrcctie behoefden ； 
in 1859 word hem eveneens het schrijvcn van den tekst 
opge- <1 ragen, nadat gebleken was dat op de medewer- 
king van Ds. J. F. G. Brujnund (zie alduar), wicn die taak 
oorsproukelijk wa» toegedacht, nict gerekend kon 
worden. In aanrnerking genoracn, dat Jjccinans het 
monument nooit gezien Jjad en gehee) mocHt afgaan op 
de teekcningen en op verhandelingen van Brumund, 
Wilsen on an- •deren, is hot book ecn acer 
vcrdienHteJijko pracstatie, wuarin rncn duidclijk cn 
overzieli 

te! ijk idles bijeenvindt, wat toontortijd over 
Borobocdoer (en vcrscheiden and orc oudheden) bekend 
' was. Minder gelukkig, cn niet vrij to pleitcn van ccnigc 
kortzichtighcid, was het protest, dat hij, ovcnccns in 
1873, deed hooren tegen de voorgenomcn, door ho in 
onnoodig geachtc fotografischc opnanie van het monu-
ment. Na den Catalog us van 1885 heeft Leemans over de 
Indischc oudheden nict nicer geschrcven. Zijn 
bclangstcHing crin is echtcr tot het cindo van zijn 
ambtelijk leven onvcrzwakt gcblcvcn. 

LEEN, LEENRIJK, LEENROERIGE LANDEN. 
Met dozen naam duidden Europcanen dik- wijls de 
verhouding aan, die er op Sumatra, Celebes cn elders 
bestond tusschen inlandsche va- zaJrijken en inlandsche 
opperrijken. De naam is alleen dan ongevaarlijk, indicn 
men bedenkt, dat de verhouding niets gemeen heeft met 
die van ons iniddcleeuwsche leenstelsel. Nog vreem- der 
is de betiteling, als zij dient om de verhouding aan te 
duiden, die bestaat. tusschen zelf- besturendc 
landschappen en het Gouverncment, welke in de 
politieke contracten meestal ccn leenbetrekking wordt 
genoemd en waarbij het woo rd ,,leen'' in het Alalcisch 
zelfs wordt weer- gegeven met pindjeman. Op Celebes en 
elders maakte de Compagnie verschil tusschen bond- 
genootschappelijkc Jan den (inlandsche rijken, waannede 
wij intcrnationale betrekkingen on- derhieklen) cn 
.leenroerige landen (inlandsche rijken, die minder of 
nicer ondcr onze suzereiui- teit waren gekomcn); deze 
beide nainen zijn in de 19e ecuw in zwang gebleven, lang 
nadat het onderscheid, waarop zij doeldcn, reeds was ver 
dwenen. 

LEENINGEN. Over leeningen ten lastc van Ned. 
Indie in het tijdvak voor dat der batige slo- ten zie men 
het artikel BIJDRAGE en het aldaar genoemde werk van 
Dr. E. B. Kiclstra, ,,I)c Fi- nancien van Ned. Indie". Toon 
de tijd dcr batige slotcn voorbij was cn de Indischc 
begrooting te- korten begon te vertoonen, ontstond er ook 
voor de kolonie ccn Jecniugvraagstuk. Gcdureiidc on- 
geveer dertig jaar is dat in dien zin opgeJost, dat Indie het 
geld ontving uit 'a Rijks schatkiHt, nadat het moederland 
zijnerzijfls v. z. n. het bedrag op de geldmarkt had 
oj)gcnomei)zoodat het tegenover derden voor het 
gelccndc aansprakc- lyk bleef, terwijl Indie met de 
terugbetaliug van de rente en van de a flossing aan hcL 
moederland werd belast. Dit geld t，Zoo we】 vastc als 
vlottende schuld ； ten aanzien van de laalstc nit den aard 
der zaak met uitzonderiiig van de bedrngen, welke in 
Indie, indien noodig ter versterking van de kas akiaar, bij 
de Javasche Bank werden opge- Jiomcn te^en onderpand 
van gou vernemen tsprod ucten/ 

De eerste twee leeningen, waarvan de rente en 
aflossing ten lastc van N.-I. werd gebracht, zijn op 
bov^ngenoonidcn voet aangegaan in 1883 en 1898. Beide 
Htrckteii tor consolideering van door het mocderlaiKl ten 
laste der koJonic aangegane vlottende schuld. JJij de wet 
van ]6 Maart 1883 (Ned. Stb. no. 34) word bcsJotcn tot 
het anngaan van c6ne 4 pCts geld Icon in g van / 60 
niillioen, waarvan / 45 niillioen ten bcJjoevc van Indic. 
Die leaning word bij do wotten van 9 Mei 1886 (Ned. Stb. 
no 102) on 30 Dec. 1895 (Ned. Stb. no 23G) 
achtcreonvoJgonH geoonvertoonl in °on° tegen :司 % 
ei)eciic tegon 3 % HMIIC. Daarnn mach- ligdo <le wet van 
9 J uni IRD8 (NW. SU). no 142) 
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tot hot aangaan van ccne 3 perccntsleoning van / 65 
millioen, goheel ton behoove van Indie. Van die / 45 on 
/ 55 millioen was op 1 Januari 1918 door de kolonie nog 
terug to betalen resp. bijna / 36.5 en bijna / 40 millioon, 
terwijl op de In- discho begrooting voor dat jaar voor 
rente on aflossing over die bedragen was uitgetrokken j 
1.540.000 +/2.319.400 of / 3.859.400. 

Begin 1905 was de vlottcnde schuld ten lastc van 
Indie wedorom z66 gestegon, dat consolidee- ring 
opnieuw noodig was. Baar de economische toestand, 
vooral op J a va, dcstijds echter minder j. unstig was, 
kwam het moederland toen, ook in verband met het feit, 
dat het vroeger grooto bij- dragen uit do kolonie genoten 
had, Indie geldelijk te hu】p door eene 3 percentslcening 
ad f 40 mil- lioon aaii te gaan cn de opbrengst daarvan 
ten voordeelc der Indische gcldmiddelon te doen ko- 
men. Met de terugbetaling van rente cn aflossing nopens 
die leening word Indic derhalve niet be- last. Wet van 18 
Maart 1905 (Ned. Stb. no 97; Ind. Stb. no 304, zie in het 
bijzonder artt. 8 en 9). Tegelijkertijd word een in 1904 
door Nederland aan Indie verstrekt renteloos voorschot 
van f 2.188.000 door de kolonie afgelost (artt. 10en 11). 

Intusschcn word meer en nicer de wenschelijk- heid 
bepleit om Iccningen ten name van Indie en buiten 
juridische aansprakelijkheid van het moe- derland aan te 
gaan. Daar van sonimigo zijden aan de 
rechtspersoonlijkheid van Ned. Indie we rd get wij fold, 
stelde de Minister Fock bij zijn in 1906 ingediend on 
twerp tot wijziging van de Indische coinptabiliteitswet 
(zic BEGROOTING VAN N.-I. bl. 219) VOQT, die 
rechtspersoonlijkheid wottclijk te erkennen of vast tc 
stcllcn. Die vast- stelling geschicdde eersl op voorstel 
van den Minister De Wtial Malcfijt bij de wet van 29 
Juni 1912 (Ned. Stb. no 207; Ind. Stb. no 459) en were! 
opgen omen in art. J der Compt. wet. 

In verband daarmede word ook n.rt. 14 dier wet, 
krachtens hctwelk gcldlccningen ten lasto of ondcr 
waarborg van N.-I. niet mochten worden aangegaan dan 
uit krachtc der wet, gewijzigd. Ten cindc mogclijk to 
maken dat eene daartoc strekkende regcling allereerst 
van de Indische rcgccring uitgaat, word bcj)aald dat 
gcldlccnin- gen (andere dan ter vorkrijging van kasgcld 
door uitgiftc van bcwijzcn van vlottcnde schuld of 
belecning van gouvernementsproductcn) ten lastc van 
N.-I. niet worden aangegaan noch gekl- leoningen door 
N.-L worden gewaarborgd dan krachtons de wet of 
krachtens besluit van den G.G. in overccnstcmnung )ncl 
den Kaad van N.-L, goedgekeurd bij do wet. Bij do 
herziening, welke de C. W. in 191G onderging in 
verband met de instelling van den Volksraad (Ned. Stb. 
no 536; Ind. Stb. 1917 no 115) we rd die bepaling ten 
slottc in dier voege gcwyzigd, dat overccnstom- ming 
met den Volksraad, in plants van met den ]<aad van N.-
I. geeischt wordt. Dezo regcling zal in working tredon 
met ingang van 21 Mei 1918. (Ned. Stb. 1917 no 281). 
De nieuwe tekst der 0. W. is voiledig oj)gonornon in 
Ned. Stb. 1917 no 275; Ind. Stb- no. 521; artikel 14 word 
daariii vcrmimincrd tot 18. 

Sedcrt do wijziging van 1912 zijn roods drio Icon in 
yen ten name cn ten lastc v；in Nc".-Indi8 aangegaan t. 
w. krachtens de Ned.-Indische Leeningvvetten 1915 
(Ned.•Stb. no 127; Ind. Stb. no 309), 1916 (Ned. Stb. no 
208; Ind. Stb. no. 4】3), cn 19J7 (Nod. Stb. no. 502) 

allo togen ccno rente van 5 %. Do uitgiftc goschieddo in 
Nederland cn in Indie. Do eorslo Iconing bedroeg 62 1/a 
millioen, de tweede 80 millioen cn do derdo 50 millioen gulden, 
ondorschoidcnlijk met aflossingstermijnen van 25, 40 en 40 
jaar. De eerstc is voor 1 April 1925, do tweede v66r 1 Mei 1921 
en de derdo voor j Mei 1922 niet vatbaar voor con versic of 
versterk- te aflossing. 

Bij de genoemdo wet van 29 Juni 1912 weid vordcr nog 
bepaald, dat do Gouvemeur-Generaal met inachtneming van bij 
algemcenen maatregel van bestuur to stellcn regelen bevoegd 
zou zijn do uitgifte van Ned. Indische schatkistbiljctten of 
schatkistpromessen te bevelcn. De van de Kroon uitgaando 
regeling, die daarbij is voorge- schreven, is nog niet tot stand 
gekomen. Doch toon het in Augustus 1914 volstrekt noodig 
weid geacht in. Indie tot de uitgifte van schatkistbil- jetten over 
te gaan, kwam bij de in Ind. Stb. 1914, no 548 afgekondigde 
ordonnantie eene noodregcling tot stand, welke den G. G. 
bevoegd verklaardc schatkistbiljetten uit te geven en te 
beleenen. Van de daarop verlecnde Koninklijke goedkeuring 
blykt uit Ind. Stb. 1915 no 749. 

Ten slotte spreekt het meergenoerad artikel 14 nog van 
verpanding of belcening van gouvernc- mentsproducten ； 
daarvoor is machtiging van don G、G. voorgeschreven. 

Ointrent geldleeningen ten laste van gewesten of gcdeelten 
van gowesten met eigen geldmid- delen zic 
DECENTRALISATIE. 

Literatuur : De Indische leeningen van 1836— 38, I. G. 
1903 I, 240; II, 1200; II 1548 en verder vorschillende 
overzichten in I. G. 1903, 1904 en 1905. Voorts Econ. 1903, II, 
949. De Meester in het Ind. Gen. 1905 bl. 151—191. Gedr. St. 
en Hand. St Gen over de wet van 29 Juni 1912. • Institut Col. 
intern. Compte rendu 1913. Les J omprunts coloniaux, 
blz,377—411 en 174—304. 
Zie ook C. R. 1901 in het verhandelde op biz.. A 130—174 en 
237 vlgd. I. G. 1915, I 555, 593J " 811; II, 897. Onze Eeuw 
1915, II, 14S.\^C Gids 1915 I, 641. T. B.-B. 44 (1913) I, 93, 
221 ； 45 (1913) G. — Interpellatie Van Vuuren. Hand. Tw. 
K. 1914/15 biz, 1468—1478; 1511—1558. 
Koloniaal Tijdschrift. I 191G biz. 497, 774. & j . 

LEEUWERIK. De in den Archipel voorkomen- 〜 de 
lecuwcrikken behooren tot het genus Mirafra. Op Java, Bali cn 
Borneo lecfl M. javanica, eeniets op onzo soort gelijkendo, doch 
kleinero vorm, wolker onderdeelcn ongevlckt zijn en dio op 
Java be ken d is als Brandjan gan. Op Flores konit een klcino 
donkere vorni, M. pan:a, voor. 

LEGfiN. Zio PALMWIJN./Ff 
LEGER. Formatie. Eon6 -ges'chicdenis van het legcr tijdons 

do O.-I. Comp, moot nog ge- schrovon word on; hior is hot do 
plaats niet, op naclero bijzondorhcdcn daaromtront in te gaan. 
Slcchts zij hicr vermcld, dat eon eenigszins gero- gcldc 
troeponmacht in onze Indische bezittingen opgericht we rd, toen 
het bezetton van verstorkin- gen bij onze handelsncdorzettingcn 
en logos en hot vorkrijgon en behouden van landbczit aan do 
O.-I. Comp, noodzakelijk voorkwam. In do cersto 坷den onzor 
vostiging in Indie werden do n bonoodigde Europecsche 
krijgslicden getrokken / uit de opvarenden dor hand els vlotcn, 
aangevuld * met aangeworvon of als slavon vorkrogen inlan-
ders, welke troepen gesteund werden door hulp- bonden van 
bovriende inlandscho vorsten. Het 

35 
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bleck niet altijd gemakkelijk de legcrinacht op de 
gevordcrde sterkte te houdcn. Reeds in 1637 vorzocht 
de Gouv.-Genenoraal Van Diemen om toezending van 
een paar honderd of ineer En- gelschc, Waalsche of 
Fransche mindere militairen, daar er uit het 
Gemeenebest niet voldoende kon- den verkregen 
wordeii om het jaarlijks benoo- digde getal van 3 a 4000 
man. op sterkte te houden. Behalve uit，Aziaten werden 
ook inili- tairen getrokken uit een langzamerhand ont- 
luikend geslacht van gemengd bloed. 

Herliaalde malen word de formatie der Comp, 
troepen gewijzigd en werden plannen ter reorga- nisatie 
ingediend, zooals in 1786 door de com- missie 
samengesteld uit den Brigadier Colonel, hoofd der 
militie te Batavia en luit.-col. Wohlfarth, en in 1790 
door een militaire commissie (Vaillant, Verheull en 
Grabenstein), die echter werden verworpen. 

Ecrst nadat de bezittingen der O.-I. Comp, waren 
overgegaan in handen van de Bataafschc republiek, 
kwam er wat meer orde in de organi- satie der troepen. 

De Gouv.-Gcneraal Daendels, die bij zijn komst op 
Java aldaar een leger van ongeveer 4000 man aantrof, 
terwijl er nog een tweeduizend man in de Molukken 
gelegerd waren, deed al het mogelyke om de arniee uit 
te breiden, o.a. door contracten met de vorsten van 
Aladoera. Hij bcpaalde,^dat het leger zou worden 
ingedeeld in 18 bataljbns infanterie, 3 bataljons 
artillerie, 5 eskadrons ca- valerie. De troepen werden 
echter Dimmer tot de voile sterkte gebracht. Bij de 
komst van zijn op- volger, den Gouv.-Gcneraal 
Janssens, die 100 voltigeurs medebracht, waren er 7500 
man in- fanterie, 750 artilleristen, 450 man bereden ar- 
tillerie en 500 dragonders, totaal 9200 man, bij Batavia 
aan wezig. Die troepen werden toen ingedeeld in 2 
brigades, samen sterk 4 reginienten, ieder 3 bataljons 
tellende, benevens een regiment jagers van 2 bataljons, 
5 eskadrons cavaleric en de 3de compagnie rijdende 
artiJlerie. 

Toen in 1814 bepaald we rd, dat het meerendeel der 
koloniale bezittingen door Engeland aan Nederland zou 
worden terugge- geven, werd door eene militaire 
commissie, be- staande uit den luitenant-generaal J. W. 
Janssens en de kolonels J. Van den Bosch, A. L. Van 
Diemen en De Kock een organisatie voor het Indische 
leger ontworpen. Het zou bestaan uit 1 regiment 
Europeesche infanterie, 6 bataljons ini. inf ante rie, 2 
garn izoen s-batal jon s, 1 regiment cavaleric, 1 bataljon 
artillerie, 1 bataljon pioniers en een generalen staf, 
totaal 5125 Euro- peanen en 5350 inlanders, totaal 
generaal 10.475 roan, — De bataljons infanterie zouden 
bestaan uit 2 Europeesche en 4 Inlandsche 
compagnieen. De voor de organisatie van deze 
strijdmacht uit Nederland uit te zenden troepen zouden 
be- echouwd worden als een corps d*armee, van het 
Nederlandsche leger gedetacheerd, en voJgens Kon. 
Besl. van 14 Sept. 1814 no. 60 bestaan uit: 1 regiment 
infanterie, staven en flankeur-com- pagnieen voor 2 
bataljons infanterie, staf, offi- cieren en onderofficieren 
voor 1 garnizoens-batal- jon, staf regiment cavalerie, 1 
eskadron, officie- ren en onderofficieren voor 1 
compagnie inlan- d?rs, staf bataljon arlillerie, 3 
compagnieen, offi- cieren en onderofficieren voor 2 
compagnieen inlanders, generale staf, totaal 2996 man. 

Toen Napoleon van Elba terugkwam, was deze 

Indische brigade echter nog niet vertrokken cn werd toen 
gebruikt om hem tc bestrijden. Eerst in het begin van 
1816 kwamen 1727 man te Batavia aan. Van de 
Engelschen werd o.a. cen bataljon Amboneezen, dat in 
Bantam was gelegerd, overgenomen, alsook een 
honderdtai z.g. Bcngaalsche lanciers en eenige over den 
Archipcl verspreide foi,tjes en versterkingen met bewa- 
pening en uitrusting. 

Gaandeweg werden meer troepen uit Nederland 
gezonden, zoodat 7 Oct. ISIS er slechts een te kort van 
1000 Europeanen was op de sterkte van 5125 door de 
militaire commissie bepaald. Die troepen, verdeeld over 
verschillende garni- zoenen, werden aangevuld door een 
overcom- pleete werving van inlanders. Het 
korpsverband verviel, zoodat tijdens den oorlog op Java 
er dan ook slechts sprake was van colonnes, bc- staande 
uit 400 a GOO bajonetten, 2 veldstukken en 1 
detachement cavalerie, terwijl de garni- zoenen buiten 
Java uit detachementen beston- den, hoewel in 1823 de 
infanterie-korpsen op papier in 3 afdeelingen werden 
samengevoegd. Bij besluit van de Commissarissen-
Generaal van 5 Juli 1816 no. 1 (Ind. Stb. no. 1) was Java 
verdeeld in drie groote militaire afdeelingen, waarvan de 
commandanten te Batavia, Sema- rang en Soerabaja 
zouden verblijf houden. 

De legerorganisatie van 1814, ontworpen zon- der 
volledige kennis van den omvang der bezittingen, die ons 
door de Engelschen zouden worden teruggegeven, werd 
bij besluit van den Gouv.- Generaal d.d. 3 Juli 1819 no. 
2, op vooistel van Generaal de Kock uitgebreid, zoodat 
de sterkte toon bedroeg 7620 Europeanen en 5466 
inlanders of totaa 1 13.086 man. Genoemd besluit 
behelsde de eerste definitieve formatic van het Indische 
leger. 

De verschiHende wijzigingen, die de logerfor- matie 
van 1816 tot ] 830 onderging, worden uit- voerig 
medegedeeld in: ,,Dc Java-oorlog van 1825—30", Eerste 
deel, door P. J. F. Louw en wel in Hoofdstuk VIII en de 
bijlagcn 29 t/m 40. Hieruit zij hier alleen vermeld, dat van 
1820— '25 cen Generaal-Commandant der infanterie on 
cavalerie werd benocmd, dat in 1819 afdcelings- en 
plaatselijkc staven in het levcn werden geroe- pen, en dat 
in hetzelfde jaar te Seinarang een militaire school werd 
opgericht, die ecliler I Sep- tember 1826 weer werd 
opgehoven. Tcneinde te- gemoet te komen aan het groote 
in com piece ge- durende den Java-oorlog, werden 
ingevolge Kon. Besluit van 26 October 182G no. 138, 
drie georganiseerde bataljons uit Holland gezonden, 
gevormd uit vrijwilligers met cen verband voor 2 jaren. 
Dit korps, de z.g. „Expeditionnaire Af- deeling" kwam ter 
sterkte van 3145 man op Java aan en were! dadelijk te 
vclde gebruikt. Twee jaren later waren er slechts 1059, 
man van over; enkelen van deze gin gen over bij het 
Indische leger, doch het meerendeel keerdo naar 
Nederland terug, (Zie ook hierna onder ：• Aanvidling 
Minderen). 

Hoewel nimmer bij wet of koninklijk besluit bepaald, 
was in 1830 de scheiding lusschen de landmacht in 
Nederland en die in Indie een voldongen feit geworden. 

De formatic van 4 Dec. 1830 bevatte 8 bataljons 
infanterie, 1 depot, waartoe behoorden de kleine 
garnizoenen op Java, en op de Buitenbe- zittingen; 1 
regiment cavalerie; 1 regiment ar- 
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tilleric on eon compagnic pion io rs l), totaal 13.555 
man, waarondcr 士 6000 Europo- anen. Bovendien 
behoordo nog tot het leger het inlandsche korps van 
Sentot. (Zic KR1JGS- VERRICHTINGEN JAVA). Dit 
loger word go- commandeerd door ccn Goneraal-
^Iajoor (titu- lair) en do 11.000 man infftntorie door e6n 
koloncl,"：.. 

Dozo fonnatio onderging tusschen 1830 en 1853, 
zecr vele detail-wyzingen, waarondcr de nieuwo 
formatics van 1832 en 1836 cn die, vastgesteld bij de 
Kon. Bcshiiten van 17 Juni 1839 on 12 Juni 1840 de 
belangrijkste zijn. 
Terzake wordt slechts het ondervolgende aange- stipt: 
De formatie van 1832 telde 540 officieren, 5789 
Europeescho- en 7217 Inlandsche niinderen. In 1838 
were! do totale legersterkte opgevoerd tot 士 20.000 
man, w.o. 900 officieren en 12.500 Europeanen. In Juni 
1839 (Gouv. best 25 Juli n°. 3) had een nieuwe 
verdeeling van Java in drie groote militaire afdeclingcn 
plaats. 

Het aantal van 8 bataljons infanterio volgens de 
formatie van 1830, was in 1847 reeds gestegen tot 14, 
terwijl het zg. depot vervangen was door 5 garnizoens-
bataljons. Het pas opgcrichtc korps pupillen behoorde 
mede tot de formatie der in- fanterie. In 1851 was het 
aantal garnizoens-ba- taljons uitgebreid tot 8 on waren 
daarenboven opgcricht 2 garnizoens-compagnieen. Het 
straf- detachement te KJaten behoorde eveneens tot do 
formatie der infanterie. 

In 1840 were! het leger mot nagenoog 50 %, 
voomamelijk inlanders, uitgebreid, terwijl ook voor hot 
eerst het Afrikaansche element in do for- inatio word 
opgenomen. De formatiesterkte bell roeg toon 879 
officieren, 6090 Europeesche, 763 Amboineesche, 1502 
Afrikaansche- en 10.760 Inlandsche inindcren. 

De artillerio was in 1851 ingedecld in con staf van het 
wapen, do coinmandemcntcn dor artillo- rie ii)elk der 
drie militaire afdeelingen op Java en do artillerie op do 
Buitcnbczittingcn, en telde, behaJvo het personeel der 
magazijnon, inrichtin- gen en wcrkplaatsen, 14 
compagnieen. 

In 1850 we rd de storkto van het korps sap- peurs op 
6 compagniciin gebracht en word het korps militaire 
opzichtcrs der genie opgericht. 

In verband met een door den Gcneraal Von (Jageri) 
ontworpen plan tot verdediging van Indie togen ccn 
buitcnlandHchen vijand, zic VER- 
DEDIGINGSSTELSEL VAN INDUS, word dezc 
opper-officior in 1853 in comniissie naar Indio 
gezondon on)voorstcJlen tot ecn niouwo wijziging van 
do formatie van het Indisch leger to doon. Hoe we 1 o 
mt rent do defonsio nog bolang- rijko punten onopgelost 
bio von, word toch reeds bij Kon. Besl. van 2 Aug. 1853 
lett. E" goheim con nieuwe forinatie vastgesteld. 

Volgens dozo inocst de sterkto van het legor zijn: 
1226 officieren, 27.708 mindcrcn, waarvan 10.291 
Europeanen, 1744 Amboneozon on 14.703 inlundscho 
militairen, vcrdecld over: staf van don Gouv.-Gen., staf 
van den Lcgorcommandant, militair dopartement, 
gowestclijko on plaatselijko Htavon, infanterie, korpsen 
pradjocrits (werden ninnnor opgcricht), cavalerie, 
artillerie, genie, korps pupillen, gcnccskundige en 
hospitaaldicnst, militaire administratie cn korps 
stafinuziek. 

i) In 1832 (Gouv. Besl. van 17 December no. 2) 
herdoopt in “sappeurs." 

In tijd van oorlog moest volgcns deze formatio het 
Jcgcr wordon uitgebreid met J 440 man infan- toric, 956 
man artillerie, alien inlanders, bene- vens do volgcndo 
hulptrocpcn: 1500 man van do legioencn van Mangkoo 
Nogoro en Pakoe-Alam; 2150 man van do barisan van 
Madocra; 450 man van de djajang-sekars cn 7700 man 
pradjoerita. Gcneraal Von Gagorn achttc voor do 
verdediging van Java tegon een buitcnlandschen vijand 
een macht van ongeveer 32.000 combattanten noodig. 

Dezo formatio onderging in het tijdperk 1853— 
1883, in welk laatstgcnoemd jaar ccn geheel nieuwe 
werd vastgesteld, talrijke wyzigingen, waarvan de 
voomaainste uit het ondervolgende zullen blijken: 

1853—1872. Bij Kon. Besl. van 1 Aug. 1868 no. 45 
werden do grondslagen vastgesteld voor ecn nieuwe 
inrichting van het Departement van Oorlog, door do 
opheffing van den generalen staf en een verdeeling der 
werkzaamhcden van het algcmccn bcheer over de 
verschillende directien der wapens en diensten, 
behoudens de instclling voor de infanterie en cavalerie 
van een afzonder- lijke afdeeling onder de leiding van 
den commandant der le militaire afdeeling op Java. — In 
afwachling van eeno definiticve reorganisatie werclen 
doze wijzigingen bij Indisch besluit van 30 Juni 1869 no. 
1 uitgevoerd, en was het Departement van Oorlog 
voorloopig in de volgen- do afdeelingen verdccld: I. 
kabinet van den leger- comniandant; II. infanterie en 
cavalerie ； III. artillerio en inspectio draagbare 
wapenen; IV. genie, topographisch bureau en militaire 
verken- ningen； V. militaire administratic; VI. 
goneeskun- digo dienst. 

In hetzolfdo jaar had in dezo organisatie nog een 
naderc wijziging plaats, hoofdzakelijk daarin bestaande, 
dat by do lie afdeeling gevoegd werd het bureau 
„porsoneel on algemeene militairo zaken5, en deze 
afdeeling niet langer onder be- heor van den 
commandant der lo militaire afdeeling op Java, maar op 
zich zclf onder een ko- lonel kwam te staan. 

De 3 op Java bestaando garnizoena-bataljons worden 
langzaincrhand, door hot opheffen van posten op dat 
eiland, bestemd tot het afgeven van bezettingen aan de 
Lampongs, Billiton, Flo res cn Timor cn zoodoende 
opgelost in 2 subsis- tenten-kaders, 1 strafdetachcment, 
degarnizoens- compagnien van Bantam en Chcribon en 
het gar- nizocnsbataljon van de 2o Militaire Afdeeling. 

Do garnizoensinfanterio op de Buitcnbezit- t in gon 
onderging belangrijko uitbreiding als ge- volg van do 
onluston op Borneo, de annexatio van do 
Pasocniahlandcn en onzo vestiging op Sink. Zoo 
ontstonden 9 garnizoensbataljons (66n van de 2o Mil. 
Afd. op Java, een van Sumatra's Westkust, e6n van 
Banka, een van Palembang, den van Riouw, waartoo 
Siak word gerekend, e6n van do Wester- on 6en van do 
Zuider- on Oos- terafdeoling van Borneo, 6on van 
Celebes cn e6n va.n do Molukkcn) ben even a vier 
garnizoonscom- pagnieen (die van Ohoribon, van 
Bantam, van Bonkoolon en van do Lampongscho 
districten). 

Do veld-infanterie, op 10 bataljons gebracht, word iu 
1857 (Kon. besl. 2 Sept. no. 57) uitge- broid met een 17o 
bataljon als gcvolg van de in- trokking van poston op 
Sumatra's Westkust cn in het bclang van eonc 
behoorlijke verdediging dozer landstreok. Do cavalerie 
bleof nagenoeg on ver- 
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andord, oveneons do artillorio; al loon we rd, wat 
laatstbcdoeld wapen betrcft, het aantal European en bij 
do veld- en bergbatterijcn uitgobroid. 

Do sappours werden in 1870 ingrijpend gercorga- 
niseord. Tot dicn tijd werden ze zoowel to vcldc als voor 
bouwwerken in tijd van vrede gebezigd; bij Kon. besluit 
van 19 Juni 1870 werden ze ge- eplitst in „mincurs en 
sappours**, bestemd voor den arbeid te vcldo en “hot，
korps werkliedcn" (ambachtslicden). Ps hospitaaldicnst 
word gaan- deweg uitgebreid. De volgendc nieuwe 
onderdeo- Icn van hot legor kwanien tot stand: hot topo- 
graphisch bureau en do militaire verkenningen, de 
militaire school te Mecst cr-Cornelis, het kader voor hot 
militair huis van arrest en het korps militairo schrijvers. 
In 1872 bedroeg de feitelijko formatio van het leger: 
1349 officiercn, 11.566 Europeoschc-, 545 
Afrikaansche-, 763 Amboi- noescho- en 13.820 
Inlandsche minderen. 

1872—18S2. In 1873 we rd ecn 18e veldbataljon 
opgericht- met gelijktijdige opheffing van poster) op 
Java en vermindering van do sterkte van het 
garnizoensbataljon van de Wester-afdeeling van Borneo. 
In 1875 werden de vcld-bataljons inge- dceld in 4-instede 
van in 6 compagnieen. In 1876 werden opgericht 4 depot-
bataljons, waarbjj do rocruten werden opgeleid, hetgeen 
tot dusver bij de veldbataljons plaats had. 

In 1874 we rd, met behoud van het bestaando 
atrafdetachement te Klaten voor Europcanen, te Ngawi 
eon dergclijkc inrichting gevestigd voor Inlanders cn 
Afrikanen. 

De cavalerie werd in 1873 (Kon. l?esl. 16 Augustus 
no. 75) algcheol gcreorganiseerd ； door do op Java 
aanwezige detachcnienlen djajang so- kars on de 
lyfwachton dctachementen bij het regiment cavalerie in 
te doelen, en eon in- k rim ping van het Europeesche 
element bij dat wapen, werd de ruiterij wel in getalstcrkte 
uitgebreid, doch feitelijk verzwakt. Een in ] 877 
voorgestelde aanziciilijke formatiovermindering van het 
regiment cavalerie tot twee vckl-es- kadrons, werd, dank 
zij de daartegen in Indio geopperde erngtige bezwaren, 
Jiict doorgevoerd. In 1882 werden wed or afzo))(.lcrJijkc 
detachemcn- ten lijfwachtcn dragonders opgericht die 
ge- hcel buiteo het legcr stonden. (Zie LIJFVV A OH- 
TEN DKAGONDERS). In 1875 word het aan- tai 
voldbattoryen van 3*/, op 4, dat dor bergbat- torijen van 
5 op 4 gcbruclit cn in verband hicr- mcilo hot. aanla] 
Europeancn by dat wapen uit* gebreid. 

In 1873 (KOn. bwluit. vitn J 6 AugiiHliiB no. 74) 
word de l('gorf()rnni(ic uitgebreid jnot ccn gf- ncmlcn 
staf, stork 2 on J2 Icapi- 
teins, <iio met <lc daartoe bohoorende iiiriclitingen on 
instrllingen, als het topograjiliisclj bur<iHij, <l(； 
nxilitaiiv verkeuningen en de st afsehoo] (w<'r<i in ludie 
nooit opgericht) con afz«)n<h'rlijko iiMrv- Ung van het 
Dep. v. Oorlogzou vormen. Als over- RAHgsninatn'^el 
wenl een stnfbureau opg<'rieht, bvsi:umde uit een 
huofdoffieier on vijf kapiteius, mu. under hot 
uniuiddellijk bevel van dou loger- ^mm&udant, allo 
aaixlrykskundige, statistisehe on strategisehv gogevons 
te vorzamelon, die voor de venUHligiug togen een 
buitenhindsehen vijnnd on by verwikkvlisigen mot 
inlandsche vorstoii vtm nut kondun xijn. Dit stafburoau 
nam op 19 Nuv. de werkr.aamhvden over van hei x ytlely 
k het levvit sorspeii burvau voor kryystoerus- tingen up 
Sumuira. In 1S76 (Ind. Stb/1876 no. 

158) werd con niouwo formatio van den gencralen staf 
vastgesteld, volgcns welko dit dienstvak, zou bestaai) uit: 
u. eon hoofdbureau; b. den topo- graphischon dienst, 
ondervordecld in： het diri- gecrend bureau, do militaire 
verkenningen, hot photographisch atelier, het 
lithographisch eta- blisscment- en den 
instrumentihakorswiDkel. 

Volgons het Kon. besluit van 28 Januari 1882 no. 13 
(Ind. Stb. no. 113), waarbij een gc- liecl nieuwe formatie 
werd vastgesteld, bestond het legcr uit: don staf van don 
Gouverncur- Generaal, het Departement van Oorlog 
[onder- verdeeld in le afdeeling (kabinet), lie afdealing 
(personeel en militaire zaken, benevens infante- rie en 
cavalerie), I He, IVc, Ve cn Vie afdeeling (hoofdbureau 
onderscheidelijk der artillerie, der genie, der militaire 
administratie en van den geneeskundigen clienst), Vile 
afdeeling (boofd- bureau van den generalen staf bonevens 
topo- graphischon dionst)]; den gewestelijken staf, den 
plaatsclijken staf, het wapen der infanterie (waartoc 
behoorden het coinmandement der infan terie te Willem I, 
18 veldbataljons, 4 depot- bataljons, 10 
garnfzoeiisbataljons, 4 garnizoens- compagnieen, 5 
subsistentenkaders met 7 kleino detachementen, een 
suppletie-depot en 2 straf- detachenicnten); liet wajien der 
cavalerie (staf, 4 veldeskadrons, ] depot-eskadron cn 1 
detache- ment te Makassar); het wapen der artillerio (staf, 
4 veld- cn 4 bergbatterijen, 7 compagnieen vesting-
ai'tillerie op Java en 8 op de Buitenbe- zittingen, 
artillerieconstructiewinke], pyrotech- nische werkplaats, 
2 buskruitmolens, de gcwecr- makersschool, 
geweermakersatelicrs, magazij- ncn); het wapen der genie 
(staf, gewestelijken- cn plaatsclijken dicnst, de 
genietroepen en werklie- den oinvattende: staf, twee 
coinpagnieen en 6en in Atjch gelcgerd detachcment 
genietroepen on het korps genicwerklieden, dicnst der 
genie- inagazijnen); den dienst der militaire administra- 
tic (hoofdbureau, gewestelijke inlendance, ad- 
jninistraticven dienst by korpsen, garnizoencn, 
ziekeninrichtingcn en magazijnen van klccding en 
uitrusting)； den geneeskundigen dienst. (korps officicrcn 
van gezondheid, korps militaire apo- thekers, korps 
militaire paardenarisen en lict person eel van den 
hospitaaldicnst); het korps militaire ambtenaren; het korps 
militaire schrjj- vers; de militaire school te Mecster-Corn 
dis cn de voorbcrcideti^lc curauMscn (bij het Jc en 2(； 
<lc- korpf； pupilbifi; (Ic niilitairo arrcfit- on 

prov()OKthuiMf> (hot /n/Jitairo IIIIJH van nrrc.i'.t, l.i； 

Sc/n/irfin(/ c/i <!<■, uizen, goves- 
in <h； niilil.nirc niidilH:.n <>\> .lnvi>. <ui in H<

； Bui- l.t'ii b(；zil.l.ing*ni), 
Voran bccloojd K<»n. bnidiiiL in I ml. St b. 1882 no. 

I 13 w”rd wrgiMiKv<,l" in (I(* 
l«'gorf<'rn)nf ic nnii|.><Jirii<'lil <• u,ii/,i；/iii|.n,ii, waar- 
door IH*L miii <>yt-rzielit<,lijkIxud Imd in；'i'hot'l, by 
Kon, bcshiiL van (I Mitti rl. IIH /• ini. 55 (I nd. St h. no. -
101) opnieiiw VIIH(pji'iilt'hl : tli<' vi'i'lvul- <1 ige 
wijzigingi'ii blijk<<n \<i|<l(>i'inlc nil de hirr- oihler 
volgeinh^ koit.(i In'Mi'Iirijviug vim ilv tegt'ii- wounligo 
(1917) inrii'ht ing <ui HH IIH'IISI oiling Viln het legcr. 

Ltgerconiunindo. Aati IK'I IIOOM van het loger siaat, 
rechtsl n't'ks imdcr dt'ii <u>u vt'meiir- Generaal, die 
volgons nrl. 42 van hc( Rcgeo- ringsreglenient opperbevel 
bobber van de iaiul- maeht is, eon luiienant-genoraal, die 
(zio Ind.- Stb. 1866 no. 157), tovens ehef van het 
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Departement van Oorlog is. De Icgorcom- mandant 
wordt, op voordracht van den Minister van Kolonien, 
door don koning benoomd. 

Territoriale indeeling en algemeene organisatie van 
het veldleger. Ten eindc con begin van uit- voering to 
geven aan hot reeds sedert 1901 ge- koesterdo denkbecld 
om de vredesformatio van heG veldloger op Java door 
cen indeeling in brigades in ovoreenstomming te brengon 
mot de oorlogsorganisatie, werden met intrekking van het 
Gouv. besluit van 25 Juli 1839 No. 3 (regelende de 
territorialo indeeling), bij het Gouv. besluit in Ind. Stb. 
1906, No. 211 Java en Madoera in vier, in stede van in 
drie, militaire afdeelingen verdecld. Blijkens dit besluit, 
zooals dit sedert is gewyzigd bij de be- sluiten in do Ind. 
Staatsbladon 1910 No. 609 cn 1915 No. 200, omvat de 
1c mil. afdccling op Java do residentien Bantam cn 
Batavia bene- vens het eiland Biliton; de 2e mil. 
afdceling op Java de residentien Pekalongan, Seinarang, 
Soerakarta, Djokjakarta en Kedoe 一 laatstge- noemde 
met uitzondering van het rogentschap Karanganjar der 
afdeeling Keboemen — de 3e mil. afdeeling op Java do 
residentien Rem bang, Soerabaja, Madoera, Bcsocki, 
Pasoeroean, Ke- diri en Madioen benevens de rcsidentie 
Bali cn Lombok; do 4e mil. afdeeling op Java do 
residentien Preanger Regentschappcn, Ohcribon en 
Banjocinas, zoomedo het rogentschap Karang- anjar der 
afdceling Keboemen van de residentic Kedoe. Bij 
vorenbedoeld besluit van 1906 kwain het 
commandemcnt der Infanterie te Magelang te vervaHen. 
Een tweedc stap op den weg dor invocring van eenc 
territoriale brigade-incleeling van het eiland Java was de 
bij het Kon. besluiL in Ind. Stb. 1907 No. 242 in het 
forniatio- besluit van 1882 opgenomen bepaling, dat do 
op Java golegcrdc veldbataljons door den Gou- verneur-
Generaal kun non worden ingcdeckl in brigades, 
samcngestold uit do vcrschillende wapens cn 
onderschoidcnlijk gecommandeerd door do 
cominandantcn van de mil. afdeelingen, waarin het 
mccrcndcel van do tot de brigade behoorende troepen is 
gelogerd. Sedert is het reven cr op gcricht gebleven om 
gdeidelijk de dislocatic van de troepen in overecnstem- 
ming te brengen met do indeeling in brigades, cen Iocs 
tan d die thans (1917) nagenoeg is be- reikt door 
terugkeer naar Java van do vroeger op Atjeh gelegerde 
veld infantcric — bohoudens >/i bataljon 一 on van 1 
bataljon van Sumatra^ VVcstkust, zoomede door 
Icgcring tc Bandoeng cn Tjimahi vnn 3 veldbataljons, x/2 
eskacTron~ cavalerio, 2 battcrijon vcldftrtilleric, tc 
Mnlang van cakadrou cavalorio cnz. Eon brigade van' het 
veldleger omvat, bohalvo don staf, 4 ba- taljons 
infanterie, 1 cskadron cavalorio, 1 ufdccling veld- of 
bcrgartillerio (2 battcrijon), 1 mitrailleur compagnie, % 
compagnio gcnic- troepen. Do brigndecoinniandanten, 
tevens tor- ritorialo comnianduntcn zijndc, hebbeu als 
zoo- dunig ook ondcr hunno bovelon de overigo in hunne 
afdeeling gclcgerdc, nict tot de brigade bchoorendo 
troepen (zijndo oenigo infantcrio korpsen, de vesting-
artillcric, het korps genie- troepen, het personeel van den 
gcnceskundigon dicnst onz.), met uitzondering cvonwcl 
van hot personeel van den staf van den Gouverncur- 
Generaal, van hot Dcp. van Oorlog cn van den 
topographischen dicnst. 

Het militair territoriaal gezag op de buiten- 
beziltingon wordt uitgeoefend door hoofd- of subaltorno 
officiercn dor infanterie met den titcl van gewcstclyk-
niilitair-commandant; waar voor een der 
buitenbezittingen in tic leger- formatic gecn afzonderlijk 
militair commandant is uitgetrokken, bcrust het 
gewestelijk militair commando by den commandant der 
garnizoenstroepen, in het gewest gclcgerd. De 
buitonbezittingen tcllen thans de navolgende militairo 
commandcmenton: Atjeh en Onderhoo- righedon 
(waaronder hot gewest Oostkust van Sumatra), Sumatra's 
Westkust, Tapanocli, Pa- lembang en Djambi, Riouw, 
Westcr-afdceling van Borneo, Zuider- on 
Oostcrafdeeling van Borneo, Celebes en Mcnado, Timor 
on Onder- hoorigheden, Amboina cn Ternatc. 

Bij het Gouv. besluit in Ind. Stb. 1907 No. 2G1, 
werden vastgesteld: a “Regeling van de verhouding en de 
samenwerking tusschen de burgerlijke en militaire 
autoriteiten" en 6. „Instructio voor do Afdeelings- tevens 
Brigade- com mandanten op Java en de Gewestelyk- 
militaire commandanten op de Buitenbezittingenn. 

8 a men sidling. Volgens liet hoogergenoemde Kon. 
besluit in Ind. Stb. 1915 No. 404, zooals dat sedert 
wederoin is gewyzigd, omvat het leger de volgende 
staven, wapens, dienstvakken, korpsen en instellingcn: 
don staf van den Gouverneur Generaal, liet Departement 
van Oorlog, den generalcn staf, den gewestelijken staf, 
den plaatselijken staf, do infanterie, de cavaloric, do 
artilloric, de genie, de intendance, de militaire 
administratie, den militairen ge- nceakun digen dienst, 
den topographischendicnst, den trein, het korps 
ambteuaren, het korps militairo schrijvers, het korps 
stafmuzikanten, de militaire school, do hoefsmidschoo], 
het remon- tc-depot, do permanente militaire spoorweg 
commisaio en de militaire arrest- en provoost- huizen. 

Departement van Oorlog. Met het docl om de 
infantcrio een eigen chef te geven we rd de samenstclling 
van het Dep. van Oorlog, zooals die in 1882 was, bij het 
Kon. besluit in Ind. Stb. 1889, No. 144, in dicr voege ge- 
wijzigd, dat do tocnmaligo lie Afdeeling (pcr- soneol en 
militaire zaken, benevens infanterie on cavaleric) 
gesplitst weixl in cen nieuwe Ic Afdceling voor 
algemeene legerbclangen (per- sonccl cn militaire zaken) 
benevens cavalorio cn een gcroorganiscerdo lie 
Afdeeling: hoofd- bureau dor Infanterie, aan het hoofd 
waarvan de chof van het wapon — later (zio hieronder) 
do inspecteur der infanterie. V66r dien vormde Iiot 
kabinet van don Legorcommandant de lo Afdeeling; dit 
were! nu ecu zelfstandig onder- deel van hot Dep. van 
Oorlog, doch bij ecne reoiganisatio in 1907 (Ind. Stb. No. 
242), wcer saamgesmolten mot de Io Afdeeling, dio toen 
don naam van Io Afdeeling-Sccretariaat ontving. In 1902 
(Kon. besluit in Ind. Stb. No. 136), we rd een nfzondorlijk 
hoofd bureau der Cavalorio als VIIIc Afdceling van het 
Dep. van Oorlog opgericht, in verband waarmedo do staf 
van het regiment Cavalorio op 1 April 1902 ovorging van 
Salatiga naar Batavia. In 1907 (Ind. Stb. No. 242) word 
de topo- graphischc dicnst, die tot dusver een onderdeel 
van <len goncralcn staf had uitgcuiaakl, tot 
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zelfstandig dicnstvak vcrhcvcn cn in verband daarmede, 
als IXc Afdeeling van het Dep. van Oorlog, een 
hoofdbureau van dien dicnst op- gericht. Eindelijk kwam 
in 1913 (Kon. bcshiit in Ind. Stb. No. 389) eene 
scheiding tus- schen den dicnst der intendance cn dien 
tier administratio tot stand, die de oprichting van een 
afzonderlijk lioofdbureau der intendance, Vile Afdeeling 
B. van het Dep. van Oorlog, noodig maakte, in verbancl 
hiermede we rd het hoofdbureau van den Generalen Staf 
Vile Afdeeling A. van het Dep. van Oorlog. 

Het Dcp. van Oorlog bestaat thans dus uit <lo volgen 
de 10 afdeclingen : 

I Afd., Secretariaat, a an het hoofd waarvan een 
Majoor, Luit.-Kol. of Kolonel. 

lie Afd., Hoofdbureau der infanterie, onder een 
Generaal-Majoor. 

Hie Afd., Hoofdbureau der artillcrie, onder een 
Kolonel of Gen. Majoor. 

IVe Afd., Hoofdbureau der genie, onder een Kolonel. 
Ve Afd., Hoofdbureau der mil. administratie, onder 

een Luitcnant-Kolonel. 
Vie Afd., Hoofdbnreau van den mil. gencesk. dienst. 

onder een Generaal-Majoor. 
Vile Afd. A, Hoofdbureau van den generalen staf, 

onder een Kolonel of Gen. Majoor. 
Vile Afd. B, Hoofdbureau der intendance, onder een 

Kolonel. 
VIIIc Afd., Hoofdbureau der cavalerie, onder een 

Luit.-Koloncl of Kolonel. 
IXc Afd., Hoofdbureau van den topogr. dienst, onder 

een Kolonel, Luit.-Kol. of Majoor. 
In 1914 (Ind. Stb. No. 479) verkrogen, meer in 

overeenstemming met hun werkkring, de chefs van de 
vier wapens, die van den ge- neeskundigen dienst en van 
de miJitaire ad- ministratie den titel van “Inspecteur". 

Verm eld zij nog, dat op de begrooting voor ]912 
gelden werden toegestaan voor de over- brenging van het 
Dep. van Ooriog van Wel- tevreden naar Bandoeng, met 
welke geleidelijke overbrenging medio 1914 een begin 
is gemaakt cn die in 1917 was voltooid ； thans zijn 
allcen nog het hoofdbureau van den geneeskundigen 
dicnst cn dat van den topografischen dienst te Welte- 
vreden gevestigd. 

Generale Staf. Hiertoe behooren, behalve de 
officieren van het hoofdbureau van dien staf, de kapiteins 
bij de gewestelijke staven in elk der 4 mil. afdeelingen 
op Java, ter Sumatra's Westkust en in Atjeh en 
Onderhoorigheden en verder (tydelijk) een officier 
be]ast met de bestudeering van legeraangelegenheden in 
Japan en China. Scdert 1913 is bij het lioofdbureau een 
bureau inlichtingen opgcricht,, onder een burger质k 
ambtenaar, en in J 9J 6 een krijgHgc- aehiedkundige 
afdeeling, onder een oud-officier met den titel van 
directeur. 

Gewestelijke Slaf. Hiertoe behooren de command an 
ten van de vier militaire afdeclingen °P Java, tevens 
brigade-commandanten, de kolonels, railitaire 
commandanten ter Sunia- :ra s Westkust en van Atjeh en 
Onderhoorig- neden en 8 kapiteins- of luitcnants-
adjudanten. 

Plaatsdyke, Staf. Na de intrekking van do 
afzonderlijke plaatBelijke commando's te Se- 严rang 
(1897) cn 现dang (1914) on het in do formatie opneinen 
van de plaatselijke commando^ te Meester-Cornelis, 
Tjimahi en Ma 

gelang (Ind. St>b. 1912, No. 264), bestaat deze staf uit 6 
luit. -koloxiels, plaatsolijke commandanten te Batavia, 
Mcester-Cornelis, Tjimahi, Magelang, Soerabaja cn 
Koeta-Radja en voorts uit 9 kapiteins- of luitenants-
plaatse- lijkc adjudanten. In garnizoenen, .waarvoor geen 
afzonderlijke plaatselijke commandant is uit- getrokken, 
is met dat commando belast do hoogstc of oudste in rang 
zijnde troepenofficier ter plaatse met den titel van 
plaatsclijk-militair- commandant. 

Infant eric. Blijkens het Kon. besluit in Ind. Stb. 
1915, No. 404, behooren tot dit wapen, behalve de staf, de 
veldbataljons, do mitraillcurcompagniccn, de afdeeling 
ordon- nans-wielrijders, het korps marechaussec, de 
garnizoensinfanterie, de subsistentenkaders, de 
depotbataljons, de kaderscholen en het straf- 
detachement. 

V e 1 d b a t a 1 j o n s. In 1897 werden in verband 
met de actio in Atjeh tijdelijk twee reserve- bataljons 
opgericht, dio in 1901 (Ind. Stb- No. 1G6) als 19o en 20e 
veldbataljon in de for- inatie van het leger werden 
opgenomen, tegen gelijktijdigc aanzienlijke inkriinping 
van de garnizoensinfantcrie. Voorts were! bij de reor- 
ganisatie van de void-infanterie in 1912 (Ind. Stb. No. 
264) het aan tai veld-bataljons wed er met edn — het 21ste 
— uitgebreid, tegen verm in- dering van het aantai depot 
bataljons met 66n. 

Standplaatsen der veldbataljons (ultimo J 917): le, 2e 
en 7e Bataljon te Magelang, 3e Bataljon te Ban joe-Biroe 
(tijdelijk 2 compagniccn to Koeta Radja), 4e en 9e 
Bataljon te Tjimahi, 5e Bataljon to Serna rang, Go 
Bataljon te Goni- bong (i compagnie tc Tjilatjap), 8e en 
19o Bataljon te Malang (van laatstgenoemd bataljon 
tijdelijke staf en 2 compagniccn op Celebes, 2 
compagnieen te Ngawi), lOe en 20e Bataljon te 
Weltevreden, 1 le, 12e en 1 Ge Bataljon to Meester-
Gornelis, 13e Bataljon te Soerabaja, 14e Bataljon te 
Buitenzorg, 15e Bataljon te Bandoeng, 17e Bataljon 
vcrdceld over Pad an g Pandjang en Fort-de-Kqck, 18c 
Bataljon to Poer- woredjo, (3 compagnieen tijdelijk to 
Meps.ter- Cornclis), 2Je Bataljon tijdelijkte Willem J. 

Een veldbataljon, gccoinniandeerd do6r een majoor 
of luitenant-koJonol, bestaat uit 4 com- pagnieen, elk 
onder bevel van een kapitein. Tot 1912 (zic hierna) 
werden de verschilJendo landaarden compagniesgewijze 
bijccngchoudon, zoodat er Europeesche-, Am 
boinecschc- en Inlandsche compagnieen wareii: bij beidc 
laatstu bestond het kader gedeeltelijk uit Europeancn. Het 
aanLal compagnieen der versehillcnde land- narden en 
hare samcnvoeging tot bataljons o»- d ergin gen in den 
loop dor lijden hcrhaakldijk wijzigingen; zoo bestonden 
in ] 882: J. bataljon met 4 Eur. comp., 3 bataljons elk met 
2 Eur.- en 2 A nib. comp, cn JO bataljons e)k met 1 Eur.- 
en 3 Ini. comp.; in verband met eon groote uitbreiding van 
het Arnb. element, we rd de veklinfanteric in 1885 
samengesteJd uit: 5 bataljons elk met 2 Eur.- en 2 Amb. 
comp., 5 bataljons elk met 2 Eur. en 2 Ini. comp, en 8 
bataljons elk met 1 Eur.- cn 3 Ini. comp. In 1905 was de 
samenstelling: 5 bataljons elk met 】Eur.- en 3 Amb. 
comp., 8 bataljons elk met 
1 Eur.- en 3 Ini, comp, en 7 bataljons elk mot 
2 Eur.- en 2 InL comp, on in 1910:4 bataljons elk met 4 
Amb. comp., 10 bataljons elk met 
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2 Eur.- en 2 Ini. comp, en 6 bataljons elk met 1 Eur. en 
3 Ini. comp. Bij het Kon. be- sluit in Ind. Stb. 1912 No. 
264 verkregen alle. compagnieen een gelijko 
samenstclling en bestaan thans uit e6n Eur. afdeeling 
(sectie) .en drie gemengd Amb.-Inl. afdcelingen. Deze 
samcnstelling heet bij te d ragen tot verbetering van het 
gehalte der minder gevechtswaardige elementen — de 
Inlandsche — en tot verhoo- ging van de gevechtskracht 
van het geheel; met het oog op den strijd tegen een 
buitenlandschen vijand werd het een bepaalde eisch 
genoemd, dat alle compagnieen eenzelfde 
gevechtswaarde vertegen woordigen. De vredessterkte 
van cen z.g. gemengde compagnie bedraagt: 4 officicren 
en — met inbegrip van het leader — G4 Eur., -33 Amb.- 
en 94 Ini. minderen. 

Sedert kort is bij elk veldbataljon opgericht •een 
geweermitrailleur-afdeeling van 2 sectien elk van 3, op 
draagpaarden vervoerd wordende, z.g. Madsen-geweren. 

M i t r a i 11 e u r-c o m p a g n i e e n. Alhoewel reeds 
in 1904 op de begrooting gelden waren toegestaan voor 
invoering van mitrailleurs, duur- de het, in verband met 
proefnemingen a. a., tot 1912 (Kon. besluit in Ind. Stb 
no. 509) voor de mitrailleur-organisatie in de leger- 
formatie we rd opgenomen. Volgens bedoeld besluit 
bestaan er 4 mitrailleur-compn. — 66n voor elke brigade 
van het veldleger — waarvan 
3 elk samengesteld uit 4 sectien en 1 uit 3 sectien, elke 
sectie a twee mitrailleurs,systeem Schwarz- lose, die op 
draagpaarden worden vervoerd. Bij mobilisatie wordt uit 
de vierde sectien van de 3 eerstbcdoelde comp, een 5e 
compagnie ge- vormd. Standplaatsen: Weltevreden, 
Magelang, Malang en Tjimahi. Do vredessterkte van een 
compagnie van 4 (3) sectien bedraagt: 4 (3) officicren, 
73 (56) Eur. en Ini. minderen en 25 of 26 (19 of 20) 
paarden. 

Afdeeling 0 r d o n n a H S-W i e 1 r ij d e r S. Reeds 
in 1903 we rd binnen de grenzen der normale formatie, 
bij wijze van proef, bij het 10c Bataljon te Weltevreden 
cen afdeeling nailitaire wielrijders opgericht； zij 
vormde van genoomd korps de 4e compagnie. Van de 
oor- spronkclijke bedoeling om de militaire wiel- rijdcrs 
te bezigen als wicirijders-strijders (op rij widen bereden 
infanterie) we rd spoedig af- gezien en de afdeeling kreeg 
de bestemming om bij de staven van de verschillendc 
troependcelen ordonnansen-dienst tc vcrrichtcn en were! 
uit- sluitend met het oog daarop geoefend. In 1908 word 
do wielrijders compagnie naar Atjeh ge- zonden en 
aldaar bij het 14c Bataljon ingedceld; het volgende jaar 
werd bij het lOe Bataljon een nieuwe afdeeling 
wielrijders opgericht, die wederom, evenals de eerste, in 
mindcring van het uantal compagnieen van dat korps 
kwara. Alhoowel de noodzakclijkheid van de oprichting 
van ecu wielrijders-afdecling, die nict in minti e ring van 
de sterkte der veld-infanterie kwam, herh.ialdelijk was 
bepleit, werden eerst in 1913 voor dat doc) golden op de 
begrooting uitgetrokken. De vredessterkte van de thans 
in do Jegerforniatio opgenomcn afdeeling or- donnans-
wielrijders, wier garnizoen Bandoeng is, doch die thans 
(1917) tijdelijk over Welte- vreclcn en Salatiga is 
verdecld, bedraagt 3 officieren, 22 Eur., 16 Amb. en 61 
Ini. inindcre militairen. Bij wijze van tijdelijken 
maatregel 

zijn uit de afdeeling te Salatiga eenige sectien 住 150 
man) wiclrijders-strijdcrs gevormd, die bestemd zijn om 
aan de Icgcrcavalerie te worden toegevoegd. 

Korps Jlarechaussee. Zie MARE- CHAUSSEE. 
Garnizoens-Infanterie. In 1882 bestond de 

garnizoensinfanterie uit 10 gamizoens- bataljons, n.l. van 
de 2e Mil. Aid. op Java, Sumatra's Westkust, Atjeh en 
Onderhoorig- heden (twee), de Oostkust van Sumatra, 
Banka, de Westerafdeeling van Borneo, de Zuider- en 
Oosterafdeoling van Borneo, Celebes, Men ado en 
Timor, en Amboina en Ternate, en 4 gami- zoens-
compagnieen, n.l. van Bantam, de Lam- pongsche 
districten, Benkoelen en Riouw. In 1886 werd het 
garnizoens-bataljon van Banka teruggebracht tot een 
gamizoens-compagnie en onderging dat van de Oostkust 
van Sumatra een aanzienlijke uitbreiding. In 1895 werd, 
tegen opheffing van het garnizoensbataljon van de 2e 
Mil. Afd. op Java, bij wijze van tijdelijken maatregel een 
garnizoensbataljon van Lombok in het leven geroepen, 
dat in 1898 aanzienlijk werd ingekrompen en in 1901 
geheel werd op- geheven. In 1906 werd het 
garnizoensbataljon van Sumatra's Westkust vervangen 
door een garnizoens-compagnie van Tapanoeli, doch in 
1914 weder opgericht, in verband met de ver- plaatsing 
van het 16e Bataljon van Pad an g- Pandjang naar Java. 
In verband met het op- heffen van eenige militaire posten 
ter Sumatra's Oostkust en de indeeling van eenige andere 
bij het gebied van het gouvernement van Atjeh en 
Onderhoorigheden werd in 1907 het garni- zoens-
bataljon van de Oostkust van Sumatra teruggebracht tot 
een garnizoens-compagnie en een derde garnizoens-
bataljon van Atjeh en Onderhoorigheden opgericht. In 
1905 werd het garnizoensbataljon van Palembang 
gereorgani- seerd in dier voege, dat, alnaarmate politie- 
personeel beschikbaar kwam, enkele militaire posten 
konden worden opgeheven; dit bataljon werd in 1909 
herdoopt in garnizoensbataljon van Palembang en 
Djambi. In 1907 word het garnizoensbataljon van de 
Zuider- en Ooster- afdeeling van Borneo, in verband met 
de actie in dat gewest, aanzienlijk uitgebreid. In 1908 
werd de garnizoenscompagnie van Bantam opgeheven 
en de bezetting van dat gewest teruggebracht tot eon 
^detachement te Serang, be- hoorende tot het 
subsistenten-kader te Batavia; ook werd in dat jaar 
opgericht een garnizoens- compagnie van Soemddang 
(Preanger Regentschappen), waarvan de bestemming 
van die der overigo garnizoens-infanterie afweek, wijl zij 
noodig was in het belang van de defensie tegen een 
buitenlandschen vijand. In 1909 werd opgeheven de 
garnizoens-compagnie van Banka en opgericht een 
garnizoens-bataljon van Timor en Onderhoorigheden, 
tongcvolge waarvan dat van Celebes, Menado en Timor 
den naam kreeg van garnizoensbataljon van Celebes en 
Menado en uiteraard werd ingekrompen. In 1912 ver- 
dween de garnizoens-compagnie van de Lam- pongsche 
districten uit de formatie, in 1914 en ‘15 gevolgd door 
die van Benkoelen en die van Sumatra's Oostkust. De 
politioneele taak van do mceste der in den loop der tijden 
opgeheven militaire posten in de Buitenbezit- tingen 
werd opgedragen aan detachementcn 
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gcwaponde politic. Thans (1917) bestaat do garnizocns 
infantcrie uit de garnizoensbataljons van: Palcmbang cn 
Djambi, Atjch cn Onder- hoorigheden (drie), Sumatra's 
Wcstkust, de Westerafdceling van Borneo, de Zuider- en 
Oostcrafdeeling van Borneo, Celebes en Monado, Timor 
en Ondcrhoorigheden, Amboina- en Ternate en uit de 
garnizoenscompagnieen van: Soemedang, Tapanoeli en 
Riouw. Al deze korpsen zijn, ondervcrdecld in 
conipagnicen en dctaclic- meuten, over verschillendo 
garnizoonen verspreid. 

Bij de garnizoensinfanteric zijn uitsluitend Amb.- cn 
Ini. korporaals cn nianschappen iu- gedccld; a]Icon bij 
het garnizocnsbat-aljon van Amboina en Ternate zijn de 
Amb. door Eur. vorvangen, terwijl de 
garnizocnscompagnie van Soeinedang uit de drie 
landaarclen is saanige- steld. De bowapening der 
garnizoenstroepen bestaat niet, zooals die der 
veldtroepen, uit het geweer met bajonet, doch uit 
karabijn en ma- rechaussee-sabel (klewang), 
Subsistentenkaders. Sedertdeopheffing van het 
Subsistentcnkader tc Senia rang in 1914, bedraagt het 
aantal dicr kaders'4/ die, sedei't den overgang in 1917 
van dat te Batavia naar Bandoeng, zijn gevestigd tc 
Bandoeng, te Soerabaja, tc Padang cn te Koeta-Radja. 
Ook te Menado is een subsistentcnkader, doch dit vormt 
niet even- als de 4 overige, een zelfstandig onderdeel van 
het leger, maar maakt deel uit van het garnizoens- 
bataljon van Celebes en Menado. Van de 4 
eerstgenoemde kaders wordt dat te Koeta- Radja door 
een hiitenant gccommandeerd, terwijl de andere 3 onder 
bevel staan van een kapitein. Aan het hoofd van het 
subsistenten- kader te Menado staat een adjudant-onder- 
officier. Do zelfstandige subsistenten-kaders die- nen tot 
ti)de]ijkc opname van militairen, die uit Nederland 
aangekonien, derwaarts moeten worden opgezonden en 
in het algcmeen van die militairen, die, om wclko reden 
ook, tijdclijk niet bij andere korpsen kunnen worden 
ingedeeld. Tot het subsistentenkador te Bandoeng 
behoort administratief bet detachement te Serang. 

D e p o t-b a t a 1 j o n s. Van de in. 1882 be- staande 
vier depot-bataljons were! er een, het vierde, dat tot 1894 
te Padang, daarna te Fort do Kock gelegerd was, bij de 
reorganisatie 3er Infantcrie in 1912 opgeheven; de 3 
depot- bataljons zijn thans (1917) gelegerd: het le te 
Bandoeng (voor 1915 te Buitenzorg), het 2o verdeeld 
over DjokjakrfMa en SoerakadJi (v66r 1907 te 
Magelang) cn het 3c te Malang. De bestemining van deze 
bataJjons is de rccru- ten zoodanig op te leiden, dat zij de 
oefeningen bij de veldbataJjons kunnen volgen en 
desnoods bij expeditien of bij jnobilisatie medo tc velde 
kunnen trekken. (Instructie opgenomen in do alg. order 
voor liet leger 1907 no. 55). Het totaal aantal recruten bij 
de depot-bataljons mag niet meer bedragen dan 525 
Europeanen, ] 94 Amboineezen en 924 Inlanders. De 
recruten worden naar hun landaard zooveel mogelijk 
gelijkmatig over de conipagnicen verdeeld; er zijn 3 
Eur.-, ] Ainb.- en 6 In], recruten-compag- nieEp. Tot 
1897 behoorde tot elk der 4 toen- malig bestaande depot-
bataljons een kader- school. (Zie ONDERWIJS, 
MlLITAIR. A.) 

Vermelding verdient nog dat, tot berging vgn het 
toenmaals aanzienlijke overcompleet b寸 de Infantcrie, 
in 1894 twee recruten-batal- 

jons boven de formatic werden opgericht, cl io in 1895 
reeds grootendeels uit. afgorichte man- schappen 
bestonden cn ondcrschcidcnlijk in 1898 cn 1900 wed er 
werden opgeheven. 

K a d o r s c h o 1 o n. Zic ONDERWWS, MI- LIT 
AIR. A. 

S t r a f d c t a c h c m c n t. In 1882 waren or 2 
strafdctachcmenten, cen te Ngawi voor Inlanders, 
Amboineezen cn Afrikanen on e6n te Klateii, . voor 
Eui'opeanen, elk met ccn be- wakingsdctachcmcnt. In 
1892 werd het deta- chcnient te Klaten opgeheven en dat 
te Ngawi bestenid voor opnamo van militairen van alle 
landaardcn ； hot tot (lit strafdetachemcnt be- hoorendc 
bcwakingsdetachcmcnt verdween in 1905 uit de 
legerformatio cn met de be waking word belast een 
afdceling der veldtroepcn: tot 1914 cen compagnic van 
het 5e, daarna. twee compagnieen van het 19e Bataljon. 
Een „Regleinent voor het strafdetachement,> is opge- 
nomen in de alg. order voor het Jeger 1903 no. 136. 

Cavalerie. Van de cavalerie-troepen, die volgens de 
formatic van 1882 tot het leger behoor- den, we rd het 
detachement te Makasser in 1905 opgeheven. Na den 
terugkeer van Atjeh van het 1c peloton van het 4e 
eskadron in 1909 一 de overige peletons van dat 
eskadron waren reeds voor dien teruggekeerd — was het 
wapen in zijn geheel op Java gelegerd. In genoeind jaar 
werden de detacheinenten lijfwachten-dragondcrs te 
Soerakarta en Djokjakarta als „eskadron-lijfwacht-
cavalerie,, bij het leger ingedeeld. (Zie LIJFWACHTEN-
DRA- GONDERS.) In 191J word het 4e eskadron 
gesplitst in twee zelfstandige halvc-eskadrons, waarvan 
66n tc Malang en 66n te Tjimahi we rd gelegerd. Bij het 
Kon. besluit in Ind. Stb. 1913 no. 390 we rd o. m. 
bcpaald, dat het commando over de niet tot do brigades 
van het veldleger behoorende (twee) veldeskadrons, zoo 
med c over het depot-cska- dron za] worden uitgeoefend 
door cen majoor. Bij Kon. bcsl. van 31 Mei 1917, no. 1J 
(Ind.Sib. no. 389) were! j peloton ordonnansen (1 
luitenant, J 4 Eur. en 28 Ini. mindcrcn bene vens 43 t 
roepen- paarden) in de formatic opgenomen. Ingc- volge 
het Kon. besluit in Ind. Stb J 914 no. 337 we rd bij elk 
eskadron of zelfstandig haJf- eskadron een sectie h, drie 
maehinegewcren (Madsengcwercn) ingedeeld, in ver 
band waar- medo de formatie dier onderdeelen eenige 
uit- breiding o nd ergin g. Bowapening: karabijn en 
sabel. Sla!ulj)laatsen: Jo en 2o veldeskadron to Batavia, 
Ji. H. 4e voidcskadron to Malang, L. H. 4o veldeskadron 
te J'jimahi, eskadron lijfwacht-cavalerio vcidceld over 
Soerakarta cn Djokjakarta, peloton ordonnansen tijdclijk 
te Willem I (in de toekojnst tc Bandoeng), het depot-
cskadron to Salatiga (gaat over naar de Bandocngscho 
hoogvlakte). Vredessterkte in totaal: 34 officicren, 588 
Eur. en 421 Ini. mindc- ren, benevens 906 paarden. Eenc 
reorganisatie der cavalerie kwum in J 9】8 tot stand, het 
wapen bestaat thans uit : den staf, het conunandeinent 
der eavaJerie te (Salatiga), G veldeskadrons (elk a drie 
pelotons), het peloton ordonnansen, het depot-eskadron 
en de kaderschool ; een der veldeskadrons krecg do 
bestemming van hjfwacht- cavalerio (zie 
LIJFWAOHTEN DRAGON- DERS). Voor aanvulling 
paarden, zic REMONTE. 

Arlillerie bestaat, behalvc uit den staf van 
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het wapcn, uit de artillerietroepen en don dioiist van het 
matorieel dcr arlillerie en van deartillorio- werkplaatscn. 
Tot het hoofd bureau dor artillerio (IIIc Afdoeling van 
hot Dep. van Oorlog) bohoort ook de conunissic van 
proefneming. 

De artillerietroepen bestaan uit de bereden artillerie 
en do vesting-artillerie. 

B e r e d e n-A r t i 11 e r i e. telde in 1882 : 4 veld- 
en 4 bergbatteryen, terwijl by de com- pagnie artillerie 
van Sumatra's Westkust 2 sectien bergartillcrie waren 
ingcdceld； tot do compagnie artillerie van Celebes 
behoorde e6n sectie bergartillerie. In 1896 we rd bij 
wijze van tijdelijken maatregel een reserve-borg- batterij 
opgericht, die in 1898, door lerugkeer van een 
bergbatterij van Atjeh naar Java overbod ig geworden, 
wecr we rd opgeheven. De sectie bergartillerie op 
Celebes ve rd ween in 1903 uit de formatie. In 
afwachting van de verwczenlijking van sedert jaren 
aanhangige plan non tot reorganisatio van het geheele 
wa- pen, welke samenhingen met invoering van sn el vu 
u rgeschut bij het bereden gedeelte, we rd in 1904 
(Gouv. besluit van 4 Sept. no. 13) ingevolge koninklijke 
inachtiging (Kon. besluit in Ind. Stb. no. 126) een 
tydelijke formatie voor het wapen der Artillerie vast- 
gesteld, die voor de bereden artillerie ton ge- volge had, 
dat de staf der veld- en bergbatterij GJI van Banjoe Biroo 
we rd overgebracht naar Batavia als onderdeel van het 
hoofdbureau van het wapen en dat 2 veld batteryen te 
Batavia tot ccn divisic onder een majoor werden ver- 
eenigd, eveneens een veld- en een bergbatterij to 
Banjoe-biroe; de vierde veld-batterij was toen gdegerd 
te Willem I en de overigo drie bergbatterij en 
onderscheidenlijk te Salatiga, Soerabaja en Batoc-
Djadjar. By deze tijdclijko formatio we rd reeds 
rekening gehouden met een samcnsteJling van de 
battcrij uit 4- instede van uit 6 stukken. In 1905 
vervielcn do 2 sectien bergartillerie ter Sumatra's 
Westkust Toen in 19J J bij alle veldbattcrijen 
snclviiurgeschut was ingovoerd, werden bij supplotoiro 
begrooting geldcn voor een reorganisatie der vekl-
artillerie aangevraagd; dezo aan vraag werd echtcr door 
de Tweedc Kanier niet in behandeling genomen, 
evenmin bij de begrooting voor 1913; bij Gouv. besluit 
van 23 Juli 1913 no. G7 cchter werd voor do veld-
artillerie eon nieuwe tijdelijke formalie vftstgeslekl, 
volgena welke dit wapon- onderdecl in vredeslijd zou 
bestaan uit twee ufcleeJingcii, oik van 2 batterijen a 4 
«tukken en ccn afzondedijk depot te Tjimalii, inot dicn 
verstniide, dat dezc ondcrdeelon eene zoodanigo 
samenslelling zouden hebben, dat bij mobilisatie bij elko 
nfdeeling eeno derdo battcrij kon worden ojtgericht. Hot 
Kon. Besluit van 6 Maart 1915 no. 54 maakte een eindo 
aan do zg. tijdelijke formatie terwijl bij het Kon. bc- 
Bluit van denzelfdon datum no. 55 do geldendo formatie 
van dit wapen, die, wat do vekl-artil- lorie betroft, met 
Iiot vorenomschrevenc over- eenkomt, wcer in de 
legorformatie word vast- gelcgd. De vredessterkto van 
een veldbatterij bedraagt: 4 officieren, 67 Eur.- en 85 Ini. 
mindero militairen en 86 paarden. Een ftfdee- Jing veld-
artillerio is gclcgord te Batavia, do andoro te Tjimahi. 
Eene reorganisatie der borgurtillerio wacht op invoering 
van snelvuur- geschut bij dat wapenonderdeel; de reeds 
in 

1909 aangevangen boproeving van geschut hceft thans 
(1917) nog niet het gewenscht resul- taat gchad. Do 
bergartillerie is voorloopig nog saamgcsteld uit: eon 
afdceling van 2 batterijen tc Banjoe Biroe en twee 
zelfstandigo batlerijon, onderscheidenlijk to Malang cn te 
Salatiga. Do vredessterkto van ccn bergbatterij bedraagt: 
(4 of 5) officicren, G4 (of 87) Eur.- en 62 (of 84) Ini. 
mindere militairen cn 47 (of 64) paarden. 

Bij het uitbreken van den giooten Eur. oorlog in 1914 
werden de oude bergvuurmonden buiten gebruik gesteld 
en do batterijen bc- wapend met meer moderne 7 c.M. 
kanonnen, die vroegcr als proefberggeschut naar Indie 
waren gezonden, doch, daar zij als zoodanig niet gchcel 
hadden voldaan, sedert bij de vesting-artillerie waren 
ingedecld. 

De Eur. kanonniers der bereden-artillerie zijn 
bewapend met karabijn, hot overige per- sonecl is 
voorzien. van pistool M. 11. 

V e s t i n g-a rtillerie. De 8 compagnioen vesting-
artillerie in de Buitenbezittingen die in de formatie van 
1882 voorkwamen, zijn,— met oprichting van een te 
Sabang,—geleidelijk opgeheven met gelyktijdige 
uitbreiding van do vesting-artillerie op Java, die in 1882 
7 com- pagnieen telde, zoodat de tydelijke formatie der 
artillerie van 1904, waarvan hiervoren sprake was, 1 
compagnie te Sabang en 10 compagnicen op Java teldc. 
Van deze laatste werden in 1904 vier vereenigd tot een 
bataljon te Batavia, bestemd voor de bezetting van. de 
verdedigings- werken naby die hoofdplaats; sedert 
genoeind jaar maakt ook de staf dor vesting-artillerie, 
evenals die van het bereden gedeelte, een onderdeel uit 
van het hoofdbureau van het wapen. In 1905 werd do 
compagnie, vormende de artillerie-bezottingen van 
Soerakarta en Djokjakarta, cl io uitsluitond dienden voor 
de verdediging van do forten aldaar tegen ecn inlandschen 
vijand, opgeheven, terwijl in 1912 do compagnie van 
Seinarang naar Tjilat overging. Dientengevolge telt de 
vesting-artillerie thans (1915) in totaal 10 compagnieen, 
waarvan den bataljon a 4 compagnieen te Batavia, 1 com- 
pagnio verdeekl over Bandoeng en Soemedang, I 
compagnie to Salatiga (tijdelijk te Bandoeng), 1 
compagnie te Soorabaja, 1 compagnie teTjilatjap, 1 
compagnie te Batoe-Djadjar en 1 compagnio to Sabang. 
Een reorganisatie van de vesting-artil- lerio wacht op 
eone beslissing oiutrent het aantal on den aard van de 
bonoodigdo verdedigingswer- ken in vorband met de 
natlere voorstellcn betreffondo de verdediging van Indio 
(Zie: VER- DEDIGINSSTELSEL VAN INDlfi). De 
vredes- storkto van hot bataljon vesting-artillerie boil 
raagt 25 officioren, 410 Eur.- en 267 Ini. mindere 
militairon, terwijl de overige 6 compagnicen to zamon 
tellen: 25 officicren, 415 Eur.- on 248 Ini. miudoro 
militairen. 

Do Eur. kanonniers der vesting-artillorio zijn 
bewapend met de karabijn, do ovorigo militairen van dit 
wapenonderdeel met het pistool M. 11. Het aantal soorten 
van vuur- monden dor vesting-artillorio bedroeg in 1915 
19 (Zio Wet easehappelijk Jaarboricht 1915/ uitgegeven 
door do In disc ho krijgskunclig© Vorecniging). 

Tot do A r t i 11 e r i e w o r k p 1 a a t s o n bohooren 
ook (le Artillericconstructiewinkol (zie 
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CONSTRUOTIEWINKEL), de Pyrotcchnische 
werkplaats, de geweermakcrsschool en de ge- weerma 
kers werkplaat sen. Do Pyrotechnisclie werkplaats, 
sedert 1910 te Bandoeng en voordien te Soerabaja 
gevestigd, is bestemd tot het voort- brengen, herstellen 
en wijzigen van emstvuur- werken en wat daartoe 
behoort, ook voor de zeemacht; bij deze inrichting 
worden ook de noodige onderzoekingen ingest eld 
nopens bus- kruit en aanverwante artikelen. Aan het 
hoofd ervan staat een kapitein of majoor der artillerie. 
De te Meester-Cornelis gevestigde 
geweermakersschool, aan het hoofd waarvan een 
luitenant der artillerie staat, dient tot het opleiden van 
Eur. geweer- en Ini. lademakers en tot het bewaren van 
eenvormigheid in de herstelling van de draagbare 
wapenen en de mitrailleurs. De 
geweermakerswerkplaatsen, ge- vestigd in de meeste 
groote garnizoenen, die- nen tot herstelling van de in de 
verschillende magazijnen opgelegde en de bij het leger, 
de schutterijen, de andere, niet rechtstreeks tot het leger 
behoorende korpsen en de erkende flchietvereenigiiigen 
in gebruik zijnde draagbare wapenen, alsmede tot 
herstelling van mitrailleurs. 

Tot den dienst van het materieel behooren de 
■directien van het materieel; tot het wapen nog de 
inspectie der draagbare wapenen. 

Genie, samengesteld uit den staf van het wapen en de 
genietroepen. Tot den staf behooren, behalvc het 
hoofdbureau, (IVe Afdeeling van het Dep. van Oorlog), 
het personeel van den gewestelijken en plaatselijken 
geniedienst, de magazijnmeesters, conducteurs, 
architec- ten, opzichters en militaire onderopzichters en 
teekenaars, zoomede het korps genie we rklieden. De 
gewestelijke- en plaatsclijke geniedienst om- vat 7 
(tijdelijk 8) gewestelijke eerstaanwezend- schappen, elk 
onder een hoofd- of subaltern genie-off icier; stand 
plaatsen van de gewestelijke eerstaanwezend-
genieofficieren: Batavia, Bandoeng, Magelang, 
Soerabaja, Padang, Koeta- Radja, Makasser (tydelijk) en 
Amboina. 

Het Korps Genietroepen. Het korps mineurs en 
sappeurs, sedert Januari 1882 her- doopt in „korps 
genietroepen", bestond in genoemd jaar uit den staf en 2 
compagnieen op Java en 1/2 compagnie op Atjeh. Het op 
Java aanwezige gedeelte van het korps was toen te 
Willem 1 in garnizoen, doch we rd, wegens den slechten 
gezondheidstoestand al- daar, in 1890 te Malang 
gelegerd; in 1897 were! het naar Magelang overgebracht 
en in 1904 naar Tjimahi, alwaar het nu (1917) nog in gar- 
nizoen is, In 1890 were! de 1/3 compagnie op Atjeh 
teruggebracht tot een detachement van 45 man en thans 
(1917) is in genoemd gewest een sectie van de 3c 
veldcompie gelegerd. Met gencemde 3e compagnie we 
rd het korps in 1896 uitgebreid, terwijl in 1902 en in ] 
914 onderscheidenlijk een spoorweg- en telegraaf- 
compagnie en een depot-compagnie werden op- gericht. 
De spoorweg-afdeeling van de spoorweg- cn 
telegraafcompagnie was in 1912 en '13 tij- delijk in 
Atjeh werkzaam bij den aanJeg van de sloomtramlijn 
Langsar—Koewala Simpang. In 1913 were! het Ini. 
personeel van bedoelde afdeeling uit de formatie 
geschrapt. Nadat sedert 1910 in Indie proeven waren 
genomen op het gebied van de draadlooze telegrafie, we 
rd in 1912 bij de telegraafafdeeling van de 

spoorweg- en telegraafcompagnie een afdeeling voor 
draadlooze telcgrafie opgericht; ten be- hoeve van do 
oefening met radiotelegraafsta- tion onderging de 
legerformatie in 1917 een uitbreiding met 12 
troepenpaarden en het noodige person eel der veld-art. ； 
ook onderging in genoemd jaar de eigenlijke 
telegraafafdeeling een groote uitbreiding, terwijl een 
korps reservc-telegrafisten in het leven werd geroe- pen 
(Zie onder Legerreserve in dit artikel). De vredessterkte 
van een veldcompagnie bedraagt 
4 officieren, 62 Eur.- en 108 Ini. mindere miU- tairen, 
die der spoorweg- en telegraafcompagnie: 
5 officieren, 2 man administratiefkader, 24 Eur. 
spoorwegwerkers, 56 Eur. telegrafisten en 24 Eur. radio-
telegrafisten. 

Het korps genie werklieden is, naar de behoeften van 
de geniewerken, in kleine detachementen over geheel 
Indie verspreid. 

Het korps magazijnmeesters bestaat uit 1 
hoofdmagazijnmeester en 7 magazijnmeesters 
(burgerlijke ambtenaren) en 4 onderluitenants- of ad j 
udan t -onderof f icieren magazijnmeesters, het korps 
conducteurs uit S onderofficieren, het korps architecten 
en opzichters uit 3 architec ten en 18 opzichters 
(burgerlijke ambtena- ren) en G militaire 
onderopzichters, en het korps teekenaars uit 18 
militairen, waaronder 1 adju- dant-onderofficier, 2 
sergeant-majoors, de overi- gen sergeant, korporaal of 
sold aat. 

Intendance en Militaire. Administratie waren tot het 
in we rkin gtreden van het Kon. besluit in Ind. Stb. 1913 
no. 389 vereenigd tot een dienstvak, onder den naam van 
„Militaire Administratie". Volgens de formatie van 1882 
omvatte dat dienst vak, be halve het hoofd- bureau (Ve 
afdeeling Dep. van Oorlog), de gewestelijke intendance 
en den administratieven dienst bij korpsen, garnizoenen, 
ziekeninrich- tingen en magazijnen. Thans, d.w.z. na de 
in 1913 tot stand gekomen scheiding tusschen 
intendance en miJitaire administrate, omvat de 
intendance het hoofdbureau (Vile Afdeeling B van het 
Dep. van Oorlog),den gewestelijken dienst, den dienst 
der magazijnen van klee- ding en uitrusting en de 
militaire bakkerij. Aan het hoofd van het dienstvak staat 
een kolonel-hoofdintendant, wiens instructio is 
opgenomen in de alg. order voor het leger 1913 no. 40. 
Voor het in tendance-beheer is Indie verdeeld in 9 
gewcstelijke-intendantschappen, elk onder een 
hoofdofficier of kapitein geweste- lijk-intendant. 
Standplaatsen: Batavia, Alagc- lang, Soerabaja, 
Bandoeng, Pad an g, Koeta Radja, Bandjermasin, 
Makasser en Amboina. Tot het personeel va?) den dienst 
der magazijnen van kleeding en uitrusting behooren: de 
maga- zijnmeesters (7 burgerlijke ambtenaren en 18 
onderofficiercn), de cond ucteurs (15 onder- officiercn) 
en de kleer- en schoenmakers (10 onderofficieren of 
korporaals). De militaire bakkerij te Tjimahi bestaat 
reeds sedert 1904, doch werd eerst in J 911 in de 
legerformaLie opgenomen; zij staat onder beheer van 
een ad- judant-onderofficier-magazijnmeester en voor- 
ziet de garnizoenen in de le en 4e Militaire Afdeeling op 
Java van brood. 

Tot de in tendance behoort ook het burgcr- lijk 
personeel (1 administrateur en 1 opzicner) van het gras 
la nd te Tjimahi, (Ind. Stb. 1917 no. 389), dat de 
garnizoenen te Bandoeng, 
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Tjimahi on Padalarang (gcdceltelijk) van gras voorziot. 
Het dienstvak der MHilaire Administratie staat onder 

ccn luitoi)ant-kolonei-kwartier- mccstcr, inspecteur, en 
omvat, bohalve hot hoofd bureau (Vo Afdeeling Dcp. van 
Oor- log), den gewestelijken dienst en den dienst bij do 
korpson, garnizoenon on zickoninrich- tingen. De 
gewestelijko dienst omvat 9 inspec- tie-afdeelingon, 
waarvan 1 ondcr eon majoor-, elk dcr ovorige onder een 
kapitein-kwartiermeea- tcr. De dienst bij de korpsen, 
garnizoenen en ziekcninrichtingon wordt uitgeoefend 
door sub- alterno officieren (1 kapitein, 36 luitonants of 
onderluitenants, 50 adjudanten-onderofficier en 28 
sergeant-majoors). 

MHilaire Geneeskundige Dienst. Tot 1909 waren de 
militaire- on de burgerlijke geneeskundige dienst 
vereenigd onder 66n (militairen) chef, die als zoodanig 
den titel voorde van „Chef over den Gcneeskundigen 
Dienst''. Naar aan- leiding van het rapport van do in 
December 1006 ingesteldo „Commissic tot voorberoiding 
van cen reorganisatie van den burgerlijkon 
geneeskundigen dienst", kwam ecu scheiding tusschen 
bcide diensten tot stand. Hot groote incomplect aan 
officioren van gezondheid maakte omstreeks 1907 ecn 
positieverbetering van deze categoric van landsdienaren 
noodza- kelijk; van do daartoc getroffen maatregelen zij 
hicr vermekl, dat voorden chef (sedert 1914 : inspccteur) 
van den m ilitair-genecskund igen dienst, dio tot dusver 
den rang van kolonel bekleedde, in 1908 de rang van 
generaaL majoor in het leven. we rd goroepen, tcrwijl het 
aantai hoofd-officieren met 8 word uitgo- breid. De 
militaire geneeskundige dienst omvat de korpsen 
officieren van gezondheid, militaire apothekers, 
apothekers-assistenten en inili- tairo paardenartsen. 
bonevens hot personecl van den hospitaaldicnst. Van de 
officioren van gezondheid zijn, behalve de inspccteur, ,1 
lioofdofficier en 2 subalternc officieren to werk gesteld op 
het lioofdbureau (Vic Afdeeling Dcp. van Oorlog), terwijl 
de ovorigen (20 : hoofd- on 154 subalterne officieren) zijn 
in- gedeeld bij den gewestelijken- en plaatselijken 
gcneeskundigen dienst. In clkc militaire afdeeling op Java 
en in elk militair commandement in de buitenbozittingen 
namelijk staat de mili- tairo geneeskundige dienst onder 
een lioofd- of subaltem officier van gezondheid met den 
titel van ..gowesleJijk ccrstaanwezond officier van 
gezondheid", terwiji in elk gurnizoen do oudste officier 
van gezondheid den titol van „plaatsclijk cerstuanwezcnd 
officier van gezond- heid" voert. Het korps militaire 
apothekers telt na de rcorganisatics van dat korps in 1913 
en 1917 : j koloncl-apothckcr, 2 dirigccrend apothekers le 
of 2e klasso (luitenant-kolonel of inajoor), cn 21 
subalterno officieren (kapiteins <>f Jo iuitenants; het 
korps militaire apothc- kcrs-uHsistonten: 6 
onderluitenants cn 20 
assistenton 1c, 2e of 3o khissc (adj ud ant-on- 
derofficieren) en hot korps militairo paardenartsen 1 
dirigecrond paardenarts (luitcnant- Kolonel of inajoor) 
met den titel van „inspec- tour-paardonartsn en 9 
subaltorne officieren (kapiteins, le en 2e luitonants). Tot 
den niiii- tairen gcneeskundigen dienst behooren ook de 
magazijnon van gcneesmiddelon tc Weltovredon 

cn tc Bandoeng, zoomedo het in 1917 (Ind. 8tb. no. 389) 
in do legcrformatie opgen omen Contrnal Militair 
Gcnceskundig Laboratorium tc Wcltevreden. Het 
personcol van den hos- pitaaldienst, ingedeeld bij de 
verschillendc hospitalen en ziekenzalen, bestaat uit adju- 
dant-onderofficieren*, sergeant-majoors-, en sergeanton 
zickenopzichtcrs, korporaals- on sold at en 
ziekonverpleger en, sedert 1914 (Kon. besluit in Ind. Stb. 
no. 337), ook uit ini. hos- pitaalsoldaten le on 2o klasse; 
bij de groote hospitalen zijn niede verpleegsters te werk 
gesteld. Bij gebrek aan militair vorplegers- porsoneel 
kunnen tijdelijk civiele per- sonen, zoowel mannelijke- 
als vrouwelijke, ala verplcgers (verpleegsters) worden 
aange- nomen. Vorengcnoemde hospitaalsoldaten (in-
landers) treden in tijd van oorlog op als zie- kendragers; 
in vredestijd vorrichten zij in de militaire 
ziekeninrichtingen op Java de werk- zaamheden, welko 
v66r dien aan inlandsch burgerpersoncel waren 
opgedragen. Het „ Regiemen t voor den militair 
geneeskundigen dienst in Nedcrlandsch-Indi它''is 
vastgesteld bij het Gouv. besluit in Ind. Stb. 1909 no. 225. 
(Zjp ook in (lit artikel Aanvulling officieren.) 

Topographische Dienst. Zie： TOPOGRAPHI- 
SOHE DIENST. 

Trein. Met het doel om het Indische leger van een, 
reeds in vredestijd georganiseerden, transporttrein te 
voorzien, zijn in den loop der jaren talrijke voorstellen 
gedaan en vele proe- ven genomen (met ezels, 
muildieren, kameelen, olifanten), alle echter vrij wel 
zonder eenig resultaat. Bij militaire expeditien we rd dan 
ook nagenoeg uitsluitend in het militair transport 
voorzien door dragers, als hoedanig in de nicest。
gevallen, wegens de moeilijkheid om vrijo inlanders 
daarvoor te verkrijgen, dwangarbeiders werdon gebezigd. 
Van eenigo organisatio van een trein was eerst in 1896 
sprake, toen bij Gouv. besluit van 22 November no. 9 ten 
behoevo van den militairen trans- portdienst in Atjeh en 
Onderhoorigheden, by wijzo van tijdelijken maatregel, 
een park van 100 draagpaarden we rd opgericht, waarbij 
eenig militair personcel en de noodige dwang-- arbeiders-
geleiders werden ingedeeld. Bij wijzo van proef word in 
1902 op Java een transporttrain in het leven geroepen, 
welke in 1904 (Kon. besluit in Ind. Stb. no. 208) in de 
nor- malc format io van het leger were! opgenomen. Deze 
trein bestond op voet van vrede uit den staf en 2 
troincompagnieen, 4仓n te Mees- tor Cornolis on 66n te 
Semarang; elke com- pagnie telde 1 luitonant-
coinmandant, 8 man kader, 100 treinsolduten en 168 
paarden. Bo- vonbcdooldo treinafdccling op Atjeh we rd 
be- schouwd als cen gemobiliseerd gcdeelte van den trein 
op Java, waarbij als geleiders dwang- arbeidcra zijn 
ingedeeld, een maatrogel van tijdelijken a a id, dio tot op 
heden (1917) is bestendigd. Beido treincompagnieen van 
Java worden in 1905―1906 ingedeeld bij do expe- 
ditionnairc troepenmacht op Zuid-Celebes, waar- bij zij 
goede dionston bowezen. 

Aangozien de organisatic van het trein- wezen niet 
voldecd aan (lo daaraan tc stollen eischcn, word in 1912 
con roorganisatio voorge- stekl, die gcleidclijk tot stand 
zou komon, in verband waarmede bij do bogrooting van 
1913 
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slochts met oen deel van do daaraan verbon- dcn kosten 
re ken in g were! gehouden. Ingevolgo het Kon. besluit 
in Ind. Stb. 1913 no. 389 bestaat de gereorganiseerde 
trciu in vrcdcs- tijd uit den staf, 2 compagnieen en een 
det.a- chement, met een totale sterkte van 10 offi- ren, 
60 Eur.- en 279 Ini. mindere niilitairen, 62 rij- en 375 
troe])cnpaarden. De compagnieen zijn 
ondcrscheidenlijk gclegcrd to Mccs- ter-Coruelis — c.q. 
met de dotachenicnten te Tjimahi en Batoedjadjar — en 
te Wille in I —c.q. met detachementcn te Salatiga en 
Magelang ； het detachement is in garnizoente Malang. 
Ten einde het veldleger voldoendc bewegingsvrij- lieid 
te waarborgen zijn in oorlogstyd noodig: 476 
draagpaarden, 1623 voertuigen van lichte constructie 
(zg. Japansche karren) elk met 2 paarden, 126 
kookwagens elk met 2 paarden, 608 inheemsche 
voertuigen met paarden, een en ander afgescheiden van 
het materia al voor het veldhospitaal en de eventueel in 
dienst te stellen lastautomobielen. Een gedeelto van de 
voertuigen kan geleid worden dooi, burger- personen ； 
voor het nieerendeel zijn echter militaire geleiders 
noodig. In totaal moet bij mobilisatie over het volgen de 
militair personeel bij den trein beschikt kunnen word e)i: 
8 offi- cieren, 56 Eur.- en 2419 Ini. mindere militai- ren. 
In de meerdere behoefte aan militair personeel bij 
mobilisatie zal worden voorzien door indeeling van 
personeel der legerreserve (zie hierna) en — speciaal 
voor wat betreft het Ini. personeel — door vorming van 
eene reserve van tot het leger behoorende inheemsche 
mi- litairen, dio in vredestijd werkzaam worden gesteld 
in betrekkingen bij de politie en in a nd ere civiele 
functien, waarvan de vervulling in oorlogstijd niet 
noodzakelijk is of waarin alsdan zonder bezwaar op 
andere wijze kan worden voorzien. Deze voor den trein 
bestemde ini. militairen komen jaarlijks voor oefening 
gedurende e6n ma and onder de wapencn, zoo dat 
maandelijks ± IGO van die militairen in de sterkte van 
de treinafdeelingen zullcn tel- len. De toeloop tot deze 
zg. In landsche reserve, —wel te onderscheiden van de 
boven ge- noemde Legerreserve, waarover in dit artikel 
nader — is echter niet bijster groot, zoodat men in 1915 
noodgedwongen dwang- arbeiders bij de 
treinafdeeJingen te werk heeft moeten stellen en in 1917 
persoueel van het legioen van Mangkoe Negara en van 
de korp- sen Barisan op Sfadoera tot geleiders bij de trei- 
nen van het veldleger in opleiding Jiecft gen omen. De 
ongegradueerde jniiilairen van den trein zijn bewapend 
met karabijn en xnarechausseesabel. Sedert J 9J2 zijn bij 
de hoogergenoemde treinafdeeling in Atjeh en 
Onderhoorigheden wederom olifanten ingedeeld ； in 
1915 waren 10 dieren aanwezig, terwijl het in de 
bedoeling ]igt dit aantai tot ten hoogsto 15 uit te breiden. 

Korps Ambtenaren; hierloo behooren 2 inge- nieurs 
van den Topographischen dienst, 1 referendaris, ] slam 
boek beheerd e r, ) archi- yaris, 1 bibliothecaris, 1 chef 
van het bureau inlichtingen, 1 directeur van de 
krijgsgeschied- kundige afdeeling van den gen. staf, 1 
beheerder van het grasland te Tjimahi en 42 commiezen, 
de laatsten alien werkzaam bij het Dep. van Oorlog; 
bovendien, sedert )913, 15 magazijn- 

nioesters, waarvan 1 hoofd-magazijnmccslor. Do 
inagazijnmcosters behooren gcdccltelijk tot do artillcrie 
en do genie, gedceltelijk tot do intendance en zullen 
geleidelijk de officieron-maga- zijnincesters vervangen. 

Korps militaire schrijvers, telt thans (1917) 25 
adjudant-onderofficioren, 69 sergcant-ma- joors, 199 
sergeanton en 246 korporaals of soldaten. Dit pcraoneel 
is, naar behoefte, over do verschillende wapens en 
diensten verdeeld en op de militaire bureaux te werk 
gesteld. Ontbrekende militaire schrijvers kunnen worden 
vorvangen door burger-schrijvers, dio in vier klassen 
worden onderscheiden. Bepalin- gen omtrent 
samenstelling, indienststelling, aanvulling, indeeling, 
bevordering, enz. van hot schrijverspersoneel zijn vervat 
in verschil- lende kon. en gouv. besluiten, die zijn opge-
nomen in. de, sedort herhaaldelijk gcwijzigde algemeene 
order voor het leger 1903 no. 25. 

Korps stafmuzikanten, in garaizoen to Wel- tevreden, 
telt (zio het Kon. besluit in Ind. Stb. 1915 no. 404), 1 
kapelmeester, 1 hulpkapel- nieester en ten hoogste 29 
stafmuzikanten der le, 2e of 3e klassc; bovendien kunnen 
bij do etafmuziek 10 Eur. militairen ter beproeving of 
opleiding zijn ingedeeld. 

Militaire school, Zie ONDERWIJS, MILITAIR. 
Hoefsmidschool, we rd bij kon. besluit in Ind. Stb. 

1908 no. 240 in de formatie van het leger opgenomen ； 
z可 is gevestigd te Salatiga en staat onder toezicht van 
den inspec- teur der cavaJorie. De eerstaanwezend paar- 
denarts te Salatiga is directeur der school. Zoowel voor 
de cavalerie als voor de bereden- artillcrie worden 
hoofsmeden aan deze inrich- ting opgeleid. Bij de 
algemeene order voor het leger ] 908 no. 57 is een 
regiement voor do hoefsmidschool vastgcstcld. 

Remonle-Depot. Zie REMONTE. 
Permanente M Hilaire. Spoorweg Commissic, we rd 

in 1896, bij wijze van tijdelijken maatregcl, in het leven 
geroepen in het belang van ecuo spoedige 
troeponconccntratie bij opkomend oorlogsgevaar, 
teneinde het gebruik van spoor- wegen alsdan en in 
oorlogstijd in zijn vollou omgang te regelcn. Bij het Kon. 
besluit in Ind. Stb. 1901 no. 1GG word zij als con onder- 
deel van den generalen staf in de legerforniatie 
opgenomen. Sedert het Kon. bcsL in Ind. Stb. 19J5 no. 
404 vormt zij een afzon- dcrlijk Jcgeronderdeel; de 
commifisic is sanicn- gcsleld uit: den clicf van don 
generalen stnf aJs voorzitter en 3 ledeii, waaroiider de 
Jioofd- inspectour der spoor- on tramdicnsten op Java, 
een hoofdofficier of kapitein van den generalen stftf, en 
eon kapitein of luitenant van een der vicr wapens, tevens 
secretaris. Aan dercommis- sic kunnen ten hoogsto drie 
actief dienendo of gepeusionneerdo hoofd- of subalterne 
ofl'icicren en ten hoogste drie spoorwegdeskun(1 igen 
als buitengewono leden worden toegevoegd. 

MHilaire arrest- en provoosthuizen worden 
onderscheiden in de militaire strafgevangenia tevens 
huis van detentie te Tjimahi cn de pro- voosthuizen. Het 
in de formatio van 1882 voorkomende militair huis van 
arrest to Se- marang, werd in 1896 overgebrachl en krecg 
(Gouv. besluit van 1 Augustus J898), daar het bestemd 
was tot o])ncming van met inili- tairc gevangenis zoowel 
als van met militaire 
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detontio gcstrafton, don naam van „Militairo 
strafgovangenis tovona huis van detontio,\ Dcze 
inrichting staat gohool onder militair bohcer; het 
personcel bestaat uit een kapitoin- directour, 2 ad j udant-
ondcroff iciercn, 3 ser- goanten en 1 korporaal op 25 
gevangonen of gcdotineerdon (minimum 11). 

Bedrocg in 1882 het aantal militairo audi- tien 11, 
thans (1917) is het aantal krijgsradon ingokrompcn tot 6, 
met de volgendo stand- plaatsen, in elk waarvan 一 mot 
uitzondering van Makasser — eon provoosthuis is: Bata-
via (rechtsgebied de le en de 4e Mil. Afd. op Java en de 
militaire commandomenten van Kiouw, Palombang en 
Djambi en do Westor- afd. van Borneo), Magelang 
(rechtsgebied do 2o en de 3e Mil. Afd. op Java, het 
militair com- mandement der Zuider- en Ooslerafdeeling 
van Borneo on do residentie Bali en Lombok), Padang 
(rechtsgebied de militaire comniande- raenten van 
Sumatra's Westkust en Tapanoeli), Kocta-radja 
(rechtsgebied het militair com- mandement van Atjeh en 
Onderhoorighcd en), Makasser (rechtsgebied de militaire 
commande- menten van Celebes en Men ado en van 
Timor en Onderhoorigheden) on Amboina (rechtsgebied 
militaire commandcment van Amboina en Ternate). By 
elk provoosthuis, bohalvo dat te Amboina, waar geen 
porsoneel noodig is, zijn ingcdeeld 1 provoostgeweldigo 
en een of meer stokkenknechts (korporaals), al naar 
gelang van het aantal arrestanten. 

Nog niet in de legerformatie opgenomen is de proef-
vliegafdeeling, dio bij G. B. van 30 Mei 1914 no.39 bij 
wijze van tijdelijkon maat- regol. word opgericht. Zio 
LUOHTVAART. 

Legerreserve. Bij ordonnanlio in Ind. Stb. 1902 no. 
390 is vastgestoid een „Voor- ]<)<jpige regcling 
betreffende do oprichting en het beheer van eon 
legerreserve in India", wclke thana (19J 7) nog van kracht 
is, doch wclko inrichting bestejnd is om to worden 
opgehoven, o.)n. in verband met de invoering van den 
militairen dicnstplicht. (Zie AIILITIE). Alhoowel heL 
aantal reservisten (gewezen militairon van het Indischo 
leger) van 50 (44 Eur., 1 Ainb. cn 5 InJ.) in ] 904 sleeg 
tot 393 (361 Eur., 4 Ainb. cn 28 Ini.) in 1917, kon dezo 
reserve, gelct op <le belangrijkc aanviflling van levcnde 
Kf rijdkrachton, wclko voor het bieden van ccn 
hardnokkigen togenstand tegenover eon bui- 
tcnlandschcn vijand bcsliHl noodig zal zijn, van niet vccl 
betcekcnis worden gcaeht. Daar- <>m word, blijkens do 
moinorio van toclichting, bchoorendo bij do begrooting 
voor 19J 2, over- gogaan tot het vormen — naast 
vorongouocin- <le legerreserve — van ecnc reserve door 
in vredestijd goed gcsignalcerdo inlandscho mi- Jitaircn 
in civielen dienst to doen ovorgaan ondor verplichting 
om voor horhalingsoofonin- "cn cn bij mobilisatie ondor 
do wapenon to kojnen; do hierdoor in het vrodeslcgor 
open- vullcndo plaatsen worden natuurlijk aango- vuld. 
De voor de ini. rosorvisten open to stollen civiolo 
betrekkingon zijn van zoodanigen an rd, dat zij in 
oorlogstijd niot vcrvuld behoe- von te worden of zondor 
bozwaar door andero personon waargenomen kunnen 
wordon (oppasser bij do politic, bureau-oppasser, bood- 
wchaploopcr, magazijnsknecht, enz.). Op die wijze word 
het mogelijk geacht ccn roservo 

van 士 4G00 in an to vornion. Blijkens de mo- morio van 
toolichting, behoorendo bij do begrooting voor 1913 
echter word dezo z.g. ,,In_ landscho reserve" bestemd 
voor indeeling by den nieuw gcorganiseerden troin. (Zie 
hiervoren onder „Trein,'). De in 1917 in het levcn ge- 
roepen dicnstplicht voor Ncderlandscho onder- danen van 
Europecsche afkomst en de to vor- wachton in voering 
van dien plicht voor do onderdanon, behooronde tot de 
Ini. of do daar- medc gclijk gestolde bevolking (zie 
MILITIE), maakt cen nieuwe, grondigo regeling van het 
re- servevraagstuk noodzakelijk. Eendusdanige regeling 
kan in 1918 wordon verwacht. AIs reserve- formaties 
kunnen thana ook nog genoemd worden: 

a. Het vrywiHig automobiolkorps op Java on 
Madoera, waarvan de regeling is vastge- steld bij de 
ordonnantie in Ind. Stb. ] 913 no. 48 (het telde in 1917 G6 
leden). 

b. Het vrijwillig motorberichtrijderskorps op Java en 
Madoera, waarvan do regeling is vast- gesteld bij de 
ordonnantie in Ind. Stb. 1916 no. 322 (ster-kte vastgesteld 
op 20 man). 

c. Het korps reserve-telegrafisten, waarvan het 
voorloopig reglement botroffende samen- stelling, beheer 
en oefening is vastgesteld bij do ordonnantie in Ind. Stb. 
1912 no. 285. 

d. De korpsen rcserve-lijnleggers en tele- foniston, 
waarvan het voorloopig reglement, betreffende 
samcnstelling, beheer en oefening is vastgesteld bij de 
ordonnantie in Ind. Stb. 1913 no. 314. 

Ten slotte zij nog verxneld, dat ook de schut- terijon, 
de vry willigerskorpsen, de korpsen barisan van Madoera 
en het legioen van Mang- koo Negara (zie de 
desbetreffende artikelen) goroepen kunnen worden om 
met het leger saam to werken tot verdediging van het 
grond- gebied van Nederlandsch Indie. 

Aanvulling ojjicieren. Voor wat betreft de wijze van 
aanvulling van do officierskorpsen der vier wapens, on 
van het dienstvak der militaire administratio wordt in de 
eerste plaats verwczen naar hot ter zake medegedeelde in 
het artikel „ONDEKWIJS, MILITAIR". Ook door 
dotacheering en overplaatsing van officieren van het 
Nederland sc lie loger wordt het In- dische officierskorps 
aangcvuld. Vooral in tij- den, waarin veel van het leger 
we rd gevergd (1894 Lombok, 189G en volgonde jaron 
Atjeh) zijn gedetaeheerde Nederlandschc officieren con 
zoor gewaardeorde vorsterking van het Ind. officierskorps 
gewecst. Dezc detachee- ringon tot aanvulling van 
incompleet moeten wel onderscheirion worden van die, 
gegrond op hot Kon. besluit in Ind. Stbl. 1S71 no. 176, 
waarbij is bcpaald, dat jaarlijks eenigo subftlterno 
officieren van het Nederlandsche- bij het Indischo leger 
en oiugokecrd van dit logor bij het Nederlandschc zullen 
worden ge- dotachccrd en zulks teneindo do 
Nederlandsche officieren in Indie krijgsorvaring to laten 
op- doen en de Indische officieren in Nederland hunne 
thcoretischo cn technische konnis te doon vcrmcerderon. 
Enkolo aanteekeningen omtrent de aanvulling van do 
dienstvakken van den gencralen staf cn van de intendance, 
zoo mode van hot officierskorps van den ge- 
ncoskundigen dienst mogen hior nog volgen. Ingevolgo 
het Kon. besluit in Ind. Stb. 1876 no. 158, boholzonde 
eono roorganisatie 
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van den bij Kon, besluit in Ind. Stb. 1873 no. 270 
opgcrichton gonoralen staf, we rd de oplciding dcr 
stafofficieren in Indie losgelalen om plaats te maken 
voor cen oplciding in Nederland en worden bij dien staf 
bij voorkevir ingedeeld “officieren, dio den vollcdigcn 
cursus lor krijgs- (of vroegere staf-) school doorloopen 
hebben, voorzoover do rapporten nopens hun verblijf 
aan die inrichting van onderwijs tot zoodanige plaatsing 
aanleiding geven". 

Waren geon officieren beschikbaar, die aan dien 
eisch voldeden, dan konden ook andcro, bij hun wapen 
uitmuntende, officieren dcr vier wakens bij den 
generalen staf worden ge- plaatst. Artikel 17 van de 
„Regeling van de bevordering, het ontslag en het op 
non-acti- viteit stellen van de Europeesche officieren" 
(Kon. besluit van 24 November 1859 no. 69, sedert 
herliaaldelijk gewijzigd en aangevuld, en vervangen 
door de regeling in Ind. Stb. 1910 no, 592) bopaalde o. 
m. dat de officieren van den generalen staf door den 
Gouvernour- Generaal worden benooind op voordracht 
van den Commandant van het leger. De thana (1917) 
geldende, hiervoren genoemde regeling (Kon. besluit in 
Ind. Stb.1910 no. 592) houdt in artikel 24 een 
geJijkhiidende bepaling in cn voorts, dat de officieren 
van den generalen staf worden gekozen uit die officieren 
van de verschil- lende wapens, die voor den dienst bij 
dien staf een byzondere geschiktheid bezitten. 

Artikel 20 van vorenbedoclde Regeling van 1859 
schreef voor dat in do oponvallendo plaat- sen bij het. 
korps militaire intendanco wordt voorzien door 
bevordering, en, voor zooveol betreft den laagsten 
(kapiteins)rang door o.vcr- plaatsing van alleszins 
geschikte officieren van het korps kwartiermcesters, bij 
voorkeur van hen, die den volledigen intendance-cursus 
aan do Hoogorc krijgsschool met vrucht hobbon 
doorloopen. Artikel 29 van de Regeling van 1910, 
zooals dit artikel luidt ingevolge het Kon. besluit van 9 
Nov. 1917 no. 49, stelt het dienst- vak der intendance, 
zoo noodig met bevordering tot kapitein-intendant, open 
voor officieren van een der wapens of van de militaire 
adjninistratie, die getoond hebben voor den 
intendancedienst eene bijzondere geschiktheid te 
bezitten; tot dusver echter is nog geen officier van eon 
der wapenB bij de intendance geplaatst. 

Speciale opJeiding tot officier van gezond - heid en 
tot militair apotheker bij het Indische leger heeft vroeger 
bestaan, tot J 868 bij do ,,R日kskweekschool voor 
militaire geneeskun- digen" te Utrecht, daarna, tot 1886, 
voor officieren van gezondheid bij het militair hos- 
pitaal te Ainsterdam en voor militaire apotJie- kers te 
Utreclft. Sedert laatstgenoemd jaar echter heeft de 
aanvulling van bedoelde officieren plaats uit studenten 
van de NederJand- sche universiteilen, die zich verbind 
on voor den Indisch militairen dienst onder het genot 
van een toelage, waarvan het bed rag in den loop der 
jaren zeer aan verandering onder- hevig is geweest en 
vorband hield met de bo- hoefte aan militaire 
geneeskundigen en apo- thekere. Het „Regieinent voor 
de opJeiding van studenten in de geneeskunde aan do No- 
derlandsche universiteiten tot officier van go- zondheid 
bij bet leger in Ned erland sch- Ind i e of bij de 
zccmacht" is vastgesteld bij Kon. 

bepluit van G Mei 1880 no. 41 en opgenomen in Bijblad 
4366; hot word scdcrt horhaaldolijk gewijzigd, 
laatstolijk bij Koii. bcsluit van 23 November 1914 no. 
15a). Do Reglemcnton voor de oplciding van militiiiro 
apothekers en -paar- denartsen worden aangetroffen 
respectiovclijk in de bijbladen 7053 en 3254. Ook 
kunnen artsen, apothekers on paardenartsen onder bo- 
paalde voorwaarden cen verbin ten is als officior van 
gezondheid, inilitair apotheker of militair paardenarts 
aangaan. 

De militaire geneeskundige dienst heeft steeds te k am 
pen gehad mot gebrek aan offi- cieren van gezonclheid 
en dikwijls ook met gebrek aan apothekers. Oin den 
toeloop to be- vord cron worden inaatregclen getroffen 
tot verbetering van de positic der officieren van 
gezondheid; zij worden beter bezoldigd en voor hen zijn 
gunstiger bepalingcn omtrent bevor- dering en 
pensionneering in het leven goroo. pen dan voor de 
andere officieren (Zie Kon- besluiten in Ind. Stb. 1908 
no. 287 en 1910 no. 592). Desniettegcnstaando heeft men 
nooit vreemdclingen in het korps officieren van 
gezondheid kunnen missen; deze kunnen, evenal s 
trouwens Ncderlandsche artsen, ook tot een tijdelijke 
verbin ten is worden toegelaten ； zio hieromtreiit de bij 
bladen 3387, 3537 en 5297, voor tijdelijke aanstelling tot 
militair apotheker bijblad 3848. Tijdelijke officieren van 
gezondheid 2e klasse kunnen gedurende, dan wel bij het 
einde van hun tydelijk verband, met behoud van 
anciennitcit overgaan in het vasto korps officieren van 
gezondheid (zie Ind. Stb. 1907 no. 34 en 1908 no. 34). 
Bij het Kon. besluit in Ind. Staatsblad 1907 no. 462 is 
bepaald, dat de voor de Europecsche officieren van de 
landinacht geld end e bepalingcn omtrent bevordering, 
ontslag, op non-activi- teitsstelling en toekenning van 
pensioen, toe- passelijk zijn op inlanders, die tot officier 
van gezondheid worden benocmd, nadat zij in Nederland 
de vereischle oplciding liebbcn ge- noten. Dit bcsluit 
word bij het Kon. bcshiit in Ind. Stb. ]912 no. 604 ook 
toe])a8Hc- lijk verklaard op de met inL gelijkgestoJdc 
porsonen. Thans 1917 tell hot korps officieren van 
gezondlieid 4 Inlanders cn 1. Chinees. 

Zie ook onder GENEESKUNDIGEN DIENST B. 
militaire. Voor „Inlandscho officieron** wordt 
verwezen naar het artikel ONDERWIJS, MI- LIT AIR. 

Aanvulling Minderen. 8 Juli 1814 benoonulo Koning 
Willem I cone commissie, die voorstel- len had te doen 
omtrent eon nieuwo „Krijgs- niacht voor Indie**. Deze 
commissie adviseordo de krijgsmacht te doen bestaan uil 
korpsen- vrijwiJligers van het Nedcrlandseho legcr, dio 
bij toerbeurt naar Indie zouden gaan. Kon dat niet, dan 
stcldo zij 一 a]s hulpmiddel — voor, naar Indie uit tc 
zenden: aun te werven vrijwiUigcrs, waaronder: 
vreemdelingen, vrij- willigers van het Ncderlandsche 
leger (zoo noodig aan te wijzen), vrijwilligers van de 
militio en desertcurs. Doze troepen zouden een tied 
blijven vornicn van het Ncderlandsche legcr. 
Tengevolge van den terugkeer van Napoleon 

i) Een nieuw reglemoot voor do oplciding van 
officier van gezondheid is vastgcstekl bij Kon. Best van 
2 Maart 1918 No. 16. 
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van Elba gingen eerst in October 1815 de ecratc 
detnchementen naar Indie. N& 1818, van welk tijdstip 
de nooit officieel vastgesteldo ache id in g tusschen het 
leger in Nederland en dat in Indie feitolijk dagleekont — 
alhocwel ze eorat in 1830 een voldongen fcit was —, lict 
de aan- vulling van het Indische leger uit Nederland zeer 
te wenschcn over, zoodat in 1825, bij het uitbrekcn van 
den Java-oorlog, bijna 1/3 aan de formatie ontbrak. Daar 
de resultaten van de werving onvoldoende bleken, 
bepaalde het Kon. bcsluit van 28 October 1826 no. 138, 
dat een expeditionnaire afdeeling, ter sterkte van ruim 
3000 man, voor 2 jaren naar Indie zou vertrekken. (Zie 
hicrvoren onder Formatie biz. 546). Het zenden van 
georganiseerde korpsen uit Nederland had ook in 1829 
en 1835 plaats, doch overigens werden de in Nederland 
aangeworvenen of van het Nederland- sche leger 
overgen omen of gedetacheerde mili- tairen als 
detachementen suppletie-troepen naar Indie gezonden en 
aldaar bij bestaande korpsen ingedeeld. (Omstreeks 
1895 zijn enkele nialen complete compagnieen van de 
Koloniale Reserve naar Indie gezonden, welke aldaar 
tijdelijk bij- eengehouden, doch later over bestaande 
korpsen werden verdeeld). 

Voor een volledige geschiedonis van de werving in 
Nederland ten behoeve van het Ncdcr- landsch-Indisch 
leger wordt verwezen naar： „De aanvulling van het 
Europeesche element in het Nederlandsch-Indische 
leger", voor- dracht gehouden door J. C. van den Belt in 
de Vereeniging tot bcoefening van de krijgs- wetenschap 
(Orgaan dier Vereeniging, 1911 — 1912, I Ve 
Afdeeling), waaraan het vorenstaande cn ook hetgcen 
volgt grootendeels is ontleend. 

In den loop der jaren heeft men tot een groote 
verscheidenheid van middelen zijn toe- vlucht moeten 
nemen om de resultaten der werving in Nederland in 
ovcrecnsteniniing te brengen met de behoefte aan 
Europeanen voor het leger in Indie en toch is men 
dikwijls daarin niet geslaagd, zooals uit het ondcrvol- 
gende moge blijken. In de eerste 15 jaren van de 
koloniale werving volgden de bepalingen daaromtrent 
elkandcr sncl op en gelijken tred daarmede hidden de 
voorschriften tot tegen- gang van dcsertic, welk kwaad 
zulke verhou- dingcii aannam, dat gemiddcld 25 % van 
de aangonomenen uit dien hoofde niet naar Indie 
vcrlrokken, terwijl velo anderon Indie nooit bereikteu, 
omdat zij wegens insubordinatio a.a. uit de geledcron 
vcrwijderd moesten worden. Het aanta] vreeindelingen 
onder de aange- nomenen was toon bijna even groot als 
dat der Ncderlandcrs, doch eerstbcdocklcn konden voor 
het op sterkte houden van de Indische troepen- macht 
niet worden go mist. Na het beeindigen van den Java-
oorlog deed do Belgischc om- wcntcling do uitzending 
van inilitairen naar Indic tot een minimum dalen en nam 
de deser- tio steeds grootor afmetingen aan. In 1833 
word den autoriteiten daarom verzocht, hen,' die zich 
voor dicnstnoming nanmeldden, te bewegen uitsluitend 
voor Indie tc tcokenen. In J 842 inoest men or too 
overgaan om voor dienstneming in Indie minder strengc 
physickc eischen to stellcn cn in 1845 om do leeftyds- 
grens voor vrijwilligers op 44 jaron te stellen, de lengto 
op alechts 1.50 M. 

Het volgcndo jaar dwong de nood ertoc, zelfs 
manschappcn uit de 2c klasse van militaire discipline 
onder bepaalde voorwaarden tot een ko- lonialc 
verbintenis toe te laten. Ook toon blcven de resultaten van 
de werving nog onvoldoende en daarom werden in 1848 
de handgelden ver- hoogd en van / 10 voor Ncderlanders 
en / 6 voor vreemdclingen gebracht op respcctievelijk / 24 
en / 9, terwijl aanbrengpremien werden uitge- loofd van / 
10 voor een Nederlander en / 1 voor een vrcemdeling. Het 
resultaat van al deze maat- rogelen, waaronder enkele zeer 
bedenkelijke, was, dat het gewone jaarlyksche contigent 
van 1000 man en cen buitengewoon contingent van 
dezelf- de sterkte naar Indie konden worden uitgezon- 
den. In 1850 hadden bedoclde maatrcgelen hun effect 
reeds weer verloren en was men gedwon- gon het 
handgeld der vreemdeJingen op / 24 te stellen; in 1854 
moesten de handgelden wederom verhoogd en gebracht 
worden op / 60 voor Nederland ers en / 40 voor 
vreemdelingen, Een maatregel, eveneons in het belang 
van de koloniale werving was de sc hen king van Koning 
Willem III van het landgoccl_ Bron beek in 1859, tot 
stichting van cen „KoloniaaTnWilitair In- validenhuis" 
(zie het artikel BRONBEEK). In 1859 werd bepaald, dat 
aan onderofficieren en korporaals van het leger in 
Nederland een gra- tificatie van onderscheidenlijk / 140 
en / 125 zou worden uitbetaald by overgang naar het Indi- 
sche legor. Dank zij de oprichting van werfburaux in 
enkele plaalsen in het buitenland, werd de toeloop van 
vreemdclingen z66 groot, dat in 1860 士 1530 
Europeesche militairen bo ven de forma- tio in Indie 
aanwezig waren. In dat jaar brak onder de vreemde 
militairen (Zwitsers) te Sema- rang eon opstand uit. (Zie 
E. de Waal, Onze Indischo financien, Decl II, biz. 149). 
Van 1863 tot 18G6 werden in *t geheel geen vreemde- 
lingen aangenomen. Na 1860 stegen de handgelden nog 
voortdurend: in 1862 tot / 120 voor „ingelijfden bij de 
militie", in 1S66 tot f 200 voor Nedcrlanders cn / 160 voor 
vreenidelingen. Ook de gratificatien voor militairen van 
het Nederland sc he leger bij overgang naar het Indische 
werden verhoogd, vooral in 1873 toen do le A- tjeh-
expeditie ruiine uitzending van militairen noodig maakte. 
Deze expeditie noodzaakte het handgeld. te verhoogen tot 
/ 300 voor een verbintenis voor 6 jaren, terwijl voor een 
4-jarig© verbintenis / 200 werd bctaald. Per provincie 
werden 3 onderofficieren als weryers aangesteld* een 
maatrogol, die weinigresultaat. had en dan ook spoedig 
weer werd ingetrokken. De werving van vreenidelingen 
daarentegen had in die jaren wel goedo resultaten. In 1878 
daaldo de behoefte aan vrijwilligers, zoodat beporkende 
bepalingen bc- treffendo de werving in het leven werclon 
geroe- pon: voor vreeindelingen werd het handgeld 
teruggebracht op / 200 voor 6- cn op f 100 voor 4 jarei), 
terwijl strengere oischen werden gesteld met betrekking 
tot het gohalte van vrcemdelin- gen. Echter was men er op 
uit het aantal Ncdcr- landers uit to breiden, want eindo 
1878 werden wed er onderofficieren-wervers in dienst 
gesteld tencinde zoodoendo den toeloop van 
Nedcrlanders te voriucerderen; wederom evenwcl werd 
dezo maatregel spoedig ingetrokken wegens gebrek aan 
resultaten. Toen in 1883 het uit Indio ge. vraagde 
contingent niet kon worden uitgezon- den, moeston — 
evenals ook in de volgende ja- 
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ren — eenige beperkende bepalingcn worden op- 
geheven, en word getracht nicer milicions to bcwegcn 
zich voor twee jaren bij het Indischo leger te laten 
detaclieeren. Waren in 1S86 tcngc- volgevan een en 
ander ook al eenige betcrercsulta- ton bcreikt, in de 
volgende jaren kon het ver- eischte contingent weer niet 
worden uitgezonden en werden'de autoriteiten van het 
Ncdorland- sche leger aangespoord hun voile aandacht 
aan do werving t.e schenken; aanplakbiljettcn cn 
annonces in nieuwsbladen inoesten reclame ma- ken 
voor den kolonialen jnilitairen dionst. Des- 
niettegenstaande bleven tot 1890 de wervings- 
rcsultaten ongunstig. In genoemd jaar word de kolonialc 
reserve opgericht (zic het artikel RESER VE-KOLONI 
ALE) en de verwachtingen daarvan met betrekking tot 
de aanvulling van het. Europeesche element in het 
Indische leger, waren hoog gespannen, waarvoor 
trouwens re- denen bestonden. Het handgeld namclijk 
bell roeg / 100 meer dan bij aanneming bij het Ko- 
loniaal Werfdepot te Harderwijk; de aangoworve- ne 
blee£ in den regelTj商f heC korps alvorens naar Indie 
te worden uitgezonden, had het recht om na het eindigen 
van zijn verbintenis of na. eon zesjarig vorblijf in de 
kolonien naar Nederland terug te keeren en verkrecg het 
vooruit- ziclit op een gage men t, dat 10 % hooger was, 
dan tot d us ver. Ondanks dit alles echter bleven •de 
resultaten beneden de verwachtingen: bij het Werfdepot 
bleef de toeloop van vrijwiHigers sta- tionnair, bij de 
Koloniale Reserve werden in de jaren 1891 en ,92 
slechts onderscheidenlijk 162 en 1G4 man 
aangenomen. 

Al waren ook enkele jaren voor do werving gunstiger 
dan de andere, toch is sedert — behou- dens in 1894 
(Lombok-expeditie) — Nederland niet in staat geweest 
de gevraagde contingen ten voor Indie te leveren, cn 
zulks niettegenstaande de vele gunstige bepalingcn die, 
met betrekking tot- de dienstneming bij het Indische 
leger, in het leven werden geroepen. Van een jnaatregel, 
die wel eenig resultaaG had, client hier nog melding to 
worden gemaakt: in 1907 werden, bij wijze van 
proef,op 6,later op 8 plaatsen in Nederland werfagenten 
aangesteld die alle inlichtin- gen betreffende den 
kolonialen militairen dienst konden verstrekken en 
tevens Nededauders en niet in werkelijken dienst zijnde 
miliciena voorloopig onderscheidenlijk voor dienstne- 
ming en detacheering konden aannemen; hun we rd 
voorts opgedragen vrecmdelingen, vrijwil- lig dicnende 
militairen en in werkelijken dienst zijnde railiciens den 
weg te wyzen om tot een verbintenis voor het Indische 
leger te geraken. 

In 1905 en '06 moesten in Indie, wegens ge- brek aan 
Europeanen, enkele Eur. cojn])agnieen worden omgezet 
in Amboineesche; bij G. B. van 15 October 1916 no. 11 
we rd bepaald, dat bij ten hoogste 12 Veldbatuljons de 
ontbjekende Bur. mindere militaire door Amboineezen 
kun- ncn worden vervangen, 

Sedert 1906 moeten Europeanen — ook die in Indi§ 
worden aangeworven — zich verbinden om te dienen 
bij de koloniale troepen, zoowel in 一 alH buiten 
Europa. Toen in J909 de kolonialc werving in 
Nederland onder het Departement 嚣'舄籍*盥烈L'crd 
gebracht (zic het artikel WERFDEPOT 
KOLONIAAL), werd tevens o.m. bepaald, dat de 
korpsen van het Neder- landschc leger zooveel mogelijk 
zouden worden 

ontlast van do administratievo bemocionis met do 
werving, dat het uitbetalcn van aanbrong- gelden als 
rcgcl zou worden afgeschaft, dat het handgeld voor 
Nederlanders cn vreemdelingon hetzelfde zou zijn, n.I. 
voor ccn 6-jarige verbintenis / 225, waarvan — aan 
Ncdcrlanders — f 150 zou worden uitbetaald, terwijl / 75 
belegd zou worden in de Kijkspostspaarbank (dezo 
laatsto bepaling is in 1914 weer ingetrokkon), dat de 
detacheeringstcrmijn van miliciens van 2 jaar zou 
worden gebracht op 3 jaren met behoud van de premie 
van / 20 en dat het “proefverband" zou worden ingevoerd 
— van 1/2 tot 1 jaar — voor hen, die voor een dadelyk 
ingaando verbintenis ongeschikt werden bevonden, 
hetzij wegens mindere physieke geschiktheid, dan wel 
wegens een minder gunstig verleden, In 1914 (Kon. 
besluit van 27 Maart no. 21) werden do premien voor 
Europeanen bij engagement en reengagement wederom 
herzien en bij engagement gesteld op / 250 voor een 
verbintenis van 6 jaren; voor gcoefende onderofficieren 
en min- dcren dcr Artillerie op / 300 voor 6 jaren on voor 
vrcemdelingen op / 225 voor 6 jaren. Bij reengagement 
voor 3, 4, 5 of 6 jaren op onderschei- denlijk / 225, / 300, 
/ 375 en / 450. Het handgeld bij detacheering naar Indie 
voor 3 jaren van ingelijfden bij de militie en. 
landweerplichtigen we rd gesteld op / 200. Nog in 
hetzelfde jaar werden de premien verhoogd tot / 400 
voor een vrij- willige verbintenis van 6 jaren en / '200 
voor cen verbintenis van 3 jaren. Deze inaatregclcn had- 
den niet het minste succes, want in 1915 bercikto het 
incompleet aan Europeanen bij het Indische leger het 
bedenkclijke cijfer van ruim 3400, het- geen aanleiding 
gaf wederom een beroep to doen op het Nedcrlandsche 
leger. Bij Kon. besluit van 19 Augustus 1915 no. 52 we 
rd bepaald, dat voor mililairen van de Nedcrlandsche 
landmacht de gelegenhcid zou worden opengesteld om 
voor 2, 3 of 4 jaren bij Jict Indische Icgor te worden 
gedetachccrd onder het genot van cen premie van 
onderscheidenlijk f 300, / 400, en / 500. 

Hier client nog te worden vermekl, dat in 1907 een 
begin we rd gemaakt met een proof oin na tc gaan of het 
groot incompleet aan Europc- anen niet gedecltelijk 
aangcvuld kon worden rnct Surinaainscho kleurlingen. 
Ecn dcrtigtal Surinamers werd daartoe bij de Kolonialc 
Reserve geoefend en. daarna naar Atjeh gezonden (Fe- 
bruari 1911). Zij voldcdcn niet, zoodat het, blij^ kens het 
koloniaal verslag van 1912 geen aan- bevding verdiende 
het incompleet aan Euro- peaiien in hot leger met dit 
clement aan to vul- len. Thans wordt een proef op klcine 
schaal go- nojnen met aanwerving van Cura(;aoschc in- 
boorlingen. 

Het steeds stijgone! tekort aan Europeesche 
vrijwiHigers, is eon der redenen geweest, die ge- leid 
hebbon tot de invocring van den militairen dicnslpJicht 
(Zic: MILITIE). 

Zic voor wat betreft de werving in Nederland ook de 
Kegeling betreffende de Kolonialc Reserve (Kon. besluit 
van 24 September ]909 no. 84), zooaJs die sedert is 
gewijzigd en ook do arti- kelen WERFDEPOT, 
KOLONIAAL- cn RE- SERVE-KOLONIALE. 

Tot 1886 werden alle detachemcnten supj)letic- 
troepen gedirigeerd op Batavia; sedert dat jaar tot aan <le 
opheffing van het tor Sumatra's Wcst- kust geJegerde 4c 
Depot-Bataljon (19J2), gedeel- 
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tclijk ook op Padang (9 h 10 dctachcmcnten per jaar). To 
Batavia worden de supplotio-troopcn tijdelijk 
opgenomen door het subsistonten-kndcr (van 1869 tot 
1892 door hot sedert opgoheven suppletic-depot tc 
Mecster-Cornclis), vanwaar zij worden ingcdeeld bij de 
vcrschillonde korpsen van het leger； de militairen der 
infantcrie sedert 1878 bij cen der in dat jaar opgerichte 
depot- bataljons. 

We r vin g in Indio. Sedert de opheffing van hot korps 
Pupillcn (zic GOUVERNE- MENTSP UPILLEN), welko 
inrich ting jaarlijks conige Europeeschc inililairen voor 
het leger leverde, geschiedt de aanvulling van het leger in 
Indie uitsluitend door werving, zoowcl wat be- treft het 
Europeeschc als het Inlandsche element. Uitdrukkelijk 
bepaalt het Gouv. besluit van 9 April 1852 no. 15, dat 
kunstgrepen, van welkcn aard ook, oni personen, 
bepaaldelijk om Inlanders tot dicnstneming te verlokken, 
ver- boden zijn. Om den toeloop van Indo-Euro- peancn 
te bevordcren zijn in den loop der tijdcn in de koloniaal-
militaire litcratuur vele voorstel- Icn gedaan, doch tot 
bijzondere maatregelen van blijvenden aard hebben die 
niet geleid. Allcen dient vernield, dat bij Gouv. besluit 
van 17 Juli 1905 no. 28 word bcpaald, dat ter be vordering 
van dewervingvan Indo-Europeanen,in Indie geboren 
Europeanen een voorloopigc vorbintenis kon- den 
aangaan.inilicn zij, bij aamnelding tot dicnst- neming, 
behept wordon bevonden met ziekten of gebreken, die 
van zoodanigen aard zijn, dat het vermoeden gewettigd 
is, dat zij na indeeling gedurende zes maanden bij ecn 
korps, gclcgcrd in een voor hen geschikt klimaat, 
volkomen gc- schikt voor den acticvcn militairen dienst 
zullen zijn. Alhoewel in 1910 slechts ecn vijftal Indo- Eu 
ropeancn een dusdanige voorloopige verbin- tenis had 
aangegaan, is bcdocldc niildc bepaling totopheden (1917) 
bestendigd. In de jaren 1911- 1915 bedroeg het aantal in 
Nederlandsch Indie aangeuomon Eur. militairen 784. 

He I grootste gedeelte (土 */i) van het Indische leger 
heeft altijd bestaan uit militairen van in- hcemschcn 
landaard ； het Bengaleesche element, dat duurvan in den 
nan vang der vorige ceuw nog ecn aanziculijk deol 
uitmaakte, is reeds spoedig na <lcn -Juva-oorlog daaruit 
bijna geheel ver- <1 wenen. Ointrent de werving van 
Balineczen tijdens genoemden oorlog wordt vcrwczcn 
naur: E. S. de Klcrck. De Java-oorJog 1825—,30, Vierde 
deel, biz. 49—GO. Het hoofdbestanddeel van het 
Irdandsche element vormen de Javuncn cn 
Socndanoezen, hot besto — het nicest ge- vechtswaanlige 
— de Amboincozcn. Doze laat- sten worden op grond 
daarvan dnn ook nagenoeg geheel op denzelfden voet 
geklccd, verplecgd on betaaid nls de Europeanen. Ondcr 
den algomoo- iien naam van ,,An】boineczcn'' worden in 
al wat， de werving botreft, nevens do inboorlingen van 
<lc Molukschc eilandon en hunne afstainnwlingcn, inedo 
begrepon cl io uit do rcsidontic Menado (waiironder ook 
de afdceling Goronlalo) en hun- no nakomelingon. Zio 
het artikel AMBOINEE- ZEN. De overige inheemscho 
militairen worden inct betrokking tot de werving 
onderschoiden in Javftnon, Soendancezen, Madoercczen, 
Boegi- ncczen en Maleiors; onder de laatsten zijn be- 
grepen ai de inlanders, die nict tot een der overige, 
hiervoren gcnocinde, categorieen bchooron, nls 
Tiniorcczen, Ninsscrs cnz. Do handgelclon of 

premien bij dicnstneming voor 6 jaren, die in 1832 voor 
Ainboincczen / 40 cn voor do overige Inlanders / 20 
bedroegen, zijn later aan vele ver- anderingen 
onderhevig gewcest (in 18G8 voor Inlanders gcstcld op / 
50 voor 6 jaron, in ]873 °P / 80 voor 6 jaren). Meermalen 
ook werd de werving van cen bepaaldcn landaard 
tijdelijk gcsloten of wel met bijzondere middclen aange- 
wakkerd, al naar gelang van dicn landaard een 
overcompleot clan wel een incomplcct aanwezig was. De 
bedragen der premien bij engagement cn reengagement 
zijn vastgesteld bij het militair tarief no. 13, volgens 
hetwelk aan Amboincczen bij dienstneming voor 6, 4 of 
2 jaren onderschei- denlijk worden uitbctaald / 200, / J20 
of / 60 en aan Inlanders voor G of 2 jaren 
onderscheidenlijk /75 of / 25 (aan Timoreezon 
onderscheidenlijk / 120 en / 40). Bij Gouv. besluit van 7 
Mei 1914 no. 14 werden, bij wijze van tijdelijken 
maatregel en in afwijking van het militair tarief no. 13, 
de premien voor Inlanders (uitgezonderd Timo- reezen) 
gesteld op / 100 voor G jaren. en / 30 voor 2 jaren en de 
premien bij reengagement voor dezen landaard voor 6, 4, 
2 en 1 jaar, onderscheidenlijk gcbracht van f 75 op / 100, 
van / 50 op / 60, van / 25 op / 30 en van / 10 op / 15, 
Bedoelde tijdelyke maatregel is bij de Ind. be- grooting 
voor 1915 bestendigd. Toen in 1914 de verwikkelingen 
in Europa de autoriteiten in Indie bedacht deden zijn op 
cen spoedige ver- sterking van de weermacht, werd de 
werving daar te lande onbeperkt opengestcld, met het 
resultaat dat nog voor het eindc van het jaar niet allecn 
het incompleot aan Europeanen door Inlanders was 
aangevukl, doch zelfs een overcom- pleet aan militairen 
aanwezig was. 

De hoofden van gewestelijk bestuur werden reeds bij 
Gouv. besluit van 9 April 1S52 no. 15 door do Rogecriiig 
uitgenoodigd om in het be- lang. van de werving naar hun 
beste vermogen niede te werken; den residenten van 
Amboina on Menado werd bovendien aanbevolen om 
aan de bijzondore bepalingen betreffende de werving in 
hun gewest de meest mogelijke openbaar- heid te go ven 
en om, zonder bepaalde pressie uit te oefencn, de 
werving van Amboineczen en Me- nadoneezen door 
gepaste middelen te bevorderen (Gouv. besluiten van 5 
September 1873 no. 24 en 13 April 1875 no. 30). In elk 
garnizocn is een of- ficicr belast met de 
aangelegenhcden, de werving betreffend; personen, die 
in dienst wenschen te treden, kunnen zich daartoc bij 
bedoelde officio- ren aaiimoklcn, al of niet door 
tusschenkomst van cen aanbrcngcr. Aan daartoo 
gcschikte In- landschc ondoroffioron wordt gclcgonheid 
gege- von de werving to bevorderen; zij kunnen zich 
daartoo buiten den rayon van het garnizoen be- geven. 
Op plaatscn, wnar geen garnizoen ligt, zijn de 
instructcurs dcr gewaponde politie of andere daartoo 
gcschikte personen met de werving belast door en onder 
toezicht van de hoofden van gewestolijk bestuur (Gouv. 
besluit van 1G Juni 1905 no. 13). Amboinoesche, Ma- 
doercesche, Boogineosche, Niassche en Timo- roeschc 
(Rottineescho) ondorofficioren en man- schappen 
kunnen in het belang van de werving voor 4 a 6 ma and 
on met verlof naar hunne nego- rijen worden gezonden, 
ondor genot van vrij transport on vrije voeding 
gedurende de been - on terugreis en van soklij gedurende 
den verloft ijd (Gouv. besluiten van 5 September 1873 
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no. 24 en 16 Juli 1905 no. 13). Zoons van mili- taircn of 
gewezcn militairen kunneu, nadat zij hun 14e lovensjaar 
zijn ingctreden, tot con voor* loopige verbintenis 
worden tocgelaten ； biij het intreden van hun 17e 
lovensjaar mocten zij zich verklaren omtrent hot 
aangaan van ccn verbintenis (Gouv. besluit van 16 Juli 
1905 no. 13). 

Volgens de jongsto niailberichten is cindo 1917 eon 
proef begonnen met，aanworving van Atjehors voor 
hot logon 

De wijziging van art. 113 van hot Regeerings- regie 
men t bij de wet van 23 Moi 1917 (Ned. Stb. no. 418) 
hceft ton docl do inogclykheid to opencn om voor Indie 
gclcido町k over to gaan tot een ander stolscl van 
logorvoming, n.l. ecn kaderjnilitic leger. Zio MILITIE. 

Ondcrvolgendo, a an de Kolonialc Vcrslagon 
ontleende staat, mogc een denkbccld geven van de 
fonnatie- cn werkelijke sterkte van het legcr | in den loop 
dor tijden. 

Jaren 
Feitelyko forniatio Sterkto 

Ofli- 
cieren. 

Euro- 
peancn. 

Amboi- 
neezen. Inlanders. Offi- 

cieren. 
European 

en. 
Aniboi- 
noozon. Inlanders. 

Ultimo 1855 1054 9283 1744 11354 1021 7863 1110 12779 
„ 1860 1255 10284 1308 15104 1127 12G74 1189 15073 
.. 1865 1314 12228 872 14314 1255 11065 984 14209 
,, 1870 1342 12160 7G3 13877 1273 12831 820 13824 
„ 1875 1530 14273 801 15838 14IG 14826 9G7 18203 

1880 1481 14974 970 14562 1456 15555 1322 14816 
,, 1885 1453 14134 J482 )3895 1371 13770 16G1 13618 
,, 1890 1447 14329 2242 17444 1384 13720 2290 16537 
,, 1895 1442 14059 2349 17854 1376 J6395 2777 19421 
,, 1900 1435 13952 3377 18441 13G7 13802 4093 18903 
,, 1905 1386 12881 4572 17206 1371 12054 5104 19329 
,, 1910 1361 12820 4714 16546 1339 10656 5706 1G789 
,, 1911 1357 12811 4714 16473 1325 10133 5685 16060 
” 1912 1351 12065 4789 17361 1276 9671 6080 15913 
,, 1913 1340 12037 4807 17865 1294 9138 6948 16437 
,, 1914 1336 11906 4873 18471 1285 8557 9277 19207 
,, 1915 1339 11909 4872 18466 1293 8503 9350 20189 

1916 1349 12198 5084 18822 1310 8535 9495 20781 

  
Ovei'compleet   

Incomplect,  
Jaren         

Offi- Euro- Amboi- In- Offi- Euro- Am boi- In- 
 cieren. peanen. neezen. landers. cieren. poanen. ncozen. landcrH. 

Ultimo 1855    1425 33 420 634  
,, 1860  2390   128  19 31 
„ 1865   112  59 1163  105 
,, 1870  671 57  71   53 
,, 1875  553 】66 2365 J14    ,, 1880  581 352 254 25    „ 1885   179  82 304  277 
,, 1890   48  63 609  907 
,, 1895  2336 428 1567 66    ,, J 900   716 462 68 150   ,, 1905   532 2123 15 827   ,, J910   992 143 22 2164   ,, J911   971  32 2678  413 

„ 1912   J29I  75 2994  J 418 
„ 1913 

  2141  46 2889  2428 
1914   4404 736 51 3349   „ 1915   4478 172J 46 3406   ,, 1916   4411 1959 39 3663   

Afgeploten Maart 1918.       H. B. 
LEGER DES HEILS. In 1894 begon het Legcr 

Heils zijn arbeid opJava, die zich sedert heeft 
uitgebreid tot Celebes en Sumatra. Het Hoofd- 

de gohcclc loiding van het work uit, als b.v. do keuze 
der poster),de plaatsing eno ver plant sing dcr 
offieieron en%, Deze laatsten. Lhana mi tn 200 

kwarticr JB gevestigd te Bandoeng. Vandaar gaat in getal ondor wie zoowel inannen als vrouwcii 
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worden steeds paarsgcwijzo uitgezonden; zijn zc 
gchuwd, dan gaaj; natuurlijk ccn cchtpaar samcn iiit, 
hun wcrkwijzo is als die in de Wcstorscho landen. Zij 
loven op hoogst eenvoudige wijzc, zoovcel mogclijk 
gchcel als inlanders. Als vrucht van zijn arbeid heeft het 
Lcgc-r des Hoils thans honderdon Indischo hcilsoklaten 
on velc Inland- sc he officieron (Javanen, Amboineezen, 
Menado- neezon enz.) In 1917 is in Bandoeng een 
Kweek- school voor Inlandsche Officieron van het 
Legcr des Heils geopend. 

De eigenlijke z e n d i n g s-a r b e i d onder do 
inlandsche bcvolking wordt verrfcht in de z.g. ,,desa-
posten". Dezc vindt men op Java o.a. to Oheribon, 
.Poerwored jo, Sapoeran, RigS, Moelja, Bawen, fati, 
enz. on op Celebes (Midden-Celebes) te Bora, 
Kalawara, Koclawi cn Sebcdi. Aan elk dozer posten zijn 
inlandsche scholen ver- bonden. 

Voorts heeft het Leger des Heils „militaire tehuizen" 
to Batavia (Weltevreden), Soerabaja, Malang, Solo cn 
Bandoeng. In verband daarmedo heeft evangelisatie-
arbeid plaats, worden open- bare samenkomsten 
gehouden, huisbezoek ge- daan, enz. 

Ook onder de Chineezen to Batavia wordt door het 
Lcgcr des Heils geevangeliseerd. 

Maatschappelyk w e r k. De volgcn- de 
maatschappelijke inrichtingen zijn thans in working: 

Ecn ,,tchuis voor Javaansche jongens" (waar 
vcrwaarloosdcn en jeugdige misdadigers worden 
opgenomen) te Kcdocng Pani bij Scmarang (vclen dezer 
jon gens worden, na ccn paar jaar to Kedoeng Pani 
vertoefd to hebben, overgeplaatst naar de landkolonie te 
Kalawara [Celebes]); ecn “tchuis voor Javaansche 
meisjes” (verwaar- loosden cn hcelc of halve weczcn) to 
Djokjakarta; kindcrtchuizen voor Indo-
EuropcancntcSalatiga, f o Bandoeng en tc Medan 
(Sumatra); redclingshui- zen voor mcisjes to 
Weltevrcden en te Seinarang; ecn tehuis voor 
ongchuwde moeders, met daaraan ver bond cn 
vcrloskundige klin iok, to Soerabaja; ccn inrichting voor 
zieke cn behoeftige inlanders (Bocgangan) tc 
Semaraiig; een ooglijders-hospi- t aal en kliniek tc 
Scmarang; con landkolonie to Kalawara (Middcn-
Cclcbes), gesticht om ver- anndc Javancn naar Celebes 
te doen imniigrec- ren en hen <luar in be tore 
omstandigheden to plaats.cn door het incultuurbrengen 
van bosch- gronden. Zic KOLONISATIE. 

A r b o i d onder in o 1 a a t s c h c n. Van de 
gouvernemcnts-lcprozon-kolonic tc Pelan- foengan 
(residentie Scmarang) word enkolo jaren gclcdon het 
boheer overgedragen aan het Lcgor des Heils. Hetzelfde 
zal geschiedcn met de gou- vcrnomonts-Jcprozcn-
kolonics op de oilanden Ba Ji on Lombok, waarvan do 
go bo u wen thans in aanbouw zijn. 

In do nabijlieid van Medan is op een oilandjo in de 
Deli-rivicr (Poclau Si Tjanang) eon Icpro- zon-kolonio 
opgericht, waarvoor de golden bij- oeiJgobracht zijn 
door particulieron cn uit Jandschapskassen. Ook van 
dezo leprozorio is het bchccr opgedragen aan hot Lcgcr 
des Heils. 

In 1917 is van ecno dergolijko inrichting in 
Palembang het ,bchccr opgedragon aan het Lcgcr des 
Heils?- ' 

LfiGfiTAN (JAV.). Zic SPILANTHES. 
LEGIOEN VAN MANGKOE NEGARA. Tegen het 

eindo der 】'8c eouw word aan Mangkoo N6- 

giira I ccnc jaarlijkschc toelage van 4000 Spaan- schc 
matten toegekend als tegemoetkoming in de kosten van 
het onderhoud van zijne troopen. Van dozen maatrcgol, 
die in de eerste plants de strekking had om, als 
tcgenwicht tegen do macht van den sultan van Djokja cn 
den Soesoe- hoonan van Solo, het aanzicn va,n do 
Mangkoe Ncgaran tc verhoogen, verwachtte men tevens 
hulp en bijstand ingeval van vcrwikkelingcn met 
genoemde Javaansche vorsten. 

Na den dood van Mangkoe NegarA I (1795) word 
bedoclde toelage cerst tot de hclft verm in- derd en later 
(1801) gcheel ingetrokken, als ge- volg waarvan de 
hulptrocpen van de Mangkoe Nogaran werden 
ontbonden. 

In 1808 bracht de dreigende oorlog met En- gcland 
den Gouverncur-Generaal Daendcls or toe om Pangcran 
Aria Praboe Prang WCd an a tc doen bijdragcn in het 
schcppen van ecu krijgsmacht op Java door van hem to 
verlangcn het onderhouden van een uit ver- schillende 
wapens samengesteld korps ter sterkte van 1150 man, 
hetwelk overal zou kunnen worden gebruikt, waar zulks 
noodig mocht zijn. Die verplichting ging gepaard met de 
benocming van den Pang仓ran tot kolonel in dicnst van 
Z. 31. den koning van Holland op een jaarlijksch 
inkomen van 6540 rijksdaal- dcra en cene verhooging 
van do som van 2000 Spaanscho matton, welke hem kort 
te voren was toegclegd, tot 4000. 

Begin September 1811 we rd het korps toege- voogd 
aan de troepen, die in do nabijheid van Scmarang waren 
aaamgetrokkon om de Engcl- schcn nabij die plaats het 
hoofd tc bieden (Zio KRIJGSVERRICHTINGEN 
JAVA). Na de capitulatie op 17 September were! het 
korps ontbonden, doch kort daarop (Februari 1812) door 
het Engelschc tusschenbestuur weer opge- richt. Sedcrt 
is het blijven voortbeataan en zijn de kosten van 
onderhoud langzaroerhand gcheel ten lasto van hot N. I. 
Gouverncment gokomen. 

Het legiocn, dat, zoo lang het niet gemobili- scerd is, 
onder het toezicht van den Resident van Socrakarta staat, 
was tot voor kort samengesteld uit den staf, een bataljon 
Infanterie en V, eska- dronCavaleric; dezc ruitcrij word 
echtcr bij Gouv. besluit van 24 Aug. 191G no 32 met in 
gang van 1 Sept. cl. a. v. opgeheven; bij dit besluit werci 
tevons bcpaald, dat bij officicelo plcchtigheden het 
cskorto te pan rd voor het hoofd van het Mangkoe 
Negaraschc huis zal wordon gegeven door hot tc 
Socrakarta gelegorde gedeelte van het eskad ron 
Lijfwacht Cavalerie (zie LIJF- WAOHTEN 
DRAGONDERS). Commandant van hot legioen is het 
hoofd van het Mangkoe Ncg&ruscho huis met den rang 
van Luitena.nt-Ko- ionel of KoloneJ; hem zyn 
toegevoegd eon kapi- t-ein dor Infantorie on ccnigo 
onderofficicren-in- structeur van het lcgcr. De officicren 
van het 1c- gioon worden zoovcel mogclijk gekozen uit 
do ledon van het Mangkoo Negarasche huis. Op voet. 
van oorlog worden uit het legioon gevormd ecn bataljon 
Infanterie van 3 compagnieen benevens con 
dcpotafdccling. Het regiement van het legmen is 
opgcnomoii in bijbind no. 5308. c4-占 

L^GOE cigenK^LEGOE TANAH. Voorgcclragcn 
heldcndicht. Waarschijnlijk houdt het woorcl verband 
met het Maleische lagoc, zangwijze.— 
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In de Mohikken heeft bij plcchtigc gelegcnhcden 
de voordracht plaats, waarin ceil stuk der oudo 
geschicdcnis wordt bczongen ondcr begclcid ing 
van gong- en t if a slag (Zic Ligo in art. MUZ1EK 
cn MUZIEK1NSTRUMENTEN). Wordt er bij 
zingen gedanst, dan client dit oni de hoofd- 
personon, wior hcldcndaden bezongen worden, 
plastisch voor to stellcn. (Zie DANSEN, DI. I, 

 
 

biz. 572). Vorgclijk van Hoevell. Vocabularium van 
Ambonsch-Malcisch Bat. Inst. Recks 4, Deel I (1S77) biz. 
] en id. Twee zangen in de Ain- bonsche landtaal vertaaJd 
en verklaard. Tijd- ^schrift Batav. gcnootschap, XXVII 
(I8S2) biz, 69. 

L&GOENDI. I. De Legoendigroap, bchoorendo tot de 
ond^e.rafdceling Telokbetoi^jler residentie Lampongschc 
Districten, is gelcgen in straat Sopiida, aan d6n W. ingang 
van de Lampong- baai; d'G doorvaart tusschen doze 
eilanden en den 
vasGen wal hect straat Legoendi. De voornaainste 
eilanden dezer groep zijn: Groot Legoendi, Si 
Oentjal, Legoendi Toca, Sidjebi, Sesfirot en 
Oenang Oenang. 

De Bandar van P6dada (landschap tegenover 
de Legocndigrocp op het vastcland) beschouwt 
Groot Legoendi met ceuigc claaroniheen liggende 
kleinere eilanden als zijn cigendoin; waarschijn- 
lijk heeft- cen der voormaligc Sultans van Bantam 
bedoelde eilanden als woeste gronden aan cen 
Bandar van PSdada geschonken tor belooning 
van bewezen diensten, wegens de levering van 
peper of iets dergelijks. Het eigendomsrecht is in 
1SG8 door het Gouverneincnt erkend (Resume 
onderzoek rechtcn op de gronden van Sumatra, 
bl. 102). Eenige dezer eilanden zijn gedccltelijk 
met klappers beplant; voorts worden er eetbare 
vogelnesten aangetroffen. 

In 1624 vestigden de Engelschen zich op Groot 
Legoendi met- het doel er ecn handelscentruin te 
vonnen, ovenals de Nederlanders in Batavia 
bezaten ； in 1625 werden zij door groote sterfte 
verplicht het eiland te verlaten. Zie De Jonge, Opkomst 
enz. V, bl. XLV. 

II. Aan de Zuidkust van het eiland Nias (residentie 
Tapanoeli) vindl men de baai van La- goendi of Loeaha 
goendi, waar in 1856 een re- doute werd opgericht, die 
echtcr later verlaten is. Zie T. Ned. Ind. 1860 I, bl. 331. 

LEGOENDI, LAGOENDI (MAL., JAV., SOEND.). Zie 
VITEX TRIFOLIA. 

LEGUAAN. Europcesch-Indische naam, ten 
onrechte gebruikelijk voor 0. I. soorten van het 
hagedissen-geslaeht Varanun (zie onder VARA- 
NIDAE； Waranen) of MAL. BIJAWAK (zic al- 
daar). De naain is oorspronkclijk gegeven aan 
de Amerikaansche faniilie der Igiianidac (in het 
bijzonder aan liet gcslacht Iguana), en moet dus 
daarvoor bewaard blijven. De leguanen zijn op 
kop en rug, in tegenstelling met de echte wara- 
nen, van een good ontwikkelden kam voorzien, 
en zijn planteneters, terwijl de waranen insecti- 
voor of carnivoor zijn. 

LEIDECKER [LEYDECKER, LEIDEKKER, 
LEYDEKKER] (MELCHIOR).Theol.en med.doc- 
to『een Zeeuw van geboorte, was -predikant te 
Nieuwerkerk op Schouwen, werd als predikant 
naar India gezonden, waar hi) in 1675 aankwam 
cn het leger van Spoelman gedurende 1677 volg- 
de. Het volgende jaar werd hi) te Batavia beroe- 
pen en overleed aldaar 16 Maart 1701. Loidecker 
箱 bekend door zyne Maleische Bijbelvertaling 

on door zijn Malcisch—HollandschWoordcn book, dat in 
manuscript door hem voltooid werd ； het werd later 
door het Gouv. aaiigekocht cn aan cone cojnmissie, — 
waarin Ds. Leiiting voorna- niclyk wcrkzaam was, — tor 
be working toovor- trouwd. Dezc arbeid word cchter niet 
volbracht； later zijn zelfs bijna alle cxomplarcn van wat 
was afgedrukt verbrand, zoodat slechts con d riotal 
daarvan is overgcblcvon. 

LEIDEN (POELAU NJAMOEK BESAR). Ecn der 
eilandjes in de baai van Batavia. 

LEIKOR. Zio LAKOR. 
LEITIMO^. Zuiclelijk schicrciland van het eiland 

Aml>on (zic aldaar). 
LfiJOR (SOEND.). Zic LUFFA A0UTAN- GULA. 
LfiKdN of Atj. LEUKOEEN. Een district van de 

onderafdeeling Simeuloee dor ufdeeling Westkust van 
Atjeh; tovens een zelfbesturend landschap in het N. deel 
van het eiland Simoeloc of Simaloer. 

Het bevat drie kampongs： Lekon, Lhoft Dal a in en 
Langifr met 152 mannen, 163 vrouwen cn 156 kindcren, 
totaal 471 zielon (1912). Dat is nog maar de helft van de 
bevolking, die het had voor de vloedgolf van 1907 het 
landschap teis- terde. Op do geheel onbcschermde kust 
staat cen hevige branding, maar de Lh6° Dalani cn 
Langi*- baai lovorcn zeer goede ankerplaatsen. De 
inhcemsche bevolking is verdecld. in vier soekoe}s. 
Daawah onder een Datoe^ Pamoentja*-, 2. Lasali, 3. 
Bihau, 4. Lanting, elk ondcr een dato此 

Van die vicr datoefr's was Daloe。Pamocntja" de 
voornaainste. Later vonnde zich nog ecn vijfde soekoe 
van vrecmdelingcn ondcr een Datoc° Pa- ngoeloe, een 
invlocdrijk man van den ovcrwaJ, aan wien Datoc° 
Painoentja*", zich tegenoverdio vreemdclingen niet 
kunnende hand haven, het premierschap uit handen gaf. 
Die Datoofr Pa- ngoeloe is thans landschapshoofd cn 
genict / 15.—- ,s maands plus / 20 cijns, terwijl do 
panioontja*- maandelijks j 5,— ontvangt. 

Als Datoe。Pangoeloo fungeert Dal。* Radju Tjoet, 
wiens korte vcrklaring dd. G September 1910 is 
bevestigd bij Gouvt. bcsl. dd. 5 J uli 191J. 

L^KSA. Er zijn twee riviertjes van dicn nuani, bcide 
op den Kawi ontspringende cn zuidwaarin stroomende. 
Het ceno vomit de grens tusschen de residenties 
Pasoeroean en Kcdiri cn vereenigt zich met de Kali Biroe 
tot do Lawor, die verclcr zelf bo ven gen oe md e grens 
vormt en in de Bran- tas vail. Het andcre loopt lungs 
Wlingi, afdocling BJitar, residentie Kcdiri en valt ook in 
de Bran- tas. Langs de cerste Kali Leksi vindt men over- 
blijfsolen van cen ouden jnuur, zoogen. Kawi- muur; naar 
men vennoedt zou dezc van den toj) van den Kawi tot het 
Zuiderstrand hebben door- gcloopen als grens tusschen 
de Hindoerijken Toc- mapel (Singasari) en DahS.. 

LEKSONO. District van de controle-afdccling 
Vi^nosobo, afdeeling cn regentschap Wo»osobo 
residentie Kcdoc, met cone oppervlakte van J 59.5 K.Ma. 
Het district tclt 71 desa's on is verdecld in 4 
onderdistricten. Op het einde van ] 905 toldo de 
bevolking 士 40.000 ziclen, alien inlanders. 

LELAIN EN DENGKA. La!id«chapjM)i)<>p het 
eiland Roti, afdeeling Zuid Timor oil cil., resiclcntic 
Timor cn 0. In 1916 ondcr den naain Loahoeloo tot 66n 
laiidschap ver- cenigd. 
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LELAJAN. Zie VAARTUIGEN. 
LELAWA. (BATAV. MAL.). Zie VLEERMUI- ZEN, 

INSEKTENETENDE.， 
LfiLE LELfi GOENOENG(JAv.).ZioVALLEN. 
L&L它A. Vrocgcr cen district van het parti- culiere 

land Kandaughaoer, residcntic Chcri- bon, thans (na 
aankoop van dat land door hot Gouvernomcnt op 1 Juli 
1910) een ondordistrict van het district Losarang.
 . 

LELE'O. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN- 
STRUMENTEN. 

LfiLfiS. District met gelijknaniige hoofdplaats van de 
controle-afdeeling Tjibatoe^regcntschap en afdeeling 
Gardet van do' Treanger-regent- schappen, met eeno 
oppervlakte van 138 K.Ma, en bevattende 2 
onderdistricten en 21 desa's. Vroeger (v66r 1913) heetto 
(lit district Tjikem- boelan. De hoogvlakte van Leles, in 
dit district, is bekend om haar natuurschoon. 

LELEWAOE. Landstreek der ondcrafdeeling Malili, 
afdeeling Loewoo (Zie aldaar) op de West- zijde van het 
Z.O. schiereiland van Celebes; vroeger een vasalstaatje 
van Loewoe. 

LELOEI. Naam eener P a p e g a a i-aoort, Eos rubra, 
op de Kei-eilanden; op Goram heet zij Ilier； Eos 
fvseata heet op Andai Oejin; Eos cyanogent/s heet op 
Misool Manimgir. 

LEMAKNEN, LAMAKNEN. Landschap op het eiland 
Timor, behoorende tot de onderafdeeling Bdloc der 
afdeeling Noord- en Middcn-Timor van de residentie 
Timor en Ond. Dit landschap werd bij G. B. 10 Mei 
1916 no. 32 met de landscbappcn Fialarang, Kakoeloek 
Mesak en Silawang tot het nieuwe landschap B61oe 
Tassi Fottoh verecnigd. 

LfiMATANG. Belangrijke rechtcrzijrivier der Moesi 
(zie SUMATRA R i v i e r e n). 

L£MATANG ILIR. Onderafdeeling der afdeo- ling 
Palembangschc bovenlandcn, met de hoofdplaats 
Moeara Enini, aan de sunienvloeiing van de Enim en de 
Lematang, stand plants van den controleur. Zij beslaat 
cen oppervlakte van 4621 K.Al2, hceft ecu bevolking 
van ruin】，蜂000 zie- len, w.o. cen 20,ital Europcancn 
en 460- tai Vrcenule Oostcrlpigcn on omvat het 
strdbmgc- bied der Beneden-(I]jr)-Lematang, on het 
geheelc stroomgebied der Enim (zie bij MOESI). Zij be- 
staat uit het district LSmatang Ilir, verdceld in de 
ondordistricten a. Ma. Enim met de niarga's Tamblang 
Patang Poelooh Bocbocng, Tamblang Kara ng Ratlja, 
Panang Wolocng Pocloch on Lawang Kidocl, b. Bia. 
Mioe met do maxga's Panang TSngah Selaw6, Panang 
San gang Poc- loeh, cn S3m3ndo DaraL; c. Goenoeng 
Mcgang ijiet do inerga'n Ampat Pfitoclai Da la in Blim- 
bing, Long], Benakat, Tamblang P6nanggiran, en 
Tamblang Oedjan Alas, en d. Ma. Niroo mot do marga^ 
Soongoi Rotan, Ampat PStoelai Tjoerocp, Ampat 
PStoelai Dangkoo on Ampat PStoolai Koeripan. 

De voornaamstc bron van inkomsten voor do 
Inlandsche bovolking is naast do winning van de 
dagclijkscho Jevensbchoeften, het verzamclen van 
boaebprodueten: rotan, damar, was en hout. Van hier 
kwam b.v. het hout voor don annleg van den spoorweg 
Chcribon-Tjikampek op Java. Vordcrzijn van belangde 
productie van l<ar6t,ka- pok, suikerrict cn vooral 
vruchlen. Op de zooge- naamde tanah renah-groinlen, 
dat zijn do aan rivieroovers gelegen gronden, die bij 
hoogen waterstand ovorstroomd worden, plant do 
bevolking cen weinig peper. Er zijn cchtcr nict nicer dan 
5 

tuinen, met con totalo oppervlakte van 7 bahoe, waarvan 
slochts 4 bahoc producticf is, zoodat do productie nict 
nicer dan 10 a 12 pikol bedraagt. Van nicer bclang is de 
aanplanting van katocn in do marga's langs do Lematang 
on do Enim. De productie nam van G000 picol in 1907 
toe tot 27.000 picol in 1910, 36.800 picol in 1911, maar 
verminderde daarna door droogte cn brandcn tot minder 
dan de he 1ft, n.l, 14.900 picol in 1912, 15.000 picol in 
1913 cn slechts 6.200 picol in 1914. Het gebied van 
Semondo Darat levert veel koffie, ongeveer 8000 picol 
per jaar. Langs de Enim komen goede steenkolen voor, 
waarvan do ontginning sinds begin October 1916 door 
hot Gouvcrncmentp word ter hand geno- men ； de mijn 
ligt op 20。M. hoogte boven zee, op do hcllingcn van 
den 2822 M. hoogen Bockit Asem, op ruim 13 K. M. van 
Ma. Enim, eti ruim 2 K.M. bewesten de aan de 
Enimrivier gelegen doesoon Tandjoeng, in de marga 
Lawang Kidoel. De eersto kolentrein vertrok op 8 
Augustus 1917 van Tandjoeng naar Ma. Enim en 
spoedig daarna konden dagelijks geregeld meerdcre 
treinen afrijden ； om de overlading op de Zuid-
Sumatra- stoomtram te Ma. Enim uit te schakelen zal het 
smalspoor Tandjocng-Ma. Enim worden vervangen door 
normaal spoor, waardoor recht- streeksche afvoer 
mogelijk wordt tot het station Kertapati (hoofdplaats 
Palembang). 

Dezo steenkolen zijn voor het gebruik op 
stoomschepcn door de Koninklijke Marine uitmuntend 
bevonden ； met proeven voor gebruik ten bchoeve der 
gasfabricago is men nog docndc. De kolenveldcn der 
Boekit-Asem wor- don gcacht voor jaren in do behoefte 
to kun- nen voorzien. Do mede in die buurt gelegen 
kolenvclden der in 190G uitgegeven Lemataug 
concessio zijn door hot Gouvcrnoment in optie gonoincn 
(in Augustus 1917), en worden thans geexploiteerd door 
Gouvernementsmijninge- nieurs. Van do grootsto 
economische boteekenis zijn do petroleumveldon, wclko 
nnbij Kampong Jlinjak op ± 15 K.M. afstand van Moeara 
Enim worden gevonden cn een der voornaamsto 
terreinen der ”Konii】kl§ke'' uitmaken (zie PA-
LEMBANG). 

JDc voornamo plaatscn zijn: Moeara Enim (zie 
aldaar), Poelau Panggoeng op 818 M. hoogte, Pad jar 
Boelan (1549 inw.) cn Kota Agoeng (1173 inw.), allc op 
de Serncndo hoogvlakte gc- legon, Tandjoeng Agoeng, 
Danno, en Karang- radja op den rcchteroever dor Enim, 
Oedjan Mas, Ponanggiran, Goonoeng megang, Tanaha- 
bang cn Soengoi Rotan, alle op den rcchteroever der 
LCmutang gelegen. De tusschcn Bonakat on Modong 
aan do Lematang aangetroffon oudhe- den, clio volgons 
overlovoring afkonistig moeten zijn van het oudo rijk 
van Kedobong Oendan. dat zijn zetel liad in Tanah A 
bang en zich uit- strekto van Modong tot Babat, zijn 
beschreven in Not. Bat. Gon. dl. 42 (1904) afl. 2. 

LEMATANG OELOE. Onderafdeeling dor af- deoling 
Palembangscho bovenlanden, mot do hoofdplaats Lahat 
(zie aldaar). Zij beslaat een oppervl. van 2361 K.M*. 
heeft cen bevolking van ruim 36.000 zielen, w.o. een 60-
tal Europe- anon, on 士Vreeindo Oosterlingen^en omvat 
het stroomgObied der Bovon-(Oeloe)-LSmatang, (Zio 
MOESI). Zij omvat hot district LSmatang- Ocloc-, 
ondcrverdceld in de ondordistricten： a. Lahat n'or de 
ninrga's ^langgocl en Goe- 
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mai Lcmbak, b. Boenga Mas met de marga's 
Tocdjoch Poctjockan Soekoc Boenga Mas, 
Goemai Talang, Pcndjalang Soekoc Einpajang 
Uir en Goemai Oeloc, c. Poeloe Pinang met 
de marga's Moelak Oeloo en Pagar Gocnoeng, 
d. Merapi met de marga's Am pat. Soekoc 
Negri' Agoeng, Temblang Gcdoeng Agoeng en 
Poentang Sockoe Merapi. Er licerscht weinig 
wclvaart in deze onderafdceling; in de jaren 1911 
t/m. 13 we rd cr gem id d eld jaarlijks geprodu- 
ceerd, 40 pikoels koffic; de katoenproductie, 
die in 1911 nog 13.700 pikoels bed roeg, liep terug 
tot 2.400 pikoels in 1914. Ook in dezc onderaf- 
deeling wordt petroleum gevonden. De Bataaf- 
sche Petroleum Mij. heeft. boorterreinen in Ban- 
djarsari op 16 K.M. van Moeara Enini en in Ara- 
han op 土 1 K.M. afstand van Band jarsari. Voor 
mijnbouw enz. zie onder PALEMBANG. De 
voornaamste plaatsen zijn de pasirah doesoens. 
In de ondcrafdeeling worden belangrijke Hindoe- 
oudheden gevonden. Zie T. Bat. Gen. XIX, bl. L 

LfeMBA (MAL.). Zie CUROULIGO. 
LfeMBANG.Plaats in de Preanger-Regent schap- 

pdh； XToeger hoofdplaats van het district Oe- 
djoeng-Broengkoelon, thans onderdistrict van 
het district Bandoeng, gelegen op de Z. helling 
van den Tangkocban Prahoe en bekend door 
het verbiijf van Junghuhn, die er in ] S55 zijn 
woonplaats vestigde, waardoor zij het centrum 
der kina-cultuur \verd, die cr ook in een proef- 
tuin were! gedreven. Junghuhn overleed er in 
J 864; op zijn graf is een witte zuil met opschrift 
opgcricht. De plaatsing van een hem waardiger 
gedenkteeken wordt voorbereid. Een warine 
mineralo bron wordt op 6 K.M. van de plaats 
aangetroffen; van Lembang wordt de Tangkoe- 
ban Prahoe het meest en gemakkelijkst bekloin- 
inen. Door haar hooge Jigging (ruim 1200 M.) 
en haar gezond klimaat is deze plaats in de 
laatste jaren een herstellingsoord voor zieken gc- 
worden. Men vindt ersinds 1909 een welingericht 
hotel. Vermelding verdient nog, dal in ] 903 aan 
eenige Transvaalsche boeren een stuk grond van 
de vroegere gouvt. kuia-aanplanting ter be- 
bouwing we rd afgestaan. Deze Transvaalsche 
kolonie is echter verioopen, enkcle boeren zijn 
nog gebleven./ ' 

LEMB它H. Een langgerekt, groot eiland aan 
de Oostkust der Minahassa; behoort bij het dis- 
trict To»sea der ondcrafdeeling cn afdeeling 
Menado van de gelijknainige residentie. Rijk aan 
fraai hout; aan de zeezijde zijn grotten met eet- 
bare vogelncstjcs. Het ciland is oiibewoond. 
LfiMBOE (HOOG-JAV.). Zie RUND. 

LfiMBOE WANA (HOOG-JAV.). Zie BANTING. 
LEMO. Vulkaankege], 1863 M. hoog, op de 
grens tusschen Batavia en de Preanger, ] ] K.3I. 
ten N. van den GGde; vooraJ de OostcJijke helling 
is zeer regchnatig (Verbeek, Java, 476, 493, 750). 
LfiMO (KI) (SOEND,). Zie LITSEA CITRA- 
LfeMOET (JAV.). Zie AGAS. 
LfiMONGAN. Zie LAMONGAN. 
LEMPOEJANG (MAL., JAV., SOEND.). 
ZINGIBER ZERUMBET. Zie 
LSMPOEJANG OETAN KfiTJIL 
Zie G LOBB A. (MAL. MOL.). 
.LfiMPOEJANGAN. Onderdistrict van het tot 
het Sultansgebied behoorende gedeeltc van de 
hoofdplaats Djokjakarta, residentie van dien 
naam. 

LfiNDJOEWANG (MAL.). Zie 001WYLINE. 
LENGGANG. Ecn van de vijf districton, waarin de 

assistont-residentie TJilliton is vcrdcokl, met de 
gelijknan^igc hoofdplaats, zctel van cen dis- 
trictshoofcUH * - <• 

LfiNGGOEA (MAL. MOL.). Zie PTEROCAR- PUS 
INDICUS. 

L它NGGOENDI (MAL.). Zie VITEX TRIFOLIA 
LfiNGKfiNG (MAL.). Zic NEPHELIUM. 
LENGKESE. Een der districten van de ondcrafdeeling 

Takalar der afdeeling Soonggoo-Mina- sa, gotiverncincnt 
Celebes en Ond. 

LfiNGKI (JAV.). Zie LEEA. 
LENGKIR. District van de controle-afdeeling 

Lengkir, afdeeling en regentschap Lamongan, residentie 
Socrabaja, Het district telt 123 dcsa*s. en 4 
onderdistricten Ecn groot gcdeelte van dit district wordt 
ingenomen door djatibosschen. De standplaats van het 
districtshoofd is KSdocng- pring. 

LllNGKONG. District van de controlc-afdee- ling 
Kertosono, afdeeling en regentschap Ber- bek, residentie 
Kcdiri. Het district telt 58 desa's cn is vcrdecld in 3 
onderdistricten. Bij de warnie zoutbronnon Banjoe 
Oemboel wordteen beschre- ven steen gevonden, 
waarvan do transcriptie is opgenomcn in Vorh. Bat. Gen. 
GO (1913) p. 248— 250. Het district telde ulto. 1905 
ruim 40.000 zielen, waaronder enkelc Europeanen en 
Chi- neezen. 

L它NG KONG (BATAV. MAL.). Zie TR APA. 
LENGLENGAN (JAV.). Zic GYNANDROP- SIS. 
LENTINUS. Zie OEBI RADJA. 
LEPA-LfiPA. Zic VAARTUIGEN. 
LEPAR. Een voor het grootste deel vlak en dicht 

begroeid oiland, gelegen in de Macclesfield- straat, een 
der Gasparstraten, dicht bij den Z.O.- hock van het eiland 
Banka. Langs de Z. W.kust strekt zich een met deze kust 
evenwijdig loopen- dc hcuvelrij uit, waarvan de hoogste 
lop 260 M. bereikt, terwijl do MoedjoekheuveI 239 N. 
hoog is. Enkcle riviertjes doorsnijden Jiet eiland, dat een 
oppervlakte van ruiju 200 K.M2 heeft en vooral bewoond 
wordt door Orang Jaocl of Orang Siskah (zie aid a ar). Zij 
leven hoofdzukclijk van vischvangst, terwijl de 
landbouw weinig be- tcckent. Langs de kust liggen 
eonige kampongs. Hoofdplaats is Tandjocng La boo, 
waar als ver- tegenwoordiger van het Nedcdandsch gozag 
een demang woont. Met de n a buri go klnincre cilan- (len 
vormt Lfipar een district van dn afdeeling Zuid-Banka 
der residentie Banka.- 

LfiPAR (ORANG). Zie ORANG SfiKAH. 
LEPELAAR. Zic IBIS. 
LEPELSLANG. Zic BRILSLANCZ^ 
LEPRA(MELAATSCHHEID). Ecu zccrslepcjKl 

verloopendc ziokte, veroorzaakt door ecn speci- fiek 
mikro-organisme, dat in 1871 door Armaucr Han sen 
word onldckt , door hem bacillus leprae. we rd genoejnd 
cn ii)J879 door A. Ncisser nauw- keuriger werd 
bestudeerd. Oudanks de vele daar- ointrent bestaande 
jnededeelingen is hot nog aan niemaixl met zekerlieid 
gelukt dozen bacillus leprae in kunstniatige 
voedingsstoffen te kwee- ken. Er bestaat d us geen 
mogelijkheid oni te trachten met reine cult men van deze 
jnikrobe bij proefdieren de ziekte cx])erimenteel op te 
wekken. Bovcndicn is er geen enkcl dier bekend, dat met 
zekerheid besmet kan worden met nia- teriaal afkomstig 
van lijders aan leprii. Wei zijn 
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op hoogere antropomorphc apen in die richting procvon 
genomcn, maar tot eon echto lepra is het ook by dczc 
dicren niet gckomen. De zoogen. rattenlepra (Stcrfansky 
o. n.) is vennoe- delijk eon geheel anderc ziekte dan do 
lepra van don inensch. Ook proevcn inct bcsmetting op 
menschen genonien blevon zondcr resultaat. Het 
afdoendo bewys, dal de bacillus leprae werkelijk als de 
oorzaakder ziekte inoet worden beschouwd, is dus nog 
steeds niet gelovcrd. Daar echter in allo landen, waar 
lepra voorkomt, bij de lijders aan dezc ziekte hetzelfde 
inikro-organisme wordt ge- vonden, kan twijfel omtront 
het oorzakelijk verband tusschen de bestaande 
ziekteverschijnselen en de in het lichaam go von den 
bacterien niet ernstig worden volgehouden. De Icpra-
bacillen komen in het lichaam van den lepralijdcr bui- 
tengewoon verspreid voor. Van bijzonder gc- wicht is 
het voorkonien dezer bacillen in het neusslijm van de 
lijders, en in den etter van ver- wcckte lepraknobbels. In 
onze kolonien komt lepra veelvuldig en nagenoeg ovcral 
voor. In J 911 were! het aantal lijders op Java en 
Madoera alleen gcschat op 10 000. Ook onder de 
Vreemde Oosterlingen, halfbloeden en volblocd 
European en wordt zij aangetroffen. De ziekte wordt 
door den inlander met verschillende namen aan- geduid: 
sakit besar, kapoei. koesta, badam, kedal, op Ambon 
potar, in het Javaansch boe- doeg en boedoeg basoc, bij 
de Chincezen taij-ko of hongtai. 

De be ide hoofdvormen, waaronder de lepra 
voorkoint, zijn de zoogen. Knobbellepra (lepra 
tuberosa) en de zennwlepra (lepra nervosa), die, omdat 
zij gepaard gaat met vlckkcn en gevoelloozc plekken, 
ook we I lepra maculo- (inaest/ielica genocind wordt. 
Uit de combinatic Her beidc vormen ontstaat de 
f/emengde lepra (lepra mixta), bij wclkc zoowel 
knobbels als vlekken en gevocllooze plekkeu worden 
aangetroffen. 

De lepra begint altijd met vlekken, waaraan in den 
aanvrang niet te zien is welke van de genoein- <ic 
zioktevormen zich zal ontwikkclcn. Zij komen J)et 
incest voor op het gczichl, de Icdeniaten (vooral oj)de 
strekzijden), de billen cn den romp. In licl begin zijn zij 
waarschijnlijk nllc licht rood gckleurd cn worden later 
donkerder gepigmen- teerd of kleurhjon, of gaan over in 
infiltmten. Bij <io zcnuwlepra treedt do pigmentatie op 
den voorgrond, zoodat men daarbij dikwijls slechts 
ge|)ignici)tecrdo v]ekken aantreft, die hetzij da- deJijlc 
als zoodanig zijn ontslaan, he(zij zich uit sleclits korten 
tijd bestaan hebbonde hyporae- mische vlekken 
ontwikkcld hob ben. Bij de knobbellepra zijn de vlekken 
)neer hyporaemisch en ontwikkclcn zich (iaaruit later 
infiltratcn, j)ig- )nontvlekken cn klcurloozo vlekken. 
Gewoonlijk gaan aan het uitbroken (lcr ziekte 
verschillendo verHchijiisclcn voorftf, zoogen. 
prodromen, die echter Jang niet altijd optreden en van 
zeer ver- Bchilleiul kurakter zijn. 

Knobbellepra {lepra tuberosa s. nodosa). Karak- 
teristiek voor dozen vorrn dor ziekte zijn de in- filtratcn 
en knobbels (lepromen), die zich nu eens nil de reeds 
genoomdc vlekken, dan weer onaf- hnnkclijk van dozo 
onder koortsaanvallen ont- wikkclen, mcestal eorst 
nadut de ziekte reeds eonige inaanden, soms zelfs jaren 
heeft bestaan. Het golaat ondergaat mcestal eon 
belangrijko verandcring： de wenkbrauwen worden 
verclikt 

on loopen inecn, geschciden door een paar dikke 
loodrcchtc plooicn, cn bedekken min of mcer de 
oogledcn； de huid van het voorhoofd is verdikt mot 
diopc, onrcgelmatigc rinipels en grootere of klcinerc 
knobbels; de lip pen worden dikker, de kin soms 
vierkant, de wangen nemen toe in- vo- lumen en de 
verdiepto ncuslipplooien geven aan het gelaat. een 
huilcrige uitdrukking； de ncus wordt breeder en platter
； de ooren zijn ver- groot en met knobbels bedekt, even 
zoo de oor- lellon. De wenkbrauwen, oog- en baardharen 
vallen geheel of gedeeltelijk uit. Tcngevolge van de 
genoemdc veranderingen krijgt het aangczicht eenige 
gclijkenis op dat. van een leeuw (facies loontina). De 
lepromcn blijven gewoonlijk jaren lang bestaan, soms tot 
den dood toe. In andere gevallen treden daarin 
veranderingen' op. Zij kunnen of geresorbeerd worden, 
waarna een vlak, weinig zichtbaar litteeken overblyft; 
door overgang in fibreus bindweefsei hard en vast 
worden, en dan als zoodanig blijven voortbe- staan ； of 
veretteren. Het meest treedt op ver- zwering, vooral aan 
de voeten, onderbeenen, knieen, han den en elbogen, dus 
voomamelijk aan die deelen, die het meest zijn 
blootgesteld aan traumata en secundaire infectie. 

Dezelfde veranderingen als in de huid voorko- men, 
treden op in het slijmvlies van neus en niond, het 
verheinelte, de keel en den slokdarm. Door de vorming 
van infiltraten en knobbels worden de neusgangen 
nauwer, terwijl reuk- en sinaakzin, ondanks ver 
voortgcschreden veranderingen, onveranderd blijven； 
de stem wordt heesch en klankloos (vox rauca leprosa), 
de ademhaling, het kauwen en slikken bcmoeielijkt, 
zoodat de natuurlijke vocdselopname nagenoeg 
onmogelijk wordt cn er ook wel stikkingsgevaar op treed 
t. 

De op de slijmvliezen voorkomende infiltra- ten cn 
knobbels hebben vooral een groote nei- ging tot 
verzwering. Ook de oogen kunnen door de ziekte worden 
aangetast, alsmede de geslachts- organen, de longcn en 
hot darmslijmvlies. 

De duur van dit lijden wordt gcmiddcld op on- gqvecr 
12 jaron geschat: de dood is een gevolg van uitputting. 

Zennwlepra {lepra nervorum s. maculo- 
anaeslhelica). Ook bij dozen vorm der ziekte ontstaan 
eerst vlekken, die meestal regel- inatiger zijn clan bij de 
knobbellepra, soms sym- mctrisch. De piginentatio der 
vlekken treedt op den voorgrond, do infiltratie is meestal 
gering. Soms begint de zenuwlepra met blazen (pem-
phigus loprosus) op hand- en voetruggon, knieen en 
elbogoii, en clan gewoonlijk op reeds bestaando vlekken. 
Dozo blaron tredon meestal plotseling op, vergozold van 
koorts. Hun inhoud is helder gccl, later trocbcl; do 
grootte wissclt af van die van een orwt tot die van con 
duivenei. Wanneer do blaftr borst komt het rctc Malphigi 
bloot, dat itulroogt tot een afschilfcrende, roode of 
violette vlok, die later verandort in een witte vlek met 
donkcren rand. Soms ontwikkelt zich uit de blaar cen 
zweor mot spokachtigon bodem, waarop zich 
langzainerhand een korst vonnt, onder wolko de zweor 
geneest, onder achtcrlating van een helderwit of 
parclmoerglanzond litteeken, omgoven door eon 
smallcn, donkor gekleurdon rand. In de reeds gonoemde 
vlekkon, maar ook op andere plaatson, waar geen 
vlekken zijn, komt het tot vormindci-ing, later tot geheel 
ver- 
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dwijnen van de scnsibiliteit. Dczc gevoelloosheid is niet 
gebonden aan bet gebied van bepaalde zenuwen ； zij 
breidt zich langzamerhand uit, zoodat ten sloltc geheele 
ledematen, en ook gc- deelten van den romp, gevoelloos 
zijn. 

Reeds bij het begin der ziekte treedt op ver- 
mindering van pijn- en t e m pe ra t u u r- ge wa ar wo r - 
ding. De tot de aangedanc lichaamsdeclen behoo- rendc 
zenuwen zijn verdikt; welkc verdikking het belangrijkst 
en het nicest menigvuldig kan worden waargenomen aan 
den nervus ulnaris en den nervus auricularis magnus. In 
den aanvang zyn do zenuwen zeer gevoelig voor druk en 
best aan er ook zenuwpijnen. De spieren worden 
atrophisch, voornamclijk die van het gelaat, de handen en 
de voet’en. Door de atrophie van de gelaatspicren verliest 
het gelaat alle uitdrukking en krijgt iets stompzinnigs; de 
handen worden dikwijis klauwhanden. De huid 
wordtdun, droog, ruw, glansloos, scliilferig, rimpelig, en 
kan in groote plooien worden opgenomen, of aan do 
vingers en teenen glanzend en glad, zonder eenigo 
plooivorming. Aan de beenen en handen treden dikwijis 
zuchtige zwellingen op, zoodat deze ge- zwollen en 
blauw er uit zien. Aan de onderbee- nen ontwikkelen zich 
elephantiastische verdik- kingen, soms alleen aan de 
teenen, doch ook wel tot halverwege de kuiten.De haren 
worden droog, broos, en vallen uit; het uitvallen der 
wenk- brauwharen is dikwijis een zeer vroeg optredend 
verschijnsel. De nagels worden ruw en veranderen in 
bruinachtige, dikke, misvormde, brokkelige massa's, of 
zij worden dun en vallen uit. Later treedt op neiging tot 
verzwering, voornamelijk aan de strekzijden der vingers 
en handen en aan de voetzolen (mal perforand du pied). 
Door het in de diepte voortwoekeren der zweren komt het 
tot afvallen van stukken van vingers en teenen, of van 
geheele vingers en teenen, zelfs hoogst enkele malen van 
een hand of een voet (lepra mutilans). De gemiddelde 
duur van het verloop dezer ziekte, waaraan ook door 
algehcele uit- putting een einde wordt gemaakt, is 18 
jaren, ofschoon er vele gevallen bekend zijn, waarbij de 
ziekte veel langer heeft bestaan. 

De lepra mixta vereischt geen afzonderlijke be- 
schrijving, daar bij dezen vorni der ziekte zoowcl 
verschijnselen van knobbel- als van zenuwlepra 
voorkomen. 

Lepra ontstaat door besmeteing van bui- ten af met 
den lepra-bacillus. Dat de erfelijk- heid bij deze ziekte 
een rol zou spelen,wordt door slechts weinigen meer 
aangenomen : feiten toch, die als steun voor zoodanige 
meening zou- den kunnen worden aangevoerd, ontbreken 
zoo goed als geheel, en de enkele, die daarvoor zou- den 
kunnen pleiten, laten in de meeste gevallen een veel een 
voudiger verklaring toe. Voor de be- smettelijkheid dezer 
ziekte zijn daarentegen in den loop der eeuwen zoovele 
bewijzen bijeenge- gaard, dat twijfel daaraan geen 
enkelen redelij- ken grond meer heeft. Op welke wijze de 
lepra van den eenen mensch op den anderen wordt 
overgebracht, is een vraag waarop tot het huidig 
oogenbJik het antwoord niet met zekerheid kan worden 
gegeven. Dit zal wel in hoofdzaak hieraan 器et?n worden 
toegeschreven, dat tussehen het ""tip waarop de 
besmetting plaats heeft on aay waarop de eerste 
verschijnselen der ziekto zich open baren, meestal zeer 
geruime tijd ver- loopt: gevallen zijn bekend, bij welke 
17 jaren 

tussehen deze tydstippen vcrlicpon. Do lopra wordt in het 
algcmeen gchouden voor cen ziekte, die niet voor 
genezing vatbaar is. Onder de velc middelcn, die in den 
loop der tijdon zijn aan- gowend, meet in de ccrste plaats 
genoemd worden oleum chaulmoogra of oleum 
gynocardiae, daar inenignialen van bchandeling 
hiermedo zeer goede resultaten zijn gezien. Het is een 
vet- tig product, verkregen door uitpersing der zaden van 
een boo in uit de familic der Bixaceac. Volgens sommige 
schrijvers is deze de Gynocardia odorata, volgcns 
anderen de Gynocardia Prainii. Beide boomen groeicn op 
het vaste land van Indie en in onzen Archipcl. Als het 
werkzaine bestanddeel wordt beschouwd het aciduin 
gyno- cardiae. De olie wordt zoowel uit- als in wend ig 
toegepast. 

Behalve dat de geneeskunde naar middelen moot 
zoeken oni de lepra to genezen bij het indi- vidu, dat met 
die ziekte is besmet, rust op do gemeenschap, d. i. op den 
Staat, de plicht naar maatregelen te zoekon, die een 
uitbreiding dor ziekte voorkomen, en haar zoo mogelyk 
uitroeien. Volgcns de algemeene opvatting dcr 
deskundigen, samengekomen op de le Lepraconferen tie 
te Ber- lijn in 1897, op de 2e Lcpraconferentie te Pergen 
in 1909, en op de le Vergadering der Far Eastern 
Association of tropical medicine te Manila in 1910, is het 
eenige middel om met vrucht de lepra te bestrijden de 
verplichte afzondering, die niet anders mogelijk is, dan 
wanneer daar- mede een verplichte aangifte gepaard gaat. 
Die afzondering moet plaats hebben in afzonderlijk 
daarvoor opgerichtc kolonies. De Regeering van Nederl. 
Indie heeft zich tot nog toe van die con- clusies niet veel 
aangetrokken, en laat de le- pralijders vrij rond loopen, 
zonder dat eenig toe- zicht op hen wordt uitgeoefend. 
VVcl zijn er op verschiJlendc plaatsen in Ned. Jndie 
zieken- huizen 】)，in den Jaatsten tijd ook onder beheer 
van het Leger des Heils, waarin lepralijders kulinen 
worden verplecgd, maar him opnamc daar is geheel 
vrijwillig en zij verlaten die in rich tin- gen weer wanneer 
het him good dun kt. Het ceni- ge, wat de Rcgcering deed, 
was het ncnicn van een besluit in 1907 (G. B. dd. 23 
October 1 907 no. 40), waarbij were! medegedeeld, dat 
de lepra voortaan als een besmcttelijkc ziekte mocst wor-
den aangemerkt, maar maatregelen, om de besmetting te 
beteugelcn of tc voorkomen, bleven achterwege. En toch 
word ecnmaal in onze Ko]o- nien een geheel andcre weg 
gevoJgd. Merkwaardig is het, dat onze voorvaderen reeds 
in de 17c ccuw ten opzichte van de lepra op hetzelfde 
stand punt stonden, als door de eerste autoritciten op dat 
gebied werci ingenomen in de 20e ecuw, bJijkens de 
conclusien op do bovengenoemde conferenties gen 
omen. De Hollanders vonden bij linn komst op Java 
aldaar reeds lepra. Uit den eersten tijd 

】)De tlians in Ned.-Indie bestaande leprose- rieen 
zijn: 

Leprozengesticht Sexnaroong to Socrabaja, 
leprozengesticht te Lagoeboti on Sitocniba (Ta- 
panoeli),Ieproze!ikolonieop het eiJaud Po Anmt (Atjdh 
en Ond.), Jeprozonasyl op het ciland Salop der SSpeken-
aroliipel (Madoera), leprozen- kolonie Don o rod jo 
(Semarang), leprosorio op het eiland Si Kakap (Riouw en 
Ond.) en voorts de leprainrichtingen onder beheer van 
liet Leger des Hells (zie LEGER DES HEILS). 
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hunnor vcstiging aklaar stammon mcdodcolingcn en 
goede beschrij vingcn dczer zicktc, van Jacob Bontius (De 
Mcdicina ludicorum, Leiden 1642) en van Willem ten 
Rhijno (Vcrhandelingho van de Asiatisc Mclaatshcid, 
Amsterdam 1687). Hoc de lepra in Oost-Indie is 
gekomcn, kan niot met zekerheid wo rd on aangegevon. 
Egypt c, in het bijzondcr het gcbiecl van den Nijl, is reeds 
van de oudsto tijden af bekend als de landstrcek, waar de 
ziekte veelvuldig hccrschto. Volgcns een pa- pyrusrol, 
gevonden door Brugsch, heerschtc de lepra claar reeds 
2400 j. v. Chr., volgcns Engel Beij reeds omstreeks 42G0 
j. v. Chr. Of van Egyp- te uit do versproiding der ziekte 
heeft plants ge- had, is moeilijk na te gaan, ja zclfs wordt 
or van andere zijden aan getwijfekl of werkelijk reeds zoo 
ver in het verlcden lepra in Egypte voor- kwam en gem 
eend, dat zij integendeel eerst in de laatste eeuwen v. Chr. 
uit Indie daarhecn zou zijn ovcrgobracht. Hoc het zij, een 
feit is, dat bij de vestiging der Hollanders in Indie zij 
aldaar lepra hebben aangetroffen, en dat door de on- 
rustbarende tocname dezer ziekte te Batavia in de tweede 
helft van de 17e eeuw de aandacht van de re gee ring op 
Jiaar is gevestigd. Volgens Dr. C. Swaving we rd deze 
belangrijke toeneming veroorzaakt door den grooten 
stroom van krijgs- gevangenen, die tengevolgc van de 
vele verove- ringen op de Portugeezen naar Batavia 
werden gevoerd. Ook de emigratie van vele bewoners van 
China, dat van oudsljer als cen echt lepraland bekend is, 
naar Batavia, wordt door dezen schrij- ver aangemerkt als 
een der oorzaken. Die toeloop was zoo groot, dat zelfs op 
verzoek van de Chincesche Officieren en eenige 
voorname Chi- neezen, op den 21en Mei 1690 
maatregelen werden gen omen, ten einde den toeloop van 
,,allcr- hande geboeften van Chineezen" te stuiten. Van 
Dorssen beschouwt als derde oorzaak van de groote 
uitbreiding der lepra: de ophooping van cen groot aantai 
mcnschen, tcngevolge der ge- noenicle cerste twee 
oorzaken, binneu de muren der stad Batavia. Reeds te 
(lion tijde were] lepra niet allecn onder de inlandscho 
bevolking waar- genomcn, maar ook nndcr Europeanen, 
terwijl voorheeii onder hen „van deze besoekingo on dor- 
ling niet geweten was" (ten Rhijnc). Van de Euro pcancn 
werden voornamelijk zij aangetast, die in Itidie geboren 
waren, eon waarneming, die ook nu nog geldt, ofschoon 
er op het huidig oogen- blik reed8 menige Enropeesche 
lepralijder in Indie rondloopl, die nicL in do tropen 
geboren we rd. 

Roods ojnstreelcH 1655 word on to Batavia ccn paar 
lijdcrs aan lepra ,,op ccno dor cilandjes" op de reede 
ondorhoudon. Doch in 1667 word het Juoprozenhuis, 
bezijden don weg van Angke on ongeveor cen uur gaans 
Westwaarts van de stad gclegcn, bet rokken. Bij besluit 
van 20 Mei 1667 were! bopaald ,,dat alle degeno die onder 
onso ge- hoorsaemheit sortecren, endo hui) met do bo- 
vengenoemde siekte besmet vinden, haor sullen aangeven 
endo bekont maeken bij Sr. Jacob Oremer, regent van 's 
comps, hospitaal hicr ter 8tede, om aldaar door ervaren 
medieijns gevisi- teert to worden." Het were! dus aan do 
lydors j opgedragen zich zelf aan te govon, een lastgeving 
waaraan lang niet allo void eden. Deze vrijwillige 
aangifte, gevolgd door vrijwillige afzondering, had niet 
hot gevolg, dat men zich daarvan had voorgestold, zoodat 
elf jaren later schepenen van Batavia aan de Kongo 
Regeoring ad viseerdun: 

„allo degenc, die inct die jammerlijeke ende clen- dige 
siccktc van Lazcrijo besmet on de bcsocht sijn, die Godt 
betert zedert eenige weynige jaeren sccr is (oogonomcn, 
encmael uijt de stadt to wcren, ende voor die armc 
boklaeglijckc men- schcn buijten de stadt een bequame 
gclcgent- heijt te ordonneren". Want het LazarushuLs to 
Angkd, hoewc】 ook buiten de stad gelegen, word om 
verschillende redenen geen ,,bequame gele- gcntheytn 
meer geacht, voornamelijk wel omdat het nog te dicht in 
de bewoondc buurt lag, en omdat „door wasschen en 
plasschen" der leprozen in de Angkesche rivier „het water 
door dit vergift besoedelt zijnde, de gesonden kan besmet- 
Gen" (Dr. ten Rhijne). Den 12en Mei 17^ we rd beslotcn 
„naerdemaal die droeve sieckten i.ogh al dagclijcx onder 
dese gemeente, eer schyndt toe dan af te ncnien,'' het 
Leprozenhuis op een der eilanden buiten de ree van 
Batavia te plaat- sen, on wel op het eiland Purniercnd, 
zijnde „de bequaemste en nutste gelegentheijt tot 
alsulckes ommeslag, leggende niet verre en maer een ca- 
nonschot omtrent van het eiland Onrust". Aldus beslotcn 
zynde we rd de bouw van heifTeprozen - huis op het 
eiland Purmerend op den 6en Juni 1679 aanbesteed, en 
konden in de maand September 1681 „de siecken** van 
het oude „in het nieuwe melaatshuys,, overgebracht 
worden/By resolutie van Gouverneur Generaal en Raden 
van' Indie van 14 Augustus 1681 waren 3 doctoren en 2 
chirurgijns aangcsteld tot het instellen van een onderzock 
naar de „met lazary** besmette perso- nen tc Batavia, die 
„sonder vordere contradic- tie" moesten worden 
,,opgebracht‘‘ (van der Chijs. Nederl. Ind. Plakaatboek, 
deel III biz. 73). Bij extra-ordinairc vergadering van 15 
Januari 1682 hie Id do regeering besprekingen omtrent de 
nader te nomen maatregelen tegen „de droe- vige cn 
besmettelijcko sieckte van laserije, de- welcke, Godt 
betort, tegenwoordig al vcele schijnt to dominecren", on 
besloot den respectie- ven Wijkineestern „soo binnen als 
buiten de stad" maandelyks een rol van alle personen, die 
ver- dacht werden „met. die droevige quale beset ofte 
besmet te wesen" in te dienen, welke vordachten alsdan 
op een bopaalclcn dag zouden comparee- ren „hetaij 
binnen des Ed. Comps, hospitaal, ofte wel binnen het 
stadthuys ofte ciders, ende daer dan door do daartoo 
express gecommitteerde practisijns govisiteert on van 
derselven bevin- dingo cen waoragtigh rapport naer 
conscientie gedaan te werden, om dan wijdors nae 
gelegent - heijt van saeckcn daarinno te konnen 
handelen". Bij „luijden van fatsoen** zou do visitatio „ten 
haeren huijse" gcschieden. (v. d. Chijs, Ned. Ind. 
Plakaatbook III, biz. 75). 

Uit hot bo von medcgedeeldo blykt, dat in do 17o 
couw in onzo kolonien de verplichte uungifto en do 
vorplichto afzondcring der lijders aan lepra door do 
Rogeoring waren aangenomen. Dat dio afzondcring 
streng we rd doorgevoord, blijkt uit de Instructie voor het 
Leprozenhuis, waarvan art. 38 hiidde: „Niernand sal 
sonder vorloff van don binnenregent vormogen van 't 
eijlandt off elders heen te gaen, off, permissie bckoincn 
hobbende, langer wegh blijven, als den tijd, die hem 
vergunt sal synM. 

In de vordero bozittingen werden ook loprose rien 
opgcriclit, o.u. in 1697 to Malaka, 1701 op Ambon, 1708 
op Ceylon, 1724 op do kust van Sralaba r. 
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Het knn niet de bedoeling zijn hier uitvocrig do 
geschiedenis van de lepra in onze kolonien wcer te go 
ven. Met het medcgcdcolde we rd slcchts beoogd aan te 
toonen, dal do Hollanders in de 17e eeuw aldaar mot 
hunno maatregelen tegen de lepra werkzaain warcn in 
den geest van hen, die in de 20e eeuw dczelfdo 
maatregelen eischten, en door wicr toepassing hot 
gelukt is in Noorwe- gen in een tijdsverloop van 40 jaren 
de ziekto n a gen o eg te doen verdwijnen. Men is 
onxvil- lekeiirig geneigd te gelooven, dat, ware het stcl- 
sel van strenge afzondering niot vcrlaten, om plaats te 
maken voor de meening, dat het besinettingsgevaar bij 
lepra niet bizonder gx'oot is, de ziekto in onze kolonien 
nooit de uitbreiding zou hebben .gekregen, die zij er 
thans heeft. x) 

Litcratuur. B. Scheube. Die Krankhciten der warnicn 
Lander. — J. D. Kayser, Voordrachlen -over tropische 
huidziekten. Batavia 1911. — J. 31. H. van Dorssen. De Lxjpra 
in Ncderlandsch Oost-Indie, tijdens de 17c en 18e eeuw, 
Genees- kundig Tijdschr. voor Ned. Indie, deel 37, 1897. —J. 
de Haan, Het Lepravraagstuk in Ned.- ^■JndieL Fccstbundel 
Gcneesk. Tydsclm voor Ned. , rJ-jEndie 19iJ. 

//•七 y ' LEPTOSPERUM AMBOINENSE Bl., fam. Myrlaccae. GSlani 
boekit (MAL. ), Kajoe papoea (MAL. MOL.). Lage boom 
of heester. Van het hunt maakt men wanddstokken. Een 
aftreksel 

van de bladeren is een middel tegen de koorts. 
Vermoedelijk dczelfdo soort is L. javanicum, Kajoe 
poetih lemboet (MAL.), waaraan de naam ook op de 
gelijkenis met Kajoe poetih wijst, cn die alleen op den 
GSde voorkomt. 

LfiRAK (MAL., JAV.). Zie SAPINDUS RA- KAK. 
LERAN. Historisch zeer belangrijke p)ek op 

Oosl^Tava, 6 K.M. ten N. W. van Gresik (niet „zes paal 
west”, zooals gedrukt staat bij Bturn und), op ongeveer 
gelijken afstand van de brug over de Solo-rivier; 
aangezien hier, in een graftombe (tjoengkoeb) van zwak 
Hindoe- jav. stijl, de oudst bekende Arabische inscrip- 
tie van Java is gevonden. Hoewel nog niet in haar geheel 
gepubliceerd, were! baar jaartal door Dr. Max van 
Berchem in 1909 voor het eerst gelezen als „Vrijdag 7 
Rad jab 495 (5 + 90 + 400) Hidjra’’，uitkomend op 
Zondag (sic) 27 April 1102, en den naam vernieJdend 
van eene ..Fatimah bint Maimoen )>in (al-Qahir biJJah 
Pit is cl us de grafstecu van de zgn. Poetri Dewi Swari, 
waarvan de Javanen fa- belen dat zij geleefd zou hebben 
in den tijd van den zgn. ..Eersten" Apostel des Islams op 
Java, Malik Ibrahim te Gresik; wiens dood echter ruim 
3 eeuwen later viel, daar zijno grafsteen verineldt 
„Maandag J 2 Rabingoe- lawal Hidjra 822" = Zaterdag 
(sic) 8 April 1419. Zie voor die fabel o. a. Veth's Java, 
2en druk, 1 (1896), p. 229—232. 

Integendeel staat nu vuortaan vast, dat do oudste 
poging tot Islamiseering van Oost- Java minstens 
teruggaat tot den tijd van be- 

')Volgens de jongste mailberichten bij get ter perse 
gaan van dit artikel trad met ：ngang van 1 Februari 
1918 eene ordonnantie ,n werking, ten doel hebbende 
het ver- zamelen ven gegevens aangaande de ver- 
spreidmg van de lepra in Ned, Indie. 

roorten op Oost-Java, na den dood vnn Vorst 
Erlangga (ca. 1045 A.D.), en v66r hot opper- niachtig 
wowlen van Daha = Kediri, met Vorst Djajabaju (ca. 
1135 A.D.). Dat toch dezo Fatiinah, dochter van 
Maimoen, eene persoon van betcekenis is geweost, 
blijkt niet alleen uit die tom be en dien grafsteen met 
inscriptio (van 6 rcgols, waarvan r. 3—5 het 
duideJijkst), maar ook uit het feit, dat die grafsteen 
lag tusschen 3 andere (ten Westen) en 

1 (ten Oosten), dpeh deze 4 allc zonder inscriptie. 
Thans is deze grafsteen, tijdelijk overgebracht naar 
Batavia, wcer op de oude plaats. Over de schriftkaraktcrs 
]uidt het oordeel van Dr. van Bcrcbem, den Zwitserschen 
epigraaf: „La pa- laeographie de cette inscription est 
extraordi- naircment curieuse; k elie seule, clle merite 
une etude.n 

Zie het eerst: Cornets de Groot Sr. in zijn Verslag 
over de residentie Grissce in 1822, Tijdschr. v. N.-I. 
1852, II, p. 411; dan uitvoe- rig Brmnund in zijne 
Bydragen tot de kennis van het Hindocisine, Verh. Bat. 
Gen. XXXIII (J868), p. 1S4 --IS6； de beschrijving der 
tjoengkoeb door Knebel in Rapportcn Comm. Oudheidk. 
Ondcrz. 1907 (1909), p. 255— 256; en de korte 
aanteekening door Rouffaer in Bijdr. Kon. Inst, 68 
(1913), p. 424 noot 
2 over- twee verscliillende lezingen van het jaartal der 
in sc riptie, waarvan echter die door Dr. van Berchem 
toch de juiste is gebleken. 

G.P.R 
L包RENG (KALI). Naain der smalle rivier- vormige 

lagune in Bagden (res. Kedoc), die vroeger het water der 
rawa Wawar af voerde naar de monding der Bogowonto, 
door een duinreeks van de zee gescheiden. De 
Bogowonto-mond word door de inlanders vroeger aJs de 
voortzet- ting van de Lercng, die dus als hoofdrivier we 
rd aangcmcrkt, beschouwd. Dit zou ])ct gcvolg gewcest 
zijn van het verbod, voor de priusen van Mataram 
bestaande, on) de Jiogowouto (zie aldaar) overtetrekken; 
toen DipA. Negara, voor zijne onderwerping, met den 
generaai De Kock eon mondgesprek wilde houden, word 
dit gcdeclte dcr rivier voor den ovortocht gekozen en dus 
niet de Bogowonto, maar de LCrfing over- getrokken. 
Sedert jareu is de rawa Wawar droog- golegd en bo vat 
de Lerfing nog alleen water bij band jirs. In den oust 
inoesson worclt cr gercgeld rijst gooogst. 

LERLERAT (Kei-cil.). Zic A1EL1WJS. 
LESNOE (JAV.). Zic MELOOJHA JNJJICA. 
LESTI. Linker zij rivier van de Brantas, onts]>ringt 

op den G. Djeinbangun <：J) valt ten Z. van Kfipandjen, 
afdeeling Malang, in de Brantas. 

LfiTAH BADAK (SOEND.). Zio OPUNTIA. 
LfiTIGROEP (LiJJ'I-EILANDEN). Groep van 

eiJanden in de Banda-zcc, dee! uilmakende van de 
zoogcnaanide Zuid wester-eilauden, gclegen tusschen J 
27° 30’ en ] 28° 30’ O. L. en 8° 5’ en 8° 20’ Z.H., 
bestaandc uit de eilanden Leti, Moaen Lakor, cn 
behoorende tot do onderafdeo- ling Wetarder afdeeling 
Zuid-Timor en Eilanden (residentie Timor en Ond). Leli 
en Moa doen zich voor als een aaneenschakcling van niet 
zeer hooge, on two ude lieuvels, rijzen Bteil uit zee op, 
hebben slechts weinig strand on worden omgeven door 
naakte, hoogo rotsen. Labor is 



LETIGROEP-LETL 571 

vlak. De vruchtbaa rheid van den bod cm is 
gcring. 

De handel is onbeduidend, daar do oilanden 
zoo weinig hulpbronncn bezitten; allcon Ldti 
is bclangrijk door eon niet onbeduidondon vee- 
stapel, waarvan uitvoor plaats hceft naar Koc- 
pang. Het eiland wordt eens in do maand door 
de booten der Paketvaart-maatschappij aan- 
gedaan. Zio voor vordorc bijzonderheden on de 
literatuur op de namen dcr oilanden. 

Do inheemsche bevolking staat nog op lagen trap van 
beschaving; toch beginnen onder den invloed der 
zending en van het Europeesch bestuur zachtere zeden 
op do eilanden te heerschon en laat do bovolking het 
dragon van wapencn na. Haar ceredienst bestaat, evenals 
op de Tanimbar, Timorlaut-, Babar- on Ser- 
inatagroepen, uit de vereering van de zon (Oepoe-lora, 
heer zon), als hoogste godheid, tevens als het mannelijk 
beginsel, dat do aarde bevrucht, waartoe hij eens in het 
jaar neder- daalt. Als symbool van Oepoe-lera wo rd on 
lampcn van klapperbladeren aan de huizen opgehangen 
en tevens aan den waringinboom (hier nocnoo 
gcheeten), die in het midden van eike heidcnsche negorij 
wordt aangetroffen. Daar is ook ecn groote platte steen, 
die als offertafel dienst doet, on waarop vroeger ook do 
koppen van gesnelden geplaatst wordon. Als 
tusschenpersonen, die de wenschen der sterve- 1 ingen 
aan Oepoe-lcra zullen overbrengen, wor- den de geesten 
vereerd ； in de cersto plaats de ziol van den stichtcr der 
negorij, die in een bee Id (ornocso) huist, dat dicht bij 
den heiligen boom geplaatst is. Icder huis heeft vordcr 
zijn bc- schermgeest, die in ecn beeldje huist, dat voor in 
den gevcl gezet wordt, terwijl voorts van iuderon 
afgestorvenc cen beeldje vervaardigd wordt, dat op den 
zolder bewaard wordt en waariti de zielen (nitoe), na het 
brengen van offers, tijdelijk verblijf nenicn. Eigcnaardig 
is hot, dat ook de Christencn nog zulko beeldjes 
vervaardigen, maar mot hooge hoeden op cn op stoelen 
gezeten. Over het algoineen zijn do beeldjes op de Leti-
groop minder ruw be work t <]an op de nicer Oostclijk 
gclegen eilanden. Vcrgclijk Van Hoevell, Int. Archiv fur 
Ethn., Band VIII, biz. 133, Taf. XIV, Ueber die For- 

jnen dor Gotterverchrung auf den Siicl-Wester und Sud-
Oster Inseln. Bij gclcgcnhcid van do jaarlijksche 
nederdaling van Oopoe-lcra hebben groote feesten, 
poreka, plaats, waarbij varkens en honden gcofferd cn 
ware bacchanalian onder den waringin gevierd wordon. 
De lijkon dcr dooden worden O{)al do Leti-cilanden, in 
hur- kende houding in lij n waad gowikkold, in den 
grond beg raven; bovontlien worden o))do Leli-eilanden 
bij ovorlijdon kleinc prauwtjes gomaakt, die, van den 
noodigon leeftocht voor- zion, in zeo gezonden worden 
om do ziel van den overledono naar een der naburige 
onbewoondo <；ilai)cljcs of kuHtstreken over te 
brengoii, waar, naar de meening dor bevolking, de zielen 
dcr afgcstorvoncn vorblijf houden. Vergelijk voor 
afboeklingon van jnannen en vrouwen van Ta ii i in bar 
en Aroe-eilandcn Van Hoevcll, Int. Arcliiv fiir Ethn., 
Band X, Taf. XIV. 

Do klecding der manneti bestant slechts uit cen 
smallon schaamgordel (rewc); de vrouwen clra gen een 
zeJfgewovcn kaln (lawore), die bo ven de borSton wordt 
vastgomaakt. Sonis bedok- 

ken zij deze met cen slendang.. Vcrsierscls, als ann- of 
beenringen, worden weinig gedragen; oorringen in 
gchcel niot. Do mannen dragon als cenig versiorscl cen 
smallen haarband van hot blad van don lontarpalm; bij 
feestolijke gelegonhedon vorsieren de vrouwen zich met 
zeer <1 unne zilveron of gouden platen op de borst. 

De bevolking is overal in scherp afgeschcidcn standen 
verdeeld: in de inarna of aanzienlijken, de pore (boor) en 
den derden stand, die met den naam van stam wordt 
aangeduid en waartoo de afstammelingen dcr vroegere 
slaven (ate) thans ook gerekend worden. De marna's wa- 
ron vroeger de eenige grondbezitters; de pore's zijn 
leenmannen, die in don loop der tijdcn vrij werden. 
Huwelyken in denzelfden stand worden gesloton zonder 
betaling van bruidschat; bij mesalliance wordt con 
zekere som betaaid en volgen do kindoren den stand der 
moeder. Het crfrecht verschilt op de eilanden: op Moa 
erft de oudste zoon, op Lakor de zusterszoon cn volgcn 
dezelfde personen in waardigbeden op. Op Leti erft de 
vrouw slechts do tijdcns het huwelijk verkregen 
goedoren ； de familiegoede- ren orvon de zusters of 
hare kinderen. Waar- digheden gaan daar over op den 
man der oudste dochter. / 3 

LfiTI (LETTI). Dit eiland, tot de Zuidwester- 
eilandon cn me er in het bijzonder tot de Leti- groep (Zie 
aldaar) behoorende, groot 141 K.M2., is cen hcuvelland 
uit een aancenschakeling van koe- pelvorniigo heuvc】s 
beslaandc en omgeven door een st rook terrasland van 8 
tot 20 M. hoogte, waarvan de ondergrond grootendeeJs 
uit rifkalk be- staat on dat op de meeste plaatsen 
zeewaarts met een steilen rand eindigt. De Oostelijke 
heuvelreeks is hooger dan de Westelijke, zij bevat do 
twee lioogste heuvels: den Woearla- wan (337M.) en den 
Watoepoes(327Mj.In den W.- moesson zijn er geon 
veiligo rceden,doch in den 0.- moesson en de 
kenteringsmaanden kan Ser- waroe op de N.kust als 
ankerplaats dicnen. TcngevoJge van den geringen 
regenval is Leti over het algomeen zeerdor； soms gaat 
een jaar voorbij zonder dat er een drop pel regen valt. De 
bewoners verhuizon veelal tijdelijk naar het naburige 
Moa. Toch wordt overal tusschon de steen- achtigo, met 
gras bewassen heuvcls, waar maar cen weinig teelaarde 
gevonden wordt, door de bevolking djagoeng, katjang, 
ook wel roode rijst on katoen goplant; lontarpalmen en 
klap- porbooinen lovoron ook vocdsel aan de bovolking. 
Een slecht soort mangifera sylvatica wordt in groote 
hoeveolhoid op Leti gevonden ； in tijdon van 
schaarschto wordon de pitten der jnangga^, gedroogd cn 
daarna in stukken gesno- den en gokookt, in grooto 
menigte door de bevolking genuttigd. De veestapcl is van 
veel bolang; aan do Z.zijdo van het eiland worden de 
beste weiden gevonden. Eigcnaardig is het dat de 
bevolking, ofschoon overvloed van slachtveo be- 
zittonde, do voorkeur geoft aan hondenvlccsch. De 
bevolking (waarover zie LETIGROEP) we rd in 1888 op 
7500 ziolen geraamd, van welke bijna 800 Christenen. 
Thans makon do Chris- tenen de hclft dcr bovolking uit. 
Deze bewoont vcrschillonde kampongs, die alle — met 
uit- zondcring dcr Christendorpen Serwaroc on Serai, —
gelegon zijn op opgehevon koraalriffen aan het strand, 
met JO---12 M. hooge stoile wanden, on 
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die zonder behulp van ladders moctcn bcklommen 
worden. De huizen staan er zeer dicht op en ordeloos door 
clkandcr cn zijn op zcerlagc palcn, die der Christcuen ook 
wcl op den grond, ge- bouwd; zij dienen aan vcrschcidene 
huisgezin- nen tot woning. Het bestuur is doende de be- 
volking naar toegankclijker plaatsen to doen verhuizen. 
Een bestuursassistent is te Serwaroe gevestigd onder den 
gezaghebber van de onder- afdeeling Wet ar, cicr 
afdceling Zuid-Timor cn eilanden, rcsidentie Timor en 0. 
Eens in de maand wordt het eiland bezocht door de 
booten der Kon. Paketvaartmij. _ 

Literatuur： G. W. W. C. Baron v. Hoeveil in -T. Bat. 
Gen. XXXIII, bl. 200; Riedel, Do shiik- en kroesharige 
rassen, bl. 365; Het eiland Leti, T. A. G. 1916 no. 1 biz. 
95; Jaarb. Mijn- wezen, 43e jaarg. 1914 Verb. Deel I, 
Uitk. Ned. Timor Exp. 1910—1912. Over de taal zie 

LETI- NEESCHA，" 
LETTEKSCHRIFT. Het schrift, waarvan de 

volken van den Indischcn archipel zich bedienen, hceft 
drieerlei oorsprong. Sommige volken bezit- ten of 
bczaten eenmaal een alphabet, dat uit eene Indische 
schriftsoort zich ontwikkeld heeft en voor de behoefton 
van hun taaleigen pasklaar is gemaakt; and ere bedienen 
zich van het Ara- bische alphabet, met eenige wij zigin 
gen ； bij nog andere volken is het Latijnsche schrift door 
de Europeanen ingevoerd. De oudste der ons bc- kende 
schriftprocven zijn uit Westelijk Java en uit Koetei op 
Borneo; het zijn steeninscripties in het Sanskrit, en wel in 
een Wenggi-schrift, dat te oordeelen naar de 
lettervornien, uit de 4de tot de 6de eeuw onzer jaartelling 
dagteekent. De oudsto gedateerde inscriptie van den 
Archipci, die van Bangka uit Qaka 608, is in een 
moderner Wcnggi- schrift, evenals de vroegste van Java, 
gevonden te Tjanggoc (Kedoe) en gedateerd in Qaka 654; 
beide zijn in het Sanskrit. De karakters ervan vertoonen 
een groote overeenkomst met de in Cam bod ja 
gebruikeJijke in hetzelfde tijdperk en verschillen nog 
weinig van eenige Zuid-Indische alphabetten. 
Daarentcgen draagt de Boeddhis- tische Sanskrit-
inscriptie van Kalasan, van Qaka 700, het kenmerk van 
het Niigari, cone Noord- Indische schriftsoort. Dit schrift 
is behalve voor Boeddhistische opschriften uit 
dienzelfden tijd nog slechts gebruikt op beelden uit de 
dertien- de eeuw en is cigenlijk op Java nooit inheemsch 
ge worden； de Javaansche in scripties op steen en koper, 
die wij van de 9de eeuw af kennen, zijn in een alphabet, 
het zoogenaamde Kawi-schrift, dat vcrwantschap 
vertoont met de lettervonnen, die wij in de in scriptie uit 
Tjanggal van 654 Qaka aantreffen. Al de latere vormen 
van het Javaansche schrift tot de hedendaagsche toe 
hebben zich trapsgewijze uit het Kawischrift ontwikkeld. 
In de lOde eeuw ontnioeten wij eveneens in Ka- wi-
scj)rift inscripties op Sumatra; in de veertien- de eeuw 
blijkt zich daar een verwant Suma- traansch schrift 
ontwikkeld te hebben. EvenaJs op Java, Sumatra en in 
Koetei was ook op de Philippine】】 het Indische schrift 
in zwang； de oudste voorbeelden ervan zijn ons 
bewaard in Spaansche geschriften uit het begin der 】7de 
eeuw. In nog later tijd hebben de Europeanen kennis 
gemaakt met de op Celebes bij Makassa- ren en 
Boegineezen gebruikelijke letterjeekens, alsook met het 
Bataksche, Redjangsche, Ren- Ijong- en Lampongsche 
schrift. Al de alphabet- 

ten van Indischcn oorsprong in clcn archipel kan men 
verdeclen in de volgcnde hoofdgrocpen：]. de Javaansch-
Balinecsche groep, omvattende hot Javaansche en het 
Balinccsche schrift ； het eersto wordt gebruikt voor 
Javaansch, Soendaneesch en Madoerecsch; het： tweede 
voor Balineesch en Sasaksch; 2. het Batakschc schrift, dat 
met ge- ringe onderlinge verschillen voor do ondcrschci- 
den Batakschc dialekten gebruikt wordt; 3. do 
Rediangsch-Lampongsche groep, waarmede het zg. 
Rentjong (Zie aldaar), dat in enkele streken van Middcn-
Suinatra in zwang is om Maleisch te sclirijven, groote 
overeenkonist heeft； 4. hot schrift der Makassarcn, 
Boegineezen, Enddhera en Biinaucczen ； 5 de 
Philippijnscho groep .van alphabetten, waarvan de 
inboorlingen zich eor- tijds bedienden voor het Tagalog, 
Bisaya, Iloko, Pampanga, Pan gasman, Biko】，doch die 
thans in onbruik geraakt zijn en vervangen door het La- 
tijnsche alphabet; alleen bij de Mangianen op Mindoro en 
bij de bewoners van het ciland Palawan is het oudc schrift 
nog in eere. Al de genoeni- de groepen hebben met elkaar 
gemeen, dat zo van Indischen oorsprong zijn; niet alleen 
zijn do karakters ontstaan uit Indische letterteekens, maar 
ook het schrijfstelsel is op Indische leest geschoeid. Of 
enkele dier groepen onafhankelyk van elkaar hun 
ontstaan te dan ken hebben aan een onmiddellijk uit Indie 
of Cambodja ingevoerd alphabet, dan wcl of alle uit 6en 
ingevoerd alpabet, byv. het Kawi-schrift, gesproten zijn, 
is vooralsnog moeielijk uit te maken, dcwijl men de 
geschiedenis van de meeste groepen, bij gebrek aan oude 
monumenten en handschriften, niet kan nagaan. 

Het Arabischo schrifl heeft zijn intocht gedaan in den 
archipel met de in voering van den Islam. Het wordt 
gebruikt voor het Maleisch, Atjdhsch cn Ternataansch. 
Enkele in deze talon voorko- mende klanken,dic aan het 
Arabisch vreemd zijn, worden aangeduid door 
diacritischc teekens； in het Ternataansch worden 
regehnatig de klin- kerteekens bijgeschreven. Dit 
geschiedt ook in het zoogenaamde P6gon, d.i. Javaansch 
cn Soendaneesch, geschreven met Arabischo rakters. 

Het Latijnsche schrift is sedert het laatst der 16c eeuw 
in gebruik gekomcn op de Phi]jppijnen. In de 
Nederlandsche bezittingen is het ingevoerd voor allo 
inlandschc talen, welkc nog geen lettcr- schrift bezaten ； 
<lus voor het Dajaksch, San- girsch, de talen der 
Minahasa, het Boeroesch, Socmbasch, Sawoeneesch, 
Kotineesch, Galela- reescl), Sikkasch, Mafoorsch, 
Niasch, cnz. Bui- tendien wordt voor den druk van 
Maleische teksten, Jeerboeken en nieuwsbladcn veelvul- 
dig en in toenemende mate het Latijnsche schrift 
gebruikt, zoowel in Singapore als in Ned.-Indie. 

Sommige stammen, zooals de Dajaks, bedienon zich 
wo] van zinnebeeldigc tcekencn of merkent om zich met 
afwezigen in betrekking te stcllen of om zich de eene of 
andere zaak tc herinneren, zooals door touwen met 
knoopen, staafjes of pij- Jen, met kerven voorzien, op 
eene bijzondero wij- ze gevouwen paJmbladcren of 
reeksen van af- beeldingen in plankjes gesneden. Zulko 
„mnenio- nische tcekensn worden ook dikwijls bij 
stainmcn aangewend, zooals de Bataks, die de 
schrijfkunst reeds kennen. Zie C. M. Pleytc, Bijdr. t. t.】
.on vlk. Ve Ser. I, bl. ]27. 
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Literatuur : Hoile, Tabol van oud- on niouw-Iu- 
dische alphabotten (Bat. 1882); Is. Taylor, The Alphabet 
(Lond. 1883). — Fried. Miillor, Uober <lcn Ursprung dor 
Schrift dcr malaischen Volkor (Wcenon 1870). — Van 
dcr Tuuk, Les Manus- crits Lanipongs, cn possession de 
M. Io Baron Sloct van do Bcele, (Leiden 1868). — Van 
Has- sclb, De talen en letterkundo van Middcn-Su- 
matra, (over het Rentjong-schrift). 一 Friedo- rich, De 
opschriften van Batoe Beragong en Pag- ger Roejong, 
(Verb. Bat. Gen. XXVI), vgl. Kern, 't Opschrift van 
Batoe Beragong (Bijdr. U t?l. eii vlk. 1872). — A. B. 
Cohen Stuart, Heilige voet- sporen op Java, (Bijdr. t. t. 1. 
en vlk. 1875).— Id., Kawi-oorkondcn in facsimile, 
(Leiden).— Kern, Ecne bijdrage tot de palaeograpluo 
van Ned.-Indie (Bijdr. t. t. 1. en vlk. 1882). — Id., Over 
de opschriften uit Koetci in verband mot do gescliicdenis 
van het schrift in den Inclischcn Archipel, Versl. Meded. 
Kon. Acad. v. Wetensch. 2, XI (1882). — Id., Sanskrit-
inscriptie van Java, van den jare 654 Qaka {Bijdr. 1.1.1. 
vlk. 1885).―- Brandes, Ecn Nagari-opschrift, gevonden 
tus- schcn Kalasan en Prambanan, (T. Bat. Gon. 1886). 
— S. Roos, lets over End ch (T. Bat. Gen. XXIV, bl. 
529)..— Jaquet, Considerations sur les alphabets des 
Philippines (Nouveau Journ. As 1831). 一 Pardo de 
Tavera, Contribucion para el estudio de los antiguos 
alfabctos filipinos (Lausanne 1884). — Kern, Eene 
bijdrage tot de kennis van het oude Philipp日nsche 
schrift； Marcilla y Martin, Estudio de los antiguos 
alfabctos filipinos (Malabon 1895). — A. B. Meyer, A. 
Schaden- berg, W. Eoy, Die Mangianenschrift von 
Mindoro (Abh. Zool. Anthrop. Ethnog. Mus. zu Dresden, 
No. 15, Berlin 1895). 
LETTI. Zie LilTL 

LETTINEESCH. De taal, welke gosproken wordt op 
het eiland Letti (Leti) is, voor zooverre uit de thans 
bekende gegevens is op te maken, nauw ver want mot die 
talen, welko voorkomen op de overige cilandcn in de 
omgeving cn zecr zekor met de talen van Moa, Kisser cn 
Ko ma, (omtrent We tar evcnwel kan nog geen oordeel 
gcvcld wor- dcii ； oj)dit ciland schijnen nicer talon 
gesprokon tc worden). Nog zijn deze talen verwant met 
dio van Timor, Roti, on in *t algemecn met die van <Ie 
mceste Oostclijke eilandon van den Archipel, voor 
zoover deze tot Jiel Mai, Pol. taalgebied bo- iiooren. 
Evcnals dhhr gaat eene genitief-bcpaling vooraf, ook in 
samcnstelling, hoowol het bopalen- de woo rd ook kan 
volgon, wan neo r de taal do con- structie niet als eon 
genitief opvat, bijv.: ina-slet- ne, zee-visch, uit ina, (uit 
tan = M.P. ikan), en sletne, zee. Evcnals in do nicosto 
talen der Oos- tclijke oilandon komt bij elk workwoord 
in hot Lcttincesch dio innigo vorbinding mot vorkorto 
pers. voornw. voor, welke voor hot M. P. vor- voeging 
genooind kan worden. Suffixcn to t woo rd- afleiding, 
zijn, ovcnals in do nausto verwanton, vorloron gogaan, 
maar voorvocgsels komcn nog voor, bijv. wa, waurmedo 
causatiove cn recipro- (|tio workwoordon govormd 
wordon en ecnigo an- derc, welko thans geon lovendo 
waardo inoor schijnon tc hebben. Tot aflciding van 
naamwoor- den maakt do taal gebruik van in, dat 
somtijda uls infix, so ms (gevolgd door a) als prefix op- 
treed t, bijv. van sopla (Mak. s6mbala), zcilon, va- ron, 
komt sniopla, het zoilon, het varon, vaart; van tutu, 
stounen: tniulu, onderstouning, stut; van mai, (Mai. 
mari), komen: komst. 

Daartiovcns wordt voor hctzeLfdc clocl veel ge- bruik 
gemaakt van woord-hcrhaling, bijv. ma- miai = niamai, 
komst； matmiati, (herhaling van mati, sterven), dood, 
(adj.), en de dood. Als nieuw vormingen golden wcl de, 
van de met infix ni afgelcide substanticvcn gevormde 
werkwoorden, bijv. uit sari, (openen), ontstaat sniari, het 
ope- nen en daaruit weder nasniari, (3de pers.enkclv.), 
in betcekcnis gclijk Mai. terbulca. Omtrent het 
klankstolsel is op te merken, dat bijv. de zachto 
mcdeklinkers g en b, benevens de tj, dj, nj, en voorts de 
ng geheel ontbreken ； dat eene oor- spronkclijke k 
meestal vordwenen is, doch dat de eind-consonanten 
(behalvc eene sluitendc p) gc- spaard plcgen te blijven. 
Daarbij doet zich even- wel eone oigenaardige neiging 
tot omzetting voor, zoodat, indion de laatste lettergreep 
van een woord uorspronkelijk bestond uit een. klinker en 
niede-klinkor, deze, zoo het woord afzonderlijk 
voorkomt, van plaats verwisselen, bijv. riiotu, uit riwut, 
(Alai, ribut), storm; lianti, hemel, uit lianit, (M. P. langit) 
； ukmu uit Mai. Arab, hukum, straf; sopla, uit sopal, 
(Mak. sombala), zeilen； enz. Diezelfdo neiging tot 
omzetting, (reeds te be- merkon in sommige 
Timoreesche dialecten, in het Koepangsche), komt voor 
bij vocalen ； eindigt een woord op i of u, (e of o kunnen 
nooit aan het slot vau een woord voorkomen, tenzij het 
een- lettergrepig is) en volgt een woord, dat met een 
inede-klinker begint en dat gevoeld wordt als bij het 
voorgaande te behooren, dan worden de i en u na den 
mcdeklinker van het volgende woord uitgesproken, bijv. 
uit icali en po ontstaatwaZ-pid, enz.; daarnaast komt 
evenwel ook voor, dat de klinker twecmaal wordt 
uitgesproken, (dus： wuli-pio). Eene a aan hot slot pleegt 
in hetzelfde geval to verdwijnen. Dezelfdo regcls golden 
bij herhaling, bijv. het bovenvermclde matmiati, van, 
mati; zoo ook sorsuoru, (alle,) van soru, op, af, doch 
kirkira van het, aan hot Mai. ontleendo kira. Zoo ook bij 
de vervoeging dior werkwoorden, welko in den 3den 
pers. n hebben, doch niet bij die, welke na (al of niet 
voorafgaan door e, hij), ver- toonen, dus bijv. omlud, gij 
gaat, uit o (M.P. kau), gij, mu, pron. voorhechtsel, en Id, 
gaan, (enld, hij gaat), doch (o) mumsena, gij weigert, 
naast nam- sena, hij weigert； mimlid, gijl. gaat, uit mi 
(vol- Icdig voornmw.), mi (pron. voorhechtsel) on Id, (of 
zonder het volledige voornw. ； mlid), doch (mi) 
mimsena, gijl. woigort; enz. 

Evonals de Timoreozen, Rottineczen, enz. ma- ken do 
Lottinoozcn in meor verhoven taal dik- wijls gobruik van 
aynonionio uitdrukkingen, wat mot hot parallollisnie in 
gedichtcn te vergelijkcn is. 

Do taal van Mo a kan nagenoeg als eon dialect van 
hot Lottinoesoh bcschouwd wordon. Het vooniaamsto 
verschil, bohalve dat hier en daar het woordgebruik 
afwijkend is, bestaat wol in en- kcle klank-
vorschynsolon, als de verandering van w in g, bijv. Moa 
gar-ni = Lett, war-ne, wortel, (elders, akar, tvakar 
enz.),mot het pron.suffix van den 3den pors., dat ecn met 
hot woord goworden is; do overgang in bopaaldc 
govallen van s in A; onz. 

Meor vorschil vortoont do taal van Kissor. In't algo 
incon vortoont deze taal eon storker verloo- pen type dan 
het Lettineesch. Wat het klank- stelsol botroft, ontbreken 
dezelfde klanken als in het Lett., doch do Lett, k, (hotzij 
ccno bij uitzou- dering bowaard goblovcu algcmeen M. 
P. k, hotzy 
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cene k uit 7i<7ontstaan), is evencons geheel vcrdwe- 
nen. Daarentcgen is elko Lett. I, hetzij die oor- 
spronkclijk M. P. is of uit een andcrcn klank is ontstaan, 
veranderd in k, bijv. Kiss, maki = IiCtt. mati, (M. P. 
inatai); Kiss, kalla = Lett. talla, weg, (talla, uit *talna
； gevolgd bijv. door een nadrukwijzcr, o, luidt het wo 
ord: talan-o, met t verhard uit d = Jav. dal an, Mai. 
djalan). Do LeCG. s wordt als regol t.ot h： 
Oorspronkclijko mcde-klinkers als sluiters blijven, 
cvenals in het Lett., voor zooverro het klankstcisel het 
toelaat. Omzotting van klinkers heeft cvemvel 
zcldzamor plaats, dus bijv. maki-maki = Lett, matmiati, 
dood. Ook in grammaticaal opzicht heeft het Kissersch 
nicer verloren dan het Lett. In laatst- genoemde taal 
kunnen de pronoininale suffixen, in waardc gelijk aan 
onze bezittelijke voornw., vrijelijk aan elk substantief 
gehccht worden, evenals in het MaL, enz. ； in het Kiss, 
zijn van het gebruik slechts enkcl de sporen 
overgebleven, vooral bij benamingen van bloed 
verwantschap cn lichaamsdeelen, en moet overigens van 
ecne om- schrijving gebruik gemaakt worden. Ook het 
infix (c. q. prefix) ni schijnt niet meer levend te zijn, daar 
de klinker verandert onder in vlocd van de omgeving； 
zij luidt bijv. a in wattakuku, on- derricht, van wakuku, 
leeren, (Lett, wniatutu, van watulu), doch o in honorko, 
gedachte, van horko, denken, (Lett, surta). Ook de 
vervoeging van de werkwoorden is meer verloopen dan 
in het Lett., enz. De taal van Roma sluil zich, voor zoo-
ver is na te gaan, het dichtst aan bij het Kis- sersch. 

Literaluur : In druk zijn tot dusver alleen ver- 
schenen: G. Heymering, Bijdrage tot de kennis van de 
Taal der Z. W. eilanden, (waarin ook eeni- ge kleinere 
Lettineesche tekston), Tijdschrift v. Ned.-Ind., 8ste jrg. 
Ill； \Venyatutu, makakapury ida, ponawatutu rije 
makawajowe poksarany, (d. i. eene kortc onderwijzing, 
oin te onderrichten do lieden, die willen gedoopt 
worden), Batavia 1834; Maleisch-Kisserscho 
Woordenlijst, door N. Rin- nooy, uitgegeven door Dr. J. 
Brandes, Tijdschrift v. Ind. T.-, L.- en V】k., DI. XXXI; 
benevena 
eenige kleinere Woorden-lijsten van weinig be- 

lang. In de „Sluik- en Kroesharige rassen 
tusschen Selebes cn Papua" van J. G. F. 
Riedel, komen voorts verschillende gebeden 
aan den Zonne-god, (enz.) voor, zoowel in het 
. 入〃JO ' Lett-, als in andere talen, allcs cvcnwcl in do 

. hoogste mate bed or ven en verminkt. 
X 〃一QqK' J. C. G. J. 

LEUCAENA GLAUCA Bth., fam. Legmi- 
/ G'"'。 nosae。Mimoscac. P6t6 sdlong, Pete tjina, 

，芥* (MAL.), Kalantara (lAmtSxA?), Kcmlandingaii 
(JAV.). Lage boo m of lieester, met witto bloc- 
men in gesteelde hoofdjes en dubbel gevinde 
bladeren, verinoedelijk afkonislig uit trop. 
Amerika, doch in Ned.-Indie reeds lang ge- 
kweekt oin de eetbare peulen. Tcgenwoordig 
algemeen bekend als schaduwboon), vooral in 
koffietuinen. Het harde hout wordt gebruikt, 
o.a. voor rijtuigboomen. ； '/身。 

feus""'/ LEUPE (PIETER ARE知.Geb. 22 Dec. 
1808 te Haarlem uit het huwelijk van J. Leupe 
en G Eland. Als loteling bij hel leger in dienst 
getreden (1827), ging hij weldra bij het corps 
mariniers over en nam in mindcren rang aan 
verse held ene krijgsverrichtingon deel; ten ge- 
volge van zijn uitstekend gedrag cn bekwaam- 
heden klom hij voortdurend in rang op tot hem 

31 Jan. 1836 het zcldzame voorrecht to bourt viel den 
offiorsrang to verkrijgen door eono benocming tot 2en 
luit., in 1843 gevolgd door benoeining tot- len hiit. en 25 
Dec. 1850 tot kapitein. In dien rang verzocht hij corvol 
ont- slag, cl nt hem 13 J uni 1862 vorlcend word mot 
toekenning van den rang van majoor. Leupe, die in zijn 
jeugd slcchts weinig ondcrricht had genoten, 
onderseheidde zich reeds als officior door zijne liefde 
voor wetenschappelijk werk, voornamelijk voor 
gcschiedkundige navorschin- gen; in het bijzondor trok 
de geschiedonis dor O.-I. Comp, cn van de ccrste 
ontdckkingstochten der Nederlandcrs zijne aandacht en 
over dio onderwerpen gaf hij eene breede rij van ge- 
schriften uit, vooral nadat hij 12 Fcbr. 1863 als tydelijk 
ainbtenaar bij het Rijksarchief was aangestcld. De 
werkzame man, wiens bij- dragen van groot belang zijn 
voor de geschie- denis van Ned.-hidie, overlecd te 5s-
Graven- hagc 15 Febr. 1881. 

Zic Th. Oh. L. Wijnmalen in Bijdr. t. t. L en vlk. IVo 
Ser. V, bl. 232, waar (bl. 246) eene lijst zijner gcschriften 
is opgenomen. 

LEUPOEENG. De meest N. der tot de onder- 
afdeeling Lho6, Nga, afdeeling Groot-Atjeh, go- rckonde 
„ZuideJijkc NederzcGtingen". Het is een zelfstaudige 
inoekim met (ulto J 915) G91 geregistreerde mannen, 
staande onder het ge- zag van cen “iineum", die eene 
gouv. bezoldi- ging geniet van f 900 's jaars. Een grootc 
weg gaat van de onderafdeelingshoofdplaats Lho6- Nga 
Zuidwaarts door den G16 Loedah-pas liet landschap in, 
en passeert dat aan^den voet van het steile gebergte, 
waarvan ten slotte in La- jeun cn Seudoe verschillende 
uitloopcrs moeten worden gekruist, v66r de grens van 
Paroti wordt bereikt. Tot Seudoe is die weg voor auto*s 
to berijden. De voomaamste rivier in het landschap is do 
Kroceng Goepcuc, in haar ben eden- loop, na opneming 
links van de Kroeeng Pa- jong, Kroeeng Tjagd geheeten. 
Aan hare mon- ding vormt zij ccnc langgcrektc, zich even 
aan de kust uitstrekkende Jagune, waarin cenigo riviertjes 
zich ontlasten. In den O.moesson heeft dio laguno slechts 
in het Z. gedcclto gc- meenschap met de zee door de 
Kocala Leu- poeeng； in den W.moesson ook bij het N. 
uiteinde via de Koeala Bafr Rcubah. Door do hevige 
branding kunnen vaartuigen die Koeala dan echter nicl 
binnenloopcn, maar de Koeala Seudoe levert te alien tijdc 
ccn vcilige ankcr- plaats. De pcporcultuur was vroeger 
nicer van belang dan nu (in 1881 士 384 pikols). Aan 
zcevisschcri) cn zoutwinning wordt veel gedaan. Ook aan 
rijstcultuur op van regen afhaiikelijko sawalis cn aan 
vruchten- en klappcrteek. Een kortc beschrijving van het 
landschap gee ft T. Bat. Gen. XXIX 469. Tcrzake der 
militairo actio in 1890/7 zie hot artikel ATJEH in DI 
I, bl. 82. 

LEUWILIANG. District van de afdeeling Bui- ten zorg 
van do resid en tic Batavia. Het be vat 84 desa's of 
kainpongs. 

LEVERANTIEN' (VERPLICHTE). Zie CON- 

TINGENTEN. 
LEVERBOT. Zie WORMEN. 
LEVYSSOHNNORMAN(MR.HENRY DAVID). Geb. 

21 J uni J 836 te ^-Gravenhage uit het huwelijk van Mr. 
D. H. Lcvyssohn Norman en 
J. Jacobson. Na vierjarige studie aan de Hoogc- 



LEVYSSOHN NORMAN (MR. HENRY DAVID) — LEYDEN (JOHN). 575 

school to Loidcn, proinovcordo hij 31 Oct. 1857 in do 
beide rochten op con proofschrift: ,,Do Britsche 
heerschappij over Java cn ondorhoo- righcdon", dat in 
hoogc mate do aandacht trok cn ecno belangrijko bijdrage 
is voor do gcschio- denis van Ned.-Indie. Reeds het 
volgondo jaar verkreog hij het radikaal van O.-I. ambt. 
dcr le klasso; nadat hij 1 Dec. 1858 tot ambt. tor 
beschikking van den Algom. Sccretaris benoomd was, 
klom hij spoedig in hoogere rangen ter Algem. Secretarie 
op cn werd 19 Nov. 1864 tot Gouv. secrctaris, tovens 
secretaris van den Kaad van Indie en 2 Mei 1869 tot 
corsten Gouvernomentssecretaris aangestold; 18 Dec. 
1869 werd hij Directcur van Binncnl. Bestuur. Door een 
reis over West Java in 1860, in het gevolg van den Gouv.-
generaal P&hud, leerde hij niet alleen de binncnlanden 
kennen, maar knoopto hij ook betrekkihgen aan mot twee 
uit- stokende inlandsche hoofden, Raddn Hadji Mohamad 
Mocsa, hoofd-panghocloe van Lim- bangan en Raden 
Adipati Arih Kocsoema Diningrat, regent van Galoeh, die 
hem in zijnen ambtelijken loopbaan van vecl nut waren 
(Zie zijn opstel in Eigon Haard, 1888, bl. 80). Bij besluit 
van 4 Maart 1873 tot Algemccn Secretaris benoemd, on 
tvin g hij in het volgend jaar do opd racht om een 
plaatselijk onderzoek op Java en Madoera in to stellen 
naar de werking dor agrarische verordeningen ； de reeds 
voor een deel volbrachte reis werd echter gestaakt op 
telcgrafisch bevel van het Opper- bestuur, dat de talrijko 
conversien van com- munaal in individucel grondbezit, 
welko in de bezochto streken moor schijnbaar dan in wer- 
kelijkhcid plaats grepen, aan zekere pressio van den 
Algomeenen Secretaris en andere ambtenaren toeschrcef. 
Als rosultaat van zijn onderzoekingen werd door hem een 
on twerp ingediend ecner algomeonc verorde- ning tot 
uitvoering van art. 62 Reg. Reg】.，met zeer belangrijko 
nota van toelichting. Bij Kon. Best van 27 Mei 1877 werd 
Lcvyssohn Norman tot lid van den Raad van Indie 
bonocmd, eene tweede benoeming tot die betrekking 
volgdo 10 April 1880, nadat* hij in 1878 om gezond- 
heidsrcdencn Indie vprlaten had. Slcchts bc- trekkclijk 
korten tijd beklceddo hij opnicuw dio betrekking; op 14 
Fcbr. 1884 verkreeg hij op verzock corvol ontslag cn 
vertrok hij weder naar Nederland, waar hij in Maart 1888 
tot lid der Tweed。Kamer to Rotterdam gekozon werd. 
Duar bracht hij vorschillende adviozen uit, vooral over' 
Indischo aangc- legcnhcden; in den nacht van 7 op 8 Dec. 
1892 muakte cen ziekto onvorwacht eon oindo aan zijn Io 
ven. Lcvyssohn Norman heeft ook als )id van het bestuur, 
directcur van hot Ethnogr. Museum on secretaris zich zeer 
vcrdicnstelijk jegciiH hot Bat. GOJI. V. Kunston on 
Wcton- schap|)en gemaakt; zijn vordionston op weton- 
schappolijk go bicd worden erkond door eene benoeming 
tot correspondent dor Kon. Aka- dem ie van 
Wotcnschappen. 

Zic N. P. v. d. Borg in Lovonsbcrichten v. d. Alij. v. 
Ned. Lctterkimdo to Loiden, 1895; T. H. Der Kindorcn, 
Eigen Haard 1893, bl. 41. 

LEWA. Landschap in do ondcrafdcoling Mid- don-
Soemba, der afdccling Soeinba, residentio Timor on 0. 
Dit landschap word in 191G ver- 

groot mob do landschappcn Kambera, Bata Kapcdoc, 
Socdoo cn Kadocmboc. 

LEYDEN (JOHN). Gob. 8 Sept. 1775 tc Denholm 
(Roxburghshire, Z.O.-Schotland), als boe- renzoon. 
Aanvankclijk als herder op de pacht- hoeve van zijnen 
vader wcrkzaam, trok hij door zijn weotgiorigheid en 
goeden aanleg reeds vroeg do aandacht, zoodat hij in staat 
word gesteld van 1790 tot 1797 do Hoogcschool te 
Edinburgh te bezoeken. waar hij zich met de beoefening 
van verschillendc vakken bezig hicld en zich o. a. op do 
studio der natuurweten- schappen en dcr Oostersche talen 
toelegde. Aan vankelijk als privaat-ondcrwijzer werk- 
zaam, koesterde hij het voornemen naar Afrika te 
vortrekken, toen hem de betrekking van assistant-surgeon 
bij de EngeJsche O.-I. Comp, werd aangeboden, onder 
voorwaarde dat hij den graad van Med. Doctor verwierf, 
hotgeen hem in zeer korten tijd aan do Hoogeschool te St. 
Andrews gelukte. Te Madras aangeko- men (1803), hield 
hij zich vooral bezig met de studie van verschillendc 
Oostersche talen, en kwam in 1805 tijdelyk naar Poeloe 
Pin an g (Prince of Wales Island), waar Raffles toen 
secretaris was； van hier uit, steeds Maleisch studeerende, 
bezocht hij Atjeh, en andere dee- ]en van Sumatra en het 
Maleische Schiereiland en kcerde in 1806 naar Madras 
terug. Weldra iiu schreof hij zijne bekendo studie „On the 
languages and literature of the Indo-Chinese na- tions*, 
(daarmee bcdoelenddio van Indonesie plus Indo-China), in 
de Asiatic Researches, X (1808), en gaf later o. a. „A 
comparative vocabulary of the Burma, Malayan and Thai 
languages51,. Seram pore 1810 uit. AchtereenvoJgens 
werd ,hij benoemd tot Hooglecraar aan het Bengaal- sche 
Ojllcge te Calcutta, rechter, commissioner of the Court of 
requests, en “assay-mister" aan do Munt, — alles to 
Calcutta. Zijne stu- dion haddon de aandacht van Lord 
Minto, den Gouv.-Gon. van Britsch-Indie (evencens 
geboren Schot), op hem gevestigd, terwijl Raffles sinds 
1805 zijn vriend was geworden. Toen de Engelsche 
expeditie ter verovering van Java vertrok, bcgcleiddc 
Leyden 一 die con j)lan had ontworpen van een algemeen 
Maleisch bondgenootschap, gelijk de Duitsche bond,. —
den a.s. landvoogd als tolk voor 't Maleisch, tovens belast 
mot het bestudeeren van de inlandsche stammen vooral 
van hot eiland Java. Gedurcndo don overtocht- bewerkte 
hij een schots van lict ciland Borneo (Sketch of Borneo, 
afgccirukt in Verhand. v. h. Bat. Gen. DI. VII, 1814, 1 lo 
Stuk); dit was zijn Jaatste work want 2 dagen nn de 
verovering van Aleestor-Oornclis ovcrlecd hij den 28en 
Aug. 1811 op Molen vliot (Batavia). Een gedonk- stcen 
word op zijn graf te Tanah-abang ge- plaatst (zic Van 
Hoevell), p. 102—104. 

Na zijn dood word eon hoogst verdienstelijko nrbeid, 
indertijd to Pocloo Pina ng begonnen, in het licht gegeven 
door Raffles (na dicns terugkeer in Engeland): „Malay 
Annals : translated from the Malay language, by the lato 
Dr。J. Loyd on. With an introduction, by Sir Th. S. 
Raffles. London 1S2I"； de eersto stol- solmatigo ar bo id 
van dion aard op Indonesisch 
I taalgobiod. 

Zic over hem： do biographic door Dr. W. R. van 
Hoovcll, T. v. Ned.-Indie IX (1S47), I, 
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bl. 43—106, in hoofdzaak gevolgd nanr do biographic 
van Leyden's landgenoot Walter Scott uit 1812;' Raffles, 
in zijn Discourse van 24 April 1813 voor het Bataviaasch 
Genoot- schap, Verh. B. G. VII, 1814, p. 12—13. Ook J. 
Morton, Poetical remains of John Leyden, 1819, met 
Levensschets vooraan ； en do Dictionary of National 
Biography, XXXIII, 1893. 

LHO* (ATJ.). Diep, diepte, baai, reede. Vaak eon 
bestanddeel van plaatsnamen, zooals in Lhdfr Boe bon, 
Lhofr Seumawc cnz. 

LHO° BOEBON. Zie BOEBON. 
LHO。KROEET. Een totdeonderafdceJmgTja- lang, 

afdoeling Westkust van Atjeh, behoorend landschap met, 
sinds het in 1914 vergroot we rd met Ba ba h Aw6, 
Djinainprong en Nd: omstreeks 700 geregistreerde 
mannen. Daarvan kwamen er Babah Awe on 
Djiuamprong, die in 1902 reeds werden vereenigd, 
ongeveer 30, eu Nd slechts een 20tal toe. De in verband 
met die ge- biedsvergrooting door het landschapshoofd 
T. Machmoet afgelegde nieuwe korte verklaring dd. 12 
Juni 1914 werd bekrachtigd. bij Gouv. besluit van 26 
Jan. 1915. Ook het vroegere staatje Tjra° Mon is in 1906 
in dit landsoliap opge- gaan en Babali Nipah behoorde er 
al eer toe. Lho*" Kroeet bestaat i, ~h. a. uit de stroomge- 
bieden van de Kroeeng Ligan en de boven- Kroeeng 
Masen. Het produceert peper, zij het veel minder dan 
vroeger. Nd en Babah Aw6 kunnen bogen op eenige 
kunstmatig bevloeide sawahs. Poeld Raja, d. i. „liet 
grooto eiland" behoort niee tot dit landschap. Van 1892 
tot 1908 was er een Gouv. vestiging met militairo 
bezetting en eerst een Assistent-Resident, later een 
Oontroleur en ten slotto eon officier-civiel- gezaghebber, 
welke laatste in Juni 1908 ver- huisde naar Tjalang aan 
den vasten wal. Poeld Raja is omringd door koraalriffen, 
met 2 smalle openingen aan de O.zijde, welke loegang 
geven tot een 60 M. lang laadhoofd bij het civ. en mil. 
etablissement. Het eiland is zeer heuvelachtig en zwaar 
begroeid, en valt aan Z-. en W.-zijde stcil iu zee af. De 
zeer geringe bevolking woont nieerendeels aan de N.-
zijde. Langs de N.-kust loopt een colonneweg, die zich 
aan den overwal to Lh。。Kroeet voortzet, aanvankelijk 
volgend de Kroeeng Tjra° Mon stroomopwaarts, hot 
binnenland in, over den Gle Panteue, naar Babah Tjale 
aan de Kroeeng Ligan. 

LHO° NGA. Standplaats van den oontroleur eener 
gelijknamige onderafdeeling der afdee- ling Groot-
Atjeh. Die onderafdeeling omvat: I. de sagi der XXV 
Moekims (teungoh Ihee- ploh) met daartoe behoorende 
eilanden, onder besluur van den pangJiina sagde Teukoe 
Hasjim (opgetreden in 1910), bestaande uit: a. de IX 
Moekims onder een oeleebalang en zes imeums van 
Oelee Soesoh, Lam Koenjet, Bileue, Tjot Bheue, Lheue 
en Lain Eeueng. b. de III Moe- kims Daroj onder een 
oeleebalang en drio imeums van Lam Ara, Djeumpdt, en 
Daroj. c. de VI Moekims onder een oeleebalang cn 9 
imeums van Goerah, Bradcuen, Lam Baroh, Lam Bat6t, 
Lam Teungoh, Lam Pageue, Poeld Breueh-Noord, Poeld 
Breueh-Zuid, en Deudab of Poeld Peunasoe, vulgo Poeld 
Nasi. d. de IV Moekims onder een oeldebalang en vier 
imeums van Lhoft Nga, Lam Peu^oee, Lam Lhoin en 
Koeeh. II. de Zuidelijke Ncderzettingen, om- vattend do 
op zichzelf staando moekims Leu- 

poeiing, Parde en Koeloo, en het oeleebalang- schap der 
IV moekims Lhong: Lhong, G16 Brooe, Blang Mo en 
Kroeeng Kala. Het sagi- hoofd goniet eene 
gouverneinentsbczoldiging groot f 2400, de 
oelecbalangs meestal f 1200 en de moekimhoofden 
gewoonlijk f 300 ,s jaars. Voor sommigen komen daar 
dan nog persoon- lijke toelagen bij van f 300 tot f 1000. 

De Atjdhsche bevolking teldo eind 1914: 27.400 
ziclcn w. o. 8802 geregistreerde mannen ； verder 
woonden er 101 andero Inlanders, 116 Ohincczon cn G 
Europeanen, totaal 27.623 inwoners. 

Behalve een Gouvernements-Inlandsche school 2o 
klasse te Lho*- Nga worden er verspreid vele 
volksscholen aangetroffen, waarover toezicht wordt 
uitgeoefend door een Inlandsch volks- schoolopziener. 
De onderafdeelingshoofdplaats heeft een zacht en 
aangenaam klimaat, waarom cr in 1901 een militair 
gezondheidsetablissement werd gesticht. Dit is thans 
sterk ingekrompen, maar herbergt toch nog wel 
reconvalescente mindere militairen. Vlak bij Lh6ft Nga 
ligt een fraai, schaduwrijk mastbosch, dat veel be- zock 
trekt van ingezetonen uit Koeta Radja. Dozen vinden in 
een pasanggrahan logeergelegen- heid. Een ruirn 15 K. 
M. Ian go autoweg ver bind t Lh6fr Nga, Lam Pisang, 
Post BJang en Koeta Radja. Van dien weg slaat ruim 1 
K.jVI. voorbij Lam Pisang links een weg af naar Peukan 
Badafr, Lam Djamee, Blang en Oelee Lheue. Een andcre 
verbinding van Lhoft Nga met do gewestelijko 
hoofdplaats gaat door den Gle Ta- ronpas, langs het 
reservoir van waaruit Koeta Kadja van water wordt 
voorzien, voorbij de badplaats Mala le, en over 
Keutapang doea. Tot aan den Gle Taron is die wog 
stijgend en niet verhard, waardoor het asvcrkcer maar 
gering is. Voorbij Mata le slaat rechts ecn weg af naar 
Bileue, Lam Krafr, Sibrde, Sama- hani en Indrapoeri 
(XXII Moekims). Naar het Zuidcn gaat een weg van 
Lh0° Nga. door den G16 Locdah-pas naar Lcupoceng, 
en over den Gle Lajeun en den G16 Parde verdcr naar 
Lhong. Per auto komt mon langs dion weg voorshands 
nog niet verder dan Seudoe. In do ganacJie 
onderafdeeling heeft de kla|)percultuur in de laatste jaren 
grootc uitbreiding gekregen, zoo- wel vanwego de 
bevolking als op orfpachts- perccelen. De tuincn staan 
good, maar produ- ceeron nog niot. Leupoeoug on de IV 
Mookima Lhong leveren nog al vruchten cn sirih op. 
Chineczen branden in deze onderafdeeling veel 
houtskool. Eindclijk trefl men in moekiin Lam Peu^oce 
twee grotten aan met eetbare vogel- nestjes. Do veestapel 
telde eind 1915:4754 rundo- ren en5182 buffels. Een 
veemantri waakt, dat en- keldieren boneden zekere inaat 
of bo ven zekeren Iceftijd worden geslacht. 

LHOfr PAWOH NOORD. Landschap van do 
onderafdeeling Tapaft Tocan, afdoeling Westkust van 
Atjeh, met de onderhoorigheden Sang- kalan Babah 
Lho*-, Soeaft, Tangan-tangan Tjoet, Tangan-tangan 
rajeu6- cn Lhofr Paw oh. Het strekt zich N.-Z. uit van de 
Soengci-SangkaJan (grens met Soesoh) tot aan 
Mangg6ng, waarvan do grenslijn loopt van Oedjong 
Lhofr Paw oh langs de Ix>eeng Kandeh naar hot 
gebergte. De bo- volking van gemengd Atjdhsch-
Maleisch bloed leeft van ladangrijslbouw. Do 
pcpcrcultuur be- teekent niet veel nicer. Hot aanla] 
goregistreer- 
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do manneu bedraagt 711 (ulto. 1915). Do kortc 
verklaring van het landschapshoofd T. Radja Mahmoet 
dd. 8 November 1900 is gocdgekeurd en bokrachtigd bij 
Gouv. besluit van 23 Maart 1901. 

LHO。PAWOH ZUID. Landschap van de on- 
derafdeeling Tapae Tocan, afdeeling Westkust van 
Atjeh, zich met zijn onderhoorigheden Dama Toetong 
en Aloee Pakoe N.-Z. uitstrek- kend van Goenong Kliet 
(grens Meuk6ft) tot Goenong Ribee (grens Samadoea). 
Oorspran- kelijk behoorde het tot Samadoea. De 
O.grens (met Kloeet) staat niet vast, zoodat de grootte 
slechts kan worden geschat ± 200 K. Ma. te bedragen. 
De be volkin g, oorspronkelijk Ma- leisch, is thans 
grootendeels Atjdhsch, en bedraagt 3540 zielen (ulto. 
1915). Het aantal geregistreerde mannen is 824. De 
verkeersweg Tapafr Toean-Blang Pidie loopt dwars door 
het landschap. De bevolking plant rijst op uit 
vcrschillende rivieren bcvloeide sawahs. Verder rubber, 
peper en kapok. De producten worden per prauw over 
zee naar Tapafr Toean ter markt gcbracht. Het landschap 
wordt bestuurd door T. Nja° Dolah, wien de hoofden der 
onderhoorigheden Dama Toetong en Aloee Pakoe 
onder- geschikt zijn. Onder die hoofden staan onmid- 
dellijk de gamponghoofden of keutjhifr,s. De tot het 
landschap behoorende gampongs Batee Toenggaj, 
Sawang en Trieng Meudoerde staan op een indertijd hot 
landschapshoofd geschon- ken stempel abusievclijk 
vermeld als „onder- hoorigheden". T. Njaft f)01ah's 
korte verklaring dd. 29 Mei 1911 is goedgekcurd en 
bekrachtigd bij Gouvernemcntsbesluit dd. 11 November 
<l.a. v. 

LH0° SEUMAWfi, vulgo Telok. Hoofdplaats van de 
gelijknamige onderafdeeling der afdeeling Noordkust 
van Atjeh, en standplaats van den Assistent-Residcnt, 
die chef is, zoo van afdeeling als onderafdeeling, en in 
het bestuur wordt bijgestaan door een civiel 
gezaghebber. Lh6p Seuniawe heel ook cen zelfbesturend 
landschap met 1087 geregistreerde mannon in 
cvengezcgde onderafdeeling, waartoe verder behooren: 
Sawang, Nisiun, Tjoenda, Bajoc, Blang Alangat, 
Saniakoerdfr, Blocefr, Geudong en Blang Md, (Ind. Stb. 
1914, no. 87) met totaal 72.030 geregis- treerdo 
mannen. Het landschap Lho*- Scumawe N. W.-Z.O. 6 
K.M. Jang bij cone grootstc breed to van 2 K.M., wordt 
ten N.O. en ten Z. bespocld door Straat Alalaka, on 
grenst ten N.W. en Z. W. gcheel aan Tjoonda, waarvan 
het wordt gescheiden door de voor sain pans goecl 
bevaar- bare lagune-arjn Kroeeng Lhoft Seuniawe, dio 
in het N. als Koeala Mam plain in zeo mondt. Door het 
Z. waarts ombuigen van de kust ligt t，en 0. van het 
landschap do baai van Lho6- Seumawe, die 11 maanden 
van het jaar een vcilig beschutto ankerplaats biedt, on 
allcen open ligt voor N.O. buien. Daar de bodeni van d
。zee naar den wal vrij steil oploopt, kunnen de grootstc 
schcpen ankeren op slcchts enkelo honderde meters van 
den wal. In hot Z.O. ein- <iigt het landschap in een land 
tong, Poesong, waarachter kleinere vaartuigon ecn voor 
alle winden beschutte natuurlijkc haven vindon, die bij 
elk getij kan worden binnengeloopen. 

Het landschap is vlak en laag, de bodom zan- dig on 
onvruchtbaar. De landbouw brengt hier dan ook geen 
welvaart, maar wel de handel 

on de visschcrij. In Juli 1874 werd de Ned. vlag op het 
eiland gchcschen cn in Juli 1875 de verklaring van 
onderwerping door het hoofd, den Mahradja, 
ondertcekend. In 1881 werd op een oppervlakte in 
Meunasah Blang op ruim */a 
K.M. van zee, cen Gouv. etablissement ingc- richt voor 
don Assistent-Rcsident van de N. cn O.kust van Atjeh en 
eene militaire bezetting, maar in 1884 bij de concentratic 
werd het ett- blissement weer opgeheven. In 1892 bij de 
in- voering der scheepvaartregeling werd onze ves- 
tiging hersteld, doch thans aan de kust op de plaats van 
gampong Aron Toedjoh, die daarvoor werd onteigond 
en geraseerd. Tolkantoor, politie- kazeme enz. werden 
gebouwd op het Z. uiteinde van Poesong, maar nadat dit 
etablissement in 1895 was overvallcn, bij welke 
gclegenheid de Chineesche kamp werd verbrand, werd 
ook dat etablissement naar Aron Toedjoh overge- 
bracht. Ook verrezen daar de in verband met do 
tramexploitatie nieuw opgerichte gebouwen, want Lho*- 
Seumawe staat door een zijlijn in verbinding met de 
Atjeh-trambaan, en door- gaande reizigers van Koeta 
Radja naar Langsa of omgekeerd moeten er 
overnachten. De Ned. Handelmaatschappij heeft er een 
kantoor, terwijl ook de Atjeh Handelmaatschappij er een 
eta- blissemont heeft. Poesong is thans een wel- varendo 
wijk met veel Ohineesche en Atjehsche handelaren. De 
waardc van ingevoerde goederen steeg van f 380.000 in 
1897 tot f 1.688.042 in 1906 en van uitgevoerde 
goederen van f 450.000 tot f 1.256.277. Bezuiden. de 
handelspier langs het zeostrand zyn in later jaren wonin 
gen verrezen van ambtenaren en officieren on een 
nieuwe handelswyk ontstond te Sim pang Am pat, het 
kruispunt der wegen naar Meunasah Blang en Atjeh-
pasar. 

De korte verklaring van het landschapshoofd T. 
Abdoel Hamid Orangkaja Sri Alahradja Mangkocn 
Boomi, dd. 21 Juli 1904, were! goecl- gekeurd en 
bekrachtigd bij Gouv. besluit dd. 14 November d.a.v. De 
titel Mahradja zou eigen lijk moeten luiden: 
"Mbuhradja" d.i. „vadcr van den vorsG" en verband 
houden met do vroegere relatio van het hoofd tot Atjeh's 
socltan. (Zie Snouck Hurgronje: De Atjehers I, 140). In 
het bestuur wordt hij bijgestaan door sabanda, haria 
keudd, toeha peuet en enkele minder。peutoea's. 

Lileraluur: Bijdragcn T.> L., en Vk. v. N.-I. 1908 (D. 
GI) bl. 594 e. v * 注卜 Q 

LHO*' SOEKON. Standplaats van den Contro- ]our 
eenor medo Lh6ft Sock on geheeten onderaf- decling van 
de afdeeling Noordkust van Atjdh. De onderafdeeling 
bestaat uit de lanclschappen: Krociing Paso 
(rcchteroover) of het gebied van T. Hakdin Krooeng, 
Keuroutoe, Matang Koeli, cn Peutoe; mot totaal 16.247 
geregistreerdo niannelijko bowonors (ulto. 1915). De 
plaats Lho*- Soekon ligt in Ara Boengko* — (een der 
onder Keuroutdo ressorteerendo districten der 
„ooleebalang lapan>,) — aan den linkeroevor der 
Krooeng Kcureutoe, iots beneden de sa- menvloeiing 
dier rivier met- de Kroeeng Peutde. Do Kr. Keureutoe is 
bij Lho* Soekon overbrugd middels cen 101 M. lange 
spoorbrug van de Atjehtram. Tijdons do achtervolging 
van den sooltan in December 1899 werd te Lhofr Sookon 
eon bivak botrokken. Sinds heeft het steeds garnizoen 
gohouden. [ , , , 

37 
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LHONG. De IV Moekims Lhong： Lhong, Gle 
Broee, Blang Me, Kroeeng Kala, inaken uit de 
Zuidelijkste der tot de ondcrafdeeling Lho* Nga, 
afdeeling Groot-Atjeh, gcrekende „Zuidelijke 
Nedcrzettingen5'. Het aantal gorcgistreerde man- non 
bedraagt er 1781 (ulto. 1915). Aan het hoofd staat cen 
,,kcudjroe&n" dio eene Gouv. bczoldi- ging geniet van 
f 1200 's jaars, terwijl over clko moekim ecn ,,imeun】
'' is gesteld, die f 300 *s jaars ontvangt. Een 
paardenpad, waarvan de aan- leg door de bcrgachtige 
tcrrcincn van Lajeun, Pa roe en Koeloe, heel wat arbeid 
van de genie en van de bevolking heeft gevorderd, 
verbindt Lhong via Leupoeeng met Lh6° Nga. Na 
Seudoe is die weg ook voor autoverkcer geschikt. Langs 
de kust vindt men van N. naar Z. de baaien: Lho®- 
Blang Raja, Lh6ft- Tiba en Lhofr Pd Toelot waarin 
uitwateren: respectievelijk de Kroeeng Kala, Kroeeng 
Geunteuet cn Kroeeng Bentarde, De nog Zuidelijker 
Kroeeng Poedeng. alleen is voor groote prauwen 
bevaarbaar, maar het bin- nenkomen wordt door klippen 
bemoeilijkt. Het landscliap is gcheel in cultuur gebracht
： het vlakke land is overdekt met rijstvelden, die meer 
opbrengen dan de bevolking verteert, zoodat. 
rijstuitvoer plaats heeft, en in het ge= bergte worden 
koffie en peper geplant. In de latere jaren wordt ook veel 
werk gemaakt van do klapperteelt. Vruchtcn en sirih 
worden nog al uitgevoerd. Zydecultuur wordt nog 
beoefend, doch minder dan vroeger. Do zeevisschery 
met sleepnetten is van eenig belang. Het klimaat van 
Lhong heeft geen goeden naam. Er heerscht in den 
regentijd. vooral veel malaria. De moord op een 
opziener der B. 0. W. in Juli 1914 gaf Lhong ook nog in 
ander opzicht een minder gunstige reputatie. 

Een korte beschrijving van Lliong staat in T. Bat-. 
Gen. XXIX 477. Onitrent de militaire actie in dit 
landschap in 1896/7 zie ATjfiH in DI. I, 82. 

LIANEN. Naam voor houtige klimplanten, die overal 
in de wouden der tropische streken voorkomen, zeld 
zamer in gematigde st reken, zooals de klimop, de 
kamperfoelie en de clematis, in Nederland. Liancn 
komen het meest voor in tropisch Amerika, minder in 
tropisch Azie, De middelen tot klhnmen zijn zeer 
verschil- lend. Sommige slingeren zich met hun jonge, 
groeiende stcngels op de wijze van booncn oin de steun 
punten heen en koiuen zoo naar bo ven; an- dere liebben 
aan de jon ge deeJen ran ken,zooals de wingerd of do 
kojnkonimer in gematigde stre- ken, weer andere 
hebben dorens of stekels, waarinee ze steunpunten op de 
boomtakken zoeken. Ten slotte is cr nog ecn categorie, 
die aan den langen stengel hechtworteltjes maken, 
waarmee ze zich aan de steunpunten vast- hechten en 
dus overeenkomst vertooncn met den klimop. MeestaJ 
blijft de o tide re stain van den liaan niet cylindrisch, 
maar gaal hij zich afplatten of een anderen 
onregehnatigen, b.v. gegroefden vorm aannemen. Het 
komt vaak voor, dat de geheele stengelniassa van de 
liaan t? zwaar wordt voor het steunpunt en daardoor uit 
den boom naar beneden valt. De jonge deelen gaan dan 
wecr groeien en naar boven kliinmen, terwijl op den 
bodem cen ver ward kluwen van oudere stengels blijft 
liggen. Do zaden kiemcn steeds in den grond. 

Een eigenaardigheid is, dat de bladeren aan 

de oudere deelen van de stain men verdwijnen, terwijl de 
bladdragcnde deelen zich uitslnitend aan de jongo 
takken, dus boven in den kruin van den boom, die tot 
steunpunt dient, bevin- dcn. Sommige lianen bloeien uit 
den slam, andere cchtcr alJecn uit de groeiende deelon； 
bij dezc laatsto zitlen de blocmcn dus in den krnin van 
don boom, die tot steunpunt client. Lianen komen voor 
in de families der Bignonia- ceeen, Leguminosen, 
Convolvulaceeiin, Sapin- daceeen, Meinspermaceeen, 
Dioscoreaceeen, Vi- taceecn en Pahncn. Van de laatste 
familie is de Rotan wcl ccn van de. bekendste. 

LICHTGEVENDE ORGANISMEN is de besto naam 
voor die plan ten en dieren, welke het ver- schijnsel 
vertooncn dat men gewoonlijk phos- phorescentie 
noemt, ofschoon het hoogst- waarschijnlijk cvcnniin 
veroorzaakt wordt door oxydatie van vrijc phosphorus 
als het nalichten van sommigo verfstoffen, wanneer zij 
gedurende eenigen tijd aan bestraling zijn blootgestcld 
ge- weest. Zulke organismen zijn het talrijkst tus- schen 
de keerkingen en komen dus ook in den N.-I. archipel 
veelvuldig voor, ofschoon niet zoo veel cn zoo fraai als 
in tropisch Zuid- en Mid den- Ainerika. Zij vormen geen 
natuurlijke groep van onderling ver wan te wezens； 
integendeel, men vindt ondcr hen vertegenwoordigers 
van allerlei klassen, zoowel uit het plan ten- als het 
dierenrijk, w ar van evenwel het laatste de meerd erheid 
op- levert. Men moet een scherp onderscheid maken 
tusschen die organismen, '« elke normaal uit eigen kracht 
licht voort.brengen, en die, welke (lit slechts door 
bijkoincnde oorzaken ondcr bij- zondere, meestal 
ziekelijke, omstandigheden doen. Bij de laatste berust 
het lichten gewoonlijk op de aanwezigheid in hun 
organisme van lichl- gevende baetorien (zie ben eden). 
Bij de eerstc is het lichtend vermogen meestal beperkt 
tot be- paaldc organen, is het ondei'worpcn aan den wiJ 
en afhankelijk van de aanwezigheid van vrijo zuurstof; 
het staat duo in verband met de stof- wisseling. Toch 
mag men het niet in a lie gc vaDen onmiddellijk en on 
verbreek baar met het levcn verbonden denken, ant de 
Jiclitorganen van sommige in sect en kunnen nog lang 
na don doo(l, on in gehccl verdroogden toestand, gaan 
Jichtcn als men ze bcvocJitigt. Sommige onderzoekciH 
nemcn daarom aan, dat in de Jichtorganen ccn 
oxydeerbaro stof wordt voortgcbracht, bij wclker 
verbinding met zuurstof het vrij komende clic- mische 
arbeidsverinogen zich a]s Jicht in studo van warm to 
openbaart. Radzizewsky (Ucbcr die Pliosphorescenz der 
organiselicn und or- ganisirten Korper, Liebig's Annalen 
VoJ. 203, 1880, p. 305) vond, dat een geheele reeks van 
stoffen, die aJIe in *t levende organisino worden 
aangetroffen, zooals vetten, lecithin, choJcstca- rin, 
aetherische oJitin, galzurcn, druivensuiker, onder 
bepaakle omstandigheden bij gewonc of iets verhoogde 
temperatuur in alkaJisehe opJos- sing kunnen 
liehtgeven, als zij worden bloot gc- steld aan de in 
working van vrije zuurstof. Vooi al aJs zij gcschud of 
omgeroerd worden treedt hot verschijnsel op, wat 
Jierinncrt aan het feit, (hit velo marine organismen 
slechts Jichten wannocr zij een schok krijgen, b.v. door 
de branclingsgol- ven of de schroef van ecu stoomboot. 
Bij a] dezo stoffen berust het/lichten op langzanie 
oxydntie, waarbij waarschijnlijk do zpurstof in den drie- 
atomigen toestand geraakt en werkzaam is, 
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daar voor de oxydatic van 66n molecule dicr stoffcn ccn 
onevcn aantal zuurstof-atomcn noo- dig is. Ook andere 
feiten wijzon op do afschci- ding van eon lichtstof, b.v. 
dat sommigo lichtge- vondo dioren, (zooals 
duizendpooten, MAL. kala- inajar,) een lichtend spoor 
achterlatcn, of het omgevendc water doen lichtcn, zooals 
do Os/racorfe-kreeft Pyrocypris, en dat uit den boor- 
mossel Pholas dactylus, wiens lichten reeds door Plinius 
is vermeld, door Raphael Dubois (C. R. 1881, p. 690) ecn 
kristalliseerendo stof (Lueife- rine) on een ferment 
(Luciferase) zijn afgeschci- den, die met clknar in 
aanraking gebracht, gaan lichten (Panceri Ann. Sc. Nat. 
Zooi. (V) T. XVI,, Phipson Ct. Rend. Ac. Paris, T. 51 et 
T- 75%'. Daarentegen vat Pfluger (Arch. f. die ges. Phys. 
Bel. X, p. 275) het lichten in do meeste gevallen als een 
rechtstreeksche 1c ven suiting op, en Bcye- rinck komt 
tot hetzelfde besluit voor de licht- bacterien (Arch. Neer 
land. T. XXIII, p. 401). De kleur van het „levendc licht" 
is verschillend, jnaar in de meeste gevallen groonachtig. 
Rood licht verspreiden de Venusgordel (een ribkwal), 
Salpen en Cleodora; lila de schorskoralen (Gor- 
goniden); pui'per de lantaarndrager (Fuig or a py- 
rorhynckus), terwijl het licht van een Appendicu- laria 
(Tunicaat) van rood in blauw en ten slotto in groen 
veranderde. Het spectrum block in alle onderzochte 
gevallen continu, zondcr heldere lijnen en identiek met 
dat van het phosphorcs- ccntie-licht dcr gonoenule 
organische stoffen, die ondcr ozonvorniing langzaam 
oxydeerden in al- kalische oplossing. Lichtgevendc 
bactcrien -ver- oorzaken het diffuse lichten van het 
zeewater en het natte zandstrand, en verder de lichtziekte 
van lagere k reef ten, zooals strand vlooien. Vcrmocdc- 1 
ijk zijn zij ook de oorzaak van het lichten van 
verschgevangen zeevisch, dat men aan de Indi- sche st 
randen zoo vaak kan waarncmen, zekcr van dat van 
doode visch, van vleesch, nieJk, urine, lijken c.iz. Dat 
van mol mend hout en rot- tende bladercn wordt 
veroorzaakt door schiin- inels, wclker vruchtlichamen 
(paddestoelen) bij enkelc soorten ook lichtgevcnd zijn, 
zooals Ruin- phius (Ambon. Kruytbock) dat beschrijft 
voor „<le vucrigc Campcrnoclje'', die door de Ambo- 
jieczeu soms ah lantaarn wordt gebruikt. Wel- licht zijn 
zulke paddestoelen de oorzaak van gc- heimzinnige 
lichtverschijn scion op sommigo avonden DU. vochtig 
weer, als b.v. de spooklicht- jes van den Alalubar. Het 
scliittorendo lichten <ler zeo wordt in hoofdzaak 
veroorzaakt door een- ceJlige dieren, Protozoa, 
voomamelijk de Cysto- llaf/ellaat Noctiluca, en tai van 
hoogcre zccdicrcn, die nabij de oppcrvlakto zwenunen, 
zooals kwal- Jcn, ribkoralen, zeepennen, Pyrosomen, 
kreeften en visschen inot eigen lichtorgancn, cnz. enz. 
Ook op den bodoin dcr diopo zee (in schijnt ecn goheelo 
wercld van lichtendc organismen te hui- Zon, dio het daar 
ontbrekende dagJicht door eigen Jichtkracht ver van gon. 
Op het land zijn het vooral do insectcn, die vele 
lichtgovondc soorton ople- vcroii: de bekende 
vuurvliogen (konang-ko- nang, MAL.) o.a , dio geon 
vliegon, maar week- schildigc kevers zijn, behooroudc 
tot vorschil- Jcnclo gcslachten van de fftni. dcr 
Lampyriden, vooral Luciola, maar ook Diapkanes, 
Pyrocoelia cn Lamprophorus. Tot het laatste behoort do 
grootstc soort L. nepale.nsis Gray (Tijdschr. En- tom. 
Ver. Vol. 34, 1891, p. 114; Notes Loyd. Mus. Vol. XIII). 
Het verspreiden van licht schijnt 

hiei bij vaak met het geslachtslovcn in verband te staan 
； bij de gewone Europceschc glimworm b -v. verspreidt 
het ongcvleugcldc wijfjc een vecl sterker licht clan het 
rond vlicgendc man netje, maar bij andere soorten zijn 
beidc gealachtcn even sterk lichtgevend, en bij de meeste 
lichten ook de Jarven, ja zclfs de eieren. Voldoende ver- 
klaard is de betcckenis van het lichtgcven nog voor geon 
enkel (lier of plant, waarschijnlijk dient het tot 
verschillende doeleinden: bij 't opsporen dcr wijfjcs door 
de mannetjes, middel tot afweren van vijanden, 
waarschuwing van on- cetbaarheid, en nog andere. 

Zeer oigenaardig is het gebruik, dat de inlanders van 
vuurvliegen maken, nl. tot het vervaar- :digen van 
dievenlantaarns, bestaande uit een doosje met draaibaren 
deksel, zoo klein, dat zij het in de holle hand kvmncn 
houden, en waarin eenige vuurvliegen met damar zijn 
vastge- kleefd. 

LICUALA. Plantengeslac^t dcr Pal men met een vrij 
groot aantal soorten over den Archipel verb re id. Het zijn 
niet- zeer hoogc pal men met waaiervormige bladeren en 
vaak met stckcligen stani. Van de stammen van enkdc 
soorten maakt men wandelstokken. De bladercn wor- 
den uls wikkelblad van sigarotten gebruikt, ook worden 
de bladercn zelf wcl wegens den geur gerookt. Ini. 
namen Bisocla ( ?MAK.), RSgoe, Wiroc (JAV.), Weregoe 
(SOEND.). 

LIDAH (IKAN). Zie PLATVISSCHEN. 
LIDAH ANDJING (MAL. MOL.). Zie VERNONIA 

CINEREA. 
LIDAH BOEWAJA 顷AL.). Zie ALOE FE・ ROX. 
LIDAH LOEMPOER EN PASIR (IRAN). Zio 

PLATVISSCHEN. 
LIEFDADIGHEIDS-INSTELLINGEN. Terwyl als 

beginsel door de Regecring is aangenomen, dat do 
oprichting van weeshuizen cn andere instcHingen van 
liefdadigheid niet van haar behoort uit to gaan, maar in 
de eerste plaats van de particuliere liefdadigheid (Bijbl. 
no, 2853), worden echter tot instandhouding van 
sommigo liefdadige instellingen subsidicn verleend ten 
laste van de Indische begrooting. Tot verhoo- giwg van 
die subsidien on tot tookenning van zul- ken steun aan 
tevoren nog niet gesubsidicerdo en aan nieuw opgerichte 
instellingen werd herhaal- deiijk cen beroep gedaan op 
de regecring, die claarom do organisatic van het 
armwczen, al dan niet met. ovcrdracht van de zorg 
daarvoor aan gcwestolijkc en gemeente-radei), in 
overweging nain cn, in afwachting van de 
totstandkoming daarvan, besloot geen der reeds 
verleeude subsidien ineer te verhoogen, maar toveiis zich 
bercid verkiaarde, voorloopig, telken^ voor een jaar cn 
zonclor dat daaraixn aanspraak op hetzelfde voor 
volgende jaren zou kun non on tieend worden, de 
daarvoor in aanmerking komonde instellingen te stcunen 
door dekking uit's Lands kas van ecn goconstatcerd 
tekort over het afgeloopen jaar, mits van zuinig en 
spaarzaam behcer zou geble- kcu zijn. De eonmaal 
tccgckcndc vastc sxibsidien blcvon intusschen 
bchouden. 

Licfdftdige instellingen mogen kosteloos procc- 
decren, genieten vrijstriling van zogelrecht on van ver 
ponding, terwijl de notarissen verplicbt zijn te haren 
behoove kosteloos hun niinistcric to vorleencn (Ind. Stb. 
1823 no. 5, 1S60 no. 3). Zy kun non hare jaarvorslagen, 
mits daartoe hei ver- 
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zock doeudc, al dan nict behoudens betaling van hot 
papier, kosteloos gcdrukt krijgen bij do Landsdrukkerij. 

De ho of den van gewestelijk bestuur zyn krach- tens 
art. 22 hunner instruct ie (Ind. Stb. 1807 no. 114) belast 
met het toezicht op het bestuur van alle weeshuizen on 
andere open bare gestichten van liefdadigheid, in hun 
gewest voorkomendc. 

De Liefdadighcidsinstellingen in N. I. wer- kende 
zijn: 

WEES- EN ARMHUIZEN. Protesfantsch Diaconie 
Weezen- cn Armenhuis te Bataviq._I)it gesticht, als 
zoodanig, is opgoheven. Het gebouw op Mo- vlietwaarin 
het gevestigd was, word ver- kocht aan het 
Gouvernement, dat er het Hoofd- bureau van het 
Mijnwezen in onderbracht. In do plaats daarvan stichtte 
de Diaconie tier Evange- lische gemeente nabij de 
Nieuwe Kerk een hofje, bestaande uit eenige steencn 
huisjes, wclke aan de in verzorging genomen ouden van 
dagen, die niet meer in staat zijn in eigen behoeften te 
voor- zicn, ter be won in g zijn aangewezen. De wcezen 
worden tegenwoordig, op kosten van de Diaconie, in 
daartoe bereid bevonden Protestantsche Euro- pcesche 
gezinnen ter plaatse verpleegd. 

Parapattan Weezengeslicht te Batavia. Dezo 
instelling word in 1832 uit particuliere Jicfdegif- ten 
opgericht. In J 846 schonk het Gouverncment / 10.000 
aan het gesticht, dat verder cone vaste subsidie van / 
6000 ,s jaars uit 's Lands kas geniet. Als rechtspersoon 
erkend bij Ind. Stb. 1906 no. 376. Zie ook Ind. Stb. 1909 
no. 371. Do inrichting strekt tot opneming, verzorging 
en onderrichting van verlaten of behoeftige kindc- ren en 
weezen. 

Djati-gesticld te Batavia. In 1854 opgericht tot 
opneming, verzorging en opvoeding van hul- pelooze of 
verlaten Europceschc kinderen, zonder nauwlettend 
onderzoek naar den maatschappe- lijken stand of de 
godsdienstige gezindte tier ouders. (Zic Ind. Stb. 1909 
no. 465). 

Hulpfonds van den H. Vincentius a Paulo. Bit is de 
gemeenschappelijke naara van overigens van elkandor 
gelicel onafhankelijke Roomsch-Katho- lieke 
vereenigingen, bestaande te Batavia (1855), Soerabaja 
(1856), Semarang (1858), Pad an g (1858) en Buitenzorg 
(1887). Die te Batavia, thans genaamd „Batavia*s 
Vincentius-verceni- ging" (rechtspersoon ] ij kheid 
Gouv. besl. 10 Febr. 1856 no. 19; zie ook Ind. Stb. J 890 
no. 145 en ] 909 no. 462), beoogt de beoefening der 
chris- telijke liefdadigheid, vooral door de opvoeding en 
geheele of gedeeltelijke verzorging van ai-me of verlaten 
jongens en meisjes van Europcesche of Indo-
Europeesche afkomst. Voor de jongens Iieeft dit plaats 
in het Sint-Jozefs-gesticht (opgericht in 1892), voor de 
meisjes in ecne specialo afdceling van het Instituut der 
Zusters Ursulincn te Welteyreden^ 

Het Hulpfonds te Soerabaja heeft aJdaar een 
Koomseh-Katholiek Weeshuis gesticht (rcchts- pers. 
Gouv. besl. JO Aug. 1858 no. 48 en Ind. Stb. 1901 no. 
380). 

Te Buitenzorg heeft het fonds eveneens een gesticht 
in het leven geroepen ter verzorging van arme weezen en 
verlaten kin de re n (rcchts- pers. Ind. Stb 1888 no. 131; 
zie ook Ind. Stb. 1891 no. 209). 

Oude-mannenliuis te Semarang. Dcze inrichting is 
bestemd tot huisvesting van Europeanen en met dezen 
gelijkgesteldcn, die door gagenient, 

pensiocn, ronto van conig kapitaal, ondorstand of andere 
middolen in hun lovensondorhoud on dat. van hun in het 
gosticht verblijfhoudond ge- zin kunnen voorzion, 
behoudens de hun van Landswege to verstrokken 
tegemoetkomingon Alachtiging tot opneming in en tot 
onvrijwillig ontslag uit het gesticht wordt verleend door 
den Resident van Semarang, op voordracht van den 
Assistcnt-resident voor de Politic ter hoofdplaats in 
overleg met den regent. Een (nieuw)regiement voor het 
Oudc-mannenhuis is vastgesteld bij Ind. Stb. 1904 no. 
40. 

Wees~ en armhuis voor Protestanten te Semarang. 
Roomsch- Katholiek We.es- en armhuis te Scma- 

rang.r. 
Dezc beide gostichton, tevoren een cenigszins 

gouvernementeel karakter dragende, doordat de besturen 
door den Resident van Semarang wcr- den benoemd, 
hebben in 1905 dat karakter ver- loren. Thans vullen de 
besturen zichzclve aan en oefent de Resident slcchts het 
oppertoezicht uit als superintendent, ter controleering 
van de na- koming door het bestuur van de aan de 
subsidicc- ring der gestichten verbonden voorwaarden 
(zie Bijbl. nos. 598G, 0255, 6453 en 7780). Aan elk der 
gestichten is ecne school verbonden. 

Inrichting voor jongens-weezen te Soerabaja. Deze 
inrichting, in 1858 gesticht door Jhr. J. C. Reynst en ] 1 
andere heeren en erkend bij Gouv. besl. 29 Dec. 1858 no. 
21, heeft ten doel de ver- pleging en opvoeding van 
jongens tusschen 8 en 16-jarigen leeftijd, die ouderloos, 
verlaten of hulpbehoevend zijn en tot de Europecschc of 
daarmede gelijkgestelde bevolking behooren. De wcezen 
verlaten het gesticht op hun 20ste jaar of zooveel vroeger 
als zij eerder geschikt zijn om een eigen bestaan to 
vinden. De inrichting wordt bestuurd door cene 
hoofdeommissie, to Batavia gevestigd, 5veJkc tc 
Soerabaja door eene coinmissic wordt 
vertegenwoordigd. 

Protestant>ich weeshuis le Soerabaja. ])it ge- sticht 
wordt geheel bekostigd door de(liaconi<- der 
Protestantsche gemeente ter pJaatsc；. 

Roomsch-Katholiek weeshuis te Soerabaja. bit 
weeshuis is eene stichting van het Hulpfonds van den H. 
Vincentius a Paulo te Soerabaja (zi“ hiervoren).- 

Vereeniging tot weezenverple(/in(/ te Padanrj, in 
1886 opgericht op initiatief van dcVrijinctseJuars- loge 
„Mata HariJ, aidaar, heeft ten doel do vor- pleging en 
opvoeding van onverzorgdo wcezen zonder onderscheid 
vangeloofsbclijclenis. RcchLs- pers. Ind. Stb. J 886 n<», 
232; zic o(»k J ml. Stb. J 910 no. 359). 

Ver-pleging van „gouvernemenl8pupille.n'' (zie op 
dat woord). 

Gesticht „ Oranje-Nassa u'' te Magelang. Dczo 
inrichting, in het leven geroepen door den zendf- ling-
lceraar Johannes van dor Steur, ter verzor- ging van 
verlaten, verwaarloosde, hulpbchoc- vencle kindoren 
van Europcesche afkomst, i.s door den stiehtcr 
overgedragen aan de tezelfder plaatse ingesleJde 
„Vereenigiug tot bevordcring van chrisfelijk leven cn 
ondcrling hu】pbcl,oon". Zij bestaat uit drie afdoclingen: 
ecn jongensge- sticht, eene afdeding voor jonge kindcrcu 
van beiderJei kunne cn eon opvoedingshuis voor weezen 
van gcsneuvckle of in den dicnst op andere wijze 
overJedcn AmboiiiGesche militairen. De gezamenlijke 
afdeeJingen tolle.n, 500 pupillen, waarvoor subsidie uit 
Lands kaswordt genoten. 
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Geslicht “Bcthan谱，tc Soekuboemi, aanvanko- lijk 

een ondcrdeel vormondc van „Oranje-Nas- SJIU" te 
Magolang, later zelfstandig gcworden door opneming in 
cenc daarvoor gcstichto vor- eoniging ,lBethanie,\ stroke 
tot opvoeding van verlaten, verwaarloosde, 
hulpbehoovendc mcis- jes. Rechtspors. Ind. Stb. 1913 
no. 627. 

Nog vindt men tc Depok een „Kinderhuis'' voor 
vorwaarloosde kinderen, stichting van hot Genootschap 
voor In- en Uitwendige Zend in g, en te Madioen een Te 
huis voor arme kinderen. 

VEREEKIGINGEN EN FONDSEN TOT UITOEFE- NING VAN 

LIEFDADIGHEID. 
Commissien lot ondersleuning van behot-ftige 

Chrislenen. De werkkring dezer cominissien, dio bij Ind. 
Stb. 1829 no. 16 in het leven werden ge- roepen 
onderden naam van „centrale commissien van 
wcldadigheid", is he I laatst geregcld bij Ind. Stb. 1886 
no. 127. Volgcns die regeling zijn zoocl an ige 
commissien gevestigd te Batavia, Sema- rang, Soerabaja 
en Pad a ng. Elke commissie bc- staat uit vijf leden en 
een secretaris. Het hoofd van gewestelijk bestuur tor 
plaatse, waar de commissie gevestigd is, is ambtshalve 
lid, tevens voorzitter. De vicr andcrc leden, waarvan 
twee tot de Protestantsche en twee tot de Roomsch- 
Katholieke Kerk bchooren. en de secretaris wor- den 
benoemd^en ontslagcn door den Dirccteur van 
Ondcrwijs en Eercdienst (Ind. Stb. 1905no. 483). 

Het doel dor commissien is de ondersteuning van 
Christenarnicn, die niet of niet vokloende uit de fondsen 
van anderc instellingcn van licf- cladigheid bedeeld 
worden. Haar werkkring strekt zich uit: voor de 
commissie te Batavia over Bantam, Batavia, Preanger 
Rcgentschappen cn Che- ribon ； voor die tc Semarang 
over Pekalongan, Ban joe mas, Kedoe, Semarang, 
Djokjakarta, Socrakarta, Madioen en Rembang； voor 
die to Soerabaja over Kcdiri, Socrabaja, Pasoeroean, 
Besocki en Madocra； voor die tc Padang over 
Sumatra's Westkust, Benkoelon, Lampongsche 
Districtcn, Palembang, Oostkust van Sumatra en Atjeh 
en Onclcrhoorighedcn. 

De iniddelen dicr commissien bestaan uit het dei)per 
niille, van open bare verkoopingen, open- bare 
verhuringen cn lotcrijen geheven, en de armengiften, 
door ambtenaren van den burgcrly- ken stand 
gccollecteerd. 

Commissie lot bevordering in Nederlandsch- Indie, 
van de. belangen der Maatschappij van Wei- dudigheid 
in Nederland. Dczc maatschappij, aan- vankelijkhct 
bcstuurvocrcndc over de bedelaars- gcstichten 
Ommerschans cn Vccnhuizon, hceft si nd H J 859 het 
bcheer over vrijc kolonicn, waarin huisgezinnen cn 
personen kun non gepluatst worden, om zich, onder 
behooi'lijke tucht, door ar- beid, voornainclijk 
veldarbeid, ocn bestaan to verschaffen. Er zijn thans drie 
kolonicen: Fre- deriksoord, Willemsoord en 
Wilhehninasoord. Stututcn goeclgckcurd bij Kon. 
besluiton 7 Juli 1859 (Ned. Stb. no. 79), ] 9 Jan. 1861 
(Ned. Stb. no. 31), 28 Fcbr. 1878, 26 Jan. 1888 en 13 
Aug. 1888. Do bchoefte aan vertegenwoordiging in 
Ned.-rndie, waar een aantnl leden dor Maat- schappij 
vorblijf hidden, inziendc, stelde zij alii aar de 
bovengenoeindc Commissie in. 

Fonda des vredes door het bloed des /cruises to 
Soorabaja. 

In 1852 gesticht, we rd dit fonds erkend by Gouv. 
besl. JI Maart 1854 no. 4. Hot bestaat uit een door 
liefdegaven bijecngcbracht kapitaal, 

waarvan do renten diencn oni armc, oude en gebrekkige 
Javaanschc Christcnen te ondersteu- nen cn aan 
Javaansche Christen-kindercn Chris- telijk ondcrwijs to 
vcrschaffon. 

Batavia^ hulpfonds heeft ten docl bij brand of andcro 
onheilcn tc Batavia aan daardoor nood- lijdcndcn en 
behoeftigen hulp te vcrleenen. Uit vrijwillige bijdragen 
opgcricht. Rechtspors. Ind. Stb. 1878 no. 70. 

Voorschotjonds bij rampen in Nederlandsch- Indie., 
in het begin van 1901 te Batavia gevormd uit het' 
overschot dcr gelden, door het Ceram- Comite 
bijeengebracht tot leniging van de Ce- ram-rump in 1899, 
en als rechtspers. erkend bij Ind. Stb. 1901 no. 69, kreeg 
bij de wijziging der statuten (goedgekeurd bij Ind. Stb. 
1909 no. 226) zijn tegenwoordigen naam. Doel: de 
instandhou- ding van een fonds, waaruit bij rampen in 
Nederl.- Indie, zoo mogelijk bij wijze van lecning, geput 
zal kunnen worden ter voorziening in den eersten nood. 
Hot werkkapitaal der atichting bed raagt hoogstens / 10 
000. Bij het verleenen van hulp zal cerst bcschikt worden 
over het op dat tijdstip be- staande surplus, alvorens het 
kapitaal aan te sprekon. Het op 1 Januari van eenig jaar 
onver- bruikt gebleven surplus wordt ter beschikking 
gestcld van de Commission tot ondersteuning van 
behoeftige Christenen te Bafcavia en Padang en van het 
Armbestuur te Singkawang (Westerafd. van Bomeo), in 
verhouding van respectievelijk 8/IJ» '/la，en I/j3- 

Vcreeniging lol uiloefening van Christelyke lief- 
dadigheid te Batavia, beoogt ondersteuning van 
behoeftige Christenen. Rechtspers. Ind. Stb. 1880 no. 
230. 

Vereeniging „Soerja Soemirat'' to Semarang. Docl: 
het bestrijdon van armoedo door werk- verschaffing, het 
bevorderen van welvaart onder de Europeanen, die 
mocite hebben om een be- hoorlijk bestaan te vinden. In 
de door de ver- oenigiiig te Semarang opgericlite 
werkplaatsen vindon vcle jongelieden opleiding tot 
ambachten en de daarin ge vorderden loonenden arbeici. 
Statuten goedgekeurd bij Ind. Stb. 1887 no. 126； 
wijziging daarvan bij Ind. Stb. 1897 no. 269. Do door de 
voreoniging in 1897 gestichtc landbouw- kolonio 
Tjibogo nabij Lembang (Preanger Re- gentsch.) word in 
1902 opgeheven. 

Vereeniging lot bevordering van Christelyk leven en 
onderling hulpbetoon. Doze tc Magelang gevestigde 
vereeniging, bij Gouv. besl. 28 Dec. 1896 no. 20 als 
rechtspcrsoon erkend (statuten laatstelijk goedgekeurd 
bij Gouv. besl. 17 Juli 1908 no. 5), hceft ten doel wcozon, 
vorlaten, ver- waarlooscle. hulpbohoovendo lunderen 
van Eu- ropcoscho afkomst christelijk op to voeden en 
arnio Europeancn door het verschaffen van werk to 
ondorsteunon on zoo het pauperismo tegen te gaan. Tot 
haar werkkring behoort in de eorste plaats het bohoeren 
van hot gesticht „Oranje- N&ssau" (zio hiervorou). 

Vereeniging “Dorcas" tc Batavia. Doel: het vcrlconon 
van stoffelijken cn zedelykon steun aan Europcanen en 
Indo-Europoanen, voornamelyk vrouwon, to Batavia, die 
in armoedo loven. Mid- delcn: huisbezook, frobelschool, 
uaaischool, kin- dorhuia. 

Vereeniging „Cliarilas'' to Soerabaja. Doel: be- 
hoeftigoChristenen tc onderstounen doorhet gere- gcld 
verschaffen van lovensmiddelen. Erkend bij Gouv. besl. 
28 April 1900 no. 23. 
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Roemer Visscker-vereeniging te Socrabaja, gc- sticht 
in 1904. Doel: het. bicd on van de behulp- zame hand aan 
het Indisc he meisje in haar moei- lijken strijd om het 
bestaan en in hare behoefte aan meor practische 
ontwikkcling. Zij hceft af- d eelingen tc Batavia. Se ma 
rang, Djokjakarta,. Soerakarta en Pad an g en 
corrcspondontcn op enkele andcre plaatscn. Te 
Socrabaja hceft zij ccn Tchuis voor vron wen en meisjes 
cn cursussen in machincschrijven, bockhouden, 
stenografie, verband leer cn Engelsch. Te Batavia koopt 
zij naai- cn liandwerk-])rodncten van huisvlijt op ten 
wederverkoop. 

Verecniging „Onze Toevlucht'' te Batavia 
(rechtspers. Gouv. besl. 8 April 1905 no. 15). Doe】： 
middellyk of onmiddellijk hulp te vcrlee- jien aan 
Europeanen in Nederl.-Indie,hetzij daar geboron hetzij 
van elders afkomstig, die door workloosheid tijdelijk in 
nood verkeeren. De gcholpcnen verbinden zich tot 
terugbetaling van hetgeen door de vereeniging voor hen 
is uitge- geven. Ter bcreiking van haar doe! stelt zij zich 
in betrekking met particuliere personen, instel- 1 in gen 
enz., die werk of andcren stcun kunnen verschaffen, en 
met informatie-bureau^. Het hoofdbcstuur is gevestigd te 
Batavia. 

Arbeidersvereeniging „Eensgezi7idheid'' (rechts- 
pers. Gouv. best J8 Juni 1914 no. 48). Docl: de welvaart 
cn geestelijke ontwikkeling harer Jeclen tc bevorderen en 
cen kern van algemecne broe- derschap te vormen. Dit 
doel tracht zij te berei- ken in het bijzonderdoor het 
oprichtcn van werk- plaatsen, waar onder vakkundig 
toezicht ver- schillendc industrieen worden gedreven 
door werkloozen en jongelieden, die in een ambacht cen 
bestaan willen vindei), terwijl ook jongelie- den worden 
opgeleid voor den handcl, cen en under gesteund door 
ccn samen te brengen kapitaal. 

Vereeniging tot uitoefening van Christelijkc liej- 
dadigheid tc Batavia (rechtspers. Ind. Stb. J 880 no. 230). 
Doel: ondersteuning van behoeftige Christenen, die geen 
genoegzaine ondersteuning uit andere insteHingen van 
liefdadigheid genie- ten. 

INSTELLINGEN VAN ZIEKENVERPLEGINO MET 

LIEFDADIG KARAKTER. Zie ZIEKENVERPLE- GING. 
Immigranten-asyl te Medan (rechtspers. Incl. Stb. 

1887 no. 59). Doel: het verlcencn van asyl aan en het 
verplegen van iinmigranten ter Oost- kust van Sumatra, 
die met chronische of onge- Jieeslijke ziekten behept 
zijn, die door lichaams- gebroken niet in hun onderhoud 
kunnen voor- zien, die krankzinnig zyn en die, met 
geneeslijke ziekten behept, geen middeJen hebbeu om 
zich te doen verplegen. By Ind. Stb. J 887 no. 60 is de 
Resident der Oostkust van Sumatra bevoegd verklaard 
lo. tot instelling van ecn Raad van Toezicht over het asyl, 
bestaande uit dien Resident als voorzitter en 6 leden, 
door den Resident tc benoemen uit jandsdienaren en 
particuJieren; 2o om bij regieinent of politie-keur 
straffen te stellen — met inbegrip van die van eenzame 
op- eluiting in een der ceHen van het asy] 一 op ver- 
grijpen tegen de orde en tucht door verpleegden in het 
asy) begaan. 

INSTELLINGEN TOT VERZORGING EN ONDER- STEUNING. 
yerzorgin(i8fiesticJd „Pamoeridan Wolanda,' te 

Djokjakarta. Deze vereeniging, als rechtspersoon erkend 
bij Ind. Stb. 1881 no. 73 (zie ook Ind. 

Stb. 1890 no. 8, 1902 no. 187 cn 1903 no. 312), heeft. ten 
doel de verzorging en opvoeding van kindcrcn van 
Europeeschc ingezetenen der resi- dentie Djokjakarta, 
buiten do hoofclplaats gevestigd, en die anders nict in 
staat zouden zijn gere- geld ccnc school tc bezoeken. 

Vcrzorgingsgestichl te Soerakarta tot huisves- ting, 
verzorging en opvoeding van kinderen van 
geemployeerden op land bouwondernemingen in de 
resident io Soerakarta, om hen de open bare scholen ter 
hoofdplaats to doen bezoeken. 

Pension van den Vruuwcnbond te Batavia, tot 
huisvesting en verzorging, op Ohristelijken grond- si tig, 
van vrouwen en meisjes, die geen middelen genoeg 
bezitten om elders tc Batavia cen be- hoorlijk 
onderkomen te vinden. Het pension is gevestigd in ecn 
daarvoor door het Gouverne- ment kosteloos in bruiklecn 
gegeven landsge- bouw. 

Tehuis voor vroutven en meisjes van het Leg er des 
Heils te Batavia biedt aan onvermogende vrou- won en 
meisjes gelegenheid tot een onderkomen op de bij het 
Hcilsleger gebruikelijke wijze. 

Ondcrw ijzcrsvereeniging „Onderling Hulpbe- toon'' 
tc Batavia, opgericht in 1865 (rechtspers. Ind. Stb. 1875 
no. 122. Zie ook Ind. Stb. 1878 no. 120 cn 1886 no. 60), 
heeft ten doel: lo. na het overlijden van een lid der 
vereeniging zijn (haar) cchtgenoot of zijne (hare) wettige 
kindcrcn door cone uitkeering ineens tegeinoct te komcn 
； 2o. de oprichting van een onderw jj zers-,wed u wen - 
en weezenfonds. 

LIGUSTICUM ACUTILOBUM S. et Z., fam. 
Umbelliferae. Ganti (JAV.). Een door de inlanders en 
Ohineezen veel gebruikte drogerij, waarvan de reuk veel 
overeenkomst ^ertoont met petersclie, met wclkc luatste 
plant Li- gusticum ook na ver want is. Het is de 
gedroogde wortcl van de plant, die uit China in Indie 
wordt ingevoerd, in den vorm van ouregel- matige, 
eenigszins knolvormige stukken mot een bruin, 
gerimpcld ojjpervlak, hier cn daar met witte stippen 
bezel. De inJundcrs gcbrtiiken Ganti als verwarmend 
jniddcl; de Chiucezen speciaal als voorbehoed in idol cl 
tegen ccn nux-ili j- ke bevalling. 

LIJANG NA MOEWAP. Uitgcstrekto grot in hot 
landschap Sosa djoeloe dor onderufcleeJing Pad an g La 
was, afdecling Pad an g Sidimpoean, residentie 
Tapanoeli. De xaani boteekent kende grot" en houdt 
verband met de enormc massa guano, die in doze grot 
verzamcJd ligl. Zij staat in bijgeloovigc eer, be woo nd 
als zij heel te zijn door bovennatuurlijke wczcnx. Do oj> 
de grot betrekking Jiebbchde Jegende is vermold door R. 
0. varj den Bor in Tijdschr.' v. h. Bat. Gen. XXXVII, bl. 
203. 

LIKA (SOUND). Zie VALLEN, 
LIKI. Ncderzetting in do afdecling Solok van de 

residentic Sumatra's Wcstkust. De plaats ligt nan den 
voot van den Pick van Indrapoera en is het eindpunt van 
den grooten weg van Solok via Alahan Paneljang zuid 
waarts naar Moeafo Laboch. / X ' 

LILAH. InlaiWsch kanon. Zie WAPENEN. 

LIMBANG. Zie KLOEfiT. 
LIMBANGAN. Vroegcre naam van de ufdec- ling 

Garoet, residentio Preanger-Regentschap- pen. Bij Ind. 
Stb. 1913 no. 356 kreeg deze af- deeling zijn 
tegenwoordigen naam (zieGAROET.) LIMBOEKAN. 

Vruchtbarc landstreek vlak 
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ten Z. van Pajd.Koojnboeh (Sum. Westk.) op 
de zachtglooiendo helling van den Sag。. Voor 
de gcwcstelijke rcorganisatio van 1913 con laras 
met do nagri's Liniboekan, Aicr Tabit, Tand- 
joeng Aro hmardcnteelt) on Soongai Koemo- 
jang (id.),角以> ， 

- 七 LIMBOENG. District der ondorafdccling _Goa, 
van de afdccling Soenggoe Minasa, was voor 
1916 een district der ondcrafciceling Takalar, 
.如.y gouv. Celebes on Ond., on te voren ecn deel 
- ■ van het landschap Goa. 

c-, * LIMBOTO. Eertijds ondcrafdeeling van do afdccling 
Gorontalo. Van de 5 districten, dio indcrtrjd de 
onderafdeeling Limboto vorinden, 
zijn Tibawa on Batoedaa bij de onderafdeeling 
Gorontalo ingelijfd, Pagocjaman bij Boalemo, 
terwijl K wand an g en Atinggola de ondcrafdee- 
Jing Kwandang hebben gevolgd 

LIMBOTO. Hoofdplaats van hot district 
Tibawa van de onderafdeeling Gorontalo, re- 
sidentie Menado, onder een districtshoofd, ge- 
legen aan den Noordelijken oever van het mcer van 
dien naain, (Zie CELEBES a. DE 
NOORD ARM.) 

LIMNOCHARIS FLAVA Buch., fam. Butoma- r.eae. 
Stjeng, G&ndjer (SOBND.), Tjenton- gan (JAY.), Gelc 
sawah-sla (NED..). Eon nit trop.-Amerika afkomstige 
moerasplant, een al- gemcen onkruid op de sawah's. De 
jonge bladeren worden als toespijs bij de rijst gege- ten 
； de bladeren en de bloeiwijzen zijn een reel <xcbruikle 
中ocntc.，-，：… .c ' ■ '' 

LIMO KAOEM (= 5 geslachten-j- Een nagri, 2 K. M. 
ten W. van Fort van der Capellen, Sum. Westk., waar 
eon moskee is met een dak van 
5 verdiepingen, in plaats van 2, zooals ge- 
woonlijk. Dili staat in verband mot den naam 
der nagri. In het gebied dezer nagri ligt Koeboer 
Rad jo, een met walletjes van riviersteenen 
onigoven plein, waar zich de 3 „Batoc Pantjar 
Alatd-Hari" (Zonnestraalsteonen) bevinden, en 
een smalle grafstecn met 16 regeligc Aclityavar- 
inan-inscriptie, terwijl or in 1911 ecnige stecnen 
rijstblokkcn, o. w. met lotus-motief, werden 
gevonden, alle oudheden uit den Hindoc-Jav. 
tijd (zie Tig。Scl6 onder SEL8, en Oudh. Versl. 
2(1 e kw, 19i2, bl. 41, No.'s 20—22, H. Kern, 
Bijdr. T. L. en Volkonkundc v. Ned. Ind. 1913, 
pag. 401. ' 

LIMd LOERAH (V. Loerah), district der 
onderafdeeling Padang en Ominclanden, resi- 
dent ie Sumatra's Westkust.A ■- 

LIMd POELOEH KdTd (L. K6td), afdeeling 
van het gewest Sum. Westk. mot hoofdplaats 
Paj6 Koembooh (zie aldaar), bij de gowostelijko 
rcorganisatio van 1913 (Ind. Stb. 321) vcrdecld 
in de onclerafdeelingcn PajO Koomboch, Soeliki, 
Bangkiunng on Pangkalan KotiJ Baroo (zie 
onder die namen). /! 

LIMOEN. Zijrivrer van de Ba tang Asci (zie 
T6AIB6SI). In haar stroomgebied worden veel 
sawahs aangclegd en kweekt men zeer gewilde 
tabak. 

LIMOES (SOKND.). Zie MANGIEERA. 

LIMPATOE (MAL.). Zie PERGAM cn DUIF. 

LIMPOEK. (BATAV. MAL.) Zie VALLEN. 
LINA. Bergtop op West-Nieuw-Guinea op 
den z.g. Vogclkop. Deze top is blijkens do luatste 
onderzockingcn waarschijnlijk de hoogste top 
in den Vogelkop. Hij is 2870 M hoog en ligt 
ongovecr 10 K.M. hcmelsbrecd ten Zuidwesten 

van het Wcstclijko Anggimecr. De top is een knooppunt, 
waar van drio hoofcl ruggen uit- gaan. Het grootste dccl 
van dit bergland is bogrocid met zwaar bosch van dicht 
onderhout. Op cen hoogto van 1500 Al. begint zware 
mos- vegetatie; de rechte, zwaro stammen maken hier 
plaats voor grilligc, inccnged rongen boomen, 

waaronder veel naaldhout. ,..盘 
LINDOE, Vroeger zolfbesturend landschap in do 

onderafdeeling Paloe, dor afdccling Midden Celebes, 
residentie Menado (Tjjdachr. B. G. deel LIV, afl. 1―2, 
Med. Enc. Bur. II, biz. 85—205, Tydschr. A. G. 2o serie, 
deel XXXI, bl. 623); bij Gouv. Besluit 17 Dec. 1915, no. 
41 (Ind. Stb. no. 721) is dit landschap als zoodanig 
opgeheven. 

LINDOE-MEER. Meer, gelcgen in de onder- afdecling 
Paloo van do afdeeling Midclen- Oelebcs, residentie 
Menado. Het were! het eerst genocmd door S. C. J. W. 
van Musschenbroek (zie T. K. N. A. G. 1880, biz. 96)； 
het zou af- vloeiing hebben naar de golf van To mini； 
echter we rd nog in 1895 (Indische Gids, biz, 1731) door 
J. G. F. Riedel aan het bestaan getwijfeld. In 1897 deden 
Kruyt en Ad riani van Posso uit een ondcrzoekingstocht 
en vonden het meer. (Zie Alb. C. Kruyt. Do opsporing 
van het Lindoe- ineer op Celebes, T. K. N. A. G. 1898, 
biz. 46). Het iueer is eivormig en van Z.O. naar N.W. 9 
K.M. lang; de diepto konden de ontdekkera niet to weten 
komen, daar looden niet were! toegestaan, inaar 
Boonstra van Heerdt kon met drie brigade-touwen 
(samen 60 M.) geen grond bereiken, (de Sarasins geven 
op 70 M., maar dit bcrust niet op eigen waarneming)； 
de hoogto is volgcns de ontdekkers 980 BL (volgons 
Boonstra van Heerdt ± 1000 M.). Het meor wordt gevoed 
door verscheidene riviertjes. Het voert zijn water af in 
het N. door de Goembasa, een vrij onbeduidende rivier, 
die zich bij Sakedi met de Alioe vereenigt tot de Paloe-
rivier. 

De To Lindoe wonen in 9 dorpen om het meer heen 
(het voornaamste heet Langko); Kruyt on Adriani 
schatten het zielental op hoogstens 600, Boonstra van 
Heordt op ± 700. In den Zuidwesthoek van het nieor ligt 
het eilandje Bola, 200 M. in het vierkant; het wordt 
gebruikt voor offerfeesten on als toevluchts- oord in 
oorlog; or staat cen lobo (zie aldaar). Er levon veel 
reigers en eenden. Het Lindoe- mecr is zeor vischrijk. Er 
wordt voor 土 / 60.000 gcroosterdo visch per jaar 
uitgevoerd naar do vlakto van Koolawi. Evenwol kennen 
de To- raclja's hot gebruik van vischnetten niet; zij 
harpoonccron, gezoten in een kano, don visch mot ccn 
ijzcrcn, vran weerhaken voorzienen vijftand, die op een 
langon baniboestok is ge- plaatst. Prau wen makers zijii 
do bewoners van het landschap gocnszins; hun 
vaartuigen zijn uitgo- holdo boomstammen, die meer 
den lompen vorni van con rijstblok, dan van een ranke, 
slankc, spitso kano hebben. Aan den Westelijken oover 
van het Lindoe-meer is de gehoele be- volking van het 
landschap Lindoe in drio kampongs (Tornado, Antja en 
Pocro) vor- ccnigd; een 士 2 M. breed paardonpad 
verbindt zo met den weg Gimpoc-Koelawi. Aan den 
Westolijkcn oever van hot nicer zijn sawah's aangelegd. 
De Toradja's hier hebben meestal 2 woningen, ecn in de 
kainpong en een bij de 
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huizen en veldcn voor den vcldai'boid (de boja); daar ze 
soms maanden aaneen in de boja huizen, zien de 
kampongs er vaak vuil en ver- waarloosd uit. 

Wat natuurschoon betreft, is Lindoe een van de meest 
bevoorrechte declen der Berg- landschappen. Echter 
komt er veel malaria voor. Ver naar het Noord-Oosten 
ziet men van het mecr uit een zecr hoog gebergte, 
Ngilahaki geheeten. Tijds. A. G. 2o serie, dee! XXXI, 
biz. 623. 

LINDOE'SCH. Zie TORADJA'SOHE TALEN. 
LINDOENG (BATAV. MAL.). Zio AAL. 
LINGGA. Symbool, in den vorm van een geknottp 

pyramide, van onder achthockig, van boven 
halfbolvormig, van de mannelijke teelkracht, 
verpersoonlijkt in Qiwa en die over- al in den archipel, 
waar de Qiwa-dienst ge- heerscht heeft, wordt 
aangetroffen, vooral op Java. Zie OUDHEDEN. 

LINGGA. Afdeeling van de residentie Riouw cn 
Onderhoorigheden, bestaande uit een ar- chipel van 
totaal 383 cilanden, waarvan de grootste: Lingga, 
Singkep, Bakong, Sebangka en Tamiang zijn. 

Het eiland Lingga, op ongeveer 935 K.M.3 geschat, 
ligt tusschen 0° en 0° 20' Z.B. en 104° 26, en 105° O.L. 
Het bestaat voor een goed deel uit alluviale viakten met 
een centraal bergland, waaruit de Pick van Lingga of G. 
Daik met zijn eigenaardige rotsgevaarten, „de Ezels- 
ooren", 1200 M. oprijst. lets Noordelijker ligt de 
Sepintjan, een massieve bergklomp, welke door de 
inlanders ook wel Batoe Gadjah wordt genoemd. 
Afzonderlijk staat de kegelvormige Piatoe. De uitloopers 
van het centrale bergland reiken soms tot aan zee, zooals 
in den Z.W.- hoek van het ciland bij de schilderachtige 
straat Lima. 

Het grillig gevormde eiland Lingga vertoont a an 
deNoord-Oostkustde ruime, zak vormige, zeer beschutte, 
doch ondiepe SSmarongbaai, welke voor de schecpvaart 
van weinig beteekenis is. De Zuidkust van het eiland is 
de belangrijkste. Aan deze kust mondt o.a. de Sei Daik 
waar- in tongkangs bij hoog water kunnen binnen- 
loopen. 

Naar de Westkust stroomen de Sei. Erak en de Sei. 
Dj&loetoeng. Een dezer twee riviertjes vormt den 
mooien waterva] van 土 200 M. val- hoogte, welken men 
van uit zee kan waar- nemen. 

Het eiland Singkep, met een oppervlakte van 827 
K.M2., is grootcndeels heuvelland met eenige hoogere 
toppen, zooals de Landjoet en de Moentjoeng. In het Z. 
bij Marok Ketjil en Marok Toea zoomede rondom de 
baai van Bakong aan de Noordkust strekken zich vrij 
groote moerassen uit, welke men ook hier en daar in het 
binncnland aantreft. Van de riviertjes noemen we in het 
Noordcn de Sei. Raja, waarvan de monding, in do 
Rajabaai, steeds meer verzandt door de 
grondverspuitingen der Singkfip Tin Mii,7 in het 
stroomgebied van genoemde rivier/ . 

.De overige ©ilanden der groep zijn zonder 
uitzondering heuvelachtig, bier en daar zelfs bergachtig, 
zooals het eiland Tamiang. De Piek van Mfirodong op 
het eiland van dien naam is aan zeelieden wel bekend. 

Daik is gedurende de 19e eeuw de residentie 

der Sultans van Lingga-Riouw goweest. Aldaar bevindt 
zich nog ecn in verval gorakondo astana, welk gebouw 
het eigendom van den laatsten sultan is. Thans is Daik de 
standplaatg van een districtshoofd (Amir); het a an tai 
aldaar gevestigde Chineezon is vrij groot. Alen heeft er 
ook een Gouvcmeinents Inlandsche school. 

Do voornaainstc kampongs op Lingga zijn Daik, 
Krandin, Sei. Pin an g, TSlook en Pantjoer. Meer in het 
binnenland liggen de vestigingen Mera wan g, Scpintjan, 
Pangga en RSsoen, welko uitsluitond door Bankaneezen 
wordch bewoond. Deze laatste kampongs kenmerken 
zich door hun eigenaardigen en regelinatigcn 
huizenbouw. 

Wijlen Sultan Soleiman ligt te Daik begraven. 
Aan de N. kust bij Tandjoeng Lobit vindt men een 

warmc bron tusschen de rizophoren ； bij hoogwater ligt 
deze bron onder den zee- spiegel. Ook op Singkep, aan 
den bovenloop van de Aer Siainang treft men een warme 
bron aan. 

Op Singkep is Dabo de voornaamste vestiging. De 
Singkep Tin Mij. heeft hier haar hoofdetablis- sement. 
Deze onderneining heeft het recht tot het winnen van tin 
op het geheele eiland en exploiteert mede den 
tinertshoudenden zee- bodem aan de O.kust van het 
eiland, door middel van tinwaschbaggermolens, welke 
echter slechts in het goede jaargetijde (Octobcr- Mei) 
kunnen werken. In het overige gedeelto van het jaar is de 
zee door den doorstaanden Z.O. moesson voor het 
baggerwerk te onstuimig. Voor het losscn en laden van 
goederen heeft de S. T. M. een landingspier van ± 600 
M. lengte aangclegd, voorzicn van d6cauville-spoor. 
Over het eiland wordt het transport van pcr- sonen en 
goederen der Mij. vergemakkelijkt door lorriebanen tot 
een gezamenlijko lengte van ongeveer 50 K.M.. De 
overige kampongs op Singkep zijn van geringe 
boteekenis. Slechts Bakong aan de reeds genoemde baai 
van gelijken naam is een eenigszins bdangrijker 
vestiging. In vroeger jaren von den zecroovers hier een 
veilige schuilplaats. 

De kleinere eilanden ten N. cn ten N. W. van Lingga, 
zoo jnede de Posikgroep, ten N. W. van Singkep, zijn 
weinig bevolkt. Nabij de Zuidpunt van Sebangka ligt het 
eilandje Sfinnjang, alwaar men de gelijknamige 
visscherskampong aantreft, de woonplaats van den Datoc 
Kaja, het hoofd der Orang Laoet; ook tc Red jai heeft zich 
do bevolking in een visscherskampong verzameld. Te 
Mepar WOOD de vroeger de Datoe Kaja, het hoofd der 
Orang Laoet. 

De bestuurszeteJ, eerst tc Daik gevestigd, werd later 
overgebrachl naar hot nabij gclegcn Tandjong Boclon, 
doch in J 905 wed or vcrlegd naar Tandjoeng Tocnggar 
aan de Z.-kust van het eiland Sela jar (tusschen Lingga 
en Singkep in). Do nieuwe standplaals verkreeg den 
naam Pfinoobn, naar de kainpong, welke er ongeveer een 
kwartier loopen van vcrwijderd ligt. De ligging va)i de 
nieuwe afdeelingshoofdplaats is buitengewoon gunstig 
ten aanzien van de heer- schende winden. De haven is in 
ieder jaargetijHo volkomen rustig, zoodat schepen er een 
veilige lipglaats vinden. Het vaarwater is er bovendien 
voldoende diep tot nabij de kust, zoodat slechts een korte 
aanlcgsteiger behoefde te woi-den gebouwd voor het 
meren van de kleine stoom- schepen, welke de 
standplaats goregeld be- 
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zoekon. Niet ver van do landingsplaats liggen do 
oontroleurswoning met haar fraai en ruim erf, zoomede 
de bij het bcstuursetablissement bc- hoorendo 
gebouwen. Kondoni het bcstuursetablissement loopt een 
vrij breedo weg, waaraan de won in gen van den 
Europceschcn deta- chementscommandant dor politic en 
het kan- toorpersoncel van den bestuursambtenaar zijn 
.gelegen. Het aantal Ohineeschc kedei's, dat in 1910 
slochts 2 bedroeg, is toegonomen tot 14; ook de 
inlandsche kampong heeft zich uitgebreid. 

De bcvolking van de afdeeling Lingga bestaat voor 
ongeveer 2/s uit Inlanders en voor l/9 uit Ohineezen en 
andero Vreemdo Oosterlingen. Tot de bovolking moeten 
mede gerekend worden de z.g. orang laoet (zie aldaar), 
beter do orang mantang en baroek, die nagenoeg 
uitsluitend in sampans leven, Zij nemen in aantal af, en 
tegen- woordig tellen zij hoogstens een 500 zielen. De 
Chineesche bcvolking behoort voornamelijk tot den 
stam der Tio-Tsjoe en Kch-Chineczen, ofschoon de 
Hokkians mede vrij talrijk zijn. 

Tegelijk met de inlijving van het sultanaat Riouw-
Lingga bij het reclitstreeksch bestuurd gebied, is hot 
Inlandsch bestuur gereorganiseerd. De afdeeling we rd 
verdeeld in het district Lingga on de onderdistricten 
Singkep cn Bla- kang Daik; aan het hoofd staan een 
districts- hoofd (standplaats Daik) en 2 onderdistricts- 
hoofden to Dabo en SSnajang. Het ondcr- districtshoofd 
te Senajang is reeds genoemd onder den naam van Datoc 
Kaja. Hot kampong- bestuur bcrust in handen van door 
het hoofd van plaatselijk bestuur aangewezen kampong- 
hoofden, die den naam dragon van ba tin, djoeroe, 
djgnang, enz. Zij ontvangen ecn toelagc van 
Gouvernemcntswege. Hun invloed is gcring. De 
Chincczen staan onder twee Luitenants dcr Ohineezen, 
respectievelijk geplaatst te Penoeba cn Dabo; de lagere 
chineesche hoof den zijn onbezoldigde wijkmeesters en 
thaulo's. 

De inlandsche bcvolking leeft hoofdzakelijk van de 
sago- cn klapporcultuur. Do proclucten (sago, meel en 
copra) verkoopen zy aan de Ohineeschc liandelaren, die 
de sago grootendeels nazuiverei) in een vijftal fabrickcn, 
alle aan do Zuidkust van Lingga. Senajang en Redjai 
voeren veel gedroogde visch uit, do z.g. ikan bilis 
(ikai)teri). Onder de inlandsche producten moeten verder 
nog worden genoeind pad a ikan bilis, d.i. gepokelde 
ikan bilis, (uitvoer naar Pal cm bang), agar-agar, 
sommige schclpen, rotan, a tap, kad jang en stokken van 
rengashout of van Kajoe mdrah (gebruikt voor 
Chineesche weegstokken). De gambir- en peporcultuur 
is door teruggang der pryzen achteruitgegaan en maakt 
moeilijko lijden door. Tocl> is dezo cul- tuur nog van 
grooto beteokonis; duizendon Ohineezen vinden daarin 
ocn middcl van bestaan. Het N.-I. Gouv. is do 
gambircultuur tegemoet gekomcn door het invoerrccht 
op „Riouw- gambir” aanmerkelijk te vorlagen. Zie 
GAMBIR. 

Do houtskoolbranderijen zijn in aantal ver- minderd, 
doordat hot bakauhout schaarscher wordt, men tclt er 
thans nog ± 120, die grootendeels* verspreid liggen over 
do kleincrc eilanden. 

Het aantal panglongs (houtkapporijon) be- draagt 
ruim 40. Velc eigenaren hobben in den laatsten tijd 
inlandsche werkkrachten in dienst genomen (uitvoer 士 
40.000 M8.). 

Do Singkdp Tin Maatschappij vcrschaft work aan 土 
800 Ohineeschc cn inlandsche koelie's. 

Eetbaro vogelnestjes verzamelt do bevolking op den 
Batoc Gadjah, den Landjoet, op Poelau Saja cn op een 
der eilanden van de PSkacljang (Kadjangan)-groep. Deze 
laatste eilandengroep, (welkc op sommigo kaarten ten 
onrechte als afdeeling Poelau-Toedjoeh is aangegeven), 
is wei- nig bekend. In ] 912 bevond zich op een der 
zuidclijkste eilanden een kampong, waarvan de 
bevolking (土 70 zielen) Icefde van de visch- vangst en 
in het ruwe jaargetijde (Z.O. moesson) soms wcken 
aaneen verstoken was van eenige verbinding met meer 
bewoonde streken Het komt wel voor, dat men er geen 
rijst meer heeft en hoofdzakelijk leeft van pepaja, klapper 
en visch. Op het grootste eiland exploiteert een inlander 
uit Aluntok cen kleinc houtkapperij. Het westelijkste 
eilandje is niet meer dan een tulbandvormige rots in zee, 
waarop een enkele boom staat. Een splectvormige 
opening loopt aan de basis door dit rotsgevaarte heen. In 
doze spleot hebben de bekendc zwaluwen zich genesteld. 
Duizenden meeuwen zwermen om het eilandjo heen, dat 
voor een deel wit gekleurd is door de vogelfacces. 

Op de afdeeling Lingga varen geregeld een tweetal 
Chineesche stoomertjes,die van Singapore via Tandjoeng 
Pinang de volgende plaatsjes in Lingga a and ocn: Poelau 
Med an g, Redjai Mon on g- Sen a j an g, Bakong, 
PSnoeba, Daik, Dabo cn terug. Het stoomschip 
“Singkep" der Singkep Tin Mij. onderhoudt de 
verbinding tusschen Singkep en Singapore cn dient 
voornamelijk voor het transport van tinerts naar 
Singapore en den aanvoer van ievensmiddelcn en 
materialen ten behoove der S. T. M. 

Eon stoomvaartuig der Nederlandsche Getah Pertjah 
Mij. vaart op ongcregelde tijden langs de O.-kust van 
Singkep en de Z.-kust van Lingga voor den opkoop van 
gStah-bladeren van de bevolking 

Wegen heeft mon in Lingga weinig, daar hot transport 
nagenoeg uitsluitend over zee gaat. 

Van Daik loopt een weg via Mera wan naar 
Tandjoeng Boeton en een tweede naar Rfisoen via 
Sopintjan ( n Pangga. Gewone voetpaden treft men op 
Lingga en Singkep algemeen aan ala verbind ingen 
tusschen de gambir-ladangs. Worden de ladangs 
verlaten, dan is ook het voetpad spoedig dichtgegroeid. 

De gozondheidstoestand in de afdeeling is niet zeer 
goed ； malaria komt vrijwel in allo kampongs voor; ook 
bori-beri is er niet onbokend. Epidemieen breiden zich op 
de eilanden echter niet gemakkelijk uit. 

(Zie vorder RIOUW EN ONBERHOORIG HEDEN). 
LINGSANG (WLINGSANG), dikwijls verkeer- delijk 

1 i n s a n g gospeld, dSlocndoeng (? ?JAV.), (Prionodon 
s. Linsanga gracilis Desm.), een op Java, Sumatra, 
Banka en Borneo voor- komend klein Roofdier uit do 
familie der Oivetkatton (zie aldaar). Het zeer slanko li- 
ohaani, dat op korto pooten rust, is ongeveer 40 c.M. 
lang, de staart iets korter. Geel- achtig wit, met groote 
bruinzwarte vlek- ken en banden en donker goringden 
staart. De lingsang schynt zich vooral met vogele te 
voeden en rooft dikwijls kippen en een- den. 
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LINSCHOTEN (JAN HUYGEN VAN). Zijne familio 
stamde waarschijnlijk uit het dorp Lin- schotcn in 
Utrecht. Hij zclf, Jan, zoon van Hugo, was geboren 土 
1563 to Haarlem.. Later, ver- moedelijk ten gcvolgc der 
vero verin g van Haarlcnx door de Spanjaardcn in 1573, 
verliet zijn vadcr laatstgcnocinde stad en ging tc Enk- 
huizen wonen. Twee van diens zoons vestigden zich, 
waarschijnlijk als kooplicden, in Sevilla cn ook Jan 
toondo grooten lust de were Id in tc gann. Ook hij verlaat 
zijn vaderland voor Spanje in 1576, waar hij zich 
eveneens in Sevilla vestigt. Later vinden wij hem in 
Lissabon, van- waar hij zich in 1583 met een van zijne 
brooders inschcept op con vlool, die naar Oost-Indie 
vertrekt. Op reis doet Van Linschotcn oogen en ooren 
open en legt op die wijze den grondslag voor zijne 
kennis van landen en volkcn, door hem bczocht en 
ontmoet. Den 21sten September 1583 komt de vloot in 
Goa en daar blijft Jan Huygcn een o-tal jaren in het 
gevolg van den aartsbisschop, welkc daar zijn zctel had, 
en die Van Linschotcn met zijn vertrouwen vereerde. 
Onze Nederlandcr boopte de gelcgcnhcid tc heb- ben, 
zijne reizen verdcr uit te strekken naar China en Japan, 
maar dit heeft niet mogen plaats vinden. We] ontnioettc 
hij een anderen beken- den Jandgenoot van dien tijd, die 
het verre Oosten zou bezoeken en daaraan zijn bijnaam 
zou danken: den Enkhuizer Dirk Gcrritsz(oon) China. 
De aartsbisschop overleed cn Van Lin- schoten keerde 
in 1589 met zijn stadgenoot naar Europa terug. Op reis 
ontmoette hij ecn Ant- werpenaar, die Malaka had 
bczocht en Jan Huygcn*s belangstelling aangaande deze 
be- langrijkc handelsstad kon bevredigen. Onzc Van 
Linschoten bleef verder twee jaar op het ciJand Terceira 
(een der Azoren) en pas in 't begin van 1592 keerde hij 
in Lissa bon terug, van waaruit hij in hetzelfde jaar 
Nederland en Enkhuizcn wed er bercikte. 

De resultaten van persoonlijke ervaring en onderzock 
en die van information, genomen b)j anderen, werden 
neergelegd in zijn bekend „IHnerario naer Oost ofte 
PortugaeJs Indien", waarvoor door de Staten-Gencraal 
in 1594 octrooi we rd verlccnd en waar van de eerste 
uitgave verschenen is in 1595/96. Het feit staat vast, dat 
de Nederlanders, welke in 1595 de eerste reis uit hun 
land naar Indie onderna- men, een deel van het werk van 
Van Linschoten hebben gekend. De mogelijkheid, dat zij 
het werk in handschrift hebben jneegenomen, is eehter 
niet uitgesloten. Hoe het zij, het „Itine- rario" met het 
daaraan toegevoegde „Reys- geschrift vande navigatie 
der Portuga 1 oysers in Orienten,\ enz. was voor de 
onderneming van groot bclang cn oefende daarop 
grooten in vloed uit. Het werk toch bevatte alios wat in 
Nederland in die dagen van Indie werd gewetei). Men 
zic over de verschilJende uitgaven daarvan o.a. P. A. 
Tide, „Memoire bibiiograjjhique sur les journaux des 
navigateurs N6crl&ndai；i'' (Amsterdam〕867), bl. 83 
vv. In 19J0 versclieen een critische uitgave in twee 
deelen van de hand van prof. Dr, H. Kern in de werken, 
uit- gegeven door de Linschoten-vereeniging. 

Zijn verblijf hier te lande besteedde hij niet alleen aan 
de uitgave van zijn beroenid werk, ook overigens maakte 
hy zich verdienstelijk en wel in de eerste plaats bij het 
tenuitvoor- 

leggcn der planncn, wclke in den tijd van zijn 
tcrugkomst in Nederland werdon overwogen, 
om Indie te beroiken langs cen weg benoorden 
Rusland en Azie. Onder h°n, wclko die plannen 
bevorderden, bchoordc o. a. de bekendo cn in- 
vlocdrijke Francois Maelson, vroeger ponsionaris 
van Enkhuizcn, toon lid van den Band des 
prinsen van Oranjc. Doze Maelson, was met 
Van Linschoten bevriend cn aan zijne be, 
inoeiingen zal het inedo te danken zijn, dat Jan 
Huygcn als commies werd geplaatst op een dcr 
schepen, wclke in 1594 een dergelijken tocht 
zoudon beprooven. In 1601 vcrscheen het jour- 
naal van deze reis, uitgegeven door Van Lin- 
schoten, in druk. Ook den tocht van 1595, mot 
hetzelfde doel ondernomen, maakte Van Lin- 
schoten mede. Later bleef hij in Enkhuizen, 
waar hij o.a. bevriend was met den bekenden 
uitgever van atlassen en kaartenboeken Lucas 
Jansz(oon) Waghenaer, cn trad in dienst der 
stad. Ook legde hij zich daar toe op wetenschap- 
pelijken arbeid. Verder nam hij dccl aan plannen 
tot oprichting cener West-Indische Oonipagnie. 
Hij slierf to Enkhuizen 8 Februari 1611. 

Literatuur: Vooral P. A. Ticle‘8 .Jntroduc- 
tion" van de Jier-uitgave der Engelsche vertaling 
van 1595 van het Itinerario (Hakluyt Society, 
1885); en Naber's gegevens uit het Enkhuizer 
archief, Reizen van J. H. v. Linschotcn naar het 
Noorden (1914), Inleiding. J. E. H. 

LINTAH (JPAL. JAV.), 1 entah (SOEND.), Zic 
PAT况T en BLOEDZUIGERS. 

LINTAU. District der onderafdeeling Fort van der 
Capellcn (Westk. v. Sum.). Voor do gcwestelijke 
reorganisatie in J 913 (Ind. Stb. No. 321) vormde deze 
landstreek met Boe6 de onderafdeeling Lintau en Boe6. 
In den Padri-oorlog was Lintau een zeer belangrijko 
streek. In het begin der 19dc eeuw werden er, te Balai 
Tangah, de Jaatste telgen van het Minangkabausche 
vorstengeslacht — op een na — Jaaghartig vermoord (L. 
C. Wcstenenk, De Minangkabausche Nagari, Mcded. 
Eric, Bureau VIII, J 915), cn eenigo jaren later was het 
landschap de zetel van })et bcruclitc Pad ri- hoofd 
Toeankoe Pasaman, die lange jaren den strijd levendig 
liicld (zic MAK A PA L/\ M) eu eindelijk door zijn eigen 
cloebalang's gedood word. Tijdcns de woclingen tegen 
de invoering der dirccte beJastingcn in 1908 flood den 
Lin- taucrH van de nagri l^ocbock Djantan den 
Oonlroleur to Boe6 (zie aklaar). 
De bevolking is vrij fl in k en beoefent vorschillen- 
detakken vanind ustrie.in het b ij zo n d c)■ wo rd cn - 
noemd de smeden van wapens en land bou wwrcrk- 
tuigen. Doorlict district loopt de Sinamar, een 
linkerzijrivior van de Kwan tan. Hierlangs njfiet ceuwen 
gelcden de toegangsweg van de Oost- kust naar de 
tegenwoordige landstreek Fort van der Capellcn hebben 
gcloopen, langs l)et tegen woordige Looboek Djantan 
(toenmaals Kandi) en van daar door Lintau, langs Batoo 
Boelat, en door de landstreek Kawai over den Ala rapala 
in naar Andalas cn Tandjoeng—Soe- ngajung (men 
vindl hier de namen „ Kandis en „ Kuh was" wclke in de 
opsoinming van de Nagarakrctagauia uit 】365 A. D. 
voor- koinen, maar wclke vroeger niet konden wor- den 
thuisgebracht). L. C. Westenonk. Opstel- Je» over 

Mii)ai)gkft)»au, II, T. Bat. Gen. 1915, p. 26J..Z' ＞：'" 
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上, ■、二兰产::〃 .y ,A. 
cl col zijn zz'ij gcdacht on gcdicht ondcr den in- 

vlocd van Hindocschc, z\rabische of llaloischo 
modellcn, met (lien verstande, dat in die Ja- 

vaaiische navolgclingen van Hindoesche, Ara- 
bischo cn Mnloischc modcllcn versohoidene 

oorspronkclijk-Javaanscho inythen, Icgenden on 
verhalcn zijn verwerkt, welke, dagteekenend 

van zeer oudo tijclcn, ecu wen lang alicen nion- 
deling werdon ovcrgclovcrd. Met namo de 

r e of eigenlyk gezegdo J a v a a n- 
in hare kunst- 

vtin den ouden 
in Oud-Javaan- 
en zijn hofstoet 
nieuweren tijd, 

LINTWORMEN. Zic WORMEN cn INGE- 
WANDSWORMEN. 

LIP AS. (MAL.); Tjoro, (JAV.)； tjoctjoongock 
(SOEND.). Kakkcrlak. Zie aldaar. 

LIPLAP. Een scheldnaain voor klcurlingon 
in het algemccn. Op Java word daarmede, 
' aanged uid 
cen zekoro klasso van personcn, in hoofdzaak 
afstammolingcn van de Portugeczen, die na 
de verovering dcr Portugceschc beziltingen 
door de O.-I. Comp, de Hervonnde leer aanna- 
mcn en voor wie langcn tijd op Batavia in het 
Portugeesch word gepreekt. 

LIPOEKASI. Onderhoorigheid van Tanete (zie 
aldaar), gouvernoment van Celebes en Ond. De 
gelijknamige rivier stroomt door Tanete. 

LIPVISSCHEN (LABRIDAE), behooren tot <le A 
canthoplerygii (zie VISSCHEN). Dczc kleurrijke 
visschen, die aan hunne gczwollen lippen huu naam te 
dan ken hebben, bewoncn ftlle zeeen der gematigde cn 
tropische streken, 

naar ,t schijnt, vroegcr wcl cons 

maar zijn vooral in de tropen talrijk en met 
ntfme op koraalriffen. De soorten van hot gc- 
slacht cheiliniis Ikan Noeri-Noeri (MAL.), zijn 
meest bruin of groen, met rood en geel gestippeld. 
Epib ulus insidiator, Kakatoea soempit (MAL.), 
is gekenmerkt door een zeer ver naar voren 
uilstulpbaren monel, waarcloor hij in stnat is 
snel cen prooi to grijpen. Platyglossus en Julis 
zijn geslachten, waarvan de talrijke soorten 
veelal onregehnatige vlckkcn en lijncn op den kop 
vertoonen en zeer bont gekleurd zyn, Ikan 
Kodja (MAL.). Algemecn zijn J ulis lunar is L., 
Ikan Nila-nila (MAL.), donker groen met rood ge- 
streepten kop cn roode strepen op buik en vin- 
nen cn Julis dorsalis Q. S. met 6 zwartc dwars- 
banclen op den rug. De Papegaai-visschen 
(Scaridae) Ikan kakatoea (MAL.), wijken van de 
eigenlijke Lipvisschcn af, doordat de tanden 
veelal versmoltcn zijn, zoodat cen papegaai- 
achtige bek ontstaat, waarinede zij in staat 
zijn harde schclpen stuk te bijten. Zij zijn zeer 
bon I gekleurd, waarbij rood cn groen gewoon- 
lijk cen hoofdrol spcclt. 

LIROENG. Hu ven plnats, golegcn op het 
eiland Salibaboe, behoorendo tot do Talaud- 
cilanden, vroegcr ho<tf(i plaats der onderafdeeling 
van cl ion naam. Zie TALAUDEILANDEN. 

LISEGEBIED. Verzanieling kan»pongeompiex- 
en ii)de onderafdeeling Encl oh op Floros. 

LISIK (BAT.) Zie PA PEG A Al. 
LISOENG (gebergte). Een go berg to aan do 

Oostzijdc vnn de r(!»i(lcntio Sumatra's West- 
ku«t. Het bestaat gchecJ uit leigestoonton cn 
vormt met hot Ngalau Sariboe gobergto (zio 
aldaar) de Oostzijde van hot dal der Sinaniar, 
<；en linker zijrivier van de Kwantan. In hot 
Zuiden siuit het aan bij het z.g.u. Midden- 
geborgte. 

LITERATUUR (JAVAANSCHE). De Boek- 
zaal dor Javaansche lottcrou, mob insluiting, 
en van hetgeou opgestcld is in 0 u <1- e n M i d- 
<1 e 1 - J a v n a n s c h (Zie dat artikel), dn 
van de Tooneol-litoratuur (zio TOO- 
NEEL), be vat een rijken schat van veelsoor- 
tige gocstesvoortbrengselcn, die, hocwel in de 
laatstc decennien mccr methodisch bestudeerd, 
nog steeds wachten op cone samenvattende 
wetenschappelijke behandeling: eone geschic- 
denis van de Java an sc he Litoratuur is tot 
heden nog niet geschreven. Voor een groot 

 

n i c u w c _ _ 
9 c h c Litoratuur is 
scheppingcn eeno voortzetting 
tyd, toon de Hindoesche stof 
ache vormon voor den Vorst 
word overgobracht. In den “ _ 
na den val van Madjapahit (Zie aldaar) en don 
ondorgang van het Oiwalsme on Boeddhiame komt do 
heerschappij van den Islam, en na do kortstondigo 
rijken van Demak cn Padjang volgt hot Mataramsche 
rijk,~en begint de bloei- tijd dor lottercn, die omstreeks 
anderhalvo 
ecuw duurt (1G01—1755). Na de splitsing van het 
Mataramsche rijk in tweo declon is de Ja- vaanscho 
geestkracht gebroken, en met het politick verval houdt 
de achteruitgang in li- terarische kunst gelijken tred. Met 
dat al is hot opnierkolijk, dat geheel de Javaansche natio 
gehecht blijft aan haar L a. j a n g, haar boek, dat wil 
doorgaana zeggen haar gedicht, dat op zingenden toon 
naar bopaalde melodioen (t&mbang) gcreciteord 
(nembang) wordt. Met de \V a j a n g of hot 
Schimnionspel (zie TOONEEL) is het rijmwerk het 
geliefkoosde middcl, waar- door de lezer of de hoordcr 
zich onttrekt aan 
het heden en aan al do alledaagsche omgoving cn zich 
vorplaatst in vorige tijden van roeni en strijd. Zoowcl de 
Hindoesche overlevering als do Moslimscho zijn met de 
inlandsche over- 
gegaan in de nieuwere litcratuur, en duideljjk 
zijn d r i e groote kringen of cycli van dich- 
terlijko kunstwerken te onderscheiden. Do 
eersto cyclus omvat de Nieuw-Javaansche 
bowerking of d j a r w a van do Kawi-gedich- 
ten B h ii r a t a-J o c d d h a en Rama- £ / j 
j a a, thans Brata-Joeda (Zie aldaar)^^*-^^* 
cn Rama geheeten, en verder al wat van Z-4 
mythologischen aard is, zoo als de Mani : 
in a j a, handcloxicle 

B h a r a t a-J o e d d li a en  

over do wereldwording x. 
en de godenlcer, waarschijnlijk eeno omwerking 右〜/ van do 
Oudjavnansche cosmogonio Tantoe Panggelaran, benevens do B a n 
d o 0 n g en do A d j i S a k a, dio bcide mythische historie f / van 
Oud-Java boholzcn. De Bandoeng en tot〉#。, op zekero hoogto 
00k de Adji-Saka behooron , ' • 
tot die afdeeling van do Javaanscho litoratuur, / /<5 - 
wclko door Dr. Brandes in *t algenicon met den /* naam „sfirat ka*d
疽'is aangeduid. Van dio " • literntu 11 r, haar oorsprong, haar 
samenhang 了 mot de wajang (toonecl)literatuur en haro ge- 
leidclijkc voortzetting in do Babad*s heeft” Dr. Brandes ecu hoogst 
belangrijk expose ge-' go ven in zijn uitgave van du ..Pararaton" 
(Verh. But. Gon. XLIX (1897) pag. 176—183)'; 
(lit behoort tot het belangrijkste, tot nu toe over do Jav. 
literatuurgeschiedenis geschreven. Dr. Hoesoin Djajadiningrat 
lovordc in zijn proefschrift intoressante aanvvillingen, gedeel- telijk 
zelfs verbeteringen, daarop. De tweedo cyclus is de P a n d j i-c y c 1 
u s, waarin de liefdo on de lotgevallen van don bonunnelijken Ja- 
vaanschen koningszoon Pandji worden bezongen. 

 



0, M I "J、/?=万,疽。" 2 t - r- ('• It，"尸 L / ，f- f "" ， r * ' 'J '：〜■/"” 
'•' ' 5"，W'< E ： •二'尸 / ，-广，.：/' 
/ L1TERATUUR (JAVAANSOHE).“- 

en do derde is de mcrkwaardigc Mena k- of H a in z a h-
c y c 1 u s, gcbouwd op den grond- slag van een Pcrzisch 
werk (over hctwelk zie de studie van Dr. Ph. S. van 
Ronkel, De roman van Amir Hamza, Leiden JS95) en 
waar- van de omvang alle andero Javaansche gedich- ton 
buiten de Rijnikronieken verro overt reft. Als 
tegenhanger van Pandji wordt hierin „Heer (Mdnak) 
Hamzah" bezongen. Pandji, de inlandsche held van den 
wereld- lijken Ridderroinan is het toonbeeld van men- 
schelijke ridderdcugd naar Javaansche voor- stelling. 
Zyne liefde is het motief van het dicht- werk, waarin die 
hartstocht van hare s e n t i- menteele zijde wordt 
gevierd. In tegen- st^elling met de sensueele liefde, wier 
a a nd u id in g of beschrijving' in mcnig kun st- werk 
wordt aangetroffen, treedt PandjFs liefde voor den geest 
van den lezer als een openbaring van innig geyoel. Al is 
ook liet zieleleven van den held geenszins te vergelijken 
met de ge- mbedsbewegingen en de roerselen des harten, 
die in de klassicke en de moderne poezie wor- den 
beschreven, toch geeft het eene zekere mate van genot te 
zien, dat bij den Javaan een ideaal vaai sexueele liefde 
wordt aangetroffen en ge- waardeerd,' Uit，de nanieu, 
waaronder Pandji eii zijne geliefde D&wi Angreni in 
hunne ver- schillende gedaanteverwisselingen optreden 
en de avonturen wclke zij belcven heeft men wel 
gemeend te mogen opmaken, dat de kern van de Pandji-
romans eigenlijk een natuurmythe is, waarin de Zon en 
de Maan respccticvclijk als Pandji en Dewi Angreni 
zouden geperso- nificcerd zijn. De oudste vorin, waarin 
.deze verhalen voorkomen, vertoonen de Middel- 
javaansche Pandji-gedichten Malat, Waseng, Wangbang 
Wideha enz. (Zie Dr. JuynboD, Suppl. op den Cat. der 
Jav. en Mad. Hss. le deel, pag. 182—218). Geheel anders 
is het ge- steld met het kunstmotief, dat tot grondslag is 
gelegd voor den Hanizah-roman, die den geestelijken 
ridder teekent en zijne groote da- den aan de geloovigen 
bekend maakt. De uit- verkoren held van den Islam, die 
met bo ven- menschelijke kracht is begiftigd, wordt in 
een statige reeks van boeken getcekend, gcschil- derd, 
bezongen en verheerlijkt. Gcenc aardsche liefde bezielt 
en drijft hem, maar alleen het geloof in zijn God, en 
daardoor wordt hij aan- gevuurd in elken strijd tegen de 
vijanden Gods. Vermoeiend is het voor Westersche 
lezers die eindelooze verwisseling en opeenvolging van 
oorlogen te hooren bezingen. Slechts eene verzoenende 
oplossing van de dreunende strijd- klan ken was 
mogelijk voor het gevoeJ, cn zij is gevonden door den 
Javaanschen dichter, wiens hand de R e n g g a n i s op 
het papier bracht, en daarmede een slot of epiloog schonk 
aan den Menak-roman. Evenals bij Pandji is bij haar 
menschelijke liefde grond en reden voor al haar doen en 
laten. Volgens eene overlevering op Oost-Java was 
RSngganis de tweelingzuster van Pandji, maar de 
Javaan- 8c^e dichter vraagt niet naar tijd of plaats. Hij 
neemt haar op in den grooten kring, die „Heer Hamzah" 
omgeeft, en als pendant van Pandjfs liefde voor Angreni 
rijst voor zijne verbeelding de liefde van Iman 
Soewangsa en D&wi R&ngganis voor elkander. In het 
verhaal van het ontluiken der liefde van den jongen 
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prins, den zoon van Hamzah, voor de aanval- ligo 
koningsdochtor van Argapoera, bezit de Javaan cen stuk, 
dat tot het bestc zijner poezio behoort. De beschinjving 
van de schoonheid van Rongganis en van hare 
kunstvaardigheid, die in den a an vang van het gedicht 
wordt ge- leverd, is eene merkwaardige proevc van dich- 
terlijk schoon en van dichterlijke kunst, en een model van 
beschrijvende en psychologische poezie. Behalve de 
Rengganis is er nog een gc- heelo cyclus van verhalen, 
die als eene voort- zetting van den Hanizah-roman te 
beschouwen is, zooals de Kendit Birayoeng, Wilobang, 
Adjar Walt, Doelang Mas, Praboe Rara en Kampar. (Zie 
Dr. Juynboll, Supplement op den Cata- logus dor Jav. en 
Mad. HSS. deel II, p. 14—35). —Verwant met de Pandji-
romans in artistie- ken zin is de Damar W o e 1 a n, mede 
een inlandsche liefdesroman, waarvan de held, eerst 
stalknecht bij den Patili van jMadjapahit, plaats neemt op 
den rijkstroon aan de zijde van de Praboe Kenja, de 
Vorstinmaagd, die hem tot gemaal neemt. Evenals aan de 
Pandji- romans cn aan de geschiedenis van Rama, bij de 
Hindoe's ook Ramacandra genocmd, ligt wellicht ook 
aan het Daraar-Woclan-verhaal een natuurmythe ten 
grondslag; naast verse lieidene and ere bijzonderhcden 
geeft ook hier de naam van den held tot dit vermoeden 
aanleiding. — Rij niwerken zondcr ecnigo dichterlijke 
waarde zijn de Kronieken of B a- b a d s (Zie aldaar), die 
tot de hof-literatuur behooren. De voorvallen beschrij 
ven zij, zondcr dat diepte van gevoel daarbij aan den dag 
treedt, en evenmin vertoont zich wysgeerige ontleding 
van de samengestelde krachten, die de geschiedenis doen 
worden. Een cxcmplaar van zulk een kroniek, op hoog 
bevel sainen- gesteld, is de G r o o t o B a b a d van 18 
deelen in folio, te zainen ruim 9000 bladzijdcn tellende, 
beginnende met ons aller vader Adam en eindigende met 
de gevangenneming van den rebel Singasari, omstrecks 
het jaar 1770. Dr. Hoesein Djajadiningrafs procfsclirift 
Cri- tische beschouwing van de Sad j a rah Bant.cn bevat 
hoogst belangrijke — gedeeltelijk geheel nieuwe — 
bijzonderheden over de geschiedenis van het ontstaan 
van die kronieken en de ondcrlinge verliouding van do 
voornaumste redacties daarvan. Een werk van geheel 
andcren aard, althans wat den inhoud betreft, is de 
Anbija. Do Babads (MoslimscJic) behandclcn de 
vorslengcschicdenifi (van Java), de Anbija de 
profetengeschiedenis. Do An bija geeft een over- zicht 
van de geschiedenis dergencn, die voor den Moslim als 
profeten gekleu, to beginncn met Adam, en met 
insluitJng van J o e s o e f of Jozef, wiens historie ook als 
afzon- derlijk rijmwerk voorkomt. Bij uitzonde- ring 
wordt de geschiedenis van Mozes in een p r o z a werk 
Jjeschreven, dat veelal K a - (1 j a P i r a n g o n of Koning 
Pharao heet. Zoowel dit boek als andero werken van 
religieu- sen inhoud zyn le rangschikken onder de voort- 
brengselen der Pesantr^n (Zie aldaar) of Moslimsche 
hoogere leerschool. Deze instellin- gen van 
godsdienstonderwijs zijn misscliien eene voortzetting 
van de scholen uit den voor- trjd van Java, toen eerst 
Brahmanistisohe en later Boeddhistische leeraars 
hoorders om zich heen verzamelden. Met de invoering 
van den 
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Islam zijn zij ochtor niot gehool van karaktor vcrandcrd, 
en velo kjahi's of loeraars bohooren tot de boocfonaren 
van theoretischc mystick cn practische asccso. 
Leoringon omtront do vereeniging der ziel met God en o 
mt rent den wand el of do s o e 1 o e k op den weg, die 
naar God leidt, zijn dan ook geliefkoosde onderwer- pen 
van. behandeling voor schrijvers of lozers. In beeldon on 
inkicedingen, soms aanstootelijk voor den Wcsterling, 
wordt in mcer dan 66n dichtwcrk gcredekaveld over 
thcologie en mystiek. Zoo geeft do T j e n t i n i, thans 
door eenigo Javanon in transcriptie uitgegeven, op 
kosten van het Bat. Gen. v. Kunsten en Wetenschappen, 
Batavia, 1912—1915 de be- schrijving van „een rcis, die 
tot geen dool leidt, doch gedurondo wclke de auteur zyne 
hoofd- pcrsoncn in aanraking brengt met verschillcndo 
pa以dila's (leoraars), met wie zij allerlci mystiek- 
thcologischc vraagstukken behandelen^, (Prof. Vreede). 
Toch is het werk, dat in handschrift ineer dan 3200 
bladzijden in folio telt, niet droog of vervdend, maar de 
dichter geoft „ook beschrijvingen van plaatsen, grotten, 
meren enz., ook wel van bedrijven als land bo uw, 
vischvangst, tooneelspel, danskunst cnz., en <lio 
gedctaiJleerdo schilderingen leveren eene ruime bijdrago 
tot vermeerdering van kennia der inlandsche zedon en 
gowoonten,, (Prof. Vreede). Tegcnover de E p i s c h e P 
o e z i o, waartoe ook het laatstgonoemde werk behoort 
voor zoovecl den vorin aojigaat, staat de D i- d a c t i s c 
h o, die in de Javaansche dichter- wereld niet gehcel is 
verwaarloosd en waartoe ook do S o w a ]< a kan worden 
gerekend, ccn werk dat voornamelijk lessen be vat voor 
personon, die tot elkander in dienstbetrekking slaan, cn 
waarvan cene uitgavo is bezorgd door J. A. Wilkens, 
Zalt-Bommel, 1851. Toch nemen (Ic werken, die tot hot 
Leerdicht nioeten worden gcbracht, ccno ondergeschikle 
plaats in en zij zijn doorgaans klein van omvang. Een van 
die getuigschriften is opgesteld door niemand iniudor 
dan den Socsoehoenan Pakoo Boe wan 5. IV (1788—
1820), on draagt den titel van \V o c 1 a n g R e h of 
Zedclecr, en daar- van is door een gclecrden Javaan, 
Raddn Pandji Poes pa Wilagu, eonc proza-bewerking 
golevcrd. In dit bookje komt vooral aan het licht, wat 
ovcnil elders in de Javaansche literatuur min of nicer 
duidclijk is waar te nemen, dat er zich narneJijke cone 
Hindoescho en cono Mosliinscho Ktrooming in do 
Ictlcron openbaart. Noch Hin- <loe, noch Afoslim is de 
Javaansche dichter, jnaar in de vi'eomdsoortige 
hybridische kunst- voortbrongsclen van don 
Mutaramschen bijd is (1 uidelijk waar te nojnerj, dat in 
de gedach- tonwercld der Javanon do oudc en de nieuwe 
bestanddeolcn van ]iun gcostoslovon tot veel- klcurigo 
tapijtcn zijn samongewovon. Op het oog van den 
ongeoefendon tocschouwer maken zij nan van koi ijk ocn 
vreomden indruk, on oorst 
I) a bedaiirde on gozotte beschouwing wordt 
J) 1Cn verzoond mot den overrijken voorraad van 
bcoldon cn gcduchtcn, die ncergolegd zijn in do grootoro 
on kleinoro werkon dor dichtors. Bio Jettorkunde blijft 
steeds haren invloed uit- ocfenen, niet allcen aan do 
hoven on bij de groo- ten, maar tot in do klcinatc dorpen, 
vor van do hoofdzetols dor beschaving gclcgon. Daar 
worden ovoraJ boekon aangetroffon, dio den stil- 

lon, convoudigon landman van den hedendaag- schcn 
tyd terugvooren tot dio oude dagon, toon de goden 
wandeldcn onder do menschen- kindcren. Zulk een book 
is ook de Z c d e- 1 e e r, die hoofdzakelijk Ilindocschc 
lessen cn regels be vat met Moslimschc lecringen 
samon- gcsmoltcn, en het leerdicht van don Vorat geeft 
een kort begrip van de overgeleverdo vermaningen en 
horinneringen van lang ver- vlogen eeuwen. Tegelijk 
voert het den Jezer naar de bron van de alleroudste 
Javaansche beschaving, en hij verstaat de beteekenis van 
de leeringen, die door Hindoo's uit hun vader- land naar 
Java werden overgebracht. Ala een echo uit het verleden 
klinkt dan ook het woord 

van den Keizer gericht tot zijne zonen: „Mocht 
gij de voorvaderen navolgen, die met boven- 
natuurlyke krachten waren toegerust, en 
mocht gij in staat zijn tot boetedoeningen 
(tap a), nauwkeurig acht gevende op de vol- 
maaktheid des levens. Dit is mijn gebed voor 
mijne kinderon； moge het vervuld worden." 了 . , / j 
•— Tot het Leerdicht behoort de Die- : 

r e n f a b e 1, die naar den naam van het slim mo . 3.、- A。、 
dwerghert Kantjil (ZIe DWERGHERT) wordt，，。 'j 
gehceten en mogelijk ook de Baron S a-“务。 卜<’ 
k e n d h e r (Zie aldaar), indien dit boek al een f ' 
satyre op de Oost-Indisclie Compagnie moet wor-比# ' J , 4卜 
den beschouwd. L y r i s c h 0 p o e z i e wordt ' 
in do Javaansche literatuur niet aangetroffen.。 r 
Wat het drama betreft, de bovengenoemde 
poetischo s^rat kata's stonden om zoo te zeg- / 
gen in voortdurend contact en wisselwerking //■■)-一 ' . • 
met het toonoel, doordat ecnerzijds de dalangs (/C - . 
aan dio poetische compilaties van geliefde^, ?£-4 
vorhalen hunno stof ontleenden, andororzijda" 二/ •令 匕 
de ojnstandigheid dat die verhalcn de stof vorm- 3 ''"〜,； 
den voor het Javaansche tooneel met zijno 、 
eigenaardige, traditioncclo eischen, op den duur invloed 
oefende op den vorm waarin zij werden overgeicvcrd. 
Intusschen ontstonden later ook meer of mindor korte 
schetsen van 
toonoelstukken, welkc den dalangs als tekst- 
boeken of handloiding dienden: dezo laatate 
zijn in proza geschreven. In het oogvallcnd is 
overigens de betrckkelijke airmoede aan proza 
in do Javaansche litcratuur tegcnover den rijk- 
dom in poezie; zolfs volksboeken zooals dat, 
waarvan in don Ned. Spectator 1874 bl. 380 
sprake is en waarin sprookjes met zedelijke 
strekking voorkomen, dienende om den on- 
wotendon dorpers Icvonswijshcid te leeron, 
soms opgeluistord door ruwo schotsen met de 
pen, — zijn vaak in dichtmaat geschreven. 
Intusschen kennon do Javanen, evenals wel alle 
vol ken, tai van vorhalen, fabcls en sprookjes 
(donging's) in proza, nu en dan afgowisscld door 
korte versjes welke, vroegor nagenoog uitslui- 
tend mondeling overgolovord — sommige oudo 
vrouwon zijn nu nog beroomd als sprookjea- 
vortelsters (toekang dongeng) — in don laatsten 
tijd vooral door do zorg van bolangstellendo 
Europfeanen wordon opgetookend. Van de wer- 
ken in ongebondon stijl mogon als van betoeke- 
nis gonocmd worden het Javaansche geschrift 
uit de 16o ceuw, waarvan dr. Gunning in 1881 
den tekst uitgaf en waarvan do inhoud, dank 
zij eon over dit ondorwerp uitgeschreven prys- 
vraag, binnen korten tijd meer algemeen zal 
bekend gemaakt worden. Even oud is het boek 
van Bonang, waarvan dr. B. J. 0. Schrioko 
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cone uitgave en analyse, met ccnc hoogst bo- langrijko 
voorrecle publicecrde (189G). Verder de RadjA. 
Pirangon, Adji SakA, J3abad Tanah Djawi, de Babad 
Kediri, uitgegeven "door Palmer- van den Broek (Leiden, 
1902) en de Ja- vaanschc wetten, benevens de Damar 
Woelan in proza van Winter. Dit laatstc werk is van nicer 
waarde dan de overigo geschriften van dezen begaafden 
man — welkc vooral als hulpmiddel voor het aanlecren 
clcr Javaanscho taal groote diensten hebben bewezen —
, van wiens hand o. a. ecne vcrtaling van do Duizend en 
een_ _Na.ch.t一verschccn. Einddijk inogen hier nog do 
dcsa-Jegcndcn verincld wor- den, van weJke enkele door 
den Heer J. Knebel in het Tijdschr. v. h. Bat. Gen. 
werden uit- gegeven ； door zijne zorgen verschcen ook 
een uitgave der in dichtmaat geschreven Babad Pa sir, 
Verhand. Bat. Gen. LI. 

De bcoefening der letteren cn het maken van 
gediohten is bij de Javanen meer een beroep dan eene 
roeping. Vooral onder de bescherming van do hoven, in 
de eerste plaats te Solo, bloeit dat bedrijf, maar ook 
sommige leden van den hoogen adel houden zich bezig 
met. letterkun- digen arbeid. Zulke lieden hccten dan p o 
e- d j a n g g a?s of geleerdcn, en zij worden door hunne 
tijdgenooten met； zekeren eerbied aange- staard en 
bewonderd. Van cnkelen worden de 

namen aan het nageslacht overgeleverd, tege- lijk met de 
geleerdheid, die hun deel was. Zoo heeft Winter de 
berichten, die hij mcdcdeclt over de Oude en do Nieuwe 
Javaansche lette- ren, on t van gen: lo. van R&ngga 
Warsita, dio nu nog bij de Solosche Javanen bekend is 
als Swargi liaden Ngabehi R. W.» Poedj&ngga Daleni, 
dat is： Wijlen R. Ng. R. W., Zjjner Hoogheids 
Geleerde. — en 2o. van Jasa di Poera III, die ze had van 
zijn vader J. di P. II, terwijl dezc ze weder had van J. di 
P. I, den hofgeleerde van Pakoc Boewana III (1749 —
1788). Jasa di Poera I en II hebben de Brata- Joeda uit 
het Kawi overgebraclit in het heden- daagsche 
Javaansch, en wel in k] e i n e )n a- t e n (tSmbang niatja-
pat), terwijl eene bewer- king in oude of grootc Kawi-
maten door een onbekende is gelevcrd. Van RS,ngga 
Warsita is o. a. afkomstig: de Poestakaradja Poerwa, of 
het Oude Koningsboek, zijnde een Kronick van Java, 
Bali en Madoera, cn een gedicht, T j e m p o r e t 
geheeten, handelcnde over het huweJijk van een prins cn 
eene prinses uit over- oude tijden, — beide na zijn dood 
uitgegeven. 

De drie Jasa di Poera's en R如gg互 Warsita worden 
tlians nog door nagenoeg alle letter- lievenden onder de 
Javanen in hooge eere ge- houden. Eene juiste 
waardeering van hun Jet- terkundigen arbeid van 
Westersch-weten schap- pelijk stand punt moet nog 
geleverd worden. Volgens de zooeven bedoelde Javanen 
waren d’ze schrijvers ,,cchte‘‘ poedjhngg泌s, omdat 
kennelijk bedeeld waren met de wahjoe (ongevecr： 
goddelijke inspiratie). Elk hunner heeft inderdaad mooi 
werk geleverd, en het pro?a van R&ngga Warsita, die 
terecht een geniaal schrijver is genoemd, is hier en daar 
meesterlijk van vorm, jnaar aan den anderen kant bewijst 
het streven van laatstgenoeinde om de oude Javaansckc 
traditic te doen aan- passen aan de uitkomsten van de 
onderzoe- kingen van een Europeeschen Javanicus als 

Cohen Stuart — een stroven dat bij hem on- niogclijk tot 
een good rcsultaftt .kon leidon — dat deze poedj&ngg^s 
hun tijd haddon gchad, dat die methode van bcoefening 
der Javaansche letteren, waarvan zij de dragers waren, 
begon te veroiidcrcn, dat de Javaanscho cul- tuur, ook in 
hare literatuur, op het punt stond in nieuwe bancn geleid, 
vorfrischt cn verrijkt te worden door Westerschen invlocd
： Z66 i» het to begrijpen, dat, volgcns de ouderwetsch- 
denkendo Javanen, na R<lngga Warsita, dio 土 1871 of 
1872 is gestorven, geen ,,cchte” pocdj&ngg^s mcer zijn 
opgestaan, en inderdaad is datgene, wat sedert zijn dood 
aan edit (oudcrwetsch-) Javaansche literatuur geschre- 
ven of gepubliceerd werd, van geringe kunst- waarde en 
weinig oorspronkelijk; het vertegen- woordigt hoogstens 
een soort van „nabloei,\ min of meer gedegenereerd cn tot 
een spoedig afsterven gedocnid. Maar daarnaast zag men 
sedert ± 1880 een nieuwo vorm van Javaansche literatuur 
opkomen, waarvan do eerste producten wel is waar nog 
gebrekkig en on- beteekenend waren en gedeeltolijk nog 
zijn, doch die ongctwijfeld eeno goede, wellicht een 
schittcrende toekomst heeft. 

Bedoekl is het moderne Javaansche proza, van 
Javaansche schrijvers, dio in meerdere of jnindere mate, 
direct of indirect Westerschcn invloed ondergaan 
hebben. Zulke auteurs zijn o. a. Poerwa Lolana, Raden 
Ngabdoellah Ibnoo Saber bin Arkebah, Baden Arja 
Sastra-Darina en Padma Soesastra. Do eerste, de oudste 
zoon van den vroegcren pang6ran van Demak, Ra- den 
Mas Arya Tjandranegara gcheeten, ccrst regent van 
Koedoes en daarna van Brebes, leerde in zijne jeugd met 
zijne breeders en zusters Nederlandsch, en beschreef 
zijne rei- zen over Java. De tweedc kwam naar Nederland 
en gaf medc eeno Keisbeschrijving, die getuigt van zijno 
geschiktheid om waar te nemen en te vertellen. De derde 
leverdc eene nog al dorre beschryving van Batavia. Van 
meer belang reeds schijnt lict work van J*ad jna 
Soesastra, die in tegenstclling tot de drio ecrHtge- 
noemden, thans nog in levcn cn tegenwoordig onder den 
naam van Ngabehi Wira Poes Lak a onder de ainbtonaren 
van de KSpatihan, het bureau van den P&tih, den 
Jiijksbcsticrder, van Solo als officieel taalkundige CCJI 
eigen- aardigo positie inneemt. Zonder zijn ictwat- 
avontuurlijke loopbaan in bijzonderhedcn to beschrijven, 
zij hier slechts vcrmckl,dat hij als leermeester in 't 
Javaansch heeft gefungeerd bij den heer Van der Pant (als 
Javanicus niet onbekend), bij den heer De Nooy (Jatcr 
Inspec- teur van het Inlandsch onderwijs), Walbech)n en 
anderen. Van nature intelligent en good stylist, wist hij 
een handig gebruik te maken van de kennis omtrent de 
Europeesche methode van taalbeoefcning, weJke hij door 
zijn omgang met dezo hccron zich gaandeweg verwierf, 
terwijl zijn niet geringo cerzucht hem er too Icidde 
geschriften in 't Javaansch op te stellen over zulke 
onderwerpen, weJke bij bemerkto of vernan),dat de 
Europeesche beoefenaars van het Javaansch 
interesseerden. Zoo verschenen in 't laatst dcr vorige cn 
ip 't begin van deze eeuw van zijne hand o. a.: een lijvige 
Javaanscho granimatica, bewerkt naar de nicthodo van 
Koorda voorzoover hij die begropen had, con. 
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verhandeling over de taalsoorten (Krama, Ngoko, 
Madyu, enz.), van byzondcre waardc om de uit hot 
Soloschc leven gcgi'open voorbcel- den in den vonn van 
gesprekken, on cindelijk —om nog slcchts dit to noemen 
—cono bcschrij- ving van do zeden cn do gewoonten der 
Solo- sche Javanen, con bclangwckkcnd bock, zoo- wel 
om den vorni a,】s om den inhoud, waarin voor do 
ethnographie cn do folklore van Midden- Java 
merkwaardige bijzonderhedcn worden inccgcdeeld. 

Behooren doze auteurs, ook Pad ma Soesastra alias 
Wira Poestaka, thans reeds tot een oudcre generatie, 
vcrschcidenc jongcren staan gereed om, zoo al niet hunno 
plaats in to nemen, dan toch het hunno bij te dragen tot 
den opbloei van eene nieuwe Javaanschc proza-
literatuur, en naarmate die jon gcren eene bote re school- 
opleiding hebben genoten en, vooral door dege- lijker 
kennis van het Ncderlandsch, eene rui- mere algenieenc 
ontwikkcling hebben vor> worven, wint ook de inhoud 
van hun werk aan beteekenis, tcrwijl de taal waarin zij 
zich uitdrukken, het Javaansch, wel verre van to 
verbasteren, op den duur van het Nederlandsch eon 
dergclijken invloed zal blijken te ondergaan als dit 
vroeger, bijv. in den tijd van Hooft, door de inwerking 
van het Latijn onderging. Zulko jongere schrijvers zijn o. 
a. R. Ng. Mang- koediinedja van Djogjakarta en 
verscheidene anderen, wier dikwijls verdienstelijke 
geschriften werden uitgegeven door de Coinmissic voor 
do Volkslectuur te Batavia. In de laatste jaren worden uit 
do Ihlandsche wereld stemmen vernomen, welkc vragen 
om be ter, verdergaand onderwijs in Javaansch cn de 
Inlandsche talcn in 't algemeen, dan thans (bizondcr aan 
de Kweckscholen voor Inlandsche onderwyzers) 
verkrijgbaar is. Het verdient ook met het oog op do 
gcwenschte ontwikkeling van de Javaan- scho lilcratuur 
in incer modorno richting aanbeveling dat de Regeering 
aai dat allcszins gerechtvaardigde verlangen togcnu-ct 
kome, on allerccrst op Java voor ontwikkeJdc Inlanders 
do gelegcnheid opcnc tot wefc ：schappelijke beoefening 
van Inlandsche talon on literatuur volgens Westerscho 
methode. 

]Je grooto waardc van Java's letterkunde voor het 
eerst duidelijk in he licht gesteld door Raffles^ die in zijn 
“History <>f Javan aan Nederland een bock aanbood, <1
；. • een bescha- mend getuigonis was tegen de t rnagheid 
en on verschillighcid van onze gcleenlcn jegens de 
schatten, die de aandacht van gene emden vreem- deling 
had den getrokken. Baud, ecn man, die vccl van Raffles 
hnd gclccrd, was in ons vadcr- land de eerstc, dio door 
zijno op wok king aan- Jciding gftf tot ceno 
wctcnschapjiclijkc beoefe- ning, zoowcl van de Ju vaan 
sc he i aa], als van de Nieuw-Jftvftansche letteren. IIij 
wist te bc- werken, dat hot Nederland sc lie Bij 
belgenoot- achap het bcshiit nnjn om de Heiligo Schrift 
aan de Javanen bekend te make*). Later was hij de geest 
cl ij kc vadcr van do I disclio afdee- ]ing dcr voormalige 
Dclftscho Acndcinie en ook van het Koninklijk Iiistituut 
voor de Taal-, Land- en Volkenk unde van Ned.-Indie. 
To Delft was het onderwijs in do Jav ?tnschc taal 
hoofdzaak, maar bij de rcorg isatio onzer universiteiten 
in het najaar vai 1877 werden do Indologischo vakken to 
Lei('cn onderwer- 

pen van universitairc studio. Ten gevoJge daar- 
vun kwam de beoefening en behandeling van 
Javaanschc letteren meor dan vroeger 
op den voorgrond. De rijko verzamcling van 
Javaanschc handschriften, die in genoemde 
acadcmie-stad wordt bewaard, cn cl io stof voor 
studio o pie vert gedu rondo ccn reeks van jaren, 
is bcschreven in don „CataIogus van do Ja- 
vaansche en Madoerecsche handschriften der 
Loidsche Universiteits-Bibliotheekn door A. G. 
Vreede, Leiden 1892. Doze Catalogus voorziet 
althans gedeeltelijk in do behoefte aan eon hand- 
book voor de Javaanschc letterkunde, nu do 
Handlciding van Do Hollander ve rondo rd ge- 
noemd mag worden.• Wei gaf Pocnsen in do 
Mededecl. v. h. Zondel.-genootschap belang- 
rijko bijdragen tot de kennis der Javaanscho 
letterkunde, doch voornamelijk van de geschrif- 
ten, die tot de goclsdienstig-ethische kunnen 
gerckend worden. En de opvolgend verschenen 
catalog!, — behalve die door Engelman van het 
Ned. Bijbelgenootschap (Tijdschr. v. Ned. 
Indie, 1870), — gaven niet veel meer dan do 
titels der werken. In den Catalogus der Leid- 
sche handschriften worden verscheidene wer- 
ken voor het eerst, sommigen althans voor het eerst uilvoerig 
beschreven. Zoo, om er maar enkelen te noemen, de bo ven 
vormeldo Tjen- tini, Bandoeng, groote Ba bad, Ba bad der 
in- ncming van Jogjakarta, Iskander, Asmara Soepi, Nawawi, 
Boestam. De zeer uitvoerigo inhoudsopgave van do Menak 
gaf aanleiding tot het bo ven verm eld o werk van Dr. Van^ , 
Konkel. Aanvullingcn en verbeteringen op den Catalogus gaf 
Dr. Brandes T. Bat. Gen. XXXV/ bl. 443; naar aanleiding 
daarvan vcrscheen eeno verhandeling van Mr. G. J. Grashuis, 
Ind.. Gids 1893. 

Later verscheon een Suppleniont op den顶\ : 
Catalogus van do Javaanscho en Madooreesche - . -i' ................. )
二..、.*， 
handschrifton der Loidsche Univorsitoitsbiblio-' 'W 式 
tJieek van Dr. H. H. Juynboll (deel I, 1907g* 
deel II, 1911), waarin wel voornamelijk de? ' 
Oud- on Middeljavaansche letterkunde beschre- ven wordt, doch ook de Nieuwjavaansche lite- 
ratuur (deel II, p. 1—148 en p. 400—473). 
Overigcns vcrgelijke men het 6e hoofdstuk g,, 
van decl IV der 2o uitgave van Veth's Java,* f j = 
waar do talen cn letterkunde behandcld worden. jf /J? 产《 
Eenigo tot nu too onbekende worken worden//^* / 会5& 
besproken in Dr. Jiiynbolfs Catalogus dor 
Javaansche enz, HSS. van het Kon. Instituut 夕 
(Bijclr. T., L., Vk. dccl 69, p. 386—418). 决盘 以、 

LITERATUUR (MALEISCHE). Van oudc Ma-《、孚乙七工 e—z 
Icische literatuur is niots bekend. Hoewel er " .... ■.-芝七y 

aanwijzingen zijn voor de waarschijniykheid, ' 
van hob schrijven van Maleisch in Hindoo-Ja- 
vaansch schrift — voorzoover opschrifton in€,.r 
steen als aanwijzingon kunnen gelden —, is van 
geschroven Maleisch voor de invoering van den 
Islam, die den Malciors behalve vcle leenwoorden 
het Arabischo schrift bracht, nicts met zekerheid 
to zeggen. Do oorspronkclijko vorm van litera- 
tuur is ook in hot Maleisch do niondclingo, van 
goslacht op geslacht ovorgelevcrdo, schat vnn 
vcrhalon, sagon, gcdichten on sproken. Meer dan 
elders hobben in hot Maleisch door do optceke- 
ning do mondelinge literatuxirproclucten iots gc- 
kunstckls gekregen, dg het Arabischo schrift 
het gebruik maken van Arabischo woorden 
bovenmatig bovordordo. Wanneer do opteoke- 



592 LITERATUUR (MALE1S0HE). 

ning op aansporen van Europcanen geschiedt, wordt zij 
veelal in eeu voor hen geschikt gemaak- ten vorm 
gegoten, die de oorspronkelijkc gestalto dikwijls 
belangrijk wijzigt. 

De ongeschrevene, voor een klein gedeelto — voor 
zoover de Maleisch-sprekcnde landen van Ned.-Indie 
betreft — bekend gemaakte, litera- tuur bestaat 
voornamelijk uit pantoens (zie al- daar), dierenfabcls, 
spreekwoorden en raadsols. In het algemeen verschillen 
die litcratuurvonnen weinig of niet van dio der met de 
Maloiers vor- wantc volkercn. Vooral in de dierenfabels 
valt zin voor het komischc en talent van vertcllen cn 
beschrijven waar te nemen. Onder de over cen groot deel 
vau den Indisc'en archipel verbreide dieronfabelen 
vertegen woordigen de Maleischo geen afzonderlijk, 
eigenaardig type; trouwens uit den vorm, waarin ze zyn 
opgeteekend, voorzoo- ver zulks in Arabisch schrift 
plaats gehad heeft, kan men zich niet een geheel en al 
getrouwe voor- stelling vau do oorspronkelijkc vormen 
maken. Over de wijze van verspreiding van deze fabelen 
is even weinig bekend als over hun oorsprongs- land.; 
noch de dierkundige bijzonderheden, noch de vage 
mythologische sporen geven hier eenig licht. De 
spreekwoorden en spreekwijzen hebben iets kort-en-
krachtigs; ze zijn bondig zonder grof- heid of neiging tot 
to veel platheid. Verzamelin- gon van spreekwoorden 
zijn uit den aard der zaak onnatuurlijk; toch zijn die 
collecties onze voor- naamste kenbronnen. Behalve de 
genoemde li- teratuurvormen zijn als oorspronkelijke, 
popu- laire, typisch-Maleische specimina te nocmen: 
kleine, steeds to pas gebrachtc anecdotes of leer- zame 
verhaaltjcs, van de soort welko vertegen- woordigd is in 
vertellingen als Bapa Bilalang en Leb6 Malang, 
uitgegeven in A. F. v. Dewall's Boonga Rampaj, 4e stuk. 
Met zoogenaamd uit den mond der bevolking 
opgeschrevene volksver- halen moet steeds 
voorzichtigheid betracht wor- den, daar, afgezien van de 
gekunsteldheid van het Arabische schrift, op last of 
verzoek genoteer- de verhalen veelal iets onnatuurlijks 
hebben, cn allcs wat naar de meening der tot opteekenen 
aan- gezochte lieden voor Europeesche lezers aanstoo- 
telijk mocht zijn, of geheel missen 6f in verzach- ten 
vorm bevatten. Het is or verre van, dat do ongeschreven 
literatuur (eigenlijk eene contra- dictie) waartoe zelfs 
geheele tooneel voorstellingen cn groote gedichten 
behooren, in haar geheel bekend is; het meeste is door 
Maleiers opgeteekend, en is dus voor ons slechts 
geschreven litoratuur- vorni. Zoo b. V. de Hikajat 
Pelandoek Djinaka, dio in twee redactics bekend 
gemaakt is. 

Do geschreven letterkunde nu in tijd vakken to 
verdeelen, in dien zin: dat bepaaldo poriodes door 
bijzondere literatuur-producten gekenmerkt wor- den, of: 
dat belangrijkc geschiedkundige gebeur- tenisson tot 
verdeeling der literatuurgeschicdenis aanleiding"geven, 
is over het algHineen niot inoge- lijk. Hoogstens kan 
mon spreken van ceno oude- re literatuur, een vorm die 
sedert een paar. eeu- wen niet of nagenoeg niot beoefend 
wordt, nl. do geschiedschr日ving, en do verhalen op 
Hindoo- Javaanschen grondslag, in onderscheiding van 
do nieuwere romans, reisbeschrijvingen en modern。 
gedichten, welke soort nog steeds in wezen is, en in tai 
van dikwijls zeer sinakelooze producten zich konbaar 
maakt. De Geschiedverhalen zijn van een mythisch 
karakter. Gewoonlijk wordt do oorsprong der dynastie 
van hot land in quaestio 

opgevoerd tot legendairo vorsten; van historischo 
geschicdschrijving in critischen zin is in geen 'kroniek 
sprakc. De van ecn wetenschappolijk standpunt als fouten 
aan te merken cigenaardig- hedon der Maleische 
geschicdschrijving zijn aan allo werken van deze soort 
goineen. Toch zijn dio geschriftcn geenszins zonder 
waarde, voor- eerst wegens hun belang voor de folklore, 
voorts wegons de gegevens onitrent aanrakingen van 
Maleiers met Javanen, Chincozen en Klinganee- zen — 
hoe vcrtroebeld die berichten ook zijn —, ten slotte 
wegons de inedcdceling van in wendigo gcschiedenis der 
Maleische of door Maleiers gc- stichto staten omstrecks 
den tijd waarin de geschriftcn werden opgesteld. Waar 
verschillon zijn in jaartallen of genealogische opgaven 
kan door tekstcritiek gewoonlijk geen opholdering 
gegeven worden, daar de teksten to gebrekkig zijn; 
hoogstens kunnen grafschriften, zooals do kort geleden te 
Pasai gevondene, en munten, (bv. die van gonoemd. 
voormalig rijk) eenig licht verschaffen. Den besten 
indruk, uit historiogra- fisch oogpunt, maakt do Sjadjarah 
Melajoe of Saldlat as-saldtin, gedateerd: 1621 (1021 A. 
H.), vooral in het gedeclte, dat aan de komst der Por- 
tugoezen is gewijd. Een deel van doze matcrie, 
verineerderd met do verhalen van don strijd tusschon de 
Maleiers en de Hollanders on van dezen met de 
Boegineezen, is beschrcven in do Hikajat Negeri Uiau, de 
Sjadjarah Jladja-Iiadja Riau, en Atoeran Satia Boegis 
dengan Melajoe, welko titcls dikwijls dooreen gebruikt 
worden. Van gemengd karakter (Klinganeescho relaties, 
onhistorische nainen en Javaansche kolonisatie) is do 
kroniek van Band jar en Kotaringin ; van on- geveer 
gelijken aard, maar rijker aan folkloris- tische gegevens is 
de Salasilah Koetai. Belangrijk is ook do kroniek van 
Pasci (Hikajat Radja- Radja Pasai). Do geschiedenissen 
van kleinoro landschappen of van afzonderlijkc 
expedilios, bijna alle van jongo dagteekening, voor con 
deel op last van Europeanon vervaardigd, zijn vrij van 
mythischc bijniongselci), docJi ineeslal van weinig 
waardc. Een nxeer kronick-achtig karakter heeft de 
IIUcahat-Aljdc. De vcrschiJlcndo geschicdkundigo 
geschrifton vindt men vormold in do catalogi der 
hundschriflcn*vorzan)clingen. 

Wotboeken, of vcrzainclingon van inlandscho wetten 
zijn niet als literatuur te bcschouwcn. Vorzamelingen van 
regelen cn bepalihgon van Adat, vooral wanneer daaraan 
verhalen en bc- schouwiugen verbojulcn zijn, kunnen 
govoogc- lijk tot literatuur gerckcnd warden ; als typo 
daar- van is te nocincn: Adat Radja.-Radja Melajoe. Op 
zuiver folkloristischTcrreln is vrijwcJ nicts to vermeld en, 
tenzij men divinatoriHcho geschriftcn ah 
droomuitlcggingcn, verklaringcn van natuurver- 
schijnselen, triJlingcn in het lichaam, c. cl. als zoo- danig 
beschouwen wil. Van doze soort toch bo- staan oonige 
goschriften, dio naar 66n model ge- maakt zijn. 

Gedeeltolijk tot den groep der historischo wor- ken, 
gedeeltelijk tot de verdichto vorhaJen bo- hoort cen 
goschrift als do Hikajat Hang Toeah, waarin wel 
historischo personcn optre- den, (loch do romantischo 
inklccding cn hot ton tooneelo brengen van gefingeerde 
figuron zoo zeer de overhand heeft, dat cen clcrgelijk go-
schrift met mecr recht tot de rubrick der verdichto 
verhalen dan tot dio dor geschicdwerken of historischo 
romans gerekend kan worden. Do 
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personon en toestanden in do Hikajat Hang Toeah zijn 
voor hot grootste dcel Maloisch; noch aan Indische of 
Porzischc, noch aan Javaansche modellcn is daarin stof 
van aanmerkclijk bclang ontleend. Tocn het Maleisoh 
buiton zijn ccntralon kring van Malaka-Riouw-Oost 
Sumatra nicer cn meer bokend werd, cn door Hindoe-
afstaminc- lingen vortaalde Hindoestanschc en Pcrzischo 
verhalcn de Maleische lezers en hoorders bleken te 
bokoren, moest de Maleische roinantiek zich gaan 
bedienen van uitheemschc naincn, voor- stellingcn van 
buitenlandsche scenes, en ontlee- ningen aan vreemdc 
modellcn, waardoor het ge- heel eon Arabisch-Perzisch 
karakter in cigenna- men on titels,cn eon 
Hindoestanschcn trek in keu- ze van onderwerp en 
gegevens vcrkreeg.Toch blo- ven echt Maleische 
verhalcn bestaan,maar daa rin moest het gemis aan 
buitenlandsche kleur, dusde uiterlijk mindero 
aantrekkelijkheid er van, ver- goed worden door eon 
duidclijke, het gehcele ver- haal behcerschendc 
strekking, zoodat deze wer- ken het karakter van 
didactische geschriften aannamen, en als vorstenspicgels 
of moralisee- rende vertellingen zich aanboden, zeker tot 
scha- de van hunne genietbaarheid. De bovenbedoclde 
groep nu van Arabisch-Perzisch aangekleedc, 
Hindoestansch-getinte Maleische verhalen is zeer talrijk. 
Het gegeven ervan is veelal eene variatie op een thema 
met weinig afwisselingcn : wonderpaarden, 
wonderkasteelen, doodclijke of levenwekkende 
wonderblooinon, avonturen van koningen en geesten, 
bevrijdingen van prinses- sen uit de macht of betoovering 
van vijandelijke koningszonen of monsters, die door met 
bo ven- natuurlijke middelen werkende prinsen na vce], 
meestal consoortigc, avonturen onschadelijk ge- rnaakt 
worden. Vorscheidenc trekken zijn aan de rneeste van 
deze verhalen gemoen, zondcr dat ze tot 66n oer-typc 
kunnen teruggebracht worden, en zonder dal de graad van 
ontleening en verwantschap tusschon de afzonderlijkc 
verha- len of hunne algomcene typen kan worden vast- 
gesteld. Met alle gclijksoorlighcid kunnen deze IlikajaCs 
toch ondorling verschillen in hodda- nigheid van 
vcrtclkunst, Als een goed verhaal, waarin nog weinig aan 
vreemdc voor- stellingen ontleend is, kan genoemd 
worden <lo Hikajat Langlang Boeana (inhoudsop- gavc 
in Tijdschrift voor Ned. Indie, 1868, bl. 107 en vlg.). Ook 
de Hikajat Si Miskin kan gcrekend worden tot de betere, 
nog nict door eindeloos gebruik van vreemdo nanicn en 
goijkto beschrij- vingen on voorstellingen besmetto, noch 
door jnateloosheid van scenes en ovordroven actio 
vrijwcl smakeloozo romans. Hotzolfdc gcldt van de beidc 
min of mcer moralisecrende, aan vor- stonspiegels 
berinnorendc, gesch rifton Hikajat lama Jalim en Hikajat 
Jtadja Jioedak. Hot is inogelijk, dat Indische verhalcn op 
dezo hikajats •eenigou invloed gcoefend hebben, maar 
ver- taaldc romans zijn zc niet to noomon. Vol Arabis- 
mcn zijn verhalen als de Hikajat Djauhar Mani- kum, do 
Hikajat1 Abdoerrahmandan1 Abdoerrahim, <lo Hikajat 
Ahmad Moe.ham.mad, do Hikajat In- ■drapoetra, de 
Hikajat Dew(i Meng indr a, en do ineostc andero dor 
gewoonlijk tot do rubrick dcr verdichto verhalcn 
gorekendc hikajats. Minder arabistisch, vccl nicer 
hindoeistisch is eon vor- haal als de Hikajat Indranata; 
van bcidorlei karakter is de Hikajat Sjdh Marddn, do 
IIilcajat Berma Sjahdan, en meer dcrgclijkc allo op 
clkaar 

 

gelijkende, aan namon ovcrrijkc, aan roman- 
tischc actio zeer armc, in verschillende „rcdac- 
ticsM bewerkte, clkander nu cn dan beinvloe- 
dende, voor Maloischcn smaak aantrckkelijke ••..乞 
Tjeritera's cn Hikajafs. Als afzonderlijkc ty- 
pen zijn tc noemcn : de Hikajat Nazir Sj&h, f -;； 
eene herinnering aan cone historische gebcurte- . 
nis; de Hikajat Koemala Bahrain, hoofdzakelyk ' 
hindoeiseerend en cenigermate vermengd met 
Ramayana-achtige elementen； de Hikajat Indra 
Bancjsawan, een verhaal gesponnen om een ook •' 
in and ere literaturen bekend gegeven van het 
zoeken en toepassen van genezing aan bren- 
gende zaken. Deze soort romans ontaardt 
allcngs in een nieuwer genre, waarin mate- 
loosheid in de veelheid dcr figuren en ingewik- 
keldheid der, overigens vrij eentonige, intrige's, 
een vermoeienden indruk maken ； vooral sedert 
van inlandsche leesbibliotheken voor (per nacht 
berckende) betaling gebruik gemaakt wordt, 
ontstaan vele dergelijke specimina. Als zoodanig 
noemen wij : de Hikajat Sjahr al-kamar, de navol- 
ging daarvan: Hikajat Bikrama Tjandra, de 
Hikajat Sjahr al-Indr a; een type van moderne, 
zeer matelooze romanschrijverij is de Hikajat 
Soeltan Taboerat. Dit euvel wordt trouwens in de 
hand gewerkt door het feit, dat Maleische ge- 
schriften niet door een volk, dat zich bedient van 
de taal dier literatuurproducten, worden gele- 
zen, maar door lieden van verschillende natie, 
die met een zeker soort Maleisch alien bekend 
zijn, en tc wier behoeve dat Maleisch met allerlei 
vreomde elemonten wordt verrijkt. Het ligt in 
de rede, dat vooral Batavia het middelpunt van 
verbreiding van dergelijke verwordene romans 
nioet worden. Vcrtaalde werken worden meestal 
niot tot do lotterkunde van een volk gerekend. 
Bij de Maleische literatuur evenwel nioet hierin 
eon onderscheid gemaakt worden, daar de ver- 
talingen groote populariteit genieten, als model- 
len voor inlandsche navolgingen gediend hebben, 
en met zoo vcel voorkeur gclozen worden dat ze, 
nicer dan do echt-inlandsche verhalen aan den 
inlandschen smaak voldoende, literair eigendom 
van Maleiers en Maleisch-lezenden van andere 
nationalitoit geworden zijn. Men kan zich inder- 
daad de zgn. Maleische litcratuur niet denken 
zonder den uitgobreiden kring van vertaalde of 
naar vreemdo origineelen getrouw of vrij bewerk- 
te verhalon. In de eerste plants moet genoemd 
worden de Maleische representant van de twee 
groote Indische heldendichten Rdmdyana en 
Mahdbh&rata. Het is or vorre van, dat de oor- 
spronkelijko stof good is verwerkt; allerlei in- 
landsche bijmaaksclen hob ben do niaterie doen 
verworden, en de taal, die als intrirmediaire 
dicnst deed — meestal het Javaansch, een enkele 
ma al een Zuid-Indiscli idioom — heeft overall 
in do boworkingen haar sporen nagblaten. De / 
twee grooto epon zijn in het Maloisch vertegen--. 
woordigd in: a. de Hikajat Seri Rama, b, do ver- ■' > ■- 
schillendo Hikajat Pandaiva, als daar zijn: de'"*、'七 ' : 

Pandawa Lima, do Pandawa Djaja, do Angkawi- -' 「6 > t、、' 
djaja enz. Tot dezo rubriek behooren de uit het / 
Javaansch bowerkte wajangverhalen uit donv^ s , 
Bratajocda-cyclus en de wajangvorhalen met』! ‘ 
Ardjoena tot hoofdfiguur. Wat do wajangver- halon botroft, het grootste deol 
daarvan bestaat * uit; boworkingen van do Javaanscho zonnetny- thon met 
Pandji en Tjandra Kirana tot hoofd- personon. Het gegoven: de avonturen van 
don 

38 
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Koripanscben prins on de Dahaschc prinses Tjan- dra 
Kirana met mcnschwordingen van goden, 
gestalteverwisselingen en naamsverandoringcii dcr 
hoofdfiguren en helpers, komt in allo Pandji- verhalen 
(zie bij Javaansche literatuur) voor; het verschil tusschen 
de talrijke bewerkingen ligt in do veelheid van de ten 
tooneele gevoerdc perso- nen, en hunne 
naamsveranderingen. Gewoonlijk komen vier 
Javaansche landen (Koripan, Daba, Gegelaiig, cn 
Singasari) in het verhaal vooi^ln uitvoerige redacties 
wordt dat vierlal vermber- derd, in inodernc 
bewerkingen wordt het element der 
gedaanteverandcringen dienstbaar gemaakt aan 
voorbeeldeloozc uitvoerigheid, en in enkclo verbasterde 
versies ontstaat door ontleening aan bekende hikajats 
een bastaard-soort van soms nauwelijks als zoodanig 
herkenbare Pandjiver- halcn. Oorspronkelijk zijn deze 
verhalen uit het Javaansch bewerkt, later werden 
uitvoerige bewerkingen rechtstreeks aan de Malcische 
verta- lingen ontleend. Merkwaardig is het feit, dat in de 
echte Malcische versies de voorstelling der voornaamste 
feiten en ook soms do vorm der eigennamen meet 
oorspronkelyk is dan in het Javaansch; blijkbaar hebben 
die Malcische be- werkiiigen oud - Javaansche bronnen. 
Enkele daar- van zijn in Bali jiangetroffen, Als type van 
vol- komenheid 岳in golden de Hikajat Tjekel JFa- neng 
Pati; goede typen zijn ook de Hikajat Pandji Koeda 
Soemirang, de Hikajat Djar an Kinanti Asmarandana, 
de Hikajat Pandji Soe- soepan Mesa Kelana, de Hikajat 
Naja Koe.soe.ma. De latere uitloopers der Pandji-soort 
behoeven hier niet genoemd te worden ； gemeenlijk 
zijn *t moderne Bataviaschc producten. Een in het Ma- 
leisch bewerkt verhaal van Javaanschen oor- 

sprong, dat niet op nieuw-Javaansche bronnen, doch op 
Oud-Javaansche origine teruggaat, is do Hikajat Mahar 
adja Bo ma, waarin het Kawi-ge- dicht Bhomakavya 
bearbeid is. Even natuurlijk als in Java het ontlecnen aan 
Javaansche literatuur is op het schiereiland Malaka het 
vertalen uit het Siameesch; iinmers tusschen Siam en de 
Maleische staten is van oudsher nauwe be trek 
king geweest. Behalve uit enkele leenwoorden 
blijkt die betrekking uit eenige vertalingen; als 
voorbeelden zijn te noemen de Hikajat Mahara- 
dja Bispoeradja en. de Hikajat Samsoe Bahroen. 
Bewerkingen van Chineesche verhalen zijn in 
den laatsten tijd vrij talrijk geworden ； zulke 
voornamelijk voor Chineesche pcranakans ge- 

 

maakte vertalingen kunnen niet tot de Malcische 
literatuur, zelfs niet in den meer uitgebreiden zin, 
gerekend worden, Thans komen ter sprake dever- 
talingen, vrije bewerkingen, adaptaties van in geheel 
Perzie en Voor-Indie bekende verhalen en verhalen-
bundels; voor het meerendeel zijn deze 
versies uit het Perzisch, enkele uit het Arabisch 

r，.，C- ■- ^ukasaptati, 

bewerkt. Deze zeer verbreide en geliefde vertel- 
lingen zijn terugte brengen tot de volgende bron- 
nen: lo. de Pancalranh-a en de [litopade^a naar 
' Tamil- en Perzischo intermedaires, 2o. de 

. ? * . naar de Perzisclie 
bewerking 

de Bachtijar-cyclus (Perzisch), waarvan 
in het Maleisch verschcidene vonnen be- /• . staan. Ad 1. De Pancatantra-materio in Maleische 

z pewerking naar een Tamil interm6diaire is van 
'' jongen datum, en heeft niets eigenaardig-Ma- 

火inch. De oudere Hikajat Kalilah dan Daminah 
geheeten,is een in vele redacties vo o r k d in end e/ o p 

Perzischo bronnen teruggaande, met Arabische 

toevoegsels verinccrderdc, min of nicer vrije bewerking. 
Zij heeft invloed geoefend op latcro soortgelijkc 
verhalen, en invloed ondorgaan van andcre verhalen, met 
name de Hikajat Bachtijar, waarvan ecn gcdcelto bij 
enkole redacties der Kalilah dan Daminah govoegd is. Ad 
2. De „ze- ventig verhalon van don papcgaai,>, zijn naar 
do Perzische vertaling Toeti Ndmah in het Maleisch 
bewerkt onder de titels： de verstandige Papegaai 
{Hikajat Bajan Boediman), en Verhaal van koopinan 
Maiinoen {Hikajat Ghodjah Mai- moen). Deze verhalen 
buudcl is zecr geiiefd ge- wecst bij Malclsch-Iezendon, 
getuige de reeks van navolgingen; ook in deze 
verhalenreeks zijn ver- tellingen uit den Bachtijar-cyclus 
opgenomen. Ad 3. Van hetzelfde karakter als de twee 
voor- gaande, in zooverre dat om een hoofdverhaal of 
raamverhaal vele afzonderlijko wcer met het hoofdthema 
samenhangende verhalen zich bewe- gen, is de Bachtijar-
roman, die in het Maleisch tweevoudig is, nl. de Hikajat 
Bachtijar en de Hikajat Groelam, welke beide versies 
elkaar be- in vloed hebben, gedeelten hebben afgestaan 
aan de Hikajat Kalilah dan Daminah, en cvenals deze 
invloed hebben gchad op nieuwere producten. Hoewel de 
dubbclheid der Maleische versies de verhouding tot het 
origineel ingewikkeld maakt, is het vaststellen van de 
graden van verwant- schap tusschen de redacties 
onderling en van do Maleische versie met do vasteland-
verhalentypen niet zoo moeilijk als bij de Hikajat Kalilah 
dan Daminah, waar de volgorde der afzonderlijke ver-
halen veranderlijk is, en allerlei sporen van her- haalde 
omworking aanwezig zijn. Over de origi- nes en de 
onderlinge verhouding dezer wel uit- heemsche maar zeer 
in den smaak van Maleiers of althans Maleisch-Iezenden 
vallcnde verhalen- bundels zie men: le. J. Brandes: „Het 
onderzoek naar don oorsprong van de Maleische Hikajat 
Kalila dan Daniina ingeleid”, in den Feestbun- del—De 
Goeje; idem: „Een paar bijzonderhcden uit een 
liandschrift van de Hikajat Kalila dan Damina, in 
Tijdschr. v. I. T. L. en V. K. XXXVI,. 2e. idem, „Iets over 
het Papegaajboek zooaJs het bij de Maleiers voorkomt", 
in Tijdschr. v. Ind. T. L. en V. K. XLI, 3c idem, Nad ere 
opincr- kingen over de Maleische bewerkingen van do 
gcschiedenis dcr lien vizieren, Hikajat Golam (Hikajat 
Zadabaktin, Hikajat Azbak) Hikajat Kalila dan Damina 
(laatste gedcello), ei)do daar- van te onderscheklen, bij de 
Maleiers voorhan- den uiteenloopende Hikayat's 
Baktiyar. (Ibid. XXXVIII, biz. 191-273). Van de drie 
verlialen- bundols komen gedeolten voor in 
verzamelingen die meestal den titel JSoenga Ilarnpai 
dragon. 

Op Perzische modeJlen berust de Makota segala 
radja-radja of met Arabischen titel： Tadj as-sald- tin, 
cen in slecht Maleisch gesteki, zeer uitvoerig zedokundig 
werk, wemelcnd van arabismen en parbismen, en zonder 
eenige beteekenis voor den geest der Maleische literatuur. 
Vroeger we rd aan dit verlaal-werk veel te groote 
beteekenis toc- gekend ； het is 
horhaaldclijk(doorEuropeanen)uit- gegeven [de eerstc 
uitgavc (1827) met vertaling]. Een dergelijk werk, doch 
niet zoo letter!ijk ver- taald, en nicer geschiedschrijving 
bevattende, is de cveneens in het begin der I7o eeuw 
bewerkto Boesldn as-saldtln,op last van eon Atjchschen 
sultan gecompileerd door Noeraddin bin 'Ali bin Hasandji 
bin Moehammed ar-Raniri. Het is een soorl 
vorstenspiegeJ, tevens cthische cn- 
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cyclopaedic, waarin oud-Arabischc on Perzischc 
verhalen opgen omen xijn, die ook in den Tad j as- 
salatin voorkomon. Daar dczo verhalen in don smaak 
vielen, moest ecne navolgingslitcratuur ontstaan, 
waarvan kleine verhalen, vooral met Loekman den 
Wyzo on den chalief Haroen ar- Kasjid als hoofdfigurcn, 
do meest voorkomendo specimina zijn. Vooral die 
chalief wordt het the- ma van verscheideno verhalen； 
veelal kornt als tweedo hoofdpersoon een gefingeerde 
hofnar voor, aan wien do naam van een dichter uit 
Haroen 's tijd is gegeven (Aboe Noe was). Zoo 
ontstonden vorhalon als do Hikajal Hasan Dam- sjik en 
de Hikajal Aboe Noetvas. De rcoks van aan Arabic, 
Perzie en Hindocstan herinnerendo vor- halen is met hot 
voorgaande niet uitgeput, in do handschrifton-catalogi 
zijn er nog verscheideno tc vinden. ledcre auteur of 
copiist-mcde auteur die een verhaal d icht op quasi-
Arabische, schijn- baar Perzische, would-be 
Hindoestansche gege- vens, en ruim gebruik maakt van 
islamische na- men van landen en personen kan op een 
voJdoend aantai lexers rekenen. Vaakhebben 
zulkehikajat's een kort beataan, wanneer editor cen 
Europee- sche taalkundige ze uitgeeft, worden ze geacht 
cl cel uit te maken van de Maleische litoratuur. Indien zo 
door de inlandsche school ondcr do bevolking komcn, 
kunnen ze-aanleiding go ven tot het ontstaan van nieuwe 
navoJgingen, wat voornamelijk in centra als Singapoera, 
Batavia e.d. zich open baart. Als dus ecif volstrel<fc niet 
ty- peerend verhaal de aandacht van een liefhebber of 
bcoefenaar van het Maleisch getrokken heeft, kan eenc 
door zoo iemand in het licht gegevon edi- tie n a volgin 
gen uitlokken, en zonder zdvo tot de eigenlijke 
Maleische litcratuur to bchooren het ontstaan cn do 
verbreiding van nieuwe pseudo- litcratuur ten gevolge 
hebbon. Door Chineoscho invloeden ontstaat cindclijk 
eene algemcene verwording van verhalen tot bastaard-
hikajat- typen. 

Die verwording kan niet optreden bij verhalon op 
historischen grondslag, legendcn van profeten on 
heiligen, geschiedenissen van Moohammed on zijne 
familiclcden, aangezien daar do Traditio aan al te groote 
vrijhcid van be working in den weg slant, Afgozicn van 
cnkclc latere navolgin- gen zijn alle dusgenaamdo 
Mohammcdaanscho legend cn vcrtalin gen of be work 
in gen van meestal in het Perzisch gcschrevone, in 
Hindocstan ge- jnftakte verhalen. Dit gcldt niet van de 
verhalen omlrcnt do v66r-islamische profeten (Anbija), 
die uit het Arabisch zijn bewerkt. De hikajats welko het 
Icvcn en het sterven van den profeet tot onclerwerp 
hebben zijn veelal bewerkt naar Por- zischo vortalingcn 
van Arabische bronnen, tor- wijl do verhalen over het 
mystieko licht van den Profcct (Hikajal Nodr 
Moehammad) op Porzischo origincelen tcruggnan. 
Wanneer de Iczing van dergclijkc hikajats wordt 
aanbevolen bij bijzon- (lerc aangelegcnhe<ien, zooals de 
Hikajat Nabi bertjoekoer of het thcina zich leent voor 
morali- scerendo bcscho u win gon, zooals in de Hikajat 
nabi mingadjar anaknja Fatimah, verkrijgen zc eene 
groote populariteit, die zich in veelheid van excniplarcii, 
vaak van afwijkendc redactie, open- buarl. ECHO 
afzondcrlijkc rubriek vorinen do goschriften over 
gesprekken van groote profeten met Allah, met name 
MScsa, 4Isa en Mochammnd, die dikwijls overvlocicn 
vanhetcrogeneuitweidin- gen. Half hikajal half liturgie 
zijn do verhalen 

over Mochaniinad's geboorte, zijne hcmelvaart en zijn 
zalig afsterven; deze toch dienen niet al- leen als 
atichtelijkc lectuur maar ook als rccitce- rende voord 
racht bij de he rd en king van des pro- feets hcmclrcizo 
en dood, Niet minder aan- trekkelijk dan do verhalen over 
Aloeham mad zijn voor vole Maleisch-Iczenden die over 
do helden uit zijne omgeving cn over de lotgcvallcn van 
zijne kleinzonen Hasan en Hoesain. Het mccst populai- 
re van de cerste soort is het in gchccl Indie zoo geliefde 
verhaal van de krijgsavontureii van Moe- hammed's oom 
Hamzah (Hikajat Amir Hamzah, waaraan eene studie is 
gewijd door Ph. S. v. Ronkel in De roman van Amir 
Hamza, Leiden 1895), dat evenals de meestc soortgelijkc 
verhalen is vertaald uit het Perzisch, uit welko taal so ms 
ook Arabische versies zyn bewerkt. Tot do tweede soort 
bchooren zeer populaire verhalen zooals de Hikajat 
Moehamrnad Hanajijjah, en de verschillendo kleine 
verhalcn omtrent Moeham- mad's schoonzoon *Ali. 
Wederom eene andere rubriek is die der verdichte 
verhalcn op historischen grondslag, meestal over 
voorvallen uit het leven van den Profcet, in welke romans 
somtijds veel vreemde materie is verwerkt. De dirccte 
bron van ontlcening is meestal niet aan te wijzen. Be 
trekkoi ijk weinig fantastisch is de Hikajat Aboe Samah, 
eene episode uit het levon van den tweeden chalief, maar 
zeer onwaarschijnlyk in opzet cn traditio is eon verhaal 
als Hikajat Radja Handak dan liadja Badar,wa.a,rin de 
gracht,die de stad Mad in ah verdedigde tegen de 
Mekkanen en de naam van de plants waar Moehammed 
eene overwinning bohaald heeft, tot voratelijko personen 
zijn geworden. Tot vrijc bewerking der historische of 
logendaire stof heeft zich de oor- log van Moehammed 
tegen de joden van Chai bar geleend; geschriften als de 
Hikajat Radja Chaibar en de Hikajat Pandita liaghib zijn 
als typen van zulke verhalen te noemen. Een erotisch 
voor- val uit het leven van den Profeetwordt op zonder- 
linge en fantastische wijze tot een verhaal verwerkt in de 
Hikajat Samaoen. Eenigszins op zich zelf staat de 
Hikajat Seriboe Masdil, in zoo- verre als eene episode uit 
het bekeeringswerk van den Profcot ondcr de joden hier 
aanleiding heeft gegevon tot hot maken van een uitvoerig 
werk over do geloofslcer in vragen en antwoorden. Dit 
werk is ongetwijfeld uit het Perzisch. 

Eeno figuur uit Moehammad*s omgeving in don meet 
uitgebreidon zin des woords wordt tot onderworp van een 
waarschijnlijk uit het Arabisch bewerkten, zecr 
uitvocrigon roman ge- maakt, nl. de Hinijarietische vorst 
Saif ibn Dzi'L Jazan, die in do naar hem genoemde 
hikajat de held is van oindolooze avonturen. Tot de 
eigen- lijko Mohammedanijscho legenden kan de zeer 
uitvoerige geschiedenis van Iskander Dzoe'l- Karnain 
niet gorokend worden ； in de handschrif- ten-catalogi 
wordt zij gewoonlijk daaronder gc- teld, aangezien zij 
moeilijk bij a nd orc categorieen is te rangschikken. De 
Maleische bewerking der Alexandcr-sage, Ifikajat 
Iskandar Dzoe/l-kar- nain is ongetwijfeld eene 
bewerking van Perzischc modellcn, waarvan sommige 
ondcrdeelcn en namcn zokcre populai'iteit bij Malciers 
en Javanen verkrogen hebben. Hocwel geen van de 
hicrgenocnulc verhalcn oorspronkclijk Maleisch is, moot 
men ze toch tot Maleier-lcctuur, on in dicn zin tot 
Maleische, d.i. onechtc Maleische literatuur rekenen, 
daar ze grooto popularitcit 
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gonieten, en tot modelleii van Maloische navol- gingen 
hebben gediend. De inlandscho steen- drukpersen te 
Singapoera hebben a an de genocm- de en nog vole 
andere soortgelijkc verhalen groo- te verspreiding doon 
geworden. 

Kon van de voorgaande werken, ook al waren ze 
vertaald, gezegd worden dat ze eenigermato tot de 
populairc iitoratuur behooren, zulks is geenszins het 
goval ten aanzien van de Maloische bewerkingen van 
Arabische boeken over de gods- dienstige wet, de 
geloofslecr en de jnystiek, voor- cerst omdat die 
navolgingen of overzettingen tot bepaalde kringen van 
lezers beperkt zijn, ten tweedc omdat het Malcisch der 
vertalingen nau- welij ks meer Maleisch to noemen is. 
Even min als vertalingen van den koeran kunnen 
overzettingen van werken over de bijzondere beteekenis 
van bepaalde koeranverzeu hier als specimens van 
Maleische vaklitoratuur genoemd worden, ook al zijn de 
auteurs van zulke bewerkingen Maleiers. Hetzelfdc geldt 
van do bewerkingen van Arabische teksten met de 
commentaren daarop, doch niet van zelfstandige 
omwerkingen daar- van, dio desnoods tot de Maleische 
religieuse li- teratuur kunnen gerekend worden. 
Zoodanigo geschriften zijn b. v.: de Sabil al moektadin 
litia- fakkoch fi amr ad-din van den Band jarees Moe- 
hammad Irsjad bin •Abdoellah al-Boechari, de op last 
van eene Atjehsche sultanc geschrevene Mir'al at-
toellab fi-tashil ma'rifat al-aiykdm asj- ejar^jjah li mdlik 
al-wahhdb, voorts Maleische bewerkingen van 
geschriften van den grooten Al-Ghazali, als do Minhddj 
cd-{&bidln ild djannah rdbb al- (&lamin, de Si jar as-
sdlikin ild fibddah rdbb al^dbidin verder: Maleische, 
dikwijls to Mekka vervaardigde, handboeken over do 
hoofdpunten van de drie onderdeelen der heilige 
Wetenschap, als de Bidajat al-moebtadi bi fadl Allah al-
moehdi, de Ad-dotrr ath-lhamtn, en vooral de Oemdat 
al- moehtddjin. Deze werken tot de Maleische literatuur 
te rekenen trots hunno kunst- matigheid ten aanzien van 
de taal, en in woerwil van het feit dat de bewerkers vaak 
Atjehers waren, is slechts te verdedjgen door de 
overweging dat ze groote populariteit genieten, evenals 
zulks het geval is met de mys- tieke werken van Hamzah 
Fansoeri. Op dut be- perkte terrein is door Maleiers of 
Maleisch schrij- vende andere Sumatranen veel gewerkt. 
Eeno eigenaardige plaats nemen de verhalen over groote 
mystici in, Hoewel ze uit Arabische bron- nen zijn 
bewerkt, zijn ze om hun inhoud popu- lair, en omdat ze 
by bepaalde gebeurtonissen worden voorgedragen en het 
doen voordragen ervan het gevolg van eene gelofto kan 
zijn, z66 bekend, dat men ze tot de Btichtelijko 
Maleische literatuur kan rekencn. Die ge- schrifton zijn : 
de levensgeschicdenis van don Btichter der Kadarijjah-
orde (IJikajat Sjaich 1 Abdoelkddir al-D)ildni), en de 
Wonderen van den Heiligen Sjaich Moehammad Sam 
man (Hikajat Sjaich Moehammed Sammdn), welke door 
meer dan q6n vertaler zijn vermaleischt. Tot deze ru- 
briek behoren ook de zgn. Laatsto Vernianingen van den 
Profeet, waarin vooral naar aanleiding van rampen en 
oorlogen de geloovigen worden yermaand tot goeden 
levenswandel, en dat wel in verhalen over op 
bovennatuurlijke wijze ver- kregene gemeenschap met 
Moehammad; de ge- wong. titel van zulke opwekkingen 
is Hikajat Waaijjat Ndbi. 

Tot de geschriften over verschillondo on- derwerpon 
behooron de reeds gonoemdo Droomuitlcgbocken (Kitab 
Tabir) en uit het Arabisch bewerkte verhandelingen over 
storre- kunde, die evenmin als do handleidingon voor 
inrichting van brie ven {Kitab Tardsoel) tot do eigenlijko 
literatuur kunnen gerekend worden. Met meer rccht 
kunnen daartoe rcisbeschrijvin- gen cn autobiografieen 
worden gerekend. In dezo rubriok munt het werk van 
eenen Male io r van Arabische afkomst uit, dio eene, 
meer door den tijd waarin hij leefde dan door den stijl of 
de iu- kleeding belangwekkende, geschiedenis van zijn 
leven, en twee reisbeschrijvingen heoft te boek gesteld, 
nl. •Abdocllah ibn 'Abdoelkadir Moensji (zie aldaar). Er 
bestaan meer dergelijke boschrij- vingen in handschrift; 
wanneor een Europeaan tot uitgave overgaat, en de 
uitgave op de in- landsche scholcn wordt ingevoerd, 
wordt zulk een geschrift algemeen bekend, en goniet 
dikwijls meer populariteit dan het verdient. Door do 
school is een groote hoeveelheid Maleische lec- tuur in 
zwang gekomen, die tot de ondorwijs- nict tot de 
eigenlijke volkslitcratuur moet gerekend worden. Door 
de bekendwording van westersche wctenschappen bij 
vele Maleisch- lozenden en de medewerking van ons 
onderwijs, en in de laatste jaren van de commissie voor 
do inlandsche volkslectuur, is eeno uitgobreide mo- derne 
Maleische literatuur ——natuurlyk nict in den litorairen 
zin des woords — ontstaan. 

Al het voorgaande was proza； een groot aantal 
gedichtcn (sja'ir) moet thans vermeld worden. (Overden 
bouwder sja^r'a zie aldaar). Do sja'irs zijn veelal uithet 
Javaanach vertaald,in welk geval zy van Javanismen 
wemelen ； gewoonlijk is de etof uit den Pandji-cyclus 
en uit wajang-verhale11 ontleend. Dergelijko gedichten 
zijn: do Sja(ir Ken Tambochan, de Sja*ir Bidasari, de 
Sja*ir Damar Woelan, en andere. Een groot aantal ro- 
mantische sja*irs vertoont in de actio en do nu- men der 
personen hetzelfde karakter als de ro- man-aebtige 
hikajat's waarvan sommige en in proza dn in sja*ir-vorm 
voorkomcn. Dergelijko gedichten zijn b. v. Sja*ir Soeltan 
Jahjd, tija'ir 4Abdoelmoeloek, Sja'ir Jatim Naslapa, Sja'ir 
Si-lindoeng dalima, Sja'ir Tadj al moelock, Sja*ir Haris 
Fadilah, Sja*ir SUH Zoehrah, Sja*ir Kocmbajat, Sja'ir 
Kahar Masjhoer, en velo andere. Daar deze soort poiizie 
zeer geliefd is, worden telkens verhalen pootiscli 
oingowerkt. Bijzondere gebeurtenissei), eindelijk ook 
gewono voorvallcn, geven aan talent van rijmeJarij be- 
zittendo Maleiers en Maleisch Kclirijvcndc Java- nen, 
voomamelijk Batavianen, elken dag oj>- nieuw stof tot 
het vervaardigen van sja,irs, die gedrukt goeden aftrek 
vinden, en in handschrift tegon bchoorlijke huur 
uitgelecud worden. Gedichten over geschiedkundige 
feiten zijn er in grooton gelalc, zoowel over oorlogen en 
oxpedi- ties als over bijzondere besluursambtenarei). 
Zulke sja*irs zijn： Pantoen Ispelman (over ad- iniraal 
Spoelman), Sjalir Jiadja Siak, Sja*ir Pe- rang M ent eng 
(Muntinghc), Sja'ir Emotp (Imhoff); ook het gedicht van 
den bekenden *Abdoel- lah ibn 'Abdoelkadir Moensji op 
den brand van Singapoera behoort tot deze groep. Een 
eigenaar- dige groep is die der niystischo gedichten ； do 
voomaamste daaronder zijn: Sja'ir Ma'rijah, Sja *ir 
lAlam Tasawwocr, SjaSr Ta'rlj al- hoer6ef, en die van 
Hamzah Fansoeri van 
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Baros, nl. de Ilikajat Boeroeng Pingai, Sja'ir Pe- raTioe, 
Sja(ir Dagang, on do Sjafir Sidang Fakir. Over do 
plichtonloer on do geloofslecr is mcnig gedicht 
geschreven; cl io didaclische sja^rs hob- ben so ms den 
vonn van ecn gosprck ovor den godsdienst tusschcn 
vogels, zooals de Sja'ir Boeroeng, de meesten hebben 
gcen bijzondore in- kleeding. Als voorbeeldcn zijn to 
noemen: S]a*ir Hadj, Sja'ir Kijdmah, Sjalir Kawaidoel-
isldm, e.a. Ten slotte moet vermeld worden een. erotisch, 
soms didactisch genre van gcdichten, waarin dieren 
onderling of dieron en .bioomen sprokend ingevoerd 
worden； zoodanigo zijn: Sja'ir Koem- bang dan Melati, 
Sja(ir Noeri, Sja'ir Njamoek dan Lal at, Sja'ir Ikan 
Teroeboek. Zuiver didactisch, zonder de dierenparabels, 
zijn leerdichten als Sjafir Sindiran, Sja'ir Alij Ba Ta e.d. 
Het is er verre van, dat hiermede alle gedichten behandeld 
zijn. Trouwens deze kunst, veelal verbasterd tot 
veelschrijverij en gerijmel, wordt nog steeds beoefend ； 
vooral te Batavia, Soerabaja (in plaat- selijk, veelal zeer 
slecht Maleisch), en Singapoera vorschijnen voortdurend 
sja/irs van allerlei aard. Over de pantoene, zie bij dat 
artikel. Verza- melingen van die vierrcgelige gedichtjes, 
waar- van de eerste helft client als inleiding tot den blank 
der tweede helft, zijn uitgegeven door 
H. 0. Klin kerb en Wilkin son-Winsted t. 

Ecne Jiteratuurgeschicdenis van het Maleisch is nog 
niet verschenen; trouwens zulk een work is moeilijk 
samen to stellcn. Verdienstclijkc over- zichten zijn 
Werndly's Boekzaal, achter zijne Maleische spraakleer, 
1736, J. Leyden, in Asiatic Researches X, 158—289, M. 
E. Jaquet in Journal Asiatique 1832, E. Dulaurier, 
M&moire let- tres et rapports relatifs a»i cours de langues 
ma- laye et javanaise, Paris 1843, en vooral: J. J. de 
Hollander's Handleiding tot de bcoefening der Maleische 
taal- en letterkunde, 6e dr. 1893. In- houdsopgaven van 
Maleische geschriften zijn verschenen in het Tijdschrijt 
voor Ned.-Indie en De Indische Gids (vooral door H. C. 
KKnkcrt); aan afzonderlyke Jiteratuurproclucten zijn 
tijd- schriftartikclen gewijd door H. N. v. d. Tuuk, J. 
Brandes cn Ph. S. v. RoukeL De voornaamste bronnen 
voor do kennis der Maleiacho geschriften zijn de 
bcschrijvendc handschriftcn-catalo- gi, inel name van H. 
N. v. d. Tuuk, (East-India House Tijdschr. v. N.I. 
1849,1), idem Royal Asiatic Society (Bijdr. T. L. & V. K. 
v. N. I. 3e volgr. 
I, ) G. K. Niemann Brilsch Museum (ibid 3e volgr. 
VI), en de nog uitvoerigere catalogi： II. H. .fnynboll, 
Lcidsche Universiteitsbibliotheek, 1899, en Ph. S. v. 
Ronkel, 's Gravenhago Kon. Inst. v. d. T. L. & V. K. v. 
N. I. (Bijdr. 7e volgr. VI), idem Brussel, Bibliothdquo 
Boyale (ibid 7o volgr. VI), en de uitvocrigo bcschrijving 
der zeer omvangrijke vcrzanielingon to Batavia door den- 
zclfden in Verhandelingcn van het Batavi- aasch 
Genootschap van Kunstcn on Wetenschap- pen, dccl 
LVII. 

Van belang zijn ook de Papers on Malay subjects van 
R. J. Wilkinson, vooral de drie nujninor« der Malay 
literature. J 907. 

LITERATUUR (NEDERL.-INDIE IN DE). Homans en 
Schetscn. Hoc India zich in onze let- teren weerspicgclt 
zou hot best kunnen blijkeh nit ecno vollcdigc en 
beredeneerclc bibliografie van boeken en artikelen in 
tijdschrifton, door Indio geinspircerd, zooids Indischo 
romans, per- soonlijkc herinneringen, reisbeschrijvingen, 
ge 

dichten, schetscn van land cn volk, krijgsgeschie- denis. 
Zulk een bibliografic zou het beatek van dit werk verre te 
buiten gaan. Daarom wordt in on- dorstaandc lijst niot 
mecr opgesomd dan bellet- tristische voortbrcngsclcn, cn 
dan nog slechta die, welke in bockvorm zijn verschenen. 
Dat de grens vaak moeilijk to trekken was, bchoeftgeen 
betoog. Voorts mag de lijst geon aanspraak op volledig- 
heid maken, hoezeer daar ook naar is gestreefd. 

De schrijvers zijn chronologisch gerangschikt, naar 
het verschijnen hunner eersto werken. Achter hunne 
namen worden de werken opgesomd, evencens volgens 
tijdsorde. Behoudens eene enke- le uitzondering, zijn 
slechts de jaartallen der eerste drukken vermeld. 

Men zal opmerken, dat in onze 17e en 18e eouwsche 
letteren al zeer weinig van Indie te bespouren valt. Ook 
de eerste helft der 19e eeuw lovert weinig op. De tweedo 
helft echter des te nicer, en tegenwoordig gaat er schier 
geen jaar voorbij zonder dat er ettclijke Indische romans 
on tooneelstukken verschijnen. Een opmerkelijk 
verschijnsel van de laatste jaren is, dat Javanen 
belangrijke bijdragon tot deze literatuur begin- nen te 
levereYi. 

Bij wijzc van curiositeit volgen achteraan eeni- ge 
titels van Fransche, Duitsche, en Engelsche boeken. 

N o d e r 1 a n d s c h . 
Mr. A. van Overbeke. Geestige cn vermakelijke Rcys-

Boschrijving van Mr. Aernout van Overbeke naar Oost-
Indien, uitgevaren voor Raet van Justitie in den jare 1668. 

Jan de Mar re. Batavia. Diclitstuk in zes boeken. 
1740. 

0. Z. van Haren. Agon, Suithan van Bantham. 
Trcurspcl. Lecuwarden, 17G9. 

D. van Hogendory. Kraspoekol, of de droevige ge 
volgen van eene te verre gaande strengheid je- gens do 
slaaven. Zedekundige vertelling. Batavia, 17S0. 

O. H. Nagel. Band ong. Amst. 1823. 
Schctsen uit mijnc Javaansche portefeuille. Ainst. 

1828. 
Avondstonden aan boo rd, of Verhalen uit Indie. 

Loiden, 1828, 
Javaansche Tafereelen. Amst. 1829. 
P. P. Roorda van Eysinga. Nederlands roem in Oost-

Indie, in acht zangen. Amst. 1831. 
C. S. van Hogendorp. Tafereelen van Javaansche 

zeden. Vieroorspr. verhalen.Amst. 1837. 
L. van den Brock. De reis naar Java. Dichter- lyk 

tafereel. Rotterd, 1839. 
II. A. Meyer schrecf 土 1840 zijn Vaarwel aan Java, 

lator, met nog andoro Indische gedichton opgonouion in. 
zyiic Gedichten, 2dln. 1861. Hy is de dichtcr van De 
Boekanicr (herdrukt in 1873 te Lcouwarden, met eon 
levonsbericht). 

W. L. Ritter. Indische herinneringen, aantee- keningen 
en tafereelen uit vroegoren en lateren tijd. Amst. 1843. 

Nieuwo Indische verhalon en herinneringon uit 
vroegoren en lateren tijd. 2 din.Batavia, 1845. 

Nacht cn morgen uit het Indische leven. Amst. 18G1. 
Vrijhoid en dwang, Eeno episode uit de In- dischc 

geschiedcnis der XVIIe eouw. Historisch- romantisch 
tafercol. Amst. 1861. 

Uitboezcming ter gelcgonhoid mijner terug- komst in 
mijn vaderland, na een 45-jarig verblijf in Ned. Indie, 
Haarlem, 1861. 
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J. llennns. Eene stem uit Oost-Indie, in gc- 
mecnzame brieven van — aan zijnen vader. Utr, 1847. 

C. King. De dubbcle teleurstelling. Eene no- vello vol 
zuchten cn klagten, die eigenlijk nict in de 19e eeuw te 
huis bchoort. Door een* Oos- terling. Zalt-Boiumel, 
1849. 

Mr. G. J. Sieburgh, heeft cen gedicht，“Java" 
geschrevcn. De Franschc vertaling van Clava- roau 
verseheen in 1856. 

F. W. Junghuhn. Licht cn Schaduwbeelden uit de 
binnenlanden van Jjivn. Verhalen cn gesprek- ken dor 
gebroeders Dag en Nacht. Leiden 1854. Zie 
JUNGHUHN. 

J. van Soest. Nagelaten Oost-Indischc gcdicht- jes. 
Leiden, 1857. 

Mr. J. van Lennep. De stichting van Batavia. 
TooneelspcI in 5 bedry ven. Amst. 1858. 

Hendr. Conscience. Batavia, hist, taferecl uit de 
XVIIc eeuw. Antw. 185S. 
i^iJD.Q3iwcs-D&kke.z (pseud. Multat.uli).,^Iax Ha- 
velaar. Amst. 1860. Ook in zijne Ideeen en Minn&- 
brieven zijn bcschouwingen over Indie te vinden. Zie D 
OU WES DEKKER. 

Dr. W. R. van Hoeveil. Uit het Indische Icven, Zalt-
Boniinel, 1860. 

Dr, Jan ten Brink. Op de grenzen der Preauger, 
Reissclietscn en inijmeringen. Batavia, J 861. 

Oost-Indische dames en heeren. Vier bydragen tot de 
kennis van de zeden en usantien der Euro- pecsche 
maatschappij in Ned. Indic, 's Grav. 1866. 

W. A. van Rees. Herinneringen uit de loop- baan van 
een Indisch officier. 2 din. 's Grav. 1862—65. 

Toontje Poland. 2 din. Arnh. 1867. 
Vermeuleii~-'K.rieiger. JTafereelen uit het Itidi- 

sche'Tn'ij gsle v ehT^Arii h. 1870. 
Wijnanda. Ind. novelle. 's Grav.】881. 
Ned. Ind. typen en krijgstafereelen. Leiden. 

1881. 
P. A. Janssen. Luitenants-jnijineringen op een 

buitenpost in Neerlands Oost-Indie. Verzamc- ling van 
proza en poezic. Semarang, 1863. 

J. Hageman J.Cz. J a vase he tafereelen. Sa- marang, 
1865. 

E. F. Heeg. Onder-onsjes. Indische krekelzan- gen. 
Padang, 1865. 

J. 8. G. Graniberg. Madjapahit, historisch- 
1'oniantisch tafereel uit de gesehiedenis van Java. 2 din. 
's Grav. 1868. Hierbij : Do sleutel van Madjapahit. Het 
Mohanimedanisme tegenover de Westersche 
beschaving in Indie, 's Grav. 1869. 

Palembang. Historisch-romantische schets uit de 
geschiedenis van Sumatra. Batavia, 1878. 

Indische schetseii met zvvart krijt. *s Grav. 
1882. 

F. C. Wilsen. Lain dooeloe, lain sakarang, of 
voorheen en thaiis. Schetsen uit Oost-Indie. 2 din. Amst. 
1868, 18G9. 

Naar Europa. Tafereelen uit het J even van Ne- 
derlandsch-Indisch-gasten buiten Indie. 2 din. Leiden. 
1870. 

Deduivel op Java. Ned.-Ind. novelle uit onzen tijd. 
Leiden, 1870. 

Nonna Koo en Cante Lecn. Ind, verhaal uit den 
tegenwoordigen tijd. Leiden, 1872. 

Uit de Koningin van het Oosten. Verhaal uit Batavia. 
2 din. Leiden, 1873. 

Door vuur en water. Verhaal uit Midden-Java. 
Leiden, 1873. 

Elk zijn ded. Ind. verhaal Leiden 1874. 
G. Busken Huel. Nationalc Vcrtoogen. 2 din. Haar). 

1870—76. 
Bataviaschc brie ven, aan Potgietcr. Zie HUET. 

J. A. UUkens. Arocman, ceno Javaansche 1c- gcmle. 
Samara ng, 1871. 
'Schetsen uit Tjidraboemi. Batavia, 1872. 

Boo. Schetsen uit de Oost. Zutphen, 1874. 
(Pseud. Peripateticus). De dochter van den too- 

venaar, met nog twee Ned. Ind. novellcn. Leidon, )877. 
Een bozook aan '心 Paleis to Buitenzorg in den jare 

1900 en zoovecl. 's Grav. 1883. 
Indische typen. Amst. 1885. 
De lotgcvallen van Djahidin. Leesboek voordo Ind. 

jeugd. 4c dr. Batavia, 1891. 
Mina Kruseman (Pseud. Stella Oristoria di Frama). 

Eon huwelijk in Indie. Roman/s Grav. 1873. 
L. E. Gerdessen. Vijf jaar gedetacheerd. Indische 

schetsen. Ainstcrd. 1873. 
J. Groneman. Bladen uit het dagboek van cen Indisch 

geneeshecr. Gron. 1874. 
Indische Sclietsen. 2 din. Zutphcn, 1875. 
Waar of onwaar ? Nieuwe Indische Schetsen. 

2 din. Dordr, 1879. 
Vorstenlandsche Toestanden. I Dordr, 1883. 
Een Ketjoegeschicdenis. Vorstenl. Toestanden II. 

Dordr, 1887. 
Julius van B... .n. Atchin, driemaal begraven. Verhaal 

uit de 2c expeditie tegen de Atchinee- zen. Deventer, 
1875. 

Dignori. Indische Schetsen, Van Batavia naar 
Buitenzorg. 's Gravenhage, 1875. 

Maria Sloot (Pseud. Melati van Java). Do familic van 
den resident. Leiden, 1875. 

Hermelijn. 2 din. Schiedam, 1885. 
Mej. F. J. J. A. Junius (later Mevr. IJzerman. Pseud. 

Annie Eoore). 
De koloniaal en zijn Overste. Roman. 2 din. 's Grav. 

1876. 
De van Sons. Een verhaal uit. Indie. 2 d]t). 

's Grav. 1881. 
Uit OJIS Indisch faniilieleven. Haurlein, 1887. 
Indische huwelijken. Amst. J887. 
Bogoriana. Roman uit Indie. Haarlem, 1890. 

\Dr. E. van Ri/c/cevorsel. Brievcn uit Insulindc. 
Grav. 1878. 
C. T. van Assendelft de Coningh. Ontmoetingen ter 

zeo en te land. 2 din. HaarL 1879. 
F. O. van Bloemen Waanders. (Pseud, van Blom 

men). Indi«che schetsen. 8 stukken. 's Grav. 1879—90. 
J. H. van Balen. De Nederlanders in OosL cn West, 

te water en te land. 5 din. Amst. 1881—82. 
Ponkere dagen. Hist, roniaii. Zeist. J 909. 
M. T. H. Perelaer. Borneo van Zuid naar Noord. 2 

din. J^otterd. 1881. 
Uit de oude doos. Sprokkelingcn over Neer- iandseb 

Indie. Rotterd. 1882. 
Naar den Equator; met een voorspel: vun pastoor 

soldaat. Kott, 1884. 
In het land der zon. Rott, J 884. 
Op snee vergukl. Rott. 1884. 
Naar den cindpaal eencr loopbaan. Kott, J 885. 
Baboe Dali ma. Opiumroman. 2 din. Kott. 1886. 
Noord west cn Zuidoost. Eon orkaan in aan - tocht, en 

kapitein Aart. Twee schotscn uit Ned.-Indic. Amst. 1892. 
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IF. J. Hojdijk. In 't harto van Java. Gedicht. Ainst. 
1881. 

In hot gebergto Di-eng. Gedicht. Boverwijk, 1884. 
Dajang Soembi. Een Javaansche legcnde. Gedicht. 

Amst. 1887. 
E. van den Gheyn Jr. Op Java, langs kruis- wcg en 

slingorpad. Kritische pennekrasscn door Robcrtus Nurks 
den Jongerc. Dordr. 1882. 

Van Oost naar West, in lichtbeclden en sil- houotton. 
2 din. Dordr. 1883. 

Mr. P. Brooshoofl. Zijn mcisje komt uit. Too- 
neelspel. *s-Grav, 1883. 

Nellie, (van Koi). Brioven aan Minette. Herdr. uit het 
Soerab. HbL met ecu voorw. v. G. Keller. 's-Grav。
1883. 

11. P. A. van Rees. Tusschen de keerkringen. *s-
Grav. 1883. 

P. Louwerse. Janmaat in de Oost, of vesti- ging van 
het Nederlandsch gezag op Celebes. Leiden, 1884. 

G. Jonckbloet. Uit Nederland en Insulinde. 
Letterkundige causerieen. 2 din. Amst, 1893. 

P. A. Daum (Psoud. Maurits). Uif de suiker in de 
tabak. Roman. Enschede, 1885. 

Hoc hij Raad van Indie we rd. Roman. Sa- marang, 
1888. 

Goena-Goena. Roman. Leiden, 1889. 
In cn uit 's lands dienst. Roman. 4 din. 
Deel I. De Van dor Linden's c. s. 
Deel II. L. van Vclton-Van dor Linden. 
Deel III. H. van Brake], Ing. B.0.W. 
Deel IV. Indische menschen in Holland. Leiden, ] 

889—90. 
,,Ups" en “Downs" in het Indische levon. 

2 din. Nijmegen, 1892. 
“Numincr elf". Roman. Amst. 1893. 
Aboe Bakar. Roman. 2 din. Batavia, 1894. 
P. Hearing. Indische Schetsen. Leiden, 1885. 
P. C. Huyser. De pioniers van Indie, door een pionier. 

*s-Grav. 1885. 
P. Heyling (Pseud. P. H. van tier Hoog). Wonosari. 2 

din. Nijmegen, 1886. 
J. J. de Rochemont. Rudolf van Meerkerkc. 

3 din. *s-Grav. 1887—91. Deel 2 en 3 spelon in jT)die. 
//. L. Kusky. Eon vriendenkring uit do Vor- 

stenlanden. 2 din. Arnh. 1889. 
Mr. W. C. J. van der Moore. Onder Regcc， rings-

Regleincnt van 1854. Roman. 's-Grav. 1889. 

W. Jaeger. Van ginds. Herinnoringen van een 
jong iuvnlide. 2 din. Amst. 1890—91. 

Prijamanah (psoucloniem). Socdarsa. Novelle. 
HaarJ. 1891. 

R. A. van Sandick. In hot rijk van Vulkaan. 
Zulphcn, 1891. 

Lccd cn lief uit Bantam. Zutphen, 1892. 
IV. 1<\ Margadanl. Voor drie jaren naar do Oost. 

J<o)nan. Lcidon, 1891. 
Mevr. A. Berkhoul (Pseud. Nji Sri). Olaru 

Wiklcnau. 2 din. Amst. 1892. 
Slaniat. 2 din. Amst, 1899. 
Een nona. Amst. 1902. 
Eon Jiefdo in de binnenlanden. Amst. 1903. 

J/. Buys. Twee maanden op Borneo's Wost- 
kust. Herinnoringen. Leiden, 1892. 

In hot hart dor Preanger. Leiden, 1900. 
A. Ji. Westerhout. Do doodenakkors van Indie. 

Gosc hied kundig verhaal uit den Atjeh-oorlog. 
AmsL. 1892. 

Mevr. Therese Hoven. Vrouwcn lief en Jced ondor de 
Tro pen. Roman. Utr. 1892. 

In Sarong en kabaai. Schetsen. Amst, 1892. 
Onder do pal men cn waringins. Schetsen cn 

novcllen. Amst. 1893. 
Een bruidskrans cn ecn doornenkroon. Roman. 's-

Grav, 1895. 
Uit 'b land der klapperboomon. Schetsen cn novellen. 

Amst. 1897. 
Met verlof. Roman. Amersf. 1898. 
Nonnie Hubrechts. Roman. Amersf. 1900. 
Van Koningsplein tot Gang Ketapan. Roman. 

Amersf. 1902. 
Zoo men zaait.... Roman. Amersf. 1903. 
Van een dessa-kind. Roman. Amersf. 1904. 
Naar Holland en terug. Roman. Amersf. 1905. 
Vervrcemd. Roman. Amersf. 1906. 
Toko Vermaas. Roman. Amersf. 1908. 
Het Zonnetje van *t huia. Schetsen en no- vellcn. 

Amersf. 1909. 
Zuster Linda. Roman. Amst. 1912. 
J. R. Jacobs. Uit het Indische krijgsleven. Utr, 1892. 
Indische Vrienden. Zutphen, 1893. 
G. 0. van Wijk. De goeie Jo. Roman. Amst. 1893. 
Naar Atjeh en terug. Roman. Amst. 1894. 
IF. A. Tertvogl. Corrie's Tjisai, of tafereelen uit het 

levcn van een Indischen planter. 2 din. Culemb. 1893. 
J. P. Schoetnaker. Schetsen uit den Atjeh- oorlog. 2 

bundels. 's-Grav. 1893—94. 
Ned. Ind. Krijgsvcrhalen. 's-Grav. 1894. 
Vcrhalcn uit den grooten en klcinen oorlog in Ned. 

Indie. ^-Grav, 1897. 
Vcrhalen uit de oorlogon in Ned. Oost-Indie. *3-

Hertogenb. 1900. 
Verhafen uit de Indische krijgsgeschiedenis. Amorsf. 

1905. 
F. J. van UUdriks. Beelden uit Ned. Indie. Haarl. 

1893. 
M. C. Frank. Blank en Bruin. Roman. Amst. 1893. 
Mr. J. Dermoid. In de koffie. Roman. 2 din. Amersf. 

1893. 
Piong Pan Ho. Roman. 2 din. Amersf, 1894. 
Een Indische schoonmoeder. Roman. 2 din. Utr. 

1901. 
0 Matsu. Roman. 2 din. Utr. 1904. 
Modorne schelmon, (Indie in den Haag). Roman. Utr. 

1906. 
Singkcp tin. Roman. Amst. 1912. 
S. Kalff. Uit Oud en Nieuw Oostindie. Haarlem 1894. 
Voorbij do linie. Herinneringen en Schetsen. Amst. 

1901. 
OosL-Indisch Landjuwecl. Haarlem, 1902. 
Van ,t oudo Batavia. Rott. 1903. 
(Schrijver onbekend). Do doodonvclden van 

Necriandsch-Indie of de lotgcvailen van een koloniaal. 
Historisch-romantisch verhaal, door een gep. Ind. 
officier. Amst. 1895. 

(Schrijver onbekend). Rabia do Sassakscho. Een 
vorhaal uit den Lombok-oorlog, door eon Indisch 
officior. Utr. 1895. 

Dr. J. F. van Bemmelen. Uit Indie. Reis- indrukken 
en herinneringen uit onzen archi- pel. Batavia, 1895. 

Adineb. Meta en Socsie. Warm on koud blood. 
Roman. Amst. 1895. 
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Madelon. Liefde geen plicht. Roman. Amst. 1896. 
A. 8. H. Booms. Luitenant Briclsma. Roman. 

2 din. Amst.. 1895. 
Tempo-Docloe (Uit vroeger tijd). Amersf. 

1900. 
Een koloniaal. Amst. 1903. 
Verspr. novelion en schetsen uit het niili- taire leven 

in Ned.-Indie. Rotterdam, 1904. 
Th. J. A. Hilgers. De avonturen van Paul Kreutzer. 

(Bibl, v. d. Ind. jeugd). Deventer, 1896. 
Vacantieherinneringen uit Java's binnen- landen. Bibl. 

v. d.Iud. jeugd. Deventer. 1900. 
De poesaka of het wonderwapen van de javaansche 

familie. Bibl. v. d. Ind. jeugd. Deventer. 1900. 
De schat van den Javaan. Deventer 1900. 
Op een koffieland, een verhaal uit Java's 

binnenlanden. Deventer 1900. 
Uit Zonneland. Deventer, 1901. 
Ferd. JReimond. Jeanne Olifton. Roman. Se- marang, 

1896. 
Zielenadel. Roman Utrecht, 1899. 
Paali. De laatste Rad j ah van Lombok. Oorspr. 

treurspel in 5 bedr. Batavia, 1896. 
H. Doejf. In de grenslandcn der beschaving. Amst. 

1896. 
A. A. Fokker (Pseud. Karamati). Clara van 

Merenstcin. Haagsch-Indische roman. Leiden, 1896. 
Toewijding. Roman. Rott. 1897. 
Zoo'n Nonna! Amst. 1899. 
(Pseud Flappuith.) Toen ik Indisch student was. Amst, 

1902. 
Heilige banden. Roman. Bussum, 1903. 
Sienjo. Hollandsch-Indische novelle. Amst. 

1908. 
Hans van de, Wall (Pseud. Victorldo). Romans: 
Don Juan. Utr. 1897. 
Satan, 1900. 
Langs een afgrond. Schoonh. 1904. 
In vreemde sferen. Amersf. 1915. 
Toon eel werken: Mevrouw van Bassen, Panto, 
Karina Adinda, 
De Laatste Ecr, 1914. 
Mevr. H. ScJioliing-Wijnstroom. (Pseud. Iso- line.) 

Indische Schetsen. Amersf. 1897. 
Javaan en Olunees. Een opiumbekeuring. Novelle. 

Utr. 1902. 
Fiat justitia. Novelle. Utr. 1904. 
A. Werumeus Buning. In en om de kampong.- Oost-

Ind. Schetsen. Rott. 1897. 
Sid in en ik. Een reisje over Java. Amst. 1899. 
Op zeeroovers uit. Indische Marine-herin- neringen 

van Anton Oostlandt. Rott. ] 914. 
Justus van Maurik. Indrukken van een ,,Totok". 

Indische typen en schetsen. Met teekeningen van J. 
Braakensiek en W. 0. J. Nieuwenkamp. Amst. 1897. 

Mevr. Lucie, van Renesse (Pseud. D4-IJlah). 
Gecompromitteerd. Roman. Arnh. 1897. 

Hans Tongka's carriere. Tabaks-roman. 2 din. Utr. 
1898. 

Mevrouw Klausine Klobben op Java. Roman. 2 din. 
Utr. 1899. 

B. B. Kongsie. Roman uit de Ind. ambteiiaars-. 
wereld. 2 din. Utr. 1900. 

Een Indisch. Dozijntje. 
Madame Caprice. 2 din. Utr. 1901. 

N. Binkhuyzen. De kazeme-Indo. Indisch 
gedicht. Batavia, 1898. 

jAugzista de Facts and fancies about 
Java. (O vergedr. uit „Straits Times" van 
Singapore). Singapore, 1898. Vortaald ondcr 
den tite]: Java, Feitcn cn Fantasien. 's-Grav. 
1904. 

Verborgen bronnen. 2e dr. Amst. 1902. 
.• Orpheus, in do Dessa. Amst. 1903. 
；＞De Godin dio wacht. 2 din.. Amst. 1903. 

Natuur en Menschen in Indie. Amst, 1914. 
Ernst (pseud.). Indisch bloed. Soerabaja 1898. 
Mevr. M. C. E. Ovink-Soer. In het zonneland. 
Roman. Amersf. 1899. 

Vrouwenleven in de desa. Amst. 1901. 
Sytke's hu.welijk. Roman. Amersf. ] 905. 
Oiska van Dannenburgh. Roman. Amersf. 

1907. 
De Canneheuvcltjes. Een verhaal uit het 

Iud7~Einderleven. 's-Grav. 1912. 
Otto Knaap. Eenige jaren kunstleven te Batavia 

(Januari 1896—Mei 1899). Verzamelde kritische en 
didaktische dagbladopstelletjes. Batavia, 1899. 

J hr. I. P. C. Graiifland (Pseud. Creuscsol). Op en om 
Soek3, Sepi. Schetsen van een koffie- landje. 0vergedr. 
uit- de Soerabaja Oourant Semarang, 1899. 

Naar Holland. Amst, 1900. 
De Khimono. 's-Grav. 1908. 
Naar de(n) Oost! Utr. 1908. 
Mevr. B. Hfuhlwinkel-van der Kolk (pseud. 

Stefanotes). Fatum. Roman. Utr. 1899. 
Eenerlei kruisgang. Utr. 1900. 
G. Dompers. Sakinum. Roman. Amst. 1899. •■Louis 

Couperus. ?De stille kracht. Amst. J 899. 
Henri Borel. Een droom uit Tosari. 1900. Het recht 
der liefde. 1902. 
Van de Engelen (Hierin ,,Ruinen‘‘ cn „De 

Gamelan**). 1902. . 
Wijsheid en schoonheid uit Indie. 1903. 
B. Veth. Het Leven in Nederl. Indie. Amst. J 900. 

Dit boek lokte vele protesteii uit, als: Het Paradijs der 
vrouwen, door Mevr. M. Koop- mans, geb. Smit, 1900; 
en: De waarheid om- trent het Leven in Ned. Indie door 
L C. van Vle.xdan. 1900. 

J. Heppener. Klatergoud. Novelle. Amst. 
1901. 

Getrouwd bij volmacht. Roman. Utr. 1902. 
Blau we Nonna. Novelle. Utr. 1914. 
P. C. C. Hansen Jr. (Pseud. Boeka). Uit Java's 

binnenland. 
I. Beschaving. Amst. 1903. 

II. Een koffie-opziener. Amst. 1903. 
III. Pali Troeno. Amst. 1902. 
Pahkasiiium. Boman. Amst. J 904. 
W. P. de Vries. Midan de Dajak. Oorspr. verhaal uit 

de Bin nenlanden van Borneo. Amst. 1903. 
Fenna de Meyinr. Schijn. Roman. Amst. 

1902. 
Tropischc bloemen. Schetsen. Amst. 1904. Onder de 

Indische zon. Schetsen. Amst. 1910. Mevr. E. Overduyn-
Heyligers. Gewetenawroe- ging. Roman. Rott. 1903. 

Warm blood. Utr. 1904. 
Zondigen. Amst. 190G. 
Om zijn eer. Roman. 2 din. Amst. 1907. 
Annaq mas, „gouden kind", 1908. 
Als de Sennah's bloeien. Roman. Amst. 1910. 
Wat de tijden rijpen. Amst. 1914. 
A. Prell. Taptoe ! Herinneringen van oud- 
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soldaton en invaliden van het Indischo legcr te 
Bronbeek, opgeteckend. Anist. 1904. 

P. J. Koster Chz. Uit de nagelaten papieren van een 
Indischen Nurks. Amst. 1904. 

J. E. Jasper. Van Java's wcgen. Amst. 1904. 
Het Levcn van Ardja on Lasmi. Anist. 1908. 
M&s Itdnoe. Flirt in de tropen. Utr. 1904. 
Anna de Savornin Lohman. Lief de. Ko man. 

Soerabaja, 1904. 
Mdantjong. Njai Blanda. Roman. 2 din. Rott. 1904.

 " 
Me). A. JU. Gerth van Wijk. De jeugd van Djimin. 

Batavia, 1905. 
De Vroede. (Uit den loopbaan van een In- disch 

militair.) Vertellingen van den ouden Veldhuis. Amersf. 
1905. 

J. B. Schiiil. Gedcballoteerd. Blijspel, Harlingen, 
1905. 

Een geloovige. Tooneelspel. Amst. 1910. 
J. B. Ruzius. „Heilig Indi©." Roman. 2 din. 

Bussum, 1905. 
E. M. Pleyte. Soendasche Schetseu. (Overgedr. uit 

,,Dc Locomotief"). Bandoeng, 1905. 
Maur Us W agenvoort. De Voorbijgangers. Een 

roman van koloniale Hollanders. 2 din. Amst. 1905. 
Nederlandsch-Indische menschen en din gen. Amst. 

1910. 
Het stijfhoofdige bruidspaar. Roman uit den tijd der 

0. I. Compagnie. Amsterdam, 
1912. 

G. Sundahl. Koloniaaltjes. Schetsen uit het Ind. 
soldatenleven. Nijmegen, 1906. .- 

E. A. A. van Heekeren. Een Indisch huwelijk. Roman. 
Amst. 1906. 

Jan Fabricius. Tooneelstukken: 
Met den handschocn getrouwd. Haarlem, 1906. 
Eenzaani. Bussum, 1907. 
De rcchtc lijn. 's Gravenhage, 1909. 
Totok on Indo, 's Gravenhage, 1915. 
Dolle Huns, 's Graven huge, 1916. 
Nonni. Gravenhage, 1916. 
Sonna, 's Gravcnhage, 1916. 
K. Wybrands (Pseud. Diederik Baltzerdt), In disc 

he distels. Causerieiin en opstellen, 1901 —1906. 
0vergedr. uit het Nieuws v. d. Dag v. 
N. I. Batavia 1906. 

Diederik Baltzordt op reis. (Maart—Nov. 1905). Bat. 
1906. 

Idem van Mei—Aug. 1908. 2o dr. Bat. 1909. 
11. Z. Zcj/ers de Beyl. Door storm cn duisternis. 

Roman. Amersf. 1906. 
De mood oin te leven. Roman. Amersf. 1913. 
Louis Carbin. Stille Ontroeringen. Woerden, ]906. 
De gruwzaine grot. Rott, 1912. 
C. Bijl de Vroe. Nonna Doortji. Roman. Amersf. 

1907. 
R. Korle. Tijdverdrijf. Een Indische familio op reis 

van Batavia naar don Haag. Oorspr. vorhaal. *B Grav. 
1907. 

C. A. van A Helen van Saema/oort. Avonturen van 
con Indisch-gast. Utrecht, 1907. 

Jvr. II. B. de la Bassecour Caan. Samoea on Ron to. 
Nijkerk, 1907. 

Lasso, een vorhaal uit de Zendingsgeschie- denis. 
Doct. 1909. 

Gropen uit het Zendingsleven. 's-Grav. 1909. 
Kami en Rano. 's-Griiv. 1911. 
Kijkjes in een ver land (samon met Nej.、 Aletta 

Hoog). Nijkerk, 1912. 

II. M. van Weede. Indische Reisherinnerin- gen. 2 din. 
Haarl. 1908, 

Mevr. M. C. Kooy-van Zeggelen. De gouden kris. Een 
verhaal uit do nicuw-vetoverde stre- Icen van Zuid-
Celcbes. 2 din. Rott. 1008 (voor kinderen). 

Onderworpenen. Schetsen uit Celebes. Se- marang, 
1909. 

De Hollandschc vrouw in Indie. Indrukken van een 
zwervelinge. Amst. 1910. 

Jong Java's lief cn lecd. Brie verhalen van Java voor 
kinderen van 10一15 jaar. Rott. 1910. 

E. F. E. Douwes Dekker. Het boek van Siman den 
Javaan. *Een roman van rijst, dividend en 
menschelijkheid. 1908. 

A, Doyer. Dessah-leven. Roman. Amst, 1908. 
Carry van B rug gen. Goenoeng Djatti. Novellen en 

Schetsen. Amst. 1909. 
'n Badreisje in de tropen. Amst. 1909. 
Ch. Boissevain. Tropisch Nederland. Haarl. 

1909. ' 
J. Hora Adema. Tropenstudies. Zcist, 1909. 
Alligator. Binnen en buiten Soerabaia. Leven en 

lotgevallen van de familie Kaaneel. Roman. Haarlem, 
1910. 

Wirio Prawiro. De Hulsteyns. Roman. Amersf. 
1910. “ 

Lina Tervooren. Bruidstranen. Deli-roman. Amst, 
1911. 

Boemipoetra. Ratoe Darawati. Romant. hist, verhaal 
uit de Javaansche middeleeuwen. Batavia, 1911. 

J. B. Neumann. Silama, ecu liefde-drama in do 
Lampongsche Districten. Amst. 1911. 

Halima. Hartstocht cn ijdelheid in de Lampongsche 
wereld. Amst. 1913. 

Over en tusschen blank en bruin. Amst. 1914. </ 
Haden Adjeng K ar Uni. Van duisternis tot licht. 
Gedachten over en voor het Javaansche volk. 's 
Gravenhage, 1911. 

B. van Overzee. Ontwaak. Roman, uit de Ind. 
ambtenaarswercld. Amersf, 1912. 

D. J. van Doorninck. Hollanders op Java en in 
Holland. Haarlem, 1912. 

Leven op Java. Critische opstellen. Zwolle,1915. 
(Omgewerkte uitgave van het bovenstaande). 

Si-Tamoe-Lama (pseud.). Saridjem. De ka- 
zernehuishoudster. Roman uit het Indische concubinaat. 
Utr. 1913. 

J. H. Francois. Waar de gamelan klinkt. Amersf. 
1914. 

Haden Mas Noto Soeroto. Melatiknoppeiu Gedichten 
in proza. Amst. 1915. 

De gour van Moeders haarwrong. Gedichten in proza. 
Amsterdam, 1916. 

Hugo Penning. Goudland. Tro penroman (Be- 
schrijving van de Dolische Maatschappij). Amst. 1915. 

M. Krayer van Aalst. Liefde-Macht. Een verhaal uit 
Ceram. 's-Grav. 1915. 

Jeanne Rcyneke van Stutve. Met den hand- schoen 
getrouwd. Schetsen en Novellen. Amsterdam, 1916. 

Ch. 7 Sas. (Pseud. -Maresco Marisini). Blank en 
Brain. Indisch spel van rassenhaat. 1916. 

'Henri van I「enneMerAe，LTropen-AdeL Blij- 
spel. Batavia, 1916. 

Suikerfrcule. Blijspel. 1917. 
F r a ii s c h . 
Cordellier- Delano ue. Les Javan a is, histoire de 

1682. Limoges, 1845. 
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J. Babiit. Felix Bat cl ou la Hollande a Java. 
2 vol. La Haye, 1869. 

Maria Bogor (= Annie Geiger). Kousouma. Boman 
javanais. Paris-Amst. 1877. 

IF. F. Paehlig. Aimer la Reine de Sockasari. 
Comedic.... d6diee A Farm6e indienno. 1895. 

Xav. Brau de Saint-Pol Lias. Amour sauvage. Paris, 
1S96. 

Reni Qhil. Le pantoun des pantouns. Podme 1901 
(1902?). 

D u i t. s c h . 
Dr. ir. F. A. Zimmermann. Der Vulcanis- mus oder 

das Todesthal auf Java. Ein Roman unter dem Schleier 
der Natur. Berlin, 1861. 

H. Breu^ing. Germanischcs Blut. Lebensbild aus 
dem indischen Archipel. 2 Thle. Hannover, 1863. (Ook 
in Holl, vertaling in 1863 uitge- geven). 

A. Hacgcr. Tropenlieder. Amsterdam, 1868. 
Dr. J. Bechtinger. Der hinkende Teufel im 

Ostindischen Archipel, oder Me mo iron eines Wiener 
Arztes. Wien-Alcxandrien, 1873. 

E. Pyritns, Buntc Bilder aus Nicderl. In- dien. Born 
a, 1877. 

H. Bokemeyer. Der Soldling, oder Hollands 
Regiment auf Java. Eine Kolonialgcschichte. Leipzig, 
1SS5. 

H. Meiser. Bilder aus clem schonen Osten. Basel, 
1890. 

E. von Elide. Die Riffpiraten der Makassar- strasse. 
1894. 

Barfusz (E. von) De lotgevallen van twee deserteurs 
op Borneo. Vrij bewerkt door J. L. van der Moer. Am st. 
1899. 

E n g e 1 s c h . 
Dryden. Amboyna, or the cruelties of the 

Dutch to the English Merchants. London, 1073. 
IV. Barrington d'Ahpeida. Life in Java, with sketches 

of the Javanese. 2 vols. London, 1864. 
S. J. Higginson. A. Princess of Java. A tale of the Far 

East. Boston-New York, 1887. 
Forbes. Het verre Oosten. Reisindrukken. 

Uit het Eng. door Mcvr. v. Deventer-Busken 二 Q.
 Huet . Am st . 1888. 

A. Russan and FT, Boyle. The orchid seekers. A story of 
adventure in Borneo. London, 1893. 

t ~ £ . . , LITH (Mr. PIETER ANTHONIE VAN DER). 
Geb. te Utrecht31 Mei 1844, overled en te Leidiiik- -；

,七*匕 -"*' i7 Maart~~19O17 Promoveerde 3 Juni 18G7 te 自/十Utrecht tot 
doctor in de beide rechten, deed in Juni 1868 het z.g. groot ambtenaarsexamen 
voor den Indischen dienst. Op het punt om naar Indie te vertrekken, we rd hij 
1 Oct. J 868 be- noemd tot hoogleeraar aan de Rijksinsteliing van onderwijs 
in Indische taal-, land- GJJ voiken- kunde te Leiden ezi aldaar belast met het 
onder- 

wijs in de StaatsinsteHingen en aan vankelijk ook in de 
geschiedonis van Ned. liidie. Later nam hij, in ruil voor 
de geschiedenis, van zijn ambtgenoot Veth over het 
Mohammedaansch recht en om zicb 
te kunnen voorbereiden voor dit onderdeel van 
het hem toe vert rouwd onderwijs, deinsde hij er 
niet voor terug de studie der inoeilijke Arabische 
taal ter hand te neinen. 

In 1871 verschcen reeds van hem, in sajnen- 
werking met den heer J, Spanjaard, een hand- 
boek onder den titel „De StaatsinsteHingen van 
N. I." in 1876, in samenworking met den heer 
A. W. P. Verkerk Pistorius het werk: ,,Dc grond- 
slagen van het Britsch Indisch beheern. Intus- 
schen bepaalde Van der Lith zijn aandacht niet 

uitsluitcnd tot de door hem onclerwezen vakken, doch maakte 
hij daaronbovon cen mcer algomeo- ne studie van de kolonicn. 
In hot gemis van een populair wctenschappelijk werk omtrent 
die ko- lonien trachtte hij tc voorzien door zijn boek 
„Nederlandsch Oost^JLodie; bcschreven en afgo- / bccld voor 
het Ncderlandschc volk," waarvan de le uitgave verschcen in 
1874—1877, de 2e, onigewerkt en uitgebreid, in 1893—1894
； een bock, dat achterccnvolgens Ned. Indie bohan- dclt 
aardriytskundig, gcschiedkundig oxi vol- kenkundig/' 

In 187& werd de Rijksinstelling van onderwijs ' in Indische 
taal- land- cn volkenkunde, waar- aan Van der Lith sedert 1868 
als hoogleeraar vorbonden was, opgeheven； doch 
tegclijkertijd word aan do Indologische wctenschap een plaats 
ingcruimd aan de Loidsche Universiteit zelf en Van der Lith 
beklced met het ambt van hoogleeraar in de rechtsgeleerdheid 
aan die Universiteit, belast met het geven van onderwijs in het 
Staatsrecht en de inrichting van's Rijks kolonien cn 
overzeesche bezittingen en het Mohamme- daansch recht en de 
overige volksinstellingen en gebruiken in Ned. Indie. En tocn 
de gemeento Leiden weldra op het voctspoor van Delft cen 
rnricliting stichtte voor de oplciding van Oost- Indische 
ambtenaren, nam Van der Lith diezelf- dc vakken ook op zich 
aan die inrichting, waarvan hij van 1886 tot aan haar opheffing 
in 1892 Directeur was. 

Zijne beoefening van de Arabische taal bracht hem er toe, 
in de jaren 1883—1886 ecn Arabisch handschrift uit de XHIe 
ceuw, het Kitab A- 1 d jaib al-Hind, een verzamcling van 
xrerhalen van reizigers en schippers, ook omtrent de landen, 
wclke eens ons Nedcr]. Indie zouden vornien, door 
verge]ijking met anderc handschriften to zuiveren en in 
verstaanbare taal te pubJiceorcn. Hij voorzag die uitgave 
tevens van cen inleiding, een gJossarium van minder bekende 
woordeu cn uitdrukkingen, eon woordenJijst van j)ersoons- en 
plaatsnamen, cen recks aanteekeningen, ecn kaart en een 
Fransche vertaling van L. Marcel Devic ondcr den titel: Livre 
des merveiDes de J'Judc par le capitaine Bozorg, fils de 
Chahriyar do Ramhormoz. In deze publicalie wijdde Van der 
Lith bizondere aandacht aan de vcrhalen, wclko in 
rechtstreeksch of verwijderd ver band stonden met Ned. Indic 
cn gclukte het hem cnkele plaats- bcpalingen met de van ciders 
bekende gebcur- tenissen of toestanden in Indi。in verband te 
brengen. 

Ovcrigcns wijddo Van der Lith echter zijn tijd en krachten 
aan zijn hoofdvak, het koloniaal recht. In De Gids van J 882 on 
tinoct men een arlikel van zijn Jiand, gctitcid: „de Kolonialo 
wetgever tegenover Europccsche en Inlandsche 
wefsbegrippenn o.m. getuigend van een sterk geloof in de 
vatbaarheid voor ontwikkeling van den Inlander. In Nov. J888 
hield Van der Lith een redo in het Indisch Genootschap over 
do verhouding van de wetgevende inacht in het nioededand tot 
heL centraal bestuur in Ned. Indic, nadcr verdedigd op 26 Febr. 
1889, waarin hij o.m. de stelling uitcenzette, dat de Indischo 
begrooting door con wetgevenden raad in Indiii voorloo])ig 
vastgesteld zou nioeton worden, om na door den Minister van 
Kolonien in een hem ter zijde staanden koJonialen raad v. z. n. 
gcwijzigd te zijn, door de wet te worden vastgesteld. 
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In 1892 word Van dcr Lith benoemd tot lid 
<lcr Staatscommissie tot voorbereiding van ver- 
bet crin gen in de wetgeving van Ned. Indio op pri- 
vftatrcchtclijk gebied. Do invlocd van de bc- 
raadslagingcn dicr commissie on vaai de ondcr- 
werpen, welko haar hoofdziikclijk bezig hidden, 
was onmiskenbaar op de rcdevocring, die Van 
<lcr Lith op 8 Febr, 1895 uitsprak als rector niag- 
jiificus der Leulschc UniverHiteit, haiidclendc 
over hot vcrschil van rcchtstoostandcii in Ned. 
Indie. De dcstijds naar voren gcbrachte bezwa- 
ren om by het verschil in rcchtsbegnppen en in- 
stcllingcn tusschcn de onderschcidenc bevol- 
kingsgroepen tot ecn bevredigende kolonialc wet- 
geving tc komcn on de dieiiaangaandc verkondig- 
dc dcnkbceklen warden evcnccns wederom in het 
licht gcstcld in cen rede door Van dcr Lith uitge- 
sproken bij gelegcnheid van de zitting van het 
Institut Colonial International te Berlijn op 7 
Septem bcr 1897. 

Ook aan de oprichting van dit Institut Colo- 
nial International, dat in 1894 tc Brussel geves- 
tigd word, is de naam van Van der Lith ver bon- 
den. Toen door den bekcnclen Franschen schry- 
ver J. Ghailley Bert het dcnkbecld ccner zooda- 
nige intcrnationalc verecniging we rd geopperd, 
word dit dcnkbecld door Van der Lith inet gccst- 
<1 rift begroet en van incut af aan narn hy een le- 
vendig aandeel in de oprichting on de ccrstc 
werkzaamheden van dat Institut. In de eerste zit- 
ting tc 's Gravenhage in September 1895 diende 
hij rap])orten in over ,,la main-croeuvre, lo con- 
trat de travail et le louage d'ouvrage aux Colo- 
nics". Van zijn rede gehouden in de zitting van 
het Instil ut van September 1897 word reeds ge- 
wag gemaakt. Verdcr vindt men in de Documents 
officiels over het ^regime foncier des Colonies0 

van J 899 een volledigo vcrzaineling en vertahng 
<lur a gra rise he wetgeving in Ned.-Indie, vooraf- 
g(»gaan door eeiic „int!()(hiclion historique" met 
<;en bckr)oj)t ovcrzicht van haar onderlingen sa- 
in<*nhang. 

0verig(*ns vefschcnen van de hand van Van 
dcr Lit h in de opvolgende jaren tai van kleinere 
opstellen in verschillcnde Iijdschriftcn. Van doze 
behooren twee mecr bclangrijke speciaal te wor- 
<lcn vcnn(*kl: het Noord 
Gids van Dec. 1891 en 
st uur van Lord Kcay, 
I 892. 

De laatstc jaren zijns 

Lith bijiia gchec! aan de lu uitgave dur Encyclo- 
pacidic van Ned. Indic. /\anvankclijk word hy in 
die tauk bijgcstaan door tweo Indische umbte- 
narei). Later stond hij er geruiincn tijd allccn 
voor, totdat de hcer J. l?. Snellcnnui hem in zijn 
1 aak kwain stCUIHHI. BehalVO dat cen groot- gc- 
(leelte der artikcleii gchccl door hem zelf wurcl 
geschrcveu, kwamci) plan, opzct. kcuze dcr op tc 
iKuncn artikelcn, corrcspoiKlcntic met niedcwcr- 
kers, kritick over, aanvulling soms omwcrkiiig 
van de gelc verde bijd ragei), zelfs het be hoc r 
<HI do venlceling dcr honoraria voor het grootste 
god eel te voor zijno rekening. Du verschijnitig der 
wvste twee van de vier deelcn had pluats respcc- 

Decembcr 1896 on September 1899. 
was zoo goed tils voltooid, toon zyn 

weJbestccd levcn op 56-jarigcn leeftijd op 17 Maart 
1901 ecn cindc nan). 

Zio lovensbcricht omtrunt Pieter Anthonie van dor 
Lith van Prof. Air. J. de Lout or in hot Jaar- 

Borneo traktaat, in De 
Bombay ondcr het bc- 
in De Guls van J uni 

levcn wijddc Van der 

I ie velijk in 
II(U; derde 

bock v/d. Kon. /Xkadeniic van VVrcten«chappcn 1902 
l)Jz. 87 c. v. 

LITJI (CHIN.). Zic NEPHELI UM. 
LITORALE FAUNA. Zic BENTHOS. 
LITSEA CITR AT A BL, fam. La uraceac. Hoc roc 

lenwh, Ki lemoh (SOEND.), K.rung- gean (JAV.). Kleine 
boom ind knocstigen stain cn taaie, van buiten grocne 
schors, op Java zeklzaam, buiten Java in den Archipel 
niet gevonden. Bekond door den sterken citroen- 
achtigcn rcuk van allc deelcn. De vruchtjes vindt men 
als luda sereh (SOEND.) onder de inlandsche 
genccskruiden. Zc dienen als specenj, in jeugdigen 
toestand ook als sambal. De bast is een middel tcgen 
hystcrischc kram- pun ei) bevat, be halve een gift ig 
alkaloide, ook cen actheriscbe olie, die ten dcele 
dczclfde is als die van Cymbopogon Na rd us. 

LITSEA ODORIFERA Vai. Fam. Lauraceae. Een 
boom, waarvan de bladercn als een ze- nuwstillend, 
ectlust opwekkend middel in verbinding met anderc 
kruiden worden gebruikt, ook tcgen uraemic. Ze 
bevatten een lichtgele aclhcrische olie (Trawas-oiie), die 
het werkzame bestanddeel schijnt tc zijn. 

LITSEA POLYANTHA Juss. Lauraceae. Gempoer 
(JAV.). Kleine kronime boom, iets gelijkend op kenuri. 
Het hout wordt gebruikt voor golok-hechtcn en 
schecdcn. 

LITSEA SEBIFERA BL, fain. Lauraceae. Malni-
Malai (MAL.). Hoc roe tangka lak, Tangkala k (SOEND.), 
Kleine boom, waarvan het vruchtmoos met zout wordt 
gegeten. Uit de vruchten krygt men ceu soort van vet, 
waarvan men bier en daar kaarsen niaakt. Zeer kenbaar 
aan de bla<ler(*n, (Liar de groote afslaande bladercn 
afwissclcn met kleinere, plat tcgen den tak aangedrukte. 

LIVISTONA ROTUNDIFOLIA Mart., fam. Palmac. 
Sariboe (MAL.). Sad eng (JAV. ), Sadang (SOEN1).). 
SJankc waaierpahn, tot 35 AL hoog, in groote bossehen 
op de N.kust van Ceram on voider op Java, Celebes cn 
de Molukket). De stain men van oude boomen zijn zeer 
hard on duurzaam en worden hier cn daar bij den bouw 
x an loodscn gebruikt. De gedroogde bla- deren zijn zeer 
taai cn sterk en docn xreel dienst als 
verpakkingsmutenaaL 

LI WOENG (TJI) of Rivicr van Batavia ontstaat uit 
cenigc beken, die van den Mc- gamendoeng (zic aldaar) 
afvloeien, stroomt in rioordwestelyke richtnig naar 
Buitenzorg, dicht waarboven zy do Oosterslokkan voedt 
(zio Deel I, biz. 290, 2dc kolom beneden), en van- daar 
noordwaarts naar Batavia, waar zij oud- tijds twee 
arnion had, maar later haar water jnocsl- verdeclcn over 
het kanalenstclsel der stad (zic Deel I, biz. 190, lo kolom 
beneden). De linkerarm is nog to herkennen als cen on- 
diepe spruit bewesten den Molenvlict, de rech・ ter aan 
eenige kronkclendo moerasloopcn, die ten N. van 
Noonlwyk en Pasar Baroc do zoogenaamdc oude 
Chinec^cho begraafplaats be- dekken, tcrwyl haar 
benedenloop Westwaacts uit het Goonocng Sari-kanaal 
te voorschijn koint. De mo nd van do Tjiliwoeng was v 
rouge r do haven van Batavia; sedert do openstcl- iing 
der havenwerken te Tandjoengpriok heoft de rivicr allo 
beteckenis als zoodanig verloren. De aardschuivingen 
van den Salak in 1G99, die do inonding der rivicr 
verstopten door do grooto 
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hoeveelhcden modder on zand, wclke de rivier af- 
voerde, bedierven ook hare bedding; zij is echter 
later van de hoofdstad tot Tandjoeng, nabij de 
grenzen der afdeeling Buitenzorg, bevaarbaar 
gemaakt. 

LIWOENG (SOEND.). Zie ONCOSPEKMA. 
LOANO. District van de controle-afdceling 

Poerworedjo, regentschap en afdeeling van den- 
zelfden nanm, res. Kedoc met eene oppervlakte 
van 235.9 K.M*. Het district telt 102 desa's, ver- 
dceld over 4 onderdistrictcn. Einde 1905 bestond 
de bevolking uit enkele Europcanen en Chi- 
neezen en bijna 89 000 inlanders. 

LOBAK (MAT,., JAV., SOEND., MAD.). Zie 
RAPHAN US. 

LOBETOBI. Vulkaan aan de Oostkust van 
Flores. Bestaat uit 2 toppen: de spitse L. laki Jaki, die 
bijna voortdurend werkt (1590 M) en de Zuidoostelijk 
daarnaast gelegene, breedgerugde en naar het schijnt 
onwerkzame L. perampocan (1704 M.). Deze namen 
zijn bij Wichmann ver- wisseld (T. A. G. 1891); op p. 
274 noemt deze de erupties van 4 Mei, 18 Mei en 13 Juli 
1868. Kluppel (Verhand. Batav. Gen. XX, 1872 37S/9) 
zegt, dat hij in 1869 drie uitbarstingen bij woonde. Van 
de erupties van Sept, en Oct. J 907 geeft pastoor Kremer 
een beschrijving in T. A. G. 1910, p. 1078 (ook in de 
Java Post van 1907 V 699—700), terwijl een verhaal der 
uitbarsting van 23 Januari 1910 van de hand van pastoor 
Dronkers voorkoiut in T. A. G. 1910, 797. Ook 

Rouffaer (Ibid) vermeldt, dat een paar uitbarstingen ，
s jaars niet zeldzaam zijn. 

LOBETOLE of ILI WARIRAN (Zwavelberg), 
een 1420 a 1450 M. hooge vulkaan aan de 
N.O. kust van Lomblen aan de Westzijde der 
diep ingesneden baai. De berg heeft een lang- werpigen 
krater met solfataren. Verbeek zag daaruit rook 
opstijgen in 1899. Vgl. Verbeek Molukkenverslag. biz. 
365, met Schets, en Bec- kering in Tijdschr. A. G., 1911, 
biz. 184/185 met kaart IV. Op de zeekaart wordt de 
naam Lo bet ole verkeerdelijk gegeven aan ecn Wes- 
telijken vulkaan van het eiland, den Kcdang, terwyl de 
hier bedoelde er evenzeer foutief Lowotolo wordt 
genoemd. Mogdijk heeft hij in 1852 een ascheruptie 
gehad (Geneesk. Tijdschr. v. N. I. 1853, 221). 

LOBI-LOBI (MAL.). Zie FLACOURTIA 1NERMIS. 

LOBO. Bij een aantal Toradjasche volksstam- 
men de naam van den tempe], waarin de gesnelde 
koppen werden bewaard, omdatin dien tempelde 
zetel was der anitoe genaamde goden, aan wie 
die koppen xvaren gewijd. Lobo beteekent in 
sommige Toradjasche talen “plank" of „planken 
vjoer5,； de gewone huizen hebben een vloer van 
latten, maar de tempel Jiad een plan ken vloer, 
omdat hij bij feesten vol menschen was en er 
dan sen werden uitgevoerd, waarbij op den vloer 
werd gestampt, moroesoe, waarnaar de tempel in 
de Toradjasche Bergtalen doesoenga, dosoenga, 
doehoenga kan genoemd zijn; beide benainingen 
zouden dan ,,dansvloer‘‘ beduiden. Ecn andere 
naam is sowali, identick met Jav.enz. gosalifsmid- 
Be» tempel),Niass.osali(raadhuis).De ]obo stond op 
;ware palen ； de planken vloer was 1 M. of hooger 
《oven den grond. De vorm was reebthoekig, de 
Jengtez羿en liepen O.W., aan de breedtezijden 
yaren de trappen, die toegang gaven. Bij plech- 
t】ge gelegenhedon ging men den W.lijken ingang 

biunen, den O.lijkcn uit, om het gelaat naar de zon gericht 
te houden. Langs de wan don liep een knichooge rustbank, 
met vloer van latten, waar- op de deelneincrs aan de 
tempclfecsten zaten en sliepen. In twee der hoeken, 
diagonaal tegenover clkaar, waren stookplaatsen. Langs 
do rustbank, liep de dansvlocr. Binnen den rechthoek, 
dien de dansvlocr vormdc, lag in het midden, cvenwij- dig 
aan de lengtezijden, een zware vloerplank, waarop 
degenen stonden, die do tempelgoden aanriepen. In het 
midden van deze plank was ecne uitholling, dikwijls door 
snijwerk in den vorm eener schildpad ge brae lit, waarin 
do buit- gemaakte menschenschedels werden golegd, als 
ze aan de tempelgoden werden gewijd. Bo ven de- ze 
vloerplank en evenwijdig daarmede liep de middelste 
zoldcrbalk (paladoeroe), waar de offers werden 
nedcrgelegd. Ondcr aan dien balk waren twee grooto 
krokodillenfiguren uitgesne- den, met do koppen naar 
elkaar gericht; de eene hield een aap in den bek, de andere 
loerde op een aap, ter afbeelding van de dapperheid, die 
op den vijand toeschiet en hem o ver win t. Bo ven op het 
jnidden van de pala'docroe stond de toemampoe, cen 
zorgvuldig bewerkte en uitgesneden st日],die tot aan den 
nokbalk liep. Van uit de bovenste helft da ar van liepen 
schuin naar bp ven een aantal dunne stijlen naar den 
nokbalk. Binnen het eigenlijke dak was nog een tweede 
dak aange- bracht, een geraamte zonder bedekking, dat de 
ruimte overspande, die binnen den dansvlocr was gelegen, 
en die meer in 't bizonder het goden- huisvormde,terwijl 
de rustbank hetgastenverblijf was. Boven in dit binnendak 
was eene plaats ingericht voorde palmtakkcn, aan welke 
de sche- dcls waren gebonden, wanneer ze in den tempel 
werden gebracht. Dit was de verblijfplaats der 
tempelgoden. Verder hing aan de paladoeroe nog cen rek, 
waaraan men de buitgemaakte schedels ophing. De palen, 
waarop het dak rustte, waren vaftk versierd met daarin 
uitgosneden afbeeldin- gen van gen it alien en 
vrouwenborsten; een en- kelen keer ook waren er 
mannen- en vrouwen- beelden op te vinden met zeer 
grooto gcnitalicn en afbeeldingen van hagedissen. Aan de 
palen waren meestal buffel- of gemsbuffelgeweicn vast- 
gebonden, waaraan men wed er allerlei gerced- schap 
ophing. In de tcmpcls dor Toradjasche Berglandschappen 
zijn geen afbeeldingen van krokodillen tc vinden, wel van 
vrouwenborsten en genitalien. Gcwoonlijk vindt men daar 
het hoofd der trap versierd met afbeeldingen van 
menschen-, paarden-, buffel- of gemsbuffclkoj)- pcn. 
Verder zijn in die tempcis een groot aanLal echte of van 
hout gesneden buffclgeweicn aan- gebracht. Het 
binnendak ontbreekt in de tern- pels der 
Berglandschappen. Soinmige dicr tem- peJs hebben 
stoelen, waarvan zitting en leuning uit edn stuk zijn en 
met uitgesneden buffel- en geinsbufTelkoppen versierd. 
SchedeJs han gon er in die tcmpels niet; het geta) der 
verslagen vijan- den wordt aangegeven door hcl aantal 
van rotan gcvJochten ringen, dat aan de buffelhorens 
hangt. De tempels zijn to vens verblijfplaatsen voor 
doortrekkende lieden en dienen ook wel tot vergadcrzaal, 
als er veel ruimte noodig is. Maar als er eenige 
dorpsbewoners op een sneltocht uit waren, werd de 
tcinpel gesloten, totdat zij te- rug waren, oxndat de 
tempelgoden hen op hun- nen tocht vergczelden. 

Litcratuur. Adriani en Kruyt, De Bare*e- 
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sprekende Toradja's van Midden-Celebes I, 285—290. 
一 Drs. Sarasin, Reison in Celebes, 1905; — Prof. Dr. 
Albert Grubauer, Unter Kopf- jagern in Central-Celebes, 
1913. 

LOBO. Plaatsje aan de Tritonbaai op de Zuid- kust 
van Nieuw-Guinea, op 3° 43' 30〃 Z.B. cn 134° 15' 41
〃 O.L. In het begin der vorige eeuw lag hier eene 
versterking, Fort Du Bus (zie al- daar). Lobo ligt aan don 
voet van den Goenoong Lhemensir, die als cen 
reuzenmonument achter de nietige huisjes verrijst en die 
door hoogte, bijna loodrechte hellingen en sierlijke 
vormen een overweldigendon indruk maakt. Deze berg 
is 735 M. hoog. 

LOCALE RADEN. Zie DECENTRALISATIE. 
LODAJA. District van de contvole-afdceling Blitar, 

regentschap en afdecling van denzelfdcm naam, 
residentie KSdiri, met eene oppervlakte van 722 K.M2. 
Het wordt ingenomen door het zuidergebergte, dat hier 
nagenoeg geheel uit kalk- en mcrgelvormingen schijnt te 
bestaan. In dit district is een twintig jaren gele- den op 
grooto schaal koffie door partikulie- ren gcplant-, echter 
zonder resultaat. De eene onderncming na de andere 
moest verlatcn wor- den. De grond is niet geschikt voor 
den koffieboom. Thans vindt men op een tweetal 
verwaarloosdc ondernemingen nog de treu- rige 
overblyfselen van deze cultuur. De niou- we perceelcn 
beproeven het met agave; deze slaagt, doch de afvoer 
over groote af- standen langs de weinige, niet goede 
wegen is cen groot bezwaar. Het uitgestrekte district lijdt 
voornamelijk aan watergebrek. Indien men er water kon 
brengen (en dit schijnt niet on- mogelijk, althans voor 
belangrijke gcdeelten er van) zou het stellig een prachtig 
district worden want de grond is goed, voornamelijk 
voor padi, tweede gewassen en suikerriet. Thans is het, 
vooral in het Zuiden, nog voor een groot deel met 
oerwoud bedekt, waarin nog vele tijgers voorkomen. — 
Het is het oude ballingsoord der Alataramsche Vorstcn. 
— Het district tclt 43 

dcsa's cn had ulto. ] 905 eene bevolking van ruim 65 000 
zielen, waaronder ruim 30 Europeanen cn een 20-tal 
Ohineczen. 

LODAN (JAV., SOUND.). Zie POTVISCH. 
LODOICEA SECHELLARUM Lab. Fam. Pal- mac, de 

kelapu laoet (MAL.), COCO de mer, zee- klapper, de 
Maladivische Cocosnoot van Rum- phius; groote palm 
met waaicrbladen, die in hot wild allccn op de 
Scychellen voorkomt en waarvan do eigenaardige, 
dubbclc vrucht, op zee of aan het strand gevonden, bij 
Oos- tcrschc volkcn in hoog aanzicn stond. Het kiemwit 
gaat door voor cen geneesmicldel te- gen velerlei 
kwalen. Uit de schaal worden sirih- (loozen gcmaakt. De 
vrucht is do grootstc paJmvrucht’，die bekend is. 

LOEANG. Eiland van ongeveer 85 K.M2.oppervlakte, 
bchoorendo tot de Loeang-Sermata- groep, bcstaancle 
uit de bcide genoemdc en cenigo on bewoonde cilanden, 
gclegen in do Bund a,-zoo tusschon 128° 20' cn 129° 10' 
O.L. en 8° 5Z on 8° 25' Z,B. behoorende tot do 
onderafdeeling Wetar dor afdceling Zuid Timor cn 
Eilandcn, residentie Timor cn O. 

Loeang is eon heuvel met een hoogston top van 200 
M., gohool of grootondcols opgebouwd uit oudon 
kalksteon, van de permischo fonnatic. Het is geheel 
omgeven door een uitgestrekt 

koraalrif cn kan alleen met kleinc prauwen en 
woinigdiepgaandc vaartuigen genaderd worden; het is 
bedekt mot schrale grasvelden on enkele boomgroepen 
； slcchts 2 putten worden er ge- vonden, die brak water 
opleveren. De bcvol- king, we Ike over 6 negorijen 
verdeeld is, mce- rendccls op rotsen gclegen en met 
zware muren versterkt, we rd omstreeks 1885 op 土 1200 
zielen geschat, waarvan de holft Christenen, eene 
verhouding, welke tot op heden is geble- ven. De 
Christenen gaan behoorlijk gekleed, cn ook ondcr de 
heidenen geraakt de pri- mitieve schaamgordel mcer en 
meer in onbruik； onder den invlocd van het 
Christendom beginnen op het eiland zachterc zeden to 
heorschen en de dorpsoorlogen tot de geschiedenis te 
behooren. Loeang heeft een grootcren veestapel dan Ser- 
mata, op wo Ik eiland echter meer werk van den 
landbouw geiuaakt wordt. Djagoeng, aardvruch- ten, 
katjang-soorten cn ook gossypium worden verbouwd, 
maar de teelt van voedingsmiddelen is te Loeang 
nauwelij ks voldoende voor de be- hoefte, zoodat zij bij 
schaarschte uit Sennata moeten worden uitgevoerd. Van 
tripang- en schildpadvangst wordt veel werk gemaakt. 
Onder do takken van nijverheid moet genoemd worden 
het we ven van sarongs en omslagdoeken, het 
yzersmeden cn vooral het goudsmeden； de te Loeang 
vervaardigde gouden oorversierselen (lor- lora) zijn op 
de naburige eilanden zeer gezocht. Eigenaardig is het ,dat 
de beroepen tot bepaalde familien beperkt zijn en het 
dezen verboden is zich met lets anders bezig te houden. 
De Loe- angers zijn stoute zeevaarders, die hunne toch- 
ten tot Timor-Koepang uitstrekken ； zij vinden echter 
inededingers in Makassaarsche hande- laars, die het 
eiland bczoeken. 

Lileratuur. G. W. W. C. Baron van Hoe veil in T. Bat. 
Gen. XXXIII, bl. 193. — Riedel, De sluik- en 
kroesharige rassen, bl. 310. — Verbeek, Mo- 
lukkenverslag, biz. 445. — Zeemansgids V (1908), biz. 9.

，4&。 
LOEBANG (SOEND.). Zie AAL. 
LOEBOEK ALOENG. Nagri ter Sum. W.kust met 

belangrijke markt, gclegen aan de spoorlijn Padang—
Kajoe Tanam; hier begint de zijlijn der Sumatra-
Staatsspoorwegen naar Pariaman en Soengai Limau (zie 
aldaar.) 

LOEBOEK AMBATJANG. Hoofduederzotting van een 
landschap in de Koeantan (Kwantan) districten, (zie 
aldaar). 

LOEBOEK BANGKOENG. Nederzotting in do 
residentie Sumatra's Wcstkust ten N. van Pa- 

jbkocmboch; zij is bekend door de habij gclegen 
veelbczochtc Arau-kloof (zie HARAU). De plaats is 
langs eon mooien rijwcg te bereikon, die aan- vangt bij 
hot station to Pajdkoemboeh. Bij L. Bangkoeng begint 
het paardenpacl naar de Mahat rivicr tot aan K6t6 
Bahroe/A f & :' 、 

LOEBOEK BASOENG. District der ondoraf- deeling 
Manindjau, afdeeling Again, Sum. AVestk. sinds de 
gewestelijkc rcorganisatie van 
1913. Tevorcii vormde het met de larasson Tikoo cn 
XII Koto on do III Lochak (Sitanung, Batoe Kam bing en 
Sitalang) cen onderafdeeling van do afdeeling Pariaman. 
De gelijknamigo hoofdplaats ligt op do zachtglooiende 
helling van den „Manin- djau-vulkaan'' (zic 
MANINDJAU), aan do An- tokanrivier, en aan den 
transportwog van do bovenlandon naar de zeehaven 
Tikoo (belangrij- ko markt). Voider loopt eon goedo 
binnonweg 
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van L. B. door de XII K6t6 naar Soengai Limau aan zee, 
bclangrijke markt cn cindpunt van de spoorlijn van Pad 
an g langs de kust, welkc spoor- lijn 
hoogstwaarschijnlijk naar Tikoc, niisschien naar L. B. 
zal worden doorgetrokken. Ecn derdo weg, voor een 
gcdcelte echtcr slechts to pa a rd en le voct begaanbaar, 
voert vnn L. B. door de ge- noemde landstreek der III 
Loehak, stijgt langs den N.-lijkon voet van den 
Manindjau-vuJkaan en koint te Paleinbajan uit. De 
streck tusschen L. B. en Tikoc is goed bevolkt, daar ligt 
o. a. Manggopoh (zie aid a ar). 

LOEBOEK BATANG. Ncderzetting in de rcsi- dentie 
Palcmbang aan den bovenloop van de Ogan, op korten 
afstand van Batocradja. Het is de standplaats van den 
controleur dcr onderaf- deeling Ogan Oeloe (zie aldaar). 

LOEBOEK BATINGKAP. Nagri ten N.O. van Paj6 
Koemboeli, Sum. Westk., v66r de gewes- telijke 
reorganisatie van 1913 cen laras, omvat- tende de drie 
nagri's Loeboek (Batingkap), Goe- roen en K6t6 Toe6. 
De twee eerstgenoemde na- gri,s vormen cen zeker adat-
verband met de na- gri's Taeh, Simalanggang, Piobang 
cn Soengai Barin sin in dezelfde ondcrafdeeling Pa jo 
Koem- boehA J '' 

LOEBOEK BOELANG. Kleine vestiging in de Batang 
Hari-districten van Sumatra's West- kust. De plaats ligt 
op een smalle vlaktc tusschen de Batang Hari en haar 
linkerzijrivier de Pange- an, cn vormde met Rambahan 
het staatje Loeboek Boelang. Waarschijnlijk behcerschtc 
de plaats eenmaal de toegangswegen van de Oost- kust- 
naar de Padangschc Bovenlanden, daar de Pangean tot 
hier bevaarbaar is voor kleino vaartuigen. Zware aarden 
wallen en een Hindoe- beeld wijzen er op, dat Loeboek 
Boelang eon belangrijke Hindoe-vestiging is geweest. 
Daar de vlakte steil naar beide rivieren afdaalt, was ze 
niet moeilijk te verdedigen. In vroeger jaren zou de 
plaats zelfs de zetel van een rad ja van geringen rang zijn 
geweest. Hij droeg den rtitel van Tan Toeah RadjO 
L616.(Zie T.B.G. dl. 49 .Pg- 215.). 

LOEBOEK DJAMBI. Hoofdnederzetting van een 
landschap in de Koeantan (Kwantan)distric- ten (Zie 
aldaar). Tot hier is de weg van Sawah LoentS 
doorgetrokken. 

LOEBOEK DJANTAN. Zie LINTAU. 
LOEBOEK LIMPATO. Zio HARAU-KLOOF. 
LOEBOEK PAKAM, standplaats van den controleur 

der ondcrafdeeling Serdang van de afdeeling Deli en 
Serdang in het gouvernement Oostkust van Sumatra. Het 
is een belangrijk kruispunt van wegen; o. in. sluit hier do 
groote weg van de Oostkust naar het Toba-mcer aan op 
den asweg Pangkalan Brand an - Tand- joeng Balei. Ook 
ligt dezc plaats aan den spoorweg Deli-Asahan, terwijl 
een stoomtram ter plaatse aan dicn spoorweg 
aansluitende Zuidwaarts gaat naar Bangoenpoerba. 

LOEBOE(K) RAJA. Niet meer werkzame vulkaan in 
Tapanoeli, vlak ten N. W. van Padang 8>dimi)oean, die 
tot aan zijn top-met zwaar bosch is begroeid. Van den 
ouden elliptischen ringwal zijn slechts cnkeJe gedeelten 
overgebleven ； ten ZZVV.van den hoofdtop is een 
lagere eruptiekegeJ, 

Sangaroedang, opgebouwd ； naar het NO. is berg 
door een rug verbonden met den Boal- boali. Junghuhn 
was de eerste, die den berg be- klom; hij bepaalde de 
hoogte op 1900 M.; bij 

de topografischc opneming block dezc 1886,4 M. te zijn. 
LOEBOEK SALASIH. Kninpong in de Pa- dangsChC 

bovcnlan(leh,~gclegen op 36 K.M. van Pad an g, 977 M. boven 
den zccspiegel, aan do splitsing van de wegen naar Solok en 
Alahan I?anclj an g. Er is cen goede pasanggrahan. Vcrbctcring 
van den zeer geaccidenteerden weg naar Padang zoude 
Looboek Salasih beter bereikbaar kunnen maken voor de Pad 
an gers cn hen in de gelegcnheid stcllen op betrekkelijk , /. 
korten afstand van een kocl klimaat tc genieteng / 

LOEBOEK SIKAPING. De N.lijkste afdeelin£ van de 
residentie Sum. Westkust, met gclijkna- mige hoofdplaats, de 
standplaats van den assistent-resident. De afd. grenst in het N. 
aan de residentie Tapanocli, in het 0. aan het gouver- nement 
Oostkust van Sum. en de afdeeling L. Kot6, in het Z. aan de 
afdeeling Agam en in het :、、O. aan den Indischcn Oceaan. 
Zij is verdeeld in drie onderafdcelingen: Loeboek Sikaping, 
Ophir- districten (zie aldaar) en Ajer Bangis. (zie aldaar). De 
onderafd. Loeboek Sikaping o in vat het N.lyk en O.Iijk 
gedecltc der afdeeling en bestaat voor het grootste decl uit 
bergland. Een smalle vallei van Z. naar N. vormt de kern. In het 
W. wordt dezc vallei afgesloten door een hoog bergland, 
waarvan de Bockit Si An it (1330 M.) de hoogste top is en welk 
gebergte een slagboom vonnt tusschen L. S. cn den weg van 
Taloe (zie hierna) naar zee, terwijl in het 0. de vallei wordt 
afge- bakend door, cen langgestrekte bergrecks, die ten N. van 
Fort de Kock begint en tot den Goe- noeng Malenggang (1503 
M.) in het uiterate N. der onderafdecling doorloopt. Deze 
laatste berg- reeks, waarin de Goenoeng Hidjau het hoogste 
punt vormt (2274 M.), beheerscht de smalle vallei van Loeboek 
Sikaping (hoogte 444 M.) ge- heel; de steile, groene wand 
maakt de stilte van het landschap, hoe schoon het ook is, 
drukkend. 

De vallei zette zich vroeger verder Zu id waarts voort, doch 
ecn lavastroom van den nabij geJegen Ophir wierp hier een 
dam op en verdeeldc het lengtedal in twee stukken met 
afvloeiing naar verschillendc kanten. Het Z. 1 ijk gededte 
bchoort tot het stroomgebied van de Alahan Pandjang, 
rcchtertak dcr Masang (zie aldaar); zij ontspringt in de boven 
beschrcven bergreeks, ten Z.O. van Loeboek Sikaping en 
stroomt langs Bondjol en Sipisang. Het grootste N.lijk dccl 
wordt door- stroomd door de Soempocr. Deze ontspringt in het 
W.lijk bergland op don G. GSdang, stroomt 
O.Iijk naar Loeboek Sikaping en volgt vandaar 60 K.M. in N.-
Jijkc ricliting den voet van de O.- lijke bergreeks, neemt 
beoosten Kau het water van verschillendc zyriviertjes op, om 
eindclijk bij Tjiranting ten O. van Rau in een jong erosie- dal 
een doortocht tc vinden naar de lagc Oostkust. 

Van hier af krijgt de Soempoer den naam van Rokan Kiri. 
In den diluvialen tijd had de afwatering nog plaats naar het 
West en, doch vulkanen hebben dozen uitweg verstopt. 
Waarschijnlijk was het dal vroeger een mccr, dat in den 
diluvia- len tijd opgevuld we rd met vulkanisch materiaul. De 
vallei van Loeboek Sikaping vormt daardoor cen van de velc 
diluviale plateaux 
op Sumatra. De Soempoer hceft haar genoemd erosiedal nog 
niet diep genoeg ingosneden o)n het voorraaJige jneer gehee] 
droog te leggen. De groote jaarJijksche regenval (gemiddeld 
4320 
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m.M.) veroorzaakt hierdoor dan ook, dat het laagstc 
gedcclto ecn uitgcstrekt mocras vornit. 

Voorbij Tandjoeng Medan is hierin het be- ruchto 
woud van Piuiti (bijna 30 KM. ten N. van Loeboek 
Sikaping) opgcgrocid. In de 14do eeuw moet daar con 
kolonic der Hindoo-Javanen zijn geweest (Oudheidk. 
Versl. 2de kw. 1912, bl. 36, No. 1—4) en het is mogelijk, 
dat de streck ton N. van Tandjocng M6dan, die door 
goedo irrigatio were! geschikt gemaakt voor de sawah-
cultuur, na het vertrek dcr Javanen door opstopping der 
leidingen mocrassig is gcworden. 

Het woud van Panti, waarin enkele heete bron- nen 
liggen, is berucht door zijn ongezondheid (malaria), zijn 
tijgers en reuzcnslangen ； het moe- ras riekt 
onaangenaam ； iedcr die deze onbe- woonde streck 
passeert, spoedt zich voort. Ook het dorp Panti, aan de 
N.zijde van het woud, is niet gezond en de reiziger doet 
beter niet in het passantenhuis aldaar te overnachten. 

Het Z.-Jijk deel van de vallei is zeer warm. Al- lecn 
ter hoofdplaats Loeboek Sikaping is de tem- peratuur 
aangenamer en zijn de nachten dikwijls koel, doordat de 
plaats op 444 M. hoogte bo- ven zeeniveau is gelegen. 

In de omgeving van Loeboek Sikaping ziet het land 
cr vrij goed uit en heerscht cen zeer be- scheiden 
wclvaart. Sedert 1911 zijn onderne- mende planters uit 
de Preangor-Regentschappen begonnen op het 
erfpachtsperceel Tanang Taloe, gelegen tusschen Taloe 
en Loeboek Sikaping, thee-plantages aan te leggen en 
hebben daarbij uitstekendo resultaten verkregen. Het N. 
is echter zeer misdeeld. Een groot deel wordt ingenomen 
door het genoemde moeras cn bovendien wordt de streek 
getcisterd door malaria en door- <le varkens- en 
tijgerplaag. Vele mannelijkc be- woners cinigreeren 
daardoor, zoodat de be working van de geschikte sawah-
gronden bijna uit- sluitend door vrouwen moet 
geschicden. Door klapperaanplant heoft men gctracht 
wat nieer- derc welvaart to brengen ； reeds zijn or 
verschei- clene vrij grooto aan plant ingen. De grootste 
hindernis voor een cconomischen vooruitgang wordt 
veroorzaakt door de afzondering van do ondcrafdeeling. 

Weliswaar wordt zij in de gehcele lengte door- 
Hncden door den grooten weg tusschen Sum. Wcstk. en 
Tapanoeli, die to Fort do Kock bc- gint en Jangs Batang 
Paloepoeh en Paloepoeh, Sipisang, Koempoclan en 
Bondjol (rcspectievc- lijk 25,2, 41%, 51 cn 57 K.M. van 
F. d. K.) naar Loeboek Sikaping (79% K.M. van F. d. 
K.) voert en verder langs Tandjoeng Medan cn Pan- 1 i 
(bijna 30 K.M. ten N. van Loeboek Sikaping), langs 
Simpang, Sontang en Rau (52'/2 K.M. ton N. van 
Loeboek Sikaping) en verdcr in N.W.- lijkc richting via 
Limau Manis, op do grens van Tapanoeli (12 K.M. van 
Rau) naar Alocara Si- pongi in laalstgenoomdo 
rosidentie. Ook loopt van Rau nog cen weg naar de 
Noordelijksto punt der afdeoling cn wel over Pad an g 
Mantinggi, Langocng cn K6t 6 RadjO naar KQ.d No pan 
(bijna 28 K.M. ten N. van Rau). Doch deze we- gcu 
doorHiiijdcn alic cen borgland, dat groot vervoer over 
dorgclijkc afstanden zeer bcmocie- lijkt, en den aanleg 
van een ijzercn baan niet loonend doet zijn. Hot station 
to Fort de Kock, het laagstc punt dcr stad, ligt 921 M. 
hoog ； vandaar inoct do weg dalcn naar het 300 M. 
hoog gologen Bondjol, daarna stijgcn tot ruim 600 M. 

om over den gonocindcn lavadam to komcn en 
vervolgcns aan de andcrc zijdc dalcn naar het 470 M. 
hoog gelogcn Loeboek Sikaping. Ook de weg van L. 
Sikaping over Panti en Taloe naar zee (Sasak) is niot 
minder gcaccidcn- teerd en 111 K.M. lang. Reeds jaren 
wordt gezocht naar ecn korterc verbinding, over het 
gebergte ton W. van L. Sikaping tusschen deze plaats cn 
Taloe, waardoor de groote om- weg over Panti zoude 
vervallen. Do afvoer dor productcn, bv. van de bekende 
rijst van Rau, stuit overal op terreinmoeilijkhcden. Het in 
stollen van een Gouv. au tom o biel-d ienst in de Pad. 
bovcnlanden, waarbij ook het traject Fort de Kock- 
Loeboek Sikaping is opgenomcn, zal het vorvocr van 
handelswaren in deze streek zeer ten goede komen 
(Gouv. Besluit van 5 Juni 1914 no. I). 

Het gunstigst gelegen is de streek van Bondjol, 
vroeger een ondcrafdeeling vorniend, door de nabijhcid 
van Fort de Kock, waarvan het toch nog dQjjr
 zwaren weg wordt ge- 
scheiden./ 心宓 

LOEBOEK SIKAPING. Onderafdeeling der ge- 
lyknamige afdceling, rcsidentie Sumatra's West- kust, 
onder het direct bestuur van den Assistent Resident, 
bestaat uit de districten Loeboek Sikaping (Zuidelijk 
gedeeltoj cn Ban (gewestelijke reorganisatic Ind. Stb. 
1913 no. 321). Is de ad at der bevolking in het Z. zuiver 
Minangkabausch (matriarchaat, soekoewezen), in het N. 
is innige vermenging met de Mandailingers van 
Tapanoeli geen uitzondcring, (zic M AND Al LING). De 
N.lijkc bevolking is goedig van aard, de Z.lijkc is niet vrij 
van grooten godsdienst项ver； deze heeft nu als 
middelpunt den bekenden Sjech van Koempoclan, dio tai 
van geloovigen trekt, dio zich in godsdienstige 
afzondering (soeloek) zui- veren ； in den Padri-oorlog 
was Bondjol het laat- ste bolwerk dcr fanaticke Padri's. 

De voornaamste plaatscn in do onderafdeeling zijn: de 
gelijknamige hoofdplaats, waarde gebou- wen van het 
grooto vroegero militaire kampe- ment in gebruik zijn 
genomen voor bureaux van don Assistent-Resident, 
pasanggrahan, enz.. in het Z. Koempoclan en Bondjol, in 
het N. Rau./ 

LOEBOEK TARAP. Landstrcek 18 K.M. ten Zuidcn 
van Sidjocndjocng in de gelijknamigo onderafdeeling der 
afdceling Tanah Datar, residentio Sum. Westkust, voor de 
gewestelijke reorganisatic van 1913 con laras. De streek 
ligt in de vallei dor Sockam-rivier. (Zio SIDJOEN- 
DJOENG.) 

LOEBOE (ORANG). Wonen in Mandailing en Oeloc 
Baroeinocn (Padang La was), nauwke u rigor ： op de O. 
koten van hot Barisari-gebergte, dat do grcnsschciding 
vormt tusschen Padang Lawns cn Groot-Mandailing cn 
het mecst op do hcllingcn naar do zijdo van Mandailing. 
Omtrcnt hunne afkomst zijn vcrschillendo gissingen 
geuit; volgens don eon zouden de Loeboe's tot de 
oorspronkelijkc bewoners van Sumatra behoord, met de 
Maloische bevolking der Pa- dangscho Bovenlanden e6n 
volk uitgeinaakt hebben cn door burgeroorlog verdreven 
zijn ； volgens den ander zouden zij van het Maleische 
schicroiland afkomstig zijn cn zich op Sumatra het ccrst 
aan de Rokan-rivicr gevestigd hebben. Daar hot niet 
bekend is, dat zij ooit elders woon- don, buiten do 
Batakscho streken, bestaat aan- leiding tot de vraag of 
hot, bij do overeenkonist. 
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die z\j in uitcrlijk en gewoonten hcbben met do 
oquivalente bovolking vtm het schiereiland, niet 
mogclijk is, dat zij de Bataks gevolgd zyn toen dozen 
vandaar vertrokken. Volgcns Van der Tuuk (voorredc le 
st. To base lie spraak- kunst) zullen de Loeboo*s wcl de 
oorsproukelijke bewoners, al than s van het Z. gcdcclte 
der Batak- landen, zijn geweest. Van Batakschen 
oorsprong zijn zij zeker niet, zooals hun kleinere en 
breede aangezichten doen zion ； evenals de Klein- 
Mandailingcrs van de bovcndistricten zijn de Loeboe's 
van Groot-Mandailing Maleiers; hun uiterlijk is het 
Maleische type, zij zijn grover, gespierder en flinker 
gebouwd dan de Mandailiu- gers; hunne taal is verbasterd 
Malcisch (volgens Van der Tuuk is het Locboesch een 
tongval van 't Minangkabausch), maar vclen, de ietwat 
beschaafden, spreken Mandailingsch. In Oeloe 
Barocmoen worden zij Halak dolok, berg- of 
hoogtebewoners genoemd, of Halak karangan, 
boschbewoners. Vroeger, nog niet zoo heel lang geleden, 
woonden zij naar het heet „in nesten" op de boomen, 
sliepen alien bij elkandcr; tus- schen ongehuwde en 
huwbarc pcrsoncn van ver- schillende sexe lag een mes, 
en hunne kleeding bestond uit een lapje boomschors of 
een hakren klapperdop. Thans is dat een weinig anders; a 
Is de inannen aan den arbeid zijn, dragen zij cen t jawat 
(lendendoek) en overigens kleedcn zij zich als de andere 
bergbewoners; boomschors ziet men zelden nicer; de 
vrouwen dragen rokjes tot aan de knicen. De woningen 
vertoonen wel de ken- merken van aanraking met de meer 
beschaafde Mandailingers, maar alles slaapt nog dooreen 
en honden, geiten, katten en soms varkens, loopen 
ongestoord in en uit, dock het houden van varkens is door 
den invloed der Mandai- lingsche hoofden bijna geheel 
opgehouden. Het grootste gedeelte der Loeboc's leeft nog 
afgezon- derd, op plaatsen, die men pagaran heet (evenals 
de nederzettingen, gehuchten uit de dorpen der Bataks); 
zij staan onder een door het Gouv. benocmd ripd-hoofd, 
die weder een Mandai- lingsch kamponghoofd boven 
zich hceft； maar ook een deel van de bevolking, die niet 
tot de Loeboe's behoort en door gebrek aan geschikte 
sawahgronden tot dezelfde leefwijze is ge- d won gen, 
woont op ongeveer gelijke manier, zij *t ook in betere 
woningen en nabij oordcel- kundiger bebouwde ladangs. 
De huizen der Loeboe's zijn ellendige krotten, op palcn 
op den grond en liefst wonen zij ver uit elkander om ruzie 
to voorkomen over de kinderen ； vclen zijn naar de 
vlakte verhuisd, hebben zich daar in bestaande kampongs 
gevestigd en zijn in marga's verdeeld; zij werken aan de 
wegen, hebben een aandeel in de koffietuineu en zijn dus 
op weg om geheel in de Mandailingsche be vol- king op 
te gaan. In Oeloe Baroemoen verkeeren zij in staat van 
slavernij, zijn geheel afhankelijk van het hoofd van 
Djandji Lobi, inogen niet buiten het gebied van de 
kainpong verhuizen, moeten nabij hun meester blijven, 
boschpro- ducten voor hem inzamelen en ter jacht gaan. 
De Loeboe's zijn een lui, koppig en diefachtig volk, maar 
tegenover het Europeesch bestuur zeer gedwee. Zij 
voeden zich met het vleesch , va» allerlei die ten: tijgers, 
eekhoorns, vleer- muizen en visch, die zij aan de 
rivieroevers steken, voorts met rijst, obi, djagoeng, 
keladi, en telen als genotmiddelen tabak en koffie. Ro 

tan, daniar on idjoek worden tot nuttige doel- einden 
ingezameld. Hunne wapens zyn blaas- pyp, mes cn bijl. 
Velen lijden aan huidzickten en alien verspreiden een 
onaangenamen geur； zij baden bijna nooit. 

De djoedjoer of huwelijksprijs bestaat in een haan, cen 
soekat rijst, een djantar (groote bamboe) toewak 
(palmwijn) en 900 duiten ； of wel uit werk (pakerdjaiin), 
dat de man aan de ouders van het meisjc moet leveren: eeu 
met rijst beplante ladang van 12 koeloks (60 kati), eon 
huis van 3 vadem lang en een kleino sopo. Het aantal 
vrouwen, dat de man nee mt, is willekeurig, maar 
huwelijken tusschen Loeboe's en Mandailingers kwamen 
waar- schijnlijk nog niet voor； zij hebben een hu- 
welijksinzegening en kennen een eedsformulier. De 
overledencn worden in een kuil begraven ； men gelooft 
aan geesten en aan een leven hier- namaals, ook op doze 
aarde, onzichtbaar, als geesten, die, in de lichamen der 
levonden va- rend, dezen ziek maken. In naam gaan velo 
Loeboe's tot den Islam over, maar de voor- schriftcn 
schendcn zij zoo dikwyls als daartoe aanlciding bestaat. 
Sedcrt de Doopsgezindo zending in de buurt van 
Panjuboengai) werk- zaain is (1912), toonen sommige 
Loeboe,s nei- ging tot het christendom. Hun aantal, omsl 
reeks 1900 op 1500 tot 2000 geschat, necmt af. (Zic Van 
Kcrkhoff in T. A. G. II vn, bl. 576； Van Ophuysen in T. 
Bat. Gen. XXIX, bl. 88; Van Dijk in Bijdr. t. t. ]. en vlk. 
IVe voJgr. VIII, bl. 151 en J. Kreemer in idem, DI. LXVI, 
afl. 3.) 

LOEDROEG. (JAV.). Zie BADOET. 
LOEGOE SIBIGO. Is de N.W.-lijkste van drio groote 

baaien op de N.O.kust van Simaloer, Wcstkust van 
Sumatra, op ongeveer 2° 50' N.B, De diepe baai heeft 
lagc, grillig gevormdo oevers met vele kleine 
binnenbaaien en een zeer nauwen, volkomcn schoonen in 
gang, aan weers- zijden waarvan de heuvels van het 
eiland, waar- onder de Sefacha aan den Zuidoever ken 
baar is, oprijzen； zij biedt een volkomen veiligc lig- 
plaats aan voor de groote schepcn. In do binnen- baaien 
en rond de daarv66r liggende eilandjes treft men een vrij 
smalle ku st bank aan, waar- buiten cnkele losse gevaren 
liggen, weJke inoeilijk zijn te verkennen door het weinig 
hcldcrc water, overigens is de baai schoon. Aan den 
Z.O.hoek ligt de zich stork ontwikkelende kampoeng 
Sibigo. 

V66r de baai liggen een viertal lagc cilanden cn eenige 
riffen, waartussclion cen ruime, schoone doorgang, 
waardoor een buitenbaai wordt gevormd, die een 
geschikte ankerplaals oplevert. Zie Zeemansgids deel I. 

LOEHAK. I. een Minangkabausch woord, dal o.a. de 
beteekenis heeft van gcbicd, land- streek. Het wordt in 
dezen zin tegen woordig aileen gebruiict in Tigd Lochak 
(de landstrc- «en Tan ah Datar, Agam en Limft Pocloeh,' 
die het centrum der Padangsche bo ven land en vormon) 
e» voor: afdecling, groot bestuurs- ressort. De 
“bovcnlnndschc'' tit el voor een Assistenf,-Resident is 
„Toean Lochak**. De Minangkabauers trachten- hot wo 
ord loehak in den zin van ,,gebied” uit to leggen luidena 
allerlei legenden. Volgens hen moet nJ. niot aan een 
federatie gedachl worden, doch zouden in oudc tijden 50 
oudsten van „(le cerste be- woners op den Marapi,* van 
dien vulkaan uit- 
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gezwcrmd zijn in de ricnting van het tegen- woordige 
Pajd Koomboch. Evon voorbij Pila- dang, op de on 
vruchtbaro vlakte a Id nor, raakto men een dcr 
kameradon kwijt, nu was het 50-tal niet meor intact: 
„loehak limO pooloeb", en op de vraag aan elkander 
waar hij toch zou zijn, moest icder antwoorden: ..antah" 
(ik weet het niet), zoodat deze vlaKte don naam 
gekregen hceft van Pad an g Si Antah. And ere legenden 
maken melding van hot bestaan van drie natuurlijkc 
loehaks, waterputten op den top van den Ma rap i (L. C. 
Westenenk. De Minangka- bauschc Nagari, Mcded. 
Enc. Bureau VIII, 1915). 

II. naain van een district in do onclcrafdceling PAJ6 
KOEMBOEH. 

LOEHOE. Zic LOEVVOE. 
LOEKOET (SOEND.). Zio MOSSEN. 
LOELOEP WAROE (JAV.). Zic HIBISCUS 

T1LIACEUS. 
LOEMADJANG. Afdceling met gelijknamige 

hoofdplaats van de residentie Pasoeroean, met cene 
oppervlakte van 1737 K. M2. De af- deeling is to vens 
controle-afdeeling met de districLen Loe in adj an g, 
Tempeh, Ranoelamo- ngan en Kandangan. Zij beslaat 
bctZuidoostcJijke gcdeelte van de residentie Pasoeroean 
en grenst ten Noorden aan de afdeelingen Probolinggo 
en Kraksaan van hetzelfde gewest, ten Oosten aan de 
afdceling Bondowoso van de residentie Bcsoeki, ten 
Zuiden aan den Indischen Oceaan en ten Westen aan de 
afdceling Malang, ook van de residentie Pasoeroean. Op 
de grens met Ma】ang verheft zich de grootstc vulkaan 
van Java: de Smeroe, op de grens met Kraksaan ccn dcr 
wcrkzaamstc: de Lamongan (zie al- daar). Behalve de 
hellingen dezer vulkanen bevat de afdeoling do 
westhelft der zuidelijko vlakte van Java's oosthoek, 
waarvan do oost- hclft in DjCmbSr is gelegen. De 
bodeni is vruchtbaar, de tcelt van tabak — zoowel op 
erfpachtsperceclen als door de bevolking zelve —heeft 
hicr ecn grootc vlueht genomen. 

Jammer dal cen groot gedcelte dezer vlakte, do 
hoofdpJaata incluis, voortdurend met onder- gang 
bedreigd wordt door de zandstroomen van den Sm6roe, 
do zgn. besoeks (zic aldaar), wel- kcr bedding zich 
herhaaldolijk verlegt. Nog versch in he I. gcl)eugeu ligt 
de grootc ramp van Locniadjang in 1909. 

De afdceling tell 33 crf])achtsondcrnc- jningen, waar 
in hoofdzaak koffic wordt go plant, voorts een twintigtai 
tabaksonderne- iningen on drie suikerfabrieken, ondcr 
welke Jam's grootstc suikcrfabrick Djaliroto. Zij had 
einde J 905 ceno bevolking van ruim 220.000 zidoi), w. 
o. ±450 Europoancn, een JOOO-tal Chincezon cn bijua 
80 Arabioron. De boofd))laatH, 50 M. hoog, ligt aan do 
zijlijn Klakah一Pasirian van den spoorweg van Soc- 
rabaja naar Banjoewangi. Einde 1905teklezij echo 
bevolking van •士 11.000 zielen, w.o, 土 140 
Europeanen, 士 900 Chineczen en bijna 80 Arabicren.
；' 

LOEMADJANG. District, met gclijknamigo 
hoofdplaats, van do controlc-afdeeling en de afdceling 
van dien naam, regen tsc hap Pro- bo] in ggo, rcsidontie 
Pasocroco.n, met 3 onder- districten en 54 (losa^s. Eindo 
1905 had het cene bevolking van 士 76.000 zielen, w.o. 
bijna 200 Europeancn, 士 900 Chineezon en eon 80-tal 
Arabicren. / 

LOEMAR. Landstrcck ter Westkust van 
Borneo, thans behoorende tot de ondcrafdeeling 
Bengkajang dcr afdecJing Singkawang van de 
residentie Westcrafdeeling van Borneo, bekend 
door /Ion strijd met do Chineczen in 1850 en 
volgcndc jaren, waarvoor zic KONGSI. De 
gelijknamige plaats, nabij de bronnen van het 
riviertje Ledo gelegen, was vroegcr hoofdzetel 
der kongsi Sjip-ung-foen. In de nabyheid is 
cen goudmijn, bewerkt door de maatschappij 
Sintoeroe. 

LOEMBAN PEA. Kleine nederzetting op de 
grens van de residentie Tapanoeli en het gou- 
veraenient Oostkust van Sumatra. Zij is het 
cindpunt van don grooten weg, die van Siboga 
over Taroetocng naar het Toba-mcer loopt. 
In Januari 1916 kwam do aansluiting tot stand 
met Tandjocng Balai in Asahan, zoodat den 
26en dicr maand de eorste auto van de Oostkust 
hier aankwam. 

LOEMBOENG (met samenstellingcn). Zie 
VOLKSCREDIETWEZEN. 一 ；八人 

LOEMOET. Klein riviertje op Sumatra. Het 
ontspringt op den ruim 1200 M. hoogen Na 
Galang Goeloeng en stort zich, na het maken 
van een groote bocht in Z.-lijke richting, bij 
Djaga Djaga ton Zuiden van Siboga uit in de 
baai van Tapanoeli. De nederzetting Loemoet 
ligt op de plnats, waar de rivier het nicest 
zuidelijk gaaf. Omstreeks 1898 is men hier 
begonnen met tabakscultuur op kjeine schaal, 
doch deze is thans grootendeels te niet gegaan. 
Rubber schijnt met meer succes aangeplant 
te worden. De grootc rijweg van Siboga over 
Batang Toroe naar Padang Sidimpoean gaat 
hier over de rivier. Voor deze weg tot stand 
was gekomon moest men per prauw van Siboga 
over do Baai van Tapanoeli do Loemoet-op- 
varen, oni het slechts 37.5 K.M. verwijderde 
plaatsjo Loemoet te bereiken en van da ar het 
土 20 K.M. verder gelegen Batang Toroe. De' 
bevolking lijdt hevig aan malaria, tengcvolge 
van de moerassen in het mondingsgebied. q 

LOEMOET (MAL., JAV.). Zie MOSSENX^ 
LOENGGOEN-GEOE. Naam op Celebes voor 如 

Coracias temmincki, een Scharrelaar 
(vogelsoort). 

LOENTAS (JAV.). Zio PLUOHEA. 
LOERAH (Minangkab. = diep dal, ravijn). 

Tigd Loe rah, con nagri in Oud Agam. Lim6 
Loerah, een district dcr ondcrafdeeling Pa- 
dang on Ommelaudcn.,VII Loerah, landstreek 
bij Palembajaii. 

LOERAH (JAV.). Botcekent hoofd, chef; in 
het algenieon iedcr, die over anderen gesteld 
is; in tcgonstclling daarvan is bekel do 
naam voor eon ondorgeschikt hoofd. In som- 
mige sLreken van Java voert hot dorpshoofd 
dien naam als litol. Voor de loorahs in do Vor- 
stenlanden zio VORSTENLANDEN. 

LOERAHGOENG. District van de controle- 
afdeeling Koeningan van het rogcntschap van 
denzolfden naam in de afdeeling cn residentie 
Olieribon, mot 51 dcsa's en ruim 52.000 inwo- 
ners, w. o. 士 500 Chin cozen (einde 1905). Do 
hoofdplaats is Loorahgoeng landeub. 

LOEROES. Eon voor het eorst door Ver^eek 

 

(Java 73) bcschreven onwerkzaam vulkaan- complox in 
BSsoeki, dicht by de noordkust. Het vormt con 
ongoveer 5 K.M. wijden ringwal, dio uit 
Icucictgcsteontcn bestaat en 

39 
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waarbinnen zich een andcsietkegel, de cigcnlijkc 
Locroes (539 M.), verheft. Dezc combinatie is 
in Indie uniek. 

LOETOENG (TJI). Rechtcr zijrivicr van de 
Tjimanoek, vormcnde van haar mond stroom- 
opwaarts de Wcstgrcns van Oheribon tot waar 
de Tjihikeu, die op den berg Tjakraboeana ont- 
springt, in haar valt. Van dat punt vormt de 
Tjihikcw zelf tot haar oorsprong de grens. 

LOETOENG, LOETOENG "*六…’ 
SLANKAPEN. 

LOEWAK (JAV.), moesang (MAL.), tjareuh 
(SOEND.), moentjien (DAJ.), ale (KEI-EIL.), 
detitirau (AROE-EIL.), de ,、koffierat" der Euro- 
peanen, een klein Zoogdier (Paradoxxirus her- 
maphrodites Schrob. = musanga Gray), be- 
hoorende tot een geslacht. der Givetkatten 
(zie aldaar), dat in den Indischen Archipel ver- 
der vertegenwoordigd is door P. leucomystax 
Gray, rmisschenbroeki Schleg. en philippinensis 
Jourdan. Evenala andere leden derzelfde fa- 
milie scheiden ze in achteraan den buik ge- 
le gen klieren een sterk ' * 

De loewak, op Java 
Roofdier, dat zelfs niet 
woningen binnendringt. 

MERAH. Zie 

riekende stof af. 
het meest verspreide 

zelden in Europeesche 
〜 is van Achter-Indie 

tot over den geheelen Indischen Archipel ver- 
spreid en komt volgens Von Rosenberg zelfs 

tot in Nieuw-Guinea voor； ongetwijfelcl ech- 
ter is het hier en waarschijnlijk ook in de Mo- 

lukken niet oorspronkelijk inheemsch, maar 
door den mensch ingevoerd. Het lichaam van 

het dier is ongeveer 40 c.M. lang, de staart 
gewoonlijk iets korter. De kleur is grijs of bruin- 

grijs met donkere vlekken en 3—5 zwarto 
lengtestrepen op den rug; een band onder het 

oog is licht gekleurd, de staart heeft so ms een 
witten top. Evenwel zijn kleur en teekening 

zeer veranderlijk, waarnaar een aantal lokale 
varieteiten of ook wel soorten onderscheiden 

worden; exemplaren met een licht gekleurd 
voorhoofd worden door de inlanders onder- 

scbeiden als moesang boelan (MAL. ), tjareuh 
boelan (SOEND.). Evenals de andere soorten 

van ztjn geslacht gaat de loewak *s nachts op 
roof uit. Zijn voedsel is, zooals by andere ,Vi- 

verriden, van gemengden aard: het bestaat 
zoowel uit kleine dieren als uit vruchten en 

zoo richt het dier niet alleen schade aan door 
het rooven van kuikcns en eieren, maar ook 

in koffietuinen door zijn voorliefde voor kof- 
fiebessen. Ook palmvruchten eet hij gaame. 

Van de koffiebessen verteert de loewak alleen 
de vleezige deelen; de zaden worden onver- 

teerd in de uitwerpselen teruggevonden en 
men zegt, dat ze (waarschijnlijk doordat het 
dier de rijpste bessen uitzoekt) bij uitzaaien 
de beste koffie opleveren (de zgn. "loewak 
koffie"). P. leucomystax van Malakka, Su- 

matra en Borneo, broeaue (? BAT.), tohon 
oewan (? DAJ.), is grootendeels donker tot 

roodbruin gekleurd, met een groote gele vlek' 
aan weerszijden van den kop en een gelen 

staarttop. Ook P. philippinensis Jourdan van 
Borneo en de Philippijnen is don kerbruin 

en ?iet of onduidelijk gevlekt. P. {Macro- 
galidia) musschenbroeki Schleg. van N.-Celebes 

(^ier oengo-no-boeto genoemd), het eenige Roof- 
dier, dat uitsluitend aan Celebes eigen is, is 

grooter dan de andere soorten en onderscheidt 
zich door den donker geringden staart; op do 

bovenzijde is het dior aschbruin, met donkerder kruin on 
nek en met donkerbruine, bij oude dieren onduidelijke 
vlekken. Het is in 1875 door den Resident Van 
Musschenbroek ont- dekt. Vcrg. Blanford, Monograph 
Paradoxu- rus. Proc. Zoolog. Soc. London, 1885, biz. 
780. 

LOEWOE. (Eigenlijk Loe, ook wel, doch ten onrechte, 
L o o 11 o e genaamd). 

Land b e s c h r ijvi n g. Landschap in Zuid-Ce- lebes, 
dat zich langs een deel der W. en de N.- en O.kusten van 
de golf van Boni uitstrekt. Het vormt de afdeeling van 
dien naarn met hoofd- plaats Palopo (zie aldaar) en 
wordt op ± 31.000 K.Ma. oppervlakte geschat. Het grenst 
ten Z. aan de, tot Wad jo behoorende, Pitoempa- noea-
landen, aan Wad jo (Zuidarm Celebes) en Poleang 
(Zuidoostarm Celebes); ten W. aan Wadjo, 
Adjatapparang, Masenrempoeloe en de Mandarsche 
staten; ten N. aan Paloe en aan do landstreken Poso en 
Todjo (Menado); ten O. aan Toboengkoe en Laiwoei. De 
Bariko is de grensrivier met de Pitoempanoea en met 
Wadjo; de Towari (Takari, Tokari) die met Poleang. In 
het N. O. en W. vormen de water- scheidingen de 
grenzen, zoodat alle Toradja- landen tusschen de kust 
van het rijk en die waterschcidingen tot Loe woe 
gerekend worden. Bovendien maakten de 
Loewoeneezen aan- spraak op het land der Toradja tot 
aan het meer Poso, daar de hoofden dier bevolking bij 
het optreden van een nieuwen Vorst dezen huldc 
kwamen bewijzen. Uit de mededeelingen van de HH. 
Sarasin blijkt, dat het meer inder- daad tot het gebied van 
Loewoe behoordc, zoodat slechts de ten N. van het meer 
wonende etam To Bad a de heerschappij van het rijk 
betwistte, en dat de bevolking van den bosch- gordel van 
Jajaki, ten N. van het meer, den Vorst van Loewoe als 
heerscher erkende. Volgens den Heer Kruyt oefende de 
Vorst van Loewoe suprematie uit over alle Toradja-
landen in Midden-Cclebcs, met uitzondering van de ten 
O. van Oendae wonende stammen der To pad a, 
Topoeoembana en Tomori x), cn do Tokinadoo 
Toradja's, wonende om en ten N. van het Matano-meer, 
welke stammen alle hun eigen heer hebben, den Datoe 
ritana to PctaHia. Intusschen heeft Loewoe van zijn 
aanspraken op het land der Toradja's tot aan het meer 
van Poso afstand moeten doen. Van Loewoe naar het 
meer van Poso, over de watcrscheiding tusschen do Golf 
van Boni en do bocht van Tomini vocren drie passen: W. 
de Watang- koeme, de Takolekadjoe en 0. do Kodina-
pas. De 2c (1670 M. hoog) wordt het incest gebruikt en 
is vooral van belang voor den afvoer van damar. 

Het land is zeer bergachtig; ten Z. en ten W. verheft 
zich het Latimodjong-gebergte, waarvan het toppunt 
ruim 3400 M. hoog is (zie het artikcl CELEBES DL I, 
biz. 452); ten N. liet Ccntraal- gebergto van Celebes, 
waarvan sommige toppen tot 3000 M. en wat hooger 
reiken; ten 

x) De Tomoriers, die het dichtst bij Loe woo 
wonen, schijnen nog eenigszins de macht van den 
Vorst van Loe woo te erkennen, en hebben iemand 
van het vorstelijk geslacht in hun midden, die hen 
bij den Vorst vertegen- woordigt. 
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N.O. hot gebergtc van Oessoo Toinori cn Toboengkoe; 
en ten 0. het gebergte van Tx)lewaoo en Mengkoka. Van 
deze goborgton loopen takken naar de kust uit: de 
Tiromanda en Bottopoewang van het Z.W. naar het 
N.O., eindigendo ten N. van Palopo; de Terongkong van 
hot N. W. naar het 0. tot Tamalaba, cn do Tampokc uit 
het N. tot bij Bata Tongkoe en Boraoc. Zij zijn zwaar 
met bosch begroeid ； de grond zou er echter zecr 
vruchtbaar en voor kofficultuur gcschikt zijn. Vlaktcn 
worden alleen langs de W.- en N.W.kust aangetroffen, 
en worden bij vloed onder water gezet; aan do W.kust 
zyn zij het meest be vol kt. Van de ri- vieren is de 
Oessoe, ook Dongi geheeten, tot aan de kampong 
Oessoe, 2 dagen roeiens opwaarts, voor groote prauwen 
bevaarbaar en de voor- naamste afvoerweg voor de 
damar. Weinig minder belangrijk is de Tjenrekang, die 
op het Tomori-gebergte haar oorsprong heeft/cn even- 
eens eon paar dagen land waarts in bevaarbaar is. Ver 
uit het binnenland komen do Kalaena en de Baliasse. 
Verscheidene kleincre rivieren zijn een dag roeiens 
bevaarbaar en vormen wegen voor den afvoer van 
boschproducten ； van deze is de Djenemaedjae (= 
roodc rivier) merkwaardig wegens haar door het roode 
slib der kleisteenformatie gekleurcl water, dat zelfs tot 
cenige mijlen in zee zichtbaar is (zic het artikel 
CELEBES DI. I, biz. 452). De Ronkong en de Boea 
dienen voor het vervoer van koffie uit do binnenlanden. 
Tai van klcine rivieren. zijn slcchts bij hoog water 
bevaarbaar. Van de baaien worden alleen die van 
ilengkoka en Palopo door handelsvaartuigen bczocht on 
leve- ren vrij veiJige aiikcrplaatsen op. Zooals trou- 
wens in geheel Middcn-Celebes treft men ook in 
Locwoe geheel onbewoonde streken aan; zoo ]igt 
tusschen het land der Toradja's van Palopo cn die van 
Midden-Celebes ecn uitge- strekte st rook on bewoond 
terrein en hceft men 3 dagen noodig om het onbewoonde 
land tusschen de Baga-rivier en het land tier Tonapoe tc 
doodoopen. In Loe woe worden een twcetal meren 
govondon, het Matano- en liet Towocti- incor (zie op die 
name】】). 

Tot de afdccling Locwoe bchooren thans (1917) de 
volgende landschappen, wier bestuurders zich vasaMcn 
(lili's) van het rijk noemden : Walirang, AVarra, Boea, 
Pon ran Badjo, Soeli, Larompong in de onderafdeeling 
Palopo; Kessoe, Tikala, Sad an g, Jialocsoe, Nanggala, 
Tondong, Boontaoo, Jiantc-Booa, Madandang, 
Pioiigan, Dcndc, Pengala, Koera, Bitooang, Bala, Pali, 
Sissing, Ocloo Salo in de onderafdeeling liante-Pao, 
Makalo, Minkindik, Sengala, Maliiubneng, Banga, 
Talion, Tajiparang, Palesang, Rano, Boea-]<ajoc, Baoe, 
3Iaj)pak, Balope, Simboeang in de onderafdeeling 
Makalo; Baoboenta, Hongkong, Tamoekoe, Ma- 
langko, Masamba in de onderafdeeling Ma samba; 
Malili, Nocha, Lelo wane, Watoo Bocraoo in de 
oiulcrafdeeling Alalili cn Mingle oka in do onder- 
afdccling Kolaka. Bo vend ion behooren onder Loe woo, 
do cilandcn Palopo (ook wel Liboe- kang, eiland), 
Boclopolo, Groot en Klein.Satisi, Labocroko, Tjampea, 
Pad a ma rang, Groot en Klein Lambasina, Lcnio, 
Masading, Ampara en Mftsokkorange. 

B o v o 1 k i n g. De bcvolking bestftat uit 
Boegineezcn en Toradja's. Do eerston, die do 
hcerschcndo klasso vonnen, en wier getal, ruw 

geschat, ongeveer 37.000 ziclcn zal bedragen, worden 
govonden op do hoofdplaats Palopo, langs de geheclc 
W.kust van de golf van Boni en in de 3 hoofdplaatscn van 
Mingkoka, be- nevens liier cn daar in do strandkampongs 
langs de N.kust der genoemdc golf. Zij zijn alien Moha 
m medanen; in het algemeen wordt van hen weinig goeds 
bencht cn vermeld, dat. zij lui en verslaafd aan opium en 
zeer van het goede Bocgineesch type verbasterd zijn, 
waar- op echter de bevolking van Mingkoka eene 
gunstige uitzondering zou maken. De inheemsche 
bevolking der binnenlanden, door de Europeanen 
gezamenlijk aangeduid met den naam To- radja (Zic 
aldaar) (van t o, mensch; r i, daar; en a d j a, landzijde of 
binnenland ； dus: be- woners van het binnenland of 
bergbewoners), zijn geheel aan de Boegineesche 
heerschera onderworpen ； hun getal wordt eveneens 
zeer in het ruwe, op ougeveer 187.000 zielen geschat, die 
in verscheidene stammen verdeeld zijn, waarvan. de 
namcn met To beginnen, zooals de To-Bala, die het 
geheele N. deel van Z.O.- Celebes bevolken, de To-Rano 
(menschen van het meer) die bij het meer Poso gevonden 
worden, de To-Lampoe enz. Zij zijn met enkcle 
uitzonderingen nog heidenen en staan over het algemeen 
op zeer lagen trap van beschaving, zoodat b.v. het 
koppensnellcn nog niet geheel in onbruik is geraakt, 
terwijl do Toradja van Mingkoka, die tot de meest 
onbeschaafden gerekend worden, zelfs tot voor kort 
geregelde sneltochtcn hidden. Zij, die met de kustbe- 
woners in aanraking komen, zijn reeds lets meer 
bcschaafd, hetgeen zich o. a. in de klee- ding toont; in de 
binnenlanden is de schaam- gordel vaak de eenige 
bedekking der mannen. Do Sarasins onderscheidon in 
deze heidenscho bevolking twee typen ； de 
Torongkong, die vooral in het N. O. gelegen Rongkong-
gebergte wonen en de Toradja, in de Noordelijke uit- 
loopers van het Latimodjong geborgte, dio vroeger vcel 
als slaven werden gehouden. 

Aan het hoofd van het bestuur van Loewoe staat 
gewoonlijk een Vorst (Datoe gehceten)； doch ook 
vrouwen kunnen die waardigheid verkrijgen, — zoo 
regeerde van 1879 tot 1883 een Vorstin en is ook thans 
weder een vrouw bestuurster. De bestuurdcr wordt door 
don Hadat — con ministerraad, uit vier opoe's bestaandc 
一 gekozen, doch uitsluitend uit het vorstelijk geslacht, 
dat, volgcns de legende, van goddelijken oorsprong is; de 
meesten zijner onderdanen hebben hem nooit gezien en 
zelfs bestaat het goloof dat, zoo zij den Vorst zicn> zij 
sterven zullen. Hij voert don titel van Pa- djoeng, 
wanneer hij wettig, — d.i. met- een prinses van den 
bloede, — gehuwd en behoor- lijk gekroond is; antlers is 
hij slcchts Datoe. Ofschoon hij in naam het hoogstc 
gezag uit- oefent en over loven en dood beschikken kan, 
beiuoeit hij zich weinig met het bestuur, dat grootondccls 
bij den rijksraad, en mot name by den Opoe Patoonroe 
borust, dio aan het hoofd van den gezamenlijken 
rijksraad of hadat staat en do eerste man na don Vorst is, 
en als 't ware (liens bevelen door con ieder doet ge- 
hoorzamen. Dio ryksraad is in twceen gesplitst: do 
opporsto raad (Pakatane-adao), behalvo uit den Opoo 
Patoenroe bestaando uit den Opoo Pabitjara en den O. 
Tomarilalang, dio belast 
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zijn met de behandeling van a lie loopendo zaken, bene 
vens den 0. Balirante, die de zorg heeft voor 's Vorsten 
inkomsten on klecding, en verantwoordclijk is voor de 
afdoening van alle handelszakcn cn voor de aanraking 
met vreemdelingcn, zoodat hy ook. den sabandar onder 
zich heeft *). In gewone gcvallen treed t deze raad op； 
in belangrijke aangclegcnheden beslist de geheelo 
rijksraad, waarin dan ook zitting nemen de adaserae (de 
9 hadat-leden) bestaandc uit den Opoc Madcka ri 
Ponrang, den 0. M. ri Boewa cn den 0. M. ri Bacbocnta 
(die gezamenlijk den Pangadarang madjowae vormen en 
toezicht houden op de wcrkzaam- heden der volgcndc 
leden), den 0. Wage, hoofd der sirihdragers en 
hofbedienden, den 0. Tjen- rana, aanvoerder der 
bewakers in de vorste- lijke woning, benevens den 0. 
Gontjinge, den 0. Matjangc, den 0. Kanioemoei cn den 
0. Lalan-toro, die de leiders zijn der prinsen aan 't hof 
vertoevcndc. De kroonprins, 0. Tjaning, neemt zitting in 
den raad, om zich voor de regeering te bekwamen. Voor 
onze komst in Loewoe scheen zelden eensgezindheid 
tusschen de leden te heerschen, waarvan regceringloos- 
heid vaak het gcvolg was. Ofschoon de rechts- pleging 
bij de leden van den grooten raad bc- rustte, handelde 
iecler lid naar eigen goedvinden, zoodat vooral tegen 
hoogereu geen rccht te verkrijgcn en in Loewoe ieder 
zijn eigen rec liter was. 

Waar thans in overleg met de besturende ambtenaren 
wordt gehandeld en dezen veelal de vergaderingen 
leiden, is aan deze wantoe- st-anden een eindc gemaakt. 

De vasalstaten worden door lili's bestuurd, die 
verplicht waren zekere diensten en-opbreng- sten voor 
den Vorst te praesteeren, maar zich, overigens weinig om 
hem bekommerden. De Toradja's stonden onder 
Mardika's, die door .Tomakaka's werden bijgestaan; deze 
heidcnsche bevolking wordt door de Boegineezen diep 
veracht, honden- of slangenvreters genoemd, en was 
vooral van den kant van de hoofden aan allerlei 
knevelarijen en afpersingen ten prooi. Niet zelden 
werden Toradja's zonder eenige aanleiding met geweld 
tot slaven gemaakt en niettegenstaande het verbod onzer 
Regeering van tijd tot tyd buitenslands verkocht, of-
schoon, ten gevolge harer bemoeiing de uitvocr op 
groote schaal niet kon plaats hebben. Slaaf kon de 
Loewoenees op wettige wijze gemaakt worden tenge 
volge van de een of and ere misdaad of wegens het niet 
betalen zijner schulden ； 

x) Aldus de Heer Van Braam Morris. De Heer Kruyt 
spreekt van den Opoe Patoenroo als van den kroonprins, 
die de vooniaamste in het rijk is na den Vorst; den 0. 
Balirante, wiens werkzaamhedon die van Rijksbestier- 
der zyn; den 0. Tomalempoewe, thans een vrouw, die 
voor de bewoners van het land zorgt, zoodat alle zaken, 
die deze tot den Vorst hebben te brengen, eerst aan dezen 
rijksgroote worden voortgebracht, die dus zooveel als 0. 
Tomarilaleng is. De aangelcgenhedo n der- Toradja's 
worden echtor voor den 0. Bali- 斜nte gebracht. Voorts 
vermeldt hij ook den 。二 Pabitjara, die de belangen van 
den Vorst andere zelfbesturon zou behartigen. 

vaak decide clan hot gchcclc gezin dit lot. 
In de verhouding van do vasalstaten tol den 

Zclfbcstuurder is door onze innwnging een al- gcheele 
wijziging gebracht. Deze staatjes zijn thans als districten 
van het landschap Locwoo to beschouwen. Do hoofden 
worden door hot Zelfbcstuur in overlog met den 
besturenden ainbtenaar benoemd en ontslagen en van een 
verplichting tot het praestceren van zekere diensten zijn 
zij ontslagen. Gcschicdt zulks nog ccn cnkele maal dan is 
dat geheel vrijwillig. 

Ook de verhouding van de Toradja's tot het 
Zelfbestuur is geheel on al veranderd. De Toradja's van 
het Westclijk deel van Loewoe zijn grootendcels 
gebracht onder het bestuur der onderafdeelingschefs van 
Rante Pao en Makalc en worden bestuurd in overleg met 
die ondcr- afdeelingschefs door hun eigen To]nakaka*s. 
Ook in de onderafdeelingen Malili en Kolaka hebben de 
Toradja's hun eigen hoofden, welke ook daar te zamen 
een rijksraad vormen aan wien de rechtspraak is toe vert 
rouwd onder leiding van den besturenden ambtenaar. 

De mind ere hoofden zijn de kamponghoof- den, 
galarang, matowa of sariang, die door het kainpongvolk 
worden gekozon en door de hoo- gere hoofden worden 
aangesteld. Zij oefenen weinig gezag uit, on moeten 
vooral zorgen voor het praesteeren dor diensten en 
leveringeu, waartoe de bevolking verplicht is en voor bet 
nakomen der bevelcn der hoofden, welke hun door de 
soeroe's of zendelingen dicr hoofden worden 
overgebracht. 

De Moslemsche geestelijkheid bestaat tc Loewoe uit 
den kali, die als hoofd van de sjarat rechtspreekt in 
huwelijks- en erfzaken, en het oppertoezicht heeft in alles 
wat den godsdienst aangaat en die door 4 imang‘8, 
verschcidenc •katib's, bila's, dodja's en maele's wordt bij-
gestaan. Maar nevens deze Moslemsche „gce8tc- l[ken'' 
vindt men de bisoe's (zie PRIESTERS), die ook ciders 
onder de Boegineezen worden aangetroffen en 
hcidensche plechtigheden ver- richtcn; de meesten 
huuner zouden uit Loe woo afkomstig zijn. De priesters 
der Toradja, welke de gecsten, sangiangs, vercoren, 
worden balians (zie aldaar) genoemd. 

Ofschoon het land zeer voor de rijstcultuur geschikt 
is, wordt, althans door de Boegineezen, weinig work van 
den land bouw gemaakt cn voeden zij zich hoofdzakclijk 
met sago； do Toradja's verbouwen echter vccl rijst, 
tweedc gewassen en ook hier en daar koffie voor den 
uitvocr. Vceteelt is er van weinig belang; do vischvangfit 
word t hoofd zakeJijk voor eigen consumtie uitgeoefend. 
Bij de eigenlijkc Loe- woeneesche bevolking bestaat 
weinig nij verheid ; de Toradja's munten echter uit in het 
vlechtcn van man den en malten en vooral ook in het 
ijzersmeden; de wapenen door hen vervaar- digd zijn 
vermaard wegens hunne dcugdelijk- heid en vooral 
wegens de schoone «lamascec- ring met pa mor (Zic 
aldaar), dat gevonden wordt in de bergen van Torongkoo 
en Oessoe, terwijl ijzer .in groote hooveciheden 
gewonnen wordt in de buurt van het Matano-mecr. 
Sarawako, een kampong aan dat meer, geniet in dit op- 
zicht een groote bekendheid; ook Torongkong cn Wotoe 
zijn bekend wegens de daar vervaar- digde wapens. Goud 
moot in do binnenlanden aanwezig zijn； er wordt echter 
weinig naar 
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gezocht en ook het van Gouvcrncmcntswcgc ingcstcld 
onderzoek schijnt wcinig rcsultaat opgcleverd to hebben. 
De vorvaardiging van vaartuigen is voorts een 
belangryko tak van Industrie der Toradja's, die ook vcel 
werk maken van het inzamelen van boschproducten. De 
hand cl, die van vrij veel belang is, bevindt zich incest in 
handen van vreemdelingen. 

G o s c h i e d c n i s. Volgons oudc overlevc- ringen 
zou Loewoe van de lOdc tot de 14de eeuw het machtigste 
rijk van Celebes geweest zijn, doch daarna onder de 
hecrschappi] van Makasser geraakt zijn. Na den val van 
dat rijk trad Loewoe tot het Bongaaischc tractaat toe. 
Spoedig kwam het cchter onder den invloed van Boni; 
toen de Ned. regeering in 1824 en 1825 pogingen deed 
om een contract te sluiten mislukten deze, misschien wel 
ten gevolge van intrigues van Sopeng en Wadjo, die 
sede'rt het begin dezer eeuw grooten invloed in Loewoe 
uitoefenden. Eerst na den oorlog met Boni in 1859 
gelukte het ons, Loewoe over te halon een contract te 
sluiten (16 Sept. 1861). In 1886 kwamen wij in botsing 
met het bestuur van Loewoe, dat weigerde bocte te 
betalen voor den jnoord van gestrande schipbreukdingen, 
het recht de zoodanigen te „sncllen,^ op te geven en het 
contract tc vernieuwen. Aan de tusschen- konist van den 
Wadjoschcn prins Aroe Padali, —later hoofdvorst van 
Wad jo, — was het ech- tcr te dan ken, dat de Vorst van 
verzet afzag cn 15 Sept. 1887 wertl een nieuw contract 
ge- sJoten. Ofschoon de binnenlandscho toestan- den in 
het rijk zeer veel te wen sc hen ovcrlicten, bleef onze 
verhouding tot Loewoe voorloopig ongestoord, vnl. 
omdat wij ons van inmenging in de zaken van het 
landschap grootcndecls GiithieJden, Bij de acte van 
bevestiging der in ]90 J opgetreden tegenwoordige 
Ze]fbestuur- stcr We Kain bo Daeng Risompa beloofdc 
doze t(: zullen jnedewerken tot eenc rcgcling van de 
Noordclijke grens van het landschap in (lien zin, dat 
tegen billijke schadeloosstelling afstand zou worden 
gedaan van de aanspraken cn rcch- ten van Loewoe op de 
Posostrcek. Toon niet- tegenstaande Jicrhaaldc 
aanmaningen in 1905 geweigerd word aan deze bcJoftc 
govolg to geven, terwiji het zo]fbestuur onwillig blcek 
een nicer met de veranderde tijdsomstan(1 ighcden over- 
eenkoincnd politick contract to sluiten cn ook onzen 
Resident ter bcschikking bij cen be- zook in 1904 hoogst 
onwcUovcnd bejogende, bcsloot de Indischc Regcering 
het gowapend optreden op CeJebea in 1905 uit tc 
sirekken tot Loewoe. Op 】I September 1905 were! het 
land- schaj) binnengerukt en Palopo, de hoofdplaats, na 
crustige verliezcn voor den vijand gen omen. Het 
georganiscerd verzet \yas hiennedo gebroken, de 
Zclfbestuurstcr tcckcndc do korte ver- k la ring en stood 
de Posostrcek, thans zondcr schadeloosstelling, aan het 
Gouv. at Een Euro- pccsch bestuurder werd het 
Zelfbestuur ter zijdc gcstcJd. Het duurdo intusschcn nog 
ge- ruinien t ijd voor do rust in het landschap gohecl 
wcderkccrdc； horhaaklelijk word nog grooto 
kmehtsinspanning van onzo troepen gecischt om 
plaatsclijk verzot den kop in to drukkon. In November J 
905 moest worden opgetreden tegon het in verzet 
gekomen invloedrijkc lia- datslid Opoe Pabitjara; van 
November 1905 tot Ala art 1906 in het gebied ten Noord 
en van 

de Golf van Boni (Kongkong stellingen cn Baeboentn), 
waar Am be Maa, de gewczen gc- zant van Loewoe in de 
Posostrcek, de zicl van het verzot was. In de tot Loewoe 
behoorendo Toradja-landschappen bezorgde het verzet van 
het landschapshoofd van PcnggaJa, Pocang Tikoe, ons heel 
vvftt moeitc, doch dat verzet cin- digde met de inneming 
van Bontobatoe (Ba- roepoe) op 2G October 1906. Pocang 
Tikoc, die als hoofd werd gehandhaafd, vluchttc in Januari 
1907 om on bekende redenen, doch verkreeg niot veel 
aanhang. Na velcrlei om- zwervingen heeft hij zich in Juni 
1907 by het bestuur gem eld en is bij eene poging tot ont- 
vluchting neergeschoten. Verder verwekte zekere Hadji 
Hnsan, bcrucht. zeeroover, die in April 1914 gearrestccrd 
werd en sedert overlecd, hier en daar wat on rust en vielen 
in 1915 on- geregeldheden voor in verband met ontevre- 
denheid over hcerendicnsten en belastingen. Na 
krachtdadig optreden onzcrzijds traden echter rust en ordc 
weder in. Thans is do toestand te Loewoe bevredigend, de 
be volkin g legt zich inet succcs toe op de uitbreiding van 
den landbouw, op handel cn de inzameling van 
boschproducten. 

Bestuur. Het zelfbestuur wordt ter zijde gestaan door cen 
assistent-resident te Palopo, en onderafdeelingschefs te 
Palopo, Rante Pao, Makale, Masamba, Malili en Kolaka 
(Ind. Stb. 1917 no. 249). Aangezien de tot Loewoe be- 
hoord hebbende landstreek Bad a wegens hare ligging betcr 
van uit Poso kan worden best uu rd, heeft het Zelfbestuur 
van Loewoe in October 1909 van zijne aanspraken daarop 
ten behoove van het Gouv. afstand gedaan cn is Bad a aan 
de onderafdceling Poso toegevoegd. (Bijl. Hand. St. Gen. 
1909/10, no. 312/19—20.). 

Lileraluur; Zie D. T. van Braam Morris in： T. Bat.Gen., 
XXXII, bl. 498; Sarasin in Zeitschr/*- d. GescIJsch. f. 
Erdkunde zu Berlin, XXX, bl. 313; Verhandl. d. 
Gesellschaft f. Erdk. zu Berlin 1896, VII, bl. 337; A. C. 
Kruyt in Med. Ned. Zendehnggcn., XLII, bl. J; De 
grensstre- ken tusschen Loewoe cn Maniocdjoe in Centraal 
Celebes, T. A. G. 1914, 475; Geol. gegevens omtrent 
gedeelten der afd. Loewoe cnz. J. de . Koning Knyff Jb. M. 
N. I. 41 (1912) Verb. 277; Bamboekokers uit Loewoe door 
C. Spat, Elsevier Maandbl. J 912 II 3G; De actie in Loowoe 
door Michielsen. I. M. T. extra bijlage no. 36 (1915). 

LOEWOEK. .Ha von plants in de afdceling Oost-
Celebes, gelogen aan Straat Pelcng. De schcpen der K. P. 
Mij. doen de plaats geregcld van Makassar uit op den dienst 
naar de Oost- kust van Celebes aan. 

LOGAN (JAMES RICHARDSON). Een En- gelschnian, 
die na zich op de studie der rechts- gelccrdheid te hebben 
toegelegd, zich tusschen 1830 cn 1840 naar do Straits 
Settlemonts begaf on zich definitief to Penang nederzette. 
Door zijn optreden word Lord Palmerston bewogen, zich te 
verzetton tegon do uitbreiding van hot Ned. gezag op 
Sumatra, waarvan de intrekking van eenige onzer posten op 
Sumatra^ Oostkust in 1843 hot govolg was, terwyl het tot 
stand koiuen van eon di roc to verbinding tusschen Penang 
en Engeland grootendeels aan zijne bemoeiing te dan ken 
is. Hy stierf te Penang 20 Oct. 18G9 als „notary public at 
the supremo coufl**. 
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Verscheidene belangrijke bijdragen van zijne 
hand zagen het licht. Voor Nod.-Indie zijn daar- 
van te noemeii: „On the local and relative" Geo- 
logy of Singapore, including Notices of Suma- 
tra etc. 1846” (Journal of the Asiat. Soc. of 
Bengal XVI); „The Rocks of Puloh Ubin!,, 
Verb. Bat. Gen. XXII cn vooral „Journal of 
the Indian Archipelago and Eastern Asia'*, 
le recks 1S47—55, 9 din., 2e reeks DI. I, II, 
III, 1. IV, 1. en cen dee] appendix. In 1857 
publiceerde hij eene verzameling zijner opstel- 
Icn in het Journal, onder don titel „The Langua- 
ges of the Indian Archipelago". Logan was ook 
redacteur van de Penang Gazette, die onder 
zijne leiding een erkend gezag in Indische aan- 
gelegenheden verkreeg. 

LOGEI (LOGAS, L0G15). Eenmaal een zelf- 
standig landschap in de onderafdeeling Kampar-Kiri 
van de afdeeling Bcngkalis (gouverne- 
ment Oostk. v. Sum.). De gelijknamige plaats 
is gelegen aan do Lemboe, cen rechterzijrivier 

de Batang Sin gin gi, die zich in de Kampar 
Kiri uitstort. De plaats wordt ook wel Tam- 
bang Toedjoeh genocmd naar “Zeven" bij elkaar 
gelegen “Goudni^nen”. Vroeger was de streek 
goed bevolkt en rijk, maar na den oorlog met 
Singingi is zij geheel verarnid en zoo goed a Is 
leeg geloopen. Een groot deel der bevolking 
is naar de Kwantan getrokken. De streek schijnt 
nog rijk aan goud te zijn. Een karreweg wordt 
aangelegd Zuidwaarts via Djakei naar Taloek 
aan de Kwantan, Noordwaarts naar Moeara 
LSmboe en vandaar naar de Kampar Kiri. 

Literatmir: J. W. IJzerman, Dwars door 
Sumatra, pg. 291. J. L. O'Brien. T. Aard. Gen. 
1906, pg. 977. 

LOINANSCHE TALEN. Het gebied dezer talen 
< - -： 'is het Oostelijk deel van het Oostelijk schier- 

* ；'1少’eiland van Midden-Celebesen den Banggai-archi- 

-g pel. Vroeger zijn ook de Togian-eilanden (in de 
■；-1 4 ' .. Tomini-bocht) Loinansch taalgebied gewcest, 
f'■ maar thans behooren ze aan de Oost-Toradja,- 
sche groep. Alleen het uitstervende Bobong- 
ko 5sch houdt nog cen stipje ' 
rein bezet, — De Loinansche talen zijn: 1. Het 
Loinansch of Loindangsch, de OostelijKe grens- 
taal van het Bare'e, gesproken ten 0. van eene 
lijn, die van Tandjoeng Api in Z.O.lijke rich ting 
loopt, totdat zij de Z.kust van het OJijk schier- 

van 

maar na 

van het verloren ter 

eiland bereikt tusschen Ondolian en Mantawa. De 
O.grens van het Loinansch is de landengte van 

van 

Poo; aan het O.lijk uiteinde daarvan begint: 2. 
het BaJantaksch, welks gebied bestaat uit het 
schiereiland, dat den O.Iijken arm van Mid den- 
Celebes afsluit. Het Loinansch heet naar zijne 
ontkenning m a d i, het Balantaksch k 
3. Het Bobongko'sch, met de ontkenning i in b a 
o o, gesproken door eenige tientallen inenschen, 
die gevestigd zijn aan eene baai op de N.-kust 
van het eiland Togian. 4. Het Banggafsch, met 
de ontkenning a k i, de taal der Banggai-cilan- 
den (b a n g g a i betcekent: eiland), ten Z. 
het schiereiland Balantak gelegen. 一 De woor- 
denschat dezer taalgroep verschilt zoozee r van 
$en. der Toradja'sche cn der Boengkoesch- 
Jorische talen, dat zij eene afzonderlijke groep 
po.et vormen. Het Bobongko'sch heeft van de 
znnansche talen nog de meeste woorden met 
醐 ^orontaleesch gemeen; het naast bij het 
Bobongko sch staat het Loinansch. Het BaJa- 
ntaksch-staat weer iets verder uf cn het Bang- 

gaisch vormt den overgang tot de meer O.lijk gesproken 
t alen. — Alle vier genoemd e talon kunnen de woorden 
mot mcdekliukers sluiten. Het Bo- •bongko'sch zondert 
daarvan alleen de palntalen uit，, de overige diio ook de 
mediae. Het Bo bong ko*sch heeft de palatalen voiledig, 
behalve tj, het Loinansch mist ook de ntj; Balantaksch en 
Banggaisch hebben geen palataleu.Bobongko ^ch mist 
de h, in *t Loinansch is de r tot h gcworden, 't 
Balantaksch bchoudt de r cn Banggaisch doet ze in 】
overgaan. Do klinker e ontbreekt in de Loinansche talen. 
— In de woordvorming is bijzonder： de reduplicatic bij 
de vorming der werktuignamen, een kenmerk der 
Filippijnsche taalgroep. De invoegsels oem en in zijn 
voor de woordvorming van groote be- teekenis; het 
laatste dient o.a. om het practeri- tum aan te duiden. In 
den actievcn vorm worden dan de voorvoegsels mo, ma, 
me (of mi) tot no, na, ne (of ni), afknottingen van mino, 
mina, mine (of mini). Ook de achtervoegsels on (uit en) 
en an zijn nog geheel levend. Het voorvoegsel ro, o, jo, 
oorspronkelijk het voornaamwoord van den 3den 
persoon meervoud ra, duidt thans het on- persoonlijk 
passief aan. De lidwoorden, die in deze groep 
voorkomen, zijn: na (Loin.), a (Ba- lant.)； om den 
genitief aan te duiden hebben Bo- bongk., Loin, en 
Balant. noe of oe. Voor eigen- namen is het lid wo ord i 
of si. Het Banggaisch heeft eene drievoudige 
genitiefconstructie; de woorden „hand (lima) van den 
mensch (mian)” zijn weer te geven met: miano lima, 
mian liinano en miano limano. Het Balantaksch zegt 
limano mian, Loinansch en Bobongko'scb lima noe 
mian. De cigcnanrdige genitief van het Banggaisch is, 
zooals nader onderzoek heeft geleerd, uit een 
nadrukkelijken vorm van den genitief ontslaan. De 
Loinansche taalgroep is te beschouwen als Zuidelijke 
uitlooper der Gorontalcesche. Zij heoft hareii weg over 
de Togian-eilanden genomen. 

Literaluur : Tijdschrift Rat. Gen., dJ. XLII (1900), bl. 
429—460, — Adriani & Kruyt, De Bare'c-sprekcnde 
Toradja's, III, bl. 82, 275— 288, 351. 

LOKA. Plaatsje op Zu id-Celebes, op 1150 M. hoogto 
op den gelijknamigen berg, die ongevecr 20 K.M. van 
Bonthain verwijdcrd is en om zijn vorm van beneden 
gezien, ook wel de ,,doodki$U' genoemd wordt en op cen 
hoogte van 1430 M. gc- schat is, zie CELEBES e den 
Zuidarm, DJ. I, biz. 4G1. Het plaatsje is wegens zijne 
hoogc Jigging en aangenaam klimaat als luchtkuuroord 
aanbe- volen (liotel) en bekend wegens zijne prachtigc 
rozen. In de buurt vindt men koffieluincn en warden 
aardappelen en Europeesche groenten ge- teeld. De 
zuidoostenwind (broeboe) is hier we eens onaangenaam; 
nachts wakkert hij vaak tot stormkracht aan. 

Literaluur : Med. Ned. Zend. XII, bl. 278. 一 Sarasins 
„Reisen in Celebes". —Men re, Om en bij Bonthain, Het 
Ned. zeewezen, 1905. 

LOKON. Deze vulkaan in de Minahasa bchoort tot een 
ten Z. van Menado gelegen groep van vier kegels op 
gomeenschappelijke basis, die ge- woonlijk Empoeng-
Lokon groep wordt genoemd. Het is een regelmatige, 
1594 M. hooge berg met breeden, afgeplattcn top, die 
geheel met lioog bosch is begroeid cn alle kcnteckenen 
draagt van reeds lang onwerkzaam te zijn. De Sarasin's 
be- zochten den berg, doch konden woinig waarne- 
mingen doen (Entwurf einer geogr. geol. Beschr. 
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d. Insel Celebes 1901, p. 2G en do tekstfiguren op p. 
27/28). 

LOKOP. Standplaats van den civiel-gezagheb- ber der 
ondcrafdccling Serbodjadi, afdceling Oostkust van Atjdh 
en hoofdzctol van de KS- (IjoeronAboq-familie. De 
plaats ligt aan do Woih ni Serbodjadi die tot het 
bovenstroomge- bied van de TSmiangrivier behoort. 
Van Blang KedjSrdn leidt een weg over den hoogen 
Moe- gadjah-pas via Pert6q on Pend eng naar Lok op, 
vanwaar in 1910 een paardenpad naar Birim Rajeu* tot 
stand kwam. 

LOLANG BADJO of LOLANG PANTE, (MAL. MOL.). 
Zie SOPHORA TOMENTOSA. 

LOLE'SCH. Zie TORADJA'SOHE TALEN. 
LOLO. Nagri aan den weg van Solok naar Mocartt 

Laboeh (Sum. Westkust), ongevcer 22 K.M. ten Z. van 
Alahan Pandjang en even bo- zuiden het punt, waar die 
weg door de Batang Hari gesneden wordt. De nagri is 
gclegen in het lengtedal ten 0. van den Barisan, waarin 
de ge- noemde rivier zich diep hceft ingesneden. Vroe- 
ger was Lolo de standplaats van den Controleur van Lolo 
en Soengai Pagoe. De vroegere controleurswoning is tot 
pasanggrahan inge- richt. 

LOLODA. Landschap behoorende tot het sul- tanaat 
Ternate, omvattende het Noordwestelijke deel van het 
Noordelijke schiereiland van Halin ahera, grenzende ten 
0. aan het district Galela, waarvan het door het 
centraalgebergte geschei- den is en ten Z. aan het district 
Tolofoco. De N.- grens loopt van af de tot Galela 
behoorende kam- pong Soepoe, terwyl het grenspunt met 
Tolofoeo kaap Godigo is. Het landschap bestaat uit een 
aaneenschakcling van tot aan do kust reikende uitloopers 
van het centraalgebergte, die met zwaar bosch bedekt 
zijn. De kust is rotaig en hceft slechts in enkele 
inhammeu een smalle atrook strand, waar kleine heiden-
kajnpongs gc- vonden worden, zooals Ngatjang om de 
Noord of nederzettingen van Orang Go rap (zie GO- 
RAP), zooals Varang, Dit’i, Potjao, Bartako en op de 
eilandjcs Salangade en Doi. De hoofd- kampong, zetel 
van den radja, ligt in de door eilandjcs afgesloten baai 
van Loloda aan cen riviertje, ongovecr ecn half uur van 
de monding daarvan cn bestaat uit 2 Islamsche en 3 
heiden kampongs, te zaincn ongeveer 150 weer- baro 
inannen tellende. Vroeger was dit district eterker 
bovolkt, doch cen deel der heidenscho bovolking is naar 
het district Galela verhuisd en vormt daar o.a. do kam 
pong Bortako. 

Loloda, oudtijds do poort der Moluccos ge- noenid, 
was in de 13o eeuw een onafhankelijk staatje, waarvan 
de radja aan het Djailoloscho vorstenJmis 
vcrmaagschapt was. Later we rd hot aan Tomato 
schatplichlig, doch behicld zijno zelfstandigheid. In 
1910 were! hot bij Ternate ingelijfd, waarvan hot con 
district der onderaf- deeling Djailolo uitniaakt. De laatstc 
radja was met ecne Tcrnntajinschc prinses gchuwd. (Zio 
HALMAHWRA).，：， 

LOLOMBOELAN. Onworkzamo vulkaan in do 
Minahasa, die ten zuiden van de baai van Amoe- rang 
geisoleord oprijst tot 1400 M. hoogte en ge- heol met 
zwaar bosch is bcgrockl. Word in 1868 door don 
zendoling Ulfors, in 1882 door controlour Boers, in 1895 
door Dr. Koordors bestogen ； de laatste gaf in zijn 
“Versing ecner botanischo dienstreis door de Minahasa>,, 
1898 cen uitvoeri- 

ge beschrijving (p. 58) met schets van uit het 
N. W. Het hoogste gcdcclte bestuat uit ecn groote 
caldoira, die 400—450 M. diep en naar het N.N.O. 
open is； de afmetingen van den rand zijn ongo- 
veer 2 X lx/a K.M. De Sarasin's (Entwurf oiner 
geogr. gcol. Beschr. d. Insel Celebes, 1901, p. 88) 
beklommcn den berg niet. 

LOLOWE. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN- 
STRUMENTEN. 

LOM. Zie ORANG LOM. 
^LOMBLEN, LOMBLEM. Een griilig ge- 
vormd eiland behoorende tot do Kleine 
Soenda-eilanden, gelegen tusschen 8° 10' 
en S° 32' Z.B. en 123° 12' en 123° 54' O.L. en een 
deel uitmakende van de onderafdceling Adonara 
en Lomblen der tot de residentie Timor bchoo- 
rendo afdecling Flores. Het ciland is bergachtig en 
draagt eenige vulkanen, waarvan de hoogste zijn : de Hi 
Kedang (1530 M.) in het N.O. (op do zeekaart hcet deze 
foutief Lobe tole), de Hi Wariran (1450 M.) in het N.W, 
en de Hi Labalekan (1640 M.) in het Z. De bodem is over 
het algemeen vruchtbaar, maar de kustvlakten lijden 
onder watergebrek en zijn daardoor schaars bcvolkt. 
Veel dichter is de 
bevolking in de bergstreken, vooral op de vul- 
kaanliellingen. Het geheele aantal wordt op 
31-32000 gesteld. Landbouw is het voornaam- 
ate bedrijf, djagoeng het hoofdgewas, waarvan 
men so ms prachtige velden ziot. Er zijn veel 
klappertuinen. Do copra wordL in ruilhandel 
verkocht aan handelaren tegen zout, sieraden. 
huishoudelijke artikelen en kleedingstukken. 
Aan de Zuidkust woont ook een visschersbe- 
volking, in hot landschap Lama Lerap. 

Het eiland is verdeeld in het radjaschap Labala cn do kakangschappcn 
Lewo Leba en Lama Lerap, tcrwijl drie landschappen tot het 〃 
rykje Adonara op het naburig eiland (zie ADO- 
NARA) behooron. 。1 *7 

Literatiiur. Beckering in Tijdschr. Aardr. . 
Gen., 1911, bl. 184, met kaart 1: 200.000./4 □卜 

LOMBOK. Landbeschryving. Door > de inboorlingen S a s a k 
genoemd, het tweede in de rij der Kleine Socndaeilanden, gelegen op 8° 
. 12' tot 9° r Z.B. en 115° 46' tot 116° 40' O.L. •.、 Zijno opporvlakto 
wordt op 4990 K.M*. gesteld. Het is sedert 1895 eene afdeeling der 
residentie Bali en Lombok, gesplitst in drie onderaf- deelingen: West- 
Middon- en Oost-Lombok, elk onder een controleur. De bevolking werd 
op uit. 1914 gcraamd op 74 Europcanon, 468.000 inlanders,ruim 1000 
Chineozcn,425Arabieren en een 60- tal and ore Vroeiude Oostorlingon. 
Langs de West- kust stroomt do vrij breede Straat Lombok, ter- wijl het 
aan de andoro zijde door Straat Alas van Soombawa geschoiden is. De 
kusten, dio door tai van kleine, onbewoondo eilandjcs omgevon zijn, 
levoren voor do schcopvaart minder moeilijk- heden op dan dio van het 
naburigo Bali. Op ver- schillendo punten, doch vooral aan de West- en 
Oostzijdc, worden vole goedo ftnkcrplaatsen aan> getroffen. De besto 
en mecst bezochte is die van ^Ympenan aan Straat Lombok, waar de 
grootste vaartuigen ceno gcschikte reedo vinden; de he- vige branding 
in den Wostmoesson maakt hier do landing cchter vaak inooilijk. Meor 
veilig- heid biedt alsdan do Zuidelijkor gelegen baai van Laboean-
Tring, bij het Zuidcr-schiereiland, doch dezo plaats hceft het nadecl, dat 
de toegang tot de reedc nauw is, daar zij door eon rif wordt ver- 
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sperd, en dat de handel er zich, om verschillende redcnen. 
niet hceft kunnen ontwikkelen. Andere gocde 
ankerplaatsen zijn：Soc.gcan op de Noord-en Bion gas 
op de Zuidkust. Van de a an de O.kust ge- Icgen baai van 
Pidjoe wordt gezegd, dat zij tegen alle moessons 
beschermd, ecn voldoeydc lig- plaats zelfs voor de 
grootste schcpen aanbiedt; het，klimaat aldaar wordt ook 
zeer geprezen. De beide Noordelijker op die kust gelegen 
baaien Laboean Hadji en Lombok missen de voordeelen 
dcr baai van Pidjoe, de cerstgcnoeinde is in den 
O.nioesson zelfs in het gchcel niet veilig. 

Lombok, dat ook wel Sela pa rang wordt ge- noeind, 
bestaat, geografisch zoowel als gcolo- gisch, nit drie 
gedeeltcn (J. G. B. van Heek; Bij- drage tot de geol. 
kennis van het ciland Lombok; Jaarboek Mijnwezen 
1909). 

Het Zuidelijk deel, met de twee naar 0. en W. 
uitstekende schiereilanden, wordt gevonnd door een zeer 
schaars bevolkt heuvellandschap, dat culmineert in het 
Maredje-gebergto (729 M.). doch overigens slechts op 
enkele punten (G. Tele en G. Bonge ten Z. van Praja) 
boven 150 M. rijst. Het is opgebouwd uit jmclden-
tertiaire (miocene) eruptiva met hunne breccien en uit 
kalksteen, die het jongste lid vormt- en vooral de beide 
ge- noemde sehiereilanden schijnt samen te stellen. De 
hoofdmassa van dit heuvelland Jigt ten Zui- den van een 
lijn, die over de Dodokan-rivier naar de baai van Ekas 
wordt getrokken ； enkele heu- velgroepen liggen echter 
wat Noordelijker (G. Kawangan, 260 M.; G. Sasak, 390 
M.; G. Kese- boen Bawi, 117 M.) en verheffen zich 
geisoleerd uit de na te noemen vlakte. 

Het veel grootere Noordelijke decl is jong- 
vulkanisch, ofschoon ccn ondcrscheid moet wor- den 
gemaakt tusschen de wat oudere Oost- en Westranden en 
het jongste middenstuk. Dit laatste wordt ingenoraen 
door den imposanten vulkaan Rindjani (3775 M.), welke 
ondcr VUL- KANEN nader zal worden beschreven, met 
het bekende kratermeer (eigen]yk caldeira-meer) Segare 
Anak, welks spiegel 1975 M. hoog ligt, met de ma ximale 
af met ingen van 6300 X 3600 M., en waaruit zich aan de 
Oostelijke zijde, on- geveer 400 M. hooger, de a Iler 
jongste eruptieke- gel, G. Baroe verheft. De door den 
Rindjani uit- geworpen producten strekken zich naar het 
N. uit tot aan de kust, naar het Z. tot cen zwak ge- bogen 
lijn over Praja en de baai van Pidjoe loo- pende. waar zij 
zich bijna onnierkbaar 】net de na. te noemen vlakte 
vereenigen, terwij] zij naar het 0. en W. de wat oudere 
producten van den G. Nangi en G. Anakdare, resp. van 
den G. Poe- nikan, bedekken. Het langs de Westkust 
gelegen stuk van dit Noord el ijk dee! is echter een 
jicuvel- landschap, in karakter en ouderdom 
verinoedeJijk overeenkomende met dat in het Zuiden, 
hoewel waarschijnlijk geen kalksteen voorkomt. 

Het kleinste middenstuk, ter breed te van ge- middeld 
ongeveer 5 K.M. in Z.O.-richting loo- pende, bestaat uit 
niet-geaccidenteerd terrein en wordt door den G. Sasak en 
ecn uitlooper van den Rindjani verdeeld in twee vlakten, 
die zoo- yl in grootte als in vruchtbaarhcid zeer on gel ijk 
zijn. Het kleinste N.W.-stuk, de vlakte van Ma- taram of 
Tjakranegara, verkrjjgt van den Rin - djan： overvloedi^-
water en wordt dan ook, gehol- pe? door cen uitstekend 
irrigatiestelsel, geheel in 《ultuur gebracht； — het veel 
grootere Z. O. -stuk, de vlakte van Praja of Batoe Djai, is 
uit het g 1 

punt van bcvlociing stiefmoederlijk bcdeeld cn dan ook 
minder vruchtbaar. 

Het klimaat. van Lombok komt in het algc- mcen mot 
dat van Bali overeen. Zio overigens KLIMAAT. 

De incest belangrijkc plaats op Lombok is het 
bovengenoemdo Ampenan, van waar vi'oc- ger een 
aanzienlijkc uitvoer plaats had ; de groote weg voert van 
hier over Mataram, Tjakra Negara, Narmada, Pringa Rata 
en Batoc Klian naar Labdean Haclji cn Pidjoe aan de 
O.kust； zijtakken voerden naar het N.O. over Kota Rael 
ja naar Lorabok cn naar het Z.O. over Kediri en Praja naar 
de Pidjoebaai. Het aantai wegen heeft zich gestadig 
uitgebreid, zoodat de midden- strook van Lombok thans 
door een wegennet- bed ekt wordt. Reeds onder het 
vorstenbestuur waren de wegen over het algemeen in 
goeden i staat; vooral word de ruim 45 K.M. Iange weg 
van AmpSnan naar Mataram* geroemd. De Iaa1> stc 
plaats, de zetcl van den vorst, we rd tijdens den ooriog 
geheel verwoest； zij was een gewonc Balische dcsa, 
waarin echter de poem's (tempels) belangrijk waren, 
alsmede de vorstelijke ver- bJijven, poeri's, die uit 
verscheidene gebouwen —de hoofdgebouwen van 
gebakken steen op- get rokken, —bestonden, waaronder 
een, dat den naain Bogo.r droeg en bestemd was voor 
logecr- verblijven voor Europeeschc ambtenaren en 
vergaderzaal. Scclert onze vestiging heeft Ma- taram cen 
geheel and er uiterlyk gekregen ； de hoogc 】nuren, die 
de erven omringden, zijn ver- dwenen, waardoor de plaats 
ccn ruim en luchtig voorkomen hceft verworven. Het is 
tlians de standplaats van den Assistent-Resident van 
Lombok en den Controleur van West-Loin bole. V66r de 
woning van den Assistant-Resident is het monument ter 
hcrinnering aan de gevallenen bij de Lombok-expeditie, 
in 1894 opgericht, waar- omheen lalor cen park is 
aangclegd. Vroeger was Mata ram de zetcl van Anak 
Agocng Kfitoel Ka- ra?tg Aj?6in, den kroonprins, zoon 
van den ]aa< - sten Vorst; de laatste hieJd meest verbiijf 
1 <, Tjakra Negara, dat slechts door ccn sawabvckl van 
Mat aram gescheidcn was. De groote vorst.c- lijkc poeri 
te Tjakra Negara bestaat niet nicer. De verschillende 
lustvcrblijven zijn echter gc- spaard gcbJevcn: "Alajora,'' 
bij Tjakra Negara, dat als reehtszaa] gebruikt wordt ； hot 
bekende en schoone Narmada aan den grooten weg van 
W. naar 0.; Lii^gsaj1 met de heiJige paJingen en 
Goenoeng 8ari, door de beschrijving van Dr. Jacobs 
(Eenigen tijd onder de Bali firs, I)). J 58) bekend. Hot 
Gouv. heeft destijds golden beschik- baar gestekl voor 
den wederopbouw van de verwoestc doodent.ciinpeJs te 
Mataram en Tjakra Negara cn van den desatempel in 
Jaafstgcnocmch； plants, zooinede voor het onderhoud 
van Narmada. 

Onder de voortbrcngselcn van het eiland ver- melden 
wij in de corsto plaats de rijst, waarvan Lombok 
gewoonlijk nicer oplevert dan voor de behoofte der 
bevolkiiig noodig is. zoodat hier- van jaarlijks nog groote 
hoeveeJhcden kun non worden uilgevoerd. De eoort heeft 
in den handel cen bijzouder goeden naain. De oj>brengst 
is lx-- trekkelijk het grootst in het Westelijk gedeelte, 
waar de bewerking der sawah's geheel op Bali- sche wijze 
geschiedt. Droge rijstveldcn komen weinig voor. Verder 
levert Lombok koffie, indi- 20, mais, suiker, katjang, 
katoen, enz., doch een 
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en and or slechts in gcringe hocveelhcid. Allccn tabak 
werd cr in de Jaatstc jarcn v66r den oorlog zoovccl 
geproduceerd, dat con gcdecltc daarvan kon worden 
uitgevoeifl. Kokospalmen zijn bier niet in zoo grooten 
overvlocd aanwezig als op Bali, terwijl aren- on 
lontarpahncn bopaald schaarsch kunnen worden 
gcnoeind. 

Flora en Fauna. De natuurlijkc plant- bekleeding 
komt, hoewel Lombok op het Austra- lisch gcdeelte van 
den archipel gelegen is, vrij wel met die op Bali overeen. 
Grooter is echter het verschil wat de fauna betreft. 
Tijgers en andero wilde dieren ontbreken er geheel. 
Daarentegen komen hier oncler de vogels tai van soorten 
voor als papegaaien en parkieten, die ten Westen van 
Straat Lombok worden gemist-. Onder de tamme dieren 
verdicncn vooral melding: runderen, kar- bouwen cn 
paarden. De laatste zijn van cen grooter en fraaier ras dan 
de Balische en werden vroc- ger veel naar Mauritius en 
Bourbon, (tegen wo Orel ig R&union gehceten) 
uitgevoerd.-,~ 

B e v o 1 k i n De be volkin g bestaat uit BA LI E RS, 
SASAKS en cen klein aantal BO- DHA'S. Zie op die 
namen. 

T a a J. De taal der Sasaki is nog zeer weinig bekend; 
eene samenvattende voorstelling daarvan is nog nergens 
gegeven. Uit de tot nu toe bekend gemaakte woorden-
lijsten en andere ge- gevens is evenwel op te maken, dat 
zij veci ver- schilt van het Balineesch en veel nader staat 
tot het，Soembawa'sch, alt hans wat den woorden- schat 
betreft, hoewel uit den aard der zaak vele Balincesche 
woorden in de taal opgenomen zullen zijn, Over de 
spraakkunst kan nog minder gcoordeeld worden ； een 
vorm als semateq, simale, „doen sterven" — dooden, (v. 
d. Tuuk, Kawi. Bal. Wdb.), komt volkomen overeen met 
Soembaw. samatc ; doch in de Wdl. van v. d. Bor en 
elders worden tai van verbale en andere woordon 
opgegeven met suffixen, welke in het Ba], gebruikelijk 
zijn, doch in het Soembaw. ont broken. Eene eigenlijk 
Sasaksche letter- kunde bestaat er nict, (alt.hans voor 
zoover bekend)； het verschil met de op Lombok gc- 
scJirevon gcdichten, wcikc tot de Balincesche gcrekciul 
worden en gcsteld zijn in eene Lom- boknehe varieleit 
van Jav.—Bal., is, dat zij een aantal (of ecn grooter) 
aantal Sasaksche woorden be va t ten; ook bij de 
ofiiciecle corres- pojidcntic schijnt van het Bal. gebruik 
gemaakt te worden. 

Literatuur : Sasakscho Well., door A. G. Vor- dennan, 
Tijdschrift Ind. T.- L.- en VJk. dl. XXXVIII, (1895). — 
Ned. Sasaksche Wdl., (Prnjaa'sch dialect), door R. 0. v. 
<1. Bor, Verh. JJat. Gen. v. K. ci)W., <11. LVI, 5de stuk, 
(1 907). ―Beknopt Ned. Sasakscb Wdb. door G. H. B. 
Agerbeek, ibid. dl. LX1,」c stuk. Voorts ver- spreide 
o])gaven in het Kawi-Bal. Wdb. van Dr. H. Neubronncr 
v. (I. Tuuk, en in verschil- Icndc opstcllcn van J. C. v. 
Eerdc. 

G e 8 c 1)i e cl e n i s. Lombok, dat reeds vroeg- (ijdig 
in betrekking tot Bali stond, was gedu- rei)do genii men 
tijd cen twistappel tusschen do Baliers en Makassaren; in 
1673 werd de vorst van Soombawa, vanwaaruit vroeger 
herhaalde inalen rooftochten naar Lombok waren onder- 
noinen, nls weltige heer van het eiland be- schouwd. De 
eerste aanraking der Comp, met Lombok had plaats in 
]674, toen eene expeclitie onder Holsteyn eenige 
plaatsen ve rove ide en 

contract. (19 Maart 1675) met de Lomhok- 
werd, waarbij deze be-. 

Soembawa en de Comp, 
cn eene boete in sapan* 
Aan dit contract schijnt 

een 
sc he regen ten geslotcn 
loofden den Vorst van 
getrouw te zullen zijn, 
hout te zullen betalen. 
echter geen gevolg gegeven te zijn; weldra 
brachten de Baliers, die voor het cerst in 1G92 
cen ernstigen inval op het eiland deden, dit 
geheel oncler hunnen invloed, zoodat hun gezag 
in 1740 daar voorgoed govestigd was en het ge- 
heele eiland onder Balisch oppergezag geplaatst 
土as. Pogingen der Sasaks om zich daarvan te 
bevrijden mislukten geheel, ofschoon hunne 
kans in zoover gunstig gestaan had, dat de 
Baliers een viertal vorstendommen, — Mataram^ 
Karan gasem (Singasari), Pagasangan eh Pa- 
goetan — gesticht hadden, die het onderling 
vaak oneens waren en om den voorrang streden. 
Talrijke geveclften op kleine schaal waren hier- 
van hot gevolg *), totdat in 1838 tusschen 
Mataram en Karangaaem-Singasari een bloedige 
oorlog uitbarstte, waaraan weldra ook de beide 
andere staatjes deelnamen en die ten laatste 
hiermede eindigde, dat Mataram over alle de 
zege wegdroeg en geheel Lombok beheerschte. 
Tot 1849 bleef Mataram, — welks Vorst in 
1843 een contract met het N.J. Gouv. had ge- 
sloten, waarbij hij erkende, dat zijn land eigen- 
dom was van dat Gouv., — een onderhoorigheid 
van Karangasem op Bali； in den oorlog, dien 
wij in 1849 op laatstgenoemd eiland voerden, 
zond Mataram ons hulptroepen tegen Karanga- 
sem on Kloengkoeng en ontving tot belooning 
Karangasem als wingewest, waar een van 
's vorsten bloodverwanten tot stedehoudcr werd 
aangcstckl. Over Lombok zelf voerde de Vorst 
I van Mataram het bestuur, bijgestaan door een 
Raad van Balische rijksgrooten. Hij oefende een 
absoluut gezag uit over de Sasaks en de distric- 
ten, waarin het ciland verdeeld was, liet hij door 
leden van den Balischon add besturen. Dezc 
districtshoofdon of poenggawa's waagden zich 
slechts zdden onder do inheemsche be volkin g, 
inaar hielden hun verblijf in het Balische ge- 
deelte, vanwaar zij hunne bevelen uitvaardigden 
door tusschenkonist van Sasaksche bcambten, 
die hoofdzakclijk uit de afstammelingen van 
de oudo d&toe's of vorsten gekozen werden. 
Hunne voornaamste taak bestond in de inning 
der bclastingcn — inzonderheid de land rente —, 
hot uitschrijven van hcerendiensten en de zorg 
voor de rechtspleging. Deze laatste verschilde 
op soinmige pun ten voor de beide volksafdcelin- 
gen, inaar was voor beide zeer streng en word, 
vooral tegenover de Sasaks, zondor aanzien des 
persoons uitgeoefond. Kieino gcschillen konden 
door de dorps- of districtshoofden worden nit- 
gcniaakt. Zaken van nicer aanbolang moesten 
echter voor do Balische rechtbank in do hoofd- 
plaats worden gebracht. Do hooge bocton, waar- 
toe de Sasaks zich clikwijls zagen veroordceld, 
haddon niet zclden ten gcvolge, dat zij, so ms 
met hunne gcheele familie, in den slavenstand 
verviolen. 

Terwijl van onze zijde aan het in 1843 gesloten 
contract de beteekenis werd gohecht van er- 
kenning der Ned. opperheerschappij, schijnt 

*) Bij deze onlusten speolden 2 Europeanen, do 
Deen Lange en de Engelschman King, een grootc rol; 
zie o. a. Hoos t. a. p. 
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Mataram, welks hulptroepen in 1849 ondcr eigen jrlag 
streden, gemeend te hcbben, dat daarin slechts sprake 
was van bondgenootschap en vriendscliap. Ofschoon 
aanvankelijk de goede verstandhouding behouden bleef, 
werd doze later verstoord, toen de in 1872 door ons 
beves- tigde vorst Ratoe Ago eng Gede Ngoerali Ka- 
rangasSm herhaalde malen verzuimdo om de 3 jaren een 
gczantscliap naar J^atavia te zen- dcn, waartoc liij door 
dat contract gebonden was en zich in de twisten op Bali 
mengde, welke ontstaan waren, toen het rijk Mengwi 
aldaar in 1891 poogde, zich van een der Gianjarsche 
land- •schappen meester te maken en de vorsten van 
Karangasem, leenmannen van Mataram (Lombok), 
Goesti GSde Djilantik en Gocsti Ged6 Poetoe, MSngwi 
te huip kwamen, waartoe van -Sasaksche hulptroepen 
gebruik werd geiuaakt. Vo oral gaf echter aanleiding tt)t 
een botsiug met het Ned. gczag de vreeselijke 
onderdrukking der Sasaks, die een tijdlang voor een 
betere be- handeling had. plaats gemaakt, tengcvolge van 
den invloed, dien eene echtgenoote van den Vorst, van 
Sasaksche afkomst, en de Ara bier Said Abdoellah op 
dezen uitoefendcn. Doch, naar het schijnt, vooral ten 
gevolgc van het optreden van 's vorsten oudsten zoon bij 
eene bijvrouw, Anak Agoeng Made, werd later een 
andere handelwijze gevolgd ； de Sasaks, die reeds 
vroeger, o. a. in 1854 en 1856, te vergeefs ge- poogd 
hadden zich tegen hunne overheerschers te verzetten, 
geraakten tot wanhoop en toen bevel werd gegeven, dat 
een. tweede Sasaksche hulpbende zich naar Karangasem 
zou begeven, sloegen zij tot openlijk verzet over en 
ontbrandde een opstand in het district Praja, die door de 
Baliers op Lombok niet kon worden bed won- gen, 
niettegenstaande Goesti Djilantik hen ter hulp kwam en 
geweldige wreedheden gepleegd werden. De Regeering 
meende, dat het tijd was tusschenbeide te komen en een 
einde te maken aan de vreeselijke ellende, waaraan de 
Sasaks, die zich tot den Gouverneur-Generaal met de 
bede om hulp hadden gewend, waren bloot- gesteld. 
Pogingen om dit in der minne te ver- krijgen stuitten af 
op den onwil van den Vorst van Mataram, zoodat 
besloten werd tot liet uit- zenden van eene expeditie 
onder geii.-majoor J. A. Vetter, aan wien de resident van 
Bali en Lombok, M. 0. Dannenbargh, werd toegevoegd. 
Tot tweeden bevelhebber werd de gen.-majoor 
P. P. H. van Ham benoemd. De troepen be- etonden 
uit 3 bataljons infanterie met de noodigo artillerie. De 
marine stond onder bevel van den kapt. t/z. QuispeL 

Den 6den Juli 1894 landde de expeditie aan het strand 
te Ampenan; den 1 Iden werd opge- rukt naar Slafafanl 
en TjakranSgara, daar de eischen van het ultimatum 
waren aangeiiomen en geen tegenstand was geboden. 
Tijdens de daaropvolgende onderhandelingen vielen de 
Baliers in den nacht van 25 op 26 Aug. het bivak te 
Tjakranegara aan, Zij werden teruggeslagen, doch 
brachten ons zulk een verlies toe, dat het noodig 
geoordeeld werd, de troepen binnen een ommuurde 
ruimte in het bivak en binnen een nabijgelegen d6wa-
tempel terugtetrekken in af- xvachting der colonnes uit 
het binnenland. Toen gee? yerbinding met het bivak te 
Mataram te verkrijgen was en de toestand onhoudbaar 
bleek uit gebrek aan vivres en munitie, werd den 

26sten des namiddags naar Mataram teruggo- trokken. 
Daarbij sneuveldcn genera al Van Ham en vele minderen. 
Do in het binnenland ver- toevende colonnes trokken, na 
eveneens ernstigo verliezen geleden te hebben, op 
AmpSnan terug. Het totaal verlies bedroeg: 9 off. en 90 
minderen gesneuveld, 17 off. en 255 minderen gewond ； 
14 minderen waren vermist. 

Reeds den Isten Sept, kwamen te Ampenan echter 
aanvullingstroepen van Java aan. Gen.- majoor M. Segov 
trad op als tweede bevelhebber en kolonel J. J. K. De 
Moulin als chef van den staf. Den 29en Sept, werd 
Mataram en den 18en Nov. Tjakranegara na hevigen 
tegenstand vermeesterd. Den 20sten werd op- gerukt naar 
Sasari, waarheen de Vorst gevlucht was en waar liij werd 
gevangen genomen. Twee dageu later werd opnieuw tegen 
die kampong geageerd, waar nog vorstelyke personen 
verblijf hielden, en werd zij na hevigen tegenstand ver- 
overd. Den 26sten werd Topati, waarheen de 
troonsopvolger gevlucht was en waar het laatst verzet 
werd geboden, door onze troepen ver- overd. De 
troonsopvolger sneuvelde daar te midden der zijnen. De 
totale verliezen onzerzyds bed roegen toen, wat de 
landmacht betreft, 15 off. en 150 minderen gesneuveld, 30 
off- en 473 minderen gewond en 14 minderen vermist. De 
troepen, niet voor vaste bezetting bestemd (1 kolonel, 61 
off., 1435 minderen), keerden in December naar Java 
terug. De oude Vorsfc werd naar Batavia overgebraclit, 
waar hij spoedig overlecd. 

B e s t u u r. Het vorstengezag op Lombok werd 
opgeheven en het eiland onder recht- streeksch bestuur 
gebracht, doch de bevolking, voor zoo ver het tegendeel 
niet uitdrukkelijk bepaald werd, gelaten in het genot harer 
eigen rechtspleging, godsdienstige wetten, instellin- gen 
en gebruiken en onder hare eigen hoofden gesteld, ondcr 
toezicht en leiding van Europee- sche ambtenaren (Ind. 
Stb. 1895 n°. 181). In verband daarmede werd Lombok tot 
eene af- deelipg van de residentie Bali en Lombok ge- 
maakt, onder bestuur van een assistent-resident, te 
Ampenan (later te Mataram) gevestigd, en in twee 
onderafdeelingcn, Oost- en West-Lombok verdceld (Ind. 
Stb. 1895 n°. J 63, zie verder, ook voor do rechtspraak n°. 
] 84—190). In 1898 werd deze organisatie gewijzigd en 
uitgebreid/ hetgeen geschieden kon, daar de inkonisten uit 
de belastingen en do nieuw ingevoerde tolrechten (die 
vroeger door den Vorst werden gehevon) ruinischoots 
tegen de uitgaven opwogcii (Hand. Stat.-Gen., Bijl. 
1897/98 n-. 193) en de afdeeling verdeeld in 3 
onderafdeelingen: West-, Mid den- en Oost-Loin bok, met 
do lioofdplaatsen Alata- ram, Praja en Sisi (later SClong). 
Deze niaat- rcgel was reeds in 1896 tijdeiijk genomen, 
daar het bleek, dat de controleur van Oost-Lombok een te 
groot gebied onder zich had oin dit naar behooren te 
besturen en te ver verwijderd was van Praja, cen district, 
dat van. ouds gcbleken was als het inoeilijkst te besturen. 
Tcvens werd het inland8che bestuur definitief geregeld; 
aan het hoofd der Sasaks werden. 12 districtshoofden 
gesteld, die door het Gouv. werden bezoldigd. Over do 
Bahsche bevolking stonden te voren 37 poenggawa*s; dit 
getal werd tot 12 terugge- bracht, terwijl als aJgeincen 
hoofd der Baliers een pepatih werd aangestekl, waartoe 
een aan- 
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zienlyk Balier gekozen werd, die reeds foitelyk die 
functie vervulde. 

Terwijl de Baliers op Lombok zich sedort hunne 
onderwerping als rustige, ordelievendo on loyale ondordancn van 
het Gouvornement hob- ben doen kennen, kan hetzelfdo niet van 
do Sasaks getuigd worden, althans niet voor wat betreft de eerste 
jaren na de verovering. Zeer spoeclig na die verovering rezen 
twisten over gronden; tijdens den opstand dor Sasaks tegen , het 
vorstenbestuur waren vele gronden door de Baliers, die tegen do 
opstandelingen moesten optrekken, ter bewerking gegeven aan 
Sasaks, •die nu de aanspraken der oorspronkelijke recht- 
liebbenden betwistten eh weigerden hun een <leel van den oogst 
aftedragen. Ten einde daar- aan een einde te maken word bosloten 
tot Icadastrale opneming van den bouwgrond van West-Lombok 
en aangrenzende terreinen (in 1897 voltooid) en tot een onderzoek 
naar de rechten, op den grond uitgeoefend. In 1896 braken onder 
de Sasaks onlusten uit die, naar het schijnt, vooral het gevolg 
waren van woe- lingen van personen, welke bij de organisatio van 
het bestuur zich in hunne rechten gekrenkt achtten. Deze onlusten 
vereischten zelfs eeno militaire tusschenkomst. Ook daarna nog 
eenige keeren hadden in het Sasaksche deel van Lombok 
ongeregeldheden plaats. Zoo in 1901 toen de bevolking een 
govangen genomen kampong- lioofd trachtto te ontzetten, waarbij 
zes der belhamels sneuvelden; in 1903 en 1907 wegens 
ontevredenheid over handelingen van districts- hoofden. De rust 
werd echter ^elkens spoedig hersteld. 

Sinds 1902 zijn voor de handhaving van de rust en 
orde op Lombok de militairen door go- wapende 
politiedienaren vervangen. 

Het eiland is sedert onze bestuursvestiging aklaar 
zoowel op politick als op oeconomisch gebied met 
rcuzenschreden vooruitgegaan cn bchoort thans tot do 
welvarendste afdeelingen in Nederlandsch-Indie. Het 
landschap Karang- As6m op Bali were! na den val van 
het Balischo rijk op Lombok geheel van Lombok 
gescheiden cn sindsdien, nainens het Gouvernement, 
door een stedehouder (wakil) bestuurd. Zie BALI. 

Litcratuur: K. van Eck, Schets van hot 0 eiland 
Lombok, T. v, h. Bat. Gen. XXII; Zol- 

，. linger, Verb and el. v. I). Bat. Gon., DI. XXII; 
J. Jacobs, Eenigcn tijd onder de Baliers, Bat. 1883 ； Van 
HoiivolJ, Reis over Java, Madoera en Bali in T. v. Ned.-
Indie VII, — Wallace, Tho Malay archipelago DL I, — 
W. Oool, De Lombok- expeditie, 1896. — W. G. C- By 
van ok, Gids 1894, 1895. — A. A. Hoo«, Vergad. Ind. 
Gen, I 1 Dec. 1894, — Nceb on As beck Brussc, Naar 
Lombok, Socrabaja 1898.' 

LOMBOK (JAV.). Zie CAPSIOUM ANNUUM. 
LOMBOK RAWIT, LOMBOK SETAN (JAV.). Zio 

CAPSICUM FRUTESCENS. 
LOMBOK(STRAAT) tusschen Bali, van wclk eiland 

de Tftfolhoek on do kust N.O. van do Labocan Awoek 
steil zijn en Lombok, met steile Z. W. cn N. W. hoeken, 
is breed cn diep. In het Zuidgedceltc ligt, midden in do 
straat en door ecn onderzeeschcn rug van on- gevecr 200 
M. diepte met Bali en Lonibok verbonden, het hooge, 
steile eiland Noesa Besar, waarvan de bergon allcen aan 
de Noordkust glooiund naar zee afloopen on dat aan de 
N.W. 

zijdo nog twee lagorc euanden heeft. Ankeren in de straat 
is slechts mogclijk in het Zuid- gcdeelto langs den wal 
van Lombok. Na straat Alas, is deze straat tc vcrkiczcn 
bo ven de andero tusschcn do Kleine Soenda-eilanden. 
Van om de Noord verkent men zich a.an de pieken van 
Bali en Lombok, van om de Zuid aan de beide hooge 
borgen van Noesa Besar en aan den lageren Tafclhoek 
van Bali en het bcrgland van Z.W. Lombok. 

In den Z.O. moesson is het van zonsopkomst tot den 
middag veelal stil of staat ecn zwakke Zuidelijke koelte 
door, die op den achtermiddag aanwakkert, aan de 
Balizijde van het vaar- water omloopt naar het Z.O., aan 
den Lombak- wal naar hot Z.Z.W. en des nachts styf 
doorstaat. Als regcl loopt de stroom om de Zuid in dien 
moesson bijna dubbel zoo lang en dubbel zoo snel als om 
de Noord cn bij springtij kan do eorste tusschen Noesa 
Besar en Bali tot 11 K.M. per uur bedragen, dikwijls 
loopt die stroom daar dagen achtereen om de Z.W., 
terwijl deze langs Lombok ge regeld ken tert. Onder 
dezen laatsten wal loopt do N.lijkc stroom veelal om de 
N. W. en langer en die om de Zuid met minder kracht dan 
midden in de straat of langs Bali. 

Voor zeilschepen duurt de reis door de straat in dezen 
moesson om de Noord gewoonlijk eenige dagen en die 
om de Zuid gewoonlijk nog geen etmaal; het is evenwel 
voorgekomen, in April, wanneer do moesson laat 
doorkomt, en in October, wanneer deze vroeg afgaat, dat 
te vergeefs werd gctracht de reis to vol- brengen. 

In den N.W. moesson komt de wind veelal nit het 
N.W. on heeft men in den Noordingang soms hevige 
buien met een hooge zee. Omtrent den stroom in dezen 
moesson heeft men veel minder gegevens dan voor dien 
in den Z.O. moesson; die om de Noord is sterker en loopt 
langer dan die om do Zuid, vooral aan de Bali- zijdo is 
deze krachtig cn veroorzaakt, diclit onder de Z. 0. kust, 
cen neer, die door rafeling afgescheiden is van den 
hoofd- stroom. De reis om de Noord duurt nu ge- 
middeld e6n dag, die om de Zuid gewoonlijk eenige 
etinalen. 

In het Zuid gedeelte van de straat heeft men, bij 
sterken Z.lijken stroom, hevige stroom* rafelingon, 
wclke bczuiden Noesa BSsar soms tot hooge, wilde, op 
branding gelijkende zee word on ； tusschen dit eiland 
en Bali valt men soms van do eene rafeling in de andere. 

De stroom uit de straat is tot ver daarbuiten merkbaar. 
一 Zio Zeeinansgids, deci V. 

LOMPOBATANG. Zio B0NTHA1N (PIEK VAN). 
LONDE, LONDEI. Zio VAARTUIGEN. 
LONDOK. Soendancescho naam voor de boom- 

hagedis Calotes cristatellus Kuhl, uit de familio der 
Agamidfie. (Zio aid a ar en ondor BOENG- LON.)
 ■ ■ - - • " . 

LONG IRAM. Standplaats van den controleur der 
onderafdcoling Bovon-Mahakam, afdeeling Samarinda, 
residentie Z. 0. afdeeling van Borneo, met ecnig 
garnizoen. Er zijn Chinccsche en Bandjarccscho 
handolaren gevestigd, die be- langrijkon handel in 
boschproducten drijven met de bovonslrcken.
 >* 

LONGKEBILA. Naam door do To rad j a op Celebes 
gogevon aan de boomhagedis, 
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Draco Uncatus Baud, (Zic verder onder TJITJAK —
t.r. TJ6TJAK — T8RBANG cn onder 

• r AGAM1DAE). 
勺； LONTAR (MAL.). Zie BORASSUS. 

4根。LONTOR (of GROOT BANDA). Eon der Banda-eilandcn. 

(Zie aldaar). 
; LOOD, LOODERTSEN. Loon. Eigen^chappen. 

Het metaal bezit een blauwgrauwe klcur cn sterkon 
glans, dicn het nan de lucht spoedig verlicst； het is zeer 
week en plctbaar, daaren- tegen weinig taai en rekbaar. 
Het Sp. Gcw. schijnt tusschen 11.25 en 11.4 te variecrcn 
； het smeltpunt ligt bij 334°. 

LOODKRTSEN. Natmirlijk voorkomcn. Gedegen lood is 
wel in de natuur aangetroffen, doch steeds onder 
bijzondere omstandigheden en in kleine hoeveelheden ； 
ook uit Indie zijn vind- plaatsen ervan bekend gemaakt, 
hocwel het bij deskundig onderzoek nooit ter plaatse 
werd gevonden. (Zie Jaarb. Mijnw. 1872. I, 261 en 1S74 
I. 163). Verreweg het voornaamste erts is galeniet of 
loodglans (zwavellood). waaruit. het meeste met a al 
door roosten gewonnen wordt en dat vooral in de 
primairc ertszone der gangen aanwezig is; 
ondergeschikt, en meest alleen in de gcoxydeerde 
dagzoomen dcr ganger), vindt men cerussiet of 
witlooderts (koolzuurlood), anglesiet of loodvitrioo] 
(zwa- veJzuurlood) en eenige and ere. Het hoofderts 
bezit dikwijls een gehalte aan ziJver, clat tot 〔/a % 
(zelden daarboven) stijgen kan. 

Geografiach voorkomen. Zooals reeds bij KO- PER 
werd opgemerkt, komcn koper-, lood- en zinkertsen 
dikwijls tezamen, en ook met goud- cn zilverertsen voor, 
— zyn de vind- pjaatsen van koperertsen dus niet zelden 
tevens die van loodertsen (met name waar het erts- 
snoeren of -gangon betreft) cn is evenals bij koper nog 
geen voorkomen in Indie ontdekt, dat tot exploitatie van 
het looderts aanlciding hceft gegeven. Wel zijn twee 
concessics ver- leend, waarvan de winning van loodglans 
het hoofdobject zou uitmaken, nJ. Charlotte (1893) in het 
landschap Goenoengtaboer en Boekit Pondok (1902) in 
Boelocngan, beide in Oost- Borneo; — op do eerstc werd 
nooit gewerkt; op de tweede exploreerde men geruinien 
tijd, , doch het bJeek ten slotte, dat het voorkomen, 
hoewel in-den aanvang vrij rijk, te weinig uit- 
gestrektheid bezat voor een behoorlijkc ont- ginning. De 
conccssies zijn beide vervaJlen. 

Van vindplaatsen, waar alleen loodg]ans voorkomt of 
waar dit erts ten minstc ver in de meerderheid is, zijn de 

volgendc te noeinen : 
a) Merau in het landschap Kundawaiigan in Z.W.-

Borneo; het werd hier in 1871 door inlanders gevonden 
en het monster te. Batavia onderzocht (Jaarb. Mijnw. 
J872. I; J874. I). Een onderzoek ter plaatse door Le Roi 
(1878) bracht- aan het licht dat het erts zoo goed ids 
geheel door een Chinees was weggehaald en te 
Singapore verkocht: reeds hieruit volgt, dat het 
voorkomen van weinig belang was; de vindpJaats lag in 
kleisteen, het erts was vergezeld door wat zinkblende 
(Jaarb. jMijnw. J 880. II). — Ook op and ere plaatsen ter 
Wes- terafdeeling van Borneo, voora] in de Chi- neesche 
districten, zijn geringe hoeveelheden Joodglans 
gevonden (Ibid, 1883 en J884),— 
b) de rivier Talang, ten zuiden van Soengei Aboe, 

distr. Alahan Pandjang, Sum. Westk. 

werd in 1874 door Van Schcllc nagegann 
(Jaarb. Mijnw, 1876. I). Het looderts konit hicr 
ge- isoleerd voor als ncsten op splctcn in 
kalksteen en is duidelijk metasomatisch; de 
totale hoc- vcelheid were! op 1200—1500 K.G. 
gcschat 

Tijdcns den Padri-oorlog smoltcn de inlanders zelf 
Jood uit om kogels tc gieten； ook toon schijnon 
voornamelijk looderts-bevattende nesten in den kalksteen 
voor dit doel gediend/ te hebben. — c) In Jaarb. Mijnw, 
1914, ver- handcJingen, 2c gedeelte bericht J. W. H- 
Adam over een loodglansvoorkomen bij Loe- boek 
Soelasih (Sum. Westk.) waar het erts ingestrooid 
voorkomt in kwartslenzen in een breccieachtigen 
andesiettuf, 一 d) . over cen voorkomen van loodglans in 
de residentie Soe- rakarta op Java berichtte S. J. Vcrmaes 
in „de Ingcnieur" van 1912 biz. 552; het konit voor ten 
zuiden van Tirtomojo in de afdeeling Wonogiri； — e) de 
vrij belangrijke vindplaats van loodglans op N.W.-Flores, 
even benoor- den Laboean Bad jo, vlak aan zee, in 1909 
ontdekt door Dr. J. J. Pannckoek van Rheden； on bed u 
id end er en iets verder van zee verwijderd de vindplaats 
op Midden-Flores op de Noord- kust, aan de Lowu (rivier) 
Sipi tusschen Maoetinda cn Ton do, ontdekt door 
denzelfden ； dezc beide laatsto vindplaatsen tevens mgt 
eenig zilvergehalte (Jaarb. Mijnw. 19J1).i ' 

LOODSGELDEN. Zic bij HAVEN- EN ANKER 
AGEGELDEN. 

LOODSMANNETJE. Zie MAKREELAOHTI- GEN. 
LOODSWEZEN. Het loodswczen in Nedcr- landsch-

Indie jnaakt deel uit van den Dienst van Scheepvaart. De 
havennieesters zijn superintendent van het loodswczen in 
hun ressort, zij zijn bevoegd oin bij ontstentenis van 
loodsen jnede loodsdienst te verrichten. Loodsdienstcn 
zijn in- gesteld voor: Ta nd joengpriok (Batavia), Soe- 
rabaja, Tjilat jap^ Eminahavcn (Pad a ng), d e Aroe.baai 
(Oostklist van Sumatra), Samboe, Makasser, Palenibang, 
de Oostkust van Borneo, ferwijJ cen loodsdienst tc 
Tarakan (Linkas) in voorbereiding is. 

Tot regeJing van clkcn loodsdienst zijn h<.'- ])alingen 
uitgevaardigd in pJaatselijkc regh?- menten, terwijl cen 
Algemeen rcglejnent voor den loodsdienst in Ned. Indie 
de geniccnschap- pelijkc be)>alingcn voor a)ic 
Joodsdiensten be vat. (Ind. Stb. J9」4, No. 222 jo, I9J6, 
No. 63) 

Buiten het Ooster- en Wester vaarwat<-i- naar 
Soerabaja, in Straal Malakka voor de A roc baa i, in straal 
Banka buiten de Palembangrivicr en in straat Mikasser 
voor de toegangftn naar de Balikpapanbaai en de 
Kocleirivier treft men Joodsstationschepej) aan, weJke 
loodsen afgeven aan de nil- zee aankomende sc he pen en 
oj)ne)ncn van de sc he pen, welke naar zee gaan. Ook voor 
het vaarwater naar Tarakan za] een loods- ftationsschip 
worden uitgelcgd (Ind. Stb. J 917, No. 203). Oj)de andere 
Joodsstations gaan de loodsen per Htoojn- *of 
inotorvaarluig naar buiten om de schepei) bii)non to 
brengen en worden op (lio wijzc buiten afgehaald van uit- 
gebrachtc pehepen. 

EigenJijk gezegde particuliere Joodscn zijn er in 
Nederlandsch-Indic niet, da ar de ))iogc- lijkheid om aJs 
zoodanig een diploma tc ver- werven ontbreekt ； wel 
bieden zich nog op afgele- gen $t reken so nit ijds 
personen aan als wegwijzers. 
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Bij Kon. Besluib van G Fcbruari 1915 No. 110 (Ind. 
Stb. No. 327), is bepaald, dat Ned.-Indio niel 
verantwoordclyk is voor de eladen on ver- zuimen 
gepleegd door tot de uitoefening van <len loodsdicnst 
bevoegde porsoncn. Zio ook BEBAKENING, 
KUSTVERLICHTING on LOODSWEZEN. / W 

LOOIMIDDELEN. Een groot aa^/tal plantaar- dige 
matcrialen kan dicnen om to looien, dus oni de spoedig 
bedervende en weeko vcrscho dierenhuiden in 
duurzaain, lenig en voor water moeilijk doordringbaar 1 
e d e r omtezetten. Het gemeenschappelijk kennierk dcr 
plant- aardige looimiddelen is een hoog gehalte aan 
looizuren (tannine's): lichamcn, die allc inct ci wit en 
lijm onoplosbarc verbindingen aan- gaan? sterk 
adstringeerend (samentrekkend) zyn, cn met ijzerzoutcn 
zwartblauwc of zwartgroenc neerslagen (inkten) geven. 
De oudst bekende looimiddelen zijn eikenbast en 
galappels, met ± 10 cn 60 % tannine. In de Indischc flora 
zijn een groot aantal tannine-rijke plantendcelen: hasten, 
wortels, bladen, vruchten, die a Is looi- middclen zouden 
kunnen diencn en cl eels daar- voor ook in de praktijk 
gebruikt worden. Bij verschillende plan ten is zulks in 
deze Encyclopaedic vermeld. Vooral komen voor Java 
als in- heemschc looimiddelen in aanmerkingde bast van 
te.iggocli of trSnggoeli en boengbocngdclan (beide 
woorten van Cassia) en de bast van pilang (ecnc zicacta-
soort). Ook de hasten der Indischc rhizo- phoren 
{Brugiera cn Rhizophora, zie aldaar) cn do vruchten der 
Terminalia-tioorten (myrobolanen, zie aldaar) zijn rijk 
aan looizuur. Een meet kostbaar looizuurmatoriaai is de 
gambir (zic aldaar). Uit and ere ge westen naar Indie 
over- gebrachte looistof-planten zijn o.a. do Wcst- 
Indiscbc ,,divi-divi" en de Australischc ,,wattJc'' (Acacia 
decurrens Willd.). 

Literaluur : Looistof hasten en -extracted van Ned.-
Indie, door S. H. Koorders, in Teysmania IV, aH. 5. 

LOOPHOENDERS. Dezc merkwaardige vogcls 
leggen hunne cicrcn in het zand of in een hoop bladeron 
bij clknnder： zonnewarmte en warmte van den bod o in 
doen de j on gen zonder hulp (ler ouders uit het ei komen, 
gchcel bevederd on bijna terstond na de geboorte in staat 
om te viiegen. De voJgcnde gcslachtcn van de familio 
der L o o p h o o n <1 e r s, Me(/apodid(ic, zijn in <icn 
Oost-lndiHchcn archipel vertegen woordigd : 
Me(/apodius, Eulipou, Talegall us, Aepypodius on 
Megacephalon. Van hot soortenrijke geslacht 
yiegapodius noomcn we J/, dnpc.rre.yi van Elores, 
Loinbok, A roe- en Kei-cilandeii, Nieuw- (Juinea, 
Australia cn tusschengelegcn eilundvn : zij zijn 
leikleurig, doch staart, vleugcls, achter- i ug cn kuif 
bruin : zij ieven in do bosschcn nabij h(-t zecstraiKl, 
vJiegcn slccht, )00pen snol: zij eten bezicin, zaden cn 
vruchton en levcn ongc- zellig; zij bou won rcusachtigc 
pyramid ale nesten, 10 lot 15 voet hoog, bestaandc uit 
zftnd cn bladeren, die door den tijd in humus verande- 
ren ； op cone diepte van 5 voet worden do grooto cicieii 
in dezon hoop gelcgd, in iedcr gat 66n ci; door broeiing 
van do bladaardc word on de cicrcn uitgebroeid. 
Me(i(ipodius Ireycineti van do Molukkcn on VVest-
Nieuw-Guinea is donkcr gcklcurd; ook hij bedekt de 
eioren met doodo bladeren en zand, waar zij door de 
vochtigo ontbindingswarmte worden uitgebroed, waarna 

de jongen onmiddellijk loopen kunnen. Eulipoa W 
allacei van Halmahdra, Batjan, Tornate, Bocroc, Cera in 
cn Amboina hcet bij de inboor- Jingcn op Ternate M a m 
o a ； Von Rosen berg wijst op de ovcrccnkomst van 
dozen naani met M o a, den wclbckendon uitgestorven 
rcuzen- vogel van Nicuw-Zeeland. Talegalhis cuvieri 
van West-Nicuw-Guinea, Salawati, Misool cn 
Halmahera is bruinzwart gekleurd, snavcl oranje rood； 
naakte huid aan beide zijden van kop en hals rood bruin; 
weinig verschillend zijn T. fus- ciroslris van Zuid-
Nieuw-Guinea en de Aroe- cilanden; T. job ie ns is van 
Jo bi, Oostelijke Geel- vinkbaai, en Zuidoost-Nieuw-
Guinea. Bij Aepy- podius zijn kop cn hals bijna gehcel 
naakt, met vlecschachtigc omamenten op den kop en aan 
den hals: A. Bruyni van Waigcoc. De Maleo (Zie aldaar), 
Megacephalon maleo van Noord-Celebcs en de Sangi-
cilanden met naakten hals cn kop, op het achterhoofd cen 
grooten knobbel, vanwaar ook de naam Hanicrvogcl； 
bovendcelen, zijden van 't lichaam paarsachtig bruin bij 
zwart af, borst eu buik roodachtig wit, pooten rood ； do 
groote cieren worden op de wijze dcr andcre L o o p h o 
e n d 0 r s uitgobroed. 

LOOPKEVER. Zie TORREN. 
LOOS (POELOE). Eilandjc gelegen op on- geveer 3 

mijlcn van het havenhoofd van Tan- 
djoengPinang(Riouw),vlaktegenoverhet residen- tiehuis. 
Het we rd in 1828 door den onderkoning Radja Djafar 
afgestaan aan den resident Elout, die hot reeds het 
volgonde jaar aan het Ned. Zend, genootschap in 
eigendom overdroeg, ten eindc den zendcling Wentink 
con eigen st and- plaats to bezorgen. Ondcr dions Iciding 
we rd het toen onbewoondc eiland gekoloniseerd cn tot 
vrij hoogen trap van wclvaart gebracht； na zijn vertrek 
geraakte het work in verval en thans is het eilandjc, dat 
overigons ongecultivecrd en onbe- woond is, eon 
quarantaine-station. 

Zie H. 0. Klinkert in T. v. Ned.-Indie, 1869, I, bl. 442 
en Ibid. II, bl. J 20. 

LOPI. Zie VAARTUIGEN. 
LOPIS (JAV.). Zie HARING. 
LOQUAT. Mogelijk Japansche naani voor 

ERIOBOTRYA. (Zie aldaar). 
LORANTHUS. Plantengeslacht der Loran- thaceecn 

met vole soorten, die op verschillende plaatson als 
inlandseh genecsmiddcl in gebruik zijn. Het zijn 
woekerplanten, na verwant met de Europecscho vogell ij 
m (Mistletoe), met grocne bladeren. De zaden kiemcn op 
de boomtakken en do jongc plant hccht zich vast en leeft 
ten kostc van don boonj.Sonnnige boo men, b. v. Parkia 
speciosa, hebben zeer van de parasict te lijdcn. De 
vruchton wo rd on door vogels gegeton cn de kleverigo 
zailon komen op deze wijze op de tukkon terccht. Ini. 
name 11 zeer tftlrijk, o.a. Benaloo of Binaloe, Kajoc 
pindah, Tahi boc- roeng (MAL.), Kemadeh, KCmadejan, 
Kemla- dean (JAV.), Tahi manoek(soEND.), Kajoo pooli 
(MAK.). 

LORENTZ-RIVIER. Vroeger ,,Noord-rivier” 
genaanul, is de middelstc van de drio in do Flamingo baai 
uitmondende rivicron ； deze rivieren hebben tezamcn 
een mond, ])c incest Noordelijko is do Noord west rivicr 
(zic aldaar), de nicest Zui- delijkc <lc Ootocmboewec 
(zic aldaar). Do Flamingo baai ligt aan de Zuidkust van 
Niouw-Guincft op ongevecr 5° 25' Z.B. on 137° 55' O.L. 
Rechts vallen in de Lorentzrivier de Bibis- on Varon- 



622 LORENTZ-RIVIER-LOTEN (JOHAN GIDEON). 

(later gcnoerud v. d. Sande-) rivieren, links do Dumas- 
en Reigcr-rivicrcn. 

De hoofdrivier kan met een klein stooinschip 60, 
daarna met cen stoomslocp nog ruim 20 zee- mijlen (1 
z.m. = 士 1S50 M.) opgevaren worden. De 
oevervegetatie, hicr en daar afgebroken door een al of 
niet bewoonde kampong, is centonig, de bodem is 
drassig; kakatoea's, jaarvogels en ijsvogels worden hier 
veel aangetroffen, ook enkele paradijsvogels. 

De Lorentzrivier ontspringt op de uitloopcrs van den 
Wilhelminatop (4750 M.), gelegen in het 
Nassaugebergte (zie aldaar). Door ecn anta san staat 
deze rivier in verbinding met de Oetoem- boewee. 

Het is langs deze rivier, dat voor het eerst door 
Europeanen een sneeuwtop bereikt en beklom- men we 
rd (de bovengenoemde Wilhelminatop). Het was de 2e 
Lorentz-expeditie, die in 1909 daarin slaagdc. 

LOROK. Een doesocn op ongcveer 40 K.M. af- stand 
van de stad Palembang gelegen, bekend ge- worden door 
de lijdensgeschiedenis van den groo- ten' weg, die naar 
deze doesoen “Lorokweg" wordt genoemd. De groote 
weg ter hoofdplaats Palembang loopt op den linker 
Moesi-oever tot tegenover de, mode binnen de grenzen 
dier stad op den rechter Moesi-oever gelegen, doesoen 
KartajJati (waar thans het begin-station van de Zuid-
Sumatra spoorlijn zich bevindt). Van daaruit ging een 
smalle kampongweg over in een slecht onderhouden 
binnenweg, door een moerassige streek loopende, en in 
den Wcst- moesson veelal onder water staande, in do 
richting der doesoen Lorok, van waar eon vpldoend 
breede, onverharde, aarden baan naar Ma. Enim leidt. 
Aangezien deze landweg van Palembang tot Lorok, dus 
over een lengte van 士 24 K.M., voor het verkeer 
onbruikbaar was, werd de reis tusschen die twee plaatsen 
steeds te water gedaan langs de Kramasan waarvoor per 
stoom- of motorvaartuig drie en per prauw dubbel 
zooveel uren noodig waren. 

Er bestond zelfs ook geen geregelde verbinding te 
water. De oorzaken der bestendiging van zulk cen groote 
verkeersstoornis moeten gezocht worden in gebrek aan 
geld en arbeids- krachten, terreinbezwaren in het 
moerassigo ]aagland en het feit, dat de eerste 7 K.M. 
vallen binnen de grenzen .van de gemeente Palembang, 
en voorts mede in de langen tijd gebuldigde opvatting 
dat het verkeer van de hoofdplaats Palembang met de 
binnenlanden te water voldoendo verzekerd kon worden 
geacht. Het ver bet ere n en voor automobiel verkeer 
geschikt maken van dezen Lorokweg (over een lengte 
van 土 24 K.M.) duurde van 1908 tot in het laatst van 
1914, en kostte 士 f 350.000. De binnen de gemeente 
Palembang liggende 7 K.M. kwamen het laatst gereed. 

LOROK of LOROG. District vorinendc het oostelijk 
dee! van de controleafdeeling, de afdee- ling en liet 
regentschap Patjitan, residentie Ma- diocn en dus tot het 
Zuidergebergte behoorend met eene oppervlakte van 
287 K.M2. De stand- plaats van het districtshoofd is de 
desa Ngadi- r&dja. Het district tell 3 onderdistricten met 
38 desa's en had eindo 1905 cene bevolking 

van 士 48000 
zielen. Nabij de onderdistricts- hoofd plaats Toelakan is 
de druipsteengrot van Ngimbang, ter plaatse mcer 
bekend als de „goewa 

Samapoer&,,, gelegen in de dosa Toelakan. (Zie wat 
hieromtrent gezegd wordt bij de afdeeling. Patjitan). . 

De klappercultuur is in dit districtdelaatsteja- ren zeer 
uitgebreid.M i' 丫 

LOSARANG. Pistrict, vrpfeger van het groote- 
particulicre Jaud Kandanghaoer, thans (na aan- koop 
daarvan door het Gouvernement op I Juli 1910) van de 
contrdle-afdceling Kandanghaoor on Indramajoe-West, 
met hoofdplaats Losarang. Het was vroegcr de 
standplaats van den admi- nistrateur van genoemd land 
en hier bevonden zich dan ook de rijstpcllerijen on 
uitgebreide pnk- huizen, om de rijst op tc schuren. Van 
hieruit wordt de rijst met prauwen langs de Socngci Toe- 
wan (een door den landheer gegraven kanaal) naar zee 
vervoerd cn Vervolgqps in de schepen voor Europa 
gcladcn.^) 

LOSARI. District van de controle-afdeeling 
Sindanglaoet, regentschap, afdeeling en residen- tie 
Cheribon, het oostelijk deel der laagvlakto innemend, 
met eene oppervlakte van 208 KN、 Het district telt 50 
desa5s met 122.000 inwoners, w.o. ongeveer 120 
Europeanen, 3300 Chincezcn en ruim 200 Arabieren. De 
hoofdplaats is Tjilfi- doek Koelon.JMen vindt in dit 
district vijf suiker- fabrieken. 

LOSARI (TJI). Kivier op Java, op de grens van 
Cheribon en Tegal. Zij heet in haar bo ven- loop Tji 
Sanggaroeng of Tji Senggaroeng, en wordt eerst na 
opname van de Tji Tjangkolak en het betreden van de 
vlakte van Losari Tji Losari genoemd (zie verder bij 
SANGGAROENG). De Losari werd vroeger (echtcr ten 
onrechte, zie bij CHERIBON Deel I, biz. 474) 
gewoonlijk genoemd als do grens van het Soendasche en 
het Javasehe taalgcbied. 

LOSER (GOENOENG). Een nog weinig onder- zocht 
gebergte, onderdeel van het Barisan-ge- bergte op 
Sumatra in het gouvernement Atjeh en Onderh. Het is de 
hoeksteen tusschen de Alas- landen, Gajo Loecis en La 
boh Adji. Het verheft zich tot aanzienlijke hoogte en is 
een van de gc- weldigste bergmassa's op Sumatra. Het 
staat op een uitgestrekte, ongeveer 2000 N. hoope l>.i - 
sis van leigesteenten cn verheft zich daar ruim 1500 M. 
bo ven. Hocwel de rivicreu, wdke hier ontspringen, 
zooaJs Kroeeng Soeso, Woi ni Gandir, Woi ni Hilang, 
Ram pong en La we Agoc- son, benevens eenige 
rechterzijrivieren van do Alasrivier zich straalsgewijzc 
van het niiddel- punt verwijdercn, evenals zuJks bij 
vulkaneu geschiedt, hebben wij hicr toch nict met ecn 
vul- kaan te doen, maar met een gebergto-massief, dat uit 
een mcnigte evenwijdigo ketens bestaat on waarop zich 
talrijke toppen verheffen. Vior daar- van boreiken cen 
hoogte van respectievclijk 3520, 3505, 3424 cn 3168 M. 
Waar alle genoemde rivieren groote hoeveellieden 
andesiet meeslcpcn, schijnt het zekcr, dat de Goenoeng 
Los dr ecu undesict-gebcrgto is uit den tertiairen tijd. 

LOSONI. KustpJaatsje aan de Oostkust van Celebes 
(zic CELEBES d. de Zuidoostarm. DJ. I, biz. 458). 

LOTEN (JOHAN GIDEON). Ging als onder- koopinan 
in 1731 naar Indie; werd spoedig aangc- steld als fiscaal 
van Java's Noord kust met stand- plaats Se ma rang, 
keerde 1741 naar Batavia tc- rug, was van 1744 tot 1750 
Gouverncur van Ma.- kasser, Op zijn last kwain een fraai 
getcekendo kaart tot stand van het eiland Celebes, in J 9 
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bladen, vervaarcligd door den Boekhoudcr Jean 
Michiel,Aubert, Malcisch translatcur; thans in do 
collectie Bodel Nijonhuis to Leiden. Droeg in 1750 het 
beheer van het gewest over aan zijn opvol- ger Corn. 
Rosen boom bij con mcmorio van over- gave, welkc is 
meclcgedeeld door Mr. J. A. Grothe in Berigten van het 
Historisch Gcnootschap, deel V, 1853. In 1750 benoemd 
tot raad extraordi- naris, in 1751 bcJast met een zending 
naar het Hof to Bantam on in 1752 benoemd tot gouver- 
neur van Ceylon. Van Ceylon ging Loten als Raad-ord in 
air van Indie naar Batavia. In 1758 repatrieerde hij als 
admiraal der retourvloot, vestigde zich te Fulham bij 
Londen, later in zijn geboorteplaats Utrecht, waar liij 25 
Febr. 1789 overleed. 

Zelf hield Loten zich bezig met het teekenen van 
Indische dieron of liet teekeningen daarvan door anderen 
(o.a. door De Bevere) vervaardigen en maakte bij die 
platen „Aanteekeriingen,' ； ook schonk hij in 1740 reeds, 
bij een uitstapje van Se- marang naar Oengaran, 
bizondere aandacht aan do oudheden op den G. 
Oengaran(Gedong Sanga). 

Zie Prof. Veth, Kroniek Hist. Gen. I860, p. 107—131; 
Robid6 van der Aa Bijdr. Kon. Inst. 4, V (1881), p. 49—
53; P. J. van Houten, in Bulletin KoL Museum no. 34 
(1906), p. 71 —76, met 2 afbeeldingen; en dr. A. J. Sirks, 
Indisch Natuuronderzock (1915), p. 68—69. 

LOTERIJEN. Zic BELASTINGEN. DI. I, biz. 262. 
LOTTO. Plaatsje gelegen bezuiden Men ado, district, 

afdeeling, residentie van (lien naam, op den weg naar en 
in de buurt van den berg Lo- kon, met een vcrgczicht op 
den Klabat en bekend door de teelt van groenten, 
vruchten, hoenders enz. 

LOTUS. Bij den naam “lotus" moet scherp 
onderscheid worden gemaakt tusschen het ge- slacht 
Nclutnbium, waart.oe de roode (rose) en het geslacht 
Nt/tnphaea, waartoo o.a. do blauwe on de witte 
lotusbloem behooren. De eerste is do heilige Indische 
lotus, met breede bloombladen, Holl, “waterroos"; de 
tweede is de heilige Egyptischc, met smallo 
bloembladon, die, evonalH do heilige Indische, een 
dagblocm is； do derde is eveneons een smal-
bloembladige lotus, ook hoilig in Oud-Egyptc, dio echtcr 
cen nachtbloem is. Afgezien van dit versohil in bloc in, s 
token bij N elumbium do schildvormigo bladeren met eon 
deel van den steol buiten water uit, cu de langgesteeldo 
bloemcn even- zeer ； torwijl bij do Nymphaea's bladon 
en bioemen op het wator drijven. Voor het ver- schil in 
vruchtdoos, oingokeerd-kcgolvormig bij 
Nelumbium,To\xon(\ (als cen papaverbol) bij Nym- 
phaea, zie do twee afbeeldingen ：n E. B. Hevoll's 
Ancient and medieval architecturo of India (1915), p. 
59—60. 

Vandaar, dut do eerste, Nelumbiuin specio- 8um 
Wilkl, (of ook Nelunibo nucifera Gaortn.), Skr. padma, 
aan Brahina, was gowijd, wicns heilige kleur hot Rood is; 
en dat de bloom het motief hceft gelcverd voor allcs wat 
in do Voor-Indischo cn Oudjavaanschc plastiok door ons 
eonvoudig ”lot，us"-motief wordt genoomd. Do breed bl 
ad i go roso bloein mot hanr merk- waardig-
gGometrischon vruchtbodcm gaf door haar sclioonheid 
en regehnaat geboortc aan don ]otus-troon, het dubbelo 
lotus-kussen, do lo- tus-zonnebioom (het denkbeeld wcer 
van onzo 

,,wind-roos''), het lotus-zaadbed (do vrucht- bodem, 
zondor blocmbladen). Zclfs leeft deze heiligo Indische 
roode lotusbloem voort in het ciborium, den brecden 
gebombeerden kelk der R. K. Kerk, waarin do hostic 
wordt bewaard. 

De twecdo, Nymphaca caerulea Sav., thana jn den 
Index Kewensis hernaamd Nymphaca stellata Willd., Skr. 
utpala, aan Wishnoe door do Indiers toegewijd (wiena 
heiligo klour het Donkerblauw is), de blauwo dag-lotus, 
waa daarentegen do in Egypte inhcemsche en meest 
heilige bloom; die, met haar even regelmatige doch spitser 
blocmbladen, en haar vcel meer opstaanden en gesloten 
kclk, geboorto gaf aan het Egyptisch bloem-kapitee], en 
aid us weer invloed uitoefende op het latoro Korin- thischc 
cn Romeinsche blad-kapiteel; misschien zelfs op den R. 
K. calix, den. (gewonen) miskeJk. In Voor-Indie en op 
oud-Java heeft de smalbladige blauwo lotusbloem (met 
Stengel) het niet verder gebracht dan tot een. embleem bij 
Wishnoeitischo beelden, of bij sommige Mahayanistische 
met Wishn. invloed.. 

De derde echter, Nymphaea Lotus L., Skr.. kurnuda； 
aan Qiwa toegewijd, den God des Verderfs en van den 
Nacht, die immers ook een maansikkel (wassenaar) als 
embleem voert (vooral bij zijn zoon Gane?a steeds 
aanwezig), en wiens heiligo kleur het Wit is, heeft het, als 
nacht-lotus, minder tot gewijdheid in beeld gebracht. In 
Egypte gaf de bloemknop geboorte aan het gesloten, zgn. 
knop-kapited, symbo- lisch vooral toegepast bij graven. 
Doch in ons Indie, wanneer lotus-planten bij een Qiwa-
beeld. dienst doen, zijn het Nelumbia ; hoezeer op Bali 
thans het Wit nog rouwkleur is gebleven (verg. V. d. 
Tuuk's Wdb., IV, 1912, p. 178). 

In overcensteniming hiermee, wordt in het Oudjav. 
lofdicht op koning Hajam Wooroek van Madjapahit, den 
Nagarakertagama van 1287 Qaka = 1365 A.D., in Zang 
XXII vs. 1 verhaald hoe do koning aan het Zuiderstrand in 
het Probolinggoscho verpoosde „nabij een meer met 
(blauwe) lotussen (sarasidja) en waterrozen (tarate), aDo 
in bloei"; maar wor~ den in Zang VII, vs. 1, ter 
verheorlijking van den Vorst, do „opgotogen goede" 
menschen vergeleken met “waterrozen" (pangkadja), 
maar do ,,boozcn‘‘，die „hun aanzicht niet vertoo- nen" 
vergeleken met (witte) nacht-lotussen (koemoeda); zio 
Prof. Kern's Verspreido ge- schriften, VII (1917), p. 298—
299, en 264— 265. En roeds circa zes eeuwen vroegcr 
word aan don Mfindoot aan den N. O. of reclitor binnen- 
kant van hot portaal naar het sanctuarium cen cngcl 
gcboitckl met 66n (aan den vorm herkenbaron) knop van 
Nelumbiuin, symbool van Brahma; doch aan don Z.W. of 
linker binnenkant, twoo engclen met elk een (scherp 
herkenbare) Nymphaea-bloem, symbolen van reap. 
Wishnoo en Qiwa; die allo drio aan- z we ven, om den 
Boeddha in 't allerheiligste huldo to brengon. Hot beeld in 
den bovenge- noemdon Nagarakertagama, Zang LXXXIII 
vs. 1, wnar do Vorst corst met de Ma an wordt vergeleken, 
cn dus waterrozon (padmd) als boosdoeners, en witte 
lotussen {koemoeda^ als „de goedoiin ten tooneelo koinen, 
o.c.» VIII (1918), p. 95, is cnkel valsch vernuft. 

Do moeilijko vraag of Nelumbiuin, kort na den tocht 
van Alexander naar Indie, door 
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eon der eerste Ptolcmaeen naar Egyptc is 
overgebracht, bleef tot nog toe onbeslist; door 
de eetbaro zaden in de (omgekeerd kegel- 
vormige) zaaddoos, do cyami der Romeinen, 
onze „Egyptische boonen", viol zulks licht te 
doen. In alle geval is de “waterfobs”, die door 
Strabo (over), ca. 25 A.D.) aanschouwelijk uit 
Neder-Egypte beschreven wordt — zie o. a. 

Lulofs in Tijdschr. Econ. Gcogr. VI, 1915, 
”了 p. 176 一, er reeds sinds eeuwen totaal ver- 

ci wen en ;\$rat zeker niet voor inhcenischheid pleit. 
Op Java zijn de drie soorten van lotus wel door de 

Hindoos overgebracht; opnierkelijk is, dat do blauwc en 
witte lotus er mecr in 't，wild voorkomen dan de roode 
(rose), en dat alle drie in den jongsten tijd vooral de 
berm-, slooten {parifs) langs de spoorlijnen tot groei- 
plaats hebben gekozen. Op het drogcre Bali daarentegen 
wordt. de lotus in potten gekweekt; zie toch V. d. Tuuk's 
Kawi-Balin. Ned. Wdb. 
II (1899), p. 746 i. v. 
naam is overigens in met 
ohs „lotus,^ in tarate de 
het meest 

toendjoeng. Deze laatste het 
Mai. gelijkwaardig 
algemeenen zin; terwijl in 
ons Indie verbreide 

naam isvoorNelumbium. Zie ook NELUAIBIUM. 
G. P. R. 

LOUDON (Jhr. Mr. JAMES). Geb. te 's.-Gra- 
venhage S Juni 1824, overl. a Ida ar 31 Mei 
1900. Zoon van A. Loudon (in 1811 met de 
Engclscben op Java aangekomen, resident van 
Banjoewangi, daarna secretaris en wd. resident 
te Semarang, laatstelijk suiker- en indigofabri- 
kant op Java) cn S. G. Valek. Promoveerde 
te Leiden 14 Mei 1846 tot doctor in de beide 
rechten en vertrok naar Jiatavia,. waar hij 4 
Sept. 1846 aankwam. Daar vestigde hij zich 
aanvankelijk als advocaat en procureur; be- 
schouwd als bezittende het radicaal van ambt. 
Io klasse we rd hij benoemd tot secretaris bij den Gouv. 
co in missaris belast met het ont- werpen enz. van 
wettelijke bepalingen voor de Buitenbezittingen (18 
Febr. 1854) cn spoedig daarna (22 Dec.) tot referendaris 
bij do aJge- meene secretarie. Met verlof naar 
Nederland vertrokken, we rd hij werkzaam gestcld bij 
het Dep. van Kolonien, sedert 28 Mei 1859 als 
fungeerend Secretaris-Generaal en trad 12 Maart 1861 
als Minister van Kolonien in functie. 
Den Isten Febr. 18G2 trad het Ministerie af, 
waarin hij zitting had; 11 Febr. d.a.v. we rd 
Mr. Loudon benoemd lot Conimissaris. des 
Konings in Zuid-Holland, welke betrekking hij 
4 Mei 1871 met die van Gouv.-Generaal ver- 
wisselde. Te Batavia aangekonien op 31 Dec. 
1871 voerde hij het bestuur over Ned.-Indie 
tot 26 Maart J 875, nadat hij 17 Dec. 1874 op 
zijn verzoek ecrvol ontslagen was. In Neder- 
land teruggekeerd vestigde hij zich te ,s-Gra- 
ven hage; J 8 Febr. 1884 were! hij met het prae- 
dicaat Jonkheer in den Ned. adelstand verheven. 

Het bestuur van den Gouv.-Generaal Ix»u- 
don is vooral belangrijk door het uitbreken 
van den oorlog met Atjeh en de beide expedi- 
ties, derwaarts gezonden. Eene rustverstoring 
te Benkoelen were! spoedig onderdrukt. Onder 
de gcwichtige maatregelen, tijdens zijn bestuur 
genofnen, noemen wij: de invoering van een 
wetbock van strafrecht voor inlanders en van 
politie-strafreglementen voor Europeanen en 
yoor inlanders； de rcgeling van het rechtswezen 
in Banka en de voorbereiding daartoc voor 

Sumatra's W.kust, alsmcdc de afkoiuliging van bcpalingen op do 
toelating van Isuropeanen en Oostcrschc vrcenidelingon. Nicu we 
bepalingen voor het vcriccncn van concession voor den aanlog van 
spoorwegen werdeii afgekondigd on con gcdcolte van don 
spoorweg Batavia- Buitenzorg word geopend ； het stoomwezen 
were! georganiseerd on de post- cn telegraafdionsten werden 
vereenigd. Nicuwc tarieven van in-, uit- en doorvocr worden bij de 
wet vastgcsteld, de aanslag ci/'de inning der land rente opnieuw 
geregeld, bepalingen afgekondigd voor do cx- ploitatie der 
houtbosschcn en omtrent de ont- ginning van delfstoffen, terwijl 
het ontginnings- recht der inlanders nader geregeld word. Ein- 
delijk zij nog vcrnield de rcorganisatie van den burgerl. geneesk. 
dienst en de opening der kweekschool voor ini onclerwijzers te Pro 
bo- linggo. Op het laatst van zijn bestuur kwanien, gelijktijdig met 
de re is van den algemeenen secretaris Mr. Levysohn Norman, 
conversies van communaal bezit in verschcidene gewesten op /
 ... 
Java tot stand ； op last, van het Opperbestuurz ■ ' '■' we rd deze 
rcis gestaakt ' '■J.A . - 

LUCHTVAART. In Juli en Augustus 189(y" werden te 
Batavia en op Atjeh proeven geno<-^ Q .men met een ballon-
captif, welke blijkens het.'?. ter zake door den Majoor van den 
Gen. Staf Haver Droeze uitgebrachte rapport (Ind. Mil. 
《 Tijdschrift 1890, 2e deel), wat het technisch gedeelte betreft, 
uitstekend slaagden. Desniet- tegenstaandc werd voor de 
ontwikkeling van de luchtvaart in Indie niets gedaan, voordat 
daartoe de stoot werd gegeven door de in April 1908 opgcrichte 
Nederlandsche Vereeniging voor Luchtvaart en wel voornamelijk 
door het lid van hot Hoofdbestuur dicr Vereeniging, den Luit. t. 
zee der 2c klasse A. E. Rambaldo. 

Wij] haar st re ven ook in het belang der kolonien was en zij 
het voornemen had in Indie een afdceling in het leven te roepen, 
werd aan voornoeinde verecnigin g, op haar daartoc in Mei 1908 
gedaan verzoek, financicclc steun uit de Indische geldmiddelen 
toegezegd, waarvoor op de begrooting voor 1910 voor de eerste 
一 doch tevens ook voor de laatste —- maal een bed rag van f 
1000 word uitgetrokken. 

De heer Rain ba Ido, die in zijne studic, gc- titeld 
„Mededeelingen betreffende de Lucht- scheepvaarf, (Zie het 32c 
deci van de „Mcde- deelingen betreffende het Z<；ew«；zcr> \ 
(M)7) o.m. het nut van den kabelballon cn vloot, 
in Indie had bepleit, vertrok in November 1908 derwaarts aan bo 
ord van Hr. Mh, „D(： Ruyter” en deed gedurende die rcis 
vjiegerwunrnemingen, waartoe het Dep. van Land bouw, Jlandel 
en Nijverlieid hem de noodige inHlrinnenten in bruikleon had 
afgestaan. Het Kon. Ned. Aard- rijkskundig Genootschap 
verk/aarde zich })(•- rcid de voreischte jniddeJen te vcrHchaffen 
om hem gedurende zijn vcrblijf in de tropen in staat te slellen de 
waarneniingen ter bcHtudce- ring van de verschijnseJen der 
hoogcre Jucht- lageji in den Oosthoek van J a va voort te zet- ten, 
als inlciding tot een door hem ontworpen exploratie-ballon loch t 
over Nicuw-Guinen. 

Na zijn komst in Indie was Rambaldo de zie] van de in Juli ]908 
opgcrichte Indische afdeeJing van de Nederlandsche Vereeniging 
voor Luchtvaart, welke afdceling echter slechtH een kort bestaan 
had, tengcvolge van de" op- 



LUOHTVAAKT. 625 

richting in 1909 van een Nederlandsch-Indischo 
Vereeniging voor Luchtvaart, waarvan hot hoofdbestuur 
te Batavia was gcvestigd en die, bohalvo aid a ar, begin 
1910 ook afdeelingon had to Soerabaja, in Midden-Java 
en in Deli, met totaal 土 600 leden. Deze vereeniging 
besteklo in Europa een volledig uitgeruste vrije ballon, 
van 1680 M.8, gaf een oigen orgaan uit, richtto een 
aeronautischen cursus in de practische meteorologie en 
in de theorie van hot ballon- varen op en stelde do 
gelegenheid open om aan de door haar te organiseeren 
ballontochton to doen deelnemen door twee, door of 
namons do Cominandanten van de Land- en van de 
Zeeniaeht aan to wijzen, personen. AIs vergoodin g voor 
dit laatsto werd haar een subsidio uit de Indisehe 
geldmiddelon toogokend, waar- voor op do 
bogrootingen voor 1911 t/m 1915, op elk der afdeelingen 
IX (Oorlog) en X (Marino) van het lie Hoofdstuk een bed 
rag van f 1200 werd uitgetrokken. Voor het verleenen 
van geldelijken steun ten laste van de Indi- echo 
begrooting aan do Nederlandscho Vereeniging voor 
Luchtvaart bestond toen geon reden meor. 

Do cersto opstijging van de vrije ballon „Batavia,5 had 
plaats op 26 Januari 1910, ondor leiding van den 
Franschen gcdiplomcer- den balloncommandant Lionel 
Marie, on werd gevolgd door verschillende andere 
ballontochten, meestal onder leiding van Rambaldo, die 
bij een dezer gelegenheden (5 Augustus 191)) het leven 
liet. 

Na Rambaldo's dood hadden geon ballon- tochten 
mcer plaats en word de belangstelling voor 
luchtvaartaangelegenhoden in Indie steeds minder； de 
Vereeniging voor Luchtvaart toldo begin ] 915 nog 
slechts 31 leden, de afdedin- gen Midden-Java en Deli 
waron toen reeds sedort eenigen tijel opgehovon en de 
afdeeling Soerabaja gaf gecn teoken van leven meor. 
Onder dezo omstandigheden besloot het Hoofd- begtuur 
op 20 Maart 1915 de vereeniging to onthinden, den 
ballon met toebehooren aan liot Legerbestuur ton 
geschcnko aan te bieden on de nog in kus zijndo geldon 
over te dragon uan het Koninklijk Magnetisch en 
Metooro- logisch Obscrvatorium, 

Aviatie/c. Do enkclo demonstraties met vliogtuigen 
door particulieren in Indie gegeven, worden hier 
stilzwijgend voorbijgogaan. In do Mcmorio van 
Antwoord op het Voorloopig Verslag der Tweedo 
Kamor betreffendo de Indisehe begrooting voor 1910 gaf 
do tocn- maligo Minister van Kolonien te kennon, dat 
hot denkbceld om in Indio van Landswogo on in Hamon 
working mot do Nederlanclach- Indisohe Vereeniging 
voor Luchtvaart proeven to nemen mob vlicgmuchines 
en bestuurbaro ballons ongetwiifeld ernstige 
overwoging vor- diendo. Na overleg met do Indisehe 
liegeering word daarop besloton d rio vliegtoestellen 
voor hot nemen van proevon in Indie aan te schaffcn, 
naar annloidig waarvan in J uni 1912 met de firma Do 
Brouckdro to Genek (Belgie) ecn overeen- komst word 
gosloten voor do levering van 66n denclokkor on twee 
twecdckkors. Do 66ndekker werd in November 1912 
naar Indio gezondon; do aflovcring van do twoedokkors 
had cchter niet plaats, wijl van bovoegdo zijde do 
aandacht werd govostigd op hot woinig doelmatigo van 

gelijmdo ho ut ver bind in gen voor do tropen en de 
wenschelijkhcid word betoogd om de houten 
onderdeolon te ver van gen door staler). Naar aanleiding 
hiorvan werd aan de firma De Brouc- kdre de levering 
van bwee metalen tweedekkers opgedragen, waarvan de 
afworking cchter tij- delijk word gestaakt op het bericht 
uit Indie, dat do dorvvaarts gezonden eendokker niet vol- 
do ed en wed er naar hier verscheept zou worden en 
voorts, dat het vliegen in de tropen op on- ovcrkomelijke 
moeilijkheden stuitte. 

Van dit laatate was even wel do Minister van 
Kolonien niet overtuigd ； maatregelen werden getroffen 
voor de uitzending naar Indie van een ervaron vlieger, 
tegclijk met de beido voren- bedoelde metalen 
tweedekkers, waarvan de af- working werd voortgezet. 
In verband met dit voorncmen van den Minister werd bij 
Gouv. besluit van 30 Mei 1914 no. 39 bij wijze van 
tijdelijkon maatregel bij het leger in Indie een 
proefvliegafdoeling opgericht, bestaande uit een 
commandant, twee officieren en twee onder- officieren-
vliegtuigbestuurders, acht monteurs, hulp- en leerling-
monteurs en vier Ini. mili- tairen. 

Het uitbreken van den Europeeschen oorlog in 1914 
waa oorzaak, dal geen uitvoering kon worden gegeven 
aan vorenbedoeld voornemea van den Minister van 
Kolonien om een ervaren vlieger naar Indie uit te zenden 
en dat de beide intusschen afgeleverdo metalen 
vliegtuigen ter beschikking van het Nederlandscho Dep. 
van Oorlog werden gesteld. Een dezer toestellen werd 
tijdens eon storm in den nacht van 12 op 13 September 
1914 te Vlissingen nagenoeg gehccl vernield, terwijl het 
andere als oorlogs- vliegLuig ongesehikt werd bevondeu. 
Van uitzending van metalen De Brouckdre-materiaal 
werd toen voor goed afgezien. Omstreeks dien tijd werd 
een begin gemaakt met opleiding van Indischo officieren 
tot vlieger in het militaire vliegkamp te Soestorberg. 

Doordien het vrij wel~ultgesloton werd ge- acht nog 
gedurendo den oorlog vliegtuigen uifc Europa to 
betrekken, zond de Indisehe Regeering begin 1915 twee 
officieren rechtstreeks naar Amerika om te track ton 
aldaar water- vliegtuigen aan te koopon, wclke soort 
toestel- lon toon voor Indie meet doelmatig werd geacht 
dan landvliegtuigen, wijl voor de laatste nagenoog goon 
geschikte land in gsterreinen aan- wezig zyn. Het gelukte 
aan bedoelde officieren, na grondigo boproeving, twee 
Glen Martin wator- tovons landvliegtuigen met Hall 
Scott- inotoron aan to koopen, dio in Indie zoo goed 
voldcdcii, dat reeds in December 1915 werd bosloten, 
nog 12 dergelyke toestellen aan te schaffen, waartoo 
wederom een tweetal officie- ron naar Amerika werd 
gezonden. Mot de eerate tooatellen van deze bestelling 
word in Indie teleurstolling ondorvonden, doordien het 
ma- terieol der motoren minder deugdelijk was, doch 
thans (medio 1917) schijnt daarin afdoende vorbetering 
to zyn gokomon; mag men de borichton in de Indischo 
dagbladon gelooven, dan zijn ook do aanvankelijk bij het 
vliegen in Indie ondervonden moeilijkheden 
ovorwonnen, want dio bladen maken go wag van goed 
ge- slaagdo vliegtochten, o. a. tusschen Batavia en 
Bandoeng. Vliegterreinon zijn of worden ingericht to 
Batavia, Kali Djati on nabij Ban- 
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doeng, torwijl volgens de jongsto mailberichten to 
Soerabaja een station voor watervliegtuigen zal worden 
gevestigd. 

LUCIA (ST.) BAAI, (Engelsch： Sibukobaai), op de 
Oostkust van Borneo, tor hoogte van do Ncderlandsch-
Engelsche grens, wordt gevormd door do bergachtige, 
Oost-West loopende kust van Engelsch-Borneo met, 
vclo voorliggendc gevarcn en de delta-eilanden v66r de 
rivieren en kreken, we】ke benoorden de SSmbakoeng- 
rivier in zee stroomen. De kust van Nederlandsch 
Bomeo is bier laag en begrocid met nipah en 
rizophoren, de groote, daarvoor liggende eilan- 
den Oost-Noenoekan en Sibetik zijii heuvel- 
achtig en zwaar begroeid. Midden over het 
laatstc eiland loopt. de grensscheiding. Van beide 
eilanden steken uitgestrekte zand- en modder- 
banken uit, waartusschen geulen toegang geven 
tot de rivieren； buiten die banken liggen eenige 
gevaren en loopt de bank vrij steil naar zee af. 

De baai wordt bezocht door schepen, die 
kolen komen innemen, welke op Engelsch ge- 
bied worden gevonden aan den bovenloop 
van de Silimpoponrivier en opgeslagen aan 
de Westkust van Sibetik en van voldoende 
kwaliteit zijn ； ook hout wordt hier afgescheept. Zie 
Zeemansgids dee】IV, 

LUCIPARA-EILANDEN. Vier koraaleilanden samen 
op een groot rif gelegen in de Band a- zee, op 127° 37' 
O.L. en 5° 27' Z.B., hier en daar met geboomte begroeid, 
doch geheel on- bewoond. In 1837 strandde hierop het 
stoom- schip Willem I, dat den nieuwbenoemden Gou- 
verneur der Molukken De Stuers naar Ambon 
overvoerde. De Lucipara-eilanden ressortee- ren onder 
de onderafdeeling en afdeeling Am- boina van de 
gelijknamige residentie. 

LUCIPARAPUNT. Modderkaap in het Oostcn van de 
residentie Palembang, een weinig ten zuiden van de 
plaats, waar de Siloempoer in Straat Banka uitmondt.
 t 

LUFFA ACUTANGULA Roxb., fam. Cucur- bitaceae. 
Otola (MAL.), Bloestroe (JAV.), Lejor, fimes (SOEND.)., 
kiimplant met 5—7-loBbige, hoekige bladeren en groote 
geJe bloemen, is bekend om de geribde cylindri- sche 
vruchten, van binnen met vruchtmoes, waar doorheen 
een netvormig vaatbundelweefsel loopt. Dit laatste 
wordt, na verwijdering van het vruchtmoes, gebruikt als 
lu任aspons, lu£Ea- zolen enz. De plant werkt diuretisch, 
de rijpe vruchten zijn laxeerend; een afkooksel van de 
bladeren is een middel tegen uraemie. 

LUIAARD. Naam door de Europeanen in den 
Indischen Archipel ten onrechte toege- kend aan den 
KOEKANG (Zie aldaar), wegens diens oppervlakkige 
gelijkenis met den Luiaard van Zuid-Amerika. 

LUIPAARD. Zie BANTER. 
LUIS. Zie TINGGI. 
LUITENANT-GOUVERNEUR. De Nederland- Bchc 

vertaling van den titel Lieutenant-Gover- nor, gevoerd 
door Th. Stamford Raffles en J. Fendal], die tijdeng het 
Engelsche tusschen- bestuur onder het oppertoezicht van 
Jen Gou- verneur-Generaal to Calcutta het eiland Java en 
onderhoorigheden bestuurden. 

Luit.-Gouv, van Rijks Aziatische be- gtti?gen 
trad in 1822 de generaal H. M. de °c [ op； als zobdanig 
was hij aangewezen in geva] van overlijden of vertrek 
van den Gouv.- 

Gencraal voorloopig het opperbestuur dior bezit- tingen 
te voeren. 

LUITENANT-GOUVERNEUR-GENERAAL. 
Titel van den hoogen anibtenaar, welken do Koningin 
krachtcns art. 4 Reg.-rcgl. aan den Goxiv.-Generaal kan 
toevoegen en die bestemd is den landvoogd voorloopig 
op te volgen on in- middels zoodanig werkzaam te zijn 
als door den Koning of den Gouv.-Generaal zal worden 
voorgeschreven. V66r de vaststelling van het thans 
geldende Reg.-regl. hebben verscheidene staatslieden 
dien titel gevoerd. Zij waren: A. A. Buijskes, die in 1806 
tot Luit.-Gouv.-Generaal benoemd werd, met last om, als 
Daendels niot in Indie mocht zijn aangekomen, het 
bestuur van den Gouv.-Generaal Wiese over te nemen, 
cn die in April 1808 door Daendels als Luit.- Gouv.-
Generaal we rd geinstalleerd ； de generaal H. M. de 
Kock, die eerst als Luit.-Gouv., sedert 4 Februari 1826 
als Luit.-Gouv.-Generaal, was aangewezen den Gouv.-
Gen. in geval van overlijden of vertrek voorloopig te 
vervangen en als Luit.-Gouv.-Generaal als hoofd der 
Indischo Regeering onder den Comm.-Generaal Du Bus 
de Gisignies werkzaam was; voorts de generaal D. J. de 
Eerens, die 5 Sept, 1834 tot Luit.- Gouv.-Generaal 
benoemd word en 5 Maart 1835 als zoodanig optrad, 
torwijl J. G. Baud ala Gouv.-Generaal ad interim het 
bestuur voerde. 

Sedert de vaststelling van het Reg.-regl. is geen Luit.-
Gouv.-Generaal meer benoemd. 

LUMNITZERA COCCINEA W. et A., fam. 
Conibretaceae. Kajoo pasir (MAL. ), Doedoek (JAV.). 
Boomheester, in de mangrove voor- komend met fraaie 
roode bloemcn. Do bladeren worden tegen do spruw 
gebruikt.%人〃r 

LUTHERSCH GENOOTSCHAP VOOR IN- EN 

UITWENDIGE ZENDING (Nederlandsch). Gevestigd te 
Amsterdam. Arbeidsveld: de Batoc- eiianden ten Westen 
van Sumatra, waar het Genootschap tweo 
zendingsposten onderhoudt. Zie verder ZENDING 
(Protcstantschc). 

LYCOPERSICUM ESCULENTUM Mil】. Fam. 
Solanaceae, kruidachtige plant met kleino gelo bloemcn 
en roode besvruchten, de bekende Tomaten, TGroeng 
bali (MAL.), Ranti (JAV.), die ook in Indie bij de 
spijsbereiding op vclcr- lei wijzen worden gebruikt. Sap 
van bladeren en vruchten is bovendien ccn inlandsch ge- 
neesmiddel. 乂，\" '' 

LIJFWACHTENVDRAGONDERS. Reeds ten tijdo van 
G.G. Daendels hadden de Sultan van Djokjakarta en de 
Soesoehoenan van Soera- karta ieder ccn uit Europeanen 
eainengesteldo „grenadier-lijfwacht" (zie N. I. 
Plakaatboek XV, biz. 65), die blijkbaar in 1817 reeds 
ver- vormd waren tot een ,,dragondcr-]ijfwfichG'' (in 
genoemd jaar toch we rd de opperwachtmcestcr P. 
Wiesenian benoemd tot 2cn luitenant bij de lijfwacht-
dragonders. Zie Louw ,,Dc Java-oor- log." Deel I, noot 
aan den voet van biz. 403), alhoewel in den Regeerings-
aJmanak van 1826 voor eerst do namen van de co in man 
dan ten der detachementen lijfwaclit-dragonders ^Un 

vermeld. 
Bij de reorganisatie van de Cavalcrie in 187： (K. B. 

van 16 Aug. no. 75, Ind. Stb. no. 271) werden het 
„Regement 0.1. KavaJIene , de „Lijfwachtcn 
Dragonders" (2 detachementen, elk ter sterkte van 1 off., 
39 man en 39 paarden) en de “Djajang Sekars" vereenigd 
tot „net 
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Regement Kavallerio**. Do dicnston van do Lijfwacht-
dragondcrs, voornamolijk bestaando uit het betrekkcn 
van wachten, hot vergezcllcn van de rijtuigen dor 
vorsten en dor residenton, wanneer dezen Rogcerings-
cl6p6chcs aan do vorsten overbrachten, het bowaren van 
de rust in do Kratons, het oscorteoren van go van- gonon, 
cnz., werden opgedragen aan detacho- inenton van hot 
regiment, die op gezette tijdon door under。werden 
vervangen, ten eindo wedor vertrouwd to geraken met 
den dienst bij de legerruiterij. Voornamelijk om staat- 
kundigo redenen worden, krachtons Kon. reach- tiging, 
bij Gouv. beshiit, van 11 Juli 1882, no. 28 (Ind. Stb. no. 
192), in Djokjakarta en Soera- karta weder twee, elk op 
zichzelf staande deta- chementen Lijfwachton-
Dragonders opgericht, elk ter sterkte van 1 luitenant-
commandant, 49 Eur. minderen en 40 paarden. In 1912 
ech- ter (Kon. besl. van 5 Februari no. 71, Ind. Stb. no. 
264) werden beide detachementen op- nieuw in de 
formatie van het leger opgenomen, onder don naam 
„Eskadron Lijfwacht Cava- Icrie"; van dit eskadron, 
waarbij Europeanen en Inlanders zijn ingedecld, was 1 
peloton, onder den ritmeester-escadronscojnmandant, te 
Soe- rakarta in garnizoen, en 1 peloton te* Djokjakarta. 
Deze0avaleric verrichtte dezelfdediensten, dio vroeger 
door de detachementen lijfwacht- dragondera werden 
verricht, doch word bo- vendien geoefend voor haar taak 
in oorJogstijd, ids wanneer zij grootendeels bij het 
veldlegor word ingedeeld. Een “Instructie voor den 
Commandant van hot escad ron Lijfwacht Cavalerie** 
is vastgesteld bij Gouv. besl. van 

24 Mei 1910 no. 26. Bij de rcorganisatic van do cavalorio 
in 1918 wo id hot cskadron Lijfwachten- cavaleric 
omgcvormd in ccn gewoon veldeska- (iron, cchter met 
bestemming om als lijfwachtcn- cavalerio dienst tc doen
； ia daartoc verdeeld in tweo detachementen. <•攵.有
 v...:.九 

LIJKPLECHTIGHEDEN/Zie OVERLIJDEN. 
LIJN (CORNELIS VAN DER). Geb. te Alk- maar. In 

1627 als assistont to Batavia aango- komon, word hij 
achtcrecnvolgcns onderkoop- man, 
opperkoopman,boekhouder-generaal (1632), raad extra-
ordinair (1637), raad-ordinair (1638), eerste raad en 
direct.-generaal (1640) en aan- vaardde, door Van 
Diemen tot pres, van den Raad v. Indie aangesteld (12 
April 1645), het genoraal gouvemement over Indie op 19 
April d.a.v. Als provisioneel Gouv.-Generaal opge- 
tredon (10 Maart 1646), we rd hij 10 Oct. van. dat jaar 
door HH. XVII tot die waardigheid benoemd, welke hij 
7 Oct. 1650 nedorlegde. In het moederland toruggekeerd, 
bckleedde hij het ambt van burgemeester van Alkmaar 
(24 Dec. 1668); hij ovorleed in die plaats 27 Juli 1679. 

Tijdens zijn bestuur kwam de vrede van Munster tot 
stand en we rd het bekende regle- ment op het beleid der 
regeering van 1650 uitgevaardigd. Mot Solor, Bantam en 
Mataram we rd vrede gesloten en met den Vorst van het 
laatstgenoemde rijk een contract aangegaan, het eerste 
der Javaansche contracten. Strenga maatregelen werden 
genomen tot handhaving van het monopolie der Comp, 
in de Molukken, die weldra door groote onlusten werden 
gevolgd. 

M. 

MAANZAAD. Zio PAPAVER. 
MAARSCHALK (DAVID). Geborcn 13 April 1829 te 

,s Gravcnhagc, verliet hij op 10 Juli 1847 de K. M. A. te 
Breda, als 2dc luitenant der Genie O.-I. leger. Als 2c 
luitonant onderscheidde hij zich bij de expcditic op 
Borneo's Wcstkust, ter- wijl hij ook a]s le luit.-ingenieur 
de bijzone1 ere aandacht der Regcoring op zich vestigde. 
Hij doorliep do verdcrc militaire ran gen en word als 
luitonant-koloncl op zijn verzook op 24 September )868 
met den rang van kolonel gepensionneerd. Na zijn 
ontslag uit den inilitairen dienst trad Maarschalk op als 
voorzittor van het Oom" van Bestuur dor Ned. Ind. 
Spoorwcg Mij. cn vond hij voor zijn onvenuinderde 
energio con ruim arboidsveld in don aanleg van do 
apoorwoglijnon Soniarang—Vorstenlanden en 
Bfttavia—Buitonzorg. Na eon kort vorblijf in Nederland 
in 1870 legdo hij in 1872, toen boide genoemdo 
spoorwogon nagenoeg goheel voltooid on grootondeels 
in cxploitatio waron, zijn functics noor. In hot be lang 
der regecring wijddo hij zich aan con ontwerp voor con 
zeohaven in de onmiddollijko nabijhcid van Batavia tot 
hij in verband met den voorgenomen aanlog van 
Staatsspoorwegen op Java naar Nederland 
toruggeroepon word. De hcer Maarschalk word 

I 14 April 1875 ter bcschikking gestcld van den G.-G. van 
Ned. Indie om te worden benoemd 
I tot hoofdingenieur, chef van den dienst der I 
Staatsspoorwegen op Java, welke benoeming 27 Juni 1875 
plaats had. Na de lijnen Soerabaja— Pasoeroean—Malang 
bijna voltooid to hebben, keerde hij naar Nederland terug 
om van ad vies to dienen onitrent do uitbreiding der Staats-
spoorwegen met de lijnen Sidoardjo—^Solo en 
Buitonzorg—Preangcr Regentschappon. In 1878, na 
afloop der voorboroiding van verdero orga- nisatios, 
waaronder do inrichting van een Technisch bureau bij hot 
Ministerie van Kolo- nien, keorde do heer Maarschalk 
weder terug naar Indie, nu als Inspectcur-Generaal, Chef 
van den dienst der Staatsspoorwegen op Java. Hij verzocht 
in November 1880 ontslag uit dezo betrekking. Aan z\)n 
organisatietalent, zijn plichtsbesof on enorgio is het zeor 
zeker in do eorsto plaats to dankon dat de Staatsspoor-
wegen op Java tot stand zijn gekomon en aan den aanleg 
van Staatsspoorwegen Is dan ook onafscheidelijk do naam 
Maarschalk verbon- don.Maarschalk ovorleed op don 
13den April 1886. Zijn holder inzicht, karakter en 
arbeidskracht stompelen horn tot een dor bolangrijkste 
person on van de 19o oeuw, in Ned. Ind.workzaam A. S. 
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MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN DEN JA- VAAN. 
Word opgericht in 1866 door Dr. Willem Bosch, oud-
kolonel, chef van den militairen gcneeskundigen dienst 
in Indie, destijds editor reeds scdert 1848 werkzaam als 
publicist en fel en onvcrmoeid bestrijdor van het 
cultuurstelsel op Java. Weliswaar had, toen de 
oprichting der Maatschappij word overwogcn, Multatuli 
reeds zijn Max Havelaar geschreven; ook had Dr. W. B> 
Baroh van Hoevell toen reeds door zijne van 
verontwaardiging gloeiende parlementaire reel 
evoeringen een andereii geest gcbracht in do 
Nederlandsche vortegen woordiging, maar voor de 
groote massa, zelfs van het meer ontwikkelde volk, was 
het Indischc stelsel van besluur nog steeds een gesloten 
boek, in welks geheimen slechts enkelen waren 
ingewijd. En toch moest, waar scdert 1848 de bepaling 
van het Regeerings- beleid bij de natic was komen te 
liggen, indien men tot eene radicale verandering in de 
op een politick van exploitatio ten bate van het Moeder- 
land gegrondveste ludische huishouding wildo komeu, 
van het Nederlandsche volk zelf de wil tot wyziging 
uitgaan. Dr. Bosch achtto het daarom noodig, te trachten 
op de publieko opinio ten doze in den lande invloed te 
krijgen door opwekking en voorlichting op ruime 
schaal. Hij vond steun voor zijn denkbeeld bij een zeker 
aantal personen en zoo kwam do Maatsohappij tot nut 
van den Javaan tot stand met Dr. Bosch als voorzitter. 
Bij Kon. besluit van 24 Oct. 1867 no.57(Ned. Staatsct. 
van 27 Nov. d. a. v. no. 281) werd. de maatschappij als 
rechtspersoon erkend en haar Reglement goedgekeurd. 
De zetel van het hoofdbestuur was Arnhem (in Febr. 
1876 verlegd naar Rotterdam]. Het streven zou zijn om 
aan den Javaan" te hergeven de vrijhoid om to werken, 
op de wijze als hij zelf verkoos, en om te werken alleen 
voor eigen voordeel, met beschikking over de vruchten 
van zijn handen- arbeid en van ziju grond. In korten tijd 
telde de Maatschappij meer dan 2000 leden. De Maat-
schappij was gesplitst- in afdeelingen, over het geheele 
land verspreid en in die gemeenten, waar geen afdeeling 
gevestigd was, kon de be- hartiging van de belangen van 
do Maatschappij worden. opgedragen aan 
correspondenten. Do Maatschappij trachtte propaganda 
voor hare denkbeelden te maken door het houden van 
vergaderingen, waarbij ook uitzending van sprekors 
plaats had en door verspreiding van populaire 
geschriften. In de algemeone ver- gad ering der 
Maatschappij, in September 1868 te Arnhem gehouden, 
werd besloten de tot dusver op ongeregelde tijdstippen 
verschenen geschriften door een periodiek uitkomend 
blad te vervangen. Bit blad versclieen nu eens tweemaal, 
dan weer eens in de maand. Van 1 Jan. 1872 af had het 
den vorm van een klein-formaat-courant met den naam 
„Nederland en Java". 

In de eerste jaren van haar bestaan heeft de 
Maatschappij zich in een redelijko belangstelling 
verhougd en ongetwijfeld heeft zij in niet geringe mat? 
bijgedragen tot het doen baan broken in ge jaren 1866—
1870 van nieuwe begrippon op het gebied der kolonialo 
politick in den boezem van het Nederlandsche volk. In 
die jaren werd de geleidelijke afschaffing van het 
cultuurstelsel definitief besloten. De agrarisclie wet van 
.9 £pril 1870 opende de mogelijkheid er de particuliere 
nijverheid en vryen arbeid voor in 

de plaats to stollen. De diffcrontiecle invoer- rechten, dio 
ten gevolge hadden, dat do Javaan schattuig betaalde ten 
behoove van Nederlandsche industricelen, werden 
afgeschaft bij do wet van 17 Nov. 1872. Na dezo 
vorkregen resul- taten verflauwdo de bcjlangstolling van 
het Nederlandsche volk in de Maatschappij. Vooral schijnt 
dit het geval to zijn geworden na het over- lifden in Moi 
1874 van haar voorzitter, later eore-voorzitter, die altyd. 
haar stuwonde kracht geweest was, Dr. Bosch 
(lovensbericht in Nederland en Java" van 1 J uni 1874 en 
in Tijd- schrift voor N.-I. 1874, I biz. 490). 

Ten einde nieuw levcn in de Maatschappij te brengen, 
formuleerde het hoofdbestuur in Oct. 1874 een nieuw, 
concreet gesteld tweeledig programma: 1°. bevorderiug 
van het inlandsch onderwijs door oprichting op Java van 
een kweekschool op kleine schaal met later bij- komendo 
school, 2°. verkrijging van de af- schaffing van batigo 
sloten, door afscheiding der Indische financien van die van 
het moeder- land. Dit tweeledig progranima werd kenbaar 
gemaakt in een manifest der Maatschappij, dat in duizende 
exeinplaron door Nederland werd verspreid, terwijl voorts 
de Maatschappij een ad res richtte tot de Tweede Kamer 
der Staten Gencraal ,opdat niet meer voor Nederlandsche 
doeleinden zou worden beschikt over Indischo middelen. 

De ontvangsten voor de op te richten kweck- school 
waren echter zoo gering, dat in de versto verte niet kon 
worden gedacht aan hot nemen van initiatief voor 
voorbereidendo maatregelcn ter zakc en voor het 
denkbeeld. van scheiding van Nederlandsche en Indische 
financien waa het Nederlandsche volk destijds nog niet 
rijp. 

Een nadere reorgan isatie en vereen voudiging der 
Maatschappij door opheffing van do van weinig leven 
getuigende afdcelingen en corres- pondcntscha])pen 
inocht niet baton. In Doc. 1870 rnoest worden 
gcconstatcerd, dat het aantal leden, dat voor het 
lidmaatschap bedankte, van maand tot maand toenam. 
Onder dio omstan- dighedon werd besloten tot ontbinding 
van d(> Maatschappij over te gaan. 1 Fcbr. 1877 hicl'i zij 
op te bestaan. 

Zio ook Multatuli, IVo bundcl Idccn ondcr no. 942 cn 
de Bladen der Maatschappij no. 4, April 1871, biz. 125[cn 
no. 6, Juni 1871 biz. 170. 

MAATSCHAPPIJEN. Hierondcr zijn vormold. de ala 
maatschappij opgorichto iusteliingon, welko bevordering 
der wotenschap met betrekking tot Ned.-Indie ten doel hob 
ben (zio ook COMI 雯仓, GENOOTSCHAPPEN, 
INSTITUTEN, SYN- DIOATEN, VEREENIGINGEN). 

Maatschappij van N ij v o r h e i d. De Maatschappij, 
achtereen volgens bekond onder de namen: 
Oeconomischo tokst van do Holland- Bche Maatschappij 
der Wotenschappen (1777一 1797), Nationale 
Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij (1797—
1807), Hollandscho Huishoudelijke Maatschappij 
(1807—J815), Nedcr- landsche Huishoudelijke 
Maatschappij (1815一 182.6), Nederlandsche 
Maatschappij tot bevor- dering van Nijverheid (1826—31 
Doc. 1902), draagt scdert 1 Januari 1903 don naam van: 
Maaischappij van Nijverlieid. 

Hot doel der Maatschappij is vermoerdoring van 
volkswelvaarb door de bevordering der * nijverheid in al 
haro onderdeelon, als: fabrieks- 
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en handwerksn ijvorhoid, koophando], schcep- vaart, 
landbouw en visschorijon, zoowel hier to lande als in de 
kolonien en overzeesche bezittingen. 

Uitcraard kan hier slecbts worden vermeld, wat de 
Maatschappij met betrokking tot Ned. Indie tot stand 
bracht en nog verricht. 

De zetel der Maatschappij is gevostigd to Haarlem. 
De Maatschappij tracht haar doel to bereiken door: 
a. het opwokken van de bclangstclling in en het 

bevorderen van de waardeering der Nodcr- landscho en 
Nederlandsch-Indische Nijverheid; 

b. het bcspreken zoowel in het hoofdbcstuur als in 
de departemcnten en algemeene verga- deringen, van 
onderwerpen, die de strckking hebben om de 
volkswelvaart to vermeerderen ； 

c. het uitgeven van een orgaan ； 
d. het ho uden van congressen; 
e. het oprichten, subsidieeren en in stand Louden 

van museums, scholen, boekerijen on andero 
instellingen; 

/. het onderzoeken of doen onderzoeken van 
vraagstukken van cconomische strekking; 

g. het uitschrijven van prijsvragen; 
li. het toekennen van vereerendo getuig- echriften en 

cerepenningcn; 
i. het houden van tentoonstellingen. 
Tot de stichtingen der Maatschappij behooren : het 

Koloniaal Museum te Haarlem, geopend in 1871 en in 
1913 geschonken a an het Koloniaal Instituut te 
Amsterdam, zie KOLONIAAL MUSEUM; het Museum 
van Kunstnijverhcid te Haarlom, geo pend in 1877; en 
het Bureau voor Handelsinlichtingcn te Amsterdam, 
geopend in 1903. 

Wie do industrieclc geschiedenis van ons land 
naslaat, zal den naam der Maatschappij verbon- den 
vinden aan schier a lie pogingen om do pu- blieke opinie 
en door haar de regeeringen van etaat en gewest te 
winnen voor het openen van niouwe hulpbronnen voor 
handel cn nyverheid. 

In 1916 teldo do Maatschappij zeven en dertig 
departementen en ongeveer 3300 leden. 

Het Hoofdbcstuur bestaat uit 12 leden, van wie ccn 
deel door de algemeono vergadering, eon deel door de 
departementen zijn aangowezen. Telkon jaro treden drie 
ledon af, cl io niet dadelijk liorkiesbaar zijn. Dit en de 
vcrplichting om olko ticn jaar con algeheelo lierzicning 
der wet in overweging to ncmen, waarborgen hot 
aanpassingsvermogen aan de telkens wisselendo 
omstandighedon on hebbon bewerkt, dal do 
Maatschappij niet is verouderd. 

Do dagolijkscho leiding berust in han don van den 
algcmeencn sccrotaris-penningnicester, to- vens 
rcdactcur van hot Tijdschrift, wicns bureau zich in het 
paviljocn to Haarlem bevindt. 

Nederland sc h-I n d i 8 c h c )n a a t- s c }i a p p ij 
van nij verheid e n 1 a n d- b o u w. Dczo maatschappij, 
wuarvan do zetol to Batavia is gevestigd, is in 1853 
opgericht. Zij stclt zich ten doel do bovordering van 
nijvorhoid en landbouw in Ncclerlandsch-Indie. Dit doel 
tracht zij to boreikon door: a allc mot nijverheid en 
landbouw in verband staando zaken in bo- handeling to 
nemen, waarointrent haar ad vies wordt govraagd; b de 
uitgifto van ecn tijdschrift en de notulen harcr 
vergaderingen; c do uitgifto van afzonderlijke 
verhandclingon; d hot uit- schrijvon van prijsvragen; e 
l.et aanlcggon con er 

vcrzamcling van natuur- en nijverheid-voort- brongsclcn. 
Van hot Tijdschrift verschecn in 1916 het 91e deel. 
To Amsterdam bestond sedert 1888van dezo 

Maatschappij eeno Ncderlandschc afd eelin g, welko in 
1899 haren zetel to 's-Gravcnhage vostigde. Doze stelt 
zich ten doeFtle nijverheid en den landbouw der kolonien 
in Oost en West in den nicest uitgestrekten zin te bevor-
deren, hotzij door tusschenkonist van de Maat- schappy 
te Batavia, hetzij zelfstandig. 

De middelen, welke de afdeeling tot beroiking van 
haar doel aanwendt, zijn voordr&chten en debatten in 
algemeeno en bestuursvergadorin- gen, het bespreken van 
de algemeene en bijzon- dere belangen van nijverheid, 
landbouw en handel en van al wat daarop invloed 
uitoefent, zoowel meL Rogceringspersonen als met 
anderen, het indicnen ter zakc van vertoogen aan de Re 
geering on do Volksvertegenwoordiging. 

Van de handelingen der afdeeling wordt verslag 
gedaan in het weekblad „do Iiidische Mercuur". 

Maatschappij ter bevorderin g van het natuur kundig 
o n d e r- z o e k der Nederlandsche k o 1 o- n i e n. Den 
7cn Januari 1888 kwam op initia- tief van Dr. M. Trcub, 
den directeur van ‘8 lands plantentuin te Batavia, tijdens 
een aan hem ver- leend buitonlandsch vorlof eene 
Commissie tot stand tot bevordering van het 
natuurkundig onderzoek in do Nederlandsche kolonien. 
In Indie richtto Troub na zijn terugkeer nog in datzelfde 
jaar op een “Indisch Comite voor we- tenschappolijk 
onderzoek", welk Comite met de Commissie in 
Nederland zou samenwerken. Deze samenworking 
levordo aanvankelijk weinig be. vredigonde resultaten, 
voornamelijk omdat noch Co in it 6 noch Commissie over 
de noodigo fondsen beschikten. Het 0omit6 toch volgde 
dezelfdo ge- dragslijn als de Commissie, welke bij hare 
oprich- ting op den voorgrond stelde/dat?zij zelve geen 
gel- den voor het door haar beoogde doel zou bijeen- 
brengen. Eventueelo aanvragen om geldelijken. steun bij 
de Regeering of bij particuliercn, ten bate van een 
ondeixleel van natuur-onderzoek in de kolonien, zouden 
behooren te geschieden ten name van do verceniging of 
den persoon, dio zoodanig ondorzook ondernam; de 
Commissie als zoodanig zou daarbij alleen bemiddelend 
optre- don； zij zou dus eon bloot adviscereud karak- ter 
hobben. Dezc gedragslijn we rd gevolgd toen, op initiatief 
van do Indischo afdeeling, aan Dr. J. F. Van Bommolen 
we rd opgedragen ecn zoologisch ondorzoek in to stcllcn 
aan de Zuid- kust van do Proangcr en toon Dr. A. A. W. 
Hu- brecht, op uitnoodiging van de Koninldijko na- 
tuurkundige Verceniging te Batavia, door een 
Rijkssubsiclio zich in staat gesteld zag tot hot doen van 
eon cmbryologisch ondorzoek op de Grooto Soonda-
oilanden. 

Dr. L. Scrrurier, do directeur van het e.thxio-t grafisch 
museum to Lcidon, gaf in 1889 aan de werkzaamlicid 
dezer Commissio eene belangrijko uitbreiding door het 
initiatief te nemcn tot do stichting conor Maatschappi), 
die een gelijk- soortig doel nastrooft als de 
bovenvermelde Commissie cn dio bij haro oprichtiug 
samen- working mot dio Commissie in haro statuten 
schroof. In 1910 word do Commissio mot die 
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Maatschappy vereenigd, waarbij de leden als 
ndviseercnde leden in do Maatschappij worden op-
genomen. Later werd nog eeno overeenkomst mot het 
Kon. Ned. Aardr. Genootschap aangegaan. 

De statuten omschrijvcn het doel dor Maatschappij 
aldus: * 

Onder den naam van jMaatschappij ter bevor- dering 
van het nat,uurkundig onderzoek der Ned. Kolonien is 
14 Mei 1S90 voor den tijd van 29 jaren opgericht eene 
vereeniging te Amsterdam gevestigd. De Maatschappij 
stelt zich ten doel de uitbreiding van de kennis der 
natuurlijke ge- steldheid van de Ned. Kolonien, zoowel 
met het oog op de belangen der wetenschap, als op die 
van landbouw en nijverheid. De Maatschappij bewcegt 
zich hoofdzakelyk op het gebied der zoologie, botanic, 
geologic, anthropologic en cthnograpliie en vervult hare 
taak： lo. door het voorbereiden van 
ondcrzoekingstochten in de Ned. Kolonien en het geheel 
of gedeoltclijk subsidieeren van deze, al of niet in 
vereeniging met andcrc lichamen, alsmede door het toe- 
kennen van geldelijke hulp aan Nederlandscho of in 
Nederlandschen dienst staande natuur- onderzoekers; 
2o. door het verleenen van steun aan bo ven bedoelde 
personen, bij hunne voor- bereidende studien, of het 
verstrekken van in- strumenten voor hun onderzoek 
noodig； 3°. door het subsidieeren en verspreiden van 
gedrukte mededeelingen ； 4°. door het toekennen, zoo 
daartoe aanleiding is, van eene gouden inedaillc, ter 
waarde van hoogstens f 300 aan hem, of haar, die door 
persoonlijk onderzoek in loco zich bij- zonder 
verdicnstelijk gemaakt hceft met be- trekking tot het 
door de Maatschappij beoogde doel. 5o. door bij de 
Regeering of bij Genoot- scliappcn al zoodanige 
adviezen of verzoeken in te dienen, als aan het 
natuurkundig of tech- nisch onderzoek van de 
Nederlandsche kolonien kunnen geacht worden 
bovorderlijk te zijn. 

Bij het verleenen van subsidien zullen zoo reel 
mogelijk de belangen der vijf hiervoren genoeinde 
wetenschappen gelijkelijk worden behartigd, terwijl 
ook zoodanige onderzoekingen zullen worden gesteund, 
waaraan technische doel- ein den ten grondslag liggen. 

In Oost- en West-Indie tracht de maatschappij zich 
de medewerking te verzekeren van plaat- selijke 
comitEs, die zich tot medewerking verbin- dende, 
evenwel zelfstandig zullen zijn in hunne organisatie. 
Het Indisch Oomite voor wetensch. onderzoekingen 
vertegenwoordigt nu de Maatschappij in Indie en om het 
heen en wecr zenden van g roote geld som men te 
voorkomen, werd het wenschelijk geacht, dat het 
Comite in Indie de beschikking kon krijgen over de 
regeerings- eubsidie voor wetenschappelijke exped 
ities. Daarvoor was het noodig, dat het rechtsper- 
soonlijkhcid verkreeg (zie verder COMIT街. 

De Maatschappij, die, in afwijking van de vroegere 
Commissie, het bijeenbrengen van fondsen op zich nam, 
slaagde er in, eengroej) van belangstellende mannen 
bereid te vinden om door rentelooze voorschotten, gif 
ten in eens of jaarlijksche bijdragen een kapitaal te 
vormen, waaruit reeds aan verschillende wetenschap- 
pe?gke reizigers en natuuronderzoekers geldelijke 
ondersteuning verleend is. 

De voornaamste expedities, die met behulp en onder 
de auspicien van de Maatschappij zijn uitgerust, zyn de 
volgende: 

Do Borneo-expeditie van G. A. F. Molengraaff 

1893—1894. 
Tocht dwars door Borneo, 1896—1897 door 

Dr. A. W. Nieuwenhuis. 
De Siboga expeditie, 1899—1900. 
Commissiereis naar Centraal Borneo, 1898— 

1900 door Dr. Nieuwenhuis. 
Do Noord Nieuw-Guinca expeditie van Wich- 

niann, 1903. 
Do eerste Zuid Nieuw-Guinea expeditio van 

Lorentz, 1907. 
De twecde Zuid Nieuw-Guinca expeditio van 

Lorentz, 1909—1910. 
De derde Zuid-Nieuw-Guinea expeditio van 

Franssen Hcrderschee, 1912—1913. 
MABA. Tidoreesch district van de onderafdee- ling W6da, afdeeling Halmah6ra, residentie Ter- 

nate en Onderh., omvattende het gehcele N.O.- 
lijke scliicreiland, het N.lijke deel van het O.lijke 
schiereiland van Halmahdra, alsmede het Z.lijko 
deel van de Kaoe-baai tot aan kaap Tofongo. Het 
is vcrdeeld in de landschappen: Bitjoli, Boeli, 
Wajam61i cn Lolo bat a. Het centraalgebergte is 
het，hoogst ten Z.O. van Ekor en wordt tot aan 
kaap Lei-Lei geleidelijk lager (GOO—300 M.). Vor- 
binding van W. en O.-kust over land bestaat al- 
leen door twee voetpaden： van Dodaga naar 
Boeli en van Soalat naar Maba. Zij zyn echtor al- 
leen voor inlanders bruikbaar. Het grootsto go- 
deelto van het N.O.lijk schiereiland is onbe- 
woond. De bosschen bovatten veel deugdelijk 
timmerhout en da mar. Er zijn slechts enkelo on- 
beduidende riviertjes, die in de binnenbaai van 
Kaoo uitwateren. (Zie HALMAHlSRA). De be- 
volking bestaat uit mohammedanen, heidenon en 
enkele christenen en bewoont de kusten van do 
Kaoe- cn do Boeli-baaien. Landbouw, inzameling 
van boschprodukten en vischvangst zijn de 
hoofdniiddelen van bestaan. Vroeger was Ekor 
de uitvoerhaven voor het Z.lijke deel van do 
Kaoebaai; nu is het Ake Salaka, nedert een 
Europeaan zich daar heeft gevestigd en er ook 
groote klapper-aanplantingen aangelegd heeft. 
Op aanvraag wordt Ake Salaka door do Pakct- 
vaart Mij. aangedaan. Het districtshoofd woont 
te Maba./-. 

MABA. Plantengcslacht der Ebenaceeen, waar- 
van cenigo soorton Ebbenhout leveron. Hol 
ruocst bekond is M. elliptica Forst, een boom, 
die in het Oosten van den Archipci vrij alge- 
meen schijnt te zijn en het zg. Boeroesche Eb- 
benhout Icvort [kajoearfing (JAV.), Ki arCng 
(SOEND.), Kajoearang(MAL.), Botolino (TERNATE 
en TIDORE), Ai m戒n (BOEIIOE), Kajoe itam 
(MAL. MOL.)]. Het spint is hard en wit van klour, 
het kernhout diepzwart. Een fraaie kleur krijgt 
het pas na be it sen en polijwton. In kwaliteit 
staat hot ver achter bij do Afrikaanscho Ebben- 
houtsoorton, daar het gemakkelijk scheurt en 
minder goed te bewerkon is. Het wordt o.a. door 
meubclmakers gobruikt. Maba merguensis Hiern, 
Kajoo BoedCng, Kajoe Loetoeng (JAV.), komt in 
O.-Java voor; daarvan wordt hot hout voor wan- 
delstokken en dergolijko gobruikt. Zio ook DIOS- 
PYROS. 

MACADAMIA TERNIFOLIA. F. v. Miill, fam. 
Proteaceae. Een fraaie boom uit subtro- 
pisch Australie, geschikt voor do bergstrekon 
van Java en o. in. to Tjibodas op 1000 M. 
l\oogto gekweekt, waar de boom ge re geld vruch- 
ton draagt. Dezo laatsto gelijken op hazolno- 
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ton, doch hebben cen buitongowoon harden vruchtwand. 
Hot zaad is cotbaar on bevat olio. Bokend als 
Australischo hazelnoot. Hot roodo hout schijnt zecr go 
cd te zijn voor fyn work. 

MACARANGA TANARIUS Miill. arg., fam. 
Euphorbiaceae, Madau (? MAL.), Mara (SOEND.), 
Karahan, Toetoop of Tootocp antjoor (JAV.), Hanoowa 
(AMB. LANDST. ). Lago boom met krommen stam, 
algemeen over Z.O. Azie tot trop. Australio. vorbroid, 
op Java tot 1400 M. bovon zee. Hot taaio hout wordt in 
do Lam- pongs veel gebruikt voor ladders bij den pepcr- 
pluk. Hot molksap gebruikt men als houtlijni. Ook 
andero soorten van Macaranga loveren een soortgelijko 
lijm bv. M. gigantea, M. bancana, beido van Z.-Sumatra. 

MACCLUERGOLF, op do Westkust van Noord 
Nieuw-Guinea, loopt ruiin 200 K.M. om de Oost het 
land in, is aan den Westingang bijna 50 K.M. breed en 
loopt versmallend toe tot 20 K.M. tor hoogte van hoek 
Tan ah M&ah "op do Zuidkust； het gelijkmatig breede 
gedeelte daar- beoosten wordt de golf van Bintocni 
genoemd. 

Do Zuidkust is aanvankelijk steil, rotsig, grillig van 
vorm en ingesneden door een paar baaien, waarvau do 
oevers gedeeltelijk bedekt zijn met rizophoren； zij 
loopt glooiond op tot vrij hoog hoogland. Voor do 
SSkarbaai liggen de heuvelach- tige, steile, begrooide 
Ogar-eilanden,van welke het grootste hoog en rotsig is. 
In deze en de andero baaien zijn nederzettingon, 
overigens is de kust zeer schaars bevolkt. Z. O. van de 
Ogar-eilan- den wordt de diepe bocht van Goras 
gevormd, waarvan de Westoever bestaat uit steil op- 
rijzende, zwaar begroeiile, uitgespofelde kalk- rotsen, 
waarvoor enkele rotsoilandjes liggen; deze kust loopt op 
in tallooze suikerbroodvor- mige topjes, waarop 
kaarsrechte, kaalgebrande stammen staan en waaraebter 
een hooger ge- bergte zonder ken ba re toppen gezien 
wordt. In het cliepste der bocht van Goras wordt do kust 
vlak en moerassig en vertoont verder een 
rizophorcnboschrand, waaracliter het gebergte hoe 
langer hoe mcer van de kust afwijkt. Hier mondt de 
eerste bclnngrijke, smalle, maar diepe rivier in zee uit. 
Bij hock Tanah M6rah, waar de Zuidkust bcJangrijk 
uitspringt, ligt een kleino hcuvclgroep van rooden loom 
met kale buiten- kanten. Mccr om do Oost is er op de 
Zuid- en OostkuHt ■ van de golf van Bintocni eigenlijk 
geen sprake van land, uitgezonderd onkelo zeer klcine 
houvolachtige gedcelten van niot moor dan 10 M. 
hoogte, welke door do inlanders in cultuur zijn gobracht. 
Do talrijko rivieron, waaronder diepo met breedo 
mondon welke door troesan8 met elkander zijn 
verbondon, bespoo- len den buitenkant van uitgestrekto 
rizophoren- boHSchen, landwaarts in worden dio 
stroomon smaller cn ccrst wan nee r zij al lang niot meor 
bevaarbnar zijn voor zeeschepon, gaan do oevers uit 
vasten grond bestaan. V66r de voornaam- ste monden 
dicr rivieren liggen grooto rizopho- rencilundon; aan den 
bo von loop vindt men nederzettingon en beoosten do 
Kaitcro koint hier en da ar heuvclland voor. 

De Oostkust van do golf van Bintoeni is 8lechts con 
20-tal K. M. vorwijderd van do Westkust der 
Geolvinkbaai; deze strook ia heuvelachtig en springt met 
het eiland Modan, dat eon kenbaren top heeft en waar de 
bestuurs- ambtonaar is gevestigd, een goed eind om do 

West uit. Bcnoorden cn bezuiden dit ciland ligt weer cen 
aantai rizophoreneilanden, waar- tusschcn een labyrint 
van smalle, kronkelendo wfttorwegen, waarin 66n enkel 
rotseiland je Srowenoe wordt gevonden. 

Do Noordkust bestaat uit laag mocrasland mot 
rizophorenrand, in het Westen o. a. bij hoek Sabra cn bij 
kampong Tarof afgewisseld met enkele stukken 
zandstrand, waarop boom- groepen, tcrwijl in het 
Oostgedeelte een paar ken bare heuvels liggen. De 
oevers dor talrijko rivieren, waardoor bet moeras 
afwatert en waaronder enkele belangrijkc zijn, dio in den 
bovenloop nederzettingen hebben, zijn laag. De kust is 
onbowoond, doch er heeft aan de baai cen voortdurend 
verkeer met inlandsche prauwon plaats wegens de 
sagobosschen, welke hier worden gevonden. 

De diepten in de golf zijn zeer ongelijk. In het 
Westgedeelte liggon, in de richting van het vaarwater, 
hardo ruggen van zand en koraal met betrekkelyk veel 
water； gevaren komen alleen voor langs de rotsige 
Zuidkust, bij de Ogar-eilanden en in de bocht van Goras, 
welke laatste bijna wordt gevuld door een breede 
modderbank waarvoor droge, barde ruggen met weinig 
water liggen. In de golf van Bintoeni loopt do diepte 
geleidelijk op en steken, vooral van den Oostwal, breede 
modderbanken voor de rizophoreneilanden uit; ook 
langs de Noordkust vindt men in de bochten, tusschen de 
rivier- monden, banken van vcelal harden grond met 
steilen buitenkant, 

De geheele MftccJuergolf heeft een gunstig kli- 
maat,een matigen regenval, matige warmte en koe- le 
nachtcn, vooral in den Oostmoesson ;in de bocht van 
Bintoeni is hot bijna onafgebroken mooi weer, dagen 
van doorstaanden regen of harden wind komen daar niet 
voor. De Westmoesson staat slechts matig krachtig door 
met enkele harde buien ； in de golf van Bintoeni (do 
waamemin- gen loopen slechts over een jaar) kwam deze 
reeds in het begin van November door en woei er elken 
middag een stijve wind ； de Oost- moesson brengt 
heiigheid, soms zelfs mist en Z.O.*wind, die, in de golf 
van Bintoeni, reeds in Augustus naar het Z.W. begon te 
loopen. Regen komt het geheele jaar voor, maar valt in 
het Westgedeelte voomamelijk in de kenteringmaanden 
April en Mei, October en November: in de golf van 
Bintoeni viel deze in hot laatst van den Oostmoesson en 
nam niet toe in hot begin van don Westmoesson, wel 
koiuon zwaro dampen, tot mist toe, voor. 

Do stroom loopt tweemaal daags in en uit en trekt 
hard door do diepe geulen tusschon de ruggen; tegen 
laagwatcr vooren do groote riviere n bolangrijko 
hoeveolhcden water af cn in don regentijd troft mon het 
geelbruino rivier- water, dat schorp afstookt tegen het 
hejdere zeewater, reeds op grooten a f st and uit de kust 
aan. Zee staat or alleen in den Westmoesson en dan nog 
slechts bij uitzondoring. 

Do vcrtikalc waterboweging is overheerschend. 
dubbeldaagsch, Noord- on Zuidkust hebben ge- lijktijdig 
hoogwater. De rijzing on daling is schijnbaar zeor 
onregohnatig en loopt uiteen van enkele d.M. tot moor 
dan 2 M., wclk bedrag achtcr in do golf van Bintoeni, 
ten govolgo van opstuwing, tooneomt tot 6 M. Zie 
Zeeuians- gids dool VI. 
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MACHILUS RIMOSA Bl. f., fam. Lauraceae. GSlam, 
Hoeroe gambir, Hooroe poespa (SOEND.), Wooroo 
djangggl (JAV.). Lage boom met slan- ken stain, op Java 
verspreid tusschen 700 en 2000 M. bo ven zee. Het hout 
wordt op vole plaatsen als bouwhout gejjruikt. 

MACIS. De latijnscho naam van foolie, d. i. de als 
specerij gebruikelijke zaadrok der noot- muskaat (zio 
NOTEMUSK. AAT). Do naam macis komt reeds voor 
in do Pseudolus van Plautus, in de 2e couw v. C. 
gescl)reven. 

MACKENZIE (COLIN). Gcboren in on go veer 1753 
op het eiland Lewis in Schotland, trad Mackenzie reeds 
vroeg in dienst van de Engel- echo Oost-Indische 
Conipagnie, waar hij ge- plaatst werd bij de genio. Hij 
commandeerde de genie-troepen zoowel bij de 
inbezitneming van Ceylon in 1796 als bij die van Java in 
1811; op laatstgenoemd eiland blcef hij tot Juli 1813. Hij 
nam er een werkzaam aandcel in do liervor- mingen van 
Raffles, die hem a an het hoofd plaatsto van een 
Commissi。om onderzoek te doen naar den toestand van 
het land in het algemeen en de administratie in het 
bijzonder. In 1813 naar Britsch-Indie teruggekeerd, 
over- leed hij in 1821 te Calcutta als Surveyor-general of 
India. 

Mackenzie's vrerkzaaniheid op Java is vooral van 
belang door do grootc massa der door hem verzamelde 
gegevens, welkc na verschillendo lotgevallen thans 
terecht gekomen zijn in het India Office te Louden. 
Behalve minder nierk- waardig© stukken (bv, 
vertalingen van ge- drukte Hollandsche werken en 
artikelen), zijn daarbij een nienigte officieele 
documenten, ten deele waarschijnlijk afkomstig uit de 
archieven te Batavia, memories van overgavo, en derge- 
lijko; voorts allerlei manuscripten, die hij ten geschenko 
on tvin g of aankocht, antwoorden van correspondenten, 
tot wie hij zich om inlichtingen had gowend, enz. Op die 
wijze bevatten do pa- pieren van Mackenzie velo 
nergens anders a an te treffen gegevens over de 
toestanden op Java in het eind dor 18e en begin der I9o 
eeuw. 

Een catalogus van de door Mackenzie vor- zamelde 
stukken wordt uitgegeven onder den titel: Catalogue of 
Manuscripts hi European languages belonging to the 
Library of the India Office, Volume I： The Mackenzie 
Collections, waarvan een Part I； The 1822 Collection 
and the Private Collection, samengesteld door C. O. 
Blagden, in 1916 vcrschenen is. Voor verdero 
bijzonderheden aangaandc Mackenzie's loven kan 
worden verwezen naar Lee's Dictionary of National 
Biography, XXXV (1893), p. 138 vg. 

MACKLOT (Dr： HEINRICH CHRISTIAN). Geb. to 
Frankfort a/M. 20 Oct. 1799. Promo- veerde 15 April 
1822 to Heidelberg tot doctor in de wis- on natuurkunde 
en de genoeskunde. Op verzoek van Boie (zie dien 
naam) kreeg hij een werkkring aan het Leidschc 
Museum. Bij K. B. van 5 Dec. 1823 beribemdtot lid der 
Na- tuurkundige Oommissie (zio aldaar), vertrok hij als 
zoodanig met Boie, Salomon Muller (zio dien naam) en 
P. van Oort naar Indie, waar 

Ju“i 1826 aankwamen. Maakto in 1828 on 1829 de 
in mineralogisch en botanisch opzicht belangrijke 
expeditie met het schip Triton medo naar do Zuid-
Westkust va.i Nieuw-Guinea en Ti- mor. In het laatat 
van 1829 to Buitenzorg torug- gekeerd, werd hem do 
titel van „dkigeerend lid 

der Natuurkundigo commissi。" toogokond. Tot Mei 1831 
bleof hij to Buitenzorg om dan mot do overige Jeden der 
commissio, uitgezonderd Ditird, een reis langs do N. en Z. 
kust van Java to ondemcmen. In het volgcndo voorjaar vor- 
toefdo de commissio in Krawang, toon daar op 8 Mei hot 
Chineezenoproer uifbrak. AIJo Euroj)eesche huizen to 
Pocrwakarta worden door brand vemield, ook dat, waarin 
Macklot vorblijf hield en waar hij al do resultaten van zijne 
toohtea naar Niouw-Guinea on Timor cn waarschijnlijk ook 
oen aantai manuscripton van Boie bewaarde. Macklot zelf 
kon nog bij- tijds vluchten. Van zijne bezittingen werd nieta 
gored. Bij een gevecht, den 12en Mei 1832 daarop mot de 
Ohineezen gelcverd, werd Mack- lot door lansstekcn 
vermoord. Zio Dr. M. J. . / Sirks, Indisch natuuronderzoek, 
biz. 114 e. v. 

MADAGASCARBOONEN. Zie PHASEOLUS A 
LUNATUS. 

MADIOEN. Residentie in Mid den-Java met een 
oppervlakte van 5882 K.M.2 en een bevolking van 1.500.000 
zielen, w. o. 2700 Europeanen on 5700 Vrecmde 
Oostorlingen (in 1915). Het ge- west bestaat uit het 
dftlgebied der gelijknamige rivier, het Zuidwaarts daaraan 
grenzend deel van het Zuidcrgebergte en in het Noorden een 
deel van het middengebied der Solo-rivier, bo- ven de 
monding der Kali Madioen. De rosidentie bezit grootendeels 
natuurlijke gronzen. In hot Westen wordt zij van Soerakarta 
gescheiden door den Lawoe-vulkaan en door ketenen van het 
hi er breede en hooge Zuidcrgebergte. Zio KIDOEL 
(GOENOENG). Echtervolgtdegren9 over het laatste niet 
steeds de kammen, die do watersclieiding met het boven-dal 
der Solo- rivier vormen; Soerakarta reikt met twee ter- reinen 
over die waterscheiding heon. In het Oosten staat do Wilis-
vulkaan op do grens met Kcdiri; ten Zuiden van dien berg 
reikt Madioen slechts ongeveer tot de waterscheiding 
tusschen de Kali Madioen en de bekon, die naar de K. 
Brantas en naar de Zuidkust stroomen. De Noordgrens, met 
Rem bang, gaat over de Zuidelijkc ketenen van den 
Goenoeng KGndeng. De kust van den In- dischen Occaan is 
steil en hoog, mot ecn groot aantal bochten, waaronder do 
baaien van Patjitan,. Koeripan en Damas. 

Madioen is verdeeld in 5 afd eelin gen, tevens con tr61e-
af(l eel in gen en regentschappen: Ma- diocn, .Ngawi, 
MagStan, Ponorogo on Patjitan, allo bestuurd door ecn 
assistont-rcsidcnt. 

Hot dal der Madioen-rivier is vruchtbaar en goed 
bcvloeid, tot in het uiterst ZuidcJijk deel, bij Slahoeng, waar 
het cen inbochting vormt in het Zuidcrgebergte. Van het 
middendcel in do bevloeiing stork verbeterd door den bouw 
van ecn groot kunstwerk, den stuwdam in do Ka]i Madioen, 
nabij de desa Djali in de nf- deeling Mag祝an. Hior ligt do 
prise d*eau van het Madioen rivier-kanaal. De werken zijn 
uit- govoerd in do jaron 1909—'17. 

De hoogero hell in gen van La woe en Wilis zijn 
grootendeels met wouden bed ok t, waartusschon alleen aan 
hunno Noordzijden, in de afdcelingcn Ngawi en Madioen, 
eenige erfpachtslanden jig- gon, waarop koffie, randoe 
(kapok), rubber en kina als hoofdgowassen verbouwd 
worden. D。 Europeesche nijverhcid in het gewest omvat 
ver- dcr 6 & 7 suikerfabrieken, in hot Madioen-daJ, eonigo 
rijstlanden in de afdeoling Ngawi, en 
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eonige houtaankap-ondornomingon (mccst leog- 
kap-perccelcn), zoowel in do djatibosschen van 
den Goonoeng Kondeng ala in do afdcoling Po- 
norogo; hunno contracten mot het Gouverno- 
ment loopen gelcidelijk af. In het Zuider- 
gebergte, de afdeoling Patjitan, was in vroegcr 
jaren een belangrijko Gouvernemcnts-koffiecul- 
tuur. Men vinclt in dio afdeeling 66n padiland, 
waar ook een weinig koffio stond, on een klap- 
perlandje. Sedert lang groeit ovorigons in Patji- 
tan geen koffie meer; alang-alang bed ekt voor 
een groot deel de weinig vruchtbare berghollin- 
gon. Een contrast daarmeo vormen de grooten- 
deels welbevloeido dalvlakten van Lorog of 
NgadirAdjA, bonoorden de baai van Damas, en 
van Arcljasari—Patjitan, bonoorden de baai van 
Patjitan. 

De rijstbouw is in de rcsidentio zoo belang- 
rijk, dat zij veel mcer produceert dan het ver- 
bruik vcreischt; vandaar dat do economischo 
toestand der be volkin g nauw verband houdt 
mot de rijstprijzen. Hot bouwgrondareaal van 
de Inlandscho bevolking besloeg in 1915 een 
oppervlakte van: 

a. in gercgelde cultuur: 
sawahs van levend water voor- 

zien ..............................................  154.325 bouws 
eawahs van regen afhankelijk .. 25.48G bouws 
tSgalvelden  ........................................  22.292 bouws 

b. niet in gerogelde cultuur .. 55.946 bouws 
Totaal .........................  258.049 bouws 

De opbrengst aan rijst (padi) was bij bena- dering 
4.180.000 pikols, d. i. gemiddeld 22.88 pikols per 
boplanten en 23.28 per geslaagdon bouw. 

Aan de tcolt van zoetwatervisch op sawahs of in 
vijvers wordt niot gedaan. De zeevisscherij is van weinig 
betcekonis. 

Onder do inlandsche handwerken zijn goud-, zilver- 
en ijzorsjnederij, steen - cn pannenbakkerij en woverij 
van do meesto boteekenis. 

Goschiedenis. De residentic vormde in den 
Hindoetijd een dec】 van hot rijk van Dab a (A. I) 
1042—1222), was vcrvolgens onderlioorig aan do rijken 
van Singasari on Madjapahit, en maakte later mot do aan- 
grenzendo rcsidentio Kcdiri, onder den naam Oostelijke 
M&ntj&nSgAr&sche landen, een deol uit van het rijk 
Mataram. Na hot cindo van don Java-oorlog (1830) 
wonlen dezo gewesten door de inlandsche Vorstcn aan 
Nederland afgestaan;' het Zuidelijksto regentschap van 
Madiocn, Patjitan, was echtcr reeds in 1812 aan het 
Britscho tusschenbestuur overgogovon en word in 1830 
bij do residon tie Mftdioen govoegd. In 1832 word 
Patjitan eeno op zichzolf staando aasistent-rcsidentio on 
in 1860 eeno afzondor- lijko residence. In datzolfdo jaar 
word echtor op (lit besluit teruggokomen en Patjitan 
wedor- ojn gemaakt tot eono afdcoling van do resideii- 
tio Madioen. Een gedcolte van de afdcoling Patjitan in in 
1883 govoogd bij do afdcoling TrSnggalek van do 
rosidontie Kediri.^ ;.'J 

MADIOEN. Afdeoling, rcgentschap en controlo 
afdeoling van degelijknamigo rcsidentio. Do af- deeling 
tell vicr districten, nl. Madioon, Tjaroo- ban, OetCran, 
Kanigoro./\ 

MADIOEN. District 'van de afdeoling, de eontrSle-
afdeeling on het regontschap der resi- dentie Madioen ； 
ondor het bostuur van den 

patih van :Madioen； vordccld in 4 onclerdistric- ten, — 
Het geheclc district is vlak. Er zijn tweo suikerfabricken: 
B.6djoagoeng, met Chineesch kapitaa], cn Kanigoro； de 
laatstc doct alledcsa's binnen haar plantrayon deelen in 
haar overwin st tot ccn bed rag van 10 %.E / f; * : 

MADIOEN. Hoofdplaats der gelijknamigc re- sidentie, 
afdeoling, contrdic-afdceling van het regcntschap cn van 
het district; met een bevolking van ongeveer 23.000 
zielen, waaronder bijna 1000 European en en 2000 
Chineezen (ult. 1905). De toeneming der inlandsche bo- 
volking bedroeg tot 1916 minstens 15 %. Do plaats is 
gelegcn aan den rcchtcroever der Kali- Madiocn, aan de 
spoorlijn Vorstenlanden- Soerabaja en aan ecn tramlijn 
naar Ponorogo. Hare grenzen zijn vastgesteld bij Ind. Stb. 
1887 no. 147. 

De stad heeft geen gemeenteraad, maar de 
Gewcstclijko Raad van Madioen, die hier is gevestigd, 
behartigt stedelijke belangen. Zoo behccrt zij het abattoir 
en houdt zich bezig met plannen tot aanleg van een betere 
watervoor- ziening, hetzij in aansluiting bij de reeds ter 
hoofdplaats bestaande artcsische putten, hetzg door een 
leiding met ondergrondsche buizen van de bron 
Gangging in de afdeeling'Magetan, die reeds de 
hoofdplaats Mag^tan van drinkwater voorziet. Te 
Madioen is de groote werk- plaats van het Oosternet der 
Staatsspoorwegen gevestigd, bijna gelijk aan dio te 
Bandoeng. Een electrischo centralo voorziet in de kracht 
en verlichting voor dat bedrijf, waartoe de water- kracht 
gebezigd wordt van do Kali Tjatoer, een rechter zijrivier 
van de K. Madioen, on tspringend op den Wilis, dicht bij 
do Z.O. grens der afdeeling Madioen, maar reeds in do 
afdeeling Ponorogo, district Poeloeng. De overtollige 
stroom zal worden aangewend voor de verlichting der 
stad. TeMndioenis o.a. een opleidings- school voor 
inlandsche ambtenaren gevestigd. 

Do K. Madioen heeft zeer lage oevers nabij de stad, 
waardoor deze vroeger in den West- nioesson dikwijls 
overstroomd werd. Daaraan is een eind gekomen door 
den aanleg van een keersluis en het ophoogen van den 
weg langs do rivier benoorden en bezuiden die sluis. 

De rivier is meestal onbevaarbaar, in den Weat- 
moesson door te zwaren stroom, in den Oost- moesson 
door to lagen waterstand. Slechts ge- durende korten tijd, 
meestal tegen het einde van den Westmocsson, komen 
prauwen van Ngawi opvaren oni kalk aan to voeren. 

MADJA (MAL., SOUND.), MAdjA (JAV.). Zie AEGLE. 
MADJA KfiLING (MAL.). Madja Kgling (JAV.). Zie 

ELAEOOARPUS GANITRUS en TERMI- NALIA. 
MADJA-MOEDJOE (BATAV. MAL.), of Dja- moedjoe 

(SOEND.), do zaadjes, van de para- siet Cuscuta chinensis, 
uit China ingevoerd cn in den in land schon 
medicijnhandel voorkomend. Do plant zelf is echtor ook 
op enkele plaatsen op Java in hot wild to vinden. Z 

MADJA SOEKOEN (MAL.). Zio TERMINA- LIA 
ARBOREA. 

MADJAAN (of Madja Kani). (MAL.). DO gal- noton 
van een Eik (Quercus infectoria), uit Klein-Azie 
afkomstig cn voor den inlandschen medicijnhandel via 
Bombay ingevoerd. Het werkzame bostanddeel is 
looizuur. 
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MADJALENGKA. Afdeeling en regentschap van de 
residentie CHeribon; a an de Westzijde vormt dezo 
afdeeling de grens met de Preanger- Regentschappen. De 
afdeeling telde einde 1905 315.000 inwoners, o. w. 130 
Europeanen, 2600 Chineezen en 60 Arabieren. Zij is 
verdeeld in twee contrdle-afdeclingen, nl. Madjaldngka 
met gelijkiiamige hoofdplaats (districten Madjaleng- ka 
en Telaga) en Radjagaloeh met hoofdplaats 
Leuwimoending (districten Radjagaloeh en Djatiwangi). 
De afdeeling, die over het geheel bergachtig en 
vruchtbaar is, telt een tieutal erf- pa chtsperceelen, waar 
koffie, thee, kina en suiker verbouwd worden, en drie 
suikerfabrieken. 

Nabij de hoofdplaats van het district Telaga wor- den 
verschillende Hindoe-oudheden aangetroffen. 

De hoofdplaats der afdeeling tevens van het 
regentschap, is Madjalengka met 7200 inwoners, o. w. 30 
Europeanen, bijna 400 Ohineezen en :y .15 Arabieren (einde 
1905). . ' '* ； 

,'MADJAL它NGKA. District van het regentschap en de 
afdeeling van dien naam (residentie Che- ribon) met 
gelijkiiamige hoofdplaats (Zie bo ven). Het heeft eene 
oppervlakte van 186 K.M.2 en 48 desa's met 63.000 
inwoners, o. w. 65 Europeanen, r . bijna 600 Chineezen en 
60 Arabieren (einde 1915). ;MADJAPAHIT. Het groote 
Javaansche Hin- doe-rijk, dat dezen naam draagt, is 
behandeld onder JAVA, Geschiedenis ； thans volgen nog 
enkele bijzonderheden aangaande de gelijknamige 
hoofdstad. Dezo lag in de nabij- beid van het tegenwoordige 
Modjokerto en wel ongeveer waar nu de desa Trowoelan 
ligt. De stad werd in 1294 A. D. door prins Widjaja, den 
lateren koning Kertaradjasa, gesticht en bleef de 
rykshoofdstad tot 1400; de na dat jaai* regeerende Hindoe-
vorsten zetelden waarschijn- lijk elders. Wij bezitten, 
behalvo Chineesche berichten over de stad, een uitvoerige 
beschrij- ving van den toestand in 1365 A. D., onder de 
regeering van Ha ya in Woeroek, in den Na- -garakertagama, 
waaruit de onderlinge Jigging der verschillendo pleinen, 
tempels en paleizen blijkt. Thans is er slechts weinig over, 
de poor- ten Wringin Lawang en Badjang Ratoe en eenige 
tempelrestes, Tjandi Kedaton, Tikoes, Brahoe enz. zijn do 
voornaamste overbJijfse- len. In den laatsten tijd is het 
gelukt, dank zij het initiatief van den regent van Modjokerto, 
R. A. A. Krama Djaja Adin6gar&, sporen van een belangrijk 
aantal andere restcs, waaronder veel jaartallen, terug te 
vinden, onder meer stukken van den ringmuur en vorstelijke 
bo- graafplaatsen. Een groot deel van het gevon- dene is 
ondergebracht in het nieuw gesticbto Museum te 
ModjokSrto. 

Over de vroeger bekende oudheden van Ma- djapahit 
zie men Verbeek in Tijdschr. Bat. Gen. 33 (1890), over 
de niouwe vondsten het Oud- heidk. Versl. 1912—1915. 

MADJELIS. Dezen naam (Arab. = vergadering) 
dragen de ter hoofdplaats en op elkderonderaf- 
deelingshoofdplaatsen van Gorontalo gevestigde 
rechtbanken over de inheemsche bevolking der 
voormalige rijkjes Gorontaio, Bone, Liinboto en 
Boalemo. De groot© Madjelis te Gorontalo neemt 
kennis van misdrijven,welke met den. dood of met 
de straf naast die des doods kunnen worden ge- 
straft, de kleine madjelis borechten de overige 
misdrijven, alle overt redingen en civiele zaken. 
Zie uitvoeriger REOHTSWEZEN. 

MADJfiNANG. Controle-afdceling on district 
der afdeeling Tjilatjap, residentie Banjoomas, 
met eene oppervlakte van 331 K.M2. Het district 
t.eldc in 1915: 40.000 inwoners, waaronder oon 
40-tai Europcanen en een 100-tal Vreemdo 
Oosterlingen. De gelijknamige hoofdplaats is do 
zetel van den controleur. 

Het district ligt geheel in het centraalgebergto van 
Java, dat hicr,、bezuiden de waterscheiding, zeer schaars 
bevolkt en ruig begrooid is. Maar het Z. W. deel is 
ingenomen door eene uitgestrekte dalkom, eenmaal een 
meer en nog in de eersto helft der 19e eeuw grootendeels 
een moeras. Thans is het in sawahs herschapen en liggon 
volkrijke dorpen aan den rand, o. a. ook do hoofdplaats. 

MADJ 它 NE. Onderafdeeling der afdeeling Mandar 
(zio aldaar) van het gouveniement Celebes en 
Onderhoorigheden, omvattende de zelfbesturende 
landschappen Mad j end, P6m- baoeang en Tjenrana, 
onder een gezaghebber bij het Binnenlandsch Bestuur. 
Het gelijknamige landschap wordt bestuurd door een 
Maradia, bijgestaan door een Hadat, het heeft eene wel- 
varende, dichte bevolking van 士 15000 zie- len ； de 
vruchtbare kuststreken zijn overal mot kokospalmen 
bepla.«t. De hoofdplaats Madj6n6, stand]>laats van den 
afdeelingschef en den gezaghebber, tevens 
garnizoensplaats, ligt aan eene vooral in den 
Westmoesson bruikbaro 

baai, het is eene belangrijke handelsplaats met drukke 
pasar, [Bijdr voor I, L. en V. van N.-I. 7o Volgr. VIII 
(1909) bl. 659; De prauw- vaart van Celebes, Koi. 
Studien afl. 1 biz. 107). 

MADOE (JAV.). Honigbij. Zie BIJ. 
MADOE. Zie BONERATE EILANDEN. 
MADOERA. L a n d b e s c h r ij v i n g. Het eiland 

Madoera heeft eene oppervlakte van 4470 K.M*, 
ongcrekend de nabijgelegene, tot de residentie 
behoorende eiland en: Kam bing, Gili Radja, Gili 
GSntdng, Poeteran, Gili Jang, do Kangean-groep en de 
Sapoedi-groep. De rcsi- dentie had ult. 1915 een 
bevolking vai) ruim 1830.000 zielen, waaronder 
ongeveer 1000 Euro- peanen, 4500 Chineezen, 2000 
Arabieren en 100 and ere Vreemde Oosterlingen. De 
grootste lenglo van het eiland van West naar Oost is 1G0 
K M.; de grootste breedte van Noord naar Zuid 38 K.M. 
Het wordt ten Noorden en ten Ooston bespoeld door de 
Java-zee, ten Zuiden door Straat Madoera, terwijl een 
nauwo engte (de Tree liter geheeten) het eiland scheid t 
van do residentie Soerabaja. 

Madoera is administratief verdeeld in 4 afdee- lingen: 
Pamekasan, onder rechtstrcokHch bo- stuur van den 
resident, Bangkalan, Sam pang en Soemfinfip, elk onder 
een ass.-resident. Dezo 4 afdeolingen zijn tevens 
regentschappen; verder Iieeft men 8 controle-
afdeelingen, 22 districten en 1197 desa's. Voor de 
grenzen der hoofdplaats zie Ind. Stb. 1887, no. 137. 

Geologiseh bestaat het eiland, met uitzonde- ring van 
de k wartai re en recente vlaktcn, voor- namelijk uit 
inergels en mergelachtigc kalk- steenen, voortzettingen 
van het kalkgebergto in Rfimbang en Soerabaja. Het 
eiland is heuvel- achtig; de hoogste top, de Tamboekoe 
(470 M.), ligt in do afd. SoemSnSp. De kalkachtige 
gestekl- heid van den bodeni, gevoegd bij den 
betrekkcJijk geringen regenval, is oorzaak van de 
geringe vruchtbaarhcid van groote deelen des lands- 
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Bcvloeide sawahs vindt men slechts in do laagvlakten, 
waarvan die van Bangkalan, Sam- pang en Pamekasan 
do bclangrykste zijn, en op het Pajoedan-plateau, dat 
zich in het Oostcn des cilands tusschen do heuvels 
uitstrekt cn het dichtst bevolkte decl van hot binnenland 
vornit. 

Hot bouwgrondareaal van de Inlandscho bo- volking 
besloeg in 1915 eon oppcrvlakte van: 

a. in geregeldo cultuur: 
sawahs van levend water voor-.. 
zien ....................................................  11.942 bouws 
sawahs van regen afhankelijk ., 91.259 bouws 
tegalvelden  ......................................  251.220 bouws 

b. niet in geregelde cultuur .. 10.610 bouws 
Tezamen.................  365.031 bouws 

De opbrengst aan rijst (padi) was bij bena- dering 
912.600 pikols, d. i. gemiddeld 9.58 pikola per beplanten 
en 11.05 per geslaagden bouw. 

De rijstproductie is dan ook lang niet voldoende voor 
de behoefte, zoodat de bevolking zich veelal met 
djagoeng moet voeden en vele Madoereezen gedurende 
een deel van het jaar een middel van bestaan gaan zoeken 
in de residenties Soerabaja, Pasoeroean en Besoeki. De 
voor- naamste producten zijn overigens kokosolie, 
vogelnestjes, zout (langs de kusten), tabak, inlandscho 
suiker, huiden en vruchten. Hier en daar vindt men 
aardolie-bronnen. De zcevisch- vangst is een der 
belangrijkste middelen van bestaan. Door de oprichting 
van Gouvernements- wege op verschillende plaatsen aan 
de Noord- kust van kosteloos ter beschikking van de in-
land sche bevolking gestelde vischinzoutings- loodsen, 
alwaar tevens goedkoop los zout ver- krijgbaar is, heeft 
men in de laatste jaren ge- tracht om de vischinzoutings-
industrie, welke een veelbelovende toekomst hebben 
kan, krach- tig to bevorderen. Ecnig succes ter zake valt 
reeds te constateeren. 

In 1903 waren 7312 personen in het bezit van tezamen 
8574 prauvven, w.o. 1720 z.g, ,,maj&ngs'' (van 土 3 M8. 
of meor inhoud), en oefonden 28.387 lieden het 
zeevisscherijbedrijf uit. Aan xoctwatervischtccit op 
sawahs of in vijvera wordt niet gedaan. De 
zoutvvatervischteelt daarentegen is van bclang; in 1903 
was de ge- zamcnlijko uitgestrektheid dier vij vers 9978 
bouws; al8 gcmiddclde opbrengst (netto) wor- den 
opgegeven / 10, / 25 tot f 50 per bouw. 

De economische toestand van de bevolking is over het 
geheel zoer bovredigond, hoewel de jaarlijksche uittocht 
van duizenden Madocreo- zon, die aan den vasten wal 
work gaan zoeken, <len druk van heeren- en desa-
diensten voor do AChterblijvenden niet onbolangrijk 
vermcerdert. In de laatste jaren zijn echter verschillendo 
catcgorieen van hecrendienstcn afgeschaft on weld ra 
zulicn deze goheel tot hot verledon bo- hooron. 

Do inland sche la nd bouw neeint langzamer- hand in 
belangrijkhoid toe, vooral ten gevolgo van uitgebreidc 
door de Rogcering reeds tot stand gebrachto 
(PamCkasan on SoemenSp) dan wol nog in uitvooring 
zijnde (Bangkalan) irrigivtiewerken. Aan de bewerking 
der t6gal- vclden wordt veel zorg besteed: bemesting 
vindt op groote schaal plaats. De op tai van plaatsen 
gekweekto, voor do inlandscho markt bestemde, tabak is 
van superieure kwaliteit. De vruchten- 

tcelt is — vooral in Wcst-Madoera — van veel 
bctcckcnis. 

Met uitzondcring van een enkele onderneming tot 
winning van kalksteen kon de Europeesche nijvcrhcid 
hier tot d us ver geen arbeidsveld vinden. 
Erfpachtspcrceelen of suikerfabrieken ontbreken geheel. 
Ook Gouvernemcnts-cultures bestaan hier niet. Een 
belangrijk middel van inkomsten voor het Gouv. is echter 
de zout- aanmaak, die hier in stand bleef, toen die in and 
ere gewesten (Bantam, Krawang, Cheribon, Rembang en 
Soerabaja) gestaakt we rd. Voor het op do aangewezen 
plaatsen aangemaakt en in do d6p6t-pakhuizen geleverd 
zout betaalt hetGouv.aandebevolking/10 perkojan (Ind. 
Stb. 1871 no. 82; 1876 no. 13 en 1881 no. 109; Bijbl. no. 
3811). In de fabrieken tc Kalianget (Soe- mSnSp) en te 
Krampon (Sampang) wordt dit zout in briketvorm 
geperst en verpakt. 

De runderstapel van Madoora is zeer belangrijk en 
maakt den grootsten rijkdom van het eiland uit. Het 
Madoereesche rundvee is ver- mo ed el ijk het beste van 
den geheelen Indischen Archipel. Door den enormen 
uitvoer van trek- en slachtvee, vooral naar Java, 
waaronder veel van het allerbeste fokmateriaal, begon 
die runderstapel echter in de laatste decennia een bepaald 
zorgwekkenden achteruitgang te ver- toonen. Door 
doeltreffcnde en stelselmatig uit- gevoerde maatregelen, 
welko sedert 1911 in gang zijn, is men er niet slechts in 
geslaagd. om dien te stuiten, maar is het aantal runderen 
ver- rassend snel toegenomen en ook de qualiteit der 
dieren merkbaar verboterd. Ultimo 1914 was het 
geboortepercentage nagenoeg verdub- beld ； het aantal 
runderen kan op ruim 581.400 stuks wordon geschat. Do 
buffelstapel heeft weinig te beduiden. De paarden zijn 
klein van stuk cn worden — in tegonstelling met de run-
deren, waarvoor do Madoerees bijzonder veel hart hoeft 
— over het algemoen. slecht verzorgd ； in 1906 bestond 
de gezamenlijke paardenstapel uit 29000 stuks. Het 
fokkon van klein vee, ala schapen, geiten, pluimgedierte, 
wordt als bij- bedryf beoefend ； ten deele met 
uitvoernaar Java. 

Do communicatie-wegen op het eiland verkee- ren in 
goeden staat. Spoorlijnen zijn. er niet, maar er is een 
stoomtramweg van Kamal over Kwanjar, Balega, 
Sampang, Pamekasan en Soe- m$n6p naar de 
havenplaats Kali-anget met een zijtak van Kamal via 
Bangkalan naar Tanah- mdrah. Op de vier 
afdeelingshoofdplaatsen zijn in den allerlaatsten tijd 
zoogenaamde plaatselyke bostuurstelefoonnotton in 
exploitatic (SoemSnSp, PaniSkasan en Sampang) of in 
aanleg (Bangkalan ),welke, na onderlingo aansluiting, 
het telofoneeren over het geheelo eiland mogelijk zullen 
maken. 

Do belangrijkste plaatsen op Madoera zijn deze vier 
afdeelingshoofdplaatsen: PamSkasan, Bangkalan, 
Sampang en Soemenfip met hunno overblijfselen van do 
vroegore vorsten verblijven (vooral de lustverblijven en 
do begraafplaats Asta nabij SoomenSp zijn 
vormoklenswaardig). 

De tot Madoera behoorende eilanden, waar- onder do 
Kang6an- en do Sapoedi-oilanden do voornaamsto zijn, 
levcron in hoofdzaak timmer- hout, tripang, schiklpad, 
matwerk en verf- houdende hasten. 

G esc hied on is. Do oudste mede- decling o mt rent 
dit eiland is to vinden in 
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den Nagarakretagama, volgens welke het in de tweedc 
eeuw dcr qaka-jaartelling van Java gescheiden werd. 
Politick hceft het steeds deel uitgemaakt van de Oost-
Javaanscho Hindoe- rijken, gelijk later van het rijk van 
Mataram. Het. was toen verdceld in dric 
rcgentschappen: Bangkalan, PamSkasan en Soemenep. 
Na de oorlogen van de O.-I. Oompagnic met bcdoeld 侦
k kwam ook Madocra onder het gezag van de 
Compagnie en ressorteordo onder Soerabaja. Wegens 
bewezcn diensten on tvingen de Iioofden van de drie 
regentschappen op Madocra hoo- gore titels dan hunno 
collcga's op Java. Vooral de regent van Bangkalan werd 
bevoorrecht en kreeg in 1747 reeds den titel van 
Pangdran, welke in 1753 verwisseld werd voor dien van 
Panembahan, tcrwijl hem tevens vergund werd den 
naam van Tjakra Adining Rat te dragen, evenals in 
vroegere jaren zijnc voorvaderen (Vorsten van 
Sampang) geregeerd hadden onder den naam Tjakra 
ning Rat. Nadat het gezag der O.-I. Compagnie in den 
Oostlioek van Java gevestigd was, werd den 
Paneinbahan van Bangkalan bovendien nog een soort 
opper- toezicht over de regenten van dat gebied toe- 
vertrouwd, waardoor zijn aanzien meer en meet toenam. 
De regent van SoemenSp ontving in 1751 den titel 
Raden ToemSnggoeng, terwijl zijn zoon en opvolger, 
wegens bewezen diensten, den titel Pangeran Nata 
Koesoema werd gc- schonken; deze kreeg tevens het 
beheer over de Kangean-eilanden. 

Ook Daendels begunstigde de vorsten op Madoera bo 
ven de overige regenten op Java en gaf a an den 
Panembahan van Bangkalan den persoon lijken titel van 
Sultan Toewa, terwijl een klcinzoon van dezen 
aangesteld werd tot regent van Pamekasan onder den 
titel Baden Toemenggoeng Adining Rat. De Vorst van 
Bangkalan betoonde ecliter grooten on- dank voor deze 
gunsten en koos bij de komst der Engelschen 
onmiddellijk hunne 对de, de Hollandsche 
gouvemementsdienaren liet hij vatten, binden en aan de 
Engelschen uitleve- ren. Als belooning hiervoor deed de 
Engelsche landvoogd in 1815 den Sultanstitel, die 
uitslui- tend als persoonlijk eerbewijs aan Tjakra Adi- 
ning Rat den len was toegekend, overgaan op diens 
zoon, die als Sultan Tjakra Adining Rat II erkend werd. 
De Gouv.-Generaal Van der Capellen bevestigde de 
bcschikkingen van Raffles in 1820 en zoo voerden de 
regenten van Bangkalan een lioogeren titel dan hun door 
de vorsten van Mataram ooit was toegekend. Bij den 
dood van den tweeden Sultan (1847) moest die titel 
echter wed er plaats maken voor dien van Panembahan. 

De Pangeran, later Panembahan, van Soe- xnfenep 
hicld bij de komst der Engelschen onze zijde, 
verdedigde zijn woonplaats dapper, doch moest ten 
slotte voor de overmacht zwichten. Zijn zoon moest hem 
belovcn hem onder de Hollandsche v]ag te zullen 
begraven. Dit ge- echiedde in 18】2, toen hij opgevolgd 
werd door 平zen zoon onder den titel Paneinbahan Nata 
Koesoema.Deze onderscheidde zich al spoedig,zoo ,°®r 
z§ne rechtschapenheid en trouw aan het Ne- .er and带h 
gezag als door zijne geleerdheid en be- ngstelhng in het 
welzijn van zijn land e.i volk. 
Katies had, bij zijne nasporingen naar Java's 
geschiedenia en oudheden, buitengewoon vee】 

aan dezen Vorst tc danken en raadpleegde hem 
voortdurend. Als belooning vorzokordo Raffles aan zijn 
oudsten zoon, Pangdran Nata Negara,, de opvolging, 
eone beschikking die evenzeor door Baron Van der 
Capellen word bevestigd (1820). Vijf jaar lator, nadat de 
PanSmbahan in den oorlog tegeii Boni goede diensten 
had bewezen en zijn hulp opniouw had aangeboden in 
den opstand tegen Dipa NegilrA, beloonde de 
Nederlandsche Regcering hom andermaal door 
toekenning van den persoonlijken titel van Sultan van 
SoeinenSp. onder den naam van Pakoe Nata ning Rat. 
Hij overleed in 1854 op 73-jarigen Iceftijd en word 
opgcvo】gd door eon zijner zoncn onder don titel 
Panembahan Nata Koesoema, na wions dood (1879) de 
resident van Madoera het bestuur over dit regent- schap 
in handen nam, evenals ook in 1853 reeds was geschied 
ten aanzien van Pamekasan. 

Geleidelijk word aid us, ook in Bangkalan, het 
zelfbestuur der Madoereesche vorsten be- snoeid en ver 
van gen door meor directe inmen- ging van het 
Hollandsch gouvornement. Zoo werd in 1863 bij de 
aanvaarding van het bestuur over Bangkalan door 
Panembahan Tjakra Adi ning Rat, het recht'tot 
belastingheffing overge- dragen op de Indischo 
Regeering en het re gentschap verdecld in acht districten, 
terwijl ook het Europeesch bestuur goregold en het 
regent- schap in twee assistent-rcsidentien gesplitst 
werd. Na den dood van genoemden Panemba- han (1882) 
werden alle deelen van Madoera geleidelijk ingericht op 
den voet der Gouver- nementslanden, zoodat het eiland 
thana goheei onder rechtstreeksch bestuur staat van het 
Ncderlandsch gezag (zic Ind. Stb, 1900 no. 239, zooals 
dat gowijzigd is laatstelijk bij Ind. Stb. 1914 no. 169). 

Vgl. Palmer v. d. Brock, „Geschied. v. h. vorstenhuis 
van Madocra,,

J uit het Javaansch vertaald, in T. Bat. Gen. 
XX, XXII, XXIV； E. B. Kielstra, Gids J 890, IV, bl. 
517; II. Massink, „Bijdrage t. d. kennis van het vroeger 
on tegenwoordig bestuur op het eiland Madoera**, 
Arnhem 1888..：- 

MADOERA (STRAAT) tussclien Java cn do Zuidkust 
van Madoera met do daar beoosten gelegen eilanden, is 
aan den Oostinloop bijna 60 K.M. breed, loopt 
eenigBzins vernauwend toe cn wordt aan de W.-zijdo 
bijna gehccl af- gesloten door den bewesten Pasoeroean 
Noord- Zuid loopenden Javawal. Het trechtervormig 
toeloopende N. W. gedeeJte dcr straat, het Oost- gat van 
Soerabaja, hceft een nauwen toegang tot de reede van die 
plaats, tcrwijl langs de vlakkc Westkust van Mndoera 
een aan vankelijk smallo en later wijd uitloopende 
vaarweg, het Westgat van Soerabaja, de verbinding 
vormt met de Javazee. 

De N. O. hock van Java hceft een woest aanzien ;stcil 
uit zee oprijzende rotswanden gaan hier over in de 
oploopende, spaarzaam begroeide helJingen van het Ba 
loeran gebergte, waarin vele gele gras veld on met 
grooto, donkere rol- steenen worden gezicn. Verder om 
de West wordt de kust lager en gaat over in een begroeido 
en gedeeltelijk bcbouwde vlakte, waarachtcr zich de 
Ijang- en T6nggfirgebergten verheffen, van welke de 
uitloopers aan weerszijden van BSsoeki, tot de lage, 
zandige kust reiken. In 
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.doze vlakte ziot men do sohoorsteenen van ver- 
soheideno suikerfabrieken; N.W. van Pasoo- rooan is de 
kust modderig en met laag struik- gewas begrooid. 

De Zuidkust van Madoora is aanvankelyk glooiend en 
hier on daar heuvolachtig achter een smal zandstrand, 
vorderop laag en moerassig, om bij de Z.W. punt van hot 
oiland steil en steenach- tig te worden met hooge 
achtergelegen heuvels. In de diepe en schoono straat 
liggen onkele verspreide eilandjes en riffen. De diopto 
neemt om de West langzaam af om plotseling te ver- 
minderen in het Oostgat van Soerabaja, dat ge- heol 
ingenomen wordt door een ondiepo, vrij steil 
oploopende, siappo modderbank, waar- buiten een 
loodslichtscliip ligt en waarin een verlichte en betondo 
geul met cen minste diepte van 39 d.M. toegang geeft tot 
Soorabaja. Waar de kusten. van Java en Madooi?a elkaar 
tot op 3 K.M. naderen, wordt dezo geul diop en blijft dit, 
langs den uit vischvijvers bostaanden en later begroeiden 
Javawal, tot voorbij Oedjoong Firing op Madoera, in het 
Westgat van Soera- baja, waar de kusten weer van elkaar 
afwijken en de dusgenoemdo Trechter wordt gevuld 
door een hardcre bank, waarover een d rem pel met 63 
d.M. minste water naar de Javazee voert. Aan de 
Oostzijde van het vaarwater ligt hier, van hoek Firing tot 
het Djamocangrif, waar de drempel begint, een 
stroomlcidende dam; de diepte in de snialle geul op den 
dronipel is kunst- matig verkregen en wordt evenzoo 
onderhou- den door het slib van den bodom los te woolen 
en bij gunstigen stroom naar zeo te doen voe- ren. Ook 
bet Wcstgat is betond en. verlicht, buiten de bank ligt 
eveneens een loodslichtschip. 

De Oostmoosson komt door in April en waait van Mei 
t/m September geregcld en vrij krach- tig, in October 
hobben Z.Z.O. winden nog de overhand, November is do 
kenteringmaand en in December komt de Westmoesson 
door, die geregeld, maar zwakker dan de Oostmoesson, 
waait tot in Maart, in welko maand do wind roods 
variabel is. Onder den Javawal hcoft men in don 
Oostmoesson des nachts krachligen en geregelden 
landwind on overdag flauweren zee- wind, dio moor 
veranderlijk is van richting ； in den Westmoesson 
waaitdes nachts zwakke, veran- dcrlijko landwind, 
afgewisseld door stilto en overdag krachtigo, geregeldo 
zeewind. Ondor den Madoerawal is het juist ongekoerd, 
do wind is ovenwel doorloopend flauwcr. 

Do rogenval is niot bijzondor groot, do meeste re gon 
komt in Januari en Februari ncer; in don Oost-nioesson 
valt zoo goed als geon regon. Hovigo windvlagon word 
on zelden waargenonio», maar vrij veol lichto buion in 
den Westmoesson. Do heiigheid is bijzondor groot on 
wordt in Augustus, September on October slochts 
overtroffon door die in do Timorzeo. In den 
Oostmoesson staat in do straat oen vrij hovigo Oostelijke 
doining on dikwijls vrij hoogo zee. 

Do stroom loopt in den Oostmoesson ovor- wogond 
om de N.N.W. cn N.W. en staat in Juli, Augustus on 
Septombor bijna onafgebrokon krachtig door; in don 
Westmoesson is do stroom voel minder stork on heeft 
dio om do N. 0. en Oost do overhand. In do 
kenteringmaanden loopt eon dubbeldaagsoho stroom 
hcon en wo- der, ondor do Java- en Madoerawallen 
evenwol minder krachtig dan in hot midden der straat. 

In hot Ooster- en Wcstervaarwater van Soera- 
baja loopt steeds con geregeldo dubbeldaagsoho 
stroom. 

Do vortikalo waterboweging is schijnbaar zeer 
onrcgclmatig. Bij do Meindertsdroogte, aan den 
Oostingang dor straat, is hot getij over- wegond 
enkeldaagsch en loopen do ryzing en dating zeer sterk 
uiteen; langs den Javawal is het getij steeds sterker dan 
langs Madoera. V66r het Oostgat van Soerabaja en op de 
reedo dier plants neonit do getijbeweging in belang- 
rijkheid too en krijgt het dubbeldaagsch ka- rakter de 
overhand, de hoogste en laagste wa- terstanden worden 
te Soerabaja elk tweemaal 's jaars bercikt en verschillen 
33 d.M. In het Westgat neemt do getij beweging in 
belangrijk- heid af en wordt het karakter bijna zuiver 
enkeldaagsch. 

Voor Oost- en Westgat van Soerabaja worden 
getijtafcls uitgegeven. Zie Zeemansgida deel III. 

MADOEREESCH. Het Madoereosch wordt 
gesproken op het eiland Madoera en op de omliggendo 
kleine oilanden, met inbegrip van de groepon Sapoedi en 
Kangean, also ok door de Madoereesche kolonisten op 
Oost-Java, vooral in de residentien Besoeki en 
Proboling- go. De taal,gelijk zij op Madoera gesproken 
wordt, kan verdeeld worden in twee hoofd-dialecten: 

het West-Maclocreesch, dat nog onderscheiden 
kan worden in het Pamekasansch en het Bang- 
kalansch on het Oost-Madocreesch of Soeme- 
nepsch, waarvan men het Kangeansch als 
een meor afwijkend ondor-dialect kan aanmer- 
ken. Over *t algomeen heeft het Oost-Madoe- 
reesch oudere vormen. meer ongeschonden bo- 
waard dan do Wcstelijke tongval. Het Madoe- 
rcesch staat ongotwijfeld het naast aan talen 
als het Javaansch, hetSoendaneesch, hot Maleisch 
enz., maar zeer moeielijk is het, om den juisten 
graad van verwantschap te bepalen. Stellig 
heeft do taal in groote mate den in vloed van 
het Javaansch ondergaan en derhalve is het 
zeer bezwaarlijk thans nog na to gaan in hoe- 
verro sommige pun ten van overeenkomst aan 
dien invloed zijn te wijten; ovenwel zijn cr nog 
aanwijzingen genoeg, dat de taal oorspronkelijk 
nu juist niot enger verwant met het Javaansch 
kan geweest zijn dan bijv. met het Maleisch 
het gcval is. Evon min kan gezegd worden, dat 
het bijv. nador bij het Mai. staat. Het klank- 
stclsel dor taal vortoont de bijzonderheid van het 
voorkomon van geaspireerdo zachto medeklin- 
kors： gh, als rogel beiintwoordendo aau Jav., 
Mai. g, (do niot goaspiroordo g is in het Mad. zee r 
zeldzaam); dh, als rogel boantwoordonde aan Jav. 
d, (do d komt ovencons zcor zelden voor in het 
Mad.), dh, als rogol daar, waar Jav. en Mai. beide 
d vertoonon, (d, waar ook het Mai. den zelfden 
klank vortoont togonover Jav. r); bh, als regol 
daar, waar zoowel Jav. als Mai. b vortoonen, 
(b waar hot Jav. w heoft), djh, als rogel waar 
zoowel Jav. als Mai. dj vortoonon, alsook waar 
het Mai. dj togonovor Jav. d heeft, (dj staat 
voor Jav., Mai. y). Voorts is opmerkelijk de 
rcgelmatigo bchandeling der klinkers, afhan- 
gendo van den aard dor mede-klinkers, zoodat, 
oonigazina in '& algomeen gezegd, do a, e on 
o alleen na con scherpcn medo-klinker, de i 
on u, on een zachtoro varieteit van de a na 
eon zachton mcdc-klinkor voorkomen. Eono 
algo moon Mai. Pol. t als sluitor gaat dikwijls over 
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in een ingeslikten mcde-klinker, (dus het ge- luid 
voortgebracht met afsluiting dcr stem- spleet); 
zeldzamer geschiedt dit met ecnc oor- spronkelijko p als 
sluitcr, hetzelfdc vcrschijnsel dus als bijv. het Mak. 
vertoont, alleen in een minder gevorderd stadium. Ook 
eene oorspron - kelijko sluitendo h wordt weggeworpen, 
waar tegenover staat, dat in het West-Mad. dikwyls eene 
h wordt toegovoegd, als een, oorspronkelijk op een 
klinker eindigond woord, afzonderlijk of aan het einde 
van ecnc zinsnedo wordt uit- gesproken. Eene sluitende 
k behoudt, in tegen- steUing met het Jav., enz., 
gewoonlijk do voile uitspraak, behalve in enkele 
woorden als anaq, kind, rnanoq, vogel, welke woorden, 
ook in do talen in het Oosten van den Archipel het eerst 
de sluitendo k verliezen. Opmerkelijk is voorts de 
neiging tot verzachting van mede-klinkers, niet alleen 
van een sluiter v66r een e6n-letter- grepig achtervoegsel, 
maar ook aan het begin van een woord, (een vcrschijnsel 
eveneens Oostelijk veelvuldig voorkomend), alsmede 
tot verdubbeling van mede-klinkers in een woord, ook 
waar het klankstelscl dit niet bcpaaldelijk vereischt. In 
tegenstelling tot het Jav. gaat de taal bij de klan ken, 
welke vallen onder de zoogenaamde Van-der-Tuuksche 
kJankwetten, met het Maleisch mede. De middelen, 
waardoor nieuwe woorden gevormd worden, komen ge- 
deeltelijk overeen met de, ook in het Jav., enz. 
gebruikelijke, bijv. het suffix e (= Jav. Mai. i) tot 
vorming van locatieve werkwoorden, het suffix aghi, 
(Jav. ake, aken, enz), hier meer bepaaldelijk gebezigd 
om instrumentale werk- woorden te vormen, en. zulke, 
welke aanduiden, dat iets ten voordeele van iemand 
geschiedt, enz. Maar daamevens wordt bijv. 
aangetroffen een prefix ma, d. i. een genasaliseerd pa, 
tot vorming van causatie ven, welk algemeen M. P. 
voorvoegsel in het Jav. enz., geheel in onbruik is 
geraakt. Zoo ook een prefix nga, d. i. een genasaliseerd 
ka, bijv. ngasdloq, (van selloq, ring), iets als een ring 
gebruiken: ngalanges, over iets of iemand weenen, 
(welke functie van ka meer overeenkomt met die in 
sommige meer Oostelijk gel egen talen); enz. Op te 
merken is ook het ontbreken van het pre- of infix um, 
waarvoor een voorvoegsel a in de plaats treed t. 

Het passief wordt gevormd door een prefix e (= M. P. 
i); daarnevens komt in het Ka- ngeansch evenwel ook di 
voor. Do imperatief verschilt niet in vorm van den 
indicatief. Met het Jav. heeft het Mad. gemeen het 
inodale suffix a; het gebruik stemt meer overeen met dat 
van het oud-Jav. dan met de hedendaag- sche taal, maar 
is toch ook niet volkomcn ge- lijk. Door middel van het 
relatieve voornw. vormt het Mad. constructie^ tot 
aanduiding van den nadruk, welke vergeleken kunnen 
wor- den met die, waarbij het Jav. zich van de zoo-
genaamde hulpwoorden bedient. 

Verschil van taalsoorten bestaat in het Mad. niet in 
die mate in het Jav., zdfs niet als in het Soendaneesch, 
maar toch zijn een aantal woorden verschillend, 
naarmate men meer of minder beleefd epreekt, 
(daargelaten die woor- den, welke overeenkomstig met 
wat men in het Jav.左et kr&m&-inggil noemt, 
bepaaldeJijk van meerderen gebruikt moeten worden), 
onderschei- dingen, welke wel aan Jav. invloed zijn toe 
te schrijven. De Mad. litteratuur, welke, behalve 

door enkele proza-werken, vooral door gcschrif- ten in 
gobonden stijl wordt gevormd, bestaat voomamelijk uit 
vertalingon on min of meor vrije bewerkingen van Jav. 
originoelen; men zie hierover do catalog! van Dr. A. 0. 
Vreedo en Dr. H. H. Juynboll. 

Literatuur: A. 0. Vreede, Handleiding tot do 
beoefening der Madoereesche taal, lo deel Leiden 1882, 
2e dccl 1884, 3o deel 1888, 4e deel 1890; Tjarita Brakej, 
Madooreosohe Dongong met Mad.-Jav. woordenlijst en 
Aanteekenin- gen, door A. C. Vreede, Leiden 1878; 
Madoe- reescho Spraakkunst door H. N. Kiliaan. Eor- ste 
stuk: Inleiding en Klanklecr. Twcedo stuk: Woordleer en 
Syntaxis; beido Batavia 1897; Nederlandsch-
Madoereesch woordenboek, Batavia 1898 en 
Madoereesch-Ned erlandsch woorden- boek, in twee 
deelen, Leiden 1904—1905 door denzelfden.
 J. 0. G. J. 

MADOEREEZEN. Naam van do inheomscho 
bewoners van het eiland Madoera en do in do 
onmiddellijke nabijheid daarvan gelegon kleinero 
eilanden (met inbegrip van den Sapocdi-Archipel tot en 
met Haas en Goa-Goa), van waarnit zij zich geleidelijk 
over Ba wean, den Kangean- Arcliipel en de beide 
Oostelijkste go westen (Pasoeroean en Besoeki) van het 
eiland Java hebben verspreid. Ook ter hoofdplaats 
Soerabaja is hun aantal zeer beduidend. In het Zuidelijko 
deel van de afdeding Malang, residentie Pasoeroean, treft 
men slechts enkclo Madoereesche desa's tusschen do 
Javaanscho aan ； hoe Noor- delijker men komt, 
destemcer ncomt dit aantal toe. In de Noord-westelijksto 
afdeeling Bangil van hetzelfde gewest wonen do 
Madoereezon niet meer verspreid in eigen desa's, doch 
hebben zy zich met do oorspronkelijke Javaanscho 
bevoJking vermengd en vormon zij langzamer- hand het 
overwegende deel. Beoosten de afdee- lingshoofdplaats 
Bangil ncmen de Madoereezcn hoe Jan ger hoe meer in 
aantal too en zijn do districten Grati en Djati derafdeeling 
Pasoeroean nagenoeg uitsluitend Madoereesch cvenals 
het tot die afdeeling behoorende district Tfinggfir, voor 
zoo ver (lit niet door de eigcnjijkc Tenggercc- zen 
bewoond wordt. De afdeelingen Probolinggo, Kraksaan 
en Loemadjang (vroeger het gewest Probolinggo 
uitmakende, doch lhans ondcr Pasoeroean 
rossorteerende) zijn eveneens bijna uitsluitend 
Madocrcesch, met uitzondcring van enkcJe kampongs ter 
afdecJings-hoofdplaata Probolinggo, het Zuidelijke deel 
van het Pro bo- linggosche district TCnggCr en het 
Zuiddijke en Westclyke deel der afdeeling Loemadjang, 
alwaar echter het Madoereesche element mede 
geleidelijk toeneemt, Het gewest Besoeki wordt gchcel 
door Madoereezen bewoond, behalve de districten 
DjCmbcr en PocgCr en de afdeeling Banjoewangi. In den 
even verinelden Kan gea n - Arc hi pe) en —zij het ook 
in minderc mate — op do Sapoedi- eilandengroep is de 
Madoereesche bevoJking sterk met Makassaarsche, 
Boegineesche en Balineesche elementen vermengd. 

Het totaal aantal Madoereezcn kan (ult. 1915) op circa 
4 milliocn zieleji geschat worden, waar- van ongeveer l3/4 
millioen in het gewest Madoera, do eigenlijke bakermat 
van dit volk. De toenamo is vooral in de laatstc halve 
eeuw buitengewoon groot. Omstreeks ] 860 toch telde de 
In land sc ho bevolking van hot gewest Madoera slechts 
circa een half milliocn zic】cn en is dus sinds dion bijna 
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vorviorvoudigd. Voor het gotal Madoereczen daarbuiton 
zyn gecn botrouwbare cijfers tc vermolden, dock veilig 
mag worden aangenomen, dat do tocname rolaticf nog 
beduidendor moet zijn- 

Evenala de Javanen behooron de Madoercezen tot den 
Maleischen volksstam, doch ze zijn in tai van opziebten 
van eerstgenoemden ondcr- scheiden. In lichaamslongte 
stemmen zij vrijwel overeen, hun schedel is echter in 
doorslag iets langer cn hun tanden zijn minder schuin 
geplant. De oogspleet ligt horizon taler, het aangezicht is 
breeder en minder fijn besneden, de gelaats- trekken zijn 
krachtiger, bet lichaam is forscher gebouwd en 
gespierder. Een zeer opvallend ken- merk is het sterk 
uitpuilen der jukbeenderen. Omtrent den haargroei valt 
optemerken, dat de Oostelijke Madoereezen in den regcl 
ietsbehaarder zijn dan de Westelyke: in het 
SoemSnGpsche draagt men vaker een knevel dan in het 
Bang- kalansche en komt ook wel eens ccn ringbaard 
voor. 

De Madoereesche vrouwen hebben veelal iets lomps: 
vooral echter in West-Madoera en ook onder het 
gemengd Javaansch-Madoereesche ras in het 
Pasoeroeansche treft men fraaie, flink gebouwde 
individuen aan. De buste is mcestal schooner gevormd 
dan bij do Javaansche vrouwen, hetgeen verinoedelijk 
eensdeels toete- schrijven is aan het niet dragen van een 
borstlap (kfimbfin, MAD： pendjoeng), waarcloor de 
boozem minder gedrukt wordt en anderdcels aan de 
omstandigheid, dat de vrachten op het hoofd in Htede 
van op den rug getorst worden, waardoor zij meer 
vooruitsteckt. 

Voor zoover het niogclijk is van algcmeene 
karaktertrekken te spreken, kan gezegd worden, dat de 
Madoerccs minder vormclijk, energiekcr cn 
zelfstandiger is dan de Javaan, ecn zclfstan- digheid 
echter, die zich niet zclden in cen soort grofheid en 
ongemanierdheid openbaart, welke iemand, aan den 
omgang met den hoffelijken, zij het dan Qok meer 
slaafschen, Javaan gewend, vooral bij eerstc 
kennismaking onaangenaain anndoct. Zelfs in 
gesprekken met hoogerge- plaatsten is zijn toon 
vrijmoedig en ongedwongen, vaak bij het brutale af, 
hetgeen echter niet ver- hindert, dat hij zich afpersingen 
zijner hoofden dikwerf zone!er verzet laat welgevallcn. 
Onder hot Joo pen praftt hij vaak hard op on maakt hij 
Jcvendigc go baren. Zcer velen inaken den indruk van 
erg zenuwachtig te zijn; spcciaftl onder do 
ftftnziciilijkcn op het ciland Madocrn zclve komon 
betrekkeJijk veel zwakzinnigen voor: wcllicht een 
gevo]g van aanhoudende inteoJt. Vrij alge- ineen is ecn 
keninerkende zucht tot togenspraak; ook is do doorsnee-
Madoerccs zecr nieuws- gierig cn eigenwijs. Hij is 
daarentegen trouw aan zijn woo rd: op zijn bcloftcn kan 
men vrij wel staat mftken. 

A" verinoedelijk gcvolg van de schraalheid van den 
bodom, de dichlheid dcr bevolking en den daaruit 
voortvloeicnden harden strijd om het bestaan, is do van 
het eiland jMadoera afkom- etige Mndoerecs gemcenlijk 
zcer sober van aard cn van ccn aan gierigheid grenzende 
zuinigheid. Hun spaarzaamheid vcroorlooft aan het 
over- grootc ineerendeel der vole duizenden, die in den 
Oostinoesson naar Java plcgen over to steken ten oinde 
aldaar gedurende eonigo maanden work tc zoeken, om 
een aanzienlijk gedcelte van 

het verdiendo loon op zij tc leggen en daarmee —so ms 
in voe(lingsmidcloJen,meest padi,omgezet —huiswaarts 
te keeren. Krachtigervan gestel dan de Javanen zijn ze 
voor werk, dat weinig overleg vordert, betcr geschikt en 
geven tai van werk- gevers dan ook d抵irvoor aan hen de 
voorkeur. Bij arbeid echter, welko grootcre 
inteHectueele eischen stelt, schijnen zij vooralsnog niet 
tegen de Javanen te kunnen concurreoren. 

Bijzonder geprononcecrdo karaktertrekken van den 
Madoerees zijn verder：achterdocht en wraak - 
gierigheid. De talrijke gevallen van vaak zeer zware 
verwondingen, doodslag en moord, als- mede 
verniinkingen van vee en brandstichtin- gen (op Oost-
Java vooral in tabaksschuren en suikerriettuinen) zijn 
meestal gevolgen van ware of vermeende beleedigingen 
of misken- n in gen. Gevallen van blood wraak zijn 
eveneena niet zcldzaam. Diverse veeten worden vooral 
tegen het einde der vasten (poeasa), tijdens de mailmans, 
uitgevochten, waarbij partijen hun vrienden medenemen 
. cn soms verschcidene dooden vallen. 

Vergiftigingen van vee worden tamelijk veel- vuldig, 
van personen daarentegen slechts zeer zelden 
geconstateerd. 

Opium wordt betrekkelijk weinig gebruikt, do 
Madoereezen zijn cr, over het geheel, geen liefhebbers 
van en aan dat heulsap verslaafden komen — voorzoover 
bekend — onder hen niet voor. In het gewest Madoera 
zelve is sinds eenige jaren cen licentiestelsel in werking, 
waardoor het opiumgebruik voorbeschikt is om binnen 
afzienbaren tijd (na het afsterven der bestaande 
schuivers) gcheel te verdwijnen. Spiritualien, zoowel 
van westersch als van inheemsch fabrikaat, zijn bij tai 
van Madoereezen zeer geliefd. Vooral het gegiste sap 
van den arenpalm 一 de be ken de toewak — ook wel 
van den lontar of siwaJanpalm, wordt, speciaal in West-
Madoera, veel gebruikt. Dronkenschap komt daar vrij 
veel voor. Door o.a. aan het geven der vereischte 
vergunningen voor het houden van open bare 
vermakeJijkheden een verbod tot het gebruikinakon van 
bedwelmende dranken te verbinden, wordt van 
bestuurswege zooveel mogelijk tegen (lit euvel 
geageerd. 

Het algcmeene zcdelijkheidspeil staat bij do 
Madoereezen hoogcr dan bij de Javanen. Pros- titutie 
komt weinig voor. Het godsdienstig leven is tamelijk 
opgewekt: zonder bepaald fanatick te zijn komt de 
Madoerees over het algemeen zijn Moslimsche 
godsdienstpJichten getrouwelijk na. Vooral is dit onder 
de talrijke adellijkcn het geval, hotgecn zeker voor een 
groot cl eel aan den invloed van do bij hen in hoog 
aanzicn staando Arabiercn moet worden toe- geschreven. 
In Oost-3Iadoera is het aantal dezer Arabiercn 
betrekkelijk zcer groot. De christelijke zending kan tot d 
us ver onder de Madoereezen op slechts weinig resultaat 
wijzen. Do algcmeene volksontwikkeling laat 
momenteel nog zeer veel te wcnschen over. Voor 
schoolonderricht govoelt de kleine man zoo good als 
niets en hoe Ooste- lijkcr men komt, hoo sterkor dit het 
geval is. Eerst in do allorlaatste jaren boginnen do desa- 
scholen ecnigen ingang te vinden. Door do hoogere 
standen wordt echter tamelijk veel zorg aan de 
opvoeding hunner zonen bosteed ； voor hun dochtcrs 
wordt dit vooralsnog minder noo- dig goacht. Het 
levendige temperament der 
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Madooreezen, hun schorp opmerkingsvormogon cn zeer 
ontwikkold gevoel voor humor, hun vat- baarheid voor 
hot leoren bespclen van westcrscho xnuziekinstrumenten 
e.d. zijn aanwijzingcn, dat het algemeen vcrbreido bogrip 
als zouden zij van nature dom wozen cn niet vatbaar voor 
hoogcro geestclijke、ontwikkeling, vermoedelijk alien 
redelijken grond mist. 

De door de Madoercezcn gesproken taal (ziovoor 
mcerdere bijzonderheden MADOEREESOH) vci*- toont 
bij tai van afwijkingen toch ook veel over- eenkomst met 
het Javaansch. Het heeft hetzelfdo letterschrift cn een zecr 
groot aantal stamver- wante woorden, welke op nagenoeg 
dezelfdo wijzo geschrevcn, echter gebecl anders worden 
uitge- sproken. De boleefdheidsvormcn zijn minder ver 
doorgevoerd en de literatuur is van veel geringero 
beteekenis. Enkcle klanken doen aan het Soenda- neesch 
denken. Op het eiland Mado?ra zclve,waar 
hetMadocreesch uitcraard het zuiverst gesproken wordt, 
onderscheidt men twee hoofddialccten, n.l. het West- en 
het Oost- Madoereesch. Het eerste wordt in de 
regentschappen Bangka Ian, Sampang (met uitzondering 
van het Noord- oostelijke district Waroe) en in hoofdzaak 
ook in PamSkasan, het laatste in het，regentschap 
SoemenSj) en het even verm eld e district Waroe 
gesproken. Dezo scheiding op taalgcbicd komt vrij we] 
met de indeeling in Madooreezen en Soem^nappers 
gedurende den compagniestijd. overeen. Do door de 
buiten, het eiland Madoera gevestigde Madoereezen 
gesproken taal houdt met hun afkomst uit West- of Oost-
Madoera verband, terwijl de taal der oorspronkelijko 
bewoners of die der van elders geimmigreerden natuurlijk 
ook ha ar invloed gevoclen doet. Zoo wordt bijv. op Ba 
wean en in Wcst-Pasoeroean een mengelmoes van 
Javaansch en West- Madoereesch gesproken; in Oost-
Pasoeroean en Besoeki van Javaansch en Oosl-
Madoereescb; op de Oostelijk van Madoera gelegen 
Sapoedi- en Kangean-Archipels van Oost-Madoorccsch, 
Balineesch, Boegineesch etc. Als eigenaardigo 
bijzonderheid zij hier nog vermeld, dat in enkelo aan 
straat Madoera tegenover de Soorabajascho kuBt gelegen 
desk's van het regentschap Ban gka- lan het Javaansch de 
volkstaal is. 

Behalve dat voor vele zaken in Oost- en West- 
Madoera gehcel versehillende benamingen be- staan, kan 
gezegd worden dat de West- eh Oost- Madoereesche 
dialocten zich in hoofdzaak d aarin van elkander 
onderscheiden, dat het Wcsl- Madoereesch neiging tot 
kortere vormen vertoont en de sluitlettor van het 
grondwoord in den regel verzacht wordt. Het Oost-
Madoereesch is door de Re gee ring als officieele 
schrijftaal aangeno- men en do leer- en leesboeken der 
open bare echolen en de ter LandsdrukkOrij gedrukte ver- 
talingen zijn dan ook in dat hoofddialect gesteld. De in het 
regentschap Pamekasan gesproken taal —-hoewel 
hoofdzakelijk West-Madoereesch — vormt in velerlei 
opzicht een overgang tusschen de beide hoofddialecten en 
heeft sommige woor- den met het Oost-Madoereesch 
gemeon. 

De kleeding der Madoereeiche mannen be- staat uit een 
vrij korto, nauwsluitende broek, een buis en een 
hoofddoek. Een kain word t zelden gedragen. De 
hoofddoek wordt op West- Madoera gewoonlijk loa om 
het hoofd gebonden I (bij wijzo van muts), terwijl do 
beide einden, na op hot achterhoofd. geknoopt to zijn, los | 

afbangen. Op Oost-Madoora, wnar mon het haar langer 
pleegt to laten grocion on de hoofddoek dus vaster moot 
zitten, wordt deze nicer op do Javaanscho manior 
gedragon. Aan do voorzijdo stoekt, meestal links, cen 
punt uit. De westelij ko Madoereezen, dio hot haar veelal 
kort knippen, hebbon ook wel eons ringon in do ooren 
jgowoon- lijk cchter a!166n in het linker oor. De 
vrouwon dragon ecn sarong — zelden een kain 一 en een 
baadjc, dat bij do West-Madocreezen tot aan do he up en 
bij do Oost-Madocreezon tot even bovon do knie rcikt. 
Bij die uit de hoogcre standen zijn voorts nog een 
ondorlyfje, een buikband en diverse sieraden als broches, 
dockspelden etc. in gebruik. In het algemeen kan gezegd 
worden, dat onder de vrouwen der West-Madooreezen 
meer verscheidenheid in kloedij en in kleur daarvan 
heerscht dan onder die der Oost- Madoereezen. Het haar 
wordt door eorstge- noemden vrij hoog in den nek 
gedragen en door laatstgenoemden zeer laag. De beide 
wrongen, waarin het verdeeld wordt, zyn bij de Oost- 
Madoereesche vrouwen veel grooter on steken aan 
weerskanten van hot hoofd uit. Arm- en beenringen, 
gcmeenlijk van zilver, worden veel- vuldig door jongc 
meisjes cn kleine kinderen gedragen. Over bet gehcel 
genomen maakt do Madoerces — zoo vrouw als man — 
een slordiger indruk dan de J a vaan ； dit is ook met erf 
en woning het geval, welko laatsto vaak met pannon 
gedekt is. 

Als gevolg van hun meer zelfstandigen aard heeft het 
communaal grondbezit nooit ondor do Madoereezen 
wortel kunnen schieten. Het desaverband is bij hen ook 
veel Josser dan bij do Javanen en het govoel voor adat 
slechts weinig ontwikkeld. Door de schraalhcid van den 
bodem op het eiland Madoera, het gebrek aan voldoendo 
irriga tie water en de groote dichtheid der be- volking 
heeft de Madocrees van huis uit harder moeten ploeteren 
om het noodigo voedsel uit zijn grond te halon dan bijv. 
in het onder veol gunsti- ger omsfcandigheden 
verkeeronde Oost-Java het geval is. Vandaar, dat de 
oorspronkelijko be- wonors dier streek het dan ook in 
den strijd om het bestaan tegen hem hob bon moeton 
afleggcn en grootendeels verdrongen zijn. 

Op het ciland Madoera zelvc kan in hot algo- meen 
geconstateerd worden, dat de Madoerees minder zorg 
aan zijn sawahvelden bestccdt, doch daarentegen oen 
voorbecldig bobouwer van tuinen en tegalgronden is: 
aan bemesting daar- van wordt heel wat ten koato gelegd, 
vrucliton- teelt en tabakscultuur staan op hoogen trap. 
Als verzorger van rundvee heeft Jiij in geheel Insulinde 
vermoedelijk zijn gelijkc niet. Voor zijn kSrappan-
stieron toont hij vaak m66r hart dan voor zijn gozin (zie 
vorder wat den veestapel botreft ondor het hoofd 
MADOERA). Ook ala kleinhandelaar niunt do 
Madoerees uit: in den Oost-moesson trekt hij met zijn 
pikolpaard heen en weer om met den hand el ecnigc 
bijinkomsten te verdienen. Behalve do beide man den 
heeft het paard dikwijls ook nog den handelaar to dragon. 
De nijverheid sta&t onder de Madoereezen op een 
tamelijk laag peil: zooals reeds werd opgemerkt, 
schijnen zij, vooralsnog, voor fijn werk minder goschikt. 
Men treft echter vrij goedo pannen- en potten bakkers, 
jnanden- vlechters, grofsmeden, motselaars, 
tinimerlieden, koperslagers o.d. ondor hen aan. Het aan- 
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tai wormen van blanko wapons is zeer groot. 
Do Madoerccscho visschors on zeovaardors zijn om 

hun stoutmocdighcid on onvorschrokkcnhoid bekend； 
do hulpmiddolon, waarvan zij zich be- dionon, zijn nog 
vrij primitief. 

Onder gocdo leiding is de Madoorecs eon zecr 
bruikbaar militair. Reeds in den compagnicstijd werd 
van de als zeer moedig bekond staandc Madoereezen en 
Socmenappers gebruik gemaakt als men hulptroepcn 
noodig had (zic BARISAN). 

Van do onder do Madoorcczen in zwang zijndo 
vermakclijkheden zijn, op bet moedcreiland zelve, do 
stieronwedrennen (kerappan, Mad: keraban) wel het 
nicest geliefd. Ze zijn thans ook aan do van 
Rcgeeringswegc getroffen voover- 
betoringsmaatregelen dienstbaar gemaakt (zie onder 
KERAPPAN). Het laten vechlon van stieren (toktok), 
waarbij do dieren elkan- der met den kop trachtcn 
terugteduwon cn de strijd beslist is als 66n hunner 
wegloopt, komt alleen nog op Oost-Java voor. Het 
aangaan van weddenschappen is hierbij schering en 
inslag, als ook bij de —hoewel strong verbodene, toch 
nog vaak voorkomendo — hanengovechten, saboeg of 
tegfil genaamd naar gclang al of niet van kunstsporen 
(tadji) gebruik wordt gemaakt. Ook met duiven wordt 
dikwijls gewed: zoo heoft men de andogan, waarbij men 
cen wijfjesduif bij do pooten vasthoudt en fladderen laat. 
De doffers zien dit uit de verte on wie hunner het eorst 

op die duif afgaat is winner. Voorts de getaghan, 
waarbij eenige aan verschilleiidc cigenaars toe- 
behoorende duiven, elk van cen fluitje voorzien, 
losgclaten wordon en naar hun cigen til rnocten 
tcrugvliegen. Gaat een duif met een ^nderc medo 
en komt zij dus in een andere til terecht, dan heeft 
haar eigenaar de weddenschap verloren. Een 
derde jnanier, de alferan is hot aan olkander 
verbinden van twee duiven middels een lang 
touw, waarbij diegene, welke de andero mede- 
slecpt, als winner wordt beschouwd. In al deze 
gevallen kan bedongen worden, cl at de verlie- 
zendo duivon don eigenaar van de winnendo 
als prijs tocvallon. Alaar al to vaak geven deze 
vermakclijkheden aanleiding tot vcchtpartijen, 
waarbij dan meestal — gauw als de Madoerees is 
met het trokken van zijn kort vonijnig schorp 
inesjc (do piso blati) — blocd vlooit. 

Onschuldiger i$ het z.g. kamrat keteran, 
waarbij do deelnemers hun tortelduiven (ketferan, 
Ju v. pSrkoctocl) incdcncmen en onder hot gonot 
van ecn kopje thee cn wat pisanggebak naar hot 
gcluid dicr diertjes luistoren, waarbij dan tevens 
wordt uitgcmaakt welko duif hot best。kirt. 
Deze kitdrans halon vaak zeer hoogc prijzon. 

Mede zeer geliefd bij do Madoercezen, maar ook 
mcesta] aanleiding gevend tot vechtpartijcn, zijn 
do slawatans of sandoers, op Oost-Madoera 
podjian on op Oost-Java sroenon genaamd. 
Ecn jongen van circa 12 jaar wordt al» meisjo 
geklced, tcrwijl er verdor ecn paar potsonmakers 
on de loidor dcr vortooning zijn. De begoloidendo 
muziek bestaat uit eon soort klarinet (sroenen), 
twoo kandangs on een kenong. Er wordt gedanst, 
men zingt grappige liedjos cn houdt komischo 
Hamonspraken, welke hot publiok (loon schateron 
van het lachen. Europeanen, Arabioron, Ohi- 
neezen on niet zelden zelfs ainbtenaren, worden 
op vaak luimige wijzo geparodieerd. 

Het eigenlyk gezegde tandakken (MAD. 
tandhang), waarbij cen vrouw (ronggong) op do 

maat dor gainelan danst en de gasten mededoen, komt niinder vaak voor, 
daar do gamfilan onder do Madoorcczen botrckkolijk zcldzaam 

MADREPOREN. Familio dcr stconkoralon, waartoc poreuse cn soms 
fijnvertakte soorten, “ / 
zooals de hortshoornkorak n, bchooren. (Zie NETELDIEREN). 

MADZHAB, (1. i. cone richting of school op het gebied van Mohammed 
aan scho wetge- Icerdhcid； /流几-school; zie ISLAM; II, c. 

MAETSUYKER (Mr. JOAN). Gob. to Amsterdam 14 Oct. 1G06; zijne 
moeder stamde uit het geslacht Faes. Na te Leuven tot doctor in de rochtcn 
bevordord te zrjn, vertrok hij als pension aria van den raad van justitie to 
Batavia in 1635 naar Indie, waar hij spoedig hoogc be- trekkingen 
bokleeddo (1635 president van de wceskamer, 1637 president van het 
college van schepencn, 1638 baljuw, 1640 president van den raad van 
justitie'en president van Ohi- necsche boedelmeestercn). Reeds in 1641 
were! hij raad extra-ordinair van Ned.-Indie. In die betrekking 
onderscheidde hij zich in hooge mate, o. a. door de bewerking dor 
bestaande plakaten, keuren, enz. tot 66n geheel, de bekende Bataviasche 
Statuten. In 1644 tot raad-ordinair bonoemd, we rd hij in hetzelfde jaar als 
gezant naar Goa gezonden, waar hij eene capitulatie en voorloopigo 
wapenschorsing tusschen de O.-I. Comp, en den Portugeeschen 
onderkoning tot stand bracht ； to Batavia teruggekeenl, werd hij in 1645 
opniouw bekleed met het voor- zittorschap van het college van schepenen; 
in 1646 trad hij op als gouvomeur van Ceylon, in 1650 word hij eorsto 
raad en directeur-generaal van Ned.-Indie en in 1653 voorloopig verkozen 
tot Gouv.-Goneraal, in welke betrekking hij in 1654 door de HH. XVII 
bevestigd werd. Hij overleed to Batavia 4 Jan. '1678. 

Zijn langdurig bestuur werd door belang- rijke gobeurtenissen 
gokenmerkt. Op Java werd de vrede mot Bantam hernieuwd ； de opstand 
van Troenadjaja en de eersto Javaansche oor- log vielon onder zijn 
bestuur, evenals de her- haalde strijd tegen Makassor govoerd, waardoor 
een eind werd gemaakt aan de suprematie van dat rijk in Zuid-Celobes, 
tcrwijl de W.kust van Sumatra voor oen aanzienlijk deol aan de Comp, 
onderworpen werd. Formosa ging voor haar verloren, belangryke 
krijgsbedrijven ein- dclijk hadden tegen de Portugeczen op Ceylon， en 
Voor-Indie plaats. 

MAFIN. Eene rivier in Noord Nieuw-Guinea, gowoonlijk gonaamd 
TOR (zie aldaar). 

MAFOOR (MEFOR). Zio NOEMFOR(Nocfoor). MAFCORSCH. Zio 

NOEFOORSGH. 
MAGA. Ecn kleino hoogvlakte in Mandai- ling, hot Zuiden van do 

rosidentie Tapanoeli. Do gclijknamige nedorzetting ligt aan den voot van 
don Sorik MQrapi. De grooto weg naar Fort de Kock gaat er langs. In 
togenstelling met het op korten afstand gclegen mocrassige dal van de 
Batang Gadis, is dezo hoogvlakte zeer ge- zond. Zij bohoort tot de fraaiste 
strokon van Zuid-Tapanooli. Hior ligt bograven Miss Needham, dio aldaar 
Mei 1897 overloed, en de eersto zondoling was in het Zuidolijk Batakland. 

MAGANG. Aldus wordt op Java een inlander, meostal van hoogore 
afkomst genoemd, dio bij een inlandschen of ook wol Europocschen 
ambtonaar in dionat treedt om b\j dezen mot of 
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zonder conige belooning werkzaam to zijn, ten oin- do 
zich aid us voor een of andor ambt te bekwamen en voor 
eene benoeming in ‘8 lands d ion st in aanmerking to 
komen. Ook werkton zij met hetzelfde doel zonder loon 
op Gouv. bureaux. Bij Ind. Stb, 1910 no. 572 we rd 
echtcr bepaald, dat na 1 Januari 1911 op do bureaux, 
behoo- rendo tot de vorschillcndo diensttakken onder 
burgerlijk behcor op Java en Madoera, geon onbezoldigd 
Inlandscb personeel nicer zou wor- don toegelaten. Do 
magangs wei-don or vervangen door bctaaldc 
hulpschrijvers. 

MAGSLANG...Afdeeling en regentschap van de 
residentie Kcdoe, met ecnc oppcrvlakto van 1134 K.M.2; 
verdeeld in de controle afdeelingen Magelang, (districten 
MagCIang, Bandongan, T^galredjo en Grabag) en 
Moentilan (districten Moentilan, Salam en Salaman). De 
gclijknainige fidofdplaats is tevens stand plaats van den 
resident van Kedoe. De afdeeling Magelang is een der 
mecst bevolkte van Java en telt 539 desa's. Op het einde 
van 1905 telde de bevolking ongeveer 860 Europeanen, 
4800 Chincezen, 18 Arabieren en 士 52.000 Inlanders. 

Do particuliere nijverheid is er van weinig be- 
teekenis. In de afdeeling wordt op klcine schaal 
suikerriet geteeld ten behoeve van een tweetalin de 
residentie Djokjakarta gelegen suiker-onder- nemingen, 
ook zijn er suikerriet-bibit aanplantin- gen. Door de 
bevolking wordt op vrij groote schaal tabak aangeplant, 
terwijl sedert enkele ja- reneen tweetaldoor Europeanen 
gedreven tabaks- ondernemingen bestaan. In deze 
afdeeling liggen de Boroboedoer en de tjandi's 
M@nd.oet en Pa won. 

De hoofdplaais, gelegen aan den linkeroever van de 
kali Praga en niet ver van de kali Elio, is een voor de 
binnenlanden vrij groote plaats met eone fraaie 
residentswoning, een groot gar- nizocn en versehillende 
inrichtingen voor on- derwijs, o. a. do opleidingsschool 
voor Inland- sche ambtenaren. Zij is door groote, good 
ver- harde wegen verbonden met Ambarawa, Te- 
manggoeng, Djokjakarta, Poerworedjo en Wono- 
Bo1)67'en ligt aan den stoomtramweg Ambarawa —
Djokjakarta. Op ongeveer 4.5 K.M. afstand ligt de 
badplaats KaJibCning, niet ver van den grooten weg naar 
Ambarawa. 

MAGELANG. District met gelijknamige hoofd- plaats 
(zie bo ven), controlc-afdceling, regentschap en 
afdeeling Magelang, residentie Kedoe. 'Het beslaat 91 
K.M.2, is verdeeld in 3 onder- districten en telt 60 desa's. 
Einde 1905 bestond de bevolking uit bijna 800 
Europeanen, ruim 2700 Ohineezen, 125 Arabieren on 土 
65000 inlanders. 

MAGETAN. Afdeeling, controle-afdeeling eh 
regentschap van de residentie Madioen, met 4 districten 
en 13 onderdistricten. De bevolking bestond in 1915 uit 
285.000 zielen, waarondcr 200 Europeanen en 800 
Vreemde Oostcrlingcn. 

De afdeeling heeft vruchtbare gronden en is deels 
vlak (districten Maospati en Gorang gareng, behalve het 
Z.W. gedeelte van dit laatste district), deels bergachtig 
(districten MagStan en Parang). In het district Maospati 
ligt de suiker- fabriek Poerwodadi van de Factorij der 
Ned. Handelmaatschappij, terwijl in het district Go- 
ranggarSng werkt do suikerfabriek Kfidjowari v.an de 
Ned.-Ind. Landbouw-Maatschappij. Ove- rigens treft 
men in de afdeeling slechts 66n erf- pachtsperceeltjo aan 
(16 bouws), waaf alleen wat groenten en bloemen 
geteeld worden. 

De hoofdplaats Magetan, standplaats van den 
ass. resident, regent, controleur e • patih, ligt aan 
don voet van don La woo op eenc hoogto van 446 
M., heeft cen gezond klimaat cn cene drinkwatcr- 
leiding vail do bron Gangging, op conige kilomo- 
tors van do hoofdplaats gelegen. Pompcn zijn op 
ecnigo puntenvan do stad aangebracht. Ter hoofd- 
plaats is cen suikerbibitonderncming gevestigd 
van do Land bou wmaatschappij Poerwodadi, 
behoorendo aan do Factory der Ned. Handcls- 
maatschappij, die ten docl heeft zaadriot to 
leveren aan al do fabrieken van de Factory op 
Java. Do aanplant besloeg ultimo 1913 330 
bouws, a 11c gelegen in hot district Magetan.;;/； / " 

MAGETAN. District van de contrdlc afdeeling, 
de afdeeling en het regentschap Magetan der resi- 
dentie Madioen, met 3 onderdistricten en 86 
desa*s. Het is bergachtig met vele mcertjes, die in 
den Oostmoesson grootendeels droogloopen, met 
uitzondering van het vrij groote me er van Sara- 
ngan op ruim 1200 M. hoogte,ongeveer G K.M. van 
de grens der residentie Soerakarta verwyderd,dat 
de sawahveldcn in do vlakte van bevlocilngswa- 
ter voorziet. Uit. 1905 telde het district bijna 
50.000 bewoners, waarondcr ceri 30-taI Europo- 
anen en bijna 250 Chineezen.yi/ 3 

MAGHRIB, d. i. het Westen; ook do sem- 
bahjang na zonsondergang； vgl. SeMBAHJANG. 

MAGNETISCHE EN METEOROLOGISCHE 
WAARNEMINGEN. Zie OBSERVATORIUM 
(Koninklijk magnetisch en meteorologisch). 

MAGNOLIA BLUMEI Prantl. (Manglielia glauca Bl.) 
fam. Magnoliaceae. Baros, (JAV., SOEND.), Manglid 
(SOEND.), Tjgmpika boelocs (JAV.). Hooge boom, over 
geheel Java verbreid tusschen 1000 en 1600 M. boven 
zee, vooral in W.-Java, met regelmatigen, rolronden 
stam. Het kernhout is lichtbruin tot vuiJgecl als het 
luchtdroog is； het is fijn van draad en laat zich zeer 
gemakkeJijk bewerken. Wegens de groote 
duurzaamheid en de sterkto is het vooral in W.-Ja- 
va zeer in trek voor huis- en bruggenbouw, meu- 
belen en gereedschappen. De boom is daaroni 
bijna uitgeroeid, doch is gemakkelijk aan to 
plan ten <*< - 

MAHAKAM. Zie BORNEO IV. G. 
MAH ALON A-MEER. Meer gelegen Zuidoost 

van het Alatano-meer (zie aldaar), dat in hcl 
midden tot 73 M. diep is en door Abendanon 
is ontdekt. Het bestaat uit tweo vrij regel- 
matige reebthoeken, ccn Noord cl ijkc van 2x3 
K.M. en een Zuidclijk van 4 x 4*/2 K.M. 
Do bodem bestaat uit zachte modeler en Jiet 
water is vischrijker dan in het Matano-inccr； 
de temperatuur van het meer stijgt zekcr door 
do geringere diepto tot 30 a 31°. De Petc-A 
(ook Patea genoemd), die het overtobige water 
uit het Matajiomcer naar Jiet Mahalonaineer 
afvoert, laopt niet, zooals de bevolking zegt 
en vreest, ondor den grond door, maar stroomt 
wel over korten afstand door eene nauwe kloof; 
aan do zuidzijde der delta, die ze bij de uitinon- 
ding in het Mahalonamcer vormtjigt het dorp Ba- 
toe Apa, een verzamclplaats van damar. In den 
Zuidoosthoek heeft dit meer afvJofeiing naar het 
Towoetimcer door do Tomin an ga, waarin zich bij 
Poehon Tali een BtroomversneUing bevindt; 
in de delta der rivier ligt het moer Tominanga. 

MAHAT Bclangrijkc rechter-zijtak van do 
Kampar (zie aldaar), die in liaar bovenloop de go- 
lijknamige landstreek bcvloeit, welke in een diepo 
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borgkoin ligt,* waarin men slcchts langs steile pa- don 
kan afdalen. Dezo streek ligt daardoor zeor gcisolccrd. Door 
den waterstaat wordt cen weg aan gelcgd naar Kota Ba roe. 
V66r 1913 een X laras, z.ondcrafdeeling Socliki, Suin. 
Westkust. 

MAHDI, zio ISLAM, II, d. 
0 MAHI (TJI) of TJIMAHI, cen klein riviertje de 
Prcangcr-Regontschappcn, zijrivicr van de Tjitaroem. Zij 
vornit verscheidono water- vallen, waarvan do Tjoeroeg 
PSnganten bij Tjisaroewa do voomaamsto is. 

MAHONIE. Zic SWIETENIA. 
MAHRAM. Volgens hot Mo ham m. recht is iemand 

do ma hr am van een ander persoon, wan- neer de 
tusschen hen bestaandc graad van blocd- verwantschap 
van dien aard is, dat zij deswego, van verschillend 
geslacht zijnde, niet met el- kandor zouden mogen 
trouwen. Vgl. HARAM. 

MAIDL Eenige kampong van het Tidoreescho 
sultansdomein ter Westkust van Midden-Hal- inahdra. 

MAISMON (Doreh). Zie DUIF. 
MAITARA. Een vulkanisch eiland met een zich stcil 

uit zeo verheffenden fraaien kegel van ongeveer 3GO M. 
hoogte. Het is gelegen tusschen de eilanden Ternate en 
Tidore, behoort tot het sultanaat Tidore en administratief 
tot de onder- afdeeling van dien naam der afdeeling 
Halma- h6ra, residentie Ternato en 0. Op velo kaarten 
wordt dit eiland Noorwegen genoemd. Die naam is 
echler in do residentio onbekend. Hot oiland verdcelt den 
Zuidclijken toegang tot Ternate in tweeen. Het 
Westolijko gat is hot gewono vaarwater voor schepen. 
De Oostelijke toegang is ondiep, nog niet goed opgen 
omen en wordt allcen door inlandsche vaartuigen 
bevaren. Aan hot minder steile strand, dat naar Tidore 
ge- keerd is, wonen tai van Tidoreescho visschers. Het 
eiland je is tot dicht bij den top bed ekt met 
klapperboomen, dio echter veol van den wind te lijden 
hebben cn vernioedelijk daardoor woinig vrucht 
opleveren. Uitbarslingcn zijn qjet bo- kend, (Vcrbeek, 
Molukkenverslag, 147).＞； 

MAIWA. Zelfbcsturend landschap op Celebes, 
behoorendo tot het voorinalig bondgenootschap 
Musenrempoeloc, groot、ongeveer 337 j\I.K.a, 
grenzende ten N. aan Enr6kang on Doeri, ton 0. aan 
Siddnrdng, ten Z. aan Rappang cn Siden- reng cn ten W. 
aan Sawito, cn waartoc ook de vasalstaten (iilie) 
Baringaug en Boenging be- hooren. Administratief 
behoort Maiwa tot do ond(:rafdeeling Isurdkang, 
ufdecling Pai'6 Par6 van het gouv. Celebes cn Ond. 
Maiwa is bedekt jnct hcuvcls en borgen, waarvan de 
lioogto tua- schen 900 en 2100 Al. geraamd wordt; uit 
dio bergen ontspringen do Mftiwa, Boelo, Palli, 
Batoclappa, Langoe, Boengpitoeo, Kabero en Kalido, 
die in het ineer van Siddnr6ng uitloo- pen, in don O. 
inocsson niet bevaarbaar zijn en in den W. jnoesson 
buiten haro oevers treden cn door cl on sterken stroom 
govaadijk zijn. 

De bo volking dio, zcor in het ruwo, op 20.000 zielcn 
gcraaind wordt, is van Boegineeschen oor- Bprong, cn 
vcrdceld in add, middenstand en af- staminchngen van 
vroegero slavcn of pandc- lingen. De bewoncr van Zuid-
Celebcs weet zeer good, dat de slavernij is afgeschaft en 
dat de mecster don slaaf niet kan dwingen bij hem to 
blijven. Daftrmcde is echter niet gezegd, dat nu ook 
plotscling do bestaandc vorhoucling tus- schon jneester 
en slaaf is verbroken. Velo 

alavon blovon en blijven nog hun mecstcrs vol- gcn. 
Het aantai slavon was in Maiwa belang- rijk; zoo 
wordt de hoofdplaats Masoanging groo- tendcels 
door afstammelingen van slaven en pandclingen 
van den zelfbestuurdcr bewoond. Voor onzo 
mcerdere inmenging in do zaken dor zelfbesturende 
landschappen op Celebes ge- raakto men in 
slavernij door schuldcn, misdr ij ven of door roof, 
of wel men was slaaf door geboorte. Ofschoon 
Maiwa rijk is aan goedo gronden, wordt weinig zorg 
aan den landbouw besteed; hoewel er overvlocd van 
water is, wordt van de rijstcultuur weinig werk gc- 
maakt, zoodat jaarlijks geregcld rijst uit Sidenreng 
en Rappang moot worden ingevoerd. 

Do koffiecultuur, vroeger van vrij groot belang, gaat 
achteruit, door de weinige zorg aan do koffieboomen 
besteed, het niet bijplanten van nieuwe boomen en het 
degenereeren der be- staande aanplantingen. Een in 1913 
van Gouvts- wege ingesteld dcskundig onderzoek 
beveelt aanplant van Robustakoffie aan, daar by aan- 
plant van Javakoffie deze do zickten der be- staande 
Javakoffie-aanplantingen zouovememen. De n ij verheid 
bestaat hoofdzakelijk in het we ven van grove witte en 
zwarte sarongs; ook worden in enkele kampongs 
inlandsche landbouw- werktuigen vervaardigd en zijn 
een drietal dor- pen bekend wegens de uit nangkahout 
vervaardigd e katjapings (ini. violen), die naar Sidenreng 
en Wad jo worden uitgovoerd. De bosschen zouden tai 
van producten kunnen leveren; de bovol- king weet 
daarvan echter gecn gebruik te ma- ken. De handel 
bestaat hoofdzakelijk uit klein- handcl. Aan het hoofd 
van het landschap staat een Vorst of Vorstin, die den titel 
heeft van Aroeng, wien eon rijksraad ter zijdo staat, 
waarvan leden zijn een soclewatang, een pabitjara, 4 
matowa's on 4 tarata's. Ofschoon de rijksraad den Vorst, 
dio van zuiver vorstelijk bloed moet zijn en moct 
afstammen van het Siddnrengsch vorstenhuis, 
voordraagt, heeft hij wein ig voor het bestuur te 
beteckenen en zijn de leden, dio met goedkeuring van 
den rijksraad en den Vorat worden aangostold cn 
ontslagen door den Gou- vernour van Celebes en Ond., 
niot mcer dan figuranten. Hot streven is er op gericht hen 
steeds meet en meet aan het bestuur te doon declncmcn. 
Bij ziekte of ontstentenis van den Vorst wordt doze door 
den Aroengmalolo ver- tegenwoordigd, die ccn van de 
afstammelingen van cono hoofdvrouw moet zyn. De 
mindere hoofdcn (knmponghoofdon) worden door hefc 
volk gekozen on door clcn rijksraad aangesteld en. 
ontslagon; eon aantal soero's zijn aan het hoofd bestuur 
toegevoegd om bevelen enz. over- tebrongon. In do 
beide vasalstaten word on do lilies, dio den titel van aroc 
vocron, door hunno rijksradon en lagcro hoofclcn oador 
goedkeuring van den Vorst aangesteld en ontslagen. Do 
lagcro hoofdon worden niet bozoldigd, maar hebben 
ambtsvcldon on voorts geringo inkomsten o. a. uit 
porconten van go indo bclasting. De hoogoro hoofden 
gonieten een niot al to ruimo bezoldiging uit do 
Landschapskas, hebben veelal ambtsvcldeh en bo vend 
ion rccht op eon aandeol dor tafoJgeldon by civiele 
gedingon. Do geostelijk- heid bestaat uit ccn kali, ter 
hoofdplaats geves- tigd, wicn eonige imams, katibs on 
dodja's zyn toogovoegd. Do rcchtsplcging is in handon 
van den Vorst cn den rijksraad, met eon besturendon 
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ambtonaar a Is Icidcr der rechtbank; hot onder- 
zoek in zaken van belang gcschicdt door den 
bosturcndcn anibtenaar, waarna zo door dozen 
yoor de rechtbank wordcn gebracht. Zaken van 
minder belang komen voor den niatowa, die zo 
met den pabitjara onderzockt en den allcen- 
y. sprekend rechter (den besturenden ambtonaar) 

ter afdoening voorbrengt. (Zic Van Bra am Morris 
?in T. v. h. Bat. Gen. XXXVI [1S93] biz. 152). 

MAJ ANA (MAL. MOL.). Zie COLEUS SCU- 
TELLARIOIDES. 

-MAJANG. District mot gclijknamige hoofd- 
plaats van do controle-afdeeling en de ass.- 
residentio Djember, regentschap Bondowoso, re- 
sidentie Besocki, met eene oppcrvlakte van 
602.5 K.M.2. Het district telt 17 desa's met 
bijna 25000 inwoners, waaronder 70 Europeanen 
(1905). De Inlandsche be volkin g, die door trans- 
migratic uit Midden- en Oost-Java gestadig 
tocneemt, ouwt voornamclyk padi, djagoeng 
en tabak. ":名 
MAJANG. Zie VAARTUIGEN. 

MAJANGAN. Zie VAARTUIGEN. 
MAJ AS. (MAL. Borneo). Zie ORANG OETAN. 

MAJAS KfiSAR, M. ORANG, M. PAPAN, M. 

RAMfiH, M. TJAPAN. Zie ORANG OETAN. 
MAJONG. District van de controle-iifdeeling, 

het regentschap en do afdeeling Japara, van de 
residentie Semarang, met eeno oppcrvlakte van 
148 K.M.2 Het district is verdeeld in drie onder- 
districten on had in 1915 eone bevolking van 
ruim 73.000 zielen, waarvan een 50-tai Euro- 
peanen en 1200 Vreemde Oosterlingen. Van uit 
de plaats Pelem-kerep (Majong), gelegen aan 
de stoomtramlijn Koedoes—PStjangaan, gaat 
oen zijtak naar Welahan, de districtshoofdplaats. 
In dit district is de suikeronderneming Majong 
gelegen. Bekend is het in Majong door de inlan- 
ders vervaardigde aardowerk (potten en pannen). 

MA KALE. Plaats gelegen aan een linker bij- 
stroompje dor Saiidang-rivier in de afdeeling 
Loewoe,, gouvt. Celebes en Onderh. Vroeger was 
Eij do voornaamste plaats der Toradja-landen, 
maar zij heoft van de Sidenrengers uit het Zuiden 
veel moeten lijdon. Op de markt komt veel 
ongepeldo rijst. Men vindt er krachtige mannen, 
die druk doen aan wedden en hanengevechten. 

MAKASSAARSCH. Het Makassarsch is ten 
nauwste vorwant met het Boegineesch (zie BOE- 
GINEESCH). Dit blijkt duidelijk, zoowel uit de 
groote overeenkomst van beide talen in gram- 
maticale vormen, enz. als uit de menigvuldigo 
punten van aanraking, welke zij ten opzichto 
van den woordenschat vertoonfen. Het Makas- 
saarsch onderscheidt zich van het Boegineesch 
in de eerstc plaats door het klankstelsel. Beide 
talen duldcn geen medeklinkers aan het eindo 
van een woonl, met uitzondering van de ng, 
doch eene oorspronkelijke I, r en s blijven in het 
Makassaarsch door middel van een naslag ge- 
spaard, terwijl zij in laatstgenoemde taal op 
dezelfde wijjxj als de overige sluitende mede- 
klinkere, met uitzondering der neusklanken, 
bebAndeld worden. Het Maleischo s a n g k a 1, 

(looch.en.en), bijv. luidt in het Mak. 8 a n gk a I a, 
in het Boeg. s a k k a； Mai. d & m a r, (hars), 
M&k. d a m a r a, Boeg. d a m a; Mai. t S r u s 
(recht^door), Mak. t a r r u s u, Boeg. t a r- 

in andere opzichten, bijv. door het 
van de k aan het begin van een woo rd, 
het Boeg. meermalen afgeworpen 

-ry' ' .•- -' ® < 
x 

ru. Ook 

behouden 

welke in 

 0 "K 

wordt, als in Mak. k a 1? a s a, B*o c g. a p a, Mai. k a p 
a s; door het bewaard blijven van don neusldank in ccn 
woord, ids in a n g ka (oplichton = Mai. a u g k a t) 
tegenover Boeg. a k k a, staat de Makassaarscho 
woordvorm dicliter bij don oorspronkelijkcn. 
Daarentogcn ontbreekt aan het Mak. do &-klank, welke 
in het Boeg., (waarin hi) met a gctransscriboerd plecgt tc 
worden), vcelvuldig voorkomt. Dit is wcl eene der 
oorzaken, waardoor het Makas- saarsch gewoonlijk den 
indruk maakt van eono hardc taal te zijn, Ook ten 
opzichtc van de grammaticale vormcn bestaat or bij 
menig punt van overeenkomst tusschon Mak. cn Boeg. 
toch ook verschil; keumerkend voor het Mak. zijn o.a. 
de veel voorkoinende afleidingen van so- cundairo 
stammen, als p a m a n g e i, ergons naar toe gaan, k a 1 
a r r o w i, vertoornd zijn op iemand. Men kan echter 
moeiclijk zeggen, dat de eene taal in dien opzichte ryker 
is dan do andere: wel kan dit gezegd worden van den 
woordenschat van het Boeg., wat wel voorna- mclijk 
wordt teweeggebraebt doordien de taal over eene 
grootcre uitgestrektheid gesproken wordt,alsmcde door 
de rijkere literatuurindietaal. 

Van het eigenlijke Makassaarsch kan ondcr- scheiden 
worden het Toerateyasch, dat in het grootste gcdeelte der 
Zuidcrdistricten en in enkele gedcelten van Gowa 
gesproken wordt, en het Saleyereesch, dat voornamelijk 
op het ciland Saleyer in gebruik is. Vooral het laatsto 
dialect vertoont hier en daar aanmerkelijke afwijkingen 
; kenmerkend is het vervangen van de w door h. De 
letterkunde der Makassaren is, gelijk reeds gezegd is, in 
vergelijking mot die dor Boe- gineezen, bepaald arm te 
noemen. De proza- werken zijn grootcndeels uit het 
Maleisch of door het Maleisch heen aan het Arabisch 
ontleend. Oorspronkelijke werken zijn de p a t u r i o I o- 
w a n g, (historische stukken), de r a p a n g, 
overeenkomende met de Boeg. L a t o w a, (zie 
BOEGINEESCH), alsmcde grootcre en kleinerc werken 
in dichtmaat, bekend ondor den naam van s i n r i 1 i, 
kclong; enz. 

Literaluur: Dr. B. F. Matthes, Makan saarsche 
Spraakkunst, Amsterdam 1858; Kort verslag 
aangaande.... Makassaarscho en Boe- gineesche HSS 
1875, en ver vol g daarop. 1881, (beide te ^-
Gravcnhago); Makassaarsch—Hol- landsch 
Woordenbock, Je dr. 1859, 2o dr. J885 (ibidem); 
Makass. ChroKtomathie, 2e uilgave 1883 (ibidem); R. 
BrandKtetter, Dio Sprache der Lie be in der 
Makassarischen Lyrik. Paris, 1908; Id. Die Geschichte 
von Dajalankara, Luzern, 1898. J. C. G. J. 

MAKASSAARSCH-BOEGINEESCHE TALEN. 
Bchalve het Makasaaarsch (zio aldaar) en hd 
Boegineesch (zic aldaar) behooren tot de Ma- 
kassaarsch-Boegincesche taalgroep het Wo- toeseb, in 
don N.O.-hoek der Golf van Ben6 en het Lajolosch, op 
het Z.lijk derde deel van het eiland Saleyer gesproken. 

Het Wotoesch wordt gesproken in het grooto dorp 
Wotoe en in het kleine dorp Mambotoc, ten N.W. 
daarvan in het binnenland gelegen. Het 
ontkenningswoord, waarnaar deze taal wordt genoemd, 
is laedo. In klankstelsel en woorden- schat staat het 
Wotoesch dichter bij hot Boegineesch dan bij de 
Toradja'sche talen; het heeft o.a. de klanken nr en tj, die 
do Toradjascho talen missen. De k verdwijnt geregeld, 
meer 
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dus dan in het Boegincesch. Met do Toradjascho lalen 
heeft het Wotoesch geincen, dat hot goheel vocalisch is 
en dat het op do plaats van den typischen klank der R. G. 
H.-wot (zio Deel I, biz. 169 noot) geon klank hoeft, 
terwijl het Boegincesch daar r vertoont. 

Het Lajolosch staat op anderc wijzo even ver van het 
Bocgineesch als het Wotoesch. Van den woordonschat 
komt een goed deel overeen met dien dor Wcst-
Toradjasche talen. De eenige consonantische sluiter is 
ng. In enkele voor- beelden is h te vinden op de plaats 
der w, hetgeen moet worden toegeschreven aan invloed 
van het Saleiersch. 

Literatuur .- .'Adriani en Kruyt, De Bare'e- sprekende 
Toradja^, III, 90, 91, 272—275, 353. 

MAKASSAARSCHE PITJES. Zie BRUCEA. 
MAKASSAARSCHE VISCHJES. Zie HARING. 
MAKASSAREN. Volksstam op Zuid-Celebea, met de 
Boegineezen verwant. Do beschrijving der 
laatstgemelden is in hoofdzaak ook op de Makassaren 
toepasselijk, zoodat daarvoor naar dat artikel verwezen 
kan worden. Zie vender MAKASSAARSOH. 

MAKASSER. Afdeeling van het gouvernement 
Celebes cn Ondorh., bevattende de 3 onderafdee- lingen 
Makasser, Pangkadj6n6 en Maros, ondor een assistent-
resident met stand plaats Makas- ser, aan wien voor het 
bestuur der gelyknamigo onderafdceling een controleur 
is toegevoegd. Deze ondcrafdeeling omvat de 
hoofdplaats met de naaste omgeving, en bestaat uit de 
districten Makasser, Wadjo, Endch, Mela joe, 
Oedjoengta- nah en Mariso, zoomede uit de volgende 
cilanden- groepen: den Spermonde-archipel, de 
Dcwakang- eilanden, met de Masalima-eilanden, de 
Postil- jon-eilanden en de Groote Paternoster-eilanden. 

MAKASSER. Hoofdplaats van het gouver- ncment 
Celebes en Onderh, cn van de gelijk- namige afdeeling 
cn onderafdceling. Makasser is ecno belangrijkc 
handelsplaats； vooral in do laatstc jaren zijn, als gevolg 
van de door ons ingrijpen in de inwendige 
aangclegcnheden der voJkoren op Celebes, do Molukken 
en Kleino Soenda eilanden allerwegen ontstane gunstige 
toestanden, de schecpvaartboweging en de handel er met 
rcuzenschreden vooruitgegaan. In 1905 bezochlcn de 
haven 519 stoomschcpen met geza- menjijken netto 
inhoud van 1.460.639 M3; in 1913: 559 stoomschcpen 
met een inhoud van 2.874.442 M3., terwijl de 
handelsomzet in 1905 aan in- en uitvoer bedroeg rcsp. / 
4.1G7.658 en / 9.650.506, tegen in 1913 reap. / 
14.157.476 en / 18.635.171. Van achtcruitgang na do 
opheffing van Makasser als vrijhaven (1 Aug. 1906) is 
dus geen sprakc, integendecl. Het be volkin gscij for van 
Alft- kasscr, dat uit0. 1905 ruiin 26.000 ziclen bedroeg, 
waarvau ecn 1000 tai Europcanon, 4600 Chi- neczen,on 
ruim 200 an de re Vrecindc Oostorlingen, was in 1016 
voor tille drio categorieen mot 50% loegenojnen. De 
plaats heeft cenc goedc rcede, die door ecne recks van 
kleino eilanden bcschut wo rd ten wanr de schepen, zelfs 
in den W.moesson, eene veilige vorblijfplaats vinden. 
Als govolg van het in 1903 goedgokourdo on twerp voor 
do verbetering van de haveninrichting to Makasser 
kwam in 1905 ecn 500 M. lange aanlogslcigcr tot stand, 
die cchter al spoedig te klein block to zijn. In 191G jnoest 
een tweodo uitbroiding dor haven werkco met ecno 
kadelcngte van 320 M. wo rd on ter hand gonomen, 
terwijl plannen tot 

vordero uitbroiding met een kadclongtc van 240 
M. in voorbereiding zijn. Hot middonpunt van den handel 
is do Passcrstraat, gologen in het oudsto gedeelte van 
Makasser — Vlaardingen gc- naamd —waar aan do ccne 
zijdo zich de pakhui- zen en kantoren dcr Europccsche 
kooplieden bevinden, terwijl aan de andcro zijdo Chineescho 
toko's enz. gevonden worden. Daar de gebouwen er, in 
tegenstelling met den gowonen Indischen bouwtrant, zonder 
tusschenruimten naast elkaar en met verdiepingen zijn 
opgetrokken, doet dit gedeelte van Makasser cenigszins aan 
eene Hol- landsche stad denken ； Europeanen wonen er 
ech- ter niet en evenmin in de op die straat uitkomende 
dwarssteegjes, welker slechte rioleeriug moeilijk te 
verbetere” sellijnt. Dicht bij de haven verheft zich het fort 
Rotterdam, tegenwoordig de ver- blijfplaats van het 
gamizoen, voor 1667 Oe- djoeng pandang (Ananas-hoek) 
genoemd (waar- naar do stad nog heden in het Mak. 
Oedjoeng pandang of bij verkorting Djoem pandang ge- 
hceten wordt), doch toen ter cere van Speelman, na de 
vermeestering van Makasser (in 1607 was reeds te Makasser 
eene factorij opgericht, die in 1618 we rd uitgeinoord) aldus 
genoemd ; het is omgeven door wallea van een soort 
zandsteen, van ouderdom zwart geworden, en Jigt aan de 
Z.zijdc van het Prins Hendrik-plein, dat zich aan de W.zijdo 
€ot de zee uitstrekt, en waar, behalve ecn gedenktceken voor 
de in de laatste expeditie op Zuid-Celebes govallenen, ook 
de socicteit „de Harmonies en een gebouw voor Gouv. 
kantoren govonden worden. Het plcin vorbreedt zich aan de 
O.zijcle tot het uitgestrokte Kerkplein, waar aan de N.zijdc 
het „Hooge pad" gevonden wordt, eene breede, met tama- 
rindc-boomcn beplante la&n, terwijl de eenigs- zins verder 
gelegcn Heeronweg met kana riboomen omzoomd is. Het Ke 
rk pie in is aldus genoemd naar het Protestantsche kerkje cn 
wordt doorsneden door een moddersloot. In de buurt zijn 
verscheideno openbare gebouwen gelegen; de woning van 
den gouverneur, een holwit gepleisterd gebouw, steekt zijne 
vleugels tot het Hoogc pad uit. Eindelijk moet nog hot 
Koningsplein genoemd worden, een reusachtig grasveld, 
door fraaie wegen omgoven en waar o.a. do gebouwen vau 
den Raad van Justitie liggen. Op den weg naar Gowa ligt het 
vroegero fort Vredenburg, sedert 1891 als versterkiiig 
vervallcn, dat als dwangarboidersdepot dienst doct, terwijl 
het militaire hospitaal en de nieuwe kweekschool voor do 
opleiding van ini. onder- wijzors er dichtbij worden 
aangotroffen. Om doze kern van Makasser strekken zich 
inland - sche kainpongs uit； in een daarvan wordt. bet 
vorvallen graf gevonden van Dip& NtSgirfi, die hier in 
ballingscbap stierf. De omstreken van Makasser zijn laag on 
mooraasig. 

Het door Europeanen bewoonde gedeelte dor plaats is in 
do laatsto jaren zeer uitgebroid. 

Vennclding vordient nog, dat voor deze plaatg in 1906 
een gemeonteraad is iogesteld, onder presidium van den 
nssistent-resident. 

Voor do gcschiedonis van Makasser wordt verwezen 
naar GOWA. 

Zie Bosman, Eigen Haard 1885; M. C. Van Rouvoroy 
van Nieuwaal, Eigen Haard 1896; A. Vogel, Makassar in 
Buiten V (1911) 418;\0o--r-：：- lijn's Neerlatid's Indie 
1911—1912; Het fort Rotterdam, AVeekblad v. Indie IV, 
194. 

■" . ，-. ■ . • '/，2. 
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MAKASSER (STRAAT) tusschen Borneo on Celelyes
；_de ■grootste'vair'Hen Archipel, is onge- veer 720 
K.M. lang, ruim 100 tot 400 K.M. breed en, behalve aan 
den Zuidingang, meer dan 2000 M. diep. Zij bespoclt de 
steile Oost- grens van het grooto, met Achter-Indie 
samen- hangende plateau, waarop Sumatra, Java en 
Borneo liggen. 

De Borncowal, van hoek Mangkalihat tot do 
Zuidpunt van hot eiland Laoet, is laag, behou- dens de 
kust van hock Mangkalihat tot voorbij de 
Sangkocliranbaai en het Nooixlgedcelto van Laoet. De 
Celebeswal is daarentegen hoog van hoek Dondo tot 
hoek Mandar, in die bocht wij- ken bergen terug, do kust 
wordt geleidelijk minder hoog en is bezuiden die bocht 
laag. Het vastelandsplat (gerekend tot do lijn van ISO M. 
diepte) langs den laatsten wal is zeer steil en zeer sraal 
tot bezuiden de Par6 Pare- baai, verbreedt ter hoogte van 
den Lapo Krikri en den Batoe Karbau plotseling tot 35 
A 60 K.M. en draagt tot aan den zeer steilen rand do 
tallooze eilanden en riffen van den Sper- monde-
Arcbipel. Langs den Bonieowal is dit plat eveneens steil 
en smal bij hoek Mangkalihat； de Koeteimonden 
naderende neemt het in breed- te toe, steekt ter hoogte 
van de Pamoekangbaai 230 K.M. van den wal af en 
versmalt daar bezuiden weder tot een 120 K.M. Ter 
hoogte van hoek Aroe liggen hierop, tot aan den 
loodrecht afvallenden rand van het plat, de Klein。Pa- 
temostereilanden met talrijke gevareii en, Z. 0. van de 
Zuidpunt van Laoet eveneens aan dien rand, de 
Laurelriffen en Lima-eilanden; tusschen deze laatste en 
den Spermonde-Archipel treft men, in het Zuidgcdeelte 
der straat, tweo groote eilanden en riffen-coniplexen aan. 
Het Westelykste en grootste isdat van Boa ng Doangan 
met enkele omliggende gevaren, het Oostelijk- ste dat 
van de Laarsbanken. 

Van de reusachtigo straat zijn daardoor, bezuiden de 
Adangbaai cn kaap William (Tg. Rangas), alleen 
bevaarbaar: de zeer smalle cn oadiepe route langs den 
Borneowal, een 40 K.M. breede passage tusschen de 
Borneobank en den Celebeswal ter hoogte van hoek 
Ongkona, de dric ruim 30 tot 50 K.M. breede Zuidelijke 
straten en de zeer smalle route binnen den Spermonde-
Archipel. Voor zoover noodig zijn deze routen betond en 
verlicht. 

De moessons staan in straat Makassar weinig 
geregeld en met weinig kracht door, in het voile van den 
moesson worden ook andere windrichtingen 
waargenomen; in het Noord- gedeelte valt de richting 
ongeveer samen met die van den waterweg, N.-N.N.O. 
en Z.Z.W., in het Zuidgcdeelte is deze evenwel, onder 
den invloed der Javazee, N.N.W. en Z. 0. In dit laatste 
gedeelte zijn April en Mei, October en November de 
kenteringsmaanden, van Juni t/xn September staat do 
Z.O.-moesson, van December t/m Februari do N.N.W.-
moesson noch geregeld, noch krachtigdoor, terwijl in 
Ma art de laatste al begint af te gaan; in het Noordgc- 
deelte is April de kenteringsmaand, in Mei is de 
windrichting reeds overheerschend Z.Z.W., van Juni t/m 
September staat do Z.Z.W. moesson vrij geregeld door, 
in October ,Novem- ber en December hebben W.-lijko 
winden de overhand, in Januari is de Noordmoesso^n 
nog weinig geregeld en alleen in Februari staat 

dezo geregeld, doch niot krachtig uit het N.N.O. door om 
in Maart weor af te nemeti. Land- on zeewind doen zich 
onder beido wallen sterk gevoelen. 

De hclderhcid der lucht on do regenval nomen toe, do 
bewolking daarentegon af naarmate men om de Noord 
komt. Het regent het geheele jaar en een bepaalde d roge 
tijd is niet aan te geven, do mceste neerslag valt van 
November of Docember t/m Maart, do minsto in Juli, 
Augustus en September. Do heilgheid in den Z.O.-moes- 
son neemt eveneens af om de Noord, daarentegen komt 
dai.r mist, overigens zeldzaam in den Archipel, nog al 
cens voor. Lichto buion treft men er het geheele jaar door 
aan, zwaro buien zijn zeldzaam en het onweert betrekke- 
lijk weinig; in het Zuidgcdeelte komen, van Augustus t/m 
September, soms zware buien met rondloopendcn wind 
on onweer voor. Zee staat or over het algcmcen weinig, 
vooral niet in hot Noordgedeclte, doch in het 
Zuidgcdeelte veroorzaken Zuidelijko on Z. 0. winden een 
onaangenamo dcining on soms een lastige zee. 

De zwakke getijstroom loopt heen en weder, maar die 
om de Zuid is overheerschend en wcl te meer naarmato 
men Zuidelijker in de straat komt. In den Z.O. moesson 
is de richting daar hoofdzakelijk Z.W. en in den N.N.W.-
moesson Z.O., terwijl bij den Bril die rich tin gen W.N. 
W. en Z.W. zijn, zoodat do Westelijke stroom er de 
overhand heeft； in het Noordgedeelte der straat blijft 
ook in den Z.Z.W. mcesson do Z.- lijke stroom 
overwegend, jnaar van October t/m December is deze 
overmaat slechts zwak. Op de Borneobank is in do 
kentering en in het begin van den Z.O. moesson de 
stroom om de Noord sterker dan die om de Zuid, tegen 
het afgaan van den moesson krijgt deze laatste ecliter 
weer do overhand. 

Do vertikalo waterboweging is schijnbaar zeer on 
regel jnatig en, behalve langs den Celebeswal bezuiden 
kaap Mandar, overwegend dub- beldaagscb ； langs den 
Borneowal is zij minder belangrijk dan langs dien van 
Celebes, waar zij in het Noordgedeelte der straat het 
krachtigst is. De rijzing loopt, op de open kust, uiteen van 
2.5 M. tot cnxelc <1M. 

Zie Zeemansgids deel IV. 
MAKASSER-OLIE. Do beroemde Makasser- olie 

wordt, volgens eene meded eeling van Dr. Matthes 
(Bijdr. t.t.l. on vlk. 3c Ser. VII, (1872), bl. 31) gemaakt 
uit de pitlen van do kocsambi (Zie aldanr). Zij worden 
behoorlijk in de zon gedroogd en daarna, al dan niet 
gebraden, fijn gestampt on vervolgcns in een van 
gcspleten bamboe of middennerf van het lontarblad 
gcvlochten peper- huis gedaan en in den wasem gekookt, 
Als zij lang genoeg gokookt zijn, wordt het sa]) door mid 
del van tweo stukken hout uitgeperst； om uit de 
daardoor vorkregon oJic de Makasser-olio te verkrijgen, 
bedient men zich van een tocstcJ, bestaande uit een 
aarden pot met deksel, waarin men de olie met 
vorschcidcnc sterk riekendo zaken brengt, die )ncn 
daarmede een hecle of halve maand ]aat doortrekken. 
Daarna wordt de pot op een bra nd end komfoor 
geplaatst, waarop allerlei wcl riekendo bloc men en hout- 
soorten gelegd warden, alsmcde de LesticuJi van do 
civet-kat. Daarmede word I de die berookt, die daarna 
nog eenc berooking ondergaat met doepa en istanggi, 
soorteji van wierook, waarvan do 
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berciding door Dr. Matthes evoneens t. a. p. wordt 
opgegovon. 

Wat in Europa onder den naam van Makasser- olio 
verkocht wordt is gewoonlijk slcchts gepar- fumeenle 
olijfolie. 

MAKE VLIEGENDE, of Vliegende Kat {Gale- 
opithecus of Galeopterus), het eenige geslacht van de 
Zoogdicrorde der Dermoptera (zio ZOOG- DIEREN). 
Geheel ten onrcchte heeft men deze dieren wel met de 
Vleermuizen vereenigd. In tegenstelling met deze zijn ze 
niet tot verkelijk vliegen in staat, dock kunnon ze slechts 
verro, zwcvende sprongen maken； alleen kunnen ze 
misschien onder don sprong de richting eenigs- zins 
wijzigen. Hun vlioghuid is niets anders dan een 
valschcrm, zooals dit ook bij sommige Buidel- diorcn 
(zie KOESKOEZEN) en Knaagdieren (zie 
EEKHOORNS, VLIEGENDE) voorkomt, maar 
vollediger ontwikkeld dan bij deze dieren ； zc is niet 
alleen tusschcn voor-en achter- pooten uitgespannen, 
maar ook van kop en hals naar de voorpooten en tusschen 
de achterpooten cn den staart, die cr geheel in 
opgenomen is. Ook vingers cn teenen zijn door een vlies 
vereenigd ； de eerste zijn echter niet verlengd en hierin 
bestaat dus een belangrijk onderscheid met de 
vleermuizen. Ook in de sterke behariiig der vlieghuid is 
een verschil met deze laatstgonoemde dieren gclegen. 
Overigena zijn do Vliegende Maki's laag ontwikkelde 
zoogdieren, die waar- schijnlijk van do Insekteneters 
afstammen. In hun gebit vertoonen ze pun ten van 
overeen- komst met dezo orde, hoewel ze alleen plant- 
aardig voedseJ tot zich nomen. Eigenaardig ge- vorind 
zijn de tweo paar snijtanden der ondcr- kaak, die het 
uitcrlijk hebben van kammen met 7—12 tanden. De 
vliegende Maki's zijn be- perkt tot het Orientaalsche 
gebied on komen hier slechts in een paar soorten voor. 
Bij O. volans L. koeboong of koebin, (MAL.), walang 岫
诲，(JAV.), tando (SOEND.), kadoek(Z.O. Borneo,) 
koewoong (DAJ.), van Siam cn Achter- Ind沱 tot 
Sumatra, Borneo, Java en een>go naburige 
kleincro4eilanden verspreid, is het lichaam 40 tot 50 cM. 
lang, de staart ruim 10 cM. Do kleur is over Jiet algemcen 
bruin tot geelachtig, met lichtcre vlekken op ledematen 
cn vlieghuid ； zc is echtcr, ook bij voorwerpen uit 
eenzelfde slrcek afkoniHtig, zeer verschillend (de Dajaks 
onderscheidon ccn bonte koewoong boohia en een meer 
ecnklcurigo k. boelan). 

De Vliegende Maki leeft in bosschen, vooral in het 
gebergte. Mot bchulp van zijn ycherpo klauwen kan hij 
uitstekend klimman. Don dag brengt hij, met zijn vier 
voeten aan con boointak hangende, in rust door. Zyn 
vocdsel schijnt xiit- sluitend uit bladeron to bestaan.. Het 
wijfje •werpt slechts 66n jong, dat door do inoeder 
lungen tijd ineegedragon wordt 

MAKIAN. Vulkanisch eiland, in de landstaal 
Waikiong gehooton, bewesten Halmah6ra, be- hoorendo 
tot het sultanaat Tomato. Do omtrek bedrangt ongcvcer 
22.5 K.M. on do kegcltop is waarschijnlijk ongeveer 
1000 M. hoog; eruptios zijn bekend van 1646, 1760, 
1861—64, 1890. (Vorbeek, Molukkonvcrslag, 141). Er 
zijn.-twee kraters,; do uitbarsting van 1890 had pliiats in 
don Zuidolijken.Dezois naar hot O. doorgebroken, do 
Noorclolijke krater naur het N. Do tweo daar- door 
govormdo ravijnen zijn. zeer duidelijk van ver uit zee te 
zicn. De besto ankerplaats is 

bij Pawat6 op do Oostkust. Makian bezit geen 广,.... 
riviertjes, maar do putton geven overvloedig 匕 
_^goed-—d rink water. Van do diercnwcreld moeton 
vermeld worden； do oelar patola (python), 
adders on eene menigte wildo zwijnen, welke 
laatste oorzaak zijn dat de meesto Makiannera 
hunno tuinen op Moti ^.ardeggen, waar die 
dieren niet voorkomen.^^/'''' 1• / .• A- 

Do 士 8000 zielen sterke bevolking isMohamme--^?^ / 
daansch en gevostigd in de 4 grootc kamponga 
Ngofagita, Ngofakiaha, Tahan6 Soahtia en Ta-夕'了' ' ' ， 
hanSsoahtai en 12 kleiiYere, alle aan de kust ge- 
legen. De binnen- of aan de Oostzijde gelegen 
negrieen spreken een ander dialect dan de buiten- 
of aan de Westzijde gclegen kampongs. Volgens 
de overlevering was Makian in het begin van de 
14e eeuw reeds sterk bevolkt en kon het wel 9000 

 

weerbare mannen op de been brengen. Vast schijnt to 
staan, dat Makian in 1627 nog 20, door Valentyn met 
name genoemde dorpen bezat, 
dieruim2200weerbaremannenkondenleveren. De 
hoofdon der 4 groote kampongs yperen den titel sengadji; 
die van Ngofakiaha bovendien als algemeen- of 
districtshoofd erkend. De overige kamponghoofden 
dragen den titel van kimelaha. De vertegenwoordiger van 
den sultan (Oetoesan) woont te Ngofakiaha. 

De middelen van bestaan zijn: tuinbouw, vischvangst 
en het weven van kleedjes. Het voornaamste 
cultuurprodukt is tabak, van vrij goede kwaliteit, die een 
afzet vindt te Ternate, Tidorc en Menado. De vischvangst 
wordt uit- geoefend in diepzeo met lijnen en in ondiop 
water met groote bamboes of rotan-fuiken. De door 
vrouwen geweven grove kains uit europee- sche garens 
zijn zeej go wild. De sago-palmlen de klapperbooni 
komeli op het eiland niet voor; ovenmin de arenpalm. De 
sago voor dagelylcsche voeding wordt van Halmah6ra 
gehaald. 

In den Compagnie's tijd bracht Makian even veel 
nagelen op als Ternate en Tidore samen. Sedort het 
optreden van Arnold de Vlaming in 1655 is die cultuur 
geheel te niet gegaan. Voor die uitroeiing ontv^ngen de 
hoofdennog^aarlijks 3200 gulden van het Gouvernement. 
Met het oog op de vele aardbevingen zijn alle huizen van 
hout met gaba-gaba omwanding cn atap dekking. De 
gewone dracht der hoofden is eon lang© broek met 
gebloemd chitzen kabaai; bij officieele ge- legenheden 
een zwarten rok daarover en een offen zwarten 
hoofddoek. Hebben zij den rang van officier van het 
sultansieger, dan is die rok met blauwo oplegsels en 
koperen knoopen ver- sierd. 

Omtrent do oudsto goschiedenis van Makian is niets 
bokend. Het vermoeden ligt voor de hand, dat do oersto 
bowoners van het moeder- eiland Halmuhdra afkomstig 
zijn. Patjaranga Mala mo, zevende kolanovan Ternate, 
vero verde in 1321 twee dorpen op Makian en Sjah Alam 
nam in 1334 het gehcelo eiland in bezit. Toeloo Mala- mo 
vefloor het in 1343 aan Noerdin van Tidore, doch her 
won het drie jaron later. Zoo geraakto Makian in do 
voortdurende oorlogon tusschen Tornate en Tidoro nog 
eenigo malen in de macht dan eons van dozen cn dan 
wcer van genen sultan. Sedort 1752 is Makian in het bezit 
van Ternate gebleven. De Portugeezen hadden er eon 
driotal versterkingen, die in 1606 in handen der Span- 
jaarden vielcn. Paulus van Caere!en verjoeg in 1608 do 
Spanjaarden en bezette in naam van 
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den sultan van Ternate allo 3 verstorkingen. Do mines 
van twee dcr vroegerc forten worden gevonden te 
Ngofakiaha on Tafasoho: het cerste nog herkenbaar, 
ofschoon sterk begroeid met de wortels der omringendo 
boomcn, het tweede slechts eenig metsclwerk 
vertoonend e. Vrocgcr lag Ngofakiaha op een steilte 
achter het fort. Door een aardbeving bijna gehecl 
verwocst, werd de kampong naar den lageren wal ver- 
plaatst. Wcgens onwettige heffiugen door den sultan cn 
het nict behoorlijk uitkecrcn dcr re- cogn itic pen n in 
gen, kwani Makian herhaaldelijk in verzet. In 1806 
verzochten de hoofden onder Gouvernements direct 
bestuur to komcn, het- geon cchter geweigerd werd. Het 
laatste verzet tegen den sultan dateert van 1848, dat 
evonwel met enkele schotcn van een oorlogsschip en de 
gevangenneming 'van den hoofdleider, prins- Siko, den 
kop werd ingedrukt，.戏 '、弟 

MAKILA (AMB. LANDST.). Naam /op Ambon en in de 
Molukken voor verschillende boom- soorten van de fam. 
der Lauraceeen (bv. Actinodaphne, Machilu^, Phoebe, 
en Litsea), die wegens het bruikbare hout bekend zijn. 

MAKREELACHTIGEN. (Scombriformes) De- zo tot 
de Acanthopterygii behoorende groep (zie VISSCHEN), 
wordt o a. door de families der MakreeJen (Scombhdae), 
Horsmakreelen (Caran- gidae) en Lintmakreelen 
(Trichittridae), ikan la- joer (MAL.), lajoer(JAV.), de 
Zwaardvisschen (Xip- hiidae) en Zeilvisschen 
(Histiophoridae),\k.o.n lajar, en de Dolfijn-visschcn 
{Coryphaenidae) gevormd. De Scomber kanagurta 
(kfimboeng lalaki) en Scomber neglectus (kemboeng 
pSrampoean) zijn niet, zooals de inlandsche naam zou 
aanduiden, de bei- de geslachten van e6n soort, maar 
twee good te onderscheiden makreelsoorten, die 
dagelijks in groote hoeveelheid te Batavia en andere 
plaatson aan de markt komen en zoowel verseh als ge- 
rookt worden genuttigd. Een tonijnsoort (Thyn- ntis t 
hunnina 0. V.), Totongkol (SOEND.) of Tongkoi (JAV., 
SOEND.), die ook in de Middel- landscho zee, den 
Atlantischen en den Indi- schen Oceaan wordt 
aangetroffen, is in den Archipel niet zeldzaam. Het 
geslacht Cybium, Tenggiri (MAL.) is gekenmerkt door 
groote tan- den. Onder de horsmakreelen verdient vooral 
vormelding Garanx hurra 0. V., Lajang (JAV., SOEND.), 
die het onderwerp is van de belangrijko Lajangvisscherij 
in de Java-zee. Ook andere Caranxsoorten, SSlar, 
Koewit, (MAL.) komen veel ter markt. Tot de Hors-
makreelen be- hoort ook het Loodsmannetje Naucrates 
ductor L., een kleine visch, die haaien verge- zelt en van 
den afvaJ der buit dezer dieren leeft-. Zij raken zoo 
gehecht aan den haai, (lien zij vergezellen, dat b.v. 
gedurende de Siboga-Expe- ditie, in de Bandazee, drie 
exemplaren om den staart bleven zwemmen van een aan 
den haJk ge van gen haai en zich gemakkelijk lieten van- 
gen. De dolfijnvisschen (Coryphaena) zijn groote, in 
scholen levende visschen, die voomamelijk .vliegende 
visschen najagen. De hooge, kort- enuitige kop, en het 
lange naar achteren ver- emalde lichaam geven dezen 
dioren een karak- toristiek uiterlijk. 

MALA of Rasamala (SOEND.). Zio ALTINGIA. 
MALABAR. Vulkaan in de residentie Preanger- 

Regentschappen, midden over welke de grens loopt 
tusschen de difitricten Bandjaran (Bandoeng) en Tjiparaj 
(TjitjaJdnglia). Uitbar砒ingen 

zijn niot bekend; solfatara's oven min aange- troffen. Hij 
vormt. oon uitgestrekt afgoknot kegol^cbcrgtc, waarvan 
de hellingon naar het W., N. on 0. regclmatig afloopen, 
doch ton Z. tegen het Wajang-Windoo-gcbcrgto stuiton. 
De Noordelijke wal is hoogor dan do Zuidelijke；' tcrwijl 
do laatste slechta 2200 M. bereikt, is hot hoogste punt 
voor don cersten 150 M. hooger. Op den mot zwaar 
bosch bogroeide hollingen van den Malabar bovinden 
zich de Gouv. kina- ondcrnemingen Tjinjiroean en 
Tjibeurcum, waar- van de eerstgenoemdo, door 
Junghuhn in 1855 aangelcgd, de oudste tuin in deze 
streken is. Van don top van den Malabar, die het best van 
P^ngalengan uit bestegen wordt, geniet men een bij 
uitstek prachtig gezicht. (Beschrijving bij Junghuhn, 
Java II, 81 en Verbeok, Java, 721.) Malabar is ook de 
naam van een der meest bekend© thee-ondememingen in 
do Preanger Regontschap- pen, gelogen op de Z. helling 
van den vulkaan. 

MALAI-MALAI (MAL.). Zie LITSEA SEBI FERA. 
MALAKA (MAL., JAV., SOEND.). Zio PHYL- 

LANTHUS EMBLICA. 
MALAKA (STRAAT) tusschen Sumatra en Malaka, 

loopt om de Z.O. trechtervormig too. Tussclien 
Diamantpunt en de N.O. daarvan onder den Malakawal 
gelegen eiJanden onge- veer 240 K.M. breed, versmalt 
zij tot 60 K.M. voorbij de Rokanrivier en Klangstraat en 
is, nog vo rd er naar binnen, hier en daar slechtg 40 K.M. 
breed. Aanvankelijk diep en schoon, wordt de bodern 
spoedig ongelijk en neemt do diepte af. Bij de Aroa-
cilanden vormt zich, over de gehcole straat, een reeks in 
do rich- ting van het vaarwater strekkendo banken, welke 
bij de Ecnvadembank slcchts ccn vaarwater overlatcn 
van nog geen 10 K.M. breed to en slechts 30 M. diepte 
en aan den Oostuitloop der straat, waarvoor de hooge 
Karimoncilanden liggen, vindt men, N. W. van dezo, een 
dcrgclijko barriere. 

De Sumatrawa], met do daarvoor gelegen eilanden, is 
laag, de Malakawal heeft, tlusschon do lage kusten, bier 
cn daar heuvelachtigo go- dcellen en enkclo rotshoeken, 
waarachter hoogcro bergen; do enkele verspreide 
eilandjes in hot 
N. W. gedeelte dor straat zijn steile rotsen. 

De wind in straat Mulaka is over het algomeen flauw 
en in het N.-lijk gedeelte gaat het moesson- karaktor go 
heel verloren in den veel krachliger land- cn zee win cl, 
welke zich sterk doon gevoo- lon tot op geruiinen afstand 
van de k ii8t. Do eerste is het gehcele jaar door Z.Z.W.-
Z.W. cn staat hot meest gcregeld door van April t/m 
October, het minst gcregeld in Jauuari, de zen- wind is 
iets krachtiger en het meest gcregeld in Januari t/m April 
uit N.-N.O., het minst geregcld van Mei t/m September 
met O.N.O.- 
O. -lijkc richting. Over het algemcen is het weer hier 
boter dan in het Zuidclijk gedeelte dcr straat, de lucht is 
minder bewolkt, er valt minder rege.i cn het in minder 
buiig； skcht weer duurt gewoonlijk maar kort. Van 
Maart t/m Augustus is het sons zeer heiig. 

Onder den wal komen, vooral in Juli, Augustus en 
September, in den avond en voornacht Su- ma.tranen 
voor, hevige plotselinge buicn met regen en onweer, 
welke van de bergen langs do kust invaHen. Zij worden 
veelal aongeduid door een scherp afgeteekende wolklaag 
aan do 
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kim waaruit, kort na hot opkomon boven don horizon, 
de bui plotseling losbarst. Eon 20-tal K.M.uitde kust 
komcn dozo buien niet meor voor. 

De zwakke gotijstroomen worden langs do kust 
overheerscht door cen permanenten stroom om de 
N.N.W., waardoor Noordclijke winden veel zeo 
veroorzaken; dezo slecht evenwol spoc- dig af, 
spoediger dan do hoogo deining, welko 8oms plotseling 
uit het N.W. of N. komt op- zetten. De zee is hot kalmst 
van Februari t/m April cn in October en November. 

In het Z.-lijk deel van de straat is de wind eveneens 
weinig krachtig en het flauwst in Maart en December； 
in de kenteringen neomt do kracht nict af. Maart cn April 
met eenigszins overheorschende O.-lijkc winden en 
September en October met meer voorkomendo W. 
winden zijn do kenteringmaanden; de Z.Z.O. wind is 
overhcorschend van Mei t/m Augustus, hoowel dan ook 
W. en N. windon worden waargenoxnea. De N.-wind 
heeft de overhand van November t/m Februari, alleen in 
December staat deze geregeld door. Land, en zeewind 
zijn weinig merkbaar. Het weer is van April t/m 
Augustus erg onvast en de lucht bedekt, er valt veel 
regen en er komen veeJ buien voor, mecrmalon ver- 
gezeld van on weer, vooral bij Z.W. wind en in 
Augustus. Wanneer W.Iijko winden in September de 
overhand krijgen, neemt do regen- val toe en vooral de 
N.W. wind gaat gepaard met veel buiig wecr； zoodra 
de wind beoosten het Noorden komt, verbetert het weder 
en wordt het droger, buien en onweders komcn dan 
weinig meer voor en de regenval neemt af. Sumatra- nen 
komcn hier minder voor dan in het N.lijk gedeelto van 
de straat. 

Ook hicr loopt de stroom overwegend om de N. en 
N.W., zoodat het mcestc zee wordt waargenomcn in 
October t/m Februari； de ge- tijstroom om de Zuid is 
hicr evonwel krachtiger, zoodat ook met Zuidelijken 
wind zee voorkoint. Zie Zccmansgids deol II. 

MALAKIJAN (KI) (SOEND.). Zie CROTON 
TIGLIUM. 

MALANG. Afdeoling en regentschap van do 
residentio Pasoeroean mot eene oppervlakte van 3733 
K.M2. De afclneling is verdocld in 4 con- trolc-
afdcelingen en acht districton, n.l. Malang (districton 
Malang, Prnanggoongan en Ngantang), Kepandjen 
(district SSnggoeroeh), Toor^u (districton Tocrdn en 
Gondanglfigi) en Toempang (districten Pakis cn Karan 
gio). 
Dozo afdeejing beslaal bijna do hnlft van do rcsi- dontie 
Pasoeroean on is con van de bclangrijksto van Java. Het 
bergland (aan do Noordgrcns het Ardjoono-gebergtc, 
aan de Oostgrens do Sjn6roo on aan do Wcstzijdo de 
KCIoet on Kawi) is zeor vruchtbaar en was bij uitstek 
goschikt voor do koftioloclt. Do Gouverncmonts 
kofllccultuur is hier van grootc beteokenis gowecst. De 
vrij- willige koffio-aanplantingcn van de bcvolking 
waren hier op grooter schnal aangelegd dan orgens 
elders cn in den oogsttijd kwainen dikworf handen to 
kort om do vruchten dicr aan plan tin- gen to phikken. 
In den tijd der grooto koffie- oogston stakon duizondon 
Madoorcezen van hun oiland over, om als hulpplukkers 
dicnst te doon, waarmede zij eon ruim dagloon vcrclien- 
den. Van do totaal-productiedcrgouvornomcnts- koflio 
van Java, die in de jaron 1881一,84 ruim 1 milliocn 
pikols per j a ar bedroog, produceerde de 

afd. Malang toenmaala con derde gedeelte. Dit is thana 
alles veranderd ； door vorschillende oor- 
zakon, vooral door zicktcn enz., is do koffic- 
cultuur zeer stork achteruitgogaan; de aan- 
plantingon sterven uit cn do Gouvemoments 
procluctio bepaalt zich tot cenige tienduizenden 
pikols. 

De afdeeling telt ongcveer 200 erfpachtsper- 
ceelon, waar in hoofdzaak nog koffio en overi- 
gens rubber, peper, cacao, kapok en kina wordt 
geplant (de meestc liggen in het district Toerdn) 
alsmede een 4-tal suikerfabrieken en ettelijko 
ondernemingen voor don aanplant van suiker- 
bibit. Ook treft men or eenigo ondernemingen 
aan voor den opkoop en de bereiding van koffie 
(in pelmolcns). 

Einde 1905 telde do afdeeling eene bevol- 
king van 731.000 zielen, o. w. ruim 2300 Euro- . 
peanen, 4500 Ghincezen, 340 Arabieren en 15 z y > 
and ere Vreemde Oosterlingen. Ondanks de in do ' -y - 
afdeeling gedurende enkelc jaren geheerscht heb- J' 
bendo pest-epidemie is Qe be volkin gsdichtheid -' 
niet morkbaar vermindord, terwijl emigratie zoo 
goed als niet plaats heeft. 

Het Zuidelijke gedeelte van de afdeeling wordt 
ingenomen door den Goenoeng Kidoel, het 
Zuidergobergte, eene woeste, weinig bevolkto 
streek met een moeilijk genaakbare kust. Zie 
K1D0EL (GOENOENG)笄 ” :■ 

MALANG. District mc£ gclijknainige hoofd- 
plaats van de contrdle-afdeeling Malang, afdee- 
ling en regentschap Malang, re aid en tie Pasoe- 
roean, met drio onderdistricten en 59 desa's. 
Einde 1905 teldc het 64.000 inwoners, o. w. 
ruim 1400 Europcanen, 3600 Ohineezen, 340 
Arabieren on 15 and ere Vreemde Oosterlingen./^ / / 

MALANG. Hoofdplaats der gclijknamige af- 
deoling (zie hierbovon), ligt op eene hoogte van 
443 M. boven zee, heeft een gezond klimaat 
en fraaic omstrekon. Men vindt hier een uitge- 
strekt militair kampement voor infanterie, cava- lerie en 
artillerie, oen sanatorium voor de marine 
en oen renbaan. 
In 1914 werd te Malang cen gemeenteraad 
ingesteld. Door den Gewestelyken Raad van 
Pasoeroean were! ten bohoeve van de water- 
voorzioning der hoofdplaats Malang eene bron- 
waterleiding aangelegd, wolke in 1915 in cxploi- 
tatio kwam. Malang is door ecn spoorweg ver- 
bonden met do hoofdplaats Pasp.QiQeatn_en met 
Blitar en KedirL. Verder loopen er van hier uit 
verschillendo stoomtramwegen, nl. eon Noord- 
oostwaarts via MSndit naar Toempang, eon 
Noord westwaarts over PSndCm, Karangploso 
en Singosari torug naar Malang, en een Zuid- 
waarts over Bocloolawang naar Gondanglegi, 
met zijtakkon van daar Wcstwaarts naar KS- 
pandjdn on Oostwaarts naar Dampit. De growzon 
dor hoofdplaats zijn vastgesteld bij Ind. Stb. 
J905 No. 278; cindo 1905 telde zij cone bcvolking 
van 30.000 ziolen, waarondor 1400 Europeanen, 
3600 Ohineezon, 340 Arabieren on 15 andere 
Vreomde Oosterlingen. Tot 1915 was do ver- 
mcorclering dor bcvolking te schatten op 20 %. 

MALANGBONG. Ondonlistrict van het district 
on de contiolc-afdeeling Tjibatoo, afdeoling 
Garoet. De plaats van dion naam ligt op den 
pas van Malangbong (775 M.), over don Oos- 
tolijken bergmuur van het hoogdal van Garoot, 
waarover de spoorlyn on de postwo，het dal 
dor Tji Tandoowi bereiken. 
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MALAPARI (MAL. MOL.). Zie PONGAMIA. 
MALARIA. Hieronder verstaat men een ziekte, die 

wel het meest menigvuldig in tropischc en sub-tropisohe 
landen voorkomt, doch ook in de gematigde 
luchtstrekon, b.v. Nederland, volstrekt gecn onbekende 
is. Zij kenmerkt zich hierdoor, dat meestal de cigenlijke 
koortsperio- den afgewisseld worden door tijdperken, 
waarin gecn koorts bestaat, zoogenaainde intermittee- 
rende (anderdaagsclie, derdednagsebe) koortsen. In de 
tropen, on ook in de subtropische streken, komt echtcr 
meuigvuldig ccn koortsvorm voor, de zoogenaainde 
malaria tropica, waarin het koortsverloop niet zoo 
karakteristiek is als bij de eerstgenoemde koortsvormen, 
dat alleen op het verloop der temperatuur de diagnose 
gesteld zou kunnen worden. Integendecl is bij dezen 
vorni der malaria het tempcratuursver- loop meestal zoo 
afwisselend, dat in velo geval- len alleen door onderzoek 
van het bloed zeker- heid omtrent den aard der ziekto kan 
worden verkregen. 

De naam Malaria word aan deze ziekte gegeven in 
den tijd toen men uog mcende, dat haar oor- zaak moest 
worden gczocht in den invloed van slechte dampen, 
afkomstig uit moerassen of andere vochtige plaatsen: 
een onjuiste verkla- ring van het feit, dat malaria 
veelvuldig daar voorkomt, waar stilstaand water wordt 
aange- troffen. Sedert de baanbrekende onderzoekingen 
echter van den Franschen officier van gezond- heid A. 
Lave ran, in 1878 in Algiers begonnen, waarbij werd 
vastgesteld, dat in do roodo bloed- lichaampjes van 
lijders aan malaria lovende en zich bewegende vornisels 
worden aangetroffen, naast niet in. de bloedcellen maar 
daartusschen gelegen halve-maanvormige voorwerpjes 
(corps en croissant), heeft zich omtrent de malaria de 
overtuiging gevestigd, dat deze ziekte het ge- volg is van 
een besmetting met levende ziekte- kiemen 
(plasmodien). De nauwkeurige kennis omtrent het 
wezen van deze ziektekiemen, hun ontwikkeling, en de 
wijze waai'op zij in het lichaam van den mensch gcraken, 
danken wij in de allereerste plaats aan de 
onderzoekingen van den Engelschen Officier van 
gezondheid Ronald Ross (1898), naast wien tai van 
andere onderzoekers hebben medegewerkt aan de be- 
antwoording van de verschillende op dit gebied zich 
voordoende vragen. 

Op het oogenblik staat vast, dat malaria bij den 
mensch veroorzaakt wordt door besmetting met 
malariaplasmodien, en dat deze besmetting tot stand 
komt door den steek van muskieten van een bepaalde 
soort (anopheles), die zeJf door het zuigen van bloed bij 
een malarialijder zijn besmet geworden. De 
inalariaparasiet vermenig- vuldigt zich op tweeerlei 
wijzen: a langs onge- elachtelyken weg (door deeling), 
alleen in ]、et lie ha am van den lijder aan malaria; b 
langs go- slachtelijken weg, in het lichaam van de 
anophelesmuskiet./ Dit te weten is van bclang voor het 
genezen" van den malaria-aanvaJ, cn voor de bestrijding 
van het optreden van nialaria- besmetting. Gelukt het 
door het een of ander geneesmiddel (in hoofdzaak de 
verschillende chinine-praeparaten) de malariaparasieten, 
die i?. het lichaam van den malarialijder aanwezig zijp, 
to dooden,dan is de lijder genezen,en blijft hij vry van 
malariakoorts zoolang hij niet door ecn besmette 
anophelesmuskiet wordt gestoken. 

Dit nu is alloen mogclijk door to voorkomen, dat 
anophelesmxiskioten met den mensch in aan- raking 
komen. Voor de xiitvoering van do daar- voor noodige 
maatregelen is het noodzakelijk nauwkeurigo kennis to 
hebbon van de versohiL lende muskietensoorten, cn in 
do allereerste plaats van de leefwijze der 
anophelcsmuskioten. Daarom moge een en andor 
hierover worden mo- degedeeld. 

Muskieten zijn tweevleugelige insecten, die zeer 
verspreid over den aardbo 1 voorkomen. In de tropen is 
het aantal der soorten het grootst, cn alJaar is de 
temperatuur voor hun ontwikke- ling het geheele jaar 
door gunstig. Men onder- scheidt aan cen muskiet: eon 
kop, een borst, een achterlijf en eenige a an hangseis. De 
kop, rond van vorm en door een dunnen hala aan de borst 
verbonden, wordt bijna geheel in gen omen door de 
grooto oogen. Aan dezen kop bevinden zich een vijftal 
aanbangseis: in hot midden het steekorgaan, en links cn 
rechts daarvan de spricten, organen, die bij de mannetjes 
krachtig ontuikkeld en gepluimd zijn. Tusschen het 
steek- orgaan en de sprioten liggen aan weerszijden de 
pal pen. De verhoudwg tusschen de lengte der pal pen en 
het steekorgaan is van groot ge- wicht voor de 
onderscheiding der verschillendo soorten. Zoo heeft bij 
het geslacht Culex het mannetje pal pen, die lan ger zijn 
dan de zuig- snuit, uit vijf gelcdingen bestaan, naar 
buiten zijn omgebogen, en in een punt uitloopen. Het 
wijfje heeft daarentegen zeer korte, slechts uit drio ge led 
in gen bestaando palpen, die zeer weinig in het oog 
vallen.>Bij hetgeslacht zijn bij de mannetjes zoowel als 
bij de wijfjes de palpen ongeveer even lang als of langer 
dan het steekorgaan. Bij de wijfjes zijn do palpen on go- 
veer ovcral dven dik, en liggen in den regel tegen den 
zuigsnuit aan, bij de mannetjes is het laatste lid der 
palpen koJfvormig verdikt. 

Het steekorgaan (zuigsnuit, proboscis) is zeor 
samcngesteld, en in rust door een schecdo om- geven. 
Het bezit cen inrichtiiig om een opening te maken in de 
huid van het slachtoffor, waarvan het bloed zal worden 
opgezogen, een steok-en een zuigbuis, terwijl door de 
wand van do steek- buis nog de uitvoergang der 
speckselklicren loopt. 

Aan de borst bevinden zich 66n paar vleugels en drie 
paren pooten. Het achterlijf bestaat uit 6 tot 8 kokers, die 
als de onderdeelen van een kijker in elkander schuiven. 
Het luatste lid van hot achtei'lijf is vervormd tot organon, 
die bij do paring (lienst doen. 

Is het wijfjo bevrucht, dan legt het spoedig een groot 
aantal eieren, meestal ten getalo van 60—80 tegelijk, op 
het water. Deze eieren zijn zeer bestand tegen allerlei 
schade]ijkc in vJoeden. Al naar gel an g van de 
temperatuur ontwikkelen zich uit deze eieren larvcn, die 
zich voordoen als kleine wormpjes, en waaraan men een 
kop, een borst en een achterlijf ondersclieiden kan. Aan 
den kop bevinden zich stevige kaken. Zij voeden zich 
met plantaardigen of dierlijken afval en zijn echte 
waterdibren, Daar zij geen kieuwen hebben, kunneu zij 
de in het water opgeJoste zuurstof niet benutten, maar 
halen ad cm door middel van trachecen, buizen die zich 
overal in het lichaam vertakken, en cen gemoenschappe- 
lijke uilmondingsplaats hpbben aan het achter- cinde van 
het lichaam.larven verandoren 
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in poppen, hctgeen in do tropon roeds na eon week of 
eerder plaats hecft. Zij gelijkon niot vcol nicer op do 
larvon, hun kop on borst zijn in clkandor gedrongen, c.n 
vormon con klompjc, dat aan de achterzijdo uitloopt in 
con soort staart, aan welks eindo zich twee op roeispanen 
golijkendc aanhangsels bevinden. De organcn voor de 
ademhaling bevinden zich aan liet voor- oinde, dicht bij 
don kop en mondon uit in twee op borens gelykendo 
vormsels.Als do pop een of twee dagen. oud is, kan men 
met bohulp eoner loupo de reeds bijna geheel volwassen 
muskiet door de dunne huid van de pop hecn zien. 
Vlcugels en pooten zijn dan opgerold. Spocdig breekt 
aan do rugzijde do poppenhuid door, en langzaam 
verlaat de muskiet het poppen- omhulsel. De ledematen, 
zoowel als de vleugels on het lichaam, zijn dan nog 
week, doch spoedig worden deze hard, waama de 
volwassen muskiet wegvliegt. Uit de eieren komen 
steeds meet mannetjes dan wijfjes te voorschijn. Onmid- 
dcllyk nadat zij zijn uitgevlogon, paren zij. De wijfjes 
zijn dan zeer bloeddorstig en vallen zelfs overdag hun 
prooi aan. Mannetjes voeden zich nooit met blood, maar 
met plan ten- en vruchtensappen, en hebben dus 
geenerlei be- teekenis voor het overbrengen van 
ziektekiemen. Over het algemeen vliogen de muskieten 
niet ver, en verwijderen zich zelden ver van hun 
broedplaatsen, dio zij meestal dicht bij do wonin- gen 
der menschen kiezen. Wanneer muskieten zich met 
bloed hebben volgezogen, zoeken zij gewoonlijk een 
donker hoekjo op om te gaan rusten. De stand, dien de 
muskiet ten opzichte van het vlak waarop hij zit innecmt, 
verschilt voor de anopheles- on eulexsoorten. In 
rustendo houding nJ. maakt het lichaam van den anophe-
les met het steunvlak een scherpcn hoek, terwijl dat van 
den culex daaraan ongoveer evenwijdig loopt. Daar het 
van gewicht is om uit to maken of de in een bepaalde 
streek voorkomende mus- kicten bdiooren tot het 
geslacht anopheles of cuJcx, worden de 
hoofdkeninorken hieronder vermeld: 

ANOPHELES. CULEX. 

EIEREN. 

Do oieron zijnzwart, 
worden afzondorlijk 
gclegd, en zijn voor- 
zion van twee zijcle- 
lings geplaatste vlcu- 
gcls. 

Do eioren zijn door 
ocn klccfstof aan el- 
kaar verbonden tot 
schuitjos, die uit 土 
80,cicron bestaan. Zy 
zijn bruin van kleur, 
cn hebben aan 
der polen oen lucht- 
blaasje. 

LARVEN. 
De larven hob ben 

geon uilstekende 
Juchtbuis, en liggen bij 
do ademhaling 
horizontaal tegen het 
vvatoroppervlak. 

Do larven hebben 
cen naar achtcron 
schuin uitstekendo 
luchtbuis, cn vormcn 
bij de ademhaling 
cen hoek mot het 
vvatcroppervlak. 

VOLWASSEN DIEREN. 
In zittonde houding 
vormt het lichaam 
con hock met het 
steunvlak. 
De aanhangsels van 
den kop zijn bij do 
wijfjes nagenoegeven 
lang. 
De vleugels zijn ge- 
vlekt. 

In zittendo houding 
loopG het lichaam 
nagonoeg evenwijdig aan 
het steunvlak. 

De palpen zijn bij de 
wijfjes vecl korter dan 
het steekorgaan. 

Do vleugels hebbon 
geen vlekken. 

Bij de bestrijding der malaria moot do strijd gericht 
zijn tegen: 

I. den lijder aan malaria. Deze moot met do 
daarvoor geschikte middelen, meestal chinine- 
praoparaten, van zijn ziekte worden genezen, on op 
zoodanige wijze worden verplecgd, dat geen anopheles 
zich bij hem met malariaplas- modien kan besmetten. 
(Klamboc = muskieten- gordijn); , 

II. de voheassen muskieten. Deze moeten zoo- veel 
mogelijk worden gedood, doch daar dit slechts zelden op 
groote schaal mogelijk is, is het beter zorg to dragen, dat 
de mensch niet door den muskiet wordt gestoken. De 
anopheles- muskiet nu steekt uitsluitend na 
zonsondergang. Hierop wordt alleen een uitzondering 
gemaakt door de zeor jonge anophelesmuskieten, die 
voor het eorst bloedzuigen, en dus dan nog niet besmet 
zijn. De inaatregelon, die genomen moe- ten worden, om 
te voorkomen, dat men door een besmetten anopheles , 
wordt gestoken, bepaien zich dus tot de zorg, gedurende 
den avond en den nacht in een voor muskieten 
ontoeganke- lijke omgeving te vcrblijven. Gedurende den 
nacht kan men zich achter een goed sluitende klainboe 
voldoendc beveiligon, maar in streken, waar malaria 
veelvuldig voorkomt, is dit be- slist onvoldoonde, en kan 
alleen aan don ge- stclden eisch worden voldaan door het 
verblijf binnen eon zoogenaainde muskietenkamer, d.i. 
een ruimte, die goheel door muskietengaas is afgesloten, 
of beter nog door de woning, waarin men vorblijf moot 
houden, zoodanig te doen inrichton, dat alle mot de 
buitenlucht in verbinding staande openingeu van het huis 
met ijzergaas zijn afgesloten. Op de technische uit- 
vooring daarvan kan hier niet nador worden ingegaan; 

III. de anopheleslarven. Daar do anophelea- larven 
zich ailcon in stilstaand water kunnen ontwikkelen tot 
muskioton, is het noodzakelijk to zorgen, dat or goen 
stilstaand water zij. Om geheole landstreken to 
assaineeren zullon voor het dompen van grooto 
moerassen on poelen drainagewerkon op groote schaal 
noodig zijn. Geldt het de bovoiliging van bopaalde 
woniugen of woningcomplexen tegen do muskieten, dan 
is het voldoondo to zorgen, dat tot op een af- stand van 
minstens 500 meter dier woningen allo stilstaand water 
wordc verwijderd, of al- thans ongeschikt wordc gemaakt 
om als broed- plaats voor niuskictonlarven to dienen. Dit 
kan geschicdcn door do plassen te ovorgioten met olio 
(petroleum, rcsidu c.d.), doch daar vooral in het tropisch 
klinuiat de olio botrekkelijk spoe- dig verdampt, is dezo 
maatrcgel, wanneer zij uiet op bepaalde tijdon wordt 
herhaald, niot afdoendo. 
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652 MALARIA—MALEIERS. 

Literatuur. G. W. Kiewiet de Jonge, Tro- ,pise he 
ziekten van den Indischcn Archipel. 
P. 0. Flu, llalaria en Malariabestrijding. 1914. 

MALATI (JAV., SO'END.). Zie JASMINUM S 
AMBAC. 

MALEA KETEN. Bergketen in het Zuiden van de 
residentie Tapanoeli, die het dal van do Batang Angkola 
a an de Oostzijdo afsluit. Zij vangt in het N. aan bij den 
Dk. Malea (2014 M.) en loopt. over den Boera Godang 
in Z, 0. richting tot de grens met de Padangsche 
Bovenlanden. Zij bestaat uit leigesteenten, die in het 
Zuiden door graniet zijn overdekt. 

MALEIERS. Volgens de Maleische traditie zelvo zou 
Sumatra en wel in het bijzonder de hooglanden van 
West-Sumatra het stamland der Maleiers zijn, van 
waaruit deze later naar Mai aka cn naar andere streken 
zouden zijn overgestoken. De Minangkabau-Maleiers, 
die den belangrijksten Maleischen stam in Sumatra 
vormen, Louden zich voor directe afstamme- lingen van 
Alexander den Groote. Diens zoon zou zich. met zijn vol 
gel in gen op den berg Marapi hebben gevestigd en de 
stamvader van de Minangkabauers geworden zijn; in 
later tijd zou dit volk van het gebergte zijn afgedaald en 
zich over het verdere lend hebben verbreid. 

Volgens de legendo heeft een zekere Sri Tri 
Boewana, een afstammeling van Alexander den Groote, 
met eenige volgelingen Palembang ver] a ten en den 
grond tot het beroemde Singa- poera gelegd. Door den 
vorst van Madjapait daarna verdreven, vestigde de 
bevolking zich op het Maleische Schiereiland en stichtte 
zij hier Malaka. Vanuit het schiereiland. en de 
omliggende eilanden gingen er volksplanLingen naar de 
kusten van Borneo en elders, welke omstandigheid niet 
weinig bijbracht tot de ver- breiding van den Islam. 

Den naam Maleier zouden zij, volgens Dr. N. van der 
Tuuk, te dan ken hebben aan hun overgang tot den 
godsdienst van den profeot, daar hunne stamgenooten, 
die aan den ouden gods- dienst getrouw bleven, hen wong 
melajoe — d.i. overloopers — noemden. Thans is hij 
nagenoeg synoniem met dien van Moslem te 
beschouwen en staat hij, althans voor de Westkust van 
Borneo, met kustbewoner gelijk. 

In zyn „Bespiegelingen over de Maleiers" (T. van 
Ned.-Indie, VI, 2e dee], biz. 222) geeft Jonathan Rigg 
over den naamsoorsprong eene andere beschouwing en 
komt hij tot de gevolg- trekking, dat een aantaj 
vreemdelingen uit het hoogere gededte van het ludische 
vast land, maar nicer waarschijnlijk van het eiland 
CeyJon afkomstig, zich in het binnenste van Sumatra 
heeft nedergezet en dat dezen daarreeds bekend zijn 
geworden als Orang malajoe. Hooge berg- streken van 
Ceylon — zegt de schryver — worden weleer Malaya-
Rat a genoemd, waarvan het laatste deel “land" 
beteekent, en het woord Malayvra, een inwoner van 
Malaya aandui- dende, kan van hunne naburen, de Ma la 
baren z§n ontleend, zoodat het volk, uit de gebergten van 
Ceylon naar die van Sumatra verhuisd zijnde, zijn 
oorepronkelijken naam heeft kunuen behouden. 

De Maleische traditie zelve, die dus Sumatra als 
het> stamland der Maleiers aangeeft, van waar zij zich 
naar andere streken zouden hebben 

verbreid, is van velc zijdon bestreden geworden. Sir 
Thomas Stamford Raffles meendo, dat hot stamland dor 
Maleiers in Azio gczocht moest worden, een opvatting, 
die Bory St.-Vincent deed zeggen: „Nous ne pensons pas 
qu*on doive conclure avoc Sir Raffles de co quo certains 
Malais possedent des empreintes de la vftche et de 
F616phant, que les Malais sont des Hin- dous". 

Naar aanleiding van hun lichaamsbouw en uiterlijk 
meendo Francis Buchanan t© mogon aannemen, dat er 
een zeer verbreid volk be- staat, dat bet Oosten van Azie 
bewoont. Het omvat de Oostersche en Westersche 
Tartarcn der Oliineesche schrijvers, de Kalmukken, Ohi- 
neezen, Japanners en andere stammen, die't ge- bied van 
V66r-Indie aan gene zijdo van den Ganges bewonen en 
verder de bewoners ten Zuiden en Oosten hiervan, tot op 
Nieuw-Guinea. 

Volgens Max Muller is het Z.O. van Azie de bakermat 
der Maleiers, terwijl Kern als zoo- danig aanneemt 
Tsjampa, Cochin-Ohina, Kam- bodja en de aangrenzende 
gebieden. Rigg en Wallace hidden Achter-Indie voor het 
vaderland der Maleiers, terwijl zij voigens Maury van do 
hooglanden van Tibet zijn afgedaald, van waar zij langs 
de groote rivieren van Achter-Indie naar den Indischen 
Archipel geemigreerd zijn. 

Modigliani zag in Voor-Indie, aan de kust van 
Malabar, bij Baspur en ook in de buurt van Calcutta 
typen, die hem opvielen wogons hunno gel ij ken is met 
de Niassers. Den invloed der V66r-Indiers meendc hij 
nog in vele zeden en ge- woonten der Niassers te 
herkennen, vooral in hunne kunstprodukten, de 
voorouderbeelden en megalithische monumenten, die tor 
eere der afgestorvenen of als teekenen van macht en 
rijkdom opgericht worden. 

Keane hield aUe bruine rassen van de Indischo 
eilanden voor mengvormen van de beide Azia- tische 
elementen, hot Kaukasischc en het Mon- goolsche. Waar 
het Mongoolschc element over- heerscht, zouden de 
Maleiers, n.l. van Malakka, Java, Bali, van bepaalde 
deelen van Sumatra e.a. zijn ontstaan, terwijl een 
overwegend Kauka- siseb element gelcid zou hebben tot 
het ontataan der z.g.n. Indonesiers of Prae-Maleiers, 
waartoo onder meer behooren de Bataks, Pasoomahs, 
Abj&hcrs, Lampongers cn Dajaks. 

Van Leent meende, <1 at de Maleiers in twee 
onderafdeelingcn gescheidcn moeten word on, waarvan 
de ecnc zich meer aan de brachyco phale rassen aansiuit, 
terwijl de andere, waar- toe de Bataks, Makassarcn, 
Boegineczcn cn JJajaks behooren, tot de Kaukasischc 
rassen naderen en waarschijnlijk ecn geringen graad van 
dolichocephalie bezitten. 

De opvatting, volgens welke de Maleiers ont- staan 
zouden zijn door kruising van vcrschillcnd。 rassen, 
wordt door latere an th ropoJogcn gedeckl. Zoo lict A. 
Lesson de Maleiers voortkomen uit een kruising van 
Japanners en (Jhinoezen met zwarte stammen, terwijl zijn 
naanigenoot R. Lesson in de Maleiers zag ecn mengvorm 
van Chineesche en Indische elementen. 

Ook De Quatrefagcs JiieJd de Maleiers voor een 
gomengd ras, ontstaan uit kruising van verschiJlende 
elementen. Hagen is van meening, dat Sumatra, en 
misschien ook Borneo, de oer- zetel der Maleiers is 
geweest, ten tijde dat de 
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beido grooto eilanden nog met elkaar in verbin- ding s ton 
den en gelooft, dat hot Maloische ocr- ras zich van hieruit 
over don verderon Indischcn Archipel heeft verbreid en 
zich mot de anderc daar wonendo menschcn, zooals de 
Chincozon, Indiers, Arabiorcn, Siamcezen, Boegineezen 
en Europoanen heeft vermengd. De bewoners der centra 
van do groote eilanden, speciaal de minder toegankelijke 
bosch- en bergstainmen, zouden deze men gin g met 
vreemde eleraenten het minst hebben ondergaan en dus 
nog het incest zuiver karakter van Oer- of Praemaleiers 
(Indonesiers) hebbon bewaard. Tot deze relatief rein 
gebleven stammen zouden dan behooren de Toala's, 
Toradja's cn Tomima's van Celebes, de Teng- gSreezen op 
Java, de Alassers en Gajo's van Sumatra, do Oeloeajar-
Dajaks van Borneo en vordor de Orang Sakei van Malaka, 
de Wedda'a van Ceylon, sommige stammen van Z. China, 
inlandsrs der Philippijncn cn wilde stammen van Achter-
Indie. Zelfs zou dit oertype mis- schien nog verder te 
vervolgen zijn by de in- landsche en borgstammen der 
Papoea5s, de oorvoJken : de Hottentotton en 
Boschjesmannen van Z. Afrika en sommige 
Indianenstamjnen van Z. Amcrika. De physieke 
kenmerken van dit oerras zouden bestaan in eene korte, 
ge- drongon. lichaamsgestalto, cen grooten, omvang- 
rijken en langen schcdel (mesoeephaal of do- 
lichocephaal, slechts bij uitzondcring brachy- ccphaal), 
gewelfd voorhoofd, uitstekende juk- bogen, korten 
breeden platten, vaak ingedeukten ncus, hoogen 
neusindex, oogen met neiging tot Mongolenplooi, 
breeden mond, chamacprosoop gelaat, meer of minder 
sterke prognathic, langen romp, korte beonen en 
middcllangc armen. Tegendvcr deze Ocrmalciers 
(Indonesiers) zouden dan, zoo rneent Hagen, staan de 
Kust- Maleiers, die uit vermenging van dit oerras met 
bovengenoemde vreemde clementen voortgo- Hproton 
zijn. Doze zijn gekenmerkt door eene langcre 
lichaamsgcstalte, langer gezicht, dat naar beneden is 
toegespitst, langeren, vaak con vexen nous, kleineren 
mond en brachyce- phaJen schcdel. Gustav Fritsch houdt 
de vol- keren, welko incn tegonwoordig Maloiers plcegt 
tc noeinen, voorcene Indo-Ohinecsche kruising； bij do 
Javanen, Suinatranen en Madoereezen zou het Indischc 
bloed op den voorgrond staan, terwijl bij de Maleiers nicer 
het Ohinecscbe clemont overhcerscht. 

Sarasin, ccn der laatstc anthropologen, die zich over 
dit vraagstuk hebben uitgclaten, necmt aan eeno 
ocrbevolking, geheel gcschoidon van het Maloische raa. 
Tot doze ocrbevolking meent hij te moeten rokcncn de 
Wcdda's van Gcylon, do Toala's van Celobes, do 
Oelocajar- Pajaks van Borneo, de Sonoi van Malaka, en 
verdor waarschijnlyk onkelo wilde stammen van V66r- en 
Achtcr-Iuclie, de Hiengs van Kambodja, de Miao-tse cn 
Yao-jen van China en vorder cenigo wilde boschstammen 
van Sumatra (do orang Sakei, Koo boo, Looboe, Ooloe en 
Manio ks) en missohion nog do oerbewoners van Nius en 
do Mcntawei-eilanden, alsookdo Queenslanders van 
Australia. 

Dit oortype zou oorspronkelijk over den go- heelen 
Indischcn Archipel verspreid zijn ge- weost, toen nog de 
vorschillende groote eilandon door land verbindingen met 
elkaar vereenigd waren. In later tijd is dit oervolk door 
hoogor 

staande stammon uiteengedrongen en grooten- deels 
uitgeroeid ； in bovengenoemdo stammen heeft men nog 
slechts eon overblijfsel van dat eens zoo talrijk volk to zien. 
Behalve dit oorvolk heeft men dan in den Archipel de 
Maleiers, die Sarasin ondervcrdcelt in eene proto- of rein- 
Maleische laag (Hagens Oer- of Pracmaleiors, Indonesiers) 
en in eene deutero- of gemengd- Maleische laag (Hagen's 
Kust-Maleicra). 

De Minangkabau-Maleiers beschrijft Kleiweg de Zwaan 
als menschen met eene geelbruine of roodbruine huidkleur, 
niet zelden met ietwat bruingroene bijtint. De oogen zijn van 
donker- bruine kleur. Het haar is zwartbruin van kleur, met 
soms cen ietwat rooden bijtint, en dikwijlH ietwat golvend. 
De beharing is in den regel zwak. De neus is breed en plat, 
de neusgaten zijn groot, vaak echter ziet men neuzen met 
hoogen neuswortel en smallcn hoogen neusrug, die somtijds 
ietwat convex gebogeii in. De oog- spleten zijn vaak ietwat 
schuin geplaatst, even- eens vine!t men dikwijls een min of 
meer uitge- sproken Mongolenplooi. De lippen zyn meestal 
dik en nict zelden blauwrood van kleur. Vaak is er duidclyke 
prognathic. De oorlellen zijn bijna steeds meer of min 
aangegroeid. De wangbeen- deren puilen uit. De 
gemiddelde lichaamslengte vond Kleiweg do Zwaan bij 569 
mannen 157 cM.; de lichaamslengte aan de kust is grooter 
dan in het centrum van Sumatra. De gemiddelde spanwijdte 
vond hij 7,74 cM. grooter dan de lichaamslengte. De handon 
zijn klein, gemiddeld 
'16,85 cM. lang. Hoofdlengte gem. 17,96 cM., hoofdbrecdtc 
14,76 cM.; index cephalicua 82,18. Van do 568 Maleiers 
waren er 0,2 % hyperdoli- chocephaal； 2,1 % 
dolichocephaal, 23 % mesati- cephaal, 51,7 % 
brachycephaal, 19,5 % hyper- brachycephaal cn 3,3 % ultra 
brachycophaal. 

De grootste jukboogbrcedte is gem. 13,77 cM.; de 
breedto van den onderkaak 10, 15 cM., de morphologischo 
gezichtshoogte 11,79 en de morphologische gezichtsindex 
85,62. ± 1,5 % der lieden is chamacprosoop, 80 % 
mesoprosoop en ± 19 % leptoprosoop. 

Wat de geaard heid van den Maleier betreft, valt het 
vaak moeilijk te begrijpen, wat er in hem omgaat en 
waartonemen, of hij door vorrassing, verwondering of vrees 
is aaagegrepen. Van vleiery, vooral tegenover zijn 
meerdoron of hen, die hij noodig heeft, is hij niet afkeerig； 
dank- baarheid wordb in den regel weinig bij hem aaii- 
getroffon. Op het in acht nemon van vormon is hij zeor 
gesteld ； verzuim ervan mag niet onop- geinerkt blijven. 
Hij is over het algemeen zorge- loos van aard en leeft, om 
zoo te zeggen by den dag. In geen gcringo mate gencigd tot 
uiterlijk vortoon, geeft hij, ter bevrediging van dezo neiging, 
nict zelden meer uit dan zijn middelen hem toolaten en om 
naam tc makon steekt hij zich dikwijls in groote schuldcn. 
Spelen en dob- belen zyn vaak zijn hartstocht. Van den 
arbeid houdt hij over het algcmoon niet, destemeer van. 
feestvieren, vrouwen en opiumrookeiu_ Hij is een 
liefhebber van palmwijn en in som- migo streken ook reeds 
van jenever, waaraan bij zich bij feestolijkhoden niet zeldon 
to buiton gaat. 

Do Maleier is vaak zeer welbospraakt, hij praat graag 
on lang, eer hij eon oonclusio nee mt. Voor handworken 
hebben do Maleiers in doi. rcgel aanleg. Zij zyn dikwijls 
impul- 
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gief on emotioneel aangdegd en daarnevens 
wraakzuchtig on onbetrouwbaar. Van tijd hcb- 

Minangkabausch-Malcisch en Middon- 

ben zij weinig begrip. Zij zijn bijgeloovig, ge- 
loo ven a an geesten en and ere bovennatuurlijke 
maebten, terwijl in hunne dcnkbceldcn het animisme 
nog eon groote rol spcelt. Tegenover 

name _一 - „ 
Maleisch; later is men or too gekomen ondor 
Malcisch te verstaaii: do taal dor eigenlyko 
Malcicrs, die welke door hen zclvon als de … 
spronkclijko wordt aangezien, nl. het Malcisch 

oor- 

hunne kind cron zijii zij mcestal zecr toegevcnd, 
terwijl zij hunne vrouwen, behalve bij die stam- mcn, 
waar't matriarchaat heerscht, als hunne 
minderen behandelen. 

Geval van staatscenheid wordt bij de Maleicrs niet 
aangetroffen ； toch zijn in de staatsinrich- tingen van 
verscheidcne Mulcische volkeren velo punten van 
overeenkomst te vinden; ook in zeden en gebruiken 
bestaan haast tailooze afwijkingen, ook wed er zeer vele 
en gewichtige punten van overeenkomst tusschew 
verschillende 
Maleiscbe volkeren. De midd clen van bestaan 

zijn voor den Maleier in hoofdzaak landbouw, 
handel, zeevaart en inlandsche Industrie, waar- 
van sommige takken zeer verdionstelijk worden 
uitgeoefend. De taal, waarvan de Maloier zich 
bedient, is het Maleisch (Zie aldaar), een 
tak van den algemeenen Maleischen taalstam, 
die over de meeste eilanden van den In dischen 
Archipel wordt gesproken. 

Literatuur. De voornaamste in het Ncderlandsch 
geschreven of vertaaldo werken, waarin uit- 
voerig over de Maleiers gehandeld wordt, zijn: 
Wallace, Insulinde, vertaald door P. J. Veth, 
Deel II, biz. 483; '^Jederl. Oost-Indie door P. 
—van der Lith ； Handleiding voor de Verge- 
lykende Volkenkunde van N. I. door Dr. G. 

A. Wilken A. Wilken: De _verspreide 一Ge- 
schriften, verzameld door Mr. van Ossenbruggen ； 
Handleiding bijf de beoefening der Land- en 
Volkenkunde van N.I. door De Hollander, 
Oscar Peschers Volkenkunde naar bet Hoog- 
duitsch door W. F. Andriessen< '.Co 1 ijn: Neer- 
1 ands^lndie/ -1-912； Annandale ari3~R515ihson; 
Fasciculi Malayenses, 1903; Deniker: Les Races 
et les Peuples de Ja Terre, 1900; B. Hagen, 
Anthropologische Studien aus Insulinde. Verh. 
van de Kon. Akademie van Wetcnschappen, 
1890； B. Hagen: Kopf. und Gesichtstypen 
ostasiatischer und melanesischer Volker, 1906; 
B. Hagen: Die geographische Verbreitung der 

malayischen Rasse: Jahresber. der Frankf. 
Verein fiir Geogr. und Statistik 1901一1903; 
Kohlbrugge: Anthrop. Beobachtungen aus dem 
Malayischen Archipel, Zeitschr. f. Ethnol. ] 900, 

JiiAJb. C. Kruyt: Het Animisme in den Ind. 
Archipel ] 906; H. F. C； Ten Kate： Een en and er 

over anthrop. problemen in Insulinde en Poly- 
nesie, Feestbundel van Taal-, Letter-, Gesch. 
en Aardr. Bijdragen aan Dr. P. J. Veth; Marsden: 
./History. .of. Sumatra; Rudolf Martin: Die In- 
y landstamme der malaischcn Halbinsel, 1905; 

Ranke: Der Mensch 191 J; Sarasin: Versuch einer 
Anthropologic der Insel Celebes 190G; Sarasin: Die 
Wedda's von Ceylon und die sic umgebenden 
Volkerschaften, J. P. Kleiweg de Zwaan: Bijdrage tot de 
Anthropologic der M. Maleiers 1908; J. P. Kleiweg de 
Zwaan: Do Geneeskunde der M. Maleiers 19J0; Alfred 
Maass： Durch Zcntral-Sumatra 1910 u^d 1912. 

MALEISCH. Onder Maleisch wordt in uitge- breiden 
zin het geheel van talen verstaan, dat in een groot 
gedcelte van Midden- en Zuid，Sumatra gesproken 
wordt. Vroeger noemde men zoowol Minangkabausch 
als Lampongsch: Maleisch, met 

van Djohor, en in wijderen zin ook die van do 
Malakaschc staatjes, den Riouw-Lingga-Archi- pcl cn 
con deel der Oostkust van Sumatra. Bat 
de taal, die in Djohor cn aangrenzende rijkjes we rd 
gesproken in den tijd toen de oudst bekendc 
werken geschrevcn werden, gehcel door die wer- ken 
wordt vertegenwoordigd is niet waarschijn- lijk; alle 
schrijftaal toch is eenigermate onna- tuurlijk, en het 
gebruik van het Arabischo schrift noopt tot een 
overvloedig te pas brengen van Arabischo woorden. Ten 
aanzien van den vorm cn de vormveranderingen der 
woorden 
mag aan gen omen worden dat de toenmaligo taal 
in bedoelde werken good is weergegeven ； do 
woordvoeging cn zinschikking zijn er echter 
ongetwijfeld te eentonig, cn veelal kunst- 
matig. Overigens schijnt de tegenwoordige taal 
niet belangrijk van deoudero af te wij ken. Deoudere 
werken vinden nog steeds navolging, zoodat de 
geschreven literatuur lots kuiistmatig-ouder- 
wetsch heeft. De eigenlijke taal uit zich in do 
ongeschreven literatuur, waarvan uit den aard 
der zaak weinig bekend gemaakt is. Hoeveel 
verschil er in Woordenkeus en stijl mogo bestaan 
tusschen de spreektalen en de schrijftaal, ten 
aanzien van woordvormcn -beteekenis is beider- 
lei taal nagenoeg 

Daar de Maleiers van Malaka onder de eerston 
behoorden, die aanrakingen hadden met Euro- 
peesche zeevaarders, we rd hunne taal door dozen 
gebruikt om zich verstaanbaar te maken tegen- 
over andcre Archipel-volken. Trouwens, in do 
havenplaatsen was blijkbaar door Malakaeche 
handelaren Maleisch bekend ge worden. Dio 
* Maleische handelaren vestigden zich op ver- 
schillende eilanden, soms z66 blijvend dat 
hunne taal er de overhand kreeg, zooals in 
West-Borneo; daar we rd Maleisch inheemsch 
naast de maritieme en commcrcieele Maleischo 
hulptaal. 

Drie malen is het Maleisch dienstbaar geniaakL 
aan uitbreiding van gezag of invlocd van vreemdo 
machten, nL door den Islam, door de Portu- 
geezen en door de Vereenigde Oost-Indischo 
Oompagnie, opgevolgd door het Ned.-Indisch 
gouvernement. In geheel Sumatra were! het 
Maleisch, de taal van het Mohainmcdaanscho 
Malaka, de voertaal van den Islam. Van AfjBh 
af tot de La in pongs toe werden in het AlaJeisch 
bewerkto godsdienstigo werken geJczen ； in het 
Malcisch werd de toelichtende vertaling dcr 
Arabischo teksten gegeven. Toeu de inct Ara bisch 
schrift bekend gewordenc Sumatranen hunne 
taal wilden gaan bezigen in geschriften, namen 
zij, waar hunno taal geen schrift had, het Ara- 
bische schrift aan, en in gevaJ hunne taal in het 
bezit was van een eigen schriftsystccm, het 
Arabische alphabot naast het nationaJc schrift. 
Sumatra-talen werden gedronkt mot Arabische 
wdorden, en geschreven in woordvormcn, dio 
niet de iuheemsche uitspraak, maar de vormen 
van de tekst-Maleische woorden wefirgavon. 
Zoo ontstond cone Moslimsch-littorairc over- 
heersching van het Maleisch. In die taal, tot 
zekere hoogte kunsttaal, werden to Mekka 
handIcidiiigen dcr Mohammedaanscho wet go- 
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schrcvcn ten gebruiko van bedevaartgangers uit den 
Indischen-ArchipcI. Do alge incone naam voor dio 
bedevaartgangers is d j A - w a h ; do taal, dio door eon 
groot dee】 van hen verstaan, door volon in hunno 
schrifturcn gebruikt en ten behoeve van alien in do kitab's 
aangewend werd, werd d j a w i genocmd, b a b a s a d j 
a w i beteekendo dug Maleisch, mendjawika IT: in het 
Maleisch vertalen. Het Arabische schrift is voor de 
Maleische taal niet geheel geschikt. Teekens die in het 
Arabisch de quantiteit aanduiden word on in het 
Maleisch gebruikt voor kenbaarmaking van open of 
gesloten lettergrepen. De aanduiding van klin- kers heeft 
of in hot geheel niet of zeer onregel- matig plaats door de 
aan wending van teekens voor lange vocalen. Allengs is 
liier door ons onderwys verbetering en rcgeling 
aangebracht; de spelling is bij ons echter anders dan in 
de Straits-Settlements. Het schrijven van Maleisch met 
Latijnsche karakters dateert van de latere jaren. 
Dreigende ongeregeldheid in de schrijf- wijzo met 
Latijnsche letters wordt tegengehouden door een 
voorgeschreven spelsysteem, waaraan zicb de niet 
schools gevormden echter niet hou- den. Het Arabische 
schrift geheel door het Latijnsche te vervangen is niot te 
verwezen- lijken. 

De taal van Malaka werd den Portugeezen eerder dan 
den andcren Europeeschcn zeevaar- ders bekend. Aan 
het Portugeesche orgaan baarde het Maleisch weinig 
moeilijkheid； omge- keerd was het uitspreken van 
Portugeesche woorden voor de zich van Maleisch 
bedienende Malakanen niet bezwaarlijk. Nog heden valt 
het inlanders die het Maleisch aanleeren op, dat de 
overgenomen Portugeesche woorden zoo veel 
gemakkelijker uitspreckbaar zijn dan de Hollan- sche. De 
Portugeezen brachten op hunne tochton naar de 
Oostelijke eilanden het Maleisch als be- middclingstaal 
tusschcn hen en de inlandsche bestuurders; waar zij zich 
vestigden en naar hunnen volksaard zich spoedig met de 
inheem- scho bevolking vennengden, word hun 
Maleisch, natuurlijk met vole Portugeesche woorden ver-
men g(l, de voornamo geimporteerdo taal, .waar- voor, 
zooals op Ambon en Banda, de landstalcn naar het 
binncnland nioesten wijken. De kolo- niale hccrschappij 
werd den Portugeezen door de Hollanders ontnomci). 
Reeds v66r l>ct begin der 17o ceuw hadden Hoilandsche 
zeevaarders met Maleisch kennis gemaakt. Met dio taal 
konden zij ook in Atjdb tcrecht. Waur zij de Portugeezen 
vervingen, namen zy het min of moor verportu- gceschte 
Maleisch als bemiddelingstaftl over, evenals het min of 
meer verinaloischte Portu- geesch de verkcerstaa.1 werd 
in het dftgelijkscho levcn. Meer on mcor werd Maleisch 
de taal waarin de vrccmdelingen, zoowcl de handelaron 
van verse hi Hen de herkomst als de koopliedon met 
po]itickc inslructio zich tot do inboorlingon richtten, 
ovoral cenigszins verbasterd naar mate zij zich mccr van 
haar stamland verwij- derdo. Eindclijk ontstond er ccn 
con venlioneel Maleisch, dat even gemakkelyk vreemde 
elemen- ten opnam als cigen Laalrijkdom inboette. De 
compagine bediende zich bij haar voortdringen in Java, 
Madoera en Ooatwaarts van cen geadap- teerd Maleisch, 
in brie ven iots zuiverder onder den invlocd van het 
schrift en de eenigormftto gelottcrdo tolkcn. Zoo 
ontstnnd eene zoo ge- 

niakkclijk mogclijk gemaakte kansclary- en oingangstaal, 
de ccrsto met wat hooger termen, do tweede met zoo min 
mogclijk omslag en met velo ontleendo woorden. Hicr on 
daar nam dat Maleisch vasto vormen aan ； zoo 
onderschcidt zich hot MaJeiscn der Molukkcn door de 
veelhcid van Portugeesche en Spaansche woorden, on dat 
van Batavia door eene menigte Javaanscho woorden en 
vormen, benevens cnkclc Bali- necsche elementen. Het 
voor de correspondentie met en tusschcn de inlandsche 
hoofden min of meer geuniformeerd Maleisch verkreeg 
allengs het karakter van een dienstidioom, dat tot zekere 
hoogte kunstmatig is. Tegenover de be- dienden van e]ko 
volkssoort bedient men zich van een zeer beperkt 
Maleisch, dat dien naam slechts(1 ragen mag, omdat do 
meesto woorden daarvan aan het Maleisch ontleend zijn. 

Tegenover het zoogenaamde Maleisch, dat in de 
havcnplaatsen verstaan wordt, en het huis- houdelijke 
jargon staat de naar de oudere mo- dellen gevormde 
schrijftaal, die met kleine uitzonderingon overal dezelfde 
is. Die taal, veelal het Riouwsch-Maleisch genoemd, is 
door het inlandsch onderwijs alom verbreid. Gelijken tred 
daarmede houdt de uitbreiding van de diensttaal en de 
huishoudtaal. Overal waar het bestuur zich vestigt, wordt 
dat Maleisch bekend. Ook de toename van de 
verkecrsmiddelen werkt do uitbreiding van de afgeknotte 
verkeerstaal in de hand ； in allc voorname plaatsen kan 
men er mede terecht. Het Maleisch is dus geen eenheid, 
noch in tijd, noch in taalgebied, noch in gebruik. 

Over do uitwendige geschiedenis van het Maleisch is 
niet veel bekend, bij gebrek aan oude taalmonumcnten. 
Reeds in de oudste ge- schrifton en woordenlijsten blijkt 
een tweeledige invloccl, nl. die van het Hindoeisme, en die 
van den Islam. De eerste openbaart zich in een groot aantai 
Sanskrit -woorden; sommige daarvan zijn geheel en al in 
de Maleische taal opge- nomcn, andere behooren tot de 
meer verheven uitdrukkingen. Slechts enkele woorden 
behooren tot het Prakrit. De twoede maakt zich kenbaar 
door vier stroomingen van vreemde woorden, die uit het 
land vanwaar de indonesische islam ingevoerd is, 
herkomstig zijn, nJ. het Arabiscb, het Perzisch, het Tamil 
en het Hindoestani. De Arabische woorden, die in het 
Maleisch burgcrrccht verkregen hebben, zijn van Voor- 
Indischo herkomst, gclijk uit den vorm van sommige dier 
woorden blijkt. Vele zijn zoo ge- hcel vor-maleischt, dat 
slechts de spelling uit- wijst dat ze als Arabischo woorden 
worden ge- voeld. Ilefc Porzisch was de literaire taal van 
Hindoestan ； tai van aldaar populaire vorhalen, door de 
Hindocstansclie koopliedon, to vens invoerders van den 
islam, in Malaka on Suniatra bekond gemaakt en door 
hunne nazaten in het Maleisch bewerkt, waron in het 
Perzisch gcstcld； vandaar eono ontleening aan dio taal 
van verscheidcne schrijftaal-woorden. Do Por- zische 
spreektaal-woorden zijn ontleend aan het Hindoestani, dat 
talloos velo Perzische woorden be vat. Ook aan dezo taal 
zijn litcra- tuur-woorden, en vooral in do Straits 
Settlements spreektaal-woorden, ontleend. Het Tamil was 
do moedertaal van volo Moslimsche handelaron, dio een 
aantal voornamelijk mcrcantielo woorden aan het 
Maleisch leenden. Daar in Malaka alles wat handol was 
door Taiuil-handen ging, mocst 
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Iceren, zolfs bij het rckenen zich van die taal 
bedienon; de invloed dier Dravi^ische taal op 
het Maleisch is dan ook groot. 

Het. gebruik van Arabischc godsdienstige 
werken cn 'van de Maleischc bewerkingen daar- 
vaii, we Ike van Arabismen wemclen, bracht 
in het Maleisch eenige Arabismen, ook in de 
spreektaal. De vestiging van talrijke Chineezen 
in Maleischc landen verrykte de taal met eenige 
leenwoordcn; vooral te Bata via nam dit be- 
langrykc afmet in gen aan. De betrekkingen tus- 
schen Malakaschc staten en Siam brachten eenige 
weinige Sianicesche leenwoorden. Van veel 
grootcrcn omvang is de overncming van Ja- 
vaansche woorden en vormen ； zoowel de Ma- 
djapahitsche invloed in enkele Maleische landen 
op de spreektaal als de in working van Javaansche 
Jiteratuur op de Maleische konien hier in aan- 
merking. Op Java is de working van het Ja- 
vaansch op het Maleisch het sterkst, welke 
invloed zich door de toename van verkeer van 

Batavia uit alom in de spreektaal openbaart. 
Over de ontleening van woorden aan het Portugc csch 

werd bo ven reeds gesproken. In de literatuurtaal is die 
ontleening veel geripger dan in de spreektaal, die vooral 
in de Molukkcn vele deels gccreoliseerde Portugeesche 
woorden overnam. Engelsche en Hollandsche woorden 
zijn in slechts geringen getale in de literatuurtaal, in niet 
veel grooter aantal in de spreektaal overgegaan. Het met 
Hollandsche woorden steeds meer overladen huishoud - 
Maleisch telt 
hier niet mee. In dienststukken en in de zich 
sterk uitbreidende inlandsche pers nee mt het gebruik van 
Hollandsche woorden, so ms van Maleische uitgangen 
voorzien, gostadig toe. Hoe we 1 in alle stukken, die met 
Arabisch sc hr if t geschreven worden, de neiging tot het 
gebruiken van Arabische woorden groot is, is de invloed 
door het Sanskrit op het Maleisch geoefend de 
bclangrijkste, getuige het feit dab die woorden nauwelijks 
meer als vreemde woorden gevoeld worden, ook al 
worden sommige daarvan, evenals verscheidene 
Tamilwoorden, in het schrift als zoodanig kenbaar 
gemaakt 

De invloed van het Maleiscli op andere inlandsche 
talcn is minder dan mon, letterido op de verspreidiug der 
zeevarende Maleiers en de be- teekenis hunner blijvende 
nederzettingen, zoudo veronderstellen. Vervanging van 
inheemsche woorden door Maleische heeft zelden plaats 
gehad ； eerst in den laatsten tijd valt dit ver- schijnsel 
als een gevolg der alge meen wo rd in g van onderwijs en 
verkeer op tc nierken. Het gebruik van Maleische 
woorden, veelal in ver- javaanschten vorm, in het 
koJoniaaJ Neder- lar.dsch, kan niet als invloed- van het 
Maleisch in den gewonen zin beschouwd worden, even 
min a也 het voorkomen van enkele Maleisehe woorden 

in het Kaapsch-HolJandsch, en in het eeniger- 
inate gewijzigd Arabisch dep op Java in het 
tweede gcslacht gevestigde Arabieren. 

in w e n d i g e geschicdenis van het 
Maleisch ia niet zeoals die van het Javaansch to 

traceeren. Lie reden daarvan is het nagc- 
弟ontbreken van oude opschriften. 

:窘n al* 乎 Maleische gcdoelten in het op- 
匕:::“5 (Zie Oudhoidkundig 

盘％源成"再％ r岫 
*• 4 n* »•»!• 51) en enkele 

woorden in den steen van Kota Kapoor (Prof. H. Kern in 
Bijdragen van het Kon. Inst. v. d. T. L. & V.K. van N. I. 
deol G7, bl. 393 cn volg.) vortc- gcnwoordigen eeno 
oudere taal, waaruit evenwel voor de gcschiedcnis dor 
woorden weinig to l；e lecren valt. De oudste 
handschriften en de ' cerste vocabulaircs vertoonen con 
woor- dentypus, dat in latere ecu wen zoo goed als geon 
afslijting vertoont, tcrwijl -de aanvoeging van 
vorniingselementen geen noemenswaardige ver- 
andering heeft ondergaan. Ten aanzien van do 
woordvoeging is de waarneming bezwaarlijk, aangezien 
de geschreven taal in hooge mate kunstmatig is, oudere 
modellcn steeds volgt cn vaste conventioneclc 
constructics bezigt. Wcl valt verandering in voorliefde 
voor bepaaldo vormen en uitgangen op te merken ； zoo 
wordt het voorvoegsel per als causatief clement aliengs 
ver van gen door het achtervoegsel kan, dat ook ton kostc 
van het loeatief suffix meer en. meer terrein wint. 
Etyinologische verarming is niet aan te wijzen; het drictal 
aanwijzende voor- naamwoorden van plaats cchter wijst 
op een vroegcr bestaan van drie aanwijzende voornaam- 
woorden van personen, evenals in de meeste ver wan te 
talen. In do loop der tijden zijn woorden in onbruik 
geraakt, ook zonder dat vervanging door een vreemd wo 
ord daarvan de oor- zaak was. In het dicnst-Maleisch, en 
meer nog in het conversatie-Maleisch, is taalvcrloop on- 
verm ijdelijk. In de schrijftaal is cenc vormclijke 
onveranderlijkheid te bespeuren, naast syntac- tische 
verbastering en affixenverwarring, wat in den laatsten tijd 
door de grootc verspreiding van model -lectuur en vooral 
het taal-regelend onderwijs in bclangrijko inate wordt 
tegenge- houdon. 

De structuur van het Maleisch is verge.- leken met dio 
van het Javaansch zecr oud ； in. a. w. de Maleische 
woord vorm vertegen- woordigt een voel oudcr type dan 
de Javaansche, ook dan de oud-Javaansche. Tegenover 
inonosyl- laben, zoowel die wcJke met ccnen 
jncdcklinker cn ecn halfklinkcr aan van gen gel ij k in het 
oud- Javaansch, als die waarin do halfklinkcr met de 
volgcnde a tot o of e goworden is, gelijk in het Nicuw-
Javaansch en Socndaasch, vcrloont h<；t Maleisch 
twcelettorgrepige vormon. Aan Ju- vaansch o 
beantwoordt dikwijls Maleisch a + oc en oo + a, aan 
Javaansch e Maleisch a + i on i + a. De r aan het begin en 
ook in het midden van stamwoorden is in hel Maleisch, 
in tegen- overstelling met het Javaansch, bchoudci) ge- 
bleven. Andero voorbccldcn laat het beslcjc niet 

too; Jict medegedeeldc moge volstaan om to doon zicn 
dat hot Maleisch cene zecr gave cn archis- tische taal is. 
Trouwens ook de Sanskritwoorden zijn er bijzondor 
goed en ongeschonden bewaard gebleven. 

De stamwoorden zijn in hoofdzaak tweelet- torgrepig. 
Do betcekcnis is inhacrcnt aan do Jaatsto lettergreep. 
Geheelo rceksen van woorden met ver wan tc bctcekcnis 
he b ben dczeJfde stain- syllaben, ook met variatie als 
taiuj-tjang, ' I1 en nasaleering； bij vorscheidenO 
stftinnion sc " de slotmedekJinker het, niet bij den ur"s 
t1*'1 behoorend,beteekenisaanwijzond eleinen 

e,曾心 」
)c cerste lettergreep heeft dikwijls hM vara ' van een 
voorvoegsel, on vertoont soni.s v< iwal schap met do 
thai)H bowtaande Prao ixcn', gebrek aan gegevens over 
oudere vormen van 
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Maloisch, en een vergclijkingsmateriaal met i verwante 
talon, is over do kraoht der praeforma- tieven nog bijna 
nicts met zokerheid to zeggon. De drielettergrcpigo 
stammen zyn 6f door voor- voeging (mccstal met 
nasalccring) van niet (of niet nicer) als voorvocgscl 
gobruikto praeforma- tioven, 6f door invoeging van 
dcrgclijke elcmen- ten govormd. Bij de aanheohting van 
voorvoeg- sels vcrvult nasaleering ceno bolangrijkc rol. 
Do nasaal behoort tot de soort van de medeklinkers 
waaraan ze voorafgaat. In het algemeen is de methode der 
nasaleering dezelfdo als in de verwante talon ； do harde 
medeklinkers (tenues) gaan in de nasaal over, met 
uitzondering van de tj die, niet als in het Javaansch, 
behouden blijft, en de h, (de s gaat meestal in nj, so ms in 
n over), terwijl de zachto medeklinkers (mediae), bo- 
houdens cnkele uitzonderingen, achter den nasaal 
behouden blijven. Het formatief vermo- gen van het 
Maleisch is goring； do mogelijkheid van ophooping van 
affixen is zeer beperkt. Hicrdoor heeft de taal een concies 
karakter, en inaakt, medo door het nagenoeg gehecl 
ontbre- ken van flexie, een armelijken indruk, wclke 
indruk door de eenvormigheid der schrijftaal nog 
vorscherpt wordt. Met dicn eenvoud van uiterlijk staat de 
groote inercantielo cn politieke verbreiding van het 
Maleisch in nauw verband. 

Een fonctisch beeld van het Maleisch kan in zooverre 
ontworpen. worden, als rekening ge- houden kan worden 
met een maatstaf van nor- male uitspraak in een bepaald 
gebied. Hier kan wederom het Djohorsch-Riouwsch 
gebied als model beschouwd worden. Over de vroegero 
uitspraak hebben wy geene berichten ； slechts do 
weergavo van Arabische en Sanskritwoorden in Maleisch 
schrift kan eenig licht geven. Daar- uit blijkt dat verschil 
in quantiteit dcr klinkers in vreemdc woorden we rd 
opgomerkt, maar wogens het ontbreken van een dergelijk 
ver- schijnscl in de eigen taal door Maleische schrij- VCTH 
niet systematisch in het schrift werd uitge- drukt. Bij 
Sanskrit- en Tamilwoordcn is dat vcrschil vrij wcl in het 
schrift afgcbccld: bij de spelling van Arabischo woorden 
beslisto de mate van gcschooldhcid der schrijvers en 
afschrij vers. Uit do oudero slukkcn blijkt dat twecerlei d 
bestaan heeft, terwijl thans het Maleisch, cvenala het 
Soendaasch, slechts de lingualo d vertoont. 

Eon onderscheid in klinkers bestaat, niet naar do 
quantiteit, maar naar do min of nicer volkoinenc uitspraak, 
die voornamclijk afhankc- lijk is van hot open of geslotcn 
zijn dor lotto r- grepen cn van do nasalcoring. De gutturalo 
stootklank aan het cind van een wo ord, dio hot incest 
verwant mot de k is, en in do transsc rip tie met k, of q 
aangoduid wordt,hoeft op do uitspraak dcr klinkers een 
verdoffondo working. ECHO zeer veel voorkomende klank 
is do mur- melvocaal, do o als in het woo rd begin, die in 
eindlettcrgropen niot voorkoint. De a, in vcrschillendo 
nuances, kan in beido lettergropen van hot stn mwoord 
voorkomcn; evenzoo do i cn dooo.Duo (6on 6)on o komon 
voor ineindlotter- grepon, indicn do eersto syllabc a, e of 
o heeft, on in do voorlaatste lottergrcep als do cindsyllabo 
gonoenulo klinkers heeft. 

De r wordt in verschillondo streken vorschil- lend 
uitgesproken, van een gobrauwden kcel- klank af tot een 
lingualen tri Her too. Als keol- klankcn zijn to nocmcn: k, 
met media g en nasaal 

ng; als vcrhomclteklanken tj met media dj en nasaal nj, als 
tong-tandklankcn t, met mediae! on nasaal n, als lipklan ken 
p met media b on nasaal m. De trillera zijn r, en 1, fijner clan 
de onze. De halfklinkers j cn w bohooren bij de verhomelte- 
on lipklanken. De gutturalc stootklank (spiritus lenis) aan 
het begin van een woo rd wisselt af met de h. De klemtoon 
is in vcrschillendo streken niet dezelfde. Men kan twecerlei 
gcwostclijkcn klomtoon ondcrscheiden： le die, waarbij do 
nadruk op de laatste lettergrcep van het stain- woord valt 
(Malaka cn Sumatra), en die, waarbij de voorlaatsto don 
nadruk heeft, behalvo in geval deze den toonloozen o klank 
heeft. De aanhech- ting van achtervoegsels heeft op den 
klemtoon invloed ； hierbij treedt een afzonderlijke bijtoon 
op. Eene algemeene Eonetiek van het Maleisch is nog niet 
te geven, 季J 

Flexie heeft het 6laleisch in zeer geringe mate. 
Etymologische aanwyzing van tijd en wijzo bestaat niet, 
terwijl vervoeging slechts in den lenen 2en persoon 
voorkoint, in het enkelvoud door voorvoeging van 
afgeknotte voornaam- woorden, in het meervoud van de 
voile voor- naamwoordsvormen. Etymologische 
aanduiding van geslacht en naamval komt niet voor； in 
praedicatieve woorden kunnen voor- en achter- voegsels het 
meervoudig begrip aangeven. Syntactische betrekking der 
woorden in den zin wordt bchalve door nevensschikking 
uitgedrukt door agglutinatie (aanheohting van affixen aan 
den woordstam); invocgsels hebben eene onbe- duidende 
rol. Do voornaamwoordpraofixen zijn koe, kau cn di, do 
voornaamwoordsuffixen: koe, moe en nja. Van 
praedicatieve deelwoorden wordt veel gebruik gemaakt; de 
vorming ge- schicdt met de voorvocgsels ber en me met den 
neusklank (nasaleering van den beginmedeklin- ker). Het 
voorvoegsel ter wijst op een toestand waarin iets of iemand 
gebracht of gekomen is； in beteekonis is deze vorming met 
de formatie kc + stam + an gelijkwaardig. Naast de vormon 
metber en me met den neusklank staan die met per cn. pe, 
veelal met neusklank en achtcrvoegscl an； de al- gemeeno 
beteekenis daarvan is de handeling de persoon die ze 
verricht, do tijd of plaats der verrichting. Do nadere 
betrekking tot het object der Working of het complement 
dor handeling kan aangeduid worden door do 
achtervoegsels i en kan, wclk laatste moor on meer terrein 
wint, ook als causatiefolement ton aanzion van het voor- 
voegsol per. Ke komt als voorvoegsel in praedi- catiovo 
woordon niot voor, on als vormer van zelfst. naamwoordon 
slechts in enkolo govallen, doeb als zoodanig voolvuldig in 
verbinding met het achtervoogsol an, oen oorspronkclijk 
locatiof suffix. 

Woordvcrdubbcling, ook mot voorvoogsol se en 
achtervocgesl nja, is frequent, woordherhaling met 
klankwijziging niot zeldzaam. Sainenkoppe- ling van 
aanvoegsels, zooals in talen van Celebes, komt niet voor; 
ook hierin inaakt do taal eenen cenvoudigen, bijna 
armoedigon indruk. Eon ruim gobruik van nadrukswijzors 
echtor vcrleont den zin genoogzamo duidclijkheid ； vooral 
do woordjea poen on lah worden herhaaldelijk ge- bezigd 
tor aanduiding van nadruk, en van onderwerp cn gezegde. 

B o beoefoning van bot Maleisch begon voor meor dan 
drio couwon. Do eersto publicatios waren woordenlijsten； 
spraakkunaton versche- 
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non reeds iu de 17e ecuw. De eerste grootero 
epraakkunst is die van G. H. Werndly (1736), een voor 
zijn tijd bewonderenswaardig werk, waarin de 
behandeling der taal naar het model dor epraakkunst 
van de klassieko talen de” in dien tijd onvermijdelijkon 
grondslag vonnde.Bij do En- gelsche beoefcning der 
spraakkunst ligt, vooral in de jaren na Marsden (1812), 
het zwaartcpunt in de eischen der practyk, waaraan de 
strengo wetensc ha ppel ijke met hode wel cens werd 
op- geofferd. Nict zoo zeer voor de practijk is het werk 
van enkcleFranscho beoefenaren van het 

Maleisch, onder wie P. Favro (zie dion naam) uit- blinkt 
(1876). In de ISo ceuw verscheen in Nederland vrij wat 
over Maleisch, in do 19o eeuw veel, ook in Indie, daarna 
steeds meer, vooral spraak- kunsten en woordenboeken, 
niet het minst voor het conversatie-Maleisch. Het boek, 
dat alles sa- menvat van spraakkunst, letterkunde, 
bibliographic, en een overzicht geeft van alles wat over 
het Maleisch belangrijks te zeggen viel, is J. J. de Hol-
lander's Handleiding tot de kennis der Maloischc taal, 
waarvan zes uitgaven verschencn zijn. Dit zeer 
verdienstelijke werk is terecht langon tijd 
toonaangovend geweest； in zijn gehcel is het niet ver 
van gen, hoe veel ook op het gebied der af- zonderlijke 
in dat boek beliandeldo hoofdstuk- ken verschenen is. 
Do taalbeschouwing in dat boek sluit zich to nauw aan 
bij die van T. Roorda ten aanzien van het Javaansch. 
Zoowel dit werk a Is de op ander standpunt staande 
werken van J. Pijnappel, H. van de Wall, H. 0. Klinkert 
werden fcl bestreden door den taalgeleerde H. N. van der 
Tuuk, wiens opmerkin gen in verschil- lende brochures 
of noten op bloemlezingen haro waarde voor altijd 
behouden Voor de optelling der verschenen 
spraakkunsten worde naar do bibliograpliieen verwezen. 
In Indie were! bij het onderwijs voornamelijk gebruik 
gemaakt van do spraakleer van D. Gerth van Wijk, een 
bruikbaar boek, waarvan drie uitgaven verschenen zijn. 
In 1895 kwam een strijd op over de syntactischo waarde 
der verbaalvormen, welkc controverse overging in een 
verschil in meening omtrent do rol van het werkwoord 
in het algemcen. Do na genoemd jaar verschenen 
spraakkunsten (H. J. E. Tendeloo, C. Spat) en 
verscheidene tijdschrift- artikelen vertegenwoordigen 
dien strijd in zijno verschillende fases. De in 1910 
verschenen spraakleer van C. A. van Ophuijsen (2o uitg. 
in 1915) heeft ten aanzien van do pracdicatievo vormen 
een bijzonder standpunt tot uitgangs- punt der geheele 
grammatische beschcuwing 

genomen. 
Woordenboeken der Maleische taal zijn talrijk. 

Het oudste is dat van Houtman van 1603. De 
talen, waarin woordenboeken verschenen zijn, 
zijn het Nederlandsch, het Engelsch en het 
Fransch; een enkel heeft beide laatste talen. 
Zonder de verdiensten van de woordenboeken 
van J. Pijnappel en H. C. Klinkert te verkleinen, 
k&n gezegd worden dat de lexicographischo 
arbeid van H. von de Wall, wiens al te omvang- 
r可k woorden boek is uitgegeven in verkorten 
vorm door H. N. v. d. Tuuk, bo von aan Btaat. 
半t eerste (en eenige) deel van het oorspronke- 
[ijke werk, dat is gedrukt, bewijst in zijn mate- 
loozen omvang de onmogelijkheid van een werk- 
plan als dat van v. d. Wall, wiens geheele work 
jn 126 deelen (waarin echter ontzaglijk veel on- 
beschrev^' bladzijden^ voorkoinpn) te Batavia 
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bewaard wordt. Toch is H. 0. IGinkerts woor- denbock, 
zij 't mindor systematisch, vollodiger. Hoo veel in 
gonoemd werk ook is opgononien, meer rokening met 
do volkspoezie en ho-ro woor denkcus is gehouden in 
do woordenboeken van Wilkinson en Clifford & 
Swettenham. Reeds heel vroeg is in de woordenboeken 
rekonschap afge- Jegd van de velo vreemdo woorden in 
het Ma- leisch; van de Arabischo woorden, die hoofd- 
zakelijk in vertaalde godsdienstige werken voor- 
komon, is veelal te veel opgenomen. Het oersto 
woordonboek in de officieele, door Ch. A. van 

Ophuijsen na zijne reizon door het gohcele taal- gebied 
vastgestelde, spelling is dat van Ph. S. v. Ronkcl (1918). 

' Verhandolingen over do Maleischo taal zijn in 
grooten getalo verschenen; zoowcl over be- teekenissen 
van woorden en uitdrukkingen als over do syntactischo 
waarde van bcpaalde vormen is soms zeer hatelijk 
gepolemiseerd. Ook do beoordeeling van woordenboeken 
was dikwijla in hartstochtelijken toon, niet allcen ten 
gevolgo van het temperament dcr tegonstanders, maar ook 
van het niet zuiver stellen der quaestio en het willen 
oplossen van vraagstukken, welker termen nog niet 
volkomen bekend waren. 

Do loekomst van hot Maleisch kan als zeer belangrijk 
beschouwd worden. Door het in- landsch onderwijs wordt 
een geuniformeerd Maleisch steeds meer bekend gemaakt 
en alom verbreid ； de inlandsche pers bedient zich meer 
en meer van dat Maleisch, dat, hoewel in Java anders 
uitgesproken dan in Sumatra, toch alJengs het karakter van 
eene algemcene schrijftaal krijgt. De voor eenige jaren 
(Bijblad 5821) inge- voerde officieele spelling bevordert 
dit in niet geringe mate. Dat talon als het Minangkabausch 
en hot Lampongsch, om van die dcr kleine eilanden niet te 
gewagen, aliengs voor het Maleisch zuJlen plaats maken, 
althans een naar haar id loom gewijzigd Maleisch zullcn 
worden, kan niet voorspoJd worden. Voorzoover dit 
proces reeds- aangeva)gcn is, is gevaar voor 
Batavianiseering van de spreoktaaJ, cn onder haren 
invloed ook cenigszins van do algemecno schrijftaal waar 
to nemen, te meer daar de Jaat- stc op weg is om met hot 
overal op te morken wegsterven van het Oostcrscho 
conscrvalismc, ook op taalgebied, de slaafsche navolging 
dcr oudo modellen op te go ven. 

Ph.S.v.R. 
MALEISCH-POLYNESISCHE TAALSTAM. Zio 

INDONESISCHE TAALSTAM. 
MALfiLA (SOEND.). Zio POLYGALA. 
MALfiLA (KI). (SOEND.). Zio PODOCARPUS 

NERIIFOLIA. 
MAL£MAN, d. i. godsdienstige maaltijd n do 

vastonmaaud (zio aldaar cn vgJ. KANDOERI). 
MALfiNGGANG (GOENOENG). Berg tor Sum. 

Westkust. Zio LOE BOEK SIKAPING. 
MALEO. Naam op Celebes voor den Ha- mervogel, 

Megacephalon maleo, aldus go- naamd, omdat de kop, op 
eon Ian gen, naakten hals gezeton, door het stork 
geknobbeldo achtor- hoofd aan eon hamor doot donken. 
Dezo vogel begeeft zich in Augustus en September in 
grooto troepen naar do zandoevers aan zee; hot wijfjo 
graaft een gat van drio A vier voet diop, logt daarin 66n 
ei, bedokt hot met eon hoopje zand en keert naar hot bosch 
terug; na 10 h 12 dagen komt zij weder om oen andor oi 
to loggon on her- 
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haalt dib 6 A 8 maal. Do jongc vogols gaan tor- stond 
naar bot boscb, waar zij hun oigen vocdsol zoeken, du>ar 
do oudors niet naar hon omzion. Do grooto eioren 
worden door do inboorlingon met ijver gezocht on mot 
smaak gogctcn. Do Maleo wordt op Noord-Celebes en de 
Sangi- eilandon govonden. Zio ook LOO PH 
GENDERS. 

MALIK IBRAHIM. Zio HEILIGEN (MOH. 
INDISCHE). 

MALILI. Naam cener onderafdeeling van de afdeeling 
Loewoo met gclijknamigo standplaats voor den 
gezaghebber bij hot Binn. Bostuur. Zio CELEBES ondor 
d. den Zuidoostarm, DI. I, biz. 458. 

MALILI. Plaatsjo, gelcgen aan de gclijknamigo rivier, 
in haar bovenloop Laron a geheeten, welke in do Oesoe-
baai in den Noordoosthoek der golf van Boni uitmondt. 
Het is do standplaats van een gezaghebber. De schepon 
der Paketvaart Mij kunnen tot Malili doorvaren; do 
getijen gaan tot hier en verleonen toegang voor schopen 
van 7 M. diopgang. De totale schecpvaart om- vatte in 
1914: 225.000 Ms. voor den netto inhoud van 
aangekomen en vertrokken schepen. De uitvoer van 
damar is aanzionlijk (in de 2o helft van 1908 voor f 
200,000): rotan wordt ook veel uitgevoerd (Abendanon, 
Midden Celebes, 543). Het voorkomen van ijzer- en 
nikkolcrtsen in de Malilisch bovenstreken kan voor 
Malili als afscheephavon van betcckenis worden. 

MALIM, is do blijkbaar uit hot Arabische moe- ,allim 
(d.i. lecraar) verbasterdc benaming, waar- mede men in 
Midden-Sumatra den Mohamme- daanschen 
dorpsgeestelijko pleegt aan to duiden. Vgl. 
DORPSGEESTELIJKE. 

MALINDJO (MAL.). Zie GNETUM. 
MALINTANG (GOENOENG). Berg tor Sum. Westkust 

op de grens met de rcsidentio Tapa- noeli. Aan den 
Zuiclvoet van den 1983 M. hoogen berg ontspringt do 
Pasaman, do voornaamste rivier dor Ophir-Districten, 
aan den Noorclvoet do Batahan, wclko eon weinig 
benoorden Kaap Toean in do residontie Tapanoeli in den 
Indi- Rchcn Oceaan uitkomt. De hoogstc top van den 
vulkaan Sago ter Westkust draagt evencons den naam 
van Alai in tang (zio ondor SAGO). 

MALLOTUS MOLUCCANUS Miill. Arg.； fam. 
Euphorbiaceae. Daoen kapoer (MAL. MOL.), T6t6r, 
Toctocp awoc, Toctocp poetih (JAV.). Lago krommo 
boom, over den Archipci verbreid in het Iago land. Do 
bladcrcn worden voor zeer verschillendo docleinden 
gebruikt, voorai als inlandsch genecsmiddol. 

MALLOTUS PHILIPPINENSIS Miill. Arg. (Roltlera 
tinctoria Roxb.) fam. Euphorbiaceae. Kapasan, Papasan, 
Tapen (JAV.), Ki mdjong (SOEND.), on velo andcro namon 
op Java. Een vrij grooto boom van trop. Aziii en 
Australie, op Java zeor algoincen, voorai in do lagcro 
bergstreken. Op do vruchton zitton roodo kliertjcs, dio in 
Br.-Indie in het groot wordon vorzamoJd ； hot zoo 
verkrogon roodbruino poe- der komt als K a in a 1 a in 
don handol. Het wordt gebruikt voor het oranjo vorvon 
van zijdo in Br.-Indie on in Europa als wormver- 
drijvond middel in do vcoartsonijkundo. 

MALOEA (STRAAT). Zio OMBAI (STRAAT). 
MALOEKA. District der onderafdeeling Plei- hari, 

afdeeling BandjSmiasin ondor hot bostuur van eon kjai 
mot standplaats Bati-Bati aan den bovenloop der 
Malocka-rivier gclegcn. De 

voornaamsto plaatscn zijn: Bati-Bati, Oe- 
djoengon Banjoo Irang. De bovolking, uit Ma- 
Icicrs bestaandc, houdt zich voornamelijk bezig 
mot don rijstbouw en do cultuur van een soort 
riot, pocrocn (zie aldaar), genoemd, op do lan- 
den langs de , Maloeka- en Banjoe Irang- 

rivieron. 」 
MALOESfi TASI. Zelfbesturend landschap, 

bohoorende tot de onderafdeeling en afdeeling 
Par6-Par6 (gouv. Celebes en Onderh.), bestaande 
uit de vroeger van Soepa dee! uitmakende, 
doch sedert 1824 een leen van SiddnrOng ge- 
gevormd hebbende landschappen Soreang, Ba- 
tjoe kiki, Bodjo, Palanro cn Nepo, die nimmer 
eenige sympathie voor Sidenreng koesterden 
en dan ook aan het verzet tegen de bezetting 
van Pard-Par6 geen deel genomen hebben. 
Zij zijn in 1906 van Sidenreng gescheiden om 
voortaan onder den naam MaloesS Tasi een 
afzonderlyk landschap te vormen. De zelfbe- stuurster 
heeft de korte verklaring afgelegd. De voornaamste plaats 
is Par6-Par6. (Bijdr.』 t. d. T., L. en V. 7e Volgr. VII bl. 
668 v.v.)/4 

MALOEWA (MALOEA). Een der landschappen, 
behoorende tot de federatie Doeri (zie aldaar), groot ± 150 
K.M.S, bo volkin g 士 12000 zielen, verdeeld in de districten 
Maloewa, Anggeradja, Banti en Oelocwaai. Voornaamste 
kampongs Maloewa, Sosok en Banti met drukko pasars. 
(Tijdschr. B. G. (1912), deel LIV, bl. 579). 

MAMAK. Zio MINANGKABAUERS en 

4 

ORANG MAMAK. 
MAMANG(BATAV.MAL.).ZicGYNANDROESIS. 
MAMANG LAKI (?BATZS.V. MAL.). Zio POLA- 

NISIA. 
MAMBERAMO of ROCHUSSEN RIVIER. Do 

MambSramo = ,,ma,m-b&rQmmoe'' = „groot 
water”，behoort tot de grootsto rivieren van 
Nieuw-Guinea. Zij mondt uit op de Noordkust 
bij Kaap d'Urville, welke kaap op haar rechter- 
oevor ligt op 1°26'56〃Z.B. en 137°54'20" O.L. 
Het uitersto punt van don linkeroever ligt op 
l°2G/50// Z.B. en 137。53, O.L. 

De Bougainville was do eorste, die vermoeddo 
dat bij genoemde kaap een groote rivier in zee 
mocst monden (1768); in 1827 bepaalde 
Dumont d'Urville ongeveer de ligging van den 
mond, terwijl Gronovius zijn juisto ligging 
vond in 1850. 

Do Mainberamo onstaat wit de samenvloeiing 
bij hot Kalongeiland van do uit hot O. komende 
Idcnburg- on iiit heb W. stroomendo V. d. Wil- 
ligcnrivicr. Eorstgenoemdo is de voornaamste 
en is to bcschouwcn als haar bovenloop. Ten N. 
van het Kalongeiland breekt de MambSramo 
door het Van Reesgebcrgte; tusschen dit eiland 
cn het goborgto is do breedte 1000-500, in 
het gebergto 200-150 M. Zij heeft hior (in het 
gebergte) weinig bochten, doch eilandjos en 
rotsen versporren haar loop, zoodat op dit go- 
deolto vcel versnellingon zijn. De mocst Z.lijke 
zijn do Edivallen, gclcgen op 2°30'43" Z.B. en 
138° 16' 30" O.L..; N.lijk daarvan zijn do Marine- 
vallen op 2°29'49〃 Z.B. en 138°16'30" O.L. 

Do MambSramo treedt bij het Havikeiland 
uit hot gebergte; tot dit punt (op ongoveer 240 
K.M. van do kust) kunnen kleine stoomschopen 
do rivier opvaren; de reis do rivior op tot dit 
eiland duurt ongeveer 20, torug 9 * 10 uren. 
Ten bchoevo der cxploratic gelukto hot echter 
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een. motorsloep de vallcn op to brengen naar den kalmen 
middenloop ten Z. van het Van Reesgebergte. 

Bij Havikeiland heeft de rivicr oenc zeer af- 
wisselende breedte van gcmiddeld 450 M. met zeer steilo 
oevers en een diepte van mcer dan 7 vadem. 

De MambSramo verder afgaandc, ontmoet men 
achtereenvolgens de Duiven-, Scholten-, Morris- 
Kerkhoven-, V. Prd- on Monod-eilanden, terwijl de 
strooin zich gaandeweg verbreedt tot 1000 M. met vrij 
scherpo bocliten; bij den mond is zij echter niet breeder 
dan 800 M. Het verschil in waterstand is in verschillendc 
deelen van het jaar betrekkelijk goring; bandjirs werden 
in den benedenloop niet waargenomen. Het grootste 
waargenomen verschil in waterstand beneden 
Havikeiland was niet meet dan 4 M. bij eene ge- 
middelde diepte van 7 vadem; de reden hiervan is 
waarschijnlijk, dat do regenval in het stroom- gebied vrij 
regelmatig over het goheele jaar ver- deeld is, terwijl 
hierop ook van grooten invloed zal zijn de reguleerende 
werking van de vlakto in den middenloop, daar hier de 
rivier al spoedig over groote uitgestrektheid buiten hare 
oevers treedt. Ondanks het sterke verval en de massa 
water, die zij afvoert, heeft haar loop zich na do eerste 
onderzoekingstochten zeer weinig gewij- zigd. Eene in 
1906 gedane opmeting komt ge- heel overeen met de 
eerste, die in 1884 plaats had. De gemiddelde 
hoeveelheid afgevoerd water bedraagt ruim. 10000 Ms p. 
sec.; de hoeveelheid vaste stoi, die de rivier p. sec. in zee 
voert, is te stellen op 480 K.G.. Toch is de delta klein, 
omdat de rivier uitmondt in den zeer diepen oceaan met 
steil afvallende kust. Op korten afstand voor de monding 
werd op 90 vadem geen grond gekregen. Het water 
stroomt recht Noord in zee； do vloed- stroom loopt hier 
om de West ten Noorden, zoodat het rivierwater in N. 
W.lijke richting wordt medegevoerd. Op grooten afstand 
in zee is dit water nog zoet en op 10 zeemijlen van de 
kust nog troebel bruin gekleurd. De aanslibbing aan den 
O.lijken mondingsoever (Kaap d'Urville) is zoo goed als 
zeker het werk van de „neer" of zwaren tegenstroom, die 
uit het tegen elkander wry ven van rivierwater en 
vloedstroom ont- staat. De stroombedding, ook in den 
benedenloop, bestaat in hoofdzaak uit grind of hard 
zwart zand, waaruit reeds volgt dat aan do monding de 
stroom sterk moet zijn. Op de beneden rivier komt geen 
brakwater voor, vandaar dat de sagopalm langs de oevers 
tot dicht aan zee groeit. De stroomsnelheid neemt naar 
bo ven, gaande regelmatig too; wanneer deze bij hoog 
water bij den mond 1 zeemijl bedraagt, is zij bo ven 
Havikeiland reeds 4,5 zeemijl. 

Beneden het Kalongeiland vallen geen be- langryke 
zijrivieren in de MambSramo; de eenige die genoemd 
kan worden, is op den linkeroever do Van Gelderrivier, 
ongeveer halverwege tusschen de kust en het Van 
Reesgebergte. Bij kampong Boni op den linkeroever 
verlaat een tak, Weir, Aiberam of Mainai geheeten, de 
hoofd- rivier. De Weir is slechts 60—100 M. breed en bij 
laag water,&6n vadem diep； er staat hier veel minder 
stroom dan in de Mambfiramo. Zij loopt recht Oost-West 
en valt tegenover het eiland Koeroedoe in zee. Langs do 
oevers is een zware boschvegetatie met veel sago; in de 
nabijheid van de kust zijn uitgeatrokto nipahbosschen. 

De Weir vorint ceno groote lagunc niot veel eilanden. 
Op den rochterocvcrdcr MambSramo tegenover de 

kampong Boni mondt het nicer van Rob6bai uit; dit nicer 
ligt in de richting Oost-West met een lengte van 16 on 
eon breedto van 8 K M. Eon riot- on moerasgordel van 
100—600 M. breedte omgeoft het gehecl. De grootste 
diepto zal ongeveer 20 vadem zijn. Voedende rivieren 
werden niet aangetroffen, waarschijnlijk houdt do 
MambSramo het op poil. De oevers zyn onbe- woond; 
slechts reigers werden hier in grooten ge- tale opgenierkt. 

Ondervonden is, dat het verblijf in den benedenloop 
en evenzoo in de vlakten van den middenloop, zeer 
ongezond is, ofschoon door prophylaxe (kinine, katjang 
idjoe) hier veel tegen gedaan kan worden. De kampongs 
Teba aan do monding, Pauwi even benedenstrooma en 
Mawa bo venstrooms van het punt, waar do Weir de 
MambSramo verlaat, zijn dan ook slechts nu on dan 
bewoond. 

De oevers zyn bedekt met een weelderigo 
boschvegetatie, v-aarin veel vogelsoorten huizen t. w. 
paradijsvogels, kakatoea's, loeris, muscaat-, kroon- en 
gewone duiven. 

De Idenburg- en V.d. Willigenrivieren stroo- men 
door een groote meervlakte, gelegen ten Z. van het V. 
Reesgebergte en niet veel hooger dan 50 M. bo ven de 
zee. De gedaante is waarschijnlijk min of meet 
cllipsvormig; de lange as hoeft de richting WZW—
ONO. Het gedeelte, dat van do vlakte bekend is, heeft 
een lengte van minstena 100, een breedte van 60 K.M.; 
dit gedeelte heeft geen terreinverheffing van beteekenis 
en is grootendeels moerassig, alleen de ri vie roe vers zijn 
hier on daar hooger met hoogstammig oerwoud. In do 
vlakte zijn uitgestrekto sago- bosschen cn glagahvelden. 

De Idenburgrivier is de belangrijkste bronrivier van 
do MambSranio, hot ware dan ook logi- scher deze 
denzelfden naajn te geven als do hoofdrivier. Op liet 
punt, waar zij zich met de V. d. Willigenrivier vereenigt, 
op 2。54'51〃 Z.B. en 138°25‘ O.L. ligt het 
Kalongeiland ； de breedto aan de monding is bij 
normalen waterstand 500 M., bij bandjir het dubbelo; do 
diepte is hier meer dan )0 vadejn. Do moorasachtigo 
vlakto loopt hier door tot 139°40, O.L. Met prauwon is 
zij op te varen tot 3°37'Z.B. en 139°54'OL.; op diG punt 
zijn hoogc vallen. Is de stroomsnelheid aando monding 
2 Eng. Mijlon dan is dezo, eonige mijlen do 
versnellingen op, reeds"5 Eng.Mijlon. Do lengto van de 
kloof, waardoor zij zich wringt, is 2 K.M., de breedte 
slechts 57—125 M. Deze kloof ligt in do uitloopers van 
het cent rale gebergte. Hoogerop loopt de rivior 
nogmaals door cone 9 K.M. Ian go kloof; zij is hier 50—
75 M. breed. Tusschen do beide kloven treden do 
heuvela terug, het land- schap wordt vlakker en hier en 
daar moerassig. 

De Idonburgrivier ontstaat uit de Sobger, die uit het 
Z.O. komt en dicht bij de Ooatgrens ont- springt met een 
smalle waterscheiding tusschen deze en de Keizerin 
Augusta-rivier en de Nawa of Waroeta, die uit het N.W. 
komt. De Nawa neemt do Poeveh op, die op haar beurt 
wed er ontstaat uit de samenvlooiing van de Pauwasi, die 
uit OJijko richting komt en hare bronnon dicht by de 
Oostgrens heeft on do Songgoto of Keeromrivier, die uit 
het N.O. komt en in Duitsch Nieuw-Guinea ontspringt 
op do uitloo- 
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pers van do Mokkofiang (1500 M.). In don bo von- loop 
van do Songgoto wordt veel ijzerhoudend gesteente 
gevonden. 

Waarschijnlijk is het, dat het water van do NJijko 
uitloopers van den Wilholminatop naar de Idenburgrivier 
stroomt; zekcrheid heeft men echter hieromtrent nog niet 
gekercgen. 

Do Van der Willigenrivier, de andere bronri- vier van 
de MambSramo, is bij de monding 1000 M. breed. Zij 
ontstaat uit de samenvloeiing, op 100 K.M. van de 
monding, van de Van Daalen- en Rouff&cr-rivieren. 

De V. d. Willigen- en V. Daalenrivieren loopen 
evenwijdig aan den voet van het centrale geberg- te en 
10—20 K.M. daarvan verwijderd. Op onge- veer 73 
K.M. N.N.O. van de Oarstensz-toppen komt de V. 
Daalcnrivier uit het gebergte; dit punt ligt op 3°23'34" 
Z.B. cn 137°28'48'' O. L. De oevers zijn hier hoog en 
steil, de breedte der rivicr is niet meer dan 50 M. Van dit 
punt tot aan haar mond is de afstand ongeveer 100 K.M. 
Boven dit punt neemt zij het karakter aan van een 
bergstroom. De V. Daalenrivier is bij nor- malen 
waterstand nergens diepcr dan 2 vadem; het water is 
helder, de bedding bedekt met grind. Haar grootste 
bronrivier is de Ruhlrivier； deze ontspringt 
waarschijnlijk op een 3800 M. hoogen bergketen, 
gelegen op ongeveer 3°31' Z.B. en 137°45' O.L. Zij loopt 
om de West, vereenigt zich met de Toradjarivier en 
neemt nog een groote linker zijrivier op. 

De Rouffaerrivier is wat breedte, cliepte en 
waterafvocr betreft, belangrijker dan de V. Daalenrivier. 
Zij ontspringt op de Carstensz- toppen en moet daarna 
door een bergrug broken, die zich uitstrekt op ongeveer 
45 K.M. benoorden het Nassaugebergte en daarmec 
evenwijdig loopt, ongeveer 4000 M. hoog is en van de 
rivier af de gneeuwtoppen aan het oog onttrekt. Op 3°20' 
Z.B. verbreedt zij zich plotscling van 100 tot 800 a J000 
M.; tot 3° Z.B. loopt zij naar het Noorden, neemt hicr een 
belangrijke linker zij- rivier op, buigt zich dan om de 
Oost en stroomt met een breed bed midden door de 
mcervlakte tot hnar verceniging met de V. Daalcnrivier
； een eind tevoren is echtcr reeds cen arm van de V. 
Daalenrivier in de Rouffaerrivier gcvallen, zoo- dat do 
eerste feitclijk met twee monden in de Rouffaerrivier 
valt. Bij normalen waterstand is de <1 iepto van 
laatstgenocmdc rivicr 3,5 vadem, de breedte zecr 
afwisselend, op sojnmige punten zelfs 1200 M. 

De Zuidkant van het V. Reesgobcrgte watert op de 
Rouffaerrivier af, terwijl slechts 66n meer belangrijke 
rivier in de V.d. Willigenrivier valt. Ecnigc uit het 
Westen koniendo zijrivieron ont- springen op het 
Wcylandgebcrgte; (lit gebergto vormt dus de 
waterscheiding tusschen de Rouffaerrivier ecnerzijds en 
de Wapoga en Wareiifti andorzijds. 

Het stroomgebied der bronrivieren van de 
MambCramo is bedekt met een dichte bosch- vegctatic. 

De bevolking langs de Mam bcramo is zecr (1 un 
gezaaid In de meervlakte wonen naar schatting 1500 
mcnschen; de oovors langs do Rouffaor- en V. 
Daalenrivicren zijn betrokkelijk dicht bevolkt. 

MAMBOELILING. Bergtop op Celebes (zie aklaar 
onder b Midden Colobes, DI. I, biz. 454), hoog 2850 M. 

MAMBROEK. Naam voor Kroonduivcn, Gou- ra, op 
Dor6h, Nocfoor en Soek, Mambadoe op Jap6n, Bed joed a 
op Hattam, Oebiaat op Andai, Dczo rousachtige duiven 
levcn op den grond, doch nestclcn op boomcn ； zij 
onderscheiden zich van alle andere duiven door de groote, 
zijdelings saamgedrukte, uit fraaie, zachte vederon 
bostaande, kuif boven op den kop. In cen zestal min of meer 
scherp omschreven soorten komen deze fraaie vogels op N.-
Guinea met nabij gelegen eilanden, Waigeoe, Batanta 
Salawati, MisoolJ Jobi en Mysore voor. Zie DUIF*.《 / t 
A/句 

MAMELEN (AMB. LANDSTAAL). Zie SARCO- 
OEPHALUS. 

MAMMEA AMERICANA L., fam. Guttiferae. Lage 
boom, inheemsch in W.-Indie, in Suriname als Mammic 
gekweekt, ook op Java, doch zeer zelden. De vruchten 
hebben een aangenamen smaak naar abrikozen, doch 
bevatten zeer grooto zaden. 

MAMOA (Ternate). Zie LOOPHOENDERS en PANOA. 
MAMOEDJOE. Onderafdeeling der afdceling Mandar 

(zie aldaar), omvattende het gelijk- namige landschap en 
Tapalang zonder het Toradjagebied, dat dee] uitmaakt der 
zgn. Pitoe Oelana Salo, onder een gezaghebber bij het Binn. 
Bestuur met standplaats Mamoedjoe. 

MAMOEDJOE. Zelfbesturend landschap, het meest 
N.lijk gelegen van het oude bondgenoot- schap Mandar (zie 
aldaar)； het wordt bestuurd. door een Maradia, bijgestaan 
door een Sadat. Er is belangrijke uitvoor van 
boschproducten. De voornaamste baaien zijn die van 
Mamoe- djoe, Karossa en Pasangkajoe, waaraan de 
gelijknamige plaatsen liggen, die geregeld door de schepen 
der K. P. M. bezocht wo rd on. De ± 30.000 zielen tellende 
bovolking is gevestigd aan de kust of in het hooge bergland, 
waar do Toradja-districten Taboelawan, Arale, Mam- bie en 
Karama genoemd worden. Hot landschap behoort 
administratief tot de gelijknamige onderafdeeling (zie 
aldaar). 

Literatuur. Nota betreffendo eenige gegevens van hot 
landschap Mamoedjoe. T. B. G., 53 (1911), 57. " 

MAMOEDJOESCH. Zie MANDARSOHE. TALEN. 
MAMOEJA. Vulkaan in N.O. Halniahera,.. volgens 

Verbeek 937 11. hoog (Molukkenver- * slag, 169) met 
mooicn slanken kcgel. 

MAMPALON (?DAJ.). Zie BOMPRANG. 
MAMPAWA. Onderafdeeling van do afdee- ling 

Singkawang dor rosidontio Wcsterafd. van Borneo, 
bevattonde het golijknamige landschap on sedert 1916 het 
N. dee] van het landschap Mandor (zio aldaar). Hot 
landschap Mampawa gronst ten N. aan de onderafdeeling 
Singkawang, ten O. aan Landak, ten Z. aan Pontianak en ten 
W. aan de zee, de opper- vlakto wordt op 2510 K.M.* 
geschat. Tot Mampawa bohooren verschillendo kleine, 
meer- endoels niet bewoonde eilandjes： Poeloo S6tin- 
djang, Damar, PSniboengan en TSmadjoe. De rivior van 
Mampawa is de hoofdrivier, die' op den Goonocng Pandan 
ontspringt, aanvankelijk Z.Z. W. stroomt, daarna, na de 
Soempa te hob- ben opgenomen, W. tot by do hoofdplaats 
Mampawa, stroomt en ten O. van Tandjoeng Bangkai in zee 
uitloopt. Voorts heeft men er do Doeri; 
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doze vormt gedeeltolijk do grens mot Singka- wang. 
Mampawa wordt geroemd als vrucht- baar. De bodem, 
hier en daar moerassig, is over het algoineon vrij hoog on 
lieuvelachtig; do Boekit Niboong is een der hoogsto 
toppen. De bevolking is dun gezaaid, zoodat een deel van 
den grond onbebouwd is; zij telde op ulto. 1915 土 17600 
Dajaks, ± 15.500 anderc Inlanders en 土 9700 Ohineezen
； tezamenj； 42.800 zielen. De gelijknamige 
hoofdplaats is de zetel van den controleur en den kapitein 
dor Ohinee- zon; de dal衿m van den radja, die den titel 
van PanSmbahan voert, ligt op een eilandje in de rivier. 
De Nederlandscho nederzetting, die in 1822 op den 
rechteroever werd aangelegd, is nu zeer vcrvallen ； het 
fortje, daar opgericht, is zonder bezetting. De 
voomaamsto plaatson zijn Soengei Pinjoo en Karangan, 
beide stand- plaatsen van een kapitan (Chin, districts- 
hoofd). 

Het bestuur over Mampawa kwam in het eind der 18e 
eeuw, ten gevolge van de intrigues van den stichter van 
Pontianak, in handen van een zoon van dien radja, doch 
toen in 1808 deze zoon zijn vadcr opvolgde, als Sultan 
van Pontianak, stond hij zijn rechton op Mampawa weder 
af aan dengeen, wien ze volgens do vroe- gero orde van 
zaken toekwamen (zie PONTIA- NAK). Sedert 1901 is 
bestuurder van het land- schap, met den titel van 
Panembahan, Mohamad Tawfik Akamoedin. In 1906 
werd in overleg met het zelfbestuur een landschapskas 
in- gesteld; in 1909 werd een op nieuwe leest ge- schoeid 
contract gesloten; goedgekeurd en be- krachtigd bij G. 
Besluiten van 15 Jan. en 9 Mei 1912 nos. 74 en 24. De 
Chineezen zijn reeds van ouds (1819) in dit gebied het 
roerigo element. In 1914 brak in Mampawa een formeele 
opstand uit, geleid door de Jong-Ohineesche party, die de 
Dajaks in het verzet meesleepto. Zoodra de troepen 
krachtig optraden, was de opstand bedwpngen. In Ma art 
1915 was de rust teruggekeerd. 八." 

MAN-ISAP. Naam' op Dordh, N.-Guinea, voor een 
Paradijsvogel, Falcinellus speciosus, die op Sorrong 
Teimandoe genoemd wordt. 

MANADO. Zie MEN ADO. 
MANAWOKA. Een der Goram-eilanden, groot 57 

K.M.2； het bestaat uit tweo tafelborgen, 士 320 en 250 
M. hoog, die door een nauwelijks 20 M. hoog terrein 
verbonden zijn. Zie GORAM- EILANDEN. " 

MANDAH. Landschapje aan de kust van Indra girl, 
tevoren onderdeel van het voormalig Sultanaat Lingga-
Riouw, maakt thans met Gaoeng een district dcr 
afdeeling Indragiri, residentie Riouw en Onderh. uit. Een 
uur stoo- mens van de kust ligt het plaatsje K6ria (Ar. 
Cheiriah = het liefelijke), waar de Chineescho 
handelaren wonen. Een weinig verder ligt een Maleische 
kampong, waar het districtshoofd (Amir) verblijf houdt. 
Aan de monding van do Mandah-rivier, Koeala Mandah, 
is eon douane- kantoor gevestigd, Er wordt een vrij 
uitgebreidt sagohandel gedreven. 

MANDAILING. {Qroot- en Klein Mandailing, Oeloe 
en Pakanlan). Uitgestrckt gebied in het Zuiden der 
residentie Tapanoeli (Sumatra), dat vroeger uit twee 
afzonderlijke onderafdeelingen bestond, elk met een 
eigen controleur, reap, te Panjaboengan en te Kota 
Nopan gevestigd, 

Groot Mandailing omvat den middcnloop van do Batang 
Gad is en don bcnedonloop van do Batang Angkola en 
voorts ten 0. daarvan eon hoogland, hot brongobied van 
de Ack Loo- boc, zijrivior van de Rokan. Door den 
bergketon van den Malea, die tot dit hoogland bohoort, is 
Groot Mandailing van Padang La was gcschei- den. Do 
Westgrens wordt gevormd door den Westelijken 
Barisanketon, waardoor do Batang Gadis zich met moeite 
oen weg heeft gebaand on een stroomversnelling, do 
Loempatan ni Babiat =Tijgersprong, vormt. Do grens met 
Klein Mandailing wordt gevormd deels door het gol- 
vend plateau van Maga, deels door de lijn, dio don 
bergkam voIgt van den Tor Si Hit6 in Zuid-oostelijke 
richting naar den Dolok Toedjoe. 

Het dal van de Batang Gadis en de Batang Angkola, 
bekend onder den naam Vallei van Groot Mandailing, 
vormt het voornaamste be- standdcel van dit landschap. 
Ofschoon een lengtedal, bedraagt de breedte in het 
midden 6 i 12 K.M. Een deel van deze vallei, nl. de stroek 
rondom Panjaboengan, is 66n uitgestrekte sawahvlakte; 
het gedeelte by de samenvloeiing van de Batang Gadis en 
do Batang Angkola vormt een groot mooras, van wel 
10.000 H.A. oppervlakto, oorzaak van de in dezo streek 
woedende malaria. 

KJein Mandailing daarentegen is als bergland, 
gemiddeld 400 M. boven zeo gelegen, met toppen. van 
1800 tot 2000 M., zeer gezond. Het Zuiden is eon zeer 
woest bergland op de grens met Sum. Westkust. Hierin 
verheffen zich de Si Binoerang, waarop do Batang 
Batahan ontspringt, die W.waarts stroomendo ton Z. van 
Natal in zee valt, en do Dolok Kalaboo, do hoogste top, 
die zich tot 2172 M. verheft en waarop zoowel do Batang 
Gadis zelf als haar voorname linker-zijrivier, do Batang 
Poengkoel, ontspringen. 

Talrijke rij- en voetpadon doorkruiaon do landstreek, 
terwijl de grooto weg van Padang Si Dimpoean naar Fort 
do Kock, do rivierdalon volgend, eveneens er door gaat. 
In. het spoorweg- rapport van Midden -Sumatra is 
voorgo- steld een spoorweg evenwijdig daarmeo aan to 
leggen tot aan Panjaboengan. 

Groot Mandailing bestaat uit zoven kooria's. Koeta Si 
Antar, Panjaboengan, Goonoeng Toea, Pidoli Dolok, 
Panjaboengan Djoeloe, Goenoeng Baringin en Maga. 
Klein Mandailing telt vijf koeria^: Mfinambin, Tamiang, 
Si Nge- ngoe, Tambangan en Sajoormatinggi. Sa mon 
vornicn zij met Oeloe en Pakantan cen onder- afdeeling 
van do afdeeling Padang Sidimpoean. De controleur is 
gevestigd geweest to I?anja- boengan. Do ongezonde 
Jigging dezor plaats was oorzaak, dat de zotel werd 
vorlegd en wel eerst tijdelijk naar Hoota Napan, terwijl in 
1914 is bepaald, dat voortaan Tan ah Batoo de 
hoofdplaats zou zijn. 

Het inlandsch bestuur berust bij do koeria- hoofden, 
dio alien bezoldigd zijn. Aan hon ondcrgeschikt zijn do 
dorps- of kamponghoof- den, die weer onder zich hebbon 
een derdo categoric, de rip6-hoofden. 

De geheele bevolking van Groot Mandailing kan op 
30.000 worden geschat. Do opguaf van 1905 geeft 
32.254, maar in dat jaar maakte Batang Natal nog een deel 
uit van do toenmalige 
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onderafdeeling. Volgons do overlovoring is do bevolking 
van Toba-Bataksoho afkomst. Hot is echter wel zeker, dat 
met name onder som- naigo hoofdenfamiliea elcmenton 
uit do Minang- kabausche landen voorkomen. Men wil, 
dafc ook Atjdhers en Boogineozen tot do bevolking 
hebben bygedragen. Waarschijnlyk hobben do 
Mandailingers zich vroeger vord er Zuidwaarts uitgebieid. 
In het N. van do residentie Sum. Westkust zouden nog 
tusschen Loeboeksika- ping en Ajer Bangis twee 
Mandailingscho la- rassen voorkomen nl. Tjoebadak en 
Simpang Ton an g. 

Een afzonderlijk element vormen de Orang Loeboe (zio 
aldaar). 

Do bevolking van Klein Mandailing bestaat uit 
Mandailingers en Oeloe's (zie aldaar). In 1890 tel- de de 
toenmalige onderafdeeling 22.601 inlanders, 19 
Europeanon en 6 Klingaleezen, die blikslagor of 
kleinhandelaar zijn. Dit zou een aanzienlijke toename 
beteekenen, want voor 1846 wordt het aantal inwoners op 
16.000 geschat. In 1895 steog het aantal tot 23.032, in 
1900 tot 23.634, in 1905 tot 23.999. De Mandailinger is 
gespierd van lichaamsbouw en tegen vermoeienissen 
bestand, is kalm en bedaard, maar achter- dochtig, 
dobbelzuchtig en gierig. Het is de i gewoonte dat kinderen 
bovon de 10 jaar des nachts niet racer bij hun ouders 
verblrjven. De jongons cn ongehuwdo ouderen wonen in 
do sopo of in eon leegstaand huis, do meisjes vertrouwt 
men too aan een weduwe. In dit meisjeshuis (bagas 
podoman) mogen de jongens echter wel bezoeken komen 
afleggen. Do bevolking, voornamelijk langs de 
hoofdrivieren ge- vestigd, belijdt den Islam, maar vooral 
de Ooloo's en Locboe's hebben nog vele heidensch© 
gebruiken behouden. Do christonzending ving aan 
omstreeks 1870 door do vestiging van een Doopsgezind 
zendeling in het toen nog grooton- dcels heidenscho 
Pakantan. De zending, in Raroo en omgeving begonnen 
door don biinden Batak Evangelist Bartimeiia onder 
leiding van Miss Need ham (1895), ging mot don dood van 
laatst- gonoomdo bijna gohool to niot. Zij stierf in 1897 cn 
we rd nabij Maga bograven. To Koeta Godang en to 
Pakantan (juister: Hoeta Bar- got) zijn thana 
Ohristenzendelingen gevestigd van do Doopsgezindo 
Zcndingsvereeniging, wier gem<!cnte 士 250 leden telt. 
Ook bij de Oeloe,s vindt den laatsten tijd het Christendom 
in gang, het totaal aantal Ohristonen bedroeg in 1909 37, 
in 1912 40】. Gcringor is het aantal Christenen in Groot 
Mandating. Hoowel cen bclangrijko goldzending ia on t 
van gen uit Zuid- Rusland, tcldo de geinccnto in 1912 niet 
meor dan 30 leden cn dat waren rceds Ohristonon, die met 
den zendoling waren meegekomon. Do 
Mohammedaanscho godsdionst schijnt zich daarentegen 
wol uit to breiden. 

Economische toestand. Bohalvo op do lioofd- plaatscn 
en aan don grooten weg, waar han- delaars, karrevoerdora 
cnz. govestigd zijn, houdt do bevolking zich bezig mot den 
rijstbouw. Do opbrongst Her sawahs rondom Panjaboo- 
ngan is zoo groot, dat jaarlijks 30 tot 40 duizond pikoel 
rijst kan worden uitgevoerd. Voorts wor- '• don mais en do 
andoro algcinoen in Indie voor- komondo tweed o 
gewasson geteold en voor ci gen gobruik ook tabak, 
pisang, suikerriet, klapper, enz. Do koffiecultuur 
boteckont in Groot Man- 

dailing niet zoo heel vccl meer, doordat do ge- schikto 
gronden te ver af liggon. In Klein Mandating daarontegen 
is in sommigo streken, zooals Pakantan on Mfinambin, de 
koffie tot con waro volkscultuur goworden, die met voor- 
liefdo wordt gedreven en cen product van goede kwaliteit 
oplevert. De oogst bedraagt ongeveer 4000 pikols per jaar. 
Sedert de gedwongen cultuur mot gedwongen levering in 
1908 is opgeheven, neemt de aanplanfc nog toe, evenals 
de cultuur van muskaatnoten, kruidnagelen en peper. 
Plannen bestaan tot het oprichten van een cooperatieve 
verceniging van koffieplanters voor den verkoop van het 
product zonder tusschenpersonen aan de handelshuizen te 
Pad an g. Mand ailing trekt thana cenigszins de aandacht 
van de Europea- nen, rceds zijn er enkele 
rubberonderncmingen opgericht en meerdero zullen 
volgen nu de eer- tijds zoo gebrekkige communicatie 
verbeterd is door den grooten weg, welke er door loopt. 
De bevolking zal hierdoor zeker toenemen. Thans zijn er 
zelfs in het vruchtbare lengtedal nog uitgestrekto 
w»ldemissen en zijn de geberg- ten nog zoo goed als 
onbewoond. Door do betere wegen zal het surplus aan rijst 
e. a. producten goedkooper kunnen worden vervoerd en 
niet langer zullen vele Mandailingers genoodzaakt zijn 
elders een bestaan te zoeken. Noodzakelijk zal het dan 
zijn de zoo gevreesde Mandailing- sche moeraskoortsen 
afdoende te beteugelen, waartoe assaineeringswerken 
reeds worden uitgevoerd. 

Bijna alle rivieren bevatten stofgoud, dat op 
verscheiden plaatsen door de bevolking gewonnen wordt. 
Ook komt hier en daar wat erts voor. Aan eenigo 
particulieren was con- cessie verleond tot het winnen van 
goud. Het kwam zelfs tot een gedeeltelijke exploitatie, 
maar deze scheen op den duur, in verband met de hooge 
transportkosten, niet loonend, zoodat in 1913/14 de arbeid 
we rd gestaakt. De nij- verheid bepaalt zich tot het 
vlechten van lig- matjes en rijstzakken van 
pandanbladeren en het pottenbakken, dat door vrouwen 
geschiedt, terwijl in Pagar Goenoeng enkele smeden 
worden aangetroffen. De veeteelt is niet van groot© be- 
teekenis; do mingegoede heeft schapen of gei- ten, de 
meergegoedo koeien cn karbouwen. Ofschoon geen 
hoofdplaats meer, is Panjaboe- ngan, in het centrum der 
vallei toch nog de voor- naamste plaats van Groot 
Mandailing. Het ligt aan do Aok Mata, rechterzijrivier van 
de Batang Gadis. Vroeger heetto het Fort Elout. Er 
bovindt zich op de pasar nog een gewitte pilftar ala 
gedonkteeken voor den Generaal- majoor C. J. P. Elout. 
Er is een groot© Gou- vornoments inlandscho school. De 
markt te Panjaboengan is na die van Tano Bato de 
grootsto van Groot Mandailing. Tano Bato ligt aan den 
Noordolijkon voot van don Sorik Merapi; het heeft een 
heerlijk klimaat. Er is een grooto Gouvemcments 
inlandsche school. De volkrijksto plaats is Goenoeng 
Toea met 700 inwonors. 

Voornaamsto plaatsen in Klein Mandailing zijn: Kota 
Nopan, ten tijdo dat Klein Mandailing nog een 
afzonderlijko onderafdeeling was, hoofdplaats, 432 M. 
bovon zee aan den grooten transportweg golegon, in het 
broedste gedeelte der vallei van do Batang Gadis; 
omringd door verscheiden groote kampongs, waarvan Si 
Nge- 
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ngoe, Sajoermatinggi en Saba Dolok de voor- 
naamste zijn, is de Zondagsmarkt er zeer levcn- 
dig. Op de pasar zijn tai van kleinhandolaren 
gevestdgd. Er is eene Gouvemements inland- 
sche school 2e kl., die door meer dan honderd 
leerlingen bezocht wordt, en een pasanggrahan. 
Laroe of Raroe, als centrum van de koeria 
Taxnbangan van belang, hecft een ............................  .

 
- d，
 
koffiepak- 

huis en pasanggrahan ； Alananibin, een volk- , rij ke 
kampong met eene inlandsche school. Tolang, aan de 
Ack Poengkoet, met warmc bron. Hoeta Godang, 9 K. 31. 
hooger aan de- zelfde rivier gelcgen, hceft een 
pasanggrahan en inlandsche school. Hier is ook het graf 
van den bekenden Radja Gadombang, die ons gezag in 
Rau hceft helpen vestigen en tot belooning zijne^Siensten 
tot regent van Mandailing werd verb even, maar kort 
daania door de aanhan- gers van Toeankoe Rau word 
vcrmoord. Een gebeitelde steen (in het bezit van het 
tegen- woordig kamponghoofd, een afstammeling van 
Radja Gadombang) vermeldt de belangrijk- heid zijner 
daden. Moeara Sipongi, met pasanggrahan en 
gouvernements inlandsche school, die 225 leerlingen telt, 
waaronder ook meisjes. Vroeger was hier een opzichter 
der cultures ge- vestigd. Pinjangat (Pionge), thans 
onbeduidend, was de eerste standplaats van een 
Europeesch ambtenaar in deze streken. 

Pakantan Lombang en Dolok met een zen- 
dingsstation, school en pasanggrahan, 1082 M. boven 
zee, hebbcn een aangenaam, koud en gezond klimaat ； 
in de nabijheid liggen do kam- pongs Hoeta Toras en 
Hoeta Pad an g, schilder- achtig in de uitgestrekte rij st 
veld en van deze welvarende hoogvlakte. 

Mandailing werd reeds in het begin der 19e eeuw door 
ons beschermd, omdat de bewoners als vrienden golden. 
In 1833 werd daaraan met het oog op den Padri-oorlog 
een duurzaam ka- rakter gegeven, maar reeds in 1834 
word het militaire bestuur vcrvangen door een burgerlijk 
onder een controleur, staande onder den assistent-
resident van Natal. In 1842 werd het gevoegd bij de toen 
gestichte residentie Tapa- noeli, waarbij het scdert is 
gebleven. Militaire actie was hier zelden noodig； het 
laatst in 1908 wegens belastingonlusten. 

Literatuur : Th. A. L. Heyting, Beschrijving der 
onderafd. Groot Mandailing en Batang Natal, Tijdschr. Kon. Ned. Aardr. 
Gen. 2e Serie, XIV; F. J. Wilier, Verzameling der Bataksche • wetten en 
instellingen in Mandheling en Per- tibie enz, (T. v. N.-I. 8e jaarg.)； J. 
Kreemer, met de kamera door Mandailing (Eigen Haard y 令 1912); 
Dezelfde, De Loeboes, Bijdr. t. <1. T., yL. en V.kunde, DI LXVI; H. Bis, De 
onderaf- deeling Klein Mandailing, Oeloe en Pakantan :.■- .
 en hare bevolking met uitzondering van de 
/ // ‘‘ ‘j .. Oeloess, Bijdr. t. t. 1. en vlk., 6e volgr., decl II, 

J < - f. en voor illustrates: J. Thiessen, Album Su- 5 /x f ‘‘ matra-
Pakantan. e/，”； 
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BATAKS. 
"".0-•、占MANDALAWANGI. Een vulkaankcgel, 2960 a t M. 

hoog, gelegen op den O.N.O.-kraterrand van 
普n PangSrango. Zie GfiD^H-PANGfiRANG0. De 
naam is aan dien top door Junghuhn gegeven en °P de 
Top kaart overgenomen, maar is bij de bevolking niet 
bekend. (Verbeek en Fennema, GeoL Beschr. v. Java en 
Madoera, biz. 742). 

MANDALIKA (MAL„ SOEND.), MANDALIKA 
(JAV.). Zie ARTOCARPUS RIGIDA. 

MANDAR. Afdeeling van hot gouvemoment 
Celebes en Ond., omvattende een oud bond go- 
nootschap van zevon landschappen, dat zich 
langs de W.kust van Celebes van de golf 
van Mandar N.waarts 
strekt.. Ten N. grenst zij 

tot aan Kaj61i uit- 
 ____  _  o v aan de 
afdeeling Mid- 

den-Celebes der residentie Men ado, ten 0. aan 
die afdeeling en aan de afdeeling Loewoe en 
Pare-Pare van het gouvernement Celebes cn 
Ond. De landschappen, tot Mandar behoorendo 
zijn: Binoeang, Balangnipa en Madjend aan do 
Z.kust (golf van Mandar) en Pambaoeang, 
Tjenrana, Tapalang en Mamoedjoe aan de 
W.kust. Terwijl do kusten over het geheel laag 
en vlak zijn, is het binnenland bergachtig; de 
bergen zijn niet hoog, maar naar den kant dor 
Toradja's woest en byna ontoegankelijk. De 
voornaamste rivieren zijn de Tjampalagiang en 
de Balangnipa, die in de golf van Mandar uit- 
monden, en de Kararna, Loemoe, Boeding- 
Boeding en Lariang, die in de straat van Ma- 
kasser uitloopen. De bevolking bestaat uit 
Boegineezen (Mandareezen) en uit Toradja's； 
het gezag is in handen van de eerstgenoemden, 
die de kusten bewonen en Mohammedanen 
zijn. De Mandareezen zijn van ouds de besto 
zeevaarders van Celebes, zij onderhouden 
een levendige prauwvaart. Zie: De prauwvaart 
van Celebes, Koh Studien, afl. 1, biz. 107. De To- 
radja's (zie aldaar) zijn heidenen en onbeschaafd. 
In Bo ven-Binoeang maakt het Christendom onder 
hen goede vorderingen. De grond wordt 
als vrij vruchtbaar genoemd, en ook voor 
koffiecultuur geschikt; behalve dit product zijn 
de voornaamste voortbrengselen: djagoeng, co- 
pra, pisang en katoen. In de bovenstreken van 
Binoeang en Balangnipa vindt men prachtigc 
rij st veld en der Toradja's. Aan het hoofd van 
elk landschap staat een Vorst met don titel 
Maradia, die door cen. hadat wordt bijgestaan. 
Als het hoofd van hot bondgcnootschap word 
vroegor Balangnipa beschouwd ； in 1870 heeft 
de Zelfbestuurder van dit landschap bij contract 
afstand gedaan van allo gezag en mccrdcrhcid 
over Mandarschc bestuurders, nadat het land- 
schap in 1867 eene strenge tuchtiging had 
ondergaan door eene tot bestraffing voor het 
plegen van strand roof en van andere overtro- 
dingon der gesloten contracten in verschillcndo 
streken van Mandar uitgozonden militaire 
expeditie. De band tusschen de verschillcndo 
landschappen is zoo in nig, dat herhaaldolijk 
66n persoon meer dan 66n ervan tcgeJijk be- 
stuurde. 

De Mandarsche landschappen traden in 1674 toe tot 
het Bongaaisch contract (zic aldaar); onder de 
Mandarsche vorsten, die dit toen tec- kenden, wordt 
cchter die van Tapalang niet genoemd, doch wol de 
rijken Parapoeang, Ma- pili en Kalockoe, die thans niet 
meer bestaan. In 1757 werd dit contract hernieuwd ； 
overigens liet de Oomp. zich weinig met die 
landschappen in, die daardoor geruimen tyd aan den 
invloed van Boni ondorworpen waren. In 1825 traden 
Balangnipa, Binoeang, Madj6n6 en Pambaoo- ang toe tot 
het vernieuwd Bongaaisch tractaat van 1824. Eerst in 
1850 word echter de verhou- ding dezer landschappen tot 
het Gouv. op vasten voet geregeld door het sluiten van 
formeele 问/任，* 如”〃 
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contracten, welko in de eersto plaats do crkon- ning van 
Nederlands souvereiniteit behelsden. Die contracten word 
on in 1862 vorvangen door niouwe gelijkluidendo 
overeenkomston, in 1867 en 1868 werdon gelijkluidendo 
contracton gesloten met Madj6n6, Tapalang, Tjenranaen 
Pambaocang. Sedert hebben in de laatstgenoemde vier 
land- schappen herhaaldelijk bestuurswisselin gen plaats 
gegrepen mot daarmede gepaard gaande ver- nieuwing 
van het contract./ 

De Zelfbesturen kwamen^ie overeenkomsten echter 
uiterst gebrekkig na; zelfs was in Tapa- lang en in 
Tjdnrana het Europeesch bestuur ge- noodzaakt met klem 
op te treden ten einde de bostuurders te herinnoren aan de 
contractueele verplichting om van plaats gehad hebbende 
bestuursverandcringen aan don Gouvemeur van Celebes 
en Onderh. kennis te geven, om dan toe- gelaten te worden 
tot de vernieuwing van het politick contract. In 1892 we 
rd met Madjene, Pambaoeang en TjBnrana een nieuw 
contract aangegaan en in 1896 met Mamoedjoe, dock deze 
door de zelfbesturen weinig begrepen over- cenkomsten, 
op de naleving waarvan wij zelf nict nauwlettcnd toezicht 
konden houden, lever- den practiseh weinig resultaat op. 
Voortdurend werd geklaagd over een in do meeste 
landschap- pen heerschenden toestand van anarchie. In 
1905 zyn gehcel nieuwe contracten met allo Zelfbesturen 
gesloten, en ten eindo do naleving hiervan te verzekeren, 
werd een controlcur met militaire dekking te Balangnipa 
geplaatst. Aan- vankelijk leek de politieke toestand zoo 
gunstig, dat in Juni 1906 de bezetting werd opgeheven, 
doch eenige dagen later werd onzo inmiddels naar 
Madj6n6 verplaatste nederzetting door ecn vijandelijkc 
bende ovorvallcn (6—7 Juni 1906). De controlcur moest 
in een vlcrkprauwtjc over zee naar Pare-Par6 vluchten. Bij 
ons onmiddel- lijk hierop gevolgd gewapend optreden 
werd aan het verzet in deze streken spoedig krachtdadig 
een eindo gemaakt. De Zclfbestuurders van Madjdne en 
Pambaoeang, die aan den overval medeplichtig blekcn te 
zijn geweest, werden van hunne waardigheid vcrvallen 
verklaard en te Makasser geinternccrd, de voornaamste 
ver- zetshoofden sncuvelden of vielen in onze handen. 
Vcrder maakte nog de in Mamoedjoe heerschen- dc 
toestand van anarchie militair optreden ook in dat 
landschap noodig； het verzet werd gebroken na do 
inneming van Boedong Bocdong. Was hiermede de rust in 
de kuststroken vrijwd hersteld, nog Jan gen tijd was 
militair optreden noodig in de door Toradja's bewoonde 
bo ven- stroken van Binocang, Balangnipa en Mamoe-
djoe, waar rooverbenden het ontstaan van ge- regelde 
tocstandcn bclemmordon. Natuurlijk kwainen in de 
kuststroken ook nog wel plaatso- lijke ongeregeklheden 
voor, in Juli 1907 werd bv. de Maradia van Tjenrana door 
een roover- bonde vermoord. Over het algcmecn xan do 
tocstand in Mandar thans good genoemd worden ；allo 
Zclfbestuurders hobben de korto vor- Idaring afgelegd. 
Tczamen vormcn dezo land- schappen nu ecne afdeoling 
onder een Assistent- Resident met stand plaats Mad j6ne, 
bijgestaan door onderafdcclingschefs te Mamoedjoe, Ma- 
dj6n6, Polcwali, Mamasa on Mambifi. Voor het beheerder 
financien van de gezamenlijke Zclfbe- sturon in het rcssort 
is 66n afdcelingskas in het levon geroepen. 

MANDAR B它SAR. Batav.-Maleische naam voor 
Porphyria calvust ecn Purperkoet. 

MANDAR PA DI. Batav.-Maleischo naam voor 
,Hypotaenidia Striata, een ralsoort. 

MANDARSCH. Zic MANDARSCHE TALEN. 
MANDARSCHE_TALEN. Deze naam vat te- zarnen- 

het*^Kfamoedjoesch en het Mandarsch. Do laatstgenoemde 
taal is die der Mandarsche landschappen: Tjenrana, 
Pambaoeang, Madjdne, Balangnipa en Binoeang. Het 
Mamoedjoeach heeft zyn gebied ten N. van Tj^nrana, en wel 
aan do kust van Straat -Makassar, van de baai van 
Mamoedjoe af tot aari Karosa. Ten O. van het 
Mamoedjoesch en ten N. der Mandarsche dialecten ligt het 
gebied van het Sa'dansch (ontkenning tae'). De Mandarsche 
talen staan zeer dicht bij het Boegineesch en het Makas- 
saarsch, vooral in klankstelsel en woordenschat. Het 
Mamoedjoesch heeft wel h, maar in de plaats van r, w, d, j 
of I ; de h is dus niet oor- spronkelijk; do eenige palataal is 
dj. Ook de klinker Z ontbreekt. De Mandarsche dialecten 
hebben grootendeels een voiledig stel palatalen, behalve het 
Binoeangsch dat ze geheel mist. Het Mandarsch van 
Tj^nrana heeft nog dit bizondere, dat het de r en de to alleen 
heeft na opene lettergrepen en anders steeds d of b. De 
nciging om de geprenasaleerde mediae tot tenues te maken, 
zooals het Boegineesch dat doet, komt slechts in 6en der 
Mandarsche dialecten voor, evenzoo het wegvallen der k en 
het assimileeren der geprenasaleerde tenues tot dubbele 
tenues. Sluiters zijn meestal de nasalcn en hamzah, in een 
paar dialecten ook I, r, s. Ook de klank der R. G. H. wet is 
meestal r, evenals in 't Boegineesch. Van de voorvoeg- sels 
trekt me met zijno beteekenis „zocken te vorkrijgen, 
pogingen doen tot" de aandacht, daar het Makassaarsch en 
Boegineesch dit prefix zoo goed als verloren hebben. Van 
het infix oem zijn de overblijfsels vrij talrijk; van in zijn de 
voorbeelden minder； in ieder geval zijn beide invoegsels 
dood. De passieve pre- fixen zijn deels identisch met het 
Boegineesche riy deels met het Makassaarsche ni. Het Ma- 
mocdjoesch heeft di, daarnevens enkele ni- vormen ； in de 
Mandarsche dialecten vindt men: di en ni in het 
Nadj6n6'sch, di in het Balangnipa^ch, i in het 
Tjampalagiansch, di en ni in het Binoeangsch. Dit wekt de 
meening, dat di en ni nevens elkaar staan als aanduiders van 
aorist en perfcctum. Ook het achtervoegsel an is in de 
Mandarsche talen nog geheel lovend. De genitief-
sanienstellingen worden gevormd door nevenschikking. 
Ecn tusschenzetsel komt niet voor. Ook de Boegineesche 
constructie, waarbij het regeerendo WOOK! het persoonlijk 
voornaamwoord van den 3den persoon aanhangt, is zoo 
goed als ongebruikelijk. Korte vormen der pronomina 
personalia in prefixvorm als svibject on in suffixvorm als 
object, zijn oveneens voor- handon. De 
ontkonningswoorden zijn: Mamoe- djoesch oedai, 
Mandarsch van Madj6n6 idat andiang, id. van Tjenrana 
andian, van Tja- mpalagian ta'sing, van Balangnipa en van 
Binoeang tae\ Dit laatste woord is ook de ont- 
kenningspartikel van het Sa'dansch. 

Literatuur Adriani en Kruyt, Do BitrSe- sprokonde 
Toradja's van Middon-Celebes, dl. HI, bl. 146—169, 354. 

MANDARIJN. Zio CITRUS NOBILIS. 
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MANDELING. Zie M AND AILING. 
MANDIKI=MfiNDIKAI ( MAL.). Zie OITRUL- LUS. 
MANDING. District van de controle-afdeeling Noord-

Soemen§p, regentschap en afd. SocmSnep, residentie 
Madoera. Het heeft 3 onderdistricten en 39 dgsa's. De 
stand plaats van het districts- hoofd is Mandinglaoet 
gewoonlijk kortweg met den districtsnaam Manding 
aangeduid, waar tevens de controleur van Noord-
Soem3n3p gevestigd is. Het is een fraai gelegen plaatsje 
op slechts een 10-tal K.M. van do afdeelings- hoofd 
plaats SoemSngp, met een aangenaam klimaat.：；; .J" 

MANDIOLI. Eiland van do Batjangroep (zie BXTJAN
； sultanaat). De grootste hoogte be- draagt, volgens 
opgaaf der Siboga-expeditie, 390 M. 

MANDIRANTJAN. District van de controle- 
afdeeling, het re gentschap en de afd. Cheribon, met' 
*eeho uitgestrektheid van 135 Het 
district telt 48 desa's met 40.000 in won era, o. w. 3 
Europeanen, 士 200 Ghineezen en 20 Arabieren (einde 
1905). 

MANDIRI (ILI). Een onwerkzamo vulkaan vlak bij 
Jjarautoeka (Oostkust Flores), 1502 M. hoog, met twee 
toppen, zoodat hij het ver- moeden wekt eon oude 
dubbelvulkaan te zijn. Couvreur in Tijdschr. Aardr. Gen. 
1908 pl. XI; Wichmann in ibid. 1891, p. 269 en v. 
Rheden in Jaarb. Mijnwezen 1911. De berg ligt met de 
Kabalelo on de Lobetobi op N.O.—Z.W. lijn. 

MANDIWOI (DAJ.). Zie EEKHOORNS. 
MANDOR. Landstreek deel uitmakende van de 

afdeelingon Pontianak en Singkawang, residentie 
Westerafdeeling van Borneo, besproeid door de Mandor 
of Terap, een zijtak van de 8. S6- patah, die Fweer een 
zijtak is van de rivier van Landak; grootendeels 
heuvelachtig, met vruchtbaren bodem, die zich voor 
verschil- lende cultures' leent; goede rijstvelden worden 
:n het district aangotroffen. Het landschap leverde 
eertijds veel goud op. In Mandor heeft het zelfbestuur der 
Chineesche kongsi's het langst bestaan; in 1884 is 
daaraan echter een eind gemaakt en zijn ook de Mandor-
Chi- neezen onder direct bestuur gebracht (zie 
KONGSI). Een Chineesche kapitan is als dis- trictshoofd 
te Mandor gevestigd. De Dajaksche be vo Iking van het 
landschap Mandor we rd in. 1916 onder het bestuur van 
den gezaghebber van Mampawa, afdeeling Singkawang, 
gebracht. De naazn Mandor is afkomstig van Toeman- 
dhor, van tandhor (tandoer, Jav. = planten) met infix 
oem, dus tuin en wel lusttuin van do eerste radja's van 
Landak. 

MAN&H (ATJiiH). Zie VITEX PUBESCENS. 
MANGAANERTSEN. Natuurlijk voorkomen. De 

oxydische mangaanertsen: pyrolusiet, po- lianiet en 
psilomelaan, dikwijls „bruin8teen,* genoemd, ofschoon- 
die naam eigenlijk alleen aan eeratgemeld mineraal 
toekomt, zijn wel do meest voorkomendo, en 
voomamelijk zijn het de door metasomatose ontstane 
ligplaatsen, die voor de productie van belang zijn. 

Geografisch voorkomen. Het aantai vindplaat- Ben van 
mangaanerts is in Indie vrij groot, doch slechts bij 
uitzondering is aanleiding ge- vonden om tot werkelijke 
exploitatie over te ga^an.. Dit is het geval geweest in de 
residentie Djokjakarta, waar de conceesies Kliripan 
(1893) 

en Penggoeng (1900) voor de winning van bruin- steen 
zijn verloend, en sedert 1894 een hoeveel- heid van 
25.000 it 30.000 ton van het erts is uitgovoerd geworden 
(naar Liverpool of Hamburg). Het voorkomen waa reeds 
lang bekend (zio Tijdschr. dor Kon. Nat. Ver. XXVII, 
door W. O. P. Arntzenius en Jaarb. Mijnw. 1872, I, door 
P. van Dijk). R. D. M. Verbeek vormeldt in zijn Java II, 
997, dat de bruinsteon (in do regentschappen Nanggoelan 
en PSngasih) ligt tusschen lichtgrijze verkiezelde lagen 
en kalk- steen; bij Kliripan is het laagje %—1 M. dik, 
doch het erts komt slechts plaatselijk voor. Naar het 
schijnt is do vindplaats thans vrijwel uitgeput. In 1912 
werden hier twee nieuwe con- cessies (PSngasih) 
verleend. Op Java werd bruin- steen verder nog gevonden 
in de Preanger Regentschappen, waarvan O. Huguenin 
reeds de vindplaats bij Tjikangkareng beschreef in Nat. 
Tijdschr. v. N.-L XXII, 1860, 218; er is hie< bazalt en 
bazaltbreccio ontbloot, waarin dunne snoertjes 
chalcedoon en pyrolusiot (Verbeek, Java, II, 998); 
Verbeek noemt daaron- boven in dezelfdo afdeeling 
(Soekapoera Kolot) een vindplaats tusschen Tjibatoe en 
Eureun- palai in het district Paroeng, waar een dun laagjo 
mangaanerts op do grens van kalkstcen en con- glomeraat 
over geringo uitgestrektheid voor- komt. 

Op Sumatra werd polianiet in een smallen gang in 
diabaas gevonden bij Oeloe Ajer, afd. L Kota (Jaarb. 
Mijnw. 1881, II, 243), terwijl Hirschi een voorkomen van 
mangaanerts ver- meldt van B6toeng (Boven-Kampar) 
in, ver- moedelijk oude, lei en zandsteen (Tijdschr. 
Aardr. Gen. 1915, p. 482), dat door hem van weinig 
belang wordt geacht. 

Op Banka komt het mineraal in kleine hoo- veelheden 
voor in do districten Soengei S61an, Toboali en Pangkal 
Pinang (Jaarb. Mijnw. 1874, I. 37; 1877, I, 98; 1878, I, 
101), vergezeld door ijzorertsen, hetzij als cement van 
conglo- meraten of als aanslag op de voegvlakken, dan 
wel als een fijn network in kiezelzandsteon; ook vindt 
men wel grootore blokkon (in 8. S引an); mede uit de 
residentie Riouw wordt door Lonn mangaanerts vormeld 
(Nat. Tydschr. XXXI, 1869/71). 

In Noord-Celebea vond Fennoma hot in ando- sietig 
materiaal in kleino hoeveelheid, terwyl Hooze een 
voorkomen van polianiet beBchrijft van don heuvel B6si, 
2 K. M. N. W. van P5- ngaron, waar zwarte, groote 
blokken van 40— 60 M.8 inhoud vooral op den top 
verspreid liggen, doch waar het erts bleek zich niet naar 
do diopto uit te strekken on slechts aan do grens van 
zandsteen en diabaasporfierict voorkoint (Jaarb. Mijnw. 
1893, 415). 

In do dagzoomcn der goud- on zilverhoudende 
gangon van West-Sumatra komt soms eon wa- 
terhoudend mangaanoxyde (wad) voor, dat als een 
aanwijzing op rijk erts wordt beschouwd. Naar do diepto 
toe vindt men echter ,,ro8。'' man gaan in ineralen 
(Rueb). Op de concessio Equator is er z66veel van 
aanwezig, dat do ontginningszetel Mangani wordt 
genoemd. Over dit voorkomen en den invloed van 
mangaan op het edel metaal zie P. Hovig in Jaarb. Mijnw. 
1912 Verh. p. 87 en J. W. H. Adam in Ibid. 1914, Verh. 
2。ged. p. 11； ook J. Rueb in Jaarboek 1914/15 der 
Mijnbouwk. Vereeniging, p. 229. 
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Nog moot worden gomcmoreord de aanwczig- heid 
van mangaanknollen in mesozolsoho diep- 
zeoafzettingcn van Borneo, Timor en Roti (Molengraaff 
in Verslag der Ge won o Vcrgado- ring der Wis- en 
Natuurkundige Afdeeling der Kon. Alcad. v. Wet. to 
AmsteMam van 30 Januari 1915, deol XXIII 1058), die 
ongovoer 68 % mangaanoxydo on -oxydulo bevatton; 
eoms komt dit mangaanerts als platen, banken of lagon 
voor, dio tot 30 centimeters dik kunnen worden. Verbeek 
vond zulko knollen van 1/2 tot 7 c.M., en ook niervormige 
concreties en platte stukken bij Bebalain op Roti in een 
jongen mer- gel (Molukkenvorslag 326, 393); 
Molengraaff (1. c. 1065), die ze mikroskopisch 
onderzocht, vond ze identiek met do zijno en acht het 
waar- echijnliik, dat., zo hier op secundaire ligplaats 
voorkomcn. - • ? j 

MANGANI. Plaats In xle onderafdeeling Soe- liki 
(Sum. Westk.), zetel van de Mijnbouw Mij. Acquator (zie 
SOELIKI). 

MANGANITOE. Een landschap van de onderafdeeling 
Sangi-eilanden, afdeeling Menado der gclijknamige 
residentie, (korto verklaring 18 Aug. 1913), onder het 
bestuur van een radja met zijn mantri's (zie KANDHAR), 
gelegen in het Z.W. van het eiland Groot Sangi. Een 
gedeelte van het djoegoegoeschap Niampak is voorts 
onderhoorig aan Manganitoe. De voornaamste plaats is 
Manganitoe, do standplaats van den radja met den 
djoegoegoo on een zendeling. De plaats is door goedo 
karrewegen verbonden met Tarocna, Tamako on Petta, 
aan de Oost- kust van het eiland gelegen. 

MANGGA (MAL.), Manggah (SOEND.). Zie MAN-
GIFERA INDICA. 

MANGGAR. District van do controle-afdeoling 
Goeboeg, afdeeling en regentschap DSmak, re- eidentie 
Semarang, met eeno uitgestrektheid van 370 K.M.2 Hot 
district heoft 4 onderdistric- ten en 124 dcsa's. Einde 
1905 telde het 土 87.000 inwoners, waaronder een 50 tai 
Europeanen en ruim 500 Ohincozen. Do hoofdplaats is 
Boegel, een welvarende plaats, zie aldaar. Men vindt er 
66n crfpachtsperceol. waarop Inlandsche ge- wassen 
worden getecld en do houtvesterij Manggar Telawa. 
MANGGAR. Eon van do vijf districten, waarin do 
aHsistent-rosidcntie Billiton is vordeeld ； mot do 
gclijknamige hoofd plaats, zetel van hot diatrictshoofd. 

MANGGARAI. Landschap op het W. gedeelte van het 
oiland Flores, afd. Flores, residontio Timor en O., onder 
oon te Rco govestigd civiel gezaghebbor. Het omvat do 
ressorten Re。， Labooan Badjo on Todo van hot op 
Florcs ge- legon gebied van het sultanaat Bima; de sultan 
heeft to Rco eon vertegen woord iger. Het strokt zich uit 
van 119° 47' tot 121° O.L. aan do N.kust (landschap 
Rioom), terwijl do Wai Mcseh (ongovoor 120° 37' O.L.) 
als grons aan do Z.kust wordt aangogoven. To Keo 
worden veol paardon uitgovoerd. 

Manggarai is vordeeld in dalocschappon, dio gcsplitst 
zijn in ondordeelon, bestuurd door kraengs; doze ondcr-
daloeschappen zijn weder in onderdcolon vordeeld, dio 
onder galarangs gestelfl zijn. Do invlocd der hoofclcn 
bcrust geheel op hunne persoonlijkheid. Zie voider 
FLOKES. 

MANGGARAISCH. Van het Manggaraisch 

is nog zoer woinig bekend. Uit den woordenschat en 
enkole andcrc gegevons kan men opmaken, dat het tot 
dezelfd© taalgroop behoort als het Bima- neesch en hot 
Soomba'sch. Wat hot klankstelsel betreft, onderscheidt het 
zich van het Bim. onder meet daardoor, dat do eind-
medeklin- kera betor zijn bewaard gebloven. Omtrent do 
spraakkunstige verhoudingen weet men, dat, gelijk in allo 
talen dezer groep, de oudo vorm- elementon grootendeels 
verloren zijn, o. a. alle suffixon; of en in hoeverre de taal 
ook door nieuw-vormingen het verloreno heeft vergoed, 
gelijk bijv. de beide bovengenoemde talen, kan nog niet 
beoordecld worden. In de taal kunnen nog enkele dialecten 
onderscheiden worden. 

Lileratuur: Lyst van eenige Woorden der 
Manggaraische taal, door J. W. Meerburg, Tijdschr. Ind. 
T., L. en Vik.» dl. XXXV. 

J. C. G. J. 
MANGGENG. Een landschap der onderafdeeling Tapafr 

Toean, afdeeling Westkust van met uit. 1915 916 
geregistreerde mannen, staande onder Toukoe Geh, wiens 
korte verklaring dd. 8 Nov. 1900 is goedgekeurd en 
bekracb- tigd bij Gouv. besluit van 23 Maart 1901. De 
Loeeng Kand6h scheidt het landschap in het N.W. van 
Lh6° Pawoh-Noord, de Kroeeng Pawoh Baro of Batang 
Pebaroe in het Z. O. van Labohan Hadji .Vroeger maakte 
Mangg^ng het Z.ste stuk uit van Soesoh, en Dato6, Beusa, 
de overgrootvader van Teukoe Geh, voldeed trouw do 
Soesoh verschuldigde peperschatting, maar zijn opvolgers 
wisten, gebruik make nd van de twisten tusschen Soesoh 
en Blang Pidie, zich meer en meet onafhankelijk te maken, 
tot zij ten slotte geheel braken met hunnen opperheer. 
Manggcng gaat sterk vooruit. Door het graven van ecne 
draineerleiding dwars door het land- echap, tusschon 
Soeafr Brambang en Mennas&h le Gad6ng, is eon groote 
terreinoppervlakte geschikt gemaakt voor sawahbouw; en 
plannen bestaan om een kanaal te graven van de Paja Laft6t 
naar zee, waarna wederom een groot stuk oerwoud in 
bouwland kan worden herschapen. Zie: Bijdragcn t. d. T., 
L. en Vlk., v. N.-L, Deel 55 (1903) bl. 235. 

MANGGIS (MAL., JAV.), Manggoe (SOUND)., 
Manggistan (MAL.). Zie GAROINIA MAN- GOSTANA. 

MANGGOPOH. Belangrijke nagri ter Sum. Westkust, 
gelegen aan den transportweg van Tikoo naar Loeboek 
Basoeng. Het dorp komt reeds voor in de lijst van Barros 
(ongev, 1526) als „Mancopa>,. Tijdens do 
belastingwoelingen in 1908 had hior een verraderlijko 
overval plaats van een klcino mUitaire post, waarbij een 
offi- cior word gedood. / 0 C V 

MANGIFERA CAESIA Jack., fam. Anacar- diaceae, 
Bindjai, Kemang, KSmang badak (MAL.), Bingloe, 
(SOEND.). Tamelijk hooge boom, bijna uitsluitend boporkt 
tot W.- Java, djiar in do dorpon algemeen aangeplant. De 
boom heoft oon scherp, zeer vergiftig sap, dat, op do huid 
gebrackt, hovige ontstekingen voroorzaakt. De 
wrangzoete vruchten worden ondanks de hoogst 
onaangonamo reuk, gaarno door de inlanders gegoten, 
evenals de jonge bladeren. Do gedroogde en gcraspte 
zaden zijn een toespijs bij de rijst. 

MANGIFERA FOETIDA Lour. Batjang, hCm- bat] an g, 
membatjang (MAL)., Ba wan g (JAV.), 
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Limoes (SOEND.). Ecn vrij hooge boom, meest 
aangeplant voorkomend, in W.-Java ook in het wild. Het 
sap uit den stam veroorzaakt op de huid eene ontsteking. 
De rijpe vruchten rieken stork naar terpent.ijn en 
worden door de inlanders gegoten; in onrijpcn toestand 
veroorzaken ze echter een ontsteking van de mondholte. 

MANGIFERA INDICA L. AmpSlam, M6m- pSlam, 
Mangga (MAL. ), Palam (MINANOK. (MAL.), P&em 
(JAV.),Boowah, manggah (SOEND.), AmplSm (BAL.). 
Bekendo vruchtboom, meest Mangga genoemd, in den 
geheelen Archi- pel algemeen gekweekt; ook buiten 
Azie overal in de tropen aangeplant. Boom met dichte 
ronde kroon, en smalle, leerachtige bladereu. Een grooi 
aantal verschillende vormen zijn bekend; wellicht zijn 
het ondersoorten. De eironde, groene of gelc vruchten 
hebben een oranjekleurig, vezelig vruchtvleesch onder 
een vrij dunne schil en rondom een grootc platto pit. De 
onrijpe vruchten worden algemeen gebruikt om in te 
leggen of tot moes te koken; do rijpe worden rauw 
gegeten. De kwaliteit van do verschillende eoorten loopt 
sterk uiteen. Sommige zijn we gens den sterken terpent 
ijnsmaak bijna onectbaar, and ore (o.a. die van 
Oheribon) zijn buitengewoon in aanzien en zeerlekker. 
Onrijpe mangga's worden op Chutney verwerkt. Het 
hout is niet bruikbaar. Uit de bast maakt men een 
afkooksel, waarmede vlechtmateriaal groen gekleurd 
kan worden. De jonge bladercn van sommige varieteiton 
worden door de inlanders bij de rijst gegeten. 

MANGIFERA ODORATA Griff. Kocweni, Kweni 
(JAV.), Kaweni Kab6mbem, B6mbem (SOEND.). Groote 
boom, door de inlanders vaak aangeplant om de 
vruchten, die in rijpen toestand worden gegeten. Ze 
smaken en rieken sterk naar terpentijn, doch ook 
Europeanen gewennen aan den smaak en vinden ze 
lekker. De onrijpe vruchten heeten pakel (JAV., SOEND.), 
de zaden ervan zijn een inlandsch geneesmiddel. Het 
scherpe sap uit den stam is bij de inlanders zeer ge- 
vreesd.少碧 

MANGIR (JAV.). Zie GANOPHYLLUM. 
MANGKAI. Eiland je, behoorende tot de Anam- bas 

eilanden, benoorden Djfimadja. Daarop we rd in 1910 
een reeds op dertig zeemijlen zichtbaar kustlicht 
geplaatst. Zie POELAU TOEDJOEH. 

MANGKOE (JAV.) beteekent „op den schoot hebben, 
dragen, houden" en figuurlijk: „iets onder zich of onder 
zijn beheer hebben", zoo- dat b.v. de titel van den Sultan 
van Djokjakarta M a n g k o e B o e w a n A of 
Amangkoc B o e w & n a (zie aldaar), eigenlijk „die het 
heelal op zijn schoot draagt", zeggen wil; beheerscher 
van het heelal. M a n g k o e N 6 g & r d, 一 beheerscher 
van het rijk — is de titel van ecn te Soerftkarta 
gevestigden prins, die van den Soe- soehoenan 
onafhankelijk is en een eigen gebied bestuurt (zie 
VORSTENLANDEN); M a n g- koe B o e m i — 
beheerscher van het land — was de titel van een 
inlandschen prins, dio in 1755tot Sultan van Djokjakarta 
verheven word. Zie JAVA, OESCHIEDENIS, biz. 203. De 
rijksbe- Btierder of Jang di p&rtoewan moeda van Siak 
voert den titel Mangkoe Boemi. 

MANGKOWAN (JAV.). Zie MYRICA. 
MANGLI (JAV.), MANGLID (SOEND.), MANG- 

LEH (KfiMPHEUNG) (MAD.). Zio MIOHELIA 
VELUTINA cn M. MONTANA. 

MANGLIETIA. Zie MAGNOLIA. 
MANGOENAN. Complex van zoutdop6t-pak- huizen 

(etablissement) in het zoutland Boend散,. nabij do 
hoofdplaats PamSkasan, afdeoling on regcntschap van 
dien naam, residentie Madoera. Het gedcelte van het 
zoutland, alwaar zich dit etablissement bevindt, wordt 
gewoonlijk ook met den naam Mangoenan aangeduid. 
Eenige jaren golcden we rd to Mangoenan een gouver- 
nements-zoutverpakkingsfabriek gebouwd, maar deze is 
nooit in working gewcest cn geleidelijk wcer afgebroken. 
Het zout wordt naar de fabriek te Kalian get vervoerd en 
aldaar verpakt. Het etablissement is door een zijlijntje van 
de Ma- doeratram met de hoofdlijn Pamfikasan — Soe- 
menep—Kaliang6t verbonden.- 

MANGOENREDJA. Controle-afdeeling van de 
afdeeling Tasikmalaja, resid entie Pre an ger-Re- 
gentsohappen. Vroeger was de gelijknamige plaats de 
hoofdplaats der afdeeling Soekapoera- kolot, welke thans 
grooteiideelg gevoegd is bij de afdeeling Tasikmalajay^ 
/分二 / 

MANGOLI. Eiland behoorende tot do Soela- eilanden, 
afdeeling Batjan, residentie Ternate en Ondorh. -Het is 
104 K.M. lang en gemiddeld 12 K.M. breed, de grootste 
hoogte bedraagt volgens Verbeek 土 750 M., volgens de 
Siboga-expeditie 1040 M. Gelegen tusschen de eilanden 
Lifama- tolla en Taliabo, is het van Taliabo door straat 
Tjapalocloe en van Lifamatolla door de straat van dien 
naam geschciden. 

MANGRAS. Zie ELEUSINE. 
MANGROVE (of vlocdbosch). Plantenforjna- tie van 

de tropen, bestaande uit boomen of heesters, die 
adaptaties vertoonen aan het leven in een sterk 
zouthoudenden slijkbodom.. De mangrove heeft vaak het 
uiterlijk van een bosch; soms ook is zc een heesterachtige 
for- inatie of bestaat ze uit kleine bosehjes. Of- schoon do 
mangrove over de gchecle aarde,. wat do soorten aangaat, 
die ha ar saincnstel- len, een groote gelijkheid vertoont, 
kan men toch twee schcrp geschciden gebieden herken- 
nen, nl. een Oostolijk gebied, dat zich uitstrekt van Oost-
Afrika over Azie naar Australie cn Mikronesie en een 
Wcstclijk gobied, dat de West-Afrikaansche cn 
Amerikaanschc kusten omvat. Het aantai plantensoorten, 
dat cen mangrovebosch samenstell, is betrckkelijk niet 
groot. Het is nog het grootst in de Oostelijko Mangrove, 
die rijker aan vormen is, dan de Westelijko, en vooral in 
Achter-Indie cn den Indo-Austra]ischen Archipel good 
ontwikkeld is. Tot do typische plan ten behooren vooral 
vertegenwoordigers van do familie der Rhizo- 
phoraceeen als: lihizophora conjugata en lih. mucronata, 
Ceriops Candolleana en C. Jiox- burghiana, Kandclia 
liheedii en verschillende soorten van Brugiera. Verdcr 
treft men er Combretaceeen aan (2 soorten van Lumnit- 
ze.ro,), Lythraceeen (Sonneratiaceeen) nJ. cen 3-tal 
Sonneratia-soorten, Meliacoeen (Carapa), 
Myrsinacocen (Aegiceras), Verbcnaceeen (Avi- cennia), 
Acanthaceeen {Acanthus ilicifolius) cn vaak nog een aan 
tai begeleidende plan ton als de Nipahpalm. Het verst in 
zee staan de Rhizo- phora's met hunne luchtwortels, die 
men wegens. hun uiterlyk ook wel steltwortels noemt. Ze 
komen op een vrij groote hoogte bo ven dem 
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.grond uit den stam to voorschyn,- on grooien na 
horhaaldo vortakking mot eon bocht naar ■den bodom. 
Zo hobben het voordeel, dat zo do plant over oen groot 
opporvlak in don wee- kon bodom bovestigen, waardoor 
bij vloed do golfslag haar niot kan losslaan. Maar 
bovendien zijn do wortels in het bozit van inwondige hol- 
ten, dio eenorzijds met do buitenlucht com- municeoren, 
andorzijds in verbinding staan met holten in de 
onderaardscho gcdeoltcn van do wortols, zoodat deze 
van. zuurstof worden voorzien, welko voor do 
adomhaling noodig is, en dio in den moddorbodem bijna 
geheel ont- breekt. Een andere aanpassing aan do bijzon- 
dere levensvoorwaarden is do zg. „vivipario>,, het 
verschijnsel, dat do zadon reeds ontkiemen, terwijl ao 
nog in den vrucht aan den boom zitten./Uit do vruchten 
komt dan een lang knotsvormig deel te voorschijn, dat 
eenigo •decimeters lang kan worden en dat aan zijn naar 
den bodom gekeerd gedeelte den kiem- wortel draagt, 
terwijl de zaadlobben in de vrucht verscholen blijven. Na 
eenigen tijd valt deze kiemplant uit do vrucht en komt in 
den bodem terecht, waarin alleon het onderste deol met 
den kiemwortel blijft steken. Er ontstaan dan spoedig 
bijwortels, die do plant vasthech- ton, terwijl de stongel 
mot bladeren zich verdor gaat ontwikkelen. Op deze 
wijzo wordt voor- komen, dat de kiemplant in den 
modder ver- stikt, wat zeker hot goval zou zyn, indien hot 
zaad ongokiemd van den boom viel. Dergolijko 
verschijnselen van viviparie komen ten deolo ook bij de 
andoro mangrovoplanten voor, zoo bij Aegiceras, wolkor 
kicmplanton voel kloiner zijn, dan dio van Rhizophora 
en. gokromd, bij Avi- cennia (zic aldaar), bij Ceriops, 
Brzigiera en Kandelia. Steltwortels komen bohalvo bij 
Rhizophora alleen voor bij Acanthus. De andero 
mangroveplanton, dio overigens verder landin waarta 
voorkonien, he b ben ton deolo zg. adomwortels of 
pneumatophoron. Dit zijn wor- tch, dio horizontaal onder 
de oppervlakte van don bodem voortgroeion en of 
vertikaal naar bo ven grooiondo zijtakkcn afgovon 
(zooals Avi- connia o. a.) of zich hior en daar knievormig 
naar bo von ombuigen, zoodat dezo knieen bui- ton den 
bodom uitstokon (Brugiera). Dezo bo von den grond 
grooiende stukkon hobbon luchtkanalon, dio mot do 
buitenlucht communi- ceeron on do in do slijk liggendo 
dcelen van hot wortelatolscl van lucht voorzion. Tot do 
grootsto boo mon van do Mangrove bohoort Brugiera 
gymnorrhiza. Do andore man g ro vc plan ton zijn, mot 
uitzondoring van Rhizophora, conjugata, kloino bo omen 
of hoostora. Sonncratia acid a on Avicennia officinalis 
vormon hier en daar aaneengesloten boaschen; do andoro 
soorton komon mecr versproid voor. Mangrove kan mon 
in Indio aim bijna allo lage stranden aan- troffen, waar 
zich slib afzot. Algcinccn dus aan do Noordkust van Java, 
torwijl zich in stillo bochton, aan do Zuidkust bv. in do 
Kinderzoo bij Tjilatjap, do mangrove buitongewoon 
weol- dorig ontwikkolt. Ook do andoro eilanden van don 
Archipel dragon aan do kust zcor algemcon Mangro 
vcbosschon. 

MANIHOT GLAZIOVII Mull. Arg., fam. 
Euphorbiaceae. Een caoutchouc-Ioverendo boom iut 
Brazilie, mot handvorniig ingesneden bla- doron, op Java 
proefsgowijzo ingovoerd („ccara- 

rubber"). Hoowol do hoedanigheid van het caoutchouc uit 
do in Indie gekweokte boo- men： zcor good was, is do 
opbrengst onvoldoond© geblekon. Do bladoren geven bij 
destillatie blauwzuur on aceton. Reccnto berichten over de 
cultuur van don caoutchoucboom Manihot Glaziovii 
komen voor in Toysmannia 1898, bl. 296 en 342. Zie 
artikcl CAOUTCHOUC. 

MANIHOT UTILISSIMA Pohl. Oebi kajoo (MAL.). 
Hoewi dangdeur, Sampeu, (SOEND.), Bodin, Katdla 
djendral, Kaspe, katel& pohoeng (JAV.), en velo andero 
namen. Bekende plant uit Brazilie, overal als Cassave 
gebruikt, wegens het zetmeelgohalte der • knolvormige 
wortels. Zie OEBI KA JOE. 

MANILA (BOENGA) (MAL. MOL.). Zie TA- 
BERNAEMONTANA CORONARIA. 

MANILA-COPAL. Zio AGATHIS.九“fvw/ 
MANILLAHENNEP (Kofo). Deze vezelplant Musa textilis 
wordt eerst sedert betrekkelijk kor- ten tijd op Java 
aangeplant. Het aantal onderne- mongon is cvenwel 
gering en schijnt zich niet uit to breiden. 

De vezel wordt op de markt mindor beoor- deeld dan 
de Philippijnsche hennep. 

Do uitvoer van Java bedroeg in: 

Landon v. bestomming 
1912 1913 

(Kilogrammen.) 

Nederland en order 
Engeland  .......................  
Duitschland  ...................  

142.537 
10.158 
12.800 

231.316 
360 

Totalen  ..........................  
165.495 231.676 

Afscheophavons waren: 
Tandjong Priok .... 
So.orabaja  ...................... 
Banjoewangi ..................  
l?robolinggo ........ 
Tjilatjap  ........................  

10.775 
12.800 

105.638 
16.442 
19.840 

5.428 
184.088 

13.420 
28.740 

Vozolcongres/'^, 
J Juli 1911. ^ r Literatuur : Verslag 

gehoudon to Soerabaja 
MANIMPAHOI. District der onderafdeelirig Sindjai, 

afdceling Bonthain, gouvernoment Celebes en 
Ondorhoorigheden. 

MANINDJAU. Oudo vulkaan ton W. van do 

van het 1 

van 3——8 

hoogvlakto van Agam, ten N.W. van den tweo- 
ling-vulkaan Singgalang-Tandikat. Zijn mantel 
is zoo nauw mot zijn nabuur verbonden, dat 
slochts eon pas van 1325 M. bo ven zee den Sing- 
galang van hem schoidt. Na het instorten van 
den top van dozen rousachtigen vulkaan, met 
zijno krators, blcef eon steil ringgoborgte over 
van olliptischen vonn, dat mot con groote a.s 
van 23 K.M. on eon kleino van 11 K.M. lengto 
een diope kom van ongovoer 100 vierk. K.M. 
volkoinon insluit. Het lioflijke, stille meer 
van Manindjau (Danau) is de bodom van dio 
kom; zijn watcrspiogel ligt 459 M. bo ven do 
zoo, do lengto is 16.6, de grootsto breedte 8 
K.M. Vrooger moot hot water 50 M. hooger 
gestaan hobbon ； de afwatering van het moor, 
do Antokan (zio aldaar), dio zich door eon kloof 
in het W.lijk randgeborgto eon uitwog naar het 
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laagland Han de Westkust gcbaand hecft, grocfdo ha&r 
bedding voortdurond diopor, zoodat do waterspiegel 
Inger en het meer kloiner is gowor- den, waardoor 
strooken land beschikbaar kwa- men ter bewoning en 
bewerking. Tegon den 700 M. hoogen O.lijken borgrand 
kruipt in 43 zigzags een rijwog op, dio do nagri 
Manindjau, a.an den O.lijken meeroover, verbindt met 
Ma- toer (1039 M.) on do hoogvlakto van Again (Fort de 
Kock). By de nagri Manindjau zijn enkele warm© 
bronnen, welker water genczendo kracht heeft voor 
eenigo huidzickten. 

Het nicer met zijn randgeborgto levert ecn bui- 
tengewoon natuurschoon op. Vooral is het panorama 
schoon, dat men genict op het punt Poentjak Boekit aan 
den O.lijken bergrand, waar mon het meer 700 M. diep 
aan zijn vocten ziet liggen, terwijl in het Z. en 0. de 
machtigo Singgalang-Tandikat en do Marapi oprijzen, en 
de laatste zijn zachtglooienden vruchtbaren voet naar het 
N. laat doorloopen tot het gril- lige kalkgebergte van 
Kamang (zie OUD AG AM). 

MANINDJAU, Onderafdeeling der afdceling Agam 
van de residentie Sum. Westkust met gelijknamige 
hoofdplaats, standplaats van een Controleur, aan den 
O.lijken oever van het meer van Manindjau； zij grenst 
in het W. aan do zeo. Behalve het Manindjaumeer en zijn 
omgeving, uitmakende het district Danau, be- hooren tot 
dezo onderafdeeling het ten 0. van den meerrand gelegen 
district Matoer, en het district Loeboek Basoeng (zie 
aldaar), tusschen het meer en de zeo gelegen. Van 
Manindjau loopt do bij den vulkaan beschreven weg naar 
de bovenlanden, welke zich te Matoer (14 K.M. van 
Manindjau) splitst in een weg naar Fort de Kock (15 
K.M.) via Pan tar en een weg via La wan g naar 
PalSmbajah (21 K.M.) on verder naar Sipisang_J12 
K.M.) aan den transportweg van ForF de Kock naar 
Loobock Sikaping. Verder loopt van Manindjau libg' 
een* rijwcg, Noord el ijk om het meer buigend naar do 
af- watering, de Antokan, on deze rivier volgcnd naar 
Loeboek Basoeng (27 K.M.) en Tikoe aan zee, nog ruim 
21 K.M. verder. De voornaamste plaateen zijn, behalvo 
do hoofdplaats: Matoer (zie aldaar), Loeboek Basoeng en 
Tikoe, alle met belangrijke markten. De onderafdeoling 
levert in het hooge, bovonlandsche gededto sakar 
(rietewikcr), koffie en cassia op, in de benedenlanden 
copra. 

MANIPA. Eiland teA Westen van het eiland Ceram op 
3° 15’ Z.B. en 127° 40’ O.L., behoo- rende tot de 
onderafdeeling West-Ceram, af- deeling Ceram, 
residentie Amboina. Het eiland IB ongeveer 20 K.M. lang 
on heeft ecno opper- vlakto van 士 80 K.M2. Be grond is 
heuvel- achtig (de grootste hoogte bed raagt 士 600 M.) 
en levert veel sago op. Eertijds bchoordo hicr de 
nagelcultuur tot do middclen van bestaan, maar do ge 
weld d ad igheden der O.I.Comp.in 165J, zie 
MOLUKKEN (goechiodenis), waren oorzaak, dat de 
bevolking verarmde en ver- minderde. In 1667 werden 
do eerste christenen gedoopt, doch het Christendom 
maakto fdechts geringen voortgang, zoodat op hot cindo 
der vorige ecuw op eene bevolking van 土 800 ziclen 
elechts 100 christenon worden aangotroffen. 

MANIPA (STRAAT) in do 25 K.M. broedc, byzonaer 
diepe en volkomen Bchoono vaarweg tusschen het 
heuveUohtige Manipa, het uitcrHtc 

eiland bewesten Ceram en do N.O. punt van Boeroo. 
Dezo., bostaat beweston hock Pcla eerst uit rizophoren, 
wordt dan rotsig en is bezuiden dien hoek laag met 
achterliggend bergland. De straat vorbindt de 
Molukkenpassage met do Banda- en Arafoerazee. Aan do 
Westkust van Manipa ligt het steile, hoogc, rotsige eiland- 
je Soeanggi, waaiop een lichttoren staat, zoodat do straat 
ook des nachts veilig te bevaren is. De strooin langs 
Boeroe loopt in bcide moes- sons meestal om de Noord, 
dio langs Manipa trekt in den N. W. moesson veelal om 
de Zuid en is in den Z.O. moesson om de Noord minder 
sterk dan die langs Boeroe. In de straat heeft men zwaro 
buien en in den N.W. inocsson dik- wijls een woeste 
golfslag. Zie Zccmansgids deel VI. 

MANIPI met TOEROENGAN. District der on- 
derafdeeling Sindjai, afdeeling Bonthain, gou- vernement 
Celebes en Ond. 

MANIS DJANGAN (JAV.). Zio CINNAMO- MUM 
BURMANNI. 

MANJAOER. Naam op Dor6h (N.-Guinea) -voor eene 
Papegaai-soort, Lorius lory, op Hattam Ocjara. Lorius 
cyanauchen heot op Ansoes Oejoi. 

MANJAPA它T. Onderhoorigheid van Langsa. (Zie 

aldaar.) 
MANJAR (JAV., SOEND.). Zie WEVERVOGEL. 
MANJOENG (JAV., BATAV. MAL.). Zie VALLEN. 
MANNA (MANAK). Afdeeling van de residentie 

Benkoelen met gelijknamige hoofdplaats aan den 
Indischen Oceaan, ten N. grenzende aan Sfiloema cn ten 
Z. aan Kaucr (grensrivier Strand jangan). De oppervlakto 
bedraa.gt 2107 K.M.2, do bevolking ruim 32.000 
inwoners, waaronder 15 Vreemde Oosterlingen en cnkelc 
Europeanen. Do afdeeling bestaat uit de mar- ga's： Anak 
Goemai, Tandjong Raja, VII Poe- tjockan, OeJoo Manna 
llir, Ocloe Manna Oeloe, Manna Ilir, Pasemah OeJoo 
Manna Oeloc, Anak Loeboek Sirih, Anakdoosoen, 
Tinggi, Kcdocrang, Padang Goetji, KSlam en zelfst. pasar 
Manna. De voornaamste rivieren dezer afdeeling zijn, van 
N. naar Z.: de Pino, Manna, BengkC- nang, KSdocrang 
en Padang Goetji-rivicron, allo ontspringende op do 
Wcstclijko hcllingon der Barisan. Hicrvan is do Manna, 
dio van do Goenocng Dempo komt, do grootstc. Aan do 
Westelijke helling van dezen vulkaan ligt eon 329 K.M.2 
grooto valJei, de Pasfmah Oeloo Manna, die in I860 bij 
Benkoelen ingeJijfd word, en voor- dien behoordc tot de 
onafhankelijk Pasfimah- landen. 

De voornaamste plaalsen zijn in het algemeen do 
pasirahdocsoens； druk bezochto weekmark- ten worden 
gehouden te Pasar Manna, ToengkaJ, Doerian SSginim, 
KCdoerang, Masat en Tandjoeng Sakti. Pasar Manna we 
rd gedurendo ccnige jaren eenmaal in do tweo maanden 
door een boot der Kon. Paketvaart Mij. aangedaan, doch 
Binds een paar jaar is dat gestaakt, wegens do moeilijke 
rcedo. Ecn weg naar PagCralam in PaJembang zal do 
afdeeling weer eenigszina uit haar i8oiement opheffon. 
Voor bevolking, landbouw, enz., zio ondor 
BENKOELEN. Op 9 Februari J 014 had in dezo afdeeling 
to Mandi-An gin een plechtigheid plaats, wclko Hlechts 
ongeveor eenw in do honderd jaar voor- komt en tot docl 
heoft de geesten to smeeken dat aan do onbehoorJijko ged 
ragin gon der be- 
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volkin g voorgoed oen oindo mogo komon. Zij we rd 
beschrevon door J. H. Juda in do Bijdr. T., L. en Vlk. dl. 
70 (1915) pag. 650. 

Literatuur : Kath. Missien, 21o Jaarg. p. 115, 29e 
Jaarg. p. 66 on 74, 19o Jaarg. p. G7; Bcr. v. d. St. 
Claverbond, Jaarg. 1893, p. 24, 1901, I p. 48, 1903, I, p. 
35; III, p. 39; en Studien op Godsd., wetensch. en lelterk. 
geb., 23o jaarg., 36。dl., p. 15G, 253, 358 en 448. 
Minnolicdcren (r&djong's) uit do afd. deeldo mcde 
Helfrich, T. Bat. Gen. XXXVII (1894) bl. 65./，北、 

MANO OHOETA (Celebes). Zie AJAM. 
MANOE (Tornate). Zie VLEERMUIZEN, 

VRUCHTENETENDE. 
MANOEK. Vulkanisch eilandjo in do Banda- zee, 260 

M. hoog, bestaande uit eon afgeknotten kogel, met eon 
topkrator, waaruit, volgons Junghuhn (Java III 1237), 
vroogor door Chi- neezen veel zwavol word gehaald ； 
aan do West- zijde is nog eon solfataro zichtbaar； 
empties zijn niet bekend (Verbeek, Molukkenverslag, 
578). Het eiland is bewoond door duizonden zee- vogels, 
die do lava met witto uitwerpselen over- dekken. 

MANOEK (TJI) of RIVIER VAN INDRA- MAJOE. 
Rivier op West-Java. Zij ontspringt op het zadel (1330 
M.), tusschen don Papandajan on hot Zuidclijk daaraan 
gronzond gebergte, gaat eerst Oostwaarts en doorstroomt 
daarna in N. richting het plateautje van Tjikadjang, ruim 
1200 M. hoog, tusschen deze gebergten en don Tjikorai. 
Noordwaarts naderen de hellingen van Papandajan en 
Tjikorai elkaar zoo dicht, dat do Tji Manoek een diep, 
steilwandig dal heeft moeten ingraven. Zij verlaat (lit bij 
Ba- jongbong, buigt om den voet van den Tjikorai been, 
heeft daar nog eens een diepe inschuring en begint dan to 
Garoet, met stork toegenomen breedte, den loop over het 
hoogdal van Garoet (zio GAROET). Eerst stroomt zij 
daarover zonderzicliin tc snijden, maar meer Noord 
waarts begint de kloofvorming opnicuw, eerst nog zon- 
dor grootc dieptc. AanzienJijk wordt doze, waar do rivier 
het plateau verlaat in de nauwe, sombere kloof van 
Tendjolaoot, 7 K.M. lang. Het smal- ste, midclclstc deel, 
van con half uur gaans lengte, is 300 M. diep on heeft 
zeor stcile wanden. Even- als het plateau van Bandoeng 
beschouwt men het hoogdal van Garoet als cen 
voormalig mcer. Hot middondeel daarvan is cchtcr 
bedekt met honderdon kleine hcuveltjes, ontstaan uit 
borg- stortingen van den Goentoer, door diens uit- 
barstingon veroorzaakt. Na uit do kloof ont- Bnapt to 
zijn, stroomt do Tji Manook over hot plateau van 
Darmaradja (290 M.) on porst zich dan opnicuw in een 
eng dnl, door hetNoordclijko tortiairo ketongobergto. 
Dan bo vine! t zij zich aan vankelijk in oone vlakte, komt 
dan wed er in oon heuvolachtig torrein, waar zij W. do 
Tji Pdlds opnoeint, en stroomt daarna naar do gron- zon 
van Chcribon, waar zij zich bij Karang Sam- boong of 
Tomo mot do Tji Loetoong voreonigt on van daar tot haro 
jnonding door do laagvlakte haron loop voortzot, ten 
slotte eon uitgestrekto delta vormond. Van Karang 
Samboong is zij voor grooto prauwen bovaarbaar, maar 
de scheep- vaart is thans ftllcon van beteokenis nicer 
bono- donwaarts, voornamelijk voor den uitvoer van rijst 
(zio INDRAMAJOE). Bij don hook van Indramajoo stort 
zij zich met twee armon in zee. 

Do Tji Manoek is in do Indischo administratie bokond, 
omdat zij do Oostelijko grons vormt der particuliere 
landerijen, welko aan hot daarvoor vastgcsteldo rcglcmcnt 
zijn onderworpen (zie PARTICULIERE LANDERIJEN). 

MANOEK KASO. Soendaneesche naam voor oon 
vogel, Timalia pileala van Java; dezo is van boven 
grijsbruin, roodbruin op den kop, van onderen wit met 
zwarte streepjes. Hij bo- hoort tot de Timaliiceae. 

MANOEK MANJEUSEUP of -PANJEUSEUP = zuigende 
vogels, naam voor Honingvogels bij de Soendaneezen. Tot 
do Honingvogels be- hooren: A elhopyga lemminckii, op 
Sumatra Sfipah-pootri genoemd, Leptocoma hasseltii aldaar 
Tjetjap genaamd. Aethopyga flavostriata hcet op Celebes 
Kioa-raa. Op de Aroe-eilanden wordt Cyrtostomus frenata 
Simsim genoemd； C. zenobia heet op de Kei-eilanden 
Sowsi, op Goram Ossoegil. Op Do reh, N.-Guinea, is 
Ngarpis een collectiefnaam voor Nectaribia- soorton. 
Aethopyga siparaja heet op Sumatra Sipa-raja (wellicht 
juister: sepah-radja). Eene andero Honingvogel-soort, 
Arachnothera chry- sogenys hect aldaar Sepah djantoeng. 
Cyrtostomus Solaris wordt op Timor Koepang Boe- roeng 
dalima genoemd, doch op West-Timor Kolo-natoenas, een 
naam ook aan een op Timor voorkomenden Honingzuiger, 
Myzo- mela vulnerata, gegeven. Zio HONINGVOGELS. 

MANOEK TJATJING. Soendaneesche naam van een 
grondlijstersoort, Geocichla rubecula; deze uitsluitend op 
Java voorkomendo soort is blauwgrijs met oranjebruine 
kop, borst en buik. Manoek tjatjing ketjil is do inlandeche 
naam bij Batavia voor een vliegenvangersoort, Cyornis 
banyomas, blauw van boven en rood bruin van onderen, dio 
in het Soendaneesch soeling heet. 

MANOEKWARI. Hoofdplaats van de af- deeling Noord 
Nieuw-Guinea, welk gebied res- sorteort onder de residentie 
Ternate en Onder- hoorigheden. (Zie DORE en NIEUW-
GUINEA). 

MANONDJAJA. District in do afdeeling Ta- sikmalaja, 
residentie Preangcr-Regentschappen met drio 
onderdistricten en 32 desa's en gelijk- namigo hoofdplaats, 
vroeger do hoofdplaats van het regentschap on van de 
afdeeling Soekapoera, in 1901 als zoodanig veryangen door 
Tasik- mnlaja (zie aldaar). ~ ' 

MANOWA (SOEND.), MANOEWA, MANOWA (JAV. ). 
Zie ANONA RETICULATA. 

MANSINAM. Papoesche kampong op het oilandjo 
Manasbari, dat gelcgen aan den N.W.- lijken in gang der 
Gcelvinkbaai, onmiddellijk ton Z. van Manoekwari, de 
gewono aanlegplaats is van allo schepen, dio voor het 
drijven van handel do Noordkust van Niouw-Guinea bo- 
zoekon. Mon vindt er den oudston Zendingspost mot eon 
kerkje en school en in do omgoving dozer gebouwon wonen 
eenigo opkoopors, zet- bazen van Tcrnataanscho 
handelaron, die hier do ingeruildo producten ter latere 
verzending opzamelcn. Eon honderdtal der in dezo en eon 
paar aangrenzondo kampongs wononde Papoea*3 zijn tot 
hot Christendom overgegaan, maar heb- ben niettomin nog 
veol van hunno vroegero gebruiken behouden. - ; • -r 

MANTANG (ORANG). Zio ORANG MAN- 1 TANG. 
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MANTEGA (KEMBANG). (SOEND.), KSmbang 
mantega (JAV.). Zie TABERNAEMONTANA 
CORONARIA. 

MANTELDIEREN (Tuntcata). Een hoofdaf- decling 
van het dierenrijk, gekenmerkt door het bezit van een 
dikke huidafscheiding (testa), die het dier als een mantel 
omgeeft. De niond of in- gestieopening voort in het 
voorste deel van den darm, dat den naam van pharynx 
draagt cn door kieuwspleten doorboord wordt. De 
spletcii voe- ren bijna altijd in een afzonderlijke ruimto 
(peribranchiale ruimte, cloaca), dio door do ogcstie- 
opcning naar buiten uitmondt en waarin ook de anus en 
de geslachtsklieren uitmonden. Do ventrale zijde van 
den pharynx is eon gootvor- mige slijmklier (endostyl), 
terwijl aan do rug- zijde van den pharynx de 
hersenzenuwknoop ligt. Het ademhalingswatcr, waarin 
kleine voed- seldccltjes z we ven, treedt door de ingestie- 
opening naar binnen, passeert de kieuwspleten en gaat 
door de egestieopening weer naar buiten. 

De Tunicaten zijn bekend om hun ver- wantschap met 
de Gewervcldo Dicren. In larvalen toestand bezitten zij 
cen staart met ruggemerg, chorda dorsalis en 
rudimontairen darni. 

Alle Manteldieren leven in zeo. In den 0.- Indischen 
Arc hi pel zijn allc 3 klassen (Appen- dicularia, 
Ascidiacea, Thaliacea) rijkelijk verte- genwoordigd. 

De Appendicularia zijn kleine, planktonische, 
doorschijnende vormen, wicr lichaam in romp en staart 
verdeeld is, wclke laatste in tegenstel- ling met andere 
Manteldieren gedurendo het geheelo leven bestaan blijft. 
Het aantal kieuwspleten bedraagt slechts 6en 
paar,datrechtstreeks naar buiten uitmondt. Uit een 
biologisch oog- punt zijn de Appendicularien zecr 
merkwaardig door het bezit van eon geleiachtig huisjo, 
een afscheiding van de opperhuid, die aanvankelijk 
direct tegen het dier aanligt, maar dan opzwelt en het dier 
geheel kan inhullon. Dit huisjo is dan heel veel grooter 
dan het dier. Het bezit eon zeer ingewikkelden bouw en 
kan voorzien zijn van oon filtreerinrichting voor het 
zeowator, die aan grootere deeltjes het binnendringen in 
het huisje belet, en van een vangapparaat, waarin de zeer 
kleino organismen, waarmedo de Appendicularien zich 
voeden, teruggehouden wor- den. 

De meeste Appendicularien leven kosmopo- litisch in 
de warmore zeeen, hoewel zij ook elders niet ontbreken. 
In den Indischen Arc hi pel werden door do Siboga-
expeditie 14 soorten dezer groep aangetroffen, waarvan 
sommigo zeer algemeen zyn. So ms is het aantal 
Appendicularien in het plankton zo6 groot, dat zij het 
gewichtigsto bestanddeel ervan vormen. 

In tegenstelling met do Appendicularien zijn de 
Ascidieen of Zakpijpen vastzittendo dieron, die slechts 
als larve een staart bezitten. De vrij zwemmendo 
planktonischo larvo gaat door een ingewikkelde 
metamorphose in het ongostaarto volwassen dier over, 
dat aan hot eeno uiteindo vastzit, aan het andore van in- 
en egestieopening voorzien is. Uitwondig is het dier met 
de dikke, 80X118 vrij hardo en cellulose-houdende testa be- 
kleed, terwijl het inwendige van het dier voor- namelijk 
door den wijdcn pharynx wordt inge- nomcn, wiens 
wand door talrijko kieuwsploton 

doorboord wordt. Do pharynx zet zich voort in het korto 
darmkanaul, dat in de oloacaholte uitmondt. Volo 
Asoidion zijn solilair, vormon dus geen kolonics. Dozo 
solitaire Ascidien zijn dik- wijls van ecno aanzionlijke 
grootto (1 d.M. en meer) en hebben veelal eon 
cylindrische gedaante. Andere Ascidien vormcn 
kolonies door knop- vorming. De individucn van zulke 
kolonics zijn klein cn mecstal door de 
gemoenschappelijke testa ingehuld. Dezo kolonies zijn 
zeer verschil- lend van vorm, kunnen bv. allerlei andere 
voor- werpon bekleeden. 

De Indischc Archipcl is zeer rijk aan Ascidien. De 
Siboga-expeditie verzamelde niet minder dan 219 
soorten (153 nieuwe), dio grootondeols in ondiep water 
leven, maar waarvan sommigo tot hot abyssale benthos 
(zie aldaar) behooren, zooals bv. Culeolus annulatu^, die 
op een diepto van 1994 M. verzameld werd. 

De 3o klasse der Manteldieren wordt gevormd door 
de tot het plankton behoorende Thaliacoen, dio 
grootondcels glaahelder zijn en met een dikko testa 
bekleed, terwijl in- en egostioopening aan de 
tegengestelde uiteinden van het lichaam to vinden zijn. 
Door samentrekking van spioron stooton zij het zeewater 
met kracht uit do eges- tieoponing, waardoor zij zich 
voortbewegen. Do Thaliaccen bezitten zoowel 
geslachtelijko als ongeslachtelijko voortplanting en 
daarmeo ge- paard gaandc generatiewisseling. Vooral in 
het plankton der warmero zeeen komen zij veelvul- dig 
voor; ook in den Indischen Archipel loven vorscheidone 
kosmopolitische soorten. 

Men verdeelt de Thaliaccen in 3 orden: Pyrosomata, 
Cyclomyaria, Desmomyaria. Eerstge- noemden vormen 
ho lie, cylindrische kolonies, dio aan het oene uiteinde 
open, aan het andero gesloton zijn. De individuen zijn in 
66n laag in do gemoenschappelijke testa ingohuld ； dio 
do holte bekleedt. Do Pyrosomen zijn bekond door hun 
sterk lichtgevcnd vermogen. Van het ge- slacht 
Pyrosoma verzameldo do Siboga-expcditio in don 
Archipel 3 soorten, terwijl van Cyclo- myaria 4 soorten 
werden aangetroffen. Van laatstgenoemdo groep is hot 
geslacht Doliolum het mecst bokond om zijn 
ingewikkelde genera- tiewisseling. Do soorLen van dit 
geslacht zijn kleino glasheldoro tonnotjes ovonals do 
Desmomyaria (8alpa), dio ochtor eon aanzienlijko 
grootto kunnon boroiken. Van het geslacht Salpa 
verzamoldo do Siboga-oxpeditio 15 soorten. Ook in don 
Archipcl zijn Sa 1 pon -o xo ni pl a ro n in hot plankton 
so ms zoo talrijk, dat zo daarvan het voornaamsto 
bestanddeel uitmaken. Do bekend o gonoratiewissoling 
van dit geslacht bestaat daarin, dat uit het ci zich de 
afzonder- lijk lovonde (solitaire), geslachtsloozo Salp 
ont- wikkelt, dio door knopvorming talrijko gcslachts- 
dieron voortbrongt; deze zijn tot een keten vormi- go 
kolonio veroonigd, welko zich in haar goheel van do 
aolitairo Salp losmaakt. Elk der goslaohts- dieron 
produceert 66n of nicer eioren, die zich reeds in het 
moederdior tot jonge soJitairo Sal- pen ontwikkelen. 

Literatuur : 0. Ph. Sluitor, Die Tunicaton der Siboga-
Expedition. I. Dio socialcn und holo- sonien Ascidien, 
met supplement. II. Dio muroso- men Ascidien ； J. E. 
W. Ihle, Die Appendicularien dor Siboga-Expedition; J. 
E. W. Ihlo, Die Thaliaccen der Siboga-Expedition. 

MANTIK (Koi-eiL). Zie RADJA-QEDANG. 
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MANTING (JAV.). Zie EUGENIA POLY- ANTHA. 
MANTJANfiGARA (lottorlijk: „Vreemd landn 

=buitonland). In hot oudc Mataramscho Rijk 
ondorschoidde mon de „Stad>, (Jav. Nag&rfi,), do 
Ommelandon (Jav. NagSrS, agoong) on do 
Buitengoweston (Jav. BI^ntjAnagflx甸.Onder do 
Mfijitj&nag&rfi, vielen: Banjocmas, Madioen, Kediri； 
voorts Djapan (Z.W. Soerabaja), Dji- pang (Z.O. 
Bambang), Grobogan on verdero kleine landschappen, 
wolke niot als Oosthoek (Jav. Bangwetan) of als 
Stranddistricton (Jav. Pasisiran) onder het rechtstr. 
bestuur dor Comp, waren gckomen. Zie BANGWETAN 
en VOR- STENLANDEN. 

Mantja negara is ook de titel door do rijksbe- stierdcrs 
op Bali, de eerste personcn nadcn Vorst, gedragen. 

MANTJAPAT. Bcnaming op Java voor de 
nabuurdorpen, t. w. de 4 dorpen, welke naar de 4 
luchtatreken het dichtst bij een dorp zijn ge- Icgen; 
M&ntj&limA, zijn de 4 daarop vol- gende dorpen. 
Tusschen deze dorpen, en met name met de m^ntj&pat 
bestaat, ook volgena do Javaansche wetten, een zekere 
solidariteit； zij zijn o.a. verplicht clkandcr in bepaalde 
om- standigheden ter hulpe te komcn. 

MANTJING. Zie VAARTUIGEN. 
MANTOEP. District van de controle-afdeeling Lengkir 

(hoofdplaats Ngimbang) regentschap on afdecling 
Lamongan, residentie Soerabaja. Het district, dat over het 
geheel armoedig is, be vat vcel djatibosschon on telt 130 
desa's en 4 ondcrdistrictcn. Er bevindt zich een veel bo- 
zochto pasanggrahan. 

MANTRI. In Malcischc landen, waar het recht van 
zelfbestuur nog bestaat, veelal de titel van een raadsman 
van den Vorat, minister, besturend ainbtcnaar; zoo vindt 
men b.v. in Sainbas zes rijksgrooten met den titel m a n t 
r i r a d j a. 

e r d a n a m a n t r i, (van Sanskr. pradhana, 
voornaamste on mantri, nomin. van mantrin raadshcer) is 
in sommige Malcischc landcn de titel van den 
rijksbestierder, de eerstc na den Vorst, b. v. in Koetei, 
vroeger ook in Atjdh en in Pale rn bang. Op Java duidt de 
titel manlri ambte- naren van mindcron rang aan ； in do 
Vorston- landen aldaar zijn de muntris ambtenaren van 
ocn wedana, in rang volgende op den panewoo (zio 
VOKSTENLANDEN). In de Gouv. landen wordt de titel 
gegeven aan inlandsche ambtenaren bij verschillende 
diensttakken aangesteld, zooah opzichters bij do 
koffiocultuur, water- leidingcn, vaccinatours (mantri 
tjatjar) enz. on komen zij in rang na den assis ton t - wed 
ana. Ook elders, b.v. op Sumatra's Westkust, wordt soms 
do titel jnantri door ons bestuur aan dorgelijko inlandsche 
axnbtonarcn van lageron rang too- gokond; in Palejnbang 
vooren districtshoofdon ook wel don titel “manGri". 

MAOEK (ook geschrevon Mauk). District van do 
afdecling Tangorang van de rosidontio Batavia. 

MAOEMBI. Diatrict van do ondorafdoeling oi) 
afdecling Men ado dor residentie Monado, staandc onder 
een lo districtshoofd of hookoom- b6sar met standplaats 
Maocinbi, tovens do standplaatH van cen hulpprediker. 
Voornaamste plaatson zijn Kolongan, Likocpang, 
Kokoleh, Loompias on Talisoi op het gelijknamigo 
klapper- eiland golcgen. Het district voert veel copra uit. 

In Likocpang en op do cilanden Bangka en Gangga leeft do bevolking 
hoofdzakelijk van de vischvangst. — Het district Maoembi bestaat uit twee 
geografisch van elkaar goscheiden gedeolton. De bevolking van dit district 
behoort tot den stam Tons6a (bet. uitwijkers). 

MA0EM£R£. Onderafdeeling der afdeeiir.g Floros, residentie Timor en 
Onderh., onder het beheer van een controleur bij het binncnlandsch bestuur op de 
gelijknamige standplaats (Maoe mere) gevestigd. Op een aantal plaatsen in het 
binnenland vindt men R. K. missieposten, o. a. te Kotting en tc Leia, dit laatste 
aan de Zuidkust. Proeven werden hier genomen met den aanplant van katoen, die 
zoo goed geslaagd zijn, dat zij op grooter schaal worden her- haald./J /?「 

MAOEMERE (BAAI VAN), aan de Noordkust van Flores waar hot 
Oostgedeelte van dit eiland het smalst is, heeft ecnige belangrijke nederzet- 
tingen, waarvan MaqemSre en GeHtin^ de voor- naamste zijn. De kust is laag, 
daarachter vindt men over een groote breedte vlak terrein, waar- in een cnkele 
heuvel ligt, het kustrif is smal en rijst steil uit zee op, hier en daar draagt dit laatsto 
verspreide ondiepten. Maoemere, een vrij groote kampoeng met tamelijk wat 
handel, is de standplaats van een bestuursambtenaar en een station der katholieke 
zending； er komt nog al veel malaria voor, hoewel de vroegero zoutpannen in 
de onmiddellijke nabijheid der kampong zijn opgeruimd en het terrein is op- 
gehoogd. Zie Zeemansgids deel V. 

MAOENG (SOEND.). Zie MEJONG. 
MAOENG LODAJA (soEND.).Zie TIJGER. 
MAOS. Onderdistrict van het district AdirSdjo, 

afdecling Tjilatjap, residentie Banjoomas. Ook station van 
do spoorlijn Batavia一Soerabaja, ongoveer op de he 1ft van 
die lijn gelegen. Het is het station, waar tot voor korten tijd 
(士 1910) de snoltreincn van Batavia en Soerabaja tegen 
den avond aankwamen en overnachtten. Maos is oen 
onbeduidend inlandsch dorp, zoodat het Gouvernement 
voor de Europeescho reizigera aldaar een groot hotel had 
gebouwd, dat ver- pacht werd. Tcgcnwoordig heeft dit 
station veel van zijn bclang verloren, doordat do eneltrein 
van Soerabaja in een dag doorrijdt tot Bandoeng en dio van 
Batavia tot Djokjakarta. 

MAOSPATI. District van controlo-afdeeling, 
rogontschap cn afd. Maggtan, residentieMadioen, mot 4 
ondorcliatricton en 96 desa's. Het teldo uit. 1905 eono 
bevolking van byna 85.000 ziolen, waarondor oon 60tai 
Europeanon en 440 Ohi- neozen. Hot is een goheel vlak 
district, waarin 66nc suikerfabriok ligt, met name 
Poerwodadi van do Factory dor Ned. Handelmaatschappy. 
Hot district wordt in de richting van Zuid naar - 
Noord doorsneden door hot Madioenrivier- kanaal, dat do sawahs der bevolking 
van be- vlooiingswater voorziot. 

Do districtshoofdplaats Maospati ligt aan don grooton postwog van Madioen 
naar Ngawi en Soerakarta. Even voorbij dezo hoofdplaats gaat con zijtak van 
dozen weg naar do afdcelinga-私 hoofdplaats Mag6tan, Een vrij belangrijke
 ,： 
neescho wijk is tor districtshoofdplaats govestigd： f W0 

MAPAT TOENGGOEL. Landstreek in de N.O* ' 1 C ''芝： lijko punt van de 
afdeeling Loeboek Sikaping, Sun\. Westkust, bestaande uit do nagri*s Loebook 
Gad an g a an do Soempoor-rivior, Mooaro Tais en 
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Silajang. Dit landschap vormt met Moearo Soengai Lolo 
VI Koto de bergachtigo strook lands, gelegen tusschen de 
grens met Sumatra*s Oostkust en de langgcrekto bergrccks, 
die do sniallo vallei van Locboek Sikaping aan do 0.- zijde 
afsluit. (Zie LOEBOEK SIKAPiNG). Het landschap was tot 
1882 onafhankelijk; scdert do 、 gewestelijke reorganisatio 
van 1913 (Ind. Stb. no. 
；321) vormt het ccn dcel van het district Rau \«er 
onderafdceling Loe book Sikaping (T. B. G. 
一 XXVII, (1SS2), bl. 128, ibid. XXIX, (1884), bl. 1.) , 

MAPIA. Groep van drie eilandjes, gelegen ten ' Noorden van 
Nieuw-Guinea op ongoveer 1° N.B. 

en 135° O.L., behoorcndo tot do residentie Ter- nato on 
Onderhoorighcden. Het geheel is een atol, waarop drio 
eilandjes liggcn, die door een breed, met eb droogvallcnd 
koraalrif omgeven en aan elkander verbonden zijn. Het 
rif loopt aan de buitenzijdo recht do diepto in, zoodat er 
nergons ankergrond is. Aan de Westzijdo is eon nauwe 
geul, die kleino vaartuigen gelegen- heid geeft het 
binnenwater te berciken. De eilanden zijn overdekt met 
klapperbosschon, waarvan het ontstaan aan do 
tegenwoordigo inboorlingen onbekend is. Sedert een 
dertigtal jaren zijn die inboorlingen in dienst van de to 
Hongkong gevestigde Amerikaansche firma O'Keefe & 
Co., die op Mapia eon copra-etablis- sement bezit. In 
1907 we rd aan die firma een landbouwconcessie voor 
75 jaren op de Mapia- eilanden verleend. Zie 
GRONDGEBIED DI. I, biz. 826). 

Literatuur. Prof. Dr. A. Wichmann, Dio Mapia 
Inseln, Peterm. Mitt, 1900, s. 66, ver- /taling Ind. Mercuur 
1900 biz. 258; Mr. J. E. -Heeres, De Mapia eil. enz. T. A. 
G. 1900 biz. -.97—105; Ned. Zeewezen, 1917, biz. 115—
117. 

MAPOR (ORANG). Zie ORANG LOM. 
' MAPPI-RIVIER. Een rechter (grootste) zij- rivier van de 

Digoel (zie aldaar) op Zuid-Nieuw- Guinea. Het punt van 
samenvloeiing ligt op 6°58'51〃 Z.B. en 139°ll/42// O.L. De Mappi 
valt niet in de hoofdrivier, doch in een grooten N.-lij- ken tak, 
genaamd Odammoen of Jar. Aan do monding is zij niet breeder dan 
100 M., terwijl de diepte, aanvankelijk 12 vadem, geleidelijk 
vermindert tot 8 vadem; het water heeft een donkerbruine kleur. 
Met een stoomschip dcr Gou- vemements Marine kan de Mappi 
opgevaren wor- den tot ongeveer 6°10/ Z.B.; de breedte aldaar is 
ongeveer 70 M. Een harer voornaamste (rechter) zijrivieren is de 
Obaa. De oevers der Mappi zijn niet moerassig, so ms heuvelachtig 
en sterk bevolkt. De inboorlingen hier zijn schuw en angstig, doch 
niet vijandig gezind. De vcgotatio bestaat uit oerbosch met veel 
bamboe en klap- pers, op enkele gedeelten uitgestrekle eucalyptus- 
bosschen. De groote huizen (soinjnigo hebben 12 ingangen) staan 
op hooge palen en naderen den schildpadvorm van de huizen op 
Noord- Nieuw-Guinea; de uitkijkhuisjes staan op stel- lages van 
7—8 M. hoog; soins zijn deze geplaatst in levende boomen. Een 
merkwaardigheid zijn hier de in de rivier uitgebouwde steigertjes 
voor het aanleggen derprauwen. Op.de Digoel werden dezo i ook 
wel aangetroffen, maar overigens nergens. A - MARA (SOEND.). Zie 
MAGARANGA. 

MARA. Naam van het district en van do standplaats 
van den gezaghobber dur ondor- afdeeling Zuid Bon6, 
afdceling Bond, gouver- nement Celebes en Onderh,
 ~ 

MARABAHAN (MOEARA-BAHAN). Onder- 
afdeeling der afdeeling Bandjermasin ondor eon 
Civiel Gezaghebbcr met standplaats Marabahan 
(oertijds do standplaats van eon Ass. Resident), 
aan do samenvloeiing van de Bahan en de Barito 
gelogen. Do onderafdceling bestaat uit &6n 
district, BCkoempai (zie aldaar). Wcgon vindt 
men in deze onderafdceling niet. De geheclo 
streek bestaat uit laag, moorassig land, dat 
telken jare wordt overstroomd. Marabahan is 
een zeer gunstig gclegon drukke handclsplaats, 
een halven dag stoomens van Bandjermasin 
verwijderd. Volgens do opname van 1905 telt 
de plaats een bevolking van 土, 2100, pprsonen, 
w. o. een paar Europeanen. ' ■> ' « • 

MARAMBA. Zie MUZIEK EN MUZIEK- 
INSTRUMENTEN. 

MARANG. Een der districten vun de onder- 
afdceling Pangkadjene (zie aldaar) der afd. 
Makasser, gouvemcmcnt Celebes en Ond. 

MARANTA ARUNDINACEA L. fam. Ma- 
rantaceae. Garoet (JAV. ), Patat (SOEND.). 
Da arrowroot-plant, een kruid, 50—75 c.M. 
hoog, met witto bloemon on zetmeelrijke wor- 
telstokken. Do plant is uit Amerika afkomstig, 
in den Archipel ingovoerd en komt thana 
overal gekweekt voor, doch alleen vrij alge- 
meen langs do Noordkust van Midden-Java 
op de woonerven. Do beste resultaten met do 
kultuur bereikt men op een hoogte van 150— 
500 M. bo von zee, p lossen, niet al to zandigen 
en behoorlijk bemesten bodem. De wortelstok- 
ken worden met do hand geraspt en do g raspto 
stukjes mot water gekneed. Daarna laat mon 
het meol bezinken, schonkt het water af en 
droogt de meelmassa in do zon. De koek wordt 
daarna met de hand vergruisd. De meesto 
arrowroot van den handcl komt van Sb. Vin- 
cent, de beste van Bermuda. 

MARAPALAM. Een bergrug (1175 M.) ter 
Sum. Westkust ten Z. van den Sago cn 12 K.M. 
ten N.O. van JFprt-van der Capellen (zie aldaar). 
Over het laagstc punt loopt de verbindingsweg 
(paardenpad) tusschen het dal dcr Selo cn het 
landschap Lintau (zie aldaar), het stroomgebied 
der Sinamar. Deze weg was in den tijd dcr 
Hindoe-Javanen (14de eeuw), Loen Tandjoeng 
(zie aldaar) een belangrijke nagri was, van groot 
belang on v66rdat het Nedcrlandsch bestuur 
Lintau en Boeo door rijwegen bercikbaar had 
gemaakt, moest men den Marapalam over om 
van Fort van der Capellen in Lintau te komen. 
Zoo was ook Kaaff in 1823 verplicht het l)o- 
ruchtc Padri-hoofd Tocankoe Pasainan in Lintau 
langs dezen weg aan te vallen, en had 14—17 
April 1823 het vermaarde gevecht op den Mara- 
palnin plaats, waarbij Raaff word teruggCHlagon. 

MARAPI. Vulkaan op Sumatra in do Pa- 
dangsche bovenlanden, gewest Sum. Westkust. 
De hoogsto lop, Oostelijk, is 2892 M. hoog； 
ten W. van dien top Jigt een uitgestrekt plateau 
met verschillonde oudo kraters en cen werkende. 
(Teekeningen en schetsen hiervan in Vcrbeck% 
Sumatra's Westkust en bij Volz: Zur GeoIogio 
von Sumatra, in Geol. u. Pal. Abh. von E. 
Koken, Ncuc Folge, Bd. VI, 1904, p. 87). Do 
Parapati (2770 M.), de stcile top, waartegen 
men, den berg via Soengci Poear bckliminendo, 
bij aankomst op het plateau (2G95 M.) aan- 
kijkt, ten Z. van den krater, is hot hoogsto 
punt van den buitensten ouden kraterwal. 
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Dozo top bicdt plaats voor hoogstcns vior personcn ； 
tooriston dicnen hior zcor voorzich- tig to zijn, doch men 
wordt bcloond door con ovorwcldigend panorama, dat do 
zco, do Barisan, de gehcele bovonlandon omvat; in hot 
bijzonder wordt genoemd hot gezicht op hot nicer van 
Singkarak, dat men als het ware aan zijne vooten zie机 
Mon beklimt hcUbest den berg van Fort de Kock of van 
Pad an g Panel jan g uit. Grootc uitbarstingen zijn bekond 
uit do jaren 1807, 1822, 1833, 1834, 1845, terwijl in den 
laatsten tijd veelvuldige kleinore uitbarstingen met 
daaraan gepaard gaande aschregens voor- kwamen. De 
Marapi is aan de N.zijdo tot op een hoogto van ongoveer 
1600 M. bewoond, aan de Z.zijdc zijn do hellingcn steiler 
en daar- door minder bewoond on nog meer begroeid. 
Aan die Zuidzijdo boven de nagri Pariangan moet een der 
alleroudsto vestigingen der Mi- nan gkabauers gelegcn 
hebben (Opstellen over Minangkabau, II, T. B. G. 1915). 
De lierg is door een fraai gebogen zadel verboiiden met 
den niet werkzamen Singgalang (zie aldaar)； in dat 
zadel, waarover de spoorlijn van Padang Pandjang naar 
Fort de Kock loopt, ligt de nagri Koto Baroe, 1145 M. 
boven den zeespio- gcl (zie aldaar). De Sorik Marapi (zio 
aldaar) wordt ook wel Mfirapi genaamd. Zie voor het 
zoogen. ?,ecu wig vuur" ook Merapi geheeten, onder 
MfiLATI DARAT. 

MARAPOEJfiN (MINANGK. MAL.). Zio RHO- 
DAMNIA. 

MARASI (SOEND.). Zio CURCULIGO. 
MARBALATOEK. Berg van 1650 Meter hoogte in het 

gouvernement Oostkust van Sumatra. Het is het hoogste 
punt van den steilen Oostelijkcn oever van het Toba-
moer. Do grens met de residentie Tapanoeli loopt langs 
den voef, waardoor de oever ten Zuiden van den berg tot 
Tapanoeli behoort, die ten Noorden daarvan tot de 
Oostkust. 

MARDIJKERS. (Zio BURGERS). Zwarto sla- ven uit 
Angola, of elders, althans van buiten den Archipel, aan 
wio do vrijhcid was gegeven of die waren vrijgckocht, cn 
hunno afstammelin- gen. Men vindt er Mohamnicdanen 
onder on Christcncn, naargclang do bevrijding plaats had 
v66r do komst dor Portugeczcn of tijclens het bestuur der 
Portugeezen cn der Hollanders. Vaak heeft men hen 
vorward met de kleurlingcn van Europcesch of lulandsch 
ras; ook vaak met de Pa pan gers (zio aldaar). Onder 
kleurlin- gen hior to verstaan hot men gras van dio 
zwarten mot Europcanen of mot inhcomscho Inlanders. 
Zic ook Koloniaal Week bind Oost- on West van 23 Nov. 
'16, rubriok „Indie Weerbaar,*. 

MAR& Eiland jo in do Molukscho Zee, ten Zuiden 
van het eiland Tidoro on bchoorendo tot (lit Sultanaat, op ongcvcor 
0° 34' N.B. Het bestaat uit cen kloino vulkaanruinc, volgena 
Vcrbeck's schatting 土 150 M. hoog. Zijn naam ontleont het aan 
con gelo kleisoortf'ontstaan uit verweoring van het vulkanisch 
gesleentc, wnarvan do potten en pannen vervaardigd wor- deii, dio 
in do gchcclo residentio Ternato ge- bruikt worden en zeer gezocht 
zijn. Op sominigo kaarten vindt men het dan ook als Pottonbak- 
kers-ciland vcrmeld. Het heeft slechts 66n gdijk- nnmige kampong 
aan do Oostkust en do klci '' ■ JH in do grootste hocveclheid 
voorhandon op hot ； > heuvclachtig tcrrciii aan de Zuid wcstzijde. 
Met 

diens nadere goedkeuring door den Militair 
Gouverneur van Atjeh en onderofficieren en 
minderen worden uit do op Atjeh aanwezige 
t roepen- 

het pottenbakken houden zich uitsluitond 
vrouwen cn kinderen bezig. Do mannen leggen 
zich hoofdzakelijk op do vischvangst toe. J. ■ 
MARECHAUSSEE. Het bij Gouv. besluitf van 
2 April 1890 no. 10 tijdclijk boven do formatio 
van hot leger opgcrichtc en bij Kon. besluit van 
5 Fcbruari 1912 no. 71 (Ind. Stb. no. 264) in 
die formatio opgenomen korpa marcchaussee 
to voet in Atjdh en Ondcrhoorigheden, had 
aanvankclijk ten doel de bevordering van do 
veiligheid en do bewaking der kunstwerken, 
binnen de geconcentrecrdc linie in Groot-Atjdh. 
In het tijdperk, dat aan do ophefling van die 
linio onmiddellijk voorafging (1896), doch vooral 
daania, is do taak van het korps zeer aanzienlijk 
uitgebreid ； het staat ter bcschikking van den 
Civicl- en Militair-Gouverneur van Atjeh en 
Onderh., voor hot verrichten van politiediensten 
en, zoo noodig, het deelnemen aan oorlogs- 
handclingen in hot gewest. * 

Het korps is verdceld in divisien, die in briga- 
des zijn onderverdceld; clko brigade bestaat 
uit een sergeant cn 19 niet-Eur. mindere militai- 
ren. Plaatsing bij het korps van officieren ge- 
schicdt door den Commandant van het leger 
of onder '' ' 
Civiel en 
Onderh.; 
getrokken 、 . 
macht. Officieron en minderen dragen onder- 
scheidingsteekenen op kraag en mouwen. Bewa- 
pening: karabijn en marechausseesabel (kle- 
wang). Do sterkte van het korps bedraagt 20 
officieren of onderluitenants, 72 Ear. en 1140 
Amb. of Ini. minderen. Als korpscommandant 
treedt op do plaatselijko commandant van 
Kocta-Radja, dio uitsluitend met het militair 
beheer is bclast. 

Bij do pacificatie van Atjeh bewees het korpa 
hoogst gewichtige diensten. 

Bij Gouv. besluit van 5 October 1916, no. 19 
zijn op Java 2 divisien marechaussee opgericht, 
waarvan 1 (verdeeld in 3 afdcelingen) gelegerd 
is in West-Java en 1 (venleeld in 2 afdcelingen) 
in Oost-Java. De tot dezc divisien behoorende 
militaircn genie ten dezelfde inkomsten en dragen 
dezelfdo onderscheidingsteckcncn, als voor hunne 
rang- cn standgenooten van het korps mare- 
chaussce in Atjeh en Onderhoorigheden vast- 
gosteld. / 

MAR它ME (SOEND.). Zie GLOCHIDION. 
MARGA. Disti'ict van do onderafdceling^Ta^ 

banan, afdccling Zuid-Bali, residentio Bali en 
Lombok. feij 

MARGA. Hot woord marga wordt op Sumatra 
gebozigd in tweo verschillcndc beteekenissen. 
In do Alas- en Bataklanden duidt het een groote 
genoalogischc gemcenschap, con verwantenkring, 
aan; op Zuid-Sumatra zict het op een grooto 
territorialo gemecnschap. 

Marga in Alas- en Bataklanden boteekent 
so ms cen geheclen stam, mecstal echter eon dor 
oinvangrijko gcslachton, waarin cen stam is 
verdeeld. De marga's dragon eigen n a men; voor 
eenzelfdo marga ovcnwol kan do eigcnnaaiu 
in vcrschillondo strekon varicercn. Zij woncn 
doorcon, doch de in een groep van dorpen hot 
langst woonachtige marga (kern-marga) lovert 
het eorsto hoofd van dio dorpen en wordt 
daaroin rogeerondo of hecrschcndc marga, go- 
nocmd, terwijl de andcre or de bij-marga's zijn ； 
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dock in andere groepen van dorpen zijn de 
rollen wcer oingokcerd. De marga als zoodanig 
is geon rechtsgemeenschap, en heeft dus geen 
eigen bestuur, geen eigen inkomston, geen cigen 
rechtcn op den grond. Hot is verbodcn to 
trouwon binnen de oigon marga (exogaiuie); 
doch soms strekt dit verbod zich uit tot een 
complex van marga's (die men dan bijecn wel 
”hoofdmarga'' nocmt), soms krimpt het in tot 
een dcel der marga, hotwelk men dan wel als 
ondermarga aanduidt. 

Dat do marga van Zuid-Sumatra (Djanibi, 
Palembang, Benkoelen, Lampongs) voorheen 
ook een verwantcngroep ruoet hebbon aange- 
duid, blijkt uit hot feit, dat mon ook daar (zij 
het in afncmende mate) nog het verbod kent 
om binnen de marga te trouwen. Margagenooten 
op Zuid-Sumatra zijn zij, die thuishooren in een 
zelfde marga of dorpenbond., district, ook al zijn 
zij niet verwant. De marga alhier is wfel rechts- 
gemeenschap; heeft een margahoofd (pasirah 
enz.), een margakas, niargarechton op grond. 
Zio op GEMEENSOHAPPEN. Het gouverne- 
ment erkent en erkende in Djambi, Palembang 
en Benkoelcn deze marg&'s met hun hoofdon, 
kassen on rechten, zie o.a. Bijbl. 8311 en Ind. Stb. 
1916 no. 420; de reorganisatie van het inlandsch 
bestuur op Zuid-Sumatra (zie onder BESTUUR) 
laat de margabesturen intact. In do Lampongs 
wil het Gouvemement van de marga's (m&ga's) 
en de margahoofden (bandars) niot meer woten, 
maar nochtans bestaan zij in een groot deel 
van het gewest nog steeds. 

Zie over de marga*s:x Wilken, Verspreide go- 
echriften, 1912 (het register, in deel 4), en do 
literatuur, opgegeven bij Van Vollenhoven, 
Het adatrecht van Ned.-Indie, bl. 226 en bl. 272. 

MARGARITANA. Rivierpaarlmossel, geslacht 
der zoetwatermosselen, Unionidae. Zie SCHELP- 
DIEREN en PAARLOESTERS. 

夕湖…/ 

MARGASARI. District der onderafdeeling Rantau, 
afdeeling Oeloe Soengei, residentio Zuidor en Ooster 
Afd. v.Borneo,onder het bestuurvan een kjai met 
standplaats Margasari aan de Bahan of Nfigara-rivier 
gelegen. Het district is dun bovolkt en van weinig 
boteekenis. De voornaam- ste kampoeng is Margasari 
"met een pasanggra- han. Uitgevoerd worden 
roembiastammen en hout (uit do wouden van de 
Mooning-moerassen). 

MARIABALSEM, de bars van Calophyllum 
Inophyllum (zio aldaar), vroeger als geneesmid- del in 
gebruik. 

MARINDENEEZEN. Zie PAPOEA'S, onder III ten 
8e. 

 

MARINE. Zio ZEEMACHT. 
MARINE-ETABLISSEMENT. Zie WEB VEN 

en DOKKEN. 
MARINJO. Benaming van een soort kampong- 

boden of onderkamponghoofden in de residontio 
Amboina. 
*' MARIO RI AWA (NEDER-MARIO). Deel 
van Soppeng (Zie aldaar). gelegen in de onder- 
afdeeling Soppdng, afdeeling Bon6, gouverno- 
ment Oelebes en Onderh. 

MARIO RI WAWO (OPPER-MARIO). Deel 
van Sopping (zie aldaar), gelegen in de onder- 
afdeeling Soppdng, afdeeling Bone, gouverne- 
ment Oelebes en. Onderh. 

MARIRI-KAROEA GEBERGTE. Zio 0ELE- 
BES onder b. MIDDEN CELEBES, biz. 453. 

MARITJA (JAV.). Zie PEPER. 

MARITJA BOLONG (JAV.). DC kleinc vruch- ton van 

Melaleuca Leucadendron (Zio aldaar), als gencesmiddcl 

in gebruik. 
MARKISAT. Zie PASSIFLORA QUADRAN- 

GULARIS. 
WARMER. Beschouwt men deze stof uitslui- tend uit 

een petrografisch oogpunt, als rota- soort, als kristallijn 
goworden kalksteen, dan is marrnor, vooral in do 
kalkstoongobiedon dor oudere gcologische perioden, in 
Ned.-Indie op verschillonde plaatsen aanwezig (zie b.v. 
Vor- beek, Sumatra's Westkust, p. 247 e. v.). Uit een 
technisch-commcrcieel oogpunt beschouwd heb- ben 
deze marmers echter in den regel geen waarde. Intusschen 
komt aan de Zuidkust van Java, bij Panggoel, en ook 
elders, in de residentio Kediri (on hier juist in een 
geologisch zeer jong kalkstecngebied) op eenigo plaatsen 
marmer voor van betere kwaliteit en o.a. geschikt voor 
vloertegels en tafolbloden. In 1890 word hier do concessic 
Wadjak verlcend (afd. Ngrowo)； thans bewerkt door de 
Exploitatiemaatschappij Wa- djak te Rotterdam. Do 
productic schijnt echter nooit groot te zijn gewoest; de 
mynbouwover- zichten der Koloniale Verslagen vnnaf 
1890 ge- ven producties van lioogstens 100 M3. por jaar, 
doch meestal ver daarbeneden. Daar marmer niet behoort 
tot de mineralen, waarvoor volgens de Ind. Mijnwet 
concessie tot mijnontginning moet worden verkregen, zijn 
na 1907 eonige ver- gunningen tot winning van marmer 
(en kalk- steen) op Java verlcend, waarvan ovenwel niets 
naders word vernomen. 

MAROE-MEER. Zie AMAROE-MEER. 
MAROENGGAI (MAL.). Zio MORINGA. 
MARONENEN. De naam van do bewoners van 

Rocmbia en Poleang, Zuidkust van den Zuid- oostarm van 
Oelebes. Zij zijn klein van gestalto. De hoogerc 
boschaving, vergeleken met andoro stammen op Celebes, 
doot Elbert sterko ver- menging met Hindoes vermoeden. 
De bewoners van Mengkoka en MCmbocloo zijn eon 
mengsel van Maron&ncn en Toradja's; zij spreken echtor 
do taal der eersten. Elbert roemt zeer het moo io 
vlechtwerk der Maron enen. Zij zijn goede speerwerpers 
en maken jacht op buffels an herten. 

Literatuur : Dr. Johannes Elbert, Die Sunda 
Expedition des Vereins fiir Geogr. u. statislik zu Frankfurt 
am Main. Festschrift zur Foior des 75 Jiilirigcn Bestehena 
des Vereins, Band I u. II, 1911 on 1912. 

MARORO RIVIER. Rivier, uitmondendo in do Golf 
van Bone, alwaar zij Djonomacdja = roodo rivier heot. 
(Zie OELEBES onder b. MIDDEN CELEBES DI. I, biz. 452). 

MAROS. Onderafdeeling van de afdoeling Ma- kasser, 
gouvernoment Golebos en Onderh., be- vattendo do 
districien Maros, Tanralili, Toerikale- landon, Rilaoo, 
Bontoa, T jamba, M61a wa,Tj dnran a, Laija, Gantarang 
Matinggi, Bira, Biringkanaja, Montjongloe en Soediang. 
De gelijknamige hoofd- plaats (ook wel Soerodjirang 
genaaind) zetd van den controlour B.B., der 
onderafdeeling, ligt aan do rivier van Maros ongcvcor 5 
uren bo ven hare monding. In do buurt ligt do thans 
verlaten redouto Valkonburg, welko word go- bouwd na 
do verovering (1740) van Wad jo on Maros door 
Gouverneur Smout. 

De slecht bovaarbaro rivier van Maros onC- springt in 
het bergdistrict Laboewadja, neomt 
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do Tanralili op, vormt bij Bantimocrocng cen prachtigon 
waterval, on ontlast zich in do Straat van Makasser. 
Maros en haro omstreken zijn beschroven door H. W. 
Bosman, Eigon Haard 1885, bl. 12, 20. 

Van den Boeloe Saraoeng, gewoonlijk Pick van 
Maros gcnaamd, van uit Maros zicht- baar, wordt de 
hoogte in het Jaarverslag v. d. Topogr. Bien st 1912 
opgegevon te zijn 1350 M ; eigenlyk zijn er twee toppen, 
die beido zeGr scherp zijn； de Sarasins, die in 1902 den 
top boklommen, schatten zijne hoogte op 1375 M. 
(Roison II, biz. 219). 

MARRE (JAN DE). Geb. te Amsterdam 23 Aug. 1696, 
overleden aldaar 19 Jan. 1763. Hij voor ter koopvaardij 
van 1708 tot 1731, bezocht o. a. herhaaldelijk onze Oost-
Indische kolonien en vestigde zich na zijn terugkomst in 
het va- derland binnen zijn geboortestad, waar hij bo- 
noemd we rd tot bezoldigd directeur van den 
schouwburg. Hij was een der meest gevierdo dichters van 
zijn tijd. Wat Ned. Indie betreft, verdient hij vermelding, 
door zijn werk: Batavia, begrepen in zes boeken (Amst. 
1740), een zeer uitvoerigo berijmde geschiedenis onzer 
kolonisa- tio, eindigende met een verheerlijking der O. I. 
C. Volgens de voorrede begon Do Marre dit werk reeds 
in 1728. Zie Nicuw Nederl. biograf. Woor- denboek decl 
I cn ook Dr. F. de Haan, Priangan, deel I, biz. 234. 

MARS. Zie PfiNJINGAT. 
MARSDEN (WILLIAM). Geb. 16 Nov. 1754 te VervaJ, 

graafschap Wicklow, lerland, zoon van J. Marsden en E. 
Bagnall. Aanvankelijk voor de kerk opgeJeid, bereidde 
hij zich voor om do lessen aan het Trinity-college te 
Dublin to kunnen volgen, toen hij eenc benoeming in 
dienst der (Engdsche) O.-I. Comp, ontving; 30 Mei 1771 
kwam hij te Bcnkoelen, tocnmaals eon Britsche bezitting, 
en was dnar 8 jaar werk- zaain, eerst a.ls ,,sub-sccretary", 
later als „prin- cipai secretary'\ In Juli 1779 verliet hij 
Sumatra en vertrok naar Engoland, waar hij te London 
een agentschap voor O.-L zaken vestigde. In 1795 ward 
hij aangestcld tot 2dcn secrotaris bij do “admiralLy" en 
werd in 1804 tot len secreta- ris bij dat college bevorderd 
； in 1807 verkreeg hij zijn ontslag en vestigde zich te 
Alden ham, Hcrtfor(18hire, waar hij G Oct. 1836 
overleed. 

Marsden verwierf zich groote verdiensten door zijne 
gcschicd- en taalkundigo studien, dio “ok voor een deel 
op Ned.-Indie betrekking Haddon. Zijno voornaamsto 
werken zijn: „Tho History of Sumatra", 1783, 2do uitg. 
1784, 3(lo 1811; „A Catnlogue of Dictionaries, 
Vocabularies, Grammars and Alphabets", London 1796; 
„A Dictionary of the Malayan Language, to which is 
prefixed a grammar'', London 1812 (NcdcrL vertal. 
Haarlom 1825); „A Grammar of the Malayan 
Language1*, London 1812; „Tho Travels of Marco Polo 
translated from tho Italian with notes 1818'' (ook in 
Bohn's Antiquarian Library 1847); “Numismata 
orientalia illustra- ta", London 1823—1825; “Bibliotheca 
Mars- denia philologica et orientalia", London 1827; 
„Nakhoda mu da, Memoirs of a Malayan family 】830" 
(Oriental translation fund)； „Miscellane- ous Works", 
London 1827. 

Zijne autobiographic is na zijn dood uitgego- ven door 
zijne weduwe onder den titol: „A brief Memoir of 
William Marsden", London 1838. 

MARSDENIA. (Sumatra-Indigo). Zie TA- ROEM 
AKAR en INDIGO. 

MARSDENIA TINCTORIA R. Br. fam. As- 
clepiadaceae. Taroem akar (MAL.), Sanam, Tamtam 
(MINANGK. MAL.), Taroem areuj (SOEND.). Klimmende 
heester met dunne hartvormige bladercn en gelo bloexncn, 
op Sumatra inhecmsch, op Java wel eens gekweekt. In do 
Padangsche bovenlanden bij de won in gen aangeplant 
wegens het indigogehalte van do bladeren. Deze worden 
vier maanden na het uitplanten voor het eerst geplukt en 
nat verkocht aan de indigobereiders, die zo vier etmalen 
in groote potten met water, onder toevoeging van kalk, 
latcn uittrekken. Op Java schijnt de plant weinig of niet 
a]s indigoplant gebruikt te worden ； wel z寻n de 
bladorcn een inlandsch gcneesmiddcl^^-^ 贝 

MARTAPOERA. Onderafdeeling der afdee- ling 
BandjSrmasin onder een Controleur meft standplaats 
Martapocra; bestaande uit de dis- tricten Martapoera, 
Riam-Kanan en Riam- Kiwa (zie aldaar). Zij omvat het 
stroomgebied der Martapoera en harer bronrivieren tot de 
Antasan B^nteng, de grens der onderafdeeling met 
Bandjermasin. Tusschen de Riam-kiwa en -kanan is het 
land hcuvelachtig, overgaande in het scheidingsgebergte 
met Tanahboemboe (G. M8ratocs); bewesten daarvan 
bestaat het uit moerassen, die zich tot de Barito 
uitstrekken. Een groot gedeclte van het heuvel- en 
bergland is nog met oerbosch bed ekt, terwijl men in do 
moerassen bosschen van laag hout (meestal galamhout) 
aantreft. De be volkin g heoft zich langs de oevers der 
rivieren en langs de we gen neergezet. De voornaamste 
karrewegen loopen stervormig van Martapoera uit; te 
weten de postweg van Martapoera naar Bandjermasin (35 
K.M.), die verder, de Martapoerarivier bij de hoofdplaats 
kruisende, de Riam-kiwa tot kajnpoeng Martaraman (24 
K.M.) volgt om vervolgens naar Rantau af te buigen ； de 
verbin- dingsweg van Martapoera naar Pleihari (tot 
Banjoe-Irang, 18 K.M.), van Martapoera naar Karan g-In 
tan (13% K.M.) langs de Sei Bintjau en vo rd er naar do 
kampoengs Sei Alang en Mandi Kapau tot Awang 
Bangkal aan de Riam-kanan en de verbindingsweg van 
P6ngaron naar Mar- taraman (18 K.M.). De 
onderafdeeling bevat bclangrijke mineralen ； mangaan-
erts, ijzererts, kwikzilver, platina, goud, diamanten en 
kolen ； geruinien tijd is de kolcnmijn Oranje-Nassau te 
Pfingaron van Gouverncmentswege geexploi- teerd 
goworden, doch wegens goledcn veriie- zon werd do 
cxploitatio opgogeven. Thanstreft men in de 
onderafdeeling nog een particuliero mijnbouwconccssio 
aan, namolijk Goenoong Koopang (zio aldaar).z -Z 

MARTAPOERA. District der gclijknamige 
onderafdeeling onder het bestuur van een kjai 
(districtshoofd) mot standplaats Martapoera. Hot district 
is dicht bovolkt； do bovolking woont hoofdzakclijk 
langs do rivieren. Do voornaamste kampoengs zijn: Ran 
gas, Sci Batang, Talok SSlong, Dal4m Pagar, Kramat, 
MGlajoe, do kampoengs, dio do hoofdplaats vormen (n】
. Pasajangan, Kraton, Pakaooman en Djawa), Tambak An 
jar, Astamboel, Mali-Mali, Soi Toe- an, Martaraman, 
Tjampaka enz. Do bovolking bestaat voor een groot 
gedeclte uit handelaars en handwerkslieden. 
Voornamelijk de in land- sche diamantslijperijcn 
verschaffen volen een 
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bestaan. Voor hot overigo leeft de bovolking van den 
landbouw on den aankap van brand- hout en galamliout, dat in 
de moerassigo ter- rcinen overvloedig aanwezig is. In den 
laatsten tijd zijn vele Inlanders begonnen mot den aan- A, plant 
van heveaboomon, voornamelijk langs /'' den weg van 
Martapoera naar Tjampaka. 

v MARTAPOERA. Hoofdplaats dcr gelijknamigo 
onderafdeeling, vroeger de zetel van een Ass.- Resident, 
thans de standplaats van den Con- troleur en een 
districtshoofd. De grenzen dor plaats zijn vastgesteld bij Ind. 
Stb. 1888 no. 84. Zij bestaat uit de kampoengs Pasajangan, 
Kra- ton, Kraton-Radja en Pakaocman en telt volgens do 
opname van 1905 4300 bewoners, w. o. een 20-tai 
Europeancn, 150 Chineezen en 230 Arabieren. Vroeger was 
zij de verb]ijfplaats van den Sultan van BandjSrmasin, wiens 
kra- 'ton, bestaande uit een aantal onregelraatig gebouwde 
bamboezen on houten woningen, een vervallen en armoedig 
aanzien heeft. Men vindt to Martapoera verschillende 
Chineeschc winkels, een fraaic nioskee en ecn groote 
diar^ant^lijperij, het eigendom van een Arabier. tx*1*- t『七
匕？ 腹MARTAPOERA. Plaats in do rcsidentie Pa- lembang 
aan do KomSring. Het is de standplaats van den controleur 
van Komering-oeloe (zie aldaar). Plannen bestaan om den 
grooton weg van Batoeradja naar Menggala ter verbinding 
van het Palembangsche wegennet met dat van de Lam- 
pongsche districten over Martapoerate leiden. 

MARTAPOERA-RIVIER. De tweede belang- rijke 
linkerzijrivier der Barito. Zij inondt bij kampoeng 
Mantoeiel tegenover het eiland Tam- ban in de Barito uit 
en ontstaat 6.K.M. stroomop waarts van Martapoera uit 
de bronrivieren Riana-kiwa en Riam-kanan, die op het 
Mera- toes-gebergte ontspringen. Van het punt der 
samen vloeiing van genoemde bron rivieren stroomt de 
Martapoera onder een bochtig verloop door moerassig 
terrein. Hare lengte, gemeten langs de antasans en de 
PangSmbangan, bedraagt van Martapoera tot 
BandjSrmasin ruim 48 K.M. De Riam-kiwa draagt 
stroomopwaarts van kampoeng Bawahan het karakter 
eener bergrivier met talrijke beletselen in den stroom 
(ondiepten, klippen, boomstammen, versnel- lingen 
enz.). Evenzoo is ook de Riain-kanan wegens talrijke 
belemmeringen, die reeds bij kampoeng Mali-Mali 
beginnon, voor de prauw- en echeepvaart van weinig 
beteekenis. De lengte der Riam-kiwa tot P6ngaroii 
bedraagt ruim 50 K.M., terwijJ het verval over cl ion af- 
stand 18 M. beloopt. Tot Martapoera kunnen schepen 
met 1 M. diepgang het gehecle jaar komen ； tot Kwala 
Tambangan, de eerste rcch- terzijtak stroomafwaarts van 
Martapoera, zelfs schepen met 3 M. diepgang. 

Over de bevaarbaarheid der rivier van Martapoera en 
hare bronrivieren leze men verder de med ed eelin gen 
van het onderzoek ter zako van den myningenieur P. van 
Dijk in het Jaarboek van het Mijnwezen in Ned.-Indie, 
1883 biz. 39. 

MARTEL (I KAN TJOETJOETMAL.) Zie HAAL 
MARTERS. ZLC WEZELS. 
MARUMIA MUSCOSA BL, fam. Melasloma- taceae. 

Akar sSndoedoek, Sendoedoek ajSr (MAL.). Klim.mende 
heester met groote rose bloeinen en dicht bchaarde 
takken. Ko mt in de Jagero bergstreken voor. Het 
waterige vocht, dat uit den stengel vloeit, wordt door de 
inlanders ge- 

bruikt als middel togon oogzickton. Do jongo 
takjos eet men bij de rijst. Do lichtroodo besson 
zijn aangenaam zoot en smaken naar aard- 
boiongelei. 

MARWASIN. Een mecrin West Nieuw-Guinea in den 
zg. Vogelkop, ten Oostenvan het Anggi- nioer (zio 
aldaar). Hot wordt ook wol gonaamd Angida of Sob& De 
namen dcr beide moren worden door do verschillende 
opgaven dor inboorlingon nogal eons met olkandor 
verwisseld. 

MAS. Javaansch woo rd, dat ,,goud'' betcekent, doch 
ook als adellijke titel gebruikt wordt. Zio ADEL. Bij 
wijzo van beleefdheid worden ook niot-adellijken wel 
met toegesproken. 

Ma s is ook de naam voor een gewicht, eon onderdeel 
van een reaal (zie MATEN EN GE- WICHTEN). 

Kali Mas is de naam van ccn zijtakder Rivier van 
Kcdiri. Zie de Brantas (JAVA, biz. 187). 

MAS (KAJOE) (MAL. MOL.). Zie SARCOCE- 
PHALUS CORDATUS. 

MASAMBA. Onderafdceling van do afdeoling Loe 
woe, gouv. Oelebes en Ond. bestaande uit do landstrcken 
Bacbocnta, Rongkong, Tamoeke Malangka en Masamba 
onder een controlenr B. B. met standplaats Masamba. Zie 
ook OELEBES, DI. I, biz, 465. 

MASAMBA-RIVIER. Zie CELEBES ondor b. 

MIDDEN-CELEBES. DI. I, biz. 454. 
MASANG. Een der grootste rivieren van Sum. 

Westkust, die uitkomen in den Ind.Oceaan. Haar 
bovenloop wordt hoofdzakelijk gevormd door het water, 
dat van de O.lijke en N.lijko helling van den Singgalang 
afvlocit en zich voornamelijk in de Soengai Doerian en 
de Si An ok verzamolt, wclke riviertjes de voornaam- ste 
rol speelden in de vorming van hot Kar- bouwengat (zio 
aldaar). Als Si An ok stroomt Eet water verder N. W.lijk, 
ontvangt rechts door verscheidene beken (Paloepoch, 
Sigoentoeng, Alahan Pandjang) het water van de O.lijk 
go- legen gebergten, en links (o. a. door do Soengai 
Landir) van den O.lijken mantel van den Ma- nindjau-
vulkaan. Als Balang Masang stroomt de rivier in een 
groote bocht Noordelijk om den Manindjau vulkaan en 
vindt haar weg naar het W.lijk laagland tusschen do 
uitloopcrs van dit gebergte in het Z. en die van den Ophir 
in het N. Van beide zijdon stroomcn beken toe, en zoo 
betreed t do Masang, als zeor waterryko rivier, do vlakko 
bonedenlanden. Hicr heeft zij nagenoeg geon vorval mocr 
en vcrvolgt traag haar weg, treedt telkens buiton haar Iago 
oovers en voedt een groote oppervlakte moerassen on 
moerassigo wouden, die geon gelegonheid bie- den tot 
vestiging of be bo u wing. In twee armen stroomt de rivier 
in zee, by Katiagan in hot N. en bij Tandjoong Masang in 
het Z. 

MASARA (MSsara). Landschap op het eiland Sawoe, 
rosidontie Timor en Onderhoorighedon. Ook de naam 
van ecn aidaar gelegen kampong en van den Westhoek 
(Tandjoong Masara) van het eiland. Vg】. Prof. c.-i. S. 
J. Vermaes in „De Ingenicur" 11 Aug. 1917 biz. 584. 

MASARAN. District, behoorendo tot bot gc- bied van 
don Socsoehoenan, in hot rcgontschap en de afdeding 
Sragdn, rcsidentie Soerakarta. De gelijknamigo 
hoofd])Jaats ligt zoowd aan den grooten rijwcg als aan de 
spoor!ijn Solo—Sragdn. Het heeft vier ondcrdistricten 
name Poe- tjoek, Sidohardjo, Masaran en Gronong en had 
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eind 1905 een be volkin g van 25.000 zielen, w. o. 7 
Europeanen on 250 Chineczen. 

MASARANG. Een 1275 M. hoogo vulkaan ten N.W. 
van hot meet van Tondano (Mina- hasa), dio het corst 
door do Sarasin's bestegen werd (Entwurf einor gcogr. 
geol. Beschr. d. Insel Celebes, 1901, p. 43). Do berg bozit 
drie kraters, waarvan do Noordelijksto do intores- santsto 
is; dezo is bijna cirkelrond, met 160 M. doorsnede en 
heeft den vorm van een vltik bord van elechts ongeveor 
10 M. diepte; hij bevat geon water. 

MASARAWfiT (MINAH. LANDSTAAL.). Zie VITEX 
CELEBICA. 

MASARETE. Negorij aan de Zuidkust v虱n het eiland 
Boeroe, residentie Amboina/l '• 

MASBAGIK. Sasaksch district van de onder- afdceling 
Oost-Lombok, residentie Bali en Lombok. 

MASELA. Eilandje behoorende tot do Babar- eiJanden 
(zie aldaar). 

MASfiNREMPOELOE(MASENRE-BOELOE). 
Oorspronkelijk een bondgenootschap van de van elkaar 
onafhankelijke landschappen Maiwa, Batoelappa, Kassa 
en 宜nr&kang en de federatie Doeri, dio zooals nadcr 
gebleken is, bestaat uit de evencens van elkaar 
onafhankelijke land- schappen Allah, Maloea en Boontoe 
Batoe, gelegen op het Z.W. schiereiland van Celebes en 
ressorteerende onder het gouvemement van Celebes en 
Ondcrh. V66r 1685 behoorde ook Letta daartoe, doch dit 
rijkjo werd door Bon6 veroverd en tot vasalstaatje van 
Sawito ge- maakt. Maiwa, te voren een onderhoorigheid 
van Siddnr^ng, werd toen tot vorstendom ver- heven en 
in het bondgenootschap opgonomen. Waarschijnlijk 
stond Masfenrfempoeloe aanvan- kelijk onder do 
euprematie van Lochoe, doch sedert 1686 onder Bon6, 
torwijl het tusschon 1724 en 1749 weder onder Loehoo 
geraakte. Toen het bondgenootschap in 1824 aan het 
Ned. bestuur gezanten zond, met opdracht tot het 
vornieuwd Bongaaisch contract too to tredon, werd dit 
verzoek niet toegestaan, daar de Vorsten niet zelf waren 
gekomen; sedert dion tijd be- etonden geeno aan rakingen 
van beteokenis tusschon do Indische regeering en 
Masenr^m- poeloe, told at in 1890, — vooral door den 
in- vlocd van den Vorst van Sidenrdng, wions supre- 
matio do verbonden vorsten crlumnen, — mot de slaatjcs, 
bchalve jftnr6kang, contracten ge- filoten zijn. 

Bij do militairo oxpeditie van 1905 en volgonde jaren 
word nergens op Celebes zulk een hard- nekkigo 
tegenstand geboden aln in Docri on Enr6kang, vooral in 
eorstgenoemd gobiod, dat zich steeds logon onzen wil 
had vorzot, o. a. door aan do bekondo reizigors Sarasin 
don door- tocht to weigeren, en meondo door zijno rota- 
nchtigo bodenigestoldheid veilig to zijn voor oen bozook 
onzor troepon. Bo vend ion word van onze mcordcro 
itnnenging in do zaken des lands gevreesd ecne 
bceindiging der slavonjachten in do Torndjalanden, 
welke voor do voomaamsto ingezetonon een bron van 
inkomsten oplovordon. Onzo troepon ondorvonden 
omstig verzet te Kotoo, Boon too Batoo (waar onze 
eorsto aanval een 6chec was), bij do Allah- en Lintik-stol- 
lingon in do buurt van Kalosi; nl dezo vorster- kingen 
konden slechta mot ernstigo vorliozen onzerzijds 
genomen worden. Na don val van 

Boon too Batoo in Mei 1900 heeft men in deze 
strekon geen verzot van betcekenis meer onder- 
vonden. Allo Zclfbcstuurdcrs hebben de korte 
verklaring afgelcgd, on werken thans met het 
Europccsch bestuur samcn om betere toestanden 
in hot leven tc roepen. Batoelappaen Kassa zijn 
gevoegd bij de ondcrafdeeling Pinrang, de andero 
genoemde landschappen vormen de ondcraf- 
deeling finrdkang van de afdeeling Par6-Par6 
(gouv. Celebes en Onderh.). Voor do afzonder- 
lijke landschappen zio op de namcn. 

Zie Van Braam Morris, T. Bat. Gen. XXXVI, 
bl. 149. 4，' .> /'j ' 一 一 

MASfiNBfiMPOELOESCH. Zie SA'DANSCHE 

TALEN. 
MASOEDJI. Onderdistrict van de onderaf- 

deeling Toelang Ba wan g der residentie Lam- 
pongsche Districten. Het ligt tusschen de gelyk- 
namige rivier in het N. en de Toelangbawang 
in het Z. Het is in hoofdzaak een moerassig 
gebied, waardoor slechts een boschpad loopt, 
nl. van MSnggala aan de Toelangbawang tot 
Talangbatoe, waar de Soengei Boewaja, een 
rechterzijriviertje van de Masoedji, bevaar- 
baar wordt. De 5000 bewoners vinden in het 
inzamelen van boschprodukten o. a. rotan en 
damar, maar voomamelijk van djeloetoeng een 
middel van bestaan. De djeloetoengboom komt 
in dit moerassige landschap wel voor; door 
aftapping van het melksap wordt een inferieure 
soort rubber verkregon. 

MASOEDJI-RIVIER. Grens-rivier, tus- 
schen de residentie Palembang en Lampong- 
schc Districten; ontspringt in het heuvelach- 
tigo terrein, genaamd Mata Woloe (acht bron- 
nen), stroomt door een vlak terrein en neemt 
in het moerassigo laagland eerst een N. daarna 
Z.O. richting aan. Na een loop van 233 K.M. 
stroomt zij met eon mond, die 1850 M. breed 
is, in de Javazee uit. Het geheele stroomgebied 
beslaat een oppervlakte van 5930 K.M.a. Hoe- 
wel deze rivier over groote lengte nl. tot Pema- 
tang Panggang (142 K.M. van hare monding) 
voor stoombooten bevaarbaar is, heeft zij als 
verkeersweg weinig beteekenis, daar de door- 
stroomdo streek weinig bewoond is. Met de 
Moesirivier (Palembang) staat de Masoedji in 
verbinding middels do Soengei Babatan, de 
meren LSbak Tapoes on Ajer Itam, en do Wai 
KomBring, allo op Palembangsch gebied. Geregeld 
verkeer bestaat er echter niet langs den Soengei 
Babatan, daar doze zeer smal is en niet altijd 
voldoondo water bevat. Slechts aan do oevers 
van do rivioron worden enkelo nederzettingen 
aangetroffen, waaronder Wira Laga, woon- 
plaats van hot onderdistrictshoofd, on Soengei 
Sid ang, waar eon inlandsche opzioner der re- 
cherche gevestigd is. De goheelo bevolking, die 
over eeno lengto van 145 K.M. langs de rivier 
woont, bod raagt G500 personen, waarvan er 
ongeveer 2000 aan do monding zijn govestigd. 

MASSOIA AROMATICA Bccc., fam. Laura- 
ceae. Eon botanisch nog niet voldoondo bekende 
boom, waarvan ochter de bast door goheel 
Indie ondor den naam niasooi to vinden ig. 
Deboom konit, naar hot schijnt, alleen opNieuw- 
Guinea voor, waar hij op kalkstoenbodem in 
het borgland uitgestrekto bosschen kan vor- 
mon, o.a. op do Oostelyke hellin gon van hot 
borgland van Zuidwest-Nicuw-Guinea, doch 
ook in Noord-Nicxiw-Guinea. In do Etna-baai 
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houden velon zich met het verzamelen van den bast 
bezig. De boom wordt goveld en dan ringvormig 
ingekeept en geschild door over- langsche sncden. Het 
sap uit de bast geeft blaren op de huid. De bast komt in 5 
c.M. breed© stukken in bundels van ca. 10 K.G. gowicht 
in den handci en wordt of naar Makasser en Semarang, 
of naar Ternate en Makasser uit- gevoerd, al naar de 
plaats van herkomst. Masooi is in gebruik bij de Maleiers 
van Sumatra, Borneo, Java en Bali, die er hun lichaam 
mee insmeren tor ver warming. Verder is de bast in ver 
binding met sintok (JAV.), ein to ok (MAL.) een zeer 
gobruikelijk mid del tegen buikaandoe- ningen. Het is 
een bestanddeel van verschillende d jamoe's. Een 
aetherische olie, die men er vooral in DuitschNieuw- 
Guinea uit bereidt, werd in Duitschland ingevoerd en is 
een goedkoop par- fuxn voor toiletzeepen, terwijl men er 
ook likeuren en bitters van bereidt. 

MASWON. Een meer, ook genaamd Anggi- meer (zio 
aldaar). 、 

MAT SPAANSCHE. Het woo rd mat, volgens het 
Woordenboek van Van Dale een oud Spaansch geldstuk, 
dat vol gens Multatuli (V e r- z a m e ] d e W e r k e n, G 
a r m o n d e d i - tie, I, bl. 298) aldus zou zijn genoemd 
omdat in vroeger tijd het zeer omslachtige Spaansche 
wapen aan matwerk deed denken, is ontstaan uit het 
Tamil matj-u, fijnheid van goud en zilver1), en is 
aanvankelijk alleen in deze beteekenis in zwang 
gekomcn bij de in Voor-Indie ter kuste van Coromandel 
gevestigde Nederlandcrs en Engelschen. „Op wat 
maniere het goud, ter kus e van Oormandel door de 
swarte muntmeesters werd geassayeerd en de Pagood 
gebragt tot een alloy van acht en vijf achtste mat", wordt 
op bl. 106 vlgg. van Dr. Daniel HavartJs 0 p e n 
ondergang van Oormandel (Amsterdam, 1693) uit- 
voerig uiteengezet, en in de ten jare 1691 van 
Compagnieswege te Middelburg gedrukte Uyt- r e k e n 
i n g van de g o u d e e n s i 1 v e r e muntswaardye, i n 
h ' u t d e r m a - ten e n s w a a r t e d e r gewigten in de 
respective gewesten v a n Indie2) vindt men op bl. 38 
onder het hoofd Palliakatten aangeteekend: „In de 
rekening, van munt stact te letten en voor vast te obser- 
veeren, dat een marck Pagood Goudt 8°/8 m a t, of caraet 
isn. 

In het over Mocha handelend 5c hoofdstuk van Capt. 
Alexander Hamilton's A new a c- count o f the East-
Indies, London, 

】)„M a 11, subst. Touch (of gold). Tamil m a r r u 
(pronounce m a t； u), perhaps from the Sanskrit m a t r 
a, measure. Very pure gold is said to be of 9 marru, 
inferior gold of 5or 6 marru". Yule and BurneJJ, H o b- 
8 o n-J o b s o n, being a Glossary o f A n g 1 o-I n <1 i 
a n colloquial word and p h r*a s e s, and kindred terms 
London, 1886, bl. 430. 

2) Over het ontstaan van deze uitgave leest men in 
de missive van Bewindhebberen aan Gouverneur 
Generaal en Raden van 6 October 1688 het volgende: 
“D'uytreecke- ningh van de goude en silvere munten in 
Indien neffene de inhout der maten en swaerte der 
gewigten door UE. ons toegezonden, en 

1739, I, bl. 42 wordt gesproken van het daar uit Turkije 
aangebrachte „gold of low Matt", als ruilmiddel voor de 
te Mocha verhandeld wo rd encl e koffie. Volgens het 
door Thomas Brooks in 1752 te Londen uitgegeven A u 
t h o n- t i c k Account o f the weights, measures, 
exchanges, etc. made use o f a t the several ports i n t Ji 
e East-Indies (bl. 24) is „gold of 9 matt fine, 10 Fanams 
weight, worth 72 Fa- nams, and to find the value of the 
touch in Fanams multiply the matt by 10, and then by 8, 
which gives it in Fanams''. Zoo ook W. Milburn in zijn 
te Londen in 1813 uitgegeven Oriental Commerce, vol. 
II, bl. 8: „The fineness of gold and silver is expressed by 
dividing it into 10 touch, or matt, which are subdivided 
into 10 parts, answering to the Chinese division of 100 
touch". Van mat a]s equivalent van den in het Oosten van 
oudsher gebruikelijken reaal, piaster of dollar is, voor 
zoover kon worden nagegaan, bij Engelscho schrijvers 
geen sprake3). R. Ohalmers, A 

't welck wy voort hebben doen drucken, hebben wy 
naderhant vry defectueus en vol fout-en bevonden, 
dewelcke nootsaeckelyck sullen dienen gecorrigeert 
en verbetert, tot welcken eynde wy UE. eenige 
exemplaren neffens dese toesenden, die wy o任 
eenige van (lien met de nodige correctie wederom 
sullen verwagten". 

3) In: Max and Bertha Ferrara “Burma" 2nd ed. 
1901, bL 215 komen onderstaande tabellen voor van 
het gewicht en het geld in Birma: 

Gram- 
Weight Grains  

   mes 
2 kinyue (seed of Abrus preca-  torius) 
4 yuddyi 

=1 yu<5dyi 3.99 
=1 pddyi 

0.53 

  (sixteenth) 15.98 ].O6 
2 pddyi = 1 rn ddyi 

2.J2 
  (eighth) 31.96 
2 mudyi (2| mugal6) = 1 mat  
4 mat, or 8 mudyi, or 

10 mugald 
 (quarter) 63.91 424 
= 1 kyat  

  (tikal) 255.64 10.96 
  lbs. kilo 
100 kyat s= 1 beitha  
  (viss) 3.652 1.696 
10 beitha = ]kwet  
  (kwettase) 36.52  20.,, = 

2 kwet (kwennasfe)  
100 ,, — acli<$in  
  tayS 365.2  
  Gram- 

M on< ey Grains 
mes 

(copper) 3 pie  =1 pice (tabyfi)  12 pie  =I anna (b房    sixteenth)  (silver) 2 annas  =1 mu (two-  
  

anna piece, 
eighth) 22.5 1.43 

4 annas or 2 rnu =1 mat (four-  
  

anna piece, 
quarter) 45  

8 annas or 2 

mat， 
=| rupee (ngAmu, 5 

mugaid 90 
11.5 16 annas or 4 mat = 1 rupee (kyat) 180 

  JOH. F. 3. 
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history o f currency i n the B r i- t i s h Colonies, London, 
1893, noemt (bl. 390) als synoniemen van den 
Spaanschen on Mexicaanschen dollar； Pieza de a ocho, 
Piastre, Piece (or Reale) of Eight, Colonato, Peso Duro, 
Cob, Gourde and Escudo de Patti"; maar spreekt als 
zoodanig niet van mat. Hoe en wanneer nu het woord 
mat in Nederlandsch- Indie als equivalent van den van 
den aanvang af als rekoningseenheid gebezigden reaal 
het burgerrecht heeft verkregen blijkt niet. Zeker niet 
voor het midden van de achttiende eeuw. Valentijn ten 
minste schijnt geen Spaansche matten gekend te hebben, 
want zij komen niet voor op de in deel IV, bl. 356 van 
zijn 0 u d en N i e u w 0 o s t-I n d i e n medegedeelde 
lijst van Verscheide s o o r t c n van munten i n O o s t-I 
n d i e n gebruike- 1 y k e n gangbaar, en even min wordt 
van matten gewaagd in het hoofdstuk Muntspecien, etc. 
van de in 1766 door het Indisch bestuur samengestelde 
N i e u w e Statuten van Batavia. Toch Was de naam mat 
toen reeds niet onbekend meer. In eene in het P 1 a- 
kaatboek van Mr. J. A. van der Ohijs opgenomen 
verordening van 21 Maart 1765 ter vaststelling van de 
munton, maten en ge- wigten in Bantam en de 
Lampoengsche distric- ten, leest men: ,,De vierkante 
Spaansche realen nemen op Bantam en dies bovenlanden 
haar cours tegen / 3,—, dog echtcr alhicr zijn dezelve niet 
zeer, maar op de Lampoengs vrij meer ge- trokken, ook 
tegen opgemelde prijs, uitgezonderd de casteels of 
Castiliaansche m at- t e n, die men ter nauwernood tegen 
/ 3,— kan uitgeven", — en terwijl nu in de verordc- ning 
van 20 October 1764 ter regeling van de- zelfde 
aangelcgenheid voor zoover het de hoofd- plaats Batavia 
betrof, nog van geen matten sprako is, vindt men de 
Spaansche mat volgt getarifccrd in de verordening van 
30 Augustus 1765 ter vaststelling van de munten, maton 
en gcwigten op Java's Noord-Oostkust in gebruik : 
|„1 ronde Spaansche mat of Mexicaansche pilaar doet 
102/a schellingen of rijksdaalders Hollandsch 1 : 16; 

kantigo Spaansche mat of Mexicaansche piJaar 
doet 10 scheHingen of rijksdaalders Hollandsch 1 : 12"
、 

Bij eono verordening van 16 Augustus 1785 werden 
voor al de kantoren der Oompagnio „de Spaansche 
matten of kopstukkon inzcl- vervoegen als de pilaar 
piasters" gangbaar vcr- klaard tegen 64 stuivors, uit 
overwoging, dat bij de corste uitgifte door do 
Compagnio 4 stui- vera op iedoro Spaansche mat kon 
wonlen ge- profiteerd. Met deze koersbopaling was do 
gc- meento echtor niet gediend. Zij niaakte „zwa- righeid 
dergelyko uit Nederland aangovoerde munton aan to 
nemen"； maar nadat de Rogee- ring „eenige daarvan 
had laten wegen en cssay- coren, welke gebleken goed te 
zyn**, blecf krach- tons verordening van 15 Januari 
1790 de koers van 64 stuivers gehandhaafd, terwijl bij 
verordening van 19 Juni 1798 nog eens uitdruk- kelijk 
were! to verataan gegeven, „dat eon ieder, wio hij ook 
zij, niet zal mogen weigeren, maar gehouden en verplicht 
zijn de gemelde kopstuk- ken tot de voorgcschreven 
waarcle te accep- teoron, zonder aan derzolver cours of 
circulatie 

eenige verhindcring of stremming te veroor- zaken, op 
poone van als overtreders van onze wetten 
geconsidereerd en behandcld te zullen worden". 

Sedert is de Spaansche mat in de geldcircu latie van 
den Archipel eene belangrijke plaats blijven innemen als 
equivalent van den Spaanschen dollar, welke benaming 
tijdens het Brit- sche tusschenbestuur meer op den 
voorgrond trad, en na het herstel van het Nederlandsch 
gezag ook aanvankelijk in gebruik bleef. In de bij Ind. 
Stb. 1817 no. 4 verord end e bepalingen omtrent het 
muntstelsel komt in het bij art. 11 vastgestelde algemeene 
tarief „naar hetwelk de betaling, aanneming en 
verwisseling" van andere munten dan de bij art. 1 dier 
publicatie bed oelde „nationale Indische standpenning” 
voor rekening' van den lande „zal gedaan wor- den", ook 
voor „dc Spaansche daalder of piaster* tegen den koers 
van 264 duiten, en in het bij Ind. Stb, 1821 no. 40 
vastgestelde “tarief van eenige muntspecies voor de 
betaling der Inkomendo regten" wordt eveneens 
gesproken van den „Spaanschen daalder en piaster" als in 
waarde gelijk staande met 66 stuivers. Daarentegen wordt 
van daalder of dollar geen melding meer gemaakt in de 
publicatie van 24 Februari 1829, Ind. Stb. no. 18, 
houdende, „dat bij's Lands Kas- sen geen andere soorten 
van Spaansche matten zullen worden aangenomen dan de 
zoogenaamde Pilaar matten, zonder onderscheid, alsmede 
de Schild matten, doch deze alleen, voor zoo ver zij op de 
kcerzijde zijn gestempeld met de beeldtenis van den 
Koning van Spanje". 

Deze bepalingen bleven van kracht tot 1856, in welk 
jaar ter uitvoering van art. 12 der munt- wet van 1 Mei 
1854, bij Ind. Stb. no. 39 de waarde van de “Spaansche 
mat of pilaarmaf, werd vastgesteld op f 2,50, en die van 
den „Mexi- caanschen dollar" op / 2,55 In latere regee-
rings besc heid en wordt de naam van mat niet 
meeraangetroffen. Ind. Stb. 1873 no. 239 spreekt aJleen 
van Mexicaansche dollars, die bij die golegenheid tegen / 
2,50 in 's lands kassen aan- neembaar werden gesteld, en 
dit is ook het geval met al de sedert uitgevaardigde 
algemeene verordeningen, waarbij de koers van den 
dollar van / 2,50 gaandeweg werd verlaagd tot / 2,15 (Ind. 
Stb. 1876, no. 184). Sedert werd bij Ind. Stb. 1877 no. 130 
de dollar nog alleen toegelaten, tegen herhaaldelijk 
gcfluctueerd hebbende koersen, in *s lands kassen in de 
gewesten Banka, Riouw en Oostkust van Sumatra； doch 
by Ind. Stb. 1885 no. 209 werd, op voorstel van de 
Javasche Bank, de ordonnantie van Ind. Stb. 1877 no. 130 
ingotrokken, en werden alle landskassen in Nederl.-Indie 
voor vreemde munten gesloten (Zie V 0 r s 1 a g Javasche 
bank, boek- jaar 1885/6, bl. 37). 

Ook als fijngewicht voor goud en zilver is de 
Spaansche mat van oudsher het equivalent ge- weest van 
den reaal. ,,Goud en zilver", dus heet het in de boven 
aangehaalde verordening van 20 October 1764 ter 
vaststelling van de munten, maten en gewigten te Batavia 
in gebruik, ”is men gewoon alhier bij de reaal te wegen, 
en is een reaal B/, once of 1/9 van een mark trois, wo rd end 
e verdeeld in 48 stuivers ieder reaal en aid us den prys 
gereguleerd na de fynte van het zilver of goud". Maar bij 
schier elk kantoor der Compagnie, zoo binnen als buiten 
den Archipel, 
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vond eone -nndere wijzo van wegen toepassing, en ook 
thans nog is eenheid op dit gebied in het onderlingc 
maatschappolijke verkeer verre te zoeken. Zoo leest men 
b. v. in het B ij b 1 a d o p het Staatsblad van Noderl.- 
Indie (2e omgew. uitgaaf, deel I, bl. 122) dat „wanneer 
men in missives, rapporten of andere officieele stukken 
leest van een hoeveel- heid goud, uitgedrukt in tails, 
realen, duiten, saga's, soekoes, talis, wang, fanam, en 
wat al meer voor goudgewigt mag worden gebruikt, men 
onzeker is omtrent het werkelijk gewigt, terwijl een 
opgaaf van vroegeren tijd hierdoor geheel onbruikbaar 
wordt, wanneer men den opgever niet nicer vragen kan 
naar zijne be- doeling". Ten einde nu dit bezwaar uit den 
weg te ruimen werden bij apostillaire dispositie van 9 
Mei 1854 no. 11 de Gouvenicurs van Sumatra's 
Westkust en van CJelebes en onderhoorigheden, 
alsmede de Residenten van Menado, der Zuider- en 
Ooster- en der Wcsterafdeeling van Borneo door de Re 
geering aangeschreven om, bijaldien in officieele 
stukken van goudgcwicht sprake is, nevens het gewicht 
volgens landsgebruik, bekend te stellen de zwaarte in 
Spaansche matten, bere- kend tegon 0,027045 Ned. pond 
per stuk, het- zelfde gewicht, dat voor den reaal of 
Spaanschen mat van 4 soekoo nog steeds vermeld wordt 
in den Regeeringsalmanak voor Ne- derlandsc h-I n d i e 
van 1 902 (bij- laag II: Voomaamste munten, maten en 
ge- wichten in gebruik in Nederlandsch-Indie). 

Tengevolge van de muntzuivering in de jaren 1907—
1910 verdween ook de Spaansche mat uit den omloop in 
Ned. Indie. 

N. P. v. d. B. 
MATA-BfiSAR (MAL.). Zio HARING. 

MATA BOETA (MAL.). Zie EXCOECABIA 
AGALLOCHA. 

MATA GLAP. Eene uitdrukking, die woor- delijk 
vertaald „verdonkerd oog" beteekent en vooral gebezigd 
wordt om aan te duiden, dat iemand tijdens het begaan 
eener misdaad niet wist wat hij deed, in een toestand van 
tijdelijke zinsverbijstering verkeerde. Een be- 
schuldigde zoekt zich niet zelden te verdedigen door te 
beweren, dat hij bij hot begaan der misdaad m a t a g 1 a 
p was en dus ontoe- rekenbaar. Hoewel zekero 
onbewuste hande- lingen in koortsaanvallen, bij 
krankzinnigen enz. kunnen voorkomen, inag de 
verontscbul- diging m a t a g 1 a p te zijn geweest, alleen 
worden aan gen omen, wanneer op geneeskun- dige 
gronden een tijdelijko verstandsverbijste- ring kan 
worden aangetoond. Door misdadigers wordt zonder 
twijfel dikwijls misbruik van die uitdrukking gemaakt. 

Literatuur: Swaving, in Het regt in N.-I., 4e jaarg. bl. 
125; Doyer, id. bl. 261; Verwey, in Gen. Tijdschr. v. N.-
I., bl. 487; Voglen, id. Ill, bl. 95, IV, bl. 693; James, id. 
VIII, bl. 668; Tern6 v. d. Hcul, id. XII, bl. 397; De 
Wilde, id. XII, bl. 405; Van der Burg, De geneosheer in 
N.-I. II, bl. 784. 

MATAHARI (BOENGA) (MAL.). Zie HE- 
LIANTHUS. 
MATAHARI (IKAN) (MAL.). Zie ZEEBAARS. 

MATA HUANG (SOEND.). Zie CAESALPINIA 
BONDUCELLA. 

MATA KOETJING (DAMAR) (MAL.). Een 
voortreffelijke soort Damar, uit verschillende 

streken van don archipel afkomstig (zg. Kat- oogen-
damar). Zio DAMAR. Zie ook SOPHORA 
TOMENTOSA. 

MATA SABfiLAH (IKAN) (MAL.). Zio PLAT- 
VISSCHEN. 

MATABfiLA-EILANDEN. Zio WATOEB^LA- 

EILANDEN. 
MATAFALLAN. Naam op de Aroe-eilanden voor een 

Honingvogel, Stigmatops ocularis. 
MATAKAOE. Zio FETISISME. 
MATAN. Landschap op Borneo's Westkust, 

ressorteerende onder do afdeeling KStapang, geraamd op 
eene oppervlakte van ongeveer 24910 K.M.\ met inbegrip 
van een driotal daartoe behoorende eilanden, die op 
ongoveer 110 K.M.2 geschat werden. Volgens den Reg. 
almanak worden verscheidene eilanden tot Matan 
gerekend, waarvan de voornaamsto zijn P. Bawal en P. 
Gelam. Ook hot landschap Kandawangan, behoort tot 
Matan. Het landschap strekt zich van de rivier Sidoek, de 
grens met het landschap Soekadana, Z.waarta langs de 
geheele W.kust uit en langs de Z.kust tot aan do Koeala 
DjSlei, N. W. Ian gs de O.grens van Soekadana en 
Simpang tot Sekadau. De O.grens vormen de 
Pinoehlanden (Sintang) en Kota- waringin (residenti© Z. 
en O. afdeeling van Borneo), waarvan het door een 
gebergto en den benedenloop der Dj81ei gescheiden wordt 
(grensbepaling bij Ind. Stb. 1904 no. 391). Terwijl het 
binnonland met heuvels en bergeu bedekt is, zijn de 
meestal door nipahbosschon bedekt© kuststrekon laag en 
vlak en blootge- steld aan do overstroomingen der talrijke 
rivie- ren, die van de bergen afstrooraen, zooals do Pa wan, 
de PSsagoean, de Kandawan gan, en de Djfilei. De grond 
wordt beschouwd als vrucht- baar en geschikt voor 
verschillende cultures; er wordt echter weinig party van 
getrok- kon. Men bepaalt zich in hoofdzaak tot hot 
verzamelen van boschproducten. In Pfisagooan en Bo ven-
Matan wordt rotan aangeplant. Tin on ijzerworden,naar 
men zegt, Matan gevonden, het eerste vooral in 
Kandawangan, terwijl het ijzer hoofdzakelijk bij do 
rivieren Sidoek, Ajor Itam en Djfilei gevonden wordt. De 
vogeJnestjeB van Matan zijn bekend. 

De be volkin g, die ultimo 1915 ongevcor 43.000 
zielon bedroeg, bestond toen uit 22.000 Dajaks, die zich 
noemon naar do plaatseu, waar zij wonen: Kajoengs, 
P6sagoewans, oriz. on 土 20.500 andere Inlanders, w.o. 
ongoveor 1500 MoliammedaanBche Berg-Maleiora 
(Orang bookit), ontataan uit de vennenging van Ma- loiors 
en Dajaks en die aan de Pawan in 66n dorp bijeenwonen, 
voorts een kleine 600 Chi- neezen en 士 90 andere 
Vreemde Oosterlingen. Aan het hoofd van het rijk Blaat 
een Pan6m- bahan; gedurende do minderjarigheid van den 
vorst wordt thans sedert J908 (G. B. 6 Moi 1908, no. 29), 
het gezag uitgeoefend door eon© commissic van 3 
rijksgrooten (mantri's). In 1822 werd mot Matan een 
verdrag gesloton, waarbij do suprcinatie van Nederland 
erkend werd; volgende contracten (1831, J 837, 1846, 
186J) hebben do betrekldngcn nauwer anngo- knoopt. Het 
op 5 Aug. 1911 gesloten laatsto contract is goedgekeurd 
bij G. B. 15 Jan. ]912 no. 78 on 4 Juni d. a. v. no. 29. Mon 
vindt hior do grootsto landsdiapskas in het gewest, in 1908 
opgericht. t 
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Do voornaamsto plaatson zijn: Tocmbang- titi aan do 
PSsugooaii, Kandawangan, aan do golijknanaigo rivier, 
en Kotapang, de zetol van don chef der afdeeling on don 
PanSmbahan, golegen aan don mond der Pawan, in de 
buurt waarvan heilige graven wordon govondcn. /-1 

MATANG KOELI. Landschap van de onder- afdeeling 
Lh6fr-Soek6n, afdeeling Noordkust van Atjeh, met 1198 
gorcgistreerdo mannen (ult. 1915), onder T. Moeda Lhon 
als oeleebalang, wiens korte verklaring dd. 19 ；Maart 
1902 is gocdgekeurd en bekrachtigd bij Gouv. besluit 
van 9 Juni 1902. Het strekt zich Z.-N. uit tot ten Z.W. van 
do ondorafdeelingshoofd plaats Lho6- Soekon. Het N. 
gcdeelte wordt W.-O. doorstroomd door de Kroeeng 
Kcureutde, aan wier linkeroever do plaats Matang Koeli 
ligt, waarnaar het heelo landschap is benoemd. De 
bovenstreken, Z.waarts reikend tot aan den Goenong 
Koeali, zijn bedekt met moeras- sen, waaruit o. m. do 
Kroeeng Krh.h wordt ge- voed, die zich binnen dib 
landschap met do Kcureutderivier vereenigt. 

MATANO-MEER. Dit meer is gelegen in de afdeeling 
Oost-Celebes, gouvernement Celebes en Onderh. en 
were! 26 Febr. 1896 door do Sarasins, die van de 
Oesoebaai uit (in het N.O. der golf van Boni) het 
bergland introk- ken, ontdekt. Kruyt en Adriani schrijven 
Ma- Cano-meer, naar de uitspraak in Tomori; Aben- 
danon schrijft Matana-meer； het woord botee- kent 
„bron, oorsprong". Het meer, genoemd naar cen dorp aan 
het Westolijk uiteinde, be- staat uit eon zeer diop 
Westelijk. en een minder diep Oostelijk bekken; do 
scheidingsdrempel is op de kaart van Abondanon goed te 
zien. Volgens hem ia de grootste dieptc van het Westelijk 
bekken 590 M., van het Oostelijk bekken in het 
Noordclijk deel 485 M. Door Lefdvro (opnemcr) en 
Raven (sergeant der marechaus- soc-dekking), bciden 
van de expeditie Abenda- non, word het nicer 
nauwkeurig gelood; op kaart VIII in don Atlas van 
Abend&non's werk vindt men, behalvo do 18 loodingen 
der Sara- fiins, 73 nicuxyo Io od in gon benevons 
dieptelijnen. Hot Westelijk bekken met zeer steilo 
helling aan do Zuidkust, vertoont nog weer tweo in- 
zinkingen (strekking O.N.O. cn 0. 30° Z.) en is ecn cchte 
tcctonische inzinking, het Oostelijk decl vertoont ook 
twee inzinkingen met zeor steilo helling aan do 
Noordkust, een an de re in het Oosten en een jongcre met 
vool eilandjos in het Zuidoosten. Van al de moron in 
onzen Archipel is hot Matanomeor het diopst; daar het 
niveau 382 M. hoog ligt, roikt hot 208 M. boneden den 
zccspicgcl. 

Hot diope deci draagt duidelijk de kenmer- kon van 
ecn langs breuklijnen weggezonken gobied. Nog steeds 
is do bodem niot tot rust gekomen; de Noordoovor 
vortoont tai van ver- HCIIO afschuivingon. Er loven niet 
veel visschen in en do vischvangst botcckont daardoor 
ook niot veol; wel bovat ]iot meer veel zoetwator- 
filakkon, dio hier veel gekookt gegoten wordon. Do 
Lcjnpcraluur van het water aan do opper- vlakto bedraagt 
28° on is in de dieptc maar 2 h 3° lager. Doordat hot 
Matanomeor hot hoogst gelogon is in vcrgclijking van de 
in de omgeving zich a bevindendo watorbekkens, 
ontvangt hob niet veel slib van do rivioron on vertoont 
do bodom hicr en daar nog naakte rotson. In don 

ondiepon Oosthoek wordt het steeds smaller en uit dit 
deel stroomt door do La Pate-A (La =rivior) hot 
ovortolligo water weg naar een kleiner, verdcr Zuidooat 
gelogcn meer, dat door Abend an on word ontdekt, het 
Mahalona, meer. 

号行 Lileraluur: A. Wichmann, Die Binnenseen 
von Celebes, Pet. Mitt. 1893; Sarasins Reisen 
in Celebes, I, bl. 289; E. C. Abendanon, onder 
Centraal-Celebes, Beschrijving van het meer- 
gebied ten Oosten van Malili, T. A. G. 1910, bl. 
506 (mfet kaarten) en E. C. Abendanon, Mid- 

den-Celebes, biz. 464 v. v. MATARAM. Verschillende rijken zijn bekend,*'也■ f-i g…够迓 
die dezen. naain droegen. Op een koperen plaat,/, .、K" . 
van ongeveer 900 n. Chr. dateerende en in 如'"/ ' / 
Vorstenlanden gevonden, wordt gewag gemaakt/。.-■t. 
van een Hindoe-rijk Mataram; dit rijk wordt 石匕、 
ook genoemd in een viertal in Oost-Java gevon罗" 
den schenkingsoorkonden uit denzelfden 
twee daarvan zijn uit Soerabajajifkomstig, een 乙 
derdc uit den tempel 'varT^Singasari (Malang). ' 

een viertal in Oost-Java gevon/ 

Als rosidentio der vorsten van MaEaTfam wordt 
in drie dezer oudheden genoemd M灰Lang, waar- 
schijnlijk id on tick met den naarn van het Biindoe- 
rijk Mendang Kamoelan. Zie Veth, J a 
i,*L也A- —— 

Het meest bekende ryk van Mataram was het 
Mohammedaansche rijk van dien naam in Mid- 
den-Java, dat volgens Javaansche overleverin- 
gen zou ontstaan zijn uit een gelijknamig leen- 
rijkje van Padjang, en na eenigen tijd de supre- 
matie over oon groot deel van Java verkreeg. 
Het we rd in 1755 gesplitst in de beide nog be- 
staande rijken Soerakarta en Djokjakarta. (Zie 
JAVA, GEScniEDENis). Een gcdeelte van Djokja- 
karta, do regentschappen Kalasan. Bantoel en 
Sleman omvattende, draagt nog den naam 
Mataram. Zio hioronder, en ook KOTTA GfiDfi, 
KERT0 on KfiDATON PL旭RED. Op Lombok., 
was Mataram een vorstendom, dat, v66r aen 
laatstcn~'dorldgj geheel het eiland beheerschte 
(zio LOMBOK) on de gelijknamige plaats (zie 
hie ro nd or) is door dien oorlog zeer bekend ge- 
wordon. Een zijtak der Barito (Borneo Z. en O. 
afd.), slechts voor kleino prauwen bevaarbaar, 
wordt Mataram genoemd ； ook komcn op Java 
en Sumatra dorpjes van dion naam voor. 

MATARAM. De middolsto der drio af d eelin- 
gen, waaruit do rosidentie Djokjakarta bestaat. 
Het telt vijf regentschappen, nl. 1. Kota Jljok： 
jakarta (de hoofdplaats, voor zoover dirsultans- 
g6biecl~ Botrcft); 2. Pakoc. Alamixn _(de hoofd- 
plaats, voor zoover dit hot gobied van Prins 
Pakoo Alam botreft)； 3. Kalasan mot de Solo- 
sche enclave Kotacgede_(van don Soosoohoenan)； 
4. Bantoel^. mot do Solosche enclave Imogiri_ 
(van"clcn Soosoohoenan)； 5. S16man. OpKetTeinH" 
van 1905 teldo deze afdeeling G82.000 zielen, 
w. o. 2300 Europoanen, 5300 Ohineczen, 100 
Arabicron, on 90 andero Vrcemdo Oosterlingen. 
Hiorvan zijn do Ohinoezon, Arabioren on do an- 
dore Vreomdo Oosterlingen alloon op de hoofd- 
plaats govostigd. In dezo afdeeling vindt men 
op een na (Sdwoegaloor in do afd. Koeloj).progo) 
alle Europccscho ondernemingeii (32) der resi^* 
dentie, waarop voornamelijk suikorriot en tabak 
geteeld wordon. 

MATARAM. Hoofdplaats van do afdeeling 
Lo on tio Bali on Lombok, to ven a 
standplaats van den contvolovir van West- 
Lombok. Ulb. 1905 woonden er 30 Europcanen 
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en 270 Inlanders. Zie LOMBOK. Ook de naam 
van het Balis<Jic district der onderafdceling 

West - Lo m bok. - 、 
MATARAMAN. ZOO' heet in den volksmond 

het mid delete stuk van het gewest Djokjakarta, 
loopende van den top van den MSrapi tot aan den 
Indischen Oceaan, ten Oosten begrensd door de 
residentie Soerakarta en de afdceling Goenoeng 
Kidoel en ten Westen door de residentie Kedoe 
en de afdeeling Koclon Progo, en bestaando uit 
de regentschappen Kalasan, Bantocl en Sidman 
(zonder de hoofdplaats Djokjakarta). Uitge- 
zonderd het Zuidclyk gedeelte van de Matara- 
man, de z. g. Kabonongan of Gading-strcek 
(zie KABONONGAN), alwaar de gronden niet 
aan Europeanen verhuurd mogen worden, is 
het overgroote dee] in handen van Europeesche 
landhuurders en telt men in dit gedeelte een 
32tal ondememingen, waarop voornamelijk 
；» &jijkerriet en tabak gcteeld worden. 

^'MATEN EN GEWICHTEN. Het is niet wel 
.mogelijk in deze Encydopajdie cen overzicht 

q tc geven der maten en gewichten, bij de ver- 
■/ schillende inlandsche stammen in gebruik; de 
plaatselijke verschillen zijn daartoe te groot. 
Van standaard-maten en -gewichten kan bij 
somxnige volkcren wel in zooverre gesproken 
worden, dat andcre maten en gewichten als 
onderdeelen of ook wel als veelvouden daarvan worden aangemerkt, maar zelfs die standaard- maten 

verschillen in verscheidcnc streken van eenzelfde eiland 
niet zelden wed er ondcrling en drukken niet altijd een 
vaste lengte, inhoud of gewicht uit. Dergelijke 
zoogenaamde standaard-maten zijn dan ook niet 
wetenschappe- lijk mathematisch vastgesteld; zij zijn 
vaak de uitdrukking van een hoeveelheid werk, die 
verricht word t, of on tieend aan deelen van het 
mcnschelijk lichaam. Zoo is bij de Javanen de k a r j a 
(Kawi = werk) de eenheid voor landmaten, en st a at 
gelijk aan de uitgestrekt- heid lands, die een landbouwer 
met zijn gezin bewerken kan; g a w e (Ngoko) en d a m 
6 1 (Klrama) drukken hetzelfde begrip uit. Een thans vee) 
meer gebruikelijke landmaat is de b a h o e (bouw), een 
woo rd dat arm, bo ven arm, Bchouder beteekent, en in 
het Maleisch ook steeds in die beteekenis gebruikt wordt, 
doch op Java deze If de beteekenis kreeg als hier- boven 
omtrent karja werd medegedeeld. Ter- wijl de grootte 
van den bouw in verschillende tijden en verschillende 
gedeelten van Java vaak uiteen liep (zie BAHOE), is die 
thans van Regeeringswege op 500 口 Rijnl. roeden of 
7096.5 M.2 vastgesteld. Veelvouden zijn: de k i k i 1 = 2 
bouws, en de d j o e n g (jonk)= 4 bouws; onderdeelen 
zijn de J o e p i t of halve, de i r i n g of vierde, de i d o e 
en de k 6 t j r i t of achtste bouw. Ook wordt de grootte 
der velden, zooals bij de Maleicrs op Sumatra, wel 
uitgedrukt door de hoeveelheid benoodigde zaaipadi of 
door de opbrengst per oogst. Lengtematen worden in den 
regel aan de gewone of gemiddelde lengte van Bommige 
deelen van het menschelijk lichaam o] van het geheele 
lichaam ontlcend, wat geens- zins nauwkeurigheid van 
afmeting bevordert; °P Java draagt de el, 一 de afstand 
van den elleboog tot den top van den middenvinger, —
den aan het Sanskrit on tieend en naam h a s t a. 
Overigens zijn ook daar de voet en de 

vadem bekend ; de laatste (d e p a) is do longte- van de 
borst en de beide uitgestrekte armcn- Eigen a a rd ig is de 
zoogon. tijgervadom (d a po h a r i m a u), in do 
Padangscho bovenlanden bekend, en waftronder de 
afstaud verstaan wordt wanneer men het linkerbeon 
zoovecl mogelijk naar achteren en den rechterarm naar 
voren uitstrekt, van den grooten teen tot den middelsten 
vinger. Do gewone vadem is daar als d a p 6 1 a p a s 
bokond; klcinere maten zijn dnar o. a. de e t 6 of asta (= 
h a s t a op- Java), de t a p a k of voet, do djangkal 
1 a p a s of span (de afstand van don top van den duim 
tot dien van den vierden vinger)” de djangkal toendjoek 
(afstand van den top des duims tot dien van den tweed on 
vinger), de k a t o e k (afstand van den top des duims tot 
het eerste lid van den tweeden vinger)- on de a m p o c of 
duim. Voor het meton van doek heeft men in Zuid-
Sumatra en by de Bataks de b i d a n g, die ongeveer 5 
hasta lang is. Op Java is ook de tjengkal in gebruik; 
aarivankolijk waarschijnlijk do afstan d van den voetzool 
tot aan den top van den midden vinger van den recht 
omhoog gestoken arm,, doch onder Europeeschen 
invloed gelijkgesteld met eene roede van 12 Rynl. voet. 
Voor kleino afstanden wordt gewoonlijk het gctal 
schreden aangegeven; de ondjotan wordt als meter voor 
grooteren afstand aangowend, en daaronder begrepen de 
omstreeks 4 palen bedragend e afstand van do ecno 
pleisterplaats naar de andere; dagreizen worden op 
omstreoks 20 palen gcsteld. De paal (zie aldaar) is een 
lengte- maat, door ons ingevoerd. Opmerkelijk is, dat 
bepaling van afstanden op de wijze als bij ons ten 
plattenlande door „een pijp rookens" in het Oosten van 
den archipel n iet on bekend is. Men bepaalt daar wel den 
afstand door uitdrukkingon als: „den tijd om pinang rood 
te kauwen", „de rijsU， of „djagoeng gaar tc koken". 

Inhoudsmaten, ofschoon aanvankelijk oven- eens 
weinig nauwkeurig bepaald, daar zij ont- leend zijn aan 
natuurlijkc voorwerpon, zooals een kokosschaal, 
bambodid en dergelijke, die in grootte met olkander 
vcrschilleri, zijn echtcr langzamerhand nauwkeuriger 
bepaald. Toch heeft men hier ook niet zelden plaatseJijk 
ver- schi]: zoo is of was de grootstc inhoudsmaat,. de k o 
j a n (kojang), in het gewone verkoor te Batavia gelijk aan 
27, te Se ma rang aan 28 en te Soerabaja aan 30 pikoels. 
De gewono maat in don handel is de g a n t a n g, dio 
echtcr ook weder plaatseJijk verschilt. Do k o e 1 a k, 
oorspronkelijk een lid van een bambocstengel en, naar het 
schijnt, op Java allcen gebruike- lijk bij het afmeten der d 
j a k a t en pitrah (Zie op dio woorden), is in Maleische 
lan- den eon gewono inhoudsmaat; in de Lam- pong8 
houdt hij 4 kati*s en 2 tahilH rijst in. Voor de rijst zijn 
gewoonlijk telmaten in gobruik: op Java is de a rn 6 t de 
grootero eenheid, die ongeveer een mana dracht uit- 
drukt, maar ook weer plaatseJijk verschilt. Zij be vat 2 w 
o e w 4 *8, een woewa is gelijk aan 
2 b a w o n* s. De klcinere eenheid is de g d- d 6 n g 
(bos of echoof), die 2 b 6 1 a h‘8 be vat,, doch in Kedoe 
op 60 kati's of een halvcn pikooh gesteld wordt; daar 
bevat de gdddng 2 po- l j o n g s, zooveel als wat een 
vrouw in 66n. hand kan vatten. (Zie Vergad. Ind. Gen. 24- 
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Jan, 1893, bl. 25). De amdt nu is grootor of kloiner, 
naarmate hot getal on do zwaarto dor gMdngs, waaruit zij 
bestaat. Plaatsolijk zijn of waren er op Java nog 
vorschillondo inhouds- maten in gebruik, zooals in 
Batavia en omstro- ken de p o t j o n g of I j e k e 1 van 5 
k&ti's; 2 potjongs zouden gelijk zijn aan eon g e d d n g p 
i n t j a r of i k a t; 5 gdd^ngs gelijk aan een s a n g g a, 40 
sangga^ aan oon t j a e n g； de tjaeng vcrtegenwoordigt 
eohter geenszins een constant gcwicht. De gantang wordt 
ook als gcwicht gebruikt, maar ia dan even min van vasto 
waarde als wanncocr hij als maat wordt gobezigd. Het 
meest bekende gewicht, de p i k o I (p i- k o e 1), waarvan 
thans de zwaarte door de regeering is vastgesteld, is 
oorspronkelijk al evenmin een vaststaando eenhcid ； hij 
vertegenwoordigt cigenlijk een schoudervracht, zooveel 
als aan een draagstok aan boide eindon van een juk ■door 
een man gedragen kan worden. Uit de lijst van maten en 
gcwichten, door Valentijn mede- gedeeld (uitgave 
Keyzer, 3e deel, bl. 562) blykt, dat de pikoel toen van 122 
tot 125 pond bedroeg, on te Priaman zelfs 137l/2 pond 
woog. Bij do koffiecultuur in de Preanger we rd 
onderscheid gemaakt tusschen de bergpikol van 250 of 
225 pond, waarin de bevolking de koffio aan do regenten, 
en de gewonc pikol van 160 of 146 pond, waarin deze dat 
product aan de Oom- pa gnie leverden. Een onderdeel van 
den pikol is de k a t i, van Chineeschen oorsprong en bij 
het wogen van opium en van goud en andere edele 
metalen eveneens gebruikolijk; ook wordt van do mas 
gewag gemaakt, waarvan het gcwicht so ms op een 
achtste, soms op ecn tionde van een reaal gesteld word. 
Eindelijk was vroo- ger de b a h a r of baar cen zeer 
gebruikelijk gewicht, vooral bij hot wegen van popcr； zy 
was echter plaatsolijk zeor verschillend, zoodat zij bij 
Valentijn voor Java op 3 pikol, voor Am- boina op 550 
ponden on voor Splor en Timor op 5 pikol of 500 pond 
gesteld word. Zolfs voor gewichtcn voor goud bestaat bij 
de inlanders in vele gevallcn geen bepaalde 
nauwkeurigheid ； daarvoor wordt vaak van 
boomvruchtjes ge- bruik gemaakt, die natuurlijk 
onderling in gcwicht vorschillcn. Toch wordt bij het 
wegen van goud, en ook van tabak, door den inlander wel 
gebruik gemaakt van cigengemaakte woeg- schalen cn 
van gewichtjes van kopor, zilvor on lood. Als staaltje van 
eigenaardig gcwicht zij rnedegcdccld dat in do afdeoling 
SGkampong (Lampongs) do tabak opgowogen wordt 
togon oudo koperen duiton, die togclijk do waarde ervan 
bcpalen, zoodat do tabak haar gewicht aan die duiten 
waard is. In hot Ooston van don. archipcl worden voor 
inhoudsmaten voelal man- <lcn gebruikt van 
vorschillenclo grootto. Ten gevolgo van de ongolykheid 
dor inaton is men vcelal gewoon zijn eigon maat tor markt 
to brengon, als mon inkoopon gaat doon. Eindelijk moot 
ook do d a t j i n (d a t j i n g) genoomd worden, cen unster 
of weogstok, in velo stroken van den archipel bij inlanders 
cn vreomde oos- lerlingon in gobruik; op Java gewoonlijk 
om to wegen van 1 tot 100 kati's. Onder s 6 d a- t j i n 
verstaat men daar ocn gowicht van 100 kati's, doch voor 
graa van ongoveer 50 kati's. Het woord is van 
Ohineoschcn oorsprong. 

Hicraohter volgt een lijst van do in Ned.-Indio nicest 
gebruikelijke maten en gewichton, met 

hunne cquivalenten in Ncdcrlandscho maten of gcwichten, 
ontleond aan den Reg. almanak. 

De in dezo lijat vervatte opgavon hebben betrekking op 
de door de Regeering vastge- stelde maten on gewichtcn, 
doch doen geenszins te kort aan wat bo ven is medegedeeld 
over de bolangrijke afwijkingen, die omtrent maten en 
gewichten bij transacties tusschen inlanders, en ook wel 
van dozen met Euro- poanen voorkomen. 

Onder de Oomp. wordt gewag gemaakt van 
maatregelen, welke ten doel hadden een degelijk toezicht 
op maten en gewichtcn ； tn 1635 were! zelfs de ijk 
verplicht gesteld, zoo voor alle kan- toren der Oomp. in 
Oost-Indie als voor het pu- bliek in Batavia. Dat daardoor 
echter geen een- heid van maten en gewichton verkregen 
werd, bewijst de lijst bij Valentijn voorkomende; trouwens 
aan het voorschrift van 1635 werd lang niet altijd de hand 
gehouden, ofschoon men zelfs in het begin der 18de eeuw 
aan de kan- toren copieen zond van de standaard-maten en 
gewichten, in het kasteel te Batavia bewaard en waarvan, 
evenals van de copicen, nog exem- plaren in het Museum 
van het Bat. Gen. v. K. en W. aanwezig zijn. Op het eind 
der I8e eeuw werden nog slechts enkele sporen van den ijk 
aangetroffen, torwijl het Engelsche tus- schenbestuur, dat 
don pikol op 125 Amst. ponden vaststeldc, zich overigens 
weinig aan de zaak gelegen liet liggen. Na het herstei van. 
het Ned. gezag werd in 1819 een eerste pogmg gedaan om 
het motricke stolsel in te voeren cn aan een ingonicur 
opgedragen een regle- mont daartoo samon to stellon, dat 
echter niet tot stand kwam. Do regeering bepaalde zich 
daarna tot de herniouwing in 1826 van het plak- kaat van 
1635, doch trachtte ook tot eon bete- ren toestand to 
geraken door bij Ind. Stb. 1838 no. 2 met Kon. machtiging 
in bcginsel te besluiten tot invoering van het metrieke 
stelsel, — een besluit, waaraan echter tot heden toe geene 
uitvoering is gegevon. In 1863 werd een aan> vang 
gemaakt met het samenatellen van her- leidingstafela van 
oud-Hollandsche, Indische en Ohineesche maten on 
gewichten. tot metrieke, welke 16 jaron later gereed 
kwamen behalve voor Billiton, Men ado en Ternate, waar 
de gobezigd wordende maten en gewichten zoo veel- 
soortig cn willekourig gekozen waren, dat daaruit geon 
stolsel was op to bouwen. Aan pogingen tot hervorming 
van het ijkwezen hooft het ovorigens niot outbroken; de 
belang- rijksto voorstellen in dat opzicht waren wel die van 
don ambtonaar voor de regeling van het ijkwozon O. 
Vonoma, die het uitsluitend gebruik van het motrioko 
stolsol on verplichten ijk voorstond, mot vrijlating van do 
voorwerpen, die de inlanders bij onderlinge transactie ge- 
bruikon en in wetenschappclijken zin geen aan- spraak 
kunnen ruaken op den naam van maten of gewichten. Do 
Ind. regeering was daartoe niet gezind on ontwierp ceno 
regeling, waarbij de vorplichto ijk niet zou wordon 
ingevoerd, maar meet gelegen he id geopend om maten en 
gewichten te latcn ijkon (zio o. a. Verslag Kaiuer v. Koo 
ph. to Batavia, 1888, bl. 83 en te Somarang ibid. bl. 35). 
Een ontwerp ter reorganisatic, door de Rcgooring 
ontworpen, kon ochter de goedkeuring der Twocde Kamer 



686 MATEN EN GEWICHTEN. 

niet verwerven ； de betrokken post wcrd in do zitting van 
12 Dec. 1890 verworpen, vooral op grond van do daarbij 
betrokken uitgaven, die verminderd zouden kunnen 
worden, indicn inlanders tot ijkers wcrdcn opgeleid. Bij do 
behandeling van de begrooting voor 1898 was do 
Regeering gelukkigcr, daar eene klcinc ver- hooging van 
den post voor het ijkwczen word goedgckeurd. Zij had 
geonszins ten doel afdocnde verbetering aan to brengen 
dock bcoogde voorshands een basis te leggen, waarop 
later wellicht cen verplichto ijk en hcrijk van allo in 
gebruik zijnde maten, gewichten on weeg- werktuigen zou 
zijn te grondvesten： De resul- taten van eene kostbarc 
organisatie tot invoe- ring van zulk een ingrijpenden 
maatregel wer- den niet verwacht te zullcn opwegen tegen 
do grooto uitgaven. De getroffen re gelin g (laatste- lijk 
herzien in Ind. Stb. 1907 nos. 505—507), behield dus voor 
naaten, gewichten en weeg- werktuigen (datjins) ten 
behoeve van parti- culieren den facultatieven ijk en herijk 
tegen bij tarief vastgesteld ijkloon, verbiedt echter sedert 
1 Januari 1901 op Java en Madoera bepaald aangewezen 
maten, gewichten en datjins te koop aan te bieden of in den 
handel te brengen, welke niet zijn geijkt. Voor den jaar- 
lijkschen hcrijk van 's Lands maten, gewichten en 
weegwerktuigen en van die ten behoeve van particuliere 
personen wordt gebruik gemaakt van de diensten der 
ambtenaren van het bin- | nenlandsch bestuur of van den 
waterstaat en 's Lands burgerlijke openbare werken (in het 
gewest Sumatra's Westkust kan do herijk mede worden 
opgedragen aan ambtenaren van den epoorwegdienst en 
van den dienstderkolenontgin- ning aldaar). Ned.-Indie is 
in 19 ijkdistricten 

verdceld, in elk waarvan 66n stel vcrificatiewerk- tuigen 
gcrcgcld circulcert. Do Dicnst van het ijkwezen is sederb 
1911 van het Departoment van Onderwys en Eercdienst 
naar dat van Land- bouw, Nijvcrhcid en Handel 
ovcrgcbracht. 

Bij den Dicnst zijn organick aangcsteld 6en 
inspecteur cn 66n ad junct-inspecteur. In 1917 we rd 
wegens tocnemende werkzaamhcden aan die 
ambtenaren een ijker toegevoegd (Ind. Stb. 1917 no. 
308). De Inspecteur is belast met het algemecn toczicht 
op de vorrichtingen van de zooeven genoemde hulpijkcrs 
en neemt bovendien zelf met den adjunct-inspecteur aan 
do werkzaamhcden deel voor zooveel botreft den ijk van 
maten, gewichten en wcegwerk- tuigen in zijn geheelen 
omvang, den hcrijk der gewichten en weegwerktuigen 
voor fynere we- ging en den herijk van de maten, 
gewichten en weegwerktuigen in de residentie Batavia 
en ter hoofdplaatscn Scmarang en Soerabaja. 

Literatuur: Uytrckening van de goude en silvere 
Muntswaardye, Inhout der Maten en swaarte der 
gewichten van de respective ge- westen van Indien. Tot 
Mjddelburg gedrukt bij Johannes Meertens 1691;人V. C. 
H. Staring, Maten, gewichten en munten, Vc druk, 
bewerkt door R. W. van Wieringen； Ind. gidsen 1889 I, 
bl. 992, 1890, I, bl. 949, 1906, I, bl. 633; Weekblad van 
Indie, IV, bL 299, 1907—1908; Alfred Maass, Dutch 
Zentral-Sumatra, Band I, bl. 348—351; Bijdragen tot de 
T., L. cn V. van N.-I., 1889, bl. 565； Verslag B. G. v. 
K. W. LUI, waarin door O. L. Helfrich maten en ge-
wichten van Benkoelen en Kroe worden be- sproken; T. 
A. G. Deel XXXIV, 1917 no. 5, met mededeelingen over 
maten cn gewichten op Atjeh van J. Kroemer, bl. 743—
747. 

NAAM. BESTEMMING 

INDEELING IN 
VEEL- VOUDEN 
EN ONDER- 
DEELEN. 

WAARDE. 

0 u d c. Metrioke. 

  Longtomat e n.  
Kilometer  ..................  diversen 10 liektometer  1000 Al. 
Hekto meter  ..............   10 dekameter  100 
Dekameter .................   10 meter  io : 
Meter  ........................   10 decimeter  1 ,, 
Decimeter  .................   10 centimeter  0.1 ,, 
Centimeter .................   10 millimeter  0.01 ,, 
Millimeter  .................     0.001 ,, 
Geograph, mijl. .. afstand ter zee 4 zeemijl 1 Duitscho mijl. 7407.4 ,, 
Zeemijl  .....................  afstand ter zee  1 EngeJschc mijl 1851.8 ,, 
Paal (Sumatra)】).. Afstand  % uur gaans of 1 zeemijl 185J.85I9 ,, 
Paal  ...........................  Afstand 400 roedo 400 It ijn land sc he roedo 1506.943 
Roede ........................  bouwterrein 12 voet - 1 „ roede 3.767358 ,, 
Voet  ..........................  hout 12 duim 1

 *vcr
»f 

0.313946 , 
Duim  .........................    1 „ duim 0.02GJ62 ,, 
Vadem  ......................  Dieptc 6 voet  ).8 ,, 
Voet  ..........................    0.3 ,, 
Vadem  ..................  hout, touw 6 voet 1 Amsterdamschc vadem ].698798 ,, 
Voet  .......................... hout 11 duim 1 Amsterd a msche voet 0.283133 ,, 
Duim  ........................    1 Amsterclamschc duim 0.025739 ,, 
El ....     Yard  .........................    1 Engelscho yard 0.914382 ,, 
Depa  ........................   4 hasta  士】.7 ,, 
Hasta  ...........  
Kilan  ........................   2 kilan  ± 0.42 ,, 

+ 0.21 ,, 
')Zie artikel PAAL. 
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NAAM. 
BESTEMMING 

INDEELING IN 
VEEL- VOUDEN 

EN 
ONDER- 
DEELEN. 

WAARDE. 

O u d o . M e t r i o k e. 

Vlaktomaten (a.) • 
Hektaro  ......................  
Aro  ............................  
Centiare  .....................  
Vierk. paal  .................  
Bouw  .........................  
Vierk. roede  ...............  
Morgen  ......................  

landmaat 100 are 
100 centiare 

320 bouw 160.000 vierk. Bl. roede 
500 vierk. roede 500 vierk. RL roede 
1 vierk. Rl. roede 

600 vierk. RL roede 

10000 
100 ,, 

1 ,, 
2270877.76 ,, 

7096.49 „ 
14.19299 ,, 

8515.79 „ 

Ruimtematon (b.). 

Stere  ..........................  
Registerton  ................  
Kojang  .......................  

diveraen 
scheepsruimte 

2 ton 32 pikol 
1 
2.83 

1976.362 K.G. 
Ton  ............................  ,,  16 pikol 988.181  Toembak  ....................  brand hout  216 kub. Rijnl. voet 6.684  

 Mat e n v o o r d r o g e w a r e n (b). 
Hektolitor  ..................  diversen 10 dekaliter  100 
Dekaliter  ....................   10 liter  10 
Liter  ...........................   10 deciliter  1 
Deciliter ......................   10 centiliter  0.1 
Centiliter  ....................  
Kojang  .......................  zout 30 pikol  0.01 

2011.2679 
Pikol  ..........................   + 8 gantang  67.0423 

1/2 pikol  ......................  
M a t e n 

Zout 

± 56 kilogram v o 

o r d r o g o w a r 0 n (b). 
33.5211 

V, pikol ......................  
x/8 pikol of gantang zout, rijst 8 batok 468 kub. Rijnl. duim 

15.7605 
8.5766 

1/18 pikol of 1/2 gant. 
l/J2 pik. ol of % gant. 
i/" pik. of l/B gant. of 

batok  .....................  
Ton  ............................  r«st 

kalk 

 

3 kub. Rijnlandscho voet 

4.2883 
2.1441 

1.0721 
92.83 

L. 

L. 
,」） 

Vochtmaten (b.). 
Hoktolitor  ..................  diverson 10 dekaliter  100 
Dekaliter  ....................   10 liter  10 
Liter  ...........................   10 deciliter  1 
Deciliter ......................  
Centiliter  ....................   10 centiliter  0.1 

0.01 
Ton  ............................  stroop.  48 kan 72.761 
Takar  .........................  olio  17 ,, 25.770 
Kit  .............................  ,, 4 kodak 10 15.159 
Kodak .........................  ,,  2 ,, 3.790 
Kan  ............................  diverson 10 mutsjo 1 ,, 1.5751 
Mutsjo  .......................  ,, 2 pint jo o.i ,, 0.1516 
Pintjc  .........................  olio  0.05 ,, 0.0758 
 ................... 

(a) Do namon en waardon tier longtematon kunnen mot bijvoeglng van het woord ..vierkanto" als vlaktomaten wordon 
gebezigd. 

(b) Do namen on waardon dor longtematon kunnon mot bijvoeging van hot woord „kubieke** 
al» inhoudsmaten wordon gebezigd. " 

i) Gouv. besl. 24 Fcbr. 1873 no. 29 en Vorslag Dr. Oudomans (Jav. Cour, Maart 1873)； zie oohter ook Indischo Gid a April 
190G, bla 633 on vlg. 
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NAAM. BESTEMMING 
INDEELING IN 

VEEL- 
VOUDEN EN 

ONDER- 
DEELEN. 

WAARDE. 

Oude. M e t r i e k e. 

Gewichten. 

Kilogram ...............  
Hektogram .... 
Dekagram  .............  
Gram  ....................  
Decigram ..............  
Centigram  ............  
Milligram  .............  
Pikol  .....................  
Kati  ......................  
ThaH  ....................  ...  
Tji  ........................  
Timbang, Mata of 

Hoen  .................  
Tond  ......................  
Ons ........................  
Lood  ......................  
Thail  ......................  
Reaal  .....................  
Soekoe  ..................  
Tali.........................  
Wang .....................  
Thail  ......................  
ThaH  .....................  
ThaU  .....................  
Thail  ......................  
ThaU  .....................  ..  
Thail  ......................  
Karaat ....................  
Pond  ......................  
Ons ........................  
Drachme  ................  
Scnipel  ..................  
Grein  .....................  
Pond  ......................  
Ons ........................  
Drachme  ................  
Scrapel  ..................  
Grein  .....................  
Kojang  ..................  
Kojang  ..................  
Kojang  ..................  

 
:弓""；■ Z 

* ■- MAT JAN (JAV.). CoIIectiefnaain voor PAN- 
怂 5- TER en TIJGER (zie aldaar). 
厂 MATJAN GOGOR, M. KOEMBANG, M. 

8R0ENI, M. TANDANG, ---------  ------------------  一 
P ANTER. 

MATJAN LOREK, M. 
GER. 

MATJAN    wg 
MAT J ANN AN. Javaansch woord 

Bpinnen, Salligradae. 
tri%%?警严呼chap en gelijknamig dis- 
警。血呼fdeeling Manindjau, afdeeling 
跆 W硕kuM. De nagriMatoerligf 

•:津柴 V g-；秒 u|8tekgdc pasanggrahan her- 
bergtde toensten, die van FoJt.de ^>ck de re 8 

diversen 10 hektogram 1 
 10 dekagram  0.1 
 10 gram  0.01 
 10 centigram  0.001 

,, 10 centigram  0.1 
 10 milligram  0.01 
  0.001 
handelsgewicht 100 kati 125 Amsterdamsch pond 61.7613 
 16 thail 1.25 Amsterdamsch pond 0.617613025 

opium 10 tji  0.038601 
» 10 tiembang  0.003860 

   0.000386 1 
handelsgewicht 16 ons 1 Amsterdamsch pond 0.49409042 
 2 lood 1 Amsterdamsch ons 0.030880 
  1 Amsterdamsch lood 0.015440 
edele metalen 2 reaal 2 Spaansche mat 0.054090 
 4 soekoe 1 Spaansche mat 0.027045 
 2 tali 0.006761 
 3 wang  0.003381 
   0.001127 
   0.05 
   0.04 

idem en opium  
lht katti 0.038601 

,,  
1/12 Amsterdamsch pond 0.041174 

,,  
1/28 kilogram 0.035714 

   0.055585 
diamant   ±0.000205 

medicinaal gew. 12 ons % pond Holl. Trooisch 0.36912579 
 8 drachme  0.030760 
medicinaal gew. 3 scrupel  0.003845 
 20 阡ein  0.00 J 282 

,,   0.0000G4 
,, 12 ons •/8 kilogram 0.375 
,, 8 drachme 0.03125 
，， 3 scrupel  0.00390G 
，， 20 grein  0.001302 

,,   0.000065 
rijst te Batavia  27 pikol 1667.555 
rijst te Semar.  28 pikol 1729.316 
rijstteSoorabaja 

/ 
30 pikol 1852.839 

KG. 

G. 

M. TOETOEL. Zio 
LORfiNG. Zie TIJ- 

POETIH. Zie OUDHEDEN. 
* TTWVXJ voor Spring. 

lang? een der ongeveer 15 K.M. lange, schilder- achtigo 
wegen naar Matoer maken om van daar uit het meer van 
Maiundjau te bezoeken of het in de diepte beneden zich 
to bewondoren. Twee pun ten in den O.lijken bergrand 
om hot meer, nl. Poontjak Boekit en Pad an g Galang- 
gang, lecnon zich hiervoor bij uitstok. Mork- waardig is 
nog hot in deze hooge strcok wolig tierende zwaro 
suikerriet, dat echter een bo- trekkelijk laag 
suikergehalte hecft. Do riot- fiuikcr (sakar) uit dezo 
streek is bekcnd on wordt uitgevoerd naar .padang 
.Pandjang en naar do benedenlanden./4-件;’ 

MATRIARCHAAT. Zie HUWELIJK. 
MATRICARIA CHAMOMILLA L., fam. Corn- 
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potilae. Onzo kamille, dio in sommigo declon van do 
Preanger wordt aangoplant om er do inlandsche thee mee 
te vermengon, en deze ecn bijzondore smaak to go ven en 
do transpiratio te bovorderen. 

MATTEN-SCHELPEN. Zie DONAX. 
MATTHES (DR. BENJAMIN FREDERIK). Gob. to 

Amsterdam 16 Jan. 1818 uit het huwe- lijk van Ds. H. J. 
Matthes en W. M. E. Hoyer. Van 14 Sept. 1835 tot 21 
Juni 1838 studeerdo hij to Leiden in. de letteren en 
godgeleerdheid en van 1838 tot 1841 aan het Luthersche 
Semi- narium te Amsterdam； promoveerdo to Leiden 
honoris causa in do letteren (1848) en werd 6 Oct. 1841 
proponent bij de Ev. Luthersche kerk. Na een korten tijd 
den dienst te Rotterdam te hebben waargenomcn, zotto 
hij zijrie studien te Heidelberg voort, was van 1844 tot 
1848 subdirector van het Zendeling-instituut te Rotter-, 
dam on vertrok in 1848 naar Indie als afgevaar- digde van 
het Ned. Bijbelgcnootschap voor Zuid- Oelcbes, met 
opdracht om de Makassaarsche en Boegineesche talen te 
beoefenen, de hulpmid- delen tot het aanleeren dier talen 
te vervaar- digen en daarna den ganschen bij be! in beide 
talen overtezetten. In 1858 keerde Dr. Matthes tijdclijk 
naar Nederland terug； in 1861 vertrok hij opnieuw naar 
Zuid-Celebes, vertoefde van 1869 tot 187G weder in 
Nederland, doch keerde in 1876 naar Makasser terug, 
volgens verlangen van de Regeering cn met goedvinden 
van het Ned. Bij belgenootschap, tot het opriehten eener 
Kweekschool voor ini. onderwijzers, alsmede tot 
oplciding van tolkcn voor het Makassaarsch en 
Boegincesch. Den 31en Oct, 1879 werd Dr. Matthes op 
vorzoek cervol ontslagen cn vestigde zich in Nederland 
tot het voortzetten van zijn bijbelvertaling in het 
Makassaarsch en Boegi- noesch; hij vestigde zich te 's 
Gravcnhage. Zijnc groote verdiensten werden o. a. geeerd 
door zijn benocming tot Lid der Kon. Akad. van 
Wctenschappen (1888) ;in 1881 word hij honoris causa 
bevorderd tot doctor in de taal- en letter- kundc van den 
O.-I. archipci. Dr. Matthes ovcrleed te Nijmegen op 9 
October 1908. 

De ho of d we rkzaa m heid van Dr. Matthes ligt op het 
gcbied dcr taal-, land- cn volkenkunde van Zuid-(Jelebos. 
Door hem zijn uitgogeven do navolgonde werken: een 
Maleisch lecsboekje, getiteld: „Bcbrapa perkara akan 
segala soerat perdjand jian bahroe" ； 't Arabise he „ 
Aboc-1- Mahasin*s Annales, Tomi I pars prior", met 
Prof. T. G. J. Juynboll, Lugd.-Batav, 1852； „Bcknopt 
verslag van mijn verbiijf in dio binnon- landen van 
Oolebcs, waar Boegincesch gesproken wordt/' (in de 
Berichten van het Bijbelgenoot- schap in 1856)； 
„Makassaarsche Spraakkiinsf', Amst. 1858； „ 
Boegincesch heldendicht op Daeug-Kalabb6c, waarin o. 
a. de dood van den ainbtenaar T. baron Oollot d'Escury 
cn de zegepraal dcr Hollandscho waj)enen bezongen 
woixlcn. Met vcrtaling en aantcekcningon,\ Makassar 
1858； „Een Makassaarsch—Hollandsch woordenboek, 
met een Hollandsch—Makas- BaarMch woordonlijst, 
opgavc van Makassaarsche plantennaincn, en verklaring 
van con tot ophcl- <lcring bggevoegden 
cthnographischen atlas", 1859； id. 2o uitg. met con atlas 
van 15 platen in fol., ,s Grav. 1885; „ Makassaarsche Oh 
res to- mathic, bevattendo: oorspronkelijke Makas- 
eaarscho geschriften in proza on poiizic, van 

aanteckeningen voorzien en ten dcele vertaald \ Amst. 
1860； id. 2e uitg, 1885; „Boknopt verslag van cen paar 
tochten in de binnenlanden van Oolebcs in 1857 en 1861'' 
(Berichten van het Bijbelgenootschap) ； „Boegincesch 
heldendicht op den cersten Bonischen veldtocht van 1859. 
Mot vertaling en aanteekeningen", Makasser 1862； 
„Proevo eener Makassaarsche vcrtaling des Koran*8** 
(Bijdr. t. t. 1. en vlk. 1862)； „Korto beschrijving van het 
Celebisch kaartspel genaaird 0 m i‘‘ (Tijdschr. v. h. Bat. 
Gen. XI)； „Boegineesche OhTestomatrhie,- 
bevattendel~borspron- kolijke geschriften in proza en 
poezie, van aan- teekeningen voorzien, en ten deele 
vertaald. 3 deelen. 't» Eerste deel verschenen te Makassar 
1864； 't twecde en derde deel te Amst. 1872； „Eenige 
Makassaarsche on Boegineesche legen- den>, (Jaarboekje 
Celebes 1864)； „Verslag van een uitstapje naar de 
Oosterdiatrikten van Celebes, van 25 Sept-, tot 22 Dec. 
1864 (Jaarboekje Celebes 1865)； „0ver de Wadjoreeze^'
、 met hun handels- en scheepswetboek", Makasser 1869
； ,,De Makassaarsche en Boegineesche koetika's 
(gunstige en ongunstige tijden), met 16 platen" (Tijdschr. 
v. h. Bat. Gen. 1869); „Eenige opmerkingen omtrent en 
naar aan- Iciding van dat gedeelte van Dr. J. J. De Hol-
lander's Handleiding bij de beoefening der land- en 
volkenkunde van Nederlandsch Oost- Indie, hctwelk 
handelt over het Gouvernement van Celebes en 
Onderhoorigheden" 1872, (Bijdr. t. t. 1. en vlk.)； „Over 
de bissoe's of heidenscho priesters en priesteressen der 
Boegineezen, met vier platen'', 1872 (Werken der Kon. 
Acad. v. wet. Afd. letterk.); „Bijdragen tot de Ethnologie 
van Zuid-Oelebes", 's Grav. 1875; „Kort vorslag 
aangaandc alle mij in Europa bekende Makassaarsche en 
Boegineesche handschriften", Amst. 1875； 
„Boegincescho Spraakkunst", Amst. 1875； 
„Bocginecsch—Hollandsch woordenboek, met eon 
Hollandsch——Boegineesche woordenlrjst, en verklaring 
van een tot ophcklering bijgovoegden cthnographischen 
atlas**, Amst. 1874. Met een atlas van 22 platen ； 
„Makassaarsche aardrijks- kunde van Celebes'', Makasser 
1876； „Makas- saarschc aardrijkskunde van Nederl. 
Oost- Indie", Makasser 1877; „Boegineesche aardrijkale 
unde van Ncderl. Oost-Indie,\ Makasser 1880; „Vervolg op 
't kort verslag aangaando alle mi) in Europa bekendo 
Makassaarsche en Boegi- nocsche handschriften", Amst. 
1881 ； „Eenigo proe von van Boegineesche en 
Makassaarsche poezioM, 's Grav. 1883; „Einigo 
Eigenthum- lichkcitcn in den Fosten und Gewohnheiten 
der Makassaron und Buginesen,\ Leiden 1884； „ 
Boegineesche en Makassaarsche Legenden", 's Grav. 1885
； „Over de Ad&'s of gewoonten der Makassaron en 
Boegineezen" (Versl. en Meded. d. Kon. Acad. v. Wet. 
Afd. letterk. 3e rooks, DL II, st. 2, 1885); “Supplement op 
hot Boegi- neesch woordenboek", 's Grav. 1889; „Makas- 
saarscho vertaling van de Bijbolsche goschied- verhalen in 
2 X 52 lessen", 1890; “Boegineesche vertaling van do 
Bijbelscho gcschicdvorhalen in 2 x 52 lessen'', 1890 
benovens volledigo Bijbelvertalingon in het Makassaarsch 
on Boe- gineesch. 

MATULESI, ook genoemd Matulcsia (Thomas) het 
hoofd der opstandolingen op het ciland Honimoa 
(Saparoea) tijdens de overname van het bestuur dcr 
Molukkou door den landvoogd 
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Jacobus Albertus van Middelkoop in 1817, 
werd 16 December 1817 ter hoofdplaats Ambon 
terechtgesteld op het plein, buiten fo* Nieyw-_ 
Victoria, op het zoogenaamdo Groono zoodje. 

van M&tulesi werd in een ijzeren 
kooi aan do Oost-kust der baai tentoongesteld. 

Zie M. Boelen: „Bladen uit het Menioriaal 
van den Vice-Admiraal J. Boelen, biz. 287. 

MAUCATAR (MAOEKATAR). Landschap op 
het eiland Timor, dat ingevolge grensregeling- 
verdrag (opgenonion in Ned. Stb. 1905no. 382, 
Ind. Stb. 1906 no. 194), aan Portugal is ovor- 
gegaan tegen ovemcming -door Nederland van 
de landschappen Noinioeti, Tahakay en Tamiru 
Ailala. 

MAUMfiRIE. Zie MAOE皿RE. 
MAURITIUS-HENNEP. De vezels uit do bla- 

deren van Fourcroea {Fourcroya) gigantea, een 
Amaryllidacee uit trop. Amerika, thans in alle 
tropische en subtrop. streken gekweekt, vooral 
op Mauritius, waar de plant ook verwilderd is. 
Wordt in Ned. Indie nog niet als vezelplant 
in het groot gekweekt. 

MAURITSBAAI. Het Oostelijke gcdeelte van 
de Panandjoeng- of P6nandjoeng-baai (zie 
aldaar), aan de Zuidkust van de res. Preanger 
Regontschappen, welko baai door het schier- 
eiland Panandjoeng in twee deolen gesplitst 
wopdt. 

MAWARA en SEMIOE. Eilanden in het Wes- 
ten der Tritonbaai, dicht onder den vasten wal (Zuidkust 
van West Nieuw-Guinea). Op eerstgenoemd. eiland ligt 
een gelijknaxnige kaiu- pong, waar een radja moeda 
zetelt en onder wien ook ressorteert Lobo, in den 
N.W.hoek der baai, waar van 1828—1836 het fort Du 
Bus stond. 

MA WAS (MAL.J. Zie ORANG OETAN. 
MAYER (LEENDERT THEODORUS). Zoon van F. J. 

B. Mayer, geboren den 20en Juli 1851 te Tandjoeng Kaik 
in de afdeeling Tang6- rang der resid en tie Batavia. 

Mayer genoot in zijne jeugd onderwijs aan een lagere 
school te Bataviajbn daarna op het later tot een 
hoogerelnirgerschool met 5-jari- gen cursus 
gereorganiseerd Gymnasium Willem III. Na te hebben 
voldaan aan het gcdeelte A van het examen voor Indisch 
ambtenaar, trad hij in dienst als klerk bij het departement 
van financier! en volgde inmiddels de lesson der aan die 
onderwijsinrichting verbonden afdeeling voor de taal, 
land- en volkenkunde van N.-L In 1872 geslaagd in het 
zoogenaamd groot ambtenaarsexamen, kreeg hij eene 
aan- stelling als ambtenaar ter beschikking bij de 
landelijke inkomsten en cultures en werd hij geplaatst in 
do residentie Banjoemas. In 1874 ging hij over naar het 
binnenlandsch bestuur en bleef met eenigo 
onderbrekingen bij dion diensttak tot 1888, het laatste 
jaar als assistent-resident. 

Na zijne pensionneering wydde hij zich aan zgne 
liefhebberij om allerlei proeven op land - bouwkundig 
gebied te nemen en overleed 6 November 1914 te 
Bandoeng. Mayer was een jjverig beoefenaar 
van~d6"~op' Java gesproken inlandsche talen, 
inzonderheid van het Ja- vaansch. Hij sprak het dan ook 
vloeiend. Ge- durende zyn eerste verlof in Europa heeft 
hij den tijd benut om zich onder leiding van Prof. Dr. H. 
Kern op het Sanskrit toe te loggen, 

waarvan hy do konnis noodig had voor het 
..bestudeeren van hot oud Javaansoh — het Kawi 
—en de wajang literatuur. 

Aanvankclijk was hot zijne bcdoeling bij zijno 
vcelvuldigo aanrakingen met de bovolking 
sleclits aanteekeningen te maken. Gelukkig is 
hij bezweken voor de driiigende verzoeken van 
hon, die zijn wetenschappelijken aanleg kenden 
en heeft hij er in toegestomd die aanteekenin- 
gen uit te werken en te publiceeron. Zijn voor- 
naamsto werk is een ethnologischo studie, die, 
onder den titel van EenJ)lik~in het Javaansche 
Volksleven, in twee deelen, voorzien van photo*s 
en een gfoot aantai in den tekst geplaatsto 
illustraties, te Leiden in 1897 verscheen. 

In zijne voorrede op de derde uitgave van het 
I Jayaansch-N. derlandsch Handwoordenboek zegt 
Prof. Dr. A, 0... Vrecde^ Wat dansen, spelcn en 
dergelijke betreft, kan men overigens in het 
\yoortreffelijke werk van den heer L. Th. Mayer 
„Een blik in het Javaansche Volksleven" leer- 
zame en uitvoerige bcschrijvingen vinden om- 
trent woorden, die het maats:happelijk leven 
der Javanen betreffen. Mede verdienen de aan- 
dacht zijno ethnologischo schetsen: De. Javaan 
als landbouwer en veejokker en De Javaan als 
mensch en als lid van het Javaansche huisgezin. 

Niet onbelangrijke b-ijclragen voor de kennis 
van de folklore van Java bevatten zijne studien: 
Javaansche legendcn en sagen in Nederlandschen 
en Javaanschen tekst, De Sidekahs en Slame- 
tans in de desa, geschrevcn in vereeniging met 
den suikerfabrikant J. F. A. C. van Moll. Als 
linguistische publicatien jnogen genoenid wor- 
den: Praktisch Maleisch-Hollandsch, Hollandsch- 
Maleisch handwoordenboek benevens kort begrip 
der Maleische. woordvorming en spraakleer; 
8 er at pake.m, zynde een verzameling van 24 
schetsen van wajangverhalen ； Lakon Kresna 
go eg ah, een tekstboek van het wajang verhaal 
Krgsna goegah, zooals hot door den dalang 
wordt voorgedragen ； J avaansche- Hollandsche 
samenspraken ; Hollandsche-Lwigmaleische sa- 
menspraken; Pcladjaran baik, ecn omworking 
van het werk over de geneesmethode van den 
Duitschen geneesheer L. Kiihne, in het Ma- 
leisch, dat op Java gesproken wordL； Jfikajal 
Pilias Pog, con Javaansche bewerking van Jules 
Verne's： De reis om do were Id in tachtig dagen. 

Blijkens do Sept.-aflevering 1917 Indischo Gids 
verscheen bij G. KoJff en Co. te Batavia: De kokospalm 
of klapperboom door L. T. Mayer. Deze proevc cencr 
monographic van den Cocos nucifcra L. was bestemd a)s 
ant- woord op de door de Commissie van het Kolo- niaal 
Museum uitgeschreven prijsvraag. Het manuscript word 
te laat ontvangen om tot mededinging te kunnen worden 
toegelaten. Een weinig omgewerkt is het nu door de firma 
Kolff openbaar gemaakt. 

In zijn Serat kandoengan heeft Mayer een me-
morandum samengesteld van ambtclijkc voor- schriften 
en bepalingcn, cen zeer nuttige hand- leiding voor de 
Inlandsche landsdienarcn bij de vervulling van hunne 
dicnstplichten. Bij gc- mis aan volledigo vertalingen van 
Staats- cn bij- bladen voorziet dit werk in een tovoren 
bestaan hebbende leemte. In betrekkolijk korton tijd be- 
leefde het eene tweede uitgave. 

MBLIAU (DAJ).Zic GIBBON. 
M'BOETA. Een meer, gelcgen op Nieuw- 



M'BOETA—MEDAN. 691 

Guinea, ten N.-O. van do Kajoo M6rah- of Pisangbaai (op 
do Z.kust ton W. van do Etna- baai), op ongevecr 200 M. 
bo von do zeo. Het meer wordt hoofdzakclijk gevoed door 
do uit het N.W. stroomendo Moeroewaller, torwijl ook 
eene uit het N.O. komende rivier in het meer valt. Met 
twee riviertjes, waarvan 66n een ondergrondschen loop 
heeft, watert het af naar do Kajoe Mdralibaai. Het meer 
bestaat uit tweo kommen, waarvan do meest O.lijke do 
grootste is; beide kommen staan door een ondiep kanaal 
met elkander in gemeenschap. Het meer is grootendcels 
met riet bedekt, dat niet hooger groeit dan e6n meter 
boven do watervlakte; onder water is het echter eenige 
meters lang. Ten N.W. van het M'Boetameer ligt het 
Kamaka Waller meer (zie aldaar). 

TAREUfiM. Een landschap van de onder- 
afdeeling Sigli, afdceling Noordkust van Atjeh, met 216 
geregistreerde mannen (uit. 1915). Waarnemend 
bestuurder is Teukoe Amat, wiens korte verklaring dd. 9 
Juni 1900 is goedgekeurd en bekrachtigd bij Gouv. besluit 
van 10 Febr. 1901. MB Tareuem is eigenlijk ecn 
wakeueh- gebied, evenals Hot, waaraan het in het Oosten, 
en Andeue en Lala, waaraan het in het Zuiden grenst. 

MEA (N. Celebes). Zio MUIZEN. 
MECHELEN (HENRI LOUIS CHARLES TE). Geb. 5 

Oct. 1841 to Rembang, over]. 30 Mei 1917 to Bandoeng. 
Javanicus van beteekenis, on tusschen 1865 en 1895 de 
meest vermaarde jager op groot wild van Java. Na studien 
te D&fG voor Ind. anabtenaar, achtereenvolgens goplaatst 
in RSmbang en de Preangcr, van ]875—79 lecraar in het 
Javaansch en Maleisch aan het Gymnasium Willem III te 
Wcltevre- don, van 1882—85 ass.-resident te Djocana^. 
spcciaal bclast met het tegengaan van den 
opiumsmokkolhandcl. Sinds Mei 1885 benoemd tot 
Resident, tijdelijk bclast met de leiding dor inaatrcgelcn 
tor zeo tegen denzelfden sluik- handel („Rcsi<l dn 
Laoef*), met standplaats SSmarang, weldra RSmbang; in 
Oct. 1889 tot Hoo fd i n spectcu r voor de 
opiumaangelegen- ho(lon ； gaat in 1893 met verlof, on 
wordt in Mei 1898 ccrvol ontslagcn. Zio het „In Memo- 
riamn van G. P. Rouffacr in Ncderlandsch Indie, (Duel on 
Nieuw, 2en jrg. (1917-18), p. 305—312, mot portret. 

Schrijvor van do merkwaapdige schcts, ,,Eenige dagon 
het desalovcn mccgclccfd" (Tijdschr. Bat. Gon. XXV, 
1879, p. 165—195, 256—318); do studio „Ecn on ander 
over de wayangs, (aldaar, p. 72—107); on bezorger voor 
den druk van div. Jav. teksten uit de wajang poorwa, in 
deel XL (1879) en XLIII (1882) der Ver- handelingcn Bat. 
Gen.； (lit laatste met Voor- redo van Prof. Kern. 

M^DAN. Hoofdplaats van het gouvernement OoslkuHl 
van Sumatra, gologcn aan do Deli rivier, in do 
onderafdccling Benedcn Deli en biiinon het gobied der 
sookoo Sapoeloch doowa Kota (Deli), bowoond door 
ongeveer 2000 Euro- pcanen, 14000 Chincczcn, 200 
Arabiercn, 3000 andero Vrccmde Oosterlingcn on 17000 
Inlanders, dus 土 36000 inwoners (in 1915). Dezo plaats 
is do zctol van het hoofd van gewestelijk bestuur 
(Gouvorneur), aan wien eon ass. resident is toegevoegd, 
alsmcdc van het afdeclings- en ondcrafdeelingsbestuur 
(n,ss. resident en con- 

trolours). Er is een gemeenteraad gevestigd, voorgezeten 
door den burgemeester, terwijl do zoogenaamdo 
cultuurraad daar eveneons zijn vergaderingen houdt. Do 
laatsto is een localo raad in den geest van do gewestolijko 
radon op Java. Voorgezeten door den Gouver- neur, 
behartigt hij do belangen van hot gowest met uitzondering 
van die der afdeclingcn Si- meloengoen en^ do 
Karolanden on BSngkalis (Ind. Stb. 1909 no.TBIpVoorts 
zijn hier go- vestigd een Raad v. Justitie en een wees- 
enboedel- kamer,die,behalvo het gewest Oostkust van 
Sumatra, do gewesten Atjeh on Onderh. en Riouw en 
Onderh. tot hun ressort hebben; ook eon land- raad houdt 
te M6dan zitting. Openbare gebouwen zijn, behalvo do 
verschillendo blokken voor de onderscheideno takken van 
den Gouvemements- dienst, waaronder het monumentale 
post- en tele- graafka.nt.opr en het paleis Van justiiieraf- 
zonHerlijk genoemd behooren te worden, het 
raadlmis_j?n het karapatan -gebouw. 
~ De fraaie gouvemeurswoningL omgeven door een ruim 
park, ligt op een mooi punt in het Poloniakwartier, terwijl 
velo groot© cultuur-, handels- en indiistrie-gobouwen nict 
weinig het aan zien dezer zich meer en meer uitbreidende 
stad, waar zich ook twee ruime en nieuwerwets ingerichte 
hotels bevinden, aantrekkelijk maken. 

Het Oostelijk gcdeclte der plaats, waar de kampongs 
der onderhoorigen van hot zelf- bestuur zich bevinden, 
wordt beheerscht door het in een uitgestrekt park gelegcn 
en in Moor- schen stijl opgetrokken sultanspaleis, waar- 
tegonover do uit ruime bcurs gebduwdo moakee on het 
eigonlijke woonverblijf van den sultan zijn gelegon. 

Uit ecn wetenschappelijk, hygienisch en 
maatschappelijk oogpunt verdienen nog vermelding het 
geheel door eenige cultuurmaat- schappijen bekostigdo en 
onderhouden proef- station voor do voornaamsto 
gewestelijke cultures, het oveneens door diezelfde 
instellingen gebouwdo en aan hot Gouvernemont in 
cigcndom overgedragen quarantaine-gebouw, waarin voor 
1000 in observatie gesteldo personen plaata is, alsmede. 
de gebouwen voor doortrekkonde im- migranten, het asyl 
voor invaliede contract- arbeidors en hot bacteriologisch 
laboratorium. 

Deze stad draagt een geheel eigen stempel, zij hceft 
niet con Europeesch, doch ook niot een typisch Indisch 
aanzion； door regelmatigen aanleg, dio van den beginno 
af in het oog is gohouden on opvallondo netheid 
ondorschoidt zij zich gunstig van hot mcc rend eel der 
grootere oudo Indischo pluatson; duidelijk is aan alios te 
bespouren, dat aan de verzorging van hot uiterlijk do 
achterocnvolgondo bestuursambtenaren de grootsto 
aandacht bestecd hobben. 

Do plaatselijko politiemacht, zoowel als do geheel uit 
Europeanon bestaando vrijwilligo brandwcer (een unicum 
in Indie) on de openbaro vervoermiddelen (tweewieligo 
rijtuigon bospan- nen met Batakpaardjcs) mogeu gezien 
worden. 

M6dan is het bclangrijksto spoorwcgmiddel- punt van 
Deli (zie aldaar). 产繇] 

Aan do overzijdo dor rivier liggen, tusschen do Deli- 
en Baboerarivieren, het militairo kampe- ment en het 
militaire hospitaal, terwijl in de nabijhcid daarvan do 
officicrs-woningen worden aangetroffen. 

Zio J. T. Cremer, Eigen Haard, 1889.; dito, 
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Een land van onbogrensdo mogolykheden (Nicuws v. d. 
Dag 1 Juli 1914); Ind. Mere, 1914 no. 6； Buiten, 10 
Januari 1914. .' <" 

M它DAN GOBNOENG is een berg, in do 
binncnlanden van Djambi gclegcn, die evonals de G. 
Lalo, uit het vlakke land oprijst. Do Bat-ang Hari stroomt 
tusschcn boido bergen door. 

MEDANG. Eon van de 4 grooto eilandon van het 
gouvemoment Oostkust van Sumatra, die in hot Zuidcn 
van do afdeeling Bengkalis zijn go- logen, tusschcn -de 
Kampar cn de Sink. Het is grootendcels mocras en wordt 
zoo goed ala niot bewoond. 

MEDANG ARA. Zie VAARTUIGEN. 
MEDAR (Kei-eil.). Zie KOESKOEZEN. 
MEDEDEELINGEN (van het Bureau voor de Best 

uurszaken der Buiten bezittin gen, bewerkt door het，
Enoyclopaedisch Bureau). Blijkens de inleiding van de 
eerste aflevering der „Mededcelingen enz.” bracht het 
feit, dat in do laatste jaren de bezittingen buiten Java en 
Madoera geleidelijk in hoogere mate do aan- daclit zijn 
gaan trekken, mede, dat er in ruiniero zoowel ambtelijke, 
als particuliere kringon be- hoefteontstond aan nicer 
bekondheid met do in die gedeelten onzer kolonien 
bestaande toestandon, en word er meermalen bij de 
Rcgeering op aan- gedrongen, dat de gegevene, die zij ter 
zake in rapporten, verslageu en adviezen van haro 
ambtenaren ontving, door publicatie mecr toe- gankelijk 
zouden worden gemaakt. Een dergelijk door de 
Vereeniging „Moederland en KolonienM te *s 
Gravenhage onder dagteekening van 22 Mei 1908 
ingediend verzookschrift was de onmid- dellijke 
aanleiding, dat de vraag, hoe aan den drang uaar 
publicatie van gegevens aangaande de Buitenbezittingen, 
kon worden tegemoet ge- komen, in gezette overweging 
we rd genomon. Dit rekest deed o. m. den toenmaligen 
tijdclijken Ad viseur voor de bestuurszaken der Buiten- 
bezittingen, den heer H. Colijn, bij de door hem in Juli 
1909 ingediende voorstellen tot uitbrei- ding van zijn 
bureau, het denkbeeld opperen om daaraan t-evens eene 
onderafdeeling te verbin- den, welke meer in het 
bijzonder belast zou zijn met de verzameling en 
bewerking van de voor publicatie geschikto gegevens 
betreffende de be- zittingen buiten Java en Madoera Het 
resultaat van zijne voorstellen was de opriebting in 1910 
van het Encyclopaedisch Bureau, waarvoor de fondsen 
bij suppletoire begrootings- wet voor dat jaar (Ind. Stb. 
1910 n°. 476) voor het eerst werden toegestaan. Hoewel 
oorspron- kelijk bedocld we rd het uitgeven van praktisch 
bruikbare monografieiin (historisch, geogra- phisch, 
ethnographisch, economisch cn admini- stratief) van de 
verschiliende deelen der Buiten- bezittingen, welke 
geregeld bijgehouden zouden moeten worden, is toch op 
aanbe veJing van den toenmaligen Dirccteur van 
BinncnJandsch Beet uur, den heer S. de Graaff, een 
cenigszins andere weg ingeslagcn. Al zou de 
eamenstelling van monografieen in den omschreven zin 
hoofd- zaak moeten blijven, zoo zouden, volgens diens 
meening, toch de gegevens, welke het bureau bereikten, 
reeds dadelijk kunnen worden be- werkt en gepublieeerd 
als periodiek verBchijncnde Medededingen van Jiet 
bureau voor de Be^tuurs- sken der BuiUrAkzitling<>n,\ 
Behalve de verzorging van deze periodieke Benchten, 
bestaat de taak van het Encyclopae- 1 

disch. Bureau voorshands dus nog uit de saiuon- stelling 
van gowestelijko monografieen en niede- working, voor 
zoo ver do Buitenbczittingen betreft voor het 
Departement van Binncnlandsch Bc- stuur, aan do Korto 
Berichtcn voor Landbouw, Handel en Nijvcrhcid van. hot 
Departement van Land bo uw. 

Do eerste aflevering dor Mcdcdeelingcn ver- scheon 
in 1911; er zijn tot cn met 1916 reeds 11 afleveringon 
uitgekomen, handelende over ver- schillendo 
zelfbesturendo landschappen in do 
Buitenbezittingen(aardrijkskundig, geschiedkun- dig, 
economisch) en over ethnographischo by- zonderheden, 
voorts over plaatselijke fondson, over cultures, over den 
invloed van den Euro- peeschen oorlog op den 
productenhandel, inzon- dorheid dien van do 
Buitenbczittingen, over de handelsbewcging in do 
Buitenbczittingencnz. Zio: Het Enc. Bureau, T, A. G. 
tweodo sorio, Deel XXXV, (1918), no. 2, biz. 265 v.v. 

MEDEDEELINGEN VAN 's LANDS PLAN- 

TENTUIN. Zie BOTANISCHE LITE RATU UR, Deel I, biz. 

402. 
MEDHURST (DR. WALTER HENRY), gebore n te 

Louden, 1796, gestorven aldaar 1857, word in 1816 door 
het Londensch Zendelinggenoot- schap uitgezonden als 
zendingsdrukker; over Madras reisde hij naar Malaka, om 
Dr. Milne aldaar te helpen by den Zo nd in gsa r be id, 
dien do Engelschen van uit die plants op groote schaal 
wilden onderncmen. De Maleische sclirij ver Abdoellah 
bin Abdoelkadir Moenaji beschrijft in zijne Autobiografie 
(bl. 185, 186) het optreden van Med hurst aldus: „Eenige 
dagen daama kwani de Heer M. te zamen met zijne vrouw 
en een stiefzoon genaamd George. Zijne vrouw was geen 
Europeesche, maar van Engelsch-Ben- galeesche of 
Klingaleesche afkomst, want ik weet dit, omdat zij Tamil 
kende. Als ik het niet mis heb, was zijne vrouw ouder dan 
hij. De heer M. was in zijn optreden zeer ijverig; hij 
spande zich sterk in om te lecren, daarbij had hij verstand 
van het drukkersvak cn wat daartoo behoort. Zoodra liij 
was aangekomen, kreeg ik van den heer Milne opdracht 
om hem Maleiscli te leeren spreken en lezen. Na een 
korten Iecrtij<l kon hij reeds wat spreken en lezen en toun 
hij zoo ver was, begon l)ij met Chincesch leeren. Hij had 
een zeer helder inzicht on een vlug hoofd; ai wat hij wilde 
lecrun, kendo hij spoedig." Van 1819—1822 werkte Med 
hurst op Poclau Pinang； daarop vestigde hij zich te 
Batavia. J£ij was tocn reeds bekend met Chineesch cn 
Maloisch en ar- beidde vooral onder de Chincezen, niaar 
ook onder. de Maleisch sprekende bevolking. Hij is de 
stichter der Engelschc gemceute te Batavia on der 
Engelschc kerk op Parapatan. Behalvc door prediking, 
werkte hij ook door het oprichtcn van scholen en van eene 
drukkerij waar, bchalvo Europeesche tulen, ook 
Chineesch, Javaansch en Maleisch werd gedrukt. In het 
beJang der zending ondernam hij reizen naar Oost-Java 
(1825 en 26), Malaka en Borneo (1827 en 28) en Bali 
(1829), om op goedc gronden to kunnen aansporen tot het 
beginnen met hot zcndingn- werk in die strekeh. In 1833 
stichtte hij ten bo- hoe ve van on verzorgde Indo-
Europeesche weezen het Parapattan Orphan Asylum. In 
het Tijdschr. v. Ned. Jndie, Jrg. Ill, bl. 456 staat een stuk 
van hem over dit gesticht, dat ook nu uog Parapattan-
Weeshuis beet, al is het ook reeds 
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lang in ccn ander deci van Batavia gcvcstigd. Voor do 
zcndclingen, dio in Indie kwamen, was Med hurst eon 
helper en Icermecstcr； in 1826 bohoordo Giitzlaff tot 
zijnc lecrlingcn in het Chineosch. To zamen met Ds. 
Looting bowerkto M. de horziening dcr vertaling van het 
Nicuwc Testament in hot Malcisch van Soerabaja. In 
1835 ondernam hij eon belangrijken ondorzoe- 
kingstocht langs de kusten van China, daartoe 
uitgcnoodigd door zijn genootschap, dat zijn zendeling 
in China, Dr. Morrison, door den dood had verloren. Het 
volgend jaar keerdo hij terug .aar Batavia en ging met 
verlof naar Engcland, waar in 1838 een bclangrijk werk 
van hem ver- schecn: „Chin a, its state and prospects, 
with especial reference to the spread of the Gospel". 
(Nederlandsche vertaling in 1839 verschenen to 
Rotterdam, met den titel: China, toestand on 
vooruitzichtcn van dat Rijk). In 1838 was hij wedcr te 
Batavia terug, waar hy zeer ontmoedigd word door den 
achtcruitgang zijner scholon en de tegenwerking van het 
bestuur. Hij hief de scholen op on stichtte ecne 
kweekschool voor Chineesche jongelieden, die aan het 
Parapattan- gesticht word verbonden ； zijne vrouw 
zorgde voor het onderwijs aan de Ohineesche meisjes. 
Maar toen in 1842 de Zend ing in Ohina were! 
toegelatcn, vertrok hij in het volgend jaar naar Sjanghai, 
waar hij ook eene drukkerij oprichtte en verder door 
prediking, onderwijs, reizen en en letterkundigen arbeid 
op veelzijdige wijze het zendingswerk diende, totdat hij 
in 185G tot her- stel van gezondheid naar Engeland 
moest terug- keeren. In Januari 1857 kwam hij te London 
； twee dagen na zijne aankomst overlecd hij. Med hurst 
was een man van zeer degelijke ken n is on van een vaste 
gcloofsovertuiging, eenigszins stroef van aard. In zijn 
tijd was hij een der beste Sinologcn ； de horziening der 
Chineesche Bijbel- vertaling is voornamclijk zijn werk. 
Zijn loxico- grafische arbeid in het Chineesch, Japansch 
en Koreaansch is zeer omvangrijk (zic de opgave van 
Prof. Millies, in de Algemeene Konst- en Lettcrbode, 
1857, bl. 100—102). In den 2den en 3dcn .Jaargang van 
het Tijdschrift voor Ned. Indie zijn eenige stukken van 
Medhurst verschenen, o. a. een opstcl „Over een 
Favorlangsch Woordcnbock" (2dc Jrg., bl. 432), dat in 
1840 door he in op zijne pers to Batavia werd gedrukt, 
met den titel: Gilbertus Happart, Dictionary of the 
Favorlang dialect of the Formosan language, written in 
165(), translated by W. H. Med hurst. 

MEDINA WORM. Filaria (Dracunculus) me- 
dinencis. Zio INGE WANDS WORMEN. 

MEDINILLA. Plantcngeslncht der Melasto- 
nuitaceeen. Klimmendo of epiphytische heesters mot 
fraaio bloomcn, waarvan verschoidcno Boorton in het 
wild voorkomon. Enkele wo rd on ook gekwcukt. 
Evenals verschillcnde and ere gesJachton van die familio 
hccten z。in het Socndanocsoh Harendong. Do 
bosvnichten wor- (lon gegeton, on de zuurachtigo jongo 
bladeren gobruikt mon op HOininige plaatscn a Is 
groonte. 

MEDOENGA (Nieuw-Guinea). Zic KOES- 
KOEZICN. 

MEDUSEN. Kwftllen. Zie NETELDIEREN. 
MEERKATTEN (Ccrcopithecidae), fa mi lie van Apen 

(zio ftldaar), bohooronde tot. de Catarrhina. De 
voorpooten zijn bij hen korter <1 an of hoog- Htons on 
go veer even lang a Is de nchterpooten; ze hobben 
naakte, verhoornde, dikwijls held er 

gcklcurdc plckken op de billon on dikwijls wangzakken 
(door een huidplooi gevormde zakken, waarin het vocdscl 
tijdelijk bewaard kan worden); verder zijn bij hen de 
haren van den arm aHo met den top naar de hand too 
gericht. Do wangzakken zijn bij de cigenlijko mcerkatten 
(zio JAVAANSCHE AAP, LAM- PONGAAP) en de 
bavianen (zie BAVIAAN, ZWARTE) goed ontwikkeld, 
minder, of ook wol soms niet aanwezig bij de 
onderfamilie der Semnopilhecinae (zie S LANK APEN). 

Van hetzelfde geslacht als de Javaansche aap. en de 
Lampongaap komt in den Archipel nog eon derde soort 
voor, Macacus inaurus Cuv. {Magus maurus), wiens 
woongebied beperkt is tot Z.-Celebes, Moena en Boeton. 
Uiterlijk ver- toont hij veel overeenkomst met den 
eveneens Oclebes bewonenden Zwarten Baviaan, maar hy 
mist de kuif. Hij is grootendeels zwart gekleurd, de 
ondcrdeelen lichter, bruin of grijs; de staart is zeer kort en 
onbehaard. Naar verschillen in kleur worden soms 
verschillende soorten onder- scheiden: M. ochreatus 
Ogilby zou dan het Zuidoostelijk schiereiland van 
Celebes, Moena en Boeton bewoncn, M. ionkeanus 
Meyer het Oostelijk schiereiland, terwijl M. maurus dan. 
alleen in het Zuidwestelijk schiereiland van Celebes zou 
gevonden worden. Een nog grooter aantai soorten worden 
door Matschie (Abhandl. Senckenberg. Naturf. Ges., Bd. 
XXV, H. 2, 1901) onderscheiden. Waarschijnlijk echter is 
hier slechts van individueele variaties sprake. 

Een derde donker gekleurde aap met rudi- mentairen 
staart, Macacus speciosas Cuv. (arc- toides Is. Geoffr.), 
bewoont Noord-Bomeo en Aohter-Indie; hij is van M. 
maurus door zijn helderrood gekleurd gezicht 
gemakkelijk te on- dorscheiden. 

MEES (MR. FOKKO ALTING). Geb. 27 Nov. 1819 uit 
het huwelijk van Mr. R. T. Mees, ad- vocaat enz. te 
Appingedam en M. J. C. de Ra- vallet ； studeerde aan de 
Hoogeschool te Groningen (1837—1842) en 
pronioveerde tot doctor in de beide rechten (1 Juni 1842) 
op eene dis- sertatie： „0ontinens observationes de mora"
； werd ingeschreven als advocaat bij de Arr.- Rechtbank 
to Appingedam cn oefende zich in de rechtspractijk op het 
kantoor van zijn vader tot 1845, toen hij naar Batavia 
vertrok en zich daar nederzette als advocaat en procureur 
bij het Hoog Gerechtshof van Ned.-Indie en den Raad van 
Justitie, welke betrekking hij be- kleeddc tot 1 April 1870
； op laatstgeineld tijd- stip trad hij op als president van 
de Javasche Bank (besluit van den Gouv.-Generaal van 19 
Maart 1870), nadat hij reeds gedurende eenige jaron als 
onbezokligd directeur bij die inrichting had gefungeerd. 

Op 1 April 1873 aanvaardde hij de betrekking van 
president der beide Hooge Gerechtshoven van Ned.-Indie 
(Kon. Bcsl. van IS Jan. 1873), en vertrok drie jaren daarna 
naar Nederland (G April 1S76) na door den Koning, met 
ingang van opgemelden datum, op zijn verzoek en op do 
incest ecrvolle wijze, onder dankbetuiging voor do aan 
don lande bewezen diensten, uit 's lands dienst te zijn 
ontslagen. 

In Nederland teruggekeerd (Juni 1876) trad hij in 
September van dat jaar (Kon> Best van 5 Sept.) op als 
Minister van KoL en bleef in die betrekking werkzaam tot 
2 Nov. 1S77, toen het 
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ministerie Hecmskerk werd opgcvolgd door dat van 
Kappeijnc. 

In 1882 (Kon. Besl. van 13 Jan.) word hij be- noemd 
tot lid van den Raad van State, wclko betrekking hij 
vervulde tot 1 Maart 1889, met ingang van welken datum 
hij kraclitons Bcsluit des Konings (24 Jan. 1889) 
opgetreden is ala president dcr Nederlandschc Handel 
Maatschap- pij, na bij haar sedert Jan. 1S7S te hebben 
ver- vuld do betrekking van Co in missaris des Konings 
teven president van het OoDegie van Oommis- sarissen. 

Tydens hij de rechtspractijk uitoefende en ook later, 
hceft bij hij vcrschillende gelegenhcden voldaan aan do 
opdracht van de Indischo Re- gecring om haar van advics 
to dienen betreffende de burgerlijke en 
handelswetgeving, en o. a. in het jaar 1852, nadat op zijn 
aansporen de handel te Batavia zich te dien aanzicn tot 
de Regeering had gewend, medegewerkt aan de toepasse- 
lijk verklaring van de Europeesche，wetgeving op de 
Vreemde Oosterlingen, voor zoover be- treft hunne 
aanraking met Europeanen, vooral op handelsgebied, 
welk onderwerp cenigo jaren daarna, in eenen anderen 
dan door hem voorge- steldon vorm, geregeld is bij de 
ordonnantie van 1855 (Ind. Stb. no. 79). 

In 1865 en later heeft hij met de Heeren Mrs. Der 
Kinderen en Des Amorie van der Hoe ven en den hun a 
Is adviseur toegevoegden Heer G. Schlegel, deel 
uitgemaakt van eene commissie tot regeling van het 
personenrecht en mccr be- paaldelijk van . het erfreclit 
der Chincezen op Java en Madoera, welke commissie, na 
daaraan te hebben voldaan, ontbonden is in 1871. Dezc 
materie werd op den grondslag van dat ontwerp geregeld 
bij de nimmer in werking getreden Ordonnantie van 2 
Nov. 1892 (Ind. Stb. no. 298). 

Als president der Javasche Bank is een door hem 
voorgesteld en door de deelhebbers en door do Regeering 
goedgekeurd besluit genomen, krachtcns hetwelk in het 
oetrooi en reglement van die instelling, onder hare 
operatien werd op- genomcn de belegging van een derde 
van haar te groot kapitaal in schuld brie ven onder ver-
band van onroerende goederen, terwijl hij voorts bij de 
Regeering heeft aanhangig gemaakt het voorstel om aan 
de operatien dcr Bank uitbrei- ding te geven, in dien zin, 
d>at hare opcratie- middelen en de uitgifte harer biljetton 
geregeld zouden worden naar de hoegrootheid van haro 
specie-kas op den voet als zulks bij de Neder- landsche 
Bank geregeld was. Aan dit voorstel is gevolg gegeven 
na zijn aftreden. 

Als Minister van Koi. heeft hij bij de indie- ning van 
de Indische begrooting voor 1878 o. a. voorgesteld de 
uitbreiding en den aanleg van spoorwegen op Ja va, en 
de middelen tot dekking van de daarvoor benoodigde 
uitgaven aange- wezen. Na zijn aftreden zijn die 
voorstcllen door zijn opvolger ingetrokken, om later bij 
een af- zonderlijk wetsontwerp te worden geregeld. 

Een belangrijk opstel van zijne hand over „Do 
Indische groothandel en de Ohineesche lijn waad- 
handel" verscheen in de Economist 1884. 

MEES. Zie GLATIK BATOE. 
MEESTER „. Afdeelin g van de resiaentie Batavia met 

cone oppervlakte van 1560 K.M.2； verdceld in vier 
districten: Mccster O)rnelis, KSbajoran, BSkasi en 
Tjikarang. De geheele afdeelisig "IjesfaaTuifiiarticuliero 
lan- 

dorijen, in hoofdzaak bestemd voor de tcolt van klappers 
on padi on bij uitzondcring van suiker- riot. Er zijn ook 
vcel graslandon en vruchten- tuinen. 

De naam is afkomstig van eon inlandschen 
godsdienstonderwijzer- of proponent van Banda Ncira, 
Mr. Oornelis Sendn, die in 土 1656 „dicht bij de Groote 
riviere" woonde on aan wion in 1661 het land werd 
afgestaan, dat thans nog den naam Mr. Gtfrnclis draagt 
(Daghregistor 13 Dec. 1656 ciADr. F. de Haan, Priangan, 
le deel biz. 8 en 2c deel biz, 13.). 

De''afdeelingshoofdplaats teldc ult. 1905 3400 zielen, 
waarvan 1700 Europeanen, 土 3000 Chi- neezon en een 
60 tai Arabieren. Zij loo pt ineen met de hoofdplaats 
Batavia, met name Welte- vreden en zal daarmede op den 
duur ook admi- nistratief moeten vereenigd worden. 
Meester Cornells is hoofdzakelijk eene militairc plaats; 
bohalve hot groote garnizoen vindt men er de Militaire 
School, thans dienende tot opleiding voor het 
toelatingsexamen voor den Hoofd- cursus in Nederland 
； de cursus tot opleiding van Inlandsche officiercn en de 
Goweermakers- school. 

Eencentrale(ci viele) go van gen is is pas ge bouwd. 
Do plaats is thans eene gomeente met een gc- 
inecntcraad, waarvan de Assistent- Residen t van de 
afdeeling voorzitter is. 

MEEUWENBAAI. Do Zuidelijkstc inham van de 
Westkust van Java, met het daartegenover liggende 
Prinsoneiland do Behouden Passage vormende. In de baai 
ligl het Meeuweneiland, door Daendels tot oorlogshavcn 
bestemd, doch wegens ongezondheid verlaten. De eisch 
tot levering van arbeiders aan die worken, door don 
Maarschalk aan den Sultan van Bantam gesteld, leidde tot 
do expeditie van 1808 tegen de hoofd- plaats van Bantam, 
tengevolgo waarvan een groot deel van dat rijk door 
Daendels werd in- gelijfd. De baai is een veilige 
ankerplaats, ook voor groote schopen. doch de kust is 
wocst, dicht begroeid en onbewoond, het porsonecl van 
den vuurtoren op Java's eerste punt uit- gezonderd. 

MJ&FOR. Zie NOEMFOR. 
MfeGAMfiNDOENG. ECU bergpas in het oud- 

vullianische Kantjaiia-gebergtc, 1482 M., op de grens 
van Batavia en de Preanger, waarover de door Daendels 
aangelegde groote postwog van Batavia naar 
SoAikAboemL-loopt, gelcgon tusschen do vulkanen 
Salak cn G6d6-Pang6- rango. Ook de daaniaast gelcgen 
bergrug, 1725M., wordt Mfigamfindoojiggenoemd. 
Dcnaam belcekent „de in wolken gchuldc”； op het 
hoogste punt, de Poentjak, genielmen een prach- tig 
uilzicht. De weg wordt na den aanleg van den spoorweg 
weinig xneer voor hot vervoer gc- bruikt. — Op korten 
afstand van den top ligt een klcin niccrtje, T6Iaga Warn 
a (gekleurd nicer), dat volgens Vcrbeck (Java 476) niet 
den in- druk van een kralermcer maakt; omzijn fraaic 
hgging wordt hot vrij druk bczocht. 

MEGAT SIH (JAV.). Zic PARAMERIA BAR- 
BATA. 

MEHOEL ATOE (AMB. LANDSTAAL). Zie PLUM-
BAGO. 

MEINSMA (JOHANNES JACOBUS). Gcb. te. .L丝9 
Sept. J 833 uit het huwelijk van K. Meinsnia en E. De 
Jong. In 1853 te Leiden als student ingcschreven, Jegde 
hij daar het can- 
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didaats-oxamen in de thcologio af en word in 1858 tot 
proponent bovordord ； het ambt van predi- kant word 
echter niet door hem uitgeoofond, daar hij, na zioh eerst 
op de studio van het Javaansch te hebbon toegelegd, in 
1861 tot leeraar in cl io taal 吵n de Kon. Akadomio te 
DolfLhenocmd /wercLr Na de oplieffing dier Akademio 
in 18G4 we rd Meinsma benoemd tot leeraar aan de gc- 
ineentelijke instelling voor de opleiding van Indischo 
ambtenaren lo .D.clft,_waar hem het onderwijs in het 
Javaansch en de land- en volkenkunde van Ned.-Indie cn 
sedert 1868 ook in de geschiedenis van Ned.-Indie werd 
opge- dragen. In 1870 tot Directeur der Instelling 
benoemd, werd Meinsma in 1872 onthoven van het 
onderwijs in de land- en volkenkunde en in 1879 van dat 
in de geschiedenis, doch daaren- tegen in 1880 belast met 
het onderricht in het Madooreesch. Hij overleed te Dolft 
den 15den Sept. 1886. 

Van zijne werken mogen hier worden vermeld: 
Geschiedenis van de Ned. O.-I. bezittingen'), Delft 
1872—75; “Supplement op het Jav. woCT- denboek door 
Roorda en Meinsma**, Amst. 1862; ^Babad tan ah djawi, 
tekst en aan teekening.en * \ 's Grav. 1874—1877, (2e 
druk van het eerste gcdeelte 1884). „Radja Pirangon", 2e 
dr. Leiden 1881. Voorts gaf Meinsma nog verschillendo 
bijdragen op het gebied van geschiedenis en taalstudie van 
Med.-Indie in de Bijdr. t. T. L. en Vlk. en in de Gids (Jan. 
1877). 

Zie A. C Vreede in Bijdr. t. T. L. en Vlk. Ve Scr. DI. 
II, bl. 1. 

MEISJESSCHOOL TE T0M0H0N. Onder dozen naam 
is bekend de Kost- en Dagschool voor dochtera van 
hoofden cn aanzienlijken in do Minahasa. In 1882 nam het 
Ned. Zendeling Gen. het initiatief tot oprichting dezer 
school, maar zo were! geplaatst onder het Bestuur van een 
afzonderlijke vereeniging, die in nauw verband met het 
Gcnootschap staat en gevestigd is te Rotterdam. De school 
staat onder leiding van een gehuwd hoofdonderwijzer, die 
als Directeur optreedt en door drie Europeesche ond erw 
ij zeressen wordt bijgcstaan. Zio verder ZENDING 
(PROTESTANTSCHE). 

MfiJONG of MAOENG (SOEND.). Collectief- naam 
voor panter en tijger (zic aldaar), ook g(5bruikt voor den 
als eon panter gevlckten ling- san g (zio aldaar). 

MEJONG G£D6, M. LAKBOK, M. LODAJA, 
M. SANTJANG. (SOEND). Zic TIJGER. 

MfiJONG HIDEUNG, M.KfiROED, M. KOEM- BANG, 

M. MALANGBONG, M. TOETOEL. (SOEND.) Zio 
PANTER. 

MEJONG (KI) (SOEND.). Zio TARRIETIA. 
IWfiKAKAU. Land sc hap in de resid on tio Pa- lembang, 
bohooronde tot do ondcrafdeeling Mocara Doea. De 
gclijknamige, onbevaarbaro rivior ontspringt op den G. 
BSsar (1899 M.) cn vorconigt zicli mot do SSlabocng, de 
uilwatering vtui het moor linnau. Het landsohap lieeft eon 
oppcrvlakte van 527 K.M.2 cn eon bovolking van ruim 
5850 ziclcn, bestaando uit do jnarga's MSkakau Ooloo on 
MSkakan Ilir. Do kloine, amallc vallci van MGkakau, 
dortien doesoens tellendo, vormt hot incest Wcstelijko 
deel der ondcrafdeeling Ma. Doea, tegen de grons van 
Boukoclon. Er wordt koffie en Labak gotcold. Zij werd in 
1864 op verzoek der bevolking in- golijfd. Do bevolking 
is een tak dor SBmBndo's, 

die tot den stam der Pasemah's behooren (zie 
PAS6MAH en SeMGNDO). Zio T. Bat. Gen： 
XV, 1866, bl. 460. 

MEKKAGANGERS. A. POSITIE DER HADJI'S 
IN DE INLAMDSCHE SAMENLEVING. — De bedo- 
vaart naar Mekka was in vroegere tijden voor inwoners 
van Ned.-Indio eenc mocilijke, go- vaarvollo 
onderneming, welkc veel moed en energio vereischte 
ep, zelfs in het gunstigsto geval, gewoonlijk 
verscheidene jaren duurde. Geregeld verkcer met 
Mekka bestond destijds nog niet. Wie zich uit den 
Indischen Archipel daarheen wilde begoven, moest zich 
toevertrou- wen aan een der kleino zeilvaartuigen, die 
langs de kusten van de eene naar de andere haven 
voeren. Men stelde zijne gezondheid, dikwijla 
zelfs zijne vrijheid en leven gedurende den lan- 
gen, zwaren tocht in de waagachaal. De weinigen, 
die eene bedevaart ondor zulkc omstandigheden 
aandurfden en ten slotte behouden in hun vader- 
land terugkeerden, worden er met zekeren religi- 
euzen eerbied beschouwd.Wie zooveel voor dever- 
vulling van eonen godsdienstplicht op het spel 
had gezet, verdiende op zich zelf reeds de be- 
wondering zijner medegeloovigen. Hij was te 
Mekka geweest, wat slechts aan enkele uitver- 
korenen te beurt Kiel. Bovendien bleven Hadji's 
destijds bijna zonder uitzondering eenigen tijd 
te Mekka om zich in die gewijde omgeving op 
de studie van den godsdienst toe te leggen. 
Zij onderscheidden zich dus bij hunnen terugkeer 
niet slechts door hunne Aad^-kleeding, maar 
tevens door grootcro konnis cn getrouwere na- 
leving van de geboden van den Islam. 

Aanvankelijk vormden dus de hadji's eene 
bijzondere klasse in de Inlandsche samenleving, 
aan wie van do zijde hunner medegeloovigen 
niet alleen zeker godsdienstig ontzag, maar ook 
menige togemoetkoming in stoffelijken zin en 
vrijstelling van lasten ten deel viel. Afgezien 
van de godsdienstige motieven kon in die tijden 
dus ook eerzucht een machtige drijfveer zijn 
om den tocht naar Mekka te ondememen. 

De oorspronkelijko toestand is later sterk 
gewijzigd. Het toenemend verkeer, vooral de 
stoomvaart en de rechtstreeksche verbindingen 
met het heilige land, deden het aantal Mekka- 
gangers uit Ned.-Indie voortdurend aangroeien. 
Duizendcn heilbegeerigen worden nu jaarlijks, 
in botrekkelijk korten tijd, uit Indie naar Mekka 
en vandaar weder naar huis gebracht. De ge- 
varen en ongemakken der re is namen steeds 
af. Het aid us uitgebreide verkeer met Mekka 
werkte nivelleerend. Wei blecf nog vcel van het 
traditionecle respect voor hadji's in do Inland- 
scho inaatschappi) bowaard, maar de positie dor 
Mokkagangera na hunnon terugkeor in Ned.- 
Indie bleef loch niet meer dezelfde als dio van 
vroeger. De overgroote moerderheid der tegon- 
woordige hadji's is bo vend ion slechts z o e r 
k o r t te Mekka geweest, gedurende den woe- 
ligcn hadji-tijd, in een hun gchoel vreemde om- 
goving, waar zij zolfs do taal der inwonors niot 
konden vorstaan. Zij komen nagonoog oven 
onwotend torug als zij gogaan zijn, slechts vor- 
rijkt met eonige grootero levenservaring en 
roisindrukken, en hervatton, thuisgekomon, 
weder hunno gewono bozighedon, terwijl zij zich 
hoogstens door eenige grootoro nauwgezethoid 
in de vcrvulling hunner godsdienstplichton 
blijvon ondorscheidcn. Gehcel ongegrond is 

 ______  
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dus het oordeel van hen, die in alle hadji's ge- vaarlijke 
clement-en, opruiers, fanaticken en woekeraars willcn 
zien. Onder de Mckkagangers vindt men thans alle stand 
on en dezelfdc soorten van lieden als onder hen, die niet 
te Mckkn gc- weest zijn： cenvoudige, rustige 
landbouwers, kooplieden, gepensionneerde ambtenarcn, 
ij ver- aars voor den godsdienst, maar ook onverschilli- 
gen en wereldsgezinde pretmakers. Een nfzonder- lijkc 
klasse vormen de Mckkagangers thans nict meer in de 
Inlandsche sainenleving. Do invloed, die van hen mocht 
uitgaan, is afhan- kelijk van hunne pcrsoonlijkheid en 
van de omgeving, waarin zij verkeeren. Zelden voelt 
men zich in Ned.-Indie nog geneigd bijv. ge- 
mcentediensten voor hen te verrichten en van 
bestuurswege worden hun geene voorrechten toegekend. 

Alleen voor hen, die zich bij de Djawah-kolo- nie in 
het heilige land aaneluiten en geruimen tijd in de 
Arabische omgeving verkeeren, heeft het verblijf te 
Mekka grootere beteekenis. Zij leeren er verschillendc 
uitmgen van het volks- ]even in den Indischen Archipc] 
minachten als strijdig met de Moslimsche wet en 
dogmatiek, verliczen dikwijls hunne oorspronkelijke 
ver- draagzaamheid en gaan den politieken toestand in 
hun geboorteland veroordeelen als onver- eenigbaar met 
de toch onbereikbaro idealen van den Islam. Toch zijn 
ook onder hen velen, bij wie de modeme cultuur in 
rnenig opzicht groote waardeering vindt. 

B. REGEERINGSBELEID IN ZAKE DE BED EVA ART. In 
Europeesche kringen in Ned.-Indie heersch- te in de 
eerste helft der 19e eeuw, en zolfs nog lang daarna, in 
het algemeen een ongunstig oordeel over hadji's. Men 
vertrouwde hen niet, meende in hen, ten onrechte, ecne 
soort van fanatieke „pri esters'* te moeten zien, vreesde 
hunnen invloed op de bevolking en verweet hun 
bovendien, dat zij na hunnen terugkeer uit Mekka 
gewoonlijk op kosten hunner thuisge- bleven 
landgenooten gin gen leven. Regeering < n open bare 
meening stemden in deze opvatting vrijwel overeen. Dit 
verklaart ook de maatrege- ]en der Regeering, welke 
aanvankelijk blijkbaar ten doel hadden, het aantal 
Mekkagangers zooveel mogelijk te beperken. Eenc 
reaolutie van 18 October 1825 no. 9 bepaalde, dat 
niemand de bedevaart mocht ondernemen zonder in het 
bezit te zijn van een reispas, waarvan de kosten niet 
minder dan / 110 bed roegen. Geen wonder, dat velen dit 
voorschrift trachtten te ontduiken. Eene nieuwe resolutie 
(van 26 Maart 1831 no 24) werd daardoor noodig, be- 
palende, dat wie den hadj zonder pas bleek ver- richt te 
hebben, na zijnen terugkeer het dubbele bed rag, / 220, 
moest betalen. Daar deze voor- schriften echter niet in 
het staatsblad waren afgekondigd, mislen zij feiteJijk 
bindende rcchts- kracht. Toen om deze reden het 
Hooggerechtshof een vonnis vernietigde, waarbij een 
hadji wegens overtreding van het voorschrift betreffende 
den reispas tot eene boete was veroordeeld (R. in Ned.-
Indie, Jg. VII, p. 242一244), gaf dit den Gouv.-Generaal 
Duymaer van Twist in 1852 aanleiding, de bedoelde 
resolutien in te trek ken. Maar men wilde het aannemen 
van den hadji~tite,\ toch niet aan de vrije verkiezing der 
bevolking overlaten. Een ordonnantie van 1859 (Ind. 
Stb. 42) stelde twee maatregelen 

daaromtrent vast: 1°wic voortaan naar Mekka wilde gaan 
moest daartoo een reispas aanvragon, welke hem slechts 
vcrleend zou word on, indien hij naar het oordeel van den 
Regent voldoendo had aangetoond, het noodige rcisgeld 
te bezitton en tevens voor zijne achicrblij vendc b^trek- 
kingen behoorlijk gezorgd to hebben ； de pas moest ook 
zoovccl mogelijk tot bewijs strekken, dat de bonder de 
voorgenomen re is 'verkelijk volbracht en daarom ter 
visie worden aange- boden op aJIc plaatsen, waar een 
Ned. consulair agent was gevestigd (later, sinds 1872, 
aan den Ned. consul te Djiddah)； — 2° bovendien kon 
de uit Mekka teruggekeerde eerst na het af- leggen van 
een examen vergunning krijgen, zich hadji te noemen en 
de Aad/i-kleeding te dragen ； de Regent moest hem nl. 
in tegenwoor- digheid van „eenen priester en desgeraden 
ge- acht ook van een achtenswaardig hadji'' onder- 
vragen, ten einde zich te overtuigen, dat hij werkelijk te 
Mekka was geweest. In overeen- stemming hiermede 
was de Regent krachtens art. 17 zijner instructie (Ind. 
Stb. 1859 n° 102, vgl. Ind. Stb. 1867 n° 114) verplicht, 
nauwkeurig toe te zien, dat geen onbevoegde zich een 
„geestelijken titeF, zou aanmatigen ； hij had daartoe 
lijsten aan, te houden van alle hadji's in zijn Regent 
schap. 

In de practijk bleken deze maatregelen niet aan het 
oorspronkelijke doel te beantwoorden. ,Zij konden niet 
waarborgen, noch dat de ver- trekkenden werkelijk de 
noodige middelen be- zaten, noch dat zij, die zich in 
Ned.-Indie hadji noemden, inderdaad te Mekka waren 
geweest. Zie daarover: C. Snouck Hurgronje, De hadji-
politiek der Ind. Rcgeering (Onzo Eeuw, 1909, II p, 346 
vv.), waar ook uiteen- gezet is, waarom de hadji-Gitcl 
inderdaad niet zu]k eene angstvallige bescherming van 
regee- ringswege verdiende, tcrwijl het wantrou- wen der 
Regeering te dezer zake bovendien ongegrond was, 
omdat bedrog bij het aannemen van den hadji-titel 
wegens de groote kans op ontmaskcring in de Indische 
sapienleving vrijwel buitengesloten kon geacht worden. 

De in 1859 voorgeschreven maatregelen zijn thans 
vervallen (Ind. Stb. 1902 n* 3J8 en 1905 n° 288) en de 
redenen, wolke tot intrekking daarvan geleid hebben zijn 
in Bijblad 5741 j° 6244 toegelicht met de gronden, die 
daarvoor destijds door den Advisour voor Inlandsche en 
Arnbische zaken, Dr. 0. Snouck Hurgronjo, warden 
aangevoerd. We】 word ook bij de nieuwe regding een 
pas voor Mekkagangers voorge- Kchreven (Ind. Stb. J 
902 n°3J8;vg. Ind. Stb. 1909 n° 396 en 397; Bijbl. 7130), 
maar slechts met het doel orn den Ned. Consul te Djiddah 
in staat to stoJlen, toezicht op de bedevaart- gangers uit 
Ned.-Indie te houden en hun, als Nedcrlandschon 
onderdanen, zoo noodig bijstand in den vreemdo te 
kunnen verleonen. *Belemmc- ring van de bedevaart ligt 
thans aHerminst in do bedoeling der Indische Regeering 
(vgl. ISLAM, III, e). De voorsebriften betreffende het 
pel- grim-vervocr hebben de strekking om do ge- varen 
en moeiJijkhcden der reis voor de Mekkagangers zooveel 
mogeJijk tot ccn minimum to beperken (zie Ind. Stb. J 
898 n° 294 mot do daar- in Jater aangebrach te 
verbeteringfjn : Ind. Stb. 1901 n° 473; 1902 n° 317; 1904 
n 97; 1905 n 288; 1906 n* 236; 1911 n° 144 en 208). 
Toon na 
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het uitbrekcn van don wcrddoorJog de talrijke Ned.-
Indische bedovaartgangers in Arabie on ]ater ook de 
Djawahkolonie aldaar in moeilijko omstandigheden 
warcn gekomen, were! van Regeeringswege zorg 
gedragen, dat alien bc- houdon naar hun geboortcland 
konden torug- keeren. 

Q. JAARLIJKSCII A ANTAL DER MEKKAGANGERS. —
Het in de eerste helft der 19e eeuw nog zeer geringe 
aanta.1 Mekkagangers word omstreeks 1859 reeds op 
ongeveer 2000 per jaar gcschat. Later we rd dit cijfer nog 
veol grooter. Omstreeks 1886 kon men te Mekka 
jaarlijks op ongeveer 5000 pelgrims uit den Indischen 
Archipel rekenen. In de daarop volgende decen- nia 
steeg dit aantal tot gemiddeld ruim 7000 per jaar en werd 
in de jaren v66r het uitbreken van den wcreldoorlog nog 
grooter, zoodat het tot bovon de 28.000 klom. De 
toeloop van pelgrims pleegt vooral groot te zijn in jaren, 
waarin men het waarschijnlijk acht, dat de 'Arafah-dag 
(de 9e der 2ia衫j-maand) op Vrijdag zal vallen； aan den 
hadj worden dan bijzondere zegeningen toegeschreven 
(zie BEDE V A ART NAAR MEKKA, 3). Zekerheid 
daaromtrent kan echter vooruit niet worden verkregen, 
daar het begin der maand volgens de godsdienstige 
voorschrif- ten niet door berekening maar slechts door 
waarneming der nieuwe maan mag worden vastgesteld. 
In het algemcen moet men, rekening houdend met het 
bevolkingscijfer der verschil- lende Moslimschc landen, 
de pelgrims uit den Archipel in verhouding tot die uit 
andere Mo- hammcdaansche sireken, t a 1 r ij k noemen. 
Dit was zelfs in de tijden der zeilvaart reeds het geval. 
VerschiJlende omstandigheden van poli- tieken zoowcl 
als van cconomischen aard hebben overigens invloed op 
den toevloed der jaarlijks ter bedevaart komendo 
pelgrims uit Ned.-Indie. Volgena de consulairc 
verslagen bedroeg het nan tai der over zee aangekomen 
Mekkagangers in de laatste jaren, voordat do 
regelmatige verbindingen met Mekka tengevolgo van 
don oorlog gcheel verbroken werden: 

Bcdev. Volgens de Uit den Uit alle 
van het christclijke I nd. landcn 

Moh. jaar jaartcUing. Archipel. tezamen. 

* 1321 1904 (Febr.) 9.481 74.344 
1322 1905 ,, 4.964 66.451 
1323 190G (Jan.) 6.863 68.735 
1324 1907 ,, 8.694 108.305 
1325 1908 ,, 9.319 91.142 

* 1326 1908 (Dec.) 10.300 69.077 
1327 1909 „ 10.994 71.421 
1328 1910 ,, 14.234 90.051 

* 1329 1911 (Nov.) 24.025 83.749 
1330 1912 ,, 18.353 83.295 
1331 1913 ,, 26.321 96.924 
1332 1914 (Oct.) 28.427 56.855 

In de met * aangeduido jaron vicl de 5Arafah-dag mot 
den Vrijdag samen. 

lyiteratuur. 0. Snouck Hurgronje, Mekka II, 312—
393; De Atjehers, II, 339—41 (The Acheh- nese, II, 
307—309); De hadji-politiek <ler Ind. Kcgeering (Onzo 
Eeuw, J909, II, 331 —360); 

Notes sur Je mouvement du pdlerinago do la Mccquc aux 
Indes Nderlandaises (Rev. d. Monde Musulm., 15 (1911) 
p. 397― 13); _Nederland cn de Islam, p. 56—59; Het 
Islamisme"m Oolyh*s Nederland's Indie I, p. 255一259; 
De Islam in Ned. Indic, p. 23—25 (Gr. Godsd. II, 399— 
01); C. Spat, Gouvernement cn bedevaart (Ind. Gids 1912, 
I, 337—354); P. J. Veth, Java IV (1907) p. 456—462, I 
(1875) p. 399—407, vg. de aanteekeningen daarop van 
Raden Mas Adipati Ario Tjondro Negoro in het B ij bl. 
v.h. Aardr. Genootsch. n° 9 p. 9—10; Oranjeboek 1914—
1915, biz. 91 vv. 

MEKONGKA GEBERGTE. Zie CELEBES, onder d. DE 

ZUIDOOSTARM biz. 458. 
MEKONGKA SCH. Zie BOENGKOESOH-MO- 

RISOHE TALEN. 
MELAATSCHHEID. Zie LEPRA. 
MELAKKA. Landschap in do onderafdeeling Belo© 

der afd. Noord en Midden Timor, res. Timor en Onderh., 
in 1916 samengesteld uit een tiental kleinere 
landschappen. 

MELALEUCA LEUCADENDRON L., fam. Myrtaceae,. 
Kajoe poetih (MAL.), G61am, (MAL., JAV., SOEND.). Heester 
of lage boom met smalle. verspreide, soms sikkelvormige 
bladeren en zittende bloemen in aren, op Java niet in het 
wild, doch in het Oosten van den Archipel plaatselijk zeer 
algemeen bv. op Timor. Ken- baar o. m. aan de witte, in 
dunne laagjes af- schilforende schors. Hot hout schijnt 
weinig waarde te hebben. De plant is echter bokend door 
de aetherische olie, die men op een vrij primitievc manier, 
vooral op Boeroe, minder op Ceram, uit de bladeren 
destilleert. De pro- ductic van Boeroe (practisoh de 
geheele wereld- productie) bedroeg in 1912 ongeveer 
175.000 Liter kajoepoctih-olie. De groene kleur van deze 
olio wordt veroorzaakt door de aanraking van de dampen 
met den koperen helm van het des- tilleertoestel. Ze is in 
het Oosten een zeer ge- zocht geneesmiddel tegen allerlei 
kwalen, vooral als wrijfmiddcl bij spierpijn, en wordt op 
groo- to schaal vervalscht, in het bijzonder met petroleum. 
De klcine vruchten hebben een hars- achtigen of 
specerijachtigen smaak en worden als boewah-g61am, 
bolong-bolong of maritja bolong in Ini. medieijnen 
gebruikt. Zie verder hot uitvoerige artikel in Heyne, 
Nuttige plan- ten, deel III (1917) p. 380—387. 

MELANGBANG. Zic VAARTUIGEN. 
MfiLANGIR (JJANKA). Zio SgOREA BALAN- 

GERAN., ■ - - /S f % 
MELANORRHOEA MAINGAYI Hook, f., fam. A 

nacardiaceae. R6ngas manaoe ( MAL. ). Groote boom van 
hot Zuidon van Malaka en vermoedo- lijk ook op Sumatra, 
die een prachtig roode houtsoort met zwarte vlekken 
levert. Ondanks dozo eigonschappen van het hout, waarbij 
nog komt do duurzaamheid en onaantastbaarhoid voor 
witto mioren, gobruikt men hot weinig, daar hot sap bij het 
kappen ernstige vergifti- ging veroorzaakt, welko 
eigenschap in mind ere mate ook nog voor het hout zou 
blijven be- staan, lang nadat hot verwerkt is. 

MfiLAPENGAN (MAL.). Zie SANDORICUM. 
MELASTOMA. Plantengeslacht van do fam. dor 
Melastomataceae, hecsters, die in don Ar- ohipcl in vele 
soorten algemeen voorkomon, 】net velo inlandschc 
namen waarvan sSndoe- doek, birooroeng (MAL.), 
hardndong (SOEND.) 
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en senggani (JAV.), de meest algemcene zijn. Allerlei 
deelen van de planten worden als in- landsch 
geneesmiddel gebruikt, bv. de bladeren van M. 
malabathricum als daoen kSmanden algemeen als 
middel tegen diarrhee. 

MfiLATI (JAV., NAL.). Zie JASMINUM SAM- 
BAG. 

MfiLATI DARAT. Desa op Java, district Manggar, 
afd. Dcsinak, res. Semarang. In de sawahs dier desa, 4祈 
K.M. ten N.O. van Goe- boeg, vindt men con bekende 
gasbron, als het “heHige" of „eeuwige vuur" bekend, bij 
de Javanen Merapi genaanid. De uitstroomendo gassen 
(lichtkoolwaterstofgas) kunnen worden aangestoken; in 
den regentijd schiet de vlam vaak tot een paar voeten 
hoogte op, dock na lange droogte is zij veel zwakker, en 
verdwijnt soms geheel, zoodat, wil men het ,,vuur" wed 
er ontsteken, de bovenkorst ter diepte van eenige voeten 
moet worden afgegraven. Op eenige schreden O.waarts 
wordt een tweede, kleinere gasbron aangetroffen, door 
de inlanders weduw- naar genaamd. Een kleine joni staat 
bij het heilige vuur, dat volgens de legende ontstaan zou 
zijn toen een der invoerders van den Islam op Java, 
Soenan Kali Djag&, zich hier verkleumd gevoelde en 
zijn stok in den grond stak, waarop viammen opstegen 
om hem te verwarmen; ofEerandon worden dan ook 
dikwijls daar ter plaatse gebracht. In de nabyheid van de 
tweede gasbron is eon klein stuk grond, dat altijd zou 
schuimen en borrolon, zonder echter warm te zijn. 

M&LAWA. Een der-districten van de onder- afd. 
Maros (zie aldaar en onder BERGREGENT- 
SCHAPPEN), der afdeeling Makasser, gouver- nement 
Celebes en Ond. 

MALAWI. Onderafdeeling der afdeeling Sin- tang, 
residentie Wester-Afdeeling van Borneo. Zij omvat het 
stroomgebied van den lii.kerzijtak der Kapoeas, de 
Malawi en van hare zijriviertjes van af Nanga Djetak 
(gelegen tusschen Sin tang en Nanga Kajan) (nanga: 
uitmonding), met uitzondering van de landstreken langs 
haren linkerzijtak, de Pinoh (zie onder PINOEH) en is 

een deel van het landschap Sin tang. Slechts de □ paal 

gronds te Nanga Pinoh — de stand- plaats van den 
controleur der Melawi — is direct bestuurd 
Gouvernementsgebied. 

De Malawi, de belangrijkste zijrivier van de Kapoeas, 
te Sintang daarin uitmondende, heeft een stroomlengte 
van 士 500 K.M. — waarvan 464 bevaarbaar, — en 
ontspringt op de Weste- lijke hellingen van het Kemin 
tin gebergte. In 66n etmaal kan haar waterspiegel 5 
meter rijzen. Bij hoogen waterstand kunnen schepcn van 
de Gouvemements Marine tot Nanga Ella opvaren ； 
kleinere stoonibooten tot Nanga Serawei. Groote 
handelsvaartuigen (bandoeng) bereiken geroeid, 
voortgeboomd of voortgetrokken, Nanga KS- mangei. 

Behalve de Pinoh zijn de voornaamste zij- takken: de 
Kajan met haar meest bekondo rechterzijriviertje, de 
TSbidah; de SSrawei en de Embaloh. Langs den 
bovenloop van deze laatste twee stroompjes heeft de 
verbinding plaats met de Z. cn 0. afd. van Borneo. 
.Een groot gedeelte van de MSlawistrcek is uiterst 
schaars bevolkt. Het land tusschen Nanga Kismangei en 
Nanga Embaloh is geheel onbewoond. Even boven 
Nanga SSrawci be- vindt, zich op den reclderoever der 
Malawi een 

Hindoe-overblijfsel: de Batoe Dara Mooning (linggam 
yoni). 

Bevolking. Hetzielentalbedroegult°. 1915: 28700 
Dajaks, 6800 zoogenaamde Maleicrs, en 土 1000 
Chineczen. Laatst bcdoelden mogon zioh slechts buiten 
hun wijk te Nanga Pinoh vestigen tot het drijven van 
landbouw-ondernemingen, en kunnen de rivieren 
opvaren voor hun handel. Zij zijn, evenals de andere 
bewoners van den vierkanten paal gronds aldaar, direct© 
oi.der- danen van het Gouvernement. De overige be-
volking is onderhoorig aan het inlandsch zelf- bestuur 
van Sintang. De Maleiers en de slechts in naam tot den 
Islam bekeerde Dajaks (KCba- han of SSlam boeroeng 
genoemd) zijn gevestigd aan de uitmondingen der 
riviertjes. De Dajaks hebben over het algomeen hunne 
woningen in hot binnenland dicht bij de plekken, waar zij 
hunne ladangs (van regen afhankelijke rijstvelden) 
hebben aangelegd. In het gebied van den bene- denloop 
der Malawi vindt men de Dajaksche stammen, die van 
het Sintangsche en het SSka- dausche verhuisd zijn； in 
dat van den middenloop dier rivier, tusschen Nanga 
Pinoh en Nanga Ella, en in de Kajanstreken zijn de 
stammen gevestigd, geko men van de Boven-Kapoeas 
(Boenoet). De Kaliajans en Ot-Danoms, af- komstig van 
de Z. en O. afd. v. Borneo, hebben hunne woonplaatsen 
in het Boven-Melawi-land. 

Door aan het hoofd van een stam af te vragen op 
welken berg zijn oorspronklijk schimmen- land is 
gelegen, kan men met juistheid te weten komen nit welk 
deel van Borneo die stam zich heeft verplaatst. Van de 
Poenans en Ots, die zich ophouden op de grens met de Z. 
en O. afd. v. Borneo, ondervindt men in do Boven- 
Melawi geen last. Een enkel troepje vertoont zich van tijd 
tot tijd om ruilhandel te drijven. 

De Dajaksche bevolking leeft van den rijst- bouw op 
ladangs, soms ook op sawahs; van hot inzamelen van 
boschprodukten, klein handel, en bij lagen waterstand 
van de Boven-M6Jawi, van visehvangst en wat 
goudwasschen. Zij telt ook goede smeden en weefsters. 
Maleiers zijn handelaars en land bouwers, Ghineezen 一 
op on- kele groentekweekers na — handelaars. 

Omstreeks 1892 begonnon en Maleiers en Dajaks 
zich toe te leggen. op den aanplant in geregeldo tuinen 
van de beste rotansoort (rotan segali) en den njatoek 
doerian (do besto go- tah opleverendo boom). Met de 
stijging der rubberprijzen in 190G word door Maleiers 
ook Hevea uitgezaaid. Het zijn voornamclijk Chi- 
neesche handelaren, die langs do Malawi de 
boschprodukten afvoercn: rotan, damar (hars) en 
tengkawangvet of - pitten. Daar van is sSpoeloeh-satoe 
(tiendrecht) verschuldigd aan het ini. zcJfbestuur va i 
Sinta g. De Jaatste groote tCngkawangoogst had in 1914 
plaats. 

De eenige Europeesche rubberonderneining is 
gelegen bij Nanga Djetak. 

Geschiodcnis, V6or de onlusten in de Malawi,door 
Pang6ran Mas Nata Widjaja uit de Z. en. 0. afd. v. Borneo 
verwekt, waren de Dajaks, gevestigd aan de , 
benedenloop der MShiwi on der Kajan, sSrahplichtig • 
(sSrah: ged wongen Jiandel tegen overeengekomon 
prijzon) ann den Pan^mbahan van Sintang; terwijl de 
Kaha- jans en Ot-Danoms van de Bo ven-Malawi en de 
Tebidahs van de Bo ven-Kajan jaadijks ge- schenken 
brachten aan dien inlandscben zelf- 
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bcstuurder en ho in bovoxidion sSpoolooh satoc 
vorschuldigd waron voor do door hon afgovoerdc 
boschprodukten. Vandaar de toonmalige ondor- 
scheiding in Sorah- en Mardahika Dajaks (mar- dika: 
vrij, nict aan belasting onderworpen). 

Na de beeindiging dier boroeringen in 1867 verloor 
Sin tang editor langzamerhand zijn in- vlocd op die vrije 
stamnion door do togenwer- king van Radon Pakoe, een 
gewezen pandeling van bcdoeldcn Pang6ran Mas Nata 
Widjaja, die tot bclooning van zijno verradersdienston, 
door bemiddoling van het Europeosch bestuur, word 
aangesteld tot hoofd' te' Nanga Serawei en zich 
langzamerhand ging beschouwen als radja van do 
Boven-MSIawi. De toestand van orde en veiligheid trad 
eerst in, toe in 1887 het oindelijk gelukt was do 
bloedvecten tus- schon al de Dajaksche stammen in de 
Melawi- streken bij tc leggen en de partijen te 
verzoenen. Het verbod om koppen tc snellen we rd 
sedert maar eens cn wel door de Tebidahs overtre- den 
en is na hunne tuchtiging in 1891 niet meer 
voorgekomen. Tengevolge van de onthoudings- politiek 
van liet Gouvernement van Ned. Indie kon die toestand 
slechts bestendigd worden door het gezag van Sintang 
over al de zooge- naarndo MGrdika-stammon te 
vergrooten. Dezo werden in 1893 daarom aan dat 
landschap schatplichtig gemaakt: 5 gantang gepeldo rijst 
of de waarde in geld daarvan per huisgezin (lawang, 
larnan of pintoe) haddon zij op to brengen; terwijl aan 
Raden Pakoe de belofto werd afgedwongen zich met 
zijne familie to Sintang tc vestigen. Die belofte 
schcndend, verwekte hij in 1895 bij enkele Kahajan- en 
Ot-Danom-stammen in de Bovcn-M61awi ver- zot 
tegen dien stand van zaken, hctwelk in 1896 werd 
bedwongen door de gevangenneming en veroordecling 
van dicn Raden met zijn aan- hang. 

Sinds de opheffing van de militairo bezetting te 
Nanga Pinoh in 】896 is do rust even opnieuw verstoord 
gewordon in 1914. Met het ondcr- teekenen toch in 1911 
door den Panembahan van Sintang en zijne mantri's van 
de zooge- noemde Korte- Verklaring ter vervanging van 
het politick contract met hot Gouv. v. Ned. Indie, hadden 
allo ondorhoorigen van het land- schap Sintang, dus ook 
do Maleiers — tot dien tijd als schragcrs van de macht 
der radja's van clkc lieffing vrijgcstold, — dezelfde 
belastingen to betalen, welko voor 
Gouvornomcntsondor- dancn zijn voorgeschrcvon. De 
gehoolo opbrengst, dier belastingen, wclkc werdon 
goind ondor europeosch toczicht, word gestort in de 
land- schapskas van Sintang tor nadoro vcrdceling ondor 
de daurop rechthobbonden, na aftrok van vcrschillende 
uitgavon on van het bed rag tot vonning van oen resorve-
fonds. Hot gevolg daarvan was, dat de in 190G 
aangestolde Pa- nombahan uit gcklgebrek zich weinig 
meegaand betoondo un in J 912 van zijne wuardighoid 
nioest worden onthoven on dat een deel der daar- <!()()r 
ontevroden geworden Malcische hoofdon de Dajaks 
opruiclen, zoodat toeii in 1914 do toonmalige controlour 
der Melawi voor de bo- lastinginning de Pajak (eon 
rcchtorzijtak van <le Kajan) opvocr, hij onverwachts 
werd aan- g(5Vft]lcn cn verinoord door het aklaar 
wonendo Dajakschc hoofd met zijne volgeiingen. Eon 
militare paXrouillc stcldc aan het vorzot paal 

on perk door de gevangonneming van de dadors. 
Literatuur: Prof. P. J. Veth. Borneo's Wester- 

afdecling, — I. I. K. Enthovon： Bijdragen tot do 
geografie der Wester Afd. v. Borneo. P. C. van der 
Willigcn： Tijds. Aard. Gen. 2de serio XV. — E. L. M. 
Kiihr： Schetsen uit Borneo's Westerafdoeling. Bijdr. T. 
L. en V. v. Ned. Ind. 6do Volgr. deel II on III. 

MELEAGRINA. In zeo lovonde paarloesters. (Zio 
aldaar cn SCHELPDIEREN). 

MELIA AZEDARACH L., fam. Meliaceae. Mindi 
kStjil, tjikra tjikri (MAL.), Gringging, Mindi (JAV., 
SOEND.), de Indische sering. Boom mot gevinde bladeren 
en lila bloempluimen, be- kend om zijn snellen groei en 
wel als schaduw- boom aangeplant. Oratrent do waarde 
van het hout zijn de meeningen. zeer tegenstrijdig, groote 
waarde heeft het in geen geval. De bast bevat een 
bitterstof en wordt als geneesmiddel ge- bruikt. f '2 L 

MfiLIAU. Eortijds een landschap in de toen- maligo 
afdeeling Taj an der residontie Wcster- afdceling van 
Borneo. Gelegen aan de Kapoeas, bevatte dit landschap 
het stroomgebied der twee affluenten van die rivier, de 
MSliau en Emboe- wan. Een overzicht van de 
geschiedenis van het landschap is te vinden in Hand. St.-
Gen. Byl. 1871/72, no. 9, biz. 183. In Aug. 1889 viel, door 
het aftreden van den radja, de bestuurszetel open en werd, 
bij ontstentonis van een wettigen afstamnieling van dien 
radja, het bestuur op- gedragen aan den panembahan van 
Taj an. In Dec. 1905 verklaarde echter do zelfbestuurder 
van Taj an cn MSliau afstand te willen doen van. MSliau 
aan het Gouv., zulks in overeen- stemming met do 
wenschen van de overgroote meerderheid der bevolking. 
Bij Ind. Stb. 1909 no. 117 word Meliau onder 
rechtstreeksch bestuur gebracht. 

MfiLIRIP. Plaats in de residentie Soerabaja, afdeeling 
Modjokerto, district Modjokasri, gele- geii a<an de 
scheiding der Kali Mas en Kali Po- rong； zij is bekend 
door de groote sluiswerken, die in 1846 worden 
afgewerkt. Zie verder BRAN- TAS DELTA WERKEN, 
DI. I, biz. 407. 

M£LIWIS. Javaansche naam voor een Boom- eend 
belibis (MAL.), waliwis (SOEND.), (zie EEND). Op West-
Sumatra word hij Balibih genoemd. Dendrocygna 
arcuata wordt op de Aroe-eilanden Bocrsil, op de Kei-
eilanden Ler- lerat genoomd. 

MELOCHIA INDICA A. Gray (= M. umbel- lala 
ZZowW.)fain. Sterculiaceae. L^snoe, SSnoe, Wfisnoo 
(JAV.), Bintinoo (SOEND.), BStSnoeh (PALEMB.). Vrij lage 
doch zeor snel groeiende boom, tainolijk algomccn in do 
vlakte cn delagere borgstrokon. Wordt aanbevolon voor 
reboi- satie van kalo berghollingen, cn is ook geoshikt om 
spoodig schaduw langs we gon te krygen. Het hout is niet 
duurzaam en zeer broos. Van do bast maakt men eon 
inferieur soort touw. 

MELODIE. Zio MUZIEK EN MUZIEK- 
INSTRUMENTEN. 

MELODINUS. Plantengoslacht dor Apocyna- ceeen, 
klimplanton, meestal lianen met melksap, waarvan men 
caoutchouc kan bereiden. Van sommigo soorton is do 
caoutchouc vrij goed, van andcro zeer inferieur van 
kwalitoit. Van M. orientalis gaat hoi mclksap voor zeer 
vor- giftig door. 

MELOEN. Zie CUCUMIS MELO. 
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MfiLOLO. Landschap in de onderafdeeling Oost-
Socmba, der afdeeling Socmba, residentio Timor en 
Onderh. De gelijknamigc plaats ligt aan do N.O.-kust 
van het eiland Soemba, a an de monding van het riviertjc 
M6I0I0. 

MELVILL VAN CARNBEE (PIETER Baron). Geb. t，
e 's Gravenhage 20 Mei 181G uit het huwe- lijk van J. 
A. Baron MelviH van' Carn bee en J. J. W. L. Baronesse 
de Salis. Na aan het marinc-instituut te Medemblik voor 
's lands zeedienst te zijn opgeleid, we rd hij tot adelborst 
le klasse benoemd en deed zijne eerste reizen naar en in 
Indie (1835—1837) in dien rang； in 1839 vertrok hij 
nogxnaals, nu als luit. t/z 2o klasse, derwaarts en we rd 
daar wcldra geplaatst aan het hyd rographisch bureau te 
Batavia. In 1845 keerde Melvill van Carn bee wed er 
naar het moederland terug, waar hij aan het Min. van 
Marine gedetacheerd werd ； in 1850 vertrok hij 
opnieuw, in den rang van luit. t/a. le klasse, naar Indie 
en werd belast met het bestuur van het hydrographisch 
bureau te Batavia. In 1853 op zijn verzoek bij het 
sedentair zeewezen geplaatst, werd hij in 1856 benoemd 
tot kap.-luit. t/z. en directeur van het maritiem etablisse- 
ment te Onrust, doch overleed reeds 24 Oct. van dat jaar. 

De hoofdverdiensten van Melvill van Oarnbeo liggen 
op cartografisch gebied. Zijn eerste werk als zoodanig 
was een kaart van Java in 5 bladen met een daarbij 
behoorenden zeemansgids (1842, 2e druk 1849). Zijn 
tweede groote werk was de kaart van de wateren 
tusschen Sumatra en Borneo (1845, 1846, 2e uitg. van 
het eerste gedeelte 1847). In 1854 volgden een kaart van 
de Java-zee en aangrenzende vaarwaters, door den luit. 
t/z. le kl. Smits aan ge van gen en de kaart van de 
Oostkust van Celebes en aangrenzende vaar- waters. 
Zijn hoofdwerk was de „Algemeene atlas van Ned.-
Indie5', waarvan hij de voltooiing cchter niet mocht 
beleven ； van de 60 kaarten zijn 25 door hem bewerkt 
en de overige door den Heer W. F. Versteeg. Melvill van 
Oarnbeo maakte zich 00k zeer verdienstelijk door de uit- 
gave met Von Siebold van het tijdschrift Le Moniteur 
des Indes (1845—1849), ondernomen met het doel 
Ned.-Indie 00k in het buitenland te doen kennen en 
waardeeren ； verscheidcne belangrijke bijdragen — 
waaronder 00k kaarten, 一 van zijne hand zijn daarin 
geplaatst. Ook in verschillende jaargangen van het T. 
toegewijd aan het Zeewezen en van het T. v. Ned.-Indio 
komen artikels van hem voor. 

MEMBORO. Landschap in de onderafdeeling Zuid-
West Soemba, afdeeling Soemba, residentie Timor en 
Onderh. De gelijknamige plaats ligt aan de Noordkust 
van het eiland Soemba, aan den mond van het riviertjc 
MSmboro. 

MEMECYLON. Plantengeslacht der Melaslo- 
mataceae, boomen of boomheesters, die in vele soorten 
in den Archipel voorkomen. Van een enkde soort 
[vermoedelijk M. garcinioides Tfimbarau talang (MAL.)] 
verzamelt men in de Koeboestrekcn harde, sterke 
stammetjes en 史aakt er, na verwijdering van de bast en 
po- lijsten, zeer fraaie, lichtbruine wandelstokken van"} 
/bLb 

MENADO. Land besch r ij v i n g Residentie in het 
Noord-Oosten van den Indischen archipe], omvattende 
het geheele Noordelijk Echiereiland van Celebes, een 
gedeelte van Cen- 

traal-Celebcs en de Schild pad -, San gi - en Talaud - 
eilanden. Behalve in het Zuiden, waar hot ge- west grenst 
aan het gouvernement Celebes en Onderhoorigheden, 
wordt de residentie MSnado aan a He zijden door de 
Celebes- en Molukscho zceen omspoeld. De Zuidgrens 
loopt van Tan- djong Api (aan de Tomini-bocht) in het 
Oosten tot do Soeroemana-rivier (aan straat Makasser) in 
het Westen. 

Do geheele resdentie is bergachtig, terwijl het 
dichtbogroeido geborgte zich nagenoeg overal tot aan het 
strand uitstrekt, hier en daar tusschen zijn uitloopers do 
gelegenheid biedende tot vor- ming van smallc dalen. De 
Sangi- en Talaud- eilanden vorrnen een voortzetting dier 
gebergton, waarvan door vroegcre geweldige 
vulkanischc werkingen alleon de toppen nog bo ven het 
zee- oppervlak uitsteken. De hoogste toppen zijn de 
Awoe op Sangi； de Klabat (2018 M.), do So- poetan 
(1827 M.) en de Lokon (1592 M.) in de Minahasa; de 
Tilong-Kabila (1215 M.) en do Bodio-Hoetoe (1000 M.) 
in de afdeeling Goron- talo en de Tapanjo (1820 M.) en 
do Bongka (2421 M.) in de afdeeling Midden-Celebes. 
Velo dezor berggroepen zijn nog werkzamc vulkanen. 
Door de met meer of mindere glooiing afloopondo 
voorgebergten worden verscheidcne baaien ge- vormd, 
waaronder die van MSnado, K6ma. Totok, Amoerang, 
Bolaiing-oeki, Boekoe, Gorontalo, Kwandang, Dondo, 
Paloe en Poso vormelding verdienen. Slechts enkelc 
ervan zijn echter het geheele jaar door voor zeeschepen 
toegankelijk. be open ligging der meeste baaien maakt 
het verblijf daarin gedurende enkele maanden van het 
jaar onmogelijk, blootgesteld als de schepcn zijn aan 
Wester- on Ooster-Btormen. Tai van rivieren stroomen 
van de gebergten zeewaarts. Zij zijn echter geen van alle 
bevaarbaar voor schepen van eenigen diepgang, de 
meesto alleen voor Inlandsche prauwen tot even voorbij 
do monding. De voornaamste rivieren zijn: de rivier van 
MCnado of Tondano, do Ranoiapo en do Poigar in de 
Minahasa； de Lobagin (samcn- vloeiing van de 
Doemoga en de Ongkaq-Lola- jan) in Bolaang 
Mongondou, de Boni-rivier, de Pagoejama en do 
Molango in de afdeeling Goron- taJo; de Poso en do 
Paloe rivier in do afdee- ling Midden-Celebes. Als de 
voornaam«to meren kunnen worden genoemd: die van 
Tondano, Limbotto en Poso en als het merkwnardig- ste 
hot zwavelxneer Linau in de onderafdeeling Tondano. 

In de nabijheid der kust zijn groolcro en klci- norc 
eilanden verspreid. Rondom de Minahasa o.a. Bangka, 
Talisei, Mant6hage, Menado-toea, Lemb6 en de 
B6nt6nan-groep; aan do Noord- kust der afdeeling 
Gorontalo IJajoonga, Otangala, Motoeo, Pal616h cn 
Poelau Bokki； aan de Zuid- kust dier afdeeling enkelo 
onbelangrijko oiland- jes; aan de kust van het landschap 
Mooeton do Boetanoe-eilanden en ten Noorden van het 
landschapBanggai in deTomini-bocht doTog6an- of 
Schildpad-cilanden. Over het geheel is do grond zeer 
vruchtbaar cn gesejiikt voor allerlei cultures. Onder de 
door Inlanders ged re ven cultures client in de eerste 
plaats genoemd to worden de klappercultuur, die in do 
laatste deconnia geweldige afmotingen heeft 
aangenomen ； <Iaur- naasl worden verbouwd mais 
(miloe), rijst (meest op droge velden), een weinig tabak 
voor eigen gebruik, boom- en aardvruchten en groonten. 
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De cultuur van notomuskaat on koffie is zoor 
achteruitgogaan. Do productio van hot laatst- genoomdo, 
oortijds om zijn superioriteit boroomd, product is na de 
ophcSing der dwangcultuur tot een minimum gedaald. 
De sagocultuur is in- heemsch on veroischt zoo goed a Is 
gcen arbeid van do bcvolking. Ten aanzien van het 
dicren- rijk valt tc vermelden het voorkomen van cenigo 
specifiek Celebiannsche diersoorten a Is hot hcrt- zwijn 
(babiroesa). do boschkoe (sapi hoctan) ecn antilopcsoort 
en do Oolebiaanschc staartlooze kuifbaviaan (de jakki). 
Van de delfstoffon moot vooral het goud genoemd 
wordon, dat in het Zuiden van do Minahasa(bij Totok), 
in Bolaiing Mongondou en Bwool (Pal61eli) nagenoeg 
ovoral in het rivierzand en in hot gestcento wordt 
aangetroffon. • 

Nadat in 1877 alie gronden, waarop door de bcvolking 
geene aan het ontginningsrccht ont- leende rechten 
worden uitgeoefend, tot staats- domein zijn verklaard, 
hebben zich in de Minaha- sa en op do nabijgelegen 
eilandjes (o.a. Talisei) verseheideno particuliere 
ondernemors gevestigd, die zich bezig houden met do 
klappercultuur, voor de bereiding van copra, de teelt van 
koffie, note- muskaat en tabak, waarmede zij —vooral 
met het eerste product—, goede zaken maken. Ook zijn 
in den laatsten tijd meerdere houtaankapmaat- 
schappijen in Bolaiing Mongondou on de Mina- hasa 
werkzaam, tcrwijl de inzameling en uit- voer van 
boschprod ucten (rotan en harssoorten) in de laatste jaren 
een groote vlucht heeft genomen. Het ouvel, waarmedo 
alie onderncmin- gen te kampen hebben, is de kwestie 
van het werkvolk. Daarvoor gebruikb men Sangiroczon 
(vooral bij de klappercultuur), Gorontalcozon en 
Talaureezen. De Minahasors biedon zich a Is koc- lie in 
geon nocmenswaard aantal aan. Wol ge- bruikt men hen 
gaarne als mandoers, tuinop- zichters, klerkon enz. Voor 
koelicarbeid zijn zij niet to vinden of tegen abnormaal 
hoogo loonen. 

Bcvolking. Do bevolking bedroeg, vplgens gegevens 
in 1915, ongoveer 1300 Europeanon, 8000 Chineczen, 
een 1600-tal Arabioren en nndero Vrccmdc 
Oosterlingcn. en ruim 710.000 In landers, waarvan ruim 
300.000 in rechtstreeks bestuurd gebied woncn. 

De inheonisebe bevolking wordt verdcold in Christen
。以(nagenoeg do gehcole bevolking in do Minaha»a cn 
voor 80 % op de Taiaud-eilandon), Mohamincdanen 
(voornainelijk in Bolaiing Mon- gondou, Gorontalo, 
Bwool en in de strandkam- j>ongs van Middon-Celebes) 
en hoidencn (in do binnenlanden van Midden-Celebes on 
op de San- gi-cilandon). De Islam breidt zich langzaam, 
maar gcsladig uit in Bolaiing Mongondou on in de 
binnenlanden van Midden-Oslo bos. Meoron- deels 
vindt do bevolking haar beslaan in don land bouw of do 
inzameling van boschprod ucten, Blcchts in geringo 
mate in de nijvorheid, tcrwijl de strandbevolking 
hoofdzakolijk van do visch- vangst leeft. De land bouw 
staat over het gohcel genomen op zeor Jagcn trap van 
ontwikkoling. Roofbouw on boplanting van droge void 
on vin- don bijna uitsluitond toepassing. Zelfs do in de 
laatsto jaron in do gelieelo residentio enonn uit- gebroido 
klappcrcultuur wordt op zeer j)riinitiovo wijze gedreven. 
Het is dan ook aan don by uit- stek voor die cultuur 
geschikten grond to dan- ken, dat do klapperboomcr 
ondanks do geringo verzorging, vcrwaarloozing mag 
men wel zeggen, 

nog zoo'n ruim bcachot Icveron. Alleon in do Minahasa en 
dan nog hoofdzakelijk in do ondor- afdceling Tondano, 
wordt van don landbouw, i. c. don rijstbouw, meer werk 
gemaakt. Daar treft men dan ook om hot Tondanomoer 
uitge- strekte sawahs aan, tcrwijl de grondbeworking cr op 
intensicver wijzc plaats heeft. Hctzelfde geldt ook voor 
enkclo streken in de afclteli, g Gorontalo. In don laatsten 
tijd wordt door het Bestuur op uitbreiding der sawahcultuur 
aan- gestuurd, waartoe van Regeeringswege (in 1911) door 
oen „ingcnicur voor de irrigatie" in do Minahasa de noodige 
onderzoekinge*'. en opmo- tinger zyn verricht. 

De bevolking is over het geheel als rustig en 
goedaardig bekend. Gowelddadig verzot tegen het 
Nederlandsch gezag is na de kerstening in de Minahasa 
nimmer mcer voorgekomcn. In- togendeel kunnen de 
Minahasers thans beschouwd worden als een der volkercn 
van den Indischen archipel, welkc door hechto banden van 
trouw on eensgezindheid aan het Ncderlandsche Gou- 
vernenient verbonden zijn. 

Waar ons gezag zich in de binnenlanden van Midden-
Ojlebes nog geatadig moet uitbreiden cn consolideeren, 
komen plaatselijke botsingen met do bevolking nog voor. 

Omtrent don economischen toestand der bevolking het 
volgende. Het verst op den weg der economischc 
ontwikkeling gevorderd staat de bevolking der Minahasa. 
Handel, landbouw on. nyverheid zijn daar tot eenigo 
ontwikkeling gekonien, ofschoon wat de beide laatste 
takken van bedrijf botreft, nog zoer veel tot verbetering 
gedaan kan wordon.. Do bevolking in de Minahasa geniet 
eon zekeren graad van wolstand, welkc in de eorsto plaats 
is toe te schrijven aan do bij uitstok vruchtbare 
bouwgronden, die in voldoende hoeveelhoid voor do 
betrekkelijk ge- ringe bevolking aanwezig is. Die welstand 
treedt voor den opporvlakkigon bezoekor in uitorlijk, 
kleeding, huizon en huisraad het duidelijkst aan het licht. 
Door don toenmaligen resident van Menado E. J. Jellosma 
wordt, onderdagteckening van 27 Januari 1893 (Koloniaal 
Verslag van dat jaar), dionaangaande het volgende 
opgomerkt. „In de meest ： streken, bezit iedor inboorling 
zijn ,,cigen huis met bybehoorend orf en een grooter of 
„kleinor aandccl in sawah- of tcgalgrondcn. De “huizen 
wordo i mcer en nieer van hout vervaar „digd on zijn door 
goede omheiuing van de aan- „grenzendo orvon on don weg 
afgescheiden, torwyl ,,deerven be plant wordon met nuttigo 
gewassen of „vruchtboomcn. In velo woningon vindt mon 
Eu- „ropeosch huisraad en hot bezit van karren en 
„trekos8en, paardon en voertuigen voor porsonen- „vervoor 
r comt gaando^og too,'. Dit goldt thans nog in sterkoro 
mate. Andere dan houten huizon zijn zoldzaam goworden, 
terwijl velo welgestelde Inlanders huizen mot steenen 
fundeeringen en zinken daken hobbon laten bouwen. Het 
gobruik van karrotjes on sleeping-cars (do plaatsclijko be- 
naming voor ossonwagons op veeren), ja zelfs van 
automobiolen, waarvan een 80 stuks reeds in do Minahasa 
gebruikt worden, is algemeon gewor. den. Hierbij moet 
eehter niet uit het oog worden vorloren, dat deze uiterlijko 
kenteokenen niot altyd een even botrouwbaren maatstaf 
voor den economischen welstand van ecn volk opleveren. 
Do invloed der Christelijko bcschaving in do I Minahasa 
toch is oorzaak geweeat, dat bij een 
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goed deel dcr bevolking de zucht tot het navol- gen van 
Europeesche zcden cn gcwoonten tot eon tweedc natuur 
is gewordon. Dat doze evolutie haar schaduwzijden heeft, 
wanneer die verande- T ingen in levenswijze en 
gewoonten te snel go- schieden, valt niet te ontkennen, als 
men be- denkt dat een der gewichtigste gevolgen cr van 
is, dat bij een groot decl der beschaafden de lust tot 
handenarbeid en tot het volgen der eenvou- dige 
levenswijze hunner vaderen verdwijnt en een ieder zich 
als ideaal stelt te Icven als Europcaan. Dat deze kwade 
gevolgen zich in toenemende mate bij de bovolking in de 
Minahasa doen gel- den is een betreurenswaardig 
verschijnsel. De zucht tot opschik en de onderlingc 
naijver bij het geven van feesten ter gelegenheid van 
onder- trouw, huwelijk, geboorte, sterfgeval- of nieuw- 
jaar leiden dikwijls tot uit.gaven, waardoor kapi- 
taalvorming ten eenenmale belet wordt-. Het meerdere en 
betere ondcrwijs, dat de bevolking er geniet, in 
vergelijking met andere streken van Nederlandsch-Indie, 
levert niet de vruchten af, die men er tot heil van het volk 
van zou mo gen verwachten. Velen stellen hun 
Icvenseischen daar- door te hoog en verwachten na afloop 
hunner schooljaren direct in goed bezoldigde betrekkin- 
gen bij het Gouvernement of den hand el te kun- del 
worden geplaatst. Dat daardoor telkenjare een groot 
aantal in hun verwachtingen ruoeten worden teleurgesteld 
spreekt van zelf. In plaats echter dan hun meerdere kennis 
tot hcil van het eigen land aan te wenden, komen deze 
teleurgesteld en er toe hun geboortegrond den rug toe te 
keeren en elders een bestaan te gaan zoeken. Daardoor 
gaat telken. jare een groot deel der best© krachten van de 
Minahasischo bevolking voor het land zelf verloren. 
Verder treedt geregeld een deel der Minahasische 
jongelingschap in militairen dienst, hetzij ala sold a at, 
hetzij als gewapend po- litiedienaar. Do animo daarvoor 
is zeer groot (van Augustus 1914 tot ultimo December 
van dat jaar, overigens een abnormaal jaar door het 
uitbreken van den grooten wereldkrijg, werden 2000 
Mina- hasers voor het leger aangeworven, naast een groot 
contingent voorde gewapende politic). De in 1915 
opgerichte Kweekschool voor ini. schepelingen bij de 
Marine te Makasser trekt voorn. Mina- hasers. Ook voor 
plaatsing bij verschillende tak- ken van dienst buiten het 
gewest melden zich in de laatste jaren vele Minahasische 
jongelieden aan. Reeds 6 Minahasische geneeskundigen 
heb- ben in Holland het artsdiploma verkregen, ter- wijl 
2 jongelieden thans tot Inlandsch officicr zijn bevorderd. 
Onderhet opzichterscorps der B. O.W. wordt ook een 
aantal Minahasors aangetroflen. 

Hoe we] do -bevolking voor een belangrijk deel 
welgesteld genoeg is om de lieerendiensten af te koopen, 
is tot ecn algemeene afkoopbaarstelling nog niet 
overgegaan wegens de moeilijkheid tot het bekomen van 
vrije arbeiders. 

De Europeesche oorlog heefL natuurlijk op den 
algemeenen economischen toestand in de Mina- has& een 
ongunstigen invloed uitgeoefond, door- dat de slechte 
verbindingen oorzaak zijn geweest van stilstand in den 
handel, (vergelijk de Koi. Verslagen over 1914—1917. 
Do eeonomische toestand van het overige deel der 
bevolking van de ' residentie Mfinado is, op enkele 
uitzonderingen na van in het binnenland onder zeer 
slechte invloe- den Icvende stammen, welke echter 
langzamor- hand er toe gebracht worden zich in betere 
stre 

ken te vestigen, vry gunstiglo noomen. Vooral do 
strandbevolking verheugt zich in een zekcro mate 
van wolstand, welke zyn hoofdoorzaak vindt in 
den liandcl in boschproducten en copra en de 
vischvangst. Do bovolking van do onderafdceling 
Gorontalo vindt ruime middelen van bestaan in 
landbouw en veeteolt (karbouwen), terwijlook do 
bevolking in Bolaang Mongondou na onzo inten； 
sievero bestuursboinoeienis en de opening van 
ccnigo cultuur- on houtaankapondernemingen 
zichtbare teokonen van economischen en geeste- 
lijken vooruitgang vertoont, waarbij radjaen rijks- 
grooten door hun voorbeeld voorgaan. (Zio ook 
CELEBES, rosidentie Monaxlo, DI. I, biz. 462.) 

Gcschiedenis. Omtrent de vroogsto 
bewoners dezer streken is weinig mot zekerheid 
op to geven. De eerste Westerscho natie, dio to 
]^Snad.o—vasten voet kreeg, schynt Spanjo to 
zyn^geweest. De Spanjaarden hadden kleine 
nederzettingen op de Noordkust, waarheen 
toenmaals de bewoners der eilanden Menado- 
Toewa, Talisei en Bangka hen volgden, maar overigens 
weinig of geen aanraking met do bewoners der 
binnenlanden. Ofschoon da Terna- tanen ook in dit 
gedeelto van Menado enkele rechten uitoefendon, naar 
mon wil beweren uit vriendschapsbctrekkingen ontstaan, 
zoo ver- kregen zij echter meer gezag in de landschappcn 
Gorontalo en Limbotto, die zij onderwierpen en tot 
betaling van schatting dwongen. Nadat do bevolking 
tegen onderdrukking van de zijde der Spanjaarden en 
tegen willekeurige handelingen dor Tornataai sc he 
vorsten de hulp dor Oost- Indische Coinpagnie had 
ingeroepen, word dezo door Simon Gos verleend en we 
rd in 1657 door do Nederlanders ter tegenwoordige 
hoofdplaats een fort gebouwd (Amsterdam), tcrwijl 
spoedig daar- op een o vereen komst we rd- aangegaan, 
waarbij do hoofden zich verbonden jaarlijks een zekoro 
hoevee]heid ijzerhout aan do Compagnio to leveren, 
waarom zij ,naar dikwijls beweerd wordt, onder den 
naam van Kapala Balk bekend stonden. Van andero zijdo 
wordt aangenomen, dat die benaining ecn anderen 
oorsprong hcofl. Het woord balak (walak) zou ecn 
wezenlij k Minahasisch woord zijn, ontstaan buiten den 
invloed van eenigo Europeesche taal ； kapalu im balak 
of kapala c walak; kapala balak botcc- kont cenvobdig： 
hoofd van de geslachten of van de families, nJ. van de 
geslachton of families, dio tot 66n stam bohooren. In 
1677 werden do Sangi- cn Talaud-cilandon on later ook 
de rijkjos op Celebes Noordkust, benevens Gorontalo cn 
Limbotto, door den Gouvcrneur van Ternate, R. 
Padtbruggc, onder het beheer der Compag- nie gebracht. 
Sedert heeft de invloed van het Nederlandseh bestuur 
langzamerhand grootoro uitbreiding gekregen； terwijl 
aanvankelijk allcen do Alinahasa onmiddeUijk onder 
Nederlandsch gezag stond, zijn daai'na al de 
GorontaJccscho landschappcn onder rechtstreeksch 
bestuur gebracht (zio GORONTALO). In de overigo 
land- scliappen is het zelfbestuur g handhaafd. 

Na de verovering van Javx door de Engclschon viel in 
Juni 1810 ook ons buitenkantoor MBnado den Britten in 
handen, doch in ] 814 is het, mcL d。 andere veroverde 
bezittingen in Indie, wed or tcruggegeven en in 1816 is 
het gezag over dezo streken door Nederlaiid wedcr 
aanvaard. Aan 

vankelijk een deel uitmakendo van liol gouvernement 
der Molukken, is MCnado in 1864 tot 
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eeno zelfstandigo residontio vcrhovon on thans wordon 
allo districtshoofden in het ondor rocht- streoksch 
bestuur staand gobied van Gouverno- montswego 
bezoldigd. 

B o 8 t u u r. De residentie bestaat thana nog uit vior 
afdeelingen: 

le. do afdceling Men .do, onder een Aasistont- 
Residcnt, met standplaata Monado, en onder- verdeold 
in vijf ondorafdcclingen; 

2o. de afdceling Bolaiing-Mongondou, bestaan- de uit 
do zolfbesturende landschappen Bolaiing- Mongondou, 
Bolaang-Oeki, Bintaoena en Kai- dipan-BSsar, onder 
een Controleur bij het Binnonlandsch Bestuur, met 
standplaata Kota- Mobagoe； 

3e. de afdeeling Gorontalo, onder ecn Assis- tent-
Resident, met standplaats Gorontalo, en onderverdeeld 
in vier onderafdeelingen ； 

4e. do afdeeling Midden-Celebes, ondor een 
Assistent-Resident, met standplaats Donggala, en 
onderverdeeld in vijf onderafdeelingen. 

Bij besluit van den Gouv.-Gen. van 20 April 1917 no. 
26 (Ind. Stb. no. 178) is echter bepaald, dat do residentie 
Menado zal worden verdeeld in drio afdeelingen t.w. 
Menado, Gorontalo en Midden-Celebes en de afdeeling 
Bolaang-Mon- gondou als zoodanig wordt opgeheven en 
ge- voegd bij do afdeeling Menado. Dit besluit zou op 
een nader te bepalen datum in werking treden. 

Literatuur: Werken van Valentijn, Rein ward t, 
Bleeker, Wallace en Graafland； velo bijdragcn van 
Riedel in het T. B. G., de Meded. Ned. 
Zoudelinggenootschap; E. J. Jellesma, Do Minahasa cn 
eenige andere streken der residentie Menado 1903; do 
literatuur aan het slot van het artikel Celebes, DL I biz. 
467; Mededeelingon Enc. Bureau, Afl. II, 1912. 

MENADO. Afdeeling der gelijknamige reai- dentic, 
onder een Ass. Resident, met standplaats Menado, 
ingcvolge Ind. Stb. 1911 no. 286 onderverdeeld in 5 
onderafdeelingen, nl.; 

a. Menado, onder den Ass. Resident, chef dor 
afdeeling, bijgestaan door ecn Controlour met 
standplaats Menado ； b. Tondano onder een Controleur, 
met standplaats Tondano; c. Amoorang onder een 
Controleur, met standplaats Aniocrang； d. Sangi-
oilanden onder een Controlour, met standplaats Taroena; 
e. Talaud eilandon onder een Controleur, met standplaata 
Beo (op het eilandKarakdlang). De afdceling omvat dua 
goografisch do geheele Minahasa en do Noordclijk 
daarvan liggondo oilandea-groo- pon tot don Oden graad 
N. B. 

Do be vol king toldo in 1915: 960 Europoanon, 6000 
Ohinoozen, 600 Arabioron en andore Vr. Oostorlingcn 
en 347 000 Inlanders.' 

MENADO. Onderafdoeling van do gelijk- namigo 
afdeeling der rosidentio Menado, bo- Btaando uit do 
districicn Bantik, Monado, Maoombi en Tonsea ondor 
het bestuur van con controleur, die ter hoofdplaats 
Menado govos- tigd is. 

Het districtshoofd van Tonsoa (1 raagt don titcl van 
inajoor, dio van Menado, Maoombi on Bantik zijn 
hoekoem's bosar. Do titcl van majoor wordt don 
hoekoem-besar na trouwen cn lang- durigen dicnst als 
belooning verlecnd. Dozo titel dagteekent uit den Java 
oorlog, toen oenigo Minahasischo hoofdon mot 
hulptroopon het Gouvernement ter zijdo stonden. Met do 
standplaats hcoft do titol niets te niaken. De districts- 

hoofdplaatson zijn. respcctievelijk: Singkil, Mo- nado, 
Maoombi cn Ajcrmadidi. De onderafdoeling Monado 
hcoft con net van mooie, broede en verhardo wegen. De 
voornaarnsto zijn: do wog- van Menado naar K6ma 32.25 
K.M., (zondor grooto hellingon) met twoc zijtakkon naar 
Likoe- pang en cen (steeds klimmende) naar Tondano van 
Ajermadidi uit; do weg van Menado naar Tondano (35.25 
K. M., waarvan ±4.5 K.M. in hot Menadoschc); do weg 
van Menado naar Amoe- rang langs de kust. 

De bcvolking telde in 1915: 650 Europeanon, 3400 
Ohineezen, 460 Arabieren en andere Vr. Oosterlingen en 
50 000 Inlanders. 

MENADO. District van de gelijknamige 
onderafdeeling en afdeeling der residentie Menado, 
staande onder een eerste districtshoofd, standplaats 
Menado (wijk Ares). Voornaamste negd- rijen zijn, 
behalve MENADO (zie hieronder), Sa- wan gan, 
Tomboeloean en Paniki. Rijstbouw en klappercultuur zyn 
do voornaamste middelen van bestaan voor de inlandsche 
bevolking. Do eilanden Boenaken, M6nado-toea, Siladin, 
Man- tehage en Nain behooren tot het district Menado. De 
bevolking diet eilandjes, meest Sangireezen, leeft 
hoofdzakelijk van de vischvangst. Het district Menado is 
het kleinste district der onderafdeeling, maar door de 
omstandigheid, dat de hoofdplaats in dat ressort ligt, het 
belang- rijkstc. Het grootste deel der bevolking van het 
district Menado behoort tot de stam Tomboeloe. 

MENADO. Hoofdplaats van de residentie Menado, 
golegen bij de uitmonding der Menado- rivier aan do baai 
van dien naam, met een bevolking van bijna 12.000 
zielen, w. o. 士 600 Europeanen, 士 3400 Chincozen, 460 
Arabieren on andere Vr. Oosterlingen (in 1915). De plaats 
hcot van ouds Won an g (een boomsoort); Menado is de 
verbastering van Manarow (bet. van ver re), do naam van 
het oilandje in de baai van Menado. (Zio voor do afleiding 
van den naam ook geill. Weekblad Indie, afl. 13 en 16, 
1917). Daar do naam Menado op do vestiging aan den 
vasten wal is overgegaan, noemt men het eiland zelf Oud-
Menado of Menado-toea. De eigenlijke stad is in 8 wijken 
verdeeld. en door breede straten met levcnde heggen cn 
fraaie schaduwboo men doorsneden. In het Westclijk deel 
om on by de pier staan de douanelokalen, en zijn de 
passer- terreinen en do inlandsche en Europeescho 
handciswijkon gelcgen. Noordelijk daarvan liggen het 
Ohincescho kamp en de Arabische wijk. Zuidwaarts aan 
het strand staan het oudo fort Amsterdam (alleon nog in 
gebruik als d^pot voor nieuw aangeworven rocruten en 
terug- keerendo gepasporteordo xnilitairen), de socie- teit, 
hot resid entiekantoor, do cen tr ale go- westelijke 
govangonis, hot post- en telegraaf- kantoor, het 
residentshuis, do Roomsch-Katho- lieko kork mot 
kloostor en won in gen voor Euro peanen. On go veer in 
hot midden der plaats verheft zich do W6nanglxcuvol, 
waarop een park is aangclegd. Do ini. buitenwijken zijn 
o.a. Titi- woengan, Pasar Sembilan, W6nang, Tikala, Wa- 
noeaoerd en Sindoelang. 

Do reedo van Menado is alleon veilig in den 
Oostmoossoii; door hot loggen van mcorbooion in do baai 
is aan de schoepvaart eon botero ankerplaats verzekord, 
zelfs in don West- moosson. Do notto inhoud der 
aangekomon schepen bedroeg in 1914 bijna 8/t millioon 
IP. 
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en even reel voor de vertrokken schepen. Sedert 1854 was 
Menado een vryhaven, sindg -1 Jimi 1898 is de plaats 
echter bij het tolgebied van Ned.-Indie ingelijfd (Ind. Stb. 
1898 no. 120). Uitgevocrd worden vooral: copra, koffie, 
schild- pad, pala (noteniuskaat), ebbcnhout (hoofd- 
zakelijk van de Sangi-eil. afkomstig) en vogel- nestjes; 
terwijl de invoer hoofdzakclijk bcstaat uit rijst (Java en 
Siam), provision, thee, suiker, d ran ken (w. o. arak, 
jenever en vele minder- waardige foczeldranken), 
huishoudelijke en weel- deartikelen, lijnwaden, rijtuigen, 
tabak, petroleum en zout. 

Het klimaat is gezond, doch warm. (Zie ook Sarasins, 
Rcisen in Celebes, I, 2.). 

M^NAK, afgeleid van Oud-Jav. inak, (aange- naam, op 
zijn gemak), zoodat het eigenlijk: „welgesteld, op zijn 
gemak zynde", beteekent, is nog de algemeene benaming 
van de leden der hoogere kasteu op Bali. Op Java is het in 
de beteekenis van “aanzien町ken" in gebruik in het 
Soenda'sche. 

MENAM. Een volksstam in West Nieuw- Guinea, in 
het N.O.lijk gedeelte van den z.g. Vogelkop en 
behoorende tot de Arfakkers (zio aldaar cn PAPOEA'S). 

MfiNARI. Zie MUZIEK EN MUZIEK- 
INSTRUMENTEN. 

M£NDALAM. Noordelijke zijtak van de Ka- poeas, 
rivier op Borneo's Westkust. Zij valt in de Kapoeas 
ongeveer 400 Eng. mijlen. van de monding der 
hoofdrivier, die aldaar reeds moeil^k bevaarbaar wordt, 
en op ongeveer een groot half uur stoomens van Poetoes 
Sibau. Do Mendalam is niet breed, maar diep en kan in 
den benedenloop met stoomb&rkassen worden bevaren. 
Aan de rivier wonen verscheideno Dajak-stammen, met 
name de Kajans； medo- deelingen omtrent hen gaf Dr. 
A. W. Niouwen- huis in T. Bat. Gen. XL, 1898, bl. 517 
vlg. 

Zie J. J. K. Enthoven. Bijdragen tot de geographic van 
Borneo's Westerafdeeling, bl. 22 vlg. 

MENDANG KAMOELAN. Desa op Java, district 
Kradenan, afd. Grobogan, residentie Sema- rang； 
volgens de overlevering zou de hoofdplaats van het oude 
gelijknamige rijk in de nabijheid dier desa gelegen hebben 
en zelfs wordt als de plaats, waar de kraton lag, een kleine, 
omheinde ruimte in het bosch aangewezen, dicht bij de 
grens met Rembang, waar een riviersteen in den grond 
ligt. Het mag e；Jiter. betwijfeld worden dat in deze dorre 
en aah water arme streek een belangrijke plaats zou 
gelegen hebben; men heeft gegist, dat do plaats van hot 
oude Mdndang Kamoelan gezocht moet worden, daar 
waar zich thans nog de ruinen van Prambanan (zie aldaar) 
bevinden. 

Het oude Hindoe-rijk Mfindang Kamoelan wordt in de 
Javaansche babads genoemd als de oudste en 
belangrykste staat, die in de Hindoe- periodo op Java 
gevestigd was. Daaraan zal wel ten grondslag liggen dat 
MCdang, niot Mfindang Kamoelan, de naam was van de 
hoofdplaats van het oude Hindoe-rijk Mata rani, dat onge- 

° n* Chr. op Midden.Java, bloeide (zie 器MAR 

AM). Vgl.7Veth, Java, 2e uitg. I, bl. o MfiNDAWAI of 

Katingan. Rivier op Borneo's Zuidkust (zie RATING AN 

en BORNEO IV D). De streken aan de M6ndawai 

behoorden vroeger 

tot het rijk van Bandjermasin, doch worden in 1826 aan 
Nederland afgestaan en onder een af- zonderlijk hoofd 
gesteld; zij vormen thans het district Mfindawai van do 
onderafdeeling Sampit dor afdeeling Koeala Kapoeas 
(residentie Zuidor- en Oosterafdeeling van Borneo), 

MENDES PINTO. Zie PINTO (MENDES). 
MfiNDIKAI (MAL.). Zie OITRULLUS. 
MfiNDIT (of W6NDIT). Veel bezochte bad- plaats, op 

6 K.M. van Malang gelegen. Men vindt er ook eene apen-
kolonie. 

M&NDJANGAN. Zuidelijksto modderkaap van de 
residentie Palembang, tussohen de Mesoedji (grensrivier 
met de Lampongsche Districten) en de Siloempoer 
gelegen. 

MfiNDJANGAN (JAV). Zie HERTEN. 
MENDJER (T^LAGA). Kratermeer op do 

Zuidhelling van don G. Serodja (zie DlENG). 
MfiNDOET (T J ANDI). Tempel in het district 

Mocntilan, residentie Kedoe, aan den linkeroever der 
Elio, even boven hare vereeniging met de Pro- go dicht 
bij de Boro-boedoer (afstand 2% K.M.), in 1836 op last 
van den resident Hartmann van do bedekkende aarde en 
steenen gereinigd. In hot binnenste zijn nog drie groote 
beelden ； in het midden een groot, 14 voet hoog, met den 
zetel uit een sluk gehouwen, zittend Boeddhabeeld, en 
aan weerszijden een eveneens zittend beeld, 8 voet hoog, 
voorstellend een Bodhisattwa. Daar de in gang veel te 
klein. is om de bcclden te kunnen doorlaten, moet de 
tempel om hen been gebouwd zijn. Aan de buitenzijde 
bevinden zich Bodhisattwa's en Tara's, in het voorportaal 
Koewera en Hariti. De Tjandi Mendoot, door dr. Brandes 
het juweel onder de oudheden van Midden-Java 
genoemd, is grootendeels gc- restaureerd. 

Literatuur. Een volledige literatuuro pgavo is tc 
vinden in Rapp. Oudh. Dienst 1914 p. 257— 261 ； in het 
bijzonder verdicncn vermelding： Brandes in Not. Bat. 
Gen. 1900, Bijl. X; 1902, Bijl. XIII en XV; Rapp. Oudh. 
Comm. 1904, p. 159—170. Kersjcs cn Den Hamer, De 
Tjandi Mendoet voor de rcstauratie (1903)； Fouchcr in 
Bull. Ec. fr. d'Extr. Or. 9 (1909))>. 45—47; Van Erp in 
Tijdschr. Bat. Gen. 51 (1909) p. 477 •—493 en 52 (1910) 
p. 109—122. 

MfiNDOJO. District van de afdeeling Djem- brana, 
residentie Bali en Lombok. 

MENDONG.(JAV.) Ecn rietachtig gran, dal in 
Midden Java (Kedoc) aangekweekt wordt cn als 
grondstof client voor de mattcn-industric.( Lal. 
Fimbristylis globulosa K.) Allecn in het regent- schap 
Wonosobo worden nicer dan 100 000 malten per jaar 
vervaardigd. Zie ook FJM- BRISTYLIS. 

Literatuur : Veralag van het Vezelcongrcs go- 
houden to Soerabaja van 3—8 Juli 19J J. Deel I, eerste 
gedeelte, pag. ] 90. 

MfiNfiNGAN (JAV.).ZicEXCOECARIA AGAL- 
LOCHA. 

M它NES. District van de conlrole-afdceling 
Tjaringin, regentschap en afdeeling Pandeglang, 
residentie Ban tain. Het district heeft cone opper- vlakte 
van 439.63 K.M.2 en telt 65 dcsii's. De hoofdplaats van 
het district is tevens stand- plaats van den controleur en 
van den palih. Het district telde volgens do laatste voJks- 
telling (1905) 54.000 inwoners, w. o. 50 Euro- peanen en 
200 Chineozen; de hoofdplaats 2350 in woners, w. o. 28 
Europeanen en 200 Chineczen 
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MENFAT (Kei-eil.). Zio DUIF. 
M^NGGALA. Hoofdplaats van de afdceling Sopoetih-

Toolangbawang, on de ondorafdeeling Toelangbawang 
der residontio Lampongsche Dis- tricten. en als zoodanig 
de woonplaats van den assistent-resident. De plaats, die 
het midden houdt tusschen een kampong on eon 
inlandsche stad, is aan weerszijden van do Wai Toelang-
bawang gebouwd, ongoveor 100 K.M. van den mond 
dezer rivier in de Java zee, eon weinig bene- den het punt, 
waar deze rivier uit de vereeniging van Wai Kan an en 
Wai Kiri ontstaat. De kola is ongeveer 31/i K.M. lang on 
alleen aan de Zuidzijde wat uitgebouwd. Het is de 
volkrijksto en drukste plaats van het gewest en draagt een 
zuiverder Lampongsch karakter dan de kleincre hoofd-
plaats TelokbStong. Het aantal inwoners be- draagt 
dhgeveef" 11^000, hoofdzakelijk Lam- pongers, maar 
daarnaast eenige Palembangers, Boegineezen en enkele 
Japanners. Hot ligt aan den grooten weg naar 
Telokbetong, terwijl een andere weg naar het W. wordt 
getraceerd over Martapoero aan de Komering naar 
Batoeradja aan de Ogan, vanwaar aansluiting wordt ver- 
kregen met het wegennet van Palembang. Over tai van 
kleinere we gen worden waren uit de omgeving hier 
aangebracht, voornamelijk uit de Rebangstreek, het 
eigenlijkc achtcrland. De hartader van het verkeer is 
echter do rivier en hieraan. heeft Menggala haar drukko 
handel dan ook te danken. Het is o. m. een stapelplaats 
voor boschproducten, zooals damar en rotan, verder van 
peper en vooral van hout, waar- onder het uitstekende 
tembSsoo uit de onder- afdeelin g Toelang Bawang. De 
houtexploitatie geschiedt nog zeer onvoldoondo en is 
veel in handon van apeculanten. Vele handelaars zijn 
tusschenpersonen van enkelo kongsi's op Java. In 1913 
bedroeg < e waarde van den houtuit- voer 士 f 132.000, 
in 1914 niot meer dan f 46.000. Lan gen tijd ontbraken 
pasars en warongs en liepen de handelaren met hun 
waren van kampong tot kampong, terwijl het vervoer per 
prauw van de kust naar het slechts 94 K.M. de rivier op 
gelegen MSnggala by Oostcnwind 6 tot 8, bij Westen- 
wind soni8 15 dagen duurdo. Scdortde booten van de 
Kon. Paketv. Mij. geregcld de rivier opvaron on de plaats 
aandoen, vestigdon zich vele kleine ondcrneniers langs 
de rivier, naan do handels- beweging sterk toe en 
daarinede ook het vertier in MSnggala. De vermindcring 
van de peper- opbrengst van het achtorland, maar meer 
nog de betoro ligging deed TfilokbStong vooruit- gaan 
ten koste van MSn ggala. Een oogen blik schecn dozo 
achtoruitgang tegongoliouden to zullcn word on door 
den aanlog van oon spoor- weg, aaneluitendo bij de 
contralo lijn, doch dozo plannen zullon niet word on 
uitgovoerd. Do booten van de K. P. M. doon do plaats 
reeda niet meer aan. Particulierc bootjes ondorhou- den 
do voirbinding met Palembang, Djambi, Banka cn 
Singapore.' 

MfiNGKOEDOE (MAL,). Zio BfiNGKOE- DOE. 
MfiNGKOEWANG (MAL.). Zio PANDA- NUS. 
M&NGWI (MENGOEI). Eon dor voormalige 

landschappen van Bali, gelegen tusschen Ta- banan, 
Badoeng en £iian jar. In 1891 we rd het veroverd en zijn 
gebied verdcold tusschen do omliggendo rijkjes. Het 
grootsto gcdeclto daar- 

van rossorteort thans onder de onderafdceling Badoeng cn 
vormt daarvan het district Mdngwi. Zio BADOENG en 
BALI. 

MSNINTING. Collcctiefnaam in het Javaansch voor 
IJsvogels, behoorende tot het geslacht Alcedo, b. v. 
Mcninting, Alcedo beryllina.. Op Oost-Sumatra hcet 
Alcedo meninting bij de Maleiers Tinting soengei. Dit 
fraaie vogeltjn doet denken aan den Nederlandschen 
ijsvogcJ wat kleur betreft, doch vleugels, kop en wangen 
hebben een blauwen grondtoon； het bereikt de grootte 
van een sijsje ongeveer. Komt op de Groote 
Soendaeilanden veelvuldig langs rivieren en zeekust voor. 
(Zie IJSVOGEL). 

M 它 NIR AN (JAV.). Zio PHYLLANTHUS NI- RURI 
on PHYLLANTHUS URINARIA. 

MfiNJAN(MAL„ JAV., SOEND., BAL.). Zie STY- 
RAX BENZOIN. 

MfiNJAN ARAB (BATAV. MAL.). Zie MOES- TAKIM. 
MENJAN (KAJOE) (JAV.). Reukhout van sommige 

Canariiim-soorten. 
MENJAWAK. Javaansche naam voor soor- ten van het 

haged issengeslacht V ar anus (zie onder 
VARANII)AE)^Awaranen of bijawak (zie aldaar)..… —
，:三，，" 

MfiNOENGOEL (MANOENGOEL). Riviertje aan 
Borneo's Zuidoostkust, uitmondend in de Pamoekan-baai. 
Het stroomgebied vormde voor 1905 een zelfbesturend 
landschap, thans be- hoorendo tot hot district Sampanahan 
van de onderafdeeling Tanah Boemboo, d,er afdeeling 
Zuidoostkust van Borneo.V， 

MENORAH. Vrocgere naam (tot 1901) van het district 
Salaman (zie aldaar) resid entie Kedoe. 

MfiNORfeH (MINOREH-) GEBERGTE, tot 土 1000 M. 
hoog gebergte, dat de Z. W. afsluiting vormt van het 
hoogdal van Kedoe; over den- hoofdkam loopt de grens 
met het .voormalig landschap Bagelen on met de 
residentie Djokjakarta. De Boroboedoer is op een der 
voor- topjes gebouwd cn vandaar heeft men een raai 
gezicht op het geheele M6noreh-ge- fborgte. 

MfiNSALA- (MfiNSALAR-, MARSALAH-, 
MANSULAR-, MO ESALA-) GROEP. Groep van 
eilanden, gelegen voor de baai van Tapanoeli, W.kust van 
Sumatra. Het grootste dier eilanden is het bergachtige 
Monsala, ongeveer 9 K.M. lang en 2.7 K.M. breed, met de 
gelijknaniige kampong, door Maleiers cn Niassers 
bewoond. Het is nagenoeg geheel met bosch bedekt; aan 
do N. W.zijde is eon schoono, hoogo waterval, waarvan 
do witto streop op uren afstands reeds to zion is. Do 
Tadjoon stort zich hier van 55 M. hoogte langs ecn stoilen 
heuvel in zee. De ge- middeldo breed to van den waterval 
bedraagt 15 M., maar is in den regentijd veel meer. Het 
ciland is door do hoofden van Siboga .in erfpacht 
afgestaan; er is eenigo aanplant van muskaat- noot. De 
groep bevat voorts: Labooan barat, Silaboo k6tjil, Silaboo 
besar, Kalimantoong kStjil, Kalinxantoeng bfisar en 
eenige kleino oilanden. K. bSsar en S. bSsar zijn 
bewoond. 

MENSCHAPEN. Zio ORANG OETAN. 
K MENSCHENOFFERS. V66r de actio van het 
Ncdcrlandsch-Indischc Gouvorncment onder het bestuur 
van den G.G. van Heutsz, bestond het mcnschenoffcr nog 
onder vele volkcn van den Archipcl. Uitvocrigo berichteu 
he b bon wij 
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daaromtrent van verschillonde Dajakstammen, van de 
Toradja's van Midden-CJelebes, van do Minahasa, van 
de Niassors. Bij andere volken vinden wij nog sporen 
van deze gewoonto (zooals bij de Bataks), die ons doen 
besluiten, dat ook zij het menschonoffer hebben gekend. 
De berichten van oude schrijvers doen ons so ms zien, 
hooveel er in dit opzicht, onder meer door de invoering 
van den Islam, veranderd is, voordat de Regeering 
voorgoed a an dezc barbaarschc gewoontc een eindc 
maakte. Zoo vertdt een Spanjaard, Urdaneta, die als 
mede-afgevaardigdo van den radja van_Djilplo in 1532 
den Banggai-archipel bezocht, dSfify claar kwam juist 
toen de vorstin gestorven was. Gedurende de veertig 
dagen, die hij er doorbracht, werden voortdurend 
mannen en vrouwen, vooral vrienden en ver wan ten, ter 
doodgebracht om haar in de andere wereld to dienen. 
Hun a an tai bedroeg meer dan 150. Veertien weken 
duurde de slachting. Die lieden werden geworgd, dan 
een korten tijd in het paleis opgehangen, en tcnslotte met 
een gewicht aan de Toeten in zee geworpen. 

Vooral by den dood van vorsten en aanzien- lijken 
werden menschenoffers gebracht. In do rijken Timor en 
Sone bait heerschte eertijds de gewoontc om bij de 
begrafenis van een vorst ecn of twee levende slaven met 
eenige mondbehoeften in het graf te sluiten. Op Savoe 
werden bij derge- lijke gelegenheden slaven van den 
overledene gedood. Deze voorbeelden zouden met vele 
te vermeerderen zijn. De bedoeling van deze 
menschenoffers was om aan do overledenen een dienaar, 
gezelschap mee te geven. Men denkt zich blijkbaar de 
ziel van den overledene ont- stemd over zijn afsterven, 
en om te voorkomen dat，zij een of meer harer 
familieleden zal mee- nenien naar het zielenland, geeft 
men haar gezelschap door een slaaf te dooden. Wanneer 
het menschenoffer gebracht wordt door mid del van 
koppensnellen (zie aldaar), dan zou de beteckenis van 
dit menschenoffer ook kunnen zijn： aan den overledene 
een cachet van dapperheid te geven. 

Bij begrafenissen van grooten treft men hier en daar 
ook onbloedige menschenoffers aan, in dezen zin, dat 
een slavengezin wordt aange- wezen om het graf van 
den voomamcn overledene te bewaken. Zij worden dan 
geheel beschouwd als diens metgezellen ； zij mogen 
nemen wat zij wil- len, want men beschouwt hen als 
geesten. Wanneer het groote doodenfeest is gevierd, d.i. 
wanneer de zieJ van den overledene voor goed naar het 
zielenland is gegaan en men haar dus niet meer heeft te 
vreezen, wordt het slavengezin van zijn taak ontslagen 
en is daarna vrij. Mis- schien hebben wij de Badoej's (zie 
aldaar) in Bantfin wel te beschouwen als zulke 
grafwach- ters, het gezelschap van de oude Javaansche 
vorsten. 

Menschenoffers komen ook voor naar aan- Jeiding 
van aardbevingen of andere onrustbaren- de 
natuurverschijnselen, om met zulk een offer den toorn 
der goden te bezweren; voorts brj den aanleg van een 
groot bouwwerk, een groot huis (tempel), een brug en 
dergelijke. Onder den hoofdstijl van zulk eene woning 
we rd dan een mensch levend begraven. De bedoeling 
was het bouwwerk stevig te maken door het te bezielen 
met de levenskracht van het slachtoffer, dan wel een 
offer te brengen aan de geesten der aarde. Dit geloof zit 
z66 diep by do Indonesiers, dat 

I 

 wanneer het N. I. Gouvorneincnt .het een of 
andor groot. bouwwerk ondemcemt, er altijd 
geruchten gaan, dat naar eon slachtoffor wordt 
gezocht, om dit werk krachtig to maken en te 
doen gelukken. 

Een bijzondero vorm van menschenoffer ia 
het weduwenoffer. Buiten Java en Bali kwam 
het niet voor. Dit doct vermoeden, dat dit offer 
onder Hindoc-invloed in Indonesie is ingevoerd. 
Sommigon meenen te mogen aannemen, dat het 
eertijds in den geheelen Archipcl zou hebben 
bcataan. Twee berichten daaromtront zijn er, 
con van Bima en een van do Orang BSnoewa van 
Malaka. Beido berichten zijn echter nooit nader 
bevestigd. Waar de familie op matriarchalon 
grondslag berust is voor het weduwenoffer 
nauwelijks plants. 

In Polynesie komt het weduwenoffer niot 
voor, wel in Melanesie. Op Java kwam het wedu- 
wenoffor bij vorsten, zelfs na do invooring van 
den Islam, tot in do 17do eeuw voor, en op Bali 
j werd het eerst in de laatsto jaren onder pressie 
van het N.I. Gouvernement afgeschaft.Ohinee- 
sche berichten in de Annalen der Ming-dynastie 
leeren ons, dat op Java vaak vrouwen en bijzitten 
zich met de dooden deden verbranden, vooral in 
de kringen van hoofden en aanzienlijken en dat 
zij zich voor die gelegenheid uitdosten met 
lijfsieraden en schoone kleeding, Cavendish, dio 
in 1588 Balambangan bezocht, verhaalt hoe 
daar te lande de vorstolijke wed uwen zichzelvon 
eenige dagen na de begrafenis van kant maakten 
door zich met krissen te doorsteken. Volgens 
Valentijn werden in 1691, bij gelegenheid van 
den dood des vorsten, in dat rijk 270 van zijno 
400 vrouwen gekrist, „geloovende dat nu hare 
ziel wel haast bij des ovcrleden Princen ziel 
wezen zoude, dat zij door hun gestadig roepen 
van kami datang Soesoehocnan, dit is, wy komen 
Soesoehoenan, schencn uit te drukken." 

Literatuurt Tiele, Bijdr. T. L. V. 1879, III, 
biz 26; Veth. Hot ciland Timor, biz 44—45; 
Donselaar in MededefJingen ZondeJinggonoot- 
scjiap, XVI, biz 314； Roos. Het eiland Soen)ba, 
Verhandclingen Bat. Gen. Deel 36, 1872 biz. 59; 
Vcrhandelingen Bat. Gen. dec] 30, 1863 biz. 43; 
Groeneveldt, Notes, biz. 40 on 52; Twee vormaar- 
de Schceps-togten van Tiiomas Cavendish, in 
de Naukeurigo versameJing der Zeo on ]an<l- 
reysen uitgegcven in 1707 door Pieter van der 
Aa. biz. 33; Friederich. Voorloopig verslag van 
het eiland Bali biz. 9 vlgg;. 

MfiNTAWEI-EILANDEN. Land boachr ij- 
v i n g. Eilandengroep aan do Westkust van 
Sumatra, 90 tot 140 K.M. daarvan verwijclcjrd, 
tusschen 0°65' en 3°20' Z.B. on 98°35' on 
100°30/ O.L. 

De groop bestaat uit 4 groot© eilanden: Si- 
bGroet, Sipoera en Noord- cn i5uid-Pagai, waar- 
van do beide laatste eamen ook wel Nassau- 
oilanden worden gonoemd. Aan elk dezer wordt 
een afzonderlijk artikel gewijd. Daaromheen 
liggon vorschillendo kloinero ci land en on bo ven- 
dien worden nog hiertoo gorckend do Zuidclijkor 
gelcgen oilandjes Poolau Sanding of Sandoan 
(25,2 K.M. bezuiden Zuid-Pagai) en Poelau Mega 
of Trieste-oiland op ongeveer 4° Z.B. en 101° O.L., 
bij holder wed er op ongeveer 22.5 K.M. afstand 
ziohtbaar (Zeemansgida voor den Oost-Indi- 
schen Archipel DI. I). 
二He岐totaal der eilanden tot doze groep bo- 
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hoorcndo bedraagt ruim 125: van do grootto [ dor 
gozamcnlijke eilanden is geon bctrouwbaar ; cijfer op to 
geven: in hot Koi. Verslag voor 1894 | Bijl. A. worden do 
12 Mdntawci-cilandcn op ongeveer 3135 K.M.3 gosteld en 
do 4 zoogenaam- de Paggi (d. z. de Pagai) eilanden op 
ongoveer 1870 K.M.，，terwijl eon 50-tal dichter bij den 
wal gelegen eilandjes, dcols tot do Batoegroep 
behoorendc, op 35.75 K.M.2 goraamd worden. De totalo 
oppervlaktc komt dus ongeveer over- een met die van onze 
provincic Noord-Brabant. 

SibGroct en Sipoera worden van elkaar ge- scheiden 
door de Zeebloemenstraat of Sea- flowcrs-Street (Ogak 
Kaiboeroe), die ongeveer 13 K.M. breed is, Sipoera van 
Noord-Pagai, door de 22 K.M. breedo Nassau-straat 
(Ogak Saripan gan) —Noord- van Zuid-Pagai, door do 
Straat Sikakap (Polo Tikako), die 3.7 K.M. lang en 
gemiddeld 0.5 K.M. breed is, — Zuid-Pagai van Poelau 
Sanding, door de Addington-straat, welke feitelijk geen 
straat, maar open zee is. 

De groote eilanden zijn van vulkanische ge- steldheid, 
de kleinere zijn oorspronkelijk bene- den de oppervlakte 
van het water door koraal- dieren gevormd en door 
opheffing boven den waterspiegcl verschenen 1). Zij zijn 
met heuvels en bergen bed ekt, dio bijna overal aan de W. 
en Z.zijdo der eilanden steil in zco vallcn, ove- rigens 
slechts hier en daar in mocrassige laag- landen overgaan. 
De bergreeks volgt de lengte-as van de groote eilanden en 
verheft zich het hoogst op Siberoct, alwaar de bergen zich 
tot 200 M. en hooger verheffen: in het midden van hot 
eiland is zelfs een berg, welks top 345 M. hoog is. Op de 
and ere eilanden zijn do bergen lager en zonder 
uitstekenclo toppen: slechts aan de O.- kust van Sipoera 
vertoont zich 66n enkelc, op zichzelf staande verhefling, 
de Mangkodjo, we- gens hare eigenaardige gelijkenis op 
ecn fez ,,Dc Turksche muts" geheeten. De laaglanden, 
ontstaan door aanslibbing uit de riviertjes, dio van het 
gebergte konien, zijn mcestal moerassig; daarentegen 
worden langs de Straat SibSroet, de ZccbJoemen -straat, 
op vorschoideno ge- dcelten van de O.-kust van SibSroet, 
Sipoera en Zuid-Pagai smalle zandigo stranden aan- 
getroffen. Het land is gcheel met bosch bedekt; Hporen 
van ontginning worden haast niet aan- getro(Ten. 
Aardbevingen komcn vcelvuldig voor: de Straat Sikakap, 
voorheen voor ccn deel do bencdenloop van de Tikako-
rivier vormend, zou haar ontstaan aan een aardbeving to 
danken hebben. 

Do bewonors ondcrschciden twee schcrp van elkaar 
goschoidcn jaargotijden: Io. do roora, d.i. do drogo cn 
warmc tijd mot veol O.- en Z.O.- winden, 2c. do angguoc, 
d.i. de stormachtige- en regentijd met bijna uitsluitond W.- 
en N.W.- winden. Langdurigo droogte is or evonwel on- 
bekend, cn bovendien vail cr in den drogon tijd veol dauw. 
Land- on zcowinden hcerschen regel- matig on tempcron 
do hitto. In het algemcon is de toxnporaluur gelijkmatig, 
het klimaut vochtig. 

i) Than8 heeft ccn zichtbaro daling plaats. Van 4 
eilandjes bonoorden do Simalapdh-baai op Sib6root 
zijn er slechts 2 over; hot eilandjo Sojnebaai nabij 
Sipoera, is nict meet dan con zandplaat, die allcen met 
hoogwater onder Joopt., ovenals Djawa in 't Z.O. van 
genoemde bnai, en 5 eilandjes nabij Noord-Pagai. 

I)c eilanden bevatten vcel baaien ( n inham- mcn, 
zoomedo goedo rccden, waar zelfs groote schcpcn ccn 
veilige ankcrplaats met goeden ankergrond vindon, doch 
koraalrifEen, die bij hoog water onzichtbaar en zelfs 
gehccl onmerk- baar zijn, maken het binnenloopcn 
mocilijk en so ms govaarlijk. Langs de geheclc Oostkust, 
do Zuidkust van Siberoct, en gcdeeltelijk langs de 
Wcstkust van Noord-Pagai en Sipoera zyn zo 
hydrographisch opgonomen cn in kaart ge- bracht (zic 
bovengenoemde Zccmansgids): de Westkust van Siberoet 
en van Zuid-Pagai is van zee uit nooit door ons bereikt 
wegens de hoogo zeeen en do zware deining van den 
Indischcn Oceaan. Velc rivieren stroomen van de bergen; 
die, welkehun water aan de Oostkustin zee storten, zijn van 
meer beteekenis dan de and ere. Voor de scheepvaart 
hebben zij echter geene waarde. De stranden van de groote 
eilanden zijn weinig bewoond: gewoonlijk bevatten zo 
tijdelijko nederzettingen van Maloiers: de omliggende 
eilandjes zijn wegens gemia aan zoet water onbewoond. 

Eilandjes: behalve de vele kleino eilanden, vlak langs 
de O.kust, die haast niet te ondcr- kennen zijn, Telaban 
Djaoe of Si Kina, MSsi- jigani, Djaoo-Djaoe, Tinopo, 
Sitanoesa, Soema, Mongo (0.); van Diemensland, Maes, 
Palm, Nassau, Vcrdam, Neumann, Cornelia, Anna, Johan 
Marie, namen ontleend aan het etat- major van de „Java>,, 
aan den begeleidenden controlcur Neumann, en aan de 
kinderen van den len officier Palm, a lie in de 
Vcockensbaai; Sibaroebaroo (Schildpadeiland), Tocjoeng 
(Mus- kieten-eiland), Bigou, Bitodjat, Siopa besar en ketjil 
of de Reigers-eilanden (W.). 

Bovolking. Alleon de vier groote eilanden zijn 
voortdurend bewoond ； de getalsterkte hunner bevolking 
bedroeg in 1907 ongeveer 17000 zielen,waarvan de 
eilanden Siberoet, Sipoe- ra|No ord-Pagai en Zuid-Pagai 
respectievelijk toen ongeveer 10.000, 3500, 2000 en 500 
telden. Wat hun uiterlijk botreft, schijnen do bewoners niet 
onbclangrijk van het gewone Maleische type aftewijken en 
meer naar hot Polynesischo ras to trekken. Von 
Rosenberg,die zes maanden onder de Mentaweiers 
vertoefde, vergelijkt hen by do bowonera van Hawal en do 
Marquesas; hunno lengto bedraagt 1,4 tot 1,6 meter, de 
vrouwen zijn over het algemcen opvallend klein; hun 
huidkleur is eenigszins geelbruin met olijfklourigo tint; do 
oogen zijn bruin, amandel- vormig, de ooghockon aan de 
neuszyden naar bonedon goricht; het haar is fijn, 
lichtgegolfd, zelden gokruld on gitzwart; op Noord-Pagai 
vond Stork ook menschen met kroesig haar. Do baard, die 
van nature dun is, wordt zorg- vuldig uitgotrokken, zoo 
ook do haren op andere plaatsen van het lichaam. Dat het 
uittrek- ken der oogharon oorzaak is van sommige oog- 
ziekton, wordt door deskundigen vermeld. De nous is 
breed on eenigszins plat, do mo nd schijnt minder 
vooruitstokend to zijn dan bij do Maloiers. Daar zij de 
gewoonte niot hebben om hunno tandon, 一 die driehoekig 
met hamer en boitel afgekapt worden, — zwart te maken, 
zijn dozo holder wit, in sterko tegenstolling met de zwarto 
tandon, die do Maleiors kenmerken. Het tatoucoren is bij 
de bewoners dozer eilanden 
ingobruik,bijdemannonoverhot geheelolichaam, met 
uitzondering van de haudpalmon en de voe- 
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ten; by de vrouwen blijft het gelaat vrij; do be- working 
wordt reods bij kinderen van jougdigon leeftijd 
begonnen, doch op Noord-Pagai zou- don zij daarvan zijn 
vrijgesteld； het patroon der tatoueering is voor do 
ondorscheideno dorpen verscliillend. Do kleeding bestaat 
bij do mannen alleen in den schaamgordel van 
boomschors, om do londenen gewonden on tussche n de 
beene n doorgehaald ； de wijze van dragen van dien 
schaamgordel is evenzoo voor verschillende plaatsen 
karakteristiok. Een spits tooloopcnd hoofddeksel van 
palmbladoren mot zeer breedo randen bedekt het hoofd. 
Sommigen dragen ook wcl bij slecht wed er een stuk 
boom- sckors over de schouders, met een gat om het 
hoofd doortosteken. Binnenshuis dragen de vrouwen'een 
vierkant stuk boomschors of een lap katoen om het 
middel; buitenshuis bedek- ken zij schouders en borst met 
een korten mantel van uitgerafclde pisang-bladeron； de 
jongo meisjes dragon dezen mantel niet, maar wel, 
evenals andere vrouwen, een rokje van pisang- bladeren 
om het middel. De kleeding wordt vornieuwd, wanneer 
zij verrot is en uiteen valt. Een driekante muts van 
sagobladscheeden of palmbladeren bedekt haar hoofd. 
Meer en meer komen bij do vrouwen katocnen stoffen in 
gebruik. Mannen en vrouwen versieren het hoofd en de 
ooren met bladeren en bloemen, vooral kembang 
sfipatoe, dragen somwijlen zeer talrijke hals- en 
armringen van koralen, schelpen en koperdraad en om het 
midden bauden van geel of rood geverfdo rotan. Bij rouw 
worden de sieraden afgelegd en doo- de weduwen eene 
kleeding van breed© bananen- bladeren gedragen. Het 
haar wordt dikwijls met klapperolio ingewreven, 
gewoonlijklos over do schouders hangend gedragen of in 
een knoop op hot achterhoofd samengebonden; het wordt 
echter ook wel bo ven het voorhoofd in een rechte lijn van 
den eenen slaap tot den anderen afgesneden. 

De woningen zijn alle op eenige voeton hooge 
bamboo-palen gebouwd en zien er stevig uit; sommigo 
zijn voor een 30- tot 40-tal huisge- zinnen bestemd, 
andore dienon voor woning van slechts e6n gezin, terwijl 
nog eon kleincre floort in het bijzonder tot minnekoozon 
bestemd 8ch彳nt. zijn in een voor- en een 
achterge- 
deelte verdeeld; in do groote huizen, van welke sterk 
bevolkte kampongs er 3 tot 4 bozitten, en die van 56 tot 
62 meter lang en van 10 tot 12 meter diep zijn, beslaat het 
eerste de goheclo voorzyde van het huis, terwijl het 
achtergedeolto zoovele vertrekken be vat a Is er 
huisgezinnon zyn, welke daarin hunne kook- en 
slaapplaatsen hebben. Sommige dier huizen hebben van 
lx/» tot 2 motor hooge, rochtopstaando zijwan- den; bij 
andere verheft zich het mot palmbla- doren gedekte dak 
onmiddellijk van den vloer; de vierkante gaten, die als 
deuren en vonstors gebruikt worden, zijn dan in het dak 
aange- bracht. Stellingen of bruggen van bamboo, 
eveneens op palen, langs trappen bereikbaar, e* zich langs 
de geheole lengto van hot gebouw uitstrekkende, goven 
tot <Ie deuren toegang, pe huiabouw vordert dikwijls veel 
tijd； een boom in 't^bosch gekapt en naar hot dorp ge- 
sleept, blijft halverwege ongebruikt liggen, wanneer een 
slang over of langs het pad kruipt, "at; men volgt. 
Sommige deuren hebben e^no 

grendelsluiting on zijn hier en daar vorsierd met 
afbeeldingen van dioren; in allo huizen vindt men schedols 
van gedoodo dieren, als offers voor de booze geesten. Op 
Noord-Pagai zag Dr. Sterk een huis met een brug langs de 
4 zijden en ecn midden-gang van ll/s meter breed, links en 
rcchts naar do kaniers leidendo en uitkomondo op een 
achtergalerij; deze was hot vorblijf voor vrouwen en 
kinderen, overdag； een andere vierkante ruimte was 
bepaaldelijk voor de mannen bestemd. Waar do woningen 
tot zeer onregelmatigo dorpen (lalagai) vercenigd zijn, 
liggen deze altijd aan een bevaarbaar rivier- tjo of kreekje, 
doch met het oog op de vei- ligheid veelal ver 
stroomopwaarts. 

Van de Montawoiers wordt gezegd dat zij, of- schoon 
levendig van aard, toch zachtzinnig zijn en niet licht tot 
drift of toorn geneigd. Raffles vond hen „nog 
bominnolijker en, zoo mogelijk, nog ongekunstelder" dan 
de Niassers. Echter vermeldt men van hen het gebruik om 
voor sommige feesten zich naar een ander eiland of naar 
een andere kustreek van hun. eigen eiland to begoven en 
daar een of meor menschon met hunne gowoonlijk 
vergiftige pijlen te dooden ； wanneor dat gelukt is, keeren 
zij naar hunne woonplaats terug. Moeten zij echter 
gedurende eenige dagen te vergeefs wachten, dan vorge- 
noegen zij zich hunne pijlon op een kokosboom 
afteschieten. Tevens bestaat de gewoonto om in de buurt 
een mensch te gaan schieton, ten einde een zyner 
lichaamsdeelon to kunnen be- graven onder de palen van 
een nieuw t© bouwen huis. 

Hunne godsdienstige begrippen bestaan ia het geloof 
aan booze geesten, die het heelal vervul- len, maa? voor 
wio zij weinig eerbied hebben； tempels of godenbeelden 
worden niot bij hen aangetroffen; wel bezitten zij een 
Katschaila poekoeatan, oen uit een grooten besneden bam. 
boe-cylinder bestaand en in *t bosch opgericht heiligdom, 
met lappen boat doek, bloemen en bladeren vorsierd; bij 
grootere tochten ter zeo wordt hier geofferd door 't 
aanbrengen van nieuwe versierselcn. 

Bij de geboorto van oen kind is het de go. woonto, dat 
do oudora zich en hot kind met bloemen on bladeren 
vorsieren. Do navelstreng wordt afgebondon, afgesneden, 
met asch bo- streken en in eon bamboe-kokor bowaard ； 
do oigeaaar boschouwb den inhoud als een hoilig atuk en 
het wordt hem in zijn graf medegegoven, 

Torwijl do omgang tusschon ongohuwdon zeor vrij is 
en het niet als schando beschouwd wordt ale oen 
ongchuwdc vrouw moedor wordt, is ocht- breuk ten 
strengsto verboden en wordt zelfs mot don dood gostraft 
bij don man, mot de straf om verdorin ongehuwden staat 
to leven bij de vrouw. Eohtscheiding is onbekond ； oen 
man mag zijn vrouw wel verkoopen, maar hij wordt 
daardoor niot vrij. Weduwnaars zouden slechts mot well u 
won on woduwon met weduwnaars kunnen trouwen. 
Huwelijkon, — die gesloten worden door een kip den kop 
afteslaan, waarna do dookoen ondot luid geschreeuw hot 
huwelijk als voltrokken verklaart, — worden niet dikwijls 
on gowoonlijk slechts tusschon personon van ^evorderden 
loeftijd aangogaan; de man is veelal tusschen de 40 en 50 
Jaar on goheol getateueerd, daar men anders geon eorbiod 
heeft voor zijne vrouw. Het komt ook wol voor, 
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dat een huwolijk gesloten wordt doordien man en vrouw 
gedurondo eenige dagen ter visch- vangst gaan in een 
prauw, dio met groen en bloemen getooid is. 

De bowoners van Sipoera mcenen, dat do zielen na 
den dood naar P. Setan verhuizen en daar booze geesten 
worden. Uit vrees voor de onderaardsche geesten worden 
do lijkcn in eon daartoo bestemde plaata van het bosch in 
oen stevige stelling van latwerk geplaatst, dio op de 
benedensto takken der boomen bovestigd wordt, waarna 
do dragers zich zoo spoedig mogelijk verwijderen, omdat 
men deze plaatsen een door de booze geesten gezocht 
verblijf noemt; de pick wordt alleen bezocht, als een lijk 
moet worden bijgezet. In enkele gedeelten der Pagai- 
eilanden worden de lijken, tusschen katoenen lakons, in 
een ondiepen kuil begraven en met aarde, bladeren en 
zware takken bedekt, maar deze manier schijnt niet van 
inheemschen oor- sprong. In verband met de 
geestenvoreering staan ook het raadplegen van het orakel 
door de beschouwing van de ingewanden van vogels en 
zekere verbodsbcpalingen. die zij met ver- echillende 
stammen van de Indische en van de Zuidzee-eilanden 
gemeen hebben; de ge- woonte, pantang, hier poenen 
genaamd, be- staat namelijk, dat zij bij talrijke en zeer 
ver- verschillendo gelegenheden in hunne kampong 
moeten blijven, niemand in hun dorp, ook niet in hunno 
woning mogen toelaten, niets mogen geven of aannemen, 
zich van sommigo spijzen moeten onthouden en geen 
handel mogen drij- ven. Van tijdrekening schijnen zij 
weinig be- grip to hebben； zij onderscheidcn slechts 2 
jaargetijden : a k a u, aid us genaamd naar een landkrab, 
dio in Mei uit den grond komt, en r o o r a u, naar den 
Z.W.-wind, die in het 2e jaargetijde heerscht. 

De Mentaweiers Icven in eendracht met de bewoners 
van hunne buurtschap, maar tegen- over alles wat 
daarbuiten huist toonen zij zich vyandig. Hunno huizen 
of kampongs verster- ken doen zij niet, maar wel zijn 
zijzelf nooit ongewapend, met wclk vriendschappelijk 
dool zij ook uitgaan. Jacht on visscherij, waaraan ook do 
vrouwon dcelncmen, zijn hunno voor- naamsto 
bezigheden en tot voor kort waren. zij ook zeeroovors; 
mcestal meonden zij eeue geldige reden te hebben om een 
of andero prauw aan to vaHen, en vaak gaven de 
bedriegorijon, waaraan zij van den kant dor Maleische 
hande- laars bloot atonden, aanlciding tot hunne hosticlo 
houding; wanneer er op hunne kusten eon 8chip strandde, 
word het zonder mededoogen buit vcrklaard. De 
gemeenschap, van wclken aard ook, dio zij mot elkander 
ondorhouden, geschiedt in pran wen langs de kusten, 
want do cilanden zijn zwaar begroeici en de boschpaden 
niet talrijk. Do voornaamsto wapens der Mentaweiers zijn 
boog en pijl, de boogpccs van boom- Bchors, op Noord-
Pagai van dunno rotan of van gevlochten rotanrepen, 
voorts Innsen en messen en houten schiklcn; het 
ijzorwerk, by de vorvaardiging benoodigd, wordt, daar 
het smell en hun onbekend is, door slijpen en vijlen in den 
verlangdcn vorni gebracht. 

Het hoofdvoedscl der Mentaweiers is sagoe, mot 
zeowater in bamboekokers gekookt en mot geraspte 
kokosnoot vermengd; rijst wordt door hen niet verbouwd; 
zij wordt echter soma 

ingevoerd en is dan zeer gewild. Zout bercidon 
zij niet en alleen hot in zeewater opgelosto ge- 
bruiken zij. In hunne spijzen zijn zij niet kies- 
keurig, zoodat zij zelfs het vleesch van apen, 
krokodillen, ratten en slangen nuttigen ； een 
voornaam voedingsmiddel is de visch. De land- 
bouw staat op zeer lagen trap; sagoe- en vrucht- 
boomen worden aangeplant en aardvruchten 
gekweekt ； suikerriet wordt verbouwd maar 
suiker wordt niet bereid; palmwijn evenmin.- 
Tabak, ob6, wordt eveneens aangeplant en 
zoowel door mannen als vrouwen gerookt; 
de mannen rooken uit pijpen, de vrouwen uit 
opgerold pisangblad ； het sirih- en tabak-kauwem 
is onbekend. Zoowel mannen als vrouwen 
nomen aan den veldarbeid deel; lichamelijk 
sterk zijn ook de vrouwen en beide kun- 
nen even vlug in een klapperboom klimmen. 
Wegbranden vanhet bosch ten behoeve van nieu- 
wen aanleg is door godsdienstige voorschriften 
verboden; veoteelt bestaat niet. Groote roof- 
dieren en dikhuidigen komen op deze eilanden 
niet voor; het Sumatraansche hert en eenige 
aapsoorten behooren tot de grootste zoog- 
dieren. 

De vermaken der bcvolking bestaan hoofd- 
zakelijk in maaltijden, die bij groote feesten 
soms weken achtereen plaats hebben en ook 
wel door dansen worden afgewisseld, waarbij 
muzick wordt gemaakt met trommels van uitge- 
holde klapperstammen met leguaanvel be- 
spannen. 

De nijvcrheid is van geen belang: zy bestaat, buiten 
de inzamcling van boschproducten, zooals vanzelf 
spreekt bij een volksstam, die als 't ware op het water 
leeft, hoofdzakelijk in het vervaardigen van vaartuigen 
uit een boom- stam, die van 12/2 tot 17 meter lang zijn, en 
van welke do groote, die meer dan 100 personen kunnen 
bevatten, masten hebben en zeilen van palmbladoren, 
terwijl op de kleinere gewoonlijk slechts bladeren van 
den kokospalm worden geplaatst om den wind 
optevangen. De visscherij wordt, evenals do landbouw, 
ook door vrouwen verricht. De handel is niet meer dan 
ruilhandel 
met de bcvolking van Sumatra's Westkust; 
geld wordt niet gebruikt en uithoofde van do 
boven beschreveu onthouding en het raad- 
plegen van het orakel kost deze handel heel veel 
tijd. Op Noord-Pagai vond Dr. Sterk in de 
kampongs veel malaria-gevallen blijkende uit 
talrijke vorgrooto milten en die ontstaan door 
do moerassen in hot binnenland en den koraal- 
bodem der kusten; geneesmiddelen kent men 
voornamelijk in den vorm van bladeren, 
uitwendig worden 
.T a a 1. Hoowel 
3 ：Kfyving bestaat van 
Montawoi-eilanden, 

toegepast. 
eene schetsmatige 
een der dialocten 

die 

der 
bev I、 

.namelijk van dat, hetwelk^^S / KR 
gesproken wordt op Si-Poera of Si-Kobo (Si-Z / 1 '' 

Kaubau), is het orochtor nog zoer verre vanaf, <■ / 
duidelijke voorstel- .. 

ling der taal kan vormen, al kan uit de bijge- j } j , j), 
voegde teksten wel het ecn en andor opgehelderd 」「’八)_、 

worden. Wat het klank-stolsel betroft, zoo kun- .-亿 
nen vooraan en in hot wo ord alle medo-klin- (J" '，匕 
kers, (bchalvo do h on w), welke ook bijv. 尸芦CJ 
het Maleisch voorkomen, optredon, ook ' 
tj, dj on nj; do d, (juister wel d), schynt even- 

 

dat men zich daaruit cene 

wel eono in bcpaaldo gevallon gebezigde variant 
van r to zijn. Bovendien komt een klank voor 
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overeenkomende met de Hollandsche spirans, (welke 
soms afwisselt met do gutturale media), g, en in liet 
dialect van de Nassau -eilanden ook de f. 

Evenals in het Niasch beantwoordt die spirans [gh) 
gewoonlijk aan eene Mai. d tcgenovor eene Bataksche g. 
Eene Mai. r, beant woordende aan g in de Philippijnsclie 
talcn, vcrdwijnt. 

Onder de klinkers ontbreekt do pepet, welko door e 
vervangon is. Als si niters kunnen, be- lialve vocalen, 
(ook twee«klanken, bijv. atai, lever), alleen optreden: k, 
t, p; ng, n, in. Volgcns opgave komen ook de mediae g, 
d, b als sluiters voor； in de woord-opgaven echter 
komen zij slechts enkele malen als zoodanig voor, en dan 
altijd in vormen als: bologbog, ojdog, abdb, dib-dib, 
dod-dod, rad-rad. Zoo deze woorden juist gehoord zijn, 
(hetgeen vooral bij eene d, als sluiter, niet zeer 
waarschijnlijk is, eerder dus rad-dal, enz.), zou toch. zulk 
een sluiter alleen in een zeer bepaald geval optreden. 
Eene sluitende I en r kunnen gespaard worden door een 
vocalischen na-slag, evenals in het Makassaarsch, bijv. 
bdkulu = Mai. bakul, soort mand； putere, touw draaicn 
of spannen, vor- melijk gelijk Jav. puler； enz. 
Verdwenen zijn eene oorspronkelijk sluitende h, dus 
Unga = Mai. tengah; en de slot-s, bijv. lepa = Mai. 
lepas; maar ook anaere sluiters zijn hier en daar 
verdwenen, bijv. usu, rib, (= Mai. rusuk, rusuq); enz. 
Zeer opmerkelijk is, dat de tenues als sluiters kunnen, en 
in sommige ge- vallen moeten afwisselen met den 
gelijkslach- tigen neusklank. Zoo kan het algemeen Mai. 
Pol. woord voor ,,regen", dat in het Mai. den vorm 
(h)udjan vertoont als afzonderlijk woord, zoo- wel uran 
als urat luiden, en in bepaalde gevallen is de laatste vorm 
vereischte; evenals omge- keerd bijv. merep voor
 slapen, (Jav. 
merem). De woord-opgaven vertoonen van deze 
afwisseling de duidelijke sporen, bijv. lumun, mos M. P. 
lumzit; iolat, been, Bat. tulan； uta/c, sehuld, Mai. 
(Iijutang; enz. 

Tot woord-afleiding maakt de taal gebruik van 
prefixen en suffixen. Als prefix treden op: ma, tot 
vorming van adjectieven, als mae.ru, goed, van. eru; ma, 
gevolgd door een neusklank, (overeenkomen.de met 
dezelfde vorming in andero talen); mu, in waarde gelijk 
Mai. ber, bijv. mudbak, varen, van dbak, boot; mugolu, 
toonen, van golu; tu en ta in den zin van Mai. ter; terwiji 
pa dient als causatief-prefix; pa en pu staan voorts bij 
nominale afleidingen tegenover ma, mu. Als suffixen 
komen voor: i, in dezelfde functio als in het MaL, Jav., 
enz., en an of en, (voor 8n), dat blijkens het boven- 
gezegde ook at, el kan luiden, bijv. p^reman, elaapplaats, 
bij mirem, slapen; ook wel to zamen met het prefix pu: 
pukoman, krop, van {mu) kom eten. Eindigt het grond-
woord op eene vocaal dan wordt menigmaal eene k, t, na 
eene u of o ook eene g, of wel de spirans gh ingevoegd, 
welke mede-klinkers by den tegenwoordigen toestand 
der taal als klinker- echeiders zijn. te bescliouwen. 

Ook van het algemeen M. P. infix in, alsmede v^u 
andere vorm-elementen zijn sporen to vinden. 
Opmerkelijk is het gebruik dat de taal van het relatieve 
voomw. si maakt iu verbin- ding met de prefixen ma df 
mu, om aan te dui- den, dat de agens bezig is te doen, wat 
het 

grond-woord aanduidt, dus eono schakeering van het 
durativum, bijv. van ala, nemen: si rimanua ma-si-ala Id 
(drinken) oinan (rivier, matci, (sterven), terwiji de 
menschen (water) haalden uit de rivier, stierven zij, wolke 
vormen ook eenigszins bijwijze van doolwoorden ge- 
bruikt kunnen word on: mangaman (ijvorig) ekcu (gij) 
tna-si-sural, gij zijt ijverig ,,schr日vende" =aan het 
schrijven. In de meeste gevallon evenwel vertoonen do 
werkwoorden geen pro- fixen, doch wel vervoeging. 

De pronominale voorvoegsels zijn: ku-, (ik), nu-, (gij), 
ta； (wij, incl.), ra； (zijl.); dat v. d. 3den pers. enkelv., 
(dat in do bronnen niet vermeld wordt), luidt i-; in den 
Isten pers. mcerv. excl. en in den 2den pers. meerv. bezigt 
men de voorhechtsels van liet enkelv., terwiji het 
volledige voornw. op het werkwoord volgt: ku-agai kai, 
wij weten het; nu-agai kam, gijl. weet het. Dewijl echter 
het pronominaal prefix van den 3den pers. enkelv. i vooral 
dikwijls verzwegen wordt, treedt meernialen eenvoudig 
hot stamwoord zonder meer op. Ook bij intran- sitieven 
kan vervoeging voorkomen; het schijnt wel, dat dit alleen 
in bepaalde gevallen ge- schiedt, ongeveer op dezelfde 
wijze als in het Makassaarsch en Boegineesch, bijv. ta-
puk6in, laat ons eten! lea (in) U7n»-wi(uw \i\xi3)ku-kudu 
van kudu zitten, bl可ven), ka tubu-m (uw lichaani = u) ku-
puk6m, ik zal (of: laat ik) in uw huis wonen, ik zal (of: 
laat ik) met u eten； (de ra van het voorvoegsel mu 
verandert in p, zoodat hier de substantief-vorm na het 
pron. voorhechtsel optreedt), kaipa (waarhecn) nu-ei, 
waarheen gaat gij ? (naast mei, gaan); e；；z. Bij eene 
geni- tief-bepaling wordt het genitief-teoken n tus- schen 
beide woorden gevoegd, tenzij hot bo- paalde woord op 
een inede-klinker eindigt en het bepalende met eon mede-
klinkcr begint. Is de begiu-letter van het bepalende woord 
eene consonant, dan verandert de n in t, bijv. bagha-t-
kalaba, hot binnenste van eene boot； ook in andere 
gevallen komt die verwisseling wel voor； bij 
samenstelling ontbreekt dikwijls do n of de plaats-
vervangende I. Het Menta- wei'sch is stellig verwant met 
het Niasch, maar verschilt daarvan loch nog aanmerkelijk, 
hot- geen onder meer wel daaraan is toe tc schrijven, dat 
het klank-stelsel gaver goblcvon is; zeer groot is het 
verschil in den woorden-schat tusschen beide talen, Over 
,t algemeen makon vele 'Mentawei^chc woorden ccn 
vreemden indruk; zeer vele woorden uit den algemoenen 
taal-schat moeten verloren gegaan zijn, en door andere 
vervangen zijn; er is evcnwel geen bowijs gelevcrd, dat 
behalve de gewono ohtleoningon, daaronder ook woorden 
voor- komen van niet M. P. oorsprong. Letterschrift is bij 
de bewonors der Mentawei-eilanden go- heol onbokend, 
van eene eigenlijke literatuur is dus geen sprake, al leven 
onder het volk ook verhalen, enz. voort. J. C. G. J. 

Geschicdenis. Onze vroegste bekend- heid met de 
Mentawei-eilandon dagteckent van het begin van de 17e 
eeuw, toen Oornelis Pie- tersz. Cos, die in 1600 onder den 
Admiraal van Neck uit Holland was gevaren, de Pagai- 
eilanden aandeed, en vormoedelijk daaraan den naain van 
Nassau-eilanden gaf. Tot 1620 wer- den zij door vele 
andere Hollandsche zeevaar- ders bezocht, doeb sedert 
blijkt daarvan niet 

々Z?小(I ■> 
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meor. Tussohen 1749 on 1757 poogden Engol- schon 
zich op de eilandon te vostigen en er pe- porcultuur in te 
voeron, welke poging echter mislukte. Eene herhaaldo 
poging op het cinde van do 18o eeuw mislukto evoneens. 
Door don invlocd van Sampono Lajer, hoofd van Pasar 
Mai bro (Benkoelen), die zich in 1801 op Pagai 
govcstigd had, volgden in 1803 en 1804 ver- Bcheidene 
hoofden van Pagai het voorbeeld van Datoek Tjerdno, 
die zich radja van Pagai noemde, en zich aan het Britsche 
bestuur te Benkoelen had onderworpen. Na het einde van 
hot Engelsohe tusschenbestuur in 1825 worden de 
eilandon bij G. B. dd. 5 October 1825 no 5 tot een 
onderhoorigheid van het N. I. Gouvemement verklaard, 
en met de eilanden Nias en Batoe vereenigd tot een af- 
deeling van de residentie Padang. (G. B. 20 December 
1825 no 18), welke creatie om rede- nen van bezuiniging 
in het volgende jaar werd te niet gedaan. In 1853 werd 
door de Indische Regeering besloten den Archipel 
eenmaal ,s jaara door oorlogsschepen to doen bekruisen 
om aanrakingen met de eilanders te onderhouden. 
Dientengevolge waagden Maleiers hot, zich aldaar te 
vestigen om plantsoenen van note- muskaat en peper aan 
te leggen. Zij moeston echter wegens de vijandige 
houding der be- volking hunno vestigingen weder 
verlaten. Niettogenstaande de herhaaldo bekruisingen 
blevcn het afloopen en plunderen van inlandecho hand 
els vaartuigen plaats vinden, en aan- gezion noch door 
militaire demonstratien en tuchtigingen van schuldige 
kampongs, dio der bovolking geen vrees inboezemden, 
noch door het sluiten van tractatcn souvereiniteits- 
rechton konden worden uitgeoefend, zoodat cen 
mogelijko inbezitneming door een vreemde ino- 
gendheid niet zou kunnen worden belet, werd besloten 
tot een feitelijke inbezitneming van de eilanden. Daarom 
word in Maart 1893 een inlandsche posthoudor geplaatst 
te Si Oban op het eiland Sipoera. Dezo posthoudor werd 
door de vijandelijko houding der bovolking echter in 
1899 gedwongen zijn post te verlaton. Bij Gouv. Besluit 
van 2 Oct. 1901 no 28 werd Sa wn ng Toengkoo in Straat 
Sikakap (tusschen N.- en Z. Pagai), als gunstiger voor 
den handol on ook gezonder dan Si Oban gelegen, tot 
etand- plaats van den posthouder aangowezen. In 
Augustus van dat zelfdo jaar (1901) waa reeds door het 
Rhijnsche Zendingsgenootschap tot do opriohting van 
een zondingspost to Sikakap besloten, waarvan de 
inissionaris A. Lett de ziel was. In do nu volgondo jaren 
waren or voortdurond moeielijkheden met de bevolking 
en moesten wegens borooving van Maloischo 
handolaren in 1904 de kampong Si Matobd op Sipoera 
getuchtigd on de kampong Tarekan beboot worden. Ten 
slotte word tot meer ftf- doond optredon bcslolon en in 
1905 een officier, gosteund door militaire macht, tot 
oiviol go- zughebbor benoemd met standplaats te Saiba 
3a Moekop. Sedert is mon, zij het niot zondor verzcL, 
voornamclijk op Noord- en Zuid-Pagai van 1907—1909 
en op Sipoera en SibGroet in 1910, gerogeld 
voortgogaan met het vestigon van ordelijke toestanden, 
don aanleg van wogen, enz. Den 20 Augustus 1909 word 
de zondcling A. Lett, dio het bestuur steeds tot grooten 
Bteun was bij de aanrakingen met do bevol 

king, bij cene poging om toenadering te be- werken 
tusschen hot bestuur en de oproerige bovolking van de 
kampong Talapoelai op Zuid- Pagai verraderlijk 
vermoord. De hoofdaanleg- gers worden govat on tot 12 
jaren dwangarbpid buiten de Montawei-eilanden 
veroordeeld.z 

De toestanden werden sed -*Yt 1910 . steeda gunstiger, 
zoodat in 1915 de militaire bezetting van N.- en Z.-Pagai 
en Sipoera vervangen kon worden door gewapende politic. 
Op Sibfiroet liet het onwillige karakter der bevolking 
zulka nog niet toe. De in 1915 op den commandant der 
gewapende politic gepleegde moord had geen verdere 
boteekenis, de schuldigen werden door 
bovolkingspatrouilles gedood. 

Bestuur. Een centraal bestuur werd v66r onze vestiging 
op de eilanden niet aangetroffen; in elk dorp vond men 
eenige hoofden, bejaarde, ten voile en fraai getatoueerde 
menschen, dieech- tei niet boven de andere bewonera 
geeerd werden. De radja was meer raadsman dan 
bestuurder; in geval van oorlog en bij het al of niet handel- 
drijven met een aangekomen vaartuig had hg overwegend 
gezag. De koetek doelak scheen hoofdzakelijk 
ceremoniemeester te zijn bij fees ten; do doekoen was de 
geneesheer, waar- zegger en geestenbezweerder； de 
roebei hi ba scheen een soort van adviseur te zijn, terwgl 
de bobok ngong de voorvechter was en de be- velen der 
hoofden aan de bevolking overbracht. Geschillen werden 
in vergaderingen der hoofden of der dorpsbewoners 
afgedaan, waarbi] volgena de oude gewoonten beslist 
werd; boeten of straffen waren onbekend, behalve bij 
vergifti- ging of poging daartoe. 

Sedert 1905 is door de vestiging van een Civiel 
gezaghebber de directe Regeeringabe- moeienis 
merkbaar. Er werd al dadelijk in de verschillende 
kamponga voor eene geregelde afdoening van zaken 
overgegaan tot verkiezing van kamponghoofden, die van 
eene aanstelling werden voorzien. Sedert Mei 1914 maken 
de Mentawei-eilanden eene onderafdeeling uit van do 
afdeeling Padang van het gewest Sumatra^ Westkusi 
onder een controleur BB. of een gezaghebber, met 
standplaats Mooara Siberoet (laatste reorganisatie Ind. 
Stb. 1915 no 356). 

Literatuur: Veth in Tijdschr. van N. I. 1849 I, 201; Von 
Rosenberg in T. Bat. Gen. 18531, 399; Hinlopen en 
Soverijn. in T. Bat. Gen. 1854, 319; Album der Nat. 1858, 
129； Mess in Tijds. N. I. 18701, 339,Id. in T. Bat. Gen. 
1881, XXVI63; Von . Rosenborg in Int. Arch. fiir. Ethn. 
1888, 1 218.; Id. Dor Mai. Arch. 1878, 176; Marineblad 
1889/ 90, 230; Sterk in Genecsk. Jaarversl. Ned. Marino 
1889, 243; Pleyto in Globus LXXIX no 1 on 2; do Clorcq, 
Ind. Gids 1898 981; Maass in Vcrh. d. Ges. f. Erdk. Borl. 
XXV. 1898, 177; Id. Bei Liebonswardigon Wilden. 1902; 
Id. in Zoitsohr. f. Ethn. 1906, 433; Modigliani, Bull. Ital. 
Aard. Gen. 1898, 256; Morris, Mentawei Spracho Berlin 
1900 benevens de aldaar ver- meldo woordenlysten； 
Schreiber, Ev. Mias. VI (1900); Lett. Ber. Rhein. Miss, 
1901, 33, 329, 1902, 29 on 1904, 381.; Id. in Barmor Mia- 
sionsbl 1903, 10; Dannert in Barmer Missions bl. 1904, 
34; Bonnekom, Koi. Weekbl. 28 Jan. 1904; Volz, Arch. f. 
Anthr. Bd. IV. Heft 2 en 3 (1906); Kramer, Arch, fiir 
Anthr. VI (1907) Heft 1; Fischer, Int. Arch f. Ethn. XVIII, 
132; Cat. Rijks Ethn. Mus. IV, 82; Neumann, 
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〜—、''近.Kon. Aardr. Gen. 2e serie DI. XXVI, 1909 * ] afl. 
2; Schetskaarten Top. inr. Batavia in 1910 Z 'bewerkt en 
uitgegeven. 

MtJNT惑NG (SOEND.). Zic BACCAUREA RA- 
OEMOSA. 

MENTENGAN, MfiNTfeNG OETAN (? BATAV. 
MAL.). Zie BACCAUREA JAVANICA. 

MENTHA ARVENSIS L. vnr. javanica Hook., fam. 
Labiatae. Daoen poko (MAL.), Bidjanggoet (? SOEND.). 
Kruidachtigo plant, plaatselijk op vochtig terrein soms 
zeer algemeen. De blade- ren hebben een zeer 
aangenamon geur naar pepermunt, doch de olie uit de 
bladeren bevat sloohts weinig menthol. De inlanders 
gebruiken een aftrcksel tegen verschillcndo kwalen. An- 
dere so or ten van Mentha zijn bekend als M6r- dinah (? 
JAV.) en worden gekookt als groente gegeten. 

MfiNTIGI (MAL.). Zie PEMPHIS. 
MfiNTILING (MAL. Banka). Zie SPOOKDIER- TJE. 
MINTING. Zie VAARTUIGEN. 
MfeNTJfiK (SOEND.). Zie KIDANG. 
MfiNTJO (JAV.). Zie BEO. 
MEO FOEIK (TIM.). Zie KATTEN. 
MEOS WAR. Eiland aan de Westkust der 

Geelvinkbaai in Nieuw-Guinea, op ongeveer 1° 57' ZB. 
en 134° 28" O.L. gelegen, tegenover het Masikdri 
gebergte op den vasten waL Het eiland heeft zijn naam 
te dan ken aan de water- r耳kheid van den bodem, 
zoodanig dat het water bij ondiep graven nagenoeg 
ovcral dadelijk te voorschijn treedt. Aan het 
Oosterstrand hebben lieden van Roon zich nedergezet en 
het binnen- land, vooral der Westelijke helft, wordt 
bewoond door de Waprak, eon aan de Noemforen ver- 
wan te stam, welker leden kleine tuinen aanleggen en 
bovendien veel sagoe kloppen. Ankerplaatsen heeft men 
bijna overal, maar tot dicht bij land is de zee zeer diep. 
De voomaamste kampongs zijn Jomber en Roswaar. 

M/RAH (IRAN). Zie HARING. 
航 RAH (KAJOE) (MAL.). Zie PTERO- OARPUS 

INDICUS. 
M£RAK. Javaansche en Maleische naam voor den 

Pauw, Pavo muticus, op West-Sumatra Marak of Mdrak. 
Zij worden gedood om de lange fraaie staartvederen, die 
verwerkt worden tot hoeden, sigarenkokers en waaiers. 
Zie PAUW. 

M^RAK. Eilandje voor de Westkust van Sumatra 
gelegen, ten Zuiden van Padang en behoorende tot de 
afdeeling Painan^A / 

M^RAK (boenga-, MAL., kembang-^ JAV;1). Zie 
CAESALPINIA PULCHERRIMA. 

M6RAK (KI) (SOEND.). Zic PODOCARPUS. 
MfiRAK (POELOE-) of PAUWENEILAND. Een klein 

eilandje in de gelijknamige baai in het nauwste gedeelto van 
Straat Soenda, aan de Java-kust. Daartegenover vindt men 
aan , den Javawal een gelijknamige .desa, waar men nog de 
overblijfselen vindt van de werken, hier door Daondels ter 
verdediging van Straat Soenda begonnen, maar nooit 
voltooid. Uit de steengroeven nabij Poeloe MSrak is het 
basalt gehaald, benoodigd voor de haven werken van 
Tan^j^ng_Priock!. maar de voor do exploitatie uaarvan 
aangelegde werkon, waaronder een korte spoorweg, zijn 
door den vloedgolf, ver- oorzaakt door de uitbarsting van 
Krakatau in 1887, verwoest. 

Hot eiland kroog in do laatsto jaren wed er beteokenis, 
doordat by Gouv. Besl. van 21 Juni 1912 no. 17 machtiging 
word vorleend tot don aanlog van ccn 10 K.M. lang 
spoorlijntjo van do voor zoeschepen geschikt te maken 
aanlegplaats tegonover het eiland MSrak in Straat Soonda 
naar eon punt bij de halto Tjile： ____________________  
gon. Ditlijntje, dat 1 Dec. 1914 voor het verkeer is geopend, 
vormt te zamon met don veerdienst tusschon Merak en 
Oosthavon (by TGIokbS- tong) den verbindingsschakol 
tusschon het Java- net on den in aanbouw zijnden Zuid-
Sumatra- Staatsspoorweg. 

De veerdienst wordt door do Kon. Pa- ketvaart Mij. 
eenigo malon ‘8 weeks onder- houden. 

M&RANGIN. Linkerzijrivier van de TSmbSsi, die eon 
rechterzijrivicr is van de Batang Hari (zie SUMATRA. 
Rivieren.). 

MfiRANTI en vorschillende samenstellingen. Maleische 
naam voor een aantal soorten van Shorea. Zio aldaar. 

MERAPI. Naam afgeleid van „apin (JAV., MAL.), dat 
,,vuur" beteekent en aan verschoi- dene vulkanen 
(vuurbergen) wordt gegeven. (Zie ook bij MARAPI). 

Vulkaan op de grens van Soerakarta, Djokjakarta en 
Kedoe, bij de laatste opmeting 2910 M. hoog en door een 
zadel (bij Selok) met den Merbaboe verbonden. Het is een 
der werk- zaamste kegels van Java, vooral bekend door zijn 
zoogenoemde “prop" (beter “Slakkenkegel"), die met 
ongelijkmatige snelheid uit de krater- pijp naar bo ven 
geschoven wordt, soms den krater nagenoeg geheel opvult 
en er zelfs bo von- uit steekt, en van tyd tot tijd voiledig 
wordt uitgeworpen. Daardoor en door het onophou- delijk 
afbrokkelen van den uit sinterachtige lava bestaanden prop, 
hebben herhaaldelijk steen- lawines plants, die een aantal 
radiaal van den top uitstralende diep。ravijnen hebbon 
gevormd. Na hevigo regens treden dikwijls slikstroomen op. 
De prop was reeds door Junghuhn waar- genomen, die een 
zeer goede beschrijving van berg, top en do la wined alen 
geeft met teekenin- gen (Java II, 417). Een uitstokend 
overzicht van do bekende uitbarstingen en verdoro wo- 
tenswaardigheden komt voor in het Jaarver- slag van den 
Top. Dienst 1909 p. 38 met 4 fraaio foto's, alsmcdo op p]. IX 
on X een vijf-, tai detailteekoningon van den top in 1838, 
1883, 1885, 1905 en ] 909 met doorsneden. Ook Edw. 
Jacobson, die in 1904 den berg beklom, gaf in Tijdschr. 
Aardr. Gen. 1909, 450 een beschrijving met 5 foto's. Voor 
do geo- logischo beschrijving zie Verbeek, Java, 319, 347. 

MfiRAUKfi. Hoofdplaats van de, tot het gewest Amboina 
behoorende afdeeling Zuid- Nieuw-Guinea, gclegen aan de 
monding van do gelyknamigo rivier (zie aldaar) op 8° 27' 
30" Z. B. on 140° 22' 45" O L. De naam „MSrauk6,> of 
Marau is bij de inboodingen niet bekend ala naam voor de 
rivier, noch als naam van do vestiging, Zij bezigen daarvoor 
het woord “ErmaBoe'', ofschoon dit misschien ook wol een 
nieuwe naam is, daar deze evenmin in bet begin der vestiging 
gehoord we rd, terwijl de kampongs in den omtrek nog 
steeds de vroeger gehoorde nainen dragon. 

MfiraukG word gesticht naar aanleiding van 
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do ernstige protesten der Engelsche Regcering over de 
hongitochten op Engelsch gebied door de toenmaals nog Toeg6ri's 
genaamde inboor- lingen van Zuid-Nieuw-Guinea. Ook het ver- 
moorden van drie officicron van het S. S. der Kon. Pakotvaart Mij. 
„Gencraal Pel" op 27 Dec. 1899 op deze kust, was aanleiding der 
vestiging en eindelijk wilde de regeering deze streek tot 
ontwikkeling brengen. De poging daartoe heeft tot dusver weinig 
resultaat gehad ； do hongitochten hebben thans echter zelden meer 
plaats, ten minste op vreemd gebied. 

De oprichting van MSrauke ging met vele 
moeielijkheden gepaard ； op 7 Febr, 1902 stapte de 
eerste bestuursambtenaar met de noodige militairen, d 
wangarbeiders en materialen aan wa】. De bevolking 
begon al spoedig driest op to treden, zij stal alles wat zij 
kon krijgen en vormoordde vele tot het person eel en 
werkvolk behoorende personen, terwijl beri-beri vele 
Blachtoffers eischte. Na verloop van jaren is het 
tegenwoordige MeraukS volkomen veilig ge- worden, 
terwijl ook de gezondheidstoestand thans niet veel te 
wenschen overlaat. 

De plaats ligt op den linkeroever der rivier, / niet ver 
van zee. Evenwijdig aan de kust loopen vrij hooge, smalle 
zandruggen, daartusschen ' moerassen, die in den Oostmoesson 
droog zijn, 7 doch in den Westmoesson onderloopen. Het militaire 
kampement (thans bewoond door een detachement gewapende 
politic) ligt ruim ge- > bouwd op zulk een rug； zeer eigenaardig 
liggen cchter de woningen en kantoren der bestuurs- ambtenaren, 
toko's enz. daarnaast in de laagte. In den regentijd liep dit alles 
onder, wat het aanleggen van een dijk noodig maakte. De 
kolcnloodsen met steiger, later gebouwd, werden dan ook hooger 
de rivier op geplaatst. Do plaats is ruim aangelegd en beslaat 
daardoor een vrij groote oppervlakte, doorsneden door zindelijke, 
smalle landwegen. 

Te Mfirauko zetelt een Assistent-Resident, in het 
bestuur bijgcstaan door cen Oontroleur of Gezaghebber 
bij het Binnenlandsch Be- Hluur. Voorts wonen er een 
twintigtal Europe- anen waaronder ambtenaren, 
particulieren en niissionarissen, terwijl het plaatsje 
overigens bewoond word L door Ohincezen, Javanen en 
]cden van andero rassen van den Indischen Archipel, 
derwaarts gelokt in don goeden tijd, toen men voor 
ruilartikelon van weinig waardo groote hoeveelheden 
klappors van de inboor- lingcn kon machtig worden. 
Thans is de handel slap, aangezien de inboorlingcn 
slechts zooveel no ten ter ruiling aanbieden als zij voor 
hunno behoefte aan incsscn, sieraden, tnbak en woHen 
dokens noodig hebbon en het nieuwe van dio artikden 
reeds lang af is. De ruilcrs nemcn dan ook dikwijls list en 
dwang te baat om aan de noodige klappers te komcn. Van 
tijd tot tijd valt er een als slachtoffcr van eigen vexatie of 
orndat hij do maagden niot met rust liet. Een goeden 
invloed oefenen zij dus niet uit op de bovolking. 

MGraukS lijdt aan watergebrek; wcl word een put 
voor artesisch water geboord, maar dit water riekt sterk 
naar zwavelwaterstof en be- vftt veel zouten, is dus ten 
eenenmale ongeschikt voor drink water. In den 
Westmoesson heeft )non good dr ink water uit putten op 
de zand - 

ruggen, die echter in den Oostmoesson spoedig 
uitdrogen; daarom wordt het water in groote 
reservoirs opgevangen. 

Te MSrauke is gevestigd cene missie van de 
Oongrcgatie van het Heiligc Hart van onze Licve Vrouwe
； de geestelijken, die zich vooral toeleggen op de studie 
van het volk, hebben ons reeds vele waardevoile gegevens 
daarom- trent verschaft. 

Eens in de maand wordt Meraukg door een stoomer 
van de Kon. Paketvaart Mij. aange- daan (Zie ook 
FAPOEA'S以八" 

MERAUK^-RIVIER of Marau. Vsut in zee op de 7i. 
0. kust van Zuid-Nieuw-Guinea. De mond ligt op 8° 27z 
30” Z.B. en 140° 22' 45” O.L. Hier ligt de gelijknamige 
hoofdplaats van de afdeeling Zuid-Nieuw-Guinea. 

De Merauke ontstaat uit het afvloeiend water van een 
uitgestrekt moerasaig bosch. Boven de 7° 16' Z.B. is zij 
een eenvoudig beekje met een breedte van 5 a 6 M. en een 
diepte van 3 vadem. Het omliggend terrein is, vooral in 
den bovenloop, laag en vlak ； de oevers zijn hier dicht 
begroeid. In den middenloop liggen tai van heuvelruggen 
in de richting O.-W., die dus door de rivier gesneden 
worden. De MeraukS heeft tai van scherpe bochten. Op 8° 
1' 2" Z.B. en 140° 56' 20〃 O.L. valt de Wangoe er in, 
welke op vreemd gebied ontspringt. Op den rechteroever 
neemt de MeraukQ de Obaad op.f ； 

MERA WANG.. District dor afdeeling Soongei- liat 
van do residentio Banka en Ondorh., tevens de naam van 
een onderdistrict. Merawang is ook een der 9 
mijndistricten, waarin het eiland voor de tinontginning is 
verdeeld. 

M宜RBABOE. Aan den top geheel met bosch 
begroeide, doch aan de hellingen veelal door cultures 
ingenomen vulkaan op de grens van Somarang, 
Soerakarta en Kfidoe, 3145 M. hoog (do eigenlyke top 
Merbaboe 3119 M.). Aan den top bevindt zich een naar 
het N.W. open, doch overigens goed bewaard gebleven 
kraterrand, aan welks Noordel 苛 ke buitenhelling eenige 
solfataren (Kawah Ban ten) dampen; de geel- witte plek is 
van Salatiga uit goed te zien en schijnt pas na Junghuhns 
tijd te zijn ontstaan; deze zag (Java, II, 396 e. v.) binnen 
in den kra- ter ook fumarolon en heete modderpoelen, die 
thans verdwenen zijn. Een detailteekening van den top 
vindt men in het Jaarverslag Top. Dienst, 1907 Pl. V. 
Voor het geologisch gedeclte zio Verbeek, Java, 278, 298, 
318. Do borg is door een zndel mot den Zuidelijk go- 
legen MSrapi verbonden. 

MfiRBAOE (MAL.). Zio AFZELIA BIJUGA. 
MfiRBAOE AJfiR (MAL.). Zie AFZELIA PA- 

LEMBANICA. 
MERBOEK. Onwcrkzame vulkaankegel dicht bij de 

VVestkust van Bali, 1330 M. hoog. Werd door Tissot van 
Patot bestegen (Jaarversl. Top. Bien st. 1912, 56). 

MfiRBOT. Zic DORPSGEESTELIJKE en 

MOSKEEPERSONEEL. 
MERDODO (Tel&ga-). Kratormeer van don G. Pan gon 

an (zie DI ENG in deel I biz. 599). 
MfiRIJA (ATJim). Zio SAGO. 
MERKUS (Mr. PIETER). Geb. te Naatd^n. 18 Maart 1787 

uit het huwelijk van J. G. Merkus, pred. bij de Waalsche 
gomeente aldaar en J. Mouchon. Na te Leiden .geatudeerd 
te hebben, 
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waar hij 12 Juli ISOS in de rcchtcn promo- veerde, we 
rd hij 9 Febr. 1815 benoemd tot amb- tenaar voor den 
dienst in Oost-Indie en, to Batavia aangekomen, 7 Febr. 
1816 als hoofd- cdnimics ter generate secretaric 
geplaatst. Zecr spoedig klom hij tot hoogcre ran gen op
； 21 Juli 1817 word hij adjunct-secrotaris-generaal; 15 
Jan. 1819 proc.-generaal bij het H. Gerechtshof, sedert 
13 April d. a. v. tevens advokaat-fiskaal by het H. Mil. 
Gcrechtshof, 23 Aug. 1821 aJgcineen secretaris, 9 Juli 
1822 Gouverneur der Molukken, 2 Dec. 1828 President 
van het H. Gerechtshof en 6 Juni 1829, kort voor het 
optreden van Van den Bosch als Gouv.-Generaal, Lid 
van den Raad van Ned.- Indie. In die hooge betrekking 
werd hij als Regeerings-commissaris belast, de zaken in 
de Vorstenlanden te regelen na de bceindiging van den 
opstand van Dip丘 Neg&rS, (1830); bij de door hem 
met de H.H. Van Sevenhoven on. Nahuys van Burgst 
gemaakte regcling kwamen de gewesten Banjoemas, 
Bagfilen, Madiocn en K6diri onder direct Gouv. bestuur. 
Als raadslid trad Mcrkus o. a. zeer op den voorgrond 
door zijne bestrijding van de plannen van Van den Bosch 
tot invoering van het cultuurstclsel ； 7 Dec. 1835 werd 
hem, op verzoek, ecu verlof van twee jaar naar 
Nederland verleend. In datzelfde jaar (Augustus) 
verscheen een tweetal brochures, tegen het stelsel van 
Van den Bosch gericht, getiteld: „Kort overzicht der 
finant. resultaten van het stelsel van cultures....'' en „Blik 
op het bestuur van Ned.-Indie, onder het bestuur van den 
Gouv.- Gen. J. v. d. Bosch.. het bleek, dat de schrijvers 
dier stukken toegang gehad hadden tot de archieven van 
het Gouv. De Gouv.-Generaal ad interim, Baud, liet. van 
aJle ambtenaren, die deze hadden kunnen raad- plegen, 
eene plechtige verklaring te dien opzichte vorderen ； 
Merkus verklaarde zich echter niet gebonden, eene 
dergelijke verklaring aftegeven. Bit, — wellicht ook de 
oppositie in den Raad tegen Van den Bosch gevoerd — 
was misschien de oorzaak, dat Merkus bij de 
reorganisatie van den Raad niet weder benoemd werd； 
hij werd 5 April 1836 ontheven van den eed als raadslid 
afgelegd, terwijl bepaald werd dat hem, op zyn verzoek, 
pensioen zou worden verleend. Korten tijd daarna (6 
Dec. 1838) werd hij ec^iter in zijne vorige betrekking en 
rang bij den Raad van Indie hersteld, met opdracht 
tevens tot regcling der zaken op de Westkust van 
Sumatra, waar de oorlog met de Padri‘8 kort te voren ten 
einde was gebracht. In Juni 1839 nam Merkus weder 
zitting in den Ra&d, doch vertrok spoedig daarna naar 
Sumatra, waar hij nog vortoefde toen de Gouv.-Generaa] 
De Eerens overleed. Daardoor werd niet Merkus, maar 
het raadslid 0. 8. W. Graaf van Hogendorp met de 
waarneming der betrekking van Gouv.-Generaal belast. 
Nadat Merkus de organisatie van het bestuur op Su-
matra^ Westkust voltooid had, keerde hij naar Batavia 
terug； aanvankelijk bleek de Heer Van Hogendorp niet 
genegen hem de betrekking van waarnemend landvoogd 
afteataan, doch zag zich daartoe genoodzaakt, toen 
Merkus 3 Oct. 1840 benoemd werd tot vice-pres. van 
den Raad v. Indie, met bepaling dat hij voorloopig de 
functie van Gouv.-Generaal zou waarnemen. Den llden 
Oct. 1842 werd Merkus definitief tot Gouv.-Generaal 
benoemd； hij aanvaardde die 

waardigheid 14 Febr. 1843, doch bekleeddo haar slechts 
korten tyd, da ar hij 2 Aug. 1844 op don huizc Simpang 
nabij Soerabaja overleed. 

Gebeurtenissen vnn overwegend bolang hadden 
tijdens het bestuur van Merkus niet pjaats. Eene 
aardbeving teisterde in 1842 W.-Java； met den Vorst 
van Boeleleng op Bali werd een overeenkomst gesloten 
en tegen, zeeroovers werd door de marine met good 
gevolg opgetreden. 

Zic Biographic de Mr. P. Merkus in Le Moniteur des 
Indcs Or. et Occ, 1848—49 bl. 190 en II bl. 69. 

MERGE. (? JAV.). Zic KURTUS. 
MfiROENGGI (MAL.). Zio CAESALPINIA 

BONDUCELLA. 
M£R0ET0E, MR0ET0E(JAV.), rambfitoek, r6 

mStoek (SOEND.). Zie onder AGAS. 
MERREMIA MAMMOSA Hall. f. Fam. Con 

volvulaceae. Bidara oepas (MAL.), Wid&rfi, oepas 
(JAV.). Windend kruid, met dikke wortols, dio het 
voorkomen van Bataten hebben en zeer zwaar kunnen 
worden. Ze worden in sommige deelen van den Archipel 
om hun groote voc- dingswaardc gegeten. Op Java heeft 
do plant cen reputatie als genecskrachtige plant en wel 
tegen suikerziokte en als middel tegen keel- en 
borstaandoeningen. Een werkzaam bestand - deel is er 
intusschen nog niet in aangetoond. 

MfiSAWA (JAV.). Zie ENGELHARDTIA. 
MESDJID RAJA. Zie MEUSEUGIT RAJA. 
MESIGIT, d. i. moskee; zie aldaar. 
MfiSIGIT. Een bekende druipsteen-grot op Noesa 

Kambangan wordt M 6 s i g i t S d 1 &, do „steenen 
moskee" genoemd. In het bin- nonste worden een 3-tal 
steenklompen gevonden waarin eenige overeenkomst 
wordt gezien, met een legerstede, een opgehoogd graf en 
een doopbekken. Volgens de legendo is zij het graf van 
een heilige, die hot eiland over do zeo zou hebben 
gevoerd en het hier voor don 86- g&ri anakan als het 
ware ten anker gelegd zou hebben. (Kambangan 
beteekent in hot Soondaasch ..dryvend'*). 

Goenoeng M 6 s i g i t is de naam van eon afzonderlijk 
staandon kalkberg in do Prean- gor, dicht aan den 
postweg nabij Tjisitoi. 

MfiSOEWI (MAL.), MfiSOJI, MASOJI (JAV.), Zie 
MASSOIA. 

MESONA PALUSTRIS BL Fam. Labialae. 
Kruidachtige plant, in do vlakte en tot 1800 M. boven zee 
voorkomend, plaatselijk zeer alge- ineen. Van het 
gedroogde kruid bereidt do inlander een slijinigc, 
verkoelende drank, dio ala djanggelan langs den weg 
wordt vorkocht. Door indampon van hot aftrcksel van de 
gedroog- do plant on toevoogen van kleurmiddelon on 
bindende bestanddeelen krijgt men een zwarte koek, die 
in dobbelHteontjes gesneden alH tjin- tjaoo hitam op 
Java wordt gegeten. 

MESUA FERREA L., fam. Outtiferae. PSnaga lilin, 
PSnaga pootih, Pfinaga soega (MAL.), N&- g&sari, 
N&g&koesoem&, N&gApoespS, (JAV.). Vrij hooge 
boom, uit Br. Indie, op Java tot 1300 M. boven zeo 
gekwookt als schaduwboom bij hui- zen en wogons don 
gour der bloemcn. Hol hardo hout wordt gebruikt, doch 
is moeilijk to be- worker】. De gesJoten bloemknoppen 
(Bari koe- roeiig), de geopend c bloc men (sari mfikar), 
do welriekende meeldraden (sari moerni) en de van de 
meeldradon beroofde fijngestainpte bloo- men (sari 
tjangkok) worden gebruikt voor hot aamenstellen van 
verscbillende geneesmiddelen 
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en cosmetica on komen in den inlandschon dro- 
gerijenhandol voor. De zaden, in Middon-Java ganddk 
geheeten, zijn daar een gebruikelijk genecsmiddel tegcn 
huidaandoeningen. 

MESVISCH. (Centriscus of Amphisile), Ikan Pisau 
(MAL.). Zeer samongedrukto, van een doorschijnende 
pantsering voorzicne zeevisch- jcs, ver want aan de 
Zeonaalden (zie VIS- SCHEN). Zij leven in kleine 
schoolon en zwem- men in vortikale houding, met den 
zeer scher- pen buik vooruit. 

METAALBEWERKING. De Indische metaal- 
bewerking heoft met andere vakken van kunst- 
nijverheid in Indie gomeen, dat or oppervlakkig gezien, 
weinig belangrijks to vinden is, maar dat by nader 
ondorzoek alieng8 tai van intereasante punton aan te 
wijzon zijn, waarvan enkele zelfa verrassend aandoen. 
Bevreemdend is dit by dezo techniok niot, want bij het 
onderzoek dor laatste jaron is gebleken, dat het 
metaalwerk der Hin- doe's bolangrijk veelzijdiger is 
gowoest dan men ooit gedacht heeft cn nu zou hot wel 
allerzon- derlingst zijn, indien deze uitingen van Hindoe- 
beschaving spoorloos in den Archipel verdwenen waron. 
Dat is ook geenszins het ge val. Op de eilan- den, waar 
do Hindoe-kultuur zich het meest heeft doen gelden, is 
hetIndische metaalwerk het io- tereasantstc, op de 
andere, onder Indonesischen invloed gebloven, bepaalt 
zich hot metaalwerk . tot simpel giet- en ijzorsmeedwerk 
voor da- gelijksch gobruik, dat meestaJ vrij primitief ge- 
bleven is, niot te vergelijken bij hot hoogtopunt, dat op 
andor gebied is bereikt. 

Het Hindoe-tijdpork onderschcidt zich aller- eerat 
door een overvloedig optreden van brona- giotwerk, het 
klassieke metaalwerk van oude beschavingcn. Het brons, 
mengsel van koper on tin, laat zich gemakkelijk in 
allerlei vor- men gieten, vraagt minder ambachtsoefening 
dan hot smeden van yzer, minder bitte dan het gioton van 
hotzelfde motaal. Slechts voor het gioton van grooto 
afmetingen is meor technische ervaring noodig en nu is 
het karaktoristiek voor don Hindoe-tijd in den Indiachen-
Archipel, dat hot bronegietsol uitalui- tond tot kloin werk 
beperkt wordt. In de mooie, Leidscho colloctio bijv. zijn 
meerendeels kleine becld jes te vindon, die zeldon mcer 
dan 10 c.M. hoog zijn. Het grootsto exomplaar is eon 
Skanda mot 36 c.M., cen YaksX met 39 c.M. Tot do 
groote, in brons gogoton Bocddha-beoldon, zooals oud- 
Japan gomaakt hoeft, is mon or blijkbaar niot gekomen. 
Do Hindoo-plastiek gebruikto mot ▼oorliofdo hot 
steonon matoriaal voor boeldon en reliefs on aan dozo 
eonzijdigheid is hot wellicht too to schrijven, dat do 
bewerking van hot woeko was, het modeleeron van den 
gietvorm dozen meestorliijkon steenhouwors niot 
sympalhiok was. 

Het bronsgiotwerk bopaalt zich hoofdzakelijk tot 
kloine beoldjos van dovotie, die aan do tal- rijko 
bedovaarlgangers vorkocht werden, waar- door ook hun 
talrijkheid verklaard wordt. Do artiatieke waarde van dit 
work is zeer vorschil- lend ; or zijn buitongowoon fraaio 
stukkon ondor, maar ook tai van middolmatige en nog 
meor ini'idorwaardige. Do artistioko kracht, dio in do 
plaatiok der Hindoo-tempols sprookt, vindt mon in dozo 
“KleinkunM" slochts sporadisch terug, het ia 
ambachtswork gobieven, waarvan eon enkolo oen 
artistiok hoogtopunt boroikt heeft. AIs giotwerk is het in 
den regol bolang- 

rijkor dan als mod616 en heel dikwijla betreurt men het, 
dat aan do vorming van het was model niot moor 
artiatieke zorg is besteed. 

AIs gietproc6d6 word blijkbaar dat meb den verloron 
wasvorm aangewend. Van bopaalde giet- vormen is nl. 
nieta te vinden. Elk booldje moeat dus telkons opnieuw 
in was gevormd worden on dio omstandigheid zal er ook 
reel toe bg- gedragon hebben, dat de vervaardiging van 
den gietvorm in veei gevallen de noodige verzorging 
heeft gemist, onhandige modeleurg de edele techniok 
bedierven. Technisch meesterschap be- zaten deze 
Hindoe*B ongetwijfeld, menig beeldje lean er van 
gotuigen, evenals het gieten van plat- te, bronzen 
werktuigen, Zodiak-bekers en tem- pelachollen. Ook 
goten zij in goud en zilver, waaronder een enke] massief 
gouden beeldje zeld* zame schoonheid te genieten geeft. 

Echter bleef het brons hun meest gebruikto materiaal, 
dat zij volkomen beheerschten. Hier- van getuigen fraaie 
schotols, gegoten en op de draaibank gladgemaakt mot 
dikwijls uitvoerig ciseleerwerk. In goud en zilver werden 
sieraden gedreven en met edele steenen vermooid. 
Meestal werd hier dun uitgeplet metaal aangewend. 

Onder het gietwerk uit Java*s vdortijd is een 
zondorlinge groep aan te wijzen. Weliswaar too- nen 
deze gegoten figuren bizonderheden aan de Hindoe-
kultuur ontleend, maar als typen achei- den ze zich geheel 
van het bekende Hindoe- werk af en Dr H. H. Juynboll 
behandelt hen dan ook in den Leidachen Oatalogua 
afzonder- lijk als „Polynesi3che beelden.** 

Hot gietmateriaal is verschillend. Brons komt veel 
voor, doch ook tin en messing en zeven exemplaren zijn 
in ijzer gegoten. Dit laatste is oen buitengewoon 
verrassend geval, omdat het geheel onverklaarbaar is, dat 
een volk, dat het gemakkelijker bronsgieten kent, zioh 
ook aan gzergietwerk gaat wagon. Dit ijzergietwerk 
krijgt te meor beteekenia, omdat onder de oude vond- 
sten ook ijzoren gesmeede wapens zijn, die door hun 
versiering evenzeer van den Hindoe-stijl afwijkon. Bij 
deze “krissen van Madjapahit" client een figuurtje als 
greep en deze vormen doen voel meer den ken aan de 
ietwat houterige menschvooratolling, die wo veelvuldig 
in het Oosten van den Archipel aantreffen. 

Doze figuurtjes zijn in het ruw gesmeed.xoog. 
..Eisonschnitf*; hoe primitief van vorm ook, zyn ze als 
techniok hoogst merkwaardig. Lemmet en greop vormon 
eon geheel. Ook het lemmet is leer bizondor beworkt. Er 
is vrij onzuiver yzer ge- bruiktonbij het trekken van den 
gloeienden vorm oatstaan lange lijnspelingen, aan het 
latere pa- mor horinnord. Dezo oneffenhedon heeft de 
oude meoatorsmid laten staan en niet door vijlen 
verwijdord. Het voorkomon dezer wapens beperkt zich 
tot Java, hoewel een enkel ex. op Madoora gevonden 
word. Bchalve deze krissen hestaan er antieko wapens, 
die ala kotdi's onder do huidigo bevolking in hooge eere 
gehouden worden. Het is meestal kunstig smeedwerk, 
deels mot wa/an；y-koppen versierd, dio als djimat- 
wapons gobruikt worden. Aan do Javanen is dan ook de 
belangrijkhoid van dit klassieke snieed- werk niet 
ontgaan en or bestaan zelfs speciale, Javaanscho 
geschriften aan deze oude wapena gowijd, Legendarisohe 
uieesterameden worden hiorin boschroven. In de Hindoe-
periode kende men dus hot gioton in brons, zilver, goud, 
tin, 
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messing 6n ij zcr, het pousseeren en drijven van metalen, 
het burijnwerk, het soldeeren en cise- leeren benevens 
kunstsmcedwerk in ijzer. Eon belangrijke reeks van 
bewerkingen du8, die de groote belangstelling der volken 
uit dit Hindoe- tijdperk voor metaalbewerkin g ten 
uitdrukking brengon. Ook het vinden van don 
makersnaam op een ged re von, go ud en plaatdoor Dr. J. 
Brandes w力st，daarop; hot is gemerkt metmpu geri (!), 
de meestersmid G6ri. 

Brons. Het heeft langen tijd don schijn gehad, alsof de 
hoogstaande bronsgieterij der Hindoe's verdwenen en het 
geelgieterswerk dor huidige Javanen de voortzetting zou 
zijn. In dat geval zou het laat-ste een zwakke schaduw van 
het eerste zijn ； het bronsmengsel van koper en tin is van 
edeler gehalte dan de messing-alliage uit koper en zink 
bestaande. De bronskleur is reeds nobeler dan het ietwat 
schrille messing en als gietspijs laat het bions zich beter 
gieten, het vloeit met een toevoegsel van zink in dunne la 
gen uit. Dunner en dus smaakvoller gietwerk is dus bij 
brons mogelijk. 

Intusschen is tot voor eenige jaren nog brons door 
Javanen gegoten, hetgeen door den tinrijk- dom van Indie 
verklaarbaarder wordt. 

In do collectie van Prof. A. Grubauer te Berliju 
beyond zich schitterend bronsgietwerk,dat door hem in 
een pandjeshuis te Socrabaja gekocht was en wat stijl 
betrof, den zuiver-Javaanschen oorsprong bewees. 
Vaatwerk, dun gegoten en subliem van kleur, uiterst 
verzorgde, geciseleer- de versiering, een enkele rijsfikom 
met wat drijfwerk vermooid. De presenteerbladen met 
open gegoten rand, a an de bovenzijde geligvan kleur, aan 
de onderzijde warm bruin, zoodat de maker ook de kunst 
van bronsbeitsen verstaan moet hebben. Aan de 
onderzijde van een rijst- kom is het jaartal 1887 negatief 
in Arabischo cijfers gegoten, een prachtig dokument voor 
het latere bronsgieten op Java. Veel later rappor- teerde 
de resident van Pekalongan, dat de geel- gieters aldaar 
„roodkoper en tin in verhouding van 1 : 1I2 smolten, 
eveneens dus bronsgietsel met hoog tingehalte. 

Een tweede overblijfsel van de Hindoescho 
metaaltechniek is te vinden in de gong-vervaar- diging te 
Semarang. uitvoerig beschreven door Edw. Jacobson~en 
Mr. J. H. van Hasselt (Leiden 1907). Het gietmateriaal 
bestaat uit 10 din. koper en 3 din. tin. De klokspijs wordt 
tot groote platte koeken gegoten, herhaald afgekoeld en 
opnieuw gesmolten. Is het juiste mengsel bereikt, dan 
wordt de gongspijs in den vorm gegoten en na zorgvuldig 
afkoelen in den ge- wenschen vorm gesmeed. Daarna 
volgt het afwerken en stemmen, wat de moeilijkete arbeid 
is. Door het drijven met den hamer van binnen- of 
buitenzijde weet de gongsmid den juisten toon te vinden. 
Een ploeg van werklieden onder leiding van den pandji 
met precies voorgeschre- ven werkzaamheden is voor 
deze gongvervaar- diging noodig. Opvallend is slechts 
daarbij, dat de genoemde schrijvers geen enkelen vorm 
van offers verxnelden. 

Van verder bronsgietsel buiten Java is weinig 
bekend. Slechts van het Matano-meer op Celebes zijn 
bronzen armbanden bekend. Natuurlijk kan nader, 
plaatselijk onderzoek in Indie belangrijke vondsten aan 
het daglicht brengen. 

K o p e r e n messing. Uitgcbreider wordt het 

gebied bij de bespreking dezer beide soorten.. AUeen 
wordt hierbij hinderlijk govoeld, dat er een groote 
verwarring heerscht door mossing dikwijls koper te 
noemen, in het beste geval van geelkoper tc spreken. 
Messing is een mengsel. van koper en zink. In dit opzicht 
is do Javaan ons belangrijk vooruit. Do koperslager heet 
bij hem sajang, Mai. toekang t^mbaga, messing 
koeningan, Mai. lojang, brons inhet Jav. proenggoe. 

Voor primitieve sieraden vindt het messing in den 
Archip el veelvuldig aan wending. Het gelmporteerde 
messingdraad wordt heot ge- maakt en vermoedelijk om 
houten vormen ge- wonden. Afgekoeld is cen dichte 
spiraal ont- staan, die vooral als armsieraad gedra gen 
wordt. Hiervoor zijn geen werktuigen noodig, hetgeen de 
algemeene verspreiding verklaarbaar maakt. Toch is het 
opvallend, dat dit primitieve sicraad ook op Java als 
armband (gelang) voor kinderen schijnt voor te komen, o. 
a. in Pasooroean. 

Een tweede, iets ingewikkelder be working bestaat 
daarin, dat men den messingdraad op bepaalde maten 
afvijlt, rond hamert en de uiteindon door soldeeren 
verbindt. De Embalau- D&jak's versieren messingringen 
door het vijlen van d warsstreepjes. 

Belangrijker natuurlijk is de geelgicterij, die vooral op 
Java voorkomt, verder op Sumatra, Borneo, Celebes en 
Bali. Volgens het oudo procede, de verloren wasvorm, 
worden tuitketels, kommen, kwispedoren, schenkbladen, 
schotels,. sirihstellen, gespen enz. ve vaardigd. Dit geel-
gieterswerk heeft meestal slechts technische verdienste, is 
zuiver handwerk gebleven. De eenvoudige vormen worden 
gegoten en na afkoeling op de draaibank gladgemaakt en 
met puimsteen gepolijst. Vormen, die niet voor do 
draaibank geschikt zijn, worden met vijlen en puimsteen 
glad gemaakt en dragen meestal daar- van de duidelijke 
sporen. 

Gietkunst, d. w. z. het ,,Ausniitzen‘‘ van den 
gemodelleerden wasvorm vindt men slechts bij de wajang-
lampen in vogelvorm en enkelo vruchtvormen. In NGgara 
op Borneo komt ook open gietwerk voor. 

De versiering van het Javaansche messingwerk bestaat 
dus hoofdzakelijk uit do later aange- brachte bewerking 
door het inbijtelen van orna- menten. Reliefversiering, 
waartoe de giettechniek zich bij uitstek Icont, komt bijna 
niet voor. 

Fraaie ciseleeringen weet echter de huidige Javaan 
nog te maken; echter zou het aspect van dit werk belangrijk 
winnen, indicn aan het polijsten van het messing meer en 
betcre zorg gewijd werd. De oudere stukken 
onderscheiden zich in dit opzicht belangrijk van de 
nieuwere. 

Gietkunst nu is vooral op Sumatra nog te vinden. 
AHereerst do velc messingdoosjes met sterk Hindoelstisch 
reliefornament, die in Soengei Poear gemaakt worden. 
Verder de 必B gietwerk zeer jnteressante imitatieH van 
rijst- schuren enz. uit de Padangschc Bovcnlanden, die in 
vlakke platen gegoten worden en dan tezamen gevoegd. 
Het artistiekstc werk Icveren echter de Bata k *8, voor zoo 
ver de oude kunst onder hen nog bekend is. Als 
modeleennateriaal gebruiken zij bars met vet gekookl en 
de giet- vormen worden so ms met uitvoerig ornament 
versierd, dat door het ietwat hardc boetseer- materiaal een 
bizonder cachet krijgt. By het- gieten wordt de geest 
(simangot) van de oudere- 
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,of grootoudors van den. bostollor (papandehan) 
aangeroepon. Naast het smeltvuur wordt oen '•zakje met 
offeranden neergozct. Bij kostbaar matociaal komen de 
gieters in het dorp van don bestoiler on wordt er, al naar 
do groottc der opdracht eon ho nd of een varken geslacht. 
Dozo Bataksche goolgieters maken (of lie ver), maakton 
tabakspijpen, lansversieringen, gropon en sleraden voor 
kleino messen, messingbeslag aan tasschon, handvatsels 
voor stokken, kalk- on tabaks- doozen, sirihstampers, 
armbandon en vingcr- ringen, voelal met traditiemotioven 
vorsiord, waaronder de leeuw, de hagedis en do hond 
eone belangrijk'e plaats innemen. Ook technisch wisten 
deze Batak's meesterlijk work to doen. In de collectie van 
Prof. A. Grubauer te Berlijn komt bijv. een tabakspyp 
van. 1.30 M. lengte voor, een alleszins respektabel staal 
van geel- gieterij. Volledigheidshalve zij nog het in vullen 
met gala, zwarte bars op mossing vermeld. Het 
koperslagerswerk, dat vooral op Java voorkomt, is 
meestal van zeer ondergeschikten aard. Allerlei 
voorwerpen van huishoudelijken aard worden ernaar 
vervaardigd. Het drijven van koperen voorwerpen uit 66n 
stuk komt alleen onder de oudere exemplaren voor； bij 
jon- gere bestaan ze uit verschillondo deelen, die door 
soldeeren saamgevoegd worden. Interes- sant worden 
sommige door het laten staan der hamerslagen, die 
glinsterende cirkels in het koper achterlaten. Technisch 
mooier zyo do bekendo tjanting's voor het batikkon en de 
tjap's voor het drukken met was. Met zeer bizondore zorg 
zijn vooral de laatste gemaakt. Gesoldeord wordt met 
klokspys en drek van sawah-slangen. 

IJ ze r. Dit metaal komt in meordere of minde- 
hoeveelheden over nagenoeg den geheelen Ar- chipel 
voor. Allcreerst op het eiland Karimata (W.kust. Borneo), 
waar langon tijd eon goede ijzcrinijn was,en in de 
omgeving van het Matano- meer op Oelobes. Verder 
komt ijzorerts voor op Sumatra, Borneo, Banka, Billiton, 
Timor on andore/kleine eilanden. De inlandscho 
ontginning boperkto zich op onkele uitzondoringen na tot 
Oelebes en Borneo. Eevenals mon bij het kopor do hior 
en daar voorkomende koporortsen in den bodem liot 
rusten en Ke ver gebruik maakto van hot ingovoordo, 
Japanscho kopor, verkoos de inlander ook hier het 
ingovoerdo, Europeescho matoriaal bo ven hot onzuiverc, 
oigen ijzer en behielp zich mot het laatste, waar het oersto 
niet te krijgon was. 

Do grofsmid komt eveneons in vrij wel den go- hcolon 
Archipel voor en smeedt waponsenmesson, so ms ook 
landbouwworktuigon en een volk moot al zcor 
onontwikkeld zijn, zoo do ijzorbowerking er ontbreekt. 
Hot foit, dat onder zyn handon het bos to wapentuig, het 
gosmoedo wapon ontstaat, geoft hem ook in Indie 
bizonder aanzien. Voor Java voert JRouffacr eon 
intoressant gegeven uit 1768 aan. In een Ohoribonsch 
wotboek worden koperslagera en goud- on zilvorsmedon, 
mindorwaardigo lui, als getuigen gewraakt; niet echtor do 
ijzorsmid, de pande. Daar zelfs goud- on zilvorsmedon, 
be workers van edelo motalen, aan elk hof gezion, als 
getuigon mindorwaardig zijn, jg het verraoodelijk niet het 
materiaal, dat don Hmid tot pande. stompelt, moer het feit, 
dat hij do vervaardigor van wapona is. Evenals in Europa 
komen ook in Indie logenden voor met wapensmedon als 
mythologische figuren, dio 

door hun bovonnatuurlijkc krachten het wapen als 
wcermiddcl wisten to verhoogen. Nog geniet do 
waponsmid ala kjahi op Java zekere onder- scheiding. 

Ook bij primitievo volkon komt de waar- deoring van 
den smid voor. Omstreeks 1865 vormden de smedon op 
het eiland Doreh bij N.-Guinea een eigen kaate. Doze 
namen leorlingen aan, die een zekcr toovermiddel 
moesten inns men cn zich verplichten om geen 
varkenavleesch te eten. x) 

Ook van Midden-Borneo wordt vermeld, dat de smid 
van. beroep als iets bizonders wordt aangezien en door 
een smidsgeest (to temme) bezield. Als lokmiddel voor de 
geesten bowaren zij in hun smidse eenige oude kralen. 

Veel gereedschap bezit zoo'n primitiev© eraid niet. 
Finch vermeldt van Doreh een steen als aambeeld, eon 
hamer (vermoedelijk ook van steen) en ecn blaasbalg. De 
laatsto bestaat uit de bekende, bamboezen vorm. Met de 
ont- wikkeling der technick stijgt het getal der ge- 
reedschappen. Het steenen aambeeld wordt van ijzer, 
eveneens de hamers van verschillende gedaante. Verder 
schroefbank, vijlen, tangen en schroevendraaiers. Ook de 
blaasbalg ver- andert van vorm. In Kedoe bestaat deze 
bijv. uit een kist met een lado. In de lengte van de kist 
loopt een zuiger op en neer, terwijl onder aan een der zij 
vlakken twee gaten zyn aange- bracht, die mot eon lado 
gemeenschap hebben, welke goed gesloten is en in het 
midden een. opening heeft, waarin oen ijzer n buis 
gelaten. is, dio in den oven uitloopt. Voor de opening van 
dezo buis is in do lado een klep geplaatat, die zich op on 
near boweegt, al naar de zuiger wind inlaat of dien 
uitdrijft, en zoodoende in den ovon dringt. 2) 

Kunstsmeedwerk is ondor dit vele smidswerk weinig 
te vinden. Enkele plaatsen zijn ver- maard geworden door 
het smeden van goede klingen, wat goenszins daaronder 
ressorteert. Zoo bijv. enkele Dajak-stammen, dio bo ven- 
dien de mandau's versieren met ingedreveu, gouden 
stiften en h jour versieringen aan het uiteindo van don 
kling. Smeedwerk in hoogeren zin is echter ijzer in het 
vuur kunatig gevormd en de bovongenoomdo 
gealachtsmobieven zijn door uithakken en vylon ontstaan. 
Geeneigenlgk smeedwerk dual 

Java on Bali, ook wapensmeden op Sumatra en NSgara 
op Borneo geven heusche smeedkunat te zien. Alloreerst 
kunstige pinangscharen, in hot vuur gosmeed on dikwijls 
met wajang- koppen verniooid. Wapons, waarvan de 
klingen rijkolijk mot ingodreven goud, zilver of soewasa 
versierd zyn (goincrusteerd). Zeer fraaie stuk- ken zyn 
ondor dezo moestal oude exemplaren, die geenszins by 
goEe, Europeesche smeedkiuist behoeven achter to staan. 
Volgen de vele kris- son m-t pamor versierd, hetgeen 
abusievelijk damasceoren gonoomd wordt. Deze kunstige 
techniek is oon voortzetting van de oude krissen van 
Madjapahit. Hior word het lemmet ver- lovendigd, 
doordat zuiver ijzer met minder zuiver ijzer door smedon 
vereenigd werd en 

1) Otto Finch, Nou-Guinea u. a. Bewohner. Bremen 
1865, biz. 113. 

2) Mr. J. A. v. d. Olys, Catalogus Batavia, 
4e druk, 1885 biz. 88. “ 
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waaitloor in hot smecdwerk een eigenaardige speling 
van lijnen ontst ond. Het men gen van zaoht en hard 
materiaal is daarvoor noodig en daar ondor de Javanen 
door hun gebrekkigo ijzerbereiding zuiver ijzer minder 
voorkwam, is het begrijpelyk, dat de Javauen in 1597 
(zio het gegeven van Rouffaer) mot gretigheid het 可
zerwerk van het verbrande, Hollandscho schip 
verzamelden. Niet cchtcr, omdat ijzor schaarsch was, 
doch wel, omdat het nicer zuivere, Euro- peesche 
materiaal voor de inlanders groote waarde had. 

Dit smeden van zuivor en onzuivor ijzer komt 
veelvuldig bij Javaansche krissen voor en deze zijn bij 
do bevolking bemind, omdat het aspect dezer krissen zoo 
antiek doet. 

Wat nu tier in den Hindoe-tijd wellicbt on- bewust 
geschiedde, werd in lateren tijd opzet- telijk geda&n. 
Men smeedde een aantal stalen reepen en een aantal van 
het weekere meteoor- ijzer. Bijv. tusschen drie reepen 
staal worden twee reepen meteoorijzer gelegd, 
roodgloeiend verbit en door smeden vereenigd. A Is de 
ver- menging op de gewenschte maat uitgesmeed is, 
wordt deze opnieuw gegloeid, in twee helften geslagen 
en saamgesmeed. Deze bewerking herhaalt zich tot een 
staaf ontstaan is, die uit 55 Jagen staal en meteoorijzer 
bestaat. Dit aantal richt zich naar het patroon, dat de 
krissmid wil vervaardigen. Ook de verdere bewerking! 
Door het draaien van den gloeien- den staaf weet hij de 
lagen ijzer in verschiilendo richting te brengen. So ms 
slaat hi] op regelmatig aangehouden plaatsen gaten in 
den staaf en bij het smeden vloeit het weeke meteoorijzer 
in deze open in gen en vormt een bloempatroon. Met 
allerlei kunstgrepen, bijv. het aantal me- taallagen en de 
verhouding van staal tot meteoorijzer, het draaien der 
lagen en het maken van openin gen kunnen tailooze 
patronen ontstaan, die duidelijk zichtbaar worden, als het 
smeedwerk ingewreven wordt met een mengsel van 
oitroensap en arsenicum. Bij dezo bewerking wordt het 
staal zwart, terwijl het nikkelhou- dend meteoorijzer 
blank blijft. In het zwarte fond krijgt men de teere 
schakeeringen te zien van het ietwat blanker 
meteoorijzer, ontstaan door het men gen der beide 
metalen, hetgeen zeer juist in den Javaansche naam 
pamor (van wor= mengen) is uitgedrukt. In bizonder 
opzicht blijft een deel der Javaansche pawor-krissen aan 
het antieke voorbeeld getrouw. De opper- vlakte wordt 
niet glad gemaakt, niet gepolijst zooals bijv. de krissen 
van Bali en die der Buiten- bezittingen. Het lemmet blijft 
ietwat grof, dat toch niet onaangenaam aandoet, het 
wordt kernig erdoor, echt smidswerk van hooger allooi. 

Natuurlijk richt zich de keuze van het pamor- patroon 
naar de plaats van herkomst, terwijl ook beweerd wordt, 
dat het eertijds do ge- woonte van den krissensmid was, 
zijn werk kenteekenen te geven. De oude herkomst en do 
vele patronen, die op voor Jeeken raadsel- achtige wijze 
ontstaan, omgeven die parnor- patronen met allerlei 
bijgeloovig bijwerk, dat in Javaansche . geschriften over 
krissen en -pamor vastgelegd is. Bizondere patronen 
bren- gen den drager geluk en kunnen het welslagen van 
zijn ondernemingen verzekeren. In de ^prookjeswereld. 
leven zelfs beroemde krissen voort, die zelfstandig 
optraden. 

Ook bij het vervaardigen dozer krisson moe- ten 
offers den arbeid wijdcn. In togenstolling met de even 
oude gongfabricatie is hicr con ingewikkeld ceremonieel 
voorgeschrevcn； dat echter veel meor aan het Auimismo 
herinnert dan aan de hooger staande Hindoe-kultuur. 
Deze offers moeton dionen om do goede geesten te 
bewegon de wapens te bozielen on op den dag, waarop de 
vervaardiging aan vangt, wordon allerlei spijzen on 
bloemen gereedgezet, waarvan enkele deelen het，te 
makon wapen moeton symboliseereo. 

Hoewel de kunst van het pamor hoofdzakelijk op 
krissen voorkomt, wordt het ook voor andere wapens als 
staatsielansen, zwaarden en dolken toegepast. Wordt 
geen meteoorijzer bij het men- gen gebruikt, dan heet dit 
werk pamor peson of p. sanaq, immers zijn hierbij twee 
soorten van ijzer gemengd, behoort dus ook onder de 
pamor- groep. Het materiaal voor bet nikkel-patnor op 
Java wordt hoofdzakelijk geleverd door een reusachtig 
meteoriet blok, dat in den Kraton te Solo bewaard wordt. 
Bij do krissen buiten Java wordt ingovoerd meteoorijzer 
uit Loewoe op Celebes gebruikt. Dit is rijker aan 
nikkelgebalte dan het Javaansche en dit pamor 
onderscheidt zich dan ook door blankero lijnspelingen. 
Als reeds hierboven gezegd, zijn deze wapens — ook de 
Balineesche — zorgvuldig gepolijst en vOrmen aldus een 
tegenstelling met de oudero pamor-wapens van Java, die 
de ijzeren men- geling toonefi, zooals deze uit het vuur 
gekomen is en het moet erkend worden, dat deze intiemer 
aandoen, voor den kunstkenner van meer waarde zijn dan 
de veelal geraffineerde wapene van elderg. Zij, die 
beproefd hebben zuiver nikkel, dat de tegenstelling met 
staal nog grooter gemaakt zou hebben, op Java in te 
voeren, handelden daarmee in strijd met de goede, 
Javanscbe traditie, die meer kunstzin toont dan menig 
blanke vermoedt. Onder de pamor-wapens buiton Java 
verdient een Toradja-zwaard in het Rott. Museum (Nr. 
1669) vermelding, dat uitvoerig pamor- werk,echter 
zonder metcoor ijzer,vertoont. Verder het di to werk in 
hotvroegcro ijzercentrum NCgara op Borneo, waar met 
meteoorijzer uit Loowoe een ragfijn pamor vervaardigd 
werd, dat men zelfs op gowccdoopen wist aan te brengen. 

Den eerbied van het aloude ijzer vindt men op Java 
typische uitgedrukt in pronkwapens met zwartgebeitst 
staal en uitvoerig ornament van geincrusteerd goud of 
soewasa, waaruit schittc- ronde werkstukken zijn 
ontstaan. 
,Dezelfde — voor ons wellicht zondorlingo voreoniging 
— vindt men ook op Balineesche wapens en op sieraden. 
Hier komt ook nog een meesterlijk gemodelleerde 
gordolhaak van daan, een mooi staal van ijzergietwcrk, 
dat weer aan het oude tijdperk der Hindoo's herinnert, 
hoewel het geensins onmogelijk is, dat ook nog op Java 
stalen van ijzergietwerk te vin- den zullen zijn. 

Ook bij do Batak‘8 komen ijzeren sieraden 必8 
armbanden voor, ijzeren voetringen onder de Kajan-
vrouwon. 

Andere mot alen. Het gebruik van tin konit natuurlijk 
op de tin-eilanden Banka en BiBiton voor. Overbekond 
zijn de tinnen sigaren bussen door Ohineeten gemaakt, 
meestal fraai afgo- werkt en versierd. Sporadisch komt op 
Midden 



METAALBEWERK1 NG—METAMANI. 719 

Java een tinnen vrouwenkam voor. Grooter tingebruik 
geoft Timor to zien, waar gogoten epijkers van dit 
materiaal de porkamenten versieringen van 
patroontasschen vasthouden. Eveneens als gegoten 
sierwerk kleine ornamen- tjes om do koorden van 
sirihtasachen te om- vatten. Ook elders in den Timor-
groep komt tingebruik voor. Lood daa rentegen als mate- 
riaal voor oorhangora op An kola onder de Ba- tak's. 

Goud on zilver. Het work van den kema- tan, Jav. van 
mas = goud, van don goud- en zilversmid in Indie kan 
over het algemeen niet op bizondere waardeering bogoa. 
Hot twijfelachtig gehalte aan zuiver edel metaal is 
volkomen in strijd met onze inzi hten be- treffendo 
kostbare voorwerpen en heel veel dingen schrikken af 
door hun gebrek aan massi- viteit. Er is veel, dat niet 
meer dan goud- of silverblik is; dit nu is reeds bij het edel 
metaal- werk der Hindoe's 'te vinden. Geenazins etaat 
dan ook dezo groep in technisch of artistiek belang op de 
hoogte van het ijzeren wapentuig! Toch zijn er wel 
belangrijke feiten te vinden, mits men begrijpe, dat de 
Oostersche opvatting in velerlei van de onze verschilt. 

Dit edel metaalwerk komt vrij algemeen in den 
Archipel voor, concentreert zich op enkele plaatsen, zoo 
bijv. in Palembang en Pad an g, op Java o.a. in Toeban, 
Kediri, Grisee, Soe- rabaja, Solo, Djokja en Madoera, op 
Flores, Daoe bij Roti, Kisar en Loeang. Opdeze Ooste- 
lijko eilanden veel gietwerk in edel metaal. De 
werkliedcn van bovengenoemde deelen gaan veelal met 
hun voortbrengselen elders ter markt, verkoopen en 
koopen woer goud en zilver ter omsmolting. 

Hun werktuigmateriaal onderscheidt zich niet veel van 
het Europeesche, afgezien van den anderen 
blaasbalgvorm en ook do bowerking lovert geen 
afwijkendo verschillen. In hoogo mate karaktcristiek is 
echter, dat de inlander in hot algomeen bizondere waarde 
hecht aan de schoonhcid dor metaalklour. Terwijl wij er 
den voorkeur aan geven, edel motaal in zoo zuiver 
mogelijken vorm te bezitton, vor- mengt do inlander zijn 
goud en zilver met anti ere metaion om do 
klourschoonheid te ver- hoogen. Dit is reeds door 
Rumphius opgemerkt, waar hij schrijft: „Dit suasso is bij 
de Javanen in grooter waarde dan onkel gout en hunne 
Keizer do Suasuhunan draagt hot meer dan 'G gout." 
Voider, eveneona door Rouffaer geoi- teerd: „Daarom 
draagon do Malijors en Mak as- saren *t zelvo zoo geern 
aan hunno krissen, on aan hunno wapenen, houdendo 
zich daar door in den oorlog gclukkigcr." Rumphius 
vormeldt ook do normalo logeering van het soewasa. 
„Mon neomt fyn gout van 23 of 24 karaat, en fyn kopcr 
gelijk hot Japanscho is, ieder even vool on dat Hmelt men 
zaamon ； als men meer gout neomt, zoo wordt het 
suassa donkergeol en zoo mooi niet." Allcrlei mongsela 
bestaan or. Atjeh gobruikt volgons Veltman ook zilver en 
Rumphius geeft voor het Javaansche soewasa behalve 
kopor on zilver ook fijn brons en wat lood op. Zilvor 
wordt oveneene golegeerd. Bo- sohouwt men veel 
Indisch metaalwerk opmork- zamer, dan blijkt alras, hoo 
ginds indordaad een klourkunst in metaal is bereikt, die 
do onzo goonszins kont. Mot hetzolfdo dool wordt ook 

het goud gebeitst, wat vooral op Atjdh voor- komt, maar 
zelfs op Florcs nog te vinden is. Ook zilver wordt goboitst. 
In drijfwerk is de oude trnditio nog te vindon. Vooral Bali, 
kent dio kloekc, gedreven zilveren schotels on bekors, 
edel van vorm, van goud met haast Llassieke lijnen. 
Evonzoo kunnen AtjBh en Zuid-Celebes fraai drijfwerk 
vertoonen. Filigrainwerk komt o.a. op Celebes, Java, 
Atjdh en vooral in do Padangsche Bovenlanden voor. Van 
edel metaal wordt een typisch gebruik gemaakt en voor de 
Batak's -als volgt beschroven: ,,Deze band, een mooi stuk 
smeedwerk, is belegd met reekaen steeds kloiner 
wordonde kogeltjes, dawa-dawa geheeten, omdat zij op 
de korrela van dawa, een graansoort, gelrjken. Men krijgt 
de korrela van vorschillende grootte door hot goud of 
zilver to smelton in een kolenvuur, waaronder kedep ligt, 
het tweede vliesje van de rijstkorrel, dat vettig is en 
waarop het gesinolten metaal zich verdeelt als kwikzilver. 
Daama worden de korrels stuk voor stuk op den ring 
gesoldeerd.” Met dit kogeltjes-werk weet vooral de 
Atjeher mooie dingen te maken ； hij noemt het boh 
eungkdt, vischkuit. Verder komt het ook op Zuid-Celebes, 
minder op Java voor. Atjeh kent ook het ^mailleeren en 
wel het 6mail champ- Iev6 en het 6mail cloisonne. Op 
zilver en messing wordt dit proc6d6 ook in Soengei Poear 
en sporadisch ook op Java toegepast en onlanga 
vestigde.J. W. van Nouhuys er de aandacht op, dat het 
niello-werk, het onder toovoeging van zwavel 
samensmelten van lood, zilver en koper eveneens in Indie 
voorkomt en wel op VOOT- worpen van Sumatra en 
Celebes. Tot slot zij volledigheidshalve het 
samengebruiken van odele en onedele metalen vermeld ； 
messing en zilver, koper en zilver, messing en soewasa, 
ijzer en goud of soewasa komen voor, altemaal bowijzen 
voor de inlandsche opvatting, dat niet de kostbaarheid van 
het metaal hoofdzaak is, doch do schoonhoid van het 
werkstuk. 

J. A. L. 
Literatuurz J. A. Loeber Jr. Techniek en Sierkunst in 

den Ind. Archipel. VIII. Hout- snijwerk on 
metaalbewerking. Uitg. Koi. Ind. 
1916 en Bibliografie d. literatuur over Inst. 
Kunstnijverhcid. Verder in Nedcrl.-Indie, Oud en Niouw, 
1916: Het vorvaardigen v. krissen； Een Jav. handschrift 
van pamor-motieven ； Mr. J. G. Huyser, Ornament v. 
Ind. Koperwerk; 
1917 J. W. v. Nouhuys, lets over motaalbe-- working i. 
d. Ind. Archipel. 

METAMANI. Rivior in Nieuw-Guinea. Zij valt in zeo 
op do Z.W.-kust van den z.g, Vogelkop. Zij heeft oen 
breedo monding, eigonlijk een baai. Do Z.-lijke punt 
daarvan is kaap Waim, de N.-Iijko kaap Roor. 
Eerstgenocmdo kaap is mot haar hoog goboomto van 
verre zichtbaar. Op sommigo kaarten wordt zij ten 
onrechto genaamd kaap ,,Sabra?'. Op don N.-lijkon oovor 
der baai monden ook uit do Kais (zie aldaar), Roer en 
Dafoer. Een bank v66r do monding bemoeilijkt het 
binnenvaren, doch spoedig daarna vermeer- dort de diepte 
der goul tot 6 vadom, welko diopto nog grootor wordt in 
de eigenlijko Motamani. Do oevers zijn laag en begroeid 
met rhizophoren ； eorst hoogerop zijn de oovers 
bewoond./] 

x) Jaarvorslag Mus. Rotterdam, 1904, biz. 28. 
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如砂 

METEHOETOEI. Zie MUZIEK en MUZIEK- 
INSTRUMENTEN. yzu、心 • METEOROLOGIE. Zie 
OBSERVATORIUM (KONINKLIJK MAGNETISCH 
en METEORO- LOGISCH). 

METHODIST EPISCOPAL CHURCH. Dezo in 
Amerika govestigde Kerk verricht scdort ge- ruimen tijd 
zendingswcrk te Singaporix- Daar- door kwam zij in 
aanraking ~mcF_-Uliineezen uit do Nedcrlandsche 
kolonien en dit gaf aan- leiding tot uitbreiding van haar 
werk ook op Ned. gebied (Sumatra's Oostkust en onkelo 
havenplaatscn op Java). Zie verder ZENDING 
(Protestantsche). 

METHYLSALICYLAAT. Welriekende vloei- stof, die 
het hoofdbestanddeel van sommigc vluchtige olien 
uitmaakt, o. a. van de m i n j a k gond&poera uit JavA. 
en de w i n t e r- green o i 1 uit Canada, beide uit de 
bladeren van Gaultheriasoorten gedestilleerd. De Gaul- 
theria-olie, resp. het methylsalicy laat, dient als 
geneesmiddel en parfum en kan omgezet worden in 
zuiver salicylzuur. Dergclijke oliiin zijn in het 
plantenrijk zeer verspreid en schijnen deels eerst door 
splitsing van een reukeloos glukosicd te ontstaaii. 
Lijsten van niethylsali- pyJaat-bevattcnde Indische plan 
ten zijn gegeven door Dr. P. Van Romburgh in de 
Verslagen van 's lands Plantentuin te Buitenzorg over 
189G en J8 ----------------- — — -----------  

仄METRQSIDEROS VER/ Ndz. Fam. Myr- Z 〜
 oge boom van Ce 
lebes en het Oosten van den Archipel, levert een 
houtsoort, die een bijzondero reputatie heeft als 
buitengewoon goed bestand tegen den paal- worm, en 
daarom in zeewater voor allerlei doel- .einden te 
gebruiken is. Het hout laat zich echter uiterst xnoeilijk 
bewerken, daar hot zeer hard is. In de Minahasa schijnt 
het echter by huia- .bouw en voor groote bruggen wel 
gebruikt to worden. De afschilferende schors is eon 
bekend inlandsch geneesmiddel. 

METROXYLON. Roembija, Pohonsagoe(MAL.), 
Besoela, Karasoela, Kersoela, Krdsoela, Remboe- loeng, 
TrSmboeloen (JAV.), ICiraj (SOEND.). Plan- tengeslacht 
der Palmen met een vrij groot aantal eoorton. in den 
geheelen Indischen Archipel, vooral in het Oosten, waar 
ze plaatselijk zoo veelvuldig optreden, dat ze bosschon 
vormen. Z。maken een stam, al of niet gestekeld, terwijl 
de gevinde bladeren bij sommigc soorten go- stokeld, bij 
andero ongestekold zijn. Nad at zo een bepaalden leeftijd 
hebben bereikt, gaan de planten uit den top een grooto 
bloompluim maken, die vrucht zot, waarna de plant af- 
sterft. Do meeste soorton grooion bij voorkeur in de heete 
vlakte op moerassige plaatsen. Hun ■voornaamsto nut 
ligt in het zetmeelgehalio van den stam (zie SAGO). 
Verder levort do top van de plant palmiet, van de jonge 
bladeren maakt men vlechtwerk en van de voJwassen 
bladeren atap en kadjang-matten. lu de Mo- Jukken 
nemen do forsche bladstelen bij den huisbouw do plaats 
in van bamboe. De schil •van de sielen is liet materiaal 
voor de zg. Bui- tenzorgsche matten. De soorten van 
Metroxylon :z耳n nog onvoldoende bekend. Voor de 
meest bekende, beste soorten gaan door M. liumphi, de 
Sagoe toeni van de Molukken met gostekeldo bladeren. 
Ook M. Sagu«, de Sago pSrampoean tier Molukken, is 
een van de bekende soorten, 

久乃凡，柄力小&予心 

die vermoedolijk ook nicer naar hot Weston voorkomt 
(Java, Sumatra) en ongestokoldo bladeren heeft. M. 
sylvestre, ecn algemoene soort op Ceram, wordt zeer 
hoog en levert oen rood- achtigo sago . 

MEUK^. Landschap van de onderafdeeling Tapaft 
Toean, afdeeling Westkust van Atjdh, zich uitstrekkend 
langs de kust van den Goendng Kliet (grens Lhd6- Pawoh-
Zuid) tot aan de Gan- tieng Peloeinat (grens Labohan 
Adji). Naar hot N.O. is in het woeste gebergte, dat hot 
schoidt van Gajo Locos, geen grens bopaald. De grootto 
kan dus slcchts worden geschat op 土 353 K.M2. Het 
zielental is ruim 5000, waaronder 1054 gere- gistreerdo 
mannen. De Kroeeng Meuk6fr,de eenigo rivier van 
boteekenis, is onbevaarbaar. Een 5 M. breede verharde 
weg loopt dwars door het landschap van den Goenong 
Kliet af naar de Gantieng Peloeinat. De bevolking leeft 
van land- en tuin- bouw. Nagenoeg elke gampong heeft 
een eigen lei- ding tot be watering der rijstvelden, en 
overaltreft men tuinen met rubber, kapok, peper, note- 
muskaat, klappers en nilam. De producten worden per 
praoe vervoerd naar Tapafr Toean en aldaar verhandeld. 
Langs de kust wordt gevischt met poekata (sleepnetten). 
Veeteelt en jacht zijn van geen beteekenis. Hoe wel tegen 
woordig overwegend Atjehsch, heeft Meukd^, evenals do 
Maleische staatjes, een tweehoofdig bestuur. De beide 
landschapshoofden, Teukoe Radja Tjoet en Dat6fr Bagi 
galar Teukoe di Goendng, wier korte verklaring dd. 23 
Juni 1913 we rd goedgekeurd en bokrachtigd bij Gouv.ts 
besluit van 30 Oct. d.a.v., voeren het bestuur echter niet 
gezamenlijk. Elk heeft zijn eigen gebied, waarin do ander 
niots heeft tc zeggen. K( udd Meuke% do twistappel 
tusschen beiden, staat rechtstreeks onder den Sjahbandar, 
die beidon landschapshoofden gehoorzaamheid is 
verschul- digd. Zie: Bydragen t.d. T.-, L,- cn V.k. van N.-
L, Deel 69 (1914) bl. 448. 

MEULABOH. I. Administraticvc naam cener tot de 
afdeeling Westkust van Atjdh behooron- de 
onderafdeeling, omvattend de Jandschapj)cn Wojla, 
Boebon, Lho^-Boebon, Kawaj XVI (Meulaboh), 
Seunagan, Tri pa, Seuneu fram, Beutong, Toengkob on 
Pameuc, mot lotanl 12.633 geregistreerdo mannen (uit. 
1915), staan- de onder den assistent-rcsidcnt-
afclcolingschof, bijgestaan door een controleur. Zio Ind. 
Stb. 1914 no. 87. 

II. Naam, waarmcc het landschap Kft- waj XVI ook 
wel wordt aangeduid. Zio aldaar. 

III. Standplaats van den assistent-resident, chef der 
gelijknamige onderafdeeling, door Atjehors ook wel 
Nculaboh, door Minangka- baucra Nalaboeah, en door 
ons vroeger Ana- laboe gcheeton. Ze ligt binnen het 
landHchap Kawaj XVI aan den rccliterocver der Koeala 
Tjangkoj [W. (gegraven) monding der Mou- reuborivicr] 
cn ten Z. daarvan langs zee, aan de O.zijde der land tong, 
welke de baai van Mou- laboh naar het W. begrenst. Het 
N. gcdcelto wordt ingenomen door de kcu(16 of hand。
*- wijk met eeno gemengde bevolking van Atj6- hers, 
Aneu^djamde (zic Kawaj XVI), MaleieiH van Baroes 
enz. en Chineezen. Ten Z. daarvan ligt d6 
gOUVernenientsvestiging met kantoreii en woningen van 
bestuurs- cn rcchercheambto- naren en het militaire 
karupement. De handel 
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to Mculaboh is vrij lovondig： or is uitvoor van copra, 
boschprod ucten on popor, vooral naar Penang, vanwaar 
lijnwadcn, aardewcrk en kramerijon daarvoor in ruil 
worden gczondcn. De baui van Mculaboh is zeer ruim, 
maar ligt open voor Z. W. windcn. Toch is do verbinding 
met den wal maar hoogst zeldcn verbroken. Landwegen 
verbinden Mculaboh mot Koeala Bee aan do Alidden-
Wojla, met Lango aan do Boven-Mcureubo en met 
Beneden-Seunagan, Tad 6 en Tripar. 

Zic Bijdragen t. d. T., L. on Vlk. v. N.-I. Deel 55 
(1903) biz. 213. 4 / 

MEUNASAH, d. i. dbrpsbcdehuis; zie A- TJfiHERS, 3 
(DI. I, biz. 92) cn MOSKEE, B. 

MEURA€SA. Een tot de ondcrafdeeling Oelde. Lheue 
van do afdeeling Groot-Atj6h behoorend. 
oel^ebalangschap, eigenlijk ccn groote moekim, die 
oorspronkelijk deel uitmaakto van do sagi XXV, met (ult. 
1915) 549 geregistreerde man- nen. Het hoofd van 
Mcurafrsa had vroeger ook gezag over de VI Moekims, 
maar T. Nanta Seutia wist daar de baas te worden en te 
blij- ven, in weerwil van de lang voortgezette pro- testen 
van „T. Nefr Radja Moeda Seutia**. Ge- zegde ambtstitel 
stempeldc het hoofd van Meura^sa tot grootvader (nefr) 
van Atjeh's vorst. Het was in het gebied van Meura^sa, 
iets beoosten het tegenwoordige Oelde Lheue, dat do le 
ex- peditie in April 1873 landde. Do wereldwyze 
Atj^hers daar schenen geneigd hulp en voor- lichting to 
geven, maar op T. Nefr,s po gin gen tot toenadering word 
nict ingegaan. Ook tijdens de 2e expeditie was T. Ne* de 
eerste om zich te onderwerpen, en bij do verdere actie 
tegen den dalam werden belangrijke aanwijzingen van 
hem on t van gen. Naar zijn raad om, nadat do dalam 
gcvallen was, niet to gaan stilzitten, jnaar door te ageeren, 
werd jammer genoeg niet gcluisterd. Hij werd begiftigd 
met den Ned. Leeuw, maakte van 1901 op 1902 de 
pclgrims- rcis naar Mekka en kwam in 1910 to ovedijden. 
Than« staat aan het hoofd Tcukoe Tcungoh, vocrendc 
ook vvecr den ambtstitel Nefr Radja Moeda Seutia on 
gcnictende ecnc Gouv. bezol- diging groot / 1200 ,s jaars. 
In do bale van T. Ne* werd den 31en Dec. 1907 de eerste 
Atjchschcvolksschool gcopend. Nog client melding 
genmakt van d。fraaio met snij werk versierdc woningen 
in gampong Blang, en van de in de gampongs Pi en Blang 
Oo beoefendo goud- 8mcedkunnt. Binnen hot gebied van 
Mcura^sa ligt Oelde Lhouc. Zie aldaar. 

MEUREUDOE. I. Ad ministratiove naam eonor tot do 
afdeeling Noordkust van Atjdh bohoo- ronde, in 1914 
gcHchapon ondcrafdeeling, om- vattend do 
landschappon Meureudoc, Triong Gad6ng, Peudoee, 
Pangwa en Pante Radja, met totaal 7220 geregistreerde 
Atjdhcrs (ult. 1915). Van Dec. 1901 tot 1914 maakte dit 
gebied (hid uit van do ondorafdceding Pidie (Hinds J914 
hordoopt in Sigli). Chef van do ondcrardeeling is con 
Civiel Gezaghcbbcr. Zio Ind. Stb. 1914 no. 87. 

II. Een landschap van do gelijknamigo on- 
dernfdccling. Het beslaat 士 480 K.M.% waar- van 士 60 
bebouwd, cn heoft ± 12.000 zielen, w.o. 40 J 9 
geregistcerdo man non (ult. 1915). OcI^ebalang is T. 
Tjhi11 oddn, wicns korto verkluring dd. 6 Nov. 1911 is 
gocdgckcurd on bokrachtigd bij Gouv. besluit del. 3 Sept. 
1912. 

De Kroeeng Bcuratjan schoidt het landschap in hot W. van 
Pangwa, do Kroeeng Oelim in het O. van Samalanga 
(ondcrafdeeling Bircuen). Het met oerwoud bedekte 
gebergte in het Z. gaat 土 20 K.M. van do kust over in 
met jong bosch cn alang-alang begroeid heuvclland, dat, 
steeds dalcnd, tusschcn de Bcuratjan-, Meureu- doe- en 
Oelimrivieren vooruitdringt om ± 5 K.M. van do kust over 
te gaan in een vrucht- baar, geheel tot sawahs ontgonnen 
laagland, waarin. zich langs die rivieren de groote gam- 
pongcomplexcn uitstrekken. Gezegde rivieren zijn bij 
vloed tot hoogstens % uur van haro mondingen voor 
stoombarkasaen en tongkangs en tot 土 1 uur voor djalo's 
bevaarbaar. Zij kunnen zwaar bandjiren en zetten dan de 
gampongs tot 1 a I1/, M. diep ondcr water. Uit de 
Beuratjan- en Meurcudoerivie- ren wordt de geheele 
vlakte geirrigeerd middels leidingen, waarvan de 
voornaamste is die, welke beginnend ten Z. van Seunong, 
het water van do Kr. Meureudoe Oostwaarts brengt tot bij 
Oelim, cn naar het Noorden tot aan het strand. Het 
landschap telt twaalf districten, elk onder een oleebalang 
tjoet of oeldebalang doeablaih; dan een wakeueh-gebied 
onder de afstammelingen van wijlcn Teungkoe di Pante 
Glima; cn eindelijk een rechtstreeksch gebied van het 
opperste landschapshoofd: den T. Tjhift wien de 
oeleebalang doeablaih ondergeschikt zijn. Eigenaardig is 
do oude regeling van de opvolgers der tjhi^s : De familie 
uit twee takken bestaande, volgden de 
vertegenwoordigers dier takken elkaar beurtelings in het 
oel^ebalang- schap op. Terwijl het hoofd van den eenen 
tak oeleebalang was cn heette, was de 
vertegenwoordiger van den anderen tak troon- opvolgcr, 
als hoedanig hij als ,,moeda" werd betiteld. In werk en 
inkomsten had ook de Moeda zijn aandeel, on voor de 
buitenwereld waren Tjhi° on Moeda &n. De bevolking 
bestaat van rijstbouw. Uitvoor van rijst heeft plaats. De 
pepercultuur levert tegenwoordig niet meer dan 1000 
pikols op. Aan pinang wordt uitge- voerd 士 3000 pikol, 
copra 土 1000 pikol. De vecstapcl telt 士 3000 runderen, 
± 300 kar- bouwen, cn verder geiten en schapen. De vrou- 
wen vlechton lig- en zitmatten, waarvan er jaarlijks 士 
3000 stuks worden uitgevoerd. Hot landschap wordt W.-
O. gesneden, ten eerste door de Atjdhtrambaan, waarin 
naast de tram- overgangen over de diverse rivieren, ook 
ijzeren loopbruggen met planken dok voor voetgan- .gers 
zijti aangcbracht. In do twecde plaats, iets Zuidclijker, 
door do groote heirbaan Sigli- Samalunga, met groote 
stoenen bruggen bij Me u sou git Bcuratjan over do 
Beuratjan en bij Geuntcug over do Moureudoerivier. Van 
2 tot 3 M. breedo eolonnewegon en tai van vootpaden 
comploteoren het ruim voldoendc wegennet. 

III. Standplaats van den Oivielgczaghebbor der 
gelijknamigo ondorafdeoling, gelcgen binnen het 
landschap Mourcudoe, nabij het kruis- punt van Kroeeng 
Mouroudoo on Atj&htram- baan. Er ligt militairo 
bezetting. Via do keudi, staande ondor cen sabanda, 
goholpen door een haria on ccn toehapeuet, wordon 
jaarlijks uitgevoerd :土 1000 pikol paper, 3000 pikol pi-
nang, 100() pik( 1 copra, 3000 matter, 100 hui- den onz. 
er ii gevoerd voor 士 / 15.000 aan lijn- waden, / 5000 
gezouten visch, / 3000 ryst, / 4000 
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petroleum cn / 1000 aardewcrk, odours on kra- merijen. 
Literatuur: Mcdcdccl. v. h. Encyclop. Bureau, Afl. I 

(1911) bl. 80.目 L"/ 
MEUSEUGIT RAJA. Atj.': "groote moskee". Zoo 

worden op Groot-Atjeh genoomd 1. do groote moskee bij 
uitnemendheid to Koota Radja. 2. de nog bestaando 
moskee te Indrapoori in de sagi dor XXII Moekiins. 3. 
de moskee te Indra- peuroea in do VI Moekinis der sagi 
XXV. 4. de moskee te Indrapatra, ongeveer waar nu La- 
ddng ligt, in do sagi XXVI. Van 3 en 4 bestaan nog 
slechts de sporen. (Zie Dr. 0. Snouck Hur. gronje: De 
Atjehers, I. 87). Tijdens de lo Atj6Ii-dxpe3itie branddo 
de mCuseugit raja ter hoofdplaats af, werd veroverd, 
verlaten, heroverd, en ten slotto kwam Gencraal Kohler 
er te sneu- velen. Onze troepen kozen er hun loger, en do 
vruchteloozo verkenning van den Dalam, de slotacte van 
de expeditie, had ook van hieruit plaats. Ook bij de 2e 
expeditie was de moskee een der objecten onzer actie, en 
werd mede van hieruit verder tegen den Dalam geageerd. 
Na afloop we rd ze geheel opgeruimd, maar, naar 
aanleiding van beloften, gedaan, eerst door Generaal Van 
Swietcn en later in Maart 1877 doorden Gouv. Generaal 
Van Lansberghe, tijdens zijn bezoek aan Atjeh, we rd ze 
op Gouv.ts kosten herbouwd. Op 9 Oct. 1879 vond de 
eerste steen- 1 egging plaats, waarby Gencraal Van der 
Hayden de feestrede hie Id, en op 27 Dec. 1881 
geschiedde de plechtige overgave van het gebouw „aan 
het volk van AtjBh" door den Gouverneur Pruys Van der 
Hoeven. Op diens voorstel werden ook bij Gouv.ts 
besluit dd. 6 Febr. 1882 zoogenaamd „personeele 
toelagen** toegekend aan 66n imam, een chatib en twee 
bilaFs. Dr.O.Snouck Hurgron： je_j)oenide de moskee in 
1899 „een ledig monu- "ment onzer dwaasheid" en 
oordcelde de oprich- ting van dat kostbare stijllooze 
bouwwerk en do aanstelling en bezoldiging van het 
annexe personeel, met de bedoeling den Atjeher to 
toonen, dat wij den islam niet wenschten te be- strijden: 
„een der vele dure fouten, die don aan- vang onzer Atjeh-
bemoeiingen kenmerkten". 

Het grootste dee! van hot gebied om den 
soeltansdalam been, ± 24 gamp6ng's aan weers- zijden 
van de Atj&hrivier, ontleende ook aan do groote moskee 
zijn naam. Het we rd bestuurd door een panglima, wiens 
ambt erfelijk was on van een gewoon oeleebalangschap 
slechts door den naam en de nabijheid van den Dalam 
viel te onderscheiden. De panglima Meuseugit Raja 
mocht enkel zijn gebied aan den linker oever duurzaam 
bezitten. Dat aan den rechter oever ging over aan den 
Kali Malik on Ade, en word na de verbanning van den 
laatsten titularis en de opheffing van dat ambt in 1906, 
direct go- steld onder den controleur to Ocl^e Lheue. Tot 
laatstgenoemd ressort behoort mede het gebied van den 
panglima aan den linker oever met ±600 geregistreerde 
mannen.Die panglima geniet eene 
Gouvernementsbezoldiging. groot j 900 ，s jaars, waarbij 
voor don tegen woordigen titu- laris nog komt eene 
persoonlijke toelage groot / 3900. Aan den rechter oever 
in de gampon gs PeunajSng met Lam Poeld en Lam 
Dingen, Beuraw6 en Lam Bh6ft, wonen 185 geregistreer- 
den. 

De pasar Meuseugit Raja met ruim 300 geregis- 
treerde mannen behoort tot de onderafdeeling 

Koeta Radja, en staat samon met，gampong Baroo onder 
ecn hoofd, dat eono Gouvernomenta bezoldiging geniet, 
groot / 300 's jaars. 

MEYER (Dr. Med. ADOLF BERNARD). Geb. 11 Oct. 
1840 in Hamburg, waar zijn vader koop- man was. Na 
van 1862—1870 in do geneeskundo en de 
natuurwetenschappen te Gottingen, Wee- nen, Ziirich en 
Berlijn gestudeerd to hebben, maakto hij op eigen kosten 
van 1870—1873 reizen over Celebes, de Philippijnen en 
N. W.- Nieuw-Guinea; sedert 1874 was hij Dirccteur van 
het Kgl. Zoologisch cn Anthropologisch- 
Ethnographisch Museum" to Dresden ； op zijne reizen 
bracht hij hoogst bclangrijkc en uitgebreide zoologische, 
anthropologischo en ethnographische verzamelingen 
bijeen, die groo- tendeels in het Museum te Dresden 
gchuisvest zijn ； aan de Musea te Berlijn, Londen enz. 
werden echter belangrijke gedeclten afgestaan, die ten 
deele bewerkt zijn door R. Blanchard, Bowerbank, 
Garter, J. E. Gray, Gunther, Haase, K. M. Heller, B. 
Hoffmann, Hopffor, Kirsch, v. Martens, Peters, Sharpe, 
Silvestri, Taschenberg, Thallwitz, Uhle, Virchow, 
Walden. Op zijne reizen over Celebes bezocht hij 
hoofdzakelijk (Nov. 1870)Makasscr； (Nov.—Juli 
1871) dcMina- hasa en naburige eilanden, (Juli—Sept.) 
Goron- talo en onistreken — waar hij den Boliohoeto 
beklom, — en de bocht van To mini met do Togean-
eilanden ； (Sept.—Nov.) Zuid-Celebes; (Jan. 1873) 
Makasser, Gorontalo, K6ma； (Aug.) Makasser. Van 
Maart—Juli reisde hij in N.W.- Nieuw-Guinea en de 
oilanden dcr Geelvinkbaai. De genoemde baai we rd door 
hem omgevaren ； van daaruit trok hij door Nicuw-
Guinca tot do Maccluerbaai. Hij overleed in 1911 te 
Berlijn. 

Zijne reizen en de daarbij verzameldo weten- 
schappelijke schatten gaven hem aanleiding tot het 
publiceeren van een groot getal verhande- lingen in vele 
Duitsche cn andcre tijdschriftcn; de publicaties van het 
Dresdencr Museum (Mit- theilungen, 3 din. in 4o. 
1875—J878; Abhand- lungen und Berichte, 7 din. in 4o. 
]887—1899； Ethnogr. Publicationcn, 12 din. in folio 
188J一- 1899) bevatten hoofdzakelijk ar be id over den 
Indischen archipel. 

MEYIER (JOHAN EMILIUS DE). Goboren den 7 
November 1848 to ^-Gravonhago, verwiorf in 1870 to 
Delft het ingonieursdiploma. Na eerst korten tijd in 
tijdelijken dienst van don Rijkswatorstaat to zyn 
gewoest, word hij in December 1870 tor besch汰king 
gestold van den Gouvorneur-Gencraal van Ncd.Jndi。. 
In April 1871 word hij benoemd tot adspirant-Iugenicur 
bij den Watoretaat cn ‘8 Landa Burgorlijko Openbaro 
Werkon, on geplaatst in do rcHidcntio Cheribon, alwaar 
hij J3 jaren achtorccn diende, on o. a. workzaam was bij 
de verbotering van do MCnentdng leiding, cn do 
stuwdam in do Rambatan, door hem bo- schreven in het 
Tijdschrift der Afd. Ned. Indie v. h. Kon. Inst. v. 
Ingonieurs J876—77 ondor den titol „Een Indische 
benedenrivier". Bo ven- dion gaven do werken in 
Ohoribon horn nog aanleiding tot het publiceeren van 
oen twcotal verhandelingen in genoemd tijdschrift, n.l. in 
1877—78 eon over “Grondtransport", on in 1880—81 
over de „Boproeving van Portland Cement''. 

In 1884 we rd hij, na inmiddels bovorderd te zijn tot 
Ingenicur klasse, ovorgoplaatst 
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naar Batavia, on aldaar werkzaam gcstcld bij hot 
DepartDBioiit der Burgorlijko Open bare Wer- kon. 

In 1885 vortrok hij mot vorlof naar Europa en werkto 
in zijn vorloftyd mode a an do „In- d ischo Mcrcuur", 
waarin verschoidono bijdragcn op technisch gobicd door 
hem worden gcplaatst. Genoomd moge o. a. worden 
oeno „Schots van de ontwikkeling on het bcheer der 
Openbaro Worken in Britsch-Indien, en ceno 
beschrijving der „Irrigatiowerkcn in Egypt。''. 
Bovendien was hij een trouw medewerkor aan het in 
1886 op- gerichto weekblad „De Ingeniour" waarvoor hij 
do vorslagon dor vergaderingon van hot Kon. Inst. v. 
Ingeniours schreef, en bovendien nog vele bijdragen over 
do meest uiteenloopendo techniaoho onderworpen 
leverde. In Maart 1887 in Indie toruggekcerd, word hij 
horplaatst aan hot Departement, alwaar hij werkzaam 
blcef tot Maart 1890, toen hij na zijn bevordering tot 
Hoofdin genieur dor 2。klasse, we rd aangewezen tot 
Ohef der lc Watorstaatsafdeeling. Dit bleof hij tot 1892, 
toon hij bonoemd word tot Chef der technische afdeeling 
A van het Departement der B. 0. Workon. Ondanks do 
veel omvattendo en vermoeiondo workkring aan het 
Departement’， en v66rdien als Afdcelings-Chef, vond 
do Meyier nog tijd tot het schrijvon en publicecren van 
velerlei verhandolingon on artikclen in het Tijdschrift 
der Afdeeling N. I. van het Kon. Inst, van Ingenieurs, van 
welke afdeeling hij voorzitter word. Bovendien schrecf 
hij voor de “Watcrbouwkundc" der Delftscho 
Hooglecraren Hcnket, Schols, on Teldors, hot deel „Be- 
vloeijngcn,,, een standaardwerk, waarin zijno zeldzamo 
belozonhoid en kennis ten voile uit- kwaincn. 

In J 897 vertrok hij ten tweede male met een verlof 
wegens langdurigon dicnst naar Europa. In zijn verloftijd 
verseheon van zijn hand eeno ,,Studio over vasto 
Btuwdammen in vorband mot do voorgenomen 
opstuwing der Solo ri- vicr" (Ingenieur 1898 no. 3 en 4) 
en eene uit- voerigo bijdrago voor het werk 
“Ncderlandsch Incliii gedurendo hot Regentschap van 
Kon in gin Emma/', waarin de bclangrijksto werken 
werden gejniunoroord, dio door do bemoeionis van hot 
Dopartemont dor B. 0. Werken in bed odd tijd- vak 
waren tot stand gebracht, niet alleon op 
Waterstantsgobied, doch ovonccna op dat der Posterijen 
cn Telegraphic. 

Nad at hij in Juni 1898 teruggckcerd was, were! hij 
enkolo dagon Inter bonoemd tot Di- rccteur van het 
Dopartoinent dor Burgorlijko Open bare Werken. Ondcr 
zijn Directeurschap vic! do staking der Solo-rivior 
bovlooiingsworkon, en do benocming van oeno 
Commissio van ad- vios, waarin ook do Mcyicr zitting 
nam. 0intron t do to volgen gedragslijn bestond in don 
boezom dor commissi。 geon oonstemmigheid. De 
Meyior stond eono staking der workzaam- heden voor on 
zooala bekend geacht mag worden, word zijn advios 
tcnslotto govolgd. 

Toon in October 1900 do Solo-Coinmissie haro 
opdracht had volvocrd, keordo do Meyier, die zich voor 
do mode working aan het samonstcllon va.n hot rapport 
naar Nederland begevon had, wed or naar Indio terug, 
oin do leiding van zijn Dopartemont wedor op zich to 
nomen. Echter slochts voor betrekkelijk korten ti)d. Eono 
ern- stige ongesteldheid, wclko hom in September 

1901 ovorvicl,<lwonghcxn, zijnc betrekking neder to 
leggen, en in October van ditzelfdo jaar Indie voor good 
tc vcrlaton. 

Reeds in Januari 1902 word hij bonoemd tot 
hoofdrcdacteur van ,,De Indischo Gids"' wolko 
botrekkrng hij tot October 1913 op lofwaardigo wijzo 
vervulde. 

Bovendien word hij in 1906 lid van hot bestuur der 
vereeniging „Moederland en Kolo- niens,, en in 1911 
voorzitter, welke functie hij tot zijn overlijden beklcedde. 

Ook vond hij nog tijd om in 1904 een rapport te 
schrijvon over do „Irrigatie op Java'* ten behoeve van het 
tc St. Louis in October van dat jaar gehouden 
intcrnationaal Ingenieurs Congres, torwijl hij ook 
medewerkto aan do 1° uitgavc dor ,,Encyclopaedic 
van,Nederlandscb- Indie**. Eveneens van zijn hand is 
nog een artikcl in hot “Tijdschrift v. h. Aardrijkskundig 
Genootschap,, van 1913 over ,,Dc vaarwaters naar 
Soerabaya in den loop der t可den". 

Hy ovorleed den 26 November 1913. Uit- voerige 
levensberichten vorschenen in „De In- genicur" no. 5 van 
1914 van de hand van den oud-Directeur A. P. Melchior 
(waaraan de voor- gaando bijzonderhedon zijn ontlecnd) 
en in do Januari aflevering 1914 van „Do Indische Gids''
・ van den Heer H. D. H. Bosboom. 

MIANA (MAL., SOEND.). Zic COLEUS SCU- 
TELLARIOIDES. 

MIANGAS of PALMAS. Eiland behoorendo tot de 
afdeeling Talaud-eilanden, residentie Men ado. Het ligt 
op ongoveer 5° 31' 5 N.Br. en 126° 33' O.L. dicht bij de 
Philippijnen. Het eiland is laag en is O.-W. 1850 M. lang, 
aan de Zuidzijde ligt een begroeide rots. In 1892 were! de 
kampong Mian gas gebouwd. Onze zendelingen hebben 
de bevolking tot het Christendom bckcerd. Zic verder 
GRONDGE- BIED (DI. I, biz. 826). 

MICHELA CELEBICA Kds. fam. Magnoli- caceae. 
Tjempaka oetan aloes (MENADO), Wasi- jan (MINAH. 
LANDST). Buitengewoon groote boom (50—55 M. hoog, 
1—2 M. stamdiameter) in do bergstreken van N. Celebes. 
Levert het kostbaarstc on incest gezochte timmerhout van 
de Minahasa van gelo kleur met bruine strec- pen, zeer 
bestand tegen invloeden van weer on dioren. 

MICHELIA CHAMPACA L. Tj^mpaka (MAL., SOEND.), 
Tjempaka, TjopAka, Kan til, PStjari (JAV.). Vrij hoogo 
boom, in Java beneden 1200 M. nangoplant om de 
wclriekendo gcelachtig-roode bioonion, met zcor go cd 
hout, dat mon op Java echtor woinig gebruikt-, daar men 
de boomen om do bloomon spaart. Dezc laatste worden 
door de vrouwon in het haar gedragen, terwijl men or con 
votto olie meo parfumeert, bestemd om hot haar to 
zalven. Do fijngestamptc zaden zijn een inlandsch 
gencesmiddel. 

MICHELIA MONTANA Bl. Mangli, Kajoo tra- was, 
Tjfimpilki djahe (JAV.), Manglid, Ki djahe (SOEND.). 
Groote boom uit het Westen van den Archipcl en Br.-
Indie, op Java, voorftl in sommige deelon van O.-Java, tot 
士 1650 M. bovon zee. De spint riekt, cven- als de 
bloemknoppon, naar versche gember, vandaar do 
inlandscho namon. Het kernhout is donkcr na het kappen, 
doch wordt aan de lucht bleekcr. Het is in groote 
afmotingen te krygen en wordt om zijn sterkto en 
duurzaamheid 
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voor grooto bouwworkon gobruikt, so ms ter vorvanging 
van djati. 

MICHELIA VELUTINA Bl. Mangli, TjSmpiika djah6, 
Kajoe Kembang, Baros (JAV.), Manglid (SOEND.). Zeer 
groote boom, tusschcn 800—1400 M. boven zee over 
geheol Java voorkomend, do ch zeor versproid on zeor 
zoldcn in volwassen oxom- plaren. Het 
citroongele,lichtbruin gevlaiudc kern- hout is eon van do 
fraaisto houtsoorton van Java en wordt wegens zijn 
uitstekendo cigenschap- pen op velo plaatsen hooger 
gestold dan djati. Het heeft bovendion ecn aangenamen 
geur. 

MICHIELS (ANDREAS VICTOR). Geb. 30 April 1797 
te Maastricht, uit het liuwelijk van J. Michiels, procureur, 
en A. E. Gillis, trad hij reeds op 17-jarigen leeftijd in 
militairon dienst en wel aanviinkelijk a Is 2e luit. bij het 
Fransche leger, spoedig daarna in denzelfden rang bij het 
Ncd.-Indische leger. Na den slag bij Waterloo tc hebben 
bijgewoond en tot len luit. bevorderd to zijn geworden, 
vertrok hij in 1817 naar Java； daar ondersclieidde hij 
zich terstond bij de onderdruk- king van een opstand in 
Oheribon, we rd 19 Aug. 1818 tot kapitein benoemd, nam 
deel aan den oorlog tegen Dipi Neg&ra en klom 8 Mei 
1827 op tot den rang van majoor. Na de beeindiging van 
den strijd op Java werd hij naar Sumatra overgeplaatst, 
doch reeds 22 Febr. 1831 benoemd tot adjudant van den 
Gouv.-Generaal Van den Bosch. Den 17en Mei 1832 tot 
luit.-kol. benoemd, woonde hij in datzelfde jaar de 
expeditie in Krawang bij en in 1833 de expeditie naar 
Djam- bi. In 1837 werd Michiels benoemd tot militair 
kommandant op Sumatra's Westkust, waar hij zich zeer 
verdienstelijk maakte bij de vermees- tering van Bondjol, 
ten govolgo waarvan hij 3 Oct. 1837 tot kolonel 
bevorderd werd. Het vjlgendo jaar werd hem de 
betrekking opge-1 dragen van civiel en militair 
gouvorneur van Sumatra's Westkust. 

In deze aanzienlijke betrekking hoeft Michiels zich in 
hooge mate onderscheiden. De verovering der XIII Kota*s, van Baros, 
Tapoes en Singkel werd door hem geleid en de opstand in Batipoeh gedempt; 
een aanval op de O. grenzen werd door hem afgewend en Soengei Pagoe 
bezet. Als be- looning daarvoor word hij benoemd tot adjud. in buitengew. 
dienst bij den Koning en later tot generaal-majoor titulair (1843). Ook op 
admini- stratief gebied heeft Michiels eon bclangrijken maatregel tot stand 
gebraoht door de invoering van de verplichte levering der koffio aan het 
Gouv., waarover zie KOFFIE. Den 19en Febr. 1849 werd hij voorloopig 
benoemd tot kommandant van het Ned.-Indische leger, in afwachting van de 
komst van den aangewezen bevelhcbber Hertog Bernard van Saksen Weimar 
Eisenach. In die hoedanigheid werd hij geplaatst aan het hoofd van de 3de 
expeditie togen Bali； na aldaar herhaaldelijk -zegevierend te zijn 
opgetreden, sneuvelde hij bij den overval van het bivak onzer troepen te 
Kasoemba op 25 Mei 1849. Zijno nagedachtenis werd geeerd door de oprich- 
ting van eon monument op eon der we gen van het Waterlooplein. te Batavia 
cn een ander op / , / - het Michielsplein te Padang. 
匕' MIDAI. Eilandje tusschen de Groot- en Zuid- ' I Natoena-eilanden. 

Bekend om zijn klappor- 
cultuur. Zie POELA.U TOEDJOEH. 

MIDDEN-CELEBES. Afdeeling der residonti© 
Menado, omvattende de onderafdeelingon Dong. 

gala mot do landschappon Banawa en Tawaeli, Paloo 
mot do landschappen Paloo, Boloinaroo of Boromaroo, 
Sigi, Dolo on Koelawi, Toli Toli mot hot golijknamige 
landschap, Parigi met do landschappon PiC-igi on 
Moootong, on Poso met de landschappon, Todjo, Poso, 
Lorec en Ocna Oona (laotsto wijziging bij Ind. Stb. 1916 
no. 722). Do geheelo afdeeling wordt door zelf- 
besturende landschappon ingenomen. Zij is zeor dun 
bovolkt; bij eone opporvlakte on- geveor zoo groot als 
die van Nederland bc- draagt de bevolkingsterkto 
170.000 zielen. Aan het hoofd staat eon assistent-resident 
met stand- plaats Donggala, bijgestaan door controlcurs 
of civiele gezaghebbers als ondorafdeelingschefs. Voor 
de uitoefening van hun dienst werk hob ben de 
besturende ambtenaren de beschikking over eon 
schroofstoomjacht in de Tominibocht en een motorboot 
in de Straat Makasser. Voor het beheer der financien van 
de gezamenlijke zelf- besturen in het rossort is e6n 
afdeelingskas in het loven geroepen, waarin al hunne 
inkomsten worden gestort en waaruit hunne u.t :av、n 
wor- den gekweten. Over het dienstjaar 1912 bedroo- gen 
de totaal-inkomsten dozer kas / 492 229,17 met inbegrip 
van een overschot van vorigo dienstjaren, groot f 
190.131.05。, de totaal uit- gaven beliepen / 
204.010,34. Midden-Celebes restitueert thans voiledig 
allo door het Gouvt. to zijnen behoeve gedane uitgaven, 
wclke voor 1914 werdon becijferd op ruim 105000 
gulden. (Med. Enc. Bur. II bl.85—205, Tijds. Aardr. 
Gen. 2e Serie deel XXXI bl. 618 vv. en 725 vv.) 

MIDDEN-DOESOEN. District der onderafdee- ling 
Moeara Tewe, afdeeling Doesocnlanden (zie aldaar) dor 
residentie Z.- en O.-afd. van Borneo. 

MIDDEN-LOMBOK. Onderafdeeling van de afd. 
Lombok (eiland van dien naam), in 189G opgericht (zie 
LOMBOK), bestaando uit do Sasaksche districten Praja, 
Djonggat, Batoe- kliang en Ko pang. De hoofd plaats, 
stand plaats van een controleur, is Praja. 

MIDDEN-SOEMBA. Onderafdeoling der afdeeling 
Soemba, residentio Timor cn O., bc- staando uit do 
landschappon Napoe, Kapoen- doek, Kanatang, Lewa, 
en Tabocndoong, en ondor bestuur van don Assistont-
Resident, tc- vens chef der afdeeling. Waingapoo (tevens 
afdcolingshoofdplaats) in zijno standplaats, wclke plaats, 
gelegen aan do baai van Nangamesi, gerogeld door de 
booton der Kon. Paketvaart Mij. wordt aangedaan. 

MIDDEN-TIMOR. Oiiderafcloeling der afdcc- ing 
Noord- en Midden-Timor, residentie Timor en 0., 
bestaando uit het landschap Mollo onder don Assistent-
Resident, chef der afdeeling. 

MIDDEN-EN ZUID-MANGGARAI. Ondcraf- decling 
der afdeeling Florcs, residentio Timor on. O., 
omvattondo het ressort Todo van het op het eiland Flores 
gelegen gebied van het landschap Bima onder een 
gezaghobbor bij hot Binnen]. Bestuur met Htandplaats 
Roeteng. 

MIDDENGEBERGTE. Eon gebergto in do residentie 
Sumatra's Westkust, dal zijn naain ontving van de 
Midden-Sumatra Expeditie. Het is de watorscheiding 
tusschcn do Balang Hari on de Koeantan, on vangt aan 
bij de hoogvlakte van Alahan Panel jang, waar het 
tusschen do beido meron door samenhangt met hot 
Barisan-gebergto. Oostolijk van hot Danau di Barooh 
komt men na eon hoogen 
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bergrug aan eon sccundairo watorschcid in g, ten Oosten 
waarvan zich hot Middongeborgto tot ruim 2000 M. 
hoogto verheft. Het zet zich dan 18 K.M. in Z.O. richting 
voort om bij don oorsprong van de Simpang in hot Zuidcn 
on do P&tangki in het N. om to buigen naar hot N.O., 
wdko richting ongeveer 40 K.M. is to volgon. De 
Goenoeng Soongiri verheft zich in (lit deel tot 1900 M. 
Daarna necmt hot gebergto 12 K.M. lang een N.lijko 
richting aan, om vervolgens bij den 1626 M. hoogon 
Goenoeng Soe- lah Z.O. om tc buigen en over to gaan in 
de diluvialo vlakte. 

MIDJfiN. Hoofdplaats van het district W6- doeng, 
afdceling en regentschap Demak der rcsidentie 
Scmarang, gelegen a an de Serang- rivier, tegenover 
WSlahan, welke laatste plaats door eon stoointramlijn 
mot PSlemkSrSp (zio MAJONG) is verbonden. 

MIDJfiN-DESA. Zic DESA'S (VRIJE); I, biz. 593. 
MIDOENGJEN (eil. Jap6n). Zie KOESKOE- ZEN. 
MIEREN. Semoet (JAV.,MAL.), Sireum (SOEND.). Dit 

artikel beoogt niet meer dan enkele mede- deelingen to 
doen over Mierensoorten en ge- slachten, die voorkomcn 
in den N.-I. archipel, daar het natuurlijk onmogelijk is, in 
dit werk zeifs een beknopt overzicht te geven over bouw, 
levenswijzo, instinct, geestelijkc ontwikkeling enz. der 
mieren in het algemeen. Voordie oncler- werpen 
raadplege men b. v.: Brehm's Tliicr- leben, Insectcn ； 
Lubbock, Ants, Bees and Wasps； W. Marshall, Leben 
und Treibcn der Ameisen, Leipzig 1889; Wroughton, Our 
(Indian) Ants, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 1891, 1892
； Rothncy, Notes on Indian Ants, Transact. Entom. Soc. 
London 1889 bl. 347, 1895 bl. 195; Wasmann, Die 
Getreidesammclndcn Ameisen, (Stimmcn aus Maria-
Laach)； Id., Die zusam- mengesotzton Nester und 
gemiscHten Kolonien tier Amcisen； Bcccari, Malesia, 
Vol. II, 1884; Forel, Die Nester dor Ameisen, Ziirich 
1892. Voor systematische indceling on soortbeschrij- 
ving： Ford, Les Formicides de Fcmpire des Indes et de 
Ceylon, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 1892； Mayr, in 
Tijdschr. d. Ned. Entom. Ver. DI. X, 1867, bl. 33; Id., 
Myrmekologischo Studicn； Id., Beilrage zur 
Ameiscnfauna Asiens, Verhand 1. Zool. Bot. Ges. Wien, 
1878 bl. G4; Emery, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 40； Id., 
Ann- Soc. Entom. Franco LXII, LXIII, 1894； Id., Zool. 
Jahrbiichcr 1895, Abth. System. 8 Bd. 5 Hft,: Jordon, 
(Ants of Southern India) Madras Journ. of Litt. a. Sc. Vol. 
17, 1851 ； Id., Annals of Nat. Hist. Vol. 13； Sykes, 
(Indian Ants), Trans. Ent. Soc. London I, 1834, bl. 101. 

Mot dozen naam wo rd on hior aJJcon bed odd do 
wcrkelijko mieren, bchoorendo tot de familio der 
Formicidae, uit do orde tier Vliesvleugelige In- secten 
(Ilymcnoptera), ondororde dor Aculeata of 
angeldragondc； niot de zoogcnaainde witte in io re n of 
tormioten (zio aldaar), die tot ccn gehecl andoro orde 
bohooren. Echto mieren zijn in don N.-I. achipel ovonals 
in andcro tropischo la nd on talrijk, zoowel wat 
indivklucn- als wat Boortental aangaat (Wullaco schat dit 
laatato in goheol Indie op 800, andoren op minder), on 
Hpclen or eon bclangrijko rol in do stofwisseling dor 
levendo natuur. Hunno talrijkhoid wordt het best 
zichtbaar bij overstroomingen van 

boschrijk terrein, waarbij men alle bo ven water 
uitstekendo takken on verhevenheden overdekt vindt mot 
gevhichtc mierenkolonica. 

Economisch kun non de mieren zoowel nuttig als 
schndclijk zijn, het is echter waarschijnlijk dat het nut do 
schadc overtreft. De allerschadclijksto soorten, nl. do 
bladanijdcnde uit Z.-Amerika, ontbroken in den N.-I. 
archipcl. Brjzonder nuttig zijn do mieren als vcrdelgers 
van andcre, achade- lijke, insecten, vooral termieten, die 
zij verslin- den, overal waar zy hunne gangen 
opengebroken aantreffon ； men heeft echter opgemerkt, 
dat zij nimmcr zelf het metselwerk der witte mieren 
openmaken, hoc dun de wand daarvan ook zijn moge. 
Vercler zijn de mieren met de termieten in de tropen de 
grootste opruimers van alien dier- lijkon en plantaardigen 
afval, en daarmee tevens belangrijke humusbereiders. 
Voor de betrek- kingen tusschen mieren en de door haar 
bewoon- dc planten, zie men het art. MYRMECO- 
PHILIE. Omtrent hunne samenleving (sym- biose) met 
andere insccten, vooral kevers en bladluizen, die men 
daarom mierengas- t o n nocmt, zij hier slechta vermeld, 
dat de zondcrlinge Paitssiden-ke-vcrs met hunne won- 
derlijk gevormde sprieten in den N.-I. archipel 
voorkomen in mierennesten, waarin zij zijn aangetroffen 
door den Heer Pasteur (Notes Leyden Museum, Vol. 
XVIII, 1896), verder dat door Schimper schildluizen zijn 
aangetroffen als melkvec van de Imb ub -micr, die holle 
Cecropia- takken bewoont, cn eindclijk, dat volgens 
Westwood cn Hcrrich-Schafer op Java zeifs een vlin- der 
op of in mioronnesten zou leven, nl. de Lycaenide 
Symetha, die het vliegen heeft afge- Iccrd, en lango 
pooton met verdikte tarsen bezit. Zij is afgcbceld door 
Horsfield (Transact. Entom. Soc. London, II. Ser. Vol. 
V). 

Van alle ondorgroepen, waarin de mierenfa- milic 
wordt verdceld, komcn vertegenwoordi- gers in den N.-I. 
archipel voor. 

Van de ondcrfain. der Formicinae, die geen angel 
bezitten, en bij welke het verbindings- steeltjo tusschen 
borststuk cn achterlijf e^nledig- is en cen schubje draagt, 
zijn do meeste soorten onschadclijk en wojnig lastig, 
maar sommigen vermogen wondjes te bijten, waarin zij 
tegelyk een dropjo gif laten vloeien uit de klicron aan het 
uiteindc van hun achterlijf. Enkele vervaardigen nesten of 
nestjes, aan takken of bladeren opge- hangen als die der 
wespen, van papierachtigo stof gevormd uit 
aaneengesponnen bladeren. Bij dit spinnon gebruikt 
Oecophylla smaragdina, do gewono golo mier, cn 
misschien andere soorten, haro eigono larvcn als spool, 
door zc op te vatten met haro kakon cn hcen en wcer te 
bewegen, waarbij do larf ccn spinelraad afgeeft, door 
welke de blade ron aancongohecht worden. Stukjes 
blaren, klcino steontjes cn allcrlei verdcr afval worden 
door andere micron aangebracht en ingo- voegd in het 
spinscl. Niot slechts het nest, maar ook versperringen 
rondom den stam, waaraan zich dit bevindt, worden aid 
us vervaardigd. Raakt men het nest aan, dan stormen 
onmiddel- lijk de inicren in grooten gotalc naav buiten, 
nemon een dreigendo bonding aan en veroor- zaken ccn 
ratelcnd gcluid, door hun lichaam tegen den drogen 
bladwand van 't nest aan te slaan. Andere leven onder 
ateonen en gras. Bij sommige soorten is het borststuk 
toegerust met lange cn vreemdsoortige stekels, hoorns en 
door- 
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non/-Gr'L. Mayr noemt 11 geslachten als in- heemsch in 
don N.-I. archipel, daaronder zijn het rijkst a an soorton 
de geslachten Polyrhachis on Camponotus. Tot dit 
laatste behoort de groot- ste mierensoort C. gig as Latr., 
die 28 m.m. lang wordt en 2 vormen van arbeiders, groot- 
en kleinkoppigc, heeft. Camponotus compressus is do 
large black ant van Eng.-Indie. Prenolepis longi- cornis 
daarentegen is zcer klein, donkerbruin met gele haartjes 
rijkclijk beklced, en huist (in de omstreken van Bajj> 
via) onder steenen. maar be- klimt boomen,"vooraI de 
pompelmoes, in wier bloesems zij doordringt. Op be pa 
a Ide tijden komt zij bij duizenden aan de oppervlakte 
van den grond, met veel fijn verdeelde aarde en een me- 
nigte cocons ； in haar gezelschap vertoont zich alt^d 
een kloine kakkerlak, die tegelijk met haar weer verd 
wijnt, en nooit ergens anders te zien is dan bij de 
miertjes. 

Plagiolepis gracilipes is een roestkleurige mier van 
middclbare grootte, die in huizen (b. v. te Batavia) zeer 
gewoon is, onder steenen of in kis- ten huist, maar geen 
eigenlijk gezegd nest bouwt, daar hare poppen zonder 
bedekking op een hoop- je bij elkaar liggen. Deze soort 
is zeer lastig en schadelijk. 

Ofschoon men aardinieren en boommieren kan 
onderscheiden, we rd toch opgemerkt, dat som- mige 
soorten haar woonplaats afwisselend kie- zen: in droge 
st reken nest elen zij in den bodem, in vochtige of vaak 
onderloopende daarentegen op boomcn. Mierenhoopen, 
zooals in't gematigde Europa, zijn in Indie onbekend. 

Odontomachinae zijn de zoogenaamde grijp- tang-
mieren, die zeer lange haakvormige kaken hebben, 
waarmee zij zich vastklemmen terwijl zij sicken, daar zij 
met een angel gewapend zijn, ofschoon haar 
achterlijfsstecl slechts eenledig is. Zij J even solitair, en 
doorwandelen de bosschen. 

Bijzonder pijnJijk is de giftige steek der Pone- rinae, 
die een eenledigen steel liebben, maar een insnoering 
tusschen den tweeden en derden ach- terlijfsring. Hiertoe 
behooren de merkwaardige springende niieren, 
waaronder groote soorten met geweld igen angel 
(Harpegnathus). 

Bij Dorylinae koinen in ,t geslacht Typhlopone blinde 
wijfjes en arbeiders voor; tot Dorylus behooren zeer 
groote soorten, die een merkwaardige gclijkenis met 
wespen vertoonen. Mr. Piepers be- schreef haar 
zwermen (Tijdschr. der Ned. Entom. Ver.). 

Eentweeledige steel tusschen borststuk en ach- terlijf 
kenmerkt de angeldragendc Myrmecinae, waartoe o. a. 
de gevreesde SSmoet a pi behoort. Zij zijn zeer 
roofzuchtig en vreten letterlijk alles. Zelfs water vermag 
haar niet tegen te houden, zoodra er maar een weinig stof 
op ligt, olie daarentegen is eeu goede afsluiter. Hiertoe 
behooren o. a. de geslachten Eremaslogaster, die nesten 
in huizen en op boomen bouwen, en daarin cellen, waarin 
zij kleine spinnen bergen; en Pheidole, in bosschen onder 
den bast en in den grond, zich voedend met 
insectenlarven en vooral termieten, maar ook voorraden 
aanleggend van gras en zaden, die zij soms naar boven 
brengen om te drogen. Naast de kleine, ijverige en 
weerbare arbeiders komen zoogenaamde soldaten voor 
met reusachtige koppen, maar die zoo traag en onbe- 
holpen zijn, dat zij nauwelijks iets tot verdedi- ging der 
kolonie kunnen bijdragen. Bates ver- onderstelt daarom, 
dat zij bestemd zijn tot aas 

voor roofinsectcn, wicr aandacht daardoor va n de veel 
kleinere arbeiders zou word on afgcleid; Reichenbach 
daarentegen nam waar, dat zij ah slagers dienden, door 
groote buit in stukken to bijten, welke stukken dan door 
de kleinero arbeiders naar huis werden gcsleept. 

Solenopsis, de gewone roode mier, in huizen, bouwt 
echter aardheuveis; Meranoplus (mucro- natus, op Sum.) 
sterk bohaard en daardoor gclij- kend op een spin; 
Monomoriuin pharaonis L., een zeer kleine gele mier, 
met blinkend achter- lijf. Dit miertje is cosmopoliet, 
gelijk trouwens met nog eenige soorten het geval is, die 
door schepen van haven tot haven zijn overgebracht. 
Literatuur. K. Escheride. Die Ameise. Braunschweig 
1906. 

MlERENEGELS (Echidnidae), cen van de beide 
families der Vogelbekdieren (zie aldaar), leven in 
Australie en op Nicuw-Guinea en enkele naburige 
kleinere eilanden. Uiterlijk onderschei- den ze zich van 
de andero familie der onder- klasse, de 
Ornithorhynchidae, door het bezit van harde st eke Is, 
behalve de haren; door hun cylindrischen snavel en door 
het ontbrekeii van zwemvliezen. Tanden zijn geheel 
verloren gegaan, met uilzondcring van een ,,eiGand‘‘， 
een tand van eenvoudigen bouw, die reeds bij het embryo 
in het ei gevormd wordt cn in het midden der bovenkaak 
is ingeplant; bij client om de eischaal open te broken, wan 
nee r het jonge dier zoover ontwikkeld is, dat het het ei 
verlaten kan, en valt daarna uit. Nadat het ei, dat een 
ovalen vorm heeft (grootsto doorsnedo 士 15 m.M.) 
gelegd is (als regel wordt niet meer dan 6en ei 
tegelykertijd gelegd), brengt de moe- der het op nog 
onbekende wijzc in cen bro eci- buidel, welke met dien 
dcr Buideldioron te vergelijken is： het is eon naar voren 
geoponde zakvormige inzinking van dat gcdeeltc der 
buikhuid, waarop, in de twee „mammaarzak- jes" (zie 
VOGELBEKDIEREN), de melkklie- ren uitmonden. 
Tijdens het embryonale leven komt de buidel niet alleen 
bij het wijfje, maar ook bij het mannetje voor； bij beide 
gao,t hij later verloren om alleen bij het wijfje zich in 
elken bronsttijd opniouw te vorjnen en na het vrijkoinen 
van het jong wecr te verdwijnon. 

In den buidel komt het jongo dier uit het ei; het is dan 
nog naakt en blind cn slechta P/2 c.M. lang. Aanvankclijk 
blijft het in don buidel en wordt hier gevoed mot het 
product der melkklieren. Deze heeft niet alleen een 
and ere cheinische samonstelling dan die der hoogere 
Zoogdieren, maar ook een and or voor- komen: ze is dik 
en taai en wordt waarschijn- lijk door de moedcr uit de 
melkklieren naar buiten geperst en door het jong opgelikt; 
zuigen is natuurlijk door hot ontbreken van tepels 
onmogclijk. Eerst wanneer het jong een lengte van 8 a 9 
c.M. bereikt heeft cn de stekels beginnen door to broken, 
komt het uit den buidel. Het leeft dan in kleine holtcn in 
den grond, maar kan in den cersten tijd nog nu en dan in 
den buidel opgenomen worden, zoowel ter beschcrming 
als om gevoed te word on. 

De Mierenegels zijn dieren van geringe of 
middelmatigo grootte, met korte pooten, korten staart en 
kleine oogen. De mannetjes dragen aan elken aehterpoot 
op den vootwortel een beenige, met hoorn beklccde 
spoor, waarop een klier uitmondt. Waarschijnlijk staat 
deze mot 
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het geslachtslovcn in vorband. Door hot bezit van een 
stork ontwikkelde huidspior kunnon do dieren zich op do 
wyzo van egels oprollen. De Iago trap van ontwikkeling, 
dien do Mio- renegels onder do Zoogdiercn innemon, 
blykt ook daaruit, dat de lichaamstemporatuur laag is on 
niet constant: men heeft teinperaturen van 22 tot ruim 36° 
waargenomen. 

De Mioronegels voeden zich met wormen on insckten, 
die zij vangen door middel van do klevcrige, 
wormvormigo tong, welko door do nauwe, aan het 
uiteinde van den snavel gelegen mondspleot ver 
uitgestoken kan wo rd on. 

Tot de Mierenegels behooren do geslacliten Echidna, 
met-5 nagels aan alle voeten en een rechten snavel, die 
ongeveer zoo lang is als do rest van den kop； Zaglossus 
(Proechidna), ge- woonlyk met 3 nagels aan de voeten, 
een naar ondoren gebogen snavel, die ongeveor tweemaal 
zoo lang is als do kop en goed ontwikkelde uitwendigo 
ooren; en het door Kerbert opgesteldo geslacht 
Prozaglossus, met een snavel als dio van Zaglossus, maar 
met 5 nagels. Van het eerste en het laatstgenoemde 
geslacht zijn slechts een paar vormon [Echidna aculeata 
lawesi Rams, en Prozaglossus bartoni 0. Thom.) van 
Nieuw-Guinea bekend, die alleen Oostelijk van de Fly-
rivier voorkomen, Zaglossus daar- entegen leeft in 
Wcstelijk Nieuw-Guinea en op Salawati. Van dit geslacht 
zijn een aantal soorten beschreven, dio onderling 
hoofdzako- lijk in dichthoid dcr beharing en in kleur vor- 
schillen en misschien beter als lokalo rasson van e6n 
soort, Z. bruyni Ptrs. c Dor,, kunnon beschouwd worden; 
het zijn Z. bruyni bruyni Ptrs. o Dor. (Arfak-gebergte), Z. 
bruyni vil- losissima Dubois (Oostelijke kusten dor Gocl- 
vinkbaai cn Noordkust), Z. bruyni nigro-aculeata 
Rothsch. (Wcstelijkste gedcelte van Nieuw- Guinea), Z. 
bruyni goodfellowi 0. Thom. (Salawati). Do 
Za(jlo8sus~soort,en bereiken tot on- gevcer 1 M. lengte. 
Ze schynen alleen in het gobcrgte voor te komcn, do ch 
van de lovcnswijze is weinig bekcnd. Waarscliijnlijk 
loven ze, oven- als Echidna, overdag in door hen zelf ge- 
graven holcn om eerst in het donker voor den dag te 
komcn. Gevangen exemplaren kunnen mot aardwormon 
gcvoed worden; waarscliijnlijk vormon doze, met 
insekten, ook in de natuur hun voedsel. Volgcns con 
mededecling van Bruyn aan do eorsto bcschrijvers, 
Peters en Doria (An- nali Musoa Gonova, Vol. IX, 
1876/77) zou het dier door do Papoca's dor Noordkust go 
van- gen cn gogoton wordon ； de inlandsoho naam is 
daar nokdiak. 

Over Zaglossus zio Kerbert, Bijdr. t. d. Dior- kuncle, 
afl. 19, Loiden 1913, en: Zoologischor Anz. 1913, bl. 
162. 

MIERENLEEUW = Myrmelcon. Zio BONG- KANG 
on NETVLEUGELIGE INSEOTEN. 

MIKLUCHO MAKLAY (NIKOLAI NIKOLA- 
JEWITSCH), ton onrechte ook wcl gonoomd N. von 
Miklucho Maclay, word geboron om- atreoks 184G in 
oen dorp van het Russischo gouvernemont Novogorod of 
op een landgoed in do Ookraino en ging op 19-jarigen 
leeftijd naar Duitschland, alwaar hij aanvankelijk te 
Heidelberg in do rochtswotenschappen stu- doordo om 
daarna to Jena en Leipzig zich op do 
natuurwetonschappcn toe te loggen. Al spoo- dig maakto 
hij naam door zijnc onderzoekings- 

roizen, tot welko hij in staat gesteld we rd door financieelo 
hulp van het Keizerlijk Hof en hot Koizerlijk Russisch 
Aardr. Genootschap te St. Petersburg. Als lovensdocl had 
hij zich gesteld hot verzamelon van gegevens omtrent de 
bowoners van do Melaneaischo cn Mikrone- sischo 
eilanden en Nieuw-Guinea, waarbij zyne onderzoekingen 
betreffende do be volkin g van Z.W. Nieuw-Guinea 
inzonderheid voor Ned.- Indie van bolang zijn. Hij 
verbleef daar tan 25 Februari—25 April 1874 om 
vergolijkcnde studies te maken met betrekking tot de 
ethnographic van Z.W. en N.O. Nieuw-Guinea (aan de 
naar hem genoemde Maclaykust, thans een deel van 
Kaiser Wilhelmsland) en ontdekto tijdena dit verblijf het 
bergmeer Kam aka Waller (zie aldaar). Van den 
toenmaligen Gouv.-Generaal van Ned.-Indie Loudon 
ondervond de onder- zoeker op zijne reizon door N.-I. veel 
steun. Door zijne ongedurigheid vertoefde Maklay nooit 
lang op dezelfde plaats en bracht hij zelden iets tot een 
vruchtbaar einde. Zoo faalde hij in zijne pogingen tot het 
oprichten van tropisch© zoologische stations (alleen te 
Sydney is tijdena zijn verblijf aldaar een station te zijner 
be- schikking gesteld) en publiceerde hij van zijn© studies 
slechts voorloopige mededeelingen in verschillende 
tijdschriften [waaronder in Na- tuurk. T. v. N.-I. Deelen 
33—36 (1873—76), Tijdschr. T., L. on V. (1876) no. 23], 
zonder tot de uitg&ve van het steeds voorgenomen groote 
work in de Russischo taal te kunnen geraken. Zijne studies 
hebben zich minder op geografisch en zoografisch gebicd 
be wo gen dan wel op dat der anthropologie, waarbij de 
Melanesischo en Pa- poesche rassen. zijn bijzondere 
aandacht hadden. 

Hij overleed 14 April 1888 te St. Petersburg. Zie over 
zijno reizon en werken: Dr. 0. Finsch in do Deutsche 
Geogr. Blatter Band II (1888) biz. 270—309 en Band 12 
(1889) biz. 68, waarin een overzicht van zijne publicaties 
in verschillende tijdsohriften (buitenlandsche en Ned.- 
Ind.) is opgenomon; A. Wichmann, Nova Guinea II, biz. 
151—154, 184—186, 226—228, 264—265, 291, 324—
325. Omtrent zijne we- tenschappelijke nalatenschap 
bestaat nog eene mededeeling van A. Grigorief, Int. 
Archiv fur Ethnogr. 12. Leiden, 1889, biz. 21. 

MIKRAB, zie MOSKEE, A. 
MILIK. Zio GROND (REOHTEN OP DEN), DI. I, 

biz. 822. 
MILITAIRE TEHUIZEN. Twee zendelingen van do 

Rhein. Miss. Gesellschaft,de Heeren Dorn- saft to Pad an 
g, sedert 1881 en Braches, te BandjSrniasin sedort 1888, 
govoelden zich ge- drongen een poging to doen om de 
Euro- peosche militairon in hun woonplaats te onttrek- 
ken aan do veelvuldige vorleiding, waaraan zij blootstaan, 
en hun iets te vorgoeden van het huiselijk leven, dat zij 
door hun posilie in Indie ton oenonmalo ontboren. Om den 
„koloniaal,> be- kommoido zich destyds niemand; hij was 
geheel uit de Europeescho samenleving gestooten. Beide 
hooren stolden met hunne eohtgenooten eon gedeelte van 
hun won in g op vast© tijdeii voor hen open； zij gaven 
hun gelegenheid den avond aangenaam en nuttig door t? 
brengen, terwijl tevens godsdienstoefeningen met hen 
gehouden worden. Ondanks de moeilijkheden, aan dit 
work verbonden, on lioowel teleurstellin- gen natuurlijk 
niet uitblovon, slaagde toch de 
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poging op beide plaatsen zoozeer, dat weldra to Batavia 
(1890) het voorbeeld gevolgd werd. In een daarvoor 
speciaal ingcricht gebouw werd een Militair Tehuis 
gesticht, en voor deze in- richting heeft de zendeling, later 
godsdicnstleer- aar ton behoevc van de minder gegoedo 
Europe- anon en militairen (zie EEREDIENST, DI. I, biz. 
660) P.B. Haag zich zeer vordienstolijk gemaakt. Nog 
altijd wijdt hij aan dit work zijn krachten. 

Aarivankelijk werd het oprichten en onder- houden 
van Militaire Tehuizen boschouwd als behoorende tot 
den werkkring van den Ned. Militairen Bond, dio in het 
vaderland soortge- ]ijken arbeid verricht. Vandaar, dat de 
in 1891 opgcrichte „Vcreeniging voor Evangelisatie 
onder de Militairen in Ned. India" zich aan van- kelijk 
uitsluitcnd met evangelisatiearbeid bezig hield, en wel 
onder Europeesche militairen. Toen echter de Ned. 
Mil.Bond zich uit Indie terug- trok, veranderde genoemde 
vereeniging haar naam, zij wcrkt thans onder d en van: 
„Oh.riste- lijke Militairen Bond voor Oost- en We t-
Indie*, als rechtspersoon erkend bij Kon. Besluiten van 
18 Sept 1891, No 19 en 8 Mei 1911, No 58, gevestigd te 
Amsterdam. Deze heeft nu eigen Tehuizen te Buit nzorg, 
Tj mahi en Meester Co nelis. De inrichtingen staan onder 
leiding van een e htpaar, dat zich geheel aan dezen arbeid 
wijdt. De Tehuiz n zijn steeds toegankelijk voor do 
militairen, wanneer zij vrij zijn van dienst. In de groote 
ontvang tzaal is een buffet, waar de bezoekers tegen 
geringen prijs niet-alcohol- houdende ververschingen 
kunnen bekomen. Verder is er gelegenheid voor billard 
on andero spelen en wordt er- gezorgd voor degelijkc lec- 
tuur, zoowel periodieken als boekwerken ； elk Tehuis 
heeft een bibliotheek. Een huisorgel ontbreekt nergens. 
Meestal worden door de gere- gelde bezoekers 
vereenigingen gesticht met het doeJ om elkander nut tig 
en aangenaam bezig to houden, waarbij ook de zang ah 
hulpmiddel wordt gebruikt. De huisvader bezoekt zieken 
en gestraften ； hij en zijn( chtgenoote trachten zich 
zooveel mogeJijk voor den koloniaal nuttig te maken. Het 
Hoofdbestuur in Nederland be- noemt „Plaatselijke 
Besturen", die den huisva- der in het beheer bijstaan ； de 
eigenlijke leiding en verantwoordelijkheid berust bij het 
Hoofdbestuur. Sedert de Europeesche militairen uit- 
sluitend op Java in garnizoen liggen zijn de vroeger op de 
Buitenbezittingen bestaande Tehuizen (Fort de Kock, 
Padang Pandjang en Kota Radja) opgeheven. 

Ook elders in Indii* behartigen predikanten, 
zendelingen of godsdienstleeraars de belangeii der 
militairen, zoo mogelijk door het oprichten van Tehuizen, 
anders op andere wijze, waarbij de Bond zijn 
medewerking vcleent, vooral door het verstrekken van 
lectuur. Dergelijke Tehuizen bestaan te： Padang, 
Bandoeng, Ambarawa, Mag61angr.. terwijl zondfer 
tehuizen wordt ge- workt te: Malang, Koeta-Radja (Atjeh), 
Salatiga, ,§emarang, Soerabaja, Djokjokarta. Sedert ] 900 
heeft ook het Leger des Heils zich aan dezen arbeid laten 
gclegen liggen, door militaire Tehui- %en op te richten te 
Batavia, Bandoeng, Ma Jang, Semarang, Soerakarta, en 
Soe abaja; in ichting en w斜kzaamheid komen vrijwel 
overeen met die ''状,d\n Bond, waarmede ze echter in geen 
officieele betrekki g staan. 

Het godsdienstig karakter van al de bo ven- 

genoemde inrichtingen heeft aanleiding gcgo\ en tot do 
stichting van ..neutrale" Te uizen. Der- gclijko 
inrichtingen bestaan to: Batavia, Tji- niohi, Malan-, 
Semarang. Djokjokarta, Soera- baja, Makasser. 

Naast de Oantincs en de verschillcndo parti- culicre 
inrichtingen zijn door de Regcering zoogenaamde 
“Dagverbi^ven'' ingcricht, waar geen alcoholhoudendo 
dranken ruogon worden verkocht en gebruikt. 

De Roomsche kerk werkt niet door Tehuizen ； eon 
R.K. Tehuis bestaat nergens； vroeger was er een te 
Buitenzorg. 

Lileratuurz do jaarverslagen van de Vcrecni- ging, 
later den Bond, aanvankolijk gepubliceerd in het 
tijdschrift „Bouwsteenen,*; sinds dit niet meer verschijnt 
geeft de vereeniging zelf haar ,,Mededeelingen" uit. 
(Drukkcrij der Weesin- richting te Necrbosch.). 

MILITIE. De invoering van den militairen 
dienstplicht in Indie, die reeds sedert velo jaren een 
onderwerp van gcdachtcnwisseling uit- maakte tusschen 
het Legcrbcstuur, de Indischc Regeering en het 
Opperbestuur cn waarvan de noodzakelijkheid ook 
meermalen in de Volks- vertegenwoordiging en in open 
bare geseb riften werd bepleit, is mogelijk geworden 
door de wet van 23 Mei 1917 (Ned. Staatsblad no 418), 
waarbij artikcl 113 van het Regeeringsregle- ment in dier 
voege werd gewijzigd, dat de eigen- lijke weerplicht, de 
verplichting tot vordedi- ging van het grondgebied, die 
voor dien allcen rustte op aan bij ordonnantio aan te 
wijzen leden van de schutterijen, x) werd opgeJcgd aan 
de ingezetenen, die Nederlandsche onderdaneu zijn 2)； 
gchandhaafd b】cef in het nieuwe artikcl de aan allc 
ingezetenen opgedragen verplichting om medo te werken 
tot bewaring van rust en ordc. Het tweede lid van het 
nieuwe artikel schrijft voor, dat bij algemecne 
verordeniag zal worden be pa old, wie in den zin van het 
artikel nJs ingezetenen moeten worden beschouwd, welk 
voorschrift ten doe] heeft to voorkomen, dat niet uit in 
Indie gevestige!c ouders geboron Nederlanders, dio in 
het bezit van een tocla- tingskaart zijn 3) cn dcrhalve niot 
gerckcnd kun- nen worden tot de ingezetenen in den zin 
van artikel 106, in verband met artikel 105 vnu het 
Regeeringsreglement, zich gedurende vier jaren aan den 
verplichten krijgsdienst zouden kunnen onttrekken. 

Ter gedeeltelijkc uitvoering van do bopalin- gen in het 
nieuwe artikel ] 13 Kegceringsreglc- ment werd bij het 
Kon. besluit van 26 October 19】7 no. 47 (Ned. Stb. no. 
610) vastgesteld het ..DienstplichtbcsJuit voor Ned.-
Indie**, behel- zende de grondslagcn van het. 
dicnstplichtslelsel voor de Nederlandsche onderdancn 
van Euro- pcesche afkomst. Bij de schriftcJijkc en 
mondelingo behandcJing van het wetsontwerp tot 
wijziging van artikel J13 Regeeringsrcglemont in de 
beide Kamers der Staton-Gcncraal zegde 

1) Zie de ordonnantien in de Ind. Stb. J904 no. 424 
en J9J5 no. 360. 

2) Voor het Nededandsch onderdaanschap, zie de 
wet van 10 Fcbruari ]910. Ind. Stb. no. 296. 

3) Zie het Toelatingsbeshiit in Ind. Stb. J911 no. J38 
en ook dat in Ind. Stb. 1910 no. 47. 
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do Minister van Kolonicn toe, dut omtrcnt do 
grondslagon van het dicnstplichtstolsol voor do niet-
Europeescho Nederlandschc ondordancn do 一 in Mei 
1918 voor de eersto maal bijconkomen- de 一 Volksraad 
zal worden gehoord en dat in nfwachting van do 
vaststelling van die grond- slagen, voor deze groop van 
onderdanen de gelegcnheid zal worden geopend 
vrijwillig krijgsdienst- tc vervullcn. 

Teneinde do Indischc Regecring voor te licb- ten 
omtrcnt de plannen cn voorncmcns van het Opperbestuur 
nopens de legervorniing in bet algc- meen en den 
dienstplicht voor niot-Europeanen in bet bijzonder, 
were! in September 1917 de oud-luit.-gen.-tit. 0. H. van 
Rietschoton naar Indie gezonden en aldaar tot 
Regeerings-com- missaris benoemd. 

Het booger genoemde Dicnstplichtbesluit regclt de 
rechten en verplichtingen van de ingezetenen ten aanzien 
van den verplichten krijgsdieost bij de landmacht, dio 
onderscheiden is in „de militio" en „den landstorm,^. De 
dienstplicht is persoonlijk en algcmeen voor allo 
mannelijke ingezetenen, van een leeftijd van 18 也 19 
tot 45 jaar, dio Nederlandsche onderdanen zijn en niet 
beboo- ren tot de Inlandsche of de daarmede gelijkge- 
stelde bcvolking. Op 32-jarigen leeftijd gaan do 
dienstplichtigen van de militic over naar den Jandstorm. 
Van den dienstplicht zijn vrijge- stcld zij, die een 
geestelijk- of cen godsdienstig menschlievend ambt 
bekleedcn of daartoe worden opgeleid, alsmede zij, die 
— ter bcoordco- ling Vhn den Gouverneur-Generaal — 
in „bij- zondere gevallen** verkeeren (zio de o rtikelen 
13 en 14 van het besluit). 

Bij de niet-beredon wapens, wapcnondcr- dcclcn en 
dicnsten duurt de ccrsto oefoning ten hoogste 8", maand, 
bij de bereden wapens, cn wapenonderd eelen ten 
hoogste 2 jaren. Van do eerste oefoning zijn vrijgcsteld 
zy, dio reeds ecne verplichte eersto oefening bij do land- 
of bij do zeemacht in Nederland of in do Kolo- nien 
hebben doorloopen, zoomed。zij, dio in Nederland of in 
de Kolonien vrijwillig hebben gediend tenminsto 
gedurendo con tijd gelijk aan den duur van de eerste 
oefening. In vorband n)ot deze laatste bepaling is, ten 
gerievo van do Nederlandsche jongdieden, die zich in 
Indie willcn vestigen en hier to landc niot hobben ge-
diend, bij het Kon. besluit van 9 Januari 1918 no. 42 cene 
regcling getroffen, die het voor dezo jongeliedon 
mogclijk maakt bij do korpsen van hot legcr in 
Nederland eono vrijwilligc vorbintoil is aan to gaan voor 
den duur van do eorsto oefening; zij zullcn alsdan in 
Indio alleon voor hcrhalings-oefeningen in werkoljjkon 
dionst hobben to komcn. 

Lantstbedoeklo oefeningen duren voor do miliciens 
van do onboreden wapens, wapenon- (lerdeden en 
diensten in totaal ten hoogste 48 dagen ——verdeeld 
over ton hoogsto drio tijcl- perken —, en voor dio van do 
beredon wapons en wapenonderdeelen ten hoogste 28 
dagen. 

Het dienstplichtbosluit hukligl het beginsel van 
“kaderplicht", d. w. z. dat do niilitioplich- tigen, die 
geschikt worden geacht voor het bc- kloeden van een 
rang, al naar gclang van de be- hoefte, worden 
aangewozon om tot officier, onderofficier of korporaal 
to worden opgcleid. 

De militieplichtigen worden voorloopig alleon 
bestemd voor die wapens, wanrbij het grootsto 

tekort aan Eur. vrijwilligcrs bostaat, namelijk 
de infanterio cn de vcsting-artillerie en voor 
de verschillendo diensten. Teneinde tot den gc- 
rcgelden tocstand tc geraken, dat jaarlijks eene 
lichting 18 a 19 jarigen word t ingelijfd, zullon 
gedurende de eersto vijf jaren na de in veering 
van den dienstplicht tclken jarc twee ploegcn 
—in 1918, en wel in Juli, een zoodanige ploeg —, 
elk bestaandc uit tweo oudere lichtingen in 
werkelijken dienst komcn en zal in ver band daar- 
mede de duur van do eerste oefening worden 
gesteld op 6 maanden in stede van op 81/, maand. 

Op de landstormplichtigen rust in gewone 
tijden alleen de verplichting om kennis te geven 
van hunne verblijfplaatsen ； tot werkelijken 
dienst zijn zij alleen verplicht, indien de Gouv.- 
Generaal, krachtens do hem bij artikel 2 van 
het Dienstplichtbosluit vcrlecndc bevoegdheid, 
de militie en den landstorm, hetzij gcheel hetzij 
ten dcele, buitengewoon bijeenroept. 

Dienstplichtigcn kunnen niet dan met hunne 
toestemming voor diensten buiten Ned.-Indie 
worden gebruikt en ' ' 
taire expedition, d. 
mingon van cenigen omvang door t roe pen 
het veld lege r, die ten doel hebben het Neder- 
landsche gezag te bevestigen, wanneer dit door 
de inheemsche bevolking dermate wordt be- 
dreigd, dat de ter plaatse gelegerde gewapende 
politic of garnizoenstroepen gcacht worden den 
toestand niet to kunnen bcheerschon. 

Literatuur: H. Bakken „Hot nieuwe artikel 
113 Regceringsrcglement en het Koninklijk be- 
sluit tot regcling van don militairen dienstplicht 
voor Europeancn in Nederlandscb-Indie.** j , 
*s Gravenhage. Do Gobrocdors van Gleef, 1917. L ■ j 

MILLEM (ton rechte JAV.). Zie 
KARPERACHTIGEN. 

MILLEPORIDAE. Hydrozoa, die een mas- 
sief skelet afscheiden, (Zie NETELDIEREN 
en KORAALRIFFEN). 

MILLETTIA SERICEA W. et A. fam. Legu- 
minosae Papilionatae. Akar toeba (MAL.), 
toeba, djfinoe (JAV.), toewa (SOEND.). Een 
grooto klimmendo heester mot tot pluimen 
vereonigcle blocmtrosson van vuilpaarse bloe- 
men, bij voorkeur op modderigen bodem groei- 
end aan rivieroevers e. d. De zwartbruine, hou- 
tigo wortels stokon ten deele boven het slijk uit, 
en loveren geknousd eon vischvergif, dat even- 
als de toeba van Derris elliptica in sterke ver- 
dunning visschen bed welmt. Beide soorten wor- 
den dan ook als tooba gebruikt, hier de een 
het incest, diuir do and orc. 

MILLIES (HENRICUS CHRISTIAAN). Gcb. 
to *8 Gravenhago 15 Oct. 1810. In 1827 als stu- 
dent aan het Luthersch sominarium te Am- 
sterdam ingcschrovon, were! hij in 1832 tot pro- 
ponent bevordord ； cerst 5 jaar later we rd hij 
predikant. In 1847 totHoogleoraar aan het Luther- 
scho sominarium benoemd, kon hij ten govolge 
zijner zwakko gezondheid cerst 6 Nov. 1848 dat 
ambt aanvaanlen, hotgeen hij in Sept. 1856 ver- 
wissoldo met do betrekking van Hooglecraar in 
de Oostorsche taal- on lottorkundo to Utrecht. 
Hij ovcrleed aldaar den 26sten Nov. 1868. 

Do voornaamste goschriftcn van Millies heb- 
ben botrekking op Ned.-Indie. Zijn hoofdwerk: 
„Rechorches s. 1. nxonnaics des indigenes de 
Farchipel indien et do la peninsnlo malaio, La 
Haye" we rd na zijn dood in 1871 uitgogeven; 

nemen geen deel aan mili- 
z. die militaire oaderne- 

van 
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het was voorafgegaan door „De muntcn der Engelschen 
voor don Oost-Indischen archipel, Amst. 1852” en 
“Notice sur les uouvolles mon- naies pour les col. or. 
necrl." (Revue de la numis- mat.' beige 1858). Belangrijk 
is ook zijno ver- handeling „Over de bronnon voor de 
beoofening der kerkgeschiedenis van Ned. O.-I." 
(Werken Kon. Akad. v. Wet. Versl. Letterkunde, VII, bl. 
12). Bovcndien verschenen nog vcrschillendc artikelen 
over Ned.-Indie door hem bewerkt-, o. a. de bibliografie 
van Celebes in Aardr. en Stat. Woordenb. van Ned.-Indie 
en opinerkin- gen over oud-Javaanschen dierenriem in 
Werken Kon. Akad. v. Wet. Versl. Lett. VII, bl. 297. 
Millies, die tijdens zijn vorblijf te Amsterdam lid was van 
het hoofdbestuur van het Bijbelgcnoot- schap, heeft als 
zoodanig en ook reeds vroeger, krachtig medegewerkt tot 
de uitzending van ge- leerden naar Ned.-Indie, ter 
bestudeering der inlandsche talen, in het belang der 
bijbelver- taling en daardoor ook den stoot gegeven tot do 
beoefening van versehillende diet talen o. a. door 
Matthes, Neubronner v. d. Tuuk en Hardeland. 

Zie P. J. Veth, T. v. Ned.-Indie, 1869, I, dl. 304; J. 0. 
G. Boot, Jaarboek der Kon. Akad. v. Wetensch. 1868, bl. 
104. 

MILLIOENPOOTEN. Zie DUIZENDPOOTEN. 
MIMBA (JAV.). Zic AZADIRAOHTA. 
MIMI. Maleische naam voor de Mohikken- krab of 

degenkrab (Eng. King-crab), in het Ambonsch Maleisch 
Balancas genoemd, waar- van eenige soorten, vroeger tot 
het geslacht Limulus, thans tot de geslacliten Tachypleus 
en Carcinoscorpius gerekend, den Indischen Archipel 
bewonen. Rumphius beschrijft de „Mo- luksche krab" 
met vermelding, dat zij vroeger door Seba Cancer 
perverse genocmd werd, om- dat het achtereind van haar 
lichaain in een ste- kel uitloopt, terwijl an de re krab ben 
en kreef- ten v66r aan het kopborststuk een scherpe punt 
bezitten. Zij bchoort tot de Meroslomata of 
Pantserkreeften, een groep, die met de Arach- noidea of 
Spinachtigen tot de hoofdklasso der Euchelicerata 
vereenigd wordt. Vroeger meende men echter, dat de 
Merostomata nauw verwant waren aan de Crustaceen, 
terwijl men tegenwoordig in de tot de Spinachtigen 
behoo- rende Scorpioenen de naaste verwanten der 
Merostomata ziet. De Meroslomata verdeelt men in 
Gigangloslraca, uitgestorven reuzenkreef- ten uit het 
Palaeozoische tijdvak en Xipho- aura, waartoe behalve 
uitgestorven vorinon, ook de Molukken-krab behoort. 
Het lichaam van de Molukkcnkrab bestaat uit drie afdee- 
lingen: lo. een zeer groot halfcirkelvormig voorstuk 
(prosoma), dat naar achteren tor weerszij in een punt 
uitloopt, aan de rugzij ge- welfd is, en hier twee paar 
oogen draagt — een middelst paar enkolvoudige en een 
zijdelingsch paar samengestelde — aan de buikzij 
daaren- tegen concaaf, met in het midden een overJangs 
spleetvormige mondopening, ter weerszij be- grensd door 
6 paar ledematen, waarvan het eerste veel korter is dan de 
5 volgende. De basaalleden der 5 achterste ledemaat-
paren fungeeren als kauwstukken ； 2o. een veel smal- 
ler, omgekeerd trapeziumvormig middenstuk (mesosoma 
en metasoma), dat ter weerszij 5 of 6 stekels draagt en 
van achteren evenecns in twee punten uitloopt, terwijl het 
aan de buikzij 6 paar bladvormige pootaanhangsels bezit, 
van 

welke het voorsto paar con deksel over de ge- 
slaclitsopeningen vomit, de 5 volgendo daaren- tegen aan 
hun binnonzij kieuwplooien dragen, die als de bladon van 
cen book opeenliggon. Aan 't achtereind van dit 
middenlichaam vindt B^en de aarsopening. Hot acliterate 
deel van deze lichaamsafd eelin g, dat geen ledematen 
draagt (metasoma), bestaat uit 6 versmolten segmenten, 
die bij de Gigantostraca geschei- den blijven. 3o. cen 
lange beweeglijke staart- stekcl (telson). Bij do pas 
geboren jongen ont- breekt de stekel nog en in dien 
toestand herin- neren de dieren aan Trilobieten, 
uitgestorven Orustaceen uit hot palaeozoisch tijdpork. 
Volgens sommigen (J. van der Hoe ven, „Recherches sur 
Fhistoire naturelle et Fanatomie des Li- mules", Leyde 
1838) client de stekel tot wapen; zeker is het, dat zij zich 
daarmee we ten op te heffen en om te wentelen, als zij 
toevallig op hun rug terecht zyn gekomen. 

Soorten van Tachypleus en Carcinoscorpius 
bewonen den Indischen Archipel, China, Japan en het 
Oostelijk deel van den Indischen Oceaan. Eexi and ere 
vorni, Limihis (Xiphosura) poly- phemus, koint langs de 
Oostkust van Noord- Amerika voor tot in de Antillen, en 
verse hi It in sommige opzichten van de soorten. der Pa-
cific, o. a. in de zorg voor haar nakroost. Dezo zonderlinge 
geographische verspreiding ver- klaart zich door den 
hoogen geologischen ouder- dom der Liniuliden, die 
reeds uit het Palaeozoisch tijdvak bekend zijn, terwijl in 
het Trias de naaste verwanten der recente vormen ge- 
vonden zijn. 

In het Zuidelijk halfrond ontbreken de Limn- liden, in 
het Noordelijk komen zij niet hoogerop voor dan 44° 
breedte. 

De Mimi's zijn bewoners van vlakko, zandigo kusten, 
waar zij op 士 6 voet diepto zich in het zand begraven, 
zoodat alleen het middendeel van hun voorlichaam, met 
do 2 paar oogon, even daarboven uitsteekt, of waar zij 
dicht over den bodern rondzwemmen, teHcons met de 
punt van den staartstekel op den bodem steu- nend. Zij 
voedon zich met wormen en andcrc dieren. In den paartijd 
bogeven de wijfjos zich 's avonds naar de kust, elk 
beladen met cen mannetje, dat zich met de voorste 
ledematon aan haar vastklcmt. In de strook, die bij ebbo 
(1 roogvalt, graaft hot wijfje van den Atlantischen 
Limtilus polyphcmus een ondiepen kuil on schict daarin 
haar kuit, waarover het mannetjo do ho in heenschiet. Dan 
Bluit het wijfje de kuil en beide kecren naar hun 
woonplaats terug. Bij de soorten uit den Indischen 
Archipol draagt het wyfje do eieren aan de bladpooton, 
maar toch komen zij in den paartijd naar de kust. 
Geduronde die bruid vaart en het eicrleggen klcmt hot 
mannetjo zich z66 vast, dat hot slechts met geweld is 】
os te rukken en zelfs niet loslaat, als men het wijfje uit het 
water Jicht. Dit weten de inlandsohe visschers, die de 
Mimiparen op- wachten bij fakkellicht en de wijfjes 
spietsen. Waarschijniijk is dit do reden, dat do Mimi een 
plaats inneemt in den Javaanschen dieronriem, en wel die, 
welke in onzen zodiaak door de tweo- lingen wordt 
bekleed. Op de Javaansche bekers, waarop de dierenriom-
teekens staan afgcbeold, zijn de Mimi's met hun 
voorstukken naar elkaar toe afgebeeld. Zio Prof. J. A. 0. 
Oudemana, Ilmoe Alam, III, 1881, p. 107 on Pl. III. 
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De Maleiors en Ohineezen etcn dezo dieren, die op de 
meoste vischmarkten worden vor- handeld. Hier cn daar 
worden do stekcls, aan spiezen bevestigd, door de 
inlanders als wapcns •gebruikt. 

MIMICRY. Is de naain door Engolsche natuur- 
onderzoekers gegeven aan het vcrschijnsel, dat dieren uit 
allerlei groepen in voorkomon, kleuren on bewogingen 
een bedriegelijke gelijkonis ver- toonen met vormen uit 
andcro groepen, waar- mede zij niet de minste 
verwantschap bezitten, terwijl zij in even groote mate 
vcrschillen van hunne werkelijko natuurlijke verwanten. 
Dezo overeenkomst in uiterlijk moot voor de naboot- 
sendo dieren gepaard gaan met eenig in 'G oog springend 
voordeel: de aard van dit voordeel kan het beste blijken 
uit voorbeelden, als daar zijn de gelijkenis van weerloozo 
vlinders, ke- vers en vliegcn op met angels bewapendo 
wespen, bijen, hommels of micren, die van weekly vige 
kevers op steenharde cn dus oneetbare soorten, die van 
weerlooze kevers, krekels en andere insecten op roof-
insecten (b. v. loopke- vers) met krachtige kaken, die van 
vliegen (Volucella, Bovibylius) (wier larven parasitisch 
leven in bijen- of hommel-nesten) op do byen of 
hommels in wier nest zij moeten sluipen om hare eieren 
te leggen, die van spinnen op mieren, van rupsen op 
slangen, die van niet-giftige slangen op giftige, van 
weerloozo vogels op roofvogels enz. 

Hicruit blijkt, dat weerlooze dioren vaak de gedaante 
bezitten van weerbarc, waardoor zij waarschijnlijk 
ontsnappen aan vervolgingen, maar dat omgekeerd ook 
vervolgers optreden onder het mom van weed zame 
vormen, waardoor zij hunne slachtoffcrs kunnen 
naderen, zonder dat dezo zich van eenig gevaar bowust 
worden. 

Bij do beoordeeling, of een geval van gelijkenis 
tusschcn twee niet ver wan te diervormen mag bo- 
schouwd worden als Mimicry, moot het (voJgens 
Wallace) voldocn aan de volgende voorwaarden: lo. do 
tweo vormen moeten dozelfde, of aan el- kaar grenzendo 
landstreken bowonen, gewoonlijk zelfs dezolfde plekken 
； 2o. de ecno vorm (do nage- bootsto) moet in grooten 
got ale voorkomen, cn de cen of andere eigenaardigheid 
bezitten, dio haar tot voordcol strekt; 3o. de nabootsendo 
vorm daarentegen moot gcringer in aantal zijn. 

Ecn bijzondcr geval van mimicry wordt door velen 
gezien in het feit, dat sommige vlindersoor- ten in 
gedaante, tinten, schakeoring en wijze van vlicgcn storko 
go! ij ken is vortoonon met de ledon van eon gehecJ andcr 
geslacht van vlinders, clan waartoo zij volgcns hun 
lichaamsbouw cn andcro beslissende systematische 
keninerken niooton ge- rokend worden, terwijl zij van do 
overigo Icdon van dit hun cigen geslacht even sterk 
verschillen als zij gelijken op hunno schijnverwanten. In 
do oudo wereld zijn het vooral do Dagvlinderfami- lien 
der Danaiden on Acraeiden, die door sommige soorten 
van meerdore andcro vlindorge- slacbten, b. v. 
Papilioniden, Nymphaliden en Pie.tide.il schijnon to 
worden nagebootst. Do natuuronderzookers Bates en 
Wallace, dio hot eorst dit feit hebben opgenierkt bij do 
Brazili- aanscho familie der Heliconiden en de verschil- 
Jondo haar nabootsendo soorton 一 nl. van het Pieriden-
geslacht Leptalis, van eon geslacht der Eryciniden en van 
3 verschillende geslnchten van •overdag vliegende 
nachtvlinders, — kendeh er 

eon grooto betcokonis aan toe, te weten dat do na- 
gebootsto vormen door hot bezit van stoffen, die con 
onaangenamen gcur verspreiden, wordon ver- meden 
door op insecton azende vogelsoorten, welko andere 
dagvlinders wel vorvolgen. De op hen gclijkendc 
vlinders, ofschoon zelf niet oneet- baar, zouden 
diontengevolge ook van de vervol- ging dozer vogels 
vrijblijvon. Uit onzen archipel haalt Wallaco als 
voorbeelden aan: de naboot- sing van Euploea midamus, 
een veel voorkomen- de fraaio Danaide, door de 
zcldzame Papilio- niden P. paradoxa en P. aenigma, en 
die van de nog fraaiere Ewploea rhadamanthus door 
Papilio caunus. Somtijds vertoont alleen het wijfje eener 
vlindersoort een nabootaend kleurenkleed, en vorschilt 
tegolijk sterk van het mannetje. Zoo gelijkt het wijfje van 
de Nymphalide-d&g- vlinder Hypolimnas misippus 
sprekend op dat der Danais chrysippus, oen over Afrika 
en Azie verspreide, zeer gewone Danaide, terwijl het 
mannetje niet aan de nabootsing meedoet. 

Van verschilloncle zijden is tegen deze be- 
schouwingen het bezwaar ingebracht, dat dagvlinders in 
het algemeon zoo zelden door vogels worden vervolgd, 
zoodat het voordeel der gelijkenis nog twijfelachtig is. 
Onafhankelijke parallele ontwikkeling speelt zeker bij het 
ver- schijnsel ook dikwerf een rol, maar is ter ver- klaring 
van vele gevallen onvoldoende, waar de gelijkenis met 
verschil in bouw gepaard gaat. Zoo kunnen b. v. lange 
veelledige sprieten nagebootst worden door vorlenging 
van eenigo weinige spriotleden. 

Als een geval van mimicry onder vogels vermold t 
Wallace de gelijkenis tusschen het geslacht 
Tropidorhynchus (Monnikvogels) uit de familie der 
Honingvreters (zie HONINGVOGELS) (Melliphagidae), 
die behooren tot de vogels, keninerkend voor Australie en 
de Molukken, en het ondergcslacht Mimeta uit de familie 
der Wielcwalen. De Tropidorhynchen zijn krachtige, 
strijd bare vogels, die zich io troepeu verzamelen om 
vijanden te verjagen, waartoe zij elkaar roepen mot bun 
luide stem. Zij zijn donker en vaal gekleurd, terwijl 
daarentegen de meestc Wiele- walen geelbont goteekond 
zijn, behalve juist de JUimeta'Sf welke op de 
verschillende eilanden der Mohikken een merkwaardige 
overeenkomst met de daar inhcemscho soorton der 
Tropidorhynchen vortoonen. Zoo heeft T. bourouensis 
een groote, kale, zwarte plok achter hot oog, die bij Jf. 
bou- rouensis wordt nagebootst door ecn plek zwarte 
veoren, terwijl cen groep schubachtige smallo veeren op 
de kruin van Tropidorhynchus bij Mimela evoneens 
aanwezig schijnt, omdat elk harer kruinveeren, die niet 
versmald zijn, een doffe ovorlangsche lijn vertoort. De 
Tropido rhynchen hebbon in den nek cen lichtgokleurd 
kapje, gevonud uit vreemdsoortig terugge- bogen vooron, 
waaraan zij hun naam van Mon- nikvogols ontloencn, en 
dit wordt bij Mimeta nagebootst door eon lichten band. 
De snavel van Tropidorhynchus draagt op zijn basis een 
uitste- kcncle kiol, en even zoo die van Mimeta, sc boon 
de Wielowalen anders dio eigenaardigheid niet bezitten. 
Evenzoo wordt T. subomatus van Ceram nagebootst door 
M. forsteni van datzelfdo ciland, on ook op Timor on 
Djilo-Morotai komen soorton van be ide geslachten, 
schoon icts minder sterk op elkaar gelijkond, voor. 

Dezc verschillende govallon van nabootsing 
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van de cene diersoort door de and ere zijn niet scherp af 
te scheiden van de Beschermende Oelijkenis (Protective 
Resemblance), die zeer algemeen in het dierenrijk valt op 
te merken, en waaronder verstaan wordt de meer of 
minder volkomen overeenkomst tusschen een dier en zijn 
omgeving, waardoor het zoowel voor de vijanden, welke 
het vervolgen, als voor den buit waarop het aast, wordt 
gemaskeord. Do inecst bo- kende voorbeelden 
dezergelijkcnis zijn de wando- lende takken en bladeren : 
Rechtvleugelige Insec- ten (Zie 
REOHTVLEUGELIGEN),wier vleugels, pooten en 
sprieten in kleur en vorm de allcrmerk- waardigste 
gelijkenis vertoonen met de twijgen of het loof der 
boomen, waarop zij zich gewoon- lijk ophouden. 
Sommige hunner bootsen dorre bladeren of takken na, a 
nd ere groene； de eerste vindt men tusschen het 
afgevallen loof op den grond, de laatste op de plan ten. 
Sommige bid- sprinkhanen (Mantiden) hebben volkomen 
de- zelfde kleur en vorm als de bloembladeren 
waartusschen zij verscholen zitten, loerend op de 
insecten, welke uit die bloemen honing komen zuigen. 
Ook onder de Dagvlinders bootsen vele vormen b. v. 
Kallima (zie aldaar) dorre bladeren na zoolang zij 
stilzitten, nachtvlinders lijken vaak op boombast enz. 

De gewoonten der tak- en bladinsecten werken er toe 
mede, hen onzichtbaar te maken. Zoo han gen de eerste 
losjes tusschen de werkelijke takken, en strekken daarbij 
hunne lange pooten onsymmetrisch uit, wat een zeer 
ongewoon verschijnsel onder insecten is. Wallace kreeg 
op Borneo een soort (Ceroslylus laceratus), die ge- heel 
begroeid scheen met een kruipende mos- plant of 
Jungermannia, zoodat dan ook do Dajak, die haar bracht, 
beweerde dat het dier, schoon levend, werkelijk met mos 
was begroeid; terwijl in waarheid de huid overa) 
olijfgroene, bladachtige aanhangsels vormde, 

Een bijzonder sterk uitgesproken geva] van 
nabootsing vertoont de franje-gekko (zie GEK- KO'S), 
Ptychozoon homalocephalon, bij wien niet alleen de 
grauwe Ijruine en gelige tinten en teekeuingen, maar ook 
de zonderlinge franje- achtige lappen aan de huid van 
kop, staart en ledematen een volmaakte gelykenis 
veroorzaken met den boombast, waarop het dier zich bij 
voorkeur vastklemt. Bedriegelijke gelijkenis met 
boombast is trouwens bij tai van dieren op te merken, 
vooral onder insecten (b.v. takvor- mige spanrupsen); 
slechts wanneer zij zich be- wegen zijn zy daarvan te 
onderscheiden, het opmerkelijkst zijn diegene, welke in 
kleur en relief van oppervlakte de korstmossen naboot- 
sen, waarmee de booinstammen zijn begroeid. Men kent 
ook insecten, spinnen en slakjes, die vo]maakt op 
vogeluitwerpselen gelijken, b. v. kleine Bupresliden 
(prachtkevers), die altijd juist op de middennerf van een 
blad gaan zitten. 

Op de koraalriffen zijn de dieren van allerlei aard (b. 
v. visschen, krabben, slakken, zeeane- monen, 
ringwormen), die tusschen en op de levende 
koraalstokken leven, even bont ge- klcurd als deze: 
diegene daarentegen, welke in de meer landwaarts 
gelegen zone van afge- storven koraal worden 
aangetroffen, egaal grauw getint, maar dikwerf even ruw 
cn grillig van oppervlakte als de koraalfragmenten zelf. 
Sommige hunner bedekken hun rug met stukjes zeewier 
en anderen afval, waardoor zij volmaakt 

op hunne omgeving koincn te gelijkon, en daarvan 
onmogelijk te onderschcidcn zijn zoolang zij stil zitten. 

Weer een ander gcval van beschermende nabootsing 
leveren de dieren, die van klour kunnen verandcren, een 
vermogen dat niet slechts aan den Kamcleon, maar ook 
nog aan tai van andere dieron, Ongeworveldo zoowel als 
Gowcrvelde,. eigen is. Inktvisschen b. v. vermogen hun 
kleur snel tc wijzigen, en volmaakt gelijk te maken aan 
den met schaduwvlakjes overzaaiden zandbo- dem der 
poeltjes in het，rotsstrand, waarin zij： zich schuil 
houden. De boenglonhagedis is groen tc midden van het 
loof, bruingrauw op stammen of op den grond en wordt 
daarom vaak met den. onjuisten naani Indische Icameleon 
bestempekL In beide gevallen houdt het vermogen van 
gelijkmaking op, zoodra men de dieren blind maakt. 

Maar tot zekerc hoogte vindt men bij alle dieren, die 
hetzij aan vervolgingen blootstaan, of ojngekeerd zelf 
levende prooi moeten besluipen,. eigenaardigheden van 
kleur en vorm, die hen minder tegen hun omgeving doen 
afsteken. Zoo is proefondervindelijk bewezen, dat de 
lichte buik- cn donkere rugkieur by tai van vogels, vis- 
schen en zoogdieren hen minder in 'G oogvallend maakt, 
doordien hunne omtrekken samensmel- ten met de tinten 
hunner omgeving. Vooral bij' zwemmende dieren is deze 
tegenstelling tusschen rug en buik sterk uitgesproken, en 
dient klaarblijkelyk oin hen te verbergen zoowel voor de 
bo ven als voor de onder hen zich bevindende- vervolgers. 

Bij talrijke dieren met standvastige kleurcn is de 
algemeene tint in harmonic met de hoofd- klcur hunner 
omgeving. Zoo treft men groeno vogels vooral in de 
woudstreken tusschen de keerkringen aan, evengoed als 
witte dicren in de poolstreken, en zandkleurige in de 
woestijnen. Maar ook onafhankelijk van kJimaat of 
wercld- decl bezitten vele boschdieren, b. v. 
boomkikkers,. boomslangen, tai van rupsen, slakken, 
kevers, sprinkhanen enz. volmaakt dezelfdo lint van groen 
als het gebladcrtc waartusschen zij zich ophouden. 

Ook kleuren, die schijnbaar met de omgeving in sterke 
tegenstelling zijn, kunnon juist bijdra- gen om hunne 
bezitters minder in *t oogvallend te maken; zoo gelijkon 
sommigo schittcrendo bladkevertjes op dauwdroppels, 
waarin het zon- licht speclt, en bezitten die vlinders cn 
sprinkhanen, welke, als zij bij het neerstrijken hun 110 
vleugds sncl tocslaan, geJieel met, hunne om- geving 
gelijk worden, juist een zeer bontgekleur- do bovenvlakte 
hunner achtervleugels, die bij het gaan zitten plotseJing 
verd wijnt. 

Men heeft echter goede reden om aan te nomen, dat bij 
een groot aanLal andere bont of wit gekleurde dioren (b.v. 
veelkleurige booinkikvor- schen en rupsen, zoowel naakte 
alssterk hchaarde witte uiltjes) deze schitterende uniform 
hun tot vrijbrief dient tegon de aanvallen van roofdie- ren, 
omdat deze daardoor gewaarschuwd worden, dat zij 
oneetbaar zijn. Zulke kJeuren noeint men daarom 
waarschuwingstinten. De dieren,. die ze- vertoonen, 
onderschcidcn zich door hun driest en openlijk optreden. 
Misschien behooren tot deze categoric ook sommige 】
ichtgevendc・ vormen. 

MIMIKA. Eene rivier op de Zuidkust vm 
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Nieuw-Guinoa ten Westen van Kaap Stconboom. De 
mond ligt op 136° 27' 30〃 O.L. on zij ont- •apringt op 
hot Nassaugebcrgte (zio aldaar). Do mond is 80 M. breed 
en alleen bij vloed voor kleine stoomschepen 
toegankelijk door een nauwe gcul. Het terrein aan den 
benedenloop is laag en moorassig, bogroeid met 
rhizophoren. Langs de oovers strekt zich cchtor een 70 
M. breed© zandstrook uit met klappers en tjemara's. Na 
drio kwartier stoomens is het water zoot, de oevers zijn 
daar hoog met grooto verschei- denheid in plantengroei 
(vruchtbooinen, aren, rotan). Op 5.6 K.M van de 
nionding ligt de kam- pong Wakatimi； hier valt de uit 
het Westen komende Kapare in de Mimika. De Kapar6 
neemt weer do Watoeka op. Op iederen oever bij de 
monding staat cen complex lange, primi- tieve hutton, 
door tusschenschotton in een groot aantal vertrekken 
verdeeld, lietwelk eenigszins wijst op cen gezinsleven. 
Waar de Mimika uit het heuvelterrein. treedt, ligt de 
kampong Pa- rimau; op onge veer 16 K.M. ten N. 
daarvan de kampong Wamberimi, in het gebergte op een 
hoogto van 700 M. Deze kampong is be- woond door cen 
dwergstam, Tapiro genaamd. Langs de Mimika trachtte 
Wollaston, hoewel tevergeefs, in 1910 de Oarstensz-
toppen te be- reiken. (Zio ook A. F. R. Wollaston, 
Pygmies and Papuans en Reports on the Collections 
made bij tho British Ornithologists5 Union Expedition in 
Dutch New-Guinea 1910—1913). 

MIMOSA PUDICA L., fam. Leguminosae-Mi- moseae. 
Daoen tidoor, D. Koetjing (MAL.). Een heestertjo uit trop. 
Amerika, dat reeds sedert lang op Java verwilderd is en 
tot eon lastig on- kruid is geworden, vooral ook wegons 
de stokels, die do voeten kwetsen. Daarom als grondbe- 
dekker en groono bemester minder geschikt. Het. is 
bekend om do zeer gevoolige bladeren, die bij do minste 
aanraking bewegingen uitvoe- ren (kruidjo rocr-me-niet, 
daoon hidoep (MAL.) djoekoet borang (SOEND.). Het 
gebruik van daoen tidoer als slaapmiddel in 
hoofdkussena dcr inlanders berust op de 
slaapbewegingen der bladcrcn. 

MIMUSOPS ELENGI L., fam. Sapolaceae. Tan- 
djoeng (MAL., JAV., SOUND.). Eon zeer veel aango- planto 
boom met fraaie kroon en geurigo bloemen. Dczc vallen 
tegen den ochtend af en worden door do inlanders 
opgeraapt cn aan snocren geregen. Ze behouden nog vele 
dagen haar bui- tengewoon aangenamcn geur. Andere 
deelon van do plant worden algemcon uls inlandsch 
geneesmiddel gebruikt, bv. do bast logon koorts cn als 
jnondspoeling, de bladeron in den vorni van sigaretton 
(rokok seriawan) tegen mond- Bpruw, do onrijpo 
vruchten tegen diarrheo en do zadon togen oogziekten. 
Het hout hceft wei- nig waarde. 

MIMUSOPS KAUKI L. Sa woo (MAL.), Sawo djawa 
(JAV.). Vrij lagc, doch dikko boom, dicht by don grond 
vortakt, vaak aangeplant, in hot wild alloen op zandigo 
stranden on koraaleilan- don. Het fraaie, bruinachtig-
roodo kernhout is eon prachtig meubclhout, zeer 
bruikbaar voor draaiwerk. Do bloemen verkoopt men in 
den inlandschen medicijnhandel, do fraaie, rood- bruino 
vruchton worden alleen door do inlanders gogeten. 

MINAHASA. Landbcschrijving. Noord- oostelijk dool 
van het Noordelijk schioreiland 

van Celebes, behoorondo tot de residentie Mo- nado cn 
gelcgen tusschen 0° 51' en 1° 51’ 40〃 N.B. en 124° 18' 
40〃 cn 125° 21' 30" O.L., dat door zijne geologischo 
gesteldheid samen- hangt met de vulkanonreeks, welke 
zich over do Sangi- en Talaoot- (Talaud) eilanden naar do 
Philippijnen en verder over Formosa tot aan Japan 
uitstrekt. De naam beteekent „bondge- n'ootschap'' (zio 
Graafland, Minahasa I, biz. 3) tegen Mongondou, dat 
vroeger hier volgens overlevering, vaak roofde en 
plundcrde. 

Aan drie zijden door de zee bespoeld en in het Zuidcn 
door de van het honderdtoppige ge- bergto of den 
Woeloer-Mahatoes afstrooxnendo rivieron Poigar en 
Boojat van het aangrenzende landschap Bolang-
Mongondou gescheiden, vormt deze landstreek met de 
overigens schaars bo- volkte omliggende eilanden een 
min of meerafge- rond gcheel, dat door de vruchtbaarheid 
van den bodem, de goede geaardheid der bevolking en do 
met zoo gunstigen uitslag bekroonde invoe- ring van den 
Christelijken godsdionst gedurende do laatste zeventig 
jaren in hooge mate de aan- dacht heeft getrokkeii. 

Do grootte van het landschap bedraagt 4786 K.M.a. De 
hoofdzetel van het Europeesch bestuur is gevestigd ter 
hoofdplaats Menado, aan de gelijknamigo baai in het 
Noordwesten; do jMinahasa behoort administratief tot de 
af-. deeling Monado en wordt verdeeld in drie on- 
dorafdeeliiigen: Menado, Tondano en Amoe- rang, welke 
worden beheerd door controleura, die ondergeschikt zijn 
aan den Aas.-resident dor afdeeling. 

Dio onderafdoelingen zijn weder onderver- deeld in 
districten, ten getale van 16, staande onder inlandscho 
hoofden, nl. voor de afdeeliug Men ado: Mcnado, Bantik, 
Tonsea en Maoembi; voor de onderafdeeling Tondano: 
Tondano- Toelian, Tondano-Toelimambot, Kakaa-Rem- 
bokken, Toinohon-Sarongsong, Langowan en Pasan-
Ratahan-Ponosakan； voor de onderafdeeling 
Amoerang: Romoon-Tombasian, Tom- paso, 
Kawangkoan, SondSr, Tombariri en Tonga wan g. (Zie 
voor de nadere beschrijving onder do verschillende 
districten). De gezamenly- ko bovolking bedroog in 1915 
ruim 210.000 zielcn en is verspreid over ongoveer 300 
dorpen of nogo- rijon, waaronder dio, waar do 
controleurs ver- blijf houden 
(onderafdeelingshoofdplaatsen) en die, waar de 
districtshoofden wonen, (districts- hoofdplaatsen). Was 
vroeger de bevolking nog al cons aan vorplaatsing 
onderhevig, waartoe verwoosting door opidemieen of 
ongunstige oogstjaron dan wel grillen van hoofden eeno 
ge- reede aanleiding waron, daaraan is in den laatsten tijd 
ccn oinde gemaakt, en wordt daarentegon gedurig 
getracht, als dit zonder stoornis ka,n geschicden, kleinoro 
kampongs tot een groo- toro te vereenigen of in een 
sterker bevolkto to doen opgaan; hoofdzakelijk ten einde 
zoocl oendo het getal lagoro hoofden to verminderon on 
do bevolking aid us van velo laston en vor- plichtingon to 
onthofTon. 

Mot verwijzing naar tai van geographische, 
liistorische, economischo en politieko byzon- derheden, 
welko reeds in do artikelen CELEBES, MEN ADO enz., 
zijn ter sprako gebracht, vordient het volgondo nog 
vermelding. 

Do grond is zeer vulkanisch, maar tovons zeor 
vruchtbaar. Do plantengroei is woolderig, 
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men vindt in do Minahasa nog uitgestrekto 
wouden met fraaic houtsoorten (ebbcn- en 
ijzerhout cnz.) on vele orchideen-soorten. Tot 
de voornaamste voortbrengselcn bohooren: Co- 
cosnooten, waarvan de bevolking op grooto 
schaal copra bereidt ； rijst, dio hot meest op 
droge velden, echter ook op sawahs woi-dt ge- 
kweekt (de rijstschuur der Minahasa wordt 
gevormd door do stroken by Tondiui()_ en Ka- 
kas,--waar de Levolking bijna uitsluitend van 
ileh rijstbouw bestaat); mais (niiloe genaanid), 
dat bij gebrek aan padi een hoofdvoedsol uit- 
maakt; tabak, op de inlandscho markt wel 
gewild, in geriiige hoeveelheid en muskaat- 
noten, die als twecde soort goede prijzen behalen. 
Menigo veldarbeid wordt door de bovolking 
y verricht in verplicht onderling hulpbetoon der 

dorpsgenootcn (ni a p a 1 o e s). De Minahasa 
U" , wordt in alle richtingen door een net van goede 
wegen doorsneden (voor de voornaamste wegen 
zie bij de onderafdeelingen), waarvan het on- 
derhoud wegens het ongelijke terrein veel ar- 
beid vordert； niet altijd is bij het a an leggen 
het belang der om- of bijwonenden in het oog 
gehouden, en bovendien is het land niet dicht 
bevolkt, daar deze streek in grootte ongeveor 
gelijk is aan de residence Semarang, maar een 
paar millioen inwoners minder telt. De dorpen 
zijn regelniatig aangelegd en de meestal op palen 
gebouwde huizen worden aangetroffen op door 
lev end o heggen gescheiden ervon en dienen 
U ( tot woonplaats van een enkel gezin. De veestapel 
1 bestaat hoofdzakclijk uit varkens, runderen en 
'C-' ■ ' paarden. Varkensvleesch vormt het meest ge- 
：■ 〃'匕M lief de voedsel der Christen bevolking en wordt 
i 叶- r '' velerlei wijzen toebereid ； de runderen dienen 

1^-in den regel als trekdieren, de veeteelt gaat in 
.den laatsten tijd vooruit； en de Miiiahasa- 
‘ paarden, door kruising van andere rassen 
ontstaan, zijn sterk en voor het bergachtig 
terrein uitnemend geschikt. De scheepvaart 
is weinig ontwikkeld ； met de vischvangst 
houden zich meestal de Mohammedaansche 
strandbewoners bezig en do eigcnlijke inland- 
scho handel is van geringen o in vang. Op de 
hoofdplaatsen is de handel bijna geheel in han- 
den van Eur. firma's, Chineezen en Arabieren. 
De ingevoerde waren worden door kleinhande- 
laars tot diep in de binnenlanden verkocht of 
geruild tegen verschillende producten. 
, C-jyat de rechten op den grond betreft, zoo staat 

'de grond naar de volksinstellingea — waar- 
aan de domeinverklaring van wocste gronden 
in Ind. Stb. 1877 no. 55 geen afbreuk kan doen — 
onder het besehikkingsrecht van het district, 
waarin hij gelegen is; het district loch is de 
pakasaan (territoriale eenheid), vanouds be- 
staande, voortgekomen uit den vroegeren wa- 
lak of stam (genealogische groep), bij de ves- 
tiging van ons gezag als de grondslag der ad- 
ministratieve indeeling gen omen, cerst balk 
(verbastering van walak) en thans district 
genoemd. De woesto grondeo (taloen) nu zijn 

「.， ten dienste van het algeroeen (t&nah kalakfiran 
collectieve gronden); ieder lid van het district 
mag in de bosschen hout kappen en producten 

zamelen. Ook heeft hij het recht dien grond 
te ontginnen; de grond blijft dan nochtans 
onder het beschikkingsrecht van het d istrict, 
ma?r de ontgiimer verkrijgt het inlandsch 
bezitrecht, dat op zijne erfgenamen (meestal 
■' • ' ■- - -

Z
 • : " , 

 

maar de 

:op do familie als rechtspersoon) overgaat. Dit inlandsch 
beziti'ccht van ontgonnen grondon (oeocmaiin) kan 
worden uitgeoefend door individucn of door families; de 
eorste wordon tan ah pasini of individueelo gronden, de 
fa- miliegronden worden — in anderen zin dan daareven 
— tan ah kalakeran of ^collectiovo grondon genoemd. 
Vroegcr bleven de familio- gronden meestal onvcrdccld; 
tegenwoordig wordt, deels ondor den invloed ecncr 
landraadjuris- prudentie van bet> wist bare juistheid, 
zulke grond vaak onder de familiegenooten verdeeld. De 
familiegrondon worden door do ledon der familie 
bebouwd, en wel door ieder voor een deel, als do 
uitgestrektheid. toereikend is, andors bij beurten. Het 
oudsto familielid is hoofd en wijst dan voor elk jaar het 
deel aan, dat iedor lid bebouwen mag, of regelt de 
beurten. Bij de rijst- cultuur op droge velden bestaat de 
gewoonto een veld, dat een jaar bebouwd is, eenigen tijd 
braak to laten liggen; naarmato dit braaklig- gen langer 
of korter duurt, dragen de veldon verschillende namen, 
zooals r o k a t, 1 of 2 jaar braak liggende gronden; 
sawookau, waarop reeds eenig kort hout is opgeschoten, 
en k a k a i n, waarop dit reeds hoog is opge- groeid. Het 
besehikkingsrecht van het district ten opzichte der 
bebouwde gronden openbaart zich in de eerste plaats in 
het verbod om gronden aan vreemdelingen van buiten het 
district to vorkoopen; het district kan cchter woesto 
gronden tijdelijk aan vreemdelingen in genot- recht 
geven ——gewoonlijk voor 66n jaar — tegen uitkeering 
van een deel van den oogst als recognitie. In bijzondere 
gevallen kan echtor aan vreemdelingen grond voor 
onbepaalden tijd worden toegestaan, mits dezen de dien- 
sten ten behoeve der hoofden presteeren, waartoe anders 
de leden van het district gc- houden zijn, zoodat zij 
dubbelen dienst docn voor de hoofden van tweo 
districteii. Blij- vendo rechten op den grond verkrijgen zij 
ook dan niet; alleen wanneer zij als leden van het district 
worden toegelaton, verwerven zij ook do rechten der 
ingczotcncn. Ook op de wijzo van bebouwing ocfent het 
district invloed. nit, daar do gronden niet wiHekeurig 
beplant mogen worden, maar om beurten braak moeten 
liggen, terwijl het voorts in vroeger tijd gobruikclijk was 
de velden van ieder dorp gcjncenschappc 1 ijk en 
terzelfder tijd in ordo to brengen. Dio op de aangowozen 
plaats geen gronden bozat, moest zo in deelbouw ncmen 
of hiiren van anderen, die daar ecn z66 groot grondbezit 
hadden, dat zij hunne landen niet zelf konden be bo u won 
en dus verplicht waren deze op aan- vraag in deelbouw te 
geven of te vorhuren. Waren or vele personen, die op die 
plaats geen grondon hadden, dan werden do gronden cen- 
voudig vordccld krachtons het besehikkingsrecht van 
district of dorp en kreeg elk hoofd van ecn gc- zin een 
stuk grond ter bebouwing voor een jaar, zondor dat op de 
rechten der bezitters gdet word ； dezo werden cchter na 
afloop van het oogstjaar weder van kracht. 

Het mapaloes is oen onderling hulpbotoon, waartoe 
inen verplicht is krachtons hot blooto feit van zijn 
dorpslidmaatschap, en hotwelk onder loiding staat van 
hot dorpshoofd ； als jongelingen en meisjes er tezamen 
aan declno men, is hot een gelegenheid voor 
kennismaking 
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en vrijage. Den avond to voren wordcn do dorpelingen 
tot dezcn arbcid opgeroepon. Loopt dit hulpbetoon over 
con beperkt aantal gc- zinnen, dan bepaalt men er zich 
gowoonlijk too in iederen tuin een dag te werken, maar 
liep het over eon groot aantal, dan word do 
uitgestrektheid gronds vastgesteld, dio bo- werkt zou 
worden en eerst als dat work klaar was, ging men naar het 
land van een andor. De bezitter van den tuin moet voor 
eton zorgen; wordt hij ziek, zonder op do gron- den van 
al de leden gearbeid te hebben, dan moot hij een 
plaatsvervanger stellon of een volgond jaar de schade 
inhalen. Behalve bij grondbe- werkingen voor 
dorpsbelangen komtdit verplich- to hulpbetoon ook te pas 
bij sterfgeval. 

Bevolking. Van waar do eerste bewonera herwaarts 
togen, is nimmer geboekstaafd on thans moeilijk uit te 
maken; maar de in het oog loopend、gelijkheid van 
zeden en gebruiken, in verband met den algemeenen aard 
en de taal- synoniemen, wettigt het vermoeden, dat dit 
deel van Celebes hoogstwaarschijnlijk van uit do 
Noordelijker gelegen eilanden is bevoikt en dan met 
groote tusschenruimten of lang na elkander, waa door het 
taal- of dialectverschil, zoo het nog nict aanwezig was, 
tevens wordt vcrklaard. 

In de meeste volksvorhalen wordt Lumimu'uC als de 
stammoeder van het Minahasische volk voorgesteld. Zij 
is geboren uit een steen, die door de go!ven bespoeld en 
daarna door de zon bo- schenen wordt； de steen begint 
te zweeten, en hie uit ontstaat Lumimu'ut (lu'ut = zwe. t). 
Door den W. stenwind bevrucht, bevalt L. van ccn zoon, 
To'ar genaamd. 

Uit het huwelijk van Lumimu'ut en To'ar/dio niet 
wect, dat L. zijnc moeder is, komen de goden (n half-
goden en ook de stamvaders van hot Minahasische volk 
voort. 

Uit de verschillende verhalen aangaandeLu- mimu,ut 
en To'&r is nog duidelijk na te gaan, dat Lumimu'ut eene 
verpersoonlijking der aarde, en To'ar van do zon is. Ook 
uit den bijnaam van Lumimu'ut:Si Apo'nimema, in Tana1 
„clo Vrouwe die de aarde(hct eerst) heeft bebouwcP* 
blijkt ten overvlocde. dat Lumimu'ut do Aard- godin is, 
on wel do plan ten en boomen voortbren- gende Aarde. 
Haar bccld vindt men als knop op 
dcnstafgedragen.doordopriesters en door hen,dio alle 
tuinoffers hadcLen volbracht. Dezo „sincka*- dan" were! 
door den priestcr overhandigd aan de tuinpricstercs, als 
zij gedurende het „maeng- keln (con der offerzangeii) 
boziold wastdoor do niinema' in Tana' on dezo dus 
voorsteldo. De knop is van gee! kopor cn van platton 
vorm, on stelt voor het bceld dor Apo* nimema, in Tana* 
met eon gczicht naar elke zijde, daar zij vorledon cn 
toekomst kent. 

Volgcns de logende word de woonplaats dor 
vorschillonde stammcn bopaald door do goden 
(voorouders) in eenc vorgaclering rondom don „Watu 
PincwDtangin" (Steen waar verdeeld is), aan den 
Noordelijken voct van den berg Tondo- rukan. Bij iedero 
beslissing der Oudsten gaf do god Muntu untu (de hoogst 
gezetene, de aller- hoogste) een schrnp op den steen, 
indien de god Kopero (de verbieder, do verhindcra?r) het 
bc- sluit goedkcurde.Deze teckcns worden nog aange- 
wezon op dien steen, die ecnige tientalien jaren geledon 
weer is uitgegraven. • 

De voornaamstc stammen zijn : de Toniboeloc,, 

de Tons如 cn de Tontemboan (vroeger ook wel 
Tompakowa gonaamd). Hierbij kan ook do stam der 
Tolooer genoemd worden. De stam der Tomboeloe, schijnt 
wel eon overwegend gods- dienstigen invloed uitgeoefend 
tc hebben op do andere stammcn, daar vele offerzangen 
door do geheele Minahasa in de taal der Tomboeloe* 
gezongen werden. Vijf der acht Minahasische stammcn, nJ. 
Tomboeloe', Tonsea*, Tolooer, <Tontdmboan en 
Tonsawang, en de drie niet echt-Minahasische: Bantik, 
Bentenan en Pona- sakan, hebben hunne cigen taal 
behouden, hoewel op alle scholen het Maleisch do voertaal 
voor het onderwijs is en ook de godsdienst-pre- diking en 
het godsdienstonderwijs doorgaans in het Maleisch 
geschieden. 

Als vreemdelingen, die zich in de Minahasa hebben 
neergezet, worden genoemd de leden van den stam der 
Bantik en de inwoners van Bentenan, dio in taal veel 
overeenkomat vertoonen met de Sangireezen, en verder de 
inwoners van Ponosakan, die ver want zijn met 
Mongondou. 

Het waren de eerste drie stammen, benevens die der 
Tolooer, welke door de elkander opvol- gende vorsten van 
Bolaang Mongondou onop- houdelijk beoorloogd werden, 
en die, in de overtuiging, dat zij icder voor zich niet sterk 
genoeg waren om den vijand weerstand te bieden, zich 
onderling verbonden, en overeenkwamen met vereende 
krachten aan die gedurige oorlogen cen eindo te maken. 
Van dat tijdstip af noemden zij zich Minahasa „een 
geworden" (van het stamwoord „esan = een, met het prefix 
maha en het infix in). 

In dien aartsvaderlijken tijd we rd geen ander gezag 
erkend dan dat der oudsten (o e k o e n g) en had don, als 
bij andere volken in den natuur- staat, do dappersten of zij, 
die zich daarvoor wisten uit te geven, het hoogsto woord. 
Deze oudsten werden geacht het nicest ervaren te zijn in de 
kennis der vanouds gevolgde zeden en gebruiken en hadden 
tevens door hunne maagschap den grootsten invloed. Als 
zij niot overeonkomstig do gewoonte verschillende 
aangelegenheden regeldcn, werden zij eenvoudig afgezet 
en door andcren ver van gen. In later jaren deelden zij 
hunnen overwegenden invloed met wichelaars en 
waarzeggers, die onder mcerderc benamingen wel het 
meest onder die van w a 1 i a n, als zooge- naamde priesters 
of priesteressen, bo ven hunne natuurgenooten in 
geslepenheid uitmuntten en eon handig gebruik wisten te 
maken van de licht- geloovigheid dor groote menigto. 
Hioruit ontspon zich langzamorhund cene inlandscho 
maatschap- pij, zooals dio bij de eersto aanraking met Wes- 
terscho nation word waargonomcn cn over wier 
samcnstclling eerst door velcr onderzoekin- gen eenig 
meerder licht is opgegaan, al blijft eeno juiste voorstolling 
door den sedert plaats gehad liebbenden overgang tot het 
Christendom min of meer onvollcdig. 

In 1679 word het eerste verbond met do Hollanders 
gcsloton. Do Minahasors, do Span- jaarden m®cdc, riepen 
do Hollanders to hulp om de vrecnido overheerschers te 
verjagen. Volgena sommigen dagteekent uit dien tijd de 
inlandsche ben a m in g der hoofden kapala ivalak, 
verbasterd tot „kapala balk" (zie MEN ADO). Langzamor- 
hand is dio titel vorvangen door dien van „hoo- koein'' met 
de bijvoeging- van „besar,* en „ko- 'doea" voor eerste en 
tweedo districtshoofdon 
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en van „toea,* voor dorpshoofden. De oudere Iste 
districtshoofdon dragen ook dikwijls den titel van 
,,majoor" eene onderschciding, die dagteekent uit den tijd 
van den Java-oorlog van 1825—1830, toon onkele 
hoofden met hunno onderhoorigen mede uitrukten. 

Bij de opvolgende uitbreiding van het Nederland sell 
gezag, hetgeen vooral noodig was, toen de verplichte 
koffiecultuur grooter toezicht vor- derdc on nieuwe, meer 
op Westcrscho lecst ge-_ schoeide bepalingen de aloude 
tradities en ge- woonten verdrongen.is getracht voor de 
afdceling, door Europeesche ambtenaren bestuurd, 
zooveel doenlijk het stam- of takverschil to bchouden; 
maar is, wat de districten betreft, bij uitsterving van 
regeerende gcslachten of moeilijkheid in de keuze van cen 
vervangcr, ook al we gens to gerin- gen omvang, nu en 
dan eene samensmelting gevolgd, voor de leus door eene 
collcctieve bena- ming tegen vergctelheid bewaard, maar 
feitelijk totale afschaffing ten doel hebbende. Terwijl er 
dus in 1840 nog 27 verschillende districten, alle met 
afzondelijkc hoofden bestonden, is dit getal thana tot 14 
verminderd, en het is een feit dat deze regeling niet 
storend inwerkt op den gere- 'gelden gang van zaken. De 
districtshoofden worden door het Gouvernement 
aangesteld, de dorpshoofden worden door de bevolking 
gekozen, in tegenwoordigheid van den Controlour. 

Eene geheel juisto beschrijving van de vroe- gere 
godsdienstbegrippen en gewoonten der Minahasers is niet 
meer te geven, daar hiernaar geen volledig onderzoek is 
gedaan, toon het daartoe nog de rechte tijd was. Het 
voornaamste middel daartoe, kennis der landstalen was 
niet, of niet vo.'doende aanwezig. Uit de verschillende 
volksverhalen kan duidelijk blijkon, dat de goden die door 
de oude Minahasers vereerd werden, ten eersto 
verpersoonlijkingen van na- tuurverschijnselen en — 
krachten waren； verder vergode voorouders, en ten 
derde in goden om- gezette eigenschappen (zie ook het 
artikel HEI- DENDOM); terwijl het heidendom zeer 
zeker zijn centrum had in de verschillende plechtig- 
heden, welke het doen slagen van den oogst ten doel 
hadden. De “tuinpriestcr" en „tuin- priestereB'' waren dan 
ook de voornaamsten van alien, die in godsdienstige 
zaken als leiders en raadgevers optraden. Voorname 
drijfveeren bij alle godsdienstige handelingen on offers 
waren angst voor de geesten en jacht naar voordeel. De 
godsdienstige handelingen hieruit voort- spruitende, 
waren ten slotte een vastc gewoonto geworden, daar 
slechts weinigen meer den dio- peren zin der 
godsdienstige gebruiken wisten te doorgronden. 

De verschillende tuinoffers word on tot dagenlange 
feesten uitgebreid, totdat men, weHicht voor de grootc 
kosten, welko zulko feesten medebrachten, die “fosso's" 
om do twee jaar hield, zoodat men toen den tijd be- gon 
te berekenen naar ,,groote" en ,,k]eine'' jaren, d. w. z. 
jaren, waarin de fosso^ gehouden werden, cn jaren, 
waarin zij niet geJiouden werden. 

Daar de godsdienst geheel was samengeweven met 
het maatschappelijk leven, waren de offer- feesten 
onafscheidelijk verbonden met de goedo zeden, zooals 
die toen ter tijd werden opgevat. Niet alleen bij a lies wat 
den landbouw betrof znoest geofferd worden, maar ook 
bij alles van 

doorgedrongen, mag men niet vergeten, dat 
nu eerst het derde geslacht Christen is, zoodat 
al het oudo bijgeloof nog bij lango na niet vor- 
dwenen is. Er wordt nog wel geloof gchecht 
aan de voorspellende beteekenis van vogelge- 
schreeuw, enkeie inaal wordt ook nog 

z'-.，而” ,： <■ / •. 
心>喝!乞，• 

 

eenig belang, wat in hot dorp of n huis voor- 
viel. Im mere de gccston deolaen in alles, on 
moeston gunstig gestemd worden om onheil af 
te weren. 

In do uitgebreide litoratuur over do Minahasa 
vindt men tai van bcschrijvingen dier offers, 
welko naar gelang van het doel, dat bereikt 
moost worden, zeer uiteenloopen, maar het 
nauwkourigst z可n toegelicht voor den stam dor 
Tooembocloo en wel wat betreft de formaliteiten 
bij de ontginning, het beplanten en den oogst dor 
padituinen, door don zondeling N. P. Wilken 
in do Medcdeelingon van wego het Ned. Zcndc- 
linggenootschap, VII, bl. 121 vlg. en voor die, 
welko tot het familieleven kunnen gerokend 
worden, door Dr. J. G. F. Riedel in het Inter- 
nationales Archiv fur Ethnographic, VIII, 
bl. 89 vlg. verder ook in aantcekeningen bij 
en de inleiding op de Tontemboansche Teksten, 
„Vertaling" uitgegeven door J. Alb. T. Schwarz, 
oud hulpprediker van Sondcr. E. J. Brill 
Leiden 1907. 

De Minahasers hadden do gewoonto hunno 
dooden bij to zetten in een ,,timboekar‘‘，of 
,,tiwoek&r", in andero streken ook wel „wa- 
roega" genaamd: een grootc, steenen urn, met 
deksel, waarin het lijk in zittende houding ge- 
plaatst werd. Men vindt deze timboekar's nog 
door de geheele Minahasa, meest half in den 
grond, het best onderhouden echtcr in een kerkhof 
tusschen Ajermadidi en Tondano. Zij zijn in 
zandsteen uitgehouwen en met allerlei voor- 
stellingen versierd: koppensnellers, terugkeerend 
van een sneltocht en derg. (Zie Intern. Archiv 
fiir Ethnogr. XVIII). 

Thans is de bevolking voor het groot- 
ste deel tot het Christendom overgegaan. 
Do heidenen die er nog ziju, sterven Jangzamor- 
hand uit, daar hunno kindcren de school be- 
zoeken>, en volwassen geworden, zich meestal 
latcn doopen. Het aantal Christencn wordt 
ongeveer op 200.000 gcschat, terwijl do Moham- 
medancn die er ge von den worden, al en vreem- 
delingen zijn: afstammclingen van Javaanscho 
bannelingen uit den oorlog van 1825—1830 
to Tondano en vo.der eonigo Gorontalce«cho 
nederzettingon aan do kustplaatscn. 

Over den invloed, dion de aanneming van hot 
Christendom op de bevolking heeft uitgeoefend, 
wordt niet door alien op golijko wijzo geoor- 
deeld. Niet to ontkennon is echter, dat or door 
het Ohristendom eono grooto omkeer in het 
volkslcven heoft plaats gehad. Mogo ook ai 
de invlded van het Bestuur hob ben medcgc- 
werkt om to bevorderen, dat do bevolking thans 
bohooriijk geklecd gaat, dat aan het bijecn- 
wonen van vole gezinnen in 66n huis eon eindo 
is gemaakt, dat het koppensnollen en het voort- 
durend clkandor booorlogen geheel tot het ver- 
leden behooren, toch kan het onlzachlijk grooto 
verschil tusschen den Minahaser van 70 janr 
geleden en thans mooilijk anders dan aan don 
invloed van het Ohristendom worden toego- 
schreven. Om te kunnen beoordeelen in hoo 
verre het Ohristendom in het volksloven is 
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wel *8 nachts, bij eone epidemic, do „ziekte- duivel” 
vorjaagd. Men durft dit echter niot openlijk to doen, daar 
do publieke opinio, het volk in hot algemecn genomen, 
deze handelwijzo afkcurt en naar Ohristolijkon maatstaf 
veroor- deelt. 

Door gomeenschap van godsdienst voelt de 
Minahasser zich nauwer met zijne Europeescho 
regeerders verbonden, maar men vindt dan ook niet bij 
hem die onderworpenheid, die men bij andero 
volkstammon in don Archipel aan- treft. 

Het meerendeel der be volkin g kan lezen en 
schrijven, en de meet ontwikkelden verlaten hun land om 
als beambte op Java of elders een goed loon te verdienen. 
Ook op verschillende ondememingen zijn zij zeer go 
wild als boek- houder en derg. Vele jongelieden teekenen 
ook voor soldaat en hebben als “Amboneesch sol- daat" 
in het leger een goeden naam. Voor de Minahasa zelf is 
dit uitzwermen jammer, daar op deze wijze de meost 
flinke en vooruitstrevende elementen het land verlaten. 

De vrouw is in ontwikkeling ongeveer de ge- lijke van 
den man. Het aantal meisjes en jon- gens, dat de lagere 
school bezookt, is gelijk. Meisjes van 16, 17 jaar geven 
tegenwoordig ook onderwijs op do school, anderen 
leggen het klein-ambtenaarsexamen af, weer anderen 
wer- ken a]s klerk op een kantoor. Er zijn er ook, die naar 
Java gaan, om zich daar in een of ander vak te bekwamen. 

De inlandscho handel is vrij ontwikkeld. Vooral in de 
hoofdplaats van het district Sonder vindt men ve】c 
inlanders, wier hoofdmiddcl van bestaan do handel is. 
Hier ook vindt mon vrouwon, die geheol zelfstandig 
handel drijven. 

Het uitvoerigsto gcschrift over de Minahasa is: N. 
Graafland, ,,De Minahassan, waarvan de eer.'te druk in 
1869 verscheen on een tweede, omgewerkte uitgave in 
1898. Ook in verschil- lendo dcclcn dcr Meded. v. h. 
Ned. Zend.gen., hot T. v. Ned.-Indie, het T. v. h. Bat. 
Gen. ko- men bijdragen over doze landstreok voor van 
A. F. v. Spreeuwcn berg, N. P. Wilken, J. G. F. Riedel, J. 
A. T. Schwarz, F. S. A. do Olorcq, G. A.- WiJkcn, E. J. 
JeUesma e. a., terwijl eene be- langrijke samenvatting der 
flora van de Mina- ha»a in 1898 verscheen als XIXo 
Meded. uit *H Jaiidu plan ten tuin: Dr. 8. H. Koorders, 
„Ver- «lag cener botanische dienstreis door de Minahasa 
tevens ecrate overzicht der flora van N.O. Co- lobew uit 
ecn wotonschappelijk en praktisch oogpunt. Ook de 
aanleokeningen bij de Tontem- boanscho verhaJen 
(Vortaling) uitgegeven door J. Alb. T. Schwarz, bij E. J. 
Brill, Loiden 1907 geven velo bijzondorhedon 
aangaando do vroo- gero gowoonton cnz. 

MINAHASSISCHE TALEN. De talen, dio in de 
Minahasa word on gesproken, bohooren tot do groote 
Filippijnscho laalgrooj), spcciaal tot drio verschillende 
onderdeelen daar van. Do eigonlijke Minahassische 
talen, dio in het groot- Hto deol van dit klcine land 型
orden gosproken, vullcn wed er in tweo afd eelin gen. De 
eorsto wordt govornid door hot Tombocloo^sch, Ton- 
dano-sch en Tonsea^sch, do tweedo bestaat uit het 
Tontemboansch en het Tonsawangsch. Hot Bantiksch en 
het Bentonansch behooren tot de Sangireesche talen, het 
Ponosakansch is een dialect van het Mongondousch. 

De voornaamstecn best bekende Minahassische taal is 
het Tontemboansch. Vrocger word deze taa] vaak 
Tompakfiwa-sch genocmd, maar dit is do waro naam 
niet. Zij wordt gesproken in do districten Bond Sr, 
Kawangko^n, Tom- paso\ Roemo'ong en Tombasian dcr 
afdeeling Amoerang en in het district Langowan der 
afdeeling Tondano. Het aantal sprekers be- draagt ruim 
50.000. De taal valt in twee dia- lecten ； het 
voomaamsto heet Matana'i, het and ere Makela'i, naar de 
woordon tana'i en kela'i ,,aldus". Het laatste is het 
heerschende dialect in Langowan en Tompaso, en in 
enkele dorpen van Kaw&ngko'an. In do distric- ten 
Roemo'ong en Tombasian komen beide dialecten nevens 
elkaar voor, omdat die stre- ken zijn bovolkt uit het 
gebied der beide dialecten. Naar den woordvorm is het 
Tontemboansch niet vocalisch of half-vocalisch; alle 
medeklinkers kunnen eindsluiters zijn, doch niot-
cindlettergrepen zijn nimmer geslo- ten. In het 
klankstelsel komen b en d al- leen voor in 
geprenasaleerden of gepreham- zeerdon vorm, terwijl de 
g spiranfc ia; zuivere mediae ontbreken dus. Hamzah is 
zeer frequent; alle medeklinkers kunnen worden 
gepreham- zeerd. De palatalen ontbreken, wat een alge- 
meene trek is bij de Filippynsche talen. De k, ng en ngk 
worden gepalataliseerd na i, dus ik, ing en ingk worden 
tot itj, inj en intj. In het Makela*i heeft deze 
klankovergang niot plaats. 

De klank der R. G. H.-wet is in het algemeen hamzah, 
b.v. ra'oem (naaien), wa'a (gloeiende kool). De 
voornaamste elementen dcr woord- vorming zijn de 
affixon. Het belangrijkst zijn de prefixen, die bizonder 
talrijk zijn； ook de infixen en de suffixen zijn niet 
weinige. Met de voor- en invoegsels worden ook 
aangeduid： het Futurum (de Aorist), het Praeteritum, 
het Durativum, de Intentionalis en de Instrumentale 
vorm. Het Duratief kenmerkt zich door het prefix ma-
,pa-, hot Futurum (de Aorist) door het infix oem, het 
Praeteritum Imperfec- tum door het samengesteldc prefix 
nima. het Praeteritum Perfect um door ni-oem, de 
Intentionalis in het Duratief door me-, in h.et Praeteritum 
door nime-. De Instrumentale vorm, dio passief is op te 
vatten, heeft het prefix i- in het Durativum on omschrijft 
het Praet. met ai-, verkort uit nimai； Praet. Perf. van den 
stam ai „herwaarts komen", waardoor de dader der 
handeling wordt voorgostold als teruggokoord van hot 
bedrijven der daad. Hetzelfde vindt men in do andere 
afdeeling der Minahassische talen on in het 
Mongondousch. Do achtcrvoegsels (1 widen hot zuivere 
on het locaal-passicf aan. In do vormverandoringen haror 
boido lidwoorden bezit de taal een middel om den 
noininatiof, den accusatief, den gonitief on het meervoud 
uit te drukken. Doch do ver- voegdo werkwoordsvormen, 
met pronomina personalia praefixa kent het 
Tontemboansch niet. 

Het Tonsawangsch sluit zich aan bij het Makela^-
dialect van het Tontemboansch, maar spreekt do k voor 
een groot deel uit als spirant ch; ook vortoont het 
klankstelsel, door hot op- treden van t on j eenigo 
toenadering tot het Mongondousch. 

Van de andere afdeeling is het Tomboeloe^soh de 
belangrijkste taal. <■ Het wordt gesproken in het N.W. 
dcr Minahassa, n.l. in de districten 
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Menado, KakaskasSn, Tombariri der afdeeling 
Menado en in het district Tomohon-Sarongsong 
der afdeeliug Tondano; het aantal der sprekers 
bedraagt ongeveer 30.000. In klankstelsel is 
het Tomboeloe'-sch oudorwetscher dan het 
Tontemboansch. Het vertoont in een zijner 
beide dialecten de h nog als sluiter； het andere 
dialect heeft de h nog alleen in het midden/'der 
woorden; het Tontemboansch mist de h. / Het 
verloop van k tot tj heeft in het Tomb, nict plaats. 
De r-klank komt voor in twee uitspraken, eene 
alveolarc en eene cercbrale. In het Tondanosch 
is het juist zoo. Het Tonse&'-sch spreekt de I 
uit als eene palatale d, aan welke men nog zeer 

d hare afstamming van de I kan hooren. 
g klinkt in de Minahassische talen als de 

Nederlandsche g, wel iets zachter, maar toch nog velaar. 
Belangrijke punten van onderscheid tusschen de beide 
afdeelingen der Minahassische talen zijn verder: het 
gebruik van in- als infix in do actieve vormen en de 
samentrekking met oem, waar beide infixen naast elkaar 
komen te staan, tot im. Dit is eigen aan de Tomboeloe'- 
eche afdeeling; de and ore heeft in de actieve vormen geen 
invoegsel in, maar een voorvoegsel ni-. Het 
Tontemboansche nima- en ni-oem- zijn in de Tomboeloe'-
sche groep dus minah- en •im,-. Het Tontemboansch trekt 
het achter- voegsel -en samen met een voorafgaanden 
klinker, het Tomboeloe'-sch enz. doen dit niet. Het 
Praoteritum der Instrumentale vormen wordt in deze 
afdeeling omschreven met mimei, in het Tontemboansch 
is dit reeds tot a- ver- sleten. Verder ligt het onderscheid 
tusschen de beide afdeelingen vooral in den 
woordenschat. De benamingzn der verscbillende 
begrippen zijn echter slechts voor een klein deel anders; 
meestal is alleen de beteekenis van de gemeen- 
schappelijke woorden hier of ginds verschoven. 

Wat van de letterkunde is uitgegeven, vindt men 
hieronder genoemd. Het is alleen Tontem- boansch 
(dierenverhalen, legenden, vertellingen, liederen in 
soorten, dorpsgeschiedenissen en mededeelingen van 
ethnografischen aard), Tom- boeloe'-sch en Tonsea^sch 
(verhalen en liederen). Bij de overige stammen der 
Minahasa zijn de Tomboeloe'-sche liederen zeer in trek, 
zoodat door velo andere stammen Tomboeloe'-sch wordt 
gezongen en hunne poezie ve]e Tomboe- 】oe'-sche 
woorden bevat. 
..-* Literatuurt Wilken en Niemann, Bijdragen tot de 
kennis der Alfoerscho taal in de Mina- hassa, Legenden, 
Fabelen en Raadsels, Proovo eener Grammatica v. h. 
Tomb. (1866); Niemann, Mededeelingen omtrent de 
AJfoerscho taal van N.O. Celebes, I, Woorden质st, Bijdr. 
K. I., 3, IV (1869), bl. 203—251, 400—445, 3, V. (1870), 
bl. 69—120; II, Spreekwoorden en eigenaardige 
spreekwijzen in het Tombulusch, Ibid., bl. 195—209; 
Alfoereche Gebeden, Tijdschr. Bat. Gen., di. XL (1898), 
bl. 571—580; Dr. J. Bran- dee, Une forme verbale 
particulidre duToumbuIu, Hommage au Oongres d. 
Orientalistes de Hanoi, de la part du Bat. Gen., bl. 45—
52 (1902), Id., Het infix in, Album Kern, bl. 199—204 
(1903); Id., Taalkaart der Minahassa, uitgeg. d. h. Bat. 
Gen, (1904)； Tuturu potot wiase pa*ar masidi (Tomb. 
Oatechisatie-boekje), 1905; Pr. 

Bolsius, Une 16gende alfoure, An thro- pos, dl. IV 
(1909), bl. 879—891; Pr. A. O. F. Van Velzen Oeng Kitab 
Toetoeroe' Sarani pino- 

tot (Tomb. Oatechisatie-bockje), 1913; E. J. Jellesma, 
Bijdragen tot do kennis van het TompakBwa'sch, Verb. 
Bat. Gen., dl. XLVII, le stuk (1892); Dr. H. H. Juynboll, 
Pakewa*sche Teksten, Bydr. K. I. 6, I, bl. 315, vlgg. 
(1895); Tontemboansche Teksten, uitgegeven door J. 
Alb. T. Schwarz, Leiden, E. J. Brill, 1907; 
Tontemboansoh-Nederlandsch Woordenboek, met 
Nederlandsch-Tontemboansch Register, door Id., 1908; 
Het Verhaal van den Gulzigaard, in het Tontemboansch, 
Sangireesch en Baro'e; tokst, vertaling en 
aanteekeningen, door J. Alb. T. Schwarz en N. Adriani, 
Verb. Bat. Gen., dl. LVI, 3de stuk (1906); N. Adriani en 
M. L. Adriani-Gunning, Hoofdstukken uit de Spraak- 
kunst van het Tontemboansch (1908); J. G. F. Riedel, 
Tooe oenseasche Fabelen met Nederlandsche vertaling en 
aanteekeningen, Tijdschr. Bat. G n. XVII, 302—315; Jan 
Ten Hove, Het verhaal van Tanod Mololipu (tekst en ver- 
taUng), Meded. Ned. Zend. Gen. XLVII (1903), 373—
377; Id. Een Minahassisch verhaal met aanteekeningen, 
Bijdr. K. I. 7, II, 498—507; Id. Tetudu poto wia se tou 
paad Masidi (catechi- satie-boekje in het Tonsea'sch)； 
An Amut un tarfindem ne Tonsea/ ipawolanda, pinantik 
ni Jan ten Hove (Tonsea,sch-Nederlandsch Woor- 
denboekje). - 

MINANGKABAU. Nagri in do residentio Sum. 
Westkust, ongeveer 3 K.M. ten N. van Fort van der 
Capellen aan den weg naar Tan- djoeng. Volgens de be 
volkin g dezer streek zoude het vermaarde buffelgevecht, 
waaraan het land den naam van Minangkabau zoude tc 
dan ken hebben, bij de tegenwoordige nagri van dien 
naam hebben plaats gehad; men vertoont er een 
karbouwehoorn, dio aan den overwonnen buffel der 
Javanen, zoudo hebben toebehoord (men vg]. Opstellen 
over Minangkabau, II, T. B. G. 1915). Deze nagri 
(badplaats, prachtig bron- water) Ligt tusschen den 
bovengenoemden weg en den rechteroever der S6Io (zic 
FORT VAN DER OAPELLEN). 

MINANGKABAU. Geschiedcnis. Voor de 
geschiedenis van Minangkabau in den Hindoe- en 
Hindoe-Javaanschen tijd wordt verwezen naar 
SUMATRA, Daarin valt een periode, die wel niet 
nauwkeurig is vast te st lion, doch vermoedelijk in de 14e 
of 15e eeuw ligt, dat hot oudo rijk, dat mot den naam van 
Minangkabau we rd aangeduid, geheel Midden-Sumatra 
om- vatte, d. w. z. het gebied gclegen tusschen het rifk 
van Palombang en do rivier van Siak aan do Oost- en 
tusschen l)et rijk van Mandjoeto on de rivier van Singkel 
aan de West-zyde. Do kern van dit uitgestrekto gebied 
beatond uit het eigonlijke rijk van Minangkab. u (do alam 
minangkabau), dat ongeveer samenviel met do 
tegenwoordige Padangsche BovenJanden, on het waren 
de vorsten van dit land, die hun invloedssfeer van de 
Westkust tot aan de Oost- kust wisten uit to breiden over 
de rijken van Indrapoera, Indragiri en Djambi. Maar vee) 
heeft waarschijnlijk het gezag der Minangkabau- scho 
vorsten in do grenslanden nooit te beteckc nen gehad, on 
lang heeft do eenheid van het rijk dan ook niot stand 
gohoudon. Reeds in do 16e eeuw noomen de reizigers, 
die Sumatra bo- zochten, Indrapoera, Indragiri en Djambi 
als zelfstandige staton, een van hen zelfs Mi nan g- kaba 
i als ee)vazalstaat van Kampar( ?). Hoo 
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dit echter ook z可，do ,,koningen" dier rijkon bleven nog 
lang daarna mot een mystiok ge- tint ontzag naar hun 
vorstolijkon broedor in hot kernland als naar den primus 
inter pares opzien. Ook in het Westen was he, gebied cl 
er Minangkabauscho vorston aanmerkelijk kleiner 
geworden. Een hunner nl., die gehuwd was met de oudste 
dochter van den vorst van Atj&b, had, wegens ontrouw 
aan zijn gemalin, twist gekregen met zijn sohoonvadcr on 
dezen al het zeostrand van af Atjeh tot aan Mandjoeto als 
erfelijko bezitting moeten afstaan. Zoodat toen de Neder- 
landers in het begin dor 17e eeuw zich in den Indischen 
archipol kwamen vestigen, het rijk van Minangkabau 
weer vrijwel tot het kemland was ingeslonken. 

De overlevering doet de vorsten van Minangkabau 
afstaxnmen van Iskandar Dzoe'l Karnain (Alexander de 
Groote), die drie zoons had. Van deze drie breeders werd 
Maharadja Alif vorst van Turkije (Roem of Rochoem), 
Maharadja Depang van China, en Maharadja di Radja 
van Minangkabau. Behalve den titel van Sari Maharadja 
(verheven keizer) voerden de vorsten van Minangkabau 
ook nog dicn van Jang di Partoean, en noemden in hunne 
brieven de beheerschcrs van China en Turkije 
overeenkomstig de overlevering hunne breeders. Aan 
deze en dergelijke mythen kan natuurlijk slechts weinig 
of geen waarde gehecht worden. Do oorsprong der 
dynastic ligt in het duister. Zij bereikte haar grootsten 
luister eerst na de Hindoe-Javaansche invasie op het eind 
der 13e eeuw. Voordien zal do vorst van Minangkabau 
waarschijnlijk niet meer dan een Btamopperhoofd 
geweest zijn. In Qaka 1197 (A. D. 1275) landde een 
Javaansch leger, afge- zonden door koning KSrtanagara 
van Singasari； deze expeditie heeft klaarblijkelijk 
succes ge- had, daar elf jaar later aan de bo ven-Ba tan g- 
hari, dus in het hartje van Sumatra, op bevel van 
genoemden Javaanschen koning een Amo- ghapiiqa-
becld werd opgericht； in de daarop be- trekking 
hebbende inscriptie wordt als vorst van 's konings 
Sumatraansche onderdanen Mau- liwarmadcwa 
genocmd, die dus te beschouwon is als ecn soort 
onderkoning. Zoo stond ook do meest bekende dezer 
Sumatraansche vorsten, Adityawarman (土 1340—
1375), onder Javaan- scho suzoreiniteit, althans in het 
begin zijner regeoring； desgolijks wordt in de 
NagarakSr- tagama ondor do onderhoorighedon van Mail 
ha pahit ook “Miimngkabwa" opgogeven. Uit 
Adityawarman's tijd dateeren do mceste dor Hindoo-
oudheden, welke thans nog in Minangkabau word on 
aangotroffen. Zie OUD- HEDEN. Na deze period o van 
bloei vol gon cenige ceuwen, waarin niets van do 
lotgevallen der Minangkabauscho dynastic is bewaard 
gebleven. Hoe, wanneer en waarom de vreemdo 
ovcrheerschcrs het land weder hebben verlaton, is 
onbokond. Eerst na do vestiging der Neder- landers op 
Sumatra in do 17e eeuw hoort mon wed or hot eon en 
ander. Op gezag van Van Bazel wordt gewoonlijk 
aangenomen, dat om- streeks hot jaar 1680 hot ryk, bij 
don dood van Keizer Alif, dio geen rcohtstrcekscho 
orfgona- mcn had, door oneenigheid onder de protenden- 
ton, in drieen word vordeold, to woten Soengai Tarap, 
Soeroeaso cn Pagarroejocng. Indcrdaad zyn or omtrent 
gcnoomcl jaar binnenlandsche twisten over do 
troonsopvolging geweest, en 

schijnt hot reoht van don opvolgor op den troon door 
eenigo rijksgrooten botwist to zijn (Dagh- register 1680, 
biz. 128, 716, 721), doch van een toon pleats gchad 
hebbonde verdceling van het ryk is waarschijnlgk geen 
sprako geweest. 

Volgens do overlevering is het rijk van Minangkabau 
van oudsher bestuurd geweest door drie vorsten (de rad 
jo nan tigo 8 矶6), „die gelijk in aanzien stonden, en als 
een koord waren getwijnd uit drie draden, doch ieder met 
een eigen gezag.n De eerste, de oppergebieder was de 
Radjo Alam, de eigenlijke vorst van Minangkabau, die te 
Pagarroejoeng zetelde; de tweede de Radjo Ad at, die de 
hoogste macht bezat in adatzaken en te Boeo verblijf 
hield ； de derdo de Radj6 Ibadat,' die "met het 
oppergezag in zaken, den godsdienst betreffende, was 
bekleed en te Socmpoe Koedoes woonde. Deze drie 
vorston werden verder voorgelicht en bijgestaan door 
vier rijksgrooten, de zoogenaamde Basar Ampat Bdlai, 
dat zijn de Bandaharo (of Toeankoe Titah) van Soengai 
Tarap, de Toean Kali van. Padang Ganting,de 
Mangkoedoem van So： mani。， cn de Indomo (of 
Toean Pandjang) van Soeroeaso, die den titel droegen 
van Datoeft Pa- moentja6 en de rijkskleuren benevens het 
vor- stelijk scherm mochten gebruiken. Ieder hunner had 
een gebied, waar hij van de bevolking belastingen mocht 
innen. Deze machtssfeer (hun rantau genoemd) was voor 
den Bandaharo de Bandar nan sapoeloeh, de zuidelijke 
landen aan de Westkust; voor den Indomo de Noor- 
delijke landen aan die kust, Padang en Pariaman, voor 
den Tooan Kali de Batang-Hari-districten en voor den 
Mangkoedoem de Minangkabausche nederzettingen op 
het Maleische schioreiland (de Negri Sembilan). Voorts 
werden alle zaken vooraf aan hun oordeel onderworpen, 
met name de adatzaken aan den Bandaharo, en de 
godsdienstzaken aan den Toean Kali; en eersb als men 
het niet eens kon worden, respectieve- lijk voor den vorst 
van Boeo en dien van Soem- poe Koedoes gebracht, 
terwijl de eindbeslissing dan aan den oppergebieder to 
Pagarroejoeng was overgelaten. De Mangkoedoem was 
in het bizonder belast met de beslechting van de tal- rijke 
geschillen tusschen de gemeenten (nagari) onderling, ook 
weder met direct hooger beroep op den Radjo Alam. 
Naast de genoemde vier rijksgrooten stond nog als vijfdc 
de Toean. Gad an g van Batipoeh, „dio van ieder onaf- 
hankclyk is, en zijn kracht zoekt in eigen per- 8oon." 

Van do vroogerc grootheid van deze personen is thans 
woinig meer overgebleven. Het geslacht IndomS is 
uitgestorven, de overigen zijn afge- daald tot go won e 
volkshoofden met locaal wal meor gezag dan dezo. Het 
vorstengeslacht werd door de godsdienstigo sekte dor 
Padri*s nitgorooid op 66n persoon na, Radjo Alam 
Mooning Shah, dio door do vlucht wist te ont- komen. 
Hij werd in 1822 door Raaff terugge- roepen on tot regent 
aangesteld, dock in 1833 gevangen gon omen en naar 
Batavia yerbannen, waar hij op 21 Maart 1849 overlecd 
(zio PADRI). Do laatsto vrouwelijke afstammeling der 
Minangkabauscho dynastie, Toean Gadih R6n6 
Soempoe, overlecd in 1912. Vermelding ver- dient nog, 
dat in do 18e en 19e eeuw door Minangkabau (hetzij door 
den Radjo Alam, hetzy door don Mangkoedoem) naar de 
nederzettingen 
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op het Maleischo schiereiland achtereonvolgens vijf 
vorsten werden afgevaardigd, die daar als Jang di 
portoean bfisar van Sri Monanti van 1770—1832 hebben 
gcregeord. — Het gezag der vorsten. zoowel als dat dor 
rijksgrooten heeft, behalvc misscliien in de oudste tijdon, 
niet veel te betcekencn gehad, on vooral door het，
zegevieren der domocratische beginselen van Datoefr 
Parapatih nan Sabatang ecu gevoe- ligcn knak gekregen. 
Het. vorstongeslacht stond eigenlijk geheel buiten het 
volk. Gold voor den Minangkabaucr niatriarchaat. en het 
huwe- lijksverbod in hetzelfde geslacht, de vorst daaren- 
t-egen werd opgevolgd door zijn dirccte afstam- 
melingeji en was tot huwclijk in zijn eigen ge- slacht 
verplicht. Ook bczat do vorstclijke familie zelf geen 
duimbreed grond. De oudheid, zoowel als deze 
afzondcring en geslotenheid der Minang- kabauscho 
dynastie, die haar maakte tot een der vorstengeslachten 
van het zuiverste bloed in den Maleischen Archipel, zijn 
oorzaak geweest van het ietwat mystieke ontzag, dat haar 
zelfs door grooteren en meerniachtigen dan zij werd 
toegedragen. 

Ten slotte nog iets over de twee groote staat- kundige 
figuren uit de Minangkabausche overlevering, de ha If 
brooders Kjahi Katoemang- goengan en Datoeft 
Parapatih nan Sabatang. Aan den laatste wordt de 
matriarchale en democratische inrichting der 
hedendaagscho Minangkabausche maatschappij 
toegeschreven. Kjahi Katoemanggoengan zou de 
patriarchale en autocratische richting voorgestaan 
hebben. Onder beide leiders hebben de ilinangkabaucrs 
zicli in twee partijen gesplitst — respectievclijk de lareh 
Koto Piliang en Bodi Tjaniago —, wier naijver zoover 
ging, dat daaruit binnen- landsche oorlogen zouden zijn 
voortgesproton. 

Wat den naam van Minangkabau betreft, deze wordt 
door de overlevering in verband gebracht met eene door 
Javan on ondernomen maar verijdelde poging oin het 
land te onder- werpen (de expeditie van den vorst 
Kertana- gara ?). De beide vijandelijke partijen nl. kwa- 
men overeen om de beslissing van den strijd te doen 
afhangen van dien tusschen twee buffels. Die van den 
Minangkabauer was overwinnaar en als herinnering aan 
dit feit werd aan het rijk den naam van „de buffel 
overwint" (manang kdbau) gegeven. Dr. Neubronner van 
der Tuuk geeft echter in zijn Woordenboek (biz, 542) 
aan, dat de beteekenis van den naam van het rijk, in 
verband met pinang Jcabhu, waarschijnlijk „oor- 
spronglandM is, en daarom Minangkabau boter dan 
Menangkabau zou zijn. In do handschriften vindt men 
dan ook nieestal met Arabisclie letters minang 
geschreven, eu door de be volkin g hoort men het ook 
altijd zoo uitspreken. Andcre aflei- dingen zijn die van 
main an g kabau = een kar- bouw verzorgen, en die van 
J. Rigg (Tijdschr. Ind. Taal en Letterk. Go jaarg, 1844, 
biz. 232) uit de combinatie van de drie Singaleescho 
woorden Mau-Angka-Bahu, die mensch-zinne- beeJd-
arm (gezag) zouden beteekenen. 

MINANGKABAU-INSTITUUT. Opgcricht in Noy. 
1917, op denzelfden voet als de Atjeh-, Bali-, Oostkust 
van Sumatra- on Zuid Sumatra-In stitutcn.(Zie 
INSTITUTEN, bl. 150). 

MINANGKABAUERS (of： MANANGKABAU- ERS, 

of MfeNANGKABAUERS). Zoo noemt men de 
bevolking, die hoofdzakelijk do Pad an g- 

scho Bovenlandcn en aangrenzonde strekon bowoont. 
De Minangkabau-Maleiers houden zichzolf voor 

dirocte afstammolingen van Alexander den Grooto. Diens 
zoon zou zich mot zijn volgo- lingon op don MSrapi 
hobben gevestigd en do stamvador van het 
Minangkabausche volk ge- worden zijn. In later tijd zou 
dit volk van het gobergte zijn afgedaald en zich over hot 
verdor land hebbon verbreid. 

Volgens Junghuhn behooren do M.Maleiors tot eon 
der drie oerrassen, welke door generatio originaria ter 
plaatse, waar zij leven, zyn ontstaan. Hij onderscheiddo 
het Negritenras, het ras der Bataks, Dajaks on Alfoeren, 
waartoo ook de Niassers, Pasoemahs, Timoreezen, 
BaKneezen on Boeginoezen worden gerekend en als 
derdo het Maleische oerras, waartoe zouden bohooren, 
bchalvc do Min an gkabau- Maleiers, de Malaka- 
Maleiors, Atjehers en Javanen. 

Hagen ziet in de M. Maleiers eon kruising van het 
Maloischo oerras (Oermaleiers-Indonosiers) met vreemde 
ole men ten. Deze opvatting vindt men ook bij Deniker: 
„On pent se demandor si les Malais (e'est A dire les Malais 
proprement dits de la presqu' ile Malaise et de Mcnang-
kabau dans Sumatra, ainsi que les Javanais, les Sonda- 
nais, et „les Malais,, riverains des autres lies) ne sont pas 
une nation mixte, issue du mdlange des Indon6siens avec 
les 6Iements divers, bir- mans, negritos, hindoes, chinois, 
papous etc .. ?‘‘ 

De huidklcur der M. Maleiers is in don regel eene 
lichtbruine, niet zelden met eeno ietwat roode of 
bruingroene bijtint. De vrouwen zijn over het algemecn 
lichter van klour dan do mannen. Do huid voclt week, 
fluweclaclitig en koud aan. De nagels der hand laat men 
gaarne lang groeien, vooral van duim, ringvinger en pink; 
bovendien worden zij vaak rood geklourd. De kleur der 
oogen is donkorbruin, het haar is bruinzwart en vaak 
golvend. De baard en snor zijn in den regel slechts zeer 
weinig ontwikkeld. Ook op liet ovorige lichaam is de 
beharing go- woonlijk gering. Bij 40% der door Kleiwcg 
de Zwaan onderzochte lieden (5G9 in aantai) vond hij 
schuingeplaatstc oogspleten; bij 25% zag hij een 
Mongolenplooi. Hij onderscheidt, wat }iet gelaat betreft, 
twee typen, n.l. een smal on fijn type en een grof, minder 
intelligent typo. Hot eorste is gekenmerkt door een lang cn 
sinal go- laat, lioog on gowelfd voorhoofd, hoogo smallo 
en niet zelden convexe neus, dunno lippon, weinig 
uitgesproken of gccji prognathic. Bij hot grove typo heeft 
men een breed on plat golaat, met uitspringende 
jukbeenderen, brccdon, ])]atton on vaak concavou neus, 
wijd uitstaande jieus- vleugcls, dikke Jippen, duidelijko 
prognathic, laag voorhoofd, dikwijls oen Mongolenplooi. 
Hunne tanden laten do Minangkabauers vaak vijlen on 
bovendien kleuren zij de overblijvendo tandstompen 
zwart. Vaak brengen zij nog in do govijldo tanden stukjes 
goud in. Tegenwoordig editor stollen vele M.-Maleiers, 
vooral do kustbewoners, prijs op ongevijlde, witte tanden. 
Struma komt by vrouwon zoowel als bij man non zecr 
veelvuldig voor. Jongens zoowel als moifljes worden 
besneden; bij do meisjes wordt daarbij een klein stukjo 
van de clitoris afgosnedon. De vrouwen makeii groote 
gaton in de oorlellen voor de oorsieraden. 

Als gemiddelde lichaamslengte gooft Kloiwog 
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do Zwaan op 157 c.M.; als kloinsto maat vond hij 141 en 
als grootste 173 c.M. Aan do kust vond hij een grootero 
lichaamslengte dan meor in het binnenland. Do 
spanwijdto vond hij gomiddcld 7,74 c.M. grootor dan do 
lichaamslengte. Als rolatieve armlongte (d.w.z. in 
verhouding tot do lichaamslengte) wordt opgegoven 44, 
50; als relatieve totalo bocnlengto 53, 62. Do absolute 
lengte dor hand is gemiddeld 16,85 c. M. Zeer vaak ziet 
men een zeer groote tusschenruimte tusschen den grooten 
en tweeden tcon en bovendien eeno binnenwaartscho 
kromming der twee buitenste tcenen. De index cephalicus 
is gemiddeld 82,18; bij 2,3% was do hoofdwijzer kleiner 
dan 75, bij 23% tusschen 75 en 80 en bij 74, 5% grootor 
dan 80. Slechts 1,6% bleken te zijn chamaeprosoop 
(gezichtsindex kleiner dan 75), 80%?'mesopro- soop 
(gezichtsindex tusschen 75 en 90) en 士 19 % 
leptoprosoop (morphologische gezichts- indox grooter 
dan 90).Het haar, dat gitzwart en grof is, dragon de 
mannen over het algcmeen kort afgesneden; in enkele 
streken echter hangt het tot op de schouders of is het in 
een knoop onder den hoofddoek samengebonden. Soms 
wordt tot op den jongelingsleeftijd ddn lange lok 
gespaard, veelal ter aanduiding van een bijzonder beroep 
als ma'indang-spelor e.d. Do vrouwen maken zich een 
kapsel, dat verschilt naar de landstreek, waar zij wonen. 
Het haar is bij dezen of in een strik opgenomen, of op het 
midden van het hoofd geschciden en van achtoren tot 6en 
vlecht gobracht, 6f wol — en dit is vooral op de 
hoofdplaatsen het geval — er is zonder hulp van spelden, 
tegen het aclitorhoofd een sierlijke wrong van gemaakt, 
bekend onder den naam van k o n d 6. Bij de kind cron 
wordt het gchcel of gedccltelijk weggeschorcn； 
gewoon- 1 ijk hceft men daarbij 66n, twee, drio of meer 
bosjes (mcestal cen on even aantal) latcn staan, die of 
uitgekamd 6f gevlochten en dan aan do uitoinden mot con 
wollcn kwastjo of een amulet versierd zijn. Zindelijk is 
men op den haardos over 5t algemcen niet, zoodat do rein 
held orvan in hooge mate to wonschon overlaat. De 
meesto Biannon dragon geen baard ； die bij ouderon van 
dagen is mccstal dun en schraal. Gowoonte is het oin met 
een ijzeren tan got jo do baardharon en tie l)aren onder do 
oksels en bij do schaamdeolen uiltetrekkcn, dit laatsto 
zoowcl bij vrouwen als niannon. 

Bij feestelijko gelcgen heden, en meor ma Ion ook in 
hot dagelijksch lovon, worden kindoren on jongeliedcn 
ingowrevon met eon wit blan- ketscl, in de Padangscho 
Bovenlanden b a d a k genoemd, waannede mon borst, ar 
mon, voor- hoofd cn wan gon goheel bestrijkt of hior on 
daar slcclits enkelo inouchcs aanbrongt.Meormalon 
vertoont de huid, dio over hot algeineon donkor- bruin, 
bij sonimigcn vaaJgeel is, licht gokleurdo vlokjes, p a n a 
ii goheeten en voor zeer fraai gehouden ； bij sommige 
man non on vrouwen treft mon op do huid groote, 
roomgelo vlokken aan en daaraan gaat niot zelden het 
verschijnsel gopaard, d at wonkbrauwen cn oogledon wit 
zijn. 

De klecderdracht van de Mlnangkabausche bevolking 
is zeer uiteenloopcnd. Wannoer do Minaiigkftbauor thuis 
is of den arbeid op hot veld vorricht, draagt hij 
gewoonlijk niets mcer dan con hoofddook on een kortc 
broek of cen lap, dio slechts even over do kniciin reikt on 
oni do len- denon is vastgebonden. In hoofdzaak bestaat 
do 

kleeding van don man anders uit con hoofddoek, con 
buis, ccn saroong, cen gordel, een brook en con s a p o o 
t a n g a n. Do hoofddoek is ver- vaardigd van con 
viorkant stuk bont of zwart katoon; do eorsto wordt met 
rijstatijfsel geatoven, over do knie in vorschiHendo 
vormcn gewroven, on aan do uitoinden dichtgeknoopt of 
met cen naald of eenig scherp voorwerp, bij wijze van 
speld gebruikt, vastgestoken; de laatste, veelal vorsierd 
met een stiksel van rood garen of goud- draad, met goud 
passement of gouden lovertjes, wordt ongesteven 
gevouwen, Die van den pang- hoeloe — do d 6 t a 
pandjang o f d 6 t a b a k a t a h — bestaat uit een langen, 
zwart katoencn dock, eigenaardig geplooid en ala tul- 
b&nd. om hot hoofd gewonden. Het buis, gewoonlijk van 
blauw of geblocmd katocn vervaardigd, is op 
verschillende plaatsen en bij onderscheidene personon 
zeer uiteenloopcnd van fatsoen. In de Padangsche 
Bovenlanden o. a. zijn de mouwen ervan wijd en komon 
dezo slechts totdenelleboog, terwijl zij in de armsgaten 
met ccn tusschcnzetsel van katoen of gouddraad zijn 
voorzien ； die van de bowoners der Zuidelijk gelegen 
negorijen heb- ben lange mouwon en aan de buitenzijde 
ecu of twee zakken. Hior draagt men het van voren open, 
aan den hals allecn met een bandje, haak of knoop 
dichtgemaakt, daar weer is het van voren gesloten en 
alleen aan de schouders of op de borst wat opengesneden, 
enz. De s a r o e n g is een katoenen rok, zonder plooien, 
van boven on van onderen even wijd ； zij wordt in den 
regel tot boven do knieen opgetrokken en om de lendenen 
gewonden, doch ook wel los om de schouders geslagen; 
do alledaagsche is dikwijls van Europcesch maaksel of op 
andere plaatsen van den archipel vervaardigd ； do feest-
saroeng echter gewoonlijk inlandsch fabrikaat en rijk met 
gouddraad doorweven. De gordol, dien de Mi- 
nangkabauer bij den arbeid draagt, is van katoen, laken of 
loder gemaakt, maar ook wel van rotan gevlochten； hij 
is dikwijls zoo ingericht, dat hij tot bergplaats van geld 
kan dienen. Die, welke tot de feestkleeding behoort — k 
a b 6 - p i n g- g a n g — is van zware eigen gewoven stof, 
rijk met gouddraad bewerkt en van lange, van voren 
afhangendo franjes voorzien. De adat-hoofden dragen 
aan den gordel dikwijls een gouden buik- plaat,' waarop 
in het midden een nagemaakte edelsteon is aangebracht. 
Do brock komt even- cons in vorschillendo soorten voor, 
meest alge- meen ochter wordt do s a r a w a a t j d h ge- 
dragen. Doze is van wit, zwart of bont katoen gemaakt — 
als feestkleeding van gcruit katoen mot donkorbruine 
randen —heeft een kort kruis on korto pypen, aan do 
binnonzijde waarvan ruitvormigo stukkon katoen, 
mcermalen mot gouddraad geborduurd, cn reikt tot even 
over do knio. Eon brook, met do vorigo overeenkomen- 
do, is do s a r a w a bakatoea, die aan do uitoinden dor 
pypon nauwsluitond is. Do s a- r a w a p a s a 1 6 w a uit 
den adat-tijd — dien van cigon bostuur — afkomstig, en 
nog gedragen in do onftfhankelijke Minangkabauscho 
landcn, is van twoo vorschillond gokleurdo stukken dook 
gemaakt. Do s a p o o-t a n g a n is oen viorkanto bonto 
dook, meestal over don linkorschouder ge- dragon; aan 
do punt, dio op do borst afhangt, zyn ringon on 
oorlepeltjes, alsook hot tangotje om do baardharon uit to 
trokken, bovestigd. Vcel overeenkomst mot do s a p o c t 
a n g a n heeffc 
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de k a i n b a s a h a n, een langworpig vier- kante doek 
van wit of zwart katoen, over den schouder of om het 
middel gedragen on bij het baden als zwembroek 
dionende. 

De “geeste昉ken" kleeden zioh op Arabischo wijze 
met eon rozenkrans in de handen en sanda- len aan do 
voeton. Zij dragon meestal een wit onderkleed 一 I a n t 
a r i — eon wijd opper- kleed — djoebah — beido tot op 
de vooten afhangondo en hebben op hot lioofd oen witte 
k o p i a h, waarover een s a r o b a n of tulband van cache 
miro of minder kostbare stof. 

Tot do hoofdbodekking dor mannen en ook der 
vrouwen kunnen o.a. nog gebracht worden: do toedoeng, 
een kegelvormigo hoed van bamboo, pandan-bladeren of 
van de bladschecden van bamboe, doch als feesttooi voor 
de panghoe- loes ook wel van gee! koper vervaardigd; de 
k o p i a h, een soort van kalotje van rotan of wit katoen
； en een model van houten hoed, die geheel verguld is 
en op een helm gelijkt. Zoo ook behoort nog tot de buizen 
het korte katoenen badjoe boeniBn, dat in den adat-tijd 
onder het blauwe werd gedragen, benovons het lange, 
wijde, van rood laken vervaardigde buia der 
voorvechters. 

De kleoding der vrouwen bestaat hoodzakelijk uit een 
kain, een badjoo en eon salendang. De kain, die in het 
dagelijksch leven wordt gedragen, is een langwerpig 
vierkant stuk wit, zwart of donkerblauw katoen, dat om 
het lichaam wordt geslagen, op de heupen wordt 
vastgemaakt en tot op de voeten zoo afhangende, dat het 
linker- boen onder het loopon bijna tot aan de dij wordt 
ontbloot. Over deze kain k a i n d a 1 a m 一 dragon do 
vrouwen van Soepajang, Siroekam, Alahan Pandjang, 
Lolo en Soengai Pagoe meestal een rooden of zwarten 
katoenen doek 一 k a m- b d n o f landjB n一 welke tot 
aan de knieen reikt. Bij wijze van gordel om het middel 
gesla- gen, houdt de t j a w 4° of k a b 站 pinggang — 
een anderhalf of twee meters lange, smalle lap katoen, 
boide kleedingstukken op； er is daarbij geen enkele 
band of knoop aange- bracht; de beide uiteinden van de 
kains worden om elkandor gedraaid en het 
bovengedeelte, alsdan de ceintuur van don rok 
uitmakende, een paar malen naar buiten omgerold. 
Oudere vrou- wen dragon over deze kleedingstukken nog 
wel een bad joe, doch over *t algemeen blijft anders het 
bovenlijf bloot. Het b a d j o e — een soort van hemd mot 
lange en nauwe mouwen 一 is doorgaans blauw en aan 
den pols gesloten door een rij metalen knoopjes, een haak 
en oog of trens. De salendang — een stuk katoon, drie 
kw&rt meter breed en oon paar motors lang — wordt tot 
velerlei doeleinden gcbezigd; zij wordt om het hoofd 
gewonden als hoofddeksel, om de londenen of over de 
echoudors goslagen; of als draagband gebruikt voor hot 
kind, dat de moeder op den rug of tegen do heup bij zich 
heeft. Waar de vrouw uitgaat zijn deze kleedingstukken 
kleuriger en sierlijkor gem&akt; de mouwen der badjoe's 
b. v. zijn dan kort en wijd en prijken dan dikwijls in de 
zijdon met driehoekigo, van gouddraad geweven 
ingezettc stukken; de kains zijn dan veelal omzoomd met 
een rand van go- bloemd katoen of met gouddraad 
doorweven, van welke kains de vrouwen van de L Kota 
e.r niet relden twee of drio boven clkander aan hebben. 
LjDe sieraden, die de Minangkabausche vrouw 

draagt, zijn in hoofdzaak: oorhangors, haarver- sierselon, 
armbandon on vingorringen. De eer- ste — s o o b a n 
g‘8, 1 o n t a's, soontiang^ enz, — vooral vertoonon in 
vorm en grootte een rijke verscheidenheid; over *t 
algemeen zijn zij cylinder-of schi)fvormig; van do laatste 
heeft de plaat in sommige landstreken meermalen eon 
middellijn van 11 centimeters; men maakt ze van hout, 
koper, zilvcr of goud, doch ook eenvoudig van een 
opgerold stuk pandan-blad, waarop eon rood lapje lakon 
met een opongeworkt, zilveren plaatjo is vastgenaaid. 
Als haarversierselen draagt men o. a. in den haarstrik en 
achter de ooren bloemcn en bladercn — b o o n g 6 s a n 
g- g o e a — die dikwijls van goud vervaardigd zijn, of 
bovestigt men een gouden plaat aan don haarwrong — t 
i t i 6 sanggoe 互 of heeft men een tooisel van dit metaal, 
in don vorm van een hoorn op het hoofd — t a t a h k o e 
n d a i. Do armbanden bestaan meerondeels uit koporen 
of glazen kralen, die saamgeregon en in strengen om de 
polsen gewonden worden ； dikwijls ook zyn zij van 
goud vervaardigd en hebben zij een buiten- gowoon 
grooten omvang. De vingerringen zijn 6f uit een 
klapperdop 6f schelp gesneden, 6f van koper en van 
Europeesch maaksel, ingezet mot glazen steentjes van 
allorlei kleur, of ook van zilver of goud. Bij het 
feestgewaad van eon vrouw treft men doorgaans ook den 
gouden na- gel — k o o k o e a m 6 h of k o o k o e t j a n 
g- g a i — aan, dio aan de pink van de linkerhand wordt 
gedragen. 

Wat de kinderon betreft, deze loopon tot hun vijfde of 
zesdo jaar naakt of bijna naakt: zij zijn alleen gotooid met 
versierselen aan het haar, om den hals, met name een 
djimat, het middel, do armen en onkela. Vo6rdat de 
jongen een broek of saroong ontvangt, krijgt hij een buis; 
het eerste kleedingstuk van het meisje is de kain. De 
hoofddoek van de grootero jongens is zoo- danig 
gevouwen, dat do kruin van het hoofd onbedekt blijft. 

Onder de waponen, wclke bij den Minangka- bauer in 
gebruik zijn, vindt men do Europeesche jachtgeweren, 
dio do oude ad at- of lonlgeweren zonder vizier of korrel 
geheol verdrongon hobben on eon groote 
verachoidenheid van blanko wapc- non, zooals krissen, 
laneen, zwaarden, dolken, enz. Dozo zijn over *t 
algemeen van inlandsch maaksel en zeer dougdclijk 
bewerkt. De groep orvan is niet zolden keurig 
uitgesneden en met odelgestoenton bezet, de scheedo van 
zeldzaain hout gemaakt en mot goud gomonteerd ； aan 
die, welko orfstukken zijn, wordt meermalon boven- 
natuurlijko kracht toogeschrevon. Tot de wape- nen, kan 
nog gobracht worden do slinger — o e m b a n tali wolko 
van touw gemaakt is en gobruikt wordt voor hot dooden 
of verdrij- ven van schadoIijkG dioren uit de bebouwdo 
velden. 

Het karakter van den Minangkabauor ver- toont don 
Europooschon waarnomer naar den Europeeschen 
maatstaf van booordeeling nicer ongunstige dan gunstigo 
trekkon. Gehecht aan voorvaderlijke zeden en 
gowoonton, is hij stijf- hoofdig en weinig voor 
overtuiging vatbaar; een beleediging verged hij niet licht, 
doch tracht hij meestal in het gohoim te wrekon door den 
beleediger in diens persoon of goederon te bena- 
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deelen; aan berisping of straf onderworpt hy zich ochter 
zonder wrok; hij is over het algemeon ijdcl en 
wantrouwend, vaak eonigs- zins bemoeizuchtig, 
vrijmoedig in zijn optre- den ook tegenovor meerderon, 
zelfs ten opzichto van invioedryko porsonen ； 
orkentelijk voor go- noten weld ad on zijn slechts 
weinigen; aan over- matig eten, vooral bij feestelijko 
gelegenhoden maakt hij zich maar al te dikwyls 
schuldig/zin- delijkheid ten aanzien van lichaam, 
klcedihg en woning betracht hij zelden, doch onder den 
in- vloed van het meer on meor zich uitbreidend 
onderwijs is hierin de laatsto jaren vooruitgang te 
bespeuren. De Minangkabauer vindt luid- ruchtigheid 
onbehoorlijk； hij is echter een minnaar van gezelschap 
en praat en disputeert gaarne; van dronkenschap heeft hij 
een grooten afkeer； het gebruik van betel en tabak —de 
eerste als pruim en de tweede als cigarette — is onderhen 
zeer algemeen, en vooraleerstgenoemdo heeft in het 
huishoudelijke leven een hooge betee- ken; over het 
algemeen kan men hem gastvrij noemen, vooral 
tegenover bekenden； de vreem- deling, die belang stelt 
in zijn omgoving en zich eenigermate in zijn taal weet 
uit te drukken, geniet spoedig de bewijzen van 
toenadering en vriendelijkheid; tegen pijn gehard, 
doorstaat hij ze meestal met grooto kalmte; mag men 
hem niet direct lui noemen, een arbeidzamen aard kan 
men hem evenmin toeschrijven; hij doet niet meer, clan 
hij doen moet, om in zijn onderhoud te voorzien en kan 
uren achtereen in algehoele werkeloosheid doorbrengen. 

Opvoeding in de ware beteekenis van het woord 
ontvangt het Minangkabausche kind zeer weinig of niet; 
het wordt reeds spoedig aan zich- ze]f overgdaten en 
moet op jeugdigen leeftijd zijn krachten voor de 
instandhouding van hot huisgezin ten beste geven, 
waarbij nog komt, dat het vaderlijk gezag door de 
cigenaardige in- richting van het familieloven, veel te 
weinig to beteckenen heeft om de opvoeding degelijk te 
docn zijn. Tot voor weinigo jaron verstoken van goed 
onderwijs en niet vccl meer golecrd hebbend dan een 
weinig gebrokkig lezen on schrijven in Arabise he 
karakters, kon zijn ontwikkeling geen ruimo vlucht 
nemcn on bleof het rijk dor weten- schap voor hem zoo 
goed als gesloten. Toch is hij voor ontwikkeling in vrij 
groote mate vat- baar, en waar zijn Icergiorigheid 
genoegzaam voidaan en gcloid wordt, toont hij niet 
zelden in velo vakken evenveel kennia te bezitten als eon 
Europcaan, die ter school is geweost. Voor rekenen, 
aardrijkskundo, dior-, plant- en werk- tuigkunde bezit hij 
over hot algcmccn veoJ aanleg, schrijvon (loot hij 
doorgaana zeor fraai en teoko- nen naar hot voorbceld 
niot onvordienstolijk. Do vorsicringen op wapenon on 
huisraad, het snij- on schild cr work aan wonin gen, do 
patronen van vlechtwerk en woofseis en het fraaie fili- 
graan, dat do goudsmeden vervaardigen, gevon het 
bewijs, dat het hom niet aan kunstzin ont- brcckt. 

huisclijk en maatschappclijk levon is echter to 
weinig afwissolend, do blik op vreemdo toonoolon to 
zeldzaam, dan dat daar bouwstoffon gevonden kunnen 
worden voor bclangrijko productcn van proza en poezie. 
Muziek of toon- kunst worden al even weinig door hem 
bcoofend ； lustig, vroolijk zingon kent hij niet; waar hij 
zich in gezang uit, is dit veelal ecn klaaglied, dat 

getuigt van melancholische, verdrietigo stemming. De 
muziekinstrumonten, bij de Minang- kabauora in gebruik, 
zijn in hoofdzaak een soort dof klinkende trommen, meor 
holder klinkende kopcren bekkens en border), kleine 
fluiten, be- staando uit een rijatstcngcl cn grootcro van 
bamboe vervaardigd en een eigenaardig model van 
driesnarige violen. Zij dienen doorgaana ter begelciding 
van den dans, waarmede zich in de Bovenlanden 
gewoonlijk alleen mannen bezig houden, doch waaraan 
in andere streken vooral meisjes en ook jon gelin gen zich 
wijden. Over het algemeen is de Minangkabauer een 
harts- tochtelijk spcler； aan hanengevechten had hij 
eortijds meermalen den ondergang van zijn gezin te 
wijten; ook duiven, kwartcla en krekels laat hij met 
elkander vechten ； de meesten kennen het t j a t o e & — 
een soort van damspel — en het tjongka。一 een bakspel 
— met welk laatste in de Padangsche Bovonlanden ook 
vrouwen zich verlustigen; van kaart- en andere 
dobbelspelen vindt men vele liefhobbers. 

In do geneeskunde is de Minangkabauer zeer 
achtcrlijk gebleven； geschriften over deze weten- schap 
worden niet aangetroffen. Het ontstaan van ziekten wordt 
groo tend eels aan den in- vloed van boozo geesten 
toegeschr&ven, en for- mulieren, waarbij bespuwingen 
van allerlei fijn- gekauwdo zelfstandigheden een 
voorname plaats innemen, dienen om ze te verdrijven. 
Het werk van Dr. J. P. Kleiweg de Zwaan. ,,De Genees-
kunde der Menangkabau-Maleiers,1 verschaft hie rover 
vele gegevens. 

Do Minangkabauers z可 n Mohammedanen, doch 
hebben van het wezen van den Islam slechts zeor weinig 
bogrip； hun godsdionst be- paalt zich dan ook tot het 
voldoen aan enkele voorschriftcn, zooals het opgaan naar 
het bede- huis op Vrijdag, het verrichten der dagelijksche 
gebedon, het vasten, en het doen van vele my- stieke 
oefeningen onder leiding van sj仓ch's. In de laatste jaren 
heeft een van Mekka uit gelcide, zuivorendo, vele oude 
ketterijen en volksbijgeloof omverwerpende, orthodoxe 
stroo- ming het moh&mniedanisme der ilinangka- bauors 
belangrijk gewijzigd, hier en daar zelfs in 
panislamistischen zin, — Hun eigenlijke godsdienst komt 
in hoofdzaak overeen met dien der natuurvolkon on is die, 
welko volgena de nieuwere godsdionstwetenschap 
animismo wordt goheeten. Zij openbaart zich. in twee 
leerstuk- ken, nl. Io. alles in do natuur, in dieren- on 
planton werold, hot bewerktuigdo zoowel als het 
onbewerktuigde heeft een ziel; 2o. de ziolon of gocston, 
in do voorwerpen aanwezig, hobben do macht deze te 
verlaten, on be- lichaamd rond to dwalen en in andere 
licha- men ovortogaan. 

Volgens den Minangkabauer heeft do mensch tweo 
zielen: de n j 6 en de s o e m a n g d*, do oorsto is de ware, 
de workolyke ziel, die van het lichaam afscheid neomt 
eerst bij den dood on door don engcl Gabriel voorloopig 
gebracht wordt naar hot homolruim, om do plaats to 
aanschouwcn, dio zij in do eeuwigheid zal or- langcn. 
Naar de aarde toruggevoerd, plaatat zij zich op den zoldor 
of den n ok balk dor oudor- lijko woning, waar zij 
honderd dagen vortoeft om, voor zij voor goed naar het 
zielenland — do kampooang a c h r i a t of n a g a r i 
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k a k a 1 — vertrekt, nog eenigen tijd to ver- wijlon op de 
m 6 d j a n, d. i. do twee stoenen, op het graf van den 
overledene. Eene and ere meening is, dat de ziel, na 
verloop van honderd dagen, het were'druim ingaat en zich 
hior verder ophoudt op bergen, groote boo men, in 
bosschen, steenen en bronnen. Zulko plaatsen staan dan 
ook in een reuk van heiligheid en niet zclden wordt er den 
afgostorveno een offer gebracht. Van daar ook breiigen de 
ziolen, gewoonlijk op Donderdagavond of op feestdagen, 
bezoe- ken bij de familielcden. De s o e m a n g efr, ook 
wel n j a o r e h a n — d. i. een ziel, dio ver- dwijnt — 
wordt gehouden voor datgeen, wat wij levenskracht, 
bowustzijn noemen. De Mi- nangkabauer beschouwt haar 
als een wezen, dat een wil, een denk- en govoelverniogen 
be- zit en, onafhankelijk van het lichaam bestaande, dit 
hetzij willekeurig, hetzij gedwongen ver- laten kan. In het 
eerste geval ontstaan er droo- men, daar zij andere 
soomangefr,s ontmoet en met deze spreekt; het laatste 
openbaart zich in schrik, angst en ziekte. Evenals zij uit 
het lichaam kan heengaan, kan zij daarin terugkeeren ； 
waar men haar hiertoe d win gen wil, zooals b. v. bij 
ongesteldheid, wordt de hulp van een geneeskundige — d 
o e k o e n — ingcroepen. 

Omtrent den vorm of de gedaante, waarin de 
soemange6, het lichaam verlaat, is de op- vatting 
verschillend. Sommigen beschouwen haar als 
onstoffelijk; anderen echter bewcren, dat zij als 
homunculus, als vlieg of als vogel van haar omhulsel 
beengaat en daarin terugkomt. Deze laatste voorstelling 
mo gen wij, afgaande op den inhoud van enkele 
tooverspreuken, die voor haar terugroepen gebezigd 
worden, als de oorspronkelijke houden. 

De plaats, waar de s o e m a n g efr in het lichaam 
haren zetel heeft, weet de Minangka- bauer niet te zeggen 
； dezen stellen zich voor, dat het *t hart is, genen houden 
er het gansche lichaam voor. 

Als uitvloeisel van de meening, dat de ziel onaf-
hankelijk van het lichaam bestaat, vindt men bij den 
Minangkabauer het geloof aan heksen, ondor welke de p 
a 1 a $ i° een van de meest gevreesde is. 't Z§n personen, 
die de macht bezitten om zich des nachts het hoofd van 
den romp to schcuren en het uit spoken te laten gaan, of 
wel dit helsche werk met hun gehcele lichaam te ver- 
richten. In hoofdzaak hebben zij *t op de graven gemunt, 
van waaruit zij door een aanhoudond zuigend geluid den 
doode d win gen optestaan om hem op een eenzame plaats 
te verslinden. Als kenteekenen van iemand, die p a 1 a s 
is, gelden gewoonJijk buitengewoon groote ooren, ver 
van het hoofd staande, en een schuine, glui- pende blik. 
Een andere uiting van bovengenoem- de meening is de 
lykanthropie, die men o.a. bij de Korintjiers aantreft Bij 
dezen Jeeft nJ. de o e r a n g tjindakoe, die zich van 
mensch in tijger of in varken kan veranderen en in deze 
gedaante van slapende menschen de hapten verslindt. Zij, 
die tot deze wezens be- hooren, missen, naar men regt, een 
geul in den bo venlip. Op het geloof, dat de zicl het 
lichaam kan verlaten, berust ook het zoogenaamdo 
manggasiang, een too very, waarmede een wraakzuchtige 
minnaar de soemange^ weet weg te voeren van de vrouw, 
die hern af- 

woes en haar zoodoendo in een toostand van razornij 
brengt, bekend ondor den naam van s i djoendai en 
veolvuldig onder do vrou- won van do Padangschc 
Bovenlandon voor- komondo. Als booze geesten komon 
verdor bij den Minangkabauer voor do 1 i b i 1 i h, do m 
a b a u-b o e n g 6, do m a m b a n g, do djoembalang, onz. 
Het bezit van een soomange6, wordt ook toegeschrevcn 
aan plan ten, dieren on levenlooze voorworpen. Van de 
eorste geniet o. a. de rijst een groote vereering in hare i n 
d o e a p a d i — moeder van de rijst — d. z. enkele halmen 
of korrels, die Sa- ning Sari, de beschermgecst van 
genocind gow s vertegenwoordigen en ten opzichto 
waarvan bij het planten, oogsten cu bewaren van de rijst 
oen menigte ceremonien in acht gen omen worden. 

Van de dieren zijn het vooral de tijger, de buf- fel, de 
slang en enkele vogels, die in het bezit van een ziel zijn 
en die men daarom in legenden meermalon als menschen 
s pre kendo cn hande- lende vindt opgevoerd. Onder do 
levonloozo voorwerpen vindt men o. a. van krissen, 
zwaar- den en dolken vermtld, dat zij dit doen. 

De Minangkabauer hecht aan het geloof van 
wedergeboorto in een dier, Do metamorphose heeft 
geleidelijk plaats. Volgena sommigen ge- schiedt zij 
slechts eenmaal cn gaat de ziel, nadat het dier gestorven 
is, naar het zielenland over； anderen hebben de 
opvatting, dat de wedergeboorto van mensch in dier en 
van dit in een ander dier zevenmalen gebeurt en er daarna 
van het eenmaal als mensch bestaande niets meer 
overblijft dan aarde. 

De metamorphose is erfelijk in een familie, hetzij 
voor alle, hetzij voor slechts enkele leden ervan; de 
herinnering aan een vorigen levens- toestand blijft daarbij 
bestaan. 

Als uitvloeisel van dit leerstuk vindt men het geloof 
aan eene verwantschap van menschen met dieren, 
bcpaaldelijk met die, waarin de afgestorvene 
isgeincarncerd. ZuJke dieren worden met eerbied 
behandeld cn hebben bijzondero namen, om hen te 
streelen of hun booze gezind- heid te matigen ； het zijn 
voornamelijk do tijger en de krokodil, doch ook enkelo 
visschen en zelfs varkons on muizen. Ln verband met 
doze opvatting staat o. a. die, dat menschen uit dieren 
kunnen goboren worden； de stamvaderH van do 
Minangkabausche bovolking der Pad an g- scho 
Bovenlandon b： v. zijn uit een tijger, een hond on eon 
kat gesproten. Do legendc” wijzen verder op het bestaan 
van het geloof, dat do geboorto van eon mensch of dier 
kan plaats hebben zonder den vlecschelijken oingang met 
den man en plan ten hierbij ee» grooto rol vervullen. De 
T o e a n k o e n a n K j r a- maG — de H e i I i g o — van 
Koto Gad a ng o. a. had eon moeder, die z wan ger we rd 
door het drinken van enkele waterdruppels, op een kaladi-
blad gevonden 】)；de Vorstin van Minang- kabau, over 
wio gesproken wordt in de Tjin- doer Mato, werd moeder 
ten gevolge van het eten van een stuk klapper； de 
overigo deelen werden genuttigd door een buffel, ecn 
paard en een kip, en daaraan hadden de stier si Binoeang, 
de hengst si Goemarang on de haan si Ki nan tan het leven 
te dan ken. 

')Zie: Een Menangk. Heilige door Gerth van Wijk, 
T. v. h. Bat. Gen. XXIV, bl. 224, 
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In vorband mot bovongonoomdo opvattingon staan de 
menigte van pantangan^ — ver- bodsbopalingen, — die 
men ten opzichto van vorschillonde planton en dieren, 
zooals b. v. togenover de rijst, den tijgor, don olifant, de 
krokodil, onz. aantreft, on waarvan do over- troding 
allorlei nadeeligo en ongelukkigo govol- gen heeft. Uit 
de boschouwing, dat alles bo- zield is en het levon 
hiernamaals slechts een voortzotting is van hot nardsche, 
zijn de ver- schillende gebruiken voortgevloeid, die men 
togenover den afgestorvene in acht neemt, doch dio 
onder den invloed van den Islam eeno andoro botoekenis 
verkregen hebben. Behalve de doo- den malen en 
doodenfeesten, die op den 3den, 7den, 40sten, lOOaten 
dag en verder elk jaar, in de maand s j a frb a n gevierd 
wo rd on, heeft men in sommige atreken do h i 1 a n, een 
dans, gewoonlijk door do vrouwelijke famyieleden on 
kennissen uitgevoerd ter eere van hem, dio in den 
vreemde is gestorven ； plaatselyk bestaat dit gebruik 
ook voor aanzienlijken, in hun eigen kampong gestorven. 
In Soengai Pagoo wordt de overledene in zijn beste 
kleeron ge- kleod en zijn kris, goudon en zilveren 
sieraden ben evens zijn kostbare kleedingstukken in de 
lijkkamer tentoongesteld, terwijl van aanzien- lijken het 
lijk niet zelden eerst naar de moskco wordt gebracht, om 
er voor te sambahjang of om zoo te zeggen cen lijkdienst 
voor te hou- don. Ook in and ere streken treft men dit go- 
bruik aan en bestaat, onder meer andero cere- monien 
nog die, om de lippen van den doode mot sirihspeeksel 
rood to maken, hem een bran - dende sigaar in den mond 
to steken, de haren uit te kammen en met oen scherm 
boven het hoofd tegon een stapel fraaic kussens te 
plaatsen. 

Voor den Minangkabauer bezitten tai van kunst- en 
natuurvoorwerpen bovenaardscho krachten, geluk of 
onheil aanbrengendo eigon- schappen; zij zijn wat hij 
noemt b a t o e a h of t i 1 a k d. Een merkwaardig 
voorbeeld van zulke fetissen vindt men o* a. in de rijks- 
sioradon van den Toeankoo van Pasimpai in do 
Padangscho Bovonlanden, waarovor men lezen ken bij 
Van Haswelt in hot work over Midden- Sumatra. In 
verschillondo logonden leest mon van kleedingstukken, 
wapenen, ringen, cnz., die als zoodanig voorkomen; bij 
vrouwon, puarden, duiven, onz. wijzcn verschillendo 
kon- teckencn — o. a. de p o e s a r's = kruinon — aan of 
hun bezit ongeluk of voorspoed met zich brougt. 

Arnulotten zijn van algomoon gobruik; de kost- 
baarsto zijn o. a. de r e n o, oen glanzond stukjo been in 
het voorhoofd van con tijgor of oon hoi gJinstcrond 
gcdoolto in het goud ； (volgens som- migon do 
goheimzinnigo glans, uitgaando van plaatson, waar zich 
bijzondore voorwerpon bo- vindon); de m o o n t i k 6*8 
of bczoarsteonon, do t j i n t 6-t j i n t o, oon tooverring, 
onz. 

Volgons do opvatting van den Minangkabauer zijn or 
ta.1 van voorwerpen, waarin of waarbij kwado of goedo 
goeston huizon en dio daarom s a t i (= s a k t i) zijn; zoo 
ook zijn sonimigo plaatson a r a m a t = heilig, door do 
graven van voorouders of vrom。priesters. 

Wat botreft do mconing, dio de Minangka- bauor van 
hot hcelal heeft, dozo komt in hot kort hiorop nedcr. De 
aarde is con platte schijf, rus- tondo op do puntigo ho rens 
van con groot rund, 

dat op cen ei staat, welk ei gelcgon is op den rug van eon 
visch, dio rondzwemt langs de opper- vlakto van do 
wereldzee, waaronder nieta bestaat dan dikko duistemis. 
Aardboving ontstaat wanneer eenig insect het rund in 't 
oor steekt ； dondor zijn do gowcorschoton, dio de 
engelen op al to vormotele geesten in het luchtruim 
lossen； bliksem is do wecrschijn van den reuzen- 
zweep, waarmede zij oproorige geesten kastijden. Het 
hemclgewelf bestaat uit zeven verdiepingen, te heerlijker 
on kostbaarder naarmate men nadert tot het verblijf van 
Allah, den oppergeest, wiens troon is vervaardigd van de 
kostbaarste diamanten. Aan dat gewelf wordt de zon 一 
uit louter vuur bestaande — voortgetrokken door 
hemelnimfen in blinkendo gewaden, en weerkaatsen 
millioenen fakkels hun glans ter verlichting van het 
aardrijk. Waar zon- of maansverduistering zich 
vertoonen, is dit een teeken, dat dio hemellichamcn ziek 
zijn. In het groote heelal leven talrijke geesten, de die- 
naren van Allah, den Schepper, den Toeankoe Koeaso — 
den machtigen Heer — zooals hij wel genoemd wordt. 
Zij zweven door het luchtruim boven bosschen, velden, 
bergen en wate- ren； zij bewonen spleten en spelonken, 
hooge boomen, bronnen on putten. In het schimmen- rijk 
is het leven golijk aan dat op de aarde; men vindt er fraaie 
dorpen met wegen, tuinen en speelplaatsen; ieder heeft 
daar zijn bezigheden ； enkelen slechts gebieden, velen 
gehoorzamen en doen den arbeid ； men verlu^tigt zich 
daar in spel, zang, dans cn paardrijden, men vecht en 
dobbelt er. 

De won in gen van de Slinangkabauers zijn over het 
algemcen gebouwd op palen, waarvan het aantai van die 
in do diepto het mecrderc of min- dere aanzion ervan 
aanduiden. Het dak loopt gewoonlijk uit in twee 
hoornvormigo punten -— t a n d o o a*- — en heeft bij 
sommige nog zulk een kleiner, op ziclizelf staand dakje 
in het midden ；mecr dan zes spitsen heeft het dak ge-
woonlijk niet. Do aanzienlijke woningen hebben aan 66n 
of beido zijden een soort van opkamers — andjooang^ 一 
ten getalo van e6n tot zes. Het achtergedeelte is 
samengesteld uit klei- nero vertrek ken — b i 1 i efr *s — 
van elkander gescheiden door eon planken, bamboe of 
katoe- non verbinding en dienendo als slaapplaats voor 
do gehuwdon en huwbaro meisjes; het voorsto deol — de 
t a n g a h roemah — vormt aJs't ware do 
gemeenschappelijko familie- kanior, waarin ook 
meormalen do kinderen on do oudo ongetrouwden 
slapen. Aan den kant van do dour vindt inen do 
stookplaats, een raam, van smalle plankon gomaakt on 
opgevuld met narde, waarop zich do t o e n g k o o's — 
drie- hoekon van steenon — bevinden voor den pot of do 
pan. Bo von dezo stookplaats en meer* malen ook boven 
do kamertjes wordt do zolder aangotroffon, welko diont 
tot berging van kookgorei en benoodigdheden, dio men 
niet dagelijks gobruikt. Do deur beroikt mon door middel 
van con ladder of trap, waai*boven somtijds oon afdak is 
aangebracht. Do ramen lungwerpig viorkanto oponingen, 
hebben geen glasruiton, doch worden met luiken 
gosloten. De omwando ruimto onder den vloor dor won 
in g is het verblijf van karbouwen, koeien, paarden, 
kippon en oondon, alsmede de borgplaats van 
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landbouwgoreedschappcn of het torroin voor het 
uitoefenen van sommige bezighedon. Over het algemeen 
is de woning gebouwd van hout of bamboe en bezigt men 
als dakbedekking verscliillende soorten van bladoron, i d 
j o e —het vezelachtigc omhulsul van den anau-palm —
of i 1 a 1 a n g — een soort van net, in do laatste jaren 
veclal gegolfd-zinken platen. Het huisraad, dat met de 
woning ovcreen- stonat, en gemaakt is van materialen van 
het land afkomstig, is hoogst eenvoudig on prak- tisch. 
Dat, hetwelk meer als luxe dient, is ge- woonlijk bont 
gekleurd on versierd met stukjes glas, koperblad of 
gouddraad. Do voornaamste eetgereedschappen bestaan 
uit bordcn van Europeesch maaksel of wel van inlandsch 
fabri- kaat en dan van hout gemaakt； somtijds be- dient 
men zich echter eenvoudig van eeu pisang- blad； in 
kommen, kopjos en schoteltjes worden de spijzen 
toegediend op doelang's — koperen schalon met, en t a 1 
a, m ‘8, zonder voet, waarover bij feestelijke 
gelegenlicden ver- eierde kleedjes zijn gespreid. Het 
vaatwerk be- staat meesttijds uit bambockokers van een 
of meer geledingen on uit uitgeholde kalebas- vruchten 
— 1 a b o e. Vorken en lepels worden bij het eten nict 
gebruikt； men kneedt de rijst tusschen duim en vinger 
eenigsziiis tot een ballet jo en brengt dit zoo in den mond. 
Waar de spijzen worden voorgediend ziet men meestal 
een koperen kom — m o e n d a in — met dito keteltje — 
t j e r e*' — waarin koud water, om de vingers te 
wasschen v66r het begin of na het einde van den maaltijd. 
Bij do bereiding van de spijzen dienen aarden of ijzeren 
potten en pannen — p a r i o e en k o e a 1 i — en koperen 
potten — b a 1 a n g 6 en lepels 一 s a n d o e — dio van 
klapperdoppen ver- vaardigd en van verschillenden vorm 
en grootto zijn. — Om rijst en andere zakcn te bowarcn, 
dienen grootere en kleinere manden van bamboe, rotan of 
pandanbladeren gcvlochten. Houten of steenen vijzels 
dienen om de rijst te stampen ； manden, wannen en 
zeven van bam- boebast om haar te zuiveren. 

Als slaapplaats bedient met zich van een mat of van 
een met kapok gevulde matras； matten van 
verechillende kwaliteit en waarde doen ook den dienst 
van stoelen. De oude veriichtings- middelen zijn de p a 1 
i t o 一 staande of han- gende olielampen, en d a m a 一 
kaarsen, op kandelaars — t a g a k d a m a — geplaatst. 
In den laatsten tijd brandt men ook petroleum, en gasoline 
in lampen. Langs de w andon vindt men — gewoonlijk 
echter alleen wanneer de woning in feestgewaad prijkt 一 
gckleurdo doeken — t a b i — opgehangen, meer- malen 
met franjes afgezet; bo ven de zitplaats voor voornamo 
gasten of boven die van het familiehoofd, bij feesten 
dikwijls ook door do geheele woning, prijken zulke 
doeken als heme]; naast de b i 1 i — deur — vindt mon 
niet zelden de pasandaran — eon stapel kussens, gevuld 
met kapok of padi-stroo en opgetooid met fraaie, klourige 
doeken en franjes. 

Op de erven bij de woningen treft men schu- ren aan, 
om de padi op te bergon; zij hebben verechillendo 
vormen en dragen onderscheidenc namen; de rangkian 
g's, voorzien van kost- baar snijwerk en met beldere 
kleuron beschil- derd, zijn de sierlijksto. Van het dorp zyn 
de 

voornaamste gcbouwon verder: hot t a b o e a h- 
huisje, waarin de groote, van con uitgeholden 
stam vorvaardigde trom ligt, waarmede by 
bijzondere gelogenheden do bovolking gowaar- 
schuwd on bijeongeroopen wordt； de b a 1 a i, 
het raadsgebouw, waar de hoofdon rechtspreken 
over on vergaderen voor de belangen der ge- 
meento; do moesadji*- of moskoo; do 
s o e r a u, welke als school on als bedehuis 
dienst doot; en do 1 a p a u, de Minangkabausohe 
winkel, restauratie en herberg. De markt of 
p a s a bestaat veelal uit eon groot plein, 
beschaduwd door warin gin- of koebangboomen, 
en wordt eenmaal per week door de bevolking 
van wijd en zijd bezocht, om er te koopen en 
te verkoopen. In de nabijheid van het dorp 
worden de begraafplaatsen aan getroffen; meer 
malen ook vindt men ze op de erven der 
won in gen zelf. 

do leden van'een zelfde gezin, in de meest 
Keperkte beteekenis van het woord, aan te dui- 
den, bezigt men de benamingen namandai, 
sadapoea, saparioe a" of s a k a w a hF 

waarvan de eerste de kinderen van een zelfde 

 

moeder op het oog heeft en de overige in vor- band staan 
met het gemeenschappelijk gebruik van haard en pot of 
met het gezamenlijk drin ken van koffie. Met saparioe 
worden in sommige streken, o. a. in Oud-Agam, ook allo 
familioleden bedoeld, die gebruik maken van de nog niet 
verdeelde erfenis. — Van deze ge- gezinnen wonen er in 
e6n huis verscheidene bij elkander, en ieder heeft daarin 
zijn eigen stookplaats. Zij zijn alien afstammelingen in 
do vrouwelijke linie van een zelfde stammoeder en 
heeten als zoodanig s a b o c a h p 妙 roei。 d. w. z. uit 
66n moederschoot geboren. Op som- mige plaatsen 
wordt deze graad van /bloed ver- wan tschap ook wel 
aangegeven door s a n i n i 6fr sagadang of sapajoeang. 
Volgens de adatsregelcn zijn zij : s a p a n d a m 8 a- 
koeboear a"h, s a s a s sadjarami, saladang sasawah, s a 
h o e t a n t i n g- g i, sahoetan r a n d a h, d.w.z. dozolf- 
de begraafplaats, hetzelfdo graf, vroeger dezelfde 
woonplaats on rijstvoldon gebad hebbende, van dezelfde 
rijstvelden ctendo en beschikkende over dezelfde 
boBschon. Zulk 

een b o e a h p a r o o i*-, wolko bonaming het meest in 
gebruik is, omvat doorgaans allo afstammelingen van af 
do m o e j a n g — overgrootmoedor — tot aan het 
achtorkind 一 p i o e i\ — Mon vindt in een 
Minangkabausohe woning alzoo kinderen met hunno 
moeders en verder ooms, tantes, grootmoeders, oud-
ooms on oud-tantes, alien van moederBzijde. Man en 
vrouw maken bij het huwelijk dus gecn gezin, 
doch ieder hunner blijft tot zijn eigen familio 
behooren. Ten govolgo van grooto uitbreiding 
of op andorc wijze, kan een familie zich verdeelen 
en vorschillende won in gon betrekken ； do led on 
heeton dan ten opzichto van elkandcr s a k a m- 
p o o a n g. 

Het hoofd van iedor gezin is de mama' — , de oom van 
moederBzijde — die in rechten en . - .,•/ z / plichton als do 
eigenlijke vader van zijn neven / ,.( en nichten — k a m a n a n is. 
De b o e ft h _ 
p a r o e ifr heeft als zoodanig een der mam a*，fl aan het hoofd 
onder den titel van t o e n g g a- n a i, toed r o o m a ]i of 
panghoeloo 
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boeah paroei?; terwijl van de voroonigde iamilien, die 
ten aanzion van elkander een kampooang, of zooals men 
in. sommige streken ook wel zegt een parindoo an 
vormen, weor eon dezer als hoofd fungeert als 
panghooloe kampoeang of p a n g- h o e 1 o e b a i n d o 
o afr. Eenige p&rin- ■d o e afr a n *3 maken te zamon een 
groop of stam uit, bekend onder don naam van s o e k o 
Q {Zie aldaar), waarvan de panghoeloe p o e t j o e a*- het 
voornaamste hoofd is. Van alle familiehoofden is het dat, 
het welk heet to bohooron tot de eerste familie, die zich 
op de plaats van inwoning nederzette of de sticht- ster 
van de s o e k o e was. Al de soekoedeelen ■die als een 
afzonderlijk geheol bij elkander /Worden aangetroffen, 
on wier gezamenlijke leden zoowel do oude als do 
nieuwe instellingen volgen, bestempolt men met den 
naam van n a g a r i. Zij drukken hun onderlinge betrek- 
king uit door s a a d a t, saboed6- hard®', s a s a t i a t a g 
o e a h, d. i. 66n van adat, 66n vast verbond vormonde, 
door 66n onver- breekbaren eed verbonden. Zij, die het 
bestuur van ecn nagari vormen, zijn do gezamenlijko 
panghoeloe^ der soekoeg, die in een raad — r a -p 
panghoeloo — alle zaken be- handelon, die de geheele 
nagari betreffen en die geschillen vereffenen, welko niet 
door de hoofden der soekoe's afzonderlijk kunnen opge- 
lost worden. 

Over het oorspronkelijk aantal dezer soekoe's en de 
vermeerdcring ervan loopen de meoningen uiteen ； 
mcostal ochter wordt het voor waar- schijnlijk gehoudon, 
dat er in don beginno vier waren — Koto, Piliang, Bodi 
en Tjaniago, dio twee aan twee een I a r a s vormden, — 
die van D a t o o a Katoemanggoengan en van Parapatih 
Sabatang 一 en door toename on versproiding der 
bovolking tot een veertigtai aangrooiden. De inrichting 
der nagari- besturen is plaatselijk verse hillend ； zie 
daar- over voornamolijk hoofdstuk III (Bestuur, 
volkshoofden) in L. 0. Wcstencnk's De Min an g- 
kabauache Nagari, Med. Enc. Bureau VIII, 1915. 

Mot de inrichting van huisgozin on familio stemt hot 
erfrocht overeon ； allcon zij, die elkander in do 
vrouwelijke lijn bestaan, zijn elkanderg erfgonamen. Van 
do moedor ervon do kinderen on bij ontstontenis van 
dozen haar broers, zus- tors, zusterskinderen, onz. Ook al 
zijn er kindo- ren, blijft do bozitting in handon van hot 
hoofd des gozins. Van don man zijn broors on zusters 
orfgenamen on bij gomis van dezon do zustorskindoron 
一 k a m a n u * a n *8. — Hot vermogen wordt 
ondorscheidcn in h a r a to p o o s a ko — orfgoed 一 on 
h a r a t o p a n- t j a r i a n of h a r a t 6 b a n do — 
zclfgowon- non good — van welk laatste do eooarang 一 
hot door man on vrouw gomoenschappelijk vor- kregeno 
— eon ondordeol uitmaakt. Ovoroigon- gowonnen goed 
mag do eigenaar beschikken on met inodewoten van hot 
hoofd dos gozins kan hij daarvan schonkingon doon. 
Evonzoo kan van do h a r a to p o e B a k o, met 
voorkonnia van andoro rechthobbondon, door don mam/ 
oon gedeelto aan eon familielid wordon ttfgo- staan, 
hotgoen o. a. wol plaats hooft, wanneer zoo iomand 
kapitaal noodig heeft om handol to drijven, of om op reis 
to gaan, enz.; ook voor 

het betalen van booten wogens misdrijf of over- 
treding wordt moormalen een gedeclte der ge- 
meonschappelijko bozitting gebruikt. Het ge- 
voel van solidariteit ia bij do Minangkabauers 
zeer ontwikkeld； volgons do a d a t tang- 
go e n g a n zijn de familie, de soekoe en de 
nagari voor hare leden aansprakelijk en kan 
deze aansprakelijkheid allecn door eene plechtige 
verstooting van den botrokkene worden opge- 
heven. , 

De begrippen, die de Minangkabauer heeft omtrent 
het recht, zijn weggelegd in de o e n- d a n g-o e n d a n 
g, Moslimsch-getinte, meestal niet meer dan l1/i h 2 
eeuwen her dateerende, ook Tambo of Tambo Radj6 
genaamde, ge- schriften die, behalve do overleveringen 
van de oudo geschiedenis van het volk, een menigte 
voorschriften en leefregelen bovatten. Deze 

wetten zijn gewoonlijk in vier afdeelingen ge- 
aplitst, waarvan de o e n d a n g o e n d a n g 
nagari en de o c n d a n g o e n d a n g 
1 o e h afr datgene behandelen, wat betrekking 
heeft op den staat, zijn waardigheidsbekleeders 
onderdanen. De twee andere zijn de o e 
dan g-o e n d a n g d a 1 a m nagari 
de o e n d a n g-o e n d a n g nan d o e d p o 
1 o e a h, en behelzen de bcpalingen omtrent 
burgerlijk recht en strafrecht. Over het alge- 
meen hebben de rechtsbepalingen ten doel/ 
om de partijen met olkandor te verzoenen, 
waarom de straffen wegena misdaden en over- 
tredingen kunnen afgekocht worden met boeten 
en schadevergoeding aan de benadeelde partij, 
iets wat meestal gepaard gaat met een ver- 

二,4如" 

 
zoeningsfeest. Omtrent het burgerlyk recht be- 
vatten de oendang-oendang maar enkele voor- 
schriften, dio in hoofdzaak aangeven wat er met 
de goederen bij het ontbinden van het huwelijk 
moot geschieden. Met betrekking tot het huwe- 
lijk nl. zijn die goederen onderscheiden in: 
h a r a t o pambaoan, die, welke aan den 
man toebohooren, h a r a t d d a p d a n — 
welke van de vrouw zijn, en h. a r a t d soe- 
a r a n g — wat tijdens de echtverbintenia door 
beidon in vorkrogen. By scheiding of overlijden 
wordon do eersto door den man uit den boedel 
teruggenomon, komen de tweede aan* de familie der vrouw en worden de 
laatste gedeeld. Bij het niet nakomen van aangegane verbintonissen mag do 
benadeeldo partij volgens de oendang- oendang gebruik maken van 
inbeslagneming — tari3fr 一 wolke bevoegdheid zich niet alleen uit- strokt 
tot don porsoon van den schuldonaar, maar ook tot diens familieleden. De 
o o n d a n g-- o e n d a n g nan d o o 6 poeloeah bo- handelt do 
etrafwetgeving on bestaat uit tweo deolon, waarvan het eerste, de oendang- 
oendang nan s a 1 a p a n, het oigenljjko Minangkabausche strafwetboek is 
en het twoedo, de o o n d a n g-o on dang nan d o o 6 b a- I e h, do regolon 
voor hot bowija inhoudt. 

Do gebruiken, wolke bij de voornaamste perio- den on gobourtonisaen 
in den oyclus van het Mi- nangkabauscho faniilioleven als zwangerachap, 
goboorte, naamgeving, verloving, huwelyk, enz. wordon aangetroffen, 
komon in het kort hierop nodor. 

Wanneer do vrouw zwangor is, heoft zy o. a. to lotton op oon menigto 
zaken, dio voor haar verbodon zijn; zoo b. v. mag zy niet eten of drin- kon 
uit goschondon vaatwerk, niet in de deur- 

i i. .人、.八它'W八厂，.， 
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opening zitten, niet ongewapend buitenshuis gaan, enz. In 
de vijfde of zesde ma and wordt in het huis van de 
aanstaande moeder eon feestjo gegevon, waarop do 
vrouwelijko gasten voor het verwacht wordende kind een 
klein geschcnk mee- brengen. Bij het begin der barens 
wee en worden alle kisten en luiken opengeinaakt, en zoo 
er een koran in huis is, doze vcrwijderd. De mannen de 
won in g vorlaton, kinderen en huw- baro mcisjes echter 
blijven.De eerste wassching van het kind, die terstoud na 
do goboorte plaats heeft, bepaalt zich tot do ooren en den 
neus. Bij die gelegenheid wordt aan hot kind, zoo het een 
jongen is, door een geestelijke de bang — de oproeping 
tot het gebed buiten —en indien het eon meisje is, de k a 
m a t — de uitnoodiging tot het gebed in de moskec — 
ingefluisterd. Wanneer de kleine voor het eerst naar de 
rivier wordt gebraclit — t o e r o e n m a n d i — geschiedt 
dit met formaliteiten: do doekoen draagt dan de fraaiste 
kleedercn van de moeder, de jongen lieeft een kris in de 
han den en het meisje soebanga in do ooren; terstond na 
thuis- komst wordt het kind in een hangmat gelegd en 
daarin, onder het uitspreken van een d o a borookt, ten 
einde het voor ongelukken en stui- pon te behouden. Het 
afsnijden van den g o m- b a 仁一de liaarlok, die op het 
hoofd van den knaap is blijvcn staan, toen het haar, eenige 
dagen na zijn geboorte, werd afgeschoren — gaat in 
sommige streken onmiddellijk aan de besnijdenis vooraf, 
en wordt in de meeste ge- vallen zonder eenige 
plechtigheid door den vader of een der tantes van 
vaderszijde verricht. Doen zich bij een eerste bevalling 
echter verschijnselen voor, die voor een slechten afloop 
bevreesd ma- ken, dan wordt meermalen de belofte 
afgelegd, om tot viering van genoemde gebeurtenis of van 
de besnijdenis een feest te geven. Is het een meisje, dat 
geboren wordt, dan wordt de belofte bij haar huwelijk 
vervuld. Bij zulk cen feest wordt de knaap, wiens gombaft 
alsdan met goudblad of gouddraad is omwikkeld, in op- 
tocht naar het dorpsplein geleid, waar de tante met een 
schaar de haarlok afknipt. De besnijdenis, door den 
Minangkabauer s o e n a t r a - s o e 1, malapehkan d a r i 
a h i 1 of m a- lapehkan d a r i m a 1 o o genoemd, wordt 
zoowel op meisjes als op knapen toegepast. Voor dezen 
heeft zij in den rcgel op den tien- of twaalfjarigen leeftijd, 
soms nog later plaats; aan genen wordt zij op jeugdiger 
leeftijd verricht. De knaap wordt onder begeleiding van 
zijn ouders, ooms, vrouwelijke bloed ver- wan ten en 
speelmakkcrs naar de rivier of bron gebracht, waar een 
alim de operatie aan hem volbrengt； meisjes worden 
binnenshuis door een vrouwelijke doekoen besneden. — 
Even a'gemeen als de besnijdenis is het kunstmatig 
vervormen der tanden, dat zooals wij hierboven zagen, in 
verschillende vormen plaats heeft, en gcwoonlijk govolgd 
wordt door het zwart- maken en het versieren met goud. 
Het geschiedt met een zaagje, een bijteltje, een vijl, een 
ha- mertje en een stuk steen. 

Het doorboren van de ooren heeft plaats, wanneer hot 
meisje ongeveer zoven of acht jaar oud geworden is, on 
bepaalt zich over *t algemeen tot twee bewerkingen. 
Volgcna de ecne wordt de oorlel vooraf geknepen, om ze 
minder ge- voelig to maken, en daarna de zoogenaamdc 

p o o s d. i. do geschikte plaats or in, met een naald of de 
pen van een stckelvarkcn doorgo- stoken. Bij do andere, 
nicer algomcen gevolgdo manier, wordt do oorlel 
geknepen tusschen eon ring met schorp aangepunte 
uiteindon, die uit het binnenste van do ana u-vrucht is 
gesneden. Heeft dozo ring een dag of vior aan do oorlel 
gehangen, dan is deze doorboord cn wordt de ring een 
weinig rondgedraaid. Na vijf tot acht dagen wordt de ring 
door een grasstengel of hot merg van een rietgras ver van 
gen, totdat do wond, welko men met kurkuma heeft 
besmeerd, genezen is. Een rolletje van rotan of een opge- 
rold blad dient verder, om de aangebrachte opening 
langzamerhand grootor te doen worden. 

De naam van den Minangkabauer kan onder- scheiden 
worden in n a m 6 k B t 站 en gala, waarvan de eerste aan 
het kind gogeven wordt bij de goboorte en gewoonlijk in 
verband staat met de eene of andore omstandigheid, welko 
daaraan vooraf gaat, er op volgt of mee samen- gaat. Do 
aanzienlijken raadplegen meermalen een „geestelijke,,,die 
uit een soortwichclaarsboek dan den naam zoekt van den 
heilige, op wiens dag het kind ter wereld kwam. Dezen 
naam blijft men gewoonlijk dragen zoolang men kind is; 
in sommige streken behoudt men dien ook als volwassene. 
Meermalen ook wordt bij veranderd, waartoe b. v. 
tegenspoed of een minder goede gezondheid van het kind, 
tijdens het bij dien naam genoemd wordt, aanleiding kan 
geven. Vader of moeder geworden zijnde, wordt men 
aangeduid naar dien van het kind; zoo ook worden 
grootvaders naar den kleinzoon, ooms naar den neef 
genoemd, zoodat men b. v. spreekt van pa'-oemboei", 
ma^-oemboei% mandai-oeinboeifr, cnz., de vader, de oom, 
de moeder van oemboei^. Beha]ve de namo-kdt^®" 
bestaat or voor do mannen nog cen and ere naam nl. de 
gala, welko met t i t e 1 en dikwijls met b ij n a a m is tcrug 
te geven, die bij dragers van hooge ambten uitsluitend 
gobruikt wordt, z66 dat zelfs hun vader den namo ketdfr 
nict nicer zal noemen en waarover zie NAAMGEVING. 

Verloofd zijn, in den zin zooals wij dat bedoc- len, 
kent de Minangkabauer niet; kuapeii en meisjes hobben 
zelden of nooit nanleiding om met elkander nader kennis 
to mnken, daar do laatsten, zoodra zij de kinderjaren 
achter den rug hebben on dikwijls reeds v66r dien tijd, 
zorg- vuldig in huis gehouden worden en nict uitgaan dan 
onder geJeide. Bij do Minangkabauers is deze toesland 
dan ook meer een overccnkomst tusschen do 
wederzijdschc ouders, om hunno kinderen met elkander te 
verbinden, waarbij beide partijen zijn onderworpen aan 
het nako- men van zekere formaliteiten, die bij verzuini 
ervan, het verbreken der verbintenis ten gcvolge kunnen 
hebben. In den regcl duurt het verloofd zijn — b a t o e n 
a n g a n — inaar enkele dagen ; meermalen echter voor 
vecl Janger tijd. Dit laatste is b.v. het geval bij de 
kinderverlovingen, die ook bij do Minangkabauers 
bestaan en waar- too verschillende omstandigheden 
aanleiding geven. Een daarvan is o. a. het zoogenaamdc 
batoenajigan 8 a d j afr d a 1 a in r a- h i m — verloofd zijn 
van af den tijd, dat men nog in moeders schoot was — een 
gebruik allcen onder familieleden voorkoniende en vrij 
aJgc- meen in de Pad. Bovenlanden in zwnng zijnde. 
Heeft.nJ. een jongding of man een getrouwden 
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mama, dan moot doze zijn docbter, waarvan zyn vrouw 
mogelijk zwangcr is, aan zijn neef ten huwelijk goven, 
welk huwolijk mon dan n i k a h b a r a n mama。noemt. 
Hot huwelijk heeft in" den regel plaats voor het mcisjo 
wanneer het s a m p a i o o m o o a, on voor den knaap 
wanneer hij 1 a p d h b a I i g r (baligh) is, dat wil voor 
boiden zoggen, als zij huwbaar zijn. Gowoonlijk is dit op 
den loeftijd tusschen dertien en vijftien jaar. In verband 
mot de mindoro of meerdore formaliteiten en 
feestelykliedon, dio het huwelijk vergezollen, 
ondorschoidt mon het in k a w i n k d t of tangga。nan d i 
b a w a h — het huwelijk in zijn moest eenvoudigo 
voltrekking； — k a- w i n t a n g g aft nan patangahan — 
dat van den gegoeden burger — en het k a w i n d j o a r 
a*- — do echtvcrbintenis van den aan- zienlijke. Men 
spreekt ook van k a w i n nan b a s a n d i s a r en van k a 
w i n d j 6 galanggang, die over *t algomeen thana in 
onbruik zijn geraakt, doch vroeger met grooten Juister 
gevierd werden. — Eon huwelijksver- bintenis wordt op 
tweeerlei wijze gesloten ； het nanzoek gaat nl. uit van de 
familie van den man of van die der vrouw. Dit laatste, 
vooral bij do meer gegoeden in gebruik, is bekend onder 
den naam van mandjapoo6- 一 halen, uitnoo- digen, 
roepon. — Op wedorzijdsche genegen- heid der kinderen 
wordt, bij het aangaan van een huwelijk, niet gelet; de wil 
van den vader heeft hier ook woinig of niets te beteekenen 
； het is het gozag van de moeder en dat harer broers en 
zusters, dat hier op den voorgrond treedt. Het 
huwelijksaanzoek is vergezeld van een menigte 
formalitaiten; men heeft o. a. het zoogonaamde p a m b o 
e k k a t 6 — het overbrengen van hot verzoek door een of 
rneer afgezanton van do fajnilie van den jongeling of het 
mcisjo 一 het b a t i in b a n g-t a n d 6 —het vorwisselen 
der panden; — het para n- t j a h 1 a b o « a. li — een soort 
van huldeblijk, dat door den afgezant en eenige getuigen 
enkole dagen later wordt aangoboden on bestaat uit oon 
paar motor katoen on do geldswaarde van ongoveer cen 
gulden ； cn hot p a o c r aft solo of p a n d j a p o o i。， 
dat bestaat in het aan- biedon van een kain, do 
geldswaardc van oen p a h 6 — 士/ ],50 — cen 
geroostordo kip en ecu kom mot rijst in klappcrmelk 
gokookt, en waarbij do dag van hot huwelijk wordt 
bepaald — t a k o c afr h a r i. Buitendion geld on in do 
laatslo jaren regolen over koston van rogistra- 1 ios van 
huwelijkon. 

Op don dag van het huwelijk wordt do brui- degom 
nftar do won in g dor bruid gobracht, waar do Imam of 
moskeepriestcr of wol de wali — d. i. }iij, dio hot rccht 
hoeft hot moisjo in den ocht to verbinden : do vader, 
grootvador van vadorszy- de, onz. — tot de voltrokking 
ervan ovorgaat. Ongeoorloofd 一 aoombang 一 noemt 
mon oon huwolijk, dat gesloten wordt tusschon oen man 
on vrouw van dezolfdo soekoo (met onkele pJuatsolijko 
uitzonderingen); waar het oen enke- len kocr plaats heoft 
moet er door het go von van con feost aan do inwonors on 
hot storten van eon bopaajdo goldsoiu> aan do adat 
wordon vol-- daan. 

Echtschoiding — s a r of b a t j a r a i — heeft plaats op 
verzoek van boido echtgenooten of van den man alleen, 
en na vooraf aan de fa- 

miliehoofdcn dor vrouw kennis gegevon to heb- ben. Zij 
gcschicdt in tegenwoordigheid van do familie on ten 
overstaan van twee getuigen, die van don man daarvoor 
ieder 50 cont ontvangon. De registrccring van 
huwelijkssluitingen en ont- bindingon is sedort 16 Dec. 
1910 ook in de Bui- tenbozittingen ingevoerd: aan de 
desbetreffendo bepalingen wordt, voor zoover zulks 
mogelijk is, vrijwel de hand gehouden. De man kan zich 
terstond weer een and ere echtgenoote kiezen; de vrouw 
echter mag geen nieuw huwelijk aangaan vo6r de i d d a 
h, — tijd van afzondering —voorbij is. Zie voor de 
govolgen der ontbin- ding van het huwelijk onder 
ISLAM. De tua- schonpersoon, die na een driemalige 
verstooting een huwolijk mot de verstooten vrouw 
aangaat,ten eindo aldus een nieuw huwelijk tusschen den 
vorigen man en do door dezen verstooten vrouw mogelijk 
te maken, heet bij de Minangkabauers t j i n 6 b o e 16 
(Sanskrit: tjihnabhoeta). 

Zoodra iemand is gestorven, volbrengen de 
familieleden aan het lijk de eerste wassching — man di k 
o e b a — wa&rna het in zijn mooiste kleeren, in zittende 
bonding op een praalbed wordt geplaatst. Terwijl de 
grafkuil wordt ge- graven, hoffen de vrouwen do 
klaagliederen voor den doode aan — m a r a t dfr — en 
ont- biedt men een of meet “geestel^ken”, om onder het 
branden van wierook, uit een stuk wit katoen het lykkleed 
te scheuren. Alvorens den doode er in te wikkclcn 
wordon deze lakens — k a i n k a p a n — bij de laatste 
wassching — m a n d i s o e d a h — bovon hem 
gehouden, waarna do inwikkeling geschiedt en het lijk, 
gebonden op een plank of ladder en overdekt met eenige 
fraaie kains, door de deuropening naar buiten wordt 
gebracht. Op het erf wordt het een oogen- blik neergezet; 
men draagt het daar driemaal rond, on gaat dan 
grafwaarts. Aan het hoofd van den stoet bevinden zich 
eenige “geestel^ken," naast do baar loopt cen familielid, 
een katoonen scherm boven het lijk lioudende, daarachter 
komen nabestaanden en belangstellenden of 
nieuwsgiorigen. Bij de groevc gokomen, wordt de baar 
daar naast goplaatst, zoodanig, dat het gelaat van den 
doodo naar het Westen is ge- wend ； een der 
“geesLelijken" doet een gebed en het lijk wordt 
voorzichtig, met de voeten naar hot Zuiden en het gelaat 
naar den tempel te Mekka gokeord, in de grafkuil — 
Jiang 1 a h a t — geschoven. Wanneer het lijk van zijn 
om wind seis ontdaan en het gelaat ont- bloot is, wordt 
het onder het hoofd en in den rug met anrdo gesteund, de 
liang lahat met een plank gesloten en de grafkuil 
dichtgomaakt. Vervolgons sprookt oon ,,geestelijke'' do 
tala- kin uit, (d. i. het antwoord, dat de afgestor- vono 
heeft to geven aan do ongelon Nakir en Monkar, dio hom 
komen onclervragen naar zijn geloof), do tana h-b a d a n 
— oen kleine vorhooging boven do liang lahat — wordt 
uit eon mot eon witton doek omwonden kalebas — 1 a b 
o e 一 tot zesmaal met water besproeid — mandaroeih 
—; men spant van wit lijnwaad bovon het graf een hoxnel 
— 1 a n g i ® 1 a n g — en schaart zich dan, met do armen 
op do borst gekruist, in oon grooten kring, om, op hot 
voorboeld van don „geestelyko*\ vijftig malen het „la 
ilaha ilF Allah** aan te heffen on na afloop hiervan don 
doodenakker te ver- la ten. Zooala bovon is aangegoven 
volgon nu 
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de doodenfeesten, die op bepaalde tqden voor .r , den 
overledene gevierd worden. 

C : ' I '、r Bij overlijden van den man komen de barat6 
/ < pocsak6 en de pambaoan aan zijn familie terug, 

... ' doorgaans reeds den dag n& de begrafenis, ter- 
/ Z V • wijl zijn deel van de soearang aan vrouw en kinderen of aan zijn 

eigen gezin wordt gegeven. 一 Sterft de vrouw, dan staat 
do weduwnaar de laatstgenoemde bezitting meestal tor 
wille van de kinderen aan haar familie af en geschiedt de 
teruggave der haratS aan den man en zijn familie eerst 
op den honderdsten dag na haar overlijdon. Hertrouwt 
de weduwnaar binnen dozen tijd niet, dan blyft hij 
zoolang medcbe- woner van het huis zijner gestorven 
echtge- noote, terwijl de kinderen in dat huis blijven 
behooren tot haar gezin. 
Waar men do Minangkabausche be volkin g in etanden 

zou willcn verdeelen, zou men zich kun- 

nen bepalcn tot twee, nl. die van de o e r a n g 
p a t o e ifr — de aanzienlijken — en die van de 

o e r a n g b a n j — de volksklasse. In 
夕佑v/^^'vroeger tijden had men daarbij nog de b o e d 

:',4 '■-='、一 slaven 一 en de k a m a n a*- a n d i b a- 
、.出-w a li 1 o e t o o — pandelingen. Tot de 

以"X '，eersten zijn te brengen de zoogenaamdc ana。 
r a d j o of afstammelingen der oude vorsten, 

'• de oerang a m p d j i n i h of do vier waardig- 
heidsbekleeders (panghoeloe, malim, manti en 
doebalang； zie SOEKOE), de geestolijkheid, 
de oerang t j a d i S*- p a n d a i, die als 
raadgevers in adatzaken fungeeren en de 
toengganai‘8 of hoofden van gezinnen. 
Het overige gedeelte maakt de volksklasse uit. 
Meermalen vindt men nog gesproken van a n afr 

partiapan, waartoe gerekend worden de 
kinderen en neven van geuoemde waardig- 
heidsbekleeders en van die, welke men in zekeren 
zin den adel zou kunnen noemen als: s o e t a n’B, 
m a r a h ‘8, b a g i n d o *s, s a i d i's en p o e- t i' 8 in 
de benedenlanden. 

De afscheiding tusschen de verschillende 
standen is niet groot; ook in de oendang oen- 
dang wordt er meermalen aan herinnerd, dat 
de mensch meer geacht en geeerd wordt om 
zijn deugden dan om zijn positie. Zij wordt over 
het algemeen nog het meest in't oog gehouden 
bij het aangaan van huwelijksverbintenissen, aan- 
gezien de kinderen, uit zulk een huwelijk ge- 
boren, beschouwd worden van mindere geboorte 
te zijn dan een der ouders. 

De Minangkabausche bevolking leeft in 
hoofdzaak van landbouw, handel, veeteelt, nij- 
verheid, jacht en visschery. De onbebouwdo 
gronden behooren aan een familie, een soekoo 
of aan de nagari en deze hebben dan ook het 
recht om vergunning to verleenen voor het 
inzamelon van alle producten, welke zij opleve- 
ren. In de bosschen verschaft men zich het 
hout voor de bouwwerken van het Gouverne- 
ment en voor zijn eigen won in g en vorzamelt 
men honig, was, rotan, hars en andere voort- 
brengselen. De landbouw levert o. a. op rijst,— 
zoowel van on besproeide als besproeide akkers 
peper, indigo, muskaatnoten, tamarinde, 

ZfQ *offie, djati, tabak, gambir, klappers, pinang, 
,匕厂《 betel, kapok, turksche tarwe, gierst, aardappelen 
I!四 en groenten. en in de laatste jaron ook thee. 
,J . wordt er onder de bevolking een leven- 
C.'山曾 h&ndel gedreven; groothandelaren treft men ； 

] echter maar zeer weinig en alleon op hoofd- 

plaatsen aan; men bepaalt zich tot handol in ,t klein en deze is in 
handen van Minangkabauers die als reizende kooplieden van 
markt tot markt trekken. Naby en rond do markt- plaatsen, vindt 
men een monigte l&pau's (winkeli en logemont), waarvan de 
oigenaren onder een panghoeloo p a s a 一 markthoofd ―.. staan. 
De goederen worden vervoerd door den koopman zelf, door 
dragers, in karren, op paar* den of in prauwen. 广■ tf 乂x 

De veeteelt staat op lager trap van ontwikke- 三：> ling dan 
de landbouw; toch is de veestapel van niot geringe boteekenis. In 
hoofdzaak bestaat hij uit buffels, runderen, paarden en geiten., 
Zijn buffels ——kabau — gcbruikt de Minang- kabauer als 
trokdieren of als melk- en slachtvee van de runderon heeft men 
drie soorten: de Maleischo koe — d j a w i —, de Bengaalsche 一 
s a p i of s a m p i Banggala — en de koe,. die uit kraising van 
boiden is gesproten; het paard dient tot last-, trek- en rijdier; 
hengsten houdt men doorgaans op stal of laat men weiden op het 
grasveld bij de woning; merries worden alleen des nachts onder 
dak gebracht en moeten met de veulens overdag haar eigen 
voedsel zoe- ken ； aan de geit besteedt de Minangkabauer niet 
reel zorg; gewoonlijk loopt het dier zonder toe- zicht in het dorp 
rond of staat het aan een touw vastgebonden; men houdt het 
meestal met het doel om het te slachten of te verkoopen. Het 
pluimgedierte, door den Minangkabauer in of bij zyn woning 
onderhouden, zijn: hoendersr eendon, kwartclsoorton, duiven en 
somtijds ook ganzen, argusfazanten en beo's. Voor de vechthanen 
wordt doorgaans goed gezorgd ； van de eendon, die men slechts 
zelden slacht, worden de eieren gezouten en als toespije bij de 
rijst ge- bruikt; kwartels worden afgericht om zo met elkander te 
laton vechten; van de duivensoorten zijn het vooral do b a 1 a m, 
de p o e JI a i en de katiriran, waarop do Minangkabauer veel prys 
stelt; ganzen en fazanten worden slechts hoogst zelden 
aangetroffen. 

Van do Industrie worden maar zeer woinigo tak- ken als 
beroep uitgeoefend, verreweg de mecstc mannen houden zich in 
hoofdzaak bezig met timmeren, draaien, houtsnijden, prauwen, 
ma- ken, passementwerken, hout vorven, smcdeii, loodgioten, 
delfstoffen graven, on het maken van touw en kaarsen; de 
vrouwenarboid bepaalt zich meer tot spinnon, woven, kant wor- 
ken, matten en manden vlechten, goud was- schen, het verven 
van dook, en het bakken van potten； de suikor-, gambir-, tabak- 
en olicborei- ding alsook het talk branden zijn bezigheden 
zoowol van vrouwen als van mannen. Zeer ge- zocht zijn de rijk 
met goud doorweven kains van Again en de kostbaro weefeels 
van Si Loengkang en Soengai Pagoe. Het garen van de weefsels 
komt tegonwoordig voor hot grootste gedeelte uit Europa en 
Amerika; het touwwerk echter,. dat uitmunt door netheid van 
bewerking, sterkte en duurzaamheid, is eigen fabrikaat. Voor het 
maken van passoment en kantwerk komt het verguide en 
onvcrgulde zilverdraad meeren- dee】s uit China (Macao); op 
Jaken en katoen weten enkele vrouwen figuran van gouddraad te 
maken, waarvoor het patroon vooraf meG wit garen wordt 
aangebracht. Vlochtwerk ver- vaardigt men van biezen, bladeren, 
rotan en- bamboo; met hot maken der twee laatste houdoii 
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zioh gowoonlijk mannen bozig. Hot werk van den 
timmerman bopaalt zich in hoofdzaak tot den huisbouw, 
die vorrioht wordt op de plaats, waar de woning wordt 
gezot. ledor Minangka- bauor is eenigszins timmorman, 
de leiding van het werk en hot moeiolijke gedeelte ervan 
is echter doorgaans aan mannen van hot vak ovorgolaton. 
De prauwen, wolke noodig zyn, om de producten over 
de rivieren te vervoeren, maken de be- woners van de 
rivieroevers zolf. In het draaien en besnijden van hout 
zijn vele toekang's bekwaam; het eerste bepaalt zich 
meerendeels tot het maken van borden en voetstukken 
voor kom- men en botelschalen ； sierlijk snijwerk vindt 
men aan woningon, rijstschuren, huisraad, wapens, enz. 
Do kleurstoffen, die de Minangkabauers gebruiken voor 
hot vorven van katoen, zijde, hout-, mat- en mandwerk, 
bereiden zij meeren- deels voor zich zelf; ofschoon zij 
meermalen toonen in het aanbrengen van klouren goeden 
Bmaak to bezitten, hebben zij het in de kunst van verven 
nog niet ver gebracht. Goud wordt door mannen 
gegraven uit de mynen, die men in sommige streken 
menigvuldig aantreft, of zoowel door mannen als 
vrouwon uit het goud- houdende rivierzand gewasschen. 
In het ver- vaardigen van gouden en zilveren sieradon 
(filigraan-werk) munten vooral de goud- en 
zilversmeden van Koto-Gadang, in Agam, uit; ijzer- on 
kopersmeden vcrvaardigon niet zelden degolijk en 
kunstig werk; onder laatstgenoemdon behooren dio van 
Soengai-Poea, in Again, tot de bokwaamsten. Het 
loodgieten is minder bekend ； uit een mengsel van loot! 
ei> tin worden soma amuletten, armbanden, oorsieraden, 
ket- tingen, ringen, enz. gemaakt. Kalkbranden ver- richt 
men hier en daar aan do meron. Het potten- 
bakkersbedrijf is het werk van vrouwen en levert 
watorkannen, vuurtosten, potten en dak- pan nen op. In 
de wildernis nabij de dorpen, vindt men de hutten waar 
de kaarsenmakers arboiden. Zij gebruiken daarvoor 
verschillende damar-soorten ； do kaarsen hebben echtor 
geen pit on branden bij wijze van fakkel. Het vorbou- 
wen van suikerriet heeft in velo streken op groote Hchaal 
plaats； het geschiedt voor eigen gobruik of met hot doel 
om do suikcr to verkoopen. Het riot wordt in een molen, 
— kilangan — uit- geporst en het zoo verkregen sap 
gokookt; tot cilindorvormigo schijfjes gekneed wordt de 
Buikor, die donkerbruin van kleur is, op de markt 
vorkocht. Suikcr wordt ook beroid uit het sap, dat gotapt 
wordt uit do afgosneden bloemkolf van don anau-palm, 
on doze staat hoogcr aan- geschroven. Do tabaksteolt 
lovert eon good en gourig product op, dat allcon voor 
binnenlandsch gobruik diont en op zcor eonvoudigo 
wijzo be- workt wordt； het wordt in kruiswijzo op en 
naast olkandor gclegdo lagon, in versch pisang- blad 
vorpakt, verkocht. Olio wordt bereid uit allerlei 
vruchtzaden on vruchton; men tapt ze ook uit sommigo 
boonion en stookt ze uit hats on wortelon. Die, welko het 
ineost op de markten vorkocht wo rd on, zijn do klappor- 
en de sima- no o ii n g-olio； gourigo olien, die als 
reukwerk of UIB geneosmiddel worden aangewend, vindt 
men bij don koopman in kramorijon. De inrich- tingen, 
waar men gambir vervaardigt, zijn in zokor opzicht tot 
de fabriokon to brongen; hot zyn gowoonlijk vertrekkon 
van 6—10 ineter naast het huis van den fabrikant. Het 
bruin ge- 

klourdo vocht, dat gokookt wordt uit de bladeren 
van do gambirstruik, wordt opgevangen in 
bakkon,waarin hot zich tot een taaienkoek vormt, 
die in schijfjes ter grootte van een halven gui- 
don gesneden cn in de zon of boven oen oven 
godroogd worden. Do gambir wordt gebruikt 
als versnapering bij de betelpruim, als looistof 
on als gcneesmiddel. 

Onder de Minangkabauers zijn er maar zeer 
weinigen, die de jacht als beroep uitoefenen, 
niettegenstaande deze aan iedereen is veroor- 
loofd en door geen jachtwetten belemmerd 
wordt. Olifanten, rhinocerossen en tapirs worden 
gowoonlijk gevangen door rniddel van een val- 
lans of in groote kuilen, met stokken, takken en 
bladeren overdekt; eerstgenoemden doodt men 
ook met vuurwapens, waarop een koperen kogel. 
Voor het van gen of dooden van tijgers heeft men 
verschillende soorten van vallen of plaatst 
men randjau's — scherp gepunte bamboe 
—in den grond. Op herten houdt men over 
algemeen dryfjach.t, evenals op wilde zwijnen, 
welke laatste echter ook met lansen en kap- 
messen of in kuilen, waarin randjau's, worden 
gedood. Eekhorens worden met pyltjes uit 
blaasroeren geschoten of in strikken gevangen. 
Van het van gen van verschillende vogels wordt 
meer werk gemaakt; het geschiedt met strik- 
ken, knippen, kooien en lijmstangen. 

De visscherij is bijna even algemeen als de 
landbouw. Zij wordt uitgeoefend om in eigen 
behoofte te voorzien of om de vangst als middel 
van bestaan te verkoopen. Visch, hetz酋 gedroogd, 
gezouten of versch, is een geliefd voedsel voor 
de bevolking; gedroogd wordt zij op alle markten 
vorkocht. Men vischt op allerlei wijzen: met 
fuiken en stakotsels om de visch naar die fuiken 
te leiden, met hengels, werp-, kruis- en trek- 
netten； algemeen maakt men bij de visscherij 
gebruik van de bedwelmende eigenschappen, 
die sommige plantendeelen bezitten. 

Waar de arbeid gezamenlijk verricht wordt, 
voert ieder geen bopaald deel van het' werk 
afzondorlijk uit, doch dient de samenwerking 
meer om elkander to helpen of om op aange- 
namer wijze bezig te zijn. Het eerste heeft men 
b. v. bij het bouwen van woningen, waarvoor, 
aangezien zij van bout gemaakt zijn, vele handon 
voreischt worden. Van het tweede vindt men 
een voorbeeld in het t 6 b 6, het gebruik, dat 
in sommigo deelen van de Pad. Bovenlanden 
bestaat, om do sawahs gemcenschappelijk te 
bowerkon. Don eersten dag komen alien met 
hun ploegen on boploogon do velden van A, den 
volgendon dio van B, den derden die van 0, 
onz., om opniouw weor bij cerstgenoemde te 
beginnon. Ondorverdceling van den arboid kent 
men over algemeen niet; goud b.v. wordt 
door donzelfdon persoon bowerkt van den toe- 
stand waarin het als stofgoud voorkomt, tot 
dien waarin hot sieraad geworden is. 

Literatuur: Middon-Sumatra. Roizen en On- 
derzoekingen der Sumatra-oxpeditie, 3de deel, 
door A. L. Van Hasselt; Studien over de in- 
landscho huishouding in de Pad. Bovenlanden, 
door A. W. P. Vorkerk Pistorius^ gLed— 
Iiidie, door P. A. Van dcr Lit’h; Handl, voor de 
Vergel. Volkenk. van Ned.-Indie, door Dr. 
G. A. Wilken, naar diens dictaat en aantee- 
konmgon, door 0. M. Pleyte; Tijdschr. voor 
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volkslioofden in een gedeeltc dor Pad. Bo ven- 
landen enz. Ind. Gids 1890, I, door J. F. A. De 
Rooy； Het Animismo enz. Bijdr. t. t. 1. on vlk. 
van Ned.-Indie, 5de volgr. V, door J. L. Van 
der Toorn ； Aant. uit，het famililieven bij den 
Maleior in de Pad. Bovenlandcn, Tijdschr. Bat. 
\Gen. XXVI, door idem; J. C. van Eerdo, artikelen 
over _Minangk. poesie iiK Tydsclir. Bat. Gen. 
,XXXIX (1897) 1); en vooral L. 0. 
Westenenk, De Mniangk Nagari, Med. Enc. 
Bureau VIII, 1915. 

MINANGKABAUSCH (ook MANANGKA- 
BAUSCH). De taal genoemd naar het voormalige 
n(k_van Minangkabau. Zij wordt hoofdzakelijk ge- 
sprokeii iri'do Padangscho Boven- en Benedenlan- den, 
in Opper-Djambi, waarschijnlijk in hot Noor- Helyker 
gelegen gebied der Kwantan-rivier en in enkele 
kpjonien van Minangkabauers in de bin- nenlanden van 
het schiereiland Malaka. Zij is cen der twee hoofdtakken 
van het Maleisch, en 
wel te onderscheiden van liet Djohorsch of 
Riouwsch, waarvan het ten onrechte vroeger 
—en door sommigen ook thans nog — als een 
onder-dialect, dikwijls als cen verbasterin g we rd 
beschouwd. Door eene vergelijking van beido 
taaltakken leert men, dat zij woorden bezitten, 
die dezelfde beteekenis liebben ； dat- vele in het 
Alinangkabausch voorkoincnde, in het Riouwsch niet 
bekend zijn en omgekeerd ； dat aan een woo rd in een 
der twee dialecten een uitgebreider beteekenis is 
verbonden, of dat het，in beteekenis 
geheel verschilt. Woordvorming en zinsbouw loo- 
pen meermalen geheel uiteen,gebruikvanvoor-en 
achtervoegsels is niet zelden anders. Neemt men 
als grondslag aan den klank, die wordt uitge- 
sproken, waar het Riouwsch een e heeft, dan 
kan men van het Minangkabausch twee onder- 
dialecten — of wil men licver — twee zooge- 
naamde gouwspraken onderscheiden. Het eene, 
gewoonlyk het Agamsch genoemd, spreekt die 
6 als a uit (b 6 r a s = b a r e h); het andere, 
Tan ah Dat arsch geheeten, laat ha ar als o hooren 
(b 6 r a s = bore h). Zooals men dit in elko 
taal aantreft, beslaan er in de uitspraak plaatse- 
lijke afwijkingen, die echter op het wezen der 
taal van geen invJocd zijn. 

Waar de Minangkabauer zijne gedachten schrif- 
telijk uitdrukt, doet hij dit gewoonlijk met 
inachtneming van de regels, die hem voor de 
spelling van het Riouwsch met Arabische letters 
zijn geleerd ； meermalen echter vindt men daarin 
sporen van de uitspraak zijner oigene moedertaal. 

In het Minangkabausch worden maar enkele 
eindconsonanten uitgesproken, zoodat het ge- 
rangschikt kan worden tot de half of on volmaakt 
vocalische talen. De medeklinkers, welko aan 
het eind van een wo ord gehoord worden, zijn 
de ng, m, n en h; de sluit-Z: spreekt men onvol- 
komen uit. Als kenmerken van het Minang- 
kabausch vindt men in hoofdzaak nog de vol- 
gende: het heeft op het eind van een woord, 
dat in het Biouwsch op a eindigt een ; de uit- 
gangen at en ek klinken als efr; ib en it als 疔; 
ap, ok en ot als o" ak als ap; do uitgangen al en 
ar spreekt men uit als a; de uitgang as klinkt 
als eh; woorden, die op oem en im eindigen, 
worden met oen en in uitgesproken; bij woorden, 
eindigende op oeng, oe\ oel, oer en oeh hoort 
men tusschen de oe en den slotmedeklinker 
een doffe overgangsletter, zoodat die uitgangen 
klinken als o e a n g, o e a*-, o e a, (voor oel 

en oer) en o o ii h; zu】k een overgang treft mon ook aan 
bij do uitgangen ing,讣，il, ir cn ih, die gehoord worden 
als i 6 n g, i i 6 (voor il en ir) en i 6 h; de uitgangen oep 
en oet klink- ken als oe尹;oes als oeih; is als ih. 

Het bovenstaande geJdt in hoofdzaak do uitspraak van 
0 u d-A gam； men vindt echter in vorsclullende streKeir 
afwijkingen; den uitgang oes b. v. hoort men ook als oeh 
en als oetsj; voor oep cn oet ook oe°; onz. 

Wanneer men het Minangkabausch met het Riouwsch 
vergel可kt, ontdekt men verder ver- wisseling van 
klankeu, van medeklinkers, of van beide samen; o e r a n 
g en o r a n g; b a n s d en b a n g s a; binantoe en 
mSnantoe; voorvoeging of afwerping： haloeloeng en 
loeloong; o e m a h en roemah; b a r a en b a r a p a; 
inschuiving: k a r a d j o en k e r- d j a ； uitstooting: d o 
e t 6 en d o e s t a, manti en mant&ri; toevoeging： r a in 
i n en rami. 

De Minangkabauer gebruikt voor zijn schrijf- taal het 
Arabisch letterschrift; de blinkers in ge- sloten 
lettergrepen, vooral waar het geen alif is, worden 
gewoonlijk geschreven ； de laatste echtor ook dikwijls 
in lettergrepen als dang, rang, r a enz.; de letters ai cn au 
worden over 't algemeen van de i en oe onderscheiden 
door toevoeging van een alif. 

De woorden in de Minangkabausche taal zijn edn- of 
nieerlettergrepig; van bestaande woorden worden andere 
gemaakt door voorvoeging, b. v. van da, ga, ka, sa of ha; 
door inschuiviiig van ar of al, van am of um; door 
verandering van klinkers of medeklinkcrs, door herhaling 
van een 66nlettergrepig woord, enz. Als praefix dienen 
ma, ba, ta, ka, sa, pa, di en pi; als suffix an, kan en i. 
Combinaties van voor- en achtervoegsels worden veel 
meer aangewend dan in het Riouwsch-Maleisch; enkele 
(zooals de vormei) met pa en kan of i) zijn in 
laatstgenoemdo taal onbekend. 

De letterkundige voortbrengselen der Minangkabauers 
zijn voor het grootste gedeelte legen- den, die zoowel met 
als zonder rijm, in nietrischen vorm zijn opgesteld. Het 
aantai lettergrepen van een regel is over 't algemeen 
negen, ook wel acht of tien; een kJoiner of grooter aanta] 
echter doet afbreuk aan de waarde. Doorgaans zijn in 
zulko verhalen pantoenH ingevlochten. Meestal treft men 
zo bij brokstukken, zelden volledig aan; van sommige 
komt do redactie der verschillendo handschriften vrijwel 
over- een, van under。is zij zeer uiteenJoopend. Do 
inhoud er van biedt over 't aJgemeon weinig 
verscheidonheid en vertoont geen grooten rijk- dom van 
schoono gedachten (althans voor den Europeeschcn 
smaak; do Maleiers zelvcn wor- den er vaak door 
bekoord); zij zijn in elk geval voor do taalstudio van 
groote waarde. 

Van die verhalen zijn o. a. in druk uitgegoven : de 
„Geschiedcnis van Prinses BaJkis", door Gerth van Wijk 
(Verh. Bat. Gen. DI. 41); do „Moerai Batoon, door Van 
Hassell (Midden- Sumatra, III, Volksbesch. on Taal, II, b
】.75 en vv.); si Helong”，„si Oemboet 
Moed6", ,,si Ali Amal”，„si Palaldtn, aUe door Van 
Ophuysen (uitgeg, bij Trap te Leiden); „Mandjau Ari", 
het eerste gedeelto van „Tjin- doer Mat6n en 
„Manangkerang,,

l allo door Van der Toorn (de twee 
eorste; Verb. Bat. 
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Gon. DI. 45 cn do laatste: Bijdr. t. T. L. on Vlk. IVo Ser. 
X, bl. 207, 267), Kaba Sabaj nan Aloeih" door Ph. S. van 
Ronkol in het TijiL voor. Ind. T. L. & V. K., deol LVI. In i' 
handschrift zijn o. a. hog' bekend： „Ma]in Dc- • ‘‘/ man”，
"Inlj/1 Millin’’，„si Tongga", „Oonggdh B&mban", enz. 
(Zie den Oatalogus der Mai. handschriften van het Bat. Gen. 
v. K. en W., hoofdstuk X). Ook dierenfabels, mot name 
kantjia-verhalen, koinon veel voor. 

Verder vindt men bij do Minangkabauers t a m- b 6*s 
en o e n d a n g-o e n d a n g's, mcermalen in 66n geschrift 
vereonigd. — De eerste zijn overloveringen, welke in 
hoofdzaak handelen over den oorsprong en de eerste 
vestiging van de bewoners eener nagari; de tweede 
bostaan uit wetten, zedekundige voorschriften en 
leefregelen en zijn, naar men algemeen gelooft, 
vervaardigd door de twee grootc wetgevers bij de 
voorva- dcron: D a t o e a^-K atoemanggoengan en 
Parapati h-S a b a t a n g. Zij bevatten gowoonlijk een 
ondcrsclieiding der mcnschen naar hun verstandelijkc 
vermogens, geven aan welke hoedanigheden moeten 
eigen zijn aan mannen, vrouwen, kinderen en overheden; 
zij beschrijven het nut der zintuigen en lichaams- deelen, 
alsrnede de leefregelen en den werk- kring van hoofden 
en aanzienlijken en bevatten als laatste gedcelto de 
wetten en bepalingon, welke betrekking hebben op het 
rechtswezen. Uit de red actio dezer geschriften, die niet 
zelden lijden aan slordighcid en onvollcdigheid, blijkt 
genoegzaam, dat zij van nog jongen datum zyn en dat, 
wat thans te boek gesteld is, vroeger van mond tot mond 
we rd bewaard. Tot zekero hoogte kan men in die 
geschriften ecnc poging zien tot harmonistiek der 
ovcrgeleverdc ad at met de Mohamm. wet. 

In grootc mcnigte treft men bij de Minangkabauers 
aan p a n t o e n s, i b a r a t s, tali- b o e n s en p a d a t 6 
5s. De eerste zijn liedjes, welke vcclal <le liefde tot 
onderwerp hebben ； verreweg de meeste bestaan uit vicr 
regels, waarvan de twee eerste doorgaans geen betee- 
kenis hebben cn geen verband met de overige. Be vat ecn 
pantoen in zekeren zin ecn zedelcs of zinspeling, dan 
geeft men haar den naam van i barat ； het aantai regcls 
van deze is vcclal moor dan vier. 

De taliboenH zijn Hedjcs of vertelsels in vera- maal 
en inner in de Bencdcnlandcn bekend ； de j)adato's zijn 
zoowel bcrijmd als onbcrijmd ； de cersten hebben met 
de taliboens veel over- eenkomst; de laatstcn wo rd on 
gewoonJijk bij den aanvang van fecsten voorgedragon cn 
lian- dclcn over den aanJeg cn het dool van doze. Zie 
voor do padato A. L. Van Hassclt in Feest- nuuimcr Kon. 
Inst. Taal- cn letterk, 1883, bl. 228, en J. C. v. Ecrdo, L 
c. 

Rijko bij<lragon voor do Jconnis van taa] en volk zijn 
to von a de raadsols —• t a k i-t a k i —, 8j)rcokwoorden 
— ])a in c j o — en spreek- woorckslijko uitdrukkingen 
— p a m b a o a n ——. De twee laatstgenocinde vooral 
zijn het, waar- van de Minangkabuucr ccn zeer druk 
gebruik inaakt, cn die in elk zijner geschriften worden 
aangetroffen. 

Wat die pan toons, ibarats cn vorder ver mold o 
betreft, welke men nict in afzondorlyke hand- schriftcn 
bijoen verzameld vindt, in verschil- lende tijdschriften, 
die betrekking hebben op 

de Indischo taal-, land- cn voJkcnkunde, zijn cr in monigto 
van bowerkt. Zoo zijn or o. a. /" in dat van het Bat. Gon. 
XXV, bl. 417, 538 cn XXVI, bl. 168, 234 ecn 250 
spreekwoorden uitgogeven door den hcer Habbenia, 
benevens 八 con aantal raadsols en pan toons door den heer 
/ \ Harmsen XXI, bl. 480 cn XXIII, bl. 258； een rijke 
vorzameling van allerlci litterarischc pro?% ducten vindt 
men daarenboven in „do taloh en letterkunde van Midden-
Sumatra", door A. L. Van HasseJt. Reizen en onderzoekin- 
gen der Sum.-Exped. 3de deel. In de Rijks-- 
universiteitsbibliotheek tc Leiden bevindt zich de door 
wijlen Ch. A. v. Ophuijsen met bchulp van inlandscho 
helpers bijeongebrachtc collectie over Minangk-litteratuur 
en folklore, een rijko bron van kennis. 
Voor de beoefening van het Minangkabausch heeft men, 

behalve bovengenoemde en an- dere verspreide artikelen, 
daarenboven de Minangkabausch- Maleischc Zamenspraken 
op- gesteld door si Daocd Radja Medan, uitgegeven door 
Pijnappel, (een weinig bctcekenend ge- schriftje in het dialect 
van Fort van der Ca- pellen)； het Minangkabausch-Maleisch-
Neder- landsch woordonboek bewerkt door J. L. Van der 
Toorn, (een boek waarin wel veel wat men er verwachtcn zoude 
niet wordt gevonden, maar dat toch heel wat materie bevat); de 
aanteeke- n in gen op dit laatste door G. De Waal, Ind. Gids 
1892 cn 1893 en de in 1899 door het Kon. InstituuL voor de T., 
L. en Volkenk. van Ned.- Indie uitgegevene Minangkabausch© 
Spraak- kunst door J. L. Van der Toom. 

MINDERE WELVAART. Zio WELVAART 
ONDERZOEK. 

MINDI (JAV.). Zie MELIA. 
MINISTERIE VAN KOLONIEN. De instcl- ling van een 

afzonderlijk departement van algemeen bestuur in het 
moederland belast met do bchartiging van de belangen der 
kolonien, had voor het eerst plaats tijdens het bestaan van het 
koninknjk Holland, De R a a d der Azia- t i s c h e Bezittingen 
e n Etablisse- e n t e n (zie aldaar) werd, nadat Koning Lodewijk 
de koninklijkc waardigheid had aan- vaard, bij Kon. Best van 
29 Juli 1806 opge- ]ieven tegen 1 Aug. 1806. Reeds eenige 
dagen to voren (25 J uni) was in gest eld de waardigheid van D 
i r e c t c w r-G e n e r a a 1 voor d e Zaken dor I n d i e n e n v 
a n den K o o p h a n d c 1. Tot het bekleeden dier be- Lrekking 
word den 6dcn Juli d. a. v. benoeind Air. P. Van der Heim. Den 
29sten Juli were! de titcl Directcur-Genoraal vorunclcrd in dien 
van Al i n i s t c r. Den Sston Jan. 1808 word ingest eld ecn 
Ministerie van Marino c n K o 1 o ii i e n; Van der Heim was 
ook nu wed er do eerste titulai'is. Hij blccf doze betrekking 
waarncnien tot Nedcrlands inlijving bij Frankrijk in 1810. Ook 
na doze gebeurtenis bleef Van der Heim in den aanvang belast 
met de afwikkeling van koloniale aangelcgenheclen hier to 
landc, torwijl bij Keizerlijk Decreet van 20 Dec. 1810 „do 
ctablissemcnten van de voor- maligc O.-I. Oonip. en de 
auibtcnaren tot dezelvo bchoorendc" werden „gcbracht oudvr 
het Minis- torio van Financien,' (Inteiidancc-Generaal). Bij het 
M i n i s t c r i o van Marine c n K o 1 o n i e n t o P a r y 3 word 
vorder go- vormd eono Division d.e s Colonios 

48 
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Hollandaises, waaraan ook Nedcrland- sche ambtonaren 
werden verbondcn. 

Na de restauratie word hior te lando ingestcld. ecu 
Departement v o o r d e Zaken van Koophandel c n 
Koionion. Als eerste hoofd daarvan trad op (6 April 
1814) G. A. G. Ph. Baron van der Capellon met den titel 
„Secretaris van Staat**. Later word deze titel gewijzigd 
(16 Sept. 1815) in dien van Directeur- Genera al, als 
hoedanig we rd, benoemd Jhr. J. Goldberg. Nog 
gcruimen tijd daarna was het Departement va n Kolonien 
met and ere departementen vereenigd ； sedert 1842 
heeft het echter voortdurend een afzonderlijk departe-
ment uitgemaakt. 

Hieronder volgt een opgave van de vorschil- lende 
staatslieden, welke sedert 6 April 1814 aan het hoofd van 
het departement hebben gestaan ； van de meesten 
worden op hunne namcn korte levcnsschetsen in deze 
Encyclopaedic gegeven. 

Koophandel e n Kolonien. 
G. A. G. P. Baron van der Capellen, Secretaris van Staat, 

6 April 1814. 
Mr. J.C. vau der Hoop,waarnemend, 29 Juli 1814. 

J. Gold berg, waamemend, Dec. 1814; Direc- teur-
Generaal 16 Sept. 1815. 

Onderwijs, Nationale nij verheid e n Kolonien. 
f Mr. A. R. Falck, Minister, 19 Maart 1818. 
.J. :、， Nationale nij vorheid e n K o 1 o- "n i e n. 

, Mr. 0. T. Elout, Minister, 30 Maart 1824. Marine e n Kolonien. 
' Mr. 0. T. Elout, Minister, 5 April 1825. 

，一 Jhr. J. J. Quarles van Ufford (Secretaris-Gene- 
〔. raal), waarnemend, 1 Oct. 1829. 

Waterstaat, N a t i o n a 1 e n ij v o r- 
• h e i d e n Kolonien. 

Mr. P. L. J. S. van Gobbelschroy, Minister, 1 Jan. 
J< 1830. 

Jhr. Mr. G. G. Clifford, a. i. 4 Oct. 1830. 
.4-- Nation ale nijverhoid e n K o 1 o- 

. n i e n. 
O Jhr. Mr. G. G. Clifford, a. i. 1 Oct. 1831. 

Kolonien. 
Mr. A. Brocx (Secretaris-Genoraal), waamemend, 1 Jan. 

1834. 
J. Graaf van den Bosch, Minister, 30 Mei 1834. 
J. C. Baud, a. i. 1 Jan. 1840. 

Marine e n Kolonien. 
J. G. Baud, Minister, 10 Aug. 1840. Kolonien. 
J. 0. Baud, Minister, 1 Jan. 1842. 
J. 0. Bijk, a. i. 25 Maart 1848. 
G. L. Baud, 21 Nov. 1848. 
E. B. van den Bosch, 18 Juni 1849. 
0. F. Pahud, 1 Nov. 1849. 
Mr. P. Mijer, 1 Jan. 1856. 
J. J. Rochussen, 18 Maart 1858. 
Mr. J. S. Lolsy, a. i. 1 Jan. 1861. 
Jhr. J. P. Oornets de Groot van Kraaijenburg, 9 Jan, 

1861. 
Mr. J. Loudon, 14 Maart 1861. 
G. H. Uhlenbeck, 1 Febr, 1862. 
G. H. Betz, a. i. 3 Jan. 1863. 
I. D. Fran sen van de Putte, 2 Febr. 1863. 
Mr. .P. Mijer, 30 Mei 1866. 
N. Trakranen, 17 Sept. 1866. 
J. J. Hasselman, 20 Juli ,1867. 
E. de Waal, 4 Juni 1868. 

L. G. Brocx, a. i. 16 Nov. 1870. 
Mr. P. P. van Bosse, 4 J.an. 1871. 
I. D. Franscn van do Putto, 6 Juli 1872. 
Mr. W. Baron van. Goltstcin, 27 Aug. 1874. 
Mr. F. Alting Mees, 11 Sept. 1876. Mr. P. P. van Bosse, 
3 Nov. 1877. Jhr. H. 0. Wichers, a. i. 26 Febr. 1879. O. 
van Rees, 12 Maart 1879. 
Mr. W. Baron van Goltstein, 20 Aug. 1879.. 
Jhr. Mr. W. M. de Brauw, 1 Sept. 1882. 
W. F. van Erp Taalman Kip, a. £ 23 Febr. 1883. F. G. van 
Bloomen Waanders, 23 April 1883. A. W. P. Weitzel, a. 
i. 25 Nov. 1883. 
Mr. J. P. Sprcnger van Eyk, 27 Febr. 1884. 
Mr. L. W. C. Keuchenius, 21 April 1888. 
Mr. JE. Baron Mackay, 24 Febr, 1890. 
Mr. W. K. Baron vau Dedem, 21 Aug. 1891. 
Mr. J. H. Bergsma, 9 Mei 1894. 
J. T. Oremer, 27 Juli 1897. 
Jhr. Mr. T. A. J. v. Asch v. Wijck, 1 Aug. 1901. J. W. 
Bergansius, a. i. 10 Sept. 1902. 
A. W. F. Iden burg, 25 Sept. 1902. 
Mr. D. Fock, 17 Aug. 1905. 
Mr. Th. Heeniskerk, a. i. 12 Febr, 1908. 
A. W. F. Idcn burg, 20 Mei 1908. 
J. H. de Waal Maiefijt, 16 Aug. 1909. 
Mr. Th. B. Pleijte, 29 Aug. 1913., 
/ Voor de verhouding van den Minister van Kolonien 
tegenover de Kroon en den Gouverneur- Generaal pic 
OPPERBESTUUR. 

MINJAK (MAL.), olie; met bijvoeging van andero 
woorden wordt die naam gegeven aan velerlei olie- of 
vetachtigo producten, van ver- schillende herkomst, b. v. 
minjak sapi een soort van sineer, bestaande uit het vet 
van koeien, schapen en buffels: minjak ikan, levertraan; 
minjak tanah, aardolie. Do namcn van verschillendo 
plantcnvetten, olien cn bal- sems, worden ook met 
ininjak samengesteld ； zij zijn grootcndeels ondcr 
PLANTENVET- TEN vermeld; voor minjak pfilang o n 
min- jak ten gkawang zie de volgende artikeJs. 

MINJAK KASTOERI (MAL.). Zic HIBISCUS 
ABELMOSOHUS. 

MINJAK PfiLANG (MAL.). Eene donkerbruino 
klcverige olie, bij insnijding vloeiend uit den stum van 
Penlaspadon oljicinalis Holmes, een boom uit do familie 
der Anacardiacae. Deze olie ia in gebruik als 
gcnccsmiddel bij huid- ziokten. 

MINJAK TENGKAWANG (MAL.). Ecn be- langrijk 
Indisch plan ten vet, dat als Bornco- talk of \egetable 
tallow oen uitvoerproduct uit- maakt. 

Dit vet of lie ver dezo vetsoorten zijn afkomstig van 
de vruchton van sommigo Diplerocarpaceen on 
Sapotaeeen, welke plan Lon in den rogel niet 
gecultiveord word on, doch in het wild voorko- men, 
zoodat hot daarvan afkomstigo v t onder do 
boschproducten moot worden gcrang«chikt. Van de 
Diplerocarpaceae zijn het voornamclijk 
vertegenwoordigers van het geslacht Shoreri, die de 
tfingkawangvetton oplov ren, terwij] ook de Isoplera 
borneensis tot die fajnilic bohoort. AHOCD van de Shorea 
slenoptera Burck worden nan- plan tin gen aangelegd, 
tcrwijl het product van allo andero vertogen woordigers 
van die familie, welke vet oploveron, in het bosch 
vcrzameld wordt. 

Hot vaderland der vetleverende Dipterocar- paceen is 
West-Borneo, waar do boomon bij 
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voorkcur aan de oevei'S van grootc en kloino rivieren, 
vooral op don vochtigen, gcmcngdon grond dor 
landtongcn groeion. De boomen worden niet hoog, 
hobbcn con zwarcn kruin on dikken stam met 
wortcllijston, hun bout is vorgankolijk en zacht. Bohalvo 
Borneo lovcron Sumatra's Wostkust on Palombang ook 
nog eenig tfingkawang vet. 

Bij de goedo tengkawangsoorten hangt do grootto van 
den oogst zeer vccl van het wed er af. Do boomon 
bloeien namelijk in September en. October en dragen 
rijpo vruchten in Fobruari on Maart. Voor een goede 
dracht is noodig, dat do drogo moesson lang aanhoudt 
met een weinig regen; ook mag de kentering in den 
West- moesson niet to veel buien medebrengen, daar do 
daarmede gepaard gaando wind de bloemen of de pas 
gezette vruchten zou doen afvallen. Aangezien doze 
voorwaarden slechts zelden vcrvuld worden, komt er 
gewoonlijk van den zwaren bloei der 
tSngkawangboomcn weinig tcrecht. De eigenlijke goede 
boomon zouden volgens schatting niet mcer dan eens in 
de vijf jaren vrucht dragen en jaren van zeer ruime 
t6ngkawang-opbrengst mocten met nog grooter 
tusschenruimte worden verwacht. Een andero vorklaring 
van de zeer grooto afwissoling in opbrengst van de 
uitvocren ligt daarin, dat de rijstoogst de opbrengst van 
tengkawang be- heerscht, in dier voege, dat bij goeden 
rijstoogst de bevolking in de kampongs blijft cn eerst bij 
mislukking bclang heeft naar hot bosch te gaan om 
oliezaden op te rapen. Voor den aanplant van do 
gekweekte soort worden in den re gel pas verlaten 
ladangs (drogc rijstvelden) gebezigd, omdat men dan 
geen wildhout behoeft to kappen. Na 12 jaren beginnen 
do gekweekto boomen vrucht te dragen; bij con goeden 
oogst geeft een volwassen boom gcmiddeld 30 gantangs 
(= JOO liter) gedroogde kemen (p a d i t S n g- k a w a n 
g), doch de opbrengst kan soms tot 100 gantangs stijgcn. 
De vruchten worden noch bij de wildc, noch bij de 
gekweekto' boomeiY ge- plukt, jnaar sncl ingezamckl als 
zij rijp afge- valien zijn. Dan worden eerst de vleugels 
ver- wijderd door jnct stole ken op do vruchten to slaan 
of, bij de Shorea Gysbcrtsiano of t6ng- kawang la jar, 
door deze er onder het inzamelen aftebijtcn. In het 
Kapoeas-gebicd plcogt men \ <Tvo)gens de vruchten in 
grooto korven van gcsplctjiii bamboo 1—3 maanden 
lang aan vlotten in de rivicr tc hangen, zoodat de 
vruchten aHe onder water zijn cn er in de korf ruimto is 
voor het zwcllen der vruchten, waardoor do harde schil 
stuk springt. Is dil gchcel geschied, dan nee mt mon tie 
korven uit het water, vor- wijdert de schillen en droogt 
het vruchtvlcosch in de zon : zoo verkrijgt men de p a d 
i t 6 n g- k a w a ii g of tCngkawang-copra, die tegen- 
woordig als handcisartikel, mcer nog clan het dnaruit ter 
plaatse gewonnen vet, naar Singapore verBcheopl wordt. 
Elders, b. v. in Landak, maakt men de p a(1 i 
tGngkawang een- voudig door do gcschildc vruchten 
sncl to dro- gen, zoo nooclig boven vuur, en zonder 
vooraf- gaandc wceking. In Sanggau plccgt men eeno 
fijno soort tengkawa-ng voor spijsbcroiding t，() win 
non door de vorscho vruchten in Kchijfjcs to snijden, 
sncl in do zon to drogen cn dan dadclijk het vet eruit tc 
person. Uit de p a d i gcschiedt de vet winning door dezo 
tot meol te 

stampon cn dan dat mccl op inlandschc wijzo met 
waterdamp to stoven cn daarna warm uit- teperson ； de 
opbrengst is vccl goringer dan bij goede fabriekmatigo 
bewerking； vandaar dat men sedert 1878 begonnen is de 
p a d i zolf (do “copra”)uittevooren, dio door do Chi- 
neezen wordt opgekocht en te Singapore op olio 
verwerkt. De inlander gebruikt van oudshcr hot 
tengkawang-vot voor vcrlichting, verder gemongd met 
hars voor het kalcfatcn, cn cindelijk bij zijn voedsel. Als 
verlichtingsmiddel is het nu grootendcels door petroleum, 
als spijsolie door klapperolie vordrongen. Als 
gemakkclijk te winnon boschproduct is de tengkawang 
echter voor Borneo's Wcsterafdcoling van groot gewicht, 
want als uitvocrartikel blijft het vet zijne handelswaarde 
houden. 

Zooals reeds gezegd is, loopt de opbrengst van den 
oogst in de verschillonde jaren sterk uiteen, hotgeen zijne 
afschaduwing vindt in de grootto van don uitvoer. 
Volgens de statistiek van den in- en uitvoer van 
Nederlandsch-Indie waren de uitvocren van 
tSngkawangpitten in de laatste jaren als volgt, uitgedrukt 
in Kilo- grammen: 1911 750.037; 1912 10.173.774； 
1913 12.962; 1914 9.855.543. 

Do uitvoer van tSngkawangvet is onbedui- dend. Voor 
het jaar 1912 wordt een cijfer op- gegeven van 3252 K.G., 
terwijl het artikel in de andere jaren niet voorkomt, doch 
aan het zeer geringc bedrag, dat het uitvoerrecht van dit 
vet opbrongt, is het te zicn, dat zyn uitvoer niet veel 
beteekent. 

Tengkawangvet is door bijgemcngd chlorophyl 
lichtgroen gokleurd en, waar onder den invloed van het 
licht en do lucht die grocne kleur aan de oppervlakto 
ontkleurd on in gcclwit is over- gegaan, daar hobben de 
diepere lagen de groene kleur nog behouden. Het vet 
heeft een korrelig- kristallijne structuur cn is aan de 
oppervlakto bedekt met fijnc naalden van stearinezuur. In 
verschcn tocstand is tengkawangvet zacht van smaak, het 
heeft bij 15° C. een soortelijk gewicht van 0.965 en zijn 
smeltpunt wisselt al naar ge- lang van zijn samenstelling 
af tusschen 30° en 42° C. Het bestaat gewoonlijk voor 
60—75 % uit tristearinc, van 20—30 % uit triolcine en 
voor G—8 % uit vrij stearinezuur.

 「
七 

Men gebruikt tengkawangvet als gonecs- middel, doch 
voornanielijk bij de fabricatio van zeep cn kaarsen, . 
'^7 

Onder de boomon uit de familic der Sapotaceae, 
waarvan de vruchten hard vot oplcveren, noemon wij in 
de cerstc plaatsde Palaquium-soorten, waar- vaii conigo 
gCtah-pertja lovoren. Do voornaamsto daai'van zijn de 
Palaquium Pisang of balam (MAL.), de Palaquiuin 
olcosum of soentei (MAL.) on de Palaquium 
oblongifolium of njqtoh (MAI..). 

Do balam- cn soontciboomon komen veol voor in de 
Iago streken van Sumatra's Oostkust cn wo I in do 
oorbosschon, terwijl de njatoh in Wcst-Bomeo wordt 
aangetroffon. 

Bij do inzamoling worden de zaden mot do hand uit 
do vrucht gehaald en na droging ver- scheept. Balam vet 
is geelachtig van kleur, eenigszins bitter van smaak en 
kneedbaar als was. Socntcivet is zuiver wit van kleur, 
heeft een zootachtigon smaak en wordt door do bo- 
volking als braadolio gebruikt,' In' Europa go- bruikt men 
dozo harde vetten voor de ver- vaardiging van kaarsen. 



756 MINJAK TENGKAWANG-MIQUEL (FRIEDRIOH ANTON WILHELM). 

电Njatohvet wordt in Sambas als sprjsvet ge- bruikt.； 
het is cen hard vot van witto klcur. Voor den uitvoer is 
het niot van belang. 

Andere vetten van planten uit de familie dcr 
Sapotaccae zijn afkomstig van Payena soorten en wel 
van Payena land folia Burck (kGlaki vet). Payena 
mvltilineata Burck (belaban vet), Pagena latifolia Burck 
(bBngkoe olic). Al doze vetten zijn bij tropische 
temperatuur vlocibaar en worden door de bevolking bij 
do spijsboreiding gebezigd. 

Teir slotte levert het gcslacJit Bassia een aantal 
hoogst belangrijke vetleverondo soorten, waar- van de 
zaden als illiponoten in don handcl zijn, nl. B latifolia, 
B. longifolia on L. butyracea. In den laatstcn tijd is de 
aandacht op de illipenoten gevestigd, maar voor don 
uitvoer zijn zij nog niet van belang. 

Volgens de officieelo statisticken bedroeg de uitvoer 
van balani- en soontei- zaad in K.G.: 1911 105.521; 1912 
52.402; 1913 47.636; 1914 746.81Q. 

MlNORfiH-GEBERGTE. Zio MSNOR^H-GE- 
BERGTE. 

MINTO (Sir GILBERT ELLIOT Graaf VAN). Geb. 23 
April 1751 uit het huwelijk van Sir G. Elliot, van Minto 
in Roxburghshire en A. Dal- ryinph Murray 
Kynynmond. Na, gedeeltelijk in Frankrijk, zyn 
voorbereidende opleiding te heb- ben genoten, studeerde 
hij to Ed inburgh en Oxford, oefende te Londen de 
rochtspraktijk uit en werd in 1776 tot lid van het 
parlement gekozen. In 1784 verloor hij zyn zetel, dock 
werd in 1786 opnieuw gekozen en ondcrscheidde zich o. 
a. by het proces in het Lagerhuis tegen Sir E. Impey, de 
rechterhand van Warren Hastings, gevoerd. In 1793 
werd hij tot „civil commissioner" te Toulon Eenoemd, 
en daarna belast met het be- stuur van Oorsica, dat onder 
protector①at van Engeland gesteld was. In 1798 keerdc 
hij naar Engeland terug, waar hij als Baron Mint©9of 
Minto in het Pairschap verhoven word； zag zich 
achtereen volgens benoemd tot buitengewoon gezant te 
Weenen (1799—1801), president of the board of control 
(1806), het college, dat tezamen met de court of directors 
het opper- bestuur der Eng. O.I.O. vormdc en spoedig 
daarna tot Gouv.-Gcneraal van Britsch-Indie, waar hij 
van 1807 tot 1813 het beatuur voerde. Gedurende zijne 
landvoogdij werden de Moluk- ken onder Engelsch 
bestuur gebracht； hij zelf vergczelde de expeditie, die 
in 1811 naar Java vcrlrok en dat eiland verovordo. Eene 
proclamatie, toen door hem uitgevaardigd, bevatte reeds 
voor een deel do beginsolcn van bestuur, door Raffles 
tijdens zijne landvoogdij gevoJgd. Lord Minto, die in 
1813 tot Viscount Melgund en Earl of Minto bonoemd 
was geworden, keerde in Mai 1814 in Engeland terug; 
zoer kort daarna (21 Juni 1814) stierf hij op reis naar 
Minto te Stevenage. 

Vgl. Life and letters of Sir G. Elliot, first Earl of 
Minto from 1751 to 1806.. .. edited by •... the Countess 
of Minto, London 1874, 3 vis.； Lord Minto in India; 
Life and letters of Gilbert Elliot, first Earl of Mint，。
from 1807 to 14, edit, by.“ .. the Countess of Minto, 
London 1880. 

MIOMAFFO. Lmdschap in do onderafd. N.- M id den 
Timor, afdooling No ord- on Midden- Timor, residentio 
Timor on Oaderh., oertijds bekend onder den naam 
Amakono. Hot staat 

ondor toezicht van den gezaghobber to Kcfam- nanoo. 
MIOS MANSAAR of MANSOEAR, (Mios = oiland). 

Uit kalksteon bostaand ciland ten Z. van Gam (zio aldaar 
on DAMPIER-STRAAT), mot 3 toppon van 士 150, 150 
cn 100 M. hoogte. 

MIQUEL (FRIEDRICH ANTON WILHELM), word 
geboron te Neuenhaus in Hannover den 24on October 
1811 en genoot zijn cerste ondorwijs van zijn vador, dio 
te Neuenhaus arts was. Hy bozocht het gymnasium te 
Lingon on kwam in 1829 als st udon t aan de Groningsclie 
Univer- siteit. Vanaf dit tijdstip word Miquol Neder- 
landor on hij is dat zijn leven lang gebleven Zijn broodors 
hobben hun carriere in Duitsch- land gomaakt, de jongste 
is er minister van financien gewecst. Ofschoon Miquel als 
mcdisch student zijn loopbaan begon, toonde hij al vroeg 
grootc voorliefdo voor do plantkunde, hetgeen o. m. blijkt 
uit zijn bewerking van do Neder- landsche Kryptogamen 
in do Flora Belgii sep- tentrionalis van Van Hall. 
Bovcndien kreeg hij tweomaal eon prijs voor de 
boantwoording van prijsvragon (van Loiden en van 
Groningen). In 1833 promovcorde hij tot' Doctor in do 
niedi- cijnen ； onkole maanden na zijn promotie kreeg 
hij oon betrekking als arts aan oen ziekenhuis te 
Amsterdam, doch reeds in 1835 werd hij tot Lsctor in de 
plantkuude aan de klinische school te Rotterdam benoemd 
als opvolger van De Vriese. In doze betrekking hield hij 
zich voor- namclijk met de plantkuude bezig, zooals blijkt 
uit de talrijke botanische publicatics, die in die jaren - van 
zijn hand zijn verschencn bv. Monographia generis 
Melocacti (1839), Obser- vationos de Piperaceis et 
Melastomaceis (1840), Monographia Gycadearum 
(1843), Sertum exoti- cum en vole andere. In Juli 1846 
werd hij bo- noomd tot Professor in de plantkundc aan het 
Athenaeum illustre to Amsterdam, waar hij zich nu gelieel 
aan de botanie kon wijdcn. Bovcndien vond hij ook tyd 
om zich bezigte houden met de geologic, zooals blijkt uit 
zijn verhandeling over do fossiole planten van het Krijt in 
Limburg. Gedurende zijn verbiijf te Amsterdam bestu- 
deerde Miquel voornamdijk do tropische plan- ten en wel 
eerst do flora van Suriname, waar- over hij in 1850 zijn 
Stirpes surinajnenses se- lectao publiceerdo, cen. van do 
cerste uitvocrige werken ovor do plantcngroei van onze 
kolonic in Amerika. Later wend de zijn belan gstdling 
zich meer tot do flora van Nederlandsch-Indie, zoodat hij 
in de juren ] 855—J 860 zijn Flora Indiao Batavae kon 
publiceeren. 

Na oon vorblijf van 13 jaar te Amsterdam nam Miquel 
eon boroep aan tot Professor in de plantkundc tc Utrecht, 
als opvolger van Bcrgs- ma. In Sept. 1859^aanvaardde hij 
daar zijn ambt. Kort daarop stierf BJujno cn als zijn 
opvolger word Miquel in 1862 bovcndien tot Dirocteur 
van }s Rijks Herbarium te Leiden bonoemd, weJko 
bobrekking hij vervulde door eens per week naar Leiden 
te reizen cn daar zijn werkzaamhedcn af to doen. Boordat 
hij thans de vrije beschikking had over de groote pian- 
tencollocties van het Herbarium, kon hij op hot gobied 
van de beschrijvende plantkundc een onormo 
workzaamhcid ton toon spreiden. Tai van groote 
verhandelingen vorschonen cr in do Ann ales Musei 
botanici Lugduno-Batavi o. in. oon flora van Japan. 
Verder hield hij zich 
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met do bostudcoring van do Palmon bezig, met de 
Kinasoorton on vorschillondo plantenfanii- lies uit 
Nedorl.-Indie. In 1870 opcnbaardo zich by hem eon 
levcrabces, dat op 23 Jan. 1871 zijn dood ten gcvolgc 
had. 

Miquels grooto vordiensten voor do we ten- schap in 
hot algemeen on voor de flora van do Nederl. kolonien in 
het bijzonder zijn allcrwcgcn erkond. Hij had eon 
Europeeschon naain en eon grooten persoonlijkon 
invlocd. Vcrschil- lendo buitenlandscho 
wetenschappelijko insti- tuten teldcn hem ondor hunne 
leden. Zijn parti- culiero vcrzamclingcn worden bewaard 
in het Herbarium van de Utrechtscho Univcrsitoit. 

Zio over zijn publicities voider het artikel 
BOTANISOHE LITERATUUR. 

MIRABILIS JALAPA L., fam. Nyctagina- ceae. 
Boenga waktoo (MAL.), Kembang pagi sor6, 
K. poekoel ampat, K. waktoe kStjil (BATAV. MAL. ). 
Kruidachtige plant met fraaie roode bloemen, die tegen 
den avond opengaan en zich des ochtends sluiten 
(vandaar de ini. naam), als Belle do nuit in tuinen zeer 
vaak gekweekt, uit trop. Amerika afkomstig. De 
knolvormige wortcis waren vroeger als valsche jalappo 
in ge- bruik； de plant is overigens met de echto ja- 
l&ppe in het gehecl niet verwant. De bladeren zijn een 
inlandsch gencesmiddel, het fijno mccl wordt tot cen 
smeerscl verwerkt om de schadc- lijke working van 
bedak op de huid op te heffen. 

MI'RADJ, d. i. Mohammeds hcmelrcis； zic 
MOHAMM. KALENDERen GEDENKDAGEN, D. 

MIRfiN, KfiMIRfiN (JAV.). Zio THESPESIA LAM 
PAS. .'：、 

MISKIN, d. i. bchoeftige ； volgens de Mohamm. wet 
iemand, behoorende tot de categoric van ar men en 
behoeftigen, die als zoodanig aan- sprakon kunnen docn 
golden op een aandeel in de djakat (zio aldaar). 

MJSO0L of BATAN ME. Een ciland ten W. van 
Nieuw-Guinea, ongevccr tusschcn 1° 40' on 2° 5' Z.B. en 
129° 45' en J30° 25, O.L. Van zeo uit gezicn schijncn ailc 
bergeu even hoog, oven steil on even ver verwijdcrd te 
zijn en een woes- ten indruk to innkcn. Het O.-lijk 
gcdeeltc van hot ciland is bcrgachtig; do hoogstc toppen 
zijn echter niet hoogcr dan 350-400 M. Het bestijgon is 
zeor moeilijlc. 

Do N.W. kust is vlak, naar hot binnenland in hcuvols 
ovorgaando. Over het eiland loopen twco bergketens van 
0. naar W.; 66n in het midden on e6n in het Z. Eon groot 
aantal ei- landjcs on klippen in het O. en Z.O. vormcn 
eono voortzetting van dezo ketens. Wijst dit op oon 
langzame daling van do Misoolgroep, aan do andero 
zijdo wijst het aangrooion van de kust door aanslibbing 
cr op, dat die daling Chans niot jncer plaats heeft. 

Misool bchoort goografisch tot Nieuw-Guinea; de 
fauna on flora komon gelieol ovorecn mot dio vnn hot 
hoofdeiland. Met is door eon ondor- zeosch plateau 
ormedo verbonden, terwijl hot van Co nun door eon 
diepo zoo gcscheiden is. Do sanwnhang met Nieuw-
Guinea word took aange- toond door hot groot aantal 
oilandjes, dat zioh uitstrekt van de N.-kust van Misool tot 
Salawati. 

Do ccnigo rivioron van aanbclang zijn do Biga aan do 
Z.-kust, aan do monding 100 M. breed, maar spoedig 
smal en ondiop wordondo, on waaraan do heidonsoho 
kampong Kofoh- 

k6t; de Gain aan de O.-kust cn aan de N.-kust 
de Kassim, die op 10 K.M. ten N.O. van Wai- 
gama in zco valt. De kalkformatie van het 
ciland is oorzaak, dat het water spoedig in 
den grond dringt cn dikwijls ccrst dicht bij 
zee wcer to voorschijn treedt. Misool bohoort 
tot hot go bicd dcr vicr Radja's en wordt 
vcrdccld in 2 landschappen: Waigama en 
Misool; het ccrste strekt zich uit langs de 
N.W.-, W.- en Z.W.- kust, het andcre langs do 
Z.O.- cn O.-kust； beidc worden bestuurd door 
Radja5s van welke die van Waigama op het 
eilandjo Katcpoo en die van Misool te LaJintah 
verblijf houdt. Laatstgenoemdc kampong is 
gelegcn op do Z.O.-kust en is gebouwd op een 
smalle land tong, die een alleenstaanden heuvel, 
de begraafplaats, met het oiland verbindt. De 
Clercq noemt dezc kampong： „Sel Palek^f1, 
d. i. „kaap van de grootc baai1*. Lalintah ligt 
een half uur roeicn van de bovengenoemdc 
kampong Kofohkdt. Meer O.-lijk ligt Garnta op 
cen eilandje voor den mond der Gam, die over 
25 K.M. bevaarbaar is. 10 K.M. ten N.O. van 
Lalintah ligt Fafanlap, welke kampong een 
welvarenden indruk niaakt, op een recks ei- 
landjes die door straat Lalinlol van den vasten 
wal geschciden zijn. De bewoners van het bin- 
nenland en die van Kofohket (土 300 zielen), 
zijn heidenen, de overige kustbewoners zijn 
Mobammedanen (土 200 zielen). Het hoofd- 
middcl van bestaan aan de kust is het verzame- 
lon van schelpen en tripang, in het binnenland de 
bereicling van sagoe, welke het hoofdvoedsel der 
bcvolking uitmaakt. Lalintab cn Waigama vocren 
danxar en schelpen uit. De bevolking brengt zelf haro 
produkton naar Wabaai, Gescr, Sorong cn Sailolof 
(Salawati). De Boetonners van Banda komon naar 
Misool om handel te 
drijvcn. 

Naar don stam, die zich op de W.-lijke helft 
van het eiland heeft verspreid, wordt het eiland 
wcl „ Bat an Me" genaamd. Jlisool had vroeger 
mccr beteekenis dan thans; volgens Haga wer- 
clen in de 17e eeuw aldaar krachtige oorlogs- 
vlotcn uitgerust (in 1G76 we rd de „Ogar,5 door 
inboorlingcn van Misool afgcloopcn). Waar- 
schijnlijk word het voor het ccrst in 1702 door 
een Hollandsch schip bezocht. Door de Com- 
pagnic we rd Misool aan den Saltan van Tidore 
toogewezen, hoewel naar hot schijnt Batjan er 
mcer rechtcn ' ' 

van 

op had. 
Ten N.W. van dit eiland liggen verscheideno klcinore 

eilandjos, (waaronder Los het grootste is), dio wogons 
het voorkomon van Canariuni 
commune bij inlandscho handelaren we I als 
Kanari-oilandon bekend zijn. Op enkele worden 
kleino aanplantingcn gevonden, maar anders 
zijn die cilandjes van weinig botcekcnis. 

Literatuur. F. v. Peski, Bcscbrijving ecner 
oxploratio van hot oiland Misool Deventer 19141 

MISPEL (JAPANSCHE). Zio ERIOBOTRYA, 
MLANDINGAN. District mot golijknamige 

hoofdplants van do controlo-afdecling Besoeki,,、 
regentschap cn afdeeliiig Bondowoso, residentio f ;， 
^osockiTS^ecnc uitgostrekthoid vanl45K.M.2 , ? 
Het district telt 69 desk's mot byna 30.000 八"' 
inwoners, waaronder een 25-tal Europeancn
 匕
’ 
(1905). In het district ligt do suikerfabrick Boedocan. 

MLATI. District van het regentschap Sleman, 
rosi(Icntic~'r»jokjakarta. De gelyEnamigo 

•£/( 

waaronder eon 



758 MLATI—MODDERWELLEN. 

plaats ligt + 8 K.M. ten Noordcn van Djokjakarta aan den 
hoofdweg naar Magelang .Het district telt twee 
onderdistrictcii, nl. Nja&n en Koewarasan. 

MLINDJA (JAV.). Zie GNETUM. 
MOA. Eiland, behoorende tot de Zuidwes- tereilanden, 

meer in het bijzondcr tot de Ldti- groop (Zie aldaar), en 
bestaande uit een 10—20 
M. hoog koraalkalkplatcau, waarop zich in ]ict W. on 

0. twee uit eruptief gesteente bestaande gebergten vorheffen 
； de hoogste berg is do Kar- bouwenpiek op de O.-zijdc, dio 
op ongoveer 400— 50 M. geraamd wordt. De bergen zijn 
deels met bosch bedekt, maar grootcndeels met alang- alang 
begroeid. Moa, dat. hot grootste der Leti- eilanden is (grootte 
600 K.M2., terwijl de overigo eilanden te zamcn op 1200 
K.M2. geschat worden), is tevens het vruchtbaarste; de 
bewoners van Leti verhuizen in tijden van gebrek gcwoonlijk 
tydelijk naar Moa. Ten gcvolge van de steile kusten bezit 
Moa geon veiligo ankerplaatsen ； in den O.-moesson kan, 
ofschoon met mocite, voor Kaiwatoe (N.kust) geankerd 
worden. Het behoort administratief tot de onderafdeeling 
Wdtar, afd. Zuid-Timor en Eilanden, residentic Timor en O. 
De vcostapel bestaat uit karbou- wen, varkens, geiten en 
schapen; van wilde varkens heeft de bevolking veel last. De 
be- volking (waarover zie U&TI-GROEP) werd in 1888 
gestcld op ruim 3000 zielcn, van welke ruim 210 Christenen 
； nieuwere bevolkingscijfers ontbreken, wel is bekend, dat 
sedert de hclft der bewoners tot het christendom is overge- 
gaan. De overigen zijn heidenen (Mohamine- danen komen 
er niet voor). De voornaamstc plaats is Pati (Z.kust), onder 
een orangkaja, aan wien de overige dorpshoofden, evenecns 
orangka- ja's, ondergeschikt zijn ； daar worden nog de over- 
blijfselen van het in 1734 gebouwde blokhuis „do Haen" met 
gemetselden ringmuur ,uit den Comp.tijd afkomstig, en 
voorts een steenen kerk aangetroffen. Zie G. W. W. 0. Baron 
v. zxHoeveUin T. Bat. Gen. XXXIII, bl. 222; Riedel, > De 
sluik- en kroesharige rassen, bl. 365; Ver- qbeek, Molukkcn-
Verslag, bl. 443; Tijdschrift )Kon. Ned. Aardr. Genootschap 
1915, biz. 654,908, '/j oud-Hollandsche opschriften op het 
eiland Moa; \'-vJaarb. Mijnwezen 1916, Gesteenten van het 
\ eiland Moa. 
〃 MODDERWELLEN, betcr SLIKBRONNEN genoemd en 
ook wel met „Modder- of slik- vuJkanen" aangeduid, oindat 
de aard van hun optreden aan vulkanen in miniatuur doet 
den- ken. Het zijn meer of minder hooge heuvels van 
verhardc modder, met gcwoonJijk fiauwe helling； aan den 
stompen lop ziet men op een of meer plaatsen de taaie, wccke 
korst langzaam opzwcilen en een blaas vormen, die soms een 
paar meter hoogte kan bereiken, ten slotte meest met een 
doffen knal uitcenspat en daarbij zijn inhoud met meer of 
minder kracht in het rond slingert, terwijl damp en/of gas 
ontsnapt en dunvloeibare modder langs de helling naar ben 
eden stroonit. Dit zijn in het al gem een de verschijnselen, 
die bij de ,,echtc" slikbronnen optreden en natuurlijk naar 
omstaudigheden eenigszins gewijzigd kunnen worden. 
DergeJijke bronnen hebben met vulkanen niets hoege- 
naamd te maken en komen zclfs in den rcgel op grooten 
afstand daarvan voor. Zij ontstaan doordat een dicht onder 
de oppervlakto gelegon, 

zachte, waterhoudende klei- of mergcllaag onder den 
druk staat van er beneden zich ontwikke- lende gassen, 
gcwoonlijk door ontleding van organismon gevormd, en 
waarvan de spanning na een zekeren tijd groot genoeg 
wordt om door de klci heen do oppervlakte to bereiken, 
waarbij cen deel dor zachte cn opgewcekte modder wordt 
medegovoerd en uitgeworpen. Zij zijn dan ook niet 
zelden to vinden in de nabijhcid van aardolieterreinen 
(zeer bekend zijn dio van den omtrek dor Kaspische Zee, 
van Rumenie, Trinidad, Birma enz.). 

Be halve deze vindt men echter ook op of bij vulkanen 
een andor soort slikbronnen, gewoon- lijk tezamen met 
solfataren, wier working meest van vcel heviger aard is 
en waarbij de gassen wel degelijk van vulkanischen 
oorsprong zijn. Daar het door deze bronnen opgelcverde 
water zuiver mineraalwater is (in de meeste gevallen wel 
regen water, dat bij zijn circulatie eon zekero 
hoeveelheid mineralo stoffen uit den bodem heeft 
opgelost), zou men ze (A) minerale slik- bronnen kunnen 
noemen, in tegenstelling met de andere, waar het in de 
klei- of inergellaag oor- spronkclijk aanwezige zee water 
wordt uitgeworpen en die men dan den naam (B) zoule 
slikbronnen zou kunnen geven. 

Het verschil in eigenschappen ,is z66 groot, dat zij 
onmogelijk kunnen worden verwisseld. (A) levert steeds 
heet water en vcel heete dampen ; de medekomende 
gassen bestaan groolendeels uit een in betrekkelijke lioc- 
veclheid afwisselend mengsel van koolzuur, 
zwaveligzuur en zvvavelwaterstof ; zij zijn dus niet 
brandbaar； het gehalte aan vastc stoffen is betrekkelijk 
goring cn gaat zelden bo ven 5 gram p. L.; (B) levert 
mcestal koud, hoog- stens lau5vwarin water; de dampen 
(aIs zij voor- komen) zijn wel warm, maar niet bepaald 
beet en treden meest tegenover de gassen terug； deze 
laatstc bestaan dikwijls grootendeels uit lichtc 
koolwatersto/fen en zijn dan brandbaar, SOHIH voor cen 
deel uit koolzuur; hcl gehalte aan vasto stoffen in het 
water is veel (5 & JO maal) grootcr dan in dat van (A) en 
daarvan maakt keuken- zout eon overwegend deci uit; 
niet zelden koml. een geringe hoeveelheid olio met de 
gassen cn het water mode； tevens bevat dit een zeker 
gehalte aan jodium- (en bromium-) zouten, wat bij (A) 
niet voorkoxnt. 

Uit het voorgaande voJgt dus dadclijk, dat het 
medevoeren van slik in beide govallcn slcchts een 
bijkomstige omstandigheid is cn dat er weinig of geen 
intrinsiek onderscheid bestaat, ecnerzijds tusschen (A) 
en de gewone warme, mineralo • bronnen, zooals die in 
vulkanischo streken zoo veelvuJdig voorkomcn, 
andejzijds tusschen (B) on do gewonc zoutbrojinen, als- 
medc de gasbronnen, die op de meeste aardolic- terreinen 
go von den worden. 

Indische minerale slikbronnen zijn vooral bekend van 
Java en wel in de cerste plaats uit de Preanger in de 
Kawahs Manoek, Tjiwidai, Tjitgpocs, Kfindeng Badak. 
doch ook van het Dieng plateau (zie Vorbcek, Java, I, p. 
701, 706, 72], 744, 402). In Sumatra vond Fenn ema aan 
den Sorik Bfirapi slikbronnen (Jaarb. Mijnw. ]887, Wot. 
Gcd. II, 2J5) en zij zijn ook in de Slinahasa bekend. Zij 
zullen hier niot vorder worden besproken. 

Van veel meer belang zijn de zoule slikbronnen 
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omdat zij op sommige plaatsen door de bovol- king tot 
het winnen van keukenzout wo rd on benut. Van ouds 
geschicd t dit in het Oostolijko gedeelte der afdceling 
Grobogan der residontio Semarang en wel in de buurt 
van Koowoo (ten Weston van do petroleumconcossie 
Bapo). Bo nieuwsto bcschrijving daarvan komt voor in 
het Jaarv. v. d. Topogr. Bien st 1908, 33; de bronnen 
werden cchtor ook to voren dikwijls beschrevon, zoo 
door Domis (de Oosterling II. 2. 1836 cn Ind. Magazijn, 
2e 12-tal, 1845, Nos 5 en 6), Van Hoe veil (Reis over 
Java, Madura en Bali, I, 1849, 121), Van Doren 
(Fragmenten uit reizen in denN.-I.Archipel, 1854,1-
27),Verbeek (Java,I, 282) en nog vroeger door 
Horsfield, Raffles, Hass- kar], Analysen van het water 
werden gemaakt door Maier (Natuurk. Tijdschr. I. 127), 
terwiji een analyse van het gewonnen zout voorkomt bij 
Verbeek (1. c. 284). Ook in de Solo'sche enclave in 
Semarang, Dj&na, wordt uit zulke slikbronnen zout 
gewonnen. De zoutopbrengst van alle Semarang-
bronnen, die tusschen 1886 en 1892 gomiddeld ong. 
15000 pikols (a 61,7 
K.G.) bedroeg (Verbeek, 1. c. 283), werd in 1908 
geschat op 25 认 30000 pik. (Jaarv. Top. Dienst), 

Andero slikbronnen komen voor in de resi- dentie 
Soerabaja, aan do zeekust ten Zuiden der hoofdplaats, bij 
Poloengan en Kalang An jar (Verbeek, Java, I. 204), 
waarvan het water een bijna even groot 
keukenzoutgchalte aanwijst als dat van Koewoe (2,4 
tegen 2,7%); de analyse bij Verbeek gegeven en dio van 
Maier (Nat. Tijdsehr. XXX. 226, 230) stemmen zeer 
good overecn. Hicr zijn, bij Laban, indertijd door de 
Dordtscho Petroleum Maatschappij putten gobo ord ;er 
kon center geen olio worden gewonnen, daar de 
voortdurend uit de buizen opstygonde kleiworsten dit 
belette. 

Dat in het wczen der zaak geen verschil bo- staat 
tusschen zoute slikbronnen en gewono zoutbroiincn 
wordt zeer good bewczen door de analyse van het water 
van Kalang An jar CD dat van GSnock Watoo cn 
KCdoeng Waroe (boide ovoncens in Soorabaja, docli 
geen slikbronnen), die voor de meeste bestanddcclen 
bijna gehcel ovorocnstcinmen, ook en vooral wat het 
keuken- zoutgehalto betreft (Verbeek, Java, I. 211/12). 

LaaLstgenocmde bronnen, alsmede eenige an de re in 
Soorabaja, worden gebruikt voor do bereiding van 
jodium, waarvan hot gehalte hior bijzonder groot is 
(Verbeck, 1. c. en 285). 

Ten 0.2.0. van Koewoe on juist in do lijn, die dezo 
pJaata inct Soerabaja vorbindt, ligt in RSinbang oen 
ander uitgestrokt slikbron-tor- rein, dat „de K&jongo" 
wordt genoomd (Verbeek, Java, 232); het water, dat 
oven cons zout is, wordt evcnwcl niyt vorder benut； do 
gassen schijnen voornamelijk uit koolzuur te bestaan. 
JDat de opgcwccktc merge Haag ook verder door- loopt, 
word duidelijk bij de aardolioboringen in het 
onmiddcllijk ten Ooslon daaraan grenzondo 
concessictorroin Toongkool, waar verschcidono pul ten 
plotsoling verstopten, doordat enorino modderproppen 
met grooto snolhoid in do buizon opstegen en niet 
konden wordon verwijderd. 

Verbeek vormeldb reeds (1. c.) dat op hot KCsongo-
terrcin fosaiolon van tertiairen cn kwartairon ouderdom 
door de bronnen worden uitgoworpeii. Een bijzondore 
bekondheid hob bon in dit opzichb verkrogon do 
morkwaardigo slik- bronnon, dio op Timor en Roti (mot 
de oiland- 

jes M6rah en Kam bing) voorkomon on wel het eorst zijn 
vormold door v. Hogendorp in zijn boschrijving van 
Timor (Vcrh. Batav. Gen. dl. I cn II), later door Salomon 
Mullor (Bijdrage tot do kennis van Timor； Verb, der 
Natuurk. Comm. 1839/44, deci Land- en Volkenk. 129- 
320), wel het uitvoerigst door Wichmann in Tijdschr. 
Aardr. Gen. 1892, 161-293; verder door Ten Kato in 
Ibid. 1894 (P. Merah) en Vor- beeJc (Molukkenvorslag, 
319, 328, 362)； eenige analysen werden gegeven door 
Maier (Nat. Tydschr. I, 146; XXVII, 402; XXVIII, 169, 
181). Ook in Portugeesch Timor komen zij voor. Zij 
danken hun groote bekendheid en weten- schappelijko 
waarde daaraan, dat zij een enorme hoeveelheid 
fossielen uit zeer oude geologische porioden hebben 
uitgeworpen en daardoor de aandacht hebben gevestigd 
op het voorkomen er van in den ondergrond en in de 
nabijheid, hotgeen later door de onderzoekingon op 
Timor volledig werd bevestigd. 

N. W. E. 
MODIN. Zio DORPSGEESTELIJKE en MOS- 

KEEPERSONEEL. 
MODJO-AGOENG. District van de contrdle- 

afdeeling, het rcgontschap en de afdeeling 
Djombang, residontio Soerabaja. Hot telt 206 
desa's en 4 onderdistricten met eene bevol- 
king van 13500 inwoners, waaronder 120 Euro- 
poanon on 600 Ohineezen (ulto 1915). Het is 
eon welvarond district, met uitgebreide sui- 
kerindustrie. Do gelijknamige hoofdplaats he eft 
oone belangrijke nederzetting van Chincezen 
on ocn grooto pasar. ci 

MODJOKASRI. District van de controle^af-. 
dccling, het rcgcntschap en de afdeeling ~^[odjo- 
kerto, residentio Soerabaja. Het district telt 
4 ondordistricton met 206 desa's. Hoofdplaats 
is GM6g. Het word vroeger Kaboh genoemd; 
zijno tegenwoordigo naam is met m o d j o 
samengestold om genoogen te doen aan de be- 
voIking, die daaraan waarde hechtte om de 
tocspeling op don naain van het oude 
pahit. Het district teldo uit. 1915 eene bovol- 
king van 士 87.000 zielen, waaronder een SO-tai 
Europeanen en 100 Ohineezen. Er is eene be- 
langrijke suikcrindustrie. / 

MODJOKERTO. Afdeeling en regentschap § 
van de res id en tie Soerabaja; is verdecld in 2 V i 
controlc-afdeelingen: Modjokerto (districten Mo- ' ，，
令 
djokSrto en Modjokasri), Modjosari (districten Modjosari on Djaboong). Do 
afdeeling is vrucht- baar, on zoowel in do vlakte als in het gebergte hooft de 
particuliero indnstrie zich ontwikkeld, zij teldo in 1915: 12 
suikerondorneiningen on 14 erfpachtspercoolon, van well<o laatsto hot 
borgdiatrict Djaboong er 12 had. De afdeeling was in don Hindoe-tijd het 
centrum van het rijk van Madjapaliit, (zio aldaar)； do , ruinos van don 
kraton liggon in het district *XrSm,QQhHL_ Do afdooling toldo uit. 1915
： ongeveer 38.700 inwonors, waarvan 士 1000 Europouncn, 土 3100 
Chincezen en 200 andoro Vrcemdo Ooster- lingon. De gelijknamigo 
hoofdplaats wordt door- sneden door do Brantasrivier, dio daar hefc ge- 
hcolo jaar bevaarbaar is en bezit spoorvorbin- _ 
ding met Soerabaja en tramlijnen naar Mo- djoagoong en Ngoro (afd. 
Djombang). Zij heoft grooto Chineescho wijkon en vcel handel on ver- tior, 
o. a. con bolangrijko vcepasar. De bovol- king toldo uit, 1915 土 15 700 
ziolon, waaronder 
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560 Europeanen, 2100 Chineezen en ISO vreemdo 
Oosterlingen. 

MODJOROTO. District van de controle-af- dueling, 
het regentschap, de afdceling cn do residontie Kcdiri, 
met eene oppervlakto van 419 K.M2 Hot district telt 75 
desa's en had ttlt. 1905 cone bevolking van bijna 105.000 
ziolen, waarondcr bijna 200 Europeanen en 80 
Chineezen. 

MODJOSARI. District van do controlc-af- seoling 
Modjosari, regcntschap en afdceling ModjokSrto, 
rcsidentie Soorabaja. Hot district telt 399 desa's en 7 
onderdistrictcn. Er zijn 3 suikerfabrieken. Ult. 1915 teldo 
de bevolking 土 136.000 zielcn, waarondcr 200 
Europeanen, 600 Chineezen en 30 andere Vreemdo 
Oosterlingen. 

MODJOWARNO (MADJAWARNA). Desa in de 
rcsidentie Soerabaja, district Modjoagoeng, bekend als 
wel niet de oudstc, maar zeker be- langrijkste Javaansche 
Christengemeente in dat gewest cn van geheel Java. Zij 
word door den zendeling Jellcsma gesticlit op een stuk 
grond, door den gedoopten Javaan Abisai in het woud 
ontgonnen. In 1850 vestigde Jellesma er zich; onder hem 
en zijne opvolgers Hoezoo en Kruyt breidde de gemeente 
zich zeer uit. Een kweek- school, ambachtschool cn kerk 
zijn er gesticht, alsmede ecn zeer gezocht zickcnhuis, 
waaraan een zendeling-arts verbonden is. Zie Brumund, 
Berichten omtrent de evangelisatie op Java, Amst. 1854; 
J. Craandijk, Het Ned. Zendeling- gen. Rott. 1869 en de 
Sleded. vanwege het Ned. Zendelinggcnootschap. 

MOEALAP, d.i. bekecrling; iemand, die tot den Islam 
is overgegaan; van het Arabische moe'allaj, d. i. letterlijk 
iemand wiens gemoed verzacht moet worden. Met die 
benaming word t in Koran IX, 58—60一 gedoeld op do 
voomame Mekkaneu, a an wie Mohammed in het jaar 8 
dor Mohamm. jaartelling, na de overgave der stad, groote 
geschenken gaf om hon daardoor des to gemakkelijker in 
den nieuwen staat van zaken te doen. berusten. De 
moe^llaj's vormen een der 8 categorieen van personen, 
die volgens de Mohamm. wet, op grond van genoemdo 
Koranplaats, aanspraak kunnen maken op een aandeel in 
de djakat (zie aldaar). 

MOE AR A (MOE WAR A) (MAL.). Monding eener 
rivier. Woorden met Moeara samengesteld, vormen de 
namen van tai van plaatsen aan de monding eener rivier 
gelegen, b.v Moeara Enim- in Palembang. Soms wordt 
ook de naam eener landstreek met Moeara samengesteld. 
b.v. Moeara TSbo in Djambi (zie MOEARA T6M- 
B6SI). 

MOEARA AMAN. Hoofdplaats van de afdee- ling en 
onderafdeeling Lfibong in het N. van de rcsidentie 
Benkoelen en als zoodanig de stand- plaats van een 
assistent-resident en controleur. De plaats ligt aan de 
samenvloeiing der Ajor Kotok en Ajor Aman en is, 
doordat hier de groote weg van Benkoelen over 
KSpahiang naar het Noorden ophoudt, do marktplaats en 
het economische middelpunt van de LSbongstreek. Het 
verkeer over dezen weg wordt onderhouden door een 
gouvernements- en door particuliere autodiensten, 
zoowel voor goedcren als passa- giers. Reeds is 4l/2 ton 
toegestaan voor het aan- leggen van een weg naar de 
LSbong Simpang- goadvelden. Moeara Aman bestaat uit 
de gelijk- 

namige pasar en doesoen, op 土 200 M. van elkandcr 
gelegon. De Pasar bevat de Chin, wijk* waar ook vele 
Padangsche en Palembangscho handelaron gevestigd 
zijn on dient tevens als woonjilaats voor de Europeescho 
on inlandscho ambtenaren, torwijl incn cr medo vindt do 
Europeescho en inlandsche school, do Gouvts. bureaux, 
kazerne der gewapendc politie-diena- ren en het post- cn 
telegraafkantoory^(' ' '■ 

MOEARA BLITI. Hoofdplaats van de onder- 
afdeoling Moesi Oeloe der afdecling Palembang- sche 
Bo ven la nd cn in de rcsidentie Palembang. De plaats is 
gelcgen aan den linkcroever van de Klingi cen weinig 
boven de monding van de rivier in de Moesi. De plaats 
ligt 13 M. boven de rivier on 53 M. boven zeeniveau. De 
Klingi wordt hier voor het cerst bevaarbaar, vandaar dat 
M. Bliti do stapelplaats is voor producton, afkomstig uit 
het achterland. Een gouvernements auto-dienst 
onderhoudt de verbinding met- de stad Palembang, 
terwijl een particuliere d ion st is ingcricht over het 1115 
M. hoogc zadel van don Goenoeng Kaba met K6- 
pahiang in Benkoelen. (160 K.M.). Een groote weg voert 
over Tebing Tinggi (52 K.M.) naar Moeara Enim 170 
K.M.). 

MOEARA BOENG6, afdeeling der residentic Djambi 
met gelijknamige hoofdplaats, stand- plaats van den 
controleur. De opporvJakte be- draagt ongeveer 5000 
K.M.1, het aantal bewoners in 1915 ruim 24.000, w. o. 
enkcle Europeanen en 20 Chineezen Deze afdeeling 
beslaat bijna het ge- heele stroomgebied der TCborivier 
met deBoengo, zijrivieren van de Batang Hari (zie 
SUMATRA, Riviere n. Het N. O. is laag en moerassig 
en bevat vele nicertjes, zoo op den linkeroeverderTfibo: 
P. Tfilock, D. Sei Toeboe, D. Kahidoep, en op den 
rechterocver de D. Raman ； het overige 2/3 deel is 
bergachtig. De uitloopers der Barisan naderen tot op 
korten afstand de hoofdplaats, die op den rechteroever 
der Bocngo ligt, even boven de plaats, waar clezo in de 
Tebo valt. Bij hoogen waterstand kunnen hckwielers van 
土 3% voet diepgang de stad berciken. De afdecling 
omvat de landschappcn: Batin II, Batin III di ilir, TSloek 
Sapenggal, BiJaugan, Batin VII, Batin III di Oeloe, 
P816pat-oeloo en P61Spat-ilir. Het is een rijk 
cultuurland, waar veel geirrigeerdo sawahs worden 
gevonden en djadjarans, d. z. van rogen afhankclijke 
sawahs. Ook do veeteclt is aanzienlijk: per J00 bewoners 
telde de veestapel in 19】3 38 buffels on 16 rundoren; 
paardeu zijn er weinig. Van veel bclang is do aanplant 
van hevea-rubberboomen, waarvan het aantal in 1912 
ongeveer 2J0.000 was, een oppervlakto beslaande van 
263.530 H.A. Daar deze aanplant een volkscultuui' is, 
wordt hierdoor ocn mooie bijverdienste ver- kregen 
boven do opbrengst van anderen land - bouw en veeteelt. 
In Odoo Boengo won! t katoen gesponnon en geweven; 
hier cn daar is bedrovenheid in do houtsnijkunst 
merkbaar in het snijwcrk aan de huizen. Ma. Boengo 
bezit nog slechts landwogen, o.a. naar Bangko, langs de 
T3bo en Boengo, cn naar de Batang Hari- districten. 
Voor den aanleg van een rijweg van Moeara Boengo naar 
Ma. TSbo (44.5 K.M.) werden in 1913 golden 
toegestaan. 26 October 1916 had hier bij den Djambi-
opstand een tref- fen plaats in de Djoed joehaniHtreok 
(het uiter- sto Westen). Een en twintig opstanclcHngen, 

i： ■ 
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w.o. cen inlandsch hoofd en drio vorzotlcidors, werden 
gedood. 

Literatuur : in,Tiidschr. B. B., dl. 45 (1913) biz. 292.
由 < S' 

MOEARA DOEA. Plaats in hot Z.W. dor resid entio 
Palembang aan den bo venloop van de Komering, waar doze 
ontstaat uit do samcn- vloeiing van Selaboong en Sako. Hot is do 
zctel van den controleur der gelyknamigo onder- afdeeling, 
behoorendo tot de afdceling Oganen KomSring-Oeloe. De 
onderafdeeling hceft eon op- porvlakte van 2943 K.M2.; en teldc 
ult. 1915 ruim 40.000 inwonors, w. o, 10 Europeanen, en 230 Vr. 
Oosterlingen. Zij behoort grootendeels tot het diluviale tufplateau, 
dat zich ton N. van do Ranau uitstrekt cn waarin zich het Ranau 
meor bevindt (zie aldaar). - Zij omvat het district Moeara Doea, 
met de marga's: Pasar Mooara Doewa, Goonoeng Tiga, Adji, 
Blambangan, Kisam Tengah Soekoe I en II, Kisam Ilir, Kisam 
Oclo Bajocr, Ranau, M6kakau ilir, MS- kakau Oeloe en Kiwis. De 
plaats Ma. Doea, op 132 M. boven zee gelegen, is door een 
goeden, voor auto's berijd baren weg ver- bonden met het 
wegennet van Palembang； do ,,( bostaande verbindingsweg door 
do Ranaustreok , met de kustplaats Kroe in Benkoelcn, een af- 
stand van 118 K.XI., wordt tot rijwcg in orde gemaakt； do weg 
door de Kisamstreck is per as S ' berijdbaar, die in M(5kakau nog 
slechts ge- deeltclijk. Waarschijnlijk zal de plants opgenomen 
worden in het groote Zuid-Sumatraanscho spoorwegnet. De 
onderafdeeling levcrt jaarl. gemiddcld 900 pikols koffic. De 
margass Goc- noeng tiga, Adji cn Blambangan hebben eenigo 
beteekenis voor den a an plant van katocn. Waar in do mceste 
streken van Palembang een achter- uitgang plaats had, ging do 
cultuur in Moeara Doea juist vooruit. In 1909 bedroeg de 
productio 1430 picol, in 1912, 1913 en 1914 telkcns eon weinig 
nicer dan 3000 picol. Do peperproductio is goring. Ondcr de 
boschproducten verdient biga vermclding. Rijke vogolnestgrotten 
vindt men bij de docsoen Saoeng naga aan do Sakorivier, die, op 
ruwo wijze, om beurten door 4 verschillenclo docsoens 
geexploiteerd, per jaar / 12000.— A / 15000.— opbrengen: (Zic 
Tijdschr. Kon. Aardr. Gen. 1909, dl. 26, no. 4, p. 644.) In de 
inccste inarga's dozer ondcr- afdeeling wordt do zijdccultuur 
bcoefend, cchtcr niet op grooto schaal; men zie daarover het art. 
„Ecn liuisvlijl in Ma. Doea" in EigenHaard, 1908, p. 400e—414. 

Do voornaamsto plautscn in dit bestuurs- ressort zijn 
de pasirahdoesoens, verder Banding Agoeng, stand plan 
t 8 van hot hoofd van hot gclijknajnigc district, v66r 1906 
do standplaats van den controleur dor Ranandistrictcn, in 
do marga DjCpara, op 570 M. boven zee, op don 
N.lijkon oever van het Ranaumccr, 士 2 K.M. bcooston 
de plaats, waar do Ajer Selaboong dat moor vorlaat, op 
62 K.M. afstnnd van Ma. Doea on per an to bcreikon. 

Naur aanleiding van rustvorstoringon in do M6kakau, 
on de Kisani (zio aldaar) die in 1853 ccn militair。
expeditio naar MSkakan nood- zakolijk mskten, we rd in 
1857 cen redouto govestigd to Ma. Doea op den 
linkoroover dor KomSring rivier, die eerst in 1878 word 
opgo- hoven. 

MOEARA 它NIM. Standplaats van den con- 

trolcur v. Lomatang-ilir in de residentie Palem- bang, gclegcn aan 
de samcnvloeilng van de Lomatang cn de Enim, op cen hoogte van 
36 M. boven zee. De plaats is bekend door den rijkdom aan 
petroleum van de omgeving； 15 K.M. Oostolijk van do plaats vindt 
men het ctablissement „Kampong Minjak”，15 K.M. westolijk 
“Bandjarsari.'' Vrij belangryk is ook de inlandsche katoenaanplant, 
welke thans van gouvernementswogo wordt gestcund en uitge- 
breid (zio PALEMBANG). Het is de belangrijk- sto handelsplaats 
van de Palem ban gsche Bo von- landen, de stapelplaats van alle 
landbouwproduc- ten uit het achterland, benevens van de goede- 
ren, die uit de stad Palembang worden aange- voerd. De handelaars 
uit dezo stad hebben hicr hunno agonten, die voor do verzending 
zor- gen, tcrwijldo Kon. Pak. Mij. er een hulpkantoor heeft. Do 
grootc rijwcgen van Batoe Radja en van Benkoelen via Kepahiang 
en Lahat komen hicr samcn en gaan door tot Palembang. Het 
goederenvervoer gaat grootendeels langs de Le- matang—Moesi. 
Moeara-Enim wordt dan ook geregeld door hekwielers bczocht； 
hooger op is do Lematang echter niet meer bevaarbaar. Tus- schcn 
Palembang en Moeara Enim wordt een geregeld e stoombootdionst 
onderhoudon door de Kon. Pak. Mij. en door booten van 
verschillende Ohineescho kongsi's. Voor het personenvor- voer is 
van veel belang de Gouvts. auto- mo bieldien st, van M. E. 
uitgaande. Sinds eenige jaren is men bozig met den aanlcg van een 
spoorweg, dio Ma. Enim met Palembang zal verbinden, d. i. eon 
afstand van 153 K.M. Den 2den April 1917 werd do spoorweg voor 
het publick verkeer opengestcld. Dezc lijn zal doorgetrokken 
worden tot Lahat en de Pasoe- mah-hoogvlakte. Do plaats wordt dan 
een be- langrijk kruispunt van spoorwegen. Dat de lijn M. Enim—
Palembang in een werkelyke be- hoefte voorziet, blijkt wel uit het 
feit, dat het vervocr tusschen deze plaatsen heen en terug jaarlijks 
200.000 pikols on 20.000 personen be- draagt. Eon 30 jaar geleden 
duurdc dit vervoer per prauw ongcveer 3 wcken, thans per auto niet 
meer dan 7 uur. Mooara 也nim heeft cen post- on tclegraafkantoor. 
De pasar is een docl- inatig gobouwdc winkelwijk met tai van goedo 
winkels, waarin allo soorten van lovensbenoo- digdheden en Juxo-
artikelen voorradig zijn. Voor- al veel kloeronwinkcis treft men aan, 
daar de gogoodo Pftlombanger voel voor zijno kleeding over hcoft. 
Do woonhuizen zion er keurig on- derhouden uit. Do plaats is eon 
toonbeeld van zindclijkhcid, heoft eeno goedo straatvor- lichting 
(petroleum glooilicht) on zelfs eene watorleiding, die do meeste 
huizon van goed drink water voorziet. (Zio voor het onderdistrict 
Moeara Enim het artikol L6MATANG ILIR.) 

MOEARA KAMAN. Plaatsje, gelegcn op Bor- nco's O.kust, 
landschap Koetei, aan do samen- vlooiing van <lo Kam an (Gedang 
Rantau) en do Mahakam, bolungrijk orndat daar oude inschrif- ton 
in Wenggi-schrift ontdekt zijn, die getuigen dat er reeds in de 4o of 
5o eouw na Chr. ecn Hindoo rijk bestond ondcr Koning 
Moelawarman, dio zich jegons de Brahmanen door schenkingen 
zeer vcrdicnstelijk maakte. Zie Korn in Versl. ep 7 
Med cd. Kon. Akad. y. AVet. Afd. Lett. 2: XI ' 
(1882) p. 182一202? Vogel in Bijdr. Kon. Inst.” 74 (1918). 
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MOEARA KLINGI. Nederzetting in de resi- dentio 
Palembang, gelegeii aan den bovonloop van de Moesi, op 
de plaats waar dezo als linker- z刘rivier de Klingi 
ontvangt, wclke op don Kaba in RSdjang (Benkoelen) 
ontspringt. Eon grooto weg leidt via Moeara Bliti naar 
Benkoclon. De plaats is van botcekenis, oindat hier de 
Moesi voor rivierstoombooten bevaarbaar wordt on de 
landbouwproducten, wolke met handelsprauwon uit het 
achterland worden aangcbracht, hier overgeladen 
worden. Het grooto acliterland zou veel meet kunnen 
opleveren, maar do bevolking is niet arbeidzaam en 
beplant niet veel meer dan noodig is voor de eigen 
dagelijksche be- hoeften. Ofschoon de grond vruchtbaar 
is, zijn geen sawahs aangclegd, hoogstens langs de 
rivieren enkele zoogenaam.de „sawah pojo" (moe- 
rassawahs), maar meest ladangs, Vroeger was do 
koffieproductie van eenig belang, thans begint de 
katoenaanplant een weinig te betee- kenen. Belangryk 
zijn de boschproductcn, vooral rotan, rubber on damar. 
Van den grooten spoor- weg Palembang——Benkoelen 
zal een zijlijn Noord waarts worden aangelegd langs de 
Moesi met als eindpunt Moeara Klingi en bovendien zal 
een zijtak komen van deze plaats via Moeara Bliti tot de 
grons van Benkoelen. 

MOEARA KOEMPIH-ILIR. Plaatsje aan de Djambi-
rivier beneden de hoofdplaats Djambi gelegen, ter plaatse 
waar do Soengei Koempih, die zich bij Moeara Koempih-
oeloe van de Djambirivier heeft afgescheiden, zich weder 
daarmede vereenigt. Men vindt er nog over- blijfselen 
van een door de Oost-hid. Comp, aan- gelegde red onto; 
deze vestigde in 1707 hier een loge, welke in 1724 wcer 
word veriaten. De ter plaatse in 1834 gelegerde inilitaire 
post werd in 1868 ingetrokken ； in 1847 werd het voor 
den algemeenen handel opengesteld. Bij het politick 
contract van 1882 was het door den Sultan van Djambi 
aan de Ned.-Iiid. regeering als Gouv. gebied afgestaan. 
(Zie ook DJAMBI). 

MOEARA LAKITAN. Plaats in de onderaf- deeling 
Moesi Oeloe van do afdeeling Palem- bangsche 
Bovenlanden, gelegen aan de samen- vloeiing van de A. 
Lakitan en A. Moesi, ongeveer 300 K.M. bovenstrooms 
van de stad Palembang. 

MOEARA LEMBOE. Een der Zuiddijkste node rzettin 
gen in het gouvernement Oostkust van Sumatra, 
onderafdeeling Kampar Kiri van de afdeeling Bengkalis. 
De plaats ]igt aan de Batang Singingi, die verderop na 
verceniging mot do B. Si Bajang den naam draagt van 
Kampar Kiri. Over Moeara LSmboe zal de weg loojien, 
die Taloek met Goenoeng Sahilan en Pekan Bai'oe 
verbindt, dus het stroomgebied van de Koeantan met dat 
van de Kampar en de Siak.. „ 

MOEARA ROEPIT. Plaats in de onderafdeeling Rawas 
van de afdeeling Palembangscho Benedenlanden 
waarvan het eenmaal de hoofdplaats is geweest. Zij is 
gelegen ter hoogto van 40 M. bo ven zeeniveau op de 
plaats, waar de Roepit uitmondt in de Rawas (zie aldaar). 
Tot hier kunnen hekwiel-stoomers met een diopgang van 
2% a 31/2 voet het grootste ge- deelte van het jaar de rivier 
opstoomen, d. i. ecn afstand van 323 K.M. van de 
hoofdplaats Palembang. De nederzetting, die ongevcer 
1000in- woners teJt, terwijl de gelijknamige marga er 
2300 heeft, is do stapelplaats van den binnen- landschen 
handel en wordt dan ook in den West- 

moesson, den regentijd, gemiddeld tweemaal por week 
door stoomers aangedaan. Een good onderhoudon, voor 
voertuigen gescliikte rijweg verbindt de plaats met het 22 
K.M. verder gelegen Sooroelangoen, do hoofdplaats der 
onder- afdceliiig, terwijl er voor lichte voertuigen een 
weg is langs de Roepit naar Moeara 36- liti in Moesi 
Oeloe (120 K.M.) en een langs do Rawas naar do 
benedenstrooms gelegen dorpen tot aan Batoe Kootjing. 
In 1839 kwam hier een militaire post van 50 man, die 
echter in 1869 werd opgeheven. Moeara Roepit was een 
der brandpunten van het verzet in October 1916. 

MOEARA SABAK. Plaats in de afdeeling Djambi op 
14 K.M. van zee, ten N.O. van de hoofdplaats Djambi; 
gelegen aan de Soengoi Nioer, linker zijtak van de 
Djambi-delta. Zij wordt geregeld. aangedaan door do 
stoombooten, di© van Batavia..en Singapore op Djambi 
varen, vandaar dat zich hier cen tol- tevens haven- 
kantoor bevindt. Do Chineesche wijk ligt op den 
rechtoroever der Sei. Nioer, terwijl de Ma- leische 
vestiging zich bevindt op den linker- oover bij de 
uitmonding der Ka>. Sabak. Beide worden voornamelijk 
door kleinhandelaren be- woond. Reeds in 1834 was hier 
een inlandscho posthouder geplaatst. 

MOEARA SANGIR. Plaats in de onderafdeeling Mo 
ear 6 Laboeh, residentie Sum. Westkust, waar de Sangir 
in de Batang Hari valt. (Zio MOEARo LABOEH.) 

MOEARA TAKOES, ook genaamd Kota Tjan- di. 
Baksteenen Boeddhistische stoepa met vijf rulnes van 
andere bouwwerken, gelegen in do onderafdeeling 
Pangkalan Koto Baroe, afdeeling 
L. Koto der residentio Sumatra's Westkust. Eerste 
bericht van Cornets de Groot in Tijdschr. Bat. Gen. 9 
(I860) p, 531—533; volledige opname door IJzerman in 
Tijdschr. Bat. Gen. 35 (1893) p. 48—74. Vgl. Oudh. 
VorsJ. 1914 p. 38. 

MOEARA TEBO. Afdeeling der residentio Djambi, 
met eene opporvlakte van 6300 K.M? en ongeveer 
20.000 inwoners, w. o. 土 10 Europeanen en een 30-tal 
Ohineezon (j 915). In het N. grenBt de afdeeling aan 
Indragiri (residentio Biouw en onderh.), in bet W. aan de 
Batang Hari districten der residentie Sumatra's W.kust. 
Zij wordt doorsneden door de Batang-Hari van hot punt, 
waar deze rivier het gewost Djambi in- stroojnt totdat zij 
bij Dn. Penindjoan de afdeeling Ma. TSbo vorlaat. Over 
het gehcel be- staat zij uit vlak en zacht glooiend terrein 
； langs de Tebo is de grond moerassig, daar vindt men 
de meertjes D. Bakoeng on t). Sfintandoek op den linker- 
en D. Sei Doca, D. Abocran, D. Tilan en D. Tandjocng 
Poetoes op den rechtcr oevor. Bergachtig is zij sicchts 
tegen de grens met Indragiri en in het Z.O.lijk dee], in het 
Djocdjoe- han gebied. Hoofdniiddcl van bestaan is de 
rijst- cultuur, die voornamelijk op droge gronden wordt 
gedreven; aanplant van hevea had ook hier in belangrijko 
hocvcelheden plaats; in 1912 telde men reeds 130.000 
heveabooxnen. Land- wegen verbinden Ma. Tfibo met do 
Batang-Hari- districten, over Ma. Boengo (zie aldaar) 
met de hoofdplaats Djambi, waurvan het 土 173 K.M. is 
verwijderd, via Moeara T3mb6si, on TClok Kajoo Poetih 
met do doesoens langs do Djoedjoo- han; overigens 
bestaan cr slechts voetpaden. De afdeeling omvat de 
landschappen: Djoedjoo- 
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han, VII Kota, III Doesocn, IX Kota, Batin III, Patadjin 
en Batin V. Do gelijknamige hoofd- plaats ligt op don 
linkoroovor der TSbo bij do samonvloenng mot do 
Batang Hari； oon con- troleur word liier goplaatst in 
1902; in 1869 voer de resident van Palombang voor het 
eorst per Gouv. stoomschip do Batang-Hari op tot Ma. 
Tebo (280 ELM. boven de hoofdpl. Djanibi). Do plaats 
word 20 Sept. 1916 bij den opstand in Djambi door 
kwaad willigon aangevallon, waarbij hot postkantoor in 
brand werd gestoken. Zie verder ondor DJAMBI..-- r- ] 

MOEARA TfiMBfiSI, afdeeling der rdsidentie 
Djambi, met een^oppervlakte van 土 5500 K.M? en ruim 
17.000Ainwoners, w.o. een enkelen Euro- peaan en 
60Chineezen (1915); zy grenst in het Zui- don aan de 
residentie Palombang, en omvat in hoofdzaak het 
stroomgobied der beneden-T6m- bfisi, een rechter 
zijrivior van de Batang Hari (zie SUMATRA, Ri vieren). 
De afdeeling^bestaat uit de landschappen Moeara 
SSboilir, Ma. 8§bo tengah, Kembang Pa腊ban, Ma. S6bo 
oeloe, Koto Boeajo, Sei Tigo, Batin XXIV di ilir, Ajer 
Itam, M6rangin-ilir, Batin VI, Batin XXIV di Oeloe, 
P6moesiran en Sekamis. Het land is vlak, en alleen in het 
N., Z. en Z.O. wat berg- achtig. Het hoofdmiddel van 
bestaan is de rijstbouw, welke nog grootendeels op 
ladangs geschiedt; de aanplant van hevea-rubber gaat 
sterk vooruit, in 1913 waren er reeds 256.000 boompjcs 
aangeplant. Als producten van kunst- n ij vcrheid worden 
genoemd fraaie lig- cn slaap- matjes, en kant, door de ini. 
vrouwen gemaakt. De gelijknamige hoofdplaats, 
standplaats van den controleur, ligt op den rechteroever 
dor TSinbesi bij hare uitmonding in de Batang Hari, op 
土 83 K.M. afstand van do hoofdplaats Djambi en 土 90 
K.M. van het stroomopwaarts gclcgen Moeara Tebo. 
Door den grooten weg langs de Batang Hari is zij met 
beidc plaatsen verbonden ovenals met het ten Zu id on 
gelegon Sarolangoen en Bangko. In Maart 1901 werd 
doze plaats door onzo troepen bczet, cn in 1911 werd de 
militairo bezetting cr weggenomen. Hier begon in 1916 
do opstand in Djambi. De ongeregeld- heden vingon 29 
Augustus ?aan; het personool der aklaar gdegerdo 
brigade gowapendo politie van 20 man, he I 
districtshoofd, cen inland sch arts en het pasarhoofd 
werden gedood, het post- kaiitoor cn de gevangeni« 
gingen in vlammcn op, tcrwijl er plunderingcn plaats 
haddon. 

Verjnelding verdient do doosoen Kasang m8- linlang, 
in Merangin-ilir, op den linkoroover dor Mfirangin, 
bowoond door de zoogonaamdc „orang dalam", d. z. 
porsonon, die tijdons het Sultans- bestuur in den staat van 
orfolijkc dionstbaarheid zijn gekomen, en bestuurd 
worden door con Anak dalam, ondcr wien cen mangkoe, 
con doebalang batin on eon familiohoofd (datoek). 

Jyileratuur: Tijdschr. Kon. Aardr, Gon. dl. XXI 
(J904), no. 6, on XXII (J905) no. 2；/Van Ko], 3 X <1 
wars door Sumatra.(1914); Tijdschr. Bat. Gen., XLV, 
(1902), af]. 6. 

MOEARA TEWfi. Hoofdplaats dor golijk- namige 
onderafdceling en der afdeeling Doesoen- landcn (zie 
aldaar), rosidentic Z.- en O.afdeeling van Borneo. 

Lileratuur : Ned. Ze^weiion (1916), biz. 145, 314, 
334 en 363.乙 /" /K 

MOEARO LABOEH. Onderafdceling der afdeeling 
Solok in do residentie Sum. Westkust 

met golyknamigo hoofdplaats, standplaats van een 
Oontrolour. Dezo onderafdceling is de Z.- lijksto dor 
gonoomdc afdeeling； zij is in het Z. door den geweldigcn 
Pick van Koerintji en het Zevengoborgte (Gocnocng 
Toedjoeh) gescheiden van do residentie Djambi. De 
onderafdeeling behoort tot het stroomgobied van de Boven- 
Batang Hari. Het W.-lijke gedeelte, Soengai Pagoe, was in 
vroeger eeuwen een bekend goud- land en tai van 
goudhandelaren brachten het stofgoud langs bergpaden over 
de Barisan naar de loge der Compagnie te Poelau Tjingkoek 
in do baai van Pain an ； uit geschriften der Cie blijkt, dat in 
1730 het aantal tambang's (mijnen) op 1300 geschat werd. 
Nog wordt er, evenala op verscheidene plaatsen in de Batang 
Hari en andore rivieren in de Pad. bovenlanden, goud 
gewasschen, doch van veel belang is deze goud- winning 
niet, en vaste Inlandsche mijn-ontgin- ningen komen niet 
meer voor. De landstreek bij Moearo Laboeh, vooral de 
hellingen van den GoenoengKoerintji, zijn 
spreekwoordelijkvrucht- baar. Aan den voet van dezen berg 
vindt men hier eenige koffie-ondememingen. Onge- twijfeld 
was dit gebied meer tot ontwikkeling gekomen, indien het 
verkeer niet belemmerd was geworden door de 
terreinmoeilijkheden. Het is dan ook min of meer 
afgesloton. Slechts 66n transportweg verbindt deze, voor 
een groot deel nog met oerwoud bedekte onderafdeeling met 
het Qvcrige gcdeelte van het gewest n.l. de 108 K.M. lange 
weg via Alahan Pandjang en Koe- bang nan Doeo met 
Solok. Do tweewielige kar- ren (padati), die de koffic der 
genoemde onder- nemingen naar “beneden", en 
verschillende liandolsgocderen van Padang naar “boven" 
bren- gen, volgon een zijtak even ten Z. van Alahan 
Pandjang naar Padang. Die weg is echter bijna 132K.M., 
duslangerdan die naar Solok, en de terrein moeilijkheden 
zijn eveneens zecr groot, want de Barisan, die dezo 
landstreek ten W. geheel afsluit, dwingt den klim te maken 
van Moearo Laboeh (333 M). naar de Danau di Atas (1531 
M.) en voor en na dien klim is de weg in alle richtingon zeer 
gcaccidonteerd. 

Voor de verbinding naar het O. is een gedceltelijk goed 
verliarde transportweg aan- gclegd, die eerst Z. O.-lijk loopt 
tegen den zachtglooienden vulkaanvoet tot Liki, en vandaar 
in N. O.-lijke richting over Soengai Lambai en Doerian 
Taroeng tot aan Loe- boek Gadang (34% K.M. van M. L.), 
waar oen gouvorneinents-pasanggrahan is. Van hier voort 
oen paardonpad in dezolfde richting langs de Sangir-rivior,- 
rechtortak der Batang Hari tot Doosoon Tangah, maar mon 
kan beter deze laatsto rois makon, door por prauw van 
Loeboek Malako of Bid ar Alapi de Sangir af te zakken tot 
Moearo Sangir, waar zy in de Batang Hari valt. 

Tot doze verlaten strekeu, waar slcchts hior on daar oon 
klein dorp eenzaani aan de machtige rivier ligt, zyn de 
Hindoe Javanen : in do 14de ceuw doorgedrongon (Oudh. 
Verslag—. 2de kw. 1912, bl. 50, No's 54 on 55".Zij voeren 
hiertoo van Djambi de Batang Hari op en Hadden hun 
hoofdvestiging meer bonedenstroams, in do st reck tusschon 
Soengai Lansat en Poolau Poondjoeng (in do Batang Hari-
districten). 

Sedort de gewostelijke reorganisatie in 1913 (Ind. Stb. 
no. 321) bostaat de onderafdeeling Moe- 
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aro La booh uitdedistricten Soengai Pagoc on XII 
Koto. Het laatstc (O.-lijke) district bestaat 
uit de strekcn, die voor 1913 de larassen Pasim- 
pai en Abai vormdcn, vermeerderd met de 
landschappcn Soengai Koenit cn Talao, wclko 
voor den Djanibioorlog onafhankclijk waren. 
Ter hoofdplants Moearo Laboch is een pasang- 
grahan, ccn beljMigrijke niarkt en een Gouv. 
Ini. school.并 /1 'f 

M0EAR6 SOENGAI LOLO VI K0T6, ge- 
woonlijk genoemd Galoegoer di Moedik (zie MA- 
PAT TOENGGOEL). Dit，landschap, dat tot 
1882 onafhankelijk was en sinds 1913 een ge- 
dcclte uitmaakt van het district Rau der ondcr- 
afdeeling Loeboek Sikaping-(Suni. Westkust.), 
bestaat uit de nagri's Moearo Soengai Lolo, 
Rotan Gatab, Soengai Lolo, Koto Pandjang, 
Sopan en Si Kam boon g. Uitvoerige beschrijvin- 
gen van het landschap gaven: Van Delden, 
T. B. G. 27,_(jL§S2)-bL 128, en Neumann, ibid. 29, 
(1884), bl. 1./; • ■ ,■ 

M0EAR6 TAKOES. Een plants ter Sum. 
Westkust. in de onderafdeeling Bangkinang (zie 
aidaar), a an den rechteroever dcr Kamparkanan. 
Vroeger moet het een zeer bclangrijk centrum 
der Hindoe-Javanen zijn gewcest, zooals blijkt 
uit，de belangwekkendo ruines aldaar, waaron- 
der een stoepa (zie de literatuur over het 
onderzoek dezer ruines in Oudh. Versl. 2de kw. 
1912, bl. 38—39, No.^ 8). Waarschijnlijk is deze 
eenSsaine street dus eenmaal vrij dicht bevolkt 
geweest. R 拦Eqr 

MOEBAH, d. i. geoorloofd volgens de Mo- 
hammedaansche leer. 

MOEDER (Kei-eiL). Zie KOESKOEZEN. 
MOEDERRECHT. Zie HUWELIJK. 
MOEDER VLEKJE (Buccinum glans). Zie 

GASTROPODEN. 
MOEDIK. Noordelijk; bovenstrooms (of: een rivier 

opvarend) integenstelling van ilir. De Minangbakauers 
ter Sum. Westk. gebruiken deze uitdrukkingen en de 
uitdrukkingen: ka laoel (n£ar den zee- of waterkant) en 
ka darat (land- waarts in), ka poehoen (waar de zon 
opgaat) en ka oedjoeng (waar de zon ondergaat) om een 
richting aan te duiden. Zij doen dit niel door vermelding 
van de windstreken, die wel op school geleerd, dock die 
in den volksmond niet gebruikt worden, uitgezonderd 
door de zee- varenden. 

MOEDJIT (? MAL.). Zie SLANKAPEN. 
MOEDJOE-MOEDJA (JAV.). Zio CUSCUTA. 
MOEFTI. Niet iedcr Moslim is in staat om 

zelfstandig uit de geschriften der wetgeleorden 
af te leiden, wat de Mohammedaanschc wet in 
een gegeven geval voorschrijft of verbiedt. 
Leeken hebben daarloe de voorlichting noodig 
van een deskundige op dit gebied, eenen zgn. 
moefti (in Nederl. Indie wel moepti uitgespro- 
ken) d. w. z. iemand, die fatwd's geeft. Zulk ecno 
faiwd is een ad vies, strekkendo om de algenieone 
regelen der wet, zooals zij in de /ziZi-boeken 
(zie ISLAM II, c) zijn beschreven, voor bij- 
zondere gevallen nader te verklaren en toe te 
passen, of zelfs om ze eenvoudig mode te dcelen 
aan hen, die zich daarvan door tusschenkomst 
van don moeftl op de hoogte willen stellen. Als 
kan ieder wetgeleerde gelden, aan wiens 
kunde en oordeel in zijne omgeving zooveel 
waardo gehecht wordt, dat men hem in voor- 
komende gevallen in staat acht, fatwd's te 

I go ven. Offioicole moeJtVs, zooals er in sommigo landen 
door het Moslimsche bostuur zyn aan- gestcld om het publick 
en, zoo noodig, ook de regcoring in wetszaken voor to lichten, 
treft men in Nederl., Indie niet aan. / 

Literatuur：'^. Snouck Hurgronjc, Mekka II； 238, 245; 
/Mon "Tector"-tier Mekkaanscho uni- vorsiteit;- in 'do- 
Bijdragen t. T., L. en Vlk. v. 
N. L, 5o Volgr., DI. 2 (1887) p. 345—53?.功 坐戏
1|£15_11»~3.65_£以％_4£]匹1111瞭。II, 330); Ein 
Eelegzum hcutigen SklavenliahHcrirrShi^aporo, in Zeitschr. 
dfD. Morgon]. Gcsellsch. DI. 45 (1891), p. 395— 02 /lets 
over verjaririg in het Moeham- med. recht, in Tijdschr. v. h. 
Batav. Gen., DI. 39 (1897), p. 431― 57 ;\Islam und Phono-
graph, t. z. p.; DI. 42 (1900) p. 393― 27; hammedanism 
(American lectures) p. 113—117; 
.'世h. WZ-TTujrnbSU,' Handleiding t. d. kennis. d- 
Mohainm. wet, 2- 40 v. (Handbuch d.- islam. Gesetzes^p.. 
55 v.). 

MOEGADJAH (BOER = Berg). Noordolijk- ste uitlooper 
van het Wilhehnina-gebergtc in Atjeh, die den overgang 
vormt van dit gebergto met het Centraal-Gajo gebergte cn de 
Van Daalen-keten. Het is een andesictbcrg van 2781 M. 
hoogte in Bo ven - Lan gkat, die een deel van do 
watei'scheiding vormf;- Oost waarts stroomt het water door 
de Woih ni Lesten naar de Simpang Kanan, terwijl in het W. 
tai van riviertjes)iaar de Trip6 stroomcn. De Moegad jah heeft 
een groote tuflaag neergclcgd over den tertiairen 
ondergrond.- " ' . - ■ /• ■ / -' ! 七 

MOEHARAM, de Ic maand van het Mohammed aan sche 
jaar, zie MOHAMM. KALENDER EN GEDENKDAGEN, 
A. 

MOEKA (SOEND.). Zie KOEKANG. 
MOEKIM. Arabisch woord (mocqlm), dat den 

ingezetene eener plaats aanduidt. Voor de gcldig- heid van 
den Vrijdagdienst wordt de aanwezig- Jieid* van 40 
mannelijke, vrije, mcerderjarigo mookijns vcreischt. Ieder 
mannelijk, mcerdcr- jarig, vrij geloovige heeft tot dion dicnst 
op te gaan, wanneer die binnen zekei'en afstand van zijne 
woning wordt gehouden en zich geen be- paald 
voorgcschreven verhind eringon voordocn. 
Vrydagsmoskeeen zijn voor den vrome dus gc- wenscht waar 
op 40 en mcer liedon kan worden gcreXend. 

Sinds de Islam Atjeh binnenkwam, Iciddcn vrome lieden 
het dan ook stellig daarheeu, dat gam pongs, die niet te ver 
uitcenlagon, werden vereenigd tot e6n Vrijdagskring, 
waarbinnen dan een meuseugit word gebou wd. Men noemde 
die kringon, met verdraaiiug dcr bctcckcnis van het 
Arabischo woord, allc: moekini. Aan dat streven schijnt 
leiding te zijn gegoven door cen of nicer Jiavenkoningen, 
door do groe pee ring binnen ieder ooleebalangschap van de 
gani- pongs tot Vrijdagskringcn, an dors gezegd; door de 
vordeeling dor ooldobalangschajipen in moc- kims of 
districten. De namcn Docaplohnam,. Tcungdhlhdeploh, en 
Docaplohdooa, der drie sa.gi's van Groot-Atjdh wijzon op de 
26, 25 en 22 Vrijdagskringon, die daarbinnen oorspron- kelijk 
werden geformeord. Aai) het hoofd van iedere mockim kwam 
eon imeum, die in den aan- vang stellig een grootendcels 
godsdienstigo taak had, maar wions ambt weldra ontaardde. 
Thans zijn de imeums adathoofden, onderge- schikt aan 
hunno ooleebalangs, of bij uitzon- dering zelfstandig. Die 
moekirnvordeeling wordt 
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vooml aangotroffen in Groot-Atjdh, do Pidio streok en 
Samalanga. Zio ook ondor ATJilHERS, § 2, b. ' 

Literatuur .-\Dr. C. Snouck Hurgronjo: De Atjehcrs T. 
84. 〜 
GfMOELOE (KAJOE). (MAL. PALEMB.). Zio TRISTANIA. 

MOELOED. Zic GARiSBeG. 
MOELOLONEA. Zio SAWELA. 
MOENA. Eiland, gclegen tusschon 122° 20' en 122° 

55' O.L. on op 5° 25’ Z.Br., ton Z. van den Zuidoostarm 
van Celebes. Het heeft Zuid-Noord eeno lengto van 108 
K.M., West- Oost ecne breed to van 60 K.M. Het grootste 
dcel is heuvelland ； het toppunt, de Wadia boro (429 
M.), ligt in den Zuidoosthoek. Humus komt er op het 
eiland weinig voor. Het regenwater dringt onmiddellijk 
in den bodem, waardoor er zoo good als goen rivieron 
zijn； alleen in het N. enkcle zeer kleino. De flora is 
schraal, even- als op Boeton. In de lagere deelen aan de 
N.O.- en N.kust komt echter vrij wat djati voor (40000 
H.A.); eeno proefexploitatie is sedert 1911 door den 
dienst van hot Boschwezen aangevangen. Alleen in het 
N.W. kweokt men een beotje slechte rijst. Van de fauna 
verdie- ncn vermelding do babiroesa, de zwarte honds- 
aap, een koeskoes on veel wilde zwijnen. Evon- als in 
Z.O.-Celebes zyn ook hier Mei-Juli en Novembcr-
Januari, dus het begin der gewone inoessons, de 
rogcntijden. Raha, in het N. O. deel, niet ver van straat 
Boeton, is een mili- tair station en tevens de woonplaats 
van den lakina (= vorst) van het eiland ； deze woonde 
vroeger te Moena midden in het eiland. Het grootste en 
mooiste dorp op Moena is Lombai, benoorden den Wadia 
bcro aan Straat Boeton. De bewoners van Moena sta&n 
in beschaving ver beneden die van Boeton cn zijn ook 
kleincr, ze hebben iets van de Toala's, vooral in het Z. on 
W.; in het Z.-O. en O. zijn ze verinengd met de 
Boetonnoozcn, in het N. deel vertoo- nen zc 
verwantschap met do Toradja's van Ocntraal Celebes. De 
meoste Moenancezen be- lijden den Islam; in het Z. en 
W. wonon ook nog Hcidenen. 

Literatuur : zic T. K. N. A. G. 1910, bl. 179 en 329; 
Dr. J. Elbert, Die Sunda Expedition fiir gcogr. ii. Stat, zu 
Frankfurt a. Main, Festschrift Band I, 1911; Verslagen 
Dienst van het Boschwczon van af 1912. 

MOENA'SCH. Zic MOENA'SCH-BOETON- SCHE 
TALEN. 

MOENA'SCH-BOETONSCHETALEN.Deeihui- den 
Moena (in do landstaal: Woona) en Booton hebben elk 
hunne cigene taal; bcido talen zijn nauw mot elkaar 
vorwant on kun non, mis- schicn ook met do taal van het 
ciland Wandji, in 6cno groep wordon sainengcnomen. 
Hot naast met de Mocna'sch-Boctonscho is de Boeng- 
kocsch-Morischc tftalgrocp verwant. Het Moe- na'sch 
trekt do aandacht door zijn klankstcl- sc). Ondor do 
klinkcrs is do e zeer frequent, daar ccne a door invloed 
ccner i in de volgendo hittorgreep in c kan overgaan, bv. 
wewi (var- ken) uit wawi. Voider wordt cind-a vaak e, 
b.v. ghoesc (regen) uit oese cn daar hot Moena^ch goen 
pulatale klan ken heeft, en ook do j voca- iiscorl, wordt 
dezo mot eene voorafgaandc a vaak e, b.v. nea (naam), 
uit naia (ngaran). De p is grootondccls / gewordon. 
Verdor beginnen 

in hot Moenft'sch oen aantai woorden met een spitant, (jh, 
dio cldors mot een k linker aan van- gen; do gh staat dus 
op de plaats der hamzah, bv. (jhate (lever), uit hati, ali. 
De woordvorm is yocalisch, mcdeklinkers komcn nict als 
eind- sluiters voor. De gcniticf-constructio is dio dor 
Boengkoosch-Morischo talon: het regeerendo woo rd 
voogt het pronomcn suffixum 3de pers. aan, bv. wiwino 
tehi (zcc-oever). Ecn algemeen lidwoord is o, dat slechts 
zwak bepalende kracht heeft. Met het voorvocgsel ka 
worden o. a. werktuignamon gevormd, bv. katoemboe 
(rijst- blok), Icatapi (wan). Zeer veel komon voor de 
prefixen no, ne cn na, die ook adjectieven vor- men. 
Daarnaast staan vormen met mo, me, ma, zoodat men kan 
aannomen, dat er verschil wordt, althans werd, gemaakt 
tusschen prae- toritum en aorist. Een adjectief als nopana 
(warm) beteekent dus eigenlijk „is warm ge- worden''. De 
infixen oem en in zijn geheel dood. Wei bestaat het prefix 
ni; de daarmee gevormde woorden, van achtergevoegde 
persoonlijke voor- naamwoorden voorzien, vormen eene 
volledige vervoegiug. Het Boetonsch heeft de palatalen, 
maar niot de gh en / van het Moena'sch; het is ook niet 
goheel vocalisch, want het kent de ng als oindsluiter. Do 
j wordt op dezelfde wijze behandcld als in het Moena'sch. 
De genitief wordt juist zooals in het Moena'sch gevormd; 
ook ka als voorvocgsel voor werktuignamen is gebrui- 
kelijk, bv. kasopoe (blaasroer). Ook het lidwoord o kent 
het Boetonsch. De verhouding tusschon Moena'sch en 
Boetonsch geheel nauwkeurig te bepalen, gaat met de 
thans voorhanden middolen nog niet f~' 

MOENDfiR (JAV.). Zie GARCINIA DUL- CIS. 
MOENDING (SOEND). Zie KARBOUW. 
MOENDOE (JAV., MAL., SOEND.). Zie GARCINIA 

DULOIS. 
MOENGSI (JAV.). Zio 0ABUM. 
MOENGSI ARAB. In den inlandschen droge- rijhandcl 

do naam van do kloine bloemhoofdjes van Artemisia 
Oina, uit Turkestan afkomstig, en in do Europ. apothoken 
als Flores Cinae. (Worinkruid) in gobruik. Het vormt met 
een groot aantal andorc plantendcelen tezamen een wo rm 
vord rij vend middel. 

MOENOENG (JAV.). Zie STERCULIA FOETID A. 
MOENTAK [of Boentak (MAL.)]. Zio KOGEL- 

VISSOHEN. 
MOENTILAN. District met gelijknamige hoofd- plaats 
van~~(Ic afdccling en het regentschap MagSlang, 
rcsidentic Kedoe, tevens standplaats van don controlour 
dor gelijknaiuigo controle- afdceling. Do hoofdplaats, 
gclogon aan den stoomtramwog Djokja-Mugelang-
Ambarawa, he- vat eeno bclangrijko OhineescKd~-

Xr5Sti^tng? Het district hooft eene opporvlakte van 239 
K.M.2, toll 90 desa's on is verdccld in 5 onderdistricten. 
Eindo 1905 bestond de bcvolking uit 土 30 Europoanen, 
bijna 1400 Chincczon, 13 Arabie- ren on ruim 110.000 
inlanders. Do Inlandscho tabakscultuur in dit district is 
zeer belangrijk. In dit district liggen do Hindoo-teiupels 
Tjandi Mfincloot on T^jandi Bawon. 
~ MOENTJANG (SOUND.). Zie ALEURITES 
MOLUGOANA. 

MOENTJANG TJINA (SOEND.). Zio HERNAN， DIA. 
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MOENTJIN (DAJ.). Zio LOEWAK. 
MOEPTI. Zie MOEFTI. 

j^MOER. Arabiscli woord voor Myrrhe, een gomhars, dat 
op Java wordt ingovoord. 

MOERAI. Eon collectiofnaam in West-Su- matra voor 
Vorkstaarten, Henicurus- en Kwik- staarten, Motacilla-
soorten ； Mocrai batoc, Hcni- curus frontalis; Moerai 
ajgr, Henicurns velatus. Mocrai rotan, Kittacincla 
macronra, Limonidro- mvs indicits wordt op West-
Sumatra Pinti pinti gcnoenid. 

MOERAI-BATOE. Naum bij do Maleiers op Oost-
Sumatra voor een Lijster, Kittacincla macroura. Eene 
and ere soort, Copsychus m-usicus, noemen zij eveneens 
Moerai, ook op West- Sumatra. 

MOERBEI. Zie MORUS. 
MOERIA (SOENAN). Zie HEILIGEN (MOH. 

INDISCHE). 
MOERIAH. Een uitgcstrekte vulkaanruine, slechts 

1595 M. hoog, die vrij wel het geheele schiereiland ten N. 
van Koedoes (residentie Semarang) inneemt en een "der-
weinige bergen op Java, die uit leucietgesteenten bestaat. Er 
zijn nog twee oude kraterranden duidelijk te herkennen, 
resp. met 2.4 en 3.15 K.M. straal. Door langdurige 
uitspoeling is do typische vulkaanvorm voor een good deel 
verloren gegaan en vooral de top lieeft een onregelmatig 
gekar- teld profiel. Aan den Zuidvoet van den Moeriah ligt 
de 353 M. hooge Patiajam. De Moeriah is het eerst 
nauwkeurig beschreven door Koor- ders in Nat. Tijdschr. v. 
N.-I. XLVII, 1887, 260; voor het geologisch gedeelto zie 
Verbeck, Java 255. Een oudcre beschrijving stamt van 
Hasskarl, die in 1843 den berg beklom (zie bij Junghuhn II, 
379). Aan den Zuidoostvoet wor- f{ d.en de tuffen als 
Moeriah-tras ontgonnen. 

MOERMASADA (JAV.). Zie CORDIA SUB- 
CORDATA. 

MOERSANI (of Koersani). Naam voor de vruchten 
van V ernonia anthelminlhica, een composiet uit Br.-
Indie. In gebruik in verschil- lende djamoe's en als 
abortivum. 

MOESA, d. i. Mozes.. 
MOESA (RADfiN HADJI MOHAMAD). Geb. in 1822, 

overl. te Garoet, hoofdplaats van het regentschap 
Limbangan, Preanger Regentschappen 10 Aug. 1886. 
Bchoorde tot een aanzienlijk Preanger geslacht. Zijn 
vader was Patih van Limbangan. Nog kind zijndo werd 
hij door dezen medegenomen ter bedevaart naar Mekka. 
Was tai van jaren hoofdpanghoeloe van het regentschap 
Limbangan en bcklecdde die be- trekking tot zijn dood. 
Samen met zijn vriend Karel Fredcrik Hoile (zie op dien 
naam) wijdde hij zich meer dan dertig jaar lang aan de 
op- beuring van de bevoIking der Soenda-landen uit 
haren achterlijken toestand. Gaf met Hollo den stoot aan 
het volksonderwijs in die landen, dat voor dien geheel 
verwaarloosd was. In een catalogue van leer- cn 
Jeesboeken ten behoeve van het inlandsch onderwijs, in 
1882 uitge- geven, vindt men tien school- en voJkslees- 
boeken van zijn hand vermeld, daaronder een handleiding 
voor de cultuur van padi op natte velden. Aan zijn 
initiatief was te dan ken het verrijzen te Garoet van eene 
bizondere, door het Gouvt. gesubsidicerdo Europcesche 
school, welkc ongeveer in gelijken getale door 
Europeesche en Inlandsche kinderen bezocht werd. Bij de 
in- 

vooring dor rcorganisatio van het zg. Prcangor- stclsel 
(zie op dat woord) stond hij den Gouvor- 
nemontscommissaris, don hecr 0. van Rees, ter zijde 
en droog toen door do macht van het gesproken woord 
er veol too bij, dat do geeste- lijkheid, zij het niot 
zonder inorron, althans zondcr bopaald verzet, zich 
nederlegdo bij do niouwe orclo van zaken, welko eone 
niet on- bclangrijke vermind ering barer wettige in- 
komsten medebracht. In cen tijd, toen a Iles wat geleek 
op het thans baanbrekend vcrlan- gen naar geestelijko 
ontwikkeliiig nog zeor zeldzaani was, deed R. H. M. 
Moesa aan zijno zoons en ook aan zijne dochters een 
Europeesche opleiding go ven, waardoor zij later op 
krach- tige wijze het work van hun vader eerst konden 
steunen en daarna voortzetten. In den zooeven 
vcrmelden catalogus vindt men naast do ge- schriften 
van Moesa zelf nog vcrmeld 17 school- en 
voIksleesbocken van zijn zoon Rad An Kar tawinata 
(zie op dezen naam) en 4 van zijno dochter Rad en 
Ajoe Lasminingrat. Deze laat- ste, vrouw van den 
regent van Limbangan, deed in het bijzonder veel voor 
de ontwikkeling van het eerste meisjesonderwijs in do 
Preanger Rcgentschappen. Een andcrc zijner zoons 
werd Regent van LSbak. 
Aan het streven en werken van R. H. M. Moesa wordt 

toegeschreven, dat Limbangan destyde een der 
bloeiendsto en wclvarendste regentschappen van geheel 
Java werd. 

Zie een artikel van Mr. H. D. Lcvyssohn Norman in 
Eigen Haard, jaargang 1888, biz. 93/97. 

MOESANG (MAL.). Zie LOEWAK. 
MOESANG AKAR (MAL.), boessan (Borneo), kleine, 

langstaartige roofdicren van het geslacht Arclog dlidia 
(Arctogale) uit de familie dcr Civetkatten (zie aldaar). De 
exemplaren der verschillende eilanden worden 
gowoonlijk als verschillende, hoewcl »auw verwantc 
soorten beschouwd. A. trivirgala Gray bewoont Java, 
A. leucotis Horsf. Sumatra en hot vasteland en A. 
stigmalica Temm. Borneo; and ere soorten zijn 
beschreven van Malaka, Riouw, Banka, Billiton en de 
Natocna-cil. De klcur is grijs tot bruin, met een smallen 
witten overhingschcn band bo ven op den kop en drio don 
kero lcngt(?- strepen op den rug, welke echter ook in vlek- 
ken opgelost kunnen zijn of ook wel geheel ontbreken. 

MOESANG BOELAN (MAL.). Zio LOEWAK. 
MOESI. Zie SUMATRA, Bi v i o rc n. 
MOESI ILIR. Onderafdeeling der Palembang- sche 

benedenlanden. De lioofdpJaats Sekajoo, die de 
standplaats is van den controleur, Jigt aan den linkcroevcr 
der Mocsi. De ondcraf- deeling onivat het stroomgebied 
der Bcneden- (Ilir) Moesi on beslaat een oppervlaktc van 
6496 K.M.2. De bevolking telt ruim 53.000 ziclcn, w. o. 
een 30-tal Europeancn (1915) en bestaat uit de marga'tj： 
Abab, Pfinockal, TSlok Kidjing, Epil, Man tri Melajoe, 
Soengei Kroh, Lawangwdtan, Poendjoeng. Pinggep en 
Sanga D6sa cn de marga Bat an g Hari LCko. Tot do 
bclangrijksto plaatsen behoort de hoofdplaats SCkajoc (n
「 stand tot Palembang J 92 K.M.), di。door ccn per as 
berijdbaren, nog niet verharden weg vorbonden is met de 
aangrenzende voorinalige onderafdeelingen 
Koeboestrekcn en Moesi Oeloe, (lengte in Moesi-Ilir 113 
K.M.), Voorts H-zgen 
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op den linkeroevor dor Moesi nog een zestal grooto 
doesoens, die ovonals do pasirah docsoons elk meer dan 
duizend ziolon tellon. Do streck bo- zit velo rijke 
petrolounibronnen; vanwego do Ba- taafsoho Petroleum 
Maatacliappij zijn hior eonige terreincn in ontginning, 
waarvan do otablisse- menten zijn gevestigd to 
Pengadang bezuiden de Moesi, op 士 10 K.M.. van 
doesoon Karang Ringin, en te Soengoi Angit, benoorden 
do Moesi, op 18 K.M. van de doesoen Toman. Bohalve 
rijst (op droge velden) en vorschillcndo soorton tweede 
gowassen voor eigen gebruik worden hier ook 
vorscheidene uitvoerproductcn geteeld, als: damar, 
mgnjan (bonzoe), gambir, katoen, kapok, pin an g en rotan 
； de uitvoer van xniSnjan, die in 1853 635 pik. bedroeg, 
steeg tot 6943 in 1909, 11286 in 1911 on 18000 pik. in 
1912; die van rotan klom van 2480 pik. in 1909 tot 11.913 
in 1911 en 34.000 in 1912, terwijl in 1912 5000 pik. 
pinang en 3000 pik. katoen word geproduceerd, de laatste 
liep ech- ter tot slechts 190 pikol terugin 1913; gambir-
aan plantingen vindt men vooral in de marga^ Lawang 
Wetan en Poendjoeng; het afkooksel der bladeron wordt 
als platte vierkante koekjes in den handel gebracht; het 
boschproduct djSiootoeng (of melaboeai) was gedurende 
den tijd der hooge marktprijzen (in 1909—12) mede een 
belangrijk uitvoerproduct. Een zeer groot deel dezer 
onderafd. bestaat uit moeras; de Iago oevers der Moesi 
worden beneden S^kajoe in den Westmoesson meermalen 
tot diep land- waarts in overstroomd; de vischvangst in do 
velo poelcn en plasscn lovert cen ruim middel van bestaan 
voor de bevolking. 

MOESI OELOE. Onderafdeeling der afdeeling 
Palemban gsche bovenlandon, met hoofdplaats Mocara 
Bliti, standplaats van den controlcur, aan do 
samenvloeiing van de Bliti en do Ellingi. Zij bcslaat een. 
oppcrvlakto van 6992 K.M.', telt eon bevolking van 31000 
zielcn (1915) on bestaat uit do marg&'s: Sikap Dalcm 
Moesi, Boclang Ton gah Scmangoos, Boclang Tengah 
Soekoe Tfingah, Boelang Tengah Soekoe Oeloc, Proatin 
XT, Proatin V, Tiang Pocmpoeng Opoongoct, Batoo 
Koening Lakitan, Soekoc-Tengah Laki- t ai) Ocloc, en Si 
nd an g Klingi ilir; allo wolko rnarga^ gelcgen zijn aan het 
bovenste deel van dmiddcnloop der Moosi. Na Ma. Bliti 
(zio aldaar) zijn de voornaamste plaatson de pasirah 
docsoons, on Ma. Klingi (zio aldaar) op 26 M. bovon zeo, 
op den linkeroover dor Moesi bij de uitmonding der 
KJingi, alwaar het cindpunt is van de bevaarbaarhoid dor 
Moesi voor handolsatoomers. Ma Klingi ligt 27 K.M. van 
Ma Bliti on 78 K.M. van Tubing Tinggi. Be halve rijst, in 
hoofdzaak op drogo void on verbouwd en vcrschillendo 
soorton twoedo gewagsen voor eigen gobruik, worden 
liior als uitvocrproducton geteeld katoen, ka- r6t, rotan on 
damar; ondor do ingozamolde boschproducten diont ook 
biga gonoomd. In hot N.O.lijk deol wordt petroleum 
govondon; lot cxploitatio kwain men nog nict. Moesi 
Oeloe cischte meormalon militairo oxpeditics on tijdelijk 
was or, behalvc to Ma Bliti, in 1839 reeds eon militairo 
post van 30 man to Ma. Klingi. De ass.-resident van Pale 
inbang, Bogaardt, word in Dec. 1837 op inspectie in de 
marga Bliti verinoord. In Januari 1851 was or opstand in 
Boelang TSngah, die door den controleur 

Van den Bosschc word gedenipt; in 1860 were! 
do redouto to Ma Klingi opgehevoq. 

MOESSONS. Zio KLIMAAT.< L ： 
MOESTAHABB, d. i. wcnschelijk, aanbevel^ns- 

waardig volgons do Mohammcdaanscho wet.' 
MOESTAKIM, ook rnenjan arab gonoemd, 

hot gomhars van Boswellia-soorten, boomcn van
 
、 
de Somalikust, die de olibanum of wierook leve- 
ren. In den inlandschen drogerijhandel bekend i' - 
en een gebruikelijk berookingsmiddel bij zieken. // 
Onder den naam moestakim wordt door de Ara- 

 

bieren ook mastik-hars verkocht,. afkomstig van 
Pistacia Lentiscus. 

MOESTIKA. In de Maleische land on gebruike- lijke 
benaming voor den zgn. bezoarsteon, een in de 
ingewanden van sommige dieren of in den kop van 
slangen gevonden steen, waaraan too- verkracht wordt 
toegekend en die derhalve als amulet zcor op prijs wordt 
gesteld. Zie RI.JKSSIERADEN. 

MOETISALAH. Een bijzonder soort glaskralen, in de 
Timorgroep in hooge eer gehouden en als eon schat 
bewaard door aanzienlijken en rijken. Ze hebben den 
vorm van pijpjes of kaas- jes en zijn van een gaatje 
voorzien, waardoor ze tot snoeren geregen kunnen 
worden. Do kleur loopt van matgeel tot hoogoranje, doch 
het meest gewild zijn die, welke een kleur hebben van 
oranjeachtigo oker, en er dof steenachtig uitzicn. Zoowel 
mannen als vrouwen dragen de kralensnocren als sieraad 
en wel hetzij in twee h drie snoeren om den hals, tot op 
den buik afhangcncl, of bij de mannen als cen band om de 
sirihdoos. Gehuwde vrouwen han gen aan het snoer wel 
een zilveren tabaksdoosje. Hecft men geen genoegzaam 
aantai kralen van deze soort om ze tot een snoer aaneen te 
rijgen, dan worden ze dooreengemengd met moderno Eu-
ro peesche on Ohincesche fabrickskralen. De ook elders 
in onzon Ind. Archipel (vooral in de Lam- pong% on 
Midden-Oelebes) nog aangetroffen moe- tisalah's wo rd 
on door Arab, handelaars naar do Timor-cilandcn 
gcbracht, waar zij een fancy-arti- kel zijn gebloven 
(evenals bij ons do paarlen). 

De op Timor aanwezige kralen zijn verkregen door 
erfenis of aankoop en komen soms te voor- schijn by het 
graven in den grond ten behoeve van den aanlcg van 
lading's ； vandaar ook wel de naam moetitanah 
(grondpaarlon). Wollicht zijn het in laatstgenoomd gov al 
schatten, in onrus- tige tijdon bcdolven en sedert vergoten 
； dan wel hoeft men hierbij te doon mot oudo begraaf- 
plaatson on vormden do kralon een sieraad der aldaar 
begraven lijkcn. Wogens do hooge waarde, dio zij als 
ruilmiddcl genoten, heeft men c.a. 1865 in Birmingham 
getracht doze kralen na te ma- ken, doch tevorgeefs; de 
namaak was te grof, zij waren niot gangbaar. In eon nog 
niot be ein- digdo vcrhandeling van don hcor Rouffaer in 
do Bijdragen van het Koninklijko Instituut voor do Taal-, 
Land- on Volkonkunde, reeks 6, VI (1899) p. 409 vv. wijst 
do schrijvcr op de grooto vorspreiding van dozo en andoro 
antieke soorten van kralen over Z.O.-Europa, Afrika en 
gehecl Azie, waar zij o. a. bekond zijn als inoe- salah, 
lakkai, en aggri-kralon; wclko laatste term speciaal 
tockomt aan kralen van langworpig-go- bombeorden 
vorm, blauw in 't midden, en met wit on rood zigzag-
patroon aan boven- en ondor- rand. 

De meest antioko kralen, thans niet moor in 



70S MOETISALAH—MOHAMMEDAANSOHE KA LENDER EN GEDENKDAGEN. 

7 

trek (ook dczc artikelen zijn aan mode onder- hevig), 
bestonden in Oost-Indie uit kornalijn en werden via 
Goedjcrat over do oude wereld ver- sproid. Men 
vervaardigdo ze met name in Kambay iii 1516. Daar word 
het kornalijn uit do xuijn gebaald on, deels door roosting 
van kleur veranderd, gcslepen. Dezcnog lusschcn 1300 en 
1550 bloeicnde industric is naderhand ach- teruitgegaan. 
Oinstrecks 1600 hield de aanvoer van kralon uit Kambay 
in O. I. op. Intusschcn waren zulko kralen nagemaakt in 
glas te Ve-_ nctieJMurano); later ook in Bohemen. Dezen 
namaak van Vcnetiaansch glas noemde men in de 17o en 
18e ceuw “beviezen". Zij verdrongen langzamerhaud de 
kralen van kornalijn. Om- strecks 1750 kwam een namaak 
van Duitsch- Boheemsche herkomst op de markt, die even- 
zeer afname vond als de beviezen. De jongste namaak, die 
van Birmingham, speciaal van de gele moetisalah's, vond 
echtcr geen ingang. Zie de gekleurde afdeeling van 6 stuks 
moetisalah van verschiHonde herkomst op Plaat XIX bij 
Prof. Nieuwenhuis' studio, ,,Kunstperlen" in Intern. 
Arcliiv. f. Ethnogr., dl. XVI (1904), met tekst op p. 153. 
Voor verdere bijzonder- heden omtrent kralen wordt 
verwezen naar het artikcl KRALEN EN 
SCHELPENWERK. 

MOETOE (GLI-). Vulkaan ten Z.W. van 
mefT(Maoemer6) op Flores, 1494 M. hoog. Panne- koek 
van Rhedcn (Jaarboek Mijnw. 1910, 137) zag een 
duidelijke dampzuil (zie ook denz. in T. A. G. 1912, 137 
en Elbert, die Sunda-expe- dition, 202), terwijl Van 
Suchtelen in T. A. G. 1915, 676 mededeclde, dat hij 3 
kratermeren aan den berg had ontdekt mot water van ver- 
schillende kleur en verschillende temperatuur. Wichmann 
(T. A. G. 1891) noemt den berg niet. 

MOETOERI. Eenc rivier in West Nieuw- Guinea. Zij 
valt in zee op de N.kust van de Teloek Bintoeni en wordt 
gevornid door de bronrivieren Tokoe en Ingsim, die in de 
nabij- heid der G. Lina (zie aldaar) hare bronnen heeft. Bij 
het vercenigingspunt dezer bronrivieren heet de 
hoofdrivier „Sinja,\ beneden dit punt “Bloetoeri". De 
Moetoeri stroomt door vlak terrein ； slechts hier en daar 
strekt het heuvel- land zich tot de rivier uit. In de beddingen 
der uit het W. komende zijriviertjes word steen- kool 
aangetroffen. Zij is slechts tot even voorbij de 
gelijknamige kampong voor niet te groote prauwen 
bevaarbaar. In den bo venloop veroor- zaken groote 
rotsblokken versnellingen met fiterken strooin. 

MOEWARA. Zie MOEARA. \ 
MOGA. Vroegcr ecne contrdle-afdeeiing van het 

regentschap en de afdeeling Pemalang, rcsi- dentie 
Pekalongan, ook de naam der vroegerc hoofdpJaats van liet 
district Banjocmoedal. Zie P6MALANG. 

MOHAMMED AANSCHE KALENDER EN 

GEDENKDAGEN. A. HET MOHAMMEDAANSCHE JAAR, DE 

MAAKDEN EN WEEKDAGEN. De jaren der 
Mohammedaansche tijdrekening worden ge- teld van af de 
hidjrah (d.i. Mohammeds vertrek nit Mekka ter verbreking 
van de banden van ver- wantschap, welke hem tot dusver 
aan de ongo- loovige Mekkancn hadden verbondon; zie 
over ，de beteokenis van hidjrah: ISLAM, I,c), — welke 
geacht wordt to hebben pl&ats gevonden op Vrij- Zag, 16 
Juli 622 n. Ohr. Het Mohamm. jaar, 12 m a a n-maanden 
tellende, heeft slechts 364 

dagon on is dus 11 dagon kortor dan het zonne jaar der 
Ohr. tydrekening, wat voor icdere eeuw oen verschil van 
ongeveer 3 jaren geeft. De 14o oeuw der Mohamm.aera 
is (met het jaar 1301 A.H.) begonnen den 2en Nov. 1883 
n. Ohr. Eeno vergolijking van do Mohamm. jaartclling 
met do Christelijke geven do „Vorgleichungstabellen der 
Mohamm. und Ohristl. Zeitrechnung" van F. Wiistenfeld 
(Leipzig, 1854) met het vervolg daar- op: „Fortsotzung 
der Wiistenfcldsclien Ver- gleichungs-Tabellen" van E. 
Maliler (Leipzig, 1887). Op Java worden de Mohamm. 
jaren in de Vorstenlanden niet van af de hidjrah 
berekend, maar op afwijkende wijze doorgeteld na het 
Javaansche jaar 1547, dat ovoreenkwam met het jaar 
1625 der Chr. jaartclling (zie TIJDREKENING III). ■ 

De 12 m a a n d e u van het Mohamm. jaar noemt men 
in Nederl. Indie wel met hare Ara- 

bische namen, welke, op Java byv., op de volgen- de 
wijze worden uitgesproken: 

1. Moeharam 7. Radjab 
2. Sapar 
3. Rabingoelawal 
4. Rabingoelakir 
5. Djoemadilawal 
6. Djoemadilakir 

8. Saban 
9. Ram61an 

10. Sawal 
11. DocLkangidah 
]2. Doclhidjah. 

Toch zijn sommige dezer Arabische benamin- gen, 
zooals bijv. Moeharam, in het algemeen slechts aan 
eenigszins geletterde personen bekend en duidt men in 
het gewonc spraakgebruik ver- scheidene maanden aan 
met namen, welke aan do daarin plaats hebbendc 
godsdienstige ceremo- nien ontleend zijn. Zoo noemt 
men de le inaand op Java Soero, in Atjdh Asan-Oesen, bij 
de Mi- nangkabauers boelan taboei', naar het Hasan- 
Hoesein- of Taboetfeest (zie aldaar), 一 de 3o maand: 
Moeloed, naar Mohammeds geboorte- feest( zie 
GARSBeG), — de 4e inaand : op Java wel Silih Moeloed, 
in Atjeh adde mdUol (d.i. jongere brooder van Mocloed) 
naar de gewoonto om Mohammeds geboortefeest tot in 
deze muand uittestellcn ； — de 8e maand : Roewah naar 
de herdenking der afgeatorvenejj (van het Arabische 
arw&h: zielen),— de 9e maand : Poewasa of Sijam (d.i. 
beide: vastentijd) vgj. VA8TENMAAND,— de lie 
maand: op Java Selo of Apit (Ilapil), welke benaming 
oorspronkclijk den vrijen tus- schentijd tusschen do 
gewone voor den akker- bouw bestemde tien maanden 
van het oudo In- landsche zonnejaar aand uidde, maar 
thans in Mohammcdaanschen zin wordt opgovat als do 
fecstlooze maand tussclien de ]0o on de i 2o maand, 
waarin de beidc officjccJc Mohamm. feesten 
plaatsvinden, 一 en de J 2c maand: JiHsar of Hadji, naar 
het zgn. „grootc feest>, bij gelegenhcid van den 
jaarlijksclieji hadj (zie GAReBSG)., 

De 7 d'a gen der Mohamm. week zijn in Nederl. Indie 
bekend ondcr do Arabische bena- mingen, welke in het 
MaJcisch worden uitgespro- ken ： Ahad, Sinen, Silasa, 
J{&bo, Djoc- 
■mahal en Sabloe. 

B. VASTSTELLING VAN DEN KERKELIJKKK KALENDEB 

DO Oil WAARNEMING DKR MA AN. Vol- gens de leer behoort 
de aan vang van eJkc maand te worden vastgosteld door 
roe'jah, d.i. waarne- ming der nieuwe maa». Aan dit 
voorschrift houdt men zich in NederJ. Iqdie clikwijls niet 
on voert als verontschuldiging daarvoor aan, dat de 



MOHAMMEDAANSCHE KALENDER EN GEDENKDAGEN. 769 

dampkring cr slechts zelden holder genoeg is, om do. 
maan bij ha ar eerste vorschijning aan don homel te 
kunnen waarnemen. Men richt zich dan naar den zgn. 
hiq&b (d.i.. de astronomischo b e r e k o n i n g), waarbij 
de zes oneven maan- den (dwz. de lo, 3e naaand, cnz.) 
ieder 30 dagen en de zes even maanden (do 2e, 4c, enz.) 
ieder 29 dagen tellen. Toch is do vast- stelling van het 
begin der maanden door roe^jah, althans voor zoover het 
do vaststelling van de kerkelijke gedenkdagen bclrcft, in 
lateren tijd onder Arabischen invloed in Indie meer alge- 
meen geworden. Daarbij geldt het volgende. lederc 
maand begint en eindigt (evenals ieder ctmaal) met 
zonsondergang cn telt 6f 29 6f 30 dagen. Is na 
zonsondergang van den 29en dor maand de nieuwe maan 
aan den hemel te zien, dan wordt de volgende maand als 
ingetreden bcschouwd ； in het tcgenovergcstelde geval 
goldt het volgende etmaal nog als de 30e dag der maand, 
die dan gezegd wordt ,,vol‘‘ te zijn. De nieuwe maan 
moet door minstens 2 naar wette- lijken maatstaf 
betrouwbare getuigen waargeno- men zijn. Alleen tot 
vaststelling van het begin der vastenmaand geldt de 
verklaring van 6en zoodanig getuige reeds als voldoende. 

Deze regeling voor het vaststollen van den kerkelijken 
kalender liceft ten gevolgc; le dat op den 29en der maand 
nog niet vaststaat of de volgende dag al dan nict tot do 
volgende maand zal behooren, en 2o dat op verschillende 
plaatsen het begin eener maand — en dus ook allo 
overigo daarnaar to bcrekenen dagen en feesten in die 
maand ——kan verschillen naar gclang van hot al of niet 
waarnemen der nieuwe maan aldaar. De zorg voor het 
vaststeHen van den kerkelijken kalender op dezo wijze is 
op Java aan don panghoeloe toevertrouwd. 

C. KALENDERBEREKENING DOOR MID DEL VAN HISAB 
(d.i. UITREKENING). Ecn maanjaar duurt，, zuiver 
berekend, 354 dagen + 8 u., 48' 36". Om nu den kalender 
met den werkelijken maansom- loop in overecnstemming 
to houden moet dus, j)og binnen iedore 3 jaren, 66n dag 
aan de jaar- lijkschc 354 dagen worden toegevoegd. 
Daartoo worden do jaren in Mo ha min. kalendcrs vcclal 
vcrcleold in 30-jarige perioden, ieder met 11 
HchrikkeJjaren, in wclkc de Jaatste maand van 29 tot 30 
dagen wordt vcrlen gd. Zu Ik cen schrikkel- jaar wordt 
ingevoegd, tclkens wanneer ecn jaar nicer dan cen halve 
dag bij de maan ten achter zou komen, dus aan het cinclc 
van hot 2c, 5c, 7o, JOe, 13e, 16o, (of J 5o), 18o, 21e, 24e, 
2Ge, on 29c jaar. Daar ieder schrikkeljaar 355 dagen telt, 
wordt de gcmiddclde duur van elk jaar der 30- jarige 
periodc dus 354ll/3O dag = 354(1, -|-8u. +48', zoodat men 
per jaar slechts 36 sccondcn bij do muan ton achtor blijft. 
Bit geringo vcrschil wordt ten slottc ingehanld door nog 
ccnmaal om de 2400 jaron eon extra-schrikkcldag aan do 
gevvone tootovoogen. 

Er editor nog ecno andoro, eveneens zcor cenvoudige, 
liocwcl icts minder nauwkeurigo methode om don 
kalender met den omloop der maaji in ovoreenstemming 
te houdon. VoJgcns doze tweede, eveneens aan Perzischc 
en Arabischo kulcnders ontlccudc methode, welko in den 
Indi- schen Archipcl algoniccn gebruikclijk is, word on 
do inaanjarcn in 8-jarige pcrioden, ieder met 3 
schrikkcljareii van 355 dagen verdceld. In clko periodo 
verlcngt men in het 2c, 5c, en 7e jaar 

do 12e maand van 29 tot 30 dagen. De gcmiddclclo duur 
van ieder jaar wordt daardoor 354% dag Op dio wijze loopt 
men por jaar 1/1,0 dag (nl. 3548/n — 354 % = 354 »°/240 — 
354 8®/240 = 2/2“ dag) op de eerstgenoemde tijdbcrckening 
vooruit, wclk vcrschil weder gelijkgemaakt wordt door 
tolkens aan het einde ecner 120-jarigc periode het laatste 
schrikkeljaar tot een normaal jaar van 354 dagen te 
verkorten. 

Het eigenaardige voordeel dezer tweede methode ligt 
hicrin, dat nu telkens gedurende oene periode van 120 
jaren in regelmatige volg- orde iedor jaar van elken 8-
jarigcn cyclus met denzelfden weekdag begint, waarmede 
het jaar, acht jaren tevoren, ook begonnen was (omdat 
immers iedore 8-jarigc periode 5 X 354 + 3 X 355 dagen 
= 2835 dagen = juist 405 weken telt). Aan dezc 
omstandigheid ontleenen de jaren van den 8-jarigcn cyclus 
in Nederl. Indie hunno Arabische lettcrn'amen (zie 
NAPTOE). Alleen de laatste 8-jarigc cyclus eener 120-
jarige periode heeft 66n dag minder, dus slechts 404 weken 
+ 6 dagen, waardoor alle jaren in do d larop volgende 120-
jarige periode met een weekdag vroeger beginnen (vgl. 
TIJDREKE- NING HI). 

Ware nu — zooals men terecht zou kunnen onderstellen 
— de twaalfdo 120-jarige periode na afloop van. 11 x 120 
Mohamm. jaren ingetreden den len Moeharram 1321 ( = 
Maandag 30 Maart 1903), dan zou thans tot 1 Moeharram 
1441 (= Zondag 1 Sept. 2019) het le jaar van elke 8-jarige 
periode met Maandag beginnen. Dit is cchtcr niet het 
geva]. Zelfs bestaat ten opzichte van het begin der 120-
jarigc perioden geen vol- komen overeenstomming 
tusschen de in verschil- lendo streken gebruikelijke 
kalenders. Maar ge- woonlijk latcn de in Nederl.-Indie 
gebruikte kalendcrs de tegenwoordige 120-jarige periode 
beginnen met 1 Moeharram 1235 ( = Woensdag 20 Oct. 
1819) waardoor het eerste jaar van iede- ren 8-jarige 
cyclus met Woensdag begint en, dooi' 8 gcdceld, een 
overschot van 3 overlaat. Dcze 120-jarigc 
„Woensdagsche>, periode zal op 1 Moeharram 1355 ( = 
Dinsdag 24 Maart 193G) in eene nieuwe 120-jarige 
periode mooten overgaan, waarin het eerste jaar van elke 
8-jarige periode met Dinsdag begint (vgl. TIJDREKE- 
NING III). 

D. DE PERIODIEKE GEDENKDAGEN, FEEST- EN 

VASTENTIJDEN VAN HET MOHAMM. JAAR. In de le maand 
bchoort men den lOen, volgons do leer liefst als vastendag 
to herdenken. Dit wordt vrij algcmcen verzuimd. 
Daarontegen nuttigen vele geloovigen op Java den lOen 
ccne speciaal ter viering van dion dag tocbcrcide soort pap 
(boeboer soero). Over do in soinmige streken gedurendo 
do corsto 10 dagen dezer maand plaatsvindcnde 
ccrcmonicn: zio HASAN HOESAIN OFTABOET FEEST. 
Do 2o maand geldt in do Mohamm. we re Id als cono 
rampspoedigo cn onheilbrongon- do. Men mccnt, 
dankbaar to moctcn zijn, wan- neer men dcze maand cn in 
hot bijzondor den laatsten Woensdag daarvan(den Hebo 
'pengabisan, R bo wekasan) zondor tegenspoed hoeft 
doorge- bracht. Tcgon boozo invloedcn tracht men zich 
dan zoovcel mogclijk to beschermcn door middel van 
water (dat immers steeds in vorschillcndo deelcn dor aardo 
als onheilwcrcnd bcschouwd is) on baadt zich daarom in 
zoo of in con nabijzundo rivier, niet verzuimondo, to vens 
banjoe djimat to 

49 
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drinken, d.i. water, dat gewijd is door er stukjes papier als 
amulet (djimat), met heiligo formules, Koran verzen, enz. 
beschreven, in te werpen. Bovendien houden dan velen 
maaltijden, zgn. kandoeri's (zie aldaar) ter bezworing van 
onheil, in de open lucht. Over het in de 3e maand plaats- 
vindende Moeloedfeest, dat ook wel tot de 4o maand 
wordt uitgesteld, zie GARfiBfiG. In do 7e maand geldt de 
27e in alle Mohamm. landen als gedenkdag van den 
mi'r&dj (d.i. Mohammed's hemelreis). Men houdt dan 
wel bijeenkomsten, waarin stichtelijke gescliiedenissen 
over dit onderwerp, in berijmd kunst-proza, afgewisscld 
met verzen, worden voorgedragcn. Dit gebruik beperkt 
zich echter tot kleine kringen van vromen. In de Se maand 
hordenkt de Mohamme- daansche bevolking in den 
Indischen Archipel de zielen der afgestorvenen en 
bezoekt de graven ； op Java worden de graven voor deze 
gelegenheid schoongemaakt en ook wel versierd. Over de 
offermalen, welke in dezen herdenkingstijd ter eere van 
de afgestorvenen plaats vinden, zie: KANDOERI. Eene b
可zondere heiligheid wordt toegekend aan den ,,nacht van 
het midden" dezer maand, den zgn. bard'at-n&cht (eene 
bena- ming, welker oorsprong en beteekenis onzeker is), 
waarin God, naar men aanneemt, het lot der stervelingen 
nog eens in het bijzonder voor het volgende jaar vaststelt. 
Vromen plegen dien nacht wakende door te brengen, 
Gods barmhar- tigheid inroepende. Over de 9e maand, 
den Mohamm. vastentijd, zie VASTENMAAND. De lOe 
maand begint met ,,het kleine feest5,,-de' lebaran 
poewasa, ten onrechte in het Europeesche spraakgebruik 
wel het Inlandsche nieuwjaar genoemd (zie: GAR&B色
G). Het onmiddellijk daarop volgende„vasten dor zes 
dagen".(geduren， de den 2en tot den 7en der lOe maand) 
is volgens de leer een verdienstelijk gebruik, dat echter 
slechts in achtgenomen wordt door bijzonder vrome 
lieden en nog minder door mannen dan door vrouwen. 
Deze laatsten bedoelen gewoonlijk door middel dezer 
vrijwillige vasten de vasten- dagen in te halen, welke zij 
in de maand Ram削an wegens menstruatie moesten 
verzuimen. Als einde dezer zesdaagsche vastenperiode is 
op Java de 8e der lOe maand als een (overigens zeer 
onbelangrijke) feestdag bekend onder den naam ba'da 
Sawed of ook wel (naar do voor dien dag speciaal 
toebereide lekkernij) als de hari raja koepat of keto epat. 
De 12e maand onder- scheidt zich door den Mohamm. 
,,offerdag'', den qn. "grooten" feestdag op den lOen (vgl. 
GAREBSG). Het als verdienstelijk geldcndo vasten op de 
beide voorafgaande dagen — d.i. op den 8en, den zgn. 
„Tarwijah-dagn en op den 9en, den zgn. „dag van 'Arafah'' 
(beide bena- mingen ontleend aan de hadj-viering) 一 
wordt vrij algemeen verzuimd, hoewel do feestdag van 
den lOen op Java Ba'da B&sar (d.i. dag „na afloop van" 
de vasten der maand B6sar) genoemd wordt en naar de 
populaire opvatting zijne aan- leiding juist in de 
beeindiging dier vasten vindt. Het voor den lOen 
aanbevolen offer (Arabisch: ko&rbdn) heeft volgons do 
Arabische werken ovgr de plichtenleer te bestaan in een 
stuk klein vee (geit of schaap) per persoon of een stuk 
grootvee (kameel of rund) voor 7 personen teza- men. 
Gegoede lieden in Nederl.-Indie, die dit ?fferen op den 
feestdag niet willcn verzuimen, laten hun offerdier op 
ritueele wijze door deskun- 

digen slachten, om hot offfer aan alle wettolijko eischen te 
doen boantwoordon. Zeer verbreid in den Indischen Archipol 
is do populaire voorstel- ling, dat het geofferde dier den 
offeraar eenmaal op do vlakte dor opstanding tot rijdier zal 
dienen. 

LiteratuurjQ. Snouck Hurgronje, De Atjdhors I, 205—265 
(Tho Achehnese I, 194—245); Hot Mohammedanisme, in 
Colon's. Necrland's Indie 
I, 263 v.j.Mekka, II, 47—101; R J. Veth, Java I (1875) p. 392 
vv., 498 vv.; IV (1907) p. 299, 447 yv.； B. F. Matthes, 
Bijdragen tot de ethnologic van Zuid-Celebes, p. 70 vv., 79 
vv.» 131—151; 
A. L. van Hasselt, Volksbeschrij vin g van . Midden-Sumatra, 
p. 62 vv. ； Th. W. Juynboll,/ Handleiding tot d. kennis v. d. 
Mohamm. wet p. 150—157 (.Handbuch d. islam. Gcsetzes, p. 
117—119, 126—133); 0. Poensen, Brie ven over den Islam uit 
de binnenlanden van Java, p. 93 vv.» p. 11 vv., 31 vv., 51 vv., 
103 vv., 154 vv.； 
J. Brandes, De maandnaam hapit, in Tijdschr. v. h. Batav. 
Genootsch. XLI (1899) p. 19 vv.； Ph. S. van Ronkel, Oude 
IMinangkabausche maandnamen, ibid LVI (1914). p. 326 vv. 
； B. Schrieke, Die Himmelreise Muhammeds, in Der Islam VI 
(1915) p. 1—30. 

MOHAMMEDANISNE. Zie ISLAM. 
MOHNIKE (Dr. OTTO GOTTLIEB JOHAN). Geb. te 

Stralsund (Pruis. Pommeren) 27 Juli 1814. Hij trad 30 Maart 
1844 als offic. van ge- zondheid 3e kl. in dienst by het Ned.-
Ind. leger en kwam te Batavia 30 Nov. van datzelfde jaar. 
Achtereen volgens ~cToorliep hij verschillendo ran gen, tot hij 
wegens volbrachten diensttijd eervol ontslagen we rd (24 Oct. 
1869). In dien tijd vertoefde hij, hier korter, daar langer, op 
Java, Sumatra, Borneo, Celebes en in do Moluk- ken. Hij hield 
zich ijverig bezig met het verza- melen van kevers en gaf o. a. 
uit een „Ueber- sicht der Oetoniden der Sunda-Inseln und Mo- 
lukken nebst der Beschreibung von 22 neuen Artcn", Berlin 
1872. Na zijne terugkomst uit Indie vestigde hi) zich te Bonn 
； hij ovcrleed 26 Jan, 1887. In meer uitgebreiden kring is hij 
bekend geworden door de navolgende geschrif- ten: „ Banka 
und Pale m ba ng nebst Mittheilun- gen iiber Sumatra im 
Allgcmeincn", Munster 1874； „Ueber geschwanztc 
Mcnschcn", Mun8t＜；r 1878 en „Blicke auf das Pflanzen- 
und Thicr- leben in den Niedcrlandischcn MaJaienliindcrn", 
Munster 1883, do nicest volledigo proeve, die or op dit gebied 
bestaat. 

MOHR (JOHAN MAURITS). Gob. op of o;n- etreeks ] 8 
Aug. 1710 te l^ppingcn (Baden), werd in 1733 als student te 
Groningen ingcschre- ven en 10 Dec. 1736 a]s proponent voor 
de In- dische kerken aangenomen. Na, voor zoover bekend is, 
aanvankelijk zonder vaste bestem- ming te hebben dienst 
gedaan, werd hij in ] 738 als predikant te Point do Galle 
(Ceylon) aangc- steld, doch vertrok niot dorwaarts, daar hij 
reeds in Fcbr. 1739 als predikant bij de Portu- geesche 
gemeente to Batavia ward bcnoenul, welke betrekking hij tot 
zijn dood (Oct. )775) bekleedde. Ds. Mohr, die Rector van het 
Somi- nariuni voor do oploiding van godsdionstleo- raars te 
Batavia was, en wel van het jaar der oprichting dier instelling 
(1745) tot 1753, kort v66r hare opheffing, verwierf zich groolc 
ver- diensten voor de bcoefening der wetenschappon, o. a. door 
de bezorging der Bijbelvertaling m het Portugcesch en in het 
Maleisch met Ara- 
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bisch karaktor ； niet 
sterrokundigo studicn op 
eigen kosten cen 
oprichtte, dio echter 

minder vc rd ion on zijno 
vcrmolding, waartoc hij 
storrcwacht to Batavia na 
1808 is afgebroken. 

Zijno astronomischo plaatsbepaling van Batavia 
gold lang voor de juiste; zij is cchtcr later ver- 
beterd. 

Zic P. J. Veth, Gids 1885, III, bl. 55; 0. A. L. Van 
Troostcnburg de Bruyn, Biogr. woorden- boek van O.-I. 
predikanten, bl. 302. . 

MOIRA (EARL OF). Zie HASTINGS,- 
MOKDALE. Standplaats van den gezagheb- bcr bij het 

Binnenl. Bestuur der onderafdeeling Roti, afdeeling 
Zuid-Timor en Eilandcn van de rcsidentio Timor en 
Onderh./Z >: t 

M0KK0-M0KK0 (gewoonlijk M0K0-M0K0). 
Noordelijkste onderafdeeling der afdeeling Le- bong van 
do residentie Benkoelcn met een opper- vlakte van 5682 
K.M.8, en eon be volkin g van ruim 15.000 ziolen, w. o. 
3 Europeanen en een 10-tal vreemdc Oosterlingen. Zij 
strekt zich uit van de rivier Mendjoeta tot aan de Acr 
Karang Poelau, en is verdceld in de marga's S6blat, Ipoo 
cn de zelfstandige Pasar Ipoe, benevens het district 
Moko-Moko, omvattende de m&rga's: Ban tai, XIV 
Kota, V Kota, en de zelfstandige Pasars: Moko-Moko en 
Bantal. Voornamo uit- 
voerproducten zijn karet, rotan en damar; 
de cultuur van rijst heeft voor ecn groot deel 
plaats op natte velden, waarvan in 1912 de 
uitgestrektheid 1205 bouws bedroeg； toch was 
nog rijstinvoer van elders noodig. De gclijk- 
namigo hoofdplaats, zetel van den controleur, 
cn van het districtshoofd, en cen niet onbelang- 
rijke handclsplaats, ligt op 230 K.M. van de 
hoofdplaats Benkoolen op den rechtcrocver der 
mon cling van de A. Slagan, wclkc ontstaat uit 
do samenvloeilng der A. Ipoch, die van den Bt. 
Ocloe Ipoch (710 M.) afvloeit en do op de Z. 
Ji(4]ing van den Bt. TSbat Talas in Kerintji 
ontspringende A. Slagan KStjiJ. Door een zand- 
bank kan de wijdc monding uit zee moeilijk 
worden binnengevaren. 

Literatuur: J. M. 0. E. Le Riitte, Moko- 
Moko, 's-Grav., 1870; Ecno Ned. vortaling 
van de Moko-Mokoschc Oendang-oendang, in 
Koi. Verslag 1865, Bijl. B, bl. 27. Zic Mr. L. 
W. C. v. d. Berg, Rcclitsbronnen van Zuicl- 
Sumatra (Bijdr. t. T. L. en Vlk. Vo Ser. IX, 
bl. 199)； Tijdf>chr. Kon. Inst. v. T. L. en V. 
1840 bl. 26. 

MOL, GEBANDEERDE OF GELE. Cypraea 
lalpa. Zic GASTKOPODEN. 

MOLLO. Landschap in do onderafd. Mid den- 
Timor, afdeeling Noord- en Mid den-Timor, 
rcsid(；nlio Timor cn O., vroogcr dee! uitmakond 
van hcl landschap Groot Sonuobait, onder direct 
toczicht van don Assistont-Resid ^nt. In 1915 
word hot landschap Goenocng-M ctis or aan 
toogevoegd. 

MOLUKKEN. Het togenwoordig spraakgo- 
bruik verataat onder dozen naam do oilandon- 
worcld tusschcn Celebes cn Niouw-Guinea. Dat- 
zelfdo spruakgebruik hcorschto reeds tijdens Va- 
lofitijii cn, cvenalH thans, hcorschto or ook tocn 
onzekerheid aangaande de omgrenzing. Gewoon- 
lijk ccliter rekendo mon, en rokent mon ook nu, 
de Molukken Zuidelijk to gaa<i tot on met do 
Banda-eilanden. Wat Zuidclijkor ligt, hoort tot 
de Kleine Socnda-eilandon (in het Zuidweston) 
cn tot do Grootc Oost (in het Zuidoosten). Het 

begrip “Molukken" is van oudsher identiek met het begrip 
“Spcccrij-eilanden", nl. de eilanden, die vroeger uitsluitend 
do kruidnagelon en do notomuskaat, met de foolic, 
leverden. Vandaar dat mon in 'C Westen niet pleogt meo te 
tellen do eilandon nabij de kust van Celebes, als do 
Banggai-archipcl, noch in 5t Oosten die nabij den Nieuw- 
Guinea-wal, als de Waigeoe-Sala- wati-groep. 
Oorspronkelijk was de naam be- perkt tot de eilandenrij 
bewesten Hajmah6ra, van Ternate Zuid waarts gaande, en 
wel bepaal- delijlf lot cfe vijf eilanden in die rij, die om do 
kruidnagelteelt bekend waren: Ternate, Tir. dore, Motir, 
Makjan en Batjan. Vandaar gaat de naam over op de 
geheele Halmahera-groep —Loloda in 't Noordwesten 
noemt men dan veelal ,,de poort" en Batjan „het einde der 
Molukkeh" — en later op de eilanden der Zui- delijke 
specerij, de notemuskaat, nl. de Ambon.--- on Banda-
groepen-; en omdat men behoefte had aan een 
saxnenvattenden naam voor het ganschc gebied, werden 
ook Ceram, Boeroe< de Obi- en ook wel de Soela-eilanden 
tot'de Molukken gerekend. Ad ministratief" vormden al 
deze eilanden van 1817 tot 1866 het „Gouver- nement der 
Molukko's" (of, later： „der Moluk- sche eilanden,^), maar 
daartoe behoorden ook Nederlandsch Nieuw-Guinea, een 
deel van Celebes en de Zuidooster- en Zuidwester-
eilanden. 

0 nitre nt den oorsprong van den naam Molukken, die 
reeds bij Portugeesche schrij vers uit het begin der 16e 
ecuw wordt aangetroffen, zijn tot dusver geen 
aannemelijke gissingen ge- waagd. (Zie over de afleiding 
biz. 772). 

Het klimaat der Molukken is zeer regenrijk, gelyk te 
vcrwachten is bij kleine, bergachtige eilanden, niot ver van 
den equator gelegen. De drogo moesson is er nergens zoo 
droog als in de laaggelegen stations van Oost-Java en do 
Kleine Soenda-oilanden; en sommige kuststre- ken, o.a. 
die der Ambonsche eilanden, bebooren tot de regenrijksto 
kusten van den Archipel. Binnenlandsch gelegen 
regenstations ontbreken nog (zie verder art. KLIMAAT). 

Met uitzondcring van een aantal koraaleilan- den zijn 
allc Moluksche eilanden bergachtig. Zie voor de 
geologische gcsteldhoid het art. GEOLOGIE (DI. I, biz. 
781; voor de beido vul- kaanrijen der Molukken aldaar 
782). Heftigo vulkanischo uitbarstingen en aardbevingen 
z$n uit do Molukken bekend (zie de artt. .over de 
afzonderlijko eilanden). 

Tcngevolgo van den regonrijkdom zijii de Molukscho 
eilandon grootendeols bedekt met dichto wouden. 

Do bevolking der Molukken vortoont misschien mccr 
vermonging dan dio van eenig andcr deel van den 
Archipel. Dit is begrijpelijk, doordat de kostbaro producten 
van oudsher handolaars uit allcrloi streken van don 
Archipel en van daarbuiten hebben aangolokt. 
Handolsvolken als Boogincezon, Makassaren, 
Boetonneezen, en oudtijds do Javanen hobbon er kolonien 
gesticht en bovondien hob ben velo verhuizingon van het 
ceno Molukscho eiland naar het andere plaats gehad. 
Vooral do kustbewoners zijn zoodoende meestal zeer 
gemengd. De borgbowonors be- schouwt mon als meor 
zuivoro afstanxmolingen der oorspronkelijko bovolking. 
Hun lichamelijko gosteldheid is zeer onvoldoondo 
beschrovon on een algomeone volksbeschrijving ontbreokt 
oven- 
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zeer. Do talen cn dialecten loopen onderling stork uiteen. 
Het modenie taalonderzoek be- schouwt zelfs de talen 
van Ternate, Tidore en Noord-flalmahera _ als niot tot 
den Maleiscli- Polynesischen taalstam behoorend. 

Omdat de Molukken thans niet meer 66n 
hftudelsgebied. vormen cn in zeer verscliillendon 
economischen toestand verkeeren, wordt voor de 
bestaansmiddelen verwezen naar de afzon- derlijke 
eilanden. 

Geschiedenis. Het feit, dat in do Mo- lukken niets 
herinnert aan voormalige Hindoe- invloeden, terwijl toch 
bij Plinius Major, om- streeks 75 jaar na het begin onzer 
jaartelling, melding wordt gemaakt van den kruidnagel 
(ga- ryophyllon), doet het aannemclijk voorkomen, dat, 
hoezeer er reeds vroeg tusschen het bar- baarsche 
oostelijk en het halfbeschaafde wes- teiijk deel van den 
Arcliipel betrekkingen heb- ben bestaan, er nog eeuwen 
zyn verloopen, al- vorens dio tot kolonisaties van het 
Maleischo ras op dien Oostelijken bodem hebben geleid. 

Niet voor het midden der 7e eeuw, en dan nog slechts 
terloops, wordt in de annalen der T'ang-dynastie de naam 
,,Mi li kii" vermeld ； wat latere Chineesche geschriften 
gowagen van gekleurde papegaaien door den vorst van 
Java aa'n den heerscher van het Hemelsclie Rijk ten 
gesebenke gezonden. Maar dan ook begint het Jicbt door 
te breken. Ibn Ohordadhbeli - 846 - de eerste, die een 
overzichtelijke en in hoofdzaak juiste besch.rijving van 
ons Indie gaf, wijst op het zoo belangrijke feit, dat men 
van Java „apr6s quinze jours de navigation aux ties des 
aromates,, belandde, aldus — om met Rouffaer te spreken 
— „de Javaansche Molukken moussonvaart" voor ons 
ontshiierende. In het eerste kwartaal der lOe eeuw weet 
de Arabic r Masoedi wel te verlialen van de druk bo- 
varen wateren van Ternate, Ambon en Banda, maar den 
naam „Molukkenvermeldt hij niet. Dien vinden wi] eerst 
bijna vier eeuuen later in de Nagarakertagama^ het 
Javaansche ge- schrift, aaCSTm. eon opsomming bevat 
van al vat den Javaau destijds omtreat den Arcliipel 
bekend was, en waarin gewag wordt gemaakt ook van 
Banda, Ceram, Ambon en „M.aIokon, hetzelfde als 
Ternate, dat door de Portugeezen tot de belft der 17e 
eeuw, “Maluquo" placht te worden genoemd, terwijl eerst 
later, en dan bij uitbroiding, van Moluccas werd 
gesproken. 

Het was voor Nicol力 de Conti weggelegd, do 
Specery-eilanden aan Europa bekend te maken. 
Omstreeks 1440 verschafte hij, dio een kwart eeuw in het 
Ocsten gezworven en daar noodge- dwongen den Islam 
omhclsd had, gegevens ook omtrent Banda, het land van 
de muskaatnoten, en Ambon, dat dor kruidnagelen. Het 
was aan de hand van De Conti's inlicbtingen, dat, een 
twintigtai jaten later, Fra Maura zijn wereld- kaart 
ontwierp. ,,De jacht naar de Specerij- Eilanden kon nu 
beginnen aldus Rouffaer. i > In de Molukken had zich 
inmiddels reeds lang het kolonisatieproces voltroukei). 
De oerbevol- king, die zich waarschijnJjjk nimmer met 
bet verzamelen van nagelen en no ten heeft opge- houden, 
was op de grootere eilanden van de kusG naar het 
binnenland en van de kleinere gcheel verdrongen door 
vreemdelingen, goeddeela Javanen, die de hooge waarde 
der genoemde producten al spoedig badden Jeeren 
kennen. 

Kleino nederzettingen waren in loop van tijd gest-icht, 
onafhankelijk van eikandor cerst, tot- dat zich de behoeftc 
aan aansluiting had doen gevoelen en. omstreeks het 
middcn dcr 13e eeuw op Ternate een dorpsboofd tot 
koning was vor- heven. Opmerkelijk genoeg, niet wijl hij 
macli- tiger, doch omdat hij welvarender was dan an- 
deren. De heilzame gevolgen voor hot land, blijkende uit 
vermeerderenden \VR Island en gelukkiger optreden tegen 
aanslagen van bni- ten, verlokten de bewonors van 
omliggende eilanden tot navclging en zoo ontstonden 
naast Ternate en het nog oudere Djilolo (Halmahera) ook 
de rijkjes Tidore cn Ea£jan7~'Ook echter twisten uit 
naijver, welkc leidden tot den ondcr- gang van Djilolo, dat 
door Ternate werd ge- annexeerd, en tot die 
betreurenswaard igo ver- deoldheid, waardoor het den 
Westcrling ge- makkelijk zou worden gemaakt, zijn wil 
den vorstjes op te leggen, zooals deze zelven hun gebied 
op omliggende eilaiiden en kusten hebben we ten uit te 
breiden"尘三玄生L、 

Wei merkwaardig was de hierdoor gaandeweg 
ontstane toestand. De zctels dezer potentaatjes la gen dicht 
bij elkaar, immers op de eilandjes in de buurt van Djilolo, 
maar hun machtsbron werd gevonden op het gebied, 
waarover zich bun gezag geleidelijk had verbreid, op de 
ver- overde eilanden, die bestuurd plachton to worden 
door wie het work hadden vcrricht. Zulkc bestuurders 
genoten, als gevolg van de gcogra- phische gesteldheid 
van het rijk, een groote mate van zelfstandigheid, welke 
licht tot afval van den landsheer kon voeren. Als middel 
daartegen maakte men de waardigheid erfelijk ia de fa- 
milie dor eerste veroveraars, zoodat zulkc ge- slachten in 
de rcsidentio zelve een bijzondero positie erlangden en uit 
ha ar de bekleeders dcr gewichtigste staatsambten werden 
gerecruteerd. Aldus waren de rijkjes samengesteld uit een 
aan- tal staatjes onder aristocratien, dio den vorst van het 
stamland als opperheer erkenden. Mocht het nu al licht 
vallen, do vorsten der stamrijken in hun residenties to 
ovorweldigen, om hen geheel onder do knie to krijgen, 
was meer noodig, mocst ook met de onderhoorig- heden 
worden afgerckend. 

Uiteraard vallen de voroveringon samon met de 
periode van den hoogsten bloci, dien men tusschen de 13e 
en 16c eouw heeft tc plnatscn. Dezc welvaart lokte ook 
Arabiercn cn Chinee- zen naar de Molukken — 14e eeuw 
—■ en zoo kon het niet uitblijven, of de Islam vond cr zijn 
wog heen, om ecrlang algemeen tc worden bc- leden; 
echter niot door de bergstammen, die zich afzijdig hidden 
en met wie vermejiging slechts sporadisch plants vond. 
De besebavende in- vloed van den Islam deed zich gelden 
op het gehecle volkswozen. Huwelijkon kwamcn in 
zwang, kloeding in gebruik, terwijl hcl maat- schappelijk 
levon door de wet werd behecrscht, zeer ten bate van de 
welvaart, die door gecn monopolie nog gedrukt, 
omstreeks het begin der J6e eeuw den bewoners van 
Ceram'a sc hie r- eiland Hoeamawal aanleiding gaf, de 
zooveei voordeel aanbrengendo nagclcuJtuur naar liun 
land, Ternataausch gebied ook, over to bron- gen, 
vanwaar zij zich al spoedig ook over Ambon, de 
Oeliasers, Boeroe, Manipa e. a. heeft verbreid, welke 
eilanden op hun beurt de zege- ningen deeJachtig werden, 
waaraan Ternate, 
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Tidoro en Batjan hun voorspoed te dankon hadden, 
zooals de Banda-grocp eon grootorcn nog aan de teolt 
van muskaatnoten ontlecnde. Want de rijkdom der 
bewoners van Lontoir, Neira, Ai, Roen en Rosengain, die 
ook decl- namon in het verhandclon on naar Java en Pa- 
tani verschepen van de kruidnagolcn, overtrof nog dien 
hunner Npordclijko buren, stelde zelfs tot het leiden van 
een waar weeldelcvcn in staat. 

De bestuursvorm hicr was wel vcrschillend van dien 
in do eigenlijke Molukkcn. Kendo men daar soeltanaten, 
hier was, bij do komst dor Westerlingen althans, het be 
wind demo- cratisch: de orang-kaja's en de geestelijken 
mochten het recht bezitten voorstellen te doen, het volk 
had de beslissing. Do verscliillende ne- gorijen vormden 
even zooveel ropubliekjes, elk met eigenaardige 
bijzondcre voorrechten, die aan ons voormalig 
gildenwezen herinneren. Dit voerde wel dikwijls tot 
onderlinge twisten, tot strijd zelfs, maar tegenover de 
buitenwcreld stond men schouder aan schouder, 
inmenging van vreemden we rd nict geduld, en zoo kon 
het zijn, dat op de Banda-cilanden langs ge- welddadigon 
weg moest worden gezocht, wat de Westerling elders 
door het liandig gebruik maken van onderlinge 
verdeeldheid wist to verkrijgen. 

De Portugeezen zijn hierin voorgegaan. In 1498 had 
Vasco de Gama Voor-Indie bereikt, in 1509 zat de 
Portugecs to Malaka, waar het, nadat in het jaar daarop 
Goa tot hoofdkwartier was gemaakt, in 1511 tot blijvendc 
vestiging kwani. Hier block al spoedig, dat men de procl 
ucten der Molukkcn wel zesmaal zoo duur moest betalen 
als in het land van voortbren- ging zelf, zoodat do 
energieke De Albuquerque nog hetzelfde janr ecn v]oot 
ondcr d'Abreu naar de Molukkcn zond. Grcsik op Java's 
Noord- kust word bij dozen ccrsten tocht van Euro- 
peancn naar het Oostelijk deel van den Arcbi- pel 
natuuriijk aangedaan ； hier toch kon men al do 
gewcnschto zeilaanwijzingcn boko men. Van Gresik 
ging het op Banda aan; Banda do bakermat der noten, de 
stapelplaats to vens van do kruidnagclcn. Van bcido prod 
uc ton we rd er cen flinke lading ingenomcn en 
vcrvolgcns naar Mai aka Lcruggckccrd, met uitzondering 
cchter van con scheepjc, dat afdwaalde en op Hitoc, 
Ambons Noordclijkc schiorciland, bo- hmddc. De 
bovelhebbcr, Serrao, gaf gcvolg aan het vcrzock om hu
】p, hem door de Hitoe- cczon tegen de bevolking van 
Hoeamawal go- daan, had succos en zag yAch daarop 
door don vorst van Ternate uitgonoodigd derwaarts to 
komen. Serrao voldecd aan (lit door vijandschap mot de 
naburen ingegevon vcrzock: in J512 verscheen hij op 
Ternate, Hocwcl sedort tus- schen Malaka ci)Ternate 
alsook Tidore handcls- betrekkingen werden 
ondorhouden on do vorst van oorstgenoemd rijk or op 
aandrong, dat do Portugeezen zich in zijn land blyvend 
veatig- den, is het duartoe toch eerst in 1522 gekomen. 
Antonio de Brito stichttc dat jaar op Ternato een fort en 
verkrecg cr voor zijn landgcnooten hot k ru 
idnage]monopolio. 

Hot jaar tc voren hadden de Spanjaardon van do 
Noordzijde de Molukken boreikt on by don Soeltan van 
Tidoro, den rivaal van Tomato^ vorst, een goed onthaal 
govonden. Maar wut Tidoro zich van dezen 
diplomatickcn zet ook gcdacht mogc hebben, veel hinder 
hebbon 

do Portugeezen cr niet van ondervonden, want ornstige 
med cd in gers zijn de Spanjaardcn hun oigenlijk nooit 
geweest. Die vond de Portugees veelecr in de Javancn en 
de bewoners van Ambon on Banda cn daar h辱 begreep, 
dat alleen hot bovestigen van zijn handelsweg tot eon. 
vruchtdragendc bestrijding der zijn monopolio belagcnde 
concurrenten kon voeren, boijverde hij zich, daarlangs op 
gcschikte pun ten forten aan te leggen. Op Ternate was hij 
daartoo uitgonoodigd, maar de vrijheid lie vend e Banda- 
nees was zoo toeschietclijk niet, wees zelfs een 
gcwelddadigo poging, daartoe in 1623 gedaan, met 
energie af. Sedert had Banda van den Portugees geen last 
meer, ook wijl deze in bezet- ting niet langer voldoende 
voordeel zag en de produkten toch wel via Java hun weg 
naar Malaka vonden. Overigons maakte de uit na- ijver 
geboren verdeeldheid der inlandsche machthebbendcn het 
den Portugeezen gemak- kelijk genoeg, zich te hunnen 
koste uit te brei- den, en zekor zouden zij daarin nog te 
beter zijn gcslaagd, wanneer zij met meer oordeel en 
minder geringschatting voor den inlander te werk waren 
gegaan. Deze fouten, hun wreed- heid ook, niet het xninst 
nog de twisten in eigen boezem, hobben hen geschaad en 
hun menig kwaad uur doen doorleven. Wat beraden en 
toch mild optreden vormocht, heeft de voor- treffelijke 
Antonio Galvao (1536一1540) als gouverneur bewozen. 
Hij wist zich bemind te maken en tovens don 
Portugeeschen invlocd te versterken, waartoe nict weinig 
bijdroeg do houding van Soeltan Tabarid ji. Deze wjis, als 
verdacht van verraderlijke bedoclingen, in 1535 
gevankclijk van Ternate naar Goa gezon- den, had cr het 
Christendom aangenomen en zijn aanspraken op Ambon 
aan Portugal af- gestaan. Daar nu do nagolcultuur kort to 
voren naar do Ambongroep was overgebracht, had de 
schonking voor do Portugeezen groote waarde. Zij bracht 
hen in nauwero aanraking met de bewoners van Hitoe, het 
Noordelijk schiereiland van Ambon, doch ook hier bleven 
do govolgen van hun verre van lofwaardig optreden niet 
lang uit. Het verscliil in godsdienst — de Hi- toeeezon 
beleden reeds don Islam — moeilijk- heden over het 
monopolie, aanmatiging en wan- gedrag leidden tot 
botsingen, welkc xlo Portugeezen ten slotte omstreoks 
1537 d won gen, naar het Zuidelijk deel van het eiland, 
Loitimor, te vorhuizen. Hier was de Islam nog nio^r"3oor^ 
gedrongon en do bevolking zelfs den Moharume- danon 
van Hitoe vijandig -gezind. Om dezen in hun bclangon 
ernstig to treffen, liot Galvao in 1538 do handolsvloot voor 
Hitoe,s kust ver- niclen； cen gcvoeligo slag voor het land, 
wijl Hitoe con bclangrijk emporium voor den na- 
golonhandel was. 

Wcinigo jaren later, in 1545, droog Soeltan Tabaridji, 
tot wiens wedorverheffing in 1544 bcslotcn was, to 
Malaka op doorreis naar zijn land het Ternataanscho 
gobied bij tostamont aan den koning van Portugal over. Hij 
over- lecd or nog voor h。zijn reis had kunnen voort- 
zetton, waarom mon zijn zoon Hairocn, dio met hot oog 
op zijns vaders herstel onder een valsch voorwendsel al 
vast van Ternate naar Malaka was ovorgcbracht, de 
vrijheid hergaf en op den troon hersteldo, natuuriijk als 
reprosentant nu van het Portugeesche oppergezag. 
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Hot was vooral gouvomeur Do Sousa (1550— 
1552), die dat gezag uitbreiding wist te geven. Hij bracht 
Djilolo ten onder en Hjfde hot bij Ternato in, terwijl hij 
Tidore's aanzien ver- minderde. 

Hand aan hand met het wassen van hun in- vloed 
ging het propageercn der Ohristclijke leer. Op Djilolo 
ging dit voorspoedig genoeg, orndat de Heidonsche 
bevolking in den overgang voor zich het middel zag haar 
Mohammedaanscho vijandou to beter to kunnen 
weerstaan. Op Ambon daarentegen, waar vooral Galvao 
voor de leer ijverde, kwam men er door in botsing met de 
Mohammedaanscho vorsten, die mnar al te goed beseften, 
dat hun staatkundige macht onder dat ijveren lijden 
moest. Ondanks het streven van Jezuieten en, sedert 
ongeveer 1560, van Dominicancn ook, doch bovenal van 
den voortreffelijken Francisco Xavier (1546—'47) is het
，bij aUe succes, waarop te wijzen valt, den Portugeezen 
dan ook niet mo gen gelukken, hun leer blijvend te doen 
wortelen. De Mohammed a an sche propaganda bchield 
vrij algemeen de overhand en het was slechts op de 
Oeliasers, dat het Christendom zegevierde. 

Op Ternate, waar de Portugees in SoeJtan Hairoen 
een trouw vazal, maar tevens een goed Moslim vond, een 
man ook, die binnen de gren- zen der hem gelatcn 
bevoegd heden op zijn stuk wist te staan, kwam het 
tusschen hem en den overheerscher meer dan eens tot een 
conflict, zoowel door het streven naar gebiedsuit- 
breiding als door den geloofsijver van beide partijen. 
Hairoen, die het had moeten aanzien, dat de Portugeezen 
op Hitoe, zijn gebied, een fort bouwden, 1569, en die zich 
in menigo vernedering gelatcn had geschikt, vicl eindelijk 
aan den haat der Jezuieten ten offer; de gou- 'vemeur" De 
Mesquita deed hem in 1570 uit den weg ruimen. Maar 
hiermede was de maat dan ook overgeloopen. De oudste 
zoon van den vermoorde, Soeltan BaboeUah(Zie a Ida ar) 
of Baab kwam in opstand, wist ook op Tidore aanhang te 
vinden en Ambon voor zijn zaak te winnen. Het geluk was 
aan zijn zijde. In 1574 moesten de Portugeezen hun fort 
op Ternate aan hem overgeven, en hot scheen wel, also£ 
Ternate zijn weleer overheerschende stelling zou her- 
winnen.. De vrees, dat het daartoe zou komen, deed 
Tidore met de Portugeezen, dio zich op Ambon hadden 
weten te handhaven, gemeeno zaak maken. De Soeltan 
drong er bij hen op aan, in zijn rijk een fort te bouwen, 
zoodat het op Ternate verloren steunpunt nu op Tidore —
1578 — kon verrijzen. Ook Ba tjan had uit nay ver tegen 
Ternate partij gekozen. 

Wat niet belettcn kon, dat Baab aan zijn gebied bij 
voortduring nicer uitbreiding gaf en zich eerlang beer der 
72 eilanden noemde. Hij liet aanspraken golden op eon 
deel van Mindanao, op de meestc der eigenlijke Moluk- 
ken, op een deel der Ambongroep en de Pa- poesche 
eilanden, op het N.O. en O.-kustgebied van Celebes en op 
nabijgelegen eilanden, ja ，:zeJfe op Bi ma. Toen hij 
omstreeks J 584 over- leg： mocht hij de oogen sluiten in 
de over- tuiging, dat hij den Portugees zoowel in staat- 
kundig als in godsdicnslig opzicht enorm veel afbreuk 
had gedaan. Alleen op Tidore en Am- ben was deze nog 
niet verdreven, maar van dicns machtige positie van 
voorheen was weinig 

moor dan de schaduw overgeblovon. Daaren- togen had 
de inlijving van Portugal bij Spanjo in 1580 hun stelling 
versterkt, wijl sedert op hulp van de naburige 
Philippijnon kon worden gerckend. 

Aldus stond het met de Portugeezen in do Molukken 
geschapen, toen de Nederlanders hun aandcol in de 
Groote Vaart kwamen op- eischcn. 

In Maart 1599 verscheon een smaldeel van Van Necks 
vloot onder Van Waerwijck voor Hitoe-Lama, waar de 
onzen goed werden ont- vangen, wijl men van hen 
bijstand tegen de Portugeezen verwachtte. Maar Van 
Waerwijck wilde er niet aan; hij was gekomen om 
spccerijen, niet om te vecliten, en daar hij op Hitoe geen 
lading kon krijgen, verzeilde liij naar Ternate, terwijl hij 
eenige schepen onder Van Heemskerk naar Banda zond. 
Ook op Ternate wees Van Waerwyck ecn verzoek om 
hulp tegen de Portugeezen van de hand- Hij lict er echter 
eenig person eel achter, om lading voor ecn volgend 
bezoek byeen te brengen. Op Banda handclde Van 
Heemskerk op gelijkc wijzo. 

Het volgende jaar kwam een vloot onder Steven van 
der Hagen voor Hitoe. Nu word aan de uitnoodiging tot 
hulp wcl govolg ge- geven. De vesto der Portugeezen op 
Leitimor word belegerd, maar niet genomen, doch men 
kreeg vorgunning er zclf een fort te bouwen, en zoo 
verrees de cerate Nederlandsche sterkte in den Arc hi pel, 
Fort van Verre gcheeten. Van Hitoe stevende Van der 
Hagen naar Banda, waar de achtergelaten landgen ooten 
het hard te verantwoorden hadden van de naijverigo 
Javaansche handelaren. Zij wcrden door Van der Hagen 
ontzet, maar scheeptcn zich het vol- gondc jaar op de 
vloot van Van Heemskerk in, wijl er een sterke 
Portugcesche scheeps- maclit onder De Mendoza op 
komst was, om de Hollanders te verjagen en tc tuchtigen 
wio hen hadden begunstigd. Hitoe moest het ontg'-l- den 
en we rd op bloedigo wijze in voJlcdigo oudcr- werping 
gebracht. De vier hoofden redden zich naar Hoeamawal, 
de kapitan — crcatie van de Portugeezen — ging hulp 
zockon bij de Hollanders op Banda, wijl daar een vloot 
der OUZCJI heette te zijn. Hij vond haar niet, doch in mid- 
dels had men op Hocamawal gelegcnheid gc- had, op een 
Hollandseh schip gezanten naar Bantam af te vaa rdigeu, 
om daar den smarto lijk verwachten bijstand in te roepen. 
Zij kwamen or in hot begin .van 1605 aan cn kccrdcn met 
cen vloot onder Van der Hagen naar liun land terug. Dezc 
verscheon omstreeks ecn rnaand later voor het 
Portugcesche fort op Leilimor. Daar dit er niet op 
gebouwd was, om cen aan- val met Europoosche 
strijdmiddelen hot hoofd to bieden, bcsloot de 
gouverncur te caj)itu- Jecren — 23 Fcbruari — zoodat wij 
zonder offers jneester werden njet slechts van het fort, 
maar ook van aJlo Portugcesche bezittingen op Am bon 
en ond erhoorighed en^ AJs gouverncur word Frcderik 
Houtman aangewczen, die de hem uiteraard gelieel 
vreemdo en moeilijko taak, om nu ordo op do zake» te 
stellen, met veel beleid zou vervullcn. Aanstonds nadat 
de vloot het anker had gclicht, lict hij do hoofden 
oproepen tot het afleggen van den ced van trouw, waarna 
de volgcndo regeliugen werden gotroffen. AJ wat te 
voren Portugeesch bozit 
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was gewoest, zou voortaan Hollandsch. zijn. Onze 
bondgonoot, de Sooltan van Tomato, bleof gehandhaafd 
in dat van Ceram met hot schiereiland Hooamawal on 
van de eilandcn Manipa, Kelang on Boeroo-amblaoe. 
Hitoo zou eveneens als bondgonootschappelijk gebied 
wor- den aangemerkt, doch Lcitimor, de Oeliasers en de 
niet-Mohammedaanscho bevolking van Ceram kwamen 
onder direct bestuur van do Oompagnie. Dank zij dozen 
gematigden rege- lingcn wist Houtman zich. de 
medowerking der hoofden van Hitoo en der 
Ternataansche stad- hOuders van Hooamawal te 
verzekeren en is het Nederlandsch gezag van die zijde 
dan ook een reeks van jaren steun ten deel gevallen. 
Overigens we rd bepaald, dat, gelijk trouwens van ouds 
gebruik was, koelies en gewapendo prauwen — kora-
kora — op aanvraag ter be- schikking van den 
gouverneur moesten worden gestcld ； dat kruidnagelen 
en ook levensmidde- len tegen betaling behoorden te 
worden ge- leverd ； dat ieders godsdienst zou worden 
ge- eerbiedigd en de landsinzettingen gehandhaafd 
bleven; en eindelijk, dat de hoofden de,rust en orde 
zouden bewaren. Later zou de Compag- nie nog de 
benoemingen der hoofden aan zich trekken. Reeds veel 
eerder echter giiig men, met name Houtman, er toe over 
jaarlijks inspectie- tochten te maken naar de 
verschillende eilanden. Dit was ook niets nieuws, maar 
deze zg. hongi tochten, die aanvankclijk een politioncel 
ka- rakter droegen, werden nu dienstbaar gemaakt aan 
het controleercn van de richtigo naJeving van het 
monopolie, d. w. z. aan het meedoogen- loos keeren van 
allo inbreuken daarop. 

De verhouding, waarin zich de Hitoceezen zagon 
geplaatst, verschildo niet wezenlijk van die der 
rcchtstreeka bestuurde onderdanen dor Compagnie. 
Maar terwiji er in het direct be- stuu rd gebied slcchts 
dorpshoofden waren, bleef op Hitoc do oude 
regeeringsvorm gehandhaafd, d. w. z. do vicr hoofden 
alsmede den kapilan bet men in functic. 

Ook met Ternataanscho gebieden in do Am- bongroep 
warden al spoedig tractaten gesloten, welko natuu/lijk 
allcrecrst de Icvcruigen moesten verzekeren on 
overigens bcpalingcn bevatten omt rent het wedcrzijds 
vcrlecnen van hulp, de vrijheid van godsdienst en het 
uitlevoren van vlucht(dingcn. Later men de Ternataan- 
«ch<- Htadhoudcrs aln ondergcschikten gaan bo- 
handelen, wat met steeds scherpor wordondo conflicten 
over het monopolio kwaud blocd heeft gezet. Do jaron 
bleof do verstftiidhouding echter good, ten deele ook, 
wijl do bevolking bevreend was de Portugcczen, die op 
LoiGimor nog altijd aanliang haddon, te %icn terugkeo- 
ren. Daarbij traden Houtman on zrjn opvoJgers, voornl 
gou voriieur Van Spcult, in het algemecn met bcleid op. 
Dat Houtman het vertrouwon heoft weton to win non, 
blijkt o. m. hieruit, dat hij, in 1G25 rc.pat riecrciido, 
coiiigo jongclieden tor naar Nederland kon 
jnedenonion 

Ju do eigcnlijko AJolukken had zich inmiddcls het 
volgcndo voorgedaan. Van Neck was in 1601 voor 
I'ornato gekomen en daar vorwol- komd door den 
Sooltan en vier van do zes Hollanders, dio Van 
Wacrwyck er in 1599 had uchtorgelatci). De vorhouding, 
uitnomond reeds, was or nog beter op geworden, toon 
Van Neck do Portugeczcn op Tidoro was gaan aantasten. 

Wol was doze ondememing niot met het ge- hoopto 
govolg bokroond, maar zy had toch den Soeltan met groot 
ontzag voor do onzen vorvuld. Van Nock was daarop 
vertrokkon, andoro echepon waren nu en dan gokomen, 
totdat in hot gedenkwaardige jaar 1605 Steven van der 
Hagen, na de Portugeezon van Ambon to hobben 
verjaagd, aan zijn ondcrbevelhebber Sebastiaensz 
opdroeg, om het werk in het Noor- den voort te zetten. 
Aldus geschiedde het ook, maar niet dan nadat de 
verovering van het vij- andelijk fort grooto offers had 
gekost. De Por- tngeezen namen do wyk naar Manilla en 
waren nu uit de Molukken verdreven. Edoch het ver- zuim 
om op geen der eilanden een flinke be- zetting achter te 
laten, een maatregel door den Soeltan van Ternate met 
klem aanbevolen, wreekte zich spoedig genoeg. De 
Tidoreezen deelden den Spanjaarden mede, dat zij ge- 
makkelijk spel zouden hobbon, en weldra kwam er van de 
Philippi)nen een geduchte vloot onder Pedro Acuna, om 
in de eerste plaats Ternate te tuchtigen. Tidore v[el hun al 
dade- lijk in handen ； het word niet aan de Portugee- zen 
teruggegeven, maar door de veroveraara voor zichzelven 
behouden. Op Tomate vestig- den zij zich te Gamoelama, 
de voormalige sterkte der Portugeezen, daarna de 
residentie van den Soeltan, die zich naar Djilolo redde. 
Hij Het zich echter overhalen, om naar zijn land terug te 
keeren, cn werd daarop als ge- vangene naar Manilla 
gezonden. Deze woord- breuk is den Spanjaarden niet 
voordeelig ge- weest, want de bevolking toondo zich van 
toe- nadcring afkeerig en 's vorsten zoon, die op Djilolo 
achtergelatcn en zoo den dans ont- sprongen was, had 
aanliang genoeg, om met bchulp der Nederlanders zijn 
erfdeel te herwin- nen. Hoewel een knaap nog, had men 
Moda- far dadelijk na de arrestatie zijns vadors als koning 
uitgeroepen en een groote naar Bantam gezonden, om 
onzen bijstand te verzoeken. 

Reeds was mon daar omtrent het gobeurdo ingelicht en 
Matelieff, die met zijn vloot Ma- laka had geteisterd, 
stevende nu naar Ambon, waar hij nader omtrent den 
toestand werd ingelicht. In Mei 1G07 kwam hij voor 
Makian» waar hij zich met ^lodafar in verbinding kon 
atellen en het besluit nam, cerst Tidore aan te vallon. 
Hicrop moost echter worden torugge- komcn, zoodat nu 
gehandeld werd overeen- komstig den wensch der 
Tematanen, d. w. z. or word op Ternate een fort gobouwd, 
ondor welks rook Modnfar zich bcloofdo te vestigen; do 
Spanjaarden kon men dan in hun sterkte desnoods 
ongeiuocid laton zittou, wijl er van hon dan niot moor to 
vreozon viel. Aldus ge- schicddo hot ook. Op een afstand 
van drie uren gaans van Ga moolama vorrees een 
Nederland- sc ho verstorking, Alalajoe, waaromheon zich 
de teruggekeerdo bevolking nederzette, Nadat hot fort 
voltooid w<is en eon bozotting van slechts 45 man 
gekregon had, vortrok Matelieff. Zoo- als wel to voorzicn 
was goweest, hadden de Spanjaarden allcon daarop 
gowacht, om de onzon uit hun sterkto to werpon. Evenwel 
de aanval werd afgcslagen en toen het bericht van den 
desniettomin hachelijken toeatand dor onzen Bantam 
boroikto, zag men zich gelukkig al spoedig in staat hulp 
to zendon. Van Oaer- don kwam namelyk kort daarop met 
eon vloot 
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uit het vaderland cn wenddo aanstonds den steven naar 
Ternate. Zijn optreden was niet gclukkig, hcrhaalde 
pogingen, om de Spanjaar- don te vordrijven, mislukten 
en cindclijk bo- sloot Van Oaerden gevolg tc geven ann 
den raad, om op Makian een sterkte aan te leggen, in 
welke ondcrneniing hij na een ver wooden strijd tegen 
de Tidoreezeu gclukkig mocht- siagen. Kort daarop 
word Van Oaerden cchter met zijn schip door de 
Spanjanrdcn gevangen ge- maakt. De zaken zouden nu 
zeker nog minder fortuinlijk zijn gegaan, ware er niet 
reeds in het volgende jaar — 1609 — versterking ge- 
komen ondcr Wittert, onderbevelhebber van admiraal 
Verhoeff. Wittert dan verbeterde het fort Mala joe, 
herdooptc het in Oranje en richtte op het eiland Motir 
een versterking op, waarna hij naar Manilla zciJde en 
Vcrhoeffs ver van ger, % Hocn, zijn werk voortzette. 
Dezc bouwdo op Ternate cen grootc vesting, Willemstad 
ge- noemd, vetoverde daarna 's vijands sterkte op 
Batjan, bezette Tidore en wist de uitlevering vau Van 
Oaerden te verkrijgen, die nu tot gouverneur vart de 
Molukkcn werd aangcsteld, cchter al spoedig weder in 
handen der Span- jaarden viel. Op onze positic had dit 
geen na- d cell gen invloed ； die mocht reeds gunstig 
heo- ten, want behoudens op Tidore, te Gamoelama en 
op eenige minder beteckcnende pun ten op Djilolo, 
waren de onzen in de eigenlijke Moluk- ken den 
toestand meester. 

Het bestuur hier berustte bij den gouverneur, die werd 
bijgestaan door een raad, welkcn hij hooren moest en 
waarbij de beslissing berustte, terwijl de uitvocring der 
besluiten aan den gou- verneur was. Dat de practijk al 
bed spoedig den raad aan hem ondergeschikt heeft 
gemaakt, laat zich licht bevroeden. 's Gouverneurs rech- 
terhand was de opperkoopman, die de handels- belangen 
bestierde; de krijgszaken waren aan een hopman 
toevertrouwd. Aan den raad, die aanvankelijk ook met 
de rcchtsbedeeling was belast, was een fiscaal 
toegevoegd. Buiten de residentie werd op de eilanden 
aan de zaken leiding gegeven door een koopman en voor 
de militaire aangelegenlieden door een onder- hopman. 
Van besturen was geon sprake. Men liet de inlandsche -
hooiden hun gang gaan, eischte slechts, dat zij het hunne 
deden in zake het afleveren der nagelen. Juist doze 
onthou- ding van bemoeienis met de aangelegenheden 
des volks voorkwam, dat het den onzen ging a Is voor 
hen den Portugees, die zich door het opdringen van zijn 
geloof en zijn streven, om de landsgrootcn tot 
ondergeschiktcn te maker), moeilijkheden op den hals 
had gehaald, waar- onder zijn handelsbelangen wel 
moesten lijden. 

Het uitzicht op een vrede dan wel een wapen- 
stilstand met Spanje deed or in Holland op bedacht zijn, 
om zich, alvorens het zoover kwam, in Indie zoo sterk 
mogelijk tc maken, opdat cen regeling op den voet van 
den status quo voor ons inderdaad voordeelig mocht 
zijn. Vandaar het besluit, om een machtige vloot n&ar 
de Groote Oost te zenden en er een geduchto sterkte te 
bouwen. Een der Banda-eilanden, kwam voor dit doel 
wel het eerst in aan iner- king, .want die groep te 
beheerschen, beteekende pet zich verzekeren van de zoo 
kostelijke mus- kaatnoten en foelie, product©。, 
waarin men tot dusverre een vreedzamen en 
winstgovenden 

handel had gedreven, maar waarvan men het monopolie 
begccrdc. 

De vloot, onder admiraal Verhoeff, kwam in het 
begin van 1609 voor Neira, waar zich reeds eenige 
schcpen bevonden. Do ongowoon sterke niacht 
boezemde den Bandancozcn vrees in. Een oude profetie, 
wildc dat er cenmaal schepen uit vorre landcn zouden 
koinon, be- niand met blankc, gehcel gckleede menschen, 
die de eilanden zouden veroveren. Besloten voor hun 
vrijheid te kampen, zonden zij vrou- won en kinderen het 
land in, versterkton hun negorijen en bewaakten in Neira 
de Hollandsche loge. Verhoeff wilde cerst trachten door 
over- reding zyn doel to berciken on bepaaldc zich er toe, 
ecn Engelschen koopvaarder, die zich met de zaken 
beinoeide, tot vertrek te dwingen. Daarop verzeilde hij 
naar Lontoir, waar met alle Bandasche hoofden eon 
bespreking gevoerd cn het voornemen, om op Neira een 
fort to bouwen, kenbaar gemaakt werd. Hoewel dit 
blijkbaar een slechten indruk jnaakto, volgde geen protest 
en kwam men zelfs na eenige da- gen tot 
overcenstemming. Den 25en April namcn do 
werkzaamheden een aanvang, om ruim cen maand later 
op een andero plaats, welke gunstiger was gebleken, te 
worden voort- gezet. Ze werden niet belemmerd, maar dat 
cr bij de bevolking wrevel bestond, block uit het verlaten 
der negorij en het mijden van alle aanrakingen. Den 22en 
Mei echter gaf men den wensch te kennen, anderinaal 
over de zaak en over het begeerde monopolio te 
onderhan- delen. Verhoeff stemde toe, verscheen met 
groot gevolg, doch met achterlating, op ver- zoek, van 
zijn gewapend geleide, te bestemder plaats en werd er met 
45 der zijnen, w. o. tai van scheepsbevelhebbers, 
afgemaakt. 

De toestand der onzen was nu bedenkelijk, doch men 
wist zich te redden. Een nieuwe ad- miraal word 
benoemd, een nieuwe schccpsraad gevormd. De bouw 
van het fort, Nassau ge- nocmd, vond voortgang on een 
commies, Do Bitter, zag zich tot Gouvcrneur aungesteld. 
Hij maakte het niet lang, viol spoedig in ccn der 
gevechten, welke op den overval volgdcn cn den onzen 
over het gcheel weinig voordcci brachten. Maar daar men 
mot de schepen alien toevoer van levcnsmiddelcn afsloot, 
mooHtcn de Bandaneczcn al spoedig den vrede aanbio- 
den. Hiertoe kwam het in Augustus op voor- waarde, dat 
a]le speccrijcn ons werden afge- staan, dat niemand zich 
op Neira vestig(l＜； zon- dcr onze toestojnniing en dat 
aDe vroemde schepen voor ODB fort ten anker zouden 
komen. 

Het is duidclijk, dat in (lit verdrag de kiem van verzet 
besloten lag, want we] ontviugen de Bandane.ezcn geld 
voor hun noten en foe- Jic, maar niet zoovceJ, dat zij den 
handelaren, die hun rijst en undero behoeflen Icvcrden, 
een winst konden verzekcrcn zoo groot, dat dezo daarin 
vergoeding vonden voor het der- ven der voordeolcn, 
weJke hun de Bandancescho lad in gen elders opbrachten 
； i miners noten en foelie mochten dicn kooplicden n iet 
Janger worden verkocht. Te voron kon aangcvoenlo rijst 
zelfs met vorlies aan den Bandanecs worden verkocht, 
wijl men mot het Bandasche product toch we J zijn 
rckening maakte. Nu zou dat uit zijn, tenzij men 
heimcJijk verhandolde, wat openlijk niet meer mocht. 
SmokkeJhandel 
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moest dus volgcn; moest, omdat Banda zolf geon 
vocdingsmiddelen voor zijn dichto bevol- king 
oploverdo. En daar de Oompagnie geon zwaardor 
vergrijp kcnde dan hot schonden van haar monopolio, 
zoo was er voor haar slechts kouzo tusschon het in 
vollcdigo onderwerping brengcn der bevolking of „het 
gespuis" uit te rooien.- 

Maar zoo min hot nooit volprezen voorge - slacht 
vrijwillig den rug heeft gekroind onder den Spaanschon 
dwang, zoomin toondo do fioro Bandanees den zijnen te 
willen buigen voor het door hebzucht geleide geweld der 
„Edelo Oompagnie". 

Het zou te ver voeren, wilden wij hier den heldenstrijd 
der eiJandbewoners, door Ooen ,,de haentjes" van Indie 
genoemd, naar eisch belichten. Reyn st, die in 1615 met 
900 man op het kleine Ai landde, zag zich na aanvanke- 
lijk succes enkele dagen later in zee geworpen met cen 
verlies van een vie rd o zijner sterkte. Beter slaagde het 
volgende jaar een scheeps- macht ondcr Lam; Ai kwam 
er onder, cen fort verrees, de toestand van slaverny was 
er! Maar Neira stak het hoofd op, op Lontoir versterkte 
men zich, won de Portugeesche invloed. Het begon er 
voor de onzen kwaad uit te zien, niet het min st, wijl cr 
met de Engelschen in het Westen ernstig rckening viel to 
houden. Toen kwam het “nionstcrverbond” in 1G21 tot 
stand en schonk Ooen bij hevigo orgernis de zoo 
gewaardeerde gclogenheid met Banda af te handelen. 

In het voorjaar van 1621 richtte hij zich tegen Lontoir, 
het grootste en dichtst bcvolkte eiland. De negorij van 
dicn naam vicl, maar de onderwerping volgdo niet 
dadelijk. De bevolking van Roen cn Rosen gain ging 
hierin voor, dio van Lontoir kon er kwalijk too bo- 
flluitcn. Toon gebood Coen, dat zij zich aan het strajid 
zou vestigen. Ecn klcin deel zwichtte, een a nd er zocht 
een good heonkomen naar de naburige cilandcn, om er 
eorlang in zec- roof ecn nieuw bestaan te vindon. De 
meesten 

weken ecliter naar het gebergte, werden er vervolgd en 
afgemaakt of stierven er door gebrek ellonde. Ook heeft 
Ocen er honderden naar Batavia cn bijna even zoovcel 
naar Ambon (•pgezonden. Lontoir, dat schijnt bij hem te 
hebbon vastgestaan, moest ontvolkt wordon cn voor 
zoovce] dit n-iet dadelijk is gclukt, hebben kruisprauw(;n 
in de velgendo jaren het work voltooid, jacht makende 
op do ongcluk- kigen, dio zich op gevaar van onthalsd of 
go- hangen to wordcji,naar ciders trachtten to redden. 

Aldus het eindc van een fier, vrijheidslievend volk, 
dat zijn gclukkig bestaan zag opgeofferd aan de nicts 
ontziende bcgccrighcid eencr han- delsvoreeniging. ,,Dc 
eylandcn van Banda on de Moluqucs is hot principuJo 
wit, wannaor wij schioton. Wij kunnen U E niets 
gowissor ordonneren dan alloenlyck op 't hoochste 
rccommanderon do eylandcn dacr do naeghclon motto 
nooten ondo foelio grocyen deselve Kocckondo mol 
tractaet ofto met gewold aan de Comp to verbinden. 
Oock op elck land een klein forties opwerpendo cn met 
cenich krychs- voJck besctte»dc.n 

De bevolen van HH. XVII waren wel met stiptheid 
uitgovoerd I 

Ook op het Ternataansch-Ambonsch gebied 

word daarnaar gchandeld, echtor op andere wijze. Banda had geweld 
gceischt, hicr zocht Ooen het dool met diplomatieko middelcn te 
bercikcn. Jaren achtcrccn was alios naar wonsch gegaan, hadden zich do 
Tcmataansche stad- houders op Hoeamawal cn de bondgenooten op 
Hitoe aan de overeenkomsten gchouden Zclfs waren de Engelschen in 
1611 van Ambon, waar zo zich hadden gevestigd, naar Kambcllo op 
Hoeamawal verdreven, om, toen zich daar de eersto teekenen van 
ontevredenheid over het nagelenmonopolie openbaarden, door G.G. 
Reynst tot heengaan te worden gedwongen. Maar met de Javanen en 
Makasaren ging dit niet zoo gemakkelijk en erger we rd nog de 
sluikhandel, toen in 1620 zekore Hidajat als atadhouder van Hoeamawal 
optrad en er weldra, ook door zijn fanatiok drijven, een grooten invloed 
verkreeg, zelfs op de onzen. 

Zoo was de toestand, toen Ooen van Banda op Ambon verschccn cn 
er de zaken in handen nam. Hij hcrstclde ons prestige, maar kon den 
smokkclhandel niet keeren. Etidajat overleed in 1624 en werd 
opgevolgd door Leliato, zonder dat dit eenige verbetering bracht, 
waarom men besloot, op Hoeamawal tot het uitroeien der nagelboomen 
over te gaan. Toen er in 1625 een vloot onder L'Hcrmite kwam, begon 
de massa-vernieling, echter niet zoo afdoende, of in het ontoogankelijko 
binnenland bleven nog wel zooveel boomen over, dat aan inlandsche 
handclaren kon worden gelcverd. En zoo dit nu cn dan onmogelijk 
bleok, lict men liever de vrucht verrotten dan haar af te staan aan de 
gehato Ooinpagnio, die, om aan de noodige hoeveelhoid te komen, in 
het direct bestuurd gebied op groote schaal deed aanplanten. Zoo op 
Honimowa en Noesalaoct op last van Van Speult, zoo een bovel in 1627 
van Van Zeist, dat alle mannolyke ingezotenen 10 boomen zouden 
aanplanten. De ontevredenheid. nam hand over hand toe, terwijl er ook 
ongenoegen ontstond over het niet erkennen van waro of vermcende 
aanspraken der Ternatanen op cenige negorijen. In 1628 kwam het zelfs 
tot feitelijkheden op Hoeamawal, waar de Compa- gnio haar agen ton to 
Kambcllo en Loehoe moest terugroepen. 

Op Ternate zclf kwam toentertijd eon verwant van den voor vele 
jaren naar Manilla verbannen Socltan. De Spanjaarden meenden hun 
zaak to dionon door dien prins, Hamza gehccton, naar Gamoelama te 
zenden, wijl hij in hun Icor was opgovoed en zich als hun bijzonder 
toegedaan voordeed. Deze Hamza was editor con zeer sluw man, die 
geenszins hot bolang der Spanjaarden beoogde, docli al- leen lict zijno 
en dio hot daaroni dicnstig achtte, bij do onzen aansluiting te 
zoekeny^oen nu /心 Soeltan Mod afar ziek werd, trok Hamza van 
Gamoelama naar Mela joe, ,QIU er zich bij dions dood tot opvolger van 
Modafar te laten uit- roepon. Dit zonder voorkennia der onzen, wier 
rnedoworking hij nochtans inriop, bclovcnde hun wedorkecrig in alios 
tor willo to zullon zijn. Ten bowijzc daarvan zond hij zijn brooder Ali 
als vlootvoogd naar het Ambonsch gebied, om or alles in het roinc to 
brengen on Leliato zoo noodig door een and er, Loehoe, te vervangen. 
Ali deed wat hem was opgedragon, maar block al spoedig togon de 
intrigues, waar- 
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van Hamza zelf de draden spon, niet opgewas- sen. 
Loehoe trad inderdaad op, maar Leliato trad niet af en 
beiden zorgden er voor, dat Ali door zijn volk werd 
verlaten, zoodat h甘 in arren moede naar Boetoeng 
vertrok, waar hij in 1631 den dood vond, naar men wil 
door vergift, dat hem de vorst van Goa bad laten. toe- 
dienen. 

Op Hitoe was het intusschen bij smokkelen gebleven, 
verzet had nog niet plaats gevonden. Het zou anders 
worden, nadat de ons bevriende kapitan in 1630 
overleden was. Toen bleek, vrat reeds lang was vermoed, 
namdijk dat de inlsndsche overheden op Hitoe en die op 
Hoea- mawal zelf sterk betrokken waren bij den 
sluikhandel en bovendien, dat door hen geheuld werd 
met den Soeltan van Goa, die het mono- polie der 
Compagnie niet minder dan zij ver- wensohte. In 】634 
kwam het eindelijk tot uitbarsting. De nieuw opgetreden 
gouverneur Van den Heuvel, die te voren als zoodanig 
op Teraate was geweest en zijn volkje kende, besloot 
dadelijk tot arrestatie van de beide Ternataansche 
stadhouders van Hoeamawal en van. Kakiali c.s. op 
Hitoe, wat ten deele gelukte, maar ook ten gevolge had, 
dat de Hi- toeeezen naar het gebergte uitweken en zich, 
door volk van Hoeamawal en van den Terna- taanschen 
gezant Sabada gesteund, te Wawani versteikten. Van den 
Heuvel trachtte zich van de stelling meester te maken, 
maar vergeefs. De toestand werd bedenkelijk, toen zich 
ook in het eigen gebied een neiging tot verzet open- 
baarde. 

Korten tijd later zag Van den Heuvel zich vervangen 
door Van Deutecom, die in gezeL schap van den oud-
gouvemeur Gijzels in het begin van 1635 op Ambon 
kwam； Gyzels in kwaliteit van Commi^aris der drie 
Oostersche Landvoogdijen. Meu begon met het beleg te 
slaan voor Luciela op Hoeamawal, een onderne- ming, 
welke Van Deutecom echter moest op- geven, hetgeen 
onze zaak wel kwaad deed en den moed der 
opstandelingen nog verhoog- de. De toestand werd zoo 
dreigend, dat de G.G. Van Diemen zich in het voorjaar 
van 1636 zelf aan het hoofd eener krachtige expeditie 
stelde, om Ambon to bevredigen. Hij maakte zich van 
Luciela meester, kwam daarna in het kasteel Victoria 
terug, waar hij door verzoe- hende gezindheid verder 
kwaad te bezweren wist, en trok toen naar Hitoe. Hier 
wilde men van geen toegeven hooren, zoolang Kakiali, 
die nu van Batavia, waar hem op de pijnbank 
bekentenissen waren afgeperst, met Van Diemen was 
teruggekeerd, niet de vrijheid had herkregen. Van 
Diemen schonk hem die, verwachtende dat deze daad en 
de komst van een Ternataansehen gezant, Sibori, tot het 
her， stel der rust zouden leiden. Sibori had aan van- 
kelijk succes, maar do beide stadhouders ble- ken over 
sterker aanhang te beschikken, ter- wijl Kakiali, wel 
verre van onze zaak te dienen, vol wraakzucht over het 
ondergane leed, zich nauw verbond met de verzetspartij 
op Hitoe. De toestand werd zoodoende steeds slimmer 
?n weder moest de landvoogd, begin J638, 郭 persoon. 
komen, om te trachten er verbete- ring in te brengen. 
Ook Soeltan Hamza verse been op Ambon en gaf Van 
Diemen te ken- nen，dat v66r alles de beide kimelaha's 
Lelia 

to en Loehoe gearresteerd moesten worden. 
Toen men hen in banden had, werd laatstge- 
noemde door Hamza, weder losgelaten, terwijl 
gene aan de Oompagnie uitgeleverd on te Ba- 
tavia terechtgestold werd. Beiden waren slechts - 
Hamza's werktuigen en het was alleen om de 
Compagnie te believen, dat Hamza een hunner 
aan haar ten offer bracht. Er kwam nu met 
Ternate^ vorst een nieuw verdrag tot stand, 
waarbij deze zijn betwiste rechten op eenige 
Hitoesche negorijen erkend zag en hem een 
jaargeld werd toegelegd, mits hij aan de Com- 
pagnie de levering van alle nagelen verzekerde. 
Van Diemen keerde naar Batavia torug, Hamza 

 

ging via Victoria naar Hoeamawal, waar hy wel vier 
nieuwe hoof den aanstelde, maar Loehoe 
ongestoord zijn gang liet gaan, zoodat de toe- 
stand feitelyk dezelfde bleef. 

Ook op Hitoe bleef het onrustig en werd 
door de onzen met weinig voordeel gewerkt. 
Zelfs kwam er in 1642 voor Kakiali versterking 
van Makasser. Maar het volgende jaar kwam 
Loehoe in onderwerping evenals het hoofd van 
Kambello. De eerste legde in fort Victoria 
brie ven van Soeltan Hamza over, waaruit 
overtuigend bleek, dat deze steeds heimelijk 
tot opstand had aangezet. , 

Daar nu door Loehoe's overkomen op Hooa- 
mawal rust was ingetreden, konden allo krach- 
ten tegen Hitoe worden aangewend. Maar gc- 
luk had men daarbij niet, de vijand trad 
met grooto energie op, zelfs tegen onze ver- 
sterkingen. De gouverneur Oaen gedroeg zich 
daarbij onoo rdeelkundig tegen beproefde groo- 
ten, zoodat zich de zaken ornstig lieten aanzien, 
toen Demmer in het najaar van 1642 het bo- 
wind overnam. Deze zocht door blokkade van 
de kust den vijand afbreuk te doen en weldra was deze 
dan ook gedwongen, op het zenden van versterking by 
Makasser aan te dringen. Doch ook Demmer zag zijn 
macht vermeerderen, daar Oaen als Oommissaris der 
drio landvoogdijen in het begin van 1643 met troepen 
tcrug- keerde. Toen begon een stelselmatige vei'woes- 
ting van het land cn krachtige actie tegen Kakiali en zijn 
Makassaarschc cn Boetoengsche bondgenooten, waarbij 
Loehoe kranig in do gelederen der onzen st reed. Er wc 
rden voordco len bevochten, maar Kakiali wist con aan 
val op zijn veste Wawani met zware verJiezon voor de 
onzen af te wijzen, zoodat voorshands van verdere actio 
werd afgezien. Toen volgde een dier daden, welke 
sleehts aJs verfoeilijk kunnen worden veroordecld. 
Loehoe werd aan 

den wraaklust van zijn heer ten offer gebracht, 
ondanks de dionsten one bewezen. Hij en mot 
hem zijn moeder, zuster, echtgenoote en broo- 
der werden in het kasteel Victoria ontlioofd, 
andere grooten declden hetzelfdo Jot. Ala stede- 
houder van Hamza trad nu op Madjira. 

Van Kakiali, die uit gebrek Wawani bad 
moeten ontruimen, ontsloeg men zich in liet 
najaar van 1643 door tusschenkoinst van een 
sluipmoordonaar, een Spanjaard. Na (lit feit 
keerde Caen naar Batavia terug, Demmer 
ging naar Hitoe, waar hij bet bewluit uitvaar- 
digde, dat het aJoude bestuur van do vier hoof- 
den had opgehouden en dat er voor Kakiali 
geen nieuwe kapitan zou worden benoemd. 
Voortaan zouden er aHoen de dorpshoofdon 
als tusschenpersonen gelden. Dit besluit bracht 
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hen, die tot dusverre good gezind waren ge- bleven, 
Logon de Compagnio in het hamas, Onder hen zekere 
Toelakabessic, die er op ge- rekend had Kakiali te zullen 
ver van gen. Hij week met zijn aanhang uit naar Kapaha, 
scdert don val van Wawani het brandpunt van het verzet. 

In April 1644 deed Dommor con vergeefsche poging, 
het to veroveren, waarna men, om met VaJentijn te 
spreken, ,,het vossonvel nog eens aantrok, dowijl er met 
do leeuwenhuid niet veel te doen viel." Doch ook dit 
baatto niet bijster en het duurde nog tot medio 1644 voor 
en aleer Kapaha bij verrassing ons in handen viel. Toe- 
lakabessie moest kort daarop het verzet op- geven, kwam 
in onderwerping en werd op last van Demmer gedood. 

Aldus was ook Hitoo onder de knie gebracht; het zou 
verder geen ernstige poging meer doen, om het juk af te 
werpen. 

Enkele maanden na den val van Kapaha trad Arnold 
de Vlamingh als ver van ger van Demmer op. Beiden 
gingen een rondreis maken, om den dienst over te geven, 
bij welke gelegen- heid de bewoners van Amblaoo 
werden aange- maand, om die vail een negorij op Boeroe 
te gaan tuchtigen als straf voor het onderhouden van 
handclsbetrokkingcn met Makassaren en andere 
vreemdclingen. Ter aanmoediging werden premien 
toegezegd voor ingeleverde kop- pen en het drievoud 
ervan voor gevangenen, die natuurlijk als slaven werden 
weggevoerd. Bovendien uitroeiing in hot groot van 
nagel- boomen, zoodat de lust tot het drijven van on- 
geoorloofden liandel den Boeroeeezen benomen word 

Weldra zag Do Vlamingh zich genoodzaakt, om aan 
Madjira voor te stelJen, de extirpatio meer algomeen toe 
te passen. Er kwamen te vcel nagclen in, de markt 
dreigde ovcrstelpt en cl us bedorven te zullen worden. 
Maar men guf Hem te kennen, dat zuJks tegen de con- 
tractcn indruischte en dat, zoo al de Compagnie bevreesd 
was voor een to veel, do producent or niet mce vcricgen 
zat. De Vlamingh begreep te ver te zijn gegaan en 
bcrustte; de gelegen- heid, om tot zijn doel te geraken, 
zou zich tc goeder tijd loch alevcl opcloen. Voorcerst had 
een a nd er o zaak zijn aandacht: het uitroeien van het 
zeerooversnest Rarakit, toovluchtsoord van uit hun land 
gcvluchte Bandaneozcn, die zich in vcrecniging met 
Papoea^ beijverden, de Hollanders zoovcel mogeJijk 
afbreuk tc docn en zich in zeeschuimcrij ccn nicuw , 
bestaan hadden verworvon. Rarakit, eon waar adelaars- 
nesl, werd in J(549 door De Vlamingh aangotast en 
geuomon. 

Het volgendo jaar dwongon gebeurtenissen op 
Teniato tot ingrijpen. SocJtan Hamza was in 1648 
ovorlcdcn on opgevolgd door Man- tlarsjah, con zoon 
van Mod afar. De jongo vorst was in jnonig opzicht do 
tegonhangor van den krachtigon en diplomatiekon 
Hamza en goons- zins opgowassou tegen de 
moeilijkhcdon, welko zich aan hot beatuur voordedon. 
Do aristocratic van hot rijk stond bolangon voor, 
waarmedo die der Coinpagnio to eenon male strijd'g 
waren, tcrwijl de veldwinnende kerstening op Ceram den 
Mohainraedanon con doom in het vlcosch was. Ecn 
Hamza moclit het gclukt zijn, door go ven en nemen het 
even wicht tc be waren, Mundarsjah zag zich daartoc niet 
in staat en 

stelde zich weldra goheel aan de zijde van de krachtigste 
dor partijen, van de Compagnie dus. Hij stond haar allo 
heidensche en Chris- ten-negorijen op Ceram af, gebood, 
dat alle Tematanen — do stadhouder alleen uitgezon- derd 
— Ambon zouden ontruimen en decrc- teerde, dat de 
schulden zijner voorgangers aan de Oompagnie betaaid 
moesten worden uit do Ambonscho tollen. Deze maa 
tregelen brachten de grooten tot verzet. Mandarsjah zag 
zich ged wongen in fort Oranje de wijk te nemen, terwijl 
een zijner broeders, Manilla, tot Soeltan werd verkozen en 
zich met zijn aanhang op Djilolo vestigde. Het geheele 
rijk, op Ambon na, viel Mandarsjah af. 

Onder deze omstandigheden was snel en krachtig 
ingrijpen geboden. Een sterke vloot werd te Batavia 
uitgerust, De Vlamingh als opperbevelhebber en 
superintendent der drie landvoogdijen met de leidin g der 
zaak belast. In het voorjaar 1651 bevond hij zich. in het 
Ter- nataansche gebied en reeds zijn verschijning was 
voldoende, om velen. te doen buigen .Maar prins Saidi, do 
laksamana, behoorde niet tot hen en had zich op Djilolo in 
een bergstelling versterkt. Alvorens hem hier aan te tasten, 
maakte De Vlamingh zich meester van Makian, om van 
daar met spoed naar Ambon te ver- trekken, wijl Mad jira 
op Hoeamawal in op stand zou zijn gekomcn en men ook 
voor onrust onder de Christenen van Leitimor vreesde; de 
Ambonees Jan Pays, een Ohristenleeraar, die zijn 
opleiding in Holland bad. genoten, zou het met Madjira 
cens zijn. Toen De Vlamingh in de tweedo he!ft van April 
op Ambon kwam, was het overal reeds tot daden 
gekomoti. Hot eerste work was wcl, uit den opstand voor 
het monopolie munt te slaan door het vernie- len van 
nagclen- en ooftboomen op Hitoe, op Mani pa, op 
Hoeamawal, op Banda zelfs. Dit bracht er met andorc 
daden van gestrengheid den schrik in, z66 dat Mandarsjah 
voor het jaar ten eindc was tegen een jaargeld vergunning 
gaf, dat het vernielingswerk overal in zijn rijk werd 
vo]bracht, en er verder in toestemde, dat zijn stadhouder 
voor goed van Ambon verdween, zoodat dat gebied nu 
geheel aan de Compagnie toeviel. Daarna word de strijd 
tegen Saidi cn Madjira aangebonden ； ook de cersto 
bovond zich toen op Hitoe, waar de op- standelingen zich 
to Lokki hadden versterkt. Aan val noch beleg loverdcn 
voorloopig resultaat op en het duurdo tot iu de tweede 
helft des jaars alvorens de leiders van hot verzet, na 
mcermaJen gevoeligc vcrliczen te hebben ge- leden, naar 
Manipa uitweken, vanwaar Madjira naar Alakasser 
vcitrok, om or hulp to zoeken. Hoeamawal was nu tot rust 
gebracht, maar ook zoo good als ontvolkt; op Hitoe word 
door vreeselijke straff on hot kwaad, den ouzen aan- 
gedaan, gewroken. 

Op Ternate had intusschen de onbeduidonde Manilla 
fiasco gemaakt en was hij vervangon door zijn brooder 
Kalamata. Om het verzet op Djilolo, werwaarts Saidi zijn 
lieil had go- zocht, te breken, achttc De Vlamingh het 
aller- eorst noodig do Soela-groep, vanwaar de mui- 
telingcn levensmiddclcn betrokken, te vcrmces- tcren. Dit 
golukte reeds kort na zijn komst; een goed deel der 
schuldigo hoofdon werd naar Ambon gevoerd cn daar 
gevonnisd. Toen kwam 
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Jfanipa aan de beurt，, daarna Bonoa; deze eilandjes 
werdcn beliandcld naar het recept ' van Ooen. Jan Pays 
word in Mei 16期 ont- hoofd, zijn lijk geviercndeeld en 
daarna bij wijze van verrassing aan de leden van den 
landraad vertoond; als waarschuwend voorbcold! 

De terugkeer van Saidi op Djilolo bracht daar 
verdeeldheid, leiddo vervalgens tot het in onderwerping 
komen zoowel van Manilla als van Kalamata, Saidi echter 
ontsnapte naar Ambon. 

Madjira klopte te Makasser niet vergeefs om hulp aan. 
De vorst had grieven tegen de Oom- pagnie en tai van 
gevluchte Jieden van Hitoe hadden in zijn land een 
wijkplaats gevonden. Zoo zag Madjira zijn pogen in het 
begin van 1653 beloond. Er werd een vloot uitgerust, we】
ke na eenig omzwerven op Hoeamawal belandde, waar bij 
Asahoedi een geduchte sterkte werd ingericht en Madjira, 
die bij den overtocht van de hoofdmacht was af geweken, 
zich spoedig daarop met de Makassaren vereenigde. 

Ook De Vlamingh was door een toeval van de zijnen 
gescheiden geraakt en na een won- derbaarlijkeu 
zwerftocht van zes weken onder veel ontberingen eindelijk 
op Ternate aange- land. Eerst in het laatst van het jaar kon 
hij daardoor de ondernemiug tegen Asahoedi her- vatten. 
Maar vlot ging het daarmede niet en toen ook in het 
voorjaar van 1654 Saidi op Hoeamawal was aangekomen, 
werd daar de toestand kwaad gcnoeg. De Soeltan van Ter-
nate werd met hulptroepen naar Ambon ont- boden. De 
Vlamingh zelf vertrok daarop naar Batavia, om met versehe 
troepen terug te kee- ren. Dadelijk bleek hem, dat de 
vorsten van Ternate en Bayap,„.zeer tegen zijn zin dion van 
Boetoeng, een trouwen vriend der Compag- nie, hadden 
afgezct. De Vlamingh kon het niet beteren, moest er zelfs 
in berusten, toen de man kort daarop werd vermoord. Want 
de toestand was nog steeds zorgelijk. De muitelingen op 
Boetoeng verweerden zich zoo goed, dat hun sterkte eerst 
na den zevenden storm ons in lianden viel, terwijl die te 
Asahoedi nog steeds flink stand hidden en er zclfs grond 
bestond voor de vrees, dat de vijand een aanval op Victoria 
zou doen. Tot overmaat van ramp viel de op Boeroe 
gelegerde Ternataansche macht haar vorst af. En steeds 
groeide het aantai Makassaren op Hoeamawal aan, nam dat 
hunner versterkingen daar toe, viel ook op de Ohriste- nen 
van Hitoe al minder te rekenen. De Vlamingh begreep, dat 
Asahoedi vallen moest, wilde het Nederlandsch gezag in de 
Molukken niet geheel te gronde gaan. En ziet, den 29 % 
Juli 1635 mocht het bij een nachtelijke onder- neming 
gelukken, de veste te besluipen en te veroveren. De 
bezetting wist zich echter ten deele aan de vervolging te 
onttrekken, zocdat Saidi het verzet in een andere 
bcrgstelling kon voortzetten. Een verradcr wees evenwel 
den onzen den weg daarheen aan en een week later was do 
positie ons. Saidi, verrast, viel ge- wond ter neder, werd 
door De Vlamingh per- soonlijk op onmenschelijke wijze 
toegetakeld en yerder door soldaten afgemaakt. 

Hiermede was het verzet bedwongen. De Makassaren 
zochten een good heenkomen, al- 】een op Boeroe 
hieldeu Madjira en Kalamata nog eenigen tijd den 
tegenstand vol, om daarop 

naar Makasser to wijken. De vorst van Djilo]o viel in Do Vlaminglis 
handon en werd met do zijnen in zee geworpen. Boeroe gaf verder verzet 
op, Tidore evenzoo. De Soeltan ontving een jaargeld, waarvoor hij zich. 
met ijvor op de ver- nieling zijner nagolboomen toelegde. Alleen op 
eonigo eilanden ten Oosten van Ceram, waar- eertijds Bandaneezen zich 
een nieuw vadcrland
 
笋 
hadden gezocht, bleef het verzet voortduren,. 
totdat na cenige jaren algeheele uitputting er cen eind aan maakte. 

Het monopolio had gezegovierd, de vorston waren tot willooze 
werktuigen gemaakt, de bevolking, voor zooverre niet uitgeroeid, was tot 
volslagen dienstbaarhoid gebracht. Alleen op Ambon on de Oeliasers 
zouden voortaan nagelen, alleen op Banda muskaatnoten wor- den 
gewonnen. Waar voor een halve eeuw nog een gelukkige bevolking leefde, 
daar zag men nu vcrlaten negorijen of slechts die onder den rook onzer 
vestigingen bewoond. De hoofden moesten zich in Victoria nederzetten, 
de Ohris- tenen en Heidenen op Leitimor, de menschen van Hoeamawal 
op Hitoe, do anderen op Ma- nipa. Alics om eike poging tot nieuw verzet 
bij voorbaat onmogelijk to maken. 

De Vlamingh, een man van hooge plichts- opvatting cn nimmer 
wankelcndon moed, wars van de knoeierijen den Oompagniesdienaron 
eigen, had zijn principalen naar bostc weten en met nimmer 
verzwakkenden ijver ged iend. Zoo zijn taak een wreede was geweest, hij 
had slechts de bevelen opgevolgd van HH. XVIT, wicn. niets ineer aan het 
hart lag dan het wel- zijn van hun beurs. 

Nog eenmaal zou, jaren later, lang nadat de Spanjaarden, in 1G63, 
Gamoelama hadden 5 
verlaten, een poging worden gedaan, om den vreemdeling, die ellende had 
gebracht, waar te voren voorspoed hcerschte, te vcrdrijvcn. Hot was 
koning Amsterdam, de in 1675 opge- treden opvolgor van Mandarsjah, die 
door list booptc te bereiken, wat met de armzaJige mid- delcn hem gelaten 
niet mogelijk zou zijn ge- weest. Hij, Sibori, trachtto in 1680 den gou- 
verneur Padtbrugge op een feestmaal tc over- valien, maar de Locleg werd 
tijdig doorzion en had geen ander gevolg dan dat do Soeltan zich al 
spoedig van zijn aanhang vcrlaten zag. Alleen op Boeroe vond zijn 
roepstem. wccrklank, maar reeds het volgende jftar maakten uit Batavia 
gezonden troepen aan het ver%机 daar cen eindc. Op Ternate zelf viel het 
vorstclijk gezin na korten tijd in onze handon, werd naar Batavia 
gezonden, kreeg er eorlang tocstem- ming, om wedcr naar Tomato terug 
to kcereo; de Soeltan werd herstold, maar als lecnvorsL van de 
Coinpagnie, terwijl het Tcrnataanscho gebied op de N. O.-kust van 
Celebes, waar Padtbrugge het verzet had mooton deni pen, • 
aan het direct bestuurd gebied werd toegevoegd. 

Het monopolio der Oompagnie is den Molukken wel noodlottig 
geweest, echter niet in de drie hoofdgroepen op dezelfde wijze noch in 
gelijke mate. In die van Ambon, waar onzo hoofdvestiging verrees on die 
daarom do jncesto aandacht had, ging het met de nagelcn als met de koffie 
op Java: dan ecus was er, naar HH. XVII meonden, te veel van het gewaa 
en moest er dus uitgeroeid worden, dan wed er kwamen stronge bevelon, 
om aan te plan ten > 
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wijl er zoovecl vraag bestond. Mon had het na De 
VJainingh immers maar voor het zeggen on daar het 
onmiddellijk bolang alle denkon en doen boheorschte, 
zag mon gehcel voorbij, dat zelfs een Ambonees alleen 
van sago en visch niet bestaan kon. Overigens ook hier 
slcchte betaling voor het product, vaak onvoldoendo 
middelen van Batavia, om de noodige betalin- gon te 
doen, altijd natuurlijk do gowoontcredit verkrogon 
hobbende schurker日en der Compag- nie*sdienarcn. De 
productie der nagelen zou in loop van tijd tot het vierde 
gedeelte der vroe- gere hoogto afnemen en dat vierde per 
gewichts- eenheid beJangrijk minder opbrengen dan in 
<lcn trjd, toen er nog vrije hand el bestond. Hot 
voortbrengend vermogen der bevolking haaldc niet mcer 
bij wat bet eenmaal gewcest was. Opruiming onder de 
bewoners, ondervoe- ding daarna bij uitputtendo.i arbeid 
tijdens de jaarlijks terugkecrcnde Hongitochten met al de 
narigheid er aan verbonden en er op vol- gende 一 men 
denke aan de feestmalen bij tcrugkeer, waarop men de 
menschon zicb liet bedrinken — dit allcs heeft het 
ziclental stork, immers met bijna 100.000 in anderhalve 
eeuw <1. w. z. met ongcveer tweederden, doen ver- 
minderen en het volkskaraktcr gesenaad. Ook, dit laatste, 
o. m. door de wijze, waarop men bet Christendom wcl 
opdrong, hetzij dan uit be- krompenheid, hetzij uit 
zelfzucht van lang niet altijd hoogstaande Iceraars. 

In de landvoogdij Ternate, do eigenlijke Mo- lukken 
dus, was de nagelproductie bij de komst der onzen reeds 
belangryk minder dan zij to voren uas geweest, gevolg 
eensdeels van den bijna onafgebroken oorlogstoestand in 
den loop der 16e eeuw zoo tusschen do Westcrlingen cn 
de vorstjes als tusschen dozen ondcrling, jnaar ook, wyl 
de stapelplaats zich inmiddels naar het gunstig gelegen 
Ambon had verlegd. De Noordclijkc landvoogdij heoft 
met haar productie ook haar bevolking zien afnemen, zij 
het in geringcr mate dan die van Ambon. Maar zij had op 
de laatsto juist door do gerin- gerc beteckenis als bron van 
voortbrenging dit voor, dat zij ook minder do 
belangstelling tot zich trok, minder dus tot dupo we rd 
van ex- tirpatiezucht en hongitochten. Overigens werkto 
naast het gelcidclijk verloopcn der nageloncul- tuur ook 
het verbod, oin handcl op Ambon en Banda to drij von, 
noodlottig op de Noordclijkc groep. Tcokencnd voor het 
verval dor SoeJtanaten hier is het zeker wcl, dat tijdons 
het be wind van G.G. Do Klerk, toen do Com- ])agnie 
toch reeds op haar stervonsspondo lag, de vorston van 
Tidore en Batjan verbannon cn hun ver van gers tot eon 
verdrag gedwongen konden worden, als Ternate al in 
1G80 had go- sloten, zondcr dut (lit allcs tot 
moeilijklicden leidde. I<uim cen halve eeuw later zou een 
vorst van Batjan zelfs genoegen nemen met con lugeron 
titel dan zijn voorgangers steeds had- den gevoerd! 

De geschicdenis dor Bandasche landvoogdij vungt aan 
daar, waar die der Bandascho bo- volking ophoudt, 
foitelijk dus mot het wrecdo work van Coon. Eonigo jaren 
later, in 1627, warden do drie eilanden, bij uitsluiling 
voor niuskaatnoten- en foeliecultuur aangewezen, onder 
oud-dienaren der Oompagnie — perke- n iers — verdoeld 
en had don dozo met behulp 

van hun goloverde slavon or voor to zorgen, dat hot noodige 
binnenkwam. De Oompagnio zorgdo voor rijst en kleeding, 
maar daar rijat op den duur wat kostbaar was, ging men er 
togen hot laatst der 17o eeuw too over, den slavcn slechts 
sago on visch too te staan, wat hot storftecijfer dicr toch 
reeds weinig benij- denswaardigo menschen natuurlijk deed 
stij- gen cn niouwe aanvoeron onophoudolijk noo- dig 
maakte. Do perkeniers, die, het behoeft nauwolijks gozegd, 
maar schriel voor hun product werden botaald, maakten van 
doze sla- ventransporten gebruik, om te smokkclen, zoodat 
zc toch een weeldcrig en losbandig leven konden leidcn. 
Eeri gelijk bestaan voerden ook de vrijburgers, wier aantal 
in de tweede helft der 17e eeuw op Banda vrij belangrijk 
moet zijn geweest. Ook zy leefden in hoofdzaak van den 
sluikhandel, totdat in het begin der 18e eeuw cen 
gouverneur, De Haage, optrad, die met Idem tegen dit euvel 
optrad. Uit was het sedert mot den overvloed. Als de slaven, 
leidden nu ook hun ruwe meestera een kom- mervol 
bestaan, meer en meet geraakten. zij bij de Oompagnie in 
do schuld en eindelyk kwa- men zij gehocl aan den grond, 
toen in 1778 een orkaan een goed deel der perken vernielde- 
Er is daarna getracht door het verhoogen van de prijzen voor 
noten en foelie den toestand te verbeteren, maar zonder veel 
gevolg, zoodat men ten slotte de perken heeft moeten ont- 
eigenen en de schulden kw可tschelden, om de perkeniers 
met een schoone lei te laten beginnen. 

Wat eindelijk het gebruik van slaven in de perken 
betreft, het heeft tot veel ellende niet slechts op maar ook 
buiten Banda geleid. Boe- toeng we rd de groote 
voorraadschuur van het op Banda noodige 
monschenmateriaal. Het had rijst noodig en gaf daarvoor bij 
contract slaven in ruil, waartoe het op naburige eilanden 
roof- tochten organiseerde, welke natuurlijk door 
wraakoofoningen worden gevolgd ； alles ter wille van do 
„Loffelycko Oompagnie 

Het aandeel, dat deze van het monopo lie in do 
Molukken trok, is echter hand over hand afgenomen. De 
productie is steeds minder, do prijs voortdurend lager 
geworden, want sedert de tweede helft der 18e eeuw zijn 
ook in Fran- scho en Britsche bezittingen nagelen en mus- 
kaatnoten gotccld. Toon het Gouvernement in de plaats van 
de Oompagnie trad, moest er gold by. En wio zal mot 
juistheid kunnon zeg- gon, hoelang zulks nog tijdens de 
Oompagnie het gcval roods was ? 

Dat do in 1793 uitgcbroken oorlog met Frank- rijk 
aanlciding gaf tot do gemakkelyko vor- o vcring, onkolo 
jaren later, dor Molukkon door do Engelschon, is bekend. 
In Januari 1796 gaf gou- vernour Cornabd Ambon 
voctstoots over, Van Bookholtz kon Banda niet boho udon, 
slechts de gouvernour van Tornate, Budach (zic aldaar), 
wist zich van 1797 tot '99 kranig to handhaven onder 
waarlijk hachelijko omstandighedon. Do vredo van Amions 
niaakto deze verovoringen woliswuar ongedaan, maar in 
den kort daarop weder uitgebroken krijg viol Ambon, 
ondanks de maatrcgclon door Dacndels tot behoud er van 
getroffen, don Engelschcn wedor in handen (1810); Banda 
had reeds corder dit lot onder- gaan on Tornatc, waar men 
mot een oproorig garnizocn aan krachlig vorzot niet kon 
den- 



782 MOLUKKEN. 

ken, moest kort daarop wordon overgegeven. 
Nadat Nederland in zijn koloniaal bezit was hersteld, 

werden de Molukken in het voor- jaar van 1817 aan onzo 
Commissarissen over- gegevon; de posten te Gorontalo 
en Menado, op eertijds door Ternate veroverd gebied ge- 
legen, werden in het rossort diet residentie opgenomen, 
doch in 1824 daarvan gescheiden. Timor, dat er in 1817 
ook toe werd gerekend, werd reeds in 1S19 een 
zelfstandig gewest. 

Hoe weinig de be volking der Molukkon mot den 
terugkeer der onzen was ingenomen, bleek reeds in Mei 
van hetzelfde jaar, toen er in de residentie Banda, op het 
eiland Saparoea, een emstige opstand onder Thomas 
Matulosia (zie al- daar) uitbrak. De residentsfamilie 
behoorde tot de eerste slachtoffers, een van Ambon 
gezonden expeditie leed. gevoelig 6chec, wat ten gevolgo 
had, dat ook Ambon tot den opstand toetrad. Schout-bij -
nach.t Buyskes moest van Batavia komen, om het verzet 
te breken. waarin hij met hulptroepen van Menado en 
Ternate na eenige maanden gelukkig mocht slagen. Als 
oorzaken dezer beweging werden genoemd do vrees der 
bevolking, dat het monopolie, door de Engelschen slechts 
slap gehandhaafd, weder in zijn oude strengheid zou 
verschijnen, terwijl ook onoordeelkundig optreden der 
Oommissa- rissen er niet vreemd aan is geweest. Buyskes 
zond dezen dan ook aanstonds terug, terwijl de bezadigde 
Gen era al De Kock als gouvemeur der Molukken, 
waartoe nu ook Timor werd ge- rekend, optrad. 

Het monopolie bleef en de toestand liet zich bij 
voortduring ongunstig aanzien. Zoo oor- deelden de 
Commissarissen Van de Graaff en Meylan, in 1820 door 
G.G. Van der Capellen benoemd, om ter zako een 
onderzoek in te stel- len. Zij pleitten voor opheffing van 
het mono- polie en het bevorderen van Europeesche ko- 
lonisatie, denkbeelden, welke in 1822 door gouvemeur 
Merkus werden gedeeld. Alvorens te beslissen, ging de 
Landvoogd zich in persoon van den toestand overtuigen 
(1824), welk bezoek er toe leidde, dat het bestuur van 
Ambon werd gereorganiseerd on een publicatie 
uitgevaar- , digd, waarbij hongitochten, gedwongen love- 
ringen eo extirpatie afgeschaft, de heerendien- sten 
verlicht en de leveringsprijzen. naar beloofd werd, 
verboogd zoudon worden. Op Banda werden soortgelijke 
regelingen getroffen. Hierdoor en door hot herzien van 
politie- on justitie- wezen was een flinke stap voorwaarts 
gedaan, al zou het nog jarea duren, voordat mot het 
monopolie in deze gewesten geheel gebroken werd. Met 
de Soeltanaten Ternate en Tidore werden nieuwe 
contracten gesloten, Menado van bet eerste gescheiden en 
veel later, in 1864, tot een. zelfstandige residentie 
gemaakt. 

Dit waren de vruchten vau Van der Capel- lens 
Molukkenreis, de eerste heilzame ooit van 
Nederlandsche zijde in deze streken gekomen. Wei had 
reeds Daendels hervormingen willen brengen, maar de 
omstandighedou hadden de uitvoering zijner plannen in 
den weg gestaan, zooals nu de inzichten van het 
Opperbestuur een verder schrijden op den door Van dor 
Ga- pellen beoogden weg zouden beletten. Geld moest er 
zijn en dus werd Du Bus opgedragen, het werk zijns 
voorgangers in de Molukken ongedaan te maken, de 
gedwongen leveringen 

to bohouden cn do teclt dor specorijen te be- vordoron. 
Echter een en and er met het oogmerk, om cultuur en hand 
el er wodor bovenop to brengen. Dat do twee eeuwen lang 
gokwoldo bovolking, dio zich reeds op het geheel 
verdwij- nen van de gedwongen cultuur verheugd had, 
teleurgesteld was, laat zich hooren. De ver- ■ bittering 
uitte zich in Februari 1829 door een opstand onder het 
grootendeels uit burgers van Saparoea bestaande 
garnizoen van Ambon. De beweging kon echter door den 
oud-gouvemeur Merkus spoedig worden bedwongen. Er 
werden eenigo vrijzinnige concessies op het stuk van den 
handel gedaan, maar de verkoop van spe- cerijen in 
Nederland bleef. 

Op Nieuw-Guinea, waarvan het Wcstelijk deel tot 
Tidore werd gerekend, verrees in 1828 aan do Tritonsbaai 
een nederzetting, Fort du Bus genaamd, om te voorkomen, 
dat de Engelschen er zich tot nadeel van den handel en het 
monopolie in de Molukken zouden vestigen; de groote 
sterfte onder bet garnizoen maakte het echter noodig, deze 
vestiging reeds enkele jaren later weder op te heffen. 

Onder G. G. Rochussen werd, om aan de vooral in 
Ambon heerschende armoede tegemoot to komen, de prijs 
voor de nagelen daar verhoogd, maar diens voorstellen, 
om in de Molukken eenige vrijhavens open te stollen, 
werden door het Opperbestuur, als voor het nog altijd ge- 
handhaafd© monopolio gevaarlijk, verworpen. Maar 
enkele jaren later, in 1854, kwam het daar to ch toe, 
werden de havens van Ambon, Banda, Kajeli op Boeroe 
en Ternate voor den vrijen handel geopend. Veel baatte 
het niet, do zoozeer door de natuur begunstigde streken, 
waren in ecn staat van verval geraakt, waaruit zij niot zoo 
gemakkelijk waren op te heffon. In Ambon werd de 
verplichte cultuur bij do steeds lager wordende 
verkoopprijzen voor het Gouverne- ment een bron van 
verlios. Men zou haar gaarne hebbon opgegeven, had mon 
daarvan niot ge- vreesd, dat de bevolking alsdan geheel 
tot ledig- heid vervallen en nog meer verarmen zou. 

Op Ceram moest in 1858 een expeditionnairo macht 
aan de woelingen van het Kakian- verbond (zie aldaar), 
een tegen het Christendom en in het bijzonder tegen de 
brengers ervan, de Europeanen, gerichte vcrocniging, een 
oind maken. Het duurde echter tot het najaar van 1860, 
voordat mon het verzet bedwongen had. Althans voor het 
oogenblik, want Coram heeft liet Gouvcrnement ook 
daarna hcrhaaklelijk te doen gogoven, zelfs nog in dozo 
eeuw. 

Eerst in 1863 werd aan do vorplichtc spe- cerijentoolt 
in de Molukken een cindo gemaakt. Zij had zichzolvo, als 
wij zagen, al lang over- leefd en was op Banda, waar do 
perkeniers ccn noodlijdend bostaan vonden, door de in 
I860 bevolon slavcnemancipatio trouwons schior 
onmogelijk geworden. Maar sinds do perkeniers nict 
moor tot lovoring aan het Gouvernement gebondon waren 
en betero prijzen maakten, ging de cultuur gaandeweg 
vooruit, moest daaraan zclfs eenigo uitbreiding worden 
gegoven. Niet aid us in het Ambonsche, waar het sedert 
1868 niot meer aannenien van het product, 

voor het Gouvernement te nadeolig, moei- lijkheden 
opleverde bij het innen der belasting, welke voor de 
gedwongen levering in de plaats was getreden. 



MOLUKKEN—MOLUKSCHE ZEE 783 

Twee jaren te voren, in 1866, was het Gou- 
vernement der Molukken opgelost in twee resi- 
dentien: Ternate en Ambon, van wolke laatste 
Banda een afdeoling ondor eon Ass.-resi- 
dent vormde. Do toestand van beide gewesten 
was treurig. Zeeroovers van Halmahera on 
West-Ceram maakten de wateren onveilig, 
dwongen herhaaldelijk tot optreden. Zoo in 
1864, ver volgens in 1866, toen op Ceram het 一 
verzet algemeen -was en hardo slagon daaraan 
een eindo moesten maken. 

Alles het gevolg van, als G.G. Van Lans berg© 
in 1881 schreef, „onverantwoordelijke verwaar- 
loozing onzerzyds,>. Hierdoor was gaandeweg 
een on bond bare toestand geboren, een die niet 
elechts een aanfluiting was van ons prestige, 
maar die ook onze koloniale stelEng in gevaar 
bracht. De onthoudingspolitiek had vooral op 
de meer verwijderde eilanden hot besef van 
ondergeschiktheid aan het Nederlandsch gezag 
verloren doen gaan, wat wel eens tot moeilijk- 
heden met het buitenland kon voeren. Ook/ 
deed het onze reputatie geen goed, dat als 
op Halmahera, onzerzijds niet werd opgekomen 
tegen de kwellingen, der bevolking aangedaan 
door plichtvergeten zelfbestuurders, i. c. de 
Soeltans van Ternate en Tidore. De belang- 
stelling, wolke Indie in steeds toenemende 
mate trok, maakte het bestendigon van deze 
en soortgelijke misstanden tot een gevaar, 
gezwegen dan nog van do moreele vorplichtin- 
gen, welko op ons rusten. 

De stem van Van Lansbcrge was, als dio 
van anderen mot breeden blik v66r hem, die 
eens roependen in de woestijn. Het ontzenuwen- 
de motief: geen geld, geen ambtenaron, geon 
troepen 1 deed nog altijd opgeld, totdat in het 
laatst der 19e eeuw een frisscho wind over den 
Archipol joeg en den vroogeren dompergeest 
verdreef . Hot bewustzyn, dat ons kunnen aller- 
eorst beheerscht werd door ons willen, had zich 
mot het optreden van den krachtigen G.G. Van 
der Wyck baangebroken on sedert het gedenk- 
waardige jaar 1898 was wiJIen beginsel goworden. 
Voor do residentie Ambon beteokende dit, voor 
dal men Cion jaren verdcr was, hot doen erken- 
nen van ons gozag in de verschiilcndo eilan- 
den groopcn daartoo bohoorende (Ceram. Boeroc, 
Koi- cn T(5nimbar-eilanden). Voor dio van Ter- 
nate, bestaande uit de Soeltanaten Ternato, 
Tidoro cn Batjan en eonig direct bestuurd ge- 
bied, leiddo do omzwaai in ons bolcid t.a.v. 
do Buitonbezittingen tot cen herziening dor 
tractaten overconkomstig don geest des tyds 
en do waardigheid van het Gouvornomont. 
HaJmah^ra, welks emancipatio van Ternato on 
Tidoro reeds lang vzas voorgestaan, word door 
het daadwerkclijk uitoefcncn van invloed 
aan do voxalien dior polontaton althans ont- 
trokkon. Pormcel bleven do bestaande vorhou- 
dingen gehandhuafd, doch do ingrijpondo be- mooiingen 
hobbon hior haar invloed op de zelf- besturon ton bate 
van land on volk in dit gc- gowest niot gomisl. 

Op 'Niouw-Guinea kwam hot in 1898 tot hot vestigon 
van tweo controleurs, con voor do af- deeiing Noord-
Nieuw-Guinea te Manokoeari on een voor de afdeoling 
West- on Zuid-Niouw-Guinea to Pak-Fak. In 1901 werd 
echter Zuid- Nieuw-Guinea tot een afzonderlijko 
afdeoling gemaakt ondor een ass.-resident to MSrauke. 

Daar deze stroek aan Tidore behoorde, werden 
de rechton des Soeltans tegon een jaargeld 

ovorgonomen en het gebied aid us bij dat van 
het Gouvornomont ingelijfd. Do controleurs te 
Manokoeari en Fak-Fak werden in 1902 door 
Ass.-residenten ver van gen. Hot valt buiten 
het kadcr op de aangelegenheden van Nieuw- 
Guinea hier dieper in te gaan. 
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Reizen in den Oost-Indischen Archipel. Schie- 
dam 1873; J. A. P. E. ELniphorst, Een korte/ v 
terugblik op de Molukken en Noordwestelijk " __ - 
Nieuw-Guinea. Indische Gids, 5e jaarg, 1883,.责 
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1888; F. S. A. de Ole req, Bijdrage tot de • 
kennis der residentie Ternate. Leiden 1890; J. 
E. Heeres, Bouwstoffen voor de geschiedenis 
dor Nederlanders in don Maleischon Arcbipel. 
1895; A. Jacobsen, Reiso in die Inselwelt des 
Banda-Meeres. Berlin 1896； W. Kiikenthal, 
Forschungsreisen in den Molukken und auf 
Borneo. Frankfurt 1896; J. A. van don Brook, 
Do Portugeezen in do Molukken (1511—1677). 
Tijdspiegel. 1897, DI. I, biz. 418; R. D. 
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kenningstochten in het Oostelijko gedeelto van don 
Ncdoi'landsch Oost-Indischen Archipol. Jaar- boek van 
het Mijnwezen in N. O.-Indie, 37e Jrg., 1908; P. H. v. d. 
Kemp, Het herstel van hot Ned. gozag in de Molukken in 
1817. *s-Graven hago 1911. 

Zio verdor bij do ondcrdcelen der Molukken on voor 
de oud»ro litcratuur ook Aardr. en Stat. 
Woordenboek van Ned. Indie i. v. Molukko*s 
(Gouvornemont der). 

MOLUKKEN-INSTITUUT. Opgericht in Juni 
1918, op denzelfdon voct als bij Minangkabau- 
Instituut (zio aldaar) is vormcld. 

MOLUKKENKRAB. Zio MIMI. 
MOLUKKENPASSAGE. Zio MOLUKSCHE 

ZEE. 
MOLUKSCHE ZEE tusschen Celebes on Hal- 

mahdra met Boeroe.en tusschon deze boide laatste 
gelogen eilanden, is zeor diep en wordt door de 
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bergachtigc Soela-cilandcn in ecn Zuid- en Noord 
gedeolto gescIieHen, welk Taatste vcelal Moluk- 
.kenpassagc worclt geheeten. 

Benoorden de Soela-eilandon heeft de Noord- 
moesson de overhand, opvallend is het, dat liier bijna 
geen Oostenwinden voorkomcn. In Mei beginnen Z. en 
Z.W. winden de overhand te krijgen en iu het laatst van 
deze maand komt de Zuidmoesson door, welke mot Z. on 
Z.W. winden duurt tot.cn met October. Het krach- tigst en 
zeer rcgelmatig 5vaait deze in Augustus en September, in 
October neemt de moessou af en in het laatst dezer maand 
konien reeds Noord winded voor. In November komt de 
Noord- moesson door, welke iets minder krachtig waait 
dan de Zuidmoesson eu duurt tot April; in Februari en Ma 
art is deze het krachtigst en meest regelmatig. Harde wind 
komt zel- deu voor en dan nog alleen in den Zuid- 
moesson. 

De lucht is minder holder dan in de Celebes- zee, de 
regenval gering; natte en droge tijden ziju hier in zooverro 
afgescheiden, dat van November t/m Mei dubbel zooveel 
regen valt als van Juli t/m October. Op de Westkust van 
Hal- mah&ra valt rucer regen dan aan de N.O. kust van 
Celebes. Als Noordehjkc winden doorstaan, kan er een 
vrij hevige deining loopen ； van Mei t/m October staat 
er minder deining, maar vooral in Juli, Augustus en 
September komt dikwijls zee en hooge zee voor. In Mei 
en October is het water het min st bewogen. De rich- ting 
vao den stroom hangt geheel af van den moesson、de 
stroom om de Zuid is veel sterker dan die om de Noord. 
De vertikale waterbe- weging is overheerschend 
dubbeldaagsch en op de bczuiden Halmahera gelegen 
eilandeii bet geringst, de rijzing loopt daar uitecn van 1.5 
M. tot weinige d.M. en in het Noordelijk ge- deelte neemt 
deze toe tot ten hoogste 2 M. 

Bezuiden de Soela-eilanden, waar do geircen- schap 
met de Oostelyk gelegen Bandazee met baar krachtigen 
Z.O. moesson geheel open is, komt de Z.Z.O. moesson 
eerder door en duurt la.jger, de Noordmoesson zet later in 
en duurt korter. April is hier de kenteringmaand, in Mei is 
de Z.Z.O. moesson, die tot en met October duurt, reeds 
door. De wind is Z.-Z.O., doorloopend krachtiger dan 
benoorden de Soela- eilanden en zeer geregeld, vooral in 
Juli. In November is het wederom kentering en in De-
cember staat de N.N.W. moesson reeds door, al komt de 
wind ook nog af en toe bczuiden het Westen. Deze duurt 
t/m Maart met N. tot N.W. winden en waait het krachtigst 
en het meest geregeld in Januari en Februari. Harde buien 
komen het meest voor in December en Januari, in Juni, 
Juli en Augustus worden deze niet waargenomen. 

Heiigheid wordt het meest* gevonden in het laatst van 
den Z.Z.O. moesson en in Maart. De droge en natte tijden 
zyn hier reeds merk- baar afgescheiden, al komen in de 
eerstc ook nog regenbuien voor; in het Z.-gedeelte valt de 
meeste regen in April en Mei, liet min st in Augustus, 
September en October. On weer komt hcG meest voor in 
de ken terin gen en in Mei. De toestand der zee is het 
gunstigst in Maart, April, Mei, October en November, 
kans op hooge zee heeft men het meest in Juli on Scp- 
tember. Deining komt, hoewel niet dikwijls, 

voor gedurendo het gehecle jaar, hot jneest in Januari, Februari, 
J uni, Juli en Augustus. Do stroom loopt ook hier medo met den 
moesson, deze is niet sterk, maar om de N.N.W. krachtiger dan 
om de Z.Z.O. De vertikalo waterbeweging is overheerschend 
dubbeldaagsch met cen rijzing van 2 M. tot enkclo Zio 堂 
Zccmansgids dccl V. £ , C C (. C • 

MOMORDICA CHARANTIA L., fam. Cu- curbitaceae. 
PSrija (MAL.), Pepard (BATAV. MAL.), Pare (JAV.), Parija 
(SOEND.). Kruidachtige plant met 5-7-lobbigo bladeren, met 
ranken klinimcnd, overal in de tropen gekweekt, in Ned.-Indie 
ook veel in het wild groeiend en op sawah's en tegalgronden als 
tweede gc- was gekweekt op de wijze van komkommers. Do 
vruchten hebben den vorm van korte au- gurken met 3 
overlangsche ribben en verder met wratten bedekt; in rijpen 
toestand zijn ze hooggeel tot oranjerood. Het roodo 
vruchtvleesch smaakt zoet, de vrucht wordt daarom op ver- 
schillende wijze toeberoid gegeton. De bladoron zijn bitter, 
evenals de andere deelen van do plant. Men gebruikt ze meest 
gestoomd, doch ook wel het uitgepersto sap ervan tegen zeer 
uiteenloopendc kwalen. Naar den vorm van do vruchten worden 
een aantal varieteiten onder- scheiden. 

MOMPARANG-EILANDEN. Groep van on- bewoondo 
eilandjes, zand banken en koraalrif- fen, die zich van de 
N.O.kust van Billiton on- geveer 75 K.M. om de N.O. uitstrekt 
en veel bczocht worclt door de Orang SSkah van dat eiland om 
sc hi Id pad e ic ren te zoeken en jacht to maken op den doejoeng 
(zeekoe), dio zich voedt met do zeeplant lamoen, welke daar 
veelvuldig voorkomt. Met uitzondering van Nangka, het 
grootsto eiland dor groep cn ken- baar aan twee picken, waarvan 
de Z.lijke, 180 M., de hoogsto is, zijn allo laag, en hoewel steen- 
achtig, dicht begroeid. Op vele plaatsen vindt men op het strand, 
op do platen of op gcringo diepto in den bodem groote brokken 
granicl. Do geheele groep en do ointrek ervan moeten, vooral 
door zeilschepcn, angstvallig worden gc- meden, omdat er 
tusschcn de uiteinden en g＜；- varen een sterko stroom kan 
trekken en do laatste moeilijk zijn aan te looden en niet ken- baar 
zijn door branding of verk leu ring. Do vortikalo waterbeweging 
is bijna zuiver cnkol- daagsch en vrij belangrijk. 

MOMPRANG, (MAL.). Zio BOMPKANG en OTTERS. 
MONDAKAKI (JAV.). Zic TABERNAEMON- TANA 

COKONARIA. ‘ 
MONDTROM. Zio MUZIEK cn MUZIEKIN- 

STRUMENTEN. 
MONGONDOUSCH. Zie BOLAANa-MON- 

GONDOUSOH. 
MONITOR. In onbruik geraakte genus-naam in oudero, 

wctenscliappeJijke werken aan enkelo soorten van het 
hagedisgcslacht V ar anus (zio onder VARANIDAE, onder 
HAGEDISSEN HI en onder KRUIPENDE DIEKEN), 
VVaraiien of bijawak gegevun. De naam ,,monitor" (wtiar- 
schuwer) berustte op een verkeerde interpre- tatie van het 
arabischc woo rd ocaran, dat op den klank af aan het Duitsche 
warnen en Engclsche to warn hcrinnerde, maar eenvoudig 
hagedis beteekent. 

MONJfcT (SOUND.). Zie JAVAANSCHE AAP. 
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MONJET (BOEWAH) (SOEND.). Zio PASSI- FLORA 
EDULIS. 

MONOCHORIA. Plan ten geslacht dor Ponte- 
deriaceeiin, moerasplanlon mot violct-blauwo bloomcn 
en spies-, pijl- of min of mcor hart- vormige bladoron. 
Twee soorten komen voor (SOEND.: fitjdng). Do knollon 
worden als varkensvoeder gebruikt, ook als inlandsch ge- 
neesmiddel. Van M. vaginalis (fitjeng ISmboet) zijn do 
bladoren een groente. 

MONOPOLIES. Zic OPIUM REGIE, PAND- 
HUISDIENST, VERKOOPINGEN (OPEN- BARE), 
ZOUT. 

MONTJOBALANG. District der onderafdee-^ ling 
Goa_van de afdeeling Socnggoe^Minasa vaYf het 
gouverncmont Celebes en Onderhoorig- heden. 

MONTJONGLOE. District van de Qiiderafdee- Jing 
.Maros-der afdeeling Makasser van het gouverncment 
Celebes en Onderhoorigheden. 

MONTRADO. Landstreek met gelijknamigo 
hoofdplaats op Borneo's Westkust, vroeger cene 
afdeeling vormende, wclke het Z. gedeclte van het 
landschap Sambas omvatte. Baar ech- ter de 
samenwerking van het Europeesch en in land sch bestuur 
veel te wenschcn overliet, is de afdeeling in 1895 (Ind. 
Stb. no. 75)opgcheven en met de afdeeling Sambas 
samcngesmoltcn； haar gebied vormt thans de 
ondcrafdcelingen Singkawang en Benkajang. Zic verder 
SAMBAS. In Montrado had hoofdzakelijk het verzet 
plaats der Chincezen tegen het Ned. gc- zag in 1850 en 
volgende jaren, waarover zio KONGSI. De plaats was 
vroeger de hoofdzetel van de kongsi Thay-Kwocng, die 
daar haar van ijzcrhout gebouwde en versterkte kongsi- 
huizen had, welke, na de ontbinding dier kongsi, voor 
Gouv. gebouwen en stallen zijn gebruikt. De plaats, die 
bijna gehecl door Chineezen be- woond wordt, ligt in 
eene golvende vlakte omstrecks 8 uur van de kust; men 
vindt daarin ovoral de sporen van vroeger mijnwerk in 
holtcn, waar het erts uit gehaald word en in oude 
reservoirs tot uitspoeling van het goud bestemd en gevoed 
door kanalcn van de Kaja en S61a- kau. Ook thans nog 
wordt er op zeer gcringe Bchaal goud gedolven. Pogingcn 
tot expJoitalie door Eurojicesche ondernemingen zijn 
echter niot loonend geblekcn. 

MOdETONG. Zclfbcsturcnd landschap aan liet N. W. 
gcdcclte der Tominibocht, deel uit- niakendc van do 
onderafdeeling Parigi (zio aldaar) der afdcoJing Midden 
Celebes, rcsidentio Men ado, ondor eon zelfbestuurder 
met den titel Radja, bijgcstaan (loor ecu districtshoofd to 
Tinombo. Vroeger vorinde het met SigSnti, Kasim bar, 
Toribocloo en Amj>ibabo een bond- gcnootscluip, 
waarin het zoozeer op den voor- grond trud, dat dezc land 
HChappen tot voor kort als onderhoorig aan Mo 6e to ng 
word on bescliouwd. Do bevoJking bedraagt 士 13.000 
ziclcn en vindt haar bestaan in land bouw cn inzameling 
van boschprodueten. Zij bclijdt den Mohaininedaan- 
schen godsdionst. De verhouding van het zelf- bestuur lot 
het Gouv. is gorcgcld op den voct der korte verklaring. 
Do voornaamsto plaatscn zijn Mooclong, vorblijfplaats 
van den Badja, Tocladcngi, 2 uur rooiens strooniopwaarts 
aan eon voor grooto prauwen bevaarbaar riviertjo 9 K.M. 
bewesten Mo6otong gelcgen on met goudgraverijen (to 
Tapa) aan do bovenrivier, 

Ongka, Tomini, waarnaar de Tominibocht ge- nocmd is, 
Palasa cn vooral Tinombo, in dit gedcclto der bocht 
ongetwijfeld do belang- rijkste handelsplaats. (Tijdschr. A. 
G. 2e serie IX (1892) bl. 349, id. XXXI (1914), bl. 750 e. 
v.; Med. Enc. Bur. deel II, bl. 168). 

MOOKERVAART. De in 1681 gegraven Mookervaart 
,tusschen Tji Sad an e of Dani cn Tji Angke, en de 
Bacharachtsgracht, tusschcn dezo en Batavia^jvprmen een 
slcchtondcrhoudcn, maar tocK~(Ibor kleine vaartuigen druk 
gebruik- ten waterweg. 

MOOR of DER SCHELLINGH EILANDEN. Groep van' 
drio eilanden, waaronder P. Ratewo (het grootste) en P. 
Nocto Roctomordja, op onge- veer 3° Z.B. in den 
Zuidoostelijken hoek der Geelvinkbaai in Nieuw-Guinea 
gelegen. Het -laatstgenoemde, waarop de kampong Moor 
ligt, is het cenige bewoonde en vooral aan den Zuid- en 
Zuidoostkant heeft de geheele be volkin g zich langs het 
strand gevestigd in kampongs, in hoofdzaak levende van de 
vischvangst op de Zuidelijker gelcgen Mambroen Sawai- of 
Haarlem eilanden. 

Het eiland Moor is laag en bestaat uit koraal- gesteente 
met de gewone strandvegetatie, aan de zeezijdo omzoomd 
door een onafgebroken rij van kokospalmen ； voor de 
kampongs strekt zich een groote zandplaat uit, waarop de 
be- woners bij laag water mosselen en schaaldieren 
verzamelen. 

In den bouw hunner woningen, de taal en vele 
gebruiken wijkon deze Papoea's nog al van die der 
omliggende streken af. 

MOORDENAARS-RIVIER. Een naam, die veel 
voorkomt in de, in vorige eeuwen uitgege- ven 
reisbeschrijvingen van Nieuw-Guinea. Hier- mede wordt 
bcdoeld de rivier, waar de Comman- dcur G. T. Pool op een 
ontdekkingsreis met een paar man gedood we rd. Volgcns 
de toen gegeven beschrijving zou die rivier in zee inoeten 
vallen ten Oosten van het eiland Nam-atote, dus bij of in de 
Tritonbaai (Zuidkust Nieuw-Guinca). Rumphius deelde 
echter in 1684 reeds mede omtrent dozo streken: „de Ceram 
Lauers weten in deze contry van geen. groote rivier, de 
welke do onzen voor Moord cnaarsrivier willen hou- den”. 

Latere onderzockingcn hebben uitgewezen, dat het aict 
onmogclijk is, dat met „Moor- denaarsriviorn bcdoeld zal 
zijn geworden de straat tusschcn de Z. O.-kust van 
Namatote on het daarvoor go logon eiland je Sangnoe. Ten 
onrcchtc zouden dus Pool en zijne volgclingen dezo straat 
voor ceno rivier hebben aangezien ； de moordpartij zou 
dan mooten hobboii plaats go had op Namatoto door 
bewoners van de ge- lijknamigc kampong. 

Slcchts c6n Europcaan heeft tot nu toe doze straat 
doorgcvaren, n.l. N. von Mikhicho-Mac- lay (zic dien 
xiaam) in 1874. (Natuurk. Tijdschr. v. Ned. Indie; 1874 pag. 
148-179). 

Hnga vcrcenzelvigt do „Moordenaars->, en 
“Doodslagcrs-rivicren" en plaatst dezo op onge> veer 135° 
20' O.L.; zoowel het een als het andcr is cchtcr onjuist. Ook 
do ligging van laatstgo- noomde rivior (zoo genocmd omdat 
in 1623 daar Schipper Dirck Melisz. met negen man van de 
,,Aernem‘‘ vennoord werden), is niet juist bo- kend. J. A. 
Krocscn meent dat dit do Oemar- rivier moot zijn ； 
Kouffacr cn Wichmann mceuou 
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ecbter dat do Doodslagcrs-rivier identiek is met 
do Bokamau. Volgcns de schetskaart van 
Nieuw-Guinea, uitgegeven in 1910 door den 
Top. Dienst, zou echter de Doodslagersrivior 
dezclfde zijn als de Oemar (Zie aldaar). 

MOORSCHE TEMPEL (Trochus pagodalis). 
, Zie GASTROPODEN. 

'' MORI (TOMORI). Landschap op do Oost- 
;••: - kust van Celebes, ten W. van de golf van Tomori 

of Tomaiii. Do heidensche bovolking is in twee 
gedeelten te splitsen: berg-Tomori (zij, die mecr de 
binnenlanden bewonen) on boneden-Tomori (die dichter 
bij de kusten verblijven). De vorst heeft geen gezag over 
de strand be volkiiig; daar schijnt Toboengkoe zekere 
suprematie uit te oefenen en men vindt er trouwens alleen 
Toboengkoesche en Boeginecsche handclaren. In naam 
was Tomori onderhoorig aan den Radja van Toboengkoe 
(en daardoor aan Ternate), doch do vorst bekreunde zich 
om den een, "hoch om den and er. Wegens voortdurende 
vijandelijkheden tegen Toboengkoe gepleegd, riep dit in 
1856 de hulp van Ternate, en dat rijk die van het Gouv. 
in, waarop een expeditie tegen Tomori we rd ondemomen, 
weJke na hef- tigen tegenstand het land in onderwerping 
bracht, (Zie voor een geschiedkundig overzicht /dier 
expeditie: A. W. P. Weitzel, in Bijdr. Kon. 

/ Inst., uitgegeven ter gel. v. h. 6e Orient. Coiigres, /
 1883). Na dien tijd vonden van onze zijde tot 

'1906 geen rechtstreeksche aanrakingen met Tomori 
mcer plaats. In 1896 bezochten de Sa- rasin's een 
gedeelte van het land (zie Verhand. Gescllsch. fur 
Erdkunde zu Berlin, Bd. XXIII, 1896) en later, in 1899, 
van Poso uit de heeren Kruyt en Adriani, welke laatsten 
hunne vond- sten beschreven in de Med. van het Ned. 
Zendd.- 

gen. jaarg. 1900 en in het Tijdschr. Aard. Gen. 1900 biz. 
436 (Het rijk Mori met kaart 1: 400.000). 

De hoofdplaats Petasia (= zcezicht), gelegen op twee 
heuvels ten Z.W. van het Ix)woineer, was langen tijd 
door vorst Maroendoe (= don- der), een gevaarlijk arak-
drinker, zeer gevreesd, maar Kruyt en Adriani ontvingen 
van hem veel inlichtingen over zijn rijk. Toen T. R. 
Maengkom, een Minahasa'sche christen en Inlandsch 
posthouder op de Togean-eilanden, in April 1906 Mori 
bezocht, gaf Maroendoe niet meeraudientiein zijn 
hooggelegcn woonplaats Petasia, maaraan den voet der 
rots, waarop zijn Miramar lag, nl. te Matandaoe, waar hij 
sedert het einde der vorige ceuw eene woning heeft. Zie 
R. T. Maengkoni, Dagbock van cen toclit uit Tod jo naar 
Mori en terug naar het Poso- meer met kaart 1: 1000.000 
(T. K. N. A. G. 1907, bl. 855). Sedert 1906 is het 
Europeesch bestuur ter Oostkust van Celebes gevestigd 
en is het landschap Mori gebracht bij do onder- afdeeling 
Bocngkoe en Mori, waarvan de hoofdplaats, Kolonedale, 
in het Westen der golf van Tomori is gelegen. Door het 
heerschcn van rust en orde en veiJighcid gaat dit 
landschap thans in bloei vooruit. De uitvoer van bosch- 
producten is aanzienlijk. De Zending is met succes in 
Mori werkzaam; reeds zijn op ver- scheidene plaatsen 
scholen en kerken ver- rezen. 

fn Mori wordt de rijst gekweekt op drogo velden. Van 
de Industrie valt te vermelden: pottenbakken, 
foejakloppen, smeden, koper- 

gieten. Door do vclc damarboomen kwamcn in Mori aan 
de kust de Bocgineozon, Toboeng- kocers, Ohineczon en 
Arabieron; door don druk- ken damarhandol dor laatstc 
halve couw ont- stonden aan do golf van Mori de plaatsen 
Wa- tambajoli en Towi. 

Van de Bare'o sprekende Toradja's behooren tot de 
vasallen van Mori: de Topoeoombana (=lieden van het 
begin van het oerbosch, bewesten het Pcleroegebergto), de 
Topakambia (bewesten het Poeoembanagcbergtc; 
hoofddorp Bcntji op een berg van 600 M.), de Topada, de 
Towatoe, de Tokaloc en de Totonanda (de vier laatste zijn 
zeer kleine stammen). Aan den posthouder op de Togean-
eilanden gaf de radja van Mori Maroendoe niet minder 
dan 44 stam- mon op, die alien tot zijn rijk behoorden (T. 
A. G. 1907, bl. 864). ' 

MORINDA. Plantengeslacht der Rubiaceeen met cen 
vrij groot a an tai soorten in den Archi- pel, bo omen of 
struiken met tegenoverstaando bladcren on bloemen in 
dichte hoofdjes； de vruchtbeginsels van alle blocmcn 
vergroeien na de vruchtzotting tot ecn bolvonnige schijn- 
vrucht. Het belangrijksto nut van de Morinda- soorten is 
het leveren van een kleurstof [(zic B6NGK0ED0E, 
mengkoedoe (MAL.)]. Men on- derscheidt als voornaamste 
soorten, M. bradeata, de BSngkoedoo laki-laki (MAL.) of 
moluksche mengkoedoe, en de echte Bengkoedoe (3/. 
citrifolia L., Bengkoedoe daoon b况ar) die voor de 
batikindustrie de belangrijksto soort is. M. tinctoria wordt 
niot tot het bereiden van kleur- stoffen gebruikt. 

MORINGA OLEIFERA Lam. (= M. ptery- gospe.rma 
Gartn.). Fam. Moringaceae. Kelor (MAL., JAV., BAL.), 
Meroonggai (MAL.), Keloro (BOEG., MAK.). Lage boom 
met gevindc bla- deren en lange, clriehoekigo peulachtigc 
vruch- ten, algemcen in de tropen aangeplant cn zeer 
gemakkeJijk to kweeken. ADc declcn heb- ben ecn 
specerijachtigcn smaak, het sterkst de wortelbast, waarvan 
smaak on reuk tref- fend op die van Mierikwortel gelijken. 
De bast zelf en een aftreksel ervan is een inlandsch 
geneesmiddel. De bladcren sjnaken naar most<• rd cn 
gaan door voor een uitstekend gcn(：csnii<hlcl tegen beri-
beri； ook hcctcn zc ecn diurcticum te zijn en tegen 
gonorrhee te wo rd on gebruikt. De vruchten bevatten con 
wit moos rondom do gevleugelde zaden. Dit moes wordt 
gestoofd gebruikt. Uit den stam van den boom vJo(Ut. cen 
soort gom. 

MOJRPSCH. Zic BOENGKOESOIf-MOJ<r- 8CHE 
TALEN. 

MOROTAI of MORO. Eiland ten N.O. van Halmah6ra, 
tusschen 1° 45z en 2° 44’ N.B. en J 28° 20’ en 128° 45’ 
O.L. met ccn oppervlakto van on go veer ]800 K.M3, 
behoorende tot Bultanaat Ternate. Moro tai wil zeggen: 
Moro, „over zee" ter onderscheiding va i Morotia, „op den 
vaslcji wal", nl. het rijkje Moro op Halmah6ra, bij 
Tob61o. 

Van het Z.O. naar het N, W. loopt eon heuvel- keten, 
die ondcr den aJgejnccncn naam Sa ba tai het eiland in 
twee, vrij wel gelijko, helften ver- dcc】t en de 
waterseheiding vormt tuscht-n Oost- en West-Morotai. In 
het Z.O. gcleidelijk stijgende breekt de Sabatai in het 
Noon! weston bij kaip Gdrongoe recht in zeo af en vormt 
dear ccn 30 M. hooge rotsmassa. Hot hoogstc punt 
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(500 M.) ligt in het Zuidolijk deci op ongcvcer 2° N.B. on 
draagt geon afzondcrlijkon naam. Vorboek boschouwt 
Moro (cn Rao, waarovor hicr onder) als hot vcrlcngdo 
van het Noor- delijko sohiereiland -van Hahnah6ra; 
jongcro vulkanon zyn er dan ook nict bokond. Do 
vorschillonde uitloopers naar Oost cn West nadcrcn 
overa], bchalvo in den Z.W.-hoek, zeer dicht de kust en 
go ven het aanzijn aan vele ri- viertjes, waarvan 
verscheidcnc eenigo uren ver voor inlandschc vaartuigen 
of vlotten bovaar- baar zijn on die golcgcnhoid go ven tot 
afvoer van boschproductcn. Het gehccle eiland is 
overdekt met zwaar bosch en buitengowoon rijk aan da 
mar. De Zuidwestelijke uithoek, die cindigt in een ver in 
zee uitstekenden landtong van koraalstcon, is laag en 
moerassig; daar grooicn veel sago-pal men. De gcheele 
Zuidkust is omzoomd door een breed koraalrif. Een der- 
gelijk rif loopt langs de gcheelo Noordkust on eon 
gcdeelto van de Oostkust, waar op eenigen afstand van 
den wal ook een twee tai koi'aal- banken liggen. De 
Westkust wordt tegen zware zeeen bcschermd door tai 
van lage cilandjes, die groepsgowijzo met elkander 
verbonden zijn door uitgestrekte, bij eb droogvallende 
koraal- banken. Benoordcn dezc eilanden ligt het 
groobcre eiland Rao of Ra wo met ccn ver uitstekende 
koraalbank aan de Zuidoostpunt, die de v^.art v n schcpen 
door straat Rao gcvaarlijk maakt； de vernauwing is zecr 
diep. Ovcrigcns is het vaarwatcr tusschcn deze 
koraalcilandcn on den vasten wal voor schcpen veilig. 
Het eiland is rijk aan prachtige houtsoorten ； op Rao 
groeit b. v. obbenhout. Behalve den bijna onuitput- 
tclijkon rijkdom aan damarboomen, bezit Moro vcel rotan 
cn sagopalmcn. 

Van do vrocgcrc gcschiedcnis van Morotai is nicts 
bekend. De logendarischc, oorspronke- 1 ijkc bevolking, 
Moroka gcnocind, zou in kam- pong Momocja gewoond 
hebben, door do Por- t ugeezen tot christcnen bckcerd en 
in 1535 door Catabroeno, onderkoning van Djailolp,„ 
uitgeroeid zijn (do zoogenaamde Molukscho vcsjxir). On 
go veer drie kwartier be westen kam- pong Boesoe-
Bocsoc ligt ccn ruino van cone v(5rstorking, die als het 
voormaligc Momocja g(5nocjn(l wordt. De 
tegenwoordige bevolking, die in kloino complcxon, 
waarvan Mira op do Z. O.kust de grootslc is, langs do 
gchcclo kust cn op do cilandjcs woont, bedraagt ccn 4000 
zielen, Galelareezon cn Tob61orcezcn. Hicrvan zijn. ruim 
3000 heidenon. Do rest is mohammc- daansch, mot 
uitzondcring van on go veer 300 christcnen, vcrdccld over 
vicr gemeenten, nJ. Boesoc-Boesoo, waar do zendeling 
woont, Sa- kita, Jawo on So pi. Daar al deze nicnschcn 
gcrcgcld gcmcenschap onderhouden met hun 
geboortelund Galela of Tobdlo, rossortQoren zij onder do 
hoofclcn diet districtcn, dio ook pcrio- diok de bolusting 
konicn ophalen. Do hoidcnsche bowoners ho udon zich 
voornumclijk bezig met do inzamcling van damar en 
lovoron die aan be- paaltlo opkoopers, van wio zij 
voorschottcn ontvungon hebbon. In 1907 word voor 
ongc- veor 8000 pikols uitgovoerd. Sodort do storko 
(lalii)g dor prijzen is do uitvoor belangrijk go- daald. 
Voor do Westkust is do stapclplaats Wajabocla. Op do 
Oostkust is geon bcpaaldo stapelplaats; daar reizen do 
opkoopors do nc- derzettingen af. De Mohammed anon 
houden zich 

bezig met sago winning cn klapperteclt; do laatstc vooral 
op de cilandjcs. 

Gclijk in vrocgcrcn tijd de koningen van Ternate cn 
Tidoro over Morotai steeds kwesties hadden, liggen 
tegenwoordig Galelarcezen cn Tobcloreozen over do 
damarboomcn op Morotai met clkandor ovorhoop. De in. 
1896 door het gewestelijk bestuur gemaakto vcrdccling in 
ccn Tobclorcesch cn Galelareesch gobied had geen succcs; 
evenmin do aanstelling in 1908 van con algcmccn 
Tobeloreesch hoofd. 

Literatuur: Fr. Valentijn, Oud en nieuw Oost-Indien； 
H. A. Bernstein, Tydschrift v. I. T„ L. cn V., 1877; P. A. 
Tick, Bijdr./L, L. cn V., 1877; P. A. Ticlo cn J. E. Heeres, 
De op- komst van het Nederl. gezag in Oost-Indien, 7s-
Graven hage, 1890; Joh. A. F. Sc hut, Twee- maal naar 
Moro (Morotai), T. K. A. G. 1906; R. D. M. Verbeek, 
Molukkenverslag, Jaarboek v. h. Mijnwczcn, 1908 p. 180; 
G. J. J. de Jongh, Morotai, T. K. N. A. G. 1909; Berichten 
Utrecht- sche Zendingvercenigiag 1890, 1896, 1898, 1903 
en 1908. IP 

MORUS ALBA L., fam. Moraceae. Kertaoc (MAL.), 
Besaran (JAV.), Bebesaran (SOEND.). Heester of boom, 
afkomstig van China, op Java gekweekt en vcrwilderd (de 
Indische Moer- bei). De wortcl en de bast zijn een middel 
tegen gonorrhcc. De jongc bladercn worden als groente 
gegeten en gaan verder voor genees- krachtig door. De 
vruchtcn zijn aangenaam van smaak, doch kleiner dan die 
van de Europ. moerboi (Mortis ni(jra), die in de 
bovenlanden ook wol eens wordt aangeplant. 

MORUS MACROURA Miq. Kertaoe (MAL.), And alas 
(MIN AN K, MAL.). Zecr grootc boom van Sumatra en W.-
Java, allcen in de Preanger voorkomend tusschon 900 en 
1600 M. De boom levert cen uitstekend meubel- en 
timmerhout, op Sumatra met dat van de djati vergeleken 
(Suinatra-djati of Fort de Kocksche djati). De boom is in 
do Pad&ngschc B<3yenlanden_echter al voor een groot 
deel uitgeroeid en ook in do Preanger zcldzaam. 

MOSCHOSMA POLYSTACHYUM Bth. fam. Labiatae. 
Sangket, Sangketan (JAV.), opgericht kruid met viorkanten 
s ten gel op braakliggendo sawah's en aan waterkanten, 
vooral in Oost- Java. Het is een zeer gebruikclijk inlandsch 
gcnecsmiddcl, dat kalnicercndc eigenschappen schijnt tc 
bezitten. 

MOSDIERTJES. Zic WORMEN. 
MOSKEE. A. DE QROOTE BEDEITUIZEN. Alleen do 

grootero, ook voor den Vrijdagsdienst inge- richto, 
bedehuizon worden misigit genoemd (of ook wcl simigit; 
in Atjeh: meuseugit, seumeugit), afgcloid van het 
Arabischc masdjid, d.i. de plaats, waar mon bij don 
simbahjang nederknielt. Op Java vindt mon deze m^sigitys 
op de hoofd- plaatsen der regcntschappcn, maar dikwijls 
ook op district shoofdplaatsen, so ms zelfs in een- vouclige 
dcsa's, waar bijzondere omstandigheden aanleiding tot don 
bouw daarvan gegeveii hebben (vooral in do zgn. „vrye 
desa,sn). Over de Atjeh- schc moskcoon in do moekim's zie 
ATJEHERS 2, b. De moskecen in don Indischen Archipcl 
zijn vooral konbaar aan den cigenaardigen vorm van het 
dak, dat uit 3 tot 5 verdiepingen met open tusschenruimten 
bestaat. Zij liggen op Java gewoonlijk aan de Westzyde 
van den aloen-aloen zoo, dat de togonovor den in gang 
liggende m.uur 
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naarliet Westen gcricht is. In dien muur bevindt 
zich de nis (do zgn. mikrab), die de richting naar 
Mokka (de kiblat) moet aangeven. De nieuworo 
moskoeen worden in Nederl.-Indie, terecht, mot 
don achtermuur naar het Noordwesten gebouwd 
en in oudcre gebouwen geeft men de verbeterde 
richting wel met eene streep op den vloer aan. 
Het voor de moskceen gebezigde bouwmateriaal 
verscliilt in het algemeen niet vccl van dat der 
before woonhuizen ter plaatse. Vroeger waren 
velo moskceen van hout mot steen on onderbouw 
cn eeii dak van atap of andere licht brandbaro 
stoffen ； later werd de dakbedekking ook wel van 
hout gemaakt. De nieuwere moskceen zijn 
dikwijls gehcel van baksteen opgetrokken en 
met pannen gedekt. 

De inwendige ruimte in de moskce is in hot 
algemeen niet verdeeld ； slechts wordt so ms een 
gedeelte voor vrouwen afgeschoten. Dicht bij 
don mikrab staat de mimbar (of: imbar), d.i. de 
preekstoel, waarop Vrijdags de Arabischc preek 
(koeibah) wordt voorgedragen. Aan de zoldering 
han gen do noodjge lampcn. Meubilair ontbreekt 
overigens bijna geheel. De langwerpige matten 
en tapijten, welke voor den s^mbahjang op den 
vloer worden uitgespreid, rolt men na gebruik 
weder op en legt ze ter zijde. De voorgalerij 
(soerambi) is op Java bestomd voor de wckelijk- 
sche zittingen van den zgn. priesterraad. Op het 
erf van de moskee vinden de geloovigen hetzij 
eene leiding van stroomend water, hetzij water- 
reservoirs, waardoor zij in de gelegenheid zijn om 
zich, zoo noodig, in rituoel rein on tocstand 
(zie SeMB AH J ANG) te kunnen brengen en, al- 
vorens de moskee binnen te gaan, hunne voeten 

 

"e wasschen. 
" Volgens de leer behoort de Vrijdagsdienst in hot 
algemeen door alle ter plaatse gevestigdo "geloovigen t e 
z a m e n gehouden te worden. 
Slechts indien dit wegens de groote uitgestrekt- heid of 
talrijkheid der be volkin g eener plaats niet mogelijk mocht 
zijn, mag de Vrijdagsdienst .aldaar gel日kt酋dig in twee 
of m e c r gebou- ' wen plaats hebben. De moskceen 
moeten dan bovendien op zekeren minimum-afstand van 
olkander verwijderd zijn. Vcrwaarloozing dezor 
voorschriften zou noodzakelijk ten gevolge hebben, dat de 
Vrydagsdienst telkens slechts in dene moskee — en wel in 
die, waarin do dienst toe- vallig het vroegst had plaats 
gehad — als geldig kon beschouwd worden. Alvorens dus 
het aantal 
moskeeen op eene plaats te venneerderen, heeft 
men rooraf vasttesteJlen, dat daartegen in ver- 
band met de plaatselijke omstandigheden geon 
wettelyke bezwaren bestaan (vgl. C.H. Becker in 
Der Islam, III[1912Jp.395). Het eigenbelang der 
personen, die aan de reeds bestaande moskeeen 
verbonden zijn, brengt tevens mede, zich zooveel 
mogelijk te verzetten tegon. elke niet noodzakc- 
lijke uitbreiding van het aantal moskeeen, welke 
immers tevens vermindering van eigen inkom- 
sten ten gevolge moet hebben. Vgl. over het 
verzet van belanghebbende partijen tegen den 
bouw eener 4e moskee te Palembang: C. Sriouc_k. 
Hargro^jey- Islam und Phonograph p. 9—12 
(Tijaschr. v. h. Batav. Genootsch., XLII (1900) p. 
401― 04). Krachtens eene aanschrijving der 
Regeering, opgenomen in het Ind. Bij bl ad no. 
6196 is stichting van Mohammedaansche bede- 
huizen (welke immers gewoonlijk tevens blijvende 
onttrekking van grond aan het handelsverkeer 

ten govolge heeft; zie WAKAP) op Java afhan- 
kelijk van do voorafgaande goedkeuring door den 
Regent, die zijne toestemming daartoe om rede- 
nen van algemeen belang kan weigeren. Zie ver- 
der over het personeel en de administratic der 
moskeeen MOSKEEPERSONEEL, PANGHOE- 
LOE en MOSKEEKAS, over de bewoners der 
moskeewijk: KAOEM, KAOEMAN cn over de 
moskeeen tc Mokka en Mcdinah: BEDEVAART 
NAAR MEKKA 1 en 4. 

B. DORPSBEDEHUIZEN. Kleinere Mohamine- 
daansche bedehuizen treft men in Nederl. Indie 
in mcnigte aan, zoowel in de dorpen en gehuchten 
als in do verschillende wijken (kampongs) der 
grooterc plaatsen. Zij dienen voor de gemeen- 
schappelijke sembahjang's overal, waar men niet 
kan rekenen op een voldoend aantal geloovigen 
voor den Vrijdagsdienst (welke nl. volgens de wet 
door minstens 40 personen tezamen moet ge- 
houden worden). Bovendien worden deze bede- 
huizen nog gebruikt voor verschillende andere 
godsdienstige bijeenkomsten en voor het geven 
van godsdienstonderricht. Zij behooren soms 
aan welgestelde vrome Inlanders of aan gods- 
dienstlceraars, soms aan het dorp of, zooals in 
sommige streken der Buitenbeziltingen, aan de 
ter plaatse gevestigde familicgroepen. In Atjeh 
vormen dorpsbedehuizen tevens het manneu- 
verblijf en dorpsraadhuis, welke ook elders wol 
voorkomende bestemming, naar men mag onder- 
stellen, voor de invoering van den Islam wel do 
oorspronkclijke zal geweest zijn. De bouworde 
en grootte dezer veelal eenvoudigo gebouwen 
is plaatselijk vcrschillend. Men noemt ze op Java 
gewoonlijk met eene aan het Perzisch ontlecndo 
bonaming: langgar, in do Soendalanden : tadjoe(/. 
De eerstbedoelde benaming is ook op Zuid- 
Sumatra, in Palembang en elders in Maleischc 
streken cn (in den vorm langlcara) ook op Zuid- 
Oelebes gebruikelijk. Bij do Minangkabauers 
noemt men deze bedehuizen soerau. In Atjeli 
heeten zij meunasah, in het Gajo-land: meresah, 
welke beide laatste namen verbastcringen zijn 
van het Arabische madrasah (d.i. plaats waar 
onderwijs wordt gegeven); de meer aanzicjilijke 
dorpsbedehuizen noemt men in Atjeh di.ah; deze 
hebben een steenen onderbouw, terwijl de 
meunasah's (evenals de woonJiuizen) zich op palcn bo 
ven den grond vedieffen. 跻 

0. AANKONDIOINO IN DE MOSKEE VAN DK VOOR 
SEMBAUJANG EN VASTEN BESTEMDE TIJDEN. De 

moskee is het cenlraaJj)uj)t van den MoHJiinsclicn 
eercdicnst. Vauclaar uit wordt ook het aanbreken 
der voor de aembahjant/'s bestejnde tijden oj)zoo- 
ver mogelijk in den omtrek hoorbare wijze ken- 
baar gemaakt. Daartoe laat de inct deze tank be- 
laste moekecbeambtc (zie MOSKEE-PJCHSO- 
NEEL) do Arabischeformules van den adan of 
adjan (van het Arabische adzdn, d.i. aankojidi- 
ging), op Sumatra ook bang genoemd — met luidcr 
stem mo weerkJinken, hetzij van eene bo ven ver- 
dieping der moskee, uit een deropeningen van h，t 
dak, hetzij van de minaitU, indien zulk(：en Loren 
aan of bij de moskee gebouwd mocht zijn, het- 
geen ook in Nederl.-Indic niet zddeii voorkonit, 
hoe we J niot zoo algemeen als in andere Mohani- 
medaansche landcn. In den Indischen Archij)cl 
wordt b vendien, daar de jncnschclijkc stem cr 
in de meestal dicht bcg ocide dorpen niet ver 
hoorbaar is, voor het afroepen der voorgcschrc- 
ven adan-formules, met kracht op ccn gioote 
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trom (den zgn. Udoeg) goslagcn. Deze bedoeg 一 op 
Sumatra taboeh, taboh of lamboe genoemd — welko 
hotzy ondor eon afzondorlyk afdak, of in eono zijgalerij 
geplaatst wordt,bestaatgcwoonlijk uit oon uitgehold, mot 
ledor bospannen stuk van een boomstam. Ook tor 
aanwijzing van verschil- lendo perioden van den 
vastentijd wordt op don bedoeg gcslagen, zooals 's nachts 
in de vaston- maand, om de geloovigen te waarschuwcn, 
wanneer het tijd is om voor de toebereiding van don 
maaltijd te zorgen, waarmede men zich v66r het eorste 
aanbreken der morgen schemering verstorkt tegen de 
ontberingen van den komen- don vastendag,——en 
evenzoo bij zonsondergang in den vastentijd, zoodra men 
den voorgeschre- ven toestand van onthouding mag 
bceindigen (zie VASTENMAAND). In het bijzonder 
pleegt het ein de der vastenmaand op luidruchtige wijze 
op den bSdoeg kenbaar gomaakt te worden. Zio verder 
oyer den dienst in de moskee: SeMBAH- JANG. 

Literatuur: 0. Snouck Hurgronje, De Atjehers I, 63 
vv., 84 vv. (The Achehnese 1,62 vv., 80 vv.)； Het 
Mohammedanisme (in Colijn's Neerland's Indie I, 251—
253);'、Dc Islam in Ncderl.-Indie p. 8 vv (Groote 
Godsdiensten, 2e Serie p. 384 vv.); L. W. 0. van den Berg, 
De Mohammedaanscho geestclijkheid en de geostelijkc 
goederen op Java en Madoera, Batavia； P. J. Veth, Java 
I (1875) p. 375.; IV (1907) p. 428 v.; Demasdjid^ on in- 
landscho godsdienstscholen in do Padangscho 
Bovenlanden, in de Ind. Gids, 1888,1, p. 312 vv.； Ph. S. 
van Ronkel, Moskeeen van Batavia, in Nederl.-Indie oud. 
en nieuw 4o afl, (1916). 

MOSKEEKAS. Wat do bcvolking op Java in vroegoro 
tijden aan het moskcepersoneel vor- goeddo wegens 
bcwczen diensten en voor do bemoeienissen by 
gelcgcnheid van hot sluiten en ontbinden van huwelijken 
on dgl.» were! grooten- deels in natura opgcbracht, in den 
vorm bijv. van matten, olie en andero zaken, bostemd 
voor den coredicnst en het onderhoud der bedehuizen, 
soms ook in den vonn van rijst on andcre eot- waron voor 
het personccl (vgl. A. W. T. Juynboll, Kleine bijdragen 
over den Islam op Java, Bijdr. t.d. T. L., en VJk. v. N. I., 
4e Volgr. 6e DI,(1882) p. 285 v.), Later, toon dezo gaven 
algcmeen door botaJing in geld werdon vorvangen, bleef 
do van cuds gcldcndo opvatting bestaan, dat het hoofd der 
moskeo liad to zorgen voor al wat met don dagclijkschen 
dienst in do bedehuizen on het gewono onderlioud dor go 
bo u wen in verband slond ； immers, ook ter bcslrijding 
van de daar- aan verbonden koston gonoot hij zyno 
omolu- inontej). Hoewel cl it door do panghoeloe's niot 
ontkond word, waren toch velon van hen in dit opziclit 
zcor nalatig. Zij koordon cen (moestal gering) aandccl in 
do biiinenkomcnde geldon aan })ot him ondorgcschikto 
person eel uit en bo- hioldon de rest nagonoeg gehcel voor 
zich zolf. Op vorscheidonc plaatson word toen door do 
pluatselijke overheden verordend, dat een zekor 
pcrcontago van do omol union ton van het moskeo- 
personocl zou worden afgezonderd ter vorming van con 
zgn. „m o s k o o k a sn, waaruit do noodzakdijko uitgavon 
voor don coredienst zou- den bokostigd wordon. 

Hot ongcwenschte gevolg van dozen maatregol was, 
dat do “moskceknssen" moostal bovon vor- wachting 
unci aangrociclen, zoodat daarin aan- zionlijko fond sen 
tor beschikking kwamon, buiton 

allo evonredigheid mot de werkdijke behoeften van don 
cerediengt. Mot deze fondsen uit de moskeokas werden op 
don duur ook kosten bo- stredon, welko vroogcr nooit ton 
laste dor „goostelijkheicr, waren gebracht, terwijl daaren- 
tegon do ,,geestel酋keid" zich voor do vcrmindc- ring 
harer inkomsten trachtte schadelooa to stollen door, bij het 
sluiten cn ontbinden van huwelijken, en dergolijke 
gelegenheden, meerdan vrooger van de belanghebbenden 
te vorderen. Op die wijze werd dus ten slotte, langs eenen 
omweg, feitelijk eene belasting ten behoeve der 
moskeckassen op de be volkin g gelegd, zonder de 
noodigo waarborgen, dat de opbrengst dier nieuwe 
belasting indordaad doelmatig besteed en op betrouwbaro 
wijzo beheerd werd. 

Om deze redenen verbood de Indische Regeering later 
de vorming van zulkc moskeekassen, waar zij nog niet 
bestonden en gelastte voortaan een nauwlcttend toozicht 
van wege het Euro- peesch bestuur op de administratie der 
reeds bestaande moskeekassen. Geene fondsen daaruit 
zouden voortaan nog bestemd mogen worden voor 
uitgaven, welko niet reeds van ouds krach- tens do adat ten 
laste der „geestelijkheid,> kwamen. Verder moest ervoor 
gezorgd worden, dat ten bate der moskeekassen voortaan 
niet meer afgezonderd werd dan strikt noodig was om in 
de behoeften van den eeredienst in iedere Afdceling op de 
van ouds gcbruikelijke wijze te kunnen voorzien. De 
desbetreffende missives en circulaires van do Indische 
Regeering aan do Hoofden van gewestelijk bestuur op 
Java en Madoera (van 4 Aug. 1893 no 1962, 3 Aug, 1901 
no. 249, 16 Dec. 1902 no. 417, 28 Mei 1904 no. 240, 7 
Oct. 1905 no. 3493 en 18 Febr. 1908) zijn te vinden in de 
verzamoling van besluiten, rap- porten en aanschrijvingen 
betreffende moskeekassen, opgen omen in 
Adatrechtbundel VII_ (1913) 297—331. 
Boveiidl品PBfdf WOFdWi- 
hantic van 1^04 (Ind. Stb. 212) bepaald, dat het tarief der 
betalingen, verschuldigd voor ambte- lijko bemoeienissen 
met het sluiten en ontbin- don van huwelijken tusschen 
Mohammedanen, zou worden vastgesteld door de 
Hoofden van gewestelijk bestuur, terwijl straf werd be- 
droigd tegen. overschrijding van het maximum dor 
vastgestelde tarieven. Ook zouden voortaan door de 
Hoofden van gewestelijk bestuur in overlog met het 
Inlandsch bestuur regelingen worden getroffen 
betreffende de verdeeling der huwclijksgelden door den 
panghoeloe ondcr zijno ondergeschikten. Daarbij moest in 
het algo incon do bestaande adat gehandhaafd blijvon, mot 
(lion verstando ochtor, dat voortaan gelet word op cono 
rationeclo verdeeling der ontvan- gon baton, opdat ieders 
aandeol als eene billijko vergoeding voor de door hem 
verrichte werk- zaamhedon zou kunnen aangomerkt 
wordon (vgl. Bijbind no. 6057). 

In veel ruimeren, algomcencn zin wordt do benaming 
moskcekas soms ook wel gebruikt tor aanduiding van alle 
fondsen, welke door hot hoofd van het moskooporsonoel 
in zijne functio als zoodanig worden boheorcl. Moskeokas 
in dien ruimeron zin doelt niot alleon op hetgeen tor 
bokostiging van den eeredienst en het onderlioud dor 
bedehuizen wordt afgozondord, maar bijv. ook op do 
verschillondo baton, wolko vordecld worden onder de aan 
do moskoo verbonden por- sonon, ontvangeii hetzy voor 
bemoeienissen met 
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godsdienstige aangelegenheden dor bevolking, hetzij als 
djakat (zie aldaar) en pitrah (zie aldaar); verder bijv. op 
do opbrengsten van onroerende goederen , indien die ten 
bate eener moskee mochten verbonden zijn (vgl. 
WAKAP), bene- vens op de gelden, a an de moskee ten 
deel vallende als bijzondere giften of ter vervuHing van 
geloftcn van vrome geloovigen. In het algc- meen loveren 
alleen de huwelijksgclden eenigs- zins vasto en 
belangrijke inkomsten op； de op- brengst，van de djakat 
heeft slechts in West-Java groote beteekenis voor het 
nioskeepcrsoneel. 

Literatuur ;\0. Snouck Hurgronje, Nederland en de 
Islam, p. 63 v. ； A. H. van Ophuysen, De 
huwelijksordonnantie en hare uitvoering (Dissert. Leiden 
1907), p. 64—75; Arminius, lets over huwelijk en 
echtscheiding bij den Inlander, de daaruit voortvloeiende 
inkomsten der Mo- hamm. geestelijkheid en de 
administratie der moskeefondsen (Ind. Gids, 1889, II, p. 
1501— 1520, 1652—1665; L.W.O. van den Berg, De 
Mohamm. geestelijkheid en de geestelijke goederen op 
Java en Madoera, 2e dr. p. 16 vv. 

MOSKEEPERSONEEL. Aan de moskee zijn 
verscheidene personen verbonden, die te zorgen hebben 
voor den gercgelden gang der godsdienst- oefeningen, het 
onderhoud, de reinheid en ver- lichting van het gebouw, 
enz. Zij staan op Java onder toezicht van den panghoeloe 
(zie aldaar). Hun aantal hangt van plaatselijke omstandig- 
heden af, maar is zclden minder dan vier en bedraagt in 
groote moskeeen soms meer dan 40 personen. De titels, 
welke zij dragon, zooals imam, kilib, modin, zyn aan het 
Arabisch ont- leend. De titel imam duidt den persoon aan, 
die als leider bij de sembahjang's voorgaat; kalib of ketib 
is ecne verbastering van het Arabische chatib, d.i. 
prediker, nl. de persoon, die des Vrij- dags en op 
feestdagen de koetbah (de Arabische preek) heeft，voor 
te dragen; vgl. SeMBAH- JANG. De benamiug modin 
moet wcl eene verbastering zijn van het Arabische 
moe'addzin, d.i. de persoon, belast met het afroepen van 
den adzan (d.i. de oproeping tot den simbahjang); op 
Sumatra noemt men hem veelal bilal (naar den 
eigennaam van den Abessinier Bila], die in Mohammeds 
tijd met de oproepin gen tot d& godsdienstoefeningen 
belast was). Met den op Java gebruikelijken titel merbot 
duidt men den bediende aan, die zorgt voor het 
schoonvegen van het gebouw, het vullen der 
waterreservoirs, het aansteken en schoonhouden der 
lampen en dergelyke werkzaamheden. De function in do 
moskee worden gewoonlijk afwisselcnd nu eens door 
dezen dan wedcr door genen van het personeel 
waargenomen, overeenkomstig de daarvoor ingestelde 
regeling van den panghoeloe. Dezo laatste acht zich 
meestal te hoog oin persoonlijk bij den s^mbahjang voor 
te gaan of zelf eeno preek voor te dragen, tenzij de 
tegenwoordigheid bijv. van een regent of diens 
uitdrukkelijk verzoek hem daartoe mochten bewegen. 
Zelfs zij, die zooals de ndib's en kalipah's (plaats vervan- 
gers) het naast onder den panghoeloestaan, laten 
dergelijke functien liefst aan het lagere personeel , over. 

Het moakeeperBoneel, hoewel in het Euro- pecsche 
spraakgebruik gewoonlijk gerangschikt onder de 
zgn.Mohammedaansche,,gecste 坎 kheid" vonnt g e e n 
priesterschap. Eene af- zonderlijko klasse van personen, 
bij uitsluiting 

van anderon bevoogd tot priosterlijke hande- 1 ingen en 
daartoe in het bijzonder gewijd, be- staat niot in den 
Islam. leder Moslim, die het gewone ritueel van den 
s^nbahjang voldoendo kent is volkomen bevoegd, als 
voorganger bij die godsdienstoofening optetreden. Dat in 
de moskeo vast personeel daarvoor is aangesteld, is 
slechts een noodzakelijkc maatregel van orde. Do 
moskeebeainbten ontleenen dan ook geen per- soonlijk 
aanzien aan hunne beroepsbezigheden. Het loon, dat zij 
daarvoor ontvangen, is ge- woonlijk zeer gering. 
Bijzondere bevoegdheden van godsdienstigen aard 
zijnhun niot toegekend. 

Literatuur^ C. SnouckHurgronje, Mr. L. W. 0. van 
den Berg's beoefenihg van het Mohamme- daansche 
recht, p. 47—55 (Ind. Gids, 1884 I, p. 409—417)'; De 
Atj&hcrs I, 88v. (The Achehnese I, 85 v.); , Het 
Mohammedanisme, in Colijn's Neerl&nd's Indie I, p. 
254; do Islam in Ned.- Indie p. 10 (Gr. Godsd. lie ser., p. 
386); Rapport over de Mohamm. Godsd. rechtspraak 
(Adat- rechtbundel I, p. 206) on in de Bijdr. t.d. T., L. en 
Vlk. v. N. I., Volgr. DI. 6 (1882) p. 358v.; A.W. T. 
Juynboll, EtymologischeMededeelingen p. 3 vv. 
(Tijdschr. v. N. I., 1870 I, 444 vv.); Kleine bij- dragen 
over den Islam op Java p. 6 v. (Bijdr. t. d. T., L. en Vlk.v. 
N. I. 4eVolgr. 6e DI. (1882) p. 267 v.); L. W. 0. van den 
Berg, De Mohamm. geestelijkheid en de geestelijke 
goederen op Java en Madoera, Batavia 1882, p. 6—10; P. 
J. Veth, Java IV (1907) p. 426—429,1 (1875) p. 374 vv. 

MOSSEL (JACOB). Gob. te Enkhuizen 28 Nov. 1704 
uit het huwelijk van P. J. Mossei, makelaar, en G. 
Lcydecker. Als matroos naar Indie vertrokken (1702), 
werd hij in Compag- nie's dienst to Negapatnam 
(Coromandel) ge- plaatst (7 Mei 1721) en doorliep aldaar 
verschil- lende ran gen (assistent 1724, boekhouder 1725, 
factor 1730, onderkoopman 1730, koopman 1732, 
opperkoopman 1736, cerste opperkoopman 1738), tot hij 
in laatstgenocmd jaar tot Gouvor- neur en directeur van 
Coromandel benoomd werd. In J 740 werd hy tot Kaad 
extraordinair on in 1743 tot Raad ord in air bevordord ； 
in Nov. 1747 werd hij lot cersten rand en directeur- 
generaa] aangesteld en 1 Nov. 1750 tot Gouv.- Generaal 
verkozen, in wclkc waardigheid hij 1751 bevestigd werd. 
Tcvens werd hij toon bc- noemd tot luil.-gcneraal van de 
infanteric on in 1754 tot generaal der infanterie. Mossel 
over- locd te Batavia in den nacht van J 4——15 Alei 
1761. 

Ondor zijn bestuur word de rust in ]Ja>)tain hcrsteld 
en de oorlog op Java geeindigd door do splitsing van het 
rijk van Mataram in de rijken Soerakarta en Djokjakarta, 
en door de oprich- ting van een zclfstandig rijkje in de 
Vorsten- landcn; contracten werden met Timor, Koti, 
Savoe, Solor on Soemba gesloten en ecn verbond 
gesloten tusschen de Compagnie en Bandjer- masin oin 
de Boegineezen van de O.kust van Borneo te verdrijven. 
BengaJen werd tijdens zijn bestuur door do Engelschcn 
veroverd; op de Westkust van Sumatra echtcr werden de 
En- gelsclie bezittingen door de Franschen vermces- terd 
en aan de Comp, afgestaan. Tijdens zijn bestuur werd het 
Seminarium voor godsd ienst- leeraren to Batavia 
opgeheven; daarentegon werd op zijnc kosten de bijbe! in 
het Maleisch gedrukt. 

MOSSEL. Mylilus. Zie SOHELPDIEREN. 
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MOSSEN. Loemoet (JAV., MAL.), Lockoet (SOEND.). 

Deze planten zijn over don gcheclen archipel verspreid, 
doch zijn vooral gocd ontwik- keld in de hoogere 
bergstreken, waar ecn zeer yochtigc atmosfeer 
voortdurend aanwezig is, bv. in West-Java op 土 2000—
2500 M. boven zee. Daar bedekken zo in dikko lagen de 
boom- takken en geven het bosch oen cigcnaardig 
uiterlijk. 

MOTL Eilandje benoordon Makian (0° 28' N.B.) door 
de.bewoners van Makian K6tdn ge- nocmd, behoorende 
tot het sultanaat Ternate. Het bestaat uit een cnkelen 
ongevcer 700 M. hoogen vulkaan on is geheol door riffen 
omgeven, zoodat slechts klcine vaartuigen het kunnen 
naderen. De straat tusschen Moti cn Makian is voor 
schepen onbevaarbaar. Het eiland heeft geon vaste 
bewoners, doch wordt geregeld be- zocht door 
Makianners, die er tuinen aanleg- gen, waarvoor zij cen 
geringe tuinbelasting aan den vorst betalen. Tijdens 
Valentijn was het bewoond. Hicr zou in 1322 het verbond 
tusschen de vier Molukscho vorston gesloten zijn, welk 
verbond echter in 1343 door kolano Toeloe Malamo van 
Ternato verbroken word. Ook zou de hopman Schotto in 
1610 een dui- zendtal personen van Gaanc en Kajoa, ter 
ver- sterking van de bevolking, herwaarts gevoerd 
hebben. Vcrmoedelijk he b ben die menschen zich na de 
uitroeiing der nagelboomen in 1653 over de andero 
eilanden verspreid. Art. 20 van het door den Commissaris 
Engelhard met sultan Mohamad Ali van Ternate in 1817 
gesloten contract kent o.】n. aan de hoofden van Moti 
een jaarlijksche subsidic van 320 gulden voor de 
uitroeiing dor spccerijboomen too. Daaruit blijkt, cl at or 
toon nog cenig volk woondc. Van cen verstorking, 
Nassau gehceten, waarin Francois Wittert in 1609 ccno 
bczetting plaatstc, is geen spoor nicer aanwezig. In 1774 
moet de berg Moti, volgens een Engelsch reisverhaal, 
glociendo stcenon uitgeworpen hobben, maar to Ternate 
wordt elkc uitbarsting van Moti ten stelligste ontkend. Op 
den top van den berg is ccn djere (hcilig graf), waar bloc 
men en vruch- ten geofferd worden ter afwering van 
ziekten en ongclukkcn. 

MOTOLING. Dislrictshoofdplaats, zie TOM- PASSO. 
MRANGGEN. Hoofdplaats van het district Singdnlor 

(Zio aklaar), afdeoling, rcgontschap en residentio 
Scniarang. In do oniniddcllijkc nabij- heid heeft jnon de 
haltc Broomboeng van den spoorweg Semarang-
Socrakarla. 

MUCUNA CAPITATA W. et A., fam. Legumi- nosae- 
Papilionatae, BSngoek (JAV., SOEND.). Klimmcndo 
heestcr, mecst bcschouwd ads een vonn van M. pruriens. 
De plant zou door de Aniboncozcn aangeplant worden, 
om de sma- kclijko zaden. 
MUCUNA PRURIENS D.C., fam. Le(/uminosae- 
PapiUonalae. Katjang gatfjl, Kijkara gatfil (MAL.), K也
rii raw6 (JAV.), KararawdjaJi of Rarawdja, Koan 
(SOEND.) Eon klimmcndo hoestor met donkerpaarsc of 
wittc bloenicn on plattc breede poulcn, cl io mot fijnc, 
goudgelo haartjes bezet zijn. Bij aanraking blijven die 
haartjos in de huid vastzitten, cn vcroorziiken ccn 
ondragclijke en Jangdurige jeuk. De soort komt in con 
aan- tal varieteiten voor. Een ervan is bij de bevol- king 
als groene bemester in gebruik. Zoowel do 

bladeren als do rijpc zaden worden gegeten. Zie ook 
MUCUNA OAPITATA. 

MUIZEN (Muridae), cen zeer soortenrijke, 
kosmopolitischo familie der Knaagdioren (zio aldaar) en 
de ecnigo dezer orde, dio (van de geimporteordo konijnen 
afgezien) ook in Austra- lie voorkomt. Soortcn van muizen 
bewonen dan ook den gehcelen Indischen Archipel en zijn 
op Nieuw-Guinea (vanwaar ruim 40 soorten bekend zijn) 
de conigo Knaagdieren. De door den mensch 
kosmopolitisch geworden huismuia (Mus musculus L.), 
zwarte rat {M. rattus L.) en bruine rat (M. norvegiczts Erxl. 
= decuma- nus L.), zijn ook in den Archipel ingeburgerd. 
Deze beide laatste verdienen een bijzondere bespreking 
wegens de rol, die zij spelen bij de verspreiding dor pest. 
Beide komen waar- schijnlyk in den geheelen Indischen 
Archipel, tot in Nieuw-Guinea, voor. De eerste is kleiner 
dan de laatstgenocmde; door de kleur zijn ze niet met 
zekerheid van elkaar te onderscheiden: van M. norvegicus 
komt op Java ook een zwarte varieteit voor en ook de kleur 
van de “zwarte raf* is variabel. Een beter uitwendig ken- 
merk vormen de ooren, die bij M. rattus veel grooter zijn, 
en de vacht, die bij deze laatste gladder en glanzender is. 
M. rattus is een zeer variabele soort; de vormen van den 
Archipel kunnen volgcns Do Beaufort (Meded. Geneesk. 
Dienst in Nederlandsch-Indie, dl. II, 1913) tot twee 
ondersoorten worden gebracht: M. rattus griseiventer 
Bonhote en M. r. diardii Jent. De eerstgenoemde is een 
huisrat en heeft den staart gewoonlijk langer dan kop en 
lichaaxn tezamen, terwijl het wyfjo 5 paar melktepols 
heeft, 31. r. diardii daarentegon, bij welke de staart 
gewoonlijk korter is dan kop en lichaam en het wijfje 6 
paar tcpels bezit, is een veldrat, die in Indie voomamelijk 
in do sawahs gevonden wordt. Hot is vooral do eerste, die 
wegens zijn voor- komen in de onmiddellijke nabijheid 
van den mensch (hoewel niet uitsluitend: ze komt ook wel 
in de sawah's voor) do pest helpt versprei- den. 
Waarschijnlijk speelt. ook nog M. concolor Blyth. hierbij 
een rol； deze gelijkt veel op M. rattus en leeft eveneens 
in huizen, maar is veel kleiner en onderschcidt zich 
daardoor, dat het wijfje slechts 4 paar tepels bezit. Behalve 
de genoemdo komen nog een groot aantal soorten van 
hotzelfde geslacht Mus of nauw ver- wantc goslachtcn van 
Sumatra tot Nieuw- Guinea voor (algeineene inlandsche 
benamin- gen: tikocs (MAL., JAV.), beurit (SOEND.); in. 
Noord-Celebes zouden volgens Jentink (Notes Leydon 
Museum, I, 1879) voor verschillende soorten worden 
gebruikt do namen: kalendang, wangotan, torean of 
toerean, toerean in pate, loemandeng, inea, pengaladen, 
pangoesaio, tang- kara, loemalapait. Do grootste rat van 
Neder- landsch-Indie is Mus (?) Armandvillei Jent. van 
Floros^ did eon lichaamslengte van moor dan 4 d.M. on 
cen staartlongte van 3.5 d.M. beroikt. Hot Wostelijk deol 
van den Archipel wordt verdcr bewoond door soorton van 
de geslachton: Nesolcia (N. setifera Horsf. is cen groote, 
bruino rat — kop en lichaam 士 23.5 c.M. lang, do staart 
iets korter — dio van den ongeveor even grooton Mua 
norvegicus to ondor- scheidcn is door nicer ongelykmatigo 
beharing on door de zeer lange haroii — 8.5 c.M. lang —
, die achtorop den rug staan); Chiropodomys 
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(Noord-Borneo, Sumatra, Nias, Java), met do soort Ch. 
gliroides Blyth, een boombewoner, die in bamboo 
nestelt; Pilhechir (P. melanurus F. Cuv. van Java, een 
kastanjcbruino rat met opponcerbarcn grooten teen, die 
volgens do waanieming van Pasteur — Jen tin k, Notes 
Leyden Mus., XIV, 1892 en XVII, 1895/96 一 in 
boomen bolvormige nesten bouwt van takjes on 
bladcren), en andero. De muizon van Nieuw- Guinea, 
Aroe- en Kei-cilandon bo- hooren grootondecls tot 
geslacliten, die tot hot Australische fauna-go bied 
beperkt zijn, hoewel sommige van hen verwanten 
hebben in do ge- bergten van Celebes en het eiland 
Luzon in de Philippijnen. Evenals de Australische 
buidel- dieren hebben ook de muizen van dit gebied zich, 
op kleinere scliaal, aan verschillende levenswijzen 
aangepast. Hierdoor kunnen een aantal voor dit gebied 
kenmerkende geslachten onderscheiden worden, 
waarvan op Nieuw-Guinea alleen Uromys (Westelijk 
ook op Salwati en Obi voorkomend) uit een groot aantal 
soorten bestaatr ' Zulke aan passin gen vertoonen bijv. de 
volgende. Lorentzimys nouhuysi Jent. heeft lange, tot 
springen geschikte achtcrpooten, evenals de Australische 
woestijnmuizen van het geslacht Conilurtts. Vreemd is 
deze aan- passing aan het woestijnleven in het bosch- 
rijke Nieuw-Guinea, een verschijnsel analoog aan 
betgeen de kangoeroe's vertoonen. Pogo- nomys 
(Ohiruromys) forbesi Thom, bezit een grijpstaart met 
kalen top. Hydromys beccarii Ptrs. is een van de weinige 
muizen, die geheel aan het leven in water aangepast is: 
zij heeft zwemvliezen tusschen de teenen der achter- 
pooten en voedt zich, behalve met insekten, ook met 
visschen enz. Het geslacht Hydromys en zijn verwanten 
zijn bovendien merkwaardig door de sterke reductie van 
het gebit: er staan slechts 2 kiezen aan weerszijden in 
elke kaak, zoodat het dier in het geheel slechts 12 tanden 
bezit. Voor de muizen van Nieuw-Guinea zie o. a. Jen tin 
k, On the New Guinea Mammals, in: Notes Leyden 
Mus., XXVIII, 1906—07; Mammals, in Nova Guinea, 
Vol. V en IX, Zoologie; Mammals Dutch New-Guinea-
Exped., in Notes Leyden Mus., XXXIII, 1910—11; 
Oldf. Thomas, Transact. Zoolog. Soc. London, XX, Pt. 
9, 1914. 

MULLEN (Mullidae). Visschen tot de Acan- 
thopterygii behoorend (zie VISSCHEN). Upeneus 
sulphureus en viltatus (Forsk.): Bidjinangka (MAL.) en 
Kakoenir (Koekoeniran) (SOEND.) worden veel 
gevangen, maar staan niet zoo hoog aangeschreven als 
hun Europeesche verwanten van het geslacht Mullus. 

MULLER (SALOMON). Zoon van een herber- gier te 
Heidelberg, had het uit liefhebberij ver ge- bracht in het 
oj^etten van vogels. Toevallig met Boie en Macklot (zie 
aldaar) in aanraking ge- komen, vergezelde hij hen als 
praeparateur op hunne reis naar Indie, na zich eerst nog 
eenigen tyd aan het Lgjdsch Museum te hebben 
geoefond. Met MackloifijezocETUij iiTT828 en ,29 als 
onder- geschikt beambte Zuid-Westelijk Nieuw-Guinea 
en Timor； na diens dood verzamelde hij in meer 
zelfstandige betrekking in de buurt van Pad an g 
gedurende 1833—35 en te Bandjermasin ini 1§36..In 
1837 in Europa teruggekeerd, heeft h亏 zich 
peziggehouden met het publiceeren 

van 和 uitkomsten 
zijner werkzaamheden in 

O.-Indie. Bij Kon. Besl. van 19 Juli 1850 kreog hij eervol 
ontslag uit zijno betrekking als lid der Na- tuurkundige 
Conimissie (zie aldaar). Naar Freiburg i/B. vortrokken, 
overleed hij aldaar in 1864. Hij is eon der porsonen 
gewcest, die het nicest hebben bijgcdragcn tot de kennis 
der fauna onzer Indische gewesten. Geruimen tijd v66r A. 
R. Wallaco heeft hij de aandacht gevestigd op het 
merkwaardige onderscheid in fauna en flora tusschen hot 
Westelijk of Aziatisch. on hot Oostelijk of Australisch 
gedeelte van den Ned. O.-I. Archipol, voor welk 
onderscheid hij, in den geest van zijn tijd, de oorzaak 
zocht in verschil van klimaat en vcrdeeling van land en 
water. Zijno voornaamsto geschriften zijn: 
Verhandelingen over de Natuurlijke Geschicde- nis der 
Nederlandsche overzeescho bezittingen, afdeeling Land- 
en Volkenkunde; en in vereeni- ging met Schlegel de 
afdeeling Zoologio van het- zelfde werk; Reizen en 
onderzoekingen in den Indischen Archipel 1828—1836. 
Zio overigens over hem Dr. M. J. Sirks, Indisch 
Natuuronder- zoek, biz. 114, 118—119, 121, 139, 219. 

MtlLLER (GEORG). Geb. 8 Juni 1790 to Mentz. Trad 
in 1807 als cadet in Oostenrijkschen diehsF~en nam als 
Oostenryksch officier deel aan den slag van Wagram. 
Toen tegen het einde van 1809 Napoleon een bevel 
uitvaardigde, dat alien, dio op den linker Rijnoever 
geboren en in dienst van vreemde niogendheden waren, 
by het Fransche leger moesten overgaan, meen- de Muller 
aan dezo maclitspreuk te moeten ge- hoorzamen. Aan 
Fran sche zijdo maakte hij dientengevolge den 
Russischen veldtocht mede en bracht het als Fransch 
officier tot Luitcnant- Kolonel. Na do zoogenaamde 
honderd dagen trad hij in 1816 als kapitoin der Infantorio 
in Nederlandsch Indischen dienst. In 1818 nam hij deel 
aan oen expeditio tegen Sambas, word benoemd tot 
resident der Westerafdeo- ling van Borneo, daarna in 
1822 tot Inspecteur van do binnenlanden van Borneo, als 
hoedanig hij een reeks wetenschappel ij ko expedities 
ondernam om bedoelde binnenlandon in kaart to brengen. 
Op een dier expeditites word hij, 20 Jan. 1826, aan de 
Kapoeasrivier met zijno tochtgonooten door inboorlingen 
vermoord. O. m. schreef hij: „Proovo eonor geschiedonis 
van een gedeelte dcr Westkuet van het eiland Borneo", en 
„Matan on andere eta bl issementon op do Westkust van 
het eiland Borneo** in do Ind. Bij. I (1843). 

Zio Lcvensbericht in do Ind. Bij. I (1843); voorts 
Tijdschr. v. Taal-, land - en volkenk. Ill (1855), biz. 426—
494. 

M. U. L. O. SCHOLEN. Zio ONDERWIJS. 
MULTATULI. Zio D OU WES DEKKER. 
MUNTINGHE (Mr. HERMAN WARNER). Geb. te 

Amsterdam in 1773 uit het huwelijk van Mr. 8. 
Muntlnglie^hoofdman van het Hoog Gc- rechtshof te 
Groningen en A. E. De Maff6. Na een gedeelte zijner 
opvoeding in Engeland te hebben out van gen we rd 
Muntingho in 1785 op do Lalynsclie school te Groningen 
toegclaten on reeds 2 jaar later (Dec. 1787) als student aan 
de Hoogeschool aldaar ingeschrevcn, waar hij in 1797 tot 
doctor in de beide rechten promovcerdc. Den 6den Juli J 
801 benoemd. tot ad vocaat-fis- kaal bij den raad der 
Aziatische bezittingeu, nam hij een werkzaam aandeel in 
het onderzook naar de handelingen van Mr. Ncderburgh 
als 
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Commissaris-gcncraai; 16 April 1804 word hij tot fiskaal 
to Suriname benoemd, doch kon dio betrokking niet 
aanvaarden, daar de kolonio door de Engolschcn 
vermcestcrd word. Mun- tinghe vertrok toon als 
advokaat-fiskaal naar Indie, doch word in 1807 tweedo 
secretaris van de Indische rcgeoring, in 1808 secretaris 
van Daendels en in 1809 secretaris-generaal. Bij do 
reorganisatie van den Hoogon Raad van justitio te 
Batavia in hetzelfdc jaar we rd hij president van dicn 
Raad met den rang van extra-ordinair raad van Indie. Hij 
beklccdde dio betrekking nog toen Java in handen der 
Engelschen overging； bij de oprichting van don Raad 
van Indie, die Raffles ter zijdo stond, were! Muntinghe 
tot lid daarvan benoemd on was in die betrekking de 
vertrouwde raadsman van den landvoogd, die veel aan 
zijn kunde en ervaring te danken had. Ook na het herstel 
van het Nedcrlandsche gezag bleef Muntinghe in het 
vertrouwen der regeering deelcn en als president van den 
Raad van finantien, 6n als lid van versehillende com- 
missien, waaronder de adviseerende commissie aan de 
comm.-generaal toegevoegd. Na do ont- binding dier 
commissio we rd Muntinghe als regeerings-commissaris 
naar Banka en Palem- bang gezonden； zijne handclin 
gen werden daar echter niet met gelukkig gevolg 
bekroond, daar de door hem op den troon h erst eld c 
Sultan van Palembang wcldra openlijk in verzet kwam, 
hetgoen tot herhaalde expedities leidde. Nog tijdens zijn 
verbiijf op Sumatra werd Muntinghe benoemd tot lid van 
den niouw opgerichtcn Raad van Indie； in 1822 keerdc 
hij met verlof naar Nederland terug, waar hij zich grootc 
vor- dienste verwierf bij de stichting van de Ned. 
Handelmaatschappij. Na zijn terugkeer in Indie bleef 
Muntinghe nog slcchts korten tijd lid van den Raad van 
Indie; na zijn ontslag vestigde hij zich tc Pekalongan, 
waar hij 24 Nov. 1827 over- iced. 

Vcrsclieidene zyner bclangrijkc adviezen zijn 
gepubJiceerd ge wo rd on; wij nocmen d aarvan zijne 
rapporten van 28 Juli 1813 over de mcmo- ric van 
J<affJcs betrekkelijk do landrento (Van Deventer, 
Bydragen I, bl. 87) cn van 14 Juli 1817 betrekkelijk hot 
onderzoek naar het lande- lijk stclso] (Ibid. I, bl. 281). 

MUNTOK. Afdocling van do rcsidentie Banka on 
Ond., bostuurd door con controlcur, dio in de 
gelijknamige hoofdplaats zctelt. Zij omvat het district 
Muntok mot do onderdistricten Muntok, Plangfis, 
Ampang en Kadiala en tcldo oindc 1915 ongovecr 19.000 
ziolon. 

Muntok is ook eon der 9 mijndistricton, waarin hot 
ciland Banka voor hot tinbedrijf ver- deold is. 

MUNTOK. Vrocgero hoofdplaats der rosi- dentio 
Banka en Ondcrh. Zij word in het begin dor 18o couw, 
kort na do ontdekking der tin- ortson gesticht on is aan 
den N. in gang van Straat Bankii niet ongunstig gclegon. 
Nad at Muntok in hot jaar 1913 als rosidcntiezctcl werd 
vorlaton on de Kon. Pakctvaart Mij. de audoro 
Imvcnplaatscn als Blinjoc, Pangkalpi- nung — de niouwe 
hoofdplaata — Soongciliat, door haro schepen liet 
aandoen, bleef van haar naam slcchts do historischo glans 
over. De tormcn Orang Muntok cn Orang Banka herin- 
ncren nog aan don vroogeren toostand ； alien, dio buiton 
do hoofdplaats Muntok woondon, 

wordon ondcr don naam Orang Banka gobracht, als do 
provincialen. 

Do invoor van rijst en andero voedingspro- ductcn ten 
behoeve van do mynwerkers (do meesto en grootsto 
mijnon liggen in Socngeiliat, Blinjoo on Pangkalpinang) 
had te Muntok plaats, vanwaar de verscheping voider met 
prauwen langs do kust geschieddo. Eon vlucht- haven en 
cen pior waren toenmaals noodig. Tengevolgc van de 
versnippering van den in- voer door de opkomst van de 
genoemde andere havenplaatsen, verminderdc het 
invoercijfer be- langrijk, vooral omdat de afdceling 
Muntok zolvo noch voor de pcpcrcultuur noch voor de tin 
winning veel beteekonde. Muntok was dus slechts de 
invoerhaven van Banka. En dit be- teekende veel, omdat 
het land zelf geen vol- doende voedingsstoffen oplevert 
voor de be- woners. Thans is Muntok nog slechts als «Btel 
van de Banka-tinwinning van beteekenis. De handel heeft 
zich geheel verlegd ； ook de uit- voer van peper heeft niet 
meer over Muntok plaats dan voor zoover de peper door 
Chineezen en tegenwoordig ook door Inlanders in de af- 
deeling zelve wordt verbouwd. Do reede is goed, en zelfs 
do beste van geheel Banka to noemen. Dit zal dan ook de 
reden zijn geweest,*dat Muntok steeds de eerste haven 
geweest is. 

De stad bestaat uit 4 kampongs, een Chi- neesche wijk 
en een Europeesche wijk. Do Europeescho wijk is gelcgen 
op de heuvels, de Chineesche ligt aan zee, en do Inlandsche 
w甘ken, liggen hoofdzakclijk aan zee cn ter weerszijden 
van de kleino Soengei Muntok. 

De plaats telde in 1915 ruim 4100 zielen； nl.: 150 
Europeanon, 1375 Chineezen, 2350 Inlanders, 80 
Arabieren, 125 andero Vreemde Oosterlingen cn 150 
Orang Sekah. 

Velo Inlanders verhuizen naar de andere Pangkals of 
keeren naar hunne kampongs torug, omdat zij hier moeilijk 
meer een be- staan kunnen vinden. De Chineezen leiden 
als tokohandelaar en deelhcbber in de mijnen een dragelijk 
bestaan; de eigenlijke handel is in hoofdzaak in handen van 
enkele Chineezen; de Inlanders leven er van vischvangst 
(poe- katan) on wat vruchtenteelt. De huizen z可n, voor 
zoover niet aan Inlanders toebehoorende, van steen 
opgetrokken. 

MU NT WEZEN. De geschiedenis van het munt- wezen 
in Ncderlandsch-Indie is te verdeelen in twee tijdperken, 
het cersto gekonmerkt door een steeds grootor wordende 
verwarring en on tree! dering, het tweedo daarentegen door 
zoo'n rust en kracht, dat het daardoor zelfs gunstig afsteckt 
by hotgeen andere kolonialo rijken tor zelfder tijd hebben 
doorgemaakt. De scheiding tusschen do tweo tijdperken en 
tevens de oorzaak van den ommekeor is de Muntwet van 
1854 geweest, waarbij het munt- stelsel van Nederland ook 
in zijn Oostersche kolonien is ingevoerd. 

Naast talloozo klcinere gebreken en mis- grepon, dio 
het eersto tijdpork ontsieren, zyn in dio eerste 250 jaar drie 
kapitale fouten naar voren to brengen, dio als de 
hoofdoorzaken van den vcelal jammerlijkon toestand zijn 
aan to wyzon, namolijk het wanbesluit om do zil- veren 
standpenningen in Indie hooger te va- luceren dan in 
Nederland, de overstrooming van het land met 
ininderwaardigo pasmunt en 



794 MUNTWEZEN, 

do overmatige uitgifto van papiorcn geld. Hot ongeluk 
heeft gewild, dal do drie bcstanddcolon dor toenmalige 
circxilatie, do standpenningen, de pasmunt en het 
papioron geld, oik op zijn beurt, ja so ms zelfs 
tegelijkertijd door zoo'n hoofdfout zijn getroffen, zoodat 
geon uiGrcd- ding mogolijk was. Dio misgrepen hebbon 
het muntwezen in zulk ccn desolaton staat go- bracht, dat 
de ontwikkcling onzor Kolonien er ernstig door moest 
worden bcnadceld. Aan pogingen om in den 
schadelijken chaos orde en verbetering te brengen, heeft 
het niet ontbroken, doch ongelukkigerwijze vcrviel de 
hervormer bij het- herstellen van de eene fout weer in 
een andere, die min st ens even ernstig nadeol tocbracht, 
of wel hij miste do kracht. of do gelegcnheid do 
hervorming tot het cinde door to voeren. 

Men ontvangt wellicht het duidclijkst een indruk van 
de voortdurendc ellende van het eerste tijdvak, wanneer 
liet relaas dezer geschie- denis voor de eerste twee 
eeuwen gesplitst wordt over standaardmunt, pasmunt en 
pa- pieren geld en aan elk dezer drie onderdeelen van het 
muntwezen afzonderlijk een bespre- king wordt gewijd. 
Daarop volgt dan voor alle drie tezamen de periode van 
de hoogste verwarring tijdens het bestuur van den 
Gouver- neur-GJeneraal Van den Bosch, ten slotte afge- 
broken door den overgang tot de muntrcgeling van 1854 
onder leiding van den doelbewusten G.-G. Rochussen 
en daarna de gezonde toestand door de Muntwet van 
1854 in het leven geroepen. 
，Standqardmunt. Als_ eerste standaard munt, gangbaar 
in Nederlandsch-Indie, of beter ge- zegd op het eiland 
Java, is de Spaansche reaal te noemen, die reeds door de 
Portugeezen als zoodanig werd ingevoerd. Ook in 
Nederland was deze ziiveren munt bekencl en wel als 
wettig betaalmiddel op een waarde van 2 gulden en 5 
stuivers sedert 1594, 2 gulden en 6 stuivers sedert 1603, 
2 gulden en 7 stuivers sedert 1606 en 2 gulden en 8 
stuivers sedert 1622. Het gewicht van dezen 
zoogenaamden reaal van achten bedroeg 17 Engels 25 
asen en het gehalte 11 penningen 2| grein, zoodat hij 
25.306 gram fijn zilver bevatte. De Oom- pagnie van 
Verre, opgericht in 1594, voerdo deze munt in navolging 
der Portugeezen in Indie in, als de meest geschikte voor 
het ver- keer met Oostersche volken en aanvankelijk in 
groote hoeveelheden, omdat Europeescho goederen er 
niet gemakkelijk te plaatsen waren, zoodat de heen-
lading der naar Indie uitzei- lende schepen in hoofdzaak 
wel uit con tan ten en dan in den vorm van Spaansche 
realen moest bestaan. 

Door dezen uitvocr op groote schaa] onder- vond men 
reeds v66r de oprichting van de Vereenigde Oost-
Indische Compagnie, datee- rende van 1602, 
moeilijkheid de benoodigde hoeveelheid in Nederland te 
verkrijgen. Do Compagnie te Amsterdam en daarna ook 
die 铃 Middelburg verkregen daarom op huar ver- zoek 
de bevoegdheid zelf realen te laten slaan °P de Mun ten 
te Dordrecht .en te Middelburg, 笋8t in grootte, gewicht 
en gehalto gelijk aan den Spaanschen, maar spoedig 
reeds werd 竺n reductie van ongeveer % op het fijn 
gilver aangebracht, uit overweging dat do Spaansche 
reaal ook meestal niet meer bevatte. 

 

Dozo nieuwo roalon waron in Ncdorland niet 
gangbaar, doch uitsluitond bestomd om als 
negotieponningen voor Indio to dienon. Hoewol do Oost-
Indische Oompagnie echter, met het oog op do 
moeilijkheid, waarin zy verkeerde de benoodigdo 
contanton in do oor- spronkclijko Spnanschc realen naar 
Indie to zenden, krachtig poogde dozo niouwo realen in 
gang te doon vindon, is dit toch niet mo gon gelukkon. 
De Spaansche reaal van achten liet zich niet vordringon 
en bleef zoodoendo tot hot oind der 17de ecuw de rekon 
ingseen heid. totdat de rijksdaalder die functie overnam. 
Het publicke, zoowel als het handelsverkeor was 
derhalve gebaseerd op den Spaanschen reaal en ook do 
bocken der Indischo kantoren van de O.-I. Compagnie 
werden daarin ge- houden, zij werden echter afgesloten 
in guldens van 20 stuivers op den voet eerst van 47, daar-
na van 48 stuivers = 1 reaal. 

Alhoewel de gulden deslijds in Nederland slechts een 
denkbeeldige munt was, gold hij toch, in elk geval in de 
proyincie Holland, als rckeningseenheid en omdat de 
Spaansche reaal op grond zijner innerlijke zilverwaardo 
en gangbaarheid in Nederland steeds in Ne- derlandsche 
guldens omgerekend kon worden, bestond er dus in deze 
periode een vaste ver- houding tusschen de Ind ischo 
rckeningseen heid, den Spaanschen reaal, en do 
Nederlandsche, den gulden. 

De invoering van Nederlandsche landsmun- ten, 
sedert 1622 in Indie in omloop gebracht, en de begrips 
ver warring, die voorzat bij do be paling der waarde dezer 
munten, wanneer zij aldaar maar eenmaal aangekomen 
waren, maakten echter aan deze vaste verhouding een 
eind en werden zoodoendo de aanleiding tot de vele 
tegenstrijdigheden en verwikkelin- gen, die "twee ecu 
wen lang op muntgebied aanhidden. Uit de groote 
voorliefdo, die do oosterlingen voor zilver, zoowel 
gemunt aid ongemunt koesterden, Jeidde men af dat hot 
zilver in Indie mecr waard was dan in Nederland, zoodat 
ook een reaal in Indie niet maer dezelfde waarde kon 
hebben als in het Moe- derland. Naast dit wanbegrip, ten 
aanzion van munten, in Nederland zoo wel als in Indie 
gangbaar, was de groote dwaling echter, dat men die 
hoogere waarde van den reaal uit- drukte in zijn 1/48 
gcdeelte, den stuiver, door te bej)a]en, dat de reaal bij 
aankomst in Indie niot nicer 48, doch 60 stuivers waard 
was. Men- hield er dus geen rekening med。，dat indien 
aan het zilver en den rcaa] ii) Indie werkelijk een hoogere 
waarde ware toe tc ken- nen, die appreciatio dan tocli ook 
aan het ojjderdee], den stuiver, moest ten goede komen. 
Het gcvolg was nu, dat het verkccr met twee stuivers te 
docn kreeg, ten eerste den tast- barei) of “zwaren", 
waarvan 48 ovcreeukoin- stig het muntstclsel gelijk 
waren aan een reaal, en verder een dejikbeeldigen 
“lichlen" stuiver, waarvan de reaal, tengevolgc van zijn 
hoogcro valuatie, er 60 vertegenwoordigde. De eeno 
stuiver verhield zich dus tot den anderen ah 1 tot P/4, 
hetgeeii een bron van ver warring is geweest tot in de 
19de eeuw toe. 

Om hi het gebrek aan grovere munt te voor- zien, dat 
ontstond tengevolge van den sterke- ren uitvocr dezer 
munt in ver band met de 
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circulatie van minderwaardigc kleinero munt on den 
boporkten aanvoer van roalen, werden geleidolijk ook 
allorlei andore Nedorlandscho zilveren munten in 
omloop gobracht tegen een waarde, in stuivers 
uitgedrukb, die tel- kens wed er gewijzigd word en 
waarbij dus steeds weer uitgegaan word van hetzolfde 
wan bogrip van hoogere valuatie en dan uitgedrukt in het 
ondcrdeel, waardoor bij elko nieuw in- gevoerde 
Ncderlandscho munt de verwarring wel mocst 
vermeerdoren. 

Zoo kwamen de Leouwendaalers, in Indie Kronen 
genoemd, in circulatie, in 1615 矗 40 stuivers, in 1639 d 
48 stuivers, hoewel 40 stui- vors in Nederland nog steeds 
aan zoo'n Leeu- wcndaaler gelijk bieven. De reaal van 
achten, in Nederland 48 stuivers, gold in Indie evenzeer 
60 stuivers als de kruisrijksdaalder, hoewel do laatste in 
Nederland weer met 50 stuivers gelijk stond (plakkaat 
van 10 Maart 1640). 

Naast deze munten, uit Nederland inge- voerd, bracht 
het Bestuur in Indie omstreeks 1640 Bataviasche Kronen 
of realen in omloop op den voet van 48 stuivers, die het 
zelf had laten slaan. Doch reeds in 1647 werd tot de 
intrekking daarvan weer overgegaan, ge- deeltelijk omdat 
zij op groote schaal nage- maakt bleken te wordon, doch 
vooral, omdat de Regecring in Nederland in deze 
aanmun- ting een onwettige daad van het Indisc he 
Bestuur meende to moeten zicn. En toen de Rcgcering in 
patria door dit voorval meer aandacht aan het muntwczen 
in Indie ging sc hen ken, volgde aldra ecn voorschrift 
over de munten, welke aldaar gangbaar zouden. mogen 
zijn, met bijvoeging van do waarde, waai'tegcn zij van 
hand tot hand zouden mogen gaan. Dio waardc was 
eehter veel lager, dan die welke nu reeds 10 jaren op 
gezag van het Indischc Bestuur had gegolden en vree- 
zendc, dat bij ecn lagere valuatie al de grovo zilveren 
munt binnen kurten tijd door uitvoer zou verd wijnen, 
bcsloot het Indische Bestuur den last betreffendc de 
gangbaarheid wel, doch ten aanzien van den koors niet 
uit te voeren. Op goede gronden, die zij spoedig daarop 
zoozeer zou vei'loochenen, handhaafde ccliter de 
Regccring in Nederland haar stand- punt, dat de hoogerc 
valuatie in Indic een niisdag was en slechts i m agin a ire 
winst gaf. Ten slottc rnocst het Indischc Bestuur wel 
bukken en ii) J652 ging het dan ook bij plakkaat van 4 
Mei over tot de reductie, die op den volgonden voet 
voorgcschrevon was: Rijks- daalder = 52 stuivers, rcalcn 
van achlen en kruisdaaldera = 50 stuivers, 
leeuwcndaalcrs = 42 stuivers, ducaten = 63 stuivers. 

Het Indischc Bestuur boog voor ecn oogen- blik zclfs 
zoo ver het hoofd, dat het in de pu- blicalio verklaardc, 
dat do waarde der mun- ten ton nadeelo van do O.-I. 
Compagnie en van de burgerij opgozet was. Doch al heel 
spoo- dig ging het wed er eigen machtig ingrijpen： 21 
Mei 1652 of nog geen 3 woken later worden de rcalcn, 
kruisdaaklers en provinciale daal- ders allo gdijkclijk op 
51 stuivers gesteld, tcrwijl 26 Augustus daarop do 
vorschillendo pas aan den omloop onttrokken en tot bil- 
joen vcrklaarde munton weder gangbaar gc- maakt 
warden. En daarnevena zond het memo ric op mcmorie 
naar de Bewindhebbers in 

Nederland, om te betoogen, dat de Iago valua- tio nadeelig 
voor Indie en do O.-I. Compagnio was, cn dat daardoor het 
ruilmiddel uit het land verdween cn de hand cl kwijnde. 
Langon tijd zonder succes, doch cinddijk wankelde het 
Bestuur in Holland en had het ten slotte de zwakheid, om, 
hoewel het nog cens uit- drukkelijk, verklaardc principieel 
van inzicht to verse hillen, aan Go u vern eur- Generaal en 
Raden in Indie ten aanzien van de valuatie do vrije hand te 
laten, omdat deze het land en de bewoners beter kenden en 
de praktijk iets anders scheen te leeren dan de theorie, 
welke men in Nederland voor do ware hield. 

Op een plakkaat, waarbij de koers der mun- ton weer 
werd opgezet, behoefde men toen niet lang meer to 
wachten: 27 Mei 1656 werd de waarde van provinciale 
daalders, realen van achten en van Brabantsche 
kruisdaaldera weder op 60 stuivers geateld, de 
leeuwendaaldera of Kronen op 48, terwijl allo andere 
munten weder niet gangbaar werden verklaard, als bij het 
plakkaat van 4 Mei 1652. Na hevig tegenstribbelen deed de 
Indische Regeering, hoewel naar hare meening het nut der 
hoogere valuatie daardoor geheel te niet gedaan werd, van 
haar kant 4 November 1658 deze con- cessie, dat ook de 
onderdeelen der grove zilveren munten, namelijk de 
schellingen, dub- beltjes en stuivers, op een hoogere 
waarde werden gesteld, respectievelijk van 71/2, 2

x/2 en P/t 
stuiver. 

Het is duidelijk, dat dit compromis van 1658, waarop al 
het geschrijf en de wrijving van een 20-jarige periodo was 
uitgeloopen, onbevredigend moest zijn. In Nederland 
achtte men de hoogero valuatie der grove munt on- juist, in 
Indie daarentegen die van de onderdeelen ；gaf de 
invoering van de nieuwe koersen reeds aanleiding tot 
„kijven en vechten**, zooals gememoreerd werd, ook 
daarna kon. het verkeer niet tevreden zijn met een denk- 
beeldigen lichten stuiver naast den bestaanden zwaren, 
tastbaren, waarvan het uiterlijk en gehalte onveranderd 
gelaten werd. 

Verwarring kon niet uitblijven en zij moest wel grooter 
afmetingen aannemen, toen ge- leidelijk meer on meer 
andere munten in omloop werden gebracht. Tot dusver gold 
de rea al nog steeds als stand penning, dock nu werd hij 
geleidelijk verdrongen. In 1678 vin- den wij hem het laatst 
vermeld als de munt, waarin booten konden voldaan 
worden. Van don rijksdaaldor, die eerlang zijn plaats zou 
inneinen, wordt 25 jaar tevoren voor het eerst go wag 
gomaakt. Hij gold 60 zware en 75 lichte stuivers. Maar ook 
de zilveren rijder of du- caton verschoen nu nicer 
regelmatig in de circulatio. Hoewel hy aan fijn zilver 
slechta 30.5 gram bovatte, werd hij toch gelijkgesteld 
metrijksdaalder of 36.5 gram fijn zilver, namelijk op 90 
stuivers, een duidelijk bowijs, hoe stclselloos bij de 
valuatio werd te werk gegaan. Maar nog sterker kan de 
verwarring blijkon uit do hulpolooze verklaring van 1680 
van Gouverneur-Generaal en Raden, dio zelf de 
verschillende waarden hadden vastgesteld, dat zij mot hot 
omrekenen van gouden en zilveren munton niot meer 
terecht konden, waarom zij aan de Rcgeering in Holland 
om eon duidelijk tabelletje, waarin zij dus do waar- 
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don konden nazien, verzochten, hetgeen hun welwillend 
verstrekt word met nog eenige reken- boekjes en tafels 
bovendien. 

Over de onzinnige valuatie van den dukaton op 90 
stuivers wenschte men, zelfs mot inacht- neming van de 
plaatselijke ervaring van de Indische Regeerders, in 
Holland toch niet heen te stappen, en dientengevolge 
moest de waardo 12 Augustus 1682 teruggebracht 
worden op 75 stuivers, hetgeen ten minste niet veel meer 
verschilde van de hoeveelheid fijn zilver van li/4 
rijksdaalder, die daarmede gelijk stond. Van den 18den 
September van dat jaar ging het Indisch Bestuur tot de 
intrekking dezer nu op 75 stuiver gevalueerde ducatons 
over op den hoogeren voet van S2% stuiver, dock reeds 
den 24sten van diezelfde maand werden ze weer in 
omloop gebracht, omdat gebrek aan niilmiddeJen 
ontstond. In September 1686 werd weder een nieuwe 
proef genomen: nu werden de gewone ducatons, 
voorzien als een nieuw merk van een klein ruitertje, naar 
links rgdende, in omloop gebracht tegen een koers van 
12 in plaats van 11 schellingen als tot dusver. Doch den 
22sten Februari 1692 werd deze variant al weer 
ingetrokken. De oude ongestempelde ducatons bleven 
tot 1700 gang- baar k 11 schellingen, doch stegen toen 
plotse- ling tot 13 schellingen of 97^2 lichte stuiver. 
Voor het binnenlandsch verkeer nam do Re- geering in 
Holland ook met deze valuatie weer genoegen, doch zij 
stelde toch deze beperking 整7 Juli 1719), dat voor den 
aankoop van een wissel op Holland de waarde der 
ducatons op niet booger dan 11 schellingen mocht 
gesteld worden. Maar ook daarin kwam weer spoedig 
wijziging; de Compagnie kreeg van de Staten-Generaal 
de bevoegdheid ducatons, uit- sluitend ten behoeve van 
het verkeer in Indie, aan te munten, doch was onder de 
verplich- ting deze nieuw ingevoerde munten steeds aan 
te nemen tegen den koers, waarop zij een- maa] 
gangbaar waren geweest, d.w.z. dus 13 schellingen. 

Toen deed de Indische Regeering eens een verstandig 
voorstel: zij wilde bij invoering der nieuw geslagen 
ducatons de oude intrekken. Maar hiervoor waren de 
Hollandsche be wind- hebbers weer niet te vinden ； zij 
handhaafden zelfs de onderscheiding, dat de oude, 
ongeveer evenveel zilver inhoudende, ducatons door de 
Indische Bestuurders slechts all schellingen, tegen de 
nieuwe a 13 schellingen, mochten aangenomen worden, 
aan welk voorschrift men zich in Indie intusschen al 
spoedig niet meer hield. Oude en nieuwe werden door 
elkaar, ook voor wissels op Holland, h 13 schellingen 
aangenomen. 

Behalve de bovenvermelde munten van Ne- 
derlandschen oorsprong circuleerden op Java ook nog 
diverse ropijen, die in de tweede helft der 17de eeuw op 
een waarde van 24 zware of 30 lichte stuivers werden 
gesteld. Doch met de zgn. Soeratsche (nl. te Suratta 
geslagen) ropijen veroorloofde men zich in h,呼 laatst 
dier eeuw buitensporige manipula- ti&p： eerst voorzag 
men in 1693 een honderd- duizendtal van het merk van 
het kleine rui- tertje, naar links rijdende en verklaarde 
deze Joor 28, zware stuivers gangbaar, tegenover de oude 
a 24. In 1699 werd echter aan de oude, 

ongestempelde, een nog hoogero waardo, nl. van 30 
zware stuivers tocgekend, totdat in 1700 gestempelde en 
ongestempelde weer ge- lijkelijk op 30 zware stuivers 
werden gevalueerd. 

Al meer ropijen, uit diverse streken afkom- stig, 
drongen geleidelijk in de Indische circu- latie door, 
zoodat in 1755 zelfs 13 soorten gangbaar waren. 
Prijzenswaardig was ongetwijfeld de goedc wil, die 
voorgezoten zal hebben by het besluit van 23 Mei 1735, 
om den ropijen- omloop te beperken tot de Soeratsche, en 
even- zeer van dat van 6 Mei 1755, waarbij alle an- dere 
ropijen, die ondanks het bepaalde in do circulatie waren 
binnengealopen, in te trek- ken op den voet van 27 
stuivers. Maar hoe onbevredigend was niet do afloop: bij 
plakkaat van 10 October 1758 reeds werden al de pas 
veroordeelde ropijen weer gangbaar verklaard op een 
waarde van 27 stuivers. 

In de tweede helft der 17e eeuw ontmooten wij naast 
de groote verscheidenheid van zilve- ren munt ook 
gouden munten van nationalon en vreemden oorsprong, 
die met dezelfde stel- selloosheid als de zilveren 
getolereerd werden- Particulieren en later ook de 
Compagnie zelve zonden Nederlandsche gouden munten. 
Daar- nevens werden 14 April 1673 Japansche gouden 
kobangs gangbaar verklaard op een waarde van 9, 16 
Februari 1679 van 10 rijksdaalders. Ook Japansche 
gouden itzeboes (zgn. boon- tjes) circuleerden it 2:/2 
rijksdaalders, en werden 24 Juni 1690 ter onderscheiding 
van nagemaakto voorzien van een apart merk in den vorm 
van een overeind staand leeuwtje, naar links zien- de. 
Toen Japan echter de kobangs verving door andere, 
uiterlijk gelijksoortig, doch met 30 % lager gehalte en 
toen zelfs het opgeslagen merk der Indische Regeerin g, 
dat garantie voor de echtheid moest geven, daarop 
nagemaakt werd, geraakten deze Japansche gouden 
munten geleidelijk in onbruik. 

Dit was do Regeering editor eon aanleiding om voort 
te gaan met Nederlandsche gouden muntstukken in 
omloop te brengon. Eorst kwamen de ducaten, op 2 
Rijksdaalders gevalueerd, daarna in 1686 eon partij van 
20.000 stuks met een merk B voorzien, dio 2x/4 rijks- 
daalder moesten gelden. Hiervan arriveerde 29 Januari 
1700 nog een partij van bijna 50.000 stuks, doch don 
13den April van dat jaar worden aHe B‘8 ingetrokken, 
zoodat voortaan alleen ongestempelde, doch volwichtige 
mochten circulecren tegen een prijs van J 8 schel- lingon. 

In 1701 word het echter ton aanzion van do circulatie 
van gouden munt weer veel ergor; alle Hollandsche, maar 
ook Venetiaansche, Hongaarsche on andero Europeesche 
ducaten werden als wettig betaalmiddel toegolaten, mits 
zij slechts een gowicht van 2 ongels 7 azen hadden. En do 
Indische Kogcering zc】f ontzag zich in 1730 niet daarbij 
nog een partijtjc van 8000 crusados, tot een koors van 61/2 
rijksdaal- der, in omloop te brengen, dio zij van do Ka- 
mer van Zeeland ontvangen Jiad en waarmedo zij 
eigenlijk niet good raad wist. 

Zoo steeg de ver warring in het midden der 18e eeuw 
ten top: tallooze vorschiHende, in- en uitheemsche 
gouden en zilveren munten waren naast elkaar in omloop, 
allo zonder veel onder- ling vorband op een hoogere dan 
hun go wo no 
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muntwaarde gesteld, zoodat do omrokening van de ecne 
in de andero mu nt geen gemak- kelijke zaak was. 
Voortduronde verminkingen en vcrvalschingen, door 
bedroiging mot do dood- straf zelfs niot te keeren, 
maakten de circu- latie des to slechter, en dat er zoo 
weinig sohrif- turen uit dezen tijd datecren, waarin de 
nood- zakelijk bostaand hebbende klachten zijn vast- 
gelegd, moot alleen als een gevolg daarvan bc- scliouwd 
worden, dat men destijds niet gewoon was de publieko 
zaak in het openbaar to behan- delen. Alleen in de 
“Consideration over den tegenwoordigen staat van de 
Nederlandsche Oost-Indische Maatschappiin, in 1741 
door Van Imhoff opgcsteld, vindt men daarvan een 
weerklank, en wordt bv. het onderscheid tusschen zwaar 
en licht geld aan een scherpe critiek onderworpen. Ook 
pleitte hij voor do toekenning van muntrecht aan het 
Indische Bestuur, in dezen zin, dat de munten alleen in 
het Indische verkeer zouden gebruikt kun- nen worden, 
zoodat de circulatie in het Moe- derland daar nooit 
bezwaar van zou kunnen ondervinden. 

Van Imhoff, Gouverneur- Generaal gewordon, was in 
de gelegenheid in den warwinkel wat orde to scheppen, 
doch ongelukkigerwijze hcb- ben de maatregelen, die hij 
nam, geen verro strekking gehad. Wei we rd 19 Juli 1743 
het lichte geld afgeschaft, doch alleon als admini- 
stratieve maatregel in boeken en rokeningon, zoodat het 
weinig invloed op het verkeor had. Ook we rd 28 
Februari 1744 een Munt to Batavia opgericht, niet 
krachtens vergunning van de Staten-Gencraal, maar op 
grond van eon contract, 13 November 1743 met den 
Soesoehoe- nan gesloten. Daar zouden nu nlloreerst Dor- 
hams of Javaansche ducaten geslagen worden, iets 
zwaarder en van iets beter gehalte dan de Nederlandsche 
ducaten, zoodat zij 3 % moor fijn goud zouden bevatten. 
Zij zouden tegon 4 ropijen uitgegeven wordon. Doch 
doze „dor- ham djawi” schijnt weinig opgang gemaakt te 
hebbeu, de Re geo ring liet het eerste jaar (1745) wlechts 
7212 stuks slaan, hot publiek, dat daar- too ook do 
bevoegdheid had, in hot geheol niota. 

Als twecde proof volgdo 17 Februari 1747 een 
aanuiunting van zilveren dinars, van den- zelfden 
muntslag als do gouden dorhams, doch in gcwicht cn 
gchalto overeonkomendo mot do SocratHcho of nicest 
gangbaro ropijen. Zijn waar- do word op 30 zwaro 
atuivers gosteld, doch ook van dezo munt, dio bovondion 
spoedig na- gemaakt word, was hot succos goring. Do 
Munt kon dan ook liaur koston niet goedinaken on do 
opvolger van Van Imhoff vond hot hot boste haar in 1751 
torstond maar to sluiton. 

Weor volgdo ecu maatregel, dio principieol wel ver bo 
to ring had kunnen brongon, indicn zij maar met kracht 
on vor gonoog ware door- gevoerd. Bij besluit dor 
Zevontionen dd. 15 October 1766 word de bcrekoning 
naar Indisch geld afgeschaft ei) ver van gon door don 
maat- staf van den Ncdcrlaiidachon gokartoldon du- 
caton van 6()stuivera, doch alleen voor de no- 
golicbockon van de O.-I. Ooinpagnio en niet voor den 
ornloop, die aan con hei'vorming in dicn zin zoozecr 
behoefto had. 

Bij rcsolutio van 6 Novombor 1764 word do Munt 
wed or publiok opongesteld, eorst alloon voor 
aanmunting van don uit do resolutio van 

17 Februari 1747 reeds bokenden gokartelden zilveron 
derham Javasch of zgn. ropijen, doch daarna were! ook 
toegestaan dubbele on twoo- dubbclo gouden ropijen to 
laton slaan. Weder- om echter werd van do faculteit 
weinig gebruik gemaakt, terwijl talrijke nagemaakte in 
om- loop kwamon, zoodat 15 Januari 1768 of vier jaar 
later de gouden ropijen weder ingetrok- ken werden en de 
aanmunting van do zilveren gestaakt. 

Hoewel Bewindhebbers bij schrijven van 7 October 
1769 het slaan van gouden munt in Indie voortaan 
nadrukkelijk verboden hadden, gingen Gouverncur- 
Generaal en Raden er in 1782 toch weder rustig toe over. 
Zoowel voor henzelf als voor het publiek werd de Munt 
weder opongesteld ter aanmunting van gouden on zilveren 
ropijen. Doch daar op 5 November of 6 dagen na de 
openstolling zich nog nie- mand had aangemeld, besloot 
men het gehalte te verlagen en van 20 op 19 karaat te 
brengen, waardoor echter al even min gegadig- den 
kwamen opdagen. Toen reeds in 1795 geconstateerd 
moest worden, dat de gouden specien van 5 en 10 
rijksdaalders uit den om- loop verdwenen waren, terwijl 
niemand nieu- we gouden munststukken liet aanmaken, 
deed men in 1801 nog een stap verder op den weg der 
muntverzwakking door het gehalte van 19 op 18 karaat te 
verminderen, terwijl de nieuwe munt toch gangbaar zou 
zijn als de vroegere van beter allooi. 

Naast aanmunting werd herhaaldelijk een bykomstig 
middol beproefd. om in het verkoer do aanwezigheid van 
de noodigo grove specie te verzekeren: de uitvoer van 
ongemunt of gemunt goud en zilver werd telkens weer op- 
nieuw tegengegaan of verboden. Het toltarief van 1 
Januari 1623 belastte dien uitvoer reeds met 20 %, terwijl 
het aan alien uit Indie ver- trekkenden verboden was edel 
metaal med6 te nomen. Zij hadden dat om te wisselen in 
wissels op Holland. Het eerste, meer alge- meono verbod 
dateert echter van 24 April 1700, toen do uitvoer van 
zilver, in het bij- zonder naar China, geheel verboden 
werd. Ten slotto werd alle uitvoer van goud en zilver 20 
September 1782 verboden en hoewel het verbod 
respoctievolijk in 1784, 1788, 1795, 1796 en 1801 word 
vornieuwd, bleek de onvoor- waardelyko hand having 
ondoenlijk, ook al omdat ter botaling van in Indie 
ingevoerde waren zoo dikwijls consent moest gegeven 
wordon tot export van de tegenwaarde in munt- specio van 
edel metaal. 

Ten slotte bohoefdon ook doze consenten niet meer 
gegoven te worden, om do cenvoudige reden, dat allo 
zilvoren on gouden munt roods uitgevoerd was. Hioraan 
was niot zoozeer de circulatio van gebrekkige pasmunt 
schuld, dan wel do sterke uitgifte van papieren geld, waar- 
over hierondor zal gehandold worden. 

Hot Engelsche tusschonbostuur vond eenigo jareu 
lator dan ook do gouden on zilveren mun- ton verdwenen. 
Strevendo naar vorbetering maakto het don zilveren 
Spaanschen mat of piaster tot standpenning (26 October 
1811), dien het cchtor in 1813 vorving door den Java ropij, 
een kolonialo munt, dio te Soerabaja gcslagon word on 
gangbaar vorklaard op cleh voet van 30 stuivors por ropij. 
Do koers van 
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a He andere munten werd naar doze stand penning 
vastgcsteld volgens den marktprijs, zoo- als dio in het 
officieele nieuwsblad we rd gc- publiccerd. 

Het Engelsche tusschenbestuur was cchtor van korten 
duur en heeft ook al daarom geon diepgaande verbetermg 
kunncn brengen. Het Nedcrlandsch gezag werd wcder 
hcrsteld en dat stichtte opnieuw een miuitverwarring, nog 
erger dan dio van de voorafgaandc twee eeuwen. 

Vol goedo bedoelingen werd hot vraagstuk der 
muntregeling tot een onderwerp van stu- die gegeven a an 
Elout, van der Capellen en Buyskes als Commissarissen-
Generaal. Het Departement van Kolonieii stclde daama 
eon instructie op, welke vervat is in het schrij ven van den 
Directeur-Generaal van het Departement voor de zaken 
van Koophandel en Kolonien, staatsraad J hr. J. Goldberg 
dd. 12 Maart 1816, a an Commissarissen-Generaal 
gericht. 

Uit deze voorschriften kon onuiogelijk hot heil 
geboren worden. Ten aanzien van do grove munt huldigde 
men al dadclijk weder het oudo dwaalbegrip, dat zoovee
】 ver warring gesticht had, der hoogere valuatie van het 
zilver in do Indische circulatie, en drukte dat wcer uit door 
die munt meer onderdeelen toe te kennen, dan zij kon 
bezitten. Goldberg ging uit van het K. B. van 8 November 
1815 no. 39, waar- bij de gulden, op Java te munten en 
bestemd voor de Indische circulatie, als volgt were! 
vastgesteld: gewicht 6 engels 2 723/so azen, gehalte 9 
penningen 2l/3 grein. 

Tot dusver was de gulden in Indie onbekend 
gebleven, alleen de scheepjes-gulden van 22 April 1803 
was, eerst als 24 Indische stuivers, en sedert 14 October 
1803 als 30 stuivers in omloop gekomen, doch had geen 
burgerrecht kunnen verkrijgen. Nu echter werd deze gul-
den, in de plaats van den rijksdaalder, Spaan- schen mat 
of ropij, bij publicatie van 14 Ja- nuari 1817 de rekenmunt, 
maar met inacht- nemiiig van de als vaststaande 
aangenonion stelling, dat zilver in Indie 20 % meer waard 
was dan in Europa. De Nederlandsche gulden moest 
daarom in Indie 24 stuivers waard zijn (de eenheid werd 
weder geproclameerd 24/20 te bezitten) en dit verschil van 
4 stuivers vond Goldberg in het gehalte. 

Weer sukkelde men op den ouden voet voort tot du 
Bus de Gisignies, als Commis- saris-Generaal opgetreden, 
opnieuw een betcro richting aangaf. Bij zijn muntregeling 
van 18 Februari 1826 brak hij kordaat met het zoolang 
gehuldigde denkbeeld, dat in Indie de zilveren munt meer 
waarde moest Jiebben dan in Nederland en maakte hij den 
Neder- landschen gulden van 200 azen fijn en met een 
gewicht van 7 engels troy tot standpon- ning ook voor 
Indie. Maar doarbij bleef het, een krachtige verbetering 
van den omloop zelf werd niet ter hand genomen en zoo 
bc- reikte men feitelijk zonder con circulatie van grovf 
munt het tijdperk van Van den Bosch, waarin de 
verwarring op muntgebied haar top punt zou be re i ken. 
Q Pasmunt. De eerste Hollanders, die op Java 
aankwamen-nadat in 1594 de Oompagnie van yerre was 
opgericht, troffen aldaar geen an- dcre circuleerende munt 
aan dan den koperen 

caixa of caxa genaamd, ter grootto van den Hollandschcn 
duit, doch half zoo dik. Zij gingen in snoeren van 200 
stuks ondor do bena- niing van een satta van hand tot 
hand, 50 eatta hcette een fardo, 10 farden cen catty do 
caxas, cn dat stond oorspronkelijk in ruil- waarde gelijk 
met 8 reaien van achtcn. Deze munten, in de wandcling 
cassies of later ook pitjos genocmd en die zich tot in het 
laatst dor 18o eeuw gchandhaafd hebben, hadden in het 
verkeer geen onvoranderlijko waardo en waren 
overvloedig of schaarscher aan wezig al naarmato het 
handelsvcrkecr met Ohina, vanwaar zij geimporteerd 
werden, al of niet aan belemmeringen onderhevig was. 
Vandaar, dat do O.-I. Oompagnio cr reeds spoedig op 
bedacht was, deze munten als kwado pennink- jes te 
verdrijven, welke zuivering zij van 1617 af stelselmatig 
ondernam door gcregelden aan- voer van Nederlandsche 
stuivers, dubbelo stuivers, schellingen (6 stuivers), 
stoters (2 stuivers 8 penningen) en Groninger flab ben (8 
stuivers). 

Aangezien echter de uit Nederland aange- voerde 
zilveren pasmunt veelal slccht van gewicht en gehalte 
was, begon do goede vol- wichtigc grove munt spoedig 
opgeld te docn en uit den omloop te verdwijnen. Tevens 
nam de Indische Rcgeering van liaar kant maat- regelen, 
waardoor de zuivering van de pas. muntcircul&tie, dio 
met den aanvoer van Nederland sche kleine munt beoogd 
was, onbo- rcikbaar moest worden. Zoo gaf G.-G. Hen-
drik Brouwer 7 Juni 1633 aan ecn paar Ohi- neezen uit 
Batavia concessie om uit lood, dat hij hun leverdc, cassics 
te maken, op zulk een voet bovendien, dat do Engelschen 
terstond tot een winstgevende namaak overgingen en het 
land met de looden cassies overstroomden. Daarop ging 
het Indische Bcstuur zclf over oin cassies in koper te latcn 
vervaardigen en droog daarnevens in Augustus 1644 nog 
aan een Ohinees de aanmunting op van koporon halve en 
kwart stuivers. Van het zuiver liouden (1 cr circulatie kon 
toon wel geen sprakc meer zijn. 

Intusschen waren de grove zilveren Diuiitcn in het 
Indische verkeer op ecu hoogcro waar<l<) gevalueerd en 
was Jiet vraagpunt ontHtaan, of in verband daarmede ook 
niot de ondcr- dcelen in den vorin van de toen in Indie 
circuleerende zilveren Ned. pasin unten opgezet moesten 
worden. Het B(；stuur ii) Nederland meende, dat dit ecn 
noodzakelijk gcvolg jnocst zijn cn steJde de schellingen 
oj> 7*/2 stuiver, de (1 ubboJtjos op 2*/2 Htuiver cn ciikclc 
stui- vqrs dicnovcrcenkomstig vast. fJc Indischo Regee 
ring echtor achttc hierdoor het n ut der gelieelo hoogere 
valuatie illusoir gcmuakl ging niet dan na hevig 
tegenstribbelen bij plakkaat van 4 November 1658 tot (lc 
invoc- ring dozer waard ebepaling over. J let gekijf en 
gcvecht, dat daarvan volgens hare berichtcii het> gcvoJg 
was, maakte lict, naar haar mec- ning, noodzakelijk 
terstond, (9 November) ccn nieuwe pasmunt, in te voeren 
cn als zoo<lanig verschenen nu stukjca getrokken 
koperdraad, met aan do uiteinden eon opgcslagen merk, 
in omloop onder den naam van tangen. Ondcr voorgeven, 
dat hierdoor de „ontsteldc ge- meenle" tot rust was 
gekomcn en dat het toch maar munten van zeer geringe 
waardc waren, 
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trachtto de Indischo Rogccring hot Bostuur in het 
moederland met doze nicuwigheid to ver- zoenen, 
hetgeen haar in zoovorro ook gclukto, dat do 
Bewindhebbers geen bezwaar tegcn deze ruilmiddelcn 
maakten, mits slcchts niot meer in omloop gobracht werd 
dan strikt nood- zakelijk was. Toen het Japansche kopor, 
dat voor do tan gen gebruikt werd, to bros bleek, word de 
grondstof 28 Mei 1660 ver van gen door tin. De 
ruilwaardo blcof echter, evcnals bij do invoering, 
gehandhaafd op den voet van 4 tan gon = 1 stuiver. Later 
daalde de koers tot 5 voor een stuiver en omstreeks 1690 
vor- dwenen zij geleidolijk uit den omloop. 

Reeds lan gon tijd zone! de Re gee ring in het 
moedorland, hoo dikwijls daarom ook van Indische zijde 
verzocht werd, geen Neder- landsche koperen munt nicer 
af, zoodat Indie, wat haar pasmunt betrof, op zichzelf was 
aangewezen. Pitjes of cassics vormden het 
hoofdbestanddeel dcr circulatie； de koperen en tinnen 
taugen, die bovendien geen lang leven haddon, konden 
moeilijk een goede aan- vulling genoemd worden. Het 
slaan van eigen munten schijnt aan de Indische Regeering 
strikt genomen verboden geweest te zijn, hoewel zij 
daartoe, zooals wij zagen, feitelijk toch wel eena 
overging. Ook in 16G4 werd de aanmaak van pitjea in 
begin sei aangonomen, dock ten slotte zag mon er weer 
van af om op deze wijzo in de behoefto aan pasmunt to 
voorzien en greep men naar een andor middel, den invoer 
van vreemdo munt. Dicntengevolge deden G Mei 1G6G 
Pcguso cassiea, van Coromandel af- komstig, haro 
intredo in do Indischo circulatie, 24 December 1699 
gevolgd door Japanscho dito's, beide op den voet van 10 
stuks = 1 zware stuiver. 

Vervalsching van de koperen muntstukken blecf nict 
uit en in 1713 was de circulatie zoo slccht gcworden, dat 
bij plakkaat van 27 Juni bepaald werd, dftt voortaan 
allcen goedo Japansche koperen kasjes gangbaar zouden 
zijn. De vraag, d io daardoor in Japan naar dezo munten 
voor uitvocr naar Indiu ontstond, deed hen (laar in prijs 
Htijgen en de aanvoer in Indie begon moor en nicer to 
lijden onder het kos- ten bezwaar. Opnicuw wend de men 
zich tot het moederland om hulp en ditmaal met meet 
HUCCCS, want 26 Juni 1724 kondon Nederland- 8chc 
koperen duilcn in omloop worden ge- bracht, die 
gungbaar zouden zijn als vior dniton =een stuiver. 

Toen doze duiton nog nauwolijks een enkel jaar in 
omloop geweost waren, begon do Ro- geering reeds 
govaar daarvan to duchten voor do circulatio van do 
zilvoren munton, waarin clandestien aangevoerde duiten 
omgewisscld zouden worden en dio dan door uitvocr het 
land zouden vcrlutcn. Daarom warden allo duiten per 
ultimo Januari 1726 weder ingotrok- kcn. Het block 
echtor, dat hot vorkcer cen muiitstuk als do duiten niot 
meor zou kunnen niissen en tor tegemoetkoining aan de 
bo- hoeftc volgden nu zond ingen van apeciaal voor Indie 
geslagen duiten, aan do eonc zijdo voorzien van het 
wapon van Holland of Zee- land, aan do kcerzijde van een 
merk Oio. Olan- dcstieno aanvoer daarvan was 
onmogclijk, om- d&t zij uitsluitend door de Munt aan do 
Coin- pagnie afgcleverd worden. 18 October 1727 

werd bij do invocring van hot nieuwj munt stuk de 
ruilwaardo als vroeger vastgesteld op 4 stuks = con 
stuiver, doch tevons bopaald, dat niomand vcrplicht was 
meor dan 8 daarvan in botaling aan te nomon. Dezo 
speciaal voor het Indischo vorkeer bestemde duiten zijn 
langcn tijd hot hoofdbestanddeel der Indischo 
pasmuntcirculatic geweest. Ecrst 20 April 1855 werd hun 
het karakter van wettig betaalmid- del on tn omen on nog 
in do 20e ceuw blevon zij, zij het dan als onwettig 
ruilmiddel, in sommigo gowesten dienst doen. 

Een ernstig bezwaar ten aanzion der zilve- ren pasmunt 
bleef gehandhaafd. Reeds 4 November 1658 was 
gedecreteord, dat de stuivers, dubbeltjcs en schellingen 
met 25 % boven haro waardo zouden worden verhoogd, in 
verband met de opgezette waardc der grove zilveren munt 
en 23 Moi 1735 werd dit, hoewel naar het schijnt 
onnoodig, opnieuw bopaald. Dientengevolge waren b.v. de 
dubbeltjcs gelijkgesteld met 2l/2 stuiver en met 10 duiten. 
Dit onderscheid tus- schen lichte en zware stuivers moet 
brj voort- during groote verwarring in het bctalingsver- 
keer gegeven hebben en de critiek, die de Gou- vemeur-
Gencraal Van Imhoff in zijn consideration op dit verschil 
leverde, kan als een be- wijs daarvan gelden. Hij bepleitte 
afschaffing van de Nederlandsche zilveren pasmunt, in-
vocring van koperen stuivers en dubbele stuivers, te 
Batavia geslagen en uitsluitend voor de Indische circulatie 
bestemd. Die aanmun- ting zou voor de Oompagnie 
voordeelig zijn en voor de circulatie in het moederland niet 
schadclijk, omdat de apeciale muntslag den omloop tot 
Indie beperkt zou houden. In Nederland schecn men wel 
oor naar deze voor- stellen tc hebben, maar verder dan tot 
afschaffing van het verschil tusschen licht en zwaar geld in 
do administratie kwam het niet. 

Intusschen werd de aanvoer van duiten, in 1727 
begonnen cn sedert 1750 ook uitgo- strekt tot halve duiten, 
geregeld voortgezet, zoodat de circulatie in Batavia en het 
daaron- der ressortcercnde rcchtsgebied, gcleidelijk een 
teveel daarvan begon aan te wijzen en zij slcchts met een 
verlics van 12 tot 15 % in grove zilvoren munt waren om 
tc wisselen. Vandaar, dat van 1754 af een gedeclto 
verzonden werd naar Java's Oosthock en spoedig ontstond 
daar zulk eon sterke vraag naar deze munt, dat in 17G0 te 
Batavia een tegenovorgesteldo tocstand go boron werd en 
een tokort gecon- statcord inoest worden. In deze behoefto 
diende to wo rd on voorzion en de Indischo Rogeering 
bcsloot om nu zelvo pasmunt te laten slaan, nl. den du it 
Java's, dio naast den Nedorland- schcn zou omloopen (9 
November 1764). Doze nanmunting werd 18 Februari 
1783 nog eens herhaakl, doch daarna gestaakt, omdat do 
onderncming per saldo to kostbaar was go- worden, 
hoofdzakolijk omdat do essayeur, dio do leiding had, ocn 
slecht admiuistrateur cn ook een slccht inuntcr block to 
zijn. Toch was er workclijk bohoefte aan meor pasmunt. 
Do aanvoer uit Nederland was onvokloende on mot het 
uitvoorvorbod van 9 September 1783 was nog niet alles 
verholpen. In dezo ouistan- dighedon ging do Indischo 
Rogeering or too over om een nicuw muntstuk te slaan on 
om tegclijk con uitheemsch ruilmiddel in omloop 
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te brengen, dat op den naam van munt nau- welijks 
aanspraak kon maken. Zoo kwamen 26 Mei 1796 duiten 
van tin in omloop, in waarde weder gelijkgesteld met 
den Hollandschen duit, maar daar zij zecr gemakkelijk 
na to maken waren, moesten zij in Mei van het volgend 
jaar al weder tot biljoen verklaard woMen. Tegelijk 
echter hadden de bonken hun intrede in de circulatic 
gedaan, stukken Japansch koper, wegende IJ/2 en 3 lood 
cn op een ruil- waarde gesteld van. 4 en 8 duiten. 

Intusschen steeg het koper als metaal in prijs en in 
verband daarmede ontstond een agio, nog in de hand 
gewerkt door de schaarsch- te van de pasmunt, op 
Japansche koperen munt- stukken en ook op de bonken 
tegenover het papieren geld, dat te dien tijde een 
aanzienlijk bestanddeel van de circulatie was geworden. 
Het opgeld, dat de bonken deden, belicp in het laatst der 
ISde eeuw reeds niet minder dan 23 a 24 %, zoodat het 
uitvoerverbod van 19 April 1796 wel niet overbodig zal 
geweest zijn. 

Om het agio krachtiger te bestrijden, be- sloot de 
Regeering het gewicht der bonken, die 1 Februari 1803 
als nieuw aangemaakte in omloop werden gebracht, met 
17 % te ver- miiideren. Als aanvulling werden nagenoeg 
ter zelfder tijd, nl. den 15den Februari d. a. v., bonken 
van 10 lood met een waarde van 8 stuivers uitgegeven, 
doch de aanmaak daar- van moest 30 Juni, wegens 
gebrek aan koper, reeds weder gestaakt worden. De 
halve stui- verbonken, die 17 Januari 1804 daarop vo]g- 
den, waxen al even min een succes. Spoedig op groote 
schaal nagemaakt, moest 17 Mei 1805 weer tot de 
intrekking overgegaan worden. 

De bonken waren intusschen een zeer ge- brekkig en 
weinig gewild ruilmiddel. Alleen in Batavia geraakte 
men aan de stukken gewend, doch in do binnen- en 
bovenlanden weigerde men ze aan te nemen, zoodat het 
onmogelijk was de pasmuntcirculatie daartoe beperkt te 
houden. Toen dus de Regeering in Holland in gebreke. 
bleef de noodige duiten te zenden, besloot het Indische 
Bestuur aan een Ohineea de aanmunting maar weder op 
te dragon van de vroeger bestreden pitjes, tot een aantal 
van 12,2 millioen stuks, waarmede dus de kringloop 
voltooid. was. 

Onder Daendels was de pasmuntcirculatie nog even 
on voldoende en gebrekkig als boven beschreven- en 
zijn maatregelen brachten daar- in zeker weinig 
verbetering. In de eerste plaats begon hij met te 
Soerabaja duiten aan te mun- ten, aanvankelijk tot een 
onivang van 3000 rijksdaalders per maand, hetgeen hij 
echter hoopte op te voeren tot 30, of tot 50.000 rijks- 
daalders per maand. Daarnevens liet hij weer de 
afschuwelijke bonken aanmaken, van 1 en 2 stuivers, 
doch half zoo zwaar als de oorspron- kelijke van 1796. 
De oude bonken, voor zoover zij nog in omloop waren, 
werden eenvou- dig doorgekapt, en de doorgekapte 
helften van een 2-stuiverbonk moesten nu verder elk als 
2 stuivers circuleeren. Het publiek maakte zich deze 
methode spoedig eigen en voorzag zich door het 
doorkappingssysteein voider door te voe- :en van alle 
kleine coupures pasmunt, die het in het verkeer noodig 
had. 

Zoo troffen de Engelschen bij do overneming 

van onze bezittingen dus een pasmuntcirculatie aan, die 
hoofdzakelijk bestond uit duiten, die opgeld deden en uit 
bonken, die zoo ge- snoeid en gekapt waren, dat zij 
mooilijk meer als vertrouwbaar ruilmiddel konden 
gelden. Nadat eerst de waarde officieel vastgesteld was, 
we rd in April 1813 althans voor de bonken de 
inwisseling opengesteld. Ter aanvulling was lict 
Engelsche Bestuur 18 November 1812 reeds overgegaan 
tot aanmunting te Soerabaja van koperen duiten op den 
ouden voet van 4=1 stuiver en wettig betaalmiddel tot een 
bed rag van 10 Spaansche dollars. Doch het schijnt, dat 
het koper of te duur of niet in voldoende hoeveelheid aan 
wezig was, ten- minsto de duitenaanmunting werd wel 
voort- gezet, maar als xnateriaal werd voortaan geen 
koper meer, doch tin en later zelfs lood gebruikt. Met de 
bonken behooren deze door de Engelschen aangemaakte 
munten misschien tot de allerslechtste, die in Indie ooit 
gecirculeerd hebben. 

Wie nog gehoopt had, dat het weder optreden van het 
Nederlandsche Bestuur, dat wel vangoede bedoelingen 
vervuld acheen, nu eindelijk verbetering zou brengen, 
moest wel ten zeerste teleurgesteld zijn, toen de 
Commissarissen- Generaal uit oude voorliefde voor 
koperen munt, volgens hunne publicatie van 25 Juni 1818 
het dienstig oordeelden den omloop van koperen munt 
zooveel mogelijk te vermeerde- ren. Ook do Staatslieden 
in Nederland, als b.v. Mr. A. R. Falck, de opvolger van 
Goldberg, waren het ongelukkigerwijzo met de Indische 
Bestuurders eens, dat de duiten hot krachtigstc 
hulpmiddel waren ter bevordoring van de Industrie en 
welvaart onder de inlanders. Te dien eindo werden nu 
terstond do koperen munten, die do Engelschen opgeza- 
meld hadden, weder in omloop gezet, met bepaling 
echter, dat zij slechts tot een bedrag van 10 Spaansche 
matten wettig betaalmiddel zouden zijn. 24 April 1818 
volgdc do verkla- ring der enkele en dubbele duiten, te 
Soerabaja aan te munten, als gangbaar ruilmiddel En 25 
Juni 1818 werden zoo waar ook de bonken, hoewel nu 
iets zwaarder van gewicht ge- maakt, weder tot het leven 
teruggeroepon en daarniedo was derhalve aan het 
weinigo goedo, dat het Engelscho tusachcnbestuur, ten 
aanzion van de pasmuntcirculatie, nog had gedaan, een 
eind gemaakt. 

Ook du Bus de Gisiguies bracht niet de hervor- ming, 
die de pasmuntcirculatio zoo zeer belioefde. Wel 
beperkte hij do be baling in koperen duiten als wettig 
betaalmiddel tot f 10,— cn zuivordo hij do circulatie 
althans van do bonken cn andere onwichtigo stukken, 
doch tot inkrimping van do zoo bedenkelijke uitgebreide 
cir- culatio van kopergeld kwam het »iet. Volgena het 
betoog van de Dircctic van de Beurs to Batavia dd. 
Januari 1827 waren er overmatig veel duiten in omloop, 
de GouvernementskaH- sen nanien dat koper niet aan, 
doch gaven het wel uit, zoodat ten slotte ieder overslelpt 
werd met koperstukken, dio hij niet weor uit- geven kon. 

Alvorens tot het aansluitend tijdperk van Van den 
Bosch over to gaan, waarin de toestand, ook wat do 
pasmuntcirculatie betreft, zoo mogelijk nog erger zou 
worden, volgt 
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hieronder eerst nog een overzioht van de rol, 
die het papieren geld tot dat tijdstip gespeold 
heeft. 

Papieren geld. De geschiedenis van het pa- 
pier als ruilmiddel vangt in Indie aan op 23 
Juli 1748. Gouvemeur- Generaal Van Imhoff 
ging op dat tydstip voor het eerst over tot 
uitgifte van rentegevend papieren geld. Op 
zichzelf was de maatregel onschuldig, de uit- 
gifte was beperkt tot 200 Obligaties van 1000 
rijksdaalders elk; zij wierpen een rente van 
6 % af en zouden als geld circuleeren, met 
deze uitzondering echter, dat do kassen van 
de Compagnie ze niet als zoodanig behoefden 
aan te nemen. Veel bezwaar kan er tegen deze 
emissie niet bestaan hebbeu, doch met het oog 
op het misbruik, dat eerlang van het in omloop 
brengen van papieren geld is gemaakt, kan 
men den maatregel bedenkelijk noemen als 
den eersten stap in cen richting, die tot geheele 
ontwrichting van het Indische geldwezen zou 
leiden. 

Naast dezo obligaties verschenen sedert 1752 
ook rentegevende bankbrieven； < 
lijk werden zij op naam gesteld en , 
overdraagbaar door middel van endossement. 
Dit endossement werkte echter belemmerend 
op de circulatie der bankbrieven, zoodat deze 
wijze van overdracht geleidelijk in onbruik 
geraakte. Toen zij van hand tot hand gingon 
zonder endossement werden zij ten slotte een 
gewaardeord ruilmiddel en zelfs verkozen boven 
specie. Van deze welwillende stemming van 
het publiek tegenover het papier maakte de 
Regeering in 1782 (2 December) gebruik om, 
toen het gebrek aan specie dermato nijpend. 
was, dat er stagnatie in het betalingsverkeer 
zou ontstaan, papieren van crediet in omloop 
te brengen in coupurea van 25, 50, 100, 200, 
300, 400, 500 en 1000 rijksdaalders. Ook deze 
uitgifte echter we rd beperkt gehouden' en 
bepaald op 150.000 rijksdaalders in totaal. 

jaar droegen zij rente op don voet 
6 %. Wettig bctaalmiddel waren zij niet; 

bij betalingen behoefdo slechts do 

oorspronke- 
n waren zij 

Na een 
van 
immere _ 〜 
helft in dit papier aan gen omen te worden. Dezo 
uitgifte slaagdi 
ning, dat de 
legcti was in 
de Rogeering 
uitgeven van 

niet en in do mee- de 
mislukking gc- 

1783 over tot hot 
10, 
van 
hot 
Go- 

io intusschcn 
reden van 〜 〜 
de grootte der coupures, ging 

6 Februari ..，. 
papieren van crediet van 5, 

15 tot 20 rijksdaalders tot cen totaalbcdrag 
50.000 rijksdaalders. Zoowel do druk als 
papier dezer biljetten waren zeer slecht. 
woon Hollandsch schrijfpapier was als mato- 
riaal gebruikt en waarborg voor de cchtheid 
werd hoofdzakclijk gezocht in do drio hand- 
teekeningen van leden van den Raad van 
Indie, dio er op gesteld werden. 

Een half jaar na do eersto uitgifte werd 
dan ook reeds vcrvalsching geconstateerd, be- 
staando in een verandoring in de cijfers der 
wftardebedragen; ook gehcel valsche stuk- 
ken echter kwamen spoedig voor, zoodat allo 
circulccrendc papieren in December 1785 in- 
getrokken werden cn ingewisscld togen nieuwe 
stukken, die nu met zes handteekeningon 
waren voorzien. 

Intusschcn waren 
pieren van crediet 

2 rijksdaalders, 
in 1784 nog kleinore pa- 
uitgegevcn, nu van 4, 3 waarop 
kort daarna, om en 

_ - een 
van Palembang afwijzen, die 6000 

1 '' in zilveren wenschte 

do rij vol te maken, ook stukken van e6n rijks- 
daalder volgdon. 

De beperking, die het publiek aanvanke- 
lijk in acht moest nemen bij het doen van 
betalingen in papieren geld en welke daarin 
bestond, dat minstens de helft uit klinkende 
munt moest bestaan, werd in 1783 (plakkaat 
van 30 September) opgeheven; sindsdien cir- 
culeerde het papier als contant geld, 

Uit de uitgifte van papieren geld ontstonden 
niet terstond nadeelige gevolgen voor het ver- 
keer. Deze deden zich eerst voor, toen het 
vertrouwen in de in wisselbaarheid geschokt 
werd, hetgeen tengevolge van de schaarschte 
aan zilveren munt niet lang kon uitblijven. 

Reeds in 1785 moest de Compagnie 
inwoner ' * _ * 
papieren rij ksdaalders ii 
om te wisselen en van dat oogenblik moest 
het papier wel disagio gaan doen. De Indische 
Regeering zag het bozwaar eener deprecieeren- 
de papiercirculatie wel in, doch was eena- 
deels tot voortzetting der uitgifte door geld.- 
nood gedwongen, terwijl zij aan den anderen 
kant de in wisselbaarheid door gebrek aan toe- 
voer van muntspecien niet kon handhaven. 
Zij bracht den onbevredigenden toestand ook 
onder het oog der Regeerdera in Holland en 
wist zelf geen ander middel om verbetering 
aan te brengen dan door in September 1791 
te besluiten, dat de grootte der depreciatie 
halfjaarlijks officieel zou vastgesteld worden. 
Aanvankelijk werd het verschil tusschen con- 
tant en papieren geld toen bepaald op 18 %, 
daarna op 15 % en deze koers kon eenigen tijd 
gehandhaafd blijven. Nauwelijks echter was 
de 19e eeuw aangebroken of de depreciatie 
maakte verderen voortgang, zoodat ook ‘8 
lands kas het papier niet meer met 15 % ver- 
schil aannam, zooals sedert het besluit van 
26 April 1800 toegestaan was. Eind 1802 be- 
droeg het agio der muntspecien tegenover 
papier reeds 35 it 40 %, in Februari 1804 45 % 
en in 1806 55, 65, 80 en zelfs 90 %. In April 
1807 werd geconstateerd dat de gouden en 
zilveren munten van 100 tot 110 % agio deden 
en officieel werd. het agio tegenover het pa- 
pier in dat jaar dan ook op 80 en op 100 % 
vastgesteld, daarna weer iets lager op 90 %• 

De toestand kon derhalve werkelijk hache- 
lijk genocmd worden en ook onder het bestuur 
van Daendcls kon daarin door geld gebrek 
weinig verbetering gebracht worden. Wel zon 
hij op middelen om in de behoefte aan klin- 
kendo munt to voorzien. Zoo gelastte liij bui- 
ten landers en hunne vertegenwoordigers in 
1808 do contanten, die zij in hun bezit hadden, 
in ‘8 lands kas to storten. Dan ging hij in het 
zelfde jaar over tot ecn gedwongen leening 
van 730.000 rijksdaalders. Doch dit alles kon 
het agio niet verder terugbrengen, dan tot 
40 of 50 % en dan nog maar '"1 
Want 23 December 1808 moest het opgeld 
van klinkende munt officieel alweer op 60 % 
vastgesteld worden, Maart 1809 op 90% en in 
Juni van dat jaar op 100 %, En de officieele 
notecring was bovendien nog niet cens een 
I betrouwbare maat staf voor agio, dat de klin- 
kendc specie tegenover het papier deed. 

Volgens berokening bevond zich in 
I cen ' 

zeer tijdelijk. 

一_

 

1809 
bed rag van f 8 millioen aan papier in han - 51 
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den van het publiek en Daendels had niet aUeen alle 
pogingen opgegeven om do agiotage van de munt te 
verininderen of tegen to liouden, maar betrad nu ook zelf 
den weg, die tot steeds grooter depreciatie van het papier 
moest leiden. Tot tweemalen toe verhoogde hij in d&t 
jaar het uitstaande bedrag aan papie- ren ruilmiddel door 
de Weeskamer te Batavia 600.000 papieren rijksdaalders 
in stukken van 1000 als wettig betaalmiddel te laten 
uitgeven. In 1811 was deze Weeskamer-uitgifte reeds 
opgevoerd tot 4 millioen rijksdaalders. Het in omloop 
brengen van papieren van c rediet werd daamevens niet 
gcstaakt. Zoo bedong b.v. de Indische Regeering, toen 
zij het gebied van het Re gentschap Probolinggo aan een 
Ka- pitehi-Chinees verkocht, betaling van de koop- som, 
ad 1 millioen rijksdaalders in verloop van 10 jaar, in 
zilver. Terstond werden echter tegen deze geheele som 
papieren van crediet gecre- eerd en in het Oosten en 
Noord-Oosten van het eiland Java als zilvergeld en ook 
tegen de waarde daarvan, dus zonder het disagio van het 
papier in aanmerking te nemen, in om- loop gebracht. 

Allengs naderde het agio daardoor de 200 %. 
Maandelijks moest het disagio van het papier offici- eel 
vastgesteld worden en bedreiging met dood- straf, noch 
geeseling kon verhinderen, dat het publiek met het 
werkelljke disagio van den dag en niet met het officieele 
reken in g hield. 

Kon het Engelsche tusschenbestuur de pa- 
pierencirculatie op een gezonde basis brengen ? 
Aanvankeli]k deed het daartoe werkelijk een emstige 
poging: de papieren munt erkende het tot een bedrag van 
8l/2 millioen rijksdaalders als eigen schuld en trok die 
daarna in. Maar al spoedig moest het zelf wegens gebrek 
aan specie ook weder papier in omloop brengen, 
waarvoor het den vorm van 6 % schatkist- biljetten koos, 
terwiji de Bank van Leening gemachtigd we rd voor 
verstrekte leeningen “banknotes'' tot een bed rag van 
250.000 Spaan- sche dollars uit te geven. Al spoedig 
werd ook dit papier in het verkeer slechts met een kor- 
ting van 30 a 40 % aangenomen. _ 

De (Jommissarissen-Generaal, die nadat wif onze 
Oost-Indische Kolonien van de Engel- schen hadden 
teruggekregen, het muntwezen zouden verzorgen, 
beloofden uitdrukkelijk bij publicatie van 14 Januari 
1817, dat zij de papieren munt op vaste waarde zouden 
hand- haven en wel door onwrikbaar vast te Jiouden aan 
twee heilige beginselen: geen overinatigo uitgifte en 
gelijkstelling van landswege bij betalingen en 
ontvangsten van papier met klinkende munt. De twee 
inillioenen schats, die zij ter handhaving eener gezonde 
circulatie hadden medegekregen, waren echter ten 
eenen- naale onvoldoende om het verkeer van de ge- 
wenschte ruilmiddelen te voorzien, zoodat zij b^na 
dadelijk er toe moesten overgaan ge- bruik te maken van 
hun bevoegdheid om ook andere munten in omloop te 
brengen, nJ. de hun medegegeven papieren munt, die 
zooals gezegd werd, uiterlijk voortreffelijk was en 
wezenlijke waarde bezat. 

Voor het eind van 1817 was de omloop van dit papier 
reeds gestegen tot f 3 millioen gul- den en tot dit bedrag 
kon het de eerste jaren daar- na, dank zij de gunstige 
uitkomsten van den 

dienst over 1816, 1817 en 1818, ook beporkt blijven. 
Nadat echter Commissarissen-Generaal in 1819 
afgetreden waron, ontstonden or jaar- lijksche tokorten en 
wederom moest in de uitgifte van papieren geld uitredding 
gezocht worden. Nu waren het 9 % promessen, na 12 
maanden botaalbaar, die gecreeerd werden en waarvan in 
1821 tot 1824 5 millioen gulden uitgegeven werd. Ook het 
andero papior bleef men echter bij voortduring aanmaken, 
zoodat ten slotte een papieroirculatie aanwezig was, die de 
eigenschap van inwisselbaarheid abso- hiut miste. E6n 
hoop bleef, dat nl. de bijzon- dere Providentie, die voor 
Java zou bestaan, uitredding zou geven; do wonderen 
kwamen echter niet en in plaats daarvan kon men wel 
dagelijks een afwisselcnd agio constateeren, dan van het 
koper tegenover het papier, dan weer omgekcerd van het 
papier boven het koper, so ms van de eene koperen munt 
tegenover de andere, maar altijd van de zoo schaarsch 
aanwezige grove munt tegenover papier en pasmunt. 

De speciale Commissie, bij geheim besluit van 23 
October 1824 benoemd, kon geen goed- keuring op hare 
hervormingsplannen verkrij - gen. De daarna opgetreden 
Oom missaris- Gene - raal du Bus de Gisignies begon het 
papier in te trekken, doch daartegen ontstond ernstigo 
oppositie, omdat er dan in het geheel nieta anders zou 
overblijven dan de duiten, zoodat het afwikkelen van 
transacties,.< bijkans on- mogelijk. zou worden gemaakt. 

TIJDPEBK VAN VAN DEN B6SCH.. 
Toen Van den Bosch aan het bowind kwain, zag het 

er derhalvc met de geldcirculatie, zoo- wel wat grof en 
klein zilver, koper en papier betreft, in Indie zeer 
bedenkelijk uit. Intus- schen nog erger toestanden waren 
mogelijk en de nieuw opgetreden Landvoogd zou daarvan 
door zijn maatregelen het bewijs leveren. Of- ficieel hief 
hij de beperking van do /nuntrcgc- ling van 1826, waarbij 
het koper sleclits in beperkte bedragen in betaling 
bchoefdo aangenomen te worden, op door 11 Januari 1834 
te decretoeren, dat het Gouverncmcnt alJe be- talingen 
naar keuze kon docn in zilveron of in koperen munt, op 
den voot van f 5 zilver = f 6 koper. Het koper werd tot 
wettig betaalmiddel verheven, doch daar blcof het niet bij. 
De kopercirculatie moest in alle opzichten be- vorderd 
worden, daar van den Bosch voorgaf, dat gebrek aan koper 
de aanleiding tot den on be vred igen d en tocstand was en 
in verband daarmede d wo ng hij de Javaschc Bank, die in 
1828 haar werkzaainlieden begonncn was, om papier 
tegon koper uit te geven, onder bedreiging, dat bij 
weigoring het octrooi, waarmede deze uitgifte notabene 
lijnrecht in strijd was, zou worden ingetrokken. De 
Javaschc Bank had nu do hoeveelheden koper, die do 
Regce- ring bij haar deponeerde, to aanvaarden en moest 
daartegen koper-certificatcn af geven. Stelselmatig werd 
Java nu overstroomd. meb koper-certificaten en koperen 
duiten door aan- munting van ongeveer f 3 millioen per 
jaar, zoodat van 1833—1842 f 27 millioen koper in 
omloop gobracht werd, terwiji do aan voeren van 1818 af 
gerekend, op tot&al f 41.500.000 geschat worden. 
Rampzaliger toostand dan in die dagen was nauwelijks 
denkbaar, want 
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de overstelpendo massa koperen munt, dio in de 
circulatie werd aangetroffen, was bovendien slechts 
gedeeltelijk echt en straffeloos werden van alle zijden, 
uit Azie en zelfs uit Europa, valsche duiten aangebracht. 

De depreciatie dcr voorhanden ruilmiddelen, die van 
de overstrooming van het land met koperen munten het 
gevolg was, schiep groote mooilijkheden in het 
handelsverkeer van Indie met hot buitenland. De 
wisselkoerson stegen 25 % boven het normalo niveau ten 
nadeelo van Indie en remises in baar geld begonnen 
onmogelijk te worden, omdat het zilver door het koper 
geheel verdreven werd. De Javasche Bank was niet bij 
machte hulp to verleenen, nog erger, haar eigen toestand 
werd door de afvloeiing van het zilver zeer wankel, 
omdat zij wel kopcrdepots van de Regeering ontvan- 
gende, ten slotte nagenoeg gecn dekking in zilver voor 
hare biljetten meer in haar bozit had. De biljetten, die 
feitelijk oninwisselbaar waren, begonnen dan ook 
disagio te doen, het- geen er niet beter op word, toen de 
Regeering zich niet ontzag het koper, dat de tegenwaarde 
der kopercertificaten uitmaakte, bij de Bank te lichten. 
Daartegenover verleende de Re- geering dien koers wel 
weer stcun, door de biljetten steeds tegen de voile waarde 
in 's lands kassen a an te nemon. Bij het ontbreken van 
zilveren munt werden de biljetten der Javasche Bank, al 
dcdcn zij disagio, daarom nog het beste ruilmiddel 
geacht en beter dan koper en kopercertificaten. Ton 
slotto werd do toestand der Javascho Bank echtcr 
onhoudbaar, toen zij (Juli 1837) nog maar f 18.678 zilver 
in liare kassen aanwezig had; de Regcering, die de 
hoofdschuldigc was aan de hachelijke en on- weltige 
positie, waarin de Javasche Bank was geraakt, hielp haar 
op het kriticke oogenblik wel uit doze moeilijkheid, doch 
slechts door nieuwe onwettigheden; zij verbood aan de 
Javasche Bank cenvoudig weg hare biljetten tegen zilver 
in te wisselen en tevens aan de rechters, om van 
mogelijke rec h Is vo rd e rin gen te dezer zakc kennis to 
nemen. 

Dun Gouverneur-Generaal Rochusscn, in het najaar 
van ] 845 opgetreden, komt de eor toe, de corste juiste 
inaatregclen, die ook met kracht werden uitgc voerd, 
genomen te hob bon om het allcrellcndigste Indischo 
muntwczcn op een bcterc basis to brengen. Do toostand 
wijzigdo zich terntond door het invooren van zilver- 
rccepissen als ovcrgangsmaatrogel en vooral omdat hij 
Levons den wissclkoors op Nederland ging hand haven. 
Wat den wisselkoers betreft, zoolang de biljetten der 
Javascho Bank nog in zilver inwisselbaar waron, zoodat 
steeds zilver voor export verkrijgbaar was, kon do koers 
zich ongovecr op pari hand haven en varieerdo ]iij 
tusschen 93 en 102. Doch ook daarna steeg de koers niet 
verder dan 95, omdat do Factory van do Ned. Handol 
Maat- schappij laugen lijd voor dion prijs wissels op 
Node Hand bleef afgevon. Nauwelijks echter was deze 
in het laatst van 1841 daannedo op- gchoudon, of de 
wissclkoors moest wol ten nadeclc van Indiii oploopcn, 
zoodat in April 1843 zelfs con koers van 72 boroikt 
word. Tot 1845 varieerdo de prijs tusschen 75 cn 80 on 
in aanmerking nemende, dat in do traites eon rentcverlics 
van 5 % gelegen was, kon men 

rekencn, dat met het overbrengen van geld van Indie naar 
Nederland een koeraverachil van 25 tot 30 % gemoeid 
was, zooals boven reeds gemcmoroerd. 

Gouverneur-Generaal Rochusscn nu ging ter- stond in 
1845 weder over tot het afgeven van wissels op 
Nederland, in den vorm van traitos van de Indische 
Regeering op het Departement van Kolonien, 
aanvankelijk tegen den wisselkoers van den dag, doch 
weldra reeds op den koers van 95. Door deze afgifte van 
wissels werd een vastere verhouding gehandhaafd 
tusschen de Indische en Nederlandsche valuta, waardoor 
de eerste op den duur dezelfde waar- devastheid als de 
laatste moest verkrijgen. 

Als eenheid stelde Rochussen als overgangs- 
maatregel een recepis in, gelijkstaande met een 
Nederlandschen zilveren gulden. Deze recepis Was wettig 
betaalmiddcl en genoot terstond onvoorwaardelijk 
vertrouwen, eenvoudig omdat men voor f 100 in. 
recepissen steeds na 10 maanden, sedert 1853 na 6 
maanden, door middel der koloniale traites £ 95 in 
Nederland in Nederlandsch courant kon verkrijgen. 

De recepissen werden van 4 Februari 1846 af 
uitgegeven in coupures van 1, 5, 10, 25, 100 en 500 
gulden. De Regeering nam zo als zilver aan en de biljetten 
der Javasche Bank waren voortaan hierin betaalbaar in 
plaats van in zilver, 120 koperen duiten konden inge- 
wisseld worden tegen een recepis van f 1, en de 
kopercertificaten op denzelfden voet. Zoo werden al 
dadelijk groote hoeveelheden koper en papier, koper 
vertegenwoordigend, aan den om- loop onttrokken, 
terwijl ecn gestreng toegepast invoervorbod een nieuwe 
toevloeiing van koper verhinderdc. Het koper moest zijn 
functie als pasmunt weer opnemon, want meer dan 600 
duiten (= f 5 recepis) behoefde niemand aan te nemen. 

Als bij tooverslag had nu een geheele omme- kecr 
plaats in het aspect van het vroeger zoo uiterst verward。 
en gebrekkige muntwezen en het gcheim van het wonder, 
dat nu einde- lijk geschiedde, moot uitsluitend gezoclit 
worden in de handhaving der op zichzelf toch 
waardeloozo recepissen, die op dat oogenblik geen 
dekking bezaton in den vorm van edcl mctaal, op 
zilverbasis, door zc onbeperkt tegen vasten koers voor 
remise op Nederland, als land met den zilveren standaard, 
aan te nemen. Eerst vccl later zou men aan dit stelsel, 
nadat hot in 1903 in do Philippijnen toepassing ge- 
vonden had cn daarna ook elders, een we ten- 
schappe]yken naam goven, en noemde het toen “Gold-
oxchnnge-systeem”. In dozen tijd coh ter zion wij hot in 
Indie, als een onwetenschappe- lijk Zilver-Exchange 
systeem in practijk gobracht. En met groot succes, want 
zelfs de biljotton dor Javasche Bank, oorspronkelijk in 
zilver betaalbaar, mocsten het tydelijk afleggen tegen 
dezo recepissen, die hare zilvcrwaarde alleen ontleonden 
aan de traites op Holland, welke er voor waren te 
verkrijgon. Hot koper en de kopercertificaten war on 
spoedig ingewisseld tegen de recepissen, xnaar ook do 
biljetten der Javascho Bank, in deze mato zelfs, dat 26 
Maart 1846 van do uitstaande biljetten ad f 7.422.175 or 
zich nog slechts f 757.175 in handen van het publiok 
bovonden, terwijl do overige f 6.665.000 in *s lands kas 
waren go- 
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vloeid, tengevolge van omwisseling in rece- pissen. 
Tengevolge van do handhaving van de zilver- recepis 

op zilverwaarde door de wisselafgifto op het land met 
zilveren standaard, dat Nederland destijds was, is de 
overgangsmaatrcgel van Rochussen in alle opzichten 
een succes geworden. Het eenige, dat nog overbleef om 
Indie definitief van een regelmatig, goed func- 
tionneorend muntwczen te voorzien, bestond in de 
vervanging van de zilverrecepis als een- heid door een 
zilveren muntstuk als standaard- munt. Dit geschiedde 
bij de wet van 1 Mei 1854 (Ind. Stb. no. 62, Nederl. Stb. 
no. 75; zie ook Ind. Stb. 1855 nos. 42, 43 en 59). 

Door de Indische Muntwet van 1854 word het 
muntstelsel van Nederland, geregeld bij de wet van 26 
November 1847, in hoofdzaak ook in de Oost-Indische 
Kolonien ingevoerd. Het was gebaseerd op den zilveren 
standaard met den Nederlandschen gulden, wegende 10 
gram bruto en met een gehalte van 0.945, als eenheid. 
en met dezen gulden, den rijksdaalder en den halven 
gulden als standpenningen. Do pasmunt was van zilver 
(%, iR en 1/20 gulden) in uiterlijk en gehalte eenigszins 
van de Neder- landsche zilveren pasmunt afwijkende en 
wettig betaalmiddel tot f 10 en van koper (1 cent en 1/2 
cent) ook van afzonderlijken muntslag en wettig 
betaalmiddel tot f 2. 

De Muntwet van 1854 gaf de algeheel be- vredigende 
regelin g, die zoolang gewenscht was. Willekeurige 
maatregelen waren voortaan uitgesloten, nu de regelhig 
van het Indische muntwezen bij de wet, hetgeen de 
Grondwet van 1848 als eisch gesteld had, nl. bij de 
Muntwet van 1854, was tot stand gekomen. 

De zilverrecepissen konden nu vervallen. Hare 
inwisseling werd gedurende 7 jaar open- gesteld en een 
bed rag van f 26 millioen werd Buccessievelijk a pari 
ingetrokken. Naast do nieuw ingevoerde zilveren en 
koperen paa- munt bleven de duiten zich nog lang, in de 
buitenbezittingen hier en daar zelfs nog tot den 
tegenwoordigen tijd, in het verkeer hand- haven, doch 
de circulatie dier overgebleven duiten leverde, sedert zij 
geen wettig betaalmiddel meer waren, niet meer die 
gevaren voor het algemeen welzijn op als vroeger, Toch 
is het overblijfsel dier duitencirculatie in eenige meer 
afgelegen deelen der Kolonie een vlek op ons 
muntstelsel, welke zoo spoedig mogelijk diont 
uitgewischt to worden. 

Het zal geen verwondering baren, dat do hervorming 
van het zoozeer ontredderde In- dischc muntwczen door 
middel van het rece- pissenstelsel en de stelselmatige 
wisselafgifte en bekroond door de wetlelijke regeling 
van 1854 aan het Moederland een aanzienlijke op-
offering heeft gekost. Een bedrag van f 19.801169 is 
daarmede gemoeid geweest, inaar toen kon ook, mede 
ten bate van Nederland zelf, do han del weer herleven. 
In den wiaBclkoers sprak zich de verbeterde toestand 
terstond uit: reeds in 1864 kwam zelfs een wieselkoers 
van J03 voor. 

De geschiedenis van het Indisclie niunt- wezen, nadat 
het eenmaal op ecn wetteJijko Icest was geschoeid, 
]evert niet veel stof jneer op voor een beschrijving. Wei 
is er over do muntpolitick van die dagen veel 
geschrovon en werden cr ook wel wijzigingen en 
aanvul- 

lende maatregelen voorgesteld, doch zij konden geen 
instemming van den wetgever verworven. Zoo bepleitte 
Duymaer van Twist in 1859 in de Tweede Kamerdo 
invoeringvaneen muntbiljot voor Indie, hetgeen editor 
door Rochussen, toen Minister van Kolonien geworden, 
mot succes, daarbij wijzende op het goedc muntstelsel, 
dat Indie nu eindelijk bezat, bestro- den werd. Dan gin 
gen uit Java (1862) wel stem men op tot vestiging van 
een eigen Munt in de Kolonien, docli het nut eener 
dergelijke stichting kon onmogelijk bewczen worden. 
Ook bezwaren tegen het, naar beweerd werd, to hoogo 
gehalte der zilveren standpenningen werden vernomen； 
maar het was niet moeilijk hot onhoudbare van die 
stelling aan to toonen, zoodat zich weldra algemeen de 
overtuiging vestigde, dat de muntregeliiig van 1854, be- 
houdens dan do voorzetting der onwettige circulatie van 
oude duiten, in alle opzichten beantwoorddo aan de 
daarvan gokoesterdo verwachtingen. Even- als het 
moederland mocht Indie zich in die jaren verheugen in 
het bezit van eon muntwezen, dat volkomen terecht een 
der beste van alle toenmaals bestaande muntstelsels kon 
genoemd worden. 

Geen verandering ware dan ook noodig go- weest, 
indien niet door het verdrin gen van hot zilver door het 
goud als standaardmunt- metaal in de voornaamste 
Europeesche landen, nieuwe omstandigheden waren 
ingetreden, waar- mede Nederland, zoo wel als 
Nederlandscli- Indie voor zijn muntwezen had re ken in 
g to houden. 

De Staatscommissie van 1872, die met do 
bestudeering van het nieuw gerezen vraagatuk was 
belast, kwam tot de slotsom, dat Nederland tot den 
gouden standaard moest over- gaan, doch dat Indie 
daartegenover den zilveren standaard moest handhaven. 
Aan van- kelijk bepaalde men er zich toe, in Nederland 
alleen de Munt voor verderen aanmaak van zilveren 
standpenningen door particulieren to sluiten, doch 
daarop volgde do wet van 6 Juni 1875, waarbij het goud 
als wettig betaalrniddol in Nederland werd ingovoerd, 
torwijl de UUJI- munting daarvan ook werd opengostcld. 
Jjo grove zilveren munton wordon gehandhaafd als 
wettig betaalmiddel, doch de aanmunting daarvan bleef 
verboden. 

Ditzelfde stolsel, dat men vroegcr gaanio den naam 
van den liinkendcn standaard gaf, is bij do wet van 28 
Maart 1877 (Jnd. Stb. no. 112) ook in Ncderlandsch-
Indie ingevoerd. Mon heeft ingezicn, dat hot niot 
aanging, dat in Nederland 10 zilveren guldens wottolijk 
in waarde gclijk zoudon staan met ecn gouden 
tienguldenstuk van 6.048 gram fijn goud, ter- wijl aan 
houders van diezelfdezil T oren munton in Nedcrlandsch-
Iudie een wot onthoudon werd, dio hun ccnzclfdcn 
wettelijkon waarborg gaf. 

Het gehuldigdo stelse] kan natuurlijk alleen dan een 
goed xnuntwezon geven, wanneer do zilveren 
teekenmunten ook steeds in werke- Jijkheid in Jiunne 
woltclijkc waardc-verhou- ding tot do gouden 
standaardmunt circuloe- rcn. Dczc waardeverhouding 
kan gehandhaafd worden, Jielzij doordat 
rcchtsLrookschc omwis- scling in gouden munt elk 
oogenblik mogc- 】ijk is, b. v. doordat do Ja vase ho 
Bank atccds 
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bercid zou zijn tcgcn zilver goudcn munt voor het 
verkcer af to geven, hctzij door indirecle omwisseling in 
dozen vorm, dat voor do zilvo- ren munten te alien tijde 
op de basis dor" ver- houding in de Muntwet bcpaald, 
uitbctaling op Nederland of Engeland, dus landon met 
den gouden standaard is to verkrygon. Dank zij de 
krachtigo medewerking van de Javasche Bank is deze 
handhaving van do zilvercn tee- ken munt op 
goudwaarde steeds mogelijk ge- weest, hoofdzakelijk 
door de verstandigo wis- selpolitiek, die zij nu reeds 
zoovelo jarcn met dit dool gevoerd heeft en waarmedo 
zij aan vele anderen ten voorbeeld heeft kunnen zyn. 

Des te merkwaardiger is hot wclslagen dezer 
pogingen, wanneer men bedenkt, dat het in de praktijk 
onmogelijk is gebleken het goud ondcr de Indischo 
bevolking als ruilmiddel in te voeren. Toch was het bij 
den wisselcnden zilverprijs en na het besluit, ten aanzion 
van Nederland reeds genomen, ten eenenmale on- verant 
woordelijk geweest het zilver als enkel- voudige 
standaard in Indie te handhaven. Door do wet van 28 
Maart 1877 werd dcrhalvo aan de Indische houders der 
zilvoron munten de vaste verhouding tot het gouden 
tiengul- denstuk gewaarborgd op den voet van 10 zil- 
veren guldens = 1 gouden tientjc. 

N. P. v. D. B. omgewerkt door J. W. H. 
De groote kampioen voor de handhaving der 

goudwaarde ook voor de zilveren munten is Mr. N. P. 
van den Berg geweest, van 1873 tot 1889 President van 
de Javascho Bank； de grievendste verwijten zijn hem 
van do zijde der zilver-mannen niet gespaard ； hij bleef 
cchter steeds pal staan en heeft daarmede aan onze 
Kolonien eenen onschatbaren dienst be- wezen, waarvan 
de beteekenis cerst in do ver- derc geschiedenis van het 
muntvraagstuk in Aziatische landen in het vollo licht is 
gekomen. Immers de Aziatische landen om onze kolo-
nien hecn hob ben bittere ervaringen opgedaan met het 
aanhouden van de zilverbasis voor hun muntstelael; door 
de steeds verder voort- schrijdende daling in de waardo 
van hot zil- vermetaal (voor 1870 ongeveer 621/2 pence 
per ounce, in J 903 zclfs teruggcloopcn tot 21- 11/16 
pence) werden do verwikkelingen steeds grooter; 
contracton, luidende in zilvoren munt, Jooncn, betaaJd 
in zilver, werden steeds onzekor- der voor zoovecl de 
waarde betreft, omdat —om aUeon maar den zilveren 
dollar to noo- mcn — de waardo ccrtijds in Nedcrlandsch 
geld uitgedrukt ongeveer f 2.50 was, en dezo waanle 
lator terughep tot zclfs f 0.93. Britsch- Indiii borcikto het 
toppunt van zijn monotaire crisis in de jaron 1893/1898, 
totdat de ropy ten slotto op con vaste goudwaarde werd 
ge- bracht van 1 shilling 4 pence (in Ncdorlandsch geld 
on go veer 80 cents). De Straits Settlements gingon eorat 
in Januari 1906 over tot die zg. fixeoring op don voet van 
cen dollar gelijk 2 shillings 4 pence (in Ncdorlandsch 
geld onge- vcer f 1.41). In do Philippijnon namon do 
Amcrikancn na 1907 do fixccring tor hand door een 
vasten koers ten opzichto van den Amorikaanschen 
dollar aan to nomen. Ten slotto is het groote China nog 
hot conige land, dat aan het zilver als grondslag voor zijn 
muntwczen heeft vastgohouden, do ch hot •a van 
algomoeno bokondhoid in welk een staat 

van ver warn ng het muntwezen aldaar dan ook verkeort, 
on hoo reeds talrijko pogingen zijn gedaan om ook daarin 
ton slotte een een- heid aan to brengen, tot nu toe 
tevorgeefs. 

Intusschcn zijn die tocstanden op muntge- bied in de 
omringende landen in Azie van groote beteekenis 
gobieven voor Nederlandsch- Indie; verschillende dcelen 
van dit uitgestrekto eilandenrijk onderhielden natuurlijk 
nauwo be- trekkingen met de naburige vreemde Kolonien 
en ook met het voider af gelegen Ohina. De zg. Oostkust 
van Sumatra, waarvan het meest bekend is het 
voorspoedige Deli, en de Westkust van Borneo met de 
Koofdplaata Pontianak hadden een zeer druk handelaver- 
kcer met den ,,overwal", zijnde het Maleischo 
schiereiland met de hoofdplaatsen Singapore en Penang； 
voedingsmiddelen, waarvan eigen cultuur in die dcelen 
van onze Oost nagenoeg niet plaats vindt, werden bijna 
geheel betrok- ken van die Engelsche havensteden ； vele 
ar- beidskrachten werden vandaar betrokken. Een en 
ander had tot gevolg, dat de munten van den ,,ovcrwaJ'' in 
die deelen onzer eigen kolonien veel mccr in gebruik 
waren dan onze eigen Nederlandsche guidons; ja, men zag 
in die streken nauwelijks een Nederlandsch-In- disch 
muntstuk of een biljet der Javasche Bank en de bezittera 
van dit een en ander wisselden het zoo spoedig mogelijk 
in dollars om. Salarissen van ambtenaren werden wel is 
waar in guldens betaaid, maar onmiddellijk na ontvangst 
in dollars omgewisseld. Alle huiselijke re ken in gen, 
werkloonen, enz. werden in dollars borckend, en in het 
binnenland kon men met den gulden zelfs niet terecht. De 
Javasche Bank had niet eens eigen kantoren in die streken 
en eerst op 1 April 1906 werd een eigen kantoor te 
Pontianak geopend, op 30 Juli 1907 in Medan. De 
Nederlandsche Handel-Maatschappij gaf in Deli haar 
eigen bankpapier uit, de z.g. kasorders, luidende in 
dollars, en vorder waren de dollar-biljetten der Engelsch-
Aziatische ban ken daar voornamelijk in omloop. 

Die landstreken, vooral de Oostkusb van Sumatra, 
betrokken bovendien jaarlijks een groot aantal 
werkkrachten direct uit Ohina; do koelies voor do 
tabaksondernemingon werden onder zeer good geregelde 
immigratie- bureaux van het zg. Planters-comite 
(bestuurder Plantersverocniging) jaarlijks bij duizenden 
uit Amoy en Swatow aangevoerd, om na eene 
wcrkzaamheid van eenige jaren met de opgo- spaardo 
golden weder naar China tcrug te kee- ren en daar met hot 
verworven kapit&al wel- varendo landbouwcra te wonlen. 
Naast de Planters-vcrecniging, do organisatio der grootste 
Nederlandsche onclornemingen, bestond de zg. 
Plantorsbond, eeno organisatie van kleinere en ook 
buitenlandscho ondornemingon, welko de Ohineesche 
koelies uit den grooton volks- voorraad in do Straits 
aanwierf. Dio duizonden en nog eens duizenden kocliea 
mocsten botaald worden in de munt, het best gangbaar in 
hun cigen land. Aangczien in het Oosten een groot aantal 
vorschillendo zilver- en kopermunten in omloop waren, 
was dus Doli en ook West- Borneo con verzainelplaats 
geworden van een ongelooflijk aantal vreomde munten. 
Om slechts do moest voorkomendo te noemen: in zilver 
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de Straits dollar 1903, do Trade dollar 1895, do 
Mexicaansche dollar in twee vorschillondo eoorten, do 
Amerikaansche trade-dollars (ook cen zilvermunt, in 
Amerika niet gangbaar), de Honkong dollars, de oude 
Pesos der Phi- lippijnen, de oude Spaansche Pillar 
dollars, de afgeschafte Japansche Yens; in koper do 
munten van de Straits, van Broonoi, van den 
Europeeschen radja Brooke van Serawak, van 
Hongkong, van Kwantoeng, van de zg.Customhouses 
der Ohineesche havenstcden, van Mauritius, enz. En 
waren de munten nu maar alle gelijkwaardig geweest! 
Maar onderling ver- schilden zij in gehalte en gewicht, 
zoodat eeue aanhoudende verrekcning in ieders eigen 
waar- de moest plaats vinden. Grootc misbruiken 
kwamen daarbij voor. Broenei en Serawak bijv. voerden 
maar steeds hun eigen munten uit, dock verboden ten 
slotte den wederinvoer van hun eigen munt! Op die wijzc 
werd het een muntzwendel op groote schaal. De Straits 
maakten front tegen die misbruiken door o.a. den invoer 
van het koper van Serawak on Broenei (n.b. rykjes onder 
de suzereiniteit van Engeland) te verbieden op boete van 
duizend dollar voor ieder ingevoerd stuk; dat juinder- 
waardige goedje vond toen zijn weg naar de 
binnenlanden van ons Borneo en Sumatra. Het werd 
aldus dringend noodig, dat onze jRegeering het regelen 
van de munttoestanden in die streken zelve ter hand nam. 
Met steeds meer a and rang kwamen de verzoeken uit 
West- Borneo tot uitdrijving van al dat vreemde geld en 
alleen toepassing van het Nederland- sche muntwezen, 
en het waren in West-Borneo vooral de Chineesche 
handelaars, die met de meeste kracht hierom riepen. Van 
April tot 1 December 1906 werd toen de muntzuivering 
in West-Borneo ter hand gen omen en met volkomen 
succes volbracht. In West-Borneo vertoefden evenwel 
slechts weinig Chineesche koelies en derhalve was in 
Sumatra de zaak veel ingewikkelder； terwijl West-
Borneo om muntzuiveriiig gevraagd had, ontstond in 
Sumatra zelfs eene heftige oppositie tegen het ont- 
luikende voornemen om ook aldaar tot zuive- ring over 
te gaan. Intusschen deed zich een incident voor, dat die 
zuivering op bijzondere wijze voorbereidde en nog 
noodzakelijker dan voorheen maakte. Dat was de 
munthervor- ming in de Straits. 

In de Straits-Settlements waren reeds lang stemmen 
opgegaan om op het voetspoor van Britsch-Indie ook tot 
een fixeering van de zil- vermunt op goudbasis over te 
gaan. Hoezeer het Engelsche Gouvcrneinent ook 
aarzelde jnet het oog op de hegemonie van den zilveren 
dollar door geheel Oost-Azie, was Coch reeds in 1903 
een eigen Straits-dollar geslagen en ingevoerd met het 
doel tot cen eigen munt- wezen te komen. Die Straits-
dollar had een cigen gewicht van 26.957 gram met een 
ge- halte aan fijn zilver van 800/1000 tegenover de 
Mexicaansche dollar cen gewicht van* 27.072 gram en 
een fijn gehalte van 9027/9 op 1000 (nauw- keurig 
0.902.778). Tot 1903 was het zilver steeds in waarde 
gedaald ； die daling was een voor- dgel voor de kolonie, 
omdat doze in de zeer byzondere positie was van een 
uitvoerend land, daG dus steeds meer dollars voor zijn 
uitvoer naar goudJanden kreeg, en dat zijne werkloo- 

nen in dollars bleef betalen ongeveor op den ouden voet, 
omdat de worknemers, bijna alien Ohineezen, in hun 
groot eigen land de dating van de zilverwaarde nog niet 
gewaar worden. Bit is de „vis inertiao,, van zulk een groot 
gebied, alwaar in het binnenland gedurendo langen tijd 
nog niet de d6pr6ciatie gevoeld wordt van de 
minderwaardige niunt tegenover de overige goudlanden. 
November 1903 was de waarde van den zilveren dollar 
gevallen tot in Hollandsch geld ongoveer f 0.93. Het laag- 
ste punt was evenwel bereikt en allongs steeg zilver 
weder, zij het met op en neder gaa<nde bewegingen, om 
in 1906 zelfs tot bo ven 33 ponce te stygen. De Straits-
dollar deed toen bovendien agio omdat hij zoo schaarscli 
ge- worden was door een corner, op touw gezeb door het 
agentschap eener buitenlandsche bankin stell in g te 
Singapore. Eenige dagen zelfs deed de Straits-dollar een 
prijs van f 1.46 Nederlandsch geld. Die，sterke rijzmg 
had na- tuurlijk de schromelijkste gevolgen； contrac- ten 
aangegaan op een basis van beneden f 1 moesten 
uitgevoerd worden op een prijs van f 1.40 en hooger. Tai 
van stakingen in betalin- gen moest dit ten gevolge 
hebben, en voor Deli was dan ook bij de loonbetalingen 
do aardigheid er af； de loonen, nominaal dezelfde 
gebleven, waren in werkelijkheid natuurlijk ook zeer 
gestegen. Groote drang werd nu van uit de Straits op de 
Regeering van Engeland uitgeoefend om tot een vaste 
basis te komen, en einde Januari 1906 werd de Straits-
dollar gefixeerd op een goudwaarde van 2 shillings 4 
pence (ongeveer f 1.41 Nederlandsch geld). De Oostkust 
van Sumatra moest toen wel mede, en binnen eenige 
weken was de nieu w gefixeerde Straits-dollar overal als 
grondslag aangenomen voor meer belangrijke handels- 
zaken en voor loonbetalingen op de grooto 
ondernemingen. De vele and ere muntsoorten bleven 
echter daarnaast in omloop en mits- dien werd do minder 
ontwikkelde bovolking der binnenlanden met dit 
minderwaardige gold overstroomd. Het was dus lioog 
tijd, dat de Nederlandsch-Indische Rcgeering ecn cinde 
maakte aan dien wan toesland ； zij besloot hier- toe op 
voorstel van de Javasche Bank, een omvangrijk 
onderzock bij een reis door het goheele gewost, ingesteld 
door Jict plaatsclijk bestuur (den resident J. Ballot, wien 
allc eor hiervan tockoint), en de Javasche Bank (zio o.a, 
bijlage Verslag Javasche Bank bockjaar 1906/7: „De 
geldsomloop in de Residentic der Oostkust van 
Sumatra"). In de jaren 1907 en 1908 is daarop de 
muntzuivering ook ter Oostkust van Sumatra volbraclit, 
ecn omvangrijk work, dat ecJiter ondanks sombore 
voorspellin- gen van troebolcn, oproer, moord en 
doodsiag, enz. zonder ecnig incident is volbracht. Do 
zuivering gcschicddc grootendeels door de Javasche 
Bank, krachtig gesteund door ]ict Bestuur, en ten ulotte 
bij do nitvoering ook door de plan ters voreen igin gen, 
wier led an allengs ook de noodzakolijkhoid der 
muntzuivering inge- voJge de fixeering van den dollar in 
de Straits erkenden. Bij de uitvoering kwam dus ook van 
die zijde cene hartclijko medewerking. Bogin gen van 
Chineezen, bijv. op den passor te Medan, ojn wantrouwen 
tegon het nieuwo geld op te wekkon, werden dadclijk met 
kracht 
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gesmoord, o. a. door onmiddollijke inhechtenis- neming 
van de ondeugendo olcmonten. Later volgde de 
uitbanning van den dollar in Riouw, D jam bi, en nog 
eenige plaatsen door het Gou- vemement zelf, zoodat 
thans de dollar uit al onze O.-I. bezittingen gebannen is. 
Do Neder- landsche gulden is thans ovoral gangbaar als 
de eenige officieele rekeningseenheid, en een volkomen 
eenheid en rust op monetair gebied is thans in 
Nederlandsch Oost-Indie ingetro- den, vooral ook door 
eene zcer kraohtige handhaving der buitenlandsche 
wisselkoersen door de toepassing van het gold-exchango 
systeem (zie art. BANK JAVASCHE DI. I. biz. 152), 
waardoor do goudwaarde van den gulden N.-I. courant 
tegenover het moederland en den vreem- de krachtig 
wordt gesteund. 

Toch zijn er verspreid over onze kolonien nog 
overblijfselen van den ouden slechten munttoestand, en 
wel bepaaldelijk op dio plaatsen, alwaar nog oude duiten 
en z.g. Chi- neesche kBp仓ngs in omloop zijn. 

Bij de wet van 20 April 1855 (Ned. Stb. no. 12) was 
bepaald, dat binnen vijf jaren na dagtee- kening van dio 
Wet de dubbel& heele en halve duiten van 
Nederlandsch-Indischen muntslag buiten omloop 
zouden worden gesteld. Slechts in de residentien 
Batavia, Krawang, Preanger Regcntschappen en 
Oheribon werd in den loop der jaren gevolg gegeven aan 
dit wetsvoor- schrift. Voor de rest van Java en Madoera 
zou het nog tot 1900 duren alvorens die duiten- omloop 
zou verdwijnen. Men heeft zoolang geaarzeld, oindat 
steeds beweerd werd, dat de inwoners van onzen 
archipel bij liunne zeer geringe koopkracht een zoo 
kleine munt ala de du it, waarvan 6 stuks in 5 centon 
gingon, niet zouden kunnen missen. Het is waar, do 
inlander is behoudend van aard en vindt dus eene 
verandering ook van muntstelsol niet aangenaam. Dit 
argument is echter gebleken ten eenenmale onjuist 
geweest to zijn. Want toen eindelijk de duitenomloop 
voor geheel Java en Madoera definitief word afgeschaft 
bij do wet van 22 Juli 1899 (Ned. Sib. no. 178, Ind. Stb. 
no. 229) was reeds oj) 15 Maart 1900 aan dion omloop 
een cinde gomaakt; in het geheel werd inge- wisseld 
voor cen geld bedrag van f 3.393.707, tcrwijl do omloop 
nog geschat was op cen waardo van ongevcer f 5 
millioen. Do inwisseling is zon<ler de niinste of 
geringsto stoornis goachied, en do bcvolking Jiecft zich 
zonder ecnig be- zwaar aan do circulatie dor wottigo 
koperen 21/2> 1 on */2 contstukken dor Nederlandsch-In- 
dischc Regcering aangepast. 

Die duitonquaestie is een merkwaardig voor- becld 
hoe bczwaron tegen cone verandering zeer breed kun 
non uitgemeten worden on daar- mede verbeteringen 
worden tegengehouden, terwijl de uilkomst bowijst, dat 
do verandering tot in het geheel geon moeite of nadeol 
aan- leiding heeft gegevon. De latoro dollar-zuivo- ring 
lovordo dczclfdo uitkomst. En toch hoort men zelfs nu 
nog steeds soortgolijke bezwaren inbrcngen Logon 
uitdrij ving van do slechto munt in do onkelo 
gebiedsdcolen, alwaar do zuivering nog niet volledig 
heeft plaats gehad. Do oude VOC duiten worden nog in 
vrij grooten getalo aangetroffen in Middon- en Zuid-
Oelebes, op de eilanden Saleijer en Bocton cn verder nog 
in de Lam pongs op Zuid-Sumatra en op 

enkelc plaatsen in het binnenland van Sumatra; hot rcstant 
van die munt is naar dio uit- hoeken gedrongen. In 
Midden-Celebes zijn bo- vondien nog de z.g. 
haantjesduiten in omloop, waarvan de waarde nog veel 
geringer is, af- wisselcnd zelfs tot 4, ja soms tot 10 voor 
6en cent. De Ohineesche kooplieden in MakaaseiL. 
hadden nog weinige jaren gcleden soms- mers vol met 
duiten, die zij voor den handel met den kleinen man 
gebruikten; alienga heb- ben zij dien voorraad geheel 
gespuid naar de meer afgelegen streken van Celebes en 
omlig- gende eilanden, en weigeron zij thans die duiten in 
betaling terug te nemen. Dit moot een reden te meer zijn 
voor het Gouvernement om spoedig ook aan dozen 
laatsten misstand een einde te maken. Ook hier hoort mon 
echter het ondeugdelijke argument, dat de bevolking die 
duiten niet zou kunnen missen! 

Als een curiosum zij hier nog gemeld, dat in het „Rijk 
van Boeton" vroeger grof geweven lapjes katoen als geld 
in omloop waren; de vorst en and ere 
grootwaardigheidsbeklcedera gaven ieder bun eigen 
”munt" uit, kenbaar aan het onderscheidcn patroon van 
wcefsel; dezo lapjes golden als geld op den passer en 
konden verder voor betaling van belasting worden 
gebruikt. Deze lapjes zijn thans uit den omloop ve rd wen 
on, maar meer Noordelijk in. het voormalige „Rijk van 
Palopo" in het Noordwesten van do golf van Boni zijn 
enkele overgebleven exemplaren van die lapjes van 
Boeton in hoog aanzien, vooral bij het hof van de 
vrouwelijke vorst (de Datoe van I.ocwoe). Zij worden 
aldaar voor hoogen huurprijs tijde- lijke in gebruik 
afgestaaii; de tijdelijke houder (houdster) toch van zulk 
een lapje kan. op een persoon van de andere sekse een 
onweder- staan baren drang uitoefenen om deze of dezen 
tot wederliefdo te bewegon. Het katoenen “muntbiljet" 
dient dus als een aoort gocna goena om huwelijkon tot 
stand te bren- gen. 

Op Bali en Lombok is nog eene andere uit- heemsche 
geldsoort ii omloop, de zg. Ohineesche kepdngs. Dit is cen 
soort oude koperen. Ohineesche munt met eon vierkant 
gat in het midden. Ook aan de golf van Boni wordt apo- 
radisch deze munt govonden. Doze munt is blijkbaar lang 
geleden door Chineescho koop- liedcn op die eilanden 
gebracht en kon aldaar in omloop blijven, omdat op die 
eilanden tot slechta kort geleden zclfstand ige rijkjes zijn 
geblcven ondor het beatuur van eigen vorsten. Lombok 
kwam eerst na 1894, Bali^erst na 1907 geheel ondor ons 
direct gezagTPe waardo der kepenga is zeer onvast; bij 
eenigszins grootcro betalin- gen worden zij bij voorkeur 
verhandeld in zg. snoeron van 200 stuks, waaraan volgcns 
enkelo plaatselijke gobruikon als een soort disconto 3 tot 
5 % in aantai mogen ontbreken. Zulk cen snoer, gonaamd 
cen atak, is dan op zich- zelf con reken in gsconhcid, Al 
naar de afwisse- lendo koperwaarde gingen ongeveer 
1500 tot 2200 kdpengs in eon Nederlandsch-Indischen 
Rijksdaalder; het merkwaardige foit deed zich toch voor, 
dat als eenige groote munt naast de k6pengs onze 
Rijksdaalder in zwang is. In de latere jaren gingen 1600 
tot 1700 kdpdnga op con rijksdaalder, zoodat een snocr 
con waar- dc had van ongeveer 28 cent. Een snoer weogb 
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3匕 kilogram； eene vroxiw, die dus met eeno waarde 
van ongeveer f 2.50 in die kepengs naa r of van den passer 
ging, had alleon aan geld een vracht van 6 kilo to torsen I 
Gelukkig, dat de krachtige Balische vrouwen zoo fier 
zware vracliten op het hoofd kunnen dragen. Onder die 
kBpBngs is blykbaar veel slechte namaak, munt van z66 
slecht gehalte, dat deze door afgesloten liggen oxydeert, 
on tot een grooten on hand el baren klomp verwordt. Dit 
is meermalen geblekcn bij oplegging van het kapitaal in 
kepongs, opgespaard ter be- taling van de zeer kostbare 
lijkverbran- ding. 

Reeds lang zijn maatregelen in voorberei- ding om die 
diverse slechte muntsoorten ein- delijk 00k nit te drijven. 
Voor Bali was nog een bijzonder bezwaar daartegen, 
omdat een zeker soort van huisgoden gemaakt werden 
door poppen te vervaardigen van samengeregen kepengs
； ware goden van het geld, de mammons! Dit bezwaar is 
echter door eenen pries- terraad in 1911 te Ddn Pasar op 
Zuid-Bali opgeheven, die als uitsprak gaf,' dat do gods- 
dienstige wetten toestonden die goden later 00k van 
koperen centen te maken. 

Het grootste bezwaar was echter, dat voor de 
uitdrijving van die groote menigte zeer kleine munten 00k 
een zeer groote hoeveclheid N.-I. kopermunt aangemaakt 
moest worden, welke voor al die streken tezamen 
misschien wel op 200 millioen stuks te begrooten zou 
zijn. Die aanmuntingen zijn reeds met kracht aan- gevat, 
en eerlang zou de muntzuivering 00k in die streken onder 
handen genomen worden. De wereldoorlog van 1914 trad 
echter aan van- kelijk als een nieuwe belemmering op. 
Merk- waardig genoeg blijkt echter alJengs deze oor- log 
op den duur integendeel de beste bondge- noot voor de 
uitdrijving te worden ； immers omdat de koperprijzen 
zoo ongewoon gestegen zijn wordt nu het koper uit duiten 
en kepengs, allerwege gezocht voor uitvoer, en wordt de 
tegenwaarde betaaid in onze Nederlandsch- Indische 
munt, vooral pasmunt; de definitieve stelselmatige 
muntzuivering zal daardoor zeer geholpen zijn. 

Nederland heeft langen tijd gebukt gegaan onder een 
teveel aan zilveren munt; de aarze- ling der Wetgevende 
macht in de jaren 1870/75 om tot den gouden standaard 
over te gaan en om tot definitieve sluiting der aanmunting 
van zilveren standpenningen te besluiten, heeft dit teveel 
veroorzaakt-; de noodwet van 27 April 1884 moest zelfs 
worden uitgovaardigd om het dreigende gevaar van 
deprdciatie van onze munt te bezweren. In dien toestand 
is nu een algeheele omkeer gekomen, en er is een nieuwe 
toestand geboren, welke zelfs de vurig- ste optimisten niet 
hebben verwacht. Ten eerste hebben natuurlijk de 
muntzui verin gen een niet onbelangrijke hoeveelheid van 
onze zilveren munt in omloop gebracht; de groote opbloei 
van handel, industrie, cultures en ver- keer in onze 
kolonien in de laatste 10 jaren h竺ft echter bovendien 
eene sterk vermeerderde circulatie van geldmiddelen 
veroorzaakt. Daar- bij kwam nog, dat door de pacificatie 
van ver- schillende deelen der Buitenbezittingen het I 
gebied voor rustige economische ontwikkeling I 
belangrijk werd uitgebreid en 00k die streken | 

moesten van circulatiemiddclen yoorzien worden. 
Sedert bet jaar 1906 heeft daardoor tot 1912 een bijna 
aanhoudende aanvoer van grove zilveron munt van het 
Moederland naar do Kolonien plaats gevonden. Deze 
aanvoer ge- schiedde sedert het jaar 1906 bijna 
uitsluitend door het Gouvernement en door de Javasche 
Bank, omdat de Javasche Bank met kracht de 
buitenlandsche wisselkoersen had gesteund en 
bovendien met het Gouvernement eene overeenkomst 
had aangegaan om alle over- makingen van geld in den 
vorm van telegra- fische uitbetaling (T.T.) over en weer 
tusschen Nederland en Oost-Indie voor den gewonen 
dienst tot den vasten koers van pari (100 %) te 
bewerkstelligen; dientengevolge kwamen er geen 
wisselingen in den wisselkoers met hot moederland. 
meer voor, welke bankiers of par- ticulieren aanleiding 
konden geven metaal voor eigen rekening te laten 
uitkomen. Van 1906 tot 1912 is op die wijze aan zilver 
uit Nederland naar Nederlandsch-Indie verplaatst, f 
62.610.079, en bovendien werd er nog eene hoeveelheid 
van f 20.088.090 aan Nederland- sc he gouden tien 
gulden stukken ingevoerd. Aan- gezien het zilver voor 
de zg. standpenningen uitsluitend van de Nederlandsche 
Bank be- trokken kon worden, slonk de voorraad zilver 
bij deze circulatiebank van f 72.395.941 op 31 Maart 
1906 tot f 9.785.862 op 31 Maart 1912.1) 
Die snelle en aanhoudende afvloeiing van het zilver in 
Nederland gaf do Javasche Bank aanleiding om sedert 
1908 telkens weder met klem aan te drin gen bij de 
Regeering om de noodige stappen te doen tot 
verandering der Muntwet in Nederland, ten einde de 
mogelijk- heid tot zilveraanmunting uit baren voor do 
grove zilvermunten weder open te stellen ； immers die' 
gelcgenheid was, zelfs voor de jRegeering, gesloten bij 
do wet van 6 Juni 1875, welk verbod werd gehandhaafd 
bij do muntwet van 28 Mei 1901 tot nadere regoling van 
het Nederlandsche Muntwezen (Ned. Stb. no. 

1)Volgens eene andere spccificatio werden van 
1906/7 tot 1912/3 in Nederlandsch O.-Indie ingevoerd : 
aan grove zilveren munt (f 2.50, f 1 en f 0.50)  
/ ........................................ 57.450.000 
aan N.-Indischo kwartjes en dub- beltjes  -
 ......................................... 16.250.000 

/ 73.700.000 of 
ougeveor f 10.000.000 meer dan de ftf- vloeiing bij de 
Nederlandsche Bank bedraagt. Het verschil is to 
verklaren ten eerste door- dat eenigo partijen 
rijksdaalders werd en omgesmolten in Ned.-Ind. pas 
munt, oin- dat daaraan zoo groote behoefte bestond, en 
verder omdat het aan het Gouvernement niet verboden 
was zilver in baren te koopen voor aanmaak van zilveren 
pasmunt in Ned.-Indie; en ten slotte komen jaarlijks vrij 
groote hoeveelheden voor circulatie afgekeurdo munt uit 
Ned.-Indie bij 's Rijks Munt in Utrecht, welke aldaar 
weder in gang bare munt worden omgesmolten. Aldus 
moest do invoer van zilveren munt in Ned.-Indie grooter 
worden dan het bed rag, dat do Nederlandsche Bank voor 
uitvoer had afgo- geven. 
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132). Aan do Regeering we rd daarbij tevens in 
overweging gegoven om do Muntwct voor 
Nederlandsch-Indie te herzion; do Koionion toch werden 
op muntgobied nog steeds bo- heerscht door de Muntwct 
van 1 Mei 1854 (Ned. Stb. no. 75, Ind. Stb. no. 62), die 
ein- delijk de goedo munttoestanden had gescha- pen； 
die wet was echter sedert dien aangevuld door oen zeor 
groot aantal besluiten, verorde- ningen, en ook wel 
wetten, waarvan de voor- naamste do wet van 28 Maart 
1877, waarbij hot gouden tienguldenstuk ook voor 
Neder- landsch-Indie gangbaar werd verklaard. Do 
muntwetgeving voor Nederlandsch-Indie was aid us cen 
doolhof ge worden, waarin maar wei- nigen nog den weg 
konden vinden; eenc alge- heele herziening der wet met 
al hare aanhang- sels zou dus tot eene zeer nuttige 
codificatie kunnen leiden. Tevens adviseerde de Javasche 
Bank daarbij om in eene niouwe muntwet duidelijk neer 
to schrijven, — zooals de Ver- eenigde Staten van Noord 
- Amerika dit pas hadden gedaan 一 dat het muntstelsel 
van Nederlandsch-Indie gegrond was op don gouden 
standaard, met behoud van do grove zil- veren munten als 
wettig botaalmiddol tot ieder bedrag voor de 
binnenlandsche circiilati© (zie ad vies aan den Directeur 
van Financien over een Ontwerp Muntwet voor 
Ncderlandsch- Indie, H. M. van Dorp en Co, Batavia 
1908). 

De nieuwe Muntwetten zijn er gekomen, in Nederland 
bij de Wet van 31 October 1912 tot wijziging en 
aanvulling van do Muntwct 1901 (Ned. Stb. no. 324) en 
in Nedorlandsch-Indie bij do „Wet van 31 October 1912, 
ho udon do nadere regeling van het Nederlandsch-In - 
disc he Muntwezen5*, waarbij de gelegenheid tot 
zilveraanmunting en voor Nederland dn voor 
Ncdcrlandsch-Indie weder werd openge- steld. Ten 
aanzien van den goud-standaard is geen nieuwo 
principiecle verklaring in de wet- ten nedergelegd, doch 
vooral aan de hand van do geschiedenis behoeft men er 
niot aan te twij- felen, dat zoowel Nederland als 
Nederlandsch- Indie hun muntstelsel hebben gegrond op 
den gouden standaard, met bijbehoud van do hoe- 
danigheid van wettig betaalmiddel tot ieder bed rag in do 
binncnlandscho circulatio voor de grove zilveren 
muntstukken. De naam „h»>kcndo standaard**, in 
vrooger jaren aan een dergelijk stelsel gegevon, geraakto 
geluk- kig allcnga in onbruik, omdat die naam het stelsel 
zeer onvollcdig aanduidt. Do nieuwero 
wetenschappelijkc naam is vceleor do Gold- Exchange 
Standard, door do Duitschors in den laatsten tijd ook wel 
genoemd de Gold- Kcrn-Standaard ； dezo bcido namen 
zijn juia- ter, omdat onder dat stelsel in circulatio zijn 
geldmiddelen, dio in zichzelven nict do vollo wanrdc 
liebbcn, welke nominaal daaraan wordt toegekond, 
(zilvorinuut, bankbiljotton, zilver- bons), doch wclkcr 
gout! waardc bo von elken twij- fcl wordt gchandhaafd 
door do goudpositio van hot land, ten krachtigsto 
geslcund door de circulatiebanken met liarcn voorraad in 
goud in inunt cn baren, on haren voorraad vorderingen op 
het buitenland in goud botaal- baar. Met allo gcrustheid 
kan mon dan ook zeggen, dat het muntwezon on van 
Nedorland Bn van Nederlandsch-Indie thans op 
volkomon gezonde grondslagen rust; dit wordt thans 

ook steeds mccr in het buitenland erkend, en vooral sedert 
den wereldoorlog 1914 zijn anti ore R日ken, waaronder de 
cersten, als Engo- land, Frankrijk, Duitschland, Rusland, 
Oos- tenrijk-Hongarije, enz. steeds meer tot toe- passing 
van gcheol analogo beginselen op hun muntgebied 
gokomon. 

Nu zilveraanmunting weder voor de Regeering 
geoorloofd is, worden op die aanmuntin- gen natuurlijk 
weder groote winsten gemaakt, daar de nominal© 
waardedernieuwe muntstukken nog steeds ongeveer het 
dubbele is van hunne intrinsieke； die winat wordt echter 
niet in de gewone Staatshuishouding verbruikt, doch, af- 
zondcrlijk voor Nederland en voor Nederl. 0.-Indie, 
opgelegd in afzonderlijke fondsen, te beleggen in 
Nederlandsche of Nederlandsch Indische Staataschuld ； 
mocht zich ooit bij opniouw verandordo toestandon de 
noodzakelijk- heid voordoen om tot ontmunting van grove 
zilveren munt overte gaan wegens eenjteveel aan zil- ver, 
waarvoor in 1884 emstige vrees beatond en waarvoor de 
noodwet van 1884 is gemaakt, dan zullen deze 
reservefondsen moeten dienen om mogelijke verliezen bij 
de ontmunting te dekken. 

Nog 6en punt blijft ona hier kortelijks aan te duiden. 
Herhaaldelijk zijn er stemmen op- gegaan om aan 
Nederlandsch-Indie weder zijn eigen grove, zilveren 
munt, een aoorb Javaan- sche ropij, te gevon, welke niet 
gangbaar zal zijn in Nederland. De voorstanders van dit 
denkbeeld gronden hun wensch op de overweging, dat bij 
veranderde toestanden in onze Kolonien eene 
terugvloeiing van grove zilveren munt naar het 
moederland. zal kua- ncn plaats vinden, welke voor 
Nederland weder een zeer ernstig te veel zou kunnen 
opleveren. Het is moeilijk aan te nemen, dat die vrees 
gegrond is. Ten eerste toch is het omloopsge- bied van het 
Nederlandsche zilver zooveel grooter geworden, dat ceno 
terugvloeiing in zoo grooto mate niot meer mogelijk zal 
zijn; nu de win st op aanmaak sedert 1912 gereser- veerd 
wordt, is verder de mogelijkheid tot ontmunting en 
verkoop als baar zilver een zeer krachtig middel geworden 
om het gevaar van grooto terugvloeiing to weerataan. Do 
moge- lijkhcid tot zeer groote terugvloeiing zal bijna al- 
Icen kunnen ontstaan in geval van gewelddadige 
inbezitneining onzer Kolonien door vreemde machten, die 
al ons zilver zouden willen uit- stooten. In dat geval 
hebben wij echter met cen gewolddaad te doen, 
waartegenover nog velo andero middelen van verwecr 
noodzake- lijk zullen zijn ； en dan ligt het ook voor de 
hand om een zeor eenvoudigen maatregel te nemen, die al 
door zoovele grooto on kleine Staton is toegepast, zij het 
op andere gronden, om de grenzen van het moederland 
voor het eigen zilvor te sluiten, en door uitgifte van een 
tusschenvorm van zilver-circulatiemiddel (zilvorbons, 
rccopissen, zooala die in 1845/54 reeds in Indie zoo 
uitstekende diensten hebben bowezen) in het moederland 
een nieuwen munt- vorm te scheppen. De gewelddadig 
geoccu- peerde kolonien zullen hieronder in hot geheel 
niet lijden, omdat het oigenbelang van den overweldiger 
dan in do eerste plaats zal mede- brengon het muntstelsel 
niet inoedwillig te verstoren, nu het gebied van afzot tegen 
de 
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nominale waarde onverwijld zal gesloten zijn. 
Voor den ovorwcldiger zal fiet behoud van die 
muntstukken nimmer eon verlies beteekenen; 
hij zou slechts niet de ongeoorloofde winst 
opsteken by indiening der vordering op Ne- 
derland, belichaamd in eeno aanbiediug van 
een zeer groot aantal muntstukken van een 
hoogere nominale waarde dan de intrinsieke, 
terwijl hij de opbrengst dier vordering zou 
benutten om voor reel minderen prijs zilver- 
metaal a an te schaffen waaruit zijn eigen 
plaatselijke munt zou worden aangemaakt, 
welke noodwendig ook op een basis van teeken- 
munt zou uitgegeven moeten worden, en met 
welke uitgifte hij dus direkt groote winsten 
zou behalen. Zou een overweldiger dan tooh 
de munt willen veranderen, dan zou hij met 
weinig kosten en althans zonder verlies den aan- 
wezigen voorraad tot zijn eigen munt kunnen 
omsmelten. 

Zijn gevaren als bovenbedoeld dus voor het 
Nederlandsche muntwezen niet te duchten, 
zoo zouden aan de andere zijde tegen invoering 
van een eigen Javaansche ropij voorshands 
onoverkomelijke moeilijkheden bestaan. Een 
zilveren teekenmunt kan in een land alleen zijn 
nominale waarde behouden, indien ieder te reel in 
circulatie kan worden gestort bij een centraal lichaam en 
tegen dat te veel desge- wenscht goudwaarde op het 
buitenland kan worden verschaft; geschiedt dit niet 
zonder eenig aarzelen of taimen, dan moet noodwendig 
die teekenmunt deprecieeren met alle ernstige gevolgen 
daarvan voor het. land. De Engelsche kolonien, als 
Britsch-Indie en de Straits-Settle- 
ments, die thans een op goudwaarde gcfixeerde 
teekenmunt hebben, en de Amerikanen sedert 

hun munthervorming op de Philippijnen, 
waarbij de Peso tot een goud basis hervormd 
werd, hebben dan ook maatregolen getroffen, 
dat steeds trekkin gen op Londen in ponden 
sterling of op New-York "m~Amerikaansche 
gouddollars tot ieder gevraagd bed rag tegen 
inwisseling van de zilveren teekenmunt te ver- 
krijgen zijn. Zou Nederlandsch-Indie dus tot 
een eigen ropy willen overgaan, dan is het een 
onafwijsbare eisch, dat eerst in Nederland 
door de Regeering van Ned.-Indie een vol- 
doend fonds daarvoor in het leven wordt ge- 
roepen. Dit zou voorloopig zeer bezwaarlijk 
en zeer kostbaar zijn; eerst na jaren, wanneor 
het nieuwe muntfonds bij aanmaak van zil- 
veren munt door oplegging van rente op rente 
belangrijk vergroot zal zijn, zou dit fonds mis- 
schien ook voor dat doel gebruikt kunnen wor- 
den. Voorshands zullen dus de voordeelen voor 
de instelling van een eigen Javaansche ropij 
bij lange na niet opwegen tegen de bezwaren 
van zulk een afzonderlyke munteenheid voor 
Nederlandsch-Indie. G. V. 
Literatuur: J. P. P. van Zuylen van Nyevelt, 
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De Jaarverslagen dor Javaache Bank en voorts tai van 
opstellen ia tgdschriften enz., waar- van titelopgaven te 
vinden zijn in do Reper- toria van Hooykaas en Hartmann 
met vervolgen van Schalker en Muller, en bovenal het 
voor do kennis van den tijd dor Compagnio onmisbarc 
Nederl.-Indisch Plakaatboek, dat men aan de goede 
zorgon van wijlen den Lands- archivaris Mr. J. A. v. d. 
Ohys te danken heeft. 

MURRAYA EXOTICA L., fam. Rutaceae. Ke- moening 
(MAL., JAV., SOEND.), Garing, Waring (MINAH. LANDST.). 
Eon heostor of Iago boom met dubbelgevindo bladeren en 
witte, zeer wel- rickende bloemen, komt zoowel wild als 
gekweckt voor. Het lichtgele liout lykt op dat van Buxus 
(palmhout) en is op Java voor snijwerk zeer gezocht, o.a. 
voor govcston van wapens en voor scheeden. De bladeren 
worden in cen afkooksei als geneesmiddel gobruikt. De 
bloc men worden in het haar gcdragen. 

MUSA. Plantcngeslacht dcr Musaceeen met een vrij 
groot aantal soorten in de tropon, waar- van Musa 
paradisiaca en verwante soorten do bekende vruchten 
leveren (Zic PISANG). An- dere soorten zijn Musa 
acuminata (de soortnaam staat echter niet vast); de Was-
pisang, Tjaoe karo of Tjaoe kole of -keueus (SOEND.), op 
Java. Deze plant komt in zeor groote hocveelheden voor 
in de moerassige deelon van Midden-Java, doch ook in de 
hoogere streken. De bladeren bevatten aan de onderzijde 
een laagje was, dat vorzamcld wordt en met hars 
vermengd in den handel komt. Het wordt ingezanaeld in 
Banjoemas en in enkelo deelen van Kedoe en komt in 
Maos,. Koetoardjo en Poerworedjo op de markt. Musa 
textiles, do vczel-pisang, op Java Pisang manila, op N.-
Celebes Kofo of Walid, is een belangrijke vezelplant, die 
thans ook aangeplant wordt en de Manilla-hcnnep levcrt. 
(Zie aldaar en VEZELSTOFFEN.) 

MUSEA. Over het K o 1 o n i a a 1 M u- 8 o u m, zio 
aldaar. In Ned. Indie is de cenige inrichting van dien aard 
het Museum van Oud- heden on van voorworpen van 
ethnologischen aard te Weltovredon, ingcsteld door het 
Ba- taviaasch Gonootschap van Kunston en Weten- 
Hchappcn (zio GENOOTSCHAPPEN Dl.I,bl.773). Dit 
museum, gelegcn aan do Wcstzijde van het Koningsplcin, 
is in Grieksch-Dorischen stijl in breed front opgetrokken, 
herborgt in zijne uit- gobreido zalcn cen groot aantal 
voorwerpen op Iiet gebied dcr archcologie, w. o. do besto 
voort- brengsden der Oud-Javaanscho kunst, voorts cone 
elhnographischo vorzamcling, ecno zeer rijko 
numisniatischc afdccling, con kabinet van prcciosa en 
rogalia ——o. a. do schatten van hob voormaligc 
Lombokscho vorstenhuis ——on ecu bibliotheek, vooral 
morkwaardig door haro rijko vcrzameling Oosterscho 
handschrif- ten. (Ncorl. Indie, II. Colijn, Dool II, biz. 
31G). 

Kloinero niusea op hot gebied van botanieT zoologio 
zijn ais ondordcclcn van het Departe- jnent. van Land bo 
uw, Nijverhcid on Handol t，e Buitonzorg opgorioht. Do 
oprichting van opciilucht-inusca wordt in don laatston tijd 
voor N. I. beplcit. 

MUSKAATNOTEN. Zic NOTEMUSK A AT. 
MUSKIETEN. Zio MALARIA. 
MUSSAENDA. Plantengeslacht dor Rubia- ceeiin met 

velo soorton in den gohcolon Archi- pel. Struikcn, boo 
men of klimmendc hcesters, 

die gomakkolijk to herkennen zijn, doordat eon van do 
kelkslippen tot cen. groot, opvalleud ge- kleurd, mcost held 
er wit blad uitgroeit. Deze zijn bij de vrouwen in gebruik 
om het lichaam en hot haar to wasschen. Do groene 
bladeren van sommigo soorten zijn als daoen poetri oen 
bekend inlandsch geneesmiddel. Takken van de plant legt 
men wegens den aangenamen gour in do huizen.''''' .， 
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WILLEM VAN). Geb. te :s Gr七一. yenhage 5_Juli 1827 
uit het huwelijk van W. H. v. Slusschenbroek on Jonkvr. A. 
de Meij v. Streefkerk, word als student in 1846 te Leiden , 
ingeschreven cn promoveerde aldaar in de rech- ten 18 
Sept, 1852. Na te het ambtenaars- examen te hebben 
afgelegd (1 Sept. 1854), ver- trok hij naar Java, we rd als 
ambt. ter beschik- Idng te Salatiga geplaatst (1855) en in 
1856 als contr. 3e klasse te Temanggoeng aangesteld. 
Genoodzaakt naar Nederland teT* vertrekken, keerde hij 
weder hersteld naar Java terug； we rd in 1862 als contr. 2o 
klasse te Karang AiijSr en in 1863 als contr. Io klasse te 
Ambarawa geplaatst, waar hij do goweldige aardbeving van 
1865 bijwoonde, waarvan hij een belangrijk verslag 
opstelde, dat in Nat. T. v. N.-Indie XXIX is afgedrukt. In 
1866 benoemd als ass.-resident te Temanggoeng, werd hij 
in 1867 naar Buiten- zorg overgeplaatst, wclke betrekking 
hij iiT 1873 veTwisselde met die van resident van Ternate. 
In 1875 werd hij tot resident van Men ado benoemd ； 
spoedig daarna werd hij door den staat zijner gezondheid 
genoodzaakt met verlof naar Nederland terugtekceren, waar 
hij zich aanvankclijk te Deventer vestigde (1877) en twee 
jaar later, na oervol ' ontslag uit 's lands dienst, te Leiden. 
Daar overleed hij 7 Nov. 1883. 

Van Musschen broek, die een grondig kenner van hot 
Javaansch was, legde zich ook met goed govolg toe op de 
beoefening der natuurkundige wctenschappen, o. a. op de 
studie der vulkani- sche verschijnselen, met name der 
aardschud- dingen (seismologic). Zijne voornaamste ge- 
schriften met betrekking tot Ned.-Indie zijn: opstellen over 
de fauna van N.-Celebes (Nat. T. v. N.I. XXXVI); cachelot-
visscherij in den 
N. -Ind. arch, en over getah-pertja van Celebes 
O. kust (T. t. bevord. der Nijv. XL); lets over de in], wyze 
van katoenverveu op Java, Leiden 1878; Med cd. o nitrent 
grondstoffen. in het 0. gcdeeltc van onzon Ind. arch.; 
verscheidene inlcidingen op den Catalogus der afd. Ned. 
KoL van de tontoonstolling te Amsterdam in 1883 en zijne 
bowerking van Dr. H. A. Bernstein's reis , (Bijdr. t. T. L. en 
Vlk. IVo Sor. VII), bonevens eon kaart van de Minabasa 
1875/76 en van de bocht van Tomini (T. Aardr. Gen. IV, 
zieT. Aardr. Gon. V). Eon Handelskaart van Ned.-Indie, 
door hom boworkt, is na zijn dood, mot mede- werking van 
kapt. Stemfoort, to Loiden uitge- govon. Zijno “Rapporton" 
over verscbillende reizen in het 0. van don archipcl zijn tot 
een ge- hcel vorwerkt door J. J. W. E. v. Riomsdijk en 
geplaatst in Nat. tijdschr. v. N.-Indie, XXXV, bl. 41. Van 
Musschenbrock ontdekte op zijno tochten o. a. con 
zeldzaani, aan do Europccsche gclecrdeu onbekend 
zoogdicr, dat den naam ontving van Paradoxurus 
Musschetibroekii. 

Zio H. Kern, Lovonsboriohton dor Maatsch. d. Ned. 
Lettcrk. 1884; W. B. Bergs ma, Ind. Gids, 
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J883, II, bl. 1014； P. J. Veth, T. Aardr. Gen. 2e Scr. I, 
1884, m. u. a. bl. 176, 320. 

MUZIEK EN MUZIEKINSTRUMENTEN. Aan het— 
in— cener- bespreking van de inuziek en van do 
muziekinstrumenten in den O.-I. Archipel past 
misschien het best de omschrij- ving, die Rousseau van 
muziok gaf: de kunst om tonen samen te voegen op eene 
voor't gohoor welgevallige wijze. Veel verder reikt do 
inuziek ginds niet. Stelt men a Is doel van do muziek 
voorop het teweegbrengen van gemoedsaandoo- ningen 
door koppeling van klanken en ver- echillend gewijzigde 
geluiden, dan wordt er in onze Oost veel inuziek 
gomaakt, die eigenlijk geen inuziek mag hcoten ； en 
wanneer men haar de kunst noemt, die door middel van 
geluiden spreekt. tot het gemoed van intelli- gente en 
bijzonder georganiseerde menschen, dan moet er iets 
liapcren aan deze bepaling van Berlioz; want ook de niot 
bijster intelli- genten en bijzonder georganiseerden 
onder de bewoners van den Archipel zijn meerendeels 
wel ontvankelijk voor de klanken en geluidon, die zij 
hunne speeltuigen hooren voortbrengen. 

Te onderscheiden vallen hier het doel, waar- mede 
muziek gemaakt wordt en de indruk, dien zij 
teweegbrengt. Door inuziek gemoeds- aandoeningon 
open baren komt ook in den Archipel voor. Zooals 
trouwens ovcral. De muzikant in onze orkesten of in het 
muziek- korps, dat aan't，hoofd van den troep 
marcheert, kan even min gezegd worden al strijkende of 
blazende zijne gemoedsaandoeningen te openbaren als 
de gam61an-speler; hij speelt iets, dat vooruit is 
klaargemaakt;en, zuiver gemeten, zal de gamelan-speler, 
door zijn gevoel voor muziek, door zijn sterke fantasie 
en door de vrijheid di© hem gelaten is tot parafraseeren, 
nog het meest van zichzelf kunnen geven. En stellig dan, 
wanneer het individu met zijn fluit, viool of angkloeng 
alleen is en zijn ge- voelens omzet in klanken, zonder 
zich te laton afleiden door de gedachte, we 1 ken indruk 
zij maken op anderen, spreekt het gemoed hoor- baar 
door de muziek. Hoe verder men zich van de beschaving 
verwijdert, des te grootor is de kans dan iets to hooren, 
dat voor de ontwik- kelings-geschiedenis der muziek van 
belang mag heeten. 

Wanneor men ook de Javaansche gamSlan uit- 
zondert, die ver van het andero staat en als 't ware door 
een opengekapt terrein daarvan ge- scheiden is, dan geeft 
de muziek ginds zich bijna nooit om haarzelve; zij is een 
auxiJiaire kunst; ja, zelfs do muziek van de gamSlan is 
dit dikwijls. Niet altijd. Vooral in de Vorstenlanden 
wordt de muziek van de gamelan gewaardeerd om 
haarzelve; bij dag en bij nacht genieten velen daarvan, 
zonder dat er dansmeiden aanwezig zijn of een wajang-
vertooning lokt; en uren v66r de vertooning van de 
wajang wong, wan- neer de gamfilan speelt, zonder 
meer, is een aandachtig luisterend publiek neergezeten. 
En oo.k elders zijn er uitzonderingon. Zoo zegt 
Nieuwenhuis van de muziek der Kajans, dat zij „tragt 
ganz den Charakter eines Vergnii- gyngs und bildet bei 
keinem religiosen Festo einen Teil der Zeremonien." 
V De inuziek is schier overal middel, geen doel. Van een 
.huiselijke kunst zouden we kunnen spreken, in de eerste 
plaats van eon door het 

gebruik gewettigd middel tot opluistering van 
gebcurtonissen „von dor Wiege bis zum Grab。”： in 
do tweede van een middel tot het gemakke- lijker of 
gorcgelder volbrengen van eenigen arboid of bezigheid: cl 
an sen, roeien, kornn- lozen, loopen; dan dient zij tot 
„Befriedigung eines in der menschlichcn Natur 
begriindoten Bedurfnisses, des Horvorbringcns dem 
Gehor zusagender Tone als Begleitung eintoniger 
Arbeiten und zur Bekampfung der dutch die- selben 
erzeugten Ermiidung". De muziek van do gamelan als 
geheel, van do fluit, van som- mige andere blaas-
instrumenten, van de viool, kan men waardeeren zooals 
men waardeert muziek eenvoudig van stijl, zonder 
pretentie, met beperkto middelen voortgebracht. Slechts 
enkelo Westerlingen geraken door deze Oos- tersche 
muziek in extase; de meeste tot oor- deelen bevoegden 
zijn van meening, dat het grootscho en verhevene 
ontbreekt; ook uit de oudheid gewerd ons geen grooto 
muziek; zij windt niet op, noch eischt inspanning tot be- 
gr可pen; het gehoor streelende, is zij in staat het gemoed 
zachtjes aan te doen. Wat door andere dan de genoemde 
instrumenten wordt voortgebracht Jigt tusschen de beide 
tormen ：■ welluidende klanken en wanklinkend 
gedruisch. 

Wat men dikwijls aan de Indische muziek verwijt: de 
menigvuldigo herhalingen van een- zelfdo thema, zij het 
ook met variaties in toon- aard en rhythme; harmonieen, 
die het oor eer kwetsen dan strcelen ； sterk sprekende 
disso- nanten ； tonen talrijk als hagelsteenen, en, als 
deze, onderling verband missende; tot geraas 
aanzwellendo forto's, waarvan niets goeds to zeggen valt 
dan dat zij het naderend ein do aankondigen — dat kan 
men ook andere dan Oostersche muziek verwijten ； 
bijzondere ken- teekenen zijn hot niet. 

Omtrent den oorsprong van do muziek in den Archipel 
valt weinig met zekerheid to zeggen ； met botrekking tot 
do herkomst van trommen en fluiten met weinige en 
onbcpaaldo tonen, en van primitiovo slag- on tokkel-
instru- menten on over den invloed van buiten, dien zij 
ondervonden, en do wij zigin gen, welke daarvan het 
gevolg waren, kan mon gissflingen uiton zonder te we ton, 
hoo na dozo bij de wnarhoid etaan. Tusschen het geluid 
van rhythmisch voort- gebrachten arbeid en 
oorspronkelijko muziek ligt geen grens. De oorslo 
muziekinstrumonton zullon de slaginstru mon ten 
goweost zijn : de trom kan ontstaan zijn uit het houten 
morlior. Het snaar- instrument kan go word en zijn uit den 
boog, <lio eerst geslagen, daarna gotokkcld en gestreken 
word. 

Naasl de klanken door eenvoudige »pecl- tuigen 
voortgebracht, behoort de zang tot do oudsto muziek; 
poezio, muziek cn rhythmo bohoorden oorspronkelijk bij 
cJkandor; poezie is nog bij natuurvolken gezang, en 
gezang is bij hen rliythmo. Of deze zang op ecjiigs^ina 
analogc wijzo als bij do Griokcn ontstaan ifl uit de enkelo 
klanken, later kortc frasen, die den dans, do rhythmisebo 
beweging van het licVaam, begcloiddon, is onzekcr, maar 
hot karaktor van do dansbowegingon der Javaanscho 
danserossen „leurs danses lentemont cadc：- cdes, leurs 
mouvementH sou pies ot raxes ot Jo groupement 
liarmonieux de lours poses hi6- ratiques**, doen het 
vormoeden. Nergena, zelfs 
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niet by afzondorlijk lovondo „oudorwotschon stammon is 
do traditie zuivor bowaard, on ook bij hon is do aanraking 
mot vreemdon aan to toonen nit hun speeltuig; bij do 
besproking dor instrumonton komon wij op dozo inwor-
king van buiten torug. Alloen over de muziok van Java kan 
men mot mcor zekorhoid zich uiten en orlangon do 
ondorstollingon, op grond van botero gegovens, grooter 
waarschijnlijk- heid; dat do Javaansche muziek, ovenala 
de geheele beschaving van dat volk, eon inheem- echen 
grondslag hecft gohad, is even waarschijn- lijk als dat zij, 
ondor Ohineeschen, Indo-Chi- neeschen, Hindoeschen en 
Porziscli-Arabischen invloed, zich hoeft gowijzigd. 

Toon do natuurmensch bohoofte kreeg zijn 
gemocdsaandoeningen to uiton, toon de spraak gezang 
word, gang on bonding dans werden, en do neiging 
ontstond tot eone dramatische voorstelling dor dingon on 
tot eeno begeleiding van die verrichtingen door het geluid 
van eenig klankgevend voorwerp — toen moet ook al 
spoedig do differentieoring gokomen zijn, door 
beoofening van 66no kunst met meer liefde -dan de 
andere, dio verwaarloosd werden; zoo ontwikkeldo zich 
hior het reciteoren met go- baren, ginds hot danslied, 
elders het zingen, waarbij het lichaam in rust blijft of het 
danson bij de muziek van instrumenten. Op dio ont- 
wikkeling van het een, ton koste van het andere, is tot 
dusvor nog weinig acht goslagon. 

Do meesto onderzoekers hebbon zich niet kunnon 
ontdoen van het donkbeold, dat, daar, waar zij vocal© of 
instrumontalo muziek to hooren krijgen, ons Europeesch 
toonstelsel do maatstaf moest zijn, waarnaar zij do 
vreomdo toonladdcr hob bon te beoordeelen； die 
maatstaf is, zelfs in letterlijkon zin, valsch; en in plaats van 
to bojammeron, dat do ginds gohoordo toonreekson niet 
pasaen in onzo intorvallen, en zulks als eono, zij *t ook 
vergoeflijko, afdwa- ling van don gooden wog to 
beschouwen, is liot botor ons inuziokstolsol zooveel 
mogelijk to vorgoton on hot gohoordo geheel vrij to bo-
oord colon, als iots aparts, niot als oeno ont- aarding van 
onze diatonischo of chromatische gamma. Ouzo oude 
korkmuziek is ovenzeor vol- gons oon gohoel ander stolsol 
dan hot thans gcldondo gomaakt on diont ovonzoor afzon-
dorlijk boachouwd to wordou. En wat het meor of minder 
good klinkon botreft — (lit is eono zaak van gowoonto; 
valschheid ia tonon is convontie； eerat in do 13o ocuw is 
men tcruggo- komon van hot donkboeld, dat grooto on 
kloino torts, on grooto on kloino soxt dissonanton zyn, 
zoouls do Griekon boweord hob bon. 

Do jnedcdoelingcn dor reizigers over do muziok mogen 
uil (lion hoofdo (loorgaans niet hool bolangrijk hceton; 
voorboroid tot eon ondorzook in (Iio richting zijn zij 
slochts zeldcn; maar ook do borichlon over do muziek-
instrumen- ton zijn vaak opporvlakkig; monigmaal bopaalt 
xnen zich tot do vonnclding, dat de inwonors con Hoort 
van guitaar of oon zokcro soort van fluit b(!8pclun; 
andoron docn meor en bcschrij- von het instrument 
nauvvkourig, tcokencn hot af mot do versieringen tot in 
bijzonderhcdon, maar zwijgcn over de tonon, dio het 
voortbrongt en do wijzo waarop hot bcspecld wordt, dus 
juisb over datgeno waarop hot aankomt. In 4° catalogi van 
het Loidsch Museum on ook in d o 

van hot Brusselsoho Oonsorvatoire-museum vindt 
men dikwyls do toonhoogten opgegeven. Vooral 
buiton Java blyft or op dit gebied nog veol te 
ondorzookon； do fonograaf zal hierbij dienst 
kunnen doon on do goed bcdoeldo, maar weinig 
botrouwbaro berichton van niet-deskundigen 
zullen door een mcchanischo opneming kunnon 
vorvallon. Men zij er op bedacht, dat het on- 
beteekonendo nieuwo spoedig genoeg het bolang- 
rijke oude zal vervangen. Reeds onthaaldo men 
een reiziger, dio Bima bezocht, op do „Donau- 
wollon,5 uit een grammofoon I 

Beginnen wij bij de beschrijving van de mu- 
ziek on de muziokinstrumenton, die, tongevolge 
van dat onvoldocndo onderzoek niet voiledig 
kan zijn, met het belangrijkste. 

JAVA. Do muziok dor Javanen vindt hare 
hoogstc uiting in de gam Sian. Do slaginstru- menten, 
dio in ons orkest een ondergeschikte rol vervullcn, zijn 
in de gamSlan hoofdzaak, terwijl de snaar- on 
blaasinstrumcnten die bij ons het orkest beheerschen, 
ginds bijza&k zijn. 

Do r 6 b a b, eon viool van Perzisch-Arabi- 
schen oorsprong, komt onder denzelfden naam 
in de lOo eeuw bij de Arabieren voor. De beide 
geelkoperen snaron zijn gestemd in den derden en 
zesdon toon van hot straks to bespreken saldn- dro-
octaaf. Do beste klankdoos, batok, voor de 
rebab is eon halve groote klapperdop. Bij het 
bespolen rust de viool al of niet op een voetstuk, 
plangkan; do zeer breede kam, santen, steunt 
op het gespannen vel, babad, van buffelpen& 
op */, van den benodenrand af; de speler neemt 
don broedon, geharsten strijkstok, kotok of 
tjengkok, ala oon schrijfpen in de hand en strijkt 
iets hooger dan do klankdoos, dus bo ven den 
hals, watangan, raakt met de vingers der lin- 
kerliand de snaron aan, zondor ze tegen den hals 
te drukkon; niettomin herinnert het geluid 
nooit aan onzo flageolettonen; de keeltrillin- 
gon, dio in den Javaanschen zang veelvuldig 
voorkomon, kunnen door deze wijzo van spelen 
met lichte boweging van de vingers gemakke- 
lijk worden nagomaakt. De geluiden zijn bij 
inforiouro instrumonton onzeker, krassend, bij 
betere minder onaangenaam en to vergelyken 
met de bedroofd klagondo stem van eon jong 
meisje. De rSbab leidt niet alleon do melodi© 
in mot eon voorspel, dat veelal volgens dezelfde 
formulo is gobouwd, maar de overigo speel- 
tuigen richtcn zich op don duur naar haar. 
Do rQbabspolor is dan ook de leidor van het 
orkost. 

Do s o o I i n g van do gamSIan sal end ro (waarbij hot 
oktaaf 5 tonen hoeft), is een fluit van bamboo, van 
ondoron open, telt 4, bij do g.p61og(waarby hot oktaaf 7 
tonen heeft), 6g&】m- gaten aan do bovonzijdo, die door 
do vingors afgesloton kunnon wordon; by de fluit mot 4 
gaton zijn dezo vordoeld over do tweedo holft 

van do bamboo, van het bovoneind af gerekond. 
Zij hceft aan dat cind do bamboe-knoop schuin 
bijgcsncdon, zoodat een kloin segment van hot 
dwarsschot weggonomon en eon half-oirondo 
opening govormd wordt; con platte dunne 
bambooring om dat uiteindo gelogd, goloidt do tusschen hot 
dwarsschot on den ring inge- blazon lucht naar do half-oirondo 
opening, waartoo allcon do onderrand van het mondstuk tusschen 
do lippen gebracht wordt. Do toon wordt bopaald door het gat, 
dat niot door do ， 
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vingors gesloten is, cn hot instrument brongt een 
weemoedig, zacht，geluid voort. 

De s61ompr^t (welk woord afgoleid schijnt van 
trompet), komt nooit in don vorm van een trompet voor, 
waarvan de buis immers altijd eon of twee wind in gen 
heeft. De sSlom- prdt is veelecr een hobo, van djati- of van 
nangka-hout, loopt bekervormig uit, heeft ecn mondst’uk, 
een gat aari don onderkant, niet ver van het mondstuk en 
4 of 6 gaten a an de onder- zijde. Gewoonlijk komt dit 
instrument in de gam elan niet voor. 

De k S n d a n g, een kegelvormige trom, van een 
uitgehold stuk nangka-hout gemaakt, is a an beide zijden 
bespannen met bereide scha- pen- of bokkenhuiden, die 
door mid del van een hoepol met trekkoorden cn 
passanten, om dezo aan te halen, worden gespannen. Ecn 
bepaaldo toonhoogte verkrijgt. de kendang door het aan- 
drijven der passanten; er zijn 4 verschillende slagwijzen al 
naar gelang met de vingera of met de hand wordt gespeeld 
cn naar gelang van de plaats, waar het vel wordt geslagen 
； do vier verschillende tonen heoten tong, pak, doeng cn 
deng. 

De kStipocng, mede kegelvormig, is kleincr dan de 
bovengenoemde kendang (er ligt nog een soort tusschen: 
de penoentoeng) en wordt ook wel overeind gezet op het 
grootste trommelvlak en met de toppen der vingers be- 
speeld op het kleinste. Zoowel de kendang als do 
kStipoeng liggen gewoonlijk of in den schoot des spelers, 
of op ecn schraag v66r hem. 

De tjelempoeng is een citer met een klankdoos van 
djatihout, 13 dubbel besnaarde tonen, waartoe 26 
schrocfpennen dienon en 13 haken aan de tegenover 
liggendc zijde. Do geel- koperen snaren worden getokkeld 
met de nagcls van beide duimen, cn de onder de snaren ge- 
schoven vingers dempen de tonen. Soms worden bij de 
gamelan 2 stuks gebruikt; in West- Java is dit speeltuig 
minder bekend. 

De Jiggende gongs, die b o n a n g 5s heeten, zyn 
mctalen (3 deelen rood kopcr en 1 deci tin) ketels, met de 
opening naar beneden op koorden (djanggt) liggendc in 
een op 4 pooten rustend houten raam (rantjakan); met 
taboeh's, hamer- tjes of met katoen of koord omwikkelde 
stok- jes, worden zij geslagen ter plaatse van een aan den 
bovenkant aangcbrachte, halfbolvormige uitwas van den 
ketcl en de speler houdt een ta- boeh in iedere hand; by de 
bonangs ondor- scheidt men raannelijke 0), wangoen Jan 
an g, en vrouwelijke (g), wangoen w6don, ketols; do 
eerstgenoemdo hebben ecn hoogeren, op- staanden rand 
en het bo ven via k is meer uit- gebold ； de $ zijn lager 
en vlakker. Ook de Chineezen onderscheiden $ an $ 
gongs, wclke laatste do pfintjoe (slagknobbeJ) jnissen. Wij 
laten hier volgen de rangschikking der 2x5 ketels bij do 
gam削an salendro en van de 2 X 7 keteJs by de g. p6Iog, 
benevens do uainen dor tonen. Soms heeft de gamfilan 
pdlog J4 + 2 bonangketels, maar deze Jaatsto zijn niet van 
een anderen toon dan een van de 14. Bij ongc- woon groote 
instrumenten zit cen tweed c speJcr of nij&gi tegenover 
den eersten en neeint een decl der lagere tonen voor zijne 
rekening. De gelijkgenummerde verschiDen in deze 
opgaaf een octaaf, met dien verstande dat de $ ecn octaaf 
booger zijn dan de p. 

bem lima nem 
Salendro. 
manggoel 

2 $ 1 5 ? 3 
3Q 4， 5?  1? 
   Pel o g-  nem limit pelog mang bem barang 
   goel  g6d6 
 1 cf 6/  3d 6 Q 
2? 6 & 3? 3   Bij enkele instrumenten hangt onder 

barang 
tjilik 
2/ ' 
7? 
iedcren 

p6noctook 
2? 

ketel cen bolvormigo klankdoos (kendil gra- 
bah) van gebakken aarde, evenals bij de Afri- 
kaansche marimba vcelal het geval is. Behalvo 
de meest gebruikelijke, die ook bonang penem- 
boeng hect, zijn cr nog 2 soorten, die in om- 
vang afnemen en in toonhoogte telkens ecn 
octaaf st^gen, de bonang baroeng en do b. 
peneroes. Do bonang's worden niet gedempt 
maar blijvcn, na den slag, doorzingen; men 
stemt, nglaras, ze hooger door de pentjoo 
door vijlen te verdunnen, lager door den vlak- 
ken ring aan den voct van de pentjoe af te vijlen, 
alles zonder versmeden of ver warmen. 

Do s a r o n*s hebben in de gamSlan salendro 6, in de 
g. pelog 7 zwak gowelfde metalen klank- staven(wilah; 
oentoe); het salendro-octaaf wordt door aanvullings- cn 
wisseltoetsen, soroggan, die in den bak, grobogan, van 
het instrument bewaard worden, tot pdlogoctaaf 
gemaakt; do toetsen nemcn in groottc af van links naar 
rechts en rusten op ringkussentjes van rotan-krullen, 
(tawonan), die rond de pennon zijn aangebracJit, om de 
trillin gon zoo min mogelijk te storen. Saron-toetsen 
worden hooger gestemd door af- vijling van de uiteinden, 
lager door afvijling in ,t midden. In de meeste gcvallen 
laat men zo na den slag doorzingen ； moet de toon 
gedempt worden dan vat de speler den toets, na den slag, 
tusschen duim cn wijsvingcr van de Jinkerhanci. De 
saron begeleidt do melodic cn geeft haar duidelijkcr aan 
dan do bonang; zclf voert zij, bij krachtig aanzwellcndc 
allegro's, den hoofdtoon en houdt zij ccnstemmig de 
melodic aan. Er zijn 4 saron's, die elkander opvolgen 
toencmend in grootte cn toonhoogte: de slentfini, die 
pentjoc^s heeft midden op do toetsen, de dCniocng, ver- 
voJgcns de oigenlijko saron, cn ten vierde do selcnto, do 
kleinste en hoogsto in loon. De(lc- moeng wordt 
gedurende de Icvondige allegro's door 2 tegenover 
elkander zittende nijA,gfi. gc- slagen, omdat de achtfltcn 
on zestienden een grooto spierkracht eischen. 

De g a m bang g & n g s 4 heeft J 5 metalen 
klankstaveji, dio in de gamfilan p61og van pen- tjoe^ zijn 
voorzien; zij worden mot 2 hamer- vormige saron-
taboeh's geslagen en zcldcn go- dempt. Er zijn ook gam 
bangs, die klankstaven van gesmecd ijzor hebben, 
eveneons voorzien van do pfintjoc. 

De G a m b u n g k a j o o is xcker ecn der oudslo slag-
inBtrumcntcn, en, zooals do naain nan- duidt, f；cn 
houtklavicr; hier ruston de toetsen niet op kuHsontjcH, 
maar op do ran den der gro- bogan; hun gotal bedraagt 
16, 18 of 20, 3x/a tot 4 octaaf, met cen aantal Borogg&n's; 
zij word on gc/naakt van djcinbir-, rawan-, nangka-, 
djati- of Jankinghout, cn do octaftf-tootson zijn wel cons 
Jichtcr van kl^ur tin.n do nndcro; niot allccn door 
afn(jjnond＜； kenmerken zich de hoogor gc- fitGjndd
 fj(i hoogHto zijn dikwijls rolrond. 
Gedempt Wf/ninn tonen niet. Do toetsen 
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worden geslagen mot 2 schijfvormigc, langgc- steeldo 
tabooh's, dio los tusschon duim on wijs- vinger worden 
gehouden. Bij snel gambang-spol is ,t alsof de taboeh's 
over de toetsen dansen. De gambang kajoo heeft gcen 
klankdoozon, zooals de marimba der Kaffers en andero 
hout- klavieren. 

De gender in do gamSIan salendro hoeft 11 of 12 
metalon, dunne, zwak gewolfdo tootson, in de g. pelog 12 
of 13; maar er zijn ook gender's met 7 toetson; zij rusten 
op koorden, die op het bovenraam van een houten gestel 
gospannon zijn ； onder iedero toets staat eon open 
bamboe-koker, dio als klankdoos dicnst doot; dezo 
bamboe- kokers zijn zoodanig gesneden, dat voor don 
laagsten toon do afsluitende knoop van het riot geheol 
ondcraan ligt, voor een hoogoro toon iots hooger en zoo 
voort, geleidelijk oploopend ；dat do klankdoozon 
dezelfdo lengto hebben is dus schijn. De 2 taboeh's, korter 
dan dio van de gambang-kajoe, worden tusschen wijs- en 
middenvinger gehouden; do beneden- vingers van 
dezelfdo hand kunnen do toetsen even snel dempen als zij 
aangeslagen zijn； daar dezo aanhoudendo snelle 
beweging zeer lenigo polsen vordert, vertrouwt men dit 
speeltuig liefst aan eeno vrouw too. De gander is eon pa- 
rafraseorend speeltuig, dat zachto, welluidendo tonen 
voortbrengt; do gesprekken tusschen tweo personen in do 
wajang, mcestal op zangerigon toon voorgedragen, 
worden gowoonlijk door do gfinder bogeleid. Ook bij (lit 
instrument on- derschcidt mon 3 soorten, penemboeng, 
baroeng en penoroes, afnemend in grootte; het is niot 
uitsluitond Javaansch; o. a. in Mexico vindt men eon 
instrument met 21 houten klankstaven en daaronder 
hangende evenveel kokors tot ver- sterking van het 
gcluid. 

Be gong, het bekende metalen bekken, heeft somtijds 
eon niiddellijn van 1 M. on wordt kostbaarder naarmato 
zij bij mindero. grootte ecn dieper, vollcr geluid geeft; hot 
is een lang doorzingendo on langzaam wegstervendo bas- 
toon, dio do gong voortbrengt; de sonoro gong- slagcn, 
dio in do gamolan vecl effect maken, dionon 
hoofdzakclijk tot het afsluiten van groo- toro toonzinnen 
of afdeclingen in het muzick- werk. Do gongs han gen 
gowoonlijk, tweo of dr io Hamon, aan cen rck, gajor. 

De k 6 m p o o 1, do kleinerc gong, hcoft on- gevcor 
ecn halven motor jniddellijn on doot eon hoogoren, 
jnindor vollon on zwaron toon hooren ； heoft do 
ganiCJnn maar een 1 gong, dan hangt dezo mot do 
kCmpool aan dozolfclo gajor. 

Do k 6 n o n g, do eenzamo / bonang-kotol, sluit 
kleincro toonzinnon af dan do gong; in do gamdlan 
saldndro vindt men or 3, in do g. p61og 4; maar dezo 
kotols liggen dan op 66n bak on jiict icdor afzondorlijk. 
Eeno bcpaaldo aoort, dio k. pSlajon wordt gciioomd, 
dient om bij toonool- govochton door aanhoudonde 
slagen do voch- tondon aun to vuron. 

Do k 6 t o e k, ccn B bonang-kctel, kloinor dim do 
kenong, inaar overigens gelijk. Rookson van snel 
opvolgondo driedubbelc slagon, tweo kort on 66n lang, (j 
Q —, u —, o Q —, 
stollon gedurondo een wajang-govocht de goest- drift 
voor. . 

Eon enkelo ijzeren klankstaaf, met slagknob- bo], 
hangende op touwen, bo ven ecn vierkanto houten doos, 
in welker bovenvlak een groote 

rondo opening is, wordt soms in plaats van den 
enkelvoudigcn bonang-ketel gebruikt. 

R o d j 6 h, k 6 t j e r on t j S I o o r i n g, zyn rinkel-
instrumenton die mot een taboeh of tegen elkander worden 
geslagen en geluiden, maar gcen toncn voortbrengen. De 
naam rodjeh wordt ook wel gegeven aan een, weinig 
gebruikelijk, instrument in maaksel overcenkomendo met 
onze in onbruik geraakte Turksche schel. 

De b 6 d o o g is de groote trom, dio met 66n taboeh 
wordt bespceld, alleen bij vorstelijko gamfilans past cn 
nooit bij de wajang wordt gebruikt; beter is het haar tdteg 
to nocmen, daar bedoeg meer bepaaldelijk de naam is van 
de grooto trom, dio in do moskee en do p6aantr6n de 
gebedsuron aankondigt. Zij brengt eon zwaar on dof 
geluid voort. 

De kgmpjang bestaat uit 2-(J* bonang- ketels op e6n 
bak en is een gam邑an p61og- instrument, dat slechts nu 
en dan aan de bege- leiding deelneemt. 

Do b S n d 6 en b e r i zijn gongs, veel klei- ner dan do 
kCmpoel; de b6nd6 is een gamSlan pelog-instrument, dat 
zacht gonzende klan ken voortbrengt en o. a. dient tot het 
maken van zeer langzame trillers； buiten de gam&lan 
wordt zy gobruikt door de omroepers tot het aankon- digen 
van venduties. De beri mist de pentjoe. 

Aan dezo reeks instrumenten, waarvan, onder 
verschillende namon, onbeduidende afwijkingen overal 
wordon aangetroffen, kunnen nog toe- gevoegd worden : 

Do p a n f 1 u i t op West-Java voorkomende en 
samengesteld uit 10 tot 20 saamgebonden rietjes, die 
tonon geven doordat men blaast tegen den rand van de 
bovenopening der van onderen geslotcn pijpen. 

Do k 6 m a a a k, gclijkendo op een van bo- ven langs 
de bolle zijdo opengespleten en van het vruchtvloesch 
ontdano pisang aan een ver- lengden steel; dit metalen 
instrument van 22 cM. lengto wordt met een kleine taboeh 
geslagen cn de toon wordt gedempt door den duim van do 
linkerhand ； bij het wegsterven zweeft de toon cen 
halven toon hooger. 

De k e t j r e k, 2 op elkander hangende houten of 
ijzoren plankjes of plaatjes, met een klcino Rotting aan de 
kist voor de wajang- benoodigdheden vastgomaakt, die 
door den ver- tooner mot den voot worden bewerkt, 
wanneer or oorlogsruinoor moet nagebootst worden. 
Evenccns met zyn voot, en wel met een tusschen do 
toonon gcklomden, korten, dikkon, kogolvor- inigon 
troiuinolstok, bospeolt de dalang bij som- migo 
golcgenhedon ecn trom. 

f)o k 6 p r a k is eon langwerpig viorkanto houton doos 
van boven van cen breede spleet voorzion; op dozo doos 
tikt de porsoon, dio zang on dans loidt, do maat, met 
onkolo of dubbolo en driedubbole slagon, waarmede hij 
den gang dor tempo's rogolt. 

Daar do vorsioring van al dezo instrumenten met 
snijwerk, klourcn cn vorguldsol, hot gobruik van duurdoro 
grondstoffon on hunno fijnoro afwor- king, zooals b.v. bij 
do kunstig gedraaide ivoren halzon der rSbabs, (Elsevier's 
XXXIV, 8, bl. 97), wol invlocd hobben op don prijs, maar 
niet op do waardo van het instrument als zoodanig, her- 
inneren wij hior slcchts met ccn cnkcl woord aan hun zcor 
verschillond uitcrlyk, al naar gelang van de afkomst dor 
instrumenten of vau don 
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welstand der eigcnaars. Het，houtwerk van de- zelfde 
gamSlan wordt in denzelfdcn stijl be- werkt ； oud-
Hindoesche fabelachtige dieren, zoo- als de naga cn do 
garoeda leenen daarvoor meer- malen hun voor om 
ament-teekening zeer ge- Bchikte vormen. De grobogan, 
de bak die do houten of metalen klan kstaven draagt, 
heeft Boms den vorm van eon liggenden lecuw of tijger, 
in wiens open rug do toetsen rusten. 

De gong-smids te Semarang, toekang ggnding, ma 
ken gongs van roodkoper en tin, in de vor- houding van 
10 tot 3. Het in een smeltkroes go- smolten mengsel giet 
men in een vorm, penjingen, van klei; gostold is het 
metaal cen platto koek, lakar, aan 66n zijdo bol. Deze 
koek wordt verhit en met ijzeren en houten hamers, 
samen 11 in getal, uitgesmeed, pandd, op een aambeeld 
van steen; dit smeden duurt telkens ongeveer 1/3 minuut; 
daarna is het motaal te reel afgekoeld en het moet 
opnieuw verhit worden ； een gong van 10 kati gaat 150 
maal in het vuur, grootero stukken meer. Aan den 
slagknobbel, pentjoo, (bij de gongsmids endas) wordt de 
juiste vorm gegeven door een hamer met ronden kop. Ge- 
etemd, wehan& swar&, wordt de gong door koud 
hameren van den bovenrand, zoowel bin- nen als buiten. 
Door het buitenste gedeelto, redjeb, van het bovenvlak 
van buiten te bo- kloppen, vermeerdert men het aantal 
zwevingcn, ombak, die na den gongslag gehoord 
worden, en daarmede de waardo van het instrument. Van 
de bonang*s en andere ketel-instrumenten in do gamSlan 
eischt men geen zwevingen. Het gewicht van de gongs 
verschilt van 1 kati tot 1/1 pikoel. 

Kleine gongs en bonang-ketels met hoogen staanden 
rand, waarvan het uithameren tech- nische bezwaren zou 
hobben, worden gegoten. Op den buiten-omtrek van een 
massief houten model, dat den vorm heeft van den te 
gieten gong, legt men een waslaag zoo dik als de wand 
moet zijn van het metalen voorwerp； dan snijdt men de 
waslaag door, neemt haar af van don houten vorm en 
soldeert de naad weder toe met een warm soldecrboutje. 
Dezo gong van was besmeert men van binnen en van 
buiten mot een brei van houtskool cn water en legt daar- 
over, nauw aansluitend, een laag van klei on zand, samen 
vermengd. Is dit bekleedsel droog, dan wordt het 
verwarmd, zoodat de was door een vooraf gemaakte 
opening wogloopt en eon hollo ruimte ontstaat, in vorm 
en afmotingon gelijk aan de gong, die gegoten moet word 
on; nu bakt men het bekleedsel tot een stevigen gietvorm 
en in do ledige ruimte daarvan giot men het metaal. De 
vorm wordt stukgeslagon en de gong komt te voorschijn. 
Aldus giet mon, a cire perdue, in de laras Soengei Poear 
(Pad. Bovenlanden) koperen gongs (Mus. Rotterdam, no. 
20965). De grondstoffen, waaruit de ketela worden 
gegoten zijn, zooals wij zagen, kopor cn tin, in do 
verhouding van 10 : 3, bij de Euro- peescho bekkens is 
die verhouding 12 : 3. 

De gong-gieter, toekang g&nding, zal door 
ondervinding weten welken vorm hij voor een bepaalden 
bonang-ketel behoort te jicincn on hoeveel klokspijs； 
maar slechts bij benadering is te zeggen welken toon de 
ketel na zijn voltooiing ea】voortbrengen; want eene 
ongclijko dikte is van grooten invloed op den toon en 
afvijlen kan niet icdere font verhelpen. Het gevolg hier- 

van is dat 1°. het tooval moot hceten, wannoer twee 
gamSlan's met elkander stemmon en 2°. de verlioudfiigen 
vun de toncn onderling, do intor- vallon, menigmaal 
verschillen. Waar men oude instrumenten van erkend 
goedo stemming in do buurt hcoft, worden deze voor de 
stemming go- bruikt； goedo saronstaven of, boter nog, 
do minder veranderlijke houten gambangstaven zijn voor 
dit doel het geschiktst. Een normaal- of orkest-toon 
liebben do Javanen niet; in dit op- zicht verkeert Java nog 
in den tocstand van Europa in de middeneeuwen; wel 
heeft men, van Javaanschen kant, op het vaststellen van 
zulk een toon aangedrongen. Vier gamelan's uit ovenveel 
verschillende streken toonden by ver- gelijking 
afwijkingen van een halven toon tot twee geheele. 
Danseressen van elders konden niet zingen bij eene 
gamelan, omdat deze to hoog stond. De volstrekte 
toonhoogte waarop do gamSlan's gestemd zijn, is dus niet 
overal dezelfde. De vraag is of er, bij het gemis van een 
vasten orkesttoon, eene neiging bestaat om vaste 
intervallen te scheppen, de onderlinge toon verhoudingen 
bij alle behoorlijk gestemd o gamSIans van hetzelfde 
stelsel dezelfde te doen zijn. Die neiging is er inderdaad. 
Java heeft twee toonstelsels, waarvan het gevolg is dat 
twee gamSIans of stellen muziekinstrumenten, dio 
volgens deze verschillende stelsels zijn ingericht, niet 
kunnen samenspelen ； zij heeten do sal^ndro en do 
pdlog; do miring, overhellende, is niet een afzonderlijk 
derdo stelsel, maar eene afwijkende stemming, die door 
een geringe verhooging van 6dn der 5 saldndro-tonen en 
alleen bij een paar instrumenten (viool en fluit) verkregon 
wordt. Voor de verdeeling van het salendro-octaaf heeft 
langen tijd ,,de zwarte sleutel van de pianoforte" 
gegolden als een wijs gezegde, dat do zaak vol- doende 
verklaarde. Het beste is, bij do studio van deze 
toonstelsels, zoo min mogelijk aan do “pianoforte'' te 
denken en daarentegen to ont- houden dat do Javaan onze 
muzick “miring" d. i. afwijkend, tegen den regel, 
onzuiver noornt, wanneer hij hoort hoo men zijne 
melodiccn op con piano tracht wecr te geven. Het is 
onweton- echappelijk de intervalion der Javaanscho mu- 
ziek in ons toonstelsel to willen wringen, omdat de 
betrekkelijko waardo der tonen onzer ak- koorden niet 
mot dio der tonen van do Javaan- echo toonschalen 
ovorconkomt. Maar wanneer men mot onzo 
instrumenten, bij benadering, den indruk van gindsclio 
muzick wil wedrgeven, dan etaat ons geen under dan dit 
hoogst gebrek- kig hulpmiddel ten dienste. 

„Afgaando op ons gehoor en na hcrhaaldo 
proefnemingen op piano en viool zijn wij tot het besluit 
gekomcn, dat de 81indr6-tor)en niet zui- ver wecr to 
gevon zijn in het Europeescho toon- stelsel. . . Do toncn 
van het pdloq-stclsel zijn allo zuiver wear to geven in het 
Europeeach ste]- 6cl" schreven twee inuzikale Javanen in 
] 916, na onderzoek van 66n dor p61og-sarons in hot 
Leidsch Museum. Een is weinig voor zulk on- dorzoek. 

De Javaan onderschoidt het salendro- on hot p61og-
octaaf door to zeggen dat van het eersto de toncn 
rSnggang, wijd uiteen, van het tweedo dSkfit, dicht bij 
elkander liggen; dit is volkomen juisl, want het salendro-
octaaf heeft, cvcnala bij het oudo toonstelsel der 
Chineezen, 5, het pelog 7 tonen. Gemeten zijn do 
intervallen van beido 
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stolsels herhaaldolijk, op vcrschillcndo manicren en met 
gebruikmaking van allerlei spocltuigen met vasto tonen, 
oudo en nieuwo, uit de desa^ en van do ho ven 
afkomstig; maar tot eon gelijk- luidend resultaat is men 
niet gokomen. Ondanka de afwijkingcn, blijkendo uit 
onderstaando tabel, bostaat or cene merkbaro noiging tot 
5 gelijk- waardige intervallen van 1.2 toon somi- tonen) 
van het diatonisch octaaf. Do cijfers doendo spreken, 
laten wij hier de uitkomsten van het onderzoek volgon 
； eenigen hebben de grootte der intervallen geschat 
alleen op *t go- hoor, andcren hebben min of meer 
nauwkeurige werktuigen gebruikt, die voor toon meting 
be- etorud zijn; maar ook bij dezo methode dient hot 
gehoor per slot van rekening te beslisson en do 
aanwezigheid van bijtonen bemoeilijkt dezen arbeid 
zeor. Do romeinsche cyfers geven de tonen van het 
octaaf I tot I', de namen der tonen zijn vermeld waar de 
onderzoekers deze meedeelden; de cijfers onder iederen 
toon geven aan hoeveel honderdsten semitonen, 
waarvan er twaalf in een octaaf gaan, er liggen tusschen 
den be- doelden toon en den grondtoon (= 0). Bij voor- 
beeld: Land III 482 boteekent, dat volgens Prof. Land de 
3e toon van het salendro-octaaf 

sommigo streken zoldcn of nooit gebruikt wordt, 
maar wel vorschillondo koppelingcn van vijf. 
Wij boschouwen thans do volledigo rcoks van 7 
toontrappen; 5 daarvan dragon dczelfdo namon 
on in dczelfdo volgordo als bij het salendro-octaaf, 
maar do intervallen zijn gehccl andere, zooals 
uit dezo tabel valt op to maken. 

P6LOG. 
IV V VI VII r 

Wilkens. I II III 

482 honderdsten semitonon van don als 0 aangenomen 
grondtoon vorwijdcrd ligt. Ter vergclij- king geven wij 
hier onzo chromatische gamma met den afstand tusschen 
iederen toon en den grondtoon in honderdsten 
semitonen: 
c此功 d 。耳中 e / /Wb g 9也， 
0 100 200 300 400 500 600 700 800 

a at］奶'& c* 
900 1000 1100 1200 

SAL^NDRO. 
 I II III IV, V I， 
Raffles .0 200 400 700 900 1200 
 gooloe of     
 panoenggoel tfingah lima nfim barang 
Wilkens 0 200 500 700 900 1200 
Smeding 0 300 500 700 900 1200 
 barang'goeloo tfingah lima nem barang 
Poonson. 0 200 400 700 900 1200 
Ellis .. •• °w耕^28 484 728 960 1200 
 gctcin-240 480 720   
 barang gooloo dad& lima nem  
Land . ..0 251 482 706 945 1200 
 loin galimbor ma mon- soo -koo- 
   ms roopan wing 
Loin an .0 200 450 700 900 1200 
 nein barang gooloo iludA. limA n6in 
Gronoinan 0 250 500 750 960 1200 

Mon ziet, or is vcrschcidonhoid en overeon- 
Mcmming boido. Hoogst waarschijnlijk zou eon 
voortgczoL ondorzook op andoro inslrumonton wed or 
lot andcro uitkomsten Iciden; er zou tcJkoiiB weder 
blijken eon streven naar gelijk- heid to bestaan, zondor 
dat doze ooit bereikt word. Natuurlijk zuHen do 
ontstemdo dcsa- gamfilaiiB do groolstc afwijkingen 
doon hooron, maar zelfs bij ondorlingo vergolijking van 
do zoo geroomdo hof-gamSlans van Jogjakarta komt 
men niot vordor dan een „ongovoer,, of ..byna.** 

Ook het p6Jog-octaftf hceft mon vijftonig gc- noemd, 
oindat de geheolo reeks van 7 tonon in 

tSngah pelog lima nem barang mania 

goeloo 
of pa- 
noenggoel 

0 200 200 600 700 900 1100 1200 
Poensen. 

mania goeloe tengah p61og lima nem barang 
0 100 250 600 700 800 1000 1200 

0Wn/kei37 446 
ElHs. 

575 687 820 1098 1200 
getem-150 450 perd 
bem goeloe dada 

0 123 275 
600 700 800 1100 Land. 
pdlog lima nem barang 
493 655 772 964 

1200 

sorog koe- 
Loman. 

sorog galim- ma- ma- 
soe- 
roep- 

koewing wing lem ber mennis mennis an 
0 200 400 600 700 900 1100 1200 

nSm barang bem 
Groneman. goeloe d&da 
pelog limd. nem 

0 200 350 500 700 900 1050 1200 
tabellen geven alleen de be- Bovenstaando 〜 

trekkolijko waardo der intervallen; de absolute 
blijkt uit do volgonde opstelling, waarin het 
aantal enkelvoudige trillingen is vermeld van 
de tonen der salendro- en _ _ 
van gam bang, saron en ggnder en van 
saron ' bonang. 

pelog-octaven, resp. 
gambang. 

SALilNDRO. 
IV V 

409 470 
362 395 418 443 
III IV V VI 1 

PALOG. 
Dezo tonon liggen dus ongeveer tusschen onzo 

viervoets cis (dTof cis2) on tweevoets cis (cis of cis,), met 
resp. 274 en 548 trillingen. 

Tot do gamfilan bohooren mede nog de pu- blicke 
zangoressen, pesinden taledeq, die, achter de voorsto 
speoltuigen gezeten, de gamfilan- tonen nu on dan door 
daarbij passende zan^- wijzen afwissolen. De woorden, 
die zij zingen, ho udon geon vorband met hot ondorwerp 
van den ganielan-zang of van den dans, maar wor- don 
willokourig aan vorschillondo pantoen's on tieend. Bij hot 
bosprekon van don zang dor Javanon komon wij op dozo 
zangorosson terug. 

Omtront het spel valt op to merkon, dat alleen dhn allo 
instrunionton medcspelen wanneer do gam61an zacht 
speelt; wordt er hard gespcold, dan zwijgon do r6bab, 
gambang kajoo, gender, tjfilempoong en soeling. Do 
krachtigo on wollui- dondo toon hangt hoofdzakolijk af 
van het aantal, do grootto on toonhoogte, do zuivore stem-
ming, de hoedanigheid van motaal en hout. Niot allo 
Javanon hobben een fijn gehoor, n\aar zij, dio het hob 
bon, waardeoren cone zuivero stemming； verseliil in 
stand Icidt niet tot vor- schillende waardcoring； eon 
hoofd mag do(16taih 
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van cen muziekstuk betor vatton, do dosaman heeft 
hetzelfde gevoel voor het schoono, dat or uit spreekt; on 
het lied, dat do ooron van don regent streelt, bekoort ook 
den landbouwcr. Tot een volledige gamSlan, zooals men 
die in do Vorstenlanden vindt,bohooron 24 spclcrs 
(nij&ga). Een dergcli]k orkest komt echter weinig voor, 
bolialve a&n de ho ven in do Vorstenlanden. Er zijn 
muzikanton, die aDc instrumenten kunnen 
bospelen,somniigen slcchts 66n cnkcl; zij die r6bab en 
kendang good bespelen, spelcn ook bonang, saron en 
gambang met. gemak. Allen spclcn salendro en pelog, 
maar daar zijn er, die voor- keur hobben voor een van 
beide. Allcen in de Vorstenlanden wordt nog good 
gespeeld; muziek en dans staan daar, vooral in Jogjakarta, 
het hoogst, alt hans zoo beweren zij, die lang in deze plaats 
gewoond hebben en Soerakarta__ minder goed kennen. 
Elders is de gamelan van velo, voor al van mindere 
hoofden, door bun achteruitgang in het bezit van 
Ohineezen overgegaan en zijn de gamSlan-spelers 
verdwenen; het is voorgekomen dat zij heinde en ver 
bijeengezocht moesten worden en bleken niot to kunnen 
samenspelen door verschil van methode. In de 
Vorstenlanden, waar de vorsten en enkele and ere grooten 
goede spelers onderhouden en jonge krachten doen op- 
leiden, zal de kunst *t langst bewaard blijven ； daar zal 
men ook 't langst de oude kunst hand- haven en de nieuwe 
buiten houden. Aan het oude heeft de gamelan-speler ook 
inderdaad genoeg; van een paar honderd niuziekstukken, 
waarvan geen noot op schrift staat, moot hij het voornaam- 
ste onthouden en uit het hoofd kunnen spclcn ； eenige 
vrijheid is hem gelaten, want het wezen- lijke van een 
gamfilan-stuk is het thematische; evenals onze oude 
zangkomponisten de kolo- ratuur en de uitwerking van den 
becijferden bas aan de voordragendc kunstenaars 
overlieten, zoo hebben de uitvinders der gamClan-wijzen 
ge- rekend op het beleid der spelers, onder het be- stuur 
van hunnen aanvoerder, die voornamelijk .te hunnen 
behoeve met de rfibab voorgaat. Do kennis en de 
wetenschap van den gamfilan-speler is een overgeleverde; 
gehoor en gehcugen om de wijzen op hun tijd onmiddellijk 
te kunnen spelen, gevoel om juist in de maat, hard en 
zacht, naar het past, te spelen en vooral volgzaam te zijn, 
wat een Javaan nict inoeilijk valt, daarop komt het 
voornamelijk aan ； zijn maat-vastheid, zijn gevoel voor 
rhythine, dat menigmaal blijkt o. a. bij het ryststampen cn 
bij het aanstampen van een weg, komt hejn hier uitnemend 
te stade; en reeds lang voordat de toehoorders van een 
ander tempo iets bemerken, heeft hij gehoord, dat de 
r&bab eene versnelling inzette. Bit zijn voorrechten, die 
de natuurlijke aanleg meebrengt; maar verder eenmaal den 
slag beet hebbende is men klaar voor zijn leven. Het is 
geen onaangenaain handwerk, men wordt ont- haald, legt 
zoo noodig de kinderen tc slapon tusschen de instrumenten 
en gaat, als alles af- geloopen is, welgemoed huiswaarts 
met eenig geld in den zak. Hoeveel ? Groot is het loon niet; 
3, 4 of 5 gulden per niaand. 

Er zijn gamGIan-wijzen, gendings, voor de salendro en 
and ere voor de p61og. Maar daarmedo is de 
onderscheiding niet afgeloopen; de meestc loch hebben 
een bepaalde bestemming, wordon aJleen gespeeld hetzij 
bij het begroeten van gas- ten, bij hun heengaan, bij den 
aanvang van een 

focst, gedurende den maaltijd, bij hot optreden van 
dansers of danscrcsson of bij hun aftredon na volbrachton 
dans; of wel zij vertolken den serimpei- of bSd&ja-dans 
of het wajangspel in welluidendc, so ms sprokende 
toonzinnon. Enkole behooren by het verschijnon van 
bopaaldo tooneelhclden, of weerldinken bij een optocht; 
andore verhoogon de geestdrift bij eon tooncol- govecht, 
begeleiden do worsteling van vechtendc dioron of 
luistoron de samenkomst van pasgehuw- den op. De 
salendro- en pelog-gending's wordon daaronboven naar 
den speeltijd iedcr in drie soorten, laras, verdecld, die 
voor verschillende perioden van dag cn nacht bestemd 
zijn ； waarop deze verdeeling berust is niet bekend; de 
laras n6m speelt van *s a vends 7 tot 12; do laras, songa 
en lima van's naebts 12 tot 3 en van ‘8 middags tot 7 uur 
,s avonds; do laras* menjoera en barang van *s morgens 
3 uur tot aan den middag. Het is do adat, die deze regeling 
voorschrijft en dit is de eenigo verklaring, die men er van 
weet te gevon. Geen nijaga zal zich aan de uitvoering van 
een gending op anderen dan eon daartoe passenden tijd 
bozondigen ； edn staat bovon de adat: de sultan, op 
wiens verlangen bij de bege- leiding der sSrimpei- en 
bMaja-danscn van den regel wordt afgeweken. Elke 
melodie, lagoe, heeft haar voorspel, dat hoogstens 6 tot 8 
maten duurt en door do r6bab wordt aangegeven of, waar 
dezo ontbreekt, door de gambang kajoc; een goede 
nij&gfi, die een van de koperen of houten instrumenten 
bespeelt, begint niet voor de rebab het voorspel heeft 
ingezet； bij de laatsto tweo maten van het voorspel zijn 
achtereen- volgens allo instrumenteif in hot spel 
gekomen en met het vallen van de passendo k^ndang- 
slagen en den gong-slag is het voorspel afgeloopen en 
neomt de lagoe een aanvang. Het aantal lagoe's is niet met 
juistheid op te go ven; eenigo zijn zoowel in de Soenda-
landen als in het mecr Javaanscho gcdeelte algcmeen 
doorgedrongen ； enkele Socndaneescho zijn onder de 
Javancn bekend, vele Javaanscho by de Soendancezei). 
Overigens lieeft bijna clko residentie daaren- boven haar 
eigen lagoe's. Do Javaan ondcr- scheidt lagoe aloes cn 
lagoe kasar ； nice rd orc of mindere mate van rijkdom 
en gercktheid van <l<> melodio bepaalt do rangschikking 
bij eon dcz<；r soorten. 

In de laatste halve eeuw is, naar konners beweren, 
weinig goeds gekoniponccrd ； do bepaald klassieko 
komposities zijn afkomstig uit do J 7(lo eeuw, toen, onder 
sultan Agoeng, het Alataram- scho rijk grooten bioci 
bcleefdc. 

De schoono harmonicen, die ecno goede ga- mfilan-
muzick te hooren geeft, zouden doen ver- moeden, dat 
althane eenigo bcginsclon van een harnionie-leer bij de 
Javanen bestaan; dit in niet zoo: het oor wordt door geen 
verstand cl ijko reflexio gcleid, de gelijktijdigo klankcn 
warden bij instinct gezocht of zijn aan het toeval to dan 
ken. Wat wij vooral in hunne muziek waar- deoren en wat 
bij onzo muziek op den voorgrond treedt, is voor hen 
bijzaak; bij hen moot do afwisseling en verbinding van 
rhythmon binnen het vaste kader van evene maten aan do 
molodio het leven en de kleur gevon. Streng gen omen is 
de harmonic op zichzelf niet vcel on kan alleon eono 
opeenvoJging van tonen iots zeggen; zolfs een 
opeenvolging van donzolfden toon kan ecno melodic 
vormen, waarvan dan hot rhythine 
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het karakter bopaalt; do sa men klan k inch an- dero tonen 
kan dan dit karakter toolichton. Aldus opgevat staat do 
Javaansche muziek, waar- bij de door hot rhythme stork 
sprekende melodic hoofdzaak is, zoer hoog. 

Do volgendo bcschrijving van don gang eoncr 
kompositie geeft ons, hoewel zij do ontlcding is van een. 
bcpaald gamelan-stuk, een denkbccld van het samcnstcl 
dor gamSlan-muziek in het al- gomeen. Na eon korto 
inleiding wordt ecn them。， op allerlci wijzen 
gevarieerd, 5 of 6 malen hor- haald ； con klcinc 
overgang, waarbij het the ma rhythmisch wordt 
verdubbeld, voort ons naar ecn twecde thema. Nad at dit 
twecde thema eveneens eenige malen is herhaald, keert 
het eerste tcrug; nogmaals vindt men een kleinen 
ovorgang, waarop een derde thema verschijnt ； ook dit 
wordt herhaaldclijk met variation uit- gevoerd ； nog 
cens keert het ccrste terug, en het gehcelc muziekstuk 
wordt besloten met eenige maten ritardando. Dus veel 
overeenkomst met de vroegere rondo's. Ook de bouw der 
thema's wijkt niet van onzen vorm af. Het vreemdo 
bestaat in do wijze, waarop in de melodic do intervallen 
elkander opvolgen (voortspruitendc uit de samenstelling 
der Javaansche toonladders) en de wijze waarop die 
melodic, door de ver- schillcnde instrumenten met allerlci 
versicrin- gen oingevcn, wordt uitgevoerd. Het samen- 
klinkcn der toucn, de harmonic, mag geheel toe- vallig 
heeten/ Elk der muzikanten toch speclt. voor zich het' 
thema op eene wijze, die het best overeenstomt met het 
karakter van zijn instrument. De aanvoerder, loerah 
genong, speclt op de i'6bab de mclodie； de soeling 
verdubbclL <leze, doch eenigszins geparafrascerd ； 
beido dragon, doch zwakjes, de mclodie. Naast dezo twee 
treden 6 verschillendc instrumenten op als 
vertegenwoordigers van het rhythmischc ge- decltc ； wd 
volgen zij de melodie, maar van verre; hun doel is leven 
cn beweging in het inuziekHtuk tc brengen, door hot 
uitvoeren der rhythmischc figurct). Stork klinken de 
bijtonon. De arme jnelodic kan dan ook slcchts van tijd 
tot tijd, als 't ware door een hand of arm bo ven water to 
sicken, bowijzen dat zij in die zee van f(>nen jiict geheel 
is ondergegaan. Bij onze W<^HlorHcho inuziek verdrin 
kt zc vaak rcddcloos in bcdockle zee. 

Notenschiift aJs het onze kennen de Java- ncn niet; 
slraks, bij do inuziek der Baliers, zullcn wij zicn, dat daar 
op bcschrcven Jontar- bladen klankteckens ontdekt zijn 
gclijk aan <1 <! ncuincs, die van de 4e tot de I lo eouw, 
(Ius tot aan de uitvinding van den nolciibalk, in Europa 
bo ven do Icttcrgrcpcn gcschroven werden en do hoogte 
cn <lc ver binding der no ten aan ga ven. Volgcns geheel 
andcre method o zijn in den laatsten tijd de wijzen der 
nicest gewaar(l«!er(l(! muziekstukken opgctcekcnd, 
waarbij <io uitvo(5rii)g met velcrlei figuratio op de 
hoogere cn begclciding op de lagerc inslrujnen- ten aan 
de routine cn den kunstsmaak der inu- zikanten blccf 
ovcrgelatcn. Van doze wijzen zijn er in ons notenschrift 
ovcrgobracht. De oorspronkclijko goven of do nainon dor 
tonen ondcr clkaar, daarnaast de bekkcnslagcn, aan- 
wijzcndc de verdceling der melodic, benevens 
kunHtwoorclen ter omschrijving van do wijze va.n 
uitvocring; of de beginletters der toon- namen en e(sn 
grafischo voorstelling van het 

rijzcn cn dalen der melodic. In dozen vorm was het 
muziekstuk voor transcriptie in ons notenschrift 
ongeschikt； toen heeft ecn der besto hofmuzikanten to 
Jogjakarta een kort sa- lendro-stuk, Ladrangan* girarig-
girang gchco- ten, volgcns cen betcr stclscl opgcschroven, 
waardooi' het mogelijk were! het stuk in parti- tuur to 
brengen; dezo is 12 kwarto bladzijden groot, cn bevat do 
partycn van rebab, gam bang, gender, saron, demoeng, 
bonang, tjel^mpoeng, kendang en van kStock, kenong, 
kempool en gong. Voorts bezitton wij een gedeelte van do 
partituur van ecne compositie in de Socnda- landon, 
bekend als Kcbodjere Barang, en nog 45 oorspronkelijk in 
woorden geschrevcn toon- stukken, zoowcl salondro als 
pelog, en in ver- schillendo laras. Do tot dusver in 
notenschrift overgebrachte Javaansche wijzen treden bij 
dit a lies ver op den achtergrond. Niet alleen de melodic 
konnen wij thans bij benadering, maar ook de manicr van 
samenwerking der melodie- en bcgeleidings-instrumcnten 
en — voor dezo komposities van veel beteekenis — het 
aantai en de plaats der bekkcnslagcn. Veel van hetgeen de 
meer of minder parafra- seerende instrumenten daarbij 
doen hooren bleef cchter onopgeschrevcn, daar het, met 
behoud der melodic, door de spelers gelmproviseerd wordt 
en dus tclkens varieert; zij vullen de tonen der melodic aan 
of binden zo samen. door tusschontoncn, arabesken of 
toonreeksen, waarbij do ccn langs de toonladder afdaalt, 
terwijl de and ere dio opklimt; van.ondergeschikt belang 
zijn zulke fiorituri bjjz niuziek als do Javaansche in gecncn 
deele^--；— 一 ' 

Dank zij dezon ook voor ons lecsbaren vorm, waarin 
eenige Javaansche muziekstukken zijn gebracht, kunnen 
wij het samcnspel en het wisselspel der partijen conigszins 
bcoordeelen. Vooraf zij gezegd, dat do mclodische draad 
van een stuk uit afdeelingen van gelyken duur bestaat, dio 
telkens met eon gong-slag op de laatstc noot sluiten; zulk 
een afdceling is weder verdceld in 2 of in 4 sncclen van 
tolkens viormaal tweo themanoten; bij het slot van elke 
snede, vcelal bij do helft of op elk viordc gedeelte, klinkt 
een der bekkens, waaraan het oor, als aan intorpunctie-
tcckcns, cen Iciddraad heeft om do gclodingcn dcr mclodie 
to volgcn, ook waar het tempo verandort. De 
bovengenoemde Ladrangan girang-girang blijkt, na de 
inlci- ding, uit 4 afdeelingen van gclijke lengto to bestuan. 
Hot stuk opent met eon fraso van 8 noton, die inot 
weglating der eersto noot her- haald en mot eono frasc van 
dezcJfdc lengto bcantwoord wordt. Doze inloiding wordt 
voor- gedragen door do middclstc bonang, door gender on 
gambang in octaven versterkt; op do slot- noot valt, naast 
ceno vorstorking in don bas, do eerste gong-slag. 
Hctzclfdo thema wordt mi door al do instrumenten strong 
rhythmisch, mot figuratic in do hoogcrc instrumenten en 
uitlatingon in den bas-bonang, overgenomen, on door 
kctock, kempool, keiiong en gong ge- intorpungcord; 
drieinaal vorncoint men do oerste holft cn cens do twecde; 
in het geheel bestaat dus do ccrsto afdceling uit 4x8 
themanoten. Zij wordt herhaald on zoo komcn wy tot den 
derden gong-slag. De twecde afdecling heeft in do 
saronpartij hotzolfde thema, doch met rhythmische 
afwijking, tevwijl de luiddelsto 
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bonang het figureert en do bas-bonang insgc- lijks haro 
bogeleiding wijzigt. Daarontegon komt in do lioogsto 
instrumcntcn een ander thema van vier verschillende 
snedcn voor don dag, dat in de derde afdeeling ook door 
do middenpar蛇en aanvaard en dus heerschendo wordt. 
In de slotafdceling zwijgcn de hoogsto partijen cn 
hcrhalen do overige met eenige vrijheid hetgeen zij in de 
vorige afdeeling ga- ven. Er is dus een rijzing van het 
opgewekto gevoel tot in het midden van het stuk on van- 
daar af een daling waar te nemen. 

Vorrassonde klank-effecten worden vaak ver- kregon 
door den plotsclingen overgang van hard tot zacht; 
wanneer de dalang verhaalt van een gcvecht, dat veraf is 
en van het krijgsgewoel, dat men uit de verte hoort 
naderen, dan is 't alsof de gamelan hier opeens verstomde 
en do krijgsmuziek van ginds zwak tot hier doordrong. 

Onze kennis van de Javaanscho muziek is thana op 
degelijken grondslag gevestigd, na- dat wij ons langeu 
tijd. met algemeene beschrij- vingen en hoofdzakelijk 
ethnografische bijzon- derheden moesten vergenoegen. 
Kennis schiep belangstelling en deze leidde tot 
waardeering. Gold tot dusver als het beste, dat de 
Europca- nen van de gamelan-muziek wisten te zeggen: 
zij klinkt nogal liefelijk op een afstand — in den laatsten 
tijd ondervindt zij meer waardeering. Eerst op den duur 
leert men haar hooger schatten ； eerst langzamcrhand 
kan ons gehoor, bedorven door het gestadig hooren van 
de val- scho verhoudingen onzer getemperde stemming, 
aan gindsche intcrvallen gewennen ； en de Javaanscho 
gowoonte om den nadruk niet op het begin der maten to 
loggen maar op het eind, moot voor ons het vreemde 
verloren heb- ben, alvorens wij ons aan eene 
beoordeeling gaan wagen. Daar zijn er die, na dezo 
aanpas- sing beweren, geen Europeesche muziek meer te 
kunnen hooren. 

Naar gelang van het doel, waarvoor zij ge- bruikt 
wordt, ondergaat de samenstelling van de gamelan 
verandering, worden instrumenten weggelaten, 
bijgevoegd, door andere vervangen; niet alle soorten zijn 
bij elko gamfilan vertegen- woordigd en het aantal 
speeltuigen van dezelfdo groep is niet altijd even groot. 
Zoo zijn ergamfil- an*s, die tot hunne instrumenten tellen 
reeksen van klokken of schellen in een gajor opgehan- 
gen, maar het zou onjuist zijn deze klokken- spelen in 't 
algemeen als tot de gamelan bc- hoorende, te vermelden. 
Sommige gamfilaifs hebbon eon minder groot aantal en 
minder verscheidenheid, samengaando met een grooto- 
ren omvang der instrumenten; ook de beido toonstelsels, 
saldndro en pelog, eischon eeno verschillende bezetting. 
Zoo doende heeft men tot twintig gamSlan-soorteri 
weten te onder- echeiden, omtrent welker bestaan en 
samenstelling zelfs lokale deskundigen het echter oneens 
zijn. De Soendasche d6goeng wordt beichreven als een 
samenstcl van speeltuigen, waarbij de trommen do maat 
aangeven en door den kapelmeester bespeeld worden; 
voorts behooren tot deze gamfilan 6 aan een rek op- 
gehangen. gongs en o. in. een rGbab; voornajno- 1,k 
Bantamsche lagoe's laat men door dit samenstel hooren. 

Bij allerlei gelegenlieden wordt de gam陵an 
te^voorschijn gehaald en bij geen gebeurtonis 

van eenige botcekenis ontbrockt zij; dat zij 
onafschcidelijk is van do wajang, hot Javaanscho 
schimmonspel, mag algemeen bekend go- acht worden, 
zoomede dat zij bij do viering van plccht'igheden van 
godsdienstigen aard, zooals do gareb6g moeloed, cen 
grooto rol speelt; voorts kan • men haar hooren bij het 
Javaanscho nieuwjaar, bij tornooien, militairo optochten 
en rampok-partijen (gevechten met dieren); zij geleidt don 
bruidstoet langs den weg, steunt door hare muziek dans en 
zang der danseressen, en weerklinkt evenzeer bij do 
vervulling eener geloftc, als bij de feesten, die go vie rd 
worden bij de bcsnijdenis en in do 7o maand van de eerste 
zwangcrschap. Hoevool en. welke instrumenten bij een 
moeten zijn om een gamelan te vormen is moeilijk to zeg-
gen; con volledige zou 18 instrumenten moe- ton 
bevatten, in 13 soorten. Speeltuigen bij een. 
perkocmpoelan pesinden taledeq, het tandakken van 
publieke danseressen, dio gewoon zijn ergens aan don 
weg op een driepootigen staak een lampje te plaatsen en 
daaromheen hare chore- grafischo kunsten te vertoonen, 
zijn kStoek, r(5bab, kendang en gong en worden te samen 
kStoek kiloe genaamd; bij een afwijkendo sa- menstolling 
is de r6bab, die allengs zeldzamer wordt, vervangen door 
de gambang of door do saron demoeng, en dikwijls de 
gong door do goembang； het samenstcl heet dan terbang 
cn beido vormen, vooral op West-Java, met ecn vast 
gczelschap dansmeiden, do zoogenaamdo rombong 
ronggeng. Indien deze orkesten nog tot de gamelan*8 
gerekond worden, dan liggen zij toch zeker op de grens. 

Do zooeven genoemdo goembang, dio in de plaats 
treedt van de gon g, is van dezo eon goedkoopero 
plaatsvorvangster; zij bestaat uit cen dikke bamboo, van. 
onderen door den knoop gesloten ； los er in staat cen 
dunnere bamboo, aan beido kanton open ； door in deze 
to blazon wordt er eon dof zwaar geluid voortge- bracht; 
do speler, die op den grond zit, cn het instrument hollend 
v66r zich heeft, kan den Loon wijzigen door de dunno 
bamboo langzaain op on neder te bewegon in den 
wijdoren kokcr ； laatstgonoenido wordt wol vorvangen 
door GCII steonon kruik. Een ander surrogaat van do gong 
is eon martavaan, steonen pot, waar bo ven, op een afstand 
van 5 c.M.» con stuk ijzer is opgehangen, dat met ecn 
tabooh wordt gcslagon. 

Een zeer eigenaardig samonstol van instru- men-toii 
ontmoet men enkele nialen in de Prcan- gor； oen horizon 
tale bamboe-sliet van 2 M., waarovor een touw geslagen 
in, draagt aan iedcr eind eon bos padi； do bamboo wordt 
gedragen door 2 mannon en het aren-touw, ondcr het 
loopon schuronde over de bamboe, brengt cen schrijnond, 
klagend goluid voort, dat begolcid wordt door do tonen 
van de panfluitjes, hatong, der dragors on van do 
goembang, dio door cen derden man gedragen cn 
gcblazcn wordt. Mees- tal zijn deze muzikanten 
menschen, wicr oogst is en dio rondgaan om hunne finan- 
cieele schade door eene inzameling van gif- ten to 
herstollen. Het is niet zonder schroom, dat wij, nog steeds 
s pro kendo over de ga)nel- an, van deze ontaarding gewag 
maken. Mon noomt, klanknabootsend, dit samonstel, dat 
uit don tijd raakt, rgngkong. 

Van meer belang is de a n g k 1 o e n g. Zij 
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moest, luidens de overlcvcring, bcgoloidcn do in het 
sangkal&jaar 1486 uitgcvondon wajang-beber- gedog en 
vreemd is hot dus dit oudjo nog in do 18o ceuw wel ecns 
tot do blaas-, in do 19o tot do slag-instrumenton 
gorekond to vindon. In Oost-Java is de angklocng in de 
gamGlan eon surrogaat voor de bonang's on saron's; dat 
zij „volkomon,, hetzelfdo geluid voorlbrcngt als dozo 
metalen kotcls en toetsen is onjuist, maar wel is het waar, 
dat mon de metalen klankcn van do angkloeng moet 
gehoord heb- ben, om te gelooven dat dit instrument 
zulke geluidon kan makon. Het eigenlijke land van do 
angkloeng, een schud-instrument, is niet het Oos- ten, 
maar het Westen van Java: Bantam en do Preanger; het 
is zeker een dor allcroudste instru- menten, van moeilijk 
te bepalcn herkomst en bij de bevolking van West-Java 
zeer in aanzicn gc- blevcn. Het bestaat uit bamboe-
kokors van on- geJijke lengto en dikte, van bo ven schuin 
bij- gesneden als cen ganzepen on aldaar geregen aan een 
horizontale bamboo-lat; van onderon zijn de kokers, die 
bij uitzondering rood gelakt en fraai besneden worden, 
gesloten door den knoop on onder dien knoop zrjn er 
tweo uit- steeksels aangesneden, die hangen in de vier- 
kant gehakte gaten van een liggendo bamboo； de kokera 
kunnon, wanneer de toestel geschud wordt, z66ver been 
en weer schommelen als do lengte van do gaten in dio 
horizontale bam- boe gedoogt en daarbij stooten do 
uitsteeksels tegen den wand van die bamboc, lood recht 
op de vezels, welko stooten cen luchtkolom in den 
schommclenden koker doon trillen op con toonhoogte, 
dio van den vorm, de lengte on de dikte des kokers, cn 
met cen kracht, dio van het schudden afhankclijk ia. De 
gehcelo toestel is in con raam van bamboo govat, 
waarvan do omvang afhankclijk is van bet aantal klank- 
kokers. Grooto instrumenten hebben tot 15 kokera en de 
tooncn van de grootsto en do klcinste verschillen wel 2 
oktaven. Waar zij mcdcspelen in de gamSlan cn de 
metalen in- strumenten vervangen, geven zij den toon aan 
n dan bchooren zij zeker niet instrumenten zondcr 
bepaalde toonhoogte genocmd te worden; dat vrij zuivcrc 
stemming mogclijk is cn stemming waarschijnlijk nooit 
gchccl wordt nagc- laten bleok uit de toncn van cen 
excmplaar dat, voor Europa bestemd cn gestemd, de 
(liatoi)iHche gamma goed tcruggaf. De grooto Immboc'n 
geven cen mooi, mollig, klokkend geluid ; bij de klcincro 
wordt het geluid niet al- lecn zwakker, maar het ontaardt 
in con geram- mel en gcklettcr, dat weinig op muzick 
gelykt. Laat mon de kokers vrij han gen dan brengt het 
instrument bij schudding cvcnvccl toncn tego- lijk voort 
als cr kokers zijn. Door ecn of mcor kokers bcurtcJings 
vast to houden cn los to latcn cn aan het schudden eenig 
rhythmc to geven, kan muzikan] effect worden 
verkregen. 

Do angkloong wordt wel als afzonderlijk instrument, 
soms met bcgeleiding van ccn soo- ]ing, bespecld, maar 
meestal voegt men ccn aantn! angklocngs van 
vorschillcnd kalibor bij clkandor tot ccn orkest; dit kan 
op twee wijzen gcschiedcn. Bij do eersto hangt mon 
twanlf, en zclfs meer, middensoort cn kloino angklocngs 
op aan eon horizon tale bamboe, z66 dat zij onder hot 
bercik zijn van de spelers, die icder 4 of 5 instrumenten 
voor hunne rekening hebben. Do 

bcspcling, dio grooto vaardigheid van do muzi- kanten 
eischt, geschiedt op do reeds beschreven manior； soms 
zijn rSbab, kendang cn soeling aan doze angklocng 
toegevoegd, maar nooit metalen spccltuig, on aid us 
aangevuld kan de angklocng do gamelan, schoon niet 
bedriegolijk, nabootsen. Dat het kunsteloozo instrument, 
aid us bespeeld, door zijn eenvoudige melodieen cen 
aangenamen indruk kan teweegbrengen, laat zich 
gereedelijk begrijpen； maar men moet het daarvoor 
hooren in zijn milieu, to midden van den landelijkcn 
eenvoud eener afgclegen desa, omringd door het liefelijke 
natuurschoon, dat het gemoed weldadig zacht stemt. 

Bij de tweede manior van angkloeng spelen, waaraan 
de idee gamSlan geheel vreemd is, kan de getuigenis 
omtrentdc muzikale uitwerking niet zoo gunstig luiden. 
Hier heeft ieder instrument zijn speler die het, naar gelang 
van do grootto, in de hand houdt of aan 'een band ovor den 
sclioudor draagt; aid us toegerust ' trekt men in optocht 
uit, met voordansers en voorzangers, dio kleine 
angklocngs zwaaien om de maat aan te geven, tandakkend 
voorop, do spelers, drie of vier, naast elkander, daar 
achter. Bij zulk ccn orkest, dat oorverdoovend geweld kan 
maken, behoort een trom, den klank* nabootsenden naam 
dogdog voerende, en aan kant bespannen ； in het spel is 
regelmaat, de aanwijzingen van den voordanser worden 
nauwkeurig gevolgd, de instrumenten laagzaam en zacht 
geschud of krachtig en snel bewogen, met langere of 
kortero tusschenpoozcn, al naar het toonstuk eischt. Bij 
deze instrumentale muzick wordt gezongen, pantoens 
gereciteerd, met allerlei toespclingen, onverstaanbaar 
zelfs voor hen dio het Socndaasch machtig zijn. Als cr con 
plaatsclijke voorstelling wordt ge- geven, dus niot ecn 
loopende, rondgaande optocht, dan vormen do spelers ecn 
kring met hot gczicht naar het midden gekeerd, en in dien 
kring bowegen zich do voordansers; wanneer het in do 
uitvoering te pas komt, maken do spelers links- of 
rcchtsom en marchceren op do maat rond, de voordansers 
met de kleino angkloengs en de dogdog voorop, daarop 
volgen de spelers van do iots grootcre angkloengs, en zoo 
voort, de basson achteraan. Bij de voor- dracht van 
holdend ichten en bij het reciet van de roemrijko daden 
dcr voorvaderon, ontstaat or, zoowcl by de spolers als by 
het publiek eeno grooto mate van opwinding, die in 
vroegcr jaron, toen men clkander nog van do barisan 
Padjadjaran vortoldo, wier krijgsmuziek dio van do 
angkloong was, gevaarlijk word geacht voor oon rustig 
bestuur en aanlciding was, dat dozo uitvooringen zoo niet 
verbodon dan toch zoovcel doenlijk beperkt werden. Bij 
do Badocj's zou do angkloeng, met 3 of 4 stuks, ieder van 
3 kokors, togclijk, allcon gespeeld wor- don bij hot 
planten van do heiligo rijst op den gowijdon grond (hocma 
scrang). 

Aan hot cindo van do bcschrijving dor in- strumonten, 
dio gc re geld of bij uitzondering in do gamSlan 
medeworken, moeton wij nog eon voorworp vermeldcn, 
dat op dozelfdo lijn staat als do ijzoron rammolplaatjcs 
aan do wajangkist; het is ccn klein houton bankjo, waarop 
eon bronzen, gcribdo plaat is vastge- maakt; wanneer mon 
met cen metalen staaf over do plaat licen en weer schrapt, 
geeft zij eon 
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r站doordringend, knettcrend geluiR./Zou Ambros pas met 
dit instrument kennis gcinaakt hebbon, toen hij in zijne 
Gcschichtc dcr Musik schreef: „Auf Java geht die 
Tonkunst in barbarische Trubung uber, so dass sich hier 
ihre letzto Spur verliert" ? 

De ouderdom van de gamSlan is onmogelijk, zelfs 
niet bij ben ad ering, te bcpalcn. Volgens cen Jav. legende 
heeft Batara Goeroe de cersto gamelan vervaardigd cn 
Praboe Kano, vorst van het rijk Poorwatjaritd., was het 
eerste men- schelijk wezen dat een stcl instrumenten ten 
geschenke kreeg. Het oudste nog levende exem- plaar, do 
Kandj6ng Kjahi Moenggang, is min- stens vier ceuwen 
oud en de ruwe eenvoud harer samenstelling, die oorzaak 
is dat zij minder goed klinkt, wijst er op, dat het 
Javaansche orkest eene ontwikkclings-geschicdenis 
achtor zich heeft, die wellieht bij een simpel slagspeel- 
.tuig haar aanvang nam. Dezo Kjahi Moenggang alt-hans 
bestaat alleen uit slaginstrumcnten, nl. 3 ketels, die den 
grondvorm der latere bo- nang's hebben, 2 hand from men, 
2 gong's, 1 ken on g en 2 kleinere bended en een paar 
klank- schyven, ketjdr of rotjeh. Hare muziek is ccn 
eindelooze herhaling van grondtoon, gr. torts, secunde, gr. 
torts. Do gamelan pelog doet door hare hoogere 
ontwikkeling, blijkendo uit haro meerdere tonen en 
toonwerktuigen, vermoe- den, dat- zij van jongeren tijd is 
dan do salendro, want ontwikkeling kost tijd ； de 
salendro in hare eenvoudigste samenstelling wordt door 
do Javaanscho overlevering teruggebracht tot den oudsten 
Hindoe-tijd. Op deze oudste gamelan volgt de KandjSng 
Kjahi Goentoer madoc, die gezegd wordt uit het rijk 
DSmak afkomstig te zijn. Is er geen enkel foit of gegeven, 
dat het vermoeden wettigt,dat het Javaanscho Mhim- 
menspel aan vreemden ontlecnd of ondcr vreem- den 
invloed zou zijn ontstaan, er is evenmin reden om den 
oorsprong van de muziek dio dat spel begeleidt elders te 
zoeken. De ge- schiedenis van de wajang vermeldt, dat 
tegelijk met eene meerdero vol making van hare samen- 
etellende deelen ook de gamSlan a Hengs meerdere 
uitbreiding kreeg； de desa-gamSlan zal aehter- gebleven 
en de hof-gain&lan in hare toenemendo verbetering van 
verre zijn gcvolgd ； omstreeks 1360 geschiedde de 
vertooning van de wajang b6ber in den kraton van Madjd-
pahit met bege- leiding van do gamSlan, daarbuiten 
slechts onder begeleiding van de rebab; zulke feiten geven 
steun aan het vorniocden, dat de gamelan op Java geboron 
is en in de wajang op den duur een krachtige hulp heeft 
gehad bij hare voort- echrijdende ontwikkeling. 

Wij nemen nu van de gamClan afscheid om een en 
ander mode to deelen over de muzick- instrumenten, die 
op Java bespeeld wo rd on, maar van de gamfilan geen 
decl uitmaken. Het meest voor de hand ligt dan do t j a 1 
o e n g (afb. 14 bij Sachs), omdat zij, hoewel een slag-
instrument, zich wat maaksel betreft aansluit 场 de 
angkloeng en mode in de Soenda-eilan- den tehuis 
behoort. De tjalocng bostaat uit 12 of 14 bamboekokera 
van % tot 3 voot, aan den eenen kant open en schuin 
bijgesncden, aan den anderen door een knoop gesloten, 
met eenige tusschenruimfe opgehangen aan 2 schuin 
gespannen touwen. Met een hard stokjo Worden zy 
geslagen. Een andere tjalocng wordt 

ons beschreven als cen instrument van Z.- Bantam; 
hot golijkt op eon zonneblind met to groote of op eon 
touwladder met te klcine ruim- ten tusschcn de 12 
bamboelatten, opgehangen aan een boomtak, de 
langste lat, van 3 voet, bo ven, do kleinste van 1/2 voet 
onder. De zit- tendc spcler ha alt het ondoreind naar 
zich toe, maakt dit aan zijn linkerknie vast en bespcelt 
het instrument met 2 stokjes van den kapokboom, op 
de afbeciding met 2 vrij dikke bamboc- kokers. Zijn 
fantasic ontlokt aan het instrument welluidende tonen 
vol gevoel en harmo- nie, die, vooral in de dichte 
woudon van hot gebergte, con hcerlijke uitwerking 
hebbon. Een andere dergelijke tjaloeng uit het Buiton- 
zorgsche heeft 18 bamboestaven, is lager aan don 
boom vastgebonden zoodat het instrument bijna 
horizontaal hangt; op de afbeelding heeft de speler in 
iedero hand een krommen korten stok, waarmede hij 
onmogelijk de verst go- legeno klankstaven kan 
bereiken ； hij speeldo er „nialayische Melodien" op 
,,die allerdings sehr urthiimlich und unvollkommen 
ert6nten‘‘. 
Wij blijven in dezelfde streken van Bantam met do 

bcschrijving van een snaar-instrument, de k a t j a p i, een 
tokkel-instrument van zeor primitief maaksel, van 
langwerpig vierkanten vorm, 1,25 M. lang cn 12% c.M. 
breed ； het schuitvorniigc lichaam is hoi en heeft aan don 
onderkant een langwerpig vierkanto spleet ； do 6 
koperen snaren zijn aan een kam op oe.n der korte zijdcn 
vastgemaakt, doorboren, telkeng ccn sprong verder, den 
opgespijkerden zang- bodem en winden zich om 6 
schroeven die door een der lange wanden, ook wel bij 
drietallen door de beidc wandon in de klankdoos dringon. 
Het instrument wordt met de hnkerhand vast- gehouden 
en do snaren, met do rcchter getok- keld, brengen eon 
liefelijk, somber gelukl voort. Het is do tockang mantoen, 
die des avonds voor zijno dorpsgenooten de door de 
katjapi begeleide pantoens opdreunt, die van Pa- 
djadjaran's grootheid vcrhalen. Dat de katjapi van 
Hindoeschen oorsprong zou zijn, is niet onmogelijk. 
Iiitusschen dient in oog gehouden te worden, dat de 
kacchapi, dio thans op 't vasteland van Indie zecr 
vorspreid is, schier in allo deelen van do katjapi afwijkt ; 
het is een guitaar in banjo-vorm met 5 snaren, 2 van staal, 
3 van gcolkopcr, some met 2 bij- snaren, cn op den hals J 
G vordeeiingon voor do toonhoogto. Vcelecr kojnt de 
katjapi in karak- tor met do echtcr vcel bo ter bowerkte 
Japan- sc ho takigoto on do Chincoscho ch'in overcen. 

Ook de t a r a w a n g s n, is een spooltuig, dat bij do 
Soondaneczen cn bepaaldclijk bij do Badoej's dcr 
buitengehuchtcn Chuis bohoorl ； men heeft hot 
o(n)guitaar, cen luit cn eon viool genocmd; foitclijk is hot 
laatste; zij heeft cen hoi, klompvormig lichaam met een 
vicr- kant gat aan do achtcrzijdc, een hals die voor do he!ft 
gobogon, voor do he 1ft recht is； de 3 koperen snaron on 
Ispringen midden op den zang- bodem; twee Joopen over 
cen kam, bijna bo- venaan den zangbodem geplaatst, naar 
tweo schroeven in den hals; con derdo enaar vennijdb den 
kam en loo pt op cenigen afstand van den hals en 
ovenwijdig daarmede naar cen derdo schroef, dio ver bo 
ven do twee andero ligt en veol langer is. Do strijkstok is 
eon gebogen bamboelatje met paardenhaar bespannon. 
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De katjapi en de tarawangsa in verccniging met de 
soeling, begeleiden bij de B&doej's den zang van twee 
zangers, meestal jongens van 12 tot 14 jaar; rendo heet dit 
zangspel; do tonen der instrumenten zijn. wclluidend, 
maar tevens zeer mclankoliek en het gehecl klinkt wat 
cento nig, maar niot onaangenaam. Dik- wijls dwaalt zulk 
een vijftal speelluiden en zan- gers van de bergen dor 
Badooj's in do vlakten van Lebak af, om bij feesten of 
plechtigo gelegen- heden hunne melodieen te doen 
hooren; maar het zijn altoos djalma loear (zio 
BADOEJ'S); de bewoners der binnengehuchten verlaten 
nooit hun kampong. 

Dat het tokkel-instrumcnt van bamboe, do bamboo-
citer of k 6 t o e n g-k e t o e n g op Java voorkomt, vonden 
wij, zonder nadero aanduiding waar, vermeld ； de 
beschrijving van dit speeltuig, dat zeer verspreid is, geven 
wij later. 

I)e t e r b a n g is de welbekcnde tamboorijn, met een 
rand van cen hand breedte, aan eeno zijde bespannen en 
met de rechterhand bespocld ； bij zingende voordrachten 
gebruikt men dezo slag-instrumenten en bij optochten, on 
de orang minta-minta, de bedelaars, wonden ze prak- tisch 
aan door hunne komst er mede aan te kondigen. Ook de 
Ohinecsche klontongs ge- bruiken op Java een kleine 
tamboerijn, waar- mede zij van hunne aanwezigheid doen 
blijken. Zij is eene nabootsing van de in China gebrui- 
kelijko, aan beide kanten bespannen; aan den buitenkant 
van den ring han gen, aan touwtjes, 2 harde was-balletjes, 
die tegen het vel slaan als men hot instrument beweegt. 
Maar met de vermclding daarvan hebben wij do grens der 
muziek-instrumenten bereikt, zoo niet ovcrschrcden. Er 
zijn nog tai van voorwerpen, waarmedo eer gedruisch dan 
muziek wordt ge- maakt, do bekkens, waarmedo 
schadelijk gc- dierte wordt vorjaagd; aan do gardoehuisjes 
do houten. blokken, die onraad aankondigen; do 
trominon, die tot het go bed oproepen ； do gong, 
waarmedo de omroeper zich ocn. gohoor verwehaft, en 
zoo voort. 

Van het g e z a n g der Javanen is weinig opgeteekond 
met vermclding der inhcemsche toon ladders. Hunne 
poezio wordt bij do voor- (1 racht niot gezegd, maar 
gezongen. Poezio en zang vermeil 66n ondeelbaar gehecl; 
alle poezio in bestemd om gezongen to worden, alle lezen 
van poezie is noodzakclijk zingen. Do diohtmaat bcpaalt 
altijd tevons de z&ngwijze on al de zang- wijzcn, die in 
do gedichten v66rkomen, hobbon hare bcgclcidondo 
muziek, die op do gamelan kan gespccld worden. In do 
Javaanscho poezio wordt aJlccii op het nantal lettorgrepen 
on do eindklan ken acht gegoven on dit jnaakt dat do 
Javaan met oenige oefcuiiig gemakkelijk op iedere hem 
bekonde zangwijze kan improviseo- ron, wannecr men 
aan *t gohalto geon grooto eischon stclt on niot let op hot 
uitrekkon van de cenc lettorgrcop en het inslikken van eon 
anti ero. Over de wijzon van do pontoon's — in- dien wo 
hier van wijzcn mo gen spreken — is, voor zoover wij 
woton, niets gcschreven. 

Van de tfimbangs, sekar of zangwijzcn voor do lezing 
van oudo heldendichton bestemd, is eon aantal in ons 
notenschrift, op hot gehoor, opgetcekend en uitgegeven. 
Van zeer jongen datum is do transscriptio van do 
zangwijzcn Kinanti, Sinom, Dandang goelo, Pangkoor en 

Mas Kocmambang. Daarenboven bezitten wy eenigo 
Javaan sche gedichten op zang voor schoolgcbruik en twin 
tig deuntjes, die bij kin- derspelon op Java worden 
gezongen, afgeluis- tord en op het gehoor genoteord. 

Bij do wajang is de dalang, do vertooner, niet alleen 
redenaar maar ook zanger； nadat het orkest een 
praeludium hceft doen hooren begint hij, half zingende, de 
intrige op te dreu- nen van het stuk, dat volgen zal; het 
verhaal zelf wordt gedeeltelijk in spreektaal met aller- lei 
stembuigingen, gedeeltelijk op zangorigen toon 
voorgedragen, telkcns afgebroken door een meer op zingen 
gelijkend gezang, steeds door do instrumentale muziek 
begeleid. Wan- ncor men nagaat, dat hot uit de lofzangen 
en liedcren is, die in de oudste tijden. ter eere der vertoonde 
schimmen werden voorgedragen, dat zich de wajang heeft 
ontwikkeld, dan kan het niet verwonderen, dat tot heden 
ten dage de zang bij de wajang-vertooning is behouden ge- 
bleven. De toehoorders zouden dat gezang on- gaarne 
missen； niet om den inhoud, want de soeloeh's bv. zijn 
zonder uitzondering atrofen uit oud-Javaansche gedichten, 
waarvan de dalang weinig verstaat en zijn publiek heele- 
maal niets; dit waardeeert alleen het zangerig rhythme, 
waarin zij worden voorgedragen. 

De taledeq's of zangeressen, die bij de gamSlan 
medewerken, hebben wy reeds in het kort ver- nield ； 
doorgaans zijn zij tevens danseressen en publieko 
vrouwen, die in het bordeel les krijgen van den waard, 
loerah, dio do rebab bespeelt, terwijl con der andero 
vrouwen voorzingt. Bij de wajang-vertooning zingt do 
taledeq op ver- schillcndc zangwijzcn brokstukken van hot 
verhaal, met dien verstando dat ieder gedeelte zijn eigon 
bepaaldc wijzo heeft; zoo zal de strofe uit de Bratajoecla, 
waarin verhaald wordt dat de vorst zich naar zijn 
nachtverblijf, de woning van Jama-widoera begaf, waar hij 
allcs tot zijn ontliaal gereed vond (IV, 17), altijd op do 
Kinanti-wijzo worden voorgedragen, en zoo vordcr. Maar 
daarenboven hebben do taledeq'a nog allerlei 
tusschenzangen uit te voeren, dio geen ver band houden 
met het verhaal van den dalang； het schijnt dan hare taak 
to zyn, go- durondo do rustpoozon het publiek aangenaam 
bozig to houden; xneestal zijn het eenigo vers- regels van 
Javaansche, Soendancescho of Ma- loische pantoens of 
sairs die zij zingen, bestaande in 2 rogols beeldspraak en 2 
regels verklaring of toopassing, of wd zij vorzinnen zclf do 
woor- don, die zij voordragon. Maar of zy hot klassieke 
dan wel het alledaagscho vooixlragen, haar ge- luid is 
onwelluidend; zij stooten of schrecuwen haro liedoren uit, 
met kccltrillingen en eigenaar- digo ovorgangon, dio 
bczwaarlijk woor to geven en nog moeilijkcr na to volgen 
zijn. Zij, dio voor oigon rekoning hot bedryf uitoefonen, 
geven niot veol botors to hooren. 

Do tMnbang's zijn dichtstukkon, die op zan- gcrigon 
toon worden voorgedragen met bege- leiding van do rebab 
on de gambang en oindi- gon mot don gobruikolijken 
kendang- on gong-slag; dezo diclitstukkeii zijn verdceld in 
reoksen van zangen. Hot zingen der t&mbang's, hot 
nombang, kan gcschiedcn zoowel door danse- rosson als 
door mannen na hot tandakkon van oon lagoe. 
' Men vorwarro dezo publieko zangeressen niot 
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mot do vrouwelijko on mannelijkc koorzangcrs, dio don 
dans der sSrimpei's en bSd&j&'s aan do hoven in de 
Vorstenlanden unisono begoleidon en, met den dalang als 
voorzanger, den tekst volgen van hetgeen door den dans 
zichtbaar voorgesteld wordt; dczo laatstbedoelde zangers 
en zangeressen behooren tot do minder adol- lijko 
hofbeambten en hebben hunno zitplaat- son, de manneu 
achter den dalang on zijn boek, do vrouwen nabij de 
danseressen met een af- zonderlijk handschrift voor zich. 

SUMATRA. Beginnende met het Noorden, vinden wij 
op A t j e h vier wel onderscheiden orkesten: 

lo. het thoelcng-orkest, samengestold uit een thoelong 
(soeling), een tamboe (handtrom) en twee t-janangs of 
koperen bekkens. De thoeleng, een bamboe-fluit, van 
fijnere constructio dan de straks te noemen bangthi, is 
vaak van koperen banden voorzien, van bo ven open, mist 
eon mondstuk en is van onderen door een knoop gesloten, 
heeft 6 gaten en dicht bij de opening een ietwat grooter 
gat, waardoor de speler blaast, de fluit dwars voor den 
mond houdendo; de thoeleng's zijn verschiliend van 
lengto en dikte. Tjanang's, kleiner dan do gong, han gen 
aan twee aan een hand vat vastgemaakte touw- tjos en 
worden in de hand gedragen; zij komen van elders en 
worden zelden alleon bespeeld. Met dit thoeleng-orkest 
worden de stierenge- vechten ingeleid, de 
vliegerwedstrijden bege- leid en de oorlogjes met 
voetzoekers, een jon- gensspel, opgeluisterd. 

2o. Het geundrang-orkest bestaat uit 1 throo- ne, een 
hobo van nangka-hout, met 8 gaten van boven en 1 van 
onderen, en 2 geundr&ng's en vergezelt den optocht naar 
een heilig graf, wanneer zekero wensch vervuld of 
gewichtig tijdstip aangebroken is, maar doet ook dienst 
bij andere optochten en speelt dan om 't hardst met het 
thoeleng-orkest, een wedijver die do lucht met 
onharmonisch rumoer vervult. Do geundrang is een trom 
van nangka-hout, aan beide kanten met geiten- of 
schapenvel bespan- nen, die voor den buik wordt 
gedragen en links met de hand, rechts met een 
trommelstok met gebogen uiteinde wordt geslagen. 

3o. Het hareubab-orkest, waarin samenspe- len, 
hareubab (r6bab) en 2 of meer goundoem- ba's, begeleidt 
het reciet van. Atjehsche pan- toen's. De hareubab heeft 
een kJankdoos van nangka-hout met een stuk buffelmaag 
over- spannen; de 3 snaren zijn bundeltjes zijde, dio door 
een looden tjapeng uit elkander gehouden, door een rotan 
boogje als kam (goeda) gespan- nen en door 3 schroeven 
gestemd worden. Do strijkstok bestaat uit een gebogen 
rotan, met luchtwortels bespannen. De speler zit met gc- 
kruisto beenen op den grond, het instrument, met de 
rugvlakte naar zich toegekeerd, op do punt rustende v66r 
zich. De geundoemba is een van nangka-hout ruw 
gesneden handtrom, met ongeveer cylindrischen buik, die 
zich naar beneden vtrsmalt tot aan de afscheiding van 
buik en voet, daar weder aliengs wijdcr wordt en in den 
voet overgaat, die den vorm van een 8-vlakkige pyramide 
heeft. De hoogte is 27 c.M., het geitenvel, 13 c.M. in 
middellijn, wordt met rotanbanden, welko door middel 
van kleino houten wiggen gespannen worden, bovestigd. 

4o. Het viool-orkest, eene vereoniging van 
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a do Europeescho viool (bioela), door de Atjdhers 
bijzondor bemind en door velen niot onver- dienstelijk 
bespeeld, wordt ook alleen, zondor andere instrumenten 
bespeeld ter begeleiding van het pantoengezang; b van 5 
tot 6 dabs, kleino tamboerijns van fijner maaksel dan do 
rapana's; c do gong, het welbekendo slagbekken, dat in 
Atjfeh ook bij officieelo omroepingen gebruikt placht to 
worden en van elders wordt ingovoerd. Begeleidt het 
hareubab-orkest steeds Atjehscho pantoens — het 
vioolorkest dient ook ter begeleiding van Maleische 
pantoens; in den regel worden deze door do muzikanten 
gezongen, terwij 1 2 dansjongens al nouriendo hun 
bedrevonheid in het menari vertoonen. 

Het inuzikaal talent is bij de Atjehers weinig 
ontwikkeld; van eene bepaalde melodie is bij hunne 
muziek-uitvoeringen zoo goed als geen sprake. Het 
scliijnt alsof ieder op zijn eigen ge- logenheid. speelt, 
zonder zich te storen aan hetgeen zijn buurman doet 
hooren. Do stemming der instrumenten boezemt den 
spelers weinig belang in. In de eerste plaats voel leven 
makon, schijnt het doel waarmede men speelt; bij do 
doffe geluiden der trommen laton de blaas- instrumenten 
een akelig veeltonig weeklagen hooren. 

Behalve deze in do orkesten spelende instrumenten, 
blijven nog te vermeldon do bangthi, eon flageolet van 
bamboe, met 7 ronde gaten van boven en 1 van onderen, 
en 1 vierkant gat van boven, niet ver van het mondstuk; 
vooral 's avonds en *s nachts hoort men op dit epeeltuig 
blkzen, remoniscenties van pantoens en thadati-gezang 
； do tamboo raja of grooto trom, die bij den aan vang 
der rituede godsdienst- oefeningen wordt geslagen en 
elders op Sumatra taboeh heel; de rapana, een tamboerijn 
met schapen- of geitenvel bespannen en met 2 ronde, 
koperen plaatjcs in den ring, wordt met gestrekto vingers 
bespeeld; do wa, kinderfluitjes van padi- slengels, ook 
door volwassenon gebruikt om den tijd te dooden, 
wanneer zij in een hut op do rijstvelden tegen schadelijk 
gedierto de wacht houden; en eindelijk een klein 
dwarsfluitje van do pinang-bladscheede, waarmedo men 
vogeJ- geluiden nabootst. 

Muziek, die niet op muziekinstrumenton wordt 
gemaakt, is het tob aldo oumpieng, waartoo bij voile 
maan een aantai reed8 grooto meisjoa of jongo vrouwon 
bijeenkomoji on oik met een ar^nbladsteel uit het 
rijstblok rhylh- mischo klan ken stampen, dio dikwijls 
aardig zijn om to hooren. Ook elders op Sumatra deze 
muziek in zwang. 

Gezongon wordt in Atjeh o. a. bij de ratcb, oono 
godsdienstoefoning, die bestaat uit het een zoker aanLal 
malen gezamenlijk opdreunen van bopaaldo 
godsdienstige formules, zooala de geloofsbelijdenis, een 
aantal namen Gods of lofprijzingen van Allah en zijn 
gezant; do rateb van Sjaich Samman, die in Atj6h in 
zwang is, onderscheidt zich door luidruchtigheid, dio tot 
mystioko verrukking moot leiden. In do rustpoozon 
wordt nasib gereciteerd, pantoens in hot Malcisch. of 
andere talon, verhalen on gc- sprekken in dicht of 
ondicht, door een of twoo Jer aanwezigen opgezogd ； 
do overigen steminen in mot het ref rein of wisselen do 
voordracht af door hot uitgalmen van „Allah, hoo 6h6 la- 
hoe, sihihihihi". De rateb thadati, de oigonaar- 
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digste en meest goliofdo karikatuur van den 
godsdienstigen rateb dien men in Atjdh aantroft, wordt 
uitgovoerd door gozclschappen van 15 tot 20 mannen, 
dio eon kloinen, schoonen, voor do uitvoering vrouwolijk 
uitgedoston jongen voor het spel hebben opgeloid, Dio 
man- nen, steeds lieden uit dozelfde kampong, hee- ten 
ten opzichto van hunnen knaap dniem's; de jongen heet, 
evenals do rateb zelf, thadati. Op bepaaldo wijzon, lage^, 
wordt do poezie voorgedragen door thadati en dalem's; 
deze laatsten beginnen gezamenlijk mot neuriewoorden 
de wijs aan te geven en op dio wijs zingt de thadati, 
waarbij de dalem's met hunne tralala's secundeeren en 
met dof gebrona en handgeklap. Een andore vorm is, dat 
de dalem's tolkens een vers voorzingen, waarop do 
thadati het hen nareciteert. 

Bij het reciet van. Atjehsche pantoen's zingt 
gewoonlyk eene vrouw of een als vrouw aange- kleede 
knaap en voert daarbij danspassen uit, beter gezegd 
bewegingen van het bovenlijf ； een man maakt daarbij 
grappen en de xauzikan* ten zingen ook wel mede of 
wisselon den zang der vrouw af; soms komt het reciet 
voornamelijk van de zijdo der muzikanten en 
bepaaldelijk van die des directeurs, den vioolspelor. De 
danser of danseres of de muzikanten .brengen telkens een 
stel van min of meor bijeenhoorendo p&ntoens op eene 
wijzo ten gehoore. 

In de Bataklandon bestaat een groot orkest uit a. 4 
gongs, ogoeng, van gegoton ijzer en verschillende 
grootte; ft. 7 of 9 gondang*s, kohischo trommen van 
verschillende grootte en in verschillende tonen gestemd, 
dio door 2 porsonen met stokken worden geslagcn, waar- 
toe groote vlugheid en maatvastheid wordt vereischt; c. 2 
odoeps, tamboerijns, die ieder door 6en porsoon met de 
hand worden bewerkt; d. een s§roene of sordam, fluit; on 
e. een hawar- hawar, een geschcurd bekken, dat door 66n 
porsoon wordt bespeeld. Aan het achttal spelers, dat bij 
dit orkest noodig is, ontlccnt het zijn naam van si radja na 
ocwaloo. De ogoeng's worden inot een houten hamer 
geslagen ； ieder hoofd van eonig bclang heeft er cenigc, 
die ook tot and orc doeleinden gebruikt worden, tot het 
vordrijven van schadelijk gediortc, van boozo gcoston ei) 
zoo voort. De gondang, do trom dio op Java k^ndung 
heel, op Atjdh geundrang, in Midden-Sumatra g6n- of 
gandang, bij de Ma- kassaren ganrang, bij de 
Boegincezon gen rang on bij de Dajaks ganang, 
ontbrookt nergons, ook niot in hot armsto dorp； vaak is 
het daar het oonigo muziekinstrumont en vindt mon er lot 
10 stuk% van 2 tot 4 voot, in hot gomoento- liui» naast 
clkandor ophan gen; zij worden dan mot stokkon of mot 
de vuisten goslagen. Van do fluit zijn or 2 soorton, beido 
ongevoer 15 c.M. lang； do eono heeft 4 gaton en eon 
opslaand tong work, waarvan alleon eono onduidclijko 
afbeolding, inaar niet do beschrijving tot ons iu gekomon; 
do an (loro fluit hcoft oone opening in hot midden on con 
aan ieder uiteinde, wordt dwars voor den mond gohoudon 
on geblazen door do middolslo opening, torwijl eon der 
boide eindgaten door den vinger wordt afgosloten. Eon 
dorgolijko fluit komt op Timor voor; een andor 
voorbeold van een aid us goblazcn instrument goeft ons 
ceno heol oude Ohinecscho fluit, wu ar van hot originoel 
alloen uit do boschrij - 

ving bekend is, dio het mogclijk maakte het instrument 
opnieuw to construeeren. Een op Zuid-Nieuw-Guinea, 
gebruikelijke roeper voor hot overbrengen van signalen, 
het surrogaat van de schelptrompet, bestaat uit een aan 
beide kanton open bamboo met een blaaagat in het midden; 
hoewel het doel hier niet het makon van muziek is, wordt 
het geluid op de- zolfdo wijze voortgebracht, namelijk 
door als bij eon dwarsfluit de luchtkolom aan het tril- lon 
to brengen door te blazen tegen den rand van het blaasgat. 

In verband met do gewesten, waarin de Bataklanden 
kunnen worden verdeeld, kan men de speeltuigen der 
Bataks aid us rangschik- ken: Karo-land ； orkest: 3 
gSndangs (trom- men van verschillende grootte), groote 
gong (goeng), kleine g. (penganak), „een soort kla- rinet" 
(saroeno). Afzonderlijk bespeelde instru- menten zijn: een 
mondharpje van metaal (genggoeng)； een van 
palmbladsteel (sagasaga) ;een dunne fluit (baloewat)； een 
dikkere (soerdam), een viool (moerdap), een mandoline 
(koetjapi) en een bamboe citer (keteng kSteng). 

Silindoeng en To ba; orkest: 5 gr. en kl. meta- len 
bekkens (ogoeng), 7 trommen, waarvan 5 „oigenlijk 
pauken zyn** (tataganing, odap en gordang goheeten) een 
klarinet (saroene) en een houtklavier met 5 staafjes 
(gerantoeng), die de Bataksche toonladder aangeven. 
Afzon- derlijk bespeeld worden de metalen mondharp 
(djenggang), een ,,mondorgeltje" van palmbladsteel (saga-
saga), een dwarsfluit (salohat) eon rechte fluit (soerdam, 
singkadoe en toeng- gan) en 2 snaar-instrumenten (hasapi, 
hapetan). 

Zuidol. Batakland ； orkest: 9 trommen of pauken 
(gordang), gondang boeloe, doal (= Karo penganak), 
tjenang, metalen bekkens (tali sesajak) en saroene. 
Afzonderlijk bespeeld worden do groote trom (taboe 
rarangan) meer een signaal-trom; de toelila, soram, 
oejoep% salompang, alang lio (Mand.) of ole ole (Ang.) en 
hoesapi. 

Padang La was; orkest: 9 cylindrische pau- kon 
(panggorak dongdong), 2 of 4 ijzeren( ?) bekkens 
(ogoeng), 5 groote paukon (ondas1), gr. gong (ogoan), 8 
kegelvormige trommen (gordang), een geschourdo gong 
(hasar3), hobo (saroeno), 2 bekkens (tali sajah) en andere 
bok- kens, 2 kl. pauken, viool (hapetan); zulk een volledig 
orkost is zeldzaam en kostbaar. Af- zondorlijk bcspeeldo 
instrumenton zijn: fluiten (sangka on soordam), kopcrcn 
bekkens en een snaarinstrumont (goetjapi of sakalipak). 

Dikwijls samen bespeeld worden het houtklavier, do 
bamboo-citer en de mandoline, we Ik driotal veol 
bescheidenor muziek maakt dan do zooevon gonoemdo 
orkesten. Hot vroeger bcschrevon houtklavier , do 
Javaansche gambang kajoo in haren primitiofsten vorm, 
bo- staat uit 5 van bovon gewelfde, van onder platto 
toetson van hard hout, in een bocht hangende op 2 
ovenwijdigo koordon, die samonkomen aan do 
ophangpunten, zijndo de uiteinden van oon horizontalen 1 
M. Ian gen stok, op kruis- houton rustonde; dit instrument, 
dat met ha- mors bespeeld wordt, is zeer algemeen. De 
bamboe-citcr is een speeltuig dat in don Ma- loischon 
Archipel op Java, Sumatra, Nias, de Molukkcn en Timor, 
en daarbuiten op do Filip- 
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pynen, op de Nico baren cn op Madagascar gevonden 
wordt. Het bestaat uit ecn bamboelid, met een knoop aan 
iedcr oind, en draagt eenige snaren van den bamboebast 
zelvon, waartoo van dezen op eenige plaatsen snaarvor- 
mige draden zijn losgemaakt, zoodanig, dat alleen do 
beido uiteinden zijn blijven vastzit- ten; door stukjes 
hout aan de einden onder do snaren te wringen, kan men 
deze min of nicer spannen en door tokkelen of slaan 
verschil- Jendc tonendoen voortbrengen. De bamboe-
citcr der Batak's vinden wij onder den naani doal- doal 
boeloe beschrevon als oen tusschen tweo knoopen 
gelegen stuk bamboe, waarvan iedcre knoop ecn ronde 
opening heeft, terwijl halfweg de lengte in den wand een 
ovaal -gat is gemaakt; de 4 snaren zijn allo gelegen op 
de helft van deu omtrek en 2 ter weerszijden van 
laatstgenoemde opening; de bamboe is ter hoogte van de 
uiteinden der snaren door ringen van gevlochtcn toran 
omgeven; met een buigzaam stokje go- slagen, brengen 
de snaren een harmonieus klin- kend geluid voort. Bij 
ecne, gendang bocloo geheeten, variatio van dit 
instrument, eveneens uit de Bataklandcn, zijn de snaren 
niet aan de bamboe gehecht gebleven, maar snaren van 
plantaardigen oorsprong zijn er langs gespannen ； bij 
nieuwe instrunienten zijn de snaren soms van metaal. 
Zijne volmaaktheid heeft deze bamboe met motalen 
snaren bercikt in de valiha van Madagascar. De 
mandoline van de Batak's, hapetan of asopi, is een instru-
ment van 50 of 60 c.M. lengte, eenigszins schuit- 
vormig, uit een enkel stuk hout gesneden, met een van 
onderen geopende klankdoos; boven aan den hals is 
soms zeer ruw een beeldje go- sneden; de beide snaren, 
die getokkekl worden, zijn van plantenvezels. Wanncer 
deze drie, het houtklavier, de citer en de mandoline ge- 
zamenlijk bespeeld worden, klinkt het inderdaad als 
muziek. Maakt men bij sommigo feestelijko 
gelogenheden, bij dans en bij hoog bezoek, maar ook bij 
meer ernstige, bij begrafenissen, bij eedsaflegging, bij 
het sluiten van trac- taten, wel eens veel leven op 
trommen en bekkens en worden geweren afgeschoten tot 
versterking van het rumoer — in het wezon dor zaak 
houden de Batak's niet van hardc ge- luiden, even min 
als zij schelle kleuren bemin- men； hunne groote 
trommen en gongs, wolko laatste zij van Ohineezen 
koopen, la ten zij niet doorklinken, maar dempen de 
tonen. Velen zijn muzikaal en wanneer men hun vraagt 
om een motief te herhalen, kunnen zy dit doen. Bij het 
spelen geeft een hot tempo aan cn specie een maat vooraf 
en de anderen vallen zuiver in. Goede spclers worden 
voornameJijk gevor- derd om den dans van den si baso 
bij het oproe pen van geesten te begeleiden; clke geest 
heeft zijn eigen melodic. 

Het gezang der Batak's bestaat in Jiet voor- dragen 
van liedjes, waarby de een voorzingt en de anderen 
invallen en herhaJen. Zij bezitten slechts weinige 
zangwijzen en hun zang is door neus- en keelgeluiden 
ontsierd. 

Wat elders onmogelijk zou zijn, bleek onder de 
Batak's, ten gevolge van den muzikalcn zin velen 
hunner, uitvoerbaar, nl. de sajnenstel- 1 也g, op aanstoot 
der zendelingen, van ecn niu- ziekkorps, welks leden 
koperen bJaasinstru- menten bespelen. Ook het zingen 
van twee- 

en nieorstemmige liederen hebbon eenige Batak's van de 
zendclingcn kunnen leeren. 

In M i d d e n-S u m a t r a staat weder de viool of 
rabab bovenaan in de rij dor instru- inonten; de klankdoos 
is eon schotclvormig uitgehold stuk madanghout, met 
een stuk koc- maag overspannen; de hals, tangkai rabab, 
is een rolronde stok van soerianhout, aan het bo- veneind 
spatelvormig uitloopend； 3 snaren van ineengedraaidc 
zijde zijn vastgemaakt aan do punt, waarmede het 
instrument op den groud rust en loopen over de kam, 
koeda-koeda, tot aan de schroeven, die in eene richting 
draaien tegenovcrgesteld aan de bij ons gebruikelijko; de 
strijkstok is een gebogen bamboclat mot paardehaar 
bespannen en wordt horizontaal been en weer bowogen 
icts hooger dan de zang- bodem. De buitenste snaren 
verschillen een octaaf, de middclste doet de 
tusschenliggende kwiiit van den laagston toon hooren en 
met blijkbaar welgevallen komt de speelman op deze 
kwint terug en la at de snaren krachtig doorklinken; 
somtijds wordt de toohoorder vertecderd door 
flageolettonen, maar meestal worden do snaren door de 
recht uitgestrekte vingertoppen tegen den hals gedrukt. 
De muzi- kant speelt niet vlug, ook niet woest, in. een 
bedaarej tempo, en nauwelijks zijn de laatsto tonen van 
het liedje weggestorven of hij is opnieuw bij het begin 
aan ge van gen; om iots anders te hooren moet men 
ingrijpend optre- den. Een aantai dezer Maleische 
melodieen zijn bij benadering in ons notenschrift 
opgeschreven en uitgegeven; het z日n aardige deuntjes,' 
vol naieveteit, en wcemoedig bijna allemaal. Do 
Sumatranen konnen. geen notenschi'ift; do zoon of ncof 
leert van zijn vadcr of zijn oom on aan zijn zoon of neef 
on zoo voort. De meesto vio- listeu van Midden-Sumatra 
zijn afkomstig uit het Djambische, uit Limoen en Batang 
Asei. In Rawas wordt het vioolspol ook gebezigd tot 
begeleiding van de dansfiguren van jongens en meisjes, 
waarbij de vedelaar met den rech- tervoet de maat 
aangeeft. 

Do speeltuigen die tot een orkest of tot ecu gamelan, 
zooals men in Rawas zegt, worden vereenigd zijn: a. do 
talemong, talimpoccng of tjalijnpoeeng, bestaande uit 
een lioutcn raajn, tusschen welks korte zijden touwen zijn 
gespan- nen, waarop 5 tjenongs of ketcJs ruston; men 
vermoedt, dat het instrument, overccnkojncndo met de 
bon an g, van Javaanschen oorsprong is； de ketels zijn 
vaak ruw van uiterlijk cn worden in gebruik gesteki 
zooals zij uit den gietvorm komen ； sojninigc talemongs 
Jiebbcn hot dubbol aanLal kotels in tweo rijeh en van 
zorgvuldiger afworking； b. 3 gong's, de grootste van 
bijna 60 c.M., aan houten stcJlingen opgehangen; c. de 
kelentang, overcenkomendc met do demoeng uit Jiet 
Javaanscho orkest, met 6 jnetalcn, ook wcl bamboe 
toetsen, in het eerste geval vecl 】ui- der klinkendo, maar 
aJtijd bij het samenspcl ecn belangrijk instrument； d. 
tweo gtuidangB de welbekendo trommen. Somtijds kojnt 
bij dit samenstcl nog ecn rfibana, een dofklin- kende 
tamboorijn, waarvan, wanneer men haur gaat gobruiken, 
het vol strakker gespannen wordt, door aan den 
binnenkant tusschen don houten ring en de huid een rotan 
ring te wringci】; d。speler brengt, door nu eons met do 
vingor- toppen, dan met de vlakke hand of met het 
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polsgcwricht te slaan, tonon voort van verschil- lende 
helderhcid. Rebana,s met kopcren rinkol- schyvcn komen 
medc in doze streken somwijlen voor. Een onkelc maal is 
ook een triangcl, lapari, van do partij. Vasto rogcls voor 
do samenstclling van het orkest, zooals bij de Batak's 
gelden, kenncn deze bewonors van Palombang niet; men 
brengt bijeon wat men heeft en tracht niet naar meerdere 
volmaking. In Rawaa begoleidt deze gamelanmuziek den 
dans, maar do ingewikkeldo figuren worden door do viool 
begoloid. Behalvo do tjenongs van gegoten, zyn er obk 
van geslagen koper, die een geluid voort- brengen, dat 
zeer geschikt is om schadclijk ge- dierto to verjagen, maar 
dat muziek heet, wan- neer de bokkenspelers aan het 
hoofd van cen optocht loopen on aamen met do gandang-
spe- lers don marsch opvroolijken. Bij veel handen- 
eischond werk, padisnijden, houtsleopen voor den 
huisbouw, helpt men elkandcr wederkeorig, en 
gezamenlijk trekt men dan in optocht ten arboid, do 
muzikanton aan de spits, rhyth- misch bewerkend© do 
beide doffe trommen en de twee wanluidende bekkens; de 
uitwerking is zeer eigenaardig. Een cnkelo tjenong slaat 
de man, dio de heerendienstplichtigen oproept en in 
grootere plaatsen do omrocpor der von- duties. 

Naast deze gezamenlijk gebruikte speeltui- gon blijft 
nog to vermelden de talcmong als afzonderlijk instrument
； do 5 ketels worden door den spclcr dikwijls verplaatst 
ten bohoeve van eon nieuwo melodic en, neergehurkt voor 
zijn instrument, een stokjo in iedcro hand, weet hij mot 
dio 5 tonen con aantal verschil- lendc wijzen voort te 
brengen ； eon achttal daarvan zijn in ons notenschrift 
bekond. In do grootere dorpen van Rawas is mecstal cen 
talcmong ala dornscigendom aanwezig cn do muziek, dio 
er op gomaakt wordt zoowel door mannen als door 
vrouwen, begoleidt zang on dans van jongens en mcisjos. 
Hot spcoltuig van bamboe, dat elders kStoong-ketoong 
heot, is in Middon-Sumatra ondcr den naaxn tjangoo 
bokend. 

Ecn on ander over do blaasinstrumenten van gen wij 
aan met de fluitjes die, als do padi rijp is, do kindoron 
makon door ocn splect to snijdcn in cen padistongcl, 
zooals do Holland- Kcho jongons fluitjes snijdon uit 
vcrschc kcrvel- s ten gels； ids mcer bewerktuigd is ccn 
andor Kpcelgocd, pocpoci, oen kloino tooter van bamboo, 
met tongwerk en 3 gaten on met oon stijf opgorold 
pandan-blad als bekor; op Z.-Oelobos on in het kustgebied 
van do Niger wo rd on mode instrumenton, gedcoltolijk 
uit opgorold bl ad gomaakt, govonden cn de whithorn van 
boom bast in Oxfordshire vertoont mot dozo coni go 
analogic. Op gelijke hoogto ongovcdr mot de poepoci 
staan do open fluiten, met 6 gaten cn ccn mondstuk; het 
bespclonvan dezo flail on liaro soortgonooten isniet oon 
kunst, <1 ic onkolcn vorstaan: icdorcon, die zich gedron- 
gen gevoolt zijn gemoed door jniddcl van oen fluit to 
luchton, vorvaardigt zich in weinig tijds zulk con 
spcoltuig on doedolt daarop naar harteluHt de dountjes, 
die hijzelf verzint, mccstal droefgeestige wijsjes, dio mon 
vooral bij heldo- ron manoschijn dikwijls hoort in do stilto 
der dorpen. Do gaten in deze en andcro fluiten worsen niet 
goboord, maar gobrand, door hot eindo 

van den harden stckcl des arenpalms te glocien on in 
glooiing to houden door blazon. Schier icdere landstreek 
heeft haar eigen fluiten, die in kleinighcdcn afwijken, maar 
in hoofdzaak ovoreenkomen, als dwarsfhiit of als hobo be- 
speold worden cn in tonental verschillen； maar zoolang 
hot samenstel als toongevend werk- tuig, de wijzc van 
bespelen en de voortgebrachto toncn niet bekend zijn, is het 
nuttcloos het uitcr- lijk on de soorten to beschrijven. In 
LSbong is de bansi, vermoedelijk de Atjdhsche bangthi, in 
gebruik. 

Afzonderlijk worden nog bespeeld de gan- dang*s, zelfs 
tor verwelkoming van gaston, dio dan geraas voor muziek 
moeten aanhooren. Geraas maakt ook de taboeh, de lange 
en groote trom in het taboehhuisje, wier dof, doch door- 
dringond geluid het volk bijeenroept bij gevaar en ook 
gasten verwelkomt. En, veel liefelijker ge- 
raascchter,makendebamboe-leden,wieronderling 
geklikklak de varkens verjaagt van de sawahs. Ook in 
Midden-Sumatra kent men de rijst- blokken-muziek, de 
verklinkende tonen, die teweeggebracht worden door den 
zwaren stamper te docn neervallen in hot ledige houten of 
steenen blok; het invallen wordt z66 ge- regeld, dat een 
eenvoudige melodie van 3 of 4 toncn gehoord wordt. Maar 
met de vcrmelding van deze geluidgevende voorwerpen 
overschrij- den we alweder de grena, die om de muziek- 
instrumenten getrokken is, en binnen. wellie even min 
behooren de geluid gevende poot- stokkon en rijststampers, 
en do inrichtingen aan het weefgetouw, die het weven 
hoorbaar maken tot op verren afstand ； zoomedc de meet 
tot het jachtgereedschap behoorendo fluiten, waarmede 
men dieron lokt; de fluitjes, die men de duiven aan den 
staart bindt; de houten en motalon klokkon, dio men hot vee 
aan den hals hangt. 

De Maloicr zingt, maar men moet zich lang- zamerhand 
gewennen aan het denkbeeld, dat het jammerlijk klagend 
gekreun, dat hij bij sommigo gelegenhcdon doet hooron, 
zijn ge- zang is. Hoor hem pantoen's zingen of decla- 
moeron ― waar is do grens 1 Hij zegt zo op met allcrlci 
goheel willekeurige gobezigdo toon- hoogten, zondor 
melodie. Over enkelo syllaben wordt achteloos 
heongegledon, andoro worden buitongowoon lang gorekt 
en met allcrlei figuren versiord ； is het lied bijzonder 
aandoenlijk, clan uit do zangor zulks door huilorig gesteun, 
dat steonon zou verinurwen. In dio ongebon- donheid hooft 
hij eon makkor aan den koehorder der Al pen. Maar do 
„ranz des montagnards” is tusschonboido vroolijk en dat is 
de zang van den Sumatraan nooit; con lustig gozongen 
opwekkend lied, als uiting van opgeruimdheid. —mon zal 
or vruchteloos naar zoeken. Een algemccn verspreidc 
gewoonto is hot zingen, van wolkon aard ook, volstrckt 
niet; de Arohi- pol herborgt monschon, dio zingen bij alles 
wat zij doen; geenszins aid us de Maleior; hij zingt bij 
voorkcur als zijn hart, ziek is, zooals hij het noemt, wannoor 
hij vc rd riot heeft, En is zijn hart niot ziok, het lied klinkt 
alsof *t dat was; gedurondc de vaart op do rivieron zingen 
de rociors dikwijls liedoren, constemmig en wei- nigtonig 
on even klagond als do liedjcs van don honig-inzamelaar, 
wannecr hij don bijonboom beklimt. 
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Verschillend in strekking mot doze zijn do 
godsdienstigo gozangen, die bogeleid wo rden door het 
slaan op de rabana^. Het zijn gedeel- ton uit den Koran, 
jdie men aldus zingt en do Bmaek der geloovigen voor 
doze o efen in gen is soms z66 overdreven, dat het zingen 
ontaardt in een luidruclitig geschreeuw, de rabana- 
muziek in een woest gobons. Algomecn bekend zijn in 
verschiDendo landschappon der West- kust-, Zuid-
Padang, Ajerbangis, Natal, Taloo, Rau e. a. 
volksgczangen als hot r&ntok koeda, het 
paardengetrappel en gelijksoortige gezangen. In vele 
streken van Midden-Sumatra zijn instrumentale muzick, 
zang en dans onafschei- delijk vorbonden. In Rawas en 
LSbong heft, wanneer de dansmuziek zwijgt, een der 
dansers een gozang aan, een sleepend geweeklaag met 
een hooge falset uitgejammerd en vaak een poedji-
poedjian of kompliment bev^.ttende aan zijn 
mededanser; in de verschillende streken des lands komt 
dit mSnari, het vereenigde zang- en dansspel in allerlei 
verscheidenheden voor. 

In Korintji en bij de bewoners van SSrampas en 
Soengei TSnang is van kunstzin al zeer weinig te 
bespeuren ； of do bchoefto aan het beoefenen van 
kunsten eerst dan zal komen wanneer de nijverheid een 
hoogero vlucht heeft genomen, zooals men ons wil doen 
gelooven, is betwistbaar; er zijn voor- beelden van 
landen, waa r de kun st het bui- ten de ontwikkeling der 
nijverheid kon stel- len. De muziek-instrumenten der 
Korintjiers zijn de gfindang, de red ok, de rSbab, do 
gong, do tjanong en de ginggong. De redok is een 
tamboerijn; do ginggong of djinggong, de eeuwenoude 
mondtrom over heel Azie en ook in den Archipel 
verspreid, die ons als een instrument der Korintjiers 
genoemd, maar niet beschreven wordt, is een plaatjo van 
hout of metaal met een daaruit losgesneden doorslaan- de 
tong; men klemt het plaatje op zijn kant tusschen de 
lippen en brengt met de .vingers het houten of metalen 
tongetjo in trilling； de mond des spelers dient nu als 
klankdoos en door de hoeveelheid met het tongetje mee- 
trillende lucht in de mondholte te vergrooten of te 
verkleinen, verlaagt of verhoogt men den 
voortgebrachten toon. De gendang, gong en tjanong 
worden bij fcestelijke gelegenheden gezamenlijk 
bespeeld ； do redok en gong dienen tot begeleiding van 
den dans (bStahoc) en de rSbab begeleidt den zang; de 
soeling is onbekend en and ere blaas-instrumenten zijn 
het evenzeer. Het betahoe, het mSnari der Maleiers, 
geschicdt hetzij alleen door boed jangs, hetzij door 
maagden en jonge weduwen onder- ling of door beidc 
seksen, doch door niet moer dan 2 personen; behalve 
door slaan op de redok en de gong wordt in sommige 
streken de dans door zang begeleid, en zingen, daartoe 
aange- wezen, 5 personen om beurten de ecne of anti ©re 
tjoerita of asik, lofzangen op voorouders in pantoen-
vorm. Men danst op de maat van den zang； gehuwden 
mogen daaraan geon deel nemen. Ook hier weder 
bewegingen, die ons herinneren aan de omschrijving van 
Heine „Tanzen war ein Gottesdienst, war ein Beten mit. 
den Beinen", trago en gelijkmatigo be- wegingen, met 
uitgestrekte armen, bij langzame aswenteling van het 
lichaam. Trouwens, nor 

gens wordt in den Archipol gedanst zooals- Rafflos ons 
door eeno afbeelding wil doen ge- loovon. Bij het betalai 
in Korintji inogen mcor paren aan den dans dcelnemon en 
boedjangs (jongclingen) on gadis (maagden) dan son on- 
derling of gezamenlijk en zingen pantoons- om beurten. 

Zondcr dans worden pantoon's gedeclameerd of 
gezongen met of zonder begeleiding van instrumenten. 

In den regel makon op do Buitenbezittingen do 
danseresson geen beroep van zang en dans. Palombang is 
een van de uitzonderingenk waar deze vrouwen den naam 
van pSIandok, dwerghortje, dragen, benevena eene 
bepaalde kleedij. Ook zij zouden dus, met de taleddq^ en 
ronggengs der Javanen en Soendaneezen. en mot de 
padjog6,s der Makassaren en Boegi- neezen, in rechte lyn 
van do sjamanen afstam- men. 

NIAS. Aan do Niassers wordt veel gevoel voor do 
muziek toegeschreven, maar hunno muzikale 
ontwikkeling blijkt alleen dan, wanneer zij op hunno 
instrumenten, die in den regol fraaie tonen kunnen 
voortbrengen, soli spelon; dan klinkt do muziek op Nias 
het best. Bij sa- menspel van verschillende instrumenten, 
ter gelegenheid van feesten, geeft het orkest lou- ter 
verwarde klanken te hooren ； iedero muzi- kant schijnt 
zijn eigon melodie te spelen, zonder ruggespraak met zijn 
buurman. 

Het snaar-instrument van Nias is de bamboo citer, 
waarvan do snaren met een stokje worden geslagen; voorts 
vindt men er het hout- klavier, doli-doli, in zijn oervorm: 
een in den grond gegravon gat is de klankdoos; de speler 
gaat op den rand zitten, strekt de beenen als een V over het 
gat uit en legt dwars daarop 3 stukken hard hout van 40 
c.M. lengte, convex van bo ven en plat van onderen ； dit 
instrument wordt bespeeld met 2 stokjes en de 3 toncn, die 
het voortbrengt, wisselen op vorHchillende manieren van 
opvolging en van rhythme. Bo- halve een trom, die con 
namaakscl is van onze Boldatcntrom, bezit Nias eenc 
langgcrekto kegelvormige Grom, 80 c.M. hoog, aan 66n 
kant met geitenvel of met loguaanhuid bespan- nen, door 
middel van lango trekkoorden, dio afdalen tot over de helft 
van de hoogto der trom; van dit instrument bedient de 
geesten- bezweerder zich steeds wanneer hij, bij ernstigo 
en bij rijke zieken wordt geroepen. Vcrschcideno fluiton 
zijn op het ciland in gebruik, Jo. de- fiigoo, een neusfluit 
van bamboo, van 48 c.M. lengto on 2 iniddcllijn cn aan het 
cene eindo nog van den knoop voorzicii ； in dicn knoop 
is eeno opening on het is dit eind dat de Niassers, „per 
strana prefcrenzan volgens Morli- gliani, in bet 
linkerncusgat Bteken, zoodat <le fluit zwak naar beneden 
helt; het andcre ciixlo heeft 4 gaten cn zacht blazon de doel 
de spelor 4 toncn hooren, ongeveor eon halve】 toon 
verschillend; 2o. de sigoe baba, medc cen fluit van 
bamboe, 24 c.M. lang met 3 vierkanto gaten en een 
to))gwerk; zij wordt door man non en vrouwen bespeeld 
； het tongwerk, genoenid en afgebeeld, maar niet 
beschreven, schijnt in maaksel gclijk aan dat van een 
Batakscho fluit, waarvan medo niets dan eene afbeelcling 
aanwezig is; 3o. de soeroeno, met 4 vierka»t0 gaten en een 
mondstuk met lessen ring nls 
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aan de Javaanscho sooling. Dozo fluiten wordon sointijds 
tegelijk met hot houtklavier bespecld. Do mondtrom der 
Niassors wordt gobezigd op do manier, die o. a. bij do 
Makassaren go- bruikolijk is, namelijk door haar tusschon 
do lippon te nomen, do koorden, dio aan bcido einden zyn 
gebonden, met do handon to strok- ken en een dor koorden 
met den vinger to doen trillen, welko trillingen zich aan do 
tong van het instrument mededeelon.' 

Do zang wordt op Nias niet altijd door in- strumonten 
begoleid, daarentegon do dans bijna altijd; de manier van 
dansen bepaalt hot rhyth- mo van don zang en te zamcn 
drukken zij vaak den een of anderen gomoedstoestand juist 
uit. Bij den slangendans der Zuid-Niassers houdt men 
clkander bij de hand vast en zingt dan een molodie van 6en 
toon, waaraan het rhythmo het karakter geeft, eindigendo 
met de grooto terts, en. het koor valt daarna in en herhaalt 
de laatsle maten in denzelfden cadans. Bij open- bare 
feesten wordt er gedanst in groepen bij de muziek der 
instrumenten on eenigen zingon daarbij den lof der 
dansenden. Het gezang, dat men in do stilte van den avond 
do jongo vrouw hoort aanheffen, dio iets op *t hart heoft, 
is doorgaans wolluidond. Voor zoovor de in ons 
notenschrift ovorgcbrachto wijzon tot oordcelen in staat 
stollen, zijn do grooto en klcino terts do eenige sprongen, 
die de Niassor in de vocalo muziek maakt. Verdienen do 
op- gaven omtront de tonon zijnOr fluiten vertrou- wen, 
dan is het grootste verschil in toon van dezelfde fluit de 
sext. 

BOBNEO, 一 on oerst het Westelijk deol wordt hier 
besproken, — bozit tai van muziekinstru- menten van 
uiteenlooponde horkomst. 

De tfinagoeng en de kStamboeng zijn beido trommcn, 
laatstgenoemde con lange, smalle, met open ondereind dat 
vootvormig uitloopt; het vel gespannen door lange 
trekkoordon, die aan cen ring zijn vastgemaakt, welko 
door beo- nen wiggen, waarvan do koppon als monschen- 
gezichtcn gesneden zijn, aangedrevon wordt； deze trom 
hangt in een dik wollcn koord, oindi- gond in eon koporon 
haak, wclk koord mot kralensnooren en koporon belletjes 
versierd is. Ecn kleinero trom is d。HO bang, die, cvonala 
do tSnagoung, gcslagen wordt wanneor men uitgaat om to 
koppcnsnellen of daarvan terugkoort. Do r 6 ban a of 
tamboerijn is don bowoners niot onbo- kond, maar schijnt 
van vreomden ooraprong, cvenfth do grooto en kloine 
mctalon bekkons, goeng en tjanang, dio van Java wordon 
ingo- voerd on meer worden gckocht als bowijs van 
rijkdom dan om tot spoeltuig to diencn. Even- zecr van 
vreeindo horkomst is do kromong, overeenkomond mot do 
Javaanscho saron. Na- tionaal duarontogon schijnt do g61a 
to zijn, zoo- als het inHlrumont hoot ondcr de Dajaks van 
do SGkajamrivier, eon zijtak van do Kapocas, do viool, 
gomuakt van con laboo of van polci-hout, met vischhuid 
bospanuon op do manier dio bij <lo trommen gebruikelijk 
is; do hals is 58 c.M. lang, rccht op cn neer, mot do 
nabootsing van con monschonhoofd bovonaan, do snaar of 
hot tweotal snaren is van rotan of van ananas-draad, loopl 
over eon kam, die op don zangbodom staat, dan door cen 
lus, dio boneden om don hals is goslagon on wordt bo von 
aan don hals vastgo- knoopt; do viool wordt bespoeld met 
een houten 

strijkstok, bespannon mot ananas-draad. Do katjapi, dio wij 
uit Bantam konnen, wordt door de Dajaks bcspeold bij hot 
dansen dor vrouwon. Van do blaaa-instrumonton n oemcn 
wij het eorst do rioten fluiton, do tetalo van 28 c.M. lengto, 
mot 5 gaten aan de cone en het mond- gat aan do and ere 
zijdo; de soeling and on g, aldaar sSroctoo en sondang 
geheeten； van do voorgaando alleen vcrschillend door de 
manier, waarop het ondereind is afgesneden; een dub- bele 
fluit, de sendioe, elders sapanti genoemd, van 42 c.M., 
bestaande uit 2 bamboe fluiten, met een touwtje verbonden, 
de een met 1, de andcro met 5 gaten; de bast is aan de zijde 
der gaten over een kleine oppervlakte weggesneden en daar 
bevindt zich een naar buiten werkende, op- slaandc tong; de 
sandon, 49 c.M. lang, met 6gaten in groopen van 3 langs de 
aan het mondgat over- gestelde zijdo; ook de seroonei 
kennen de Dajaks, eon hobo van djgloeton-hout, met 6 
gaton in don hals, die afwisselend dik en dun is met 
geleidelijke overgangon ； het mondstuk, een bee- nen 
buisjo, bevat een toegevouwen blad dat als dubbole tong 
dienst doet en de beker loopt zeer wijd uit; deze dubbele 
tong is bij ons alleen aan oude instrumenten, niet aan nieuwe 
bekend. Borneo is eon van de weinige landen van den 
Archipel (Filippijnen, Nias, Centraal- Celebes en Bali)r die 
de ncusfluit bezitten, hier selingoet gonaamd, een 
bamboefluit van 40 c.M. met 4 gaten, in gebruik bij de 
Poenans, nomaden, dio langs do oevers van de Boven- 
Kapoeas zwervon. 

Een zeer eigonaardig blaasinstrument, o. a. van do 
Kajana aan de Baram-rivier (Broenei), is de kledi, keledin 
of kaloori. De kledi of het mondorgcl is de oervorm van het 
orgel en bestaat uit oon knotsvormigo kalebas (laboe), 
waarvan de krommo on doorboorde hals tot mondstuk 
client; in den bovenwand is een groote opening, die een 
bundol van 5 of 6 dunne bamboepijpen doorlaat, van 
verschillendo lengte, 90 c.M. tot 1.30 M.; do openingen 
tusschon den laboe-wand en do pijpon en tusschon deze 
onderling zijn met hars zorgvuldig dichtgemaakt; het in de 
laboo gesloten ondereind van iedore pijp is voorzien van 
oen doorslaande tong, eeno dio in een opening iots grooter 
dan zij zelve kan trillen, zon- der do kanton to raken (afb. 
101 bij Sachs van dit on andor tongwerk); door een 
luchtstroom in bo we gin g gobracht veroorzaakt zij 
interruit- tentios in dion stroom, waaruit geluidgolvingen 
ontstaan. ledero bamboepijp heoft even buiton do laboo oon 
gat; blaast mon door don hals in do laboo, do gaten geopend 
latende, dan volgt cr geon goluid, maar sluit men hot gat met 
don vingor, dan sproekt hot tong work on brengt eon toon 
voort, waarvan do hoogto afhankel^jk is van de longto dor 
luchtkolom, dus van do longto der bamboe. Men bospcelt 
do kledi tor- wijl mon haar oen beetjo naar den 
rechterschou- dor gobogen houdt, door in do laboe to blazon 
on met do vingers der boido handen do gaton to sluiton on 
te opencn. Do bovon-oponing van do lan gate der 
bamboopijpcn is so ms gedokt door den schcdel van eon 
rhinocerosvogcl of door oen scholp, in boido gov alien ala 
klank- doos( ?). Hot is geon orkost-instrument, maar hot 
wovdt bij don dans bespoeld, dio na hot koppon- J pilon 
wordt uitgovoerd on waarby do muzi- ' kar ven vooraan 
loopon; dat hot cou „foierlicho, 
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orgelartige Musik" voortbrengt is niet to ver- wondercn, 
daar het speeltuig fcitelijk niets an- ders dan eon 
draagbaar orgel is. De hoogte dor tonon is gemakkelijk te 
rcgclen door do lengte der pijpen, maar of dit geschicdt is 
niet bekend; wel vonden wij aangetcckend, dat bij eon 
kledi de hoogste on laagste toon cen octaaf verschilden. 
Soms worden de pijj)en met vcdcren en franje versierd. 

De sheng der Chineozen is van gclijk sa- menstel, 
maar verschilt van de Borneoscho kledi door het grooter 
aantal pijpcii (17), hunno geringere lengte (40 tot 50 
c.M.) cn de fraaie afwerking van het geheelo instrument, 
dat glanzend gepolitoerd en van metalen bandjes voorzicn 
is. De Chineesche sheng inoct zcer oud zijn evenals do 
doorslaande tong, die in 1810 in Frankrijk werd ontdekt, 
nadat liij sedert onheuglijken tijd in China bekend was. 
De Ohineezen beweren, (lat de sheng-speler z66 verzot 
wordt op deze muziek, dat hij van geen uitscheiden weet. 
De Japansche sho, een gelijksoortig speeltuig, heeft tot 26 
pijpen, de Siamschc phan 14. 

Somtijds samen met de kledi wordt de mond- trom, 
genggong, bespeeld, hetzij die van apeng- hout, 25 c.M. 
lang of de geelkoperen, roediang； van deze worden 
eenige exemplaren bij elkan- der in een bamboe-koker 
bewaard. Afzonderlijk gebruikt men dit speeltuig, 
tegelijk speelgoed, o. a. voor een praktisch doel, om door 
zijii ge- luid apon te lokken. 

Tot de instrumenten der Zee-Dajaks van Serawak 
behooron gongs van messing; in ver- echillende grootte, 
yaarvan de tawak een sig- naal-gong is in oorlogstijd ； 
een kleinere heot tjanang en een samenstel van gongs 
cngkroe- mong； een verscheidenheid van trommcn kent 
men ginds en zij zijn bespannen met apen- of met 
hertenhuid. De kledi heet engkoerai en de inid- delste pijp 
is een open pyp of brommer (open or drone-pipe) 
waarvan de toon versterkt wordt door een losse kap van 
bamboe op het boveneind (elders een schedel van een 
rhino- cerosvogel of een slakkenhuis); een flageolet heet 
ensoeling, cen eensnarige viool seroenai; een 4-snarige 
citer, waarvan de snaren van ge- Bpletcn rotan over een 
houten doos gcspannen zyn, engkratong； een guitaar 
met 2 snaren blikan. Men kent er liefdezangen, pelandai, 
bootliederen en liederen a Is deel eener gods- dienstigo 
plechtigheid ； lange volzinnen worden dikwijls op een 
en denzelfden toon herhaald. 

Het mfinari en bergoling of den gongslag der 
Dajaksche gamelan is op West-Borneo zeer in zwang; en 
aardig om te hooren zijn de vele en verschillende wijzen, 
waarop vooral de meisjes pantoen*8 zingen bij de 
muziek, hoewel do taal der Dajaks niet zoo zoetvJoeiend 
is als het Maleisch. De versregels worden in koor 
herhaald op denzelfden weemoedigen toon waarmede de 
voorzangster inzette. Het samenspel van dezo gam&Ian 
is zeer welluidend； daarbij werken tegelijk 6 
kromong*s, 3 gong's, 1 katawak en 2 g 跖 dang's； de 
muzikanten, so ms kleine jongens, kennen de muziek op 
hun duimpje en vallen, na een maat vooraf door den vo 
organ ger ge- speeld, alle tegelijk in. Onder do jonge 
meisjes der Kajan's zijn er met welluidende stemmen. 

Het volledige orkest van de Dajak's van Zuid- Oost-
Bomeo, hun gambalan (= gamelan) be- * 

staat uit 1 stel garantong's of kangkanong'H, 1 bisak belong 
(= gambaiig mot 7 koperon staven), 1 gam bang (mot 15 
staven), 1 saroenai (hobo), 1 garadap (viool) en 1 of 2 
gandanga (trommen). Do gnrantong's zijn gongs mot 
hoogen rand on konien van Java; zij hcbben tot 1 M. 
middellijn, worden, 4 of 5 naast elkan- dor, opgchangcu en 
met 2 omwoelde stokken goslagcn ； op deze gongs wordt 
o. a. het doods- bericht, titili, geslagen, dat een sterfgeval 
bekend inaakt. Kleincro gongs heeten kangka- nong; 4 
stuks op een raam geplaatst vormen een gewoon 
instrument dozer Dajaks. Bij hot bespeJen van de gandang 
mara, een trom, legt de speler het rechterbcen 
daaroverhecn. De viool is Maleisch. 

And ere instrumenten zyn de kanjapi, cen tokkel-
instrument met 2 snaren, do bamboociter, de saroenai, de 
garod6 (kledi) en de mond- trom (gariding of tahoentong). 

DeBahau's aan de midden- cn bo ven - Ma h aka m 
niaken muziek tot hunne uitspanning; bij gods- dienstige 
feesten hoortmen haarniet;wcl slaat mon op koperen gongs 
om geesten op te roepen, maar muziek is dit geluid niet, 
even min als dat van de groote gongs, die soms een mooien 
klank hcbben, en waarmede men seinen geeft op groo- ten 
afstand. Tot een instrument worden de gongs niet bij 
dkandcr gevoegd. Voorts hoort men de orgeltonen van de 
kledi, een instrument voormanncn,en de door den zwakken 
luclitstroom zwakke klan ken van de neusfluit. 
Fluitmuziek begcleidt nooit spelen of dansen; men speelt 
flu it, zoo wel mannen als vrouwen, ter willc van de muziek
； de fluiten heeten soelingen seJingoet. Anders is 't met 
de guitaar, sape, de 2-snarige, die sems dwarsstrepen op 
den hals heeft ter plaatse waar de speler do vingers inoct 
plaatsen ter verkorting der snaren ； mannen en vrouwen 
tokkelen dit instrument, in het bijzonder bij gods- dienstige 
en profane dansen; de moiidtroin heet bij de Bahau's tong. 
Fluiten met den mond alleen hoort men zelden, daar de 
angxt, om zoo- doende geesten op te roopen, algemi < n is 
； }iet zingen der priesters is bijna altijd rcciteercn; and or 
gezang wordt zcldcn gehoord. 

Voorts wordt nog van Oost-Bornen vermckl een vioo], 
djimpai genaamd, ecu j)agaai-vor- mig, uit 6en stuk hout 
gesneden inst rument, van achtcrcn open, met 2 snaren van 
(I un ge- spleten rotan, die vastgemaakt zijn aan ccn 
zoogenaaind staartstuk, sojns gosnuden in de vonn van een 
klcin knaagdicr； bij deze viool bohoort ecu strijkstok van 
66n stuk boogvor- mig omgebogci), gespleten rotan, 
waarvan de uiteinden saamgebonden zijn; do neusfluit, 
door vrouwen bespeeld en de mondlrom. Een 
tokkeJinstrujncnt bestaat uit ccn plankjc, 40 c.M. lang, 
waarover in de lengte 9 snaren van gespleten rotan zijn 
gespannen, door niiddol van twee rolronde houten 
kainmen aan do korte zijden. 

CELEBES heeft eenige instrumenten, die ook van elders 
bekend zijn. 

Van de slaginstruinenten de bon an g, bij do heidenen 
van N.-Celebes kolintang gcheeten en de gam bang, met 
houten of Bietalen toetsen, die bij de Makassaren wordt 
aangetroffon; voorts, med。bij hen en waarschijnlijk ook 
elders, de gong, de troni, ganrang, kegelvormig en met 
trekkoorden gcspannen, voorzicn van een draag- 
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band on met 2 kroinme stokken bospceld, on do 
tamboerijn; van Z.-Oolobes zijn tamboerijns bokond in 
den vorm van eon bodemloozo kom, van gobakken aardc, 
klankrijke instrumonton, waarvan de grootste een halven 
meter middcl- lijn bereikt; ook in Aziij, Afrika on Amcrika 
komt dozo aardon tamboerijn hior en daar voor en 
daarenbovon is zy uit voorhistorischen tijd tot ons 
gekomen. Van Wadjo is een koporen bekken bokend, 
waarop door den geleider van den jougdigen zoon eens 
rijksgrooten word ge- slagen om de booze geesten van zijn 
bescher- meling verwijderd te houdcn; van deze soort 
muziekinstrumenten onderscheiden de Boeginee- zen: de 
kantjing, 2 kloine koperen bekkens; de .tjoenga, eon stuk 
ijzer met ijzcren kettinkjes,, en de paramatang, een stuk 
dikke bamboe/ De mondtrom, genggong, der Makassaren 
.is gemaakt van de pelepah, middennerf van het 
arenpalmblad, ook wel van ijzer of van soewasa. Tot de 
blaasinstrumenten zijn te rekenen, van N.-Celebes een 
fluit van 75 c.M. lengte mot een mooi, diep geluid, van Z.-
Celebes een soeling met 2 groepen ieder van 3 gaten; een 
poewi- poowi of fluit met 6 gaten, en een tjikoenroe, een 
kinderfluitje eveneens met 6 gaton, gemaakt van een padi-
stengcl, waarvan het uitoindo trechtervormig omwonden 
is met het blad van do pan dan katinting. Daarenboven 
hecft Celebes een dubbelo fluit en een hobo met dubbelo 
tong van cen saamgevouwen blad. 

Van Sangi zijn groote trommen bekend, die hunne 
waarde ontleencn a an het voortreffelijko snijwerk op den 
houten wand. 

Omtrent de muxiek der Bare'e sprokendc Toradja's 
wordt vermeld, dat zij niet hoog staat en dat dit volk het 
niet ver gebracht heeft in de vervaardiging der 
instrumenten； zij zijn weinig in aantal en niet welluidend, 
met uit- zondcring van do ncusfluit on do mondtrom. 
Trojnmcn gebruikt men allccn bij godsdionstigo 
plechtigheden, zij begclciden den dans cn dicnen om 
geesten cn goden op to roopen. V66r het grooto 
doodenfeest slaat men do karatoo-trom, ccn op den grond 
staando trom, om de afgestor- vonon ken n is to go von 
van het voorncmen, en op het feest zclf, om de ziclen der 
afgestorvenon in den tonipcl to roopen. Twco trommen dio 
opg«ihan gen gebruikt word on, zijn de ganda en do 
tiboeoo; buiten godsdienstige aangclegon- hc<len jnag 
men zo niet gebruiken; v66r het op- treden van het Ncdcrl. 
gezag was daarenboven het gobruik gooorloofd wanneer 
bij onraad nood-signaleii gegeven mocsten word on. Als 
bespanning der trommen dicnen do huiden van herten, 
geiten on gems buff els. Eon tro inpet, tanibolo, van cen 
barnboo-kokor goniaukt, <licnt om 1cven to maken bij den 
torugkoer van Htrijdcrs; de schelptrompet, ntoean-
ntoeangi, van v<>n tritonschelp gemaakt, bij onraad. Do 
rcoreo is ocn Hlag-instrumcnt, cen coni go malon gesplo- 
l.en bamboo waarinede men in de geo pend c hand klopt, 
on dat a]lcer) na den rijstoogst mag gebruikt worden; mon 
neemt hot inatrumont sonis op lange tochton inedo als 
tijdkorting (afb. 12 bij Sachs). Do lc】o'o is con fluitjo van 
cen rijHtstongel gemaakt, mot ecn trechtorvormig oindc; 
<le sanggona eon »ousfluit van dunne bamboo, aan 66n 
uiteinde gesloten cn aldaar voorzien van ecn atemspleet; 
dit gcdeelte wordt in het ncusgat gebracht; het opono cind 
heeft 

eon kegclvormig opgerokl pan dan blad als ge- 
luidstrechtor; do neusfluit heeft drio gaten, wordt alleen 
door jongelingcn bespeeld en brongt oen klagelijk geluid 
voort. Met den mond blaast mon do fluit lolowo geheeten; 
do met fraaio met gobrande figuren versierdo Toradja- 
fluiten zijn oorspronkolijk door leerlingen der zending 
ingevoerd en door de Toradja's nage- maakt. Do gesogeso 
is een viool met een klank- doos van een kokosdop, met 
varkens- of buffel- blaas of gokloptc boomschors 
bespannen; de haar is een rotankoord en ook do strijkstok 
hoeft zuIk een koord; om het instrument te bespelen plaatst 
men het als een violoncel, bestrijkt de snaar met hars of 
speeksel om haar althans eenig geluid to doen geven (gese 
=wrijven, strijken). In hot Makassaarsch heet de viool 
kes6-keso, do strijkstok pakeso keso> kes6, en daar pakeso 
tevens schuren beteekent, laat zich denkon welko geluiden 
deze viool to hooren geeft. De doende is een eensnarige 
harp met een halven klapperdop als klankdoos, die tegen 
des spelers buik gedrukt wordt (afb. 61 bij Sachs). De citer 
van bamboe heet tandilo; bij een exomplaar van 40 c.M. 
lengte, met 3 snaron, had de bamboe in 't midden een paar 
driehookige openingen. Ten laatste de mond- trom, 
dinggoe; door middel van dit kleine instrument kunnen, 
naar men beweert, jongo mannon en moisjes gesprekken 
voeren. 

Muziek en dans worden op de feesten der Makassaren 
en Boegineezen nooit gemist; de fecstgenootcn zelvon 
nemcn jjvcrig dee! daaraan ； voor Europeesche ooren 
klinkt het alles behalve liefelijk, dit „vervclcnd getingtang 
of oorver- doovend gctrommcl". Over het gezang op Ce-
lebes hoo rt men do reizigers niet gunstig spreken. Door de 
Mohammedanen van Z.- Celcbos wordt de geboortedag 
van Mohammed o. a. go vie rd door het zingen van een 
lofzang ter eore van den gezant; het eerste gedeelte wordt 
zittende gezongen tot aan de Saraka, d. i. waar do woorden 
beginnen „de maan is over ons opgegaann, dan gaat men 
staande voort, om na ecn rustpoos, met koffie en gebak, het 
slot vp-n den lofzang te zingen. Het geheele lichaam komt 
hierbij in beweging. By de Ma- kassaron cn Boegineezen 
kent men zange- ressen, tevens danseressen, van beroep, do 
padjoge, vrouwen met wio iedere inlander tegen geringc bo 
baling kan dansen. De heidenen van de Minahasa zingen 
pantoon,8； voorts is bij hen In zwang een dans met zang, 
do niaramba, waarbij 20 of nicer personen in lango rijen 
aohtor clkandor, zingendo, in een kring rond- loopen; do 
zang is een bcurtzang, de een zet hot lied in, cn hot koor 
antwoordt. In don rogcl is de strekking dezolfdo als die der 
pantoon's. 

Op het mccr van Toiidano. zingen do rociers onder hot 
varen oon ouderwetsch rooierslied. 

Do inboorlingen van Saleier staan, wat hun zin voor 
muziek betreft, gunstig bekend; hunne instrumenten 
komcn in hoofdzaak met dio der Makassaren overcon, 
maar worden met- mccr geestdrift bespcekl. Van oudshcr 
hebben ecn zekerc bekendheid de zangen der pakarona's, 
do huwbaro dochters dor aanzienlijksten in don landc, 
wclke van jongs af in zang en dans worden onderwezen. 

Do oude bronzon paukon of kctoltroinmon, dio op 
Saleier en elders in den Archipel govonden 
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worden (zio KETELTROMMEN) on waarvan, 
volgens het oudste Ghincesche bericht, een dor 
hoofdfunctien was het bijeonroepen der volken 
in tijden van krijg, worden thans voor dit docl 
niet ineer gebruikt. 

船,、Van de Kleine Soenda-cilanden komt het 
乙八* 厂丁。' 'eerst aan de beurt BALI. Vooraf ga een en 

/ .勺 ' < . ander over het (reeds" op 1)1. 819 genoemdo) 
“ -M；, f .V/ door Brandos iii 1893 ontdekt Javaansch noten- 

f Bchrift; bij onderzoek van kropaks, geschrif- 
1 产ten op lontar-blad, hi Balineesch-Javaansch 
.另/广尸.—.U.由.schrift, is hem gebleken, dat do tokst van 

v Qf oude minneliedercn so ms van hunne gending 
*二、：•"五夕 of zangwijze is vergezcld. De bundels, waarin 

'' deze liederen voorkomen, bevatten stukken uit 
verse hillend e tijden in frequente en minder frequente 
gebruikte maten ； en het is uitsluitend bij de ongewone 
maton, dat men door middel van notenschrift de lagoe, 
de melodio aan- geduid vindt. De toonteekens zijn onder 
do lettergrepen geplaatst, niet de bekende tech- nische 
namen baroe, goeloe, enz., maar do meer populaire: 
kleine dong, groote dong, deng, doeng, kleine dang, 
groote dang, ding, dus 7 tonen, van welke de 2e en de 6e 
blijkbaar bijtonen van de le en de 5e en genaamd zijn als 
de klinkers, die men in 't Javaansch dang, ddng, ding, 
enz. noemt. Men mag vermoeden, dat de hier gebruikte 
volgorde ook die is, waarin de noten elkander in de 
gamma opvolgen. Om die noten uit te drukken bezigt 
men de teekens waarmede in 't Javaanscho schrift de 
vokalen worden weergegeven, niet zooals zij er uit- zien 
wanneer zij zelfstandig optreden, maar in hun 
sandangan-vorm, d. w. z. de teekens, die bij de 
xnedeklinkers geplaatst, dezen een of anderen klank 
geven. Daar waar overeen- komst in vorm door het 
verloopen van do oorspronkelijke gedaante 
onduidelijkheid kon doen ontstaan, is een ander teeken 
gekozen, dat verwisseling uitsluit. Behalve dezo klank- 
teekens zijn, in ver band met den tekst, eind- 
scheidteekens in de muziek gebruikt, die de rustpoozen 
aangeven. Het notenschrift is zeker niet volledig, maar 
het mag ook niet onder- schat worden. Vermoedelijk is 
het vprvaardigd door lieden, die de maten of de 
raelodieen nog goed kenden. en bevreesd waren, dat zij 
zouden te loor gaan; het is natuurlijk en eenvoudig en 
geestig bedacht; do bedoeling bij het vastleggen van de 
zangwijs door de noten onder de woorden te plaatsen, is 
geweest het geheu- gen te steunen — het onderricht van 
mond tot oor sprak vanzelf; do leerling bauwt den 
meester na, zooals in Azie met de opvatting van ,,8tudie'' 
overeenkomt. 

Op Bali vindon wij de gamfilan terug en wel in 3 
soorten, de gamSlan soelingan, be- staande uit 5 of 6 
vervaarlijk lange fluiten, van vier voet, die waarschijnlijk 
den naam geven aan deze gamSlan, een kleine gong, die 
in do hand gehouden wordt, een groote, die in eon raam 
hangt, en 2 trommen, aan beide zijden bespannen. De 
tweede gam^lan, de volledigo simar pSgoelingan, bezit 
rCbab, saron, ggnder, bonang (bal. trompong), k&tj&r 
(bal. tjentjeng), kfinong (bal. k&mong), kfitoek (bal.蛇
dock), gong, k&ndeng, kfimpoel en gambang. De derdo 
is de gamSlan gandroeng, met de grantang als 
voornaamste instrument； deze is gelijk aan do 
Javaansche gambang kajoe, maar hceft 

klankstaven van bamboo. Andere instrunionton van dit 
orkest zijn de gangso met 4 motalen platen, evenals de 
gangso gantoeng; do groot- sto ggnddr Jieet djoeblah; de 
rdjong is de Jav. bonang; al dezo instrumenten zijn in de 
gam. gandroeng door 2 stel vortegenwoordigd ； voorts 
werken nog mode de bekkens (kentjek), de lange trom 
(kendang) en de kempoel, aan de Javaansche gelijk. De 
Baliers houden vcel van de gamelan-muzick en hun 
muzikaal ge- voel zou meer ontwikkeld zijn dan dat van 
do Javanen. Wil cen vorst zich cen nieuw instrument 
aanschaffon, dan zendt hij een vor- trouwd en deskundig 
persoon naar Klocng- koeng of Seraarang om toe te zicn, 
dat het juisto metaalmengsel wordt gebruikt en om de 
zuiver- heid van toon te onderzoeken. Intusschen blijkt dit 
muzikaal gevoel der Baliers niet uit het vermeld 
gevonden feit, dat op een klcin erf drie verschillende 
gamelan's tegelijk bespeeld werden, hetgeen 
oorverscheurende geluiden voortbracht. Omtrent do 
intervallen van do Baliers is met zekerheid niots bekend 
； een schijn van oorspronkelijkheid heeft hun toon- 
stelsel; inderdaad is het noch oorspronkelijk, noch 
eenvoudig, veeleer aan een vrij jonge en kunstmatige 
Javaanscho formatie ontleend. Het saldndro, het oudere 
Javaansche stelsol, wordt op Bali niet gehoord ； maar 
ook aan do 7 tonen in het oktaaf van het later ingevoerdo 
pelog blij ven op Java dikwijls 2 tonen (en niot altijd 
dezelfde) ongebruikt, stellig omdat hot volk door het 
hooren van saldndro aan slechts 5 tonen gewoon was. De 
bouw der instrumenten is dezelfde als op Java; vooral van 
Semarang worden de gongs ingevoerd. 

De angkloeng als een gewichtig deel van hot orkest 
vinden wij alleen opgenoemd in oudero berichten ； zij 
vormt met de goepek (een kleino kendang) en de 
kSrnpoel, het orkest, dat do rdjogs begeleidt, wanneer zij 
met hun bamboo- paard tusschen de beenen optrekken. 
Ook van den zang houden de Baliers veel en do desa- 
bewoners heffen so ms een licfklinkend drio- of 
vierstemmig koraalgezang aan. Ook op Bali zijn er 
vrouwen, die van zang en dai)8 een beroep maken. 

Op LOMBOK is cen muziok-instrumont, wo- long, 
bekend, in den vorm van eon kat; dit houten dior draagt 2 
koperen bekkena op don rug en wordt door middel van 
een band den muzikant om den hah gehangen; hij op de 
bekkens met tweo andoro, losso bokkons. 

Van FLORES zijn beke.ud een soeling； eon bamboe-
citer, daar santo geheeten, 50 c.M. lang, van eon halve, in 
de lengte midden door gesploten bamboe gemaakt, met 6 
snaren, dio door ondergeachoven steentjes gespannen 
worden (in Midden-FIores heet do bamboe-citor b6koh 
fooi); eon trom van 33 c.M. hoogte, aan eene zijdo met 
geitovel bespannen, door middel van trekkoorden en 
wiggon; op dezelfdo wijze zijn de trommen ingericht, dio 
bijna manshoogte bereiken; een mondtrom van bamboe, 
een „ocht nationaar* instrument, soms versierd met 
kralensnoercn, koporen plaaljos en haarbundels. 
Bepaaldelijk van den Ngada- stam in Midden-Flores 
worden vermeld do laba, zijndc een uitgcholdo aren-stam 
van 2 voet lioogte, staandc op den grond, aan 6dn kant 
bespannen met geitovel en bespeeld met 
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2 stokken; kloinor, doch van gclijkon aard is de labatra, 
aan beido zijden bespannen met geitonvel, dio mon aan 
een touw over den Jin- kcrschouder draagt en, al 
loopende, mot beido handen bespeelt; voorts groote cn 
kleino gongs van brons, die men zich aansohaft bij don 
koopman. 

Van denzelfden stam vindt men opgeteekend, dat zij 
fluiton maken „van hout of rict", dio foi heoten en 
afzonderlijk bespcold worden. 

De bewoners van Florcs worden als zeer muzi- kaal 
geroemd en in 't bijzonder hun gezang gunstig beoordeold 
； or bestaan vast© melodieen voor verschillende 
handelingen. De mannen roeien niet zondor pantoens to 
zingen, met soli en in koor gezongen refrein ； er zijn 
fraaio stemmen onder, die bij goedo oefening iets 
werkelijk schoons zouden doen hooren en dio niot in 
vergelijking komen met de stemmon der Maleiers, 
Makassarcn en Boegincczen ； of bier eene 
morfologische afwijking aanwezig is, dio met de 
vermoedelijke verwantschap der be- woners van Flores 
met Oostelijker wonende eilan- ders verband houdt, moet 
nog uitgemaakt worden. 

Op ROTI bespeelt men do pSsandon, een guitaar met 
10 of 12 koperen snaren langs eon bamboe gespannen, die 
op eon halfbolvor- mige klankdoos van het blad eener 
Borassus jlabellilormis rust； bij het bespelen wordt het 
instrument tusschen do knieen genomen. Ook de bamboe-
citer kent men op Roti, welko daar eaaanoeh-oh heet, on 
cvencens van een klankdoos van palmblad voorzien is. 
Mede op Timor wordt een nagenoeg gclijkvormig 
spceltuig aan- getroffen, met 5 snaren, dat dakado hect ； 
en een 70 c.M. lange fluit met een blaasgat halfweg de 
lengte en aan ieder eind een gat, dat door opening en 
sluiting verschillende to- ncn voortbrengt. Eon guitaar van 
Soeinba, met 2 koperen snaren, wordt met den pinknagel 
bespceld on bij deze muziek zingt men. 

Van de oilanden, dio tusschen Celebes, Timor on 
Nicuw-Guinea liggen, blijft thans nog een en andcr to 
zeggen. Op Halmah6ra en _Ter- nate in een 
Bnaarinstrument inheemsch, dat afwijkt van do tot dusvor 
beschrevone, do toetalo; het bestan-t uit cen lat van 
lenggoea- Iiout, 85 c.M. lang, waarover, door middel van 
eon houten Hchrocf, een dunne koperen snaar 18 
gospannen, dio mot oen naald, in een rotan ringetjo aan 
den voorvingcr gohecht, wordt getokkeld, tcrwijl de 
Jinkcrhand, door de snaar ncor to drukken op do plaatsen, 
door inkcr- ving van do lat aangegeven, de tonen be pan 
It. Do lat stcunt op de bollo zijdo van eon halvon 
klapperdop, dio bij het bcspclcn van hot in- strumoiit 
tegen do borst wordt gedrukt； des Bpelcrs borst dient dus 
als klankdooa. Ecn go- Jijksoortig spceltuig is aan den 
Kongo bekend. waar oen bamboo op den convexen kant 
van don hnlven kokosnoot is vastgeinaakt cn 6 Biiarcu, 
uit den bamboobast gclicht, bovon. elkander over eon 
centralen kam loopen. 

Van cen viool op Halmah6ra wcet men niets anders 
dan dat zij is samengcstekl uit een halvon klapperdop, met 
een membraan bespnn- ncn, een hala van bamboo, cn een 
enkclc snaar; van een trom, tifa, op Tcrnato, niets dan dat 
zij van seho- of 16nggoca-hout is vervaardigd, met een 
(slangcn- ?) vel is bespannen, met do 

II 

rcchtorhand bcspecld en met de linker gc- dempt wordt; 
van eon groote gong op het- zelfdo ciland, niets dan dat zij 
saragi hcet cn van cen fluit, dat zij socling wordt genoemd. 

Gezongen wordt op Ternate bij het bezoek van don 
resident aan den sultan door 8 tot 12 siorlijk opgetooide 
vrouwen, dio onder het uit- voeron van bewegingen, 
eenigszins met het tandak op Java overcenkomendc, 
liederen ter eero der bozoekers zingen. Op het naburig 
eiland Makian wordt bij het bezoek van vreemde- Imgcn' 
cre lego uitgevoerd, in het Makiaansch tjawh, waaronder 
men verstaat hot zangerig voordragen van tocspelingen op 
gebeurtenis- sen, die van oogcnblikkelijk bclang zijn. De 
zang wordt begeleid door een paar tonen op een hobo-
vormig instrument, iskilmai, en verder geven de slagon van 
gong en tifa de maat aan. Gaat de sultan van Ternate varen, 
dan verge- zelt hem zijn. muzickkorps op eene andere 
prauw； tifa cn gong klinken luid over het water cn op de 
maat daarvan hanteeren do 60 roeiers van de sultansprauw 
hunne pagaaien, zingende of schreeuwendc om elkander 
tot krachtsinspanning aan te zetten ； alles bijeen maakt 
een oorverdoovend geraas. Op de maat van de tifa is het 
ook, dat de heidensche be- volking van Ternate hare 
krijgsdansen uitvoert. 

Zuidelijker vinden wij op Bocroe yeder do bamboe-
citer, hier tatabocan kawan, de uit bamboe nagebootstc 
tataboean of Javaanscho bonang； het bam boo lid is bijna 
1 M. lang en van het volgendc lid is een stuk er aan gelaten 
om het instrument met den linkervoet te kun- nen 
vasthouden, terwijl het op den rechter rust, \yaardoor do 
spelcr beide handen vrij heeft; hij tronimelt op den 
rechtcrknoop, om het geluid van de tifa na te bootsen en 
tokkelt de 5 snaren mot de linkerhand; het geluid is zacht 
en klinkt liefelijk. Van dit eiland is voorts een viool 
bekond, die kenteckenen draagt een Europeesch instrument 
tot model gehad te he b ben, de go bo gen lijncn van den 
omtrek, do door oppcrvlakkige inkerving op het bovenblad 
nagebootstc /-gaten, en zoo voort. Een andero vihola: ecn 
vierkante doos met afgorondc lioe- ken, een half buikig 
naar voren gebogen, half rechtc hals, 4 gaten in het 
bovenblad en 3 snaren van de koeskoes — inccrdero 
bijzonderhedcn ontbreken. Bij het zingen van pantoen's op 
Bocroc zingt nu de ecn dan de andcrc tifa-slagcr con vors 
voor, cn de vrouwen herhalen het ge- zongeno met 
neusgeluid cn bijna gcsloten mond, in 66n ad cm. Doze 
tronunen, 40 cM. lang, zijn door hun no zwakke insnocring 
gemakkelijk onder don nrin te dragon. Do liederen bij het 
dansen gezongon, hebben mccstal betrekking op do 
gcschiedonis des hinds. 

Op Ambon en do Ooliasers wordt de muziek wed or 
van beter gehalto; het orkest in zijn een- voudigsto 
samcnstclling bestaat uit cen viool of harmonica, een trom 
en ccn triangcl; do viool, meestal eensnarig, heeft tot 
klankdoos eon mot leguaanhuid bespannen schildpad-
rugschild of halve kalebas; do li'om, die op andoro tijdon 
ook als signaal wordt geslagon, is van hout en eenigszins 
ingcrcgen, en wordt bespceld met do blad- stelon van een 
sago palm; dezo dric man worden als het wat lang duvrt, cn 
dat doet hot meestal, afgclost door I iefhebbers; moot hot 
geluid ver- * sterkt worden, dan bezot men do instrumonten 
53 
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dubbel of er worden aan toegevocgd een of meor gongs of 
kleinore bekkens, con fluit of een hobo. Bij dezo muzick 
zingen de djodjaro's, de on- gehuwde mcisjcs van de 
plaats, die onder opzicht van eonc oudere vrouw, kapitan 
djodjaro, in do kunst van dansen en zingen onderricht 
ontvan- gen. Het aantal liederen is onbcgronsd ； zij wor-
den gezongcn en gedanst tegolijk, niet afzondor- lijk, zijn 
bijna nooit langer dan 6 tot 8 matcn, maar dcze hcrhaalt 
men, uron lang; men rekt de laatste lettergreep van het 
slotwoord on keert langs con eenvoudigen overgang tot het 
begin terug. Er wordt zuiver gezongcn, maar het duurt to 
lang en het gefiedel, gctrommel en geklingel, dat den zang 
begcleidt is .onuitstaan- baar. Of de mclodieen van 
inheemschen oor- sprong zijn, heeft mon betwijfeld ； 
indien men weet dat Valentijn reeds do manier van zingen 
en de habitus der zangers bcschreef juist zooala deze thans 
nog is,- valt er veel te zeggen voor de meening, dat de 
mclodieen mede zeer oud zullen zijn. De liedjes van 
Ambon cn de Oelia- sers, waarvan er een aantal in ons 
notenschrift werden overgebracht, zijn over algemeen een- 
voudige deuntjes van zeer simpcl maaksel, en- kele 
hebben eenc aardige mclodie. Veel nicer is er niet van te 
zeggen, zooals ze tot ons kwamcn in hunnen meest 
eenvoudigen vorm (met hier en daar een fout in de 
maatverdeeling) zonder eenige aanwijzmg omtrent de 
voordracht en omtrent den aard van den nadruk op 
sommigo noten, die zulk een buiten-Europceschen indruk 
heet to maken. Zeker zullen de liedjes, versierd door 
klankfiguren en een verschillenden nadruk, aardig 
gezongcn in het Ambonsch-Maleisch door aardige 
Ambonsche meisjes, begeleid door do zonderlinge 
geluiden van een vreeniclsoortig sa- mengesteld orkest, 
vergezeld van danspassen en aangehoord in een lustig 
gestemde omgeving, een heel anderen indruk maken dan 
men er van krijgt door de melodie na te tokkelen opeen 
piano. 

Ook bij het varen maken deze eilanders mu- ziek; in 
een orembaai, die door 16 tot 20 man geroeid wordt, zitten 
bo ven op do voor den reiziger bestemde hut 2 of 3 man, 
met trom en gong, waarmede zij het gezang der roeiers 
bego- leiden, dag en nacht. Maar ook wanneer de prauw 
geen reizigers vervoert, zingen de roeiers, ook wel onder 
begeleiding van een gong, r&bana en fluit, die niets dan 
een toon en zijn kleine terts kan voortbrengen, 
voortdurend on in steeds sneller tempo. 

De Vlaamsche musicus EmieJ Hullebroek heeft, 
gedurende zijn reis door den Archipel in 1015/16, een 100-
tal inlandsche liedjes opgeteekend, en ongeveer 20 
daarvan, met pian o-begeleid in g, voorgedragen in 
Nederland (zie Ned. dagbladen half Dec. 1917—half Jan. 
*]8). Hij vond, dat men in de Molukken beter zingt dan 
elders, en dat de liederen forscher, mplodieuser en 
typischer zijn; de verbastering is er geringer dan op de 
Westelijko eilandcn. 

Krijgszangen worden op Oeram door de Pata- eiwa 
van Eti en Sapoel6wa aangohoven v66r zij ten stryde trek 
ken of wanneer zij torugkomen van de schedeljacht. Dit 
gezang wordt begeleid door het blazen op een etuk 
bamboo of op den tritonhoorn ； het eerste heet hoee 
tahoeri, hot tweede metehoetoei. Do Cerammer weet op 
dozo instrumenten kort afgebroken, zwaro tonen yoort te 
brengon en het gezang, aamen met de 

bogoloidmg, is aangrijpond on schrikvcrwokkond. 
Op Saparoea on Noesalaut is de goombang in eore, 

het blaas-instrumcnt van bamboe, dat in do 
minderwaardige gam^lan de gong vervangt; men verecnigt 
een paar van dezo instrumenten mot eenigo fluiten, 
waarvan do vcrlangdo toon- hoogto vorkregen is door een 
afsluitondo prop, tot eon orkest, dat klanken voortbrengt, 
wier timbre het incest aan orgeltonon doet denken. Op 
hotzelfdo eiland cn op Hitoo wordt ook door do roeiers 
gezongen, waarbij de stuurman voor- zingt; hot zeer oudc 
lied heot afkomstig van do Tcrnatanen, do vroegore 
bcheerschers dozer eilanden. Het oiland Wdtar hcoft een 
troni van bijzonderen vorm, overiangs doorgosneden eon 
parallelogram vortoonende en aan beido kanten bespannen 
； voorts een troni, titir, hoofdzakclijk bij de dansfeesten 
gebruikt en door 2 mannon met 4 stokken gcslagon ； en 
een andere trom, tobir, uitsluitend gebruikt door den 
medieijn- mcester bij do bezwering en verdrijving van 
ziekten, bokaalvormig, voorzien van eon draag- band en 
van een schelp om do bezwering to bc- spoedigen. Ook op 
W6tar vindt men de bamboociter, ditmaal met 10 snaren, 
zoo dicht bij clkan- der, dat zij door een enkel 
ondergeschoven stukje hout aan iederen kant gespannen 
worden. 

Op de Watoebela-eilanden, bij Banda, word 6 de 
muziek geweerd en fecsten worden er zelden gevierd, 
omdat bij het slaan op de tiwal, trom, en daldala, gong, 
naar het volksgeloof meent, do boozo geesten, die allerlei 
ziekten met zich voeren en van het eeno ciland naar het 
andere zweven, allicht het eiland zoudon aandoen waar 
men zooveel leven maakt； door zich stil en rustig to 
houden trekt mon hunne aandacht niet. Do geesten, die 
hier zouden worden aangotrokken, mooten elders worden 
verjaagd door muziek. Alleen bij hot dekken van nieuwe 
won in gen of bij huwelijken van aanzienlijken is het 
geoorloofd zich met zang cn dans to vermaken. 

In dit gedeelte van den Archipel is het cen zeor gewoon 
gebruik den reiziger, die in cen prauw geroeid wordt, tot 
het onderwerj) van *t gezang te makon en hem tot 
milddaxlighcid nan te sporen door d wing-liedjes aJs： 
,,Dc heer veel arak on zal ons daarvan go venn of „Dc heeft 
veel tabak, cnz.n Het is niet doenlijk af- zondcrlijk te 
vermelden op wclkc cilandon bij bopaaldelijk daarbij 
genoemdo golcgunhcdcn, Boms onder begeleiding van 
instruBKintcn, gezongcn wordt. Daar zijn or, zooals Ldti, 
Moa cn Alor, welkcr bewoners, o/n zoo tc zeggen, ni(；tH 
doen zonder zingen. Hier en daar zingt men bij eenc 
genezing, bij geboorte, huwolijk cn sterl'- geval, bij het 
dekken van huizen of bij h(；t l)<：- trekken van een 
nieuwo woning； elders bij het to water laton van oen 
prauw, bij het vert n：k eoner prauw, in do prauw 
gedurendr； het var<>i), don wai na hot vertrek der prauw 
om opvarenden wind to bezorgen ； bij den dans, bij het 
pianten van j)adi of <1 jagoeng； het sleep< n van 
houtwerk voor den huisbouw on bij v<；lo gelegonheden 
meer. 

NIEUW-GUJNEA. Als bijzonderhoid vinden wc verincld, 
dat gedurondo don dans, die bij het rosei- of doodenfeest 
to Winddsi (Geclv.-baai) behoort, geen muziek wordt 
gomaakt. Aan do Mamb6ramo zou J)et muzikaal govocl 
der bowo- ner8 "ausscrordenllich" ontwikkcld zijn. Op <lo 
oilandon en den vaaten wal booosten kaap 
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d'Urville bestaan de fecstclijkhcdcn in het voor- dragen 
van zangon en liedjes ondcr afroepen van do namen der 
dappero voorvadoron. Do krijgsdans en cen gchuppcldo 
rondedans zijn do tweo ondcrscheiden soorton. Bij do van 
Tidoroezen afgeziono spiogclgovcchton komen bohalve 
trommon nog to pas rSbab, gong cn rebana; do grooterc 
trommon, cylindrisch, zandlooper-, bokor-, vijzel-, of 
vaasvormig, zijn mot goito- of hcrtovcl, do kleinoro met 
leguaan- huid bespannen ； de kleinere trommon wordon 
bij den rondedans onder den arm gedragen. Ook in do 
prauwen gedurendc hot varen wordt do trom geslagen. Do 
signaal-trom (kadoeaar) in den ”tempel‘‘ te Tobadi wordt 
ook bij gods- dienstige plechtighcdon gebruikt, is aan 
bcido kanten open en hceft een ovcrlangscho spleet; van 
cen and ere trom, aan edn kant bospannen, wordt het bout 
uitgehold door branden ； men gebruikt haar alleen in 
genoemd gebouw on zij wordt voor vrouwen en kinderen 
verborgen gehouden; kleinc handtromrucn van bamboo 
gebruikt men soma tevens als tabaks-kokers; wratten van 
was, op het tympanum vastgehecht, zouden hun toon 
kunnen verbeteren. Een kleino trom houdt men bij het 
gebruik ondcr den arm, cen grootero hangt men aan ccn 
koord over den linkerschouder of men houdt haar 
horizontaal vast aan cen hand vat. 

Wat de fluiten betreft — pan flu it en ncusfluit ont 
broken in het Oostclijk deol van de Noord- kust; er zijn 2 
soorton van langc bamboe-fluiten, be ide aan 66n kant 
dicht door de bamboe-knoop, beide ,,heilig'' en verborgen 
gehouden voor vrouwen en kinderen, die wcl het geluid 
mo gen hooren. Docerstc soort, ovcrcenkonicndc met een 
gedekte orgclpijp, wordt geblazcn in het open gcdcelte, de 
bamboo-wand heeft daar een uit-stekend gedccltc; de 
grondtoon heeft cen golflengte van 4 x de fluitlengte; doze 
golflengte gedccld m de BDclhcid van het geluid (350 M.) 
geeft het gctal trillingcn van den grondtoon. Bijtoncn, 
iiarjnojiiHche tonen, kunnen to voorschijn go- bracht 
worden door hard blazcn; soms wordt < i' z66 hard 
gcblazen, dat ccn twecde of derde harmonischc toon 
gchoord wordt, maar zulk l>lazcn cischt vecl ocfening; 
„um ihnen die tschjillcn I'dnc zu entlocken, gchort nicht 
allcin GcscJiicklichkeit, sondern auch cin gcwaltigcr 
Aufwand von Lungenkraft. Nicmandcn untcruns 

< esf jcmals gegliickl auch nur einen Luut aus ihnen 
hcjau"ubckon】mcn'' (Wichmann). Do inacleming 
geschicdt door den nous. Pc tweedo soort fluiten heeft bij 
het gcsJotcn cindo con latcrale opening; zij gdijkt dus op 
eon open orgdpijp, do longtc is gclijk aan l/2 golflengte 
van den grondtoon; doze soort is to wijd om harmonischo 
tonon voort to brengen, maar zij is gemakkelijkcr aan te 
blazen, ook door jongons. Bij het spelcn zet men de fluiten 
mol het gcslo- ten eindc op den grond cn ieder dor mannon 
beijvert zich oni hcL mccsto geluid voort to })n>]igen. 
Voor scliclptrompettcn wordt zoowcl de Cassis als de 
Triton gebruikt. Aan het Sentani- jneer client de 
moiidtrom alleen tot vermaak van hem, dio haar bcHpcolt; 
men neemt hot inHtrujncnt tusschon do tanden, en do 
mond- holtc client als klankdoos. In do buurt van Tobadi 
heeft iedcre dans zijn ci gen zang-begelciding 

men zegt, dat dezc zangtaa], zoowcl rond do 
Humboldt-baai als in het district Soko, eon 

oudc taal is, dio niet mccr gesproken cn onvoJ- doendo 
vorataan wordt. Op Misool zijn de tifa, gong en ram ban a 
in gebruik; men zingt er op 2 molodieen, lampali en maina 
gchecten en op dezo wordt mccstal gcimproviscerd. Er zijn 
ook door alien gekondo teksten, wier juiste bctcekcnis 
cchtor moeilyk is aan to geven. 

Van Zuid-Nieuw Guinea zijn bekend trommcn, waarbij 
zandloopervormigc met fraai gesneden handvat, de 
signaalroepers van bamboe cn van hout, do mondtrom, de 
panfluit met 4 kokertjes van bamboo. De zang van do 
Papoea's dezer kus- ten vinden wij bcschrcven als weinig-
tonig； de- zelfde melodie wordt in het oneindige herhaald 
； bij een dans- en zangfeest is de uitvoeringhoofdza- 
kclijk de taak tier mannen. To Morajam bij M6- rauke 
duurdede rondgang met gezang dersoemb- anim (ouderen) 
van zonsonder- tot zonsopgang. 
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MUZIEKSTUK. Zio MUZIEK- EN MUZIEK- 
INSTRUMENTEN. 

MIJER (Mr. PIETER). Geb. 3 Juni ]8J2 to Batavia uit het 
huweJijk van P. Mijer en E. G. 

vertrok hij reeds op achtjarigen leeftijd naar Nederland 
en word in 1828 ingeschreven als student te Jxjiden, waar hij 11 
Oct. 1832 tot doctor in do bcido rechten promoveerde. Ifcb 
volgende jaar vertrok liij naar Indiii, waar Jiij aanvankelijk de 
rechtspraktijk uitoefende; na- dal hij echter 6 Nov. J834 het 
radicaa] van In- disch ambtenaar verkregen had, trad hij in lands 
dienst, aanvankclijk 21 Febr. 1.835 als refcrendaris ter 
algemeene secretarie. Spocdig ging j)ij echter bij de rechterlijko 
macht over en werd ] 6 Juii 1837 grifficr van bet Hoog Gc- 
reclitshof en Hoog Mil, Gerechtshof, 3 Juli 1838 waarnemend 
raadsheer in het Hoog Gercchtsbof 
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en 25 Dec. 1838 raadshccr, 20 Nov. 1845 waar- nemend 
procureur-generaa] en advokaat fiskftal, cn 24 Sept. 1846 
vice-president van het Hof; in wclke betrekking hij 3 
Maart 1848 herbe- noeind we rd om haar 9 Sept. 1849 
voor die van procureur-gcneraal, tevcns ad vokaat fiskaal 
te verwisselen. Mr. Mijer, die tijdens de ui toefen in g 
zijner rechterlijke function nog vcrscheidene 
bijbetrekkingon bekleedde (o. a. lid, tevens secrctaris dcr 
commissie tot voorbereiding van de invoering der nieuwe 
wetgeving, Oct. 1837, lid der directie van het Mil. 
weduwen- en weezen- fonds, Maart 1841, ]id, Nov, 1844 
en sedert Sept. 1851 voorzitter van het college van 
bestuur van de prot. kerk in N. Indie, lid der commissie 
be- last met de vervaardiging van een ontwerp wetboek 
van strafrecht voor Europeanen cn m. h. gelijk gesteldcn, 
Juni 1848) we rd 9 Oct. 1851 aangcstcld tot lid van den 
Raad. van N. Indie; in 
1855 vertrok hij met verlof naar Nederland en were! 
daar 21 Nov. 1855 met in gang van ult. Jan. 
1856 tot Minister van Kolonien benoemd. Uit die 
betrekking we rd hij 12 Maart 1858 op zijn verzoek eervol 
ontsJagen ； van Sept. 1860 tot Mei 1866 was hij lid van 
de Twecdc Kamer der Staten-Generaal en wercl, na het 
aftreden van het Ministeric Fran sen v.(1. Putte, 30 Mei 
1866 tot Minister van Kolonien benoemd. Zijne spoe- dig 
daarop gevolgde aanstelling (18 Sept. 18G6) tot Gouv.-
Generaal gaf den beer Kcuchcnius aanlciding tot het 
indiencn cener motie om die daad van de Regcering 
aftekcuren, wclker aan- neming gevolgd werd door de 
ontbinding der Twecde Kamer (Zic KEUCHENIUS). 
Nadat Mijer in Dec. 1866 te Batavia was aangekomen, 
aanvaardde hij het bewind 28 Dec. van dat jaar； hij legde 
den 1 Jan. 1872 het bestuur nedcr, nadat hij 21 April 1871 
op verzoek eervol was ontslagen. In Nederland 
teruggekcerd vestigdo }>ij zich te U.trcclit, later te 
Scheveningen, waar hij G Fcbr. 188J ovcrleed. 

Van de hand van Mr. Mijer verschcen een aanta) 
geschriften, waaronder zecr belangrijke, hoofdzakelijk 
betreffende de geschiedenis van N. Indic. Wij nocmcn 
Bijdragen t. d. gcschicdonis dor codificatie in N.-Indic (T. 
v. N.-Indie II dl. J. 1839. Ncdcrl. Jaarboeken v. rechtsgel. 
en wet- gev. Ill 1841. bl. 36, 428). Geschiedenis der N.- 
O.-T. bezittingon ondcr de Fransche heerschappij (T. v. 
N.-Indie II. dl. 2. bl. 145). Biographicen van de 5 cersto 
Gouv8.-Generaal van N.-Iiidie (T. v. N.-Indie V. VI. VII.) 
en van Mr. P. G. v. Overstraten (Ibid. III. dl. 1. bl. 204). 
Kronyk van N.-Indic van J 81(5—1826 (T. v. N -Indio 
III.(11. 2. IV. <11. J. VI. <11. 2. VII. dl. 2. 3.) Ver- 
zamcling van instructics, ordonnancien en reglo- menten 
v.(1. regeoring van N.-Indie Bat. 1848. Jean (Jhr6ticn 
Baud goschotst. Utr. 1878. Zio verder v. Rhedo v. d. 
Kloot. De Gouv8.-Generaal enz. I)l. 21 ]. 

Tijdens het bestuur van den Gouv.-Goncraal Mijer 
werd de rust in de Z. cn 0. afd. van Borneo herateld, 
haddcn expedities tegen Mandar (Celebes) op Bali 
(Jloeldjdng) on op SibSroet (Menta- wci-cilandon) 
pJaats, trad do reorganisatie van de (lop. van algcmeen 
bestuur on van het bin- ncnl. bestuur op Java in working 
en werd eeno niouwo organisatic van het bestuur in de 
Pro- angGr-regcn tschappen ingovoerd. Do agrari- sche 
wot en de suikerwot werden afgekondigd ； in begin sol 
word besloten tot gelcidclijke ophof- 

fing van de rcchtsmacht der residenten op Java en 
daarmede cen begin gemaakt; het ambtelijk landbozit dcr 
ini. hoofden word opgeheven en de dicnstcn, hun 
vcrschuldigd, beperkt. Het lager onderwijs voor 
Europeanen werd georganiseerd cn de grondslagen voor 
het ini. onderwijs werden vastgestcld. Met den aanlcg dcr 
spoorweg Bata- via:Buitcnzorg word aangevangen ； een 
gcdeelte van den spoorweg Semarang-Vorstenlanden 
werd geopend, Java telegraphisch mot Europa en 
Australie verbonden en de stoomvaart-maat- schappij 
“Nederland" opgcricht. Eindclijk mo- gen nog worden 
vermeld de afsebaffing van de pacht der pandjeshuizen cn 
de vaststelling der grondslagen, waarop de ontginning van 
aardolie- bronnen op Java en Madoera kan worden toe* 
gestaan. 

Zio S. v. Deventer. Levensbericht van Mr. P. Mijer in 
Levonsberichten Maatsch. d. Ned. Letterkunde. 1884, bl. 
71. 

MYGALE. Vogelspin, fam. der Aardspinnen, 
Territelariae. Zcer groote behaarde spinuen met 2 paar 
boeklongen (Telrapneumones) aan de on- derzijde van het 
achterlijf. Leven in aardholen, die zij met spin sei 
bekleeden, maar maken geen netten. Zie SPINNEN. 

MYLABRIS. Geslacht van kevers, waartoe de Andol-
andol (JAV.) (M. cichorii Fabr. en M. pha- le.ra.ta Maisch) 
behooren, die in Indie de z.g. Spaansche vliegen als 
blaartrekkend middel in de apothcck kunnen vervangen, 
en sterker van werking dan dezo zijn. Cantharidine-
gehalte 0,8—1,1%. 

MIJNBOUW; MIJNONTGINNING. A. Geschiedenis van 
den Europeeschen mijnbouw. 
1. TOESTAND V66R 1850. Het is bekend, dat reeds v66r 
de vestiging dcr Nederlanders in Indie door de bevolking 
op verschillende plaat- sen mijnontginning, zij het ook op 
primitieve wijze, werd gedreven. De dagzoomen der 
goud- houdende gangen in Benkoelen werden bewerkt in 
een tijdvak, dat zeer ver achter ons ligt (Hindoo-rijken) en 
het feit, dat zulko „out- crops" dikwijls rijk zijn aan vrij 
goud, dat daaruit gemakkelijk te winnen is (wat in casu 
ook werkelijk het gcval was), benevons de blijk- baar 
bestaande gemeenschap van Sumatra (en Java) met de 
staten in Voor- en Achter-Indie, zyn de oorzaken gewcest, 
dat in cnkele Hindoe- geschriften verhalcn voorkomcn 
van den fabel- achtigen goudrijkdom van „Suwama-
dwipa en Jawa-dwipa5* (zio o.a. Kern in Bijdr^t,d._Ton 
V. kundo Hie recks, IV (1869), 644 en IVe reeks, X 
(1885), 126; P. A. v. d. Lith in Merveilles de I'lndo, 246 
en in de Actcs du 8e Congres int. des Oriontalistes h 
Stockholm et Christiania 1892—- 1893; ook F. Fokkcns, 
Goud- cn Zilvermijnen op Java, 1886). Voor zoo ver Java 
betreft moeten dio vorhalon tot het rijk dor legenden 
worden vorwezon ； het is absoluut zoker, dat in histori- 
schen tijd op (lit eiland geon edol metaal gewon- nen is, 
behalvo dan wellicht in zeer kleine hoe- veclhcdon door 
vorwasschen van rivierzand. Ook in Noord-Celebes word 
in later tyd een aantai oudo inlandschc mijnwerken op 
goudertsen aan- getrpffon en niot onmogelijk is het, dat er 
nog meer bekend zullcn worden. 

Ofschoon wel aan te nemon is, dat in velo govallon die 
plaatsen ook voor een tegonwoordigo europcescho 
ontginning voldoondo rijk' zullen zijn gowoost, is aan don 
andoron kant het bloote 
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feit, dal crgcns door de inlanders gewerkt is, daarvoor 
nog geen bewijs; de eischen, die men toen stride, waren 
geheol andcro dan thans. 

Ook het uitwasschcn van het stroomgoud schijnt 
reeds vroeg in zwang te zijn geweest, doch dit 
geschiedctc mcestal slechts op kleine schaa], Alleen op 
Borneo werden uitgestrckto terreincn in bewerking gen 
omen en van algc- mecne bekendheid in dit opzicht zijn 
de chi- neeschc gczclschappen of kongsi's, die in West- 
Borneo gcruimen tijd ccn zoo overwegende rol hebben 
gespceld, sedert zij zich omstrecks het midden der ISe 
ecuw aldaar vestigden (zie verder bij GOUD). Ook in 
sommige streken van Noord-Celebes, o.a. in Bolang 
Mongondou, we rd het. goudwasschcn door een vrij groot 
aantal per- sonen als ccn industrie beoefend. 

Behalve hot goud werden in Borneo ook de 
diamanten uitgewasschcn, die zoowel in het Z.O. 
(Martapoera) als in het W. (Landak) voorkomen; reeds 
door de Portugeezcn werden deze opge- kocht-. 

Van and ere delfstoffen is vooral tinstcen te noemen, 
waarvan het bestaan en ook de versmelting reeds eouwen 
gcleden bekend waren, voornamelijk op Banka, doch ook 
op andere ei- landen behoorendc tot de Riouw-Lingga-
groep. Dat hierbij soms werkelijk mijnbouw plaats had, 
bleek op Singkep, toen de latere ouropeesclie ontginners 
tot de ervaring kwamcn, dat rijko afzettingen door een 
geheel stelsel van putjes en galerijcn was uitgewerkt, 
zonder dat er aan de oppervlakto reel van te bespeuren 
was gewecst. 

Als europeeschc ontginner fungeert in dicn tijd alleen 
de V.O.C., die hcrhaaldelijk pogingen aanwendde om 
ook uit den dclfstoffelijken rijk- doin der eilanden 
voordeel te trekken. In 1670 heropende de Compagnie de 
oude Salida-groeve in de Padangsclic Bcucdenlanden ； 
in 1722 we rd aan den berg Parang (Krawang), in 1726 
in de buurt van Makasscr een mijn geopend ； geen dier 
goud- en zilvex'ontginningen bracht cchter win st (zie 
verder bij Z1LVER). Meer succes had de Compagnie met 
haar contracten betreffeudo de levering van tin met den 
Sultan van Palem- bang (zie bij TIN); ook bracht de hand 
el in op Borneo gewonnen goud cn diamanten haar 
aanzienlijke voordcelen. 

De onrustige jaren in het laatst der 18e en het begin 
der 19e ecuw waren natuurlijk niet be- vordcrlijk voor 
den rnijnbouw en zclfs na de be- vestiging van het 
nederlandsch gezag in Indie was, bij de toen lieerschende 
begrippen over koloniale staatkunde, voor particulieren 
mijn- bouw nauwelijks plaats, zoodat pogingen van die 
zijde eer tegengewerkt dan ondersteund werden on 
exploraties zoo good als uitsJuitend door het 
Gouvernement geschiedden. In J 848 were! do cerate 
fiscalc koienmijn, de Hoop, in Zuidoost- Borneo 
aangevangen, doch reeds in 1849 ver- vangen door de 
mijn Oranjc-Nassau te P^ngaron (zie bij KOLEN). Toch 
vestigde zich van liever- lede de overtuiging dat, 
ofschoon aan het Gou- vernement het recht moest bJij 
ven voorbehouden zelf mijnontguining ter hand te 
nemcn, de hulp van het particuliere kapitaal Jioodig was 
om ecn nicer intensievc ontwikkcling van den mijnbouw 
乎 verkrijgcn. Dczc overtuiging werd belichaaind in het 
K.B. van 24 October 1850 no. 45, regelendo de 
ontginning van delfstcffcn-bevattende gron- den in Ned. 
Indie (zie bij MIJNWETGEVING). 

2. TOESTAND VAN 1850—1873. Dit K.B. was slechts 
eon onbcholpen en aarzelendo poging om het particuliere 
initiatief aan to moedigen. on het rcsultaat beantwoordde 
daardoor ook niet aan de vcrwachtin gen. De uitzonding 
van gou- vernements-mijningenicurs (do eerste in 1850) 
Jiad echtcr ten gevolgc, dat ecn aantal reeds bekende 
vindplaatsen van dolfstoffcn nauw- keurig werd 
nagegaan. De Regecring vestigde in het bijzonder het oog 
op steenkolcn, en behalvo de Pcngaron-ontginning werd 
ook te PSlarang in Koetei in 1860 een kolcnontginning 
geopend, terwijl in Zuidoost-Bornco de kolenconcessie 
Banjoe Irang werd verlcend (1853), die slechts enkele 
jaren in bewerking was. Voor meerdore bijzonderheden 
zie bij KOLEN. 

De voornaamste concessio, welke tijdens de working 
van bovengenoemd Kon. Besluit van 1850 (doch niet 
krachtcns dit besluit) word uitge- geven, is die, welke bij 
de Wet in 1852 vcrleend werd aan Z.K.H. Prins Hendrik 
der Ncderlanden en V.G. Baron van Tuyll van 
Serooskcrkon tot het ontginnen van delfstoffen en het in 
cultuur brengen van onbebouwde grondon op hot eiland 
Billiton,die in 18G0 op de „Billiton Mnatschappij” were! 
overgedragen ； zij is een dcr weinige particuliere 
mijnontginningen in Ned.-Indie geweest, die tot grooten 
bloei is gekomen en produceerdo in de 50 jaren van haar 
bestaan circa 3% mill. pikols tin (zie verder onder TIN). 

Korten tijd daarna werden ook de Karimon- cilanden 
in concessie voor tinwinning gegoven, doch hicr werd de 
cxploitatie reeds spoedig gestaakt (zic bij TIN). 

In het algemeen echtcr was het kapitaal huiverig om 
zich to wagon aan niijiiontgirming in Indie. Wcl werden 
vcrschcidcne conccssies aan- gevraagd (zie 0. de Groot, 
Overzicht van do voornaamste proeven o nitre nt 
mijnontginning, in Nat. Tijdschr. v.N. I. XXVI en 
XXVIII), doch aan den eisch in het KOJI. Besluit gestcld, 
dat men moest aantooncn over de noodige middelcn te 
beschikken, kon zelden worden vokluan cn zoo bleef de 
verJeening dcr conccssics achtcrwcge. De schuld voor die 
terughoudendheid van het. kapitaal werd door vclcn 
geweten aan de g(•- brekkige administratieve 
voorscliriften an jnen had dan ook vcel verwachling van 
de nieuwe regeling, die bij Kon. Besluit van 2 September 
1873 no. 13 tot stancl k warn. 

3. TOESTAND VAN 1873 TOT 1900. In de rd a nd is 
ondcr deze rcgeJing, ofschoon nog vcrschiHcndo 
gebrekej) haar aanklcufdcn, ccn bloeicndo 
mijnboinvindustrie in Indie tot st/ind gck«mon, 

het dan ook, <lat die bloei zeer(；ciizijdig JJVJCL 

worden genoemd en zoo good als uits.iuit(uid de 
petroleum winning bet reft. Wij zullcn in het g<>- 
noemde tijdvak drie pcri<；dcs dk van 9 jaren 
onderscheiden. 

De 4 gedurende de eerste 9 jars, van J874- - J 882, 
verlecnde concessies koiidcn nog niet bugcji ■'p ,-
■'■'■IZi| I,J uiiikoJuj in KJICIII- 
bang (vcrieciid J 874, iugetrokkcii 188*1), tin in Siak 
(vcrleond J 875, ingclrokken J 885), dianian- Icn, goud en 
platina in Zuid-Borneo (vedeend 188], ingetrokkei) 1904) 
en „aHe dclfsloffen” in het rijk van Batjan (vcrlccnd 188J, 
nog niet ingetrokken). Wcl werden wat cxploraticwcrk- 
zaamheden verricht, doch tot eon ontginning bracliten zij 
het geon van aj)e. 

De volgende 9 jaren, van J883—189J, ver- 
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toondon reeds eenige verbotoring. De in 1883 aan A.J. 
Zylker vorlcondo potroloumconccssio TSlaga Said 
(Langkat, Oost，Sumatra) word mot rcgccringshulp 
geexploreord, gowogen? on zwaar gcnoog bovondcn, 
waama zij do aanleiding tot de op rich ting cn het 
stamtorrein word van do Koninklijke Maatschappij tot 
exploitatie van potroloumbronnen in Ned.-Indic, 
gowoonlijk kortweg „do Koninkl目kc" gonocmd (de 
Engel- sclien sprokon van ,,thc Royal-Dutch"). De ont- 
ginning we rd in 1892 aangevangen en eon groote 
raffinadorij opgericht, en hoewel do maximum- prod 
uctio reeds spoedig, in 1898, met ruim 400.000 K.L. 
bereikt was en do vette jaren der concessie dus reeds lang 
voorbij zijn, is zij tot op heden productief en leverde in 
totaal minstens jnillioen KL. ruwe olie op. 

Minder gclukkig, in financieel opzicht, was do cerste 
ernstigo steenkolenconcessie na Banjoe Irang, op cen 
circa 40.000 H.A. groot terrein aan beide oevers van den 
benedenloop der Mahakam- rivicr in Koetei (Oost-
Borneo) verleend in 1886 en later op do tegenwoordige 
Oost-Borneo Mij. overgedragen. Ofschoon eveneons nog 
altijd in productie, is het der Mij. nog niet gelukt met haar 
kolenontginning win st to behalen en bepaalt zij er zich 
de laatste jaren too de bewerking van eenige gcdeelten 
van haar terrein in onderhuur te doe】】 pjaats hebben. 
Er werden niet veel mcer dan 300.000 ton kolcn in het 
gehed gepro- ducccrd. 

Een andcre steenkolenconcessie, Tanisari, op cen 
terrein bij Soekaboemi op Java, werd even- ecns in 1886 
verleend, doch 1893 weer ingetrok- ken zondcr dat zij in 
exploitatie was gekomen. Dit laatste was ook het gcval 
met do kolencon- cessie Oranje-Nassau (1888—1893) in 
Zuid- Borneo, met de idem Sedan in Rem bang (1890—
] 907), met de idem Kota Baroo op PoeJau Laut (1890—
1902). 

AVas een vroegcre tinconcessie in Siak op niets 
uitgcloopen (zie bo ven), in 1887 werd door de 
beniicldeling van den oud-residont van Sumatra's Oosf 
kust J. Faes aan den bekenden tin-groot- handejaar I. O. 
Freiwald door het zelfbestuur van dat rijk cen concessie 
verleend voor do winning van I in in do Jandschappon 
Tapoeng Kanan en Kiri. Jiij de exploratio bleek echter al 
ras, dat <l(i tinrijkdoin aldaar zeer ovordrevon was voor- 
g(；sl d(l, cn de wcrkzaamhcdcn werden reeds in J 891 .-
.t <>pgez(；t. Bcter verging het der maatschap- pij, die in 
J 887 het ci land Singkcp voor de winning van tin in 
couccssio verkreeg; zij kon van J895 af vrij geregcld 
dividend uitkeeren, of- Bchoon zij met vee) 
mocilijkheden to kurnpon had en de rijksf<; plekken van 
het ciland reeds voor een goring dee] door de inlanders 
bleken to zijn uit gewerkt (zio bo ven), zoodat tot heden 
BJcchtH ongeveer 200.000 pikols tin werden ge- ucc('rd. 

Ju |K89 werd de eersto potrolomncoiiccssie op .Java 
verleend, Djabakota in de residentib Soerubaja die, daar 
do productie tovens in dat jaar aim ving, ook het ccrste 
producticve olio- lorroin in Indio werd. Aan do 
Dordtscho Potro- loummaatsohappij en haar eersten 
directeur Adr. Stoop koint de eor toe het bowijs te hebben 
golovord, dftt in enkele gcdeelten van Java uardolic in 
voldoende hoevcelheid voor exploi- taitio aanwezig was, 
een feit, waaraan te voren hcrhaaldolijk door 
dcskundigen was gctwijfeld. 

Ook Djabakota, ofschoon nooit een bijzonder rijk torroin, 
is tot op heden in productie. 

In J 891 werd in Borneo, in het rijk Koetei aan de 
Oostkust, do eersto petroloumconcessie, Louise, verleend 
aan J. H. Men ten, die ze eenigo jaren later overdroeg aan 
de Nederl. Industrie- en Handclmaatschappij to 
Amsterdam, waarvan de aandcelcn in handen waren van 
de engclache Shell Transport & Trading Cy, de latere 
deelge- nooto in do thans wereldberoemde Koninldijke- 
ShclI-groep. Dit terrein zou het rijksto van Indie blijken 
te zijn on produceerde sedert 1900 circa 7| millioen K.L. 
ruwe olie. Een tweede concessie in Koetei, Mathilde, aan 
de Balik Papan baai, aan donzelfden verleend, leverde 
daaren- tegen slechts weinig olie; op dit terrein werd 
echter de raffinadcrij gebouwd, die in latere jaren tot de 
grootsto van Ned.-Indie zou worden uitgebreid./ 

Mede nefg in de hier beschouwdc periode werden in 
het landschap Sambas der Westerafdeeling van Borneo do 
eerste goudconcessies uitgegeven n.l. Sambas Gold 
Mines, West Borneo Gold Field en Ban Pin San ； voor 
de eerste twee (1889) interesseerdc zich engclsch 
kapitaal, in de laatste (1890) werd met hollandsch kapitaal 
de explo- ratie uitgevoerd. Het succes bleef echter bij alle 
dric uit; do tereinen, waarop vroeger door de chineezcn 
veel goud was gewasschen en ook wel 
goudmijnontginning op bescheiden schaal was gedreven, 
bleken tegen europcesche eischen van rijkdom niot 
bestand. 

To vermclden is nog een tweetal concessies in 
Soorabaja, die de winning van jodium uit na- tuurlijke 
bronwateren beoogden, en waarvan de eene, Gonock 
Watoo (1888) bij goede jodium- prijzcn niet 
onaanzienlijke winsten heeft opge- leverd, terwijl de 
andcre, Kedoeng Waroe, slcchta enkele jaren heeft 
bestaan cn nooit in exploitatie is gokomon. 

Zagen wij in do tweede periode reeds den aanvang van 
de goud-, en meer nog van de petroleu mind ustrie, in het 
laatste t-ijdvak van 1892一 1900 werden niet inindor dan 
27 petroleum- concessies op Java en Sumatra uitgegeven 
en 40 goudconcessies op Borneo en Noord-Celebes, 
waarvan echter minstens 30, wier doel was het wasschon 
van goud uit diluviale-, eluviale- on alluviale afzettingen. 
Daartcgenover staat slechts een tweetal 
steonkolenconcessies, beido op Sumatra: Tjinako in het 
landschap Indragiri (]893)dio nog niet in exploitatie 
kwaiu, en Baha- ngau in Pale inbang, waarde ontgraving 
dor kolen niot door don concossionaris, doch door de bo- 
volking gcschiedde, dio ze hem tegen een vast- gestclcion 
prijs afleverde; de productie beliep cchtor slcchts onkele 
honderden tons 's jaars. 

To venneldcn zijn vordor nog drio concessica in de 
residontio Djokjakarta, waarvan 2, KJiripan cn 
Penggocng (rcsp. 1893 cn 1900) voor de winning van 
bruinstcen; er werd geruimen tijd met eenvoudigo 
ontgraving gewerkt en circa 30.000 ton inangaanerts 
afgevoord ； sedert eenige jaren is oven wel gestaakt, 
wellicht we gons uitputting van de niet zoer uitgestrokte 
mine- raalafzetting (zio bij MANGAAN). Op de derde, 
Nanggoclan, een bruinkolenconceasie, werd niet of bijna 
niot gewerkt; or were! in 1912 afstand van gedaan. 

In de residontio Soerabaja had de Dordtsche Petroleum 
Mij. reeds spoedig opsporingsrcchten 
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verkrogcn op do meestc terreinen waar, door het 
aanwezig zijn van natuurlijkc olievindplaatsen, eonigo 
kans bestond aardolie in ontginbare hoeveelheden aan to 
t ref fen. De eerste hicr ver- leende concessie „do 12 
dcsa's", we rd aldus ge- noemd, onidat zij cigenlijk 
oorspronkelijk word toegewezen aan de gezamenlijke 
rcchthebbenden der 12 inlandsche dorpen, over welker 
gebied het concessieterrein zich uitstrekte, doch waarop 
de werkzaamliedcn onmiddellijk door en voor reke- ning 
van do Dordtsche werden aangevangen en op wier naam 
ze in 1899 word overgeschreven. De tvreede, daarbij 
aansluitende, concessie was Lidah Koclon (1896), de 
derde, Metatoe (1898) was Noordelijker gelegcn. 
Overigens kon slechts in die residentie aan een paar 
chineesche erf- pachters van de landen Goenoeng Sari en 
Karang Poh concessie worden verleend ； alleen op 
eerst- genoemd terrein werd wat geboord en zelfs een 
aanvang gemaakt met de opstelling eener een- voudige 
raffinaderij; de eigenaar zag spoedig in, dat hij minder 
risico liep als hij het werk door do Dordtscho tegen 
betaling eener royalty liet ver- richten; de verwachtingen 
bleken echter grooter dan de werkelijkheid. Sedert 
eenige jaren wordt hier zoo goed als niet meer gewerkC. 

De aandacht dor particuliere speorders werd evenwel 
eveneens gevestigd op de natuurlyke olievindplaatsen, 
die zich in de djatibosschen der residentie Rembang 
bevonden. De eerste concessie, Tinawoen, werd in 1894 
aldaar verleend ；de Mij. waarin zij werd ingebracht gaf 
er de voorkeur aan alleen te boren en de gewonnen olie 
te verkoopen aan de Dordtsche, die inmiddels tegen een 
royalty de rechten der houders eener vergunning tot 
opsporing op het terrein Panolan had ovorgenomen en 
met hare boringen aldaar zulk een succes had, dat tot den 
bouw eener tweede fabriek (aan de Solo-rivier bij 
Ngareng, later Tj&poe genoemd) besloten werd. jDe olie 
van beide terreinen, Panolan en Tinawoen, bleek niet 
alleen overvloedig, doch ook rijk aan paraffine te zijn, 
zoodat kort daarna ook de fabricage van dit artikel ter 
hand werd genomen. Een nadere concessie, Djepon, 
werd in 1899 aan de Dordtsche verleend ； deze Jigt wat 
ten Noorden van de beide voorgaande. Deze 3 concessies 
leverden ruim 2 millioen K.L. olie, waarvan de helft op 
Tinawoen valt. , 

Ook de reeds lang bekende olievindplaatsen in 
Semarang gaven tot 3 concessies aanleiding, doch slechts 
6en daarvan, Klantoeng SodjomCrto, die later op de Java 
Petroleum Mij., in J 913 op de Algemeene Petroleum 
Cie. were! overgedra- gen, beleefde een, zij het ook 
bescheiden, productie. De beide an de re, Grobogan en 
Kali- waroe, werden nooit geexploiteerd. 

In het laatst van deze periode begon de Dordtsche ook 
hare werkzaamheden uit te strekken tot het eiland 
Madoera. 

Niet minder dan op Java was de vraag naar 
petroleumconcessies op Sumatra een zeer leven- dige. In 
de eerste plaats verzekerde de Konink- lyke zich van 
reusachtige terreinen in Langkat in de buurt van Tfilaga 
Said; zoo was Afoetaai circa 45000, Boekit Mas 37000, 
Besitang^8000 H.A. groot en kreeg zij in 1899 twee-
cdiycessie- terreinen in Tamiang,- die tezamen meer dan 
90000 H.A. be!?loQgeTK Eigenaardig genoeg bleken 
die terreinen later aHe waardeloos en kon zij niet tijdig 
de hand leggen op het eenige rijke 

torrein in Langkat, dat in 1896 als Boeloe TClang aan de 
Mij. tot Mijn- en Boschexploitatie in Langkat qerd 
uitgegeven, en reeds ongeveer 2* millioen K.L. olie 
oplevcrde. 

Het is verwonderlijk, dat de reeds lang bo- kende 
natuurlyke olievindplaatsen bij Moeara Enim in 
Palembang eerst zoo betrekkelijk laat het. voorwerp van 
belangstelling uitmaakten. Pas in 1899 werd de concessie 
Moeara Enim verleend, gclijktijdig met een and ere, Pale 
m bang genaamd,die in Ilimn en Banjoe Asin 
wasgelegcn, doch in productiviteit ver bij de eerste 
achter- bleef, die een der rijkste terreinen van Indie is 
geworden met tot heden 2J millioen K.L. o】ie. Van een 
derde concessie, Babat, in hetzelfdo jaar uitgegeven, 
waarop groote ver vachtingcn gebouwd waren, bleck het 
grootste gedeclto tamclijk arm en er werd eerst veel later, 
in 1906, een vrij rijk stuk op aangetroffen. 

Eenige andere ter Sumatra's Oostkust verleend e 
concessies, die niet in ontgimiing werden gebracht, 
kunnen met stilzwijgcn worden voor- bijgegaan ； ook 
de Dordtsche poogde, in samen- werking met de Deli 
Mij., hier vasten voet to krijgen, hetgeen mislukte. Even 
weinig succes had zij op de terreinen der Oost-Borneo 
Mij. (zie bo ven), waar gedurende een paar jaar geboord 
werd. 

In tegensteJling met Sumatra en Java was het in 
Borneo bijzonder stil in zakc petroleumconcessies； de 
reden hiervan zal wel gezocht moeten worden in het feit, 
dat de levensvat- baarheid der terreinen in Koetei, 
ofschoon deze in 1891 werden verleend, pas in 1900 
werd aangetoond. 

Deze periode zag tevens de plotselinge achter- 
uitgang van het beroemde terrein Telaga Said van de 
Koninklijke (1898/9). 

Naar goudconcessies was in deze periode do vraag 
zeer levendig, en voor het eerst hoort men in Indie van 
vennootschappen, die zich uitslui- tend het goud 
wasschcn op groote schaal ten doel stdlen. En daar West-
Borneo door zijn Chineesche districten eon groote 
bokendhoid had verkregen als „land der 
goudw&sschers", cn be- richten over den enormen 
goudrijkdom der Borneo-rivieren nog altijd gretig gcloof 
vonden, was het niet te verwonderen, dat de cerHto 
,,drcdging-companics" zich voorsteldon in Wcst- Borneo 
te opereeron. Zoo werden dan verleend : do Sambas 
Rivicrconcessie (1899), de 23 Malawi Rivierconcessies 
(1900) en de 4 Wilhelmina Gold Dredging Concessions 
(J 900) op do door verschil- lende rivieren afgezette 
grintlagen, en Alluvia (1900) op een uitgestrekt diluviaal 
zand- en grintd6p6t. Ook Siak Pai stamt uit dozen tijil, 
wgr bezuidon den hoofdweg Mon trade-Bfing- kajang 
eenige onderzoekingen werden ingestcld op alluviale 
goudgronden, zonder dat een ontgin- ning daarvan het 
gevolg was. 

Wat den gangmijnbouw betreft, was Noord- Celebes 
in deze periode favoriet: de beide thans nog 
produceerende terreinen PaJ616h en Totok (1897) en de 
twee Soeinalata^ I en II (J894 en 
1898) , aan welko een veel korler leven beschoren 
was, steUen de resultaten voor van de vele cxplo- raties, 
die sedert het begin der 90er jaren liior plaats vonden. 
Van de concessie PoJangko (1900) werd verder niels 
vcrnoinen. Van West-Borneo zyn te vermelden: 
Emmaville (1899), die het niet tot exploitatie bracht en 
mot engelsch kapi- 
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taal were! geclrcven, en Loemar (1900), die wel tot 
ontginning kwam, doch nooit winst maakto. Hier we rd 
behalve gangbouw ook verwassching van alluvialo en 
eluviale goudafzettingen toego- past. 

Last not least moet nog melding gemaakt worden van 
do eerste goudconcessio op Sumatra, n.l. Lebong Donok 
(1899) in Benkoelen, waarovor hieronder meer. 

4. TOESTAND VAN 1900 TOT HEDEN. In 1899 we rd de 
nieuwe Indische Mijnwet aangenomen on ofschoon zij 
eerst op 1 Mei 1907 in working trad, werdeii toch reeds 
sedert 1900 zooveol mogelijk de daarin gehuldigde 
beginselen toege- past, althans voor zoover zij niet met 
de bestaan- de verordeningen in strijd waren. 

Het laatst der vorige on het begin dezer eeuw was 
tevens in Ned.-Indie een tijd van ongekende 
werkzaamheid op mijnbouwkundig gebied. De oorzaak 
lag voor de hand. Het succes van de Koninklijke, de 
Dordtsche, de Tinawoen, later van de Langkat en de 
Moeara Enim, was aan- leiding, dat een groot deel van 
Java en de Oostelijke helft van Sumatra overdekt werden 
met een net van vergunningsterreinen ter op- sporing van 
petroleum； anderzijds hoorde men, dat van Pal616h de 
naar Europa verscheepte ertsen meer dan 5 oz.goud en 
die van Soemalata 2g oz. bevatten, en begon men zich de 
oudo beroemdheid van Sumatra als goudrijk oord te 
herinneren, daarin nog versterkt door de ont- dekking 
van den “outcrop" van LSbong Donok (Rgdjang Lebong) 
met het gevolg, dat in Celebes en de Westelijke helft van 
Sumatra een groot aantal vergunningen tot opsporing van 
goud en gouderts we rd aangevraagd ； West-Borneo 
blecf echter zeer achter. 

De laatstc inijnbouwkundige periode is vooral 
gekenmerkt: a) door den opbloei van de goud- industrie 
in Benkoclcn (R&djang Lfibong, Ketahoen, Si man) de 
latere mijnen leveren veel meer zilver dan goud; b.) door 
den bloei der oudcrc petrolcumterrcinen en de opkomst 
van tai van kleincre, waarnevens nog slcchts enkclo zecr 
goedo werden ontdekt (Peurcula*, Moeara, Soo ban 
Djcrigi) en ten gevolge waarvan Ned.- Indie de vierdo 
we rd in do rij dor olieprodu- ceerendo landen ； op de 
meeste grooto terreincn met name op Sumatra begint 
echter uitputting morkbaar to worden; c) door het 
geleidelijk zich oploHscn vnn alle oliemaatschappijen in 
66n groote: do KoninkJijkc: d) door grooto deceplics op 
het gebied van don ertsmijnbouw, waardoor do 
bclangstelling van het publiok daarin (bchalvo voor 
Sumatra's Westkust) bijna tot op het nul- punt daalde; e) 
door do nieuwo mijnbouwpoJi- tick der Regeo ring 
sedert 1904, die gcricht is op het si niton van groote en 
belovendo landstreken voor particulieren mijnbouw, en 
tcngovolgo waarvan Hedcrt Augustus 1913 tegen ruim 
1900 afwijzingen slcchts vier vorgunningcon tot het 
doeii van inijnbouwkuiulige opsporingon werdon 
uitgegeven (zio hierovor nadcr bij MIJNWET- 
GEVING). 

Werden gedurende de periodo 1892 tot ult. 1900 roods 
73 concessies verleond,' dus gemiddeld 8 per jaar, van 
1901 tot ult. 1916 vermeerderde dit aantal tot 2J0 of 
gemiddeld 13 per jaar； van do genoemde 73 kwamen 
21 in exploitatie (30%), van de ]69, die t/m 1912 werden 
verleend, echter slcchts 33 (20%). 

Reeds is bovon met een cnkel woord go wag gomaakt 
van den grooten tegenslag, dien de Koninklijke trof door 
het plotseling teruggaan van de productie op haar terrein 
Tglaga Said. Toen de pogingen om de andere terreincn 
produc- tief to maken niet slaagden, sloot zij cen royalty-
contract met de eigenaars der concessie Peureula*- (1901) 
en had hot geluk hier in ruime mate olie van uitstekende 
kwaliteit aan te treffen; het terrein leverde tot heden circa 
4 mxllioen K.L. olie. 

Rusteloos were! verder in Paldmbang en op Java naar 
petroleum gezocht； het resultaat was in eerstgenoemde 
streek zeer gunstig： niet minder dan 11 terreinen konden 
voor exploitatie geschikt verklaard en in bewerking 
genomen worden (Karan g Ringin, 1902; Bandjarsarir 

Kajoc Ara Bongkoe, S&laro, 1903; Bglani, La- dang Pait, 
1905; Lematang, Soeban Djerigi, 1906; Arahan, 1907; 
Soengei Ramok, Tandjoeng Loentar Oost, 1916, waarvan 
sommige een vrij aanzienlijke productie bercikten. Op 
Java waren het meest kleine terreinen, die 6f de 
totaalproduc- tie niet zeer vermeerderden (Toengkoel, 
1904; Banjoebang, Tjiploek, 1905; Bapo, Plantoengan, 
Kalipiting, 1906; Tjandi, 1911; Wonosari, P6ti- ken, 
1916; een wat grootere productie schijnt Gegoenoeng 
(1916) op te leveren, of zelfs niet in exploitatie kwamen 
(Tdlaga Tandjong, 1902; DSrma, 1904； Gaboes, 1910) 
;het eenige goede terrein was Madee, 1905, gelegen op 
het ver- lengde van Lid ah Koelon en de 12 desa,s. In 
Atjeh we rd nog olie ontdekt ten zuiden van Peureula*-, 
waar de concessie Zuid-PSrlak (1910), en ten noorden 
ervan, waar de concessies Peudawa en Oost-Peudawa 
(1905 en 1906) werden verleend ； ook wat meer naar het 
Zuiden. kon een klein terrein, Paja Bilik (1905), 
geduronde eenige jaren in ontginning worden gebracht. In 
1915 we rd hier ook de concessie Soengoe Raja verleend, 
zonder dat nog producties werden opgegeven. Oost-
Borneo eindelijk had 7 petro- leumconcessies aan te 
wijzen: Moeara, 1903, PSIarang en de beidc Tarakan*a I 
en II 1905, benevens Oeloe Karang Moemoes (1915) en 
op het eiland Mandoel de terreinen Mintoet en 
Toongkoedasing (1916),waarvan de eersto en derdo zeer 
go cd blekon te zijn; zij leverden resp. 
1 en 13/, miliioen K. L. olie; die van laatstgenoemd terrein 
is echter alleen als stookolie te gebruiken. Er werdon 
echter zoowel in Zuid-Borneo als in N.O.-Kootci en in 
Booloengan vele exploraties verricht, waarbij bleek, dat 
in eerstgenoomdo streek wel wat olie voorkomt, doch 
alloen in kleine hooveelhedon, terwijl de beide andere 
betere kansen van slagen aanbieden； in den allcrlaatston 
tijd schijnt het hier op enkele plaatson tot exploitatie te 
zullen komen,(In de jaren 1912—1915 werden echter 
achtereenvol- gens voor gouverncmentsopsporingen 
gereser- veerd on dus voor do particuliero iiidustrie ge- 
sloten: de landschappen Pasir, Boelongan, do 
Tidoengsche Landen, S6mbalioeng, Goenoeng Taboor en 
Koetei; zie verder bij MIJNWET- GEVING). Het eiland 
Madoera waar, zoo&ls bo- ven reeds word vcrmold, tegen 
bet eindo der vorigo periode door de Dordtsche met 
exploraties was bogonnen cn waar zij zelfs 22 concessies 
verkreeg, gaf een grooto telourstelling； eon voor 
ontginning bruikbaar terrein word norgons aan- getroffon 
en in 1906 werden de werkzaamheden gehccl stop gezet. 
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Het is wel eigenaardig, dat men, naar het schijnt in alle 
petroleumvoerende landstreken: Atjeh, Langkat, 
Palembang, Rembang, Soera- ba)a, Koetei, reeds dadelijk 
bij den aanvang do hand heeft gelegd op do rijkste 
terreinen. 

Ongeveer bij het begin dezer eeuw begon zich, 
allereerst bij de Koninklijke, later ook bij de Dordtsche en 
andere maatscliappijen, de over- tuiging to vestigen, dat 
een geddtailleerd geolo- gisch vooronderzoek onmisbaar 
was bij het be- oordcelen van de kansen, die een terrein 
aanbood. Een ander gevolg daarvan was, dat het nu 
mogelijk was ook zeer afgelegen streken met betrekkelijk 
weinig moeite, kosten en tijdverlies grondig te 
onderzoeken en dat thans het over- groote deel van de 
daarvoor in aanmerking ko- mende landschappen 
gcologisch verkend en waar noodig ook behoorlijk 
onderzocht is. Het moot dan ook onwaarschijnlijk 
genoemd worden, dat in de niet ten behoeve van het 
Gouverne- ment gereserveerde streken nog bclan gryke 
olieterreinen zullen worden ontdekt. Toch heb- ben in den 
laatsten tijd twee maatschappijen het onderzoek naar 
nieuwe olieterreinen op uit- gebreide schaal aangevangen 
nJ. de Ned.Mij. t.h. verrichten v. Mijnbouwkundige 
Werken en de Ned. Koloniale Petroleum Mij., de eerste in 
Oost-Borneo, de laatste meer op Java en Sumatra; van de 
uitkomsten werd nog weinig vernomen. De eerste heeft 
echter haar wcrkzaam- heden reeds gc^taakt en haar 
terreinen aan do Koninklijke en de Koloniale 
overgedragen. 

Door de Koninklijke werd sedert het begin dezer 
eeuw een stelsel van assimilatie toegepast, met de 
bedoeling zoowel den verkoop als de productie en ver 
working der indische o]ie in den hand te vereenigen. In 
1911 werd dit streven een voldongen feit. Zie over dit 
onderwerp bij PETROLEUM. Boven werd reeds 
opgemerkt, dat een paar nieuwe maatschappijen het 
monopolie der Koninklijke poogden te verbreken, voor- 
loopig evenwel met weinig succes. 

Onder de goudproduceerende streken konit 
Benkoelen in de allereerste plaats in aanmerking en wel 
meer in het bijzonder het N.-lijke gedeelte ervan, waar 
sedert 1900 op de concessie Lebong Don ok schitterende 
producties werden gemaakt, die echter na 1910 weer 
afnemende zijn, toen men met de ontginning in lagere 
niveaux kwam. Een enkele jaren later in ontginning 
gekomen mijn, Lebong Soelit of KStahoen (1902), een 
weinig ten W. van de eerste gelcgen, viel tegen wat 
ertsrijkdom betreft; de derde, Simau (1906), nog wat 
Westelijker, produceert eerst sedert J 9J0 en schijnt een 
goede toekomst te hebben. Tot nog toe is op andere 
plaatsen der residentie, Lebong Kan dis, Gloemboek, het 
particuliere onderzoek niet met gunstigen uitslag 
bekroond. Door het Ind. Gouvt. werd hier van 1905 af een 
inijn- bouwkundig onderzoek ingest，eld, dat in de naaste 
toekomst tot een exploitatie aanlciding zal geven. LSbong 
Don ok le verde voor / 45 mil]., Lfibong Soelit voor / JO* 
mill, en Simau voor / 1mill, aan cd el metaa】. 

Iri Noord-CeJcbes daarentegen kon de goud- 
industrie niet tot bloei geraken; de PaJ616Ji bracht het niet 
verder dan tot een uitkecring op de preferente aandeelen, 
Totok decide in 1916 voor het eerst een besclieiden 
dividend uit, Soemalata en Kwandang-Soemalata 
liquideerden in 1907, Kotaboenan in 1903, Pagoeat in 
1913, 

alle vior na steeds raot verlies to hebben gowerkt Een 
nieuwe Mij., sedert 1908 in het Iwdschap Bolang 
Mongondou werkende, rapporteert aaiv vankelijk goede 
resultaten en keerde over 1915 on 1916 een flinke win st 
uit. De producties van de biede eerstgenoemde terreinen 
kan op rcsp. / 7| en j 6| mill, worden begroot. 

De pogingen om in West-Borneo alluviaal goud te 
winnen werden ook in dezo period© voortgezet. Van 15 
concessies is met zekerheid deze bedoeling bekend: 
Setona I en II, Sentoe- boeng (1901), PStcngahan, 
Padjiiiten, Tam pat Sean (1902), Sjau Than San I en II, 
Mengkalo (1903), Mandor I, II, III, (1908), Taj an (1909), 
Spkajam I, II (1910); geen van alle kon zelfs in exploitatie 
worden gebracht, zoodat deze wijze van ontginning hier, 
evenals elders in Indie, een volkomen fiasco maakte. 
Doch ook met de concessies, die gangmijnbouw 
beoogden: Semin is (1902), Biroe (1903), S6balau (1904), 
Pan dan I, II (1906), Tainam I—V (1906), Waris (1907), 
Ban Pin San, Sipingan (191i) ging het niet boter, zoomin 
als met eenige oude concessies van groote uitgestrektheid, 
dio in declen werden gesplitst: Sambas Gold Mines (in 3), 
Siak Pai (in 2), West-Borneo Gold Field (in 2), waar door 
verschillende maatschappijen vergeefsche pogingen 
werden aangewend om lets l)ruikbaars te vinden. Allecn 
Sintoeroo (1907), een deel der vroegere concessie 
Loemar, kon over een paar jaar cen win st uit keori n g 
doen. De nieuwe concessie Loemar werd in 1916 weer in 
vier andere gesplitst, n.L Mahmoed, Sarantak, Sepang en 
Sinpitoe. 

De residenties Padangsche Bovenlanden en Tapanoeli 
waren, vooral in de jaren tusschen 1898 en 1902, het doel 
der werkzaamhcid van tai van goud mijn bou w-
maatschappijen. De meeste schijncn alluviale ontginning 
beoogd to hebben, daartoe vermoedelijk verlokt door be- 
richten van schitterende goudgehalten b.v. van terreinen 
in Nata], waar in 1903 aan de Mij. Tam bang Sibonak de 
concessie Ajor Gowah KStjil werd vcrleend. Toen was 
inmiddels do onbetrouwbaarheid dier beriebten reeds 
gcblcken door de mislukte exploitatie van genocmd 
terrein. De later voor dat doel uitgegoven con- cessics 
Sinaboean (J 903), Sid in gin, Mandoeng (1904), Batang 
Si Lajang (1906), Troesan, Sim- pang Doekoe, Batang 
Natal (J910) werden nooit in ontginning gen omen. ])o laa 
sto drio zijn reeds op verzock ingetrokken, terwijj 
Mandoeng vervallcn is. JIJ de Juterc jaren vestigdo men 
woer nicer de aandacht op den gangmijnbouw oj)edele 
metulei) Er Sumatra's Wcstkust, en schccn zich 
voornamclijk duitsch kapilaa] daarvoor te iuteressecren, 
dat echter sedert den werdtloorJog weer t(；ruggcno)n<-u 
JH. SJcchts 66n concessie: Equator (J 9J0) is aldaar in 
cxi)loitatio gekomen op den z.g. Mangani-gang, 
voorlooj)ig met good on uitslag, ofschoon ook op do 
aangron- zendc tcrj'ein<；n JJajjgkal on Pagadis 
o))tginningH- werkzaaniheden zijn vcrricht. Ook Salida 
(1909) —zie den aanvang van dit arlikel — is sedert kort 
in ontginning. Op beide is het gcwon non edoJ metaal in 
hoofdzaak ziJvcr (op Equator in J 915 was de verhouding 
1 goud op )09 ziJvcr). Opd。 andere reeds verleende 
concessies: Abei (J907), Siloengkang (1908), Sarik 
(1909), Gg. Mari si (1910), Ajer Sipongi, Boek it 
Pioenggoc, Socnipoe, Charlotte (1914), Irma (1915) 
Pagarai) Si Ajoe, 
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Heleno, Soengei Alai, Socngei Poeding (191G) werden 
nog alleen exploraties verricht, mot verschillend resultaat, 
waarvan editor weinig oponbaar is gemaakt. In de 
Lampongs werden wel 2 goudconcessics Bertha (1912) 
en Irma (1915) vorlcond, doch niet in ontginning 
gcbracht. 

Ook in Zuid-Borneo we rd op een groot aantal 
vorgunningsterreinen min of mecr ernstig naar goud in 
alluviale gronden geexplorcerd, blijkbaar ecliter zonder 
succes, daar geon concessie daar- van het gevolg is 
geweest. Diep in het binnen- land, in het district Groote 
Dajak, werd ovenwel de concessie Kahajan (1902) 
vcrleend, waar men goudhoudende kwartsgangen in 
graniet in ontginning nam om die werkzaamhedcn 
spoedig te staken, daar de opbrengst de kosten niet kon 
goedmakon. Echter wordt sedert op bescheiden schaal 
door amalgamatie nog wat goud verkre- gen. 

In vee! mindere mate dan goud waren andero ertsen 
het voorwerp der publieke belangstelling. Wat het aantal 
concessies betreft staat ijzererts met 16 bovenaan, doch 
daarvan heeft een 10-tal betrekking op een enkele strook 
gronds langs de Zuidkust van Java in de residenties 
Banjoemas en Kedoc, waar men zich voorstelt het in vrij 
aanzienlijke hoeveelhcid aanwezigo magneet-, en 
titaanmagnectijzerzand te winnen. De Mij., waar- in die 
concessies zijn ingebracht, heeft echter voor zooveel 
bekond, met de ■winning nog geen aan- vang gemaakt. 
Drie andere betreffon voorkomens in de Lampongs en 
schijnen van weinig waarde te zijn. Hier mogen tevens 
vermeld worden de 3 concessies, die in 1906 verleend 
werden voor de winning van chroomijzererts op het 
eiland SSboekee, Zuidoost-Borneo, waarvan evenwel 
niets naders word vernomen. De concessies zijn van 
rechtswcge vervallen daar de concessiehou- der geen 
nederlander of ingezetene meer is. 

De overige ertsconcessies hadden op 4 na allo 
betrekking op koperertsen, meest in combinatie- met 
lood- on of ziiikertsen. Zij werden verleend in de 
residentic Madioen (TSgalredjo I en II, 1904 cn 1907, 
beide vervallen ； Kali TSloe en Kcsihan, 1908, 
Domassan, 1909) ,op Sumatra's Wcstkust (Malilir, 1907) 
en op Noord-Celebes (Boekal, 1901 on Ilota, 1910, beide 
ingetrokken). Ovcral werden slcchts exploraties verricht; 
tot exp]oitatic werd nergons overgegaan. In 'Boclocjjgan, 
Oost-Bornco, werd verder nog con loot! glans voorkonicn 
geconcessionecrd: Boekit Pondok (1902); de oxploratic 
stoldo telcur en hot terrein word spoedig vorlaten. Einde 
1912 werden de tweo coneossies Pfingasih I en II 
verleend op bruinstccn in Djokjakarta, Als eonig 
ovcrgeble- vene zijn dan nog te nocmon do concessie, dio 
in 1907 werd vorloend aan do Single dp Mij. voor do 
winning van tinerts uit een zeestrook Jangs liet Zu id 
ooslerstrand van dat eiland; sedert 1910 is men hicr met 
linbaggermolens be zig en vor- k rijgt mon daarmede zecr 
goedc uitkomsten, zoodat rood B bijna 32000 pikols tin 
vor- k re gon zijn ； verder de Guano concessie op hot Ka 
biu- of Baarseiland (191G) c» do diamant- ((：n kool) 
concessie Banjoe Irang (1916) in het Martapocra'schc. 
Enkele der edelmetaal-oonces- sies op Sumatra's 
Westkust en Tapanoeli zijn ook vorleond voor koper- on 
auderc ortsen. 

Aan ZioZenconcessics is in do bcschouwde per io- de 
geen gebrek: niot minder dan 34 worden vor- leend, over 
de drio hoofdeilandcn vorspreid. 

Vier daarvan: Boekit Boenian, Boekit Kendi, Boekit R-
ingin cn Soeka Marinda (1912) zijn golcgen in Palcmbang
； twee: Ret6h I en II (1909) in Indragiri; ook in het 
landschap Kwaloe (Sumatra's Oostkust) word in 1904 een 
concessie uitgegoven. Aan de Westzijde van Sumatra 
bevinden zich Boekit Soenoer (1904) in Ben- koolen, en 
twee terreinen in deafd. Pain an (Sum. Westkust) nJ. 
Boekit Poelai en Boekit Doerian (1909) In de 
Lampongsche Districten Jiggon Elsa, Frida en Irma 
(1916). Op Java (Bantam) werd verleend Bajahl (1903). 
In West-Borneo slooteen ondernemer eon zestal 
contracten af in het landschap Salimbau (1905); na de 
intrekking dier con - cessies werden de overeenkomsten 
voor vier terreinen vernieuwd, die eveneens werden 
ingetrok- ken(1907). In Z. 0.-Borneo werden 4 concessies 
op Poelau Laut verleend: Poeloe Laut (1903), Kota Baroe 
(1906), S&mblimbingan en Semboeloean (1907); verder 
werden de kolenvoorkomens op Poeloe Nangka (1902) en 
aan do Pamoekanbaai (Goenoeng Batoe BSsar, 1905) 
geconcedcerd, terwij] door een Mij. met duitsch kapitaal 
concessie word verkregen op een tweetal terreinen ten Z. 
van Martapoora: Goenoeng Ko epang I en II (1909).In het 
landschap Sembalioeng werden de drie concessies 
Florence, Parapat tan en Progress (1916) aan de Mij. 
Parapattan afgestaan. 

Van al die kolenterreinen is slechts weinig to ruelden. 
Een der lagea op Poeloe Nangka werd geduronde enkele 
jaren ontgonnen, en verder is alleen de concessie Poeloe 
Laut werkelijk in exploitatie genomon, waar de productie 
tot circa 150.000 ton 's jaars werd opgevoerd ； zij werd 
in 1913 door het Indische Gouvemement overgenoxnen. 
In Palembang en by Martapoera hebben ernstige 
exploraties plaats gehad, maar verder kwam men nog niet. 
De Sembalioeng^cbe terreinen werden reeds sedert vele 
jaren op primitievo wijze, scmi-europeesch, ontgonnen. 
(Zio slot van hot artikel KOLEN). 

B. Inlandsehe ontginningen. Ofschoon voor dit 
onderwerp mecr uitvoerig bij DI AM ANT, GOUD, TIN 
cn KOLEN wordt gesproken, mogen enkele algemeene 
opmerkingen hier een plaats vinden. 

Reeds eeuwen geleden had een aantal goud- 
voorkomens de aandacht der inlandsehe bevol- king 
gotrokkon. Vooral het goudwasschen uit rivierzand. en- 
grint was vroeger, veel meer nog dan thans, een der 
middclen van bestaan, voor- namolijk in do Wostelijkc 
holft van Sumatra, op Borneo on Noord-Celebes. 
Tegenwoordig zal de hoeveelhcid, wclke op deze wijze 
por jaar verza- meld wordt, niet vcel meor dan / 25000 a / 
30.000 aan waarde vortegenwoordigen; zij concentreert 
zich in de afdceling Loeboek Sikapingop Sumatra, de 
landschappon Sambas en Sanggau ter Wester- afdceling 
van Borneo, de afdeoling Ploihari in Zuid-Borneo en in 
Bolang Mongondouin Menado. Chineosche ontginningen 
zijn alleen in West- Borneo tot bloei gokomen (zio bij 
GOUD). Maar ook do dikwijls vrij goud bevattende 
dagzoomcn der gangon ontsnapten niet aaa de 
opmcrkzaam- heid der inlanders, ofschoon zy gewoonlijk 
in het dichto oerwoud gclcgen waren, en talrijk zijn de 
bcwijzon, dat niot onaanzienlijke mijnworken (allioewcl 
steeds in open groovon) daarop zijn aangolcgd. Door 
Hovig word hot voornaamste over do gcschiedonis van 
den vroegoren in land- schcn goudmijnbouw in 
Bonkoelen te book 
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ALGEMEEN OVERZICHT DER VERLEENDE OPSPO 
RINGSVERGUNNINGEN EN MIJNCONCESSIES. 

GELEGEN I N/O P 

Jaar 

waarin 

verleend. 

Java 

en 

Madoera. 

Sumatra 

Oosthelft.(3) Westhelft- (4) 

Celebes 
en 

Oost- 
Arcliipel. 

°Pgorichte 

Mijnbouw. 

Maatschappijen 

voor： (6) 

Jaartotalen 

van： Opmerkingen. 

v66r 1890 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 

2685 481 
41 87 

waarvan | 
nog } van 

kracht) 
waarvan ) nog 

in > 
exploitatieJ | 

van de geldige 
| concessies 
zijn ver- j 
leendvoor:! 

25 (19)(，) 

1 (0) 
20 (") 

28 (18) 

10 (1) 
3 (3)(0) 

35 15 

5 1 

2518 1804 
35 14 

! 23 8 

7 2 

84 178 20 J7 

F 一（
6） 
M 0 C 0 

70 10' 21 5 16 
95 2  1 19 
44 1  3 21 
78 2  23 
73 1  2 26 
43 3  — 29 

138 1  2 31 
253 7  — 35 
702 36  — 40 
951 56  1 42 
890 21 11 — 53 
903 23 36 — 89 
1318 26 23 — 112 
1250 22 10 4 118 
494 6 18 5 131 
648 5 13 6 138 
966 10 22 7 153 
1119 12 23 21 155 
648 7 16 5 166 
251 4 13 10 169 
280 11 11 2 178 
196 8 10 11 177 
290 5 5 32 150 
199 9 9 4 155 

52 6 
— (10)4 151 

1 3 5 5 151 
3 2 4 10 145 

— — 28 5 168 

11955 299 310 142 168 
(54 %) 

(1) V beteekent: vergunningen tot opsporing. 
(2) C beteekent: concessies 
(3) Atjdh; Sum. Oostkust; Palembang； benevens Riouw en de tineilanden. 
(4) Tanapoeli; Sum. Westkust; Benkoelen ； Lampongs. 
(5) P, G, K, E beteekenen resp. petroleum; goud en zilver, ook wel diamant; kolen; 

ertsen van anderen aard, meest van tin, ijzer of koper, benevens diversen b. v. jodium, 
mariner, guano. 

(6) M beteekent: Mynbouw-maatschappijen. 
(7) Het tusschen haakjes staande geeft het aantal nog in exploitatie zijnde concessies 

aan. 
(8) Dit zijn de jodium-concessie GSnoek Watoe en de marmer-concessie Wadjak. 
(9) Dit zijn de 3 bestaande tinconcessies. 
(10) Do 4 Pocloe Laut-kolenconcessies, die door het Gouvernement werden 

overgenomen. 

Verleende concessies. van de op 15 Dec. 1916 
geldige concessies 

hoofdobject der 
winning. 

totaal 
aantal. 

hiervan zijn in 
exploitatio gekomen: aantal zijn nog in 

exploitatie: 

petroleum 101 50 (50 %) 64 42 (65 %) 
edelo motalen 122 13 (10,6 %) 49 8 (16 %) 
(soms diamant)     
kolen 46 6 (13 %) 23 3 (13 %) 
tinertsen 6 3 (50 %) 3 3 (100 %) 
andere ertsen 30 1(3%) 26 — — 
diversen 5 2 (40 %) 3 2 (67 %) 

 
310 75 (24,2 %) 168 58 (35 %) 

26 (5) 
5(0) 
4(0) 

15 (7) 2(。

) 
7 (2) 

3(0) 

6(2) 

2(0) 
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/ gesteld (Jaarboek Mijnwezen 1912. Verhandclin- I ^gen, en 
Indische Gids, December 1911) en ook in | Noord-Celebes 
(o.a. Bolang Mongondou bij | Goeroepahi) werden in lateren 
tijd vrij uitge- strekte oude inlandsche mijnwerken bekend. 
Het lijdt geen twijfel, dat deze dagzoomcn zeer rgk zijn 
goweest en dat men met uiterst primi- tieve hulpmiddelen een 
groote hoevcelheid goud heeft gewonnen. Sedert de 
uitbreiding van den Islam schijnt deze industrie in verval te 
zijn geraakt, zoodat de meeste tcgenwoordige rijke 
voorkomens om zoo te zeggen op niouw mocsten worden 
ontdekt. 

De rijkdom van Indie aan kolen, die niet zelden in zeer 
kenmerkende lagen aan de oppervlakte komen, was aan 
de inlanders natuurlijk reeds lang bekend, maar daar zij 
het product zclf niet gebruikten, dateeren de inlandsche 
ontginningen eerst van den tijd dat het door de 
Europeanen gevraagd werd. Sedert wordt geregeld 
zoowel in Palembang als in West-Oost- en Zuid-Borneo 
een zekere, dock zeer afwisselende hoeveelheid kolen op 
inlandsche, d.w.z. zeer primitieve, wijze gewonnen, 
waarbij de zuiverheid dikwijls veel to wenschen overlaat. 

Diamantwasscherijen kwamen en konien alleen voor 
op Borneo, en wel in West-Borneo in do afdeeling Land 
a k langs de rivier van dien naam en (vroeger) op enkele 
plaatsen der afdeeling Sanggau ； in Zuid-Borneo kan 
eigenlijk alleen de afdeeling Martapoera worden 
genoemd, ofschoon ook in PSgatan-Koesan enkele kleine 
wassche- rijen bestaan (hebben). 

Ook het tinerts op Banka, Billiton, Singkep en 
Karimon werd reeds zeer lang geleden door putjes 
gewonnen (Palembang’sche puGjes); ook de wijze van 
uitsmelting van het metaal was den inlanders bekend. In 
enkele deelen van het rijk Si&k wordt thans nog een 
kleine hoeveelheid tinerts door de bevolking 
uitgewasschen en door het Gouvernement opgekocht. 

Het is een feit, dat enkele dajaksche stammcn van 
Zuid-Borneo uit het aldaar voor- komende natuurlijke 
ijzererts uitstekendc wa- pens wisten te vervaardigen ； 
deze industrie heeft thans nagenoeg geheel opgehouden tc 
be- staan. 

Ook andere ertsen werden plaatselijk wel gewonnen, 
zoo b.v. lood (Sumatra's Westkust, Zuid west-Borneo) en 
bismut (waarvan op Samo- sir kogels werden gegoten). 
Verder haalde (en haalt nog wel) de inlandsche bevolking 
zwavel uit de vulkanen, dat vroeger voor de bereiding van 
kruit werd gebezigd (zie bij ZWAVEL) en verzamelde zij 
op sommige punten van Java de aardhars, die voor 
verlichting diende. 

Ten slotte moet nog melding gemaakt worden van de 
winning van petroleum uit de natuurlijke vindplaatsen op 
Sumatra en Java, dat dan voor 

, verschillende dodeinden (geneesmiddeJ, water- dichte 
bekleeding, verlichting) werd verkocht. De latere 
europeesche concessionarissen betaal- den een 
schadeloosstelling aan de betrokken bevolking, 
waartegenoverdeze van het winnings- recht afzag. 

De Indische Mijnwet (Ind. Stb. 1899 no. 214) is 
krachtens art 6 (2) niet van toepassing op de ontginning 
van dolfstoffen door de inlandsche en daarmede 
gelijkgesteldo bevolking, voor zoover die ontginning 6f 
op kleine schaal en voor eigen reken in g en bate 
geschiedt, of als 

behoorendo tot de verpachte middelon of uic anderen 
hoofdo afzondorlijk gerogeld is. j)ifc laatste is b.v. het 
geval voor hot graven naar goud en diamanten op 
Borneo, waar het recht daartoo verpacht wordt of aan 
een licentio is gebonden (zie Ind. Stb. 1862 no. 134; 
1886 no. 16 en 1896 no. 95 en verder bij DIAMANT). 
0. Statistiek van den Europeeschen mijn- bouw. De in de 

statistiek op biz. 844/845 genoemde cijfers go ven, 
hoewel natuurlijk geen voiledig ,dan toch een algemeen 
beeld van den Indischcn mijnbouw. Er is echter het 
volgend© bij in aclit te nemen: le dat cen concessie pas 
kon worden aangevraagd na onderzoek van het 
vergunningsterrein, en dat daarenboven tusschen het 
aanvragen en het verleenen cener concessie dikwijls 
geruime tijd verliep, welks duur van verschillende 
omstandigheden afhankelijk was; het aantal der in een 
jaar verleende concessies houdt dan ook geen verband 
met dat der verleende vergunningen ; 2e dat vooral y66r 
1900 in de rijken met inlandsch zelfbestuur, en ook wel 
daarbuiten, een aantal concessies werd verlecnd op 
terreinen, die niet of sleclits zeer oppervlakkig onderzocht 
waren; 3e dat velo vergunnings- terreinen twee- of 
mcermalen werden uitgegeven (natuurlijk op 
verschillende data en aan verschillende personen); dit 
aantal zal echter naar schatting zeker niet meer bedragen 
dan ]/5 van het totaal; 4e dat eenige malen splitsing van 
concessies voorkwam, waarbij de oorspronke- lijke 
kwam te vervallen en een of meer nieuwe werden 
verleend ； bij 7 zulke splitsingen kwamen 16 andere. 

Een verband tusschen het aanta] in een jaar verleendo 
vergunningen en dat dor opgerichto maatschappijcn is 
niet te ontkennen, meer dan een zoodanig tusschen de 
totalcn per groep van de uitgegeven vergunningen en de 
daarin verleende concessies. 

Het maatschappelijk kapitaaJ der 178 goud- 
maatschappijen was ongeveer / 133 milJioen, dat der 84 
petroleummaatschappijen / 217 milliocn. (Hierbij is het 
kapitaal der ,,Konink】ijkc‘‘ sJechts tot 1900 
mcdegcrekcnd, onidat ])et na dien tijd dikwijls gebruikt 
werd lot het aan- koopen van andere maatschappijen, die 
hun eigen kapitaal bohieldcn, en ook wel in buiten- 
landsche ondernemin gen were! gciimployeerd). Het 
opvallend verschil is daaruit te verklareu, dat in de 
petroleumbranche vclc vergunning- houders een contract 
slot on voor cxploitatie, resp. ver working en /of 
exploratic met ecn dor grootere maatschappijcn; alleen in 
de jaren 1897 en 1898 werden nogal wat J< loin ere maat- 
schappijen opgcricht, die zclf het boorwerk ter hand 
namen, later go be u rd e dit zelden. In do goudbrancho 
daarentegen ontbraken ecusdccls die grooto 
vcnnootschappen, cn an de rd cels ook de neiging tot 
assimilatio en combinatie van terreinen en belangen, die 
voor petroleum zoo kenmerkend is, en dus worden vele 
kleine maatschappijcn opgericht, dikwijls met onvol- 
doend werkkapitaal, doordat voor den inbrcug teveel 
word uitgereikt, Omgekeord echter geeft het 
maatschappelijk kapitaal der goudmaat- schappijen een 
zuiverder beeld van den fcoestand dan dat der 
petroleummaatschappijen, omd优 van de Jaatste een vrij 
groot aantal, met ten- minsto / 25 millioen kapitaal, 
uitsluitend ty-maatschappijen waren, die nooit gewerk 
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hebbon of plan hadden om to workon, iets wat bij goud 
niet voorkwam. 

Het maatschappelijk kapitaal der 20 kolen- 
maatschappijen was ongeveer f 20 millioon. 

De 6 jaren 1897 t/m 1902 waron dug wol dio van de 
grootste bedrijvigheid op mijnbouw- kundig gebied en .. 
.. van de grootste docepties. Van de 131 goud- en 45 
petroleummaatschappijen in dien tijd opgericht, bestaan 
thans nog resp. 8 on 14 (of 15) en van die 22 of 23 zijn 
er slcchts 4, dio zelf werken n.l. Gaboes, Redjang 
LSbong, KStahoen en Totok. Behalvo de genoomdo en 
de beide tinmaatschappijen (Billiton en Singkep), zijn er 
thans nog 6 petroleum-, 8 goud- en 3 
kolenmaatschappijen, die zelf exploreeren of 
exploiteeren, in het geheel dus 23 van de 295, die 
opgericht zijn ； de overige zijn 6f passief of geli- 
quideerd resp. gefailleerd, 6f opgegaan in grootere 
maatschappijen. 

In no. 17, dd. 28 April 1917, van het tijdschrift „do 
Ingenieur" is over ditzelfde onderwerp een eenigszins 
anders ingerichte statistiek gopu blicecrd, waaruib o.a. 
het merk- waardigo feit blijkt, dat het percentage der in 
exploitatie gekomen concessietereinen van 1890 tot 1900 
steeds bleef tusschen 30 en 36 %； daarna daalde het 
plotseling tot 22% door het verleenen van ruim 40 
ononderzochte ter- reinen (Madoera en West-Borneo), 
die het geon van alle tot een ontginningsstadium 
brachten, en van af dien tijd tot 1915 bleef het zeer 
constant 20 a 21 % om in 1916 tot ruim 24 % te stijgen. 

Te dier plaatso zyn ook do producties van alle 
geexploiteerde terreinen vermeld. 

D. Gouvernements-exploraties en -exploita- ties. 
Mijn bouwkundige onderzoekingen vanwego het 
Gouverncment hebben in Indie sedert het herstel van het 
nederlandsch gczag in het begin der 19o ceuw 
hcrhaaldelijk plaats gehad, mcer stelsclmatig sinds de 
opricliting van het corps mijningenieurs, en zeer inten- 
siof op cen grootere schaal van af 1905; zij zijn allo 
beschrovcn in de Jaarboeken van het Afijnwezen. Onder 
GOUD, PETROLEUM, KO- LEN,TIN en de an de re 
inetalen wordt hierovor het voornaainste mcdegedeeld. 

SlaatHniijucxpJoitaties zijn: de Banka-tin- winning 
(vanaf 1811) en de kolcnwinningcn in de OnjbilinveJdcn 
(vanaf 1892) en op Poolau Laut (vanaf I Oct. 1913). 
Binncnkort zal nog daarbij komen dio van goud on zilver 
in Bonkoelon. Voider zal het Gouverncment ook 
cxploitatie- contracten shiitcn met porsonon of vennoot- 
schappcn, waarvoor in do eersto plaats do petroleum van 
Djambi in aanmerking komt. Voor bijzonderheden zic bij 
de vcrschillendo genoemdo delfstoffen. 

E. Ontginning van delfstoflen, niet vallende onder 
de Indischo Mijnwet. In art. 1 dor 
I. M. zijn de dclfstoffcn met name genoomd, dio al 
loon onder favour eoncr concossio kun- non worden ge 
won non ； voor do andcro is slochts oon „vergunning 
tot winning** noodig, dio tegon bctaling eener 
jaarlijksche ronu- moratie (meost naar gel an g van do 
oppervlftkto van het terrein) voor niet langer dan 30 jaron 
wordt verleend. Het zijn hoofdzakclijk bouwinatcrialen 
(kalk, tras) en jodium (uit bronwater), dio voor zulk een 
vergunning in aan- morking komen. Vcle zijn 
uitgegovon, vorschei- deno daarvan ingebracht in N.V., 
doch alechts 

betrekkelijk woinigo worden werkelijk geexploi- 'teerd. Ult. 1912 
(Jaarboek Mijnwezen 1912. Alg. gedcclto) waren 35 zulke 
vergunningen van kracht, waarvan 18 voor do winning van kalkge- 
steenten (5 in exploitatie), 7 voor jodium (4 in exploitatie) en 3 voor 
tras (1 in exploitatie). 

In de jaren voor 1890 werden ook voor dezo stoffen onkele 
mijnconcessies (op Java) verleend ； later kwam dit niet meor voor. 

Literatuur : Een opgaaf, zelfs maar van hot voornaamstc wat over 
den mijnbouw in Ned.- Indie geschreven is, zou te veel plaats 
innemen ； in DI. I en II der Vorhandelingen van het Geologisch 
Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien 
(Geologische Soctie) heeft Dr. R. D. M, Verbeek een volledige 
bibliografie gegeven van allo werken o.a. op mijnbouwkundig 
gebied met be trekking tot Ned.-Indie, waarnaar hier wel kan worden 
verwezen. De Jaarboeken van 一 het Mijnwezon (sedert 1872 
uitgegeven) bevatten tevens tai van gegevens over de resultaten van 
den gouvernements- en den particulieren mijn- bouw. Verder zijn 
natuurlijk te noemen de jaar- verslagen der Petroleum- en 
Mijnbouwmaat- schappijen, ofschoon daarin over het technische 
bedrijf veelal slechts weinig wordt gezegd. Van de Ombilinmijnen 
wordt sedert 1897, van Banka sedert 1911/12 en van de Poeloe Laut-
mijnen sedert 1914 een uitvocrig afzonderlijk verslag uitgegeven. 
Een korte geschicdenis van allo zich tot ult. 1913 met mijnbouw in 
Ned.-Indie beziglioudende maatschappijen is te vinden in den 
Jaargang 1914 v/h Jaarboek van evenge- noemd genootschap, 
waarin tevens een geschie- denis van alle verleondc mijnconcessies 
is opgenomen met productio-opgaven en twee kaarten, waarop dezc 
conccssies zijn ingeteekend. Do bedoeling is om ecn en and er om 
de 5 jaar te herzien cn bij to werken. . 

Afgesloten April. 1917. N. W. E.." / ［… 
MIJNWETGEVING. (Voor specialc regelin- / gen en 

reglcmenten, zie bij MIJNWEZEN). A. Inleiding. In de letterlijke 
beteekenis van dit woord kan van cen mijnwetgeving voor Ned. 
Oost-Indie eerst worden gesproken van af 1899, toen de tegen 
woord ig geld end e Indische Mijnwet in het Staatsblad werd 
afgekondigd. Te- voren werden allo regelingen, de mijnontginning 
in Indie botreffonde, bij Kon. Besluit, rosp. bij Ordonnantio 
vastgesteld, met uitzondering van do Billiton-concessie, die bij do 
Wet van 23 Maart 1852 werd verleend. 

Opgomerkt diont verder nog te worden, dat zelfs thans nog geon 
mijnwetgeving voor geheel Ned. Oost-Indie bestaat. Immers het 2o 
lid van art. 27 van hot Regeerings-Reglcment luidt: ,,Dc algemecno 
vorordeningen zijn op die ge- deelten van Ned.-Indie, alwaar het 
recht van zolfbostuur aan do inlundsche voi'sten en volken is 
gclaten, slcchts in zoovorre toepassolijk als met dat rccht 
bostaanbaar is." Daar nu volgens inlandsche opvatting geen 
scheiding van ondor- en bovengrond gomaukt wordt (die den grond- 
slag uitmaakt der modomo mijnwotgevingeu), zoo volgt hieruit, dat 
onzo mynwot allcon in do z. g. Gouvcrnementslandon van 
toopassing is. Intusschcn hcoft reeds cen groot aantal inlandsche 
vorsten bij overcenkomst van hun mijn- rechten ton bohoovo van 
het Gouvernoment afstand gedaan, tegen cen schadevergocding 
boataande in een deel van te heffen vast recht 
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en cijns. Voor de landschappen, waar de zelf- besturen nog 
gcen zoodanige overcenkomsten hebben aangegaan, is 
bepaald, dat geen vergunning of conccssio cn ook geci) 
ovcrdracht daarvan gcldig is, tenzij de betrekkclijke akte 
door de Regeering is goed gckeurd ； er ziji- voor dit 
geval, ten einde ccn zooveel njogclijk uni- forrae rcgcling 
to verkrijgon, modellen vast- gesteld voor do 
vcrgunningsakten (Bijblad 6285, gewijzigd bij Bijbl. 
8449) en voor de con- cessieaktcn (Bijblad 6540), die 
zooveel doenlijk rooeten worden gevolgd. Vergunnin gho 
ud ers moeten thans ook een vast recht van 2% cent per 
HA. betalen. 

Bij het 2c lid van art. 44 dor Indische Mijnwet is 
bepaald, dat de in verband mot het bestaan van zelfbestuur 
noodzakelijke afwijkingen dezer wet en hetgeen daarvoor 
in de plaats moet tre- den, bij ordonnantie zullen worden 
vastgesteld. Men acht dit echter minder wenschelijk na de 
afkondiging der “Zelfbestuurordonnantie" van Ind. Stb. 
1914 no. 24, waar in art. 15 sub f staat: „Het den 
landschappen en bunnen be- stuurders gelaten recht van 
zelfbestuur strekt zich niet uit tot het verleeuen van.... 
vergunnin gen tot mijnbouwkundige opsporingen en van 
concessies van .. .. mijnbouw .. .. cn al hetgeen daarmede 
ia zake toezicht, re gelin g van reebten en verplicntingen 
van werkgevers of werknemers, uitoefening van 
veiligheids- politie of andere onderwerpen te rcgelen is, 
zullende niitsdien de van Gouvernemcnts- wege 
uitgevaardigde, op die aangelegenheden betrekking 
hebbende of daarmede verband houdende algemeene of 
andere verorde li igen, rcglementen, keuren van politie en 
administra- tieve voorschriften op de landschappen van 
toepassing zyn.*' Deze bepaling is alleoa van kracht op de 
zelfbesturende landschappen, wclker verhouding tot het 
Gouvernement wordt beheerscht door de z. g. Korte 
Verklaring. 

Voor Sumatra's Westkust we rd oorspronkelijk by G.-
B. van C September 1880 no. 26 (Bijbl. 3438) bcpaald, dat 
telkcns wanneer concessio tot mijnontginning we rd 
verleend op plaatsen, waar de hoofden volgens de adat 
eene onder den naam „wang-adat,> bekende retributie van 
het door de ontginning gc won non metaal ontvan- gen, zal 
worden bepaakl boeveel van den cijns a an die hoofden als 
vergoeding voor het gemis van dien wang-adat zal worden 
uitgereikt. Dit besluit we rd in 1905 ingetrokken (Bijbl. 
6260). 

B. De rcgcling v66r 1900. Voor het cerst wer- den bij 
K. B. van 24 October 1850 no. 45 (Ind. Stb. 1851 no. 6) 
cenige regelin gen getroffen in zake de OTtwikkeliilg der 
mijnindustrio van Ned.-Indie. Daarbij word (doch aJlcen 
voor de cilanden buiten Java en Banka) bepaald, dat aan 
Nederlanders, in Nederland of in Ned.-Indie gevestigd, die 
ten genoegen van den Gou- verneur-Generaal aantoondea 
de noodige mid- delen te bezitten, onder zekero 
voorwaarden kon worden overgelaten de ontginning van 
delfstoffen - bevattendo gronden in Indic; die gronden 
zouden worden afgestaaii in erfpacht of huur voor niet Jan 
ger dan 40 jaren. Ofschoon de bedoeling dier regeling 
vooral was de parti- culiere mijnindustrie aan te moedigen, 
bleek zii voor dat doel geheel ongeschikt en rezen al 
spoedig klachtcn over het eenerzijcls beperkende, 
anderzijds onvolledige ervan, wanraan ook do ' 

bij K. B. van 10 Oct. 1857 no. 64 (Ind. Stb. 1858 no. 41) 
getroffen wijziging weinig voranderdo. Van een 
scheiding tusschen onder- en bovon- grond was nog geen 
sprake. 

Intusschen was door een rapport van den 
mijningenieur W. H. de Greve (Mei 1864) do aandacht 
gevestigd op het veelvuldig voorko- men van petroleum 
op Java (zie: Tijdschr. v. Nijv. en Landb. in N.-I. XI, 281) 
en op do daar- in uitgesproken wenscbclijkheid om dit 
nador door particulieren te doen onderzoekon, cn kwam 
bij K. B. van 26 Januari 1866 no. 62 (Ind. Stb. 1867 no. 
54a) een regeling tot stand ter bevordering van de 
ontginning op Java en Madoera van bronnen, wclke 
„aardolie, petroleum en dergelijke bitumineuzc 
zelfstandig- heden" opleveren. Deze regeling we rd bij K. 
B. van 8 Sept, 1867 no. 29 (Ind. Stb. 1867 no. 156) ook 
van toepassing verklaard op de Buitenbe- zittingen, 
terwijl in Ind. Stb. 1868 no. 58 een re- glement op het 
opsporen zulker bronnen we rd afgekondigd. Voor het 
eerst vindt men hior melding geinaakt van „vergunningen 
tot op- sporing" en „vergunningen tot ontginning", met 
we Ike laatstc onzo tegenwoordige „con- cessies,, 
bedoeld zijn. Vcrder we rd hier het, tot aan het einde der 
eeuw van kracht gebleven, beginsel uitgesproken, dat op 
gronden, die „bij- zonder eigendom" zijn, de eigenaar of 
recht- hebbende een recht van voorkeur heefl op het 
verkrijgen der concessie; al were! dus in het al- gemeen 
wel ecn scheiding van onder- en boven- grond erkend, 
strong doorgevoerd we rd zo niet. 

Inmiddels kwam de Agrarischo Wet van 1870 (Ind. 
Stb. no. 55) tot stand, waarin ten aanzien van de rechten 
op den grond nieuwo beginselen worden vastgesteld, 
vooral voor huurders of erfpachters, die niet overeen to 
brengen waren met het K. B. van 1850 en een grondige 
berziening der mijnverordening nood- zakclijk maakten. 
Voorloopig werden daarom Ind. Stb. 1872 nos. 116 en 
237 afgekondigd. Do bedoelde herziening were! bij K. B. 
van 2 Sept. 1873 no. 13 (Ind. Stb. no. 217a) vastgesteld 
on blcef met hare uitvoeringsordonnantic (Ind. Stb. J 874 
no. 128) tot in den aan vang dozer ccuw van kracht. De 
verwachting van vcJen, dat ingrijpende veranderingen 
zouden worden aan- gebracht, word niet vcrvuld ； de 
voornaamsto vroegere bepalingen, die ecn sterke 
oppositio haddon uitgclokt, bleven on veranderd behou- 
den: beperkto conccsHieduur, geen volledigo scheiding 
van onder- en bovengrond (waardoor hot verkrijgen van 
cen(5 concessio dikwijls op losse schroeven stond), het 
leveren van een bc- wijs van gegoedheid enz. Daaraan 
werd thans nog toegevoegd, dat de concessie-aftn vragcr 
het bewijs had te leveren, dat de aangcvraagde delfstof 
„mct voordccl" kon worden ontgonnen. Over de 
mijubouwproducten, bjj de ojjsporing verkregen, inocht 
natuurlijk sJechts worden be- sebikt voor zooveel dit 
noodig was orn ondcr- zoekiagen van monsters to doen 
uitvoeren, cn er werd angstvallig tegon gewaakt, dat niet 
tot winning van cenigszins grootere Jioevcelheden werd 
overgegaau. Liep een concessio af, of was >.een nii]nn 
ontdekt door een gouvemoments« onderzoek, dan kon 
slechts „na open bare jnede- dinging" een concessie 
worden verleend, tenzij de Kroon anders besJiste. Van 
conccssics werd ccn cijns geheven van ten 3 en ten hoog- 
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ste 10% van de neMo-opbrengst on een jaarlijksoh vast-
recht van / 0,25 per bouw opporvlakte; vergunningen tot 
opspoiing waren vrij daarvan. 

Er werd 5 malcn gebruik gemaakt van het middel der 
open bare mededinging; twee in- schrijvingen mislukten, 
in drio gevallen werd een concessie verlecnd (Tanisari, 
Panggoe], K6- doong Waroe) waarop nooit tot exploitatio 
werd overgegaan. 

In de eerste 20 jaren na 1873 worden in Gou- 
vernementsgebied zoo good als geen concessieS verleend 
en men kan wel zeggen, dat hot tot stand komen eoner 
bloeionde mijnindustrie na 1890 is geschied niet ten 
gevolge van, maar niet- tegenstaande de vigecrcnde 
bepalingen, en door een in verschillcnde opzichten 
mildere toepassing daarvan. Den stoot hiertoe gaven de 
ernstage pogingen, bijna gelijktijdig op Java, Sumatra en 
Borneo, tot het verkrijgen van petroleum, en het succes, 
dat reeds spoedig daarbij verkre- gen werd. In de eerste 
plaats waren deze de oorzaak van de uitvaardiging van 
hot K. B. van 3 Sept. 1889 no. 26 (Ind. Stb. no. 242), 
waarbij bepaald werd dat, indien bij mijnbouwkundige 
opsporingen aardolie c. a. werd aangetroffen, de 
opspoorder gcdurende den termijn van vergunning de vrij 
overvlociende productcn ten voile en de niet-
overvloeiende tot een maximum-hoe vcelheid van 
gemiddold 2000 L. per etmaal winnen en daarovcr ten 
oigen bate be- schikken mocht, mits hij binnen 8 dagen, 
na met de winning te zijn aangovangen, daarvan a an het 
Civic! Bestuur mededeeling deed. Voor het gcval de 
concossie nog niet was verleend bij het eindigen van den 
vergunningstermijn, kon de winning uit de ,,spuitputten" 
ook tot aan die verleening worden toegestaan. Daar cchter 
het begin der cijnsheffing afhing van het jaar, waarin de 
concessie werd verleend, en hot hier een vervroegde 
winning betrof, werd nader vastgcsteld dat dan voor de 
cijnsborekening de concessie geacht zou worden verleend 
to zijn in het jaar, waarin de winning van petroleum oen 
aanvang had genomen. Ecn wijziging van art. 19 van het, 
K. B. van 1873, regolende den afstand van den 
bovengrond ten behoove eener oatgin- ning, kwani tot 
stand bij hot K. B. van 22 April ]892 no. 35 (Ind. Stb no. 
154); de ontoigening werd hierbij gcniakkclijker 
gemaakt. 

In hot tijdpcrk Sept. 1873 — Juli 1905 (toon de nieuwe 
mijnwet gedeeltelijk in working werd gcstcld) word 
voHcend het navolgende aantal concessics, waarby 
tu8schon ( ) is opgogevon het aantal, dat direct (loor het 
Gouvornomont werd uilgegeven: voor cdelc metalen en 
dia- jnant 67 (16), voor petroleum G1 (45), voor ko- loii 
19 (9), voor andoro dclfstoffon 16 (8), in het goheel dus 
163 (78). 

C. De. legemvoordif/e rerjeling. Reeds spoedig na 
IH73 bogrcop men, dat verbetoringon noodza- kclijk 
7.oIKICTI moeten worden aangebracht, en in 1880 word 
in opdracht der Rcgeering door den tocmaligen Chef van 
het Mijnwezcn P. van Dijk ecn ontworp opgemaakt, 
terwijl in 1885 de Minister Sprcngor van Eijk bij do 
Kamer con wetsontwerp indiende, hoofdzakelyk 
regelendo de uitgifto van opsporingsvergunningon en 
mijnconccssies (Handelingen der St.-Gen. 1885/6, BijL 
70). Hier werd duidelijk uitgesproken, dat de rechten van 
den grondbezittcr zich niet uit- strekken tot don 
ondergrond cn do daarin aan- 

wezige dclfstoffon, cn dat een vergunning tot opsporing dus 
ook verkregen zal kunnen worden togen den、zin van den 
grondeigenaar. Het wetsontwerp kwam cchtcr niet in 
behandeling door de Kamorontbinding van 1886,en in 1889 
ver- zocht de Minister van Kolonien aan de Indische 
Regcering ecn nieuw ontwerp to doen opmaken, hetgeon in 
1890 door don hoofdingenieur G. P. A. Renaud geschiedde. 
Dit ontwerp heeft de basis uitgcmaakt van de wetsontwerpen, 
door de Ministers van Dedem, Bergsma en Oremer succes- 
sievelijk bij de Volksvertegenwoordiging voor- gebracht 
(Handelingen 1892/3, Bijl. 123; 1895/6, Bijl. 143; 1896/7, 
Bijl. 32； 1897/8, Bijl, 162； / 1898/9, Bijl. 15) en dus ook 
van de in 1899 (Ned. Stb. 124; Ind. Stb. 214) afgekondigde 
Indische Mijnwet van 23 Mei, die met do wijzigingswet van 
26 Sept. 1910 (Ned. Stb. 293; Ind. Stb. 588) en de 
wijzigingsordonnanties in Ind. Stb. 1912 no. 300, 1914 nos. 
185 en 689 en 1916 nos. 570 en 716 nog heden van kracht is. 
In tegenstelling met de voornaamsto buitenlandsche 
wetgevin- gen werd in de Indische Mijnwet vastgehouden aan 
het reeds in het K. B. van 1873 opgenomen beginsel, dat het 
boren en exploitccren van. petroleumputten met 
mijnontginning wordt gelijkgcsteld. De rechten van 
erfpachters en vruchtgcbruikers met betrekking tot mijnont- 
ginning zijn door toovoeging van een art. 776 a. in het B.W. 
met de mijnwetgoving in overeeu- stemming gebracht (Ind. 
Stb. 1904 no. 233). 

De Indische Mijnwet (I. M.) kon in hare 46 artikelen 
natuurlijk slechts do hoofdzaken be- handelen en de Indische 
Rcgeering droeg aan Mr. J. G. Pott op, het ontwerp eoner 
mijnordon- nantie ter uitvoering der mijnwet samen te stel- len, 
die ten slotte in Ind. Stb. 1906 no. 434 werd afgekondigd en 
tegelijk met de I. M. op 1 Mei 1907 in working trad, nadat roeds 
in 1905 enkelo ondordeelen daarvan van kracht waren ver- 
klaard bij K. B. van 29 Juli 1899 no. 29, Ind. Stb. 297, met de 
uitvoeringsordonnanties, G.-B. 24 Moi 1904, Ind. Stb. no. 262 
en G.-B. 25 Febr. 1905, Ind. Stb. nos. 162 en 163 (Nederlander- 
schap en eijnsheffing) en G.-B. van 24 Jan. 1905 no. 5, Jav. Ct. 
31 Jan. no. 9. (Rogeling van de vergunningsterreinon). 

Be halve uitvoerige voorschriften tot uitvoe- ring der 
mijnpolitie, die in het buitenland door de hoogsto technischo 
autoriteiten, in Indie echter door den Gouverneur-Generaal zijn 
vast- gesteld, bevat de gonoeindo mijnordonnantie (M.O.) van 
1906 in 355 artikelon de vole onder- werpen, waarvan de 
nadcro rogeling door den wetgever aan do Indische Rogcering 
was ovor- gelaton. Zij berustto zooveel mogelijk op do 
praktijk, die zioh van lieverlcde bij hot uitgeven van 
opsporingsvorgunningen cn mijnconccssies had govormd ； 
toch bloek reeds spoedig, dat in verschillendo opzichten wij 
zigin gen zeer go- wenscht waren en sodort on go veer 7 jaron 
is men met de uitwerking van voorstollen dicnaangaan- de 
bezig, zone!or dat die wijzigingon nog zijn tot stand gekomon. 

Ofschoon do toenmalige Minister van Kolonien in zijn 
Memorie van Toelichting verklaarde, dat het doel dor 1. M. 
voor alles was „de bovor- doring van den mijnbouw'' on hij 
staatsexploi* tatie slcchts dan aanbovelcnswaard aohtto „in- 
dion cen van Gouvcmcnicntswege ontdekto dclfstofafzotting 
buitengewoon ryk scheen", 

64 
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dcden de groote winsten, door ecnigo petroleum- 
iiiaatscliappijen cn con enkele goudmaatschappij 
bchaald, in do Volksvertegenwoordiging stcm- inen op 
gaan om aan den Staat een grootcr aan- deel te 
verzckeren in de winst, die met de exploi- tatio van 
delfstoffcn was te behalen, eu om ge- makkelijkcr 
gelcgcnhcid te geven, indien dezc zich aanbood, om tot 
ontgiuning rcchtstrccks of middellijk door den Staat over 
te gaan. Dezo denkbeelden werdon ten slotte belichaamd 
in ocn op 26 Sept. 1910 bckraclitigdc wet (zio bo- ven) 
en tengevolge daarvan werden in de jaren 1911-1916 
uitgestrekte veelbelovende landstre- ken voor 
opsporingen door parliculieren gosloten on gercserveerd 
voor onderzoekingen door het Gouvernement. De 
afkondigingen daarvan had.- den plants bij de G.-B. 15 
Febr, 1911 no. 51 en 1 Sept, 1912 no. 7 (in het gouvt. 
Celebes); G.-B. 25 Oct. 1911 no. 54 (Lima Kota en 
Rokan)； G.-B. 25 Oct. 1911 no. 57 (Eilandcn ten W. van 
Sumatra); G.-B. 10 Aug. 1912 no. 25 (Nocsa Kem- 
bangan); G.-B. 1 Sept. 1912 no. 6 (landschap Pasir); G.-
B. 15 Dec. 1913 no. 54 (Boeloe- ngan) ； G.-B. 15 Dec. 
1913 no. 55 (in de Palem- bangsche Bovenlanden ； op 
een gedeelte van dit terrein werd ten Z. van Moeara 
Enim, bij de doesoen Lingga een kolcnterrein in eigen 
beheer genomen; zie G.-B. 19 October 1916 no. 45); G.-
B. 15 Dec. 1913 no. 57 (Tanah Boemboe en Poeloe Laut)
； G.-B. 13 Jan. 1914 no. 48 (Koe- tei); G.-B. 27 Juni 
1914 no. 97 (in de residentie Besoeki, in 1916 
opgeheven)； G.-B. 21 Nov. 1914 no. 25 (in -de Rawas, 
Palembangsche Beneden- landen); G.B. 12 Maart 1915 
no. 25 (onderafdee- ling Beraoe, landschappen 
Sembalioeng en Goe- noeng Taboer in Oost-Borneo); 
G.-B. 27 November 1915 no. 29 (een gedeelte der 
residentie Rembang); G.-B. 10 October 191G no. 39 (de 
afdeelingen Koeala Kapoeas, Oeloo Soengei, 
Doesoenlanden en Bandjermasin in de Zuider- en 
Oosterafd. v. Borneo). Te zamen genomen kan men de 
oppervlakte van het aid us gereser- veerde terrein zeker 
op 35 miliioen HA. schatten. Mede werden gereserveerd 
de terreinen (reap, de territoriale wateren), waarin de 
tegenwoordige gouvemementsmijnontginningen zijn 
gelegen n.l. Banka (G.-B. 25 Oct. 1911 no. 55 en 27 Febr. 
1915 no. 46), Ombilin (G.-B. 25 Oct. 1911 no. 56), 
Poeloe Laut (G.-B.】5 Dec. 1913 no. 56) en ook do 
eilandcn en territoriale wateren rondom Billiton (G.-B. 5 
Maart 1915 no. 45). 

Reeds vroeger waren verschillende streken, met 
gebruikmaking van art. 8 dcr I. M., voor onderzoek en 
ontgiuning door particulicren ge- sloten geworden, ten 
decle werkelijk „in het alge- inecn belang" zooals: 
Batavia en omstreken, in het belang der artesische 
watervoorziening (G,-B. 24 Juli 1902 no. 2), de 
Papandajan, in het belang der irrigatie (G.-B. 27 Juni 
1906 no. 37) on een paar and ere gedeelten van de 
Preanger in de afdeeling Bandoeng, in het belang der de-
fen sie (G.-B. 30 Jan. 1907 no. 33 en 17 Oct. 1907 no. 
29); de Landak rivier (M.G.S. 15 Juni 1891 no. 1378) en 
het terrein der vroegere concessie Goenoeng Lawak 
(M.G.S. 27 Dec. 1904 no. 5262), beide ten behoove van 
de diamantzoekende be- volking； ook later werden voor 
vorschiHcnde doelemden terreinen gesloten verkiaard: 
bij G.-B. 10 Aug. 19J2 no. 25 het eiland Nocsa K&m- 
bangan, met het oog op het gebruik, dat van dat ciland als 
strafkolonie wordt gemaakt, en vooral 

bij G -B. 14 Sept. 1915 no. 34, waarbij cen aan- tal 
kuststrooken en eilandcn langs de residen- ties Bantam, 
Batavia, Soerabaja, Pasoerocan, Madoera, Semarang, 
Lampongsche Districten, Bcnkoelen, Palem bang, Atjeh 
on Men ado, be- nevons enkele meer in hot binnonland 
golegcn landstrekcn om redenen van militair belang 
gesloten werden. Ten deole gcschicddc die slutting echter 
evenzeer om daarin uitsluitond opsporingen c. q. 
ontginningen door het Gouvt. te doen plaats hebben: 
Djambi (G.-B. 16 Nov. 1904 no. 1,22 Mei 1908 no. 35 en 
25 Nov. 1911 no. 27), Benkoelen en cen deel van 
Palembang (G.-B. 2 Mei 1905 no. 8 en 17 Aug, 1907 no. 
1). Pc juiste begrenzingen dezer streken vindt men, 
behalvo in de betrekkelyke Javasche Oouranten, ook in 
den Ind. Regeeringsalmanak onder ,,Gouvcrne- 
nientsbcdr§ven''. 

De voornaamste bepalingen der thans nog vigeerende 
Indischc mijnverordeningen (waar- van een 
mecrgcdetailleerd overzicht en cen ver- gelijking met die 
van 1873/4 is tc vinden in bet jaarboek 1914 van het 
Geologisch Mijnbouw- kundig Genootscbap voor 
Nederland en Kolo- nien) zijn: 

1. Volledige scheiding van onder- en bo ven- grond, 
dus van grordrccht en mijnrecht(I. M. 1); 

2. Het recht om delfstoffen op te sporen is, ook voor 
den grondeigenaar, afhankelijk van een vorgunning van 
Regeeringswege (door het Hoofd van Gewestelijk 
Bestuur, M.O. GO), die voor'een bepaalden tijd (3 jaar) 
en voor een bepaald terrein, niet bo ven een maximum-
oppervlakte (10.000 HA.) wordt verleend (I. M. 7, M.O. 
73). 

3. Dit recht kan alleen na voorafgaande toestemming 
van Rcgeeringswege worden overge- dragen (1. M. 7,7). 
De vergunning kan tweema- Jen, telkens voor eon jaar, 
worden verlengd, indien blijkt, dat de Jioudcr diligent is 
geweest (I. Al. 7,6 en M.O. 96,3); zij wordt ingetrokken 
indien niet biunen een jaar met de opsporingen een 
aanvang is gemaakt (I. M. 12,1 cn M.O. 93,94); 

4. Onldekking eon er delfstof, ten gcvoJgo van op 
grond eener opsporingsvorgunning uiLge- voerde 
werkzaamheden, goeft den houdcr daarvan recht op 
concessie tot ontgiuning dice dclf- stof zoodra bij op de 
wijzc, als in de wet bepaald, zijn aanspraken doot geldeit 
(I. M. 28; M.O. J68, 169); 

5. Concessies worden verleend door den Gou v.- 
Gencraal voor de winning van zoodanige dclf- stoffen, 
waarvan ten genoegen van don G.-G. wordt aangetoond, 
dat zij binnen het mijnvcld in een natuurlijkc afzetting 
voorkomcn, waaruit hare winning technisch mogelijk is, 
voor ten lioogsto 75 jaar (I. M. J 3) en voor ocn terrein 
groot ton hoogste 2000 HA. voor petroleum op Java, 
Madocra en Sumatra's Westkusl, 4000 HA. voor id. 
buiten die geweston en 1000 HA. voor and ere delfstoffen 
(I. M. 28; M.O. 172); 

6. Zooxvel vergunningen tot opsporing als daaruil 
voortvlociende concessies lot mijuont- ginning worden 
alechls verleend, reap, overge- dragen a an NcderJandcrs, 
aan iugezetenen van Nederland of van Ned.-Indie, dan 
wel aan ven- nootschappcn, gevestigd in Nederland of 
Ncd.- Indie, waarvan de meerderheid der bclieorende 
vennooten, der bestuurdere of/en Comniissaris- sen 
Nederlandcrs dan wel in Nederland of in 
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Ned.-Indie woonachtige ingozetei.en van Ncd.- Irdie 
moeten zijn. Niet in Ned.-Indie govestigdo porsoncn of 
vennootschappcn moeten aldaar bc- boorlijk zijn 
vertegonwoordigd. De verkregon rccliten vervallen van 
rechtswege, indicn do houder aiet mcer, en bij versterf 
indicn binnen zekeron termijn de rechtverkrijgcndcn nict 
vol- doen aan eveagenoemde vereischten (I. M. 4); 

7. Het concessierecht is eca onroerende zaak (I. M. 
18). Dczc zoowel a]s het recht op concessio zijn 
overdraagbaar, boboudens (voor het laatste) 
voorafgaande Regeeringstoestom ming (I. M 28,8; 18,1); 

8. De cigenaar van, of rechthebbende op den 
bovengrond is verplicht tijdelijk of voor goed afstand te 
doen van de gedeelten ervan, dio voor opsporingen of 
ontginning noodig zijn en kan daartoe eventueel worden 
gedwongen ； hij heeft echter natuurlijk rccht op 
volledige vergoeding van allo schaden, door de werkzaa 
mheden ver- oorzaakt (I. M. 9; J0,l; 21—24; M.O. 129—
160; 261—283); 

9. Zoowel vergunningbouders als concession arissen 
hebbon de vrije beschikking over de door de 
werkzaamheden verkregen delfstoffen, tenzij anderen 
daarop betere rechten kunnen doen gclden (I. M. 10,2; 
16,2); 

10. Er kan splitsing, vcrceniging en vorwisse- ling 
van concessieterreinen plaats hebben, doch alleen bij 
nieuwe concessieaktcn (I. M. 19); 

J1. Een conccssie kan geheel of gedceltehjk worden 
ingetrokken, hetzij op verzock, hetzij ambtshalve (I. M. 
38； 40); de conccssionaris kan van zijn rechtcn worden 
vervallen verklaard, indien hij onwillig of nalatig is (I. M. 
37); hij heeft echter beroep op de Kroon (I. M. 38); 

]2. Vcrlenging eencr concessie kan nict plaats hebbon; 
het Gouvcrnemcnt kan zich do ontginning voorbehouden, 
co verkrijgt in elk geval bij bet cindigen van den 
concessietormijn do voile cn vrije beschikking over het 
Diijuveld (I. M. 41). Intusschen kunnen tevoren aan den 
conccssionaris do voorwaarden worden medoge- dccld, 
waarop hij cen iiieuwe concessie kan ver- krijgcn (I. M. 
34) cn in verband daarmede moot hij zich gedurcnrlo de 
laatste drie conccssiojaren g<-<lrag<tn naar (lc 
voorschriftcn hem door den (；.-G. gegoven in het bclang 
van den gcleidelijkcn overgang dcr concessie in andcre 
handen (I. M. M)； 

13. Van cen vergunning tot opsporing moot worden 
beta aid cen jaadijksch va«t recht van 21/, cent per HA. 
cn con cijns van 4 % dcr bruto opbrengst voor zoo ver die 
hooger is dan / 5000 (].M 35,1 ； M.O. 309,4). Van con 
concessie wordt gchevon eon jaarlijkscb vast recht yan 
25 cent per HA. en eon cijns van 4% der bruto opbrengst 
(I. M. 35,2); 

14. Het Gouvernenient is bevoegd opsporin- gen cn 
ontginningen te doen plaats hebbon, waar dio nict in 
slrijd komon met aan opspoorders of con cession arissen 
verleendc rechten. Het kan to dien cindc of zclf 
opsporingen en ontginningen, oiKleriicnion, of met 
personen of vcnnootschap- pon, die voldoen aan het 
eerste lid van art. 4 dcr I. M., ovcrcenkomstcn aangaan, 
waarbij zij zich verbinden tot het ondornenien van 
ontginningen, <»f van opsporingen en ontginningen. 
Zoodanigo overeenkomsten worden niet geslotcn dan 
nadat daartoo tolkcnmale bij de wet machtiging is ver- 
leend (I. M. 5. a, in Ind. Stb. 1910 no. 588). 

Intusschcn nam, vooral sedert 1910, do drang naar mcer 
inkomsten voor den Staat nit den Indiachcn mijnbouw 
steeds toe, waarbij nog kwam, dat men eon te grooten cn 
ongcwcnschtcn invloed vreosde van buitenlandsch 
kapitaal. In do ccrste plaats wenschtc de Regccring 
zoovccl mogelijk do beschikking to behouden over de nog 
aanwozige fossielc brandstoffen (petroleum en kolcn), 
doeb ook andcre delfstoffen konden ondcr bijzonderc 
omstandigheden daarvoor in aan- merking komen 
(Handclingen Tweede Kamer, zitting 6 Mei 1913, biz, 
3111). In April 1913 wees dan ook de toenmaligo Minister 
van Kolonien den Gouverncur-Generaal op de 
wenschelijkhcid om, in afwachting van cen tc nemen 
definitieve beslissing, „zoovecl doenlijk tc voorkomen, dat 
aan nieuwe opsporingsvergunningen of aan ver- Jengingen 
van bestaande vergunningca rechten op concessie zouden 
worden ontlecnd." (Hande- lingen Tweede Kamer, zitting 
8 October 1915),/ De G.-G. deed daarna een aanschrijving 
richten tot de gewestclijko bestuurshoofden om, tenzij de 
aanwezigheid van petroleum en stcenkolen zeer 
onwaarschijnlijk zou zijn tc achten, alle aan- vragen om 
opsporingsvergunningen tot nader bericht in beraad te 
bouden. Een direct gevolg daarvan was, dat sedert 1 
Augustus 1913 prak- tisch geen enkele vergunning tot 
opsporing meer werd verleencl en dat men in versneld 
tempo zoovcel mogelijk do terreinen reserveerde, die 
goede kans boden op de aanwezigheid van fos- sielo 
brandstoffen (zie hierboven). 

Hot duurdo echtor tot 8 Juli 1916 totdat een 
wetsontwerp tot wijziging der Indischo Mijnwet de 
Tweede Kamcr bereikte (Gcdrukte Stukken no. 422). Die 
wijziging konit hoofdzakelijk ueer op coit vcrandcring van 
hot le lid van art. 1 dier wet; de daarin opgesomde 
delfstoffen worden gesplitst in 2 groepeu, waarvan de 
tweede de delfstoffen bevat, welker ontdekking geen recht 
gee ft op concessie; hiertoo zijn gcbracht le steen- en 
bruinkolen, 2e aardolie en gassen, 3e jodium. 
Daaronbovon kunnen terreinen worden gercser- veerd 
voor gouverncinontsondcrzoek naar be- paald aangewezen 
delfstoffen. Aangczien de Minister echtor van oordeel is, 
dat er geon sprako van zal kunnen zijn om allo opsporing 
en ontginning van kolen en aardolie aan het Land voor te 
behouden, worden vcrschillcnde middelen aangegovon om 
daarin te voorzicn. 

Dit wetsontwerp word uitvoerig besproken in de 
Novembcraflevcring 191G van do Economist (p. 795) 
door N. Wing Easton, in no. 53, 1916 van do Ingenicur (p. 
1031) door S. J. Ver macs cn in do Februariaflcvoring 1917 
van do Indische_ Gids door Reinior D. Vorbcok, ofschoon 
de laat- sto minder bet ontwerp zelf behandolt dan wol do 
strekking or van. Sedert verschenon het voor- looj)ig 
verslag cn de Moniorio van Ant woo rd. (Zic ook de 
opstellen in „dc Ingcnicur" van 1917 nos. 3, 6, 7, 10, 11, 
17, 22, 23, 25, 26, 44, 50, 51 en 1918 no. 1 ； benevons de 
praoadviozon, uitge- bracht in de Vcrceniging voor do 
Staathuishoud- kun de on do Statist iok door Dr. Ir. Th. van 
dcr Wacrdcn en Ir. Plate (1917) en voor do Eorsto Zuid-
Sumatra Confcrcntio door H. Philippi (1917)). 

D. Literatuur. a) In 1903 worden tor Landa- drukkorij 
to Batavia uitgegeven: „Voorschrif- ton tot uitvooring van 
hot K.- B. van 29 Juli 1899 no. 29 (Ind. Stb. no. 297). Decl 
I: Vorcischten, 
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waaraan . houders van niynconccssies moeten voldoen 
cn Deel II: R-egeling van de hcffing van vast recht en cijns 
van de bruto opbrengst van m ijnconcessies.,s 

b) In 1904/5 volgde: „Ontwcrp eener ordon- nant-ie 
tot uitvocrin g van de artt. 7 en 12 der Indisc he Mijnwet 
(Vcrgunningcn tot het doen van mijnbouwkundigo 
opsporingen)'' in 3 deelen. 

In de gcnoemde wcrken a) cn b) vindt inen een 
voiledig historisch overzicht van de bcraadsla- gingen in 
en buiten de Kamers over-, cn cen op- gaaf van de 
voornaamstc geschriften betreffende deze drie voorname 
onderwerpen ； in het eersto deol van b) daarenboven den 
tekst van de K.-B. en Ord. vanaf 1873, alsmede van een 
aantal bybladen en andere bescheiden betrekking heb- 
bende op de opsporingen t/m 1899. 

c) Vcrder werd, eveneens ter Landsdrukkorij, in 1905 
uitgegeven het ontwerp eener ordonnan- tie ter uitvoering 
der I. M. met een uitvoerige toelichting tot de artikelen, 
samengesteld door Mr. J. G. Pott. Dit ontwerp is bijna 
gelijkluidend met de in 1906 afgekondigde 
mijnordonnanlie. 

d) In 1907 verscheen bij G. C. T. van Dorp te 
Semararig;.. ,,Dc Indische jMijnverordeningen •(Indische 
Mijnwet en Mijnordonnantie)" voor de praktyk bewerkt 
door N. Wing Easton. 

N. W. E. 
MIJNWEZEN (DIENST VAN HET). A. Alge- meen. In 

1850 vertrokken do cerste 4 Gouverne- ments-
mijningenieurs 0. de Groot, 0. Huguenin, Liebert en 
Schreuder naar Indie, nadat zij aan de toenmalige 
Delftsche Akademie en in het buitenland voor die 
betrekking waren opge- leid； de eerste werd daarby 
tovens als chef aangewezen. Nadat in hetzelfde jaar de 
eersto „Begeling der ontginning van delfstoffen-be- 
vattende gronden in Ned.-Indie" was uitge- vaardigd, 
volgde bij K.B. van 3 Juli 1852 No 5 Ind. Stb. no. 37) de 
eerste organieke re gelin g van het mynwezen en bij K.B. 
van 13 Mei 1863 no. 15 (Ind. Stb. no. 63) de indeeling 
daarvan als een „Afdeeling Mijnwezenn bij de Directie der 
Burgerlijke Open bare Werken(*), waarbij het bleef tot 
het bij K.B. van 21 Sept. 1866 no. 66 (Ind. Stb. no. 127) 
bij het Departement van Onderwijs, Eeredienst en 
Nijvcrheid werd over- gebracht. Bij de instelling van het 
Departement van Gouvernementsbedrijven ging het Mijn- 
wezen daarbij over (Ind. Stb. 1907 no. 406 art. 2 sub. b). 

Na de afkondigihg der Indische Mijnwet en vooraJ der 
Mynordonnantie, waarbij aan don ,,Chef der afdeeling M
可nwezen" een veeloni- vattende en invloedrijke 
werkkring werd toege- kend, vond dit ook uitdrukking in 
zijn titel, die gewijzigd werd in dien van „Chef van het 
Mynvezen** (Ind. Stb. 1907 no. 59); de dienst zelf bleef 
echter een “afdeeling" van het Dept. 

B. Personecl. Bij G.B. van 31 Dec. 1873 no. 33 (Ind. 
Stb. no. 280) werd het corps ingenieurs voor de mijnen 
vastgesteld op 3 hoofdingenieurs en 12 ingenieurs van 
verschillende klassen. Dit aantal bleef organiek bestaan 
totdat bij de fegeling in Ind. Stb. 1910 no. 186 werd 
bepaald, dat de forxnatie van het personeel bij het mijn- 
wezen in verband met de behoefte jaarlijks bij de 
begrooting zal worden geregeld. Deze bepaling 

*) De tin winning op Banka was hierin niet 
begrepen (zie hierachter sub 0. a. 4). 

heeftdus ook betrekking op het ovorigo personeel van 
opzieners, boormeosters, topografen, e.a., waarvan het 
aantal hcrhaaldclijk gewijzigd was (zie de opgaaf der 
staatsbladen in laatstgenoemd Stb.) 

Bij Ind. Stb. 1912 no. 554 werd vastgesteld eon 
reorganisatio van het personeel, voornamelijk een 
regcliiigder bezoldiging, en waarbij tevens de indeeling in 
klassen voor de ingenieurs, opzioners en boormeesters 
werd afgeschaft. De verschillende daarbij ingetrokken 
besluiten worden idle opgegeven. Bij Ind. Stb. 1913 No. 3 
we rd on de rangen en do bezoldiging gorogeld van het ad- 
ministratief porsoneel, werkzaam op het Hoofd- burcau 
van het inijnwezen. 

De voorwaarden van benoembaarheid tot aspi- rant-
ingenieur der mijnen werden oorspronkelijk vastgesteld bij 
Ind. Stb. 1866 no. 22; deze rang werd afgeschaft bij Ind. 
Stb. 1873 no. 280, daarna was de laagste rang dus die van 
ingeniour dor 3c klasse. Een nieuwe regeling voor de 
benoembaarheid tot in genie ur bij het mijnwezen en 
betreffende de uitzending van zoodanig personecl uit 
Nederland werd afgekondigd bij Ind. Stb. 1893 no. 223, 
welke in verband met do voran- dering der Polytechnische 
School in de Techni- sche Hoogeschool werd ingetrokken 
en vervan- gen door Ind. Stb. 1910 no. 232, nader 
gewijzigd bij Ind. Stb. 1914 no. 434. 

De voorwaarden van benoembaarheid tot 
onderopziener, opziener, hoofdopziener, boor- meester, 
lioofdboormeester, topograaf werden, met intrekking der 
vroegere bepalingen, vastgesteld bij Ind. Stb. 1914 no. 707 
(hierbij ook nieuwe examenprogramnia^). Een aanvulling 
van den staat der bezoldigingen (1912) werd gegeven bij 
Ind. Stb. 1914 no. 34 ten gevolge van de in-dienst-stelling 
van een accountant en een arc hi varis, en bij Ind. Stb. 1916 
no. 166 (chef van het kaarten bureau). 

Als regel is aan gen omen, dat de ingenieurs een 
diploma van mijningenieur moeten bezitten, verkregen te 
Delft. Even we 1 was recdH sedort 1867 (Ind. Stb. no. 31) 
de mogelijkheid geopend om ook ingenieurs met 
buitenlandscli diploma in tijdelijken dienst te nemen, die 
na aflogging van een aanvullingsexamen eventucel in 
vaster dienst zouden kunnen overgaan (Ind. Stb. 1873 no. 
280) hetgecn, voor zoo ver dien overgang be- troft, echter 
nog niet plaats had. Bij Ind. Stb. 1914 no. 434 werd art. 1 
van Ind. Stb. ] 910 no. 232 in zooverre gewijzigd, dat 
bchalvc cen DeiftscJi diploma ook oeu „daannodo gelijk- 
waardign buitenlandsch diploma den bezitter voor het 
dadelijjc in vaston dienst treden in aanmerking brengt. 
Nadcre wijzigingen werden aangcbracht bij Ind. Stb. J916 
nos. 265, 6G3 en 664. 

Met do uitbreiding van den werkkring, zoowcl door het 
in working treden der nieuwe mijnveror- deningen als door 
de nieuwe jnijnbouwj)oHliek der rcgeering (zie bij 
MIJNWETGEVING) ging een uitbreiding van het person 
eel gepaard en volgens het Koi. Verslag van 1915 bestond 
op 1 Juli van dat jaar het ingcnieursperHoneel uit: den Ohef 
van het Mijnwezen, 3 hoofdingenieurs en 33 ingenieurs in 
vasten-, 20 ingenieurs en 5 geologen in tijdelijken dienst, 
terwijl 7 ingenieurs voor memorie werden gevoerd 
(gedelachecrd bij do Ombilin- en Poeloe Laut-mijnen en 
by het Gymnasium Willem III); het verderc technischo 
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porsoneel (ongerekond Ombilin, Poeloe Laut en Banka) 
bestond op dion datum uit 3 topografen, 1 teokenaar, 2 
hoofdopzieners, 7 opzicnors, 3 ondcropzieners, 1 
hoofdboormeester on 11 boormeesters in vasten-, on 1 
topograaf, 1 hoofd- opziener, 3 onderopzieners on 8 
boormeesters in tijdelijken dionst. Het lioofdbureau van 
hot Mijnwezen omvat tcgenwoordig de volgonde 
afdeelingen: I. Mijninspectie en Oyns； II 
Grondpeilwezon ； III Mijnbouwkundige ondor- 
zoekingen, Gcologische opnemingen, Beheor der 
verzamelingen, Laboratorium, Redactie van het Jaarboek; 
IV Mijnverordeningon ； V. Tech- nische zaken en 
Teekenkamer； VI. Algemeene zaken, Porsoneel, 
Archief en Expeditie. 

0. Werlckring. De dienst van het Mijnwezen omvat 
sedert 1873 (Ind. Stb. no. 280): a) De loiding en, waar 
noodig, het behecr van 's Gou- vernemcnts ontginningen 
en delfstoffen. 6) Het van Gouvernemcntswegc in het 
belang der algemeene veiligheid en van den fiscus 
houdon van toezicht over alle ontginningen van delf-
stoffen bevattende gronden en daaruit voort- vloeiende 
fabriekmatige inrichtingen. c.) Het openbaar ma ken van 
alles wat op het gebied der geologic, motallurgie en 
mijnbouw voor de Industrie en de wetenschap van belang 
is. d.) Het uitvoeren van eene gelcidelijke geologische 
opneming van de Nedcriandsche Oost-Indische 
bezittingen. e.) Het uitvoeren van de onder- zoekingen 
van mijnbouwkundigen aard, die door den Gouv. 
Generaal noodig worden ge- acht. /.) Het uitvoeren van 
mineralogisch-schei- kundige cn metallurgische 
onderzoekingen. g.) De dienst van het grondpeilwezen. 

Sub. a.) 1. Van do stecnkolen-ontginning Oranje 
Nassau te Pengaron (zie bij KOLEN) had het mijnwezen 
inderdaad de leiding (Ind. Stb. 1855 no. 9; 1873 no. 136); 
het toezicht be- rustte bij den resident. 

2. Met de Ombilin-mjjnen heeft het mijnwezen 
alleen directe bemoeienis gehad bij de voor- bcreiding tot 
de ontginning； toen het ontgin- ningsstadium was 
ingetreden, word de Hoofd- ingenieur Chef van den 
dienst der Staatsspoor- wegen cn der Kolonontginning ter 
Sumatra's Wcstkust tevens chef van deze Jaatste, wat de 
ontginning, hot transport en den verkoop be- trof (zic 
dicns instructie, vastgcsteld bij G. B. 29 Aug, 1892 no. 
12, Bijbl. 4698, aangevuld en gcwijzigd in Bij bl. 6976, 
7061 en 7729) on bleef de Chef dor afdceling Mijnwezen 
sedert buiten clke directc aanrakxng daarmede. 
Intusschon werden in zooverro do roJlen oingckeerd, dat 
in 1911 eon hoofdingonieur van het mijnwezen we rd 
belast met de betrekkiug van Chof van Exploitatie van 
den Sumatra-Staatsspoorwcg en de Ombilinmijnen, 
tcrwijl de hooger genoemdo betrekking onvervuld blccf. 

3. De Poeloe Laut-kolonmijn, die 1 Oct. 1913 door 
het Gouv. word aungokocht, schijnt onder loiding en 
behcer van don Chef van het Mijn- wczon to staan, 
altliaiiH con Speciale instructio voor don Chef der 
ontginning (zooals by do Ombilin, zio hierboven) we rd 
nergens aangc- troffen. 

4. Reeds bij Ind. Stb. 1832 no. 45 we rd vast- gostold 
een Reglement op hot boheor der tin- winning op Banka, 
dat met allo wijzigingen t/m 1874 te vinden is in 
Boudcwijnse en van Soest, de Indo-Nedcrl. wetgeving, 
dl. I. biz. 777—787. 

De resident had het oppcrtoezicht, de leiding en hot 
boheor der ontginning； hij we rd daarin bijgestaan door 
administratcurs, die technisch nict of niet voldocnde 
onderlegd waren. Bij G. B. van 12 Juli 1880 no. 12 (Jaarb. 
Mijnw. 1882. II. 236) kwam con “voorloopig" roglement 
tot stand, rogolcndo do verhouding van den 
Eerstaanwozend mijningonieur tot het Gewes- telijk 
bestuur in zake de tinexploitatie, waarb^ duidelijk we rd 
uitgesproken, dat de eerste alleen ,,afdeelingschef" is, 
doch waarbij de dienst van het mijnwozen speciaal 
aangewezen word om den resident voortelichten. In 1884 
ging men eon stap verder en word de leiding der 
ontginning, onder toezicht van den resident, overgedragen 
op de ambtenaren van het mijnwezen, die dus als 
zoodanig onder de recht- streeksche bevelen van het 
bestuurshoofd stonden. 

Het ondorzoek „naar het delfsffbffclijk produc- tief 
vermogen", zooals het officieel genoemd werd, dus het 
afboren der daarvoor geschikt geachte terreinen (zie bij 
TIN) geschiedde echter sedert het G.B. van 5 Mei 1853 
No. 2 door het mijnwezon, d.w.z. onder toezicht van Bata-
via, doch met zelfstandige leiding door den E.a. 
mijningenieur op Banka, buiten directe bemoeienis van 
den resident. Er was dus een dualistische toestand 
aanwezig, waaraan de Regeering bij G.B. van 4 Oct. 1889 
no. 20 een einde maakte, door ook dit ondorzoek onder de 
bevelen van den resident to stellen. Sedort dieh had de 
Chef der afdeeling Mijnwezen geen directe aanraking 
meer mot Banka, al werd door de Regeering nu en dan 
zijn ad vies gevraagd. Deze toestand word geconsolideord 
in het Algemeen Reglement voor de tin winning op Banka 
van Ind. Stb. 1891 no. 134, dat gewijzigd en aangevuld 
werd eerst bij Ind. Stb. 1905 nos. 191 en 455 en Ind. Stb. 
1906 no. 493, terwijl een belangrijke aan- vulling tot stand 
kwam by Ind. Stb. 1908 no. 624 in dien zin ,dat de 
inogeljjkheid werd open- gesteld om de tin winning op 
Banka rechtstreeks in eigen beheer door het 
Gouverncment te doen plaats hob ben (zie ook Ind. Stb. 
1911 no. 372 en 1914 no. 381). 

Word door de beslissing der Rogeering wrijving 
tusschen de beide dicnsten vermeden, toch bleek, mode 
door de groote uitbreiding, die de machinale 
hulpmiddclen voor de ontginning moesten onder- gaan, 
dat do keuze van een niot-techiiikus aan het hoofd van een 
zoo belangryken technischen dienst geon gelukkigo was. 
In 1910 werd dus bij wijzc van proof do E.a. 
mijningenieur tijdelijk bolast met do functien van resident 
en bij Ind. Stb. 1912 no. 556 (waarvan art. 2 en 3 in 
working zijn getreden op 25 Aug. 1913, Ind. Stb. van dat 
jaar no. 535) werd tot volledige scheiding van bestuur en 
tcchnisch bedrijf overgegaan en bepaald, dat de bij 
vroegero verordeningen, besluiten en voorschriften aan 
don Resident van Banka en Ondorhoorighedcn 
toogekendo bevoogdheden inet betrekking tot do tin 
winning op dat eiland en hot daarbij werkzamo personeel, 
zijn overgegaan op den Ohef der Banka-tinwinning, 
welke titel aan den vroegeron E.a. mijningenieur werd 
toegekond, on wiens instructio opgenomen is in Bijblad 
8300 (gcwijzigd Bijbl. 8510). Een rcgeling der 
bczoldigingcn word vastgcsteld bij Ind. Stb. 1912 no. 555, 
waarbij tovens aan den resident, als standplaats werd 
aangewezen Pangkal Pinang 
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in plaats van Muntok. Dit Staatsblad word ge- wijzigd, 
resp. aangovuld bij Ind. Stb. 1914 no. 619; Ind. Stb. 1915 
nos. 30, 75, 453, 484, 511, 676, 733; Ind. Stb. 1916 no. 
345. 

Sub. &). Een geregcld technisch toezicht over de 
mijnontginningen, zoowel van de Staats- als van de 
particulierc-, had tot in de allerlaatste jaren nooit pla&ts. 
Wcl was ecn der mijningc- nieurs (gewoonlijk do Ohef 
dcr afd. Mijnwezcn) Regeeringscommissaris bij de 
Billiton Mij. en weMen daarheen en ook naar Banka met 
langor of kortcr tusschcnpoozen inspectiereizen ge- 
maakt, doch daarbij bleef het. In de eerste 10 jaren der 
Ombilin -ontginning we rd door de Chefs daarvan de 
zending van een buiten het person eel staand ingenieur 
steeds tegcngcliouden en eerst bij G.B. van 16 Dec. 1902 
no. 25 (Bijbl. 5815) werd een janrlijksche inspectie der 
Ombi- lin-ontginning bevolen; de eerste werd 1904 
uitgevoerd, doffh een geregeldo herhaling had, voor 
zoover bekend, niet plaats. 

Wat de particuliere ontginningen betreft werd alleen, 
naar mate van de behoefte, een der mijningenieurs belast 
met een verificatie der Werk- en Productiestaten (art. 9 
van Ind. Stb. 1874 no. 128), doch de eerste terrein-
inspectie had plaats krachtens G.B. van 11 Jan. 1904 no. 
14 en werd in de jaren 1904/6 uitgevoerd. Ook daama 
echter werd geen verder voortdurend toezicht 
uitgeoefend, ofschoon op 1 Mei 1907 de Mijnordonnantie 
in werking trad, waarbij in Titel X, Hoofdstuk I een dienst 
der mijninspectie werd ingesteld. Wei werd van tijd tot 
tijd een der ingenieurs belast met een bijzondere inspectie 
en werden ook de Noord-Celebes-ontginningen door een 
ingenieur bezocht, doch het duurde tot 1914 vo ord at in 
Ind. Stb. no. 689 ten aanzien der mijninspectie algemeene 
regelen werden gegeven. 

Sub. c) De mededeelingen der werkzaamhcden van 
het Mijnwezen zijn te vinden 1. als Losse Berichten in 
eenige Javaschc Co u ran ten uit de jaren 1851/4, benevens 
als rapporten en berichten gepubliceerd in het 
Natuurkundig Tijdschrift van Ned.-Indie (zie de opgaaf in 
Jaarb. Mijnw. 1873. II. 174); 2. als Maand verslagen in de 
Jav. Ct. van 1854/68; 3. als Kwartaalverslagen van af het 
le kw. 1869 t/m het 3e kw. 1910 en wel als gewoon 
bijvoegsel t/m het 1c kw. 1890, da am a in brochurevorm; 
sedert is deze soort van uitgavo gestaakt (zie nadere 
details hicrover in het le Vervolg der opgave van de 
geschriftcn^, over geologie en mijnbouw in Ned. O-Indie 
door Dr. R.D.M. Verbeek op biz. 295/300 van Deel I der 
Verhandelingen v/h Geologisch Mijnbouwkundig 
Genootschap voor Nederland en Kolojiien, Geologischo 
Sectie) ; 4. vanaf 1872 wordt verder uitgegeven een 
Jaarboek van het Mijnwezen in Ned.-Indie, waarin de 
verrichtingen dor mijnin- genieurs worden opgenomen en 
tevens de meesto Jaarverslagen van het mijnwezeri, die 
overigons ook te vinden zijn in de Koloniale Verslagen. 
5. Buiten het Jaarboek werden nog uitgegeven: in 1883 
de Topografische on Geologische be- schrijving van een 
gedeelte van Sumatra's Westkust, door R.D.M. Verbeek; 
in 1884/5 Krakatau, door R.D.M. Verbeek, deel I en II 
(HoU. en Fransche uitg.); in 1896 Geologischo 
Beschrijving van Java en Madoera door Dr. R.D.M. 
Verbeek en R. Fennema, 2 dl. (Holl, en Fransche uitg,); 
eenige brochures over ver- schillende onderwerpen van 
actueel belang als 

extra-bijlagcn der Jav. Ct. Tevons verschoen van de bcido 
werken van Dr. Verbeek: Gcologi- sche Beschrijving van 
Ambon (1905) en Moluk- ken Verslag (1908), die in het 
Jaarboek werden opgenomen, een afzonderlijkc editic in 
de Fran- sche taal. 

Sub. d) Met cen, naar een vast, stelscl opgozette 
geologischo opneming van Ned.-Indie is nog geen begin 
gemaakt. To ch is reeds een niet on- aanzienlijk gedeelte 
van Indie, wat men zou kun- nen noemen, geologisch 
verkend, waaraan ook door veel onderzoekers buiton het 
mijnwezen is inedegewerkt. Dit blijkt wel het best uit de 
eerste Geologische Schetskaart van den Archipel in 1914, 
samengesteld door den mijningenieur 
E. O. Abendanon, uitgegeven door het Kon. 
Ned. Aardrijksk. Gen. en gedrukt bij J. Smulders & Co in 
don Haag. Zie over de resultaten dier onderzocltin gen-

""bij GEOLOGIE. 
Sub. e) Deze zijn zoo goed als alle uitvoerig 

beschreven in het Jaarboek v/h Mijnwezen (zie de daarop 
gomaakte registers, loopende tot 1899). Voor de van 
Gouvernementswege uitge- voerde exploraties in verband 
met Ind. Stb. 1910 no. 588 (zie bij MIJNWETGEVING) is 
in dclaat- ste jaren eeft uitgebreid personeel aangewezen, 
waaronder ook geologen ； sedert 1909 is een af- deeling 
van het hoofdbureau van het mijnwezen gecreeerd, aan 
welks hoofd een der ingenieurs staat met den titel van Ohef 
der Mijnbouwkun- dige opsporingen. Over de 
verrichtingen vindt men een en ander in de Koloniale 
Verslagen en in de Jaarboeken van het Mijnwezen. 

Sub. /) De betrekking van Chef van het mineralogisch-
scheikundig laboratorium, die in 1873 was ingesteld, doch 
sedert 1877 onvervuld was gebleven, werd bij Ind. Stb. 
1882 no. 63 ingc- trokken. Sedert werden de daaraan 
verbonden werkzaamheden eerst door een der leeraren aan 
het Gymnasium Willem III, later meestal door de 
mijningenieurs zdf verricht. Do resultaten werden geregeld 
in de Kwartaalverslagen en in de Jaarboeken open baar 
gemaakt. 

Sub. g) Zie hiprover bij ARTESISOJIE PUTTEN. ，
"， 

Afgesloten uit. 1916。 水L W. E. 
MYRICA JAVANICA BL, fum. Myricuceuc. 

Mangkoan, Pitjisan, Wocroo Ketck (JAV.). Kleine boom, 
ver want met de Europoescho Gagel, in Java in het Westen 
in do hoogero bergstreken, De plant wordt aanbevolen 
voor reboisatic van kale berghcllingcn. Het hout is in 
bergstreken cen zeer gczocht brandhout. Do vruchteji zijn 
ect baar.x

Z/ , 
MYRISTICA. Plan ten g0^J a c hi d4r Myristica- ceecn 

met een groot aantai soorten in Zuid- en Zuid-Oost-Azie, 
mecst klcine boo men groene, ecnslachtigc blocmen en 
openspj-ingenii c vruchtcn. J3ckcnd is Myristica fragra-
ns, de Noteniuskaat (Zic aklaar), doch. ook andcro soorten 
hebben eenig nut, zooaJs M. argenlea Warb. de 
Papoeanoot of Wilde Jioot van Nieuw- Guinea, die door 
de Pupoc&'s in Z.-West-Nicuw- Guinea in in of meet 
wordt aangepJant voor den uitvoer. Zoowel foclic als noot 
hebben belang- rijk geringer waardc dan de Banda-nool. 
Een and ere soort, M. falua, van de Molukkcn, heeft in het 
gchecl geen waarde als specerij, doch de zaden zijn als pala 
laki-laki op Java bij do medic ij n handelaren te ki'ijgen. 
VennoedcJijk wordt thans algemeon M. argenlea ondcr 
(lien naam 
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verkocht. Nog een paar and ere soorton uit hot Oosten van 
den Archipel hebbon waardo als spccerij, doch komon to 
weinig in don hande】. 

MYRMECODIA. Zio MYBMECOPHILIE. 
MYRMECOPHILIE. Zoo wordt genoemd hot 

verschijnsel van het samenloven van plantcn met mieren, 
waarbij in vele gevallen do plant do mior niet alleen tot 
woning dient, maar bovendien ook andere voordeelen 
biedt, bv. voedsol lovert. Om een plant myrmccophiel te 
noomcn stelt men in den regcl als eisch, dat do plant 
bijzondere kenmerkon bezit, die als adap- taties aan hot 
samenleven mot mieren zijn te bcschouwen. M. komt bij 
een groot aantal tropische plantenfamilies voor en is in alle 
dee- len der wercld bekend. Van de indo-maleische 
myrmecophile planton beschrijft Rumphius roeds 
Myrmecodia en Hydnophytum. Later heeft Bec- cari 
(Malcsia II, 1889) cen aantal vormen n'ader bestudeerd. 
Clerodendron fistulosum op Borneo en Clerodendron 
myrmecophilum hebben hollo takken, waarin steeds 
mieren leven. Bovendien hebbon de bladoren aan de 
onderzijde talrijke honingorganon, die de mieren zouden 
voeden. Bij con groot aantal andoro plantcn, die geregeld 
mieren herbergen, heeft men cchter verder geen 
bijzondere inrichtingen kunnen aantoonen, die wcrkclijk 
op aanpassingen aan het leven met micron tczamcn. 
duiden, zoodat men ze nict als typisch myrmecophiel kan 
beschouwcn. Een zeer bijzonder belang hebbon echter do 
beido geslachten Myrmecodia en Hydnophytum, bcide 
epihytische Rubiaceeen met knolvormige sten- geldoclen, 
bij Hydnophytum glad en mot bebla- derde stengels bezet, 
bij Myrmecodia echter buitengewoon groot en bezet met 
dorcus, ter- wijl do dikke, vleezigo stengels cen krachtige 
groep van bladeren aan den top dragon. In be ide gevallen 
zijn de knollen van binnon voorzien van con labyrinth van 
gangen on holten, dio door mieren bewoond worden. Deze 
gangen zijn cchter niet door de mieren zclf gcgraven, daar 
zc, zo<ials Treub heeft aangetoond, zich ook ontwikkelen, 
als men van kiemplantcn do micri'n zorgvuldig vcrwijderd 
houdt. Eorder hobbcn dc gangen do bctockonis van eon 
wator- rcsorvoir. Myrmecodia^ on Hydrophytum's kan 
men in <lon goheelen Archipel cpiphytisch in boomcn 
vinden, zoowcl in hot lage land als in <l'i bergstreken, In 
Nicuw-Guinea komt Myr- inccodia nog tot op 3600 M. 
voor, op vcle plaat- «en, waar op do bergon boomgroei 
ontbreekt, g roe it do plant ook zoer goed op de Iago 
struik- jes, dio <lcn bod o in bodekkon. Ecn andoro vorm, 
waarondor jnynnocophilio zich voor- doet, is het 
aanwozig zijn van zg. cxlraflorale ncctaricu, d. z. 
houingklicren, die nict i n, (loch b u i ten do bloom 
voorkojnen, bv. op stengels of bladeren. Men heeft (lit 
vuak zoo willcn uitlcggen, dal do jnieren, did de zocto 
honing graag opzooken, dezo niot opzoeken in do 
blocmen, wuur zo de insekten zouden verjagen, welk(; bij 
hun bozock in do bloein voor do be- Hluiving jnoolon 
zorgen, doch de gomakkclijker boroikbarc honing buiten 
do blocm zoudon preforeoren. De cxlraflorale nectarien 
zoudon dus do mieren (on ook andere insckten, dio bij do 
bostuiving geon rol spolon), van do blocmoix afhoudon. 
Bovendien zoudon do micron bij hun bezock nan do 
nectarien andoro, voor de plant schadolijke insoctcn 
wogjagen. Movr. Niouwen- 

huis liooft cchter speciaal voor Indische plan- ton 
aangotoond, dat dezo theorie geheel onhoud- baar is, 
zoodat hot aantal echte myrmecophile plantcn in trop. 
Azie zeer gering is. .i： 

MYROBALANEN. De vruchten" van ccnigo soorten 
Indische boomcn uit het geslacht Termi- nalia, fam. 
Gombretaceae. De meest bekendo soort, nl. do gele myro 
balaan, langwerpig, ei- vormig of peervormig, ictwat 
vijfkantig, 2—3 cM. dik en 3—6 c.M. lang, komt van 
Terminalia Chebula Retz.; om. het hoog looistofgehalto 
(tot 45 %) dienen myrobalanen in Indische landen, en ook 
wel in Europa, als voortreffelijk samen- trekkend 
geneesmiddel bij diarrhoea, en vormen zij nog steeds een 
zeer belangrijk looi- en verfmiddel, dat vooral van Eng.-
Indie (Bombay) wordt uitgevoerd. Van de Terminalia 
soorten uit onzen archipel leveren er slechts tweo 
myrobalanen, namclijk de djaha (JAV.), Terminalia 
belerica en de djaha keling (JAV.). T. Teys- mannii. De 
gedroogde en ontpitte djaha-vrucht heot djahalawc of 
djalawo en wordt onder dien naam op den pasar verkocht 
； zij dient voor do ververij en de looierij. De djaha keling 
is minder gczocht en goedkooper; men gebruikt haar 
hoofd- zakelijk als medieijn. Van geheel andere herkomst 
waren de in de oudheid gebruikelijke Egyptische myro-
balancn, nl. de vruchten van Balanites; ook do geenszins 
adstringeerendo Syrische prui- men (,,mira,bcllen'') 
worden als myrobalanen aan- geduid, zoo ook do zacht 
laxcerende vruchtjes van Phyllanthus Emblica Gacrtn. 
(Zie aldaar). 

MYROXYLON BALSAMUM Harms. Fam. Le- 
guminoaae. Boom uit Centraal-Amerika en het N. van 
Zuid-Amerika, waarvan twee varie- teiten voorkomen. De 
cone levert de Tolubalsem, do andero de Pcrubalsem. 
Beide soorten zijn in don cultuurtuin te Buiteuzorg 
gekweekt, doch hot is niet golukt, zelfs bij oude exempla- 
ron, uit don stain een eonigszins groote hoeveel- hoid 
balsem te vcrkrijgen. Vermoedelijk ge- dragon do planten 
zich in Indie anders dan in hun vadcrland. 

MYRRHA. Ecne aromatisch-bittere gombars, dio vloeit 
uit den stam van Balsamea Myrrha Engl., fam. 
Burseraceae, eon kleinen boom der Noordoostkust van 
Afrika. Zij wordt door do Somali's ingezameld en van 
Aden naar Europa en Indio verschccpt. De myrrha bestaat 
uit 40— 67% go in, 27—35% hars en 2—8% vluchtige 
olio. Haar overoud gebruik als wicrook on medi- cijii is 
ook in Oostersche landcn bekend. 

De hoofdmarkt van myrrha is Britsch-Indie, waur het 
ondor don naam Bandor Karam verhand eld wordt, en 
deels naar Europa, deels naar China gaat; men kan dus do 
myrrha ook vorwachton ondor do aromaton, die door de 
Chi- ncezon op Java wortlen ingevocrcl. 

MIJTEN (Acarina). Ordo van kleine, ongo- vlougclde, 
golccdpootigo dieren, die gowoonlijk tot do Spinnen (Zic 
aldaar) gerokond worden, maar zich onderscheidcn door 
hot ontbreken van con insnooring tusschon kopborststuk 
en achtor- lijf. Bovendien ondergaan zij bij hunno ontwik- 
keling van ei tot goslachtsrijp dicr eone onvolko- mene 
gedaantoverwisseling, daar bij de jongo lar- ven het 
tweedo paar pooton nog ontbreokt en de volkomon 
toestand dikwijls oorst na een rustend stadium wordt 
boreikt. Do monddeolen bestaan uit tweo paar ledoinaten, 
on zijn bijtend of zui- gend; do adcmhaling goschicdt door 
trachceen of 
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door de huid. De gcslachtcn zijn gcscheiden. Volo 
soorten zijn gedurendo hun goheele leven of sleohts als 
larven parasitisch, andcro voedon zich met 
plantenstoffen, zoowol levende als doodo. Do grootste 
vormcn vindt men onder de Token (Ixodidae), die op 
gras of takken zitten tc wach- ten op een prooi 
(zoogdieron, vogels, slangen), in wiens huid zij zich 
met hunne monddeelen vast- h&ken on boren, om zich 
dan (ten minste de wijfjes) zoo vol bloed to zuigen, dat 
zij meer dan tienmaal hun oorspronkelijken 
liohaamsomvang kunnen bereiken. Vooral honden 
hebben in Indie veel van teken te lijden, die zich 
tusschen hunno teenen nestelen. Het beste middel om 
de para- siet-en to verwijderen, is benzine. Ook 
tabakssap kan dienen. Uitrukken is verkeerd, daar de 
zuigsnuit met zijn weerhaken in- het wondje blijft 
zitten. 

Tot de mijten, die met het bloote oog haast niet te 
onderscheiden zijn, behooren do Schurftmijten 
(Sarcoptidae) van gedron- gen lichaamsvorxn, met 
borstels aan lijf en pooten, de oorzaak der schurftziekte 
bij menschen en andere zoogdieren. De jongen graven 
korte gangen in de huid, die zij spoedig weer vorlaten, 
de bevruchte wijfjes langere (1 c.m.)> die zij met hare 
eieren en uitwerpselen vullen, en in wier blinde uiteinde 
zij sterven. Tot een andere familie 

(Demodicidae) bohooren de haarzak-mijten, 
niikroskopische, wornivormige diertjes, die in de 
smeerklieren der haren parasiteeren. Zij ver- oorzaken 
huiduitslag bij honden, varkens, katten, schapon, 
runderen, soms ook bij monschen. 

And ore mij ton zijn oorzaak van ziekelijke uit- 
wassen en misvormingen aan de pooten van hoonders 
(kalkpooten, hoonder-elephantiasis). 

Als uitwendigo, bowegelijke parasieten komen mijten 
[Dermanyssidae) voor op vogels on Thrombididae op 
zoogdieren. 

Onder de van plantenstoffen levende zijn vooral de 
galmijten (Phytoptidae) van belang, omdat zij ziekten 
aan gewassen kunnen veroorzaken. 

Ook in levensmiddelen treden my ten soms in 
ontzaglijk aantal op. Het meest bekend is de kaasmijt 
(Tyroglyphus siro). 

Vooral op Nieuw-Guinea zijn zeor kleine, roodachtige 
Thrombidium-larven dikwijls uiterst lastig en moeilijk te 
verdr日ven. Zij nestelen zich vooral op do beenen (zie A. 
0. Oudemans, Nieuw Guinea V. 1906 p. 148一161)； In 
de reisbe- schrijvingen zijn zij soms met kleine stekendc 
muggen verward (A. 0. Oudemans, Entom. Berichten III, 
1913' p. 333). 

De op kevers dikwijls aanwezige Gamasidae zijn 
geen eigenlijke parasieten, maar gebruiken deze kevers 
slechts als vervoermiddel. 



 

 
Wa-nneer wy denken oon de geeman- 

cipeerde vrouw van Java, dan zijn wij, 
hier in Holland, vaak te veel geneigd 
va^st te blijven haken acm den bekenden 
naain van Kartini, de Javaansche regen. 
tendochter. 

Kartini een so dale figuur, geen 
politi-eke; ay kon de voile Nederlan-d^che 
sympathie hebben, want 麹 belichaamde 
in geen enkel opzicht een gevaar voor 
onze koloniftle macht. Maar... Kartini 
stierf bijna een halve eeuw gcleden en 
in deze halve eeuw is er wel zoo het een 
en under(jcf/rocid in de geesten op Java. 
Vcel meer, (Um velen van ons zich reali- 
scerdcn; de huidif/e crisis is daarvan de 
Bchokkctulc revclatie. En toch waren de 
symptomen van deze rijping voorhanden, 
allccn ... toy h-adden er meestal te wei- 
niff aandacht voor. Zoo blcef bijvoorbecld 
de Javaansche tendens-roman ,,Buiten 
het GarecV', in het Nedcrland^ch ge- 

schrevcn door de schryfster Soev^arsih 
Djojopoespito, (en ingeleid door E, Du 
Perron) vrywel onopgemerkt. Geheel ten 
onrechte en zeer tot ons nadeel zagen wjj 
I dezc tweede Javaansche vrouwenfiguur 
over het hoofd. 

Tusschen Kartini en Soewarsih ligt 
met alleen de evohitie van de Javaansche 
I vrouw, maar ook een groot, rijp gewor- 
j den koloniaal conflict. Voor Kartini 
j vormden de intellectucele scholing van 
•I het Javaansche meisje, de wye huwe- 
| Hjkskeuzc en het de facto monogame hu- 
l welijk, het eindpunt van haar idealistisch 
j Blreven. Voor Soewarsih echter vormde 
:dit alles het beginpunt, de snciale basis, 
j waaruit de groote politieke strijd 
u het koloniale regime kon 
g mgezet. 
g Reeds het kindermilleu van Soewarsih j 帖
膈el anders getint dan dat van Kar. 

tint. Groeide Kartini op te midden 
van de starre Midden-J avaansche 
traditie, Soewarsih^ kindertijd lag 
in de zooveel vryer en vrymoediffer 
wereld van West-Java, waar de Soe- 
daneezen wonen, die minder con- 
ventioneel zyn dan de Javanen. Zoowel 
dus door hetgeen Kartini voor hoar 
snifters had bereikt, dis door een daad- 
werkelijke vrijer atmo^feer, kon Boe-, 
warsih opgroeien tot de strijdbare vrouw, 
die XV)later werd. Het schcolgaan was 
al geen conventioneel probleem nteer, zij 
bezocht niet alleen de lagere school, 
maar ook de kweekschool te Soerabaja, 
waar xy haar acts lager onderwijs 
haalde. Daarna trouwde Soewarsih met 
Raden Djojopoespito, een vurigy na- 
tionalist. Van dit moment af wordt 
haar leven door de politiek over- 
heerscht. Lang niet altijd tot haar per- 
soonlijk geluk of uitsluitend volgens haar 
innigste verlangen-s — dit weten wy uit 
haar boek, dat veel autobiografische ge- 
gevens bevat. Want onder aUes door 
blijft Soewarsih, hoe geemancipeerd, ook, 
toch voordl vrouw, een vrouw, voor 
liefde, huiselyke vrede en geluk dikwijls 
waardevoUer zij-n dan de groote yolitieke 
strijd. Het is haar standvastige Uefde 
voor haar man, die van haar een pion 
maakt op het schaakbord van dezen 
strijd. 

De tyden zyn vol politieke span- 
ningen, wij schrijven 1933, de strijd 
der J avaansche nationalisten begint 
zich al duidelijk af te teekenen en 
Soekamo inspireert reeds velen. Een 
uterk wapen wordt gezien in de scholing 
van het Javaansche volk. Het Gouverne- 
ment geeft wel scholen, maar volgens de 
natiomdisten niet voldoetuie. Zy beslui- 
tcn tot het oprichten der z.g. Wilde 
Scholen^, inheemsche scholen buiten het - 
re(/eerings-initiatief. Elke nationalist, die 
zich capabel acht, mag onderricht ge・ 
ven. Zoo warden Soewarsih en haar man 
clandestiene leerkrachten, })buiten het 
gar eel13. Het blykt het zware, vaak te- 
leurstellende bestaan van idealistische 
rcvolutionnairen, vol bitterheden en 
niaterieele kommer. Maar hoe vaak ook belaagd, Soezcarsih houdt stand. Ondanks 
het scherpe politioneele to^zicht van het 
Gouvernement, waardoor gevangenschap 
en verbanning dr eigen; ondanks concur- 
r^ntie en intrige en de sonvs janimerlyke 
ordeloosheid en willekeur in eigen gele. 
deren, ondanks de blijkbaar natuurlyke 
onverschilligheid van de „nias5a°, 
houden deze idealisten stand en onder 
hen Soe- wars 洗. 

Dan breekt de oorlog tegen Japan uit, 
deze oorlog, die voor Indonesische inteU 
lectueelen als So&ivar&ih zoo ontaettend 
verwarr&nd moet zijn geweest! Zij heeft 
t^deivs de Japan^che bezetting, een reeks 
artikelen geschreven, die — meen ik — 
binnenkort in Nederland zullen warden 
gcpubliceerd. Wanneer w\j, na haar boekt 

ook deze artikelen h^bben gelesen, zal 膈t 
beeld van deze strijdende btdoneal- sche 
vrouw eerst ten voile geteekendz\jn, 

M. H. BZ£：KELY—LULOFS 

滓W*妗 

♦W''" 点 
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邪"V： VOORBERICHT. 

In de redactie kwam wederom verandering, doordat de Heer S. DE GRAAFF； wegens ander^ 

bezigheden verhinderd deel te nemen aan de verdere werkzaam- heden voor" de Encyclopeedie, na het 

verschijnen van het tweede deel uit de redactie trad, terwijl de afdoening van de dagebjksche zaken op 

het redactie- bureau door het vertrek van den Heer W. C. B. WINTGENS in begin 1919 in and ere handen 

overging. 
Voor de regel en, welke bij de b ewer king van dit deel zijn inachtgenomen, mog© verwezen 

worden naar het voorbericht van de beide voorgaande deelen, ten aanzien van de controle op 

Inlandsche woorden en benamingen, de spelling van Inlandsche woorden en het gebruik van 

klankteekens inzonderheid naar het voorbericht van het tweede deel. Slechts het volgende zij daaraan 

toegevoegd. 
Bij Latijnsche plantennamen is, als gevolg van nieuwe gegevens, die den bewerker thans ten 

dienste stonden, enkele malen een Inlandsche naam vermeld, welke in de vorige deelen niet voorkomt. 

Ook zijn wel Inlandsche plantenna- men opgenomen als verwijzing naar een vroeger opgenomen 

Latijnschen naam, hoewel bij dezen laatste de Inlandsche naam niet is genoemd. Dit is geschied in die 

gevallen, waarin de oorspronkelijk onvermeld gelaten Inlandsche naam, bij nader inzien, niet in de 

Encyclopsedie ontbreken mocht. 
De veelvuldige wijzigingen in de administratieve indeeling van het grondge- bied in Ned.-Indie 

zijn so ms oorzaak van gemis aan overeenstemming tusschen ter zake handelende mededeelingen in 

artikelen, welke in verschiilende deelen der Kncyclopaadie en dus op verschillende tijdstippen zijn 

opgenomen. Verschillen van dien aard wijte men dus niet aan mindere nauwkeurigheid. 
Ook do vcrschijning van dit deel ia door meer dan een oorzaak vertraagd goworden. De 

epidemie, welke eind 7918 en begin 1919 ons land teisterde, heeft de medeworkers van de 

Encyclopaedie niet gespaard en vele maanden vertraging zijn hi er van het gevolg gewcest. De vooral 

in den aanvang nog ongeregelde verbinding met Indio voorts is medo weinig bevorderlijk geweest 

voor een gere- gelden voortgang tijdons do bewerking. Ten einde het verschijnen van dit deel zoovcel 

mogelijk to bespoedigen zijn enkele artikelen, welker bewerking de uit- gavo wellicht te lang zou 

ophouden, verplaatst naar het algemeen supplement en is in dit deel volstaan met eene verwijzing naar 

dat supplement. 
Aan alien, die bij de samenstelling van het derde deel hunne medewerking hebben verleend, 

betuigt de redactie gaarne haar dank. 、 

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

Biz. 152, le koi. regol 1 v. b. Het „Octrooireglementn is by Ind. Stb. 1918 n°. 245 opnieuw vastgesteld, 

met intrekking van dat in Ind. Stb. 1912 n°. 334 j° 1913 n°. 547. 
ERRATA EN VERBETERINGEN 3o DEEL. 

Biz. 14, le koL re gel 18 v. b. Achter MAL. moot de , vervallen en tusschen Litji en Loetji een ,geplaatst 

worden. 
” 20, le „ regol 8 v. b. staat babouws moot zijn： bouws. 
M 220, lo ,, regel 23 v. b. Achter de woorden： „voor langeren termijn het gebruik van gronden te 

verzekeren" te voegen: 
„ , ten einde naar door da Regeering is tocgelicht, voordat geval tot afschaffing „van 

het verderfelijke vcorschotstelsel te kunnen overgaan, terwijl het toestaan ”van de huur 

op langeren termijn weder tengevolge heeft, dat aan de verhuurders „een huurprijs is 

gewaarborgd, die mccr overeenkomstig de werkelijke huurwaarde „is van de in de 

laatste jaren sterk gestegen piijs der sawahs. 
” 532, le ,, staat achter RADJA AMPAT GROEP : Zio supplement, moet zijn: Zie PAPOEA'S. 
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NAAKTSLAKKEN. Opisthobranchia zonder 
hoorn (Zie GASTROPODEN). 

NAAMGEVING. Geslachts- of familienamen zijn 
bij do inlanders van Ned.-Indie niet in go- bruik; 
waar zij door hen govoord worden, is dit het gevolg 
van Europeeschen invloed, zooals bij ini. Christenen 
in de Minahasa en op do Mo- lukken en bij enkelo 
volkcn van do eilanden in het Z.O. van den archipel, 
waar Portugeezen zich vestigden. Die familienamen 
zijn dan ook a an Europeescho talen ontleend ； zij 
missen cchter do vasthoid van onzo ,,vanncn", daar 
zij, althans nog kort golcdcn, in do Minahasa niet 
zelden voor eon andcren verwisseld werden. (Zie 
Wilken T. B. G. XXII, bl. 364). 

Op Java ontvangt het kind gewoonlyk zijn naam 
op den 3den dag na de geboorte； in den rcgcl 
geschiedt dit op feestelijko wijzo, in ccnc 
bijeenkomst van desagenooten (s§d6kah) on wordt 
do naam veelal door den vadcr be- paald, dio echter 
de goedkeuring van do oudoren ondor do 
aanwezigon inroept. Bij de kouzo van don naain 
wordt vaak willckeurig te work gogaan; zij is niet 
zelden van allcrlei omstandigheden afhankclijk, 
zooals van het lijden dcr moeder, huiselijkc 
moeilijkheden cnz.; so ms wordt eon- voudig de 
pasar- of wccknaam van den goboorte- dag van het 
kind gekozen; ook worden wol w<；inig kiesclic 
benamingen aan een kind gegeven. In den rcgcl 
cchter ontvangen de kindoron do naincn dcr 
grootouders, wannecr dezon nog in Icvcn zijn. Do 
hier besproken „kindcrnaam,> iH gowoonlijk in 
ovcreenstojnming mot don Htand dcr ouders； bij 
gowono Javanen Polyno- «is<：h, ZOOIIJH Sidin, 
Sarijnan; bij aristocratischo familien Hindocsch. 
Kindoron van hadji's of andoro vromcn ontvangen 
wel bekendo Ara- biHche naincn, bij v, van den 
profeet of van J\J<>81iniKch<： heiligen, so ms 
zecr verbaaterd JJoebar voor A boo Bakr. Bij 
Pooiison t. a. p. vindt men eon lijst van talrijko 
Javaan- sclm man non- en vrouwemiamen. 

Ofschoon doze kindornaam door den Javaan op 
luteron Iccftijd gowoonlijk voor andoro namon 
vorwisseld wordt, schijnt hij volgons som- jnigun 
ccn vaster kciunerk optclevercn dan do later 
aangonoincn iiauin, zoodat hot Kon. Besl. tot 
nitvdcring van de agrari«cho wet (Ind. Stb. 1872 no. 
117, art. 2) den inlander, die agrarisch oigondom 
verlahgt, voorschrijft in zijn vorzook- Hchrifl 
opt(!gcvon <lcn naam, welkon hij ala kind hooft ged 
ragon. 

Di。Jiaainsverwisselingen komcn bij vor- 
Bchill(5i)<lc gelcgcnhedcn voor. Wij zwijgon van 
de zoodanigen, die dienon moeten om dor politio hot 
spoor bijstcr to maken; ook bij het vorlaton van ecno 
dcsa zonder zulku rcdcncn neemt do 

Javaan wel eon nieuwen naam aan. Bij de ge- wone 
desa-Javanen is echter de voornamo redon om van 
naam te verandoron de geboorto van het eorste kind, 
hetgeen k a r a n a n a k „ge- heeten naar zijn kind** 
genoemd wordt. In dit gcval toch wordon de ouders 
naar dat kind ge- noemd, met bijvoeging voor don 
vader van Pak (Bapak, vader) en voor de moedcr van 
Bok (Embok, moeder), zoodat de man, die vroegcr b. 
v. Sid in heette, nu ,,Pak-Sariman" genoemd wordt. 
In den regel blijven de ouders nu dien naam vooron, 
on heeft de geboorte van latere kinderon daarop geen 
invloed; sterft echter het eersto kind, dan neemt in 
Midden-Java de vader zijn kindernaam wedcr aan； 
in O.-Java wordt dan do naam van het tweedo kind 
aangeno- mon of behoudt hij den naam van het 
gestorven kind, als er geen tweode kind geboren 
wordt. So ms wordt do naam van con kind verandord, 
ten einde dit aan elechto invloeden to onttrekken, als 
het b. v. sukkclt on ziekelijk is en dan nemen do 
ouders dien nieuwon naam to vens als oudor- naam 
aan. Ook op latoren loeftijel vorwisselt men om 
diozolfdo redon wel van naam, wanneer men b. v. 
mot allcrlei tegenspoed hoeft te kam* pen, on dan 
door naamsverwissoling daaraan hoopt to ontkomen. 
Voorts gescliiedt het ook wel dat een pas gehuwdo 
man, die zich in de, woning zijner schoonouders 
vestigt, van dezen een naam ontvangt, ten teokon dat 
hij hen volgt. 

Een aanloiding om cen andoren naam aante- 
nemon ligt in vorandoring van rang en stand. Terwij 
1 hot zeldon schijnt voortekomen, dat men bij 
vermindoring in rang zijn kindornaam wed er 
aanneomt, zoo is het algeincon gobruikolijk bij 
opklimming in rang van naam to verwisselen en is hot 
zelfs niet behoorlijk dit natelaten. Hot gebruik gooft 
aan, welko namon voor den niouwon fang passond 
zijn; do Soesoohoonan on do Sultan nemon bij hunno 
troonsboklim- ming do sedort lang vastgosteldo 
namon aan (zio VORSTENLANDEN); regenton 
zullen namon kiczon, in vorbftnd mot bunno 
waardig- huid, on aan hot Kawi, of wat dajirvoor 
gohouden wo I'd t, ontleend, zooals SastrS, 
Adiningrat, Tjakr& N3g&r&, SooriA. Win at &. 
Mindero ambto- naren, zooals patihs of wedana's, 
kiozon weder andero Kawi-namonx). Andoro 
porsonon van hoogon stand vorvangen ook wol hun 
kinder- 

i) Bij Gouv. Besl. is bopaald, dat ini. hoofden 
niet van naam inogon verandoron zondor toe- 
stomming van don Gouv.-Gen. Hot hoofd van 
gow. bostuur geeft inlichting a^ltront do be- 
teokenia van don niouwen 
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naam door een. naa-m, aan hun geboorte-desa 
ontleend, met bijvoeging van den titol Kjahi, zooals 
Kjahi Madja. Bij gelegonhoid dor bede- vaart naar 
Mckka noomt men gewoonlijk (liefst met 
voorlichting van een Mekkaansch geleordo) een 
bokenden Arabischen naam aan (vgl. C. 

_舟nc&k_Hujgroiije, Mckka,322 v.v.). Vromo / 
Mohammcdanen in don ArcEipel'vooren bij voor- keur 
zulk een Arabischen naam, soms echter ook wel 
Hindoenamen, zooals Prawiranata, Adi Widjaja. Tot 
het Christendom bokoerdo Ja- vanen nomen in den 
regel bij den doop naast den ouden naam een tweeden 
aan； d汰wijls, ofschoon niet altijd, een bijbelschon of 
Euro- peeschen naam. 

Voor Soendaneezen on Madoereozen gcldt in 
hoofdtrekken hetgeen omtrent de Javanen is 
opgemerkt; bij eerstgenoemden wordt do ouder- naam 
aan den kindemaam toegevoegd en vervan gt dezen 
niet. 

Bij de At j ehers geschiedt do naamgeving 
meestal eerst na den kraamtijd van 44 dagen en zonder 
reel plechtigheid. De teungkoe raad- pleegt een boekje 
voor de bepaling der namen ； v66r dien tijd word on 
de kinderen met namen aangeduid die algemeen en 
nietszeggend,— BO ms vrij triviaal zijn, maar welke 
toch voor velen de eenigen zijn, waarbij zij hun leven 
lang genoemd worden. Verscheideno Atj&hers doen 
het zonder de Arabischo namen door den teungkoo 
gegeven, en hebben in plaats daarvan slechts namen 
aan een of ander voorwerp uit het dagelijksche leven 
of aan het uiterlijk ont- leend. Opzettelijke verand 
ering van eonmaal gegeven namen uit bijgeloovige 
drijfveereii komt bij hen niet voor. Zio cen lyst van 
gebruikelijke Atj&hscho persoonsnamen bij Snouck 
Hurgronje, Do Atjdhers, DI. 1,^ bl. 

Bij do Minangkabauers wordt even- eens spoedig 
na de geboorte, in den regel, in overeenstemming met 
do Moslimsche wot, op den 7den dag, aan het kind een 
naam gegevon, de n a m 6 k 6 t d * (k o t j i 1), waarover 
zio MINANGKABAUERS DI. II. biz. 748. Dezo 
naam is een echte “kindernaam”, daar men hem 
eigenlijk alleen als kind draagt; in do L Kota en 
Tajiajrj)atar bestaat echter de gewoonte, dat men dien 
naam ook als volwasseno behoudt, ton- z日 men als 
hoofd aanspraak op cen bopaalden galar heeft. Die 
kindornaam wordt ook meerma- len voor een anderen 
verwisseld ； vader en moc- der worden, wanneer zij 
geen titcl-galar bezitten, na de geboorte van een kind 
mot don naam van hun eerstgeborene aangeduid； ook 
worden groot- vadere wel naar den kleinzoon, ooms 
naar den neef genoemd. Dit is do gala i m b a u a n (van 
i m b a u, toeroepen). Ook wordt iemand niet zeldcn 
met den gala kiasan aangeduid, die een bijnaam is, on 
tieend aan beroep, uiterlijk, lichaamsgebrek, zooals 
„do schele", enz. 

In dezo govallen heeft „galan of ,,galar" de 
beteekenis van ,,naam"; de boteekenis der hoogere 
galar's kan echter het best door ,,titol" worden 
weergegeven. Met name is dit het geval met den galar 
p o o s a k a, do galar, die in elke familie erfelyk is. In 
eJke familio van een soekoe toch is &n galar poesaka, 
die door haar hoofd (pangjaoeloe) gedragen wordt on 
dus on- I veranderlijk*W?an die be trekking 
verbonden 

blijft x). Oorspronkelijk ging hij over op don 
oudsten neof (zustorszoon); thans komt hy too 
aan hem, die als panghoeloo gekozen wordt. 
Ook do pootjook (panghooloo poetjoca , hot 
hoofd van do oudsto der familien in do sookoo, 
dio eon nngari bowonen) hoefb als zoodanig eon 
vaston galar, dio van den eonen titularis op 
den anderen ovorgaat. Wannecr do families zich 
uitbreiden, zoodat het getal panghoeloe's ver- 
meordert, dan wordt voor een nieuwon tak door 
de gezamonlijko hoofden eon nieuwe galar gc- 
maakt, dio galar b o e a t a n (gemaakto 
galar) heet, en eveneens erfelijk is on dus poesaka 
wordt. Gewoonlijk voeren alleen volwassonon 
den galar poesaka, maar het komt toch voor, 
dat een tijdelijk ongebruikte galar gegeven wordt 
aan het kind, dat er de erfgenaam van zijn zal. 
De galar poesaka mag, op straf van boeto, door 
niemand gcdragon worden dio er geen recht op 
heeft ； — daarbij moet echter worden opge- 
merkt dat een galar, die in de eene nagari „poe- 
sakan is, dit in eene andcre weder niet is cn daar 
dus wel als galar imbauan wordt aangenomen. 
Behalve do panghoeloo hebben ook do andcre 
waardigheidsbckleeders: manti, doe ba lang en 
malim, recht op een galar poesaka. 

Be halve do galar poesaka kent de Min an gka- 
bauer nog als titel de galar m o e d a x). Wan- 
neer verschillendo personon, tot dezelfdo familie 
behoorende (kamanakan) volwassen zijn, en 
een hunner den galar poesaka hoeft, nomen do 
anderen een galar aan, dio slechts daardoor 
van den erfelijken galar verse hilt, dat do titel 
„datoeatn, —dio alleen den panghoeloe toekomt, 
—daarin niet voorkomt. Niet zelden worden 
zelfs geheel 'verschillendo galar's aangenomon ； 
een en ander moet echter geschieden in ovor- log 
met de familie-hoofden en bij gelegonheid van eon 
feest. Eindelijk neemt ook do panghoeloo limbago 
(iemand die den titel van panghoeloo eerahalve 
verkrecg) een galar aan, dio cchtor niet orfelijk is en 
niet met den galar poesaka eensluidend mag zijn. 

De galar's, die uit een praedicaat en omschrij- 
ving bestaan, zijn over het algcmeon zeor hoog- 
dravend, zoodat zelfs pracdicaten als: soctai!, 
maharadjo, rad jo bagin do, niet zeldcn voor- 
komen. Zij bewijzen editor volstrokt niet don 
hoogen rang van hem dio zo voert, daar zc dikwijls 
door Jieden uit hot volk gedragen worden. Zooals bo 
ven reeds word gezegd, duidt alleen het praedicaat 
,,datoc25'' aai), dat do 

')In sommigo streken worden echter de galar^ 
om bourlen door do poeljooks of do 
pftnghooloo*s der families gedragen; heeft 
iemand dan conon galar gedragen, dan voert do 
opvolgcr don 2en on dicns opvolgcr den 3en. 

2) Do Hr. Ma ns ve Id xnaakt ondcrHcheid 
tusschen galar berpangkat, dio aan een porsoonlijko 
waardigheid vorbonden in, en g 1 a r poesaka JI a n 
mood a, die door lang gebruik in do fainilio erfclijlc, 
door niemand dan door don naasten orfge- naani 
gedrago/i mag worden, doch geon waardigheid 
aanduidt. Galar b o e a t a n is volgons hem do galar, 
die gegoven wordt als er geen gjilar poesaka in de 
familie vacant is cn bij fcestelijko gelcgeuhcdcn 
wordt toc- gekend aan hem, dio nog geen galar 
kiasau ”f imbauan heoft. 
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drager een hoofd is. In do kuststroken van Sumatra 
ochtor wijzen de praedicatcn indcrdaad op hoogeren 
of lagoren adelstand, zooals radja, soetan, marah, 
magefr on hobbon do dragora op bijzondero 
eerbowijzon aanspraak. 

In LSbong heeft do kleine man geen galar; deze 
komt alleen toe aan do hoofdon, on gaat over op den 
opvolgor in de waardigheid. 

Bij do B a t a k s wordt do galar in versehil- lende 
strekon ovenoons gedragen, waarschijn- lijk ten 
gevolgo van Maleischon invlocd. Het onderscheid 
tusschon den galar poesaka on moo- da bestaat daar 
echter niet; do laatsto komt uitsluitond voor, wordt 
naast den g o r a r d a- n a k (= namo kdte*-) gebruikt, 
en bestaat eveneens uit eon praeclicaat (gewoonlijk 
d j a, verkorting van en eon lagero titel dan radja) en 
een omschrijvbig. Ook porsonen uit lagere standen 
vooren bij hen een galar. Do hoogere standen en 
vooral de naaston van den vorst verwisselen den 
galar op latcren leeftijd, bij het aanvaarden eener 
betrekking, bij een liuwelijk, enz. (g o r a r 
magodang of g o r a r h a- r a d j a a n), waarbij dan 
eon ander praedicaat, zooals baginda, soetan, 
gebezigd wordt; het erkennen van een hoogeren 
galar gaat altijd met een kostbaar feest gepaard. Hot 
praedicaat van den galar blijft veelal in hot geslacht 
voort- bestaan, mot dicn verstando, dat het cen 
geslacht overspringt en dus niet op don zoon, maar 
op den kleinzoon overgaat. 

Wat overigens do naamgeving bij do Bataks 
betreft, zoo geschiedt dezo ovoneons oenigo dagen 
na do geboorte van het kind; is het eorsto kind eon 
jongen, dan goeft do moedor, do xnoeders- broedor 
of dicns vrouw don naam, andors do tanto van vaders 
kant; do volgcndo kind cron ontvan gen dien van 
vador cn moeder. Om nato- gaan of de gekozen 
naam passend is, wordt hot lot gcraadpleegd; 
naarmato van hot oven of one ven getal van 
rijstkorrcis, die mon in do hand rcemt (zio 
AVijngaarden, bl. 319) wordt do gekozen naam be 
ho udon of cen andoro genomen. Vo]gens 
genoemden schrijvcr is hot bij do Karo- Bataks 
ougcoorloofd kindoron to noeinon naar bloed 
vorwanten. Ook do Bataks noomen zich, wannecr zij 
een kind gekrogen hobben, bij voor- ketir naar hun 
cerstgoborone, mot byvoeging van ajnang, inang, 
opa ni, ina ni of pan en nan of afkortingou daarvan. 

Het aannenicn van don nuani van den eerst- gc bo 
re no door de oudcrn komt ovorigons bij verrowog 
do ineestc stammon voor, dio den Arc hi pci 
bcwonon, do Bocgineczon en Makassa- ren, do 
Pajaks, onz. cn is ook bij do atamvor- wnnto 
Howa*8 op Madagascar gobruikelijkl). Bij do 
Arfakkcrs on op do Koi-eilandcn zou men echter zijn 
eersten naam voortdurond bohouden. Bij do 
Savoeneezon wordt tusschon ochto on onechto 
kindoron onderscheid gemaakt, daur do eorsto den 
naam des vadorB, do andoren dicn der moeder als 
bijnaurn ontvangon; het is daar- door rnogelijk 
geslachttilijnf on <lor familien vasttc- Htollon, 
waurop do Savooncezon zeer gcstold zouden zijn. 

Evon als bij do Bataks wordt ook bij do Dajaks cn 
Amboncczon hot lot over don naan) gcraad- plccgd. 
Bij do eorHtgcnoomdon worden stukjes 

i) Over do vorjnoedclijko aanloiding dftar- too 
zie Wilkon t. a p. bl. 371. 

rotan, dio icder cen naam ontvangon, in een kom mot 
rijst goplaatst on do moeder moot daaruib ecn stukjo 
grijpen waarvan do naam aan hot kind wordt 
gegoven. Bij do Ambonee- zen, evonals op do Aroo-
eilanden, Babar, Kisar, enz. geoft do vader hot kind 
een naam, en legt het daarna aan do borst der moeder; 
als het kind dan zuigt is do naam passend, andera 
beprooft mon het met een anderen, zoolang tot het 
kind do borst neomt. 

Bij verscheidene volksstammen van den Archipel 
hoeft men er een afkeor van bij zijn naaxn gonoemd 
to wordon, hetgeen verband. schijnt te houden met 
do algemecn hoorschende bogrippen omtrent 
animisme; hot wordt daar ala zeer ongepast 
boschouwd, iomand naar zijn naam te vragen en 
wannoer do inlander, zooals voor do Gouv. 
rechtbankon, verplicht wordt zijn naam optegeven, 
zal hij toch nog zooveol mogo- lyk vermijden, op do 
desbetreffende vraag een direct antwoord to go von 
door b. v. te verzoeken dat eon ander dien opgevo, of 
door to antwoor- den: men noemt mij zoo en zoo I 
Bij Javanen en Maleiers bestaat dit vooroordeol niet, 
wel o.a. bij de Minangkabauors. Bij sommigo 
volkeren meent mon dat hot noomen van eigen naam 
of dien van vorwanton onhcil zal baren (zie PAMA- 
LI); by do Toradja's van Poso moende men zelfs, dat 
het opschrijven van don naam (d. w. z. den 
eigenlijkon, niet den pompeindo, don twee- den 
naam) den dood van den gonoemde zou ten gevolgo 
hebben, omdat degono, dio don naam uitsprak, do 
ziol van den genoomdo zou mede- nemon (Med. 
Ned. Zond. XLII, bl. 61). 

Bij do Arabioron kont men don voor- naam, 'i s m. 
en den familionaam, n i 8 b a h» n a s a b. Do oorsto 
wordt bij do besnijdonia gege. von； do jongons 
wordon daarbij bijv. gonoemd naar den Profeot, o£ 
naar ledon van zijn geslacht, of van zijno 
motgozellen of krijgen namon met Abd (dionaar) 
samongosteld, zooals Abdallah. Meisjes krijgen 
namen naar do vrouwen of do vrouwolijko 
familieleden van don Profeot, of bijv. namon, dio 
aanduidon dat zij bomind of gezegend zijn, namen 
van bloemen, enz. De Profeet heeft do oudors 
aanbevolon om hunno kinderon „schoone namon** 
to geven. Do familie- naam, dio van vader op zoon 
ovorgaat, wordt afgeleid van do plaats van horkomst 
(b. v. al- Habsji), don stamvador of don stam (zooals 
al-Hasjiml, al-Qoeraisji); dikwijls ook van het 
beroop van den stamvador. Niet zoldon worden tweo 
gcslachtsnamcn togolijk gedragen, t. w. die van do 
familio on van don stam, waartoe men bohoort. 
Bovondion voort do Arabier ook nog do k o o n j a h 
of “oudornaam"; voor eon man bestaando uit don 
naam van zyn kind met byvoeging van A b o o, of 
wel dion van zijn vador mot byvooging van I b n 
(bin), zooals Aboo 'Abdallah, I bn Moohainmad； 
en voor eono vrouw den naam van haro dochtor, mot 
byvooging van 0 o m, zooals Oom Fatimah. Ein- 
dclijk is bij hen ook gobruikelijk do 1 a q a b of 
bijnaam, dio ook bij de jMaloiors bokend is, zooals 
Noor ad-din. Zio V. T. E. Oolobrooko: On tho proper 
names of tho Mohammedans, Journal K. As. Soo. 
Now Sor. XI, 1879, bl. 171. 

Ondor do Chinoozon heorscht algcmeon do 
gewoonto om jongo kinder。#), zoodra zij vol- 
doendo zijn opgogroeid om naar^eon naam to gaan 
luisteron, er concn to gevou,附 aan iota ver- 
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achtolijks, of aan oen waardeloos wczen of voor- werp 
doet donken, b. v. vloo, weogluis, bedelaar, opvesgsel, 
aardappel, dolle bond, onz. Do naam klinkt des to 
leelijker naarmato men het kind moor vertrootolt. Het 
zijn do mocders, die zulko namen uitdenken, in hot 
denkboeld aldus kwado goeston, dio or steeds op uit 
zijn don mensch to troffen in wat hem het dierbaarst 
is, in don waan te brengon dat hot kind door do ouders 
niet wordt op prijs gesteld, on dus alle aauloiding om 
.het kwalen en ziokton to bezorgen vanzelf vcrvalt. 

Dien eersten naam behoudt het kind door zijn 
ganscho jeugd been, ja zelfs ondor intiome 
bckenden tot het eindc zijns lovens. Daarnevons 
cchtor bezit iedereen een z.g. "melknaam'', hem 
reeds onkolo dagon na do geboorto gegoven, en dio 
als de werkelijko porsoonsnaam boschouwd wordt. 
Veelal is hij zcer schoonkliukend, daar het 
denkbecld heerscht, dat hij het kind de zegeningen 
zal brengen, dio hij uitdrukt. Om oon paar 
voorbeolden to noemen: Groei van Geluk; 
Vermeerdering van Levensjaren； Wijsheid on 
IJvor, enz. In den regel bostaat de melknaam uit 
twoo woorden ； doch namen van 66n woord zijn 
volstrekt niet zeldzaam. Vaak wordt voor de 
naamgeving do waarzegger geraadpleegd. Deze 
onderzoekt of er in het Icvenslot van hot kind in- 
vloodon van oon of meorderVijf Elemonten, waar- 
uit het heolal is opgebouwd, outbroken, ten cindo 
dan te bopalcn of er ook een naam dient goko- zen 
te wordon die, in geschreven vorm, het teeken 
bovat, dat die ontbrekonde elemonten voorstelt. 

Opmerking verdiont, dat men den melknaam 
zooveel mogelijk goheim houdt, met het doel do 
boozo gecsten niot op den drager opmork- zaam te 
maken. Dezo gewoonto vervalt eenigs- zine als do 
oigenaar volwasson is, on dus in hot vollo genot van 
zijn weerstandsvermogen tcgon boozo gecsten is 
gekomen; imincrs mori ziot den naam dan zonder 
schroom op visitekaartjes en in briefwisseling 
bezigen. Kinderen mogen echtor den melknaam 
hunner ouders nimmer noemen of schrijven, op straffo 
van voor hoogst oneer- biedig to wordon aangezicn. 
Orthodoxo liedon breiden dit verbod zelfs uit tot do 
namon van grootouders, vaders bro cd ers en andoro 
familio- leden, wien men eorbied en onderdanigheid 
vorschuldigd is. 

Zwakke kinderen verstorkt men vaak, door hun 
een naam te geven als Steen, Rots, Hamer, IJzer, enz. 
Algemeen ook heerscht het gebruik om ingeval van 
ziekte of tegcnspocd den molk- naam door cen 
anderen te vervangen, op grond dat hij getoond heeft 
geen geluk to brengen. Zu Ik een naamsverandering 
vindt veelal plaats in overleg met een waarzogger, of 
na raadpleging van een godhoid. 

De noodzaak om den eigennaam (m i ang) geheim 
te houden heeft de noodzakclijkhoid doen geboren 
worden om het individu aan to duiden door cene 
omschrijving, m. a. w. door een naam, dio zijne nicest 
in het oog loopendo karaktertrekken uitdrukt of heot 
uit te drukken. Zulk eene h o, bestaat vaak uit 66n, in 
verre- weg de mecste gevallen echter uit twee woorden 
of letters, met schoonklinkendo beteekc!)is. Vrouwen 
bezitten zulk een naam niet, evenmin als een z. g. dzi, 
een soort van bijnaam of titel, dien mannon bij hun 
huweJijk aannomen, en waarondeq zij nog na hun 
dood worden ver- eerd. Gelette^J.pn noemen elkander 
veelal bij 

con zoogenaamden „bookcnnaam,\ oen pedant-on 
bijnaam, die hun reeds bij den aanvang hunner studien 
door of in ovorleg met den schoolnaooster wordt 
toobedecld. Ten slotte nee mt mon bij intreding in den 
staatsdionst een „ambtsnaanin aan, die, ovenals de d z 
i, in de meoste govallon uit twee schoonklinkendo 
woorden bostaat. 

Zio Pocnson, lets over Jav. naamgeving, Mod. 
Ned. Zond. XIV, 1870 bl. 304; Mansvcld, lots ovor 
namen en galars onder do Maleiors, T. Bat. Gen. 
XXIII, 1876, bl. 44缤Wilken, lets over naamgo- ving, 
T. Bat. Gen. XXII, 1875, bl. 362; Wijngaar- den, lots 
over naamgeving by do Karau-Bataks, Med. Ned. 
Zend. XXXVIII, 1894, b】.311 on de werkon 
aangchaald in do Handleid. voor de Vol- konkunde 
van Wilken en Plcytc, bl. 211 vlg. 

NAASTINGSRECHT. Zie ondor GROND 
(RECHTEN OP DEN), DL I, hJz. 823. 

NADAR, d.i. geloft© (Arab, nadzr); vgl. KA-Z 

OEL. 
NADJIS, d. i. ritueel onrein volgens do Mo- 

hammedaanscho wot. e V :勺 7 
NAGARA. Zio NEGARA. 
NAGARA KfiRTAGAMA. Zio JAVA OE- 

SCHIEDENIS, DL II, biz. 193. 
NAGARI. De Minangkabauscho gemeonte tor 

Sumatra's Westkust. Het woord is van Sans- 
krietschen oorsprong, de Hindoe-Javancn zullon in 
hot laatst der 13de ecuw dozen naam hobbon gegeven 
aan de dorps-staatjes, dio zij in do „Padangeche 
bovenlandon" vondon. Da nagari was van ouds do 
territorial©, etaat- kundigo on tovons godsdienstigo 
eenhoid in hot Minangkabaueche land. Zij he oft haar 
oigen gronzen en haar eigen grondgobiod, haar be- 
stuur van vo]kshoofdon, eon oigon afgorond 
vermogonswozon, haro rechtsbevoegdhedon, 
adatrechtapraak on adatgoesteiijkhoid (Zio L. C. 
Wostononk, Do Min angkabauscho Nagari, Med. Enc. 
Burau VIII, 1915). Zio ook DORP, DL I, biz. 636 on 
NEGARA, NEGERl. 

NAGARI-SCHRIFT. Hot mecst bekendo der 
talrijko Indischo alphabotten, thans het gowone schrift 
voor Hindi en Mahratsch on ook het incest 
gebruikolijko voor gedrukto Sanskrit-wcrkon. Het 
word naar Cambodja on Java gebracht door 
Boeddhistische omigranton of zendolingon uit do 
strekoj), dio thans de Verconigdc Provincioa van Agra 
on Oudh on het Westclijk deol van Bongalcn 
uitmaken. Hot komt op Java voor op onkolo mooilijk 
te ontcijferen stccncn on op ocnigo Bo odd histischo 
godenbeclden, o.a. van SingaBuri en van Toompang 
afkoxnstig; in vcrgclijking jnot de Kawi-opschriften 
zijn de Nagari-opschriftcn zcer goring in uantal. 
Hiorloe bchoort het Nagurt- opschrift, govonden 
tusschen Kalasan en Pram- banan, uilgogeven door 
Dr. J. Brandes in Tijd- schr.-Ind.T.-L.-VK. XXXI, 
I886p. 240—2G0.;in de noot op pag. 243 somt Dr. 
Brandes allo uit on- zen Archipel bekendo Nagari-
opschriftcn op； klaarblijkelijk is het Nagari nooit op 
Java in- heomsch geworden, oven min als in Cam bod 
ja, waar het getal N&gari-inscripties oven klein is. 
(VergoJ. LETTERSCHRIFT). 

NAGASAKI (MAL., 80END.), Zio ACAOIA j-'Alt- 
NES1ANA. 

NAGASAKI (JAV.). Zio MESUA. 
NAGEH. Stam in Ngada. Zio FLORES DI. I, b】z. 
714. 
NAGELEN (Kruid). Zio KRUIDNAGELEN. 
NAGOER. Een oud Bataksch rijk, dat hoogst- 
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waarschijnlijk in hot tegonwoordigo Timoerland 
heoft bestaan en lator in vorschillendo rijkjes o. a. 
Panei on Silau ig uitcengevallen. Do tijd, waarin cl it 
gcschicddo, is vrywel onbckond. Bij Chincescho 
schryvers vindt men in do annalon der Mingdynastie 
iots medcgedceld van Nakoor uit 141G, dat 
misschion hot oudo Timoerrijk Nagoer is; volgcns 
anderon, o. a. Rouffaer, is Nakoer (Na-koo-erh) = 
Nagoro, hetgeen het to- genwoordigo Pcdir of PidiQ 
(in Atjdh) zou zijn. 

NAGREG (PAS VAN). Over dczcn pas gaan de 
spoorlijn on do postweg van do hoog- vlakto van 
Bandoeng naar dio van Garoct ； do postweg over 
de laagsto inzinking, op 8G5 M. hoogte, do spoorlijn 
ietsrZuidelijker op ongevecr 900 M. 

NAHUYS VAN BURGST (HUIBERT GERARD 
Baron). Geb. 28 Maart 1782 to Amsterdam uit hot 
huwclijk van 0. de Saint Ainant mot Mr. P. 0. 
Nahuys. Na te Harderwijk gestudeerd to hebben 
promoveerde hij daar in Nov. 1803 tot doctor in do 
beide rechton, oefondo aan vanke- lijk de 
rcchtspraktijk te Amsterdam uit, doch ver- trok op het 
laatst van 1805 naarBatavia als Raad van financien 
on domcincn, bohoorende tot de commissio van 
Elout en Grasvcld. Daar deze Com- raissarissen - 
Gen oraal door Koning Lodewijk Napoleon werden 
teruggeroepon, keordo ook Nahuys in 1807 naar het 
moedorland tcrug; in 1809 were! hij door den Koning 
wed er naar Indie gezonden om dcpeches aan 
Dacndds overtebren- gen. Dczo benoemdo hem tot 
Commissaria en in- spekteur dcr wegen en postcrijen 
cn belastto hem daarna met do administratie van een 
groot deel dcr hout bosschcn, in welkc betrekking hij 
zich op vorschillendo wijzen verdienstelijk maakte 
en gelegenhcid vond twee inlandschc prinsen to 
redden, die op last van Dacndels ter dood go- bracht 
zouden worden. Bij de verovering van Java door de 
Engelschcn word Nahuys, die zijno dicnsten aan den 
Gouv.-Gen. Janssens had aan- geboden, 
krijgsgcvangen gemaakt en naar Ben- galcn en 
vervolgens naar Engeland gevoerd, waar hij verblccf 
tot hij in 1813 uit de go van gen- schap ontslagcn 
word. In Nederland terugge- kconl, word hem in 
1814 opgedragen do komst van Nedorlandscho 
troepen op Java voortobe- reiden; wchipbreuk en do 
la tore politiekc gebour- tcnittHen vorhiudorden zijn 
vertrok. Hij nam, als majoor bij den staf van Cliassd, 
deel aan den «trijd tegen Napoleon in 1815； daarna 
bood hij aan om op eigen koaten naar Java to 
vortrekkon ton eindo do spoedigo komst van Comin.-
genera al aantekondigen on voor do huisvosting, enz. 
dcr to vcrwaohlon troopon to zorgen on bowcos 
daarbij don lando groote dicnston. Zcor spoedig 
daarna word Naliuys tot resident van Djokjakarta 
bonocincl, waar hij weldra grooton in vloed vor- 
krecg, ook ten gcvolge van do omstandigheid, dat 
oo!) dor door horn gored do prinson, Pangeran Pakoo 
Alam, bij do minderjarigheid van don Sultan met het 
regentschap belast was. Nahuys, dio in 1818 tijdelijk 
als Oommisaaris van hot Gouv. ter kuat van Borneo 
optrad, was niot allocn to Pjokjukartu, maar ook to 
Soorakarta met vocl bclcid workzaam; in 1823 
laaddo hij editor het ongenoegen van don Gouv.-
Goneraal Van dcr Capolion op zich, ten govolge van 
het aandccl, dat h可 in do landvorhuur gono- nion 
had ； hij verzocht zijn ontslag on vor- trok naar 
Nederland, doch koordo woldra naar 

Java torug on werd in Aug. 1827 benocmd tot 
resident in Soorakarta on commissaris in Djokja-
karta. Mode aldaar onderscheiddo hij zich zeer 
tijdena den opstand van Dip& NSgara; na do 
bceindiging daarvan werd hij mot Merkua oo Van 
Sevonhoven in commiasio geateld om do Javaanscho 
vorston to bowegon een gcdeelto van hun gobied 
afteataan. Ook hicrin, — ovonals bij do 
gevangennoming van den Soesoohoenan, die over 
dion afstand ontevreden was, — handelde Nahuys tot 
voile tovredenheid der Regcering； in 1831 vorzocht 
hij ontslag en keerdo weder naar Nederland terug, om 
in 1836 opniouw naar Indio to vertrekkon, ditmaal 
als Raad van Indie on Generaal-Majoor titulair. 
Ziekto noopte hem ech- ter na 3 jaren Indie voor good 
te verlaten; hij ontving 2 jaar lator op verzoek zijn 
corvol ontslag uit's lands dienst en vestigderzich op 
de heerlyk- heid Burgst bij Breda, waar hij 12 Jan. 
1858 overlccd. Hij gaf belangrijko goschriften over 
Ned.-Indie uit; met name Brie ven over Ben- coelen, 
Padung, enz., Breda 1826, 2e druk 1827; 
Verzameling van officieole Rapporten betreffen- de 
den oorlogop Java, 4dl.» Deventer 1835—1836; 
Beschouwingen over Ned.-Indie, 's Grav. 1847, 2e 
druk 1848. Zie: Herlnnoringcn uit het openbaro en 
bijzondoro levcn van Mr. H. G. Baron Nahuys v. 
Burgst, 1852. (Niot in don handel); Tijdspiegel 1907, 
II biz. 345; Indische Gids 1908,1 biz. 437. 

NAI-POSPOS. Aldus wordt hot Z. O. deol van de 
Pak-Paklandcn genoemd, op de Batak- hoogvlakto 
van Noord-Sumatra. In 1879 werd togon dit- 
landschap militair opgotreden als ge- volg van do 
expeditio togen Si Singa Manga- radja in 1878. Hot 
werd cerst in 1907 officieel ingolijfd on vormt thans 
eon deel van do onderaf- dccling Barocs, rosidentie 
Tapanoeli. Do streek is eon nog grootondoels 
onbekend borgland mot den Paoeng cn Ootoea als 
hoogsto toppen van ongeveor 2000 M. Het borgland 
draagt uitge- strekte bonzoe-bosschen 

NAlB, d. i. plaatsvorvanger; titel van den 
districtspanghoeloo; vgl. MOSKEEPERSO- NEEL 
on PANGHOELOE. 

NAJADEN of Unionidae. Zoctwatcrmosselen, die 
over de geheelo aardo verspreid zijn. Zio vordor 
SCHELPDIEREN. ' 

NAKSJIBENDI-ORDE. Zio TAR&KAT. 
NAMNAM (MAL., JAV., SOEND.). Zie 0YNO- 

METRA GAULIFLORA. 
NAMATOTE. Een eilahd (op oudo kaarten gc- 

naamd Kowiai), gclegen op de Zuidkust van Niouw-
Guinea, ten Westen van do Tritonbaai. Do 
Noordpunt van het eiland strekt zich uit tot iu do 
Bitsjara (Bitsjaroo)baai. Door do Sophia- straat 
wordt Namatoto van den vasten wal gcschoidon. Op 
beide oovers dier straat dringon diopo fjordon hot 
land in; beide oeverg zijn zoo steil, dat zij voor eon 
groot deel geen golegen- hoid voor plan ton grooi 
bieden. 

Do voornaamste kampong, zotol van don Radja 
van Kowiai, hoot evonoons Namatote; zij is door con 
allconstaandon berg van do Z.-kuat go- scheiden, 
torwijl ook ton N. van de kampong het gobergto zich 
stcil verheft. Op de O.-kust is een baai, zeer gescliikt 
voor ankerplaats. In do zeld- zamo govallon, dat do 
golfslag uit hot Z.O. hot ankoron aldaar vorhindort, 
biedt con baai aan do W.-kust eon voiligo ligplaats 
呻】. 

Roods in Keyts* tijd was Nam&*.^te eon han- 
dolscontrum. Thans ziet men niei > rnoer dan eon 
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•gomotseld graf van een vroegeren radja, een ver- 
vallen moskeo en eon viertal woningon in con 
klapportuin. Handelaara van Fak-Fak komen hior 
om do producten op te koopon. 

Hoofdplaats dor ondorafdeeling 
Boeroe^afdeelin g Amboin a dor residentie Am- 
boina, gelogen. aan een inham a an de Nop rd---, 
zijdo van do Kajcli-baai. Zio BOEROE. V fs ：, 

NAMOEDALE. Zio BAA. '
 ， 

NANANGKAAN (SOEND.). Zio EUPHORBIA 
PILULIFERA. 

NANAS (JAV., MAL.), Danas of Ganas (SOEND.)， 

Nan6h (MINANGK.), HonasfBAT.), Anes (ATJ£H), 
Kanas (DAJ.), Maka(TiD. BORN.), Pandang rapo of 
Paiidang nikanro (MAK.), Toeis (MINAH. EANDST.), 
Nanasi (BOL. MONO.), Nanati (GO- HONT.), Manilmap 
(N. G. 4 R.), Anasoel, Kampala of Kainasoe (AMB. 
LANDST.), Banggala of Bangkala (AMB. Z.-CERAM), 
Esno (AMB. KIS.). Ananassa saliva LindL, fam. 
Bromeliaceae. Do ananas-plant uit tropisch 
Amerika, thans tueschon de keorkringen algemcon 
gokweekt, komt cr ook ver wild erd voor. Zoo 
huishou- dclijk a Is geneeskrachtig eene plant van 
groo- to waarde. I)e ook in Europa welbokende 
vruch- ton worden gegeten cn van do bladvezels 
wordt een stork wit garen verkregen, dat op sommige 
plaatson bij het we ven in gobruik is. Als een sub- 
stituut voor vias heeft do ananasvezol wellicht do 
meeste waardo van alle Indische vezels, is althans 
zeker do fijnste en meost glanzende. Van het 
conserveeren der vruchten wordt in Ned- Indie nog 
weinig work gemaakt; wol is op som- xnigo plaatsen 
de cultuur belangrijk, b. v. in de Noordolrjke helft 
der residentio Riouw, van waar jaarlijks hondordd 
uizendon vruchten aan do markt te Singapore 
worden gebracht, om daar ge- consorveerS" on~naar 
Europa en Australie vor- scheept te worden. De plant 
wordt ook gebezigd tot omheining van tuincn; in do 
nabijheid van 

 in het Buitenzorgscho groeit vooral een kJeinere, 
zeor geurige varieteit, minder watorrijk en lichtor 
gekleurd dan do gewono ananas; zij staat bekend 
onder den naam Nanas Bogor. 

Het is eon ooft, dat met voorzichtigheid diont 
gebruikt to worden en door do aanwezighoid van 
krista/Jen van zuringzure kalk (raphiden) op 
gevoeligo slijmvliezon van het spijs- darmkanaal 
prikkelend en zelfs ontstekend kan werken. De 
onrijpe vrucht geldt zelfs als abortivum. 

NANAS SABRANG (MAL.). Zie AGAVE. 
NANASIAM, Zie PAGOERAWAN. 
NANDI. Aan Qiwa als den levonschenker werd 

de met machtige teelkracht toegoruste stier go- wijd, 
die onder den naam Nandi als zijn dragor werd 
gcdacht en vaak zelfs in zijn plaats werd 
aangeroepen; steeds is hij liggonde afgebceld ； hij 
bezit de vormon van den zeboe, het gebulto Indische 
rund. ' 

NANGA PANDAN of TANAH REA. Kam- 
pongcomplex aan de Jjaai van finddh, onder- afd 
eelin g find eh, afdeeling Flores, residentio Timor en 
Onderh. 

NANGA-PINOEH. Hoofdplaats der onder- 
afdeeling Malawi (zie aldaar) van do afdeeling Sin 
tang, residentie Westerafdeelin g van Borneo. 

NANGGOELAN. Een tot hot Sultansge- bied 
behoo’ond district van het rcgentschap P6ngasih, 
eeling Koelon-Prig&, residentio Djokjakarta. 23 
Febr. 1861 is dit gobied, 

a，］s ©en groot deol van MicldoLJava, hovig 
getcistold door bandjirs on aardstortingen. 
Do hoofdplaats is gelijknamig on ligb op eon 
afstand van 24 K.M. van .Djokja aan do 
rivior Praga, die de grons vornilfvan het regent- 
schap Pengasih met het Oostolijk daarvan 
gelegcn jegeiitschap Sleinan, torwijl de grens 
met het'~Noor3el'ijlf van dit district gelogon 
district Kalibawang gevormd wordb door de 
Kali Poeroe, een zijtak van do K. Sang&. 
Van Nanggoelan strekt zich het tamelijk steilo 
en zeer romantischo „Westelijke grcnsgebergte>, 

Wostolijk cn Noordelijk over Kalibawang uit 
tot aan de grens met K§doe. Achtoreenvolgens 
draagt dit gebergte van Zuid naar Noord den 
naam van KSlir- of Koelon-Praga-gebergte, 
Tjatjabanscli gebergte en Gobcrgte van MSno- 
r6h. Aan den voet van dit gebergte vindt mon 
in dit rcgentschap ecn oud- tertiaire vorming, 
bestaande uit verweerde kleistecnen cn mergcls, 
in Vorbeck en Fennema's Geologic van Java 
aangeduid als „Nanggoelan-formatio,\ welke — 
godeeltelijk blootliggend — be halve versteenin- 
gen, die op Java zeldon worden aangetroffen, 
cen koollaag be vat, die indortijd aanleiding 
he oft gegevon tot eenigo boringen; technische 
waarde hebben deze steen- of liover gezegd 
bruinkolen niet, doordat do hoedanigheid to 
elecht is； niettemin zijn zij bij gebrek aan brand- 
hout voor deze streek van oonig gowicht. Wat uit 
een archeologisch gezichtspunt van belang is 
in dit regentschap, vindt men in de gedaanto 
van verscbilicndo boelden op het erf van het 
districtshoofd ter hoofdplaats vereenigd. 

Het district heeft twoe onderdistricten t. w. 
Watoem^rah en Djonggrangan en had oind 
1905 土 28000 inwoners, alien inlanders. 
Vrooger was Nanggoelan een rcgentschap mot 
16 dSmangschappon. Europeescho landbouw- 
ondernemingen worden in het district niet aan- 
getroffon. 

Gefichiedonis. Don 28on April 1831 
word do Pang6ran Prabooningrat in „het bc- 
hcor>, gcstcld van cenig land — Nanggoelan — 
in Koelon Pr&gd. ter belooning van door hem 
aan het Gouvernement bowozon dionsten, zoo- 
wel tijdens den opstand in govochton tegen do 
jnuiteJingen, inzonderheid bij do verdedigiug 
van den kraton, als daarna bij Jiet tcrzijdc staan 
van do „Kommissio ter rogoling van do Voraton- 
landcn". 

Dezo Prabocningrat was de zoon van eon 
desa-man, cl io na 1755 voor bewezen dicnston 
tot ToemSnggoeng verb even en sedert Wirh- 
goenfi, goheeten was. Do zoon had zich lang- 
zamci'hand weten op te worken en was bij het 
uilbrckcli van don opstand van Dip&nSgfi.r& 
aJ$ Kaddn Toenifinggoeng commandant dor 
Kraton-troepcn. Aan den bekend cn Nahuys 
dankto hij zijn titel van Pang6ran, waarmede 
hij nog tijclens den oorlog was bcgiuistigd ； zoor 
tegen den zin van generaal De Kock, die zijn 
trouw niet bo von verden king achtte. Reeds het 
jaar na zijn begunatiging mocst hij wegens vor- 
radcrlijko oogmerken worden gearresteerd — 
5 Augustus 1832 — cn woinigo weken Jalor 
volgdc zijn verbanning naar Banda. Zijn go- 
bicd verviel toen aan het Gouvernement, 
werd eoilier in 1851 aan den Sultan van Djokja 
teruggegeven. 

NANGGOENG. Een parliculier land in 
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hot Z.W. der afdeelin g Buitenzorg, thans in han den 
van een Engolsche xnaatschappij. Het omvat het dal 
dor Tji Doerian en do Wosthelft van dat der Tji 
Kaniki, met de aangronzonde bcrgruggcn. Er wordt 
vooral rijst, thee en rubber gotceld. Het heeft 
bokondheid gekregen als het eersto land, waarvan do 
aankoop door den Staat in do Tweedc Kamor der 
Staten-Goneraal is behandeld. Die aankoop is toen 
wcl afge- stemd, maar de behandeling heeft 
aanleiding gegoven tot de begin sei verklarin g, om 
de parti- culiere landerijeii, die men uit don tijd 
achtto, bij voorkomendo gelegenheden door den 
Staat te doen terug koopen, waarmede sedert een 
begin is gemaakt (zio PARTICULIERE LAN- 
DERIJEN). 

NANGKA (MAL., SOEND.), NangkS, (JAV.). Zio 
ARTOCARPUS INTEGRIFOLIA. 

NANGKA BfiLANDA, NANGKA WOLANDA 
(MAL.). Zio ANONA MURICATA. 

NANGOEI (Indragiri). Zie ZWIJNEN. 
NANGSI (JAV., SOEND.). Zie VILLEBRUNEA. 

NANI (MAL. MOL.). Zie METROSIDEROS. 
NANOESA-EILANDEN. Eilanden-groep ge- legen 
tusschen 4° 35' en 4° 50' Z.B. en 127° en 127° 10' 
O.L., bestaande uit de eilandon Garat, Karatoeng, 
Marampit, Mangoopoo, Intata, Ka- korotan en 
Maroen Mian gas (ook Palmas ge- noemd). De 
eilandongroep vormt een president- 
djoegoegoeschap der onderafdoeling Talaud-eil. van 
do afdceling Mon ado dor golijknamige residentio 
onder het bestuur van een president- djoegoegoo met 
zyno mantri's (nl. djoogoegoe's en kapiian's laoot of 
negorijhoofden). Do voor- naamste negorijen zijn 
Marampit en Karatoeng. De ciland en Mara inpit en 
Kakorotan zijn cenigs- zins heuvclachtig, do overigo 
zijn vlak to noomen. De producton der eilanden 
bestaan uit mals, klappers, pi sang, ijzerhout, ba 
nanon on een aardvrucht, door Wiibben C e t 6 
genoemd (bete). Ebbenhout komt or ook voor. Zie 
Ebbin go Wiibbon, Dio Nanusa-Insoln; in Poter- 
mann's Mitth. XXXIV, 1888. 

NAPAR. Naam van verweerd gesteente in do Pad. 
bo ven la nd on, Javaansch tjadas, ook van cel bare 
aardc, onzuivero kaolin, wclko in den vorm van 
kookjes op do markten vcrhandeld wonlt； zooals 
bekond, heeft dezo aardo noch als voedingsmiddcJ, 
noch aJs gcnecsmiddel eenigo waarde. 

NAPOE. Zclfbosturond landschap in do ondor- 
afdccling Poso der residon tio Men ado. Vrocger 
onderhoorig aan Sigi, warden do bowoners, do To 
Napoe, dikwijls door den radja van dat landschap op 
roof- en Bncltochten in do Poso streek uitgezonden. 
Bo volkin gssterkte 3200 zielen. Do To Napoo, con 
stum der Toradja's, waren in den onitn；k zoo 
govreosd, dat, toon do Sarasins in 1894 van Mapano 
(boweston Poso) naar hun land trachtton door to drin 
gen, niemand hen durfdo vcrgczcllon. Do 
hoofdplaata Lamba nu<ldon in du vlaklc wordt 
alleon bewoond als or con offorfeest, vooral hot 
grooto doodonfecst, wordt gevierd; in hot 
Noordclijk deel ia Woeasa eon bclangrijk 
middolpunt. (Med. Enc. bur. II, 1912, bl. 85—205; T. 
A. G. 2o Sorio deol XXV 1908, bl. 1271). 

N APOE. Landschap gclcgen in do ondor- 
afdeoling Midden Soomba der afdeoHng Soomba, 
rcBidentie Timor en Ondorhoorighedon. 

NAPOEH (MAL.) Zio DWERGHERT. 

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

NAPTOE (NfiPTOE). Aldus heeten in het 
Javaansch do 7 letters van hot Arabische alpha- 
bet, welko zoowel op Java a】s elders worden ge- 
bruikt tor aanduiding van do jaron van iedere 
8-jarige kalonderperiode (vgl. MO HAMM. KA- 
LENDER). Op W.-Java noomt men zo naktoe. 
Dio letters zijn de alif, bD, djim, ddl, hd, waw, zd, 
welko op Java worden uitgesproken als alip, ba, 
djim, dal, ehe, wawoe, dje (in Atjeh als: aleh, ba 
djim, daj, h&, wee, zoe). Aan deze letters wordt, 
in de hier genoomde volgorde, naar de gowoont© 
der Arabische astronomen on mathematici, de 
cijferwaarde van 1 tot 7 toegokend (Do volgord© 
der letters van het Arabische alphabet is nl., 
Avanneer men ze ala cijfora gebruikt, niot de ge- 
wone, maar eene, welke zooveel mogelijk over- 
eonkomt met die dor Syrische, Hebreeuwsche en 
andere Somitische letters). 

De jaron eener 8-jarige periodo hoeten achter- 
een volgens: 

alif (=1) dal-awal (=4) 
ha (=5) ba (= 2) 
djim (=3) waw (= 6) 
za (=7) dal-akir (= 4). 

Door de cijferwaarde wordt de weekdag aange- 
duid, met wolken het jaar begint. De weekdag, 
met wolken het le jaar van iederen 8-jarigen 
cyclus begint, geldt hierbij als de met alif (= 1) 
aangeduide e o r s t e dag. In de tegenwoor- 
dige 120 -jarigo periodo, waarin het le jaar van 
ioderon 8-jarigon cyclus met Woensdag begint 
(zie MOHAMM. KALENDER) duidt do alif dus 
den Woensdag aan on is vordor ba (2)= 
Dondordag, djim (3) = Vrijdag, dal (4) = Zater- 
dag, ha (5) = Zondag, waw (6) = Maandag, 
on za (7) = Dinsdag. In do 120-jarigo periode, 
wolko do togonwoordige voorafging, begon het 
lo jaar van iedoren 8-jaarskring met D on- 
do r d a g. In die period© werd dus Donderdag 
door alif aangoduid en was ba (2) == Vrijdag, 
djim (3) = Zatordag, enz. De eerstbedoelde 
poriodo was oone van „Woonsdagsche letters” 
(hoeroef Arba9 ijjah), do laatstbedoelde eene van 
„Dondordagsch(J letters" (hoeroef Chamsijjah). 
Zoo onderscheidt men opoenvolgende perioden 
van Zondagsche, Maandagsche, Dinsdagsche, 
onz. letters (Jtoeroef Ahadijjah, Ithnaini jjah, Tha- 
lathijjah, Arbayyjaht Chamsijjah^ Djoem, yjah en 
Sabtyjah). 

Het 2o jaar moot worden aangeduid als Jia 
( = 5), omdat het steeds bogint met don „5en dag" 
nl. met don 4on dag n a d i o n, waarmede het 
voorafgaando jaar alif begon. In icdoro 8-jarige 
periodo toch heeft het le jaar (alif) 364 dagen = 
50 woken + 4 dagen (zie MOHAMM. KALEN- 
Evonzoo do benamingon der ovorige 
jaron, om gelijksoortige redenon, to verklaren. 
Baar zoowel hot 5e ah het 8e jaar mot dal, d. i. 
don 4en dag begint (nl. mot den 3en dag n a 
die n, waarmedo het jaar alif begon), worden 
zij ter ondorscheiding van elkandor aangeduid, 
reap, als het jaar dal-awal (d.i. „corste jaar dal'') 
cn het jaar dal-akir (d. i. „laatsto jaar dal"). 

Op Java一 waar, wogons eone andoro verdee- 
ling der schrikkcljaren (vgl. TIJDREKENING, 
III) —niot het 5e, maar het 3o jaar met den- 
zolfden wcokdag bogint als hdt 8o jaar, onder- 
soheidt mon dit 3o jaar ovenzep als het jaar 
djim-awal (d. i, “eersto jaar 做.曲、')van het 8o 
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jaar, dat op Java djim akir (d. i. „laatste jaar beet, 
terwijl het 5e jaar er eenvoudig het jaar dal genoemd 
wordt. 

De jaren eener 8-jarige period© heoten dus op 
Java: 

a lip dal 
6h8 b6 

djim awal wawoo 
dj6 djim akir. 

Ook de maanden worden op gelijksoortigo w可
ze met dezelfdo Arabischo lettornamen onder- 
scheiden naar do rangordo der wcekdagen, waar- 
mede zij beginnen. 

LiUratuu^G^ Snouck Hurgronjo, Do Atjdhers, I, 
208一211 Achehnese, I, 196―198); A. 

B. Cohon Stuart," Nioiiwo bijdragdii toVde kennis 
van de Mohamm. Tijdrekening in den Ind. Arcbipel 
(Tijdschr. v. h. Batav. Genootschap., .DL 20, 1873, p. 
195—218);没 J. Veth, Java, I (18751 p._5Q0; IV 
(1907) p. 300； v；- 

NARDUS. De In3iscEd1iardus is.do naar pat-
chouli riekendo wortelstok van eeno vaJeriaan- soort 
uit Nepal (Br.-Indie), Nardcstachys jata- manni DC.; 
uit dezo we rd de reeds oudtijds bo- roemde 
narduszalf bereid. Tegonwoordig ver- staat men in 
den hand el onder nardusolie eene soort grasolie uit 
Cyinbopagon nardus, welko plant veie botanici voor 
den Nardus indicus der ouden hielden. 

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

NAROEMONDA. Batakdorp, voorheen Si 
Antar-geribemd, gelegen aan de Asa han rivicr, dicht 
bij de plaats, waar dezo uit don Zuid-ooste- lijken 
uitlooper van het Toba-meer to voorschijn komt Het 
is een belangrijk verkeerspunt door- dat de grooto 
weg van Taroetoeng hier eindigt. Men is druk bezig 
dezen weg to verlengon over PSmatang Sian tar naar 
Tebing Tinggi, een aJstand van 140 K.M., hetgeen 2 
millioen gulden kost-, maar waardoor de verbinding 
tot stand zal komen tusschen Siboga en de Toba-
ho.o.g- vlakte met de cultuurvlakto der' Ojstkust. 
Bovendien bestaan plannen voor den aanleg ■ van 
een tramweg langs de Asahan-rivier ter aansluiting 
aan het net van de Oostkust. Een belangrijke 
zendingspost, waartoo meet dan 2000 Christenen 
behooren, is hier gevestigd jii'et kweeksebool voor 
inlandschc ondervvijzerfi, axnbachtBschool en 
meubclmakerij,/ 

NASI Zie RIJST. 
NASIB. Zie MUZIEK on MUZIEKINSTRU- 

MENTEN. 
NASSAU-EILANDEN. Vcrmoedolijk werd deze 

naam aan de Pagai-eilanden gegeven door de 
Hollanders, die ze v66r 1600 bezochten, want in dat 
jaar werd reeds gesproken over het eiland Nassau, 
welks Zuid-eind op 3】/,° Z.B. gepeild was. Zie 
verder PAGAI-EILANDEN. 

NASSAU-GEBERGTE. Vroeger, toen het nog niet 
verkend en slechts van uit zee waargeno- men was, 
veelal „Sneeuwgebergton genaamd, omdat op de 
hoogste toppen eneeuw en glot- schers werden 
waargenomen. Het gebergte ligt in het midden van het 
breed ste gedeelte van Nieuw-Guinc^^n is een 
voortzetting in 0. rich- 

ting van het Oharles Louis-gobergto ( zie aldaar), dat 
eon aanvang noomt aan de Z.W.-kust van het eiland, 
ton Z. van do Etnabaai en reeds spoedig oon hoogto 
van ongoveer 1600 M. heeft; de hoogsto top, gelegen 
in het 0., is 2700 M. hnog. Reeds Jan Carstensz. 
decide in zijn rcisverhaal Ao. 1623 mode, dat hij 
langs do Z.W.kust van Nieuw-Guinea varonde, op 5° 
14' Z.B. op verron afstand van do kust sneeuwbergen 
zag. Gcruimon tijd heeft men aan de 
waarschijnlijkhcid van diens mededeeling 
getwijfeld, totdat ruim 21/i eeuw later van 
vorscliillende zijden do juistheid daarvan in het licht 
trad. Zoo kreeg bijv. do bemanning van het 
stoomschip Batavia in 1881 bij het omvaren van 
Kaap Valsch op het Frcdo- rik-Hondrik eiland bij het 
opgaan der zon plotse- ling een prachtig gezicht op 
het gebergte, waar- van do toppen zich als 
glinsterend witto vlakton voordeden, terwijl (om nog 
een voorbeeld to geven) do Duitsche reiziger Zoller 
in 1888 hot gebergto eveneens waarnam, doch van 
het Fi- nisterre-gobergto (op een hoogte van 2660 
M.), dicht bij de N. 0. kust van Nieuw-Guinca. Tot 
voor korten tijd was niets van dit gebergto bekend. 
Dank zij echter do in het laatste deccn- nium plants 
gehad hobbeudo onderzoekings- tochten, beschikt 
mon thans over voldoendo gegevens van het Nassau-
gebergte. In dit gebergte liggen de hoogste toppen 
van N.I. Volgena de laatsto gegevens eindigt de 
koten iets ten O. van don Wilhelmina-top (zio 
aldaar); het O-.lijk daarvan gelegon terrein is nog 
niet vorkend; waarschijnlijk zal echtor later bl日ken, 
dat hot wederom O.-lijk daarvan gelegen bergland, 
dat zich tot over do grens uitstrekt (Sterren-geberg- 
te), mot het Nassau-geb. een geheel vormt. 
Laatstgenoemd gebergto is dus het belangrijksto deel 
van het machtigo Contralo-gebergte, dat zich vanaf 
de Etnabaai in recht O.-lijke richting uitstrekt tot 
over do Oostgrens. 

Ten N. van het Nassau-geb. cn evenwijdig 
daarmede ligt een minder hoogo koten, welko naar 
hot N. gelcidelijk in do vlakte ovorgaat. Van af dezo 
keton heeft mon, als do be wo] king zulks toelaat, 
ccn praebtig uitzicht op do bo- sneeuwde Carstonsz- 
en Idenburg-toppon, „vau welko", zooals eon onzer 
exploratours schrijft, ,,de machtigo glotschors zich 
ip schitterond wit tegen bergland on homel 
afteekonencnn. Jammer slechts, dat do wolkoneluier, 
die hen bij voor- during omgeeft, zoo zelden cn dan 
nog voor zeor kerten tyd gelegenheid verschaft, van 
dit over- weldigond schouwspel te genieten. In 
hoovorro het hier bo ven gon oe indo N.Jijk gelegen 
bcrgland, hetwelk al zijn water afgeeft aan do 
Mamb6ramo en haro bronrivioron, met hot Nassau-
geb. sa men han gt, ia nog niet bekond. Zcker in 
cchlcr, dot do Rcuffaornvier (zio MAMBfiRAMO) 
in laatstgenoemd gebergto hare bronnen heeft en wel 
op do uitloopors van do Oarstensztoppcn, zoodat zij 
door don voorgelegen lagercn bergko- teu moot 
heonbreken. Naar het Z. vocren Lal van rivioron hot 
water van liot Nassau-geb. naar zee, van do Mimiku 
in het W. tot de Lorontz- rivior in hot O., terwijl do 
Eilanden- en Digool rivioren hot water afvooren van 
het moor O.-lijk gedeelte van don Oontralen 
bergketen. 

De voomaamsto toppon zijn in het W. de 
Idenburg-toppon (do hoogste 4655 M.) en on- 
middeHijk ten O. daarvan dozesCarstensz-toppen 
(zie CARSTENSZKETEN), alle met ceuwigo 
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sneeuw bedekt. Volgens de laatsto motingon zoudon 
do hoogton van doze zes toppen liggen tusschen 4810 
en 5000 M., terwijl do afstand tusschen de uitcrsto 
toppen ongeveer 7 K. M. zou bedragon. Het 
hoogtoverschil aan de Noord- zijde tusschen den 
hoogston top en den on dorkant van den glotscher zou 
ruim 400 M. zijn. Dr. A. F. R Wollaston, die hot eerst 
de Oarstensz toppen bereik-t heoft, geeft als hoogto 
aan van de twee door hem bereikto topp.en : van den 
Wes- telijken 4754 en van den Oostelijken 4788 M. 
Den 30©n Januari 1913 bereikte dez© ontdek- 
kingsreiziger met den len .luitenant A. v. d. Water 
(Commandant van het dekldngsdetache- ment), een 
hoogto van 4360 M., de benedengrens van de 
eeuwig,e sneeuw. W. had bij het door- dringen in het 
binnenland de Otakwa (zie al- daar) gevolgd en 
beklom dug hot gebergte aan de Zuidzijdc. „Te 
oordeelen uaarde bergformatie59 zegt hij, „kan men 
veilig aannemen, dat aan de noordzijdc de hellin g 
belangrijk minder steil zal zijn en dat daar dus de 
sneeuwgrens belangryk lager zal liggen **. En 
verder: „Er zijn veel aan - duidingen, dat vroeger de 
sneeuwgrens gelegen heeft op 4200 M.5,» terwijl hij 
in een rivierbed op 3000 M. hoogto groote 
rotsblokken aantrof, dio onmiskonbaar er op wezen, 
dat zij door ija ver- nield waren. 

Wat den plantengroci betreft, zegt Wollaston : „Op 
2500 M. begint do hoogte der boomen merk- baar af 
te nemen, even zoo do dichtheid van het struikgewas, 
hctweJk tot op deze hoogto zeer dicht en moeilijk to 
doordringen is. Op 2800 M. verd wijnen de zwaro 
boomen van het oerwoud geheel en maken plaats 
voor pandanen en casua- rinen. Do laatste boo men 
werdon gevonden op ongeveer 3700 M. Het gebied, 
gelegen tusschen 2800 en 3500 M. hoogte, was het 
aangenaamstc van de doorgetrokken landstreek; liier 
werden tai van bloemsoorten aangetroffen". (Zio ook: 
„ Reports on the Collections made by tho Britisch 
Ornithologist's Union Expedition and tho Wollaston 
Expedition in Dutch New- Guinca J9J0—1913"). 

In het 0. van het Nassau-gobergte ligt de 
Wilhelminutop (zio aldaar), hoog ongeveer 4750 M., 
de eorsto snoouwtop, dio in Nieuw-Gui- nea bcslegon 
word. Bit gedcclto van hot Nassau- gob. word t op 
sommige kaarton „Oranje-goborg- ton gonaamd. In 
de O.-lijko voortzetting van het Nassau-gob. liggon 
nog van West naar Oost, do J. P. Coen-, Prins 
Hendrik- en Juliana-toppen,- reap, hoog 4695, 4580 
on 4700 M., waarop evon- eons couwigo sneeuw 
voorkomt, terwijl hot vol- strekt niot uitgcsloten is, 
dat nog moordoro, nog niot waargenomen 
sneouwtoppon in clit deci van hdl Ccntralo geborgte 
voorkomon. Do Juliana-top Jigt op ongeveer 4° 46' Z. 
B. en 140° 29' O. L. 

NASTURTIUM INDICUM, fam. Cruciferac. 
Tfimpoejoong (MAL.), Sawi Idinah (JAV. ), Djoc- koot 
Hakti (SOEND.). Eonjarig kruid met witto bloenicn on 
govcordc bladoron, van af do vlakto Lot ongeveer 
1300 M. bo ven zeo voorkomond op vochligo 
pjaatsen. Eon afkooksol van do plant wordt algomoon 
gedronjken als middol togeji kou op do blaas. 

NATAL EN BATANG NATAL. Onderafdccling 
dcr afdeoling Boncdon Tapanooli van do resi- denti© 
Tapanooli, grenst ten Z. aan do rosi- dentie Sum. 
Wostkust, ton O. aan Groot- 

Mandailing en Angkola, waarvan het door de Ba- 
tang Gad is geschcidcn wordt, tot de Zuidelijko 
ombuiging van dio rivier; ten N. aan Angkola; ten W. 
aan den Indiscben Oceaan. In den Z. 0. hoek op de 
grens met Sum. Westkusfc verheft zich de Malintang 
(zie aldaar) tot 1983 M.» terwijl do hoogste top wordt 
gevormd door den 2145 M. hoogen Sorik Merapi, 
vanwaar zich eene keten in de richting langs den 
linkeroever van de Batang Gadis uitstrekt; uitloopers 
daarvan en van den Sikadoedoek vormen het 
heuvelachtig binnenland. Het N. hiervan staat 
bekend als Natalsch zandsteenplateau, een kale 
hoog- vlakte, waardoor do Batang Gadis zich een 
diep dal heeft uitgeslepen. De kustlanden zijn 
meeren- deels moerassig； duinrugjes langs de kust, 
van 2 tot 3 M. hoog en met casuarinen begroeid, zijn 
hoofdzakelyk de oorzaak van den onvol- doendeji 
afvoer van het rivierwater en van de moerasvorming, 
die vooral het Noorden van deze streek ongezond 
maakt. Do reede is open en go- vaarlijk door de 
sterke N.W. winden, die er gedurende elke maansve 
rand ©ring waaien; de sdiepen verkiezen daarom 
eene ankcrplaats achter het eiland Kara Kara, in 6 of 
7 vadem water. Thans doon. de booten van de Kon. 
Pak. Mij. twee eilandjes aan, die aan do Oostkust een 
veilige reede aanbieden. De handel wordt hier- door 
zeer gebaat, daar bij kalm weer de goederen naar 
doze eilandjes gebracht worden, waarvan de K. P. M. 
ze steeds kan wegvoeren. Het land heeft velo 
rivieren, waarvan de voornaamst© zijn, in het Z. 
beginnende, de Batahan, de Batang Natal, die op den 
Sorik MSrapi ontspringt en door cen dwarsdal vol 
woest natuurschoon eerst door Batang Natal stroomt 
en bij Loeboek Abaroo in het Natalsche komt; de 
rivier is tot bij Sikambo, 22 K.M. opwaarts, voor 
zeven- kojang^-prauwen. bevaarbaar, verderop voor 
klcino sampan's; het inkomen van de monding is 
door een bank zeer bezwaarlijk; ten N. van de Batang 
Natal de Koenkoen, de Taboejoeng, do Singkoeang 
(benedenloop van de Batang Gadis), dio alle 
golijknamige districten door- stroomen. 

Do dun gezatxide be volkin g (ult° 1916 土 20000 
zielen) bostaat voornamelijk uit Maleiers, groo- 
tendeels gevestigd langs don grooten weg in het dal 
van de Batang Natal on op eenige kleino plaatsjes aan 
do mondingen dor rivieren. Van het binnenland is 
slechts cen klein gedeelte in het N. bewoond, waar 
cen 8 tai nedorzettingen zijn. Batang Natal is door 
een Bataksche (Mandai lingsche) bovolking 
bowoond. De groote weg van Natal, langs den 
rechteroever der rivior, is voor voertuigen bruikbaar. 
Hi) overschrijdt op 1700 M. hoogte do zoogenaamdo 
Hemels- poort, hot goborgto ten N. van den Sorik 
Alerapi en si ait dan to Panjabocngan aan bij den 
grooton weg door Tapanoeli. Een paardenpad loopb 
langs do kust, van Batahan tot Singkoeang； verder 
cnkele voetpaden. De rijstbouw staat op con lagon 
trap, on gcschiedt hoofdzakelijk op ladangs; de 
bevolking aan do kust leeft hoofdzakelijk van do 
vischvangst on van do opbrongst dor nipahbosschen. 
De hoofdplaats Natal, aan den rechteroever by de 
monding der Natal-rivior, is do zetcl van den 
controleur. Do hoofdplaats voert een vr§ levondigen 
handel mot Singapore in binnonlandsehe producten. 
Er lag vroogor eene kleine in een stee- 
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nen fortje, dat uit den tijd van hot Engolsch bestuur 
dagtcokont en waarvan thans nog, in vervalien 
staat, wallon en niuron oanwezig zijn. 
Administraticf is do onderafdeeling vordceld in 8 
koeria*s: Natal, Batahan, Koonkocn, Taboc- joeng, 
Singkoeang, Linggabajoo, Moeara Parlam- 
poengan en Ack na Ngali. Do regenton van Natal 
hobbon zich reeds in 1C93 a an do Ned. 
O.-I. Comp, verbonden on hot rykje word toen een 
onderhoorigheid van Baros. 

NATIONAAL COMITfi. Eon contralo voreeni- 
ging, onder do auspicien van Bocdi Octomo to 
Soerakarta opgcricht, met hot doe! een concen- 
tratio van"allo inlandscho verecnigingen tot stand 
te brongen. De vereeniging Sarekat Islam talmde 
tot het comit6 toe te treden cn weigerdo later <3 a 
ar van deel ait te maken, omdat zij in het N. C. een 
Javaanscho vereeniging meende te zien, ter- wijl do 
S. I. het Indisch iiationalisme huldigt. Thans zijn bij 
het comite aangcsloten de verceni- gingen Boedi 
Oetomo, Prin sen bond Mataram (Djokjak Narpo 
Wandowo (Solo), Ha bi Darmo WaTgoPa koca 1 a 
ma n (Djokja), Da rah Mang- koenggaran (Solo), 
Sodyo Moeljo (regentenbond) Mangoenhardjo 
(ambtenaarsvereeniging) en Per- sSrikatan Gocroe-
goeroe Hindia BSlanda (on- derwijzersbond). 
Opgemerkt moge worden, dat do laatstgenoemdo 
onderwijzersvereeniging ook do onderwijzers 
buiten Java onivat. Het ligt in do bedoeling den 
door het publiek gegeven naam van Nationaal 
Comitd eenmaal to veranderen in een anderen van 
Sanskrietschcn of Kawischen oorsprong, dio door 
allo Javanen wordt bogre- pen. De president van 
Boedi Oetomo is voor- 

. u . - fitter van het comit6. 
//去； %：4>NATOENA-EILANDEN. Groep eilandon, 
匕" .,./gelegen in de Chineesche zee tusschen 2° 28’ 
•' -■ 1 ■ , en 4° 56' N.B. cn 107° 57' cn 108。15' O.L., deel 

uitmakende van do POELAU TOEDJOEH 
(zie a】daar). Zij zijn ondersebeidon in de Groot 
Natoena, de Noord Natoena- en do Zuid Natoe- 
na-eilandon. 

NATUURKUNDIGE COMMISSIE V00R 
NED. INDIE (2 Mei 1820—17 April 1850). Toen 
na Nederland*s herstel op vooretel van de drio 
CommissarissoD Gon ora al on door toedoen van 
den Algemeenen Secretaris van den Souvoroinon 
Verst A. R. Falck in 1815 aan don hoogleeraar 
G. G. O. Reinwardt do organisatio van onder- 
wijs, geneeskundigen dienst, landbouw, nijver- 
heid on wetenschappolijk onderzoek in Indie 
was opgedragen en diens zending tegen 1820 
ten einde liep, achtto de Regeering haar taak 
,,het bevorderon van het Indisch natuurondor- 
zock" daarmedo nict afgeloopon. Een grootsch 
plan, gestound doorde hoogleeraren van Swinde- 
ren en Temminck kwam bij Kon. Besluit van 
2 Mei 1820 tot uitvoering, nl. de oprichting van 
do ,,Natuurkundige Comniissio over Ned. Indie**. 
Het zou to vor vocren hier de verrichtingc)) dezor 
Oommissie in haar bijkans 30-jarig bestaan to 
verjnclden, mon vindt die uitvocrig in het „0ver- 
zicht van hetgoen in het bijzondor door Neder- 
land gedaan is voor do kennis der Fauna van 
N. I., Academisch Proefschrift door H. J. Veth, 
Leiden 1879" en “Indisch Natuuronderzoek 
Dr. M. J. Sirks, uitgavo Koi. Instituut to Am- 
Bterdam, 1915. Do cersto leden der Natuur- 
kundige Commibsie waron H. Kuhl en J, 0. van 
Hasselt, aa^. wie werdon toegevoegd de ont- 
leodkundigo ::为 v. Raalten en de teokonaar 

j. Keultjes. Verder hebbon H. Boie, H. Macklot* 
Salomon Muller, P. v. Oort, P. Diard, Zippelius. p. W. 
Korthals, D. H. R. v. Geld or, B. N. Overdijk, L. Homer, 
E. A. Forston, F. W. Junghuhn, L. A. 0. M. Schwaner 
on H. von Gaffron op verdionstolyke wyzo hun naain 
als lid of assistent aan do Natuurk. Cominissio 
verbonden. Aan do mecsten hunnor is con afzonderlijk 
artikcl in deze Encyclopaedic gewijd. 

Bij do opheffing dcr Commissi。bij Kon. Bo- 
sluit van 17 April 1850 bestond zij uit do leden 
Schwaner in Indie cn Junghuhn met verlof in 
Nederland. In Nederland werden do bolangon van 
het natuurkundig onderzoek bchartigd door ceno op 
11 Sept. 1837 ingcsteldo Commissio, bestaando uit 
de hooglcoraren Blume, Rein- wardt on Temminck, 
wclko commissie belast was met de leiding bij do 
verzorging cn be working der talrijko 
vcrzamelingen. Tusschon 1839 en 1847 verschenen 
drio folio deelen van de „Verhandelingen over do 
natuurlijke gcschicdo- nis der Ned. Overzccscho 
bezittingen door de loden der Natuurk. Oomniissie 
en andere schrij- vers, uitgegeven op last van don 
Koning door C. J. Tcmminck". Een deel bevatte do 
door Korthals bowerkte plantkundo, 66n deel do 
zoologischo onderzookingon door Muller en 
Schlegel en 66n deel land en volkonkunde, voornl. 
door Muller beworkt. 

NATUURKUNDIGE VEREENIGING (Konink- 
lyke). Zio VEREENIGINGEN. 

NATUURMONUMENTEN. Zio VEKEENI- 
GING TOT NATUUKBESCHERMING (NED. 
INDISCHE cn ook VEREENIGINGEN./' 

NAUCLEA CELEBICA Hav. fam. Jlubiaceae. 
Maoomar, Maocmar rint&k, illasookat, Pepoi- 
poijen (MINAH. LANDST.), kloino boom van do 
Minahasa,. waarvan hot uitstokondo, veorkrach- tige 
hout gezocht is voor boomcn van voertuigon. 

NAUCLEA EXCELSA Bl. Ki saat, Tjangtjara- 
tan (SOEND.), KISpoo k^tok, Poctek, Tai a, Tocni- 
baran (JAV.). Hooge, dikko boom van Java, vooral in 
hot Westen tot 1200 M. bo ven zee. Hol hout i» in do 
Preangor zcor in aanzien cn wordt gebruikt voor 
liuisbouw, huibraad cnz. 

NAUCLEA LANCEOLATA Bl. KICpoe paHir, 
Pitjisan, Poendocngan, W&idn (JAV.), Anggrit, 
Tdngdh tjaiih (SOUND,). Hoogo dikko boom, over 
Java versproid tot ongevcor J 500 M. bovon zeo. Het 
hardo hout woi'dt vooral in do Proangor alw 
bouwhout gobruikt. VolgoiiH Hasskarl wordt het 
nict <loor do wilto micron aangotast. 

NAUCLEA MOLUCCANA Aliq. Laharong 
(MAL. MOL. ?).Zccrdikko boom van do AIoJukk<；
n, “p Am- bpn_in het gobergto voorkomond.o ok van 
de Koi- eilaii3on, Booroe on Ceram bokond. Het 
hout is con good bouwhout zoowcl voor Hchceps- 
ala voor liuizciibouw. Het word I nat bowerkt, d 
roogt zcor langzaum on wordt dan op den duur 
buitcngc- woon hard. Hot houdt Jang con muffen 
Jucht on is daarom voor xncubelhout minder in trek. 

NAUTILUS POMPILIUS, ecn viorkieuwigo 
Inktvisch (zio aldaar), wolker schclp in den 
Indischen Archipel dikwijlsgevouden wordt. iJczo 
scheJp, k6joong8endok(MAL.)of bia pap6da (MAL. 
MOL.) bestaat uit kamora, van wcJkc do Jaatalc 
allcen door het dicr bewoond wordt； zij is in ecn 
vlakko wpiraal gc won don on vergclijkbaar met de 
inwendigo schclp van andere luktvis- schen. Het dier 
wijkt in bouw bclangrijk af 
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van de and ore Inktvisschon. In plaats van 8 of 10 
annon hooft het rondom den mond tal> rijke 
tentakols zondor zuignappon.In don Palaeo- zoischen 
tijd dor aard geschiedenis waron do ver wan ton van 
den togonwoordigen Nautilus in een grootor aantal 
soorten over do goheolo aardo vorspreid. * ' 

NAVA (N.-Guinea). Zio ZWIJNEN. 
NAVELS (Venus- en Zco-) heoten do deksels, die 

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

NDJONG of EUNDJONG. DO VI Moekim Ndjong
： Ndjong, Lantjd, Loe eng Poetoo, Paroce, Poudoee 
en Adan, mot do onderhoorigheden Moesa, Langien, 
Adan en Tandh Mirah, vormon een landschap van do 
onderafdeeling Sigli, afdeeling Noordkust van Atjdh, 
met 3595 ge- rogistreerdo mannen (ulto 1915). 
OeldebaJang is T. Hadji Brahim, wiens korte 
verklaring dd. 30 Jan. 1915 werd goodgekeurd en 
bokrach- tigd bij Gouv. bosluit van 19 Juli 1916. Hot 
land- schap strekt zich N,—Z. uit, van Straat Malaka 
tot aan don Goonong Lheo Sagde, on grenst ten 0. 
aan Pant6 Radja, Trieng Gad6ng on Boven- 
Mouroudoe, ten Z. aan Tangs6, ten W. aan Aron, 
Gloom pang Pajong, Oende en le Louboue, torwijl de 
N. grena wordt govormd door do breedo lagune, 
wclko de monding vormt van do uit het W. komendo 
Krooeng Ndjong, on waarin ook do Kroeeng Poetoe 
uitwatert, en door de zee. Het Z. deel van het 
landschap is zeer bergachtig on daardoor zoo goed 
als onbowoond, maar de vlakke kuststreek is 
overdokt met sawabs, tuinen on gampongs. Dat 
gedeelte wordt O.-W. gesneden door do 
Atjdhtrambaan met haltos to Paroee en Loe on g 
Poetoe. Zio: Bijdragon t/d T.-, L.- cn V. v. Ned.-
Indie, Deel 55 (1903) bl. 64. cn Ind. Stb. 1908 no. 
401, juncto 1909 No. 269. 

NDORA. Kampongcomplox in Ngada, zio aldaar. 
NEDERBURGH (Mr. SEBASTIAAN COR-

NELIS). Gob. to 's Gravenhago 7 Maart 1762 uit het 
huwelijk van Mr. H. Nedcrburgh, pen- Bionaris van 
Kottordam on D. A. Spruyt; stu- deerde to Lcidon en 
promoveoi*do aldaar 17 Sept, 1782 in do bcido 
rechtcn on word in 1787 eerst tot 2en advokaat, cn nog 
in hetzelfdo jaar tot lon ad vokaat der O.-I. Comp, 
benoomd. Op voorstcl dor StaatBCommiesie, in 
1790 in hob lo ven geroepen om middelcn tot red res 
dor O.-I. Comp, tc boraincn, word in 1791 cono 
Hoogo Commissio benoemd om in Indie do noodigo 
hervonningon intevoeron; ook Ncderburgh vor- 
kroog daurin zitting cn word 23 Mei 1791 aan- 
gostcld tot comnusHaris-gonoraul over allo Oomp. 
bezittingcii in Indie on aan do Kaap do Gocdo Hoop 
(zio FRYKENIUS). Don 13on Nov. 1793 tc Batavia 
aangekomcn, bleef Ncderburgh tot 1799 in Indie, 
toon hij, na bekomcn eervol ont- filag, zijno 
waardigheid nederlcgdc (28 Sept.). Ovor do 
wci'kzaamheid der Hooge Oommissio, dio zich in 
1795 met de Indischo regeering tot oene 
„gocombincerdo vorgadoring** veroonigde, van 
wclko Ncderburgh president was (10 Dec. 1795), 
wordt algomecn weinig gunstig geoordeeld (zh，
0OMMISSARIS-GENERAAL, DI. I, bl. 498)； 
Ncderburgh ontving echtor 17 Nov. 1803 volkonion 
d《charge door don Raad der Aziati- bezittingen on 
6tablissemonten. In het 

vaderland toruggokoerd, zag Nederburgh, die een 
voorstander was van do beginsolcn van be- stuur, 
door de Comp, govolgd, zich weldra in een strijd 
gowikkold met D. Van Hogendorp (Zio aldaar), die 
in verschillendo geschriften oono lijnrocht 
tegenovorgosteldo mconing had ontwikkeld; van 
groot bolang voor de kennis der kolonialo 
staatkundo, door Nederburgh aan- geprozen, is zijn 
„Verhandeling over de vragen of cn in hoeverre het 
nuttig on noodzakelijk zijn zoudo, do O.-I. 
bezittingen van dezen Staat, ofto sommigon 
derzelvon to brengon op den voet der W.-I. 
volkplantingen" enz. 'sHage 1802. Zio ook zijne 
„Advertentie aan zijne land- genooten botrekkelijk 
onderscheiden gedrukte stukken .... uitgegovon op 
naam van D. Van Hogendorp", 's Hage 1802. In 
hetzelfdo jaar, waarin dezo werken vorschenen, werd 
hij (11 Nov.) met Van Hogendorp benoemd tot lid 
der commissie om het Staatsbewind te dienen tot 
cons, en ad vies omtrent den voet en de wijze, waarop 
in het vervolg de handel op ‘8 lands bezittingen in de 
O.-I. zoude behooron gedreven en die bezittingen 
bestuurd te worden enz.； het rapport, door dio 
commissie met een ont- worp-charter aan het 
Staatsbewind ingediend, gaf hoofdzakelijk de 
zienswijze van Nederburgh terug, waarover zie het 
artikel over Van Hogendorp, DL II, bl. 100. Nad at 
de commissie hare taak had volbracht, werd 
Nederburgh benoemd tot lid van den Ba ad dor 
Aziatischo bezittingen (22 Maart 1804); daarna (15 
Juli 1806) tot staats- raad in buitongew. dienst oh tot 
vice-president; van die commissie tot verevening en 
botaling van den achterstand (1807). Hij overleed 3 
Aug. 1811 op do hofstede Oostduin bij 's 
Gravesande. Bohalvo do aangehaaldo werken 
schroef hij： „ Con sideration over de Jacatrasche on 
Preanger- Regontschappen, Bat. 25 Nov. 1796; 
„Echte stukken botroffonde het volbragt onderzoek 
dor vorrichtingen van de Generale commissio in don 
jaare 1791 benoemd goweesf, enz., 's Hage 1803; „ 
Ro quest aan het Staatsbewind dor Ba- taafscho 
Republiek", Moi 1803. Voorta wordt nog vormeld 
dat hij als lid van den Baad een „Expos6 succinct des 
Etablissements Hol- landais aux grandes Indes" 
opstelde, dat 28 Juni 1806 aan Koning Lodowijk 
werd aange- bodon. 

Zijn kleinzoon, Mr. Sobastiaan Oor- n o 1 i a 
Herman Nodorburgh, zoon van Mr. 0. B. Nederburgh 
en 0. 0. E. Gevers, geb. 9 Oct. 1828 in den huize 
Oostduin by ,3 Gravesande, stud co rd o van 1845 tot 
1849 te Leidon, in wolk laatsto jaar hij 12 Juni op 
Stel- lingon in do boido rochton promovcordo. Na 
afgologd oxa mon to Dolft werd hij 20 Aug. 1851 
bonoomd tot ambt. lo klasso voor den dionst in Indie, 
on werd, te Batavia aangokomen, 30 Dec. 1852 
toegolaton ter algomoone socretarie, waarna hij 
achtereonvolgons benoemd werd tot ref erend aris 
(22 Febr. 1857), secretaris van het Gouv. (31 Juii 
1858) on inspocteur van finan- cien (2 Mei 1862). In 
1867 (5 Aug.) vcrwissoldo hij doze botrekking voor 
dio van resident van Ohoribon; 27 Aug. 1875 
vorkroeg hij buiton- landsch vorlof en word, na zijne 
torugkomst 3 April 1878 benoemd tot resident van 
Djokjakarta, doch reeds 3 dagen daavna tot lid van 
den Raad van Ned.-Indie aangost^d. Terwyl hij dio 
botrekking beklocddo, ook hot ambt 
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waar van president v. h. bostuur v.d. Protestant” 
sohe kerk in N.-I. (10 Juli 1878). Bij Kon. Bosl. 
van 17 Maart 1884 eorvol uit Elands dienst 
ontslagen, vertrok hij naar Nedorland, waar hij 
zich te *s Gravenhago vestigde, Hij overleed 
aldaar 16 Maart 1903. 

Tijdens zyn verblijf in Indio stiohtte hij in 1856 
met den Heer C. De Waal het Bijblad op het 
Staatsbl. v. Ned.-Indie. Belan grijke bijdragen tot 
de kennis van Ned.-Indie verse lien on van zijne 
hand, zooals in het T. v. N.-Indie over het 
muntwezen in Ned.-Indie (Juni en Dec. 1876 en 
Febr. 1877); over het dcsabestuur op Java (Juni 
1877); en over do onmondigheid v. d. Java an ten 
aanzicn van het grondbezit (Jan. 1878); benevens 
do afzonderlijk uitgegevon ge- schriften : „Procvo 
van een onderzoek der naidde- len tot oplossing 
van het Atjeh-vraagstuk", ,s Grav. 1886; „Dio 
Proevo verdedigd en nader 
toegelicht”, 's Grav. 1887; „TjiIegon, Bantam, 
Java. lets over des Javaans lasten en zijno 
draagkracht", ,s Grav, 1888; „Opiumsmokkel- 
handel. lets over een niiddel om zonder eenige 
kosten, verlies of winstderving voor do schat- 
kist, en zonder eenig ander orristig bezwaar 
of gevaar, den opium-smokkelhandel op Java 
en Madura zeer belangrijk te verminderen,,

) 

*8 Grav, 1889. 
/ - 』 NEDERLANDERS. Zio VERDEELING DER 

- W/dBEWONERS VAN NED.-INDIE. 
\墨 ' NEDERLANDSCH-INDISCHE KUNSTKRING. 
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Zie VEREENIGINGEN. 
NEDERLANDSCH-INDISCHE LANDBOUW- 

MAATSCHAPPIJ. Zio CREDIETINSTELLIN- 
GEN en HANDELSBANK (NEDERL.-IN- 
DISOHE) 

NEDERLANDSCH-INDISCHE VEEARTSEN- 
SCHOOL. Zie ONDERWIJS. 
顼 EDERLANDSCH INDISCHE ZENDINGS- 

BOND. In het jaar 1880 kwam voor het eorst 
de Ned. Ind. Zendingsconferentie bijeen ； sedert 
dien werd zo bijna geregeld om do twee jaren 
gehouden, Hoewel uiteraard de bezoekors van 
de Buitenbezittingen steeds zeer gering in aaatal 
zijn in verge!ijking met die van Java, ontbreken 
de eorsten zeldon geheel, en in elk geval heeft 
men een vereenigingspunt gevonden, waar ver- 
verschillende zendingsbelangen door do on mid- 
dellijk daarbij betrokkenen onderling kunnen 
worden besproken. De CJonforontie gaf aanlei- 
ding tot oprichting van den Ned. Ind. Zendings- 
bond, die tot de uitgave van het tweemaal per 
maand verschijnend blad „Do Opwekker" bo- 
eloot en die het initiatief nam tot oprichting van 
een onderling weduwen- en weezenfonds, dat on- 
der den naam “Jacobus" bekend is. Van alle 
gehouden conferenties zijn uitvoerigo verslagen 
verschenen, die in pleno de daar voorgedragen 
referaten en eon overzicht der daarop govolgde 
„ discussies bevatten. 

NEDERLANDSCH ZENDELINGSGENOOT- 
SCHAP. Gesticht 17 Dec. 1797 te Rotterdam, 
waar thans nog zijn zetel gevestigd is. Do ar- 
beidsvelden van het Gen. zijn do volgendo: A. 
Oost-Java in de refiidenties Kediri, Soerabaja, 
Pasoeroean, waar het thans 5 zendingsposten 
heeft, nJ. SSmampir (Kediri), Pare© r&ljo, Mo- 
dJo-Wamo, SSgaran en Swaroe. B. Midden-Oele- 
bes, in de onderafdeeling Poso van de residentie 
Menado, en iu- de onderafdeolingen Malili en 
Mori van het Celebes en onderhoorigheden. 

C. Bolaang-Mongondou; D. De Min aha sa; het Gen. 
heeft hier 180 scholen, eon kweekschool voor 
inlandsche ondorwijzors to Tomohon, een 
ambachtsschool te Kakas, torwijl het tweo zonde- 
lingdiakoxiessen ter beschikking heeft gesteld van 
het ziekenhuis der ini. Christengemcenton in het 
ressort Bonder; de school voor dochters van Hoof- 
den en aanzienlijken to Tomohon staat in nauwe 
betrekking tot het Genootschap; E. Oostkust van 
Sumatra in de land schappe。Langkat, Deli en 
Serdang, en in de onderafdeeling Karo- landen ' (do 
Hoogvlakte). Zio verder onder： ZENDING 
(Protestantscho). 

NEDERLANDSCHE ONDERDANEN. Zie ON- 
DERDANEN. 

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

NEDERLANDSCHE ZENDINGSVEREENI- 
GING, gevestigd te Rotterdam. Zij arbeidt op West-
Java in de residenties Bantam, Batavia, Preanger 
regontschappon en Cheribon, waar zij tion 
zendingsposten onderhoudt. Zie verder ZENDING 
(Protestantsche). Onlangs heeft zij een aanvang 
gemaakt m“t den arbeid in de af- deeling Kandari, het 
Zuidelijkste gedeelte van het Zuid-oostelijk 
schioreiland van Celebes.，- z 

NEESIA ALTISSIMA Bl. fam. Bombacaceae. 
Ben gang (SOEND.). Hoogo boom van W.-Java in do 
lagoro bergstrekon, met bruikbaar hout, dat op 
beukenhout golijkt. Do grooto vruchton sprin- gen 
met kloppen open, die van bin non met glimmendc, 
Btijvo borstels bedekt zijn, wolko bij aanraking in do 
huid blij von stekon. Zo komcn algemeon als boewah 
bSngang in don ini. medley nhandel voor on worden 
tegon gonorrheo gebruikt. . f 

NfiGARA (NAGARA), NfiGfeRI. Woord van het 
Sanskriot nagara, vr.nogari, „8tadnafgolcid, dat 
zoowel in het Javaansch ala hot Maloisch in 
overgegaan. In hot Javaansch botcekcut n a- g & r & 
do plaats, waar een vorst zich mot zijn volk gevestigd 
heeft, on hot wordt dan ook go- bruikt zoowel voor 
hot gchcelo land, als voor het hoofddistrict, de 
hoofdplaats van het vorston- doni of zclfs van hot 
regentschap. In het Maleisch wordt n 6 g a r i, n 6 g 
6 r i niot allecn voor stad gebruikt, maar duidt het 
woord aanzicn- 】§ke dorpon, ja zclfs icdoro 
verzamcling van kanipongs of buurten aan, die een 
goheel vor- men, en is dua de beteekenis daarvan hot 
best door ,,gc】neentS' wedertogevon, waarbij men 
echter moot in hot oog houden, dat de nfigari ook 
bijzondere rechlon op den onbebouwdon grond 
uitoefent (zio GROND, DI I, bl. 821). De naam n o g 
o r ij of n e g o r jj, dio wcl eens, ten onrechte, 
verklaard wordt als: dorpen, door negers bowoond, 
maar ook wel, o. a. in do Molukkon, gogeven wordt 
aan inlandscho d()rpen> is eone vorbastering van 
nfigari. Voor do negorij- liedcn op Ambon, zie 
aldaar, DJ. I. bl. 40. 

NEGARA. Hoofdplaats van het golijknamigo 
district en van de afdeeling DjSmbrana (zie aldaar) 
op Bali； aanlal inwonora u】t 1914 
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•7320, waarvan 10 Europoanon, 120 Ohincozon e)i 
130 Arabieron. 

N£GARA. District der onderafdeeling Kan- 
dangan, afd. Oeloo Soengoi, ros. Z. 0. Afd van 
Borneo, ondor hot bostuur van oon kjai met 
standplaats NSgara aan de Bahan- of Negara rivier 
golegen. Het district omvat het Westelijk dcel der 
ondorafdeoling on bpstaat grootondeels uit laag, 
moorassig land. De eonige bruikbaro weg wordt 
gevormd door de verbinding van Negara met 
Kandangan (allcon in den West- moesson voor 
karrontransport te gebruikon). Do rijstbouw wordt 
weinig beoefend； het laag- gelogen land, steeds 
bedreigd door overstroo- mingen, leent zich daar niet 
too. Daarentegon bezit do bovolking eon groote 
veestapel, uit kar- bouwen bestaande. DGZO loven in 
half ver wild er- den staat in do moerassen on worden 
in den West- mocsson, als de landen ondor water 
staan, in kralen op enkelo hoogere grondon 
vorzameld. Hior worden zij ook geregeld van zout en 
kracht- voeder voorzien. Uitvoor van die karbouwen 
hccft plaats naar do omliggende districten voor de 
consumptio. De voornaamste plaats is Negara (zio 
aldaar) uit verschillende kampocngs bo- staande. Het 
district is overigens zecr dun be- volkt. 

NfiGARA. Hoofdplaata van het gelyknamigo 
district (zioaidaar). Het is het centrum der ini. nij- 
verheid in dio stroken. De bevolking bestaat dan ook 
hoofdzakelijk uit ambachtslieden en hande- laren en 
tolt 10 a 11.000 ziolen. Men vindt or ijzcrsmederijen, 
dio kapmessen, landbouwwerk- tuigon en blanko 
wapens prod uceeren. De in- dustrio van buksloopen, 
waarvoor de NSga- reezon in vroogeron tijd bekond 
waren, is vor- dwonon. Ook geelgietorijen on 
koperslagorijon zijn to Nfigara gevostigd en levoren 
veel en good work af. Hot product wordt naar Java, 
Singapore en Sumatra uitgovoerd. Vordor trcft mon er 
eon gilde van houtbewerkors aan, dio keurig 
houtsnijwork voor de vorsiering van prauwon en ini. 
huizcn levcron. Ook doprauw- en aardo- wcrk-ind 
ustrieen zijn van belang. All© produo- ten dozer ini. 
nijverheid zijn (met uitzondoring van dio der 
koporBlagcrijen) uitsluitend bostomd voor do 
behoefton dor in], bevolking van hot go west Z. on O. 
afd. van Borneo.■" 

NfiGARA-RIVIER. Zie BORNEO Deol I, biz. 
3G5—366. 

NEGARA. Vroogoro naam van hot district 
Paincungpouk. Zic aldaar. 

NEGEN KdTd. Zio KOTO. 
NfiGfiRl. Zio NEGARA. 
NEGfeRI (BOEWAH) (MAL.). Zio PASSIFLO- RA 

ED ULIS. 
N—GERI B它SAR. Een grooto kampong, ongo- 

vcor 3000 zieIon tollondc, in do rosidontio Lain- 
pongscho Districten aan do Wai kanan. Do bo- 
voJking leclt hoofdzakelijk van do opbrongst dor 
ladangs, torwijl rnon or moor rundvoo vindt <lan 
oldors nicest hot gcval is. Een byvordionsto is hot 
houtkuppen, dat vooral door don aunlog van don 
Zuid-Sumatra spoorwog vrij winst- gevend is 
gowordon, daar hot hout van do J'fingaB-boojpcn zeor 
geschikt is voor dwarsliggors. Uilvoorplnuta is 
Mfinggala. 

NEGORIJ. Zio DORP (dl. L bl. 636) enNfi- 
GAKA. DO bovolking zolf noomt in do Minahasa ,aar 
nogorijon wanoea of roong, op do Am- oonecho 
eilandon amanno, elders woor and ora. 

NEGRITO'S. Nogortjes, naar hunne kleine ge* 
stalte en donkero huidkleur, een naam hun door do 
Spanjaarden gegeven; de oorspronkolijke bo- wonera 
der Philippijnen, volgens den Engelschen ethnograaf 
Koane do laatste vertegenwoordigers der uitstorvonde 
autochtonen van Insulinde. Over de negrito's bestaat 
eeno publicatio van het Kon. Ethn. Mus to Dresden, 
Die Philippinen IX. Negritos von Dr. A. B. Meyor 
(Dresden 1893). Hunne aanwozigheid 
achtoreenvolgons op bijna alle eilandon van don O.-I 
archipol is door den een verdedigd, door den ander 
ontkond. A. B. Meyer (The distribution of the 
Negritos in the Philippine islands and elsewhere, 
1899) zegt, na de goheel© literatuur over do Negrito's 
te hebben nagegaan, dat de berichten omtrent het 
v66r- komen der Negrito's buiten de Philippijnen niet 
op behoorlijk onderzook zijn gegrond en meer- malen 
op dwalingen borusten ； ja zelfs een grondige kennis 
van de Negrito's der Philippijnen, van Malaka en van 
de And am an -eiland en ont- breekt, volgons dozen 
schrijver, nog evenzeer. Prof. Kern hcoft aangetoond, 
dafc de taal der Negrito's zuiver Maleisch Polynesisch 
is. (Bijdr. T. L. Vk. 1882. p. 243 e.v.) (Zio verder PA- 
POEA'S). 

NEIRA (Banda-Neira). Een der Banda- oilanden 
(zio aldaar). De hoofdplaats diet eilan- den, Neira, aan 
den voet van den heuvel M6- nangis, is do eonige 
negeri van Banda-Neira, zio BANDA (hoofdplaats). 

NEKTON. Zio PELAGISCHE ZEEDIE- REN. 
NELUMBIUM. Zio NELUMBO. 
NELUMBO NUCIFERA Gartn., fam. Nym- 

phaeaceae. Do Lotus TSratai(MAL.), Tarate (JAV., 
SOEND.). Bokondo watorplant, soms gokweekt om do 
oetbaro zaden on als siorplant, gekenmerkt door de 
cirkolrondo bladoren, die op lango blad- steelon 
boven hot water uitetoken en rose bloe- mon. Do 
tolvormigo vruchtbodom bovat aan hot bovonvlak een 
aantal holten, waarin de zaden zijn ingebed, dio als 
vorsnapering wordon ge- geten. Andoro deelen van do 
plan ten dienon als inlandsch genoesmiddel. Zio 
LOTUS. 

N^MBANG. Zio MUZIEK en MUZIEK- 
INSTRUMENTEN. 

NEPENTHES, fam. Nepenthaceae. Dao on k&idi, 
Perijoek antoo, Porijoek k§ra (MAL.). Klim- planton, 
waaraan een vrij groot aantal soorten in Nod.-Indie 
voorkomon, vooral in het bergland. Zo zijn 
gokonmorkt door do aanwezighoid van oon mot water 
govulden bekor aan do voortzot- ting van don 
hoofdnorf van hot blad. Do beker hooft een doksel, 
dio by de volwasson bladeron open is. Van con 
bokondo soort nl. N. ampullaria (MAL. Kfitakong) 
worden de lango klimmendo iitongola op do wyzo van 
rotan gebruikt, vooral op Banka, waar do kwaliteit dio 
van sommigo rotansoorton ovortreft. Ook wordon van 
sommigo soorton do stongols als bindmatoriaal 
gobruikt. In do goopondo bokors vallon insokton, dio 
erin vorrotton. Do inlanders gobruiken hot wator in do 
bokors wol als gonoosmiddel o. a. togon 
oogontsteking. 

NEPHELIUM ERIOPETALUM Miq., fam. Sa- 
pindaceae. Sangga lootoong (MAL.). Boom, dio in hot 
W. van don archipel in hefr laagland voorkomt on ook 
wordt aangoplant als vrucht- boom. Hot hout wordt 
Boms timmorhowt gobruikt; do roodo vruchton, wat 
grootor 
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dan Ramboetans, maar ook de pit is grootor en het vleesch 
zuur. 

NEPHELIUM LAPPACEUM L. Rambootan 
(MAL., jAV., SOEND. ). Bekende vruchtboom, over- 
al gekweekt om de roode, met lango, haarachtigo 
uitwassen bozette vruohton, waarvan do zaadrok 
rauw of (b|j do zuro eoorten) gestoofd gogeten 
wordt. Er komen zeor veel varietoiten voor; 
bekende, zeer gozochte varieteiten zijn die van 
Pasar Minggoo bij Bata\ua (bv. Rambootan si 
mat]an)rUo besto vrucliten heeft. men in Fe- 
bruari. In do buurt van Mcoster Cornelis komt een 
vorm voor, waarvan''do pit zeer klein is (ramboetan 
lengkeng). Do zadon bevatten vet. Het hout van 
sommigo soorton wordt wel eens a Is brand hout 
gebruikt.. 

NEPHELIUM LITCHI Camb. (= Litchi chi- 
nensis Sonn.). Latjin, MOL.), Ldngkdng (MAL., JAV., 

MAD.), LitjL IiOOtji (OHIN.). Vrij hoogo boom, 
inheomsch in China, naar het ecnijnt ook.£in den 
Archipel hier en daar ge kweekt. De vrij kleine, met 
hoekige wratten bezette vruchten zijn eotbaar. Zo 
worden echter meest in gedroogden toestand uit 
China aan- gevoerd. 

NEPHELIUM MUTABILE. Poelasan (MAL., 
SOEND.), Kapoelasan (SOEND.). Vruchtboom, op 
Java alleen in het Wosten gekweekt. Do vruchten 
gelijken op dio van de vorigo, doch hebben korte, 
meest stomp。uitsteeksols. Er komen veel minder 
varieteiten voor dan van Ramboetan. De omgeving 
van Buitenzorg levert do beste vruchten. Do meest 
gczdcEto soort is Kapoelasan si ba bat met 
donkerroode vruchteu en vrij puntigo uitsteeksels 
op de vrucht. 

NEPTUNUSBEKER. Zie SPONSEN. 
./ ' NERIUM ODORUM Ait., fam. Apocynaceae. 

Djoere (SOEND.). Bekende sierhoester, evenals de 
na-verwanto N. Oleander L., ondcr den naam 
oleander in tuinen gokweekt, doch gevreesd 
wegens hare vergiftighoid. De gedroogde bloe- 
men worden wel als geneesmiddel gebruikt. 

NETELDIEREN (Cnidaria, ook Coelenterata, 
Holtedieren genoemd). Onder den naam Straal- dieren 
(Hadiatu) vatto Cuvier alle dieren to zamen, die niet 
behooren tot do door hem voor- gestelde groepen der 
Gewervolde dieren, G e 1 e d e dieren en Wookdie- r 
e n. Kan men het lichaam van een di er, tot een dezer 
drie groepen behooronde, slechts door(56n 
denkbeeldig vlak in tweo meestal gelijke helften 
verdeelen (bilateraal-symmetrischo dieren), bij de 
zee-sterren, zee-anemonen, kwallen o. d., is dit niet 
het geva], wijl de dcelen van het lichaam 
fitraalegewijs rondom een hoofdas gerangschikt zijn, 
waarom zij indordaad den naam van Straaldieren 
(radiaal-symmetrischedieren) verdienen, Een 
nauwkeurig onderzoek van het inwendig maaksel der 
door Cuvier in dezo groep vereenigde dioren lee rd o 
even wel, dat de bouw van hun lichaam te grooto 
vcrschiJlcn vertoond© om hen alien in 66no afdeeling 
tezamen te bren- gen, zoodat door v. Siebold en 
Lcuckart deze groep gesplitst werd in dio der WO ft 
MEN (zie aldaar), der STEKELH UIDIGEN (zie 
aldaar), der N e t e 1 d i o r e n, en der PROTOZOA 
(zie aldaar). Later bleek, dat ook de SPONSEN (zie 
aldaar) een geheel zelfstandigo hoofdafdeeling *van 
het dicrenrijk vormon. De naam van N^teldieren 
(Ontdaria) is ontleond aan de aanwezi者如van 
netelcellen, kleine, met 

vocht govuldo blaasjos, waarin eon lango 
spiraal- draad ligt opgerold ； bij aanraking van 
eon op hot blaasjo geplaatst tasthaar, schiet do 
draad plotseling naar buiten, dringt in het 
vroomdo voorwerp en stort daarin den 
vloeibaron inhoud van liet blaasjo over, 
waardoor een brandondo pijn ontstaat. Mon 
vindt dezo mikroskopisoh kleino wapens vooral 
aan de tot grijpen bostomdo voelers on 
vangdraden, waar zij in grooto groepen (zoogon. 
notelbatterijen) dicht op- 66ngohoopt bij clkaar 
zitten. Do voeding dezer dieren komt op zeer 
eenvoudigo wijz© tot stand, daar een 
lichaamsholte nog ontbreekt en de darmholto 
(ga stro - vac u lairo ruimte) zeer ruim is; het 
lichaam stelt als hot war。oon hollo zak voor, 
waarin het voedsel onniiddellijk door de 
mondopening binnentreedt; vandaar worden 
dezo dieron ook we] met den naam van holzak 
dioren {Coelenterata) bcstempeld. Een 
aarsoponing ontbreekt nog. Torwijl bij do 
Stokelhuidigen meestal het getal van vijf stralen 
voorkomt, vindt men bij de Neteldieren de stra-
len ten gotale van vior of zes of veelvouden 
dozer getallen. 

Tot do Onidarien bohooren de volgonde klassen : 
Hydrozoen, Anthozoen, Scyphomedusen on 
Otenopboren. Uit de eerste groep is reeds lang 
bokond do zoetwate r-p o 1 y p {Hydra), een rolrondo 
buis, dio met zijn achtoreinde zich vasthecht en aan 
do tegenoverliggende pool do mondopening draagt, 
omgeven door een krans van vangarmon. Do in zee 
lovondo polypen vormen koIonics, die zich 
bekleeden mot een. hoornachtige afscheiding. De 
afzondorlijko dieron (hydranthen) der kolonic 
hangen door een buizonstelsel samen. Heeft in dezo 
afscheiding ook nog kalkafzetting plaals, dan ontstaat 
daar- door als hot ware con geraamte, dat aan hot 
kalkskelet van do echto S t o e n-k o r a 1 o n denken 
doet (Mille-pora). De voortplanting dezer dieren 
geschiedt deels langs geslachtclijkcn, deels langs 
ongeslachtelijken weg; in het laatsto geval ontstaat 
door een knopvorjnige uitstulping van den 
lichaamswand eon jonge polyp. ALs dezo met hot 
moederdier in samenhang blijft on dit proces van 
knopvorming zich meerdero malcn herhaalt, ontstaat 
op dio wijzo do bo ven go- noemde kolonio van 
individus of de polyponslok. 

DQ polypen brengon door knopvonning bovcn- 
dien afzonderjijko gOBlachtsdieron voort, dio oon 
klok- of schijfvonnigo gedaanto vertoonon cn van 
wier maag radialo kanalon uitgaan, aan don rand van 
het schcrin door eon ringkanaal voreonigd. Bij 
verBchoideno soorten Jatcn dozo dragers dor 
gcslachtsproduclen vao heb moo- derdior Jos, om eon 
tijdlang als kloino k w a 11 o n (Hydromedusac) oen 
zolfstandig bostaan to leiden. Do hyd roiden hob ben 
meestal het voor- komcn van kleino verlakto 
stammetjes, dio op allorloi in zoo aan wezige 
voorwerpen, Hchclpen e. d. zijn vastgohccht; de 
Siboga-expedilio Lrof zo vooral aan op do bJaderen 
van in zee lovondo phanerogam。x)lanton, Enalus, 
Thalasaia b. v., dio op zundigo bauken nabij de kust 
so ms ware ondcrzeoscho weiden vormen. Hoo rijk 
de Hydroid pojypen in den 0. I. Archipel 
vertegenwoordigd zijn, blijkt wel daaruit, dat de 
Siboga-expeditio van e6n familio (Plumu- laridae) 
niot minder dan 71 soorten on varie- t/citcn 
verzameldo. Een geheel and er voorko- men even wel 
vertoonen de bovengenocnido, 
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kalkhoudende Milleporidae, dio uit plompe, platte, 
some gowei-vormigo stammen bestaan, on ovonals do 
eclito steonkoralon in onzen Ar- chipel algomeen aan 
hot opbouwen van riffon deelnemen. 

Geon vastzittonde, maar planktonischo polypen-
kolonies zijn do Zwompolypon (Si- phonophorae), die 
in steele van aan cen vasto standplaats gobondon to 
zijn, een beweeglijk loven leidon. Daartoo is do 
centralo stam, waar- aan do polypen vorbondon zijn, 
hetzij aan het boveneinde van een gashoudend blaasjo 
voor- zion, dat als hydrostatisch apparaat dienst doet, 
of wel do geheolo stam hoeft hot voorkomen van een 
grooto blaas gckregen.Er is bovendion in dezo 
kolonies een grooto mate van arbeidsverd eeling tot 
stand gekomen, daar aan sommigo individus de 
voeding, aan and ere de verdediging, weder aan andere 
de beweging en voortplanting is opgedragen, zoodat 
zij tozamen een soort van dicr-staat vormcn. In 
overcenstemming met dio verschillende taak 
verschillen zij ook niot onbelangrijk in voorkomen en 
vertoonen som- mige individus het voorkomen van 
poly pen, andero dat van kwallen. Algemeen bekond 
is het in tropischo zeeen zeer versproido B e- z a a n t 
j e {Physalia), door de Engelschen “Portuguese man-
of-war" genoemd, wijl do van Europa komendo 
zoolieden dezo dieren het eerst op do breedte van 
Portugal ontmooten. Hicr is de stam der poly pen-
kolonie tot een grooto ovale blaas aangezwollcn, dio 
op do bo- venzijdo van een kam is voorzicn en met 
leven- dige kleuron, blauw, violet on purper prijkt； 
binnenin ligt do gasblaas, die door een opening met de 
buitenwcreld in vorbinding staat. Onder aan de blaas 
han gen naast elkaar: poly pen, die met do voeding zijn 
bclast,geslachtsdieren en lango dradon, dio met 
netelbattcrijcn gowapond zijn, wier aanraking hovig 
brandendo pynen veroorzaakt. Do dieren driven aan do 
opper- vlakte van het watcr, do kam client als zeil. 
Door gas uit do gasblaas to latcn ontsnappon zinkt do 
kolonie; do gasblaas kan in minder dun eon kwartior 
weor govuld zijn, waardoor do kolor.io naar do 
oppervlakto stijgt. Bij do kleinore Velella's on Par 
pita'8 bestaat do stam uit ccn ova io of rondo scliijf, 
waarin oen stolsol van in clkaiir uitkojnendo 
luchtkanalcn ligt, torwijl aan do bonedenvlakto dor 
schijf in het midden 66n grooto polyp ligt, dio omringd 
is door velo klciiicro on oen jnenigto voolorachtigo 
aanhang- seh. In den Archipel vorzamelde de Siboga-
ox- 62 Hoortcn van Siphonophorcn. 

Bij do K o r a a 1-p o 1 y p o n (Anthozoa) vocri de 
Hploolvorjnigo mondopening in eon korLo buia, dio 
in do gastro-vasculairo holto uitkumt； dezo laatsto 
wordt bovondien pori- pheer door straalsgcwijs 
geplaatsto verticalo tus8choi)8chotton in een aantal 
zukvormigo ruiinton vordcokl, dio met do holten in do 
rondo in don niond gcplaatste voelers in verbinding 
staan. Er zijn 8 voolors bij do Alcyonaria, 6 of eon 
mcorvoud daarvau bij do Zoantharia. Do voort- 
planting goscliiodt langs geslaQhtlijkon of langw 
ongoslacMlijken wog (door dooling on knop- 
vorming); gewoonlijk blijvon do op do laatsto wijzo 
gevormdo individus met elkander in 8&m<n】h&ng 
on ontstaan aid us koraalstokken 《an zeor 
vorschillondon vorm on grootto. Tot (0 Zoantharia 
bohooron alleroorst do Z e 0- 

anemonon (Actinia), meestal enkelvoudige dieren, met 
eon cylindrisch, wook, lederachtig lichaam, dat geen 
vasto stoundoelen bezit, zoodat zij tot do grootsto 
vormverandering on eamentrekking in staat zijn ； 
rondora do mond- opening is gewoonlijk con groot 
aantal voelers geplaatst. Zij hechton zich mot hun 
zoolvor- mig achtereindo aan allerlei voorwerpen vast, 
maar kunnen daarop ook langzaam van plaats 
veranderen; slechts enkolo steken met hun ach- 
tereinde in hot slib of schoiden een lange buis af, 
waarmedo zij diep in don zeebodom zitton 
(Cerianthus). Door hun vorm en kleurenpracht 
eonigszins aan bloemen herinnorend, bohooren zij 
ovonwol tot do zeor vraatzuchtigo dieren, want 
nauwelijke komt eon prooi in do nabijheid van hun 
voelors, of deze buigen zich eensklapa om don buit 
been, om dien in de maagholte te brengon. Vooral 
daar, waar een krachtige stroom staat, dio steeds 
nieuwen voedselvoorraad aan- voert, bij den ingang 
van een haven, tussbhen do vloed- en ebbelijn, kan 
men dan ook steeds Zeeanemonen verwachten, en 
waar deze voor- waarden ontbreken, zien wij do 
actinio vast- zitten op een dier, dat zelf voortdurend in 
be- woging is, om voedsel op te sporen. Zoo vinden 
wij do Adamsia palliata van de Middellandsche zee 
steeds zittend op het slakkenhuis, waarin do 
heremietkreeft, Pagurus Prideauxi verblijf houdt; met 
do twee lappen, waarin haar voet aan weerszijdon 
uitloopt, slaat zij zich om de schelp been. Moet do 
hereinietkrceft bij voort- gaando groei van woning 
vcrwisselon, dan is zij do anemone behulpzaam om 
naar do niouwo schelp to verhuizen. Een niot minder 
merk- waardig bondgenootschap bestaat in den Ind. 
archipel tusschen sommige actinien en visschen. Bij 
soorten van hot geslacht Discosoma； dio eon. 
niondschijf hobben van cen paar voet middell日n, zict 
mon gowoonlijk tusschen do voelers conigo 
bontgoklourdo visehjes, tot het geslacht- Am- phiprion 
bchoorend, verblijf houden. Komt op do mondschijf 
eon of and ore prooi torocht, dan krijgcn natuurlijk ook 
do vissehon hun aandeol daarvan, maar tovons vinden 
zij tusschon do .met notolorganon gowapende voelers 
of zelfs in do maagholto beschutting tegen hen 
vorvolg- gendo vijanden. Sluitor nioont, dat wedor- 
koorig ook do anomonon uit do aanwezigheid dor 
visschen voordoel trekken, wijl dezo door hun 
voortdurend hoon en wcor zwemmon steeds oon 
verschon waterstrooin ondorhouden on zij tovons BO 
ms een prooi naar do mondschyf alopon, dio andors 
buiten het boreik dor anemone zou vallon. Onder do 
Zoantharia, dio kolonios vonnon on wel cen vast 
stounwecfsel bozitten, zij hot ook slcchts eon 
hoornachtigo as, noemon wij hot zoogonaamdo zwarte 
k o r a a 1 (Anlipalharia), waarvan do inlanders 
armbandon, baarnaaldon enz. vorvaardigon; van hot 
laatst- genoomdo geslacht trof do Siboga-Expeditio op 
do riffon tegonovor Saleior kolonios aan van 2 
M. longto, op do geringo diopto van slechts 4 M. 

Eon vool bolangrijkor rol ovcnwol spolen in don 
Ind. archipol do ovoncena tot do Zoantharia 
bohoorondo, mocstal kolonios vormende a t 0 o n k o 
r a 1 0 n (Madreporaria), wier poly pen oon 
samenhangond kalkskelet afschoidcn. Do uitsluitend 
witto stukken, dw wij daarvan in onzo vorzamolingen 
zien, kunnen ons mooilijk eon donkbecld go von vaii 
do prachtig«\)ndorzeosoho 
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tuinon, d»e door dezo dieren govormd worden. 
Gedurende hot levon zijn die kalkgoraamten met een 
vloozigo beklecding overtrokken, dio mot de 
schitterendsto kleuron prijkt, on daar do mondoponing 
van oik afzonderlijk diortjo — ieder© koraalpersoon 
一 omgevon wordt door eon krans van bewegelijke, 
fijn gevornido en go- klourde vangarmen, zoo krijgt 
hun lichaam daardoor dien straHgen bloemenvorm, 
die vroeger er toe geleid licoft do koraalstokkon voor 
echto bloemen te houdon, hun o? ganismo voor een 
echte plant . Tot do vormen, dio vooral deolnemen aan 
het opbouwon van koraalriffon (zie aldaar) behooren: 
do siorlijke Madreporidae, nu eens waaiervormig 
gebouwd, dan weer fijn vertakt a Is een kleine heester, 
een and er maal veellobbig als een aantal plompe 
vingers, dio ontspringen uit een gezwollen hand; de 
Tur- binaria's, die meer plaatvormig van voorkomen 
zijn, dikwijls als grooto bokers of schotels; do groote 
massieve klompen der Maeandrinti's, het welbekende 
hersen-koraal, met zijn doolhof van windingon ； de 
Aslraeidae met hun stervor- migo polypen; de 
Fungia's, onkelvoudige koraion, wier kalkskelot eon 
groot aantal radiaal geplaatste, vertical© platen 
vertoont, daardoor gelijkend op oen omgekeerdo 
paddestoel. Van de solitaire soorten, dio niet 
medeworken tot het vormen van riffen, verdient het 
waaior- k o r a a 1 (Fldbellum) vcrmelding; dit is in 
verticals richting samengedrukt, zoodat de mond- 
opening van het koraal'een lange spleet vormt. Vooral 
in do diepzee treft men zulke solitaire vormen aan； 
door de Siboga-Expeditie werden in den Ind. archipel 
75 soorten verzameld, waar- van 38 nieuwo. Volgons 
Alcock's onderzoek van dit materiaal zijn or 
verscheidcno soorten ondor, dio groote overeenkomst 
vertoonon met eoorton uit de diepto van den Noordel. 
Atlantischon Oceaan en van het MiddoUandsche-zeo-
bokken in de tertiaire periodo. Vooral het Zuidelijk go- 
deelte van do Soeloe-zeo schijnt eon der rijksto 
vindplaatsen ter wereld; daar kwamen op d6n station 
uit oen diepte van 522 M. 22 eoorton (tot 14 geslachten 
bohoorend) in 66n trek met de dreg naar boven. 

Do kolonies-vormendo Schorskoralen 
(Alcyonaria) ondorschoiden zich van do voor- gaande 
door het bezit van slechts 8 platte, veder- gewijs 
ingosneden voders rondom do mond- opening der 
polypen, die als kleino bloempjes te voorschijn komen 
uit een stam, welke nu eena een onregelmatig gelobde, 
plompe gestalt。ver- toont (Sarcophytum, Alcyonium, 
de dood- manshand, Oorgonacea). Meestal zijn zij 
week en vleezig (Karang moeda), want zij sclieiden 
wel skeletdeelon af, maar deze liggen als mi- 
kroskopisch kleino kalklichaampjes door den stam 
verspreid ； bovendien kan eon contralo as 
voorkomen, die of hoornachtig of kalkachtig is of uit 
elkaar afwisselende hoornachtige on kaJkacJitige 
gelodingen bestaan kan (Isis). Het in do 
Middellandsche zeo voorkomend bloedko- raal 
(Corallium rubrum) heeft con kalkachtig asskelot. Bij 
de sierlijk vertakte Chrysogoriidae, waarvan do 
Siboga-Expeditie 21 soorton in don Ind. archipel 
verzamelde, vertoont do as een eigenaardigen 
metaalglans. Kenmerkend voor dit gebied zijn ook do 
zeo-vedors (Penna- tulacea), bj'wie de polypen 
geplaatst zijn op bladvormige hangseis, die op een rij 
bo ven 

elkaar links on rechts van den slam zitton ； met het 
ondorsto gedeelto van den stam, dat goon 
aanhangsols bezit, steekt het dier los in don 
zoebodem. Slechts bij een paar vormen dor 
Alcyonaria treedt hot kalkskelot moor op den 
voorgrond, namolijk bij het blauwo koraal 
(Heliopora), dat massieve stokken vormt, dio ook aan 
den opbouw der riffen deolnemen, on bij hot 
welbekende orgol-koraal (Tubi- pora), welke 
polypen orgelpijpvormigo kalkbui- zen afschoidcn, 
dio door horizontalo kalkplaten met elkaar vorbonden 
worden. 

Verder moeten nog de Schyfkwallon 
(Scyphomedusae) vormold wordon, die do po- 
lypkwallen, do geslachtsdioren derHydrozoen, niet 
allcen in grootte, maar in meerdere samon- gesteld 
heid ovortreffen. Zij hebben een klok- vorrnig 
gowelfd, goleiachtig lichaam, waarvan do rand met 
eon door insnijdingcn in lappen verdooldon zoom, 
soms ook met draadvormigo aanhangsels voorzien is; 
in de insnijdingen of nissen tusschen. die randlappon 
liggon do zoo- genaamde randlichaampjes, die als 
lichtrcci- pieeronde en evenwichtszin tuigen moeton 
be- schouwd worden. Uit het middon van de ondor- 
zijdo der schijf, hangt, als do klepel in oon klok, ccn 
kortore of langoro mondstecl naar beneden, aan welks 
uiteinde een vierhookigo niondopening ligt, welkor 
rand 4 of 8 vangarmen vornit; door dezo steel treedt 
het vocdsel naar binnen in de maag, dio mot vier 
zakvormige uit- puilingen is voorzien of, zooals 
meestal het go- val is, een net van vertakto kanalon 
uitzendt, die langs den rand der schijf door cen 
ringka- naal zijn verbondon. Van dozo doorzichtigo, 
gowoonlijk prachtig blauw of violet geklcurdo dieren 
worden vertegenwoordigors in allo zeeen 
aangetroffen, waar zij gowoonlijk in grooto scholen, 
dicht ondor de oppervlakto, to zamon leven. Uit don 
Ind. archipel noemen wij slechts het goslacht 
Rhizostoma (vv o i11 o 1 k w a 11 e n), bij wio do 
centralo mond vorvangen is door splootvormigo 
openingon aan het eindo der vangarmen. Ten laatstc 
mogeii do liibkwalloii (Ctenophora) genoemd 
worden, dio in allo zecen voorkomen. Hun Jichaain is 
dikwijlH oivormig cn bestaat in hoofdzaak uit eon 
wccko goJci ； do opporvlakto is voorzien van 8 
ovcrlangHcho rijen van zwomplaatjos, bewtaando uit 
aancon- gokloofdo trilharcu, waarmeo do dieren zich 
voortbowegen. Do eeno pool van hot dicr wordt door 
do mondoponing, do andorc door het cven- 
wichtsorgaan ingenomon. 

Literatuur: W. Kiikenthal, lirgobniHse ciner 
zoolog. ForschungsroiHO in don Molukkon u. 
Borneo, Abhandl. Sonckonbcrg. Naturf. Gescll- 
Kchaft. Bd. XXIII en XXIV: Ilydroido (v. 
Oumponhausen), Actiniaria (Kwiutijiowkki) 
Gorgonaccon (Gormanos), Alcyouacecn (Kiik<；n- 
thal), Olavulariden cnz. (Schenk), Antipa<ha- rien en 
llhizostoma (Schultze). In do uitkom- ntcn dor 
Siboga-Expcditio vorschcnou tot nog loe do 
volgundo monographicen over NcteJ- dieren: Billard, 
HydroIdes; Hickson and Eng- 】and, StylaHlerina; 
Maas, Graspedoto AJedusen, Leng and Van 
Kicmsdijk, Si phono ho ra； Hickson and Versluys, 
Alcyonidae; Vcrsluys cn Nutting, Gorgonacea; Me. 
Murrich, Actiniaria； Alcock, Deep-sea 
Madreporaria； van Pcsch, An Li patharia; Maas, 
Scyphomcduson； Moser, Clcno- phoren. 



NETSOHER (ELISA)—NEURDENBURG (JOHAN CHRISTIAAN). 17 

NETSCHER (ELISA). Word 7 Dec. 1825 te 
Rotterdam geboron uit hot huwelijk van F. G. 
Netschcr on Ch. J. Pronkort, vertrok met zijne ouders 
naar Indie, werd op 10-jarigen loeftijd naar 
Amsterdam gozondon ten behoove van zijne 
opvoeding on kecrde zes jaar later naar Indie terug, 
om het niot weder to verlaton. Zijn ambte- lyko 
loopbaan begon in 1848 bij do afd. politick© zaken 
ter Alg. Secretaric; verscheidene malon toegevoegd 
aan hoofdambtenaren mot gewichtige politieko 
zendingcn belast, bczocht hij in 1849, *56 en '57 de 
res. Riouw en in '58 Boni met den Gouv.commissaris 
voor Celebes en onderhoorigh. In 1861 word 
Notscher tot resident van Riouw bonoexnd, welko 
betrekking hij vervuldo tot 1870, toen hij als 
Gouverneur van Sumatra's Westkust optrad. Aan zijn 
voorstel om porsoon- lijk de leiding dor 
onderhandelingen met Atjdh op zich to nemen en te 
trachten zoodoende den oorlog te vermijden werd 
geen gevolg gogeven. Nadat do oorlog verklaard was, 
is het hem go- lukt de rust en orde to hand haven in 
de aan AtjAh grenzende landen van zijn gewest. Tot 
de vcrbeteringen, die het gouvernement Sumatra^ 
Westkust gedurendo Netscher's bestuur ten deel 
vielen, behooren in de voornaamsto plaats do 
emancipatio der slaven on de organisa- tie van het 
rechtswezcn. Zijno benocming in 1878 tot lid van den 
Raad van Ned.-Indie deed hom Pad an g verlaten en 
naar Batavia trekken, waar hij in April 1880 overleed. 
Net- scher heeft veel goschrcven, meorendeels in de 
werken van het Bat. Gencotschap en hoofd- zakelijk 
over ondorwerpen van oudhcidkundigen cn 
taalkundigen aard, bonevens opstcllon over door hem 
bezochte gedecltcn van den Archipel. Van groote 
waarde is zijn „Do Nederlanders. in Djohor en Siak, 
1G02 tot，1865". Do Ind. Gida van Juli 1880 bevat 
eono (niot gohccl volletligc) ]ijst dicr pnblicatica; zoo 
ontbreckt daar „Padang in hot laatHt der 18do ccuw". 

NETVLEUGELIGE INSECTEN (Neuroptera). 
(Jrdc van insecten met bijtendo monddeclon on vier 
vliozigo vleugels, waarvan het adcrstolsel door Lal 
van dw arsadertjos netvonnig is. Do gren- zon dezer 
ordc worden door verschillcndo syste- inatici zeor 
vcrKchillend gotrokken. So m mi go rokonon Lot 
haar cnkol dio familicn, welko eon volkoinon gcil aan 
tc vorwi«seling hob bon, 5-lcdigo larsun, vrij 
voorborststuk, langc, convou- digo, draad- of 
knodsvormige sprieton, en wicr achtcrvleugelH bijna 
even lang zijn als do voor- vh-iigvlH en geon 
plooibaar gedcello bezitton. Aan dezo bepaling 
voldocn allecn do Micro n- 1 o u w o n 
(Myrmeleontidae), G a a s v 1 i e- g e ii 
(Chryaopidac), en nog eenigo minder be- kende 
fuinilien. Let men daarentegon niot op do inccrdcrc 
of mindoro vollcdighcid dcr mota- morphose cn op 
coni go and orc kemnerkon, dan kan men ondcr 
Neuroplera sainenvatton do G 1 a z e n makers 
(Odonata), H a f t e n (Ephe- mcridaa of Agnalha), 
Schiotmotton of K o k c r j u f f c r H (Trichoplera of 
Phry- (/utiidac), Schorpioon v 1 i o g o n (Panor- 
pala) cn ZCICH do Termioten (zio aldaar) 

\V i t t e m i e r c n (Termilidae), do H out- 1 u i 
z <, n on Doodsklopyortjos (Psoci- due) on do 
Vachtluizon (Zio aldaar) (Mallophaga), ofschoon do 
vlougels bij do laatsto lamili。gohccl cn bij do tweo 
voorlaatsto aan vclc soorten of individuon ontbrekon. 

Hi 

Hot best bekend zijn do Mierenloouwen, dus 
gonoomd naar hunno larvon, die vcrscholen onder 
don top van een kegelvormig kuiltje, dat zij zich in 
droog zand graven, do mieren ver- slindon, welke 
langs de gladde kanten van dat kuiltje omlaag atorten. 
Door het opwerpen van zand doot de Mieronleouw de 
prooi des to zeker- dor omlaag glijdon. Zijn kop, 
gewapend met go- weldige bovonkaken, dio een groef 
bevatten, waarin de onderkaken passen, steokt bovon 
het zand uit, grijpt do neerstortendo prooi en zuigt dio 
uit. De ledige huid wordt door het dier met groote 
kracht over den rand van den trcchterwal geslingerd, 
evenals het zand, dat uitgegraven moet wordon. 
Maandenlang kan de Mierenleeuw vasten, hij leoft 
lang als larve, en spint zich in een cocon van 
zandkorrels, waaruit na enkele weken de imago te 
voorschijn komt, dio opper- vlakkig veol op eon 
Glazenmaker gelijkt. 

Over het algcmeen komen do Indischo Neurop- ter 
a sterk met die der gomatigdo ge westen over- eon. 
Tot do familie der Sialidae echter bohoort het geslacht 
Cliauliod.es, dat met eonige andero geslachten een 
geheel afwijkendo groep vormt van reusachtigo 
insecten, bij welke, ten minsto in het mannelijk 
goslacht, do bovonkaken tot eon zoodanigen omvang 
zijn ontwikkeld, dat zij 2/3 der lichaamslongto 
boreiken cn als gekrom- do hoornen over clkaar 
gekruist liggen. 

NEURDENBURG (JOHAN CHRISTIAAN). Geb. 
te Rotterdam 20 Juli 1815 uit het huwelijk van J. J. 
Neurdonburg en J. D. Neunabel, koos hij reeds vroeg 
den onderwijzersstand, bohaalde lusschen 1831 on 
1839 vorschillonde rangen van onderwijzor en acten 
voor de talon, en word in 1840 als ondorwijzer aan do 
school van de .diaconio dor Schotscho gomeento in 
zijn geboorte- stad aangosteld. Bij do reorganisati© 
van de opioid in g dor kwcckolingen van. het Ned. 
Zende- linggonootschap aldaar, werd Neurdenburg in 
April 1847 als onderwijzor aan die inrichting 
aangosteld, ten eindo hen beter voortebereiden voor 
het meer specialo onderwys, aan de kweek- school 
van het Genootschap gegoven, waarbij sedort Juli 
1850 do werkzaamheden van adjunct- socrctaria (later 
als secretaris) van hot Genootschap on sedert Jan. 
1852 die van medebestuur- der daarvan gevoegd 
wordon. In 1859 vestigde hij zich in hot 
Zendelinghuis, tot meerderon steun van don Director 
Hiebink. Nadat in 1860 Ds. Voorhoevo als Director 
der kweokschool was opgotredon, word aan 
Neurdenburg, dio ook les gaf aan do vormschool to 
Rotterdam, gelegen- heid go go von zich gcheol aan 
do bolangon van. hot Genootschap to wijdon ； do 
strijd, in den boo- zom van hot Genootschap 
uitgobroken over do richting, dio hot zou to volgon 
hebbon, loiddo tot het ontslag van don Director, in 
wions plaats Neurdonburg in 1865 optrad, na reeds 
een jaar lang do loiding van hot Zendolinghuis to hob- 
bon waargonomen. Van dion tyd. af was hij do ziel 
dor inrichting, aan welko hij zich gohool wijddo, 
sedort 1872 bijgostaan door zijn schoon- zoon Roskes 
als helper, lator als subdircctor, totdat by in 1893 zyno 
botrekking moost nedor- ioggon, ofschoon hij tot kort 
voor zijn dood hot socrotariaat van hot Genootschap 
bleof waarne- JUon. Hij overleed to Rotterdam den 
24on April 1895. . 

Do boteekenis van Neurdenburg yoor Indio ligt 

vooral in zijno wcrkzaamhoic^ bij de oploi- ° , 2 
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ding dor zendelingen, voor Ned.-Indie bestemd, en in 
den invloed dion hij, ook na liun vortrek derwaarts, op 
hon on do geheele zending uit- oefendo.Inzondorheid 
had het ondenvijs zijne be- langstelling. Maar ook 
door zijno geschriften was hij voor Indie krachtig 
werkzaam, vooral door talrijko artikelon, in do 
Mededeelingen van het Ned. Zendelinggenootschap 
goplaatst, tot de oprichting van welk tijdschrift hij in 
1856 den stoot gaf cn waarvan hij sedort 1862 
redacteur was. Afzonderlyk warden door hem 
uitgegeven: Geschiedenis tegenovor kritiek, 1864; 
Proevo eener handleiding bij het bespreken der 
zendings- wetenschap, 1879 en Do Christclijke 
zending der Nederlanders in do 17c en 18e eeuw, 
1891. 

Zio: Levensberichten dor Ned. Mij. van Letter- 
kunde, 1896, bl. 219; L. C. Schuller tot Peursuin, 
Med. Ned. Zendinggen. XXXIX, bl. 281; Craan- 
dijk, Eigen Haard, 1895; Maandbcricht v. h. Ned. 
Zcndelinggcn. Juni 1895. 

NEUSAAP. (Nasalis larvatus Wurmb,), Sent- 
nopithecus nasicus F. Cuv.)_, bakantan (MAL. 
BandjSrmasin), bakara (DAJ.), op Borneo ook 
bantangan, pika of rasong genoemd (ten on- rechte 
wordt ook wel als inlandsche naam ”kahau" 
opgegeven, welk wo ord een nabootsing van het 
stemgeluid is), een alleen Borneo be- wonende, maar 
daar niet zeldzame aap uit de onderfamilie der 
Semnopithecinae (zie SLANK- APEN). Het 
opvallcnde dier is kenbaar aan den grooten, slap over 
den mond hangenden en vooral bij het volwasscn 
mannetje sterk ont- wikkelden neus. Wil het dier eten, 
(het voedscl bestaat uit bladeren), dan schijnt het eerst 
met hand den neus te moeten oplichten. Bij de j on 
gon is de neus reel kleiner en met den top opwaarts 
gericht. Het lichaam van het volwassen dier wordt 70 
c.M. lang, de staart iets langer. De kleur is min of 
meer rood bruin, met geelwitto buikzijde. De Neusaap 
Iceft in laag gelegen. bos- schen, nabij het water en 
cvcnals de overigo Slankapen in troepen ； hij is veel 
trager in zijn bewegingen dan deze laatste. Zijn 
schrecuw wordt als „konkn of kihonk", ook als 
,,kahau", weer- gegeven. Volgens Sal. Muller wordt 
hij door do Dajaks gejaagd en zijn vlcesch gegeton. 
(Miiller en Schlegel, Monogr. overz. geslacht 
Semnopi- thecus, in: Verhand. Nat.-Gesch. Nederl. 
overz. bezitt. Zoologie, 1839— 4, — Zie ook: 
Wieders- heim, Beitrage zur Kenntnis der ausseren 
Nase von Semnopithecus nasicus. Ztschr. f. Morph, 
und Antrop. Bd III H II, 1901 ; Jentink, Tho 
Proboscis-Monkey from Borneo, Notes Leyden Mus., 
XXIII, 1901—03, bJ. 113. 

Vorwant met Nasalis is Simia concolor Miller 
van eilandje Zuid-Pagai (Mentawei-eilanden). Doze 
heeft evenwel een veel kleineren neus, waarvan de top 
opwaarts gebogen is, zooals bij het geslacht 
Jihitiopithecus van China en by den jongen Nasalis. 
De staart van dezen aap is kort, naakt, maar met een 
haarkwast aan den top； hij onderschcidt zich 
daardoor van dien van aUo andero apen 

NEUSFLUIT. Zio MUZIEK on MUZIEK- 
INSTjRUMENTEN 

NEUSHOORN (Rhinoceros), badak (MAL., 
SOEND.), warak (JAV.), behoort tot do Perisso- dactyla 
(Zie HOEFDIEREN). De dikke huid (om welke ze 
vroegeg met an dore Hoefdieren als ,,Dik- huidige 
dieren", Pachydermata, vereenigd werden) is dun 
behaa'rd en bestaat bij do Indische soorten 

uit grootcre of kleinero, door naden gesoheidon 
platen. Do hoorns bestaan gohool uit vorhoorndo 
opperhuid en ondorscheiden zich daarin dus van do 
hoorns dor Horkauwers, dio goheol of gcdoclto- lijk 
uit been gevormd zyn. Wanoor er slcchts 6en hoom 
aanwezig is, slant dezo op do ncusboendo- ren, zijn 
or twee,dan is do aclitcrsto gowoonlijkop de 
voorhoofdsbeondcren geplaatst. Allo voeton hebben 
drio teonen, tengevolgo van hot ont- breken van den 
Iston en den 5den teen. Do vrij Ian go staart heeft 
een dunnen eindkwast. 

Do Neushoorns komen gewoonlijk eonzaam 
voor, nooit in grootc troepen en leven uitslui- tend 
van plantaardig voedsel. In den tegen- woordigen 
tijd leven zc alleen. in Azie en Afrika. Rhinoceros of 
Dicerorhimis sumalrensis Ceu. van Achter-Indie, 
Sumatra en Borneo (do oxempla- ren van het 
vasteland worden ook wel als een and ere soort of 
varieteit beschouwd), met tweo hoorns, waarvan do 
voorstc langer en naar ach- teren gekromd is, is de 
kleinste (士 2x/2 M. lange), dichtst behaarde en in 
vele opzichten primitiefsto Neusboom-soort ； de 
huid is niot bijzonder dik en tengevolgc daarvan zijn 
de naden weinig duidelijk. Do Maleiers van gen op 
Sumatra den Rhinoceros levcnd in kuilen, die langs 
de gere- geld door de dieren begane paden gegravep 
en dan door takken en bladeren. onzichtbaar ge- 
maakt worden. Rhin. sondaicus Dcsm. (= ja- 
vanensis Cu v.), die van Bengalen tot Malaka en op 
Java voorkomt, is een eenhoornige soort mot dikke 
huid. Bij het wijfje is de hoorn zeer zwak ontwikkcld 
； is hij bij uitzondoring beter uitgo- groeid, dan 
wordt zoo'n vrouwelijk dier door de Soendaneczen 
als rodamala ondorscheiden. Dit dier, dat een lengte 
van meer dan 3 M. bc- reiken kan, Iceft van do 
vlakto tot hoog in het gebergte, steeds cchter in 
cenzamc streken en in den regcl in do nabijheid van 
water, waarin het zich gedurende do heotsto uren 
van den dag ophoudl. Het heeft cen grijzo kleur, do 
jonge dieren lichter dan oudere. Neushoorns worden 
gejaagd terwille van de huid, waarvan zweopen 
vervaardigd worden, cn van den hoorn, waarvan 
drinfcbekers worden geniaakt； het verhaa] gaut 
n.L, dat ze tegen vergiftigo vJoeistoffen waar- 
schuwen, door dat doze, met him horen in aan- 
raking gebracht, opschuimcn. Stukjes van don hoorn 
worden ook als amulet gobruikt on go- dragen tegen 
allcdei ongelukkcn, of ze worchjii op gewonde 
jichaamsdcclen gclcgd ter gcno- zing. Eon hoorn 
kan, vooral bij Chincczcn, f 350 tot f 500 opbrengen. 
Alleen de Chincezen eten het vleesch en zelfs de 
huid van den Rhinoceros. Over do versproiding der 
bcido soorten zie Jontink, Notes Loyd on 
Mus.,XVI,1895,bl.231. 

NEUSHOORNKEVERS. Zic TORREN. 
NEUSHOORNVOGELS. De Noushoornvogels, 

Buccrotidae, ondorschcidon zich door een meer of 
minder sterk ontwikkeldcn hoorn op den grooten 
bovensnavel. Dezo hoorn is uit eon los palissaden- 
wccfseJ opgobouwd CJI dcrhalve nietto gonstuando 
do 8oms buitongowonc grootto zocr licht; slcchts 
eene uitzondoring is or, nJ. Rhi- noplax vigil, bij 
wclken vogel con groot decl van don hoorn soJiedc 
is on vrij zwaar. Do Buceros- vogels zijn vrij grootc, 
storko dieren, tamelijk plomp gebouwd, mot korto 
vleugels on eon langen staart, krachtig ontwikkeldcn 
suave] en korto pooten; bij het vliogon maakt him 
wiekslag een suizond gcluid. Zij worden slcchts 
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jn Afrika. op het Indischo vasteland en op do 
oilandon van don O.-I. archipel gevondon. In don O.-
I. archipe] komen 14 soorten voor, ver- 
tegenwoordigendo 9 geslachton. Sumatra, Bor- noo 
on Java hebben twee soorten gomeen, Anthracoceros 
convexxis en Hhyticeros undidatus; Sumatra en 
Borneo de volgcndc 7 soorton: Buceros rhinoceros, 
Anthracoceros malayamis, Cranorhinus corrugatus, 
Hhyticeros subruficollis, Anorrhinics galeritus, 
Berenicornis cornulus en jRhinoplax vigil; torwijl op 
Sumatra al!66n gc- vonden wordt Dichoceros 
bicornis, schijnt op Java slechts voor te komen 
Buceros silvestris; op Celebes leven Xenelopides 
exaratus cn Cranorhinus cassidix, en eindelijk is 
Rhyticeros plicatus op Nieuw-Guinea met 
omliggendo eilanden en de Molukken (bohalvo 
Celebes) to vinden. Het voorste gcdeelte van den 
boom van Rhino- plax vigil is bijna zoo hard als ivoor 
[vanwaar de naam Anggang Gading (MAL.) — 
gading beteekent ivoor —] cn wordt voor draaiers- 
arbeid gebruikt; deze hoorn ziet er uit alsof hij aan 
den voorkant recht is afgekapt, halfweg den langen 
snavel; de staart bij deze soort is buiten- gewoon 
lang. De Hhyticeros-soorten vertegen- woordigen do 
zoogenaamde Jaarvogels; do hoorn bestaat uit eono 
serie achter elkander gelegen worstvormige 
verdikkingen; de inlanders gcloovon, dat er telken 
jare cenc bijkomt; zekor is het, dat de jongon geen 
spoor van deze verdikkingen vertoonen, doch 
rcgelmatigc jaar- lijksche groei is or niet. De vorm 
van den hoorn van Dichoceros bicornis is zeer 
cigenaardig: deze hoorn is namelijk plat en 
gootvormig gebogen, zoodat hij van voren gezien 
den in- druk van twee uitstaande hoorntjes maakt; 
deze fraai wit en zwart geklcurde vogel is bo ven- 
(lien gekeninerkt door cen zwarten kop, witten ])als 
cn witto pooten. De Buceros rhinoceros, op Java 
rangkok genoemd, heeft ecn bijzonder grooten, 
ietwat gebogen snavel, versierd met ecn naar voren 
cn naar bo ven gebogen grooten hoorn ； deze vorm 
van hoorn komt eerst bij de volwassen cxemplaren 
tot voile ontwikkeling, ))ij do jongen is die hoorn 
zeer kJcin. Bij Grano- rkinus castsidix vertoont de 
hoorn zich als een hoogen helm min of mccr scherp 
gckicld bovenop. 

hoorn bij Berenicornis cornutus is klein, maar 
kop cn bovennek zijn versierd mot eeno grooto witte 
kuif. De neushoornvogols voeden zich met vruchten 
of inscctcn, nestelen in gaten van boomen of 
rolsholtcn, waarbij do voJgondo (•igenaardigheid is 
op te merken: het wijfjo zich voJkojncn in den hollcn 
boomstam in, door jniddcl van hnre uitwerpselen, 
zoodat zij slechts kop en hal», of zelfs allccn den 
snavel, naar buiten kan steken, cn zij verlaat het nest 
niet alvorens hot broeden is afgcloopon. De 
inJandcrH verhalen, dat het inannetjc hot wijfjo 
gehcel inmctsolt cn laat verhongeren, wanneor bet 
bemerkt, dat ecn ander mannetje in do nabijhcid vun 
het nest gcwccst is. Do kop van (l(，n 
NouHhoornvogcl wordt，hicr en daar in don 
Archipol als rnotief gebruikt voor do vorsicring vim 
woningen, en op Borneo worden krisheften in dozen 
vorm gesnedon. 

NEUSVISSCHEN (Maslacembelidae), do eeni- 
E<; familio der Opisthomi (zio VISSCHEN.), komun 
in tweo geslachton Rhynchobdella (Sili, JAV.) on 
Mastacembehis in hot zooto water der grootc 
Socnda-cilandcn voor. 

NGABANG. Hoofdplaats dor ondcrafdceling Lan 
dak (zio aldaar) van do afdoeling Pontianak, 
rosidontie Westcrafdcoling van Borneo^ 7 

NGADA. Onderafdccling der afdceling Flores, 
residontio Timor en 0., Oostelijk aansluitend tegen 
Manggarai en daarvan gcschciden door do rivicr do 
Wai Moke, dio uitloopt in do Aimore- baai. Ngada 
bestaat uit het vulkanischo, ten clcolo zeor vruchtbaro 
bcrgland, om den vulkaan Inie Rie (zio aldaar) 
gclegon; tcrwijl do afhellin- gen naar do kust weinig 
of niot bewoond zijn, waartoe do vroegcro vrees voor 
zeeroovers zeker zal hebben bijgcdragen, is het 
grootendeels mccr dan 1300 M. hoogo plateau goed 
bovolkt. Do dorpen liggen in bamboebosehjes. Op 
verschei- deno plaatscn is de bevolking zoo dicht, dat 
onafzienbare bcrgvlakten bed ekt zijn met tuinen, in 
rechthoekigo vakken aan clkaar grenzend. Behalve 
don hoogen Inie Rie (2250 M.) verrijzen uit het 
hoogland een aantal vulkaanruinen, met lage 
kraterranden on wijde kr&terbodems. De rivieren 
stroomen door diep ingesneden, nauwe clalen. 
Boomen zijn schaarsch in het bergland. Buiten de 
tuinen heerscht de alang-alang, dio telken jare wordt 
afgebrand. 

Do afhellingon naar de Zuidkust zijn met dicht 
bosch begroeid； en nabij de kusten staan veel kokos- 
on lontarpalmcn. 

Over de Ngadaneezen 一 vroegcr mecstal Rokka's 
genoemd — is reeds een cn ander mede- gedeold in 
hot art. FLORES; zoo over den bouw hunner 
kampongs (DI. I, biz 710, 2e koi.) en huizen (711, lo 
koi), over het grondbezit (712, lo koi.), over huwolijk 
(712, 2c koi.) en begraven (713, lo koi), over geloof 
(714, le koi.), standen (715, lo koi.) on karaktor (715, 
2o koi). 

Tcrwijl by do naburigo stammen de maat- 
schappclijke indeeling borust op territorialen 
grondslag, is zij bij de Ngadaneezen gehocl go- 
baseerd op het familicverband. Het volk, dat ongevcer 
35000 zielon tolt, is verdecld in 12 stammen (isi), dio 
samen 141 geslachten (woi) tellen ； het aantal 
kampongs is 168. Volgens de overlevering zou do 
bevolking 250—300 jaar geleden uit het Weston zijn 
gekomen; oenzolfdo overlevering bezitten de 
Oostelijkor wonondo stammen, die verklaron 
omstreeks donzolfden tijd het gebied der 
Ngadaneezen te hebben vor- laten. 

Mon treft ondor do Ngadaneezen zoowel Papoea-
typen als Maleische typen aan (vgl. art. FLORES, DI. 
I, biz. 709, lo koi). 

Morkwaardig is do grooto mate van per soon- lijko 
vrijheid, die bij dit volk heerscht, cn die o. a. stork tot 
uiting komt in do rechton op don grond. Dozo rochtcn 
zijn zuivor individueel. Ecn beschikkingsrecht van 
stain of fainilie is onbekend. ledor Ngadances heeft 
zijn oigon stuk grond on mag dat verkoopon, 
verpandon of vorhuron, zclfs aan vreoiudclingon; hy 
kan zoovcel ongebruikton grond ontgiiinon als hem 
goccldunkt, bchalvo do braakliggendo grondon van 
andoron. In do bosschen kan icdor kap- pen, op do 
woidon kan icdor laton woidon. Do bambocstoolon 
zijn ochtor familiebezit. 

Vgl. vordcr do reeds bij hot art. FLORES go-, 
noemdo bolangrijko monographic van J._A.< van 
Stavoren, Do Rokka's van Middon-Flores (Tijdschr. v. 
Ind. Taal- Land- cn Volkenk., LVII (1915), biz. 
U7).X4S ?;' 

NGADILOEWIH. District — rroogor Djam- 
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bean geheeten — van de controle-afdeeling, do 
afdeeling en hot rogontschap Kediri van do ge- 
lijknamige residontie, met eon opporvlakte van 425 
K.M.8 Het district ligt tegen do Westhelling en -voot van 
den vulkaan G. KSloet. De stand- plaats van het 
districtshoofd is Poerwokgrto nabij de Kali Brantas. Er 
waren ult. 1911 6438 J^bouws gronden in erfpacht 
uitgegoven, welke nagenocg allo voor do toelt van 
koffie, cassave en kapok werden bonuttigd. Het district 
heeft 4 onderdistricten mot 67 ddsa*s en had eindo 1905 
eon be volking van ruim 128.000 zielen, waaronder 
bijna 200 Europeanen en een 150 tai Chineezen. 

NGADISONO. District met gelijknamigo hoofd- 
plaats van de afdeeling en het regentschap 
Wonosobo der residentio Kedoe, gelegen in het 
SSrajoe-geborgte. Vroeger hcette het, naar de 
toenmaligo hoofdplaats, Kaliwiro. Hot heeft eene 
oppervlakte van 258 K.M?. en is verdeeld in 4 
onderdistricten met gezamenlijk 57 desa's. Einde 
1905 telde het bijna 50.000 zielen, alien Inlanders 
bo halve enkele Europeanen. 

NGADJOE'S. Zie DAJAKS. 
NGAI KAMFER. Zie BLUMEA BALSAML 

FERA. 
NGAJAU-TOCHTEN. Zie ASSAN-TOCHTEN. 
NGAJOGJAKfiRTA. Javaansche spelling van 

het meer gebruikelijko en thans door de Regeering 
officicel aangenomen Djokjakarta (zie aldaar). 

NGALAU SARIBOE. Eon onregelmatig ge« 
bergte in do residontie Sumatra's Westkust, gelegen 
aan do Oostzijde van do Halaban, een zijriviertje 
van do Oembilin. Het is een on- vruchtbaar, kaal 
gebergte, uit kolenkalk be- staande, met spitse 
toppen en stcile hellingen en vol grotten (ngalau 
sariboe betoekent duizend grotten). Op kleine schaal 
vertoont zich hier de karrenformatie, terwijl aan den 
voet van het gebergte vaak duizenden kalk-kogeltjes 
gevon- den worden in vorm en grootto 
overeenkomendo met erwten of kleine hazelnoten. 
De verschijn- selen ontstaan door eon bizonder 
sterke che- mischo inwerking van het regen water op 
de kalk. 

NGAMPfiL (SOENAN). Zie HEILIGEN (MOH. 
INDISCHE). 

NGANDJOEK. District van de gelyknamigo 
contrdle-afdecling, regentschap en afdeeling BSrbSk, 
residentio Kediri; met eeno opporvlakto van 69 K. 
M2. Het ligt tegen de N. 0. afholling en voet van den 
vulkaan Wilis. Het district telt 97 desa's en had ult. 
1905 eene be volkin g van 84000 ziolen, waaronder 
ruim 80 Europoa- nen en bijna 1000 Chineezen. 

NGANDJOEK. Hoofdplaats van het re gen t- 
schap en de afdeeling Bfirbfik, residentio Kediri. Zij ligt 
op 60 hoogto aan den voot van den Wilis, in de 
Noordwostelijko bocht der Brantas- vlakte tusschon 
gonoomden berg en don G. / KdndSng. Ult. ] 905 telde 
de bcvolking ruim 8600 ziolen, waaronder 60 Europ. on 
ruim 900 Chineezen. Zie ook onder BERBEK. 

NGANTANG. District met gelijknamige hoofd-
plaats van controle-afdeeling, regentschap en afdeeling 
.Malang, residentio Pasoeroean; met vier 
onderdistricten en 57 desa's. Op het einde van 1905 telde 
het eene bevolking van ± 38000 zielen waaronder een 
10 tai Europeanen. Hot district wordt i知』et N., W. on 
Z. omgrensd door 

do rosidontio Kediri. Het bestaat uit het prachti- ge 
bergland, dat doorstroomd wordt door don bovenloop 
der Kali Konto on zijn zijtakken ； de fraaio dalon en 
hooglandon worden omgeven door vulkanen on 
vulkaanruincn, o. a. den Andjasmoro in het Noorden, 
den Kawi en den KSloot in het Zuidon. Op de 
Wostolijkste dor kloino hooglanden ligt do 
hoofdplaats Ngantang of Kaoeman, 630 M. hoog... J 
": 

NGARAI (Minangk. J diepe, steilo afgrond), de 
Inlandsohe naam voor het Karbouwengat (zio aldaar). 

NGARAWANG (SUM.). Zie HOPEA. NGASAR. 

Zio SfiMBAHJANG. 
NGASINAN. Vroegere naam van het district 

Grabag (zie aldaar) van do contrdle-afdccling, het 
rogentschap en de afdeeling Magelang, resi- dentie 
KSdoo. 

NGASINAN. Voormalig, thans als zoodanig 
opgeheven district van do controle-afdeeling, het 
regentschap en do afdeeling Tr6nggalek, residentio 
Kediri. 

NGAWEN. Tot Mangkoe-Negara'sch gebied 
behoorend landschap, geenclaveerd in het 
regentschap Goenoeng Kidoel van de residentio 
Djokjakarta, dock administratiof een bestand- deel 
uitruakond van de onder-afdeeling Wonogiri, 
afdeeling on residentio Soerakarta; met eeno 
oppervlakte van 32 K. M2. en met 士 5900 in- woners, 
alien Inlanders (einde 1905). Politio- neel ressorteert 
hot onder den (Djokjaschen) regent van Goenoeng 
Kidoel. Het hoofd van Ngawdn, in do gelijknamige 
hoofdplaats goves- tigd, d raagt don titel van 
„pandwoe goenoeng* *. 

NGAWfiN. District van de controlo-afdccling, het 
regentschap en do afdeeling Blora, residentio 
RSmbang, met eeno opporvlakto van 517 K. M2. Het 
beslaat cen deel der Loesi-vallei en van do insluitende 
heuveJketenon. Het district telt 121 desa's en had in 
1905 ocne bevolking van bijna 90.000 zielen, 
waaronder eon 50 tai Europeanen en bijna 500 
Chineozon. Men vindt vole petro- leumbronnen in dit 
district. Op do gelijknamigo hoofdplaats .worden 
grooto vcemarkten gc- houden. , 

NGAWI. Afdeeling, regentschap cn controlc- 
afdeeling van de residentio Madioon, hot Noon!- 
westelijk deel van het gewest vormend, cn iiigc- 
sloten: ten W. door de residentio Soerakarta, ten 
N. door de residentio R^mbang, ten Z. door do 
afdeeling Magfitan cn ten O. door de afdeeling 
Madioen. Do afdeeling telde in J915 ongeveer 
280.000 ziclcn, waarvan 540 Europeanen cn bijna 
1100 Vi'eejndo Oostorlingcn, waaronder de 
Chineezen overwegend zijn. Zij ornvat vier diatricten, 
met name Ngawi, D5ro, Ngramb6 en Gfindingun. Do 
hoofdpJauts, waarvan de grenzon zyn vastgestcld bij 
Ind. Stb. 1887 no. 147, is d。zotcl van assistent-
rcsident, controJeur, ro- gont, patili cn districtshoofd 
； zij heet ook Ngawi on is golegen op hot laagsto 
punt van het gewest, nJ. op don land ton g, gevormd 
door do «amonvlooiing dor BSngawan of Rivier vqn 
Solo mot do Rivior van Madioon en dus i^cht bij do 
I-tembang-grons aan de Zuidc- Ijjko poort van hot 
doorbrekingsda 1 der Solo- rivier door den Goenoeng 
K6nd6ng. Belangrijk door die Jigging on, vroogor 
vooral, daardoor van strategisch gewicht gcacht, is or 
eene bclang- rg sterkte gebouwd, het fort Van den 
Bosch, dat in den N.0. hook dor plaats, aan den linker- 
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oever dor Madioen- rivier is gelcgen, zoodat hot do 
beido riviercn best侦kt; echter beantwdordt het-, naar 
men zegt, weinig aan hot doel, daar hot zelf door de 
omliggcndo heuvols bohcerscht wordt. De plaats is 
ruim aangelegd, doch weinig bevolkt. Het 
strafdetachemcnt van het leger bevindt zich hier. De 
spoorweg, dio de afdceling- doorkruist, blijft 9 K. M. 
bezuiden de hoofd- plaats. De afdeeling is over het 
algemeen slecht bevolkt. De gronden zijn dor, hard cn 
weinig vruchtbaar met uitzondering van dio in het 
onderdistrict GSnSng (distr. Ngawi) en hot ver- der 
Oostclijk aan Madioen en MagStan grcnzende 
gedeelte, die door den aanleg van het Madioen- rivier-
kanaal in goeden bevloeiingstoestand zijn gekomen. 
De scheepvaart, vroeger van cenige beteckcnis, is 
vooral door den Staats- spooraanlcg zeer in verval 
geraakt en bepaalt zich scdert in hoofdzaak tot het 
houtvervoer, meercndeels in vlotten. Rijk is de 
afdeeling alleen aan djati- en wildhout, aan tijgers en 
wilde zwijnen. 

De particuliere Europeesche nijverheid omvat 26 
erfpachtslanden, waarvan 4 in het bergach- tige 
district Ngrambd, meercndeels met koffie on voor cen 
klein deel met padi, kapok, agave en tweede gewassen 
beplant, terwijl op do ove- rige erfpachtsperceelen, 
dio alien in do vlakto, zijn golegen (districten Ngawi 
cn Gendingan) padi wordt verbouwd ； voorts do 
suikerfabriek Soedhono van de Cultuurmaatschappij 
der Vorstenlanden met cen capaciteit van 2400 
bouws, gelcgcn in het onderdistrict Geneng van het 
district Ngawi; en 8 houtaankaponderno- mingen. De 
afdeeling is bergachtig op do beide valleien dcr tweo 
groote rivieren na, in het Z. W. omvat zij de uitloopers 
van den Lawoe, in het N. die van den Goenoeng 
Kgndong, de tertiairo heu- vclreeks op de 
Rembanggrens, dio hicr gomiddeld ]50 M. b. z. hoog 
is. 

NGAWI. District van do controlc-afdeoling, do 
afdeeling en het regcntschap Ngawi der residentie 
Madioen met 3 onderdistricten. Het district bestaat 
grootendecls uit laagland, alleen het Zuid-Wcstelijk 
dcel on do Noordclijko kalkachtigc strook grond 
gronzondo aan do re- Kidentie 1{6mbang zijn 
bergachtig. Do bcvol- king teldo in 1905 ongcveer 
8300 ziolon, waarvan 190 Europcancn, 850 
Chinoozen on eon 40 tai Arabiercn cn and ere 
Vrcemdo Oosterlingon. 

NG 它(TfiLAGA). Kratermeer op de vulkuunruino 
Wilis (zio aldaar), in de rcsidentio Madioen, 

NGfiLMOE is de Javaanscho verbastering van het 
Arabischo woord voor ..wotenHchap**, dat in hot 
Maleisch a Is ilmoc (door de Atjdhors a Is dloumee) 
wordt uitgesprokon. Onder dezo “wctcnschap" 
verslaat do Inlandscho bovol- king in heb byzondor 
de kennis van aUcrlci door deskundigeu 
ovorgclovordo iniddclcn tor borciking van 
vorschillondo, gcooi'loofdo zoowcl HJH 
ongcoorloofdc, doeloindon. cn oogmerken. 
Daurondcr vallen bijv. geheimzinnigo, magischo 
praclijken on formules om zich goluk to ver- 
echftffon in hnndel, bedrijf, het ambtelijkc iovonen 
do liefde, maar ovenzeer ook do methodon, wolkor 
naJeving don mensch zalighoid in hot hiornamaals 
verzekert. Bo dief heeft voor het welslagon zijnor 
ondernoming evenzeer ngilmoe noodig als do 
kwakzalver in do dosa, dio ziekten on andero 
onhoilen moot bezweren en ovonals 

degono, dio naar do hoogste godsdienstigo waar- 
heden streeft. Niet alleen dus bijv. de geheim- 
zinnigo leer dcr onkwetsbaarheid of do kun at om 
zich onzichtbaar te makon vallen onder het begrip 
ngilmoe, maar evenzoo de mystieke me* thoden om 
tot do ware Godakennia te komon. Do geheelo 
Moslimsche leer on practijk zelfa is voor den Javaan 
ng^lmoe en wel de weten- schap bij uitnemendheid. 
Zij, die dieper in de godsdienstwetcnschap 
doordringen, zijn voor do Inlandscho bevolking de 
vertegenwoordigers ecner hoogere ngilmoe dan voor 
de groote mecr- derhoid bereikbaar is. 

De meeste 叫汕noe‘8 op verschillend gebied 
berusten voor een groot deel op aloude traditie uit den 
hoidentijd, later dikwijls vermengd met denkbeelden 
en practijken aan do Hindoes ont- lecnd. Daarbij 
kwamcn dan in den Mohamme- daanschen tijd 
nieuwo Arabische formules on vernuftsspelingen, 
herustende bijv. op naam en getalwaarde der letters 
van het Arabische alphabet, ontleeningen aan 
Moslimsche mystieke begrippen, enz. Onder 
nieuwen Moslimschen naam bleef echter veel van het 
oude voortleven. Do geheimzinnige spreuken en 
formulieren bij do ngelmoe's in zwang kregen op 
Java nu den naam raped (verbasterd uit het Arabische 
lajth, d. i. ,,woord"). 

Van het standpunt der Moslimsche wetgo- 
leerden bcschouwd zijn niet alle ngelmoe's t© 
verdedigen, sommigo worden door hen als door den 
Islam verboden ,,tbovenarB'' veroordeeld, al 
weerhoudt dit do meeste Moslims niet, de working 
van zulke ngelmoe's van verdachton aard wel eens te 
beproeven, bijv. om een vijand onschadelijk te 
maken of zich de (verboden) liefdo ecner vrouw te 
vorwerven. Do toovor- kracht van velerlei 
gebcdsformulieren, do'a's en Koranvcrzcn wordt 
echter gaame ook door de Mohammedaanscho 
wotgeleerdcn erkend, evon- als dio van andere oude 
spreuken en van metho- den, welker oorspronkelijk 
heidonscho oorsprong hun niet meer bekond is. Men 
onderscheidt dus geoorloofdo en ongeoorloofde 
ng^lmod's. In dien zin staat do ngelmoe santrian, d. 
i. de wijsheid in overecnstcmming met do leer van 
den Islam, tegenovor do ketterscho ngelmoe -pas^k 
(vgl. SANTRI cn PASEK). ' 

Literatuur^^. Snouck Hurgronje, De botooke- nis 
van don Islam voor zijno belijders in Oost- Indic, p. 
17 v.^Do Atjdhcrs, II, p. 14 v., 33_v. v. (Tho 
Achohnose* II,'"IS- v.,- 32 vv. j;Al)o Islam in Ned.-
Indie, p. 32 v. (Grooto Godsd. II, p. 408 v.); on in.\4)o 
Gids, 1908, III, p. 429 vv.; S. E. Harthoorn in Med 
cd. Ned. Zend. Genootsch. IV (I860) p. 212 vv.; G. 
Poenscn, Ibid., VIII, p. 218 v., 247, v. a/P. J. Veth, 
Java, I (1875) p. 329 vv. IV (IW7) p. 147 w.; A. L. 
van Hassclt, Volksboschrijving van Middcn- 
Sumatra, p. 71, 76, 85. 

NGID JON. District mot golijknamige hoofd- 
plaats van het tot hot Sultansgobied bohoorendo 
regcntschap Slemun, residontio Djokjakarta, mot 
tweo ondordistricton, t. w. Mo joed an on Minggir. 
Hot district is gologen tegon don Z.W. voot van den 
vulkaan Morapi. 

NGISA (JAV). Zio ISA. 
NGLIRlP.Riviertje op Java, rosidentie R3m- bang, 

dat zich dicht bij Djodjogan, mot do Kali Gfingng (K. 
KSning), con bolangrijkon zijtak der Solo-rivior, 
vereenigt en、说kend is door 
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zijn prachtigcn waterval van meer dan 80 voot. In de 
nabijheid van den val zijn mooio druip- ^steengrotten. 
Zie To Mechelen, T. Bat. Gen. z XXV (1879), bl. 171. 
■ NGOEMPAK. District van de controle-afdoo- ling 

Padangan en van het regontschap en do afdeeling 
Bodjonegoro, residentie R6mbang； met eene 
opporvlakto van 591 K. M2. Het ligt in de Solo-
vallei en het Noordelijk aangrenzend gebergte. De 
hoofdplants is Kalitidoe, dicht bezuiden do Kali 
Solo. Het district telt vior onder- districten met 92 
desa*s en had in 1905 eone bc- vclking van on go 
veer 84000 ziclen, waaronder een 30 tai 
Europeanen en 360 Cliincczcn. 

NGOENOET. District van de controle-afdcc- 
ling, het regentschap en de afdeeling Toeloeng- 
agoeng, residentie Kediri; met cenc oppervlakte 
van 346 K.M.2. Het omvat cen deel van het 
dal der Kali Brantas, waaraan de gelijluiamigo 
hoofdplaats is gclegcn, cn van het aangrenzend 
Zuidergebergte. Het district telt vicr onder- 
distneten met 78 desa's on had ult. 1905 eeno 
bevolking van ruim 110.000 ziclen, waaronder een 

20 tai Europeanen en 65 Cliineczen. 
{ NGOKO. Zie JAVAANSCH. 

NGORO. District, met gelijknamige hoofd- 罕
" 、 plaats, van het regentschap en de afdeeling J Djombang der 
residentie Soerabaja. Het telt 

4 onderdistricten met 114 desa's on had begin 1916 
eene bevolking van 84500 zielen, waaronder 160 
Europeanen en 170 Chineezen. Het district heette 
vroeger Bareng, maar veranderde van naam toen de 
zetel van het districtshoofd, dio in de plaats Bareng 
was, naar de plaats Ngoro verlegd werd. 
Gedeeltelijk ligt het district tegen de Noord 
westhelling van het Andjasmoro-ge- bergte, waar 
koffio en rubberporceelen zijn, gedeeltelijk in do 
Brantas-vlakte, waar er een belangrijke suiker-
cultuur gedreven wordt液— .、 

NGRAMB它.District van do contr6Ic-afdee- 
ling, do afdeeling en het regentschap Ngawi dor residentie Madioen 
met 4 onderdistricten cn 51 desa's. Het ligt tegon de Noordelijkc 
helling van den vulkaan La woe en grenst ten Wosten aan de 
residentie Soerakarta. De desa Ngrambe is de standplaats van het 
districtshoofd. Er zijn thans vier erfpachtsondcrnemingen bestaande 
uit 7 erfpachts-perceelen, waarvan er twee uit- sluitend koffio en 
padi verbouwen, en de twee andere ook kapok en rubber a Is 
lioofdcultuur gewassen. Veel iiivloed op den economischen 
tocstand der inlandsche bevolking hebben die landen niet. Jaren 
voor de intrekking der Gouvernements koffiecultuur (1914) was 
Ngram- b6 het eenige district van do afdeeling Ngawi, waar Gouvts. 
koffie were! geplant. Than8 heeft het nog eenige beteekenis als 
Gouvts. bosch- dictrict. Ult-. 1905 telde het district een bevol- king 
van ruim 36000 ziclon, waaronder een 30 秋 tai Europeanen 
en enkelo Chineezen. 

NGROWO. Vroegero naam van de thans officieel 
als Tocloeng-agoeng bekende afdeeling der residentie 
Kcdiri. Do afdeeling Toeloeng- agoeng is door de 
aanhechting daaraan van de thans als zoodanig 
opgelievcn afdeeling Trenggalek, zeer in 
uitgestrektheid en bclangrijk- heid toegen omen. Zie 
TOELOENG-AGOENG. 

NIAI GEROOM(N.-GUINEA). Zie BOOMKAN- 
GOEROE'S. 

NIAI RET AU (N.-GUINEA). Zie BOOMKAN- 
GOEROEE. / , 

I N. I. A. S. Gobruikclyko verkorte schrijfwyzo 
vo6r Ned.-Ind. Artsenschool, ovenals S. t. o. v.i.a. 
voor school tot opleiding van inlandscho artsen. 
Zio GENEESKUNDIGE DIENST, DI I biz. 764. 
NIAS. Landbeschrijving. Het grootsto en nicest 

bovolkto der oilauden ten Weston van Sumatra, 
bchoorendc tot do x'csidcntio Ta- panocli. Het ligt 
tusschen: 0° 31' 50〃 en 1° 32' 25" N.B. en 97° 3' 48” 
en 97° 56' 30〃 O.L. Gr. en voIgt de strekking van 
Sumatra evenals de er oniheen liggendo eilandjes. Do 
laatsto kunnen in do volgende groepen wordon. ver- 
deeld: 

1. Voortzettingen van de centrale massa van het 
eiland. a. Zuid： Hoclo Noedsjh. b. Noord: Lafaoe-
groep, o. a. bevattende Hoeld Senaoe en Gdsd Ocrna. 
2. Wester reeks, waartoe behooren de Hinako-
eilandcn met Lawandra cn Bawa, Hoeld Woenga en 
Maoes; Oema, onder den vasten wal. 3. Ooster reeks, 
waartoe behooren Siriwaoe, de Naaj-grocp, de Soma-
cilandon. 

Do oppeiwlakte van den vasten wal van het eiland 
bedraagt 土 4000 K.M.2, die der ciland jes 士 30 
K.M.2 

Deze eilandjes zijn alle van koraalformatie ； H 
Woenga cn H. Bawa zijn atollen, waarvan de lagune 
naar hot O. met de zee in verbinding ,staat. Het eiland 
Siriwaoo bevat aan de N.-zijde bijua loodrecht 
omgekantelde sedimenten. Al- leen dit en Hiniko 
vertoonen eene geringo vor- heffing in het midden. 
Van belang is, dat vier met „Gdson onderscheiden 
eilanden aan do Noordkust, blijkens den naam (gdsd 
of Mai. gosong： zandplaat), in niot ver tcrug gelegen 
tijden, gecn eilanden waren. Van. Gdsd Oema weot 
de bevolking nog tc vertellcn, dat het zich na de 
aardbeving van 1861 heeft verheven. Ditzclfde 
verschijnsel doet zieh aan de W.-kust voor, waar 
Lawindra in ..Tweo togten" (1846) (zie onder 
Litcratuur^iofi, wordt aangegevon met: ,,hct hevig 
brandende Labanda-rif,\ In 1669 on bij Rosenborg 
komt het dan ook nog niot voor als eiland. 

Zou men hieruit. willon besluiten tot eono 
opheffing van den bodem, tot voorzichtighoid manen 
do voJgcndo gegevens: 

In 1669 wordt H. Woenga voorgosteld U)H ecn a 
to], dio cnkol naar het Oosten geopend is, (jclijk ook 
thans het geval is. Rosenberg daar- entegen zegt: ,,P. 
B. is door ecn tamclijko breedo geul in twooen 
gCBchcidon"； do „Twoo togtenn vcrmeldt: „P. B. 
bentaat uit tweo eilanden door cen rif vcrbondenn. Er 
zal dus waarschijn- lijk gesproken moctcn worden 
van sclioinmclingcn van don bodem, vvaaromtrent 
dan nog te ver- jnelden valt, dat — naar vorzekerd 
word I — thans het oiland Senaoo wederoin aan het 
dalon is. De grootcro eilanden worden tegcji woord ig 
allo bewoond. De vloedgoJf van 4 Januari 1907 
veegde a], wat zich op het W. en N. van H. /oenga 
bevond, wog. Bchalve aan de kusten, is het 
hoofdciland nagonoog geheel met heuvels en bergen, 
tot cenc maximalc hoogte van 886 M. bed ekt. Men 
kan.de volgende grooterc vJakten onderscheiden: 
1. Oostkust. Van de NalawQ tot de I. Woa, waarvan 
de tolaJo lengte 土 40, do groothte breed to 12 K.M. 
bedrattgt.nr^angH do Sdwoo, waar dezc afmetingen 
土 7 bij 5 K. M. zijn. 
2. Noordkust. Van Sifahandro tot Kaap Tojo- 
l&wA, 34 K.M. lang, bij eone diepte van hoog- 
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8tcns 10 K. M. 3. Wcstkust. Van Doemocla tot 
Lahocsa, 36 K.M. lang tot ongeveer 6 K.M. 
landinwaarts. 4. Zuidkust. Van Tclok Dalam tot 
Lagoendi, ± 10 bij hoogstens 2 K.M. 

In do binnenlanden trcft men bij den middenloop 
van de Ojo en van do in het 0. mondendo grootei'c 
riviercn verscheidene kleinere vlakten aan. Aan 
gezicn het gesteente van houvel- en bergland uitcrst 
los is, is het talud der vcrhcf- f in gen door de rcgens 
en de riviere n tot een maximum van steilte 
opgevocrd. Dit maakt dat de plaatsclijkc instortiiigen 
talrijk zijn en het terrein uiterst nioeilijk begaanbaar 
is. Ofschoon eene definitieve beschrijving van de 
gobergten bij gebrek aan genoegzame ge- gcvens nog 
nict mogelijk is, kan men toch wcl do volgendc 
punten vaststellen. Van om- streeks Balaighi tot het 
binnenland achter Tocre (kaap) Dowi strekken zich 
een of meer- dere reeksen heuvels en bergen uit, die 
zich verheffen tot 498 M. (Lologogo), in het Z. 
mcercndecls tot bo ven de 300, in het N. veelal nict 
meer dan tot 200 M. De Zuidelijke gedeelten hiervan 
vertooncn het karakter van -een koraal- 

gebefgte en zouden waarschijnlijk als een oud 
barriererif moeten worden opgevat. Dit zou 
zich dan hebben uitgestrekt om den as van den 
Wcstelijk gelegen kern van het eiland, waarvan 
het gescheiden is door lager gelegen landstreken: 
bovcnvermelde vlakten aan don middelloop 
dor riviercn, dio naar hot 0. uitwateren. Dezo 
stroomen hebben zich door dat barriererifge- 
bergto een weg gebaand door gedccltelijk ontoo- 
gankelijkc kloven. Een aantal ruggen vormen 
cenc verbinding tusschen do Westelijkc (kern) 
reeksen en die van hot oude rif. 

In de Zuidelijke gedeelten van het kern go- 
burgle o. a. zijn vulkanische gesteenten gecon- 
statcerd ； het zijn vooral de dalen van de Sjiwa- 
lawa tot de Eho, die daaraan rijk bevonden zijn. 
Slcchls op een cnkele plaats werd dat vulka- 
niach gcstcento als dekkende laag aangetroffen 
in den keten bezuiden de O^-o^oe. Voor het 
gruotsto deci schijnt het door sedimenten over- 
dekt. 

Kan men van Hilifalawoe (aan do Eho) tot 
aan J^ahagoc (aan de Ojo) dat Wcstelijk gebergte, 
dal wederojn uit incerciere ketens bestaat, ver 
vo J gen, Noordclijker hebben op velo plaatsen 
grillig vcrloopende koraalheuvcls zoodanig do 
voortzettingun ervan overdekt, dat rcgchuaat 
)n(»eilijkcr valt t.e constatceren. Hicr on daar 
de ketens zich schcrper af, zooals Ooste- 
]ij]g van Doemocla en Afoeloc. Tot de zwaarsto 
t <■! rcincn van het eiland behooren do ketens, 
di<! zich verheffen oni den bo ven loop van do 
riviercn Socsoowii, Eho, Ojo, Mola cn Gawd, 
oin alleen de voornaamste to noemen. In een 
dier ketens ligt do hoogsto verheffing: de Baw6 
LOIonia-tsjoe wa, zooals de plaatselijko uitspraak 
luidt； 886 M. hoog. 

Sedcrl de bo working van gcstccntcn van Nias 
door en op insligatie van Prof. K. Martin, is de ken- 
n is vim de vroegere gcologischcvcrhoudingenaan- 
zi< nlijk vorrneerderd. Als hoofduitkomsten wordt 
vormeJd : NiaH bestaat uit con stcllingskern (in 
hoofdzaak parallel aan Sumatra gericht) met 
ilaarop ruHtcnciu metaxnorphe cn onveranderde 
gesteenten. In eocenen tijd hcerschto over dit 
^eiland een land periodo met vrij weelderige vego- 
ntic, die do bruinkool loverde. Daarna begon 

het land te dalen, wat in oligocenen tot mioce- nen 
tijd gepaard ging met cruptiea. Het xnateriaal is van 
andasitisch tot basaltisch karakter en treedt op als 
ganginporsingen en tuffen. Eone ondiepe zee breidde 
zich over het grootsto go- dcelto van Nias uit. 
Bepaaldo centra bleven nog ecnigen tijd rapilli en 
tuffen Icvercn, doch dit kwam weldra tot rust. 
Omstreeka kwartairen tijd herrees Nias bo ven den 
waterapiegel en zetten zich in drooggelegde rifholen 
sedimenten af". (Sammlungcn d. Geol. Reichsmus: 
in Leiden, I, Band IX, Hoft 3). De bestudcoring der 
in de sedimentaire gesteenten vervatto fossielen door 
H. Icke, K. Martin, en later door H. Dou- ville (a. b. 
Band VIII) leidde tot het vaststellen van eoceen, 
oligoceen en mioceen. Het zijn vooral de dalen van 
Soesoewa, Mola, Gawd en boven Moezoj, die 
foraminiferen in grooten getalo bevatten. 

Aard bevingen komen veelvuldig voor, althans 
zijn er perioden van dien aard. De zwaarste waron 
die van 1843, 1861 en 1907. 

Terwijl het grootste gedeelte van het jaar do voile 
Indische Oceaan met geweldige kracht breekt op de 
Westelijke kusten (alleen van midden Januari tot 
midden Februari is dat in den regel anders), ligt do 
Oostkust meer bcschermd. Vandaar, dat de open 
reede van Goenoeng Sitoli eene geschikte ligplaats 
voor schepon kan vormen. Van de baaien van Siaba, 
Lahewa, Afoeloe, Lagoendi met Telok Dalam, zijn 
alleen de tweede en de laatste doorioopond gunstige 
havens. Bij Siromboo sta&t in den regel eene zware 
Joining, en ook op Hiniiko is dit dikwijls hot geval, 
ofschoon hicr de kring van eilandon dicr groep 
bescherming verleont. Zandstranden van groote 
uitgestroktheid vindt men in hot 
O. van Toero Fana tot BalS Wodo, in het N. van 
Toere Hel^gha tot Laf&oo, in hot W. van Doemoela 
tot Lahocsa. Do overigo kust is ecno voortdurende 
afwisseling van koraal en zand. Rotseii van ander 
gesteente komen zelden. aan do kust aan den dag, 
gelijk bij Toere Ta- roodsjid (ZW) en Tocre Helagha 
(N). In tegen- stelling met do beweringen van 
vroeger, is ge- bleken, dat de Niassers niet alleen 
voor alls kapen en hoeken, maar zelfs voor velo 
stranden hunno eigen nationale naincn hebben. 

De aanzienlijksto rivioren zijn Moezoj, be- westen 
den Bdtdm'bawo ontspringende, on do Oj2> die bij 
den Hili AlawaitO hare bronnen heeft. Dezo boido 
zijn over tamolijken afstand. van den mond mot 
grooterc prauwen bevaar- baar. Bij a lie overigo 
rivieron, tc talrijk om te noomen, is dat allien in zeer 
boperkto mate hot geval of zelfs gehcel onmogclijk. 
Met uitzon- dcring van beide genoemde, hobben de 
riviercn niot vor van den mond reeds het karakter van 
bergstroonien, zoodat zij bij zwaro rcgens wogons 
het storke vcrval daar dan niot meor zijn over te 
trokken; daarentegen loopt het water snel af； in den 
drogen tijd zijn zy vrijwcl zondor water. 

In den oudon tijd trof men alleen in de Zuid 
bchoorlijko wegen aan, vooral in do nabijheid der 
kampongs, cn daar ook geplavcid mot groote, vlakke 
natuursteencn. Het ovorigo ciland was door talloozo 
paden doorkruist, die oehter niet onderhouden 
werden, zoodat zo uitorst bozwaar- lijk begaanbaar 
waron. In de laatsto jaren xijn over het geheclo 
oil&nd talrukp goedo ruitor- 
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paden aangelcgd, terwijl men ook bogonnen is met 
karrewegen.De vooraaamste van doze laatstc zullen de 
hoofdplaats Goonoong Sitoli vorbindon met: I. 
Lahewii, om het, Noorden van den Hili MAziaja heen 
； 2. Siromboe; 3. TSlok Da lam, langs do Oostkust. 

Het eenige meet, do Baw3mogot6, in Noord- 
Nias is een mocrassige plas. 

K1 i m a a t. Do regen verdeeling wijst be- 
langrijke plaatselijkc verscliillcn aan in verband 
met, den loop der gebergten cn de hecrschcnde 
winden. Te Goenoeng Sitoli was in het tijdvak van 
1891 tot en met 1913 het gemiddcld aantal 
regendagen jaarlijks 198,9; de gcmiddeldc 
jaarlijksche regenval 3161 m.M. Maxima van 
regenval vindt men aldaar in de maanden September 
tot Januari, ook in April op Mei. 

Pl&nten e n d i e r e n. Oerbosch komt nog bijna 
allecn voor in enkcle centrale streken van het Zuiden. 
Overigens is welhaast het ge- heelo land in cultuur 
gebracht door do vroeger zoo veel dichtere bevolking. 
Langs do kustzoo- men van de Sjocami tot do Moli, ter 
weers- zijdon van de Moezoj-monding en benoorden 
Siromboe vindt men nog steeds op de grens van kust 
en daarachter gelegen moerassen de Casuarina 
muricata over lange uitgestrektheden evenals in de 
tijden van Rosenberg. Op meerderc plekken vindt men 
achter de kust strandweiden, dio evenwel niet overal 
worden bonut. De wildernisscn van het binnenland 
bestaan voor het meerendeel uit jonge bosschen, waar 
bc- neden zich vooral varenvegetatie (speciaal 
tali*anu) zoomede lycopodium heeft ontwik- keld. 
Alang-alang komt voor, maar toch niet in die mate a】
s wel is beschoven. Alleen hier en daar bevinden zich 
belangrijke complexen ervan. Glagah vergezelt vooral 
do rivieren en beekjes, waar ook equisetum in kleinere 
exemplaren voorkomt. Het is de Melastoxna, die den 
strijd met de alang-alang aanbindt, tevens de 
gelegenheid openende voor herbe- bossching. 
Kenmerkend is ook het onderstruik- gewas van toegala 
en wo jo wo jo (alpinia on anomum). De groote en 
tamelijk over het ge- heele jaar verdeelde regenval 
verleent eene enormo vruchtbaarheid aan den bodom. 
Van de cultures is die van klapper on van notc- 
muskaat van belang. De laatste in hoofdzaak in de 
omgeving van Goenoeng Sitoli, do eerste daar en ook 
in Tdh^neasi, bij de grooto kam- pongs van de Zuid, 
op de Hinkko-eilanden, het daartegenover gelegen 
Lahoesa met het Labomi-dal, en aan het Oostelijke 
strand op meerdere plekken. 

Apen, wilde zwijnen, herten, kidjaixg, kantjil, 
moesang, stekelvarken en schubdier zijn met 
vleermuizen en muizen de voornaamste zoog- dieren. 
Ofschoon bij name bekend en zelfs uit godsdienstig 
oogpunt van eenig belang, komt de tijger (harimid) niet 
voor, even min de beer (bSroewA). De vormen van 
Nias komen in hoofd - zaak met die van Sumatra 
overeen. Insecten zijn in een aantal eigen soorten 
vertegonwoor- digd. 

Bevolking. Hoewol omtrent de af- komst der 
Niassers nog voel onzekerheid bestaat en de 
meeningen der anthropologen omtrent de plaate, hun 
onder de Indonesische volken too to I wijzen, 
uitqenloopen (Junghuhn, de Sarasins, Kleiweg de 么
waan), is er grond voor het vermoe- I 

don, dat zij in hoofdzaak bchoord hebbon tot die 
takken van de in Achter-Indie of ecnig an dor 
etamland nog vorconigdo bevolking, die het eerst 
verhuisd is on waarvan wij dan do naasto vor- 
wanton moeten verwachten in het verro Ooston van 
onzen Archipd en in do binnenlandon dor grootere 
oilanden. De Niassors schoven uit den grooten 
stroom op hun oiland cn gcraakten bui- ten don 
drang, dio do elkaar opvolgendo vorhui- zingcii op 
hun ver wan ten uitoefonden. Ook op grond der 
anthropologische onderzoekingen van Dr. KJeiweg 
do Zwaan kan voorshands als mecst 
waarschijnlijkeconclusie worden aangonomcn, dat 
Nias' bevolking een vermenging is van vorschci- 
dene kolonisaties, die in verschillende tijden en door 
tamelijk na-verwante volken heeft plaats gehad. 

Bij do beschrijving der bevolking van Nias dient 
allereerst gewag gemaakt van do rccds van oudsher 
in het oog govallen tcgenstelling tus- schcn do 
bevolking van Noord-Nias en die van Zuid-Nias, een 
tcgenstelling, welke zich niet alleen uit in een zeker 
verschil in do gesprokon taal (zie NIASCH), maar 
bovondien ook in verschil in energie, in reinheid, in 
inrichting der huizen, in aanleg der dorpen en wegen, 
in wijze van begraven en in vorm van bestuur. 

De huidkleur der Niassers is in den re gel een 
geelbruine, vaak met een roode bijtint. Bij kleine 
kinderen ziet men niet zelden eon blauwo huid 
verkleurin g bo von het sacrum.. Do huid voclt 
eigenaardig week, zacht en tevens kocl aan. 
Tatoeeering vond Kleiweg do Zwaan alleen bij die 
Niassers, welko eenigen tijd op het naburigo Poeloo 
Nako verblijf haddon gchouden. Do oogen zijn 
donkerbruin van kleur, de baren in den regel bruin z 
wart of z wart bruin. Dikwijls is het haar duidelijk 
gegolfd. De doorsnedo der ha- ren is gowoonlijk 
ovaal. De lichaamsbeharing is zwak, do baard 
mcestal dun. Een Mongoion- plooi wordt bij de 
Niassers vaak waargenomen. Kleiwegde Zwaan 
morkte op Nias onderdoinlan- ders twee typen op, 
namelijk eon grof, breed type met een laag 
voorhoofd, breed en plat golaat, uitstekendo 
wangbeonderen, Bchuin gc- plaatsto oogen met 
Mongolenplooi, breed on en platten neus, dikke 
Jippen en prognalhonkaak, waartegonovor staat con 
fijnor on slanker lyj)e, gekenmerkt door eon lunger, 
HmalJor on mecr vooruitspringen(1 gclaat, door con 
smallen en hoogen nous, dunno lippen, minder 
Hchuin ge- plaatsto oogen zondcr MongoJcnplooi, 
hooger voorhoofd en minder uilge«proken 
prognathic. Vaak echter ontmoet men op Nias 
jnonscljci), dio wat hun uitorlijk betreft, hot midden 
hou- den tusschon het grovo cn het fijne element. 
vetontwikkeling dcr NiasserK is in den regcl goring, 
velc Niassors inakon een Hlechtdoorvoedcn indruk. 
In het Zuiden echtor ziot men, cn wel in het 
bijzonder onder do voornamo inlandcrB, niet zcldon 
flinko, krachtigo en schoongebouwdo fi- guren. Do 
Niasscho vrouwen zijn kleiner dan de manjien en 
hob ben eene Jichtere huidkleur. Meestal zijn zij 
opvallond leelijk. Zij verouderen reeds op 
betrekkolijk jeugdigen leeftijd. Ook bij de vrouwen 
kan men een fijner en slauker typo van eon grover on 
plomper onderscheidcn. Kleiweg de Zwaan morkto 
ondordo Niasscho vrouwen verscheideno op, dio aan 
hot Negertypo of aan Chincescho vrouwen deden 
donken. 

Do gciniddelde lichaamslengto bij 1295 man- 
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nen bovond Klciwcg do Zwaan slechts to zijn 154.73 
c.M.; de Niassors bohQQren dus tot do klcinsto 
volkon van onze Oost.'De kleinste man was 135 c.M., 
de grootste 171 c.M. lang. De lichaamslengte der 
Zuid-Niassers werd ietwat grooter bovondon dan die 
der ovorigo Niassers. Do handen en vocten dor 
Niassers zijn klcin. Do gemiddelde relatievo 
armlengto (d.w.z. ten op- zichte der lichaamslengte 
en doze op 100 gcsteld) bedroeg 44.48; do 
gemiddeldo relatievo been - lengte 53.08. Als 
gemiddolde index cephalicus werd gevonden 80.72. 
Van 1297 Niassers vond Kleiwcg de Zwaan 10.5 % 
met een hoofdwijzcr kleiner dan 75; 44.5 % met eon 
index tusschen 75 en 81; 32.35 % met een index 
tusschen 81 en 87 en 12.66 % met con hoofdwijzer bo 
ven 87; verreweg de mceste Niassers zijn dus meso-, 
resp. brachy- en hyperbrachycephaal. Onder do Zuid-
Niassers vond Kleiweg de Zwaan relatiof meer 
dolicho- en mesocephalen, echter minder 
bracbycephalen. Daarentegen waren onder 30 
Niassche schedels, door hem onderzocht, 40 % 
dolichoccphaal; 33.3 % mesocephaal en slechts 
26.7 % brachycephaal. Onder 100 totaliter be- kendo 
Niasscho schedels zijn 44 % dolicho- cephaa], 35 % 
mesocephaal en 21 % brachycephaal. In verband met 
dit hooge percentage aan dolichocophalo schedels 
herinnort Kleiweg de Zwaan aan het dolichocephale 
element, het- welk door Hagen en Sarasin voor het 
oorras van den Indischen Archipel wordt gehouden 
； door Hagen met den naam van Oer- of Prac-
Ma]eiers aangeduid, door Sarasin tot het Wedda-ras 
ge- rekend. 

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

Op grond zijner metingon komt ook Kleiweg do 
Zwaan tot de overtuiging, dat de Niassors geen 
hojnogeen ras voorstellcn, maar ontstaan zijn door 
kruising van verschillende elementen. 

Wat hunne karaktcreigenschappen aangaat, zijn do 
Niassers zorgcloos, vroolijk, kinderlijk, zij houden 
veel van fccstviercn, gaan zich daarbij gaarno to 
buiton aan palmwijn, zij kunnen echter langcn tijd 
zeer sober Icvcn, zij zijn wclspre- kond, intelligent, 
ook gcschikt voor handarbeid, echter lui cn 
gemakzuchtig, niouwsgicrig, woinig dankbaar, on 
botrouwbaar, lougenachtig, bijge- loovig, hcbzuchtig, 
jaloersch, trotsch en hoog- rnoedig. De Zuid-Niassers 
staan hoogcr in ont- wikkeiing en beschaviiig dan de 
overigo Nias- 8cr8. Hunne vrouwen behandclen zij 
vaak ruw en lioogmocdig cn als ondcrgcschiklon, 
daaren- tegon zijn do Niassers tegenovor hunno 
kindo- rcii bijzonder toegevend. 

Do hoofd voeding dor Niassors is plantaardig: 
dierlijk voedsei wordt niet altijd cn dan nog steedB als 
bijspijs gebruikt. AJIeon op feeston wordt var- 
konsvleesch wel in grootero hoovcolhcdon go- goten. 
Voor zoovor niot rauw gobruikt, kookt, poft en 
roostort men het voedeel, dat aan de kust ook wcl go 
brad cn wordt; voorafgaando in- wikkcling in 
bladoren is bekend. Vuur maakte men mot con 
vuurboor of mot vuursteon on tone!or. Do 
zindclijkhcid op het voedsel is plaat- Bclijk zeer 
verschillend; het ongekookto vlccsch wordt zclfs wcl 
in den inodder van de kamppng gclegd.In hetNoordcn 
cot men in den regcl tweo-, in het Zuidon driomaal 
daags. Over het algo- mcen, d.w.z. met uitzondering 
van do kust- 

stroken en do Zuid, moot do bevolking ondervoed 
word on genoemd, vooral in het Noorden； zelfa 
kwam hongersnood cen enkelo maal voor. Aan- 
gezion varkens en kippen haast allccn geslacht 
werdon als offer, ook bij de fcestclijke gclegen- 
heden, is er het eone oogenblik overdaad, dan wcer 
gebrek aan het benoodigde. Rijst speolt cen 
voomamc rol； waar de verbouw voldoende is, heoft 
men er voor zes maanden on langer genoeg aan. 
Overigens ia de oebi de voeding bg uit- nomondheid. 
Do klapper is in hot Zuiden een bclangrijk 
vocdingsproduct geweest, totdat men hem door den 
verkoop in de laatsto jaren door geimporteerde rijst 
van inferieuro qualiteit kon ver van gen. 
Vruchtboomen heeft men in het Zuidon vooral in 
grooten getale. Onder de opwek- kendc middolen 
spelen tabak on sirih met pin an g de hoofdrol. 

Met betrekking tot de kleeding valt alleen van de 
heidenscho bevolking iets byzonders op te merken: 
Christonen en Mohammedanen volgen de 
overwalsche gebruiken. Voor den heiden is a lie 
kleeding een lendengordel met buikban- don, waarin 
hij zijne messen kan steken. Een buisjo zonder 
mouwen voltooide vroeger deze dracht, gelijk nog in 
centralc cn Zuidelijke stre- ken hot geval is. Do 
vrouw draagt eon of meer korte rokjes, die in ouden 
tijd van voren sloten en daardoor te dier plaatse open 
waren. Nieu- were gebruiken hebben die opening 
naar den kant gobracht; de rokjes zijn thans ook veel 
]angor, reiken zelfs wel tot den voet. Ruwo weef- sels 
werden gemaakt, overigens gebruikte men 
boomschors, thans ipeer en meer door katoentjes 
vorvangen. Een hoofddoek, die den kruin onbe- dekt 
liet, sloot voor de mannen de kleeding af. Hoeden 
van pandanbladeren zijn vooral in de Zu id bekond. 
Sandalen zijn in do Zuid bekend voor het visschen 
op de schcrpe koraalkusten. Het hoofdhaar wordt op 
verschillende wijzen ge- fatsoeneerd ； afscheren, 
met uitzondering van eon vlok haar, heeft plaats. Ook 
draagt men het lang, wat voor vrouwen algemcen is. 
Oksel- en schaamharen wo rd on bij de mannen 
uitgetrok- ken. Bij den man wordt het rechter oor, by 
de vrouw beido ooren doorboord. Besnijdenis dor 
mannen (incisie) heeft op tamolijk jeugdigen leeftijd 
plaats. Do tan den vijklo men vroeger af, als niouw 
gobruik wo rd on zij alleen bijgevijld； het zwart 
maken was ook algemcen. Tatooage komt voor, maar 
alleen, onder invloed van de Batoo-eilandon, 
algemecner in de Zuid en op Hi- nako. In het 
Noorden komt zij zeldcn of nooit voor. Badon strekt 
meor tot verfrissching dan tot rciniging; in het 
Zuiden alleen is het met do rei- niging voldoondo 
gcsteld. Talrijk is hot aantal dcr sicraden, van soms 
grooto fraaihoid. Op feeston vorschijnt men mot 
zoovcol mogclijk gouden sicradcn. Bovon 
vastgestoldo waardon is hot laton vervaardigen 
daarvan volgens do goedo ad at hot praorogatiof der 
hoofden. Goud spcelt onder de sicradcn do hoofdrol. 

Als dagclijkscho uitrusting golden vroegor lana en 
schild. In onrustigo stroken had men zo naast zich bij 
het work on op de vclden. De tooncming van onzen 
invloed bracht groote vorbetering. Hoofdwapens 
waron de Ians met_ hot zwaard. Tai van vormon 
bestaan, vooral van do eorste, torwijl bij het laatsto 
enkelo hoofdtypen kunnen wordon vastgcstcld, 
waarbij alleon hot hand- vat verse hi! oplevert. Do 
wapM 处 zijn deols voor 
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sieraad, dccls hiorvoor cn voor aanval of ver- 
dediging. Een klein pinangmcs, tevens dolk, voltooide 
de uitrusting. Het schild is van eigen- aardigen vorm, 
van bo ven en van boneden spits toeloopend, dan wel 
— het gfoote model 一 lang- werpig. Aanhangseis, 
bevestigd aan den zwaard- korf, nioeten er too 
bijdragon, den gebfuiker van het zwaard to 
beveiligen, of meei'dore zekerheid t-e geven aan zijno 
eigen actie. De vorm van het gevest kan o. a. verband 
houden met het streven, het wapen groote snelheid te 
verleenen. Vuurwapens kwamen voor, zij het niet in 
byzon- der grooten getale, vooral in hot Zuiden. 
Strijdbuis en helm voltooiden de oorlogs- dracht. 

Woningen： Ofschoon de langwerpig vier- 
kante won in gen van de Zu id en de ovale ver- blyvon 
van het Noorden op het eerste gczicht belangryk van 
elkaar afwijken, zijn zij toch door overgangon nauw 
aan elkaar verbonden. Twoo huistypen zijn in 
hoofdzaak te onderscheiden: a. hot Zuidelijk, waar 
een vdorzaal is, waar- achter de binnenzaai of 
vertrekken zich bevin- den ； b. het Noordelijk type, 
waar de zaal in het midden gelegen is en de bijzondere 
vertrekken ter zijde daarvan. In het Noorden zijn de 
hui- zen ovaalvormig met nagenoeg kegelvormig dak; 
hun lengteas is cvenwijdig aan de dorpsstraat; in Z. 
Nias zijn de huizen langwerpig vierkant van vorm, 
met zadeldak; de lengteas staat dwars op de richting 
van de dorpsstraat. Alle woningen zijn op palen 
gebouwd, die hoogstens drie, als regel niet meer dan 
twee meter hoog zijn. Scho- ren dragen bij tot do 
stevigheid van den bouw. De bewerking van de 
onderdeelen is soms supe- rieur; het fraaiste huis van 
Nias is dat van wijlon S&onigehd te Bawfimataloewo. 
Het dak der woningen van hoofden is hoog, hetgecn 
bijzonder de ventilatie bovordert, zoodat zij rookvrij 
zijn. Het huisraad was tot voor kort zeer eenvoudig, 
van hout, bamboo of aardewerk. In de Zuid vormen 
do woningen straten, in centrum on Noorden zijn de 
kampongs meer vereenigingen van enkele woningen 
om een pleintje. Plaveien van de kampong heeft plaats 
in het Zuiden en het centrum. Tusschen de huizenrijen 
of op het pleintje bevinden zich ook de talrijke 
gedenksteenen, die opgericht worden in verband met 
belangrijke feesten en den voorouderdienst. 
Exemplaren van groote schoonheid komen voor te 
Bawfimataloewo en te HilisimaetanS. In hot plaveisel 
worden ook wel verschillende figuren gebeeldhouwd. 
In kampongs van beteekenis ko- men voor de bali 
(Zuid) of osali (Noord), waar de kamponggoden 
kunnen gozegd worden hunne vercering te vinden. 
Keurige steenen trappen geven toegang tot vole dor 
Zuidelijko kampongs. De badplaats is hier soms in 
steen gewerkt on verschaft overvloedig Ktroomend 
water. In de centrale streken vooral. we rd voor den 
bouw dcr kampongs gezocht naar de raeest 
ongenaakbare punten; anders in de Zuid, waar de 
drinkwater- voorziening de hoofdroi speelde. Door de 
groo- tere aaneengesloton held in doze laatste streken 
was de veiligheid daar van zelf grooter. Vroeger 
bevonden zich de varkensstallen onderdo huizen, 
hetgeen sedert is verboden. Nu zijn in den regel deze 
Bt&llen op een kleinon afstand van de woningen 
opgericht De zindelijkheid in de Zuid liet niet zoovfiel 
te wenschen over: anders in het centrum Noorden, 
waar de pleinen in 

den regel wildernisson waren, dio alleon voor 
fcestelijko gelcgenhcden werden gereinigd. 

Jifiddelen van bestaan. Jacht wordt go- maakt op 
apon, zwijnen, herten, kidjangs, kantjils, 
stokelvarkcns, kalongs, vogcls, waaron- der vooral 
rijstvogeltjes. Voor do grootere dieren kent men 
vallen on valkuilen; apen omsingelt men ook op de 
boomen, waar zij slapcn : kapt in den nacht de 
omgoving leeg, zoodat de dicren den geisolecrdcn 
boom niet meer kunnen ver- ]aten. Op varkons gaat 
men uit, in zwaren regen, alleen of met een cnkolen 
gezel, ook in groepen, alsdan met honden en 
voorzien van netten. Vogels vangt mon middels 
lijmstokkcn, netton on strikkon. Het blaasroer is 
bekend. Sommige dieren wordon geaclit de bezitting 
of het ge- bruiksvoorworp te zijn der bcla of belada, 
eon soort geeston; de waterdieren bv, behooren aan 
don watergod, en zijn dicns kip, kam, haar- luizon 
enz.; op dergelijke dieren mag alleen ge- jaagd 
worden nadat offers aan de betrokken gees ten zijn 
gcbracht. 

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

De dierenteelt betroft ve© (varkens, enkelo 
karbouwen en sapi's), pluimgedierto (kip), huis- 
dieren (bond, kat) en rijdieren (meer en meer: het 
paard). De varkensfokkerij was en is nog een der 
belangrijkste bronnen van de Niassche wel- vaart. 
Vroeger ook ondcr de ruime huizen go- teeld, is de 
cultuur door het verbod ter zake achteruitgegaan. 

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

De schecpvaart was, bchalvo tc Tohdn6-^mi en 
op de Hinako-eilanden, geen nationaal Niasch 
bedrijf. Kleine prauwen voorzagen in de bo- hoeften 
van het verkeor aan do riviermondon. Grootore, 
gebouwd op nationale werven, of dio van een 
Chinees ter hoofdplaats, onderhiolduu do 
gemeenschap tusscJicn de kusten en cilandun, t old 
at de Kon. Pakolvaarl Mij. in Juli J 907 liaar vaart 
om het ci land begon en daarmede do bo- langrijksto 
bijdrage tot do pacificatio van het land leverdo. 
Aaugodaan worden thans: Tfilok- Dal6m, Hinh.ko, 
Lahdwa cn Gocnocng Sitoli. 

De oudsto liandelHbotrckkingen zijn wel in 
hoofdzaak dio gowcest, wclke oj)den slavcnJian- 
dcl berustton. Was oorst rijst het prod uct, waar- 
togon, naast slaven cn olio, de Niasser trachttc zich 
to verwerven wat hij noodig had van buiton af, 
sedert do coprahandeJ goboren word, ontwik- keldo 
zich deze tot tainelijkcn bloci. De uitvoer in 1913 
bedroeg: ruim 3 miiJioen K.G.. Notcmus- kaat 
(jaurlijks 30 i 40 duizend K.G.) staat daar- naast mot 
den steeds stork schonuneJendcn pi- nanguitvoer. 
De hoofduitvocr gaat, ten gevolgo van de 
betrekkingen dcr Chincescho opkoopcra met/ 
Pinang, nagenoeg gohed naar deze plaats. De invoer 
in 】9】3 bedroeg aan rijst: van do Straits, 2.200.000 
K.G., van Pad ang, 330.000 



NIAS. 27 
De nijverheid, heoft niot veel te bcteckcncn ； 

vorvaardiging van voorwcrpen in het groot is niot 
bekend. Als nijverhcid kent mon: bcoldhouwon, 
boomschorskloppen ; hout- (ookbeelden-)snijdon； 
motaal bo working, met name bowcrking van goud en 
ijzer； nettenbreion； oliebcroiding； potton- 
bakken ； rotan bewerldng; schcopsbouw; touw- 
draaien ； vorven (van boomschorsmatoriaal); 
vlechten; we von; zoutzieden. Alles is plaatse- lijko 
nijvorhoid, de producten dienen 一 behalvo olio —, 
die weJ uitgevoerd wordt —, alleon voor- 
binnenlandsch verbruik. 

Tijdrekening. De Niasser rekent bij maan- den, 
maar de maand wordt vol getold J.pt 30 dagen, dio 
van voile maan af elk con eigon bonaming hebben. 
Het tydsverloop tus- schen twee rijstoogsten geldt 
voor oen jaar. In verband met het rekenen met 
maanmaanden, tolt men bij nachten. Het geloof aan 
goedo on kwado dagen is zeor algemeen ； sommige 
dagen worden beheerscht door dieren dio schadelijk 
zijn voor landbouw en dierenteelt, en zijn dua voor 
handelingen in verband daarmede vorbodon. 

Godsdiensl. Voorouderdienst is in hoofd- zaak do 
godsdienst der Niassers. Alles, wat in de 
menschenwereld gebeurt, is het uitvloeisol van do 
regelingcn dior schimmen, hen to bevre- digen en in 
rust to houden het doel van allo godsdionstige 
verrichtingen. Men onderscheido scherp de Zuid van 
het overige Nias, en wel op grond van de zoo zeer 
afwijkendo voorstellingon van het ontstaan der 
wereld. Ter Z&ke is or wel- haast geen landschap, 
waar do voorstelling niet afwijkt van die, elders 
bestaande. Doen wij uit dio veolhoid eon greep, dan 
is volgens do Zuide- lijke voorstelling de gang van 
zaken ongeveer de volgonde gowecst. Do 
ongonoemdo godheid was in novel en duisternis 
verborgen; de nevel breekt on Samihara-Locwo wordt 
geboren. Dezo schopt ,,dc wereld5\ waaronder echtor 
geonszina de aardc to verstaan. Nu breekt het 
gesteente (dad), Sirnaloelo Hosi is geboren. Dczo 
krijgt vier kin- deren : eerst Latocra dan6, met ecno 
zuster als twceling, dan Lowalani op gclijko wijzo 
met ceno zuHter. Van doze stammon eerst de 
hcmclin- gen, lator do nienschon af. In hot Noordon 
vor- clicht zich do oerncvel en uit dezen wordt ge-
boren Tocha Sihai. Bij zijn dood gaat zijn adorn over 
tot wind en dozo word do oorsprong van Tocha Aoloa 
angi, degeon die uit do vordichting va» don wind is 
ontstaan. Bij den dood van dozen oi)tH])ruit uit zijn 
hart do wereldboom der Noord- cn Ccntraal Niassers, 
de Tora'a, dio drio reoksen knoppen voortbrongt, 
welko het aanzijn gevon aan de goden van bo ven- on 
bonedonworeld, <Jo kwado geusten on den mon sc h. 
Do person on, gcnoejnd in dczo voorstellingon, 
oefencn geon doorgaanden in vloed uit op hot 
Niasscho le- vcn. J)jt hangt gehecl samcn met do 
vorcoring der voorouderw oi) do bovrediging van 
kwado geeHten. Kam pen in hot ftJgemcon zijn het 
go- volg van toorn der ovcrlcdonon. Ziokton ont- 
utaan, doordat de Joomoloowo, cone afspiegoling van 
don levondoi) mensch, aan dezen is ontvoord d<)(>r 
ovcrlcdenen of kwado gecston.Ook het slaan, 
trappon, spuwen van kwado geeston kan ziekto 
voroorzakon. Is die loemolocwo gcroofd, dan is h机 
het work van don pricstor, die terug to bc- zorgen, 
helgecji mot bchulp van zgn. adoo adoe be%]。
gcschicdt. Is do loemoloewo door do boozo KccHten 
of de godon verorberd dan staat do 

I dood van den patient vast. Voor do vereering der 
vooroudors maakt men van dezen becldjes, dio | in do 
grooto zaal van hot huis worden geplaatst. 
In het Zuidcn is het offcren middels befrelo tot een 
minimum boporkt, in het Noorden daaren- tegen zijn 
do wonin gen so ms van onder tot bo ven volgepropt 
met adoe. Priesters heeft men voor verschillcndo 
functies. Die voor ziekton zijn het mcest bekend. In 
de Zuid heeft men cr, dio op- treden bij de 
burgcrschapsfeesten, en die, wat het godsdionstige 
gcdeelte betreft, voomamelijk of geheel worden 
geleid door vrouwen van den stand der hoofden. 

Feesten en vermaken. Do Niassers houden zeer 
veel van feestvieren, zoodat het aan- tal feesten legio 
is; sommige, zooals bij het be- planton der rijstvolden, 
bij den oogst, bij huis- bouw, bij geboorte, 
besnijdonis, naamgeving, verloving onz. word on in 
den familiekring gevierd, aan and ere, zooals bij 
bruiloften, sterfgevallen, doodenfeesten, enz. nemon 
alle bowoners van het dorp, soms ook van naburigo 
verwante dor- pen deel. Bijzondere vermelding 
verdienen de feesten ,waarbij door een hoofd of 
aanzienlijk persoon de baloegoe-titel, een soort 
adellijk praedicaat, alleen in. N. Nias bekond, wordt 
aan- genomen. Dczo feesten, owasa genoemd, behoo- 
ren tot de kostbaarste ； soms wordon er 200 en meet 
zwijnen bij geslacht. De feestgever laat zich daarbij 
in het dorp ronddragen in een houten troonzotcl, aan 
de voorzgdo waarvan een my- thische dierenkop of 
een afgodsbeeld met men- schelijk gezicht is 
bevostigd (zie 0. M. Pleyto Indonesian Art. Pl. XXV 
no. 3). Vroeger werden in N. Nias by deze feeston ook 
een of ineer kop- pen gesneld ； het koppensnellen 
behoort echter thans, behalvo in hot Zuidclijk deel des 
eilandg, tot hot verledene. 

Het voornaamsto dool van do verschillendo 
feesten is steeds do maaltijd, bestaande uit 
varkensvleesch, ryst on palmwijn; aan dezen drank 
gaat men zich vooral in N. Nias te buiten, zoodat do 
feeston daar dikwijls ware bacchana- lien zijn. 
Overigons wordt het pro gramma ge- vuld door 
muziek, zang en dans. Men kent krijgsdanson, 
uitgevoerd door oen groot aantal geheel ten strijdo 
toegerusto mannen, dio in tweo kolonncs, aangevoord 
door voorvechters, clkandcr naderen ； 
spiegelgevecliten van man togen man, oorst mot Ians 
en schild, eindolijk met uitgotrokkon zwaard en 
schild ； den gewonen dans der mannon (molaja), 
steeds vergezeld van zang, ondcrschoidon in: den 
slangendans, waarbij eon groot aantal niannon on 
knapon, elkaar bij do hand vasthoudondo maar geen 
go- Hloton kring vormonde, zich langzaam over het 
dorpsploin voortbewegon; on don kringdans, ook wol 
binnonshuis uitgevoerd, waai'bij men con gesloton 
kring vomit. Do dans der vrouwen (manari) wordt 
gowoonlijk door tweo uitge- voerd; oik houdt daarb^ 
mot uitgobreido a mien do cindon van eon om don 
hals geslagen slen- dang vast, torwijl zij hcen on woor 
schrydoudo sierlijko handbowegingen makon. Hot 
door eon gong bogcloido gozung by dezon dans wordt 
door andero in hurkondo houding zittondo vrouwen 
aangehovon. 

Behalvo do gongs — soms tot een gong-orkost 
voroonigd — zijn de voornaamsto muziokin- 
stunienton: cylindrischo, aan e6n of boide zijden met 
geito- karbouwe- of leguaaafejud bospannen 
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trommen van verschillonde grootte; eon soort 
hout-klavier, gewoonlijk bcstaando uit 8 plankjes 
die met 2 houten hamortjes bespceld wordcn ； 
een bamboe-citer, bamboe- en rieten fluiten, 
de neusfluit en de mondtrom. 

Huwelijks- en erfrecht. In het N. en de 
centrale strcken hecrscht exogainie, die den 
geheelen stam omvat, in hot Zuiden waar- 
schijnlijk eleutherogamie; het huwelijk is eon 
koophuwelijk met vaak hoogen bruidschat, die 
veelal het trouwcn lang tegenhoudt en dus de 
zedelijkheid niet in de-hand werkt Tcngevolge 
van de betaling van den bruidschat wordt de 
vrouw eigendom van den man, en eon onderdeel 
van den boedel; vandaar leviraatshuwelijk. De 
afstamming is vaderrechtclijk. In het Zuiden 
vooral treft men overblijfselen van moederrech- 
telijkc instellingen aan, zooals het tijdelijk gaan 
inwonen van den j on gen man bij de ouders van 
zijno aanstaande. De huwelijksgebruiken ver- 
scliillen plaatsslijk zeer, zoodat in een kort be- 
stek geen algemeene besclirij ving kan worden 
gegevon. Vermelding verdient het zg. „openlijke 
weenen” der bruid, dat eenige weken v66r het 
huwelijk begint en iederen avond plaats heeft. 
Voor elk der verwanten, beginnende met haar 
moeder, stort zij beurtelings haar hart uit in 
geween en *t aanheffen van een klaagzang. Erf- 
recht hebben alleen de zoons, van wie de oudste 
gewoonlijk een dubbel deel krijgt; echter gaan 
in den regel op do vrouwen de vrouwenkleede- 
ren, ook wel de sieraden en kippen over. 

Begrafenis, graven. In de Zuid en in de 
centrale Zuidelijke streken werden de doo- 
den op stellingen bijgezet in kisten. In Noorde- 
lijker streken had begraven plaats. In vele dier 
Noordelijke streken werden dan na de ontbin- 
ding van de weeke deelen de beonderen opge- 
graven en gewasschen. De schedel we rd bijgezet, 
op plaatselijk verschillendo wijze, onder daar- 
voor aan gebrachte steenen v66r de huizon, dan 
wel in een houten bak bij de voorouderbeelden. 
Do schedol diendo dan wel als medium. In de 

Zuid deed men, wanneor het gestorven hoofden 
betrof, de dooden „weer opstaan", door middel van 
de te dien einde gesnelde koppen. Do dood- kist 
werd menigmadl van te voren vervaardigd tijdens 
het leven van licm, die er gebruik van zou maken. 
De graven doen den ken aan kleine 
verblijven, gelijk dat op zoo vele plaatsen in 
den archipel nog het geval is. Vier dagen na den 
dood werd den doode het vorblijf in het gebied 
der levenden ontzegd (op zinnebeeldige wijze 
te kennen gegeven, dat de band tusschen de 
ziel des overledcnen en de achtergeblcvenen is 
doorgesneden). De belangrijkste feesten von- 
den plaats bij gelegenheid van het grooto doo- 
denfeest, dat werd gehouden, zoodra men over 
de vereischte koppen on over middelen om zulk 

een feest te geven beschikte. Do begraafplaatsen 
waren in do nabijhoid van de kampongs, in de 
Zuid aan een der toegangswegen er heen. 

； MaatschappelijJce inrichting; bestuur; redd- 
spraak. Oorspronkelijk was de bevolking ver- 
deeld in een aantai stammen, die ieder een 
eigen grondgebied hadden, en berustto ook 
het bestuur op genealogischen grondslag. In 

later tijd echter vestigdon zich ook lied on van an- 
deron etam in het gebied van vreemdo stammon, 
maar in groepen: zij bleven in afzonderlijke dor- 

*. ■ 1 pen wonen；弭。bleef dus het gezag in handen 

van den eenmaal in hot gebied govestigden stam (don 
regeorendon stam), maar dit gezag werd, daar het zich 
ook over do immigranten uit- strokte, territoriaal. Do 
Niasscr den kt zich zijne vooroudors uit zijn 
bovonwerold to zijn neergo- daald op aarde, op 
verschillonde, allo in do Zui- dolijke streken golegon, 
plekken. Op enkele dier plekken vindt men do zgn. 
boro n'adu, beeldon van dien stamvador. Ze ven jaarl 
ij ksc ho feeston daarbij hebben hier en daar plaats. 
De stamboo- men vertoonen zooveel punten van 
afwijking, dat het vooralsnog niet doenlijk is, daarop 
con- clusies te baseeren. Conflicten tusschen de land- 
schappen leidden of tot openlijken strijd, of tot een 
reeks van wraakoefeningon in den vorm van 
koppensnellen. Het onderhouden van vyande- lijko 
gezindheid werd, met het oog op do bo- hoefto aan 
koppon, zelfs wel eens gewenscht ge- acht, liefst met 
veraf gelegen landschappen. Zul- ko oorlogen hebben 
geleid tot ontvolking van heelo landstreken, zooals 
die van de Aram。， eenmaal dichter bevolkt dan do 
Zuid. Hoofden bepaalden wel op hun sterfbed, 
hooveel koppen zij verlangden voor hun doodenfeest 
en deeldon mede, welke laodstreken moesten worden 
beoor- loogd. Do vredo werd gesloten door bemidde- 
laars. De hoogsto rechtsgemecnechap is thans do 
dorpsbond (ori in het N.» ororoesa in het Z.), 
bestaande uit eenigo dorpen van gemeenschap- 
pelijke afstamming uit don regeeronden stam. Bij het 
sluiten van zulk een vorbond worden vrooger do 
algomeono beginselen voor de samon- leving 
geregeld: do regeering, do rijstmaat, do relatievo 
waarde van goud, varkens en varkens- vleesch, de 
rentestandaard, do straffen op over- tredingen en 
misdrijven. Do dorpsbonden vor- men thans in do 
administratievo indeeling do districton; de 
districtshoofden zijn dus de ori- hoofden. Daarondei1 
volgt het dorp of dorps- staatjo (banoea), dat in Z. 
Nias het meest zelf- standig is gc bio ven ； ten slotto 
de familio. Do waardigheid van familiehoofd gaal 
gewoonlijk over op den oudsten zoon, die daartoe den 
Jaat- sten ademtocht zijns vadors opvangt; hij heeft 
eon zeker gezag over zijn jongerc brooders met hun 
zonen en do gezinnon daarvan, die zoovcoJ mogelijk 
hetzelfdo huis bewonen. De famiJio- hoofclen 
vormen do oudsten van het dorp; do oudste familio in 
Jict dorp levort hot dorpshoofd. Voor het nemcn van 
belangrijko bosluiten heb- bon volksvorgadoringen 
plaat8, waar allo mim- nelijko inwonors, mits geliuwd 
zijndo, hot recht hebben hun atom uit to brengen. De 
waardig- heid van stamhoofd (districts- of dorpsbond- 
hoofd) is in den rogel vorbonclen aan het oudsto dorp 
in den bond. In N. Nias hebben do vcrschil- lendc 
hoofden weinig gezag. In Z. Nias word t het dorp 
despotisch bestuurd door zg. adelJijken, waarvan er in 
eon groot dorp so ms 15 zijn; onder hen is con do 
voornaaxnsto. 

Zoowel in N. als in Z. Nias ondcrscheidt rncn d[i
。slajjdon: do hoofden (adeJlijkon in Z. Nia?), do 
vrijen en de sJaven, die buiten het rapat- gebied nog 
schijncn voor te komen. Behaivo in het zg. 
rapatgobied, eon smaHe, omstreoks 16 K.M. Ian go 
kuststrook ten N. en ten Z. van Goonoong Si- toli, 
waar Gouvcrnementsrcchtspraak vol gens het, 
Sumatraregicment plaats heeft, is de in- heemsche 
rephtspraak op Nias in stand gelaten, in het N. heeft 
het Gouvernement zich ook mot deze rechtspraak 
ingelaten om vcrbetcringen in 
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te voeren; in het Z. is zij nog in hoofdzaak in 
hand on der hoofden, ondor wie corruptio niot 
zoldzaam schijnt. Omtrent de oudo inhcemscho 
rcchtspraak hot volgonde: De rcchtspraak bo- 
rustte dcels op hot klachtdelict, deels op de on- 
iniddellijke zorg der hoofden, wanncer instcllin- 
gen waren geschaad, van welker bohoorlijk voort- 
bestaan do voorspoed der gemeenschap af- 
hankelijk was. Ovorspel behoordo tot do laat- 
ete, diofstal tot do eorste groep. Naast getui- 
genverklaringon on aanwijzingen, die op zich- 
zelve afdoendo konden zijn, kon de beslissing 
afhankelijk worden gostold van divinatio en 
godsoordeel. Onbekende daders werden ver- 
vloekt. Do eed vorderdo iets materieels: aardo 
cn hemel, dan wcl de standaardmaten en ge- 
wichten bovonbcdocld; ook bij voorouderbeol- 
dcn in de kampongs of op de bergen werden eeden 
afgelegd. Dood vonnissen werden op tai van wij- 
zcn voltrokkon. Do straffen waren overigcns boo- 
ten, waarvoor de veroordeelden — eventueel met 
vrouw cn kinderon — aansprakolijk waren. Bij 
wanbetaling kon pandelingschap of slavernij het 
gevolg zijn. Voor do verschillonde vergrijpen be- 
etonden bepaalde straffen.Mon kondo onderscheid 
tusschen moord en doodslag, blijkens de verschil- 
Icnde strafschuld ighcid. Aan sprakelijkheid, bij 
voorbedachten rade, strekte zich in enkelo ge- 
vallen uit tot de familie van don betrokkone. 
Eigenrichting was binnon de landschappen volgens 
do zuivcre adat uitgcsloton, bestond slechts ten 
aanzien van andoro landschappen, waar- medc men 
op niot al to beston voet was. 

G osch iodeni s. Indien de Bagdadscho schr ij ver 
Soleiman met Al-noyan (Edrisi spreekt van Al-
beyan) Nias bedoelt, dan was dit om- streeks 850 
eene “dependance'' van oen dor grootere eilanden. 
Volgcns het handschrift van Kasjid oed Din (A. D. 
1310) wordt Darband Nias genooiud ecne 
onderhoorigheid van Java cn met dit Java is dan Java 
minor d.w.z Sumatra bed odd. Van die oudo bronnon 
meldt nog, do „Adjaib aI-Hind,> (de Wondoren van 
Incliii), dat van het eiland „cl-Neyaiin, op hon- derd 
..parasangen** golegen van ,,Fansour" (Baros), de 
bewoners waren: “anthropophagi"; ]iot onderscheid 
tusschen gcelkopor cn goud was dien lied on nog niot 
duidelijk gewordon: zij verkoxon zeJfs het corato bo 
ven het Inatsto. Lang v66r do Nederlandors in 1069 
onder David Bavidson met Jict jacht Lantsmecr eono 
rois om hot ciland maakten, haddon do Maloiors on 
Atjdhors reeds inot Nias lovondigc betrekkingon 
aangekoopt, cn zij blevcn die voortdurend onder- 
houden. Dezo Maleicrs cn Atjdhers be work ten in 
den loop der ecu wen het vorval van do heidonscho 
instellingcn op hot eiland. Hot was gespuis, dat zijn 
geluk kwain beproeven aan doze stranden, volk, 
datals opkoopers van producton, maarvoor- narnclijk 
van 81avon, aan den kost kwam. Om zich Ktaaiido 
te houden on zich to vrijwaren voor wraaknexning, 
die het onvcrmijdclijk govolg zou gewccst zijn van 
hun optreden, vorinaag- Bchuj)ton zij zich met 
Niasscho hoof den. Onder hot Nedcrlandsch bestuur 
zyn zij in vasto kanipongs vcrzamold en voor eon 
deol land- bouwers goworden. Wat do Atjdhors 
botreft, zij hidden zich bezig met roof van menschcn 
on good ore n cn hadden vole hoofdon dermato in 
hyn inacht, dat iedcr jaar prauwen den cijns gingon 
ophalon; cone kolonio aan do rivior 

Moezoj diondo tot stapelplaats voor de slaven, die 
voor Troemon on AtjAh waron bestemd. In 1839 
hcoft ccno expeditie die Atj6hers ge- deeltelijk 
verdreven en hunno macht aanzien- lyk geknot en in 
1851 is tot tegengang van den menschenhandel het 
verblijf aan AtjBhers elders dan op Goonoeng Sitoli 
ontzegd. 

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

De betrekkingon tusschen Nias en de Hollanders 
dateeren van het reeds hier boven genoemd jaar 1669, 
toen door het „Barosso opperhooft, den onder 
coopman” Simon Frangois Backon, minstens een 
contract op Nias word gesloten, 'en wel mot de 
hoofden van het landschap La- raga (Rarago 
genoemd), dat in 1693 werd ver- nieuwd on toen 
gevolgd door contracten mot een zestal andero 
landschappen. In 1755 had eeno vernieuwing van 
contracten plaats. Telok dalem was in 1693 geheel 
aan de Comp, afge- staan en or werd eene bezotting 
gelegd, die 2 jaar later weer vertrok, omdat de post 
niet genoeg opleverde. Tijdens het tusschenbestuur 
hobbon de Engelschen, in 1810, contracten. ge- 
sloten, waarbij de slavenhandel verboden werd, on in 
1825, toen Commissarissen allo Engelsche 
vestigingen overnamen, hernieuwden de Nias sers 
deze overeenkomsten met het Nederlandsche 
Gouvcrnemont: o. a. strekkende tot afschaffing van 
den slavenhandel en tevens inhoudendo, dat onder 
zekere bepalingen door het Gouv. mensclien konden 
ingelost worden on als schul- denaars medegenomen 
om, na eonigo jaren bij hunno principalen gediend te 
hebbon, to wordon vrij verklaard. Op Nias konden 
dus door bet Gouv. elaven worden opgokocht, om hon 
als koeli's eenige jaren voor hun losgeld tc laten 
dienon, ondor toekenning van zeker loon. Het bestuur 
to Pad an g legdo daartoe registers aan； in do eersto 
jaren werden vcrschcidene honder- don slavon daar 
aangevoerd, later steeg het aantal tot 3000, nooit is 
echtor een van hen, na do vrijheid orlangd to hebben, 
naar Nias terug- gekeerd. Door dozen aanvoer van 
workkrachten kon mon lator nakomcn de bolofte, bij 
publi- catie van 25 Oct. 1833 aan de bovolking van 
Sumatra^ Wostkust gedaan, dat men, om haar van den 
last dor transportdiensten te ontheffen, vrccmdelingen 
zou doon ovorkomen. Ondor ccn anderon vorm word 
do handelwijzo der Compagnie, dio haro slavon van 
Nias haaldo en naar Pad an g bracht, thans horhaald. 
In het jaar 1825, na do ovcnioming van do 
Engolschon, worden posthoudors aangestold, maar 
hot jaar daarnu wed er toruggeroepon, zoodat hot 
eiland toon wodor gcheol aan zichzolf was 
overgelaton. Do dofinitiovo bezotting van Gocnoong 
Sitoli dateort van 1840. Afwisselend worden to Lft- 
rago, Telok-DalSm on op Hinako posten ge- vestigd. 
In 1846 word de luit. Donlobon, tijdena oon 
topografischo opnoming bij do Lagoendi- baai, door 
honderdon gowapendo Niassors achter- volgd on 
gonoodzaakt do baai te verlaton, ten govolgo waarvan 
in 1847 ceno expeditie uittrok, dio con kampong 
verbranddo. Eeno oxpeditio tegon. hot dorp Orahili, 
medo in Z.- Nias, dat in 1855 zich tegon het Gouv. 
vor- zotto, word eorst toruggedrongon, slaagdo 
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er in, na boko mon versterking, de weerspannigen 
te tuchtigen. In 1856 word aan do baai van 
Lagoendi oene redout© opgeworpon, dio na do 
aardbeving van 1S61 ontruimd en niet weder 
betrokken is; in do jaren 1856 en 1857 heeft 
Zuid Nias onder hot beheer van den kapt. 
Heyligers, die de sterkto te Lagoendi aanlegdo, 
een zeer rustigen tijd belcefd; na zijn vertrek 
werd de toestand weder als van ouds en bleek, 
dat de onderwerpiiig der oproerige kampongs 
niet verkregen en het doel der nedcrzctting 
dus niet bereikt was. Het was in 1857, dat het 
geheole eiland door Jiet Ned. Gouvernemont 
werd in bezit genomen; verboden werd toen sla- 
ven te maken of daarin hand el te drijvon, op 
eigen gezag oorlog tc voeren en rocht te sprekcn 
over loven en dood en van Gouvornementswegc 
werd de verzekering gegeveu, dat rust en vredo 
zouden worden gchandhaafd on hulp en be- 
scherming verleend aan alien, zonder onder- 
scheid van rang of stand. Intusschen bleef 
voorshands deze goheelo regeling een doodo 
letter. In 1863 was een expeditie naar Z. Nias 
noodzakelijk om den slavenhandel te beletton; 
vergeefs werd eene landing beproefd, maar 
met eene grootere macht slaagdo men er daarna 
in, eenige kampongs eene bestraffing toe to 
dienen, een uitslag die voldoende werd geacht, 
daar eene duurzame vestiging in de Zuid niet 
in de bedoeling lag. 

Bij Ind. Stb. 1864 No. 104 werden Nias en 
de daarom liggende eilanden verklaard te be- 
hooren tot het Gouv. Sum. Westkust. Reeds 
van don tijd dat Raffles het gezag voerde op do 
Westkust van Sumatra, was Goenoeng Sitoli 
de standplaats van een posthouder ,vooral tot 
tegengang van den slavenhandel, door Atjdhers 
en Maleiers gedreven. In 1866 werd er een waar- 
nemend civiel gezaghebber aangesteld, in 
1867 een controleur derde en in 1870 een con- 
troleur tweedo klasse. 
Sitoli de standplaats 
dent, aan wien thans 

In 1908 werd Goenoeng 
van een Assistent-Resi- 
vier bestuursambtenaren 

zijn toegevoegd. Nias vormt tegcnwoordig 
eene afdeeling der resid entie Tapanocli; hot 
geheelo eiland is onder daadwerkelijk Neder- 
landseh gezag gebracht. Het keerpunt in de 
geschiedenis was de overval op 29 Januari 
1908 van den toenmaJigen Controleur van Nias 
in het boven-Soesoewadal door de bevolking, 
die hem den doortocht wilde bclettcn. Dio 
doortocht werd toen geforceerd, hetgecn don 
Niassers op enkelc gesneuvelden kwam te Btaan. 
Overeenkomstig door dezen ambtenaar gedano 
voorstellen en onder zijno leiding werd toen, 
onder dekking van eene militaire macht, het 
binnenland van Zuid-Nias bezocht. Voorstellen 
tot eene definitieve regeling van het bestuur 
waren daarvan het uitvloeisel. 

De Rheinische Missions-Gesellschaft heeft 
sedert 1866 op Nias hare zendingsposten. Door 
de zendelingen wordG veel ten goede gewerkt. 
Zij zijn thans wederom in Zuid-Nias gevos- 
ligd, dat zij in 1886 had den mooten verlatcn, 
maar waar hun succes niet zoo groot is als in 
het Noorden van het land. 

Bestuur. Het eiland was oudtyds verdeeld 
in ongevecr 50 landschappcn met eene merk- 
waardige staaUinrichting, welke hierboven on- 
der Se volkin g nader werd beschrevon. Be 

tegenwoordigo verdeeling in 
r..-： / J , 

i ressorten van Euro- 

pecsche bestuursambtenaren ojnvat vior ondcraf- 
deolingen, van de Oost-, de Noord-, do West- en do 
Zuidkust, met standplaatsen: Goenoeng Sitoli, 
tovons zetel van den Assistent - Resident, afdeo- 
lingschef, Lahcwa, L916wA,ftoo en later Lahagoe, 
Telok Balam. Van de onderafdeelingchefs is or 66n 
controleur,do andcren zijn civielgozaghebbor. Do 
bovolking bedroeg ult° 1914 ruim 136.000 zie- len. 
Terwijl de Hinako-cilandcn een afzonderlijk district 
vormen, waaronder ook het er tegenover gelcgen 
Ziromboo behoort, ressorteeren do ovorigo eilanden 
allo onder ecn der landschappen op het hoofdeiland. 
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Raffles betrokkingen met Nias in 1820— 1821. 
Bijdr. Kon. Inst. T. L. on V. 6dc VoJgrcoks dj. VIII 
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lieiclism. Leiden. Int. Arcbiv fjir Etbnogr. Band 
XVIII Heft III, Leiden 1906C. Kruyi. Het anijnismo 
in den .Ind. Aich. Ben Haag. 1906; H. Lagemann. Ein 
Heldcnsang der Niasser. Tjjdschr. Bat. Gen. deci 
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1907; Dr. E. B. Kielslra, Bcschavingswerk in jndie. 
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Do eilanden om ■ Sumatra, Leiden 1909;\ v. 
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NIASCH. De taal, die gesproken wordt door do 
bewoners van Nias en de Batoe-oilanden. 
Men onderscheidt twee hoofddialecton, het 
Noordelijke en het Zuidelijke, waarvan het eersto 
het mecst bekend is. Schoon het Niasch als 
Maleisch-Polynesische taal met do talen van 
Sumatra verwant is, onderscheidt het zich van dezo 
zeer opmerkelijk, zoowel phonetisch, als ten 
opzichto van de spraakkunst en den woor- denschat. 
Tot de eigenaardigheden van het klankstclsel 
behooren de volgende verschijn- selcn. Alic 
sluitende medeklinkers, met inbegrip der 
neusklankcn, zijn woggcvallen, zoodat de taal 
uiterlijk overeenkomst heeft met het Malagas!, cn 
nog meor met het Samoaansch en anderc 
Polynesische talen. Verder is op te merken, dat do !c 
zoowel a an 't begin als in midden der woorden 
meestal wordt uitgestooten ； b. v. kayu, hout, wordt 
eu (Holl, spelling o o e); i k u ii, visch, i5 a; k a k i, 
voet, a h c. Wordt do oorHpronkclijkc k 
voorafgegaan door eene, mccstal uit n ontstane ng, 
dan gaat ng + & in g over, zoodat de vroegcrc 
aanwezigheid der k voor den dag komt. Dus gaat het 
bezittelijk voornaamwoordelijk aanhcchtsol n g k u, 
van mij, over in g u； b a g a h o (d. i. ba + n, geni- 
Lief-partike!, + kaki), aan den voot. In enkelo 
Hanxenstcllingen is zclfs do oorspronkclijko k 
gCHpaanl geblovcn, wannecr hot eersto lid oor- 
Kpronkclijk door een mcdcklinkcr gosloton was; d 
UH let c—k a h o naast Let c—a h e, boven- zijdo van 
den voot, wreef; m o 1 a w a—k u 1 i, gcjJitteekend 
(waarin k \i 1 i = Mai. Pol. k u 1 i t). Niet iillcen ngk, 
ook n(jg gaat in g over; du» p i n g g a n, schotel, 
wordt f i g u. Over't alge- meeji bewcrkl ecno n do 
verzachting oenor vol- gendo schorpo letter, zoodat 
n I overgaat in d; n 8 in z; n + / in w; verder is op to 
jnerken dat n + b wordt tub; n + eeno uit lingualo d 
of dj ontstane r of d wordt ndr. B. v. a(1 n 1 o, ci; 
vgl. OudjavaaiiHch h a n t 6 1 u, Ngad joe-Da- jaksch 
t a n t e 1 o h; b a r u b a d o u, regen- jnaDtul, cig. 
mantel bij regen, uit badju ba n -|- leu; bczittcl. 
voornw. aanhechtsel da, van 

on«, uit n + /a; n T u h a, van don Hccr, wordt D u h 
a; b a z i n g a, aan den kant, viit ba -|- n 4- sin(ja; i 
r a-a 1 a w c, (de) vrouw (iiojninaticf), n d r a-a 1 a 
w e, van do vrouw, i r u-o n o„ kind, mensch; 
genitief: n d r a- 。n。； m e n d r u a, twecmaal; 
vgl. Jav. 

pi 以 do; m d 0 1 u, driomaal； tang Wada 't land van 
Pad an g, uit tand + e + Fada^ g h 0 n-D raw a, tot 
den Maleier (Javaan), voor D a w a (uit D j a w a). 
Met de letters I, m, n en oorspronkelijke r wordt de 
voorafgaan- do nasaal gcassimileerd, zoodat ll, mm, 
nn, rr, ontstaan moot, in plaats waarvan men geschre- 
ven vindt ceno onkclo I, m, n, en r; b. v. o n o m a o, 
*t kind van de kat, uit onon-mao； b a g i 1 a o s i, do 
keel van dwerghert, uit b a g i n-1 a o s i; g h 6 Razo, 
aan den Radja, uit g h 5-n Razo. Hctzelfde geldt van 
de h； b a h a y & , in 't hok. Van den bovengegeven 
rcgel wijkt af de behandeling van de praefixen. mang, 
ang en pang, daar de wijzigingen dio de beginletters 
van stammen ondergaan, wanneer zij door dezo 
prefixen voorafgegaan worden, feitelijk dezo If de 
zyn als in 't Maleisch, Ja- vaansch, cnz. Dus gaan de 
beginletters t en d in n over, / (ouder p) in m enz. 
Eigenlgk is deze uitzo nd ering slechts schijnbaar, 
want de wij- zigingen, waarvan hier sprake is, 
behooren tot een ver verleden tijdperk, toen andere 
klank- wetten heerschten ； zo zijn afkomstig uit de 
grondtaal en zijn daarom algemeen Maleisch- 
Polynesisch. Eono werkelijke uitzondering op den 
regel aangaande de k is dat ettelijke woorden de k 
behouden of daarvoor <j hebben； verreweg de 
meesten cr van zijn blijkbaar in betrekkelijk laten tijd 
overgenomen ； zooals k o f e, duit, k e p o n g； 
eenigo woorden zijn klanknaboot- singen cn vallen 
als zoodanig buiten de gewone regels; b. v. k d k d-k 
d k d, gemor. So ms treedt eeno h in do plaats van 
eene uitgcvallen 1c, b. v. in a h e, voet, Maleisch kaki. 
Eene andero eigonaardigheid van lict Niasch klank- 
stolscl is het vcrloren gaan der p, die ver van gon is 
door /. Do letter van de lo v. d. Tuuksche klankwet of 
gutturale trillcr, die zich in het Ma- leisch en Bataksch 
als r, in do Philippi)nscho talen als g vortoont, is in *t 
Niasch spoorloos vor- dwenen, evonals in Javaansch 
b. v. o m o, huis, Maleisch r u m a h, Jav u m a h； d 
o, bloed, Oudjav. rah (uit r a 5 a h), Tagal.d u g o, 
Maleisch d a r a h. Bijzondere vermelding ver- dient 
do gutturale spirant gh (in de spelling dor zcndelingen 
ch), uitgesproken als de Hollandscho g. In den rcgel 
boantwoordt de gh zoowel aan eene r als cone d in 
Maleisch, wanneer het Bataksch on Ibanag daarvoor 
eene g vertoonen ； b. v. a g h i, jongerc broeder of 
zuster, Mai. a d i q, Oudjav. a r i, maar Bat. a n g g i, 
Iban. a g i t, — Voor con ouderen P6p§tklank heeft 
het Niasch soms o, doch meer gewoon 6 (achtcraan 
in do keol uitgesproken) b. v. 6 p a, vier, Bulusch 6 p 
a t; 6 n 6, zes, uit e n e m. De o neemt dikwijls de 
plaats in van eono oudcro a of wisselt hiennedo af, 
zoi'der dat een vasto regcl te ontdekken is; b. v. o n o 
, kind, mensch, uit a n a k; o m o, huis, Mai r u m a h; 
do prefixen in a n g en pang (benevens do go- 
wijzigdc vorxnon or van) hob ben nu eons a, dan weer 
o; dus m a n g a, ctcn, Jav. m a n g a n; m a in u n u, 
vennoordon, Mai. m a m b u n u h, naast m o m b a 1 
i5 6, omkeoren, Mai. m a xn- b a 1 i k k a n; f a n g i t 
6, awartsel; £ o n- d r o n g o, hot hooron; trouwens 
ook in ,t Maleisch hoort men do uitspraak m 6 n g, p 
6 n g. Aangaando de spraakkunstigo vormon is in *t 
algeiaeoii op tc niorken, dat het Niasch van de oude 
aflcidingsclomcnten een groot 
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aantal bezit, in scherpe togenstelling tot do talen 
van Oostelijk Indonesie, van Melanosio en Polynesie. 
Zoo bezit het do prefixen a = Oudjav. on Mak. a; mo, 
beantwoordondo aan Mai. "ber cn samenvallende met 
Oudj. ma; te, = Mai. ® Dairisch ter, Tobasch tar； fa 
(/o,/e)= Bat. pa, en deels to vergelijkcn met 
Madoereesch, Makassaarsch pa; fe = Mai. per; mang- 
(mong-) en jang- (fong-) = Oudjav. mang- en pang-, 
Mai. mang-, (meng-), pang- (peng-); het infix um; prefix 
so ms infix mu, dat soms dezelfde waardo heeft als mo, 
b. v. in m u h o m b o, vliegon, soxas een zullcn of willen 
aanduidcnde, on dan te vergelijken met futurumprefix 
mu in *t Bisa- ya; a (uit ka) = ka in't Jav., ha in het 
Tobasch; het passiof voorvoegsel ni = Bat. ni. Als ver- 
baalaanhechtsels komen voor t = Bat., Jav. enz. tfo = 
Mai. kan, Jav. ak^n, Tob. lion (uit 蜘)，Dair. ken; als 
naamwoorden vormendo aanhechtsels 6 (niet te 
verwarren met *o) = Tob. on, Dair,现；a (uit an)= an in 
de ver wan te talen. Bij aanhechtting van suffixen komt 
het xneermalen voor, dat tusschen het thans gang- bare 
stamwoord en het suffix eon medeklinker is 
ingeschoven. In de eersto plaats kunnen deze 
ingeschoven medeklinkers de verloren sluiters zgn, b可
v. in aurifa, lovensmiddol, van auri, levcn, 0 Jav. 
mahurip; tanomo, wat te plan ten is, van tand, Jav 
tanem, enz. Maar door allcriei oorzaken kan of zulk een 
medeklinker ontbre- ken, of voorkomen, waar het woord 
oorspron- kelijk niet of op een andcren medeklinker ein- 
•digde (als bijv in mangataufi, vreezen voor van atau = 
0. J. atakid, bang). Eenige te vermelden jSpraakkunstige 
bijzonderheden zijn： transiticvo •werkwoorden 
worden vervoegd, als de nadruk niet op het subject valt, 
zelfs als het voorwerp •onbepaald is kan er vervoeging 
plaats hebben. In het zuidelijke dialect komt in het 
Futurum- •conjunctief eeno volledige vervoeging van 
allo werkwoorden voor. De genitiefpartikel is n, die •de 
bovengeschetste veranderingen in den vol- genden 
klank kan teweegbrengen ； b. v. b a z i n- g a n'o m o 
D u h a, aan den kant van 't huis van Tuha. Ditzelfde n 
duidt het (grammatisch) onderwerp aan, wanneer de 
wkw.-vorm vooraf- gaat en hierop nadruk valt; b. v. 6 o 
n'o n o .m-B u r u t i, er was (waren) eon kind (kinderen) 
van een B.; n o m o f a u 3 m-B u r u t i, es ging die B. 
(de partikel no duidt het verleden aan), i t a b a m-b a g 
i 1 a o s i, hij snocd do hals van 't dwerghert af. Do 
accusatief en in- strumentaal worden gekenmerkt door 
do afwe- jagheid van n. De taal be vat weinig 
ontleeningen uit het Sanskrit die van ouden tijd 
dagteckenen, doch daaronder enkelo zeer opmerkelijke, 
als an a'a, goud, Skr. kanaka； am-bala, bedde- dekcn, 
Skr. k a m b a 1 a. De Niassors bezitten dichterlijke 
liederen en proza-vertellingen, waar- van ettelijke door 
de zendelingen uit den mond des volks zijn opgeteekend 
en uitgegeven. 

Literatuur : Short Notice concerning tho island of 
Pulo Nias (met woordenlijst; Malay.. MisceJJ. II, no. 8; 
1822); Nieuwenhuisen en Von Rosenberg, Verslag 
omtrent het eiland Nias en deszeJfs bewoners (Verh. 
Bat. Gen. XXX, 1863); 8undermann, Die Niassischo 
Sprache (T. B. G. 区XVIII, 1885); Dez., Niassische 
Erzahlungen T. B. G. XXXI, 1888); Thomas en Taylor 
Weber, Niasch—Maleisch一Nederlandsch Woor- 
• den book, Ba?；, 1887; Sundermann, Kurzgefasste 

Niassische Grammatik, Moera 1892 (niouwo 
uitgavo ondcr den titel Niassische Sprachlehro, ^-
Gravenhago 1913); Dcz., Deutsch—Niassische 
Worterbuch, Moers 1892; Dez., Kleine Niassi- scho 
Chrestomathio (Bijdr. K. Inst. V, 7,1892); Dez., 
Holowo Zinengo nisocra Locka, Elberfeld. 

NIBOENG (MAL.). Zie ONCOSPERMA. 
NIBOENG MERAH (MAL. AMB.). Zie PINAN- 

GA TERNATENSIS. 
NICOLAIA, fam. Zingibcraceae. Kruidachligo 

planten, waarvan een aantal soorten op Java vooral in 
hot Westen en in do borgstrckcn voor- komen. In het 
Soond. meest Hondjd genoemd in verscliillendo 
samenstcllingen. Van vorschil- lende soorten worden 
do vruchten, so ins ook do bloemen, gegeten. Van N. 
hemisphaerica (SOEND. Hondje leuwcung) zijn de 
hooge stengeJs ccn goede grondstof voor sterk papior. 
N. speciosa (JAV. Kgtjombrang) grocit in het wild in 
het bergland, doch wordt in de Iago landen door do 
bovolking gekweekt op do woonerven. De bast I van 
don stongel schijnt als vlechtmateriaal te I worden 
gebruikt. Do bladeren worden gekookt als zurc 
groente by do rijst gegeten. De bloem- knoppon 
(SOEND. Tjoinbrang) of de open bloe- men (SOEND. 
Rombeh) zijn een surrogaat voor tamarinde. Ook de 
vruchtcn worden voor dat doel gebruikt of gcconfijt 
gegeten. 

NICOTIANA TABACUM L. fam. Solanaceae. 
Zie TABAK. 

NIEMANN (GEORGE KAREL). Gcb. te Mid- 
delburg in 1823. Hij studeerdc to Amsterdam aan het 
Athenaeum Illustro on beoefendo er met voorliefdo 
het Arabisch en Hebrccuwsch. Daar- na wijdde hij 
zich als student aan het Luthersch Seminarie aldaar 
aan de thcologie, waarin hij te Leiden hot candidaats-
examen aflegdc. In den laatsten tijd van zijn verblijf te 
Amsterdam be- gon hij zich ook bezig to houden met 
Indono- sische studien, voornamclijk met de 
Maleischo taal, waarbij hij aanvankdijk do Iciding 
genoot van Prof. P. J. Veth. In 1848 word hij na hot 
vertrek van Dr. B. F. Matthes naar Indie als diens 
opvolger benoemd tot Sub-director aan het 
Zendelinghuis van het Nederland scho 
Zendelinggenootschap to Rotterdam, welko be- 
trekking later eenigermatc gcwijzigd word, met 
verandering van zijn titel in di叫i van Lector in de 
Maleischo en Javaansche talen cn do Landen 
volkenkundo van Ned.-Indie aan dezelfdo jn- richting. 
Als zoodanig blcef hij daar workzaam tot 1873, in 
welk jaar hij, met den titel van Hoogleeraar, aan do 
Indischc InslcUing tc Delft werd vorbondon, om 
ondorwijs to geven in do land- en volkenkundo van 
Ned.-Indie en do Makassaarscho en Boeginoeschc 
talen. Hij doccer- dc er ook gedurondo eenige jaren de 
ctlfnogr^hio van Ned.-Indie en de Boegmceschc taal 
aa» officieren van het Indinchc leger, gedeta- cheerd 
bij do Hoogorc Krijgsschool te 'B Graven- .h&gc. Bo 
Lcid«cho Kijks-univerBitcit benocni- d。hem in 1895 
honoris causa lot Poctor in d。Taal- cn Lotterkundo 
van den ludischcn archipel. Den 13dcn Juni 1898 
vierde hij zijno 25jarige ambtsvervulling aan do 
Indischc J.n- stclling. In hetzelfdo jaar ontving hij op 
zijn vorzock, op grond van zijn hoogen Iceftijd, een 
eervol ontslag uit zijn ambt. Hij overleed in Nov. 
1905; zio over hem Prof. Poonsen, in Bijd r. #on. Inst. 
v. d. T. L. & V. v. N.J. 9c voJgr. decl V, bl. 7. b 
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Zyno voornaamsto gcschriften zijn： „Inleiding 
tot de kennis van den Islam, ook mot betrok- king tot 
den Indischcn archipor*, Rotterdam /1861. — 
„Bijdragen tot do kennis van do Alfoor- eche taal in de 
Minahasa,\ uitgegeven door heb Bestuur van lict Ned. 
Zendelinggenootschap. Eersto stuk, Rotterdam 1866. 
Het gcschrift be- etaat uit de Proevo eener Grammatica 
van hot Toomboeloesche dialect en eenige teksten 
daarin. Do bouwstoffen voor dezo grammatica zijn 
door wijlen den zondeling N. P. Wilkon geloverd en 
door Niemann omgeworkt; do Alfoerscho tek- ston 
zijn uitgegeven in den vorm, waarin zij door Wilken 
zijn gezonden. Aanvankelijk was het do bedoeling in 
een tweede stuk ccn glossa- rium bij te voegen, doch 
door om^andigheden is dit achtorwcgo gebleven, — 
*^Bloomlezing uit Malcische geschriften,\ uitgegeven' 
door het Kon. Instituut voor de taal- land- on volken- 
kundo van N.-I. In twee stukken. *s Grav. 1871, eedert 
herhaaldelijk heruitgegeven. „Geschie- donis van 
Tanette", Boegineesche tekst met aanteekeningen, 
uitgegeven door bovengenoemd Instituut, als feestgave 
ter gelegenheid van het zesdo internat. congres der 
Orientalisten to lucidon, *s Grav. 1883. 

Van een aantal opstollen in vorschillende tijd- 
schriften vcrmelden wij bier alcchts deze, allo 
verschcnen in het Tijdschr. van het Kon. Insti-
tuut :„Mededeelingen omtrent de lettorkundo dor 
Bataks", IIo Volgr. I, bl. 245; „Do Latowa, IVe Kecks, 
VIII, bl. ] 98; „Do Boegineezen en Ma- kasHaren, 
linguistischc cn ethnologischo studienn, Ve Kecks, IV, 
bl. 74 en 266; „Bijdrage tot do kennis der verhouding 
van het Tjam tot do talen van Indonesia" Ve Reeks, VI, 
bl. 27; “Ethno- graphischo medcdeclingen onitront de 
Tjams on cenigo aiiderc volksstammon van Achter-
IndiG", VIo Recks, I, bl. 329. In do cerate uitgavc van 
dozo Encyclopaedic beworkte Niomann do ar- tikolH 
“Aifocrcn" en „Bataksn. 

NIEUW-GUINEA. Oostelijko bezitting van 
Nederland in den Maleischen archipel, bevatten- do 
met omliggcnde eilanden hot onder dicnzelf- den naam 
of al» Tana h P a p o e a bekendo Westclijk gedcelto 
van het oiland, dat zich uitstrokL tusschen 0° 19' Z.B. 
en 10° 43' Z.B. cn 130° 55' on J 50° 52'5 O.L., door do 
Torrcs-straat van Ni(；uw-HoJland's Noordkust is 
gescheidcn, ten Westen door de Moluksche Zee en ton 
Noor- don on Oostcn door den Stillon Ocoaan wordt 
bonpoold. 

24cn Aug. 1828 word het Westelijk deol van 
het ciland door on» in bezit gcnonicn van den ]4 Ixin 
mcridiaan op do Zuidkust af tot aan de Kaap do Goedo 
Hoop op de Noordkust, ojn bij besluit van 30 Juni 1848 
tot gelijko longto aan dezo kust to worden uitgebreid 
； behoudena do rechten van den Sultan van Tidore op 
enkclo (iistriclcn, zich., in hoofdzaak bcpalondo tot do 
moor Westelijk gclegcn streken. De Oostgrcna van 
))et Ncdcrlandsch gebied wordt thans go- vornul vanaf 
do Noordkust door den 141on kmgtograad tot de 
Flyrivicr; dozo wordt go- volgd tot den merid iaan van 
do monding dor BciiKbacli-rivier of Torasi op de 
Zuidkust en ten Blolte langs dezon meridiaan (141° 1' 
48' O.L.) tot do Zuidkust. Globaal borckend komen 
48,6% voor het Ncdorlandsch, 28,3% voor hot Duitsch 
on 23,1 % voor het Engclsch gobied. 

Het was do Spanjaard Ynigo Ortiz do Retes, 

die don naam „Nucva Guinea" aan een gedeolt© van 
do Noordkust van hot ei]and schonk (1545). Deze 
naam word al spoedig overgenomen op do kaarten 
on later vorlatijnscht als “Nova Guinea”. Hot is 
duidclijk dat, toen Ortiz het land met don bewusten 
naam doopte, hij aan cen “ouder Guinea" dacht; hot 
is al oven duidelijk dat het do Papoea's waren, die 
hem door hun donkoro huidskleur en gekroesdo 
haren aan Afrika horin- nerden. Vandaar ook hedon 
nog de naam „Aus- traal-ncgers**. 

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

In December 1892 werd aan do Zuidkust te 
SelSrike (naam, die op de nieuwere kaarten niet meer 
voorkomt, de bcdoelde kampong heet dan ook 
SarirS) een posthouder met 10 pra- djoerits geplaatst. 
Dezo konden het niet uithouden on gin gon in Januari 
1893 reeds weder terug (Zio ook SELiJRIKfi). Van 
1898 af werd een proof genomon met de invoering 
van geregeld bestuur door de plaatsing van twee 
controleurs, een voor do Noord- en een voor de 
West- en Zuidkust. 

In 1901 wordon Zuid- cn West- Nieuw-Guinea 
van olkandcr gescheiden, doch beide deolen blevon 
een afdeoling vormen van de residentie Tomato. In 
1902 werd Zuid-Niouw-Guinea verheven tot oon 
zelfstandige assistent-residen- tie. In 1011 ging 
West-Nieuw-Guinea admini- stratiof over van do 
residontio Ternate naar het go west Amboina, terwijl 
cindelijk in 1912 do zelfstandige assistont-rosidentio 
Zuid-Nieuw- Guinea weder word opgehoven en 
eveneens onder Amboina gebracht werd. 

Thans is Niouw-Guinea dus vcrdeeld in drio 
afdcelingen, t. w.: 

a. Noord-Nieuw-Guinca, ressorteerende onder 
do rosidentio Tornate en Onderhoorigheden, be- 
staando uit het Noordelijk gedeelte ten Oosten van 
Tandjoeng Seleo (do uiterste Westpunt van don 
Vogelkop) met omliggonde eilanden xv. o. hot deel 
der Radja Arupat groep, bestaande uit: Waigeoo, 
Salawati en Batanta met om- liggcndo eilandjes. Aan 
het hoofd sta&t een assistent-residont; do 
bostuurshoofdplaats is Manockwari (zio aldaar cn 
DOR©. 

b. West-Niouw- Guinea, ressorteerende onder 
do rosidentio Amboina, gclegen langs do Zuidkust 
van af Tandjoeng Scleo in hot Weston tot Knap 
Stecnboom in hot Oosten. Aan hot hoofd wtaat con 
assistont-rcsidcnt, geplaatst to Fak-Fak (zio aldaar). 

c. Zuid-Niouw-Guinca,ovoncon8 
rossortoorondo onder de rosidentio Amboina, 
gologon ten Ooston van Kaap Stecnboom. Aan het 
hoofd staat een assiatont-residont, gevestigd to 
MfiraukS (zio aldaar). 

Uit den aard dor zaak zijn do afdeelings- grenzon 
in hot binnenland niet aangegovon. 

Dank zij vorschillendo expcditics, door Genoot- 
schappen uitgezonden en door de militairo 
exploratio-dotachomenton, dio jaren lang in Niouw-
Guinoa workton, bezi忧钏 wy thana 

in 3 
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van dit gobied voldoende algemeene gegevens; de 
laatst uitgogeven kaarten laton zien, dat menig „wit 
vakJ, in den laatsten tijd verdwo- nen is. (Zie de kaart 
govoegd bij do „Mededee- lingen van het 
Encyclopaedisch Bureau, afl. XL). Bovendien is bij het 
Top. Bureau le wederom eene nieuwe kaart in bewer- 

Door de bewoners der aangrenzendo gewosten 
worden de inboorlingen van Nieuw-Guinoa al- gemeen 
Papoea*s gonoemd. Niettemin kenmcr- ken zij zich 
door vele verschillen in uitwendig ' voorkomon, zeden 
on gowoonten, on vooral in de taal, zoodat in verband 
met do verhouding tot Tidore en de Jigging de 
vo]gende verdeeling is aangenomeTi, welke dus nict 
do staatkundige is. 

I. Het gebied der Kalana Fat of Vier 
Radio's. DiC omvat do in het Noordwesten gclegen 
eilan- den Waig4oe, Salawati en Miso 61 of Ban tan 
Me, met tai van kleinere eilanden en een doel der 
Noordwestkust van het vasteland. Volgens do 
overlevoring is Waigeoe de plaats van afkomst en zijn 
Salawati cn Afisool van daaruit bevolkt; op hot laatst
。eiland nog in tweeen gesplitst, ni. Waigama aan de 
Noordwestkust en Miso61 aan de Zuidoostkust. Het 
bestuur wordt uitge- oefend door Hoofden met den titel 
van Kalana of Radja, die vroeger door den Sultan, 
sedert 1905 door het Gouvemement worden aangesteld 
en worden bijgestaan door eenigo mindero hoofden 
met Tidoreescho titels.' Do strand bo- woners hebbon 
in den regel geen eigen type, ■tengevolge van vermen 
gin g met Cerammers, Ma- kassaren, Boegineezen of 
Tidoreezen, en velen hunner zijn tot den Islam 
overgegaan; de oor- spronkelijke bevo】king woont in 
het gebergte. Handelaren van Ternate gaan gewoonlijk 
naar Waigeoe en de Noordkust van Salawati, terwijl de 
Zuidkust van dit eiland en Miso61 tot het drijven van 
handel meer van Ceram uit wordon bezocht. Voor zoo 
ver dit op grooton afstand van de hoofdplaats 
bereikbaar is, wordt langs de kusten het gezag van den 
Sultan wel erkend. 

II. De Qolj van Maccluer en aangrenzetide 
streken. Aan de Westkust vormt de zee tusschen 2° 15’ 
en 2° 40’ Z.B. over een lengte van 士 2 gra- den een 
diepen inliam, welko Golf van Maccluer heet, naar 
diens opnemingen in 1791. Dezc golf was echter in 
1662 of 1663 reeds ontdejkt door Vinck. Ten 
.■Noorden van deze golf is het land laag en moerassig, 
aan de kust geheel onbe- woond, met eenigo geheel 
onafhankelijke stam- men over het binnenland 
verspreid. Dit gedeelto van Nieuw-Guinea wordt om 
zijn eigenaardigen vorm gewoonlijk ,,Voge】kop‘‘ 
genaamd/ Rum- phius en Valentyn noemden dit 
schiereiland, resp. in 1684 en 1726: “sergile", Witsen 
in 1705: „sergilJe,,

> Lan gen tijd kon men dozen naam 
niet thuis brengen. Aangenomen mag echter worden, 
dat het woord van Portugeeschcu oorsprong is en 
“bergketen” betcekent.. Door I een landengte, waarop 
het Masik6ri-gebergte, I is het met overig Nieuw-
Guinea verbonden. Naar het Noordoosten gaando 
wordt hot teiTein gcleidelijk hooger, ten slotto 
bergachtig, om zijn hoogste punt te vinden in den G. 
Lina. Aun do Zuidkust van de Maccluergolf is het 
terrein bergachtig; hier Jiggen vlak aan zoo kalkrotsen, 
die een paar honderd voet hoog zijn en steil afloopen. 
Men is hier op het schiereiland Boin- bgrai met dj3 
radjalandschappen: Onin (zio 

aldaar), Kapauor met do hoofdplaats Fak- Fnk (zie 
aJdaar), Patimooni, Bahani, Mohr, SSbakor en 
Bintooni. Op do Noordkust liggon o. m. do 
kampongs: Kokas, Sekar, Roenibati en Patipi; op do 
Zuidkust: Fak-Fak cn Skroo. Op alle plaatsen wordt 
ha nd cl god re ven. Do Radja's werden door den 
Sultan als zoodanig benoexnd, maar zoowel hun 
gezag als dat van Tidoro was gering. In 1905 stond do 
Sultan van Tidore zyno rechton op Nieuw-Guinea aan 
het Gouvernement af. CerammerB en Boegineezen 
verblijven hier langeren tijd voor den ruilhandel in 
bosch- en zeeproducten on door hun invloed hebben 
vcJei) den Mohammedaanschen godsdionst 
aangenomen 

Bij de Noordkust van het schiereiland Bomb3- rai 
ligt Poeloe Ogar, bij de Zuidwestkust liggen de 
eilandon: P. Bandjang, P Semai en P. Karas. 

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

Ten Zuiden van de Etnabaai strekken de uit- 
loopers van het Oharles Louis Gebergte zich tot aan 
de kust uit. Naar het Oosten gaat dat go- bergte over 
in het in algemeono richting West- Oost verloopende 
Centrale Gebergte, waarin de hoogste toppen van 
Ned. Indie liggen cn waar- van het Westelijk gedeelte 
„Nassau Gebergte" genoemd wordt. Ten Zuiden van 
het Centralo Geb. strekt zich ecn groote, -boschrijke, 
aan do kust moorassigo vlakto uit. Verscheideno 
rivieren voeren het water af on staan in haar 
benedenloop door belangrijke delta-vorming met 
elkaar in verbinding. Zoo kan men binnen- door varen 
van do Dojuussirivicr in het Oosten tot do 
Torpedobootrivier in hot Wcnten cn waarschijnlijk 
nog verdcr. 

De grootere rivieren zijn voor stoomers met 12 
voet diepgang in beneden- cn ccn dee! van den 
middenloop bevaarbaar, de klcinero voor Htooin- 
sloepen cn prauwen. De Digod (zio aldaar) is do 
grootsto rivier; een harcr bronrivicrcn, do 
Oewimmerah, ontspringt op hot Stcrrengebcrgto (het 
nicest Oostclijke decl van hot Gent rale Gebergte), 
waar waarschijnlijk ook do Kcizerin Augusta rivier 
haar oorsprong heeft. Do andcro bronrivier, de 
Oewamba, ontspringt op hot Juli- anagebergte. Naar 
het Noorden gaando zijn vorder do bolangrijksto 
rivieren: de Eiiandcn- en Lorentz-rivier. Ten Zuiden 
van de Digool verheft zich oon laag heuveJJand, 
verloopendo in Wost-Oostclijko richting； ten 
Zuiden van dat heuvelJand is ccn grooto 
moerasvlakto, waarvan do Boel aka, Bian, Obad (ten 
onrcchto wo I KocmbO genaamd), MeraukS- en 
Torassi- of Bonsbach-rivieren het water afvoeren. 

Do heJlingcn van het Contralo Gebergte wordon 
bowoond door d wergstammen, vreesachtig doch 
vreedzaam van aard； zij hebbon vasto woon- 
plaatsen. 

Het gedeelto tusschen Etna- on Flamingo-baai is 
slechts langs do rivieren cn dan nog dun be- volkt mot 
half-noinadcn, vrecsachlig en onbo- trouwbaar. 
Tusschen de Eilandenrivier CJI do 
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Pigool won on aan de z.^g. Casuarinonkust eii aan 
do dear mondcndo riviertjcs en kreekon vrij 
talrijko woosto stammon, Langs do Digoel en haro 
bron- en zij-rivieren wordon vrij vcol ncderzot- 
tingon aangetroffon. Do Zuidkust ton Ooston 
van Ko mo ran is vrij sterk bevolkt. Do kustbe- 
woners zijn koppensnollors en hobbon a Is snel- 
gobied hot binnonland on middonloop der Digocl, 
torwijl zij voor dit doel ook nog wol cens uitstap- 
jes raakcn naar hot Engelsche Papua Territory. 
Aan do kust bogint zich cenigo ruilhandel te 
ontwikkelon, zoodat te MSrauke, do hoofdplaata 
van Zuid-Nieuw-Guinea, uitvoer van copra plaats 
heefC. 

IV. De Geelvinkbaai met daartoe behoorende 
eilanden. Over een breedto van ongoveer 00 en 
een diepto van ruim 40 mijlen dringt aan do 
Noordkust de zeo binnonwaarts on vormt do 
baai, welko algemcon Geelvinkbaai wordt ge- 
heeten, naar den naam van het vaartuig, waarop 
Woyland haar in 1705 doorkruisto. Nabij haron 
in gang door grootero als do Schouton-eilanden 
on Jap^n beschut, hggen in die baai bovendien 
tai van kicincre eilanden, mccrendoels bowoond, 
zooals P. Roemberpon, Meos Waar, P. Roon, de 
Haarlem-eilanden, de Moor- of dor Schellingh- 
eilanden, ,Ab6r6 of Kooroedoo en andere. 

draagt 也 380.000 K.M.2 Het gehcele eiland is 

ver vens. 

de eilanden Nocmfor en Roon en een deel dor 

kust door het landschap AVaropdn, Do beide 

mo- 
Oostkust is over 

in con 

van do Utrcchtscho 

van 

noeg ovoral afzonderlijke Papoea-stammon 
blijf houden. Onder do bewoners zijn het talrijkst 

West- en Noordkust van den vasten wal; de Zuid 
wcstkuBt der baai wordt ingonoxnen door do 
lan<lschap]>cn Wandamen on Jaocr, do Oost- 

ruild tegon lijnwaden, kralon, snuisterijen en 

Do oppervlakto van het Ned. gedeelte be 

en vorspreid zijn over do 
die, welke men gowoonlijk Nocmforon (zie 
NOEMFOR) noemt , ' ： ' 
Schoiitcn-cilanden, do Noordkust van Japen, 

ongeveer 24 maal zoo groot als Nederland ； voor hot 
bovolkingscijfor ontbreken voldoendo gege-/- , 

Tot do voornaamsto voortbrengselen behooren: 
copra, masoi, muskaatnoten, damar, vogelhui-- 
don, haaionvinnen, tripang, schildpad en schel- 
pen, van don kant der Papooa^ hot liefst ingo- ' ' „ 

• 
 ..............................  
- - 

was uitgevaardigd tovons belast waron met het，矿:.- 
schieton van vogcls, on als dezo niet willokourig/二 

reeds tot 16 geklonimen, t. w. op de W. en. 
N. kust: Kaimana, Fak Fak, Kokas, Sorong, 
Saondk, Manokwari (Doroh), Roon, Soroei 
(Japdn), Wooibaai (Jap&n), Wakde, Domta, 
Hollandia(Humboldt8baai), Pom(Japdn), Bosnik 

togonover do bevolking optredon, wordt hun;(- 
nimmer ovorlast aangedaan. Sedert 1891 doetf『 
do Koninklijko Pakotvaart Mij. vorschillonde"-- Z 
plaatson van Niouw-Guinoa (Ned. gedeelte) aan; 
bedroeg hot aantai aanvankolijk 9, thans is dit 

Gohcel in het Noord weston van de baai ligt 
Manockwari (zie aldaar), do hoofdplaats van do 
afdeoling Noord-Nicuw-Guinea, torwijl aan do 
kusten velo nederzettingen wordon aangetroffen en 
bo vend ion in het omringendo geborgte nage- 

vooral ijzor. Handolaren van Temato laten op meerdero 
plaatson vaak opkoopera achter, dio / " vroogor, v66rdat 
door het Gouvt.een schietvorbod f 「 

kuston der Geelvinkbaai lovcren con groot vor- 
schil o]); do Westkust vortoont eon hoog goborgte, 

estal steil in zco afdaJcnde, met kloine rivieren 
weinig of geon strand ； do 

grooto uitgestroktheid niots dan Iago, 
igcspooldo grond, met grooto stroomen, die 

voor klcinc prauwen tamclijk ver bovaarbaar 
zijn, in het Noordon door breedo zandplaton 
begrensd. In het Zuidooston loopt do vlakto 
door tot het Wcyland-geburgto, welk goborgto 
cono voortzetting heeft in con borglandschap, 
dat zich in Noordclijko richting uitstrokt on aan 
het OoHtclijk uitoindo der Geelvinkbaai do 
kust nadert. In hoovorro cl it goborgto samon- 
hangt met het ton Ooston daarvan liggendo Van 
Kces-gcbergtc, is nog nict bokond. Do voornaam- 

ri vieron aan dezo zijdo dor baai zijn: do 
Wanggar, Ixsgaro, Siriwo, Waronai, Wapoga 
on Bcraiwaro. 

H(it gezag van Sultan on Hoofdon in do 
hindschiippcn oin do Geelvinkbaai is niot noe- 
monswaard. Do Utrcchtscho Zend. Vorccn. workt 
r.. hior nu»t succos. 

V. De Noordkust, van Kaap d' Urville tot aan 
Qc Duitsche grens. Aan dezo kaap valt de grootsto 
了 rivicr van Nicuw-Guinea, do Mamberamo of 
'-I'tochussen-rivior, in zeo. Doze rivicr (zie aldaar) 
,, breekt door hot Van Boosgob. on voort langs 
.hare bronrivicrcn, do Idea burg-, V. d. Willigon-, 

广 .- y > o ---  
V.Daaloni on Rouffaor-rivior, hot water af van do 
Noordzijdo van hot Clentralo-goborgte. Voor城/八"乙，了、 
hot Iago land, waardoor dezo stroomt on dat zoor % * y 
schaara bovolkt is, wordt de eerato nederzetting, - /家拱-■
... 
Apauwar, aan het strand govondon op ongoveer .•产:"y :、 
138° 0. L., van waaruit van West naar Oost 
verschillondo landschappon, zooals: Takar, '' ; 
Maromgi, Bonggo on Nimbomn, tot do Hum- / 
boldtbaai op olkaar volgen； zijnde do laatsto 二 
tovons do conigo grootore inham aan dit deci dor . . ； 
kust, dio over het gehool gonomon slechts ge-* 
ringo strandvlakton heeft, daar het terrein zich 
spoedig verheft om binnonwaarts in de vrij - / ‘才分 
hoogo toppen van het Gauttier-goborgte over te 
gaan. Tai van rivieren vooron hier het water ' 
naar de kust af. Do voomaamste zijn： de Apau-"'” 
war, Tor, Biri, Sermowai on do Tami, welko 
laatste, door raiddel van een zijrivier, het water . • 
afvoert van h.et Sentani-meer (zie aldaar). 

Nieb alleen dat do bevolking dezer stroken 
veel vcrschilt van de Westelijko Papoea's, maar 
zolfs dio der ton Noorden daarvan golegen eilan- 
den Koomamba, Jamna, e. a., uit den aard der 
zaak alien zeevarenden, strokten hunne tochten 
nooit tot do Geelvinkbaai uit. Hoofden zijn er 
niet on van een Sultanaat Tidore hebbon de 
inboorlingen goon begrip. 

(Schouton-eil.), Mapia on op do Zuidkust: 
M6raukC. Zendolingon van do Utrcchtscho Zen- 〃孔 
ding-voreoniging zijn gevestigd langs do kusten -. 
der Geelvinkbaai, ook op Japdn, langs do Noord-" 
kust to Hollandia, in do MacCluor-golf on do 
Katholioko Missio hooft or een statio to MSraukS;匕 
hot gotal bokoorden bio of tot hedon echtor ge- / 
ring. Zio voider, ook voor litoratuur, hot ar-、"’ 
tikol PAPOEA'S. 

NIGELLA SATIVA L. fam. JRanunculaceae.,、、 
Kruidachtigo plant, in h ecm sc h in Zuid-Europa, // 舟： 
in Britsch-Indid gekwoekt, waar do zaden als； 
goneesmiddol on spccorij worden gobruikt. Zo ' • / 
komon als d jintan hitam (MAL.), of djintSn > 
irgng (JAV.) in don inlandschon medicynhandol c - 
voor ala middel togon buikziokton. 

NIGOEI-MEREN. Gclogon in N. W.-Niouw- 
Guinoa, in do nabijhcid_van do Jfoordkust van 
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den z. g. Vogelkop, op ongevoer 25 K. M. ton Zuidon 
van Warpaperi on op eeno hoogto van ongeveer 
1000M. Dezo meren zyn grootondeola met riet 
bedekt; volgens do opgaven van do inboorlingen 
zouden zij zcer diop zijn on hot brongebied vormen 
van do Kasirivior, dio ongeveer 60 K. M. ten Oosten 
van Warpaperi in zee valt. 

NIJAGA. Zio MUZIEK on MUZIEKINSTRU- 
MENTEN. 

、\ NIKI-NIKI. Standplaats van den gezag- hebber 
der onderafd. Zuid-Midden-Timor, af- deeling 
Noord- en Midden-Tinior, rosidontio Timor en 
Onderhoorigheden. 

NIKKEL. Door do verkenningsreizon van Ir. E. 
0. Abendanon in Midden-Celebes (1909/10), werd 
het voorkomen nador bekend van zeor groo- te 
hoeveelheden van een oliviengesteente, dat eldors 
(bv. in Nieuw Calcdonie) nikkel be vat. Dezo 
wetenschap gaf den schrijver aanloiding Prof. IT. S. 
J. Vemaes er too to bowegon een aantal van Celebes 
afkomstigo monsters van dat gesteente op bun 
nikkelgehalto to onderzooken, hetgeen met vrij 
gunstig resultaat plaats had. Bijzonderheden zijn to 
vinden in Deel IV van Abendanon^ work: 
Geologischo en geographi- sche doorkruisingen 
van Midden-Celebes, waar op p, 1710—1736 het 
rapport en cenigo beschou- wingen van Vermaes 
zijn opgenomen. Van Gou- vernementswege is 
reeds een nader mijnbouw- kundig ondorzoek 
ingestold naar de in evenbe- doelde st reek 
voorkomende ij zersli baf zettin gen, die wellicht 
ook zullen blijken een voldoend nikkelgehalto to 
bezitten. 

NILA (ook wel LINA). Vulkanisch oilandjo in de 
Bandazee, ongeveer 700 M. hoog, op 129° 33’ O.L. 
en 6° 43’ Z.B., administ-ratief ressor- teerendo onder 
de onderafdeeling Banda (af- deeling on residentio 
Amboina). Het bestaat uit een ouderen mantel met 
jongen kogel, waar- op vooral aan do Oostzijde 
fumarolen en solfa- ,taren voorkomen; empties zijn 
niot bekend. Eertyds was het eiland rijk aan 
muskaatbooinen, dio echter door de Comp, zijn 
uitgeroeid. Do r bevolking bewoont een paar 
kampongs, aan een kleino baai op do Zuidkust. De 
huizen zijn er op palen gebouwd. Zic Riedel, De 
sluikharigo rassen, bl. 466; Verbeek, Molukkcn-
Vorslag, bl. 576. / 

NILA7(MAL., SOEND.). Nil&(JAV.)Zio INDIGO. 
NILA-NILA (IKAN) (MAL.). Zio LIPVIS- 

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

(MAL.), Nipa (MAK. BOENG.) Bobo (MAL. MOL.), Daon 
(JAV., SOEND.), Boejoek (JAV.). Palm zondcr slam of 
met een zeer korton stain, zonder doornen, 
voorkomendo in do mangrove aan de riviermondingen 
in brak water in tegen- 6te]ling tot den sagoe, den 
zoetwatormoeras- palm. In den Archipel zeer 
algomeen. Do suiker- houdendo vloeistof, die uit do 
afgesneden jongo vruchttrofi vlocit, wordt in de 
Philipp可non in het groot gebruikt voor de 
alkohoJberciding. Men kan uit het sap ook de suiker 
bcreiden. In Ned.-Indie gebruikt men Nipa mcest aJs 
atap voor dakbedokking (de afgesneden bladecgmon- 
ten), terwijl do nog niet ontplooido bladeren (daoen 
rokok) op groote schaal a Is wikkeJblad voor etrootjes 
in den handel komon. 

NIRI (MAL., JAV., SOEND.). Zio OARAPA MO- 
LUCCENSIS. 

NISAM. Eon tot do ondorafdooling Lh6fr Sou- 
mawA van do afdeoling Noordkust van At jdh 
behoorend landschap met 2430 goregistreordo 
mannen (ult°, 1915), ondor don ocldebalang T. 
Boedjang, wiens korto verklaring dd. 7 Mei 1914 is 
goedgokourd en bokrachtigd bij Gouv.ts besluit van 
8 Dec. d. a. v. In het W. bepaalt do Kroeeng 
Boengkalh do grens met Sa wan g； in hot O. do 
Koeala Geukoeeh die met Tjoonda. N.—Z, reikt het 
landschap in langgcrekten vorm, van Straat Malaka 
tot aan het Gajoland. Dicht langs de kust wordt het 
O,—W. gekruist door do Atjdhtrambaan on don 
grooten colonnoweg LhofrSeumaw6—Bireuen, 
gaande middon door een sawahstreek met tai van 
gampong's. Dat eawahgebied wordt naar het Z. 
begronsd door een heuvolreeks, die O.—W. door het 
landschap breckt. Daar achter ligt op do greng mot 
Tjoonda een uitgestrokt moeras: do Paja Toetong, 
waardoorheen do Kroeeng Nisam, in haar bovonloop 
Kroeeng Peundajan goheeten, en do uit Tjoenda 
komondo Kroeeng Booloh hun bed zoeken, om 
vereenigd a Is gronsrivier van Nisam en Tjoenda da 
ar uit te voorschijn te komen on via bovongonoemdo 
Koeala peukoeeh, beneden do keudB van dion naam, 
in zoo to vloeien. Aan do Kr. Nisam boven do Paja 
Toetong ligt nog een welvaronde, met gampongs on 
sawahs bedokto vlakto, dio het oigonlijko landschap 
Nisam vormt. 

Do bovolking leeft van rijstbouw op van regon 
afhankelijko sawahs en van vischvangst, verder van 
pinang- en pepercultuur en van do inza- moling van 
boschproducton. Zio: Bijdragon t/d T. L. en V. v. N. 
I. Deol 55 (1903), bl. 142. 

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

NIWAN (MAL. Palcinb.). Zie BIJ. 
NJAHI (NJAI) (JAV.). Vcreorendo botitcling voor 

eeno fatsoenlijke vrouw van jaron, gclijk- staando 
met kjahi (Zio aldaar) voor mannon. Do huishoudster 
on bijzit van oon Europcaan wordt gewoonlijk ook 
zoo gonoomd. 

NJAMOE. Op Borneo algomoono naam voor 
boombaston, dio voor hot niaken van k Iced in g- 
stukkon worden gebruikt. De Dajaks ondor«choi- 
den cen groot aunta] soorten. Enkolo er van zijn 
afkomstig van Hoorten van ARTOCARP(JS. 

NJAMOEK. Maloischc naam voor Munkiot (zic 
MALARIA). 

NJAMPLOENG (MAL., JAV., SOEND.). Zio CA- 
LOPHYLLUM INOPHYLLUM. 

NJATOE (en ver8chillei)do sameii8tolli)igei), 
DAJ. z.o. BORNEO). Zio PALAQUIUAI. 

NJATOEH (MAL.). Njatoh (O.-JAV.). Zic PA- 
LAQUIUM JAVENSE. 

NJAWALOI (DAJ.). Zio OLIFANT. 
NJIRI of NJIRI ABANG (JAV.). Zio CARAPA OB 

0 VAT A. 
NJOEROE (JAV.). Zio OAKAPA MOLUCCEN- 

SIS. 
NJONJ A. Woord, in hot Maleisch en Javaansch 

overgegaan, en wuarschijnlijk ontleond aan het 
Chincesclie nio-a, dumc, mevrouw. Het wordt 
gebruikt om de vrouw van ocn Chinees aan- teduiden; 
ook wol voor do vrouw van een Euro- peaan (b. v. 
njonja residen). 
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NODJA (JAV.), Nodja (MAL.). Zio PERISTRO- 

PHE TI NOTORI A. 
NOEFOORSOH, vroogor ook wol Mafoorsch 

genaamd, wordt gosprokon door een volksstam, die 
zich verbroid hccft op do vasto kust, zooals aan do 
Dor6hbaai on voorta door do bcwoners der 
Schouton-oilandon Noefor of Noomfor (oig. 
Noefori), Amberpon, (eig. Roemborpon), Moos 
Nocm on Meos War. Hot is eene zuivor Maleisch- 
Polynesischo taa], in sommigo opzichten sluit zij 
zich aan bij do op en in do nabijheid van Niouw-
Guinea gesprokcn Mclancsischo talen, maar vertoont 
ook punten van overeenkomst met de talengroep, 
waartoo het Timoreesch behoort. Met do meesto 
Melanesischo en Poly- nesischo talen hcoft het 
Nocfoorsch goxncon het bezit van Dualisvormen, 
doch het mist den Trialis. Het klankstelsel van 't 
Noefoorsch is vrij goed ontwikkeld: het heeft al de 
Italiaan- scho klinkers en daarenbovon nog do doffo 
6； de klinkcrverbindingcn ai ei ,oi on aw, en bezit 
aan medeklinkers b, d, f, g, h, j, k, m, n, -p, r, 6, t en 
w; het mist de I, die vervangen is door r. Eene 
doorgaande klankwet van 't Noefoorsch is het, dat de 
niot-geaccentuecrde oindklinker van a lie twee- on 
meerlettergrepige woorden is afgeworpen ； b. v. 
fik, zeven, uit p i t u, Ja- vaansch enz. pitu; mnu of 
menu, dorp, uit w a n u a; r I m, vijf, uit lima； w a 
r, uit u w a 1 u. Volgdo oorspronkelijk op den klinker 
dcr laatste lettergrcop eene h of k, dan zijn ook dezo 
mede afgeworpen; dus s a m f u r, tion, uit s a m p u 
1 u h, Jav. s a p u 1 u h, Tagalog s a n g p o w o; m a 
n, vogel, uit m a n u k; daarentegen o n 6 m, zes, uit 

; u r 6 k, a d e r, uit u r a t; u n S f, vischschubbe, 
uit u n a p. In 't midden eens woords ondergaat een 
klinker dikwijls uitstoo- ting ten gcvolgo van *t 
accent der omniddellijk volgendc lettergreep. Dit, 
govoegd bij de soma zeer sterke of schijnbaar 
onregelmatige veran- deringen van ettclijke 
medeklinkers, bcmooie- lijkt do taalvergclijking in 
hooge mate. Eon van do mecst kenmerkendo 
veranderingen is de overgang van t in k, behalvo v66r 
con i-klank, als wanneer de t in s overgaat. B. v. k o 
p, suikerriet, uit t 6 b u; f i k, zoven, uit p i t u; k i o 
r, <1 rie, uit t6 1 u; u r 6 k , ader, uit u r a t na een 
zachtcn jncdoklinker wordt zulk oon k dik- wijjs 
vorzacht tot(], b. v. m g ft-s i, hot (of: zijn, }iaar) 
oog, voor m a I i. Uit oorspronkelijk ti wordt si, 
wolks i vordwijnt als zo volstrokt toonloos is; b. v. 8 
n u n, m onsch, uit t i n o n i, Mahaga en Anudha t i 
n o n i; B n a-r i, do rnoeder, voor s i n a-r i, uit t i n 
a, moeder, met ri. Dit ri is ecn onclitisoh woordjo — 
van- daar <lat het accent van 1 substantief vorspringt 
—,een enkelvoud aunduidend bcpalcnd lid- woord 
on tevens voomaamwoordolijk aanhccht- HCI. Het 
staat achtor verwantschapswoordon on ook achtor 
bonamingen van liehaamsdoelen, dio niet paarswijzo 
voorkomcn; dus B n fi-r i, do (of: zijn, haar) moeder 
(doch 8 n a-m i, dyn jnoedur, uit t i n a + ?n(u), dijn, 
+ oon ole mon t t) ； r w u-r i, hot hoofd, voor w r u, 
uit u 1 u. Maur lichaajnsdeolcn, waarvan ieder twee 
of mccr bozit, hob bon als lidwoord of bezit- telijk 
voornaamwoordclijk aanhcchtsel van den 3den pors. 
si; dus m g a-a i, hot (of: zijn, haar) oog, voor in k a, 
uit m a t a; k n d-s i, 'Loor, voor k r n 6,-s i, en dit uit 
t a 1 i n g u + 8 i. 

Do lichaamsdoolon die ri vercischon, nomen bij eon 
bezittor van den 2dcn pers. v66r ri hot aan- hechtscl 
m (uit mu) aan; dus s n e-m b r i (met ingelaschto &), 
dijn buik； rwumbri, dijn hoofd; insgelijks do 
lichaamsdeelcn die met' si vorbonden worden; dus m 
g a-m s i, dijn oog;k n a-m s i,dijn oor. Als bij deze 
bonamingon van lichaamsdeelcn, onvcrschillig tot 
wolko dor twoo catogorieon zo bchooron, een meor- 
voudigo bezittor wordt uitgedrukt, hetgeen cen 
mcervoud van do lichaamsdeolen of stollen van 
lichaamsdeclen in zich sluit, voegt mon achtor si, dat 
tot s verzwakt wordt, nog eon meorvoud- oxponent 
na; dus k o s n 6-s-n a, onzo nouzen； 8 i s n 6-s-n a, 
hun nouzen; k o m g a-s-n a, onzo oogen ； s i m g 

a-s-n a, hun oogen ； doch bij eon 2don pors. m g o 
s n 6-m-n a, uliedor ncu- zen ； m g o m g a-m-n a, 
vlieder oogen. Ook in de andero govallen, kan do s 
vervallon, ver- plicht is in hot mcervoud de 
voorvoeging van het pers. voornw. Bij 
vrtrwantschapsnamen wordt het meorvoud 
aangeduid door toevoeging van het meerv. voornw. 
si, waarbij de vormingen dikwijls nicer onrcgelmatig 
zijn. Het woord s w 4-r i, de (of: zijn of haar) 
echtgenoot, (alsook srar, broeder, zuster), volgt do* 
analogie van s n o-r i, enz. ； de eigonlijke vorra van 
't woord moet s a w a geweest zijn, Bisaya a s a w a 
In *t algcmeon kan men zeggen dat het vergrocion 
van cen pronom. suffix of van eon lidwoord zeer 
gewoon is in de talen van Oostelijk Ind onesie en do 
in do nabijheid van Nieuw-Guinea gesproken talen. 
Van de menigvuldigo klank- verandoringen kunnen, 
behalvo de reeds ver- melde, hier slcchts enkelo 
aangegeven worden. Een oorspronkclijko k valt v66r 
een klinker aan 't begin eons woords en tusschen 
twee klinkers regclmatig uit; dus a i, bout, uit k a j u 
of k a i; u k, luis, uit k u t u; yin, visch, uit i k a n. Do 
gutturalo trillor vertoont zich ala r, gelijk in 
Maleisch, Makassaarsch, enz.; b. v. r u m, huis, Mai. 
r u m a h. Sogaar a f 6 r, kalk, hetzij dit oorspronkelijk 
eone k aan't begin had of niet, is to vergolijken met 
Oucljav. a p 社， Tagalog a p u g, Mai. k a p u r； u 
r S k, ador, Mai. u r a t, Tagalog u g a t. De p is in 
echt Noofoorscho woorden gewoonlijk in / ovor- 
gegaan ； b.v. f i k, zeven, uit pitu； f i a k, vior, uit 
6 p a t; u n 3 f, vischschubbcn, uit u n a p, Ponosakan 
u n a p, Bontonan o n o p. Do Noefoorsche p heeft 
zich ontwikkeld uit andero klankon ； dcels uit k, 
voor do lottergreep mot don klomtoon, b. v. in p 6 n 
d r, oi, Mahaga k i n d o r u, Niasch a d u 1 o, dat ook 
blijkens den gonitiofvorm g a d u 1 o uit k a n t 6 lu, 
(met gutturalen trillor) ontstaan is; deels is p 
ontstaftn uit b, o. a. in prefix ba, wisselvorm van ma; 
b. v. p a i s i m, zwart, Bisaya m a i- t o in, stam 
Tagalog i t i m, Mai. h i t a m, onz. Op ontleendo 
woorden, ton minsto dczulko die betrekkelijk jong 
zijn, laten zich do rogelen niet toepasson; b. v. Mai. 
p a j u n g wordt p a u m; p a t o 1 a, katoonon stof, 
wordt p a- t o r a; oven min gelden voor 
klanknabootsingon do gowono rcgclen. Aan 
formatievon: voor-, in- en achtervoegscls, wolko nog 
levondig ala zoodanig gevoeld wordon, ia hot 
Noefoorsch. niot rijk mcorshot staat in dit opzicht 
nagonoeg op donzelfden trap als do andoro talon op 
on in do omgoving van Nieuw-Guinea- on in hot 
Ooston van don Archipel; versteondo afloi- 
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din gon met behulp van do oudo pre-, in- en sulfixen, 
zijn cchtor talrijk gonoog; b. v. jakdk, vreea aanjagon 
(naast mkak, bevrecsd) dus met fa = M. P. pa, mkak, 
wat. het prefix ma bevat, waarnaast eon wisselvorm pa 
voorkomt ala in paisim, zw&rt，, enz. Daarnaast 
komen ook niouwvormingon voor, als met een soort 
suffix epSn. Hot werkwoord ondorgaat con soort ver- 
vocging. Overblijfsels van do pronominal© Buffixen 
komen allecn voor bij vcrwant- schapsnamen en do 
namen van lichaamsdcelen, bij allo andero zelfstandigc 
naamw. worden zij vcrvangen door omschrijvingen, 
waarvan voor clken pers. vier vormen bestaan, 
afhangcndo daarvan of het bezeten voorwcrp bezicld of 
onbeziold is, on in beido govalien of het enkel- of 
moervoudig is. Ecn genitief-bcpalin g gaat vooraf, ook 
in samcnstellingcn, zoo er bepaalde- lijk eone 
bctrekking van bezit tusschcn beido deelen bestaat. 

Literairnir： Ottow, Woordcnlijst der te Doreh 
en omstreken gesproken worden do Myfoorscho z taal 
(Bijdr. N. Rks, V, 1862); Van Hasselt, / Beknopte 
Spraakkunst der Noefoorscho taal, 1876; Dez., 
Hollandsch—Noefoorsch en Noo- foorsch—
Hollandsch Woordenbock, 1876; Dez., Noefoorsch—
Hollandsch Woordenbook, 1893; Kern^ Over de 
verhouding van het Mafoorsch. tot,jlo^MaleJsch-
PoIynesische t'alen (Actos du 6me Congres des 
Ofienfalistes, IV, 1885); Spraakkunst der Nufoorsche 
taal door F. j. F. van Hasselt, 1905, Nufoorscho fabclen 
en vortellingen medegedeeld en vertaald door Jionz., 
Bijdr. T L. en V. 1908, DI. LXI. 

NOEHA. Landschap behoorendo tot de 
onderafdeeling Malili, afdeeling Loe woe, ge- noemd 
naar het plaatsjo aan den Noordoever van het 
Matanameer. Zie CELEBES ondor d. DE 

ZUIDOOSTARM. DI. I, biz. 458. 
NOEMBING. Eiland bezuidcn Bintan, bo- 

hoorendo tot do afdeeling Tandjoeng Pin an g dor 
residentio Riouw en 0. Op dit oiland is cene vrij 
groote rubberonderneming govestigd. 

NOEMFOR of NOEFOOR. Eiland, niet ver van 
den W. ingang der Geelvinkbaai in Nieuw-Guinea, on 
go veer tusschon 0° 66' on 1° 8' Z.B. en 134° 45' en 134° 
55' O.L. gelegon; bij do bowoners als B- o c m a n a 
bokend en door vreemdelingen wel M 仓 for of M a f o 
o r gehecten. Het is laag en, mot uitzondering van een 
kleinc rotsigc plek aan do Wostkust, gcheel omgeven 
door een breed。，koraalachtige kust- Btrook, die zich 
racer binnenwaarts hoogetcns tot 60 M. verheft. De 
eenige ankerplaats is aan den Westkant, tusschen Kaap 
Ensowdni en hot eilandje Manim, nabij de kampong 
Nam- b3r; overigens zijn de voornaamste kamponga 
aan de kust: Pakriki, Wansra, Sandau on Wari- do; and 
ere kampongs liggen verder van hot strand verwijderd 
en in hot binncnland houden ; zich de Kam^r op, die 
vee) gierst verbouwen en slechts tot ruihng met do 
strand bewoncra in aanraking komen. Noemfor bekond 
wegens de houten bakken, aid a ar van jardn-hout ver- 
vaardigd en in de huishouding tot velerlei dooL einden 
gebezigd. Do bevolking bohoort tot den stam der 
Noemforen, een naam waarschijnJijk on tieend aan dien 
van een opperhoofd, dat bij verhuizing van de 
Schoulen-eilanden zich mot zijno onderhoorigen 
eenigen tijd hier ophield. De omringende zee is zeer rijk 
aan tai van 

schclpsoorten. Zje voor de taal ondc^j NOE- 
FOORSCH. 

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

NOERI NOERI (IRAN) (MAL.). Zie LIPVIS- 
SCHEN. 

NOERIBANG (O.-JAV.). Zio HIBISOUS ROSA 
SINENSIS. 

NOESA (TIM.). Zie HERTEN. 
NOESA (JAV.) Eiland. Voor zoovor de namen van 

eilandon, mot „noes&,> saniongcsteld, niot 
hiornevens worden aangotroffon, zooko mon op hot 
hoofdwoord, b.v. N o o s & K a m b & n g a n op 
KAMBANGAN. 

NOESA JJNDEH. Eiland in do baai van fin- deh, 
zio landschap en baai. 

NOESA EAOET. Kleinsto der 3 Oeliasors (zio 
aldaar), op 3° 40’ Z.B. en 128° 47z O.L., 12 K.M.* 
groot, Z.O. van Saparoea, door een veilig kanaal 
daarvan gescheidon; hot gebergto, dat hot oiland 
bedokt en bijna ovoraldo kustdichtnadort, draagt in 
het midden den Lawakano (土 2360 M.); voor- 
naamsto baaien zijn dio van Nalahia in hot N. W. mot 
goedo ankerplaats, nabij do kust in 20 tot 25 vadem 
water, en van Sila in hot W; aan doze baai ligt het 
vervallen fort Bevorwijk. Do 6 of 7 dorpon liggon allo 
aan de kust on zijn door con strandweg verbondon; do 
bowoners, ongo- voer 4000 zielen, vroegor 
zeeroovers en ook wol monschenetors, zijn thans allo 
Christonen; to Am6t, de grootste kampong, is oon 
hulppre- diker gevestigd. Geologisch komt hot oiland 
mot Saparoea overeen, ook wat de warmo bron- non 
betroft, waarvan er 3 v66rkomen, van 44 tot 66° C. 
Do voornaamsto middelon van bestaan zijn het 
sagookloppen, do klappertoelt, do vischvangst en do 
sodert de afschaffing dor vorplichte teelt en levering 
zoor vorminderdo nagelteelt; van Ceram moot sagoo 
wordon aan- govoord. Noesa laoet bohoort tot do 
ondoraf- doeling Saparoea der afdeeling en rosidontio 
Amboina, 

Literaluur: Van Hoeveil, Ambon on meor 
bepaald do Oeliasora, 1875; Ton Hovo, Eono rondrois 
op Noesa-laut (Med. Ned. Zond. Gon. XXXIII, 1889); 
Martin, jiciso in don Molukkon, 1894; F. Quak, Het 
cil. Nocsa-laut (Oeliassora) on zijne bowonors (Ned. 
Zond. Tydschr. VJII, J 896.) 

NOKDIAK (Noord N.-Guinca). Zio MIEREN- 
EGELS. 7. 

NONA (BOEWAH) (MAL., SOEND.). Zio ANONA 
RETICULATA. 

NONGKA (JAV.). Zio ARTOCAKPUS INTE- 
GRIFOLIA/, •' 

NONNA, missQhion van het Portugcescho dona, is 
do benaining voor oon jong moisjo, zoowcl 
Europeosch u]s van gomongd blocd ； in hot laatsto 
goval wordt het gewoonlijk gebruikt om do moisjes 
aanteduiden bohoorendo tot dozelfde klasso van 
personen als do » i n j O'H (Zie SINJO). 

NOORD ANJER. Zio ANJ^R (Anjgr Lor). 
NOORD BANGKALAN. Controlo-afdceJing van 

de afdeeling on hot regontschap Bangkalan, rcsidentie 
Madoora, mot de dislricten Bangka- 2ai),__Arosbaja 
on Sapoeloo. Do controlcur is tor afdeelings-
hoofdpJaats Bangkalan geves- Gigd, 

NOORD-BANKA. . Afdcding der residontio 
Banka. Zij besJaal, mot uitzondering van de 
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Klabat-baai, cen oppervlakto van 士 1540 
K.M.2 cn is vcrdeeld in do districton Blinjoo on 
Djebocs met hoofdplaatsen van gelijken naam. 
Het bcstuur wordt uitgeoefend door con con- 
trolcur, ter afdcelingshoofdplaats Blinjoo woon- 
achtig (zie aldaar), bijgestaaii door twoo Do- 
man gs, als ho of den cl er Inlanders, met stand- 
p]aats Blinjoo cn Djeboes en eon Kapitoin der 
Cliineezen te Blinjoe. 

Do bovolking bedrocg op ultimo 1914: -j- 100 
Europoancn; 土 8400 Inlanders; 士 18.000 Chi- 
ncezen; cen 50tai andoro Vreemdo Oosterlingen； 
on cen 30tal Japaneezen. Het hoofdbureau dor 
sectio Blinjoe van de Gouvernemcnts Tin win- 
ning is te Blinjoe gevestigd en staat onder don 
Sectie-Chef, cen Mijningenieur, aan wicn ver- 
se hillende ambtenaren en beambten zijn toege- 
voegd. Te Mantoeng, een plaatsje ftan de Klabat- 
baai op 4,5 K.M. afstand van de hoofdplaats 
Blinjoe, is men bezig met den bouw van eon 
elcctrische centrale, benoodigd voor do oloctrifi- 
catio van hot bedrijf. 

Middelen van bestaan der inlanders: Do rijst cul- 
tuur gcschicdt op droge gronden; sawahs zijn hier 
onbekond. De opbrengst der ladangs is ver van 
voldocnde voor de behoefte, zoodat rijst oon der 
voornaamste artikelen van invoer is. Do popor- 
cultuur dor inlanders verkeort nog in een jougdig 
stadium, maar zal in do toekomst een ruime 
bron van inkomsten opleveren. Er zijn door do be- 
volking 土 60.000 peperranken aangoplant, waar- 
van het grootste gedeolto reeds profijt oplcvert. 
Do gambircultuur is sterk achteruit gegaan ； 
het zal niet lang nicer duren of zo zal gchecl vor- 
drongen zijn door de meer winst oploverendo 
pepercultuur. Op de klappercultuur legt de 
Bankanees zich mcer en meer too; thans zijn 
士 300.000 bo omen aangcplant. Tweode gewas- 
sen, als oebi, bidjoer, pisang, ananas, wordon 
voor eigen gebruik aangeplant. Het hoofdbe- 
Btaansmiddcl van de kustplaatsen is do visch- 
vangst； do Klabat-baai is zeer vischrijk. In 
J 914 werden 土 2200 pikols visch ge vangen 
cn verhand eld voor binnenlandscho consumtio. 
Ambachtsliedcn, handelarcn en zeevaarders ko- 
incn ook onder do inlanders voor, doch in go- 
ri ii gc nxato. 

M iddelen van bestaan der Ohineezen: Do 
pupcrcultuur wordt nog grootendcols, do kardt- 
culbuur bijna uitsJuiLend door do Chineezcn 
g(^.lreven ； zij onderhouden goed aangdegde 
t tiiiidn, wclko intensief boworkt wordon. Bci- 
do cultures zijn, wat dezo afdceling betreft, 
nog in wording, doch hobben eon grooto toe- 
komst, wijl do Ohinees, indien hij conigszins 
(laartejc in staat is, eon pepertuin wil aanlcggon. 
In 1914 waren aan geplant ± 120.000 popor- 
ranken. Ook do klappercultuur wordt druk door 
do Chincozcn beoefend,dc aanplant bedrocg in 
1914 土 2G000 boo men. In do visschorij wordt 
de Inlander allengs overvlcugeld door den 
Chinees. In ] 914 bedroeg do vangst ruim 4000 
ccnigo veetcclt, die hior bostaat, is do 
varkciUHtdclt, uitsluitend door Chincozcn go- 
drevon, Ook do kandel is bijna goheel in handen 
van do Chincozcn. Do voornaamsto invoor- 
prodncton zijn： rijst, o】ic, gedroogdo visch, 
klcedingstoffcn en aardework, terwijl hot voor- 
naajnsto uitvoerproduct popcr is, dat naar 
Batavia en Singapore gaat. 

Er in ecji stoomtram naar verschillcnde 

deelen der afdceling, wclke het eigondom iy der Tin winning, 
Er zijn in dezo afdooling J53 grooto on kleino tinmijnen, dio 
jaarlijka ±70.000 pikols tin producceren. Bij het mijn- bedrijf 
zijn bijna allccn Ohineezen betrokken. g ,, Het aantal mijn 
workers bedroegoindo 1914 7578./•• f 

NOORD-BONfi. Ondcrafdccling dor afdeeling Boni, 
gouvernomont Celebes cn Onderh. 

NOORD- EN MIDDEN-TIMOR. Afdoelmg der residentio 
Timor cn O., omvattendo hot midden en het Noordelijk deel van 
het Neder- landsch gobied op het eiland Timor, bonevens het 
eiland Batek of Gala Bata onder een Assis- tcnt-Re^ident met 
een door den Resident aan to wijzen standplaats (Kapan). De 
afdeeling is verdcold in vijf ondcrafdeelingen, nl. Itfidden- 
Timor, West-Midden Timor, Zuid-Middon Timor, Noord-
Midden Timor en Beloo (Ind. Stb, 1916, nos. 331 on 372). 

NOORD- EN W EST-M ANGG AR Al. Ondor- afdecling dor 
afdeeling Flores7~resi3entio Timor en O., omvattende do 
ressorten Reo en Laboean Badjo_van het op het eiland Flores 
gelogeh'ge-' bied van hot landschap Bima, benevons do tot dat 
landschap behoorendo eilanden, gelegen booosten stra.at. Sapo 
.(waaronder Komodo en Rindja.k ondor een. gozaghebber bij 
het'Binnenl. Bestuur, mot standplaats Roo. 

NOORD-MIDDEN TIMOR. OnderafdeoUng der afdeeling 
Noord- en Middon-Ti mor, residentie Timor en 
ondorhoorigheden, bestaande uit de landschappen Miomaffo, 
Beboki en Insana. 

NOORD-NIEUW-GUINEA. Zie NIEUW- GUINEA. 
NOORD-PAGAI. Zio PAGALEILANDEN. 
NOORD-PASIR. District van de onderaf- deeling Pasir, 

afdeeling Zuidoostkust van Borneo, residentio Z. on O. 
afdeoling van Borneo. Zio PASIR. i L
 ； • 

NOORD-RIVIER. Zio LORENTZ-RIVIER. 
NOORD-SOEMfiNfiP. Controlo afdeeling van de afdeelmg 

en het regontschap Soemenep, residentie Madoera met do 
districten Mantling, Baratdaja en Timordaja. Do controleur is 
ter districtshoofdplaats Mantling gevostigd. 

NOORD-WEST-RIVIER. Noordelijksto van de drio 
rivioren, dio uitmonden in de Fla- mingobaai op do kust van 
Zuid Nieuw-Guinea. De boido andoro zyn do Lorentz- en 
Oetoem- boeweo-rivier. Zij was reeds lang van uit het gebergto 
waargenomon, v66r men haar juisten loop to woton kwam. Do 
Noord-West-rivier heeft twoe bronrivioren, waarvan de meeat 
Ooste- lijko op do uitloopors van den Wilholminatop of in do 
nabijheid daarvan ontspringt. Aan laatstgenoomdo rivior word 
een gi-ooto bowoonde kainpong aangetroffon. Ook aan den 
bencdonJoop liggen vcrscheidono grooto kampongs. Do hoofd- 
rivior is voor schopcn, typo gouvernements- stoomer, bij 
oploopond water, ongeveor 8 uron op to stoomcn, vorvolgons 
kan men nog tweo dagen van do stoomsloep gobruik makon, 
ter- wijl daarna in ruim drio dagen per prauw hot hoogo 
voorgobergto bercikt wordt. 

In don boncdonloop is do N.W. rivier door een. antasan 
vorbonden mot do ten Noordon daarvan stroomendo Hellwig- 
(Votbuik-) rivier. 

NOORD-WEST-SOEMBA. Ondorafdeoling dor afdeeling 
Soumba, residentie Timor on O., ondor con gozaghebber mot 
oon door don Rosi- dont aantowijzen standplaats (Kfirooni). 
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NOORDERDISTRICTEN. Naam eonor vroe- 
gere afdeoling van hot gouvernoment Celebes en Ond, thana deel 
uitmakendo van do afdeo- Ung Makasser. Zij was samengcsteld uit de 
onder- afdeelingon Maros, Pangkadjend, SSgeri on BergregontscKappen; 
do 3 oerstgenoemdon wor- den ook wel „pachtdistrictenn gonoemd. Over 
het algomoen zijn do N. districton vruchtbaar, met name in de laaggclogen 
pachtdistricten, wolko door eon monigto riviertjes doorsnoden worden, 
van welko die van Maros, de Sangkara, en de riviertjes van Pangkadj6n6 
en van Tala :> * de voomaamsto zijn 

丁h、J NOOT( AUSTRALISCHE). Zie MACADAMIA. / * '
 < < NOPAN. Nederzetting in Klein-Mandailing (re- 

sidenitid Tapanooli), gelogen op 432 M. boven 
zeeniveau a an don bo venloop van de Batang 
Gadis. Hot heeft een zeer gezond klimaat, on was 
tot 1907 standplaats van eon controleur. Thans is er 
nog een drukke Zondagsmarkt on oen inland sche 
Gouvernomentsschool.y^ 

NORMAALSCHOLEN EN CURSUSSEN. Zic 
§ ，•- c. ONDERWIJS. 

，Zi： * V、■ NORMAN (LEVYSSOHN). Zio LEVYSSOHN ;& K ?才、
NORMAN. 

尸‘4 1 J7 NOTAPHOEBE UMBELLIFLORA Bl. fam. 
:Z Lawaccae. MSdanglasa (MAL.); Hooroe mangga, Ki hejas, Ki kawat, 

Ki taleus, Med an g kapas (SOEND.); TalSs (JAV.). 
Fraaie, slanke boom, tot 25 M. hoog met rolrondcn 
stam, in het W. van den Arcliipel, op Java 
zcldzaam. Het hout is duurzaam en gezocht voor 
bouwhout. 

NOTARIAAT. Do eersto notaris to Jakatra, 
Melchior Kerchom, tevons secretaris van den 
geregtex), werd aangesteld den 27ston Aug. 1620, 
eenige maanden na de stichting van Batavia. Hem 
werd bij zijnG aanstolling (Do Jongo, IV, bl 234) 
opgedragen „binnen het resort on de jurisdictio descr 
stedo Jaccatra te bedienen cn do exerceren, allo 
libelion, codicilion, instrumenton, preparatoir 
informatie, contracten van coopmanschappe, 
huwelyexo voorwaerden, testamen ten, ende and ere 
acton endo stipulation no- dich ende ten dionste der 
gemeentc, gaendo ende comende man te passeren 
endo oxpedicoren, mits dat volgens den eedt van 
gctrouwicheyt in onse handen gedaen, gohoudon zal 
weson allo instrumenten endo notarialo acten, 
sonder eenigo fraude sinceer ende suyverlyck te 
coucheron ende passeren, endo voorts in alles to 
doen, wes een goet endo getrouw notarius toestaet 
ende behoort to docn" 

Bij aanschryving van 4 Maart 1621 word door de 
Kamer van Zeventien aan den Gouv -Gen. en Radon 
voorgeschreven: ,,om de rechten en wetten te doen 
observeeren, die hier in Hollant geobserveert 
werden". Mochten do plakkaten en ordonnantien 
omtrent sommigo punten niet voorzien, zoo 
behoorde „do practiquo van do civile Romainsche 
wetton,* to worden gcvolgd. De eerete instructio 
voor notarissen, bevattendo 10 artikelen, werd in 
Indie vastgesteld den 16den Juni 1625 (Van dcr 
Chijs, Placaatboek, I, bl 158). De notarissen moeston 
ten minsto „middelmatige kennisso hob ben van do 
costu- xnen, statuyten ende rcchton onser landenM 

i) Bij besluit van 12 Nov 1620 werd het ambt van 
notaris public afgescheiden van dat van secretarius 
van don gerogto (De Bruyn, R. in N. L, XLII bl 242). 

en goexamincord worden. Ook waron zij vor- plicht 
borgtocht te stollen, „ommo allo begaone faulten 
ende abuysen daorop to verhaolen**, „protliocol 
ondo register'' to houden en dit ten alien tydo 
„vcrthoonenn aan „den president van den achtbaren 
dagclijckscn ract off don Bailliu ondo Magistraet 
dozer stede". “Sonder respect off aensien van 
persoonen", bohoordon zij hun ambt uit to ocfenen 
en „gratis, pro doo on om niot to berichtcn do 
affairen van armen ondo miserabelen". Zij waron 
gohoudon zich to wach- ten „voor oenige valsche, 
ongeoorlooffdo instrumenten, wcshalvo zij hacr mot 
gif ton ofto gavon, gelt off goet off cenich dinck tor 
wcrolt van d*cen- off d'ander parthijen niet zullen 
latcn corrumperen". „Do socreten aan haar 
betrouwt" zoudon zij „niemand communiceercn". 
„Gcono acten opmaken tot hacr eygen favour endo 
par- ticulier proff^t" en geen afschrift uitreiken dan 
aan den belanghobbenden*1. Bij het roglomont werd 
to vens een tarief vastgesteld. Nadero voor- schriften 
werden opgen omen in de Bataviascho statuton (Van 
der Chijs, t. a. p. I, bl. 486) en eono moor uitvoorige 
instructie van 74 artikolon in do Nieuwo Bataviasche 
Statuten (Van der Chijs, t. a. p. IX, bl. 103). 

Hoog op do maatschappelijko ladder stond de 
notaris niot. Bij do begrafenisson werd hij ingedecld 
bij do „coopluyden, schippers, chiru- gijns van de 
hooftposten, werkbason en diaconen in 
bedieningen", De notarissen met „haero,* vrouwon 
mochten zich van do groote quitasol (zonnescherm) 
bedienon. De afslaogors van do vischmarkt en 
„haeron vrouwen genoten med。 van dit oerbewijs. 

Tijdens het Engelschc tusschonbostuur bio von 
do oudo voorschriften van kracht. In 1822 (Ind. Stb. 
no. 11) werd een roglemcnt vastgesteld, vol- gens *t 
welk een notaris een publiek ambtenaar is „die al de 
vigeerendo wetten moet kennon**. Dat rcglement 
kwam nicer ovoreen met do oud- Nederlandscho 
plakkaton dan met do destijdH in Nederland 
geldendo wet van 25 Ventoso jaar XI (1803) j° 
Besluit van 1813 (Ned. Stb. no. JO). 

Bij Ind. Stb. 1860 no. 3 werd een nieuw reglo-
ment vastgesteld van 66 artikelen 38 
etrafbopalingen I), dat op volo punton overcon- 
komt met do in Nederland goldendo wet van 1842. 
Het is aangevuld on gewijzigd bij Ind. Stb. 1864 no, 
140, 1894 no. 113, 214, J89G no JO J, 1900 no. 244, 
1904 no. 86, J 905 no. 343, 1907 no. 485, 1909 nos. 
172, 2GO en 290, 191J no. 354, 1913 no. 347, 1915 
non. 383 on 574, 1917 no. 497 art. 6 sub 19o, 1918 
no. 79. Zio ook Ind. Stb. ]014 no. 477. Hot notariaat 
wordt bokleed door porso- ncn, door den Gouv.-
Gen. bijzondor daartoc aan- gosteld en kan ook 
worden uitgeoefond door anib- tenaron aan wier 
ambt het wottelijk vorbonden is (gowostolijk 
Bccrotaris of assistont-residont, som- wijlen ook 
andcro ambtenaron, plaatselijk met het besLuur 
bolast: Ind. Stb. 1905 no. 23J art. 3 o. a.). Do laatsten 
zijn bevoogd, al8 tor plaatno geen notaris gevestigd 
is, tot allo function hot notariaat betreffondo, doch 
allecn binnon hun ambUkring； de notariH mag zijn 
ambtB- bedicning uitoefenon bin non het geheelc 
go- west. Op Java en Madoora worden Binds 1900 
do gewestclijko secretarisson en assistont-rosidon- 
ten geleidelijk van do uitoefening der funclien van 
notaris onthevon (Bijbl. no. 6491, W. v. P. N. en R. 
no. 2126). 
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BS zickto, vorhindcring of afwozighoid wordt 00il 
notaris vorvangon door eon ambtgenoot, candidaat-
notaris of andor goschikt persoon. 

Ecn notaris hceft goen aanspraak op vrijo pas- sag0 
of oonig tractemont bij verlof naar Europa. 
Gewoonlijk wordt in zoodanig goval tusschon don 
notaris en zijn tijdolijken vervangor ovor- 
cengekomcn dat de laatstgenocmdo cen vasto Bom 
of cen evonredig dcel van do inkomsten, dikwijls "3, 
zal uitkeercn. Niouwo bepalingen omtrcnt do 
vcrlovon werdon vastgestold bij Ind. Stb. 1907 no. 
485. 

Do notarissen staan onder toezicht van do Radon 
van Justitie (art. 140 R. 0., art. 50 regl. j° Ind. Stb. 
1907 no. 485). Voor de inspectio hunner protocollcn 
zie art. 53 regl. j° Ind. Stb. 1894 no. 113, 1895 no. 
100, 1901 nos. 13 en 272. Behal v© om gegronde 
redonen mogen zij hun mi- nistorie niet wcigeren als 
dit gevraagd. wordt. Van door hen to berckenen 
honorarium on vorschotten is eon tarief vastgesteld 
bij Ind. Stb. 1874 no. 9; over hunno verplichting 
kosteloos hunno dieneten to vorrichten, zio art. 8 
rogl. Op ver- beurto van hun ambt mogen de Ind. 
notaris- sen geene associatio aangaan ； zoodanig 
vorbod bestaat in Nederland niet. 

In den re gel wordt bij do aanstelling tot notaris, 
welko niot, zooals in Nederland, voor het leven 
plants vindt, ancienniteit govolgd. In don Reg. Alm. 
vindt men oen lijst van de notarissen en candidaten 
naar do volgordo hunner inschrijving. Voorschriften 
betreffendo hun ranglijst treft men in Bijbl. nos. 
5173 en 6815 aan. 

Bij do vervulling van vacanto notarisplaatsen 
wordt do voorkeur gegeven aan zulke candidaten, 
die ecn stage van minstens een jaar hobben door- 
gemaakt (Bijbl. no. 5142). Vrouwon zijn tot notaria 
niet benoembaar. (Bijbl. no. 7012). 

Ten eindo tot notaris benoenid te kunnon worden 
moet men in Indie een oxamen hebbon afgclegd, 
hctwclk jaarlijks to Batavia wordt nfgenomen. Het is 
gesplitst in drie gcdeelton. Personen, die in 
Nederland het volledig notaris- oxanion hebben 
afgelegd, zijn van hot derdo gcdcclto, zij die aldaar 
het ccrsto gedcelto van dat cxamen hebben afgclegd 
zijn, ovenals doc- toren in do rcchtywctenschap, van 
het eersto gedcelto van hot Indischo notaris-examon 
vrijge- ulokl, doch hebben alsdan te Batavia nog een 
11 anvtillingBexaincn te docn. Kennis van eonige 
inlandHchc taal wordt bij het examon niet mcor 
gevorderd, doch do clienton, dio zich van die taal, 
doorgaans Malcisch, bedicnen, gaan heon als do 
notaris hun taal niot vorstaat. Het Ind. exajn＜；n-
program ma, vastgesteld bij Ind. Stb. 1894 no. 214, 
is uitgebroider dan hot Nedor- Jandschc, wat zich 
vorklaren laal door hot aan- wczon van zoovclo 
verscliillendo rasson on vol- ken. Nicttemin zijn do 
eischcn minder hoog; de gclcgcnheid ceno goedo 
oplciding to genioten in voor de uRpiranton dan 00k 
goring. Eindexa- nicii IL B. S. of andor 
voorbereidend oxamon is voor hen, die hot notaris-
examen wenschon uf t(j leggen, nog steeds niet 
vereischt, hoowol daarop meer dan eens bij de 
Regocring is aan- ged rongon (W. v. P., N en R. nos. 
2141 on 2142. Vglk. no. 2147) 

Voor do ambtenaren van het Binncnlandsch 
Bestuur, die als fun geerondo notarisson krach- tens 
hun ambt optreden, is het zoogenaamd 

klein notaris-examon voorgoschreven, hetwolk te 
alien tijdo kan wordon afgclegd tor plaatae waar eon 
Raad van Justitio is gevestigd. Ook in Nederland 
bestaat daartoo gelegonhoid (Ind. Stb, 1913 no. 346). 
Do wetgovor bcpaaldo, dat bij do afnoming van dit 
oxamen in aanmor- king moot worden gonomon, dat 
do examinandus slcchts wordt geroopon tot do 
uitoefoning van het notarisambt als eon wettelijk aan 
zijn ambt verbondon bij betrekking. 

De Ind. notaris heeft, hoo ongeloofelrjk het ook 
mogo klinken, met hot afsluiten van koop- contracton 
van vast goed on hot vestigen van hypotheken geene 
bemoeienis; daarvoor geldt nog do ordonnantio op de 
overschrijving van 1834, dio vastgestold word ondor 
het Oud-Hol- landsch recht, ofschoon we nu ruim een 
halve eeuw ons in het bezit van een bohoorlijk 
burger- lijk wetboek verheugen. Even min mag hij 
zich in zijn botrekking als notaris inlaten met het 
houden van openbaro verkoopingen van vast en 
roerend goed en zelfs niet met eene openbar© 
verhuring van onroorond goed. Dozo rechts- 
handelingen vormen een monopolie in handen van de 
Regeering. Zie VENDUBEHEER. Over wisscls en 
andere . geschriften, voor het tot standkomen 
waarvan de tusschenkomst van een notaris kan of 
moet worden ingoroepen, zie 
OVEREENKOMSTEN. 

Door de vorming van vele cultuurmaatschap- 
pijen, wclker zotels in Nederland zijn gevestigd, gaan 
de inkomsten van do Ind. notarissen niet voox'uit on 
houden dezo geen gelijken tred met de algcmeene 
ontwikkeling en don botrekke- lijkcn voorspoed in 
Indie. Landorijon bohooronde aan een in Nederland 
gevestigde Maatschappij, beschouwt do Ind. notaris 
als gekomen in de doodc hand. Geon maatschap meer 
tusschen verschillondo mede-eigenaren, geen 
consignatie- contracton van producten, geen 
scheidingen mecr. En do boedels van personen, dio 
in Indie hun fortuin maakton on daarna repatrieerden, 
worden door notarissen in Nederland voreffend. Do 
blijvors mot fortuin zijn nog zoldzaam. Zie over do 
vooruitzichten bij hot Indisch. notariaat W. v. h. 
Notarisambt on Registratio no. 1203, 1204 en 1205. 

In do binnonlandon zijn vele notarissen tevens 
vendumcestor, agenton van bankon, brand- on 
lovcnsvorzekoringmaatschappijon, enz., doch 
overigens oefonen zij — and ora dan hunne col- 
loga's in Nedorland — slcchts zuivor notarieele 
practijk uit. 

In het bijzonder als zoodanig bonoemde notarissen 
zijn gevestigd to S6rang, Batavia (4), Buitenzorg, 
TangSrang, Poorwakarta, Bandoong, Sockaboemi, 
Tasikmalaja, Chcribon, Indra- majoo, Tfiga], 
Pokalongan, Somarang (3), Sa- latiga, Pati, Kocdocs, 
Rem bang, Toeban, Bo- djon Sgoro, Socrabaja (3), 
Grisee, Djombang, Sidoardjo, ModjokSrto, 
Pasoerooan, Malang, Probolinggo, Bondowoso, 
PocrwokSrto, Tjila- t]ap,Poerwor8djo,MagSlangt 
Djokjakarta, Soera- karta, Madioon, Ngawi, Kediri, 
Blitar, SoomS- nSp, Pad an g, Fort do Kock, 
Paldmbang, Kota- Radja, Pangkal j?inang, 
Pontianak, 
BandjSrmasin, Makasscr, Menado en Amboina. (Ind. 
Stb. 1905 no. 231, 1906 no. 399, 1909 no. 232, 1911 
nos. 245, 430 en 594, 1915 no. 183, 1916 nos. 304, 
483 on 593, 1917 no. 144). 

Eon oigenaardigo rogoling kan inon noemen het 
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voorechrift vervat- in art. 141 regl. R. 0. om bij 
over峋den of ontsl&g van een notaris, diens protocol 
onvorwijid over to brongen ter Griff io van don Rtiad 
van Justitie of ten rcsidentiekantorc. Elk nieuw 
benoemde notaris begint dus zijn praotijk zonder 
protocol! 

Er is nog al cens over gesproken om inlanders 
aan te stellen voor het opniaken van akten voor de 
inlandsche bevolking, waarover zie Handel. Ned.-Ind. 
Juristen-Vereen. 1886. Bijna zonder uitzonderiiig 
zullen deze akten betreffen vor- koopen en 
belecningen van rechten op gronden. Zoolang 
daaromtrent geen de minsto rechts- zekerheid voor de 
inlanders bestaat-, wordt hot aansteDen van 
inlandsche notarissen door velen voorbarig geacht. De 
Regecring heeft inmiddels reeds inlandsche 
bestuursambtenaren, door het hoofd van gewestelijk 
bestuur aan te wijzen, bovoegd verklaard tot het 
verlijden van authen- tieke akten n.l. die tot vestigiiig 
van credietver- band (Ind.Stb. 1908 no. 542 art. 15), 
terwijl akten van toctreding tot en uittreding uit eene 
coope- ratievo vereeniging mede mogen worden ver- 
leden door districtshoofden (Ind. Stb. 1917 no. 617). 
Zelfs is kort geleden het Reglt. op het Notarisambt in 
dezen zin gewijzigd, dat voort- aan voor het，arnbt 
van notaris niet meer is vereischt het 
Nederlanderschap, maar voldoende is het Nederland 
sehe onderdaanschap, zoodat ook inlanders, die het 
diploma van cand.-notaris verwerven,tot notaris 
benoembaar zullen zijn. 

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

Literatuur: P. Vellema, Het regie ment op het 
notarisambt in N. O.-L, 's Grav. 1891; voorts 
Bijdragen omtrent Ind. vraagstukken van den- zclfden 
sc hr ij ver, Semarang 1896; L. Oh. Kruijff, Praktische 
handleiding voor het Ind. Notariaat, Batavia J 868, 
thans verouderd ； J. De Bruyn MGzn, notaris te 
Soerabaja, stolde samen drie werkjes, Het Notariaat in 
N.-L; Handleidingen voorhen,diezich. voor het 
zoogenaamd klein nota- ris-examen voorbereiden, 
Djocjakarta. Zie ook 
L. A. P. F. Buijn, Het nieuwo Reglt. op het Nota-
risambt in N. I. in Recht in N.-I. XVIIIbL 25; J. de 
Bruijn, Schets v. h. Notariaat in N,，I., in ,R. i. Indie, 
XLII bl. 163, 233, 302, 365 en. XLHI bl. 11; vgl. 
ook.Mr. A. Nilant in Vergad. Ind. Gen. 28 Nov, 1898. 
Voorts opstellen van Ch. A. Heyligers, 
Mcdedeelingen betreffende het Ned. In disc he recht 
in W. v. P., N. en R. no. 1512, van H. G. C. Ddnis, Het 
Notariaat in Ned. Oost-Indie in W. v. P. N. en R. nos. 
2111, 2112 en 2113 (waarover nots. Graafland in id. 
no. 2126). 

NOTEMUSKAAT, NOTENCULTUUR. Do 
notemuskaat of muskaatnoot (Semen m y- r i s t i c a 
e v. Nux moschata, Lat.; Nutmeg, Eng.; N o x x de m 
u s c a d e, fr.; Muskatn uss, D.) wordt verkregen van 
de vrucht dcr Myrislica jragrans Houtt., 

uit do familio der Myristicaceeen, een altijd groenen 
boom, 8—12 meter hoog, op cen poi'eboom 
gelijkcnd, met leorachtigc, ovaal- langwerpige, aan 
voet en top toegespitsto bladcren. De boom heeft, 
zich vrij ontwik kclende, ecn zuiver pyramid a len 
vorm, met horizontaal uitstaandc takken tot beneden 
aan den sta m; de onderste takken kun non eon 
lengto van .4 tot 5 meter bereiken. Ofschoon ook van 
andero soorten van Myristica noten verkregen 
worden, die als mxiskaatnoten in den handol worden 
gebracht (zie benedon), is de Myrislica fragrans 
voor de notencultuur verreweg de bo- langrijkste. 

Do noteboomen komen in verschillcnd go- slacht 
voor； nl. in hoofdzaak die, welko slechts 
jnannelijke bloemen geven, en dio, welko alleen 
vrouwelijke blocmen voortbrengen cn dus ook 
vruchten afwerpen. Maar bovendicn vindt men 
dikwijls zoogen. ,,bociboomen", d. z. boo men, die 
beide soorten bloemen dragen, cn die, voor- zoover 
is waargenomen, altijd mannelijke boo- men zijn, 
wejke een meer of minder groot aantal vruchten 
voortbrengen. Men meent echter, dat cr ook 
vrouwelijke boomen zijn, dio mannelijke bloemen 
dragen ； daaruit zou zich het foil laten verklaren, 
dat vrij geisoleerd liggende tuinon, waaruit a lie 
mannelijke en booi-boomen waren weggekapt, toch 
nog cvenveel vruchten droegen als te voren. Men 
acht eene mannelijke plant voldoende voor de 
bestuiving van twintig vrouwelijke. 

Wanneer de note boom eenmaal genoegzaam 
ontwikkeld is om vruchten voorttebrengen, 一 
gemiddeld met het lOe jaar, dikwijls echter reeds in 
het 8e jaar, — draagt hij het gehcole jaar bloemen 
en vruchten, zoodat do laatste steeds door geoogst 
kunnen worden ； de jnaanden Juli en Augustus zijn 
op Banda echter de vrucht- baarste. De vorm der 
bloemen is die van een urn, ongev. 5—7 m.M. lang, 
met vrij dik blocm- dek van bleekgelo klcur, met 3 
))aar buiten omgelegen tanden of korte slippen; de 
jnannelijke bloemen bevatten een centralc vJeezigo 
zuil, gevormd door de vergroeiing van een aantal 
(9—18) meeldraden ； de vrouweJijko hebben een 
vruchtbcginseJ uit 66n vruchtblad bestaande, dat 
steeds slechts 66n eitjo bevat, met 2 kleine stempcls 
aan den top. Vrouwclijko bloemen der boei-boomen 
bevatten niet zeldon meer dan 46n vruchtblad. Do 
vrucht, dio voor hare gehcole ontwikkoling 
ongcvccr 9 maandon vordert, heeft de klcur en 
groottc ecner porzik, doch is min of xneer 
lungwerpig； wauneor zij rijp is, splijt de bolster on 
vertoont zich de don- kerbruine noot, omsloten door 
de scharJakcn- roode foelio, boenga pa la (MAL.), 
k6mbang p&l4 (JAV.), kSmbang pa la (SOUND.), m a 
c i H (LAT.), welko als het ware een gesloten network 
vormt met zeer onrogehnatige inazon ； do naain 
foclie is afgcleid van folium (blad). 

Aanvankclijk slechts klein, necmt de poductio 
van den boom in de volgende jaren ccrst snol toe en 
dan langzamcrhand, tot 2000 vruchten; ongeveer in 
hcl 20o—25e jaar bercikt deze hot maximum, 
waarop zij tot ongeveer het 60e jaar blijft 
voortduren, waarna de oogsten weder vor- 
minderen. De muskaatboom heeft dezelfdc ont- 
wikkeling en lovensduur als de mcnsch, hcct het op 
Banda. Naar men zegt, kan de noteboom wcl 100 
jaar oud worden. Onder nootmuskaat 
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(booah pala, MAL.) vorstaat men do zaadkornon, d. z. 
do zaden ontdaan van hun mantel (do foelie) en ook 
van hun donkerbruine, hardo, brozo Bchil, dio nog de 
indruksels dor foelio vortoont; alleon do inwondigo 
zaadhxiid blijft dus oin do „noot " zitten. Zij zijn 
ovaal of cirond, gomid- deld 21/, c.M. lang en 2 c.M. 
breed, grjjsbrujn, netvormig geadord. Doorgesneden 
heeft de noot een gemarmerd voorkomen, dat typisch 
voor allo Alyristica-zaden is, en dat ontstaat, doordat 
donkero, gokleurde plooien der in wendigo zaad- 
huid in bochten tot aan hot midden der korn loopen. 

Soms worden aan cen muskaatnoteboona, en wcl 
uitsluitend aan boei-boomen, samenge- eteldo 
vruchten aangetroffen, zoogen. tweeling- noten, pala 
bakambar. De bloem bovat nl. soms 2, 3 of zelfs 4 
vruchtbeginsels, die door wederzijdsche drukking 
met elkaar vergroeid zijn. noten, in zulke vruchten. 
beslotcn, zijn niot/ volkomen rond, zooals de gewone 
noot, maar hobbon een min of meet afgeplatten vorm, 
en worden in den han del een soort lager gowaar- 
deord dan even groote en zware ronde noten. Daar de 
foelie tusschen de aan elkaar gedrukto noten zich 
dikwijls niot heeft kunnen ontwik- kelen, vindt men 
vaak slechts een net van foelicdraden, die de noten te 
zamen omgoven. Andoro afwij kingen zijn de pala 
mSraja, vruchten die in trossen bijeenhangen； pala 
radja of koningsnoten, op Banda ook oogst- nootjes 
genaamd, buitongewoon kleine, doch overigens 
normaal gevormde noton; pala dominee, vruchten, bij 
welke do foelie korter is dan gewoonlijk, zoodat hot 
bovonsto gedeelto van den dop bloot ligt cn op een 
baret van con dominee gelijkt; pala mfintjoeri, of 
diovonnoot, waarbij do harde dop goon go- Bloten 
gehocl vormt, maar onvolledig is, waardoor de noot, 
die bij haar groei nict overal denzolfden woerstand 
ondervindt ecn onregelmatigen vorm aanneemt; pala 
poetih (witte noot) of pala blanda, waar de foelio zeor 
licht getint, zolfs wel gehecl wit i$ en do pala 
kakkerlak, bij wclkc do foclie wit of lichlgcspikkeld 
is. 

Voor zoo ver kan worden nagegaan zijn niot,. 
zooaln wel bewccrd is, do cigcnlijkc Molukkon,—- 
Tfjrnato en omliggendo ci land en, — hot vader- Jnnd 
van cl on muskaatnotoboom, maar ^m.bon, en do 
Banda- cn omliggendo eilanden, waar bij do komst 
der Portugeezen in 1511, cn ook later, noteboomon 
werden aangotroffen. Do O.-I. Co)np. beperkte do 
tcclt tot do Banda-oilanden cn roeide do noteboomon 
elders uit, waar zij dio aan trof. Toon de Molukkon 
in J79G in hand on der Engelschon vielen, on ook 
later, worden vurschiJIcudo po gin gen gedaan de 
notcncultuur, in andero landen, ook builen den 
Archipol, intcvocren. Op Mauritius, Bourbon, 
Madagascar, Zanzibar, Wcst-Afrika, Cayenne, 
Brazilie, Suri- name, St. Vinconi, Trinidad, Jamaica, 
Calcutta, }i<)t Z. gedeelto van Voor-Indie cn 
Ceylon, loiddo <lit tot goen blijvcndo resultaten. In 
het ciland Granada (KJoino Antillon) werpt do 
cultuur be tore vruchten af, doch heeft men to 
kampon mot gobrok aan geschikt werkvolk; in 
Penang on Singapore scheon de cultuur bij 
uitnomendhoid good to zullcn slagon en Icvorde zelfs 
oogsten op, weinig minder on som« zelfs grooter dan 
dio <lor Banda-cilanden. Eono hovige ziokto, dio de 
planlKoonon op die beido plaatscn in I860 Icister- 

de, heeft do daar eenmaal bloeionde cultuur zoo goed 
als gchocl te grondo goricht. In den Archi- pel wordt, 
buiton de Banda-eilandon, do noton- cultuur nog 
gedrevon op Sumatra, de Minahaaa met Groot-Sangi 
en Siauw, Amboina, Java on Ternato mot 
Halmahera^ daarovor volgon later oenige 
bijzondorhedcn. 

Bij do koinst onzer voorvaderen in de Banda- 
oilanden werdon notontuincn aangetroffen op 
Lontor, Banda-neira, Ai on Roen; op Goenoeng- api 
zouden vroeger ook noteboomen aanwezig geweest 
zijn, maar deze waren alle, waarschijn- lijk door 
vulkanische werkingon, verdwenen. De Compagnio 
zocht het monopolio der noten te vorkrijgen; 
herhaaldolijk kwam zij in strijd met do bevolking 
(zio BANDA-EILANDEN, DI, I, bl. 132), wat ten 
slotte loidde tot do uitroeiing of verbanning der 
bevolking door Coen, terwijl de aanwezig© 
notentuinen in pcrceelen, p o r k e n genaamd, 
verdeeld werden (den eersten keor in 1627) en aan 
verschillende personen, perken i o r s, uitgegeven, 
onder voorwaarde, dat zij daar uitsluitend noton 
zouden telen en het product tegen bopaalde prijzen 
aan de Comp, afstaan. Zij zorgde door uitroeiing der 
planter), op andero eilanden aangetroffen, ervoor, dat 
alleen op de Banda-eilanden noteboo men werden 
uungetroffon; zelfs worden omstreeka 1C38 allo 
notentuinen op Roen uitgeroeid, omdat de 
„smokkelhandeln vandaar niet tegen to gaan was. De 
perkeniors lieten de gronden door perkhoorigen, oen 
soort van lijfeigenen aan de porken vorbonden, be bo 
u wen； aanvan- kelijk verkregen zij goede 
resultaten, niet alleen door do notencultuur, maar ook 
tengevolge van bijvordionstcn, mcost door den 
handel op de Z.O.- en Z.W.-eilanden. Omtrent 1760 
vormin- derden ochter deze inkomsten, vooral door 
concurrontio van anderon; cen orkaan ver- woestto in 
1778 het grootste gedeelte der perken, zoodat do 
perkeniers, dio hunne winsten steeds hadden 
verteerd, in treurige omstandigho- den verkeerden. 
Om hen to helpcn werden, togen het cinde der 18o 
eeuw, door do Comp, de perken overgonomon en de 
daarop rustende schulden afgeloat, en daarna de 
porken aan de vroogere oigenaars in bruikleen 
afgestaan. Herhaaldelijk troffen nieuwo rampon do 
porkeniers; zij werden bijgestaan door het 
verstrekken van kapitaal, terwijl hun in 1824 do 
oigendom van hunne perken word overgedragon. 
Niouwo tegenspoed maakto opniouw geldelijko hulp 
noodig, vooral toen in 1852 eon aard- en zeebeving 
groote ver- woestingen voroorzaakto. In 1860 werd, 
togolyk met do slavernij, do porkhoorigheid 
opgohoven; do Rogooring kwam do perkeniors 
tegomoot in do aanschaffing van vrijwillige 
arbeidera door voorschotten en door do kosten der 
loonon op zich to ncmen. Do porkoniors bio ven, 
ovcnals to voron, vorplicht noten te telon en dio aan 
het Gouv. to loveron, maar ook daarin kwaw spoo- 
dig vorandoring. Do voordoelcn, welke hot Gouv. uit 
do cultuur trok, vormindordon sterk en droigdon 
optohouden; do Bogeoring besloot hot zoovcol 
mogolijk daarheon to loiden, dat do go- dwongen 
toolt on hot monopolic in eeno vrij- willigo cultuur 
mot gehoolo boschikking over hot product zou 
veranderon on stoldo bij Ind. Stb. 180-1 no. 71a do 
voorwaardon vast, volgons welko dit geschiedon 
zou. De porkoniers, die daartoo tootraden, zouden 
onthovon worden 
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van de verpliohting om noten to telen of aan het 
Gouv. te leveren, en ontslagen van de vordcrin- gen, 
die het Gouv. tcgenover hen we gens ver- leende hulp 
kon doen gelden ； daarentegen zou- den zij moeten 
afzien van allo tusschcnkomst van het Gouv. in het 
bekomen en ondcrhoudcn dor arboiders on zou de 
Regcering de perken aan eene grondbelasting kunnen 
onderwerpen. Na eenigen tijd waren alle perkeniers 
tot dezo voorwaarden toegetreden en sedert 1873 
hield de verplichte teelt en levering der noten geheol 
V op te bestaan x) (vgl. P. A. Van der Lith, Ned. "^O.-
Indie, II, bl. 155).海 dien tijd is de productie van 
noten eh fdelie in de Banda-eilanden, 一 dio zich 
trouwens reeds sedert 1857 had uitgebreid,— 
aanmerkolijk gestegen en bedroeg reeds in 1875— 
1884 het dubbole der jaren 1850—1874, ter- w苛 1 
zij sedert 1885 nog iets hooger klom. Ook in een and 
er opzicht beleofden de porkeniers 一 die trouwens 
zich krachtig beijverden van den toestand partij te 
trekken door het zoeken van nieuwe afvoerwegen, — 
goede tijden na de vrijlating der teelt, daar de prijzen 
van het product van 1870—1890 vrij hoog waren; 
immers bedroegen zij, met echommelingen, van 
1840—1855 van f 2,36—/ 1,20; 1856—1863 daling 
tot op / 0,60; na 1863 stijgend tot 1872 / 2,03; 1872—
1885 daling tot op / 1,18; 1885— 1890 rijzing tot f 
1,65; — doch na 1890 bijna voordurend sterke daling 
tot op / 0.27 in 1909 en 1910. Daarna is de prijs weder 
gestegen tot f 0,39 in 1911 en tot / 1. 50 in 1916, — a 
lies ge- wone eerste soort per half kilo. Terwijl de 
pro- dnetie der foelie natuurlijk ongeveer gelijken 
tred houdt met die der noten (met dien verstando, dat 
de hooveelheid foelie ongeveer 4 inaal kleiner is dan 
die der noten), is dat met de prijzen der beide 
artikelen niet altijd het geval; in de 16e eeuw was die 
der foelie 3 a 4 maal hooger dan van de noten, doch 
daama daalde de verhouding steeds langzaam totdat 
de prijzen ongeveer in het midden dezer eeuw bijna 
gelijk geworden zijn. Van 1840—1856 waren zij van 
/ 2,51 tot / 1,06; van 1855—1863 voortdurende daling 
tot /0,57; van 1863—1872 snelle rijzing tot f 2,73; 
daama tot 1885 daling tot / 0,85; tot 1889 staging tot 
/ 1,87; daarna voortdurende daling tot / 0,95 in 1896, 
terwijl do prijs in J897 tot / 0,98 steeg, en in de jaren 
1898—1916 tus- echen / 0.90 en / 1.60 schommelde, 
alles per half kilo. De productie van muskaatnoten 
heeft zich in den Oost-lndischen Archipel ook buiten 
de Banda eilanden uitgebreid. Met name is dit het 
geval in de Minahasa. Terwijl het product der Banda-
eilanden nog uitsluitend aan het Gouv, moest worden 
geleverd, were! reeds bij bcsl. van 28 April 1839 de 
teelt van specerijen op Java en Sumatra vrijgelaten en 
het overbrengen van planten en zaden uit de 
Molukken naar andere etreken veroorloofd. Dit 
geschiedde o. a. naar de Minahasa, waar do notenteelt 
ook eene volks- cultuur word, vooral sedert 1854 ten 
go vol ge van de bemoeingen van den resident Jansen. 
Zij gaf aanvankelijk weinig resultaten dn wegens 

')Behalve op de toen reeds bestaande 34 no- 
tenperken wordt de notencultuur in de 
Bandaeilanden thans nog gedreven op 2 landen 
op Roen, in 1874 en 1877 en op den land op 
Rozengain, in 1874 door het Gouv. in erfpacht 
uitgegeven. 

de mocilijklicid het product van do hand te 
zetten dn wogens de omstandigheid, dat do 
bovol- king toen geen geld bezat, ja dit zelfs niet 
kondo. Deze toestand veranderdo echter weldra 
en sedert 1870 breidde do cultuur zich 
aanmerke- lijk uit, zoodat het totaal dor boomen, 
in 1897 in do Minahasa aanwezig, op 902,470 
word ge- raaxnd, waaronder 665,034 van 1—10 
jaar. Buiten de eigenlijke volkscultuur werpon 
de particuliere landerijen in do res. Menado ook 
nog eonigen oogst af. Op Ambon werd tijdeng 
"do Comp, oogluikend toegestaan, dat 
noteboomen gespaard blevcn; toen do perken to 
Banda in 1778 zoo zwaar geteisterd werden, 
besloot zij do teelt ook op Ambon intevocren 
waar zij zich echter weinig ontwikkelde, ook 
niet toen zij in 1827 vrij verklaard werd. Eerst 
sedert 1877 breiddo de cultuur zich krachtig uit
； liet getal noteboo- mcn op dat eiland 
aanwezig, werd omstrecks 1896 op ongeveer 
240.000 gesteld. Ten slotto vindt men op de 
Oeliasers, op Sangi, Siauw en Ceram min of 
meer geslaagde aanplantingen. Op Ternate 
worden van de daar liggendo particuliere tuinen 
noten verkregen ； overigens wordt er van dat 
eiland ecn vcel grootere hoe- veelheid 
uitgevoerd, die van Halroahera, Tidore, Batjan. 
en Obi verkregen wordt; van Halma- h6ra 
grootendeels niet de echte, maar van do 

M. succedana BL (Halmah6ra-noot). Op Java en 
Madoera is de teelt, die op enkele particuliere 
landerijen en in Soerakarta op huurlanden gedreven 
wordt, van zeer weinig beteekenis. Op Sumatra 
daarentegen is zij van veel meer belang； op Sum. 
W. kust word zij in 1839 inge- voerd cn nam vooral 
sedert 1860 toe, zoodat in 1893 5032 pik. geoogst 
werden; daarna is zij echter afgenomen. In 
Benkoclen word de cultuur door de Engelschen in 
1798 ingevoerd, zij nam aanvankelijk een vrij hoogc 
vluclit, doch is sedert verminderd en thans van 
weinig beteekenis; ter Sum. O.kust, waar de uitvoer 
in 1892 tot 3930 pik. steeg, daalde deze al zeer 
spoedig weder; eveneons is op Atj6h do cultuur van 
weinig beteekenis. 

In grove trekken is do wijze van cultuur cn 
bereiding in grootere aanplantingon (perken cn 
tuinen) de volgende: De boom, die bet best in de 
lagere berggtreken tiert, word I bijna uitsluitend van 
zaden gewonnen, en niet van stekken, daar do 
procven met de Jaatste plantwijzo tot heden geen 
gunstige resultaten oplcverden; daartoe worden 
zaadbeddingen aangclcgd, waar de noten in den dop 
worden uitgezaaid. Ecn jaar daarna zijn de plantjes 
gcschikt oin jn do tuinen overgo brae ht te worden, 
hocwel het de voorkour verdient zo eerst nog in 
kweekbeddingen te vor- zorgen. Op de Banda-
ciJaudcn worden do tuin(3ii, ojn zc tegen den wind 
to bcsdiermen, door con gordel hooge boo men, 一 
mcest pandanen, 一 omgeven; bovendien worden 
nog groote woud- boomcn in de tuinen geplant, 
vooral kanari- boomen, doch ook andoro nuttige 
boomen. o. a. kfimiri. Ook elders, waar men geen 
last van den zee wind heeft, wordt dit Jaatste wel 
toegepast; dio boomen zijn dan echtor geen 
“schuCboomcn", maar „schad u wboomcn *zoodat 
do note boo men bijna overal in de schaduw 
gekweekt worden, iets waarvan het nut wel 
bctwijfcld wordt. Aan grond be working wordt in 
den rcgel weinig go- daan； van bemesting, behalvo 
door de afgcval- len bJaderen, enz., is zelfs in de 
geregeldo aan- 
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plantingcn geen sprako. Daar do vrucht geduren- d。
het goheele jaar rijpt, wordt ook voortdurend 
gcoogst; in Juli on Augustus zijn de workzaam- 
heden cchtcr hot menigvuldigst, omdat dan 
gewoonlijk do helft, soms moor, van don oogst wordt 
binnongehaald. Daartoo gaan mannen en vrouwen 's 
morgens vroeg naar do tuinen, voorzion van eon 
langen stck (gaai-gaai), waar- aan van boven eon 
dubbele haak zit om do noot aftetrekkon en 
daaronder eon mandjo om do vrucht optevangen ； 
een mand om de afgeplukto noten to bewaren, hangt 
hun om de schouders. Do bolster wordt van do geheel 
rijpo on gave vruchten verwijderd, doch om de onrijp 
afge- trokken vruchten gelaten om doze to 
onderschei- den. Do noten worden gesorteord en, 
nadat zij van do foelie ontdaan zijn, in het „rookkom- 
buis" gedaan, een gebouwtje, waarin de noten aan 
don rook van langzaam voortsmeulende houtvuren 
blootgestold zijn, ten einde ze in den dop te drogen. 
Na ongeveer 6 weken zyn zij droog en voor do 
verzending goschikt wanneer men zo in den dop wil 
verkoopen, waartoe zij dan nog eenc nauwkeurigo 
sorteering ondergaan. Zijn zij direct voor de 
Europeescho markt bestemd, dan worden zij in 
zakkon op cen droge plaats be- waard on ondergaan, 
als or eene groote part可 bijeen is, eene verdore 
bohandeling, bestaando in het “kloppen" of 
bovrijdon van don dop, het sorteoren in gave of vette 
noten, in gcrimpoldo on in rompen, waarna de gavo 
noten weder naar do grootto worden gesorteerd. 
Eindelijk worden do noten gekalkt; do op do Banda-
eilanden meest gobruikelijko wijze is do noten in eon 
dikko brij van versch gebluschto kalk met zeewator 
to leggen en ze daarin eenigen tijd to bewaren, 
waarna men ze op bamboezen horden laat uit- lokkon 
en daarna to drogen logt. Bij het drogo kalken, dat op 
Sumatra en Singapore in gebruik was, worden de 
noten met vorsche, fyn gozeefde kalk tusschen do 
handen gewroven. Het kalken veroorzaakt het wit 
bestovon uiterlijk van noot- niuskaat, on is oen 
voortreffelijk middel om do noten tegon insectcn to 
beschcrmen. In de dagon dor Comp, diende dozo 
handgrcop tovens om het kicmvcrinogon dor noten 
to doodon, uit vreos (int zij eldors en vooral in 
vroemdo kolonien zouden worden uitgcplant (dat do 
vogols, bo- paaldclijk Carpophaga aenca on andero 
mus- kuatduivon (zio DI. I, bl 644) op do vorscho 
foolic verzot, do zaden van oiland tot oiland mo- 
devoerden, kon do Comp, niot verhinderon). Na het 
drogen worden do noton nog good nagezion, in 
kiston vorpakt cn dan naar Europa, vooral naar 
Nedoiland, gezondon. Slccbts ongeveor 1/3 gaat naar 
elders, grootondcols naar Now-York cn do rost naar 
London. 

Do foclio wordt, na van do noot vorwijdord to 
zijn, op rondc, vlakko bamboezen hordon in de zon 
gedroogd; daar or zeer op gelet wordt of zij in haar 
gchoel is of wcl go broken, laat men haar niot eons 
indrogon; als zij slap on buigzaam go word on is, 
wordt zij plat gotrapt on verdor go- droogd. Daarna 
wordt zij gesorteerd cn in zoogon. Kokkols (baaltjes 
van matten of boombladon) verpakt on verzonden. 
Noton en foclio wordon in Europa door do makolaars 
nog cons nagosor- teerd, bcschroven cn gewaardeord 
cn in veiling gebracht. 

Uit do noten wordt ook wcl cen gool vet, do zg. 
„notonzoep (Balsamum nucistao, Muskat- 

buttor, nutmeg-buttor),* vorvaardigd. Op do Banda-
oilanden gesohiedt dit hoofdzakelijk uit infdrieuro 
soorton, op convoudigo wijze, nl. door do noten te 
knouzen, uittestoomen en uit- tepersen. Do 
opbrongst bedraagt 25—30 %. Do ovorblijvendo 
kook wordt gobruikt om een fijno soort champignons 
to telon, door zo vermengd mot don bolster en de 
doppen te ovordekken mot eon laagjo aarde en 
daarover to leggon reepon van pisang-stammen en 
bladeren. In een paar fabrieken in Duitschland wordt 
muskaat- botor in het groot bereid. Eindelijk wordt 
uit minderwaardigo noten nog wel, ,,noten-olie'' ge- 
destillcerd. Doze is tot eene hoeveelhoid van 8—
15 % in noten aanwezig, het is eene kleur- loozo, 
vluchtigo vloeistof, die al het aroma der noten bovat. 
Uit foelie kan men 4—15 % eener soortgelijke olio 
dostilleoren. 

Bij do kleinc volkscultuur, met name in de 
Minahasa, wordt vcel minder moeito aan de ver- 
zorging en den pluk van het product besteed. 
Ohineczen koopen de noten en foelie op en leve- ren 
die aan de Europeesche firma's ter bereiding; fouten 
bij het afplukken en de aflevering der noten, o. a. 
door onrqp opengegane vruchten met do rijpe noten 
te vermengon, en andero misbruiken, maken dat het 
Menado-product minder waardo heeft dan het geval 
zou kunnen zijn. 

Verschillende ziekten teisteren do notencul- tuur
； in de eerste plaats de bastziekte, tenge- volge 
waarvan do boom, soms in. 6en dag of goheel of aan 
hot bovensto gedeelte verwelkt, waarna de boom 
afsterft, voor zoo ver hij verwelkt is. Op Singapore 
cn Penang heeft destijds de zickto ontzaglijko schade 
aangericht; ook in den Archipcl is zij, doch niot zoo 
heftig, opgetreden； op do Banda-eilanden, Ambon 
en omstreken, Ternato en Riouw schijnt zij cchter 
geheel onbe- kend te zijn. De zoogen. witto 
mierenplaag en de wortclschimmol schijnon, 
volgons Prof. Janse, dezelfdo ziekte to zijn, Eon 
ziekte, die eveneens veel schado veroorzaakt, is het 
onrijp opon- springen der vruchten, waardoor de 
noten of gehoel onbruikbaar voor den handol 6f een 
inforiour product worden (gerimpeldo noten). 
Voorta worden nog vermeld do starvlekken- ziekto, 
do witto on do zwarto draadschimmel on do 
wortolschimmel, terwijl de noteboom ook nog to 
lijden heeft van woekcrplanton on dierlijko 
parasioten, voornamelyk kevors, zooals do 
schadolijke ,,boor-boor", de „gaain, het tak- kovertje 
on het iioton-boorkevortje. 

Bohalvo van do Myristica fragrans worden ook 
nog zadon van andoro soorten als notomus- kaat in 
den handol gebracht. De bclangrijksto is do 
,,papoe&-noot'' of „lango noot" afkomstig van 
Myristica argentea Warb., dio slochts in het wild in 
Niouw-Guinea schijnt voor to komcn on door do 
inboorlingen wordt ingozamcld. Zij wordt gebracht 
naar Banda, Ternate, Makasser, BO ms naar Monado, 
daar op do wijzo der mus- kaatnoton bohandold on 
naar Europa vorscheept; haro waardo wordt op % dor 
gowono noten go- stcld. Hare foclio is als „wilde 
foeli。'' bekend; dozo heeft minder fijn aroma, en 
wordt wol met do ochto foolio vcrjnengd ； zij 
behaalt ongeveor Hi van den prijs der laatste. Dezo 
soort wordt wol vorwissold. met do mannetjesnoot of 
Paia laki-laki (Myristica fatua Houtt.) uit do 
Molukkon, welko slochts zeer wewig gour heeft 
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en die so ms als medicijn gebruikt wordt. Uit- 
sluitend aan de Londensche markt komt do Bombay-
foelie, afkomstig van Myristica mala- barica Lam., 
zondcr reuk of smaak, en die go- bruikt wordt voor 
vervalsching van het poeder van goede foelie. Als 
bijmengsel bij de echte noten komen in den handel 
nog voor: de bovengenoem- de Halmah6ra-noot en 
de Batjan-noot van Myristica speciosa Warb. Van de 
niet-aroma- tische Myristicks hebben sommigo nog 
eenigo 

Volgens de statistiek van den Handel en do 
bedroeg de uitvoer van de producten van den 
hoeveelheden in K. G. 

waarde als leverende kino( (zio DI. II, bl. 324), 
andere hebben vethoudende zaden (zio 0LI15N)- 

Liieratuur: Over do notemuskaat en haro cultuur 
verschenen de zeer belangrijke werken: Dr. 0. 
Warburg, Die Muskatnuss, Leipzig 1897 en Dr. J. 
M. Janse, Do Nootmuskaat-cultuur in de Minahasa 
on op de Banda-eilanden (Mcded. uit 's lands 
Plantentuin), Batavia—'s Grav. 1898. Verder van 
Gorkoms Oost-Indischo Cultures 1918 Deel ni. 
In- en Uitvoerreohton in Nederlandsch Indio 
muskaatboom in de laatste jaren onderstaande 

Uitvoerhaven 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 

 Gecultiveerde muskaatnoten (in den dop) 
Se®ajang. .......................................  
Soerabaja^  .....................................   46.552 40.805 82.179 43.772 

 59.986 37.838 29.308 29.367 
PeEalongah  ....................................   12.928 8.162 5.073 —- 
I^.soer6ean"~\.................................  — 6.876 13.171 11.543 
ProBoEnggd  ..................................   — 3.382 — .— 
Tandjong Priok ...............................   — — — 2.820 
Menado  .........................................  274.608 449.306 323.089 227.950  Oeloe Siau  .....................................  446.813 253.276 652.501 278.763  Amboin a ........................................  177.721 207.425 198.381 161.035  

 .....................................  Z 83.474 — —  Ternate  ..........................................  70.766 121.831 94.673  Tapa Toean  ....................................  64.710 63.376 65.705 64.464  Makasser ........................................  140.031 56.651 — —  Banda Neira  ...................................  177.334 49.441 223 873 211.119  Taroena ..........................................  69.080 — 84.290 73.464  Goenoeng Sitoli ..............................  — — 27.164 26.707  Saparoea .........................................  — .— — 14.701  Idi  ..................................................  — .—. 19.720 12.865.  Liroeng  ..........................................  — — — 12.484  
  Gecultiveerde muskaatnoten (geklopt) 

Semarang  ..........................  .  ..........   211.734 80.633 82.375 110.244 
Pekalongan  ....................................   z 

4.009 3.200 7.119 
Soerabaja  .......................................   — 5.346  Banda Neira ....................................  577.651 374.737 593.292 48JJ85  Padang  ............................................  — 242.240 256.213 I92.0G1  Makasser  ........................................  78.715 165.612 243.240 320.584  Menado  ..........................................  50.540 

— 38.629 35.857  Ternate  ...........................................  —— 23.327 9.818  
  Wildo muskaatnoten (i den dop)  
Makasser  ........................................  113.910 77.469 一 一  
Amboina ..........................................  8.921 一 一 一  
  Wilde muskaatnoten geklopte)  
Makasser  ............  .  ............  .  ..........  一 34.369 25.995 -  
Menado  ..........................................  3.785 - - -  
   Foelie   
Semarang ........................................  1 48.857 20.023 31.061 28.941 
Soerabaja .. * ...................................  1 58.312 9.811 5.848 3.573 5.510 
Pasoeroean  ......................................   — 2.248 5.447  Pekalongan  ......................................   2.182 — — 
Banda Neira......................................  148.792 143.436 229.597 176.222  Makasser  .........................................  134.407 118.344 97.748 78.2G3  Menado  ...........................................  101.517 96.450 102.6G3 J.J 8.051  Padang  .............................................  49.385 67.526 48.123 45.428  Amboina ...........................................  

— — 26.482 38.578  Ternate  ............................................  — 18.986 15.037  Tapa Toean  ......................................  11.280 —- 11.408 10.637  Oeloe Siau、#.....................  | — 一 16.810 6.380  
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NOTENSCHRIFT. Zio MUZIEK en MUZIEK- 
INSTRUMENTEN. 

NOTODIRODJO, Pangeran Aria; gcb. 1858 te 
Djokjakarta en aldaar gcst. 1917, was de zooii van 
Pakoo Alam V (zio aldaar) en was do eorsto hoog-
adcllijko Javaan, die eon Europee- schc 
schooloploiding heeft gohad. Na lager on- derwijs to 
hebben genoten, bezocht hij do H. B. S. om daarna 
volgens do traditio to wordon opge- Jeid tot Officier 
van het Legioen van Pakoe Alam, waarin hy 
aanvankelyk bij hot corps dor Cavalle- rio were! 
ingedeeld. In 1883 werd hij Lt. Kwartier- meester, in 
hetzolfde jaar ontving hij den titel van Pangeran. 

Lator werd hij door zyn vador belast mot het 
boheer dor financien, een zwaro taak, aangezien na 
den dood van Pakoo Alam IV de financieelo toestand 
van het vorstenhuis zeer trourig was. Dank zij do 
onergie en het streng, maar beleid- vol optreden van 
Notodirodjo waren in 1889 allo schulden, behalve die 
aan het N. I. Gouvor- nement, afbetaaid. Na 
verschillende administra- tieve reorganisatiea tot 
stand gebracht to hebben werd Notodirodjo naar 
Adikarta(zie aldaar)over- geplaatst als 
vortegenwoordigor van Pakoe Alam V, ten eindo do 
economische, in het bijzonder agrarischo 
hervormingen van dat dool van het 
P. Alamsche grondgebied to leiden, waarbij hem 
zoodanigo macht word toogokond, dat do regent van 
Adikarta slecbts politiehoofd blecf. Wecr aan het hof 
in de stad geplaatst zijnde, werd hij spoedig de 
rechtorhand van zyn vader, omdat do 
kroonprotendent — Notodirodjo's oudero broedcr — 
ziekelijk was. Na den dood van Pakoo Alam V, en 
tijdons de rogccring van don ziekc- lijkcn P. A. VI, 
dio reeds in 1902 stierf, was feitclijk Notodirodjo do 
bostuurdor van do Pakoo Alaman. Daarna werd als 
wd. hoofd van het Pakoo Alamscho Huis benoemd do 
oudsto pa- ngdran (S&sr&ningrat), doch toen deze 
zich later torugtrok, kwam N. weer aan het hoofd tc 
staan, nu officiecl als prins-regent en tevons als voogd 
van den jeugdigen kroonprotendent. Bij dions 
vorheffing tot Pakoe Alam VII word Notodirodjo van 
Kapitein bevorderd tot Majoor b. d. Gen. Slaf. 
Pangdran AriS. Notodirodjo was vorder Htichter on 
voorzilter van de Vereeniging voor Hollundsch-
Inlandsch ondorwijs op noutralen grondslag, evonals 
van het Javaanscho Stuclie- fonds „Darmoworon, 
voorzittor van hot hoofd- bewtuur van „Boodi 
Oetomon, bostuurslid van verschillende 
vereonigingon, terwijl zijn naam in <1 o 
Vrijinetsolaarsbeweging ccn goedon klank had. 
Vormcld mag worden, dat hij in 1886, samen mot 
Controlcur Rosomoicr, Javaanscho wetten bo work to 
on uitgaf. 

In do sociaal-politieko beweging was Notodirodjo 
reeds in 1906 met Waidin Socdira Hoc- sad a (zio 
aldaar) werkzaam, toen deze pogingen deed oen 
Javaansch-nationaal Studicfonds op to rich ton, 
wclko pogingon medo leidden tot de oprichting van 
„Bocdi Ootomo" (zio aldaar). hi 1912 word 
Notodirodjo tot voorzitter van hot hoofdbestuur dier 
verconiging gokozon, in wolko functio hij zich deed 
konnon als eon tactvol vereenigingslcidcr, dio vooral 
do intellectu- oolo oiitwikkcling dor inlandscho bo 
volkin g op liot oog had. In 191.4 was hij door ziokto 
ge- noodzuakt af to tredon. 

Dat Notodirodjo eon voorstandor dor intellect 
ueole ontwikkeling was, blook o. a. daaruit, 

da>t hij oon drictal zijner broedors, o. w. don regent van Ponorogo 
(don ex-controlour) R. M. A. Koesoemo Joedo, en vijf zijner zoons, 
van wio Pen rood a arts, naar Nederland heeft ge- zonden voor 
verdero universitairo vorming. Rad4n Adjeng Karlinah, de eersto 
Javaanscho onderwijzeres met Europcescho akte, is een van 
Notodirodjo's dochters. (Zie verder ,,Ned. Indie, Oud en Nieuw”, 
Afl. 3 Jg. I, ,.P. A. Noto- dirodjo en zijn aandeel in de opleving van 
het Javaanscho Vblk,> door S. Surya Ningrat). 

NTOEAN-NTOEANGI. Zio MUZIEK EN MU- 
ZIEKINSTRUMENTEN. 

NUMMULIETEN, zic RHIZOPODA. 
NYCTANTHES ARBOR TRISTIS L. fam. Olea- ceae. Srigading 

(JAV). Heester of Iago boom, uit Britsch-Indie, in tropischo streken 
gokweekt om de welriekende bloemen. De bladeren en de bloemen 
worden als daoen karangan gebruikt om do menstruatie to 
bovorderen. Zo wordon op de pasars to koop aangeboden en ook ? 
tegen / 
onkelo kwalen aangewend./匕 / 尤. 

NYMPHAEA. fam. Nymphaeaceae.^ Toen- x djoeng (MAL., JAV., 
SOEND.). Waterplanten, mot dry vendo bladoren en bloemen. 
Verschillendo soorten komcn in Ned.-Indie in het wild of 
gekweekt voor. Zio LOTUS. 

NYSSA JAVANICA Wang. fam. Nyssaceae. Hiroong (SOEND.); 
Woeroe gading (JAV.). Zeer groote boom tot 50 M. hoog, in het 
Westen van den Archipol voorkoniend. Hot hout, dat in dp 
bergstrekon van Java soms in groote afmetin： gen to krijgen is, 
wordt wol gebruikt als bouw- hout. Do zuro vruchten worden 
gegeten. 

NIJVERHEID. In de tijden der primitievo Inlandscho 
samenleving was er van eigenlijko ind ustrio weinig sprake. Do 
kleino land bouwer was zijn eigen bouwmeester, zijn eigen timmor- 
man, wagenmaker onz., zijn vrouw spon, weefde en batikte. 

In do groote centra in do omgeving van de voraten alleen kendo 
mon lieden, die afzonder- lijk ambachton booefenden on het waren 
de vor- ston,dic sommige dier ambachten in bcscherming naincn, 
aanmoedigden on tot hoogero ontwikkeling braehten. Zoo kwam de 
metaalbewer- king, inzondorheid het smeden van krisson en hot 
vervaardigen van gongs, gambangs en konangs 
(muzickinstrumenten), do lederbeworking vooral het uitslaan en 
verven van wajang- (schaduw- spel) poppen, cn do batikkerij tot 
hoogen bloei. 

Ook ontwikkelde zich cveneons ondcr den in- vloed van vorston 
on grooten» als er in zokere landstrokcn de omstaudigheden gunstig 
waron, industricen als vlcchtorijen, snijwerk, potten- bakkerij o. a. 
Industrieen ontstonden niot uit economisch besef of uit drang naar 
vorbetering van cconomischen tocstand, doch waron go- volgen van 
de begeerte naar wceldo van vorston en grooten. En ook do kleino 
land bouwer vor- langdo naar eenige luxo bij zijn huis, moubelon, 
gercedschap cn klcoren en kwam daardoor wol tot tijdelyko 
bcoofening van een of andoro Industrie, vooral tot snijwerk on 
batikkuns机 Daar, waar gchcele kanxpongs smeedwerk levo- ren, 
gongs gieten, katoen batikken, uitsluitend ton behoevo van den vorst 
en zijn talryko familie- leden, daar waar do landbouwor zijn 
plooghout> zijn vrachtkar, zyn rijstmesjo e. d. gereedschap- pen met 
snijwerk versiert, daai* kcut men geon industric, zooals do 
Westerscho wewld dio heeft. 
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Door het binnondringen van Europoescho 
Industrie, door de verandering van politioko 
omstandigheden dor vorsten en hoofden, door de 
geheelo omkcor in economischon toestand, o. a. de 
verandering van producten- in gcldhuis- houding, 
kreeg do industrio hior langzamor- hand een and ere 
beteekenis en kwam liior en daar reeds 
noodzakolykheid van beocfcncn van een of ander 
ambacht, on vorloor do nijver- heid veel van haar 
oorspronkelijk karakter. Een govolg daarvan was, dat 
volo ftmbachten zooals wapensmederij, houtsnijkunst 
on dor- gelijke z. g. kunstn酋 verheid, achteruit gin 
gen en dreigdon to verdwijnen. Een ander gevolg was, 
dat een dcel der Inlandscho ambachtslio- den in dienst 
kwam bij de zich steeds uitbroiden- de Europeosche 
industrio. Waar do inlandscho Industrie, door 
noodzaak gedreven, nicer uit- breiding kreeg en een 
belangrijke bron van in- komston had kunnen worden, 
zag mon editor over het algemeen weinig 
econoniischen voor- uitgang, doordat do moor 
intollectueol ontwik- kelde, meer energioke en meer 
kapitaalkrachtige vreemdelingen gebruik konden 
maken van hun overwicht op den zorgeloozcn en 
economisch zwakken Inlander. De Inlandsche 
ambachts- lieden, dio terccht kwamcn op do 
Staatswork- plaatsen of particuliero fabriekon waren 
econo- misch heel wat beter af, zo leordcn hun 
ambacht betor verstaan on verwierven zich oen 
inkomen, hetwelk dat van den landbouwcr en den 
desa- ambachtsman verro overtrof. 

De ontwikkeling dor industrietoestandcn en de 
minder gunstige economische gevolgen in vele 
streken ontgingen de opmerkzaamhoid der Regeering 
niot (zio onder FABRIEKENOR- DONNANTIE) en 
onderzoekingen omtront do toestanden werden gelast, 
rapporton uitgobracht en middelen tot verbetoring 
beraamd. Sommigo voorlichters 
derRegeeringvostigdon hun aandacht vooral op de 
steeds meer en meor verdwijnendo kunstnij verheid, 
en in hun artistiek verlangcn het verdwijnend schoon 
te redden, poogden ze, trots de politieko en 
economischo verandoringon, de houtsnijkunst, de 
kunstsmedory o. a. steun te versehaffen, uit hun vorval 
op to heffen on to ontwikkelen. 

Hoe schoon dergelijke pogingen uit artistiek 
oogpunt ook waron, economisch zal hot voJk er 
weinig door gebaat worden. Groote markten van 
Oost-Indisch houtsnijwerk, batikkunst e. d. zullen er 
wel nooit komen en dus zullen genoom- de pogingen 
hot volk geon geld in den buidol brengen. En aan dat 
laatste heeft de bovolking behoefte. Bij do zich steeds 
vormeerderondo be volkin g, bij de vermindering van 
gelcgen- heid tot ontginning, bij do meerdero 
ontwikko- ling der levensbehoofton heeft do 
Inlandscho bovolking, naast den landbouw, eon 
blooiendo industrio noodig. Naast do behoefto aan 
hulp op landbouwkundig terrein is er dio op indus- 
trieel gebied. Dio hulp zal dan moeten boat aan in het 
doon worden van een industrio, welke een deel van 
hot volk oen goedo bron van inkomsten verschaft. 

Op industrieel gebied kent Indio al volo bo- 
hoeften; do reeds genoemde Staatswerkplaatson en 
particuliore fabrieken kunnen naast oen aantal 
“koelies", tai van goede ambachtslicden go- bruiken. 
In een deel dezer behoefto wordt tot nu nog voorzion 
door vreemdo, Euro- 

peeBche on Chineescho workkrachton. Vordor 
vraagt do Europoescho zoowol als do Inlandscho 
samenleving naar tai van industrio-producton: 
moubelon, ijzorwaron, klocderon onz. Voor con 
groot deol moot daarin voorzion wordon door invoor 
uit Britsch-Indic, Japan on Europa ； voor eon ander 
deol wordt erin voorzion door vreomde, 
hoofdzakclijk Chineescho ambachtsliedon on slechts 
voor eon zeer kloin deel door Inlandscho. Hoowol 
hot wellicht voor velo ingevoordo arti- kelon 
economischor zal zijn, zo to blijvon botrok- ken van 
andoren, zijn or ook on dor, dio evon- goed in Indie 
vorvaardigd konden wordon on dio ta] van 
Inlandsche handon work on loon zou- don kunnon 
vorschaffen. Zoo zal er naast don Chinecschon 
workman,'dio hior ccnmaal gevestigd is, bij do zich 
steeds vormoerderendo behoefte, nog plaats genoeg 
zijn voor bekwamo Inlandsche ambachtsliedon. 
Bovondion oischt do bowerkin g van ijzor on hout 
ton behoevo van huizenbouw en land bouw moor 
zorg dan op velo plaatson tot op hedon or aan bestecd 
wordt. 

De Inlandscho nijvorheid is groot end eels 
huisnijverheid. Als de voornaamsto categorieen van 
beoofenaars dior nij verhoid zijn te noomen: 
metaalbewerkers, (goud- en zilversmcden, kopor- on 
ijzersmcden, blikslagcrs), houtbewerkers (tim- 
merlieden, houtBnijdors, moubelmakors, wagon on 
karronmakors, scheepsmakers), batikstors, 
kleermakers, leerlooiors, 】cdcrbcwcrkcrs, hoorn- 
boworkers, metselaars, eteenhouwers, kalkbran- 
ders, bereidera van landbouwproducten, als 
klappersuiker enz. 

De Europeeacho nijvorhoid heeft zich in do 
)aatsto jaren buitongewoon snol ontwikkeld en 
wordt, zooals uit het hier volgond overzicht kan 
blijken, van mocr on meer beteekonia voor do 
kolonio. Wat de land bouwnij verheid betreft, kan 
vohtaan wordon met te verwijzen naar do betreffonde 
producten. 

Dat het strevon, om door middcl van eigen 
Industrieen zich meer en nieor onafhankclijk to 
maken van het buitonland, ook bij do Ro- geering alle 
mogelijkc stoun vindt, behoeft nau- wolijks to 
worden vormeld. 

Omtront hot aantal particuliero nijverhoiclH- 
ondernomingon in Ncdcriandsch-Indie, waaraun op 
1 Juni 1914 vijf of meer arbeiders vorbondon waren, 
wordt in do hierachtcr vol gon do lubol oen overzicht 
gogovon. 

Particulioro 
Nijvoi'heidH-ondernejningon 

Java 
cn 

Ma_ 
docra 

Bui- 
ten 

bezit- 
tingen 

1 o- 
taal 

Arakstokorijcn  .....................  JO 9 )9 
Batikkerijon  .............................  1019 

 _  10J9 
Biorbrou werijon  ......................  ] 

 _  \ 
Blikfabrioken  ..............   ..   .  6 3 9 
Boekbindorijon ......................... 47 24 7】 
Broodbakkerijon  ......................  J 68 73 241 
Cassaveincelfabrickcn .............  61 J 62 
Cemontfabrieken  ..............  8 5 ]3 
Cementtegelfabrieken  ........  25 3 28 
(Jomentsteenfabrioken .... 3 1 4 
Consorvenfabriekcn ............  1  ] 
Constructiowerkplaatson .... 32 7 39 
Diamantslijperijeii ............  .  2 G 8 
Drukkcrijen  ..............................  78 28 106 
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Particuliere Nijverheids 
ondornemingon. 

Java 
cn . 
Ma- 
loera 

Buiten 
bezit- 
ingen 

To- 
taal 

u Aardolieproducton .. 3 3 6 
? fl batikwas .............................  1 — 1 
a > pbarmacoutischo- | 7 1 8 
号 u producten | 
苫 q vette olien, als Idap- | 42 11 53 
£ porolie, enz. | 
Gasfabrieken  ............................  7 3 10 
Houtzagerijen  ...........................  24 155 179 
Huidendrogorycn ......................  34 13 47 
Kalkbranderijen  ........................  159 19 178 
Kalk-, zand-, steonfabriokon . 12 1 13 
Koffiebranderijen  .....................  17 2 19 
Leerlooierijen  ...........................  9 1 10 
Li mon adef abriekon ................  59 31 90 
Machincfabriekon  ....................  10 2 12 
Margarine-boterfabrieken .... 1 — 1 
Marmerslijperijen ......................  13 1 14 
Kunstmestfabriekcn  ..................  1 — 1 
Metaalgietcrijen  .......................  18 2 20 
Mincraalwatcrfabrieken ............  60 8 68 
Mcubelfabrieken  ......................  245 47 292 
Panncnbakkerijcn  .....................  197 51 248 
Papier en cartonfabricken .... 2  2 
Pottenbakkerijcn........................  20 20 
Reparatie werkplaatsen .............  86 36 122 
Rijstpellcrijcn ............................. 212 8 220 
Kijtuigfabricken  ........................ 50 1

1 
61 

Steen bakkerijen .........................  227 103 330 
Smedorijcn .................................  199 6

2 
261 

Scheepswervon .......................... 26 1

0 
36 

Spiritusfabrieken .......................  4 — 4 
Sigaren cn (of) sigarettenfa- (voornl. 
werkplaatsen.waar de Javaanschc z.g. 
strootjes bcrcid en gemaakt worden) ...  .... 

 .......................................................  
105 

 
105 

Schoenniakerijon  ......................  81 8

5 
166 

Touwslagcrijen ...........................  6 1 7 
Vuurwerkfabricken  ..................  41 — 44 
Vlechtindustric  .........................  27 — 27 
IJsfabrickcn ...............................  37 27 64 
Zccpfabrickcn  ..........................  40 1 41 
Zwavelzuurfabrieken  ................  1 一 1 

tero schaal wordt do trasfabricatie uitgeoefend in do 
nabijheid van don Mooriah (zio aldaar). 

Do fabricatio van ccraentsteon, cementte- gels, 
kalkzandsteon en imitatio-marmor heeft ook op Java 
haro intredo gedaan cn het aantal bedrijven, dat zich 
met do fabricatio biervan bezighoudt,is belangrijk to 
noemcn. Zio overigens BOUWMATERIALEN 
(INDISCHE). 

De chemische induslrie, mot uitzondering van do 
rcusachtige petrolcum-industrie, is in Nedor- 
landsch-Indie nog in haro kindschheid. Tot do 
voornaamsto chemischo industrieen zyn te re- kencn 
do zeepfabrieken, waarvan een belangrijk aantal 
onder Chineesclio en Inlandsche leiding staan, de 
gasfabricatie (or bevinden zich steon- 
kolengasfabrieken te Batavia, Buitenzorg, Che- 
ribon, Semarang en Soerabaja), de acetyleen- en 
zuurstoffabricatie, zwavclzuurfabricatio. 

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

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

Do oliefdbricatie (katjang tanah, djarak- pitten, 
kad§16, widjen, kapokpitten, klapper), vooral die 
van klapperolie, heeft zich snel ont- wikkold, en 
zoowel op Java, als op de Buiten bezittingen 
bevinden zich groote inrichtingen, die zich speciaal 
opdit bedrijf hobbon toegelegd. Men vindt thane 
(1917) op Java 20 moderne oliefabrieken met 
hydraulische person (zie No. 4 Meded. Commissio 
Fabrieksnijverheid in N. I. Over de plantaardigo 
olie-industrie door B. Streefland). 

Ook de scheepsbouw breidt zich meer en meer 
uit, maar bopaalt zich, bohalve op het Marine- 
otablissement to Soerabaja, tot de conatructie van 
houton en ijzeren prauwon en motorbooten on 
kloine zoilschopen. 

Een Industrie, die zich vooral in de laatste 

Omtrcnt do voornaamsto takkcn van in- duKtric 
kunnon de voJgcndo bijzonderhcdon wordcn 
jnedcgedeold: 

Jiomvmaterialen. Bakstconcn on dakpannon 
wordeu bijna ovcral op Java on in velo streken van 
de Buitcnbczittingcn vcrvaardigd. Het bedrijf is 
gchccl in handon van Inlanders; be- langrijko centra 
bevindon zich o. a. in do resident ies .lial avia 
(TangCrang, Krawang), K6doo (K a rang An j6r), 
Pasoeroean (Malang), onz. 

(Jok het nan tai k a 1 k b ran d c r ij on is vrij 
belang- rijk en broidt zich vooildurond uit. Tot do 
grooto afncjncr« behooren uitvoorders van 
bouwwerkon on do suikerfabriokon. Sedert begin 
)912 bezit NedcrlandHch-lndie eon nuar do cischon 
des tijds ingcrichto portlandccmcntfabrick bij Inda- 
nxnig in do nabijheid van Pad an g, rcsidontio 
Sumatra's Westkust, welko ccmont van zcor goede 
kwalitcit Jo vert. 

jaren meer on meer ontwikkeld hoeft, is die van 
veevoeder, waarvan ook belangryko hoeveel- hedon 
geexporteord worden. 

Tot do industrieen, die voedings- en genot- 
middolon levoren en dio over den geheelon Archi- 
pel vorsproicl worden aangetroffon, behooren de 
brood bakkeryen, tapiocafabrieken (zie onder 
TAPIOCAMEEL), koffiobrandorijen, fabriekon 
van verduurzaamdo le vens middelen,lixnonade- en 
kunstmincraalwater-fabrieken, sigaron- en siga- 
retton-fabrieken, papiorfabrioken, spiritusfabrie- 
ken on ijsfabriokon. 

Tot ondorzook van do mogclykheid tot hot in hot 
lovon roopon van niouwe takkon van 
fabrioksnijvorheid in Ned.-Indie, voornamelijk tor 
vorworking van in Indie aanwezige grond- stoffon 
on tot hot geven van raad nopons maat- 
rogolon tcr bovordering van de totstandkoming 
van niouwo nyvorhoidsondornoniingen van bo- / 卜 
doeldcn aard is bij Gouv. Bcsl. van 14 Sept. 1915.』,. 
No. 11 cono biizondcro commissio in ge st old.，/ 

 -------------- 
 -------------------- 
 -------------------- Zie • :/ 
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Tras wordt op mcordero plaatson van Java 
gevonden on geexploitcord. Op eonigszins groo- 

Hi  
 

MAATSCHAPP1JEN on KOLONIAAL-MU- 
SEUM. 
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50 OA-OA—OBI OF OMBLEILANDEN. 

o. 

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

OBA. Tidoreesch Sultansdomoiw op de Wost- 
kust van Midden - Halmah6i'a, van Dodinga 
gescheiden door de Kajasa. Do kleino kampong ligt 
aan het strand, (zie HALMAH^RA, Deol H biz. 8).4 
V 

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

OBAD. Een rivier mondende op do Z.O.-kust 
van Nieuw-Guinea, ten W. van MeraukS. Op do 
kaarten wordt zij ten onrcchte ,,Koemb§'' ge- naamd 
naar de kampong van dien naam aan den mond der 
rivier. Een linker zijrivier is de SakoerrS. De oevers 
zijn vrij dicht bevolkt; de kampongs met hunne 
groote huizen maken cen welvarenden indruk. Do 
voomaamste kampongs zijn: Sarore, Tomboci, 
Djamboe en KoembS. Groote sagoe- en 
klapperaanplantingen worden langs de oevers 
aangetroffen. A ' 

OBAT KAPOEKOEL (MAL.包 Zie CURANGA. 
OBAT PAP它DA (of Koelit pap6da) (MAL. 

MOL.). De dikke schors van Weinmannia sundana Bl. 
(fam. Cunoniaceae), een boom van Ambon on do 
Molukken. Ze wordt in Ambon go regeld ge- bruikt bij 
het koken van de papdda. Deze krijgt daardoor een 
fraaie roodo klour, en 00k de smaak wordt verbeterd. 
De bast wordt gedroogd on in bundelt-jes bewaard. 

OBAT SAGOEER (MAL. MOL.). Zie ARENGA 
SACCHARIFERA. 

OBAT SfiRIAWAN (MAL.). Een in Indiii vaak 
met goed gevolg aangewendkruidcnmengseltegen 
buikziekten en spruvv, vooral bij de Indo-European en 
in eere, en als “Species antiaphthoss" 00k in de 
apotheken voorhanden. Er zijn ver- schillende 
recepten voor dit middel, dat veelal door Indisehe 
dames als special!teit wordt ver- kocht. 
Hoofdbestanddeelen zijn： de glycyrrlii- zine-
houdende blaadjes van saga (Abrus), de cumarine-
houdende bast van poelasari (Alyxia) en de tannine-
houdende bladen en bast van sfiriawan (Symplocos). 
Een goed voorschrift is: daoen saga, d. sSmboeng, d. 
pSgagang (kaki koeda), d. m&niran, d. sSriawan, d. 
atjaran, kajoe manis, ad as en poelasari, alles fijn 
gesneden en gemengd. Bij den patient bereidt mon 
daaruit telkens het afkooksel voor 66n dag. 

Zie voor deze medieijn： Dr. C L. v. d. Burg's 
monographic over Indischo spruw, in Gen. Tijdschr. 
v. Ned..Ind. XXI (1881), bl. 69. 

OBI of OMBI-EILANDEN. Eilandongroep ge- 
legen tusschen ongeveer 1° 20z en 1° 45' Z. B. en 127° 
20' en 128° 15' O.L. bohoorende tot do onderafdeeling 
Batjan van do gelijknamige af- deeling der residentio 
Ternate. Zij bestaat uk het groote eiland Ombi-ra, of 
Obi Besar do klei- nere Salile of Ombi (Obi) Bisa, 
Tapat, Ombi (Obi) latoe, Gcmoeinoe en Toebalai en 
een menigte zeer kleine. Met uitzondering van Ombi-
ra en Ge- moemoe zijn al dezo eilanden on bewoond. 
Ombi- 

ra strekt zich pcervormig van West naar Oost uit met 
hot smalsto gedeelto aan do Oostzijde. Ruim vier-
vijfde van het eiland, van het Weston afgerekond, 
vormt een massief, met zwaar bosch begroeid 
borgland, mot vele toppen van 1000— 1200 M. 
hoogto, wclke allo den kenniorkonden vulkaanvorm 
missen. Jong- vulkanischo ver- schijnsolen zijn op de 
Obi-groep nooit waarge- nomen. Het Oostclijke deel 
is laag en vlak, langa do kust nioerassig en met 
rizophoren bedekt. Ook langs de andcre kuston ligt 
raeest eon vrij breedo strand zoom, slechts op enkelo 
plaatsen komt het gebergto tot vlak aan zee, o.a. aan 
do West- en Noordwest-kust. Het eiland is rijk aan 
riviertjes, dio allo onbevaarbaar en in den drogen 
moesson door zandbanken versperd zijn. Op do 
Westkust oven benoorden het eilandjo Mala- Mala, 
waar het gebergto tot vlak aan zoo rcikt, ligt op 
ongeveer 150 M. hoogto en nog geon kilometer van 
de zoo af eon zoetwatermeer, door een borgrug van 
het strand gescheiden. Het heeft een onregelmatigen 
ovaalvorm met een. lengteas N—Z.. van 士 5 K.M. 
en een breedto van 土 2 K.M. In het Noorden wordt 
het door een waterval gevoed ； do uitwatering is in 
het Zuidon. Van Juni tot September zijn de Oost- en 
Zuidkusten door hoogc zee (in moeielijk te nade- ren, 
terwijl de Westkust van December tot Maart 
gevaarlijk is. Daar de Noordcnwind door HaJma- hera 
on Batjan go broken wordt, verlecnt de straat tusschen 
Salilo en Tapat het gcheelo jaar door een veiJigcn 
toegang tot de Noord kusE van Ombi-ra. Tengcvolge 
van de vochtighoid der atmosfeer zijn de Obi-
eilanden dikwijls in nevelen gehuld. 

De fauna wordt er vertogenwoordigd door 
zwijnen, slangen, de koesoc (buideldier), soorten 
vogels, w.o. kakatoes (behalvo de wittc), do ook op 
Batjan voorkomondo paradijsvogel (Semeioplera 
Wallacei) on do loophocndcr. Do wateren, dio de 
oilanden omspoelon, zijn zeer vischrijk, doch 
onveiJig door haaion on kroko- dillcn. Bij 
vorschillondo kleinoro eiJanden wordt een minder 
soort paarhnoorschelp gc von den. Op do riffen oxn 
Gemoemoc vungt men tri pang. In de wateren van Obi 
en Batjan vertooncn zich veelvuldig potvisseben, 
waarop echtor geon jacht gemaakt wordt. De 
bosschcn zijn rijk aan goed timmerhout, bamboo, 
gomboomen, sagoepahnon, rotan on andere 
boschproduktcn. 

Vasto nederzottingen worden alleon aangetroffen 
aan do monding dor onbeduidendo Lai- woei-rivior 
op do Noordkust en to Akolaino op do Zuidwestkust, 
alsmede op het eilandjo Ge- moomoo, naar mon zogt, 
overblijfsolen van do boruchto zooroovorw, dio 
eortijds do wateren en kusten van Batjan onveilig 
maakten. Than« zijn do bowoners rustigo visschers 
on damar-ha- lers, dio geregeld do hoofdolijko 
belasting aan den controlour to Batjan voldocn. Aan 
do nion- dingon van velo rivieron zijn kleino 
tijdclijko nedorzottingen van Galelaroezon, 
Toboloreczcn en Batjanners. Zij komen daar tot 
inzanioJing van daxnar en and ere gommcn, waaraan 
lict land zeer ryk is. Do concessionarosso van West 
Obi, de Obi gom copal Mij., to Laiwoei goves- 
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tigd, koopt dio wed or van hon op. Do pachtschat 
door dozo Mij scdcrt cen lien tai jaron beta aid is het 
cenigo voordecl door hot Gouvornoment tot nog toe 
van dezo bozitting vorkrogon, waar to- gonovor staat 
dat ook nooit iets uitgogevon is om dezo oilandon 
productiof to makon. 

Do Obi-groop, in 1679 door do Oompagnio voor 
eono jaarlijkscho vergoeding van 420 roalon van 
Batjan gopacht, werd bij acto dd. 9 Mei 1682 voor 
700 rijksdaaldors inedns door Al wad in II, sultan 
van Batjan aan do O.I. Comp, in volion oigondom 
afgostaan. Ten ovcrvloedo werden do eilandon in 
1876 bij publicatie tot staatsdo- mein vorklaard. Allo 
vasto bewoners zijn daar- door gouvomements-
onderdanon. Of do Obi- eilandon tijdens de 
overdracht bevolkt waren, weten wij niet. Wei wordt 
door Valentijn vor- meld dat Obi in 1322 een koning 
had, dio even- wel door do andero koningen niot als 
zoodanig erkend word. Het eenige overblijfsol van 
eono occupatio in Comp&gnie's tijd is do ruino van 
het blokhuis de Bril of den Briol, door don inlander 
Lodji genoomd, aan de Westkust van Oinbi-ra. In 
1672 van hout opgelrokken, had het oorspronkolijk 
eene bozetting van 24 man, dio togen don 
smokkclhandel in nagolon to waken had. In 1677 
vervangon door oon steenen gebouwtje, bohield het 
slechts 7 man. In 1683 word de post opgehevon. 

Literatuur: H. D. Levyssohn Norman, Medc- 
doelingen betreffendo de Obi eilandon. T.A.G. 
Recks 2, (1885), IV, p. 33 j'J. Stormor, Schets der 
Obi-oilandcn. T. Bat. Gen： XXXII, 1889, p. 620; 
R. D. N. Verbeok. Jaarboek Mijnwczen 1908, p. 114 
(mot opgaaf van verdere litoratuur, biz. 117). 

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

Aan A. von Humboldt, dio door zijn krachtigcn 
wetcnschappclijken invloed do oprichting van 
groottichc mcteorologisch-magnetisclio obsorva- 
toria in Engeland cn do Engelscho kolonien, alsmede 
con uitgebreid net van waarnemings- stationfi in 
Rusland en Duitschland wist tot stand to brengen, 
dankt ook het Obscrvatorium tc JJatavia zijn 
ontstaan. Dezo boroemde natuur- ondcrzockcr 
maakte den, in 1856 op zijn doorroia naar Indie, 
tijdclijk to Borlijn vcctoovonden Guuv.-Gcru Ch. F. 
Pahud opmerkzaam op hot wcnschclijko van do 
oprichting van een magn.- jnct. obKorvatorium in 
den Ned.-Ind. Archipel. Dit gaf aanlciding tot het 
inwinnen door don Min. v. Koi. van het ad vics van 
den hooglcoraar Buy« Ballot, dirccteur van het Kon. 
Ned. Mctcorol. Instituut to Utrecht. Dezo, 
instemmon- cle met do dcnkbeclden van Von 
Humboldt, ont- wierp een plan beoogendc: 1°. de 
oprichting van ecu niagn.-meteor, observatorium to 
Batavia; 2°. die van stations der tweode ordo 
voorgelijk* soortige waarncmingcn in don gehcelen 
Archipol; 3°. ecn niagnetische opnoining van den 
Archipel; 4°. do opzcnding van allo waarnemingen 
ter be working naar Utrecht, (Gelukkig voor de 
wotonsohap is dit laatste punt niminor tot vor- 
wezcnlijking gekomen). Tcvcns werd door hem Dr. 
P. A. Bergs ma aanbovolon om mot de uit- vocring 
dicr denkbeelclon belast to wo rd on. Nadat do 
Minister nog den 2d on Maart 1858 con gunstig ad 
vies van do Kon. Ak. v. Wctonschap- pon to 
Amsterdam verkregon had, on do Hoor 

Bergsma, na volbrachto studio to Delft, bij Kon. 
Besl. vnn 7 Aug. 1858 tot ambtenaar'2o klasse voor 
den Indischon dienst was aangosteld, volgde in 1859 
diona bonooming tot ingenieur van den 
geographischcn dienst belast met do to vorrichton 
magn.-meteor, waarnemingen. Zijnc wcrkzaamheid 
bcpaaldo zich voorloopig tot do studio der genoemdc 
wctonschappen, waarondor het bezoeken van de 
magn.-meteor, observatoria in Europa, en het 
aankoopen van do voor Batavia noodigo 
instrumenten. 

Bergs ma ontscheepte in den aan vang van 1862 
te Batavia. Het block weldra, dat in Nederland de 
kosten voor het observatorium veel te laag geraamd 
waren, zoodat het door Bergsma ontworpen 
volledigo plan door de Regeering in Ned.-Indie word 
afgekeurd. Daarop werd de vraag gestcld of een 
kleinere, minder kostbaro inrichting voor ecn 
observatorium van de 2© ordc, waar slechts dricmaal 
daags zou worden waargenomen, niet voldoende zou 
zijn. Zeer terecht was Bergsma daartegen, wijl een 
der- gelijko inrichting voor het aardmagnetisme van 
geen waardo en voor do meteorologie slechts van 
zeer beperkt nut zou zijn, doch begrgpende, dat de 
Rogeering voorloopig niet zou toegeven, 
vergenoegde hij zich ton slotto met een tydelijk. 
observatorium. In 1863 betrok Bergsma een groot 
huis met ruim erf in do wijk Parapattan te 
Weltevreden en begon 1 Jan. 1864 met de dage- 
lijksche meting van den regenval. Den Isten Jan. 
1866 werd in den aan de Tjiliwoeng grenzen- den 
tuin van dit gehuurde huis met uurwaar- nemingon 
der metoorologischc elomonten een aanvang 
gomaakt. Bergsma werd hierin bijge- staan door een 
zevental door hem- opgeleido Javaansche 
assistonten. Dcze reeks van uur- lijkscho 
waarnemingen en aflezingen wordt nog steeds 
onafbrokon voortgezet. Eerst- in 1873, nagenoeg 12 
jaar na Bcrgsma's aankomst, werden do fond sen 
voor een te bouwen observatorium toegestaan. In 
1875*werd op het reeds in gebruik zijnde erf, dat 
inmiddcls door het Gouvt. was aangekocht, met hot 
bouwen begonnen. In dat jaar werd ook Bergsma, tot 
nu too Ingenieur voor den Geographischcn Dienst, 
bonoemd tot directcur van hot Magnetisch en 
MeteorolO' gisch Observatorium; oerst in 1899 werd 
aan het Observatorium hot praedicaat “Konink 町 k" 
verleend. In 1874 werd aan Bergsma een reke- naar 
toegovoegd en van 1874—77 de luit. t/z. Backer 
Ovorbeek als tydelijk onderdirccteur. Dcze laatsto 
word in 1877 door Dr. J. P. van der Stok met vasto 
aanstelling opgevolgd. In het voorjftftr van 1882 
ging Bergsma, na een ruim twintigjarig vorblijf in 
Indie, met verlof naar Europa; op zyno rois daarheen 
overleed hij 1 Moi 1882 x). In Juni 1882 moest do 
rekenaar wegens ziokte hot werk staken en op het 
laatst van hetzolfdo jaar was Van der Stok, die 
Bergs- ma als directour was opgovolgd, verplicht tot 
horstel van gezondheid oon bergklimaat op te 
zooken. Do luit. t/z 2o kl. J. J. Poortman werd toen 
tijdelyk belast mot het gaando houden van do 
metoorologischo waarnemingen en in Februari 

i) Zio over do oprichting van het magn.. mot. 
observatorium: Lovcnsschets van Dr. Bergsma 
door J. A. C. Oudomans, Nat. Tijdschrift v. N. I. 
DI. XLV (1886) en Jaarb. K. Ak. v. Wot. Amst. 
1882. 
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1883 werd een nieuwe rokonaar benocnid. Do di- 
recteur, na eenige maanden teruggokcerd zijnde, zag 
zich in October vorplicht met spoed-cer- tificaat naar 
Europa to vertrokkcn. In hetzelfdo jaar 1882 wcrd het 
obsorvatorium goheel los- gemaakt van den 
geographischon dienst on ressorteerdo sedert dien tijd 
rochtstrceks ondor het Dep. der Marino. In Juli 1884 
kwam Dr. 8. Figec als onderdirecteur uit en nam de 
leiding waar tot eindo November 1885 ,toen Van der 
Stok hersteld uit Europa tcrugkeerdo; do tijdo- lijke 
tegenspoed was toen ten eindc; een nieuw tijdperk 
van bloei bogon. Van dor Stok be- kleedde het 
directcurschap tot 1899, toen hij begin Mei naar 
Europa torugkcorde en opgo- volgd word door den 
onderdirecteur Dr. S. Figee, dio van verlof 
terugkwam uit Europa, waarheen hij een jaar tevoron 
was vertrokken. Het onderdirecteurschap werd toen 
waargc- nomen door 口队、'?. van Bemmelen, 
.daartoe in Juni 1898 uitgezbnden^ In Mei 1905 
keerde Figee met ziekteverlof naar Europa en tot eind 
Augustus 1908 werd het directeurschap door Van 
Bern melon en het onderdirectcur- schap door don 
gopensionneerden luitenant ter zee 2e kl. F. H. 
Slaverman waargenomen. Begin Sept. 1908 werd de 
eerste tot directeur benoemd on vertrok tegelijk met 
verlof we gens lang- durigen dienst naar Europa. Hij 
werd tot eindo Ma art 1910 vervangen door den in 
Augustus 1908 uitgezonden Dr. 0. Braak, tcrwijl 
Staver- man het onderdirecteurschap bleef 
waarnemen. Deze laatste bleef daarna ter beschikking 
van den directeur op het Observatorium wcrkzaam. 
Terwijl al in 1904 een tweede rekcnaarsplaats was 
ingesteld on reeds sinds lang het aantal Javaansche 
assistenten tot cen twaalftal was vermeerderd, werd 
in 1909 het person eel met tijdelijke krachten 
uitgebreid ten diensto van het aangevangen 
onderzoek der hoogere lucht- lagen. Spoedig daarna, 
1 October ] 909, werd do luit. t/z 2do kl. A. E. 
Rambaldo ten behoove van dat onderzoek aan het 
Observatorium ge- detacheerd en bleef een jaar lang 
werkzaam. Nict lang na die periode van 
werkzaamheid, hierachter nader besch矽ven, viel hij 
als slacht- offer van zijn streven.- 一 

Tengevolge van voorsteJlen door den directeur 
tijdons zijn verlof in Europa gedaan om hot personeel 
en de middelen van het Observatorium belangrijk uit 
to breiden, om eindelijk eon net van secundaire 
meteorologischo stations over den Archipel te 
kunnen stiehten (zie hierachter), en ook het 
onderzoek der hoogore lucht- lagen met kracht te 
kunnen aanvatten, werd in 
1911 zulk een uitbreiding op do begrooting van 
1912 gebracht en aangenomen. 

Met 1 Jan. werd de formatie van liet Euro- peesch 
personeel gebracht op cen directeur, een 
onderdirecteur, twee wetenschappelijke 
medeworkers, een eerste en drie tweede reke- naars 
benevens klcrken； verder het inlandscho personeel 
op twee hoofdassistonten, twaalf assistenten en zes 
leerling-assistenten. 

In den aanvang van liet jaar 1912 word door het 
Gouvernement een afzonderlijk bed rag tocgc- staan 
ten eind。zoo veel mogelijk volledig, allo op Java 
verrichte regen waarne min gen te ver- zamelen on te 
bewerken, en ten diensto daarvan een aantal tijdelijke 
hulpkraehten to werk ge- steld. Om do blijven.de 
werkzaamheden, dio uit 

hot bijhouden van dit „rcgonarclnef zouden 
voortvlocion, to kunnen uibvoeron on ook den zecr 
vermeerdordon oinvung van den klimatologi- schen 
dionst hot hoofd to kunnon bieden, werd in 1913 
opnieuw eon pcrsoneelsuitbreidin g voor- gest.dd on 
toogestaan. Tcvons worden do titels van eorston 
rokenaar, tweodon rekenaar cn klcrk verandord. 
rcsp. in hoofdobservator, obscr- vator cn rekenaar. 

Dez。nieuwo formatie, 1 Jan. 1914 ingesteld, 
bestaat uit: directeur, onderdirecteur, 2 wet. mode 
workers, 1 hoofdobservator, 5 observatoren, 10 
rekenaars, 2 ini. hoofdassistonton, 18 ini. assistenten, 
13 ini. assistcnt-lccrlingcn. 

Is in het voronstaando de stichting en do ont- 
wikkeling van liet Observatorium, wat aangaat het 
personoelo element, geschetst, zoo zij hier- achter 
cen overziclit gegoven van het ontstaan der 
verschillendo waarncmingsrcekson door cn onder 
leiding van het Observatorium verricht, alsmede van. 
de publicatio der uitkomsten. 

Jileteorologische waarnemingen op het Observa-
torium verricht. Tijdcns de stichting van het 
Observatorium waron do zclfregistreerendo me- 
tedrologischc instrumenten nog geonszins op die 
trap van vol ma king, waarop zij thans staan, zoodat 
Bergsma het stelsel van uurlijkscho afle- zing door 
elkaar afwisselonde waarnemers in- voerde. Als 
waarnemers had hij eon zevental Javan on opgeleid, 
waarvan vijf elkaar om de zes uur in do waarneming 
opvolgdcn. Dit stelsel is zoo deugdelijk gobleken, 
dat het tot den huidi- gen dag onveranderd behouden 
is geblevon. 

Nad at do waarnemingen een d rictal jaren aan 
den gang waren, ging Bergsma tot cen publicatio in 
extenso over in het eerste dccl van Annalen in de 
Engolsche taal met den titel „Observations made at 
the jneteorological and magnetical Observatory at 
Batavia*\ Hij volgdo hierbij het model, waurin 
Sabino do uitkomsten der Engel- scho kolonialo 
Obsorvatoria had gepublicccrd. Ook in and ere din 
gen volgdo hij het Engolscho voorbeeld. Zoo liet hij 
op Zondag cn undcro Christel可ko feestdagen niot 
waarnomcn on ver- Jiet oorst na 10 jaren (1 Jan. 
1876) dit puritein- scho systeom. 

De waarnemingen werden begonnon met die van 
den barometer, den thcrnionietor met drogcii en dien 
met natten bo], don rogeinnoter on den windwijzer. 

Do thermometers waren in eon jaloozickooi 
onder een groote, naar Noord cn Zu id open loods in 
den tuin. van het Observatorium opgehangon en 
hierin is tot nu too geen vorandcring gebracht. 

Do rogen meter stond bo von op het dak van het 
hoofd go bo uw cn do zclfregiMlrecrendo wind- 
wijzer op het 30 M. hooge dak van het z.g.n. „Grooto 
Huis*' aan het AVaterlooplcin op ]400M. afstand 
van hot Observatorium.Na 1874 was deze laatsto 
voordurend in het ongcrccde, werd buiton gebruik 
gcstold cn in 1879 vervangen door een aneniogruaf 
van Bocklcy, dio op het dak van eon der 
Observatorium-gebouwcn goplaatst werd en die 
windriebting CJI unclhcid O])teekent. In 1903 werd 
naaBt dozen anemograaf nog een lichte, elcctrisch 
rogiatreerendo winclbnelhcids- inctcr opgestcld. 

In 1867 begon Bergsma ook met do aantccke- 
ning van onweders en aurdbevingen, dio hij, bo- 
halve in de annalen van het Observatorium, ovon- 
cens publiceerde in het Natuurkundig Tijdschrift 
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van N. I. Sodert 1879 wordt de rogenval gorcgis- 
streerd, ecrst door 66n, labor (1902) door twco 
pluviografen van verscliillond stelse]. 

In 18S0 word begonncn mot do uurlykscho 
schatting van den bewolkingsgraad. 

Registratie der atmospherische clectricitoit begon 
in 1886 on werd in 1903 gestaakt; bodem- 
temperaturen op vorschillende diepto waargo- 
nomen vingen in 1886 aan, maar moesten reeds na 
een jaar, door het breken der thermometers, gestaakt 
worden. AVaarnemingen van de zonne- straling mot 
een thermo motor, voorzion van con gezwarten bol 
in vacuo, worden in 1886 begon- nen en tot en met 
1903 voortgozet. 

De uitkomsten met een zonneschijnautograaf 
verkregen worden sedert 1889 gepubliceerd. 

Van 1 Moi 1896 tot ultimo April 1897, het 
zoogenaamde internationalo wolkenwaarne- mings-
jaar, werd deelgenomen in de allerwego verrichto 
werkzaamhedon, zoowel door visueelo 
waarnemingen der wolkendrift, als door hoogte- 
bopalingen door middel van gelijktijdige photo- 
graphische opnemingen op twee punten. De visueelo 
waarnemingen werden nog jaron lang voortgezet en 
de gezamentlijke uitkomsten door Figco 
gepubliceerd in App. II van Vol.XXX der 
“Observations". In 1907 werd een aanvang go- maakt 
met de waarneming der Cirrusdrilt, voorts word in 
1911 cen verdampingsmeter volgcns Wild goplaatst 
en in 1912 ecn zclfregistreerendo verdampingsmeter 
volgens Kassner. Een instrument voor het meten van 
den max. winddruk voor elken dag word in 1910 
opgesteld. 

In dat jaar werd ook aangevangen mot het 
regclmatig waarnemon van do temperatuur cn 
botrokkelijko vochtighoid, door middel van 
gcvcntilecrdo psychrometers, zoowel in de thcr- 
mometerkooi, als buiten do loods in den tuin, ten 
eindo den vrij belangrijken invloed van kooi en loods 
op den stand dor daarin opgehangen thermometers te 
bepalen. 

Het onderzoek der hoogcre luchtlagen door 
middel van vlicgers en ballons werd in 1909 aan-
gevangen, ccrst met loodsballon-viscoringcn later 
door vHeger- cn kabelballonwaarnemingen, die op 
hot Koningsploin vorricht werden. 

In het volgend jaar werden in Fobruari de corsto 
registrcerballons opgelaten en wol to Ddpok, maar 
spoedig daarna aan het Obsorva- torium. 

Jx>od«buHons zijn ballons van cautchouc, mot 
ecn gcwicht van enkelo tiontallon grainmen, dio zoo 
ver)nct waterstofgas worden govuld, dat zo cen 
Hlijgkracht van tweo h driemaal hun oigen gewicht 
hebben. Zc stijgcn dan met ccn sno]hoid van JOO 
200 M. in do minuut op. Hoogcr kornendo zetten zc 
zicli uit, omdat de luchtdruk- king met de hoogto 
afneemt. Do stijgsnolhoid vorandort maar zeer 
weinig, eerst in grooto hoogton (boven 10000 M.) 
groeit zij bclangrijk uan. Dio stijgsnclhcid is bepaald 
goworden cn dus bij ccn opHtijging als bekend aan 
to nenwn on hiermoo kan steeds uit den tijd, 
vcrloopon sinds de oj)lating, do hoogtodor ballon 
bcrekond wordon. 

VVordt nu met con theodoliot azimuth on 
hoogtohock, bijv. iedcro ininuut bopaald, dim is 
daaruit do afdrijving dor ballon op verschil- londo 
hoogton af to leiden on daaruit volgt weer do 
windrichling en snolhoid op dio verse hi Hondo 
hoogton. Op groote hoogto barst cindelijk do ballon. 

Registroorballons zijn ballons van dezelfde 
rckbaro stof, maar veot grooter (gowicht 1—3 K. G.). 
Hun wordt con stijgkracht van ± 3 K. G. gegovon on 
hierinede voeren zo ccn tconen mandjo omhoog, 
waarin cen licht instrument is vorpakt, dat 
luchtdrukking, temperatuur on betrekkelijko 
vochtighcid optcekent. De ballons stijgen met cen 
snclheid van 士 300 M. in de minuut omhoog cn 
barsten meest op hoogten bo von 15000 M. Dan komt 
eon valscherm in. functie en daalt het mandjo mot het 
instrument eerst snel cn aliengs langzamor, totdat het 
ergens neervalt. Adressen gn cen brief, op doek 
gedrukt, geven den vinder de noodigo aanwijzingen 
waar het ge von dene torug to bezorgen. Inderdaad 
zijn van een kleine honderd opgelaten ballons een 60 
a 70 teruggebracht ； zij waren in de resi- denties 
Batavia en Bantam gevonden. De om- standigheid, 
dat het wind regime mcest Oostelijk en Westelijk is, 
maakt het mogclijk do oplatingon in het zoo dicht 城 
zoo golegen Weltevreden to laton plaats vinden. Be 
grootste hoogte, uit welke eon bruikbaro opteekening 
naar beneden is gebracht, bedroeg 26000 M. 
Kabelballons zijn van niet rekbare stof gomaakt; zij 
worden aan een dunno staaldraad opgelaten. Die, 
welke te Batavia gobruikt zijn, haddon een inhoud. 
van 30 en 36 M% en werden met lichtgas gevuld. Zij 
zijn meest op het Koningsplein opgelaten.； 
daarvoor was, van 1909—*12, een hut midden op het 
ploin opgericht. 

De hoogten, met die ballons, die zwaardcro 
registreerapparaton omhoog voerden, bereikt, is ± 
3000 M. Toen in 1912 de clectrische tram rond hot 
Koningsplein in bedrijf kwam, moesten de 
oplatingon gestaakt wordon, om gevaar van 
contacten to verm日den. Brak tooh de staaldraad, dan 
zou dio misschien met den kabel van den tram in 
contact kunnen komon en verder op den grond door 
personen aangeraakt kunnen worden, wat noodlottige 
gevolgcn had kunnen hebben. 

Later in 1913 werden nog registreerballona aan 
een staaldraad opgelaten en hiermed© hoogten van 
mccr dan 3000 M. bereikt. 

Ook vlicgers, van z. g. n. amerikaansch mode], 
wordon op hot Koningsplein opgelaten en daar- mee 
registreerapparaton omhoog gebracht. Meest- al 
werdon mecrdcro vliegors op 66n draad gozot om 
grootcro hoogten tot 土 3000 M. tc kunnen bereikon. 

De vliogorwaarnemingen werden ook op zee 
gedaan, waartoc cenigo reizen in do Java- en de 
Chincescho Zee werden gedaan door don ondor- 
diroctcur Braak on den aan het Observatorium voor 
hot onderzoek der hoogero luchtlagen. 
gedetacheordon luitenant t/z 2o kl. Rambaldo. Ook 
een re is naar Ambon word in 1912 voor dat docl door 
Braak gedaan? 

Opiating on visccring uit tweo punten van zocr 
grooto loodsballons, waarmco alreeds in 1910 werd 
bcgonnon, gaf wcldra nierkwaardigo uitkomsten 
omtrent de luchtstroomingcn, die op hoogten, tot 30 
K.M. toe, bo von Java heorschen. 

Maynelische waarnemingen. Het tijdelijk ka- 
raktor, dat het Observatorium in den aanvang droeg, 
verhinderdo Borgs ma om den magno to- graaf van 
Adie, die door Van der Stok uit Europa was 
mcdogobracht, op to stdlen. Hij stoldo zich daai'oin 
tovreden mot cow declinometer en lict don Iston Jan. 
1866 naast do uurlijkscho aflozing der 
motcorologischc instrumentop, ook die van 
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dit instrument aanvangen en voortzetten, totdat z, 
wegens den bouw van een nieuw pavil- joon gestaakt 
moesten worden. 

Absolute bopalingen der declinatie, inclinatio on 
hor. intensiteit werden in hot eorsto lustrum door 
Bergs ma rogclmatig vorricht met oen mag- 
.netometor van Jones on een inclinatio-cirkel van 
Barrow. De magnotograaf van Adie werd in Dec. 1879 
opgestcld, maar het photographisch papier gaf in de 
eersto jaren onoverkoiDelijke bezwaren, zoodat eerst 
in Juli 1882 bruikbaro uitkomston werden verkregon. 
Ongelukkiger- wijze veroorzaakte al in Doc. van dat 
zclfde jaar het vertrek wegens ziekte van Van der Stok 
opnieuw ecn onderbreking, die duurdo tot April van 
het voigcnd jaar. Daarna bleef do magneto- graaf 16 
jaar lang ongestoord in functie, totdat in 1899 een 
electrische tram haar bcdrijf opendo waardoor het 
instrument dermato gestoord werd, dat de verdcre 
berekening van uurlijkscho waarden on raogelijk 
bleek. Enkel do gemiddelde dagelijksche 
schoxnmeling voor iedere maand kon, en dat nog maar 
gebrekkig, bepaald worden. Op kosten van de Batavia 
Electrische Trammaatschappij werd in 1901 te 
Buitenzorg in den Cultuurtuin een paviljoen gobouwd 
en daarheon. in October en November van dat jaar de 
magnetograaf verhuisd en. in December in werking 
gebracht. Hierdoor was hot mogelijk om deel to 
nemen in de iiitemationalo magnetische termijn- 
waarnemingen, die, ten behoove van het Zuid- 
poolonderzoek, op 1 Febr, 1902 aanvingen. 

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

De magnetische waarnemingen geschieden met 
instrumenten, ondcrscheiden in die voor absolute of 
reiswaarnemingen en die voor varia- tie-
waarnemingen. De voornaamste instrumonten der 
eerste groep zijn de magnetische thoodoliet tot be 
paling van declinatie en horizontalo intensiteit en het 
inclinatorium. De grootte der aard- magnetische 
kracht in hare hoofdpunten op aarde bedraagt nog niet 
het 1/1000 der zwaartekracht, hare variaties zijn nog 
vecl geringor en om die reden vereischen de 
instrumenten der tweedc soort (variatio-instru men t 
en) een onveranderdo opstelling in bijzondcro go bo u 
wen van nagenoeg constante temperatuur en daarom 
meest onder- aardsch en van een niet magnetisch 
induceerbaar materiaal opgetrokken. De geringo 
jaarlijkscho schommeling in de temperatuur te 
Batavia on Buitenzorg, gepaard aan een dagelijksche 
schommeling, eveneens van - niet groote ampli- tudo, 
maakt aldaar het gebruik van eon ondor- aardsch, of 
kunstmatig verwarmd gebouw onnoodig. 

Het grond-denkbeeld, waarop de variatie- 
instrumenten berusten,is dat der Poggendorfscho 
spiegclaflezing; de aan een magneet bevestigde 

spiegel kaatst het beeld conor schaalvordeoling in 
een kijkor torug. Brooko bozigdo hot oerst do 
fotografie voor cen onafgobroken registroering van 
den stand der magncetnaalden, later door Welsh 
verbeterd. Bij het hieruit ontstano Kcw- niodel, ook 
to Batavia in werking, zijn de ih- strumenton op 4 
(beter 6) afzonderlijko zuilen goplaatst. Voor de 
fotografischo registroering werpt een lichtbron met 
behulp van lenzen eon bundel onderling ovenwijdige 
lichtstralen door een nauwo spleet op tweo halfrondo 
vlakko spicgeltjos, dio met hun diameter elkaar bijna 
aanraken. Voor de dcclinatio staat het onclcrsto 
dezer spiegcltjes vast, het bcTvenste is aan een vrij 
opgehangen magncct bevestigd en met dezo 
bewceglijk. Beide spiegcltjes werpen nu ieder oen 
beeld van de verlichtc spleet naar een met 
lichtgevoelig papier bekleedcn trommel； alvorens 
deze to treffen worden beido bcelden door een 
cilindervormige lens in lichtendc pun ten ver- 
anderd. Het lichtpunt van het vaste spiegdtje staat 
stil, dat van het bovenste brengt do be- weging van 
de magneet vorgroot op de rol over. Daar do trommel 
met eenparige snelheid om zijn as roteert, beschrijft 
het eerste beeld een rechte lijn, het twecde een 
kromme, welke door verwijdering van het papier van 
den trommel en fotografischo ontwikkcling 
zichtbaar gefixeerd worden. In 1899 werden nog 
thermografen aango- bracht, eveneens voorzien van 
ecn spiegeltje, dat tusschen de beide andere staat en 
een tempera- tuurlijn op het photogram teekent. Do 
foto- grafische instrumonten teekenen onafgobroken 
do drie componenten van de krachtcn, dio do mag- 
neetnaald van stand doon veranderen, nl. een 
horizontaal en eon vertikaa] in den magnetischen 
meridiaan en een horizontaal loodrecht op do eerste
； maar de veranderingen in deze kracht- 
componenten zijn niet geheel het gevolg van do 
veranderingen van hot aardmagnetisme. Zokere 
krachton, zich openbarende, lictzij als electrische 
stroomen in do atinosfeer of als zoo- danig in het 
Jichaam dcr aarde, veroorzaken variaties in don 
stand der magneetnaaldcn. Dorgelijke electrische 
stroomen hebben dirccten invloed op den stand der 
naald cn ook indirecten door de veranderingen, die 
zij in het aardmag- notisme veroorzaken. Uit de 
fotografischc aantoekeningen worden uurwaarden 
en hun ge- middeldcn afgeloid tot be paling der 
dagelijksche en jaarlijkachc periode, al«inedo om 
ecn ondcr- zoek naar de storingen mogelijk tc 
maken. Ecu twecde doel dor variatie-waarneniingen 
is het verschaffen dor correctics, wdke de absolute 
bepalingen van eon magnotischo opneming dcr 
oinliggendo landen vereischen, om alle tot 
<56nzelfde tijdstip hcrleid to worden. De inag- 
notischo variaties zijn in hoofdzaak tc ondcr- 
schciden in: solairo variaties, afhangendc van den 
uurhoek en de coordinatcn van de zon; lunuiro 
variaties, beheerscht door dergelijkc elemenlcn van 
do maan ； sec u la ire variaties, vormocdclyk ook 
periodiek, ovenals do vooraf- gaande, maar vol gens 
perioden van langercn duiir on cindclijk storingen en 
magnetische stormen. De beide eerste, soorten van 
periodickc variaties (solairc cn lunaire) zijn, 
CVCIJUIH de storin gen, weer onderworpen aan een 
variatie van grootere periodo (11.2 jaar) 
overeenkojnende met die in do veelvuldighcid der 
zonnevlckken. De magnetische elementen zijn 
veelvuldig ondcr- 
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hevig aan plotselinge min of meer groote storin- gen, 
welko soms %。van het normale bedrag kunnen 
bereiken. Somtijds zijn deze storingen krachtiger en 
veelvuldiger dan op and ere tijden, z66 zelfs, dat de 
rogelmatige variaties, die in tijdon van geringor 
storing duidelijk waarneem- baar zijn, gebeel bedekt 
worden. Men heeft ge- vonden, dat dezo storingen 
op bepaaldo tijden van den dag en van het jaar en na 
zokero grooto tijdruimten meer voorkomen dan op 
an cl ere, hoewel iedere individueele storing 
onrcgelmatig optreedt. Behalve deze go won e 
storingen komen er nu en dan tijdruimten voor, 
gedurende welko het aard magnetisnxe voor onkele 
dagen sterk ge- stoord is. Dit zijn de magnetische 
stormen, wclker omvang dikwijls gelijktijdig op ver 
van e]kaar verwijderde stations wordt 
waargenomen. 

In de jaren 1903 en 1907 werden registraties van 
den electrischon aardstroom tot stand ge- bracht; 
waarvoor het Observatorium in draad- verbinding 
werd gebracht met verschillendo tole- foon-en 
telegraafkabcls over Java en n aar Billiton. 

De uitkomsten uit die waarnemingen getrok- ken, 
zijn door Van Bemmelen gepubliceerd in de Versl. 
en Meded. d. Kon. Akad. v. Wet. te Amsterdam 
1908. Aangetoond word, dat iedere schommoling 'in 
do aardmagneetkracht verge- zeld gaat van een 
overeenkomstige in don aard- stroom, maar dat de 
laatste in phase voorafgaat. Dat phase-vcrschil was 
voor verechillende terreinen anders en scheen van 
hun geologische gesteldheid af te hangen. Voorts 
was de amplitude der aardstroomschommeling des 
te grooter in verhouding tot dio der aardmagnotischo 
kracht, naarmato de periode der schommeling korter 
was. 

Hoewel in het werkprogramma van Bergsma was 
opgen omen eon magnetische opneming van den 
Archipel, was het hem we gons gebrek aan 
Europcesch pcrsonecl onmogelijk om hieraan 
uitvoering tc go ven. Dczo leemte werd ovenwel 
aangevujd door Dr. E. van Ryckevorsel, uit 
Rotterdam, die in do jaren 1874—'77 een derge- 
JyKc opneming tot stand bracht on ten diensto van 
dezo ondcrncining vele waarneniingon op het 
Observatorium verrichtte. 

In de jaren 1903—*07 word de opneming hor- 
liaald dour Van Bcmniolon ； de waarnemingen in 
1907 werden door Staverman gedaan. (Zio vc rd er 
AAHDMAGNETISME). 

Seisniologiiiche waarnemingen. Tcrwijl do ver- 
zameling van aardbovingaberichten uit don Arc hi 
pel on do publicatio in het Natuurkundig Tijdschrift 
al in 18G7 werden aungevangon, word cerbt in 1898 
met een gorcgcldo registratio dor micro8ciHjnen een 
begin gemaakt, toon in dat jaar do pliotographisch 
registreorendo horizon- taal-slingcr volgons Mil no 
opgesteld was gowor- dcn. IJI het voJgendo jaar 
word ook ecn photo- graphischo seismograaf 
volgens Ehlort in working gebracht. Ecn grooto 
vooruitgang vond in het eindo van hot jaar 1908 
plaats, toon een grooto Hcismogruaf volgons 
Wiechcrt (mot een traaghei<lsmassa van 1000 K.G.) 
opgosteld word un in een afzondorlijk maandbericht 
de uitkomston goregold gepubliceerd worden. 

Ook werdon in 1907 to Ambon cn Padang 
zclfregistrcorcndo scismografen in functie gebracht, 
maar taJrijko bezwaren en do botrekke- lijk gcringe 
gevocligheid diet uistrumenten waren oorzaak, dat 
ze in 1912 weggenomen werden. 

Do horizontaal-seismografen van Milne en Bosch 
bezitten als vitaal gedeclto een horizon- taal 
opgohangen staaf met een gewicht aan haar eono, 
vrijo uitcindo. Aan het andoro uiteinde rust zij met 
con punt togen een standaard en van het vrije 
uiteindo gaat een ophangdraad naar den top van den 
standaard. 

Wordt nu aan den standaard een helling ge- 
geven, loodrecht op het verticale vlak door de in 
evenwicht zijndo staaf gebracht, dan zoekt de staaf 
een nieuwen evenwichtsstand op en schom- melt om 
dien stand been en weer. (Men denko aan de slaando 
dcuren van een kast, die uit het lood staat). Hoe 
minder nu de helling van de staaf van den 
horizontalen stand afwijkt, des te ge- voeliger is zij 
voor de hellin gen v，n den standaard en des to 
langzamer zyn die slingeringen. De standaard 
schuift bij een aardbeving met do aardo mee been en 
weer en de staaf zwaait dien.- tengevolgo ook heen 
en weer, omdat het gewicht aan haar uiteindo door z
甘n traagheid die bewe- gingen niet volgen kan. De 
bewegingen der staaf worden bij Milne's 
seismograaf photographisch opgeteekend op een 
strook papier van 5 c. M. breed, dio 6 c.M. per uur 
door cen uurwerk voort- bowogen wordt. B可 do 
veel grootcre Bosch-seia- mografen schrijft de 
Bta&f door middel van. een vergrootingshefboom 
met een. pen op hero et papier, dat op een cilinder 
gespannen is, die in een uur rondwentelt en tegelijk 
eenige milKme- ters in de richting van zijn as zich 
voortboweegt. 

De seismograaf van Wiechert is eigenlijk een 
omgekeerde conischo slinger. Een gewicht van 1000 
K. G. staat met een poot op ocn grondvlak en wordt 
aan zijn top door veertjes in evenwicht gehouden. 
Daar vergrootings-hefboomen zijn aangebracht, zijn 
hiorvoor maar kleine veeren noodig. Bij een 
aardbeving schommelt de stelling van het instrument 
met de aarde mee, maar blijft het grooto trage 
gewicht stationnair. De be- trekkelijko bowegingen 
worden door hefboomen een paar horidord maal 
vergroot en met pennen op beroot papior 
opgeschreveu. Tweo pennen schrijven resp. do 
schomiaelingen in O-W en N-Z richting op. Het 
papier wordt weer in een uur rondgewenteld en 
beweegt zich onder- tusschen in do richtjng der as 
voort. In een minuut beweegt zich het papier onder 
do pen over con afstand van 15 m.M. voort. 

Astronomi/sche waarnemingen. De waarne- 
mingon op astronomisch ge bied bepalen zich naast 
tijdsbepalingen tot het dagelijks opteeko- non van de 
zichtbaro zonnevlekkon, waarmede in 1883 
begonnen werd. In 1907 werden dezo 
waarnomingon in ovcrcensteinming gebracht mot de 
intornationalo co operatie op dat gebied ； zo 
wordon sindsdion gepubliceerd in do „Astro- 
nomischo Mittoilungcn>, der „Schwoizerische 
Naturforschondo Gesellschaft/'. 

Do tijclsbopalingen geschieddon tot 1910 door 
het nemon van zonshoogten met een prismacirkol on 
sinds 1911 door middel van storswaarnomingen mot 
een passage-instrument van Pistor & Martins. Door 
dio bepalingon wordt voortdurond gecon- trolcord 
do gang van cen astronomischo pendul© van 
Hohwii (no. 16). 

Sinda 1 Moi 1908 (bij gologonhcid van do 
invooring van den Java-tijd〔)wordt icderen 

i) Java-tijd is 12 minuten later dan do tijd 
goldcnde voor don oudon Uitkyk to Batavia. 
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morgen eon clectrisch sein gegevon aan het 
Telegraafkantoor to Weltovreden en het Station 
Welte vreden (KSmajoran)__ dor Staatsspoor- 
wcgen, die voor ido' verdcro telegraphische ver- 
spreiding over don Archipel van den juisten tijd 
zorg dragen. 

Sinds Maart 1910 worden aan don Beliecrder der 
Tydbalinrichting te Tand joeng Priok, en sinds April 
1914 aan dien te So'efabaja, t：eleforr*Ch。tijd- 
soinen gegoven, waafmee "3o-gang der daar 
opgestolde pendules wordt gecontroloerd. Andero 
instituten cn paiticulieren krijgen ovonzoo 
telefonische tijdseinen. 

Do waaniemingen op het Observatorium te 
Batavia, zijn neergelegd in: a „Observations made at 
the royal magiietical and meteorological Observatory 
at Batavia" (folio), thans gevorderd tot vol. 36 (1913); 
b. Seismological Bulletin. Hot eerste deel 
“Observations", door Bergs ma in 1871 uitgegeven, be 
vat 115 bl. tekst en 343, bl. waarnemin gen in extenso 
en wel do meteoro- logischo van 1 Jan. 1866—31 Dec. 
1868, de magnetische van 1 Juli 1867—30 Juni 1870. 
Het bleek uit dit deel overtuigend, dat het 
Observatorium, hoezeer ook tegengewerkt, zoo- wel in 
zijno werkzaamheden (uurwaarnemingen) als in zijne 
publicaties (alles in extenso) toon- maals de 
moederinrichting, het Kon. Ned. Meteorologisch 
Instituut in Utrecht, in belang- rijklieid vcrre overtrof. 
Prof. Hann getuigdo indertijd van dezen eersteling als 
„ein hoclist werthvolle groszartig angelegte 
Publication'' en na het verschijnen van het 4de deel: 
„Bergs- ma hat eine riesige Arbeit geliefert". In do 
voor- rede van voL III, verschenen in 1878, toen ein- 
delijk do oprichting van een vast observatorium een 
feit geworden was, gaf Bergsma een kort relaas van de 
daaraan voorafgegane geschiedenis. Dit deel bevat 
tevens een discussie van de storin- gen in de 
aardmagnetische variaties. Vol. 5,'do laatste door 
Bergsma bezorgdo uitgave, verschenen in 1882, bevat 
behalve de waarnemin- gen in 1879, nog een overzicht 
van deze geduren- de de tijdruimte 1866—1880. In vol 
6, de eersto door Van der Stok bezorgde publicatie in 
1885, zegt deze over de voorafgegane banden： (they) 
„are a model of judicious and exact treatment of 
carefully made observations; they are an imperishable 
monument to the author's memory and for the 
observatory a firm baeo further to build on为hetzclfde 
deel komt ook een drietal ori^terzoekingon voor 
ingesteld met de waarnemingen „with exclusion of all 
attempts at explanation and speculation*\ Met vol, 10 
(1887) is do vorm der publicatio eenigszins gewijzigd, 
do onregelmatige verschij- ning dor deelen met 
waarnemingen maakt plaats voor de geregelde 
publicatie van Annalen, tel- kens de waarnemingen 
van 66n jaar bovattend. Vol. 13 (1890) geeft ook de 
resultaten van allo waaniemingen gedurendo 25 jaar; 
sJechta die van den zonneschijn. autograaf en den 
„ther- mometer met zwarten bol in vacuo,* alsmedo 
van de electrische potentiaal der atmosfeor ont- 
breken, daar de waarnemingen hiervan nog niet over 
voile 5 jaar voorhanden zijn. Een nieuw overzicht der 
meteorol. waarn., nu over 1866— '95, is in vol. 18 
voorhanden, Een overzicht der magnetische 
variatiewaarnemingen voorkomen- de in vol. 16 Joopt 
over een rolledige periodo in 

het aantai zonnevlekken (ongoveor 11,2 jaar). 
Verder vindt men in vols 18 en 23 moteoro- 

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

Vol. 12 part. II is geheol gowijd aan de uit- 
komston dor magnetische waarnomingsrooks van 
1882一1899 en in vols. 17 en 26 vindt mou ta- bellon 
voor den lunairen invloed op hot aard- magnetisme. 

Do uitkomsten met do seismografen vorkrogen 
werden eorst in dezo volumina opgonomen (vol. 21—
31), vervolgens in een maandelijksch „Seis- 
mological Bulletinn. 

Bij deze volumina werden appendices uit- 
gegeven, bevattendo bizondere onderzoekingen door 
de directeuron Van der Stok, Fige© on Van 
Bemmelen verricht. Sedert 1911 vinden dio ook oen 
plaats in een recks: „Vorhandolingen,*, waarvan de 
eerste twee de uitkomsten van aerologische 
onderzoekin gen bevatten. 

In Vol. 27 is voor het eorst opgonomen een 
voiledig overzicht van do publicaties van het Ob- 
servatorium, die in de volgende deelen telkens, in 
bijgowerkton vorm, wordt herhaald. 

Bizonderhedcn omtront de lotgevalJen van het 
Observatorium en de waarnemingen aldaar verricht, 
worden o. a. gevonden in het sinds 1910 verschijnend 
„Jaarvorslag**. 

Meteorologische waarnemingen, elders in den 
Archipel verricht. 

A. Regen waarnemingen. Do uit- voering van het 
2de punt van zijn werk-program- ma: „de oprichting 
van meteorologischo stations in den Archipel", was 
voor Bergsma eon onmo- gelijkheid, zelfs nadat hij na 
jarenlangon strijd tot de stichting van het 
hoofdobservatorium was gekomen. A1166n, als hij 
stond, slechts geholpcn door enkele Javaansche 
waarnemers, kon hij eigenlijk geon dag lang Batavia 
vorlaten zondor de continuiteit der waarnemin 
gsrecksen in ge- vaar to brengon. 

Eorst in 1876, toen hy sinds 1874 door een on- 
der-directeur bijgestaan word, kon aan de stichting 
van een net van secondaire stationH gcdacht worden 
en toon begon hij met het meest urgorito, nJ. do 
stichting van een net van regeuatationH, dat 1 Jan. 
1879 in working kwam mot 74 stations op Java cn 44 
in de Buiten bezittingon cn dat zich in den aan vang 
van hot jaar 1884 reeda had uitgebreid tot rosp. 90 on 
77. Medcguando met do eorst goleidolijke en in do 
laatBlc jaron sprongswijze uitbreiding van onze 
bostuursves- tigingen, bed roc g ult°. 1915 dat aanlal 
reods voor do Buitenbezittingen 358, terwijl voor 
Java, waar op talloozo plaatson door parliculioron 
regenwaarnemingen worden verricht, het aantal 
minder uitbreiding ondorging cn op gonoomd tijd- 
stip 189 bodroog. 

Do uitkomston der metingen wordon rnaandc- 
lyks volledig gepubliccord ala bijvoegael tot de 
Javasche Courant onder den titel „I<egen- 
waarnemingon in Ncdcrlandsch-Indi瓦” Sarnen- 
gobonden tot jaarlijkscho volumina worden zij verdor 
in buiten- on binnenland verspreid. led er jaar worden 
nieuwe maand- cn jaargejniddeldcn voor do 
hoeveelheid on het aanlal regendagen voor hot 
geheelo waarnemingBtijdperk opgeno- men naast do 
overeonkomstige BamonstelJing voor dat jaar zelf. Te 
beginnen met Vol. 32 (1911) worden deze uitkomsten 
in een afzon- derlijk „tweeden deel voroenigd. Maa 
nd- on 
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jaargemiddelden werden t/m 1917 in don Rcgce- 
ringsalmanak opgonomen. 

Bergs ma ontwiorp voor zijn net oon regon- meter 
en eon waarnemingsstelsel en liet do waar- 
ncmingen (of do loiding dor waarnemingen) op- 
dragcn aan officicren van gozondhoid, bestuurs- 
ambtonaren en zoo noodig aan lichtwachtera en 
andere lagero boambton. Ook enkelo parti- culicren 
namen do vorplichtxngen op zich. 

Over het algomeon is zijn stelsel dougdelijk 
gebleken en is het mogelijk geweest daaraan vast te 
blijven houdon. Enkel tegen het model rogenmeter 
ontwikkelden zich eenige bezwaren. Ten eerste was 
zijn capaciteit te klein, daar hij in maximo slechts 
275 m.M. regen kon bevatten en dezc hoeveolhoid 
in den Archipel zelfs in 66n etmaal reeds vaak wordt 
overschreden. Ton tweede was de 
inhoudsverdeeling van het bijbohoorendo maatglas 
weinig verschillend, van die van een kubieken 
centimeter glas, indien mon 10 c.M.3 voor 1 m.M. 
regen, enz. aannam. Hiordoor bestond het gevaar, 
dat ongemorkt een dergelijk glas in gobruik word 
gonomen. Ten derde was do regen moter door zyn 
ijzeron voetstuk en maatkan vrij kostbaar. 

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

In 1910 zijn aan den nieuwen Observatorium- 
regen meter nog eenigo verandoringen aan go- 
bracht. 

Dezc nieuwo regen motors worden ook door het 
Observatorium tegen den kostprijs voor 
particulieren beschikbaar gesteld. 

Door het initiatief dor Kon. Natuurk. Vereeni- 
gijig werden talrijko regenwaarnomingen door den 
Dionst der Irrigaties en door particulieren vorricht, 
vcrzameld en in haar Tijdschrift (Nat. Tijdschr. v. N. 
I.) jaarlijks gopubliceord. De uitkomsten voor do 
jaron 1886—1900 zijn te vinden in do Doolon 46—
62. 

Het word Bpoedig daarna door hot Obsorva- 
torium wenschclijk geacht, hot regonnialoriaal 
verder to vcrzamelon en to boworkon, on zoo 
vcrschecn, nadat door oprooping in do dagbla- den 
on circulaircs nog vool nieuw niatoriaal was 
verkregen, in 1908 een work getiteld: „Ovor den 
Rcgonval op Java**. Uitkomsten dor waamo- 
niingen op ruim 700 stations op Java in hot tijdpork 
1879 tot 1905 door Dr. W. van Boinmo- Icn x). 
waarin bo halve tabollcn voor do gomiddoldo 
maandelijkscho waardon (hoovoolhoid, aantai 
regondagen en maximum val per etmaal), als- incdo 
station- en rogenkaarton, ook vorschil- lendo 
algemeeno uitkomsten omtrent don regon- val to 
vindon zijn. 

Reeds tijcicna do uitgavo bleck, dat nog veel moor 
matcriaal aanwezig was en voorts trad stork de 
bohoofte aan licht om een voiledig ar- chicf der 
rogenwaarnemingen to bozitten cn bij to houdon, 
waaruit allo gegovens, dio gevraagd mochton 
wordon, zoowol door parbiculioren voor 

')Ook vorschenon als DI. Vllb van do uitgavon 
der Wolvaarts Commissie. 

oeconomischo als door onderzoekers voor weten- 
schappelijko doelcinden, zouden kunnen geput 
worden. Tegolijk zouden nieuwo gemiddelden 
kunnen opgemaakt worden en isohyeten-kaarten 
geteekend kunnen worden. Door de Regeering 
werden in 1912 daarvoor fondsen toegestaan en eon 
vrij talrijk tijdelijk personeeJ, zoowel Europeesch als 
Inlandsch, daarvoor aangeno- men. 

Bit regenarchief is sedert tot stand ge- komen en 
omvat de waarnemingen van byna 1800 stations; 
verder is een niouwe publi- catie ter perse, 
bevattende tabellen dor re gen- gegevons voor ruim 
duizend stations met een waarnemingstijdperk van 
minstens 5 jaar en isohyeten-kaarton voor het jaar en 
voor vijf seizoenen (Dec. —Febr ,Mrt.—Apr., Mei—
Juni, Juli—Sept, en Oct.—Nov.), alsmede een sta> 
tionskaart. 

Zelfregistrcerende regenmeters . zijn buiten het 
Observatorium voor het eerst io Buiten- zorg en 
Pasoeroean geplaatst geworden, later op meerdero 
plaatsen op Java en in do Buiten- bezittingen. 
Uitvoerige publicatie der waarne- mingon 
geschiedde in de “Observations" van 1902—'04 (DL 
25—27), daarna tot 1911 in de 
“Regenwarirnomingen'' en thana tezamen met die 
van: 

B. A n d e r o motoorologische w a ar- nemingen, 
in een nieuwe publicatie-reeks. Was ook door 
Borgsma met de stichting van het not van regen 
stations een gewichtige atap gedaan op den weg, die 
zou vooren tot kennis dor klimaatstoostanden in den 
Archipel, terecht zag hij in, dat een net van stations, 
waar ook de and ore meteorologische elomonten 
zouden worden waargonomen, dringend noodig was. 
Wei was door het initiatief van Dr. P. L. On- nen, dio 
in 1841 to Buitenzorg met waarnemingen begon, eii 
van het lid W. Wenckebach van hot Koninklijk 
Instituut van Wetenschappen to Amsterdam, door dat 
Instituut een klein aantal meteorologische stations 
gesticht. Ook zijn door het Kon. Nederl. Meteor. 
Instituut te Utrecht, dat in 1848 gesticht was en 
weldra de loiding overnam, die waarnemingen 
gedurende vele jaren gopubliceerd, maar tengevolge 
van oen onoordoolkundigo opzot zijn zy grooten- 
deels onbetrouwbaar gewordon. Toon dan ook in 
1867 aan Borgsma werd gevraagd of hij van dio 
waarnemingen gobruik wilde makon, heeft hij dat 
geweigerd. 

Op BergBma‘8 voorstellen tot het stichten van een 
niouw net van secundairo stations werd door hot 
Indisch Gouvornement gunstig be- schikt on in 1880 
ondernam hij een reis over Java om do vestigiag der 
stations voor te be- roidon. Hij moost cchter dio reis 
door onge- stoldhcid ondorbrokon en spoedig daarop 
Java mot ziokto-vorlof vorlaten. Eon uitgewerkt 
voorstel voor do stichting van eon net van secun- 
daire stations bood hij evenwel nog voor zijn vertrok 
dor Rogeoring aan., Dozo achtte de gel- del ijko 
gevolgcn to zwaar on woes het af. Borgs- ma's 
opvolger Van dcr Stok mocst woldra ook Java met 
zioktovorlof verlatcn on heoft later andero wo gon bo 
wand eld om tot do kennis dor klimatologischo 
toestanden to komen. 

Zoo beworkto hij do talrijke meteorologische 
waarnemingen, op Nedorlandscho oorlogschepon in 
do zceen van don Archipel voxricht en kon, 
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op de waaniemings-gemiddelden stounendo, eon 
klim&tologische beschrijving voor die vorscliil- lende 
zeeen en hare kusten goven in eon magi- straal werk 
getiteld: „Wind and Weather, currents, tides and tidal 
streams in the East- Indian Archipelago", 1897. 

Hij had ook op de ruim 80 door hem gestichto 
watergetij-stations driemaal daags do windrich- ting 
laten waamemen en ook do uitkomsten dezer 
waameming zijn door hem bij zijn beschrij- vingen 
gebruikt. Deze windwaarnemingou zijn, voor de jareu 
1886—1897, ook gopubliceerd in deel 46― 9 van het 
Nat. Tijdschrift van N. I. 

Langzamerhaud begonnen op verscliilleudo 
plaatsou belangstellende personen meteorologi- scho 
waarnemingen te verrichton ； zij vroegen en kregen 
raad van het Observat-orium en stuurden hun 
waamemingsuitkomsten in. Zoowel die uit- komsten, 
ala dio der bovongenoomdo windwaarnemingen 
werden door do zorg van het Bestuur der Kon. 
Natuurkundige Vereeniging en meor in het bjjzondor 
door haar secretaris, to von s on- derdirecteur van het 
Observatorium, Dr.8. jFigee, in het Natuurkundig 
Tijdschrift voor Nederland sch-Indie gepubliceerd on 
in enkelo gevallen werd een klimatologische 
monographic gogeven. 

Toen in 1890 tot een militaire vestiging in het 
Preanger-hoogland werd besloten, werd aan het 
Observatorium om raad gevraagd, waar do gunstigste 
klimaat-oxnstandigheden te verwach- ten waren. 
Teneinde hiorop een gedocumenteerd antwoord te 
kunnen geven worden op ecn vijf- tal plaatsen 
meteorologiscbe stations, voorzion van 
zelfregistreerende i.istrumenten, opgericht en een jaar 
Jsng in werking gehouden. 

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

Ondertusschen was ook aan de beide proef- 
stations voor de Java-Suikerindustrie te Pasoe- roean 
en Kagok (PSkalcngan) een meteorolo- gische 
waamemingsdienst in het leven geroepen, en begonnen 
die stations hun uitkomston to pu bliceeren. 

Niet vergeten mogen worden de waarncmings- 
reeksen, van den Heer Augusteyns to TjSpogo op de 
Oosthelling van den M6rbaboe en van Dr. Kohlbruggo 
to Tosari op den Noordelijken flauK van dea TfinggSr 
op een hoogte van 1770 
M. gelegen. ' 

Ook kunnen genoemd worden de meteorolo- 
gische waarnemingen, die ir 1900 verricht werden op 
vele plaatsen in de schaduwbaan der zoneclips van 
1901 gelegen; voorts do plaatsing van zelf regi 
streerende regen meters on kwikbaro- meters op 
verschillende plaatsen in den Archipel. 

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

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

Het voornaamste dier stations is te Buiten- j zorg, de 
overige zijn over Java verspreid, en onkele j&ren' 
geleden is ook op Sumatra in de residenlie Palembang 
een dergelijk station 1 

opgericht. Enkel do waarnemingen to Buiten- zorg 
verricht, werdon door Dr. van Breda de Haan 
gepubliceerd. 

Door hot Observatorium werd medowerking 
verleend tot de etichting van do moteorolo- gischc 
installatics aan de proefstations te Medan en het 
bewerkto en publiccordo meteorologischo 
waaniemingen, op verschillondo plaatsen in den 
Archipel verricht, (Pasoeroean, Tomohon, 
Snceuwgebergte van Nieuw-Guinea). 

Zoo was dan eindelijk in hot begin van het jaar 
1908 do toestand z6odanig, dat wel oen aantal 
meteorologischo stations in working wa- ron of 
waren gewcest, vele waarnemingen waren verzameld 
cn ook bewerkt en gepubliceerd, maar d&t van een 
rationeele verdeeling der stations, ondorlinge s a men 
hang en ho mogen i- teit dor waarnemingen of 
overzichtelijkheid der publicaties geen sprake was, 
terwijl aan den anderen kant meer en meor door 
officieele on private personen op kliinatologisch 
gebied vragen werdon gericht, waarop meestal door 
gebrek aan gegevons niet dan onvolledig antwoord 
kon gegevon worden. 

Geen wonder was het dus, dat het Observato- rium 
do taak op zich meendo te mooten nemen om to 
vereen igen wat verspreid was, aan te vullon waar 
gapin gen zich vertoondon, etelsel te brengen waar 
stolselloosheid heerschte. In 1910 werden 
voorstellen tot het Indischo Gouvernement gericht 
om het personcel en do xniddelen van het 
Observatorium dusdanig uit te breiden, dat hot hem 
mogelijk zou zijn die taak naar behooren uit te 
kunnen voeron. Hoewel do Regeering in Nederland 
meendo die voorstellen niet to kunnen ovornemen, 
word voldoendo steun van het Indische 
Gouvernement on tvan gen om niettemin in het jaar 
1911 een voorloopig begin met de uitvoering te 
maker). De in dac jaar opnicuw ingediende 
voorstellen vonden daarna een gunstig onthaa], 
zoodat in den aan vang van het jaar 1912 krachtig 
met do uitvoering kon voortgegaan worden en de 
stich- ting der nieuwe stations on vcrdcro organi«atio 
van hot net grootendcels ten einde kon govoerd 
worden. 

Hot net van stations is ontworpen volgenfi 
bepaaldo begin seJcn, gogoven door do eigen- 
aardigo omstandigheden van geographischo ge- 
eteldheid en klimaat van den Archipol, alsincdo door 
de oischen der cultures en ook in aanslui- ting bij 
bestaando Blations gcaticht. 

In do hieronder volgcndo opnoeming van stations 
wordt niet vermold welk lichaarn het atation boheort 
； van alle on Ivan gt cn publiccert even- wel het 
Observatorium do waarnemingen. 

Ecn deel dor Mations, dat nicest aan do vlakke 
kuston ligt, beoogt voornamclijk do geograplii- scho 
verdeeling van het klimaat. Het zijn in hoofdzaak: 
Medan, Moeara Enim, Pad an g, Batavia, 
PSkalongan, Karang AnjSr, PaHoeroean, 
AsGmbagoes, Rogodjampi, Tandjoeng Band an, 
Manggar, Pontianak, Balikpapan, Tarakan, Me- 
Jiado, Ambon, Manokwari, Kocpang. Zij zijn allo 
uitgeruet zoowel met inBtrumonten voor oogaf- 
lezing als met zelfregistreerende instrumonten. 
Luchtdrukking, tcmpcratuur, vochtighoid, regen- 
val, zonneschijn en verdamping en op sommige nog 
wind cn wolken worden waargcnomcn. 

Voor de bestudeering van den invloed van het 
gebergto op het klimaat zijn stationscoin- 
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ploxon gosticht. Zoo over den Idjdn^hcon： AsQm- 
bagoes, Kajoemas, Kalisat, Tamarisari, Rogo- 
•djampi cn over don PangSrango: Buitenzorg, 
Gamblok Selong, Pang6rango-top, Tjibodas, Pa- tjdt. 
Voider zijn er nog stations, die over hot bcrgklimaat 
gegevons verschaffen, als Tosari, Goenoong Rosa, 
Tjinjiroean on TjipStir, on an- dore voor het 
hoogvlakte-klimaat als Fort do Kock en Bandoeng. 
Ook dozo stations bczitton zelfrcgistrcorcndo 
instrumonten. Op eon groot aantal ondernomingen in 
Cheribon, Kediri, Pa- soeroean on Bosoeki zijn 
zonneschijn-autografen opgestold, en de daarmee 
vcrkrcgenwaarnemings- uitkomsten worden door het 
Observatorium bo- werkt. . 

Voor do publicatie der uitkomston op secun- 
<laire stations vorkregen, dus zoowel op do stations, 
dio onder het 0bservatorium ressor- teoren, a Is op 
die, welke door het Departement van Landbouw en 
de vcrschillende procf station a worden ondorhouden 
on die hun uitkomsten. ten •deele ook zelvc 
publiceeren, is een nieuwe reeks geopend, getiteld: „ 
Observations made at secondary statons in N. I." 

Getijden. Do eb- on vloed- boweging in den 
Archipel vertoont geonszins het betrokkolijk eon 
voudig verband mot zone- en maansboweging, dat in 
West Europa bokend is. 

Op verzoek van do Royal Society van London 
word door het Indischo Gouverncment in 1838 hot 
verrichten van getijwaarnemingen op 12 plaatsen in 
don Archipol gelast. Door allerlci oorzaken bleef do 
waarnemingsrocka zeer on- vollcdig on is nict 
boworkt geworden. 

Na hernieuwdc po gin gen om hot getijprobleem 
to ontwarren, door do luitenants t/z M. H. Janecn in 
1843 en H. D. H. Smits in 1851, vatto ccrst in 1883 
de ingonieur A. P. Melchior dit work wcer op en 
ontleeddo de getijbeweging to Tandjoeng Priok met 
gebruikmaking der uitkomsten van don 
zelfregiatreerenden gotijmeter (inaroograaf) uit do 
jaren 1880—1884. 

Boor do toepassing van de mothode der 
}»armonischo analyse gelukto dit in 1886 aan <lon 
ingeniour II. Ypes, dio in 1881 begon do uitkomsten, 
in 1878—'79 met den maroograaf te iSoerabaja 
verkregen, to bewerken. Spoedigdaar- op word nu 
het vraagstuk mot grooto kracht door Van der Stok 
aangevat. Hij ontwierp ccn nieuwo workwijzo om uit 
driemaal claag- Hchc pcij8chaalaflczingcn de 
getijeonstanten af t(j leidon, stichtto, na in 1895 
daartoe eon voorstcl lot hot Gouvornoment to hebben 
gc- richt, ecu 80-tal utations, mcoat in havons co bij 
vuurtorens (ondor contrdlo van do ha von- moesters 
en lichtopzichters) en liet op en- kclo roeden 
marcografen plaatson. 

In cen rooks studien, waarvan de eorsto in 1889 
het licht zag,】)ontwikkoldo hij do goty- on 
8troomboweging op dio verschillendo stations on guf 
in 1897 in het work „Wind and Woathor, Curronts, 
Tides and Tidal Streams in tho East Indian 
Archipelago" een uitvoorigo verhande- lii)g over dit 
onderworp, alsmede allo, toon be- 

】)Tijdschr. Kon. Inst, v, Ingeniours Afd. 
N. I (1890—'96). Kon. Akad. v. W. Versl. on 
Med. 3de reeks, 6de deol (1889) p. 216. Verder 
Nat. Tijdschr. v. N. I. on Mecledeo- lingon on 
Vorhandelingon v/h Kon. Ned. Meteor. Inst. 

paaldo, getijeonstanten. In 1910 publiceerde hy 
(K. N. Mot. Inst. Meded eelin gen en Verb. No. 
102) eon olementaire thcorie der getijden, waarin 
een bijgowerkto lijst van getyconstanten. 
Van dor Stok gaf vollcdige voorschriften tot het 

borckcnen van gotij voorspollingen, volgens welko in 
1906 de inspccteur van de Kon. Paket- vaart My 
Ginjoolen voor het eerst eon getijtafel ten diensto van 
de schcepvaart liet berekenen. 

Het Observatorium vatte daama die taak op en 
geeft sinds 1908 getijtafcls voor eenige reedon, eerst 
4 thans 7 uit, waarin do uurlijk- eche waterstanden in 
centimeters medegedeeld worden. 

Een zeer uitvoerige uiteenzetting der methode 
word in 1910 gegeven door den Isten rekenaar (thans 
hoofdobservator) van het Observatorium 
P. J. Smits in een werk, getiteld: „Harmonischo 
Analyse dor watergetyden,*, 

De eb- en vloed-beweging in den Archipel be- 
staat, evenals die in andere zeeen, hoofdzakelijk uit 
enkeldaagsche, gemengde eo dubbeldaagsche 
echommeKngen, waarbij echter de enkeldaag- echo 
meestal van ovorwegenden in vloed zijn, zoodat de 
hoofdbeweging en keldaagsch wordt, in 
tegonsteUing met wat aan de kusten der Ocean on 
wordt ontmoot, waar do getijden in hoofd- zaak 
dubbeldaagsch zijn. Daar, waar in den Archipol do uit 
don Oceaan komend© getybe- weging vrijen toegang 
heeft, b. v. aan Java's Zuidkust, zijn dan ook do 
getijden dubbeldaagsch. 

OCHANOSTACHYS AMENTACEA Mast, fam/ 
Olacaceae. K6map, Petaling (MAL.). Boom van het 
Maleischo Schicreiland, Banka en Borneo, met 
donkor, hard on zeer duurzaam kernhout, dat bestand 
is tegon witte mieren en als meubolhout op sommigo 
plaatsen veol gebruikt wordt. Do vruchton wo rd on 
gegoton. - (■ > 

OCIMUM BASILICUM L. fam. Labiatae. S61a- 
seh, SSlasi (MAL.); SSlasih, T&lasih (JAV.), Solasih 
(SOEND.) Amping, Kokoeroo (MINAH. LANDST.). 
Kruidachtigc plant, tot 1 M. hoog met klcine bla- 
doren on groeno bloomon, over don geheelen Ar-
chipol in tai van vormon vorbroid, die misschicn 
botcr als oven zoovelo soorton worden ondorschei- 
don. Do plant komt op Java tot boven 1000 Al. voor 
on groeit aan weg- on akkerrandon, op drogo 
rijstvolden en in djatibosschon. De bladeren hebbon 
cen eigonaardigo aromatischo reuk en smaak on 
wordon, naar het schijnt, vroeger wel als spccorij 
gobruikt. Tegonwoordig is dat niet meor hot geval. 
Echter is or een vorm ^citratum'' met witto kolk on 
kroon, dio ondor don na&m K6mangi JAV.), of 
Soorawoeng (SOEND.) alom wordt aangcplant op 
behoorlijk daartoe ingerichto kultuurbedden. De 
smaak herinnert aan dio van citroonschillon. Het 
kruid wordt bij do apijsbcroiding dor inlanders zeer 
algomeen gobruikt; het is een gowono pasargroento. 
Om- streoks 1890 hcoft Van Romburgh proovon ge- 
nomcn om uit verschillondo soorten aethorischo olies 
voor do parfumorio-industrio to gobruiken. Er block 
cchtor naar Basilicum-olie geon vraag meor te zijn. 
Do nootjes van do Selasih zijn eon bokond 
gonotmiddel. Ala men zo in water legt, zwelt do 
vruchtwand op tot oon goleiachtigo massa, dio mot 
suikerwater of stroop als oen verkoolcndo drank 
wordt gobruikt. Ook tegon ingewandsziokton wordon 
zo ingonomon. 

OCIMUM GRATISSIMUM L. Boekoo-rookoo 
rim bo, S31a*h d jam bi (MAL.). Heester, tot 2% 
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M. hoog, in West- en Midden-Java in het wild en 
aangeplant. Ook hiervan onderschoidt men een paar 
vormen, verschillond door den gour der gewreven 
bladeren. Eon orvan wordt door do inlanders by do 
ritueolo lijkwassching gebruikt.. De nootjos zwellen 
in water niet op. 

OCIMUM SANCTUM L. Roekoo-rookoo, 
(MAL.). Klampgs, LampSs (SOEND.). KSmangi, 
Koomangi, LampSa (JAV.). Kruid of heestertje, 
plaatselijk zeor algemeen, vooral in stroken met 
krachtigen Oostmoesson. De plant riekt naar 
kruidnagelen, doch de reuk is niot aangonaam. Do 
bladeron zijn een inlandsch geneesmiddel togon 
velerlei kwa- len. De vruclitjes zwellon in water op. 

OCTOMELES. Plantengeslacht der 
jDatiscaceae, waarvan twee soorten in den Arc hi pel 
voorkomen, 
0. moluccana Warb., Kajoo palaka (MAL. MOL.). 
WSnoang, Benoang (MINAH. LANDST.), is ecn zeer 
hooge boom van de Molukken, in de Minahasa vrij 
algemeen. Het grove, broze hout laai zich gemakkelijk 
bowerken, on wordt wel voor dak- werk gebruikt. De 
andero soort, 0. sumatrana Miq., B^noewang (MAL.), 
komt in hot Wostcn van den Archipel voor, bv. op de 
Westkust van Sumatra. Ook hiervan is het hout in 
gobruik. 

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

OCTROOI-REGLEMENT. Zie INDUSTRL 
EELE EIGENDOM. 

ODINA WODIER Roxb. (0. gummifera Bl.). 
Fam. Anacardiaceae. Kajoe koeda koeda (MAL.), 
Kajoe djaran), Kajoe sant§n (JAV.), Ki koeda 
(SOEND.), Kadjoe palembhang (MAD.). Brilsch- 
Indische boom, op Java veel aangeplant, vooral in do 
kuststreken, waar de boom algemeon gebruikt wordt 
voor levendo paggers, omdat zclfs groote takken zich 
gemakkelijk laton stekken cn de boom goed to snoeien 
is. In den Oostmoesson staat hy zondor blad. Het hout 
heeft weinig waarde. De boom laat soms grooto 
hooveelhe- den gom uit zijn stam vloeien, die wcl als 
plak- middel worden gebruikt, doch als zoodanig niet 
verwerkt of uitgevoerd wordt. 

OEAN. Naam op Andai, Nieuw:Guinea, gege- 
ven aan een Paradysvogel, Ptilorhis magnifica. De 
huiden van een verwanteu vorm, Seleuci- des ignotus, 
van Nieuw-Guinea, komen to Ter-, nate jn den handel 
onder den naam Booroeng- matikawat. Zie 
PARADIJSVOGEL. 

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

OEBI (MAL.). Zie DIOSCOREA. 
OEBI DJAWA (VULG. MAL.)； K引

BdBk(MAL.); Kat6]& (JAV.)； Hoewi Djawa 
(SOEND.) ; Batata (MAL/ MEN.); Balading (LAMP.) ； 
Ima kast61a (TERN.); Oebi kast&la (MAL. AMB.) ; 
Kapoo on Oewi(MINAH. LANDST.) ； 
Kahit61a(AMB. LANDST.)； Mangat (BOER.) ; 
Bloeni (AMB. SERM.) ; Eer Maw (KEI) ; Batatas ( MAL. 
AMB. en TIM.); Sane (wi：TAR). 

Ipomoea Batatas Lam. = Batatas edulis Chois., 
fam. Convolvulaceae. Uit Z.-Amerika in allo 
tropischo gewesten verspreid en sinds enheuge- lijke 
tijden algemeen gekweekt. In den cultuur- tuin te 
Buitenzorg zijn een groot aantal varie- teiten uit 
Amerika ingevoerd en uitgeplant, ten einde te 
beproeven een betere soort dan do nu inheemsch 
gowordeno te vinden. De resultatcn zijn zeer 
aanmoedigend. 
De knollen en jonge uitspruitsels worden gege- ten; de 
gekookte bladeren dienen hier en daar 

bij gebrek aan mais wel als varkensvoeder. 
Eeno verwante plant, n.l. Ipomoea (jiferremia 

mammosa Ghois.), is do „bidara oopasn, wnarvan do 
wortelknol als inlandsche artsenij wordt gebruikt in 
wen dig (tegen terin g) cn vooral ook uitwendig 
(togen zwcllingen on op brandwonden). 

OEBI KAJOE (MAL.); Hoewi dangdeur of 
Sampou (SOEND.); Kat61& pooeng of K. djdndral 
(JAV.) ; Boldt (OOST-JAVA); Oebi singkoong of Oebi 
prantjis (BAT. MAL.) ; Oowi tjajoe of Kapoo kajoo 
(MINAH. LANDST.)； Bistoengkgl (MAL. AMB.); 

Mangkao (BOER.) ； Oebi go a (TIMOR); Sabhrang 
kadjoe (MAD.). 

Manihot utilissima Pohl = Janipha Manihot H. B. 
K. = Jatropha Manihot L., Sm. Euphor- biaceae. 
Kruid met handdeeligo bladeren en groote 
knolvormigo wortels, uit tropisch Amerika 
afkomstig, doch overal tusschen do keer- kringen 
gekweekt en bij do Europoanen go wo on Igk onder 
den naam van Cassave (DI. II, bl. 669) on Maniok 
bekend. 

Op Java werdon in 1915 394, 000 bouws met 
cassave beplant en wel voornamdijk in do resi- 
denties Preanger, Semarang, Kedoo, Soerakarta, 
Pasoerooan, Mad icon, Kodiri en Madoera, terwijl op 
do Buitenbezittingon deze cultuur voorna- melijk 
aangetroffon wordt op Sumatra's Oost- kust, dat over 
B§lawan_ groote hoeveelhedon casavoproducten 
uitvoert. Buitendien treft mon dit gewas als kleine 
cultuur in do door do bovol- king boplante velden 
aan. 

De cassave eischt een warm en vochtig klimaat 
voor do vorming van cen hoog zetmeelgehalte in de 
wortels. Het gewas wordt ondor do eterk don bodem 
uitputtende gerekend, weshalvo men het niet jaren 
achtoreen op denzolfden krond kan verbouwen. 
Hoowel de cassavocultuur tot 1000 M. bo ven do zoo 
kan wordon gedreven, is de opbrengst aan wortels in 
het laagland grooter dan in het gebergle. 

Do plant wordt voortgepJant door middel van 
stokken, dat zijn in dit goval deelen van don etengel 
van oudo planton, dio ter lengto van 20— 40 c.M. 
wordon afgesneden of gozaagd on verti- caal of lets 
schuin in don vooraf goed bowerkton bodem worden 
geetoken. De stekken bowortelon .zich spoedig en de 
oogen loopoi) uit tot takkon, waarvan mon er sJechts 
tweo of drio laat staan en de andero afbreekt. Na 
eenigen tijd, op Java ongeveer 8 tot 9 inaandon na hot 
planton, zijn do wortds rijp cn de oogst kan worden 
binnongc- h a aid, waarmede men echter geen haast 
bo hoc ft to maken, omdat men do wortels nog vcilig 
go- ruimen tijd in den grond kan laton zondcr dat zij 
achtcruitgaan. Bij het oogsten worden zij uit- 
gegraven of met een dec】 van den stengcl uit- 
gotrokken, nadat mon do planter) eerst eon eind- 
weegs bo ven den grond heeft afgekapt. Vervolgens 
maakt men do wortels van den Htronk los on vervoort 
zc. Bij do inJandsche cultuur worden oogsten van 200 
tot 300 pikool per bouw verkre- gen, doch bij 
Europepsche cultuur, die rationed gedrevon wordt, 
kun non zclfs oogsten van 500 pikoel worden vcrme
】d. 

Het hoofdbestanddcel van de cassavcwortcla is, 
behalvc water, zetnjeej, dal daarin tot 25 % 
voorkonit. Een ander bestanddcel, dat wclis- w&ar in 
zeer kleine hoevcelhcid daarin wordt aangetroffen, 
doch dat toch uit andoren hoofde zeer gewichtig is, is 
con blauwzuurvormend glucoside, dat bij ontleding 
cyaanwaterstofzuur 
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kan lovoron en due vorgiftig kan werken. JRauwo 
cassavewortels kunncn dus aanloiding tot ver- 
giftiging govcn, doch bij de boroiding, zooals kokon 
of poffen, of bij do bcroiding van moel wordt het 
glucoside ontleed on het blauwzuur uitgcdroven. 

De cassave wordt op groote schaal gokookt of 
gepoft gonuttigd, terwijl de in stukkon ge- sneden on 
in do zon gcdroogde wortcl, onder den naam gaplek 
oen uitvoerproduct van grooto beteekenis is, 
waarvan v66r don oorlog jaar- lijks 30.000 tot 
40,000 ton uit Java word on uit- govoord. Mon heeft 
tegonwoordig eonigo grooto en verschillende kleine 
fabriekon op Java, waar de cassavewortels worden 
verwerkt tot tapioca cn tapiocamoel (Zio aldaar). 

OEBI KfiT^LA (BATAV. MAL.). Zie IPOMOEA 
BATATAS. 

OEBI RADJA (MAL)., hot bolvormige sclerotium 
van een paddestoel Lentimis Tuber regiutn (ook 
Pachyma tuber regium genoemd), waaruit onder 
bepaalde omstandigheden de paddestoel kan 
voortkemen. Deze bo lien worden ook ge- noemd 
djamocr bangkong (JAV.) of tahi oelar sawah ( MAL), 
daar do inlanders meenon. dat do knollen ontstaan 
uit de gedroogde uitworpselon van sawah-slangen. 
Zio ook DJAMOER. 
OEDA (Atjdh). Zie PAARD. 

OEDANG (HOEDANG) (MAL.); Oerang (Zio 
aldaar), (JAV.); Hoerang (SOEND.). Is do alge- meene 
naam van garnalen cn kreoften, (zie ook 
SCHAALDIEREN en DECAPODEN), waaraan 
bijzondero namen worden toegovoegd ter 
onderscheiding van do soorten. Garnalen zijn, vooral 
in do kuststrekon, ecn voornaam decl der 
volksvocding； in gedroogdon toestand vorinon zij 
eon handclsartikel on door verschillondo bo- reiding 
wordon zij verwerkt tot allerhando toe- 6])ijs bij de 
rijst: dend6ng-oedang, kroepoek, p6tis on trasi. 

De mocst voorkoincndo soorten zijn (Dr. A. G. 
Vordorjnan, Analecta op bromatologisch ge- bied, 
III； Gcneesk. Tijdschr. v. Ned.-Ind. dl. 39, 1899, bl. 
147): 

Do oedang tjakong (BAT. MAL.) (Palaemon car- 
cinus), do rous der Indischo garnalen, 24 c.M. Jang, 
wordt govangen in do rivioron der laaglan- <lon on 
langs do covers dor riviormondon on is zcor gezocht 
voor hot makon van garnalon-gc- hnkt, waartoc zij 
rauw gopold wordt; in do scha- Jo<> dor dicren 
wordt do bereido gohakt-massa )n<tt klujjporolio ge 
brad on. 

JJo oedang kali (BAT. MAL.) (Palaemon sun- 
daiciis), con 7.5 c. M. laugo zootwatcr-garnaal uit, 
do rivioren ei)watorJoidiugon, dio bij bundjir's veel 
langs den oovor gc van gon wordt mot schop- netton 
of mot plattc, rondo schopmanden. 

De oedang satang (BAT. MAL.) (Palaemon longi- 
roslrin), 22 c.M. lang, eon rivior-garnaal, wanrvan 
do kop cn do darmstrong langs den rug vorgiftig zijn. 

De oedang a pi api (BAT. MAL.) (Penaeus mono- 
ceros), wordt in do vischvijvors langs do kust o. a. 
bij Ant jo], Tandjoong Priok on Tjilintjing (ton 
rochto Tjalingting) govangoi) on diont voornaino- 
lijk tut de bcroiding van kroopock oedang; zij is ruim 
5 c. M. lang, blijft builon hot water lung levon en 
wordt to Batavia dikwijls langs de huizon go von t. 
Kroopook boslaat uit go- lijko gowichtsdeelen van 
gokookto garnaal en tapioca, innig vennongd tot eon 
dik boslag, dat 

tot cylinders uitgorold wordt, wolko gaar gekookt, in 
do zon gedroogd en tot schijfjos gesneden wordon； 
in kokondo klapporolio vbranderen dezo in brozo 
koekjes, die bij do rijst gonuttigd worden. 

Do oedang pantjet (BAT. MAL.) (Penaeus mo- 
nodon), is con grooto garnaal, die langs do kust, nabij 
do riviormondingen wordt govangen on 18 c.M. lang 
wordt. 

Do oedang tjadana (BAT. MAL.) (Penaezts indi- 
cus), 17 c. M. lang, wordt langs hot zeestrand ge- 
vangen on dient, bij overvloedige vangst, tot het 
makon van ddnddng oedang, waartoe, in onge- 
kookton staat, de zachte schaal verwijderd en het 
spicrvleesch in ovorlangscho richting in tweeen 
gespleton, gezouton en in do zon gedroogd wordt. De 
ddnddng oedang wordt alleen bij Chineesche 
gerechten gobruikt. Garnalen zijn over he。 
algemeon moeilijk verteerbaar, on deze berei- ding 
vorgomakkolijkt do omzotting zeker niet. 

Gedroogdo garnalen, oedang kSring, zijn het 
meest bekond onder den (Fookien-) Chinepzen naam 
he bi; op Java worden, bij overvloedige vangst, do 
dieron ongekookt van den kop ont- daan, gopeld on 
ongezouten in de zon gedroogd Die, wclko van Deli 
en Pale in bang to Batavia worden aangovoerd, zijn 
groctor en ongepeld. De gedroogde garnalen dienon 
voornamelijk bij de bereiding van onkele 
Chineescho gerechten. An- dere, hoofdzakolijk door 
de Ohineezon gebruikte garnalia zijn tsaoe, cen 
gegist mengsel van tapdh ketan en in zout water 
gekookto garoalen ； th6 he, gokookto garnalen -
larven, mot zout en peper gemengd on in de zon 
gozet; he ke pho鼠 in zout water gekookto oedang 
api api, gepeld, fijngeliakt, gezouten en gepepord. 

At jar oedang, garnalen in hot zuur, is een 
bijgorocht, dat op Indo-Europeoscho rijsttafols en bij 
Ohinooscho maaltijden nogal eens voorkomt. To 
Makasser wordt het in don handel gobracht. 

Petis oedang is een garnalon-oxtract, dab ge- 
maakt wordt door de dioren, bij overvloedige vangst, 
aftekokon en het afkooksol uittedampen tot eon 
dikko stroop. Vooral langs do Rembang- echo on 
Sidoardjoscho kust wordt veel pStis oedang gomaakt 
en vandaar in don handel gebracht De Rombangscho 
pdtis bohoort tot do besto soorton. 

Trasi oedang (BAT. MAL.) (Mal. bSlatjan) wordt 
gewoonlijk van de oedang rSbon (BAT. MAT..) 

gemaakt, eon JZysis-soort, ruim 2 c. M. lang, dio in 
grooto hoovcelhodon langs Java's Noord- kust in zeo 
wordt aangotroffon. Op de Noordkust van Madoera 
en aan do Wijnkoopsbaiii worden de dioron cerst 
gokookt, bldcrs, zooals iu het Rombangscho on 
Bataviasoho, ongekookt in do zon gedroogd, na 
gozouton to zijn. Daarna stamp、 mon zo tot oon 
brei (Jav. brabon) die weder gedroogd on vorvolgons 
nogmaals gostampt on tot kloioo cylinders gorold 
wordt, dio men laat fermonteoroi). Aldus boroid kan 
de trasi een maand bowaard blijvon zonder to rotten, 
maar zij moot nu cn dan in do zon gedroogd worden. 
Do garnalon-larven, oodang djambrdt (BAT. MAL.) 
goheoton, dio langs do kuston on op zandbanken in 
overgrooto hooveolhedon wordon aangotroffon on 
in hot Bataviascho, o.a. by Tjilintjing, mot 
fijnmazigo agol-notton worden goschopt oni tot eon 
inforiouro soort trasi te wordon vorworkt, bohooron 
tot eonig© soorten van hot goslaoht Pe.nat.us. Zjj 
hob ben do groofcto on on go voor den vorm van 
muskieton-larven. 
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Op de kust van Soerabaja worden garnalen ge- 
vangen, bepaaldelyk do oedang rSbon, mot de ban - 
det (JAV), oen net van grof geweven stof, 40 vadem 
lang en 4 breed, dat in zi)n geheele longto wordt 
uitgezet en welks korte ein den tot elkander worden 
gebracht om cen school garnalen intesluiten. 

In Pasooroean is do waring (JAV.) in gebruik, een 
driehoekige totcbel, aan twee kanten, do op- staande 
zyden, mot bamboe gewapend, die bij het punt van 
samenkomst aan een stok zyn bevestigd en waarvan 
het vrijo gcdcelte, de basis, voor de duurzaamheid van 
eon touw voorzion, oen gaping heeft van ruim 2 M.; 
de arnien zyn omstreeks 3 M. lang en rusten op 
schoenvormige. blokken, die voorkomen, dat do 
bamboe to diep in het zand zakt> wanneor de visscher, 
door met zijn schouder tegen den stok to drukken, de 
waring langs den bodem doot glijden, om aan het door- 
waadbare gedeelte van het strand de garnalen to van 
gen. De dieron worden verzameld in een zak, die pan 
het net hangt; do prijs van het geheele toestel is on 
geveer / 5. 

In dezelfde residentio wordt do tadak gdwar (JAV. 
Noorder-strand) gebruikt, een net of zak van gSbang-
bladeren gevlochten, uitloopende in twee vleugels van 
katoen. Bij vloed wordt de zak, dien men op geringe 
dieptenabij het strand heeft laten zinken, mot een touw 
gesloten en bij eb geopend, om een uitgang naar het 
drooggoloopon zand te verleenen aan de garnalen. 
Deze tadak doet nog op andere wijze dienst； aan het 
zeestrand worden aarden dijkjes ter lengte van 13 tot 
17 M., ter breedte van 1% M. en ter hoogte van 1 M. 
aangelegd； deze afdamming heet tadak gSlagan; de 
openingen tusscheu do dijkjes worden bij vloed 
afgesloten door een achter do opening goplaatst 
zaknet, waarvan do naar zeo gokeorde ingang bij het 
begin van de eb wordt dichtgomaakt door een deurtje 
van govlochten bamboe. 

In verschillende localiteiten worden nog meor- 
dere netten, onderschciden in vorm en gebruiks- wijze, 
gebezigd ； zoo dient op Madoora de gajSng (MAD.), 
een 66nmansnet voorde garnalen vangst en op de kust 
van Socrabaja de sodoh, een klein net, dat tegeu den 
stroom wordt voortbewogen. 

Op Sumatra zijn in Palembang de bovenge- 
noemdo bandet en waring mede in zwang en in 
dezelfde residentio do krakad oedang, met do jaring 
van Java overeenkomende, eon trek- of sleepnet, dat 
vertikaal iu het water hangt. 

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

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

Op Billiton vindt men een garnalen-net, de 
soenkoer, dat door 66n porsoon wordt voortge- duwd; 
op Banka wordt door twoe mannen met een 
gelijksoortig net gevischt. 

Eveneens op Billiton vangt men groote garna- len 
met de pant jin g oedang, zijndo drie lijnen met haken 
voorzien. 

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

voor de vangst van garnalen in Fobruari uit om in don 
loop van April tcrugtekeoren. Voordezo vangst 
bczigt men de mijong, drio aan elkander verbondcn 
netton, allo van touwcn on drijvers voorzien, t. w. 
tweo langworpigo van 12 vadom laug en 1 breed, dio 
hot dordo, dat den vorm heeft van eon spits 
toeloopondon zak, aan de opening insluiton. Dczo 
opening heeft een mid- dellijn van 5 vadem. Do 
mazcn zijn ongeveer 1 duim in het vierkant； aan 
don ondorkant zijn. looden ringen bevestigd. Het net 
wordt door drio man bediend, waarvan twee zich te 
water bege- voii (mon vischt or namolijk mode in 
ondiep water) om het net aan beidc uitoinden vast te 
houden terwijl 6dn in een sampan, met een stok op 
het scheopsboord slaande, do garnalen naar en in do 
opening tracht te dry von; zoodra dib gelukt is, 
brengon do beido helpers de uiteindeu van het net tot 
elkander en wordt dit binnen boord gehaald. 

Bij do Maleiers van Singkawang is vooral do 
soengkoor in gebruik, oon in den vorm van eon 
pistoolholster toeloopend net, van grof doek ver- 
vaardigd, van boomschors gewovon en voorna- 
melijk van Madoera aangevoerd; het eigenlijke net 
van do soengkoer is gebonden aan twee stokken in 
den vorm van een schaar, aan do uiteinden 
rondgebogen om het vastraken in den bodem to 
belotten; het wordt door een man in zee gebracht en 
voortgedreven, de schaar zooda- nig geopend, dat het 
voorsto gedeolte van het net nagenoeg in een plat 
vlak uitgespreid wordt. Het uitcinde van den zak 
wordt door een drijver omhoog gehouden. Men 
vischt het geheele jaar met dit net. Daarmede 
ovoreonkomonde is do djoeloek van MSmpawa, 
uitsluitend voor do garnalen vangst bestemd. 

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

Op Celebes bezigt men aan do riviermondon een 
schepnet, de boenri. 

Op Halmah6ra wordt cen groote garnalonsoort ge 
van gen, aldaar boerro of d odd io goheoton, die in 
de rivieren voorkomt; tot die vangsL diont een 
gosteelde schepper, solopa genaamd, van gevlochten 
bamboo en vooraf wordt het water troebel gemaakt. 
In holdero beken worden do garnalen gestoken met 
con kleino kalawaai, con yzeren twee- of drietand 
aan eon 2 vadem laugo bamboo. 

OEDANG-LAOET. Malcischo naam voor ecno 
Langoest-soort, Palinurus homarus{Zio SCHAAL- 
DIEREN). Oedang (MAL.), oorang (JAV.) is do 
algoineeno naain voor langstaartige Docapo- den; 
zoo Oedang laoot Jdbar (MAL.), Ibacus an- tarcticus; 
Oorang bladog (JAV.), Thenus orien- talis. Ocdang-
karang is con Maleischo naam voor een kreeft, in hot 
Javaansch Oerang-watang en Oerang-kar& of 
Oorang ISngk&ra 

OEDANI (MAL.). Zio QUISQUALIS. OEDAR 

(Kei-cil.). Zio DUIF. 
OEDIK. Zic ILIR. 
OEDJOENG (JAV.). Kaap, uitersto punt, hook. 

OEDJOENG (TJI), do bdangrijkste rivior van 
Bantam, die in haren bo venloop onderschcideno 
watervallen- vorint, zich nabij Rangkasbitocng, waar 
zij uit het gebergte in do vlakto treedt, met de Tji 
Simeut of rivier van L6bak vercejiigt, en bij Pon tang 
den naam van rivier van Pon tang 
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ontvangt. Vandaar loopt hot, op last van don 
Bantamschen Sultan AbooU Fatah gogravon kanaal 
Tirbajasa (ook Sultanskanaal) naar do Tji Doerian. 
Do Ocdjoong of Pontang stort zich ten 0. dor Bant-
am-baai door eon zovontal mon- don in do Java-zco: 
do uitgcstrokte delta is byna geheel mot hoog 
strandwoud bedokt. In hot vlaktcgebied dor rivier 
wordon belangrijko waterworkon aangolegd, 
bostaando uit cen stuw- dain to PSmerajan, een 
kanalonnet voor oen opporvlakto van 46700 bouws 
on eon nieuwo uitmonding der Tji Ocdjoong. 

OEDJOENG ATAP (BILLIT.). Zie BAECKEA 
FRUTESCENS. 

OEDJOENG GADING. District van Ajcr Bangis 
(zio aldaar). 

OEDJOENG PANDAN (MAL.). Zie RHUS 
SEMIALATA. 

OEDJOENG TANAH. District behoorendo tot de 
ondcrafdceling on afdeeling Makasser van het 
gouvt. Celebes on Onderh. 

OEDJOENGBROENG. District met golijkna- 
migo hoofdplaats van de controle-afdeeling Tji- 
tjal^ngka, regentschap on afdeeling Bandoeng, 
rosidentio Preanger-regontschappen ； mot eono 
oppervakto van 220 K.M2. Het district tolt 4 
ondcrdistricten on 27 dosa^. Vroeger (v66r 1913) 
had men do districton Ocdjocngbroeng Koclon on 
Wetan ； het eersto was de naam van het tcgon- 
woordigo districD Bandoeng (zio aldaar), hot laatsto 
is het bovongenoomdo district.'' 

OEDJOENGDJAJA-VLAKTE. Gelegen in het 
Noordelijk deel der afdeoling Soemedang dor 
rosidentio Preangcr Rcgontschappen. Zij hcet naar 
eeno desa van dion naam en heoft bekend- heid 
gekrogen, doordat zij tor grootto van 土 2200 bouws 
bevloeid zal wordon door ceno leiding met water uit 
do TjipSlang, een linkorzijrivior van de Tji-Manoek. 
De stuwdam voor die leiding is reeds in 1912 
gebouwd. 

OEDJOENGLOfi. District van de onderaf- 
doeling Bocloekomba afdeeling Bonthain, gou- 
vemoment Colebes cn Ond. 

OEFETTO (OIFETO). Deol van hot landschap 
Ama bi Ocfetto, onderafdeoling Koopang, af- 
dooling Zuid-Timor on eilanden, rosidentio Timor 
en Onderh. Do bestuurdor van Amabi Oofetto word 
in 1915 ontslagcn wegens politioko kuipcrijon cn in 
zijne vervanging elechts voor- loopig voorzion in 
nfwachting van een moge- Jijkr Hamonvocging met 
het landschap Kocpang. 

OEGIS. Naam op Andai (N -Guinea) aan eeno 
Papegaai-Hoort, Aprosmiclus dorsalis, gogcven. 

OEKfiNAO-EILANDEN. Zio SfiRMATA-EI- 
LANDEN. 

OEKOE AKA (SOEND.). Zio SINDOKA SU- 
MATRANA. 

OELAATO. Naam op Celebes voor cono Koo- 
koek, do Voorspcller, Scythrops novae hollandiae, 
op do Aroe-eilandcn Katoela, op do Kei-oilan- don 
Jaap. Dezo zondcrlingo vogcl Jceft ook op Timor, 
Hahnahora on Batjan; in klour wcl eonigKzins op 
den Koekoek gelijkend, is hij torstond to 
ondorkennen aan den grooton snavel mol eon diepe 
ovorlungscho groef bovenop. Zijno aan wezigheid 
ho udon de inboorlin gen voor con voortccken van 
regen achtig wed er, vanwaar do naam. 

OELAH-OELAH-DAOEN. Naam op West- Sum 
atra voor eon Bladvogol, Chloropsis cya- nopoejon. 
Dezo fraaio vogols zijn prachtig 

groen gekleurd, mot zwarto vlokkon on blauw of 
goel op don kop; hun snavol is gekromd, de etaart is 
kort; do vogel maakt oon bizonder op- vallenden 
indruk door zijn ineongedrongon go- daanto. Zio 
BLADVOGEL. ° 

OELAJATRECHT. Naam van het „bcschik- 
kingsrecht" over grond en water by do Min an g- 
kabauers, zio decl I, bl. 821 on 823. Sumatra's 
Westkust schijnt do eonigo st reck in Indie te zijn, 
waar het bcschikkingsrecht cen eigen inlandschen 
naam draagt; deze is wel samengesteld uit twee 
Arabischo woorden (hak' oelajat), doch heeft d© 
specifiek-Indoncsische beteekenis gekregen, uit- 
eengezet in deel I, bl. 277. 

OELAKAN. District in de onderafdeeling Paria- 
man, afdeoling Batipoeh en Pariaman, residentie 
Sumatra's Westkust.z4 ' 

OELAMA d. i. Mohammedaansch wetgelcerde. 
In hot Arabisch is oelama do mccrvoudsvorm van 
dlim (d. i. goleerde). In Ned.- Indie, gelijk ciders, 
waar hot Arabisch niet do landstaal is, wordt het 
meervoud oelama ook in enkelvoudigen zin gebruikt 
en kan men dus in het meervoud van oelama's 
spreken>^[gl. 0. Snouck Hurgrouje DtLAtjeher^,.!, 
74 任he AcheEnese, I, 71^7 

OELAN OELANAN (JAV.). Zio TINOSPORA. 
OELAR (KAJOE) (MAL.). Zio STRYOHNOS 

LIGUSTRINA. 
OELAR. Maleischo naam voor slangen in het al 

go meen > oela (JAV.), oraj (SOEND.). Door al- lorlei 
bijvoegingon kunnen verschillonde geslach- ten en 
soorton worden aangeduid. Eonigo van dozo namon 
worden hiorachtor in systematischo volgordo 
opgenoemd, zonder dat dezo lijst op volledigheid 
aanspraak wil maken: 

Gylindrophis rtifa Laur., een rolslang (Ily- siidae) 
hoot in hot Maleisoh oolar riboo en wordt in Doli 
oolar kapala doea (twcekopslang, zio ook hiorna bij 
Doliophis) gonoemd, aangezicn kop en staart van 
dozo gravonde vormon mooilijk te onderschoiclen 
zijn. 

Amblycephalus laevis Boie, do dikkopslang, heot 
aan do Oostkust van Sumatra oelar nini sende( ?). 
Do wormslangen, Calamaria's {ColvJ)ri- dae 
aglyphae) hooton in het Soondancesch oraj tjab仓，
torwijl C. linnaei Boio in die taal oraj lSmah( ?) 
gencomd wordt. 

Watorslangon uit hot goslacht Tropidonotus 
(ringslang) worden mot don naam oelar aj§r (MAL.) 
aangeduid. 

Lycodon-Boorten, mot de ringslangen na. 
verwunt, heoton op Sumatra^ Oostkust oelar oepar, 
ovenals de brilslang. 

JDendrophis pichis Boic, langgerekto boom 
slangon, dragon in het Maleisch den typischen naam 
van oelar tali (touwslangon) (MAL.), Dryaphis 
prasinua Boio, do groeno boomslang, heot oelar 
pootjook (MAL.) on do nicer geol ge- klcurdo 
boomvorm, Chrysopelea ornata Shaw, oola manock 
(JAV.). 

Do bodemvorm, Psammodynastea pulveru- 
lentus Boie, wordt op Sumatra's Oostkust oolar 
sampa gonoomd. Do zoogon. takslang Dipsa-< 
domorphus (Boiga) dendrophiliu Boio heot oolar 
booroong on wordt op Sumatra's Oostkust oolar 
tiooiig gonoomd. 

Brakwaterslangon van hot geslacht Homalop- sis, 
in het bijzondor H. buccata L., dragon wegens hun 
aan wezigheid in do rhizophoron-(bakau-) 
moerasson don naam oelar bakau, in do Soonda 
landen wordon zy oraj kacloot gonoomd. 
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Doliophis intestinalis Laur. draagt ovonals 
Cylindrophis rufa Boie den naam van oolar kapala 
doea (MAL)., hoewel in dit goval kop- en etaarteinde 
door klour en teekening zeer duidelyk verscliillon. 

Voor de brilslang, hoedslang of cobra {Naja 
tripudians Merr.) worden zeer velo na- men gebruikt. 
Aan de Westkust van Sumatra worden zij oolar 
biloedak, in Benkoelon oelar matahari (zonnoslang) en 
oolar sdndok (lopol- slang) en aan de Oostkust van 
Sumatra oelar oepar genoemd. Do Soendaneezen 
noemen oon jong exemplaar oraj sindoek en oon oud 
oraj babi, terwijl doze soort bij de Beadjoe-Dajaks 
handipeh-poera (dorpsslang) en do vorwanto groote 
brilslang of hoedslang Naja (Ophiopha- gus) bungaru^ 
Schl., dio veel strijdlustiger is dan de gewone brilslang 
op Java, oolar lanang heet (zie ook onder 
BRILSLANG). 

Van het tot de Ratelslangachtigen (Crota- linae) 
behoorende geslacht Ancistrodon (Trigona- cephalus), 
de driehoekskopslang, zijn Soon- daneesche namen 
oraj lemah en oraj taneuh. A. rhodostoma Boio, wordt 
in het Maleisch oelar bSdoedak genoemd. Ook de 
soortonvan het tweede addorgeslacht Lachesis dragen 
vole na- men. Zoo heet L. gramineu^ Shaw, oelar 
biroo, oelar biso (MINANGK. MAL.), boedroepam (MAL. 
?). oela s aw a (JAV.), esan (TIM.), keisan (ROTT.), en is 
in Deli de naam oelar nanti boelan voor L. wagleri Boie 
gebruikolijk, aangozion de inlanders gelooven, dat 
deze slangen soms een maand lang op dezelfdo plants 
opgerold. blijven iiggon. 

OELAR BfiRKAKI. Maleische naam, op Sumatra 
aan een bodemhagedie, Lygosoma chalcidet gegeven, 
welke ook bSngkaroeng go- noemd wordt (zie verdcr 
onder KADAL on onder SOINCIDAE). 

OELAR OELARAN (JAV.). Zie URARIA. 
OELAS (KAJOE) (MAL.). Zio HELIOTERES 

ISORA. 
OEL^E LHEUE. Ondorafdeeling der afdoc- ling 

Groot-Atjdh, gouvt. Atjeb. en ondorhoorig- heden, 
omvat, behalve de havenplaats: do oelee- 
balangschappen Meurafrsa met 549, on Meuseugit 
Raja-linkeroever Atjfehrivier, met 589 geregi- streerde 
mannen; de garupongs Beunajong mot Lam Poeld en 
Lam Din gen, Beurawd en Lam Bho% uitinakende het 
vroeger© oeleebalangschap Meuseugit Raja-
rechteroover Atj^hrivier, jnot 185, de zelfstandige 
moekims Loe仓ng Bata met 271 en Pagar Aje met 335, 
en de sagi der XXVI Moekims met inbogrip van de III 
Moekims Keureukon, benevens het eilandjo Boeroe, 
met 3759 geregistreerde mUnnen. Voor de geheelo 
onderafdeeling bedroog de bovolking op ult° 1914: 
23.487 AtjeJiers, 1.123 andero Inlanders, 460 
Chineezen, 17 andere Vreomdo Oostorlingon, en 65 
Europeanon. 

Men zio do artikeJon MEURA；SA, MEUSEU- 
OIT RAJA en KEUB-EUKON voor dio go- 
biedsdeelen betreffendo bijzonderheden. 

Pagar Aje en Loeeng Bata bohoordon mot Lam 
Sajoen oigenlijk tot do XXV Moekims, maar voorheen 
schijnt het drietal wakeueh to zijn geweost. Sedort 
menschenheugonis had dit echter in de practijk slechts 
dezo beteekenis, dat de hoofden dezer moekims 
zelfstandig waren. (Snouck Hurgronje: Do Atj^hers, I. 
131 
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kims Oelde Kar&ig： Oelee Kar6ng, Lam Ocdjong, 
Pangde; de IV Moekims Ateuefr: Ateuofr, Oelde 
Grouphoeeng, Boeeng Tjala, Mculajoo; do III 
Moekims Lain Kabo: Lam Rabd, Leupoeeng, Lain 
Toubee, Lam Blang; do III Moekims Kajee Adang： 
Kajeo Adang, Djlingkd, Koeala Makam mot do 
„siploh meunasah Tibang"; do IX Mookims 
Toongkob: Toengkob, Siin, Lam- baro AngAn, 
Lambada, Klieng, Bramoe, Lam Nga, Ladong, 
Tjadd6- Raja, Silang； en oenigo soeltans wakeu修
h's: Tjadd% Llioft Goelong cn Gigieng. 
Administratiof bohooren tegenwoordig ook do 
Moekim Lhde (Kourcukon)： Lam Garot (Siron), 
Gani en Locbofr tot do XXVI Mookims. Aan het 
hoofd staat do jeugdige panglima sagi Teukoe Tjoet 
Njap Areh, voor wien het bestuur nog wordt 
waargenomen door zijn vader Teukoo NjaF Banta, 
die vroeger zolf sagihoofd was, voeronde den 
ambtstitel Sri Imcum Moeda. Hij geniet eene Gouvts. 
bezoldiging groot / 2400 en eon personeolo toelago 
ad / 1200 Js jaai's. Ondor hem staan de meostal mot / 
900 bezoldigde oeleebalangs over do verschillendo 
oeleebalang- schappen, welko weer z^n verdeeld in 
moekims onder imeum's, die / 300 ‘8 jaars genioton. 
De moekim is ondorvordeeld, soms in gamp on gs 
aan het hoofd waarvan keutjhift,s staan, welko 
gampongs weer bostaan uit meunasah's met oon 
„wakin als peutoca ad at en een „teungkoo meu- 
na8ah,> als peutoea hookom. Maar elders weer bc- 
staat de moekim uit sago^s onder waki,s, welko 
sagoe is verdoe Id in mounasalVs en gampOng's met 
keutjhi°‘8 als peutooa ad at on ook wcor teungkoe'fj 
meunasah als peutoea hoekom. Tot 1908 vormden do 
XXVI Mookims eono onderafdeeling op zich zelf 
onder eon controleur to Lam Njong, maar in dat jaar 
werd hot ressort van den controleur van Oelee Lhoue 
er mco vergroot. 

De onderafdeeling wordt bevlooid door Atjoh- 
rivior, Kroeeng Tjoet en Kroceng Angdn. 

Behalve do in hoofdo bedoeldo wegen van Ooleo 
Lheue naar Lhop Nga on naar Koota Bad ja, treft men 
binnen do onderafdeeling aan: con verharden weg 
Koeta-Radja一LamNjong— Toengkob一
KrooengKald. Van dion wog elaat dicht voor Lam 
Njong eon dito weg af naar <Jc brug bij Peukan 
Kroeeng Tjoot. Ook gaat or eon verharde weg van 
Koota RaxJja. naar do vijf- sprong Ooleo Kar6ng, 
dio zich daar splitst in 66n weg naar Roomp6t, cn 46n 
naar Tjdt Iri. Niot. verhard iu do wog Peukan 
Kroodng Tjoet—Gigieng—Krooeng Raja, alsook do 
wog van Gigieng Zuidwaarts over Toongkob nanr 
Kroeeng Gloempang en do XXII Moekims. Zoo ook 
de vorbinding van Kroeeng Gloompang Westwaarls 
mot Bakooj aan de voormaligo ccin- tuurbaan, en do 
weg waarin dio baan getrans- formeord is, van 
Bakoej Noord waarts over Tjdt Iri cn I<oemp6t naar 
Lam Njong. 

D。bevolking loeft in hoofdzaak van do rijst 
cultuur. Dozo levort echter niet voidoondo op, zoodat 
or nog jaarlijks rijst wordt ingevoerd. De voestapel 
bestond ultimo 1915 uit 9437 runderen en 1473 
buffels. Een vcemantri waakt dat onkol dioron 
bonedon zekoren muat of bo von zokoron leoftijd 
worden geslacht. Do veo- markt to Lam Njdng, in 
1910 goaticht op het torrein van onzo voormaligo 
militairo post aldaur, schijnt wel op to nomen. Do 
poporcultuur is in do IX Mookims ToeugkSb, III 
Moekims Lam 
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Rabd en III Mookims Kajde Adang nog het be- 
langrijkst. Op de klappercultuur is men zich vooral 
in de laatste decennia zeer gaan toeloggen. 

Do visschory wordt beoefond langs de kust met 
sleepnetton en door exploitatie van ,,neuheun，s” of 
zeevischvijvers, waar do visch bij vloed kan 
binnenzwemmen, maar die zo daarna niet meer kan 
verlaten. Zoutzicderijen worden aangetroffen te Lam 
Nga en in Klien g. Uit de strandmoerasbosschen 
wordt hout ge- kapt voor brand- en bouwmatoriaal. 
Eenige pottenbakkerij vindt plaats in gampong Lam 
Bateueng, moekim Tjade". Overigens vallen op 
industricel gebiqd te noomen de stoomhoutza- gerij 
en ijzerdraaiery van de firma Theuvonet & Co. te 
Oelee Lheue, met timmermanswin- kel, 
grofsmederij, en cementtegelperserij, en van 
dczclfde firma te Seutoej cen stoenbakkerij cn 
kalkbrandcrij. Dan een limonade- en mine- 
raalwaterfabriek te Seutoej, en een Chinee- sche 
leerlooiery te Seutoej en een andere te Oelee Lheue. 

Lam Djabat in moekim Meuraftsa en Kroeeng 
Kale in moekim Sim zijn Mohammedaansche 
ondcrwijs-centra. Sinds ulto. 1907 de eerste 
volksschool te Oelee Lheue we rd geopend, zijn tai 
van zoodanige instellingen vcrspreid door de geheele 
ondorafdeeling verrezen. Gewocnlijk zijn zij voor 
jongens en hebbon ze een drie- jarigcn cursus, 
bohalve te Oelee Lheue en Lam Reueng, waar de 
cursus vierjarig is, terwijl te laatstgenoemder plaatse 
ook eene volksschool voor mcisjcs bcstaat. Ook is 
daar eene industrie- school met 100 
meisjcsleerlingon, terwijl voor Oelee Lheue nog 
dienen genocmd: de particu- liero le Atjehsche 
meisjesschool, waar onder- richt w(jrdt gegcven in 
woven on zijdebehande- ]ii)g, cn eene 
gesubsidieerde Atjehscho meisjes- school. Voor het 
toezicht op de volksscholen bim)en deze 
onderafdeeling is een speciaal In- jandseb 
volksschoolopziener aangesteld. 

Zie voorts Pd AM AT terzako van het op dit 
cilan<l aanwezige leprozen asyl. 

OELEE LHEUE, vulgo 01616. Havenplaats aan 
den vasten wal van Atjeh, stand- j>laat8 van den 
controlour der gelijknaniige ojidcrafdceling (zio 
hierboven!). De reede istame- lijk open, maar toch 
vrij good, on drio piers vergo muk kd ij kon het lad 
on cn lossen. Hot roede- vervoer wordt bczorgd door 
de Atjeh-Transport- _\]a；itschap]iij cn een vijftal 
Chinccsche sampan- bfz'ittcrB. Oelee Lhouii werd 
gedurendo den Atjeh-strijd gobouwd biunen het 
rcssort van Tcukoe Nefr van Mcuraftsa, op ccn 
zandigo land- tong, tusschcn de zee en de Ardsan-
lagline, dio ten Z. W. <laarvan uitwatort in zco. Bij 
die lagune- jnonding lag vroeger het militairc 
kampeinent, <loch <lit we rd in 1910 opgobroken. 
Oostclijkdaar- van lag de Europeosche wijk met 
liouten pak- en wiukciliuizon, logo me nt, 
officicrcnBOciotcit, en de klrinc It. K. kerk van 
pastoor Vcrbraak. Thans is t daar stil en doodsch, en 
ook in do aaugron- zeudc Chincescho cn Maleischo 
wijken in het nuuist Oostclijkc gcdcclte, waar 
Arabioren en Japan nors huisden, is het vort icr heel 
wat gcluwd. 1)。wegen staan bij hevigon wind en 
hoogo zeo nog al cens blank, de steoncn 
strandbcschcoiing, hoo- wcl nog jong on stork, heeft 
het dan hard to vor- atitwoordon. Van do Chineesche 
buurt zijn ook reeds hcelo stukken weggovreten. Eon 
grooto, in 1902/3 gebouwde brug over do lagune 
vorbindt 

Oelee Lheue mot den overwal, vanwaar een 15 K.M. 
lange weg voert naar Lh6ft Nga, en een andere in 
1901/2 aanzionlijk verbreedo 5 K.M. lange heirbaan 
naar Koeta Radja. Dagelijka rijden er ook velo trams in 
tien minuten van Koeta Radja naar Oelee Lheue, vice 
versa. 

OELfiT OELfiT (JAV.). Zie HELICTERES. 
OELI LIMA, OELI SIWA. Zie OELIASERS en 

verg. Pata-lima in CERAM, dl. I, bl. 470. 
Het woord oeli wordt door Valentijn (in zyn . 

woordenlijstje voor dl. I, 2, 1724) uitdrukkelijkr 
Amboneesch genoemd, en vertaald met „gespan- 
schap" (dus: bond) van dorpen. De vertaling “broeder" 
is van den zendeling A. van Ekris in Tijdschr. Bat. Gen. 
XVI (1867), p. 294. Valentijn vergelijkt daar ook de 
Oeli lima en Oeli siwa met de Hoekschon en 
Kabeljauwschen bij ons, en voegt toe: ,,Do laatste 
houden mot die van Tidore, en de eerste met die van 
Ternate. Ook zijn de Oeli lim^s Dicesc Moors". 

Uit de merkwaardige missive van Hendrick 
Brouwer, dd. Banda 4 Mei 1612 aan H.H. Be- 
windhebbers (Tide, Bouwstoffen, I, 1886, p 2, 5, 7) 
blijkt: dat ,,Ulissea" = Oelisiwa ecn andere naam was 
voor Lontor, het groote eiland tegen- over Banda-
proper, Banda Neira, in we Ik laatste de Oelilima-partij 
de bo venhand had. Ook die gegcven bevestigt ten 
voile de verklaring der ontwikkeling van deze twee 
partijen, zooals die bij OELIASERS werd beproefd. G. 
P. R. 

OELIASERS. Corrupt-Holi, naam voor het complex 
der 3 cilanden beO. Ambon en beZ. Wesb-Chram: 
Haroekoe (of Oma), Saparoea (of Honimoa), cn het 
kleinste en meest Z.O. eiland ■Noesa Laoct (zie op die 
namon). 

Vanouds is het middelstc en grootste, Honimoa alias 
Saparoea, het voornaamste eiland. Als „Moearn komt 
het al voor in Zing 14 van het Oudjav. lofdicht 
Nagarakertagama uit 1287 Qaka =13G5 A. D.; als 
,,Muar‘‘ blijft het voorkomen op Port, kaarten en in 
Port, teksten der 16a eeuw (verg. Tijdschr. Aardr. Gen. 
2, XXV ,1908, p. 342 noot 1)； Rumphius in zijn 
Ambonsche Historic, definitief afgeslotcn in 1687, 
kent in zijn aanhef daarvan (Bijdr. Kon. Inst 7, X, 1910 
p. 3): ,,0ma'' (= Haroekoe), ,,Uliasser" of verderop bij 
hem st曲ds “Honimoa", en “Nussalaut". Ook hicruit 
blijkt dat Ooliaser-proper = Honimoa = Saparoea is; 
hierbij sluit aan Van Hoe veil *s ge- tuigenis in zijn 
bock „ Am bon en meer bepaal- delijk de Oeliasersn 
(1875) dat „de zuidkust” van Saparoea weleer 
Honimoa heotte, evenals de ,,zuidkust" van Haroekcc: 
Oma (p. 11), en dat Saparoea thans nog wel door 
inlanders, o.a. in een pantoen, wordt genoemd „tanah 
Lease" (p. 12). 

Indcrdaad is „Oeliasern eh ,,Liaser‘‘ precics 
hetzelfde; B-umphius spreokt in zijn Amb. Hist, in 
66nzeJfdo alinca van „de Oeliassers" en van „de 
Liassers" (1. c. II, p. 102). En dit weer bewijst, dat 
Ludeking in zijn bekonde „Schcts van de re^identio 
Amboinn" de juiste inlandsche verklaring heeft 
gegcven (Bijdr. Kon. Inst. 3, III, 1868, p. 56): Oeliaser 
is cen corruptie van oeli asa = „broe- der 1", dat dus 
onmiddellijk staat naast de Tern a- taanscho oeli lima 
= „broeders 5", on de Tidorce- sche oeli siwa = 
,.breeders 9‘‘. 

Met andere en duidelijkcr woorden: naaat den 
politieken „broederlijken,> cn „vooroudorlij- kcn''(?) 
{kaki-an) bond der Tidoreozen van 9 gebieden, de Oeli 
siwa of Pata siwa („9 Licha- mon"), waarvan Tidore 
met zijn hcidensche, 

Hi 5 
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Hollandsche, later Spa&nsche voorkeur het hoofd 
was, en waartoe o.a. West-Oeram en West- 
.Nieuwguinee bohoorden; naast den daarnevcns 
bestaanden Islamitischcn broederbond van 5 gebieden, 
de OeH lima of Pat.a lima, waarvan Ternate het 
politicke hoofd was, en waartoe o.a. Oost-Ceram met 
Goram, Keffing, enz., alsmede vooral Banda, 
behoorden ； stond de v6el minder machtige Eenbond 
of Oeli asa der 3 bijeenliggende Oeliasers tusschen 
Ambon (Oudjav. Ambwan) en Ceram (Oudjav. Qeran 
= Sjeran; en Seran), een zuivero verdedigings- bond 
van drio kleinen; met het middelste eiland Muar = 
(Honi-) Moa = Saparoea = Oeliaser-proper als 
centrum, als „Broeder-e6n,>, bij welke zich Haroekoe 
en Noesa Laoet van zelf aan- sloten, tot zelfbehoud 
tegen de groote en agres- sieve 9- en 5-bonden onder 
aanvoering van resp. Tidore en Ternate, die van Ceram 
uit hen sinds ca. 15S0 bedreigden. 

Nemen we, op voldoenden grond van waar- 
schfjnlijkheid, aan, dat beide laatste bon den ont- staan 
moeten zijn door de beroering in de „ Groote Oost" ge 
wekt door het veld winnen van dea Islam tusschen 
1400 en 1500, zoo kan het ontstaan van den E6n-bond 
op Saparoea, en van den Drie- bond der zgn. Oeliasers, 
op zijn vroegst tegen ca. 1500 gesteld worden, toen 
Ternate reeds zoowat een halve eeuw Moh. was, en 
Tidore dat waar- schijnlijk juist begon te worden. Zoo 
vormden bij de komst der Portugeezen op Ambon 
(1512), Ambon met de 3 Oeliasers en het groote 
Ceram een nog heidenschen stuwdam tegen den van 
het Noorden (Molukken) en Zuiden (Banda) opdrin- 
genden Islam. 

Geen wonder dan ook, dat op dit Ambonsche en 
Oeliaser-gebied de Apostel der Indien, St. Fran- ciscus 
Xaverius (de Navarrees Francisco Xavier of Javier), 
van 1546—1547 zrjn zendings-triomfon heeft gevierd 
(verg.Tiele in Bijdr. Kon. Inst. 4, IV, 1880, p. 328—
330); dat Ambon en alle drie Oeliasers daarna 
overtuigd-Protestantsch zijn geworden in den 
Compagnie's t ijd ； en dat er op deze drie eilanden 
nergens zooveel Port, herinneringen zijn gebleven als 
juist weer op het middenste en voor- naamste, 
Oeliaser-proper of Saparoea, waar de westelijke haven 
altijd nog,,Porto" heet, en aan de Z. W. punt ■— men 
zie de detailkaart in Van Hoe- velVs genoemd boek 
van 1875—een eiland „Pom- bo" (Duif) en een rots 
,,Pintoe" (Deur) dicht bij mekaar liggen. 

Toen de Hollanders in de Molukken kwamen 
(1599), trad in den aan vang Haroekoe (Oma), we- 
gens meer nabijheid tot Ambon, op den voor- grond ； 
het oudste contract met een der 3 Oeliasers sloot 
Steven van der Haghen op 25 Fcbr. 1605 met ,,den 
coninck van 't eylandt Oma?' (zie Heeres, Corpus 
Diplomaticum Neerl.-Ind., By3ragen-Kon： Inst. 7, 
III' 1907, p. 33—34), in welk zelfde jaar 1605 
trouwens de termen „01isi- va" en het 66rst in een 
Holl, contract 
met Hitoe (Noord-Ambon) officieel voorkomen (ib. p. 
33). Daarop pas in 1617 volgde een contract 
jmeKnegofyen aan de zuidkust van Cerani An van 
“Uliasser" = Saparoea, gelijk Tide terecht in zijn 
register van dl. I der Bouwstofien (1886) dit op- loste; 
zie aJdaar p. 204—206, en verg. het contract ook bij 
Heeres, 35：—132. Pas in 1621 
werd Noesa Laoet in een con tract d pge n o men, 
samen met Ambon, de 2 andere Oeliasers en West-
Ceram (Heeres, p. 170—172, en vooral do 

noot 2 op p. 171; naar Valontijn, II (1724), 2, fol. 
50—52). Do ch de bo ven vermeld e uitbreiding van 
zin van den term „Oeliasern blijkt afdoende in 
datzelfde jaar 1617 uit een stuk van Gouverneur 
Steven van der Haghen bij Tiele, 1. c. p. 219: 
„0nse eylanden van Uliasser, die welke drye sijn, 
te weton Uliasscr, Oma ende Nusalao". G. P. R. 

OELIN (MAL. Z.O.-BORN.). Zie EUSIDERO- 
XYLON. 

OELIT (AMB. LANDST.). Zie SPONDIAS 
MANGIFERA. 

OELOE (ORANG). Zie ORANG OELOE. 
OELOE DARAT. De hoogste top van hot ge- 

bergte, dat het_ Tobameer in het Noorden van 
Sumatra omgceltTHy verheft zich aan den West- 
oever van het meer, tegenover Samosir tot 2157 
M. hoogte. 

OELOE SALO. Landstreek behoorende tot 
de onderafdeeling Rante Pao, afdeeling Loewoe, 
gouv.t Celebes cn Onderh. 

OELOE-SOENGEI. Afdeeling der residentio^-z 

Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, inge〉土 
volgo de organieke indeeling van Ind. Stb. 1913, 
nos 199 en 279 ve rd cold in 5 onderafdeelingen, 
weten ； 1) Kandangan onder den Ass. Resident”," 
chef der afdeelin g, bijgestaan door een Ci vi(H/ 
Gezaghebber met standplaats Kandangan; 2) 
Rantau onder een Civiel Gezaghebber, met 
standplaats Rantau； 3) Barabai onder een 
Civiel Gezaghebber, met standplaats Barabai; 4) 
Amoentai onder een controleur, met standplaats 
Amoentai; 5) Tandjoeng onder een contro- leur, met 
standplaats Tandjoeng. (Voorde onder- verdeeling 
in districten, zie bij de verschillend© onderafd eelin 
gen). Geografisch omvat dezo afdeeling het 
stroomgebied der BAHAN of NEGARA RIVIER 
(zio aldaar), de voornaajnste zijtak der Bari to mot 
hare zijrivieren. Het N.-lijk en O.-lijk gedcelte der 
afdeeling is heuvol- en bergachtig. Van Kloea af is 
do geheolc streek bewesten de Bahan tot de Barito 
laag en moe- rassig, bestaando uit uitgestrekte 
moeraswouden (hapau) en meren, hier en daar 
afgcwisseld met pamatang- (hooge) gronden. Ten 
Oosten der Bahan vindt men die moerassen tusschen 
de 

rivieren Batang-Alai en do Bahan (do van ouds 
beruchte Mocningmoerassen). 

OELOE TESSO. Landschap in de Kwantan- 
districted, afd. ludragiri, rcsidentio Kiouw en 
Onderh. Het was voor J 909 cen deel van de 
onderafdeeling Kam par Kiri, afdeeling Jicng- 
kaJis, van hot gewest Oostkust van Sumatra. 

OELOEAN. Landschap in de residentie Taj>a- 
noeH, aanHen Noord-oever van don brecdcn Zuid- 
oostelijken inham van Jiet To ba-meer gclcgcn, en 
ingesloton door Si Gaol in }ieb Westen, Tano 
Djawa in hot Oosten, waarvan het gcschcidcn JB 
door cen zwaai* begroeiden hergrug, waarop zich 
verheilen : in hot Zuiden de Si Djonggi (de Stier), 
in hot Noorden de meestal in wolken gchulde 
2200 M. hoogo Si Munock Manoek (Hancbecld). 
Het is cen driehoekige vallei, welke door ecuige 
kleine riviertjes rijkclijk van water wordt voor- 
zien en daardoor zeer geschikt is voor den aanleg 
van sawahs .Men meent dan ook, dat dit vrucht- 
bare gebied het staniland van de Toba-BatakB is. 
Onderlinge oorlogen hebben de bevolking in vroe- 
ger jaren wel sterk doen achteruit gaan, nxaar 
het aantal inwoners wordt thans toch nog op 
25.000 gcschat. Centrum van het landschap is 
het op 700 M. bo ven zee gelegen Mocara Si 
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Pongi met een koel klimaat. Naast den land- bouw, 
wordt veel aan rundcrtcelt gedaan. Sinds 1895 hecft 
hier do Rijnsche Zend in g post gcvat, welke tot ult, 
1911 bijna 2000 pcrsonen tot het Christendom had 
bekeerd. Ult. 1914 bcdroog dit aantal ruim 6700, 
waarbij echter die van Si Gaol zijn jnbegrepen. Eerst 
in 1905 word Ooloean ondcr ons direct bestuur 
gebracht. Een transport- wog gaat van Bandar Poelo 
door Boven-Asahan naar Oeloean en aangrenzorde 
To ba stroken, terwijl de weg van Taroetoeng naar 
Naroe- monda thans verlengd-isHroTXfeloean en 
"Loc "ban Pea.疽：''f 

OELOEBALANG (HOELOEBALANG) (MAL.). 
Krijgsoversto; in sommige Maleische staatjcs de tilcl 
van een dor rijksgrooten, die in den rijksraad zittin g 
hcbben. 

In Atjeh waren de oeleebalangs de volks- hoofden, 
die in de volkstaal ook radja genoemd werden ； zie 
ATjfiHERS 2 c. Andere hoofden waren zij, die in het 
Sultansgebied oeleebalang poteu (d. i. „oeleebalang 
van onzen Heer", nl. den Sultan)genoemd werden, on 
die daar eenig be wind voerden of eene hooge functie 
aan het hof vervulden of wcl dien tit el eenvoudig aan 
de gun st van eon sultan te dan ken had den； zie C. 
Snouok Hurgronje,-Ihj Atjehers, I, 96 (The_ 
Achehnese 江，-92)、一 De indeeling van Atjeh^in 
oej^ebalangschappen werd door het Ncderland- sche 
gouvernement behouden, maar de beteeke- nis der 
oeleebalangs miskend ； men beschouwdo lien als 
ondergeschikte ambtenaren („distrikts- hoofden", Ind. 
Stb. 1881 no. 83 art. 4;Bijbl. 6881, biz. 265). 
Daarcntegen werden do hoofden der gewesten in de 
onderhoorigheden later als zelf- besturen behandeld 
； met hen werden politieke contracten gesloten. Do 
algcmcono naam oelee- balangschap wordt door het 
bestuur ook op de gewesten in do onderhoorigheden 
toegopast, hocwcl de hoofden aldaar verse hi lion de 
titels dragon. Zie: C. van Vollcnhoven, Het adat»一 
rec hi van Ned. Indie, biz. 151 v. 

OELOEMOESI. Een 2200 M. hooge berg van d<n 
Oofjtclijkcn keten van don. Boe kit Barisan, gclogon 
in het N. van do rcsidentic Palcmbang op de grens met 
Benkoelcn. Hij staat in verbinding met den Zuid 
waarts gelcgcn Kaba door cen rug, waarover op 1115 
M. lioogtc de weg loopt van Kc- pahia/ig naar Moeara 
Bliti aan de Klingi (zijrivier van do Moesi). 
Waarschijnlijk zal hierlangs bij cvcjitucelc 
uiibreiding van het Zuid-Sumatra spoorwegncl ecn 
zijlijn worden aangclcgd. Op den Ocloemocsi 
ontspringt de Lakitan, zijrivier van <le Moesi. 

OELOENG (WOELOENG). Naam op Java voor 
ecn Koofvogcl (visch-arend), Haliastur inter medius. 

OELOENG-0ELOENG (JAV.). Eon soort van 
krickondicf. Zic KOOFVOGEL. 

OELOLITO. Na a in op Celebes (Gorontalo) voor 
eene l^apcgaai-soort, Trichoglossus ornalus; op do 
Aroo-eilan<le» hcct Trichogloasus haemato- des 
Jarrau on op de Kci-eilanden Sirtein. 

OELOWA. Toradja-naam voor tweo bedom- 
hagedissen: Lt/gosoma nigrilabre Giitto on L. 
smaragdinum Lett. (Zio verdor onder KADAL on 
ondcr SCINCIDAE). 

OEMALASA'SCH. Zie TOMINISCHE TA- LEN. 
OEMANG. Klein eiland aan den in gang van de 

Lumpong-baai nabij het grootero Poelau 

Legoendi. Het eilandjo behoort administratiet tot do 
Lampongscho Districten. 

OEMA. Zio TEUKOE OEMA. 
OEMAR- of DOODSLAGERSRIVIER, met do 

kampong Amara, mondt uit op de Zuidkust van 
Niouw-Guinea, beooston Kaap Vlakkc Hoek. Vrij 
stcllig was dezo rivier de plaats waar schip- per Dirck 
Melisz in 1623 met 9 mau van hot jacht Acmom werd 
afgemaakt. Aan den mond is zij 200 M. breed. Daar 
zij op het Charles Louis gobergto ontspringt, heeft zij 
slechts eon korten loop. Eerst in 1828 werd wed er 
een poging gedaan door de Triton - Expeditie om met 
de aldaar wonende bevoIking in aanraking te komen. 
Dat de Oomar identiek zou zijn met de 
Doodslagersrivier wordt door sommigon betwij- feld. 
Zie hieromtrent MOORDENAARSRIVIER. 

OEMBILIN (OMBILIN). De naam der afwatering 
van het Singkarak-meer ter Sumatra's West- kust. 
GewooinylTV^chouwt'men de Oembilin als de 
hoofdrivier, die in zijn middenloop Kwantan, in zijn 
benedenloop Indragiri heet. De inlanders be- 
schouwen haar cchter als de voornaamste rechter- 
zijrivier der Kwan tan en zien in de twecmaal zoo 
lange Si Na mar, die bovendien het meestc water 
vervoert van het plateau van Agam en van de vlakten 
dor L Kota en Tan ah Datar, de hoofd- rivier (zie 
SUMATRA, R i'v i e r e n). 

De Oembilin is het meest bekend door het ook naar 
haar genoemde stcenkolonveld van Sawah Loento, 
waar zij doorheen stroomt (zie KOLEN). Het drukke 
mijnbouwstadje Sawah Loento (zie aldaar) ligt aan de 
rivier. lets verderop bevindb zich Doerian Gad an g, 
hot eindpunt voor de prauwvaart op de rivier, omdat 
zich bo ven deze nagari een stroomversnelling 
bovindt, die het al- leen aan kleinerc vaartuigen 
mogelijk maakt ver- der op te komen en ook deze nog 
niet zonder ge- vaar. Op deze gevaarlijko plaats 
verongelukto in 1869 do niijningenieur De Greve, de 
ontde kker van het Oembilin-steenkolenbekken. Zijn 
graf bo vindt zich to Doerian Gadang. Waar do rivier 
uit het meer van Singkarak treedt ligt de spoor- 
wcghaltc Oembilin van do lijnj^adang Pandjang- 
Solok. ■ ， 

OEMBOET (MAL., JAV). Zie HOEMBOET. 
OEMOEKIEA (Andai). Zie DOEWIWI. 

OEMPA (AMB.). Zio HORNSTEDTIA. 
OEMRAH. Zic BEDEVAART NAAR MEK- KA, 

2. 
OENA OENA. Zelfbcsturend landschap in do 

onderafdeoling Poso der rcsidentio Men ado, 
omvattendo het gclijknamigo ciland, bohoorende tot 
do Togian-eilandon (zio aldaar); bcvolkings- storkto 
1500 zielcn.广，匚sK 札、：: 

OENDAKAN. District van de controlo-afdeo- 
ling, hot rogontschap on do afdecling Koedoes, 
residontio Scmarang mot cono oppervlakto van 210 
K.Ma. Op ultimo 1905 bcdroog de bovolking ruim 
46.000 zielon, waarvan con 10 tai Europo- anon on 8 
Chincozon. Hot district is verdeold in drio 
ondordistricton. Do hoofdplaats hoeb Proc- woto. 
Eon groot deol van hot district wordt in- genoinon 
door een uitgostrekt moeras, do Rawa gficl6, dat in 
do Djoowanarivior uitwatort. Het district Oondakan 
wordt gokonmorkt door hob tclken jaro optreden van 
overstroomingen in den Wostmoesson, watorgobrok 
in den Oostmocs- soii on zickton iu het rijstgowas, 
tengevolgo waarvan grooto uitgestroktheden padi en 
andero a an plan tin gen mislukken. Ter bctecigeling 
van 
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het overstroomingsgevaar zijn langs de voor- 
naamste rivieren, n.l. de Sprang en do Babaian, 
dijkon aangolegd en is men bezig in eerstgenoem- 
de rivier, bij de desa Wilaloeng een verdeelvak 
te maken, dat thans zijno voltooing nadert; 
waardoor men dan in staat zal zijn den water- 
stand in die rivieren te regelen/ 2° 

OENDANG-OENDANG. In liot Maleisch zict 
de term oendang-oendang op adatvoorschriftcn, 
adatregels, adatgeboden; zoo noemcn de Minang- 
kabausche Maleiers hun twintig delictsgroepen 
”de twintig adatgeboden" of oendang-oendang 
nan doeo poeloeh. Op Middel-Java daarentegen 
verstaat men onder oendang-oendang hotzelfdo 
als pranatan, nl. een of andere publicatie of edict 
van den vorst of van een hoog ambtenaar. 

In Maleische streken wordt de term dientenge- 
volge tevens gebezigd voor de geschriften, waarin 
adatvoorschriften door inlanders staan opgetee- 
kend. De inhoud van zulke geschriften stelt veelal 
teleur; zij behelzen gewoonlijk 6f onsystemati- 
scho optcckeningen van gewoonteregels, of raad- 
fielachtigo adatspreuken, 6f rcgels, die het vorsten- 
bestuur en de hofhouding raken. Westersche 
schrijvers hebben bij het woord oendang-oendang 
somtijds aan zulk een geschrijt gedacht, ook waar 
alleen sprake was van de levende re gels zelf en 
niet van een schriftuur (zie b.v. Willin ck, Het 
rechtsleven bij de Minangk. Mai., 1909, bl. 53, 
824, 826). 

Voorts hebben Europeanen den naam oendang- 
oendang hcrhaaldelijk gebezigd hetzij voor op- 
teekeningen van Westersche herkomst, hetzij 
zelfs voor re gelin gen vanwege ons bestuur (b.v. 
de Oendang-oendang Djambi van 1906, zijndo 
een gewestelijke regeling van de inheemsche 
rechtspraak enz ； zic Adatreclitbundel 5, biz. 150). 
Vandaar velerlei vefwarring, wclke doorJWilken 
te recht gelaakt wordt (Versprcide geschriften II, 
bl, 221—223; vgl. Ad at re cht b u n d e 1 6, b], 274). 
Ook geven Europeanen dozen naam so ms aan op- 
geteekende volkslegenden, stamlijsten enz., die 
de inlander zelf nooit oendang-oendang noemen 
za】. 

Snouck Hurgronje in Adatrechtbundel 1, 
—35 ̂ an Vollenhoven, Het一 ad at，recht van 

Ned.-Indie, Ifljr 105^107, 109, 268, 272cn 656; 
akmcdtr-INLANDSCHE WETTEN, deel II, bl. 154. 

OENDOEK-OENDOEK (MAL.). Zio ZEE- PA 
ARD J ES. 

OENEK (DAJ.). Zic ZWIJNEN. 
OENGA of KOEALA OENGA met Pant6 Tjeu- 

reumen en Sabdt. Een tot de onderafdoeling Tja- lang 
der afdeeling Westkust van Atjeh behoo- rend 
landschap. Het ligt aan zee tusschcn Koeala 
Lambeusoe in hot N.W. en het thans tot Lhofr Kroeet 
gerekende Djinamprong in het Z.O., maar de 
onderhoorigheid Pante Tjeu- rcumen strekt zich zeer 
ver in het binnenland en naar bet N. uit tot aan de 
grenzen der XXII Moekims van Groot-Atjeh. Hot 
aantaJ geregistreerde mannen bedraagt er 355 (ulto. 
1915). Sinds 1916 voert Teukoo Rajcufr het bestuur. 
In Pante Tjeureumen vindt men kunst- matig 
bevloeide rijstvelden; elders zijn de sawahs afhankdijk 
van de rogens. 

Bij Ind, Stb. 1908 no. 401 werden Lam Nd en Lam 
Me bij Koeala Oenga gevoegd, maar blijkens Koi. 
Verslag 1910 waren die beide landschappen daar 
nietfi4 mee ingonomen: zij rekenden zich 

 

Daja,sclie landcn en wenschton een Daja'sch hoefd. 
Bij wijzo van proof warden zy toen voor- loopig 
gesteld onder het hoofd. van Lam Beu- soe. 

Zie: Bijdragen T. L. on V. k. v. N.-I., 7 Deol 55 
(1903) bl. 203. 

OENGARAN. District van do controlo-afdoo- 
ling Anibarawa, regentschap Scmarang, afdoo- ling 
Salatiga, residentio Semarang; met eeno oppervlakte 
van 220 K.M2. Het district is ver- deeld in 4 
onderdistricten. Op ultimo 1905 bedroeg de 
bevolking ongeveor 55.000 ziolen, waarvan ±180 
Europeanen en 260 Chineezon. Men vindt er 12 
eultuur-ondernemingen, uitgo- oefend op 24 
erfpachtspercoelcn, waarop koffio, cacao, kina, 
notemuskaat on rubber worden geteeld. De in dit 
district gelegen cacao-ondcr neming Djatiroenggo is 
bokond om hare hybrido- cacao. 

De gelijknamige hoofdplaats, standplaats van den 
adspirant-controleur, 士 20 K.M. van Sema- rang op 
een hoogte van 313 M. gelegen, is bokend door de 
enkele jaren geleden opgerichtc kweek- school voor 
Inlandsche onderwijzers. Het mili- taire 
reconvalescentengesticht, dat ongeveer 1846 in het in 
1786 opgerichte fort gevestigd werd, is in 1908 
opgeheven. Verscheidone overbi ijfsGlen uit den 
Hindoetijd worden in den omtrek aan- getroffen, 
waarover zio T. Bat. Gen. XIX. (1872), bl. 501. 

OENGARAN. Een gcheel met zwaar bosch be- 
groeidc oude vulkaan op de grens van Semarang en 
KSdoe, die in den G. Boetak zijn hoogste punt, 2050 
M., bei-eikt. Het is ecn afgestompte kegel, waarvan 
de breede top uit het restant van con wijdcn ringwal 
bestaat. Eenige zwak werkendo fumarolen (en 
solfataren ?) in de grensrivier.aan de Zuidhelling zijn 
de laatste sporen der vulkani- sche werkzaamheid. 
Reeds Junghuhn gaf van den berg een uitvoerige 
beschrijving (Java, II, 3G3), later Verbeok (Java 276, 
297, 318), tcrwijl in het Jaarversl. Top. Dienst 1908. 
Pl. V, p. 35 een detailteekennig van den top wordt 
gegeven. Aan de Zuidzijde bevinden zich de als 
Tjandi SAngu bekende H'ndoe-rujncn. 

OENGKA (MAL.). Zie GIBBON. 
OENGKA HITAM (MAL.). Zic GIBBON. 
OENGKO (MINANGK. MAL.). Zie GIUBON. 
OENGKOET (soEND.). Zio EAARDVCH曲 

OENGO-NO-BOETO (N. Celebes). Zic J.OE- 
WAK. 

OENOE. Zie BAMBI en OENdR 
OENTARONG (MAL.?). Zic BINTOERONG. 
OENTJAL (SOEND.). Zic HERTEN. 
OEPAN of MARAPATI. Naam ii) Wcst- Sumatra 

voor cen Lungstaarl-duif, Mucropygia ruficeps; eene 
ver wan tc soort hcet aldaar Lim- boekan, 
Macropygia leptogrammica. Op Java heet 
Macropygia ruficeps JDerkockoe-sopak. Eene soort 
van cen verwan t gcslacht, Turacoena menadensis, 
wordt op Celebes Padiboebce go noemd. 
Macropygia keiensifs heet op do Aro(5- eilanden 
Kwakoe. Zie DUIF. 

OEPAN OEPAN (JAV.). Zie CYNOGLOSSUM. 
OEPAS (MAL.). Zic ANTIARIS TOXICARIA. 
OEPAS BIDJI (MAL.). Zio SOPHOKA. 
OEPAS-BOOM. (Giftboom). Zio ANTIARIS 

TOXIC ARI A en IPOEH. Aan het daar vermeldo zg 
nog toegevoegd, dat dezc bcruchtc boom op Java 
uagenoeg verd wenen is. De nicest ver- spreide 
inlandsche naam op Sumatra on Borneo 
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is Ipoch; voorts Tatai in do Lampongg, Ting仓k op 
Banka. Eono uitvoerigo bcschrijving met afbedding 
vindt men in hot, door het Koloniaal Museum 
uitgegeven work van Dr. M. Greshoff over Indischo 
nuttige planter), ook in Ind. Mercuur van 15 Apr, 
1895. 

OEPATJARA (JAV.). Zio RIJKSSIERADJEN. 
OERAAS (Andai). Zio PfiRGAM en DUIF. 
OERAMA. Zio OMBA. 
OERANG. Javaanscho naam voor Gamalen (zio 

OEDANG) en Kreeften; Maloisch Oedan g. 
Zootwaterkreeften hcoten op Borneo Hakoen. 

OERAT (JAV., SOEND.). Zie PLANTAGO. 
OERIBANG (BATAV. MAL.). Zie HIBISOUS 

ROSA SINENSIS. 
OERIP (KAJOE) (JAV.). Zie EUPHORBIA 

TIRUCALLI. 
OERIT (AMB. LANDST.). Zio SPONDIAS MAN- 

GIFERA. 
OEROENG. Ocroeng is do Karobatalcsche naam 

voor een dorpsbond, de vereeniging van 
vcrschillende dorpen. tot een bondgenootschap. 
Zulko dorpsbonden komen onder verschillende 
namen in a lie Bataklanden van Sumatra voor on 
vormen er do lioogsto inlandsche gemeen- schap (zio 
deel I, biz. 759). Hot menigvuldigst komen zo voor 
in het Karoland, waar men bijna geon op zichzelf 
staande dorpon meer aantreft, daar allo tot con of 
andore oeroeng behooren. De dorpen blijven toch 
steeds de staatkundige eenheid ； het oeroengbestuur 
wordt dan ook mccst gevormd door een raad van 
hoofden der voornaamsto dorpen. Door traditio en 
door per- soonlijko eigenschappen heeft cchter vaak 
een der hoofden ecn overwegenden invloed. Het 
voornaamsto dorp der ooroong heot porbapaxi. 
Veelal is dit tovens het moederdorp der andere, maar 
zulks is niet noodzakelijk. 

OESMAN. Zio OETHMAN. 
OESOEL botcckcnt in het Arabisch: grond- 

slagcn, wortclon (cnkelv. asl) .Mot oesoel al-din 
wordt de Mo ha mm. gcloofsleer bcdoeld (vgl. 
KALAM en ISLAM, II, d.); oesoel al-fikh zijn do 
vicr grondslagcn der ^lohamm. plichtenleer (vgL 
ISLAM, II, c en KIJAS). 

OESOENG £：SANG (SOEND.). Zie HONDEN. 
OESRAL Collccticf-naam op Nieuw-Guinea voor 

IJHVogcls (Zio aldaar). 
OESd (Midden-Sumatra). Zio HERTEN. 
OESTER. Zio SCHELPDIEREN. 
OETA of OETAWA. Eono rivicr in Zuid Nicuw-

Guinea. Zij valt in zee ten W. van Kaap Stconboom 
on heeft haro bronnen ongeveer daar waar het 
Charles Louis gcb. in hot Nassau gcb. overgaat. Zij 
is de corsto groote rivier gore ken d vanaf do 
Etuabaai on hcoft tweo monden n.l. do Octa en do 
Naparooka. Do voor- naamstc, do Octa, is GOO M. 
breed, hooger op wordt do rivier spoodig smaller tot 
400 M. met eterken strooin. Eon eigenaardig 
verschijnsel is, dat het7mccsto water nict wordt 
afgovoerd door don Naparookamond, dio in het 
vorlongdo ligt van do hoofclrichting der rivier, maar 
door don Oolamond, dio corst do zee bcrcikt na over 
eonigon afstand bijna cvcnwijdig aan do kust to 
hebboii gestroomd. De voornaamsto zijrivier is do 
Ajnura; haro bronrivieren zijn de Biriri en do 
Hioerockoo, Tot het vereenigingspunt dozer rivieren 
is de Octa met prauwen bovaar- baar. 

De strandlijn in do nabijheid der oovers is 

begroeid mot tjemara's, torwijl daarachtcr, dus langs 
de rivier, het land mocrassig is. 

OETAN (ORANG) (MAL.). Zie ORANG OETAN. 
OETfiRAN. District van do controlo-afdooling, 

hot regentschap, do afdceling en do rcsidentio 
Madioon; met cone opperylakto van 228 K.M3. Hot 
district telt 4 ondordistricton met 60 desa'a on had 
ult°, 1905 cene be volkin g van bijna 83.000 ziclen, 
waaronder 80 Europoanon en 10 Ohineezen. Het 
district ligt tegen do Weste- lijke hellingen van den 
Goonoeng Wilis on in do vlakto der rivier van 
Madioon, welko in het W. do grens vormt. De 
standplaats van het districts- hoofd is Poerworedjo 
(behoorond tot do desa- Geger). Do warme bron 
Oemboel, waarvan het in hoofdzaak ijzor- en 
koolzuurhoudend water speciaal voor baden 
geexploiteerd wordt door don Gewcstelijken Raad 
van Madioon, vindt men in het onderdistrict Dolopo 
nabij do Pono- rogosche grens in de nabijheid van 
den grooten postweg van Madioen naar Ponorogo. Er 
is daar ter plaatse eon pasanggrahan, waar men kan 
verblij ven. 

De bovolking leeft van den landbouw en van do 
verdiensten bij de suikorfabriek Pagotan. In het 
Zuidelyk, aan de afd. Ponorogo grenzend deel van 
het district, met namo in het onder- districb Dolopo, 
plant do bovolking zelva veel suikerriet voor de 
inlandscho markt. Hot product verwerkt zij door 
middel van buffelmolena, terwijl zij hot daarvan 
vorkregen rietsap ver- dampt in — soms zcor 
primitievo — pannen. 

OETHMAN (bin Abdoelah bin Akil bin Jah'ja al-
Alawi) te Batavia goboren uit oen Hadhra- mitisch 
sajjid-gesiacht, deed in zijiie jonge jaren eeno 
langdurigo studiorcis, waarbij hi) vooral in 
Hadhramaut en Mckka vortoefde, on vestigdo zich 
daarna als wotgclcerdo van erkend gezag te Batavia, 
waar hij don 18en Jan. 1914 in zeer hoogcu 
ouderdom overlcdeu is. 

Hij was (even als andere Hadhramitische ge- 
leerdeu, vgl.HADHRAMIETEN.4)een vertegen- 
woordiger van strong rechtzinnigo opvattingen in 
geloofslecr en wetszakon. Zijnc zienswijzcn vor- 
breidde hij in tai van kleine Arabischo on Ma- 
leischo werken en gescliriftjos, welke hij in zijne 
eigeno lithographische drukkerij uitgaf. Volerlei 
gebruiken, opvattingen en bijgeloof in -de In- 
landscho sa mon loving vorvulden zijn gomoed met 
levendige ergernis en hij vorzuimclo niet, daartegon 
nionigmaal in woo rd on goschrift te ijveron. Zoo 
was hij o.a. eon tegenstander vau de mystieke 
broederschappen in Ned.-Indie, niet uit afkeor van 
do leer zelve dier orden, maar uit tegenzin tegen do 
in zijn oog hoogst twijfel- achtigo bovoegdhoid van 
hen, die als mystieke loidors onder do Inlandsc 
hebcvolking optraden, terwijl do vorbroiding dior 
inystiok hem bo ven- dion niet wonscholijk schcen 
ondor ccno be vol- king, bij wolko de kennis der 
gowono voor- schrifton van don Islam en do n a 
loving daarvan nog zoovcol to wenschcn ovorlioton. 
Meermalen wonnon Inlandscho geloovigon zijn raad 
on voorlichting in over do toopassing dor Mohamm. 
leer in allcrlci aangolcgenheden. Zijn antwoord 
klecddo hij dan dikwijls in don vorm cener brochure, 
waarin hij do uitsprakon der Moslini- Bche 
gcleorden over het onderworp samon vat te en zijno 
slotsom daaruit trok. In zijn oordeol toondo hij zich 
cen onafhankolijk, onomkoop- baar en 
onbaatzuchtig man. Toch borokkenden 
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de groote vrijmoedigheid, waarmedo hij zyne 
gevoelens uitte, on zijno op ouderon leeftijd nog 
toenomondo strijdlustigheid hem monigon vijand in 
de Inlandsche xnaatschappij. 

Als man van inzicht aanvaardde hij de hcer- 
echappij van niet-Moslims over landon als Ncd.- Indie 
als ceno onvermijdelijke noodzakolijkhoid. In vorzet 
daartegen zag hij voor de Inlandscho be volkin g geen 
heil cn vermecd dus het bespre- ken van onderwerpon, 
die tot botsingen met het Europoesch Bestuur konden 
Iciden. Intcgendeol deed hij zich als con trouw 
onderdaan van hot Nederl. gezag kennen on droeg o.a. 
bij tot be- daring dcr liartstochten na de onlusten te Tji- 
ISgtyrin 1SS8. Bij gelegcnlieid der troons- "bestyging 
van koningin Wilhelmina in 189S vervaardigde hij een 
heilbedo voor Haro re- geering, welke hem in 
sommige Moslimsche krin gen ten kwado geduid is. 
Als adviseur- honorair voor Arabischo zaken was hij 
een wel- kome steun voor bon, die de Indische B-
ogeering op dit gebied hadden voortelichten. 

Zie verdcrj^C. S.nouck Hui^ronje,.Een Arabisch 
bond gen oo t acr Ned.-Ind. Regeering (Meded. Ne3. 
Zendel. Genbolschap, DI. 31 (1887), p. 52 vv.)X?ier 
geschepken van Sajjid Oethman^[Notul. v. h. Batav. 
Genootsch., DI. 30 (1894) p. OV— CXI) X.Sajjid 
Oethman's „Gids voor de priestor- radcn,, Tiesprokeh 
(Tijdschr. v. h. Recht in Ned.-Indie, DI. 63 (1895), p. 
722—744)探业豆 und Phonograph, p. 7 vvL (Tijdschr. 
v. h. Batav. Genootsch., DI. 42~ff9X>U), p. 399 vv.); 
L. W. C. van den Berg, Le Hadhramout et les colonies 
arabes dans FArchipel indien, Batavia 1886, p. 164—
167; M. J. de Goeje, lets over den modus vivendi der 
Moslims ondor Nederl. gezag (De Gids, 1899, IV, p. 
550—57); Ha- dhramaut (Rev. Colon. Internal., 1886, 
I, p. 101 vv.)； Th. W. Juynboll, Die „Sarekat Is- lamn-
Bewegung auf Java (Der Islam, V (1914), p. 154 vv.); 
A. Buno Heslinga, Said Oethman bin Abdoellah al 
Aloewi f (Weekbl. voor Indie, X (1913—1914), bl. 
1123; met portret). 

OETJAP M0EL0E (3127 M.). Hoogste top van 
het Gajo'sch。Centraal gebergte, gelegen in hot 
uiterste Oosten, waar het Van JDaalen gebergte er een 
rechton hock mce maakt. Do Oetjap Moeloo is feitelijk 
een gobergtemassief, waarschijnlijk van vulkanischen 
oorsprong, grootendeels op- gebouwd uit gneis en 
oude schiefer en velo gra- nietkemen bovattende. Het 
is met veel tertiaire zandsteen bedekt en draagt zwaro 
wouden, aanvankelijk van loof-, hooger op van naald- 
boomen. Steil dalen de hellin gen naar de dalen van de 
velo riviertjes, die hicr hun oorsprong hebbon cn zich 
bijna allo vereenigen tot de Sim- pang Kanan. 

OETJING (SOEND.). Zie HUISKAT. 
OETOEMBOEWEE. Een© rivior in Zuid- Nieuw-

Guinea. Zij is de Z.-lijksto van de drio in de 
Flamingobaai uitmondonde rivieren. Do beide anderc 
zijn de Lorontz- on do Noord-Wost- rivier (zio aldaar). 
Do Oetoembocwee staat mot eerstgenoemde door een 
an tasan in verbinding en op dezolfde wijze mot do ten 
Z. daarvan stroomende Eilandenrivior. Zij kan door 
eon etoomschip van het charter der Gouv. Marine 50, 
daarna door een etoomsloep nog 23 zeamijlen op- 
gevaren worden; eon breede rechter zijrivier kan per 
stoomsloep 19 zesmijlen opgevaren worden. De' 
oovers zijn met zwaar bosch 

begrooid. In don boncdcnloop groeien hoofd- 
zckalijk rhizophoren, hooger op： niboeng, wil- do 
pinang, kSiapang, sagoo on rotan. In don 
benedonloop is hot torroin laag cn modderig, 
stroomopwaarts wordt dit goleidolijk hooger. Hot 
stroomgebied maakt den indruk van vrij dicht 
bcvolkt te zijn. Tai van groote kampongs (bij de mon 
ding liggon or twee op don rochtor oevor), 
waarondor met 40 h 50 grooto en kleino huizon, 
word on or aangetroffen. Do rivior is overigens 
weinig belangrijk on dient blijkbaar alleon tot afvoer 
van moeraswater. 

OEWAMBA of OEWIMBOE, Bovenloop van de 
DIGOEL. (Zio aldaar). 

OEWI (JAV., SOEND.). Zio DIOSCOREA. 
OE WIMMER AH. Ecn belangrijke bronrivier 

(ook wel Kaoh genaamd) van do Digocl, de grootste 
rivier van Zuid Nieuw-Guinea. Op do oudero kaarten 
wordt zij ,,Idaha'' genaamd. De Biroke-anim, eon 
volksstam aan dezo rivier, noemen haar „Makan-
riki,>. 

Het punt van samenvloeiing met de Digoel ligt op 
6° 35, 39” Z.B. on 140° 2F 30〃 O.L.; zij is hior 100 
M. breed on gemiddeld 5 vadom diep cn is over 
grooton afstand per stoomsloep bevaarbaar. Zij 
ontspringt op het Sterrcngo- bergte, het O.-lijkste 
decl van het Cjntrale go- bergte, dicht bij do O.-
grons. De oevers van do Ocwimmorah zijn 
betrekkolijk dicht bovolkt; _hier worden pisang-, 
pinang-, sagoe-, en kaladi- tuinen, al dan niet met 
woningen of hutten, in een nagenoeg onafgebroken 
reeks aangetroffen. De oevers zijn hoog en stoil met 
zwaar geboomte. In den bovenloop wordt do vaart 
verhinderd door 20 tot 30 M. hooge watervallon. Op 
sommige plaatsen zijn rotan hangbruggen ovor do 30 
a 40 M. breedo rivier gespannen ； de toegangon tot 
deze bruggen worden sorns gevormd door ongeveer 
8 M. hooge ladders, geplaatst op een tiental meters 
van den oeverrand. 

De voornaamste linker zijrivier is de INGGI- 
VAKfi (zio aldaar), wier water, in tcgenstelling van 
dat van de Oewimmcrah, donker-bruin gokleurd is, 
waaruit mag worden afgeleid, dat die rivier haar 
ooraprong heeft in de mocrassen van het laagland. 

OEWIS of S&M0ETAN. Javaanscho naiun voor 
eenc Rup.svogel-soort, Pcrierocotus ezul. 

OFA, OFAK. Zie VAARTUIGEN. 
OFFER. Offers zijn, naar de inlandscho 

begrippon, gaven aan do gocslon, mot hot docl deze 
welgezind to stem mon jogens den offoraar; so ms 
gaven aan do ziclcn van afgostorvenon met het doel 
dozen oxn voorspraak to vragen bij do gcosten. Door 
offers aan do goedo gocsten verzookt men, altijd nil 
zelfzucht, hunne hulp bij iots dat gobeuren gaat, of 
hunne beschorming tegen mogelijk ongeval. Aan de 
kwade gcosten, en dezo den mcnsch vijandigo soort 
is hot talrijkst, offerl mon uit vreos, in do hoop het 
kwaad, dat zij kunnon borokkenon, afteworen. In hot 
algcmocn brengt men het offer vakor den kwaden 
goest dan den good on, den mindcrcn mccr dan den 
hoogoron, don nabijzijndcn eer dan don 
verwijderden; bij voorkeur aan den oogenblikko- lijk 
incest to duchten goost. Ain de ziolon der doodon 
offert mon tor plaatse, waar zij hcoton zich 
optehoudon, nabij do graven on op audero heilige 
plekken, Do neiging tot offoren ontspruit uit den 
waan, dat alle waargenomon working on beweging 
uitgaat van persoonlijke, denkondo 
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en willondo wezens in gccstonvorm, dio dorpen, 
bosschcn, wildornissen, grotton on watoren 
bowonen, alios bezielen, do gohoole beworktuigdo 
en onboworktuigdo worcld vcrvullon, cn uiting 
geven aan hunne macht by icdero gebeurtenis, van 
do grootste tot do kloinste. Niet alleon do heidcnscho 
volksstammen in donArchipol offeron ； ook ondor 
de Mohammedaanscho bovolking leeft dit 
oudhoidenscho gebruik nog in velerlci vormen voort. 
Al dadelijk blijkt dit op Java. De Javaan is bij het 
aannemen van hoogero wezens niot moeilijk 
goweest; zoowcl de Hindoe- mythologie als de Islam 
heoft aan het getal dcr geesten uit den natuurdienst 
van zijn voorge- elacht anderen toegovoegd. Hij 
brengt nu aan geesten van allerlei slag en herkomst 
offers van allerlei soort cn omvang, so ms terloops 
en zonder voorafgaand overleg, doch soms ook na 
lang- durige voorbereiding en met veel omslag; on 
daartusschcn, verbindcndo do eindtermen dezer 
reeks, vindt men bij hem een lange rij van offers min 
of meor cenvoudig en goedkoop, of samen- gesteld 
en kostbaar. Evenals hot gebed is het offer in aard en 
duur afhankolijk van do aanlei- dendo gebourtenis en 
van den offeraar, het inclividu of do gemeenschap. 
Gezamenlijk offort de desa ter eere van den t j a k a 
1 b a k a 1, den stichtor, en ter eere van den d a n j a 
n g of be- schermgeest van het dorp, want bij eeno 
gunstige gezindheid van beiden heoft do 
desabewonor porsoonlijk, maar tevens de geheelo 
desabovol- king belang. Het meest bij eene 
algemeene ramp nemen do bowoners eener dcsa of 
eoner geheelo etreek aan het offer deel. (Zie over 
eenigo alge- jncene en particulicro offers: T. v. N.-I. 
(1843), I, bl. 719 on 1853, I, bl. 96). Een zeer 
bescheiden, maar tevons cigen]ijkon vorm van het 
offer ziet men in hot reukwerk, dat de Javaan langs 
den weg op eon steen, aan den sawah-kant, voor een 
llindoe-bceld, of bij cen heiligen boom nedor- Icgt； 
in de bloemen, die hij aan zyn kar, zijn prauw, zijn 
rijstschuur, aan kria of slaapstedo buvestigt; in do 
rijst, do pisang, do sirihpruim, do duiten of de cioron, 
dio hij, waar het past, ncerlogt ten behoevo van do 
geesten. Er spreokt moor poezio uit dan er in golcgd 
wordt door don offeraar； wol offert hij iots op, maar 
het gcschiedt gcdachtcloos cn zonder innigheid, 
onvatbaar als ]iij is voor hot goinocdelijkc, dat er ligt 
in hot to vrieiid houden van al dio onzichtbare 
wozons cn in den vredigen omgang mot hen. Als 
bijzondoro offers aan heilige graven (zie KRAMAT) 
zijn to vorjncklcn het bran den van roukwerk on hot 
daarbij noderzotten van spijzon. In do niaand 
Ivoowah wo rd on vein plaatsen, uls con hulde aan 
do overlcdonen, zclfs nict als heilig bcschouw- de 
graven met gourigo, aai)con snoor gorogon blocmon 
versierd (n j 8 k a r), of mot eon wol- riekend 
Bjneorscl bestroken. Na do geboorto van oen kind 
laat de Javaansche vrouw nog wol COIIH do placenta, 
mot vruchton on bioomen om- govon on door eenigo 
lampjes vcrlicht, dos a vends de rivier afdrij von, als 
offer aan do kroko- dillen of liovor aan de 
voorouders, dio in dezo dieren gohuisvest zijn. Op 
den borg Jirojno. wordt tclkcn jare, den Istcn van do 
maand Kasadoso, door do TenggSrcezen cen offer 
gobracht ter na- gcdachtenis van den jongston zoon 
hunnei, stam- oudcru, dio aan den genie Bromo word 
geofford. •Alie gcloflen, dio gedurondo het 
voorafgaando [aar worden gedaan> worden dan 
volbracht; de 

doekocns in plcchtgcwaad cn van de priester- 
Jcerlingcn vergezcld, doon hunno gebeden op- 
stijgon met den wiorook, en besprenkclcn don 
gowydon grond met water; alien Idimmen op naar 
don rand des kraters, on werpen hunne offerandon, 
vruchten, groenten, blocmon, kippon, geiten, 
klecdoren on geld in den afgrond. Bij het verlaten 
van de ^Zftndze£, dalcn de knapen zoo ver mogelijk 
lan^ dicn kraterwand af, om te kapen wat zij machtig 
kunnen worden, opdat niet al dat heerlijks vcrloren 
ga. 

Mot name cchter leven de aloude opvattingen 
betreffende het offeren aan de ziclen der afge- 
storvenen en aan de onzichtbare machten op Java 
nog voort in den geislamiseerden vorm der onder 
verschillendo benamingen (bijv. k a n d o o r i, 
slametan, s e d e k a h) be- kende “offermalen" (zie 
KANDOERI) en dit geldt in gelijke mate ook voor 
de Mohamme- daanscho Inlanders in de meeste 
streken der Buitenbezittingon. 

Over het offeren bij de Inlandsche bevolking op 
do Buitenbezittingen verdiont hier bovendien het 
volgondo te worden aangoteekend. 

Bij do Maleiers van Midden-Sumatra doet zich. 
bij don huisbouw al dadelijk na het kappen van den 
boomstam voor don eersten paal de behoefto aan een 
offer gevoolcn: om de bosch- geesten te paaien 
wordt onmiddellijk een jonge boom geplant op den 
stronk van den gevalleno, een betelpruim en gold 
worden daarbij neergo- legd. Om to voorkomen, dat 
do werkman zich wondt bij don arbeid wordt een kip 
geslacht on met hot bloed besprenkolt men het hout 
en hot gereedschap: immers nu is er bloed vergoten 
on nieuwe bloedstorting overbodig. Later hangt men 
stukkon wit katoen aan do huispalen, be- teekend 
met figuren uit de k o t i k a'a (Zie TIJDREKENING) 
om do geesten, die het bosch bewoondon, waar do 
won in g verrees, te bevredigon. Dat do 
,,bou\voffers" ciders niet altijd zoo onschuldig zijai, 
maar soms met het dooden van mcnschen gepaard 
gaan, is reeds opgomerkt in do artikelen 
KOPPENSNELLEN en MENSCHENOFFERS. 

V66r het uitzaaion der zaad-padi wordt bij deze 
Maleiers de sipoelooi met het raspsei van con halve 
klappernoot in een kom neer- gezot op do pasamajan 
(kweekbed), om do aardgeosten, djoombalang t a n 
a h, te vorzoonon. Ook bij het uitplanton dor b a n i 
6 h (bibit) wordt dorgelijk offer gcbracht. Alvorena 
to boginnen mot den oogst wordon drie stongels padi 
bijoengobonden, wordt wiorook gobrand en eon do'd 
(Arabisch gebed) uitgosprokon. De eerste rijst mot 
volo formaliteiton bohandelen, en daar- na als 
dankoffor eten, moot gotuigen van de 
ingonomonheid met hot gewas, on strokt tevons oin 
zioh cen volgend jaur oon goedon oogst te 
verzekoron; men bohoort dio rijst clan ook mot 
handon vol en niot bij klcino hapjos te eton, opdat 
blijko lioo voortroffelijk mon zo vindt. Voor offers 
in Middon-Sumatra wordt verwczen naar A. Maass, 
Durch Zoutral-Sumatra. II, 221., 270, 367, 4G8, 
voor offers gedurondo do zwan- gerschap o-c. II, 
193 on voor offermalen o.c. II, 359. 

Op hot ci land Bras houdon do inwonors 66n- 
maal oon grooto k a n d o o r i, bij eon oudon boom, 
wolks goost, naar mon moont, epidomieen kan 
veroorzaken Men offort den boom bloomen 
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en wierook, en neemt in de nabijheid een zeebad. 
Ook de Bataks hebben algomeene offerfeesten, t 

a xn i-t a m i geheeten, van m a n a m i, „offe- ren" 
eigenlijk „de geeston onthalen", maar zij komen 
minder veelvuldig voor dan klcinc offers, welko 
dionen om do stoffclijko behoeften te be- vredigon van 
do ziclcn der lichamen, dio als b 6 g o o *s een 
afzonderlijk geestenbcstaan heb- ben. Bij het 
ovcrlijdcn van aanzienlijken worden tai van 
karbouwen geslacht on gegeten. Bij do offerfeesten 
zijn de d a t o e's als priester en de sibaso's als medium 
(sjamaan) on mis ba ar; deze laatsten kunnen zoowel 
ruannen als vrouwen zijn； niecstal zijn het vrouwen. 

Bij do Kajans en Bahau's van CentraaL Bomeo, 
zoowel als bij de Kenja's, en evcnzeer bij de verwante 
stammen van Serawak en Britsch Noord-Borneo zijn 
do gelegcnheden talloos, waarbij a an do goden en 
geeston offers gebracht worden, bestaande lietzij in 
allerlci spijzen, of in dieren, die geslacht worden, 
vooral varkens en kippon； het bloed dozer dieren 
wordt dan op don offeraar gesmeerd, of wel, zooals bij 
de K&nja's van Britsch Noord-Bomeo, op een houten 
beeld van hun Hoogste Wezen, Bali Penjalong. Bij 
dezen volksstam dient ock het offeree van varkens niet 
slechts om deze aan de goden aan te bieden, maar 
vooral om de gebeden aan Bali Penjalong over te 
brengen; het varken wordt dus door den hoofdman 
toegesproken, en zoodra deze toespraak geeindigd is, 
wordt het gedood, de lever er uit gehaald, en uit do 
ligging der verschillende deelen het antwoord dor god- 
heid afgelezen. Ook met kippen wordt wel op deze 
wijze gehandeld. 

Bij de Kajap's en Bahau's van Centraal- Borneo 
zijn het vooral het bouwen van een nieuw huis, en het 
begin van verschillende werk- zaamheden in den 
landbouw, die vcel en velerlei offers vereischen; de 
functie van den hoofdman daarbij is deze, dat hij 
telkens don priester of de priesteres de verschillende 
plechtigheden doet uitvoeren. Bij deze stammen cn 
hun verwanten komen niet de groote offerfeesten voor 
o. a. na de begrafenis, als bij verschillende stammen in 
de Z. en 0. Afd. Voor mcnschenoffers en offers bij 
begrafenis enz, onder de Dajaks, zic 
MENSCHENOFFERS en GRAF. 

Bij de Dajaks der Z. en 0. Afd. van Borneo komen 
de groote offers veelvuldig voor, waarbij do sjamanen 
een groote rol spelen ； het grooto feest, b a 1 i a n h a 
i, duurt van 6en tot dr io maanden. Het zijn de b a 1 i a 
n ,8, de mannelij- ke en de b a s i r 5s, de vrouwelijke 
sj^manen, die het verband vormen tusschen geeston en 
menschen, en dio langzamerhand do geheele leiding 
der offerfeesten in handen hebbon ge- kregen; o. a. 
zingen zij, na door do geesten in bezieling to zijn 
gebracht. Geofferd worden kar- bouwen, varkens, 
kippen en spijzen, d. w. z. de ziel, de g a n a van hot 
geofferde is voor de geesten, de dieren en spjjzen zelve 
voor de offeren- den. Deze offerfeesten ontaardon 
soms in bacha- nalien. 

In de Zuider- en Oosterafdceling van Borneo 
maakt men wel eons een model van een offer- fichip 
(Ling Both. I, 144 afb.; JuynboU, Catalo- gus van 
Borneo, II, 361). Bij het tiwah feest znaakt men een 
offerhuis (pandoeng) waarin cen varken gezet wordt, 
dat later geslacht wordt. Een model van een offerhuis 
(balai ontong) wordt I 

bij het balian hai-feest aan do nok van eon huis 
opgehangen (Hardeland, Daj. Wortcrb. s w. balai en 
ontong; Grabowsky in Int.-Archiv fiir Ethnogr. I, 131 
mot pl. X, fig. 2； Juynboll, Cat. van Borneo, II. 371) 

Vormelding verdient de eigenaardigo opvat- ting, 
dio ton opzichte van het groote doodenfeest idjambo 
bij do Ocloen-Maanjan-Dajaks van Padjoo Empat 
(onderafdeeling Boentook der afdecling 
Doesoenlanden, residentie Z. en 0. Afd. van Bornoo) 
hoorscht: dit feest, waarbij een groot aantal buffels en 
varkens goslacht wordt, wordt niet door de menschon 
aan do goden of geesten der voorouders aan gc bod 
on, maar omgekeerd door do adiaoe (zielen der 
afgestorvenen) aan de menschen, dio daarbij hun 
gasten zijn (Vgl. P. te Wechel. Erinncrungcn aus den 
Ost. u. West Dusunlandern. Int. Archiv fiir Ethnogr. 
Band XXII (1915) p. 94 c. v.). Voider vergelijko men 
voor offers op Borneo: Hose and Me. Dougall, The 
pagan tribes of Borneo, I, 10, 11, 109, II G, 91, 103 
e. v. 154, 161, 173,; over menschenoffers bij de 
Djing- kang's o.c. II. p. 9, n. 1. 

Voor de offers op Bali wordt verwexen naar het 
art. BALI. Alleen zij hier nog vermeld, dat in den 
huistempe], waar steenen offernisjes of ryen houten 
offerhuisjes staan, ieder aan eene afzon- derlijko 
godheid gewijd, de vrouwen dagelijks, de mannen 
minder vaak, offeranden van bloe- men en vruchten 
komen brengen en bij bijzon- dere gclegenhcden 
wierook branden en andero ceremonien vorrichten. 
In de dorpstempcis wordt in den regel bij voile en 
nieuwe maar, den gunstig- sten tijd om met de goden 
in aanraking te komen, geofferd. 

Voor do offers op Lombok wordt verwezon naar 
J. Elbert: Die Sunda-Expedition I. p, 12, 21 (de 
Sasaks offeren aan Batara bij de heiligo warmo 
bronnon en baden daarin om lichamelijk en geestelijk 
gezond to worden), 24, 75, 89, 97, 98, 100, 101, 
106—108, 110. Een sieraad voor een offertafeltje bij 
een doodo in huis, een offcr- schaaltjo voor wierook 
en eon offcrtocstcl zijn beschreven on afgebeeld in 
dr. Juynboil's Catal. van Bali en Lombok, p. 151—
153 met pl. XV, fig. 4 en pl. XVI. Voor Soembawa 
verge I ijko men: Elbert, o. c. II p. 68—7J, 78, voor 
Florcs o.c. II, 189—193, 198, voor Wclan o. c. II, 
235—239, 244. 

Ook bij de heidenon van do Minahasa worden do 
grooto offerfeesten gclcid door tusschenpcr- soncn, 
dio den geost mocsten krijgcn cn dio den naam w a 1 
i a n droegen; soms waren er bij hetzelfdo feest 
tientallcn w a 1 i a n aan *t work;do fcosten heetten 
in hot algcmccn f o s s o, posso, p o s o of (het best) 
p o s o n» wcJk wo ord to von s „verbodenn boteekent. 
Men ondcr- scheiddc do offerfeesten in particuliere 
of familie- fccsten, on in algemeene of negaiifcestcn 
； van eerstgenoemden was do w a w a 1 i a n, het 
negendaagsche offerfeest, het vooniaamstc, be- 
stemd om allcrlei wcldaden, rijkdom, nakomc- 
lingschap, gezoiidhcid te erlangcn ； voorts do irojor 
si o k k i, tweo of drie dagen na do geboorte van ecn 
kind; de m a n a m p o h, ge. geven tot herstel van 
zickcn. Ecn van do groot- sto negari-offerfeeston was 
het tocmalinga s i k o 6 k o, d.i. het raadplegcn van 
den vogel bij groote algemeene rampen of bij don 
aanleg van nieuwe nederzettingen. Ook do kloino 
offers 
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waren bij dezo Minahassisclic heidonen nict onbe- 
kond; zoo gaf men don doodon ecn halve pinang- 
noot mede en wierp do andcro hclfb weg. 

Van do Toradja's van Centraal-Oelebes 
M^crichtoii Adriani en Kruyt (Do Bai^^e-spreken- 
do To rad jilts' van Midden Celebes, I, p. 27§), dat 
bij icdor offer, dat men aan gccsteri eri godon brengt, 
sirih-pinang, kalk, tabak on gekookto rijst, dikwijls 
met curcuma geol gckleurd, be- hooren. Van het 
offerdier wordt gewoonlijk een gcdcelto van do lever 
den goden aangeboden. Zcor vaak wordt ook als 
offer een kipponci go bruikt, gewoonlijk als 
surrogaat voor een kip, soms zclfs voor ecn buffel, in 
wellc geval het ei eon witte buffol genoomd wordt. 
Aan groote goden als Pocoo mPalaboeroe worden 
steeds witte buffcis en witte kippon gcofford, omdat 
wit do kleur is van het rijk van hot zonnclicht. Do 
Toradja's hebben verschillende scorten van 
offertafeltjes, waarop zij hunne offers aan goden en 
gecsten aanbieden. In hot tweedo deel van hetzelfdo 
werk (pag. 118—146) worden do doodenoffers zeer 
uitvoerig bcschreven. Deze offers hebben ten dod, de 
zielen der overledenen plechtig naar het zielenland te 
gcleiden. Hot groote offerfeest heet mompemate en 
duurt drie dagen. 

Bij de Makassaren en Boegineezon vindt men als 
tusschcnporsoon bij do offerfecston de b i s- s o o *s 
(zic aldaar) zoowel mannen als vrouwen, maar do 
cerste gaan toch in don re gel als vrou- wen geklecd, 
cvenals do basir's der Dajaks. Zou dit wellicht wijzon 
op con tijd, dat allcen vrouwen als mediums optraden 
? 

Over offers in Zuidoost-Oolcbes wordt ver- 
wczcn naar Elbert, dio Sunda-Expedition, I, p. 139 
(Tockang-besi-eilanden), p. 198—201 (Boe- ton), 
p.233, 266, 272 (Rcembia), IT, 16—18 (Kabaena), 
VgL over offerplaatsen in Zuidoost- Cclebes: A. 
Grubauer. Unter Kcpfjiigern in Central-Celebes, p. 
193, 222, 257, 338, 517. 

Te Dor&h aan do Gcelvinkbaai was, althans 
vroeger, con tempol in den vorm van cen omge- 
keerd vaartuig, waarin aan de zielen der voor- ouders 
werd geofferd. Andcro voorbeeldon van gebouwon, 
waarin geofferd wordt, kont men in den Archipcl niot
； het nicest nabij komon nog do inrichtingcn cp 
Bali, hocwel zich wed er onge- merkt claarbij 
aaiiBluiton do huisjes, do afdakjcs, do bamboo 
tafoltjos, waarin on waarop de offers worden 
aangelegd. Do tijdclijko gebouwen, dio ton behoevo 
van do grooto offerfeesten bij do Dajaks wordon 
opgcricht on vroeger ook bij do heidencn van do 
Minahasa voorkwamon, kunnen cvcmin tcmpcls 
hccton. 

Over de door den Islam voorgeschrovon offers 
(speciaal het offerfcost van den lOcn dor maand 
Busar) zio BEDEVAART NAAR MEKKA 3, 
M01IAMMEDAANSCHE KALENDER EN GE- 
DENKDAGEN en AKIKAH. 

OFFICIEREN (Chinccsche). Naam ter aandui- (li 
tig van de in art. 73 Reg. regl. bcdocldo hoofden van 
Chineczen, welko ontstaan scbijnt, doordat men het 
basterd-Chinccsche woo rd kapthai tot kapitein 
vervormde en vervolgcns de hoogero en lagerc 
Cbineescho hoofden als majoor en luitenant ging 
aanduiden ； zio deel I, bl. 287, cn II, bl. 271. On 
clanks dezen naam hebben zij ovenmin iets militairs 
als een “majoor'' (cen door de Re gee- ring 
onderschciden eerste-clistrictshoofd) in do 
Minahasa, zie deel II, biz. 736. In 1918 is do wet- 

gever overgegaan tot schrapping van art. 73 Reg. 
rcgl., ondcr mccr om dcsgewenscht afschaf- fing van 
het afzondcrlijkc bestuur 9ver vreemdo Oostcrlingcn 
mogclijk to makon. f 

OGAN. Bclangrijko zijrivier der Moesi (zic SU-
MATRA, R i v i c r e n). 

OGAN EN KOMfiRING-OELOE (voor 1906: 
Komering on Ogan ocloc, Enim cn do Ranaudis- 
trictcn gchccten). Afdecling der residentic Palcm- 
bang, grenzende aan de Lampongschc Districten cn 
Bcnkoclcn. Het Zuidelijkste punt der afdceling is de 
Goonocng Pasagi, (bcschreven in Jaarversl. Topogr. 
dienst 1912) op do grens met do Lam- pongscho 
Districten, 2232 M. bo ven zee. Do hoofd- plaats is 
Batoo radja, standplaats van den ass.- res. De 
afdecling is verdeeld in de ondcrafdeelin- gen 
Komering oeloe, Ogan oeloe en Mocara doea (zio op 
die namcn). De aid、, een oppervlakte beslaando 
van 12.974 K.M.3, met ecn bevol- king van ± 155.000 
zielen (1915), bo vat het stroomgebied der Bo ven- 
en Midden-Komering tot het punt waar dezo zich 
splitst in Komering en Bengkoelah, dat der Bo ven-
Ogan tot aan hare verecniging mot do Ajer Serame, 
met de bronnen dier rivieren, benevens het 
Ranaugebied (zio voorts PALEMBANG). 

OGAN-ILIR. Onderafdceling der afdeeling Pale 
mbangscho bcncdenlandcn (v66r 1912: Ogan ilir en 
Blidah), met een oppervlakte van 3451 K.M.a en ecn 
bevoIking (in 1915) van 104.000 zielen en in 1912 
een veestapel van 1500 buff els en 2600 run- deren. 
Hoofdplaats Tandjocng radja, aan de Be- neden-
Ogan, op 61 K.M. bo ven Palcmbang (langs do Ogan 
gemeten), cn 12 31. bo ven zeeniveau, standplaats 
van den cqntroleur. Zij be vat het stroomgebied van 
do bencden-Ogan (Ogan ilir), van haro verecniging 
met do A. Serame tot aan de Moesi en dat van de 
riviertjes Keramasan, Blidah en van enkelo andere, 
die tusschen de Ogan en de Lematang in do Moesi 
vallen. Zij bestaat uit het district Ogan-ilir verdeeld 
in 5 onder- districton: Tandjoeng Radja, Tandjoeng 
Sedjaro, Sakatiga, Glocmbang en Moeara Kocang. 
Dezo onderafd. produccerb veel pin an g, djagoeng, 
cas- save, widjen en ardnsuiker en veel eetbare 
vruch- ten als doerian, langsat-, ramboctan, 
manggistan, terwijl ook de rijstoogsten van de lebaks 
(moc- rassen) z66 overvlocdig zijn, dat rijst kan wor- 
den uitgevoerd. Proc ven voor do aanplant van katocn 
hadden weinig succes, in 1910 bedroeg do opbrengst 
nog 320 pikocl, in 1913 nauwo- lijks 100 pikool. De 
voornaamsto plaatsen zijn do pasirahdocsoens, die 
bijna allo middels per as bcrijdbare, nict verhardo 
wegen met de standplaats van den controlcur 
verbondon zijn. 

OGAN OELOE. Onderafdeeling van de afdecling 
Ogan- en KomSring Oeloe (residentio Palem- bang) 
mot eon oppcrvl. van 4708 K.M.2 en in 1915 met con 
bovolking van ruim 63000 zielen, w.o. 士 40 
Europcanen cn 140 Vreemdo Oosterlingen. 
Hoofdplaats Locbock Batang aan do Bovcn- Ogan, 
12.5 K.M. benedenstrooms Batoe radja, standplaats 
van den controlcur. Bespocld door do Bo ven-Ogan 
(Ogan oeloo) omvat z\j het district Loeboek Batang, 
verdeeld in do onderdistric- ton: Loeboek Batang, 
Pengandonan, Batoc radja, on Bin gin. De 
voornaamsto plaatsen zijn: Batoe radja (zie aldaar), 
Loeboek Batang en de pasi- rah doesoens, alsmcdo 
Bindoo, Doerian, KSpahi- ang, 
Boenglc>,Saocng,Saoengngaga, Panindjawan, 
Mendala, allo op den linker Ogarfocvcr, Pagar 
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Goenoeng op den rechter oever der Locbai, en 
Soegihwaras op den rechteroever der Ranibang. De 
veestapel telde (in 1912) 150 paarden, ruim 4000 
runderen en 3000 buflels. Deze onderafdee- ling 
produceert veel katoen, in 1913 7600 pikoel, terwijl 
ongeveer 200 bahoo met peper boplant is, verder 
rotan, widjdn, kapok cn damar; de kar^t a an plantin 
gen breiden zich uit; koffie wordt ook geplant, doch 
niet algemeon; de rijstcultuur (hier en daar op natte, 
doch grootendeels op droge velden) levert voldoende 
product voor de plaatselijke behoefte; verschillende 
tweede ge- wassen worden slechts voor eigen of 
plaatselijk gebruik aangeplant. De marga Bambang 
Kapak T6ngab voert veel hout af, langs de Rambang 
rivier. De verschillende doesoens zijn bijna a lie door 
per as berijdbare wegen verbonden. 

OGAR. Een eiland behoorende tot West Nieuw-
Guinea en gelegen in het Z. van do Maccluergolf. Dit 
eiland sluit, met do ten W. daarvan gelegon, ontelbare, 
veelal paddcstoel- vormigo eilandjes (de Sarigagroep) 
do baai van Sekar af en beschermt doze togon den 
golf- elag uit het N. Een van deze eilandjes, Kafoo- 
nanam, zit bij laag water aan Ogar vast en is bewooud. 
Tusschen Ogar en den vastonwal lig- gon nog eenige 
eilandjes, door nauwe, maar diepo straten van 
elkander en van Ogar gc- scheiden. De heuvels op do 
eilandon zijn uiterst steil, vele toppen vertoonen den 
witten kalk- steen. 

Op Ogar ligt cene gelijknamige kampong. Ten O. 
van Ogar ligt P. Argoeni, behoorende tot het 
gelijknamigo landschap op den vasten wal. De radja 
en de eigenlijko Argoeniers wonen op dit eiland. 

OGOAMAS. Bergtop op Celebes (zio aldaar 
onder a. DE NOOKDARM). 

OGOENG. Zie MUZIEK en MUZIEKIN- 
STRUMENTEN. 

OKA. Een zuringsoort van Peru, Oxalis ere- nata 
Jacq. Aanbevolen voor teelt in do warm© gewesten 
om de eetbare wortelknollen, die als aardappels 
smaken. 

OLAKAMBING (O.-JAV.). Zio SARCOLOBUS. 
OLEANDER. Zie NERI UM. 
OLIEN (VETTE OLIEN, VETTEN). Met den 

algomeenen naam Maleisch ,,minjak‘‘ (DL II, bl. 754) 
bestempelt men zeer verschillende vloeistoffen van 
dierlijken, plantaardxgen of mineralen oorsprong. De 
in dit opstel behandeldo plantaardige velle olien zijn 
van geheol anderen aard dan do hierna beschreven 
vluchtige olien, gelijk uit eene vergelijking harer 
eigonschappen blijkt, en allereerst uit de chemische 
samenstel- ling. Vette oliea en vetten n.l. zijn 
mongsels der glyceriden (glycerine-verbindingon) 
van vet- zuren, vloeibaar of vast al naar de 
texnperatuur der omgeving: wat men in Ned.-Indie 
klapper- oJie noemt, heet in Nederland cocos-v e t. Dit 
verse hi! in consistentie hangt echter ook samon met 
het feit, dat olien (vetten) steeds mongsels zijn en de 
bestanddoelen dier mengsels eon ver- 8chi】lend 
smeltpunt hebben. Tusschen vetten en olien is dus 
geen doorgaand verschil. Tusschen vaste vetten on 
was sen (zio alda&r) bestaat wel een aanzienlijk 
verschil: wassen leveron geen glycerine bij 
verzeeping. In hoofdzaak is de samenstelling eener 
vette olio daze, dat zij in wisselende hoeveelheden bo 
vat drie glyceriden, n.l die vaxi - paimitinezuur, 
stearinezuur en 

oliezuur: tripalmitine, tristearinc, triolclno. De 
smeltpunten dezor verbindin gen en dor daaruit 
afgescheiden vetzuren zijn als volgt: tripalmitino s.p. 
50°, palmitinezuur s.p. 62°; tristearine s.p. 55°, 
stearinezuur 69°; trioleine s.p. 1°, oliezuur s.p. 14°. 
Van tripalmitine en tristearine zijn er ook 
modificaties met een hooger smeltpunt, n.l. 66° en 
71°; in de triolein© is nog meer verschil en daarop 
berust de hierna toegelichte onderscheiding der olien 
in drogonde en niot-drogende olien, Bij het noemen 
der algemeeno vetbestanddoelen wordt vaak het 
woordje ,,tri" van don naam weggelaten en spreekt 
men dus van “oleine" in plaats van „tri- oieine". 
Aldus worden echter in de techniek ook wel de vrije 
zuren (stearine = stearinezuur) aangeduid, en 
chemisch is die weglating van ,,tri" minder juist; 
immers kan 6en molecule glycerine zich met 1, 2 of 
3 moleculen vetzuur verbinden, tot mono-, di- en tri-
glyceriden. Van glycerine en stearinezuur heeft men 
bijv. de verbindingen monostearine (s.p. 61), 
distearine (s.p. 58) on tristearine (s.p. 55°). In de 
natuurlijke olien en vetten spelen alleen de 
triglycoriden een belangryke rol. De hoevcelheid 
triglycoriden eener olie noemt men het gehalte aan 
normaalvot; zij is des to grooter, naarmate de olie 
zuiverdor is en kan dus tot 100 stijgen. Dergelijke 
chemisch zuivere olie reageert neutraal en is 
kleurloos, reukeloos en smakeloos. Wat aan de olien 
kleur, reuk en smaak geeft, zijn slechts kleine bij- 
mengsels, die 0,1—1 % van het gchccl bedragon. By 
de boreiding eener olio gaan n.l. ook wat 
kleurstoffen, hars, eiwit, celstof enz. uit het oliezaad 
in oplossing, soms ook vergiften, als bij pitjoeng- en 
bintaro-olic. Afgezien daarvan, is er dus groote 
overeenkomst tusschen de samen- stelling der 
verschillende plantenolien en votten. Zij smelten des 
te moeilijker, naarmato zij meer tripalmitine en 
tristearine bevatten ； wat zich in do koude uit eene 
olie afzet, zijn dezo vasto tri- glyceriden. Er zijn 
echtor vetten, die ook nog andere triglycoriden 
bevatten dan do bovon- genoemde: zoo het 
tangkalak-vet, dat lauroste- arine (s.p. 45°) en de 
muskaat-boter, die myri- stino (s.p. 55。)bevat, 
zijndo do triglycoriden van laurino - (s. p. 44。)en 
myristino • (s.p. 54°) zuur. Ook ricinus- (djarak-) 
olio hcoft cono chemische geaardheid, van 
diodergowone oliiin afwijkend en o. a. blijkond uit 
do oplosbaarheid in alcohol, waarin andoro oliiin 
nict of woinig oplosson. In water zijn alle alien on 
vetten onop- losbaar, doch zij laten zich wel door 
jniddcl van gom of van eon andor bindmiddej in 
water zcor fijn verdeolcn, zoodat men dan 
mclkachtige vloeistoffen (olie-omulsio^) krijgt, 
waarin do o]io als zoor fijne bollctjos blijft zwoven. 
Geinak- kelijk losson olien op in aether cn in cene 
reeks andoro vluchtigo vloeistoffen； hiorvan wordt 
bij do oliobereiding door oxtractie een nuttig go- 
bruik gemaakt. 

Hot soorlolijk gewicht dor vetto olien is steeds 
minder dan 1 (zij drijven dus op water) en bo- draagt 
gcwoonlijk ongovoer 0,92 bij ] 5°; bij vor- warming 
zetten zij stork uit en daalt dus hot s. g. Men kan 
rekonon, dat J liter olio per 0 0. 1 c.m3. (=0,1 %) 
tooneomt, waaruit zich het s. g. bij hoogore 
Lomporaturen laat berekenen. Afwijkingen van het 
gewono s. g. wijzon op ceno andero samenstelling, 
als byv. bij de roods go- nooinde djarak-olio (s. g. 
0,96), Bij verhitting 



OLIEN (VETTE OLTEN, VETTEN). 75 

tot ongeveer 300° boginnen olien to ontlcdon; zij 
ontwikkelen daarbij brandbaro en stork riekendo 
dampen. Aan lucht on licht blootgc- steld ondergaan 
allo olien vorandering, oorstens worden zij, vooral 
indien zij niot gezuivord zijn, rans (door intredende 
ontlcding van do glyceriden en dus hot vrij komon 
van ccn doel der votzuron, die dan allongs in schorp 
rickcnd boterzuur onz, overgaan) en dan hcoft ook de 
zuurstof der lucht invlood op do olie zelve, wclke 
steeds dikkor vlooibaar wordt, terwijl bopaaldc- lijk 
dio olien, wclko men als de „drogendo olien>, 

aanduidt, zooals lijn-olie en k6miri-olie, zolfs 
spoedig overgaan in een vast hars, vooral indien zij 
in dunno lagen worden uitgespreid, zooals ook bij het 
verven gcschiedt. Op papier geven olien eono 
vetvlok, dio bij ver warming niet wed er vordwijnt, 
zooals bij de vluchtige olien wel het geval is. Do 
olien hebben niet allo denzelfdon graad van 
vloeibaarheid. Mon bepaalt de vloci- baarheid 
(viscositeit).door natogaan in hoevcel tijd eene 
bepaalde hoeveolheid olio uit eene nauwe opening 
druppclt. Rekcnt men de vloeibaarheid van water bij 
15° als eenheid, dan is onder gelijko omstandigheden 
de vloeibaarheid (viscositeits-graad) van lijn-olie 9,7 
en van olijf-olio 21,6 一 meest varicert zij tusachen 
12 en 20, alleen ricinus-olie geeft het bijzondcre 
cijfer 20；/ ,二，一 ■: 

Olien/en votten komon in het plan ten rijk zeor 
verspreid voor, meestal in do zaden, als reserve- 
voedsel voor do ontkiemende plant, soms in het 
vruchtvlcesch (tangkalak, oliepalm, olijf), zcl- den 
cn slechts in vocl goringer hoeveolheid in andero 
dcolon dor plant, als bladen, wortel, hout. 
Groeiplaats en varieteit hebben op het olicgehalto 
grooton in vlocd, in do hiorvolgende opsomming is 
dit gohalte voor alle de Indischo oliezadon vcrmeld. 
Do bepaling van het oliege- halto geschicdt in do 
laboratoria door vollcdigo cxtractio dor zeer fijn 
gepoederdo en gcheel ge- droogdo zadon met 
petroleumaethor in oon Soxhlet-apparaat, in do 
praktijk ook door eono proof-persing of procf-
oxtractio. Hot ware „geha]ton is stoeds grooter dan 
de “opbrengsG": immers blijft bij do sterksto 
machinale porsing loch steeds 6—10 % olio in do 
pcrskock achter, en bij machinale exLractio meost 
nog 2—3 %. Wordt do olio op zoo primitiovo wijzo 
,als door do inlandscho bcvolking gcschiedt, 
uitgoporst, dan wint mon niot vccl meer dan de hclft 
van hot olicgohaltc. Even onvoordeclig is natuurlijk 
het uitkoken der oliezadon on het afscheppon van 
bovendrij vend vet. Dit is do reden waaronx in Indie 
do verkoop van hot oliomatcriaal (klapporcopra, 
tc.igkawang-copra, illipo-kornon onz.) naar Europa, 
vaak voordceligor is dan do olioberoiding ter plaalso, 
al spaart men daar do hoogo vracht. Op het 
oliogohalto borust natuurlijk do waardc dor 
grondstof: sosamzaad mot 25 % olio maakt do 
koston van tcclt on ver- vocr cn oliofabricago niet 
goed; sosamzaad mot 45—55 % olio is oon 
winstgovond cxportartikol. Zoor neomt do waardo 
van oon oliozaad too, indien do uitgoporsto 
zaadkook (boongkil) bruik- baar blijkb voor 
voovoedoring. Zoo niet, dan zijn zij toch 
voortreffolijk voor bemesting: oon hoog 
eiwitgohalto geeft don doorslag, alsmedo hot go- 
lialto aan phosphaton in do asch. Sommigo pers- 
kooken, als van Ricinus on andero Euphorbiacoo- en 
*zijn zeer gif tig; andoro hobbon oon schorpon 

smaak on worden door het vce versmaad. Voor Indic 
is verreweg do bclangrijksto oliekoek dio van 
Arachis; ook soja en scsam geven goede vcckockon. 
Do waardo eener vcokoek (evcnals van andero 
vocdingsmiddelen) kan men vergo- lijkcnd 
bcoordcolcn als men do percentages eiwit, olio cn 
voedende koolhydratcn (zctmcel en sui- kcr) 
samentolt, maar vormenigvuldigd met de voedings-
coefficienten 5,5 voor eiwit en 2, 3 voor olie. 
Sesamkock bevat bijv, 30—35 % eiwit, 10—12 % 
olio en 22—25 % oplosbaro koolhy- draton, ecn 
waardccijfcr gevend van 210 tot 245. 

Do door de inlanders van onzen Archipcl ge- 
bezigde methoden van oliewinning zyn zeer primitief 
en kunnen worden onderscheiden in persing en 
uitkoking van het porsgoed. 

Hot person is hot nicest algemcen en zoo bleef do 
cliepors, bestaande uit twee door wiggen tot elkander 
gedrongen planken, waartusschen de oliehoudonde 
pitton, vooraf gedroogd, gekneusd, verwsrmd, 
werden geperst (Volksbeschr. van Midden-Sumatra, 
Ethnogr. Atlas Pl. XCI, fig. 3 en CIX, fig. 7), met 
lokalo wijzigingen, alge- meen in gebruik en in de 
boschrijving van in- landsche oliebereiding is van 
deze pers met wiggen steeds sprake. De Javaanschc 
oliepers, dio volgens hetzelfde type is vervaardigd, 
heet g a t o k-a n en bostaat uit een op schragen 
geplaatston balk of pengeret, in het midden waarvan 
cen gleuf ter lengto van 21. voet en 1/2 voet breed en 
diep is aangebracht. In deze gleuf staan twee planken, 
k e p 1 o k, in schuin© richting togenover elkander, 
zoodanig dat zij van bo von wijd uiteen staan en van 
onder bijna aan elkandor sluiten en aldaar in een 
gleuf van ecn lageren balk, tjdldngan, wordon vast- 
gohoudon. Tusschen do twee kBplok's is een bore ido 
karbouwenhuid, k r a k a b, zoodanig bovestigd, dat 
oon goot govormd wordt, waar- langs de olie kan 
afvloeion. In de krakab wordt de met oliekoek 
gevuldo djelebook ge- bracht, dat is een 
kegelvormige flesch van ge- vlochton bamboo, 
waarvan de grootsto diameter 1 voot is, dio van don 
top 1/3 voet, torwijl de hoogto 2—2X/2 voot bodraagt. 
In hot grond- vlak is eon opening, dio mot tapas of 
cocos- vezcls dichtgemaakt wordt wanneer de ge- 
stoomdo on tot een kock saamgopakte katjang or in 
gebracht is. Het work van den olieslager bostaat in 
hot inslaan van klcino wiggen of djalerans, daarna 
van grootero of pa- t j e 1 s, bourtolings aan do 
buitenzijdo van olko keplok, waarbij telkens do dj ale 
ran door do patj61 wordt uitgostooten. Zoodra aan 
boido kanton dor kSploks of persplankon, dio allongs 
dichtor bij olkander komon en de djelBboek hoo 
langor hoo mcor knellen, do patjSls diep genoog zijn 
ingoslagon, laat mon don toestel met rust totdat or 
goon olio mcor uitvlocit. Voor het inslaan dor 
wiggon gobruikt mon corst eon kloi- ncn houton 
humor, g a n d d n a 1 i t, daarna eon grootoron, g a n 
d d n a g e n g. Zoodra uit don toostcl goon olio mcor 
loopt, wordon do patj61s vorwyderd on do djelBbook 
uit do pors gonomon; do katjang-kock wonlt nu 
opnieuw in hot rijstblok, 1 6 s o o n g, gostampt on 
weder gostooind om ton twecdon male on op do be- 
schrovon wijzo in de gatok-an uitgoporst to wordon. 
Do olio wordt oorst in ledoron zakkon of bakj^on, k 
Sd o o k , vorzamcld om to be- 
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zinken, in runder- of buffolblazen, i m p 6 s, 
overgegoten vocr het vorvoer of den verkoop; de 
overblijvendo kock, b o e n g k i 1, wordt als mest 
gebruikt, of voor de bcroicling van de door den 
Javaan gewildo tempe-boengkil, die gebakken of mot 
andero ingredientcn als djangan toebereid, vecl als 
toespijs bij do rijst wordt gebruikt (Mayer, „Jav. 
Volkslcyen5', / II, .479 v.). Het nadecl dczer pers is, 
dat do druk ongelijkmatig wordt uitgcoofcnd en van 
bo ven, waar de keggen worden ingcslagen, gcringer 
is dan beneden, waardoor het noodzakclijk wordt den 
zak tot driemaal too om to keoren en den koek weder 
to stampen en optestoomon. Bij de ongelrjkmatigo 
persing is de onvoldoendc druk door de oliepersen 
verkregen een algcmeen euvel dezer werktuigen. 

Is deze persing dus weinig geschikt om uit de 
vruchten of pitton eon belangrijk gedeelte van de olie 
of het vet to halen, dat er in zit,de extrac- tie door 
koking op inlandschc manier is al even verkwistend. 

Do bereiding van eenige oliesoorten wordt hier 
nog kortelijk medo gedeeld. 

De P i t j o e n g-o lie komt uit de zaden van 
Pangium, die door de Javanen gedroogd, ver- warmd 
en geperst worden, door de Boegineezen gedroogd, 
gestampt, gekneed en met warm ' water overgoten 
worden, waardoor de olie zich afscheidt en aan do 
oppervlakte komt. Zij heeft dan weinig smaak en 
wordt nage- noeg niet rans. Op Sumatra wordt de 
simaoeng- olie, die aan de minjak pitjoeng ver want 
is, op de volgende manier bereid: do groene vruchten, 
iets kleiner dan een klapper, legt men te rotten binnen 
een door takken omheinde ruimte, dan hangt men de 
pitten 24 uur in een gesloten mand in Btroomend 
water om ze van het vrucht- sliim te zuiveren, daarna 
kookt men ze, slaat ze open met een kapmes, neemt 
de kernen er uit, die een paar da gen in manden 
worden ge- legd, met steenen bezwaard. Nogmaals 
uitge- spoeld (ter verwijdering van het vergiftige 
blauw- zuur), dan acht dagen op matten uitgespreid 
in de zon gedroogd, worden ze in een rijstblok tot 
gruis gestampt onder toevoeging van citroen- eap. 
Het zoo verkregen meel verhit men in een ijzeren pan 
en vult er dan een mand van boombast mede, die 
tusschen de bladen van do pers wordt gelegd. De pers 
is geplaatst op een rundcr- of karbeuwenhuid, die met 
de binnenzijde naar boven ligt en waaraan men aan 
e6no zijdo een soort van tuit gemaakt heeft, waardoor 
do uitge- perste olie in bamboe-kokers wordt 
opgevangen. 

De Katja。g-o 1 i e wordt uit de zaden van 
Arachis hypogaea verkregen door ont- schilling, 
verwarming, maling, blootstelJing aan den damp van 
kokend water en parsing. Do peulen worden, na 
gedroogd te zijn tot zij in de schil rammelen, op 
matten oi huiden gelegd en door gedurig slaan met 
stokken van de buitenschil ontdaan; de noten worden 
daarna in een rijstblok fijngestampt en gestoomd in 
een koekoesan ； nog warm wordt de hierdoor 
verkregen massa op de zooeven besproken manier in 
de pers uitgeperst. Deze bereidingswijze, door 
inlanders en Cliincezen toegepast, sluit het winnen 
van eene zuiverc olie uit. Beter is de volgende 
manier: door middel van een pulper met 
handbeweging, bestaando uit een trommel van 21/ 
voet lengte en 1% voet middellijn, be- 

klccd met con koperen rasp, wordt do buiten- scliil 
dor noton verwijderd; daarna worden do scliillon 
door zoven afgezonderd, do gopeldo noten in con 
gowoncn buffelmolen, bestaando uit cen trog, 
waarin vier houten widen loopen, fijn gemalcn en na 
gestoomd te zijn tusschen een hydraulischo pers 
gebracht. Bo op dezo wijze verkregen olio is van 
liclitgcle kleur. Men zou door verwijdcring van het 
binncnvlicsjo of de binnenschil der noten stellig 
bijna witto olio kunnen vcrkrijgcn, maar daarvoor is 
do boven beschrevon pulper niet ingericht, en die 
wittc olie zou bovendien voor inlandsch gebruik niet 
een oven redig grootere waarde hebben. (T. v. Nijv. 
en Lndb. in N.-I. XXI, 1877, bl. 63 v.; XXXIII, 
1S8G, bl. 187 v.). 

De K 1 a p p c r-o 1 i e is bereids in DI. II, bl. 256 
beliandeld. Opmerkelijk is, dat in Atjdh do klapper-
olie algemcen geperst wordt uit den gcrotten inhoud 
der vruchten. Die stinkend© olio gobruikt men voor 
lampen; wil men ze voor spijzen gobruiken, dan 
wordt ze eerst opgokookb en bereid 

Ten slotte zij nog vcrmcid de bereiding der K a n 
a r i-o 1 i e, uit，do pitten van Canarium (DI. I, bl. 
435) wclko in de Molukkcn verzamekl worden 
zoodra do vruchton bruinachtig beginnen te worden: 
dezo ontdoct men nu van de buitenschil en stclt zo 
eenige dagen aan de zonne- warmt© bloot ； 
genoegzaam gedroogd worden zij op roosters in don 
rook gelegd, vervolgens ontbolsterd, een paar dagen 
in water geweekt, ten einde de binnenste schil, die 
met het drogen aan de kern klecft, te docn loslaten; 
na ver- wijdering van dezo schil worden. de pitten 
nog- maals in de zon gedroogd om de waterdeelcn to 
doen verdampen; daarna worden zij in fijngc- 
vlochten rotanmandjes besloton en geperst. 

De twee genooinde methoden voor do be paling 
van het oliegchaltc, persen en extrahccrcn, zijn ook 
de in het groot voor de oliewinning aan- gewende. 
Daaraan gaat dan vooraf het reinigen (ziften en 
wannen) on drogen van het oliczaad, en ver volgen s 
het stampen of walscn. Hot person geschiedt of met 
do handpers, waarbij door het indrijven van eeno wig 
de druk op het gcstanipto oliezaad wordt uitgooefend 
(“olioslagcrijcn.''), of machinaal met hydraulische 
persen. Voor do triage van oliezaad, het stampen, of 
walsen, on natuurlijk ook voor het persen, zijn Lal 
van goedo machines geconstrueerd. Door koudo 
persing wint men de zuiversto olie, daarna kan door 
tweedo en derde warme persing uit het opnicuw 
gestampt materiaal do rest der olio verkregen 
worden, bchoudens hetgeen nog in do perskoek 
blijft. In concurrcntio met do machi- nalo persin(/ is 
tegenwoordig de machinalo extractie gotrodon, die 
wel gecomplicccrdc toe- 8tellen eischt, maar in hot 
Lcdrijf goedkoopor is en meer opbrongst goeft. Als 
extractic-iniddc- len heeft men do kcuze tusschen 
zwavelkool- stof (kookpunt 46°), chloorkoolstof 
(k.p. 37°), aether (k.p. 35°), chloroform (k.p. 61。), 
accton (k. p. 56。)tctrachloorkoolstof (k.p. 77°), 
benzol (k.p. 80°), onz., maar voornamelijk bezigt 
men daarvoor verschillendo laagkokende, zeer goed- 
koope doch ook zeer gevaarlijke (uiterst brand- bare 
I) petroleum-dcstillatcn (naphtha's), dio in do 
techniek bekend zijn onder de yanwn gasoline (k.p. 
40—60°), canadol (k.p. 60—85。)， petroleum-
aether (k.p. 65—75°), petroleum 
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benzine (k.p. 75—100°) on ligroine (k.p. 100— 
120°), welke in vollcdig eluitendo oxtractio- 
toestellcn continu circulecren, d.i. do olic uit het 
fijngestampte oliezaad opnemon en daarna in don 
toestel vorvluchtigd wordon on wed er afgekoeld 
druppelen op het zaad meel cn zoo telkens opnieuw 
olio extraheeron, torwijl doze, niot vluchtig zijnde, 
achterbijft in hot dcstilleer- vat. Do door oxtractio 
gewonnon olio is zuivordcr dan die door persing 
verkregen, welko steeds reiniging behooft. Dezo 
geschiedt door do olio to latcn bezinken (klaren) of 
haar te filtreeren. Is de olie stork geklourd, dan kan 
zij worden gcbleekt met waterstofperoxyd, 
kaliumperman- ganaat, chloorkalk, zwaveligzuur 
enz. Van meer algemeene toepassing zijn tweo 
zuivorings- methoden, dio dan ook in. de olie-
industrie vecl aangewend worden, n.l. het re ini gen 
door filtratie over beenderkool, on het “raifineeren" 
door zwavelzuur: door do ruwo olie wordt 1 % stork 
zwavelzuur geroerd, dat de olie zolve on- aangetast 
laat, maar do organischo verontrei- nigingen, als ci 
wit en plantenslijm, verkoolt; deze bezinken in 
vlokken of zijn door filtratie te vcrwijderen en do 
olie moet dan nog slechta xnct water worden 
gowasschen. Is cene ruwo olic harshoudend, dan 
wordt soms ook do zui- vering door 1—2 % loog 
toegepast, dat de bars oplost. 

Vctte olien cn votton zijn uit meer dan e6n oog- 
punt van groot belang. In de eerste plaats voor de 
voeding; ock de inlander bezigt olio of vet bij zijne 
spijsbereiding, en is daarbij bijzondor graag op 
zaden, die door een hoog olie-gehalte g o e r i, d.i. 
smakelijk vettig zijn, als kemiri (MAT,., JAV.), 
kloewak (JAY.), djamboe mon- jet (SOEND.). Dan 
diencn olien voor vc「lich- ting als zoodanig, als 
'lampolie on votkaar- Ht-n, alsmodo voor tai van 
gewichtigo indu- ricelo doeleindcn: voor do 
kaarsenfabricago (vucte vetten, talg), voor de 
vervaardiging van zeepen, voor het smeeren van 
machines (niet-drogende viscouso oliiin), voor de 
berciding van olieverven (drogendo olien), voor het 
appro- t((；rcn van wcefseJs, ook in de spinnorijon, 
voor j)l)armaccutischo cn cosmetische doeloindon 
enz. In tropischo ]andon komt daarbij nog het 
aanzionlijk gebruik van do (mot bloomongeur b<；
doclde) vettc olien voor het zalven van huid cn 
hoofdhaar. De grootsto massa verbruiken de 
zeepziedcrijen cn de stoarinekaarsonfabrickon, <lio 
bcidc do olien en votten eerst mooton ont- Jeclcn 
(verzeepen) om ze voor haar doel gc- bchikt to 
maken. Kookt men nl. olien met loog, <1. z. 
geconccntrccrdo oplossin gen van kalium of 
natriumhydraat in water, clan worden zij, this do 
triglyceridcn, ontleed: do glycerine (hot ohezoct) 
koint vrij cn de gclijktijdig vrijgemaakto vetzuren 
verbinden zich met do kali of natron <li r ioog tot 
hardc of zachto zeep; de hardo zcop moot uit het 
watcrigo loogvocht afgcschcidon wonlcn door 
toovooging van kcukonzout (uit- zouten). Als 
„vorzecpingsgotar, geldt do hoo- vculheid 
nxi]ligramjnon kalihydraat, voor do verzeoping van 
1 gram olie of vot bonoodigd ； (laar ecn jnoloculo 
votzuur daarbij steeds 66n molecule kaliumhydraat 
cisoht, is hot vorzoc- piiigsgetal coner olio dos to 
kleincr naarmate het moleculairgowicht hater 
vetzuren grootor is; voor plantcnolien varicert het 
tusschcu 175 cn 210. 

Bij do fabricatio van stearinckaarscn moet ook 
eerst het vot „vcrzoopf, worden, maar de in- dustrio 
hceft daarvoor goedkooper methoden uitgcdacht, 
daar de „zeep^, hier niot hot verlang- do product is 
on men dus do kali of natron kan sparen. Men 
vorzeept dus, d. i. schcidt de glycerine van do 
vetzuren, door zwavelzuur of stoom ondcr hoogen 
druk (15 atmosferen). Do aldus gowonnon vetzuren 
wordon door dcstil- latie met overvorhitten stoom 
(van 180一220°) goreinigd cn gcscheiden in do vasto 
“stearine" (i. c. eon mongsel van stearine- en 
palmitine- zuur), do verlangde grondstof voor de 
stearine- kaarsen, cn in do vloeibaro ,,oleine" of 
elaine (i. c. oliezu免)，dat naar de zeopziederijen 
gaat. De voor velerlei technische on medicinale doel- 
einden bruikbare glycerine is voor den kaarson- en 
zeepfabrikant cen niet te versmaden ne- venproduct. 

Slechts weinig oliezaden worden in Ned.- Indie in 
het groot gekweekt, voor export of voor 
eigengobruik: Arachis, Bicinus, Sesamum, Cocos, 
gewasson die elders in deze Encyclopaedie uitvoerig 
behandeld zijn. In Britsch-Indie is de cultuur van 
oliezaden voor do Europeesche markt van zeer groote 
beteekenis, de helft van hetgeen wordt uitgevoerd 
komt van lijn- on raap-zaad, geteeld. in gematigd 
Indisch klimaat. In Nedorlandsch-Indie is alleen de 
copra (zie bij KALAPA) van groot belang als 
uitvoerproduct, terwijl de katjang, sesam, ricin us, 
kemiri on nog eenigo soorten als oliege- wassen voor 
inlandsch gebruikT de aandacht verdienen on in dit 
werk bij de vcrschillende gewasson zijn vermold. 

Hierachter vindt men eene opsomming van de in 
de uitgobreido litoratuur voorkomende olie- soorten. 

A c a j o u-o lie. Uit de zaadkernen van Ana- 
cardium occidentals L., fam. Anacardiaceae. Ge- 
halte 40 %, s. g. 0,916. Deze lichtgele zoete olio kan 
als spijsolie gebruikt wordon. De scherpe stof 
(cardol) komt niet in de zaadkernen, maar alleen in 
hot vruchtvleesch voor. Zie ANACAR- DIUM 
OCCIDENTALE. 

A r a c h i s-o 1 i e. (Grondnoton-olie, Huile 
d*arachidos, Poanut-oil). Uit do zaden van Arachis 
hypogaca L., fam. Leguminosae. Gehalto 40—50 %, 
s. g. 0,917. Kleurloos, dun vloeibaar, op olijfolie 
gelijkond. De k&ud goporsto olie wordt voor 
spijsolio, ook veel voor de kunst- boterborciding 
gebruikt. Do warm goperste olio voor zeepfabricago. 
De uit dezo olie afgescheiden vetzuren bostaan voor 
20 % uit vasto on voor 80 % uit vlocibarc. Zio KAT 
JANG TJINA en AARDNOTEN-OLIE. 

B e n g k o e-o lie. Zio BENGKOE. 
B e n g k o o w a n g-o 1 i o. Uit do boontjea van 

Pacliyrhizus angulahis Rich., fam. Leguminosae. 
Gohalto 38 %. Zio BfiNGKOEWANG, 

Bruce a-o 1 i e. Uit do zaden van Brucea 
Sumalrana Roxb., fam. Simartibaceae. Gehalto 23 
%. Bovat 67 % trioleine cn 33 % tristearine en 
tripalmitinc. Zio BRUCEA SUMATRAN A. 

Buchanani a-o 1 i o. Uit do zaadkernen van 
Buchanania-soortcn, fam. Anacardiaceae. Gohalto 
tot 50 % coner zoete olio, in Britsch- Indie veol in 
spijzon gebruikt. 

Castillo a-v o t. Uit do zadon van Castilloa 
elastica Corv., fam. Urticaceae. Gehalte 16%. Bij 
30° nog vast. Zio CASTILLOA ELASTICA. 
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C a c a o-v e t. (Oacao-boter). Uit do zaden van 
Theobroma Cacao L., fam. Slerculiaceae. Gohalte 
45—55 %. s. g. 0,95, smeltpunt 30— 32°, dat dor 
vetzuren 50—52°. Gcclwit hard vot van aangenamen 
rcuk on smaak. Wordt gebruikt in do pharmacie, 
voorts bij do ver- vaardiging van parfumerieen en van 
suikergoed (pralines). Zio CACAO. 

0 a r a p a-v e t. Uit de zaden van Carapa 
Moluccensis Lam.. fam. Uldiaceae. Vast vet, 
smeltend bij 25°, bitter van smaak en voor spijs- 
bereiding ongeschikt, goed voor zeepfabricage. 
Gohalte 40 %. Zie CARAPA MOLUCCENSIS. 

0 e r b e r a-o 1 i o. Uit de zaadkernen van Cerbera 
0 doll am Ham., fam. Apocynaccae. S. g. 0,914 by 
30°. Door volledigo extractio met aether wint men 75 
%. Be vat 62 % trioleine en 38 % tripalmitine en 
tristearine. Zic CERBE- RA ODOLLAM. 

G r o t o n-o lie. Uit de zaden van Croton Tiglium 
L., fam. Euphorbiaceae. Gehalte 35 %, s. g. 0,95. 
Scherp en giftig, op de huid blaren trekkend. Zio 
CROTON TIGLIUM. 

C y p e r u s-o 1 i e. (,,Erdmandcl61‘‘). Niet uit do 
zaden, dock uit de wortelknollen (akar teki) van 
Cyperus esculent-us L., fam. Cyperaceae. Gehalto 
20 %, s. g. 0,92. Goudgelo zoete olie. 

D a d a p-o lie. Uit de zaden van Erythrina 
Hypaphorus Boerl., fam. Leguminosae. Gehalte 18 
%. Zio DI. I, bl. 554. 

D e m p 6 l-o 1 i e. (Curcas-olie, Purgirnut-oi】， 
Huile do pignons d'Inde). Uit de zaden van JatropJia 
Curchs L., fa.m. Euphorbiaceae. S. g. 0,917, gehalte 
30—40 %. Smeerolie en voor zeep. Van ricinus-olio 
onderscheiden door de onoplosbaarheid in spiritus. 
Zie JATROPHA CURCAS. * 

G a r c i n i a-v o t. Uit de zaden van ver- 
Bchillende soorten van Garcinia, fam. Gultijerae. 
Die van G. Indica Chois, leveren in Britsch- Indie 
30 % kokam-boter, voor kaarsen gebruikt, op cacao-
boter gelijkend. 

G m e 1 i n a-o 1 i e. Uit de zaden van Gmelina 
Asiatica L.t fam. Verbenaceae. Gehalto 68 %. 

G u i z o t i a-o lie. Uit de zaden van Guizo- tia 
oleifera DC., fam. Composilae. Gehalte 40 %. s. g. 
0,927. Zwakdrogende olie, in plaats van lijnolie 
aangewend. Ook ter vervalsehing van sesamolie 
gebruikt. Zic GUIZOTIA OLEIFERA. 

Gynocardi a-v e t, (Caulmogra-olie). Uit de zaden 
van Gynocardia odorala R, BT., fam. Bixaceae-
Pangieae. Gehalte 50 %. Olio en pors- koek giftig 
door blauwzuur (cy&anwaterstof). Als medieijn bij 
lepra in gebruik. 

H e v e a-o lie. Uit do zaden van Hevea 
brasiliensis. Gehalte van het verschc zaad 28.5 %. 
Drogende olie, die in plaats van lijnolie kan worden 
gebruikt. Zic CAOUTCHOUC. 

Hodgsoni a*v e t. Uit de zaden van Hodgsonia 
macrocarpa Cogn., fam. Gucurbitaceae. Vast wit 
vet. S. p- 40°, dat der vaste vetzuren 56°. 

Hygrophil a-o lie. Uit de zaden van Hygrophila 
spinosa And., fam. Acanthaceae. Gehalte 25 % 

lie r-o lie, Uit de zaden van Celosia crislata L., 
fam. Amarantaceae. Drogende olie. Zie CELOSIA 
CRISTATA. 

111 i p e-v e t. (Bassia-boter). Uit de zaden van 
eenige soorten Illipe {Bassia), fam. Sapota- ceae. 
Gehalte 30—50 %. Voor zeepfabricage. Perskoek 
giftig door saponine. 

I r v i n g i a-v e t. Uit do zaden van Irvingia Malay 
ana Oliv., fam. Simarubaceae. Gehalto 50 %. 
Smeltpunt 3G°. Voor kaarsen. 

J a p a n-t a 1 g. Uit hot vruchtvleesch van Rhu^ 
succedanea L. cn jR. vcrnicifera DC., fam. 
Anacardiaceae. Gehalto 21—27 %, s. g. 0,97一 
1,00, smcltpxmt 55°. Bestaat hoofdzakclijk uit 
tripalmitine, wordt dus ton onrcchte wel Japan- was 
genoemd. 

K a d a nx-v o t. Uit de zaden van Trichosan- thes 
Kadam Miq., fam. Cucurbitaceae. Bij gewone 
temperatuur een gele boter, samcngesteld uit 30 % 
vloeibaro en 70 % vaste vetten. 

K r a n g 6 a n-v e t. Uit de vruchtjes van 
Tetranthera citrata Nees, fam. Lauraceae.^Geha\to 
20 %, Do vruchtjes bevatten ook vluchtige olio. Zic 
LITSEA CITRATA. 

K a 1 a p a- of k 1 a p p e r-o lie. (Cocos- vet). Uit 
de droge kernen (copra) van Cocoa nucifera L., fam. 
Palmae. Gehalte 50—60 %, B. g. 0,925, smeltpunt 
2G, dat der vetzuren 24%°. Be vat weinig of geen 
oleine en laat zich reeds in do koudo verzeepen. 
Gemakkclijk oplosbaar in kokenden alcohol. Dient 
voorde bereidingeener zuivere en zindelijke 
kunstboter (plantcnboter, palmine), alsmcde voor 
kaarsen- cn zeep-fabri- cage. Cocoszeep laat zich 
niet uitzouten en houdt dus niet alleen nog de 
glycerine inge- sloten, maar ook do verontrein 
igingen der loog en het water, het is eene zg. gevulde 
zeep. Zio voor den kalapa-boom DI. II, bl. 255. 

K a m p i s- of Aloentjang t j i n a- o 1 i e. Uit de 
zaadkernen van Hernandia sonora L.t fam. 
Lauraceae. Gehalto 50 %. Gele, dik- vloeibare olie, 
niet voor spijs geschikt. Zio KAMPIS. 

Kan a r i-o 1 i e. (Makjanschc olie). Uit do zaden 
van Canarium commune L., fam. Bur sera- ceae. Do 
olio is bij 15° vast, niet-drogend, cn bestaat uit 51 % 
oleine, 12 % stearine en 37 % myristino. Zie 
CANARIUM COMMUNE. 

Kanoclzaad-vot. Uit de pilten van Cinnamomum 
Zeylanicum N(es, fam. Lauraceae. Gehalte 34 %. 
Vast wit vet. Smcltpunt 41°. Zic KANEEL. 

Kapokzaa d-o 1 i o. Uit de zaden van Eriodendron 
anfracluosum DC., fam., Malvaceae. Gehalto 20 %, 
s. g. 0,919. Bcvat 75 % olcino en 25 % palmitino en 
stearino. GelijkL op katoen- zaadolie. Zio KAPOEK. 
K a t a p a n g-o 1 i e. (Jungle almond-oil, Huilo 
d'am&ndcs sauvages). Uit do zaadkornen van 
Terminalia Catappa L., fam. Combrctaceae. Eeno 
lichtgclo zoete olie van den aard der amandcl- olie. 
Gehalte 55 %, 8. g. 0,918. Bestaat uib 54 % oleine cn 
46 % stearine cn pajmitine. Do vruchtschil kan nog 
als looimiddcl dicnen. Zio KATAPANG. 

Katoonzaa d-o 1 i e. (Cotton-oil, Baum- 
wollsamon61). Zio voor deze olie KATOEN. 

K 61 i t j i-o 1 i e. Uit de bittere zaadkernen van 
Caesalpinia Bonduc. ftoxb., fam. Lequrninosae. Gc- 
halto 18%.Zie CAESALPINIA BONDUCELLA. 

K e m i r i-o 1 i c. Uit de zaden van Aleurites Mo- 
luccana Wild., fam. Euphorbiaceae. Gehalte 60一 
65 %, s. g. 0,923. Stork drogende en gemakkclijk te 
verzeepen olie. Geschikt voor lampolic, vernis, 
schildersolie, zeep; de perskoek is eenc goedo 
meststof (met 7,6 % stikstof en 2,6 % phosphor- 
zuur). Zie ALEURITES MOLUCCANA. 

K <5 p o e h-o 1 i e. Uit de zaden van Sterculia 
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foetida L., fam. Slerculiaceae. Vloeibaro bijna 
klourloozo olio. Gohalto 40 %. 

K. e t i j a o o-o lie. Uit do pitton van Sider- oxylon 
gldbrescens Aliq., fain. Sapotaceae. Al naar de 
boroiding (sterkero of warmoro porsing) vloeibaar of 
vast. 

K o e s a m b i-v e t. (Makassor-olie). Uit do zaden 
van Schleichera trijuga Willd., fam. Sapin- daceae. 
Gohalto 40 %, smeltpunt 22°. Zio MA- KASSER-
OLIE on KOESAMBI. 

Koffioboono n-o 1 i o. Uit de zaden van Coffea 
Arabica L., fam. Rubiaceae. Gehalto 12 % s. g. 
0,952. Gelijkt op olijfoUo. Zie KOFFIE, DI. II, bl. 
384. 

Komkommcrzaa d-o 1 i e. Uit do zadon van 
Cucumis sativus L., fam. Cucurbitaceae. Gehalte 25 
%. Holder geel, dun vloeibaar, Zie OUGUMIS 
SATIVUS. 

M a d j a u-v e t. Zie MINJAK TfiNGKA- WANG. 
Mandaraha n-v o t. Uit de zaden van vorschillcnde 

Sumatraansche soorten Myrislica gewonnen. De 
kernen van M. gigas Warb. go von 60 % lichtgeel 
vast vet, s. p. 43°. Zie verder bij Jluskaatnoo t-v e t. 

M a I s-o 1 i e. Uit de kiemen van Zea Mays L., 
fam. Granineae. Gehalte 6—9 % dor goheole zaden, 
s. g. 0,922. Gele, dikvlocibare oUe, als byproduct der 
malsmeel-fabricago gewonnen. Zie DJAGOENG. 

Meloenzaa d-o 1 i o. Van Cucumis Melo L., fam. 
Cucurbitaceae. Ecne zeer zuivero olie, voor fijne 
zeep. Zie CUCUMIS MELO. 

M i n d i-o 1 i e. Uit de bittere zaden van Melia 
Azedarach L., fam. Meliaceae. Gehalte 50一60 %, 
Ecrst na zuivering met zwavclzuur bruikbaar (Zie 
MINDI). Soortgelijk is do olio uit Irrtba (Zie 
IMBA). 

SI c s u a -ol i o. Uit do zaden van Mesua ferrea 
L., fam. Guttifcrae. Gehalto in do geheolo zuden 
30 %, in de kernen 70 %, s. g. 0,95. Lamp- oJie. Zie 
31ES UA. 

Moving a-o 1 i e. (Behcn-olie). Uit de zaden van 
Moringa pterygosperma Gaortn., fam. Mo- 
ringaceae. Gehalto 30—35 %, s. g 0,912. Moei- lijk 
rans wordendo die, voor machine-olio cn voor do 
bcrciding van geparfumeerdo olicn gobruikt. Zio 
K^LOR. 

u « k a a t n o o t-v o t. (Notenzccp). Uit do 
zadon van Myristica fragrans Houtt., fam. Myri- 
uticuceae. Gehulto 28 %, bij soinmigo variclciten 
42 %, smeltpunt 46°, s. g. 0,95― ,99. Als medi- cijn 
g<；bruikl. Zio voor het vetgehalto van anderc 
Jiidi«chc Hoorten van dil geslacht: Teysmannia 1(, 
bl. 380. 

M y r i c a-v e t (z.g. Myrtcnwas). Door uit- koken 
der berijpto besaon van M?/rtca-soorten, fam. 
Myricaceae. S. g. 1,00, smeltpunt 49°. Is geon was, 
doch con vast vot (dus gcoft bij vor- zecpiiig 
glycerine). Voor kaarsen. Zio MYKICA. 

N a li a r a n-v c t. Uit de zaden van Myristica Irya 
Gaortn., fam. Jilyrislicaccae. Hard donker- bruin vet. 
Smeltpunt 39°. Bo vat 13,5 % vlooi- baro on 86,5 % 
vasto votten. 

N j a in p I o o i) g-o 1 i o. Uit do zaadkomen van 
Calophyllum Inophyllum L., fam. Gultiferae. 
Gohalto 55—70 %, Donkergrocn, onaangenaam 
riokoiid vot, dat 58 % olein。on 42 % stearine on 
palinitino be vat. 

P u 1 a q u i u m-v e t, (Njatoh-olio). Uit do zaden 
van Palaquium Gulta Burck, fam. Sapo 

taceae. Gehalto 56 %, smeltpunt 37°. Vast wit vot. 
Zio by GfiTAH PfiRTJA. 

P a 1 m-o 1 i o of Pal m-v o t. Uit het vruchtvloesch 
van Elaeis Guineensis L., fam. Palmae. Gohalto tot 
50 %, s. g. 0,945, smelt* punt 30—40°, dat dor 
vetzuren 48。. Oranjegeol botorachtig vet van 
eigenaardigen reuk, met aliengs toonomend gehalto 
vrije vetzuren en gclijktijdigo afscheiding van 
glycerine. Bclang- rijko grondstof der 
stcarinekaarsenindustrie ook voor zecpfabricage. Zie 
ELAEIS. 

P a 1 m k o r n-v e t. (Palmkcmel-oil). Uit do zaden 
der voorgaand genoemde palmsoort. Gehalte 25 %, 
vaak echter 40—55 %, s. g. 0, 952, smeltpunt 25°, 
der vetzuren 26—28°. Op cocos-vet gelijkend en 
voor gelijko dooleinden gebruikt. 

Perse a-o lie. Uit het vruchtvleesch van Per sea 
gratissima Gaertn., fam. Lauraceae. Gehalte 15 %, 
Bovat 70 % trioleine en 30 % lau* rostearino en 
tripalmitinc. Zie PERSEA. 

P i n a n g-v e t. Uit do noten van Areca Catechu 
L., fam. Palmae. Gehalte 15 %, Vast wit vet. Een 
voor de voeding niet geheel onbe- langrijk clement 
bij het sirih-kauwen. 

P i t j o e n g-o 1 i o. Uit de kernen van Pangium 
edule Reinw., fam. Bixaceae. Gehalte 50 %. Do olie 
(ongekookt) en perskoek zijn giftig door blauwzuur. 
Do hiertoe behoorende S i m a o e n g-o lie van 
Sumatra bestaat uit a/3 vloeibaar en l/8 vast vet. 

P o o 1 a s a n-v e t. Uit de zaden van Nephe- lium 
mutabile Bl., fam. Sapindaceae. Gehalte 30 %, 
smeltpunt 34°. 

P o 1 y g a 1 a-v e t. (Bourre de Gabon). Uit de 
zaden van de botcrplant, Poly gala butyracea Heck., 
fam. Polygalaceae. Gehalte 40 %. Hiervan is bij 
30 % 3/6 vloeibaar en 2/# vast (smeltpunt 49°). ' ' 

Pompelmoe s-v o t. Uit de zaden van Citrus 
decumana L., fam. Rutaceae. Hard wit vet. Ook uit 
andero Ctirus-zaden kan vet bereid worden. Zie 
DJfiROEK. 

P o m p o e n-o 1 i o. Uit de zaden van Cucur- bila 
Pepo L., fam. Cucurbitaceae. Gehalte 20— 25 %, s. 
g. 0,923. Halfdrogendo olio, zeer goed matcriaal voor 
zeep. Zio LABOE. 

P o n g a m i a-o 1 i o. Uit de zadon van Pongamia 
glabra Vent., fam. Leguminosae. Gehalto 25—30 %. 
Tegen huidziekten in gebruik. 

Ramboeta n-v o t. Uit do zaden van Nephelium 
lappaceum L.f fam. Sapindaceae. Gehalto 12 %, zeer 
vast wit vot. Levert bij ver- zee ping veol 
arachinczuur en een weinig oliczuur. 

K i c i n u s-o 1 i e. (Castor-olie). Uit de zaden van 
liicinus communis L.t fam. Euphorbiaceae. Gohalto 
50—60 %, s. g. 0,96. Dikvlooibaar, en wol 200 X 
dikvloeibaardor dan water. Oplos- baar in 2 din. 
spiritus van 90 %, torwijl andere vetto olien in 
spiritus mooilijk of niot oplosbaar zijn. Belangrijk 
gcnecsniiddel; ook in do industrio (in de 
Turkschrood-vervorij, bij het appreteoren van 
katoen, voor het olien van leder, voor zeep- ziederij 
enz.) vccl gebruikt. Do perskoek is giftig on ftlleon 
voor bomesting van waarde. Zic DJARAK. 

S a f f 1 o e r-o 1 i o. Uit de zadon van Car- thamus 
linclorius L., fain. Compositae. Gehalte 30—35 %, 
Zie KASOEMBA. 

S a m a <1 e r a-o 1 i o. Uit de zadon van Samadera 
Indica Gaertn., fam. Simarubaceae, 
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Opbrengst door persing 32 %. Gclo olie van bitteren 
smaak. Be vat. 84 % triolein o cn 16 % tristearine on 
tripalmitine. Zio GATflP PAIT. 

8 e s a m-o 1 i o. (Til- of gingelly-oil). Uit de 
zaden van Sesamum Indi cum DC., Bignonia- ceac. 
Gehalto van goed zaad 45—55 %, bij som- xnige 
varieteiten echter veel lagor, 25 %. Eeno gele, 
reukelooze, moeilijk rans wordendc, niet- drogende 
olie, s. g. 0,923. Bevat 75 % oleine. Sesam-olie is een 
der belangrijkste olien voor de nijverheid: a Is 
olijfolie-surogaat, voor zeep, voor lampolie, voor 
parfumerieen. Zie SESA- MUM. 

S i n d o r a-v e t. Uit de zaden van Sindora 
Sumairana Miq., fam. Leguminosae. Tamelijk hard 
wit vet. 

S o e 1 a t r i-o 1 i e. Uit do zaden van eene 
Calophyllum-soort) fam. Guttijerae. Dikke, don- 
kerbruine olie. 

S o e m b a w a-o lie. Een aftreksel van ver- 
schillende drogerijen in cocos-olie, aan het hof te 
Soembawa bereid. Indische medicijn. 

Sojaboone n-o 1 i o. Uit do zaden van Glycine 
Soya Sieb. el Zucc., fam. Leguminosae. Gehalte 
20 %, s. g. 0,925. Eene zwak drogondo olie. Zie 
GLYCINE. 

•Tabakzaa d-o lie. Uit do zaden van Nicoliana 
Tabacum L., fam. Solanaceae. Gehalte 30 %, s. g. 
0,023. Groengele drogende olio, als hennep-olie. 

T a n d j o o n g-o 1 i e. Uit de zaden van 
Mimusops Alengi L., fam. Sapotaceae. 

Tangkala k-v o t. Van Cylicodaphne sebi- fera 
Bl., fam. Lauraceae. Uit het gedroogde 
vruchtvleesch: 36 % vet, smeltpunt 37°. Uit de 
zaadkernen: 52 % vet, smeltpunt 44°. (Bevat 85 % 
laurostearine en 15 % oleine). 

T e n g k a w a n g-v e t. Zie MINJAK TfiNG- 
KAWANG. 

T h e e z a a d-o lie Uit de zaden van Thea 
cJiinensis L. en T. assamica Griff., fam. Ternstroe- 
miaceae. Dunvloeibare, bleekgele, roukeloozo olie. 
8. g. 0,92. Gehalte 20—30 %. Bestaat uit */t oleine en 
1/< stearine. Voor toiletzeepen ge- echikt. Perskcek 
giftig door saponine. 

T j a m p a k a-o lie. Uit do zaden van Micheli a 
Champa ca L., fam., Magnoliaceae. Gehalte 32 %. 
Dikvloeibare, geelroode olie, e. g. 0.90. Grootendeels 
vast wordend op ge- wone temperatuur (15°). 

V a t e r i a-v e t. (Malabar-talg). Uit de zaden van 
Valeria Indica L., fam. Dipterocarpaceae. Gehalte 50 
%. Gceft bij verzeeping 60 % vaste vetzuren, s. p. 64°. 
Komt pok onder den naam 111 i p e in den handel. 

V o r n i s-o lie. zaden van Elaeococca 
vernicia Juss,, fam. Euphorbia ceae. Gehalte 50 %, s. 
g. 0,94. Zeer eterk drogende olie. 

Z a n o n i a-v e t. Uit de zaadkernen van Zanonia 
macrocarpa Bl., Gehalte 47 %, s. p. 34 %. Vast vet, 
bitter van smaak (tenzij door zwavclzuur gezuiverd). 

Zonnebloe m-o lie. Uit de zaden van HelianlhtLS 
annuus L., fam. Composilae. Gehalte tot 50 %, s. g. 
0,926. Heldcrgele, langzaam drogende olie. De 
koudgeperste olie wordt als spijsoJie gebruikt; wat 
daarna nog door warme persing te winnen is, is 
geschikt voor groene zeep; de perskoek is een goed 
veevoer. Zie HELIANTHUS. ~ 

OLIEN (VLUCHTIGE OF AETHERISCHE 
OLIEN, ESSENCES). Het zijn die plantenbo- 
standdcolen, wolke de dragers zijn van don rouk dor 
kruiderijen, waaruit zij go won non worden, cn die 
dus ook dezolfdo aangcnaine of onaange- namo 
gouron bezitton, wclko aan de planten- declen ci gen 
zijn, doch niet altijd is het riekend bestanddeel eoncr 
plant cone vloeibaro olie, soms ook eene vaste stof, 
als kamfer, cumarine, vanilline, skatol. Sommige 
vluchtige stoffen komen wel soms met olien 
gemengd voor, maar op zich zelve kan men ze toch 
niet daartoo rekenen, als cyaanwaterstof, aceton, 
methylal， cchol, trimethylamine en 
methylsalicylaat, die alle vrij sterk verspreid zijn in 
tropische gewassen. Even min bchooren tot de 
vluchtige olien scherpe stoffen als cardol. De 
vluchtige of actherische olien zijn op het gevoel 
vettige vloeistoffen, doch zij vordampen geheel: 
druppelt men dus eene zuivere vluchtige olie op 
papier, dan laat zij geen vetvlek achter. Dezc olien 
zijn nicest lichter, soms (als bij kaneel-olie) zwaarder 
dan water; gemakkelijk oplosbaar in alcohol, aether 
en vetto olien, alsmede in andere vluchtige olien, 
zooals in terpentijn-olio (waarmedo zij wel 
vervalscht worden, daar dit de goedkoopste 
vluchtige olie is). In water Jossen zij slcchts weinig 
op, doch voldoende om hieraan haar geur med eted 
eelen, zooals bij rozen water, oranje- bloesemwater 
enz. Aan de lucht vcrliezcn do olien aliengs den geur, 
zij worden dikker cn donkerder (,,vcrharsen‘‘)； 
daarom moet men z。 in goed gesloten en bijna 
geheel gevulde flcs- schcn bewaren, liefst in het 
donker en in ieder geval buiten de zonnestralen. 
Vluchtige olien vatten gemakkelijk vlam en 
verbranden gch(-( l. Zij koken bij 150—300°. Het 
zijn sterk licht- brekondo vloeistoffcn; de mceste zijn 
rcchts- of links-draaiend, eene optische cigenbchap, 
die bij het onderzqek der olien van waarde is. Velc 
zijn niet onbelangrijkc en zeer tlurc handcls- 
artikelen. In de eerste plaats worden zij veel gebruikt 
op het uitgebreid gebied der reukwerk- fabricage, 
met inbegrip der toiletzeepen, tand- middclen, enz. 
Sommige zijn als ge)icc8middcl van waarde; een 
aantal Indische aromatischo plantendeelen wordt 
juist om hot gehalte aan vluchtige olien aangewend, 
inwendig als prik- kelend en verwarmend, en vooral 
ook uitwendig, daar vele oliiin sterk antiscptiHch 
werken, o. a. sirih-olien. Olien kunnen ook diencn 
voor do boreiding van likeuren, enz. In onverdundon 
Btaat zijn allo aetherischc olien door hare grooto 
scherpto als giftig te beschouwcn ； voor som- mige 
porsonen is trouwens reeds de intense geur van 
sommige bloc men (b. v. tubcroscn) schado- lijk. 
Ook bij overmatig gebruik van speccrijon kan de 
giftwerking der oliiin merkbaar worden, o. a. bij 
muskaatnoot. Men vindt vluchtige oJiiin in bijna allo 
plan ten groepen, doch bcpaaldo families zijn cr 
bijzonder rijk aan, als labiaton, rutacceen 
(aurantiaceeiin), umbcllifcren, cruci- feren en 
coniferen; in eenigo families zijn aJleon enkele 
geslachten olichoudcnd, zooals bij do grassen 
Andropogon (zio GJIAS-OLIEN). DO vluchtige 
oliiin worden veelal slechts gevondon in ecn bepaald 
dec】 der plant, in de blocin (bijv. m削ati), in de 
bloemknoppen (kruidnagcl), in de bladeren 
(patchouli), in de vruchtschil (dje- rock), in de 
vruchtjes (fenkel), in het zaad (notemuskaat), in het 
hout (santcl), in de wortela 
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(gcmbor). So ms cchtcr hou'dcn alle dcolcn van cen 
gewas olio, schoon nict altijd van denzclfdcn rcuk 
(als bij den kaneclboom). Me os tai bovinden zich de 
olien in do plantondcelen afgezot in bcpaalcle cellcn, 
olicklieren en olicstricinen. Is (lc olie zeer rijkelijk 
aanwezig, dan treedt zij so ins bij persen al to 
voorschijn, zooal§ bij djfiroek-schillon; in vo]o 
oliehoudendo bladcren zict men de oliestippen, als 
men do bladcren tegen het licht houdt. Uit elk 
plantendee], dat een bijzonderen reuk bezit, laat zich 
ook cen vluchtig bestanddeel afscheiden, doch soms 
is de hoeveelheid gering, zooals bij theebladeren. 

Somwijlen is do olie niot gepreforniecrd in de 
plant aanwezig, doch ontstaat zij eerst door ontleding 
van op zichzelf reukloozo stoffen (glucosidon), 
zooals bij crucifercn-olien, bij gaulthcria-clie. Tot de 
olien naderen de balsems, dio bij insnijding van den 
stam van sonimige boomen vaak in groote 
hoeveelheid uitvloeien (gurjunbalscm, baroskamfer-
olie). Doze balsems bevatten als hoofdbestanddeel 
inderdaad eenc vluchtige olie, waarin niet-vluchtigo 
bestand- dcclcn (harsen) zijn opgelost: zoo vloeit uit 
vele conifercn balsem, die wij bij de pijnboomen 
kennen als terpentijn: destillecrt men deze, clan gaat 
de terpentijn-olie over en blijft de hars (colophon 
ium) achtcr. 

De olien, die men uit de plant wint, zijn nicest 
mongsels van verschillcnde vluchtige stoffen. Men 
bemerkt dit reeds aan de kristallijnc uit- schciding, 
die sommige bij afkocling vortoonen: het vaste deel 
heet clan het stearopt, het vloei- baar blij vende 
clacopt, (loch dit daeopt is go- woonlijk bok nog 
gemengd, hetgeen blijkt als men het destillecrt, daar 
dan vlocistoffen van verscliillcnd kookpunt cn van 
vcrschillenden a a rd overgaan. Mccst hceft het 
elaeopt weinig gciir cn is het stearopt de hoofdzaak; 
zoo bij pepermunt- cn poko-olie, waar het stearopt 
het sterk rickend ni e n t h o I (de stof dcr bekende 
migraine-stiften) is. cn bij thym- on aj<)wan-olie, die 
het kristallijne thymol be- vat ten, dat als bed erf wc 
rend middel gebruikt 

Soms bestaat cchtor het stearopt slcchts uit 
reukeloos vetzuur of terpeenhydraat. De 
bcstaiKldcclen eoncr olio zijn dus geenszins van 
gclijkc waarde: vaak zclfs is het grootste deel 
wclrickende olie reukeloos. Ondcr de incest 
veixj)rcidc bestanddcelcn bchooren n.l. kool- 
waterstoffejn, die mon (daar zij ook het hoofd- 
bcHtanddcel van tcrpeutijn-olic uitmaken) t o r- p <• 
n c ii (C10Hta) genoomd hceft, en dio in ge- hcfl 
zuiveren staat geon rcuk hebben, maar bij intredende 
verharsing spoedig terpentijn- aclitig gaan rieken. 
Verwijdcrt men dus door gefractioneerdc destillatic 
dezo tcrpcncn uit CCDC olio, dan worden do aid us 
gezuiverdo osson- ces vecl sterker en jnecst ook 
zuiverder van reuk dan de oor«pronkelijke 
dcstillaten; in den handcl ziji) dci'gclijkc gezuiverdo 
olien als “Hncnscl's terpecn vrijo o]ien,' be ken d. 
Men kan do zuur- Ktofvrije (terpcnen) cn 
zuurstofhouclendo be- st aiKldeelcn cencr vluchtige 
olie ook schciclen door dezo tc sc hud den met cene 
verzadigde op- loHsing van i)atriumsa]icylaat, 
waarin laatstgc- n(iejnde geniakkelijk, 
ccrstgenoemdo zeor moei- lijk ojjJosscn. Naar Jiet 
soortclijk gewicht cn het kookpunt ecncr olio kan 
men al cenigszins nitwijzcn, of tcrpcncn aftnwczig 
zijn, in dat goval is n.l. het s. g. Inger dnn 0,9 on gaat 
het 

JU 

terpeenhoudend gcdccltc reeds beneden 20。° over. 
Voor do praktijk heeft men dus hicrop to letter), dat 
de destillatic wordt voortgezet tot den cinde, daar 
men anders mecst terpenen overhaalt en do 
kostelijkste gcdccltcn achter- blijven. In sommige 
olien zijn terpenen van booger kookpunt cn grootcr 
molecu】air gewicht, sesquiterpenen (in nagel-olie) 
en diterpenen (in gurjun-balsem), met de 
samcnstelling en C2t)H32- 

Wat van de vluchtige olien nict tot de terpenen 
bchoort, dus het waardevoile gedeelte, bestaat uit ecn 
of meer zuurstofhoudende bestand- declen van zeer 
uiteenloopcnden scheikundigen aard: alcoholcn, 
aldchyden, esters, phenolep.- In sommige gevallen 
zijn cr uit eene olie in de chemische laboratoria reeds 
tien en meer stoffen afgezondord. WeJriekende olien 
bevatten naast de reukeloozo terpenen soms ook ecn 
weinigje slecht rickende bestanddcelcn (indol), die 
dan toch echter voor hot bouquet onmisbaar blijken. 
Vaak echter is er e6n hoofdbestanddeel aante- 
wijzcn; zoo bevatten alle kaneel-olien kaneel- 
aldehyd, nagel-olicn eugenol, citroen-olien citral. De 
waarde eenor olie hangt dus van het gehalte van 
dergclijko stof af, en men vindt diezelfde stoffen dan 
ook gewoonlyk in alle andere olien, die eenigszins 
denzelfden reuk hebben, al zijn ze van goheel andere 
herkomst: zoo is citral nict alleen in allo citroen-olien 
aanwezig, maar ook in citroengras. citroenthym, 
citroonpeper (Te- tra?ithera), onz. 

Bij de zeer samengestekle olien is het nage- noeg 
ondoenlijk, dezo kunstmatig to bereiden, wel is dit 
het geval bij olien van eenvoudigen aard. De 
chemische industrie legt zich daarop met ijver toe, 
onulat het vrij kostbare handels- producten betreft, 
die stork aan vervalsching onderhevig zijn. Ook do 
rcukwerken worden niet altijcl bcrcid uit de plantcn, 
waaraan zij den naani ontlccncn: zoo zijn 
Stcphanotis, Vanda, Rondeletia, Ayapana enz. alleen 
mengscls van odeurs. Soms is do kunstmatige 
bereiding der plantenaromen nog slechts eene zeer 
gebrekkige nabootsing dcr natuur ： zoo bijv. bij hot 
aroma van ananas en andere vruchten, dat men ver- 
vangt door esters van aethyl- en amylalcoliol, welko 
echter geenszins den waren vruchtengeur bezitten. 
Vaak echter is het al gelukt, werkelijk geuren 
fabriekinatig tc bereiden, die de plant ons levert. Dit 
is vooral het geval, indicn bij de plant de reuk 
veroorzaakt wordt door slcchts eene, liefst 
kristallijnc, stof, zooals vanillinc in vanielje, ionon in 
viooltjes, cumarino in tonkaboonen, enz. 
(Laatstgenocmdo stof is in velo Indischo plantcn 
aanwozig; in de parfuinerio noemt mexi haren geur 
New mown hay of Foin coupe), /bok do, van nature 
tei^pccn-vrijc, olien, die/door splitsing van 
glucosidon optreden, bestaan nicest slechts uit 66n 
rickend bestanddeel, dat dus geinakkelijk vollcdig to 
bostudeoren on daarua ook synthotisch to bercidcn is, 
zoo de cruciferen- olien, die ftllo cone 
zwavclhoudonde verbinding bevatten ； do blau 
wzuurho udon de bittere aman- del-olio, die door 
splitsing van amygdaline op- treed t; de gaulthcria-
olie, die ook eorst door splitsing concr reukloozo stof 
gevonnd wordt, enz. In dergclijko gevallen kan men 
ook do vluchtige olio even good on zelfs nog betor 
be- reidon uit hot godroogde (i. c. naar Europa vor- 
schoopto) inivtoriaal, clan uit het vorschc, wat 

6 
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natuurlijk niet het geval is bij de geprofornieerdo 
olien, die bij het drogen der plant voor een deel 
ontwijken, vooral zoo dit drogen in de fello tropische 
zon geschiedt. Vele bloemengcurcn gaan trouwens bij 
drpgon geheel verlorcn, on verliezen al aan fijnheid bij 
het verflenzen der bloemon. 

Om nu in de praktijk uit geurige plantendee- len 
de vloeibare olien (do vasto riekstoffen zijn alloen door 
een geoefend scheikundige to isolee- ren) to 
vorkrijgen, worden verschillendo motho- den gevolgd, 
waarvan do mccst gewono is destil- latic. Slechts 
zelden is zooveel olio aanwezig, dat men die er door 
uitpcrsen of afsponzen uit kan winnen, zooals bij 
Citroen schillen. De plantendeelen worden voor de 
destillatie of fijngesneden (bladeren), gekneusd 
(vruchtjes) en gestampt (hasten), of, als zij teer zijn, in 
hun geheel (bloemen), in een destilleervat mot water 
overgoten, dit vocht aan do kook gebracht cn zoo lang 
kokende gehouden, liefst met bohulp van stoom, als er 
nog olio overgaat. Met de waterdeeltjes wordon do 
oliedeeltjes medege- voerd en zij verzamclen zicli bij 
behoorlijko af- koeling in den on tvanger, aldaar op het 
overge- destilleerde water drijvendc. Niet alle olien 
zijn echtor op die wijze te winnen, n.l. als zij in zoo 
geringe hoeveelheid aanwezig zijn, dat zy in het water 
opgelost blijven, of als zij door de kookhitto ontleed 
worden. In het eerste geval destilleert men het vocht uit 
den ontvanger herhaaldelijk over versche kruiden 
(cohobatie), in het tweede geval moet men naar eene 
andere meer voor- zichtige bereidingswijze omzicn. 
Vooral sonimige fijno bloemengeuren kunnen niet 
tegen destillatie, als jasmijn en sering. Men past dan 
ge- woonjijk de “enfleurago" toe, welke berust op het 
feit, dat de geuren vail bloemcn volledig worden 
opgenomen door vetto olien, en dat aan de aid us met 
geur beladen olie, deze weder door middel van alcohol 
volledig kan onttrokken worden: men weekt dus de 
bloemen in olijf-olic (resp. cocos- of sesam-olie) en 
schudt dezo met alcohol uit; aid us verkrijgt men de 
essences do jasmin, de violettes, enz., die in den 
reukhandel gebruikt worden. De eenvoudigste 
enfleurage is wel de van ouds in Indie gebruikclijko 
wijze, geurig gemaakte sesam-olie te persen uit sesam- 
zaad, dat daartoo vooraf zoolang met versche bloemen 
is vermengd, tot doze al haar geur aan het zaad hebben 
afgestaan. Do extractie „a Basse temperature" kan ook 
met aether, of met koolzuur en met methylchloried, 
geschicden, doch eischt dan ecnc dure fabriekmatige 
in- richting. In Indie zal men zich wel inoeten bc- palen 
tot het winnen van die olien, welke door eenvoudige 
destillatie kunnen verkregen worden. Er valt op dit 
gebied nog wel wat te doen, want het aantal 
welriekcnde planten is in do tropen zeer groot en er is 
in Europa steeds veel vraag naar wel bereido vluchtige 
olien van ongewonen geur, die als nicuw reukwerk 
wel- licht opgang zouden kunnen maken; daaren- tegen 
is weinig te verwachton van olien met re cd 8 bekende 
geuren, als bijv. die van oranjcbloesem, welke juist een 
reuk is, aan zeer vele Indische bloemen eigen. Voor 
aethorische olien in het al- gemeen is de grootste firma: 
Schimmel & Co. te Leipzig en New-York, in wier 
halfjaarlijksclie I hand els berichten men steeds goede 
informatie over dit onderwerp vindt. Voor 
beoordoeling | 

van «iouwo essences, die iots als parfum beloven, 
wendt men zich hot besto tot do grooto parfu- meurs 
in Parijs en London, als L. T. Pi ver of Ed. Pinaud en 
Eug. Rimmel. Do rouk-olien, die in den Indischen 
handol voorkomen en bij de inlanders gezocht zyn, als 
minjak gandapoera, i m. pat jar, zijn steeds met 
klapper-olic aange- lengd; ook de uit Britsch-Indie 
aangevoerdo essences (attar) zijn niet zuiver; mon 
pleegt daar op den bodem van het destilleervat cen 
laag santelspaanders to leggen, waardoor dus ecno go- 
mengdo olie overgaat. 

Om voor den Europeeschen hand el Indisclie olien 
te bcreidon in hoevcelhcdon, die wat to beduiden 
hebben. ontbreckt het gewoonlijk op Java aan 
voldoend materiaal en zou men moeten beginnon met 
het kwecken der planten. Immers gcurigo bloemen 
zijn bij de inlanders zoo gezocht voor haartooi en om 
klapper-oJie te parfumcoren (minjak wangi), dat zij 
per stuk op do pasars verkocht worden 

In Indie wordt op groote schaal do olie van 
Andropogon-soorten gedistilleerd, die on der den 
naain van citronella-olie, lemongras-olie. en vetiver-
olie in den hand el ho men. Zie GRAS- OLI11JN. 
Verder maakt Kajoopoetih-olie cen belangrijk 
handelsproduct uit. Zie KAJOE- POETIH-OLIE. Ten 
slotte heeft men nog op kleine schaal bereiding van do 
olie van Pogoste- mon Patchouli (patchouli-die), van 
Canangium odoratum (Kananga-olie of ilang-ilang) 
en van Michelia soorten (tjempaka-olie). 

De kainferolio is reeds in dit work genoemd onder 
KAMFER. 

In de hier volgende opsoinming van alle thans 
bekende Indische act he rise he olien (incl. ook de nog 
niet in den vorm van „o)ic,, verkregen essences) is 
met onzo huidige konnis op dit gebied rekening 
gehouden, cn we rd vooral gebruik geniaakt van het 
magistral。work van Gildemeister en Hoffmann, 
,,Dic aethcrischen Oele,\ J 899. 

A c a c i a-o 1 i c (Essence de cassic, mi- mosa). 
Door enfleurage uit do bloejncii van Acacia 
Farnesiana Willd., fam. Le(jumio/iac. Een zeer fijno 
violenachtige blocmcngcur, voor Extraits d'odeurs 
gebruikt. Zie NAGASAKI. 

A g I a i a-o 1 i e. Uit de blocmen van Aalaia 
odorata Lour., fam. Meliaceae. Zie AG LAI A 
ODORATA. 

A j o w a n-o I i e. Uit de vruchtjes van Garum 
Ajowan Ben th. fam. Umbelli ferae. Op- brengst 
3―4 %, s. g. der olie 0,90—0,93 (dat is bij 15° C.). 
Bcvat thymol on cymol. Zie MOENGSI. 

Akar w a n g i-o 1 i e. (V 6 t i v o r-o li c). Uit do 
wortels van Androprogon muricatus Rotz fam. 
Granineae. Opbrengst 0,4—0,9 %, s. g 1,00—1,03. 
Zie AKARWANGIen GRASOLlfiN, alwaar ook do 
andere olien uit dit gesJacht genoemd zijn. In de 
parfumerie heet dezo olio Mousseline dos Indcs. 

A1 o (i h o u t-o 1 i o. Uit liet hout van Aquila- fia 
Aglallocha Roxb., fam. Thymelaeaceae, Opbrengst 
0,5—1,5 %. Het parfiun Bois d'aJo&s be vat nog 
verschillendo ahdere bcstanddcelcn Zie KAJOE 
GAROE. 

A n a i) a s-o 1 i e. Afkomstig van ( ?) A nanas- sa 
saliva L., fam. Bromeliaceae. Ecnc lichtgecl ge- 
kleurde olie, aangenaam van rcuk. „Wcllicht is dit 
eeno gemengdo olie, door ananas goparfu- 
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meerd" (Do Loos). Kunstmatigo ananas-olio is 
botcrzuur-aethylostor. Zio NANAS. 

A n ij s-o 1 i o. Uit do vruohtjos van Pimpi- nella 
Anisum L.t fam. Umbelliferae Opbrcngst 2—3 %, s. 
g. 0,98― ,99. Wordt vast bij 土 15%. Hoofd 
bestanddccl (90 %) anothol. 

A r t e m i s i a-o lie. Uit het versoho kruid van 
Artemisia vulgaris L., fam. Compositae. Op- brengst 
0,2 %, s. g. 0,91. 

Babadota n-o 1 i o. Uit het versche kruid van 
Agreatum conyzoides L.t fam. Compositae. S. g. 
1,015 bij 27°. 

B a o c k i a-o lie. Uit het naaldloof van Baeckia 
jrutescens L., fam. Myrtaceae. S. g. 0.883 bij 27°. 
Abortivum ? zio OEDJOENG ATAP. 

Baroskamfer-olie. Uit Dryobalanopa Camphora 
Colebr., fam. Dipterocarpaceae. S. g. 0,88— ,91. 
Bij insnijding van den stam vlooien SGms groote 
hoevcelheden natuurlijke olie uit. Zic SIMAR 
BANTAJAN cn KAMFER 

Benzo e-o 1 i e. Uit de gomhars van Styrax 
Benzoin Dry and., fam. Styraccea. Niet door 
destillatic, maar door extractio (met vetto olio) te 
winnen. Zio BENZOE. 

B e r g a m o t-o 1 i e. Door person of afsponzen 
uit de verse he vruchtschil van Citrus Bergamia 
Riss., fam. Rutaceae. Opbrengst tot 31/2 %, s. g. 
0,885. Zie CITRUS. ° 

Bintan goo r-o lie. Afkomstig van eeno 
Calophyllum-soort, fam. Gultiferae. ,,De olie is 
lichtgecl van kleur en aangenaam van rcuk, zoodat 
zij in do parfumerie kan dienen,* (Do Loes). 

B o c n g a la wan g-o 1 i e. Uit de vrucht- napjes 
van Cinnamomum Parthenoxylon Meisn., fam. 
Lauraceae. Riekt naar sassafras. Zio bij KOELIT 
LAWANG. 

0 a r <1 a m o m -o 1 i o. Uit de vruchtjcs van 
Eletlaria Cardamomum Wh., fam., Z ingib er aceae. 
Opbrengst 4—6 %. s. g. 0,9. Dient voor likeuren cn 
won It, in sommige Janden in gebak god aan. Zic 
KARDAMOENGGOE. 

C a s s i a-o 1 i e. Uit verschillendo deelen van 
Cinnamomum Cassia Bl., fam. Lauraceae. Zie bij 
KANEEL, DI. II, bl. 266. Opbrengst; uitden bast 
1,2 %, s. g. 1.042; uit do bladcron 0, 54 %, 8. g. 
1,056; uit do bloemknoppcn 1,9 %, s. g. 1.03] ; uit 
do bloomstelcn 1,7 %, s.g. 1,046； uit do twygon 
0,2 %, s. g. 1,045. Al deze olien be- vatten aln 
hoofdbestanddccl kanccl-aklehyd, in cone 
hocvcolhcid van 80—95 %, cn wordon gebruikt in 
plaats van kaneel-olio. 

G h 1 o r a n t h u s-o 1 i o. Uit het kruid van 
Chloranllnis ojjicinalis BL, fam. Chloranthaceae. 
Zio KfiRAS TOELANG. 

C i t r o n o 1 1 a-o 1 i o. (Ser6hwangi-olio). Uit 
do vorschc bladoren van Andropogon Nardus L., 
fam. Oramincae. Bit is do zg. Huile do vorveino des 
Indcs. Opbrengst 0,8一1 %, s. g. 0,87—0,91. Zio 
GKASOLlfiN. 

C i t r o e n-o 1 i o. (Essence do c6clrat.) Uit do 
verse be vruchtschil cener varietcit (var. cedrata) 
van Citrus medica Riss., fam. Rutaceae. Do olio 
wordt het gcurigst vorkregon door ,,afsponzen”. 
Opbrengst 1,8 %, s. g 0,87. Mccst wolriokond 
bestanddccl: 7% % citral. Zio CITRUS. 

0 1 a u s o n a-o 1 i o. Uit de bladoron van 
Clausena excavata Bunn. c. a. s., fam. Rutaceae. 
Voor parfumorio aangeradon. Zio DAOEN BID JIT 
AH. 

C o c a-o 1 i o. Uit de bladoren van Erylhroxy- lon 
Coca Lam. var. Spruceanum Burck, fam. 
Erythroxylaceae Opbrengst der jongo bladoren 
0,13 %, dor oudo bladoren 0,06 %. De olie bevat 
mothylsalicylaat (DI. II, b】.720). Zie COCA. 

C.l o r o d o n d r o n-o lie. Uit de b】oemen van 
Clerodendron fragrans Vent,, fam. Verbena- ceae. 
Ook do bloemen van Cl. inerme Gaertn. worden 
voor parfum geroemd. Zie KlJMBANG 
BOEGANG. 

C o 1 o u s-o lie. Uit de verscho bladcron'van 
Coleus aromaticus Benth., fam. Labiatae. 

0 o s t u s-o 1 i o. Uit den wortel van A plotaxis 
Lappa Dec., fam. Compositae. Opbrengst 0,8—1 %, 
s.g. 0,98. Riekt naar viooltjos. 

C u b o b e-o lie. Uit de vruchtjes (staart- pepers) 
van Piper Cubeba L., fam. Piperaceae. Opbrengst 
10—18 %, s. g. 0,91— ,93. Zie KfiMOEKOES. ' 

C u r c u m a-o 1 i e. Uit den wcrtelstok van 
Curcuma longa L., fam. Zingiberaceae. Opbrengst 
5 %, s g. 0,94. Zie KOENJIT. 

C y p o r u s-o 1 i e. Uit do geurigo wortel- knollen 
van Cyperxcs rotundus L., fain. Cype- raceae. 

Di 1 z a a d-o 1 i o. Uit de vruchtjes van 
Peucedamtm graveolens Bonth. (= Anethum Sowa 
DC.), fam. Umbelliferae. Opbrengst 2—3 %, s. g 
0,97 . 

E 1 o m i-o 1 i o. Uit de hars van Canarium 
commune L., fam. Burseraceae. Opbrengst 15—
30 %, s. g. 0,87— ,91. Gebruikt om zeep te 
parfumceren. Zio ELEMI. 

Eucalyptus-olie. Uit de versche bla- deren van 
Eucalyptus Globulus Lab., fam. Myrtaceae. 
Opbrengst 0,8 %, s. g. 0,91—0,93. Gelijkt op 
kajoepoetih-olie. De bladeren der Indischo E. alba 
Reinw. geven slechts 0,1 % olie, s. g. 0,973 bij 27°. 
Zie EUCALYPTUS. 

E v o d i a-o lie. Uit de twijgen. van Evodia 
hortensis Forst., fam. Rutaceae. Zeer geurig. 

F e n k o l-o 1 i e. Uit de vruchtjes van Foejiiculum 
vulgare Gaertn., fam. Umbelliferae Opbrengst 
1―4 %, s. g. 0,97. Zio ADAS. 

F e r o n i a-o lie. Uit de bladeren van Feronia 
Elephanlum Corr., fam. Rutaceae. Zie KAWISTA. 

F o。1 i o-o 1 i o. Uit don zaadrok van Myris- tica 
fragrans Houtt., fam. JHyristicaceae. Opbrengst 
4—15 %. s. g. 0,91― ,93. Zeep-parfum. Zio 
NOTEMUSKAAT 

G a n d a s o o 1 i-o 1 i e. Uit de bloemen van 
Hedy chi coronariutn L., fam. Zingiberaceae. 
Opbrengst 0,93 %, s.g. 0,97. Gehcel anders is de olio 
uit do wortols, dio gemberachtig riokt. Zie 
HEDYCHIUM. 

G a n t i-o 1 i o. Uit do wortels van Ligusticum 
acutilobum Siob. et Luce., fam. Umbelliferae. Zio 
LIGUSTIOUM ACUTILOBUM. 

Gault hori a-o 1 i o. (Wintorgreon-olio). Uit hot 
vorscho kruid van Gaultheria leucocarpa BL, fam. 
Ericaceae. Opbrengst 0,1― >5 %. Zio voordozo 
olie GAULTHERIAen voor haarhoofd- bestanddeol 
(mothylsalicylaat), DI. II, bl. 720. Do opbrengst uit 
G. punctata Bl. (Tjantigi wangi) zou 1,2 % 
bedragon. 

G o m b o r-o 1 i o. Uit den godroogdon wor- 
tolstokvan Zingiber officinale Roxb., fam. Zhuji- 
beraceae. Opbrengst 2—3 %, s. g. 0,88. Zio ZINGI-
BER OFFICINALE. 
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Geraniumgra s-o 1 i o. (Palmarosa-olie). Uit 
Andropogon Schoenanth2is L., faxn. Grami- neae. 
Opbrcngst 0,3― ,5 %, s. g. 0,89. Zio GRASOLlEN.
 ' 

G o u a n i a-o 1 i o. Uit do bloomon van Gouania- 
Javanica Miq., fam. Rhammaceae. Vo or parfumorio 
gerocmd. 

Gurjun b a 1 s o m-o 1 i o. Uit den balscm van 
Dipterocarpus sp., fam. Dipterocarpaceae. 
Opbrengst tot 70 %, s. g. 0,92. Zic GURJUN- 
BALSEM. 

11 a n g-i 1 a n g-o 1 i c. Uit de bloeinen van 
Cananga odorata Hook, et Thoms , fam. A nona- 
ceae. Opbrengst 0,1 %, s. g. 0,93—0,94. De olie uit 
den handel is vaak met cocos-olie vervalscht-. ,,De 
olie van Java is goudgeol en bezit een ster- keren en 
minder aangenamcn gcur dan de echto Ylangrylang-
olie van Manila, hetgeen wellicht is toeteschrijven 
aan het gebruik van in het wild groeiende bloeinenM 
(De Loos). Zie KANANGA. 

J a b o r a n d i-o 1 i e. Uit de bladeren van 
Pilocarpus Jaborandi Holmes, fam JRulaceae. 
Opbrengst 0,2—1,1 %, s. g. 0,87― ,89. 

J a s m ij n-o 】i e. Uit de bloemon van Jasmi- 
nium grandiflorum L. e a. s., fam. Oleaceae. 
Gezochte parfumerie. 

Kaempferi a-o 1 i e. Uit den wortelstok van 
Kaempferia rotunde L., fam Zingiberaceae. 
Opbrengst 0,2 %, s. g. 0,89 bij 26°. Zie KfiN- 
TJOER. 

K a j o e k a s t o e r i-o 1 i c. Uit het hout van 
Juniperus-soortcn, fam. Coni ferae. Opbrengst 
3 %, s. g. 0,96—0,98. 

Kajoepoeti h-o 1 i e. Uit do be blade rd e twijgen 
van Melaleuca Leucadcndron L., fam. Myrtaceae. 
Opbrengst 0,5 %, s. g. 0,92. Zie KAJOEPOETIH-
OLIE. 

K a m b o d j a-o 1 i e. Uit de bloemcn van 
Plumiera acutifolia Poir., fain. Apocynaceae. Het 
parfum Frangipane heet uit deze bloeinen gestookt, 
maar is een nxengsel van extraits d'odeurs. 

K a 1 m o e s-o 1 i e. Uit Acor its Calamus L., 
fam. Araceae. Opbrengst: uit het versche kruid 0,2 %, 
s. g. 0,964; uit de versche rhizomen 1,5—3,5 %, s. g. 
0,96—0,97. Zie ACORUS CALAMUS. 

K a m f e r-o lie. Uit Camphora officinalis Nees, 
fam. Lauraceae. Opbrengst: uit de bladeren 1,85 %, 
8. g. 0,93; uit hout en wortels 
4 %. Bij 15° half vloeibaar. Zic KAMFER. 

Kamoenin g-o lie. Uit de bloemcn van Murray a 
exotica L., fam. Rutaceae. Zie MUR- BAYA. 

K a n e e l-o 1 i e. Uit Cinnamomum Zeyla- nicum 
Br., fam. Lauraceae. Opbrengst: uit den bast 0,5—
1 %, s. g. J,025—1,035, hoofdbestantided 65—75 % 
kancel-aldehyd, uit de oudc bladeren 0,6—J,8 %, s. 
g. 1,045—1,060, be vat als hoofd bestanddeel 70—
90 % eugenol; uit den wo rtol bast 3 %, be vat vcel 
kamfer. Deze drie olien zijn dus zecr verschillend : de 
eersto riekt naar kaneel, de tweede naar kruidnagel, 
de derde naar kamfer. Alleen de kaneel-oiie uit den 
bast is een belangrijk handelsartike], dat dient voor 
de bereiding van Jikeuren, parfumerieen, 
tandtincturen en ook als geneesmiddel. Zic 
KANEEL. 

K a t j a p i r i n g-o 1 i o. Uit do bloemcn van 
Gardenia pictorum Hassk., fam. Rvbiaceae. 

K i n g k i t-o I i e. Uit de vruchtjes van- 

Triphasia trijoliata DC., fam. Hutaceac. Zic 
KINGKIT. 

K o c 1 i t • 1 a w a n g-o 1 i c. Uit don bast van 
Cinnamomum Culilawan Nees, fam. Laiira- ceae. 
Opbrengst 3,5—4 %, s. g. 1,05. Be vat eugenol 
„Kleurloozo olie, die in i-cuk met kajocpoctih- en 
mot nagel-olie eonigszins over- eenkomt, zwaardor 
dan water*1 (Do Loos). Zio KOELIT LAWANG. 

K o m ij n-o 1 i e. Uit de vruchtjes van Cuminum 
Cyminum L., fam. Umbelliferae Opbrengst 3 %, s. g. 
0.89—0,93. Zio CUMINUM. 

K o r i a n d e r-o 1 i c Uit de vruchtjes van 
Coriandrum sativum L., fain Umbelli ferae. 
Opbrengst 0,2— ,6 %, s. g. 0,87— ,88. Zio 
CORIANDRUM. 

K r u i d n a g e l-o 1 i e. Uit Ezigenia caryo- 
phyllala Thunb., fam Myrtaceae. Opbrengst: uit do 
blocmknoppen (kruidnagcls) 15—18 %, s. g. 
1.045—1,070; uit bloemstclen 5,5—6 %, s. g. 
1,040—1,065; uit de bladeren 1 %, s. g. 1 02 bij 24°. 
Hoofdbestanddeel dier olien is eugonol. Zio 
KRUIDNAGELEN. 

L a d j a-o lie. Uit do wortolstokken van Alpinia 
nutans Rose., fam. Zingiberaceac. S. g. 0,95 bij 29°. 
Zie bij ALPINIA GALANGA. 

Lad j a go w a h-o 1 i e. Uit de versche wortel- 
stokken van Alpinia Malaccensis Rose., fam. 
Zingiberaceac. Opbrengst 0,25%, s. g. 1,04 bij 27°. 

L a n t a ii a-o 1 i e. Uit het kruid van Lantana 
Camara L., fam. Verbenaceae. S. g. 0,95 

L a w s o n i a-o 1 i e. (Patjar-olic, Essence do 
honn6.) Uit do bloemcn van Lawsonia alba L., fam. 
Lythraceae. Riekt als theerozen. Als in- landsch 
parfum bekend. Zio LAWSONIA. 

L e g o c n d i-o 1 i e. Uit do bladeren van Vi tex 
Irijolia Lf., fam. Verbenaceae S. g. 0,88 bij 27°. Zic 
LfiGOENDI. 

L c in o e n-o 1 i e. (Essence de citron). Uit de 
vcrschc vruchtschil van Citrus limonum Jiisso, fam. 
Rutaceae. S. g. 0,86. Zic bij CITRUS. 

Lemoengra s-o 1 i c (S 6 r 6 h-o lie). Uit 
Andropogon citratus DC., fa)n. Gramineaf.. 
Opbrengst 0,25 %; s. g. 0,9. Be vat 70—85 % citral. 
Zuivere lemoengras-olic moot in haar drievoudig 
volume spiritus van 70 % oplossc)i. Zie GRAS-
OLIEN. 

L i b e r i a k o f f i e b 1 o e ni c JI-O 1 j c. Van 
Cojjea Liberica Hiern., fam. Jiubiaceae. Zie 
Teysman nia, I, bl. 205. 

M a 1 a. t i-o 1 i o. Uit de bloemcn van Jasminuni 
Sambac Ait., fain Oleaceae. Zie MALATI. 

M a 1 a t i t o o n g k a t-o 1 i a Uit do bloc- mcn 
van Pergularia minor Andr., fam. Asclepi- diaceae. 

M a n d a r ij n-o 1 i e Door person uit do versche 
vruchtschil van Citrus Madurensis Lour., fnm. 
Rutaceae. S. g. 0,855. Zic CITRUS. 

M a JI g g a-o J i e. Uit de bloemcn van Mangi- 
jera Jndica L. c. a. s., fam. Anacardiaceae. Nog niet 
onderzocht. Zie MANGIFERA INBICA. 

M a s o i b a s t-o I i o. Uit den bast van Massoia 
aromalica Bccc., fain. Lauraceae. Opbrengst (5,5—
8 %, 8. g. 1,04—1,06. Zio MAS- SOIA 
AROMATICA. 

M c H u a-o J i e Uit blocmen van Menua fer- rea 
L., fujn. Outliferae. Zio MESUA. 

M i ni u s o p s-o 1 i 6 Uit do bloemcn van 
Mimusops Elengi L., fam. Sapolaceae. Zic 
MIMUSOPS ELENGL 

M o s t a a r d-o 1 i c. Uit do zaden van 
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Sinapis juncea Hook,, fain. Cruciferae. S. g. l,015—
L030. 〜 

JIuskuszaa d-o lie. (Huile d'ambretto). Uit do 
zadcn van Abelmoschus moschatus Moench., fam. 
Malvaceae. Opbrengst 0,1― ,25 %, 8. g. 0,9 bij 25°. 
Vast bij 15°. De olio riokt niet naar muskus, do ch 
naar civet. (Zic DI. I, bl 492). Zio GANDAPOERA. 

M y r r h a-o lie. Uit de gomhars van Com- 
miphora-soorten, fam. Burseraceae. Opbrengst 3—
8 %, s.g. 0,99—1,01. Zio MYRRH A. 

N i g o 11 a-o lie. Uit de zadon van Nigella saliva 
L., fam. Ranunczilaceae. Opbrengst 0,5 %, s. g. 
0,88. 

Nootmuskaa t-o 1 i c. Uit de zaadker- nen van 
Myristica fragrans Houtt., fain. Myris- ticaceae. 
Opbrengst 8一15 %, s.g. 0,87—0,92. De jonge 
bladeren geven 0,7 % on do oude bladcren 0,4 % 
eener naar foelie riekendo olio. Sommigo booinen 
geven olie, bij polarisatie linksdraaiende, andere 
rechtsdraaiende olie. 

0 1 c a n d e r-o 1 i e. Uit do blocmcn van Nerium 
odorum Sol., fam. Apoci/naceae. Zio NERI UM. 

O r a n j o b 1 o e s e m-o 1 i e. (Nerdi). Uit de 
verscho bloemen eener varietoit (var. Bigaradia) 
van Citrus Aurantium Risso, fam. Rulaceae. 
Opbrengst 0,1 %, s. g. 0,87― ,89. De olio uit de 
twijgcn en onrijpe vruchtjes is in de parfumerie 
bekend als Petit Grain. Tezamen vormcn zij het 
hoofdbestanddeel van Eau do Cologne. Zie 
CITRUS. 

Oranjcschille n-o lie. Door afsponzen of uitpersen 
van de versche vruchtschil van do hiervoren 
genoemde plant. Opbrengst 2 %, s. g. 0,85. Zie 
CITRUS. 

Panda n- o f Ramp 6-o 1 i o. Uit do bladeren van 
Pandanus lalijolius Rumph., fam. Pandanaceae. 
„De olio is geel van klour on zeer aangcnaani van 
reuk, eenigszins kancclachtign (De Loos). 

P a n d a n w a n g i-o 1 i o. Uit do bloem- kol ven 
van Pandanus ordoratissimu-s Lf., fam. 
Pandunaceae. 

P a t c h o u 1 i-o ] i e. Uit de (gedroogde) bladeren 
van Pogoslemon Patchouli Pell., fam. Labiatae. 
Opbrengst 1,5―4 %, s g. 0,995. Zie DI LAM. 

P e p e r-o 1 i o Uit de vruchtjes (zwarto van Piper 
nigrum L., fam. Piperaceae. Opbronget 1—2,3 %, s. 
g. 0,88—0,90. 

】> o r s o a-o 1)e. Uit de gedroogde bladcren van 
Pcrsea f/ratissima Gaertn., fain Lauraceae. 
Opbrengst 0,5 %, s. g. 0,96. Riokt naar anijs. Zio 
APOKAT. 

P 1 e c t r a n t h u s-o 1 i o. Uit het vcrscho kruid 
van Plectranlhus fruticosus L'Hor., fam. Labiatae. 
Op patchouli gelijkend. Ter verdrijving van inscctcn 
(motten) aanbcvolon. 

P o o 1 a s a r i-o 1 i c. Afkomstig van Alyxi 
slcllata Ji. el 8., fain. Apocynaceae. „Do gclc olie, 
dio door dcstilJatio van den bast vorkregon wordt, is 
eenigszins kanoolachtig van rouk. Zij diont als 
roukwork； do bast ,rankon en bladcron (Do Loos). 
De bast bo vat do vasto riokslof cumarine, wellicht 
is do olio slcchts oon aftroksol. 

Pogostemo n-o 1 i o. ( = Dilam-olic). Vcrg. 
Patchouli-olio. Uit de bladoron van Po(/o8lemon 
comosus Miq., fam. Labiatae. Op- brongst 0,9 %, s. 
g. 0,90. Zio DILAM. 

P o k o-o 1 i o Uit het vorsche kruid van 
Piperomia Javanica Miq, fam. Piperaceae. ,,Dczc 
olio, die bijna kleurloos is en in reuk overeonkomt 
met kruizemunt-olie, client als gcnceamiddel bij 
rheumatischo hoofd pijnen" (De Loos) Afkomst nict 
goheel vaststaande. 

Pompolnioc s-o 1 i c. Uit de vcracho vruchtschil 
van Citrus decumana L., fam. Rutacea S. g. 0,86. Zie 
CITRUS. 

R a s a m a ] a-o 1 i c. Afkomstig van Allingia 
excelsa Nor., fam. Hamamelidaceae. ,,Dc olio is 
lichtgeel van klour, van een foelieachtigcn rouk, en 
waarschijnlijk door destillatie van den balsem 
bereid" (De Loos). 

Rasamalahout-olio. Uit het hout van Canarium 
microcarpum, Willd., fam. Burseraceae. Opbrengst 
0,2 %, Bij 30° smcltcnde kristalbrci, naar kaneel en 
rhabarber riekend. 

R o z o n-o lie. Uit do versche blocmbladcn van 
Rosa Damascena Mill., fam. Rosaceae. Opbrengst 
0,02 %, s. g. 0,85 bij 30°. 

Santel- (S a n d o 1-) h o u t-o 1 i c. Uit het hout 
van Sanlalum album L., fam. Santala- ceae. 
Opbrengst 1,6—3 %, s. g. 0.98 Belangrijk 
genoesmiddel. Gezoclit Indisch parfum. 

S a f f r a a n-o 1 i o. Uit de stempels der bloemon 
van Crocus salivus L., fam. Iridaceae. Opbrengst 
zeer gering, daar de rickstof in gebon- den staat 
aanwezig is. 

S a r 6 b a n d o n-o lie. Waarschijnlijk uit de 
bloemen van Nydanthes Arbor trislis L., fam. 
Oleaceae. „Do geel geklourde olie komt in reuk 
eenigszins ovoreon mot nagel- en met kaneel- olie. 
Toepassing als parfumerie" (De Loos). 

Satijnhoutbladore n-o lie. Uit do bladeren van 
Ghloroxylon Swietenia DC., fam. Ruiaceae. S g. 
0,857 bij 27°. 

S 6 1 a s i h a n-o 1 i o. Uit hot hout van Cinna- 
momum Parthenoxylon Meisn., fam. Lauraceae. 
Opbrengst 1,4 %, s. g. 1,074 bij 28°. Hoofdbe- 
standdoel safrol ovenals in sassafras-olie. Zio 
KOELIT LAWANG. 

S 3 1 a s i h i d j a u-o 1 i e. (Basilicum-olie). Uit 
de naar fonkcl riekendo verscho bladeren eener 
varieteit van Ocimum Basilicum L., fam. Labiatae. 
Opbrengst 0,2 %, s. g. 0,948 bij 25°. Bij dozelfde 
soort wordt cchter ook een opbrengst van slechts 
0,02— ,04 % vermeld. Hoofd bc- standdcol tot 60 % 
methylchavicol Zie SE- LASI. 

S 6 1 as i h m 3 k a r-o lie. Uit do naar kruid nagel 
riekend verscho bladeren eener andcro varietoit 
dorzelfde plant. Opbrengst 0,2—0,3 %, s. g. 0,9 bij 
26°. Hoofdbostanddeel 30—50 % eugonol. 

8 6 m b o o n g-o 1 i e. Uit do verscho bladeren 
van Blumea (Conyza, Bluchea) balsamifera DC., 
fam. Compositae. S. g. 0,944 bij 28°. Bcvat kam- fcr 
(Zio Pl. II, bl. 262). Uit do bladeren van Blumea 
lacera DC. is ovonccns eono kaniferhou- dende olio 
verkrogon. Opbrengst 0,1 %, s. g. 0,915.， 

S 3 t j a n g-o 1 i o. Uit do verscho bladeren van 
Caesalpinia Sappun C., fam. Legtiminosae. 
Opbrengst 0,2 %, s. g. 0,825 bij 28°. 

S i n t o k-o 1 i o. Uit don bast van Ci imam mum, 
Sintok Bl., fam. Lauraceae. S. g. 1,008 bij 27°. Riekt 
naar nootmuskaat on kruidnagclen. 

S i r i h-o 1 i o (Botel-olie) Uit de bladeren van Pi 
per Belle L., faiu. Piperaceae Opbrengst uit do 
gedroogdo bladeren 0,6—0>9 %, s. g. 
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1,034. Do olio uit do verscho bladeren hceft een 
lager s. g. (0,96). Sirih-olio bovat betel-phenol 
en chavicol, beide sterk antiseptisch. 

Sphaoranthu s-o lie. Uit hot versche 
kruid van Sphaeranihus Indicus L., fam. Com- 
positae-. Opbrengst 0,03 %. Riokt naar rozen. 

S t e r a n ij s-oj i e. (Essence do badiane), 
Uit do vruchten van Illicium verum Hook., fam. / 
Magnoliaceae. Opbrengst 5 %, s g. 0,98—0,90.,， 
Vast by 15—17°. Zie ILLICIUM. 

S t y r a x- ol i e. Uit den ba Isem van Liqui-: 
danibar orientalis Mill., fam. Hamamelidaceae. 
Opbrengst 0,4—1 %, s. g. 0,89—1,06. 

T a r o o m o e t a n-o 1 i e. Uit het versche- 
kruid van In digo for a galegoides DC., fam. 
Leguminosae. Opbrengst 0,25 %. Hecft de 
samenstelling van bittere amandel-olie. 

T 6 g a r i-o 1 i e. Uit de wortcis van Dianella 
Bancana Miq., fam. Liliaceae. 

Tetranther a-o lie. Uit de vruchtjes 
van Tetranthera citrata Nees, fam. Lauraceae. 
Opbrengst 5,5 %, s. g. 0,89—0,90. Be vat veel 
citral. 

T h e e -o 1 i e. Uit de versch geferrnenteerde 
bladeren van Camellia Thea Link, zoowel uit 
Assam- als Java-thee. Opbrengst slechts 0,006 %, 
s. g. 0,866 bij 20°. Het parfum Fleurs de th% 
wordt niet van theebloosem, maar van Olea 
fragrant Vahl verkregen. 

T j a b 6 d j a w a-o 1 i e. Uit de vruchttros- 
sen van de zg. lange peper. Piper (Chavica) of fi- 
cinarum DC., fam. Piperaceae. Opbrengst 1 %, 
s. g. 0,86. 

T j 6 m p a k a-o 】i c. Uit de bioomen (kem- 
bang kantil [JAV.], gele tji5mp&kh) van Michelia 
Cliampaca L., fam. Magnoliacea-e. S. g. 0,91— ,94. 
Be vat o. a. benzoezuur. ,,Dc olie, door destil- 
latie der bloemen met water verkregen, is geel 
van kleur cn aangenaam van reuk; zij kan die- 
nen als parfumerie" (De Loos). „Von unbeschreib- 
lichem Wohlgeruch" (Schimmel). 

Tj6mpaka e e 1 a n-o 1 i e. Uit do bloe- 
men van Myrislica Horsjieldi BL, fam. Myrisli-. 
caceae. Zcer geurig, doch.de bloemen zijn moeilijk 
in groote hoeveelheid te verkrijgen. 

TjSmpaka poeti h-o 1 i e. Uit de bloe- 
men van Michelia longijolia BJ., fam Magno- 
liaceae. 8. g. 0,88. „Do olie is donkergeel van 
kleur en foelieachtig van reuk; parfumerie" 
(De Loos). 

T j € r 1 a n g-o 】i e. Afkomstig van Plerosper- 
mum diversifolium Bl., fam. Sterculiaceac. ,,De 
olie is lichtgecl van kleur, in reuk herinnerendo 
aan nagel- en foelie-olie; zij kan in de parfumerie 
dienst docn" (De Loos). 

T o d d a 1 i a-o lie. Uit de bladeren van 
Toddalia aculeata Pers., fam. JRutaceae. S. g. 
0,87. Be vat citral. Ook de andcre deelon der 
plant houden olie in. 

T u b e r o s a-o 】i e. Door enfleurage der 
bJoemen van Polianthes luberosa L., fam. Am- 
ryllidaceae. Ook in de Europecscho parfumerie 
bekend, bestanddeel van Ess-bouquet, Jockey- 
club enz. Zio KEMBANG SEDEP MALfiW. 

V a n d a-o lie. Door enfleurage der bloemen 
van Vanda sziavis Lind]., fam. Orchidaceae. 
Wordt in de parfumerie door een mengsel van 
andere essences nagebootst. FeiteJijk is nog uit 
geen enkele orchideeen-bJoem het aroma afge- 
zooderd. 
Zanthoxylu ui-o ] i e Uit do vruchtjes I 

van Zanthoxylum piper it um DC, fain Ruiaceae. 
Opbrengst 3 %, s. g. 0,97. Oitral-houdend. 
.Z e d o a r i a-o 1 i e. Uit don wortelstok van ,, 
Curcuma Zedoaria Rose., fam. Zingibcraceae, '; , > •； < > - 
opbrengst 1—2 %, s. g. 0,99—1,01. ， 

OLIENOOT. Zio ARACHIS HYPOGAEA. ' , ：,、r 
,OLIEPALM. Zic ELAEIS. . • • 

OLIFANT. (Elephas maiiimus L. = indicus . 
> L.), gadjah (MAL.), njawaloi (DAJ.) (do olifan- 

/tonjagers in de Bataklanden ondcrschciden .：,：. 
aar verschillon in don vorm der elagtandon -' 

en in de Jichaamsgrootte: gad jah gamboet, ■'t 
g. hotang en g. botoeng), bewonci' van Zuidooste- lijk Azie, in den 
Indischon Archipel oorspron- kelijk alleen in Sumatra voorkomend, 
maar in N.-Borneo iugovoerd on verwilderd. De OJifant van den 
Arcliipel wordt soms als E. s-umatraJizis Temm. onderscheiden. Do 
Olifanten vormcn 

een zelfstandige, in velo opzichten primitieve 
afdeoling der Hoefdieron (zio aldaar). Primitief is 
bijv. het voorkomen van 5 vingers en 5 teenen, die 
hoo ven dragen (bij E.maximzcs dragon evenwel aan 
den achterpoot slechts 4 der teenen hoe ven). De 
ncusgaten liggen aan het uitcindo van den langon, 
door nous en bovenlip gevorm- den snuit. De huid is 
dun bohaard. Do slagtan den, die permanent groeicn, 
zijn het eenige paar snijtanden der bovonkaak. 
Hoektandon en onderkaakssnijtandon ontbreken, 
maar in beide kaken staan 3 paar halve on 3 paar 
ware kiezon, die oen zeer groote, van dwarse lijston 
voorzicne kauwvlakte hobben on do oigenaar- 
digheid vertoonen, dat zo niot legolijkertijd 
ontwikkeld zijn, maar elkaar geduronde het levon 
van het diet op volgen ； naarmato de voor- ste 
kiezeii afslijten. worden zo uitgoworpen on door de 
volgendo vervangen. De Olifanten voeden zich met 
bladeren en jongc takken. Het wijfjc werpt 66n jong 
na een draaglijd van ongevcer 22 maanden. 

De Indische OJifant, dio con hoogte van 3 M. 
bereiken kan, ondorschcidt zich door con konkaaf 
voorhoofd, door kleinere oorschclpcn, kortero 
slagtanden en anders gevormdc kiczcn van zijn 
Afrikaanschcn bloed verwant. iJe. OJifant leeft in 
groote of kleine kudden, befitaande uit inannetjcs, 
wijfjcs on jougen, waarvan een oud man not jc met 
sterk ontwi k k<J- dc slagtanden de leiding lieoft. 
Oude dicren levcn so ins eenzaam en zulko allcon 
lovendc； olifanten worden dikwijln gcvaarlijk on 
kunnon ook monschon aan vallon. De Olifanten rich 
ten soms aanzienlijko Hchado aan in aanplantingon, 
waur xo, allcs vertrappondc, doorheen trek ken. 
Hoewel %e in vroegere eouwou in hcC Atjeh'sche 
rijk als lastdicren afgericlit werden, zooals thans nog 
in Voor-Indiii, worden zo tegen woor- dig in 
NedorL-Indie niot mccr getemd, doch Boms torwillo 
van de Blagtanden ge van gen in valkuiJon of 
gojaagd met vuurwapens. Door de uitbreidiug der 
cultuur wordt hun woongc- biod moor on moor 
boporkt. 

Do uitvoor van ivoor naar Europa ovor Singapore 
is on bed u id end ； wat nict plaatsclijk of in don 
omtrek wordt gebruikt, gaat op do in landsohe 
markten van hand tot ])and on komt in den Soeloe-
archipcl, de Philippijncn, China, ook in de 
MoJukkcn en op Nicuw- Guinea en verder torecht. 

OLIFANTSLUIZEN. Do vruchten. van ANA- 
GAKDIUM OCCIDENTALE. 
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OLOBOE (N. Celebes). Zio KARBOUW. 
OMA of HAR0EK0E. Eiland in do Banda-zee, 

Z*.. ten Ooston van het eiland Ambon, cen dor Oe- 
7 liasers (zie aldaar). Het ligt tussohon 128° 24z 
■ ■-切］"'30〃 en 128° 32' 0. L. cn 3° 30' cn 3° 35' Z.B. 
,■ ' en behoort tot de onderafdeeling Saparooa (af- 
■■■.、 deeling Amboin a der rosidentie Amboina). Het ci- 
• j land bestaat uit jong-vulkanisch goborgto, dat 

cen hoogte van 4—500 M. bcreikt. Do bovol- 
( king bestaat uit Christenen en Mohammcdanen 
. ,.„ cn woont langs het strand in meerdere nogoryen, 

waaronder Haroekoe, waar een hulpprediker 
is gevestigd, een der voornaamsto is. Aan hot 
strand staat liior op eon klcin voorgebergto do 
ruine van het in 1820 gebouwdo fort Nieuw- 
Zeelandia. Men vindt op het eiland veel kruid- 
nagelen en kokospalmen, maar sagoe moot van Ce- 
ram worden aangovoord. Do grootte is 138 K.M2. 
Nabij de Zuidkust zijn warme bronnen, die ijzer- 
oxyde bevatten. Naar de negorij Oma aan dezo 
kust, welke het eerst door vreemdelingcn word 
aangedaan, wordt het geheele eiland aldus ge- 
heeten, terwijl ook de naam Haroekoe gang- 
baar is. 

OMBA of OERAMA.Eenc rivier, die ontspringt 
in het Jamoermeer (zie JAMOER) en beoosten de 
Etnabaai (Zuidkust West Nieuw-Guinea) in zee 
valt. Zij heeft een sterken stroom en stuwt haar 
water tot ver in zee. Tusschen haar monding 
cn een ongeveer 40 K. M. stroomopwaarts ge- 
legen punt, heeft zij cone gemiddelde breedto 
van 60 51., doch niettegenstaande do vrij grooto 
d iepte, is zij moeilijk bevaarbaar wegens do vele 
boo m versperrin gen. Het omliggendo land is 
laag cn mocrassig； do oevors schijnen allcen bij 
norrnalen waterstand droog to zijn, zij zijn niet 
zwaar bcgroeid cn hier cn daar worden gras- 
vlaktcn aangetroffen. Op ongeveer 25 K. M. 
bo ven de nionding begin t het heuvcltorcin. 
Om tot het Jamoermeer op te varen, heeft mon 
oDgcvcer zes dagreizen noodig. Een der voor- 
naainstc bronrivicrcn is do Titinima. Vlak ten 
0<>ston van de nionding vci'rijst steil het Boeroe- 
gebergte (1392M.), wclks W.-lijko uitlooper 
Nariki genocnid wordt. Het stroonigebied is 
zcur schaars bcvolkt. In den middenloop cn 
hoogfM'op schijnt de rivicr zelfs gchccl onbowoond 
tc zijn. De nederzettingen aan do nionding 
aang<4roffen, waren van tijdelijken aard. Do 
bovolking verjjlafttst zich veel, waaroni door 
icdftrc fa ini lie do matten, welko tot omwanding 
der woning dicnen, in de prauw worden medego- 
voerd. Icdcr bouwt zijn hokje tegon dat van zijn 
buiirniai), zoodat rijen won in gen ontstaan 
wel 200 kl. Icngto. 

OMBAI. Zio ALOR. 
OMBAI (STRAAT) of Mnloea (straat) 

schcn de Aloreilanden en do N.W. kust 
Timor loopt om de Oost versmallend too tot 
27 K.N., in zeej cliep cn volkonicn schoon. 
Alor is hoog on zwaar bcgroeid, de nog niet 
voldoende ojidcrzochto Zuidkust verhoft zich 
steil uit zee. De kust van Timor, wdke even min 
in bijzondcrhcden bokond is, is beZ. Okocsi hoog 
cn wordt teji O. cn N.O. van die plaats lager. 
Evon boW. de grens ligt hier op Nedorlandsch go- 
bied Alapocpoe, omringd door heuvela en mot 
een kenbaro bcrgkloof in het achterliggendo 
hooge bergJand; beO. die grens ligt op Portu- 
gcosch gebied Batoc Gad6, waar cen lange, hooge, 
z warte rots ken baar afstcekt tegen den ach- 

van 

tus- 
van 

， 

tergrond. Hier wordt de kust, waarlangs van af 
Okocsi een vrij breed kustrif loopt, weder 
hoogcr. Bo 0. hock Parimbala, do N.W.hock van 
Timor, is de kust stcil en grootcndcels mot ri- 
zophoren bcgroeid. 

Do stroom loopt als regel met den mocsson me- de en wel 
het hardst in het midden van de straat. Evenwcl treft mon, 
met zwakken en onregelma- tig doorstaanden Wcstmoesson, 
vaak cen niet on- belangrijken stroom om de Z.W. aan en 
komt het ook voor, dat op het eind van den Oost- moesson 
een Oostelyke stroom wordt waarge- nomen. 

Deze passage wordt laat in den Wostmoesson veelal 
gekozen door naar China bestemdo zeil- schepen, waarbij zij 
in het Oostgcdeelte der straat so ms stilton en vcranderlijke 
winden aantrefEen, zoodat zij moeten opwerken ondcr den 
wal van Timor, waar land- en zee wind waait. Het is in 
Februari voorgekomen, dat een schip onder die 
omstandigheden 18 dagen noodig had om door de straat to 
komen ； zelfs in Januari deden deze on- gunstigo 
weersomstandighedon zich voor. De land- en zeewind van 
Timor maken het mogelijk ook in een flauwen of afgaanden 
Oostmoesson om de N.O. door do straat te gaan, al duurt de 
reis dan ook een week en langer. Schepen om do Zuid 
bestemd gaan in den Westmoesson niet door de straat. Zie 
Zeemansgids 0. I. Archipel deel V. • 

OMBEN. Bolangrijke desa, to vens hoofdplaats van het 
gclijknamige ondcrdistrict, van het district, regentschap en 
afdeoling Sampang, resi- dentie Madoora. In de 
onmiddellijke nabijheid treft men bronnon aan met 
kristalhelder water, welke vermoodelijk mottertijd aan do 
drinkwater- voorziening van do hoofdplaats Sampang zullen 
worden dienstbaar gomaakt. 、 

OMBERVISSCHEN, Sciaenidae, behooron tot do 
Perciformes (zie VISSCHEN) on zijn na verwant aan de 
Zcebaarscn, waarvan zy zich o. a. onderscheiden door hot 
bezit van twee geschei- den rugvinnen. De vinstralen der 
eerste rugvin zijn stekels. Volen hebben con merkwaardig 
ver- takte zwemblaas. In het algomoon wordt hun vleesch als 
voedsel zeor gezocht.B.v. Otoli- thus-soorten, maleisch Gigi 
cljarang. Vele dezer soorton kunnen geluid geven, waarvan 
de visschers in do Java-zee gobruik makon om scholon op te 
sporen. 

OMBI. Zie OBI-EILANDEN. 
OMBI-LATOEi (Obi-latoe). Eiland bchoorende tot do 

Obi-groep (zio aldaar) cn gelegen bowesten Ombi:ra. Hot 
bestaat uit cen stcilen, rotsachtigen, ruigbegrooideit borg met 
toppon van 6—700 M. hoogto. Het is onbowoond. 

OMBILIN-MIJNEN. Zio KOLEN. “ 
OMIJANG LEUWEUNG. Soondanecschc naam；? , 

voor Pyrotrogoji oreskios. Zio KASOEMBO. v • : ? 
ONCOSPERMA FILAMENTOSA, Bl. (= Are- ' ca 

Nibung Griff.). Fam. Palinon. jEniboeng, Ni- boeng (MAE.), 
Li boo ng (BATAV. MAL., ATJ^H), Handiwoong, Liwoong 
(SOEND.). Hoogo, sierlijko palm mot govoordo bladoron, dio 
op volo plaatson, vooral in hot W. van den Archipol, langs 
do kust algcmcon voorkomt. Do plan ten grooion in groe- 
pen bijeon on zijn konbaar aan den zwarten, 
dichtgcdoorndcn stam. Do dunno stain mon zyn 
buitengowoon stork en duurzaam, on loveron uitstekende 
palon voor huizonbouw in moorassi- gen bodom. Gespleten 
worden zo gobruikt als 
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latten in vlocrcn van inlandsche huizen. Het 
palmiet wordt gegeten ； de bladcrcn hior cn daar 
als dakbedekking gebruikt cn de vruchtcn ver- 
vangen nu on dan pinangnoten bij het sirih- 
kauwen. -.•- 

ONDA仓.Zeiifbesturend landschap in de onder- 
afdeeling Poso dcr rcsidentie Men ado； maakt 
deel uit van de landstrcek Poso (zie aldaar). 

ONDEN (MINANGK. MAL?). Zic DOEWIWI. 
* ONDERDANEN (NEDERLANDSCHE). Het Ne- 

r' , derlandsch onderdaanschap, hetwelk zijn afdoen- 
de wettelijke regeling eerst ontvangen heeft in 
< 1910, is zoo oud als het tractatenrecht van het Ko- 
"ninkrijk; want in Nederlandsche verdragen wordt 
al een eeuw lang van ,,onderdanen" gesprokon. 
Tot 1 Juli 1893 werden onder deze Ncderland- 
eche onderdanen do Nederlanders verstaan vol- 
gens de ruime regeling van het Nederianderschap 
in het Burgerlijk Wetboek (artt. 5—12), wolke 
ook de in onze kolonien uit daar gevestigde ouders 
geborenen omvatto; indien de consulaire wet van 
1871 in haar oorspronkelijk art. 9 naast Neder- 
landers nog andore personen stelde, welko onze 
diplomatioke en consulaire zorg zouden genieten, 
dan dacht zy a an de zgn. geprotegeerden of ge- 
administreerden in costcrsche landen (Marokko, 
den Levant, Siam enz.). 

De wet van 1892 op het Nedcrlanderschap 
bracht in deze stof verwarring. Eenerzijds toch 
gaf haar elotbopaling aan, dat de niet-uitlever- 
bare personen (in onze uitleyeringstractaten aan- 
geduid als ..Nederlandsche onderdanon*>) beston- 
den uit (A) do Nederlanders volgens de wet van 
1892 (omvattende in hoofdzaak do bewonors van 
het moederland, Suriname en Curasao) en (B) al 
die niet-Nederlanders, welko in 6en onzer drie 
kolonien geboren waren uit aldaar gevestigde 
ouders; te zamen dus ongeveer (A) 6 millioen 
en (B) 40 millioen d. i. 46 millioen personen. 
Anderzijds echter bepaalde het oorspronkelijk 
art. 12 deizelfde wet van 1892, dat allo niet- 
Nederlanders vreemdeling zijn ； welk voorschrift 
wel is waar uitgelegd kon worden als behelzendo 
slechts een interpretatie van het woord „vreom- 
deling" in moededandsche wetten, maar door 
enkele Nederlandsche schrijvers en onderschei- 
den buitenlandsche rogeoringen uitgelegd word, 
als sloot het de 40 millioen niet-Nederlanders uit 
de Koknie)van allo ondordaanschap uit. Voor 

de consulaire reesorten kon men in theorio zich 
redden met art. 9 dcr wet van 1871, door nu 
ook Indiers (inlanders en vreemde oosterlingen) 
op to nomen in de groep, die voorhecn slechtt do 
zgn. geaxiministreerden omvatte; doch in do 
practijk rees gedurig moeilijkheid： Voor en na 
1 Juli 1893 hadden zich zulko zwarigheden voor- 
al getoond ten aanzien van onze inlanders in 
Mekka en op het Maleische schioreiland, en ton 
aanzien van in Indie geboren Chineezen, die 
naar China of Siam gingen. De slotbepaling der 
wet van 1892 had bovondien geen regol voor 
verlies van onderdaanschap gesteld, zoodat wio 
sJenhts in een onzer kolonien geboren was uit 
aldaar gevestigde ouders, zijn levcn lang niet-uit- 
leverbaar Nederlandsch onderdaan bleef, hoe 
zich zijn lot ook mocht wijzigen. 

Na veeljarige overleggingon is eindelijk een 
twee tai wet ten in Ned. Stb. 1910 no. 55 en 56 (Ind. 
Stb. 1910 no. 296 en 297) deze moeilijkheden 
komen opheffen. Zij wijzigden art. 12 der wet van 
1892, in dier voege, dat voortaan vreemdeling 

is al wio nocli Nedcrlander is naar die wet va11 1892 
nech Nederlandsch onderdaan naar d° nieuwe wet van 
1910. Zij verbonden dit nieuwe onderdaanschap van 
19J0 a an geboorte (uit go- vestigde ouders) in Ned. 
Indie alleen, niet mcer aan geboorte in Suriname of 
Curasao (waar im- nicrs do gekleurde bevolking en 
zclfs boschnogors eri Indianen sinds 1 Juli 1893 reeds 
Nedorlan- dors zijn naar de wet van 1892). Zij 
rcgoldcn op practische wijze het to niet gaan en het 
herievon van dit aparte Nederlandsch 
onderdaanschap. De wat al te bondige rcdactio we kt 
bij opperv'ak- kige lezing den indruk, als zouden 
allecn do lieden der wet van 1910 Nederlandsche 
onderdanen heeten; integcndecl echter is „Neder- 
landsch onderdaan*' do collectievo naam voor alien, 
dio tot het staatsverband van ons Ko- ninkrijk 
behooren (46 millioen), die dan editor gesplitst 
worden in een categoric A, do Nederlanders van 1892, 
en cen categorio B, do overigo onderdanen van 1910. 
Natuurlyk bozit een in Ned.-Indie uit aldaar 
gevestigde ouders geboron Nederlander derhalve zijn 
onderdaanschap uit dubbelen hoofde, en hij kan 
somtijds, zijn eeno ond erdaanschap verJiezendo, het 
and ere uoch- tans behouden. 

Het valt to betreuren, dat de Grond wetsher- 
ziening van ] 917 het hier vermeldo misverstand door 
een minduidelijko rcdactie is komen ver- eterken. Do 
artt. 80, 84, 127 en 143 toch sproken thans van hen, 
die “Nederlanders of door do wet als Nederlandsche 
ondcrdtincn erkend" zijn, hetgeen wedcr den 
onjuisten indruk kan geven, alsof de Nederlanders zelf 
geon Nederlandsche onderdanen zo udeii zijn. Be ter 
zegt een wet in Ned. Stb. 1918 no. 175 (over militair 
onderwijs)： “Nederlanders on zij, die uit andcrcn 
lioofdo NederJa'.dschc onderdanen zijn". 

Met de wet van 1910 was evenwel slechta de eeno 
helft van het work volbracht. Nu hot ondordaanschap 
eenmaal vaststond, moest in de wetgeving worden 
aangegevon, welko rcchto i en plichton dit 
onderdaanschap medobrengt. Zulks is, behalvo in 
losso bopalingoji — over landraadsleden, orfpachtors, 
enz. — mot j)ajno geschied bij Ind. Stb. 19J3 no. 658, 
1915 no. 299, 1915 no. 641 en 642, 1917 n°. 677 
(hctwelk allo rechterlijke ambten openstcJl), eon 
rogclixg van 1918 wclkc het notariaat oponstolt, do 
I)i- discho militioregeling in Ind. Stb. 1918 no. 70 en 
art. 133 van het Reg. rogl. (Volksraad- wet, Ind. Stb. 
1917 no. 114). Do ambten van landvoogd. en raad van 
Indie zijn voor nict- Nedcrlandors nog gcfiloten. 

Literaluur. Over het Nederlandsch onderdaan-
schap v66r 19J0 handolen inr. J. F. Burger, Do aan de 
Ned. cons, reehtsmacht ondorw. pcrHonon, diss, 
1899, en mr. A. van do Sande Bakliuyzcn, 
Nederlandsch onderdaanschap, diss, 1900. Over de 
regeling van 1910 handelen mr. P. H. Fromberg, Do 
Chincosche beweging op Java, 19JI, b】.41, en Ind. 
Genootscb, Nov. 19J2, mr. J. H. Abend anoJi in Ind. 
Genootschap Dec. J 909, on do handbockcn van 
Kleintjee o .Do Loulor..' Ook zie ;nen jhr. mr. W. J. 
M. van Eyninga, Ontwikkeling cn inhoutl dcr Ned. 
tractaten, 1916, biz. 56—57 cn elders. 

Onderdanen van Indischo zelfbesturende land- 
schappen zouden, als zoodanig, indirect Nedor- 
landscho onderdanen zijn; om to zorgon, dat hun 
onderdaanschap met dat van onzo wet- 
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goving strookto, zou mon dus do zolfbcsturondo 
rijkcn met lang contract hobbon moctcn bewo- gen 
hot ondcrdaanschap voor hun rijk to regclon op een 
met do wet van 1910 go heel analogo wijzo, cn zou 
mon voor de zelfbesturondo landschappon met korte 
verklaring zulk een rogding hobbon moeton 
decretcoren. Lio ver dan dozen om- weg te 
bewandclon heeft men er do voor- keur aan gogeven, 
het onderdaanschap van zulke landschappon o】n to 
zetten in een verhou- ding van “onderhoorigheid" aan 
liet landschap, welke niet op een staatsverband, doch 
alleen op een onderworpen zijn aan 
zelfbestuursmaatrogo- len van bestuur, rechtspraak, 
politie cn regeling wijst. De oudc naam 
“zelfbestuursondcrdanen" is daarmedo verdwenon, 
en door dier van “zclfbcstuursonderhoorigen" 
vervangen. Zie over hen mr. H. J. Spit, De Ind. 
zelfbest. landschap- pen, diss. 1911, bl. 23, 42— 6. 

ONDERHOORIGEN. Met het woord „zelfbo- 
stuursonderhoorigenn tegenover ,,gouvernements- 
onderhoorigen" geeft men de scheiding aan, die 
gemaakt moet worden tusschen de twee grooto 
groepen van hen, die zich bevinden binnen een 
zc]fbesturend landschap. De zelfbestuursonder- 
lioorigen (vroeger: zolf bestuursondordanon) zijn, 
behoudens uitzonderingen, onderwor- pon aan hot 
bestuur, de (inheemsche) recht- spraak, do politie, de 
regeling, do belastingon, de verplichte dicnsten enz. 
van het zelfbest urend landschap ； de 
gouvernementsonderhoorigen(vroe- gcr: 
gouvernementsonderdancn, wat wel te on- 
derscheiden is van Nedorlandsche ondordanen) 
daarentegon zijn onderworpen aan bestuur enz. van 
het gouvernement zelf. De grenslijn tusschen be ide 
groepen, voorheen getrokken in do lange politieko 
contractor), is nu voor do zoor talrijkc landschappen 
met korto verklaring te vinden in art. 14 der (nog niet 
werkende) zelf- bestuursordonnantio in Ir.d. Stb. 
1914 no. 24. Zio ook ONDERDANEN aan het slot. 

ONDERSCHEIDINGEN, ONDERSCHEIDINGS-
TEEKENS. In dit artikel wordt slechts gewag 
gcunaakt van onderschcidingen van Gouv.-woge t 

ocgek<jnd ； verder to gaan zou to veel in bijzon- 
derheden (loon afdalcn. 

Eeno afzonderlijkc ridderorde tor belooning van 
hen, die zich voor Ned,-Indie verdionstolijk maaktci), 
zooal« do Star of India voor Britsch- Indic, JK voor 
de Ned. kolonien niet ingcstcld; do Ned. ridderorden: 
de Militaire Willcmsordc, do Ordo van don 
Nederlandschcn Lccuw en de (Jrdc van Oran jo 
Nassau, worden ook voor ver- d ion Kt on jegens 
Ned.-Indiii toegokend. Ook in- landors kunnen in die 
ordon worden opgenomen. Vrcemdc ordctcekenen 
inogcn zondcr bijzonder verlof (lor Koningin niet 
worden aangenomon door Nederlandors of 
vroomdolingon, dio in Ned. staatsdicnst zijn (art. 67 
grondwet), noch door de ingezetenon van Ned.-Indid 
(art. 114 Reg. regl.). Aan inlanders van aanzion of 
verdicnste- lijke ooKtorschc vreemdolingcn kan tor 
bolooning van bewczen dicnston ecu eoretcckcn 
worden toegekond van goud, zilver en brons, con 
eorc- tooken, dat don vorin heeft van een stor met t 
waulf gcparcldc punten on dal, onderscheidon in vior 
kJaHson, den naam draagt van : do grooto goudou 
stor, do klcino gouden stor, do zilvoron Mcr en do 
bronzen ster. Bijbl. 2500, 2893, 3179, 4158, 496], 
5373 ci)7083. 

Behalvo do Miliaire Willemsordo zijn er nog 

vcrschoideno onderscheidingstcckonen ingestcld 
voor dicnston bewezen in do krijgsbedrijven in 
Ned.-Indie. In 1869 (Ind. Stb. no. 41) word ocn 
ecrotcekcn ingcstcld voor hen, die dcelgenomon 
hobbon aan bclangrijkc krijgsbedrijven ； bij Ind. 
Stb. 1874 no. 171 (vgl. Ind. Stb. 1875 no. 14, 148; 
1877 no. 255) word een mcdaillo ingcstcld tor zakc 
van hot doclnemcn aan do krijsverrich- tingen in 
Atjdh, on bij Ind. Stb. 1895 no. 134 hot Lombok-
kruis. Het eerstgonoomde cereteekon wordt ook 
toegekend aan burgorlijko landsdio- naron on aan 
civielo porsonen, mits dezo laatston zich de zeer 
bijzondoro tevredenheid der Koningin hebben 
waardig gemaakt; voor de toekenning der boide 
laatsto onderschcidingen, zio Bijbl. 2919 (bij Kon. 
Bcsl. van 3 Jan. 1896 no. 18 toepassc- lijk vorklaard 
op het Lombokkruis). Voor inlandsche militairen cn 
schopelingen is een af- zonderlijk cereteeken voor 
moed en trouw (de Militaire Willems-orde wordt 
gegeven voor uitstekendo daden van moed, beleid en 
trouw) ingesteld； vroeger een medaille (Ind. Stb. 
1839 no. 27, 1865 no. 98, 1870 no. 32), heeft het bij 
Ind. Stb. 1898 no. 167 den vorm van een kruis 
gekregen. Voor de toekenning van het cereteeken 
aan inlanders en met hen gelijkgesteldcn, niet tot het 
leger in Ned.-Indie behoorende, zie Ind. Stb. 1886 
no. 219. Aan gedecoreerde offi- cieren, die zich 
opnieuw door daden van dapper- heid hebben 
onderscheiden, kan ecn eeresabel word on 
toegekend (Bijbl. 275); voor het onder- scheidin 
gsteeken voor ecrvol vermeldcn, zie Ind. Stb. 1877 
no. 241. Bij langdurigen dienst als offi- cier heeft 
men recht op een onderscheidings- tcekon, van 
denzelfdon vonn als voor dorgelijken dienst in 
Nederland (Ind. Stb. 1852 no. 27, 1867 no. 65, 
Algomeene order 1846 no. 2); militairen onz. 
beneden den rang van officier erlangen naar gelang 
van don dionsttijd gouden, zilveren of bronzen 
medailles. Ook wogens langdurigen dienst bij do 
schutterijen is eon ooreteekon ingesteld (Ind. Stb. 
1852 no. 27, 61; 1853 no. 5; 1867 no. 65). Voor het 
dragen van militaire inedaillos, door vreemde 
mogendhedon verleend, is de vergunning der 
Koningin noodig (Bijbl. 2763). 

Terwijl voor verschillende klassen van Euro- 
peoscho ambtonaren con officieel kostuum is 
voorgcschreven.en ook voor verscheideno klasson 
van inlandsche ambtonaren eendcrgelijkkostuuni 
van Gouv.woge bepaald is, hobbon do laatstgc- 
noemdon in verscheideno gedeolten van Ned.- Indie 
hot recht andero onderscheidingsteekenen, aan hun 
rang verbondon , to voeron. Voor Java vindt men 
daaromtront do belangrykste bepa- lingon in do 
rcglomenton vastgesteld bij Ind.Stb. 1820 no. 22 en 
1824 no. 13. Het voornaamste 
onderscheidingstceken voor ini. ambtonaren is do p 
a j o o n g (JAV.) of songsong (HOOQ- JAV.), het 
zonneschorm, d&t door do daarop in het veld 
aangebraehto klouren on strepen of cirkels, s e r e t 
(JAV.) den rang van den ambtenaar aanduidt. Hot 
gobruik van don pa- joeng is zeor oud on naar men 
zogt aan Chincczen ontleond； do zonnoschormon 
van de grooton in do Vorstonlanden hobbon als 
model gestrekt voor die, welke in do Gouv. landon 
officieel in gobruik zyn. Elko pajoeng heoft con 
veld, 1 a t a r (JAV.) mot een knop, p S n t o 1 (JAV.), 
waarnan eon stervormig uitgoknipt aan- hangsel met 
puntige uitloopers tla t j a k (JAV.); 
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de beide laatste zijn verguld. De stok, g a r a n (JAV.) 
is b可 de pajoengs der regenten verguld, bq die der andere 
ambtenaren wit of zwart geverfd met of zonder 
versierselon in den vorm van bloemguirlandos, terwijl de 
dunno stokjes, r o e d j i (JAV.), dio den pajoong bij het 
oponen op moeten liouden, meest geol of wit. geverfd en 
door cen netwerk van geel gekleurd of wit garen omgeven 
zijn. Afbeeldingen van do op Java voor de ambtonaren 
aangewezen pajoengs on van het kostuum van sommige 
Javaansche ambtenaren vindt men o. a. bij /M&yer „Een 
blik jn_ het Jav. volksleven." DL II. // Bovendien Iiebben 
tai van ini. ambtenaren nog / het recht om zich te laten 
volgen door een naar den rang grooter of kleiner gotal 
personen, die eieraden en andere voorwerpen dragen als 
insignien aan dien rang verbonden. Zoo heeft een regent 
recht, achtei zich to laten voeren o. a. paarden, wapens, 
zitmatje, kwispedoor, beteldoosje, zakdoek, enz.； dit 
recht raakt echter hoe langer hoo meer in onbruik, vooral 
in de Gfouvernenientslanden op Java; in den regei bepalen 
de Inlandsche ambtenaren zich tegenwoordig tot het 
voeren van den pajoeng. 

Tot voor korten tijd was het bij de residentenen 
assistent-residenten op Java en Madoera de 
gewoonto, dat zij eveneens ambtspajoengs voerden: 
een geheel vergulden voor de residen- ten en een half 
vergulden half witten voor de assistent-residenten. 
Dez。 gewoonte raakte, vooral bij de jongere 
ambtenaren, reeds in on- bruik, tot dat de G. G. Van 
Heutsz haar afschafto in de zoogenaamdo 
“pajoengcirculaire" (circ. le G. S, 3 Nov. 1904 no. 
4377).. 

Het gebruik om dergelijko voorwerpen als tee- 
ken van rang te bezitten en bij plechtige gde- 
genheden te voeren staat waarschijnlijk in ver- band 
met de instelling der Rijkssieraden (zie aldaar) bij 
verschillende voraten in den Ind. archipel. Op Java 
eu Madoera hebben do regen- ten ook het recht, de 
Ned. vlag voor hunno won in gen te doen wapperen 
(Bijbl. 2330); ditzelf- de recht komt aan de 
Europeesche gezagvoerendo ambtenaren toe, zoowel 
op Java als op de Buiten- bezittingen (Bijbl. 1665). 
Ook voor somjnigo Bui- ten bezittin gen zijn van 
Gouv. wege de onderschei- dingsteekenen van 
inlandsche hoofden ge re geld. Zoo mogen de 
regenten in do rcsidentie Amboina krachtens de artt. 
90 v]g. Ind. Stb. 1824 no. 19a, een rotting voeren met 
zilvoren (als buitengewono onderscheiding met 
gouden) knop, versierd met ‘8 Konings wapen, en 
eon zonnescherm; ook kan hun het recht gegeven 
worden een wimpel te voeren. De ini. hoofden in het 
Gouv. van Celebes voeren, volgens Ind. Stb. 1865 
no. 75 eveneens een onderscheidend zonn escher m 
(1 a t a n g, t a-d o e n g) en hebben het recht zich 
door een zeker getal personen te doen volgen en zich 
zekere voorwerpen te laten nadragen; de regenten 
hebben voorts de bevoegdheid om de achtergevels 
hunner won in gen met 3 over elkander han gen de 
vakken te dekken, voor dio wonin gen een trap 
zonder t reden (s a p a n a) te hebben en evenals de 
regenten op Java, de Ned. vlag te laten wapperen. 
Ook de stok met gouden knop wordt daar als 
onderscheidings- teeken van Gouv.wege uitgereikt; 
voor ini. hoofden in de Minahasa en de afdeeling 
Goronta- lo (resid en tie Men ado) is het recht erkend 
tot het yoeren van een stok met gouden of zilveren 

knop; dezelfde onderscheiding wordt aan 
inlandsche hoofden in vorschillendc gewesten 
van Gouv. wego toegekend, o. a. aan de 
pasirahs in do re identic Paleinbang. 

ONDERWIJS. X)ALGEMEENE INLEIDING. 
§ 1. Ondor de Compagnio was de zorg voor het 

onderwijs nauw motdio van don godsdienst verbon-
den. In art. 13 der instructie van den eerston Gou- 
vernour Generaal Pieter Both wordt dozen aanbe- 
volen de predikanton en de schoolmeesters to stel- 
lon ter plaatse waar zij den meeston dienst kunnen 
doen. In de instructie van 1617 krijgen Gouvn.- 
Gen.en Baden do aanbeveling overal„opdo voort- 
planting van de christelyke roligie, opbouwing van 
goedo scholen on andere zakon daartoo noo- dig alle 
behoorlijke ordre to stellcn". De kerkorde- ning voor 
de Bataviascho gemeente wijdt verdcr eenige 
artikelen aan do schoolmeesters en in 1684 we rd op 
aandrang van den Bataviaschen korke- raad een 
schoolregloment vastgesteld (Ind. placaatboek III 
biz. 125). 

Bij hot herstel van het Ned. gezag in!816 was het 
schoolwezon zeer in vorval. Op gansch Java word 
van gouvernemontswego geen onderwijs aan Euro-
pean cn gogovon. Co mmissarissen-Generaal 
wijddon ook aan dit onderwerp aandacht on bij best 
van 6 Nov. 1816 werd do eerste gouv. school to 
Welte- vredeii opgericht. Hot door hen vastgestelde 
Reg. Regl. van 1818 bevatte eenigo bepalingen om- 
trent het onderwijs, o. a. dat ook aan do Inlanders 
gologenheid moest worden gegeven om op de 
Nederl. echolcn onderwezen to worden. Het onder-
wijs werd gesteld ondcr toezicht van Prof.Rein- 
wardt, directeur tot de zaken van landbouw, kunsten 
en wetonschappen, later vervangen door con 
inspecteur over het middclbaar en lager on- derwije. 
Du Bus de Ghisigniea hief dezo botrek- king op en 
droeg het toezicht op aan een onbe- zoldigdo 
„Hoofdcommissi© van onderwijs.** Ook do latcro 
Reg. Regie men ten van 1827, 1830 en 1836 wijdden 
conige artikolcn aan het onderwijs. Het Reg. Reg), 
van 1854 bo vat daarovor een afzonderlijk hoofdstuk. 
Het bepaaJt dat hot oponbaar onderwijs con 
voorwerp moot zijn van de aanhoudonde zorg van 
don Gouv.-Gen. en met eerbiediging van ieders 
godsdioiiHtigo bc- grippen, bij alg. verord. moot 
worden gercgcld (art. 125). Voldoende openbaar 
lager ondcrwijH moot worden gegcven overal waar 
do behoefto der Europ. bo volkin g dit vordert cn do 
omstan- digbedon het toelaten (art. 127). Verdcr 
moet do Gouv.-Gon. zorgen voor do oprichting van 
scholon ton dionsto van do Ini. be volkin g (art. 128). 
Eindelijk bopaalt art. 126 dat hot onderwijs aan 
Europeanen on. m. h. g. vrij is, bohoudenH het 
toozicht op do bokwaamhoid on zodolijkheid der 
ondorwijzors. Ondcr do working van dit re- glement 
is — vooral in de laatsto tien jaren — eon krachtigo 
Moot aan hot onderwijs gegovon. 

§ 2. In do geschiedonis van het Indisch onderwijs 
zaldo poriodo, waarin Jiet zich thana bovindt, dui- 
delijk afgoteokond blijvon ala con tijdvak van 
kentoring, wclks aunvang omstrccks hot jaar 1906 
valt. Tot recht begrip van het huidigo on- 
derwijsstelsel dient )non voor oogen to houden in 
welko richting hot onderwijs in Indie bezig was zich 
te ontwikkelen, toen dio opmerkelijko 

i) Het militair onderwijs wordt afzonderlijk 
behandold. 
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bcwcging, dio vaak als „ontwaking van • het 
•Ooston>, aangeduid wordt, opeena aan do ovor- 
hoidszorg oisclien kwam stollen, of liovor eischon 
aan de oppervlakte bracht, waarop do bostaando 
instituton niot zoo dadelijk borekond waron. In hot 
onderwijsorganisnao, zooals hot zich thans bogint 
af to tookonon, is doze overgang hcrkon- baar aan 
twee hoofdelenaenton. Aan don oonoa kant een 
vrijwel goloidelyk ontstaan complex van 
ondorwijsinriclitingen, die haar bostaan in do 
eorato plaats aan do bohoefton der Europeescho 
bevolking danken on waarvan de ontwikkoling in 
zoo ver tot voorloopigo rust is gekomen, dat in de 
naasto tookomst slochts geringo toevoo- gingon en 
vcranderingon noodig schijnen om de toename van 
dio bohoeften bij to houden. En daarnaast — 
gedeoltolijk ook daarxnedo vorgrooid —do voor 
het meorendeel nog jongo aanplant van 
instellingon, welker boteokenis 一 ook be- 
echouwd in het licht van do zooevon bedooldo 
niouwere strooming 一 nog veol meer dan in het- 
geon reeds tot stand word gobracht hiorin gelo- gon 
is, dat krachtigo uitbreiding on waar noodig 
vorbetering tot het rosultaat zullen kunnen leiden 
dat ook do verzorging van de onderwijsbelangen 
dor Inlandscho en daarmede gelijkgestelde bo- 
volkingsgroopen aan redelijko eischen voldoet. 
Do uit don aard der zaak beperkto middelon, 

waarmede do reuzenarbeid der ondorwysvoor- 
zioning voor Indie ondornomon moot wordon, d win 
gon steeds tot zorgvuldig wogon van do moest op den 
voorgrond t red end e bohoeften. Men mag dit niet uit 
het oog verliezen bij beschouwing van hot 
vorschijnsol, dat do ontwikkoling van hot ondorwijs 
in don loop dor vorige eeuw voor- nnnielijk aan do 
Europeescho bovolking ton goedo kwam, torwijl do 
gelogonhoid tot ondorricht voor Inlanders on mot hen 
gelijkgostcldon in do moosto etroken zolfs nict do 
kiom van algcmeonheid in zich droeg. Voor allorloi 
hoogoron, minder of moor intellcctucolon arbeid, 
zoowel in staats- als in particulioren d ion st, was 
Indio steeds ■—on is he I, l)oo wel in vonninderdo 
mate, n6g — aan ge- wezon op geiinportoordo 
vvorkkrachton, waar van do gorogckle toovoor niet 
in gevaar mocht gobracht word on door onvoldoonde 
gologon hoid toL (vooral lagor) ondorwijs op 
Nedorlandscho locst. Ncejnt mon verdor in 
aaninerking, dat do tlianB Bloods luidcr om 
ondorwijs roopondo stem- Hien in do Inland sc ho 
samonloving cn in and oro niot-Europoosoho 
bovolkingsgroepen zich in do v«>rigo eouw weinig 
of niet lioton hooron, ja zolfs lan gon tijd in die 
kringen on vorsohilligheid do overhand bohioJd, dan 
kan hot goon wonder gonoomd worden, dat bij hot 
begin van dozo oouw do ondor- wijsbalana sverk naar 
do Europooscho zydo ovor- holdc. Maar tovons 
wordt dan duidolijk, voor hoo on or mo 
niooilijkhedon do Kogooring mot haar in zich zolf 
rood8 vrijwcl afgorond Europoesch ondor- 
wijHBtolHol zich goplaatst zag, toon oonigo jaron 
lator, zoowol in do hoogoro kringon, als onder den 
middonstand dor niot-Europooscho bovolking oen 
algomoon Htrovon naar maatsohappolijko ver- 
licffing on botoro bestaanavoorwaardon ken- baar 
word on als diroot govolg daarvan oon vroe- gor 
ongokondo vraag naar ondorwijs corst boschoi- don, 
doch voortdurond dringondor aan do andoro zijd。
van do balans bogon to trokken. Want aan dozo vraag 
— zoowel naar oloinontair ala naar liooger 
ontwikkolond, op Nedorlandscho leest gosohooid, 
ondorwijs — kon zolfs bij krachtigo 

uitbreiding van do toonmaals bestaando instel- lingen 
(waarvan do hoogero voornamolijk op de bchoofton 
van *s Lauds die;；st borokend waron) bij lango na 
niot voldaan worden. Zonder gron- digo verandering 
was zulko uitbreiding, gel\jk uit hot vorvolg nadcr 
blijkon zal, deols niet mogo- lijk (elementair 
ondorwijs), deels niet afdoende (hooger 
ontwikkolond ondorwys). 

Ook thans voldoot de gclegonheid tot onderwys 
voor do Inlandscho en daarmedo gelijkgestolde 
bevolking nog lang niet aan de vraag, maar van 
hetgeon in de laatsto 10 jaren in zondorheid op hot 
gebied van het volksonderwijs en van het 
Hollandsch-Inlandsch en het daarbij aansluitond 
ondorwijs tot stand werd gobracht is althans dit oen 
verdionste, dat het van don aanvang af inge- richt is 
op voldoonde expansie en — wat bepaal- delijk ton 
opzichto van het volksonderwijs door velon noodig 
geacht wordt — geleidelijke ver- betoring. Het stemt 
overigons hoopvol dat de Regeering telkens blijk 
geeft zich ton voile be- wust te zijn van den grooten 
achterstand, die vooral op het gobied van het lager 
onderwijs voor do niot-Europeosche 
bovolkingsgroepen nog in to halen is. Do 
tegenwoordigo richting van het bestuur over Indie, 
waarbij de even kortzichtige als baatzuchtigo 
kolonialo poEtiek van vroeger tijden eens en vooral 
heeft plaats gemaakt voor een oprocht strevon naar 
ontwikkeling van land en voIk, is een waarborg dat 
do bestrijding van den achtorstand rusteloos zal 
worden voortge- zot. Do arbeid is echter zwaar en 
komt in de be- langrijkste gebiedsdeolon nagonoeg 
geheel voor rekoning van do JRogeoring. Wel 
hebben verschil- lendo zondingscorporaties, daartoe 
in staat ge- steld door ruimo subsidies uit '$ Lands 
kas, tal- ryke Inlandscho scholen opgericht, maar 
alleen op do oigonlyko zondingsterreinon in de 
Buiten- bozittingen, mot gekerstende of nog 
heidensche bevolking, mag haar arbeid, als eon 
bclangrijko verlichting van do Regeeringstaak 
aangemerkt worden. In mcer ontwikkelde en vooral 
in Moham- medaanscho etroken toont de Inlandscho 
bevolking in den regel voorkeur voor het van ovor- 
hoidswego gegoven ondorwijs. Op initiatief vau die 
bovolking zelve tot oprichting van scholen mag 
vooralsnog niot noomonswaard gorokend word on. 

Tor illustratio van hot vorenstaande volgen thans 
eonigo cijfers. Het aant&I lagor onderwys 
geniotondo Inlandscho kinderon bedroog in 1900: 
128.390, op ulto. 1917: ruim 745000. Dit laatste gotal 
kan bij bon ad oring op 12 % van het aautal 
Inlandscho kindoron van schoolgaanden leefbqd 
gostold worden. Voor 1900 bedroegen de uitgavon 
voor onderwijs ton naastonbij / 4.150.000; in 1917 / 
21.830.000. Tusschou onderwijs voor Europeanen on 
voor niet-Europeanon is, golijk nador zal blij« kon, 
goon sohorpo schoidingslijn te trekkeu. Van hot 
accres der ondorwijsuitgavon ton behoeve van de 
laatston is alloon eon be old te go von door ver- ge坎
king van cenigo ondordeolen, byv. eener- zijds do — 
woliswaar niot uitsluitend voor Euro- pcosoho 
kinderon toegankelyko, maar tooh naar hun 
bohoeften ingorichte — open bare Euro- poescho 
lagero scholen (oxcl. M.U.L.O.), ander- zijds do open 
bare lagore scholon, uitsluitend of hoofdzakelijk 
bostemd voor niet-Europeanon. Do kosten van dio 
beido catogorioen van scholen (oxcl. inspcctio- on 
and ore algemoono bohoors- kosten) bedroogon in 
1900 rcsp； / 2,477.802 en 
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/ 1.114.765 (vcrhouding ongeveer 2 tot 1) en in 1917 
resp. / 5.117.774 on f 10.163.000 (vcrhouding 
ongevcor I tot 2). 

Het streven om hot verschil van landaard in recht 
en adminisfcratio binnon do kleinst mogo- lyke 
grenzen to brengeii (unificatio) is ook op het gebiod 
van hot onderwijs niet zonder gevolg gebloven. Er 
bestaan geen ondorwijsinrichtingon, die uitsluitend 
voor Europeanen toegankelijk zijn. Weliswaar zijn 
sommige scholen, inzonder- heid do Hoogere 
Burgerscholon en do Euro- peesche lagero scholen, 
voor do Europeescho bevolking opgericht en naar 
haar bchooften in- gericht, maar zij staan ook voor 
andore bovol- kingsgroepen open, zij het ook dat de 
toelating van niet-Europeescho kinderen tot do Euro- 
peesche lagero scholen om voor de hand liggende 
redenen a an beperkingen onderworpen is (verg. § 6). 
Daarentegen is wel eon aantal scholen uitsluitend of 
hoofdzakelijk voor Inlandsche en (of) da armed o 
gelijkgestelde leerlingen bestemd. 

§ 3. Hooger onderwijs, in den zin, zooals dat in 
Nederland opgovat wordt, is in Indie nog niot 
verkrijgbaar. Wel wordt a an op zichzelf staando 
instellingen o. m. rechtskundig en medisch on- 
derwijs verstrekt, dat stellig niet behoeft onder te doon 
voor de behandeling van do ovoreenkom- etigo 
studievakken aan wat men in andero Ooa- tersche 
landen vaak als “universitciten" ken- merkt, doch deze 
instellingen worden bescheiden- lijk vakscholen 
genoomd. Men kan zich zonder ongerechtvaardigd 
opt-imisme voorstellon, dat deze scholen in de 
toekomst zullen uitgroeion tot faculteiten eener min of 
meer naar westor- schon trant ingerichte universiteit. 
Zoolang dat einddoel nog niet is bereikt, zal de 
Indischo jongelingschap zich voor het verkrijgen van 
hooger onderwijs in de eerste plaats naar Nederland 
moeten begoven. Op (lien weg doen zich thans echter 
nog vole moeilijkheden voor. Daar- voor een 
oplossing to vindon was do taak van een in April 1915 
door de ministers van kolonien en van binnenlandsche 
zaken ingesteldo com- missio, die in opdracht had 
„om to dienen van raad on voorlichting nopens do 
wijze, waarop zal zijn te voorzion in do behoefte aan 
middelbaar (voorbereidend hooger) onderwijs in 
Ned.-Indie, dat zich aanpast aan de bijzondero 
bolangen on behoeften van de verschillende groopen 
dor Indische bevolking en gelcgenheid geeft tot het 
behalen van eon getuigschrift, waaraan gelijke 
rechton ton. aanzien van do toelating tot do studio en 
de examens aan de Universiteiton en andere 
inrichtingen van hooger onderwijs in Nederland 
kunnen word on verlcend als aan do thans daarvoor 
gevordordo diploma's". In haar op 14 Februari 1916 
uitgebracht vorslag geeft de commissio het ontworp 
van een “Indischo Middelbare school0, bestaando uit 
een ond or- bouw en een bovenbouw, elk van drio jaar, 
waarvan de laatste wederom gesplitst is in drie 
afdeoliiigen: een Indisch-letterkundigo met 
Indische cultuurvakken (Al), een Westorscli- 
klassieke met Latijn (A2) en eon wis- cn na- 
tuurkundige (B), welko cjk afzondorlijk aanslui- ting 
zouden moeten geven aan verschillende t&kken van 
univorsitairo en hoogero studio in Nederland. In 19】
9 zal de eerste school, in hoofd- zaak ingericht 
volgens de plannen der commissio, doch voorloopig 
alJeen bestaando uit een afd. B, te Djokjakarta 
opgericht worden, zij zal den 

naam dragon van „Algemeono Middolbaro school". 
In § 12 woi-dt voorts molding goinaftkb van plannon 
tot oprichting van con instituut voor hoogor 
tochnisch onderwijs in Indie. Ton einde het g. inis 
van oon universiteit gede, Itclijk to vergoeden zijn 
studi beurzcii ingesteld voor Indischo jongeliedon 
van goeden aanleg, die go- slaagd zijn in het 
cindeximcn dor hoogero bur- gerscholcn met 5 
jarigon cursus cn wicr ouders met in staac zijn om de 
kesten der hoogero studio in Nederland geheel zelf to 
bestrijdon. Do hours bedraagt / 800 's jaars, tcrwijl do 
bogiftigdon vrijon ovortocht naar Nederland krijgon. 

§ 4. Als een algomeono griof tegen het opon- baar 
onderwijs in Indio wordt wel oens genoomd dat het 
zich te zeer in intellectueele richting bowoegt, mot 
verwaarloozing van karaktervor- ming. Daarbij 
wordt cchter veolal to licht go- dacht over do 
moeilijkheid van rechtstreoks op moreelo opvoeding 
goricht onderwijs, althans op o verhoid sscholon, 
waar wo gens do verplichto inachtneming van 
noulraliteit, geen godedionst- onderwijs wordt 
gogovon, dat zich daartoo van- zelf leent. Indirect, b. 
v. door zorgvuldigo keuzo van leesboeken (waarin 
some wol Icess of van op een bepaald doel gerich'o 
s.rekking, b. v. bo- Btrijding van opiumgebruik, 
opgenomen word:) kan wel degolijk op do karak 
evvorming invloed uitgeoefend worden, maar daarbij 
hangt veel af van do pe soonljjkheid van den 
ondorwyze)-f een fac or, waarmede t rouwens ook op 
confessio- neele scholen h'et_8uccos dor moroele 
opvoeding staat of valt. / Van groot belang is hot 
verdor vooral voor Inlandscho jongeliedon, waar on 
op welke wijzo zij bun tijd buiton do schooluren 
doorbrongen. In dit opzicht zijn gunstige orva- 
ringen opgedaan mot do aan verschillcndo vak- 
scholon verbondon internaton onder Europeescho 
Jeiding. 

Aan stelselmatigo lichaamsontwikkding dor 
schooljeugd werd tot voor kort zeer weinig aandacht 
gewijd. Hierin is thans verandering gekomon on 
maatregelcn zijn gonomon, waarvan een krachtigo cn 
dooltreffendo bevor- doring van dit onderdeel der 
volksopvoeding inag worden verwacht. Met do 
leiding daarvan is ccn speciale ambtenaar belast. 

Ook aan do verzorging van het onderwijs in 
huishouddyko vakkon voor meisjes za.1 thnn^ moer 
aandacht worden gewijd. Aan voorJoo]>ig twee 
Europ. incisjesscholon in daarvoor eon tweo- jarigo 
Iccrgang verbondon, tocgank(：Iijk vo .r moujes van 
aBc landaardon, torwijl onlangH oen inspectrico 
voor dit. onderwijs is in dicnst ge- steld, aan wio de 
organisatio van <lat ondorwijs in zijn gohcolon 
omvang on de v< rdero ]cid ng on hot toeziclit is 
opgedragen, 

§ 5. Hot oponbaar onderwijs in Indie wordt 
contraal beheord. Daarop inaakt het Inlandsch 
volksondorwijs in zoovor cen uitzondcring, dat het 
uitgaat van plaatsolijke gcjncenschappon, maar ook 
dit onderwijs fitaat onder algemecno loiding en 
toezicht van Rogeoriiigswegc. Het bo- hcer van hot 
onderwijs en het aJgejneeno too- zicht beruston 
hoofdzakelijk bij den Directcur van hot Dcpartomont 
van Onderwijs cn Eereel ion st, dat in J 867 word 
opgericht en de plaats innam van de reeds gonoemde 
„Hoo£dconiini8sio van Onderwijs". 

De locale ressorten, door do dccentralisatio- 
wotgeving van 1903 in het leven gcroopon, heb- 
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bon zich tot d us ver van oprichting van scholcn ont- 
houdon, hoowol niets zich vorzot togon hun work- 
znamhoid op dit go bicd met staatsstoun op don voct 
dor bostaando subsidioregolingon. In den laatston 
tijd valt con vcrhoogdo bolangstolling voor het 
ondorwijs bij sominigo gemoentoradon (Soinarang o. 
a.) to constatooren. 
"XiF vorband met de uitbreiding on verdieping van 
het onderwijs deed zich steeds moor oen lee into 
gevoclen in do voorliohting van den dir. van O. en E. 
in zaken on vraagetukkon van tochnisch 
opvoedkundigen en -ondorwijs- kundigen aard. Om 
daarin to voorzien is on- Jangs oen Onderzvijsraad 
ingesteld, die hot Onderwijs in al zijn gelcdingon en 
voor allo hndaarden bmnen don kring zijnor 
werkzaam- hedcn zal trekken. Do raad bostaat 
bohalvo uit inspectours van allo takkon van 
algomeon vorni nd onderwijs, uit eon of meer 
opvoedkundigen on genooskundigon, ee- igo gezag- 
hebbendo konnors van land en volk o：i 0011 of 
moor vertegen woord igei s van vakvoreonigingen. 

Sodert 1849, toon voor hot eerst oon „A1- gomoon 
verslag van het schoolwozon in Neder- landsch-
Indien in druk vorschcon, wo rd on van 
Rogooringswego gerogold afzondorlijko vorslagon 
over don toestand en do rosultaton van hot ondorwijs 
uitgogoven, naast do door art. 125 Reg. Rog), 
voorgoschroven mededeelingen in hot Koi. Voralag 
ovor „don staat van hot openbaar onder- wijs (on) 
dion van do scholen voor de inlandscho bovo]king.n 
Hot „a]goxneen verslag" word in 1863 gesplitst in 
oon afzonderlijk verslag van hot onderwijs voor 
Europoanen (sodert 1901 „A1- gcmcon vorslag van 
het Europeesch middolbaar en Jagor onderwijs** 
gohoeton) en eon „Vorslag van het Inlandach 
ondorwijs". Mot hot verslag over 1915, dal den titcl 
draagt van “Algomeon vorslag van het ondorwijs in 
N. I." zijn boido vorslagon wedorom saniongovoogd, 
daar eon nauwkourigo splitsing niot good moor kon 
worden vi'lgohoudon, in verband met do vorflauwing 
van do gronzen tusschon do boido hoofdafdeolingon 
van hot Indischo ondorwijsstolsol. 

Bij do rangschikking van don in ho ud dozor 
vorhandoling is zoovool mogolijk do in dit vor- nlag 
govolgdo rationoolo bidoeling dor stof go- volgd. In 
het belang van eon duidelijkor ovorzicht van do open 
baro onilorwijainstollingon is hot bij- zondcr 
ondorwijs goheol afzonderlijk bohandold. Hot 
vorband, dat tusschcn vorschillondo in- etitulen van 
oj)onbaar onderwijs bestaat, schoon h(；L befito nil 
to komon, wanneor op hot lagor omlcrwijs, waarbij 
hot Ncdorlandsch voertaal is, torntond de 
onderscheidene soorton van daarop gebaseord vordor 
gaand ondorwijs volgdon on eerst daarna liot 
InJandsch Jager onderwijs on hot daarjnedo min of 
meor samonhangond land bouw- en 
njnbachtsondcrwijs aan do beurt kwamon, tor- wijl 
afzondorlijko afdoolingen (VI t/m VIII) aan do
 bczoldiging on uitzonding van hot 
ondorwijzond porsoncel zijn gnwijd. 

OPENBAAR ONDERWIJS. 
I. Lager onderwijs met Nederlandsch als voer- 

taal. 
§ 6. Europeeache lagcre scholen. Vroegor word 

ondcrscheid goniaakt tusschon lagero Hcholon voor 
Europeanon en lagoro scholon voor Inlanders. 
Aangezion ochter ook kindoron van Inlanders on van 
Vreonido Oostorlingon, zij hot ook 

ondor zoor boperkondo voorwaardon, tot eerst- 
gonoomdo scholon toegang hadden, word on in 1902 
in vorschillondo bepalingon van het Euro- poesch 
onderwijsroglemont on van het Euro, peosch 
schoolrogloment de termon „lagor onder- wys on 
lagoro echoion voor Europoanen" vervangen door 
“Europeesch lagor onderw可s" en „Eu: ropeosche 
lagoro Bcholcn”. Do bcdoeling was dus to doon 
uitkomen, dat aan don landaard der leerlingon geon 
critorium tor ondorschoiding van do verschillondo 
soorten en inrichtingon van lagor ondorwijs kan 
ontloond worden. Na de etichting van do eersto Gou 
vernenicntsschool to Weltcvroden is het open baar 
Europeesch lager onderwijs goleidelijkin omvang 
toegonomen. In 1820 bodroog hot aantal scholon in 
Indie 7, in 1845 24, in 1868 68, in 1883 129, in 1898 
164, in 1905 184, in 1910 191 on ult°. 1917 198 
(waaronder 21 moia- jesscholon). Do voorzioning in 
do bohoefto aan lager onderwijs ondor de 
Europeescho bovolking vol- doet thans in redelijko 
mate aan do in § 1 vor- melde bepaling van artikol 
127 Rogeeringsregle- ment. Dezo bepaling is in 
artikol 14, alinea 3, van het Ondorwijsrcglement 
(Ind. Stb. 1894 no. 192) nader uitgewerkt in dien zin, 
dat voor do opening en instandhouding van scholen 
eon minimum-aantal, op Java on Madoera van 20, in 
do Buitonbezittingon van 15, Europeoscho 
leorlingon veroischt is. Opening of sluiting van 
echoion, met toopassing van dezon regel, heoft 
echter niet plants indien de omstandigheden, dio 
daartoo aanloiding zoudon go von, van voor- 
bijgaandon aard echijnon. 

Do vakkon van lagor onderwija zijn dezelfde als 
in Nederland, mot dozo afwijking dat in plaats van 
„vaderlandscho goschicdenis,\ „goschiedenis van 
Noclorland on Nedcrlandsch-Indiii'' gegeven wordt, 
tcrwyl uit den aard der zaak bij do aard- rijkekundo 
aan Ncderlandsch-Indie moor aan- dacht gowijd 
wordt dan in hot mocdorland. JHLot programma 
ondorscheidt tusschon tweo groopen van vakkon, nl.: 
1. Vakken van gewoon lager onder- juija : a. het 
lozon; b. het schrijven; c. het rekenon ； d. do 
boginselon dor Nedorl. taal; e. dioder goschio- donis 
van Nederland on Ned.-Indie； f. dio der 
aardrijkskundo； g. die van de konnis dor natuur; h. 
het zingon ； i. do eersto oefeningen van het 
handteokoncn; j. de vrijo en orde-oefoningon der 
gymnastiok; k. do n uttigo handworkon voor moisjes. 
2. Vakken van meer uitgebreid lager onderwijs :I. do 
boginsolon dor Franscho taal; m. dio dor Engolscho 
taal; n. dio der Hoogduitscho taal; o. dio dor 
algomoono geschicdenia; p. die dor wiskundo; q. hot 
handteokonen ； r. do begin- solon dor land bou 
wkundo; s. do gymnastiok; t. do fraaio hand werkon 
voor moisjes. 

Do vakkon a t/m i worden op allo scholon 
onderwozon; j alloon op bopaaldelijk aangowe- zon 
scholon on dan nog facultatiof; k op allo 
moisjosscholon on op namiddagoursussen vor- bond 
on aan oon aantal gomeugdo scholon. Van do vakkon 
I t/m t woixlon op lagoro scholen alloen do 
boginsolon dor Franscho taal ondorwozen, en wel 
tijdons do gowono schooluron op allo zgn. oorsto 
scholon on op namiddagcursusson, vorbon- don aan 
oon aantal niet-oorsto scholon (op ultimo 1917 aan 
39). 

Do loortyd is zovon jaar. Aan soniniige scholon is 
bovondion eon voorklasso verbon- don voor 
kindoren 一 voornamolijk niot Euro- poosche 一，
dio nog niot gonoeg mot hot 
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Nederlandsch vertrouwd zijn om heC ondorwijs in de 
laagste klasso te kunnen vol gon. Deze voorklasse.i 
hebben niet aan do daarvan ge- koestorde 
verwaohtingen void aan, zoodat tot hare ophoffing en 
vervanging door deugdelijk ingeriohte open bare 
frobelscholon bosloten is (zio hie rover ook § 55.). Vo 
or godsdionstonder- wijs, dat van overheidswege niet 
gegeven wordt, kan onder bepaalde voorwaarden 
bcschikt wor- den over de schoollokalon en ook over 
eenige schooluren. 

De scholen zijn onderschoiden in gemengdo en 
meisjesscholen. Dezo laatsten worden corst na 1877 
opgericht. Het aantal meisjesscholen, in 1908 gestegen 
tot 31 (tegen 155 gemengde scholen), is sedort gedaald 
tot 21 door de ophef- fing van vorschillende kleino 
scholon mot minder dan 60 leerlingen. 

Behoudens leeftijdsgronzen (6—16 jaar) en eenige 
beperkingen ter bescherming van do schooljeugd togen 
besmottelijk© ziekten, hebben alle kinderen van 
Europoanen — ook het kind uit hofc gemongd huwelijk 
eener Euro- peescho vrouw — aanspraak op toolating 
tot ' de scholen. Do toelating van kindoron van 
Inlanders on met dezen gelijkgesteldon (wel- ke reeds 
krachtens het Regeeringsregloxnent van 1818 mogelijk 
was) is een vraagstuk, dat van ouds veel hoofdbrokens 
gokost heeft en waarvoor in den loop der jaren in goheel 
uiteon- loopendo richtingen naar een oplossing is ge- 
zocht. Vooral v66r do totstandkoming dor tegen- 
woordige organisatie van het Hollandsch-In- landsch 
ouderwijs scheen eon naar alle zijdon bevredigondo 
regeling welhaast onmogelijk. Im- mers do in 
verschillende — niet eens altijd do a&nzienlijksto — 
kringen der niet-Europeescho be vo Iking voortdurend 
toonemende bogeerto naar het beste onderwijs, dat het 
opkomondo geslacht beter dan het tegenwoordigo zou 
too- rusten voor den lovensstrijd, kon in dion tijd wol 
niet anders tot uiting komon dan in een waar go- drang 
voor dedeurder Europeesche lagoro school. Zette men 
die deur al te wijd open (waartoe inder- daad eenigon 
tijd neiging bestaan heeft), dan zou niet alleon het 
karakter der school aangetast worden, doch ook al 
spoedig de noodzakelijkheid eener uitbreiding ontstaan, 
grooter dan met do beschikbare middelen — 
bepaaldelijk hot personeel —te bewerkstelligen ware. 
Maar zeker geon gelukkiger uitkomston gaf het andero 
uitersto, waarin men nadorhand verviol door zonder 
moor de toelating te beperkon tot kinderen, dio hot 
Nederlandsch voldoende machtig waron om do lessen 
te kunnen volgen, waarbij tevens do leef- tijdsgrens 
voor toelating tot do laagsto klasso op 7 jaar gesteld 
word. Moeilijk to verkroppon teleurstelling was het 
govolg van dit stelsel voor tallooze ouders, wier positie 
hun kindoron allcB- zins in aanmerking deed komon 
voor eon Euro- peesohe opvoeding, maar dio door 
omstandig- heden — waarbij ook gedacht moct worden 
aan de schaarsche gelegenheid tot voorbereidings- 
onderwijs (frobel- en bewaarscholen) — niet in staat 
waren reeds op zoo jeugdigen leeftijd do vereischte 
kennis van hot Nederlandsch te doen bijbrengen. In 
1911 is eindelijk een regeling tot stand gekomen, bij 
jaiste toepassing waarvan het midden tusschen beido 
uitersten kan go- houden worden. Zij beoogt eenerzijds 
den toeloop van niot-Europeescho kinderen naar de • 

Europecscho lagcro school to beperken tot honr dio 
goacht kunnon worden het aan dio school gogeven 
ondorwijs werkclijk noodig to hcbbonr andorzijda 
voor het aid us beporkt aantal kindoron den wog 
zooveel mogelijk te effenen. Hot is vooral met dit 
laatsto dool, dat do hior- bovon roeds vermoldo 
voorklasso in hot loven werd geroepen. Do 
leeftijdsgrens tot wolko In- landscho leorlingon 
kunnon wordon tocgclaton tot do eersto (laagste) 
klasso der Europcescho lagoro scholon is gesteld op 
8 jaar, zoodat de leorlingon, wanneer zij op den 
normalon loef- tijd van 6 jaar op school komon, in do 
gologen- heid zijn om gedurondo 2 jaron hot 
onderwija in de voorklasso to volgen ten oinde zich, 
voordat hot oigenlijko onderwijs bogint, oonigo 
konnia van het Nederlandsch eigen te kunnen maken. 

De betaling van schoolgeld is afhankelijk van do 
hoogrootheid van het inkomon dor oudors on 
geschiedt volgens 5 tariovon. Vrijgestcld zijn o.a. 
kindoron van Europeanen, wior inkomon minder dan 
/150 's maands bedraagt; dezo kunnon echtor 
desgowenscht schoolgeld betaion volgens een 6o 
tarief. Ongoveor een derdo van het aantal leerlingen 
is gratis toegelaton. Op „eersto>, scholon worden als 
regel alleen botalcndo leerlingen toogelaton, terwijl 
so inmi go van dio scholen (do „eorste school An) 
alleon voor betalon- don volgons do hoogsto 3 
tarioven toegankolijk zijn. Tot do hoogsto 3 klasson 
der “eerste" scholon kunnen ochter begaafde 
leerlingen van and ore scholen, die voor latere 
toelating tot de H. B. S. behoefto hebben aan 
onderwijs in het Frans ch, kosteloos ■ toegelaten 
word en. Hot aantal leerlingen op do open bare Euro- 
peescho lagero scholen bedroeg op ult°. 1917 26817, 
waaronder rosp. 4631 en 1197 kinderen van Inlanders 
en Vreomdo Oostcriingon. Do leoftijd der leerlingen 
is, dooreen gen omen, tamely k hoog, tongovolge van 
verschillende om- standigheden als: ongunstigo 
lovonsverhoudingon van velon hunner, laat op school 
komon, go- brokkigo kennis van hot Nederlandsch, 
ver-i- vuldigo standplaatsvorwisseling van do oudors 
enz. In 1915 waren 21, 4 % leerlingen 13 jaar of 
oudor. Ook op het Bchoolverzuini oefonen vor- 
Bchillendo omstandighedon als ovcrplaatsingon, 
ziekto enz. een ongunstigen invJocd uit. Hub aan- tal 
per jaar verzuimdo dagon bedroeg go mid Hold 15 
per kind in 1915. 

Aan de scholen zijn tot duavor alloon Euro- 
pooscho leorkrachten workzaam, dio aHon in ))ot 
bezit zijn van do akto van bekwaamheid ah ondor- 
wijzor(ce). Het aantal leorkrachten aan olko school 
hangt af van het aantal leerlingen on bed raagt, met 
inbogrip van hot schoolhoofd, rcspoctiovclijk voor 
meor clan 25, meor dan GO en mcer dan JOO 
leorlingon, tweo, drio en vior, terwijj vorder op olko 
50 loorlingen meor, eon ondorwijzor meor wordt 
aangestcld. Bovondion heeft do voorklasso een 
afzondcrlijko Icerkracht. Aan het hoofd van „eorsto 
flcholoD** on van and ere jnet moor dan 60 
leerlingen etaat oon onderwijzer(es) dor ]sto klasso, 
torwyl daaraan tevons con ondcrwijzer(es) der 2de 
klasso als oorsto ondorwijzor(es) work- zaam is. Hot 
hoofd on zooveol mogelijk ook do eersto 
ondorwijzer(es) eoncr eorsto school moeton cen akte 
voor do Franscho taal bezitton. Niet- eersto scholen 
met 60 of minder leorlingon staan onder leiding van 
cen ondorwijzor(os) dor 2do klasso. 
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De Bcholon staan onder plaatselijk on algemoon 
toezicht. Hot eorsto wordt uitgoocfend door 
Europcoscho schoolcommissios, torwijl do tech- 
n) Scho controlo hot hoofdbestanddeel vormt van het 
algomoon toozicht, waarvoor Indie in 5 ressorten 
(inspocties) vordeeld is on dat ondor do bevelen van 
don Diroctour van Ondcrwijs on Eoredionst 
uitgooofend wordt door ovonvool inspectours, 
gewoonlijk gekozen uit de meost bo- gaafdo on 
ervaron ondorwijzers. Dozo inspoctio bostaat sedert 
1868. 

§ 7. Hollandsch-Inlandsche scholen en zgn. spe- 
ciale scholen. Hiorbovon bestond roeds gelcgonheid 
om te doon uitkomon.dat toolating vanInlandscho 
kinderon tot do Europeesche lagere school nict het 
juiste middel kon oplevcren om in ook maar oonigs- 
zins voldoende mate bovrediging te sohonkon aan de 
in het begin dozer eeuw opgekomon en sedert 
voortdurond drin gender gowordon vraag naar 
Hollandsch ondorwijs voor kinderen uit bo- schaafdo 
Inlandscho kringen. Er was maar 66n weg en die woes 
duidelijk in de richting dor vroo- goro Inlandscho lo 
klasso scholen. Do verdoeling van do Inlandscho 
lagero scholen in die der lo en der 2o klasso datoert 
van 1893 (Ind. Stb. no. 125). Eerstgenoemdo, ,,meer 
in hot bijzonder bestomd voor de kindoron van 
Inlandscho hoof- den on van andero aan zienlijke of 
gegocde In- laDders", ondorscheidden zich aan 
vankelijk van de laatsto door langer Icergang, 
uitgobreider leorstof en beter personeel, doch gaven, 
ovenals doze, niot anders dan Inlandsch lager ondor-
wijs. In 1907 meondo men gedaan to hobben wat do 
tijd cischtc, toen op de le klasse scholen van het derde 
leerjaar af onderwijs in het Neder- landsch word 
gegoven en daartoo eonigo Euro- pocscho 
locrkrachton aan de school verbonden we rd on, doch 
zolfs nadat eonigo jaren later eon atap verder was 
gogaan door aan eon deel der Hchok-n ecn 7e klasso 
too to voegen, blcek do bo-- hoefte nog onderschat to 
zijn. Want, hoo dank- baar do verruimclo golegcnheid 
tot Hollandsch onderwijs door vclen ook word 
aanvaard, het was tevens duidolijk dab do school niet 
gaf wat noodig was om don ontwikkclingsdrang to bo- 
vredigen: lager ondorwijs als grondslag voor verdoro 
oploiding, wclko don bcgaafdston ondor do 
Inlandscho jongoliedon ook op do Europcoscho 
arboidsmarkt eon goede kans zou geven. Van do besto 
Inlandscho lo klasso scholen was uauwolijks to 
vcrwachten, dat zij haar Icerlingon zoudon bekwamon 
voor hot kleinambtonaars- oxamen, waarvan hot 
diploma bonoombaarheid tot Iago re betrokkingen 
(b.v. klork) in *s Lands- dienst gooft; do school sloot 
vordor aan bij do Opleidingsscholcn voor Inlandscho 
ambtonaron on do kwcokBcholen voor Inlandscho 
ondorwy- zors, maar voor hot ovorigo Hop zij vrywol 
in het zand. Hot was bovonal do noodzakolijkheid 
o) n in (lit gobrok uan uitwogon van do lo klasso 
school lo voorzien, wolko do loidondo gcdachto word 
bij do in 1914 tot stand gokomon roor^ani- Katio. 
Krachtigo maatrogolon wordon gotroffon om hot peil 
van het onderwijs vooral in hot Ncdorlandsch, 
waarmedo van hot schooljaar 1912/13 af in do laagsto 
klasso wordt bogonnon, zoodauig to vorhoogon, dat 
do school — thans Honaiidsch-Inlajidscho school 
goheoton 一 on- govoor hot nivoau der Europeesche 
lagoro school (zondor Fransch) zou boroikon en 
aanshiiton bij do inrichtingon voor M. U. L. 0., dio op 
haar 

bourt o. a. bostomd wordon tot voorboroidinga- 
instituten voor vorschillondo takken van vak- studio. 

Het Hollandsch-Inlandsch ondorwijs draagt 
noodzakclijkorwi)ze ecn uitzondoringskarakter. Aan 
algemcenhoid valt zolfs voor eon verro toe- komst 
niot to donkon, omdat, ook al waren do xniddelon 
daarvoor boschikbaar, het evenwicht der 
econoniischo verhoudingen niet bostand zou zijn 
tegon do bowegingon van het lichaam dor 
Inlandscho maatschappij, indien dat door Hollandsch 
wZAwonderwijs topzwaar werd gemaakt, 
m. a. w. indien een veol grootcr aantai in Wes- 
terscho richting opgeleide werkkrachton aan de 
maatschappij werden afgeleverd, dan doze 
vooralsnog noodig heeft en in juiste verhouding tot 
die opioiding en tot daaraan ontleonde aan- sprakon 
zou kunnen bezoldigen. Bij oprichting van scholon 
on toelating van loerlingen geldt als richtsnoor, dat 
het Hollandsch-Inlandsch onderwijs in de eerste 
plaats bestomd is voor kinderon, „wier ouders door 
hun ambt, afkomst, ge- goedheid of opleiding in do 
Inlandscho maat- schappij op den voorgrond treden." 

Reeds v66r do totstandkoming van de tegen- 
woordigo organisatio van het Hollandsch-In- landsch 
onderwys bestonden onder den naam „specialo 
scholen" eenige onderwijsinrichtingon, welko in den 
loop der jaron onder den invloed van plaatselijke 
omstandighedon in het lovcn werden geroopen ter 
voorziening in de behoefte aan Hollandsch onderwijs 
voor bopaalde groepon van Inlanders, al is een deel 
dezer scholon ook in mcer of minder boperkto mate 
toegankelijk voor kinderon. van Europeanen on 
Vreemde Oosterlingeiij/Tot dozo groop behooron 
voor- eorst do reeds in 1867 opgerichto Depoksche 
school (res. Batavia), do Ambonsche burgerschool 
on Saparoeascho school (ros. Amboina) on do 
Monadoschc, Tondanoschc, Amoerangsche, 
Langoanscho on Airniadidihsche scholen (res. Mon 
ado). In het bijzonder bestomd voor aan- zionlijko 
ondord anon dor betrokkon zolfbesturen zijn do 
sodert korton tijd in gowonoHoll. Ini. scho- Icn 
onigezettc zgn. toengkooscholon tor Oostkust van 
Sumatra (de Dolischo, Asahansche, Langkat- scho 
on Serdangscho scholen) on do school fco Sambas 
(Westorafdoeling van Borneo). Eindolijk mooton 
hior genoomd wordon de op verschillende grooto 
gamizoensplaatscn opgerichto scholon voor 
kinderen van minders Inlandscho militairen of 
gowezen militairen uit hot Oostelijk deol van don 
Archipel afkomstig on den Christolijken god sd ion 
st bolydondo. Voor dozo kinderen moes- ton 
afzonderlijko scholon opgcricht wordon, om- dat zij 
nnders feitolijk van Ondorwijs vorstoken zoudon 
zijn, wat trouwons op kleinere garizoens- plaatsen 
nog vaak het goval is. Hot op de ge- wono scholon 
voor Inlanders in do landstaal ge- govon ondorwijs 
kunnen dio kinderen meestal niot volgen, torwijl zij 
voor toolating tot de Europeoscho school in den 
rogol niet in aan- morking koinon. Do spccialo 
scholon vertegon- woordigon eigenlijk goon 
afzondorlyk typo naast do Hollandsch-Inlandsch。
scholon en zya dan ook bostemd om gcloidelyk 
gehcel naar het model dezer laatsto scholon 
hervormd to worden. Enkolo nog bestaando 
afwykingen in de inrich- ting kunnon onvormold 
blyvon. Sommige Hol- landsch-Inlandsche scholon 
hebben oen special© bestemming, zooals do 
KSsatrian school一en 
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Mangkoonegaransche school to Scerakarta en de 
Kapoetranschool te jDjokjakai'ta, die alloon 
toogankelyk zijn voor kind or en van' do familio- 
ledon en van de arabtenaren, ondorscheidonlijk van 
den Soesoehoenan van Solo, het hoofd van het 
Mangkoenegaransche Huis en den Sultan van Djokja. 

Behalvo 14 speciale scholen waren or op 1 
Januari 1918 in geheel Indie 116 Hollandsch- 
Inlandsche scholen (het aantal Inlandsche scholen dor 
Iste klasso bed roeg in 1900, 1905 cn 1910 
ropectiovelijk 27, 49 en 68). Met de oprichting van 
nieuwe scholen wordt. geregeld voortgegaan, 
naarmate daarvoor Europecsche Icerkrachten 
beschikbaar komen. 

Aan de Holla nd sch - In la n d sc he en speciale 
-scholen zijn bibliotheken verbonden, we Ike be- 
etemd zijn om Ncderlandsch lezende Inlanders van 
goedo leciuur te voorzien. De algemeene leiding 
berust bij do te Batavia zetclende Coni- missie voor 
do Volkslectuur, die beoordeclt we Ike werken voor 
opneming in deze boekerijen in aanmerking konien. 

Aan do Hollandsch-Inlandsche scholon wordt 
onderwijs gegevon in ongeveer dezolfde vakkon a Is 
aan de Europeesche niet-eorsto lagere scholen (dus 
zonder Fransch) en bovendien in do lands- taal en het 
Maleisch. Het onderwijs in deze talen, waaraan in de 
7 klassen per week respectievelijk 30 en 7 van de 240 
lessen van drio kwartier be- eteed worden, maakt de 
Hollandsch-Inlandscho school voor Inlandscho 
kinderen verre verkiese- lijk bo ven de Europeesche, 
hoewel dit in do krin- gen der belanghebbenden niet 
algemeen ingozion wordt. Bij do reorganisatie van 
1914 was een punt van bijzondero zorg meoreenhoid 
on methode te brongen in het ondorwijs in het Nedor- 
landsch aan niet-Europeesche kinderen, waarbij 
vroeger volgens de meest uiteonlooponde inzichten te 
work werd gegaan. Zeor in het bijzondor goldt •dit het 
spreekonderwijs in do laagsto klasse, waar- mede in 
den regel liet hoofd dor school zich bo- last. Onge 
veer 67 a 68 % van do lessen aan de goheelo school 
wordt met het Ncderlandsch ale voertaal gegeven. 
Aan een aantal scholen is voorts voor de vrouwolijko 
leorlingon oen driejarige namiddagcursus voor nuttig
。handworken vor- bonden. 

Op plaatsen waar geen open bare Europeescho 
lagere school bestaat, kunnen ook kindoren van 
Europeanen toegelaten worden, oonzij dienten- 
gevolge aan kinderen van Inlanders wegens 
plaatsgebrek de toegang zou mocten worden 
geweigerd. De hand workcursusson kun non ook voor 
vrouwelijke leerlingen van Europeescho en 
Hollandsch-Ohineesche scholen toogankelijk wor- 
den gesteld. Ter wering van to oude leorlingcn is 
bepaald, dat tot de Iste, 2de, 3do enz. klasso alleon 
worden toegelaten leerlingen, (1L)onder- scheidenlijk 
nog geen 8, 9, 10 cnz. jaar oud zijn, terwijl eon 
leerling in dezelfde klasse niet langer dan twee jaar (in 
twee opeen volgende klassen to zamen niet meer dan 
drio jaar) aan het onderwijs mag dcelnemcn. Het 
aantal leodingen op do Hollandsch-Inlandscho en 
special© scholen bo- droeg ultimo 1917 24.822, 
waaronder 土 4900 meisjes. Het schoolgeld varieert 
naar gelang van het inkomen der ouders van / 8, / 5.50 
en / 3 布 maands resp. voor hot eersto, het rweede en 
ieder volgend kind uit een gozin, tot resp. / 1, / 0.75 en 
/ 0.50 'B maanda. 

［或/ns， 

X-. 

Bij do reorganisatie van 1914 is do loiding dor 
scholon, vroeger borustendo bij Inlandsche hoofd- 
ondorwijzers, overgegaan in handen van Euro- 
l)eoscho lecrkrachten. Het aantal ondorwijzers, met 
inbegrip van het hoofd, bedraagt 2, 3 of 4, naar 
gelang het aantal leerlingoji minder dan GO, moor 
dan CO of meer dan 100 bedraagt, torwijl voor oik 
50-tal bo ven de 100 een lccrj<racht meer wordt 
aangesteld. Zijn or volgons dozo borcko- ning 
minder onderwijzers dan klassen, dan kan het aantal 
mot 6en vermeerderd worden. Van do leorkrachten 
bestaat ten lioogsto do hclft 一 do kleinsto helft van 
een one von aantal' — uit Euro- peanen, evenwel tot 
een maximum van 3. Eon der Inlandsche 
Icerkrachten, met don titcl van Iston Inlandschen 
onderwijzer, is bclast mot het toezichi op het 
onderwijs in de landstaal en het Maleisch. Door 
bepaaldelijk daartoc aangewezon Inlandsche 
ondorwijzers wordt ook aan het on- dorwijs in het 
Ncderlandsch (niet aan het spreek- on stolondorwijs) 
deelgenomen. Terwijl voor do Europeescho 
locrkrachten de go won o bevoegd- hoidseischon 
golden, wo rd on do Inlandscho onderwijzers aan do 
Hollandsch-Inlandsche scholen gekozon uit do 
geslaagden in het eindexamcn coner 
Gouvernomonts- of daarmedo golijkgostoklo 
particulioro kweekschool. (Zie hiervoor ook § -10 on 
43). 

Hot ligt in do bedoeling do scholen, die voor do 
roorganisatio van 1914 tot de bejnoeionis der 
inspectie van het Inlandsch onderwijs behoordon, 
onder do inspectio van het Europcesch lagor 
ondorwijs te brengen. In het belang van hot 
welslagon der reorganisatie is echter als ovor- 
gangsmaatrogel een speciale inspectio onder con- 
tralo leiding (eon inspecteur met 4 adjuncton) 
ingostekl. De inspectio van het Inlandsch ondorwijs 
heeft nog bemoeienis met de scholen vuor zoo ver 
dat noodig is voor het onderwijs in de landstaal en 
het Maleisch on om op do hoogto to blijven van do 
werkzaamheid van heb ID laud sch personeol. Do 
scholon staan verder ondor too- zicht van de 
Europeesche schoolcommissics. 

§ 8. Hollandscft-Chineesche scholen. Ook 
<m<lor do Ohineesche bovolking van Ncderlandsch-
Indie heeft zich in het begin dezor couw, vooral na den 
Russisch-Japanschon oorlog en ook lator under don 
invloed der stroomingen, dio tot het ont- staan van de 
Chineescho Rej)ubliek gcloi<l liobbon, een algemeene 
oplcving geo pen baard, waarvan eon sterko tcrugslag 
op do onderwijs behoof ton van die bevolkingsgroop 
niet kon uilblijven. Do taaio onorgio cn het 
saamlioorighcidsgc vool, waar- door dit rassterko volk 
zich kenmerkt, verloochcn- den zich ook op dit gebied 
niet cn drongen do voor- mannen der Cliineescho be 
waging, vaak op instiga- tio cn met mode working van 
autoritcitcn in China, tot handelcnd optreden, nog 
voordat het Gouvcr- nement met eonigo voorzioning in 
do niouwo bo- hoeften con begin had gemaakt. Wijd 
vortakto on- der\yjjsvorecnigingcn als 
deTiongHwaHweoKoan deden ovcral, waar cenigzins 
bcJangrijko vesti- gingen van aiiincezon to vinden zijn, 
nieuwo scholon vorryzon, dio zich gewoonjijk in eon 
druk bezook verheugen, hoewel de degeiijkheid van het 
onderwijs (op welks programme vaak ED- gcJsch naast 
het Ghinccsch cen plaats innoont) veelal omgekcerd 
even redig is aan don gepro- nonccerd nationalen geest 
waarvan het is door- trokken. Do ontwikkcling van dit 
eigen initiatiof .；Vplotto intusschen nipt, dat do 
Ohineoscho maat- 
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schappij over hoi gohool mot dankbaarhoid de hand 
aannam, die hot Gouvornomont haar ton slotte 
toestak. Aan den sterkon aandrang van velo 
Ohinoesche ouders om toelating van hun kindoron tot 
do Europoescho lagoro school, kon uit don aard dor 
zaak niet in ruimoro mate toge- moet gokomon 
wordon dan ten opzichtG van Inlandscho kinderen 
goschieddo. Waar voorts aan gen omen werd dat eon 
aantal voor die toe- lating niet in aanmerking 
komonde Ohineescho kindoron toch behoefto had aan 
meor on an dor ondorwijs dan do (voor hon medo 
toegankelijke) Inlandsche scholon, ook die der le 
klasse met Ne- dorlandsch op het Icorplan, hun 
kondon vorschaf- fen — voor die scholon hebben do 
Ohineezen trouwons nooit bijzondero voorliefde 
getoond —, schoot er niet anders op oveT dan do 
oprichting van afzonderlyke scholon voor die 
kindoren. Zoo kwamen in 1908 do cerste Hollandsch-
Ohi- neesche scholcn tot stand, waarvan de inrichting 
nagonoeg goheel ovoreenkomt mot die der 
Europeesche lagere scholen. Het aantal van die 
scholcn (alle mot een voorklasse) was op ultimo 1917 
aangegrooid tot 31 met 6717 leerlingon. Daarondor 
bevonden zich 35 kinderen van Euro- pcancn on 96 
van Inlanders. De eerston hebben onboperkt. do 
laatste slechts na machtiging van den JJirccteur van 
Ondorwijs en Eoredienst, too- gang. Verdero 
uitbroiding van het aantal scholon staat op het 
programma, doch kan wegens ge- brek aan 
Europeesch onderwijzond porsoneol wedorom niet 
plaats hobbon in hot tempo, dat gevolgd zou moeten 
worden om aan de grooto vraag naar dit onderwijs op 
velo plaatsen te voldoen. 

Nadcro bijzonderhedon over dozo scholen kunnon, 
wegens haar algomeono ovorconkomst met do reeds 
behandeldo Europoescho lagere scholcn, hier 
achterwcgo blijven. Allcon verdient vcrmelding do 
belangrijko afwijking, cl at aan vorschiUcnde 
Hollandsch-Chineescho scholen in het bclang van do 
velo leerlingon, die lator hun brood in den hande] 
zullcn vordioncn, een na- middag-cursus voor hot 
Engelsch verbonden is. Op ultimo 1917 waren er 14 
van zulko cursussen, togen 5 voor hot Fransch on 7 
voor do nuttigo handworkon voor moisjos. 

II. Middelbaar en ander onderwijs, onmiddellijk 
of middellijk aansluitend bij het lager onderwijs met 
Nederlandsch als voertaal. 

§ 9. Algemeen vormend middelbaar onderwijs. 
GcJijk het Europeesch lager onderwijs is ook het 
algcmocn vormond middelbaar ondorwijs goheol 
ingcricht naar do behoofton der Europoanon, in hot 
bijzondcr van lien, die niet blijvond in Indie go- 
vestigd zijn. Dit zal voranderon bij vorwczenlij- king 
van do voorstcllon der in § 3 vcrmoldo Oommissic. 
Voor het eorst word middelbaar ondorwijs gogevon 
in 18G0, indion mon althans do talloozo vr ooger 
mislukto pogingen van. par- ticulieren, zoowol als 
van hot Gouvornement om instoJlingcn van 
verdergaand onderwijs (middol- baar on gymnasiaal) 
tot stand to brongon of in fltand to houdon, buiton 
boschouwing laat. Doch ook Jiot in gonocmd jaar to 
Weltevrcdon goopend Gymnuaium Willom III kwam 
in zijn oorspronko- Hjkon vorm — twee afdcelingen, 
66n voor voor- bcreidond hoogor (gymnasiaal) 
onderwijs, do andoro voor aJgomccn vormond 
oindonderwijs met oon voorbereidonden cursus 
(progyinnasium) —niot tov blooi. In vorband mot do 
Nedorland- 

III 

echo regelingon van het middelbaar onderwijs (1863) 
en het ondorwijs in de Indischo taal-, land-, on 
volkonkundo (1864) werd de school in 1867 
gereorganisoord: afdeoling A kroeg don vorm oener 
Hoogero Burgerschool met 5-jarigen cursus goheol 
naar Nederlandsch model, afdee- ling B werd eon 
daarbij aansluitond oploidings- instituut voor don 
Indischon administratieven dionst. Sodcrt 1913, toen 
dezo laatste afdeeling, wegens haro kostbaarheid in 
verhouding tot het gering aantal leerlingen, werd 
opgeheven, ondcr- schcidt de Bataviasche inrichting 
— die in dao jaar den naam Koning Willem III school 
ono- ving — zich niet meer van de Hoogero Burger- 
scholen te Soorabaja en Semarang, respectieve- lijk 
in 1875 en 1877 opgericht als 3^'jarige, en in 1879 
veranderd in 5-jarige scholen. In 1915 heeft ook 
Bandoeng zulk een inrichting gekregen. Voorbs 
bestaat te Batavia nog een Hoogere Burgerschool mot 
3-jarigen cursus, die vroeger deel uitmaakto van de 
Koningin Wilhelmina- school (zie § 12) on sedert 
1911 met een handels* school (zio § 22) on een 
zeevaartkundigen cursus (zio § 23) do Prins 
Hendrikschool vormt. Do opleiding aan do Hoogere 
Burgerscholen maakt tDelating tot verschillende 
andere studie-inrich- tingon mogelijk en opent 
uitzichu op tai van betrekkingen. Hot einddiploma 
der 3-jarige- H. B. S. geeft, evonals het bewijs van 
bevorde- ring tot do 4do klasse der 5-jarige, bijv. 
aanspraak op toclating tot de handelsschool, den 
zeevaartkundigen cursus, de middelbare 
landbouwschool, de Indische veoartsenijsehool, den 
normaalcursus tot opleiding voor commies der 2de 
klasse bij don Post- en Telegraaf dienst, de 
Cadettenschool to Alkmaar enz. Betero condities zijn 
natuurlijk verbonden aan het einddiploma der 5-
jarige H. B. S. ,dat ovorigens geheel gelijk gesteld is 
met hot in Nederland verworvene. Met dat diploma 
kan men dorhalvo o. m. toegelaten wordon tot do 
Technischo Hoogeschool te Delft, do Land bouw-
Hoogeschool te Wagon in gen, de Han- dels-
Hoogeschool to Rotterdam on do studie in de 
medieijnen. Andere instellingen van voor- bereidend 
hooger, bepaaldelijk gymnasiaal, on- dorwijs zijn, na 
do opheffing van do daarvoor bostemde afdceling van 
het Gymnasium Willem III in 1867, niot weer 
verrozen. Een door Minister Keuchonius in 1889 
ondernomen poging tot stichting van een gymnasium 
te Batavia leed schipbrcuk in de Tweedo Kamor. 

Do vakkon dor H. B .S. mot 5-jarigen cursus zyn 
dezelfde als dio, genocmd in art 17 der Wet op hot 
middelbaar onderwijs (Xed. St b. 1863 no. 50). Art. 
16 dior wot is evenwel niet geheel nago- volgd bij de 
omschrijving van de leorstof der 3-jarigo H. B. S. 

Tot de scholon hobbon, zondor ondorschoid van 
landaard of sokso, alien toegang, die aan een toe- 
latingsoxamon hebbon voidaan. Voor oen groot doel 
der adspiranten voor do oorsto klasse is dat examon 
slochts gedeoltelijk “extern”. Leerlingon van lagere 
scholen, particuliere zoowel als open- baro, omtront 
wie door het schoolhoofd schrifto- lijk vcrklaard 
wordt, dat zij naar aanlog en ont- wikkeling in staat 
zijn middelbaar ondorwija te volgen, kunnon n.l. 
volstaan mot cen (uniform) schriftolijk oxamon in 
Nederlandsch, rokenen en Franach, tot hot afloggon 
waarvan op alle go- wostolijko en afdcelingsplaatson, 
waar open bare Europoescho lagero scholon 
govestigd zijn, go- 
7 
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legenhoid gegevon kan word on. Dezo regeling is 
getroffen in het belang van hen, die ver van do 
plaats van vestiging eoner H. B. S. wonen en 
anders genoodzaakt zoudon zijn hun kinderen 
alleon roeds voor hot toelatingsexamcn een ]ango 
en kostbaro re is te laten maken. Zij hceft boven- 
dien het voordeel dat do bcslissing niet uitslui- 
tend borust bij examinatoren, die de lagore school 
niet uit dagelijkscho ervaring kenncn, terwijl ook 
andore bezwaron tegen enkel externe examens 
(aanmoediging van examendressuur, 
aankweeking van ingepompte kennis cnz.) daar- 
door worden getcmperd. Voor toelating tot do 
twcedo en volgcnde klassen geldt geen examen- 
cisch in geval van overgang van een and ere H. B. 
S., ook van eon in Nederland, waar omge- keerd 
de Indische bewijzcn van overgang het- zelfdo 
effect hebben. Tot de 4de klasso der 5- jarige H. 
B. S.» hebbon ook abiturienten der 3-jarigo 
toegang, mits in het bezit van een ver- klaring van 
don directeur dezer school, dat zij voor het 
onderwijs in genoemde klasso.geschikt zijn. Het 
aantal leorlingen der H. B.-scholen is irr den loop 
der jaren tamelijk gestadig toegeno- men, althans 
tot 1910, waarna bij de scholen met 5-jarigen 
cursus tijdelijk een daling in trad, die wellicht voor 
een deel verband hield met den meer- deren bloei 
der inrichtingen voor M. U. L. 0. Na de oprichting 
van de H. B. S. te Bandoeng gi g het aantal 
leerlingen weer met groote sprongen vooruit. 
Bezochten in 1905, 1910 en 1915 achter- 
eenv:lgens 699, J 029 en 999 leerl ngen de hoo- 
gere burgerscholon, in 1917 was dat aanual r(eds 
gestegen t: t 1567. Daarondor warei 437 meisjes. 
Het aantal Inlandsche on Chineesche leerlingen 
steog van ult. 1905 tot ult. 1917 van resp. 36 en 15 
tot resp. 78 (waaronder 4 meisjes) en 145 
(waaronder 8 meisjes). Het aantal leerlingen der 3-
jarige H. B. S. to Batavia steeg van ult. 1905 tot 
ult. 1917 vrij regel ma tig van 109 tot 220 
(waaronder 57 meisjes). Voor cen deel is dezo 
stijging het gevolg van toenoming van het aantal 
Inlandsche en Chineesche leerlingen, nl. resp. van 
1 en 2 op ult, 1905 tot 10 en 36 op ult. 1915. 

Het schoolgeld bedraagt voor de Hoogere 
Burgerscholen met 5-jarigen cursus / 120's jaars in de 
laagste drie, en / 180 's jaars in do hoogste twee 
klassen, en voor de 3-jarige H. B. S. nanr gelang van 
de gegoedheid der ouders / 10 tot / 5 voor het eerste 
kind en / 7 tot / 2.50 voor elk volgend kind uit 
eenzelfde gezin. Onder bepaalde voorwaarden 
genieten kinderen van onvermo- genden kosteloos 
onderwys en gratis-verstrek- king van leermiddelen. 
Op ulto, 1917 bedroeg het aantal van die leerlingen op 
de 5-jarigo en 3-jarigo scholen 3.6 % (w.o. 6 
Inlanders). 

Voor het onderwijzend personeel dor Hoogere 
Burgerscholen, 3-jarige zoowel als 5-jarige, gel- den 
dezelfde bevoegdheidseischen als in Nederland. Bij 
tijdelyke ontsientenis van bevoegden kan ook ander 
geschikt person eel aangesteld worden, doch alleen op 
tijdelijken voet. Van de 94 leeraren, op ulto. 1915 bij 
de 5-jarige Hoogero Burgerscholen werkzaam, waren 
37 voiledig ge- diplomeerd voor mid del baa r 
onderwijs en bezaten 20 universitairo bevoegdheid. 
Onvolledig be- voegd voor middolbaar onderwijs en 
gcdiplo- meerd volgens do wet op het lagor onderwijs 
waren 23 leer&rcn, terwijl do overblijvenden 
ingenieurs, officieren, enz. waren. Bij de 3-jarige 

H. B. S. waren op gonoeind tijdstip 20 Iccraron in 
dienst, dio alien universitairo of middolbaar- 
ondorwijs bevoegdheid hadden. 

Do Hoogero Burgerscholen staan (mot do 
teclmischo scholon) sedert 1910 onder toczicht van 
een inspecteur voor het middolbaar onder- wijs, 
terwijl voorts voor iedero school een Com- missio 
van Toezicht is ingosteld. 

§ 10. Voortgezet en mtgebreid lager onderwijs 
(M. U. L. O.) Het openbaar M. U. L. O. dagtee- kent 
in Indie van 1903, toon a an 2 Europecscho eerste 
lagere scholen (dus scholen met Fransch) 2-jarige 
cursussen voor dat onderwijs werden ver- bonden. In 
1910 we rd het leerplan met oen derdo leerjaar 
uitgebreid en ecn uniform eindexamen voor deze 
cursussen ingcsteld. Dezo instellingen werden in het 
leven geroepon ten bchoeve van jon- gelicden, die 
niet in aanmerking komcn of willen komen voor 
middolbaar onderwijs, zooals dat op de Hoogere 
Burgerscholen gegeven wordt, of vcor technisch en 
vakonderwijs, doch niettemin hun maatschappelijke 
bruikbaarheid wenschcn to verhoogen door 
vermcerdering en uitbroid ing van de op do lagero 
school opgedane kennis. Waar de ervaring geleerd 
had, dat de H. B. S., welker onderwijsmethodo 一 
vooral door de scherpe scheiding der vakken — aan 
do leerlingen tamelijk hoogo eischcn van 
zelfstandigheid stelt, voor een groot deel hunner niet 
de mecst geschik- te inrichting voor verdergaand 
onderwijs was, werden voor zulko leerlingen groote 
verwach- tingen gekoesterd van het M. U. L. O., dat 
in zooveel nauwer verband 8taat met het lager on- 
derwijs en dat, even a Is dit laatsto, gegeven wordt 
door klasso-onderwijzqrs, cen methode, waarbij de 
onderlingo samonhang van verschillon- de vakken 
boter tot zijn recht kan komen en mccr eonhoid in do 
leiding der leerlingen mogelijk is, dan wanneer het 
onderwijs in handen van vak- docenten is. Overigens 
komt het M. U. L. O. in veol ovi^reen met het 
onderwijs der 3-jarigo H. B. 8. Bij beiden staat 
algemeeno vqrming op den voorgrond en het 
program ma van hot eerste, waarop ook de moderno 
talon niet ontbroken, wijkt maar weinig af van het 
lecrplan der 3-jarigo H. B. S. Voor do ontwikkeling 
van het Indischo M. U. L. O. is van zeer groot 
gcwicht, dat bij do inrichting daarvan geen rekening 
behoeft go- houden to worden mol do belangon, die 
voor het Europeesch lager en middolbaar onderwijs 
geleid hebben tot bijna slaafscho navolging van do 
mocderlandscho modeller. Hiorisdus eon insti- tuut, 
dat met zuivor Indischo behoeften on mot do 
belangen van leerlingen uit verschillcnde bc- 
volkingsgroepen rekening kan houden. Bij do 
oorspronkelijke organisatie van het M. U. L. O. heeft 
deze gunstige factor even we 1 weinig of geen 
invloed uitgeoefond. Wei stonden de cursussen van 
den aanvang af voor leerlingen van allo landaardon 
open, maar door hun samenhang met de voor niot-
Europeanen slechts in zeer be- perkte mate 
toegankelijko Europeesche lagore school, waren zij 
voor dezon mooilijk bereikbaar, terwijl ook het 
onderwijs eenvoudig voorlbouwdo op het naar 
Europecscho behooften ingericht lager onderwijs. 
Zelfs kon do normals. M. U. L. O.- leergang, oindat 
daarbij kennis van de be gin scion der Fran sc he taal 
verondorsteld word, niot eons door ex-leerlingen van 
allo Europecscho lagero scholen gevolgd wordon. 
Eon poging om daarin to voorzien door Franscho 
namiddagcursuBSon 
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ten behoove van abiturienton van scholon, waar dio 
taal niot ondorwezen' wordt, had maar matig succes, 
daar het vrijwel ondoonlijk block op die wijzo het 
ontbrekende in do kennis van dio lecrlingen a an te 
vullen. Dio cursusssen zijn thans opgoheven. Eon 
ingrijpendo voran- dering onderging hot M. U. L. O.-
instituut in 1914, ingrijpend vooral hierom, omdat do 
grondslagon gelegd werden voor verdergaand 
Wesborsch onderwijs van specifiek Indisch karak- 
ter. Docl en beteekonis van die reorganisatio 
kwamen reeds met eon enkel woord ter sprake, toen 
do omzotting der Inlandsche Iste klasso scholen in 
Hollandsch-Inlandsche scholen be- handcld word (§ 
7). Zij beoogde 一 in een enkel woord gezegd 一 eon 
aansluiting tot stand to brengen tusschen het lager 
onderwijs met Neder- landsch als voercaal en het M. 
U. L. 0., en via dit laatste met het vakonderwijs aan 
de hoogere vakscholen, zoodat de nieuwe M. U. L. 
O.-school gcdeeltclijk in de plaats zou kunnen komen 
van de aan do vaksc aolen verbondon 
voorbereidondo afdeelingen. Om de aansluiting bij 
de Hollandsch- Inlandsche scholen al dadelyk in de 
overgangs- poriode, waarin zij thans nog verkeeren, 
mogelijk te maken, werd aan de 3 M. U. L. O.-
klassen een (naar gelang van omstandigheden 1- of 
2-jarige) voorklasso verbonden. De voornaamste 
veran- dering, welke het M. U. L. 0.-leerplan zelf 
onder- ging, bestond in de facultatiefstelling van hot 
Fransch — een taal van weinig practische bo- 
teekenis voor de Indischo maatschappij 一 tor- wijl 
do daardoor vrijkomende uren aan het onderwijs in 
het Nederlandsch ten goede kwamen. Voorts werden, 
met het oog op de aansluiting bij sommigo 
vakscholon, maatregelen gotroffen om hot onderwijs 
in Natuurkennia te kunnen uitbreiden en daaraan do 
begin scion der Schei- kundo too to voogen. Een 
andero belangrijko verandering betrof de organisatio. 
Do cursussen werden losgemaakt van do 
Europoesche lagero echolen, waaraan zij vroeger 
verbonden waren, on in zelfstandigo instcllingon (M. 
U. L. 0.- scholcn) veranderd. Het eigen karakter van 
het insiituut — het punt waarin do drie lijnen van 
lager onderwijs op den grondslag der Neder- 
landscho taal samenkomen — word daardoor to vens 
tot zuivero uitdrukking gobracht. 

Do lonigheid van het M. U. L. 0., wanneor 
aanpassing aan locale toesbandon gewenscht is, 
kwam duidelijk aan het licht bij de rcorgani- salie van 
do to Tondano (Monado) gevestigdo „School tot 
opioiding van zonen van hoofdon en andero 
aanzienlijko Inlanders*, („Tondano- scho 
Hoofdenschooln), waarbij dezo school, dio niot nicer 
kon bcantwoordon aan de verschillondo om 
voorzioning vragendo onderwijsbohoofton van con 
deol der Minahassascho bovolking, word omgezot in 
eon „Tondano.3che M. U. L. 0. school" met eon 
cenigszins van hot gewono afwijkend lecrplan. 

Word COE dusvor voornamelijk do beteckenis van 
hot M. U. L. 0. voor verdoro studio bo- sprokun, ook 
op zichzolf bezit hot einddiploma der M. U. L. O.-
scholon niot onbelangrijko waar- do, daar het ton 
opzichto van do plaatsing on bovorcloring in Lands 
dionst gelijkgosteld is met het bowijs van overgang 
naar do 4。klasso eenor H. B. 8. met 5-jarigon cursus 
on met hot einddiploma der 3-jarigo H. B. S. Zoowol 
in par- tic ulioro botrekkingen als in Lands dienst 
(o.a. 

Posterijon, Staatsspoorwcgen, In- en Uiovoer- 
rechton) hebben verschoidcno abiturienien der M. U. 
L. O.-scholon eon goede positio. 

V66r do reorganisatio van 1914 was het aanta M. 
U. L. O.-cursussen tot 10 gestegen. Eind【 1917 
waron cr 14 M. U. L. O.-scholcn, waarvan 4 in do 
Buitonbezittingen, n.l. to Padang, Medan, Makassar 
en Tondano. De 10 scholen op Java zijn gevestigd te 
Batavia, Buitenzorg, Bandoeng, Semarang, 
Djokjakarta^ Sdefakarta, Ma- dioen, Soorabaja, 
Malang en MagSlang. 

Het M. U. L. 0.-program omvat do volgen- de 
vakkon: Nederlandsch, Fransch, Engelscb, Duitsch, 
Rekenen en Wiskunde, Natuurkennia (Plant-, Dier- 
on Natuurkunde), Geschiedenis, Aardrijkskunde en 
Teekonen. Dat het Fransch facultatiof is, bleok 
hiorboven reeds. Het leerplan dor Tondanosche M. U. 
L. O.-school wijkt van hot gewone af, doordat er - 
geen Fransch. gedocoerd wordt en heb onderwijs in 
Duitsch en Engelsch facultatief is, ierwijl Maleisch 
als facultatief vak aan het programma is toege- voegd. 

Eea wijziging van het leerplan der M.U.L. 0. 
sokolon overeenkomsLig do voorstollen der in § 3 
bedoeldo commissie, ten ein do deze scholen geschikt 
to makon voor onderbouw van de al- gemeeno 
middelbare school, staat voor de deur, Fransch en 
Duitsch zullen dan vervallen als verplichte vakken, 
terwiji Maleisch en Javaansch of eenigo and ere 
inheemsche taal ah facultatief vak daarvoor in do 
plaats komeh.r~;'T'*r - 

Voor toelating tot do scholon wordt geen 
onderschcid van landaard of sekse gemaakt. Zij, die 
van een openbare Hollandsch-Inlandsche, 
Europcesch lagere dan wel Hollandsch-Chineesche 
school afkomstig zijn, moeten om tot de voor- klasse, 
respectievolijk eerste klasso toegelaten te v ordon, het 
bewijs ovorleggen dat zij de lagero school met vrucht 
doorloopen hebben en door het hoofd dor school 
geschikt worden geacht om voort- gezet onderwijs to 
ontvangon. Andere adspiranten voor do eersto klasse 
moeten (bohoudens hot geval van ovorgang uit do 
voorldasse) aan con toelatingsexamen voldoen, 
evenals zij, die toelating tot een hoogoro klasso 
verlangen. Hcb M. U. L. 0. maakto in het begin 
betrokkelijk weinig opgang, althans onder do 
xuannelijko jeugd. Ook daarna bleof het percentage 
vrouwe- lijke loorlingen vrij langon tijd opmerkelijk 
grootj 

Het aantal loerlingen bedroeg ult. 1917 1615( w.o. 
626 meisjes, 548 Inlanders en 125 Chineezen, 

Aan leerlingon van zecr goeden aanlog, wier 
verzorgera niot of bozwaarlijk in do koston van hun 
huisvosting en voeding kunnon voorzien, kunnon 
bourzen worden toegekond, waarvan hot bedrag 
varieort van f 10 tot /30 's maands. Alleen aan do 
Tondanosche M. U. L. O.-school i» eon intornaat 
verbondon. Hot bedrag van hot schoolgeld varieort 
naar mate van do in ko ms ton der vorzorgors en het 
aantal kindoren uit een- zclfdo gezin van f 0.25 tot / 
10 's maands. On- vermogendon kunnen gratis 
roegolaten worden. 

Do Iccrkraclitcn van de M. U. L. O.-scholon moot 
on in het bozit zijn van do hoofdakto. De 
samonstolling van hot personcel wordt vorder in dior 
voego gcregeld, dat do loorkrachten aa- mcn in hot 
bezit zijn van de bevoegdheden 一 zoo mogelijk 
middclbaro — tot het go vow van onderwijs is do 
bovengenoomde vakken, voor zoover daarvoor 
afzondorlijko akton zijn in go- 
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Eteld. Het personeol is naar vorhouding talrijkor dan 
bij de Europeesche lagore scholen, omdat in het 
bolang van een grootoro intensiteit van het onderwijs 
voorgesclirevon is dat wanneer het aantal leerlingen 
in een klasse moer dan 25, 50, 75 enz., bedraagt, de 
klasse gesplitst wordt in 2, 3, 4 enz. afdeelingen, 
torwijl het aantal leerkrachton, met in be grip van het 
hoofd, gelijk is aan het aantal ongesplitsto klassen en 
klassen- afdoelingen. Op ult. 1917 waron aan de 14 
toen bcstaando M. U. L. O.-scholen 82 onderwijzera 
on 10 onderwij zeresson werkzaam. 

De M. U. L. O.-cursussen stonden natuurlijk 
onder hetzelfdo toozicht als de Europeesche Jagere 
scholen, waaraan zij vorbonden waren. Ook do 
zolfstaudige M. U. L. O.-scholen ressor- teerden 
aanvankelijk onder do inspectie van het Europeesch 
lager onderwijs. Toen cchter het proces van 
aanpassing van do scholen aan haar veranderde 
bostemniing eonigen tijd gaando was, trad de 
noodzakelijkheid naar voren om in do leiding van dat, 
proces en in do oplossing van daarbij opkomende 
moeilijkheden meer eenheid van boginsel te brongon, 
dan mogelijk was zoolang do 12 M. U. L. O.-scholon 
onder het too- zicht waren van 5 inspocieurs, die 
bovendien slechts een betrekkelijk klein deol van hun 
tijd en aandacht aan die scholen konden wijden. 
Daarom werd in 1915 besloten tot indienststol- ling 
van een afzonderlijken inspectcur voor het M. U. L. 
0., aan wien onlangs een adjunct werd toe- gevoegd. 
Tot zijn bemoeienis behooren ook do voor- loopig 
nog gehandhaafde voorboreidendo afdee- lingen der 
vakscholen. Voider staan do M. U. L. O.-scholen 
onder het plaatsolijk toezicht der Europeesche 
schoolcommissies (zio § 6). 

/ III. Teehniseh en Vakonderwijs. 
§ 11. Terwijldo hiervoron onder II behandeldein- 

Btellingen bestemd zijn verdergaand onderwijs van z ■■- 
algcmeene strekking te gevon en ten deele—- in do 
toekomst, naar men mag vorwachten in meerdere mate dan 
thans—ook voor to boreiden voor voort- ~ gezette studio in 
Nederland, hebben do nu aan do beurt zijndo 
onderwijsinrichtingen met elkaar ge- mecn, dat zij een op 
een beperkt doel gorichte en gcheel in Indie te voltooion 
opleiding verschaffen. Gedeeltelijk sluiten die inrichtingen 
rcchtstreeks aan bij de lagere scholen op Nedorlandschen 
grondslag, gedeeltelijk doen zij aan de vakstudie nog 
voorbereidend onderwijs (mcestal 3-jarig) voorafgaan. De 
laatstbedocldo hebben min of meer het karakter van 
middelbare vakscholen. De opleiding van onderwij zors, 
hoowel ook tot het vakonderwijs te rekenen, wordt in con af- 
zonderlijke afd eelin g (VI) be hand eld. 

A. Teehniseh e n vakondorwijs, rechtstreeks 
aansluitend b ij hot g e w o o n lager onderwijs. 

§ 12. Technische scholen. Dezo scholon gevon in 
een leorgang van 4 jaron opleiding tot bouw- kundige 
(ook waterbouwkundige) en werktuig- kundige, 
terwijl aan de school te Batavia bovendien een 
leergang voor mijnbouwkundigen ver- bonden is. De 
Koningin Wilhclminaschool te Batavia is de oudste. 
Zij word opgericht in 1906 en bestond toen uit twee 
afdeelingen: eon 3- jarigo H. B. S. met daarbij 
aansluitondo cur- 6US3OH voor handci en zeevaart 
(A) on een 3- Jarigen technischen cursus (B), In 1911 
werd de inrichting, die sterk in omvang was toege- 

nomon, gcsplitst in tweo zolfstandigo, ondor 
afzondorlijko loiding staando scholen. Do vroo- 
gero afdeoling Akrecgdon naam: „Prins 
Hondrik- Bchool” waarvan do 3-jarigo H. B. S. 
in § 9 behan- deld werd, torwijl do technische 
school do oor- spronkolijke bonaming behield. 
Het volgcndo jaar bracht de uitbroiding dezer 
school met oen vierdo leerjaar. De Koningin 
Emmaschool tc Soorabaja werd in 1912 
opgericht ter ver ranging van de al- daar sinds 
1879 bestaande Burgeravondechool, eveneens 
con inrichting tot opleiding van bouw- 
kundigon en machinisten (speciaal ook 
suikerma- chiniston), waarmedo ovonwel nict 
dio resuJtaton te bereikcu waren, welke een 
dagschool lean op- levoren. In 1917 is eon 
derde technische school te Djokjakarta 
opgericht, die voorloopig alleen voor de 
opleiding van bouwkundigen is boslomd. 

Hoewel het leerplan der technische scholen niet 
uitsluiteud op vakopleiding gericht is, doch ook 
vakkon van algemeen vormendo strekking bevat, 
laten toch de omvang van het onderwijs in dio vakken 
on in verband daarmede de aard van het teehniseh 
onderwijs niet toe dit laatsve ala “middelbaar" aan to 
morkon in don zin zooals het in Europa opgevat 
wordi. Do stichting van cen of meer middelbaar-
technischo scholen heeft in den laatsten tijd eon punt 
van overweging uitgemaakt. Reeds eenige jaren gele- 
den worden van particuliero zijde, ondor aan- bieding 
van een som gelds voor de kosten van bouw en 
inrichting, pogingen a an ge wend om de Regeering 
to bewegen tot oprichting van een Technische 
Hoogeschool. Kon op dit laatsto denkboold niet 
worden ingegaan omdat do tijd daarvoor nog niet rijp 
geacht word, ook van de oprichting van e6n of moor 
middclbaar-tech- nischo scholon werd voorshands 
afgozion, daar do behoefto aan dergolijke 
onderwijsinrichtingen zich Diet in voldoende mate 
deed govoelon. Do overweging van het plan bracht 
editor do wonschelijkhoid aan het licht om aan do 
Koningin Wilhclminaschool eon hoogoren techni- 
sclion cursus te verbinden, waar reeds in do prak- tijk 
werkzamo bouwkundigen on waterbouwkundigen 
cen verdore opleiding tot architect kunnen ontvangen 
De instelling van dicn curaua moest voorloopig 
wegens gebrek aan personeel uit- gesteld worden. 
Intusschen is hot plan tot stichting van een inrichting 
van hoogor teehniseh onderwijs onlanga wedor door 
het particulior initiatief opgevat. Bij golegenhcid van 
hot bo- zoek van do doputatio van het comit6 „Indie 
Weerbaar,5 aan Nederland in het voorjaar 1917 is aan 
dit plan, waarvoor door bclan gho b bend on bij 
handel, landbouw en industrio in korvon tijd cen bod 
rag van on ge voor 3 millioen guidon bijeen gobracht 
was, openbaarhoid gegeven, waar- na zich eon 
vereoniging heeft govormd onder don naain 
„Koninklijk instituut voor hoogor tech- nisch 
onderwijs i i N.-.I", welke voordo uitvooring van hot 
denkbeeld zal zorgdragen. Het vraagstuk is onlangs 
in zijn vollcn omvang opnieuw door do Indischo 
Kegccring in studie genomen en ter on- dorzoek 
opgedragen aan cen Commissio van des- kundigen. 

D。inrichting van het onderwijs aan de technische 
echoJen berust voor een groot deel op overleg met hot 
Dcparleniont der Burgorlijko Open bare Worken en 
dat van Gouvernements- bedrijvon, beiden grooto 
afnemers van do aan die scholen opgcleide tcchnici. 
De voouitzichten, 
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dio hun bij dio dionsttakkon on bij grooto particu- 
lierc lichamcn (zooals do Koninklijko Pftkotvaart M
日)gebodon worden, zijn van dion aard, dat do 
scbolon grootcn aftrek vinden, vooral ook bij do niet-
Europecscho be volkin gsgroopon. 

Hot ondcrwijs is theorebisch en practisch. Voor 
het practisch ondcrwijs in hout- en motaal- 
bowerking zijn vak-onderwijzers aan do scholen 
verbonden. Het theoretisch ondorwijs omvat behalvo 
talon (geen Fran sell) in hoofdzaak tech- nischo 
vakken on kennis van vcrbandlchr en eorsto hulp bij 
ongelukkon. 

Tot do scholen wordon, zonder ondorscheid van 
landaard, alleon mannelijke leerlingen toe- gelaten. 
Do toelatingsexamens zijn in denzelfden geest 
geregeld als voor de Hoogcro Burgerscho- len. 
Abiturienton van open bare en particuliero 
Europccscho lagore scholen, o mt rent wie door het 
schoolhoofd verklaard wordt, dat zij naar aanleg on 
ontwikkeling in staat zijn de lessen aan ecn 
technischo school te volgcn, kunnen volstaan met ecn 
schriftelijk examen, hetwelk de bcginselen dor 
Nederlandsche taal, hot reke- nen cn do eerstc 
ocfeningon van het handteeke- nen omvat. Het aantal 
leerlingen der school te Batavia is in het tionjarig 
tijdvak 1905一1914 meer dan verdubbeld. en 
bedroeg bij hec einde van 1915 448, In datzelfdo 
tijdvak stcog het aantal Inlandscho en Chineescho 
leerlingen rcsp. van 5 tot 106 (waaronder 96 
bouwkundigen) en van 4 tot 26 (waarondor 20 
werktuigkundigon). Eind 1917 werden de 3 
technische scholen be- zocht door 986 Iccrlin gen, 
waarvan 60.7 % bouwkundigen en 1.1 % (11) mijn 
bouwkundigen. Daar- onder waren 255 Inlanders en 
71 Chincezen. Naar gelan g van de gegoedheid der 
verzorgers on het aantal kinderen uit eenzcJfde gezin 
vari- cert het schoolgold van / 10 Lot / 2.50's maands. 
In dezelfdo gevallcn en onder golijke voorwaar- den 
als bij de Hoogere Burgerscholen kunnen leerlingen 
kostcloos toegolaton wordon.Voorts zijn voor gratis-
Ieorlingen, wior ouders buiten de plaatson van 
vestiging dor scholen wonen, beur- zon van / 40 's 
maands boschikbaar. Ook door particuliero 
instollingen, zooals b. v. do Billiton- Maabschappij, 
worden jaarlijks eonigo leerlingen in het genot van 
bcurzon gcsteld. 

Ondcr do 61 lecrkrachten, dio eind 1915 aan de be 
ide scholen wcrkzaam waren, bovondon zich 12 
ijigeniours, 24 bezittors van een akto voor 
middelbaar- on 3 van ecn voor lager ondorwijs, 
zoomedo 3 gewozen officicrcn, torwijl de overigen 
bolast waren met het practisch ondorricht, waar- voor 
geen wettclijko bevoogdheid vercischt is. 

Het algomccno toczicht wordt uitgeoefend door 
den inspocteur van het Middelbaar Ondorwijs, 
tcrwijl voorts voor icdoro school een com- missio 
van toczicht is ingcsteld, waarin o. m. 
hoofdingcnicurs zitting hebben. 

§ 13. A mbachisleerganci te Batavia. Do op- 
richting van dozen leergang in 1903, in de plaata 
gekomon van de in 188G op inibiatief van de logo 
,,Do sLor in Jict Ooston** in het levon ge- roopen 
ambachtaschool, bchoordo tot do mnat- rcgclci), 
door do Rogeering genomon ter bestrij- ding van het 
pauperisme ondcr de Europcancn. On bo mid de Ido 
jongcliedcn kunnen aan dezo instcJling — do ecnige, 
dio tot voor kort voor niet-Europeanon in het gehcel 
niot toegankolijk was — opgclcid worden tot goedo 
ambachtslio- den* Do cursus bestaat uit twee 3-jarigc 
afdee- 

lingon, con voor mctaal- on cen voor houtbe- werking. 
Voor toclating ia geon voreischto vollo- dig lagor 
ondorwijs to hebben genoten ； voldoonde is het dat 
do candidaat het ondcrwijs van de 5o klasso eoncr 
Europecsche lagere, Holl. Chi- ncoscho of Holl. Ini. 
school met vrucht gcvolgd hceft, mita din op het 
tijdstip der aanmolding niefc langer golodon is dan 4 
maandon. Aan onver- mogende leerlingen kunnen 
studiebeurzen van /40 ,s maands wordon vcrleend. 
Eind 1917 bedroeg het aantal leerlingen 108, en waron 
aan don cursus behalvo het hoofd 7 lecrkrachtcn 
wcrkzaam. Hot algomeen toezicht berust bij den 
Inspccteur van hot middelbaar ondcrwijs, terwijl 
voorts ecn Com- missio van Toczicht is ingosteld. 

§ 14. De CuUuurschool. In haar tegenwoordigen 
vorm bestaat dezo te Soekabocmi gelegen in rich- 
ting, die opleiding geeft voor do lagcro be trekkingen 
bij don bosch- en land bouw, sedert 1912. In 1914 
werd zij van Buiten zorg o verge bracht naar het 
hooger gelegen Soekaboemi. De op- richting van do 
school ging gepaard met opheffing van do sinds 1903 
to Buitenzorg be- staando opleidingscursusson voor 
fcuin- en land- bouw, die in het leven waren goroepen 
met het docl om ter bestrijding van het pauperisme 
min- vermogende Europeanen in de gclegenheid te 
stellen zich te bekwamen voor den kleinon land- en 
tuinbouw. De cursussen waron dan ook hoofd- 
zakclijk op practischo vorming gcricht. Zij beaut 
woordden echter niet aan het doel. Een reorganisatie 
in 1907, waarbij do cursussen warden 
samengesmolten cn do school tevens dienst- baar 
werd gemaakt aan de opleiding van personeel voor het 
boschwezen, bracht eenige f er- betering. Do groote 
bohoofte aan bedoeld per- aoneel en do stijgendo 
vraag naar employes voor landelyko ondernemingen 
maakten in 1912 een algehoclo reorganisatio noodig, 
welke voor- namelijk crop gericht was do capaciteit 
der school te vergrooten, doch ook cen verandering 
van het leerplan meobracht. De opleiding aan do 
Cultuurschool is 3-jarig en beantwoordt zoovccl 
mogclijk aan do eischcn der practijk van den bosch- 
en landbouw op Java. Het derde studiejaar is in twee 
afdeelingon, een bosch- bouwkundige en eon 
landbouwkundige, ge- splitst. Aan do inrichting is een 
groot complex (25 H.A.) van grondon verbonden voor 
het practisch ondcrwijs. Voor toclating komen, zonder 
onderscheid van landaard, in aanmerking jongelicdcn, 
dio cen Europecsche lagero school met vrucht gohccl 
hebben doorloopen of langs anderon weg een gelijko 
mato van kennis en ontwikkeling hebben verworvon. 
Voor abitu- rienten van do Hollandsch-Inlandsche 
scholen is ecn voorberoidendo afdecling aan de school 
verbonden, waar zij geschikt gemaakt wordon om het 
ondcrwijs in do boschbouwkundige afdeoling te 
kunnen volgen. Het schoolgold be- draagt naar gelang 
van gegoedheid der verzorgers / 2.50 tot / 5 voor hot 
cerste, en / 1.50 tot / 3.50 voor elk volgond kind uit 
cenzolfdo gezin. Zoo noodig geschiedt de toclating 
koste- loos, torwijl voor gratis-leerlingon, wier 
verzor- gors elders woonachtig zijn, en voor hen, dio 
zich vorbinden tat indiens此reding bij het Bosch- 
wezen, beurzen van / 25 ,s maands bcschikbaar zijn. 
Bij het begin van den cursus 1914/15 bedroeg hot 
aantal leerlingen 141 en waren bo- halvo hot hoofd 7 
ondorwijzers aan de school 
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werkza&m. De onvorwacht groote toeloop van 
leerlingen, wier aantal thans reeds ver oyer de 200 
bedraagt, deed besluiten om in 1919 ecn tweedo 
dergelijke school te Malang te opcncn. Bij voldoende 
deelneming zal daaraan een vierdo leer- jaar 
verbonden worden, in het bijzonder bestemd voor hen, 
die zich wonschen to bekwamen voor leider van 
kleine landbo uwbed rij ven. 

De cultuurschool ressorteert onder het Depar-
tement van Landbouw, Nijvcrheid en Handel, terwijl 
het toezicht berust bij een commissi。, waarvan de 
chef van den dienst van het Bosch- wezen ambtshalve 
lid is, terwijl van de overigo leden drie benoemd 
worden uif een gemecn- schappeJijke voordracht van 
do besturon van het Ncdorlandsch-Indisch 
landbouwsyndicaat en het algemeen syndicaat van 
suikerfabrikanton. 

B. Vakonderwijs, niet reoht- et reeks aansluitend 
bij het g e- w o o n lager onderwijs. 

§ 15. Het middclb&ar vakonderwijs 一 met welko 
uitdrukking het algemeen karakter van de thans te 
behandelon soorten van opleiding het best aangeduid 
schijnt — behoort mede tot die deelen van het 
onderwijsstelsel, die sedert het begin dezer eeuw en 
vooral in do laatsto jaren. een, in vergelijking mot 
vroegere periodes, belangrijko, uitbreiding en 
verbetering hebben ondergaan.^' Het is nog niet langer 
dan 15 jaren geleden, dat op dit gebied — do kweek- 
scholen voor Inlandsche onderwijzers buiten 
beschouwing gelaton — niets anders bestond dan 
eenigo opleidingsscholen voor Inlandscho amb- 
Venaren en de „Dokter-djawa school". In ge- noemd 
tijdvak verdubbelde het aantal ovenge- noemde 
opleidingsscholen, die bovendien aan- merkelijk 
verbeterd werden, on kwamen do cur- sussen voor 
hand el en scheepvaart, de opleidings- Bchool voor 
Inlandsche rechtskundigen, een tweedo 
artsenschool,de middolbare landbouwschool on do 
Indische veeartsenschool tot stand. Zoovor hot in 
verband met den aard der opleiding mogclijk was, 
werden do genoemde inrichtingen voor alle land- 
aarden toegankelijk gcsteld. Bij de vaststollingvan 
aantal en capaciteit der vakscholen is altijd zorg- 
vuldig rekening gohouden mot de gebleken behoof te( 
vooral van Lands dienstjaan in bepaaldo richtingen 
opgeleide werkkrachten. Men heeft voor alles 
inzonderheid do Inlandsche maatschappij willen 
behoeden voor de aankwecking van „geleerd 
proletariaat,,» een klasso van lieden, die geen be- etaan 
kunnen vinden, evenredig aan de door hen genoten 
opleiding, en dientengevolgo vaak onte- vreden en 
zelfs govaarlijke elcmenten wordon. Met uitzondering 
van de bestuursschool, dio een van de andere 
vakscholen gehcel afwijkond typo ver- toont, 
verschaffen al deze inrichtingen tot dusvor zelve het 
voorbercidend onderwijs, dat haar leerlingen — voor 
zoo ver zij hefc niet reeds elders genoten — in 
aansluiting bij het lager onderwijs op Nederlandschen 
grondslag noodig hebben om tot de vakstudie 
tccgelaton fie kunnen worden. 

§ 16. De opleidingsschool voor Inlandsche redds- 
kundigen. Do in 1909 te Batavia ojjgerichte rechts- 
echool heeft denzelfdon odrsprong als de Konink- 
lijke verklaring van 1905 opgenomen in Bijbl. no. 
6395, „dat geen Inlander, die aan de wettclijke 
vereischten voor het bckleeden van eenig reoh- terlijk 
ambt voldoet, van dat ambt zal worden uit- gesloten, 
omdat hij Inlander is", nl. eon door den toenmaligen 
regent van Serang tot de regcoring 

gericht verzock om inlichtingen omtrent do voor- 
uitzichten, wolko zijn jongoro broedor, indion hij 
dion in Nederland in de rcchten liet studeoron, bij de 
Indische rochtorlijkc macht zou liebbon. De 
overweging van dit vcrzock bracht de Rcgeering tot 
de overtuiging, dat er geen goedo reden bostond om 
den tocstand, dat Inlanders bij de rechtsple- ging over 
landgenooten geen functien konden vor- vullcn 
waarvoor juridischc opleiding noodig is, langer te 
handhaven. Hicr was integendeel juist een gebied, 
waarop het niet allccn mogclijk was, maar ook een 
daad van wijs bdcid scheen, cor- volle ambton — ook 
die, welke tot d us ver allccn door Ncderlandsche 
rechtsgeleerden bokloed werden, zooals do 
botrekkingen van voorzitter en ondorvoorzitter van 
eon landraad 一 voor do „aristoin dor Inlandscho 
bevolking toegankelijk to maken .Bovend ion mocht 
vorwacht wordon, dat een bohoorlijk opgcleid 
Inlandsch jurist in menig opzicht, vooral door zijn 
meerdero konnis van taal, volk, verhoudingen en 
toestanden, voor do Inlandscho rochtspleging betcr 
geschikt zou zijn dan zijn Nedorlandsche colloga. 
Een bijko- mend vo ord eel van do opleiding van 
Inlandscho rechtskundigen was ton slotte, dat 
daardoor op betrokkelyk weinig kosf baro wijzo 
voorzien zou kunnen worden in het steeds nij ponder 
wo rd end gobrek aan rochterlijke ambtenaren. Do 
aan do Inlandsche rechtskundigen toegedachte 
vooruit- zichten werden helaas niet reeds v66r de 
opening der rechtsschool in eon duidelijke rcgeling 
ncor- gologd, vermoedclijk wol do voornaamstc 
reden waarom do bloei der school in do eersto jaron 
beneden de verwachting bleof. De betrekkingen, 
voor de Ini. rechtskundigen by de landradcn 
weggelegd, zijn die van ambtenaar terbescliikking, 
adjunct-griffier, griffier, lid, ondervoorziltor en 
voorzitter op bezoldigingen wissclende van f 100 tot 
/ 500 per maand. 

De rechtsschool is verdeeld in twee afdcelingen, 
oen voorbcrcidendo en een rcchtskundigc, clko met 
con leergang van 3 jaren. Het voorbereidend 
onderwijs is liet best to vergelijken met M. U. L. O. 
De eenigszins beperkto vooroplciding lover6 in den 
grond der zaak het voornaamstc punt van 
ondorscheid op tusschcn het vakonderwijs aan do 
rechtsschool, dat dicntongcvojge eon min of mcer 
schoolsch karakter moot blijven dragon, on het 
juridisch onderwijs, zooals dat aan de Ncdor- 
landschc hoogoscholon gegeven wordt. Do aan do 
rechtsschool vorworkto loerstof zelvo is niut 
belangrijk minder uitgebreid clan hetgoon in 
Nederland voor het doctoraal examen in do rechten 
geeischt wordt; het vcrschil betrofc voor- namclijk 
do goschiodonis van vorschilicndo in- etituton on do 
verge]ijking mot buitcnlandscho wetgevingon. Het 
onderwijs houdt, voor zoovor do vakkon zich daartoe 
lepnon, zooveel mogclijk voeling met do practijk. 
Het was o. a. tor bovor- doring van dit dooJ, dat in 
1914 een opzcttclijk onderzock ingestohl werd naar 
de prcstatics dor gediplomeordon, dcstijds 7 in gctal, 
in do betrek- kingen waarin zij workzaam waren. De 
uitkoni- sten van dat ondorzook gaven ruimschoots 
rc<ion tot vertrouwon in do tookomst dor school. Hot 
eindoxamon is openbaar on words afgenomon door 
een comniissie, waarin, behalvo de rechtskundigo 
leeraren, o. a. eenigo leden der Europeescho rech- 
terlijko macht zitling hebben. 

Aangezion de Inlandscho rechtskundigen zooveel 
mogelijk werkzaam gosteld worden in do 



ONDERWIJS (OPENBAAR). 103 
streok waaruit zij afkomstig zijn, on ton tijdo van do 
oprichting dor school in do Buitcnbczit- tingen slechts 
op onkelo plaaison r&chtsgoleorden bij de Inlandscho 
rochtspraak werkzaani waren, word do school 
aanvankclijk alloon voor jongo- lieden van Java on 
Madoora opongcstold. In 1915 kwam liiorin 
verandoring en werdon conigo leorlingon uit do 
Buitenbozittingon aan gon omen, in ver band 
waarmede do capacitoit dor school, cerst borokend op 
72 Icorlingen, uitbroiding on- derging. Voor toolating 
too de ecrsto klasso der voorbereidondo afdeeling is 
voreischt dat de candidaat con openbare Europeescho 
lagcro school met vrucht doorloopen heoft. Zij, dio 
andor ondorwijs genoten hebbon, worden zoo noodig 
aan eon toclatingsexamon ondorworpon, wat altijd 
geschicdt met niet aan do voorberei- dende afdeeling 
opgelcido candidaton voor do rcchtskundigo 
afdeeling. Bij de beslissing omtrent do toelating wordt 
mede gelcfc op hetgeen omtrent do 
karaktereigonschappen van den candidaat bekend is, 
terwijl ook zijn afkomst in aanmerking genomen 
wordt. Het is intusschen niet mogolijk ge bleken het 
oorspronkelijk plan, allcen jonge- lieden van 
aanzionlijko geboorto toe te laten, streng uit te voeren. 
De lecrlingen zijn gehuis- vest in een intern aat, voor 
zoo ver zy niet inwo- nen bij een daarvoor geschikt 
geoordeelde Euro- peesche familic, wat in do practijk 
weinig of niet voorkomt. Tot hun vorming, ook buiten 
de lesuren, wordt door omgang met hun docenten veel 
bijgcdragon. In 1917 teldo do school 70 Icorlingcn. 
Scdort haro oprichting slaagden 30 leorlingon in het 
eindexamon. Naar gelang van do gegoed heid dor 
ouders betaion interne lecrlingen / 25.— tot f 50.— 's 
maanas, extorno / 7.50 tot f 10.—- 's maancls kost- cn 
schoolgeld. In bijzon- dore gcvallon kan echtor 
verlaging of zolfs vrij- stelling van kost-en schoolgeld 
toogestaan worden. 

In do rechtskundigc afdeeling wordt les go- go ven 
door 3 leeraren, doctoren in do rechtswo- tenscliap, cn 
cen onderwijzer van de voorberei- dend© afdeeling 
(voor Ncderlandsch), torwijl het onderwijs in 
volksrecht en Maleisch opgedragon is aan 
dcskundigon, dio niet vast aan de inrichting vc r bo nd 
en zijn. Eon der rcchtskundigo Iceraren is directeur, 
eon andoro adjunct-dircctour der echool. In do 
voorbereidondo afdeeling zijn, be- halvo het hoofd 
dier afdeeling, 3 ondcrwijzora wcrkzaam. Het 
loozicht wordt uitgeoefend door con Oojnmissio van 
Toczicht van 5 leden. Het dcskundig toczicht op de 
voorboreidendo afc ee- Jing bcrust bij den Inspecteur 
van het M. U. L. O. 

§ 17. De Bcutnuraschool. Deze school word in 
19J4 to Batavia opgericht met con twcoledig docl: a. 
oplciding voor do betrokking van hulp- gezaghebber 
bij het Binncnlandsch Bcstuur; b. hoogero vorming 
van roods in d ion st zijndo Inlandscho ambtonaren bij 
het Binncnlandsch Bestuur op Java cn Madoera, 
inzondorheid om })cn voor hun taak in hoogero 
rangen verder to bckwamoii. Zoo noodig kunnon ook 
Inlandscho nmbtonaren bij andoro diensttakken tot do 
school locgolatcn wordon. 

Het ondorwijs wordt voor bcido catogorieen van 
loerlingon in oon 2-jarigen Icorgnng gegovon on is 
zoovcc] niogclijk ingcricht naar do behoefton der 
practijk. Kut ondorwijs omvat voor do aan- slaando 
iiulpgozaghcbbers zevon vakkon, t. w. Maleisch, 
Indisch staats- straf- en burgorlijk rccht, burgerlijke- 
en watcrbouwkunde, land- en 

7olkonkunde, cn goschicdenis, gozondheidsleer en 
ziekenbehandcling. 

Aan do Inlandscho ambtenaren wordt, zoo- veel 
mogclijk in den vorm van elkander afwisse- lendo 
reokson van voordrachten en practische oefeningen, 
ondorricht gegoven in Nederlandsch, Engelsch, oenigo 
ondcrdeelon van hot staavs-, ad- ministratief- on 
strafrccht en van de staathuis- houdkundc, land bou 
wkundo, const ructio van gebouwen on waterworken 
en aanlcg van wegen, benevons gezondheidslcer en 
ziokenbchandeling. 

Om voor opleiding tot hulpgezaghcbber in 
aanmerking te komon wordt vereischt het bezit van hot 
einddiploma eener H. B. S. met 5-jarigen cursus of van 
een getuigschrift, dat een onge- veer gelijke mate van 
kennis en ontwikkeling waarborgt. De aanwijzing van 
candidaat-gezag- hebbers — aldus is de titel van hen, 
die tot den desbetreffendon cursus van de 
bcstuursschool ioegelaten zijn — geschicdt in 
Nederland door den Minister van Kolonien, in Indie 
door den Gouverneur- Gcneraal, op voordracht van een 
commissie (z.g. schiftingscommissic), die, even- als 
zulks geschiedr voor do aanwyzing van candi- daat-
ambtonaron voor den administrai ie ven dienst, een 
onderzoek instelt naar de algemeene ontwikkeling en 
persoonlijko hoedanigheden der adspiranten. De 
candidaat-gezaghebbers genieten* als zoodanig reeds 
een bezoldiging van f 150 's maands. Do aanwijzing 
van Inlandsche ambtenaren voor de bestuursschool 
geschiedt door den directeur van Binnenlandsch 
Bestuur. Zij blijven in hot gonot hunner 
activiteitsinkomsten, die, indien ze minder dan / 200 *a 
maands bedra- gen, door een toelago tot dab bedrag 
vorhoogd wordea. Een voor de school ingosielde 
Commissie van Toczicht vorlcont den studeorendon 
den steun cn do voorlichting, welke zij, ook in mate- 
rieel opzicht behoeven en houdt voorts algemeen 
toozichb op hun studio on levonswijze. Een oxamen 
aan het eind van den cursus wordt alleon afgenomon 
van do candidaat-gezaghebbers. Ten aanzion van do 
Inlandscho studeerondon wordt volstaan mot do 
periodieke indiening van een verslag aan don 
Dirocteur van Binnenlandsch Bestuur omtrent alles 
wat van invloed kan zyn op de beoordeoling van hun 
geschiktheid voor do hoogore rangon bij het 
Binnenlandsch Bestuur. In 1916 word de school 
bezocht door 24 Ini. ambtonaren on 2G candidaat-
gez.aghc bbors. In het in 1917 voor do eersto maal 
afgonomen examen voor hulpgozaghobber slaagden 
12 van do 21 candidaten. 

Aan hot hoofd dor school suaat eon dirocteur, tot 
wolk ambt bij voorkeur bonoemd wordt een mot do 
bestuurspraktijk vertrouwd persoon, die aan ruimo 
orvaring theorotische kennis paart. Hot ovorigo 
porsonoel bostaat uit een jurist voor het ondorwijs in 
do rcchtswotonschap on leeraren voor sommigo 
vakken, torwijl hot ondorwijs in andoro vakkon is 
opgedragon aan daartoo bo- voegdo porsonon, dio 
daarvoor een toelage go- nieten. 

§ 18. Opleidingsscholen voor Inlandsche amb-
tenaren. Hot dool dezor scholcn is zonon van 
Inlandscho hoofdon on van andoro aanzion- lijko 
Inlanders op to loidon voor anibtolijke bo- trekkingen, 
in het> bijzonder bij den bestuurs- dionst. 

Java. In haar uitgobroidston vorm worden de 
oploidingscholon, ton gctale van 6, allcen aango. 
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troffen op Java, nl. to Serang, Bandoeng, Magelang, 
Madioon, Blitar cn Probolinggo. Elke van deze 
innclitihgeh iieeft een eigon ressort, een groop van 
gewoston waaruit Icerlingen worden toogelaten. Do 
scholen te Bandoeng, Magelang en Probolinggo zijn 
voortgekomen uit de in 1879 en 1880 aldaar 
opgerichte „Hoofdenscho- len** en hebben eerst later 
— die te Magelang in 1893 — het karakter van 
inrichtingon voor vak- onderwijs gekregen. Sedert 
haar reorganisatio in 1908 bestaan zij, evenals do in 
1910 to Sdrang Madioen en Blitar geopendo scholen, 
uit drio afdeelingen: do voorbereidendo, de eerste en 
de tweede afdeeling, resp. 2, 3 en 2 jaarklassen 
tellende. De laagste klasse der voorbereidende 
afdeeling sluit aan bij de 5o klasse dor Euro- pecsche 
lagere, cn bij de 6e klasse der Hollandsch Inlandsche 
school. Het ondcrwijs in de oersto af- deeling, 
waarvan de laagsto klasse — behoudens de vereischte 
kennis van do landstaal — medo aansluit bij do 7o 
klasse dor Europeescho lagero school, draagt 
eenigszins het karakter van M. U. L. 0., met dien 
verstande daf het geen vreomdo talen omvat. Het 
eigenlijk vakonder- richt begint in de tweede 
afdeeling, waar o. a. eenvoudig rechiskundig 
onderwijs gegevon wordt. Bij de onderwijs-
reorganisatie van 1914, die aansluiting bracht 
tusschen de Hollandsch-In- landsche en de M. U. L. 
O.-scholen, bestond do verwachting, dat de 
voorbereidende en de eersto afdeeling der 
opleidingscholen op den duur zou- den kunnen 
vervallen en dat aan nadere propao- deuse voor 
adspirant-Inlandscho ambtenaren, dio het 
einddiploma der M. U. L. O.-school bezitten, geon 
behoefte zou bestaan .Inmiddels is ovenwel een 
hervorming van do opleiding van Inlandscho 
ambtenaren aan de orde gekomen, dio nog niet in 
zoodanig stadium verkeert, dat omtrent do 
toekoxnstige inrichting van de onderhavigo studio iets 
met zekerheid kan gezegd worden. De gedi- 
plomeerden der opleidingsscholen zijn dadelijk 
benoembaar tot candidaat-Inlandsch ambtenaar op een 
bezoldiging van / 50 ' maands. In. die hoedanigheid 
worden zij eerst belast met do vervulling van lagere 
bestuursfunciies, zooals schrijver van de regenten 
(mantri-kaboepalen) en de districts- en 
onderdistrictshoofden, waama de eigenlijke 
bestuursbetrekkingen, to beginnen met dio van 
onderdistriefshoofd (assistont-we- d&n&) voor hen 
openstaan. 

Buitenbezittingen. De instellingen tot opleiding 
van Inlandsche ambtenaren in de Buitenbezittingen 
staan. niet op even hoog peil als die op Java. Bij § 10 
is reeds melding geraaakt van do onlangs in een M. U. 
L. O.-school veranderdo „Tondanosche 
Hoofdenschool", dio in 1879 werd opgericht, nadai 
een vroeger ter plaatse bestaan hebbende 
gelijksoortige school in 1872 was opgeheven. 
Bepaalde vakopleiding onlvangen de aanstaande 
Inlandscho ambtenaren aan de M. U. L. O.-school to 
Tondano niet. Voorts be- etaat sinds 1910 te Makasser 
een opleidingsschool voor Inlandscho ambtenaren, 
gecombinecrd met een kweekschool voor Inlandsche 
ondcrwijzers (zie hi erover ook § 42), terwijl eindelijk 
sedert 1908 aan do kweekschool te Fort de Kock 
jaarlijks eenige voor ambtelijke functies bestemdo 
Atjeh- scho jongelieden in opleiding zijn gen omen. 
Als een ge volg van de onderzoekingen van het lid van 
den Raad van Indie Liefrincknaar den druk van de 
belastingen en he erend iensiien in verse hil 

lend o gewesten op Sumatra, wclke cen grooto 
behoefto aan bchoorlijk opgcleido Ini. ambtenaren en 
hoofden in dio gowesten aan het licht bracht, is 
besloten omte Fort de Kock ccn oplcidingsschool 
volgens het Java-type opte richten. Inlanders uifc do 
B uiten bo zit tin gen kunnen intusschcn ook aan de 
scholon op Java een ambtenaarsoplciding ont- 
vangen. 

Het leerprogram der eerste afdeeling bestaat o. a. 
uit: Ncderlandsch, Maleisch, do landstaal (of talen), 
aardrijkskunde, gcschiedenis van Ncd.- Indie, kennis 
der natuur, wiskundc en handteoke- nen. In do 
tweede afdeeling wordt het onderwijs in do vakken 
der eerste afdeeling, met uitzondo- ring van 
deInlandsche talen, voorigezet en verder les gegevon 
in do beginsclen der rcchtswcten- schap, staats- en 
administratief recht van Ncd.- Indie, do beginselen 
der staathuishoudkundo in haar toepassing op Ned.-
Indie, landmeton en waterpassen, lijn- en 
kaarttcekenen cn do begin- eelen der landbouw- en 
landhu.shoudkundo. Aan de school to Makassor 
ontvangon do adspirant- ambtenaren onderwijs in 
Nedcrlandsch, Ma- loiscb, Boegineesch, 
Makassaarsch, aardrijkskun- de, geschiedenis, 
rekenkup.de, kennis dor natuur, do beginselen der 
landbouwkunde, handleeke- nen, schoonschrijven en 
de bcginsclon dor land- meetkunde. 

Alleen mannolijke Inlandsche leerlingen cordon 
tot de scholen toegelaten. Aan den eisch 
„aanzienlijke afkomst", kan in de practijk niet 
Buceds do hand gehouden worden, wat grooten- 
dcels toe te schrijven is aan het feit, dat andero 
studierichtingen betero vooruitzichten bieden, 
althans in de aanvangsbetrekkingen. De toe- lating, 
waarvoor geen examen geeischt wordt, geschiedt 
door den Directeur van Onderwijs cn Eeredienst, op 
voordracht van de Hoofden van gewestelijk bestuur. 
Tot do school to Makasser worden Icerlingen 
toegelaten op aanwijzing van den betrokkon 
inspccteur van het Inlandsch onderwijs of ingevolgo 
een oxamen. Kennis van het Nederlandsch is daartoe 
geen vereischto. Aan allo opleidingsscholon is eon 
internaat ver- bonden. Schoolgeld (m. i. v. kostgeld) 
wordt gehoven naarmate van do gegoed heid van do 
verzorgers. Het varieort van /10 tot /1 ‘8 maands. 
Leerlingen van goeden aanleg, wicr verzorgers 
minder dan / 150 ' maunds inkomcn hob bon, kunnen 
kosteloos onderwijs en huisvesling go- nioten. 
Terwijl do scholen op Java iedcr capaci- teit voor 140 
leedingon licbbcn, bed roeg het aantal op uit. 1917 to 
S6rang 127, to Bandoeng 140, te Magfilang 140, to 
Madioen 130, to Blitar 140 en te Probolinggo 134, 
dus samen 811. Aan do school to Makasser waren 
eind 1917 G2 ad spiran tarn, blonaron in opleiding. 

Aan olko der scholon op Java zijn, behalvo cen 
leeraar in do reclilswetonschap on aan- verwanto 
vakkon (doctor in dorechtswelcnscliap), 6 
Europeescho ondcrwijzers — van wie 66n directeur 
der school is 一en 2 of 3 Inlandsche onder- wijzers 
werkzaam, do laatsten spcciaal voor Inlandscho talen 
cn handtcckoncn. Do formatio van het personeel to 
Makasser telt 1 Europeesch onderwijzer minder, 
terwijl er geen rechtskundig leeraar werkzaam is. Op 
de scholen wordt toe- zicht uitgeoefend door de 
inspectie van het Inlandsch onderwijs en de 
Inlandsche schoolcom- missies. 

§19. /Scholen lot opleiding van Indischc arisen. 
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Van do boido mcdischo scholon, do school tot 
oploiding van Indischo artsen (8. T. 0. V. I. A.) to 
Batavia on do Ncdorlandsoh-Indiecho artsenschool 
(N. I. A. S.) to Soorabaja, bostaat de laatsto cerst sinds 
1913. Do S. T. 0. V. I. A. heoft zich ontwikkeld uit do 
„Doktor-Djawa- school", dio in 1851 met 13 
Icerlingon geopond we rd en waarvan het 
oorspronkelijk doel was goede vaccinatours to 
vormon. Al spoedig werd gostreefd naar eon meor 
wotenschappelijko oploiding, dio cvonwel weinig 
resultaten opleverde, daar het nict mogelijk was in den 
2-, later 3-ja- rigen cursus, met het Maleisch a Is 
voertaal, don Icorlingon mecr clan oppervlakkige en 
spoedig vergeten dictatengeleerdheid bij te brengen. 
De meeste “dokters-djawa" werden dan ook vacci- 
nateur. In 1875 kwara een reorganisatio tot stand, 
wolke aan de school oon voorbereidonde afdee- ling 
toevoegde, waaraan gedurende 2, zoo noodig 3 jaren, 
o. a. Nederlandsch onderwezon werd, en de vakstudio 
op 5 jaren bracht. Doordat in latore jaren alleen 
leorlingen worden aangeno- men, die Europeesch 
lager ondorwija hadden ge- noten en dus beter 
voorbereid waren, kon de voorbereidendo afdeeling 
in 1890 tot twee jaren worden ingekrompen Een 
bolangrijke reorga- nisatie dor school, waarbij haar 
wetonschappelijk peil aanmorkelijk werd verhoogd, 
greep plaata in 1900/'02, tegelyk met een vergrooting 
van de capaciteit door do opvocring van het 
maximum- aantal leorlingen van 100 tot 200. Do 
voorbereidendo afdeeling werd wederom op drio jaar 
ge- bracht, een toelatingsexamen ingevoerd, dat 
alleen voor leerlingen, afkomstig van Europeeocho 
lagcro scholen, toegankelijk werd gesteld, on de 
etudio aan de eigenlijko vakafdeeling tot 6 jaren 
verlongd. In vorband hiormede werd do naam der 
school voranderd in ..school tot opleiding van 
Inlandsche artsen''. Do opvooring van het ondor- 
wijspoil door dezo reorganisatio maakte het mo- 
golijk aan de bezitters van het eind-diploma der 
echool belangrijko faciliteiton te verleenen voor de 
arts-studio aan de Nederlandsche universiteiten. 
Krachions ecn in 1904 in do Artson-web aango- 
brachtc wijziging gee ft dat diploma rechtstreeks 
toegang tot het thooretisch arts-examen, zoodat do 
Inhindscho artsen van het oersto on tweede 
natuurkundig oxamon zijn vrijgcstcld. Van dezo 
gcJcgcnbeid om don Nederlandschcn arts-titel te 
verwervon wordb door Inlandsche artsen druk 
gebruik geniaakt. In don laatson tijd is tot een niouwo 
vcrlcnging van den sludietijd beslolen； aangczicn l)ij 
do sboeds hoogoro eischcn, dio aan het onderwijs 
gostold worden, do voorbereidonde opleiding van 
drio jaar onvoldoendo bleok om daarop dadolijk het 
eigenlijko vakondorwijs to doon aanbluitcn. Ecn 
Hpecialo propaedouso van 66n jaar tusschen do 
voorboroidendo afdcoliiig CJI do gonecskundigo 
afdeoling bleek daarom noodig, zoodat do totalo 
studietijd thana 10 jaar bedraugt, waarvan do eorsto 
jaren ( do voorboroidendo afdeoling) oigenlijk tot het 
middelbaar ondorwijH of M. U. L. O. gorckond 
kunnon wor- don. D(j vorvanging van dozo 
voorbereidendo af- dooling door do gowono M. U. L. 
O.-scholon, zoodra dozo daaitoo goschikt zullen zijn, 
ligt in do bcdocling. Met het oog daarop draagt de aan 
de nieuwo artsonschool Lb Soerabaja verbondon 
voorbereidendo afdeoling eon lijdelijk karakvor. 

Doze school dan kt haar opriebting in do eorste 
plaats aan de st ij gen de behoefto aan geneeskun- 

digen in Indie, zoowcl voor den burgorlijkon 
gcnecskundigon dicnst van het Gouvornement, als 
voor particuliero land bo uw- en nij verhoida- 
ondornemingen. Do oprichting van oon tweedo 
artsenschool bood tovons gelcgenhcid om uic- voering 
to go von aan het Jang gekoesterd voor- nomen om do 
studio voor Inlandsch arts ook voor do andoro 
bovolkinga-grocpon (Europeanen en Chincezen) on 
voor vrouwen open te stollen on ook leorlingen zonder 
dienstverband too te laten. Zoolang toch de 
S.T.O.V.I.A. de eonige opleidingsinrichuing voor 
artseri vormde, kon aan de vorwozenlijking van dit 
desideratum niet gcdacht worden, omdat de capaciteit 
dor school ten voile in beslag genomen werd door de 
opleiding van geneeskundigen voor den Gouver- 
nomentsdionst. Do vooruitzichten van de In- landscho 
artsen in Gouvernomentsdienst zijn eon 
aanvangsbozoldiging van f 150 's maands 
opklimmende met periodieke verhoogingen tot / 450 's 
maands na 25 jaar dienst. 

Het onderwijs in de voorbereidende afdeeling 
omvat uitsluitend vakkon van meer uitgebreid lager 
onderwijs, waarbij inzonderheid aan Nederlandsch on 
wiskund。oen groote plaats is in- goruimd. In de 
zesjarige genceskundige afdeeling worden 
onderwezon: Nederlandsch, Duitsch (be- stomd om 
naar de voorbereidendo afdeeling to worden 
overgebracht), wiskunde, schei- en na- tuurkunde, -
plant- en dierkunde, en verder uitsluitend medischo 
vakken. Het militair hospi- taal to Weltevredpn 
loverdo tot dusver in hoofd- zaak het klinisch 
matoriaal voor het onderwijs aan de S.T. O.V.I.A. en 
gaf tevens de noodige gelegenheid voor de practische 
oefening van de leorlingen. Hierin zal verandering 
komen zoocl ra hot nieuwo in aanbouw zijnd 
Inlandsch ziekenhuia in gobruik kan worden gesteld. 
De school zal dan in eon aan die inrichting verbondon 
nieuw gebouw worden ondergebracht. 

Voor toelating tot de voorbereidendo afdeeling 
komen in aanmorking jongelieden zonder onderschoid 
van landaard of sekse, dio do 6de of 7de klasso eenor 
Europeescho lagero school hebben doorloopen, door 
het schoolhoofd ge- schikt goacht worden voor 
verdere studie en geslaagd zijn in hot 
toelatingsexamon, dat over do vakkon Nederlandsch 
en rekenen loopt. De eischon van dit toolatingsexamen 
zijn zoo hoog gestold, dat in hoofdzaak alleon 
jongelicdon, dio do hoogste (7do) klasso oener 
Europeesche lagere school mot vrucht hebbon 
doorloopen, kana van slagcn hob ben. Do candidaton 
xnoeten voorta don loeftijd van 12 jaar hobben boreikt 
en mo- gon niot oudor dan 16 zijn .Ook tot do geneea- 
kundigo afdeeling is toelating door hot afleggen van 
con examen mogelijk voor hen, dio do voorbereidendo 
afdeeling niet gcvolgd hobbon. Van dit examon zijn 
vrijgostold candidaton, di© do derdo klasso ecner 
hoogoro burgerschool met succes hebbon doorloopen. 
Do leoftijdsgronzon voor rechtstrcekscho toelating tot 
do geneea- kundigo afdeoling liggon tusschon het 
16de en 21ste jaar. Eon intornaat is alleen aan do 
school to Batavia verbondon. Leorlingen, die zich ver-
bind en na volbrachto studio het Land gedurendo ten 
minsto 10 jaar, of bij langoro oploiding dan 9 jaar 
evonveel langer, tc dicnon, gonioton bo- halve 
kosteloos onderwijs on leorniiddolen, vrijo 
huisvosting in het intornaat (to Soorabaja, waar do 
leorlingen zclf voor huisvosting mooten zor- 
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gen, een maandolijksclie toolagc) en bovondien 
toelagon van / 15.— tot f 20.一 's maands voor 
voeding en kleeding. Bij vcrbrelung van hot 
dienstverband andors dan wegons ziels- of 
lichaamsgcbreken is een bed rag van f 5300 一 aan 
hot Gouvernement verschuldigd. Van leer- lingen 
zonder dienstverband kan eon schoolgeld van / 10.— 
5s maands goheven worden. Geduren- de de gehee】
c opleiding heoft een voortdurendo strengo selectie 
van do leerlingen plaats. Lcer- lingon, dio gebrek aan 
aanleg toonen en voor bevordering niet geschikt 
worden geaclit-, worden van de school verwijderd. 
Do duur der opleiding mag aan de voorbcrcidonde 
afdecling vier jaren niet overschrijden en in de beide 
af- deelingen te zamen 12 jaar niet te bo ven gaan. De 
S.T. O. V.LA. wordt hoofdzakelijk door dienst- 
verbandleerlingen bezocht. Onder de 176 leerlingen 
(wo. 2 Europeanen) gedurende den*cursus 1915—
1916 waren slechts vier (w.o. twee meisjes) zonder 
acte van ver band. De N. I. A. S. telde in het derde 
jaar van haar bestaan 59 leerlingen (16 Europeanen, 
29 Inlanders en 14 Chineezen), w.o. 5 meisjes. De 
leerlingen, die in het eind- examen geslaagd zijn, ont 
vangen een diploma als Indisch arts, hetwelk bun de 
bevoegdheid ver- leent tot het uitoefenen van de 
genees-, heel- en verloskundige practijk in geheel 
Nederlandsch- Indie. In de jaren 1901 tot en met 1916 
werd dat diploma in het geheel aan 149personen 
uitgereikt. 

Aan het hoofd der artsen-school staat een 
Directeur, die bijgestaan wordt door een leeraar- 
onderdirecteur en een verderen staf van leeraren, 
onderwijzers en assistenten. Tot voor kort werd voor 
het geven van onderwijs in de medische vakken aan 
de S. T. O. V. I. A. hoofdzakelijk gebruikt gemaakt 
van de diensten van de aan het Militair hospitaal 
verbonden officioren van gezondheid. Daar deze 
geneesheeren in verband met hun andere bezigheden 
niet al hun tijd en werkkracht aan de school konden 
bestedcn, was deze regeling niet in het belang van het 
ondor- wijs, zoodat besloten werd geleidelijk vaste 
medische leeraren hunno plaatsen te doen innemon 

Het oppertoezicht op de school, dio onder het 
Departement van Onderwijs en Eercdienst 
ressorleert, berust bij den Chef van don burger- 昉ken 
geneeskundigen dienst. In het bestuur der school doet 
de Directeur zich bij de bohandeling yan bolangrijke 
aangelegenheden voorlichten door een Raad van 
Bestuur, samen gcsteld uit do leeraren der school en 
den hoofdonderwijzer der voorbereidende afdeeling. 
Het toezicht op deze afdeeling wordt door den 
Inspecteur van het M. U. L. O. uitgeoefend. 

§ 20. De Middelbare LandbouwscJiool. Deze to 
Buitenzorg gevestigde inrichting dagteekent vaiT 
l'913, in welk jaar de aldaar in 1903 opgo- richte 
Landbouwschool van eenvoudiger type opgeheven 
werd. Naast haar algemcene bestem- ming als 
vakschool voor do vorming van land- en 
boschbouwkundigen, heeft de Middclbaro Land 
bouwschool in het bijzonder tot doel do opleiding van 
Inlandsche jongelieden voor drio verscliillende 
betrekkingen in 's Lands dienst, 
n.l. die van (adspirant-) Lilandsch landbouw- Jeeraar, 
^leerling-) Inlandsch ambtenaar bij bet 
Volkscredietwezen en (leerling-) adjunct-hout- vester 
bij het Bosch wezen, waaraan bczoldigin- gen 
verbonden zijn van / 75 tot / 250 maands. 
De vakstudie aan de Middelbare Landbouw- 

school is driejarig cn sluit o.a. aan bij hot M. U. L. O. 
In afwachting van eon voldoondo aflevering van 
candidaten door de M._ U. L. O.- scholen, zooals die 
in 1914 zijn gcorganiseord, is aan de school con 
voorboreidendo cursus vor- bondon, die aansluit bij 
de 7de klasso der Euro- pcoscho lagero scholen en 
tovens dient voor toe- voer van leerlingen tot do 
hierna to bespreken veeartsonschool. 

Het Jeerplan omvaf een aantal op land- en 
boschbouw betrelckiug hebbendc vakken. Verdor 
worden de leerlingen gerogeld geoefend in do 
praktijk van den land bo uw, waarbij met do gekozen 
studierichting rekening gehouden wordt, 

Hoewel ook voor Europoanen on Vreemdo 
Oosterlingen toegankelijk, wordt. de school tot d us 
ver alleen door Inlandsche jongelieden bc- zocht. 
Eind 1916 bedroeg hun aantal 38, te^wijl in de medio 
1914 met 66n klasse begonnen voor- bereidende 
afdecling 58 leerlingen geplaatst waren. Do tijdelijke 
voorbereidende cursus en de M. U. L. O.-school zijn 
niet de eenige wogen om tot de Middelbare 
Landbouwschool toogo- laten to wordon. Zonder 
examen worden ook aangenomcn zij, die de tweedo 
afdeeling eener opleidingsschool voor Inlandsche 
ambtenaren met vrucht doorloopen hebben en zij, die 
in het bezit zijn van hot einddiploma cener kweek- 
echool van Inlandsche onderwijzers, waar het 
Nederlandsch voertaal is, van het eind-diploma eener 
H. B. S. met 3-jarigen cursus of van het bewijs van 
overgang naar de 4de klasso eener 5-jarige H. B. S.; 
einddijk hebbon ook toegang zij, dio blijken aan 
gelijksoortige eischen van ontwikkeling te voldoen. 
Een internaat is aan de school niet verbonden. De 
leerlingen staan intusschcn ook buiten de school 
onder het toezicht van Directeur cn leeraren. De 
voor's Lands dienst bestemdo leerlingen genieten 
toelagcn van / 35 tot f 45 per maand voor 
Jevcnsonder- houd. Zij verbinden zich na volbrachte 
studio het Land minstens 5 jaar te dicnon. Van do 
leerlingen, die niet onder dionstverband staan, wordt 
een schoolgeld goheven van / 5 tot / 10 *8 maands. 
Onvermogenden kunnen hiervan worden vrijgesteld. 

Terwijl de leiding der Middelbare Landbouw- 
school, die onder het Departement van Land - bouw, 
Nijvcrheid cn Handel rcssortcort, is op- gedragen aan 
een Directour (voormalig afdeo- lings-clief van dat 
Departoinent), bostaat hot onderwijzend porsonoel 
verdor uit 5 vaste Euro- pcoscho leeraren, een 
Inlandsch land bou wleeraur en een wissclcnd aantal 
Iceraron voor bijzondoro vakken. 

§ 21. De Nederlandsch-1ndinche Veearlsen-
school. Deze evoncens te Buitenzorg gevestigde 
school is voortgekomen uit een in J 907 aldaar 
ingesteldon cursus voor de opleiding van In- 
landscho veoarlson. Scdcrt })aar rcorganisatio in 
1914 is de school ook voor andere landaarden 
opengestold on Icidt zij op tot Indisch vcearts. 
Paarmede ging ccn verhooging van het onder- 
wijspoil gepaard. De gcdiplomecrdcn zijn bc- 
noembaar tot adjunct-Gouvcrncments-veearLs op 
een bezoldiging van / 100.— 's maands met 4 
driejaarlijksche verhoogingen van / 25.— ^maands. 
De studie, waarbij de vorming voor de practijk op 
don voorgrond staat, duurt vier jaar. Voor toelating 
gclden dezelfde eischcn als voor do midde]bare 
landbouwschool. Het theo- 
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retisch onderwys omvat, behalvo de algemecno 
vakken wis- natuur- on schoikundo, plant- on 
dicrkundc, natuurlijke historic on Duitsch, eon groot 
aantal (22) spcciaal-vetorinaire en aan- vcrwantc 
vakken. Daarnaast wordt practisch ondorwijs 
gegeven, ten behoove waarvan aan do school zijn 
verbondon sen consultatiovo kliniok, een stationnaire 
kliniek en een ambulatoiro kli- niek voor de 
behandoling en verplcging van zioko dioron. 

Do bepalingen o mt rent do Icerlingen zijn in 
hoofdzaak gelijk aan die voor do middelbaro land 
bouwschool. Ook hier kunnen dienstver- band-
leorlingen worden aangenomcn, die een studiotoolage 
van / 35.— tot / 50.— s* maanda ontvangen, 
waarvoor zij zich mocten verbinden na volbrachto 
studio het Land gedurende 5 jaar als adjunct-
Gouvcrnements-veearts te die- nen. Dczo Icerlingen 
zijn vrijgesteld van school- geld; do overigen betalen 
ecn schoolgeld van / 5.一 tot / 10.一 's maands, 
behalvo bij onver- mogen. Do school word in 1916 
bezocht door 26 Icerlingen. 

Onder het oppertoezicht van den directeur van 
Landbouw, bcrust de leiding van de school bij con 
directeur, welke functie opgedragon is aan den 
directeur van hot Vceartsenijkundig Insrituut. Het 
verdere personeel bestaat uit dric leeraren, een 
assistent-leeraar, eon opzichtor en verdere 
ondergeschikto beambten 

§ 22. Inrichtingen voor handelsondcrwijs. Bij do 
behandoling van de Prins-Hendrikschool en van de 
Koningin Wilhelminaschool (§12) werd reeds mel-
ding gemaakt van de vroeger aan laatstgenoomde en 
sedert 1911 aan cerstgenoemde instelling verbond en 
handelsschool. Bovendien bestaat sinds 1914 tc 
Soerabaja eon handelscursus, die — ovoreenkomstig 
de rcsultaten van een onder- zoek naar de behoefto 
aan handclsondorwijs to dier plaatse — op 
eenvoudiger voot ingcricht is dan de Bataviasche 
school en waarvan het doel voornamelijk bestaat in 
het bijbrengen van eonigo vakkonnis aan reede op 
handelskantoron c. d. workzamo jongeliedcn. Do 
handelsschool to ]Jatavia telt 2 klasscn en is een 
gewone dag- schoo], terwijl op don leergang te 
Soerabaja, cl io d ric jaarklasson telt, alleen 's avonds, 
go- durendo 8 uron '$ weoka in elke klasse, les go- go 
von wordt. Eon oigenaardig vorschijnsol is, dal de 
Balaviascho school in betrekkolijk ge- ringc mato aan 
haar eigonlijke bestomming bo- antwoordt. Van do 21 
jongeliedcn, die in do ja- ren 1912—J 914 hot 
einddiploma behaaldcn, kregon voor zoovor bekend 
slcchts 9 een botrek- king in don handel. Voor 
bezittors van hot oind- diploma staan trouwons 
vorschillondo andore we gon open, Bij don dienst dor 
in- en uitvoor- rechten b.v. kunnen zij al dadelijk 
aangostcld worden als adspirant-verificateur, terwijl 
zij o.a. ook in aaninerking kunnen komon voor 
aanwij- zing als candidaat-Indisch ambtenaar on voor 
opjeiiding bij den postcursus te Leidon. 

Voor toclating tot do corstc klftsso van beido 
inrichtingen komcn, zondcr onderscheid van landaard 
of scksc, in aaninerking zij, die in hot bcziG zijn van 
con einddiploma-H. B. S. met 3-jarigcn cursus of M. 
U. L. 0.-school (mot Pransch), dan wcl van een bewijs 
van overgang n<i&r do 4do klasso cenor 5-jarige H. 
B. S. Het aantal leerlingcn te Batavia steeg van cind 
190G tot cind 1917 met eenige schommelingen van 

3 tot 53. Onder dit Inatste aantal bevonden zich 8 
Inlanders on 12 Chineezcn. Do cursus to Soerabaja 
telde op laatst gemcld tijdsiip 21 leer- lingen. 

Het onderwijs aan do handelsschool te Batavia 
wordt grootendcels gegeven door dezelfde leeraren, 
die aan de 3-jarige H. B. S. werkzaam zijn, terwijl zij 
ook onder hetzelfde toczicht staat. Aan den cursus te 
Soerabaja wordt, bchalve door leeraren dor H. B. S., 
les gegeven door eenige in den handel werkzamo 
personen. Behoudcns het algemeen toezicht van den 
Inspccteur van het middelbaar ondorwijs, staat de 
cursus onder controlo van een Commissi© van 
Toezicht. Het eindexamen van deze inrichtingen voor 
handels- onderwija is ook voor exiranei toegankelijk. 

§ 23. Cursus VOOT de Zeevaartkunde. Een in do 18e 
eeuw bestaande school voor het zeewezen to 
Semarang. ...werd in 1812 opge- heven. Daarna werd, 
gezwegen van een enkele jaren bestaan hebbondo 
militaire school voor land- en zceznacht (opgehoven 
1826), aan het zeevaartkundig onderwijs niers meer 
gedaan, tot dat in 1909 aan de Koningin 
Wilhelminaschoo een cursus voor de zeevaartkunde 
werd opgo- richt, wellco sedert 1911 deel uitmaakt 
van do Prins Hondrikschool. De toelatingseischen zijn 
dezelfde als voor de handelsschool, met dien 
verstand© dat de candidaat voor wiskunde vol- 
doende cijfers moet behaald hebben. De duur der 
zeevaartkundige opleiding, vroeger drie jaren 
bedragonde, word in 1913 verkort tot 2 jaren, waarvan 
het eerste bostemd is voor practische vorming. Do 
leorliugon worden daartoo geplaatst aan boord van 
stoomschepen dor Gouver- montsmarine of, indion zij 
een minstens drie- jarig dienstverband bij de 
Koninklijke Pakct- vaartmaatschappy willon aangaan, 
op booton van deze maatschappij. Na afloop van het 
iwoe- de (theoretisohe) studiejaar kan het examen 
voor 3dor> stuurman bij de grooto stoomvaart 
afgolegd worden, waarvan hot diploma gelijk- 
waardig is met hot in Nederland behaalde. Mocht 
indertijd met rocht de verwachting ge- koestord 
worden dat de gelegenhcid om zee- vaartkundig 
onderwijs te ontvangon door veel jongelieden, vooral 
onder de blijvend in Indie gevestigde Europeanen, met 
beide handen zou wordon aangegrepen als middel om 
zich in dit eilandenrijk met zijn talrijke stoomvaartver- 
bindingen een loononden werkkring te verschaf- fen, 
do werkelijkheid heeft tot dusver anders ge- lecrd en 
feitolijk leidt do cursus een kwijnend bestaan. Het 
grootste aantal leorlingen werd in 1910 boroikt mot 
13, wolk got al in 1917 tot 3 was vormindord. In zes 
jaren tijds werden. 15 stuurlioden door dozen cursua 
afgolevcrd. 

IV Inlandsch lager onderwijs. 
§ 24. Van bepaalde zorg der Regeering voor het 

Inlandsch lagor ondorwijs — waaronder thans te 
vorstaan is allo lagor onderwijs mot do landstaal of het 
Malcisch als voortaal — is oigonlijk eerst in do tweede 
holft der vorigo eeuw sprako en dan nog op uiterst 
beschcidon voet. Ook op dit gebied had do O. I. 
Oompagnio, voornamelijk mot kor- 
stoningsdooloindon voor oogen, eenigo wcrkzaam- 
heid gotoond, maar wat van de vruchton daar- van bij 
hot begin dor 19do oouw was overgoble- ven mag 
geon naam hebbon. Een bevel van Daondols tot 
oprichtiitg van scholpn voor de 
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Inlanders bloef onuit,gevoerd en ook na het hcr- Btel 
van het Nederlandsch gezag goschicddo er lang© 
jaren weinig of niets. Konmorkcnd voor de houding 
der Rcgeering ten opzichte van de onderwijsbelangen 
der Inlandscho bo volkin g in dio tijdon is eon 
afwijzende beschikking van den Gtouverncur- 
Generaal De Eerens op aanvragon van don Resident 
van Banjoomas en den Assistent-Resident van 
Krawang om rosp. f 30 en / 20 's maands voor 
bezoldiging van Inlandsche onderwijzers! Het eerste 
zichtbaro teeken van besef, dat hot Gouvcrnoment op 
dit gebied niet werkeloos kon blijven, was een post 
van f 25.000 ‘6 jaars op do begrooting van 1S4S tot 
oprich- ting van scbolcn voor do Javanen, 
voornamelijk nog ter opleidfng van ambtenaren. In 
1851 werd te Soerakarta een kweekschool voor 
lulandsch© ondcrw'yzofs' gosticht, terwijl in 1866 do 
tweedo te Bandoeng tot stand kwam, later door a nd 
ore, oolf in de Buitenbezittingen, gevolgd. Van dio 
jaren dateert do oprichting van do eerste open- baro 
Inlandscho lager© scholon, waarmedo een begin van 
uitvooring gegeven word aan art. 128 van het 
Regeeringsreglemont van 1854 (verg. § I). Na een 
periode van geleidolijko uitbreiding van het aantal 
scholen, waartoe vooral do in- svelling van het 
Onderwijsdepartenient in 1867 bijdroeg, kwam men in 
de tachtiger jaren tot het inzicht, dat de zaak te 
grootscheops was opgezet. Terwijl dit inzicht in de 
eersto plaats de inrichting en het aantal der 
kweekscholen betrof, rezen ock tegen de wijze, 
waarop het Inlandsch lager onderwijs georganiseerd 
was, bezwaren. Het leerplan werd ongeschikt geacht 
voor een een voudige volksschool on werkte, naar men 
meende, baantjesjagerij in de hand. Bo ven- dien was 
het onderwijs te mechanisch, to weinig ontwikkelend. 
Het zijn deze inzichten, die in 1893 geleid hebben tot 
de reeds in § 7 vermeldo splitsing der Inlandsche 
lagero scholen in twee klassen. De scholen der Iste 
klasse (de later© Hollandech-Inlandscho scholen) 
waron bestemd voor kinderen van aanzienlijkon en 
gegoeden, de 2de klasse school zou de eigenlijke 
volksschool worden. Dat ook bij dezen opzot der zaak 
in de richting van algemeon volksonderwijs weinig 
kon bereikt worden, werd in do alge- meene inleiding 
reeds aangeslipt. Het Inlandsch lager onderwijs stelf 
aan de ovorheidezorg ei- Bchen van geheel anderen 
aard dan de ovorigo onderdeelon van het 
onderwijsstelsel. Terwijl de tot dusver behandelde 
inste Ilin gen van meer of minder op westersche 
outwikkeling gericht onderwijs bestemd zijn te 
voorzien in do behoefte van beperkte groepen van 
onderdanen en het nog onvervuld gebleven deel der 
regeeringstaak op dit gebied althans overzichtolijk is, 
kan het einddocl der verzorging van het Inlandsch 
lagor onderwijs niet bereikt worden geacht, zoolang 
het nieu overal tot de groote massa dor be volkin g is 
doorgedrongon. Het grooto probleem, hoc in Indie met 
zijn ruim 40 millioen bewonore in do richting van 
algemcene volksopvoeding tastbaro resultaten te 
verkrijgen zonder aan do schatkist onvervulbare 
eischen stellon, nioosf wel als onoplosbaar beschouwd 
worden, zoolang voor het gros der bo volkin g geen 
ander openbaar lager onderwijs beschikbaar was dan 
dat van de Inlandsche scholen der 2e klasse. De grooto 
aan- drang, in het begin dezer eeuw van verschillcnde 
zijden uitgeoefend om door voortdurende uit 

breiding van het aantal dior scholen die onder- deel 
van het cducatievraagstuk tot oplossing to brengen, 
getuigdo dan ook mccr van eon warm hart voor do 
goedo zaak dan van ccn koel hoofd. Eon convoudigo 
becijforing is imxnors voldocndo om aan to toonon 
dat langs dien weg het hoofd- dool: het aantal 
analfabetcn in Indie binnen do kleinst mogclijke 
grenzen te brengen, in afzion- baren tijd zclfs niet 
benaderd zou kunnen wor- don. Do jaarlijkscho 
exploitatickosten (dug excl. bouwkosten) van de 2c 
klasse scholen kunnen ongovcer op / 12,50 por 
Icerling gestcld worden. Alleen voor Java en 
Madoera, waar het aantal Inlandscho kinderen van 
schodgaanden leeftijd ruw geraamd kan wordon op 
15 % van 30 millioen ziclen of 4\/2 millioen, zou dus 
alge- meene ondcrwijsvoorzicning door middel van 
2e klasse scholen den Lando op ongeveer f 
56.000.000.— per jaar konicn to staan, waarbij dan 
nog niet tens rekening is gehouden met do 
bouwkosten, de uitgaven voor o pie id in g van 
ondcrwijzors, irspectie cnz. *) Het is dus dxiidelijjk, 
dat omgezion moesc worden naar een and cron vorm 
van elementair Inlandsch onderwijs, waardoor do 
schatkist belangrijk minder bezwaard zou worden dan 
door de 2o klasse scholen met haar tamelijk sterko 
bezet- ting van betrekkelijk hoog bczoldigd 
personeel. Aan dion oisch beantwoordt volkomen do 
in 1907, onder hot be wind van den Gouverneur- 
Generaal Van Heutsz, tot stand gekomen orga- nisatie 
van het Inlandsch volksonderwijs, in dien tijd ,,desa." 
of „gemcontconderwijsn go- naamd. Het 
hoofdbeginsel van dit instituut is dat de volksscholen, 
waaraan alloreenvoudigst onderwijs gegoven wordt 
on welkor inrichting zich ook ovorigens heeft aan te 
passon bij do dagelijksclio behoefto en 
levonsopvattingon der bevolking, worden opgericht 
en grootendeela (ook door de heffin/j van een ma tig 
schoolgeld) bekostigd door de plaatselijke 
gemeenschappen. Do Rcgco- ring verlcent 
financioelen stoun, dio voorname- lijk dient om de 
beginmoeilijkheden to helpen ovorwinnen of in 
onvermijdelijko to korten to voorzien en daarom zoo 
weinig mogclijk eon blij- vend karakter mag dragen. 
Ecn belangrijk en goheol in do lijn der deccntralisatio 
Jiggend voor- deol van do organisatio is het nauwo 
verband, dat zij tusschon school cn plaatsclijko 
gcmcon- Bchap gelcgd hcefc. Bij de oprichting van 
scholen mag dan ook gesn dwang wordon 
uitgooofond, dio de medewerking cn bclangstclling 
dor be- volking ig gevaar zou brengen. 

Do volksscholen zijn vaak l>et object geweost van 
critiek, die bcpaaldelijk slucht to spreken was over do 
hoedanigheid van lict onderwijs eu het gcbalto dor 
lecrkrachtcn. Terwijl do gegrond- heid van dozo 
critiek tot op zekero hoogto kan worden orkond, moot 
daaraan daddijk toego- voegd worden, dat ontijdige 
en onoordcelkundigo verbetering do zaak dor 
volksopvoeding hope- Joos zou bedorven. Indien, om 
het voornuamsto punt te noemcn, al to zeer gchoor 
werd gegoveil 

*) Eon bocijfering van den dirccteur van 
onderwys in do Volksraadzitting van 21 J uni 1918 
komt op een bed rag van f 156% millioen per jaar 
voor do bedrijfskosten van ccn voile- dig。
organisatio op den grondslag van de 2o klasse 
scholen, zonder nog rekening te houden mot den be 
volkin gsaan was. 
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aan het in bcginsel zokor niet to botwiston idoaal 
vun zecr degolijko opleiding van do volksondor- 
wijzors, zou men terstond komon to staan voor 
billijke on onafwijsbare hoogoro looneischon, dio 
do kosten van het volksondcrwijs dormato zou- 
den opjagen, dat do landsmiddclon en dio der 
plaatselijke gomeenschappon niot opgewasson 
zouden zijn tegen de uitbroiding. die niet achtor- 
wego mag en kan blijven. Zooals de zaak thana is 
opgezot, kost het volksonderwijs aan do schat- kist 
(excl. de uitgaven voor inspectio en wat daarmede 
verband houdt) nog geon / 3.— per leerling cn per 
jaar on mon kan dus inderdaad bij vcrgelijking met 
do hierboven mcdegedeeldo cij- fers omtrent de 
2de klasso scholcn, in do tegen- woordigo 
organisatie de basis zion van een zonder 
onmogelyko financieele offers to bewerkstelligen 
algemeene volksopvoeding, waarvan als minsto 
resultaat op den duur uitroeiing van het analfa- 
betismo als algcmeon verschijnsel vorwacht mag 
word on. Men met。den toestand van het volks- 
ondorwijs in een land, waar deze rouzenoaak pas 
ter hand gen omen is. vooral niet af naar dion in 
het Europa van dezen tijcl, doch zoeko lievor een 
object van vergel彳king in de dorpsschool van het 
type, dat het begin der vorige eeuw daar te zien gaf. 
Wic dat doet, zal er gcmakkelijk in kunnen 
berusten, dat hoedanigheid en hooveel- heid bij do 
Indische volksscholen in den eorston tijd in 
zekeren zin aan elkaar vijundige elemen- ten zijn 
en dat, zoo ergens, op dit gebied lo mieux 1'cnnemi 
du bion is. Voorloopig moet het hoofd- stroven 
zijn, dat overal scholen worden opge- richt waar de 
omstandigheden hot mogelijk ma- ken. 
Vorbetcring van hec gchalte zal in de ver- eischto 
mate gaandoweg vanzelf komen, naar- matc de 
bchoefte daaraan onder de belanghob- benden zelf 
mecr tot uitdrukking komt en do cconomische 
vooruitgang der be volking, waar- to(i ook het 
eenvoudige volksonderwijs van thana ccn factor 
van beteekenis is, dio vorbetcring fi- nancicel 
'mogelijk maakt. Ovorigons is mon ook mi njcds 
voorldurond op verbotoring van hot 
volksonderwijs uit, wat o.a. blijkt uit de plannon 
tot dcelbreffcndo opleiding van goeroe,s dosa (zie 
§ 27). Ecn zecr goede maatrogel is voor；3 
goweest de aanstolling van taJrijkc Inlandscho 
schoolop- zieners, gekozen uit do bekwaamsto en 
best onderlegdo ondorwijzora aan Holhindsch-
InJand- Hche en JnlandHclio 2do klaf»8e scholen. 
Het kleino aan tai (士 40) scholen aan de zorgen 
van iedoron pchooJopzicncr toovertrouwd, maakt 
het mogelijk, dat de volksonderwijzers ondor 
voortdurondo goede Iciding wcrkzaam zijn, wat 
vooral op don duur tov aanmorkolijke vorbetcring 
van hot on- dcrwjjs moot Icidon. Dat do 
organisatio van het volksonderwijs do 2do klasso 
Bcholon gconszins veni rougen liccft, al hebbon zij 
ook cen gohoel andcrc plaals in hot gohccle 
schoolstolsel gekrogon, zal hieronder bij de 
afzoudorlijko bospreking van dio scholen blijkon. 
§ 25.- Mcisjes Onderwijs. Eon ondorworp, waar- 

wan hicr nog enkelo woordon gewijd moeton wor 
don, is hot onderwija voor Inlandscho moisjoa. Eon 
in 1900 ingestcide uitvoorige enqufoe brachc aa-n hot. 
licht, dat niet aBcen in hot algemcen aan 
alzondorlijko scholen voor do Inlandsche vrou- 
yclijkc jeugd geon bohoefto word gevocld, maar 
Jnyoering van schoolopvoeding van Inlandscho 
mcisjes in den rogcl zolfa zow afstuiton op do in do 
tulaX wortolondo vooroordoelen, waaraan do vroeg 

intredondo puborteit niet vreemd is. Ecn ongeveor 10 
jaron later gehouden niouw ondorzook weca een 
bclangrijko kentering in do ouderwctsche op- 
vattingon aan on stellig heoft do arbeid van wijlen de 
bekonde Raden Adjeng Kartini er veol to© 
bijgcdragen om hot besef to doon doordringen, dat 
allca wat gedaan wordt tot geestelijke en 
maatschappolijko verheffing van de Inlandscho 
samonleving half work blijft, zooJang do Inlandsche 
vrouw buiton hot algomeone ontwikkelings- proces 
gohouden wordt. Do behoofte aan In* landsche 
moisjesscholon is dan ook boven alien twijfel 
vorhovon, hoewei coeducatie ook van Inlandscho 
kiudoren geen onbokond verschijnsel is (van de 
loerlingen der Inlandsche 2de klasse scholon en 
volksscholen waron eind 1916 rcspec- tievelijk 
ongoveor 9.8 % on 9 % meisjes). Waar inmiddols 
reeds van particuliere (ook Inlandsche) zijde het 
initiatief genomon was tot oprichting van Inlandscho 
meisjesacholen, moende de Regeering in 1913 zich 
vooralsnog te moeten be- palen tot aanmoediging on 
ondorsteuning van dit heilzaam streven (zie § 65) en 
met de oprichting van Gouvornementsscholen te 
moeten wach- ten tot do practijk zou hebben 
aangegeven wat als norm voor scboolstichting on 
leerplan zou moeten dionon (mem. van toel. begr. 
1914). Dat tijdstip is thana aangebroken. Met het oog 
daarop zijn in 1918 een kweekschool en twee nor- 
maalscholon voor de oploiding van Ini. onderwij- 
zeressen voor de te openen openbare Ini. meisjes- 
scholen opgericht, terwijl in 1919 nog 2 normaal- 
scholen in het leven zullcn worden geroepen. De Ini. 
meisjesscholen zullen in 3 soorten worden opgericht, 
t.w. 1°. scholen met het Nederlandsch als voortaal 
(Holl.-Ini. meisjesscholen), 2°. met een inheemscho 
taal als voertaal en Nederlandsch als leervak en 3°. 
scholen waar alleen Ini. talen bij het onderwija 
worden gebezigd. De Ini. onder- wijzeresscn voor de 
eerst bedoelde scholen zullen door de kweekschool 
worden goloverd, die voor de andere scholen door de 
normaalscholen, aan som- migen waarvan met het 
oog daarop ook het Nederlandsch als leervak zal 
worden onderwezen. 

§ 26. Inlandsche scholen der 2e klasse. De be- 
naming „scholen der 2de klasse" is gevolgd in 
overeenstomming met de op dit punt nog onge- 
wijzigdo wotgeving, hoewei do onderscheiding LUS- 

schen Inlandscho scholen der Iste en der 2de klasso 
door de hervorming der dorste tot Hol- landsch-
Inlandscho scholon haar grondslag verlo- ron heoft. 
Hot gcschctst ontwikkelingsproces van het 
elemontair Inlandsch onderwijs heeft aan de 
Inlandscho 2do klasse school op do meesto plaat- eon 
eon andoro rol in hot ondorwijsstelsel toebe- dceld, 
dan zy oorspronkolijk vorvuldc. Terwijl zij in do 
grooto contra van handol en nijverhoid nog oven ala 
to voron te boachouwen is ala de normal© inrichting 
van lager onderwijs voor hot gros der Inlandsche 
bevolking heoft zij „ton plattcn lande” als zoodanig 
moeten plaats maken voor de volks- gchool om zolvo 
meor een ccntraal karakter aan to nemon als 
“standaardschool" to midden van oon kring van 
volksscholen. Hot verband tusschen beido 'scholon is 
twceledig: abiturienten van de volksschool vinden in 
de standaardschool golo- genheid tot het voortgozet 
onderwija, waaraan zij behoefto hebben (zij kunnen 
in den regol in do 3de klasso plaats nemon), torwijl 
do 2do klasso school de aangowezon inrichting is tot 
eersto oploiding van aanstaando volksonderwijzors. 
D。 
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eerstgemelde zijde van doze vcrhouding treedtnog 
duidelijker aan het licht bij een kort geledcn in het 
loven geroepen nieuw type van 2de klasse scholen, de 
zoogenaamde „ Vervolgxcholeny,, cnkel bcstaande uit 
de hoogste 2 klassen en naar bene- den aansluitende 
bij de 3-klassigc volksschool. Dezc scholen, die dus 
inzonderheid bestemd zijn voor hen, die na be 
eindigin g van den leergang aan de volksschool, door 
het daar genoten onder- wijs niet voidaan blijken, 
wordcn opgericht in strcken waar in verband met den 
aard der be- volking (kleine landbouwers, visschcrs e. 
d.) aan do zooveel duurdere volledige 2de klasso 
school geen uitgesproken behoefte bestaat. 

De volledige 2de klasse school telt 4 of 5 klas- sen. 
(De reglementair ook bestaande 3-klassige school 
komt in werkelijkheid op Java bijna niet meet voor.) 
Naar de 5-klassigo school, die op verschillende 
plaatsen in de Buiten bezittingen reeds langer 
vertegenwoordigd was, bestaat te- genwoordig vooral 
op grootere plaatsen op Java en Madoera levendigo 
vraag, waaraan geleidelijk wordt voidaan. Hot 
onderwijs aan de 2de klasse school wordt, wat 
omvang en strekkiiig aangaat, bepaald door zijn 
hoofdbestemming als mid del tot clementaire 
volksopvoeding en is dus in hoofdzaak tevens 
eindonderwijs. Niettemin staat een aantal inrichtingen 
van landbouw- en am- bachtsonderwijs uitsluitend of 
medo open voor abiturienten der 2de klasso scholen, 
terwijl dezen tevens in aanmerking kunnen komen 
voor toe- lating tot verschillende inrichtingen voor 
op- Jeiding van leerkrachten bij het Inlandsch on- 
derwijs. Ook kunnen zij (in den re gel alleen na eenige 
practische oefening in de school) zich onderwerpen 
aan een examen, waarvan het diploma benoembaar 
maakt tot kweekeJing bij dat onderwijs. 

De hoofden der 2de klassen scholen zijn teveng 
beheerders van volksbibliotheken, die aan de scholen 
verbonden zijn, niet alleen ten dienste van de 
leerlingen, maar ook om het Inlandsche lezend 
publiek van goede lectuur to voorzion. De hoofd- 
leiding berust bij de te Batavia zetelende Com- missie 
voor de Volkslectuur. 

Voor de reorganisatie van 1893 waren er in geheel 
hidie 504 Inlandsche lagere scholen. Het aantal 2de 
klasse scholen bedroeg in 1900, 1905 en 1910 resp. 
756, 938 en 953. In 1906 werd be- aloten het aantal 
dozer scholen op Java en Madoera belangrijk uit te 
breidcn. Door allerJei tegec- vallers bij den bouw der 
scholen en de verkrijging van leerkrachten ondervond 
do uitvoering van dit plan, dat in 1908 nog eenige 
bcperking onder- ging in verband met de opkomst van 
het insti- tuut der desa-s^holen, aan vankelijk ernstige 
ver- traging, zoodat eerst na ] 910 van een eenigszins 
belangrijke toeneming van het aantal 2de klasse 
scholen gesproken kan worden. In 1914 is opniouw 
besloten tot een belangrijke en systematise he uiu- 
breiding, waarbij als beginsel geldt, dat elk onder- 
district, tenzij daaraan geen behoefte mocht be- staan, 
in het bezit van althans den 2de klasse school moei 
zijn. Voor de Vorstenlanden, waar de ad ministratieve 
indeeling geen bruikbaren* maat- staf opie vert, 
wordt gerekend op school per 25000 in won ers. Over 
eenige jaren zal zoodoende het aantal scholen 
(volledige of vervolgscholen) op Java en Madoera 
omstreeks 1700 bedragen. [Eind 1917 was dat aantal 
reeds gestegen tot 1481 (991 op Java en Madoera)]. 
Verscheidene 

grootere plaatsen hebben natuurlyk nicer dan e6n 
school, Batavia bv. 9. 

Hot leerplan der 2do klasse scholen is min of meer 
rokbaar. Afgoschcidoii nog van den invlocd van het 
aantal Idassen (4 of 5) op den omvang van het 
onderwijs. is er een vrij belangrijk ver- echil tusschcn 
do scholen, waar het Soendaasch, Javaansch of 
Madoereesch- en die waar het (Riouw) Maloisch als 
voertaal gebruikt wordt. Het laatste geschiedt ook in 
streken, waar do landstaal niet of slechts gedeeltelijk 
voor het onderwijs bruikbaar is. Op eerstgenoemde 
sebo- ]en wordt, behalve in de landstaal, ook in het 
Maleisch onderwijs gegeven. Bij het onderwijs in dio 
talen worden, naar gclang van do behoefte, de eigon 
of de Latijnsche karakters of beido go- leerd. Voorts 
vindt men op do leerplannen do vier hoofdregels van 
het rekenen, ook met gc- wone en tiendeelige 
breuken, zoo med c opper- vlakte en inhoudsmaten, 
teekenen, aardrijks- kunde en (voornamehjk op de 5-
klassige scholen) natuurkennis, w. o. eenvoudigo 
behandeling van het menschelijk lichaam. 

Voor do toelating gelden, behoudens lecftijds- 
grenzen (7—17 jaar) en de noodige beperkingen tot 
afwering van ziekten, geen bijzondere ver- eischten; 
met name is geen schifting voorgeschrc- ven van 
kinderen, die voor do 2e klasse scholen en voor de 
volksschool in aanmerking komon. Op de 2o klasse 
scholen, die den bloei van naburi ge volksscholen in 
gevaar zouden kunnen bren- gen, kan evenwel een 
eonigszinfi verhoogd school- geld geheven worden. 
Abiturienten van de volks- Bcholen betalen cchter 
ook op die scholen volgens het gewono tarief, 
hetwelk, naar gelang van den welstand der ouders, 
bedraagt van / 0.50 tot / 0.10 voor een kind, / 0.75 tot 
/ 0.15 voor twee kinderen en / 0.10 tot / 0.05 voor elk 
verder kind uit eenzelfde gezin, alles per maand. Kin-
deren van onvermogenden kunnen kosteloos word on 
toegelaten. Het aantal Icerlingen der 2o klasse 
scholen bedroeg eind 191G 203.384. 

Het hoofd der school, dat don titcl van onder- 
wijzer draagt, wordt bijgcstaan door huJpondcr- 
wijzers en kweekelingen. Naar gelang het aantal 
leerlingen meer dan 25, meer dan 60 of m-er d；in 
100 bedraagt, zijn aan de school, met in begrip van 
het hoofd, 2, 3 of 4 leerkrachten wcrkzaurn, terwijl 
voor elk 50-taI leerlingon meer, nog con loorkracht 
aangestcld wordt. Do ondcrwijzcrH cn 
hulponderwijzerB zijn voor ecn deci aan ccn Gou- 
vernernents- of daarmede gelijkgcsteldc particu- liere 
kweekschool of normaalschool opgeleid. Bo- zitiers 
van het einddiploma van ecn dozer scholen zijn — 
voor zoo ver niet benoodigd voor do Holl. Ini. 
scholen —bestomd orn als hoofden der grootere 2e 
klasfio echolen op te treden. JJc niet aid us opgcloido 
onderwijzers on buJponderwijzers bebben voldaan 
aan het Lilandsch bulponderwij- zers-examen, 
waarmede het einddiploma van sommige particuliero 
kweekscholen gelijkgestcld is. Tot kwoekeling zijn 
benoembaar zij, die met gunstigon uitslag het zgn. 
kweekelingsexamon o heG toolatingsexamon tot ecn 
kweekschool hebben afgelegd (zie verdor AfdeeJing 
VI). 

Hec schooltoezicht is op ongeveer dezelfdo wijze 
geregeld als ten opzichto van de Euro- peesche lagero 
scholen. Terwijl het plaatsclijk schooltoezicht 
uitgeoefend wordt door Inland- ache 
schoolcommissien, voorgezeten door do hoofden van 
gewestelijk bestuur, die buiten do 
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gowestelijko hoofdplaatson door do hoofdon van 
plaatselijk bcstuur vcrtogcnwoordigd wor- don, 
borust het algcmeen toezicht bij de inspectio van het 
Inlandsch ondorwijs, samengcstcld uii ambtenaren, 
dio gcwoonlijk uit do directcuren dor 
opleidingsscholen voor Inlandsche ambtena- ron en 
kwcekscholen voor Inlandsche ondcrwij- zers 
gekozcn wordon. 

De dicnst van hot schooltocziclit wordt thans 
uitgeocfend door 10 inspecteurs, verdeeld over even 
zoovcol inspecticafdcelingen en bijgcstaan door een 
gelijk aantal adjunct-inspccteurs en (voorloopig) 10 
Inlandsche schoolopzicnors. In de toekomst is een 
bclangrijko uitbreiding van het aantal dezer 
schoolopzicners te verwachten. 

§ 27. Volksscholen. Aan hetgeen in de in- eiding 
(§ 24) van (lit hoofdstuk reeds om- trcnt de 
volksscholen word medegedeeld be- hoeft nog maar 
weinig toegevoegd te worden. Overcenkomstig het 
begin sei, dat het volks- onderwijs zoo eenvoudig 
mogelijk moet worden gehouden, bestaan do scholen 
uit slechts 3 klas- sen. Is er niet meer dan den 
lecrkracht aan de school verbonden, dan wordt het 
zgn. stelsel van schoolsplitsing toegepast, d. w. z. 's 
morgens van 7% tot 10 uur wordt aan de eersto klasse 
en van 10% tot 1 aan do tweedo en derdo klasso 
(afwissclend. mondeling en schriftelijk) les ge- 
geven. 

De schoolgebouwen en het meubilair worden door 
de bcvolking zelvo vervaardigd, waartoe kosteloos 
houc uit 's Lands bosscheu verstrekt wordt. Nadat in 
1907 do eerste volksscholen ton gctale van 122 op 
Java en Madoera waren opgericht, stceg dit aantal 
snel tot 4185 op eind 1917. Bovendicn bestonden in 
do Buitenbozit- t in gen 945 scholcn. Ecn 
aanzienlijke versnelling van het tempo van 
uitbreiding ligt in do be- docling. To dien cindo zal, 
waar zulks met het 00g op den wclvaartstocstand van 
do desa'snoo- dig mocht zijn, een grootcr aandeel in 
do koston ten Jasto van de algcmecnc middelen gen 
omen worden. Hut st re ven is hot aantal scholcn zoo 
Hm l roogclijk op te voeren tot 30000. Het aanta] 
Jccrlingen bedroeg eind 1917 op a lie scholon 
354.789. 

Ondorwijs wordt gogeven in lezon en schrij ven 
van de landstaal met eigen en Latijnscho karak- ters 
on in rekencn met heele getallen tot 1000 en met 
tiondecligo breuken tot 2decimalon, ter- wijl voorts 
aan do leerlingen op clcmentairc wijzo de dagelijks 
voor hen waarneembare feiten en verschijnselcn in 
do natuur worden verklaard (booka akal). 

Aan do mecsco scholen is 1 gocroo wcrkzaam, 
gcwoonlijk opeen inkomcn van / 15.— 's maands. Er 
zijn 00k ondcrwijzors, dio in plants van trak- tement 
in geld do opbrengst van apanagegron- den on Ivan 
gon. Op enkelc grootore scholen wordt de 
ondcrwijzcr bijgcstaan door een hulpkracht, 
gcwoonlijk bczoldigd mot / 10.— 's maands. De 
onderwyzers worden gewoonlijk gerocru- teerd uit 
do abiturienten der 2o klasse scholon, di。ecn 
voorbcrcidendcn cursua van eon jaar gevolgd hebben 
bij het hoofd van zulk eon acliool. Ondcr diens 
toezicht zijn do aanstaando volks- ondcrwijzcrs 
practisch werkzaam in do laagste klassen, lerwijl zij 
voorts eenigo uren *s weeks onderwijs on t van gen 
in do behandcling van do ®P de volksscholen in 
gobruik zijndo lecrboekjes. De hcrhaaldo klachton 
over do gebrekkigo wijzo 

van opioiding der volksondcrwijzcrs hebben in- 
tusschcn aanlciding gegeven tot het nomen van een 
proof mot do oprichting van special© leergangen, 
bestaando uit tweo jaarklassen, in elke wa arvan G 
candidaten in opleiding kunnen word(?n genomen. 
Dezo leergangen zijn ver- bonden aan da arvoor in 
aanmerking komende 2e klasse scholon, welko als 
Icerschool voor do candidaat-ondcrwijzers kunnen 
worden benut. Het hoofd der school en een der 
daarbij geplaatste onderwijzers zijn met de opleiding 
belast. 

Voornamelijk in verband met de voorshands nog 
on mis bare medewerking van de bestuurs- 
ambtenaron bij de oprichting en exploitatie der 
volksscholen berustte de algemeene leiding van het 
volksonderwijs tot voorkort 顷 den direc- teur van 
Binnenlandach Bestuur, bijgcstaan door een 
inspectour, met eonige adjunct-inspccteurs, die in 
voortdurend contact stonden met het on- derwijs-
departement. Thans is de geheole leiding van het 
volksonderwijs naar dit departement over- gebracht, 
in verband waarmede de inspecteur en zijn adjuncien 
als adviseur en adjunct-ad vise urs aan den directeur 
van Onderwijs en Eeredienst zyn toegevoegd. Het 
eigenlijke schooltcezichfc is opgedragen aan Ini. 
hoofdopzienors en Inlandsche schoolopzieners of — 
in streken waar het aantal scholen nog gering is — 
hoofden van naastbij liggende 2e klasso scholen. Do 
gohcelo formatie der inspectie, wolke zich steeds 
uitbreidt naar ge- lang er meer scholen komen, en 
bestemd is om ge- leidelijk met de algemeene 
inspectie van het Ini. lager onderwijs te worden 
samcngesmolten, be- staat op het oogenblik uit 1 
adviseur, 5 adjunct- ad viseurs, 5 hoofdopzieners en 
121 opzioners. 

V. Inlandsch Landbouw- en A 
mbachtsonderwijs. 

§ 28. Do daadwerkelijke bemoeienis van de Re-
geering met hot lager land bo uw- en ambachtson- 
derwijs voor de Inlandsche bevolkingdateort eerst 
van do laatste jaren. Tcvoren bestonden allcen op 
eenige weinige plaatsen (vooral in de Buitenbezit- 
tingen) schooltjes door de Zonding in het leven 
geroepen, waar eenvoudig hand works- of am- 
bachcsondcrwija word gegeven aan de leerlingon der 
zendingscholen, tcrwijl de belangstclling der 
Rcgeering voor dezen tak van onderwijs zich uit> 
sluitend bepaalde tot het verlcenen van matigo 
subsidies.Een boschoiden pogingomde bcoefening 
van het hand work onderde Javaansche bevolking to 
bovordoren werd in 1904 op initiatief van don 
toenmaligen regent van Ngawi gedaan met de op-
richting bij wijzo van proof van eenige huisvlyt- 
scholon in dat rogentschap, waarvan de meeste korten 
tijd lator wed or moesten wordon opgo- hoven, 
onxdat zij niet aan hot doel bleken te bc- antwoorden. 
Do eenig overgeblcven school to Ngawi heoft, na in 
1907 eenigszins te zijn ge- reorganiscord, goruimon 
tijd con kwijnend bestaan goleid en is cerst zeer 
onlangs opgoheven. Een in 1905/'06 op last van do 
Rogeoring door don controlour J. E. Jasper ingcsteld 
onderzook naar de bohoefto van do Inlandscho 
bevolking aan ruimor on betor opleiding in 
tochnische rich* ting, toondo a&n, dat bij dio 
bevolking geon bo- paaldo drang naar ontwikkeling 
in industrieelen zin bescond, maar dat Inlanders van 
eenige ontwikkeling by behoorlijko voorbereiding tot 
zeer goedo ainbachtsliedon zoudon kunnon wordon 
gevormd en dan tot een bijna onbeperkt aantal eon 
goed bestaan kondon vinden op de 
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door Europeanen gcdreven industrieolo onderne- 
mingen. Waar dus de bevordering van het am- 
bachtsonderwijs ecn nict geringo catogorie van 
Inlanders tot eon hoogor sociaal en economisch 
niveau kon brengen, besloot do Rcgcering als 
ondordool van do bij do bogrooting voor 1907 
aangenomen verstrekkendo plannen tot uitbrei- ding 
on hervorming van het Inlandsoh onderwijs, ook het 
ambachtsonderwijs voor do Inlandscho bevolking 
krachtiger ter hand te nemen en daar- toe uen drietal 
ambachtsscholen op- te richtcn, waarover hicronder 
meer. De eerste stap op hot gebied van het Inlandsch 
lager Jand bouvvonder- wijs werd in 1911 gedaan 
onder do krachtigo leiding van het departement van 
Land bouw, Nijverheid en Handel, zoodat dus ook 
deze tak van onderwijs nog in een beginstadium 
verkeert. 

§29. La n d b o u w o n d c r w ij s. (Vergelijk ook 
het art. LANDBOUW DER INLANDSCHE 
BEVOLKING). Bij de beschouwing van hec lager 
Inlandsch Jandbouwonderwijs, zooalsdat tbans pp 
verschillonde seholen en cursussen gegeven wordt, 
dient in het oog te worden gehouden, dat bij do 
voorziening in do behoefto aan dit onderwijs tot 
dusver nog geen vast systeem kon worden gevolgd. 
Waar dit onderwijs in de eerste plaats hceft aan to 
sluiten aan het ontwikkelingspeil van de bo- volking 
en bij de local© on oogenblikkelijke bo- hoeften van 
de streek, waar het gegeven wordt, zou 
eonvormigheid, hetzij in den aard van het onderwijs, 
hetzij in de op- en inrichting van de seholen, niet wel 
mogelijk zijn en afgescheiden daarvan vooralsnog 
geen aanbeveling kunnen verdienen. 

Naar gelang van hun aard en bestemming kunnen 
de verschillendo bestaando onderwijs- instellingen 
onderscheiden worden in: a. eigen- ]ijko 
landbouwscholcn, &. eenvoudige landbouw- 
cursussen aan desascholen on c. cursussen voor 
volwassenen. 

§ 30. LandbouwscJiolen. De eerste landbouw- 
school word in 1912 te Soreang in de Proanger 
Regentschappen opgericht en spoedig door an- dere 
gevolgd, zoowel op Java en Madoera, als op de 
Buitenbezittingen. Naar den opzet en het beheer zijn 
deze seholen to onderscheiden in seholen, die geheel 
door het Gouvernemont be- kostigd worden en 
seholen, die hoofdzakelijk door bijdragen van de 
belanghebbende bevolking in stand worden gehouden, 
terwijl de Rcgcering alleen steun verlcent bij de 
oprichting en do onderwijskracht kostelooa 
beschikbaar stelt. Daarnevens bestaan .seholen, die 
voor re ken in g van Inlandsch© zelfbesturen 
{Soerakarta en At jeh) en andere Inlandsche 
rechtsgemecnschappen (de marga in Palembang bijv.) 
zijn opg«jricht. Het aantai seholen bedroeg eind 1916 
20 (w. o. de twee Gouvemementsscholon te 
Wonosobo on Poerworfidj?). 

Het leerplan wordt voor alle scholon vooraf door 
den directeur van Land bouw, Nijverhekl en Handel 
goedgekeurd. Het onderwijs is voor- namelijk op de 
practijk gericht. Aan clko school is daartoe een 
schooltuin verbonden, waar do Zeerlingen, bij 
voorkeur in de vroego morgen- uren, allerlei 
werkzaamheden verrichten. In den schooltuin wordt in 
de eersto plaats een in de betrokken streek op den 
voorgrond tredende cultuur beoefend. Aan sommige 
seholen is ook een vers apel verbonden om de 
leerlingen in de behandeling en verzorging van hot vec 
to oofenen. 

Do loorlingcn zijn grootcndccls afkomstig van 2e 
klasso seholen, soms ook van dcsa-scholou in den 
omtrek. Aan 5 scholon (w.o. do tweo 
Gouvorncmontsscholen), is eon inuernaat vor- 
bondon, do overigo zijn ex'ern. Do leerlingen, die de 
school met vrucht hebben doorloopon, vin- don, voor 
zoo ver zij zich niot aan den practischen land bouw 
gaan wijdon, gomakkelijk plaatsing als onderwijzer 
van dosa-scholon of als mandoer op 
cultuurondernemingen. 

De gehcele leiding van het landbouwonderwijs 
berust, onder het toezicht van den inspecteur van het 
Inlandsche landbouwonderwijs, bij do 
Europecscholandbouwkundige ambtenaren (land- 
bouwkundigen) in de vcrschillende gowesten. Voor 
het plaatselijk toezicht zijn commissics ingest eld, 
bestaando uit Europeesche on Inlandsche 
bestuursambtenaren en belangstellende par- 
ticulioren, onder welke laatsten cen of meer voor- 
uitstrevende Inlandsche landbouwers. 

§ 31. Landbouwcursu^sen aan desascholen. In 
don allorlaatsten tijd is men begonnen een proef te 
nemen met het geven van zeer elemen- tair onderwijs 
in de allereersto beginselen van den landbouw aan 
leerlingen van de hoogsto klasse der desa-scholen. 
Het hiermedo bcoogde doel is om bij de leerlingen, 
door het leeron van enkele elementaire begrippon van 
plant kunde on wat zeer eenvoudige practijk, 
belangstclling in en lief de voor den landbouw 
optewekken. Als leer- krachton tredon oud-leerlingen 
van de zooeven bo- sproken landbouwscholcn op. 
Waar nog geen be- voegde personen kunnen wordon 
gevonden, wordt het onderwijs gegoven door aan de 
middelbaro landbouwechool opgeleide adspirant-
Inlandscho landbouwleeraren. Do aanvankelijke 
result aten zijn niet gunstig, hoofdzakelijk tenge vol 
go van het Iago ontwikkelingspeil der leerlingen. 

§ 32. Cursussen voor volwassenen. Op vor- 
echillendo plaatson worden door de landbouw-
kundige ambtenaren van het departoment van 
Landbouw, Nijverheid en Handel cursussen in den 
landbouw voor volwassenen, landbouwora en andero 
personen, gegevon on voord rack ton, lezingen on 
besprekingen gehouden. Zoo bestaan cursussen in 
theecultuur op drio plaalsen in do Prcunger-I^-
ogentschappoD, con cursus in do boginselon van land 
bouw-oconomio in Djokjakarta en twee cursussen in 
Aljdh voor volks- schoolondcrwijzers. 

§ 33. AmbachtBondorwijs. Do in § 28 besproken 
beslissing ton aanzicn van do bevordoring van het 
ambachtsonderwijs voor de Inlandsche bevolking 
leiddo tot do oprichting in 1909/, 10 van de 
ambachtsschoJen te Batavia, Semarang en 
Socrabaja.*) Do bcdoeling zat daarbij voor, dat dezo 
echolon de leerlingen zouden hebben klaar te makon 
voor ecn arn- baebt, hotzij (lit zelfstandig dan wel in 
een grooto Europeesche industricele inrichting zou 
worden uitgooefend. Mon beoogde dus de vorming 
van geschooldo wcrklicden. l)o verdorc uitbreiding 
van hec ambachtsonderwijs stelde do Rcgcering zich 
zoo voor, dat van doze ambachisscholen als centra, 
ambulante kleinero schooRjes zouden uitgaan, waar 
door do gcdipJomeerdo leorlingen der grootere 
seholen onder het toezicht van Eu- 

*) Nieuwe dergelijke seholen zijn of zullcn 
worden opgericht to Djokjakarta, Taeikinaluja, 
Kediri en Makasscr. 
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ropeescho directourcn dior inrichtingon de vor- 
worvon kennis langzamorhand in steeds ruimor 
kring onder de omwonendo bevolking zou wor- den 
vorsproid. 

Ondorwijs wordt gegeven in timmoron, metso- 
lon, smodon, kotolmakon, wagenmaken, hoof- 
smedon, bankwerkon, machinalo motaalbewor- 
king, meubolmakon, ro tan bo working, vorven en 
kopor- on blikslaan. Do loorlingen worden in twoe 
groopon vordeold: voor houtbewerking en voor 
ijzorboworking. Do cursus duurt drio jaar. Voortaal 
bij hot onderwijs is hot Maloisch. 

Toegelatcn kunnon wordon jongeliedon van 13-
17 jarigon leoftyd, dio een 2o klasso school mot 
vrucht hebbon doorloopon. Zij bctalon sohool- geld, 
waarvan ochter voor minvormogenden vrijstelling 
kan worden vorlcond. Aan oon bo- perkt aantal 
leorlingen worden toolagen voor lovensondorhoud 
vorstrekt. Hot maximum aantal leerlingon voor elke 
school is voorloopig vast- gesteld op 200. Eind 1916 
tolden do scholen to Batavia, Semarang on 
Socrabaja onderschei- denlijk 189, 107 en 75 
leerlingen. Do scholen worden boh eord door oen 
direotcur (Europeaan), terwyl het ovorigo 
ondorwijzend personcel be- staat uit een Europeesch 
chef dor workplaatscn on Inlandscho 
ambachtsonderwijzers. Voor olko school is eon 
commissio van toozicht ingesteld, bestaande uit 
zoven leden, deels ambtonaren en deels 
particulioren, die in betrekking staan tot groote 
industrieelo ondernomingen. 

Do eersto ondervinding met do ambachts- scholen 
opgedaan was niet bijzonder gunstig. Al spoedig 
moest wordon gcconstatecrd, dat hot aantal 
leerlingon, dat zich voor toelating aan- mcldde, 
tcrugliep, hetgeen vorband hield met do 
ojnstandighoid dat do leorlingon zich aanvanko- lijk 
minder juisto voorstellingon omtront hun toekomst 
hadden gomaakt. Hot bleek, dat hot ondorwijs niet 
do porsonen boreikte, (lie mon eigenJijk op het oog 
had, maar anderon, dio zich voor een opleiding tot 
workman to hoog achton. Verbetering van het 
Inlandsche ambacht was van zulko porsonen niet to 
vorwachten. 

In 1914 wordon do bomociingcn mot het am- 
bftclitsondcrwijg voor Inlanders van hot doparto- 
nient van Ondorwijs on Eerodionst ovorgobracht 
naar dat van Land bouw, Nijvorhoid on Handel aln 
ocn govoJg van do uitbreiding van don work- kring 
van dit Dopartomont met de zorg voor do nijvorhcid. 
Mot dezo ovorbronging ging oon vor- andoring van 
het to volgon stelscl gopaard. Evonals ton aanzion 
van hot landbouwondcrwija we rd hot noodig 
gooordceld het hior bedoeld onderwijs in zoo 
ccnvoudig mogolijkon on bo- vattolijkon vorm 
binnen het boroik van den dosa- man to brongon. Hot 
donkbeold van ambu- In-nto schooltjes word 
prijsgegovon, om p]aata to makon voor do 
oprichting van oonvoudigo am- bachtsfichooltjes in 
do dosa, dio voorloopig, zooJang nog geon 
geoefendo Inlandscho loorkrachton bcHchikbaar 
zijn, onder de loidiug van Europoescho 
ambachtsondorwijzora zijn gosteld. Do cursus op 
doze in 1 915 ten gotalo van drio opgcrichto school- 
tjos duurt tweo jaron. Toegelatcn wordon leerlingen, 
dio gewoon Ingor onderwijs hebbon genoton, tcrwijl 
het ondorwys wordt gogovon in hot Ma- leisch of do 
landstaal. Do bcdocling is verdcr, dat het 
Europcesoho schoolhoofd zich in do omgoving van 
do school ook bemocit met reeds govostigdo 
ambachtslicdon en dozo door raadgovingen en 

voorbccld tracht bij tc staan. Voor de vorming van 
geschikto ambachtsonderwijzors uit do Inlandache 
bovolking is hot oog gcslagcn op do grooto am- 
bachtsscholon. Do door dezo scholen afgoleverde 
jongolieden wordon bij groofo industrieelo on- 
dernemingon (do werkplaatson der staatsspoor voor 
houtbewerking en hot marine-etablissement voor 
ijzorbewerking) ondor leiding to werk gosteld tor 
verdero vorming gedurendo h 1 jaar, om daarna nog 
gedurendo 1% jaar bij de grooto ambachtsacholon to 
wordon geoofond in hot geven van onderwijs. Het 
voornemen beataat voider om op dezelfde of 
ovoreonkomstigo wijze als ten aanzien van het 
Inlandsch ambacht, ook do Inlandsche (kunst) 
nijvorhoid to bevordoren. 

Van do in § 28 reeds genoemdo particuliore 
(zendings) ambaohts- en nijverheidsschooltjes, 
welko in 1916 tot een aantal van 7 gesubsidieord 
werdon, worden over het algemeen weinig ver- 
wachtingen gekoestord, omdat zij niet onder leiding 
staan van vaklieden en het onderwgzond porsoneel 
in clen regel boscaat uit gowone am- bachtslieden. 
Bohalvo ten behoove van doze scholen wordt ook 
subsidie vorleend aan een in 1915 vanwego een 
Inlandscho vereeniging te Tasikmalaja goopondo 
vlechtschool en is daar- voor een Gouvcrnements 
ambachtsonderwijzer tor beschikking gosteld. 

Inlandsche bedrijven, welko zich minder goed 
leenen voor verbetering door midde】 van onder- 
wijsinrichtingen zullen op and ore wijze worden 
bovorderd. Zoo is in 1914 een daartoo speciaal uit 
Nederland uitgozondon deskundige in dionst gestold 
voor do bovordering en verbetering van het 
Inlandsch stoenon- on pottenbakkersbedrijf. 

In het bolang van het wolslagen van de eorato 
pogingen om do ontwikkeling van de grooto lagen 
der Inlandscho bovolking in industrieele rich- ting 
krachtig vooruit to brengen, is hot nood- zakelijk 
goblokon eon afzonderlijken inspecteur voor het 
ambachtsondorwijs in dienst te stellen. 

VI. Opleiding van onderwijzend personeel en 
examens tot verkrijging van onderwijsbevoegd- 
heden. 

Hieronder zullen afzondorlijk bohandold wor- 
deii do opleiding van ondorwijzers bij het Euro-
peesch lager onderwijs, kortheidshalvo genoemd 
“Europcescho onderwjjzers" en dio van onder- 
wijzers bij do vorschiJlondo inrichtingen van onder* 
wys voor Inlanders en Ohincezen. 

A. Europeoscho onderwijzers. § 34. Evenals in 
Nederland kent de onderwijawet- goving in Indie 
tweo algomeone bovoogdheden tot het go von vau 
lagor onderwijs: do zoogenaam- do „lagero akton of 
„hulp-akten, wolke bevoogd maakt tot hot go von van 
huis- en schoolonder- wijs in do vakkon a—i 
gonoemd in § 6 en do “hoofdakte", wolko voi-oischt- 
wordt om met den rang van hoofdondorwijzor aan 
het hoofd eenor school to staun. Ovorigens zijn nbg 
afzonder- lijke akten vorkrijgbaar in do vakkon j—t 
(u.v.). Akton voor hot go ven van niiddelbaar onder- 
wys kunnen in Indio niot worden bohaald. 

Kweekscholon voor do opleiding van Euro- 
pcescho onderwijzers bestaan in Indio niot. Wei is 
moormalon het plan tot oprichting van zulk eon 
instituut ovorwogon, maar tot dusver heeft do 
Rogeering daarvan afgozien, omdat omtrent do 
lovonsvatbaarhoid grooto onzekorheid bestond. 
Hoewcl inmiddela de omstandigheden dermate 

in 8 
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veranderd zijn, dat een kweokschool in een be- hoefte 
zou voorzien, meent de Regcering met de oprichting te 
moeten wachten op do beslissing in zake het hieronder 
(§ 49) te bespreken bezoldi- gingsvraagstuk. 
Om intusschen tegemoet te komen aan de steeds 
toencmende bohoefto aan Europeescho onder- wijzors 
werd in 1915 een proof gen omen mot de opleiding van 
Indische jongelieden, behoorende tot do Europeesche 
en daarmede gelijkgestelde be volkin g, aan de Rijks- 
en bijzondere kweek- scholen in Nederland. Aan elke 
Rijkskweek- school worden daarvoor jaarlijks vier 
plaatscn beschikbaar gesteld, terwijl aan do belangheb- 
.benden vrijheid gelaten wordt om, zoo zij daar- aan do 
voorkeur geven, do opleiding to ont- van gon aan een 
daartoe door hen aangewezen bijzondere 
kweekschoo]. Do kosten dezer opleiding worden 
geheel door het Gouvernement gedragen, evenals die 
voor huisvesting en levens- onderhoud van de 
kweekelingen, deze laatste tot een maximum van / 500 
's jaars. De aan- wijzing van de kweekelingen 
geschiedt in Indie na het afleggen van een examen 
volgens het- zelfdo programma a Is het toclatin gsexa 
men tot de Rijkskweekscholen. De aangewezenen ge- 
nieten vrijen overtocht naar Nederland in do 2e klasse 
en een tegemoetkoming in do uitrus- tingskosten van / 
200, terwijl zij op gelijke wijze verzekerd zijn van 
vrijen overtocht naar Neder- landsch-Indie, ook in het 
geval dat zij buiten bun schuld de opleiding niet 
hebben kunnen voltooien. Zij hebben zich to verbinden 
om na het behalen van de onderwijzers (of 
hoof'donder- wijzers) akte het onderwijs in Indie 
(hetzij het openbaar of het bijzonder) gedurende een 
zeker aantai jaren te dienon. In de twee eerste jaren, 
werden onderscheidelijk 12 en 10 Indischo jon- 
gelieden voor dezo opleiding aangewezen. Als gevolg 
vau do verbreking van de gercgelde verbinding met 
Indie door den oorlog geschiedt de opleiding sedert 
1917 voorloopig in Indic, waar te Batavia een tijdelijke 
leergang tot dat doel is opgericht. 

De eenige in Indic bestaande gelegenheden tot 
opleiding van Europeesche onderwijzers zijn de 
normaalcursus to Batavia en de normaal- echolen te 
Batavia, Semarang, en Soerabaja. 

§ 35. Normaalcursus. Deze geeft een over tweo 
(kortdings verJengd tot drift) jaren vordeeldo op-
leiding voor do onderwijzersakte. Hoewel toe- 
gankelijk voor iedereen, zondcr onderscheid van 
geslacht of ras, die den leeftijd. van 16 jaar over- 
schreden heeft en aan het voorgeschreven toe- 
latingsexamen heeft voldaan, wordt van den cursus in 
hoofdzaak alleen door Europeescho meisjen gebruik 
gemaakt. Onder do 195 leerlin- gen, die in den ]oop 
der Jaatsto 10 jaar den cursus bezochten, waren slechts 
8 mannen. Voor onvcr- mogende leerlingen zullen 
ecrlang studiebeurzen van f 50 ,e maands worden 
beschikbaar gesteld. 

Do lessen worden alleen in do avond- uren gegeven 
(drie uren per dag) door onder- wyzcrs in het bezit van 
do hoofdakte, dio overdag hun gewono schooltaak 
vervullen en voor dezo extra werkzaamheden een 
toelagc bo ven hun bezoldiging genioten. Bind 1917 
telde do cursus 19 leerlingen, w.o. 6 mannon. 
§ 36, Normaalsc/bolen： Do normaalscholen geven 
aan bezitters van de onderwijzersakte gelegen- heid 
zich verder te bekwamen voor do akto van 

hoofdonderwijzor. Do opleiding duurt drio jaar. 
Do lessen worden in do avonduron gogovon (10 uur 
por wook) door leeraren van do tor plaatso aanwo- 
zige hoogero burgorscholon, dio voor dozo laak 
eeno too]ago ont van gon. Allo bezittors van de la- 
gere akte kunnen aun het onderwijs dcelnomen. 
Blijkt na zekeren cijd, dat zij hot onderwijs niot 
mot vrucht kunnen volgun, dan kunnen zij van 
het verdor volgcn van den leorgang uitgesloten 
worden. Do scholen telden eind 1917 102 lecrlin- 
gen (w.o. 47 mannen), torwijl in dat jaar 14 deel- 
nemers van do hoogsto klasso slaagden in het 
examen voor hoofdonderwijzer. 

§ 37. Leergaiigen voor het behalen van de zgn. 
bij- 
akten. In 1913 worden voorloopig to Batavia en 
Seinarang cursusson ingestold oin to voorzien in 
de behoefte aan leerkrachten, aan wio het onder- 
wijs in do kennis der natuur aan de M. U. L. 0.- 
scholcn zou kunnen worden opgedragon. Do 
cursussen zijn alleen toegankelijk voor ondor- 
wijzera in het bezit der hoofdakto en duren twee 
jaar. Onderwijs wordt gegeven in natuur-, schei-, 
plant- en dierkundo door loeraron met middel- 
bare bevoegdheid. Voorts zijn on langs soortgelijko 
leergangen geopend ter bekwaming van onder- 
wijzers voor de akten Engelsch, handteekenen en 
wiskunde. § 38. Able-examens. Tor vorkrijging van do 

hierboven (§ 34) bcdoeldo onderwijs-diploma^ wordt 
minstens 66r)maal *s jaars gelogcnheid gegeven to 
Batavia, Semarang on Soerabaja. Voor het afleggen 
van het examen als onder- wijzer is de achttienjarigo 
leoftijd vcreischt, terwijl om toegelaton te worden tot 
het examen voor hoofdonderwijzor hot bewijs moet 
worden geleverd van een minslons twee-jarigo werk- 
zaamheid ah onderwijzer. In het tijdvak 190G— 1917 
werd hot hoofdondorwijzers-cxainen afge- legd door 
398 personen, waarvan 185 (78 mannen) slaagden, 
het onderwijzors-cxamon door 1284, waarvan 
gcslaagd G52 (39 mannen). Do in Indie bchaaldo 
getuigsclirifton, zoo wo 1 do algcmeenc van 
onderwijzer en hoofdonderwijzor, als do bijzondero 
voor cen of mcer van de even be- doeldo vakken j —
t, zijn in Nededand gclijkgcstcJd met de daar 
uitgercikte, wat do laatstbedoclde be- treft onder 
voorbehoud, dat de bezitter t＜： vons in het bezit is 
van do akte van onderwijzer. Onige- keerd zijn do in 
Nederland uitgereikte getuig- schriften zondcr 
voorbehoud in Indiii van kracht. Ten behoevo van de 
Europcescho ondorwijzo rs, verbonden aan 
inrichtingcn van hoogor vak- onderwijs voor 
Inlanders, zijn voorts akten ingc；- steld voor do 
navolgende vakken: Malcisch, Javaansch, 
Soendaasch, Madocreosch, Boegi- neesch, 
Makassaarsch, do land- en volkenkundo van Ned.-
Indic, do landbouwkundo cn de land- meetkunde. 
Aan het bohalcn van doze akten zijn voor open bare 
Europeescho onderwijzers gcldc- lijko belooningen 
verbonden, varicerendo van / 400 (voor het Malcisch) 
tot / 1000 (voor do akto Javaansch). 

B. I ii 1 a n d s c h p e r 8 o n o o 1. 
§ 39. Tot voor een tiontal jaren waren do kweek-
scholen voor de vorming van Inlandscho ondorwii- 
zers de eenigo inrichtingcn, waar van Gouverne- 
ments wegegelegonhcid werd gegeventotopleiding 
van Inlanders voor hot onderwijzersambt. Zoo- als in 
§ 24 werd medcgcdeeld datoert de oprich- ting van de 
eersto kweekschool van 1851. Do krachtigc opleving 
van het Inlandsch onderwijs 
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in do eersto jarcn na do oprichting van hot onder- 
wijsdepartcment bracht cen stcrke uitbruiding van 
het aantal kweekscholon mcdc, waarvan hot aantal 
stoeg tot 3 op Java on Madoora on 6 in de 
Buitenbozittingen (1875). Do roauLio, dio hiorop 
omstreeks 1885 volgde, had de opheffing van do 
meesto dezor kweekscholon tengovolge, zoodat er 
slechts 5 overbloven, waarvan 2 in do 
Buitenbezittingen. Hiermcde ging een belang- rijko 
vereenvoudiging van hot Icerplan gepaard, dat, naar 
gemeend we rd, te weinig met do ei- schen der 
practijk rekoning hield; mot name word hot 
Nederland sell als leervak geschrapt. De opleving op 
het gobied van hot Inlandsch onderwijs, wolko zich 
in 1906 aankondigdo, liet ook do opleiding van 
onderwijzers niet onbo- roerd. Do invoering van hot 
Nederlandsch op do Inlandscho scholon der le klasse 
(§ 7) bracht de noodzakclijkheid mede om het 
onderwijs in die taal op de kweekscholon weder in 
eero te herstellen. De groote behoefte aan 
onderwijzors, ak gevolg van do sterko uitbreiding 
van het aantal scholon, leidde in do laatste tien jaar 
tot een groote toeneming van het aantal opleidings- 
inrichtingen. Daarmede ging gepaard een diffe-
rentiatie in de opleiding, in verband met de 
verschiHend© cischen, waaraan do onderwijzers 
moeten beantwoorden, naar gelang zy bestemd zijn 
voor de 2de klasse scholcn of do Hollandsch- 
Inlandscho scholcn. 

§ 40. De Hoogere Kweekschool te Poerworedjo. 
De groote behoefto aan lecrkrachten voor do 
Hollandsch-Inlandscho scholen, govoegd bij do 
omstandigheid, dat het in afzienbaren tijd niet 
mogelijk zou zijn de scholen in een genoegzaam 
aantal op te rich ten, zoolang men daarvoor 
uitsluitond afhankelijk bJecf van don beporkten 
toevoer van Europcescho onderwijzers, dwong naar 
middelen uit te zien om in ruinioro mate gebruik te 
makon van Inlanders voor het geven van onderwijs 
met hot Nederlandsch als voor- taal. Een spociaal op 
de kennis van het Nederlandsch gcrichto 
aanvullondo studio diendo do Inlandscho 
onderwijzers, afkoinstig van do kweekscholon cn 
aldaar reeds eonigermato in dio taal ondcrlcgd, voor 
do bedoeldo taak ge- schikt te maken. Daartoc we rd 
in 1912 begon- )IOJ)mot de installing van ＜；en 
akco Nederlandsch en aanmoediging van do 
opleiding van Inland- Hcho onderwijzers voor doze 
akto (waarover hicr- ondcr mecr). Aangczien dezo 
voorzioning slechts onvolkomen aan de g(?schotsto 
behoefto tege- moctkwain, be«loot do Regecring in 
1914 tot do oprichting van con spcciale kwcokschool 
voor do voj-jning van Inlandscho onderwijzers voor 
het Hollandsch-Inlftndsoh onderwijs, do zgn. 
„Hoogero kweekschool voor Inlandache ondor- 
wijzorsn, govestigd to Poerworedjo. Tot dozo school 
worden jaarlijksde beaten ondcr do goslaag- den in 
het oxaincn van do 5o klasso van eon opon- baro of 
daarinode gclijkstui)digo bijzondcrokweekschool tot 
een maximum van 25 tocgolaton voor hot ontvnngcn 
van ccn voortgozebte vorming voor hot HollandHch-
Inlandsch onderwijs. Do leorgang duurt dric jaar, 
tcrwijl do studio in omvang ongevoor gelijk staat 
mot do hoovool- licid kennis, veroischt voor het 
bohalon van do Europcescho hulpakte. Als 
vonnschool fungoert do tor plautso govestigde 
Hollandsch-Inlandscho school. Aan do kweekschool 
is con internaat vorbonden. Do loerlingen (ton getalo 
van 58 

oind 1917) ontvangon eon maanclolyksche tbolago van / 
25, terwijl hun na voltooido opleiding hot vooruitzioht is 
goopond op benooming tot Inlandsch ondcrwijzor aan cen 
Hollandsch-In- lundscho school op eono bozoldiging van 
/ 100 tot / 250 maands. Het personeel bestaat uit oen 
directour cn 5 Europoesche onderwijzers, alien in het 
bozit van do hoofdakte. De school staat onder toczicht van 
do inspectie van het Hollandsch-Inlandsch onderwijs. 

Naast deze kweekschool is mot hetzeJfde doel aan do 
Tondanosche muJoschool (zie § 10) een driejarigo 
leorgang verbonden, die inzonderheid onderwijzers voor 
de zgn. special© scholen op- leidt. Reeds thans doet zich 
de behoefte gevoelen aan eon tweede hoogere 
kweekschool, doch deze kan voorshands niet worden 
opgericht bij ge breke aan een voldoend aantal geschikte 
candidaten. 

§ 41. Hollandsch- Ghineesche kweekschool. Dezelfdo 
overwegingen, wolke voor de oprichting van do hoogero 
kweekschool te Pocrworgdjo heb- bon gegoldon, loidden 
tot de oprichting in 1917 van een kweekschool to 
Meestor- Oornelis voor de opleiding van Chineesche 
johgolieden tot onder* wijzer aan de Holl.-Chin, scholen. 
Daar de kweekschool rochtstreeks aansluit bij do hoogsto 
klasse der Holl.-Ohin. scholen, is de opleiding iots lan- 
gor dan aan de Poerworedjoscho school, nl. 5 jaar. Do 
school, waaraan een internaat is ver- bonden, opendo her 
eersto jaar met 24 lecrlingcn. Eenmaal volgroeid, zullon 
daaraan behalve den dircctour, vijf onderwijzers 
verbonden zijn. Voor do abiturienten zijn dozolfde 
bezoldigingsvoor- uitzicliten geopond als voor do Ini. 
onderwijzers, afkomstig van do hoogere kweekschool. 

§ 42. Kiveekscholen voor Inlandsche onderwij- zers. 
Bo halve voor do vorming van hulppersoneel voor do 
Hollandsch-Inlandsche scholen, al dan niet na een verder 
voortgezetto opleiding (zio hiorboven), zijn de 
kweekscholon to Bandoeng, Djokjakarta, Probolinggo, 
Oengaran, Tort de ' Kock en do onlangs opgorichte 
iileuwe kweekschool to Poerwokerto bestomd om 
onderwijzers af te loveren, gcschikt om tot hoofd van de 
belangrijke 2o klasso scholen (do scholon met 5 klassen) 
te worden benoemd. Bovondion vinden haro abitu- 
rienton grif plaatsing bij het toezicht op het 
volksonderwijs als opzienor of hoofdopziener en worden 
uit hon gokozon de Inlandscho taal- en 
teckononderwijzors aan do oploidingsscholen en 
kwoekscholen. Als onderwijzcr gonieten zij een hoogero 
bozoldiging dan do niot-uan een kweekschool opgoleido 
ondcrwijzers,y 

Do opleiding aan de kwedkscholen duurt zes /C. jaar. 
Ondorwozcn word on do navolgende vakken: 
Nederlandsch, do landstaal, Maleisch, rekon- kundo, 
aardrijkskunde, gcschicdonis, kennis der natuur, 
schoikunde, plant- on dierkundo, de bcginsolon dor 
landbouwkundo, handteokenen, schryvon, opvocdkundo 
on zingen (facultatief). Het Nederlandsch worclt gobezigd 
als voormid- dcl bij hot ondorwys in do versolullonde 
vakken, voor zoovor dio zich dnartoe Iconon. Als vorm- 
school voor do practischo vorming dor kweoke- Ungoii 
diendon tot voor kort aan do inrichting verbondon 2do 
klasso scholon. Thans wordon daarvoor do Hollandsch-
Inlandscho scholen gobezigd. 

Toelftting van leerlingon hoeft plaats na af- logging 
van con examon of op aanwijzing van don botrokkon 
inspoctoorondon ambtonaar. Do beschikbaro plaatson 
zijn zoodanig vordceld, 
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dat naar verhouding van do behoofto voor elko 
residentie, behoorende tot het rossort van do 
kweekschool, oon zokor aantal plaatson boschik- baar 
is. Voor hot toelatingsexamen konden zioh vroegor 
zoowol aanmelden zij, die een 2do klasse school 
doorloopon haddon, als zij dio van een Iste klasse of 
Hollandsch-Inlandscho school af- komstig waren. 
Daar dezo toolating van Icerlin- gen. van zeer 
uitconloopendo voorontwikkeling (met on zonder 
kennis van het Nedorlandsch) zeer belemmerend op 
den voortgang van het onderwijs werkto, is hierin 
vcrandering gebracht. Als eisch wordt thans voor too-
lating tot het oxamen gestcld het doorloopon hcbben 
van een Hollandsch-Inl. school. Daar dientengevolgc 
de leerlingon voortaan alien reeds met een 
behoorlijko kennis van hot Nedorlandsch toegerust op 
do kweekscholen komen, zal het vormoedelijk 
mogclijk blijken den op- leidingsduur mot 66n jaar te 
bekorten. 

A&n do kweekscholen zijn internaten ver- 
bonden, waar do kwcekelingon vrijo huisvesting 
genieten. Voor hun levensondcrhoud onlvangen zij 
cone toelage van f 10 — *s maands, terwijl voor het 
verstrekken van bctere voeding, nog een bedrag van f 
3.— 's maands per kweekeling beschikbaar wordt 
gesteld. De kwcekelingon kunnen van de school 
worden verwijdcrd wegens onvoldoenden aanlcg, 
wangedrag of wegcns het 场den aan besmettelijke of 
afzichtelijke ziekten. Ofschoon de kweekscholen 
cigenlijk allcen be- etemd zijn voor mannelijke 
leerlingon, kunnen ook vrouwelijke kwcekelingon bo 
ven do formatie wo rd on toegelaten, die geen 
huisvesting in het internaat genieten. Elke 
kwcekschool is bere- kend op een capaciteit van 120 
leerlingen. Eind 1917 telden de vijf genoemde 
kweekscholen 612 leerlingen, waaronder 42 meisjes 
en 43 leerlingen bo ven de formatie, meerendeels 
bestemd om, na afgelegd eindexamen,de lessen aan 
de landbouw- school te volgen (zie § 20). Het 
onderwijzend person eel bestaat behalvo don 
directeur uit 4 Europeesche en 2 of meer Inlandsche 
onder- wijzers, welko laatsten uitsluitend belast zijn 
met het onderwijs in teekenen en do inlandsche taal of 
talen. 

Een eenigszins afwykend karakter vortoonon de 
kweekschool to Amboin a en de aan een op- 
leidingsschool voor Inlandsche ambtenaron ge- 
koppelde kweekschool te Makasspr (zie § 18), welke 
laatste bestemd is om to worden vervan- gen door een 
normaalschool voor do oploiding van 
hulponderwijzers. De kweekschool to Amboi- na, in 
1914 horrezen nadat zij een jaar to voron gesloten 
was, is in haar tegenwoordigo inrichcing eigenlyk 
alleon bostemd om onderwijzers af te leveren voor de 
2o klasso scholon en wijkt als zoodanig dus niet 
noemonswaard af van do hieronder (§ 45) te 
besprokon normaalscholen. Het plan bestaat 
intusschen om doze kweek- school volledig op het 
peil van de overige kweekscholen te brengen, in 
verband met de behoefto aan behoorlijk in het 
Nederlandsch onderlegdo onderwijzers, niet alleen 
voor de Holl. Ini. scholen in het Oostelijk deol van 
don archipel, maar ook voor de scholon voor 
Amboneescho soldatenkinderen (zie § 7). Do school 
teldo eind 1917 40 leerlingen. 

Van do oprichting van een kweekschool voor 
meisjes, bestemd voor het HolJ.-Inl. meisjesonder- 
wija word hiervoor (§ 25) reeds gewag gomaakt. 

§ 43. Opleiding akte Nedcrland-sch. Tor aan- 
moediging van do opleiding van Inlandsche on- 
dorwijzers met het kwcokaohooldiploma voor de in. 
1912 ingestcldo akto in de Ncdcrlandscho taal (zio § 
40), welko con gelijko konnis van die taal omvat als 
voor do Europeescho hulpakto wordt geoischt, zijn 
pre mien beschikbaar go- stold voor Europeesche 
onderwijzers, dio zich n)ot die oploiding willen 
bolasleih Do oploiding moot minstens tweo jaar 
duren. Du opleider ontvangt een bed rag van / 12.50 
's maands voor eikon in opleiding gon omen candid 
aat (niot meor dan vier mogen bij denzeHdcn 
onderwijzer in opleiding zijn) en na voltooide 
opleiding, wannocr do candidaat de akte behaald 
heeft, het vcrschil tusschen het op doze wijzo 
gonot&no on do som van f 600.— 

§ 44. Normaalcursussen. Mot de oploiding van 
Inlandsche hulpondorwijzers, d.z. personon, dio 
hebbon voldaan uan een speciaal daarvoor ingesteld 
examen 1, lict de Regeenng zich tot voor enkele jaron 
in hot geheol niot in, bohoudens dat zij under zekero 
voorwaardon steun vorloendo aan het particulier 
initiatief, voor zoovor hot zich met deze opleiding 
bezig hicld (z. o § 72). De uitbroiding van het aantal 
2o klasso scholon sedert 1908 deed een toenoniendo 
behoofto aan dergelijke hulpondorwijzera ontstaan, 
het gee n de Regeering er toe deed besluiten do 
ople.ding van dat person eel zo】f ter hand tc xiemen. 
Daar- toe word in 1910 bij wijze van proof 
ovorgegaan tot do oprichting van normaalcursussen 
in vor- schillondo gcweston op Java cn Madoora en 
in do Buitonbezittingen. Dezo cursussen zijn 
eenvou- dig ingonchte leergangen, wdke daarom hot 
land weinig kosten. Do leergang is over twee jaar 
vordeeld en ingcricht voor 25 leerlingen per leerjaar, 
gokozen uit hen, dio cen 2u klasse school ten vollo 
hcbben doorloopen. In do och- tend uren word on de 
leerlingon ondor toozicht van de onderwijzers 
gcoefend in het geven van onderwijs aan do ter 
plaatse bestaando 2o klasso school, terwijl in do 
numiddaguron tbeorotisch onderwys wordt gogeven. 
Do leerlingen goniecen een toelago voor 
lovensonclorhoud. Leerkrachton zijn de 
onderwijzers van do 2c klasso school tor plaatse, die 
daurvoor oo» toelage ojitvangon bo von hunno 
gewono inkomsten. Her- aantal normaalcursussen 
bedraagt thnns 17 (waarvan 10 op Java en Madoera) 
met 712 leerlingen, waaronder 13 meisjes. 

Feitolijk bedoekl als noodmaatrogcl, blokon de 
curausson nl spoedig niet in dio mat.o to vol- doen, 
dat met do oprichting van nieuwe dorge- lijko 
leergangen zonder meor kon worden voort- gogaan. 
Bozwaren daartegen zijn, dat do Icortijd niet lang 
gonoeg is en dat aan de cigcnlijko oploiding niet 
genoog aandacht kan wordbn ge- wijil, doordat do 
cursisten overdag steeds als kwcekoliug werkzaam 
zijn on zich dus niet vol- doondo kunnen 
voorberoiden voor do thoore- tischo lesson in de 
namiddaguron. Daarom word 

1) Omvattonde konnis van de voertaal van 
het onderwijs (waar deze niet het Malcisch is 
bovondien dezo taal), de vier hoofd bowerkin- 
gen van hot rokenon met goheolo gctallon on 
met gewono en tiendeeligo bro u ken, zoo mod 
o de aardrijkskujido van het go west van in- 
woning on de omliggonde gewostou. 
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naur eon botoro wijze van oploiding gczooht en deze 
govondon in de oprichting van 

§ 45. Normaalscholcn. Bestaando uit oen 
vierjarigon leorgang, met daaraan vorbondon 
intornuut on staando ondor de loiding van oon 
Europeesch ondcrwyzor als dirootour on 4 In 
landsche onderwijzors, kuunen dezo soholon, 
waarvan do eersto vior worden opgorioht in 1915, 
eon in allo opziohten deugdclijko opleiding gevcn 
voor Inlandsch hulponderwijzer. Met het oog daarop 
ligt het in do bedocJing, do abi- turienten dozer 
scholon als rogel to bestemmen voor hoofd van do 
kleinero 2o klasso soholon. Do normaHlscholcn zijn 
ingericht voor ten hoog- ste 80 Icerlingen elk. Do 
leerlingen, dio eene 2o klasso school moeten hebben 
doorloopen om voor toelating in aanmerking to 
komen, ont- vangen, behalve vrije in won in g in het 
intemaat, een toelagc van / 12.50's maanda voor 
lovonson- derhoud. Het aantal normaalscholen 
hedraagt thans reeds 7, waarvan 5 op Java 
(Poerwakarta, Salatiga, Pocrwokfirto, Blitar en 
Batavia1), 1 op Madoera en 1 te Pad an g Pandjang 
(Sumatra's Westkust), terwijl do oprich点ng van nog 
6 scholen in 1918 in voorboreiding is. Eind 1917 
teldon de tocn bestaando scholen 470 Icerlingen, 
waaronder 24 ■ meisjes. Het ligt in de bedoe- ling 
om wanneer cenmaal do normaalscholen ten vollo 
kunnon voorzion in do behoefte aan ondcrwijzers, do 
in do vorigo § behandcldo norma ale ursusson 
golcidolijk op to heffen. Afzon- derlijko 
normaalscholen voor Ini. meisjes ton getalo van vior 
zijn of word on weldra opgericht. 

§ 46. Exarnens. Ook buiten de hierboven ge- 
noemdo opleidingsinrichtingcn bestaut gelogen- 
heid om door het afleggon van da ar voor ingo- steldc 
examons de bevoegdheid to verworvon van 
kweckeling of hulponderwijzer aan oen In- landschc 
htgore schoo]. Dio examens voldoen aan zeer matigo 
eischcn. In 1917 worden afgo- nomen 14 97 examens 
voor hu I pond or w ij zer, waarvan slaagdon 618 (22 
meisjes) en 7098 voor kwcekeling, waarvan 
gesluagd 1851 (93 ineisjes). 
VII. Uitzending van personeel uit Nederland. 

§ 47. De voorziuning in do bchoefto aau Euro- 
poericho Icerkrachton voor het onderwijs in Indie 
geschicdt vuor hot grootatc deel door uit- zonding 
van porsoneol uit Nederland. Voor do gorogcldo 
aanvulling van het corps leoraron bij het middelbaur 
on technisch onderwijs mot vollcdig bevuegde 
krachtcn ifi men zelfs bij uit- Hhiiting op uitzending 
uit Nederland aangowo- zen, daar in Indie geun 
gclegeiiheid bostaat tot het verwerven van 
middolbuio uklun. Maar ook do Europecscho 
underwijzers bij het lugor ondor- wijs worden bijna 
uitsluitond in Nedorlarul goro- crutcord, daar zooals 
gezogd in Indie onder do numiiclijko jeugd zeer 
woinig aniino bustaat voor dozo betrekking. Met do 
ondcrwijzereHSOii is dit nnders CJI tot voor eenige 
jaren was daaroni niot dun bij uitzoiuloring 
uilzending van. ondor- wijzeresscji uit. Ncdcdand 
noodig. 2) Duar echtor «lo vraag naar Europeoscho 
leerkraohten voor hot lager onderwijs in do la&tRte 
10 jaren steeds too- narn on lict aan bod daarinede 
geon golijken tred 

i) Mode bostomd voor Billiton on do \V. afd. 
van Borneo. 

a) Do aanstolling van do eorsto ondorwij- 
zerosson dagteekonc van J 875. 

hield, zelfs zeor vor bij do jaarlijkscho bohoefto ten 
achtcr bleef, zftg do Regeoring zich sedert 1910 ge- 
noodzaakt, goregold ondorwijzoresaon uit te zon- 
don tor gccleeltclijko componsatio van hob groote 
tekort aan Icorkraehtori. Togelijkortijd word ge- 
tracht het aanbod van ondcrwijzers to vormeordo- 
ron door vcrbeteriiig van de uitzondingsvoor- 
waarden. Een morkbaro toonoming van hot aanbod 
had dit cchtor niot tengovolgo. Meer heil is 
vermoedelijk te vorwachten van den in 1916 
getroffen xnaatregcl om ondorwyzerg in hot bozit 
van do hulpaktc, dio zich voor uitzending nanr Indie 
willen verbindon, in de gelegenhoid te stollen op's 
Lands kosten to stu- deeren voor de hoofdakto uan 
con door het Rijk gesubsidicerdon hoofdakte-cursus. 
Zij on t van gen daarvoor een toelago van / 800 *s 
jaars ge- durendo ton hoogsto drie jaar. In hot eersto 
jaar worden voor doze opleiding roods 97 jonge- 
lieden aangewezen. Dezo maatrogel zal boven- dien 
kunnen tegomootkomen aan de vaak ge- uito grief 
dat hot aantal hoofdaktebezitters, die vroegor 
verreweg do grootste meerderheid vorm- den, in de 
laatsto jaron op bedonkelijko wijze is 
achteruitgogaan. Eind 1917 maakten zij nog geen 
57 % van hot totaal aantal leorkrachten uit. 

Ter illustreering van hot voorafgaande nog de 
volgende cijfers. Aan de vraag van 100 \ 200 
onderwijzers per jaar kon m gecn d&r jaren 1907—
191G worden voldnan (het grootste aantal in Mn jaar 
uitgezonden onderwijzera word in 1913 beroikt met 
99 personen). In dat tijdvak werden in hot geheel 
uitgezonden 729 onderwij- zers on in de jaron 
1910—1916 bovendion 307 onderwijzGreBsen. Het 
geheele corps Europeosche onderwijzers en 
onderwijzereason bij het open- baar lager en meer 
uitgobroid lager onderwijs be- Btond eind 1917 uit 
1710 personen, waarvan 770 of 45 % damos, togen 
in 1900, 1905 en 1910 achtereon volgons 649, 708 on 
1106 personen, waarvan 33.8, 35.4 en 35.7 % 
ondcrwijzerossen. De meesto onderwijzers zyn 
georganiseerd in cen krachtigo vakverceniging, het 
Nederlandsch-ln- disch onderwijzers genootschap, 
opgericht in 1894. 

Ook do aanworving van lecraren mot middel- 
baar-onderwijsbovoegdhoid ondervindt grooto 
moeilijkheden. Daarom is besloten oni, evenals ten 
aanzicn van onderwij zers geschicdt, de studio voor 
middolbaro akten in Nederland aan to moe- digen 
door do tookenning van studiotoelagon, waarvoor 
ook Indischo onderwijzors met verlof in aanmerking 
zullen komcn. 

§ 48. De uitzendingsvooruuarden omvallenz u. 
vrijen ovortocht mot hot wet tig gezin (vuor do 
ondurwyzers in hot bozit van de hulpakto en do 
onderwijzers voor hot practisch onderwijs uan de 
tcchniseho scholon in do 2o klasso, voor alle 
overigen in de le klusse); 

b. eon tegemoetkoming in do kosten van uit- 
rusting, waarvan hot bodrag vorsohillond is eu 
verband houdt mot do aanvangsbezoldiging in Indie 
on mot do bohaaldo ondorwijabovoegd- hedon; 

c. ccn voorloopigo bezoldiging, ingaando mot 
den dag van inschoping naar Nederlandsch- Indie tot 
don dag waarop do dionstbezoldiging ingaat, 

Do uitgezondenon verbindon zich by notarieole 
akto tot torugstorting van do to hunno bohoevo 
betatvlde gelden, indien zij hunno bestoxnming niet 
volgen of binnen vijf juren uit *s lands dicnst 
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'worden ontslagen om andcre redunen dan welbe- 
wezen ziels- of lichaamsgebrekcn, buiten eigen 
toedoen ontstaan. 

VIII. Bezoldigingen. 
§ 49. Do Europeesche onderwijzers(osscn) by het 

lager onderwijs zijn verdeeld in 3 klassen. Tot do 
hoogst bczoldigde le on 2e klasae zijn alleen be- 
noembaarzij.die in het bezit zijn van de hoofdakte. De 
onderwijzeressen zonder hoofdakto boreiken een 
lagere eindbezoldiging (/325 *s maands) dan hunne 
mannelijke ranggcnooten, die kunnen op- klimmen tot 
/ 400 's maands. De wedden loo pen vour alle ran gen 
niteen van f 175 tot / 625 maands. De tijd bij het 
onderwijs in Nederland doorgobracht komt tot een 
maximum van zes jaren voor do helft in aanmerking 
voor de berekening van de Indische bezoldiging. 
Geplaatst aan Holl. Ini. scholen ontvangen de 
Europeesche underwij- zers een toelage van / 25's 
maands. Aan de M.U.L. 0.- en vakscholen bedraagl 
hun wedde / 100 's maands (voor de directeurcn der 
vakscholen / 150 *8 maands) meer dan zij bij het 
Europeesch lager onderwys volgens rang en diensttijd 
zouden gonieten. Bovendien zjjn bijzondero todagen 
verbond en aan het bezit van bepaaldo Inlandsche taal-
akten en de akten landbouw- en landmeet- kunde voor 
de onderwijzers, geplaatst aan do opleidingsscholen 
voor Ini. ambtenaren en de kweekscholen voor Ini. 
onderwijzers. Eon ver- beterin g van do 
ondenvijzerswedden, waarbij het eindsalaris tot f 650 
zal stijgen, staat voor de deur. Een bedrag van acht ton 
is daarvoor op do begrooting voor 1919 gebracht. 

Hoewel voor de betrekking van onderw wr bij het 
Europeesch lager onderwijs geen eis ;hen van 
lanclaard zijn gesteJd on dus ook In'：i..ders daar- tue 
benoembaar zijn, is het in de practijk nog nict 
voorgekomen dat ecu Inlander als onder- wijzer bij 
een Europeesche school were! geplaatst. Wei hebben 
reeds verschillcnde Inlanders do Europeesche 
onderwijsbevocgdheden verworven, doch voor zoo 
ver zij bij het onderwijs een plaat- sing zochten, 
vonden zij die uitsluitend bij het Inlandsch onderwijs 
1). 

De bezoldiging van deze person。】】 plaatwte 
do Regeering voor een moeiJijk vraagstuk. De wed-
den van de Europeesche underwijzerH toch zijn, als 
natuurlijk gevolg van het feit dat deze pcr- sonen voor 
de overgroote meerderheid in Nederland moeten 
worden gerccruteerd, hooger dan bij toepassing van 
een zuiver In dischen maat- staf als norm voor de 
onderwijzersbezoldiging zou mogen gelden. Het 
nieerdcre is in zeku- ren zin ais een premie 
(tropcntoeslag) io be- schuuwcn. Moest iiu deze in 
zekcrcn zin abnor- male weJderegeling onveranderd 
gelden voor Inlanders, dan zou een wanverhouding 
worden gcschapen tusschen de bezoldiging van deze 
Inlandsche onderwiizers en die van andcre In- 
landsche ambtenaren, zooals Indische arisen en 
rrchters, die in opJeiding cn ontwikkeling zeker niet 
hun minderen zijn. Aan den anderen kant zou hetnic 
； van onbiHijkheid zijn vrij te plei- ten voor de hici 
bcdoclde- InJandsche onderwij- zers een lagere 
bczoMigingsschaal uan te nemen, 

[)Het oudst bekende voorbceld is dat van Raddn 
Kamil, die thans nog de functie van adjunct-inspceteur 
bij het Inlandsch onder- wys bekleed t. 

waar ten aanzien van do in Indie geboren on getogen 
Europeanen en de met Europeanen golijk- gcsteldc 
Inlanders geen ondersclieid hoegonaumd in 
bezoldiging gemaakt wordt met do uit Nederland 
uitgezondenen. Een bevredigendo oplos- .sing van dit 
neteligo vraagstuk, dat ook voor and ere ambten, 
waar Inlanders en Europeanen met elkander kunnen 
concurreeren, van tocne- mende beteekenis wordt, is 
nog niet gevonden. On langs is daarvoor door de 
Indische Re georing oen commissie ingesteld, die het 
vraagstuk in zijn vollen omvang zal hebben to 
onderzoeken. In afwachting van do tor zake to nemen 
be- slissing worden Inlanders metEuropcesche onder- 
wijsakton voorloopig op den zelfden voet bczol- digd 
als Europeanen. 

Voor de Inlandsche onderwijzera bij het Ini. en 
HoH. Ini. lager onderwijs liggen de loongronzen 
tusschen / 15 en / 250 's maands. Bij de begrooting 
voor 1919 is op een verhooging vin dezo wedden 
gerekend en daarvoor een bedrag van 3/ ton 
uitgetrokken. De dosaondcrwijzers worden 
plaatselijk verschillend bezoldigd. Hun inkomen 
bedraagt alj regel niet mcor dan j 15 h j 20 maands. 

Bij het middelbaar onderwijs genieten de leer- 
aren traktementen van / 459 tot / 850 'B maands, de 
directeurcn / 900 tot / 1000. 

Ongerekend de desascholcn met 6074 leer- 
krachten, bestond het geheele onderwijzend en 
inspecteereud personeel in dienst van den Lunde eind 
1917 uit 8575 leerkrachten (w.o. 6560 Inlanders) cn 
181 inspecteerende ambtenaren (w. o. 144 Inlanders, 
meerendeels schoolop- zieners bij de dcsascholen). 

BIJZONDER ONDERWIJS. 
I. Inlelding. 
§ 50. Aan het particulier of bijzonder onderwijs 

wijdt; het Rvgeeringsreglemcnt slcchts 66n artike], 
het in § 1 reeds genoemdc art. 126. De vrijhcid vun 
onderwijs wordt daarin slcchts verlcend ten behoove 
van het Europeesche deci der bcvolking, niet voor de 
Inlanders cn mot dezon gelijkgestol- clen. Dit verse 
hi I vinclt zijn oorsprong in do vrees van den 
wetgevur van 1854 voor het verkondigen van voor do 
rust cn ordo gcvaarJijkc leeriiigon onderdeInlandsche 
bovoJking, waarbij vooral aan don arbeid van 
zendeJingen gcdacht word, dio zich „vermomd als 
on<lerwijzer>,, zouden kunnen onttrekken aan do in 
artikcl 123 van het Regoo- ringsreglement 
voorgeschreven byzondero vergunning voor de 
uitoefening van hun dicnstwerk. 

Geheel in do lijn vun de geschctsto opvatting word 
in 1880 eon regoling getroffon, aangevendc do 
voorwaarden, onder wclki; aan Europeanen en mot 
hen gelijkgestelden vergunning kau worden verlcend 
tot het geven van onderwijs aan Inlanders of met 
dezeii gelijkgcsteklcn. Het geven van onderwijs door 
Inlanders aan Inlanders is aan geen beperkende 
bcpalingen gebonden. Had die regeling aan van koi 
ijk alleen ten doel tc waken tegen de misbruiken, die 
uit de vrijlating van het onderwijs aan de Inlandsche 
bevo]king zouden kunnen voortvloeien en to 
voorkomen, dat European en van laag zeddijk gehalte 
met minder cerlijke bedoelingen zich aan dat 
onderwijs zouden wijdcn, na een in ] 912 
aangebrachto wijzigin g worden thans ook 
waarborgen verlangd o)n- trent de bekwaamheid en 
de geschikthoid van 
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jlonl> die het hicr bedoold onderwijs wenscht te geven, 
spociaal ten aanzien van ziju konnis van het 
Ncderlandsch. De vorguuning tot het geven van 
onderwijs a an Inlanders kan alleen worden vcrleend 
a an te good er naam en faam bekend staande 
personen, dio ten minsto een Europcoscho lagero 
school met vrucht hebben doorloopon of cen d 
“armed。gelijkstaande kennis bczitton. Het gCven 
van onderwijs door Europeanon aan Inlanders zondcr 
vergunning is strafbaur. Christe- lijke zendelingen 
dio reeds in het bezit zijn van de bijzonderc toelating 
voor de uitoofoning van hun dicnstwerk, behoeven 
do vergunning niet. 

§ 51. Huisonderwijs. Een bijzonderc vorm van 
particulier ondorwys, dat aan de inmenging van do 
overheid zoo goed als gebeol is onttrokken, is het 
huisonderwijs, d.i. onderwijs, hotwelk zich bo- 
perkttot do kinderen van ton hoogste drie gezinnen 
cn go geven wordt in do won in g van het hoofd van 
e6n dier gezinnen. Wordt dit onderwijs uitslui- t.end 
gegeven aan do kinderen van 仓6n gezin of bestaat 
op de plants, wtiar het gegeven wordt, geen 
gclegenheid tot het bezoeken van Euro- peescho 
lagero scholon, dan bohoeft de onderwij- zer zclfs 
niet in het bezit to z\jn van de gewono akte(n) van 
bevoegdheid tot het geven van lagor onderwys. 

§ 52. Siibsidieering byzonder onderwijs. 
Hoewel het Regeeringsreglemont, even min als de 
daarop steunende organieko regelin gon betreffendc 
het Europeesch en het Inlandech onderwijs, eenig 
voorschrift bevatten omtrent de geldelijkc 
ondersteuning van het bijzonder onderwijs uit de 
open bare kas, heeft dit der Regeering iiimmer 
weerhoudon om, ccrst op bcschei- den schaa], later 
met milder hand, het particu- ]ier initiatief tot 
schoolstichting door goldolijke bijdragen te steuncn 
on aan te moedigen. Reeds in 1841 we rd het als een 
verplichting dor Regeering beschouwd om het 
Ncderlandsch Zendelingge- nootscha]), dat zich de 
behartiging van do onderwijs bclan gen dcr 
Inlandsuhc Ghristenbevolking in tie Molukkcn 
aangetrokken had, in zijn werk- za am he id to 
steunen door besciiikbaarsteHing van fondsen ter 
bczoldiging van onderwijzers on aankoop van school 
behoeften. Ook na de tot- stand koming van hot 
Kegecringsreg 1cment bleef de Jiegecring voorlgaan 
met de tockcnning van ecu g«；klclijko 
tegemoetkoming in de kosten van o]>richtjng en 
instand houding van particulioro Bcliolcn 
t(!i)dicnsf.o van de Inlandschc bovolking, waarvan er 
imniddels ook op Java golcidelijk eenigo tiontallen 
waren tot stand gekomcn door de bemocicnis cn den 
invloed van Europcescho cn Inlandschc 
bestuursambtenaren. 

De overweging dat door dergelijko schookjes („g(
；jncentcscho]enn, zooals zij dostijds word on 
genocmd) kruchtig zou kunnen wordon bijgo- dragen 
tot een zoo epoedig niogelijko uitbroiding van Jict 
Inlandsch onderwijs, waartoo in 1870 besloten was, 
gaf aanlciding tot de uitvaardiging van do cersto 
subsidicregeling (1874), wolko bo- oogdo de 
oprichting van de hiorbedoeldo parti- culicro 
Inlandschc «cholon door do toekenning van 
gcrcgcldo geldelijke bijclragon aan to moe- tligen en 
to bevorderen. 

Bozo vrijgovigo houding van de Rogeoring 
tegonover het bijzonder onderwijs betrof echtor 
uitsluitend do neutrale particulioro scholon. Do 
dcstijds in het moedorland overheorschondo in- 
zichten omtrent do houding van do overheid tc- 

genovor het op godsdionstigen grondslag stou- nond 
bijzonder onderwijs licten niet na ook in Indie hun 
wcerslag to doen gevoelen. Het begin- sel, dat op de 
scholen van het Gouvernemcnt alle godsdionstig 
ondorwys buitengcsldten mocst zijn, word door do 
Regeering van dio dagen zoo uitge- logd, dat ook op 
de met bijdragen uit de open bare kaa in stand 
gehouden byzondore scholen zulk onderwijs niet 
gegoven mocht worden, hetgeen al dadelijk tot 
gevolg had dat het Ncderlandsch 
Zendelingsgenootschap zich gedwongen zag voor 
hare in de Molukken onderhouden scholen in het 
vervolg van Go uvernementssu bsidie af te zien en 
die scholen op eigen kosten in stand te houden. 

In 1889 kregen to dezor zake mild ere inzichten 
de overhand, nadat de ia Nederland gcvoerde 
schoolstrijd tusschen voor- en tegenstanders van het 
bijzonder onderwijs, tengevolgo van de overwinning 
van de kerkelijke partijen by de Btembus, voorloopig 
in dien zin beslecht was, dat voor bijzondere scholen 
op godsdionstigen grondslag uitdrukkelijk aanspraak 
op subsidie we rd erkend. Beslocen word, dat dit 
beginsel aanstonds ook voor de kolonien toepassing 
zou vindon, zoo- wel ten aanzien van het onderwijs 
voor Europe- anen als van dat voor Inlanders. Sinda 
dien is het voornamelijk de Zending geweest, die van 
de ge- logonhcid om met staatssteun deel te 
nemonaan de ondorwijsvoorziening,in het bijzonder 
ten behoeve van de Inlandsche bovolking, op ruimo 
schaal ho oft weten gebruik to maken. Eigen initiatief 
tot schoolstichting heeft zich tot dusvor onder die 
bovolking nog slechts weinig geopenbaard, al 
beginnon zich don laatsen tijd teekonen voor te doen 
van grootoro werkzafimheid van Inlandschc zyde op 
dit gebied, vooral ten aanzien van het 
meisjosondorwijs. Ook op het gebied van het 
Europeesch onderwijs heeft het particulier initia- tiof, 
mov gebruikmaking van de daarvoor ver- krijgbaar 
gestolde geldelijke bijdragen van het Gouvorncment, 
zich een niet onbelangrijk aan- decl in de 
ondorwijsvoorziening verzekerd. 

Het is echter, zooals gezegd, voornamelijk ten 
aanzion van het Iniandsch onderwijs, dat particu- 
liere (in hoofdzaak Zendings-) vereonigingen hare 
nuttigo werkzaamhcid op schoolgebied krachtig hob 
ben kunnen ontplooien. In do laatste 15 jaren won 
steeds meer hot inzicht veld, dat het GouVermont bij 
do vcrvulling van de reusachcige taak om do 
millioonen dor inheeinscho bovolking al- thans eenig 
olementair onderwijs te verschaffen on duardoor tot 
bcschaving on meordere ontwik- koling to brengen, 
do hulp en medewerking der Zcnding, die — z可 hot 
ook gedrevon door andere boginsolen on met andero 
oogmerken — zich evoneens do zorg voor het 
onderwijs dier bovolking tot taak gesteld. had, niet 
alleen met dank- baarhoid diondo to aanvaarden, 
maar dat initia- tiof ook door ruimo subsidies ondor 
billijke voor- waardon krachtig behoordo to 
bovordoren en aan to moedigen. Do Troonrodo van 
1901 loiddo dozo nieuwero inzichton in met de 
uitspraak dat ”op vaster voof* steun mocst wordon 
verleend aan den maatschappclijkon arbeid der 
Zending. Hot vorlconon van subsidio voor het 
opvoedkun- dige en goneeskundigo deol van de 
zendingstaak moest niet langer beschouwd wordon 
alaoengunst, maar als eon recht, waarop do 
Zending—mits vol- . daun word aan zukero 
voorw<iarden； — zou kunnen rekenen. Do 
subsidies diendon voorts op zoo- dan igo bedragon to 
worden gestold, dat het Gou- 



120 ONDERWIJS (BIJZONDER). 

vernenient cen ruim aandcel in do kosten zou dragen. 
Sedert 1906 is onder den invloed van dezo 

leidende gcdachten grooto uitbreiding gcgeven aan liet 
aantal subsidiercgelingcn, waarmcdo vcelal een 
verbooging van de subsidicbedragen gepaard ging. 
Daardoor is tbans aan het particu* her initiatief voor 
nagenoeg elk soort van onder- wijs — 
Europeeschzoowclalslnlandseh — geldelijko steun 
gewaarborgd onder zekcre, niet al to be- zwarende, 
voorwaarden. Sominige soorten van onderwijs, zooals 
het voorbereidend (Europeesch) onderwijs (frobel- en 
bewaarscholcn) en het onderwijs voor Inlandsche 
meisjes (zie daarover § 25) zijn tot d us ver zelfs geheel 
aan het parti- culier initiatief overgelaten. Zocals bo 
ven (§ 6) bleck zal thans ook van landswege daariii 
voorzien worden. In sommige st re ken der 
Buitenbezitcingen, onthoudt de ovcrheid zich, in 
verband met de werkzaamheid dor Zen- ding, 
voorloopig van stichting van echolen voor de 
Inlandsche bevolking. Dit goschiedt voornaiuelijk in 
gebiedsdeelen waar nog primi- tieve toestanden 
heerschen en waar een zendings- corporatie werkzaam 
is te midden van een in meerderheid animistische 
bevolking. Voor den pioniersarbeid, die daar te 
verrich<en valt, is het van groot nut, dat de Zending, 
wier wcrkzaamheid hier goeddeels samengaat met het 
op het scheppon van ordelijke en geregelde toestanden 
a an st u- rend werk van het bestuur, ten aanzien van 
het onderwijs gecn mededinging van anderen behoeft 
te duchten, terwijl ook de belangen der be vol- king er 
ongetwijfeld mee gebaat zijn, dat het onderwijs — een 
der voornaamste middelen tot beschaving —in e6n 
hand berust. Bezwaren tegen het overlaten van de zorg 
voor het onderwijs aan een Christelijke corporatie, 
wicr doel is kerstening der bevollung, doen zich hier 
— waar men uitsluitend te maken heeft met 
heidenscho volksstammen, wier animistische 
Jevensbeschou- wing niet kan worden ontzien zonder 
elken voor- uitgang op den weg der beschaving 
onmogelijk te maken —niet of althanswiiet in die mate 
voor, a Is in etreken met een meer beschaafdo en 
overwegend Mohammedaansche bevolking. Dio 
bezwaren worden trouwens goeddoels ondervangen 
door de in 1915 in alle subsidieregelingen voor het Ini. 
onderwijs opgenomen voorwaarde, dat op bijzondere 
scholen op godsdienstigen grondslag, gevestigd op 
plaatsen, waar niet voldoende ge- legenheid bestaat tot 
het ontvangen van neutraal onderwijs, vrijstelling van 
het bijwonen van het gedsdienstonderwijs en van 
godsdienstige verriehtingen moet worden gegeven aan 
kin- deren, wier ouders of verzorgers zulks op grond 
van gemoedsbezwaren verlangon. 

De aanneming en doorvoering van de vrijgevi- ger 
beginselen ten opzichte van het zendiJIgsonder- wijs 
hebben niet nagelaten van de zyde der voor- standers 
van de open bare school hier en in Indio meer of 
minder ernstige protesccn uit te iokken. 
Beschouwingen over dien ,,Indischen school- etrgd!,. 
die over het algemeen de naast belang- hebbenden: de 
groote massa der Inlandsche bevolking, vrij wel on 
beroerd heeft gelaten, vallen buiten het kader dezer 
verhandcling. 

§ 53. Toezicht. Het particular onderwijs —gesub- 
sidieerd of niet 一 is onderworpen aan het toezicht der 
overheid met hare daarvoor aangewczon orga- nen 
(directeur van Onderwijs en Eeredienst, in- 

spectcurs en plaatsclijkc schoolcommissies). Duar- 
naast bestaat sedert 1911 (Ind. Stb. 1911 no. 40) ton 
behoove van kerkelijko organisaties en rechts- 
persoonlijkheid bezittonde vereenigingen, dio 
gesubsidieerde Inlandsche scholen onderhouden, do 
gelegenhcid om subsidio te ontvangen voor het door 
of van wege haar op die scholen uitge- oefend 
toezicht. Aanlciding tot dozen maatrege], welko 
uitsluitend van toepassing is op particu- licre 
Inlandsche scholen — en wel in het bijzon- dor 
zondingsscholen — was do overweging, dat do 
resultaten van het door de Zcnding verzorgd 
onderwijs voor de Inlandsche bevolking, gelijk de 
ondcrinnding had gelcerd, in hooge mate af- 
liankelijk waren van het door de zendelingon of 
andore voor die laak door de corporatie aangewc- zcii 
personen uitgeoefend gercgeld toezicht op do scholen 
en van de voortdurende leiding door hen van do 
Inlandsche onderwijzors. De ter dezer zako getroffen 
algerueene regeling geldt niet voor eon twftctal 
zendingsressorton in do Buitenbezittin- gen (de 
Minaliasa on Socmba), waar do Zcnding voor het 
hierbedoeld toezicht een specialen schoolopziener in 
dionst gen omen heeft en voor do djiaraan verbonden 
kosten (als voor bezoldi- ging, uitzending uit 
Nederland als andorszins) op bijzondere wijze 
gesubsidieerd wordt. De hier beschreven vorm van 
subsidieering gaat verder dan velen wel gewenscht of 
noodig oordeclun. Inderdaad is de gedeeltelijke 
bekostiging door den staat van het duor jjarticulieren 
uitgeoefend toezicht op het bijzonder onderwijs cen 
nieuwig- heid, welke zelfs war me pleitbezorgers van 
do rechten van het bijzondcr onderwijs niet geheel 
kunnen goedkeuren. Vooropgcstcld, dat dit par- 
ticulier schooltoezicht in geen enkel opzicht to kort 
mug doen aan het overheidstoezicht, dat in zijn vollen 
omvang ook voor de hierbedoeJdo scholen moet 
blijven bestaan, kan men niet zeg- gen, dat de 
overheidstaak op dit gebied door het eigen toezicht 
der Zcnding eenigermate vedichL wordt, zoodat clus 
de bo ven gcschetste grond slag voor subsidieering 
van het zendingsonderwijs in hot algemeen hier go ini 
st wordt. 

§ 54. De instcJlingcn van particulier onderwijs 
worden hieronder zooveel niogcJijk in clc- zelfdo 
volgordo b«;han(.lclcl als bo ven die van het openbaar 
onderwijs. Een afzonderlijk hoofd- stuk (VII) is 
gewijd aan liet particulier CliinccHch onderwijs op 
natiojjalistischcn groiidslag, dat cen zeer bijzonder 
karakter draagt. 

Ter vcrmijding van tc groote uitvocrigh('id worden 
van de vcrschillendo 8ul).sidi(；n；g<：lingen allccn 
do voornuamste be pal in gen en voorwaarden 
vormold, zooveel mogclijk in overzichtcJijken vorm. 
Voornf ga de vcrmelding van ecnigc parti- culicre 
onder wijsin rich tin gen, die niet onder een dor 
volgcnde groepen te brengen zijn cn buiten do 
algemeeno subsidieregelingen om steun uit 's lands 
kas ontvangen. Het zijn eon tweetal Industriescholcn 
voor meisjes te Batavia en to .Soerabaja, con knip- en 
naaicursus voor Indo-Europeesche (ui^gaande 
vau d() 
Vereeniging voor In- en Uitwendige Zcnding to 
Batavia), voorts cursusson tot opJeiding voor het 
klein-anibtenaarsexamen on tot het aanlecren van 
Engclsch en boekhouden (opgcricht door den 
Indischen Bond to Batavia on to Meestcr-Corners), en 
eindelijk do in den laatsten tijd sterk in aantal toegen 
omen cursuHson in het Nedcr- landsch ten behoevc 
van Inlanders on Ohinoozon, 
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ondorhoudcn door het Algcmeon Ncdorlandsch 
Verbond. Aangezicn dezo leergangen, welko dccls 
ook eon voorbereiding go ven voor hot zgn. klcin- 
ambtenaarsexamen in con sterk gcvooldo be- hoefto 
voorzien, zullen zij cerlang wordon gesubsi- dieerd 
volgons vasto rogclcn, wolko booogen do oprichting 
van dergclyko Icorgangcn. krachtig te bevordcron 
ondor de noodigo waarborgon voor het gehalto van 
het onderwijs. Eon bedrag van f 125.000 is daarvoor 
op do begrooting voor 1919 uitgetrokken. 

II. Voorbereidend Onderwijs. 
§ 65. Hot voorbereidend onderwijs, zooals dat aan 

frobel- of bewaarscholen gegoven wordt, hceft in 
Indie vooral do strekking om kinder。。，voort- 
komende uit eon omgeving, waar goon of slocht 
Ncderlandsch gesproken wordt, eonigo vertrouwd- 
heid met onze mocdertaal bij te brengen, vo6rdat zij 
do lagero school bezoeken. De eersto poging tot hot 
vorkrijgon van voorboroidond onderwijs ging in 
1849 uit van do toen bestaando Hoofd- commissio 
van onderwijs. Destijds waron er wel zoogonaamdo 
bewaarscholen, maar dezo waren hoofdzakclijk 
elechts kindorbewaarplaatsen. In 1850 we rd de 
eerste frobelschool door particu- lieren to Batavia 
opgericht, doch. eorst na 1877 kreog dit onderwijs 
eenige meerdoro uitbreiding. Do regeering heeft zich 
lan gon tijd bijna niot met het particulier 
voorbereidend ondorwys in- gelaton. Eerst sedert 
1907 zijn daarvoor subsidies beschikbaar gestold. 
Aan don mcormalon op haar uitgooefenden. 
aandrang om dit onderwijs zolf ter hand to nemen, 
heeft de regeering langen tijd weerstand geboden, 
totdat do slechte uitkomsten van het onderwijs aan de 
voorklassen van Europccscbc en Holl.-Chin, scholen 
haar on langs d won gon die stclsel van onthouding 
to verlaten on in beginscl te besluiten tot de 
oprichting van open bare frobelacholen. Tcr 
voorbereiding daarvan zal in 1919 een kweekschool 
voor do oplciding van frobclonderwijzcressen 
worden opgericht, terwijl een spccialo akee van be- 
voegdheid voor het go ven van frobelonderwija zal 
worden ingesteld, to verkrijgen door het aflcggen van 
een staatsexamen. Do subsidierege- lon in bij blad 
no. 6633 on 7316 hebbon alleen botrokking op 
scholen bestejnd voor kinderon van Europenncn, 
zouderdatdc toelating van kinderon van Inlandors cn 
met dezon golijkgostoldcn bo- tiliHt uitgcaloten is. 
Het nantal kinderon van doze Inatsto 
bevolkii)gsgroepc)i mag cchtor niot mccr dan 66n 
viordo van hot goheolo aantal loorlingon bud ragon. 
Dozo beporking goldt niot, wanneor do InlandHchc 
kindcrcn les ontvangen in eon afzon- dorlijken curs 
us, gehoudon op andoro uren dan waarop do 
Europcoscho kinderon bezig gehoudon wordon. 
Kindorcn van onvcrinogojido Europo- aiion jnoeten 
koateloos wordon opgonomon. Do scholen voldoon 
over hot algemoon maar aan nuitigo cischon, hotgeen 
goon vorwondoring bo- hoeft to baren, waar aan do 
Icorkrachten geon bijzondcrc cischon van 
bovooghoid zijn gestold on de HubHidios 
bolrokkclijk laag gehoudon zyn. Hot aantal Bcholon 
bedroog cind 1917 08 mot 4529 loorlingon. Dio 
scholon ontvingon subsidio tot con gozamonlijk 
bedrag van / 70.550. Do subsidies zijn onlangs 
vorhoogd. 

III. Lager onderwijs met Nederlandsch 

als voertaal. 
§ 50. Wottolijk goregold is alloon do subsi- 

diooring van particuliero Europeesche lagere on 
Hollandsch-Inlandscho scholon. VoorHollandsoh- 
Ohinooscho scholon deed zich do bohoefto aan eon 
zoodanigo rogoling nog niot govoolen; do woinigo 
scholon van dozo soort (eind 1917 bestondon or 
slechts 7) ontvangon ondor zekcro voorwaardon 
subsidio tot eon bed rag van 2/3 der koston. Do 
subsidioregolingon voor Europeesche lagero on 
Hollandsch-Inlandscho scholen komen in veol op- 
zichten met clkander ovoreon en bovatten uitvoo- 
rigo bopalingen, welke—zooveel mogclijk mot toe> 
passing van de mot betrekking tot het openbaar 
onderwijs aanvaarde on boproefdo beginsolen — 
beoogen te waarborgon ； 1°. dat het onderwijs door 
eon voldoend aantal bovoegde leorkrachton gegeven 
wordt ； 2°. dat hot onderwijs, wat om- vang en 
aantal lesuren betreft, aan redelijko eischen voldoct 
cn minstens omvat do leerstof, welko op do open bare 
scholon van dezelfde soort onderwezon wordt; 3°. 
dat de positie en dienst- voorwaardon van hot 
personeol behoorlijk gere- gold zijn; 4°. dat hot 
aantal do school bezoekende leorlingen minstens 
evon groot is als dat, het we Ik vereischt word voor 
do oprichting en instand- houding van een open bare 
school (het minimum- aantal leorlingon bedraagt 
voor de Europeesche scholon 20 of 15, naarmato de 
school gevestigd is op Java en Madoera of daarbuiten 
en voor de Hollandschc-Inlandscho scholen 30). 
Voorts is als eisch gcsteld, dat de school staat onder 
het bestuur van een rcchtspersoonlijkheicl bezittendo 
vereeniging of instclling en niot worde gehoudon a]s 
winstgevend bedrijf, welke voorwaarden niet gelden 
voor particuliero Europeesche lagere scholen op 
plaatson, waar geon open bare school govestigd is. 
Subsidio wordt verleend voor: a. do bozoldiging onz. 
van do Icorkrachten en van een sclioolbediendo; b. 
oprichting (huur) on ondor- houd der go bo u won; c. 
do inrichting der school- lokalen (aanschaffing van 
schoolmeubilair enz). en do geregeldo aanvulling 
daarvan. 

Na deze algcmcone mededeolingen. volgen hior- 
onder nog eonigo bijzondorheden omtront elke 
catogorie van scholen afzondorlyk. 

§ 57. Europeesche lagere scholen. De toelating 
van kindoren van Inlanders on m. d. g. is ook ton 
aanzien van de particuliere Europcoscho scholon aan 
boperking onderworpen door do bopaling, dat do 
school haar recht op subsidie verbourt, wanneor hot 
aantal dezer kindoren nieor dan 66n vierdo van do 
schoolbo- volking uitmaakt. Do subsidies voor do 
leorkrach- lon regelon zich naar do voor do open bare 
onder- wijzers vastgosteldo dienstvoorwaarden. Als 
algo moono fractio wordt toegokond de helft van do 
aanvangsbezoldiging van een openbaar ondor- wijzer 
van ovorcenkomstigon rang plus het voile bed rag der 
salarisvorhoogingen. Voor de gebou- won on do 
koston van eersto iiirichtiiig enz. bo- draagt do 
subsidio ovenoons de helft van de workelijko of 
gcschatto huurwaardo of van hot- geon \v9rkclijk is 
uitgogovon tot een maximum, dat niot hooger mag 
zijn dan de helft van hetgeon voor con open bare 
school van gelijko grootto uit dozen hoofdo wordt 
bctaald. Aan particuliere Europcoscho scholon 
vorbondon namiddagcur- eusson in do Franscho taal 
cn vrouwolyko nuttigo handworken kunnon 
eveneens ondor zekoro voorwaarden subsidio 
ontvangen (/10 per wokclyksch lesuur tot een 
maximum van f 40 pot klasse.) 
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Het aantal particuliore Europeescho echoion 
bedroeg eind 1917 47 met eon totaal aantal leer- 
lingen van 8140 (waaronder 540 kindoren van 
Inlanders on 1118 Ohineczon);31 dier scholen ont- 
vingen subsidie tot ecn gezamenlijk bedrag van / 
585S0S. 

§ 58. Hollandsch-Inlandsch^ scholen. De subsi- 
dieregeling bevat eonige bijzondero bepalingen, 
welke booogen te verhoeden, dat do met betrekking 
tot het Hollandsch onderwijs voor Inlanders aan- 
vaarde beginselon wat betreft de beperkto behoef- te 
aan en den aard van dit onderwijs (zie § 7) door de 
werkzaamheid van het particulier initiatief, ge- steund 
door landsgolden, opzijgczot en vorzwakt zouden 
worden. AIs zoodanig vordionen de voJgen- de 
subsidievoorwaarden vermelding. Do school moot 
voorzien in een door de Re geering orkendo behoefte 
en ook ovorigens moot haro oprichting door do 
Regeering zijn goedgekeurd. Bij de toepassing van 
deze bepaling in do practijk wordt aangenomen, dat 
die behoefto aanwozig is, wanneer bij gebreko van 
particulier initiatief do Regeering eerlang zelve tot 
oprichting van een' Hollandsch - In 1 and scho school 
zou moeten overgaan. Kinderen van gegoedon en 
aanzienlij- ken moeten bij de toelating van leerliiigen 
voor- gaan. Heffing van schoolgeld is verp】ichtend, 
met een minimum, dat niet beneden liet school- 
geldtarief van de openbare scholen mag gaan en een 
maximum van / 120 *s jaars. 

Omtrent de inrichting van het onderwijs en do 
daarmedo verband houdendo formatie van het 
onderwijzend personeol bevat do rogeling weinig 
bindende bepalingen, zoodat te dier zake volgens 
verschillende inzichten kan worden to werk go- gaan. 
Slechts is als eiscli gesteld, dat ten minsto dezelfde 
vakken moeten worden onderwczen als aan de 
openbare scholen, maar men is vrij in de regeling van 
de aan iedor vak te besteden tijd. De verhouding 
tusschen het aantal Europeescho en Inlandeche 
ondcrwijzers kan naar eigen ver- kiezin g worden 
geregeld. Echter geldt do forma- tio van de openbare 
acholcn als maximum voor eubsidieering. Heeft een 
particuliere school meer Europeesche, doch minder 
Inlandsche onder- wijzers dan aan een 
overeenkoinstigo openbaro school zijn verbonden, 
dan wordt voor olken Europceschen onderwijzer bo 
ven de formatio van de openbare echoion het hoogsto 
subsidie- bedrag toegekend, dat anders voor een In 
land- echen onderwijzer zou zijn betaaid. Do wijzo 
van berekening der subsidies goschicdt op overeen- 
komstigen voet als voor do particuliere Euro- peesche 
scholen. Allcen is de algcmeeno fractio van de 
uitgaven, tot welko subsidie verlcend wordt, voor do 
Hollandsch-Inlandsche scholen booger gesteld, n.l. 
twee derde, met het oog op do mindere kapitaalkracht 
van de bovolkingskrin- gen, waarvoor dezo scholen 
bestemd zijn. Het aantal particuliere Hollandsch-
Inlandscho scho- len was eind 1917 54, waarvan 25 
subsidie ge- noten met een totaal van 4627 leerlingcn. 
Onder deze scholen zijn begrepen die, welke 
uitsluitond voor meisjes bestemd zijn. 
IV. Middelbaar en ander onderwijs, onmiddellijk of 
middellIjk aansluitend bij het lager onderwijs met het 
Nederlandsch als voertaal. 

§ 59. Hoogere Burg erscholen. Ten aanzien van de 
particuliere hoogero burgerscholon is een ander 
etelsel van subsidieering aangenomen dan voor 

do lagero scholen. Daarbij wordt in overeonstom- 
ming mot do in liet mocdorland bostaandorogoling 
uitgegaan van het boginscl, dat do subsidies moeten 
dienon tot dekking van hot tekort op do ex- ploitatio, 
cchtor tot cen zeker maximum-bedrag. 

Van de subsidievoorwaarden verdienon afzon- 
dorlijk vormolding die, waarbij aan de besturen dor 
echolon do bevoeghoid is gogeven om ondor nadoro 
goedkouring van don directeur van Onderwijs on 
Eoredienst eonigo mot name gonoomde vakken van 
het verplichtc programina to vor- vangen door 
anderc, nict op het programma ver- moldo vakkon, en 
do bepaling, welke toelaat om voor ten hoogsto vier 
verplichto vakkon tijdolijke leerkrachten aan to 
stollen, die niet aan do voor- geschreven oischen van 
bevoegdheid bohoeven to voldoen. Van do 
subsidieregeling wordt slechts profijt getrokken door 
vier hoogore burgerscholen voor meisjes, nl. drie te 
Batavia (waarvan 2 Roomsch-Katholioke 
kloosterscholen) on 66n to Soerabaja. Hot aantal 
leerlingcn dier inrichtin- gen, dio allc uit drio 
leerjaren bestaan, bedroeg eind 1917 243, alien 
Europeescho meisjes. 

§ 60. Meer uitgebreid lager onderwijs. Do subai- 
dieregeling is eerst onlangs aangopast aan de hor- 
vorming, die do openbare M. U. L. O.-cursussen in 
1914 ondergaan hebben, waarbij zij tot zelf- standigo 
scholen werden verheven (zio § 10). Zij laat vrijhcid 
tot onderstouning, zoowol van Mulo- scholen als van 
hlulo-leergangen, en opent tevensdo gclegenheid om 
dergelijke inrichtingen uitsluitend voor meisjes to 
bestcmmcn. Overeenkomstig den eisch, geldende 
voor doopenbaro M. U.L.O. scholen, moeten do 
ondorwijzers alien in het bezit zijn van de hoofdakto 
on, wat de bijakten botreft, tozamen de bevoegdheid 
hebben om onderwijs te geven in alle aan den cursus 
onderwezen vakken. Het onderwijs in vreemdo talon 
kan ook worden opge- dragen aan d aartoo bovoegde 
vreemdelingen, ook al hebbon zij geon vordore 
onderwijsbevoegdhoid. Dio eisch van een bijzondero 
ondorwijsakto goldt e von min voor het onderwijs in 
het handtookenon. Het aantal loerlingen moot 
minstens 6 per klasso bedragen. Indicn op de plaats, 
waar do school go- vestigd is, geen open bare M. U. 
L. O. school bo- staat, mag do toegang aan geen 
leoding geweigord worden op grond van 
godsdicnstige gezindheid (voor do H. B. S.cn geldt 
dezelfde bepaling). Do overigo 
subsidicvoorwaardcn, cvonals do wijzo van 
berekening dor subsidie-bedragon, zijn 
m.m. geJijk aan dio voor do Europeescho ]ftgore 
Bcholen. AlJcen wordt voor d e ondcrwijzers bo von 
do go wo no subsidies een bed rag van /50 ‘8 maands 
als toclage op het Balaris tegoed gedaan. Voor con 
aan den cursus verbonden namiddagcuraus in hot 
Fran sc h kan afzonderlijk subsidie worden vcrleend 
(/ 10 *s maund8 per wokeJijksQh lesuur). 

Het aantal particuliere cursussen bedroeg oind J 
917 drio mot 136 leerlingen (waaronder 4 Chineezcn 
en 7 Inlanders); do moeston dozer loerlingen waron 
meisjes 

V. Technlsch- en vakonderwijs. 
§ 61. Er bestaat slechtB 46n particuliciG inrich-

ting voor technisch onderwijs, aansJuitend bij het 
Europeesch lager onderwijs, t.w. doSeinarangHcho 
anibachtBchooJ, die in een 3-jarigcn cursus jonge- 
lieden opleidt tot bouwkundigen en werktuig 
kundigen. De inrichting geniot een vasto jaar Jijkscho 
subsidie van / 12.000 en telde eind 1 917 117 
leerlingen, alien Europeanen. 
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VI. Inlandsch lager onderwijs. 

§ 62. Voor do subsidicoring van hot bijzondor Inland 
soh lager ondorwijs bestaan twco algomoono 
regelingen: cen regoling van 1895, die by hare uit- 
vaardiging voor gohecl Ned.-Indie gold,dooh thans 
in haro working tot con decl der Buitonbozittingon 
beperkt is, en een regoling van 1906 voor Java en 
Madoera. Daarnaast zijn in latere jaren, bijzonder- 
Jijk in ]iot belang van hot zondingsonderwys, af- 
zonderlijke subsidierogolingon uitgovaardigd voor 
cen aantal gewesten of gcdeelton van gcwesten in do 
Buitenbezittingen, waar zendingsveroeni- gingen het 
onderwijs voor delnlandscho bovolking grootendeels 
in handen hebben. De beido ge- noemdo algemcene 
regelingen, evenals op 66n na do bijzondcre 
rogelingon voor do Buitenbezittin- gon, houden nog 
geen rekening met de nieuwero beginsolen ten 
aanzien van do wijzo van voor- ziening in de 
behoefto aan Inlandsch lager onder- wijs, welko 
leidden tot de invooring van het ge- deoltolijk door 
do bovolking zelvo bekostigd desa- of 
volksondorwijs (zie § 24). Toon die rogelingon het 
licht zagen, gold nog de Gou- vernomonts 2o klasse-
school als de eigonlijke volksschool en het is dus niet 
te verwondoren, dat men zich dat schooltypo in zijn 
eenvoudig- eten vorm van drie-klasaige school, waar 
alleon lozon, schrij von on rekenoh wordt geleord, 
als voorbcold kooa voor do subsidieoring van hot by- 
zonder Inlandsch lager ondorwijs. Do subsidie- 
regelingen laton dan ook geen plaats voor do 
subsidicoring van door het particulier initiatief in het 
leven geroopen desa-scholen, waarbij het begin sol 
van gedecltelijko zelfbekostiging door de 
plaatsclijke gomeenschappen op den voorgrond 
staat. Eon herziening van de subsidioregolingen op 
dit punt kan niot lang mecr uitblijvon. Do etraka to 
besprekon subsidioregeling voor Soomba en Flores, 
waarin de ondcrschoiding van hot lagor ondorwijs in 
standaard-ondorwijs on volksonder- wijs, voor l)ot 
eerst ook ten aanzien van het bijzonder onderwijs is 
voorgeschreven, geeft een aanwijzing in welkc 
richting het nieuwe subsidie- Htclsol zich zal moeten 
hewegen. Do aJgenitono f>ubsi<lio-regclingen zijn 
ook van toepassing op scholon, welko nitHluitond of 
in hoofdzuak door Ohineuzen en andoro vreoxnde 
Oosterlingen be- zoclif wordon. 

§ 63. Algemeene regelingen. Do vervanging voor 
Java <：n Akitloen van do regoling van 1895 door 
di” van 1906 was cen eorstu uiting van hot- strovon 
om door vurbetering van do su bsidie voor wn a rd 
en hot purticuJicr initiatief aan to moedigen om 
krachtiger dan voorhoon mode te werken aan do 
ondcrwijBVOorzicning voor du InJandsche be vol- 
king (zio § 52). Do vorschillnn tusschon do oude on 
de niou wc rogcling lioudcn daarmedo ver band. 
Droeg volgeny do ouclu rogcling het auboidie, ook 
wanneor de school aan nlJu gcstoklo voorwaarden 
voldccd, nng eonigszins het kuruktor van oon 
gunstbewijs. waartoo het Gouvcrnoinont niet 
vorplicht was, de regoling van 1900 orkont uit- 
driikkelijk uen recht op HUbsidie, indion aan do voor 
wan rd t：n wordt voldnan. Vo oris stelt dezo 
Higcling ruimore voorwaarden wnt betruft het 
minimum aanlai leerlingen en de formatio van het 
voor subsidicoring in aanmerking komend 
onderwijzend pcrsoneeJ, zoodat ook klcinero 
echolen (een uantal van 12 Jcerlingen is daarvoor 
voldoondo, torwjjl de regelin g van 1895 een 
schoolbezoek van minstons 25 leorlingon eischt) 

in do termen van subsidicering kunnen vallen en voor 
eon grootor auntal onderwijzcrs subsidie kan worden 
genoten. Eindclijk bracht do nieuwe rcgeling cen niet 
onaanzienlijko verhooging van de subsidiobedragen 
tegclijk mot eon bil- lijkor wijzo van berekening van 
dio bedragen. 

Behoudons dezo vorschilpuntcn zijn do bepa- 
lingon en voorwaarden van bnide regelingen in 
hoofdzaak gclijk . Van die voorwaarden verdicn- nen 
de volgendo vermelding. Ton gonoegen van do 
Regeering inoet worden aangotoond, dat do school 
voorzict in oon werkelijk bestaande be- hoefte. Deze 
voorwaardo wordt in de praktijk 7.66 verstnan, dat de 
behoefte aan onderwijs reeds goacht wordt aangetoond 
te zijn door de aanwezigheid van hot voorgeschreven 
minimum aantal leedingen. Door sommigen is wel 
eens twijfel gcopperd of deze uitlegging wel strookt 
mot de bedooling van het voorschrift, hetwelk volgens 
hen eigenlijk een waarborg verlangt, dat de aard van 
het op de school gegoven onder- wijs (waarbij dan in 
het bijzonder geducht wordt aan scholen op 
godsdienstigen grondslag), overeenkomt met de 
wenschen en behoeften der bevoJking. 

Omtrent den omvang van het onderwijs be- palcn 
do Rubsidieregelingen zich toe het stellen van den 
minimalen eisch, dat het moet omvatten: lezen, schry 
von en rekenen met geheele gctallen, a Iles in de 
lundstaal of, zoo deze daarvoor niet bruikbnur i% in 
hot Maleisch met gebruikma- king van het eigen en hot 
Lutijnsche letter- echrift. De besturen der scholen zijn 
vrij oni het onderwijs bo ven deze minimum-eischen 
zoo ver uit te breiden, als zij wenschplijk achten. De 
sub- sidievoorwaarden bovatten overigena de gewone 
waarborgun omtrent het minimum-aantal leerlingo n 
(zic bov-n), do formatio on bevoogdheid 
(w&aronitront de eischen vrij laag gesteld xijn) van het 
personoel, de inrichting der schoollokalen. do 
toclating van leer]in gen zonder conig onder- scheid 
van godsdienstige gezindheid enz., terwijl on langs 
daaman nog word toegovoegd do reeds vcrmokle (§ 
52) voorwaarde in zako de fauultatief- stelling van het 
godsdit；nslonderwij,? voor kinde- run, wier ouders 
daartegen gemoedsbozwaren aan dun dag leggen. 

Do subsidioregeling van 1895 vorleent een 
cenmalige subsidio voor do kosten van eorsto 
inrichting (dus niet voor do bouwkosten) on jaarlijks 
cen bijdrago vuor onderhoud en aanvul- lingdior 
inrichting un tor tegomoetkoming in ver- dero 
uitgaven. De bedragen loopen uiteen onder- 
schoidonlijk van / 200 tot / 400 (oubsidie in 66ns) on 
van / 120 tot / 290 (jnarlijkscho bijclragon) naar 
golung van hot uantal loerlingen. De regoling voor 
Java on Sladoera geoft, hohalve eon cenmalige 
vorgoediug voor bouw en eersto inrichting tot oon 
bedrng van drie vierdoii der wer- kelijke uitgaven, 
jaarlijksche subsidies per leor- kracht, waarvan do 
bedragon afhankelijk zijn van do bevoegdheid on den 
rang der underwijzers, on bydragon voor het gowoon 
ondorhoud en de aanvulling der eersto inrichting, 
afhangende van het aantal leorlingon. 

Sedert voor verschillondo gewesten of deelen van 
gcweston op do Buitenbezittingen mou ge- meenlijk 
hot grootste aantal pixrticuliere In- I land sc ho 
schulon, afzonderlijke subsidieregeKngen zijn 
vastgootuld en in andero deelen dior bezit- tingen 
(voomamdijk Sumatra's Wcstkust en 
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Bcnkoelen) do meeste gesubsid ieerdc neutral。 
particuliere scholcn, welke op initiatief van het 
bestuur door de be volkin g in het leven waren 
geroopen, in volksscholen zijn omgezet en daar- door 
onder do working van do bcginselen in zako het 
volksonderwys zijn gebracht, is de werkings- sfeer 
van do subsidieregcling van 1895 belang- rijk 
ingekrompen. 

§ 64. Bijzondere regelingen Buiteiibezittingen. 
Afzonderlijke regelingen bestaan voor: de Zuider- en 
Oosterafdceling van Borneo, hot landscliap Bolaang 
Mongondou (Menado), Tapanoeli, Hal- mah6ra en 
Niouw-Guinea, de afdeeling Menado en de eilanden 
Soembu en Flores. De meeste dezer regelingen komen 
neer op een verhooging van de subsidiebedragen en 
een verrui ming van do' subsidievoorwaarden, eon en 
ander in het belang van het zendingsonderwijs in de 
genoemde gebiedsdeelen. Alleen do regelingen voor 
do afdeeling Menado en voor de eilanden Soemba en 
Flores verdienen eenige nadere beschouwing. 

Menado. Do regeling, dio op vcrsclullende pun ten 
belangrijk afwijkt van de algemeen gel- dende 
subsidieregelingen, dankt haur oncstaan aan eon 
langdurig over wo gen en ernstig voorbe- reid plan, 
om de in vergelijking met audere ge- westen 
buitensporig hoog opgevoerde uitgaven voor het 
Inlandsch onderwijs in de Minahasa -— gevolg 
voornamelijk van do oprich ting van een groot aantal 
open bare scholen — tot een meer normaal peil tvrug 
te brengen, door de openbaro Inlandsche scholen om 
to zetten in scholen, uit- gaaude van het Nederlundsch 
Zendelinggenoot- schap, dat zelf reeds een groot 
aantal gesubsi- diccrde scholen onder zijn beheer had. 
Daarmede zou dan tevens gepaurd gaan de algemeenc 
ver- laging van het peil van het onderwijs, dat volgens 
bevoegdu beoordeelaars voor het grootsto deel dcr 
bevolking te hoog was opgevoerd en daardoor de 
cconumische ontwikkeling in den weg stond. Do 
uitvoering van dezo ingrijpendo conversie-plannen in 
hun aanvankelijkcn opzet stuitte te elfder ure op het 
verzet dcr bevolking, die op ondubbelzininnige wijze 
blijk gaf in houge mate prijs te stellen op behoud van 
het Gouverne- mentsonderwijs en een grooten 
tegenzin aan den dag legde tegen de vervanging van 
de Gouverne- mentsscholen door 
genootschapsscholen. Do hierdoor gerezen 
moeiliikhedcn werden ten slotte in dien zin opgelost, 
dat een klein gedeelte der open bare scholen, gelegen 
op districts-hGofd- plaarsen en andcre mecr 
belangrijke plaatsen, gehandhaafd bleven en dat de 
overige scholen naar vrije verkiezing van de 
bevolking zouden warden omgezet, hetzij in 
genootss&hapsscholen, hetzij in scholen uitgaande 
van de bevolking zelve (z.g.n. districisscholen of 
landschapsscho- len), in beide gevalJen op denzelfden 
voet door het Gouvernement gesubsidieerd. 

Dienovereenkomstig stelt do subsidioregeling ale 
eiseb, dat do school moot uitgaan van cen erkende 
kerkelijke organisatie, van een rechts- persoonlijkhoid 
bezittende vereeniging, of van eon district of 
landschap. Het stroven om lict onderwijs meer in 
overeenstejnming te brengen met de behoefton der 
bevolking, dio op kleinero plaatsen en „ten 
plattenlande" uit den aard dor zaak minder ver gaan 
dan op bestuurshoofd- plaatsen en centra van handel 
en verkeer, vindt uitdrukking in de onderschoiding 
van de scholon in eenvoudige scholen met 3 
jaarklasson en be- 

perktor Icerprogramma on uitgobreido scholon met 
vier leerjaron. Voorts bo vat de regoling bo- palingen 
tot tegongang van hot in do Minahasa veel 
voorkomend envoi, dat do oudors hunno kindoron to 
lang op school houden. 

Soemba en Flores. Op dezo eilanden van den 
Timor-archipol, waar to middon van eon in 
meerderheid animistischo bo vol king Christel ijko 
zendingscorporaties (do Zending der Gero- 
foroieerde Kerken op Soemba on do Roomsch 
Katholioko Missio op Flores) sedert jaren work- 
zaam waron, deed zich een goede golegonheid voor 
om uitvoering to go ven aan hot donk- beeld om do 
vorzorgiiig van het onderwijs ala voornaamsto 
beschavingsfactor, goheel aan do Zending over to 
laten en haar voor dien arbeid op zoodanigen. voet to 
stounen, dat zij zooveel mogelijk daarbij naar eigen 
inzicht to werk zou kunnon gaan, behoudens eenige 
algemecne waarborgen, dat do door het 
Gouvernement aangenomen beginselcn ten aanzien 
van hot volksonderwijs zouden worden opgevolgd cn 
dat do bijdrago van het Land in de kosten niet zou 
overschrijden het bed rag, dat do Regcoring 
redelijkerwija en lettende op de bohoeften van andere 
streken voor het betrokken gebicdsdecl beschikbaar 
kan stellen. Aanvankclijk mcendo de Regeering dezo 
beginselcn op geen betero wijzo in toepassing te 
kunnen brengen, dan door het onderwijs in zijn vollen 
omvang aan de be- trokken zendingslichamen uit te 
besteden tegen een overecn to komen vasto som 's 
jaars, maar de mocilijkhoid om juiste grondslagcn tc 
vinden voor de berekening van dio uitbestedings- 
som, waarvoor allo vaste gegevens ontbraken, noopte 
haar van dat plan af to zien on in plaats daarvan een 
stelsel to kiezen, waarbij do zorg voor het Inlandsch 
onderwijs godurendo cen tijdvak van 10 jaar aan de 
Zonding word opged ragen en een wel omlijmd 
programma werd aangegeven, volgens het we] k do 
Zonding had zorg to dragon voor de oprichting van 
scholon, tcrwijJ do subsidies por school zoudon 
worden uitgekccrd. Tegen deze — in ] 913 tot stand 
gekoinoii — regeling, die, hoowe] ecnzijdig door hot 
Gouvor- nexnont vastgestold, in velo opzichten hob 
karak- ter droeg van oon wedo rkeerigo 
ovcrecnkojnHt tusschen Regeering cn Zonding, 
rezen staatH- Techtelijkc bczwaren. Na overJcg met 
do betrok- ken zendingslichamen word do rcgeling 
daurojn ver van gen door een nieuwe subsid ie 
ordonnantio van October 1915 (Ind. Stb.no. 620).Do 
grondbe- ginselen zijn daarin in hoofdzaak behoudon 
gcblc- ven, terwijl aan de Zending nog bijzondere 
\vaarborgen zijn gegeven tor vorzekcring van do 
vastheid in do gedragslijn dcr Rogcoring to haren 
opzichto. 

Van de overigo bostaande subsidieregclingon 
ondorschoidt dozo rogeJing zich in do eorste plaats 
door haar moiiopolistisch karakter. Zij verlccnt 
uitsluitend subsidies aan scholen, uitgaajido op 
Soeinba van do Gerefonneerdo Zending on op Flores 
van do MiHsic-Oongregatio dor Paters van het 
Goddclijk Woord te StcyJ, waardoor do Zending dun 
op onderwijsgebied gevrij waanl is voor 
mededinging van derdon. Voorts zijn van belang de 
bepalingcn, welke beoogen de Zen> ding bij do 
uitvoering van I)aar oiidorwijstaak dezelfde ged 
ragelijn voor te schrij von ah ton aanzien van het 
openbaar onderwijs wordt go- volgd wat betreft do 
daarbij in toopassing ge- 



ONDERWIJS (B1JZONDER) 125 

brachto difforentiatio van hot Inlandsch lagor 
ondorwijs in etandaardondorwijs, boporkt tot oon 
klein aantal centra van handol on vorkeor, en 
volksondorwijs voor do groote massa. Voor de 
tookenning van subsidio worden do scholen 
dionovoreenkomstig onderschoiden in 
standaardscholen en volksscholen. Daarin naar 
vormogon gestound door het beatuur, moet de 
Zonding or voor zorg dragon, dat do bevolking haro 
medowcrking verleent aan do oprichting en 
instandhouding van do volksscholen, in do eersto 
plaats door to zorgen voor do oprichting van eon 
schoolgobouw met toebehooren en voorta voor do 
stichting van schoolfondson ter bozoldi- ging van het 
ondorwijzend personeel. Mot het oog hiorop zijn do 
subsidies voor de volksscholen met opzet laag gestold 
(/ 300 in .oens en f 100 jaarlijke) in togonstolling mot 
dio voor do standaardscholen, wolko op zoodanigen 
voet borokond zijn, dat daarmede, vermeerderd met 
do to hef- fen schoolgoldon, do koston ten voile 
kunnen worden gedokt. Na verkregon goodkeuring 
van den gouvornour-gonoraal kan de Zending ook een 
normaalcursus of kweckscliool in hot lovon roepen 
voor do opleiding van het onderwijzond personcel. 
Voor de bezoldiging van do ondorwij- zors dor 
volksscholen zijn zokoro grenzen go- steld met hot 
oog op do financieolo draagkracht der plaatselyke 
volksgomcenschappon. Voor het overige is aan do 
Zending bij de regeling en inrichting van hot 
onderwijs zooveel mogclyk do vrijo hand golaton. Zij 
is daarbij cchtor ondor- worpon aan het toozicht dor 
overheid, dat, voor zooveol de volksscholen betroft, 
uitgooofond wordt door do betrokken 
bestuursambtonaren on do inspoctio van hot 
volksondorwijs on ten aanzien van de 
standaardscholen on oploidings- inrichtingen voor 
ondcrwijzors door do gowono inspectio van het 
Inlandsch onderwijs, wior won- kon on bomorkingon 
do Zonding verplicht ia op te volgcn, be ho udons 
beroop op don dircctour van Onderwijs en Eorodienst. 
Bo vend ion moot do Zonding jaarlijka volleclig 
rekoning on vor- antwoording afleggon van haar 
goldolijk school- bohoor on een vorslag indionon 
nopona don stand en do rcsultaton van het ondorwijs, 
zoodat vol- doondo waarborgon bestaan, dat zy van do 
haar vorloondo vrijheid geen misbruik zal maken. 

§ G5. Meisjesonderwijs. Zooala roods word 
opgemorkt (§ 25) is do zorg voor het onderwijs aan 
Inlandscho moisjes tot duavor gohocl aan het 
particulior initiatief ovorgolaton. Ook op (lit gebiod is 
hot de Zonding go- woest, dio hot eerat het bolang van 
afzondorlijk onderwijs voor hot Inlandscho moisjo 
hcoft ingo- zicn. Do door hot Ncdorlandsch 
Zondelinggenoot- echap to Tomohon ondorhoudon 
kost- on dagschool voor dochtors van Inlandsoho 
hoofdon on andoro aanzionlyko Inlanders in do Mina- 
hasa, opgoricht in 1881, IH do oudsto inrichting van 
dicn aard. Eorst veol later bogon het particulior 
initiatiof ook zijn krachton to wijdcn aan hot moisjes-
onderwijs op Java. Eon kraohtigon Moot daartoo gaf 
do vorschijning van hot book: „Door Duistornia tot 
Licht", bovattondo gedachton on idooen van do hoog 
bogaafdp Japarascho rogcntsdochtor RndBn AdjCng 
Kar- tini over do goostolijko en maatschappelijko op- 
hoffing van hot Javaanscho volk on do taak, dio 
daarbij voor de vrouw wcggelcgd is. Dit book wokto 
in ruimcn kring, zoowel in Ncdorland ala 

in Indie, belangstolling voor do opvooding van hot 
Inlandscho moisjo, waarvan hot go vol g was do 
oprichting van vorschillondo naar de echrijf- stcr 
genoomdo voreonigingen, die zich vooma- melijk ten 
dool stollen moisjes uit do hoogere cn meor verlichto 
standen der Inlandscho bevolking door het 
verschaffen van daartoe go- eigond ondorwijs met 
Ncdorlandsch als voortaal, op to voeden tot 
boschaafde vrouwen en moeders. Do corsto dor tot 
dat dool opgerichte „Kartini- 8cho】cn'' vorroos in 
1913 to Somarang (een Chris- telijko school voor 
Inlandecho moisjes uit den Javaanschen adelstand 
was reeds vroegor te Djokjakarta opgericht) on werd 
spoedig door meerdero govolgd, torwijl ook van 
Christel可ke zijde dergelijke Hollandsch-Inlandsche 
zneis- jesscholen op vorschillendo plaatsen in het 
leven werdon goroopon. Hot aantal dior scholen be- 
draagt thans negen met 864 leorlingen. Deze echolen 
worden gosubsidieerd op den voet van de rogeling 
voor Hollandsch-Inlandsche scholen. Daarnaast is 
kort geleden een afzondorlijke regeling getroffen 
voor do toekenning van bij- dragon ten behoevo van 
do aan dezo inrichtingen verbondon kosthuizeu. De 
reeds genoemde school to Tomohon goniot sedert 
jaren een onvoranderlijk subsidio van f 8000 *s jaars, 
terwijl nog eone andcro Zondings-meisjesschool (die 
van de R. K. Missio op do Koi-oilanden) volgens ecn 
bijzondero rogeling gesubsidieerd wordt. 

Naast dozo voornamolijk door bolangstellendo 
Nedorlanders in het werk gosteldc pogingen om tot 
opheffing van do Inlandscho vrouw to ge- raken, 
verdiont hot van Inlandscho zijde aan don dag gologd 
cigon initiatief op dit gobied, ruimschoots do 
aandacht. Hot is voornamelijk ter aanmoediging on 
onderatouning van dit stroven, dat in 1914 oon 
afzonderlijke subsidiere- geling voor Inlandscho 
moisjesscholen werd uitgovaardigd. Do algomoone 
subaidierogolingen konden zich daarvoor niot 
loenen, omdat zy niot beantwoordon aan de 
bedoeling om het oigon initiatiof uit de Inlandsch© 
maatsohappq ten aanzion van dit onderwijs op den 
voorgrond to doon treden, torwyl voorts de 
subaidiebedra- gon to laag goacht worden om te 
kunnen voldoen aan don wonsch van 
bolanghobbendon, dat ook ondorwijs in vrouwelijko 
handwerken, koken en dorgolijkon, alsmedo waar 
mogelijk, ondorwijs in hot Ncdorlandsch, op doze 
moisjesscholen zou word on gegovon. Do nieuwe 
rogeling, die zich door con grooto mate van 
rokbaarheid onder- Bohoidti, houdt mot een en and or 
rokoning. Zoo is daarby als oisch gostold, dat do 
school moet staan ondor hot dagolyksch beheer van 
een In- landscho vrouw, wior persoonlijkhoid en 
positie in do Inlandscho maatschappij voldoonde 
waarborgon voor do dougdelijkhoid van het boheor 
oplovoron. Voor do toelating hobbon dochters van 
aanzionlykon on gogoedon don voorrang. Do hoffing 
van schoolgold mot een minimum van 26 cont *8 
maands is vorplicht. Alloon vrouw。町ke 
loerkrachton niogen aan do scholen vorbonden zijn. 
Door do plaatsing van Inlandsche onder- wijzorosson 
bij hot oponbaar ondorwys aan par- ticulioro 
moisjesccholcn mogolijk to makon, komt do 
Regeoring do bosturon dozer scholen togomoot in do 
mooilijkheid om, wogona hot nog zoer goring aantal 
dozer ondorwyzoresson, aan do ovengemeldo 
voorwaardon te kunnen vol- doon. Ton a&nzien van 
don omvang van Kot 
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ondcrwijs bopaalt de regeling zich tot het aan* gevtn 
van dezelfde minimum-eischen als voor gewone lagere 
scholen voor Inlanders zijn voor- gesohreven. Door het 
beschikbaar stellen van af- zonderlijke subsidies maakt 
zij het echter moge- lyk om het onderwijs bo ven dit 
minimum nit te breiden met huishoudelijke vakken en 
Neder- landsch. 

§ 66. Eind 1917 bedroog het aantal parti- culiere 
Inlandsche lagere scholon 2516 met ongeveer 133000 
leerlingen. 75 % van het goheele aantal scholon 
bestond uit zendingsscholen, waarvan verreweg het 
grootsto gedeelto (91 %) in do Buitenbezittingen. Aan 
subsidien word in genoemd jaar voor dezo scholen 
uitgegeven een bed rag van rond f 656.000. 

VII. Particulier Chineesch onderwijs. 
§ 67. Het meest kenmerkende onderscheid 

tusschen het particulier Chineesch onderwijs en het 
bijzonder Inlandsch onderwijs is, dat het eerste zijn 
ontstaan uitsluitend dan kt aan hot eigen initiatief der 
Chineesche bovolking. Do oor- zaak van de bij die 
bevolkingsgroep zoo eens- klaps ontwaakto 
belangstelling voor onderwijs moet voornamelijk 
gezocht worden in het oplo vend nationaal bewustzijn 
in China, waardoor ook bij de Chineezen in 
Nederlandsch-Indie zich in steeds ruimeren kring do 
wensch openbaarde naar opheffing van het Chineesche 
volk uit zijn staat van achterlijkheid en onmondigheid. 
In het leven geroepen door daartoe allerwege op- 
gerichte school- en andere voreenigingen (Tiong Hoa 
Hwo Koan en andere), nam het particulier Ohineesch 
onderwijs in betrekkelijk korten tijd een hooge vlucht. 
Het aantal scholen bedroeg volgens de laatste gegevens 
442 met 19636 leor- lingen en 858, meerendeels uit 
Ohina uitgezon- den, onderwijzers. De oprichting van 
Hollandsch- Ohineesche scholen heeft hier on daar de 
belang- stelling voor hare eigen scholen bij de 
Chineesch© gemeenschap wel eenigszins doen 
vorflauwen, maar zooals uit do opgegoven cijfers 
blijkt, is dat onderwijs nog steeds bij een groot deel der 
Chineesche bevolking zeer in trek, vooral wan- neer 
men in aanmerking neemt, dat zij do koston dezer 
scholen geheel zelf draagt. Het Gouverne- xaent 
bepaalt zich ten aanzien van het particulier Ohineesch 
onderwijs tot eon lijdelijk toozien- de houding en 
onthoudt zich van elkon vorm van eubsidieering van 
dezo scholen. Dezo ge- dragelijn houdt verband met do 
omstandighoid, dat het onderwijs een uitgesproken 
nationalis- tisch en separatistisch karakter draagt en 
vclo dezer scholen in min of meer nauw verband staan 
met de officieele ouderwijsorganen in China. Hoewel 
op sommigo scholen, behalve do zuivor Chineesche 
leervakken, ook Engelsch wordt onderwezen, is toch 
het onderwijs over het alge- meen minder gericht op de 
verbreiding van westersche cultuur dan op het 
verkondigen van specifiek Chineesche ieerstellingen 
cn het bij- brengen van Chineescho moraal, torwijl het 
onderwijs in de niouwe nationale taal, het Peking- of 
Mandarijn-dialect, daarbij een voorname plaats 
inneeznt. 

VIIL Opleiding van onderwijzers. 
§ 68. De ondorsteuning van do particuliere op- leiding 
tot onderwijzer geschiedt op tweeerlei wijze, 
n.l.doordo eubsidieering van kweekscholen 

en daarmede ^vcreenkomendo onderwijsinricli- 
thigen (normaalscholen en-cursusson)on door toe- 
konning van belooningen aan person。】】，dio 
candidaten voor do ondorwijzersoxamens heb- ben 
opgeleid. Hierondor volgon de vocmaamste 
bepalingen uit de subsidierogclingen. 

§ 69. Europeesche onderwijzers. Subsidio wordt 
alleon verleend voor do oploiding voor do akto van 
onderwijzer, niet voor dio van hoofdondor- wijzer of 
voor eon der zgn. bijakton (akten in bijzondore 
vakken, zooals talen, wiskunde, enz.). Voor 
kweekscholen on normaalscholen kan subsidio 
worden genoton voor do bouw- en inrichtingskosten 
(% van de uitgaven) on bovcn- dien zekero bedragen 
voor cl ken geslaagden candi- daat. Een 
onafgebrokcn oploiding van minstons jaar is 
veroischt. Hoofdonderwijzors en -on- 
derwijzeressen, die candidaten voor het ondor- 
wijzersexa men hebben klaar gemaakt, on t van gen 
alleen een zeker bed rag voor clken candidaat, die 
geslaagd is. Particuliere kweekscholen voor de 
opleiding van onderwijzers bestaan niot. Het is 
voornamelijk aan de opleiding van ondor- 
wijzeressen, dat do subsidieregcling ten goedo komt. 
Die opleiding heeft plaats aan 12 normaal- klassen en 
cursussen, waarvan negen verbondon zijn aan 
particuliere Europeescho meisjosscholen. 

§ 70. inlandsche onderwijzers. Uitgaando van 
hetzelfde stroven, dat bij de in § G3 be- sproken 
herziening van do subsidio-regeling voor Inlandsche 
lagero scholen op Java en Madoera voorzat, namelijk 
om het particulier Inlandsch onderwijs moer 
zokorheid to vor- schaffon o mt rent den van 
staatswogo to vor- krijgen steun, kwam in 1906 een 
regeling tot stand, waarbij aan particuliere 
kweekscholen voor de vorming van Inlandscho 
ondorwijzors ondor zekero voorwaarden eon recht op 
subsidio in uitzicht we rd gesteld. Als waarborg voor 
eon deugdelijko opleiding moot het cindoxamon vol-
gens een door don gouvorneur-gonoraal vast to 
stellon programma word on afgclegd in togon- 
woordigheid van don inspoctcorondon ambtonaar 
van het Inlandsch onderwijs, zonder wiens too- 
stemming geen diploma mag worden uitgorcikl. 
Subsidies word on vorleend: a,, voor bouw- on 
inrichtingskosten (ook voor verbouw, verniou- wing 
of uitbroiding) tot 2/3 dor uitgavon; b. voor do koston 
van huisvesting OJI vorploging dor kweekolin gen 
eon maandcJijksch bed rag por kweo- keling voor 
den tijd van ten Ian gate 5 jaar; c. voor do 
leerkrachton, Europeescho on Inlandsche, vasto 
bijdragen per maand, afwissolondo naar golang van 
do bovoegd hoid on borckond over een aantal, dat 
vorband houdt niot hot aantal leerlingen. 

Do moosto particuliere kwecksoholen zijn naar het 
vroegoro model dor open bare kwcokscholon 
viorklassigo inrichtingon, waar hot gchcolo on-
derwijs in do landstaal of het Maloisch wordt 
gegoven. Zij vertooncn derhalvo veol ovcrcen- komst 
mot de open bare normaalscholen voor In」, 
hulponderwijzors. Do even besproken sub- Bidio-
voorschriften zijn uitsluitend op scholen van dit typo 
borokond. Nadat evenwel op de openbaro 
kweekscholen onderwijs in het Nederland sch was 
ingevoerd en dit voorbecld door een dor 
gesubsidieerdo particuliere kweekscholen (de 
Roomsch-Katholieke kweckschool B tc Moon- tilan) 
was nagcvolgd; deed al spoedigdo behoofto zich 
govoelon aan cen wijziging van do subsidio- 
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regeling, ton eindo voor zulko kwookacholon met het 
oog op don langoren Icortyd on hot grootero aantal 
bonoodigde Europoosche ondor- wijzors, hoogero 
subsidies boschikbaar to kun- non stellen. 
Diontenvolgo is in 1911 bopaald, dat voor 
kweokscholen, waar „ter voorzioning in eon naar hot 
oordeol van don Gouvornour-Gono- raal werkolijk 
bostaando behoefto" (voorwaarde, welko verband 
houdt mot do boporkto bohoofte aan Hollandsch-
Inlandsch onderwija on dua ook aan Inlandsche 
ondorwijzors, bevoegd om dat onderwijs te go ven) 
ook ondorwijs gegoven wordt in do Nederlandacho 
taal, hot bo von onder b ver- melde leerlingen-
subsidie godurendo ten hoogsto 7 jaar genoten kan 
worden en het subsidie voor do leerkrachten, 
onafhankelijk van het aantal leorlingen, wordt 
toogokend voor ton hoogsto 5 Europeesche 
onderwijzors. 

Kweokscholon mot minder dan 12 loerlingon, die 
overigens aan do gesteldo voorwaarden vol- doen, 
ontvangon als eenig subaidie eon bedrag van / 300 
voor iederon door haar opgeloiden onderwijzer, dio 
geslaagd is in hot examen voor hulpondorwijzer bij 
hot opcnbaar Inland sch onderwijs. Eon dorgolijko 
bolooning, maar tot een lager bedrag (/ 150) 
ontvangen zondelingen, Roomsch-Katholieke 
geostelijkon en porsonon, in het bozit van de akto 
van bekwaamheid als hoofdondGrwijzor(es) of 
onderwijzer(os) by het Europeesch lager onderwijs, 
dio Inlandscho jon- golieden voor bedoeld oxamen 
hebben opgeleid, mits dio oploiding aan zokoro 
voorwaarden voldoet, wat botreft den duur (ton 
minsto 66n jaar), de wijze van opleiding (niet meor 
dan 25 leorlingon mogon gelijktijdig door 
donzelfdon porsoon in opleiding gonomen worden) 
don om- vang van hot onclerwijs en do praktisch© 
oofo- ning van do Icorlingen. 

Eind 1917 bostondon 19 particuliero kwoek- 
echolon, dio aan bijdragen ontvingen con bodrag van 
/ 272.000. Mot uitzondering van do kwockschool to 
Batavia, uitgaando van do Vorooniging voor 
Associatio van Oost en West, zijn al dczo 
kweokscholon zendingsinrichtingon, boatonid om do 
zondingsHcholon go regold van bo- voogdo 
loorkrachton to voorzion. Do roeds go- noomclo 
Iloomsch-Katholioko kweckschool B to Moontilan, 
dio wat leorplan on inrichting botreft op hotzelfdo 
pcil staat als do open baro kweokscholon, loidt haro 
leorlingon hoofdzakolijk voor hut oponbaar 
ondorwijs op. Hot oindgo* tuigschrift dezor school 
vorloont dezolfdo bovoegdheden als dat van do 
openbaro kwook* scholon. Do nog slechts korten tijd 
in working zijndo noulralo kwcokschool to Batavia 
etreoft hotzolfdo doel na. Do R. K. kwcokschool to 
MCndoct loidt a]Icon moisjes op. 

IX. Uitzending van onderwijzers. 
§ 71. Do omstandighoid, dat do in Indic bonoo- 

digdo Europeescho ondorwijskrachten grooton- 
dools uit Nodorland mooton worden* uitgozondon, 
plaatst do bosturon van bijzone!oro scholon, waar- 
aan zulko loorkrachtoji vorbondon zijn,voor hoogo 
uilgavon tor bostrijcling van do koston van uitrus- 
ting en ovortocht van dit porsoncel. Do particulio- ro 
school voreonigingon zagonzich daardoor in nict 
goringo mate in him arbeid belommord on hot lag 
dan ook gohool in do lijn van do op eon ge- zondo 
ontwikkoling van hot bijzondor ondorwijs gorichto 
poliliok dor Regcoring om dio vorooni- 

gingen in dozo uitgaven tegemoot te komon. Door 
bovordoring van eon ruimon toovlocd van 'in Nederland 
opgeloido ondorwijskrachton kan hot belang van hot 
Indischo onderwijs in het algomoon niot andera dan 
gebaat zijn, Do subsi- dioregeling, dio aan dozo 
overwegingen haar ontstaan dankt, verleent subsidio voor 
uit- rusting on overtocht van leeraren en ondor- wijzors 
(mannon, zoowel als vrouwen) en de leden van hunno 
gezinnen, dio hen op rois ver- gezollen of later volgen, 
voor zoo ver die leor- krachton bostemd zijn voor in het 
genot van subsidio gosteldo of daarvoor in aanmerking 
komonde scholen voor lagor, voortgezet en uitgebreid 
lager en middelbaar onderwijs of voor kweekscholon ter 
opleiding van onderwijzers, dan wel uitgezonden worden 
om op te treden als schoolopziener. Waar in de 
subsidieregelingen^：^ voor dergelijko 
onderwijsinrichtingen een bepaal- de formatie is 
voorgeschreven van het onderwij- zond personeel, voor 
welks bezoldiging subsidie kan worden genoten, wordt 
met die formatie rekening gehouden in zoo ver, dat allcen 
subsidie wordt vorleend voor do uitzending van onder- 
wijzers, die bestemd zijn gesubsidieerde plaatsen bij hot 
bijzonder onderwijs in te nemen. De be- trokkenen 
moeten voider bij goneeskundig onderzook lichamelijk 
geschikt zijn bovonden voor de botrekking van 
onderwijzor in Neder- landsch-Indie. Het genoten 
subsidio moet wor- don torugbetaald, indion de betrokken 
onder- wijzor binnen een termijn van vijf jaar anders dan 
wegons wol bewezen ziels- of lichaamsge- broken uit den 
dicnst van het bijzondor onderwijs in Indie wordt 
ontslagen, tenzij dat ontslag ge- vo]gd wordt door een 
indiensttreding bij het oponbaar onderwijs in Indie. De 
subsidien be- dragon het drio viordo gcdeelte van het 
bedrag, dat in ovoreenkomstigo govallen door de Regeo-
ring voor do uitzending en overtocht van Euro- peescho 
leerkrachton wordt uitgegoven. 

X. Rechtstoestand van den bijzonderen 
onderwijzer. 

§ 72. Tor bcscherming on vorzekering van do 
rechtspositio dor Europeescho onderwyzora in dionst bij 
het bijzonder onderwijs zijn vor- schillcndo bepalingen in 
do subsidieregelingen opgen omen, welko do verhouding 
tusschen de leerkrachton on hunno werkgovers regelon en 
ton doel hob bon den corsten zokero rechton to 
waarborgen ton aanzien van bonooming, ont- slag, 
bouoldiging on verlovon. Do schoolbesturen zijn 
vorplicht den door hen aangenomen onder- wijzor in hot 
bozit to stollen van een door hen gotcokendo akto van 
bonoeming ,waarin do voor- waardon van indiensttreding 
uitvoorig zijn ver- mcld. Do daarin ook op te nemon 
rogeling van bin non land sch vorlof wogons ziekto on 
van bui- tonlandsch vorlof wogens ziokto of wegens lang- 
durigen dionst moet aan do onderwijzors in wezen 
dozolfdo roohton on voordeolen ver- zokoron als do 
openbaro ondorwijzers gonioton. Tor bostrijding van do 
hioruit voortvloeiende koston kunnon do schoolbosturon 
op do bezoldiging on vordoro inkomston van do 
onderwij- zers ecn korting leggen van ten hoogste 10 %, 
torwyl zij voor dat doel bovondion con exbra- Bubsidio 
ontvangen van 10 % van do voor de bezoldiging van hot 
ondorwyzond porsoneol nit« gekeordo 
subsidiobed.ragon. In geval van on- 
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vrijwillig ontslag kunnen do ondorwijzers in beroep 
komon, hetzij bij den directour van On- derwys en 
Eeredionst, hotzij bij oon coni- missio, voor welkor 
sameiistelling zoodanigo voorschrifton zijn gogevon, 
dat een onpartijdigo uitspraak gowaarborgd is. 
Sommige subsidiorego- lingen, zooals die voor 
Europeescho lagoro scho- len on M. U. L. 0. cursusson, 
bovatton voorts bepalingen omtrent do bezoldiging van 
do on- ' derwyzers, die niet mind or mag bed ra gon dan 
het daarvoor aan subsidio uitgokeord bed rag. 

§ 73. Pensioenen. Do pensionneoring van Euro- 
peesche leerkrachten by hot bijzondor ondorwijs is, in 
navolging van den in Nodorland bestaandon toestand, 
door den staat goheol voor zijn rekoning genomen. Do 
daaromtrent geldendo bepalingon zijn in hoofdzaak 
gelijk aan die voor lands* dienaron. 
Ponsioengereclitigd zijn allo Euro- peesche 
leerkrachten bij particulioro onderwijs- inrichtingen 
bonovens Europeescho schoolop- zieners, voor wier 
bezoldiging subsidio uit's lands kas wordt togoed 
gedaan, met uitzondoring alleen van onderwyzers, die 
aan het hoofd van een voor eigen rekoning beheerde 
school staan. Als grondslag voor het pensioen geldt in 
minimo het bedrag, dat ton bohoovo van don betrokken 
onderwjjzer als subsidio wordt uitgekcerd on in 
xaaximo het totaal zijner maandelijkscho inkom- sten, 
mite niot meor bedragendo dan hot inkomon van een 
oponbaar onderwijzor van golijken rang en diensttijd. 
Evenals de landsdienaren betaion de onderwijzers eon 
promio van 2 % van hunno maandelijkscho inkomsten 
over don tijd, dio voor ponsioen kan medetollen. 

Voor do leoraren on loeraressen bij het bijzondor 
xniddelbaar onderwijs geldt een afzonderlijko 
regoling, wolke in hoofdzaak gdijk is aan dio voor 
onderwijzers. 

Ook in do zorg voor weduwen on weozon van 
bijzondero onderwijzers wordt van staatswogo 
voorzien op dezelfdo wijze als voor landsdienaren 
geschiedt, namelijk door opneming van bijzon- dere 
onderwijzors als deelgoreohtigden in het Weduwen- en 
Weezonfonds voor burgorlijko ambtonaron. 

Literaluur: Bovenstaando verhandeling is een 
gedeeltelijk niouwe bewerking van de ouvol- tooid 
gebJeven brochure „Het onderwijs in Neder- Iand8ch-
India'' door Air. K. F. Oreutzberg en 
J. Hardeman, uitgegeven vanwego het Ecrste 
Koloniaal Onderwijscongres 1916. Voor verci ere 
bronnen zie: J. Kats „Overlieht van het Onderwijs in 
Nederland8ch-Indie,,

> Batavia- Landsdrukkerij 1915; 
..Historischo nota” a]s aanhangsel gevoegd bij het 
Algomeen Verslag van het Ini. Onderwijs 1893—
1897; verslagen Europ. en Ini. Onderwijs (algemeen 
Verslag van het Onderwijs in N. I. over 1915); „Voor- 
echriften betr. het Europ. lager onderwijs*\ Batavia, 
Landsdrukkerij 1910; K. J. van Hemert „Verzamehng 
voorschriften betreffende het Ini. Onderwijs", Batavia-
Landsdrukkerij 1915. Ver- der diverse memories van 
toelichting bij Didischo begrootingsontwerpon en 
“Jaarbock Departement van Landbouw, Nijverheid en 
Handel". 

Afgesloten 1 Oct. 1918. 
' . J. II.- 

ONDERWIJS, MILITAIR. A. LANDMACHT. 
Men onderscheidt het onderwijs bij de korpson en de 
kaderopleiding, beide in Indie en do op- leiding tot 
officier en de hoogero vorming van 

don officior, welke thans in Nederland plaats vinden. 
Het militair ondorwijs in Ned.-Indie is gore geld 

bij hot Kon. bosluit in Ind. Stb. 1894 No. 143 on 
omvat: hot ondorwijs op do mili- tairo school to 
Mcestor Cornolis, op do kader- scholon dcr 
infantorie, van het rogimont cavale- rio, van do 
artillerie en van het korps gonie- troopen on op do 
korpsscholon. 

Korpsscholen bestaan : 66n by oik der infan- 
teriekorpsen on ondordeelon daarvan, tor storkto van 
mcor dan 66n compagnie (sedert 1857—58), 66n bij 
do cskadrona cavalorio to Salatiga, 6en bij do 
boredon-artillerio to Tji- malu, 66n bij do vosting-
artillorie to Batavia cn 6en bij het korps genictroepen 
te Tjim&hi. Op deze scholon wordt lager ondorwijs 
gogeven aan militairon beneden don rang van 
korporaal en op dio van do infanterio ook aan pupillen 
(zie hot desbetreffondo artikel) on aan kinderon van' 
militairen, dio niet in do gclegonhcid zijn op andero 
wijze schoolonderricht to ontvangon. Ook kunnon 
wordon toegelaton militairon, die hot vroegor 
goloordo wonschon to onderhouden of die zich willen 
voorbereidon voor hot too- latingsoxamen tot do 
kadorschool. Het bozoeken van do korpsschool is 
alleon verplichtend voor Eur. militairen, dio niet 
kunnon lozen on schrij- von, bovendion bij do 
cavalorio voor vreemde- 1 in gen, dio do Nederland 
scho taal niet voldocndo kunnen spreken en schrijvcn 
en bij do artillorio voor do Ini. militairon, dio bij do 
telofonio zijn ingcdeeld. Het ondorwijs wordt 
gegovon door een officier-directeur (gewoonlijk do 
adjudant van het korps) en do noodige, daarvoor 
geschikto onderofficieron- en korporaals-instructeur. 

Bij hot korps genietroepen bestaat een op- loiding 
voor geniesoldaat le kl. -telcgrafist en -
radiotelegrafist. Candidaten wordon gedurendo drio 
maanden boproefd bij do spoorweg- on 
telegraafcompagnio van het korps en daarna — bij 
voldoenden aanleg,——als 616vo-telcgrafist of als 
61dvc-radiotolegrafist in oplciding gonoincn bij do 
tclegraafafdeoling of bij do afdeoling voor draadloozc 
tclcgrafio. Dczo oploiding duurt 6 maanden. Zij, dio 
daarna aan do gostoldo oischen voldoen, worden in 
do desbetreffondo aanbo- velingsrogisters 
opgonomen on bij voorkomonde vacatures 
aangestcld. 

Ondor ..onderwijs bij do korpsonn kan ook 
gcrekend worden do oplciding bij hot logor van 
kindoron van Eur. afkomst tot ambachts- of 
handworkslieden. Blijkens hot torzako bij Gouv. 
besluit van 21 Maart 1903 No. 3 vastgestoldo 
rcglement, kunnen bij do vorschillendo korpson en 
inrichtingon van het leger kinderon van het mannolijk 
geslacht van Eur. afkomst, in Nod. Indie geboron of 
govestigd, kosteloos onder- richt ontvangon in een 
der werktuigelijko am- bachton of handworkon, als 
dat van wagon- maker, zadoL cn tuigmakor, 
kleormakor, schoen- maker onz., dan wol in eon dor 
bouwambachton als dat van timmerman, smid, 
nietselaar, vorver, stconhouwor enz. De jongelicdon, 
dio tot dozo opleiding wonschen to worden 
toegelaten, moe- ten don 14-jarigen loeftijd hob ben 
bore i kt, dock mogen hun 17o jaar nog niet zijn ingo- 
treden; zij genieton in het corsto jaar eon toolago van 
/ 6 *8 maands, welko in het tweedo jaar kan wordon 
verhoogd tot / 8, in het derdc jaar tot / 10. Het 
onderricht kan wordon gonoton 
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tot aan hot intrcdon van hot 20sto lovonsjaur. Ultimo 
Maart 1916 waron 48 jongolicdon in oplciding. 

Kaderopleiding. Do kadorscholcn tier infan- terio 
datccren van 1882 (Kon. besluit van 28 Januari No. 
13); vo6r dien had do kadorop- Iciding bij do in 1868 
in' hot loven goroopon korpsscholen plaats; allcon 
werdoo van 1871 tot 1873 bij hot 7o bataljon to 
Weltoyrcdon enkolo compagnieiin uitsluitond voor 
kaderop^* Iciding bestcmd. In do jaren 1875一187G 
mocst noodgedwongen kader wordon aangestold, dat 
daarvoor geen opleiding had genoten. Aanvan- kclyk 
opgcricht ten getalc van vior—66n bij elk clcr 4 
Dopot-Bataljons —, were! het aantai infantcrie-
kadcrscholen in 1907 teruggebracht tot twee, n.l, (zie 
de alg. order voor het leger 1910 No. 53) 6en to 
Tjimahi on 6en tc Magelang； deze scholen vormon 
zclfstandige onJer- deelen van het leger en 
ressorteoren rccht- sti'eeks ondcr . den inspccteur van 
het wapen. Aan het hoofd van elk dezer inrichtingon 
staat een kapitein-dirccteur, die voor het geven van 
onderwijs wordt bijgestaan door officioron- cn 
ondcrofficieren-instructeur cn, voor wat betreft het 
ondcrricht in de administratieve vakken on de 
verbandicer, ondorschoidcnlijk door eon luitenant 
van de mi], administratie en eon of- ficier van 
gezondheid. Op do scholen worden militaircn van 
allo landaardcn opgeleid tot de ran gon van korporaal, 
sergeant on fourier on bovendien Eur. militaircn ook 
tot den rang van sergeant-majoor. Om tot con 
kadorschool te worden toegelaten moeten 
adspiranten vol- doen aan terzako door don 
commandant van het leger gesteldo eischon met 
betrokking tot ged rag, physieke geschikthcid en 
ontwikke- ling. J Jo curs us duurt 8 ma an den voor 
niot-Eur. fuselicrs cn voor niet-Eui-. korporaals, dio 
worden opgeleid voor fourier; voor allo overigo 
categoriccn van militaircn 4 maanden. Eind- examen 
wordt niot afgenomen； officicrcn- instructcurs 
bcoordeelon of* do leerlingen vol- aan de voor do 
versehillcnde ran gen gc- Htaldc (;ischon; zij, die 
voldoen, wordon aange- sf <!)<! tot den rang, 
waarvoor zij zijn opgeleid of, bij gebr(J< aan 
vacaturcs, tot don titulairen rang. (I )e poni( ic van het 
kader mot titulaire ran gen is geregeld bij de Ind. 
Staatsbladcn 1911 No. 407, J 913 No. 50 en 1916 No. 
534). 

S<jdcrt, 1909 is aan de kadorschool to Tjimahi \ 
fi'bondei) e(；n kookschool, alwaar militairen van 
all<； wapens wordon opgeleid tot kok voor 
Koklaltjn-nicnages. Van af 1 Januari 1913 zijn 
uitshiitcnd iidandschc militairon in opleiding 
geiionicn, liggendc het in de hcdoeling gcloido- J i.j 
k bij allo jnenages koks van inlandschen landaard to 
work te stollen. 

J)o kachu'school dcr cavalorio (ftlg. order voor Ix-
t Jcger J 9U8 No. 40) vonnt ecn zelfstandig jxjloton 
van een dcr vcld-eskadrons, te Salatiga in garnizoon, 
ondor be vol van oon luitonant- directour; doze wordt 
voor hot geven van onderwijs bijgestaan door 
ondorofficieron-instructeur en, voor wat betroft het 
ondcrricht in de ad- ininistraticve vakkon, de 
verbandleor en do paardenkonnis, ondorschoidcnlijk 
door oon offi- cicr van do mil. administratie, con 
officior van gezondheid on con mil. paardenarts. Do 
school is bestcmd voor opleiding tot de ran gon van 
korporaa), wachtmeestcr, en fourier. Adspiranten 

mooton voidoon aan door den commandant van het 
leger gesteldo cischen met betrekking tot gedrag, 
physickc geschikthcid on ontwikko- ling. De cursus 
duurt van 1 November tot 1 Mei. Beoordceling van 
do geschikthcid voor een rang of ccn hoogeren rang 
geschiedt op dezelfdo wijzo als bij do infanterie-
kaderscholon ； zij, dio goschikt worden gcoordccld, 
worden be- vorderd tot den rang waarvoor zij zijn 
opgeleid of, bij gebrek aan vacaturos, aangcstcld tot 
wachtmcestcr-, fourior- of korporaal-titulair. 

Op do kadcrscholen dor artillerie (alg. order voor 
hot legor 1912 No. 33) heeft alleen opleiding voor do 
ran gen van korporaal en sergeant plaats. Do 
kaderschool dcr bercden-artiHerio vormt een 
onderdecl van het depot te Tjimahi, die dcr vesting-
artillerie van hot bataljon ves- ting-artillorie to 
Batavia. Dirccteuren der scho- fen zijn luitonants; 
voor het geven van onderwijs worden zij terzijde 
gestaan door onder- officieren-instructeur; onderwijs 
in verbandlcer wordt gegeven door een officier van 
gezondheid, onderwijs in paardenkennis aan de 
school dor beredcn-artillorie door ccn mil. 
paardenarts. Beoordceling van do gcschiktheid voor 
een rang of hoogeren rang als op de infanterie- 
kadcrscholen; zij, die goschikt worden gcoor- deeld, 
wordon aangesteld tot den rang, waarvoor zij zijn 
opgeleid of, bij gebrek aan vaca- tures, tot korporaal- 
of sergcant-titulair. 

De kadorschool bij het korps genictrocpen (alg. 
order voor het leger 1914 No. 11) is ver- deeld in tweo 
afdeelingcn, waarvan do eersto diont tot vorming van 
Eur.- en Ini. korporaals on sergcantcn, do tweede tot 
vorming van korporaal- en sergeanten-tclegrafist en-
radio- telegrafist cn korporaals- en sorgeanten-spoor- 
wegworker. Do school vormt ecn onderdecl van het 
korps; ccn der kapiteins daarvan is belast met het 
behcor; dozen directour zijn voor het onderwijs do 
noodigo luitcnants-leeraar en on- derofficiorcn-
instructeurs toogevoegd. De school is jaarlijks 
gcopend van 1 November tot 15 April. Eindoxainens 
worden niet afgenomen. Na het eindo van elken 
cursus worden zij, die ge- schikt geoord odd worden 
voor sergeant-, sergeant- tolegrafist, korporaal en 
korporaal-telegrafisten bij gebrek aan vacatures in dio 
ran gen, aango- steld tot die titulaire rangon, ovenwcl 
slechts tot eon beperkt, voor elken rang aangegoven 
aantal; do voor radiotelegrafist of spoorweg- werker 
opgeleidcn worden bij gebrek aan vacatures, in een 
aanbevclingsregistor opgonomon. 

Noch voor de ran gen van ondcrluitenant on ad- 
judant-ondorofficicr bij de verschillende wapens, 
noch voor den rang van sorgcant-majoor bij de 
artillcrio on bij do geniotroepen, bostaat oon bepaaldo 
opleiding； adspiranten voor doze rangen dicnon zich 
zclf te bokwamen voor heb afloggon van do 
vercischto examcns. Volgens do „Nadero 
voorschrifton omtrent hot instiluut dcr 
ondorluitenants,\ (vastgesteld ingovolgo § 2 van do 
Bcgeling van dat instituut in Ind. Stb. 1908 No. 468) 
zullcn korps- en deta- chcmontsconunandanton 
onderofficieron, dio daartoo hot vorzoek doon, 
zoovool mogolijk bc- hulpzaain zijn bij do 
voorbereiding voor hot af to leggen oxamon voor don 
rang van ondorluitenant. Gowoonlijk wordt per korps 
oen Juitcnant bolast met do opleiding van do adspi- 
ranton. In do militaire vakpors word reeds aangc- 

iii 9 
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drongon op eon centralo opleiding voor don 
onderluitcnantsrang. 

Met botrekking tot kaderopleiding dienon nog te 
worden genoemd: a. de cursus voor opleiding van 
jongeliedon van europeesche af- komst tot leerling-
opnemcr en leerling-teekcnaar bij den 
Topographisch.cn Dienst (Gouv. bcsluit van 17 Juli 
1912 No. 48. Ind. Stb. No. 404); &. do cursus tot 
opleiding voor de betrekking van onderofficier-
kwartiermeestcr (algemeene order voor het leger 
1912 No. 51) en c. de hoef- smidschool te Salatiga 
(alg. order van het leger 1908 No. 57). Zie ouder 
LEGER. 

Eerstbedoelde cursus, vroeger een ondcrdecl van 
het sedert opgeheven korps-pupillon (zie 
GOUVERNEMENTSPUPILLEN), vormt thans een 
afzonderlijk korps onder bevel van den directeur der 
kaderschool te Magelang cn we rd bij Kon. besluit 
van 28 Januari 1914 No. 58 in de formatio van het 
leger opgen omen. De cursus is toegankelijk voor 
jongeJieden van europeesche afkonist, in 
Ncderlandsch-Indie geboren of woonachtig, ten 
getale van ton hoogste 24. De theoretische opleiding 
duurt 3 jaren. Adspirantcn voor den cursus nioeten, 
behalve aan eischen met betrekking tot leef- tijd en 
physieke geschiktheid en -ontwikkeling, ook voldoen 
aan een examen, waarvan het program ma wordt 
vastgesteld door den commandant van het leger (Zie 
algemeene order 1912 No. 40). Na afloop van de 
theoretische opleiding worden de adspirant lecrling-
opnemers gedetacheerd bij de opleidingsbrigade, de 
ad- spirant-leerling-teekenaars bij het hoofdbureau 
van den topographischen dienst om, zoodra zij door 
den chef van dien dionst daarvoor geschikt worden 
geoordeeld, als europeesch-Ioerling op- nemer 
(teekenaar) een engagement voor den tijd van zes jaar 
aan te gaan. 

De onder b genoemde, 1 Januari 1913 gcopendo 
cursus is te Tjimahi gevostigd en heeft ten doe! 
sergeant-majoors, Eur. sergeanten, -fouriers en -
korporaals van alle wapens en dicnsten op te leiden 
voor de betrekking van onderofficicr- 
kwartiermeester; aan het hoofd van den cursus staat 
een luitenant-kwartiermeoster. Voor too- lating 
komen allcen in aanmerking zij, die voldoen aan door 
den commandant van het leger gestelde eischen met 
betrekking tot gedrag, physieke geschiktheid en 
gecstelijko ontwikke- ling,welke laatste moet blykcn 
uit eon af to leggen examen. De cursus duurt zes 
maanden, na afloop waarvan de leerlingen een 
eindexamen afleggen. Zij, die in dat examen slagen, 
worden opgenomen in het aanbevelingsregister voor 
de botrekking van sergeant-majoor-kwartiermeester. 

Opleiding tot officier van hot Nedcrlandsch- 
Indische leger geschiedt, volgcns de „Wet tot 
regeling van het Militair Onderwijs bij do 
LandmachC", vastgesteld 21 Juli 1890 (Ned. Stb. No. 
126), in Nederland en we】: 

a voor de infanterie, de cavalerie, de artillerie en. 
de genie aan do Koninklijko miJitaire acadc- mie te 
Bred ay en & voor de infanterio en de administfatie 
aan den hoofdeursus te Kampen. 

Voorbereidend onderwijs wordt gegeven: a voor 
toelatin g tot de militaire academie aan de 
cadettenschool te Alkmaar; b voor toelating tot den 
hoofdeursus van' de cursusson by het wapen der 
infanterie in Nederland, zoomede, ingevoJge Kon. 
besluit van 28 April 1894 No. 

32 (Ind. Stb. No. 143), aai)de Militairo school te 
Mcester- Cornelis. 

Tot 1893 bestond ook in Indie gelcgenheid om tot 
officier (2e Luitenant dcr infanterie cn 2e Luitenant-
kwartiermeoster) te worden opge- leid on wel aan do 
toenmalige militairo school te Mcester- Corn elis, 
een militairo on dcr wij sin rich- ting, dio in 1852 bij 
het 7e bataljon to Woltevre- den werd opgericht ,kort 
daarop onder don naani van „OnderofficiersschooF, 
(tot opleiding van onderofficieren tot officior dcr 
infanterie en dcr militair。-administratie) naar 
Mecstcr- Cornelis werd overgebracht, in 1857 werd 
hcr- doopt in „Militairo School” en in 1893 werd 
hervormd in de thans nog bestaande inrichting voor 
voorbereidend militair onderwijs. Van 1872 tot 1883 
werden to Meester-Cornelis ook onderofficieren der 
cavalerio tot officier bij dat wapen opgeleid. 
Volledighcidshalve zij nog medegedeeld, dat van 
1818—1826 te Semarang een militairo school 
bestond, waar officieren voor allo wapens werden 
gevonnd [Zio omtrent dezo school P. J. F. Louw. Do 
Java-Oorlog van 1S25—30. Ecrste Deel. BijIago 
XXXVII. Werd opgericht bij besluit van 
Commissarissen Gencraal van 6 Ma art 1818 N o. 20 
(Ind. Stb. No. 13) en opgeheven bij besluit van den 
Com missaris Generaal van 22 Augustus 1826 (Ind. 
Stb. No. 41)]; dat kort na het ein digen van den Java-
oorlog to AVeltevredon cen school tot opleiding van 
artillerie-officieren word opgericht, dio in 1882 werd 
opgeheven en dat overigens, voor 1852, opleiding tot 
officier in Indie uitsluitend bij de korpsen plaats had. 

De tegenwoordige Militaire school te Meester- 
Cornelis, alzoo bestemd om onderofficieren voor to 
bereidon voor het toelatingsexamcn voor den 
hoofdeursus in Nederland, is verdecJd in twee 
studiejaren ； het toelatin gsoxa men is, evenals het 
aan het eindc van het tweedo studie- jaar afteleggen 
toelatingsexamon voor den hoofdeursus, 
verge!ijkend, indicn het aantai adspirantcn dat van de 
opengestoldo plaatsen overt reft. Het aantal 
leerlingen mag in totaal ten boogsto 20 bedragen. De 
school vormt eon zelfstandig onderdeel van het 
loger, onder een kapitein-directeur, aan wicn voor het 
gc von van onderwijs do noodigo luitenants-
instructcur zijn toegovoegd. 

Krachtons het bepaaldo bij artikel 3 van het Kon. 
besluit in Ind. Stb. J894 no. 143 is door den 
commandant van het leger een rcglo- ment voor do 
militaire school vastgesteld, dat opgenomen is in de 
alg. order voor het leger 1895 no. 10. 

De toolating .van onderofficieren van het leger in 
Nederlandsch-Indie tot don J/oofd- cursus te 
Kampen is laatstelijk gore geld bij het Kon, besluit in 
Ind. staatsblad 1911 no. 593. Aan het 
toelatingscxamen voor deze militairo 
onderwijsinrichting kan in Indie ook worden 
deelgcnomcn door onderofficieren, dio nict do 
militairo school to Meostcr- Corncli s hobben 
afgeloopen, terwijl telkon jare aan den hoofdeursus 
ook plaatson worden opongcsteld voor 
onderofficieren van het Nederlandsche leger, dio 
wenschcn opgeleid to worden tot 2on luitenant der 
infantorie of dor militairo administratie van hot 
Indische leger. Het lieglomont van den Hoofdeursus 
is vastgesteld bij hot Kon. be- sluit in Ind. Stb. 1910 
no. 626. Blijkons dit 
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roglemont wordt het aantal plaatson, dat voor 
opioiding tot officier bij het Indischc logor wordt 
opongcstckl, telken jaro door den Minister van 
Oorlog in ovorlog mot don Minister van Kolouicn 
vastgestold, met dion verstando dat voor do 
ondorofficieren van het Ind. logor in don rogol niot 
moor dan zes plaatson por jaar worden opongesteld. 
Do opleidingstijd aan don hoofdeursus is twoo jaren. 
' 

Aan de in 1828 opgerichte Koninklijke Mili- taire 
Academic worden sedert 1836 ook in hot bijzondor 
voor den dienst in de ovcrzeescho-bo- zittingen, 
jongelieden opgoleid tot officior bij de landmacht. 
Voor de gcschiedenis van deze opleiding wordt 
verwezen n'aar het aan het slot van dit artikel te 
noemcn verslag van do Staats- commissio 1910. 

De voor do opleiding tot officier thans (1917) van 
kracht zijndc regeling kwam tot stand bij do wet van 
21 Juli 1890 (Ind. Stb. 1891 no. 71) en is, voor wat 
de Kon. Mil. Academic bet reft, gebascerd op de 
volgondo beginso- Icn: a hervorming van dezo mil. 
onderwijs- inrichting tot ccn zuivor militaire 
vakschool met driejarigen curs us； b toegang tot 
dezo vakschool langs eon cadettenschool on 
rcchtstrecks uit do burgermaatschappij ； c do 
cadotten dor Kon. Mil. Academic worden eenigen 
tijd gedeta- cheerd bij de korpsen; aan hunno 
practischo vorming wordt mecr tijd. besteed. 

Dczc wet trad, voor wat de Kon. Mil. Aca- domie 
betreft, in 1895 in working, doch we rd bij do wot 
van 23 Moi 1910 (Ind. Stb. no. 419) in dicr voege 
gewijzigd, dat meer aanslui- ting aan het middclbaar- 
en hooger ondorwijs word verkregen. Thans worden 
naast do loor- lingen van do cadettenschool, tot de 
Kon. Mil. Academic toegelatcn jongelieden, die in 
het bezit zijn van ccn der in dio wet genoomde 
gctuigschriften of diploma's, waaronder ook „cen 
gctuigschrift voor goed volbracht toelatings- examcn 
tot de Koninklijko Militairo Acade- mic". Ind ion 
voor eenig wapon hot aantal ad spiran ton dat dor 
beschikbare plaatsen over- treft, zal voor de 
betrokken adspiranton een rangschikkingsonderzoek 
worden ingcsteld. Bij Kon. besluit van 5 Septombor 
1911 no. 47 (Ind. Stb. no. 593) werden bepalingon 
betref- fcudo de todating van jongcliodon in No- 
<lcr]andsch-Indie vastgesteld, terwijl bij Gouv. 
buBluib van 9 Januari 1912 no. 30 (Ind. Stb. no. 23) 
cone regoling tot stand kwam aan- guando do 
oproeping van adspiranton in Indie en de 
Hamcnstelling dor commissio voor hot too- latings 
(aanvullings) cxamcn. Kondcn jongo- licden, die in 
Indie tot do Kon. Mil. Acadcmio werden tocgelaten, 
aanvankelijk ullcon worden opgoleid voor 2en 
luitenant der infanterie van het legcr in Ned.-Indie, 
sedert 1914 (Ind. Stb. no. 49】)kunnen zij, die voor 
een andor wapen opgoleid wcnschon to worden, na 
in Indie tc zijn toegelatcn, in Nederland deelnemon 
aan hot hoogorbcdoelde rangschikkingsonderzoek. 

Bij Kon. besluit van 6 April 1894 no. 36 (Ind. Stb. 
no. 141) zijn bepalingon in hot loven goroepen 
betreffendo do todating van jonge- licdcn in Indio tot 
do in 1893 opgcrichto Cadet- tenschool to Alkmaar; 
een regiement voor dio school word vastgestcld bij 
het Kon.besluit in Ned. Stb. 1893 no. 58. Het aantal 
voor jongo- 

lieden in Indie bcschikbaro plaatsen wordt telken 
jaren door cl on Minister van Oorlog in ovorleg mot 
den Minister van Kolonien bepaald. Do cursus aan do 
Cadettenschool duurt tweo jaren, na afloop waarvan 
do cadotten, bij vol- docning aan do daartoo gcstcldo 
cischen, over- gaan naar de Kon. Mil. Academic. Do 
jongelieden, die in Indic het toclatingsexamen hebben 
afgo- legd, zijn bestemd voor den dier st bg hot legcr 
daar to lande en worden, bij overgang naar de Kon. 
Mil. Acadomie, zooveel mogelijk voor hot wapen 
hunner kcuze opgeleid, voorzoover zij daarvoor in 
aanmerking komen in vorband met den uitslag van 
cen genecskundig onderzoek, het aantal plaatsen ten 
bohoeve van de leerlingen der Cadettenschool voor 
do onderscheidene wapons opeengosteld en do 
rangorde, welke zij bij het overgangsexamen naar de 
Kon.Mil. Academic hebben verkregen. 

Opleiding van Inlanders tot officier. Bij de wet 
van 7 Juli 1913 (Ind. Stb. no. 652) zijn de artikelen 15 
cn 25 van de wet op het znilitair onderwija in dier 
voege gewijzigd, dat ook voor jongelieden van 
inlandschen en daarmede gclijkgestelden 
landaard.dio Nederlandsche on.- derdanen zijn, de 
mogelijkheid is geopend om, onder dezelfde 
voorwaarden als jongelieden van Europcescho 
afkomst, te worden toege- laten tot do Kon. Mil. 
Academie en de Cadettenschool. Was de toelating 
van bedoelde jongelieden tot do genoemdo 
inrichtingen van mili- tair onderwija tot voor kort 
afhankelijk van een afzonderlijko beslissing van de 
Kroon, de wet in Ned.-Stb. 1918 no. 175 heeft hieraan 
een eindo gemaakt door 4n Militaire Academie 8n 
Cadettenschool open to stollen voor Nederland- sche 
onderdanen. Bij Kon.besluit van 16 Augustus 1915 
no. 20 (Ind. Stb. no. 600) is bepaald, dat de voor do 
Eur. officieren geldende bepalingon omtrent 
bevordering, ontslag, op non-activiteitstelling en 
toekenning van pen- sioen toepass硕k zijn op 
Nederlandsche onderdanen, behoorende tot do 
inlandsche- of daar- mede golijkgesteldo bevoIking, 
dio tot tweeden luitenant bij een der wapen8 van de 
landmacht in Ned. Indie worden benoemd, nadat zij 
in Nederland daarvoor do vcreischto opleiding 
hobben gonoten en voorts, dat bedoelde officieren 
zich binnen drie maanden na hun aan- komst in Indio 
moeten onderwerpen aan heb geheele voor 
Europoanon vastgestelde burgcrlijk- cn han dels reebt 
(zio Kon. besluit in Ind. Stb. 1913 no. 515). 

Bij Koninklijk bosluit van 3 April 1916 no. 30 
(Ind. Stb. no. 497) zyn de Reglomenten voor do Kon. 
Mil. Acadomio en do Cadettenschool zoomedo do 
Bepalingon betreffende de toelating in Indie tot dio 
onderwgsinrichtingen, met hot oog op do opcnstelling 
voor niet-Europeesche jongelieden gcwyzigd en 
aangevuld. 

Zio voor benoeming onz. van Inlanders en 
Vreomdo Oostorlingon tot officier van gezondheid 
het artikol LEGER. Aanvulling off icier en. 

Van 1907 tot 1914 werden in Indie Inlanders 
opgoleid tot Ini. 2on luitenant der infantorie. Bij 
Gouv. besluit van 10 Mei 1907 no. 36 werden 
vastgcstold: A. Ecno voorloopige rogeling bo- 
troffonde hot instituut dor Ini. officieren bij do 
landmacht in Ncdorlandsch-Indio on B. Eeno 
voorloopigo regoling botreffondo den cursus tob 
opleiding van Inlandsche officieren bij do 
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landmacht in Nederlandsch-Indie, terwijl do 
rechtstocstand van de Inlandscho officieren en 
adspirant Inlandsche officieren word geregeld bij Kon. 
besluit van 20 Sept ember 1911 no. 50 (Ind. Stb. no. 
633). 

Ten vcrvolgc op bovengenoemde reglcmcnten 
werd door den Commandant van het Leger eon 
uitgewerkt „Reglement voor den cursus tot opleiding 
van Inlandsche officieren" vastgesteld. Bij Gouv. 
besluit van 16 September 1910 no. 30 werd bcpaald, 
dat de Inlandsche luitenants, na aanstelling als 
zoodanig, nog gedurende 66n jaar voortgezet 
onderwijs zullcn ontvangen. Niettegenstaando het in 
do bcdoeling heeft ge- legen den cursus in 1907 met 20 
Icerlingen te beginner), worden slechts afgelevcrd in 
1910: drie, in 1911 twee, in 1912 twee, in 1913 drie en 
in 1914 eveneons drie Inlandsche luitenants. 

Deze driejarige cursus heeft zich, voornainolyk 
fcngcvolge van de achterstclling van de da ar by 
cpgeleide officieren bij hunne Eur, ranggenooten, ■ 
nooit in de belangstelling van de Inlandsche bevolking 
mogen verhexigen. In 1912, '13 cn ,14 he b ben zich 
dan ook geen Candida ten voor toelating a an ge meld, 
zoodat de cursus feitelijk toen reeds was vervallen. 

Bij Kon besluit van 1 December 1915 no. 12 -(Ind. 
Stb. 1916 no. 194) word ter vervan- ging van 
hoogerbedoelde „Voorloopige re- geling betreffendc 
het instituut der Inlandsche officieren" vastgesteld een 
„Regcling betreffendc de in Nederlandsch-Indie 
opgeleide Inlandsche officieren van de landmacht", 
terwijl de „voor- loopige regeling betreffendc den 
Cursus tot opleiding van Inlandsche officieren bij de 
Land- macht in Ned.-Indi&'' bij Gouv. besluit van 19 
Juni 1916 no. 22 werd ingetrokken. Bij voor- noemd 
besluit werden tevens vastgesteld: „Voor- schriften 
omtrent het aanvullingscxame\ af te leggen door in 
Nederlandsch-Indie opgeleide officieren van de 
landmacht in Nederlandsch- Indie,,

J en zulks ter 
uitvocring van het bcpaaldo in de alinea's 1 en 3 der o 
vergan gsbepa] in gen van het Koninklijk besluit van 1 
December 1915 no. 12 (Ind. Stb. 1916 no. 194), 
volgens wel- ke aan in Indic opgeleide officieren de 
gelegen- heid werd gegeven oin bijineji zes jaren een 
aanvullingsexamen af te leggen, dat-, zoo zij daarin 
slaagden, hunne gelykstelling met Euro- peesche 
officieren tengevolge zou he bben 

De strafrechtelijke positie van de nict-. 
Europeesche officieren en oud-officieren in de 
gevallen, waarin zij niet voor den militairen rechter 
terechtstaan, is geregeld bij het Kon. besluit. in Ind. 
Stb. ]911 no. 633, zooals dat luidt ingevolge artikel 5 
(6) van het Kon. besluit in Ind. Stb. 1917 no. 497. 

Cursussen Inlandsche lalen voor Officieren. 
Be maatregcl, in het leven geroepen bij Gouv. 

besluit van 12 April 1901 no. 17 om, tot aan- 
moediging van de studie der in Indie inheemschc talen 
onder het officicrskorps, gratificatien beschikbaar te 
stellen, is, als weinig aan het clod beantwoordendo 
ingetrokken. In de plaats hiervan zijn, ingevolge Gouv. 
bosluit van 2 April 1913 no. 29, (Bijblad no. 7801, 
aangevuld bij Bijblad no. 8358 en bij Gouv. besl. 21 
Aug. 1916 no. 49), te Batavia twee jaarcursussen 
geopend, 66n voor de Javaansche- en 66n voor de 
Soendaneesche taal. Tot het volgen van elk dier 
cursussen worden jaarlijks door den Leger- 

commandant 10 subaltenio officieren a an go- wezen, dio 
worden vrijgesteld van die dionsten, welko hun het geregeld 
volgon van de lessen en de noodzakclijke eigon studio 
zouden boletton; zij genieten, als tegemootkoming in de 
kosten van ftanschaffing van leorbockcn, voor 66n maal een 
bed rag van / 50 cn wanneer zij, na afloop van den cursus 
voldocn aan ceno prac- tische beproeving, cen gratificatie van 
/ 500. 

Hoogere militaire vorniing van den Officier. 
'Alhoewcl het Kon. besluit van 16 Augustus 1873, no. 74, 
waarbij een Generalc Staf werd opgericht, ook de oprichting 
van een stafschool in Indie regeldc, is een zoodanige 
inrichting daar tc lande nimmer tot stand gekomon. 

Scdert 1876 zijn ook officieren van het Ncder- landscli-
Indische leger toegclatcn geworden tot do lessen van de 
krijgsschool in Nederland. Zio voor wat betreft de 
gcschiedcnis van deze in- richting voor hooger militair 
onderwijs ook, met betrekking tot de hoogere vorming van 
den officier van het Nederlandsch-Indiche leger, het aan het 
slot van dit artikel genoemde verslag van de Staa-tscommissc 
1910. 

De tc 's Gravenhago gevestigde Hoogero Krygsschool is 
Volgens \lc thans geldcnde regeling bestemd tot vorming van 
officieren, ook van het Indischc leger, 

a. in algemeen krijgskundigc richting； als- mede voor de 
hoogere trocpcnleiding en voor den dienst bij den ■ 
Generalon Staf; b. voor den intendancedienst. (Artikel 1. sub 
3 van de wet op het Militair onderwijs 1890). 

Ecn „ Regie men t voor de Hoogere ICrijgs- school" word 
vastgesteld bij Kon. besluit van ]4 September 1891 (Ned. Stb. 
no. 170), cen „Voorschrift voor do Hoogero Krijgsschool" bij 
gemeenschappe]ijko beschikkingen van do Ministers van 
Oorlog cn Kolonicn, resp. van 9 en 13 October 1891 (Ned. 
Stb. no. 52), terwijl „Bcpalingen omtrent do toelating in 
Neder- landsch-Indie van officieren tot do Hoogoro 
Krijgsschool in Nederland", in hot ]evcn worden geroepen by 
Gouv. besluit van 15 Februaii 1892 no. J (Ind. Stb. no. 51). 

Het aantai plaatscn voor。仃icicrcn van ])ot Nederlandsch-
Ijidischc Jcgcr wordt jaarlijks vastgesteld; het bedraagt de 
laatste jaren gewooulijk JO voor don krijgskundigcn- cn 6 
voor den intendancc- cursus. Duur van den cursus 3 jaren. 

Om aan het toelatingscxamon, dat to Bandoeng wordt 
afgenojnei), te kunnen deelneincn, nioet do adspirant ten 
minsto vijf jaren als officior dienst liebbcn godaan on daarvan 
vier jaren in Indie hebbon doorgcbracht. Voor hun ver trek 
naar Nederland worden do voor den krijgskundigcn cursus 
gcslaagden ged uronde zos inaandcn gedetacheerd bij do 
opleidingsbrigade van den topografischen dienst, tijdens hun 
verbiijf aan do krijgsschool bij twee der wapens, waartoo zij 
zelf niet behooren on bij terugkecr in Indic de officieren der 
infanterie bij de berg-artilleric, de overigen bij de infanterie; 
na afloop van laatst- bcdoeldo detachecring kunnen zij ook 
bij den generalen staf worden gedetacheerd. 

De officieren, lecrlingen van den intendanco- cursus w- 
rden in Nederland gedetacheerd bij de Kijks Hoogere Land-, 
Tuin- cn Boschbouw- school te Wageningcn (Llians bij de 
Landbouw- ” 
hoogeschool), de~"1^eclerlandscho school voor 
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Nijvorheid en Handel to Enschedd. on het Oentraal 
Magazijn van militairo kleeding cn uitrusting to 
Amsterdam on, na torugkcer in Indie, als 
regdl'bij"&Je*iii£cndance. 

Slaatscommissie 1910. Vermelding vcrdicnt nog 
ten slottc, dat by Kon. besluit van 2 Juni 1910 no. 135 
ccno staatsconunissio word ingo- steld tot het doon 
van voorstellen tot reorgani- satie van het militair 
onderwijs bij do land- inacht, in wo Ike commissio 
ook officierer on gewezen officieren van het 
Nedorlandsch-In- dische leger zitting hadden. Dezo 
commissio bracht 31 October 1913 een verslag uit 
aan do Koningin, dat sedert werd gepubliccerd en 
een bclangrijke bron vormt voor de kennis van do 
geschiedenis van het militair onderwijs, voor wat 
betreft de opleiding cn de hoogero militairo vorming 
van den officier van het leger in Neder- landsch-
Indie. 

Opleiding Officieren van Gezondheid, militaire 
apothekers en paardenarlsen. Zie LEGER onder 
„Aanvulling ojjicieren'\ Deel II, biz 558. 

B. ZEEMACHT. In 1743 werd tc Batavia 
opgericht do academie de marine., met het doel 
jongclicden op to leiden tot cadet bij de zec- raacht. 
Do cursus duurde 6 jaar; nict onafgebro- ken, want in 
dicn tijd werden reizen gemaakt. Do jongeliedcn 
mocsten van eerlijko cn orden- telijko geboortc zijn 
en, zooals vanzelf sprak, do Protestantsche rcligie 
zijn toegedaan. Do cadet- ten, die op de schepen dcr 
Compagnie voeren, hadden toegang tot do lessen. 
Aan het hoofd dcr inrichting stond een kapitein ter 
zee, onder toczicht van een college van curatoren. 
Om luitenant ter zee te worden mocst men 20 jaar 
oud wczen. In 1755 reeds word de academie do 
marine opgeheven, aangezicn zij niet voldeed aan de 
verwachtingen, wclke tot do oprichting hadden 
gclcid. 

Later was to Semarang ecn jilarineschool tot 
opleiding voor de zeevaart, de artillerio en do genie. 
Dcze Bchool word in 1808 op last van den G. G. 
Dacndcls gehcel gereorganiseerd, omdat opleiding 
voor den handcl niot rt ccr noodig was, aangezien 
dezc nict meer word gedre- ven met eigen Bclicpen, 
zooals in den tijd van de Oost-Indischo Compagnie. 
Na de rcorganisatio Bcliijnl de scJiooJ niet aan hot 
doel beantwoord to hobben. In 18J 8 toch werd bij 
besluit van Oommissarisson-Generaal een reglcnicnt 
vast- gcsteld voor do oprichting van cen Militair& 
School op Java, ter opleiding van officiorcn en van 
anibtenaren voor den waterstaat. Dczo school word 
to Semarang gevestigd on was verjnocdclijk do oudc 
Marineschool in con niouw kleed. Het progranuna 
van onderwijs was zeor uitgobreid, maar het aantal 
plaatscn voor ca- detten, bestomd om opgeleid to 
worden tot officier bij do Kolonialo Marine, zoor 
goring. Van vccl betcckenis is dczo school voor do 
zeo- 

inacht nict gewcost; do opheffing van do Kolo- nialc 
Marino heefb zij niet voorkomon. Voor； ojulei 
wijsinrichtingen ten behoevo dcr zcenjacht1- .van 
later datum: Zio ZEEMACHT.^4 

ONIN. Landschap in Nieuw-Guinea, g(ncgon op^ 
J het W.-lijk gcdeelto van het schicrciland, waarop '/ Fak-
Fak Jigt. Onin nam reeds sedert ecu wen ecn / bcJangrijko 
pluats in met be trek king tot het ''hand cis verkeer, zoodat 
de bowoners dan ook tot do minst onbcschaafdeii van 
Nieuw-Guinea bo- ,/ hooron. Do kuHt is onherborgzaam, 
btoil, onbe- 

woond en nict ovcral te nadcrcn. Het landschap wordt 
ondcrverdceld in vicr dcclcn, t. w. Roem- bati, Patipi, Ati-
Ati Onin en Ati-Ati Fatagar； elk bestuurd door cen radja. 
Fatagar had v66r 1899 jaren lang geen radja gehad en was 
daardoor onder hecrschappij van Roeinbati en Patipi 
gekomcn. In genoemd jaar kwam cchter do zoon van den 
vroegeren Radja tcrug en maakto Fatagar weder 
zelfstandig. 

Op den vasten wal, tegenover het eilandjo Was, 
ligt de kampong Roembati, hoofdplaata van het 
gelijknamigc landschap. Hier prijkto vroeger cen 
wapenbord. Het is eeno onbclangrijko nederzetting, 
maar 21/2 eeuw goleden werd zij een belangrijke 
slavenmarkt genoemd en later kreeg zij een zeker 
gezag over de gehcelc Macclucrgolf. De dcclon van 
hctRocmbatischo landschap zijn ver uiteengelegcn. 
Door den Radja worden aangesteld en dus als min of 
nieer ondergcschikt beschouwd, de hoofden van aan 
do Zuidkust van. do Maccluergolf gclegen strekon en 
eilandjes, waaronder Sekar cn Argoenoeng do 
voornaamste zijn. 

Tot Patipi behoort in het Oninsche allcen de 
omtrek van de Solatlen, een deel der onbewoonde 
kust tusschen die baai en Sekar en nagenoeg het 
gcheel© stroomgebied der Kajocnirivier, dio in do 
baai van Sekar valt. Verder bchooren hiertoe nog in 
Berau (N.-kust van. de Maccluergolf) het land aan do 
rivieren Bira en Metaxnani. De hoofd- plaata Patipi, 
veel belangrijker dan Roeinbati, ligt schilderachtig 
tuaschon do diepe baai van Salakiti cn de veel 
grootere Solatlen. De huizen staan in het water aan 
weerszijden van een straat, dio ecn oilandje van clen 
vasten wal scheidt. Do bevolking van deze kampong 
is bijna 500 hoofclcn Merk. Er is een fraai negrihuia 
en eene met zink ingedekto moskee. Er heerscht 
ecnigo welvaart. In dit landschap liggen ook nog de 
kamponga Salakiti, oveneens in het water gebouwd 
en Itoepa. 

Vi'oegcr was Patipi ondergeschikt aan Rocm- bati. 
Do bevolking van dezo bcido landschappen meent, 
dat zij het meest zuivere Papoea-volk is, hetgeen 
cchter to bctwijfelen valt, daar dit ras ontstaan is door 
immigratie van vreeradelingen. Van do inhecmsche 
stainmen zijn zij niet alleen in kleeding, maar ook 
lichamelijk to onderscheiden. 

De Papoea's van Onin zyn in de eersto plaata 
zeevaardors en als zoodanig visschers en hande- 
laars. Als Industrie booefent men het smeden 

van. ruw ijzerwerk voor uitvoer naar Berau en het 
bakken van sagoc-oventjcs. In den bouw van 
prauwon cn speciaal in het versicren daarvan, zijn zij 
zecr bekwaam. Ecn vlcrkprauw wordt goruild tegen 
goedoren of sagoe ter waardo van ongevccr acht 
gulden. Do bevolking in Let bin non land heefb klcino 
aanplantingen van aardvruchten rondom do 
woningen. Sagoe wordt hoofdzakelijk van do N.-kust 
dcr golf gohaald. 

Do kustbewonors zijn Mohammedaansch; 
natuurlijk is dezo godsdienst stork verinengd ^piet 
Papoesch bijgeloof. In Boo in bat i on Patipi ,vindt 
men ecn imam, cen chfitib en eon rnSibot-. 
Van do Ceramsche handelaars heeft de kust- 
bevolking het schuiven gelcerd. 

ONRUST- (Poeloe kapal of Schccpsciland). 
Eil^ncT, gelcgon aan do W. invaart der baai van 
Batavia, ruim 3 uren N.W. van dio stad, cn ecn 
oppcrvlakto van ruim 9 Hectare bcslaanclo. Tijdons 
do Compagnie was het do 
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groote scheepstimmerwerf en liet tuighuis, waar de 
schepen kondon horsteld. en dcsnoods nieuwo 
gebouwd. wordon. In 1800 wordcn allo gobouwon op 
Onrust door een Engelsch eskader onder Ball 
verniold; Van dor Oapcilon lict van 1823—1825 de 
werken da ar wedcr hcrstellen en Onrust tot een 
maritiem etablissement inrichten, waarna er in 1S56 
een drijvend droogdok word in dicnst gestcld. De 
toenemendo belangrijkheid van het xnarine-
6tablissement te Soorabaja had ton ge- volge dat de 
werken op Onrust, dat don naam had van zecr 
ongezond te zijn, later slechts als hulpwerf en 
hulpatelier dienst deden ； sedert do openstelling van 
do havenworken to Tandjoong priok (Zie 宜 A VEN 
WERKEN) verloor het eiland zijne vroegere 
boteekenis en werd geheel verlaten. Sinds 1911 doot 
Onrust met het er vlak bij gelegen eilandjo Kuiper 
dienst als quarantaine-station voor de haven 
Tandjoong priok. 

ONTDEKKING VAN NED.-INDIE. ZieTOCH- 
TEN (OUDSTE ONTDEKKINGS-). 

ONTEIGENING. Sinds 1854 be vat het Re笋e- 
ringsreglement een Vborschrift over onteigening, en 
wel in art. 77; in 1870 is daarbij gekomen het 
voorschrift van art. 62 lid 6. Door een wet van 9 Nov. 
1917, Ned. Stb. 635, is een nieuw art. 77 vastgesteld, 
maar art. 62 lid 6 is onveranderd gebleven. In verband 
met dit nieuwe art. 77 zal de algemeene verordening 
op de onteigening, nl. de kroonordonnantie van Ind. 
Stb. 1864 no. 6 en 185, die meer dan vijftig jaar lang 
(tot op Ind. S b. 1918 no. 136) geen enkele wijziging 
onderging, eerlang wederom moeten worden her- 
zien. 

Het karakteristieke van het onteigeningsinsti- tuut, 
en do reden waarom het met zoo bijzonderc 
waarborgen moot worden omkleed, ligt hierin, dat het 
iemand zijn eigendomsrecht doet verlie- zen in 
afwijking van hot voor alle burgers gel- dende recht; 
dat het in het publiek be lang het alien bindendc recht 
breekt ten aanzien van 6en persoon en van een geval, 
of, gelijk Buys (De Grondwet, II, bl. 271) het uitdrukt, 
„cen door de wet bescliejmd cn volkomen wettig 
uitge- oefend eigendomsrecht ten nadecle van 6en bo- 
paald persoon komt opheffen, door hem een- voudig 
op zijde te dringen en zich in zijne plaats te stellen" 
(zie ook Buys II, bl. 250). Tegenover onteigening staat 
dus niet allcen vemietiging of onbruikbaarmaking van 
iemands goed volgens re gels, die voor allc burgers 
werken, maar ook iedere andere ontneming van 
iemands eigendo m en ook iedere gedwongen 
cigendomsove: gang (verbeurdverklaring enz.), als 
deze ontneming of deze overgang maar werkt 
tegenover alle burgers zonder onderscheid en niet 
slechts tegenover 及 n onder hen. Aangezien de 
onteigening, aid us begrepen, veel engcr is dan 
ontzetting uit den eigendom, waron de oude 
aanvangswoord.cn van art. 77 („Nicmand kan van zijn 
eigendom worden ontzet") veel te ruim, en mocst hun 
bedoe- ling bl可ken uit het vei'volg van het artikcl; 
door van een “onteigening ton algemeenen nuttB” to 
gaan spreken heeft het nieuwe art. 77 een ver- betering 
aangebracht, dio het doet uitstekon zoo wel bo ven art. 
151 Grondwot als boven de artt. in de Reg. regl. van 
Suriname en Curasao. 

Terwijl de Grondwet van 1848 in haar artikel over 
onteigening ook van eigendomsontzetting wegens 
besmetting sprak (die tegenover alle burgers werkt, en 
due geen onteigening is), had 

hot oude art. 77 Reg. regl. deze fout vermeden. Toch 
is de lagero wetgever in Indie geheol on- verplicht 
dozo eigendomsontzetting gaan regolen op den voct 
cener onteigening (Do Muinck, Ont- eigoning, bl. 
75), hetgeen alleen verklaard kan worden uit 
ondoordaclit naschrijven van moeder- landsche 
wetsbepalingen. Deze foutiove bep&- ling geldt nog 
steeds. 

Als voorwerp -van de onteigening noemde het 
oude art. 77 alleon “eigendom"; art. 62 lid 6 voegde 
daaraan too alle inlandsche rechten, die geo efend 
wordon op grond, uit eenigen hoofde tot inlandscho 
dorpen behoorende, dus met name inlandsch 
bezitrecht en beschikkingsrecht (zio dl. I, bl. 821 en 
822). Do verordering van 1864 ech- ter is alleon op 
ontoigoning van eigendomsrecht en van inlandsch 
bozitrecht berekend, en wel bijna uitsluitend op die 
van onroerend goed ten bate van eonig openbaar 
werk. Het niouwe art. 77 spreekt van onteigening 
„van eenig goed of recht", en zal dus ook onteigening 
van zakelijke rechten, zelfs van persoonlijke rechten, 
gedoogen (welke echter ook onder het oude artikel 
voor- kwam, zie b.v. Ind. Stb. 1916no. 638, 1917 no. 
707). Daarnaast is art. 62 lid 6 noodig gebleven, om- 
dat men zekerlijk niet kan zeggen, dat de in- landsche 
bezitter van grond of de bcschikkings- gerechtigde 
dorpsgemeente „den eigendom" heeft van zoodanig 
inlandsch recht, en de tekst ook van art. 77 (nieuw) 
dit geval dus niet bestrijkt. Art. 71 der 
ontoigoningsverordening van 1864 dacht daarover 
blijkbaar anders, want reeds v66r 1870, dus voor art. 
62 lid 6 Reg. regl., maakto het onteigening van 
inlandsche rcchten mogelijk, hoewel elk spoor van 
eigendomsrecht hier ontbreekt. De speciale 
waarborgen van on- derzoek trouwens, welke dit art. 
71 van 1864 etelt, hebbon geon nut gchad; ocn 
zoodanig on- derzoek schijnt hoogst zcldzaam (zie 
echter don aanhef van Ind. Stb. 1915 no. 724). 

Tot 1910 was het eon open vraag, of particu- liere 
landerijen kondon worden onteigend; uit een 
schriftclijke uitlatingtoch van minister Pahud uit 1853 
(Kouchenius II, bl. 13J, 275) leidde men af, dat die 
minister (ook de wot zc】f?) het artikcl op zulko 
landcrijon niet toepassolijk achtte ； hoewel de 
bewuste uitL.ting met mccr recht in om- gekeerden 
zin kan worden opgevat. Daaroni word in 1910, Ind. 
Stb. IQllno. 38, ecn afzondorlijko wot gemaakt voor 
de quasi-onteigening van particu- liero landerijen; 
met do onteigening,verordening van 1864 
correspondccrt dan voor deze lando- rijen do alg. 
maatregol van bculuur in Ind. Stb. 1912 no. 480. Do 
bcdoeling schijnt, dezo wet ook naast het nieuwo art. 
77 to laten voortbestaan, Ontoigoning van kleino 
etukken van eon parti- culier land werd vanouds 
mogeJijk gcacht, daar- entogon onteigening van do 
op zulk eon land ge- oofonde o vorhcidsrechton 
(marktprivilegien, be- lastinghcffing, 
hoofdojibcnocming) niet; cn. ook do wet van J 910 
opont niet do mogclykhcid daartoo. 

De onteigeningsverordening van 1864 maakt 
onteigening mogclijk ten name zoowel van Ned.- 
Indie cn van zijn ondcrdcclon (locaal ressort, 
inlandscho gemcentc) als van particuliere rechta- 
personen cn physische personen; de opsomniing in 
art. 1 dor verordening omvat bij vorgissing ook 
bestuursressorten zonder rechtspcrsoonlijk- keid. De 
wet van 1910 daarentegon kent alleon terugbrenging 
tot het landsdomoin, cn laat dus 
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do quasi-ontoigoning van eon particulior land ten 
name van een locaal ressort (b.v. do go- xneento 
Batavia) niet too. 

Met drieerlei waarborg wordt het govaar bo- 
zworen, dat in ontcigcning zou kunnon liggon voor 
individueole rcchton: nl. door vcrklaring van het 
algomoen nut, door reohterlijkc tus- schenkomst (niet 
in de wot zelf bcvolon, al staat het artikel in het 
hoofdstuk Justitic), on door verplichting tot 
schadeloosstclling. Het algomeen nut wordt zoowcl 
voor do cchte ontoigening als voor de tcrugbrenging 
van particuliore landerijen gewoonlijk vcrklaard in 
samenwerking van gou- verneur-generaal en raad van 
Indie; hot nieuwe art. 77 eischt voor dezo 
bestuursdaad den vorm eener ordonnantie (aldus ook 
reeds Ind. Stb. 1864 no. 6, art. 6). Terwijl de 
Surinaamscho ont- eigeningsverordening van 1904 op 
het vootspoor van Buys de geheele onteigening als 
bestuura- daad bohandelt en don rechter alleon over de 
grootte der schadeloosstelling doet beslissen, draagt 
de Indische verordening, evenals de Ne- derlandsche 
wet van 1851, ook het uitspreken van de〜onteigening 
zelf op aan den rechter. In etreken met enkol 
gbuvornementarechtspraak is dezo rechter, hetzij de 
Europeesche, hetzy de inland sc he rechter, naargelang 
de onteigende justi- ciabel is voor den eenen of don 
anderen rechter (dus niot naargelang het geding loopt 
over een Europcesch of cen inlandsch recht op grond; 
voor particuliero landerijen altijd de raad van justitie)
； voor de inheemscho rechtspraak is de verordening 
van 1864 niet geschreven, doch o. a. in het gewost 
Palembang schijnen ook inheem- sche rapats 
onteigening uit to spreken volgons adatrcgels of wat 
men daarvoor houdt. Meer- malen kent het adatrecht 
eon god won gon, lang- durigen afstand van eenig 
goed (sbuk bouwveld, woonerf), die plaats heefv in 
gevallen, waarin wij onteigening zoudon toepassen, 
doch die al- weder het karaktor van onteigening mist, 
omdat zij workt jegens allo' burgers on dan ook niot 
voorzicn is van ecn rccht op schadevergoeding; zio 
eon sprekend voorbeeld in Adatrochtbun- dcl 3, bl. 
138. Het nieuwo art. 77, eindelijk, laat naast vooraf 
belaalde schadeloosstelling te recht (evonals do Grond 
wet on de Reg. rogl. Surinam。on Curasao) ook 
vooraf ve.rze.ke.rde. schadoloosstclling toe, doch laat 
na te zeggon, <1 at ook in do uitzondoringsgevallen 
het recht op veiledige schadeloosstolling niminer kan 
wordon verkort, hotgocn met het oog op inlandscho 
rech- ten wol vermclding zou hob bon verdiond, 
ovenals voor do West-Indien. 

Nog voordat het nieuwe art. 77 bij ord on- nanrio 
hceft kunnen uitgewerkt, is bij Ind. Stb. 1918 n°. 136 
(vgl. ook n°. 104) do gclegenheid gcopond oni 
levcnsmiddclcn, grondstoffen on liuiHlioudcJijko 
artikolon te onteigonon. Dezo regcling is ecn van do 
uitingen dor Indisc ho crisis wetgeving. 

Do bcpalingcn over onteigening in do Inclischo 
inijnordonnantie van 1906 wijkon eonigermato af van 
dio van 1864. Do bij do Indischo mijnwet van 1899 
gevoorde dobatton over do vraag, of dio wot 
dolfstoffen „onteigenden, berufitton op miskenning 
van wat ontoigening is. Zclfs al haddo do wet den 
cigondom der nog onontdekto delf- stoffen 
overgobracht bij den lande, hotgeon zij juist niet doet, 
dan nog zou hiei alleon eprako zijn goweest van eon 
wijziguig van hot voor 

allon vorbindondo recht, en geonszins van een 
inbreuk op hot gemceno recht ten nadeele van 
bepaaldo individuen, 

Literatuur i Do Muinck, Onteigening in de Ned. 
kolonien, diss. 1911; Van Delden, De part, landerijen, 
diss. 1911, bl. 134; en voorts de be- kende werken van 
Klointjes, Do Louter en Mar- gadant. 

ONTGINNING1). Ondcr ontginning verstaat mon 
do ter goregeldo bebouwing of boplantin g, 
geschiktmaking of voorbereiding van woeste 
gronden, waarop tevoren slechts eeno natuur- lijko 
vegetatio voorkwam, of wel die na een tijde- lijk 
gebruik weder tot den toestand van wildernis of 
woestheid zijn teruggekeerd. De daartoe vereischte 
wcrkzaamheden zijn verschillend, naarmate men te 
doen heeft met zwaar oorspron- kelijk bosch of met 
grond, bedokt met struiken of grasachtigo gewassen. 
In het cerste geval moe- ten de boomen opgeruimd 
worden, voor zoo ver men niet enkele ervan als 
schaduw- of schutboo- men laat staan. Daartoe 
vergenoegt men zich in den regel met het op- stomp 
kappen der boomen, liefst in den drogen tijd en bij 
voor- keur eenigo voeten boven den grond, hetgeen 
veel arbeid uitspaart en de beplanting niet ver- 
hindort; de stompen en do wortels rotton metter- tijd 
weg. Het verdient in den re gel de voorkeur het hout 
te verbrandon, tenzg men dit met voor- deel van de 
hand kan zetten; de humus behoeft daardoor geen 
schade te lijden, terwijl de asch, met veel kool 
vermengd, een uitstekende mest- stof is on door de 
vorbranding het terrein van onkruid en schadelijke 
dieren gezuiverd wordt. Is de bodem met struiken en 
heesters bedekt, dan moeton deze geheel wordon 
uitgegravon, omdat zij anders licht weder uitloopen; 
grasachtigo planton moeten eveneens met wort el en 
al worden uitgehaald, gedroogd en verbrand. 

Is hot terrein vlak, dan is het verdere werk 
betrokkelijk oenvoudig; de grond moet dan met den 
ploeg of de patjoel bewerkt worden, waarbij, indion 
do noodige arbeidskrachten ten dienste staan, diepo 
beworking de voorkeur vordient. Daarna is de grond 
goschikt om beplant te worden; bij goregelde 
plantages zorgt mon voor het aan leggen van paden, 
die het terrein in regel- matigo vakkon verdeelon, ten 
ein de hot toezicht later gemakkelijk te maken. Ook 
voor een gero- gelden afvocr van water moet gezorgd 
worden. 

Op hellend terrein zijn meordore werkzaamhe- 
den to verrichtcn, althans wanneer men aan de 
ontginning do noodigo zorg bosteedt. Immers is do 
bouwkruin, na do vcrwijdoring van den oor- 
spronkelijkon plan ten groci, ton gevolgo van de 
afvlooiing van het water, aan wcgspoeling bloot- 
gcstold, vooral wanneer in den regentijd hot water 
mot kracht afstroomt. Hot in de mecste govallon 
eenigo afdoendo middol, 一 dat ochtor vrij kost- baar 
is, — is de aanlog van terrasson > dio zelfa op zcor 
steilo hellingen kunnen worden aangebracht. Aan do 
raadgevingon van Van Gorkom (Do Oost-Indischo 
Oulturcs. Twocde druk 1884 

】)In dit artikel wordt slochts in het alge- mcen 
over ontginning gesproken; voor zoovor hot 
ontginning voor specialo cultures botreft, wordt 
daarover, waar (lit noodig schoen, bij die cultures 
gohandeld. Zie o. a. KOEFIE, DI II, bl 380. 
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DI. I pag. 33 vlg.) worden de volgcndo wcnkcn, die 
nog steeds van toepassing zijn gcblcvcn, ontleend. 
Den bodem bakent men af door lijnen, waterpas 
langs do hellin gen get-rokken, en hoopt daar langs 
bet losgcmaakto gras en onkruid; de arbeider begint 
den grond daarboven om to werken en wel 
zoodanig, dat de eerste spit op het onkruid komt to 
liggen en liicr de noodige ste- vigheid geeft. Zoo 
gaat hij voort totdat de goheele ruiinte tusschon 
twee opvolgendo, gotraccordo lijnen hare glooiing 
geheel vcrioron heoft. AIs deze ruwe aanleg over 
het goheele terrein is afge- loopon, geeft men aan 
de stcilo kanton, 一 die geen opstaande randen 
mogen hebbon, waardoor de terrassen in kanalen 
zouden ontaardon,— door afkapping eenigo 
helling en maakt zo tevens wat offen. Do kanten en 
hcllingen laaj> men zoo- veel mogelijk begroeid, 
hetgeen do stevigbeid van den aanleg bevordert. 
Van den aard der gronden hangt het af of de grond 
voor of na do vorming der terrassen moct wordon 
omgewerkt. Ook voor behoorlijken toevoer van 
water wordt door het aanleggen van waterleidingen 
gezorgd. 
Wordt deze werkwijze, in hoofdtrekkcn al- thans, 

gowoonlijk gevolgd wanneer Europeesche 
ondernemers woesten grond in cultuur willcn brengen, 
ook dan wanneer inlanders, die op eenigszins hoogen 
trap van beschaving staan, land ontginnen ten einde 
eene blijvende vestiging te stichten, wordt gewoonlijk 
goede zorg gedra- gen voor het behoud van do 
bouwkruin. Bij den aanleg van rijstvelden op Java is, 
vroeger voora], veel werk besteed aan het vormcn van 
terrassen en het aanleggen van waterleidingen, 
waardoor het mogelijk werd water tot groote hoogte 
opte- voeren en sawahs tot op hooge berghcllingen 
aanteleggen. De Javaan gaat er niet licht too over om 
zijn dorp to verlaten en eeno nieuwo nederzetting in 
eene onbewoonde streek to vos- tigen ； wanneer 
meerderen daartoe besluiten is dit meestal het gevolg 
van overbevolking, oneenigheid of epidemie in de 
desa. Men stelt zich dan onder de aanvoering van een 
der uit- trekkenden ； op de plaats, die men to voren 
heeft uitgekozen, aangekomen, wordt, nadat do 
geesten zijn aangeroepen om het werk to begun- stigen, 
do plek uitgezocht voor de woningen, gewoonlijk op 
hoog gelegen terrein en het min st begroeid en dus het 
schraalst, maar dan ook het best o. a. tegen wilde dieren 
to verdedigen. Ge- xaeenschappelijk vangt men het 
werk aan voor het oprichten eener ruwe woonplaats en 
dan voor het ontginnen van den grond, waarbij do 
eterk- sten de boo men op stomp kappen en do oudcren 
en jongeren de struiken en grassen verwijderen. Aan 
vankelijk ontgint men slechts zooveel als noodig is 
voor de bohoefte van e6n jaar; het gevelde hout wordt 
verbrand on do takken opge- stapold om als heining te 
dienen. Een offermaal behoort daarbij te worden 
gebracht om de bosch- geesten te bevredigen. In do 
volgendo jaren worden nu zooveel grondon 
ontgoiinen, als do ge- meente noodig heeft; gewoonlijk 
krijgt iedor dor ontginners een deol van den grond, en 
bestaat er dus individueel grondbozit, dat in vorige 
Lijden echter gewoonlijk in communaal bezit 
overging. Zie o. a. Gids, 1874, I, bl. 58; Med. N. Zend. 
XIX, bl. 112. 
JDoch lang niet altijd wordt op deze rationeele wijze 
geh and eld. Vaak wordt een ware roof- bouw 
gepleegd, en een utuk bosch op ruwe wijze 

door verbranding van do boonien gezuiverd, en dan de 
vrij gekomen pick niet grondig bewerkt, maar 
gedurendc onkele jaron gebruikt om dik- wijls karigo 
oogston to vei'krygcn on daarna wed er verlaten, waai
：na de grond ten prooi va 比 aan het schralo alang-
alang en in den rcgcl voor vcrdcre cultuur verloren 
gaat. Deze handclwijzo is vrij algomccn gebruikclijk 
bij min bcschaafde staminen, doch ook ondor mecr 
bcschaafden, zelf op Java, werd maar al to veel op 
deze wijzo gchandeld, en zijn tai van bosschen 
uitgeroeid, zoodat vroeger dichtbegroeide hcllingen 
van bergen thans in woestenijen veranderd zijn. In 
hoeverre dezo ontwouding op grooto schaal do 
vochtiglieid van het klimaat, den neerslag, ver- 
jnindert, is niet met zekerheid te zeggen ； mis- schien 
is die in vlocd slechts zeer gcring. In ieder geval is 
deze vroegor zeer sterk overschat en het is niet aan to 
nemen, dat betrekkelijk kleino eilanden in don 
Indischen Oceaan veel in den rcgenval zullen 
voranderen, wanneer cr van die kleino oppervlakte 
eon deel ontwoucl wordt, Zekcr is het editor, dat de 
toestand van den bodeni en zijn bedekking van 
overwegenden invlocd zijn op den loop en de 
verdccling van do walcrmassa's en dat door 
ontwouding op grooto schaal het wcgspoelen van de 
vruchtbare bouw- kruin, die tevoren door do wortels 
der boomen werd tegengehouden, aanmerkelijk 
bevorderd wordt, zoodat jaarlijks millioenen kubieko 
meters vruchtbare grond door de rivicrcn in zco 
worden gevoerd. Ook maakt de gestadige bloot- 
stelling van den grond aan de zon dozen op den duur 
onvruchtbaar, doordat de humus geoxy- deerd wordt 
en de strucluur van den grond daardoor ongunstig 
wordt. 

Scdcrt geruimen tijd heeft do Rc gee ring zich dan 
ook beijverd om, — althans voor zoovor dit binnen 
haar bercik lag, 一 dit envoi te keer to gaan. Bij Ind. 
Stb. 1874 no. 79 toch werd het inlanders verboden op 
Java on Madocra wocste gronden te ontginnen, zonder 
*voorafgaandc toestem- ming van do in do 
vorordening aangowezen auto- riteit; zij bovatte 
bepalingcn om do afspooling van de bouwkruin door 
het aanleggen van terrassen tegentegaan en 
waarborgde den ontginner het individueel orfelijk 
bezitsrecht van tlo ont- gonnen gronden. Ofschoon er 
veel goods vaji <lezo vorordening gehooj)t werd, 
bJcek het spoeflig, dat zij niet in 8taat wa« het 
gcvroc8(lo kwaad afdoende to keer to gaan ; do 
uitvocring lict veel te wcnschen over, daar het vragen 
van vergun- ningen dikwijls verzuimd word en de 
voorwaanlon niot werden nagckomcn. Zij is thans 
vervangen door do ord on nan tie van Ind. Stb. 1896 
no. 44. gewijzigd bij Ind. Stb. 1904 no. 416 (vgl. Bijbl, 
2963, 4710, 5086 en 6745), dio wat do hoofdbegin 
selen betreft, met haar voorgangsler over- eenkomt. 
Voor hot ontginjicn van grond op Java en Madoera, 
decl uitmakendo van het Staatsrlo- mein en niet nJs 
gemecno weide of uit eenigen andcren hoofdo tot do 
dorpen behoorende,)noe- ten inlanders oen 
vergunning hebben van het Jioofd van plaatKcJijk 
bostuur; dezo wordt ver- leond ondor voorwaardc, dat 
do ontginning binnen ecu gesteJdcn termijn volbracht 
zij, do grond behoorlijk zij afgebakend en bij gevaar 
voor afspocJing van do bou wk ruin, de aanleg t 
errasge wijze geschiodo. And orc voorwuarden 
kunnen in iedor bijzonder goval wordon gesteld. Do 
ontginnor is, bij voldooning aan aJle voor- 
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waardcn, erfelijk individucel bezitter van don door 
hern ontgonnen grond. Straffcn zijn bo- dreigd tegen 
ontginning zondor vergunning. Vecl schijnen dezo 
toch niet uit te werkon, want bij circulaire van den 
Directour van B.B. in Bijbl. no. 751G wordon do 
Europccschc on In- ]andsche ambtenaren 
uitgenoodigd met kracht clandestiono ontginning van 
grond tegon to gaan on bij het verleenon van 
vergunning tot ontginning zoovcol mogclijk do 
uitgifto to vermijdon van bosch, dat voor reserve voor 
het boschbe- iiecr word afgezonderd. (Zie ook Bijbl. 
no. 2963, 4716, 5161, 6112 on 7517). 

Dcrgelijke regelin gen zijn vastgcsteld voor do 
Gouv.landen binnen do residentie Menado (Ind. 
Stb.l896no. 107, Bijbl. 5136)voorheteiland Beng- 
kalis (Ind. Stb. J 889 no. 63), en voor de afdceling 
Lombok der rcsidentio Bali cn Lombok bij art. 6 der 
ord on nan tic in Ind. Stb. 1906 no. 431; allcon in het 
laatstgonoemde gobied is ingevolgc art. 7 alinca 2 van 
do daarop betrekking hebbendo ordonnantie 
ontginning ten name van Inlandscho gemeenten en als 
gevolg daarvan door haar van het bczitrecht op 
domoin grond tocgelaten. Hot getal vergunningen 
daar verleond is on- bed u id end. 

ONTGINNINGSRECHT. Hot recht om woesten 
grond te ontginnen komt naar het adatrecht daar, waar 
het beschikkin gsrccht (deel I, bl. 277, 821) bestaat, in 
onbeperkte of weinig beperkto mate toe aan de leden 
zclf van de beschikkinga- gerechtigde gemecnschap 
(stam, dorp, cnz.)； bij duurzamc ontginning krijgen 
zij dan inlandsch be- zitrecht op den ontgonnen grond, 
bij tijdelijko ontginning slcchts eon gcnotrecht. 
Vreeradcn daarentegen mo gen er slcchts ontginnen 
met ver- guuuing van die gemeenschap en tegen 
betaling van recognitie aan haar, en krijgen nooit icts 
an- ders dan een tijdclijk gcnotrecht. In woesto oor- 
den, die tot gecn cnkclen beschikkingskring be- 
hooren, staat het ontginnen vrij aan iedcr. Naar- gdang 
het beschikkingsrccht afslijt, nadcren do rechten der 
vreemden to dozen meer en meer die der stain- of 
dorpslcdcn zclf. In streken als Atjeh of AVcst-Java, 
waar het beschikkingsrecht zoo- goed als verdwencn 
is, komt het ontginningsrecht aan allo inlanders 
zondor onderscheid too, en ncemt het, losgemaakt van 
het beschikkingsrecht, ccn zelfstancliger plaats in het 
adatrecht in; hicr leidt duurzamc ontginning voor ieder 
tot in- landsch bezitreebt. 

Nad at in Juni 1867 in de Twcedo Kamer tus- 
Bchen Thorbeckc, Rochussen, Fran sen van de Putt o 
cn anderen leerzamo de batten over dit rocht waron 
gehouden, bopaaldo do agrarischo wot (Deol I, bl. 18) 
niots an dors dan dat do bo volkin gsrcchtcn mooston 
blijvon goeorbiodigd. Dion- ovoreenkomstig 
boporkto art. 7 van hot agrarisch bosluil terecht hot 
ingrijpen van den wotgovor voor Java en Madoera tot 
hot ontginnen van woesten grond, dio buitonclkon 
beschikkingskring zou liggcn. In 1874 echtor is dit 
artikol gowij- zigd on op den voet govolgd door ecn 
ontginnings- ordonnantio vooi' Java en Madoora 
(thans Ind. Stb. 1896 no. 44), wolko door do 
ondcrschcidingon van het adatrecht do pon haalde on 
wolkor toopas- ning dan ook tot hodon grootc 
zvvarigheid hooft go- go von (Hasselman, Algemoon 
overzicht v. do uitk. v. h. wolvaart-ondorzook, 1914, 
bl. 43; /Vlat- rechtbundol 14, bL 69; Nolst Trcnito in 
Ind."" Tijdschr. v. h. Rocht 107, bl. 229). Het 
stelsoldor 

ontginningsordonnantio voor Java is govolgd voo; 
Sumatra's Westkust (Ind. Stb. 1915 no. 98 artt. 2—8); 
Bengkalis (Ind. Stb. 1889 no. 63), Men ado (nu Ind. 
Stb. 1918 no. 80 artt, 2—8) on Lombok (Ind.r Stb. 
1906 no. 431 artt. 6—8); elders op do 
buitenbezittingen geldt nog het adatrecht. 

Literatuur : Pandocton v. h. adatrecht I, II, on IV; 
Polak, Agrarischo regelingon, 1911 on 1915; 

Vollonhoyon, Hot adatrecht van N.J〉一 L. 
twoedo afdeoling； AdatrecEtbundels; Hohdius v. 
Hdrwefdbh^ Bdstrijding * van roofbouw, Koi. T.‘5 
(1916). 

ONTVANGER (ALGEMEEN)、Zio KASBE- 
HEER. Ou乙■: " ,，八 

OOGST VERB AND. Zakelijlc recht op 'te veld 
etaande, onafgeplukte of reeds gcoogsto land- 
bouwproducton en op de fcer bereiding daarvan 
bestemde onderncming en inrichtingen, tot zokerhoid 
van de nakoming eener verbintenis o俱 dio producten 
aan een geldschieter afteleve- ren ten verkoop in 
commissie, ten cinde op de opbrengst te verhalcn de 
voorgeschoten gelden, interessen, kosten en provisie. 
Dit recht, voor Ned.-Indie in 1886 (Ind. Stb. no. 57, 
58), in het leven geroepen, dankt zijn ontstaan aan de 
crisis, waarin volo landbouwondernemingen en 
financieole instollingen in Ncd.-Indie in 1884, ten 
gcvolgo van do sterke daling der suiker- prijzen, 
verkeerden. Tai van land bouwonder- nemingen toch 
werkten niet mob cigen kapi- taal, maar met geleende 
gelden, niet alleen voor werkkapitaal, maar ook voor 
oprichting of overneming dor ondorneming, zoodat de 
geld- schieters vaak in veel hoogore mate bij haar 
welslagon betrokken waren dan do ondernemers zclf. 
Bij do gestadigo uitbreiding van het verlang- de 
crediot word het» gebruikelijk, dat do geld- schicters 
het van hen op langeren termijn begeer- de 
bedrijfskapitaal zelvea wecr by ar deren opna- men 
door middel van wisseloperatien op korteren termijn. 
Dit ging good, zoolang de ondernemers goede winsten 
maakten en daardoor in staat waren op tijd aan hunno 
verplichtingen te vol- doen, maar toen do daling der 
suikerprijzen plotseling juist bij hot binnenkomen van 
den nieuwen oogst cion verkoop van dit artikel 
feitelijk onmogolijk maakte, bestond er groot govaar 
voor den val der als cultuur- en wissel- banken 
werkzamo instellingcn, die op hare beurt den 
ondergang van de meeste met haar ,verbondon 
ondornemingen dreigde medete- slepen (zio 
CREDIET-INSTELLINGEN, DI. I, bl. 539 on 
OULTUUR-MAATSCHAPPIJEN, ibid. bl. 544), 
welk onhcil door tijdigc hulp in het moedcrland weed 
afgewend. Doch aan- vankelijk had ook de Java-bank 
stoun verleend (zie BANK, DI. I, bl. 150); op haron 
aandrang werd by Ind. Stb. 1884 no. 217 ecn 
maatregol ingevoerd om don ondernenier in staat to 
stollen het hem ontbrokendo werkkapitaal desnoods 
bij anderen op to nomen dan dio hem tot dusvorro geld 
hadden verstrekt. Daartoe word gelegen- heid 
gegovon to veld staande gewassen en onafgeplukte 
boomvruchtcn, bestemd tot. bcrei- ding vcor do 
Europcesche markt, tot zokerhoid van schuld te 
verbindon en wel zoo dat de sohuld- eischor hot recht 
verkrecg, zich bij voorkeur, bo von allo andoro 
privilegies - behalvo van do kosten van uitwinning en 
tot bchoud der zaak, uit het verbondeno to doen 
betaion. Dezo roge- 
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ling gold echter voorloopig slechts voor een j a ar. Zij 
word voor ccn goed deel ontleend aan wat reeds lang 
in de Franscho kolonien en sinda kort in Belgie 
bestond. Mon zio hiorover het gedocumcntcerde 
opstel van Mr. N. P. van den Berg ,,De Rcgeling van 
het Land bo uw-cred iet in Ned.-Indie** (Tijdsohrift 
voor Nijverheid en Landbouw in N. I. dl. XXXI bl. 
305 e .v.,) van wiens Ontwerp van eene gewijzigdo 
Verordening door de Re geering partij is getrokken 
bij het samenstellen van eene nieuwe vorordening, 
alsook Prof. Mr. J. P. Moltzcr ,,Ned.-Ind. 
Landbouwcrediet" 's Grav. 1S86, dio een be- langrijk 
aandeel heeft gehad in het tot stand komen dor 
nieuwe regeling. Weldra we rd do bestaande regeling 
ver van gen door do instelling van het oogstverband, 
dat een zeer krachtig middel is voor den 
landbouwondernemer om zich tijdelijk crediet to 
verschaffen, doch geens- zins bestemd om, zooals 
hypotheek, den geld- schieter een blijvend onderpand 
te geven, en dan ook slechts op den eorstkomenden 
oogst ge- vestigd kan worden. Het recht kan alleen 
go- vestigd worden op producten voor do Europeo- 
eclie markt, rijst uitgezonderd, maar bij dozen dan 
ook on verschillig of de prod ucten geteeld zijn op 
gronden bij den verbandgever in gebruik, of dat zij 
krachtens overeenkomst aan hem moeten worden 
geleverd of door hem kunnen worden binnengehaald, 
b. v. producten door inlanders op huime gronden 
geteeld (zie OVER- EENKOMSTEN). Verschillendo 
bepalingen waarborgen de ongostoordo uitoefening 
van het recht van den verbandhbuder, die zelfs het 
recht heeft zich tijdelijk in het bezit te stellen a van 
den grond, waarop de producten geteeld wordon, 
voor zoo ver de verbandgever bij de vestiging van het 
ver band in het bezit of genot was van of recht had op 
het bezit of genot van dien grond, en b van do geheele 
onderneming en do inrich- tingen, waarop het 
verband gevestigd is. Hij heeft daarbij het recht den 
oogst in bezit te nemen en te verwerken, waardoor hij 
echter do verplich- ting tot goheele afwerking op zich 
neemt. Maakt de verbandhouder van die rechten geen 
gebruik, dan is de verbandgever jegens hem 
aansprake- lijk voor de behoorlijke cultuur, 
afwerking, aflevering enz. der verbonden producten. 
Het ver band blijft gevestigd op geoogste producten, 
ter bewerking naar de onderneming o verge- bracht. 
Hypotheek etaat niet aan do uitoefening van 
oogstverband in den weg; in do akto van hypotheek 
kan echter bepaald worden, dat geen oogstverband 
verleend mag worden dan met uitdrukkelijke 
toestemming van den hypo- tlieekhouder. Het 
verband gaat o. a, te niet door het vergaan van den 
verbonden oogst. 

Strafbepalingen zijn in art. 404 W. v. 8. vast- 
gesteld tegen hem, die opzettelijk eeno zaak, waarop 
door hem oogstverband is gevestigd of, ten behoeve 
van den verbandgever, oeno zaak, waarop door een 
andcr oogstverband is goves- tigd, ten nadeele van 
den verbandhouder gc- heel of ten deele aan het 
verband onttrekt. 

Kuimschoots is dus den ondernemcr do gele- 
genheid geschonken zekerheid aan geldschietcrs te 
geven on daardoor op voordocliger voor- waarden 
dan anders het geval zou zijn, geld to verkrijgen voor 
hehoeften van tijdelijken aard, zooals voor het 
verkrijgen van werkkapitaal; van dit middel werd in 
1898 gebruik gemaakt 

met betrekking tot 128 ondomomingen, waarvan 115 
op Java. 

Zie Ned. Juristen Vereeniging 1887 II (bl. 17 e. v. 
Mr. Levy, bl. 43 on 69 o. v. Mr. Moltzer, bl. 73 e. v. 
Mr. Coninck Liofsting); W. N. do Laat do Kanter, 
Oogstverband, proefschr. Leiden, 1889; H. de Visser, 
Oogstverband cn landbouwcrediet, proefschr. 
Groningen, 1893; 
J. F. Wijers, Het oogstverband (Do Handel 9e j a 
argan g, 1915 bl. 151). 

OOIEVAAR. Van do familie der ooiovaars, 
Ciconiidae, komen in Indie een vicrtal ver- 
tegenwoordigers voor. Do grootst.e vorm is do 
maleische maraboe of kropooievaar, Leptopti- los 
javanicits, bangau, (MAL. ), die op Java, Sumatra en 
Borneo voorkomt. Kop en hals zijn naakt en 
geelachtig van kleur, de bovendeelen grootendeels 
glanzend zwart, de ondcrdeelen wit. Sphenorrhynchus 
asiaticus heeft bevederdo kop en hals, is wit en zwart 
gekleurd en werd op Nieuw-Guinea en Java 
waargenomen. De klei- nere wolhals-ooievaar, 
Dissura episcopus van Java, Borneo en Celebes, heeft 
wolligo witte vederen aan kop en hals en is eveneens 
van bo von glan zend zwart en van onderen wit. Bij 
de 3 genoemde soorten is de snavel recht, bij de vierde 
soort, de tantalus of nimmer- zat, Tantalus cinereu-s, 
is de snavel flauw ge- bogen; dezo van Java en 
Sumatra bekendo vogel is wit met zwarte etaart- en 
vleugel- pennen. Volgcns Vordcrman draagt dezo 
vogel in het Maleisch den naam van walangkada, (ten 
rechte: walangkadak, JAV.), volgens Jacobson dien 
van bloewo. 

OOPO. Naam op Celebes voor ecn Arend, 
Ictinaetus malayensis en voor een Vischarend, 
Pandion leucocephalus. 

OOR (JUDAS-, MALABAARSCH-, MYDAS-, 
OOSTINDISCHE EZELS- en ZEE-). Zio GAS- 
TROPODEN. 

OORLOG (HEILIGE). Zie PRANG SABIL. 
OOST-BOELO-BOELO. District behoorendo tot 

do ondcrafdeeling Sindjai der ufdeeling Bonthain, 
gouvt. Celebes cn Onderh. 

OOST-CELEBES. Afdceling van het gouvt. 
Celebes en Onderh. met de hoofdplaats Baoo Baoe. 
Zij is verdceld in de vier on d e raf<1 ool in gen 
Boeton, Banggaai, Bocngkoo en Muri cn K6ndari. 

OOST-CERAM, CERAMLAOET cn GORAM, 
Onderafdoeling der afdecling Ceram, residenbio 
Amboina, bestaande uit ])ot Oostolijk gcdeclto van 
het eiland Ceram, bene vens do Coram Laoct, 
Matab61a cn Goram cilandcn. Hoofdplaats Gdser (zie 
aldaar). > 

OOST-FLORES en SOLOR. Ondcrafdeeling der 
afdeeling Flores van do residentie Timor en 
Ondcrhoorighedon, bevattonde het landschap 
Larantoeka cn het eiland Solor. Het staat onder het 
bestuur van eon cividgezaghobber met stand- plaats 
Larantoeka (zie aldaar). 

OOST-INDISCHE ARCHIPEL. Zio ARCHI- PEL 
(Oost Indische). 

OOST-KOETEI. Ondcrafdeeling van de af- 
deeling Sftinarinda, residentie Z. 0. Afd. van Borneo; 
zij bc8taat uit het rechtstrecks bestuurd gebied der 
hoofdplaats, benevens hot Oostelijk deel van het 
landschap Koetei, n].,dat gcdeelte, hetwelk govormd 
wordt door de tegenwoordigo zelfbestuursdistricten 
Balik-Papan, Samarind a, Bfingalon cn Sangkoelirang 
en het zeJfstandige onderdistrict Sanga-Sanga. 
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OOST-LOMBOK. Qndcrafdeoling dor afdec- 
Kng Lombok (eiland van dicn naam) van do 
rcsidcntio Bali cn Lombok, bovattcndo do Sasak- 
Bcho districten Rarang, Masbagik, Pringabaja en 
Sakra. Si ds 1898 is Selong de hoofdplaata on zetel 
van den controlour. 

OOST-SOEMBA. Ondcrafdeeling dor tot do res. 
Timor behoorendc afd. Soemba, bovattende do 
landschappcn Mclolo, Bondi on Wadjeloc, etaande 
ondor het behoor van con gezaghobbor, govestigd te 
Mclolo aan de Oostkust van het eiland gelegen. Oost-
Soemba be vat ovenals Midden*Socmba vele goedo 
weidegronden en hceft een vrij uitgebreiden paai-
donstapol. Ko- lonios van Savoeneezen wonen bij 
Mclolo. 

OOST-TORADJA^CHE TALEN. De Toradja5- 
sche talcn, die in woordenschat en algemeen ka- 
rakter nauw met clkaar ver want zijn, vallen in twee 
groepen, de Oost- en de Wcst-Toradja^che. Het 
voorname kenmerk van onderscheid tus- schen dezc 
beidc groepen is, dat in de W. Toradja- sche talon het 
prefix-infix ni-, -in- nog levend is, tcrwijl het in de 
Oost-Toradja'sche talen thans dood is. Daardoor 
missen de 0. Toradja-sche talen het passief met 
agens-aanduider en de beide tijdvormcn, die de W. 
Toradja*sche talen in het actief en het passief 
ondcrscheiden. Zie verder op TORADJA'SCHE 
TALEN. 

De Oost-Toradja-scho talen zijn: het Barc*e, het 
Napoesch, het Bcsoa-sch, het Bada'-sch cn het 
Lebonisch. Dcze vijf talen vallen weder in twee 
declen: het Bare'c, de Laaglandschc taal ；zic op 
BARE'E) en de overige, de Hooglandsche of 
Bergtalen. Van deze vier talen staan weder het 
Bcsoa-sch cn het Bada'-sch het dichtst bij el- kaar; 
het Napocsch staat verdcr af en het Lebonisch nadert 
meet tot de Sa'danschc groep, waaraan het dan ook 
grenst, al liggcn er cen paar dagreizen door 
onbewoond land tusschen Lcboni cn Masamba, waar 
men Sa/d&nsch spreekt. 

Belangrijke kenrnerken dcr Bergtalen tegen- over 
het B:ire'c zijn: De Bergtalen hebben geen pa 1 at ale 
n, de s gaal vaak over in h, de j verdwijnt of wordt 
gcvocalisccrd, de s wordt nict geprenasa- lecrd, de I 
is niet tot j goworden, de klank der R. L. D. wet is in 
vole ge vallen nog r, de oe is vaak toL o verdoft, liet 
aclilcrvoegscl -a is nog lovond, do pers. voorn. 
woorden hebben, novens den zclf- Btandigcn, den 
prefix- cn den sufiix-vorni, nog ecn enclitischcn, 
zooals dio ook in Makas- Baarsch cn Boeginccsch 
voorkomt. Het nasaal t nsschcnzetsel, dat in Bare'e 
do genitief-ver- houding of den age ns van cen 
vervoegden vorm aanduidt, is in de Bergtalen zoo 
good als in on- bruik; de wcderzijdsche vorm wordt 
in do Berg- talcn met si- of hi- gevormd, in *t Bare'
。met mbe- cn ook in het Napocsch. 

Het gebied dcr 0. Toradja,'schc talen is dat van ,t 
Barc*c met dat dcr Bergtalen, dio tusschen l°20z en 
2°15, Z.B. in Contraalgo bergte van Midden- Celebes 
zijn gclcgen. Do Noordclijksto taal is hot Napocsch, 
met ongeveer 4000 sprekers; naar zijn 
ontkenniiigspartikcl wordt heb Bara genoemd. 
Bizonderc kenmerken dozer taal zijn, dat de klin- kcr 
p^pit doorgaans door a wordt vertegenwoor- digd en 
dat de hanizah goheel ontbreekt, waar- door tweo 
opeen volgcndo gclijke vocalen, die oor- spronkclijk 
tot twee op clkaar volgcndo lotter- grepen 
bchoordon, tot 66ne worden samengetrok- kon. De k 
valt vakcr weg dan in Bare'c; zoo ia het suffix -ka 
(Mai. -lean) tot -a goworden, b.v. 

oelia „zcg tot", uit oelika. Ongctwijfcld heeft het 
Napocsch ecn aantal vreemde clcmenten opgono- 
mcn, want de To Napoc waren to* voor korten tijd er 
steeds op uit om hun gctal aan te vullen met 
krijgsgcvangcnen of slavcn van and ere stam- mcn, 
die zij dan in Napoe lieten trouwen en die na eenigen 
tijd Napocsch gin gen spreken. In het gebied van het 
Napocsch worden nog twee zeer kleine dialecten 
gesproken: dat van de To i Hoe- koc, dat't mccst met 
Bcsoa-sch, en dat van de To Winoca, dat met 't 
Tawaelia-sch overeen- komt. 

Ten Z.W. van't Napoesch ligt het gebied van 't 
Besoa-sch, dat cen 1500 sprekers heeft. In 
woordenschat komt deze taal (ontkenning: ti'ara) 
zoozecr overeen met het Bada'-sch, dat beide en- gcr 
met elkaar moeten verwant zijn dan met de overige 
talen dcr groep en als dialecten eener zelf- de 
grondtaal te bcschouwen zijn. Het Besoa-sch heeft 
echter eenige eigenaardigheden gemeen met het 
Napocsch, die het verder van't Napoesch gelegen 
Bada'-sch mist. De prcpalataJe I, die het Bada'-sch 
met zijne buurtaal, het Lebonisch, ge- meen heeft, 
mist het Besoa-sch. Waar het Ba- da'-sch en het 
Besoa-sch in woordenschat ver- schillen, vindt men 
het Besoa-sche woord vaak in het Napoesch terug. 
Maar de overeenkomst met het Bada'-sch is 
belangrijk grooter. Merkwaardig is het, dat Bada'-sch 
en Besoa-sch beide do hamzah als sluiter kennen en 
dus niet geheel vocalisch zijn. Eindigt een woord op 
hamzah, dan voegt het de pronomina personalia 
suffixa aan zonder nasalen tusschenklank; is de 
cindletter- greep open, dan wordt het tusschenzetsel 
ge- bruikt. Dus: alo' (jaarvogel), met pron. suff. 1 
pers. alo'koe, maar alo (dag) met id. alongkoe. De 
bewoners van het dorp Hanggira, 164 in getal, 
hebben een eigen dialect, naar de ontkenning da'ara 
genoemd. Het ontkennend bestanddeel van dit 
woord, da, komt ook nog als ontkenning voor in het 
Napoesch, Besoa-sch en Bada'-sch. Heb Hanggira-
sch dialect heeft palatale klan ken. 

Het Bada'-sch, ten Z. O. van het Besoa-sch ge-
sproken, heeft dezelfde ontkenning ti'ara als deze 
taal. Van het Besoa-sch onderscheidt het zich door 
do prepalatale I, die nevens de supradentale 
voorkomt. Voorbeelden van dezen klank zija: hoefe 
(hart), tambolo (keel), koli (huid), Bare'e: soele, 
tambolo, koeli ; van h voor s : aJioe (bond), ngihi 
(tand), pohi (navel), Bar. asoe. ngisi, poese ; van 
gcvocaliscerde j : boia (dorp), himbaioe (het- zelfdc), 
Bar. boja, Par. siiribajoe ; van verdwenen j: kaoc 
(hout), hangaa-ngaa (in elk geval), Par. kajoe, Bar. 
sangaja-ngaja, ; van hamzah als sluiter: moinlo' (rijst 
stampen), salay (font), biri' (snot); van't 
achtcrvoegsel -a: pobondea (akker- grond), pekaoca 
(plaats van hout halen), Bar. po- bonde, pekadjoe; 
van enclitische pronomina; ■niointo'a (ik stamp 
rijst), koeilako (ik zio jo) en van -A (Alai, -ban): 
raantia (wordt gobracht aan), Bar. rakenika. 

Hot Lebonisch wordt gesproken in Lcboni, ten Z. 
van Bada*, in Rampi, ten W. van Leboni en in Rato, 
ten 0. daarvan. Het aantal sprokers zal een 3000 
bedragon. Door zijn klankstelsel wijkb het Lob. van 
de drio and ere O. Toradja-scno Bergta- Icn af. Het 
heefb in velo woorden de a of o tot i vervluchtigd, 
cen klank, dio overigens in de To- radja-scho talen 
nict voorkomt; de g is tot k of tot d geworden, do ugg 
tot ngk cn do ng tot n. De prcpalatalo I komt zclfs als 
beginnor voor, wat in 
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't Bada'-sch niet het geval is; de $ is deels h, voor een 
klein dcel ook t geworden; t voor t is tot h geworden, 
na cerst in s to zijn ovcrgegaan. Ook de r komt in twee 
soortcn voor: de vela re on de prepalatale. Ten opzichte 
van de R. G. H.- en de R. L. D. wet gaat het Lcboniach 
weerden kant op van lict Boegineesch: in de mecstc 
voorbeel- den liecft het in beide wetten r als typischen 
klank, Hainzah komt als sluitcr voor. Het prefix van den 
passieven vorm, eigenlijk pron. praef. 3 pers., is ni- 
(enkdv. na-), dat intusschen goen praeteritum-
aanwijzende kracht hceft. Het betr. voorn.w. is in't 
Lebonisch, evcnals in't Bcsoasch en Bada'-sch, to 
.ontstaan uit taoe, dat “mcnsch" beduidt, b. v. kofina 
loti, to nihaka (boomschors die geklopt is). Het 
Lebonisch is de mcest Z.Iijk gelegen Toradja-sche taal. 
De ontkenning is haoea. 

Literatuur : Overzicht over de talon van Midden-
Celebes, Med. Ned. Zend. Gen., dl. 42, 536— 
586j^4Hani cn 一.Kruyt, De Ba re 5c -sprekende To- 
radja's vab' 3Iidderi-;CelcLes7III, 9, 11 vlgg. 116— 
142, 351; P. ten Kate, Een cerste schrcde^pNa- poescli 
taalgobied, Med. Ned. Zend. Gen., dl. 55, 391― 16; Id. 
De voornaamwoorden in het Na- poesch, Ibid. dl. 65—
79. 

OOSTERDISTRICTEN. Naam cener vroegero 
afdeeIIng~vandiet-^UT[Vtr"Celebes en ond. ； maakt 
met de mede opgelieven voormalige afdeelmg 
Zuidwdistric>teixth.ans deel uit van de afdeding 
Bonthain (Zie aldaar). . 

OOSTERLINGEN (VREEMDE) en OOSTER- 
SCHE VREEMDELINGEN. Zio VERDEELING DER 
BEWONERS VAN NED. INDIE. 

OOSTHA VEN. Jiet begin punt van don Zuid- 
Sumaffapoorwog in de residentio Lampong- sche 
Districten. Hiervoor koos men niet de hoofd- plaats 
TSlokbStong, maar een punt on geveer 8 
K.M. Haa^f^nHaan" aan de Oostzijde van do 
Lampongbaai, waar door een uitgestrekt kustrif een 
geschikte haven wordt gevornid. Waar- schijnlijk zal 
deze plaats zich in de toekomst ont- wikkelen ten koste 
van Telokbetong. Een gere- gelde vraebtauto-dienst ver 
bind t beide plaatsen, terwijl plannen bestaan voor den 
aanleg van een spoorweglijntje (zio TANDJOENG 
KARANG)/ 

OOSTHOEK. Hollandsche term, tusschen 1677 en 
1685 op Java ontstaan, voor wat de Javanen reeds in 
den tijd van Padjang en Ma- taram's opkomst (2e helft 
der 16c eeuw), noem- den BANGWfiTAN (zie (lit wo 
ord; en verg. Brandes, Register op de Bahad-JTanah 
Djawi, Verb. Bat. Gen. LI, 1, 1900, p. 105). Speelman 
in 1677 schrijft nog, dat Mataramsch krijgsvolk „naar 
de Oost getrokken was" (De Jonge, Opkomst VII, p. 
137); maar G.G. Camphuys epreekt in zijn Jaarlijksche 
missive van Dec. 1685 het eerst over „Sourobaya en de 
gebuur- plaetsen in dien oosthoeE^ (o. c. VIII, p. 2); en 
, in hetzelfde jaar, bij de instructie aan Fr. Tak op zijn 
hofreis, „nae de oostcust van Java", A-propos van 
,,Sourabaya" en „dat oostelyckste deel van Java", over 
„voors(egde) oosthoeck” (ib.» p. 190). In 1708 schrijft 
dan reed a komnian- dcur Cnoll uit Soerabaja, hoe liij 
het noodzake- lijk acht „dat dees oosthoek van den 
arglistigen Depatty Sourabaya, ja ook van syn brooders 
eyndelyk eens diende en behoordo gesuyverd te 
worden" (ib.» p. 327). Hartingh in zijn Memorie van 
Ovcrdracht als Gouverneur van Java's N.O.kust, dd. 
Samarang_26 Oct, 1761, gebruikt 

dan den term „in den Oosthoek" gehecl als wij ； d. 
w. z. als Oost-Java, van de res. Soorabaja af, met 
Sladoera incluis (o. c. X, p. 338). 
' G. P. R： 

OOSTKUST VAN ATJfiH. Afdccling van het 
gouvt7''AtjMi en''- Ondcrliborighcden, ondor cen 
Assistent-resident met standplaats Langsa. Zij omvat 
do ond ei,af cl eelin gon Langsa, Idi, Te- miang 
(Koeala Simpang) en Serbodjadi. Zie op di矿n江men
」 

OOSTKUST VAN SUMATRA. L a n d b e- 
s c h r ij v i n g. De alluvia 1c kuststreck is in 
het N. ongeveer 20 tot 25 K.M. cn in het Z. ruim 
100 K.M. breed ； die vlaktc rijst vooral in het Z. 
slechts langzaani naai- het Westen en wordt door' 
velc grootere en kleinere rivieren doorsneden, die, 
na de plaata gehad hebbonde en nog voortge- 
zette ontginningen in haren bovcnloop, een 
grooto hoeveelheid zand en slib afvocren en in 
en voor de mond ingen in zee afzetten. Het gere- 
geld buiten hare oevers treden van de rivieren, 
waardoor het land aan wecrszijden nu en dan 
wordt overstroomd, is zeci- bevorderlijk voor do 
vi'uchtbaarhcid ； daar de oevers in den loop der 
jaren hooger zijn geworden dan het daarachter 
gelegen land, treft men vrij diep het land in soms 
uitgestrekte moerassen aan, die veclal met do 
rivieren in ver bin ding staan cn zeer vischrijk 
zijn (o.a. in Siak). Over het algemeen is de kust, 
met uitzondering van kleine, zanderige gedeel- 
ten, die in den re gel aan de daarop staande Aroe- 
boomen te herkennen zijn, moerassig en met 
rizophoren begroeid. 

Do voor de mondingen der rivieren steeds 
aangroeiendc zanderige slibbanken bemoeielijken 
de schcepvaart in niet gcringe mate ； hicrop 
maakt de Siakrivicr, die bij elk getij voor schepcn 
met een diepgang van 12 voet toegankelijk cn 
tot Pakan Baroc (zio SIAKRIVIER) bevaar- 
baar is, ccnc gunstige uitzondering. Sedert 1912 
wordt met goeden uitslag gewerkt aan het uit- 
diepen van de in de bank voor de Dclirivier (zio 
aldaar) bestaande vaargeul. 

De voornaamste rivieren zijn naar volgor- 
/do van liaar bevaarbaarheid na de Siakrivier 
do Panai, Bela wan (Deli), Lan gkat, Kocnloe, 
Asa han, Bila, Gebang, JjCpan, Babaian, B5- 
sitang, Salahadji, Batoc Ba lira, J?udang, BCdagci, 
Pago era wan, Seran g IJjaja enz. 

De Kam par- cn Rokan rivieren zijn wegens do 
getij-vloedgolf (Zie BfiNA) voor scheepvaart 
anders dan met kleine, niet to zwaar beladen 
prauwen, ongcschikt. McG (lergclijkc vaartuigen 
kan men langs de Panai-rivicr Pad an g La was 
(Tapanoeli) boreiken cn met een motorboot van 
niet mcer dan 21/™ voet diepgang cn bij go mid del- 
den waterstand ?Jangs de Siakrivier de Kain- 
pong Batah, langs de Panairivicr de Kota 
Pinang, larjgs de Koealoeri vicr de Kampong 
Masdjid, langs de Asahanrivier de plaats Bandar 
Poelau, langs de Langkatrivicr de plaats Sta- 
bat, ]angs do Salahadjirivicr de plaats Boe- 
kit Kramat. Waar zich in de laaggelcgcn stjeken land bouw- 
ondernemin gon bevinden, nice ten de in cultuur 
gebrachte terreinen togen overst too min ge» on het 
indringen van zee water worden bevcihgd door het 
graven van afvoci'kanaien cn den aanleg van dijken. 
Ook zijn op sommige plaatsen uitgestrekte 
moerassen door kanalisatio voor deJI landbouw 
(tabak en rubber) droog gclegd 



OOSTKUST VAN SUMATRA. 141 

of ingepoldord cn hob ben daardoor enkele gc - 
decltcn van het go west het karakter van een 
polderland gekregen ； cr is dan ook reeds een begin 
gemaakt met het instellen van water- schapsbcsturen 
voor eenige rivieron in het land<^. schap Deli. Op den 
bo ven aangegeven afstand Van de zee begint de 
bodem te rijzen, in het N. gcdcelte van het 
gouvernement (het zg. cultuur- gebied).cerst 
langzaam tot 180 a 200 M., daama eiiel tot 600 M. en 
hooger. 

De voornaamste bergtoppen, in het N. to be- 
ginnen, zijn: 

Liang Garas (1400 M), Soeroengan (2113 M), 
Sinaboeng (werkende vulkaan 2417 M) Sibajak 
(werkende vulkaan 2172 M), Palpalan (1815 K瓦 
SimcJir (1813 M), Pintoe (1885 M), Baros (1950 M), 
Sampoelanangi n, Men deng (1500 M), Liang (1550 
M), TSnaro (1850 M), Pisau Pisau, Sing- galang, 
Matjaroendoeng (1600 M), Maringgo (1600 M), 
Marpalatook (1800 M), Batoe lot eng (1800 N), 
Siinanoek manoek (2200 M), Simana- laksak 
(Napompar), Si Gonipoclan (Bo ven Koealoc) Na God 
an g (1389 M, Kota Pinang), Si Malamboe (1036 M, 
Rambah). 

Do voornaamste kapen zijn: Oedjoeng Be- docka 
(monding Lepangrivicr), O. Damar (monding 
Langkatrivier), O. Paha (Tajjak koeda), O. Siapiapi 
(Asahan), Tandjoeng Djati (Bengkalisj en T. Tam 
boon Toclang (Batoe. Bahra),. 

De ccnigc baai in dit gewest is die van Aroe . 
(Langkat), welkc bij vloed in het N. bij Kompei _ cn 
in het Z. bij P. Sembilan met，schepon van 16 voet 
diepgang kan worden *in- en uitgevaren; <le 
Sembilangcul volgende kunnen die scliepen 
doorvaren naar de petroleum-afschecpplaats 
Pangkalan Scesoch, waar de Bataafsche Petro- leum-
niaatschappij haar raffinaderij cn bewaar- plaatson 
heeft, tevens eindpunt van Delispoor cn Atjehtram； 
de Salahadji-, Toengkam-, Hala- banSCkocndocr-, 
Sesirah-, en Besitang-i'ivie- ren, waurvan de laatste 
vijf met 66n monding, ontJasten zich in die baai en 
zijn aHe eenige xi ren stroomopwaarts bevaarbaar met 
stoomers van 3 a 4 voet diopgang, de Salahadjirivier 
zelfs met booten van 10 voot diepgang. 

In het Zuiden woi'dt het gemia van baaicn 
goedgomaakt doo rd at de rivieren uitmonden in 
zeeboezoms, we Ike hier cn daar met de straten 
tusschen de cilandcn en den vasten wal goede 
ankeiplaatsen voor schepen bieden. 

F 1 o r a. Ilct gehcclc gewest door worden nog 
boschgronden aangetroffen; wel zijn do oerbos- schen 
in het z.g. culluurgcbied voor eon groot geduclte door 
do ontginningen ten behoevo van <le lan(I bo u won(1 
<： rne min gen verdwenen, doch do afdeeling 
Bongkalia cn ook de onderafd eelin- gen Asahan en 
Laboean Batoe bestaan voor het grootste gcxlceltc nog 
uit boschgrond. Op do voor do tabakscultuur in 
gebruik gen onion con- cossic -gronden, die bij 
gedeeltcn cn slcchts ecn- inaal in do 6 of 8 jaar met dat 
gcwas beplant worden, oin(1 aarna cei-st nog den jaar 
mot padi door de opgozeten bcvolking te worden 
bebouwd on vcrvolgens 4 G jaar braak te liggen,- 
hcefb op Bommigo ondernemingen systematischo bo- 
bossching plaats, terwijl op allo het uit zich zelf 
opschictend struik- cn boonigewas zooveel mo- gclijk 
gcsj)aard wordt. Dit heeft echter door de in den drogen 
tijd veelvuldig voorkomende ila- lang-branden 
mecstal vccl te lijden. 

Sedert 1912 is in dit go west eon Gouvernoments- 

houtvester met eenig personccl wcrkzaam om van de 
nog aanwezigo bossohen to behouden wat mogelijk is 
(boschrescrven) cn in de afdceling Simelocngoen cn 
de Karolandcn ..proeven te ne- men Keflicbossching. 
Zie voider het alg.art. PLANTENGROEI. 

Fauna. Voor dit onderdeel wordt verwezen naar 
het alg. art. FAUNA cn de uitvocrigc beschrijving der 
plan ten- en dierenwereld in Deli^ van Dr. B. Hagen 
(T.v. h. aardr: Gen： ^1890) 2e serie VII). 

K1 i m a a t e n gezondheidstoe- stand. Het klimaat 
is over het algemecn aan- genaam en vooral om en bij 
de hoofdplaats dan niet overmatig warm (gemidd. 
temp: 27°育.)， de nacliten zijn kocL Schcrp 
afgcscheiden moea- sons bestaan niet; de mecste 
regens vallen ge- woonlijk in de maanden September 
t/m Januari; droogte-perioden van lan ger dan 15 
dagen en lang achtereen aanhoudendo regenbuien zijn 
in het eultuurgebied zeldzaam. Heftige stormen 
komen van tijd tot tijd voor, alsmede stortre- gens, 
gepaard met zware onweders. In de maanden Juli en 
Augustus waait in Langkat, Deli en eon gcdeelte van 
Serdangjiit het Westen en Noord- westen soms 
dagen~~a：chtereen een krachtige, verschroeiendo 
wind, die bohorok-wind wordt genoemd (zie onder 
dat wo ord)； meestal blijft het windgebied tot de 
hcuvclstrcck beperkt, doch soms staat hij door tot 
nabij de kust en _veroorzaakt dan zulk een 
verzengende hitte, dat de afgeplukte tabaksbladeren 
uitdrogen cn de droogschuren mooten gesloten 
worden. In de (lit gewest bcspoelendc straat 
van^Malaka,^waar het wcer gevvoonlijk goed 
onUe^zec kalm is, kan het echter in de maandon 
November t/m Fe bruari duchtig storinen, zoodat do 
kloincro vaartuigen hier of daar mocten 
binnenloopen; in dat tijd- vak komen ook de meeste 
windhoozen voor, zoo- mede de van de landzijdc 
komende valwinden, door do zcelieden 
”Sumatraantjes‘‘ genocmd we Ike plotseling komen 
opzetten, de ondiepe Malakastraat binnen korten tijd 
in heftige be- roering brengen, doch ook weder even 
spoedig gaan liggen. Zio overigens KLIMAAT. 

De gezondheidsioestand is in den regel bevredi- 
gend, hocwel malaria vooral in do moorassigo 
kuststreken en in hot aan zco gclegen gcdeelte dcr 
afdeding Bengkalis vcel voorkomt; hevige 
epidemieen zijn in do latere jaren niet nicer 
voorgekonicn. Voor lict bevorderen dcr hygiene 
onder do vreemde werkkrachten op de land- 
bouwondcrncmingcn worden over het algemecn 
kosten noch mocitc gespaard. In 1916 waren in het 
cultxiurgebied werkzaam 39 partic. gonees- hccrcn 
(Eur.) en 9 ini. artsen, terwijl er 33 partic. 
zickcninrichtingcn warden aangetroffen waar- onder 
meerderc grootc ccntralo hospitalen, die door eon of 
meet maatschappijon bekostigcl worden. 

Teneinde het inslcopen van bcsmottelijko zickten 
tegen te gaan bij den invoor vaji het grooto aantal 
arbeidors dat van elders wordt aangobracht, is door de 
plantersvorecniging in do nabijhcid van Medan een 
quarantaine-in- richting gebouwd en kostcloos aan 
het Gouvernement o verged ra gen, in we Ik gebouw 
voor 1000 pcrsoncn plants is. Ook bestaat er op 
Poclau Sitjanang aan do monding dor BSlawan-rivier 
een mede uit part iculiero on land sc hapsfondsen tot 
stand gebrachte leprozeninriohting, waar 
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personeel van het Legcr des Heils yoor do ver- pleging 
der zioken zorgdraagt; voor do Batak- sclie bevoIking 
is een dergelijkc inrichting- to Lau Siraomo (de 
Karolanden) gevestigd, waarop de sending toezicht 
uitoefent en waarvoor de benoodigde fondsen door do 
laadschapskas met subsidio van het Gouvernement 
worden veratrckt. 

Bevolking. Do be volkin g ter Oostkust van 
Sumatra bestaat uit zcer verscliillende be- 
standdeelen. 

Tot de oudste bewoners behooren de Bataks. De 
volksverhalen maken melding van een mach- tig 
Bataksch rijk, Aroc gonaanid, dat zijn zetel had aan de 
baai van dien naam, en zich uitstrekte ten Noorden tot 
Atjeh en ten Zuiden tot aan de Djohorsche 
nederzettingen aan de Rokan-rivicr. In de tweede hclft 
der 16e eeuw werd het door do Atjdhers vernietigd, 
waarna de Bataks door Atjehers en Maleiers van het 
schiereiland Malaka naar het binnenland werden 
teruggedrongen. De Bataksche hoofden der tot 
omstreeks 1904/ 1905 onafhankelijke hoogviakte 
maakten dan ook aanspraak op oen groot deel van het 
grondge- bied (de Doesoen nl. vgl. biz. 147) van 
Langkat, Deli en S&rdang en van de daarvan 
getrokken inkomsten, bewerende, dat de Sultans dicr 
land- schappen alleen reclit hebben op den grond, 
waar him voorouders zich bij hunne komst in hun ge- 
bied hebben gevestigd, namelijk de mo nd in gen der 
rivieren. Dat de Bataks vroeger aan en nabij de kust 
hebben gewoond, blijkt hieruit, dat de bevolking der 
landschappen Kota Pin an g, Pa- goerawan en 
Tandjong Kasau van Batakschen oorsprong is en zich 
in het begin der 17e eeuw Bataks onder hun hoofd Si 
Margolang aan de Asahan-rivier hebben gevestigd ter 
plaatse, waar zij de Silau-rivier opneemt. De Bataks 
(behoorende tot de Karo-, Dolok-, Timoer- en 
Tobastammen) hebben zich tot nu toe over het 
algemeen weinig met de immigranten vermengd, 
hoewel er toch ook langzamerhand onder dat deel der 
bevolking eenige neiging valt waarte- nemen om 
weder naar de' benedenlanden af te- zakken. Sedert het 
invoeren van den grooten landbouw valt daar meer te 
verdienen en zij trekken er daarom been, hetgeen voor 
sommigen omhelzing van den Mo ham. godsdienst en 
ver- menging met andere landaarden ten gevolge heeft 
(zie KAROLANDEN). 

Tot de oorspronkelijke bewoners der Oostkust 
worden gerekend te behooren de: le. Orang Ta- lang, 
2e. Orang Sakei, 3e. Orang Akit, 4e. Orang Rawa, 5e. 
Orang Oetan. 

De Orang Talang wonen aan de Mandau-rivier en 
in de boschstreek tusschen do Siak- en Kam- par-
rivieren. Zij heeten tot den Islam te zijn over- gegaan, 
do ch weten zeer weinig van dien godsdienst af, en zijn 
zeer gehecht aan hun heidensche gewoonten. Zij zijn 
verdeeld in de Talang Gasip, T. Koetip, T. Dajoen en 
T. Pandan. Vermoede- lijk zijn zij afstammelin gen 
van onderhoorigen van het voorheen machtige rijk van 
Gasip, waar- van de zetel was gevestigd aan de rivier 
van dien naam, welke zich. bo ven Koeala Mandau in 
de Siak-rivier etort. Volgens de traditie werd ook dit 
rijk-door de Atjehers vernietigd, en zouden de Orang 
Talang Pandan hen daarbij als gid sen heb- ben 
geholpen. De Orang Sakei (zie aldaar) wonen aan de 
Boven Mandau-rivier en het daaraan grenzende 
Rokan-gebied, de Orang Akit(zic aldaar) aan de 8Slat 
Moeroeng, aan de monding 

der Siak-rivier on op het eiland Roepat ； do Orang 
Octan (zie aldaar) cn Orang Rawa (zio aldaar) (bosch- 
en mocras-jnenschon) op do eilandon nabij do Siak- 
en Kampar-rivieren. Deze vicr stam- nion zijn alien 
heidensch, en volgcn met do Orang Talang de 
Minangkabausche adat bet-ref fen de het huwelijks- 
cn erfrccht. • 

De volkstraditien be vatic n enkele aanwijzin- gen 
van een zeer oude Javaansclic immigratio. Van de 
Orang Talang Dajocn wordt gezegd, dat zij van 
Javaanschcn oorsprong zijn. Hun hoofd voert nog 
altijd den titel van Pat-ih. De Batoe- Kinihin, nabij 
Pasir M6ndogi (Asahan), een riviorgeul in het 
gestcente, hcet gebciteld te zijn door een Javaan, 
genaamd Si Lopak Ipon. Het Timor-Bataksche 
landschap Tan ah Djawa zou zijn naam hebben 
ontleend aan door Javanen van Java medegebrachte 
aarde. Nabij de kam- pong Doerian Tani (Deli) 
bevindt zich een groote steen, waarin een soort van 
gcwclf is uitgehouwen. Aan de buitenzijde bevinden 
zich sporen van menschclijke figuren, en de 
binnenwand heeft fraai gebecldhouwde randen. De 
overlevcring zegt, dat dit gcwclf door Javanen is 
uitgehouwen. Een andere overlevcring echter meldt, 
dat dit is geschied door een kabouter (kemang, MAL.). 
De steen is dan ook algemeen bekend als Batoe of 
Rocmah kemang (zie o. a. Bijdragen K.J. 1907). 

Het woord ”djawa" komt verder in eenige 
plaatsnamen voor, als Hat eran Djawa (Tan ah 
Djawa), Djawa (Soeka Firing, Karo- hoogviakte) en 
nog een koeta- of kampong Djawa (in Benc- den-
Deli). Eigenaardig is nog, dat de Maleiers door Bataks 
altijd Orang Djawi (krama van “djawa") d. i. Javanen 
worden genoemd en de Maleische Radja's Radja 
Djawi. 

Do Atjdhsche, Minangkabausche en Djohorscho 
immigratie heeft duidelijker sporen achtergela- ten. 

Dat deel der bevolking, hetwclk men gewoon- lijk 
met den naani van Maleiers aanduidt, is sterk 
vermengd met allerlci vreemdo bestand- deelen ； 
oorspronkelijk zijn do in dit，gewest aan- wezige 
Maleiers afkomstig van do W. ku«t van Sumatra 
(Minangkabaucrs) on van den overwal 
(Djohoreezen.). Door de aantrekking, die dit gewest 
wegens den grooten bloei en de gemakko- lijkheid om 
good geld tc verdienen in den latercn tijd op allerlci 
volken van den Ind. archipel en daarbuiten uitoefent 
cn het mannelijk clement bij die immigratie de 
overhand heeft, nee mt dio ver men gin g steeds toe. 
Het aantal in woners van Aljeh 'schen oorsprong is 
goring; in verband met de door hen beoefende, doch 
langzamerhand achteruitgaande pepercultuur zijn zij 
voornamc- lijk gevestigd op de tot het landschap 
Langkat behoorendo oilanden in de Arocbaai. 

Het aantal ingevoerde werkkrachten (mannen en 
vrouwen) van verschillendcn landaard (Chi- neezen, 
Javanen, Britsch- Indiers e. a.) voor do 
onderncmingen van land- en boschbouw cn nij- ve 
rheid bed roe g ulto. 1916: 198.093 ziden, waarvan 
190.792 m6t en 7301 zondcr werkcon- tract； naar 
den landaard verdeeld, waren van do contractanten: 
43.689 Ghincezen; 104.497 Ja- vaanscho mannen, 
45.895 Javaansche vrouwen, 3025 Britsch-Indiers cn 
987 van anderen landaard. Do Javanen en 
Soendaneezen nemen even- als de Chinee zen mee 
rend eels deel aan den eigen- lijken landbouw; de 
Britsch-Indiers worden hoofd zakclijk gebruikt voor 
graafwerk en veo- 
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hoedcn (karrovoerders). Ook worden volo Ja- vanen 
en Soendancezen gobezigd voor bosch- kappen en 
ovenals do Bojans (inboorlingen van het eiland Ba 
wean) on do Bandjarcezcn, dio er de voorkeur aan 
geven, geen schriftolijk workcontract te sluiten, aan 
hot bo uwen van schuren gezet. 

Volgens eone in het laatst van 1915 plaats go- had 
hebbendo schatting der bevolkingsaterktc, die alleen 
ten opzichte van de Europcanen op cexiigo 
nauwkeurigheid kan aanspraak maken, bc- droeg het 
zielental in dit gewest (het garnizoen daaronder niet 
begropen) 830.202, vcrdeeld a Is volgt: 5127 
Europeanen, 131,103 Chineezen, 322 Arabieren, 
13.359 andere Vreemde Oosterlingen (meerendeds 
Britsch-Indiers) en 680.291 inlanders, waai-van 
reap. 1691,13.747,25,2.799 en 320.996 vrouwen. 
Dal deel der niet-inheemsche bevolking, dat niet 
rechtstreeks als arbeids- kracht in dienst is op de 
ondernemingen van landbouw, boschbouw of 
nijverheid, vindt toch ook zijn bestaan, evenals een 
groot deel van de inheemsche bevo】king, in met dio 
ondernemin- gen verband houdende bedrijven, 
zooals dat van klcinhandelaar, ambachtsman, kar- of 
rij- tuigverhuurder (koetsier), grondwerker, bosch- 
kapper, schuurbouwcr e. d. De overige bevol- king 
leeft hoofdzakclijk van den landbouw, veetcelt 
(Karo -ho o g vlakte), het inzamclon van 
boschproductcn (w. o. timmerhout, getahsoor- ten, 
oliehoudende vruchten, balam- en soentei- was, 
rotan, enz.), de vischvangst en de kleine nijvcrheid. 
Van do Europeesche bevolking is het grootste 
gedeeltc werkzaaxn op land- en bosch- bouw-
ondernemingen, bij do nijvcrheid (spoor- weg) cn in 
den handel. 

Geschiedenis. Hiervoren is reeds vermeld, dat de 
Atjchers in het midden der 16o eeuw het rijk van 
Aroe (Langkat), en dat zij ook het rijk van Gasip 
(Siak) vcrnictigd hebben. Deli was in 1G13 een At 
jehsche onderlioorigheid, doch wist zich in 1669 
daarvan los to maken. Nadal dit landschap in 1780 
door Siak was onder- worpen, gelukte het At jdh in 
1854 zijn oude aan- BprakeJi wedcr te doen gelden 
en het tot een Icen- rijk te maken. Na het sluiton van 
het Siak-trac- taat in 1858 sloot Deli zich aan bij hot 
Gouver- nement, cn wist zich daardoor voor goed 
aan het gezag van Aljdh to onttrekken. In het begin 
dor J7c eeuw deed Atjeh zich ook in Panai gelden, 
cn word con zoon, genaamd Abdoel Djalil, door den 
toenmaligcn Sultan van Atjeh verwekt bij con zijner 
bijwijvon, do dochtcr van den Radja van Panai, de 
cersle Jangdipertoean van Asahan cn do slamvadcr 
van hot tegenwoordigo Asahan- schc 
Sullansgeslacht. Tcgon het cindo der 17o eeuw 
Kchijnt Atjeh zijn gezag in do Zuiddijko 
landschappen van dit go west verloren to hobben. In 
het begin der 18o eeuw was Batoo Bahra een 
onderhoorigheid van Siak, en van Atjehscho 
ovcrhccrscliing in Batoo Bahra, Asahan on Zui， 
dclijkcr golegcn landschnppen wordt geon go wag 
mcer gcmaakl. 

Na hot sluiton van hot Siak-tractaat in 1858 
vocgdeii Deli en Langkat zich bij hot Gouverne- 
ment, cn na afloop der expeditio tegen Asahan in 】
865, wcJko or too Icidde, dat ook dat landschap, 
zoomede Batoo Balira cn Serdang de souvereini- toit 
van het Gouvernement orkonden, werden de 
Aljdhora van Poclau Kompdh verdreven, on daar- 
mede eon eind genjaakt aan do Atjehsche zec- 

rooverijen in dio baai. Daarna had alleen Tami- ang 
nog last van Atjehscho invallon, o. a. in 1885, 1893 
cn 1894. Wei werden de Atjdhscho benden, wien hot 
hoofdzakclijk om roof to doen was, tel- kens 
verdreven, doch eerst door een krachtig op- treden in 
Tamiang van 1894 af, gevolgd door ecn radicalo 
wijziging in de Atjdh-politiek sedert 1896 warden die 
strooptochten voor goed voorkomen, en kon 
Tamiang in het begin van 1899 voor do 
Ncderlandscho industrie worden opengesteld. 

In Tamiang on de Langkatachc onderhoorig- 
heden Ajer Masin en Serangdjaja maken de Atjdhers 
tegenwoordig het hoofdbcstanddcel der bevolking 
uit. Verder wonen Atjehers op het eiland KompAh, 
aan de Besitang-, Salahadji-, Lepan-. en Gebang-
rivieren, en in do kampong Deras (Batoe Bahra). 
Langs de kust tot en met Batoe Bahra komen nog wel 
Atjehers om handel te drijven of te visschen, doch ten 
Zuiden van Batoe Bahra treft men tegenwoordig 
zelden Atjehers aan. 

In het begin der 17e eeuw stond Siak onder do 
suprematie van den Maharadja van Min an g- kabau, 
door wien dat landschap aan den Sultan van Djohor 
in leen was afgestaan. Het is zelfa mogclijk, dat er 
reeds betrekkingen tusschen Mi- nangkabau en Gasip 
hebben bestaan, daar in laatstgenoemd rijk ten 
aanzien van het huwelgks- cn erfrccht do 
Minangkabausche ad at we rd gevolgd, welko nu nog 
bij de Orang Talang van kracht is. Aanvankelijk 
stelde de Sultan van Djohor cen zijner naaste 
bloedverwanten als Radja van dat landschap aan, 
doch omstreeks 1662 benoemde hij Sjabandar*s of 
stedehoudera, wier hoofdtaak het was, de belastingen 
voor den Sultan to innen. In het begin der 18o eeuw 
lieten de in Siak gevestigde Minangkabauers bl弓
ken, hot Djohorscho bestuur vijandig gozind te zijn, 
waaruit afgeleid kan worden, dat toen reeds de 
Siaksche bevolking voor eon groot deel uit Mi- 
nangkabauers bestond. Batoe Bahra werd mede door 
Minangkabauers gekoloniseerd, en was in do 18e 
eeuw een onderhoorigheid van Siak. Tegenwoordig 
geldt daar nog de Minangkabauscho ad at en is het 
Minankabausch de volkstaal, evenals in het grootste 
deol van Siak. Do Maleische bevolking van Asahan, 
Deli — waartoe vroeger ook Serdang behoordo — on 
Langkat, is van ge- mengd Minangkabauach-
Djohorschen oorsprong, terwyl van de landschappen 
Panai, Bila, do kuststreek van Siak en van Pelalawan 
wordt gozegd, dat do Maleische bevolking 
hoofdzakel^k van Djohorscho afkomst is. 

Het was voornamelyk door den steun van den 
Maharadja van Minangkabau en door den krach- 
tigon bijstand der in Siak en Batoo Bahra gevestigde 
Minangkabauers, dat het in 1717 aan Radja KStjil, 
dio volgons do eene kroniek een zoou was van Sultan 
Mahmoed van Djohor-en volgens eene andere eon 
Minangkabauscho avonturier, gelukte om Sultan 
Abdoel DjaJil Bajat Sjah te onttronen on zolf Sultan 
van Djohor to worden. 

In 1721 word Radja Kejil door Radja Solei- man, 
den zoon van Sultan Abdool Djalil Bajat Sjah, 
bijgcstaan door do Boegineezon onder Da eng 
Marewa, Da eng Parani on Daeng Pali, go- noodzaakt 
naar Siak do wijk te nemen. Herhaal- do pogingen 
van Radja Ketjil om Djohor to her- overen mislukton, 
doch oven min mocht het Radja Soleiman, Sultan van 
Djohor geworden, gclukkon om Siak weder onder 
zijn gezag te 
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brengen, zoodat Siak sedcrt dat jaar kan worsen 
gerekend cen zelfstandige staat te zijn. 

De oudste vestiging dcr O.-I. Comp, tor Oost- kust 
van Sumatra dagteekcnt van 1689, toen op grond van 
een contract met den Sultan van Djo- hor, waarbij ha 
ar tolvrije alleonhandel op de Siak- rivicr word 
verleend, een loge of handelskantoor te Petapahan aan 
do Tapoeng Kiri we rd opgo- richt’. Dit kantoor werd 
ecliter in 1690 wcder ontruimd wegens de gcringe 
resultatcn met den handel vcrkrcgen, zoodat het 
Malakaschc be- stuur zich er toe bepaalde, nu en dan 
schepen met handclsgoederen naar Siak to zendcn. In 
1745 stond Sultan Solei man van Djohor, dio weinig 
kans zag om Siak op Radja Ketjil te her- overen, „het 
land Siak gcheel en voor altoos af aan de O.-I. Comp.", 
die de schenking even we 1 niet formed aan vaardde, 
oindat zij daardoor de verplichting op zich nam om 
Radja Ketjil te gaan bcoorlogen. Nog bij het leven van 
dozen — hij stierf in 1746 — brak een oorlog uit over 
do opvolging tusschen zijii zonen Radja Mohamad cn 
Radja Alam, die zich beurtelinge van het ge- zag 
mecster maakten, zonder dat Radja Ketjil, die over den 
dood van zijn vrouw aan verstands- verbijstering was 
gaan lijden, dit kon voorkomen. In 1755 werd Radja 
Alam door ccn scheeps- macht der O.-I. Comp, uit 
Siak verjaagd, en Radja Moh&mad, die door den 
Sultan van Djohor werd gesteund, als Sultan van Siak 
hersteld. Ter verzekering van de rust in Siak, en omdat 
men daarvan groote handelsvoordeelcn verwachtto, 
werd op Poelau Gontong in de Siak-riviercen ver- 
sterking gebouwd, bezetting gelegd en een logo of 
handelskantoor geopend. De geheele bezetting werd in 
1759 door Radja Mohamad uitgemoord, omdat het 
Malakasche bestuur tocnadering tot zijn tegenstander 
Radja Alam had laten blijken. De O.-I. Comp, was 
echter niet dadclijk bij mac lite Radja Mohamad te 
tuchtigen, en het duurdo tot 1761 voor tot dat einde een 
scheepsmacht kon worden uitgezonden. Inmiddels 
was Radja Mohamad in 1760 overleden en opgevolgd 
door zijn zoon Radja Ismael. De expeditie had groot 
suc- ces; Radja Ismael werd nabij de Mapocra-rivier,- 
een zijtak van de Siak-rivier, geheel verslagen, en ged 
won gen uit Siak te vluchten. Do versterking op Poelau 
Gontong werd herbouwd en opnieuw bezet, Kadja 
Alam als Sultan van Siak erkend en met hem een 
contract gesloten, waarbij by zich aan de O.-I. Comp, 
onderwierp en aan Djohor vriendschap beloofde. Door 
dit contract kwam dus Siak's formcele scheiding van 
Djohor tot stand. Bovendien werden aan de O.-I. 
Comp, belangrijke handelsvoordeelcn bcloofd, en. 
werd de aanstelling van cen opvolger van den Sultan 
aan haar goedkeuring onderworpen. De handdH- 
▼oordeclen hadden echter zoo vveinig te bcteckc- 
nen, dat de vestiging op Poelau Gontong in 1765 
opgeheven werd. In datzelfde jaar stierf Radja Alam. 
Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mohamad Ali, die 
in 1779 verjaagd werd door Radja Ismael voornoemd. 
Peze werd door de O.-I. Comp, als Sultan van Siak 
erkend, omdat hij zich met Mohamad Ali verzoend 
had, die zich tevre- den stelde met het ambt van 
Onderkoning. Kadja Ismael stierf in 1781 en werd 
opgevolgd door zijn jninderjarigen zoon Jahja onder 
voogdij van Mohamad Ali. Het contract van 1761 
werd door een gemachtigde bezworen. In 1791 werd 
Sultan Jahja onttroond door Said Ali, een zoon van 
Said 

Osman, cen rechtstrccksche afstanimcling van 
den Profcet, cn van cen dochtcr van Sultan Radja 
Alam. Said Ali, die den titcl aannam van Abd'oel 
Djalil Saif'oedin blcef de O.-I. Comp, goedgezind, 
cn vervulde de door hem aaiigcgano vcrplichtin- 
een zoo good als hij kon. In 1798, tocn Malaka 
reeds in het bezit van de Engelschen was, en in 
1803 cn 1806, toon de O.-I. Comp, reeds opgo- 
heven was, schreef hij aan de Hoogo Rcgeering 
to Bata via. brie ven, die van zijn trouw en vriend- 
scliap blijk gaven. In 1810 of 1811 deed hij af- 
etand van het gezag ten behoeve van zijn zoon, 
Sultan Ibrahim. In dien tijd lict de Rcgeering to 
Batavia zich cchtcr weinig aan Siak gelegen lig- 
gen, tcrwijl het Engelsche bestuur van Pinang 
herhaaldelyk zendclingcn naar Sultan Ibrahim 
zond, aanvankelijk om gelyke handelsvoordeelcn 
voor de Engelschen te bedingen als aan de Hol- 
landers waren verlcend, doch later ook met het 
doel den Hollandschen handel tegen te werken. 
Nad at in 1825 Malaka ingevolge het tractaat 
van Londen aan de Engelschen was o verge go ven, 
blcef'de* Regccring zich van beinocienis met do 
Oostkust van Sumatra thou den. Wei wci'd na 
den val van Daloe Daloe door onze troe pen door- 
gerukt naar de Oostkust, cn in 1839 aan do 
samenvloeiing van de Panai- en Bila-rivieren een 
militaire post opgericht, tevens de bestuursafdee- 
]ing Pertibi gevornid, doch op de vertoogen der 
Engelsche Re geering hiertegen word die post, to 
gelijk met dien te Indragiri, in 1841 opgeheven, 
on Sumatra's Oostkust weder aan haar lot over- 
gclaten, waarmedc de Engelsche bclangcn het 
best werden gedlend. Sultan Ibraliim werd in 
1827 wegens krankzinnigheid ver van gen door zijn 
jninderjarigen neef Sultan Ismael onder voogdij 
van den Toengkoo bSsar van Pelalawan Said 
Hasjim, cen neef van wijlen Sultan Said Ali. Tot 
meerderjarigheid gekomcn leefde hij voorld urend 
in vijandschap met zijn brooder, den Onderko- 
ning, Tocngkoe Poetra, tegen wicn hij niet opge- 
wassen was. Door den nood ged wongt；n begaf hij 
zich naar Singajiore om zijn rijk aan het Britschc 
GouverncmcnE op te dragon. Op grond <l(：r be- 
palingen van het LondenHche tractaat werd dio 
opdracht evcnwel van de hand gewez<；n. 
verbond Sultan Is ma el zich met e(；n Bng< Jsch- 
man, Wilson genaamd, dio hem met ccnigc g<；- 
wapende Boegineezcn te hulp k warn, < n a;u> wicn 
het gelukte ccnigc voordcclcn opToengkoo j/octra 
te behalen. Toen cchtcr Wilson den Sultan zeer 
hooge oischcn be gon to Htellen, beslotcn zoowfj 
dezc als zijn brooder, de Onderkoning, flc b<unid- 
dcling van het N.-I. Gouv. in te roepnn op grond van 
Sink's oudc betrekkingen met d” ().-[. Comp. 
AViIson, die zijn eischen met de wapcnen kraeht 
bijzcttc, dwongden Sultan om tc vluchten, waar- 
door Siak tcri prooi we rd aan regeeringlooHhcid, we 
Ike ge vaurlijk dreigde te worden voor de na- burige 
onder 's Gouvcrnemcnts bchecr staande landstrckcn. 
Daarom droeg de In<lische Regee- ring in 1857 den 
resident van Riouw op zich naar Siak te begeven, te 
trachtcn den Sultan met zijn breeder den 
onderkoning te verzoenen, en verdcr to doen wat 
mogclijk was tot hersted van rust en ordc in Siak. 
Dcz<! zending slaagde voJkomcn. Do brooders 
verzoendcn zich, en ccn verdrag van vriendschap, 
handel cn scheepvaarl werd gcslo- ten. Wilson en 
zijn aan han go's, uit twee Engelschen en eenige 
Bocgineezen bestaande, had zich bij de komst van 
hot Nederlandsche oorlogsschip 



OOSTKUST VAN SUMATRA. 145 

vcrwydcrd, en vcstigdc zich later op het ciland 
BSngkalis, waar hij de Engclsche vlag heesch cn ve 
rschan sin gen opwicrp. Toen ochter cen Ned. 
oorlogsschip voor Bengkalis verschecn, verliet hij 
dit eiland. De verderc onderhandclingen met den 
Sultan loidden er toe, dat hij in overcenstemming 
met den Ondcrkoning en de Rijksgrooten zijn rijk 
aan het N.-I. Gouv. opdroeg. De nieuwe orde van 
zaken werd bevestigd en gc re geld bij het hiervo- 
ren vennelde tractaat, dat den len Febr. 1858 werd 
gcslotcn, en de grondslag geweest is van ons 
tegenwoordig zoo hecht gezag in het gewichtige 
gouverncment Oostkust van Sumatra. Ingcvolge Ind. 
Stb. 1858 no. 132 werd het rijk Siak en On- 
derhoorigheden een afdeeling van de residentio 
Riouw, bestuurd door een ass.-resident met S iak als 
standplaats, aan wicn een controlcur werd 
toegevoegd. Reeds in 1864 — Ind. Stb. no. 48 — 
block uitbreiding van het bestuurspersoneel noo- 
dig, en werden, met opheffing van de betrekking van 
den aan den ass.-resident van Siak toego- voegclcn 
controlcur, vijf controlcurs in dienst ge- steld met 
Bengkalis, Panai of Bila, Asahan, Batoe Bahra cn 
Laboean Deli als standplaatsen. In 1860 braken 
opnieuw vijandelijkheden uit tusschen den Sultan cn 
den Onderkoning. Toengkoe Poetra word afgezet cn 
nam de vlucht. Het Onderko- ningschap werd 
afgeschaft, cn tot Rijksbesbuur- dcr aangesteld 
Tongkoe Sjarif Kasoema, cen jongere brooder van 
den Sultan. Deze begon aan vlagcn van 
verstandsverbijstering tc lijdcn, cn in 1864 trachtte 
hij een opstand tegen het Gouver- nement te 
verwekken, waarom hij in overeen- fitemming met 
het Rijksbcstuur van het gezag vervallcn word 
verklaard, cn vervangen door den. ]<ij ks best u u rd 
cr Sjarif Kasoema, gewoonlijk Sultan Kasim 
genoemd. Dczc bevestigdo het tractaat van 1858, en 
toonde steeds het Gouver- iicnic-iit goedgezind te 
zijn. Zijn contractueele vcrplichtingen kwam hij vrij 
getrouw na； ook trachtte hij de ordc in zijn rijk te 
herstellcn cn do wdvaart te doen herlevcn, doch hij 
kon hierin nicL slagen, ojndat hij in het algcmecn 
zwak van karakltn- was, in het bijzonder zwak 
tegenover de leden zijner fa mi lie, die hij n ict in bed 
wan g kon houden, zoodat zij met knevden en kuipen 
bleven voortgaan. De meeste mocielijkhcden had hij 
;)vt zijn oudcren brooder, den gewezen Onder- 
konijig Toengkoe Poetra, die op zijn verzock in J 862 
was b(；gcnadigd, cn in 1868 tot Mangkoo Bor nii 
of Kijksbcstuurdcr bonoomd. 

Zooals zich bcgrijpcjx hiat, lokten het Siak- 
traelaab en de daarop go volgdo plaatsing van 
ainblcjianui op de voornaamste kustplaatsen 
klachtCJI uit van Engdsche handelaren aan do ovr 
rzijde van straat Alalaka. 1)。EngeJsche Kc- gccring 
trok zich die klachtcji aan, cn brae lit bij <!<■ 
NcderJandscho vertoogen in, wclkc in 1871 cen nieu 
wo overconkomst tusschen de be ide Jlcgec- ringen 
tot gcvolg had den, waurbij Engcland zich verbojid 
zich van beinociingcn met de zaken van Sum al m tc 
zullcn onthouden, cn aan Nederland ten opzichtc van 
Sumatra de vrije hand werd gc- iaton op voorwaardc, 
dat aan den Eiigelschcn handel geheel doze If de 
rechtcn werden verlcend aaj) den Ncderlandschcn. 

」)” gcvolgen van het ordenend optrcclcn van 
hct> Gouvcrnem(int bleven nict uit. Door botcr 
beheer van do in- en uitgaandc rcchten cn pa.ch- ten,. 
wcJke van de inJandscho bestuurders waren overgen 
omen, en het hand haven eenor goede po 

ill 

litic op do voornaamstc havcnplaatsen, namen 
handcl en schecpvaart belangrijk toe, en werden de 
voor het overncmen dier pachten en rcchten o vcrccn 
geko men schaddoossteJlingen spoedig door do 
ontvangsten overtroffen. In het bizonder was dit het 
geval in het lanclschap Deli, waar door don hecr J. 
Nienhuys in 1863 voor het eerst tabak was geplant. 
Hy kreeg ecn oogst van 50 pakken, welko te 
Rotterdam,/ 4000 opbrachten. De Deli- tabak troE: 
spoeclig de algcmeene aandacht om haar 
uitmuntende geschikthcid voor de sigaren- industric, 
zoodat wcldra mecr tabak werd ver- bouwd, welke in 
Amsterdain en Rotterdam gre- tige koopers vond. In 
1873 bedroeg de oogst reeds 9238 pakken, welke 
voor twee en een half mil- lioen gulden in Nederland 
werden verkocht. De opbloeiende tabakscultuur 
veroorzaakte cen nieuwe immigratie, ditmaal op 
groote schaal, en uitsluitend met industriecle en 
handelsdoelein- den. Die immigrantenstrooni, we】
ke tot op den huidigen dag voorduurt, voerdc naar 
Deli, Lang- kat, Ser dang en de overige 
landschappen, waar de tabakscultuur werd gedreven, 
vertegenwoor- digers van bijna alle Europeesche 
natien als planters en handelaren, gansche zwermen 
Maleicrs, Javanen, Mandailingers, Bojan's 
(bewoners van het eiland Ba.wean) en Bandjareczen 
uit onze bezittingen en ccn menigte Oostcrsche 
vreemde- lingen, voomamclijk, Chineezen, 
Klingaleezen, Sikh,s en Japanners als werkiieden, 
kleinhande- larcn cn ambachtslieden. 

Hierdoor werdon de aanrakingen van het 
Europeesche met het inlandsche bestuur ver- 
meerderd, even zoo het aantal onderdancn van 
Gouvcrnemcnt, tbrwijl het ontstaan van nieuwe 
behoeften, dio we gens de groote toeneming van 
handel, schecpvaart en Industrie voorziening ver- 
eischten, de taak van het bestuur aanmerkelyk 
verzwaarde. 

Dit deed de Indische Rcgeering in 1873 be- 
sluitcn het ryk Siak cn Ondcrhoorigheden van de 
residentie Riouw afteschcidcn (Ind. Stb. no. 81), en 
tot cen zelfstandige residentie te verhef- fen met 
Bengkalis als hoofdplants. De betrekking van ass.-
res. van Siak werd opgeheven, de afdee- ling Batoe 
Bahra bij de afdeeling Asahan gevoegd terwijl in 
dienst gcstcld werden een ass-.resident van Deli, aan 
wien een controlcur werd toegevoegd, en Laboean 
Deli als standplaats aangewezen, en vier controlcurs, 
namelijk van Siak, Bengkalis, Laboean Batoe cn 
Asahan met Batoe Bahra. 

De ass.-residentie Deli nam echtcr zoo snel in 
ontwikkeling toe, dat zij in 1876 —Ind. Stb. no. 103 
— in twee onderafdeclingen werd geplitst, de eene 
ondcr don ass.-resident bygestaan door een 
adspirantcontrolour, bestaande uit，de landschap- 
pcji Deli on Sordang, de and ere ondcr cen con-
trolcur, bestaando uit do landschappen Tamiang en 
Langkat. In 1878 were! Tamiang een afzondor- lijkc 
ondcnifdccling ondcr cen controlcur (Ind.Stb. no. 2), 
cn bij Ind. Stb. 1S79JIO. 205 werd de hoofd- plaats 
dor ass.-residentie verplaatst van Laboean Deli naar 
Aledan. In 1881 was de tabaksoogst tot 82.356 
pakken gestegen, welko in Nederland voor / 
14.750.000 werden verkocht. Vordcro uitbroiling 
van het bestuurspersoneel was het gcvolg van de 
steeds in omvang toencincnde tabakscultuur. Dit 
gcschicddc bij Ind. Stb. no. 31 van dat jaar, waarby 
de ass.-rcsidentic Deli werd ver- dccld in zes 
ondorafdceliiigen: Medan, Laboean 

10 
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Deli, Serdang. Laugkat, Tnndjvng Djnti — later 
Tiin bang Langkat (Ind. St b. no. 210) vn Tainiang. 

Wegeus de overneiniug van de rvchtcn vu pacht-
en in Pelalawan ()883) eu Tanah Portih (1885) werden 
daar coniroleurs geplaatst, die tevens ale out rangers 
der in- CH uit vorrn'chtcn fws^rden. Door dt vermvlde 
geleideJijke uit- bmding van de bestuur-middek』，
die gcpaard gang met Termwrdering van het politit-
jwrso- 妇，hvBin geds meer orde en regeJmaat in den 
ga-sjr T83 raken. Twee gewichtige onderwerpen 
erhler <3ringer<3 voGrzk-niiig eischen : het 
gd.eM&arxhap, da* wt d vs ver z^er on voldoendc rf-
re-zeld es de vtrhouding van den Sultan TS- Si&k to* 
de Lejfxuurdtrs <l<-r Ondcrhoorighe- •表gesehiedd*
； by G. B. dd. 2G Dec. 

13. vasrbij ovcr；Dkomstig de door de Md;
点女坛 bestunrders afgegeven verklaring in tie 穿
hfewls rfrfeidentie ordcrdancn van het Gou- 
veniezaftnt werden (en ak zoodanig aan de N.J. 
sretgeving onderworpen), IM；halve cenige cate- 
gorieen van minder belong： 1c. alk： Europcancn en 
daarmede gclykgcstelden, en allo Chincczcn ； 2e. 
alle personen in dienst van het Gouverne- mfciit ； 3e. 
allc anderc nict tot de inhccmscho bevolking van de 
rcsidentie Oostkust van Sumatra behoorendc 
personen, gevestigd op do onder- nemingen van land- 
of mijnbouw, die gedreven worden door onderdancn 
van het Gouvcrnemcnt. Tegelijk were! met de 
inlandscho besturen over eengekomcn, dat do 
besturendo anibtenaren het recht hadden zitting tc 
nemen en ccn ad viseeren- de stem uittebrengen in alle 
vergaderingen van de KSrapatan (Rijks- of 
Landschapsbestuur), en werden de gevallen go re geld, 
v/aarin onder- danen van de inlandsche zelfbesturen 
voor de rechters en recht ban ken van het N.-I. 
Gouvcrnc- ment moesten tcrechtstaan. Dcze regeling 
betref- fende het onderdaanschap en de rechtspraak 
werden in het begin van 1899 herzien, voornamelijk in 
verband met de invoering van de bedrijfsbc- lasting, 
optebrengen door niet-Chineesche onder- danen van 
het Gouvernement. De wij zigin gen bestaan 
voornamelijk hicrin, dat voortaan onder- danen van 
het Gouvernement zouden zijn, behal- ve alle 
Gouvernementsdienaren en een paar cate- gorieen van 
minder belang, aJle Europeanen en met d. g. g., alle 
Chineezen, Japanneezen en Ma- nillaneezen, en alle 
lieden, uitgezonderd allcen de leden der inheemsche 
bevolking, in dienst van onderdanen van het 
Gouvernement. Tevens we rd uitgemaakt, dat 
burgerlijke gcschillen, waarin onderdanen van het 
Gouvernement a Is eischers of gedaagden betrokken 
waren, door de rechters en rechtbanken van het 
Gouvernement moesten worden berecht (aangezien in 
de jaren 1906 en 1907 alle bestaande politieke 
contracton op de Oostkust van Sumatra buiten 
working gestcld en door nieuwe ver van gen zijn, die 
op een gcheel andere leest zijn geschoeid, is thans deze 
ver- houding belangrijk gewijzigd. Zie verder het op 
biz. 149 voorkomende omtrent de politieke ver- 
houding van het Ned. Ind. Gouvernement tot de 
zelfbesturende landschappen in het Gouvt. Oostkust 
van Sumatra. 

Al dadelyk na het sluiten van het Siaktractaat 
weigerden de meeste bestuurders van de daarin 
vermelde Siaksche onderhoorigheden de supre- matic 
van den Sultan van Siak te erkennen, schoon zij zich 
gaarne etelden onder do souverei- 

Iiilvit vnn h<<t N. I. (. bit verzet hod in 1 K(l*» 
HHUIM golcid tot « < n <-xpcditic naar AMthnn, w< 
lk I(IH<IH<UMI|> g<-id<-un<l vverd door Svnimig, 
Bilirn <•»• Pnnni (zi“ ASAJ£AN). \V«'liKWH(ir Kt 
<l«' Sull an vnn Siak in J 873 het ejland BCnglvdiH 
voor njl ij<l in voJh n cigcndom aan het N.-I.(»ou v< 
rn< jn<ait nt t<-g<；j)ccn jaadijk- schc 
BchadcJooKHlcJIing van / 8000, en w<：r<J hier- 
door c<*n ncutraal terrein verkn：g<；n, waar de 
verBchiUendc inJandHche bcHtuurdfja voor de be- 
ban<Ieling van hini zaken cn g<^Hohilb：n k on den 

Bamcnkonicn, zo”dcr dat <Jc <：>：n de m«：
cr<Jerheid van den an Her b<；ho<：f<l<； te
 doch de 
afdocning van znltcn cn voorzicning in <\rin- gende 
behoeften, voortvJo<-i<：n<h： nit <1 e HBCJIC 

ontwikkciing der reHidcntio blcef lijdcn onder 
Bchcevc verhouding van den SuHai)van Siak tot do 
bcstuurderH der en her- 
haaldelijk kwa)n h(st bcHtuur in conflict <：n, omdat 
het contractuccJ vcrplicliL WILH <l<； KIIprematie 
van den Sultan van Sink over <l<- ()n<l<!rhoorighc- 
den, zij het ook in Kcliijn, thnndhnwn. ()<：ld- nood 
deed den Sultun tot het inziclit kojn(；n, dat het loch 
niut mecr gelukkfn kon <h Oixlcrhoo- righeden tot 
g(*ho()rzaninlu'i(l nun ziju bev< Ion on do erkenning 
van zijn suprejnat ic I。<1 wing<-n, on ten slotto we 
rd het. hem <»nversehillig, of hij de inkonistcn —d<
、eigenlijke bew<M'gre(ieu waar- om hij op zijn be 
wee rd recht was bl ij ven staan 一 wclko hij van de 
Onderhoorigheden nieende te kujincn trekken, van 
het Gouverncnient dan wel van do bestuurders dier 
Onderhoorigheden ge- noot. Dezo overweging 
zoomedo de aanwijzing van zijn oudsten zoo】】，
Tocngkoo Moeda, a Is zijn opvolger en de verklaring, 
dal hij in rang hoogcr bleef staan dan alle bestuurders 
van Onderhoorigheden, deden hem besluiten in 1884 
(contract dd. 23 Juni) tegen een jaarlijkscho 
schadcloos- stelling van / 40.000 cn kwijtschelding 
eerier schuld van ruim / 50.000 afstand tc doen van 
alle suprematie over de Onderhoorigheden. Hierdoor 
kwam het Gouvernement tegenovcr alle land-
schappen ter Oostkust van Sumatra op een zuiver 
stand punt te staan en konden ordc cn rust be ter 
worden verzekerd overeenkomstig de behoefb.it van 
den steeds in bloci toenemenden land bouw, handcl 
en i)ijverhcid. 

Door de afscheiding der Siaksche onderhoorig- 
heden vcrviel de reden oin het hoofd van het gc- west 
in het neutrale Gouvernementsgcbied J56ng- ka]is te 
laten woncn, en kon de zctcl van het g<；- westelijke 
bestuur worden overgfibracht naar het daartoe 
aangewezen centrum van bevolking, van landbouw, 
handcl en nijverhcid, Medan (Deli). Daar intusschon 
door het Gouverncinent ook do pachtcn en rechten 
waren overgenornen in. do Delischo 
onderhoorigheden BCdagci (1884) en Pad an g 
(1885), zoomede in Asahan en Kocaloo (」8&5), en 
i» Batoo Bahra (1884), cn deze lajid- schappen voor 
do particuliere industrie waren opengesteld, zoodat 
ook daar tai van tabakson- derneniingen in cxploitatio 
waren gekomcn, was verdere uitbreiding der 
bestuursmiddelcn nood- zakelijk ge worden. Om bo 
ven gen oc md a rcdencn we rd bij Ind. Stb. 1887 no. 
21 M6dan de hoofd- plaats van het gewest, cn word 
dit verdeeld in do afdeclingen : 

a. Deli, rechtstreeks staando onder den resident, 
Laboean Deli, Bovcn-Langkat, Beneden- Langkat, 
Taniiang, SSrdang en Pad an g en Be- dagei, elk 
bestuurd door cen controleur; b. Batoe 
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j^ahra ； c Asahan; d Labocan Batoc, elk bcstuurd 
door cen controlcur; e Bengkalis ondcr ecn assis- 
tcnt-residcnt en bcstaando uit do onderafdeclin- gen 
: Bengkalis, Siak on Tanah Pootih, elk bc- stuurd 
door cen controleur. Bovendion wcrd den resident 
ecn assistont-resident tor beschikking toegevoegd. In 
het begin van 1895 wcrd het laatstgenoemde ambt 
vacant gelaten, dock in 1897 (Ind. Stb. no. 207) 
kwam, bij wijze van tij- delijken maatregel, wclko 
bij Ind. Stb. 1900 no. 64 wcrd bestendigd, ecn 
nieuwe gedecltclijkc reor- ganisatie van het bestuur 
tot stand, waarbij de onderafdccling Medan en 
Labocan Deli tot een afdeeling werden 
samengevoegd ondcr cen ass.- resident van Deli met 
Medan als standplaats, die tevens belast wcrd met 
de- politic aldaar, en de onderafdeelingen Boven-
Langkat, Bencden- Langkat, Tamiang, Serdang en 
Pad an g en Be- dagei afdeelingen werden. 

In 1888 we rd verder cen controleur voor de 
Batakschc zaken in dicnst gcsteld, wiens taak was: 
het aanknoopen cn onderhouden van 
vricndschappelijke betrekkingen met de hoofden dcr 
onafhankclijke Bataks, de bcscherming van de 
Docsocn-Bataks — dat zijn de in Langkat, Deli, 
Serdang cn Padang cn Bedagei wonendc — tegen 
willckeur en vexatien van hun hoofden, in het 
bijzonder van de Maleisclie, en de oplos- sing van de 
geschillen dier Bataks onderling, met Maleiers, met 
hun hoofden en met de Europee- schc planters, 
welko bij niet dadelijko be handeling zoo dikwijls 
aanleiding hadden gegeven tot wraakoefeningen, 
zich meestal uitende in brand- stichting in aan de 
planters toebehoorende ge- bouwen, ook al waren 
dezen in dio geschillen op geencrlci wijze betrokken. 
De werkzaamheden van dicn ambtenaar kregen 
spoedig zulk een om- vang, en gaven zulke goede 
resultaten, dat in ]891 cen tweede Batak-controlcur 
we rd aangc- Bteld, aan wien in 1895 Socnggal 
(Deli) als stand- plaats wcrd aangewezen, en 
opgedragen de be- hufideling dcr zaken van de 
Bataks dec Dolidoe- soen. 

De sedert 1893 te Da ma Djamboe (Serdang) 
gcplaatsto Batak-contro]eur behartigdo do bc- J an 
gen van de SCrdahgsclic, BSdagcischo on Pa- 
<iar)gscho Doesocn-Bataks, cn ondcrhicld do be- 
trckkingon met do onafhankclijke Kuro-, Dolok- cn 
Tiinoer-Bataks van Raja cn Pocrba, terwijl <!<• 
controlours van Tamiang, Bo ven- Lungkat, Batoe 
Bahra, Asahan en Laboean Butoe werden belast met 
de Batakschc zaken in hun afdcelin- gen. 

In 1888 was Sultan Kasim van Siak — Sjarif 
Kasim Alxlocl Djalil Saifocddin — we gen 8 oudcr- 
dom cn wczenlooshcid niet nicer in slaat zijn rijk zclf 
te besturen, cn wcrd in overecnstomming mot den 
Kijksraad met de waarneming van het Sultanaat bo 
last diens als zijn opvolgcr aange- wezon oudsto 
zoon, Toongkoo Mood a. Het d uurdo niet Iang, of 
dezo kwani door cigcndunkolijko, handclingen in 
botsing met den liijksraad. Ook nani hij een on go 
pas to houding aan tegenover het Europeesoho 
bestuur. Aan vankclijk mccndc (lit zijn 
onhundelbaarheid te jnoeten wijtcn, aan plagc- rijen, 
kuiperijen cn tegenwei'king van zijnoom,den 
Mangkoo Boe mi, Toengkoe Poetrn, die mjende 
oudcre cn bolero rcchtcn op het Sultanaat to kun- ncn 
docn gcldcn dan Toengkoe Mocda, schoon hij in 
1885 dicns aanwjjzing als opvolgcr van zijn vador 
had googckeurcl. JDaar ook tai van klach- 

ton over knevclarijon cn gozagsaanmatiging van den 
Mangkoo Bocmi waron ingekomen, werd Toengkoe 
Poetra in het begin van 1889, in over- censtcmming 
met den waamemenden Sultan en don Rijksraad, uit 
zijn ambt ontzet. Er werd geen nieuwo 
Rijksbestuurdcr mcer benocmd, en aan Toengkoe 
Poetra wcrd BSngkalis ala verblijfplaats aangewezen, 
waar hij in 1891 over- leed. 

Toengkoe Poetra's verwijdering had even we 1 
niet het gewenschte rcsultaat. De waarncmcnde 
Sultan blccf voortgaan de zaken buiten denRijks- 
raad om te bohandclen, sloeg de raadgevingen en 
vermaningen van het Europeesoho bestuur in den 
wind, en lict zich geheel leiden door zijn jongeren, 
even onhandelbaren broeder Toengkoe Bagoes, die 
om zijn knevelarijen en gezagsaan- matiging bij 
hoofden en be volking gehaat was. De herhaalde 
klachten over handclingen in strijd .met 's lands adat 
deden voor het ontstaan van ,niouwe onlusten 
vreezen, zoodat, in overeenstem- ming met den 
Rijksraad, Toengkoe Moeda uit zijn waardigheid van 
waarnexnend Sultan ontzet, zijn jongsto broeder — 
van eon andero Arabische moeder — Toengkoo Ngah 
tot Hoofd van den Rijksraad (Kapala Kerapatan) 
aangesteld cn de Rijksraad met het gezag belast werd. 
Kort daarop —einde 1889——kwam Sultan Kasim te 
overlijden, en Toengkoe Moeda en Toengkoe Bagoes 
ont- wierpen het plan om bij gclegenheid der begrafe- 
nis van hun vader zich met geweld van het gezag 
meester to maken. Hun opzet werd evenwel aan het 
licht gebracht, cn de beide breeders werden 
aangchoudcn en uit Siak verwijdcrd. Bengkalis werd 
hun als vorblijfplaats aangewezen, van- waar 
Toengkoo Moeda zich naardon Onderkoning van 
Riouw begaf, met wiens dochter hij was ge- huwd. 
Aanvankclijk blcef de Rijksraad met Toengkoo Ngah 
als Kapala Kerapatan met het gezag over Siak belast, 
dock in 1890 werd deze, ovorccnkomst-ig den 
wensch van den Rijksraad, als Sultan erkend on 
bevestigd met den titel van Jang di Pfirtocan Besar 
Sjarif Hasjim Abdoel Djalil Saifoeddin, en met hem 
een nieuw contract gcsloten, terwijl tevens bepaald 
werd, dat voortaan geen Mangkoo Bocmi of 
Rijksbostuur- dor nicer zou wordon aangesteld. Aan 
zijn beide oudero brooders Toengkoo Moeda en 
Toengkoe Bagoes blccf het verblijf in Siak verboden, 
waar trouwens niemand hun terugkeer wenschtc. 

In het begin van zijn bestuur had Sultan Has- jim 
mooiclykheden met zijn ouderen, dock we- gons 
zwakte van geestvermogens van do opvol- ging 
uitgcslotcn brooder — van dezelfde moeder —
Toongkoo Sooloeng Moeda. Diens dood in het begin 
van 1900 maakte hicraan con cinde, zoodafr daarna 
oon ordclijko gang van zaken verze- kerd werd, en do 
Sultan zich ongestoord wijden kon aan do opbouring 
van handel en nijverheid in zijn land, waartoo hij zich 
veel nioeite gaf. Ter gedegonheid dcr 
troonsbestijging van H. M. Ko- ningin Wilhelmina 
bevond Sultan Hasjim zich in Nederland om huldo to 
bowijzon. Sultan Sjarif Hasjim is in April 1908 
overleden, op welk tijd- stip zijn zoon Toengkoo 
Sjarif Kasim do aange- wezen opvolger, nog niot 
meerderjarig was; na een 7 jarig rcgontschap onder 
toczicht van den ass.-resident van Bongkalis is in 
1915 dio zoon tot Sultan vcrhovoix一一-7--- 

Bestuur en i n d o e 1 i n g. Bit- Gouver- nement, 
vroegcr con onderdeel van de residontio 
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Riouw on onderhoorigheden, is sedert 1873 tot een 
afzonderlijk gewest verheven en grenst (Ind. Stb. 
1908 no. 604) ten N. cn W. aan het gouvemeinent 
Atjeh en Ondcrhoorigheden, ten O. aan de Straat van 
Malaka, ten Z. aan de resi- dentie Riouw en 
Onderhoorighcden (Indragiri) en ten W. bovendien 
aan de rcsidenties Tapa- noeli en Sumatra,s Westkust. 

Het is het gi-ootste gewest van Sumatra cn 
beslaat 土 92.000 K.M2. of ongevecr 2/3 van de 
oppcrvlakte van Java en 21/, maal die van Nederland.
 ~ 

Na inlijving in 1904/05 dcr Timoer-, Dolok- en 
Karo-Batakstrcken, die aan dit gewest werden 
toegevoegd, waardoor het noodig we rd nieuwe 
bestuursressorten te vormen en nadat in 1908 de 
ondcrafdeeling Tamiang dezer toenmalige i-esidentio 
aan het gewest. Atjeh en onderhoorig- heden was 
toegevoegd, we rd met opheffing der Batak-
controleurs en met behoud van den assistent-resident 
ter beschikking van den Resident, die echter tevens 
bclast werd met het behecr der landschapskassen, bij 
onderscheideno staatsbladen het gewest Oostkust vau 
Sumatra administratief aid us ingedccld: 

[八 L- I. afdeeling Deli en Serdang ondcrcen assis- £7 ； 
tent-resident met stanSplaals- 3Iedan, aan wien , een 
controleur is toegevoegd, beslaaridTj uit；^) 

a. de onderaldecling Bcncden Deli ondcr een 
controleur met standplaats 5IecTan, aan \vien een te 
Labocan Deli geplaatsfre civiel gezaghebber is 
toegevoegd； 

b. de ondcrafdeeling Bo ven DeJi onder een 
- controleur met standplaats Anihemia; 

c. de ondcrafdeeling Serdang ondcr een con- 
trolcur met standplaats ~Ldel5oelC_Pakaiii^ aan wien 
een to Bangoen Pocrba geplaatsto civiel gezaghebber 
is toegevoegd ； 

d. de ondcrafdeeling Pa dang en Bcdagei onder 
eencontroleur nietstaiidplaaTsTTebihg Tinggi； 

II. afdeeling Langkat onder ecn assistcnt-rcsi- 
dent met- standplaats Tajidjoeng Poera, verdccld in : 

a. de ondcrafdeeling Bon eden __ Lan gkat - 
rcchtstrecks onder bestuur van don afdcelings- chef, 
da&rin bijgestaan door ecn civiel gezaghebber met 
stand pjaats I^ngkalan Brandan; 

b. de ondcrafdeeling Bo ven LangkaF 6e- stuurd 
door een controleur met"" tantlplaats Bindjei, aan wien 
een adspirant-controleur is toegevoegd； 

III. afdeeling Simeloengoen en de Karolan- den 
onder een assistent-resident met stahd- plaats 
PGmatang Siantar, verdccld in: 

a. de onaefaTffeeling Sim^ioengoen recht- 
btreeks onder bestuur van Hen afdeclijigschef, daarin 
bijgest aan door een controleur met stand- ])Iaats 
Pematang Siantar; 

b. de ondcrafdeeling de Karolanden, bestuurd 
door een controleur met ' stanclplaats Kabai) Djahe. 

IV7 afdeeling Asahan__Q.ndcr een assistent- 
resident met standplaats Tandjoeng Balci, ver- deeld 
in: -r— -- - --■ - 

(i) Sedert de indienststcJling van een burge- 
meester van Medan is de assistont-rosident van het 
voorzitterschap van den gomeente- raad ontheven, 
hetgeen wellicht wedcrom wijziging in de formatie 
der bestuurBanibte- naren zal tengevolge hebben. 

a. de onderafdeeling Asahan rcchtstrceks onder 
bestuur van" (ion afdcclingschef, daarin bijgestaan 
door een adspirant controleur met standplaats 
Tandjoeng Balci; 

b. de ondcrafdeeling Batoc Bahra,. bestuurd door 
een "ebntfoIeuF met standplaats Laboean Jtoekoe en 

c. do onderafdeeling Labocan Batoc, bestuurd 
door ecn controJour met standplaats Labocan Bilik. 

V. afdeeling BSngkalis ondcr een assistent- 
resident met gclyknamige standplaats, verdeeld in: 

a. de onderafdeeling Bengkalis rechtstrecks 
onder bestuur van den afdeelingschcf, daarin 
bijgestaan door ecn- civiel gezaghebber met 
standplaats Sclat Pandjang cn een adspirant cont 
roleur of civic! gezaghebber op do ho ofd - plaats; 

b. de onderafdeeling Siak, bestuurd door een 
controleur met gelijknamige standplaata； 

c. de ondcrafdeeling Bagan Si A pi Api, bestuurd 
door een controleur of civiel gezaghebber met 
gelijknamige standplaats: 

d. de onderafdeeling Rokan, bestuurd door een 
controleur met standplaats Pasir Penga- rajan, 

e. de onderafdeeling Kampar Kiri, bestuurd door 
een controleur raet stanclplaats Goenoeng Sahilan. 

In Augustus 1915 is dit gewest verheven tot een 
gouvcrncment. 

Bij Incl. Stb. J909 no. 181 is ingestcld cen 
plaatselijke raad van het cult uurgebied dcr Oostkust 
van Sumatra, samengcsleld 11 it 25 benoeHide leden 
(20 Europeanen of met hen gclijkgestcl- den, 4 
inlanders en 1 Vreemde OosteJing) voorgc- zeten 
door den resident (thans gouverncur) en omvattende 
de afdeclingcn Langkat,Deli,Serdang, Pad an g cn 
Bedagci en Asahan (zic gewijzig<l<t indceling bo 
ven. sub I). Bij Ind. Stb. ] 909 no. 180 is voor de hoofd 
plaats Medan een gejneenteraad ingestcld ； doze 
raad is bij Ind. Stb. J917 n°. 587 gowijzigd en 
samengestcld uit: 17 gekozen leden waarvan JO 
Europeanen, 5 inlanders en 2 vrecnide oostei lingen 
en word I voorgezetej) door den burgejnccstcr. In den 
loop van J 9J 7 zijn achtereenvolgens gew'-nteradeji 
ingestehl voor de hoofdpluatsen Tcbing Ting^i, 
Bin<lj< i, Pematang Sianlar cn Tandjoeng 15<l( j, 
vooi'ge- zeten door do hoofden van pjaatselijk 
bestuur uldaar. Taak cn bevoegdlieden dezer locale 
radcii zijn in hoofdzaak gdijk, wat do z.g. culluurraad 
betreft, aan die dcr gewcsteJijkc radon op Java, en, 
wat de gomeenteraden bet reft, met in acht- ncining 
van hetgeen aan de zorg der conimissics voor de 
gcmecntefondsen is opgedragen (zic hicronder), aan 
die dor and ere gcmcen teraden in Indie. 

De evengenoemde gemee»tefon(lson dagteekoncn 
van 188G en bestaan te Medan, Bindjei, Tandjoeng 
Poera, l^ngkalan Braud an. Labocan Deli, Locbodc 
Pakain (SSrdang), Tebin g Tinggi (Padang cn 
BGdagci), Pematang Siantar (Simijloengocn en de 
Karolandcn), Tandjoeng Balci (Asahan), Bagan (Si) 
Api Api, Bengkalis en SSlat4 Pandjang (Bengkalis). 
Hot ligt in het voornemon de gemeentefonclsen op 
die plaat- sen, waar gemeenteraden bebLnan, op te 
heffen en de tot nu toe aldaar door die fond sen 
verzorg- de belangen en behoeften over te dragon op 
de 
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gcmecntcraden. De in ko ms ton dier fond sen bc- 
staan uit: 

lc. de door de inlandscho zclfbcsturen ter be- 
schikking tier commissic's tot behcer dier fondsen 
gestdde gedecltcn der „hnsil tanah" over de binnen 
de grenzen dcr gemeenten gelegcn gron- den. 

2o. de door die besturen rnede ter beschikking 
gestclde bydragen uit de landschapskassen ten 
behoeve van het onderhoud van wegen cn brug- gen 
op de hoofdplaatscn voor watervoorziening cnz.; 

3c. de vrijwillige contributien voor de straat- 
vcrlichting op de plaatsen, waar die wordt opge- 
bracht； 

4c. huur- en pachtopbrengsten der aan die fondsen 
toebehoorende marktloodscn en and ere gebouwen; 

5e. allc a nd ere baten, die uit vrijwillige giften of 
contributien aan die fondsen ten goede komcn. 

De commission bestaan uit het hoofd van 
plaatsclijk bestuur a Is voorzittcr en hoogstens ticn 
leden, voor de hclft bestaandc uit Euro- peesche of 
daarmedc gelijkgestelde ingezetenen. Leden zijn 
ambtshalvc de cerstaanwczend inge- nicur of eenig 
ander ambtenaar der Burgerlijko open bare werken, 
de Chineeschc officicren, de vertegenwoordiger van 
het inlandsch bestuur cn het erkende Hoofd dcr 
Britseh-lndicrs, terwijl de overige leden door den 
Gouverneur worden benoemd op voordracht dcr 
commissicn. Hare bevoegdheid cn werkkring 
strekken zich in hoofd- zaak uit tot: lc. het ncmen 
van maatrcgelen, die in het bclang van de open bare 
gezondheid, hot open ba ar verkccr, de 
straatverlichting, de net- heid cn de verfraaiing der 
plaats harer vestiging door ha ar worden wenschclijk 
geacht, cn voor zoover zij die maatregelcn uit de tot 
hare bescliik- king zijndc of komendc geld jniddolen 
zal kunnen bekostigen, en nict krachtens het 
decentrali- Katiebcsluit de voorzicningen ter zako 
tot de bemocienis dcr locale raden behooren; 2e. het 
docn van voorstellcn aan don Gouverneur ton 
aanzieii van de sub 1 bed odd e aangelcgenheden, 
voor zoo ver liaar eigen middclen to kort schieten; 
3e. het geven van voorlichting en ad vies over 
diczelfdc onderwerpen, wanneer haar cl at door den 
(louverncur gevraagd zal worden. 

Ifet be drag, waarover jaarlijks door do coni- 
misBien kan worden beschikt, hangt natuurlijk af 
van de uitgebreidheid der plaatsen, waarin zij 
werkzaani zijn. Voor de hoofdplaats Medan was die 
som eert yds ruim / 32.000 s,jaars, waar- voor 
bruggen gebouwd, wegen met een gemet- Kcld 
gotcnstelsel nangclcgd, goede drinkwator- cn brand 
j)ntten gemaukt en brand spuiten a an go- schaft zijn; 
tegenwoordig bohooren de publieko werken op 
meerdero hoofdplaatscn tot do zorg van den 
gcincentcraad cn wordt ten behoevo daarvaii uit Jict 
gcnicentefonds ccn zckcrc som in de kas der 
geniecntc gestort. In de waterbo- hoeflo van de 
hoofdplaats M6dan en omstrekon wordtvoorzicn uit 
ceil natuurlijk waterreservoir in hot gebergte door 
ccn particuliere inaatschap- pij Ajer Bcrcsih, die 
tegen verminderd tarief aan do gcmecMc bad-, 
sproci- en brandkraanwater verstrekty \Voort» is die 
hoofdplaats op kosten van diit' fonds vecl verfraaid, 
en wordt zij aedert het begin van 1899 met 
clcctrischc boog- cn gloeilanipen verlicht, gcleverd 
door ecn 

niaatschappij, die ook in allc ardcre bchoefte aan 
clcctrischc beweegkracht voor den open, baren cn 
particuliercn dienst. ter hoofd plaats voorziet. 

Politick wordt dit gouvernement gevonnd door: 

a： do zcJfbcsturende landschappcn： 
1. Langkat (1907); 
2. Deli (1907); . 
3. Sirdang (1907); 
4. Asahan (1907); 
5. Koealoe en Ledoeng (1907) 
6. Siak Sri Indrapoera (1906); 
7. Pilalawan (1906); 
8. Tandjong kasati, Lima laras, Tanah Datar, 

Boga, Pasisir, Tandjong, Si Pare Par&. 
Lima, Poeloeh en Pagoerawan (gezamenlijk 
vormende de ondcrafdccling Batoe Bahra); 

9. Panei; 
10. Bila; 
1J. Kota Piitang; 
12. Tanah Djawa, Siantar, Panei, Raja, Dolok, 

Poerba en Si Lima Kota (gezamenlijk vor- 
mende de ondcrafdeding. Simeloengoen); 

13. Lingga, Baroe Djah&, Soeka, Sarinembah en 
Kota Boeloeh (gezamenlijk vormendc de 
ondcrafdccling de Karolanden); 

14. Am-pal Kola Rokan, Koento Dar es salam, 
Rambah, Kepanoehan en Tamboesei (gezamen-
lijk vormendc de onderafdecling Rokan); 

15. Gocnoeng Sahilan, Sibajang, Singi ngi cn Log 
as (gezamenlijk vormendo de onderafdecling 
Kampar Kiri)), 

we Ike r verhouding tot het Gouvernement van 
N.-I. wordt bchecrscht: voor die, genocmd onder 
1 t’/m 7, door do in de achter hunne namen 
vermelde jaren gcsloten politieke contracten en 
voor de overige door do z.g. korte verklaringen, 
die hunne bestuurders in den loop der jaren / 
achtcreenvolgcns hebben afgelegd； ' 

&. het tot het rechtstreeks bestuurd gebied / 
van N.-I. behoorcncl ciland Benykalis (door heb .「.，、 、 
zelfbestuur van Siak Sri Indrapoera bij supp. /. 
ovcrccnkomst van 26 Juli 1873 tegen een jaarl.: ' ”) 
schadcloosstelling van /8000.—in vollen eigendom 
aan het Gouv.- van N.-I. afgestaan). Omtrent do ■ 、 
politieke verhouding van het N.-I. Gouverne- _ C-- z 
inent tot de zelfbesturende landschappen van 
dit Gouvernement wordt naar het artikel CON-- .... 
TR ACTEN cn de artikels over die vcrschillende,. 
landschappen verwezen. 

Landschapskassen. Word voorheen aan de open 
bare werken, voor het onderwys, de 
volksgezondhcid, in een woord aan do ini. be- 
sluurshuishotiding slochts zooveel bestced a Is do 
zelfbesturon— in vole landschappen eigenlijk de 
zelfbestuurders allccn — so ms niet dau na her- 
haaldon aandrang van de zijdo van het Euro- 
peesebo bestuur, voor die doeleinden wilder bo- 
schikbaar stcllon uit de gehecl tc hunner boschik- 
king st aande open bare (in werkclijkhcid echtcr 
privd) kassen, die aangovuld werden uit de zeer 
onrcgclmatig vlocicnde middclen van pachtschat, 
belustingen, enz; cnz., sedort de wijziging dcr 
politieke contracten in 1906 on 1907 kwamen do 
geldmiddclen van elk landschap onder controlo 
van het Europecsch bestuur en werden voor elk 
dcr zelfbestuurders en der landsgrooten, hoofden 
cn ajnbtcnarcn de inkojnsten vastgesteld, dis 
zij voortaan wit de terzelfdertyd ingesteldc land- 
schapskassen zoudcn trekken, terwijl het over- 
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scliietende geld bcschikbaar moest blij ven voor 
algexneene belangen van het landschap; het bo- 
heer dier kasscn word bij cen rcglemcnt geregeld en 
elk jaar moeten door do zclf best-urcn bcgroo- 
tingen van inkomsten en uitgavon worden opge- 
maakt en na overleg met de plaAtsclijke Euro- 
peesche ambtenarcn vast.gesteld, die daarna door 
het gewestelijk bestuurshoofd goedgekeurd en 
ondcr toczicht van het Europcesch bestuur uit- 
gevoerd worden. Ook wordt na afloop van elk jaar 
door het centraal bureau dcr landschapskassen op 
de hoofdplaats voor elk landschap afzonderlijk een 
rekening in deMaleischc taal opgcmaakt cn aan de 
zelfbesturen t-oegezondcn, ora die na te gaau en 
daarna in hun archief to bewaren. Met den dienst 
der open bare werken voor a lie landschap- pen, met 
nitzondering van die in de afdceling Bengkalis, is 
belast de Directeur der locale werken van den 
cultuurraad, die mot zijn opzichters 

voor de uitvoering van do toegestane wcrkon en het 
gewoon ondorhoud zorgdraagt; voor dio dienstcn 
wordon die kasscn mot een ovenredig deel der 
algemeene kosten van dien technischon dienst 
belast. 

In 1914 liepen do begrootingon van inkomsten cn 
uitgavon der 13 landschapskassen in dit go- west 
over eon gezamenlyk bedrag van ruim / 4.303.000. 

Ten aanzien van de financien in dit gewest ver- 
dient het volgende vermclding. 

Op 1 April 1912 word de opiumpacht vervangen 
door do opiumregie; het debiet bed roe g in 1915 
791.722 thails met cen bruto opbrengst van / 
6.665.883 op cen totaal in alle buitenbezittin- gen 
van onderscheidenlijk 1.471.247 thail en / 
15.038.221. 

De niet-vcrpachte middelen bedroegen in 1915: 

a. ink.belasting  ...............................  f 1.474.000.-, op totaal alle buitenbo zittin gen /2.384.000-. 
b. belast-ing bedrijven en and. ink. -1.274.000.-,,,  ,, ,, -2.431.000.-. 
c. ,, slachten runderen enz. -28.000.-, „ ,, ,,  -274.000.-. 
d. „ varkens .... -109.676.-,,,  ,, ,, -282.400.-. 
e. invoerrechten  ..............................  -2.958.483.-,,, ,, u ,, -7.532.493.-. 
/• uitvoerrechten  .............................  -277.995.-,,,    - 1.597.648.-. 
S accijns petroleum  .......................  -395.418.-,,,    -1.604.643.-. 
h. ,, lucifers ................................  -258.732.-,,, ，

， 
，， ，， -984.572.-. 

De verpachte middelen bed roegen over 1916: 
a. pacht van dobbclspelen ..................................  / 625.000.-. 
b. ,, ,, zout in het kustgebied der afd. Bengkalis - 438.000.-. 
c. „ uitvoer was, sagoe en getah .................................  - 40.560.-. 
d. pandhuizen..............  ...............................................  - 55.032.-. 

Gouvemements-briketzout wordt in dit gewest 
nict verkocht; in de bchoofte aan zout wordt 
voldoende door particuliercn aanvoer voorzien. 

De gemeenscJiapsmiddelen over land worden 
onafgebroken, doch in verhouding tot de ont- 
wikkeling van het gewest in wel wat te langzaam 
tempo, uitgebreid en verbeterd ； cen voorname 
plaats neemt daarbij in het spoor- en het daar- mede 
aansluitend tramwegnet der Dcli-spoor- wegmij., 
waardoor o. m. de hoofdplaatsen Medan, Bindjei, 
Tandjoeng Poera, Pangkalan Bran dan, Loeboek 
Pakain, Bangoen Poerba, Arnhemia, Tebing Tinggi, 
Pematang Siantar, Tandjoeng Balei (Asa han) en 
Labocan Doli met de haven- plaatsen Bela wan en 
Talock Niboeng (AsaJian) zijn verbonden. Ook zal 
cerlang de verbinding van het Atjeh-stoomtramnet 
met het net van de D. S.-Mij. to Besitang tot stand 
zijn gekomen ； van deze plaats tot de ha von plaats 
Pan gkalan Soesoeh wordt in verband met het 
verschil in epborwijdte een baan gelcgd met drie 
rails, waarvan dan beide diensten gebruik zullen 
maken. 

Voorts bestaat er een voor het groolstc ge- dcelte 
verharde tran^porlweg van Pan gkalan Brandan 
[welke plaats om de Aroebaai heen door een 
gedceltclijk reeds voltooidcn, voor het overig 
gedeelte in aanleg zijnden weg, over ceni- gen tijd 
verbonden zal zijn met Koeala Simpang (A(jeh)] 
over Tandjoeng Poera, Bindjei, Medan, Loe bock 
Pakam, TSbing Tinggi, Laboean Rockoe naar 
Tandjoeng Balei (Asahan), de zoogenaamde asweg. 
Verschillende aan dien weg gelegen plaatsen zijn 
verbonden met meet of minder be- langrijke ha ven 
plaatsen (zoo bv. Medan met BSlawan via Laboean 
DeJi) en elk der plaatsen, M6dan, L. Pakam en TSb/, 
Tinggi met de Kuro- 

hoogvlakte (Jobamcer), tcrwijl laatstbedoeldo naar 
het binnenland leidende weg via PSmatang Siantar 
eerlang de verbind ing per as met Lagoo- boti 
(Tapanoeli) zal mogelijk maken. 

Behalve de reeds genoemde we gen zijn er in het- 
eultuurgebied nog vele andere daarop aan- sluitendc 
binnen wegen, die gedeeltelijk verhard zijnende 
birfiicnlands gclegcn plaatsen met clkan- der 
verbinden. Door hot steeds toenemend vor- keer 
eischcn dezo wegen. grootc gcldclijkc offers van do 
landschapskassen cn de landbouwondcr- nemingen. 
Tcncindo tot eon sneHero afwerking van hot nog 
verre van aan matige eischon bcant- woordend 
wegennet to geraken, zijn do hoofd- wegen van het 
eultuurgebied ingcdceld in twee groepen, waarvan 
de cersto door het eultuurgebied gehecl voor oigon 
rekening zal worden aan- gelcgd, verboterd en 
onderhouden, tcrwijl het， Gouvt. op zich hooft 
genomen voor aanleg of verbetcring van do wegen 
dor tweedo groep cen tclkenjaro in verband met den 
tocstand van 's lands middelen. to bcpalon cn zoo 
mogelijk op (doch ook niot hooger dan) / 500.000 's 
jaars to stellcn bed rag op de Ind. begrooting to 
brengen, waarvan cvonwcl in geen gcval mecr zal 
worden bcschikbaar gesteld dan hetgeen door den 
cul- tuurraad uit eigen fondsen voor den aanleg of 
verbetcring der ten lasto van zijn gebied komendo 
wegen zal worden bestoed ； voor ] 917 was do 
tcgc- moetkoming gesteld op / 150.000. Ook zullcn 
de onderhoudskosten van doze tweedo groep van 
wegen door het Gouvt. worden gedragen. De zorg 
voor het onderhoud dcr wegen, voor zoo ver die nict 
tot de hoofdwogen gerekend kunnon worden, wordt 
binnen het eultuurgebied go- dragen eensdcels door 
den localen raad van dat gebied en anderdeels door 
do landschapskassen, 
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(c.q. met gebruikmaldng van hecrendicnstplich- 
tingen), alsmcdo voor cnkele bijna go he el ten nutto 
van de cultuurondernemingen aangclegdc wegen 
door dezc allcen, torwijl buiton dat gebied do 
]andschapskasscn (p.q. ook met gebruikmaking van 
hecrcndicnstplichtingen) in het gehcclo onderhoud 
dcr bestaandc wegen voorzicn. 

Voor het bcdrijfsverkocr op de landbouwonder- 
nemingen zijn deze allcrwcge met onverharde, 
meerendeels op de verharde wegen aansluitende, 
karrewegen doorsneden, terwijl hier en daar door 
trekossen of mechanische bewecgkraclit 
voortbewogen decauville-spoor wordt aangc- 
troffen. 

In de afdceling Bengkalis zijn de bestaando 
wegen nog van zeer j on gen datum en wat do hoofd 
verbindingen bet reft, met Gouvts. hulp nog eerst in 
aanleg, hetgeen een gevolg is van de vele 
waterwegen en de afgelegen ligging, waar- door in 
die afdceling met haar gering verkeer tot nu toe het 
gemis van goedo transportwegen nict zoo gcvoeld 
werd ； de oudsto transportweg is die tusschen 
Pakan Baroe..cn Taratak Boe- loch, we Ike als 
veTbnrdiifg tusschen de Siak- en Ka mparrivicren, 
vooral in den laatsten tijd van vecl be lang is ge 
worden； deze weg wordt in N. richting voortgezet 
van laatstgenoemde plaats naar Ban gkinang (Bovon 
Kampar) en in W. richting via Goenoeng Sahilan en 
Moeara Lcmboe (Kampar Kiri) naar Talock 
(Kwantan- districtcn, res. Riouw en 0.), van waar 
aanslui- ting verkregen wordt met den in aanleg 
zijndcn transportweg in de Bat an g Haridistricten 
naar Sidjoendjocng (Pad. Bovenl.). In de ondcr- 
afdcclingen Kokan en Kampar Kiri worden allecn 
nog slcchts mccr of minder verbreede voetpaden 
aangetroffen, die hier en daar voor licht karren- t ran 
sport geschikt zijn en aan de geringc be- hoefte van 
het verkeer voorloopig nog voldoen. 

Langs de ban on dcr Deli-spoorwcg Mij. bo- 
vinden zich teleyraaflijnen cn op al hare stations bi 
staat gdegenheid tot telegrafeeren naar de plaatscn, 
die in haar net zijn opgenomen. 

Middrjs de Gts. tclcgraaflijnen is het gewest 
verbojxlen rec hist, reeks met Kocta Radja(Atjdh) en 
via Ta])anocJi en Pad an g met Batavia en jniddcls 
<1(! kabel van de Telegraph compang li- jnitf-d (The 
Eastern Extension cnz.), die te M6- <lan in het Gts. 
P. cn T. gebouw haar eigen kantoren hceft, met 
Penang. 

Over het goheclc cultuurgebied, alsmcdo in do 
afdceling SimCloengoon cn de Karolanden be- sf aat 
con leleloonnet (concessie Deli Spoorwcg 
j\laatschaj)|)ij). 

L a n d b o u w, culture s. Ten opzichto van den 
land bouw is dit gewesb in twee schorp van elkajider 
to oiidcrschcidcn stukken to ver- dccien, nl. het zg. 
eultnurgebied, waar do grond zich voor con 
bclangrijk deol (wat Deli on S3r- <lai)g betreft, zelfn 
het grootste deol), in handen bevindt van 
Europcancn, die daarop krachtens met do 
zelfbesturcn gesloton en door hot* hoofd van Gcw. 
Bent, gocdgckcurdc contractcn voor etui zekcrcn t 
ijdsd uur gcbruiksrcchtcn uitocfcncn en dat — met 
uitzondering van do afdceling Sim. on de 
Karolanden — het gehcclo Noor- dclijke gcdcelto 
van het gouvcrncment tot in het Z. de grens van de 
afdceling Bengkalis oni- vat, en het overig gcdeelte, 
waar echter ook reeds enkelo terreincn— van de 
onderafdeeling Sime- locngoen zolfs con zeer 
bclangrijk deel — in 
■- •. '"' . . - ■-,. 

conccBsio zijn uitgegeven. De tot het ee rat bo- 
doclde deol behoorende cn in handen van de 
groot-cultuur zijnde gronden worden, wa€ Deli 
betreft, bijna uitsluitend en, voor zoo ver Lang- 
k&t aangaat, voor het belangrijkste deel dienst- 
baar gemaakt aan de tabakscultuur, terwijl op 
de overigo met landbouw-contracten uitgegeven 
grondon rubber, koffic, thcc, klappers, cassave, 
olicpalmen en gambir verbouwd worden. De 
uitvoer van tabak, getecld op ruim 90 ondcr- 
nemingen, bedroeg in 1916 ruim 18 millioen 
K.G., cen recordwaardc vertegenwoordigende 
van 63 tot 64 millioen gulden. Kofjie wordt nog 
aangetroffen in Serdang, Batoe Bahra cn Asahan, 
'alhocwel vele aanplantingen reeds hebben moe- 
ten plaats maken voor rubber (koffie-uitvoer in 
1916 33/4 millioen K.G.). Thee gedijt zeer goed 
in SimSloengoen (14 onderncmingen reeds ge- 
opend, uitv. in 1916 ruim 1% mill. K.G.), terwijl 
gambir (uitv. in 1916 bijna 2% mill. K.G.) en 
oliepalmen (ult°. 1916 verbouwd op 3 onder- 
nemingen, nog slechts gedeeltelijk in productie) 
in de afdceling Asahan zijn aangeplant; uitge- 
strekte klapperaanplantingen (het aantal onder- 
nemingen op concessiegronden bedraagt . 22), 
worden aangetroffen in. de kuststreken van Ser- 
dang, Deli, Batoe Bahra en Asahan (copra- 
uitvoer in 1913 ruim 5 mill. K.G. en in 1916 
wo gen 3 tijdsomstandigheden slechts 4% mill. 
K.G.); cassave-cultuur wordt op 6en ondcr- 
neming in Padang (Deli) gedreven. 

Is in Deli en Langkat de tabak het voornaamste 
gewas, dat door de groot-cultuur wordt verbouwd 
(daarin belegd ult°. 191G een kapitaal van 46% 
mill, gulden), op de in concessie uitgegeven 
gronden van de overigo landschappen is de 
rubber (hoofdzakelijk hevea brasiliensis) als het 
hoofdgewas to beschouwcn, van welko in deze 
streken nog betrekkelijk jonge cultuur de op- 
brengst door het telkonjare bij duizendtallen 
tapbaar worden der achtereenvolgens aangeplante 
boo men voortdurend stijgende is (in 1916 uit- 
voer 10/2 mill. K.G. met ecn gcschatte uitvoer- 
waarde van bijna 44 mill, gulden cn op ult°. 
van dat jaar in koffie- en rubberondorn. belegd 
kapitaal ruim 146 mill, gulden, waarvan meerdan 
de helft Nederl.; op hetzelfde tijdstip waron ruim 
105.000 II. A. uitsluitend met hevea be plant). 
Tencindo in. do toekomst het werken met con- 
tractkoelies op de land b o u wond erne min gen 
overbod ig to maken en zoo mogelijk gehecl af te- 
schaffcn, wordon er sedert cenige jaren op enkele 
onderncmingen, proeven genomen met het zich doen 
vestigeix van huisgezinnen op de uitgegeven 
gronden, waartoo complexen grond door do 
conecssionarisson worden beschikbaar gesteld 
(Kolonisatie). 

Buiton do in concessie afgestane gronden is do 
landbouw hoofdzakelijk in handen van den 
inheemschon 
belialve rijst, 
wassen (o. a. 

inlander, dio op droge velden 
mats cn vcrschillendo andere ge- .； > 了七气 < ,. 
in Langkat peper) teelt. De rijst- - \ ''',、 

bouw wordt in hoofdzaak op droge velden ge-.；；.；, 
droven, do ch voorziet nauwolijks in do behoeften^-*.； 
dcr land bouwers zelven, zoodat er jaarlijks be J ' 
langrijko hoovcelhedcn rijst wordon ingevoerd 
(126.764.175 K.G. in 1916 buiton den invoer : ' & 
to BSngkalis). Hier cn daar worden reeds groote I、七*界 ” 
uitgestrckthcdenwbovlocido rijstvelden (sawuhs)以 
aangetroffen, waaraan onafgebroken uitbroiding 
wordt gogoven (in do afdeolingen SimSloongoen 
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en de Karolanden (door Tobancezen) cn Asa- han 
on in do ondcrafdeeling Kokan, afdceling BSngkalis). 

Do afgeplante tabaksveldcn worden voor het 
grootste gcdeelto gcdurcndo ecn oogstjaar ter 
beschikking gesteld van de opgezotcnen ter be- 
plantuig met rijst (in het contract aan den con- 
cessionaris opgelegde vcrplichting). 

Nog vcrdient vcrmelding de bijna uitsluitcnd 
door de inhcemsche bovolking, ook in het zg. 
cultuurgebied, gcdrevcn ramboeng- of caout- 
chouccultuur (ficus clastica), die door het ge- heele go 
west, tot in de JRokanstreken toe, in grootero of 
kleinorc aan plan tin gen wordt aan- getroffen (uitvoer 
in 1916 643.788 K.G. plantage-, en 23.028 K.G. 
boschproduct). In de Batoe Bahra^che landschapjcs 
vooral is de overigens overal (d.w.z. beneden 600 M. 
hoogte) voor- komende cultuur van klapperboomen 
door de inhecmschc be volkin g van belang (uitvoer 
copra zie bo ven, do uitvoer van klappcrolie is in de 
laatstc jaren aanzienlijk vermeerderd), terwijl de 
sagopalm in het moerassig kustgedecltc der afdn. 
BSngkaLis en Asa han en op enkele der tot eerst- 
genoemde afdecling behoorende eilanden be- 
langrijke inkomsten afwerpt. Van groenten- en 
vruchtentcclt maakt de inhcemsche be volkin g weinig 
werk, doch des to nicer de Chinees, die daarmede over 
het algcmcen een goed loon verdient. Teneinde de 
beschikking over de daar- voor benoodigde gronden 
op wettigen grondblag te regelen, zijn bij Bijblad 7824 
voorschriften om- trent het verleenen van eoncessien 
voor de uit- oefening van den kleinen landbouw en 
voor den afstand in huur van^ronden voor het tuin- 
bouwbedrijf gegeveiy/ 
■f(^- In de moerassige kuststreken, vooral van Siak, 
Koealoe, Panai, Bi la, Asahan^^Dcli en Langkat^_ 
worden uitgestrekte nipah-bos»cJien aangetrof- fen, 
die gedeoltelijk zichzelf voorlplanten en uit- breiden 
en anderdeels aangeplant zijn. Met het inzamclen der 
bladeren en het daarmede ver- vaardigen van atap voor 
dakbedekking, welke bij milliocnen noodig zijn voor 
de tabaksondcr- nemingena. voor droogschuren) en 
met het transport van dat artikel over zee naar de 
havenplaatsen en van daar in kleinc vaartuigen langs 
de rivieren of op karren, wordt veel geld verdiend. In 
het jaar 1916 is te Si bo lan git (Deli-doesoen) een 
afdecling van ‘8 Lands 丑lan- tentuin_Xe Buitenzorg 
gevestigd efi' we rd een iandbouwleefaar~~ r 
dit gewest aangesteld. 

De plantersverceniging, waarvan het planters- 
comite het uit haar midden gekozen vertegen- 
woordiger.d lichaam is, beeft ten doel de bevorde- ring 
van landbouw cn nijverheicl, in het bijzonder van de 
tabakscultuur, terwijl de belangen der rubbercultuur 
worden behartigd door de A. V.R.O.S. (Algemeenc 
vereeniging rubberplantcrs Oostkust van Sumatra). 

Het door do plantersvereeniging op 1 Ju]i 1906 
opgerichte Deli-proefstation, hetwelk in 19J3 cen flink 
nieuw gebouw betrokken heeft, bestudeert de tabaks- 
en anderc cultures in haren gelieelcn omvang. Door do 
A.V.R.O.S. is in 1916 tot het in het leven roepen van 
een eigen proefstation besloten. 

V i s s c h c r ij. Langs de geheele kust en aan de 
mondingen der rivieren wordt gevischt voor het 
plaatselijk gebruik eri den verkoop op naburige 
hoofdplaatsen, op sommige waarvan 

bclangrijke vischmarkton worden gehouden (La- 
boean Deli, __ Si mpan g jTiga, Tandjocng Ba lei). 
IH^BankaTeif Koo b oo (aTa'ccling Bgngkalis) cn 
aan de monding der Panai-rivier zijn nederzet- tingen 
van Chinecscho visschers, die het bedrijf in het groot 
uitoefenen en him vangst inzouten en drogen voor 
den uitvoer grootendeds naar Singapore en Pinang; 
de Maleicr vischt ook, doch wordt verdrongen door 
don Chinees. To Bagan Si api a pi (zie aldaar) aan de 
monding der Rokan-rivicr woont ccn bolangrijkc 
Chi- neesche bevoIking, die uitsluitcnd van de 
vissche- rij leeft; de producten, waartoc ook tc 
rekencn de trasi cn gedroogde garnalen, worden bij 
grooto hoeveelhedcn en jaarlijks voor ton non gouds 
aan waarde naar de Straits en naar Java uit- gevoerd 
(uitvoer in 1916 uit gcnocnicle jJaats gezouten of 
gedroogde visch niini 19 mill. K.G., waarvan de he 
1ft naar Java, gedroogde garnalcn l2/5 mill. K.G., 
idem garnalenschillcn 3yj0 K.G. hoofdzakelijk naar 
Singapore cn trasi 82/5 mill. K.G. hoofdzakelijk naar 
Java). De vangst van grootere vischsoorten is echtcr 
in den laatsten tijd sterk mindcrende. Ook is de 
welccr zoo vermaarde trocboekvisscherij in de 
vaarwaters tusschen de tot de afdecling Bengkalis 
bchoo- rende eilanden bclangrijk afgenomen. 

V e e t e e 11. In het cultuurgebied legt de be 
volkin g zich weinig op veeteelt toe, hetgeen 
gedeeltelijk moot worden toegeschre ven aan den 
last, die de be waking oplevcrt oin tc voor- komen, 
dat het vee de in concessic uitgegeven gronden 
betreedt om er tc weiden. In de land- schappen 
Asahan en Kota Pinang, alsmedc in de 
onderafdeeling Rokan is de vcestapcl groot er, terwijl 
in de Bataklanden cn vooral op do Karo-hoogvlakte 
de vcci'celt een zeer belangrijlvo cn 
't<jenemcndF~bron van inkomsten oplevcrt； in 
laatstbedoeld gcdcclte van het gewest zijn in de latere 
jaren op kosten van de landschaps- kassen proeven 
genomen tot verbetering VUJI den rundcrstapcl door 
kruising met BengauJschc stieren en van den 
paardenstapel door het stationneeren van een 30-tal 
Sandelhouthengsten. Die proeven mo gen gcslaagd 
hccten cn bclovcn vee] voor de toekomst; ter 
verbetering van het varjeensras in die 8treken zijn 
door invoer vnn Europeesche Yorkshire-))eren ook 
pogingcn in dio richting aangewend, doch daarvaji 
zijn de nil- komsten we gens het tegeJijkcrtijd 
inslccpen van Eur. varkensziekten (Iongcnp(；Ht) 
goring. Zoowel in de afdceling Bengkalis als in het 
cultuurge bi< <i wordt de varkensteelt op beJangrijkc 
«chaal door Ohineezcn gcdrevcn, hetgeen 
gewoonlijk gepaard gaat met het kweeken van 
groenten. Het slachtvee wordt, sedert het gewest met 
het 00g op insleepcn van bcKjncttelijke vceziekten 
voor alien invocr van vec uit anderc Htn kcn dan 
Ned.-Indie gcslotcn is, van Java, Bali en Madoera 
aangevoerd (in 1916 283 buffeln, 99G runderen cn 
395 varkens)； ook worden nict on- belangrijkc 
hoeveelhedcn slachtveo uit naburige gewesten 
(Tapanocli, Sum. W.kuBt cn Alj&h) aangevoerd. 
Nabij Poe la u Brajan (Deli) i$ in 1917 met 
landschajisgelden een fokkerij met Britsch Indisch 
vee (ruim 100 stukH) opgericht ondcr deskundig Eur. 
toezicht, waarvoor het zelfbestuur 200 H.A. grond 
beschikbaar luieft gesteld. 

N ij v c r h e i d . De inland sc ho nijverhcid 
boteekent niet veel; als ambachtsjnan legt de 
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inheemsche Malcicr het over algcmcen af tegen den 
Chinees, in wicns hauden ook do klcin- handel zich 
in het cultuurgebied voor het groot- st© gcdccltc 
bevindt； zelfs hotgeen do Alalcier voor zijn 
eenvoudigo huishouding behoeft, zooals potten cn 
pannen, matten, kleeren enz., koopt hij in den re gel 
bij den Chinees of Klingalces. Voor zoo ver hij niet 
van den land bo uw cn van de hiervoren vermcIde 
bedrijven leeft, konit hij in streken met groot verticr 
gemakkclijk aan den kost als bediende, koelic, helper 
bij verschil- Icnde bedrijven, koctsier of 
karrevoerder; bij uitzondering is hij werkzaam a】s 
daglooner op een Jan<1 bouwonderneming. Ook het 
goud- en zilversmeden en hot ivoor-, hoorn- en 
houtsnij- den, waarop zich vroeger vele Maleiers 
toelcgdon, is bijna gcheel in handen van Chincczen, 
Klin- galeezen en Minangkabau^che Maleiers of 
Man- dailingers. De ecnige kunstnijverheid, die nog 
genocmd kan worden, is het we von van zijden 
sarongs, hiervan wordt vooral in de ondcrafdec- ling 
Batoe Bahra work gemaakt； deze sarongs, weike 
gewoonlijk met goud- of zilverdraad zijn doorweven 
cn so ms zeer fraai van patroon zijn en een schoone 
wccrschijn — siang malam ge- nocmd — vertoonen, 
vinden ook buiten Sumatra aftrek cn worden duur 
bctaald. 

In de streken, door Bataks bewoond, wordt voor 
het grootste gedeeltc in de klccding voor- zien door 
eigen nijverheid (blauwweverijen cn ververijen, de 
katoen wordt ingevoerd)； bij hen wordt. ook vcel 
werk gemaakt van vlcchtwerk (mat ten, man den, 
enz.) en van do grof- en edcl- smedcrij (ook 
wapensmeden). In de gemakkclijk te water tc 
bercikcix streken van de afdeoling BCngkalis cn van 
de daartoe behoorende cilanden zijn de goedc 
houtsoorten oplevercnde booincn door de ticntallen 
Chinecsche houtkapperijen, ])lan]<enzagcrijcn cn 
hout skoolbrandcrijen — met den vcrzamclnaum 
panglong (zie op dat woord) aangeduid — reeds 
gerooid en uitge- voerd ； balkcn, plan ken, 
brandhout, alsmcdc ter plaatsc gebrande houtskool 
wordt jaarlijks in belariirrijkc hoevcclhcden naar 
Singapore uit- gevoprd, waar de taukch's 
(Chinecsche gcld- 6chictern) vcelal vcj'blijfhoudcn, 
die daarmede vcel geld vcrdicnen. 

In dit gewcBt worden ook twee houtkapperijen 
met Eur. kapitaal gedreven (Soengei Baja._en Lau 
Boon toe), tcrwijl in hot jaar 1916 nog 29 concessicH 
tot dat doel met een gezanienlijke o])pervlaktc van 
90.166 H.A. (in Siak allccn 77.000 II.A.) wordoji 
uitgegeven. 

M ij n b o u w. Ten opzichte van den inijn- bouw 
wordt, naar het artikel PETROLEUM vcrwez<!B; 
hi<-r en daar wordt bruinkool aange- troffen 
(Luj)gkat en Rokan), terwijl sporen van tin en good, 
op verschillcnde plaatsen gevonden, op de 
aanwezigheid van die metalen wijzon, 
onderscheiden]ijk in Siak en PSlalawan en in het 
LangkatKcho bergland. 

J£ a)i(.1 (- ]. Op de hoofdplaatsen en in hot bij- 
zonder fe M&lun, worden alle handels-, geld- en nij 
verh(H(lHinK(ellingon (ook agent schappen van 
StooJIIvaartmaatscluipijen) en vcrkoopplaatsen van 
allcriei waron alsmcde tcchnischc werk- plaatsen 
aangetroffen, die gewoonlijk in Euro- peeschc steden 
bestaan en waarvan het meeren- dccl zich in handen 
van Europeancn bevindt. Als gevolg van den 
wcrckioorlog, die in 1914 ontbrand is on waardooi, 
het verschepcn der 

productcn naar Europa hoo langer hoc mociclijker 次U /二 - , 
cn eindclijk gchcel onmogelijk gemaakt is, word <，-, c： < te 
Medan opgericht ecno „Verceniging voor den productenhandeF*, die 
een locale markt te 
Medan voor het rubberproduct he eft in het ./ / ； / 
Jcven geroepen. In de nabijheid van Medan is< z ' '' te Poelau Brajan 
door den bouw van gehecl <•--''' nieuwo wcrkplaatscn met 
bijbehoorende perso-, neels wonin gen van de Dclispoorweg-
maatschappij con kleine nijvcrhcidsstad in wording. /'/，
厂 

Schecpvaart. De Sumatrakust is aan^w de Oostzijdo voldocnde 
bebakend en van liehten : 
voorzicn; de voornaamste havens zijn: BSla-*;/ / 
-JPangkalan Brandan, Pangkalan Soesocli;' 
Tandjoeng~BaIci (Talock Niboeng), Labocan Bi-- 
lik, Tandjoeng Poera, Tandjoeng Bringin, Tan- 
djoeng^Tiiam, Bandar Chalipah, Koealoc, Beng- 
kalis, Bagan Si api api, Siak, Selat Pandjang, , 
Pakan Baroe^cn Poelau Moeda. 

"liustvaart is mede van grooten omvang. 
Worden de belangrijkste havenplaatsen door de 
stoomschcpen der Kon. Paketvaartmij. aange- 
daan, tusschen Bela wan, Tandjoeng Balei 
(TaloekNiboeng), Laboean Bilik, Bagan Si api api, 
Bengkalis, Siak, Pakan Baroe, Selat Pandjang, 
Poelau Pin an g en Singapore varen ook stoom- 
schcpen onder vreemde vlag (Duitschc, Engel- 
ache en Japansche)on. van Chineeschc reederijen*； 
in het bclang der immigratie van Chinecsche 
wcrkkrachtcn varen ook door het planterscomite 
ingchuurdc booten van en naar Swatow. 

Belastingcn. Dezelfde be lastingen, waar- 
aan in overig Indie de Europeanen onderworpen 
zijn, worden ook in dit gewest geheven. Omtrent 
de gerczcn vrang of over de van de Zelfbesturen 
in conccssie verkregen gronden verpondings- 
belasting bctaald moet worden, is nog geen be- 
slissing gcnonicn. 

Wat de belastingen voor de inlanders en d.g. 
aangaat, wordt onderscheid gemaakt, wat de 
bestemming der opgcbrachte gelden bet reft, tus- 
seben de onderhoorigen der zelfbesturen en de 
Gouvernementsonderdanen; beidc catcgorieen 
van personcn zijn echtcr onderworpen aan eene 
belasting op de bcdrijfs- en anderc inkomsten, 
voor zoover het de eerstbedoelde categoric be- 
treft krachtens verordeningen van do zclfbo- 
sturen, cl io overigens geheel o vereenste mmcn 
met die van het Gouverncment. 

zoo- 

Voor do opbrengst van de voornaamste be- 
lustingcn wordt verwczcn naar financien, biz. 150. 

Literaluur: Zie de artikelen: Arocbaai, Asahan, 
Bagan Si api api, Bataklanden^BSngkalis, Deli, 
Mddan, Pangkalan Brandan, Siak enz., 
niedc: J. A. van Rijn van Alkcmade, Reis van /* / 
Siak naar Poelau La wan, T. v.h. Aaixl. Gen. // 
2e scr. Ill, bl. 10U, idem: Bezoek aa)ide_.Aro.e^.„ 
baai, T. v. t. 1. cn v.-ISS9 scr. (11. 4; J. Gram-'' 
berg, De oostkust van Snmaf rai Ind. Gids ]881; 一〜 
JE. B. Kielstra, De uitbreiding van het Ncderl.—" 
'^gezag, Gicls 1887; de Waal, Onzo ludischb finan^ 
c远i, d[. VI biz. 276 vv.; P. A. Tielc, Do 
Europeeers in den MalciscKcn Archipol, T；' 
(.I. on v. 4c cn 56 serie; P. A. Ticle eh Heeres: 
Bouwstoffen voor de geschiedenis der Neder- 
landers in den ilaleischcn Archipel'J^E. Netschcr, 
De Nedcrlanders in Djohor en Siak (1602—1S65), 
Veth. v. h. Bat. Gen. XXXV,' 1S70"; idem, Aan- 

en 

*) Tcsngovolgo van den oorlog is de vaart onder 
Duitscho vlag tyddijk opgehoven. 



154 OOSTKUST VAN SUMATRA—OPHUYSEN (CHARLES ADRIAAN VAN). 

teekeningen o mt rent Midden-Sumatra. Verh. 
v. h. Bat. Gen. 1882 dl. XLII; J. T. Cremer, 

De toekomst van Deli (1881); P. A. L. E. van 
Dijk, Rapport betreffende de Si B^locngoenschc 

./huidschappen cnz, 1893 T. v. t. 1. cn v. 1894 
， di. 37; J. A. Kroesen, Nota omtrent_dc Batak- 
•Janden, T. v. h. Bat； Gen. XLI lS99f Medcdee- 
iingen betreffende 6 Karo-IariHscHap})en, Bijdr. 

jZT. t. 1. cn v. 7e scr. dl. LXIII afl. 3 en 4： J. 
、\ H. Neumann, Schets dcr afd. Laboean Batoc 

' v- t- L en v. 1881 dl. XXVI; idem, Het Pane- 
en Bilastroomgebied, idem idem 1885; C. A. 
Kroescn, Geschicdenis van Asahan T. v. t. 1. 

/n v., 1SS6 dl. 31; H. A. Hijmans van. Anrpoij, 
Nota omtrent het rijk vaiF Sml; _T.-v.-t. 1. cit-V. 

'^ISSadl.' 30; C. J. Westen berg, Batakscbc rijkjes 
Dolok en Poefba, T. v. h. Aardr. Gen. dl. XXII 

2c ser. no. 4 1905; De Kolonialc vcrslagen; Kro- 
niek 1916en 1917 v. h. Oostk. v. Sum.-instituuten 

. •. verslag 1916 v. d. Handelsverceniging to Medan. 
门 F OPAK (KALI), na de Kali Progo de grootste '

 rivier van de residentie Djokjakarta. Haar 
fitroomgebied omvat het uitgestrektste doel de- zor 
residentie, en wol hot 0. van de hellingen van don 
MSrapi en de vlakte aan den voet en het N.W. van 
het Zuidergebergte. Onder de beken, die in 
Djokjakarta van den Merapi af- vloeien, draagt de 
Oostelijkste, nabij de grens van Soerakarta (dat tot 
het stroomgebied van de K. Solo behoort) den naam 
Opak. In de vlakte gekomen, vloeit zij ]angs den 
voet van het Z uidergege bergte en neo mt daaruit do 
K. Oja op, die in do residentie Soerakarta ont- 
epringt en een uitgestrokt stroomgebied bozit, go 
heel in dat geborgte gelegen. Onder do Merapi-
beken, die in do Opak stroomen, zijn de bekendste 
de Kali Tjode, die door en do Kali Winongo, die 
Wostelijk langs do hoofdplaats Btroomt. De laatste 
vloeit eerst vlak bij den mond der Opak in dezo. Do 
Opak heeft op velo plaatsen eene breedc, maar 
ondiepe zand bedding en staat bekend om zijn 
geweldigo bandjirs. Do hoofdstroom en eenigo 
andere der Merapi-beken ontspringen uit do 
djoerangs, de breede, vlak bij den top van dien berg 
beginnende kloven, die dikwijls veel zand afvoeren, 
waardoor zich, evenals bij don S6m6roe en den 
Keloet, zand- stroomen hebben gevormd. Het 
langste „zand - meer" van den Merapi werd in 
Junghuhn's tijd gevormd door de K. Woro, die naast 
do Opak ontspringt. 

OPDAI. Naam op de Aroe-eilanden voor een 
Rotspelikaan, Sula fiber. 

OPENBARE LAGERE SCHOLEN. Zie 0N- 广，
 DERWIJS. 
, ' OPHIR. Nog niet gehccl uitgedoofde, maar 

打:" toch weinig werkzame vulkaan, ten W. van Loe- boek 
Sikaping en ten Z. van Taloe, ojiderafd. Ophir, gewesb Sumatra^ 
Westkust, die in cen groot dee】 der Bovenlanden zichtbaar is 
en van uit zee door zijn slanken vorm bijzonder opvalt. In vroc- 
ger eeuwen we rd verteld, dat Salo mo van dezen berg het goud 
voor zijn tempclbouw had gehaald (van daar de naam Ophir; zie 
I Koningen IX: 28) De hoogste top, de Talamau, 2912 M./-

verheft- zich op den breed-afgestompten top van den Pa- saman, 
2190 M.; een derde top is de Nilam. Men kan we】 aannemen, 
dat de eerste de jongste kegel is, die op het oudere Pasaman-
massief is ontstaan, dock een detailonderzock heeft nog niet 
plaats gehad. 

OPHIR. Onderafdeeling van do afdeeling Loe- 
boek Sikaping (zie aldaar) residentie Sum. West- 
kust, met de hoofdplaats Taloc, stand plants van cen 
Oontroleur b/h B.B. Do onderafdeeling grenst in het 
N. aan Tapanoeli. Het ressort wordt ge- heel 
beheerscht door den vulkann, waarnaar het genoemd 
is (zie OPHIR). De voornaamsto rivier is de 
Pasaman (zie aldaar). In het kustland doet zij een 
mocrassige landstreek ontstaan, JRawang Pak 
Pagoen en Bantjah Maligi, alwaar cchter langs haar 
oevers plaats is vooreenige nederzet- tingen, in 
tegenstelling met het moerasland aan den 
benedenloop der Masang (zie aldaar). Aan l;aar 
monding ligt het grootc visschersdorp Sasak, de 
haven voor Taloe en Loeboek Sikaping, welker 
reede echter onbeschermd ligt voor den gevrees- den 
Westerstorm. Van Sasak loopt een goedo 
transportweg door Pasaman langs Simpang Am- pat, 
waar de weg naar Aicr Bangis afbuigt (S. A. ligt 
bijna 20 KM. van Sasak), en Soek 6 Mananti 
(pasanggrahan, bijna 5 K.M. verder) naar Taloe 
(ruim 33 KM. van Sasak). Deze weg klimt van het 
zeestrand langzaam op tegen den Noordelij- ken voet 
van den Ophir, en dan tegen den Z.Iijken rand dcr 
komvormige inziiiking waarin Taloe ligt, en kruipt 
in N.lijke richting Jangs den W.- rand er van weer 
naar bo ven, om zoodoende via Tjoebadak (bijna 16 
K.M.) naar den bergrug to stijgen, die overschreden 
moot worden om Panti aan den grooten weg naar 
Loeboek Sikaping (zie aldaar) te bereiken. Deze weg 
is lang van Taloe naar Panti: 30% K.M., van daar 
naar L.S.: ruim 29% K.M., totaal dus ongeveer GO 
K.M., en daarom wordt reeds jaren naar een kortere 
ver- binding gezocht tusschen L. Sikaping en Taloe 
； dit is nog van mecr urgentie geworden door de 
opening (1911—1912) van een thee-ondcrncming 
(erfpachtsperccel Tanang Taloe), welkc tusschen de 
bcide genoemde plaatsen ligt; van Taloe tot die 
ondememing is reeds een weg aangclegd, van daar 
naar L. Sikaping is het terrein z66 geacci- denteerd, 
dat de aanleg van een goeden weg groo- te bezwaren 
heeft. 

De onderafdeeling, ofschoon in vcrschillende 
streken zecr vruchtbaar, lijdt onder de afgc]eg(n) 
Jigging. Het is to hopen, dat de voorloopig goedo 
resultaton der theecultuur zullen voortd uren. 

Hocwel de bevoJking grootendeds zuiver Mi- 
nangkabausch is, zijn in liet N.lijk gcdeclfc Jia 11- 
dailingers gevestigd en zijn o.a. Tjoebadak cn 
Simpang Tonang geheel Mandailingsch. Zj tfl'lr ult.° 
1915 ongeveer 152.000 ziclen, waarvan 土 320 
Europeancn en 士 650 Vrcemdc Oostf-r- lingen. 

Na de reorganisatie van het inlandscb di.slricts- 
bestuur in het gewest (Ind. Stb. 1915 no. 356) be vat 
do onderafdeeling eon district, t w. Tala- mau. In 
19】3 was zij verdeeld in tweo distric- ten ： Taloe 
e» Tjoebadak. Tcvorcn was zij in- gedeeld in do 
larassen Tjoebadak, Taloe, Pasa- man, Tinggam, 
Simpang Tonang, Kinali ,Kanai- kan cn Sinocroet, 
welker gcJijknamige lioofd- nagri's do voornaamste 
plaatsen in dit ressort zijn. 

Literatuur. H. T. Dam就6, T. B. B. 1906^< 
OPHUYSEN (CHARLES ADRIAAN VAN). Geb. 

den 31en December 1856 to Solok (Sumatra^ 
Westkust), waar zijn vader, de a Is resident van 
Palembang gepensionneordo, zeer vcrdicnsto- lijke 
bestuursambtenaar J. A. W. v. Ophuyaon assistent-
resident was. Na eon gymnasium 
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afgoloopcn te hebben, wcrd hij goheel tegon zijn zin 
ingoschroven als inilitair medisch stvidcnt, welke 
richting hij wcldra verlict, om terug to keercn naar 
Sumatra, waar hij op hot bestuurs- buroau van zijncn 
vader zich met cone aan- stolling als klcrk moest 
vergonoogon. Toch word zijne cnorgio niet gcdoofd; 
hij bckwaainde zich voor exameiis, die hem eene 
plaatsing bij hot inlandsoh ondorwijs deden 
vorwerven. In de Bataklandcn goplaatst, bestudeerdo 
hij taal en zeden dor Batakscho (voornamelijk 
Mandai- lingsche) bevolking, en publicoerde 
daarover enkelo studien. Naar Sumatra's Westkust 
ovcrgeplaatst, wijdde hij zich aan de studio van de 
Minangkabausche taal en ad at. Ook aan do 
instrumontatie van het inlandsch onderwijs gaf hij al 
zijne belangstelling； hij bewerkte eenige 
leesboekjes, die nog steeds in algemeen gebruik zijn. 
Tijdens een verlof，in Nederland volgde hij colleges 
in Sanskrit en Arabisch en schrecf con artikel 
aangaande inlandsche rechts- bronnen, dat zijne 
reputatie als uitstekend ken- ner van Maleische taal 
en ad at voor good vestig- <le. 

Voorts gaf hij eenige Minangkabausche ver- 
halen uit, waarvan vooral e6n in W.-Sumatra 
populair word. Na zijn torugkeor in Ned.-Indie 
werd hij belast met hot maken van eeno weten- 
schappelijko reis in alle Maleischo landen tor 
vaststelling der beste spelling, van welko werk- 
zaamhoid do Kitab Logat Mela joe het resultaat 
was. Als InspectCur van het inlandsch onder- 
wijs arbeidde hij zooveel hij kon in Maloische 
taal en folklore, op welk gebied hy door ge- 
schikte inheemsche werkkrachten omvangrijko 
vcrzamelingon deed aanleggen. In 1903 publi- 
ceerdo hij in hot Tijdschrift van hot Bat. Gen. 
v. K. cn W. een artikel over zijno beschou- 
wingen aangaande de syntactische waardo van 
ecjiige Maleischo taalvornicn, een vcel omstreden 
quacstic, waarin hij ecn zelfstandige mcening 
mot talent voordroeg. In 1904 werd hij benocmd 
tol hoogleoraar in de Maleischo taal- en lotter- 
］：unde to Leiden, waar hij optrad met eeno 
inaugurcclc redo over het Maleischo volksdiclit. 
Als hoogJooraar heeft hij zeer veel tijd en mocito 
besteed aan het onderwijs, dat zijno krachten 
alien gs sloopto; ton go vol go da ar van hcoft hij 
niet zoovool als hij zelf wonschte en mcnigcon 
vorwachtto aan wetonschappclijkon arboid go- 
levcrd. Van zijno hand verschoncn enkelo arti- 
kelcn over Maleischo taal on volkssprokon, bo- 
nevona ccn Bataksch toksLbook, en con stol 
Maleischo leormiddelon, als: con loesbock mot 
glossarium, cn cene uitvoerigo, gehcol naar zijne 
zclfstandigo taal beschou wing bowerkto 
spraakkunst (1c dr. 1910, 2o dr. 1915). Van zijno 
uitgebreide, mot inheemscho helpers bycongo- 
brachto folkloristische vorzamolingen hcoft hij 
nagenoeg nicts kunnen bowerkon; voortdurondc 
ziokto kweldo hom, totdat don igden Fcbr. 1917 
de dood hem aan zijn ondorwijs on work ont- 
Grok. Bohalvo bo ven gonoomdo collcctios liet 
pij ecn uitvoorig Mandailingsoh woordenbook 
史 handschrift na; door oene gunstigo bcschik- 
ki?g zijnor weduwe zijn al zijn papioren uan do 
^ijksunivorsiteitsbiblipfilieek afgostaan. 

Laid sc ho Studentonalmanak 1918, bl. 
普7—292, en -vooral het Levensbericht van 
，rof. Dr. 0, Snouck Hurgronjo in do Levensber. 
dor Ned. Mu van Lettcrkundc, 191。一 1917, 

bl. 87—108, waar eeno lijst der geschiften van Prof. 
Ch. A. v. Ophuysen is afgedrukt. 

OPIUM is do Latijnscho aan het Griekscho opion 
ontloonde naam van hot voor de consump- tie 
boworkto sap van do onrijpo zaaddoozon van don 
papa ver of slaapbol (Papaver somniferum), welko 
naam in hot Arabisch in afioen on in het Chinecsch 
in apian is ovorgegaan ； in het Maloisch on 
Javaansch is zij vorbastord tot apioen on wordt 
gobruikt om het opium in ruwen staat aan te duiden. 
Gozuiverd, boreid en gomongd tot hot goschikt is om 
goschovon (gorookt) te worden, heet hot tjandoe. 
Hot laatsto, gedrenkt in gopro - paroerdo awar-awar 
(bladeren van de Ficus- septica), heet tik6, waarovor 
later. In Midden-en Oost-Java wordt opium, geschikt 
om goschoven te word on, ook wel madat genoomd. 

Sedert overoude tijdon wordt de papaverplant in 
tuinon gokweokt. (Ilias VIII, 305). Haar wil- den 
stamvorm kont mon niet meer. Verwilderd komt zij, 
ook in Nederland, vaak voor. Als sier- plant is zij 
ovoral bekend. Het opium als genees- middcl botrokt 
mon in hoofdzaak uit Klein-Azie, bereid uit do 
variotoit glabrum, met gekleurde bloembladon on 
rondo vruchton, het komt in den han del voor als 
eono donkore uitwendig ver- hardo massa, 
eonigszins glanzig op de breuk, van bitter scherpon 
smaak on weeigen reuk, in koeken van 300—700 G. 
die om hot aankloven to voorkomon in Rumox-
zaadjes verpakt zijn dan wel in grootoro brooden, 
gowikkeld. in papa- verblaren. In Porzie kweokt mon 
veelal de varie- toit album, dio steeds witte bloemen 
draagt on eivormigo vruchton hooft. Evonals bij het 
Levants ch opium loopt de qualiteit en het morphi- 
negohalto stork uitoon en is bovondien, ineer nog 
dan hot oorsto, doorgaans sterk vervalscht. 

In Bengalen wordb in do districton Bihar (Patna) 
on Bonaros (Ghasipore) door het Britsch- Indischo 
Gouvernomont een zeer bclangrijke papavorcultuui, 
gedrevon. Het product wordt in 
gouvornomontsfabriokon gewonnen on hot voor 
export bostemdo deel in ruwen staat verpakt on 
vorzondon in kiston inhoudonde 40 bollen van 2% 
kati (100 kati = 1 pikoel = 61,7 K.G.), die oik door 
talrijko Iftgon papavcrbloembladon zijn omhuld. Dit 
product is zorgvuldig boroid on gclijkniatig van 
qualitoit on wordt door het ge- noomdo 
gouvornomont voor olko bol gogaran- deerd. Hot 
morphino goha-ltc van het- ongedroog- do ruwo 
product is 6，？ a 7 % to gen over 9 h 12 % van hot 
Lovantsoh opium. Voor bijzondorhodon wordt 
voi'wozon naar hot nador to noomon work van 
AVisolius, naar do Pharmacographia Indica I, 75—
108 on Watfs Dictionary of tho economic products 
of India, 17—105. De meest uitge- broido, hoowol 
volgons do officioelo borichten (welko niot stoods 
goheol betrouwbaar zijn) sedort 190G stork 
ingekrompon cultuur, vindt men nog stoods in China. 

Als gonotmiddol schynt het opium later in ge-
bruik to zijn gekomon dan als geneesmidel, on 
vermpedolijk naar hot Oosten door Arabioron 
vorsproid to zijn； naarmate do Islam vordorde, 
vorbroiddo zich ook hot opium; in China schijnt het 
in do IGdo on vooral in do 17do eouw moor algo 
moon in gobruik to zyn gonomon. Opmorking void 
iont, dat hot opiumgobruik ondor do inhoom- scho 
volkon van don Archipol hot moest vorbroid is in do 
oigenlijko Javaansch© landon, in Banjpo- wangi on 
op Bali, dus in de stroken, wtia-r do 
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Hindooinvloed thans nog hot mccst mcrkbaar is. Over 
het voorkomen als Oostorsch gcnotmiddcl raadplogo 
men L. Rauwolf (15S3), Barbosa, Acosta, 
X,an_Linschotoi), Garcia da Orta, o.m.a. Wcrd 
hct~opium vroogor'meer algomeon gogeton 
(gekauwd), later trad het rookon (schuiven) vooral in 
China meer en mcer op don voorgrond. Tot v66r do 
invoering der Opiumrcgio word het nog meermalon 
in Socmbawa in ruwen vorm gekauwd. De 
vcrondorstelling van Kampfor (1685) cn meer 
anderen, dat op Java hot opium gemongd met tabak 
gerookt zou word on, be rust hoogstwaar- schijnlijk 
op eeno oppervlakkigo waarneming, aangezien do by 
de tikc-berciding gebezigde awar-awar op gekorven 
tabak gelijkt; thans komt zulks in Ned.-Indie, 
bchoudens zeer spora- dische gevaHen, niet voor. 
Voor do geschiedenis van het opium zie men verder 
C. Hartwick: Das Opium als Genussmittol, Zurich 
1898. 

Opium heeft eene zeer geconipliceerde schoi- 
kundige samenstelling； het be vat on go veer 20, 
meestal kristallijne alkaloiden (plantenbases), 
waarvan de belangrijkstc zijn: morphine (C17 

H19NO3) s.p. 230°, dat het eigenlijk slaapvorwek- 
kend beginsel dezer stof is； codeine (= methyl-
morphine, C18H21NO3) s.p. 155°; thebaine (C19 H23N 
O3) s.p. 193°, dat zeer gif tig (krampverwck- kend) is; 
narcotine (C22H23NO7) s.p. 176°, dat zyn naam ten 
onrechte draagt, omdat het slechts z6er weinig 
narcotisch is; tcrwijl van de drie voor- laatste 
alkaloiden, elk ongeveer 1 % in opium voorkomt, 
woidt van narcotinc ongeveer 4 % aangetroffen. De 
overigo alkololden als narceine, papaverine, 
laudanine, pseudomorphine enz. zijn van weinig 
belang en tot eon maximum van slechts 0,1 % 
aanwezig. AHe alkololden ko- mcn in het opium voor 
in gebon den staat als zouten van zwavelzuur en van 
meconzuur d.i. een aan opium eigen ongiftig zuur der 
formule C7H407 s.p. 150° tot eene hoeveelheid van ± 
4 %. De rest van het opium bestaat uit caoutchouc, 
was, plantenslijm, eiwit, asch en water. 

Over het medicinaal gebruik van opium kan bier 
niet worden uitgeweid. De meest aangewen- de 
pharmaceutische vormen van opium zijn pulvus opi'i 
(10 % morphine), pulvus Doveri (10 % opium), 
laudanum liquidsm Sydenhami (10 % opium), zijnde 
een aromatische opium- wijn en chlorodyne. 
Vermelding verdient, dat bij eene onoordeelkundige 
en snelle beperking van het opium als genotmiddel, 
vaak morphine in den vorm van onderhuidsche 
inspuitingen daar- voor clandestien in de plaats treedt 
(Soekaboe.-. mi, Buitenzorg, Padang), oen' ouve], 
daTtot nog t^~2»ffiief-eefii^-resultaat beetreden is. 
Ook cocaine, eene andere alkoloide, woidt hoe langer 
boo meer als surrogaat aangowond, zooals b.v. te 
Calcutta, waar het niisbruik van dio stof ecn 
schrikbarenclen omvang moot genonien hebbon. 

Terwijl hot opium, als goneesmiddoJ door bo- 
voegden toegediend, in volo opzichten hoilrijk werkt, 
is hot tegendeel vaak het geval, waar het a单 
genotmiddol wordt aangowond, ten einde do 
tijde]ijko opwekking to vorkrijgon, dio het go- bruik 
van opium, in niet to grootc hoeveelheid, althans na 
voortgezet gebruik, gewoonlijk ver- schaft. In kleino 
giften voroorzaakt het opium bij hen, die niet aan hot 
gebru汰 gewend zijn, eenige droogte in mond en 
keol, vemeerdorde dorst. eonige warmte in de streek 
der maag, some eono zekere opgewektheid, doch 
meestal 

| onpassolijkheid. Went men zich cr aan, dan wordt 
do gemoedsstemming vorlovondigd, ecn govoel van 
welbehagon treedt in, do kwelling van smart cn 
zorgen wijkt, men heeft het naar den zin on aan do 
toekomst den kt mon niot. Ook is of aoht men zich 
tijdelijk tot mecrdcro krachtsinspanning in staat. Na 
het gobruik is elk gevoel van mooheid en afmatting 
geweken. Bij to grooto dosis, gopaard met 
onvoldocnde voe- ding, wordt op den duur 
vorslapping van kracht wa argon omen, dan is de 
spierkracht blijkbaar verminderd, do geest werkt 
tragcr on hicraan paart zich een hoi gevoel in het 
hoofd,贝ot nei- ging tot slapen. Ecn en ander schijnt 
hot gevolg to zijn van den verlammenden invlocd, 
dicn het opium uitoefent, waardoor bij veclvuldig 
gebruik het zenuwstelsel sterk wordt aangegi-epen. 
Soni- mige personen wenden het opium ook aan oni 
de geslachtsdrift aan te wakkeren. 

Verschillend wordt geoordeeld over de gevolgen 
van cen dagelijkscli matig gebruik op den nionsch. 
Veelal is het opiumgebruik veroordeeld, niet op 
orvaringsgrondon, maar op zuivor jnoreclo 
overwegingon, van eon eenzijdig standpunt, dat 
wellicht niet voldoende rekening houdt mot het 
verlangen naar narcotische genotmiddelon, dat den 
mcnsch, niet het min st in de warme landen, eigen is. 
Veol schadelijker clan opium is b.v. hasjisj of gandja 
en welke rampen alcohol kan veroorzaken, is ook aan 
de Nederlandors niet on be ken d. 

Onderzoekingon in het krankzinnigengosticht te 
La wan g hobben geen verband kunnon vinden 
tusschoh krankzinnigheid dan wol erfolijke be- 
lasting on opiummisbruik. Do deskundigon noi- gon 
nu, meer dan vrooger, tot de mcening, dat het matig 
gobruik van opium voor den Aziant weinig schadclijk 
is. 0. a. wordt door J. A. B. Wiselius, „Do opium in 
Ned.- cn in Britsch-In- di仓‘‘，*8 Grav. 1886, bl. 
2 v]g. do gewono voor- stellijig van do nadeeligo ge 
vol gon van hot opium- gebruik als hoogst 
overdroven aangemorkt. Zij, die zijnc meening 
deelen, wijzen er dan op, dat tai van inlanders, vooral 
koclies, gewooji zijn dagelijks eon zokoro 
hooveelhcid opium to go- bruiken cn loch groote 
lichaamsiiJHpanjiing kun< non verduron (de 
kolenkoelies to Singapore, dio een go inidd olden 
hoogon oudordom boreik(M) on bokond zijn aJs 
kruchligo on ij vorige werk- lioden, gebruiken ])or 
dag ]0 a 20 niaal grootor dosis dan een matig 
Javaansch schuivor), terwijl do kwalon, waaraan hot 
overmatig gobruik van opium zijno gobruikers zoker 
blootstelt, bij hen niet in beduidondo mate 
voorkoniej). Krach- tige voeding schijnt niet zonder 
in vloed to zijn op heG tegengaan van de schadelijko 
govolgou van hot opiumgebruik; toch wordt bo wee 
rd, dat zclfs ｝对 Blinder goedo voeding het 
opiumgebruik gc- 1'inger govaar oplevei't dan wol 
cons verzekerd is on dat nionig mcnschelijk wrak niot 
door het gobruik van opium in dien toestand goraakt 
is, maar dat zulke uitgeputte personen cerwl na het 
verJies van hunne gezondheid tot schuivon zijn 
overgegaan. Daartcgon wordt door do absolute 
bestrijdors van Jict opiumgebruik aangovoerd, dat 
zelfs bij matigo opiumgebruikers do krachton 
ondermijnd worden cn dat dezen, wanneer zij door 
Kiokto word on aangetast, vaak daaraan bozwijkcn of 
althans in vcel hoogcro mate lijdon dan zij, die het 
opium mijden. Bo vend ion staat do matigo gebruikcr 
voor hot (zij hot m eesta 
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ovcrdrovon) gevaar, dat hij zich goheol aan hot genot 
van opium zal o verge von, omdat do aan- vankolijk 
gebruikto hooveolhoid niot moor don gewonschten 
prikkol geeft en hij, om dion to vor- krijgcn, or too 
gobracht wordt dio hooveolhoid to vormocrdoron. En 
dat hot onmatig gebruik van opium op den duur hot 
lichaam sloopt, daarovor best a at wel geon ernstig 
verschil van govoelon. Aanvankolijk lijdt men aan 
onrustigon, niot ver- kwikkondon slaap, 
slapeloosheid, duizoligheid, hoofdpijn. Lon gon on 
hart wo rd on aangedaan, weldra ook maag, darmen 
en urino-organen en het gczichtsvcrmogen neo mt af. 
Gaat men op den ingcslagen weg voort, dan no mon al 
doze vor- schynselen in hevigheid toe, en wordon 
deze opium- gcbiniikers ook door liun uiterlijk 
konbaar. „Het vasto vot wordt ver van gon door eone 
olieachtigo afschciding, die op hare bourt wodor 
vordrevon wordt on waardoor het aangezicht icts 
perka- mcntachtigs krijgt. Allo glans vordwijnt uit do 
oogen, allo flikkering gaat verloren. Zij schijnon in 
him no holtcn geheel to zijn weggezonkon, tor- wijl 
do wonkbrauwon kwijnendor worden on eon vaa] gccl 
het gansche gclaat bodekf *. Ook do nieren worden 
aangodaan on vortoonen spoedig eenc ontsteking, die 
de aanleidondo oorzaak wordt van waterzucht, 
opgezwollen, inot water door- trokken vooten, bcencn 
en buik. De zoogenaamdo Brightsche ziekte komt 
voor don dag „Klaagdo de lyder roods lang ovor 
spanning op do borst en kortadomighoid, nu wordt 
horn hot a<lc)nhalcn bijna onniogelijk, zoodat hij 
iodor oogenblik dreigt to stikken. Het bed erf dor 
voch- ton roopt dikwijls groote puisten, vuile, 
boosaar- <lige zweron, klicrgezwollon on knobbols to 
voor- schiji). Intusschcn is hot lichaani vormagerd. 
Hot vl<-i sch is aliengs vorteerd, hot vel hangt als oon 
zal； om het gebeen to. Hot aangezicht wordt lijk- 
kleurig on zwart, do becncn rakon ontbloot als houten 
blokkcn**. Dat ook do werkzaamhoid d<-r h(；
rsonen wordt aangcdaan sprookt vanzolf; het verstand 
wordt bonovcld, de donkkracht vernibtigd, hot 
gcheugon vermindort. Dit lijdon kan jaren lang duron 
totdat do botrokkono sterft, het zij aan karbonkcls, 
hotzij aan hartlijclen. Grlukkig is ocn dusdanig 
misbruik van opium in Noderlandsch-Indiii eon 
uitorst zolden voor- komend vorschijnsej, en men 
wachte or zich vooral voor om aan to nornou, dat oon 
noomons- waardig aai)t.al goregcldo, zolfs zwaro 
schuivors g<Hloem<l zijn het bo ven oinschrovon lot 
to nioo- t<：n on(l(!rgaan. Ook op do nioralitoit van 
don gobruijeor werkt hot opium vaak in hoogo mate 
ongiinsiig. Menigcen is tot misdrijf vorvallon ton 
eindo zich do midd”](ni to vorschaffon om hot go- 
bruik van opium voort to zotton. Eon niot goi'ing go 
Lal misdadon op Java is aan misbruik van opium to 
wijtcn ； hut is con feit, <lat do inlanders zolvon ovor 
hot opiumschuivon on zijn© morcolo gc volgon 
ongunstig oord colon. Daarontogon 
wonlt wol bowoord, dat hot gobruik van opium hot 
jnisbruik van storkon drank to kcer^gaat, on daar, 
waar het opiumgobruik vormindort, dal van 
alcoholica zou toonomon,^ 

Omtront do go volgen van eigonlijko acuto of 
chronischo opium- on morphino-vorgiftiging is mon 
vollodig ingolicht (zio o.a. L. Lowin, „Lohr- puch dor 
Toxicologion, bl. 352), maar ovor den Hivlood van 
ongorogold/on matig opiumschuivon wcct,, mon niet 
vool. /Slcchts woinig goodo bo- schrijvingon zijn or 
van don zolf waargonomon 

invlocd van opium eten of rookon. Bekond is eon 
boek van Thomas De Quincey, „Confessions of an 
opiumcatcr", (zie over dezen aan opium ver- slaafdon 
auteur cene studio van Arv^do Barine, Essais do 
litt6raturo pathologiquo: Fopium, in Revuo d.os deux 
Mondes 1896, bl. 116, 343), doch dit geldt geen 
normaal (Aziatisch) goval, maar is mecr de toestand 
van den hedendaagschcn morphinist te Londen of 
Parijs. To Singapore, heeft do Russische 
natuurvorscher N. Von Mik- lucho Maclay zichzelf 
aan een opiumrookproef onderworpen ； dezo proof 
is uitvoerig, doch opge- smukt, beschreven in hot 
Natuurk. Tijdschr. v. Ned.-Ind. XXXV, bl. 243 („Ein 
Opium Rauch- versuch, Physiologischo Notiz"); er 
zou uit blijkon dat hot opiumschuiven geenerloi 
droomen of hallucinatios, doch alloon ccn behagelijk 
go- voel van rust veroorzaakt. Do rook van tjandoe be 
vat slochts sporon morphino en onbekend is, welk 
bestanddeel de gonietingen teweeg brengt. (E. Martin, 
,,L'opium, ses a bus, mangours et fumeurs", 1893). 
Over een en ander vergelijke men voorts J. L. Zegers, 
„Het opium-vraagstuk in Ned. Oost-Inclie,,

J Nijmegen 
1890. Zie ook E. Motsger, „Das Opium in 
Indonesien", in Rovuo Col. Internal. 1887, II, bl. 175; 
Dr. J. Van Riemsdijk in „Do Opiumvloek", II, bl. 83; 
P. 0. J. Van Brero, in Gon. Tijdschr. v. Ned.- Indie, 
XXXV, bl. 142 on het tijdschrift „The friend of 
Chinn", hotwolk met volo andoro over opium 
handolende schrifturen, daarin overcon- komt, dat hot 
te eenzydig, hotzij pro-, hetzij contra-gorcdigeerd is. 

Ook hot uitvoorig ondorzoek der Engolsche 
„Royal Commission on Opium" in 1893—94 hcoft 
niot zooveol schuld op hot opium geladen als wol 
vorwacht word, on de Re geering heeft,- na 5 doeion 
rapporten, in 1898 vrijwel aange- nomen hot oordeol 
van Sir W. Roberts, dat „it cannot bo said to have been 
adequately proved that moderate opium-smoking bij 
itself, and apart from its surroundings and from 
disease or semi-starvation, has any prejudicial effect 
on health”. Maar ook daar te Jan de is do strijd nog 
niot uitgestredon en vornoomt mon ook het 
togonovorgostcld oordool: „these five volumes of 
evidence, carefully compiled as they havo been on tho 
main through tho instrumentality of an able 
Governomont fighting for its rovenuo as necessary for 
its life, yot loavo an unmistakable conviction, that the 
opium habit, apart from any medical use, is physically 
injurious, and morally indofonsiblo, just in proportion 
to tho extent to which it prevails" (J. Rowntree, „Tho 
opium habit in tho East； a study of tho evidence 
given to tho Royal commission on opium, 1893 —
94", London 1895). 

Daar do Ned.-Indischo Ro geering don aanplant 
van don pnpavor verbodon, on strafbaar gosteld hooft 
dowijl oon ovontuoolo cultuur in onzo kolo- nien zoor 
mooilijk ondor controlo kan gestold wordon on allicht 
tot verbreiding van het gobruik zou aan loiding go 
von, terwijl hot bovendion lang niot zokor is,dat. con 
bruikbaar product zou worden vorkrogon,. kocht zij 
tot voor kort het be- noodigde Bongaalsch opium op 
de maandelijks van wo go do Britsch-Indischo 
regooring gohouden voilingon to C.ilcutta.jian door 
tusschonkomst van oon handolshuis. Mot ingang van 
1 Januaxi 1917 is tussohon be ide Rcgooringon cono 
ovorkomst gesloton volgons wolko hot door do Rogio 
bo- 
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noodigde rechtstreeks a an het Nederlandsch- 
Indische gouvernexnont tegen een vaston prijs wordt 
gelevord. Levantsch opium, vroeger vrij veel 
gebruikt, zal na do verwerking van don nog 
voorhanden voorraad, ,niet nicer door do Regio 
worden gebezigd. Zio o nitron t eeno ,,papa ver- 
cultuur in Nederlandsch-Indie, een door do firma J. 
H. do Bussy te Amstordaman. 1903 uitgegeven 
overdruk uit het Sdbrabajasch-Hand olsblad van den 
toenmaligen hoofdredacteur M. van Geuns. De 
Regeering behoudt zicli in den gohoelon Archipel 
hot uitsluitend recht voor van don in- voer van hot 
ruw product, aismedo van de bo- reiding en den 
verkoop in het klein daarvan. Voor medicinaal 
gcbruik zijn afzonderlijko regelingen vastgcsteld. 
Slcchts zeldon wordt in Ned.- Indie het bereid opium 
gekauwd, ingeslikt dan wel in water, thee of koffie 
opgelost opgcdronkon, meostal wordt het geschoven 
d.i. op eeno oigen- aardige wijzo gerookt. (Jav. uit 
drukkin gen zijn: ngoedoed, rooken ； nginoem of 
minoem drinken; mangan, eten ； njeret, slurpen; 
ngisep, zuigen). 

Do uitdrukking schuiven is vermoedelijk ont- 
staan, om daarmedo hot krachtig inzuigen of op- 
halen van den rook aan te geven. Daartoo wordt 
gebruik gemaakt van een pijp, bedoeddan (JAV.), 
bestaande uit een steel of roer, oeroeng (JAV.), van 
metaal of bamboo, ter dikte van eon vinger, ongeveer 
een voot lang en aan 66no zydo gesloten. 
(Afbeeldingen o.a. by Hartwich, t. a.p.). Bij het 
gesloten einde is een© kleine opening, waarin een 
breede, holle kop, tjoepak (JAV.), van hout, hoorn, 
aardewerk, ivoor, zilver of ander metaal door middel 
van een tuitvormig mondstuk wordt vast.gezet, 
welko kop eene kloino tepel- vormigo bo venopening 
heeft, waarin eon balletje opium gelegd wordt. Bij 
den schuivor, meestal op een balebald (JAV.) 
(rustbank) gelegon, staat een brandond lampje, 
palita, dian (JAV.), bij den vlam waarvan hij do 
pijpekop zoodanig houdt, dat het opium begint te 
smeulen, waarna hij de rook inhaalt en zoo lang 
mogolijk binnen houdt. Bij het rookon wordt het 
bereid opium, vooral door de armere on kleine 
schuivers, ook wel ge- mengd met Chineesch papier, 
gcdroogdo en ge- stampte djagoong (mals),of met 
verschillondo gedroogdo plan ten deelen, door den 
Inlander dikwijls ten onrechte gandja (JAV.), 
genoemd, doch die met do eigenlijke gandja, of 
gandjoh of hasjisj (Oanabis Indica, Indische hennep) 
niets gemeen hebben. So ms wordt een extract van 
andawali (MAL.) en ook de bladeren van de s&la- tan 
(een Traoinw^soort) (JAV.) als surrogaat van opium 
gebruikt. Een uitgebreide verzamolin g van op opium 
betrekking hebbcnde voorwerpen vindt men in het 
koloniaal museum to Haarlem. 

Wie hot opium in Ned.-Indie hebben gebracht is 
onbekend, wellicht hebben Arabieren, Chinee- zen 
en Hindoe's onafhankelijk van elkaar, daar- toe 
medegewerkt. Nad at het een handelsartikel der O.-I. 
Compagnio was geworden, nam do invoer op Java 
toe, vooral toen zij het monopolie van invoer voor 
het rijk Mataram (1676), het Sultanaat Cheribon 
(1678) en later ook voor Bantam verkreeg. Zij kocht 
het van Inlandsche tusschenpersonen, die hot in 
hoofdzaak uit Bengalen betrokkon. In Batavia werd 
het door de Compagnie in kleinere hoeveelheden aan 
licentiehouders verkocht, die het naar elders over zee 
mochten uitvoeren. Reeds toen werden zware 
straffen op het smokkelen gesteld, doch 

I zelfs hot dreigon mot don galg kon don shiik- handel 
niet boperkon. In 1742 word do invoer voor eon ieder 
opcngcstold tegen botaling van uiterst zwaro rcchton. 
In 1745 werd do „Sociotoyt tot don handol in 
amphioen" opgericht, eeno naamloozo vennootschap, 
wdker aandeolhou- ders grootendeels ambtenaren 
waren en aan welke de Gompagnie al het opium, dat 
zij uit haro bezittingen in Bengalen botrok, afstond on 
aan wie zij het uitsluitend recht van den verkoop in het 
kloin daarvan verlcende (Plakaat- boek V, biz, 284, 
296). In 1794. werd die Socie- teyt opgeheven 
(Plakaatboek XI, biz. 666), om- dat de Compagnie uit 
het opiummiddel zoo good als geon voordeelcn trok, 
wijl deze bijna alle aan do zich naar Europa verplaatst 
hebbcnde aandcelhouders der Socictcit ten go ode 
kwamcn. Met hot beheer van het monopolie, dat tlians 
go- heel ten bate der Compagnie kwam, werd de 
Amphioen-directio bolast, die hot opium, door do 
Compagnie aangevoord, in hot groot verkocht, 
lietgeen de koopers dan wed er in het klein moch- ten 
debiteeren. Daendels hief ook doze instelling op en 
voerde do verpaebting in van het recht tot hot borciden 
en in het klein verkoopen van het opium in daarvoor 
aan go we zen verkoopplaatseir, een maatregel reeds 
in 1747 op kleine schaal te Batavia genomon, doch na 
3 maanden wed er ingotrokken. Raffles boval in 1815 
beperking van het gebruik van opium tot de steden 
Batavia, Semarang on Soerabaja, doch reeds in 1816 
moest op bevel uit Bengalen dezo maalrogel weder 
word on ingotrokken. Na het herstol van het 
Nederlandscho gezag bleef do pacht go hand - haafd 
； do invoer in hot groot was vrijgelatcn, maar do 
pachters alleen waron tot hot dobiot in hot kloin 
gerechtigd. Eon belangrijko maatregel werd in 1827 
genomen, toon do Handelmaat- schappij het recht 
verkreeg om tegen zckcro uitkeering aan den landc, 
opium uit do eorsl o hand te koopon on in hot klein te 
vorkoopen, welk laatsto recht zij weder vorpachtto； 
in 1833 trok het Gouvornomont ochter weder do 
oxploi- tatie van het opium op Java on Madoera aan 
zicli on heoft dit tot hedon too behouden. Verschcid* 
- no stelsols worden Jan gen tijd daarbij door do Re 
geering gevoJgd, die uitingen waren van haar slrevon 
om eon tweetal, jnocilijk to voroonigon, doeleinden te 
boreikon: beperking van. hot gebruik ondcr do 
inlandscho bcvolking, wegons do grooto n ad colon, 
dio dil voor dezo ten govolgo had, en... do vorkrijging 
van ocno zoo lioog mogelijko winst. To mooilijkcr 
viol dit, omdat do Re georing vroogor zich 
voortdurond bediendo van tusschonporsonen, wior 
belang medebracht hot debiot van opium zoovcel 
mogolijk uittc- breidon : do pachters. Do Rcgeoring 
dobitcordo namolijk do in hot groot verkregon opium 
niot aan do consumonton, maar stond hot uitsluitend 
rocht daartoo af aan hon, dio dit op do voor haar meest 
gunstigo voorwaarden, bij open bare uit- bosteding 
bedongen, van haar verkregen. Daar- to。werden Java 
on Madoera in pachtdistricton vordceld ； hij, dio door 
do Re geering als pachtor werd aangonomon, kroeg 
liot uitsluitend recht van opiumdobiot in hot hem 
toegowezen district, maar mocht goon ander opium 
verkoopen dan d&t, hotwelk hem van 
Gouvernemontswego vor- strekt werd. Wanneor nu bij 
do Regecring de wensch op den voorgrond kwain om 
het gobruilc van opium te boperken, lag het voor do 
hand 
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den pachtor slechts con botrokkolijk geringo hoo- 
voolhoid opium to vorschaffon. Dit zou indordaad 
doeltreffond go wee st zijn, ware het niot dat eon vaak 
op zoor uitgobreido schaal workendo smok- 
kelhandol wel middelon wist to vinden die hoo- 
voelheid aanzionlijk to vormeerdoren. Dozo han- del 
we rd so ms op rousachtigo schaal gedreven; 
organisatien waarbij millioenon op hot spel ston- don 
en die op tai van plaatsen haro agenton hadden, we rd 
on in het leven geroopon, om hot opium in te vooron 
on aan don man te brengen. Op allerlei wijzon werd 
het artikel, dat in klcinon omvang groote waarde 
vortegenwoordigde, ter sluiks ingevoerd; kiston, 
potten, vaten, bior- flesschen, sardijntjes-blikken, 
zolcn van Chi- neesche muilen, Chinecscho graven, 
steenen boeldon, duiven, — ja zelfs het menschelijk 
lichaara werd benuttigd om het opium in to ver- 
bergen. Onwillekeurig werkto het Gouvernemont 
sems tot den sxnokkelhandcl mode, door de ver- 
pachting der Duizcnd-eilanden, die hoofdzakolijk 
goede rcsultaten opieverde, oxndat zij bij uitstek 
gunstig gelegen waren voor de opiumsmokkela- rij. 
En wat men aanvankelijk niet vermoodde, ook do 
pachters bleken in don smokkolhandel botrokkon to 
zijn. Dozen, met eeno enkelo uitzon- doring 
Chineezon, die zich niet om het wolzijn dor 
bovoIking bokommorenden, hadden groot bolang bij 
een uitgebreid debiet, on wanneer het Gouvernoment 
hun slechts weinig opium vor- strekte, vulden zij dit 
door don smokkclhandol aan ； ja zelfs, wanneer dit 
hen dwong vecl opium to nemon, trachtten zij nog 
moer te verkoopen, desnoods ook door invoor ter 
sluiks in andero pachtdistricten. Niemand dan de 
pachter was bet or in staat, smokkolhandel te drijvon, 
daar hij bevoegd was grooto hooveelhedon opium to 
bozitten, torwijl vaak eono machtige organisatio hem 
ten dionsto stond, en hij in do van hom af- hankclijko 
personon, o.a. do agon ton voor den verkoop, 
gowiUige werktuigen vond, dio so ms voor gecn 
gewuld torugdeinsden, zooals o.a. in 1852 blcok, 
toon inlandsche huisgezinnon in Pasoorooan, die don 
pachtor haddon kunnon vor radon, door hom ondor 
bodroiging mot don dood uit. hot go west vorbannon 
wordon. 

Do stcJsols, door do Bogoering govolgd, kun- ncn 
beschrcvon worden ah cone afwisseling tus- schen 
tiban on sirain. T i b a n noomdc mon het opium, dat 
do pachtor v o r p 1 i c h t was van hot Gouvornomont 
to nomen, on waarvan de hoovoel- heid on prijs door 
hot Gouvornomont werden vastgcstolcl; s i r a m hot 
opium, dat hij nog bo vondion kon vorkrijgon. Hot 
uitsluitond tiban- stolsol was zokor botrekkolijk hot 
bosto, wannoor mon procios do juisto hooveolhoid 
had gokond, di。do pachtor aan don man kon 
brongon, vooral wannoor het opium togon hoogo 
prijzon don pachtor golovord word on do llogooring 
dus eon ruim aandool in do winsten kroog. Maar dio 
konnis ontbrak in den rogol gohoel; do mogolijkheid 
moor of raindor opium to slijton hing te zoor van 
vorachillcndo, niot to controloeron omstandig- hodon 
af. Er was dus grooto kans, dat mon te woinig opium 
gaf, waardoor de pachter goprik- kokl word don 
smokkolhandel to hulp to roopon; gaf mon hem te 
veel, dan zetto dit hem aan het obiot uittebreiden on 
zelfs in vreemdo pacht- istricton to smokkolen. Dit 
laatsto was vooral "goval wanneor men, zooals ccn 
onkolo m&al geschieddo, de pacht aan hom gundc, 
dio aannam 

de mocato tiban to no mon ； men deed dit om de 
ware bohoofte aan opium to leoron konnon. Ge- 
woonlijk oischte men ochtor oon pachtschat on word 
hij pachtor, dio aannam hot hoogsto bedrag to 
botalon; so ms word daarbij de tiban voor lagon prijs 
go levo rd, hotgeon in den regel nadee- lig voor don 
lando was. Daar er voor een voor- deoligo cxploitatie 
van do pacht, behalve cenig kapitaal, groote kennis 
van land en volk, eene cigenaardigo bekwaamheid en 
sluwhoid en een soms onbogronsdon invloed op allo 
lagen dor be- volking en zolfs op do bestuurders 
goeischt werd, was de concurrontie dLkwijls gering 
en moost dezo meermalen door allerloi minder 
aanbovolenswaardigo middelen opgewekt wordon. 
Werd de tiban in den regel slechts togon hoogon prijs 
vertrokt, zoo word de si- ram —wanneor dozo don 
pachtor werd toe- gestaan — gowoonlijk tegen 
lagoren prijs ge- gund. Do hooveolheid siram was 
soms be- porkt, soms onbeperkt. De t'onbeperkte ver- 
strekking van goedkoop opium had natuurlijk dit 
voordeel, dat do Regeoring nieer de bohoeft© aan 
opium leerdo kennen en dat do smokkolhan- dol, 
voor zoovor do pachter daarbij botrok- ken was, zoo 
goed. ala gehool ophicld, althans in zijn eigen 
district, — niot altijd echter ter- stond, daar do 
pachtor vaak nog aan de leveran- ciers van 
gesmokkeld opium verbon^en was. Maar 
daartegenover stond hot on misken bare gevaar voor 
grootor uitbreiding van het debiet, —ook door 
snxokkolarij in n a buri go district en. 

Do achtereen volgen do rogolingen van don ver- 
koop van opium in hot kloin nu waren hoofdza- 
kolijk oon afwisseling van hot tiban- en het siram- 
stolsel. Toen do Staat do exploitatie van het opium 
niot langor aan do Handelmaatschappij opdroog, 
stond hij het recht tot den verkoop van opium 
perceolsgowijzo en voorloopig onders- hands af; de 
pachter moest eon zekere lioeveel- hoid opium no 
mon voor den hoogen prijs van / 10.000 de kist of f 
100 de kati (de Handel- maatschappij gaf zolden 
meer dan f 3000 A / 4000); hij kon meor krijgon 
togon f 40,60 per kati. In 1834 en 1835 word hot 
opium in voilingen vorkocht on hij werd pachter, die 
aannam het meesto opium to nomen. Op grond van 
de ondor- vin.ding, toen opgodaan, werd de 
waarschynlijko bchoefto aan opium op 430 kisten 
gesteld en dezo hoovoolhcid a Is tiban aan gen omen 
; siram werd cchtor tot hoogon prijs toogestaan 
Pachtor werd hij, dio aannam bo ven het kostondo 
van do tiban don hoogston pachtschat to betalen (Ind. 
Stb. 1834 no. 53, 1835 no. 49). In 1843 word hy pach-
tor, dio aannam do grootsto hoeveelhoid opium to 
nomon, die togon hoogon prijs (/ 175 de kati) word 
afgostaan (Ind. Stb. 1842 no. 42); in 1S4S word wed 
or oono bopaaldo hooveolhoid togen / 100 do kati 
vorstrokt, waarbovon nog een viorde als siram kon 
wordon gonomon, on daarbij oen pachtschat goeischt 
(Ind. Stb. 1849 no. 42). 

In 1855 word oen zoor stouto proof genomen ton 
eindo de waarschijnlijk bonoodigdo hooveel- hoid 
opium te looron konnon. Aan den pachtor, dio 
aannam do hoogste pachtsom to botalen, word 
zoovoel opium vorstrokt als hij ten genoogon van hot 
hoofd van gowestelijk bestuur zou aantoonen to 
bohoovon on dit wel togon don uitorst lagon prijs van 
/ 12 do kati (vgl. Ind. Stb. 1853 no. 8,9 niet 1854 no. 
76). Ondor do working van dit stolsol stoeg do 
hooveolhoid opium, die w e 11 i g. 
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verkregen word, in bcduidondo mate; in 1855 nog 
slcchts 622 kistcn, nam zij achtcrconvolgcns toe tot 
708, 846, 913, 998, 1056, tot zij in 1861 1022 kisten 
bedroeg. In laatstgonooind jaar werd tot een geheel 
ander stelsol overgegaan. In do meoning dat men nu 
achtor de behoefto aan opium gekomon was, word de 
pacht hom gegund, dio aannam do hoogste pachtsom 
to bo- talen ； hem werd echter niet moor dan oone 
bo- paaldo hoeveelhoid opium verstrekt, die voor 
1862 op 875 kiston gosteld werd ； eene hoovcol- 
heid dus beduidend minder dan hot bed ra g in 1S61 
door do pacliters genomen, on die later nog word 
ingekrompen (765, 705, 705, 714, 714, 714, 704). 
Ind. Stb. 1861 no. 98. 

Tegelijk met dozen maatregel, die ten doel had 
het verbruik te keer te gaan, do ch daarbij niet 
voldocnde rekoning mot den smokkelhandel hield, 
werden nog andere van dezclfde strekking gen omen: 
uitbreiding dor verbod on kringcn on beperking van 
het gotal officieolo verkoopplaat- sen. „V e r b o d o 
n kr in gon" word on do strekcn genoemd, waar hot 
vorboden was opium of overblijfsels daarvan te 
bezitten, in to vooren of to vorkoopen; do 
voornaamsto dezer waren do Preanger 
regentschappen, waar de bovoIking in Blechts 
geringo mate van opium gebruik maakto en waar met 
mode working van do Rogenten, dat gebruik in，
1824 (Ind. Stb. n°. 44) vorboden werd, in naam in hot 
bolang der bevolking, doch in werkelijkheid om de 
Chineezon, wien mon kort te voron het vorblgf 
aldaar ontzegd had, to wo- ren. Daarmedo dacht men 
eon oinde te makon aan den voor do Re gon ten 
financieel schadelijken clandestienen verkoop van 
koflie door de be vol- king aan die Chineezen, 
waardoor hunno cultuur- procenten vermindcrden. In 
zulke kringcn heeft in den pachttijd do sluikhandol 
steeds gobloeid. Destijds waren verkoop- en 
schuifplaatsen 6en ； zy werden met den naam van 
kitten aan go- duid. In naam werd van 
Regeeringswege een et-ren g, in werkelijkheid cen 
zeor slap toezicht op die kitten gehouden. Hot 
spreekt van zolf, dat do verleiding tot schuiven 
toonam naarmato dio verkoo pplaatson, tovons 
schuif-gelegenhedon, talrijker werden, om welko 
reden hun aantal en de plaatsen, waar zij mochten 
bestaan, door het Gouvornoment werden vastgcsteld. 
Het aantal clandostiene schuifgologenhedon, waar 
tevens met grove winsten en vaak op crediet 
woderverkoop van opium plaats vond, was logio, en 
steeg on even redig, naarmate het aantal offi- cieelo 
verkoopgclegenhedon word in gekrompen. Zij 
werden door de pachters, dio belang bij oon grooten 
omzet haddon, togen de politic in bo- scherming gen 
omen, en hot bestaan dier geJogon- heden is als den 
van de voornaamsto redenen to bcschouwon, dat in 
velo gedeelton van Java het opiunigobi'uik vaston 
voet verkregen heoft. Het aantal daarvan bedroeg 
velo duizenden, en het voortbestaan word 
gemakkclijk gomaakt door het zoogenaanide 
patoeiiganstelsel, waarbij werd toegestaan, dat mot 
spocialo vergunning van don Resident eonige 
Inlanders voor hunno gczamenlijko behoefto, door 
e6n hunnor opium jnochten laton inkoopen om hot 
gezajnonlijk to schuivon (bambon, JAV.). Ditdeed 
langzamerhand de zoogonaamdo „erkonde goheime 
kitten** ont- staan waarvan thans nog o veral de 
sporon aan wo- zig zijn [ba in bon pSteng (JAV.), op 
alle gowestolijko en op bijna allo 
afdeolingshoofdplaatsen op Java], 

In 1869 werd opniouw van stolsol verandord, 
daar de Rcgeoring do mooning was toegedaan, dat 
hot toon bestaando systeem den smokkel- handol in 
do hand werkto on dus den lando van belangrijko 
inkomston beroofde, zone!or daarom het jnisbruik 
van opium tegen to gaan. De pach- tcr zou voortaan 
tiban vorkrijgon on bo von d ion zooveol opium als 
hij zolf vorlangdo (Ind. Stb. 1869 no. 81), hetgeen 
editor in 1871 (Ind. Stb. no. 189) boporkt werd tot 
het dubbelo van do tiban; alleon met bijzondoro 
vergunning van het Gouvornemont kon daarna nicer 
siram wordon toogestaan. Verschoideno verbodon 
kringcn werden om dezolfdo redbn ingotrokken. Do 
hoeveel- heid wettig verkocht opium steeg 
ontzaglijk on wel in 1870—1872 tot 1263, 2033 en 
2664 kisten, tei'wijl het aantal aanhalingen niet in 
belangrijke mate verminderde. In 1873 kcorde mon 
dus tot hot 
maximum-tiban -stelsel terug on werd den pach- ter 
slechts cono bepaaldo hooveelheid opium ver- strekt 
tegon don lagon prijs van / 3000 do kist (Ind. Stb. 
1872 no. 197). Do hoovoclhoid, toon verkrijgbaar 
gosteld, bedroog voor Java en Ma- doora 1170 kisten 
； zij is in 1881 op 1765 kiston gobracht, in 1885 op 
1753 kisten on in 1893 (het laatste jaar v66r do 
geloidelijke invooring der Regie) op 1759 kisten. 
Dezc maxima werdon ochter door do pachtors 
ninimer genomon. Zoo worden in 1881 nog 16G8 
kisten, in 1893 sJcchts 858 kisten verstrokt. Dezc 
vermindering was niot toe te schrijven aan afnamc 
van het，gebruik, maar aan de omstandigheid, dat de 
pachters op Java en Madocra zich zoovecl mogdijk 
op clandestiono wijze via Bali uit Singapore van 
opium voorzagen togen oen prijs, variecrcudc 
tusschen do / 1000 on / 1200 do kist, in plaats van 
langs offiicieelen weg togon / 3000 van hot 
Gouvornemont het bonoodigde product to bc- 
trokkon. Om aan dergelijko praktijken cen oindo to 
makon word eon hoofdambtenaar mot don titel „ 
Resident tcr zee" aangesteld, dio bo J a st werd met 
do leiding der maatregclon tot bestrij- ding van don 
sluikhandol, on dio voornainolijk het invoeron van 
o])iujn por prau w trachtto to voorkomcn. In J 889 
word hij ver van gon door eon Hoofd inspect cur 
voor do opiu niaan gologon - hedon, aan wion ondor 
moor ook de togejigang vat) don sluikhandel tor zco 
was opgedragen, woik laatsto thans nog een deol van 
do taak van den Hoofdinspoctour Chof van den 
(lionst dor Opiuni- rogio uitmaakt. Tot (lit doel 
boschikt doze hoofd- ambtenaar, bohalvo over 
spccialo fondson, ook over eonigo schepon der 
Gouvornomcntsmarino, w.o. do spociuul voor dat 
doel in 1893 to Vlissin- gon gobouwdo snolvarondo 
opiujnjugers' „Cy- cloop" on ,,Argus”，dio in 
hoofdzuak gebruikt wordon om do Java kusten to 
bowakon, on om binnonvallondo on uitgaando mail- 
on vracht- stoomors to convoyeoron. Het laatsto is 
noodig, oindat anders in do nabijhoid van havens, 
o\) plaatbon aan ingowijdon bokend, opium, aan 
drijvors bovostigd, ovor boord gezet wordt- 

Eon voor het opiumvraagstuk bolangrijk jaar was 
1893, toon besloton word om, tcr vervanging van do 
opiumpacht, do proof to ncmon mot do zoogen. 
opiumiegie, d.w.z. beroiding, detailvor- pakking en 
vorkooj) door den Staat in eigen bo- heor; cen 
maatregol reeds in 1888 door Mr. P. Brooshooft in 
zijne Mcmorio aanbovoIon. licods lang waren do 
oogon geopend voor do gebrekon van het bestaando 
stolsol, waarby do pachtors, 
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die aanzionlijko macht en invlocd bozaton, groot 
belang bij uitbreiding van debiot haddon en in stedo 
daarvan we rd aanbovolon oon stolsol, waar- bij do 
verkoopers niet gointeressocrd waren; niet name 
gcschieddo dit door don in 1890 opgo- richton Anti-
opiumbond (zio zijn orgaan „do Opiumvloek") en 
zijnon oprichter, Jhr. Mr. W. Elout van Sooterwoudo. 
Vgl. ook N. J. Struyck, „Opiumpacht of opiunircgic", 
's Grav, 1889. Het gelukto do Regeoring in zooverre 
voor dit plan to winnen, dat het lid in don Raad van 
Indie W. P. Groeneveldt do opdracht erlangdo om 
zich naar Cochin-China te bcgeven, ten einde de 
wer^ing van do daar ingevoerdc opiumregie te 
bestudeo- ren ； de vrucht dier zending was een 
belangrijk rapport over het opium-monopolie in 
Fransch Indo-China, dat o.a. als bijlage bij de 
Memories van antw. Ind. begrooting 1892 
gepubliceerd werd en waarin de steller met aandrang 
tot de invoering eener regie volgens door hem aange- 
geven hoofdpunten adviseerde. Ofschoon het niet aan 
bezwai'on ontbrak, tegon eene regie ingo- bracht, die 
vooral door den oud-directeur van finantien, Dr. L. 
W. De Roo, krachtig werden ontwikkcld (zie Vergad. 
Ind. Gen. 5 Nov. 1889 en 19 Febr. 1890 on zijno 
brochure „Do verkoop van opium op Java", Nijm. 
1892), wordon op initatief van den Minister Van 
Dedem voor- stollen aan do Staton -Gcneraal gedaan 
(31 Oct. 1893), ten oinde beschikking te krijgen over 
gel- den, noodig voor het nemen van eeno proof mot 
de regie in een go west, voorstellon die hunne 
bekrachtiging kregen in de wot van 30 Dec. 1893 Ind. 
Stb. 1894 no. 12. Madoera werd voor do 
proofnoniing gokozen on daarmedo op 1°. Sept. 1894 
bogonnen (Ind, Stb. 1894 no. 161—163). Vooraf was 
daartoo te Moostor Cornells bij Batavia door het 
Gouvernomont eene voorloopige fa brick voor de 
bereiding en vorpakking der bo- noodigdo tjandoo 
ingoricht, nadat het zoer mooiolijko vraagstuk eener 
doolmatigo verpak- king in Nedodand tot oplossing 
was gebracht door wijlon don hcor S. L. Huizor, oud-
hoofdingen io ur van het stoomwozon in Nod.-Indie; 
dezo koos als vorpakkingsvorm tubes van tin on do 
fa brio k word dadolijk voorzion van op zijno aan 
wijzing vorvaardigdo worktuigen oiu die tubes 
autojnatisch to jnakon, to stompolon, to vullon cn 
inidtlels zoer kloine mo talon oogjes to sluiton. ]Jil 
Jaat ste gcschiedt zoodanig, dat do tubes niet 
opcngemaakl kunnen wordon zondor hot bo von- 
cindo geheol to vorniolon; zij kunnon dus niet voor 
clandcstiono dooloinden voor do tweedo maal 
gobruikt wordon. Do regio is begonnon do tjandoo op 
dozelfdo wijzo to boroidon, als bij do pachtors 
goschicddc, maar woldra wordon in hot proccdd 
bolangrijko verbotoringon aangebracht door den 
oorslon Diroctour van do fabriok dor Opiumrogio J. 
Haak, dio bij vorschillondo pach- ters nauwkourigo 
onderzoekingon instoldo naar <Io vorschillondo 
wijzon van beroiding. Do go- nomon proof nam oon 
zoo bovredigond boloop, dat zij roods in 1896 ook in 
Pasoerooan, Pro bo- linggo on Bosooki word 
voortgozot, torwijl op grond van do aldaar vorkrogon 
ondervinding bosloton word lot oono goloidelijke 
invooring dor Rogio op Java on Madoera, w.o. ook 
do Lam- pongscho Districton, welko met Batavia een 
pachtdistrict uitmaakten on op oon dool van do 
afdooling Lombok. Op 1 Januari 1904 was aan dat 
boginsol vollodig uitvooring gegovon, waarna 

in 

ook op do Buitonbezittingon, thana nog als tijde- 
lijko maatrogol, do Regie goloidolijk word inge- 
voord. Hot voor do Rogio bonoodigd opium wordt 
boreid en verpakt in een daarvoor spcciaal ingo- 
richto fabriek, welko, ter vervanging van de 
voorloopige, in 1901 in gobruik werd gesteld. Zij is 
in Kramat, Woltovroden, golegen en op go- zotte 
data voor hot publiolc te bozichtigen. Do 
grondstoffen, die voor do beroiding van hot rook- 
baro opium (tjandoe) dionen, zijn： a. ruw Ben- 
gaalsch opium b. djitjing, d.i. het verbrandings- 
residu van tjandoe, dat zich in den kop van een 
schuifpijp vastzot, en na uitgokrabd te zijn bij het 
Gouvernemont tegon hoogen prijs kan ingo- loverd 
wordon c. ruw Levantsch opium, hetwelk echter, 
zooaLs reeds vroeger gezegd, binnen zeer korton tijd 
niet meer zal gobruikt wordon. De vorworking van 
het Bengaalsch opium geschiedt als volgt: do bollen 
worden opongesneden en van hun inhoud ontdaan. 
Het in de omkleeding (schors) dor bollen 
ingedrongen opium wordt uitgekookt, en door person 
gcfiltreerd, het ver- krogen vocht wordt dan in triple-
effets tot extract ingedikt, en daarna onder 
toovoeging van water gomongd met het uit de halve 
bollen verzameld ruw opium. Dit mengsol wordt tot 
± 6 % watergehalte ingedikt en daarna goroost 
waarLoe het in hoeveolheden van ±6 K.G. wordt 
uitgestreken aan den binnonkant van groote rond© 
koperon pannen, dio omgokoerd aan de stralendo 
warmte van een houtskoolvuur wordon blootgesteld. 
Dit roostproces vcreischt veel zorg en routine en is 
eenigszins te vergelijkon mot hot brandon van koffie. 
Het verlangde aroma ontwikkelt zich, naar mate het 
caoutchouc-ach- tige taaio opium zich in een min of 
meer brosse massa vorandert. Do goroostc massa 
wordt met koud water uitgotrokkon on daarna in 
triplo- effets on vacuumpannen ingedikt tot 
Bengaalsch t 6 n g k o of Isto qualiteit beroid 
Bengaalsch opium mot een morphinegehalto van 
12—13 %. Hetgeon in koud water onopgelost is 
gebleven, wordt eenige nialen mot water uitgekookt, 
en na bokoeling gcfiltreerd on ingedikt tot Ben-
gaalsch. d j i t j o e i of 2de qualiteit bereid 
Bengaalsch opium met een morphinogehalte van 7—
9% %. De ook na koking onopgelost gobieven 
stoffon wordon weggeworpon. De dji- tjing, d.i. hot 
uit de pijpon goachraapte residu, wordt vorwerkt 
door het met water uit te koken on hot vorkrogon 
vocht na bekooling en filtratie in to dikken tot een 
extract, dat den naam d j i« t j i n g k o draagt, met 
eon morphinegohalte, dat ongoveor even groot is als 
dat van de tjandoe, waaruit de djitjing verkregen is. 
De bewerking van ruw Levantsch opium, gcschicdt 
oven als die van Bengaalsch; allcen vorvalt de 
schors- kokcrij, omdat bij dat opium het 
papaverbloom- bladen-omhulsol ontbrockt. Do Isto 
qualiteit (T u r k s c h-t 6 n g k o) heeft oen morphine 
ge- halto van 17 % of mindor tot 24 %, do 2do 
qualiteit ( Tu rksch djitjooi) van 10— 14 %. 
Vermonging van genoomdo vijf, dan wol van onkolo 
dior tusschonproducton, onder toovoeging van 1 a 
2 % suiker, doon do vorschil- londe tjandoesoorten 
ontstaan, die door de Regio verkrijgbaar gesteld 
wordon, en die bij eon watergohalto van 土 19 % on 
eon morpliino- gohalto van 10—13 % uitorlijk aan 
vloeibaro don kero koukensiroop doen donken. 

In het begin dor exploitatio van de rogio werd 
11 
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een groot a ant al verschillendo mengselen here id, 
die aanvankolijk zoovecl mogelijk in sa- menstelling 
overeonkwamexi met. do in de vroo- gore 
pachtdistricten gcbruikelijko soorten. In steeds 
sterkcre mate bepcrkte mon hot， gotal mcngsds, 
strevendo naar het vcrkrijgcn van 6en uniform product 
van uitstekonde qualiteit. Toevoeging van citrocnsap 
bij het uitkoken dcr schors, ter botero ext ractie dcr 
verschillendo alkaJoiden, hetgeen vroeger door do 
pachters algemcen geschiedde, wordt thans 
achterwogo golaten. Vcrvalscbingen met tot gclci 
gekookto maiskorrels om tot een grooter volume te 
gera- kon, komen van zelf niet mccr voor, even min als 
do toevoeging van enkelo schimmolsoorton, van 
KStjoeboeng enz. mot het docl het product eone stork 
stimuloerendo werking to geven, waar- door de zucht 
om, nadat het opium uitgewr rkt wa§, op nieuw te 
schuiven to voorschijn gcrcepen we rd. Dergclijko 
prakt ijken, die, niottegenstaan- do de zware daarop 
gestclde, doch zclden toego- paste straffen, door do 
paenters algemcen werden toegepast om het debiot te 
vergrooten, hebben er veel toe bijgedragen den kwaden 
naam van opium te verergeren. Thans wordt do tjandoo 
in de fabriek verpakt in tinnen tubes inhoudendo %, 1, 
2, 5, 12,2，25 en 50 mata, en rcspecticve- lijk 
aangeduid met de letters A, B, C, D, E, F en G. (100 
mat a = 1 thail, 16 thail = 1 kati； 100 kati = 1 pikoel). 
Bij do invoering van de R«gic in Pasoerocan bieek het, 
evenals later in Soera- baja, Madioen, Kediri, 
RCmbang, Semarang, Djokjakarta, Soerakarla en 
Kedoe, onvermijde- lijk om behalve tjandoe 00k hot 
meer schadelijk geachte tikd verkrijgbaar te stellen. 
Sedert is de verstrekking daarvan sterk ingekrompen 
en van bijna 28% millioen gdleng in 1907 tot minder 
dan een millioen in 1916 gedaald. In 1917 werd het nog 
alleen gedebiteerd in 7 vor- koopplaatsen in Kediri en 
5 in Pasoerocan. Ver- moedelijk zal dat product in den 
loop van 1918 niet meer aangemaakt worden. 

Tike, welk product niet veel langcr dan 6en a P/2 
maand voor de consumptie geschikt blijft, wordt op do 
volgende wijze bereid. De bladeren van de Ficus 
Septica, awar-awar (JAV.), cen in het wild groeiend 
gewas, worden op de wijze a Is sigarettentabak, doch 
iets grover, gekorvon, met gambir gekookt, uitgeperst 
en gedroogd, waarna het product bakal (JAV.) heet. 
Over 33 gram bakal wordt % thail tjandoe gelijkmatig 
ver- spreid, deze massa vormt dan een plaat tike, die in 
100 gelijkc deeltjes gesneden wordt ； elk der dan 
gevormde kluitjes, gel eng, (JAV.) wordt overgebracht 
in ecn der uithoJlingen van een vertind looden plaat ； 
een tweede gelijkvormigo plaat wordt omgekeerd op 
do gevulde gelegd, zoodanig dat van beide platen de 
ran den tusschen de uithollingen op clkaar vallen, 
waarna beide platen op elkaar gesoldeerd worden, 
waardoor 66n plaat ontstaat met 100 volkomen van 
elkaar en van de buitenlucht afgesloten ruimten, die elk 
66n g61eng tik6 bevatten. Het verbrandings- residu 
van tik4 heet klelet (JAV.). In een deel van do residentie 
Tapanoeli werd verder ruw Le- vantsch opium 
verstrekt, verpakt in hooveel- heden van 1 thail en van 
3 jnata, doch sedert 1915 niet meer verkrijgbaar 
gesteld. Hotzelfde geldt voor het eiland Soembawa, 
waar tot kort geleden ruw Bengaalsch opium in gelijko 
vor- pakking verstrekt werd. Eindelijk word den ge- I 

wozen Stcdohoudor van Karangasem (Bali), don 
bokondon Goesti Djilantik, nog in busson verpakt ruw 
opium verstrekt, bostomd om dit zelf voor cigen 
gebruik on voor dat van zijne huisgonooten tot 
tjandoo to bcrciden. Volledig- heidshalvo wordt nog 
vcrmeld, dat op Banka den niijnworkers in China 
aangekochto zooge- naamde anti-opiumpillen 
vorstrekt worden. Dio vorkrijgbaarstolling is gestaakt, 
omdat dezo pi Hen, die cono kloino hoevcolheid d jit 
jing bo vat- ton, schadelijkor geacht werden to zijn 
voor do gezondheid dan zuiver regie-opium; zij waren 
verpakt in tube。，inhoudende eon gowicht van 1/2 
thail aan pillen. 

In 1913 verwerkte do fabriek de grootsto to 
verwachten hoovoelheid opium nml,: 3065 pikoel 
(189300 K.G.) ruw opium en djitjing, met een 
rendomont van 64 %, oplovcrcnde 19128 pikoel 
(122226 K.G. = 3166490 thail) bereid opium. Ge- 
vuld werden in 1914 198.000.000 tubes tjandoo on 
ruim 3.000.000 geldng tike. In 1915, het laat- sto jaar, 
waarovor hier to lando cijfers bekend waron, bieek do 
hoeveelhoid verwerkte opium ge- daald to zijn tot 
2190 pikoel ruwo grondstof, ter- wijl 166.000.000 
tubes en 2.000.000 geleng tike gevuld werden. Do 
steeds meer intensief wor- dondo bestryding van het 
opiumgebruik doet voor de volgendo jaren eone 
toenemende, doch misschion eenigszins 
schommelende vermindc- ring verwachten wat do 
totalo productie botreft ； niet onmogelijk zal het 
getal te vullen tubes in veel ge ringer mate 
verminderen, omdat do verpakkingseenheden 
naarmate in do Buitcn- bezittingen hot opium 
geleidelijk duurdcr wordt, de vraag naar do kleinste 
tubes zal vermcerderen, hoezcor het verbruik van 
opium aldaar 00k sterk zal afnemen. De bereidings- 
cn verpakkingskos- ten bed roegen in 1915 士 / 
4.294.000.— of / 1,87 por thail, waarvan / 1,53 aan 
grondstoffon. Aan metaal voor do verpakking werd / 
232.133.— bestecd, aan hout voor de kistenmakerij / 
10.282. Het getal op daggcld werkzame Inlanders bc- 
droeg van 801 tot 1101. De prijs voor het ruw 
Bengaalsch opirri varioerdc in 1915 van / 1299,3 tot 
/1401,79 per kist, deze cijfers bed roegen rewp in 
1911, /1312,89cn /2775,99enin 1910 /1597,9ft en / 
3269,85. Voor dien werd in den re gel van / 900—/ 
1200 betaaid. Do verzending van hot opium naar het 
terrein geschiedt niaandeJijks op een op hot 
hoofdbureau der Opiuinrcgio geverifieerdo aan vraug 
van de botrokken Hoofden van gewestelijk bostuur 
aan het ad res van Europeescho D6p6thoudcrs. 
vordcro distributio aan do Inlandscho (op do bui- 
tonbezittingen 00k zeer enkelo Europcoscho en 
Chincesche) jnantri's. Do opiumverkoop wordt, 
moestal door tusschenkomst van in den rogel 
Inlandscho assistent-collocteurs, aan dio 
Ddpothouders volgens vastgestoldo regc- 】cn 
ovcrgclaton. Do ontvangon geld on worden door de 
gonoemdo man tri's op gezotte tijden afgedragen aan 
assistont-collecteurs, SOBIH editor rechtstrceks bij *H 
Lands kas gestort. Op de Buitenbezittingen treden 00k 
wol ambtenaren bij het Binnonlandsch Bcstuur en bij 
de In- en Uitvoerrcchten en accijnzen als fungeerend 
assis> tent-collecteur op. 

De verzending van hot opium cn do verdoro 
distributie in allo richtingcn en naar de meest 
verwijderde en afgelegen plaatsen van den Ar- chipel 
vrercischt de grootstc zorg, niet allcon om 
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to wakon dat allo verkrygbaro tubcsoorton steeds 
tijdig in clko verkoopplaats aanwczig xijn, manr ook 
om aldaar to grooto voorraden daarvan to vcrmijdon, 
omdat andors de kans op fraudo te groot zou worden. 
Do tubes wordon ver- pakt in kloinc houten doosjes, 
mot glazon doksel voorzicn en door een vorzogeld 
kruistouw gc- sloton. ledero vorkooper kan zich dus, 
vo6r het vorbreken van do zegols, van don gooden 
inhoud dor doosjes overtuigen. Dczc doozon wordon 
ver- pakt in eveneens mot kruistouwtjes vcrzogclde 
kistjos, die op hun beurt verpakt in grooto ver- 
zegeldo pakkisten naar do depots verzonden worden. 

Mccrmalen wordt het ambt van D6pdthoudor als 
nevonbetrekking vervuld. Mccrdero mantri*s voor 
den opiumverkoop zijn tevons belast met het debict 
van zout, cnkelen fungcorcii als hulp- postcommies. 
Dank zij een scherp controle-stclsel kojuen fraudes 
betrekkolijk weinig voor. Op cono on tvangst van 
ruim / 35.000.000 word in 191.5 sJochts / 1715 niot 
aangezuiverdo tekorten geconstatccrd. Tekorten 
worden niot allecn door do mantri5s zelvcn, dock 
vaak ook door do aan hen tocgovoegcle “helpers" 
veroorzaakt. De inlevcring zoowel als do uitbetaling 
dor „djitjing,> heeft talrijke, vaak kostbare 
maatregclcn noodig gemaakt, ter voorkoming van 
knooicrijon, zoowel van de zijde dcr inleveraars, die 
meormalen stork vervalschto stof aan den man 
trachten to bren- gen, als van de zijde dor mantri's, 
dio het inge- 1cverde oneerlijk adniinistreercn. Hot 
gehalto der Inlandscbc lagere ambtenaron bij do 
Regio is niet zoo goed als gowonscht kan wordon, 
waartoo zoowel de eentonigheid van hot work heeft 
medo- gewerkt als de benoeming van minder 
gesefiikt pursonocl door cenigo Hoofdon van 
gewostolijk bestuur, dio binnen de grenzon van hun 
ambtsgo- bied chef der cxploitatio van hot 
opiummiddelzijn. 

Do voornaamste voorschriften op do Regie 
betrekking hebbende zijn voor Java en Madoe- ra, 
zoomed。 voor de Lamponschc-Districten, 
vastgclegd in Ind. Stb. 1909 no. 441 (Java Regio- 
onlonnanlic), zooals dat Staatsblad later cenigo 
jnaicn op ondergeschikto punton is gewijzigd, 
laatstelijk bij Ind. Stb. 1918 no. 301. Do vroo- gor 
voor Java cn Madocra geldcndo bopalin- gon, 
opgenomon in Ind. Stb. 1898 no. 277 on ge- wijzigd 
bij dat van 1901 no. 62 on 1902 no. ]7 i, zijn mot 
eonigo wij zigin gon nog van toepassing op 
BenkocJen, Palembang, Banka en Ondor- 
hooriglicdcn on op hot eiland Tomato cn op oon 
liloin dool va>> hot oiland Batjan (residentio Ternate 
on Ondcrhoorigheden). In hot ovorig go- (IccJto van 
laatstgenoemd go west, waartoo o.a. con dee) van 
Nicuw-Guinoa bohoort, geld on do rogiobopalingen 
nog steeds niot, wcl is aldaar do in voor van opium 
krachtena zocr oudo bepa- lingen, on sedort kort ook 
hot bezit on gobruik van opium, vorbodon, doch 
aldaar zijn do alge- jnocn gcldondo regiobepalingen 
nog niot van kracht. Tot voor zoor korton tijd kon in 
hot Ter- nataanHch gcdeelto van Niouw-Guinea 
opium, 66nmaal clandcstion ingevoord, straffoloos 
ge- scho von worden waaraan thans oen einde is ge- 
maakt; invooring van do rogio in Jiet gehoele gewost 
word nog in 1918 to go moot gezion, waarbij tevens 
bedocldc strekoi) tot abso- 】uuG verbod on krin g 
zoudon verklaard worsen, ook voor dio plaatsen waar 
het opiumge- gobruik thans bij Chineezon gewoonto 
is. Do 

overigo gewoston van de Buitenbezittingon, ten 
aanzien waarvan op eonigo vroeger do gowij. zigdo 
Java-Rogicordonnatio van toepassing was, hob ben 
elk hun eigon regie-ordonnantie. Dczo zijn tot stand 
gekomon: voor het eiland Lombok in 1897 on 1913, 
voor Djambi in 1909, voor Mo- nado on het 
gouvernoment Celebes en Onderhoo- righedon, 
zoomedo voor het toonmaals daarondor 
ressortocrendo oiland Soombawa in 1907, voor hot 
eiland Bali en voor do Zuider- en Ooster- afdeeling 
van Borneo in 1908, voor de Wcster- afdeoling van 
Borneo on Billiton in 1909; voor Ambon en Timor en 
Onderhoorighedon (met uit- zondering van liot 
genoemde eiland Soembawa) in 1910, voor Riouw en 
Ondcrhoorigheden in 
1911, voor hot gewest Oostkust van Sumatra in 
1912, voor hot gouvernement Atjeh en Onder- 
hoorigheden in 1913, voor Sumatra's Westkust in 
1915 on voor Tapanoeli in 1916. 

Werd aanvankolijk bij do invoering in elk go- west 
or naar gestreefd om ten voile in de bestaan- de 
behoefto aan opium te voorzien, opdat het werkelijk 
gobruik bekend zou worden, tenein de met succes den 
sluikhandel to kunnen we- ren, sedert is mon er toe 
overgegaan het gebruik krachtig en mecr daad 
werkelijk to bestrijdon, on- geacht de daarop vallendo 
groote kosten en ongoacht do op don duur te 
verwachten zeor belangrijko vermindering der baten 
uit het opiummonopolio. Eon dcr meest rationeelo 
mid- dolen ter bostrijding van hot gobruik was naast 
uitbreiding, waar mogolijk, van de verboden kringen, 
cono goloidclijke prijsverhooging. Voor Java en 
Madoora is vermoedelijk hiermede de uitersto grons 
boroikt, op do Buitenbezittingcn gaat mon hier nog 
steods nice door. Thans is de prys op Java on 
Madoora, zoomedo in do Lam- pongscho Districton, 
gologon tusschen de / 20 en / 25 per thail, 
onafhankolijk of men opium in eeno kleino of grooto 
verpakking verlangt； eenigo jaron geledon bedroog 
de minste prijs op sommigo plaatsen nog / 14 per 
thail. Op do Buitenbezittin- gon varieerdo in 1916 do 
prijs van / 9,31 (Riouw en Onderhoorighedon) tot f 
13,215 (Westoraf- deeling van Borneo) togenover een 
aanvankolijk minimum van / 3 in Colobes en 
Onderhoorig- hedon, waar hij thans reeds tot f 12,45 
is op- gevoord. Vandaar hot verschijnsel, dat bij eeno 
(gewost-gowijzo) zoer aanzienlijko vermindering van 
hot debiot do bruto opbrengst op do 
Buitenbozittingon vry gorogeld stijgendo bleof. Dat 
prijsvorhooging vermindering van debiet 
modobrongt', hiorvan gevon Celebes en Onder- 
hoorighedon, Bali, do Westerafdeeling van Borneo, 
Riouw on Onderhoorighedon, Soemba- wa en de 
Oostkust van Sumatra do meest spre- kondo 
bowijzon. Do storko ontwikkoling der 
potrolouniindustrio in do Zuidor- on Ooster- 
afdeoling van Bornoo on do daarmodo gopaard 
gaando iminigratio van talrijke opiunischuivendo 
Chincozen, zoomedo do groote toenomingen van het 
aantal Chincoscho koeli's op Banka en Billiton, 
hebbon cone volstrekte afnanio van het gebruik in 
laatstgonoomde gowesten in den wog go st aan. 

Sedort do Regio in working is getreden kan mon 
do vorboden kringoii in versehillendc soorten 
ondorschoidon: Isto in c^io, waar een absohiut 
vorbod bostaat, 2do in die, waar dat vorbod al- Icon 
do eigonlijko inheomsche bo volkin g botivft, 3d。in 
die, waar hot gobruik alleen aan sommige 
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'categorieen van person on, al dan niot voorzien van 
eono schriftolijko vorgunning op naan;, mot ,of 
zondor eoti in dio vergunning uitgodrukt maximum, 
is toegostaan. Vooral in do laatstbedooldo krin gon 
wordt eon onfeilbaar en tegelijk goloide- lijk workond 
middol gozien om zonder direct go- vaar voor invoer 
van clandestienc waar, hot go- bruik op den duur to 
doen verdwijnen. 

' l&rg密jke vorgunningen (gebruikslicontios) met 
con3iiarin genoemd maximum worden al- leen 
afgegovon a an personen, dio op het tydstip dcr in 
werkin gt redin g der betrckkelijko ord on- nantios 
reeds ter plaatso govestigd waron en van wion bekcnd 
was, dat zij reeds op dat oogen- blik gewoon waren 
opium to gebruiken. Aan person on, die zich nieuw a 
Id a ar vestigen, wo rd on geen vergunningen 
uitgereikt, zoodat binnen eenigo tientallon jaren zulko 
strekon door uit- Bterving geheel opium vrij zullen 
zijn. Laatstbo- sprokon regeling is thans, wat Java en 
Madoera bet reft, van kracht in do residontie Madoera 
en in een zich stork uitbreidend deel van de gc- westen 
Kedoe, Soerakarta, Djokjakarta, Kediri, Madioen, 
Cheribon, Pekalongan en Semarang, terwijl zij in 
voorbereiding is ten opzichto van uitgestrekte and ere 
streken op genoemd eiland. Tevens wcrkt zij in meet 
of minder uitgestrekto gedcelten van scliier alle ge we 
st on in de Buiten- bezittingen. Het eiland Banka, 
waar dat st else 1 in 1915 met veel moeite en kosten 
we rd inge- voerd, on waar voor de handhaving eene 
minu- tieuso administratio noodig is, beantwoordt 
voorloopig niet aan de hooggesteldc verwach- tingcn, 
omdat aldaar in afwijking met ciders binnen het nieuw 
verboden gebied, voorloopig toegestaan moest 
worden dat aan nieuwe Chineesche tin-exploitatie-
immigranten vor- gund word om een gebruikslicontie 
to verkrij- gen, ingeval zij konden aantoonen reeds bij 
hun aankomst gewoon te zijn opium to gebruikon. Uit 
den aard der zaak werken de individuoel xna- tig 
gerantsocncerdc oude bowoners van Banka or met 
alle macht toe medo om clandestien voor hun eigen 
behoefto op naam van die nieuwelingen zoo veel 
mogelijk meet Gouvernements tjandoo te verkrijgen. 
Vele pogingen om ook ondor de Chineesche 
mijnwerkers op het eiland Biliton het gebruik te 
boperken, hebbon tot nu toe niot kunnen leiden tot het 
nemen van dooltreffende maatregelen. Ecne tot 1916 
bijgewerkte kaarb behoorend© by het verslag der 
Opiumregie over dat jaar (verkrijgbaar aan、's Lands 
depot van Leemiddelen te Weltovreden), geeft een 
duide- ]ijk beeld van de grenzen en van den aard dor 
tot dat tijdstip gecreeerde verboden kringen on welke 
daarvan sedert do invoering der Rogio zijn ontstaan. 
By hot schoppen van verboden kringen is grooto 
voorzichtighoid ̂ eboden, niet alleen om stork verloop 
van arboidskrachten, ton nadeele der economischo 
ontwikkoling dor bo- trokken streken, to voorkomen, 
maar ook om- dat men, gezion de rousaclitigo 
uitgestrektheid. onzer bezittingen, de ontelbaro niot te 
bewakon eilanden on, in hot algoxaoen gesproken, de 
geringo betrouwbaarheid der Inlandscho politie, niot 
in staat is de verbodsbepalingen zonder medo- 
werking van de bevoIking to handhaven. Ovoral waar 
do verboden kringen vroegor op onoordeel- kundige 
wijze zijn tot stand gebracht, heeft do sluikhandel zich 
sterk ontwikkeld. Onge wen schto in raenging van de 
Inlandsche politie in hot in 

tie mo huishoudon van don desaman was in dio 
stroken niot to vormijden en voroorzaakto daar- door 
maar al to dikwijls omkooporij, corruptie, 
wraakoefening en het duistcro work van agents- 
provocatour. Zoolang in een strook nog niot vrij goed 
bekend is wio de eigonlijko schuivers zijn, is het zelfs 
govaarlijk tot een gobruikslicentio- stelsel over te 
gaan, omdat dan door niet-schuivers oven veel 
oplicontie zou word on aangovraagd, met het doe! 
het vorkregene ook aan niet-opium- gobruikers 
clandestien to verliandclen. Wei is waar kunnen 
reeds nu ovcral de namen van do koopers geput wo 
rd on uit do verkoopbockon dor mantri's, dock die 
namen zijn niet botrouwbaar en om dat vele koopers 
gefingeordo opgevon en omdat do m&ntri's goneigd 
zijn vcrschillendo koopjes als een post, so ms op oon 
verzonnon naam, to booken, om daardoor minder 
werk met de registratio der koopers to hob ben. 
Sedert 1914 wordt op dit laatsto middols oene groote 
vorsterking van het Europcesch controle perso- necl 
(Regie-Controlcurs) zoo scherp mogelijk toegezien, 
maar zelfs voor hot. geval, dat de ver- koopboekon 
der mantri's en do daaruit opge- maakte rogistratic 
der koopers, vermeldendc de maandolijks door elk 
hunner gokochte hoevcel- heden opium juist zijn, 
kan men uit de verza- molde gegevons wel nagaan 
wie do koopers zijn, en hocveel door iedcr hunner 
gekoclit is, maar daaruit valt niet af te leiden wie de 
eigenlijke schuivers zijn, d. z. de personen die 
eventueel eene gebruikslicentie noodig hebben, 
omdat lang niet alle schuivers zelven opium koopen. 
Vaak geschiedt dit door tusschenpersonen per), die 
het op hun eigen naam in opdracht van meerdere 
schuivers inslaan, zonder de namen dier laatston te 
vermelden. Wcdervcrkoop van opium is verboden, al 
is het ook van do Regie afkomstig en wettig 
verkregen, ter voorkoming dat die wederverkoopers 
be lang zouden hebben bij een grooten omzet, 
hetgeen het gebruik in de hand zou werken. Om den 
wcdervcrkoop, die thans nog onder verschillcndo 
vormen straf- foloos voorkomt, zoo moeilijk 
mogelijk te makon, mag niemand moor dan ten 
hoogstc 1 thail Regie- opium in zijn bezit hobben, 
waardoor hot slijton op grooto schaal vooi'komen 
wordt. Aankooj) ten behoeve van ver-afwonondon, 
mits zondor winstneming on na daartoo bekomon 
opdracht, tot eene gezamenlijko hoevcclhcid van 1 
thail (titippen) is in don regel zonder vorgunning 
toegestaan. Voor grootoro hocveclhcdon kunnen do 
hoof den van gewestelijk bestuur schrifte- 】ijke, 
voor niot langor dan ecn jaar goldondo vorgunningen 
om to titippon afgevon, op Java on Madoora tot oon 
maximum van 名 thail, elders ook tot grootore 
hooveelhedon (vervoors- of titip-Jicontios). Zij wo rd 
on op Java slechts bij uitzondoring, jnooslal ten 
bohoovo van kooli^ op orfpaohtsporcoolon, dio zich 
niot of mooilijk van daar kunnon verwijdoren, 
vorloond. Hot voryoordo moot door oon 
goloidobillot (soorat ant eran) gedokt zijn on 
onaangobroken in do oorspronkolijko vorpakking do 
in hot geloidobil- 

genoomde bostommingsplaats borcikcn. In 】
916 werden zij op Java cn Madoera 20, op Banka 
129, ter Oostkust van Sumatra 224, in Biouw en 
Ondorhoorigheden 185 on oldors op d。
Buitenbezittingcn 51 malon vorloond. 

Eon dor middolen om hot gobruik goloidolijk te 
doen afnomon is eono boporking van hot kit. 
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wezon. In don pachttyd waron vorkoopplaatson on 
kit ton (schuifgologonhcdon) 66n, waardoor hot 
vorbruik word aangomocdigd. Na do invoo- ring van 
do Regie mag in do vorkoopplaatson niot moor 
goschovon worden, on wordt allcon waar zulks in hot 
bolang van do vlottondo bo- volking strikt 
noorzakolijk is, golegonhoid go- go von om zclf 
medegebracld regie-opium in daar- voor spociaal 
aangowezon gobouwtjcs of deelon daarvan, te 
schuiven. Bozo kitton, bambon (JAV.), zijn alleen 
toegankelijk voor meordorjarigo mannen, niet-
Europeanen. Vroogor bestonden ook enkelo speciaal 
voor vrouwon ingorichto kitton, wolko ochter zijn 
opgohovon. Beschonkon porsonen moeton goweerd 
worden, verkoop van opium in do kit, ook onderling, 
is vorbodcn, in pandgoven van voorwerpon, onz. 
even zoo. Hot get al kitten is stork afnomond en 
bodroog ultimo 1912 op Java nog slcchts 74 
tegonovor 755 in 1905, en op de Buiten bozittingon 
40. Binnenkort mag verwacht worden, dat allo kitton, 
niot go- logen op do drie hoofdplaatson van Java en 
Ma- doera en op onkele residentie- on zcor onkelo af- 
deelingshoofdplaatsen, zullon zijn ingetrokken. 
Bopcrking van het gobruik door vcrmindcring van 
hot gctal verkoopplaatsen is oen middel, dat met de 
grootste omzichtigheid moot worden aan- gowond, 
omdat anders do wcderverkoop en daarmede het 
gobruik zou toenemcn, tcrwijl de kans om de namen 
van de eigenlijko schuivers te leoren kennen 
vermindert. Bovendien zou eeno al to snelle en 
onoordcelkundige vermindo- ring van hot aantal 
plaatson, waar mon zich op wottige wijze van 
tjandoo kan voorzion, het go- vaar voor den 
sluikhandcl wedcrom vergrooton; toch kon het gctal 
op Java on Madoora van 1025 op 1 Januari 1905 tot 
op 823 op ultimo ]916 wo rd on teruggebracht. 

Eon andor bestrijdingsmiddol is do be perking van 
de urcn van opcnstelling der vorkoopplaat- sen ； 
warcn deze bij den aan vang dor Gouverno- 
montsexploitatie, zoowel op work- als op Zon- 
dagcn, bijna allo goopond van 's morgons 6 tot 's 
avonds 10 5, 11 uur, sodert zijn do oponings- uron 
bolangrijk lator on do sluitingsuron vrooger gostold 
on zijn bovondion do moosto in do middag- uron 
gosloten. Voorts zijn zij 's Zondags don gohoolon 
dag gesloton, bohalvo de allordruksto, dio op dicn 
dag slcchts onkolo uron toegang vor- leenon. 

Waar vroogor bij focstelijkhcden, door too- doon 
van do pachtcrs, hot opium oen groote rol spec Ide, 
is bij Ind. Stb. 1911 no. 188 junctb 19J2 no. 533 het 
gratis vcrkrijgbaarstellon of als prija uitlovon van 
opium bij hot in hot opon- baar aanloggen van 
feostclijklicden on volksspo- lon dan wel bij hot 
houdon van optochton, verbod on. Mode is vorbodon 
do vorkrijgbaarstol- ]ing on hot bozit van opium aan 
porsonon jongor dan 18 jaar (Ind. Stb. 1911 nos. 374 
on 375), Tor voorkoming van uitbroiding van hot 
opium- gobruik oriel or de Europoanon is aan hon hot 
bozit, do oigondom on hot vervoor van opium en van 
do ovorblijfsolon daarvan, zoo ook do vor- koop 
duurvan vorboden, indion zij niot in hot bozil zijn 
van oone van bostuurswogo afgogovono vorgunning 
(Ind. Stb. 1911 no. 494 juncto 1914 no. 470). Voorts 
zijn nog maatrogolon gotroffon tot woring van hot 
opiumgobruik in hot logcr on op de vloot. 

In onmiddollijk vorband mot don strijd togon 

hot opium zijn algomoono vorbodsbopalingen 
gotroffon togen don invoor, hot bozit, den eigen- 
dom on don vorkoop van stoffon als morphine, 
cocaine, onz., die als surrogaten van opium kunnon 
aangowond wordon (Ind. Stb. 1911 no. 484). Zio 
omtront den aard on hoevoolhoid van den invoor in 
Nodorlandsch-Indie van ruw on boro id opium, 
morphine, proparaten en mongsols daarvan, van 
cocaine, eucaine A on B en surrogaten bijIago no 6 
van hot verslag betreffondo don dionst dor 
Opiumrogio over 1916 (Verkryg- baar by hot Depot 
van Lcormiddelen te Welto- vreden). Ten aanzien 
van het geneeskundig ge- bruik zijn bij Ind. Stb. 1911 
no. 485 juncto Ind. Stb. 1914 no. 563 (morphine-
ordonnantie) regelingen vastgosteld omtrent den 
invoer, het bezit, den eigendom of het in voorraad 
hebben voor ge- noemd gebruik van opium, 
opiumhoudende stoffon, morphine, surrogaten van 
morphine, spuitjes on andoro gorocdschappen voor 
mor- phine-inspuitingon. Modcllon zijn vastgesteld 
(Bijbladen nos. 7549 en 7596) voor de daartoe aan te 
houdon registers door apothekers, apo- thook-
houdendo gonceshcoron on veeartsen. Ook is do 
uitvoer van dio stoffon on gereedschappon bij Ind. 
Stb. 1912 no. 536 juncto 1914 no. 561 verboden； 
ten slotto zijn bij Ind. Stb. 1914 no. 562 regelen 
gotroffon omtrent de fabricatie enz. van cocaine. In 
1918 (Ind. Stb. no. 34) kwam eeno nieuwo 
opiumaanvoer-ordonnantie tot stand, houdondo 
bopalin^en op het bezit van •opium, morphine, 
cocaine, injecticspuit-jea onz. in do wateron van 
goheel Nederlandsch- Indie, mot inbegrip van die, 
bohooronde tot do Inlandscho zolfbosturondo 
landschappen. 

Bepalingen omtront don aanvoer (doorvoer) en 
het opslaan in entrepot van opium zijn voor Java en 
Madocra, Sumatra's Westkust en Tapa- noeli 
opgenomcn in Ind. Stb. 1879 no. 224 juncto 1907 no. 
408 en voor het gebied. waar de Regie na 1906 is 
ingevoerd, met uitzondering van Djambi, in do 
betrekkelijke Regie-ordonnantics. In Ind. Stb. 1907 
no. 341 is bepaald in hoeverre verklaringcn van den 
Directeur of van den Schei- kundige bij do fabriek 
dcr Opiumregi© bewys- kracht hebben in zaken van 
overtreding der algemeene verordeningen 
betreffende de Regie in Nederlandsch-Indie. Bij 
ordonnantie van 4 Februari 1913 (Ind. Stb. no. 218) 
zijn deze voorschriften herzicn. 

Do bepalingen omtrent do verpakking van het 
opium door do Regie en omtrent den verkoop 
daarvan (do z.g. verpakkings-ordonnantic) xijn 
geheel horzien bij Gouvernementsbcsluit van 9 
Januari 1913 no. 3 (Ind. Stb. no. 13). Bij dat van 10 
Februari 1905 no. 13 (Ind. Stb. no. 133) is don 
Hoofdinspectour Chef van den dienst dor 
Opiumregio de bovoegdheid toegekend om de 
overstorting der bij do verkoopers ont vangen geldon 
to regolon. Over hot algemeen is eeno 10-daagscho 
storting voorgeschroven; voor zeer kleine, dan wel 
voor zeer moeielijk te bereiken verkoopplaatson 
wordt eeno maandelijksche storting voreischt. 

Do formatio van hot dirigccrend cn inspec- 
toerend personeol bij don dienst der Opiumregio is 
het laatst vastgesteld bij Ind. Stb. 1911 no. 89. In 
Bijblad 6350 worden wenkon gogovon om- trent do 
verhouding tusschen don Hoofdinspeo- tour Chof 
van don dionst on do Hoof den van ge- westelyk 
bostuur. 
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In 1916 bedroegcn do brut’o ontvangstcn J 
35.345.160 en de exploitatiekosten f 6.933.646 
(waarvan / 4.199.056 aan grondstoffen, berciding en 
verpakking on / 2.734.590 voor de exploitatie op het 
terrein, de bestrijding van den sluikhan- del, het 
gebruik der stoomschepen, pensioenen, enz. en de 
inspectio), latende een netto win st van i 28.411.514. 
Hoewel van deze netto win st ongo- veer het % 
gedcelte op reken in g van Java en Madoera en 
slechts 1/3 op die van de Buiten- bezittingen mag 
gesteld worden, was de gedebi- tcerde hoeveelheid 
op Java en Madoera slechts 946.334 thail tegenover 
1.423.484 thail in de Buitenbezittingen. Uit deze 
cijfers blijkt, dat per iniwoner gemiddcld reel meer 
op de Buiten- bezittingen dan op Java en Madoera 
geschoven wordt. Ginds wordt per jaar en persoon 
gemid- deld 14,2 mata, hier slechts 3,1 mata opium 
gebruikt. Op eene be volkin g van ruim 30.000.000 
inwoners op Java cn Madoera is de genoemde 
hoeveelheid zeer gering, en noch als cen groot 
hygienisch, noch als een groot economisch kwaad te 
beschouwen. 32 % van het op Java gesletene wordt 
door Cliineezen gekocht, 68 % door Inlanders. Voor 
de Buiten bezittin gen is deze vcr- houding 84 % tot 
16 % en voor geheel Neder- landsch-Iadie reap. 
65 % en 35 %. Het totaal debiet in den geheelen 
Archipel op 2.500.000 thail stellende, zou per jaar 
en per in woner ge- middeld 6 mata of voor / 0,90 
aan opium be- steed worden. 

Bij benadering "'wordt door Inlanders per>per- 
soon en per jaar 39 cent aan opium uitgegeven. Voor 
Chineezen kan wegens gebrek aan vol- doende 
kennis omt rent het zielental geen cijfer gegeven 
worden, maar het zal een zeer aanzien- lijk aantal 
malen hooger zijn. Als vergelijkend cijfer moge 
dienen, dat in Nederland per jaar en ziel ongeveer / 
20 aan alcoholia* wordt verteerd. In China werd bij 
een totaal ge- schatte bevolking van 400 millioen 
inwoners, volgens de Chinceschc opgaven in 1906 
584.800 pikoels geproducecrd en 51.000 kistcn 
inge- voerd, in 1908 waren deze cijfers respectie- 
vclijk 367.250 en 42.106 kisten en in 1911 66.775 
en 21.220 kisten. In 1917 werd uit Britsch-Indie de 
invoer gestaakt. De productie- cijfers zijn echter niet 
betrouwbaar en vermoc- delijk buitengewoon sterk 
geflatteerd, om te kunnen wijzen op een groote 
vermindering van het gebruik. In Britsch-Indie nam 
de met papa- ver bebouwde oppervlakte af van 
613.996 acres met een netto revenu van £ 3.572.944 
in 1905/06 tot 350.000 acres met eene (grootere) 
opbrcngst van £ 4.420.600 in )909/10. 

De strijd tegen het opiummisbruik wordt eedert 
eenige jaren door de vcrschillende Re- gecringen 
internationaal gevoerd. Op initia- tief van de 
Vereenigde Staten van Noord-Ame- rika werd op 
den Isten Februari 1909 te Shanghay onder 
voorzitterschap van Bishop Charles H. Brent door 
eene Internationale opiumcommissie, waarin o.a. de 
door de Nederland s che Re geering afgevaardigde 
heeren A. A. de Jongh, de toenmalige, en W. G. van 
Wettum, de tegenwoordige Hoofdinspecteur, Chef 
van den dienst der Opiumregie, zitting na- men, 
negcn resolutien aangenomen, in het kort 
behclzende: 

1°. erkenning, dat het Chineesche gouverne- 
ment emstige pogingen in het werk stelde om 

productie en gebruik te beperken; 2°. dat do 
gedelegeerdcn, ieder voor zoo ver hun eigen 
gouvcrncment aanging, op voorbceld van China en 
eenige andero landen, soortgolijke maatre- gelcn 
zouden aanbcvolen; 3°. dat anders dan voor medicin 
ale doeleindcn het gebruik van opium of verboden of 
onder zorgvuldige controlc mocst worden gesteld, 
rckening houdende met de hecrschende, overal 
vcrschillende toestanden; 4°. de wenschelijkheid dat 
elke Regeering maat- regelen zou treffen tot 
tegengang van den smok- kelhandel van opium, en 
van zijn alkaloiden, preparaten en derivaten, 
zoonaede voor allo landen van de verplichting om 
den uitvocr van opium enz. uit do afscheephavens, 
naar landen waar de invoer verboden is, te beletten; 
5°. dat, gezien het ernstige gevaar dat eene onbe- 
perkte fabrikage, handel en detailverkoop van 
morphine met zich brengt, het hoogst noodzake- lyk 
is daartegen drastische maatregelen te ne- men ； 6°. 
dat de opiumco mmissie zich niet be- voogd achtte 
om uit cen wetenschappelyk oog- punt een 
onderzoek in te stellcn naar anti- opiummiddelen, en 
naar de eigcnschappen en uitwerkselen van opium； 
7°. dat het, in navol- ging van enkele regeeringen, 
aanbeveling ver- dient, dat alle regeeringen, we Ike 
concessies of nederzettingen in China bezitten, zoo 
spoe- dig mogelijk zullen overgaan tot de sluiting 
der in hun gebied bestaande opiumkitten (d. z. dus 
schuifgelegenheden); 8°. dat de delegaties hunne 
respectieve regeeringen in ernstige overweging 
zouden geven om zich met China te verstaan ten 
einde binnen hunne concessies den aanmaak en 
verkoop van opiumhoudende anti-opiummid- delen 
te verbieden; 9°. do wenschelijkheid dat de 
bestaande pharmaccutische wetten door do diverse 
regeeringen van toepassing zouden worden 
verklaard op hunne onderdanen in de con- sulaire 
districten, concessies en ncdcrzcttingcn in China. 
Deze te Shanghai genomen rcsolutics gaven 
aanloiding tot ecnc Opiumconfercntie in 1911/12 in 
den Haag, bijgcwoond door de vertegen woordige rs 
cn gcvolmachtigden van 12 mogendheden, die op 
den grondslag van de besluiten van Shanghai, de 
beginselen vastlcg- de van het accoord om tot de 
uitroeiing van de plaag te komen. Er werd con 
opiumverdrag (conventie), bestaande uit 25 artikden, 
onl- worpen, waarin de volgcnde hoofdslukkcn b(3- 
handeld werden: 1. ruw opium; 2. bercid opium； 3. 
medicinaal opium, morphine, cocaine enz.; £ 
maatregelen door do „Trcaty Powers" in ovcrleg met 
China te nemcn aangaande den in- voer en 
smokkelhandcl, het medicinaal gebruik, den 
tegengang van oponbaro kitten, het ver bod van 
schuivcn in bordeelen en op plaatsen van open bare 
vermakclijkhcden, de venninderin g van het gotal 
verkoopplaatscn, zoomede het toe- zicht op den 
kleinhandel en op het vervoer middels 
postpakketton; 5. uitvaardiging van wetten en 
regienienten, voorzoover zulks nog niet had plaats 
gehad, tot het strafbaar stellcn van het on wettig bezit 
van ruw cn bereid opium, morphine, cocaine en 
hunne zouten, waarbij door tusschenkonist van het 
Ncderlandacho Ministerie van Buitenlandschc 
Zaken, de mo- gendheden onderling van den tekst 
dicr wetten en regieznenten zouden worden in kennis 
gesteld, zoomede van de statistische cijfers den 
handel in opium betreffendc; 6. omtrent het in do go- 
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logonhcid stollen van die mogendhedon, welko niet 
op dio confcrontio vcrtcgen woordigd waren, alsnog 
door een govolmachtigde to *s Graven- hago het 
opiumvcrdrag to doen mcdoonderteo- kenen, 
omtrent de ratificatie da ar van, omtrent het tijdstip 
der inwerkingtrcding en omtrent de gevolgen welke 
het terugtrekken van cen dcr contracteerende 
mogendhcden op de convon- tic zou uitoefenen. Een 
tweede opiumconferentie was nog in 1912 noodig 
door het feit, dat ver- Bchillende daartoe 
uitgenoodigde mogendheden zich van de 
onderteekening der overeenkomst onthielden. Zij 
besliste, dat de ratification der tocgetrcden 
mogendhcden niettemin konden wordcn neergelegd, 
Zij ruimde verder rnisver- standen op ten aanzien van 
de strekking van het opiumverdrag en droeg aan 
Nederland op de achtergebleven staten te overreden 
zich daarbij aan te sluiten. In Juni 1914 word eene 
derde conferentie, even ala beide vorigo in den Haag, 
gehouden om voor het geval op 31 Deccm- ber 1914 
nog niet de onderteekening van alle mogendheden 
zoude verkregen zijn, do conventio toch en zulks 
niettegenstaande de hinderpalen, door enkele 
mogendhcden in den weg gelegd, in werking te doen 
treden. Deze laatstbedoeldo mogendheden zijn 
Turkije en Ser vie, terwijl Griekenland geteekend 
heeft onder voorbehoud voor zooveel betreft de 
toepassing op het toen nieuw verkregen grondgebied. 
De namen der mogendheden, welke het verdrag 
geteekend hebben of de onderteekening hebben 
toegezegd, zijn: Ar- gentinie, BeJgie, Bolivia, 
Brazilie, Bulgarije, Chili, China, Columbia, Costa-
Rica, Cuba, Denemar- ken, Dominicaanscho 
Republiek, Duitschland, Equad or, Frankrijk, Groot-
Britt annie, Guata- mula, Haiti, Honduras, Italie, 
Japan, Luxemburg, Mexico, Montenegro, 
Nederland, Nicaragua, Noor we gen, Oostcnrijk-
Hongarije, Panama, Paraguay, Peru, Pcrzie, 
Portugal, Roemenie, Rus- land, Salvador, Siam, 
Spanjc, Uruguay, Venezuela, Zwcdcn cn 
Zwitserland. Aan het slotprotocol, waarvan de 
zakdijke inhoud overeen- st emt met bo ven 
aangegeven doel der conferontie, is nog cone 
resolutio govoegd, waarbij de Ncdor- laiulscho 
Minister van Buitcnlandscho Zaken word 
uitgcnoodigd, om bij de mogendheden, die de 
conventie geteekend, do ch nog niet gera- tificcerd 
hebben, ndch het voornemcn hebbon tc kennen 
gegeven daartoo over te gaan, drin- gendc stappen te 
doen, ten cinde haar er too to bewegen zich binnen 
don kortst luogclijken tijd bcreid tc verklaren om 
alsnog tot bekrach- tiging over tc gaan, oy>dat de 
Conventio zoo 8poc<l ig niogelijk in werking zou 
kunnen treden. 1)。vJak daarop uitbrekendo oorlog 
heeft in hot buitenlajid de verdere afwikkcling dezer 
niatcric grootcncleels verhinderd. Voor zooveel 
Nederland betreft was echtcr juist to voren, in Juli 
1914, het opiumverdrag reeds tot wet verheven; bij 
die wot zijn o.a. opgonomcn: definitics van do in die 
wet bcdocldo stoffen on middclcn; cen algem(fcn 
verbod om in Nederland opium to boreidon 
(waarmedo cen cind kan gomaakt worden aan den 
clandcstienon invocr van uit Nederland naar do 
kolonien, welko door het peraoneel van eenige 
groote stoomvaartmaat- schappijen op vrij grooto 
schaal gedreven word); bepalingen dio in-, ver- en 
uitvoer, boreiding, vorkoop, in voorraad hebben van 
do in hot vordrag genoemde stoffen on middelcn vor- 

biedon, bohoudens uitzonderingen * to maken voor: 
apothekers, apotheekhoudende genees- kundigon, 
vecartsen en voor hen, die van de Rcgcering vorlof 
hebben gekregen tot het drijven van handcl in het 
groot daarvan, dan wel van het daaruit fabriekmatig 
bereiden van genees- middelon. 

Voor de ovcrweldigend grooto literatuur, het 
opium betreffende, zy verwezen naar de reper- toria 
van Hooykaas en Hartmann, waarvan een cxemplaar 
in do bibliotheek van het Ministerie van Kolonien te 
's Gravenhage tot op den dag wordt bijgehouden. 

Voor hen, die belang stellen in de werking der 
Opiumregie, zij voorts gewezen op het sedert 1915 in 
druk uitgegeven jaarverslag betreffende dien dienst, 
welk verslag o. m. voorzien is van een geregeld 
bijgehouden kaart der verboden kringen en van 
geweatelijke grafische voorstellin- gen van het debiet 
sederb den aanvang van het monopolie, terwijl in den 
genoemden eersten jaargang een kort historisch 
overzicht is opgenomen betreffendey de teelt van 
papa ver en de verboden kringon//4- /W甲 V. B. 

OPIUM CONFERENTIES. Zio OPIUM. 
OPIUMREGIE. Zie OPIUM. 
OPLEIDING VAN ADMINISTRATIEVE AMB-

TENAREN (INDISCHE BESTUURS-). Ofschoon na 
hot herstcl van het Ncdcrlandsch gezag niet viel te 
betwisten, dat het wenschelijk was den ambtenaren 
bij het Binnenlandsch Bestuurdege- lijke kennis bij 
te brengen zoowel nopens de inrich- ting van het 
bestuurswezen als omtrent de talen, zeden en 
gewoonton dor volken van den Indisc hen Archipel, 
zou niottemin eene doeltreffende rege- ling 
dienaangaando lang op zich laten wachten. De Go u 
vernc ur- Gene raal Van dor Cape lien deed een 
eersto bcsclieiden poging om aanstaande 
bestuursambtonaren eenigszins voor hun taak voor te 
bereiden; bij bepaalde namelijk (Ind. Stb. 1819 No. 
34), dat de Europeesche jonge- licden, die voor 
bestuursambtenaar waren be- stemd, gedurondo 
eenigen tijd onder ”het on- middellijk opzigt en de 
zorg" zouden worden geplaatst van do besturendo 
hoofdambtenaren te Batavia, Soorabaja, Djokjakarta, 
Makasser, Amboina ..en Malaka. Tijdens dio - 
plaafsing zouden zij ondorricht ontvangen in de 
inhoem- sche taal, on zich door omgang met de 
inlandsche hoofden on hun zonen vortrouwd hebben 
te maken met de plaatselijke zed on en gowoonten. 
Tevens schrecf Van der Capelion voor, dat de reeds 
in. dienst zijndo bestuursambtenaren zich. moesten 
toologgen op konnis van do landstaal, welk 
voorschrift bij latore golegcnheden werd herhaald 
(vgl. o. m. Ind. Stb. 1827 No. 109, 1837 Nos. 20, 23). 

Meor en nicer rypto intusschcn hot besef, dat 
ingrijpendc maatregolen noodig waren om zich van 
con korps behoorlijk onderlegde be- 
stuursambtonaron to verzekorcu. 

Nad at con to Soorakarta opgoricht “Instituut voor 
de Javaanscho taaln (Ind. Stb. 1832 No. 26, 1834 No. 
66), waar tevons ondcrricht werd gogo- von in de 
gcachicdenis on do volksinstellingen van Java, 
bewozon had niet voldoondo vrucliten af te werpen 
(bij Ind. Stb. 1843 No. 1 word het opge- hevon), vatto 
do regeering hot plan op, in het moedcrland con 
leergang voor don Indischen burgorlijkcn dienst 
(waarondor to bogrypen den dienst bij hot bestuur en 
dien bij do rochterlyke 
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macht) in ftet leven te roepen. Tot op dat tijd- stip (i 
1842) golden voor do uitzonding als Indisch 
burgerlijk ambtenaar goon spccificko eischen; Ind. 
Stb. 1S25 No. 32 ondorschciddo slechts drio klassen 
van personen, aan wic het zoogonaamd “radica&l" 
van ambtenaar (d. i. het gcschrift, waarbij men 
bovoegd werd vcrklaard om een ambt bij den 
burgerlijken dienst in Indie te vcrvullen) kon worden 
uitgereikt. De eerste klassc werd gevormd door 
academisch gc- gradueerden en personen, die in 
cenig openbaar ambt, niot beneden den rang van 
commies, naar behooren hadden gediend; de tweede 
klassc be- stond uit hen die, zonder gegraduoerd to 
zijn, academisch onderwijs hadden genoten, of eenig 
ambt, niet beneden den rang van adjunct-commies, 
op bevredigende wijzo hadden vervuld ；. de derde 
klasse oindelijk omvatte diegonen, welke niet tot do 
twee eerste klassen kondon worden gerekend, doch 
niettemin van gcschiktheid voor den burgerlijken 
dienst hadden docn blijken. 

Het hier bedoeld onderschcid in drie klassen nu 
vrilde de regeering behoudon, met dien ver- stande 
echter, dat voortaan de eerste klassc zou bestaan uit 
doctoren in do rechtswetenschap, dio bij do 
Koninklijke Academi© te Delft con voldoend 
examen zouden hebben afg^fegd in de taal-, land- on 
volkenkunde van Nederlandsch- Indie; de tweede 
klasse uit hen die, den graad van doctor in de rechten 
niet bezittende, bij de Delftsche Academic een 
voldoend examen zouden hebben afgelegd in de 
onderschcidene vak- ken van kennis en wetenschap 
welke voor den bestuursdienst noodig werden 
gcoordeeld ； de derde klasse uit lien, die 
getuigschriften zouden kunnen overleggen van met 
goed gcvolg genoten lager en middelbaar onderwijs. 
Voor de led on der eerste klasse zouden alle ambten 
in Nederlandsch- Indie toegankelijk zijn； voor die 
der tweede klasse alle ambten met uitzondering van 
de rechterlijke; voor die der derde klasse alleen de 
lagere ambten. In dezen zin kwam bij Koninkl. besl. 
in Ind. Stb. 1843 No. 12 eene regelin g tot stand, 
waarbij de Kroon zich tevens de bevoegd- heid 
voorbehield om, op voordracht van den Gouverncur-
Generaal, in Indie aanwezige per- sonen het radicaal 
van burgerlijk ambtenaar too te kennen en bij een der 
drio klassen in te deelen. 

<2 De toeloop tot den nieuwen leergang was niet 
bjjster'"grooit, eff"de regeering zag zich dan ook ter 
voorziening in de behoefte van den dienst 
genoodzaakt aan tai van niet in Delft opgeleide 
personen het “radicaal" te verleenen. Ten eindo 
hierin verbetering te brengen word bij Ind. Stb. 1859 
No. 58 aan in Delft studeerenden vrijstelling van 
coHege-gelden en na voldoend eindexamen 
aanstelling tot candidaat-ambtenaar (d. w. i. 
aanspraak op benoeming tot bestuursambte- naar) 
toegezegd ,maar toon eenige jaren later in Indie een 
overcompleet van bestuursambtenaren ontstond, trok 
de regeering dezen maatregel in (Ind. Stb. 1862 No. 
83). 

In mid dels waren van verschillende zijden tegen 
de opleiding in Delft, zooals zij zich op den 
grondslag der regeling van 1843 ontwikkeld had, 
bedenkingen ingebracht. Er ging, vond men, weinig 
vormende kracht van dio opleiding uit; bovendien 
achtten velen het gewonscht, dat ook in Indie 
jongelui voor bestuursambtenaar zouden kunnen 
worden opgeleid. Het jaar 1863 bracht 

een gunstigo gelcgenheid om aan de gcopperdo 
bedenkingen tegemoet to komen. Toen werd 
namelijk, ingcvolgo de wot op hot middelbaar 
onderwijs, de Pelftschc academic omgezet in do 
„Polytechnischc School”，bij we Ik technisch 
instituut voor de bcstuursopleid ing uiteraard geen 
plaats was. Bcpaald werd nu, dat die opleiding 
(evcnals de aanvullendo studio voor Indisch 
rechterlijk ambtenaar) bij ecne rijksinstel- ling to 
Leiden zou geschicdcn (Ind. Stb. 1846 No. 12G), 
ccnige jaren later ook in Indie do mogclijkhcid word 
gcopend om to studeeren voor bestuursajnbtcnaar. 
Door reorganisatie van het in 18G0 to Batavia 
geopend Gymnasium Willem III werd daar namelijk 
in 1867 eeno hoogerc burgerschool met vijfjarigen 
cursus opgericht, waarnevens, op het voorbeeld van 
de rijksinstolling te Leiden, eeno afdceling voor 
Indische taal-, land- en volkenkunde, de zooge- 
naamde Afdeeling B van het Gymnasium Willem 
III, in het leven werd goroepen. 

Bij Koninlijk besluit in Ind. Stb. 1864 No. 194： 
werd het examen vastgcstcld.waaraan men moest 
voldoon om tot bestuursajnbtcnaar benoembaar te 
zijn, terwijl tegelijk werd bepaald dat dit examen 
telken jare zoowel in Nederland als in Indie door 
cene daartoo aangewezen commissi© zou worden 
afgenomen. 

De rijksinstelling te Leiden, waarnaast tege- 
lijkertijd, in 1864, te Delft eeno gcmecntelijko 
instelling voor onderwijs in de taal-, land- en 
volkenkunde van Nederlandsch-Indie was ver- 
rezen, heeft niet aan de daarvan gekoesterde ver- 
wachtin gen beantwoord. De leerlingcn, die amb-
tenaar wildcn worden, hadden er rccht op, dat zij na 
volbrachto stud ie tot het vercischte examen in staat 
zouden zijn, en de vergclijking konden doorstaan 
met de lee rl in gen van de l)e]ftscho inrichting. Het 
vrije, minder op oxamenoischen gericht onderwijs tc 
Leiden block echtcr in dit opzicht minder goed docl 
te treffen ； de ge- meentelijko Delftsche inrichting 
trok verre- weg do mcesten der voor Indisch 
ambtenaar studeerenden tot zich, en de 
rijksinstelling to Leiden geraakte langzaam, maar 
zeker achtcrop. In de Gids van Maart 1874 sprak Mr. 
J, Pijnappel het uit, dat zij mislukt was en twee jaren 
later volgde haro opheffing. In datzclfde jaar word 
bij de wet tot rcgcJing van hcl hooger onderwijs 
bepaald, dat aan minstens 66n univorsitcit onderwijs 
zou word on gegeven in. het Mo ha in inc- daansch 
rccht en de overige volksinstellingcn cn gebruiken in 
NederJandsch-Indic, in het Slaats- recht en de 
inrichting van hut bestuur in 's Rijks Kolonien cn 
Ovcrzeesche bezittingen, cn in de taal-, letter-, land- 
cn volkenkunde van don Oost-Indischen archipcl. 
Zooah bekend, werd voor dit doel de Lcidscho 
univorsitcit uilverko- ren. 

D。oigenlijkc Indische uuraoplciding blcef 
evenwel de taak der Indische insteUing te Delft 】), 
een taak, die zij ecn tijd lang met eeno andero 
gemeentelijke inrichting zou deelen. In J 877 volgde 
namelijk de gemcento Leiden het voorbeeld van haar 
Dclftscho zuster on schonk 66k aan eene 
gemeontelijko instelling voor de op- 

x) Voor hen, die Indisch rechterlijk ambte- naar 
of doctor in de Indische taal-,land-en 
volkenkunde wilden worden, was de Ix)idscho 
univorsitcit het aangewezen instituut. 
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leiding van Indische bcstuursambtenaren het aanzijn, 
wclke instcllingeditor bij gobrekaan go- noegzamo 
bclangstelling in 1891 word opgeheven. 

Zoo was dan anno 1891 de Indische Instclling te 
Delft, kortweg de 1.1, genoemd, de. inrichting in 
Nederland, waar do jongolingschap tot het examen 
voor den Indischen bestuursdionst, hot zgn. groot-
ambtenaarsexamen, werd voorboreid. Nadat bij Kon. 
best in Ind. Sib. 1893 No. 257 do reeds conigo malen 
gewijzigdo exameneischen opnieuw waren herzien, 
vroeg do gemcente Delft aan het Ryk een subsidie, dat 
haar tot een bed rag van / 12.000 's jaars werd vcrlecnd. 
De regeering van haar kant verzekerdo zich eenigen 
invloed op het onderwijs en op de aanstclling en het 
ontslag van het ondcrwijzend personeel, mot het oog 
waarop eon college van curatoren werd ingesteld. 

De positie van de Delftsche instelling scheen dus 
vast en zeker, doch weldra zou blijken dat met 
betrekking tot de oplciding der bestuurs- ambtenaren 
and ere we gen zouden moeten . worden betreden. 
Gaandcweg waren de examen- | eischen stork 
opgedreven; de studio was steeds : minder op 
verheldering en verruiming van inzicht, steeds meer op 
detail-kennis, op geheugenwerk goricht geworden. 
Het groot aantai dergenen, die om plaatsing bij het 
binnenlandsch bostuur dongen, riep cen scherpe 
concurrentie, een op de spits gedreven puntenjacht in 
het leven, en had daarbij dit slcchto gevolg dat zij, dio 
aan de eischcn voldedcn, maar als gevolg van het be- 
perkt aantal bcschikbare plaatsen niet konden worden 
aangestcld, in den besten tijd huns Icvens cenige jaren 
nuttcloos verloren zagen gaan. Ook ontbrak bij dit 
examenstelsel elke waarborg, dat de regeering 
werkelijk voor hun taak geschikte ambtenaren kreeg; 
veelheid en verscheidenheid van kennis allcen inimers 
geven nog geen maat- staf van besebaving, fJinkhcid, 
doortastendheid cnz., kwalitcitcn waarop het bij den 
bestuurs- dienst juist in do eerste p]aats aankomt. 

Tocn in ] 897 cen ovcrcomplcet van ambtenaren 
noodzaakte tot de aannejning van een gcringer aantal 
krachton dan tot dusver regol was geweost, trad on de 
bczwaren van persoon- lijkon aard, aan hot bestaande 
stelsel verbonden, meer dan ooit in het licht. Van 1897 
tot on mot 1900 toch werden van uit hot moedednnd 
slechts 40 ambtenaren uitgezonden, terwijl 191 
cxamenB worden afgelegd, waarvan 124 met vol- 
doenden uitslag. In Indic werden in dat tijdvak 20 
ambtenaren aangenomcn, terwijl daar 70 examcns 
werden afgclegd, waarvan 47 voldoonde. En do 
tocstand word cr niet beter op, toon do regeering, in 
verband met hot ondanks do be- perkto 
indicnstneming aanhoudend ovorcom- plcet van 
bestuursambtonaren, kennis gaf van haar voornemen 
om noch in 1901, noch in 1902 ambtenaren uit <Io 
gcexftininccrdcn van dio jaron voor den cl ion st to 
bostomnion. 

Ecn natuurlijk gevolg van dozen loop van zakon 
was eeno gesladigo vcrmindcring van hot a&ntal 
Jeerlingen ,dcr 1.1.; hare inkomsten gingen achtcruit 
on do gemeenteraad van Dolft zag zich cindclijk 
genoodzaakt ceno ver- hooging van het subsidio to 
verzoeken. Aan dit, verzook meondo do regeering niet 
to moeten voldoon, waarop do Dclftscho 
gomccntoraad, do zaak moede, bcsloot met ultimo 
December 

900 do I.I. op to heffon. 

Dit besluit werd door den tocnmaligen Minister van 
Kolonien Cremer niet botreurd. De heer Cremer was 
een tegenstandcr van de Delftsche oplciding, die naar 
zijn overtuiging niet aan do eischen van don tijd 
bcantwoordde. Eon groot bozwaar achttc hij het, dat 
daarbij alle gcwicht op de studie zclvo werd gelegd, 
en noch met do algemecnc ontwikkeling cn de mate 
van be- schaving, noch met de karaktercigenschappen 
van de sollicitantcn word rekening gehouden. Verder 
was de heer Cremer van oordeel, dat eene opleiddng 
in Indie, buiten aanraking met Nederland, voor 
ambtenaren die in Indie het Neder- landsch gezag 
hebben te vertegenwoordigen, onmogclijk kan 
voldoen. De bestuursambtenaar, aldus die 
bewindsman, wordt door de inland- sc ho bevolking 
aangemerkt als de afgezondene van het moedorland, 
is voor haar de maatstaf waarnaar Nederland en het 
Nederlandsch be- stuur beoordeeld moeten worden. 
Met het hier- uit voortvloeiend zeer bijzondere 
karakter van het bestuursambt is het kwalijk 
vereenigbaar, dat daartoe ook geroepen kunnen 
worden per- sonen, dio Nederland en Europa nimmer 
hebben aanschouwd. 

De universiteit to Leiden, zoo meende do Minister, 
voorgelicht door eene commissie waarin o. m. do 
hoogleeraren Kern en De Louter en de heeren 
Groeneveldt en Mullemeister zitting hadden, is de 
vanzelf aangewezen plaats voor de opleiding der 
candidaat-ambtenaren. Men vindt er reeds 
gclcgenheid voor de studie van Maleisch, Javaansch, 
Mohammedaansch rcclit, Staatsinstellingen en Land- 
en volken- kunde van Nedorlandsch-Indie, bovendien 
van hot Sanskriet, het Arabisch, het Chineesch, do 
Staathuishoudkunde en de Statistiek, en van de 
rechtswetenschap in haar verschillcnde onder- deelcn. 
Overigens geeft zij de schoonste gelegen- he id tot 
ontwikkelcnde studie. Met eenige aan- vulling van do 
leerkrachten der universiteit wordt het gewcnschte 
doel het cenvoudigsb bcreikt. 

De bezwaren van het vroegerc stelsel, t. w. do 
geringe waarborgen omtront de wezenlijke 
geschikthoid der adspiranten en het verloren gaan van 
jaronlange studio voor degenen die, hoewol gcslaagd, 
geen plaatsing in *s lands dienst verkregen, dienden 
naar het gcvoclen van den heer Cremer, to worden 
ondervangen door van regeeringswego jongelieden 
voor d© studio van Indisch ambtenaar aan te wyzen, 
en de aangewezenen gedurendo hun opleiding gado to 
slaan om, zoo noodig, ongeschikt blijkende elemcnton 
tijdig te kunnen verwijderen. Degenen, die voor 
aanwijzing als candidaat-Indisch ambtonaar in 
aanmorking wenschten. to komen, zouden zich 
moeten onderwerpen aan een jaar- lijks zoowel hicr to 
lande als in Indie door daar- voor in to stellcn 
commissies af to nomen examen, tot we Ik oxamcn 
slechts zij kondon worden too- gclaton, dio het 
einddiploma bezitten conor hoogero burgorschool met 
vijfjarigon cursus, dan wel cen diploma, dat toolating 
gcoft tot de studio aan ceno universiteit. Dit examen 
zou vergo- lijkend zijn, doch verschillen naar gelang 
hot sollicitantcn betreft in het bezit van het eeno dan 
wel van het andero diploma. Het zou niet Biogen 
loopen over vakkon vallonde buiten het examen, dat 
voor het verworven diploma is noodig geweest, en 
voorts aldus moeten worden 
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ingericht, dat in de eerste plaats van algomoono 
ontwikkoling en beschaving blijkt. Eon voor- name 
factor da&rbij zou zijn con degelijke vaar- dighoid in 
het .mondeling en schriftelijk gebruik der 
Nederlandsche taal. 

De commission, die op doze gronden do aan- 
wijzing dionden voor to bereiden, zouden met de 
grootste zorg zijn samen to stellen. Aan het hoofd zou 
een man moeton staan van hoog aanzien en karakter, 
bij voorkeur een, die in Indio eone hooge positie 
hceft bekleed, terwijl daarin verder zitting zouden 
moeten hcbben een of meer personen, die een 
eervolle Indischc loop- baan achtcr zich hebben en, 
voor zooveel do Nederlandsche commissi© aangaat, 
een of meer hoogleeraren. Op deze wijze zouden 
waarborgen worden verkrogen, dat do voor de 
bestuursstudie aangewezenen inderdaad, wat betreft 
algemeene ontwikkeling, beschaving en karakter, 
aan be- hoorlijkc eischen voldeden. 

Aan in Indie aangewezenen zou vrije over- tocht 
naar Nederland worden verlcend, terxvijl hun een 
studietoelage ten bedrage van / 1000,— 's jaars zou 
kunnen worden toegekend. Opleiding van 
bestuursambtenaar bij do Afdeeling B van het 
Gymnasium Willem III zou niet meor plaats hebben. 

De verpliclite studie te Leiden zou als re gel drie 
jaren duren. De candidaat-ambtenaren zouden na 
afloop van het eerste studiejaar een voorbereidend-, 
na het verstrijken van de vol- gendo twee studiejaren 
het eindexamen hebben af te leggen, welke examens 
geheel op de eischen van den bestuursdienst zouden 
zijn ingericht. 

Toen de heer Cremer in don zomer van 1901 als 
Minister van Kolonien aftrad, was de door hem 
beoogde regeling, waarin de Staten-Gone- raal 
moesten worden gekend, nog niet tot stand gekomen. 
Nadat bij Ind. Stb. 1902 No. 223, ter voorziening in 
de behoefte van den dienst, bij wijze van t目del日ken 
maatregel de gelcgen- heid weder was opengesteld 
(bier te lande na eenige jaren studie aan de Leidsche 
universiteit) het grootambtenaarsexamen af te 
leggen, werd bij Ind. Stb. 1903 No. 348, onder het 
eerste ministerschap van den heer Idenburg, aan het 
plan-Cremer in zoover uitvoering gegevon, dat by 
Koninklijk besluit werd bepaald, dat te be- ginnen 
met 1905 in Nederland tot het afleggcn van het 
grootambtenaarsexamen allccn zouden worden 
toegelaten zij, die to voren door den Minister van 
Kolonien als candidaat-Indisch- ambtenaar zouden 
zijn aangewezen. Eerst bij Ind. Stb. 1907 No. 71 
kwam, onder het be wind van den Minister van 
Kolonien Fock, cen volle- dige nieuwe regeling van 
de Indischc bestuurs- opleiding tot stand. 

Deze, sedert op verschillende ondergeschikto 
punten gewijzigde, regeling is gebouwd op de 
denkbeelden van Minister Cremer. Zij wijkt daarvan 
o. m. in zoover af, dat zij het aantal diploma's, welke 
hun bezitters toegang geven tot het examcn voor de 
aanwijzing tot candidaat- Indisch ambtenaar, 
eenigszins heeft uitgebreid. Ook de 
examenprogramma's van het voorbo- reidend- en het 
eindexamen voor den bestuursdienst, officieel den 
Nederland sch-Ind ischen administratieven dienst 
geheeten, wijken eeni- germate af van de door 
Minister Ore me r ont- worpen programma's. Het 
voorbereidend examen loopt over de volgende 
vakken: de beginse- 

len der Maleischo taal; do geschiedenis van 
Nederlandsch-Indie on do historic on methoden dor 
zending in den Msilcischon Archipol tot 1800; de 
landkundo van don Indischon Archipel en do 
hoofdtrekken van hedendaagsch recht, terwijl hot 
eindexamen omvat: 

a, do Maleischo taal en de Javaanscho taal, '6en 
van bcido vcrplicht; b. de geschiedenis van 
Nederlandsch-Indie, alsmedo do historic en de 
methoden dor zending in den Maleischen Archipel 
sedert 1800; c. do volkonkundc van den Indischen 
Archipel; d. do Ishim in zijne betee- kenis voor 
Nederlandsch-Indie; e. de Staatsin- stellingen van 
Nederlandsch-Indie; /. het Ncdcr- landsch-Indisch 
strafrecht; g. de Ncderlandsch- Indischo 
strafvordcring. 

Opmerking vordient, dat de afdeeling B van het 
Gymnasium Willem III tc Batavia voorshands 
gehandhaafd bloef; eerst in 1913 werd zij opgoheven 
en de mogelijkheid geopend om aan in Indie voor de 
studio van bestuursambtenaar aangewezenen vrijen 
overtocht naar Nederland en eene studie-toelage to 
verleenen (Ind. Stb. 1913 Nos. 410 en 504). 

In een opzicht vertoont de regeling van 1907 een 
belangrijk vorschil met de regeling, zoo als Minister 
Cremer zich die dacht, n.l. doordat zij in het loven 
heeft geroepon een hoogerc opleiding voor den 
bestuursdienst, bestemd voor ambte- naren, die reeds 
eenigen tijd in dion dienst m ct onderscheiding zijn 
werkzaam gewcest* De Minister Took had zich 
namelijk op het standpunt gosteld dat, zoolang niet 
een voornaam deol van het werk van de Europeesche 
bestuursamb- tenaren aan het Inlandsch bestuur kan 
worden overgedragen, het onmogelijk is de 
voorwaarden van benoembaarheid voor 
bestuursambtenaar belangrijk te verzwaren. Eerst to 
ch wanneer een zoodanige ovcrdracht zal hebben 
plaats gevonden, wordt — zoo mcende hij — de 
mogelijkheid goboren om mot minder Europeesche 
anibtenaren te volstaan. Dan eerst kan er aan worden 
gedacht om, zonder het gevaar tc loo pen van een tc 
gering aanbod van krachten, hoogero eischen, b.v. 
eene vollcdige acadcmische vor- ming, voor het 
bestuursambt to vordcren. TCVOUH kan dan een 
aunzienJijko verbctcring van de aan dat gewichtig 
ambt ver boride JI gckldijko vooruitzichton plaats 
hob bon 1). 

Ton einde nu, in afwachting van do grootcro 
deelnoming aan het bestuur van de zijde van het 
Inlandsch element, toch het mogclijke tc doen om de 
besten onder de bestuurBambtcnarcn voor hun taak, 
inzonderheid in do hoogere rangon, to bekwumen, 
werd bij de regeling van 1907 eene te ‘8-Gravcnhag
。 gevestigde „Nederlandsch- Indischo 
BesLuursacadcmic" met tweejarigen studieduur in 
het loven geroepen. Ten hoogste twaalf ambtenaren 
zouden juarlijks door den Gouvorneur-Goneraal voor 
de studie aan dezo academic worden aangewozen. 

Het door den 'Minister Fock geo pond vooruit- 
zicht van eon grootere deelnejning aan de bo- 
stuursvoering door het Inlandsch element nann 
eerdor dan op grond van diens uitlatingen ver- wacht 
werd een vasten vorm aan. Keeds in 1911 namelijk 
werd bij do Staten-Generaal een 

J) Vgl. Gedr. Stukkon van do Tweede Ka- mer 
der Staten-Generaal, zitting 1905—190G —226 
— No. 3 (biz. 2). 
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wotsontwcrp tot hcrvorming van het Indisch 
bcstuurswozen aanhangig gemaakt, hotwclk 
uitging van de gcdachto, dat aan do Inlandschc 
bostuursambtcnaren cen krachtdadigor aandecl in 
do bcstuurstaak zou worden toegckend. Daarmedc 
zou, zoo betoogdo de Minister Do Waal Malofijt in 
zijne Meinorio van Toclichting betreffondo dat 
wetsontwerp, tevens do positie van de Europeesche 
bestuursambtenaren cone and ere worden: het 
zoudon voortaan bovenal do bolangrijke 
bcstuursaangelegenhcden zijn, waarop die tot 
algemeene loiding geroepen ambtenaren het oog 
zoudon hebben to richten； hun aantal zou beperkt 
worden, hun. werkkring zou in beteekenis 
toenemcn. Met het oog daarop zou het cchter 
noodig zijn „hct stclsel van wo ton- schappelijke 
voorbereiding, nog steeds ah hot ware in een 
tijdperk van overgang vcrkcercnd, to vestigon op 
deugdclijker grondslagen, gelijken tree! houdende 
mot de eischen van andere tak- ken van dienst ah 
het rechtswezen en derge- lijke” i). De Minister 
stelde zich voor, dit punt na deskundige 
voorlichting in gezette over- weging te nemen. 
Ter bekoming dezer voorlichting installeerde de 

heer De Waal Malefijt nog in September van 1911 
ecne commissie, waarin o. m. d© hooglee- raren 
Snouck Hurgronje, Van Vollenhoven en Van 
Ophuysen, cn de hecren De Graaff en Hasselman 
zitting hadden, wclko commissie nog voor het eindc 
van het jaar met haar ad vies goreed kwam. Dat als 
extra-bijvoegsel der Java- KChe Courant van 31 
Januari 1913 in druk verschenen ad vics behclst in 
hoofdzaak het volgcnde. 

Vooropstcllcndc dat, nu in zake de bestuurs- 
organisatie de bakens verzet zullcn worden, ook ten 
aanzien van de bcstuursopleiding van koers dient te 
worden veranderd, meendo de Commissie zich van 
ecn uitvoerige appreciatio van het thans gevolgde 
stolscl van opioiding to moeten onthoudon. Gehcel 
los van dat stelsel cn uitsluitond het oog richtendo op 
het in do hiervoor gonoomdo memorio van 
toclichting be- dockl nicuw to scheppen korps 
bestuursambtenaren, heeft zij zich afgevraagd, we Ike 
richting bij de wctcnschappclijkc vorming van dat 
korps ingeslagon zal moctcn worden. Men heeft do 
keus, aidu$ do Commissie, tusschen cen anders 
guorganiscorde, con grootcr veld bestrijkende 
vakstudic, cn een volledig acadcmisch ingerichtc 
Htiulio. De laatsle vooral kvveekt het vermogen tot 
zeifstandige werkzaamhcid van don geest aan, cn(1 
raagt in het. bijzondcr tot vorming van venstand on 
karakter bij. Op h4ar wordc daarom do keuzc 
gevestigd. Men schoppo cchtor geen nieuw doctoraat 
voor den bcstuursdicnst, doch zoeke aansluiling bij 
de bestaando doctoraten. De voor den 
boHtuursdionHt in zijn nieuwe orga- nisatie noodigo 
academischo voorboreiding kan, meendo do 
commissie, gcacht worden tc zijn ver- kregen, 
wanneer mot gunstig govolg is afgclcgd hot docloraal 
examcn in: a de rcchtswetenschap, of b. do 
staatswctonschap, of c. do taal- en letter- kundc van 
den Oost-Indischcn Archipel. Evenals nu de a.s. 
Indisch-rechtcrlijke ambtonaar nil zijn studio in de 
rechtswctenschap nog ceno special© 

(i Gedrukte Stukkcn van do Twccdo Ka- mer 
dor Staten- Generaal, zitting 1910一1911 —304 
— No. 3 (biz. 8). 

studie voor zijn tockomstigcn workkring onder- 
ncemt, wdke wordt afgcsloten met het zgn. facul- 
toitsoxamen, ware ook de voorbereidende studie voor 
den a. s. bostuursambtonaar aan te vulion met oonc 
bijzonclcro studio (duur： 6en of ander- half jaar), 
welko met het slagcn in cen vast to stellcn bijzondcr 
examen beeindigd zou zijn. 

Voor de acadcmischo voorberciding eigenen zich, 
oordeeldo de commissie, bij uitstek do sub & en c 
gonoemde studies, wyl de daarbij te be- oefonen 
vakkon het nauwst bij den werkkring van don 
bestuursambtenaar aansluiten. Die aansluiting zou, 
wat bet reft de studie in de staatswetenschap, die h. i. 
uit een practisch oogpunt de voornaamste is, nog 
inniger zijn to maken door, zonder in de voor het 
candidaats- examen gesteldc eischcn verandering te 
brengen, voor het doctoraal e文amen nevons het in 
het Koninklijk bosluit, bekend als het Acado misch 
Statuut, vastgelegd programma, dat dan met a zou 
kunnen worden aangeduid, ecn tweede programma & 
vast te stollen. Dit doctoraal examen b zou van a 
slechts daarin verschillen, dat „het volkenrechtn en 
„de hoofdbeginselen van het Nederlandsch 
burgerlijk-, handels- en straf- rccht'' ver van gon 
worden door „het Mohamme- daansche recht en de 
overige volksinstellingen cn gebruiken in 
Nederlandsch；Ind招'cn „de hoofdtrekken van het 
Nederlandsch-Indisch burgerlijk-, handels- en 
strafrechf5. 

De acadcmischo voorbereiding zou, zooals 
gezegd, worden gevolgd door eene aanvullmgs- 
studie. Dio studio zou besloten worden met een 
byzondor examcn, Indologisch-oxamon te noe- men, 
hotwclk zou loopen over de volgende vak- ken: 

a. do grondbeginselen dor staathuishoudkun- de； 
b. hot Mohammedaansch recht en do overigo 
volksinstellingen on gebruiken in. Nederlandsch- 
Indie; c. de hoofdtrekken van het Nedcrlandsch- 
Indisch burgerlijk-, handels- en strafrecht; d. het 
Staatsrecht en de inrichting van 's Rijks Kolonien cn 
overzecsche bezittingen; c. do vergclijkende 
volkenkundo van den Oost- Indischon Archipel; /. de 
gcschiedonis van Nederlandsch-Indie; g. de 
Malcische taal; h. de Javaansche taal of ecn andere, 
in overleg met do veroenigde faculteitcn te kiozen, 
inlandsche taal. 

De commissie achtte het voorts wenschelijk dat 
naast de academische examons een onder- zoek zou 
wordon ingestcld naar do persoonlgke antecedenten 
cn hoedanigheden dor aansta&nde 
bestuursambtenaren, hoofdzakelijk met het doel om 
uit don Staatsdienst dozulkcn tc kunnen weren, wier 
ongcschikthoid reeds van to voron op goedo gronden 
moot worden aangcnomcn. Bit ondorzoek, dat nict 
hot karakter van een examcn zou nxooten hebben, 
waro h. i. op to dragon aan cone telkons voor oon jaar 
door den Minister van Kolonien to bonocmen 
commissie, voor wic alien, dio in don loop van het 
jaar voor den administratioven dienst wenschen to 
wordon aangowezen, zouden mooten vorschijnon. 
Het ad vics der commissie, gegrond zoowol op gego- 
vens betreffondo het vorlcdon dor candidaten als op 
porsoonlijko konnismaking, zou do Minister aan 
zyno beslissing ten grondslag kunnon leggon. 
Eindolijk zou do Commissie aan het door haar 
voorgostoldo stclsol van opleiding studie- LooJagon 
willcn verbindon. 
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Doordat de Tweede Kamer der Staten-Gene- 
raal eene naderc voorbereiding der door- Minist er 
De Waal Malefijt a an han gig geiuaakte bestuurs- 
hervorming wenschelijk oordeelde, blcef het 
opleidingsvoorstcl van de commissie Snouck 
Hxirgronje c. s. bij de regeering in bora ad, Eenige 
leden diet commissie opperden intusschcn 
het denkbeeld de aan bevolen opleidiug voors- 
hands facxiltaticf naast de bestaande opleiding 
van 1907 in to voeren, wclk denkbeeld de in- 

opperden 

stemming verwierf van den Minister van Kolo- nien 
Plcyte. Dienovereenkonistig kwam bij Ko- ninkl. 
besl. in Ind. Stb. 1917 No. 93 cene rcgeling tot 
stand, terwijl bij Koniukl. besl. in Ind. Stb. 1917 No. 
94 eene voorzicning werd getroffen daartoe 
strekkende, dat doctoren in de rechts- wetenschap, 
die in het Indologisch examen geslaagd zijn, ook 
toegang hebben tot do Indische rechterlijko macht. 

Bij Ind. Stb. 1916 No. 480 was inmiddels be- 
paaJd, dat aan candidaat-Indische ambtenaren een 
studie-toelage kan worden toegekend ten be 
drage van / 1000 's jaars gedurende drie jaren, 
welke termijn in bijzondere gevallen met ten 
hoogste een jaar kan worden verlengd.— 

Over de Indische bestuursopleiding bostaat 
een uitgebreide literatuur. Een ovcrziclit, daar- 
van is te vinden in het „Repertoriuin op de lite- 
ratuur betreffende de Nederlandsche koloni&n", 
samengesteld door A. Hartmann (t. a. p. biz. 
182/3; eerste vervolg biz. S4/8G; tweede vervolg 
biz. 76/77; derdc vervolg biz. 91/95; vierde ver- 
volg biz, 143/147). 

Voor de opleiding van de Inlandsche amb- 
z-7:tenaren, zie ONDERWIJS. 1 
3 OPLEIDING TOT OFFICIER. Zie LEGER, i . Deel II, biz. 
557—558 en ONDERWIJS (MI- LITAIR). 

OPLEIDINGSSCHOOL VOOR INLANDSCHE 
RECHTSKUNDIGEN (Rechtsschool). Zic ON-
DERWIJS. 

OPLEIDINGSSCHOLEN VOOR INLANDSCHE 
AMBTENAREN. Zie ONDERWIJS. 

OPPERBESTUUR. Terwijl samenstelling en 
bevoegdheid van hot opperbestuur behandeld 

zijn in de artikelen BESTUUR (dl I, bl. 279) en 
AIINISTEKIE VAN KOLONIEN (dl II, bl. 753), 
behoort hier nog besproken te worden de verhouding 
van den Min. v. Koi. tot do per- soon des Konings en 
die van het Opperbestuur tot den Landvoogd. 

Vooraf moge worden herinnerd, dat bij daden en 
mceningen van het Opperbestuur de mooning des 
Konings en de meening der regeering niet mogen 
worden onderscheiden. Een daad of meening van de 
persoon des Konings, afwijkend van die van het 
Opperbestuur, mag nict be- staan ； weshalve 
Thorbecke de regeering hier te lande — ook het 
Opperbestuur der kolonien — beschreef als eon 
eenheid, van welke de persoon des Konings het 
onverantwoordelijk hoofd, do minister of ministers de 
verantwoordelijke leden zijn. Dit is in 1863 uit het 
oog verloren in Sloefs proclamatio (dl I, bl. 824), 
welke Koning en regeering onderscheidde; eveneens 
in ecn mededeeling van Minister Pleyte van Oct. 
1914, voJgens welke de Koningin en de Minister den 
beer Idenburg verzocht hadden nog niet af te tre- den; 
wederom in een telegram van Minister Pleyte, waarbij 
de Koningin en de Minister hun in- stemzning 
uitspraken met de beweging Indie 

Weerbaar. Te recht zijn op 19 Mei 1917 in de 
Eerstc Kamer deze kettorijen gewraakt; in 1864 
en 1866 hadden jMijer en Rochusscn nicer dan 
eens in koloniale zaken den Kon-ing en den Mi- 
nister willcn scheiden. Sommigo schrijvers ver- 
st aan onder “Kioon" de perse on des Konir gs 
en or.dcr,,Koning''den constitutionoolen Koning, 
de regeering; het sproakgebruik van a nd cro 
schrijvers cvenwel is juisi omgekcerd, en do 
Grc ndw(. tsterminologie geeft geen jichtsnccr. 
In de ccrste jaren na het he rstcl van het Ne- 
derlandsch gezag genoot hot Indisch bestuur 

verre van 

；Iement verzekerde haar een groote zclfstan- 

van 
grooting van inkomsten en 

groote zolf stand igheid. Dit lag toon in den a a rd 
dor zaak: in het moederland wist mon weinig 

de kolonie af, torwijl ook de vorre afstand 
tusschen Nederland en Indie, nog nict zooals in 
onze dagen door snelle middelcn van gemcen- 
schap tot een niininium ingekrompen, ecn hin- 
derpaal vormde tegen ecn feitclijk ingrijpen van 
het Opporbostuur in de leiding van zaken in 
Indie. Doch ook het in 1818 door Commissaris- 
sen-Generaal in Indie vastgestelde Rcgcerings- 
regJ ' „ 
digheid, met name door het voorschrift van art. 
17, lutwclk de vaststelling van de jaarlijksche be- 

_ '、 '

 uitgaven aan 
den 

Gouv.- Gen. in Bade opdroeg (zie BEGROO- 
TING VOOR NED.-INDIE). Bekend is het, dat 
de gevolgen van deze bijna onbeperkte macht in 
financiecle aangelegcnheden weinig bevredigend 
waron, daar het bestuur van Van der Capellcn 
met een tekort sloot; een dor gevolgen was, dat 
het Rogl.-regl. van 1827, door Commissaris-Go- 
neraal Du Bus do Gisigaies vastgesteld, hot 
rccht van vaststelling van de begrooting over- 
droeg op den Koning, terwijl het ook in an de re op- 
zichten de Indische regeering mecr aan het Op- 
perbestuur bond dan te voren het geval was ge- 
weeet. Op dien weg werd later voortgegaan ； de 
ii 
voering van het cultuurst.elsel en de woldra ge- 
huldigdo batig-slotpolitiek nad ten gevolge, dat in 
Nederland een scherp toczicht op het Indische gou- 
verncment werd geoefend, teneindc dit te nopon 

, ' _ ' van dat stclsel to besturen 
cn ruimo 

overwinsten naar het moederland over to zen- 

van 

mecr 

in den geest 
den. Weldra ging dit zoover, dat aan do Indische 
regeering bijna aJle zelfstandighoid ontnomon 
word, hetgeen to gomakkolijkor vic I, loen 
in 1836 do Kaad van Indie van mcdcrcgcorciid 
lichaam tot zuiver advisecrond collego werd ver- 
laagd (zie RAAD VAN INDIE) en uitsluiicnd do 
Gouv.-Gen. met de regeering belast word. Do 
Landvoogd werd meer en mecr een endergo- 
echikt agent van het Opperbestuur. Aan Gouv.. 
Gon. Do Kerens word o. a. te kennen gegeven, 
dat hot don Minister aangenaam was te kunnen 
boriehten, dat in het register der besluiten over 
de maand Juni ] 837 geen aanleiding gc von den 
was tot het aanbrengen van eenige bedenkingen; 
—ja zclfs zag dezo Landvoogd zich vcrj)licht 
to protestceren tegon het mededceleJi van beden- 
kingen en opmerkingen op zijn handelingcn in 
open bare stukken, waarvan de publickmaking 
nict kon word on voorkomen (S. van Deventer, 
Bijdragon, III, bl. 74 vlg.). In de suppletoire in- 
structie van Gouv.-Gen. Mcrkus word bcpaald, 
dat het bewaren van de nicest mogclijke cen- 
etemmigheid met het departement van Kolonien 
het doel zijner pogingen moest zijn, en werd do 
Gouv.-Gen., vooral in het financieolc, zeer ge- 
bonden (Cornets de Groot v. ICraaijenburg, „Over 
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bet beheer onzcr Kolonienn, 's-Grav. 1862, bl. 163). 
Gorustolijk mag worden uangenomcn, dat doze 
vcrhouding zich later conigszins gowijzigd hecft naar 
don kant van mcerdero zelfstandig- hcid van de 
Indischo rcgeering, on de politick, dio den Gouv.-
Gon. tot den ondcrgoschikte van don Minister 
maakte, werd uitnemend bestro- don door De Waal in 
zijn Koi. politick der gron- wot (1863, bl. 340 vlg.) ； 
toch heeft juist ecn wijziging in do instructie van don 
Gouv.-Gen., door Minister De Waal voorgedragen, 
die zelf- standigheid wed er beperkt. Ontkend kan 
ook niet worden, dat in lator tijden verschillende om- 
etandigheden er toe medewerkten om de In- dische 
regeering aan het Opperbestuur te bin- den, — met 
name de versnelde middelen van vervoer en vooral de 
tclegraaf, die don Landvoogd allicht er toe brengt om 
vaak geen beslissing to nemon zonder het 
Opperbestuur to raadplegen. Ook de meerdere 
bemociing der Staten-Goneraal met koloniale 
aangolegenhcden workte er toe mede om den 
Minister, die aan do Vertegenwoor- diging 
rekenschap moest afleggcn, te nopen de 
zelfstandigheid van den Gouv.-Gen. te bekorten. 
Tcgen het bowccrde feit, „dat Indie veel te veel van 
hot Plein (d.w.z. uit hot Ministerie van Kolonien) 
bestuurd wordt", zocht men hot ge- neesmiddel bij 
voorkeur in een herschepping van do Indische 
regeering zelve, waardoor deze in meerdere mate zou 
kunnen gelden als een re- presentatie dor Indischo 
bevolking cn waardoor haar in ruimer mate vrijheid 
in huar bestuursbe- ]cid cn aandecl in do vaststelling 
van de begroo- ting zou kunnen worden gegeven. De 
daartoe Btrckkendo wetsontwerpen van Van Dedem, 
Fock, Do Waal Malcfijt en Plcyce hebben in 3)cc. ] 
9J 6 gclcid tot instelling van eon volks- raa<l (zio 
aldaar). 

Hocwcl de vcrhouding van den Landvoogd tol bet 
Opperbestuur duidolijker dan voor do Oost 
omschreven is in de Reg. regl. van Suriname cn 
Cura<jao, waar het heot (art. 21), dat «!<•. 
Gouverncur zijn waardigheid uitoofont mot 
inachtnciniDg van *s Konings bcvclen, staat hot ook 
voor Ned.-Indie vast, dat de Gouv.-Gen. tot die stipto 
inachtnoming gehouden is (be- }>ouclens voor het 
geval van art. 22 Reg. regl.); <i<.htcr wordt het aJlcon 
voor tweo bijzondere onderwerpon, het maken van 
ordonnanties on h<-t staatkun<lig belcid jegens 
zelfbesturende land- KChappen (artt. 20 on 44 Reg. 
regl.) uitgedrukt. 

Jtaad van Indie is nan *s Koninga bovelen niet, 
gebondon ； doch als do Raad zijn medower- ki ng 
weigert in gevalJcn, waarin dozo noodig is, kan do 
Land voogd 's Konings uitspraak in- roepon (art. 30 
Reg. regl.), cn zoo kan langs een omweg en ten kosto 
van eenig tijdvorlios do Kxming de Indischo 
regeoring in haar goheol toch naar zijn hand zetten. 
Sluit nu cchtor dozo stipto inachtncming van *s 
Konings bo vole n in, dat de /..andvoogd ook 
zoodanigo bovolon moot uitvoo- ren, waarvan voor 
hem vaststaat, dat zo met het rogcoringsreglomont of 
met wottigo algomoon o vorordoningon in strijd zijn 
? Minister Plcyto heeft het op 27 Nov. 1917 in de 
Tweede Kamor Btaando gohouden, en dnaruit 
afgoleid, dab do Gouv.-Gen. o. a. verplicht is oon 
politick contract to schenden, indion hot 
Opperbestuur hem zulks golast, omdat hij bij 
niot*naleving van tlion last ccn der slrafrcchtelijke 
normon van art. ■ 38 Reg. regl. zou overtredon. 
Echter is 

volgons dit art. 38 Reg. rogl. do Landvoogd evonzeer 
verplicht om het rogecringsrcgk- ment on andorc 
algemoeno verordeningon te oerbiedigen, en zulks kan hij 
allccn docn, indien hij, bij strijd tusschcn wettigo 
verordenin- gen cn ontvangen bevclon, zich houdt aan do 
wettige verordeningen. Het is, met hot oog op art. 77 lid 
4 Grondwot en art. 22 Reg. regl., buitendien de vraag, of 
do term „koninklijkc bc- sluiten en beschikkingen” in art. 
38 ook zoocl anige bcvolen omvat, welkc niet in een 
getec- kende en gecontrasigneerde beschikking dos Ko-
nings zijn vervat. 

Horhaaldelijk is do kwestie te berde gekomen, of het 
noodig is, dat de Min. v. Koi. in zijn aan- raking met den 
Gouv.-Gen. altijd doo blijken, dat hij handelt met 
medoweten on instemming van de porsoon des Konings, 
gelijk De Waal noodzakelijk oordeelt (Koi. politiek der 
grond- wet, 1863, bl. 340 vlg.). Anders dacht daarover 
reeds Minister Elout, dio het in 1825 Gouv.- Gen. Van der 
Capellen tot een ernstige grief aan- rekende, dat hij, in 
plaats van een ministerieelen last van Dec. 1824 op to 
volgen, terugschreef gaarne te willen vernemen, of 
Koning Willem I met den last instemde. Zelfs in deze 
dagen van persoonlijk gouvernement des Konings en on- 
verantwoordelijkheid des Ministers was Willem I in Nov. 
1825 en Mei 1826 het met Elout ge- heel eens (Van dor 
Kemp, in Bijdr. v. h. Kon. Inst. L. T. V. dl 62, biz. 210 
vlg., 245 vlg., 270). Evenzoo schijnt Baud als Minister to 
hebben ge- handeld en geoordeeld (Cornets de Groot, bl. 
212). Niet andors oordeelde in 1854 Thorbecko bij art. 37 
Reg. rogl., toen hij heb onderscheiden tusschen een door 
den Koning en een door den Minister aan den Landvoogd 
gevraagde ver- antwoording ten storksto bestreed en 
zeide, dat de dwaling, als zou *s Konings naam daarbij 
ge- noemd moeten worden, “verderfel^k" zou zijn 
(Keuchenius III. bl. 269, 271). Evenzoo had, tot ergernis 
van den reactionnairen Gouv.-Gen. Mijer, het 
Opperbestuur gehandeld tijdens zijn landvoogdij, welke 
ergornis blijkt uit de rede, die hij uitsprak bij het 
nederleggen van zijn waardigheid (Koi. Verslag 1872, 
bijl. A, bl. 219). Natuurlijk kunnen zich bij dit stelsel, 
hetwelk van een parlementair stelsel onsfscheidelijk 
schijnt, misbruikon voordoen bij ecn Minister, dio zijn 
plicht jegens de porsoon des Konings voorbijziet, doch 
zulks kan veilig aan Koning on Ministers zolf worden 
overgclaten; hun b' ider aandecl in regeeringszaken is, om 
meb Thor- becke to sprokon, een „goheim van 
regeering**, waarin zolfs do Staten-Genoraal niet 
vermogen te drin gon (Thorbecko op 30 Nov. 1854). Dit 
vraagpunt, hetwelk op 28 Dec. 1893 in do Eor- ste Kamer 
word opgoworpen, en waarin Marga- > cl ant (I bl. 246一
249) en Kleintjcs I3, bl. 214,z krachtig voor Thorbcckes 
leer partij kiezen^ is weder aan do ordo gesteld door een 
onthulling> op 17 en 18 April 1918 incidenteel door den 
Minister van Oorlog in de Eorsto Kamer (bl. 415 en 419~ 
20) gedaan, waaruit bleek, dat eon opdracht, bij 
ministerieelen brief aan Gouv.- Gen. Idonburg gogoven 
—nog wel in een baga- tolzaak 一，door dozen 
Landvoogd rrtot was uit- govoord, maar beantwoord met 
do vraag, welko partij do persoon dea Konings in dozen 
koos. In plaats van aan don Landvoogd hot ant woo rd 
I to zonden, hotwolk Elout gaf, aan Vtin der Capel- 
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blijfsel van de SSmangs, die om hun negerhaar tot de 
negritische vol ken worden gerekend. De Akits zijn 
meest visschers. Hun woningcn zijn daarom 
gewoonlijk op vlotten van boomstani- men gebouwd, 
welke met rotan aan den oevcr worden gemcerd. 
Zoodoende kan snel een nieuw vischgebicd worden 
opgezocht. Waar de rivier to Bmal is voor een vlot, 
bouwen zij bij uitzondering hun hutten op het land. 
Deze tijdelijke woningcn zijn zeer slecht gebouwd en 
bovendien verwaar- loosd. Op ongeveer 2 M. hooge 
palen wordt eon vlocr gemaakt van boomstamxnen. 
De wanden bestaan uit boom bast, waarop een schuin 
dak van palmbladeren, en omsluiten slechts 66n ver- 
trek, dat zoo laag is, dat zelfs de kleine Akit er niet 
rechtop in kan staan. In het midden van den vo or 
wand, welke echter ook vaak gcheel ont- breekt, 
bevindt zich de deur en daar recht tegen- over bij den 
achterwand is van zand en asch een ruimte gemaakt, 
die als haard dienst doet. Het huisraad bestaat uit 
enkele matten, korven, hou- ten bekers, 
kokosschalen,，kleine messen en een bijl. De visch, 
het hoofdvoedsel, wordt meest ge- vangen door 
bedwelming, terwijl ook bij de jacht op landdieren de 
mannen zich bedienen van ver- gif. Door middel van 
cen blaasroer, waarin ver- giftige pijlen, worden de 
dieren geschoten. Apen, zwijnen, herten, reeen, 
stekelvarkens sterven, wanneer zij getrofien worden, 
reeds na weinige niinuten onder hevige krampen. De 
geraakte pick wordt uitgesneden en daarna het vice 
sc h genut- tigd. 

Het volkje sterft langzaam, maar zeker uit. Lan 
gen tijd onderhouden zij reeds betrekkingen met de 
omwonende Maleiers, van wie zij menig 
gebruiksvoorwerp hebben overgenomen en met wie 
zij nu reeds sterk gemengd zijn. Zuivere Akit- 
mannen komen er niet meer dan 300 voor. Het aantal 
vrouwen is zoo gering, dat vele mannen zich een 
echtgenoote zochten onder de dichtstbij wonende 
Sakais (zie ORANG SAKAI) en hij, die nog een 
Akit-vrouw kon bemachtigen, zich tevre- den moet 
stellen met den monogamen huwelijks- vorm en aan 
echtscheiding niet kan den ken. Waar- schijnlijk zal 
er binnen eenige jaren geen enkele zuivere Akit meer 
aan te wijzen zijn. Dit is te meer te bejammeren, 
omdat nog maar weinig over dit volkje is 
gepubliceerd (Moszkowski, Auf neucn We gen 
durch Sumatra) en de Akits door hun pri- mitieve 
leef- en denkwijze waarschijnlijk nog veel 
ethnologisch materiaal zouden kunnen opleveren. 
Zoo schijnen zij bijna geen eigendom te kennen; al- 
leende vrouw heeft in haar armbanden van wortel- 
draden, die de draagster beschutten tegen onheil, een 
persoonlijk bezit. De vrouw zou hier dus door 
versiering de grondlegster van het eigendom zijn. 
Ook wat betreft het huwelijk heerschen, naarver- 
luidt, uiterst primitieve verhoudingen. Wanneer twee 
jongelieden clkaar bevallen zouden zij zon- der 
eenige ceremonie eenvoudig gaau samenwo- nen, 
waardoor het huwelijk als voltrokken zou worden 
beschouwd. 

ORANG BADJO (BADJAU). Zie BADJO of 
BAD J AU. 

ORANG BADOEJ, Zie BADOEJ'S. 
ORANG BANTIK. Zie BANTIKS. 
ORANG BAROfr (BAROK). Zie ORANG LA- 

OET. 
ORANG BfiLOM. Zie ORANG LOM. 
ORANG BENOEA (BENOEWA), of ORANG 

DARAT.. Zoo noeirien zichz^elf de leden van eon 

zwervenden volksstam op de cilanden Rempang, 
Galang en Batam van den Riouw-archipel. Do 
Malciers noemen hen Orang oetan, wat zij als cen 
scheldwoord beschouwen. Volgens Netschcr, dio in 
het midden der vorige eeuw als resident van Riouw 
met hen op RBmpang, rccht W. van de re- sidcntie-
hoofdplaats in aanraking kwam, zijn zij van de 
Malciers geheel verschillend. Van voren gezien is 
hun gelaat bijna bolvormig rond, do neus zecr klein 
met openstaande neusvlcugels en bovenaan bijna 
geheel plat; de oogen klein en langwerpig en 
eenigszins schuin geplaatst; do ooren groot en slap； 
het voorhoofd zeer laag, plat en achteruitvliedend ； 
de onderkaak sterk voor- uitstekend ； het haar lang 
cn stijf, achteloos om het hoofd gewonden ； het 
lichaam zecr ruig； som- migen hebben fraai 
krullende baarden. De Orang benoea zijn steeds 
vergezeld van kleine, langhari- go honden, met spitse 
ooren, die zij goed verzor- gen. De kleeding bestaat 
by de mannen uit den schaamgordel, bij de vrouwen 
uit een sarong; hun wapen is het Borneosche 
blaasroer met een lans- punt van hard bout, zooals het 
Dajaksche, soms een parang. Overigens is alles wat 
zy bezitten bc- sloten in een bamboekoker van een 
voel lang： pijltjes, vergiftige gom voor die pijltjes, 
wrijf- houtjes om vuur te maken en een mesje. Zij wo- 
nen in het bosch onder een afdak van takken cn blad, 
gedragen door vier stokken en liggen onder deze 
beschutting te slapen op ecn hellend raam van takken 
van een voet breed, het hoofd aan het 1 age re 
gedeelte rustende op een tak, die d wars over de 
legerstede is gebonden. Naast de legcr- stede worden 
de vuren aangelegd voor de spijs- bereiding, voor den 
man en de vrouw afzonder- lijk. Hun voedsel is alles 
wat het bosch oplevert, zwijnen, ratten, slangcn, 
apen, kikkers, jong blad cn verder geruilde 
rijst.Hethuwelijk bestaat in het gaan samen wonen 
van den jongelingen het mcis- je, nadat de eerste een 
soempitan (blaasroer) van zijn vader,de laatste cen 
pot van hare moederheeft gekregen. Het zijn zachte, 
lijdzame en vreesachti- ge menschcn, ongeveer 
duizend in aantal, met in- begrip van de op zee 
levende stamgenooten, dio eenigszins met de Orang 
bad jo overccn komen, in zooverre dat zij in hunne 
sampans wonen, met het geheele gezin en de honden, 
zonder eenige g＜；ric- felijkheid leven en 
vischvangst bcocfcncn. Zij Jij- den aan huidziekten 
en velen sterven aan pokkon. Bij ziekte wordt de 
lijder in het bosch achtergcla- ten. Van de Orang-
Darat (Sakai) is tegenwoordig op het eiland Batam 
nog een klein contingent aanwezig. Zij wonon in 
gebrekkig gebouwdo hutjes en vertoonen zich slechts 
aan het strand om met Ohineczen handel in 
boschproducten to drijven. Vroeger moesten zij aan 
eenige Malei- sche hoofden verplichte leverin gen 
van bosch- producten doen. Ook op het eiland 
KSmpang zwerven nog slechts eenige gezinnen 
„Orang Daraf,, vermoedelijk tezamen niet meer dan 
dertig personen uitmakende, rond. De stam is bezig 
uit te sterven, daar het weerstandsvermogen dezer 
boschmenschen tegen ziekten zeer gering blijkb to 
zijn. Hun tegenwoordige taal is het Maleisch met 
enkele vreemde woorden er in. Zij hebben geen 
bepaalden godsdienst, doch gclooven aan booze 
geesten; geen vaste woonplaatsen, doch slaan telkens 
ter plaatse, waar zij bezig zijn boschproducten in 
tezamelen,zeerprijnitieve verbi ijfplaatsen van takken 
en bladeren op. Zij ver- vaardigen ook 
kadjangmatten. Hun voedsel is 
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rijst met wat het bosch aan vocdsel oplevcrt； zij otcn 
allcrloi dicron, be halve slangen on and er kruipend 
gedierte; wcduwnaars cn weduwen mo- gen niot 
hertrouwen; de huwclijksplechtighcid bestaat hierin, 
dat de jongcling on het mcisjo hard om.cen grooten 
boom loopen, waarbij de jongcling moot trachten het 
meisje te vatton. (Zic verder ORANG OETAN cn E. 
Netschcr in . T. Bat. Gen. II, 1854, bl. 135). 

ORANG BOEKIT. Halfnomaden, in families 
levende, dagreizen van clkander wonende in het 
Meratoesgcbergtc, Zuid-Oost-Borneo, van 3° 33’ tot 
l°30' Z. B. Zij docn aan rijstbouw en verliui- zen 
jaarlijks jninstens tweemaal; hunne wonin- gen, 
mecstal op cen heuvel gelegen, zijn dan ook niet voor 
langdurig verblijf ingericht, staan op palen van de 
houtsoort, die het meest voor de hand groeit, hebben 
eene omwanding van boom- schors en cen dak van 
palmblad ； indicn hunne ladang uitgestrekt is, wordt 
er verderop nog een huisje gebouwd voor hen, die 
tegen den oogsttijd de vogels verjagen. Bij het begin 
van den oogst zoekt de Orang boekit eon pick voor 
een nieuwe ladang en bouwt een ander huis; de vorige 
oogst is clan op cn niets bindt hem meer aan de oude 
wo- ning； op die nieuwe plek wordt gchakt, gebrand 
en gezaaid en de rijst van den vorigen oogst opge- 
geten; tegen den tijd, dat de nieuwe rijp is, bouwt de 
Orang boekit een ander huis op een nieuwe pick 
grojids — cn zoo voort. De aren worden een voor een 
afgesneden met den scherpen kant van een aan den 
duim gestoken bamboe-ring； met de voeten treedt 
men de korrels uit de aren en in cen ronde jnand of 
bak van boomschors, in een hoek van het vertrek, 
wordt de rijst bewaard. Ook de vuurhaard is 
binnenshuis en men kookt nog veel- al in cen 
bamboclicl. Vogels worden go van gen met lijim-
ocdcn cn jnet het blaasroer, dat meestal in con 
Janspunt cindigt; onder de vergiftige pijl- tjes zijn er 
van kopcr met weerhakon ； voor de groote jacht, op 
varkens, worden lansen gebruikt cn honden, die in 
grooten gctale bij de huizen z\v( rven. I)c mannen, 
mccstal gespierde figuren, <1 ragon <-(；n hoofddoek 
en de tjawat; de vrouwen, klcin, maar stcvig 
gebouwd, evencens ccn hoofd- dock, een baadje en 
een (bij den arbeid kortc) sa- roeng, die vast gchouden 
wordt door een gordcl van schclpjcs; be ide 
gesJachtcn sicrcn zich met gcklcurde kralen ； de 
kindcrcn loopen naakt of klecdfii zich met ccn enkelc 
zilveren munt. De Orang boekit zijn grootcndccls 
hcidcncn, gastvrij, onbeschrijfelijk vuil, cn met oog- 
cn huidziekten behept; vroeger zouden zij de orematie 
hebben toegepast, thans begraven zij in het woud, 
hoog op <,(：!)heuvel. Bij dc^oogstfcesten treden 
pricsters (balians) op en gcwoonlijk worden na den 
oogst de hu wejijken voltrokken, waarbij do koopsom 
zcklfi) in geld wordt voldaan. De oudste van do 
bijeenwoneiidcn is hoofd. Langzamcrhand vindt de 
Islam in gang, vooral daur waar de Orang boekit zich 
in do uiterste dorpen der Maleiers hebben ncurgj'zct, 
in Koempa en Labocan (onderafd. Barabai, afd. Oeloe 
Socngci); met hen ruilon zij <1 uurzauin hout, was cn 
stofgoud tegen hetgeen zij noodig hebben cn allengs 
dringen Maleischc ge- woontvn zich tusschen de 
hunne; do Maloische taa.】 spreken zij met 
neusgeluid en op zangcrigen toon en met enkele 
oigene woorden. Laston dra- gen zij aan ccn band 
over het voorhoofd. Do ge- talsterkte van dit 
achterlijke volkjo wordt go- schat op 5000; van zijno 
herkomst is met zeker- 

in 

heid niets bekend ； maar naar do beschrij ving koine 
n zij in byna elk opzicht met de Dajaks over- ccn. (Zic 
verder Grabowsky in AusJand, 1885, bl 782 en 
POENAN). ' ° 

ORANG BORGOR. Zic BURGERS. 
ORANG DARAT. Bankaneczen, die niet nabij de 

kust wonen, nocint men Orang Darat, wat 
“binnenlnndcr" beteekent. Zoowel de bewoners van 
de kust als die in het binnenland bchooren tot den 
Maleischcn st am. Hun taal is een dialect van het 
Malcisch. Zij belijclen den Islam. De Ban- kaneezen 
schijnen ontstaan te zyn uit eenc ver- menging van 
Maleiers uit Lingga, Siantan met Lampongers, Pale 
nibangers, Boegineezen en ook Cliineezen. Een 
legende vcrhaalt, dat cen Boegi- neesche prins we 
gens onzedelijke voornemens ten opzichte van zijne 
zusters verwijderd werd. Hij voer in Westelijke 
richting, werd zeeroover, nam met geweld 
Boegineezen mede, bczocht Java, Sumatra en Djohor 
cn trouwde daar met eene vrouw, afstammelingc van 
een Chinees. Van den Sultan van Djohor kreeg hij een 
zeevaarder mede, Nahoeda Ragam, met wien hij op 
reis ging, met het voornemen naar zijn vadcrland op 
Gelebes te- rug tc keeren. Hij had in zijn vaartuig al 
de per- sonen bijeen, die hij medegevoerd had uit 
Cele bes, Java, Sumatra. Ook lieden van Djohor 
hadden zich op bevel van den Sultan aldaar bij hem 
aan- gesloten. Onderweg werd men door een storm 
overvallen. De gezagvoerder Nali^cda Ragam 
wondde zich tijdons het noodweer aan een naald en 
stierf. Toen men zag, dat de gezagvoerder dood was, 
werden eenigo opvarenden beschuldigd van hem 
gedood te hebben. Het gevolg was, dat men met 
elkaar slaags raakto en eenigen gedood werden. De 
rust keerde weder, dock men was den koers kwijt met 
het gevolg, dat men schipbreuk leed aan den voet van 
het Marasgebergte. In dien tijd lag deze berg aan zee. 
Het omliggonde land lag nog onder de zee bedolvcn. 
De schipbreuke- lingen bleven jaren lang op den 
Marasberg. De prins kon zijn verlangen oni naar zijn 
vaderland terug to reizen niet bed win gon en vertrok 
met zijne vrouw in ccn klein vaartuig. Hij schijnt ver- 
ongclukt tc zijn, althans de achtergebleven volge- 
Jingen vernamen nimmcr nicer iets van hem. Dozen 
kregen bczoek van een Arabischen oelama, die op 
reis was van Arabic naar Java. Dezc vond de 
kolonisten in treurigen tocstand. Velen waren 
uitgeput cn zick on niet in het bezit van eenigo k Iced 
in g. De oclama genas hen alien, waarom de- zen hem 
als ccn man met bovcnnatuurlijkc macht 
bcschouwden cn hem ccr bewezen. Do oelama be- 
kcerdc hen alien tot den Islam cn gaf hun ondcr- wijs. 
Hij koos eon fa mi lielid van den vcrongcluk- ton 
Nahoeda Ragam tot bijzonderon leerling en leiddo 
bcm op tot zijn opvolgcr. Toon do oclama zijne reis 
naar Java voortzette, vcrtrouwde hij do leiding van de 
Bankaschc koloniston toe aan het familielid van 
Nahoeda Ragam. De oclama kwam in Banten cn 
dcelde den Sultan een cn ander me- do over <lc 
Bankascho kolonie, waarop deze cen rijksgrootc op 
do kolonisten afzorid om ze aan zijn gozag te 
onderwerpen. Zoo kwam do band tob stand tusschen 
Bant6n en Banka. 

In ccnc latoro periodo hebben do Bankancozen 
van invallcn uit Sumatra to lijden gchad. De be- 
woners werden tocn gcholpen door de rijken Djohor 
en Minangkabau. 

In do 17do ecuw kwamBanka ondor den Sultan 
van Palembang. Ecn van doze vorsten be gon met 
12 
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Ohineezen in te voeren. Velen der Cliineezen gin* 
gen op in de be volkin g, zoodat men thans onder 
de Bankaneesche Maleiers nog vele Mongoolscho 
typen vindt. Een eeuw geleden waren zij nabij het 
strand gevestigd, maar na veel overlast van 
zeeroovers te hebben gehad, trok een deel naar het 
binnenland; vroeger woonden zij verspreid. Sedert 
1850 echter werden zij door het bestuur in 
tampongs vercenigd. 

De oorspronkelijke vorm van een Bankasche 
woning had veel overeenkomst met een op zijn zijde 
Kggend 5-zijdig prisma. Het geraamto was van hout; 
de wanden van boomschors (koelit kajoe), het dak 
van alang alang-gras en van blad van een boom met 
breed blad； de vloer van rond- houten van een pols 
dikte. 

De huizen van dozen vorm zijn 士 5 M. lang en 
even breed. Het aantal pa]en waarop zij rusten, 
bedraagt 9 of 12. De hoogte dezer palen van den 
beganen grond tot den vloer is iy2 M. De hoogte van 
den vloer tot aan den nok van het dak bedraagt 31/2 
M. 

Sedert den economischen vooruitgang der be- 
volking, inzonderheid te dan ken aan de peper- 
cultuur, verdwijnt deze soort huizen en verrij- zen 
thans van lieverlede in de kampongs flinko huizen, 
met pannen dak en eene omwanding van planken ； 
een steenen trap voert vaak tot het op stevige palen 
gebouwde huis. Van bamboe, welke hier schaars 
voorkomt, wordt geen gebruik ge- maakt. 

De dorpen hebben gewoonlijk slechts e6n lange 
straat, aan weerskanten waarvan de huizen ge- bouwd 
zijn, alle op eene rij, naast elkaar. De erven worden 
keurig onderhouden en van den weg gescheiden door 
nette houten paggers (heggen). Vroeger stond over 
den weg gebouwd de bale, die als pleisterplaats 
diende voor reizigers. Daar werden de tandoes 
(draagstoelen) van Gouverne- mentsreizigers door de 
heerendienstplichtigen van de eene kampong 
overgegeven aan die van do andere. Tegenwoordig 
wordt er niet meer zoo ge- reisd. De automobielen 
zorgen nu voor do ge- meenschap langs de 
heerendienstwegen en de heerendienstplichtigen zijn 
niet meer noodig voor het vervoer van 
Gouvernements reizigers. De bales zijn nu 
overgebracht van den weg naar de woonerven, en 
worden tegenwoordig, behalvo voor herberging van 
vreemdelingen, gebezigd voor vergaderingen van de 
kampoengoudsten. 

Bgna clke kampoeng heeft een bedehuis, mas- 
djid of soerau.'/r^-" - 

De man volgt de vroiiw in het huwelijk. 
De Orang Darat is eerlijk, eenvoudig, trouw- 

hartig. Mannen zoowel als vrouwen zijn klein van 
postuur. De vrouwen zijn ze)den schoon van uiterlijk. 
Dezen gaan eenvoudig gekleed in Jangc donker 
blauwo badjoe koeroeng, op dczelfdo wijze als 
Ohineesche vrouwen, en een garoeng, 

De mannen houden zich bezig met den rijst- bouw 
op boschgronden (ladangs) en met cultuur van peper, 
hevea en verschillende soorten van voedingsge 
wassen, Ter be waking van den aan- plant worden 
vaak tuinhuizen opgericht, waar het gezin zich 
ophoudt. zoolang het gewas to vel- de staat. De 
vrouw staat 00k bij den tuinarbeid den man flink ter 
zijde. 

Van de Gouvernementstin winning profiteer^ de 
bevolking niet veel. Wei had zij er last van door de 
verplichting tot onbetaalde leverin gen ten be- hoeve 
van dien dienst. Physiek schijnt de Ban- 

kanees niot sterk genoeg voorden arbeid indo tin- 
groeven, alwaar gebruik gomaakt wordt van 
Ohineesche werkkrachtcn. Do Bankanecs is vat- 
baar voor leerling on leiding en toont wel ccnig 
initiaticf te bezitten. 

In Billiton noemt men do inheemsche bevol- 
king buiten de pangkalans (aanJegplaats of ha- 
ven) de Orang Darat. 

Zie 00k BANKA en BILLITON. 
Jjiteratuur; De Nooy in T. B. G. XXXVII, 1894; 

biz. 606; Van Eck in Ind. Gids, 1883,1 biz. 307; 
H. Zondervan, Bangka en zijno bewoners, in 
Ind. Gids, 1895; dezelfde in T. A. G. 1900. 

ORANG DJOEROE. Dezo zijn gevestigd in do 
kampong Djoeroc op Billiton en te Pon go, een der 
eilanden van de LSpargrocp en zijn Mohamme- 
danen. Zij hebben klappertuinen aangeJegd en 
oefenen daarnevens hun zeebcdrijf uit, als hot 
vangen van visch, tripang en kima (eene soort 
van sclielpen) enz. 

ORANG DONGGO (Dooe Donggo). Zic BIMA, 
Deel I, biz 307. 

ORANG GOENOENG of ORANG BOEKIT. 
Veelvuldig voorkoniende benaming voor in het 
gebergte wonende stammen, ter onderscheiding van 
de aan de kust wonende Zie o.a. BANKA, DI. I, biz. 
161. Stam in Z.O.-Borneo (zie ORANG BOEKIT). 

ORANG GORAP. Zie GORAP. 
ORANG KANfiKfiS. Zie BADOEJ'S. 
ORANG KLAASJES.. Verhaspeling door Jan 

Compagnie van Mai. orang kalasi (00k: chalasi, 
chalasji), voor de Semarangsche Mardijker-mari- 
niers, welke verband hieldcn met de Artillcric- en 
Marineschool die in het midden der 18e eeuw 
te Scmarang was opgericht en er een 50 jaar 
bestond. Zoo meldt Hartingh in 1761 in zijn Mc- 
morie van Overdracht als Gouvcrneur van 
Java's N.O.kust, dat een vaandrig „over do 
Mardykers of zoogenaamde Orangkl&asjcs" daar ter 
hoofdplaats was gesteld „om hen het zwerven onder 
de Javancn na vermogen te belettenn (De Jonge, 
Opkomst X, 1878, p. 346). Het waren dus alien 
Overwalders, die in oplciding waren of waren 
geweest voor ,s Compagnie^ jnariniers- en 
matrozendienst, en welke to Scmarang eon eigen 
kamp had den, cvcnals de Maleiers, de Makassaren, 
de Baliers, uit welke de orang kalasi goeddecls 
gerccrutccrd werden 1 egen vrijdoni van belasting; 
of zooals Hartingh J. c. zegl: ,,Zy (n.l. die laatstc 3 
natics) brengen niets op, maar geven Matroosen voor 
betaling op de vaar- tuygen (der Compagnie), 
alsmcde soldatcn (wel: zee- dn landsoldatcn), als die 
benoodigd zyn." 

De opheldering van den term beproefd in Bijdr. 
Kon. Inst. dl. 70 (1915), p. 616 noot ].: 
„waarschijnlijk con verbastering van Orang Kaj&'s" 
is onjuist. G. P. R. 

ORANG KOEBOE. Zie KOEBOE (OKANG) 
ORANG LAOET (LAUT). In engeren zin — daar 

al de op zee levende vigschers in verschillende 
deelen van den Archipel nu en dan Orang Jaoet 
worden geheeten — thans meer bepaaldelijk de op 
de Chineesche Zee zwervende soort, door oude 
Spaansche sehrijvcrs lutaos geheeten. De Oraug- 
Laut in de residentie Riouw cn Onderhoorighc!- den 
vormen een dergelijkc categoric van op zee 
rondzwervende volkstammen als de Orang Ba- djau 
in het Oostcn van den Ned. Indisehen Archipel cn de 
Orang SSkah van Banka en Bilicon. In het algemeen 
kan geconstateerd worden, dat 
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do Orang-Laut, door hunne vredclievcndo on steeds 
nauwer wordende aanrakingon (vroegor warcn dio 
aanrakingen het tegendcel van vredo- lievend) met 
de hen omringendo Maleischo cn Ohineesche be 
volking, van dezo mecr bcschaafde zeden en 
gebruiken overgenomen hebbon en nog steeds 
overnemen, in de eone streok wat meor, in do anderc 
in minderen graad. Ook door de wijzigin gen tijdens 
de laatste deconnia in het bestuur en den 
economischen toestand worden de Orang- Laut er 
toe go braeht, hunne levenswijze te veran- deren cn 
zoo kan men thans die evolutie in ver- schillendc 
phasen aanschouwen. Er zijn in de re- sidentio 
Riouw Orang Laut, dio zich zoodanig a an de 
Maleischo bevolking aangepast hebben, dat zij van 
hun vroegcren staat nog slcchts den naam hebben 
overgehouden ； anderen hebben voor een groot 
deel de oorspronkelijke levenswijze en ge- woonten 
van hun slam behoudon, torwijI nog an- dcren 
tusschcn beide uiterstc groepen staan. Orang Laut, 
die zich reeds voor goed aan den wal gevestigd cn 
den Mohammedaanschen godsdienst aangen omen 
hebben, zijn te vinden op de Natoc- jia eilanden, op 
sommige eilanden van de eigcnlij- ke Riouwgrocp en 
op SingkBp. Do andere cate- gorieen, die nog in een 
overgangstoestand verkce- ren, kan men aantreffen 
in de wateren der Anam- bas eilanden, de TambSlan- 
en Lingga groepen cn der kusten van Indragiri en 
Katema-n. Die der Anambas eilanden worden aldaar 
meer met den naam van Orang Pesoekoean 
aangeduid cn zijn gevestigd te Kramoet, Mengkait, 
Poelau-Lintang, Poclau TSlaga en Poelau 
Pemoetoes. De te Kra- moet gevestigden zijn tot het 
Mohammedanism。 overgegaan en hebben reeds 
veel van hun karak- tcr als Orang-Laut verloren; de 
anderen zjijn voor lict mcerendeel nog heidenen. Zij 
staan onder het gezag van Batins, die onder zich 
hebben een Hakim cn ecn Djoeroe; de waardigheid 
van Batin is erfclijk. Aan do Batins op de Anambas 
eilanden zijn op hun verzoek Nederlandscho vlaggen 
uit- gcreikt. 

In het kalmo jaargetijdc houden de Orang- Laut 
zich bezig met het visschen van allcrlei zcc- 
produolen; hcc】c gezinnen trekken dan in hunno 
prau wen uit cn blijvcn so ms ccnige maandon ach- 
terecn weg. Naast (lit bedrijf hebben zij zich ech- tcr 
in de kJappercultuur een ander niiddel van best aan 
vcrschaft. Vele hunner dochtcrs wordon de vrou w 
of de concubine van Ohineezen. Do ver- menging 
met Ohineezen is vooral stork op TSlaga on 
PCmoctoes, waar de Orang Laut van do Ghi- iicezcn 
ook het opiumschuiven gelccrd hebben. Het 
huwelijk (dat onder stain [soekoe]-gcnooton ver bod 
en is) wordt voltrokken door den Batin, bijgestaan 
door den Hakim en den Djoeroe, die iia aan roe pi ng 
van zon (Said Mata-hari) en maan (Said Boeian) de 
woorden „Tsa Batin, Tsa Hakim, Tsa Djocroc" 
uitsprcokt cn intusschen do hoofden der voor hem 
staando bruid en bruidc- gom zevon maul zacht tegen 
dkaar botst. Tus» scheji bruid en bruidegom wordon 
veelal zilveron ringen gewisseld. Het 
Mohainmcdaansche erf- re cht wordt meer cn mcor 
gcvolgd; antlers erven de inajinelijke cn vrouwelijko 
erfgenamen bij gelijko declcn. 

Be prau we J), dio eventueol tot won in g diencn, 
zjjn van 6 tot 8 M. lang en ruirn 2 M. breed, en 
voorzicn van ecn mast en van cen met kadjang 
overdekt verhoogd gedeelte, het eigen lijkc woon- cn 
slaapverlrek； een zandbak jnet drie stecnen, 

waarop de pot of pan komt to staan, is do stook- 
pla&ts en verdcr bestaat het huisraad uit weinig meer 
dan het hoognoodige. In de klceding wordt 
hoofdzakelijk do Maleischc dracht gevolgd； daar 
waar de aanraking met Ohineezen overwegend is, 
regelt hun klcederdracht zich echter ook meer naar 
de Ohinccscho. Do taal is het Maleisch mot vreemde 
woordon en vreemden tongval. 

De Orang Laut op eenigo der Tambelan-eilan- 
den, o.a. op PSnaoc, zijn nog gcheel heidensch in hun 
geloof. 

Op de Oost-Sumatraansche kust, tusschen de 
monden van do R6t6h en de Kampar, komcn ver- 
schillende groepen van Orang laoet voor, aldaar 
Orang-Koewala genoemd. Niet ver ten Zuiden van 
de Indragiri-delta word eenc vestiging aange- 
troffen, bestaande uit een aantal prauwen in de 
nabijheid van cen op hooge palen gebouwd, met 
nipah gedekt en slechts gcdeeltelijk met nipah 
omwand huis. Dezc menschen blijven nict veel Jan 
ger dan ecn paar j&ren op dezelfde plaats, be- drijven 
daar vischvangst, betalen eene jaarlijk- sche 
rctributio per huisgezin, klamin, te vo- ren aan 
Ongkoe Togoh, ecn dei, rijksgrooten van Indragiri, 
doch sedert 1912 aan de landschapskas van Indragiri. 
Zij Icven hoofdzakelijk van rijst, en visch, dezc 
ruilend tegen gene, zijn gekleed als arme Maleiers, 
en spreken cen eigen taal, hoewel sommigen 
Maleisoh verstaan. De ouderen hebben meestal ( ) 
beenen door voortdurend in prauwen te zitten. 
Enkelen hebben zich in een kampong gevestigd, 
maar de meesten verkiezen het leven op zee, maken 
hun eigen vischtuig, maar koopen hunne prauwen. 
Ecn bijzonder type geven zij niet te zicn; de huid is 
hard en ruwdoor weeren wind. Hunne vloten 
ontmoet men op de Oost-Suma- traanscho kust en in 
de straten en kreeken aan do mondin gen der 
rivioren; zij verplaatsen zich. naar gelang het 
vischwater zulks medebrengt. Hunne hoofden heeten 
,,Orang-kaja''; hun godsdienst is in naam de 
Mohammcdaansche. 

Op het eiland Baharoe, nabij de N.-O.kust van 
Lingga, vond de resident Van Hasselt eene neder- 
zetting van Orang laoet met eon twintigtal prau> wen 
； de mannen waren met de kleine sampans uit om 
bSngkoeang-blad to halen, waarvan zij kadjangs 
maken, die voor 4% dollarcent per stuk worden 
verkocht; vrouwen en meisjes spleten ro- tan 
waarmedo de matten genaaid worden; gehcel naakto 
kindoren, ook groote, maar nog niet vol- wassen 
meisjes, speelden in de nabijheid ； do meestc 
vrouwen, lang on sterk van bouw, hadden het 
bovenlijf ontbloot, on om den linkerbovenarm eon 
band van dock, blijkbaar een amulet; bij haar don 
kero huidkleur viel op te merken stork krullend, bij 
sommigo zclfs kroeshaar, ongekamd, ruw 
samengebonden in een knoop. Bij een paar hutjes 
mot niboongvloer allerlci huisraad, visch- 
gereedschap, klapperdoppon met g&tah, een slede, 
waarmedo men zich over do modder beweegt om de 
dieren to vcrzamelen, die de zee daar achterliot 
(welke sledo ook op de modderbanken van do 
Oostkust wordt gebruikt), gereedschap om fak- kcls 
te makon, voor do vischvangst bij avond, zoowcl 
loopendo langs het strand, m6man- djong, als in 
prauwen, mSnjoelook, onz. Tegon Europeanen 
sprekon doze menschen ge- woon Maleisoh. Op een 
land tong waron bezwo- ringstoostelleii opgericht, 
trappen van 7 tredon, oploopende tussohon pinang-
stainmen; op drio achtereenvolgondo avonden 
spreekt eon doekoon, 



180 ORANG LAOET—ORANG LOM, ORANG MAPOR. 

op de bovensto trede gezeten, do geesten too, om 
dezen gmistig te stemmen, opdat voor onhcil cn 
ziekte de nedcrzett.ing, gcdurende den tijd dat do 
krachtigc N.O. wind het leven op zee onmogelijk 
maakt, gespaard blijvc; muzick van gongs en 
rdbana's bcgelcidt de bezwerings-formulieren. 

jDe Orang laoet van den Lingga-archipel, dio 
Noordelijk tot Poeloe Abang en tot P. Mapor ko- men, 
maar zich gewoonlijk in Straat Dasi en in do Limbong-
baai ophouden, zijii heidencn, doch ge- leidelijkc 
overgang tot het Mohammedanism。is (k zeer nierkbaar. 
Hot mcerendcel hunjicr 

den en eet geen vaflieiisvlcescli?Hieer. Aan bid- 
doneclilxjr niet vecl gedaan. Do huwelijken worden 
evcnals op de Anambas cilan- den door den Batin, 
onder het uitspreken van on- geveer dezelfde 
formule a Is daar, gesloten. Tot do 
bruiloftsgebruiken behoort ook het gaan spelcva- ren 
van hot jonge paar op een afgelegen pick. Do 
echtvereenigingen schijnen monogamisch tc zijn; 
dadochters trouwen so ms met Chineezen ； de kin- 
deren erven bij gelijke deelcn. Men pleegt in Lingga 
onder Orang Laut mede te verstaan do Maleische be 
vol king van de eilandjes in het N.O. van het eiland 
Lingga, niet van wege hare af- komst, maar om 
daarmede aan te geven dat deel der be volkin g van 
den Lingga arehipel, dat in het eilanden (zce)-gebied 
gevestigd is, in tegenstelling met degenen, die op het 
hoofdeiland hunne woon- plaats hebben. Bedoelt 
men de Orang-Laoet in engeren zin, dan is het .beter 
te spreken van Orang Barok (0. Laut van Singkep) 
en Orang Mantang (0. Laut van Lingga). Beide 
stamnien wonen in hunno vaartuigen en zijn. slechts 
tijde- lijk aan den wal en zeer onderscheiden van do 
Orang laoet der strandkampongs; zij vermengen zich 
onderiingniet, komen zelfs met hunne vlotcn niet in 
elkantiers nabijheid, cten geen viseb, dio door de 
anderen is ge van gen. In kleeding komen zij thans 
deels met de Maleiers, deels met do SingkSh's o 
vereen, verstaan Maleiscb, maar spreken het op. 
bijzondere inanier, nagenoeg onverstaan baar en 
hebben een groot aantal van het Maleisch geheel 
afwijkende woorden. Zij visschen ook met den 
harpoen (sSroewit), 's avonds bij fakkellicht. Aan 
den wal werken zij \yel voor Chi- neesche 
houtkapperijen, meer speciaal om het bout van de 
kapplaats langs glijbanen naar het strand te 
vervoeren; verder vervaardigen zij ook 
kadjangmatten. In den Lingga-archipel bedraagt hun 
aantal ongeveer 500; zij beschouwen den Dato-
kaja'van Mepar (thans onderdistrictshoofd te 
S8najan) als hun heer en meester. (Zie verder 
ORANG SfiKAH en ORANG TAM BOES, als- ook 
Van Hasselt en Schwartz in T. Aardr. Gen. 1898, 1). 

ORANG LfiPAR. Zio ORANG SfiKAH. 
ORANG LOEBOE. Zie LOEBOE (ORANG). 

ORANG LOM, ORANG MAPOR. Wonen in het district 
BJinjoe van de afdeeling Noord-Banka en in het daaraan 
grenzend deel van het district Soengeiliat der afdeeling 
Socngeiliat. Zij dragen naar de streek, waar zij vooral 
gevondeu worden, den naam van Orang Mapor, terwijl men 
zegt, dat de benaming Lom wijst op hun heidenschen 
godsdienst. Lom is nl. de Bankasche uitspraak van bSlom = 
nog niet. Zij zijn „nog niet" toege- treden tot den Islam, den 
godsdienst der overigo InJandscho be vol king van Banka. 
Het zuiverst hebben de Orang Mapor zich gehouden in do 
kampong Aer Abik van Blinjoe. In de andere Cl 0次Q
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kampongs hebben zij reeds in ruimer mate 
toegc- goven aan den drang, dicn 
levensomstandighcdcn op den mcnsch inaken. 
Langzamerhajid neinen zij steeds mecr over 
van de gewoonto hunnei' omge- ving. Doze 
niet mcer oorspronkclijkc, niet inecr zuivere 
Orang Mapor woncn in Poegoel, Tfilang, 
Goenoeng Moeda, Kajoe Arcng en Tjit. Er zijn 
cr, die zich eenigszins vermengd hebben met 
de zoo- gcnaanide Mapor Tjina, 
afstaiumclingen van Chi- ncezcn,die 
invrocgcrontijd zichinclezc streken ves- tigden 
en met Maporsche vrouwensamcnleefden. 

Het is waarschijnlijlc, dat in hen bewaard zijn 
gebleven de oudsto Orang Darat, de Bankanee- zen, 
die nog niet overgingen tot den Islam cn bet langst 
hunne overoudo gewoonte zijn blijven volgen. In 
vroegeren tijd klcedden zij zich, even a Is trouwens de 
andere Bankaneezcn, in gekloptc boomschors. 
Tegenwoordig draagl niemand mecr geklopte 
boomschors op Banka. De godsdienst der Orang Lom 
onderscheidt zich niet van het animism。van andere 
natuurvolkeren. Eigenaar- dig is het, dat de 
Mohammedanen de Orang Loin beschuldigen van bed 
re ven te zijn in de zwarte kunst. Van de Toradja's op 
Celebes word even- eens veel kwaad vert eld door de 
Mohammedaan- sche strand be volkin g aldaar. Men 
was bang door den Toradja behekst te worden. Maar 
omgekeerd naderde ook de Toradja den 
Mohammedaan met eenig wanlrouwen, omdat ook hij 
onderstelt, dat de kustbe volkin g in het bezit is van 
gevaarlijko tooverformuliuren. 

Evenals allo andere nict-Mohammedaanschc 
volkeren in onzen Archipel eten do Orang Loin 
varkensvleesch en zijn zij niet afkeerig van dier- lijk 
voedsel, dat andersdenkenden met eene zekero 
walging vervult (leguanen, micreneters enz.). 

De landbouw wordt beoefend in den priinitie- veii 
vorm van roof bouw op boschgronden, doch 
tegenwoordig gaat ook dit vo]k zich loeleggen op den 
aanleg van geregelde peper- en he veatuinen. 

Het huwelijk wordt gesloten, nadat het meisje 
door den jongding geschaakt is. Wanneer do ou- ders 
van het meisje hebben doen blijken, dat zij niet on gen 
egen zijn om een aanzoek in gunstige overweging te 
nemen, komen de jongelicdcn des avonds tcrug. Het 
meisje koml het cerst thuis cn zondert zich zone! er 
een wo ord to zeggen bedeesd in ecn vertrek af. 
Daarna kojnt de schakcr bin- nen, die met gchuichelde 
verontwaa)cliging door het gezin wordt ontvangei). 
Pc vadcr spreekt hem barsch toe. Do jo»geli))g 
antwoordt zacht en kalmcerend. Nu wordt hij in de 
gcJcgcnheid gc- stcld oni zich nader tc verklaren cn 
dan vraagt hij de hand van het meisje. Hij haalt haar 
nit haar schuilhoek en bewijst met het meisje eerbied 
aan hare ouders, het huwelijk wordt clan door den va-
dcr in het bijzijn der leden van het gezin gesloten. Do 
man volgt de vrouw en is zijnc schoonoudcrH 
behulpzaam. 

De Orang Mapoi- leefden v66r 1850 (v66r den 
Amir-opstand) evcnals de meesto Bankaneczcn, 
ongeregeld in hicr cn daar door de bosschen ver- 
spreide woningcj); van dat jaar af hebben zij o]> last 
van het bestuur hunjjc huizen vereenigd tot 
kampongs, ]ang« de groote wegen gebouwd ； velcn 
hunner zijn in naam tot den Islam overgegaan en 
nuderen in zeden en gebruiken aliengs nicer tot de 
overige be won era. 

Hun hoofden worden door het Gouvernement 
benoemd en gesalarieerd. Zij hebben hun eigon 
doekoens. ° 

7歹' 
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■_ Literatuur : De Orang lom of bclorn in T. Bat. ' 
Gen. XI, 1862^ biz."388； Tcysmann in Nat. T?'v. 
N.-I. XXXII, biz. 31; B. Hagen, Abh. z. Authr. 1908. 
37. 

ORANG MAMAK. Ook Orang langkah lamo 
geheoten, worden aangotroffen in do Talang Eko, de 
Talang DjSrindjing, do Talang KSlajan en langs'den 
bo venloop der Tjinako on der Gangsal, a]les in 
Indragiri. Zij zelven zeggen omtrcnt hun- ne 
woonplaatscn: „sembilan di batang Tjinakoe, 
sfipoeloeh dengan anak Talana; sfimbilan di batang 
Gangsal, sSpoeloehdengan DjBnala"; d.w.z.: „nogen 
in het stroomgcbied der Tjinako, tien met de 
Talangbewoners; negen in het stroomgcbied der 
Gangsal, tien met Djenala>,. De negen eoe- koc's van 
de Tjinako zijn: Doerian Tjatjar, SS- lanti, P8rigi, 
GSdaboc, Parit, Soengei Limau, Sfingkila, 
i\I6nggahajan en DjSrindjing. Deze wo- nen tusschen 
Tjinako en Indragiri; de soekoe- namen zijn de namcn 
dor soengei^, waaraan zij wonen ； onder sockoe's 
worden hier verstaaii allo afstammelingen uitsluitend 
in de vrouwelijke lijn van dezelfde stammoeder. De 
leden eener soekoo wonen bijna zonder uitzondering 
bij elkandcr en zijn zeer nauw aan elkander 
verbonden; de soe- koe is verantwoordelijk voor de 
daden van elk haver leden. Huwclijken in de sockoc 
zijn verboden ； man en vrouw blijven iedcr tot hun 
soekoe behoo- ren en slcchts zelden hceft 
samenwoning plaats, waarbij dan de man bij de 
vrouw intrekt-; man en vrouw vormen geen gezin, 
want dit omvat hier alleen de vrouw met hare 
kinderen ； aan het lioofd van zulk ecn gezin staat de 
oudste broeder der vrouw, de maniak (vandaar de 
naam); de vader hceft geeno rcchtcn op zijnc 
kinderen, dezo gaan gcheel op in de soekoe dcr 
moeder. Aan hot hoofd der soekoc's staan batin's, be 
halve van 66n, die den titel panghoeloe heeft. Onder 
dezen staan een manti of cen pemangkoe. Titcls on 
waardigheden gaan. nog uitsluitend in de vrouwelijke 
lijn over, t<；rwijl ook in het erfrecht dezelfde 
beginsclen toc- gcpasl zijn; de soekoegenooten van 
den man worsen bij zijn overlijden aansprakclijk 
gesteld voor zijnc scbulden, maar de kinderen kunnen 
hiervoor nict in pandelingschap geraken; wel indien 
do moeder met schulden sterft. Het matriarchalo 
vcrwantschapstolsel is hier dus zeer zuiver bc- waftrd 
gcblcven. 

In 1896 bczocht de resident A. L. Van Hasselt de 
Orang niamak. Volgens den datoek toemfing- goeng, 
den Indragirischcn rijksgroote, onder wicn zij 
stonden 一I hans staan zij onder den Amir van 
SSbrida 一 waren al de bewoners van Indragiri 
vroeger mamak^, d. w. z. die de ad at kamanakan 
volgen. Ten tijde van Soetan Said is cr eenc volks- 
tclling gehouden en toen zouden er 20.000 Orang 
mumak in Indragiri gewecst zijn. H_un aantal wordt 
thans geschat op ongeveer 7000, maar voortdurend 
gaan er tot den Islam over; zelfs van do naasto 
verwanten des patihs waren dostyds (1896) eonigon 
Mohammedanon goworden. Van do nrnmak‘8 aan de 
GangsaJ were! ongevcor do hclft moslem. De 
mamaks staan onder een hoofd, die to Doerian Tjatjar 
woont； Do klee- ding dcr mannen bestaat uit een 
tjawat van boomKchors of dock en sojns, 
daaronboven, uit een opgoroldon dook rond het 
lichaam tor hoogto van den navel; de jongensdragen 
do tjawat alacon suspeneoir; do vrouwen kleeden 
zioh met con len- dondoek als saroeng en met een 
baadje. Hothaar wordt bij do kinderen kort geknipt, 
door do vrou- 
k - • 

wen en mannen lang gedragen; laatatgenoemden 
slaan het links naar bo ven, draaien het in een 
knoop on winden er con hoofddoek om. Allen zijn 
met con zicktc bchcpt,die dehuid schilfert en hen 
aanhoudend hot lichaam (loot krabben; van velcn 
zijn vingors on toenen vcrschrompcld ； zij hebben 
weinig menschelijks on zien cr walgelijk uit. 
Hunne woningen zijn cllendige krotten ； op do 
rijstveldcn woont men bo ven de padi-schuren. 
Zij verbouwen rijst op ladangs on ofieren op een 
hoekje daarvan bloc men om de an toe rimboo 
(boschgeesten) gunstig to stemmen ； zij oogsten 
met don toewei (rijstmes). AnGoe's (gecsten), die 
ziekten veroorzaken, worden door overkruis in 
het boschpad gestoken bamboelatjes geweerd. 
Da O. mamak erkennen de macht der geesten en 
vercercn de zielen der gestorvenen ； de geesten- 
bezweerdors, kamantan, zijn tevens genceshceren 
en hun ambt is erfelijk; besmettelijke ziekten 
worden voor 1 cent per persoon bezworen ； is dit 
geschied, dan wordt feest gevierd, gcslacht cn 
gegeten, waarbij de kamantan zich bcdwelmt en 
bij de muziek van trommcn danst. Na het overlij- 
den van ecn maniak worden meestal de wan den 
van het sterfhuis afgenomen en de vruchtboomen 
om het huis gekapt, terwijl de familic naar een 
andere pick verhuist, cen cn and er ter misleiding 
van den geest van den overlcdene, die uit af- 
gunst do nagelaten betrekkingen in het verderf 
tracht to storten. 

In de Gangsalstreek laat men het lijk van een 
overledcn niamak gedurende eenige dagen onbe- 
graven, omdat het mogelijk is, dat de doodge- 
waande slcchts slaapt. Blijkt echter duidclijk, dat 
dit niet hot goval is, clan wordt de doodc graf- 
waarts gcbracht. Het gebruik brengt mccle, dat 
de zoon van den overled ene in geest ver voering in 
den grafkuil springt, to kennen gevende voor zijn 
vader te willen sterven. Oudere mannelijke fa- 
milieledcn trekken den zoon dan uit den kuil, 
waarna de begrafenis onder treurzang vcrloopt. 

Een weinig oten en drin ken wordt bij het graf ge- 
plaatst. Na 6 dagen komt men er terug om de ziel 
van den overledono naardo rivier over to brengen, 
hetgecn met de noodige ceremonien plaats heeft. 

Do hoofdeinden der graven van mannen liggen 
in tegengestclde rich ting van die der vrouwen. 

Zij zijn grooto liefhebbers van hanengevechten, 
waarbij zij sporen van ardn-hout aanbinden. 
Feest is cr daarenboven wanneer de nangoei's ko- 
men, cen soort wilde zwijnon op hooge pooten en 
roodbruin, do bccren mot kromme slagtanden; in 
grooto kuddon, van hondorden, komen zij, in Oc- 
tobex* of November, alsdo doerian rijpt; maar ook, 
on dit is hot nadeel van hunne komst, azen zij op 
do ladang-padi, die zij onherstelbaar plat trap- 
pen. Over grooto afstanden worden langs de we- 
gen vorsperringen aangebracht met openingen, 
om do tion schreden, met strikken bezet ten einde 
daarin do nangoei's to vangen. Onder do mamak's 
zijn uitstekondo waponsmedon, die prachtigo 
krissen, k!6wangs, piekon on kapmessen maken. 
De taal dozor menschen is een dialect van het Mi- 
nangkabausch. (Zie voider Graaf land in Bijdr. t.t.l. 
on vlk. Vc volgr. V, 1890, bl. 40; Gust. ScKncider 
inrIllustr. Zeitung, 29 Maarfl900^ voornamelijk 
voor de afbcoldingen; Dr. F. Speiser, Beitrago 
zur Ethnographio der Orang Mamma auf Suma- 
tra, Arch. f. Ant hr. 9, biz. 75. 

ORANG MANTANG. Zic ORANG LAOET on 
ORANG TAMBOES. 
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ORANG MAPOR. Zie ORANG LOM. 
ORANG OELOE. Aldus is de naam van een 

volksstam, die wordt aangetroffen in I£lein-Man- 
dailing, vooral in het land sc hap Oeloc, waaraan 
waaKchijnlijk dezc lieden hun naam ontlcenen. Zij 
wonen iu vrij grootcn get ale in de omstreken van 
Moeara^Si Pongi. Eenige Oeloedorpcn vindt men 
langs den weg van Mocara Si Pongi naar Pakantan. 
Overigcns verbiijven ze mcestal in zeer primitieve 
hut jes op de bcrghellingon. Hun taal verraadt 
duidelijkc verwantschap met het Maleisch, sjieciaal 
met het Maleisch der Bo ven- landcn 
(Minangkabausch). Of dit volk cch- ter 
oorspronkelyk een Maleischc st am is, staat niet vast
； even min is het zeker, dat het een stam is, ver want 
met de Orang Locboe (zie aldaar) of met. de Orang 
Koeboe van Zuid- Sumatra. Bataks zijn het in gecn 
gcval. Hun donkcre kleur heeft het vermoeden go we 
kt, dat ze misschien van Drawidischcn oorsprong zijn 
(als bijv. de Sembiringstammcn ondcr de Karo- 
Bataks, van wic dit vaststaat), maar met zeker- heid 
is hiervan niots be ken d. 

ORANG-OETAN (MAL), op Sumatra door do 
Maleiers ma was genoemd, door de Dajaks op 
Borneo majas, kahio en keoe, ook salambing (ovde 
mannetjes) cn boekoo (oude wijfjcs), (Simia satyrus 
L. = Pongo pygmaeus Hoppius), behoort tot de 
Anlhropomorpha of Menschapen (zie APEN): 
groote, bosschen bewonende, staartloozc a pen, 
zonder ziteelt, die bij het loopen alJeen do 
buitenranden der voeten op den grond zetten, Het 
lichaam van den Orang- oetan is lang, rood bruin 
behaard ； vooral op schouders, armen en dijen zijn 
de haren zeer lang. Gezicht (behalve bovenlip en kin), 
ooren en keel, handpalmen en voetzolen zijn naakt, in 
do jeugd gee!bruin, later bruin tot zwart. De voo ,,sto 
ledematen zijn veel Ian ger dan do achterste. De 
groote teen draagt dikwijls geen nagel. Wangzakken 
ontbreken. Keelzakkcn zijn echter vooral bij 
volwassen dieren sterk ontwikkeld. Zij ontstaan als 
twee uitstulpingen aan het strottenhoofd, waarvan 
echter later slcchts een zich sterk vergroot, terwijl de 
and ere klein blijft, of wel beide smelten met elkaar 
tot 66n grooten zak tezamen. Ze strekken zich onder 
de huid uit tot de schouders en tot in de oksclholte. 
Men vermoedt, dat ze niet, zooals bij and ere apen 
(byv. den siamang, zie GIBBON) dienen als een 
resonantieorgaan, maar wel om een elastisch 
luchtkussen te vormen tusschcn do zware onderkaak 
en den hals. So ms bezit het man net je een paar 
blauwzwarte wanglijsten, die uit bindweefsei en vet 
bestaan. Het manne- lijk dier ondcrscheidt zich 
bovendien door Jangcre enor- en baardharen cn door 
grootere hoektanden van het wijfje. De Jierscnen 
vertooncn wel veel pun ten van o vereen komst met 
die van den mensch, maar zijn belangrijk kleiner; de 
schedel- inhoud bedraagt bij den mannelijken Orang- 
oetan volgens Selcnka gemiddeld 455 cjn3. (bij den 
man 1500 cm3.). Selenka (Sitzungsber. Akad. Berlin, 
189G, I) e. a. hebben cen groot aantal rassen en 
soorten van Orang-oetan opge- steld, zoo bijv. 8. 
sumatrana Sei., met de rassen deliensis (mawas 
koeda, MAL. ) en abongensis (m. m&iah, MAL. ) en 8. 
abeliz Clarke,, beide van Sumatra, 8. morio Owen, 8. 
satyrus landaklcensis Sol., batandluensia Sei., 
dadappensis Sei., gene- paiensis SeL, skalauensis 
Sei., rantaiensis SeJ., 

tiiakensis Sei., van Borneo. Do laatsto be worker, 
Elliot (A Review of the Primates, Monographs 
Amer. Mus. Nat. Hist., no. 1, 1913), houdt echter allo 
kenmerken, waarop die vormen gcbascord zijn 
(zooals wanglyslen, schcdelinhoud) voor to variabel, 
om voor dat doo! te worden gebruikt en beschouwt 
een splitsing der soort dus als niet doenlijk. Evenwel 
worden volgens Selcnka ook door de Dajaks 
verschillcndo vormen onder- schciden als majas 
kesar (= S. morio Owen), m. of orang rain^h on m. t 
japan of p i pan. 

De Orang-oetan bewoont uitsluitend Borneo en 
Sumatra. Op dit laatsto eiland ontbreekt hij in bet 
Zuidelijk gedcclte, maar had hij vroeger cen grootere 
verspreiding dan tegen woordig. Hij leeft in 
bosschen, vooral in het mocrassige laagland tot dicht 
bij de kust, maar ook tot op vrij grooto hoogte in het 
gebei'gte en Iioudt zich bijna uitsluitend hoog in do 
boomen op. Alleen bij zeer droog weer oru to 
drinkon of ook wel om alleon staande boomen to 
kunnen boreiken komt hij op den bodein. Springen 
doet hij niet, in zijno bewegingen is hij uiterst 
langzaam on voorzichtig. Hij kan een diep en zwaar 
gebrul aanheffen. Zijn voedscl bestaat vooral uit 
boom- vruchten (met name doerians), jong loof en 
andere plantendeelen, maar daarnaast ook uit kleino 
dieren； vruchten schijncn echter het 
hoofdbestanddeel te zijn en volgens Sal. Miillor 
bezoekt het dier in verschillende jaargetijden 
verschillende streken, al naar gelang van den tijd van 
rijpen van de daar voorkomende vruchten. Den nacht 
brengt de Orang-oetan slapende door in ncsten, die 
hij van takken en bladcren maakt en die cen 
middel]ijn van 3―4 voet kunnon hebben; volgcns 
Schneider (Zoolog. Jahrbiicher, Abt. Syst., Bd. 23, 
190G) worden ze door een koepolvoi'mig dak 
bedekt. Ze worden gewoonlijk betrekkclijk laag in 
boojnen aangebracht; volgcns Sal. Muller vooral in 
den top van kleine boomen, bij voorkeur palmcn of 
pandanen, of ook wel op cpiphytische varens en 
orchideeen. Waar- schijnlijk wordt als regol dken 
nacht cen nicuw nest vervaardigd. Buiten den 
paartijd leeft hot mannetje eenzaam, het wijfjo trekt 
gewoonlijk rond met haar beide jongon van het 
laatsto en bet voorlaatstc jaar； rcgcl wordt toJkcnH 
slechts jong geworpen. 

De cenige gevaarlijko vijanden van don Orang-
oetan, behalve de mcnsch, zijn krokodillen en 
pythons, die echter gewoonlijk niet tegen hem 
opgewassen schijnen te zijn. Sojnmigc ]>ajak- 
stammen ma ken jacht op hem om zijn vlcesch. Zij 
jagen hem met vergiftigde jiijltjcs cn siiijclen dan 
v66r het gebruik het vlcesch in de omgeving der 
wond uit. Ook do Bataks jagen hem om zijn vleesch, 
zijn tandon ,dic aJ« amulet gcdragcji worden, en om 
zijn huid. Het bekende, dikwijls tegcjigesprokcn 
verhaaJ, dat vcrvolgdc Orang- oetans hun vcrvolger 
met takken zouden gooien, wordt door Schneider 
(T.c.) bevestigd. 

Do Orang-oetan schijnt al in de oudheid be- kend 
gewecst to zijn, maar eorst Bontius gaf in de 17de 
eeuw ccnigszins uitvocrigcr medcdeelingon over 
hem, (Hist, natur. et med. Ind. Orient., 1648). Hij 
hield do Orang-oetans voor afstanime- lingen van 
apen en inlandscho vrouwen en vor- meldt ook reeds 
het verhaal der inlanders, dat de Orang-oetan wel 
kail Hprckon, maar het alleen naJaat uit angst van tot 
werken vcrplicht te zullen worden. Anatomisch 
onderzocht word hij 
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het eerst door Camper (Natuurkundigo Vorhan- 
clelingcn over den Orang-octang. Amsterdam 1782). 
De vollcdigste eigen waarnemingen over hot leven 
van den Orang-octan in do natuur hebben wij aan Sal. 
Muller (Schlegel on Muller, in: Verhand. Natuurk. 
Gesch. Ncderl. Ovcrz. Bczit. Zoologic. 1839/44) on 
Wallaco (Malay Archipelago 18G9) to danken. 

ORANG OETAN en ORANG RAWA. Een we- 
zenlijk verschil tusschen deze boide stammen der 
Siaksche bevolking schijnt nict te bestaan, niet 
andei'S ten minste dan dat laatstgenoemden be- 
paaldclijk de Orang octan zijn, die op den vasten wal 
langs enin de buurt van de Soengei Rawa verbi ijf 
houden. De Orang oetan zijn waarschijnlijk do 
oorspronkelijke bewoners van de eilanden in de 
nabijheid van de mondin gen der Siak- en Kampar-
riviercn ； op het eiland Padang zijn de 
oorspronkelijke bewoners alien Orang oetan. Ook de 
Gorngai en Toengoe, de boschmenschen van de 
eilanden Kola en Kobroor (Aroo Archipel) worden 
Orang Oetan genoemd. (Bicde】, Sluik- en 
Kroesharige Kassen, ,s Gravenhage 1886). Zie vc rd 
er ORANG BfiNOEA en Hymans v. Anrooy in T. 
Bit. Gen. XXX, 1885, bl. 347; Gram berg, aid. XIII, 
1864, bl. 497. ~ 

ORANG RAWA. Zie ORANG-OETAN 
ORANG SAKAI, SAKEI, SICCA. Komen voor in 

de landsuhappen Siak en Kota Intan (ook Koento 
genoemd, doch ten rechte Koento Dar es Salam 
gcheeten) langs de Rokan Kiri-rivier en de Bat an g 
Poetih (vgl. het artikel OOSTKUST VAN 
SUMATRA,) en worden door sommigen met de 
Orang akit, oetan en rawa gezamenlijk tot de Rajat 
ban an g gerekend. Zij bewonen in Siak de Bo ven -
Mand austreck en in Kota Intan de Kampojig nan 
A»am. Zij zijn volgens sommigen waarschijnlijk 
inhcemsch op Sumatra's Oostkust, even a Is op den 
wal van Mai aka, waar zij ook ge- vonden worden, 
volgens andcren afkomstig van Sumatra^ Wcstkust 
en staan op den laagsten trap van beschaving; die van 
de boven-Mandau zijn verdccld in 5 sockoc's, die van 
Kota Intari in 8, die icder liun eigen bat in hebben; de 
batin lima niocten den Sultan van Siak productcn 
opbren- gen (barang Jarangan) als: ivoor, 
rhinoceroshoorn, goeliga^; do but in d Slapan 
hetzelfde aan het landschaphoofd van Kota Intan. De 
oJifaiiten worden gc van gen door mot toe ba, 
plantaardig vergif, gevuld suikeiTicl . Voorts moot 
don Sultan om nict hout gelevcrd worden, maar doze 
kan do Orang sakei nict, zooaJs de Talang-bevolking, 
naar Siak oproepen. De Orang sakei batin lima 
komen het incest met Malciers in aanraking en zijn 
minder sciiuw； do Batin d61apan korncn zel- <l<ui 
uit hunne ondoordringbarc bosschcn, waar zij door 
hcl planter van oebi, pisangen suikerriet bij JHJDJIC 
Initten en het inzamclen van boschpro- ducten, die zij 
tegen rijst, zout, tabak on lijnwa- <Jen inruilen, in hun 
onderhoud voorzicn ； een grool aundecl in him no 
voeding hebben de wildo varkejis en de nangoci (zie 
aklaar). Zij zijn zeer bed re ven jagers, leiden con min 
of mecr zwervend Jeven, zijn slecht gehuisvest in 
hoog opgebouwde, Hoinlijds in boomen 
aangebrachto woningen, hob- ben weinig behoeften, 
dragon vcclal kleeding van geklopto boom bast, nog 
bij uitzondering een baud jo, voeren als wapens de 
kris en do koedjoer (ecn Ians met breede punb), zij 
maken hun huis- raad van bamboe, De Orang sakai, 
die langs do Kokan Kiri en do Bovcn-Mandau 
wonon, zijn in 

naam Mo ham med aan, bij de overige zijn heiden- 
schc begrippon overheerschend. In het huwelyk 
volgen de kinderen de soekoc der moeder en de 
verdeeling van erfenissen heeft plaats volgens do 
Min an gka bausche adat, hetgeen zou pleiten voor 
de bewcring, dat zij van de Westkust afkomstig zjjn. 
Lecfdcn zij voorheen zonder rechten on met slechts 
eenigo luttcle plichtcn vrijwel ongemoeid in hunne 
bosschen, sedert de verhouding der 
landschapsbcsturen in het gewest Oostkust van 
Sumatra tot het Gouvernement zulk cene be- 
langrijke wijziging heeft ondergaan en als gevolg 
daarvan de inmenging van het Europecsch be- stuur 
in de aangelegcnhcden der verschillende 
landschappen sterk is toegenomcn, wordt van die 
achtcdijke boschbewoners in den laatsten tijd ook het 
verrichten van hecrcndienst geeischt en betalen zij nu 
ook bclasting； met het opleggen van laatstbedoelde 
verpKchting is de bovenver- melde gewoonte oin aan 
hunne hoofden sommige producten op to brengen, 
afgeschaft. Hun getal- sterkte in Siak wordt gesehat 
op vier- tot vijf- duizend. Zij spreken een dialect van 
het Maleisch met sommigo eigen woorden ； alleon 
als zij uit- gaan om kamfer te verzamelen spreken zy 
een zoogenaamde kamfertaal, evenals de Bataksche 
kamferzoekers doen. Literatuur: Moszkowski, 
Problcmo dor Weltwirtschaft, V, 1911./ 

ORANG SfiKAH. De Orang S6kah, door de 
Chineezen Orang Sangkai genoemd, (niet te ver-
warren met de Orang Sakai, zie aldaar), wonen in 
prauwen en houden zich op Banka bp aan de kust van 
Muntok, in de Klabatbaai bij Mantocng en Ba kit, en 
op Billiton, aan de kust van Pang- kalpinang on op 
de L6pareilanden. 

Er zijn twee soorLen van Sekahs, die van Po- ngo, 
ecn der Lepareilanden, welke ook wel Orang Djoeroe 
genoemd worden cn verder de gewone S6kah, die 
ovcral op do andere Lepareilanden en langs de kust 
van Banka worden aangetroffen. Dit volk schijnt 
afkomstig te zyn uit Lingga en de kusten van Malaka. 
De Orang Sekah spreekt een dialect van het 
Maleisch. Daarnaast beschikt hij nog over eone cigen 
taal (bahasa Lontjong). 

Er zijn Orang S6kah, die reeds tot den Islam zijn 
overgegaan. Andcren oten nog varkens- vleesch, zijn 
dus nog niet toegetreden,.maar dat is slcchts eenc 
quaestie van tijd. Langzamcrhand verdwijnt hun 
uitzondcringstoestand, al zullen zij wcl evenals 
andero volkoren, dio den Islam omhclsd Jiebben, nog 
lang trouw blijven aan de overgelevcrdo gebruiken. 
als b.v. het vieren van het njemak of mamoedja-ieest^ 
waarbij offergaven aan geesten in kloino prauwen in 
zco worden los- gelaton. 

De aan bcidc eindon spits toeloopende vaar- 
tuigen zijn do won in gen der Orang SSkah. Dezo 
prachtigc breede, ruinie prauwen zijn 24 voet lang, 5 
voot breed en 3 hoog en herbergen man, vrouw en 
kinderen, katten, ook wcl kippen, so ms ook honden. 
Ten behoove van een prauw worden eenigo roodo 
tjSngal-, njatoh- of rSsak siantan- boomen gevcld, uit 
de stammon plan ken gespleten, van 2 tot 4 uit een 
boom, de planken, van 12 tot 20, voor een prauw, 
bekapt, tussohen wiggen ge- zet en door vuur 
gekromd; dan worden met een bytclboor do gaten 
gemaukb on mot houten pennon kielen, boordon on 
kiiievormigo inhouten aan elkaar gevoegd. Do 
constructio la at weijiig te wen so hen over cn do 
Orang SSkah leggen verba- zondo afstanden af met 
doze vaartuigon; riemen 
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vail het zeer buigzamc plawan tocdak of semoe- 
lar-hout, ecu mast van het veerkrachtigc banitan- 
hout met een want van rot an cn een door de 
vrouw gemaakt zcil van bangkoewangblad vol- 
tooien het scliip. De groote prauwen heeten go- 
bang, de kleinerc kolek toenggift. Bij do vangst 
staat do man met een harpoon, sSrampang of 
tfimpoeling, op den voorsteven, tei'wijl de vrouw 
het scheepjc stuurt; of hij visclit naar tripang met 
de boeboe, een driehoekig schrobnct, dat onder 
het zeilen langs den bodem sleept. Netten hebben 
zij ook. Zij van gen ook een soort van schelpen, 
poetingbSlioeng, en agar-agar. Bij ongunstig weer 
varen zij de rivieren op, en herstellen dnar hun 
vaartuig. 

Zij vormen een niet groot, maar krachtig, werk- 
zaaro, opgewekt menschenras, uitstekend ge- 
schikt oiu zwaren arbeid tc verrichten. De man- 
nen zijn rijzig van. gcstalte, zeer gespierd, don- 
kerbruin, byna zwart van huidskleur. Zij zijn wat 
on zindcl ij k op hiui lich aam cn hebben so ms last 
van 
gadoes, eene ziekte, waardoor de huid afschilfert. 

De Orang Sekah zijn eenvoudig； bij volksfees- 
ten lie men zij met goedinoedigheid aan allc num- 
mersdecl. Als kindcren vermaken dezc eertijds als 
zeeroovers beruchte gasten zich met bok-stavast, 
touwtje spin gen en met zeilwedstrijdcn tusschen 
kleine scheepjes, nagemaakte schoeners cn kot- 
ters. Zij zijn muzikaal van gevocl, urcnlang kunnen 
zij op de gendang trommelen en op de tawa-tawa 
slaan cn zingen daarbij allertreurigsto melodieen. 
Daarbij wordt gedanst (bSdae*-)； mannen en vrou- 
wen nemen aan de sobere tandak-partijen deel. 

Bij het huwelijk volgt de man de vrouw. Op 
den huwelijksdag neemt het bruidspaar alleen 
plaats in ecn eigen prauw en vergezcld van de be- 
langsteHendcn, die alien in hunne vaartuigen vol- 
gen, zeilt men in feeststemming naar zee. Later 
op den dag keeren de feestvierenden weer naar de 
kust terug. 

Op Billiton worden de Orang SSkah veclal 
Orang Laoet genocmd; zij zijn nu nog mccrcn- 
deels heidenen. Er zijn 6 soekoe's namelijk: 1. 
Soekoe Parak, 2. Soekoe Oelim, vooral in cn nabij 
Tandjoeng Pan dan levende; 3. Soekoe Bakan, in 
Manggar; 4. Soekoe Lenggang in Gantoeng； 5. 
Soekoe Sidjoek in Sidjoek en Boeding； 6. Soekoe 
Belan toe in Dendang. 

Het stam- of soekoe-hoofd wordt mandoer ge- 
noemd ,welk woord hier ook voor andere kam- 
ponghoofden gebruikelijk is. Vroeger, nu 士 40 
jaren geleden, werden de Orang SSkah van Tan- 
djoeng Pandan door het bestuur gedwongen wo- 
ningen te bouwen langs het strand. Nad at velen 
van hen waren ziek geworden en gestorven ging 
de rest op de vlucht en bleef sedert in prauwen 
Jeven. In 1914 tradon vele SSkahs (visschers) bij 
de Billiton-Maatschappij in dienst, dank zij de 
betere verdiensten. 

Literatuur : Van Eck in Ind. Gids, 1883, I, biz. 
307; Van Rijn v. Alkemade in T. A. G. 2o serie, II, 
1885, biz. 218; Hiimans^ van Anrooy iii T. B. G. 

1885. biz. - 347^ ^Korte^ ScIiets van het 
/■^ eifand Banka in T. v. N. I. 8e Jg. IV, biz. 125; 
/ Teysmann in Nat. T. v. N. I. XXXII, biz. 31, 

/Ecoma Verstege in T. B. G.„XXIV, 1877, biz. 
夕 201; Het cil. Billiton "seflert 1851 in T. v. N.-I. 

1853, I, biz. 104; Loudon in Ind. Gids, ] 883, 
Vblz. 700 v.; B. Hagen. Abb. z. Ant hr, 1908, 37. 

ORANG SfiLAM (ORANG ISLAM), d. i. Mo- 
.hammedaan. 

ORANG TALANG. Zie OOSTKUST VAN SU-
MATRA, 

ORANG TAMBOES of ORANG MANTANG 
moet.cn afstammclingen zijn van de groote groep 
„Orang Lautn, hocwel thans gcheel op het land 
levende cn wcl op het ciland Karimocn en nabijgo- 
legcn eilanden in zeer kleine nederzettingen en in 
armolijke button van takken op het modder- strand, 
zonder voldoendo dekking; houtkappen, visschen cn 
bSngkoeang-kadjangs (dakbedek- kingen van 
gevJochten bladeren) maken voor de prauwen zijn 
hunne bezigheden; voorts maken zij jacht op wilde 
varkens, waarbij zij gebruik maken van honden, die 
zij in grooten getale ondcr- houden. en van 
werpsperen, in het hantceren waarvan zij groote 
vaardigheid bezitten. Het varkensvleesch eten zij 
zelve gaarne en verkoo- pen het overtollige daarvan 
aan Chineczen; zij zijn heidenen, doch nemen van de 
Maleicrs cn Chineczen, met wie zij veel in aanraking 
komen, aliengs verschillende gebruiken en 
gewoonten over. Zoo wordt bij huwelijken in den 
rcgel een bruidschat gevorderd, terwijl de 
besnijdenis, zij het niet algemccn, ook bij hen 
toegepast wordt. Zoons en dochtcrs cn, bij gebroke 
daarvan, broers en zusters, erven c ch ter bij gelijke 
deelen. In 1895 waren er, volgens den resident Van 
Hasselt, in een zestal nederzettingen, op vijf eilanden 
dcr Kari- inongroep gelcgen, 38 gezinnen gevestigd, 
Op Salor of Sangla, bezuiden de Karimocn-groep, 
woondc dcstijds op de W.kust cen 100-tal van dezc 
inenschen, die bezig waren tot den Islam overtegaan 
met bchoud van de jacht op varkens； zij spreken 
Maleisch met vreemden tongval; hun gestalte is over 
het algcmeen krachtiger dan die van den Maleier, hun 
gelaatskleur donker op het zwart af, hun 
Jichaamskracht overt reft verre dio van den MaJeicr. 
Zie onder ORANG LAOET. 

ORANG TfiNGGfiR. Zic TENGGEREEZEN. 
ORANJEAPPELEN. Zie CITRUS. 
ORANJE-GEBERGTE. Zio NASSAU-GE- 

BERGTE. 
ORCHIDEEEN. Plantcnfamilic dcr Monocot"- 

len, met ongeveer 10.000 soorten over de geheelc 
aarde verspreid, doch voornamelijk in de warmo 
deelen voorkomond. Het zijn kruidachtige plan- ten 
van zeer verschillendc afinet ing. Sommigc, zooals 
Grammatophyllum speciosum, zijn rcus- achtige 
plantcj), wicr bloeiwijze alleen al jneer dan 3 Meter 
lang kan worden en 100 bloc men kan dragen ； 
andere zijn nauwelijks cen centimeter groot. 
Orchideeen komen zoowcl in den grond als op 
boomen voor; in het laatsto gcvaJ, en dezc vormen de 
groote meerderheid, zijn het epiphy- ten. Dcze 
hebben meestal een Btenge], die door iniddel van 
hechtwortels aan de boomtakken of op de schors is 
bevestigd, zonder cchter aan den boom zelf voedsel 
to onttrekken. Woekerplanten zijn het dus niet. 
Behalve de hechtwortels komen ook nog 
vocdingswortels voor, die uit de humus- 
bestanddeelen in de spleten van de schors voed- sel 
halen. Nog andere wortels han gen vrij in do lucht 
naar beneden. Dezc zijn wit of lichtgrocn van kleur 
als zo droog zijn, doch bij bevochliging worden ze 
held er groen. Do oorzaak van dit ver- schijnsel is 
gelegen in de aan wezigheid van een laag van 
luchthoudcnde cellen rondom den wor- tel, we Ike 
cellen door kleine openingen met do buitcnwereld in 
ver bin ding Btaan, Zoodra de wor- tel bevochtigd 
wordt, vullen de cellen zich met water; de laag wordt 
daardoor doorschijnend en 
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(lc grocne klcur van het diepor gclegen weofsel 
wordt zichtbaar. Door do aanwezighcid van blad- 
grocn in de luchtwortcl knn dczo laatsto dus kool- 
zuur uit de lucht opnemcn op de wijze, zooals hot bij 
anderc plantcn allcen door do bladercn on stengcla 
geschiedt. Het deel van don Orchidecen- stengcl, dat 
do wortels draagt, is mccstal sterk vertakt. De 
vertakkingen dragen de bladeren. Daarbij doen zich 
cen groot aantal gevallon voor. Sonis (zooals bij 
Vanda) draagt do stcngel tweo rijen van bladeren, 
terwijl de bloemen nit de ok- scls der bladeren te 
voorschijn komen. In zeer vecl gevallen hcefL de 
stengel echter een be perk- ten groei en is to vens 
verdikt. Deze verdikking neemt een of nicer 
geledingen in bcslag. In het cerstc geval heeft de 
geheele sten gel den vorm van eon knol gekregen, die 
aan zijn top, 66n, twee of eenige weinige bladeren 
draagt. Dit zeer reel voorkomend geval )s typisch 
voor epiphy- ten. De knol is een waterreservoir, die 
zich door middel van de wortels in regentijden met 
water vult. Daar de boomtak, op welke de orcliidee 
groeit, in het algemecn zeer droog is, vooral in den 
Oostmoesson, moet de plant over een der- gelijk 
waterreservoirkunnen beschikken. De niet- 
cpiphytische orchideeen, welker wortels in den grond 
voldoendc water vinden, missen dan ook meestal de 
knollen. De bladeren van de mcestc cpi- phytische 
orchideeen zijn dik en leeraclitig. Ook dit staat in 
verband met de moeilykhcid om in perioden van 
droogte water op to nemen. Het Iccrachtige blad 
geeft zijn water moeilijk af, ver- dampt weinig, en zal 
dus niet gcmakkelyk ver- drogen. Aard-orchideeen 
hebben bijna steeds dunne bladercn. De bloemen of 
bloeistengcls ko- mcn op vcrschillcnde wijzcn en op 
zeer verschil- lendc plaatscn uit den stengel te 
voorschijn. Soms komen zc direct uit den hoofdstam, 
vaak zitten ze aan bcpaaldc zijspruiten. Het zijn 
vooral de bloemen der 0., die de aandacht trekken, 
zoo we I van botanicus als liefhebber. Ze zijn in den 
rcgcl drictallig. De buitenste drie bladeren van het 
bloenidck zijji bijna altijd holder gcklcurd, zeer z<-
kien grocn, Zij stellen de kelk voor en worden 
scpalen genoemd. Meestal zijn zo onderling ta- 
jnelijk gelijk van vorm en grootte. Do binnensto k ran 
a van drie bladercn is vaak nog fraaier ge- klcurd dan 
de sepalen. Men kan hem als bloem- kroon 
beschouwcn, de drie bladercn zijn nooit volkomcn 
gelijk aan elkaar, doch eon ervan (de lip of labellum) 
is zeer verschillcnd in vorm, grootto en klcur van de 
beide andere (de petalen). Het is voornajnelijk het 
labellum, waardoor do orchideeenbloom zich van de 
meesto andcro bloc- mcn onderscheidt. Vaak is het 
zeer groot en fraai cn steekt heb ver buiten de so pale 
n cn potato u uit. Er is een oneindige versoheidonheid 
in den vorm van het labellum; de mccst grillige vor- 
men komen voor; vaak heeft het een zak of lange 
spoor, waarin honing wordt afgeschciden. By een 
kleinc groep van 0. treft men 2 of 3 mecldradon a&n. 
Tweo b.v. bij de bekendo Cypripediuma. In de 
overgrooto meerderheid van de gevallen is er mimr 
66n niccldraad aanwezig. Dezo is bovendien met den 
wtijl vergrocid, zoodat helmknop en stem- pc】vlak 
bij clkaar zitten, Het vruchtbeginsel is onderstandig, 
de sepalen en petalen zitten er dus bo venop. Het 
atuifmeel is niet poedervormig, zooals bij de meesto 
andcro bloomon, doch zit in klompjes (pollinien) aan 
clkaar, waarvan or in elkc bloom 2, 4, 6 of 8 
voorkomcn； meestal zit ur 

nog een aanhangsei aan, dat bij de bestuiving dienst 
(loet. Dczo bestuiving wordt teweeg ge- bracht door 
inscktcn, die bij het honingzoeken do pollinion 
mcencmen en op den stempel van een andcro bloem 
overbrengen. In zeer vclc gevallen heeft men een 
verband kunnen aantoonen tus- schen de organisatie 
van het insekt, dat de bo- atuivirg tewcegbrengt en 
den vorm van de bloem, in het bijzondcr den vorm 
van labellum cn pollinien. In dit opzicht zijn de 
orchideeen hoog-ont- wikkcldc insckten-bloemen. 
Het vruchtbeginsel is 66n- of driehokkig. Het 
ontwikkclt zich tot een veelzadige, droge, 
openspringende vrucht. Zeer zelden vindt men 
vleezigc vruchten. De za- den zijn buitengewoon 
klcin; de kiem is on volko- men ontwikkeld en een 
kiemwit ontbreekt. Ze worden dus zeer gemakkelijk 
door den wind ver- epreid. Het gevolg is, dat zc in 
grooten getale door de lucht zwevend, op 
beomtakken terecht komen, en daar in de spleten van 
den schors kie- men. De kleinheid van de zaden staat 
dus onge- twijfcld in verband met de epiphytischc 
levens- wijze. Bovcnstaandc beschrijviiig gcldt 
slechts voor de groote meerderlieid der soorten, vcle 
vor- men wijken vrij sterk af. Zoo komen cr op den 
bodem van oerbosschen vormcn voor, die sapro- 
phytisch leven, die dus geen bladgroen hebben, geen 
koolzuur uit de lucht kunnen opnewen, doch hun 
koolstofvoedsel uit rottendc organischc stof- fen in 
den bodem bereiden. Andere afwijkingen zijn het 
ontbreken van bladeren. Taeniophyllum b.v. heeft 
alleen groote groeno wortels, cn verdcr een klcinen 
bloeistengel. 

Orchideeen komen in Ned.-Indie zoowel in de 
lage streken als in het bergland voor, tot zelfs in het 
alpine gebied, waar ze nog talrijk zijn. Ze blocien 
meest in den drogen moesson, doch make n in den 
regentijd nieuwe stengels en bladeren. Het aantal 
hunner soorten is niet te schatten. Elkc expeditie in 
een afgelegen deel van den Ar- chipel brengt weer 
talrijke nieuwe soorten mee. De Javaansche soorten 
z可n uitvoerig beschreven door Dr. J. J. Smith in Die 
Orchideen von Java (1915), bij we Ik werk ook een 
in afle verin gen ver- schonen atlas behoort. Dezelfde 
auteur heeft nog van tai van andore deelcn van Ned.-
Indie de orchideeen beschreven en afgebceld, zoo die 
van Ambon。en in do laatste jaren een zeer groot 
aantal nieuwe soorten in Nova Guinea VIII en XII. 
Do Muleischo naam voor de familio is Anggrik, de 
Javaansche Anggrek; bepaaldo vormen (go- slachtcn 
of soorten) worden door toevoeging van een twoede 
woord ondorscheiden b.v. Anggr^k boelan, cnz. 

ORDONNANTlfiN. Voor ordonnantieii in de 
gewono betcokenis van algemecne verorcleningen, 
vastgestcid door don Gouverneur-Generaal, zie 
WETGEVING. Een andere beteekenis is die van 
lastgoving of bevel, en wordt gebezigd voor die 
betalingsbevelschriften, welke uitgaan, niet van 
residenten, militairo comxuandanten onz. (de be- 
talingslastgcvingcn van dezen heeten mandaten), 
doch van de departemontshoofden zelf (zie deel I, bl. 
519). Indien het Ind. Stb. onder gouvemo- 
mentsbosluiten ge re geld do woorden „Ter ordon- 
nantio van den G.-G." be vat, heeft hot woord 
“ordonnantie" aldaar dezo twecde beteekenis van 
lastgoving, bevel. 

ORDONNATEURS. Zie COMPTABELEN.Deel I, 

biz. 517. 
ORfiMBAI. Zio VAARTUIQEN. 
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ORGELKORAAL, Zie NETELDIEREN. 
ORLEAN. Zie BIXA ORELLANA. 
ORNAMENTEN. Zie RIJKSSIERADEN. 
ORNAMENTSCHAP. Aanduiding van die in- 
heemsche rechtsgemeenscliappen der Makassarcn 
en der Boegineezen, waar naar inlandschc opvat- 
ting het gezag bcrusfc bij zeker ornament (zie 
RIJKSSIERAAD) en dcszclfs drager. Staat zulk een 
ornamcntschap onder ons rechtstreeksch best uur, 
dan noemt men het ecn district of ccn rc- gentschap; 
zoo ncen, dan is het een zelfbesturend landschap. 
Een bond of opperbond van ornament scliappen 
vormt dikwijls een eigen, grooter inlandsch rijk 
(Loewoe\ Boetoeng, enz. ； voorheQn Bon6 en 
Gowa). Zij behooren alle tot de inland- sche 
gemeenschappen, besproken in deel I, bl. 759. Een 
ornamentschapshoofd heet karaeng, aroe, aroeng, 
enz.; bij ons: districtshoofd, regent, of 
landschapsbestuurder. 

ORMOCARPUS SENNOIDES D.C. Fam. Legu- 
mitiosae- Papilionatae. Rorako (MAX-, MOL. ). Hees- ter, zeer verbreid 
in Ned.-Indie, opNoord-Cclcbes voor lovendo paggers gebruikt en als 
steunplant voor peper. Voor dat laatsto doel ook op Java ingevoerd. 
Tevens gebruikt als schaduwplant in koffie- en cacaotuinen. Wordt ook 
gcschikt geacht als groenbemester in klapper- en hovea- aanplantingen. 
Waarschijnlijk worden verschil- _ lende soorten mot elkaar ver ward. 

% foi y ORO-ORO (eigenlijk &ra-&r&). De onder Java- V 
" i' nen gebruikelijke naam voor grond,die, na in cul- tuur te zijn geweest 
als bouwveld, weder tot woestheid is teruggevallen. 

OROK OROK (JAV.). Zie CROTALARIA 
SALTIANA. 

OROK OROK TJINA (JAV.). Zie CROTALARIA 
RETUSA. 

,ORTHOSIPHON GRANDIFLORUM Bold.(= 0. stamineus Bth.) 
fam. Labi at ae. Koemis koe- tjing (MAL.), Koemis 
oetjing (SOEND.), Remoe- djoeng (JAV.). 
Kruidachtigo ,soms een woinig heestorachtige plant 
op vochtige plaatsen in den geheelen Archipe] 
groeiend en vaak op de erven gekweekt. De bladeren, 
die als Folia Orlhosi- phonis ook in de Nederl. 
phannacopee voorkomon, zijn een bekend 
diureticum. Zo worden, gemengd met and ere 
kruiden, ook tegen galsteen gebruikt. 

ORYZA. Zie RUST. 
OS SEPIAE. Zeeschuim. Zie INKTVISSCHEN. 
OSSENBERCH (WILLEM, HENDRIK VAN). 

Geboren te Ypercn vertrok hij in 1742 als vaan- drig 
naar In3ie en'Hoorliep aldaar de rangen van luitenant, 
ritmeester en majoor bij de Dragon-Z ders, dio den 
Gouv.-Generaal tot lijfwacht dien- den. In 
laatstgenoomden rang vergezoldo hij 
o.m. den -Gouv.-Generaal van Imhoff op djens 

belangrijko reis over Java van 24 Maart—10 Juni 
1746. In 1750 tot Lt.-Kolonel bevorderd, on- 
derscheidde hij zich bij het optreden tegen Ja- 
vaansche opstandelingen in BagSlen, terwijl bij in 
1751 een roemrijk aaudoel in de verschillendo 
gevechten tegen de Bantamscho rebellen had. Bij 
Resolutio van 30 October 1753 werd hem wogens 
ziekte van den toenxaaligen Gouverneur van Java^ 
N.O. kust, Johan Andries Baron von Holicn- dorff, 
de militaire leiding toevertrouwd van den nog altijd 
op Java vooi-twoedenden oorlog. 

Wegens zijn beleidvol optreden werd Van 
Ossenberch, die nu voorgoed in civielon dicnst 
overging, benoemd tot Oommandeur van Bantam, 
weik rijk hij zes jaren bestuurde, tot hij 

28 Juli 1761 het bo wind aan zijn opvolgor over- 
droeg wogens benoeming tot Extr. Raad van Indie. 
Reeds in October d. a. v. word hij geroepen om 
Hartingii als Gouvenieur van Java's N. 0.- kust to 
vervangen. Hij vervuldo dio betrekking tot 13 Mei 
1765 en werd to Batavia teruggekeerd al spoedig tot 
gewoon Raad van Indie benoemd, welke bonoeming 
in Oct. 1767 door Bewind- hebbers werd bovestigd. 
Op zijn ad vics vooral ging do Ind. Rcgeering or too 
over op het einde van 1766 Balambangan to 
bczetten. V. Osscnbercli overiced 21 Juli 1770 to 
Batavia. 

Zijn M morie van Overdracht als Gouverneur van 
Java's N. O. kust, dd. 13 Mei 1765, staat o. a. 
afgedrukt bij De Jonge, Opkomst, XI (1883), p. 22—
0, maar is in gehalto niit te ver- gelijkcn met die van 
zijn voorganger Hartingii, dd. 26 Oct. 1761 (ib. X, 
1878, p. 330—375). 

Zie over hem Ro bid 6 van der Aa in Bijdr. T. L. 
V., 4, V (1881), biz. 53—58. 

OSSOEGIL (Goram). Zie MANOEK MA- 
NJEUSEUP. 

OT DANOM. Dajakscho Stam. Zie DAJAKS. 
OTAKWA. Eene rivier op de Z.-kust van Nieuw-

Guinea, ten O. van Kaap Steenboom. Zij is bekend 
geworden door de Wollaston-expedi- tie, aan welke 
het gelukto langs dezo rivier op 30 Januari 1913 de 
Carstensztoppen en het Nas- saugeborgto (zie aldaar) 
te bereiken. Reeds in 1904 had de Zu id Nieuw-
Guinea-expeditie deze rivier zoover mogclijk 
opgevaren om hare gesebiktheid to onderzoeken 
voor een tocht naar het Carstenszgebergte. In 1910 
gelukte het met een S.S. der Gouvcrnements Maruio 
do rivier 28 K. M. op te varen. Ongeveer 25 K. M. 
hooger op (welk punt nog per stoomsloep is te 
bereiken) valt er ecn grooto linker zijrivier in, de 
Setakwa, welko per prauw ruim 50 K. M. op te varen 
is. Vcrderop beletten talrijke strooraver- snellingen, 
ondiepten en grindbanken de vaart. Van deze rivier 
af waren de Oarstcnsztoppon herhaaldclijk goed 
waar to nemen. Do Otakwu kan voorbij het 
vereenigingspunt nog ruim 20 K. M. opgevaren 
worden per stoomsloep, daarna ruim 50 K. M. per 
prauw. Vcrschcideno zijriviertjes vallen hier in don 
hoofdstrcom. 

De mond ligC op 4° 59'29〃Z.B. on 137° 13' 37〃 
O.L. In den benedenloop zijn de oevers laag en 
moerassig, grootcndeels met nipah begroeid. Een uur 
stoomens van de monding verandert ochtcr hot 
terrein reeds ； do nipah inaakt plaats voor 
gemengdo boschvegetatie met wilde pinang, pandan 
cn rotan; het water is hicr reeds zoet. In do nabijheid 
van den bo venloop, op cen hoogto van ongeveer 
2100 M., werd door Wollaston con warm water bron 
aangetroffen (tejnperatuur 95°F) in de buurt van een 
kanipohg. Het water was melkwit, mot ecn sterken 
zwavelreuk. Hot water borrclt op vcrschillende 
plaatsen uit den grond op cn op 66n plaats hadden de 
inboorlingon een dijkjo opgoworpen, zoodat ecn 
vijver ont- staan was van 5 M. middellijn en 
ongeveer 1 M. diepte. Do inboorlingen zogen het 
water op middels Junge grasstengels of kauwden 
varen - stengels, dio eenigen tijd daarin hadden 
gelegen. Zjj gaven duidelijk te kennen, dat het water 
en het daaruiC verkregen zout goede medieijn zijn. 

OTI. Zio VAARTUIGEN. 
OTOK-OTOK (JAV.). Zio SI DA JVHOMBI- 

FOLIA. 
OTTERS, het geslacht Lulra van de Roofdier- 
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f&milie dor Mustelidae (zie WEZELS), onder do ver 
wanton te herkonnen aan den platten, s tompen kop, 
de stork ontwikkolde zwomvliezen eu don afgoplatten 
staart, zijn in cnkelo soorton in don Indischon 
Archipel vortcgonwoordigd. Alge- meono inlandsche 
namon zijn: andjing ajer, berang bfirang (MAL.), 
ambrang, borqprang, mom- prang (MAL ?); simoeng 
op Sumatra, s6ro (SOEND),: wergoel, welingsang 
(JAV.), den gon (DA J.). De nicest verspreide soort is L. 
cinerea Ill. (= lep- tonyx, Horsf.), die behalvo op het 
vasteland van Azie ook op Sumatra, Borneo, Java en 
in den Riouw-Archipel aangetroffen wordt. Het is een 
kloino otter, kenbaar aan ecn on behaarden snoet en 
zwakke klauwon ； wogons dit laatste kenmerk wordt 
hij ook wel tot een eigen geslacht, A onyx, gebracht. 
Hij heeft dezelfde levcnswijze als de Europeesche 
ottor. Langs rivieren graaft hij holen, dio dikwijls een 
onder het wateropper- vlak gelegen in gang hebben. 
Hij voedt zich voornamelijk met visch en volgens 
Konings- berger worden in sommige streken van Java 
otters voor de vischvangst afgericht. 

Op Sumatra, Borneo en in Malaka komt verdor 
voor L. Sumatrana Gray, door mecrdere lichaams- 
grootte, sterkcre klauwen en behaarden snoet van L. 
cinerea te onderscheidcn. Een andere soort met 
behaarden snoet, L. lovii Gt hr., kleiner dan de vorigo, 
is alleen van Borneo bekend. Een laatsto soort, met 
sterke klauwen en kalen snoet, is L. barang F. Cav. (= 
Siimmg Lesson), die, behalve op het vasteland, op 
Sumatra voorkomt. Verg. Thomas, Proc. Zoolog. Soc. 
London, 1889, biz. 190. 

OUD AG AM. Onderafdeeling dcr afdeeling • 
Agani (Sum. Westkust), hoofdplaats Fort de Kock, 
standplaats van den Ass. Resident, die, bijgestaan 
door ccn Controlour bij het B.B., dezo 
ondcrafdccling rechtstrecks bestuurt. Het admi- 
nistralicf rcssorl, door de Hollanders Oud Agam 
genocmd, is in hoofdzaak dat gcdeelte van Agam (zie 
aldaar), dat bestaat uit ecn vlak plateau van 
puinis!eentuflcn en andcrc vulkanische produc- 1 
<MI, 900 M. bo ven den zccspicgel gelegen en de 
oudc bod cm van ccn der vroegcrc incrcn in do Pad. 
bovcnJandcn is. De vulkajien Singgalang on Marftpi 
storltcn in dat meer hunne producten, lava bro kkci), 
puinisteontuflcn; het water zocht zich ccn uitweg on 
zoo kwam de mccrbodcm droog te liggen. Nad at het 
„mecr van Agam", gc- dceltclijk door het ontslaan 
van ondoraardscho watcrloopen in do omringende 
kalkgebergten van Kamang was lecggeloopcn, 
sneden de be ken, dio het water van de hell in gen 
van Marapicn Singgalang afvoerdcn, haar bedding ai 
dieper cn dieper loodrecht in de zachte tuflagcn, cn 
zoo ontston- den <loor insnijding cn door nastorting 
dcr wan- den in dit Agam-platcau do vertakte, diopo 
ravij- nen, dio het landschap zijn cigonaardig natuur- 
schoon geven. Het mecst karaklcristiok daarvan is 
hot Karbouwengat (zio aidaar). Van de hcllin- gen 
van den Mara pi clalcn ook bockjcs (in den regent ijd 
duidclijk zichtbarc watervalIon vormend) af,en in hot 
bijzonder deTamboeo snijdb zich diep in do tuf in, 
CJI vormt met doandere bekon, dio ten 0. van het 
Karbouwengat stroomen, de Agamrivicr; het gehcolc 
plateau ten 0. van het Karbouwengat is haar 
stroonigobied, de richting van de mecsto zijlakken is 
Noordclijk, do helling van don Mara pi afstroomend, 
naar den hoogen muur van het Kaniang-kalkgcbcrgte, 
dab do af- 

watering van het ,,mecr van Agam" belette, doch 
langzamerhand door hot knagende water doorboord 
werd. 

Bij Paoeh komt links de Soengai Daras en nu 
stroomt hot water in W.lijkc richting langs den voct van 
het Kamanggebergto on zockt een uitweg naar lager 
land ； als zoodanig client de eenige nog in functic 
zijnde ondergrondschc waterloop. Plotseling verdwijnt 
de rivicr om lx/a K.M. vor- der, bij Simarasok, wedcr to 
voorschijn to koxnon. Dan wordt zij nog door 
verachillende be ken ge- voed, o.a. valt rechts in haar 
de woe st e Djabocr, die den weg „der zeven 
oorlammen" (zie FORT DE KOCK) van Baso naar Ta 
bat Pat ah kruist. Zich diep snijdond in het grens-
kalkgebergte ver- laat zij de afdeeling Agam. Oud 
Agam wordt ge- lieel beheerscht door de twee reuzen 
vulkanen in het Z. Machtig mooi is de gebogen lijn, die 
Marapi en Singgalang verbindt; juist in het 1145M. 
hooge zadel ligt Ko. 6 Baroe; de Ire in klimt van Pa- 
dang Pandjang (773 M.) naar dit 8% K.M. er van 
verwijderde punt, om dan weer naar Fort de Kock 
(station 921 M.) af to dalen. In het N. sluit het 
meergenoemde gobergte van Kamang den horizont af, 
terwijl ver in het N.W. de slanke Ophir zich afteekent. 

Oud Agam is niet alleen een der schoonste, maar 
ook een dcr meest gezonde berglanden van Indie, dat 
bovendien economisch belangrijk is. 

Het is een land van rijst, cassia eu koffie, al is de 
productio van dit laatsto artikel veel vermin- derd. 
Voor den kokospalm is het plateau te hoog gelegen; 
tabak wordt in Tilatang en Baso ge- teeld. Hot land is 
zecr bokend door de goud- en zilversmeden van Koto 
Gad an g (zie aid aar) en do weefsters dicr plaftts, do 
grofsmeden van Tangah KOLO, de kopergieters van 
Kapalo Ko! 6 (Soengai Poear) en do blauwvervors van 
Galoeng (zie al- daar). Agamsche handwerkers, die alle 
soorten van metaal bowerken. zijn over het geheele ge- 
west verspreid. 

De onderafdeeling Oud Agam bestond v66r de 
gewest. reorg. van 1913 (Ind. Stb. no. 321) uit 11 
larassen, daarna uit 3 districteu: Bockit Tinggi,. Ampat 
Angkat en Tilatang. Zic verder Ind. Stb. 1915 n°. 356. 

Waar de markten in den kleinhandel en in het leven 
van den Minangkabauer zulk eon voornamo rol spelon, 
en een zeer groot aantai mannen en vrouwendc 
markten, ook ver van elkaar gelegene, gercgeld 
bezoeken, ligt het voor de hand, dat do keuze van de 
marktdagon niot cen willekcurigc is, maar dat re ken in 
g gohouden wordt met andero pakan's (zie aldaar). Zoo 
zijn b.v. de Zondags- inarkt te Pa jo Koomboch, do 
Woensdagsche te Fort de Kock, do Donderdagschc te 
Fort van der Capollon, do Vrijdagsche te Padang 
Pandjang, do Zatcrdagsche to Fort do Kock, allo 
gebeurtenis- sen, dio voor tienduizenden con 
levensbelang zijn. «- 

OUD- EN MIDDEL- JAVAANSCH. De oudere 
tijdperkcn van het Javaansch, die aan do komst der 
Europcanon in don Oost-Indischen Archipel, dus aan 
do 16o eeuw voorafgaan, pleogt meh in het algomecn 
met don term Kawi (zio dat artikel) te bestempelen. 
Vooral echter duidt men met Kawi het Oudjavaansoh 
aan, d. i. de taal, zooals dio gcspi'okcn wordt tot in do 
laatsto oeuw van hot Madjapahitsche tijdperk, tot 
ongoveor 1400. Do taal van het tusschenliggendo 
tijdpork, dua van ongcvcor 1400 tot 士 1550 wordt 
Middcl-Javaansoh gonoemd. De grens 
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tusschen Oud-, Midden- en Nieuw-Javaansch is dus 
nipt scherp to trekkeu. Over het algemeen kan men 
zeggen, dat het Oudjavaansoh meer onsa mengetrokken 
vormen en ook so ms twee- klanken vertoont, die reeds in 
het jMiddel-, doch vooral in het Nieuw-Javaansch 
samengetrokken en verloopen zijn. Om hiervan enkele 
voorbeelden aan te halon, noemen wij b. v. het wo ord 
“mensch". Dit luidt in het oudste Oudjavaansch wuang, in 
het Oudjavaansch wwang, in het Midden- en 
Nieuwjavaansch woiig. Een ander voorbeeld is het woord 
voor „water,5: Oudjavaansch in het oudste tijdperk wudi, 
Oudjavaansch wwai, Middeljavaansch tz；e,in het 
Nieuwjavaansch nog over in tvedang (warm water). Het 
telwoord “twee" luidt in het oudste Oudjavaansch rua, in 
het Oudjavaansch rwa, in het Middeljav. roro en in het 
Nieuwjavaansch lorg. Het woord voor ,,jong" is in, het 
oudsto Oudjav. inanuam, in het Oudjavaansch manwam, 
in het Middel- en Nieuwjavaansch anom. Ten slotte 
noemen wij nog het woord voor “ontmoeten". Dit luidt in 
het oudste Oudjav. inanhnuakan, in het Oudjavaansch 
manemwaken, in het Middeljavaansch an^inok^n en in het 
Nieuwjavaansch nemokake (Vgl. Dr. J. Brandes; Een 
jayapattra of acte van eeno rechterlijke uitspraak van Qaka 
/S49, in Tijdschr.,Jni_T^L. yk;_XXXII,, (1889., peig. 
142^145). Verder ondersciieidt het Middel- / javaanscli 
zicli nog door enkele pronomina, bijv. 

katengsun (eigenlijk: mijne woorden. vgl. En- gelsch 
Isay)als voorn&amwoord v.d. len persoon, zoowel 
van het Oud- a Is van het Nieuwjavaansch. 

Ook in de letterkunde valt cen Middel-Ja- • 
vaansch tijdperk te constateeren. Voor zoo ver deze literatuurproducton in 
poezie zijn opge- steld, zijn zij in tengaluin- of in macapat- versmaat 
geschreven. Hiertoe behooren o. a. do Pandji- f gedichten Malat, 
Smarawedana,_jUndakan Pan- - grus, Wangbang Wzdelta en Waseng en de 
metri- ■ sche redacties van het fabclboek Tantri, de Bangga Lawet, de Sri 
Tandjung, Sudamala, / ■化-Bhiniaswarga enz. Van de prozawerken 
behooren 
弓卢 j.*、]： ' J hiertoe o. a. de geschiedboeken Usana Bali, 

Usana Djawa, Tatwa Sunda en de door Dr, 匕/c 金｝
Brandes uitgegeven Pararalon^ Misschion zijn '"7】 " 洁°°k de 
door^Dr. Jonkerjiitgegevcn Kularamanawa 
/乙* ° J " en de vier laafste boeken van het Oudjavaansche 子总就』*善 

Mahabharata, waarvan drie door Dr. H. H. 
Juynboll uitgegeven zijn (Aframawasa- Mosaic en 

Prasthanikaparwa), 'reeds meer tot de Middel- dan tot de 
Oudjavaansche letterkunde to rekenen. Bij gebreke aan een criterium is 
dit , echter moeUijk uit te maken. Over de Middel- 

javaansche literatuur verge!ijko men vooral: Dr. H. H. 
Juynboll, Supplement op den catalogue van de Jav. en Mad. 
handschriften der ‘ Leidsche Universiteitsbibliotheek, deel I 
(1907), pag. 182—280 en deel II (1911), pag. 385—399. 

OUDEMANS (JEAN, ABRAHAM, CHRETIEN). 
Geb. te Amsterdam 16 Dec. 1827, ver- trok hij met zijn 
vader in 1834 naar Batavia, maar keerdo in 1840 
vandaar terug. In 1852 promoveerde hij te Leiden op 
eene dissertatie: ,,exhiben8 observatiohes ope 
instrumenti tran- sitorii institutas,\ behelzende de 
bepaling zoowel van de poolshoogte der Leidsche 
Sterrewacht (destijda nog boven het Academie-
gebouw) „ als van de declinatie van 101 sterreri, door 
waar- nemingen met een draagbaar passage-instru 

ment. In 1853 werd hij tot observator aan de 
Sterrewacht to Leiden, in 1856 tot buitongcwoon 
hoogleeraar in de faculteit der wis- cn natuur- kunde 
aan do hoogeschool to Utrecht bcnoeind. In 1857 
nam hij benoeming aan tot hoofd- ingonieur van den 
geographischen dienst in Ned.-Indie, belast met de 
sterrekundige plaats- bepaling in den O.-I. archipel. 
In 1858 werd begonnen met het spannen van ecn 
telegraaf- draad over geheel Java en door dit 
hulpmiddel werd Oudemans in staat gesteld lengte-
ver- schillen te bepalen. Inmiddels was door uitbrei- 
ding van het getal stoomschepen, zoowel van de 
Koninlijko als van de Gouv.-marine en ook van de 
N.-I. Stoomvaartmaatschappij, het roizen in den 
Archipel gemakkelijker geworden, zoodat 
Oudemans achtoreenvolgens ten behoeve der 
plaatsbepaliug verschillonde kustplaatsen op 
eilanden der Buitenbezittingen kon bezoeken. 
Behalve do waarnemingen voor hydrografisch doel 
werden ook belangrijke sterrekundige ver- 
schijnselen geobserveerd. Ook aan de lengtebe- 
bopaling van Batavia ten opzichte van Greenwich is 
Oudemans' naam verbonden; na haar eerst zoo goed 
mogelijk door allerlei maan- waarnemingen van 
vroegere waarnemers en hem- zelven bepaald te 
hebben, kon eerst in 1877, nadat Madras telegrafisch 
mot Europa verbonden was, cone lengte van Batavia 
worden vast- gesteld, die enkel door telegrafische 
seinen, hoewel in ten minste 7 gedeclten, bepaald 
was. (Zie HYDROGKAPHIE. Deel II, b]z. 126—
127 noov). 

Op verlangen van het Militair Departement (later 
Dep. van Oorlog) om de reeds aange van gen 
militaire en topografische opneining van Midden- 
Java door eene triangulatie te slouncn, was in 1854 
Choribon, in '55 Banjoemas, in '56 en '57 BagSldn 
en Kedoe getrianguleerd. Ovcrccnkom- stig het bij 
do benoeming van Oudemans bcpaal- dc word die 
triangulatie toen gestaakt en hem werden voorstellen 
gevraagd betreffende do wijzc van haro voortzetting. 
Dientengevolgo werd de triangulatie eene afdeeling 
van den gcographi- schen dienst en werd Oudemans 
belast met do opleiding, voor zooveel noodig, van de 
ijigenioura en hunno assistenten. Do basismeting van 
West- Java, met eon toestel van Kcpsokl, waarmedo 
do werkzaamhedcn een aanvang jiamon, duurdo van 
12 Juli tot 1 Nov. 1873. 

In 1875 vertrok Oudemans naar Nederland, 
geroepen om opnieuw het hoogleeraarschap aan de 
Utrechtsche Hoogeschool tc aanvaarden en aldaar de 
opvolger te worden van zijn opvolgor; in 1898 werd 
hij wegens 70 jarigen leeftijd eervol uit die 
betrekking ontsJagen. 

Het eorsto en het twecde deel van „Die 
Triangulation von Javan werden, nadat Oude- mans 
do herborekening der gehcclo triangulatie met 
inachtneming dor drie basismetingen (waar- vun di
。van Midden- en van Oost-Java nog niet horleid 
waren) had op zich genomon, gevolgd door het derdo 
deel in 1891, het viordo in 1895 en het vijfdo in 1897; 
het zesde on laatsto deel in 1900. 

°p uitnoodiging van hot Ministorie van Kolonien 
had Oudemans ook op zich gon omen om zee-
officieren, die in Indie, ten behoove van de 
verbetering der zeekaarten, do Jigging van een aantai 
tusschen do reeds vastgelegde hoofd- punton 
gelegon en door het Hydrog. Bureau 
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in do wandeling in de allerecrste plaats aan i/j r 
zaken, voorwerpen, bouwwerken, enz., die, dag-.混 广.f'(：- 
tcckencndc uit do tweedo periodc, den zoogc-, 广之匚 
naamden Hindoctijd, gespaard zijn goblcvon,匕〜…s、、 

Oudheden (Hindoetijd). Java was waarschijnlijk ,， 
reeds sinds oudc tijdcn ondcr de eilanden van don : 〔，罕\ 
Archipcl het bclangrijkstc. Het is ook dit "' J / / 
waar zich de Hindoc-invloed bovenal heeft docn&，f r~ : 
gevoclen. Daarnaast dionen Bali ^en Madocra(^ 
genoemd te worden (doch dcnkeljj^mccr nog om" 
den invloed van Java uit op deze beidc eilanden 
geoefend), liet eiland Sumatra, het massieve 
Borneo, en nog verschillcnde kleinere, to vinden 
of in de buurt van Sumatra, of in die van Java, 
Madoera en Bali. 

Op Java vindt men eigenlijk ovcral oud" 
heden uit de Hindoe-poriode, niet overal echter 
even druk, en ook met overal van denzelfden 
aard. In hoeverre do plaats, waar men die oud- 
heden nu aantreft, nog dezelfde is als waar zij in 
die periode in eerste instantic geplaatst werden, 
is veeltijds niet meet uit te wijzen. Waar zij ver- 
voerbaar waren, kan verplaatsing zeer goed zyn 
geschied, en is die dikwerf zelfs te veronderstel- 
len; slechts bij zeer zware voorwerpen (hoewel 
ook van dezulken er verscheidene b. v. naar de 
hoofdplaats zgn gebracht en aldaar opgesteld) 
bestaat er eenige zekerheid, die slechts volkomen 
is, waar het resten, ruines, van oude bouwwerken 
goldt. Dczo laatsten leeren ons, dat er op Java 
eenige centra hebben bestaan. Een op West-Java 
(men zou kunnon zeggen ter hoogte van de lijn 
Batavia—Buitonzorg),. 66n op Midden-Java (in 
de residentics Kcdoc, Djokjakarta en Soerakar- 
ta), en 66n Oostelijker (in de rcsidenties Soerabaja, 
Kediri cn Pasocrooan), elkander ook chronolo- 
gisch in deze orde opvolgendo. Het West-Javaan- 
sche had een betrekkelijk kleiiien omvang, de 
beide and ere besloogen elk een groot territoir, 
met uitloopers in do omliggendo gcwesten, vooral 
het laatstc centrum, waartoo langzamerhand gc- 
hcel Oost-Java, Bali, Madoera gingen bchooren, 
en Madioen gcrokend moot worden, terwijl daar- 
naast, eenigszins zelfstandig, we er Hindoe-leven 
op Midden- en op West-Java te bespouren valt, 
dat intusschen voor den lateren tijd toch weder 
direct verband houdb met hcE Oosten van Java. 
Bij het opsonimcn der belangrijkste vindplaatsen 
ligt het voor do hand met deze feiten rekoning 
to houden. 

le centruni. West-Java. Het bestaan van (lit 
centrum is slechts bekend pit eenige opschriften 
aangebracht aan lovondo steenen, te Djamboo, 
Ke bon Kopi, Tjiaroetcn on Toegoe. 

.2e centrum. Midden-Java. Talrijkc opschrifton 
on ruin on van oudo heiligdommcn, sporen van 
trappen naar de hoogvlakte van Diej^g, grotten, 
wijzen uit, hoevcc'l drukker cn opgewekter hot 
Hindoe-leven hier was. 

3e centrum. Oost-Java. Ook hier tah-ijkc op- 
schriften en ruincn, cn in grooter verscheiden- 
Jieid (doch niet zoo grootsch cn talrijk), daar men 
nevens cigenlijk gezegde tcmpols en grotten, ook 
badplaatsen, platformcn, poorton, muren, vor- 
sterkingen, lustverblijven, enz. kan aanwijzon, 
van wclke op Middon-Java geon of zoo goed als 
geen sporen werden gevonden; voorts stconon 
offerhuisjes (do zoogenaamdo rijstschuron), zcgel- 
merkon, zodiakbekors on voorstellingon botrof«- 
fendo don lingga-dionst. By d<?zo Oost-Javaaii,-, 

aangewezen tusschenpunten gin gon bopalen, 
voor die taak op to leiden. Tot Oudomans, work- 
zaamheden, zoowol in als buiten den kring van 
zijn studiovak, behooron nog: hot vorblijf op 
Reunion (Sept. 1874 tot Jan. 1875) voor do 
waarnoming van den Venus-ovcrgang op 9 Dec. 
1874; do ontwikkeling der forruulos waarnaar 
de tabellon dor Ned.-Ind. Levensvorzekering- 
en lijfrente-maatschappij berekond werdon; do 
uitgaaf van „Ilmoe Alam" of weroldbeschrij- 
ving voor inlandsche scholon (2o dr. 1879), 
waarvan het eersto stukje ook in het Maleisch 
en Javaansch vcrtaald werd on dat govolgd is 
door nog 4 stukjes. In het jaarboek over 1883 
der Kon. Akad. van Wetensch., van welko in- 
stelling hij lid was, schreef hij cen Icvcnsbericht 
van Dr. P. A. Bergsma, directeur van hot magne- 
tisch-meteorologisch observatorium to Batavia. 
Verder was hij curator van het Gymnasium 
Willem III, bestuurslid van het Bat. Genootschap 
en van de Kon. Natuurk. Vereeniging. Oude- 
mans overleed to Utrecht den 14den Dec. 1906. 

OUDERRECHT. De term “ouderrecht" gcoft 
dat vorwantschapsstelscl aan, waarbij vorwant- 
schap ontsvaat en voortduurt zoowcl tusschen 
kinderen cn hun vader met diens vorwdnten, 
als tusschen dio kinderon en hun moeder met 
haar verwanten; to vens staan bij dit ouderrech- 
telijko (parenteele, cognatische) verwantschaps- 
stclsel man en vrouw in het huwclijk vrijwel 
op 6en ]ijn in rechtcn on bevoegdheden. Het ou- 
derrechtelijkc verwantschapsstelsel is in onzen 
archipcl het incest verbreide; zoowcl bij achter- 
lijko vo]ken als de Dajaks en do Toradja^ als 
bij do ontwikkelde Boegineezen en Javanen 
wordt het aangetroffen. 

Lileratuur: Wilken, Vorspreide Goschriften, 
1912, <111 en II; Mr. P. A. F. Blom, Kentrokkon 
van het vorwantschaps-, familie- en orfrocht in 
Indoncsie, 1914; Van Vollcnhovon, Het adat- 
rccht van N.-I., cil I, 1918. _ 

OUDHEDEN. De geschiedenis van den Ar chi- 
pel in zeer korto trekken. samenvattende, zou 
men kuiiiK^n volstaan met te zcggcu, dat zij vicr 
])<'rio(l(!n (loorlecfd heeft. Na een zeer langen tijd 
van ci gen ontwikkeling volgdc cr een tijd perk, 
waarii) de Hindoe's de Jciders of hot voorbceld 
wuren ； daarop begon or do Islam mode to sprekon 
cn sed(；rl do ] 6e eeuw de Europcancn. De drie 
genocniflc invlocden hebben zich niet ovcral even 
sterk kunnej) laten gcvoclcn. Er zijn strckci), 
die door den Hindoe-invloed niet bercikt werden； 
cr zijn cr tot waar de Islam nog niet is doorge- 
<1 rongen; er zijn- er ook, waar gecn Europcaan 
tot nog toe cen voct zcttc. Men mag vermoeddijk 
zeggen, dat de plaatsen of streken, waar do 
J£in<l(je-in wei'kijig zich vooral deed gcvoclcn, 
dezulken wareu, die in de eersto periodo roeds 
bo ven de andcro in ontwikkeling uitblonken; de 
Islam zette zich vooral op die plaatsen, waar do 
Hindoc-invlocd, zij *t dan ook niet altijd rcchts- 
st.recks, had gewerkt, en de Europcancn deden 
al niet anders: hun eersto vestigingen waren 
voornamclijk in .reeds Mo ham med aan sch gc- 
worden go westen./Ook is de in working dier drie 
invlocden vcrsc^Hend van kracht gewcest, want 
do cccHte vond don moesten in gang, de laatsto don 
minsten, maar heeft nog niet uitgewerkt, even- 
贸$ de tweede dat reeds deed, dio voorname- 
】Jk in de lautsto eeuw intrinsiekcr werd. Waar 
nu over Oudheden gesprokon wordt, den kt men 

cn 
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sche xnonumenten moeten nog gevoegd worden 
die van Soekoh en. Tjeta, met de bouwwerken op den 
top van den La woe, in Soerakarta, en do velo 
platformen of aangelegde terrassen op West- Java (zie 
boneden), die waarschijnlijk eerst. in de jongste 
periode werden aangelegd, en niet be- hooron tot het 
tijdperk van het eerste centrum. 

Beschouwt men de drie aangewezen centra wat 
nauwkeuriger, dan blijkt het, dat zij zich be- halve in 
plaats en in tijd, of in wat verder reeds aangeduid 
werd, ook innerlijk van elkander onderscheiden, al 
moet daarnevens dadelijk erkend worden, dat men ten 
opzichto van vele details zeer voorzichtig moet zijn, 
met het oog op de onzekerheid van de vindplaatsen 
van zoovele zaken. Door de gaandeweg ontdekte en 
onteij- ferde opschriften is er echter veel aan den dag 
gekomen, wat of bevestigde wat de rulnen leer- den 
of bevestiging vond in' hetgeen zij to aan- schouwen 
geven. Zoo bleek het dat, terwijl in- middcls aan het 
licht kwam, dat de genoemde opschriften van West-
Java de oudsto van het ciland waren, de plaatsers 
Wishnoc vereerden, en dus geen Boeddhisten waren, 
wat overeenkoint met een bericht van Fabien, een 
Boeddhistischen Chineeschen pelgrim, die in het 
begin der 5e eeuw na Chr. Java aandeed en daar geen 
of maar zeer weinig geloofsgenooten ontmoette. Uit 
den- zelfden tijd toch, een enkel stuk vermoedelijk 
wat later, dagteekenen die opschriften, welko tevens 
uitwijzen, dat de Hindoe's, die toen daar werden 
aangetroffen, hun oorsprong hadden uit het Zuiden 
van Engelsch-Indie (do Dekhan), aangezien het 
schrift, waarin zij geschreven zijn (het zoogen. 
WenggischrifG), in dien tijd en in die streek het 
gebruikelijke was. 

Gaandeweg moeten de Hindoo^ Oostelijker z可n 
doorgedrongen. Zonder twijfel zijn zjj ook in grooter 
getale gekomen, en met prijsgeving van het te voren 
ingenomen of verkende gebied van West-Java, 
hebben zij zich later meer op Mid- den-Java 
neergezet, waar men intusschen niet de sporen vindt 
van Wishnoelten, maar van Qiwa- iten, en daarnevens 
van Boeddhisten. Ook hier ,wijst nog veel naar 
Zuidelijk Engdsch-Indie. Een opschrift van een 
zekeren toning Sandjaja, ge- vonden in 't Zuiden van 
de Kedoe en gedagtee- kend Qak& 654 (A. D. 732, 
het oudste gedateerde stuk), is evenzeer in Wenggi-
schrift, en dat zijn mede twee rotsopschriften 
(opschriften aan den levendcn steen), het eene te Daka 
woe (Z. 0. Kedoe) en 't andere op den Di eng 
gevonden. Hierdoor blijkt ten duidelijkste, dat de 
oudste couche van Hindoe's op Midden-Java, wat men 
uit de andero gegevens reeds kon afleiden, direct 
verwant was met de iets te voren op West-Java 
aanwezige. In een geheel andere schriftsoort zijn de 
oudste Boeddhistische opschriften van Midden-Java 
geschreven. 700 Qaka (A. D. 778) is het jaartal van 
den steen van Tj. Kalasan, dat het oudste exem- plaar 
van deze soort echynt te zijn, en het recht geeft te 
veronderstellen, dat het Boeddhistische leven op 
Midden-Java eerst later ingang heeft gevonden dan 
het Qiwaitischc. Het schrift, een Nagari-type, wijst 
naar het Noorden van En- gelsch-Indie, ook is de stijl 
der gebouwen (in casu Tj. Kalasan) een geheel andere 
dan die van den Dieng. Men heeft de mecste 
verwantschap ont- dekt met bouwwerken in het 
Noordwesten van Hindostan, ook vindt men daar 
vooral de hoog ontwikkelde kun st, die aan de 
Boeddhislische 

bouwwerken van Midden-Java do eorsto plaa-ts 
toewijst ondcr alles wat men op dat eiland aan- treft. 
Doch hiermede is niet alles gezogd. Do too- stand op 
Midden-Java is gecompliceerdcr dan uit het 
opgemerkte volgcn zou. Naast do gonocm- do beide 
schriftsoorten treft men ernog cen derdo aan, 
ontcgenzeggclijk het belangrijksto, onge- lukkig ook 
het raadselachtigstc. Het is het be- kendc oud-
Javaansche (of Kawi) schrift in zijn oudste vormen. 
Dit schrift, direct verwant aan het Pali-schrift en do 
Hindoeschc alfabets van Achter-Indie, schijnt 
ongeveer gclijktijdig met het Nagari op Java te zijn 
gebracht (oudste jaar- tal naar alle waarsch日
nlijkhcid 731 Qaka, A. D. 809, op een steen op den 
Dieng gevonden, doch er zijn opschriften in dit 
schrift van een ouder- wetscher type), en is vrij 
spoedig daarop het mcest gewonc, zeker na ±750 
Qaka (A. D. 828). 
In zijn alleroudstcn vorm (Tijdschr. v. h. Bat. Gen. 
XXXII, 1889) vertoont het cen grootc gc- lijkenis 
met het Girnar-alfabct (N.O. van Bombay), en 
wellieht mag men, in verband met andere 
waarschiinlijkheden, daarom besluiten dat het 
inderdaad op Java ook is gebracht door die Hindoe's, 
wdke er ook dat Nagari gebracht hebben. Hiervoor 
zou eveneens pleitcn, dat al wat er op Midden-Java 
aan Boeddhistische zaken werd. gevonden (ook voor 
Oost-JavEi geldt dit, doch daarover behoeft hicr nog 
niet gesproken), Mahay an istisch is, al mag men n 
iet vergeten, dat het Mahayanisme qua talis geenszins 
gclijk- gesteld mag worden met Noordclijk in dien 
zin, dat men het niet in het Zuiden zou kunnen aan- 
treffen. Bekend is, dat de termen Noordelijk en 
Zuidelijk bij het Boeddhismo in gebruik, ont- lecnd 
zijn aan den hedendaagschen stand van zaken, die 
een betrekkelijk jonge is. Tevens lettc men er op, dat 
dat schrift op Java niet a]Icon bij Boeddhistische 
opschriften voorkomt, maar ook en vooral bij 
Qiwaitische, die men in vcrrcw”g grooteren gctalo 
aantreft. Men heeft dan ook opzichte van Midden-
Java to vcrondcrstcllcn, dat de nieuwe couche er cen 
was van gemengdcji aard ,en Boeddhistisch &n 
Qiwaitisch, of dal de invlocd van de cerate couche 
(die van het Wcng- gi-schrift en Qiwaitisch) reeds 
belangrijko af- meting had aangenomen, niet geheel 
gcbrok<tn werd, voortwerkte, zelfs de bo ven.hand 
weer kreeg, 一 al dient er vooropgestcld te worden, 
dut wat er door Boeddhisten op Midden-Java word 
verricht, of beter nog gesticht, ontegenzeggclijk het 
grootste, het rijkHtc, het schoonste wat men daar 
aantreft, zoo zelfs dat het bij cen vergelij- king met 
het best。van denzelfden aard in En- gelsch-Indie 
daarvoor niet behoeft onder to docn. Tj. Kalasan, Tj. 
Sari, de Barabocdocr, Tj. M6n- doet? Tj. S6woo, Tj. 
Plaosan, om van andere kleinere mon u men ten niet 
to gev/agen, zijn niet Qiwaltisch, zijn Bocddhistisch; 
mut de gcjiocnido tjandi‘8 is cr wel bcschouwd 
sleclits 66n Qiwaitisch bouwwerk tc verge町ken, in 
grootbehheid on fraaiheid er niet voor onderdoendo. 
BedoeJd is Tj. Pranibanan, waarover hieronder 
nader. Vijulb men doze Bocddhisf ische 
niojiurncntcn voornamo- hjk of uitsluitend in het 
Zuidelijk gcdeeltc van het gebied, a Is me i het terrein 
in zijn geheel beschouwt, d tn bHj] t het, dat het 
^Jiwaisme zich over het geheele t -rritoir heeft 
uitgestrekt, ook al vergeet ricn niet dat vile t jar.dis p. 
heel vor- vallen zijn, en het van andero niot meet uitto 
- wijzen is to； wi-lk kerkgenootsehap zij 
boh)or«leii, 
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omdat alle bceldon cr uit vc rd wen on zijn, cn nicts 
anders do klour mecr voldoondo doct kennen. 
M&g men op de aan den dag gekomen opsohriften 
afgaan, dan, zonder twijfe], is reeds op Midden- 
java de Hindoo-Javaanscho maatschappij vooral 
Qiwaitisch gowecst, want de Bocddhistischo op- 
schriftcn zijn zeer schaarsch en de Qiwaitischc 
zeer talrijk (zic bo ven). Aan een eigen lyk gezeg- 
den strijd valt ook hier niet tc denken; een in 
goede en grootc werken zich uitende rivalitcit, 
waarbij het Boeddhisme in zijn eigen trant ook 
hier in de corstc plaats bouwdc, gaf om beurten 
aan beidc de bo ven hand ； eendrachtig leefden 
bcidc kerkgcnootschappen naast clkander (op 
e6n opschrift wordt de Boeddha naast Qiwa aan- 
geroepen). Wat de reden was dat, niettegen- 
staande de stichtingen dor Boeddhiston over 't 
algcmecn zoovcel grootscher zijn, het Qiwaismc 
toch het veld bchield, is onduidelijk, maar dit 
deed liet zonder twijfcl, cvenals in Engclsch- 
Indie, waar omstreeks 750 Qaka (A. D. 828) Qang- 
karS, jarya de zegepraal over de Boeddhistische 
leer behaalde. Ongclukkigerwyze zijn uit de peri- 
ode van Midden-Java, die tot ±850 Qaka (A. D. 
928) voortduurde, behoudens opschriften, geen 
of alt hans geon bewijsbaar zoo oude geschriftcn 
gespaard gc bleven. Toch kan men de gcdachte 
niet van zich zetten, dat reeds in dezo poriodc do 
geschrevcn Javaanscho lite rat uur een begin moet 
hebben genomen. Een eigenaardig verschijnse], 
dat gepaard gaat met het in gobruik komcn van 
de hierboven in de derde plaats genoemde schrift- 
soort is toch, dat men, terwijl en waar Wenggi- 
schrift, en waar Nagari gebruikt is, de taal dcrop- 
schriften Sanskrit is, in de plaats van dezc, do 
heilige taal der Hindoe's (ook der Boeddhiston, 
die men op Java aanlrof), de landstaal ziet treden, 
hot Javaansch, in een phase, wclkc men het best 
doct voor-oud-Javaansch to noemen. Daarmcdc 
was do weg voor het ontstaan van een geschre- ven 
Javaanscho literatuur gebaand, en daardoor is zij clan 
ook, mag men zeggen, goworden. Het kan nn zijn, 
dat in de zeer beduidende oud-Ja- vaanschc literatuur 
,die op zeer weinige uitzon- deringen uitshuteiid 
Qiwaitisch is, nog het eon of andero boek wordt 
aangetroffen, maar dan in cen althaiiH wat de taal 
botreft omgeschrovcn, verjongden vorjn, dat uit dezo 
periodo dagtec- kci) t, waarvoor bij v, de bekende Ko 
§a-be working (Amarainala, Tjandrakirana) in 
aanmerking is gebracht. Manr ecn foil is het, en cen 
opmcrkclijk feit to vens, dat cr nicts tot ons is 
gekomen van Bocddhistischo klcur, waar juist to 
onderstellcn was, dat waar zulkc grootschc 
bouwwerken tot stand word on gebracht, ook de 
kennia van het Bocd<ihismc, Bocddhistischo 
legendon en ver- halcn, niet onbeduidend kan zijn 
gewccst. Gcen 
spoor van ecu lovcn van den Boeddha, gcen spoor 
van <1 jata];a-verhalen (dan allccn enkcle stukken 
vun latere dagtcckcning, dio zclfs stammon 
uit, hrt laatslc gedceltc dor volgondc periodo, dio. 
van Oos! -.fava). Zulks schijnt alleen vcrklaar- 
baar, als men uanneemt dat de liefdo voor het 
Bocddhi.unc reeds in deze poriodc wcer ver- 
fla\iwd js, dal hd Qiwuisme zijne oude, plaats 
•H rwonnc1' dat bij den wedstrijd op 
;jiva, waaiin he!, eerst terrein verlorcn had, al- 
,，ai18 naasL zich terrein had afgestnan, weer hcofb 
W"；；" v? ' Vl , l，n will; Bocddhist isch was gewor- 
凌?‘> A ♦:"顷"gumerit，voor zulk cen gang van 
“ e.> sohii i. dan ook Tj. Pram ban an nog to aan- 

schouwcn to zijn, ccn unicum thans te midden van cen 
grootcndocis Bocddhistischo omgeviiig, aangclcgd op 
ccn architcctonisch minder gunatiga plaats, 
opgetrokken gcheel in denzelfden geest als de 
kolossalc, uitgebreide Bocddhistischo schep- ping Tj. 
S^woo in de nabijhoid, con ontwerp, zoo- als er mecr 
geweest zijn (in de vlakte van Saragd- doeg), als't ware 
om to bcwijzen, dat het Qiwalame zich door het zoo 
rijk ontwikkeJdo Mahayanisti- sche Boeddhisme, 
zooals het zich op Java ver- toonde, niet in de schaduw 
behoefde tc laten stellcn. Men heeft bij het beschouwcn 
van het Hindocisme op Midden-Java, in lict algcmeen 
na- melijk, wel in het oog te houdexi, dat er minstens 
reeds evenveel couwen vcrloopcn waren na Chris- tus, 
als het Boeddhisme (volgcns de Noordclijke kerk sinds 
500 voor Chr.) voor Christus al had gcleefd. Wat dit 
zeggen wil, is duidelijk. Het Boeddhisme had zich in 
de richting, waarvan het ook op Java getuigenis aflegt, 
do Mahay an isti- sche, wel beschouwd een compromis 
tusschen Boeddhisme en Hindocisme, al ten voile ont- 
wikkeld. De tijd van de eigenlijk gezegde klas- siekc 
Sanskrit-literatuur (de renaissance-tijd diet literatuur, 
volgens de terminologic van Max Muller) was al lang 
aangebroken, 550—650 A. D. (5e cn 6e Qaka-ccuw), 
on de Hindoc-maatschappij in Engelsch-Indie dus ook 
reeds geworden zooals de literatuur haar ons schetst, 
zij het dan ook, dat de Dekhan in vclc opzichten 
ouderwetsch was en blecf. D. w. z. even goed als het 
Boeddhis- mc van dien tijd in. zijnen 
Mahayanistischen vorm, ook in uiterlijke zaken, 
hoogst ontwikkeld was, zich b.v. kenmerkende door 
zijn systema- tisch ingericht, zeer uitgebreid pantheon, 
was dit ook het gcval met het in tegenstelling tot de 
Boeddhiston (en Djaina's en andere zoogen. ket- 
tersclic sekten) eigenlijk verkeerd genoemde Hin- 
doeisxne, — immers ook die anderen zijn Hin- doe's, 
— al mag en do tcrminologio bij hen anders luiden, dn 
ten gevolge daarvan de indruk niet zoo overweldigend, 
zoo drukkend. zijn of schijnen. Juist hier la at het zich 
voelen hoe groot het gemis is aan vaste, zekere, 
betrouwbare gegevens, die men bezitten zou, als cr 
eenige literatuur uit dien tijd gespaard ware gebleven, 
waarover men, hoe- wel in mindcre mate, vermoedelijk 
ook beschik- ken zou, zoo do oude tjandi's in ecn 
ongcrepten staat eerst in de jongste t^den het voorwerp 
van. ondcrzock waren geworden, dat, aangevangen. 
voor het Engelschc tusschenbostuur, reeds velo zaken 
niet meer op hare plaats vond. Men beseft hieruit , hoo 
mociclijk het is vooral voor Midden- Java, vooralsnog 
veel positiefs te constateeren, daar alles langs den weg 
van inductio moot worden verkregen cn vastgcsteld, en 
feitelijk du。het licht slcchts van buiten af, uit 
Engelsch-Indie> kan worden aan gebracht, waar do 
bezwaren voor dezelfdo tydsruimte, hocwcl van 
andoron aard, al even belemmerond zijn. Immers juist 
voor den tijd, die omtrent do oudheden van Midden-
Java de incesto toelichting zou mocten geven, is do 
toestand in Engelsch-Indie niet gunstig', door hot 
I gemis aan monumenten, die voor verge町king in 
aanmerking gebracht zouden moeten worden, zij 't, dat 
dezo vcrdwcncn zijn door vcrnicling, dan wel to loor 
gin gon, doordat do maatschappij zich daar met den tyd 
belangryk wijzigdc. Uit do onderzoekingon, ten dezo 
reeds ingesteld, bloek het, dat de niceste 
aanknoopingspunten voor hot Boeddhisme van 
Midden-Java to vinden zijn in het 
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Noord west cn van Engelsch-Indie, wat de bouw- 
werken betreft, cn aangaande het Boeddhisine in leven 
in Nepal. Maar toch blcef er nog reel onopgelost. Hicr 
zij slcchts genoonid de eigenaar- dige vorm van de 
Baraboedoer, waarvan ecn eigenlijk gezegde 
wedergade slcchts ontdekt werd in het 
(Hinayanistische) Burma (to Pagan), cn to Men gun in 
Ava. Zoo is cr veel onzekers, maar dtiartegenover inag 
worden gesteld, dat vooral door Groencveldt cn 
Brandes in vcle zaken, vooral de ikonographie 
betreffende, met nicer of jnin- dero waarschijnlijkheid, 
belangrijk licht ontsto- ken werd, waarbij het bleek dat 
het Boeddhisti- schc pantheon (gcmakshalve zegge 
men van Nepal) niet slcchts in hoofdtrckkcn, maar ook 
in veel diopergaande of verder afliggende 
byzonderheden op Midden-Java teruggevonden wordt, 
iets wat bijv. ook bleek uit de belangrijke ontdekking, 
dat het begin van de djataka-illustratie-reekscn aan de 
binnenzijde der borstweringen (dus no. 1 — zooved, in 
dit gcval no. 136, van de borstwei'ing der le gaanderij 
van de Baraboedoer) eene gere- gelde verluchting is 
van Arjacura^s Djatakamala, of van een tekst (of cen 
gedeelte er van), die direct ver want is aan dat boek. 
Wat men er vindt van Qiwait,ischen aard is. over het 
algemeen of zeer vervallen of eenvoudiger van 
bouwtrant, maar zulks is niet het geval met，de boven 
reeds opzet- telijk genoemde Tj. Prambanan, die in 
grootsch- heid van opzet, rijkdom van versiering en 
weel- derigheid van illustratie een waardige cvcnknio 
is van de Boeddhistische monumenten in welker 
nabijheid zij gevonden wordt, en die dus laat zien hoe 
ontwikkeld ook het Hindoelsme was. Let men er op 
hoe Tj. Sewoe, waarvan de bouwtrant met dien van Tj. 
Prambanan groote overeen- komst vertoont, zeer wel 
cen Triratnatempel kan zijn, evenals de Baraboedoer 
een stichting kan heeten van den Boeddha, in zijne 
plaats in het sys- teem, dan trekt het dadelijk de 
aandacht, dat Tj. Prambanan een aan de Trimoerti 
gewijde stich- ting is, waarin aan qiwa de voorrang we 
rd toe- gekend, waar ook Brahma en Wishnoe zetelen, 
a Is 't ware oxngeven door de zich reap, om hun wezen 
scharende kleinere goden, halfgod en, heroen 
(aartsvader), evenzeer als in de grootere 
Boeddhistische schcppingen de lagere goden, a] zijn 
dit ook zeer hoogstaanden, gevonden worden aan de 
buitenzijden, en ook op lagere verdiepin- gen 
troonende. Brahma omgeven door rcsi's, Wislinoe 
omgeven door de grooten ondcr zijne vereerders 
(vertegenwoordigers), of verschillende zijner, minder 
bekende, maar talloozc awatara's, errqiwa door een 
soortgelijke reeks van personen, die meer onmiddellijk 
met hem in verband ston- den, en wier houdingen en 
ornaat direct mo gen herinneren aan die der 
Bodhisattwa's in het Boeddhistische pantheon, maar 
daarom nog niet de- zelfdc wezens aanduiden.. Er 
behoeft hier zelfs niet eens aan syncretisme te worden 
gcdacht, even min als bij Tj. MCndoct, dan in zooverre 
als het Mahay an istische Boeddhisme en het Hindoc- 
Isme beide groot zijn geworden en zich ontwikkeld 
hebben onder een geregelde in working op elkander, 
overneming en uitwisseling van eji aan eJkander, een 
proces van een langdurig verloop, dat wel beschouwd 
reeds afgeloopen was, toon de Hindoo*s (Boeddhisten 
en niet-Boeddhisten) van 700 Qaka (778 A. D.) Java 
bercikten, en zijn , grootste proportien had 
aangenomen in het Noor- i den van Engelsch-Indie, 
vanwaar juist veronder- 

stckl client te worden, dat deze Hindoo's zijn gc- 
komen. Bekond is het dat in bijzonderhedcn over de 
verwording van het Bocddhismo zoowel als van het 
Hindoclsme in de eeuwen, die onzo periodo juist 
voorafgaan en cr mede samcnvallcn, nog niet. to 
oordeden valt, hocwcl langzamcrhand toch wel con 
en ander aan den dag gekomen is. Al bcgrijpt men, 
helaas, to veel details van do oudheden van Mid den-
Java voorshands nog niet, de belangrijkhcid der 
resultaten vooral in den lateren tijd verkregen, mag 
doen ondcrstellcn, dat het nog wel gclukken zal, den 
juisten gang van zaken te Iceren kennen. 

Tot ± 850 Qaka (A. D. 928) moot men aan- 
nemen, dat het zonder twijfcl buitengemeen krachtige 
Hindoe-leven op Midden-Java heeft geduurd. Wat er 
ecn einde aan gemaakt heeft ligt in het duister, maar 
kan niet enkel zijn gc- weest een afsterven ten 
gevolge van gebrek aan voeding van buiten. I miners 
het Hindoe-leven op Java necmt met dat tijdstip 
geenszins een cinde. Men vindt het daarna op 
Oostelijkcr Java, in het 3de centrum waar het, men 
zegge omstreeks 800 qa.ka (A. D. 878), naar alle 
waarschijnIijkheid doordat er van Midden-Java uit 
een grooter tcr- rein (inteUcctucel) vermeesterd we 
rd, dus v66r het einde der Middcn-Javaansche 
periodo, reeds duidelijk zichtbaar is; de eerste sporen 
van Hin- doe's op Oost-Java dateeren zeEs al van G82 
Qaka (steen van Dinaja). Verreweg het duisterste 
gedeelte van de geschiedenis van het 3c centrum is 
die eerste tijd. Het heeft er veel van, dat Oost- Java 
cerst eene onderhoorigheid van de vorsten op 
Midden-Java is geworden, dat dozen later of Oost-
Java tot hun ci genl ij ken zetel hebben ge- kozen, of 
wel dat zij door cen daar zetclenden, opgekomen 
vasal van hun macht beroofd werden, waarna sedert 
Midden-Java op den achtergrond geraakte. Ook over 
den aard der stichtingen, de kerk waartoe de groote 
gebouwen op Oost-Java behoorden, de tijd waartoe 
zij eigenlijk gerckend nioeten worden, kan er in 
verschillcndo gcvallcji nog niet beslist worden. Do 
periode duurl Jang (Qaka 800—1400 of daarna, A. D. 
878—] 478 volgendc jaren). Verschil in tijd heeft ook 
hi(；r zeker veel te betcekencn, en van vdrschiU'-ndf
； oorkojiden, die uit den eersten tijd van dezo 
periode schijnen tc dagtcekcncn, mag cn moot het de 
vraag zijn, of zij })et werkclijk docn. Mag men re ken 
in g houden met hotgeen omt rent Alid - den-Java in 
't algemeen word opgcmcrkG, voor- najnelijk met het 
feit, dat in de latere jaren van die periode dadr het
 weer de herirschcn- 
de godsdienst was ge worden, <1 an Jigl het voor do 
hand te vermoeden, dat wat men op Oost-Java zal aan 
Ire (Ten, zoo de iubezitneming van het Oos- lelijk 
gebied heeft pJaats gehad van Mid den-Java uit cn in 
dien tijd, ook ovcrccnkonistig Qiwaitisch, althans 
vooral QiwaTlisch, gckleurd zal zijn. Dit is in 
ovoreenslcmming met wat de opschriften van Oost-
Java uit den oudsten. tijd deden weton. Van de 
monumenten, die tot de oudere schijnen te mogen 
worden gerckend, Bchijut cr geon cen Bocddhislisch 
te zijn, in den trant van Mdden- Jaya. Toch mag men 
het v66rkomen van Bocd- dhisme op Oost-Java in 
(Me jaren niet loochenon. Enkele malen, maar steeds 
in twecde instantie, wordt hct> in do to vertrouwen 
opschriften ver- meld. Het is voornanielijk in het 
Zuiden van Soerabaja, in het Noorden van 
Pasooroean en in Kediri, dat zich het levon uit, en 
men vindt er 
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vorston, wier namon, a]s van pcrsonon in lagcro ran 
gen dicnendc, ook in stukken uit Midden-Java 
wcrden aangetroffcn. Hier wedcrom intusschen al 
hetzelfdo bczwaar, dal one, be halve do op- schrifton 
uit dien tijd (den tijd van koning Sin- dok), geen 
andero geschrovcn stukken zijn be- waard geblcven. 
Eerst na 900 Qaka (A. D. 978) wordt de taal der 
opschrifton, die ook op Oost- Java tot op dien tijd 
was wat bij hot besprekcn van de periodo van 
Midden-Java voor-oud-Ja- vaansch werd genoemd, 
66n vaji vorm met het oud-Javaansch dcr kennelijk 
oudero teksten dior literatuur, maar ook eerst 
daarmede krijgt men in het gclijktijdige gcdeclte dier 
literatuur eon zekeren steun bij het beschouwen der 
maatschap- pij on hare omstandigheden. Die 
literatuur is, het werd reeds gezegd, zoo goed als 
uitaluitend Qiwai- tisch. Zag men in de eersto eeuw 
dezer periodo (van 800—900 Qaka, A. D. 878—
978) het Bocd- dhisme op Oost-Java ternauwemood 
nog Icven, a an het wegsterven, sedert 900 Qaka is 
het voor een geruimen tijd, zoo al nog levend, wat 
zeer wel mogclijk is, dan toch zoo goed als geheel 
onzicht- baar, zoodat men bijna gedwongeri is van 
uitslui- tend qiwaitisch to gewagen. Daarbij valt op 
temer- ken dal Pasocrocan op den achtergrond 
geraakt, en de beweging in Kediri zich gecn nieuw 
terrein sellijnt te zockcn, of terrein verliest, zij zich 
dus oin zoo te zeggen in liet Soerabajaschc concen- 
treert, terwijl daarnevens in het begin Madioen (met 
zijn rijstschuren, ofierhuisjes) op den voor- grond 
komt. Het is de periode, waartoc ook be- hoort 
koning Eriangga, ondcr wiens regeering do 
Balincezen, naar het schijnt, de oud-Javaansche 
literatuur, voor zoo ver zij haar kennen, niet ge- hcel 
ten onrechte, laten ontstaan, hoewcl er ge- schriften 
gespaard zijn gebleven, die antcrieur aan zijn be 
wind vervaardigd werden of dat moe- ten zijn, als de 
vier bekendc parwa's uit de eerste hclft van het 
Mahabharata (Adi-, Wirata-, Oedy- oga-, Bhishma-
parwa), en do oud-Jav, (motrische) be working van 
het Ramayana. Weer cen anderen 1 oe8tan<l geeft 
de volgende ecuw (Qaka 1000 en volg.) te 
aanschouwen. Madioen heeft blijkbaar een zckcre 
zeJfstandigheid behouden (het rijk van Daha ?), 
maar mi komt voor alles Kediri op den voorgrond, 
wat blijkbaar zoo blijft tot omstreeks het midden der 
12c Qaka-ccuw (Qaka 1144) het rijk van Singasari 
of Tocmapel (Pasocroean), vol gen 8 de Pararuton 
de suprematio wcct te ver- krijgen, om haar later 
voor een korten tijd weder aan Kediri to laten, dat 
spoedig daarop (Qaka ]216) haar wear voor goed 
vcrliest, als Radon Widjaja met behulp van 
Chineezen en veel vor- raad, het rijk van Madjapahit, 
met zijn ho of cl- zetel in hot Soerabajaschc, 
grondvest. Gcduren- de het bestaan van <Iit rijk, dat 
ook naar buiten zeer machtig was (wat met enkelo 
dor vooraf- gaando ook het gcval kan zijn gewecst, 
nmar niot zoo duidelijk spreckt), ontstaat er op Java 
een vernieuwd on vorhoogd Hindoe-loven. Dit had 
sinds 900 Qaku daar gccnszins geslapon, intogen- 
dccl ccn groot gedcclto dcr oud-Javaanscho literal. 
uur, voor zoo ver dezo ons gespaard is — mis- 
scliien jnag men wel zeggon het besto er van — 
ontstond in de drie eeuwen vo6r Madjapahit, waarin 
ook do regeering van Djftjabaja valt; de vorbiuding 
van het Hindoelsmo met het Javanismo word loen 
innigor dan in do periodo van Middon- JQVQ, toon 
de bcido stroomin gon nicer naast ol- kandor liepen 
； maar tijclcns het latere gedeelto 
III 

van den voor-Madjapahitschcn tijd herkreeg het 
Javaansche clement, hocwcl vergroeid met het 
Hindoesche, gaandoweg steeds meer on meer zijn 
oudo rechten. Zoo was dan ook de tocstand, toen 
Kediri voor goed vie], weder reeds mccrJavaansch 
geworden dan Hindocsch, van dat standpunt 
vooruitgegaan, maar in werkelijkheid vcel ver- 
minderd, omdat het intellectueel hooger staando 
element, niettegenstaande zijno overwinningen, ten 
laatsto toch weder de ncderlaag Iced. Nieuw vers ch 
Hindoe-lcven kwam toen den ouden zuur- deesem 
versterken. Dit blijkt bcpaaldclijk daar- uit, dat ook 
het Boeddhisme zich wecr laat be- speuren. Het telt 
bij de leden van het Vorsten- huis van Toemapcl en 
Madjapahit verschillende aanhangers, maar het 
ontwikkelt geenszins de kracht, waarvan het op 
Midden-Java getuigenis had afgelegd, hocwel het 
ook nu weer het Maha- yanisme is, dat bijval vindt. 
Van bepaald ge- zegde Boeddhistischo groote 
bouwwerken is geen sprake. Wat men op Oost-Java 
aantreft en daar- voor in aaninerking gcbracht zou 
kunnen wor- don, bijv. de Tj. Toempang, kenmerkt 
zich als zoodanig alleen door enkelc losstaande 
Boeddhis- tische beclden ； de gebouwen zelvc 
sluiten zich in hunne versieringen, reliefs, aan bij de 
overige uit denzelfden tijd, cn doen zich daarin v66r 
alles, zoo de voorstellingon niet z§n wat men profaan 
zou kunnen noemcn, kennen als Qiwaitisch. Er heeft 
hier een niouwe vermenging, en wel een soort van 
dirccte oplossing plaats gehad, getui- gonde van een 
groote inschikkelijkheid ； men vindt or eene 
vermenging van ontegenzeggelijk niot 
geassimilcerde, hetcrogene bestanddeelen, die 
goruakkelijk uit elkander zijn te onderkennen, dus 
optreden in hun eigen vormen, maar aan, in of bij 
hetzelfdo heiligdom nevens elkander wor- den 
aangetroffen ； een goheol anderen toestaud dan 
vroeger op Midden-Java, waar Boeddhisme en 
Hindoeismo met elkander samengingen, maar niet in 
elkander opgingen of opgegaan waren, behalvo voor 
zoover dit reeds elders, in verder terugliggende 
tijden, geschicd was, om be ide to maken, te 
vervormen tot wat zij in dien tijd wa- ren, iets wat op 
zijno beurt bij de ineenmenging in dien zoo veel 
lateren tijd op Oost-Java weer niet geschieddo, 
althans nog niet geschied was. Ook nu zijn de 
oigenlijk gezegde Boeddhistischo oudlieden 
(beclden), men lotte daarop wel, voor het mecrendeol 
van een zeer beduidende kunst- waardo, hoewel van 
eon gchcel anderen stijl dan de Middon-Javaansche, 
on gelukkig door het schrift van do bijsehriften of 
door een daarop voorkomond gedatccrd opschrift, 
gekenmorkt als zoovcol jonger. Zooveel jonger als 
ook bijv. de Boeddhistischo kakawin Soetasoma, ± 
1300 Qaka, ovenals de Ardjoona-widjaja door 
Tantoe- Inr vervaardigd, block te ziju, waarvan do 
ver- vaardigingstijd op zijne bourt weder overeen- 
komt mot hot langs een an do re n weg verkregono 
en zoooven bokond gcstoldo. Behoudens cen ver- 
nieuwd lovon in doze rrchting, dat ook misschien 
deed ontstaan do aan bedenking ondorhovige, 
Bocddhistisch getinto oorkondon, dio als van oudoro 
dagteekoning zich go von, ziet men in deze periodo, 
waarin ook het Javaansch zich geheel blijkt to gaan 
omzotton, zoodat hot zoogonaamdo middcl-
Javaansch het oud-Javaansch ging ver- vangon, 
ovonals in dozen tijd do overgangsvor- mon tusschen 
het oud- en hot niouw-Javaanscho Rchiift reeds 
blijkon to bestaan, do laat ons thans 
13 
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zeggen Hmdoe-Javaanschc beschaving ook over 
een grootor terrein zich uiten of om zich grijpon. 
Is Pasoerooan, maar vooral Socrabajn, zich wed er 
naast Kediri komen stellen, men be gin t nu ook 
in Probolinggo en Bcsoeki, cn op Madoera stich- 
tingen te vinden. Ook Madioen en het Oostelijk 
gedeelte van Soerakarta vertoonen ze, en het is 
van elders bekend, dat er in dien tijd weder direc- 
te aanrakingen zijn gewecst tusschcn Oost-Java 
en de Soendalanden, waar intusschen, sedert 士 
950 Qaka (A. D. 1028) toch ook een zeker zelf- 
standig leven schijnt tc hebben bestaan, cvcnals 
wellicht, sedert 士 900 Qaka (A. D. 978) in het 
Semarangsche, een strcck, die men misschien 
beter doet gedurende de Oost-Javaansche pcrio- 
de tot Oost-Java to trekken, ook al veroorloven 
de gegevens ook daar een zekero zelfstandighcid 
te onderstellen. 

Wij doen thans cen kort overzicht der voor- 
naamste oudheden volgen. Daar het, gelijk hier- 
boven werd uiteengezet, niet mogelijk is, bij go- 
brek aan vertrouwbare gegovens, aan de meer- 
derheid der monumenten hun plaats in een chro- 
nologisch of kunsthistorisch overzicht aan to 
wijzen, wordt slechts de geographische volgordo 
in acht genomen. Voor de cnkelc gevallen, waar- 
bij wij door een duidclijke tijds-aanduiding op 
vasten bodem staan en dus gerechtigd zijn tot 
n ad ere conclusies, wordt verwezen naar het 
artikel JAVA, g e s c h i e d e n i s. 

Nadat de voorloopige pogingen van Brumuiid 
,/(Verliand.出&妃3.3) en Hoepermans'(T8G矿二 

// 1W7, zie Oudh. Rapp. 1913) om een beschrijving 
der Javaansche oudheden te geven onvoleindigd 

gebleven waren, verscheen in 1891 in Dr. R. D. M. 
Verbeek's Oudheden van Java (Verhand. Bat. 
Gen. 46) een volledige lijst der overblijfselen uit 
den Hindoe-tijd met literatuuropgave. Op den 
grondslag van dit werk werd door den Oudheid- 

kundigen Dienst voortgegaan, hetgeen leidde 
tot de samenstelling van den^Invcntaris der Hin - 
/doe-oudheden, waarvan in Oudh. Rapp. 1914 het- 
/ eerste deel door Dr. N. J. Krom is gepubliceerd ； 
daarbij kon gebruilf gehiaakt ^worden van de 

nieuwe, door de Oudheidkundigc Commsssio 
verrichte i) en in haar rapport en uitgegeven opname 
der Javaansche oudheden. Eveneens van 
de hand van Dr. Krom is een voorloopige lijst 
van oudheden in de Buitenbezittingen (behalve 
Bali en Lombok), gedrukt in het Oudh. Versl. 
✓ 1914, 3de kwartaal, aansluitend aan een soort- 

gelijkenyst aahgaandc de Padangsche Bo ven- 
ylanden, in datzelfdo JVqrsl. 1912, 2de kw. Het is 
/aan de hand van bo veil gen ocmdc Wcffken, dat 
"onderstaand overzicht is samengesteJd 2). 

WEST-JAVA, met zeer geringe Hindoe-cul- 
tuur. 

Bantam: terrassen to Tjandi (met Polynesische 
beelden), Kosala, Tjibeo en Tjitorek; Hindoe- 
beelden te Tjaringin. 

ovcrblijfsolen van Padjadjaran nabij 
Buitenzorg; terrassen te Sockaniantri, Pasir Po- gor, 
G. Salak, G. G6d6, NCgara Do mas, Majang; 
Polynesische beeldengroepen te Artja Domas en 
Tjibodas (Vogelberg); beschreven Wenggi-stcenen 

J) Met name door het lid dier Commissie J. 
Knebel. 

2)Voor de literatuui* aangaande do verschil- 
lende oudheden zie men do genoemde boek- werken 
en rapporten. 

to Tocgoe, Djamboc, Mocara Tjiantcn, Ke bon 
Kopi, Tjiaroeteun; beschreven stoon te Batoo- 
toolis; badplaats to Kota Batoe. 

Preanger Regentschappen: terrassen (deds mot 
beelden) tc Boelat Toenggoel, G. Wajang, G. 
Locmbocng, Tcndjolaja, Tjikapoendoeng, G. Pad 
ang, Parakan Salak, Salak Datar, G. Tam- pomas, G. 
Tjikoeraj, G. Tjakrawati; bronsvondat to 
Leuwigadjah; ketcltrom te Babakan; beschreven 
steenen to Tjitjatih cn Linggawangi ； inge- grifto 
rots te Karang Bo long; hand schrif ten to Tjibocrocj 
on TjilSgon. 

(77ten&on;terrassen te Djalaksana en G. SSrang- 
lomo; verzanicling bronzen enz. to Tolaga； be-
schreven steenen te Kawali； ingegrifte rots to 
Tjitapcn. 

MIDDEN-JA VA. 
Banjoemas: De invloed dor Hindoe's wordt hier 

meer merkbaar door verschillendo belang- rijko 
vohdsten van kleine voorwerpen. Do velo beelden, 
b.v. te BandjarnSgara en Batoer, zijn in hoofdzaak 
afkonistig van ileii Dfeng. Ketcl- trom to Mersi. 

Pekalongan: Op verscheidcn plaatsen over-
blijfselen, die den naam Tjandi dragen ； funda- 
menten van tempels zijn echter niet geconsta- teerd. 
aanwezig to zijn, zoodat in het midden gc- laten moet 
worden, in hoeverre die tempelover- blijfselen en 
beelden op do aangeduide plaatsen thuis hooren. In 
het bijzonder zijn tc noemen : Tjandi's Andjing, 
Lingga, Karang Golok, Batocr en Koeda. Trap naar 
don Dieng te Sigemplong; waterbak te Pangebatan; 
keteltrom te Kaboo- nan ； beschreven steen te 
Garamanik. Zeer veel kleine voorwerpen uit het 
district Bocmiajoe. 

Semarang: Van bc]ang is het dec! der rcsiden- tic 
naar de zijdc van Kcdoc cn Soerakarta； in do 
Oostelijke afdeelingen vindt men slechts een terras te 
SCgara Gocnoeng, eon ruwe steenen muur te Kali 
GSlis en een stuk poort tc Prawata. Spore n van 
tjandi's worden aangetroffen tc Kali- klotok, B6dana, 
G. Bedji, Sikoenir, Klera, T6gal- wetan (Kali 
Scndjaja), Ganariti, PengiIon (twee), Krintjeng, G. 
Boetak wdtan en weJlicht te Karan g-djati, PSndCm, 
S61okaton, Djambcan cn G. Gen tong; bad plaatsen 
te Siclajnockti, Kali jCaiuau-en Pengilon ； 
ketellromnicn tc Semarang en Banjoemfincng； 
beschreven steenen f <• Ta- djoek en Adoemai), 
beschreven liugga tc Pocr- wadadi. 

Nog bestaande tempels: Tjandi Argakoesoema 
(diatr. Bodja), waar tegen de berghclling ccrst twee 
vborlempclH met becldhouwwerk, hooger tweo 
andere tempels en nog hooger wecr dric met ecn klcin 
gebouwljo hebben gelegcn ； daar cen on ander sinds 
1870 niet nader onderzocht is, kan niot verzekerd 
worden wal er nog over is. Dczo tempo 1B waren 
QiwaitiKch, evcnalB Tjandi JJoc- koeh (distr. 
Ambarawa), waarvan het voetHtuk aanwezig 
isTriofceiT tertas ervoor, benevens fragmen ten van 
den bo ven bo uw en cenige beelden. De tempelgrocp 
GMong Sanga (tegen den Oo- ngaran) beslaat uit 
overblijfselen van waarschijn- lijk acht groepen 
gebouwen op hot gobied van Sc- marang en door een 
ravijn daarvan gescheiden op dat van Kedoc； van de 
eersten staan er nog vijf, van do tweeden nog twee. 
De tempeltjes zijn van eenvoudige constructio en 
gelijken op dio van den Dieng； zc liggen op 
plateautjes bo ven elkaar. Van drio bij cslkaar slaando 
in Semarang heeft de hoofdlempel in de buitennissen 
bceldon 



OUDHEDEN. 】95 

van Qiwa-Gocroo, Ganc?a on Doerga; ook aan do 
tempoltjes in Kcdoo treft mon rcsp. Gancqa on Qiwa-
Gooroe aan. Voorts vindt men con trap en nog cen 
aantal bccldcn, evcnconb allo Qiwaitisoh, 

Kedoc: Sporon en ovcrblijfselcn van tjandPs to 
BajSman, Gocnoeng, Batoo Gan a (twee), 
Gijombong, Tocmboc, Sabaradja, Tjandi (Tegal- 
rSdja), Tj. Panas (met badplaats), Klateron (?), 
Kftponan (met vijvcr), Tjandireclja (tweo), Setan, 
Pirikan, Poetjang, Tjandi (Grabag), Rcnteng, 
Ngandong (?), Ketaron, WatSs, Tjandi (Moen- tilan), 
Geblog, Gondangan, SocinbBr, Kalibehing^"' 
doowder, Moen gk id an, SSketi, SoctaH^reppan,' 
Sfikroe wet 8n ggah, Gedongan, Ngawen (vier), 
Nganten, Ngradjck, Kendal, K.eparcn, G. Woo- kir, 
Singabaron, Bobosan, G. Sari, DjlSgong, Samocr, 
Kemircn, Woeroeng, Tjandi (Salam), Bata, Kanggan, 
Banon, Wanakersa, Pikatan, Gandoelan (twee), 
NgSpoh, KSinlakaplasa (twee ?), K6bocmdn, 
Bongkol, Perot, G. Perta- pan, G. Am bong (?), 
Gandasocli, Argapocra of Gedong, Sawangan, 
Bongkottan, Tjandi (Ga- roeng) cn Dieng； bad 
plants te Lowanasari; Qi- waltischo tcmpclgrotten te 
Batocrong, Kaligla- gab, K&awen en Mcrdcn; 
trappen to Telahap en Kalilawang； waterbakken to 
Sotitjleboengan, KrBtek, Bolonglor, Kembarcn, 
Margawati, enz; bijzonderc vondsten van gouden en 
zilvcrcn voor- werpen te Soctjen, Pesindon en 
GBmocroeh; rots- inscriptio te Took Mas; beschreven 
steencn to MagGlang, Pakiswetan, Tjanggal, 
Temanggocng,^ Kocntjen -wetan, Tfilahap, P6rot, 
Karangtengah, AVii'adana, Ngoemboclan, 
Gandasoeli, Argapocra, PoerworMjo, P6nd($m, 
Bara-tengah, Kali-bSbSr, Dieng, Brahol, MSrtakanda
； beschreven zuiltjes te Toemboe, Band j an gar, 
Asoe, Bongkol, bad- kuip te Ajah; keteltrommen te 
TanoerSdja en Dieng. Te Magelang bevindt zich cen 
belangrijke parliculicro bronscoHectio. 

Nog bestaandc tempels: Voor DIENG, BORO- 
BOEDOER en MfiNDOET wordt verwczen naar de 
afzonderlijke artikelen. Tjandi Pa won is cen klein 
tcmpeltje van vierkant model, gclegch tus- schcn 
Boro boedoer en Mendoet, op cen voet- stuk staandc, 
met cen (gcrcstaurcerd) dak met dagobbcki'oning cn 
reliefversicring om den teer- ]ing. Ecu klcinc tcmpcl 
van denzclfdon aard a Is die to Dieng cn GMong 
Sanga is ook Tjandi Seln- grija nabij Magfilang; aan 
do buitonwandon worden bedden van Qiwa, Ganc§a 
en Docrga aangetroflen; dezo tcmpcl is onvoltooid, 
een trap voiudc crhccn. Tjandi Pringapoes, op do 
helling van den Sindoro, is aan de buitcnzijdc mot 
reliefs versierd; in de tcmpelkamer ligt ecn nandi, 
zoo- dal，ook doze tempel Qiwailisch is. Eindelijk 
vindt men nog ecu driotal tempels tegen de helling 
van den MSrapi, Tjandi PSnd Cm, waarvan allcon het 
so u base merit over is, Tjandi Asoo, onvoltooid, doch 
van groot belang voor de studio dor bouw- cn 
vcrBieringstcchniek, en Tjandi Loemboong, 
cvcneons vorvallon. 

Djokjakarta: Sporen van tjandfs to Tjandi, 
PanggSrang, Mocrangan (twee), Djfitis, R3dja, 
Grimbjangan, Nftgasari, Abang, Krapjak, Po- lungan, 
Sa wo, Polcngan, Tindjo, Miring, Sari, Banjoeniba, 
Somarangan, Singa, Boobrah, K3* blak, 
Watoegocdik, Ngaglik, Dawong, San an, Koclon 
(voortempel van Tj. Sewoc), Tjfibongan (dric), 
Ploembon cn Pringtali (?); ovcrblijfselcn van 
fundamenten, muur on poort van ecn kra- ton (?) te 
Katoe-baka； nisson to PStocsan; work- 

plaats op het Qi wa-plateau ； mon u men talc dagob 
to Tjocpocwatoc; beschreven stccnen te Djok；M 

Jakarta, Nanggoolan, Gocnocngkidoe], Kgbon- 
clalSm,- Ratoc-baka, Idjo, Gata, Kloerak, Kala- 
san； beschreven zuiltjes te K&mbangan, Djok- 
jakarta, KSrta, KSblak en Prambanan. 

To Tjandi Idjo staat nog 66n tempel uit cen 
groop van elf, met basrelicfs versierd. De rijk ge- 
ornamcntccrde Tjandi Kalasan of Kalibening 
(tusschcn Djokja on Prambanan), bl寸kens de in- 
scriptie ecn Bocddhistischc Tara-tempel, heeft 
den vorm van cen Gricksch kruis; aan clkc zijde 
vindt incn den in gang tot een kapel, van wolkc 
de Oostelijkc tevens dienst doct ah doorgang 
naar de thans allcen den troon van het verdwe- 
ll cn becld vertoonende tcmpelkamer; ook do beel- 
don uit do zestien hoeknissen van den tecrling zijn 
verd wencn. Het dak licoft drio verdiepingen, de 
twecdo cn derdo achtkantig, het gehcel be- kroond 
door een grooten dagob; alle verdiepin gen 
vcrtooncn nissen, in cnkele waarvan nog dhyani- 
Boeddha-bccldon zitten. Vermcldingswaard is nog 
de fraaie toepassing van het kala-makara-motief cn 
het voorkomen van eon dubbclcn fricsband, 
achterecnvolgens luuelende menachfiguren en 
vogels. Do tempel hce£t zeer gcledcn; do fundee- 
ring is grootendecls woggebroken en van den 
bovonbouw alleen do Zuidgcvel mot al zijn orna- 
ment aanwczig. Op eenigen afstand ligt Tjandi 
Sari, vcrmoedelijk het bij dozen tempel behooren； 
de kloostor. Het is een rechthoekig gebouw, in 
twee verdiepingen opgetrokken, we Ike bcidc in 
drieen vcrdeeld zijn; do benedenverdieping dien- 
do tot godsdienstige verrichtingcn, de tweede, 
door een trap bereikbaar, tot woning voor de 
priesters. De in gang en de ramen, of daarvoor in 
do plants tredendc paneelcn, op beide vordie- 
pingen worden gcflankeerd door Bodhisattwa's 
cn Tara's. Het dak is aan de zijkanten versierd 
met kalamakara-nissen, waarin waarschijnlijk 
dhyani-Bocddha's gezeten hebben; boven op _ 
hot dak stonden drie dagobs. Over het algcmcen 〃 
is Tjandi Sari zeer goed bewaard goblevcn. Voor/ £/"• 
de tempelgroep van Prambanan zic men her . f 
afzondorlijkc artikcl PRAMBANAN-TEMPELS, - / 广： 
alwaar de Archaelogischo Verceniging. (t.r. de 
Vereeniging voor Oudheid-, land-, taal- on vol- 
kenkunde) te Djokjakarta ter sprake komt. . 
Soerakarla: Overblijfselon van tjandi's, bohalve / j ;，j 

Asoe) to Kalongan (twee), Sanggrahan, Pelem,.'.厂 
Tampir, Krikil cn Ta wan g; putten tc Tj. Kidoel;，；« ，“八 
badplaats to Tj. Raga; terrasson op den Lawoe; ' ，.- 二 
bcschrovon stconen to Tj. S6woc, Plaosan, Pe- 
reng, TjCta, Sockoeh; beschreven zuiltjes to^f '• 汽 
Trootjock, Srago, Mo edal en Prambonan. i- q C. 
'Van do nog aanwozigo tempels is Tjandi Sowop^Z “，祝 4.._ 
in hot afzondorlijko artikcl S IS WOE (TJANDI^./,，八 
bchandeld, waarin ovencens molding is geniaakfc;, « 

nog tweo bijtempels van Tjandi Sewoo (Lor en ■ 

van don Zuidclijken voortompel Tjandi Boobrah, A 
waarvan hot vootstuk nog govonden wordt, eif v.- (/ 
van Tjandi Plaosan. De groep van Tjandi Locm- 
boeng bestaat uit 6en hoofdtcmpol met zestien 
bij tempo Is in eon viorkant cr omheen. De hoofd- 
tempcl is van vierkant model mot uitsprongen; 
hot dak was achtcreenvolgons vierkant, aoht- 
zydig on rond. Van binnon zijn or elf ledigo 
nissen. Do eenvoudigo viorkanto bijtempeltjes 
hebbon beide dakverdiepingon in een aohthoek 
en daarboven do dagob. Tjandi Sadjiwan (oigeu- 
lijk Kalongan) is vooral merkwaardig door de 
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reliefs van hot soubasement, dierfabels voorstel- 
lend, do paneelen ondcr de makar&'s van don iii- 
gang en do voorstellingcn op do trapvlcugcls. 
Van den bovenbouw, waarin Boeddhistische 
beelden gevonden zijn, is slechts weinig over. Een 
eigenaardigo plaats no men de overblijfselcn te 
Sockoeh in, dateerend uit den laatsten Hindoe- 
tijd (tweedo helft vcertiendc Qaka-ecuw). Zij be- 
staan uit vicr terrassen, door trappen verbonden, 
met drie poorten, cen tcmpcl( ?)-gebouw, basre- 
licfs en beelden, alios van ruwe bo working. Van 
gelijken aard zijn de terrassen (vroeger veertien) 
tc Tjeta, eveneens met plateformcs, fundamenten 
en grove bcelden. 

二""OOST-JA VA. 
RSmbanff： Fundament van een muur to Toe- 

ban ； beschreven steenen to Toe ban en Ngloejoe. 
Jifadioen: Sporcn van tjandi's te Kedonggong, 

-Sadon, en Sirah keting； overblijfselen van een 
kraton (?) te Gelang； badplaats te Sirubatan- 
wdtan ； terrassen op den G.Darawati; rijstscliuur- 
:'tjes te Madioen, GSlang, Nambangan, Bodjan, 
Pajiaraga, Djaboeng enz.; beschreven steonen te 
Sine, Sale, Darangan, KISdokan I, Tadji, Sen- 
dang-kamal, Kledokan II, Benda, BocloeglSdeg, 
Babadan, SStana, Tegakari, Watoe-patok, Tjan- 
drageni, Sirah-keting, Karang-patihan, paaltjo 
te Doepak. 
Kediri: Ovcrblyfselen en aporen van. tjandi's 

-_te Tj. Eor, Walikoekoen (vicr, behalve Tj. Djadi), 
Djoendjoeng, Gambar, Domasan, Aria-Blitar, 
Soemberdjati, BatjSm (vier), T6pas, Ploemba- 
ngan (een poort etaat er nog), GMok, Gambarwe- 
tan (met reliefs), Malori (?), PSrtapan, GSmpoer 

(twee) en ProedoengjXcmpelgrotten te Djoerang 
limo, Selamangleng ^bij Kediri, Boeddhistisch), 
S61abale, Goewatritis, Selamangleng (bij Sang- 

grahan), Djadjar; muur op de helling van den 
Kawi; beschreven steenen te Bangle, Koedjon- 
munis, Tandjoengkalang, Tj. Lor, Poehsarang, 

& TjSkSr, P6nampihan, Kfimoelan, Pajaman, Wa- 
tSs, Wadjaklor, Djoendjocng, PandjerrMja, 

-■ Gilang, Soemberringin-kidoe], Gam bar, Semen, 
.；.(r. ： Goerit (bosch), Ploembangan, Goerit (desa), 

P^toengamba, S^manding, Blitar, PSrtapan, 
Pikatan, Tapan, DjSmfikan, PocrwakSrta, P5- 

santren, Kajoenan, Sdlamanglang, Si man, 
.- Broemboeng; vondst van Boeddhistische bron- 
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zen beeldjes te Tjandirfidja bij Ngandjoek. 
Van de nog bestaande tempcis is PANAT ARAN 

...afzonderlijk behandeld. Noordelijk tegen den 
下 c Kloet ligt Tjandi Wringin brand]ang, een een- 

「V- r ' voudig rechthoekig gebouw met een kamer on. 
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kleine luchtgaten; het dak loo pt glad en schuin 
too als bij een gewoon Europeesch huis. Eveneons 
in de nabijheid van Blitar vindt men de Tjandi,8 
Sawentar en Kali-tji]ik, de eerste sedert kort ont- 
graven; beiden van vierkant model, zich hoog 
verhefEend op een onderbouw en met een top, die 

van 
in banden en pilasters geornamenteerd is. Tjandi 
Papoh of Kotes is merkwaardig als ecnig over- 
gebleven voorbeeld van een tempelvoetstuk met 
drie kleine gebouwtjes van altaar- en miniatuur- 
tempel-vorm, gelijk men thans nog op Baji vindt. 

•.，： De Boeddhistische Tjandi Sanggrahan vertoont 
nog dierenreliefs; van de vijf tempels op den Wa- 
likoekoen is nog slechts <Sen, Tjandi Djadi, over, 
een zeer eigenaardig bouwwerk met een ronden 

muur bo ven een regelmatigen achthoek, en dezo 
weer bo ven een vierkant soubasement； de tempel 
heeft een zeer groote rondo put, doch geen trap 

of in gang. Tc PSnampihan t reft men ccn opeen- 
volging van drio terrassen tegon den Wilis aan, 
met op het，bovensto overblijfselcn van ccn tom- 
pel en een bijtempel; ecn twecde bijtcmpel is gc- 
heel verdwenen. In de afd. BSrbSk staat nog een 
torentcmpcl, de Tjandi Ng洗os. Eindclijk vor- 
dienen cen tweetal soubasementen nabij Pareo de 
aandacht, in het byzonder op grond van do daarop 
voorkomende reliefs en van het feit, dat de tijd 
van hun bouw be ken d is. Bcide da- toe ren uit 
don Madjapahitschon blocitijd. Do Tjandi 
Socrawana geeft een voorstelling van den 
Ardjocnawiwaha, waarbij de episodes echter 
anders volgen dan in het gedicht van dicn naam; 
hot verhaal van de Tjandi Tcganwangi is nog niet 
in bijzondcrlicdcn gelczcn, doch vast staat, dat de 
vijf Pandawa's cr een rol in spclcn. In do 
nabijheid lag nog een bijtempcltje. 

Soerabaja: Overblijfselen en sporen van tjan- di's 
te Kedaton, Trawoelan, Tralaja, Panggih, Gentong, 
Gedong, Tengah, Mocteran, Tj. Lima, 
Penanggocngan (zie ook hieronder), Patjct, Bang- 
sri, Kxian( ?), Kalanganjar en Soemocr (Pari); 
fundamenten van ccn kraton of versterking te Koeta-
tSboc, Mantjilan, Koetagirang en jnuren te Bangsal
； waterleidingcn to Latsari cn KesS- men ； tunnel 
te Socmber-penganten ； terrassen op den 
AVelirang; beschreven steenen tc K3ben, Gondang, 
KSlor, Terban, Ngimbang, Drocdjoe- goerit, Watan, 
Ngasem-lemahbang, Pasar-legi, La wan, Pamotan, 
Socrabaja, Bandjaran, Geneng- sana, Dempoe], 
KStemas, Grogol, Soember- goerit, TSnggaran, 
Glagahan, Tralaja, Trawoe- lan, We we, Bfiloeta, 
Pand an - Krad jan, Modjo- k6rto, Karan gio, 
Bakalan, Doekoehan-doekoeh, Djijoe, DjSdoeng, 
GSnting, PoegSran, Patjet, Boedoekgede, 
PSnanggoengan, Kajangan, Soem- b6rsari, Bangsri, 
Madjasari, Balongmasin, K61a- gen en elders. In de 
afdeelings-hoofdplaats Mo- djok&rto bestaat een 
zeer merkwaardig museum, we Iks inhoud in 
hoofdzaak uit die afdceling af- korostig is. 

Van de overblijfselen der oude hoofdstad MA- 
DJAPAHIT is ondcr het desbetreffend artikel roods 
sprako geweest; op het oogenblik zicl men daarvan. 
nog tcmpolrestes te KCdaton en ccn bak- 
eteentempel Tjandi Brahoe, voider een twee tai 
poorten, Wringin la wan g van het op BaJi nog 
vcelvuldig voorkomende model der gesplctcn poort, 
z.g.n. tjandi KSntar, en Badjang ratoe, eveneens van 
bakstcen, doch met zes trap pen en ecn piramidaal 
dak. In de nabijheid heoft men laatstelijk to Tjandi 
Tikoes nog overblijfselen, vorinocdclijk van ecn 
badplaats, opgegraven. Ecn poort, gelijkend op 
Badjang ratoe, is cvcn- cens over te D6rma； do 
torcntempeJ Tjandi Bangkul is merkwaardig door 
hot voorkomcn der Ka]ki-awatfi,ra op den sluitste«n 
van het gewelf. Van do Tjandi Ngrimbi vindt men 
nog slcchta cen gedocJtclijke, on versierdc, bo ven 
bouw op een sou basement met reliefs. Eveneens met 
reliefs versierd, o.a. de karning van den occaai), is 
Tjandi K&iman teiigah, waarvan slechts hot, sou 
basement over is; dit heeft aan den voorkanL in 
plaats van 66n trap in het midden er twee opzij. 
Belangrijk in oudheidkundig opzicht zijn verdcr de 
Pfinanggoengan en VVelirang. Aan den voot van 
eerstgenoexnden berg vindt men to DjSdoeng eon 
tweetal tempelrestes, sporcn van ecn toegangspoor t, 
en, wat hoogerop, nog tweo gavo poorten ； do 
tempels dragen ook den naam Tjandi Paso- 
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tran. Vcrdcr ligt tegen gcnoomdcn berg do bad- 
plan,ts Djalatoenda, waar behalvo hot jaartal 899, de 
naani van Ocdajana, koning Airlangga^ vadcr, 
prijkt. Nog hooger wordt de Tjandi Sola- KClir 
aangetroffen, bestaandc uit con aantal tem- pols en 
bijgcbouwen uit den laatsten Hindoe-tijd ： in deze 
omgeving is evcnals op don WSlirang hot onderzoek 
nog in voHen gang. Eenigszins buiten het kadcr der 
oud-Javaanscho tcmpels valt de Tjandi Pari bij Sid 
hoard jo, welkc merkwaar- digcrwijze cen aantal 
kenmerken vertoont, die nergens anders op Java, 
doch. daarentegen wel in het oudc Tjampa 
(tegenwoordig Annani) worden teruggevonden. 

Pasoeroean: Sporen en overblijfsclen van tjan- di
，s te Tenggiling, Botjok, Sclabradja, Sangariti, G. 
Boctak (dric), G. Kawi, G. Ardjoena, Indra- kila, 
Rahtaoe, Tjandipoera (twee), Koetarenon； muren 
te Bajcm, Kocta bed ah en op den Kawi; terrassen 
tegen den Ardjocna en Argapocra; be- schreven 
stccnen tc Ngantang, S61abradja, Pe- toengamba, 
Socpit-ocrang, Tanggoeng, ^lalaug, Dinaja, 
Singasari, Lawadjati, Nglawang en Soektji. 

In doze residentie treft men de oudst bekende 
tcmpel van Oost-Java aan, de Tjandi Goenoeng 
Gangsir, con baksteenbouw met allcrlci Middcn- 
Javaanschc versicrin gsmotievon en zeker uit den 
overgangstijd datcerend. Van de minstens vijf 
gebouwen, die tc Singasari gestaan hebben, is nog 
slcchts 6en torentempel over met uitgebouwdo 
vestibule cn zij- cn achterkapellcn, welkc ^iwai- 
tische bceldcn be vat hebben. Men zic hie rover ook 
het afzonderlijke artike), SINGASARI, evcnals over 
Tjandi DJAGO of Tocmpang, het met reliefi-eeksen, 
o.a. Ardjocnawiwaha, versierdc grafmonument van 
Wishnoeward- dhana, niet aan den voorkant twee 
trappen aan wcerszijden van een middenstuk, we Ike 
con- structic zich bo ven het soubasement herhaalt. 
Een der best bewaarde tcmpcls is de in de nabijhcid 
gelegcn Tjandi Kid a], de in hoog model 
opgetrokken Qiwaitischc graftempel van 
Anocshanatha. Eon derdo koninklijk grafmonu- 
nvait is de Tjandi Djawi, byzetplaats van K6r- 
tanagara, waar van a]Icon het met reliefs versier- de 
HOU base inent over is; daarbij vindt men nog een 
gesplctcn poort en een monumental。water- 
doorJaat. Tegen den Pfinanggocngan liggen de 
oudhedeJi van BClahan, dric terrassen met tweo 
pourlcn cn tcmpclrestes, benevens een badplaats. 

torentempel Tjandi Djabocng bij Kraksaan 18 
m<ukwaardig doo rd at hij bo ven het so xi basement 
in rondbouw is opgetrokken; de top is dan wcer 
hoelcig. Ook een hoektorentje van den ring- niuur is 
hier nog gespaard gcbloven. Tjandi K6- daton 
cindclijk is weer een met reliefs omzet sou- 
basejncjit, waarbovenop gecn stecncn tompel ge- 
staan ln-efl； nog een achttal (lergclijke platefor- 
iTies vindt men in do nabijhcid. 

Madoera: Sporon van tweo tjandi's to Pa.)nS- 
kasan ； rotsinscripties to And jock on Batoe-am- 
pnr. 

Besoeki: Overblijfsclen cn sporen van tjandi'。 tc 
Looroes, G. Argapocra (Jang), Tjora Manis, Ncroc, 
G. Lampong en MSnampoch; uitkijken to Loeroes 
en Jloentjar; muren to Kas6n6k, Ka- poran, Tapen, 
Koota Bara, Kocta KSdawoeng, Kocta Blater, 
Krandjingan, Matjanpoetih, Ar- djn Bia m ban gan； 
terrassen tc Bad eran, Arga- pocra, Solja, Tratasari; 
trappen tc Locrocs on 

Winong; bcschroven stccnen tc Tjongapan on 
Widara-pasar; steenen doodkisten enz. to Tang- 
goelangan, Nangkaan, Tjorahpoh, SSntong, KS- 
monengan, KrStek, Tegalampel, PSdjatcn, Pa- kisan, 
Tlagasari, BanakSsomah en Nagasari. 」 

BUITEN BEZITTINGEN. 
Op grond van de grootorc zcldzaamhcid van 

Hindoc-oudheden buiten Java zullcn hieronder ook 
beeldon enz. vcrmeld worden; z.g.n. prachis- torische 
vondsten echter nict. 

Padangsche Bovenlanden: In het Noordelijk deel 
worden baksteenen ruines aangetroffen, bi- aro 
genaamd, met name te Taroeng-Taroeng, Pantjahan, 
Loeboek Sikaping, Galoegoer en Bangkinang. 
Vermcldenswaardig 'zijn vooral de Boeddhistische 
stoepa's van Tandjoeng M6dan en Mocara Takoes, 
waarin nog gouden plaatjes enz. met mystiekc 
syllaben in Nagari-schrift ge- vonden werden. 
Moeara Takoes bcslaat behalve de stoepa nog cen 
vijftal andero bouwwerken van baksteen. De 
ondcrafdeeling Fort van der Capel- len, het 
middclpunt van het Minangkabau^che rijk, hceft een 
groot aantal inscriptics opgeleverd, grootcndcels uit 
de dertiende Qaka-ecuw van vorst Adityawarman ； 
men heeft ze aangetroficn op den Singgalang, te 
Limo Kaocm (vier stuks), Boe kit Gombak (twee), 
waarvandaan ook cen vrouwebecld afkomstig is, 
Kapalo Bockit Gom- bak (tweo), Gocdaan (twee), 
Ponggongan (vijf), Socroaso (twee) cn Ombilin； 
ccn aantal dezer stccnen is thans bijeengcbracht to 
Pagarroejoeng... Rotsinscripties vindt men to 
Pariangan cn te Batoe Bapahat (bij Soeroaso); op 
laatstgenoemdo plaats zict men er twee naast 
elkander bij een Hindoe-waterleiding, 66n in het 
gewone Aditya- warman-schrift, do andcre in een 
Zuid-Indisch schrift. Voorts is van Sali-awak ecn 
steenen Bo- dhisattwa, van Boco een zilveron 
Wadjrasattwa- becldje afkomstig. Ook in de 
Batanghari-distric- ten zijn ecn aantal baksteenen 
ruines als bo ven- bcdoeld aangetroficn, twee te Si 
Goentoer, een vijftal daar tegenover tc Poelau Sawah, 
in do nabijlieid van cen steenen beeld en nog eenige 
te Pad an g Rotjok; op laatstgenoemde plaat s ligt 
bovendien een steenen Awalokiteqwara in vreea- 
wekkenclen vorm cn ecn Amoghapa^a-voetstuk met 
wijinscriptie uit 1208 Qaka van den Javaan- schcn 
koning KSrtanagara. Het bybehoorend beeld met 
opschrift van Adityawarman uit 1269 Qaka staat te 
Rambahan, ccn Boeddha-bcold to Batang Timpeh. 
Ten slotte koincn ook te Mocaro Sangir 
(ondcrafdeeling MocaroLaboch) baksteen- ruines 
voor. In do Padangscho Boncdenlandcn wordt van 
geen andero Hindoo-oudheden melding gemaakt dan 
van een niet bestaanden be- schreven steen bij 
Padang en een verdwenen in- scriptio tusschcn 
Indrapoera cn Mokko-Mokko. 

Tapanoeli: Vooral in do ondcrafdeeling Padang 
La was word on talrijke baksteenen biaro's aangc- 
iroficn, do meesto met beeldfragmenten; ecn vijftal 
bij PSrtibi, aan do. Panci cn Boorooman, wolko o.a. 
twee Qiwakoppen, ecn Gane^a on eon Boed- dha 
ople verdon, verdcr tc Hantosan, Batocmandi Ack 
Biara, Poelo, Aek Biara Halo ban, Loboo Si Hod a 
Hod a, cn Ack Sangkilon. Van grooten oin- vang is 
de Biara Si Pamoetoeng aan don mond der Panei, met 
meerdero ruines, ringmuur en beeldcn. Ook bij 
Goenoeng Tooa Tonga zyn ter- rasson mot. ruinos en 
bcoldwerk gevonden. Eon bcschrcven steen bovindt 
zich to Porlak Dolok. Ook zijn uit dezo 
onderafdecling afkomstig een 
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bronzen Gancga, steencn nandi on bronzen Lo- 
kan&Dia met iiiscriptic nit 946 Qaka. In de aan- 
grenzende onderafdcelingcn zijn van be la ng bi- 
ar6's te Pidjor Koling en Si^Mangambat, een 
steenen ornamwit nict. randschrifE"^e na 
Doea, con GaneQa van Bonan Dolok, ccri Bronzen 
Koewera van Tano Balo cn ceiraantJil ruwe stee- 
nen bcelden. Van den Sorik Marapi zijn vier bo- 
schreven zuiltjes afkomstig, waarvan 66n geda- 
tecrd is in 1194 of 1294 Qaka. Uit Baroe^jyjn 
muntjes cn ringen on speciaal uit Loboe Toea 
twee beschreven steenen, e6n in Tamil van 1010 
Qaka, de andere in Oud-Javaansch schrift, be- 
nevens een steenen Bodliisattwa. 

Benkoelen. Be halve ruwe steenen beelden is 
vooral belangrijk ecn beschreven steen uit 966 
■Qaka in Oud-Javaansch schrift, liggende te Ba- 
wang. 

Lampongschc Disiricten. 
Twijfelachtige gebou- 
wen en bccldfragmonten te Ketapang bij de an- 

ff.: kerplaats. 
ifi/y C/ - g 写' Palembang. De ond era fdeel in gen Lematan g 
Oeloe 

•< —. en PasSmah-landen leverden een aantal ruwo 
4, ； .steenen beelden en soortgelijke voorwerpen op, 
tl? waarin de Hindoe-invloed problematisch is. Uit 

…、£么笔.、以匚'\ Moesi Oeloc is een steenen Awalokite?wara af- 
'，尸,...夺 komstig; te Djapara (onderafdceling Moearadoea) 
zijn overblijfsclen van een gebouw van bekapto 
t ' steenen gevonden, met muur en trap en leeuwe- 

, 、i '/ kopversiering. Het belangrijkst is de onderaf- 
.it1 // ( fG ~ dceling LSmatang Ilir; te Tanah Abang stond 
S'; C''., de Tjandi Kfidgbong Oendan, vanwaar basreliefs, 

v - beelden en versieringsfragmenten afkomstig zijn, 
C**-*' te Pandan lagcn de Tjandi *s Mod on g Kampo- 

3， ngan ilir, die cen ]ingga en topstukopieverden,to 
K. i Batoe Radja de Tjandi Babat Kampongan oeloe, 

waarin eveneens beelden enz. (o.a. Brahma of 
Trimoerti) gevonden werden. Uit de residentio 
Palembang zijn ook nog een steenen Ganega en 
Boeddha en een bronzen Boeddha afkomstig. 

Djambi. Bchalve een in scriptie in Wenggi- 
schrift( ?) te Karan g Brahi aan den bo ven loop 
•van de Merangin, liggen de voornaaroste oud- 
heden in de buurt van Djambi zelf. In de hoofd- 
plaats werd een nict nader gedetermineerd go- 
denbeeld gevonden, te Solok cen steenen Boed- 
dha, dagob en vier niakara%, eon met jaartal 986 
Qaka. Overblijfsclen van ecn baksteenen tem- 
pcltje zijn aangetroffen tc Moeara Djambi; uit 
dezelfde buurt zyn een steenen uandi, vrouwe- 
beeld en Boeddha. Ook te GGdang heeft een bak- 
eteenen gebouwtje gestaan ； inlandsche berichten 
spreken van nog meerdere dagobs en beelden in 
het binnenland. 

Oostkust van Sumatra. In het DelischfiJjevond 
zich indertijd cen beschreven steen te Kota Tjiua 
en ,,fortcn", waarvan de afkomst niet heel duide- 

'lijk is, te Delitoea en Kota Bangoen. In de onder- 
afdceling SiiffSIoeiigoen worden op verschillende 

'匕TP只' 

〜        o       
—afdceling Sfffl^Iociigocn worden op verschillende 

《： plaatsen ru"we steen^rrljeelden gevonden, terwijl 
,f /一 een baksteenen gebouw met reliefs aan den bo- 

S'1 ven loop der Batoe bara-i'i vier gestaan zou heb- 
。“ ben. Hindoc-ruines kwamen verder voor te Kota 

Pinang in Siak en Kota BSnocwang in Rokan. 
Atjeh en Onderhoorigheden. Uit dit gouverne- 

ment is slcchts 66n Hindoe-oudhcid bekend, een 
steenen Awalokiteqwara-kop. 
Riouw en Onderhoorigheden. Gouden sieraden enz. 

zijn zoowel op Pfingocdjan als in de afdeeling 
Lingga gevonden; Hindoe-ruines worden ver- meld 

op den top van den Poepoetan Kling in In- 

 

dragiri. Tc Pasir Pa nd j an g (Karimocn) bovindt 
zich een dricrcgeligo Bocddhistisoho Sanskrit- 
inscriptie uit do negendo of tiendo ceuw op een 
rots. 

Banka en Onderhoorigheden. Tc Kota Kapoer 
aan den niond der MSndoek-rivicr zijn bij een 
aarden wal twee steenen met Wenggi-schrift aan- 
getroffen, waarvan e6n gedateerd is in 608 Qaka 
cn een vloekbede van koning Widjaja bevat. 

Wester a]dealing van Borneo. Uit de hoofdplaats 
Pontianak komt ccn steenen nandi. Tc Sanggau 
zijn overblijfselen van een bouwwerk gevonden, 
evenals aan de overzijde van de S6kajam te 
Monggo Batah; een Gaii^a, nandi on lingga van 
steen zijn vanhier afkomstig, terwijl nog een 
gouden lingga uit de Kapocas werd opgevischt. 
Een steen met tweo rcgels van een Indisch alpha- 
bet ligt aan den niond van de Soengei Sampci; 
nog hoogcr de SSkajam op kwamen gouden sie- 
raden te voorschijn. Te Ngeris aan de SSkadau 
werden twee oudc vaartuigen aangetroffen, ter- 
wijl er ook tcmpcls gelegen zouden hebben ； aan 
den mond van laatstgenoemde rivier zijn onder 
meer tempajans met inscriptio gevonden. Aan de 
bronnen van de Soengei TSkarek bij Pait staat 
nog een pyraniidale steen met in figuren geplaat- 
ste letterteekens; ook hier zou goudwerk enz. 
zijn gevonden. Baksteenoverblijfsclen cn een 
lingga komcn ook voor aan den mond van de S§- 
paoek; hoogerop worden volgens inlandsche be- 
richten bronzen beeldjes bewaard. Eindelijk 
vindt men te Nanga SSrawci aan de Malawi een 
steenen lingga en yoni. 

Zxiider- en Ooster-ajdeeliw] van Borneo. Be 
halve 
losse beeldjes, van Bandjermasin, Negara, een 
steenen Docrga van Ranta wan in Barabai, een 
bronzen Boeddha van SCrapat in Boentoek, dic- 
nen ver me Id te worden de oudheden van Slarga- 
sari, overblijfselen van ecn baksteenen gebouw, 
ecn steencn nandi en ]i))gga en vcel sieraden. Aan 
den mond van de Soengei Sa inpit kwamen uil ecn 
pot een groot aantal gouden plaatjes, met ouder- 
wetsch schrift beschreven, voor den dag, met nog 
ccnigc andere in allerlci symbolischc vormen. 
Het belangrijkste zijn de overblijfsclen in Koctci. 
Te Moeara Kanian zijn vier beschrcven sletnicn 
in Wenggi-schrift gevonden, bevattend iiiHcrip- 
ties van koning Moelawarman, verder g<»udcn 
voorwerpen, waaroj'.dcr con WiHhuoe-bceldjc, cn 
een oud vaartuig, te SSboeloc ccn steenen jiandi 
en monsterkop, te Kota Ban goer wcllicht cen 
Bocddhabcold. In grotten van don Goenocng 
Kombcng zijn ccn zcstigtal steencn beelden aan- 
getroffen, waaronder Qiwa, Brahma, Gan09a, 
Karttikeya, nandi enz.； ook is cr sprakc van 
muurschildering, Nog elders in Koctei wordt va»i 
tempelruincs melding geinaakt, onder meer in 
het gebied der Bahoe-Dajaks. Aan do bo ven- 
Mahakam vindt men nog ccn en audcr tc Long 
Bagoeng, Ana cn Rata, op Jaatstgenocmdc plaatu 
een steencn nandi, Jingga cn drie voctstukkcn. 

Menado. Steen met ingekraste figuren to Ka- 
nonang in Amoerang； ruwe steenen beelden e)i 
potten op verschiJlendc plaatsen in de ondcraf- 
dceling Poso. De herkomst van dezc cn de vol- 
gende oudheden in zeer onzeker. 

Celebes cn Onderhoorigheden. Kctcltrom (wclko 
voorwerpen, hoewd niet van de Hindoo's afkom- 
stig, zeer zeker onder de nierkwaardigste oudhe- 
den bchooren, zic artikcl KETELTROMMEN) to 
Bonto bangoen op Sa Icier; verdcrc vondsten van 
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klcinc voorworpen op datzclfde eiland. Nict-Hin- 
doesch maar wel oud zijn ook do lijkurnen van Boni 
en Wadjo. 

A mboina. Een gouden Qiwa-beoldje is go von- 
den te Amahai op Ceram; bronzon keteltroxnmen to 
Warkar op het eiland Koer, Locang en Leti 
(Loehoelele en Tapoe Lewang). 

- Timor en Onderhoorigheden. Kctcltrom te Lole 
? 6p Roti en misschien op Soembawa. Bepaalde 
Hindoe-oudhcden zijn bekend van Bi ma, een eteenen 
Trimoerti en Kala te Tato, cen nis met zeven beeldjcs 
aan don in gang der Bima-baai en cen beschreven 
steen in Kawi-schrift te Palama. 

Bali en Lonibok. Daar de oudhcidkundige in- 
ventarisatie van deze eilanden nog niet heeft plaats 
gehad, kan geen systeraatisch ovetzicht gegeven 
worden gelijk van Java. Vermeld kun- nen editor 
worden overblijfselen van een tjandi met een 
Qiwaltisch beekl en eon nandi te Boekti in Boel^l^ng; 
jaartal 933 Qaka in een grot te Sangsit; kopcrplaten te 
SSmbiran, Klandis en Blantih, van 844, 873, 897, 
938, 987, 1020 en 1103 Qaka； een verzameling oude 
bronzen voorwerpen, afkomstig van Batoc-Agoeng in 
DjSmbrana en cen kcteltrom te Pedjeng in Zuid-Bali
；' 

Tcrwijl bovenstaand overzicht aangaande de 
bouwwerken en overblijfselen daarvan zoo voiledig 
mogclijk is, moot wat betreft de kleine voor- werpen 
vcrwczen worden naar de hicronder te noemen 
catalogi van do musca to Batavia, en Leiden. De 
beclden echtcr dienen te dezer plaatse met wat meer 
uitvocrigheid behandeld te worden. 

In Voor-Indie hebben zich twee groote volks- 
godsdiensten ontwikkeld : de dienst van Qiwa en die 
van Wishnoe. De Brahmanen namen beido goden op 
in hun stelsel en deden qiws verdelgen in de werdd, 
door Brahmagcschapcn en door Wishnoe 
onderhouden; deze leer vond hare voltooi- ing in lict 
betrekkehjk jongc dogma dcr Trimoerti of Dric-
cenheid, waarin Brahma do schepper, Wishnoe de 
onderhouder en Qiwa de vcrdclgcr te zajnen gedacht 
worden als de driccrloi openbaring van het 66ne en 
ondcclbare goddelijko wezen ； do drin uit dit eene 
ondcdbarc wezen ontsproten go(l(；n wordtui als 
mannclijk gcdacht, met cen q角k- ti of genial in aan 
icder hunner ter zyde gcstclcl. De Trimoerti wordt 
voorgestcld met drie hoof- d(-j), rijzende uit 6cn 
lichaam, het hoofd van Bjahmfi, in het midden 
rcchtuit, de beide andcro ler wecrszijden naar links en 
rechts kijkendo; bij dcHincloeshccft dezo 
gelykstelling der drio hoofd- goden nooit vccl bijval 
gevonden. Het Brah- manisine is, zooala wij zagen, 
ecr op Java go- bracht dan het Boeddhismc. De oudste 
emigran- len uit Hindostan naar Java waren 
Wishnoeicton. Evcnals do oudste, wijzcn ook een 
aantal dcr jongste overblijfselen uit den Hincloetijd 
op den dienst van Wishnoe, nl. de tempels van 
Soekoeh en TjQtn tegen don La woe, Elders op het 
ciland zijn zoo wel bccklcn gevonden van Wishnoo 
on van (.liens schoonc g&kti, de uit zco geboren 
Lakshmi of Qri als van Brahma en van de Trimoerti. 
Maar nit de tempo Is en uit hot vccl grooter aantal 
Qiwa- boolden blykt dat van de oudo corcdionsten 
der Hindoos het Qiwaisnio ook op Java do voornaam- 
«to plaats inn am. 

Bij do bccJdon op Java gevonden wordon ver- 
sohillendc typen onderscheidon. Het zoogenaam- dc 
Padjadjaran-type, aid us naar het West-Ja- vaanscho 
Hindoerijk gonoemd, wordt alleen in do 
Soendalandcn (Artja do mas, Buitonzorg, Pre an 

ger) aangotroffen ； dio beclden zijn van zeor pri- 
mitievo bo working, zeer zeldcn los van den steen 
gobeiteld, maar bijna steeds daarop uitgehouwon en 
gewoonlijk met onzekerc, smalle lijnen, zonder 
goede verhouding tot het gcheel, van vaak ge- 
drochtelijkc vormcn on de kcnteekencn(1 ragend, dat 
zij tot eenc soort van ontwikkoling behooren waarin 
het Polynesischo verro de overhand had boven do 
Hindoe-inwerking. Hun ouderdom moot echter, naar 
sommige van jaartallen voor- zieno beelden, eerder 
uit de periodc 1200—1500 gcschat worden. Do meer 
ontwikkelde beeld- houwwerken kunnen in 
verschillende typen worden onderscheidon, 
naarmate er meer de echte Hindoe-kunst aan het 
woord is, dan wel het werk van den Javaan. aan 
zichzelven o verge laten, in wclk geval het gclaat der 
beclden van het Po- lynesische ras is en z可 verder 
in lichaamsbouw, kleeding, enz, aan den 
tegenwoordigen Javaan herinneren. Een laatste type, 
waarvan echtcr nog weinig voorbeelden bekend zijn, 
heeft waarschijn- lijk een ouderdom, die niet verder 
gaat dan de 14e eeuw, is alleen in. Oost-Java te 
vinden en sluit aan bij de oudste beelden, die op Bali 
bewaard zijn. 

Do beelden zijn van steen, meestal andesiet, 
zeldzamer gebakken steen, cn van metaal: brons, 
ijzer, zilvor cn goud. De steenen zijn soms meters 
hoog, do metalen enkelo centimeters tot enkele 
decimeters. Het voetstuk der steenen beelden is 
mcestal ecn lotuskussen, padmasana, ook wel een 
vlakke plaat ； meestal verrijat achter het beeld en 
daaraan vastgebleven een ruggestuk; in verband 
hiermode doorloopt de vorm der beelden een reeks, 
waarvan het basrelief en het geheel vrije beeld de 
uiterste termcn zijn; ter hoogte van het hoofd is vaak 
een glorie- of stralenkrans ge- bcitcld. Bij zittendo 
beclden zijn, do beenen v66r het lichaam over 
elkander gcslagen, met de voet- zolen naar boven 
gekeerd ； soros hangt ecn der beenen of hangen 
beido naar beneden. Gewoonlijk hebben de beelden 
twee bovenarmen, het ge- tal der onderarmen, die 
aan don elboog ontsprin- gen cn zich in verschillende 
richtingen uitstrek- ken, is afwisselend, maar 
bedraagt zelden meer dan vier. Mannelijke en 
vrouwelijke beelden ver- toonen bijna geen verschil 
in kleeding en versie- ring； ecu diadcom omspant 
hot voorhoofd, het haar is hoog opgemaakt cn van 
vcrsicrselen zoo overvloedig voorzicji, dat haar eu 
haartooi soma niet van elkander te onderscheiden 
zijn. De ooren dragen. hangers cn om den hals hangt 
cen keten. Do oopawita, het heilige snoer der Brah- 
m ancn is cen door do mannelijke godcnbeelden 
gedragen band, die van den linkerschouder, over de 
borst, langs do rechterzijdc naar den rug loopt; bij 
mccrdcro vrouwenbceldcn dalen analoge koor- don 
van beido schouders, sanienkomond tusschen do 
borsten om ondor de annon naar achteren te 
voidwijnon. Nog cen baud dragen de beoldon ondor 
de borst, tcrwijl een lendedook on buikband 
terbevestiging van don rok of saroeng dienen, die tot 
do vooten afhangt. Zoowol de bovenarmen en do 
poison als de enkols zijn met ringon on banden 
getooid. De metalen beelden wijken in hoofd- zaak 
niot vccl van do steenen af; het ruggestuk is in den 
rogel gchecl vrij van het bcold. 

De bcoldcn van do Trimoerti bozitten drie, dio 
van Braluuft vicr hoofden. Beido hobben moostal 
vier ondcrarmcH cn in do handen als attributen het 
koralen bidsnoor (a k s h a m A 1 &), vlie- 
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genwaaier (t j a m a r a), zijndo cen haarbos van den 
Tibetaanschcn jak (Bos grunnien^) aan een korten 
steel, en do buikige waterkruik (k o e n- d i)； de vierde 
hand draagt bij Brahm& so ms een gevorkten staf. 
Naast Brahma is enkele malen zijn drager (w a h a n a 
), do gans (hans a), af- gebeeld. Wishnoc liceft, evenals 
de andere goden, nooit nicer dan 66n hoofd, maar 
dikwijls vicr han- den, zijn mecst vdorkomcnde 
attributen zijn do 9 a n g k h a of als krijgstrompet 
gebruikto schelp en de t j a k r a, een werpschijf of 
radpijl； op het voetstuk zit soms do monstervogel G 
a- r o e。a, Wishnoe's wahana. Van de t-ien ver- 
sch^ningen of nederdalingen (a w a t & r n), xvaar in 
Wishnoe in Hindostan wordt vereerd, zijn op Java 
gevonden: de Wishiioo op het witte paard, k a 1 k i, de 
Wishnoe als manlccuw, narasingha en als dwerg, w a 
m a n a. Wishnoe's ^akti draagt een lotusbloem, doch 
komt betrekkelijk weinig voor. 

Dat Qiwa in het stclsel der Brahmanen als ver- 
delger optredend en dus vereenzelvigd met den 
alvernieler Kila of den Tijd, veelal onder gehecl 
andero vormen vereerd werd, die van Mahadewa, 
opperheer en van Bhat ara Goeroe, de goddelijkc 
leeraar, werd reeds vermeld (zie aldaar). Ook als Kala 
komt bij veelvuldig voor en dan is er naar gestreefd het 
bloeddorstige en vernielende in zijn karakter uit te 
drukken door demonische gelaats- trekken, een derdc 
oog in het voorhoofd, cen doodskop in den 
haardos,een knots in de hand en een kort zwaard ； 
een enkele maal ontaardt het karakter van Kala in 
woestc boosaardigheid: dan is het beeld gehecl naakt, 
met menschenscliedels om hoofd en ha Is, in de 
oorringen, aan de arm- banden en aan de oepawita; met 
woest hoofdhaar, uitstekende slagtanden en soms een 
jakhals als metgezel. Als Mah&dewa bezit Qiwa 
meestal 6en hoofd, en 2 of 4 handen; het beeld draagt 
de ge- wone godenversierselen maar toont toch even 
den vernielenden trek door eon doodshoofd in het ha 
ar en den slang vorm van de oepawita; de attributen 
zijn de vliegenwaaier, het bidsnoer, de waterkruik en 
de drietand (t r i 9 o e 1 a), de laat- ste Qiwa*s meest 
kenmerkend embleem. Uit den gewonen naam dien de 
Javanen voor Qiwa bezi- gen, dien van Bhat ara 
Goeroe, blijkt dat de voor- stelling van dezen god als 
leermeester op den voorgrond is getreden; de beelden 
stellen den god zn dit karakter meestal voor als een 
bejaard, ,,twaarlijvig man met kncvcl en spitsen baard, 
al- :沥可d in staande bonding en met twee armen on ~,
：%onder vrees-aanjagendc attributen, maar met -
yidsnoer, waterkruik, vliegcnwaaier en drietand ； 
,versierselen aan het beeld en ornamenten aan het \ 
'noetstuk ontbreken. Van qiwa's wahana, den C i a n d 
i (stier) werd reeds vroegcr gesproken. 
Uit de opvatting om Qiwa als levenschenker te 
huldigen is de gewoonte onlstaan om zuilvormige 
steenen of 1 i 11 g g a's voor hem opterichten als het 
vaak gebezigd symbool der mannclijke teel- kraeht. 
Op gelyke wijze wordt zijne gemalin Dewi symbolisch 
voorgesteld door de j o n i, het teeken der vrouwelijke 
ontvangbaarheid. Van de vereering dezer symbolen 
vindt -men op Java schier allerwege de overblijfselen 
； er v/orden ling- gapedestallen, uit massieve steen 
blokken be- staande en op welker bovenvlak in een 
opening de, thans meermalen daaruit verd wenen, 
lingga was gcplaatst aangetroffen in de tempels van 
den Dieng en van. Pram ban an, evenzeer als in de tem- 

pelgrottcn van Kocta Ardja, op de open bidplaat- sen 
van Sockoeh en Tj<5ta en onder de overblijfso- len 
van Madjapaliit. De lingga-pedestal was het altaar, 
waarop water ter cere van den lingga werd geplengd 
on is daarom steeds voorzicn van ccn tuit-, waardoor 
het vocht naar een goot of bekken word afgovoerd. 
Het is deze vorm, die aanlciding gegeven heoft om 
in het pedestal van den lingga steeds ecn joni te zien, 
tcrwijl veelecr de vorm dozer stconen zicli verklaren 
laat uit hunno bestem- ming tot voetstukken en 
plengaltaren ； dikwijls echter toont do vorm, dat 
inderdaad de joni be- doeld is. qiwa's gemalin wordt 
evenals hijzclf onder drie vormen voorgesteld ； de 
meest v66r- komonde is DocrgA. Docrga wordt het 
liefst voor- gcstcld als staande op den rug van een 
stier en mot acht, soms tien armen, die, be halve het 
be- nedenste paar, ieder ccn wapenluig vocren ； do 
benedensto rechterhand houdt den stier bij den staart, 
tcrwijl de linker den boozen geest Mahi- shasoera 
(mahisha = buflel, asoera = booze geest) bij de haren 
houdt. De tweede vorm, waaronder de ^akti van 
Qiwa voorkonU, is Oema of Parwati, voorgesteld 
door beelden dio weinig kenmerkends vertoonen ； 
de derde is Kali, vrouwelijke vorm van Kala； 
sommige beelden vertoonen schrik- wekkende 
vormen, een monsterachtig gelaat, met uitpuilende 
oogen, dikke lippen en open mond, maar andcrc 
herinneren volstrekt niet aan het eigen lijk karakter 
van Kali. Met Qiwa en Doerga vindt men in de 
Javaansche Qiwa-tem- pcls gewoonlijk beider zoon 
Gane?a, voorgesteld met olifantskop en 
olifantspooten, gewoonlijk vierarmig mot bidsnoer, 
bijl of olifantshaak, tai)d brok en etensbakje, waarin 
do slurf stcekt. Ook afzonderlijk wordt Ganc?a, de 
uit den weg ruimer aller hindernissen, veelvuldig 
vereerd. 

Naast de hier genoemdc, do voornaamste, go- 
denbeelden, komcn er nog tai van minder be lang 
voor： Karttikeya, de god des oorlogs, medo een 
zoon van Qiwa en Par watt zittende op ecn pau w, 
Soerja, de zonnogod met don wagen waarop hij zijn 
dagelijkschen weg door het luchtruim aflegt; Kama, 
de god der liefde, mot een. papegaai als drager; 
Koewora, de zwaarlijvige god van de on- derwereld 
en des rijkdoms, de Pluto van het Oos- ten ； Jama 
,dc god en de rechter der dooden； Agni, die van het 
vuur. Niet tot het pantheon l)e- hoorende zijn do 
kinnara's, van bo ven mensch, van onder vogel, do 
gandharwa's, zangerg cn mu- zikanten dor goden; de 
apsarasas, hem<；lscho nymfen. ； de r a k 8 h a s 
a'a of tempel wachtera, zwaarly vige, gcdrochtclijko 
wczons van gedrongcji gestalte, met groote 
uitpuilende oogen, slagtanden en knevels, maar 
niottemin goedaardig van uiterlijk. 

Het Boeddhismo heeft op Java gchccrscht in den 
jongeren vorm van lict Mahayana. Volgcns diG 
stclsel is Adi-Boeddha, de oorsprorike 1 ijkc 
Boeddha, een geheel abstract wezen. Adi-Bocd- dha 
bezit vijf soorten van kennis (d j n a n a) en schiep 
dooi' vijf handelingen zijner zelfbescholining (d h j a 
JI a) vijf Dhjani-Bocddha^ of Mijmer-Boeddha's: 
Wairotjana, Akshobhju, Ratnasambhawa, Amilabha 
en A mo has id d ha ； aan dkon Dhjani- Bocdd ha 
wordt een vrouweJijk begin sei toegevoegd dat later 
tcngevolgc van theistiHch-Qiwaltischen in vloed als 
gemalin werd opgevat; doze vijf godinnen heeten 
Tara^. To hoog om zich met de din gen dezer aard to 
bo- moeien, hebben deze Dhjani-Boeddha^ zich we- 
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der con zoon geschapen, Dhjani-Bodhisatt wa; dcze 
Bodhisattwa's zijn icder gedurondo oen be- paaldon 
tijd met hot bcstuur dcr wercld bclast; dric hunncr 
hcbbcn hun taak volbracht; do vior- do, 
Awalokite?wara of Padmapani, is hecr dcr 
tegenwoordige wcreld. De boclden dor Dhjani- 
Bocddha's zijn bijna niet vorsicrd, hebbon goon 
opgcwcrkten haardos, maar kloinc, dicht aan hot 
hoofd liggcnde krullen, in regelmatigo rijon ； op het 
midden van den schedol verheft zich oen halve bol 
(oeshnisha) bezet met dezolfdo haar- krullen ； het 
voorhoofd draagt een bultje (oer^ia); do oorlcllcn 
zijn lang uitgerekt-; een dun mon- niksgewaad, dat 
van den linkerschoudcr schuin over de borst loopt en 
dus rechtorarm on schou- der on bed ekt Jaat, sluit 
nauw aan het lichaam en hangt tot de voeten af. De 
gcstaltc is gevuld, zoo ook het gelaat, de oogen zijn 
ncergeslagen en ver- tooncn eenc uitdrukking van 
kalmc bcrusting. Do Dhj金ni-Bocddha's werden 
altijd zittendo af- gebecld met de beenen onder het 
lijf. De 羿kti's cn zojicn werden. steeds gcbeiteld in 
hot gewoon godenornaat der Brahmaansche beelden. 
Enkelo kej^merken hebben de beelden der Dhjani-
Bocd- dha's met die hunner qakti's cn zonen gcmcen, 
nl. dieren of dragers, en do kleur, voor zoover ze 
gekleurd waren ； in de bovengenoemde volgordo 
der Dhjani-Boeddha73 zijn do dragers: lecuw, 
olifant, paard, pauw en garoeda； maar doorgaans 
ontbreken deze kenmerkon en dan zijn de Dhjani- 
Bocddha's onderling alleen, maar ook volkomen 
zeker, te ondcrscheiden aan de houding dcr han- den 
en indien zij aan cen tcmpel gcplaatst zijn, aan de 
plaats, die zij daar ten opzichtc der wind- streken 
innemen. Al deze hoogere en lagero goden juist tc d 
etc rmin ceren is dikwijls zeer lastig; de beelden der 
Bodhisattwa's en Tara's zijn soms bijna nict van dio 
der Brahmaansche goden en godinnen te 
onderschcidcn. De voornaanisto Bo- dhisattwa‘8 
zijn: Awalokitccwara, de ecnige die mecrarmig 
wordt voorgestcld (o.a. achtarmig als Amoghapa^a) 
cn te herkennen is aan ccn rooden lotus in de hand en 
een Amitabha-beeldjc in den hoofdtooi, Maitreja, die 
steeds ccn stoepa in don hoofdtooi draagt, Bland joe 
qrf met zwaard en op cen blauwen lotus gelcgen 
kropak, Wadjrasattwa met wadjra en tcmpelschel. 

EindcJijk kunnen nog vermeld worden de bedel cn 
der Manocshi-Boeddha^, menschclijke Boed- dha*s, 
die zich door bespiegcling in con recks van 
achterccnvolgcnde existentien tot de hoogsto 
voJmaking hebben opgewerkt; hot mccst verccrd 
wordt(,1c allcrlaatste, Qakiarooeni, do historischo 
iiicarnatie van den Bocddha; de beeldon dcr 
Manocsji-Boeddha^ kojnen in klccding on haar- d 
racht mot die der Dhjani-Bocddha's ovcrccn; echter 
kojnen zij ook staando of zittond met af- hang(：)i<lc 
bcencn voor. Vooral van do Boeddha- becldcn kan 
men zeggen, dat zij uit ccn oogpunt van kun st mecr 
waarde hebben door houding dan door fraaie 
modclleering der ledcmaton; uit het bee Id als gcheel 
spreckt een vohnaakto, zclfbo- wuste rust, maar daar 
zoowel armcn ids bcenon roJrond zijn, zonder iets 
van de xnusculatuur to doen zien, gccfl het lichaam 
den indruk van slap- po krachudooshcid — van 
volmaakte rust een logigoh govolg. Bit geldt van de 
afzonderlijko becl- den evenzeor als van de 
bccldgroopcn op basrcliefs. 

Voorzoover de vcrschillende beelden zich nog 
over Java verspreid bevinden, wordt verwezen muir 
bovenaangehaalde Oudheidkundigc Kap- 

porten. Eon groot aantal is ondergebracht in musca; plaatsolijko 
verzamclingcn zijn opgericht te ModjokBrto cn Toelocng-agoeng, de 
grooto musca zijn die to Batavia en te Leiden. Van eerat- gonocmd 
museum bestaat een Catalogus door W. P. Grocnevcldt met aanhangsei 
van Dr. Brandes . ■/ - 
(1887), van laatstgenocmd door Dr. H. H. Juyn- - boll (1909). De 
Boeddhistische bronzen in het Bata viaasch museum zijn afzonderlijk 
beschreven door Dr. N. J. Krom in Oudh. Rapp, van 1912. 

Van do inscripties,' zoowel op steenen als op koperplaten voorkomend, 
is hierboven reeds her- haaldelijk sprake geweest. Bchalve de hier en daar 
verspreid gepublicecrde bestaan een tweetal uitgaven van grooteren 
omvang:de Kawi-oorkon- den van Dr. A. B. Cohen Stuart (1875)en de 
Oud- Javaansche oorkonden van Dr. J. L. A. Brandes, uitgegeven na diens 
dood in Verhand. Bat. Gen. 60 (1913). Verdcr werd door Dr. Krom cen 
lijst samengesteld van de gedateerde inscripties uit den Archipel, te vinden 
in Tijdschr. Bat^ Gen. 53 (1911), mot aanvullingen in datzelfde .. / 
Tijdschrift 56on in Oud. Vcrsl. 1915,2de kwartaaL : 

Ten slotte nog cnkele mededeelingen over de verzorging der oudheden. 
Hoewel reeds lang het principe gold, dat de oudheden van overheida- wege 
beschermd dienden te worden en dienten- gevolge zoowel een verbod van 
uitvoer zonder toestemming van den Gouv. Generaal (later Di- rectour van 
Onderwijs) bestond als de bepaling, dat do hoofden van geweatelijk 
bestuur gehouden waren voor de goede bewaring der oudheden te doen 
waken, heeft de regeering tot voor kort slechts in bijzondcro gevallen — 
zoo bijvoorbeeld de Borobocdoer-restauratie — zelve ingegrepen. 

In 1901 kwam diuirin verandering door de in- stelling eencr ambtelijke 
Oudheidkundige Com- missie, aan welke de voortdurende zorg voor do 
oudheden word, opgedragen. De resultaten van den arboid dezer 
Commissio zijn neergelegd in. haar Rapportcn en in eon tweotal 
monografieen van de hand van haar eorsten voorzitter Dr.Brandes. De 
Commissie werd in 1913 opgeheven en vervangen door een 
Oudheidkundigen Dienst, welke thans belast is met het toezicht op de oud-
heden —zoowel uit den Hindoeschen als uit den Islamitischen en 
Nederlandschen tijd — en de bestudecring ervan. Zio verder OUDHEID-
KUNDIGE DIENST. 

Aangaande oudheidkundige vondsten geldt do rcgel, dat daarvan 
dadelijk aan de autoriteiten a an gif to gedaan moot worden. De 
voorwerpen worden na onderzoek hetzij in het Museum te Batavia 
goplaatst, hetzy naar Nederland opgo- zonden, hetzij weder ter 
beschikking van den vindcr gcstcld, aan wicn bij aankoop de geheelo / 
koopsom uitgekeerd wordt.、 -•_ / .； 

Oudheden (Mohammedaansche). Het stelselma- J-■■-： tig onderzoek 
dcr Mohanunedaanschc oudheden ,, in Ncderlandsch Indie is nog van zeer 
receuten , ' .......  
datum, cn bcpaaldo zich tot nu toe voorname- " 
lyk tot Noord.Sumatra. Hot vinden van oude, . - / 
zeer fraai bewerkte graftombes in de Pasestreek ,•：" / ... 
gaf in hoofdzaak daartoo de aanleiding. r. •、. \. 

Recds is 1884 ontving hot Bataviaasch Ge-. nootschap van Kunsten en 
Wetenschappe i 却 Jg )■' 
richt o mt rent het bestaan dicr oudheden, do ch 小： verder dan con ,,mct 
bclangstolling ■ van deze .〈'、广官心心碑京.— 】ncdcdeeling konnis 
genomen" kwam het des f ,O 
tijds niet, (Notulcn 1884, biz. 51). Gelukkig" j / V 此，. 
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bezocht Dr. C. SQOUSIC ^Hurgronjo in 1899 de 
Pas6streelf7~zooHat, toon 3e"'Dtfit'cnant tor Zeo 
Mulert in 1901 op nieuw de aandacht opdio graven 
vestigdo en het Bataviaasch Gojioot- schap der 
Rcgecring in overweging gaf om het noodige to doen 
verrichten ter instandhotiding en fotografeering dier 
oudheden (zio Notulen 1901, biz. 61), gonoemdo 
gcleerdo, dio de aangc- wezen persoon was om der 
Regeering ter zako van advics te dienen, als ter 
plaatsc bekond en daarbij de belangrijkheid dier 
graftombes als geon ander kunnende beoordeelen, in 
een schrij- ven a an den Civielen en Militairon 
Gouverneur van At jeh en Onderhoorigheden de 
maatrcgelcn kon aangeven.die voorhet behouden 
hctonderzock der mon umenten genomen zouden 
moctcw worden. 

De toestand in do Pasestreek was ovenwel nog 
niet van dien aard, dat men aanstonds met eon en 
ander kon beginnen, zoodac gewacht moest worden 
tot. de spoorbaan Lho, Seunia wd— Idi gereed zoudc 
zijn, waardoor het mogelijk zou worden om het 
landschap Geudong dan wel Keureutde to bezetten 
en geregeld af te patrouil- leerer. Zoo werd het eindc 
1906 a Ivo rens in alien ernst met het werk 
aangevangen kon worden, cn de Heer L. Melville 
naar Atjeh gezonden werd om de uitvocring ervan te 
leiden en foto- grafieen alsmedc abklatschcn to 
vervaardigen. 

In 1908 werden de werkzaamheden tijdelyk 
gestaakc en in 1912 werd de Heer J. J. de Vink met 
de voortzetting ervan belast. Teveiis word het 
onderzoek naar de Moslimsche oudheden 
ondergebracht bij den Oudheidkundigen Diensb in 
Nederlandsch Indie. Reeds speedig bleek, dat het 
noodig was de nasporingen uit to strek- ken over 
geheel Arjeh, CD het was weder Prof. Snouck 
Hurgronje, die hoofdzakelijk daartoe den scoov gaf. 
Alhoowel het onderzoek nog nict is afgcloopen en 
ook de gevonden grafschriften nog niet a lie volledig 
zijn gelezen en verklaard, zoo kan roch nu reeds 
gezegd worden, dat de verkregen resultaten voor 
&.■： geschiedvorsching van zeer groote waarde 
zijn. 

In de Pasestreek werden, behalve de begraaf- 
plaats t-e Koeta Kareueng, die het eerst de aan- dacht 
getrokken heeft door de marmeren praal- graven, welke 
zich daar bevinden cn ongetwij- feld uit den bloeitijd 
van het Paseschc rijk da- teeren, nog verschillende 
oude doodenakkers ont- dekt.Twee daarvan zijn hoogst 
be]angrijk,n.l. bij de nu nog als de oude rijkszetel 
gchectcn Gampong Samoedra gelegen, en waar de 
graven van Soeltan Malik a^-Qalib, (volgens de over-
levering) den stichter van het rijk Samoedra- / Base, en 
yau_^Lien§.. zopn ..Soeltan Moe ha mm ad Malik at-
Thahir, blijkens de inbcripties resp. ge- sforven in 1297 
en 1326ii. Chr., wordenaanget rof- fen. Da andere 
begraafplaats, door de be volkin g Teungkoe di Bale 
genoemd, ligt aan de over- zijde der Pase-riviei,. Op 
dit- kerkhof, dat jonger is dan dat te Kocta Kareueng, 
ziet men geen enkel praaJgraf, hetgeen crop wijst, dat 
Pasd in den tyd dat daar begraven word reeds min of 
mecr in vcrval was. Hoewel nog niet allc grafschriften, 
hier gevonden, geheel gelcsscn zijn, zoo is toch nu 
reeds zekcr, dat er minstens een twaalftal soeltans 
begraven liggen. 

Bo ven gen oe mde begraaf j)laatsen levercn ons 
in volgord^ de data voor de gcschicdenis van 
Samoedra-Pas6, tezajnen omvattend ecno periodo van 
ruim twee eeuwen, De graftombes uit 

het blocitijdpcrk van Pasd zijn bovendien merk- 
waardig, omreden zo gelcgcnheid gaven om aan te 
toonen, dat een groot dccl ervan uit Cambay, in 
Voor-Indie, geimporteerd is, en om vast to leggen, 
dat duidclijk verband bestaat tusschen de 
grafmonumenten in Cambay zelf en die ge- vondon 
in de Pasdstreek en to GrSsik op Java. 

Als bijzondcrheid moge hier nog afzonderlijk ver 
me Id worden con op het gravcncomplex Teungkoo 
Pcuet Ploh Pcuet in Ganipong Minjd Tocdjoh achtcr 
Lho* Soekon aangetroffen graf, welks hoofdsteen 
cenc inscriptic in Arabisch schrifb draagt, terwijl de 
voetstcen met ccn op- schrift in, nog niet gelezen, 
Oud-Javaansche karakters is voorzien. De Arab;sclic 
inscriptie heeft betrekking op ccne prinses 一 de 
naam is nog niet ontcijferd —, die overlcden is op 
Zaterdag 4 December 13.89 n. Ohr. (zic PASfi). 

Zcer bclangrijk zijn ook de vondsten in Groot- At 
jeh. 

In den voormaligen Balam der At jehsche vorsten, 
op de begraafplaats „Kandang Doea Bl&Ih" zijn o.a. 
de graven aangetroffen van Soeltan Ali Moeghajat 
Sjah, die blijkens zijn grafschrift op Zondag 7 
Augustus 1530 n. Chr. is overleden, en van diens 
eerste drie opvoJgers, wier sterfdata eveneens op 
hunno respcctieve grafsteenen vermeil staan. 
Soeltan Ali Moegha- jat Sjah staat te bock als de 
stichter van bet At jehsche rijk, en hierop schijni 
indcixlaad te wijzen de omstandigheid, dpt zijn 
vader Sjamsoe Sjah ibn Moenawwar Sjah (gest, 937 
H. d.i. 1530/31 n. Chr.) op diens graf bij Gampong 
Koeta Alam in de rabijheid van Kocta Radja nict als 
soeltan worcU betiteld. 

In Gampong Biloej van de IX Mockims Daroj is 
cchter het graf ontdekt van ecn soeJtan, die v66r Ali 
Moeghajat Sjah heeft gclecfd, nJ. van Soeltan 
Mocthaffar Sjah ibn Inajat Sjah ibn AbdoeUah a]-
Malik al-Mocbin, gestorven op 14 Ma art 1497 r. 
Chr. 

Voorts zijn buiten Groot-At j^h in Da ja en Pidie 
soeltansgraven gevonden, waarvap de inscripties 
lecren, dat co personcn ii) quacstie ook v66r Ali 
Moeghajat Sjah ovcrleden zijn. Staat hierdoor wel 
vast, dat in Baja en Pidie soeltans regeerden voordat 
Ali Moeghajat Sjah in Atjdh soeltan werd, de 
gogevens, die wij tot Jieden bezitten, zijn)iog riot 
toereikend om daar- uit afdoendc cn verst re k kendo 
conchisics to trekken, met name om op te ma ken, 
hoc de onderlingc verlioudiug der genoemde rjjkjes, 
en hoc de familierelatic tusschen de betreffende 
sodtans is geweest. 

Ten slotte mogc nog vernicld worden, dat in 
Gampdng Pand6, cen der wijkcn van het huidige 
Koeta Rad ja, graven zijn aan getroffen van soeltans 
uit het midden der 16dc ccuw, die wij in de 
Atjdhsche dynastiekc gcschicdenis nict thuis konden 
brengen. Mogelijk hebben wo hier te doen met 
graven van soeltans en liunne familicleden, die door 
Atjdhschc vorsten go- vankeJijk naar Alj&h 
gcbracht werden. 

Bchalve grafmon ujnenten kan men lot de in 
Noord-Sumatra gevonden Mohammedaansche 
oudheden nog rckenen niunten en, hoewel mcesc 
van betrekkelijk recentcii datum, zcgclofdrukkcn 
voorts den z.g. Gocndugan te Kocta liadja, gebouwd 
t jjdens de regeering van Iskandar Than i (1636—
164]), en wclJichc ook de groove bronzes klok, die 
vroeger in den Dalam hing. 
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Dezo klok van Chinecsch maaksol is gogotcn tijdens 
do Ming-dynastio in hot 5dc jaar der periodo Ch'cng 
Hwa, dus 1469 n. Ohr. De daarop later ingelcgdo 
Arabischo (of Malcischo) inscrip- tic is nu 
vcrdwencn en s'echts do mooten ervan zijn nog 
zichtbaar. I)e ccrste re gel las vcrmocdc- lijk „zainan 
Soeltan Man §oer Sjah". doch, waar her onbekend, 
is, hoe dio klok in Atjdh kwam, zcgt dio lezing ons 
niet veel. 

Van do tot heden ons bekende munten zijn vele 
tot het rijkje Samoedra-Pase terug te brengen, torwijl 
de meeste zeker van Atjdh zijn. Ecnigc ovenwcl 
mooten ongetwijfeld aan and ere rijkjes, die vroeger 
in Noord-Sumatra bestaan hebben, vastgelcgd 
wordon, doch aan wclke, daaromtrenu gaven tot 
heden noch do daarop voorkomende soeltansnamen 
noch do tot dus ver ontdekte grafschriften zekerheid. 

De zegelafdrukkcn stainmen allo uit Atjeh. Ecn 
ervan is in historisch opzicht van bijzonder be lang, 
wijl het betrekkelijk oud is en waarde- volle 
genealogischo gegevens be vat. Het is het 
negenvoudig zegcl (tjab sikoereueng) van do 
Soeltane Qafiatoeddin Sjah (1641—1675), die 
daarop genoemd wordt dochcer van Radja- Iskandcr 
Mocda ibn Ali Riajat Sjah ibn Alaoed din Riajat. 
Sjah ibn Firman Sjah ibn Moethaffar Sjah ibn Inajat 
Sjah ibn Abdoollah al-Malik al-Mocbin. 
Gcdeeltelijkvindt men dozen geslachts- boom 
bevestigd op den boven reeds vermeldep grafsteen 
van Soeltan. Moethaffar Sjah te Biloej. 

Wat de overige st reken van Sumatra betreft, deze 
wachcen nog op sysiematischc oudheid- kundigo 
nasporingen. Hctgeen daaruit omtrent overbiijfselen 
uit oudere perioden van het Mo- hammcdaansche 
lijdvak be ken cl is, is slcchts incidentccl aan het licht 
gebracht en in hoofd- zaak beperkt tot ecnige munten 
cn beschrcven platen van betrekkelijk recenten 
datum, cn rijkssieraden. Wei vindt men van oude 
praal- graven van Palcmbangscho vorsten gewag ge- 
maakt, doch het blijkt daarbij nict of zo oud- 
heidkundige dan wel historische waarde hebben. 

Munten zijn bekend uit Siak, Djambi en Pale ni 
bang, waarvan de budstc uit het cinde van de 17dc 
ceuw dateoren. Opinerking verdient, <lat de oudere 
munten van Siak cn Djambi ecne Jegcndc in 
Javaansch schrift dragen. Rijkssieraden van Djambi 
cn Palembang warden bewaard in het Museum van 
het Bataviaasch Gcnoot- Hchap van Kunstcn en 
Wetenschappen te Batavia, on uit Palcmbang cn de 
Lampoongs zijn oorkonden op zilver, kopcr cn 
buffclhoorn aan het bcht gebracht. 

Du Palembangschc oorkonden, waarvan do 
oudsto 1572 Q. d.i. 士 1650 n Chr. is gedateerd, zijn 
a lie in het Javiansch on met Javaansche karakters 
opgcsteld, cn bovatten rcgelingon betreffende 
bestuur, rcchispraak, schuldvorde- ring, gren 
safscheidiji g, onz. 

VUJI do in do Lampoon gs gc von don bcschrovon 
platen dient hicr vermeld to worden een kopcren 
plant m<4 ceno in het Javaansch met Arabischo 
karaktegcschrcvcn inscriptie, die cen schcts geuft 
van het ontstaan alsmede van de rcgeling dor 
oor8pjo')kolijk(5 verhouding tusschon het sooltanaut 
BantGn cn de Lampoongs. Er be- Btaat echt.cr grond 
tot twijfel of die oorkonde, dio nict gedatccrd is, vvol 
echt on van hoogen ouderdom is. De overige in de 
Lampoongs aan <lon dag gekomen beschroven 
plaren bevatton 

piagim's, wolko door BantCn zijn uitgovaar- digd, on 
zullcn daarom hierondcr bij de bespre- king van de 
Mohammcdaansche oudheden van Java gckenschotst 
wordon. 

Op dit ciland word in Ldran, eon 9 K.M. Noord- 
West van GrSsik, het oudst bekendo gedenk- teeken 
van het Mohammedanismo uit geheel Nederlandsch 
Indie aangetroffen. Het is eon zeer verweerde, met 
oudcrwotsch Arabisch achrift beschrcven grafsteen 
van zekcre Fatimah bint Maimoe” ibn Hibatoellah, 
gcsiorven in Rad jab 495 H. dus 1102 n. Chr. Zeggon 
die van elders onbekende namen ons riet veel, uit de 
datceriog blijkt alt-hans, dat de traditie, die de 
overledeno Poetri Leran nocmt, de geschiedenis dozer 
prin- scs snachronistisch samengevlochten hech met 
die van den te GrSsik begraven heilige Malik Ibrahim, 
die blijkens zijn grafachrift in 1419 
n. Chr. is gestorven. 

Naast het grafmonument van Malik Ibrahim liggen 
twee soortgelijko tombes, eveneens van Cambaysch 
fabrikaat en b町kens de in scriptie voor vrouwen 
bestemd. De stecnen zijn echter niec afgewerkc en de 
plaats waar het grafschrifu moest komen blccf 
oningevuld, zoodat niet blijki wio er begraven zijn. 

In de uab 目 he id van GrSsik op den heuvel Giri 
heeft men bee kerkhof, waar o.a. hctTgraf van Soenan 
Giri, volgens do traditio een der acht of negen heiligen 
(wall), die Java gcislami- scerd zouden hobben, en 
den stamvader van de „priestcrvorstenn van Giri, 
wordt getoond. Het graf schijnt echter in 
oudheidkundig opzicht van weinig belang to zijn. Dit 
is medo het ge- val met de graven van Soenan Drad 
jat te Drad- jat tussehjn Sidajoe eo Toe ban, on van 
Soenan Ngampdl in de dcsa Ampel ter hoofd- plaa<s 
Socrabaja, beiden cvencens behoorende too do 
canonieko Javaansche heiligen. 

Bij de desa Trawoelan tusschen MadjakSrca en 
Madjaagoeng treft men ondcr de oudheden van 
Madjapahit ook talrijke Mohammcdaansche graven 
aan. Een ervan wordt aangewezen als het graf van 
Poetri Tjempa, volgens de over- levering ecne tante 
van Soenan Ngampel en die als gemolin van den 
vorsu van Madjapahit medc tot de opkoiust van den 
Islam op Java bijgcdragen zou hebben. Het 
monument draagt het jaartal 1370 Q., d.i. ± 1448 n. 
Chr. 

Op de bcgraafplaats Tralaji, evenccns dicht bij 
Trawoolan, toont men verscheidene z.g. laugc graven 
(koeboer pandjang), waarvan de hoofd- en 
voctstconcn klaarblykelijk aan monumenten uit don 
v66r-Mohaminedaanschcn tijd ontleend zijn, Volo 
toch voeren aan de acliterzijde een Qaka-jaarlal, 
tcrwijl aan do voorzijde ecne Ara- bischc inscriptio — 
het grafschrift of ook alleen de Mohammcdaansche 
gcloofsbelijdenis be- vattendo — is aangcbracht. 

Een andcr voorbceld van ccn jaartal op cen 
grafsteen, dat bczwaarlijk op den begravene 
betrekking kan hebben, vindt men op het graf, waarin 
volgens de ovcrlovcring Soenan Ngoen- doeng, ccn 
der corste bekeerders van Java, rust. Do voetstccn van 
dit graf, dat op de be- graafplaats bij do inoskee te 
D6jnaJ< ligt, draagt de sengkala : pan^ita troesta 
rasaning (of sarira- ning) toenggal, d.i. 1697 dan wel 
1197, of 土 1775, rcsp. 1275 n. Ghr. (het ccrste jaartal 
volgens den oorsten druk, hot t-wccde volgens de 
editie van 1877 van Poerw& LSl&n&'s JRt'izcn, dl. I, 
resp. 
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pag. 216 en 253). Die sengkala zou hot stcrfjaar van 
den lioilige zijn. Op dezolfdo begraafplaats toont men 
de graven van do soeltans v&n De- mak, die echter 
niets bijzonders te zien gcven. 

Van de moskec, die in 1848 in do plaats van het 
oudc gebouw, dat toon do instorting nabij was, in 
denzelfden vorm is opgctrokken, dienen hier vermeld. 
te worden de vicr hoofdstijlen (saka goeroe), de 
mimbar en de aohr met snijwerk versierde stolen van 
de soerambi, die aUc van de oude moskec afkomstig 
zijn. Volgens de over- levering zijn de vier hoofdst-
ijlen vervaardigd door de canonieke waifs en is do 
Noord-Oostc- lijke styl de befaamde saka tatal, de 
door Soenan Kali Djaga uit spaanders vervaardigdo 
pilaar, die echter in werkelijkhoid, althans voor zoo-
ver de top betreft, uit stukken hout ter dikte van een 
arm en ter lengte van con el bestaat. De acht oude 
stijlen van de socrambi zouden van Madjapahit 
afkomstig zijn on van de soe- rambi wordt de 
sengkala : kori loro gawening wong^ d.i. 12 (?) 29 = 
± 13 (?) 07 n. Chr. opgegeven. 

Hoogst merkwaardig is het inoskeecomplex in de 
oude stad Koedoes. Het voorplein van de moskee is 
ingesloten door een minaret in den vorm van een 
tjandi, door torentjes, poorten en muren> die van rood 
gebakken stecnen, zonder kalk op elkandcr gehecht, 
in Madjapahitschen styl zijn opgetrokken. Dit oudo 
•complex is vol- gensde traditie voor een deel 
inderdaad van Mad. japahit. afkomstig en gebouwd 
doorSoenan Koedoes, wiens graf achtcrd^ moskee 
wordt getoond. 

Dezelfde bouworde vertoonen ook de ruinen van 
het verblijf en van de moskee van Soenan Moeria, 
mede cen der nation ale heiligen, bij de desa Tjal& op 
de helling van den Moe ria, al- waar men ook het graf 
van den heilige aanwijst. 

Zuidelijk van Koedoes, bij Proewata moeten nog 
overblijfselen te zien zijn van het verblijf,waar de 
soeltans van Dfimak in den regentijd plachten te 
vertoeven, cn dat vervolgcns de kraton we rd van 
Soenan Prawata, een zoon van DSmaks laatsten 
soeltan, Pang6ran Trenggana. 

Verder Zuidwaarts gaande vindt men in de desa 
S61&, eene enclave van Soerakarta, bij Poer- w&dadi 
het graf van den stamvadcr der Mata- ramsche 
vorsten, Ki G&Q6 S61&, den overgroot- vader van 
den stichter van het Mataramsche rijk PanSmbahan 
S6n&pati; en bij Kartasoera overblijfselen van de 
aldaar door Mangkocrat II in 1680 gestichte kraton. 

Alvo rens nu tot de besprekmg van Moslimsche 
oudheden in de residentie Jogjakarta over te gaan, 
moeten wij nog melding maken van het heilige graf te 
TSmbajat, op ongeveer 12 K.M. af- stands Zuidwaarts 
van Klatdn. Dit graf is in verschillende belangrijke 
gebeurtenissen der Javaansche geschiedenis 
betrokken geweest en heeft in het bijzonder de 
vereering van Soeltan Agfing genoten. Men heeft er 
een tweetal be- schreven steenen blokjes gevonden, 
terwijl de begraafplaats verder uit oudheidkundig 
oog- punt merkwaardig is om de in Madjapahit- schen 
stijl opgetrokken gespJeten poorten. 

Bij de hoofdplaats Jogjakarta vindt men te Pldrdd 
de overblijfselen van de kraton van Man- koerat I, en 
te Pasar^G(5^6 van de kraton van Matarams eersten 
vorst PanSmbahan S6napati, die aldaar be westen de 
moskee begraveu ligt, waar o.a. ook zijn vader Ki 
Ge<^6 Pamanahan, zijn zoon PauSmbahan Krapjak 
en, naar men 

zegt，, ook de Soeltan van Padjang hunno laatsto 
rustplaats hebben. Do moskee, die door S6napati 
gebouwd zou zijn, bezit poorten van dezelfde 
bouwordo als de oude moskec te Koedoes. 

Op een 15 K.M. afstands Zuidwaarts van Jogjakarta 
heeft, men op een houvcl de door Soeltan AgSng 
aangelegdo begraafplaats Imagiri, waar sedert Soeltan 
Ageng vcle vorsten van Mata- ram, en later van 
Socrakarta cn Jogjakarta be graven werden. Soeltan 
AgSn gs op volgcr Man g- koerat I, gewoonlijk 
gexioemd Soenan Tegal arocni, rust bij Tegal. 

Naar West-Java overgaandc dienen wo in de eersto 
p^aacs melding to make9 van de Astana 
(begraafplaats) van Soenan Gocnoeng Djati, den 
West-Javaanschen vertegenwoordiger onder de 
canonieke waWs, te TjirSbon. De Astana is tegen ecn 
heuvel aangelegd en bestaat uit vijf door trappen met 
elkandcr verbonden terrassen, waarva^ hot hoogste het 
graf van den heilige be vat. 

In en bij de oude stad Ban ten vindt men de graven 
van de soeltans van Ban ten cn ook sporen van de 
kraton. De moskee aldaar schijnt in aanlcg ook oud te 
zijn, althans op dezelfde plaats tc staan als het 
oorspronkclijke bedehuis. Ten Noorden er van ligt do 
begraafplaats Sabakin gk in g, waar o.a. Maulana 
Hasanoeddin, die als BantSns eerstc Mo ham medaao 
sebe vorst wordt beschouwd, be graven is. 

Hicrmcde is in het kort ccn ovcrzicht gegeven van 
de op Java aangetroffen grafmonumenten cn 
overblijfselen van bouwwerken, die als Mo- 
hammedaansche oudheden beschouwd kunnen 
worden. Vele der vermeldc graven zijn cvenwel 
meervan. hagiologisch dan van oudheidkundig of 
historisch belang, torwijl ze bovendien slechts aan de 
hand van de trad itic te detenninceren zijn. Deze is 
intusschen op dit stuk veelal wel vast; niet alcijd, want 
ten aanzien van de rust- plaatscn van sommige der 
nationale heiligen b.v. bestaan er afwijkendc 
plaatselijkc overleveringen. Zoo zou Soenan Bon an g 
volgens de eene tradilie bij de moskee te Toe ban 
begraven zijn, volgens do andere in de perdikan-deaa. 
Bonang-Wetan, waar de nog bestaande moskee door 
hem gesricht zou zijn. Van den populairen heilige 
Soenan Kali Djaga vindt men oveneen s meet dan een 
graf opgegeven. Vo J gens de incest gangbaro t raditie 
ligt zijn graf te KacliJangoc bij Demak, waar nog 
afstammelingen van hem bestaan ； er zijn echter ook 
bcrichten, die van zijn graf te Pasar G6d6 bij 
Jogjakarta, en bij de de- sa Sirawiti tusschen Sid a joe 
en Toe ban gewagen. 

Talrijk zijn verder de plaatselijkc heiligen uit 
vroegeren of latcren tijd. De vcrmclding van hunne 
graven, die weinig of geen oudheid- kundige waardo 
hebben, valt echter buiten het kader van dit ovcrzicht. 

Wel dient nog melding gemaakt te worden , van 
inunten, piagems en rijkssicradcn van op Java ' bestaan 
hobbendc Mohainmeduanschc staten. 

De oudst bekende munt uit het Mohamme- 
daansche tijdvak moot aan het Bantfinscho rijk 
vastgelegd worden en dateert vermoedelijk uit de 16dc 
eeuw. 

De piaglms zijn afkomstig van Bant(5n en van 
Mataram. Ze bevatton op kopcr bcvelschriften 
betreffende diverse aangelegenheden, zooals do 
aansteJJing van hoofden, de toewijzing van go- 
bieden, de regeling van allerJei geschiJlen, het plan ten 
van peper, de vrijstelling van dicnsten, 
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de levering van rijst, cnz. Die van Bantfin, waar- van 
d0 oudste lUdjab 1073 H. = 1662 n. Chr. is 
gedateord, he bben allo betrekking op do Lam- 
poengs on zijn ook aldaar gevondon. Do oudoro zijn 
m Javaansch schrift geschrevon on do jon- gerc, op 
cono onkole uitzondering na, in het Javaansch met 
Arabischo karakters; allo zijn gedateerd in Hidjrah-
jaren. De Mataramscho piag^ms, waarvaji de oudste 
uit den tyd van Soeltan Ageng afkomstig zijn, zijn 
met Javaan- sche karakters geschreven eiy zonder 
aangifto van het jaarcijfer gedateerd/ 

Van Bunt■印 cn Bangkalanmndt men rijkssie ra-
don be waard in hot Museum van het Bataviaasch 
Genootschap van Kunsten en Wetcnschappon. 

Wat ten slotto uit de overige eilanden van den 
Indischen Archipel bekend is o mt rent hotgeen tot 
Mo h a n; me d a an s die oudheden gerekend kan 
worden, dienaangaande valt, door de luttolheid der 
gegevens, slechts weinig inedc to dcclen. 

Rykssicradcn van verschilldendc staatjes in 
Celebes, zooals Goa, Bone, e.a., voorts van Ban- 
djermasin en van Riouw treft men in hoogerge- 
noemd museum aan. 

Verder zijn munten bekend uit Bini a, Makas- ser, 
Goa,——waarvan de oudste afkomstig is van Goo's 
eersten Mohammedaanschcn voret Soeltan 
Alaoeddin' (gest. 1639 n. Chr.), on — van 
meerrcccnten datum, n.L uit do 18deeouwen later—
uit Band jermasin en Pon tian a k. 

Eindelijk heeft men gegevens ointront de 
plaatsen, waar de vorsten van Soekadana- Matan in 
de Wosterafdeeling van Borneo be graven zijn, cn 
vindt men gewag geniaakt van be- schrovcn 
vorstelijke graftombes te Pon tian ak, Mampawa en 
Sambas. 

Literal itur: C. L. Blume, Toelichtingen aan- 
gaandc d(： nasporingen op Borneo van G. Muller, 
(De Iiidischo Bij. I, p. 152—153); Dr. F. D. K. 
Bosch, Da in scriptie op den grafstcen van het 
gravencomplex genaamd Teungkoc Peuot-Ploh- 
J?euet, (Oudhcidk. Verslag 1915); Dr. J. Brandes, 
Dric koporen platen uir den. Mataramschen tijd, 
gevonden in do rcsidentie Krawang, (T. B. G. 
XXXII); Id., Nog cenige Javaanscho piagSms uit 
hov Mo ha in med aan sche tijdvak, afkomstig van 
Mataram, Ban ten en Pale in bang, (T. B. G. XXXII) 
me I do ve i-volgen in do din. XXXIV, XXXV, 
XXXVII, XLII, XLIII cn XLVvan hot T. B. G.; I(L, 
Nog iets overccn reeda gcpubli- cccrdcn piagCm van 
Sukan AgSng, (T. B. G. XXXII); IdInleiding bij 
Serruricr's kaart van Oud-Bantdn, (T. B. G. XLV); 
H. T. Dajnstd Atjdh-historie, (Zie Decl I 
dezcrEncycl. en KoL Tijdschi'. ode jg.)； Gids voor 
don1 bezoekei- van de schatkamer (van het Bat. G”n.)
； Dr. G. A. J. Hazcu, Een bcschroven kopore n plant 
uit de Lampocngs, (T. B. G. XLVIII); D. van Min 
loo pen Labberton; Geilhietreerd Hand bock van 
Insulindc, do placen op p. 11, J08(5n 358; R. 
Hocscin Djajadiningrac., Critischo beschouwing van 
do Sad jarah BantSn, (zio den index); Id., Do 
stichting van hoc „Goondngan,, gchdclen monument 
te Kocta Radja, (T.B.G. LVII)； K. F. Hoile, 
Pijagem van don vorsB van Mataram, (T. B. G. 
XIII); Id., Bijdragcn tot de gcschicdonis dor 
Preanger-Rogcntschapi^en, (T. B. G. XVII); II. C. 
Hummc, Juvaansche inscription, (B. K. 1.4, 
VIII);Dr. Julius Jacobs, Het familic- en 
kamponglevcn op Groot-Atjch, II, plaat XIV—
XVII, XXX cn XXXI; Dr. Th. 

W. Juynboll, De datum Maandag 12 Ra-bf I op den 
grafstcen van Malik Ibrahim, (T. B. G. LIII)； A. 
Ligtvoct, Zijn de munten No. 287 on 288 van het work 
van Professor jVxillics: Rcc^or- ches sur les monnaics 
des indigenes etc. van Makassaarsohen oorsprong ? (T. 
B. G. XXIII); J. J. - . Meinsma, Eenc proklamatie van 
een SuLan van Bantam, (B. K. 1.3, VIII)； H. 0. JJllies, 
Rcchcr-. ches sur Ics monnaics dca indigenes de 
Farchipel indien ct de la pdninsule malaie; X P. 
Moquette, let over de munten van Bandjermasin cn Ma- 
loeka, (T. B. G. XLVIII); Id., De datum op don gi-
afscccr van Malik IbraEim te Grissec, (T. B. G. z LIV); 
Id., De grafstcencn te Pase en Grissee vergelcken met 
dergcJykc mon umenten uit Hin- doestan, (T. B. G. 
LIV);Id., Deeersto vorsten van Samoec*ra-Pase, 
(Rapporten van den Oudhcidk. Dienst. in Ned.-Indi6 
J913); Id., Vcrslag van mijn voorloopig onderzoek der 
lyiohammcdaan- sche oudheden in Atjeh en 
Onderhoorigheden, (Oudhcidk. Verslag J914)； G. 
Muller, Proeve cener gcschiedenis van een gedeelte der 
West- kust van hot oiland Borneo, (De Indischc Bij, dl. 
I)； R. Poerawinata, Tjarios lalampahan------------  
waktoo njaba ka Djawa-Tengah, p. 6—11, en 17—22, 
(Serie uitgaven door bemiddeling der Commissio voor 
de Volkslectuur No. 97); R. M. A. Pocrwo Lelono, 
Lampah-lampahipocn —— dl. I (ed. 1877) p. 93, 182, 
211, 213, 215, 234, 239 241, 252—258, dl. II (ed. 1880), 
p. 7, 152 en 244—253; Dr. D. A. Rinkes, De Heiligen. 
.van Java IV, Ki Pan (Jan a rang te-Tembajat, (T. B. G 
LIII); Dr. Ph. S. van Ronkel, Bij de afbeelding J van het 
graf van Malik Ibrahim te Gresilc, (T. B. G.z LII); Id., De 
datum op lieu grafschrift te GrSsili, (T. B. G. J. 0. 
Schrieke, Het boek van.-' 
Bon an g, p. 40; Mr. L. Serrurier, Kaart van Oud-Banten, 
(T. B. G. XLV)渔r. C. Snouck Hur- _ gron je, De 
Atjdhcrs, (zie der index), en plaat VII ^td., Arabic cn 
Oost-Indief^Id., Het Moham- medanisme, (in 
„Nederlands Indie, Land en Volk, Gcschiedenis en 
Bestuur, Bedrijf en Sa- menleving, ondcr leiding van H. 
Colijn.... door deskundigen", dl. I, p. 243); W. L. do 
Sturlcr, Proovo cencr beschrijving van het ge- bied van 
Palombang, p. 186; Dr. H. N. van der Tuuk, Naar 
aanleiding van eene proclamatie van den Sultan van 
Bantam, (T. B. G. XXIII); 
Id., Lampongsche pijagSms, (T. B. G.XXVI);,T. J." 
Veltman, Nota over do geschiedenis van het landschap 
Pidie, (T. B. G. LV11I)； Dr. R. D. M." Verbeek, 
Oudheden van Java, o.a. de Nos. 96, 103, 169, 177, 178, 
179, 186, 388, 422, 437, 438, 440, 457, 460 en de daar 
geciteerde literatuur, (V. B. G. XLVI)潍rof. P. J. Vetht 

Java, 2de druk, dl. I, p. 211, 229一247, 395, dl. II, p. 1 
en 8一9; J. J. de Vink, Uittreksel uit heE verslag over de 
werkzaamheden in Atjeh, (Oudhcidk. Verslag 1912—
1917); A. G. Vorder- man, Bijdragc tot do konnis dor 
oudhedon van Java, (T. B. G. XXXVI). M. cn H. D. 

Oudheden (Hollandsche). De monumenten van 
Nederlandschon oorsprong of onder Nederland- schen 
invloed ontstaan kunnen, wat hun kunst- belang botroft, 
niot op e6n lijn gesteld worden met dio van do Hindoe-
Javaansohe kunst. Do kerkjoa zijn eenvoudig, bijna 
sohamol, en wat nog van de oudo won ingen gespaard 
bleef, ligt in do oudo minder gezochte kwartieren en is 
6f tot kantoron omgobouwd 6£ door Arabieren 
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en Ohineezen betrokken, daar do woonwijken der 
gegoede Europeanen zich naar do nieuwe kwar- 
tieren der steden vorplaatst hebbon. 

Voor het in ongesclionden toestand bcliou- 
den van het nog bewaardo was doze verandering 
weinig gunstig. De. rijk aangelegde, hoewel veelal 
niet van verfijnden smaak getuigende landliuizen 
in de omstreken van Batavia, ona bekend van do 
teekeningen van Racfi^eTn nagenoeg gehcol 
verdwenen en van de open bar© gcbouwon zijn hot, 
op enkele uitzonderingen na-, aDeen de forten, die 
eenige historischeen bouwkundige waardebezitten. 

Het is daarom ook niet to verwonderen, dat de 
belangstelling van do oudheidkundigen zich bijna 
uitsluitend heeft aangetrokkon gevoeld tot do 
inlandsche oudheden en dat a an het behoud van 
de Hollandscho monumenten onvoldocnde zorg 
is besteed. Dat de algemcene vcrwaarloozing ech- 
ter zoover ging, dat de Hollandscho monumenten 
in den vreemde, met name in de later a an Engc- 
land pvergedragen kblonien, bet er bewaard zijn 
dan die, welke onder ELollandsch beheer blcven, 
getuigt zeker niet van groote pieteit van het 
nageslacht. In plaats van op goedo verzorging 
kan over het algemeen slechts op grove vcrwaar- 
loozing en onnoodige vermin king gewezen wor- 
den. De oude grafmonumenten in RSmbang,. 
Japara,, ,Bantam zijn tot ruines vervallen, de 
zerken zijn z66 slordig behandeld, dat die van 
Coen spoorloos kon verdwijnen en die van Jan 
van Riebeek als stoepsteen diende in een achter- 
straat van Batavia. Het kastegl. aldaar, zoo vol 
herinneringen aan de wording van Nederlandsch 
Indie^ is afgebroken en do belangrijke forten te 
Banda. Axubon, Makasscr enz. ziin meer of xnin 
.；-xemstig vermin' 
- Terwijl reeds^iang do aandacht der regeering 
gevestigd was op het behoud der Iiilandscho mo- 
numenten, al we rd ook hierin nog te weinig ver- 
richt, scheen alle belangstelling voor de Holland- 
sche monumenten te ontbreken. Eerst in 1913 
werd bij de reorganisatie van den oudheidkun- 
digen dienst ook do regeeringszorg tot dezo 
monumenten uitgebreid nadat een door Mr. Dr. 
J. C. Overvoordo in 1911 ter plaarse ingesteld 
onderzoek hierop meer de aandacht had geves- 
tigd. (Zie Verslag 3ran. Jiet. onderzoek .naar de 
monumenten jran _Ned..oorsprong_in de vroe- 

gere necJerzet tin gen buiten Europa, Ji o :' 9d0 Jaar- 
verulag (1912) der Rijks Monumenten commis- 
sie bl. 44—63 en verkort in Bull. Ned. Oud- heidk. 
Bond, 1912, bl. 144—150). 

Bij de rijke literatuur over Indie zijn de arti- kelen 
over de Hollandsche monumenten uitorst schaarsch; 
slechts enkele monographieen vallen te verxaelden, 
doch elk overziclit ontbreekt. Het onderstaande moet 
daarom beschouwd word on als pionierswerk, 
waarbij de volledigheid slechts valt te benaderen. 

De aan dit artikel gcstelde ruimle d wong tot eene 
slechts korte vermelding, waarbij echter ge- tracht is 
om de volledigheid te benaderen, zoover dit onder de 
gegeven omstandigheden mogelijk scheen. Bij de 
behandeling zijn de monumenten ingedeeld naar 
eenige geographische comploxen : Ambon, Banda, 
Batjan7 jCelebes, Borneo, Sumatra en Java. "' 

I. GROEP AMBON. A m b o n. Over de oudo in- 
richting der huizen zie'Valentijn 2-128. Door do vele 
aard bevingen zijn geen belangrijko oude ge- bouwen 
meer aanwozig. E6n huis heeft nog een 

rand van Delftschotegols in do buitonborstworing. 
Het kastepl Victoria is omstreeks 1580 door de 

Portugbezen gobouw3~en na do vorovoring door 
Steven van der Haghen in 1605 vorgroot, daarna door 
eone gracht on eencn ringmuur omgoven en in 
1657_jloor Gijsels mot zeepunten verstorkt. In 167亨 
adviseerde G. E. Rumphius om het kasteel " to vcrlatcn 
wegens den vervallen toestand en om de bezetting naar 
Laha over to brengon. Hiertoe werd in 1681 
beslotpn,dochdit besluit word niet uit- gevoord. Het 
kasteel is gebouwd als een onregel- matigo zevenhock 
met bastions; waarvan de bastions Hollandia en Gclria 
ccrst rechthockig waren, doch later zijn afgerond. Hot 
bastion Friesland en do muren aun do stadszijdo zijn in 
do 19de eeuw afgebroken. Op Gclria staat een 
spietoren uit 1772. Behalvo cen klem uitvalpoortjo 
waren er tweo rijk versierde hoofdpoorton ； do 
Water- poort aan do zcezijdo uit 1775, gebouwd door 
don ingenieur F. Wagner cn do landpoort uit 1757, 
welke met de muren is afgebroken, doch daarna weder 
is herbouwd. Voor de Waterpoort zijn nog fragmen ten 
aanwezig van de voorwerken Adria- nus Julianus cn 
Petrus Albertus. Op het ruimo kasteelplcin vindt men 
nog eenige oude gebou- wen, waaronder ccn logics uit 
1686, een magazijn met poortje uit 1786 en eon 
kruithuis met ver- eierd front en opschriftsteen uit 
1766. In en om het kasteel lagen vier steenen met 
opschriften betreffende verbouwingen in 1770, 1778, 
1778/9 en 1785/6, die thans in den doorgang van do 
Waterpoort zijn ingcmetseld. 

De Hervormde kerk is een houten gebouw op eon 
steenen plint, een tweebeukige hallenkerk uit 1780. De 
slotplaten aan do buitendouren ver- toonen het 
monogram van den gouverncur Bernard van der 
Pleuren en in den voorgevel is een steen aangebracht 
met opschrift betreffendo den bouw door den ingenieur 
G. N. V. Guericke. Ecu steen bij de kerk vermeldt een 
bouw van een vroegcre kerk door Wagner in 177G. De 
afsluit- muur naast de kerk is met hekposten versierd. 
Het is een eenvoudig gebouw, dat echtcr inwen- dig 
door meubilair en rouwborden een aangena- men 
indruk maakt. Do kerk bevat cen cenvou- dig orgel, een 
preekstocl met boogpaneclcn en een lezenaar met 
Faam, c. 1780, ccn gouver- neursbank met pan eel- cn 
enijwcrk, c. 1780, en enkelo eenvoudigo ban ken, 15 
rouwborden, J 687- 1816, een steen in den muur, 18)4, 
J1 zerken met wapens in en bij de kerk, 1664, 1687, 
1G89 en 1696, 1706, 1724, 1744, 1763 (2 stuks) cn 
1767 en een obelisk voor H. Tielenius Kruythoff, 1822. 
Het zilverwerk bestaat uit 3 bekers met bloomrand, 
1G80, 2 bordeji, 1643, 2 uit ] G80 en cen groot bo rd 
uit 1080, 2 doopschotcls, 1C43 cn 1772 en een kleinero 
uit 1684, en 2 blaadjes, Lod. XV, Amsterdamscho 
keur, in c, 1860 aan de kerk ge- Bchonkon. De kopereri 
doopbekkenstandaard op voet in uit 1741. 

In hot Burgorwachthuis aan de Chineescho straat is 
een steon gepJaatst met opschrift bo- treffendo den 
bouw in 1784 en op hot residentserf zijn 2 bronzen 
kanonnetjes, afkomstig van Pirob op Ceram, waarvan 
een gegolen door C. Grans in!748. Te Batavia worden 
twee zegelstempels bewaard van do Weeskamcr to 
Ambon uit 1674 en 1704. 

Het blokhuis Middelburg te Pasor_aan de land- 
engte van Bagoealaja in 1686z gebouwd tc/ ver- 
vanging "vaiFTEn ouder blokhuis van 162G. Een steen 
in den muur vermeldt dc*ecrsto steenJeg- 
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ging. Hot is thans eono ruino, gohecl ondor wa- 
ringinboomon bcdolvon. 

Op hot schieroiland Hitoo hggon nog onkclo ruInes 
van fortjes on blokhuizon uit do 17do oouw. Hot 
blokhuis Rotterdam to Lariki ligt aan zoe aan con 
stroompje; hot was twee vordiopin- gen hoog, 
waarvan alleon do ondersto nog in wezen is, een 
terras mot een zoskant spiotorontjo. Hot w板rd in 
1633 door Gijsols gebouwd en word in 1656 door De 
Vlaming bonoemd. By hot blokhuis staat cen 
gcdeelto van eeno omheining met steenen hekposton; 
op hot erf staan tweo oudo kanonnen 'in den grond. 
Het blokhuis Anister- dam to Hila, c. 1636 gebouwd, 
staat niet ver van do plek, waarop het Kasteel van 
Verre door Steven van der Haghen in September 
1600 bij Kaytello werd gesticht. Het werd in 1656 
door do Via min g vergroot. Het is een grootendeols 
van rolsteenen opgetrokken gebouw van tweo ver- 
diepingon on een weergang onder het thans ver- 
dwenen epitse dak. Een steen vermeldt den naam en 
een andcre is gebeeldhouwd met het wapen van Do 
Vlaming. Het blokhuis wordt omgeven door eono 
ommuurde ruimte met tweo bastions on tweo 
vertrekkon. Bij het blokhuis liggon nog verschillcnde 
oude kanonnen, waarvan eon met het monogram der 
kamer Amsterdam^en een mpt het jaartal 1799. Bij 
het bloEKuis staai een een- voudig houten kerkje op 
steenen plint, een hal met voorgalerij met bewerkto 
spijlon en gepano- Icerde douren. Een steen met 
opschrift vormoldt do stichting in 1780/1. De kerk be 
vat een preek- stoel, een dito voor den goeroo en 2 
eenvoudige ban ken. Do bel, die buiten de kork 
hangt, is in 1675 door Gerrit Schimmel te Deyentox 
gegoten. Bij do kork liggen 2 kanonnen met het 
monogram dor kamer Amsterdam. 

Volgons mededeeling van den Hccr Rothmeyer, 
gezaghobber van het Gouvernementsvaartuig de 
Zwaan, zijn er ook nog eenvoudige oudo preek- 
stoeltjes in do reeds in do memorio van G. Demmer 
(1647) vermeldo kerkjes to Alang en Liliboi. 

De eilandjes bij Ambon waren overdekt met 
fortjes, waarmede de Compagnie haar monopolio 
trachtto te hand haven, doch dio na do hongi- tochten 
voor een deel in verval kwamen of we- gons do 
kosten werden opgeheven. De bolang- ryksto nog 
bestaando ruiiies zijn: 

hot fort Hoorn to P i 1 a u w of H a t o o h a , cone 
vierkanto ommuring met borstworing on 4 hock bast 
ions van koraalsteen uit do 2do helft dor 18do eouw; 
op ]iet bastion aan do zeozijde fjtaat eon «pictoren. 
Van do bijbohoorendo ver- trokken zijn nog 
overblijfsclen aanwezig. Volgons Valontijn kostto 
do eerste aanleg slechts 306 gulden. 

Zeeland ia opHarookoe. Dit vorving in do tweede 
helft der 17c ecuw het in 1626 onder J. van Gorcum 
gcbouwdo en in 1G56 opgohoven forlje. Hut is eeno 
vierkante onunuring mot 2 hocktorens. De inuren 
zijn gcdeeltolijk ingestort; eon eonvoudig poortje be 
vat een sJuitsteon met don naam van hot fort en het 
lator bijgovoegd jaartal 1822, hotwelk waarscliijnlijk 
op oono latoro horstoiling botrekking heeft. To 
vcrmoldcn ✓alien nog ocn uitvalpoortjo en eon 
kruithuisjo. By het forb ligt con oud kanon. 

Bolangrijker is het fort Duurstedo to S a p a- r o o 
a of Honimoa, hetwelk hot in 1626 als pagger 
gcbouwdo on omstreeks 1692 afgebroken fort jo 
Hollandia vorving. Een steon in do vor- 

siordo poorb vormoldt do stichting onder Nico, laas 
Schagon, gouverncur van Ambon sinds 1690. Het is 
gebouwd op de pick van eon in 1652 afge. broken 
fort on ligt op con landtong. Hot heeft don vorm van 
cen uitgerekte ruit, ongoveer 40 bij 100 M. Do 
scherpo punten zijn uitgebouwd tot halfrondo 
bastions, elk met 10 schietgaten en op do storapo 
hooken zijn spietorens geplaatst. Do muur is mot een 
woorgang vorsterkt, wolke ook over de poort 
doorloopt. Doze wordt bereikt langs con trap van 24 
treden. 

Op con koraalhcuvel bij het fort vindt men nog 
£en oud grafteeken, cen obelisk op een vier- kant 
voetstuk, cn bij de dokterswoning een oud kanon mot 
het monogram van de Kamer Zeeland. 

Het blokhuis Bcverwijk te N o e s a L a o c t is 
geheel door don tropischen plantengroei ovor- 
woekerd. Het vormb eeno schilderachtigo ruine. 
Oorspronkelijk was hot blokhuis van een weergang 
voorzien; hot wordt bij Valentijn reeds in 1654 
vermeld. 

Van het fort Wantrouw op M a n i p a, in 1657 
gebouwd ter vorvanging van een door G. Demmer 
gebouwden houten pagger, die in 1651 werd 
afgebroken, zijn nog slechts enkele onbeteekenen- de 
overblijfselen bewaard gebleven. 

Overburg op L o e h o o werd c. 1897 door de 
inlanders geslecht, nadat een dorpsbrand be- hoefte 
deed ontstaan aan bouwsteenen. Slochts eon deel der 
zijmuren met borstwering bleef be- houden. Het fort 
werd door G. Demmer gesticht. 

Te Wahai op Ceram moot nog een kruit- huis met 
een overwelfden gang van een oud fort aanwezig 
zijn. 

Tenslotto zij hier vermcld het fort Defensio te 
Kajeli. In 1657 stond hior een pagger Cos burg, in 
1664 Oostburg genoemd en in 1668 afgeloopen door 
do inlandscho bovolking. Daarna werd do pagger 
Defensio gebouwd, die in 1778 plaats maakte voor 
ecn steenen fort, hetwelk nog tot 1866 een garnizoen 
had van 20 man. Het bestaat uit eeno vierkante 
ommuring van met klei en steenen opgevulde muron, 
met borstwering en vier hoekbastions, waarop tweo 
Lod. XVI spie- torons uit 1783 cn 1787 (mot den 
naam E. Mazel), cn een uitvalpoorljo met .den naam 
Bruyns, 1785. Blijkens den stichtingsstcen in do 
versierde poort is het fort gebouwd door Ir. Haga. Bij 
het forb stond cen kerkjo uit 1833, dat in 1911 door 
een nieuw werd vervangon. Een plank bevatte een 
Maleisch opschrift betreffende den bouw in 1833. Bij 
dit kerkje liggen eonigo oudo graven zonder 
opschrift on in hot dorp een kanon uit 1718 met het 
monogram der kamer Amsterdam. 

Van de verschillcndo klcine fortjes op do eilan- 
den, bij Demmer on bij Valentijn vermcld, zijn geen 
overblyfselcn bekend. In 1697 werden de houten 
paggera on do kleinere steenen for- ten geslccht. 

II. BANDA EILANDEN. Banda Neira. De 8tad 
bestaat uit hot Chincezenkwartier aan het Zonnegat, 
waar con oude, rondo muur met con- treforton 
wellicht cen ovorblijfsel is van cen oud rondecl, on 
hot door do forten Nassau en Bolgica hiervan 
goschoidon Europcescho kwartier, waar nog een 
groot aantal huizon hot type van do 
porkeniorswoningen vortoont, eone vordieping hoog 
wit goplcistcrd, mot voor- en achtorgalery cn 
kleinere zij vertrekkon, dio langs de voorgalerij 
uitspringon. Enkel。 huizen hebben nog ge- 
paneleordo deuren on ban ken. Do orveu zijn door 
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hooge, wit gepleisterde muren omgeven,"en veelal 
zijn hierin nog de oude versierde poorten behou- den, 
met pleisterwerk uit hot middon en de 2de helft der 
18de eeuw. 

A an enkele poorten zijn nog oudo kanonuen als 
schamppalen ingegraven. 

De moderne Herv. kerk, uit 1875, bezit eenig 
zilverwerk uit de oude kerk, decls afkomstig van de 
opgeheven kerkjes van Poeloc Ai, Lontor en 
Rosengain. Hieronder zijn doopbekkens van 1635, 
bekers van 1635 en 1677, bordon van 1635, 1661 on 
1693 en een koperen doopbekkenhouder op drievoet, 
Iste helft 18dc eeuw. Een der bekers uit Rosen gain is 
bijgemaakt iiaar een pud model. Er liggen 24 zerken 
uit 1668_1812, met op- schriften en deels (14) met 
gebeeldhouwde wapons, monogrammen, 
doodsexnblexnen enz. Eene zerk uit 1612 ligt thans 
op het erf van den coutrolcur in het Chineesche 
kwartier en tweo rouwborden uit de oude kerk (1753 
en 1771) be- vinden zich in bezit van den Heer 
Baadilla al- daar. Aau den ingang van de kerk liggen 
4 steen- tjes met het monogram der V. 0. C., 
waarboven de letter N. Een dergelijk steentje ligt op 
het kerkhof. 

Do Oelisiwa, vereeniging der 9 hoofden van 
Lontor, bezit enkele oudheden van Hollandschen 
oorsprong: een fragment van een vlag met ge- 
borduurden Hollandschen leeuw (17de eeuw), een 
begin 19de eeuw vernieuwde vlag alsvoren, een. 
koperen leeuwtje met pijlenbundel en enkelo 
stormhoeden, gelijk ook te Oelah bij Saparoea en op 
Celebes zijn aangetroffen, en die in de laatste jaren 
der 16de en in de 17e eeuw door de Hollanders zijn 
ingevoerd. 

Van de forten staat het kasteel Nassau aan zee en 
Belgica op eene hoogte bo ven de stad. 

Hot kasteel Nassau is in 1609/1610 gebouwd op 
de plaats van een oud Portugeesch fort. Het is 
vierkant met vier hoekbastions en zware met 
steenblokkon bekleede muren, welke omgeven zijn 
door eene gracht met steenen walling. De twee 
bastions aan de landzijde met den tusschen- liggenden 
muur zijn omstreeks 1895 geslecht. De hoofdingang 
ligt thans naar zee gekeerd en is met eene 
monumentale poort versierd. Het in 1617 gebouwde 
zeepunt vertoont het stichtings- jaar in den 
buitenmuur en aan de zijde van het Zonnegat is een 
eenvoudig poortje met een brug met drie gemetselde 
bogen over de gracht. 

Het kasteel Belgica werd in 1611 door P. Both 
gebouwd, daarna afgebroken in 1663 en in 1667 door 
Speelman herbouwd. Het is een vijfhoek met 5 ronde 
bastions binnen een lager liggenden vijfhoek met 
puntige bastions. Do zware muren zijn van vierkante 
gteenblokken opgetrokken. Ill twee der beneden-
bastions is een gang uitge- spaard en op de bastions 
staan een steenen schild- wachthuisje en een lage 
klokstand zonder klok. Het binnenste fort heeft sterk 
schuin toeloopendo muren en kasematten met steenen 
gewelven in de bastions; de torens van de bastions 
zijn c. 1895 afgebroken. De hoofdpoort is eenvoudig 
versierd en hiernaast is in den muur een steen 
gcplaatst met opschrift betreffende den bouw. Op het 
binnenplein, met waterreservoir, liggen 5 kleine en 5 
groote, oude, ijzeren kanonnen. 

Tegenover Banda Neira ligt op Goenocng A p i de 
ruine van het fort Kijk in do pot, in 166生 onder Van 
der Vliet gebouwd, dat den ingang van de doorvaart 
tusschen de twee eilanden be- 

strijkt. Het is gebouwd in den voriu van cone halve 
maan, mot eene vrij breedo vervallcn poort en 
hiervoor later aangebouwde voorhof mot thans 
ingestorto versierdo poort, waarvan het halfrondo 
fronton met wapen thans naast do poort ligt. • 

Het eil&nd Lontor, waar de ccrsto perkcn in 1621 
uitgegeven werden, vertoont nog ccnigo oudo 
woningen der perkeniers met versierdo poortjes, 
meest 2de helft 18do eeuw, en ccnige oudo graven. 
Het perk Groot Waling heeft ceno versierdo poort 
met zware vlakpilasters on hoofd- gestel uit de 2de 
helft der 18de eeuw en 2 zerken van de familie Van 
den Broeke, 1768 en 1772; Midden Waling een graf 
van Camphuis, zonder opschrift, Klein Waling eene 
goedo poort mot opschrift uit 1769, drie graven van 
de familio Van den Broeke, 1769—1798, en een 
steenen grenspaal met Portugeesch opschrift van 
1577 en Hollandsch opschrift van 1705; Boyauw 
ceno geornamenteerde poort, 3de kwart 18do eeuw; 
Weltevreden eeno poort van 1769 en ceno zerk van 
Pieter Nicasius, 1677 met latere bijzottingen van 
1678,1680 en 1762. Bij de trap aan het strand vindt 
men een steen met inschrift betreffende de 
vemieuwing in 1754 en bij Kampong Lontor aan het 
strand een fragment van eene tom bo met Indisch 
opschrift in kapitale letters, 1771. Hot perk Bo ven 
Dender heeft een poortjo met wacht- huis, 
Babimandi een poortje en Beneden Dender een 
perkeniershuis van afwijkend type. 

Het voornaamste fort is het fort Hollandia, in 
1621 gebouwd en vierkant opgetrokken van 
koraalsteen met vier hoekbastions, waarvan een met 
ronden spietoren. Een 17de eeuwsch fortje op den 
bergrug bo ven de trap van Celamo, van klei en steen, 
mot gemetselden koker met poortje als in gang, is 
waarschijnlyk de redoutc Cel am mo, vcrmeld in 
1624 en vemieuwd in 1664. Het fort Concordia ligt 
op eene hoogte aan zee op het perk Wayer en is 
eveneens vierkant met drie hoekbastions, deels met 
steenen gewelven, con rond spietorentje en een 
eenvoudig poortje. 

Op Rosengain vindt men geen oude huizen of 
graven. Het kerkzilver is in 1911 naar Banda Neira 
overgebracht. 

P o e 1 o e A i vertoont nog enkelo oudo per- 
keniershuizen als op Lontor, meest met versierdo 
poortjes uit het midden of de 2do holft der 18do 
eeuw. Welvaren heeft eeno versierdo poort mot 
opschrift betreffende de stichting door P. van den 
Broeko (1754), een klemcr poortje en eono vor- 
eierde bordestrap; Weltevreden ecn eenvoudig 
poortje, even a] 8 Matalcngo. Op eeno oudo be- 
graafplaats op het eiland liggen drio zerken van do 
familie Van den Brocke, 1656( ?), 1677 on 1754. 

Het belangrijksto op het eiland Jiot fort Revenge, 
gebouwd in 1616, deels ingeslort in 1687 en 
verbeterd in 1730, een vijfhoek met 5 bastions, een 
toegang met tongewdf en een poort met versierd 
front aan de buitenzijde. Een kruit- kamer ondor ecn 
der bastions is met ecn tonge- welf overdekt; 
overigens zijn slechts do funda- menten van een 
groot gebouw in het fort aan- wezig. In het fort ligt 
cen ijzeren kanon met hot monogram van de Kamer 
Amsterdam der V. 0. 0. 

Nooaalaoet. To Leinitoo vindt men op een kleino 
landtong het blokhuis Beverwijk, opgetrokken van 
koraalsteen, keien en leejn, en 2 verdiepin gen hoog 
met 2 M. dikko muren aan den voet. 
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Pocloo Roon. To Nailaka mootcn nog 
frftgxnenton over zijn van con in 1G1G door do 
Engclschcn gobouwd fort. 

III. BATJANGROEP TUSSCHEN BOEROE . EN » 

HALMAH^RA. . To Sanana op SoolooBCsi vindt men 
het fort Alting, waarvan do viorkanto ommuring met 
2 hoelcbasfions elk met ccn spio- toren nog aanwozig 
is. Aan de poort is con oudo slotplaat.. Do oniniuring 
en de platvormen dcr bastions zijn van het slotpiein 
af bcreikbaar door tweo stccnen trappen. In de 
bastions is eeno kruitkamor en eon cachot mot 
steenon tongewolf. Het plein is nog geheel door 
gebouwen omgeven, waaronder de 
commandantswoning met galerij 2do helft 17de 
eeuw. De kruiskozijnen zijn voor de onderste helft 
met luikjes on voor do boven- hclft met rotan 
vlechtwerk gesloten. Tot 1910 woonde hier cen 
vertegenwoordiger van den sultan, van wien 
waarschijnlijk nog een oudo statiezetel op 6 
bokspooten afkomstig is. In de bijgcbouwcn vindt 
mon ecnigo oudo ijzoren kogcJs en ccn 
voorlaadkanon. De buitenpoort be vat cen steen xnct 
inlandsch opschrift. 
.Bij Lodji mocten in zee nog de fundamenten 
gevonden worden van een groot steoncn gebouw en 
in het dorp’dc overblijfselen van een beriteng. 

Op het eiland B&t. j..a.n is volgens contract van 
1609 cen fort Barneveld gebouwd, dat volgens den 
stichtingssteen in 1613 gcrecd was. Het is cene 
vierkantc ommuring met borstwering, 4 hockbastions 
en een poortgebouw. De oudo gracht is nog 
gcdeeltelijk aanwezig. Het fort ver- ving een ouder 
Portugeesch fort, dat in 1609 door Hocn was 
veroverd. In het poortgebouw zijn ecnigo steoncn 
aangebracht, waarvan een met ccn gecompliceerd 
wapen, een met het wapen van Prins 5laurits en een 
met een Hollandschen lecuw, met ccn schip in den 
rechter bcnedcnhock. Een steen met Latijnsch 
opschrift en het jaartal 1613 was in 1886 nog deels tc 
ontcijferen. 

Van het fort Mauritius op Jlakian en de aldaar 
gcbouwdc loges cn versterkingen zijn geen res- 
taJiteu bekend. 

Belangrijkcr is het kastecl Oranjo tc T o r n a- t c. 
Bit word door C. Matelief de Jonge in 1607 gebouwd 
a】s fort Maleyo, als tegenwicht van het Sj)aansche 
fort Ganuna Lam ma. Hot word in ]609 herdoopt tot. 
kastecl Oranje cn in 1636 mot ccn zeebolwerk 
versterkt. Het ligt aan zee buiten de stad cn wordt 
gevormd door cono zwarc vier- kante ommuring met 
vicr hoekbastions, waar- vnn ccn tot een zeebolwerk 
is uitgebouwd. Het i：： volgcns vcrschillendc 
opgaven 195 bij 113 of 203 bij 135 M. groot. Do 
ommuring bestaat in et n <lul>l)cJen)nuur met 
opgevuklcn kern； onder den rondgang zijn gewelfde 
vertrekken uitge- H])aard. De Jiaar het land 
toegekeerde kant dcr onunuring is gcslecht. Toegang 
tot het fortpiein wonlt gegeven door cen klcin poortjo 
aan do van <!<• stad afgewende zijdo en door cono 
vci'sicrdo ])oort aan do zcczijdo naast het 
zeebolwerk. Volgens- cen steen is do poort 1756 
horbouwd. In <I(!H poortdoorgang is eon gardcloknal 
cn in do binnenmuren zijn ecnigo steenon 
ingcmctseld, waaronder eon met het monogram dcr 
V. O. C., een uit 1658, eon Latijnsch vers betreflende 
do apotheek cn ccn jnct con Hollandschen leeuw met 
schip. Op het zee work Ktaat een klokstaud met cen 
in 1603 gegoten bel met Latijnsch op- Kchrift, 
blijkens de toewijding aan de H. Maagd, van 
Spaanscho origine. De gebouwen op hot 

fortplcin zijn modern, bchalvo hot commandants- 
huis en eon eenvoudig huisjo op hot zeowerk. 

In do stad zijn door do velo aardbevingen allo 
oudo huizon verdwcncn, behalvc het huis C. 70, 
hctwclk ccne deur met bovcnlicht bevat, geplaatst 
tusschcn 2 kruiskozijnen aan elkc zijdc. Het over- 
etokend dak rust op 0 kolommcn, die op eon Inag 
muurtjo staan. 

De oudo Herv. kerk is in 1840 door eeno aard- 
beving vernield. De tegenwoordigo word in 1841 
gebouwd in den vorm van een uitgerekt zeskant met 
steenen onderbouw en houten bovenbouw, gesteund 
door 2 rijen van 2 pilaren. 

De kerk be vat 2 zerken met wapen s, 1714 cn 
1727, en op het kerkhof staat eene eenvoudig© 
tombe, 1679 en 1696. Buiten het kerkhof vindt men 
nog 2 grafnaaldcn uit het begin der 19clo eeuw. Hot 
in wendigo van de kerk wordt verleven- digd door 
vier grafborden uit de oudc kerk, uit 1727, 1773, 
1784 cn 1800. De kerk bezit ge- graveerde bokers, 
1652 en 2 uit de 18de eeuw, een doopbekken met 
medaillon uit 1652 en 2 hierbij behoorende borden, 
alles gemaakt te Batavia, 2 onversiorde borden met 
2 schotcls en een messingen doopbekkenhouder op 
een drievoet, 2de helft 18de eeuw. 

Van de kleinere fortjes vindt men nog de forten 
Telo.cp....of Hollandia en Kajoem6rah. Teloco ligt 
op eeno rotspunt in zee/ een halve mijl ten Noordcn 
van het kastecl Oranje. Het were! door de 
Portugeezen gebouwd en wordt reeds in 1606 
vernield. In 169G werd het aan 

den koning van Ternate afgestaan. Het is een 
bolwerk met steenen ommuring en 2 bastions; In den 
doorgang onder het fort is een steen inge- jnetseld 
met hetzelfde gecompliceerde wapen als in het fort 
Barneveld op Batjan. Het ge- heelo fortjo is thans 
eene ruine, • 

Ook bij Kajocmdrah is de toestand weinig beter. 
Het geheelc fortpiein is door planten- groei overdekt. 
Hot fort bestaat uit eene onregel- matige vierkante 
ommuring met 4 puntige hoekbastions; do slotgracht 
is nog deels aan.- wezig. Balkgaten geven do plaats 
aan der ver- dwenen fortgebouwen. Buiten het fort 
ligt cone oudo Hollandsche graftombe met verweerd 
opschrift. De bouw van het fort wijst op het begin 
der 18de eeuw. Do toegang geschiedt door een 
poortgleuf met pilasters en was waarschijnlijk 
vroeger met con eenvoudig poortje ver- sierd. 

Van het fort Kota Djandji op den weg naar Castello is nog 
slechts ecn steenhoop over, waarin (Jrid libekpunten to 
onderscheiden zyn. 

In het sultanspalcis zijn eenige gouden cn zilveren 
voorwerpen, deels geschenken uit den tijd dcr V.O.C. 

Op het oiJand T i d o r e zijn waarschijnlijk 'geeir restes 
luecx aan tc wijzon van de oudo fortjes, daarentegen moet in 
do Sahoevlakto ojK II a I in a h e r a, nog eeno baksteonen 
zuil aanwezig zyn mot hot monogram der V. O. C. cn het 
jaartal 16... Blijkbaar is dit ccn bewijs van inbezitnoming van 
het land, gelijk er o.a. in Zuid-Afrika voorkomon. Het jaartal 
zoudc dan of 1611 of 1653 inooten zijn. A .： 

IV. GROEP CELEBES. De vcstigingen op Celo- L . bos 
beperkten zich in don Coinpagnie^ tijd tot - ] onkclo 
havonplaatson on do bmgeving va 眼' Menado. Men vindt 
nog oud-hoHandschc her- '■ '或: inneringen tc: .• .■ 

in 14 
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a. M e n a d o. In 1655 werd ecn houten fort de 
Nederlandscho Stand vastigheid ge- bouwd, hetwclk 
in 1673 onder Francs in steen is vernieuwd en toen 
den naam verkreog Nicuw Amsterdam. Hot is 
waarschijnlyk in 1703 ver- groot. Het forb ligfr buiten 
do stad aan zee en is gebouwd als ceno vierkanto 
ommuring met borstwering en dubbele opgevulde 
muren. Vari de vier hoekbastions zijn de twee aan de 
zcczijdo rond en met vorhoogd emplacement en dio 
aan de landzijdo vierkant. Het fortplcin is tusschcn do 
muren 85.75 breed en 45 M. diep. By het slechten van 
een de-land bastions werd ceil oudo kruitkamer met 
gangen ontdekt. Do muur aan de landzijde is 1908—
1910 afgebroken, nadat reeds c. 1900 met do 
ontnianteling begonnen was. Van de oudo poort aan 
de landzijdc staat nog slechts het poorthuis met den 
naam en het jaartal 1703. Do gebouwen in het fort zijn 
alle modern. 

In hot magazijn tegenover het fort lagcn in 1911 
26 bronzen lila's afkomstig van Pose en op het 
residentserf ligt een fraai bewerkt oud Hollandsch 
kanon, in 1621 door Willem Wege- waert in den Haag 
gegoten. Dit stuk geschut is te Limboto gevonden en 
daarna naar Men ado overgebracht. 

De mod erne Herv. kerk is als gebouw onbe- 
langrijk. Zij be vat 7 koperen kronen, model 2de helft 
18de eeuw en c. 1840 in Holland gekocht, en een zeer 
mooi gedreven avondmaalschotel, in 1820 door het 
kerkbestuur te Batavia aan dat to Menado afgestaan. 
Dit belangrijk kunstwerk is waarschijnlijk in de 
tweede helft der 17dc eeuw in Holland gedreven. 

In de Minahasa vindt men nog enkele Holland- 
sche oudheden in de dorpskerkjes to Tomohon, 
Tondano en Remboken. Het zijn kaarsen kroon- tjes 
van het model uit de 18de eeuw, die waar- schijnlijk 
na de oprichting der kerkjes in of na 1820 uit Holland 
zijn overgebracht. 

b. A m o e r a n g. Het fort is gebouwd 
in den vorm van eene halve maan, met con Jate- ron, 
thans half ingevallen rcchthoekigen aan- bouw. In de 
ommuring zijn de fundamenten van een groot 
gebouw. Er liggen vier oude kanonnen, waarvan een 
met het monogram der kamer Amsterdam en een met 
dat der kamer Zeeland. In de kerk zijn 10 koperen 
wandlustcrs, stijl 18de eeuw. , 

c. Tc Donggala, liggen in het museum twee 
sierkanonnen van de kamer Zeeland, waar- schijnlijk 
afkomstig van Tolitoli of van Parigi. 

d. Te K w a n d a n g staat van het in 1766 
.gebouwde fort Leyden nog do vierkanto ommu- 
ring met een rond hoekbastion aan de zcczijdo. De 
N.W. muur is ingestort. 

e. Te B w o o 1 ligt een vervallen fort. 
f. Dat te Gorontalo is in 1911 gcslecht. Het was 

een vierkant met ronde hoekbastions en volgens Van 
Koi slechts met aarden wallen omringd. Het is 
waarschijnlijk in J 852 gebouwd ter ver ranging van 
een fort uit 1756. Bij het fort vindt men enkele oudo 
graven zonder op- schrift. Aan den weg naar Panipi 
liggen de ruines van twee kleine bergfortjes. 
—g. Het belangrijkste is het kasteel Rotterdam Je M 
a k a s s e r, hetwelk nog vrij good is bewaard en waar 
ook nog de oude gebouwen op het slotpiein behouden 
bleven. Het ligt aan zee op de plaats van het 
Portugeesche fort Oedjoeng 

Pandjang of do Vijflioek, hotwclk in 1669■—1677 
door de Hollanders word vorbeterd, met eeno 
waterpoort en cene landpoort voorzien en in 1679 
versterkt met het thans verdwenen rave- I)jn. Het 
vortoont eon onregclniatig vierkant met breed front 
aan zee, mot 2 orillons aan do zeezyde en 2 bastions 
aan do landzijdo. Het kasteel is nog grootendocls 
door cone gracht omringd en beslaat cene 
oppcrvlakto van 1477a bij 125 M. De toogang 
geschiedt door een S-vor- migen gang aan do 
landzijdc, waarvoor de reeds verdwenen redoute lag, 
en ecn toegang met voor- bouw en 3 poorten aan de 
zeezijde, waarvan de middelste nog de oude met n 
age Is beslagen deuren heeft behouden. Bij den 
kleinon toegang is aan de pleinzijdo een steen met 
het wapen van Rotterdam onz. In 1909 is de muur 
achter do kazerne afgebroken en is do muur aan de 
land- zijde verlaagd. Nicuwo verminkingsplanncn in 
1911 zijn gelukkig nog intijds gekcerd. 

In het midden van het plein staat do kerk met 
spitsboogramon en met cen lagen onderbouw, die tot 
magazijn diende. Do raassievo toren, die door cen 
brandgang van de kerk gcscheiden is, rust op een 
open onderbouw met bogen cn kruisgewelf. 
Waarschijnlijk dateeren kerk cn toren nog uit den 
Portugeeschen tijd. Tegenover de kerk, wclke thans 
als kleedingmagazijn dienst doet, staat het 
gouverneurshuis met klci- nere gebouwen en 
hiertegenover het t roepen- logics. Deze gebouwen, 
we ike twee verdiepingen hoog zijn, met schuin 
oploopendc daken en top- gevels, dateeren uit 1G8G. 
Later zijn hicraan tegevoegd een magazijn in 1720, 
ecn arsenaal in 1770, een logics voor onderofficieren 
in 1791, bergplaatsen in 1809 en 1820 en eenige 
kleinero gebouwen uit den latercn tijd. Het gehecl 
vormt, trots de latere bijvoegingen cn verminkingen, 
nog een hoogst merkwaardig geheel cn we I het 
belangrijkste complex in Indiii sinds het sloopen van 
het kasteel te Batavia, 

De post Vrcdenburg aan het Koningsplein is in 
1702 gebouwd. Het is ecn blokhuis met zwaren 
onderbouw en slechts door cen lioutcn buiten- trap 
toegankdijke verdieping met wcergang met steenen 
borstwering. Het vierkant spits tocloo- ponde dak 
steekt over don wcergang uit en rust op pijlers op de 
borstwei'ing. 

De moderno Hcrv. kerk (1885) be vat 13 
ruitvormige wapenschilden, 1677—1777, <'<-n 
koperen doopbekkenhouder op dricvoct, midden 
18de eeuw. 2 gegraveerdo bekcrH, c. 1700, een Lod. 
XV vaas, 2 schotels uit Batavia, 4 borden, waarvan 2 
met gegoten rand, medo tc Jiataviu vervaardigd cn 
ecn prachtig gcdrcvcji doop- schotel, Hollandsch 
werk uit de 2do helfl der J 7do oeuw. Het kcrkcJijk 
archief is belangrijk en hicrin vindt men ook 2 
zogclstempcls, een van Macasser uit 1784 cn con (uit 
Ain bon ?) uit de 18dc eeuw. Het good onderhouden 
kerkhof bezat enkelo oude tombes zonder opschrifl 
en ecn monument voor do vrouw van gouverneur 
Roclof Blok, ovcri. 1758, waarbij ecn grafsteen met 
wapen van den gouverneur P. G. van der Voort 
(over!. 1780). 

De oudo stad is volgons een roosterplan gebouwd 
en be vat nog enkele oudo huizen, jneest volgons het 
Java-iyp< mot voorgalerij met kolommcn (vgl. het 
Scheepsagcntuur aan do WiJlcni'kade). Heb dak 
steekt over do straat uit on is ovor dion uitsprong van 
ondcren hori- 

* 
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zontaal afgeschotcn. VcrschiHcndo huizcn zijn tweo 
on drio verdiopingcn hoog. Eon huis aan do 
Tcrapelstraat vertoont nog cen luifcl. Uit do ccrsto 
hclft dcr 19do oouw datccron do strafgo- vangonis 
aan het Koningsploin, mot goblokto pilasters, hot 
Lands pakhuis aan do Midden- straat cn con groep 
pakhuizen aan do Wilhcl- minakado. Allo huizon 
zijn wit goploistord. 

In hot Museum aan het Koningsploin vindt men, 
naast belangrijke inlandscho oudheden, tweo klcino 
bronzen voorladcrs, waarvan con met het monogram 
der kamcr Rotterdam cn ecu met dat van de kamer 
Enkhuizen. Pit laatsto stuk is in 1764 gegoten door 
I. Borchart to Enkhuizen. Verder nog cen Delftsch 
servios met een bergachtig landschap mot kocien. 

Op het land good Losari, ten Oosten van do stad, 
staat cen gcdonknaald voor A. Siso (1777 —1832) 
cn do ruine van een monument voor C. van 
Sypcsteyn, echtgenooto van gouverneur Beernink, 
overt 1701. Het ingangshek hceft vorsierdo posten. 

Tot de rijkssieraden van B o n 6 behoorden ccn 
lichtblauwo 对den vlag van Spcclman, ecn gouden 
ketting met 2 medailles vercerd aan Aroc Palakka in 
1666 cn 5 padangs, waarvan een met het monogram 
der V. 0.C. cn het jaartal 1746. . 

V. GBOEP BORNEO. Oude vestigingen op Borneo 
vond men te Sockadana, waar in 1606 cone logo 
word opgericht, te Lan dak sinds IGO 8, to 
Martapoera reeds v66r 1638, to Pontianak, alwaar in 
1779 ecne logo en een fort vermeld worden, cn te 
Bandjcrmasin, alwaar het fort Tatas lag. Ten slotto 
wordt nog ecn fort Puntiano aan de Oostkust 
vermeld. Volgcns in 1910 en J911 verstrekto 
inlichtingen zijn van dezc oudo neclcrzcttingcn geen 
monumenten raeer in wezen. 

V).. GKOE? KLEIN ERE EILAN DEN EN 
BUITEN- POSTEN. Van do vcrschillonde fortjes cn 
vestigingen op de vorspreide buitenposton is wei- 
))i<X jneer uit den Compagnicstijd bewaard gc- 
blcvcn. Volgcns verkregen inlichtingen is op B o c 
<■ o n nog cene grootc benleng aanwezig, thana als 
vorstenpalcis dienst (loot en bevii)dt zich daarin 
ccne goede wapencollectie. De bouw van ccn fort 
aldaar we rd in 1613 toe- gestaan; wanrschijnlijk 
datcei,t het fort van na de lierovcring in 1667. 

T" J^imu f>p 8 o c m b a w a bovindt zich cen zf-
rk voor C. Schulcrus, over). 1G73 cn to Koe- p?i)g 
o]> Timo r zijn nog de fundamenton ；>；m w zig 
van het fort Concordia cn waarschijn- ]i j k nog 
cnkcln grafzerken ； tc Atapoepoc op Timor (tienl. 
nene oudc bentdng tot won in g voor den controh-ur 
cn tc Laranloeka op Floros was, aJlhans in ] 906, »og 
ccn deel van eene oudo Port ugoeschc kerk 
aanwezig, aan S. Domingo gewijd. Alcn vond er ecn 
groot eteenon doop- vont, t.wee Portugecschc 
klokkon on ccnigo oude kcrkschatten. 

VII. OKOEF SUMATRA. Do vestigingen aan de 
Wcslkust waren aan zoovcol wisselingen on- 
derhovig, dat hiervan volgcns officieelo mede- 
(kjclin gen geen ni on union ton mcor aan we zig 
zijn, l)ohalvo in Pad an g, waar do Conipagnio in J 
6G0 ecno rcsidentio vestige!c, clio in 1667 tot 
hoofdkantoor van do Wostkust word ver- Jioven. 
Benkoolcn word in 1G86 in vollon vre- do door do 
Engelschen geroofd en word eerst in 1825 aan 
Nederland teruggegevon. Wat al- 

claar nog aanwezig mocht zijn, zal dus waaj- 
schijnlijk van Engdschon oorsprong zijn. Aan do 
Noordkust was do Hollandscho invloed gering. Tc 
Palcmbang, dat in 1778 lecnroerig word, was cen 
fortjo, doch monumenten, die aan do oudo 
Hollanders herinnoren, schijnen niot bewaard to 
zijn. 

To Pad ang vindt men de ruino van het oudo fort 
mot vierkanto omwalling met vier hockbastions. In 
lict Chincczcnkwartier, het oudsto stadsgcdcelte, 
staat nog ecn huis (Hong tek ting) met geprofileerde 
balken en kinderbalkjes, achtcrgalerij op zuiltjes en 
een zonnewijzcr, c. 1840, en in Kampoeng Nias ligt 
eene oudo begraafplaats met cnkcle tombes. Een 
zerk van den opperkoopman E. Buyk, over]. 1730, 
ligt in eene Chineescho wasscherij by Pasar Barong. 

Op de eilanden bij Sumatra zijn geen sporen van 
de oude nedorzettingen bekend. Allecn zijn op 
Pontjan Ketjil in de golf van Tapanocli nog ruines 
van het in 1755 door de Engelschen ge- bouwdo fort 
aanwezig on graven van de bezet- ting. 

VIII. GROEP JAVA. a. Batavia en o rage v i n g. 
Aan het bekendo kasteel van Batavia herinnert nog 
slechts do door Van Imhoff gestichte poort aan den 
Heerenweg. Oor- spronkelijk was aan de poort eene 
open galcrij verbonden. 

Het stadhuis is gebouwd 1707—1710 en vertoont 
een massieven bouw van 2 verdiepingen met 
kruiskozijnen en opgaand dak en achtkanten koepd, 
waarin eeno klok, in 1742 gegoten door J. B. 
Lcmpke. Do weinig versierde gevel wordt gebroken 
door een voorbouw in het midden, wclke 
gelijkvlocrs open is en op de verdieping met vlakko 
pilasters in do pen an ten is versierd. De voorbouw 
wordt bekroond door ecn driehoekig fronton met 
Justitiabecld. Tcrzijde van den hoofdbouw sluiten do 
cachotten aan. Inwendig is het gebouw ccnvoudig 
gchouden. Het trap gat is met cene balustrade 
voorzien. Bien vindt in het gebouw ecn oudo kast 
met familiewapens, cen clrieluik, Saloino's eersto 
gerecht, met twee vleugelstukken door J. J. de Nijs, 
c, 1660, cn cen uurwerk, vorvaardigd door A. T. 
Clerken- well to Londen in 1788. 

Van de oudo kerken is nog slechts do Portu- 
gccsche Buitcnkcrk behouden. Deze is ecn bak- 
steenon gobouw met langwerpig vierkant grond- 
vlak en inwendig in drie hallen verdecld, waarvan do 
houten tongcwclvcn op 2 maal 3 zwarc, 
oorspronkdijk houten koloinmcn rusten. 

De in gang is met con eenvoudig poortje versierd. 
De kerk bezit ecn achtkanten preekstoel door H. 
Bruyn, 1695, mot kopcren lezenaar cn een bijbel met 
zilvoren beslag, uit 1714, tweo houten appliques met 
koperen kaarsenstan- daards, con gouverneursbank 
met kolommen cn paneelwerk uit 1G95, waarin een 
zilveren plaatjo bevestigd is, waarop hot gcschenk 
van den in- landschcn sergeant N. ColJo vereeuwigd 
staat, en enkelo convoucligo ban ken met 
paneelwerk, cen orgelgalerij met gesnedon kast uit 
1693 en een orgel uit 1860, vervaardigtl door E. F. 
Rijckmans. Vcrdcr vallcn to vcrmeldon ccn houten 
bord mot opschrift betreffondo do stichr ting en 
inwijding der kerk, vior koperen kronen met 
waponschildjos, 3 grooto rouwborclen van don 
Gouvernour I. Reyn st, f 1775, 0. E. Marci, gchuwd 
mot A. H. Wiese, 11805, en J. L. 
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Cotshuisen, geh. met P. Walbeeck, f 1805, en 6 
ruitvormige rouwborden 1719—1762. Tot het gewone 
mcubilair behooren 4 stoolen met snij- werk en cen 
tafeltje mot bokspooten. Op het ommuurde kerkhof 
liggen 6 zerken met wapcns uit 1701一1728 en zonder 
jaartal, waaronder de zerk van Gouverneur H. 
Zwaardecroon, over!. 1728. 

De zerken van do begraafplaats bij de koepel- kerk 
zijn o verge brae ht naar do begraafplaats Tan ah 
Abang. Men vindt aldaar 66 beworkto zerken met 
wapens uit de jaren 1647—1809 en eenige uit deii tijd 
na 1815. De in gang van dit kerkhof bo vat. een 
opsclirift uit 1844. 

De Willemskerk te Woltevredcn, uit 1839, is 
gevolgd ',3e~bude"KdepeUceirlr. Do preok- 
stoel uit die kerk uit 1673 is later hierheen over- 
gebracht. 

De kerk bezit borden mot namen der predi- kanten 
der Portugeesche gemeente, 1633—1787, van de 
Nederduitscho gemeente, 1619—1810, en van do 
Lutherschen, 1746—1854, mot een- voudig snijwerk 
3do kwarb der 18de eeuw, een foho bijbel gedrukb bij 
Paulus Aertsz. van Rave- steyn te LgideoJn 1637, met 
koperen hoeken en klampen. een dito bijbel, in 1748 
gedrukt bij N. Goetzee te Gorinchom^enkelo oude 
stoelen, Iste helft 18do~eeuw, en 3 kleino stoeltjos van 
ebbenhout, een ijzeren geldkist c. 1700. Het 
zilverwerk besiaat, behalve eenig modern werk, uit 
een gouden doopschotel met geslagen Lod. XV rand 
(keur: Batavia), legaat van den Gouv.-Generaal Mr. D. 
van Cloon, overl. 1732; een zilveron doopschotel met 
gedreven medaillon met wapen van A. Adriaensz., 
1695; een zilveren standaard voor het doopbekken, op 
drievoet, 1733; 4 bekers, gegraveerd, zeer goed werk 
uit Batavia, geschenk van den Gouv.-Generaal J. 
Camphuys, overl. 1695; 4 zilveren brood- gchalen als 
voren; 2 Lod. XVI zilveren wijnkan- nen, 
Amsterdamsche keur, en 2 laat Empire, 2 offerbussen 
en 4 christoffel kandelaars. Van de kerk te Toegoe 
worden bewaard een. rond© Bchotel met eierrand, 
1743, een achtkant ge- schulpte schotel, 2 gladdo 
zilveren bekers, 1745, en eenig eenvoudig werk. Van 
de Luther- sche kerk zijn afkomstig 2 zilveren 
achtkant geschulpte schotels, 1747 Bataviaansche 
keur, 2 schalen met gegoten 1 ofwerk, 1778, een gego- 
ten zilveren bel, einde 18de ceuw Amsterdam- sche 
keur, een vierkante zilveren offerbus en 2 eenvoudige 
koperen bussen, eon zilveren en cen verguld zilveren 
kelkjo. 

In de Katholieko kerk wordt een wijkruis bewaard 
vanTI^rUuyjicn"uit den tijd van paus Clemens VII. 
De kerk is modern. 

Het voormaligcjpaleis aan het Waterlooplein, thans 
voor bureau ingericht, is Tibor"' 
Daendels gesticht en in 1828 onder Dubois vol- tooid. 
Het is een groot gebouw van 2 verdiepin- gen op een 
geblokto onderverdieping, het jnid- denstuk met 
gegleufde kolommcn on do vleugels met gegleufde 
pilasters in de penanten. Het middengebouw wordt 
door poorten van do vleugels gescheiden. De 
kroonlijst is met triglyphen versierd en wordt door 
eene borstwering afge- dekt. Inwendig is het paleis 
zeer eenvoudig. Men vindt er enkele oude meubels, 
eeno staando klok van P. Maulet (2e helft 18do eeuw), 
een tinnen inktkoker met het monogram der V.O.C. en 
enkele echilderijen, met name verscheidene 

zcogezichtcn, portrotten van do laatste stadhou- ders, 
van Van der Oapollon cn do Kock door C. 
Kruseman, Van Imhoff door P. van Dijk, 1742, enz., 
lord Minto door G. Chinncry. Do vrooger hicr 
aanwozigo eerie jjortretten van Gouver- ncurs is naar 
het Paleis to Rijswyk o verge- bracht. De oudero 
iJOfti-eiten zijn vry dhbclang- rijko copicen of naar 
gravures vervaardigd. Do eerie is in hot begin der 
20sto ecuw vrij slecht gerestaureerd. Do aldaar 
aanwezigo serio van kleino portretten is gehecl 
zonder kunstwaardo. 

Het paleis to Rijswijk, oorspronkclijk land- huis 
van Hope, eind 18de ceuw, word door Daen- dels 
begui 19do tot paleis ingericht. In het jnid- den der 
19do eeuw werd het vergroot met cen aanbouw mot 
receptiezaal aan het Koningsplcin. Het oudste 
gedeelto staat op ecn hoog plint, waarboven de twee 
verdiepingen zyn opgetrok- ken, die door cen 
triglyphenfries zijn gescheiden. Tusschen elk der 
ramen en deuren der beneden- verdieping zijn 
kolominen geplaatst met dubbelo kolommen op de 
hoeken. Middcnbouw cn vleugels zijn door 
doorritten gescheiden. De bo ven- bouw springt bij 
de zijvleugols terug en is door een rechte kroonlijst 
afgedekt. Het geheel is wit gepleisterd. 

Voor de particuliere gebouwen te Batavia valt in 
do benedenstad te wijzen op enkele nog gespaarde 
groote koopmanshuizen aan de Kali Besar, 1730 en 
1743, uitvoerig door H. D. H. Bosboom beschreven 
(Oude woningen in do st ad Batavia en Tijdschr. XL 
(1898) bl. 542). Het zijn geheel Europeesche huizen, 
dio uit- munten door paneelwerk en geprofileerde 
deuren, mooie gesneden traple unin gen en 
bovenlichten bo ven de deuren. Een der huizen hceft 
nog kruiskozijnen on muurbinten met zware kinder- 
balkjes. Het in 1911 door de Standard Oil Cy 
bewoondo huis heeft eene trap met godraaido spijlen 
en hoekstijlen met vazen, bovenlicht, paneelwerk en 
wanden met Deftsche tegels. 

De kleinere huizen vindt men nog in de Buiten 
Nieuwpoortstraat, met groot verbonden deur- en 
raamkozijn, lange vooruitstekendo daken en boven 
de grondverdieping een op stijlcn stcuncnd afdakje 
aan den gevel ter bescherining tegen do fello 
zonnehittc. De stadsapothcek aldaar, met aditerhof 
en bygebouwen, lieeft eeno achter- galcrij, welko 
rust op kolommcn op vierkanto sokkels. Do deuren 
zijn met paneelwerk ver- sierd en de gesneden 
trapleuning is met balustros verrijkt. 

Eenvoudigo huisjes met verbonden winkcl- raani 
en deurkozijn vindt men in de Tijgerstraat en de 
Buiten heerenstraal. De In ikon van hot winkelraani 
zijn zooclanig gemaakt, <Iat hot bovenstuk naar 
boven opslaat cn het onder- stuk naar bejieden en aid 
us tevens als uitstaljcast kan dienst doen. Het dak 
steekt buiten den gcvcl uit en dikwijls is ook boven 
de grondverdieping cen afdakjo aangcbracht. Op de 
verdieping zijn de vensters met luikjes gcslolcn of 
met traJics; enkele male】】 nog met 
rotanvlcchtwerk. Aan do luikjes vindt men. soms nog 
mooio oude hen gen. In de nu door do Ooslerlin gen 
bewoonde wijken vindt men nog verschillende 
voorbeclclen van de oudo bouwwijzo. Een 
merkwaardig sjnal huisjo van tweo verdiepingen met 
steil oploopend over den gevel uitstekend dak vindt 
men aan de Stads buitengracht. 

Do meeste grooto heerenhuizen zijn verdwe- 
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non na do ovorbronging van do woonstad naar 
Woltovrcdcn in 1808. Eon goecl bowaard typo 
lovort het Klccdingmagazyn aan do Binnen 
Nieuwpoortstraat, ccn dubbel hcoronhuia met 
vlakkcn geplcistorden go vol met overstokond dak, 
waarvan hot overstok van ondcron horizon taal is 
afgeschoton on van ondcrcn met pancelwerk 
vorsiord. Hot midden van don go vol wordt verrijkt 
door con gesneden deuromlijs- ting, dio a Is travco 
rond hot middclste vonster der verdieping is 
doorgovoerd. Do penanten onder de vonstors der 
verdieping zijn met sny- werk versierd. Allo huizen 
zijn wit goplcisterd. 

Do grooto huizen aan hot Koningsplein te 
Weltevreden, mot breedo ingebouwdo voor- galerij 
op kolonimen, gaan terug tot de eersto helft der 19do 
eeuw. Zij zijn gevolgd naar de inlandscho 
pandap&'s, gewoonlijk slechts eeno verdieping hoog 
on van alle zijden door do erven omgeven. 

Voor Batavia valt ten slotte nog to wijzen op het 
opschrift ter herinnering aan den verrader P. 
Erbcrfelt (zie aldaar) bij de Portugeescho 
Buitonkerk, ecn houten leeuw mot het wapen van 
Batavia in het Hcrtogspark en cen sluisje met schot 
aan den Molenvliet-.. 

Het deftigo huis uit den tijd der Compagnio is op 
uitnemende wijze vertogenwoordigd door de 
Compagnieskamer in het museum van het Bataafsch 
Gonootschap. Met vindt daarin de rijkgesneden 
luiken uit het huis van G. W. baron van Imhoff (c. 
1730), het deftige meubi- lair van ebbenhout en tai 
van gebruiksvoor- werpen uit het dagclijksch leven. 
Do bekendo collectio van het museum be vat o.a. 
eenige zegelstempels uit Batavia, Ambon, 
Semarang, Ceylon cn Japan, zilveren tafels met 
vredes- verdragen, eeropenningen, gcvclfragmenten 
en zerken. Het hier bewaardo fragment van de zerk 
van J. van Riebeek is in een op welling van 
ondoordachtcgoedgeefschheid aan het museum to 
Kaapstad afgestaan. Zecr belangrijk is ook de 
colloclie teekoningen en afbceldingen, waaronder do 
collccties J. W. H. Ad or, van Leeuwen en Boursso 
Wils. 

Speciaal Indisch zijn do pilings of begrafe- 
nisschotels, zilveren schalen met gegraveerd wapen 
cn inschrift, die aan de dragers en afleg- gers ter 
gedachlcnis werden vereerd. Bij do be- grufenis van 
den onderkoopman J. E. van der Schuer in 1734 
werden deze volgena testament vereerd aan elk der 
24 dragers en aan do 2 afleg- 
gers. Van deze pi rings zijn 17 verschillendo 
voorbceldcn bekend uit de jaren 1G59—1799. 

De eilandcn voor Batavia bevatten nog ver- 
sclullondc oudo herinneringen. Op Onrush vindt 
mon do fundamenten van oudc gebouwen (Timmer 
we rf, kerk cn fort Beckhuis uit 1671), eeno put en 
zerken, 1719—1772, bene vens ver- schillcndo 
stoonon of an rd on grafhouvcls zone! er opschrift, 
op K o r J< h o f do fundamonten van loodsen cnz. 
en de ruino van ocn oud, rond fort. Op P u r m c r c 
JI cl (Pocloo Sakit) is do ruino van cen rond fort nog 
in boteren toestand. Do ingang is op do vordicpiiig 
on daaronder bevindt zich eon ovorwclfdo 
kruitkamcr. Do binnongang golykvloors geeft met 7 
door rondbogon afge- uloten oponingen toogang tot 
de put binnon het 
fort. Het eiland is gchecl begrocid, zoodat zon- dor 
schooii maken van het terrein niet is na to gaan, of 
or nog oudu graven aanwozig zijn. Ook 

op P o o 1 o o K d 1 o r is nog do ruino van 
een rond fort met spoor van cen verdedigings- 
gracht. Bij het dorpjo vindt men ecn oudo put. 
Op Edam is nog de ruino aan we zig van het 
door J. Camphuya gebouwdo landhuis. Een 
daarbij in het houtgewas verscholcn stconhoop 
is waarschijnlijk de ruino van cen vcrdwcncn 
grafmonument. Aan het strand vindt men dr io 
gemetseldo putten, waarschijnlijk oudo wator- 
rcservoirs. 

De oude fortjes om Batavia zijn geslecht en van 
rijke lusthuizen uit het eindo der 17do cn de eersto 
helft der I8do ceuw is weinig belang- rijks bewaard. 
Men vindt nog de oudc landhuizen Matraman 
Tandjong Oost, afdecling Meester Cornells, 
PSkajoeran Ponclokgedd, beidc afdecling Bekasi en 
Tjcrigkareng afdceling Tange- rang, waarbij ecne 
oudc poort. Dicht bij do stad, aan den Molenvliet, 
bleef het thans door 
Mijnwezen betrokken buitenverblijf behouden, 
een groot dubbel huis van twee verdiepingen 
met overstekend dak, stoep en versierd© deur- 
omlijsting. De gepleisterde gevel wordt slechts 
gebroken door eenvoudige paneelwerkversiering 
in de penanten en door do onjlijstingen der 
vensters. Het landgoed Tjamp6a van Van Riems- 
dijk heeft nog eene oudo bel.>^ ■- / / i ' 

b. Wes t-J a v a. Van d言 bclangrijke st ad. C/ ' 1/ * " f 

Bantam zijn nog slechts enkele Oud-Hollandscho _ 
mohunienten behouden. Het fort Sped7 — 
werd in 1686 gebouwd, het is eene vierEanto >•- - • ' .•? - 
oxnmuring met vier hoekbastions van verschiU 4. 
londen vorm en twoo spietorens. Het verkeerd& -■..『、、 ./ 
in 1911 in zeer verwaarloosdon toestand en is/" ' x - •, 
in 1912 door don dienst der Burgerlijko Open- 《' 
bare Werken gerestaureerd, waarbij eenigo ■ 
fundamenten van de binnen het forb geplaatsto 
gebouwen zijn blootgelegd (Zie verslag B. 0. W.、*三"”・ " 
1912). Bij het fort, over de rivier, lagen 4 ijzeren 
voorlaadkanonnen, waarvan een met het mono- \ 
gram der kamer Zeeland. Buiten het fort ligt het 
Hollandsch kerkhof met ruim 40 verwaar- 
loosde graven, meest halfcylindervormige tom- 
bes en twee baksteenen gepleisterde grafmonu- 
menten, waarvan een van een officier en een van 
den commandant H. P. Faure, overl. 1763. Het 
zware onderstuk is tusschen geblokte pilasters 
go vat, waartusschon in het pleister een com man- 
dostaf en een uitvoerig opschrift, en wordt 
half cylindrisch afgedekt, waarin zijn wapen met 
4 kwartieren. De graven zijn in 1912 gerestau- 
reerd. Bij het fort eon steenon boogbrug (Djam- 
batan Rant6) en eone dergolijko brug uit 1700 
bij het vroegero fort Diamant (Djambatan 
Karen g). 

Van het door den overloopcr Henric Lucas- 
zoon Cardeel van Steenwijk in 1710 gebouwdo 
Koningshof is nog cTo^'iimo van eeno schatkamer 
on cen mcditatiokanicrtjo bowaard. Bij de moskco 
is eon vrouwonvortrok, waarschijnlijk door Car-' 
deol gebouivd, iff don voriii van ccn Hollandsch 
landhuis van 2 vordiepingen mot ovorstokend dak 
on schuiframon. Do aan hem toogeschroven ge- 
bedtoren vortoont Indischo cn Europeescho ih- 
vloeden. 

Een door do inlanders vereerd kanon, 33 o.M. 
brons, ligt in hot vrijo void. Het is versierd met 
cartouches met Indisch opschrift.- 

In den tuin van don resident te Sdrang ligt een 
zerk van A. v. d Spar, ovorl. 1774. Bij Bandoeng 
ligt bij pa al 6 in desa Tjitcureup in 
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het cassavevcld eene Holl, zcrk uit 1756. 
Het Paleis to Buitenzorg.is in 1744 gebouwd en 

in 1809 vergrdot, 3och in 1834 bij cene aard- boving 
ingestort. Het is da am a herbouwd. Hot be vat cene 
scrio portrcttcn der Gouverneurs gencraal, waarbij 
drio (van Alling, Sibcrg en Wiese) door J. C. Miillcr 
Kruseman in 1838 on dat van Daendcls door Raddn 
SMeh. De oudc por- tretten zijn nicest copieen. Ecno 
serie klcino portretjes is van geringo waardc. 

In den Plan ten tuin staat con nion union b in 
kocpelvor危 voor Olivia Marianne, cchtgcnooto van 
Raffles, over!. 1814. 

c. Midden Java. Tc Djokjakarta ver- toont het fort 
Vredeburg, uit 1760, ecnc vicr- kante ommuring met 
3 hockbastions. Het is door cene gracht omgeven en 
heeft twee tegen- over elkander gelegen vorsierde 
poorten. By de hoofdpoort zijn 2 wachthuizen met 
voorgalerij met op kolommeu rustendc halfronde 
bogen. Het oudc koopmanshuis doct thans dienst als 
hospitaal. V66r het fort staan twee loodsen, waarvan 
ecne ecn wage nhuis is uit 1799. Het in 土 1758 
gebouwde waterkasteel bij Djokja is door cen 
Boeginees gebouwd en vertoont alleen eeni- gen 
Hollandschen iuvlocd, daar de bouwmees- ter voor 
den bouw twee malen Batavia bczoclit. 

Het fort te Bojolali vertoont lietzelfde type als te 
Djokja; het is in 1831 gedccltelijk -ver- nieuwd, Ook 
het fort Engelenburg te Klaten, in 1S04一1806 
vernieuwd, on het fort Vasten- burg te Solo, uit 
1775—1779, komen hiermede overeen. In dat te 
Klatdn staat eene eenvoudigo huizing met voorgalerij 
on met roosjes versierdo bovenlichten. Het wordt 
thans gebruikt voor gevangenis en hospitaal. Te Toko 
Polat vindt men nog hekposten met halfronde banken, 
waar- schijnliik van ecn oud landhuis. Het forb to Solo 
heeft ecno hoofdpoort met poortgebouw en eene 
achterpoort, twee gardoe-huisjes, ecne command ants- 
won in g en ecne overdekte put. Bij de hoofdpoort staat 
cen steenen klokstand, waarvan de in 1633 gegoten bel 
met Portugecsch opschrift thans aan de poort hangt. 

Het fort de Grootmoedigheid te Soerakarta is in 
1746 gebouwd en in 1772 en in 1788 ver- nieuwd. In 
deze plaats ligt eeno zerkmet wapens uit 1786. 

d. De Noord- e n Oostkust van Java. Cheribon. Aan 
het in 1832 gesloopto fort de Beschermer, dat onder 
Camphuys word gebouwd en de in 1681 gebouwde 
houten vesting verving, herinnert een steen met 
opschrift in het residentiekantoor. In de in 1848 geheel 
ver- nieuwde Herv. kerk ligt eene zerk met rand uit 
1778 en bij de kerk 3 zerken met wapens uit 1773, 
1778 en 1789 e» een fragment. Do kerk bezit twee 
zilveren doopschotels, waarvan cen met gegraveerden 
rand CJI een uit 1755 met knowaiid ； de laatste met 
kcur van Batavia. 

In do jnuren van het inlandsch kerkhof to Astana 
zijii ecn aantai DeJftsche tegels inge- metseld, blauwe 
landschapjes en paarschc bij- belsche tafrcclen. In het 
paleis van den sultan vindt men ecn aantal dergclijke 
tegels, volgens zijne mcdedceling afkomstig van het 
water- kastecl Soenjaragi, ben ovens een geslcpen 
bokaal met het Staten wapen, twee gesneden bo ven- 
lichten, een goedgesneden statiekoets in den vorm van 
een draak cn 27 harnassen van de Jijf wacht. 

To TegaJ, in 1746 aan do V.O.C. afgestaan, dient 
hbt oudc fort thans als go van gon is. Hot is cen 
vierkante stecncn ommuring niet 4 hoek- bastions, 
waarvan hot vic rd o klcincr van om- vang. De 
voorpoort is versierd met pilasters en met con 
drichoekig fronton cn wordt om- sloten door een 
gebouw met topgcvcl met voluten aan de zijniuren. 
Bij de kerk liggon tweo zerken met wapen uit 1751 
en 1763. 

Te PSkaloiigan dient hot fort uit 1753 thans als 
gevangenis. Aan zoo zijn op cenigcn afstand van do 
st ad de rulncs van een oud fort. 

Te Semarang is de oudc st ad gedccltelijk ver- 
graven bij den aanleg van de haven en de rest is door 
modernc gebouwen verdrongen. Gespaard bieven het 
huis hock Hoofdwachtstraat met tweo verdiepin gen 
en twee bo ven elkander go- plaatste galcrijen cn cen 
cenvoudig poortje met blokwerk cn rondboog, No. 
156 met mansarde- dak, No. 764 met bovcnlicht met 
gesneden roosjes, c. 1800, en hock Konijnenstraat 
met dubbel gcbogen renaissance rollaag en kleino 
zijvenstcrs. Klcino huisjes zyn nog behouden aan de 
Oude stadhuisstraat en aan de Konijnenstraat 1835 en 
1837, do laatste met mansardo dak cn dcur met 
bovcnlicht cn spiegellijst, laat ISde eeuw； 
Bloemstraat 289, toont ons daaren- tegen een 
dubbelhuis met pilasters in de pen an- ten cn 
bovcnlicht met gesneden roosjes en in de 
Comediestraat vindt men nog een huis met 
voorgalerij op kolommcii, overstekend dak en 
stoepbank, eind 18dc eeuw. 

Het voormalige Militair klcedijigmagazijn aan de 
Hecrcnstraat heeft cen bovcnlicht met gesneden 
roosjes en het Oudcinannenliuis aldaar een versierd 
poortjo van 1775. 

Het bclangrijkstc oudc gebouw is do Gcwecr- 
makerij aldaar, ccn dubbel huis van twee ver- 
diepingen met overstekend dak, uitspringendo 
hocken, blokpilastcrs en kruiskozijnen met luikjes. 
Het deurkozijn heeft cen gcbogen fronton en een 
bovcnlicht met gesneden roosjes en ramen zijn 
versierd met gesneden roosjes. In den corridor zijn 
vijf dcssus de portu cn con portiek, 2de hclft 18dc 
eeuw. 

Het R. K. wceshuis werd in 1734 als hospi- taal 
gebouwd. Een steen in den achtcrgcvd ver meld t de 
stichting. Het wcrcl in ] 865 met eene verdieping 
verhoogd. Het heeft ccn een- voudig geblokt poortje 
met d richoekig fronton, door een pot bekroond, cn 
zijstukken met festoc- nen. 

De Hcrv. kerk werd in 1794 ingewijd cn is in 1893 
belangrijk verbouwd. Met is ccn achtkantc 
koepelkerk met raajnnissen in do afgcschuindo 
zijden en heeft dric ingangcn met dubbclc vJak- 
pilastcrs cn driehoekig fronton. Bij de ver bo u- wing 
is do voorzijdo gcwijzigd cn is de koepel verhoogd. 
Inwendig rust de hoogo koepel op zuilen en zijn de 
ramen in de afgcschuindc zijden omslolcn door 
kolommen met Korinthischo kapiteclcn cn vierkant 
basement. De kerk bezit cen preckstocl met 
pancclwcrk, psalmbordjes eind 18do ccuw, een 
orgclkast laat Lod. XV en borstweringen aan de 
galerijcn en banken met eenvoudig pancelwcrk. Het 
kerkzilver bestaat uit cen gograveerd doopbekken 
overgang Lod. XVI, een zilveren standaard op 
drievoet Lod. XVI, en een doopschaal met 
gcschulpten rand, 1749. • 

Tc Oengaran aan den vveg naar Djokja ligt 
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con bcrgfort, vierkant mot 4 hockbastions in het 
verlengdo der flan ken. Het fort hcoft tweo versierdo 
eenvoudigo poorten, waarvan do hoofd- poort met 
het jaartal 1786, on eon uitvalpoortjo. Hot fortplcin 
is bebouwd met logics on comman- dantswoning, do 
laatstc mot voorgalory tus- schon uitgebouwdo 
vlougels. 

To Japara is hot driokanto fort met 3 hoek- 
bastions nog grootendeels bohoudon; con der 
bastions is doorbroken. Do ommuring is nog 
grootendeels aanwezig, doch de aarden wal is 
afgegraven. Ecn rondo spictoron mot koopel- dak is 
nog aanwezig. Het fort is in de 17de ecuw gesticht 
cn in 1708 vergroot. Een 18de-ecuwsch poortje is 
gevat tusschon gcblokte pilasters on wordt bekroond 
door eon driehoekig fronton. Bij het fort is eeno 
begraafplaats mot een ver- vallen monument uit het 
begin der 19de eeuw. 

To Djocana vallcn to vermelden do Gouver- 
ncments herberg uit 1806 met tweo galerijen, dessus 
do porte en paneelwerk, en do begraafplaats met 
cenigo late monuraentjes in vervallen tocstand. 

Rem bang heeft nog eenige overblijfselen van het 
in 1708 tot een vierpunt vergroote fort, hot- elk reeds 
voor 1850 was verwoest. Bij de ruine liggen 8 lila's. 
Het kerkhof is bclangryk door eenige van bakstccn 
en tegels opgetrokken en gepleisterdo 
grafmonumenten, xneest in ver- vallen staat. Men 
vindt er 9 min of meer behou- den monumonten uit 
1729, 1796, 1815, 1823 en zonder jaartal. Do oude 
muur van het kerkhof is nog aanwezig, doch in 
vervallen toestand. 

De in 1834 gebouwdc Hcrv. kerk is vierkant met 
afgcschuindo hockon en wordt gedekt door een 
mansarde dak met open achtkant koepeltje. De 
krooni讷t wordt gedragon door gecanulecrde 
pilasters. Bo ven do dour is een wapen aange- bracht. 
Oud kerkzilver is niet aanwezig. 

Van do oudcrc huizen vallen te vermelden CCJI 
huis aan do Heerenstraat met kolommen en 
inansarde dak cn met een bovcnlicht met ge- sneden 
roosjes, c. 1800, en het postkantoor met bovcnlicht 
inot monogram cn jaartal 1804—5. 

Bij paal 18 buiten Rem bang liggen do fun- 
damenten van ccn oud gebouw, waarschijnlijk cen 
oud lustvcrbJijf. 

To Grissec zijn nog eenige oudo huizen en een 
kerkhof met graven uit het begin der 19do eeuw. 

BeJangrijkcr is wat nog te Socrabaja bowaard 
blecf, al is het oudc fort vcrdwcncn. Men vindt nog 
verschillcndo oudo huizen uit de twecde hclft dor 
18de en de cersto hclft der 19de eeuw, waarondcr 
ccn huis aan de PoliLickantoorstraat niet breede 
kroonlijst met driehoekig fronton, gcblokte pilasters, 
balustrado op de vordieping cn guirlando bo ven den 
in gang. De zijgcvels hebben lonischo pilasters. Ook 
cen huis aan do Werfstraat heeft gcblokto pilasters 
on ocn aan <lo Wosterkado ver loon t gccanulcordo 
pilasters cn breedo kroonlyst. Tot dit typo bohoort 
ook ccn rccds uterk gemodorniseord huis aan de 
WiJlemsplcinstraat. 

Het entrepot hcoft eon triglyphonfries even ala do 
residents-woning, in 1809 aangekocht. Hierby zijn 
do bijgebouwen het best bowaard. 

Do Toko Gi in berg aan de Heerenstraat heeft cene 
galorij mot kolommen, eon bordcs on een zijgcvcl 
met pilaren en een mansardo dak. Ook <lo oude 
Goneraalswoning aan de Heerenstraat en het kantoor 
der Havenwerken aan Kali Mas 

Oost vallcn tc vcrmoldcn cn cen oude topgevel 
aldaar in don Chinecschen kamp. Een afwijkend 
typo vertoont eon dubbol huis in de Kampong Baroo 
mot hoog bordcs en teruggcbouwdo zij- vleugcls. De 
middenbouw hoeft eene breedo kroonlijst, rustondo 
op vlakko pilasters on kolom- mch, on langs de z目 
vlougels zijn trapgcvela aango- bracht. Hot huis 
heeft nog oudo schuiframen en een bovenlicht met 
gekruisto pylen. Enkele oude huisjes uit het begin 
der 19de eeuw vindt men aan hot Ruston burgerpad 
en in het Chi- neescho kwartier. Een hek in hot 
Maleisch© kwartier schijnt afkomstig van een oud 
buiten- verblijf. 

De reeds voor 1787 gebouwde Herv. kerk, 
oorspronkolijk mot een verlongden achthoek tot 
grondvlak, is later uitgebouwd cn van eon nieuwen 
voorgevel voorzien. Mon vindt er ecne /rk met 
wapen van Abr. Chr. Cocrtsz, overl. 1763, en diens 
rouwbord. Op het kerkhof is een grafmonument met 
opschrift van 1805 en op de begraafplaats bij de 
Tamarindelaan en Kedong An jar, met eenige graven 
uit het begin der 19de eeuw, ligt do zerk van 
Gouverneur 0. Reiniereen, overl. 1648. 

De collectie Romer, zeer rijk aan Chineesch en 
Japansch porcelein, be vat ook een geslepen bokaal 
met gezicht op de Havenpoort te Batavia, 18de 
eeuw, en een friesch klokje, vervaar- digd door 
Gesling Ruempel to Laren. 

Uit Bangkalan op M a d o o r a is uit de afbeelding 
cen huis bekend van twee verdiepingen met iets 
vooruitstekend puntdak en geprofileerdc kroonlijst 
op door den cordonband doorgetrokken pilasters. De 
voorgalerij mot kolommen is allecn tot de 
grondverdieping opgetrokken. Het huis dient thans 
als moskee Hierbij staat eene poort van overwegend 
In- disch karakter. / 

Afgcslo' en Oct. 1918. j. c. o. 
OUDHEIDKUNDIGE' DIENST. De recht- 

strecksche cn voortdurende bcmoeienis der 
Regcering met de zorg voor de oudheden dateert van 
1901, in wclk jaar bij Gouv. Besl. van 18 Mei no. 4 
werd ingestcld de “Commissie in Nederlandsch-
Indio voor Oudheidkundig onder- zoek op Java en 
Madoera”，belast met het sa- menstellen van 
archaeologischo en architecto- nische 
beschrijvingen van de oudheden op ge- noemde 
oilanden, het in teckening brengen dan wel 
photografeeren dier oudheden, v. z. v. dit nog niet 
was gcschicd, het vervaardigen van gipsafgietsels en 
het aangeven van middclen om de monumonton 
voor verval to bohoeden. Deze uit drio leden 
bestaande commissie heeft onder leiding van Dr. J. 
L. A. Brandes tot dions dood in 1905 een 
verbazingwekkondo hoeveolheid voor- trcffclijk 
work gelovcrd ； toen echter haar eerste voorzittcr 
haar ontvallon was, on een -krachtige leiding 
ontbrak, bloken to zecr de nadeelen, aan een 
organisatie in commissi。-vorm verbon- don, 
zoodat dan ook aan don na cen vijfjarige vacaturo in 
1910 opgetredon opvolger van Brandes, Dr. N. J. 
Krom, word opgedragen om ter gelcnheid eencr 
studiereis naar Britsch-In- die en Indo-China zicli 
tevens op do hoogto te stollen van do 
oudhoidkundigo organ isaties in dio landcn. Als 
gevolg daarvan werd bij Gouv. Besl. van 14 Juni 
1913 no. 62 (Ind Stb. no. 407) overgegaan tot de 
instelling van een Oudheidkundigen Dienst. 
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Aan dezen is opgcdragen „do inventarisatie 
en, — in overleg mot do Hoofden van gewesto- 
lijk bestuur, 一 het toezicht op de oudheden in 
Nederlandsch-Indie, zoowel dio van Hindoe- 
schen en Mohanimedaanschen als op dio van 
Nederlandschen oorsprong, do beraining en 
uitvoering van maatregelen om de oudheden 
voor verder verval te behoeden, het doen van 
opnamen en opmetingen en verder in het alge- 
meen het oudhoidkundig ondcrzock in den 
ruimsten zin, ook op epigrafisch gebied." 

Het hoofd bureau van den Dienst is govestigd 
to Bat^via^en is behalve met de algemccne rege- 
ling belast 'met de zorg voor do oudheden van 
West-Java en de Buitenbezittingen; een tweede 
bureau te Blitar_is opgericht voor Oost-Java, 
ter。如 op den duur er cveneens ecn voor Midden- 
Java te Magelang zal worden gevestigd. Het 
personeel bestaaF uit ecn dicnstchef, belast met 
de leiding en de epigrafische werkzaamhcden, 
daarin bijgestaan door een adjunct-oudheid- 
kundige; verder een bouwkundige en een ad- 
junct-bo u wk undige, rcspectievelijk belast met 
de Tontrole der oudheden in Midden： en Oost- 
Java; een chef van het ondergeschikt technisch 
personecl, tevens bestemd voor opgravings- 
werk; een bureau-assistent, aan wien ook de 
zorg voor de foto's, papierafdrukken, teeke- 
ningen en ander studiemateriaal op het hoofd- 
bureau is opgedragen; en verder de noodige 
teekenaars, opnemers, schrijvers enz. 

De Dienst publiceert driemaandelijks een 
Oudheidkundig Verslag met een overzicht der 
loopende werkzaamheden, waarvan de resul- 
taten eens per jaar in de Rapporten van den 
Oudheidkundigen Dienst (vervolg op dio der 
Oudh. Commissie) wetenschappelijk bewerkt 
worden uitgegeven. Op ongeregelde tijden ver- 
schijnen verder monografieen over oudheid- 
kundige onderwerpen, gelijk er reeds twee, 
over de tempels Dj&go, Singasari en Panataran, 
door de commissie uitgegeven waren以"I Qg / 

OUTHOORN (WILLEM VAN). Geb. 4 Mei 
1635 te Lariki (eiland Amboina), zoon van C. W. 
Van Outhoorn, opperliooTd aid a ar. Na te Leiden 
gestudeerd te hebben, waar hij 28 Nov. 1 
de rechten promoveerde, keerde hij 1659 naar 
Indie terug, wei-d 1662 lid in den Raad van 
justitie te Batavia, 1672 ontvanger-generaal 
en 1673 vice-president van genoemden Raad. In 
1678 werd hij met een zending naar Baiitam^ 
belast en erlangde den rang van Raad-extraor- 
dinair van Ned.-Indie; in 1679 werd hij tot 
Raad-ordinair benoemd, en in 1681 als zoodanig 
in Indie erkend. In 1682 werd hij president van 
den Raad van Justitie, 1689 pres, van het College 
van heemraden en nog in hetzelfde jaar Eersto 
raad en Directeur-Generaal van Ned.-Indie； 
17 Dec. 1690 werd hij tot Gouv.-Gcn. benocmd 
en trad 24 Sept, 1691 als Landvoogd op. Den 
20en Sept. 1701 op verzoek ontslagen, trad hij 
15 Aug. 1704 af; den 27en Nov. 1720 overleed 
hij te Batavia. Zijn bestuur werd sleclits door weinige be- 

langrijke gebeurlenissen gekenmerkt. Tegcn het 
einde daarvan overleed Mangkoerat II, Soesoe- 
hoenan van Mataram ； de niet-erkenning door de 
Comp, van diens zoon a]s opvolger leidde tot een 
Jangdurigen oorlog, die kort voor de aftreding van 
Van Outhoorn uitbarstte. In 1693 werd Pondichery 
op de Franschen veroverd 

en m 1701 werdon contractcn gcsloton met Dompo, 
Tam bora, Sangar en Papckat. Tijdcns de landvoogd
日 van Van Outlioorn worden po- gingon aangewend 
om do kofficcultuur op Java intovoeron, van wclkc de 
eorsto door cen water- vloed mislukto; eon tweedo 
poging had beter gevolg, doch ccrst ondcr zijn 
opvolger Van Hoorn, gchuwd met zijno ccnige 
dochtcr, word gi-ootcrc uitbreiding aan die cultuur 
gegeven. 

OVEREENKOMSTEN. In dit artikcl is uitslui- 
tend sprake van overeenkomsten tusschen inlanders 
en niet-inlanders, wclkc het onderwerp ecncr speciale 
wetgeving uitmaken. De ovcrccnkom- sten toch 
tusschen Europeanen onderling worden beheerscht 
door het，Burgcrlijk Wctboek on het Wetboek van 
Koophandel; tusschen inlanders onderling door hunne 
godsd. wetten, instellingcn en gebruiken waarover zie 
ISLAM. III. DE ISLAM IN NEDERL.-INDIK. DI. II, 
bJ. 168 v.v.； —zie voorts over de ondci'wcrping van 
ooster- schc vrccmdelingen aan het rccht van 
Europca- nen en over conflicten van wetgeving het 
artikcl VERDEELING DER BEWONERS VAN 
NED. INDIE en voor werkcontracten met van elders 
ingevoerde arbeiders het aitikel KOELIE. 

De hierbedoelde speciale wetgeving had ge- 
woonlijk hoofdzakelijk ten doel, den inlander, dien 
men in vcle opzichten als on mondig be- schouwde, 
te beschermen tegen vreenide e】emen- ten, die van 
zijn onkunde, lichtgeloovigheid en geneigdheid om 
me er op onmiddellijk voordeel to letten dan met de 
toekomst rckening te houden, zochten party te trekken 
door hem zich tot iets te laten ver bin den, waarvan hij 
de strekking en ge- volgen niet voldoende kon vatten. 
Keeds vroeg vinden wij bijzondere bepalingen voor 
bedoelde overeenkomsten; bij art. 17 der resolutic van 
21/29 Mei 1690 (Ind. plakaatboek, III, bl. 2G9) werd 
aan de verschillende rechtprlijke autorilci- ten 
„gerecommandeert voortaen ten reguarde van alle 
private verbantschriften en verdcre do- cumenten der 
Chineesen mitsgaders ook alle in- landeren, soo 
Mahometaiicn a]s Heydcnen nate- komen" de 
bepaling dat tot voorkoming van vele cavillatien en 
disputen den Chineesen geonion- neert werd ,,dat hare 
obligation oftc schultkennis- sen door secretaris ofte 
notaris sullen doen ma- ken ofte dat op dcsel ve geen 
regt gedaan sal w<u - den." Tegen deze resolutic werd 
in 1828 bezwaar gemaakt door het bestuur der 
Java«chc Bank, hetgeen leidde tot de vaststelling van 
Ind. Stb. 1828, no. 61 bepalende met alto ratio o. m. 
van gome Ide resolutic, dat op acceptation of onder- 
handsche schuldbekentenissen, spruitendc uit 
wezenlijke handclstrajiKactien van Christenen met 
onchristenen suinmiorlyk als opvorderingen ter zake 
van wissels recht mocht worden gespro- ken, wanneer 
door cen Notaris daarnevens was bekend gestcld dat 
het geschrifl duidclijk aan den acceplant of tcckenaar 
was voorgehouden en na goedkeuring met dicns 
Jianmteekcning ten zijnen overstaan bukrachtigd. 
(Vgl. Ind. Stb. 183】 no. 49 en 1835 no. 27). Bij de 
vaststelling der nieuwe wetgeving in 1848 werden en 
in het Wetb. v. Koophandcl (art. 229) in het In- 
landsch regie men t (art. 171) die bepalingen in 
hoofdzaak beliouclen, doch nu ter zake van 
verbintenissen betrckkcJijk zaken van koo])- handel 
van inlanders of met dezen gelijkgesteldcn jegens 
Europeanen en m. h. gclijkgeslelden; bij Ind. Stb. 
1867 no. 29 (gewijzigd bij Ind. Stb 
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1877, no. 65) werden echter 6n do resolutic van 29 
Mei 1690 en de gcnoeinde artikelen, alsmedo art. 3 
van Ind. Stb. 1855 no. 79 buiten working gcstcld en 
ver van gen door bepalingen o nitron t 
ondorhandsche akten afkomstig van inlanders of mot 
hen gclijkgcstcldcn, welko aan het Burg. Wet bock 
ontleend zijn, waai^bij de bolang- hebbende, die 
mccrdcre zekerheid verlangt, be- voeqd is verklaard 
om wisselpapier aa» toondcr, onderteekend door ccn 
ini. of m. h. g. persoon, tc laten voorzien van do 
vcrklnring van een no- taris of andcrcn door don 
Gouv.-Gcn. daartoo gemachtigdcn Eurpoecschcn 
bcainbte, waar- uit blijkt cl at deze den 
ondertcekenaar kent, dat hij he in den inhoud der akto 
duidelijk heeft voorgehouden en dat daarna de 
onderteekening in zijne tegenwoordigheid hceft 
plaats gehad. Thans evenwel geldt voor alle 
onderhandsche gcschriften (waaronder medc worden 
gerang- schikt die, welke in stede van 
onderteekening een onder het geschrift gestclden 
duimtopaf- druk dragen, gewaarmerkt door een der 
na te noemen autoriteiten), ongeacht den aard van het 
geschrift en den landaard van den ondertee- kenaar, 
het evenbedoeld facultatief voorsclirift, aangaande 
eene onder het geschrift te stellen ver- klaring, 
waartoe bchalve de notarissen ook be- voegd zijn 
verklaard de besturendc Europeeschc ambtenaren 
(uitgezonderd de Hoofden van go- westclijk bestuur) 
en de Vooi'zitters v/d Landra- den en daarmede 
gclijkstandige Inlandsche recht- banken in de 
Buitenbezittingen (Ind. Stb. 1916 nos. 42, 43, 44, 46, 
746 j°. J917 no. 241). 

Belangrijk is vooral de speciale wetgeving, bc- 
trekking hebbende op het verhuren, of in gebruik 
geven van gronden door inlanders aan niet-in]an- 
ders, aJsmede op het verrichten van wcrkzaam- 
heden cnz. door inlanders ten behoeve van onder- 
nemin gen van Jandbouw van niet-inlanders. Zoo- 
clanige ovcrcenkomsten werden tijclens de Comp, 
dikvvijls niet gesloten met de individueele gebrui- 
kers dor gronden, maar met de “hoofdenen oud- sten" 
der dorpen, die daardoor hunne onderhoo- rigen 
mede verbonden. Deze zoogenaamde desa- verhuur 
gaf aanleiding tot groote misbruiken, daar de 
hoofden in de eerste plaats hun persoon- lijk be lang 
behartigden. Bij resolutic van 14 Juli 1808 
(Plakaatbock XV, bl. 49) bepaalde Daendels „nict 
I'cnovatie van allo vorige orders" „dat gccne 
negorijen of dcssa's zullcn mo gen worden verhuurd, 
verpand, vcrpacht, gelecnd of onder eejiig ander ])ret 
ext olider de behering van parti- culiercn gcstcld", en 
ver bond daaraan het verbod om voorschotten op het 
gewas te geven „waar- <loor aan den landman de 
vruchtcn van zijn zweet en a rhe id met cen 
ongehoorden wocker worden ojitspcckln. 
Cominissai'issen-gencraal handhaaf- den het ver bod 
van desaverhuur (art. Ill Reg. rcgl. )818) en sc h re 
ven bij Ind. Stb. 1819 no. 10 voor, <lat do contractcn 
met in landers zouden moctcji worden gesloten 
indivicluccl met elk ingc- zcteji, die daardoor 
ecnigcrmatc vcrplicht word; gccne overeen konisten, 
van wclkcn aard ook, zouden tusschen Javanen en 
niet-Javanen, noch tusschcn de eersten en hunne 
regenton of hoofden niogcn bestaan voordat zij bij 
den resident waren goregistreerd. Art. 117 Reg. Rcgl, 
1827 hcrhaalt het vci'bod van dcHaverhuur; de artt. 
11G Reg. Rcgl. 1830 en 102 Reg. Reg】. 1836 
verboden wcl aan wien ook, aan anderen de 
beschikking over de gronden en inwoners der desk's 
af te staan, 

maaubcpaaldcn tevens, dat gelegenheid zou worsen 
gegeven om, tot voortzetting van nuttige 
onderncmingcn, overeenkomsten aan te gaan met de 
ouclstcn en voornanmsten der desa's, zoowcl tot het 
bebouwen van gronden en het levcren van bijzondero 
voortbrengselcn a Is tot het vcrleenen van 
persoon]ijke diensten. Bij Ind. Stb. 1838 no. 50 werd 
ccn en ander nader uitgewerkt en toege- laten het 
shiitcn van zoodanige overeenkomsten voor 
hoogstens 5 jaren ； de bo von ver me Ide be- paling 
omtrent de vcrplichtc registratic word ook in deze 
publicatie opgenomen. Daarbij werden verder 
verschillende bepalingen vastgcsteld ter bcschcrming 
van de vrijheid van den inlandschen contractant en 
om hem voor misleiding door den onderncmer to 
beveiligen: de resident mocst zich 
o.a. verzekeren van de volkomen toestemming der 
partijen, die daartoc persoonlijk voor hem cn den 
regent, of wel voor een speciale commissie moesten 
verschijnen. 

De publicatie werd echter niet goedgekeurd door 
het opperbestuur, dat in de ontwikkeling der 
particuliere Industrie een gevaarlijkon concurrent 
voor de gouv. cultures zag en vreesde dat ook zonder 
afstand van grond een aantal voor- dcelige 
gelegenheden ter uitbreiding dier cultures aan 
particulieren in handen zouden worden gespeeld. 
Dientengcvolge werden door den Gouv. Gen. een 
twcetal besluiten genomen, die echter niet 
gepubliceerd werden, en in do practijk de toepassing 
van de publicatie zooal niet gehcel tegen- gingen, dan 
toch in hooge mate belemmerden ； de Gouv.-Gcn. 
Duymaer v. Twist, oordeelende dat zij met art. 102 
R. R. streden (Zie D. v. Twist in Bijdr. t. kennis 
staals-, prov.- en gemeentebestu- ren, IX, bl. 1) stelde 
hen buiten werking en paste de publicatie van 1838 
toe. In 1863 werden zij, na voor korten tijd in het 
leven te zijn teruggeroe- pen, voor goed ingetrokken. 
De publicatie zelve werd bij Ind. Stb. 1863 no. 152 in 
een bclangrijk punt gewijzigd; zij had toch niet belet 
dat onder- ncmers zich rechtstreeks met de 
ingezetenen der dess's in betrekking stelden en 
daardoor bewezen dat het aangaan van 
overeenkomsten met den ge- meencn man zelven 
volstrekt niet onmogelijkwas, terwijl zij door de 
vergunning om met de hoofden overeenkomsten te 
sluiten, waarbij do geheele dcsa verbonden werd, de 
gelegenheid aanbood door bcloftcn cn geschenken de 
ini. hoofden tc be- wegen aan de be volking een niet 
minder zwaar dwangjuk opteleggcn dan zij ten 
gevolge van het cultuurstelsel te dragen had. Daarom 
werd toen bepaald dat de in Ind. Stb. 1838 no. 50 
bedoelde overeenkomsten niet antlers dan 
individucel met de bezitters of gebruikers der 
gronden zouden niogcn worden gesloten. VgL Bijbl. 
148, 490, 813, 1090, 1097, 1748, 1823, 2159. Bij Ind. 
Stb. 1903 no. 108 werd de publicatie van 1838 
ingetrokken doch tovens het ver bod tot sluiten van 
overeenkomsten met do oudsten cn voornaamsten der 
desk's als vertugen woordigendc die desa's na- 
drukkclijk gehandhnafd. 

Noch het Reg. Regl. van 1836, noch de publicatie 
zelvo spraken van verhuring van gronden door 
inlanders aan niet-inlanders; men zou daar- uit 
hebben kunnen opmakon, dat dergelijko over-
eenkomsten niot waren toegelaten. In de practijk 
sellijnt de publicatie aanvankelyk andei's to zijn 
opgevat; in 1853 werd den Directeur van cultures 
echter te kennen gegoven, dat zij van het donk- becld 
uitging, dat do grond zou worden bearbeid 
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door de be volkin g dcr desa's, waartoe hij behoor- de, 
en dat slechts de levering van de vruchtenvan den 
arbeid door de te sluiten overeenkomsten zouden 
worden verkregen, gecnszins echter de tijdelijke 
bcschikking over den grond met het doel dien door 
andere, niet tot de betrokken desa behoorende 
personen productief te maken (Bijbl. 148). De 
regeering vreesde toch, dat de onderne- meis, 
speculeerende op de lichtzinnigheid van den inlander, 
dezen zouden overhalen om tegen lage liuurprijzen 
den grond voor langen tijd aftestaan, waartoe hij 
gemakkeJijk zou zijn te bewegen door de uitkeering 
terstond van een belangrijk bed rag. Maar zorgde men 
zoodanig voor den „oninondi- gen" inlander, a an den 
anderen kant ontliield men den land bouwondernemer 
wat hij in de eerste plaats noodig had en dwong hem 
zijne on- derneming op onvasten grondslag te stellen, 
daar zulkc overeenkomsten hem afhankclijk hidden 
van den ouden slcnter en vooroordeelen van allcrlei 
soort, den kleinen landbouwer eigen, en het welslagen 
der ond erne min g deden af han gen van de 
werkzaamheid, nauwgezetheid en goede trouw van 
den inlander: om welkc te verkrijgcii het voor do hand 
lag dat de ondernemer zich de welwillendheid, zooal 
nict de krachtige hulp der hoofden trachtte te 
verzekcren. Aan de particu- liere Industrie, die zich 
niettegenstaande die on- gunstige voorwaarden 
Iangzamerhand ontwik- kelde, — met name aan de 
particuliere tabaks- cultuur in Rem bang en 
suikercultuur in Chori- bon, 一 is dan ook van 
verscliillende kanten ver- weten, dat zij slcchts in 
schijn op vrijen arbeid be rustle, maar inderdaad 
grootendeeJs door „zachten dwang" in stand 
gehouden we rd,— cene bewering,die echter niet 
zonder tegenspraak bleef (zie o.a. Bijbl. St. G. 2e 
Kamer Bijl., 1863/64 bl. 857 en 1865/86, 1456). Een 
wetsontwerp, door den Minister Uhlenbeck in 1862 
ingediend, had o. a. ten doel verhuring van grond door 
inlanders aan niet-inlanders, voor hoogstens 5 jaar op 
com- munale contractcn, toetestaan met of zonder 
daarmede gepaard gaande levering van arbeid; 
contracten voor het verrichten van veld- of anderen 
arbeid, zonder gelijkt ijclige verhuring van den grond, 
zouden echter indi vidueel moeten worden 
aangegaan. DiC on twerp werd niet tot wet ve rhe ven, 
even min a Is een uilgebreid wet son t- werp „Tot 
vaststelling der grondslagen waarop •ondernemingen 
van land bouw en nijverheid in N.-L kunnen worden 
gevestigd", dat in 1865 door den Minister F. v. d. 
Butte was ingediend en alleen individueel gesloten 
overeenkomsten toe- liet en den huurtermijn op 
hoogstens 10 jaren etelde. CJommunaal bezeten 
gronden zouden cch- ter niet dan met toestemming 
van de mee rd erheid der gerechtigden verhuurd 
mogen worden. De agrarische wet bepaalde er zich 
toe om den inlander het recht toetekennen zijn grond 
aan niet- inlanders te verhuren, doch behield de 
uitwer- king van dit begin sei aan cene n ad ere 
regeJing voor, weJke voor Java en Madoera in Ind. 
Stb. ]871 no. 163 (vgL Ind. Stb. 1879 no. 209, 1894 
no. ■52 cn 64) werd opgen omen. Volgens die 
bcpalin- gen, welke uitsluitend individueelc 
contracten toelieten, mochten gronden in agrarisch 
eigen- ■dom gehouden, voor hoogstens 20 jaar 
verhuurd worden, gronden in individueel bezit voor 
hoogstens 5 jaren; de deelgenoot in gemeentegrond 
mocht zijn aandeel verhuren voor het tijdvak van zijn 
genot doch hoogstens voor 5 jaren, en sedert 

1879 onder de voorwaardc dat, wanneer de grond 
gebruikt werd voor de tcelt van gewassen, dio door 
den huurder niet kunnen worden gcoogst als hij den 
grond niet langer dan cen jaar in zijn be- zit heeft, de 
Iniur bleef doorgaaji tot na afloop van den oogst., 
bchoudens schadcloosstclling aan hem die, bij de 
vcrdceling der vclden, in de plaats ge- treden was van 
den oorspronkclijken vcrliuurder. Als huurders 
mochtcn alleen opt reden personen of vcrcenigingen 
in Nederland of Ned.-Indie gc- vestigd ； op straffe 
van nietigheid moesten do overeenkomsten door het 
hoofd van het plaatse- lijk bestuur worden 
geregistreerd. Werd regis- tratie geweigerd, dan stond 
hoogcr beroep open op den Directeur B. B. 
Vooruitbctaling van huur- schat mocht nict worden 
bed on gen of gedaan dan over een termijn van 
hoogstens ecn jaar cn dat wel op straffe van nietigheid 
van het beding of van de betaling. Ook was verboden 
het beding van wedcr inhuur na afloop van den 
huurtermijn. De overeenkomsten werden voor het 
overige bc- heerscht door de bcpalingen van het 
Burgerlijk Wet bock. 

Aanvankelijk scheen de toe passing der bepa- Iin 
gen dezer verordening geen overwegende be- zwaren 
opteleveren; wel werd echter, ook door 
hooggeplaatste ambtenaren, opgemerkt dat het 
sluiten van overeenkomsten betreflende commu- naal 
bezeten gronden met iederen declgerechtigdo 
afzonderlijk, bij den versnipperden staat van het 
grondbezit, den ondernemers tot veel last strekto en 
inbreuk maakte op de rechten dcr gemeente. In de 
wcrkclijkheid moesten de huurders aJleriei 
kunstgrepen te baat nemcn om zich in het bezit to 
stellen van groote aanecngeschakeldc stukken grond 
s en zich daartoe door pre mien en geschen- ken van 
den invlocd van het desahoofd verzeke- ren, zoodat 
de verhuring van zulkc gronden toch nict door de 
individuccle deelgerechtigclcn, maar feitelijk door de 
gemeente of het desahoofd ge- schiedde. Van die 
zijdc werd voorgestcld de verhuring van den grond 
naniens de geniceiitr door het desahoofd te laten 
geschieden, zoodra de stemming van de meerderheid 
of wel v;u) allo deelgerechtigden zou zijn verkregen.
 J<<：g(

；e- 
zing, ofschoon erkennende dat er verkccrdhfden 
plaats grepen, meende echter nict in die voor.sf rile n 
te moeten treden, daar, bij het tocstaan van verhuur 
door de gemeente, de dcur voor vrij wat grooter en 
dieper ingrijpendo misbruikcii zou worden 
opengezet. 

Allengs werden ccbter ook in andcrc opzich- ten 
ernstige klachten vernojnen, nicer in het bijzonder o 
mt rent den toestand in de residentien Besoeki en 
Pasoeroean. Het block dat de registra- tie, waarin men 
een waarborg voor de vrijheid van den inlandschen 
verhuurder gezien had, in verreweg de meeste 
gevaJlen nict word toegepast; zoo werden in 1893 
slechts 8729 bouws verhuurd met geregistreerde 
overeenkomsten, terwijl zulks bij 104.307 bouws 
verzuimd werd. Dit verzuim was vooi-tdurend 
toegenomen ； terwijl in 1889 nog 237 
ondernemingen zich aan het betrekkelyko voorschrift 
hadden gehouden, verminderdo haar aantal in de 
volgcnde jaren tot 206, Gl, 94 cn 73. Voorts werd 
bewccrd dat particuliere onderne- mers bij do 
suikercultuur een ongeoorloofden druk uitoefenden 
op de hoofden om zich de tijdelijke beschikking der 
gronden te verzekcren, als- jnede bij het aajigaan of 
nakonien van wcrkcon- tracten. Bij de tabakscultuur 
werd geklaagd over 
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misbruiken tongcvolgo van ongcbrcidcldc con- 
currentic der ondcrncincrs; op gehuurdc gronden voor 
rckening van den huurder tegen voorschot geteeldo 
tabak zou, naar bowccrd word, aan do rcchthcbbcnde 
ondcrncmcrs onttrokken zijn ge- worden door 
tusschcnpersonen in dienst van an- dcre ondernemers 
en aan dozen hcimc]ijk ver- kocht zijn ； ccn 
misbruik waartogen do Rcgeering optrad, door het 
vervoeren cn ontvangen van ta- baksplanten en 
bladeren gedurendc den nacht to verbieden (Ind. Sib. 
1893 no. 279). Ondcrhuur kwam mcnigvuldig voor, 
一 ook bij de werkcon- tractcn zouden jnisbruiken 
nict zijn uitgebleven. Ecn rapport van den resident 
van Bcsocki (Koi. Versl. 1893 Bijl. B) bevatte tai van 
klachten over den be st aan den tocstancl ； ccn nadcr 
onderzoek, op last der Kcgeering dooi- den res. van 
Soerabaja in 1892 ingesteld, bracht ernstige 
misbruiken aan het licht (zie het rapport Indischc 
Begrooting 1894 Bijl. 49), die ook in de Twecde 
Kamer ter sprake kwamcn bij de behandeling der 
genoemde begrooting. De Regcering achtte nu een 
nader on- derzock noodig, waarmede het lid van den 
Raad van Ned.-Indie Mullemeister be last we rd; blij- 
kens een kabinetsmissivc van den Gouv.-Gen. aan de 
residenten van 3 Febr. 1894 kwain zij tot de 
overtuiging, dat in de genoemde gewesten door 
desahoofden en zelfs door hoogcr geplaatste 
ambtenaren dwang were! uitgeoefend ； dat in lijn- 
rechtcn strijd met hot verbod van Ind. Stb. 1863 no. 
152 gemeentclijke werkcontractcn werden ge- sloten, 
tcrwijl het zelfs voorkwam dat dcsahoof- <lcn hierbij 
als vermomde fabricksgccommitteer- <lcn optraden. 
Tusschenkomst der Rcgeering schccn den Landvoogd 
noodzakclijk. Eon ont- we rp - vc ro rd a n in g tot 
rcgcling der grondverhu- ringen word vastgcstcld en 
in handen van ecnige gcdclegccrdcn der suiker- cn 
tabaks-industric m-stdd, alsmede van cen lid dor 
factory dcr Han- ch lmaatschappij. Een en nnder 
leiddc tot de vast- si r iling van de grondhuur-
ordonnantie, afgekon- <ligd in Ind. Stb. 1895 no. 247 
(zie Ind. Stb. 1898no. 195, Bij bl. 5084), we Ike met 
eenc zeer be- l.'ingrijkc toclichting afzonderlijk is 
uitgegeven (Toclichting dor rcgclcn ointrent de 
verhuring van grovd <1 oor inlanders aan niet-
inlandcrs, Bat. 1890). Zie Vcrg. Ind. Gen. 3 Dec. 
1895; Rccht in Indie, LXVf, bl. J33, LXVII, bl. 5, 23; 
D. F. W. Van R<?(rs, De bczwaren enz., 's Grav. 
1897. 

Luidens evenvermeldc ordonnantie werden ajs 
huurders tocgelaten Ncderlandcrs, ingezete- jicji van 
Nederland en van Ned.-Indie alsmedo aklaar 
gevestigde vcjinootschappen van koop- handel. De 
maximum-huurtermijn voor gronden iiidivid uecl 
bezit dan wcl met vasto aandr-elcji, een8 voor altijd 
aangewczen, werd vcrlcngd tot 12 jaren. Communaal 
bezeten sawah- grond met period icke vcrdoeling of 
met vaste nict voor altijd aangewezen aandeelen 
mocht all<-< n jnot instemming van %([«】，
gezamonlijke <leelgcrechtigden worden verhuurd, cn 
dezc ver- huring moest alsdan geschicdcn ten 
overstaan van ceno ambtelijkc commissic. Registratic 
van huurovcrcenkojnstcn bleef verplichtend, doch do 
eind beslissing bij weigering van registratic werd 
gclegd in handen van het Hoofd van Gewcstelijk 
Bestuur. Hot be plan ten of op andero wijze gc- 
brniken van' groncl door niet-inlanders zonderdat 
cone gcrcgislrccrdc huurovereenkomst was ge- 
slolcn, werd st.rafbaar gesteld, cvcnals het bou- wen 
op gchuurden g rond van loodsen, schuren 

of andcre opstallcn, W9】kc zouden kunnen dicnen 
voor ondcrncmingen van land bouw of inrichtin- gen 
van nyverheid, cn het op dicn grond op- richtcn van go 
bo u wen enz, voor andero doelein- den zondcr 
vergunning van het Hoofd van Plaat- selijk Bestuur. 
Zoodanige gebouwen konden bij het veroordcclcnd 
vonnis zelfs worden verbeurd verklaard. Dezo 
bcpalingen werden getroffen om ecn cinde tc maken 
aan den toestand, dat speculantcn zich vestigden tc 
midden van be- staandc onderJicmingcn cn op 
gehuurden grond ccn loods bouwden voor tabak, die 
zij opkochten tegen hoogere prijzcn dan de aldaar 
gevestigde ondernemers daarvoor had den bedongen, 
zonder zich te bekommeren om de contractueele 
vcrplich- tingen van de planters jegens die 
ondernemers. Het ver bod van het bed in g van 
wederinhuur werd gehandhaafd, terwijl tevens 
verboden werd elk boding aangaando het bebouwen 
van grond en het leveren van daarop ge tee Ide 
gewassen,一 dit laatste om tegen te gaan het sluiten 
van schijn- huurovereenkomsten, die inderdaad waren 
ver- momdc inpandgevingen of contractcn tot ver- 
koop van tockomstigc oogsten, reeds in de ordonnantie 
van 14 Juli 1808 verboden. Geen over- ecnkomst 
mocht worden gesloten voor de in- trede van het jaar, 
voorafgaande aan dat, waarin zij in werking zou 
treden. 

Dezo regcling der grond verhuringen mocht , 
cvenwel aan het beoogde dool niet beantwoorden, 
zoodat reeds in 1900 (Ind. Stb. no. 240) eene nieuwe 
ordonnantie werd afgekondigd. De be- langrijkstc 
voorschriften dezer verordening en van het Gouv. Bt. 
van 27 Aug. 1900 no. 12 (Bijbl. no. 5520 jo. no. 
6346, 6494cn 6857) ter uitvoering van de ordonnantie 
zijn : Bcpaaldc categoricen van niet-inlandscho 
huurders worden niet meer opgesomd. Alle huuro 
verccnkoinsten worden ver- leden bij authentickc akte 
ten overstaan van een cont role ur of andcren 
ambtenaar bij het Binnen- landsch Bestuur dan wel 
cen door het Hoofd van Plaatselijk Bestuur tc 
machtigen ambtenaar van ecn andcren diensttak. Ze 
worden door het Hoofd van Plaatselijk Bestuur of den 
daarvoor aangewezen Controleur bekrachtigd of in 
liooger beroep door het Hoofd van Gewestelijk 
Bestuur. Heeft bekrachtiging plaats gchad, dan treedt 
dienten- gevolgc op den datunx der bekrachtiging of 
op den in do huurovereenkomst vermclden lateren 
datum de huurder in het genot van het gchuurde 
zonder dat van den verhuurder cenige daad van 
levering wordt vereischt. Op dezelfde wijze, d. i. 
zonder modewerking van de wederpartij, treedt do 
verhuurder weder in het bezit van den grond op den 
datum voor beoindiging dcr huur in de akte vermcld 
of, bohoudens gunstige beschikking van hot Hoofd 
van Plaatselijk Bestuur op wedor- zijdsch verzock 
van partijen, hoogstens 3 maan- den later. De 
huurtermijnen zijn in hoofdzaak de- zelfdo geblcvcn: 
voor grond in communaal bezit met pcriodicke 
vcrdoeling cn niot voor altijd aangewezen vasto 
aandeclon alsmedo voor onverdeel- den communaal 
bezeten bouwgrond is do duur be- paald op 6,2 jaar. 
Het ver bod om gebouwen op to richtcn op den 
gchuurden grond, waarmede het kwaad nict kon 
worden bezwoven, is niet gehand- haafd. Wel de 
strufbepaling op het ongcrechtigd gebruiken van de 
gronden (Ind. Stb. 1917 no. 497 artt. G en 7). 

In 1915 werden 21.187 huurovereenkomsten 
gcregistreerd, betrekking hebbendo op 202.543 
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bouws (van de huurders waren 789 European on, 
315 Vreemde Oosterlingcn), d. i. rcsp. 7072 on 
90.232 meer dan in 1901, doch wat het aantal 
bouws betreft resp. 31.783 minder cn 25.206 meer 
dan in 1898: voor de cultuur van suikerriet 
156.476, van tabak 31.359, van padi 8344 bouws. 

By het ter perse gaan van dit artikel word kennis 
genomen van eene niouwe grondhuur- ordonnantic, 
afgekondigd in Ind. Stb. 1918 no. 88 j°. no. 214, 
welke, evenals de ingetrokken or- donnantie, niet 
van toepassing is op de Vorsten- landen en de 
particuliere landerijen, en die in working is getreden 
voor de residenties Bantam, Batavia, K&doe, Ban 
joe mas, Se ma rang, Kediri, Pasoeroean en Bcsoeki 
on voor eenige districten in de overige gewesten van 
Java cn Madoera. Zonder do bescherming van den 
inlander uit het 
oog te vcrliezen, houdt deze verordening in 

mcerdere mate dan hare voorgangsters rekening met de 
belangen dcr suikerindustrie, d. i. met de huurders der 
gronden, voor wie de mogel日kheid -5 is opengesteld zicli 

voor langeren termijn het -，-•/>./ gebruik van gronden te 
verzekeren/ De gewich- tigste afwijkingen van die van 1900 
zijn de navol- gende. Naast het sluiten van ecne 
overcenkomst, bij open bare akte verleden voor eon door het 

Hoofd van Gewestclijk Bcstuur aan te wijzen 
ambtenaar B. B., is voor het bijzondere geval dat in 
st re ken, door den Resident aangewezen, grond 
huurovereenkomsten worden aangegaan voor niet 
Ian ger dan een jaar betreffende communale gronden 
met vaste aandeelen, het sluiten daar- van ook op 
andere wijze toegelaten. De eerstbe- doelde 
overeenkomsten mogen niet worden ge- sloten vo6r 
de loe of de 30e maand voorafgaande aan het jaar 
waarin de grond in be working of gebruik zal worden 
genomcn, al naarmate ze op korten of langen termijn 
zijn aangegaan, tenzij het gronden betreft, waarvan 
de bevloeiing ver- beterd zal worden op kosten van 
den huurder, de laatstbedoelde overcenkomsten niet 
voor de 
15e maand voorafgaande aan het jaar, waarin de 
huurtermijn aanvangt. De duur der huurtermij- nen is 
aan de volgende wettelijke maxima ge- bonden: 3% 
jaar van sawahs, 12 jaar van drogen grond, I jaar van 
ambtsvelden ； 25 jaar van al de evengenoemde 
gronden wanneer ze noodig zijn voor het aanleggen 
van vaste rail bancn, wegen of waterleidingen, 
Sawahs kunnen ook worden in- gehuurd voor langer 
dan 3% jaar, n.l. voor ten hoogste 2]| jaar; evenwel 
rusten alsdan op den huurder bijzondere 
verplichtingen w. o. het ter beschikking stellen van 
den grond ten gebruike van den verhuurder 
gedurende eenige West- moessons, en de betaling 
van een huurschat niet beneden een wettelijk 
vastgesteld minimum. Voor gronden, welke gehuurd 
worden voor de teelt van tabak, kunnen onder 
bepaalde voor- waarden afwijkende bedingen ten aan 
zien van den maximum-duur der huurtermijnen 
worden ge- maakt. Bij verhuur van communaal 
bezeten gronden wordt rekening gchouden met de 
min- derheid der deelgerechtigden, die met den ver-
huur niet hebben ingestemd; te hunnen bchoeve moet 
van die gronden een deel worden uitgezon- derd 
gelijkstaande met dat bij hen in gebruik. 
Gerechtigden tot het gebruik van genieentelijken 
grond mogen hunne aandeelen verhuren voor langcr 
dan den duur van hun recht, mits tegen de o 
vereenkomst, te verlijden bij open bare akte, geen 
bezwaar zij gemaakt door % der gezainen- 

lijke deelgerechtigden; voor zoodanigen 
grond, pcriodick bezeten of jnet wisselcndo 
aandeelen, is evcnwcl de huurtermijn ten 
hoogste 3J jaar. Wordt cenc onderneming, 
welke gronden heeft ingehuurd, verkocht, 
dan gaat de huur dier gronden over op den 
koopcr door zijne vcrklaring dat hij do 
verplichtingen des huurders aanvaardt, 
afgelcgd ten overstaan van den ambtenaar 
met liet bekrachtigen dor 
huurovereenkomsten be- last. Deze 
bckrachtiging geschiedt door het Hoofd van 
Plaatselijk Bestuur of cen anderen door het 
Hoofd van het Gewestclijk Bostuur aan te 
wijzen bestuursambtenaar. De redenen, 
welke tot weigering der bckrachtiging 
kunnen leidon, zijn uitvoeriger omschroven. 
Het onthouden van don grond bij verhuur op 
langen tormijn aan den verhuurder in ecn 
bepaalden Westmoesson is mede strafbaar 
gesteld. 

Ook voor sommige Buitenbezittingen zijn ver- 
ordeningen vastgesteld tot regeling van verhuur van 
gronden door inlanders aan niet-inlanders, cn wel 
voor de Minahasa (Ind. Stb. 1877 n°. 127), Amboina 
(Ind. Stb. 1880 no. 217), Lampongsche districten 
(Ind. Stb. 1885 no. 45) en Z.-en O.afd. van Borneo 
(Ind. Stb. 1888 no. 198). Zij volgen in hoofdzaak de 
bcpalingcn, in 1871 voor Java vastgesteld ；in die st 
re ken kornt zoodanige verhuur cchter si edits zelden 
voor. 

De Agrarische Reglementen voor Sumatra's 
Westkust (Ind. Stb. J 915 no. 98) cn Men ado (Ind. 
Stb. ]918 no. 80) vorderen, dat grondhuurover- 
eenkomsten, door inlanders met niet-inlanders te 
sluiten, worden verleden ten overstaan van een door 
het Hoofd van Gewestclijk Bestuur aan te wijzen 
ambtenaar B. B., die, wat het eerstge- noemde gewest 
betreft, de akte niet verlijdt zonder eerst het hoofd der 
nagari te hebben geraad- pleegd. Weigert die 
ambtenaar zijne mecleworking, dan kan de beslissing 
worden ingeroepen van het Hoofd van Gewestclijk 
Bestuur. De duur der huurtermijnen is ten hoogste 5 
jaren voor sawah- grond, 10 jaren voor drogen grond 
cn 20 jaren voor grond bestemd tot het aan leggen 
van vaste rail ban en, wegen cn waterleidingcn, voor 
con deel van het grondbezit der familie cvenwcl niet 
langer dan de duur van het genot van den verhuurder. 
Ook hier het ver bod van het bed i n g o mt rent 
wederinhuur na verlooj) van den huurt er- jnijn, eene 
bcpaling betreffende levering en tcrug- levcring van 
den grond als voor Java, en voor- schriften met 
bclrckking tot vooruilbetaling op den huurschat. Ook 
voor Soeraknrta en Djokjakarta zijn in het 
grondhuur-reglr-ment (Ind. Stb. 1918 no. 20) 
voorschriften in het leven gcrocpun betrekkelijk 
verhuur van gronden door inlanders aan niet-
inlanders, t. w. door inlandsche ge- mccnten, houders 
van binnen die gejneenten gelegen ambtsvelden en 
zoogen an mile pen sioen- gronden aan de land bo u 
won d erne inc rs: evenals voor de Go 
uvcrncmcnIslandcn cen Jiuurtermijn van 2P/2 jaar 
voor sawahs, daarentegen van JO jaar voor drogen 
grond, ] jaar voor ambtsvelden en pensioengronden. 
Voor den huurprijs van sawahs gcldt een wettelijk 
minimum, telkejis voor tien jaren vast te stellen. De 
akte wordt verleden ten overstaan van ccn door het 
Hoofd van Qe- westclijk Bestuur aan te wijzen 
ambtenaar; ze behoeft bckrachtiging van het Hoofd 
van PJaat- selijk Bestuur, terwijl appel op den 
Resident is toegelaten bij weigering van de 
bckrachtiging. 

Ofschoon al de bovenstaando bepalingen een 
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krachtig ingrijpen van do ambtenarcn in overeen- 
komstcn tusschcn niet-inlandors on inlanders mo- 
gclijk inaken, heeft do Rcgecring gemeend dat zij 
voor sonunigo landbouwondorncmingon nog verier 
moest gaan ten oinde do cconomischo belan- gen cl 
er inlandschc bcvolking in de cultuurccntra van Java 
en Madocra te beschermcn. Reeds in 1894 (Ind. Stb. 
no. 87, vgl. Bijbl. 4917) word, in af- wachting van 
later te nomen maatrcgclen, o.a. omtrent de 
verhuring van grond door inlanders aaji niet-
inlanders, cenc voorloopigc regeling gc- Iroffen ten 
cindc het in werking brengen van nieuwe 
suikeronderncmingen, bei'ustende op 
overeenkomsten met de bovolking, te kunnen 
verhinderen daar, waar zij hare oeconomische 
belangen zouden kunnen verstoren of bedreigen. De 
verordening van 1894 is vervangen door eene van 
1899 (Ind. Stb. no. 263) gew. bij Ind. Stb. 1905 no. 
148, 1911 no. 85, 1912 no. 11, 1915 no. 666,1916no. 
266en 1917no. 497 artt. 6 en 7 (Bijbl. nos. 7238, 
7560 en 7826), de zoogenaamde Fabrie- ken-
ordonnantie(zie ook aldaar),die hetzelfde doel 
bcoogt,doch tevens opindigo-encassave-onderne- 
mingen van toepassing is. Diensvo Igens wordt op 
Java en Madoera voor het in werkingbrengen en 
drijven van ondernemingen voor de bereiding van 
suiker, indigo ofcassaveproducten,geheelofgedeel- 
telijk berustende op den grondslag van ovareen- 
komsten met de inlandsche bcvolking tot inhuren 
van gronden of opkoop van gewas.een vergunning 
van den Directeur van Binnenlandsch Bestuur 
vcreischt. Voor zoover niet uitsluitend door opkoop 
verkregen gewas verwerkt wordt, bepaalt de Gouv.-
Gen. het maximum der uitgestrektheid van den 
jaarlijkschcn bruto-aanplant van suiker- rict, indigo 
of cassave. Voor uitbreiding van den aan plant bo 
ven het vastgesteld maximum wordt eene 
vergunning van den Directeur B. B. ver- cischt, die 
nict geweigerd wordt, tenzij de ver- hooging van hot 
maximum onvereenigbaar is met <lc i rri ga t ic be 
Jan gen der bcvolking of voor zooda- iiigc 
uitbreiding van den jaarlijkschcn aanplant geen 
grond mcer bcschikbaar is, in verband met <l(- daar 
ter plaatse in acht te ncmen eischen van Hen 
wisselbouw. De oorspronkc 1 ijke vergunning b(' 
paalt deji tcrmijii, binnen wclken de ondernc- )ning 
in exj)loitatic moot zijn gebracht, een tcr- mijn, die 
cchter door den Dirccteur B. B. kan woi-den 
verlengd ； zij kan bij een met reden on om- klce.d 
besluit door h<*jn worden ingetrokken of gc- 
wijzigd, wanneer niet binjicn 6en jaar na hare • 
lagtcckcning cc：n ernstig begin met de uitvoering 
is grjnaajct, de cxploitutie definitief gestaakt is of de 
voorwaarden, waaronder zij vcrleend is, nict of niet 
vo]<loende wordun nagekomen. In het laat- htc 
g(*val kan ook de naderc vergunning worden 
ingdrokki!!), A Vo rd t de aan vragc om vergunning 
door (leu Directeur geweigerd of de verlecnde ver- 
gininijig (IOOJ- hem ijigotrokkcn of gowijzigd, tian 
kan men van zijne besJissing in hoogcr be roc p ko- 
)nen bij den Gouv.-Gen, EindeJijk kaji de Gouv.- 
Gen., in het be la ng van de irrigatio tcui bchoovo 
van den lajulbouw <lcr inlandschc bcvolking tor- 
reinen of streken aanwijzcn, die voor concn tak vaji 
Jandbouwnijverlicid gesloten zulleji zijn ,— en do 
be pal in gen der verordening, gehcel of gc- 
decltclijk on voor 66» of mcer gewesten of gcdcel- 
(cji daar van, toepassclijk verklaren op an de re land 
bouwondcrJIeiningen dan voor do bereiding van 
suiker of indigo, indicn zij voor haar bedrijf de 
besclukking be hoc ven over bouwgronden tier 

inlandschc bcvolking. Zwarc booten zijn op over- 
tredingen dezer verordening gcstcld. De regeling 
geldt niet voor landbouw-onderncmingcn in do 
gewesten Soerakarta en Djokjakarta, noch op de aan 
particulieren in cigendom of met het recht van 
erfpacht afgestane landerijen, tenzij de on- 
dcrncmcrs op anderc gronden suikerrict of indi- 
gogewas tclcn, noch cindclijk op kleine ondernc- 
mingen, ter bcoordecling van het hoofd van ge- 
westclijk bestuur. 

Het is van algcmcenc bekendheid, dat door niet-
inlanders, inzonderheid door Arabieren, her- 
haaldclijk wordt misbruik gemaakt van de licht- 
zinnigheid en onervarenheid van den inlander om 
dozen te bewegen tot het sluiten van voor hem hoogst 
nadeelige o vereenkom^ten.. Regee- ringshulp is 
cindelijk verstrekt om de oecono- mischc zwakke 
partij, aan wie is opgedrongen de verplichting tot 
betaling van woeker-rente, in bescherming te nemen 
(Tnd. Stb. 1916 bo. 643), door aan den rcchter de 
bevoegdheid toe te ken- nen om, wanneer van de 
wederpartij eene praes- tatie is bedongen, die de 
waarde van de verplichting, welke de andere partij 
op zich heeft geno- mcn, buitenmate overtreft, op 
verzock van laatst- genoemde eene zoodanige 
uitspraak te geven als hem billijk voorkomt, ja zelfs 
de overeenkomst in haar geheel nietig te verklarcn. 
Deza regeling is ver bindend verklaard voor a lie be 
volkin gs- groepen van Nederlandsch-Indie. 

Ofschoon de overeenkomsten in het algemeen 
door de re gels van het burgerlijk recht beheerscht 
worden, heeft ook in Ned.-Indie het strafrecht zich 
daarmede ingclaten. Op het voetspoor toch van art. 
32 van het Soerabajasche politie-regle- ment 
bej>aalde art. 2 no. 27 van het Algemeen po- litie-
strafreglemcnt voor de inlanders (Ind. Stb. 1872 no. 
Ill), dat de inlander strafbaar zou zijn, die zich als 
dienstbode of werkman voor den gewo- nen huurtijd 
of een onbepaalden tijd. bij de maand verhuurde en 
zonder aannemolijke redenen binnen zijn dicnsttijd 
zonder toestemming van den werkgever zijn dicnst 
verliet of weigerde te arbei- dcn. De doorslag tot het 
in het levcn roepen van deze be paling gaf wel do 
overweging, dat de mecs- ter in Ned.-Indie in den 
regel te docn heeft met een contractant op wicn hij 
gewoonlijk niets verhalcn kan, en die zelfs in den 
regel op voor- schot Iceft, zoodat die inecster in 
hetzelfde ge- val verkeerb als de recdcr tcgcno^'cr 
zyne sche- pelingen; by dozen toch was ook contract- 
breuk strafbaar gesteld volgens art. 2 en 3 van Ind. 
Stb. 1873 no. 119 (thans art. 454 e. v. Wctboek van 
Stral'recht). Eene aan- vankelijk evoncens 
voorgcsteldo strafbepaling omtrent 
mcosters,diehunne dienstboden of werk- lieden 
binnenstijds wegzenden, word door de Re- geering 
niet overgonomen, evonmin als de even- ecns 
voorgcsteldo opneming van strafbepalingcn omtrent 
contractbrcuk in hot Algemeen politie- 
st.rafreglcment voor Euro pea non (zio Alemorio van 
Toelichting Politie-strafregl. inlanders bJ. 75). Het 
bodooldo artikoJ, dat con groote jnacht in handen 
legdo van den zonclor hoogcr be roe p recht 
sprekendon politic-rechter, — een administratief 
ambtenaar, 一en bij do toe passing waarvan niet 
gevraagd word of er al dan nict sc hade werd toe- 
gcbracht, is ingetrokken tengevolge van een vo- tuni 
der Tweedc Kamcr op 2G Febr. 1877 uitge- bracht; 
daarentegen word in het st raf wet book voor 
inlanders eene bcpaling ingelascht (art. 328a 
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zie Ind. Sib. 1879 no. 203), waarbij strafbaar ge- 
steld wcrd de inlander, die met het oogmerk zich ten 
koste van den mccster of den werkgever we- 
derrechtelijk te bevoordcclcn, zich geld of gelds- 
waardige voorwerpen hceft doen afgeven bij wego 
van voorschot voor wcrkzaamheden, die hij in gc- 
breke gebleven is to verriohten. Bit artikel, dat 
bedoelde den werkman allecn te stj affen bij kwado 
trouw, nadeel voor den werkgever ten gevolgo 
hebbende, en do bercchting dier zaken aan den 
politicrcchter to onttrekken, hceft. zijn doel groo- 
tcndcels gemist^ daar bewczen moot woixlen dat de 
kwade trouw reeds bestond voor of op het oogen blik 
van de aanneining dor voorschotten, en dit bewijs in 
den rogel niet te levercn is. DiensvQlgens was het 
artikel eigenlijk overbod ig, omdat art. 328 van" 
hetzelfde wetboek eene slrafbepaling bevatte tegen 
oplichting, waar- door de meester tegen 
contractbreuk te kwader trouw reeds voldoende 
gewaarborgd word. Hetzelfde kan gezegd worden 
van art. 378 van het nieuwe Wetboek van Strafrccht. 
Zic De Gel- der, Het Slrafrecht in Ned.-Indie 3e uitg. 
door Mr. J. Dupare, Bat. 1914 biz. 705. In verband 
met de vaststelling van art. 328a zijn de bepalingen 
van art, 1601—1603 Burg, wetboek op de inlanders 
toepasselijk verklaard. Ind. Sib. 1879 no. 256. Zie 
Koi Verslag 1879 Bijl. J; Mr. G. A. van Hamd, Ind. 
Gids 1881 II, bl. 529; Kool, Art. 328 Wetb. v. SLrafr. 
v. inlanders, Ainst. 1884; A. J. Koens, Verhuur van 
grond aan niet- inlanders, in T. B. B. d】.47, 1914, 
bl. 1; A. 
• Simon, Het agrarische stelsel in de Javasche 
Vorstenlanden en de reorgan isatie in Koi. Tijdsohr. 
1918 bl. 673 e. v. 

OVERLIJDEN. Onder de Mohammedaansche 
bevolking van Ned.-Indie worden de voor- schriften 
van den Islam betreffende de plechtig- heden na het 
overlijden vrij getrouw nagc- leefd, zij het dan ook in 
kleinigheden gewijzigd of vermeerderd 
overeenkomstig locale gebruiken. De 
godsdienstbeambte in de kampongs en dor- pen (zie 
DORPSGEESTELIJKE) leidt gewoon- lijk de 
lijkbezorging. Hij zorgt voor de behoor- lijke 
naleving zoowel van do ritueele lijkwas- sching als 
van de voorgeschreven inwikkoling in de lijkwaden, 
de zgn. k a fan's (stukken wit goed), welkc in een on 
even aan tai oin den doode worden ge won den. Hij 
verricht de dooden- e^mbahjayg (de salat a 1-d j i n 
a z a h der Mohammcdaansche wetboeken) bij do 
Iqkbaar, met diegenen der verwanten en verdero 
aanwezigen, die daartoe in staat mochten zijn. Het 
ceremonieel van dezen s & m b a h j a n g 
onderscheidt zich slechts in bijzonderheden van dat 
der dagelijks verplichte salat's (zic 
SElMBAHJANG), O. a. door invoeging van 
heilbeden voor den overledene. Verder belast hij zich 
met de gebeden tot wijding der gods- dienstige 
maaltijden, die, behalve op den sterf- dag zelf, nog 
op verschillende andcre tijdstippen daarna worden 
gehouden, indien althans de erfgenamen de kosten 
daarvan bestrijden kun- nen (zie KANBOERI). Voor 
dezc diensten ontvangt hij de gebruikelijke gaven ter 
belooning. De spoed ep haastige tred, waarjnede men 
den overledene in den Archipel mecstal grafwaarts 
draagt, komt overeen met het gebruik in vele andere 
Mohammedaanscho landen. De baar wordt met een 
kleed gedekt; daarboven pleegt men een wit 
katoenen zonnescherm te dra- 

gen. Soms worden wel geldstukjcs gestrooid langs 
den weg, dien do stoct naar het graf volgt. Over do 
wijzo van bogravcn on het t a 1 k i n genoemdo 
voorzeggings-gobed: zio GRAF, 2 en TALKIN. Het 
luido weckla- gen over den doode, gepaard met 
verwonding van borst en aangezicht, het verscheuron 
dor kleederen, onz., door den Islam verboden, komt 
bij de Mohamnicdanen in den Archipel niet voor, wel 
daarcutegen, op sommige plaatson op Sumatra, het 
zingon van klaagliedcren, m a r a t o\ In den regcl 
zijn het vrouwen, die deze taak, veelal tegen betaling, 
vervulien ； in de klaagzangen wordt allcs wat tot 
verheerlijking van den overledene kan strekken 
opgesomd; het geween wordt dikwijls door gepraat 
en ge- lach afgebroken, waaruit duidclijk blijkt, hoo 
allecn cenc formaliteit volbracht, niet aan het gevoel 
uiting wordt gegeven. (Bij de Bataks is de taal der 
weeklagende vrouwen de zgn. a n d o c n g-taa l en 
dus van de go wonc omgangs- taa] ondcrscheiden). 

Een rouwgewaad is niet voorgeschre ven, maar 
voor de weduwe gcldt het als onbetamclijk, zich 
gedurende de 'i d d a h, d.i. den tijd, geduren- de 
welken zij volgens de Mohammedaanscho wet niet 
mag hertrouwen, met bonto kleuren of versierselen 
op te schikken. 

Zie verderWO. Snouck Hurgronje, De Atjehcrs I, 
462 vv, ^Mbkka II, 188 vv. ； Veth, Java IV, 405 vv.
淡血yer, Ecn blik in het Jav. Volksleven, Leiden 
1897, DI. II, 543 vv.Juynboll, Hand- leiding Mo ha 
mm. Wet, Leiden 1903, biz. 163 vv. ； Keyzer in do 
Bijdr. t. T. L. V. Nieuwe Volgr., DI. IV (1862) 141 
vv. en de artikelen over verschillende volken van den 
Archipel. 

De lijkplechtigheden bij de niet-geislamiseerde 
volken worden behandeld in de cthnographi- scho 
artikelen over elk hunner, waaraan hier nog het 
volgcndo kan worden toegevoegd. 

In eenige streken van den Archipel komt het voor, 
dat de verwanten en vrienden zich, pro forma, tegen 
het wegbrengen van het lijk verzet- ten. Bij de 
begrafenis van aanzienlijke ]Jataks b.v. wordt de 
]ijkkoels (indien men althans het ruw bewerkto 
voertuig op widen zoo noemen wil) feiteJijk door 
twee partijen afwissclcrul in de richting van het graf 
en in die van het huis ecn aan tai maJen heen on wed 
er getrokk<n. Op Timor trachtcn de vrouwmi op 
allcrh-i wijzen de Jijkdragers te vcrhindcren het lijk 
wegtevoeren, en op Roti wordt zclfs gevochten, 
wanneer de dragers het komcn halon. Of ook deze 
handling boschouwd moot worden als eene, die zich 
de overJed eno niet nls acn eerbe- wijs behoeft 
aautetrekken, maar die al medo ontspruit uit de vrees 
der achtcrblijvenden voor don geest des overledencn, 
dient uitgemaakt te worden. Zekcr is het, dat t al van 
gebruiken bij het overlijden en daaronder dezul- ken, 
dio al het uiterlijk liebbcn van uitingen van 
droefheid, te bcscliouwen zijn als eene soort van 
veiligheidsniaatregel tegen geesten of duivcls. Het 
begraven op zichzeJf vrijwaart niet tegen den 
terugkeer des overlcdenen in geestenvorm; de 
gewone loop van dien geest is het sterfhuis en men 
tracht dat bezoek to voorkomen en zoo- doende ook 
de onaangenajno cn schade]ijko gcvoJgen daarvan. 
Het jneest afdoende middcl passen de Orang 
bCnoewa van het eiland Rejn- pang, en misschioii 
ook elders, toe, die reeds 
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hunne zieken in het bosch achtcrlaten cn zclf vcrdor 
trckkcn; do Orang sakoi van Malaka. bograven 
hunne dooden, verbranden hoc huis, waarin do 
persoon gestorvon is en verlaten do plaats, zelfs ton 
kostc van hot to veld staand gewas. Do Orang 
koeboc ontvluchten aan- Btonds do plaats, waar zij 
ecn doodo begraven hobben. De bewoners van 
Ceram's Z. O.-kust trekken na ceno begrafenis naar 
eldors; do bowoners van Boeroe verlaten het huis, 
waarin iemand gestorvon is, dat met den grond 
waarop liet slaat, voortaan ongeluk brengt; maar om 
veclvuldig verhuizon te voorkomen, brengt men den 
zickc liever bij voorbaat op een afgo- legen pick. 
Evcnccns om van het bezoek van den geest des 
overledenen verschoond to blijven, brengt men het 
lijk langs een anderen weg dan den gewonen 
buitenshuis, b. v. door ecn op- zettelijk daartoe 
gemaakte opening in den wand, die dadelijk wcer 
gedicht wordt: de geest langs denzelfden weg 
pogende terugtekeeren vindt de opening gesloten. In 
het district Tonsawang in de Minahasa we rd, ter 
verwijdering van het lijk, eene opening in den vlocr 
gemaakt van het op palen staandc huis. Om den tuin 
gelo d wordt de geest in bijna letterlijken zin op Su-
matra, waar de lijkbaar driemaal het erf wordt 
rondgedragen ； in de Minahasa geschiedde en in 
Siam geschicdt hetzelfdo rond het huis en „at full 
speed", zooals Frazer het noemt, of op „een koddig 
drafjc", naar Graafland zich uit- drukt. Intusschen 
heeft dit driemaal rondgaan ook plaats bij anderp 
gelegenheden ； wanneer bij Boegineczcn en 
Makassaren op den 9den dag na do geboorte de 
processie uitgaat met de placenta cn met de klappers, 
die geplant worden als een van levensgeest met dien 
van het kind, dan loopt men drie malen rond de 
woning. En wanneer ccn Bataksche radja een 
hoogge- plaatstcn gast groote eer J)ewijst, dan gaat 
hij met muzick ook driemaal rond de woning. Iu hot 
laatstc gcval moot stellig aan eerbowija g(；dacht 
worden; ondenkbaar is het niet, dat li< L gebruik eer 
te bewijzen op dezo manicr ont- t.[>rolcn is uit cone 
gewoonte, die met eerbewijs niets tc niaken had. De 
Dajaks in het district Doesoen-Timor in Z. 0. Borneo 
gaan in looppas naar do bcgraafplaats, en na het lijk 
haastig begraven tc hebben, op dezelfde wijzo weder 
naar Iniis. Hft bestrooien van don weg, dien do lijk- 
f>f oct v(>lcrt, met asch op het eiland Ba bar en bij 

Z< < - Dajaks van Sarawak heeft hetzelfdo leu 
doel: don geest het vinden van den tcrug- wi-g t(• 
bomocilijkcn; laatstgenoenulen zetten ,■'•ii Iot 
ladder gekapten boonistain overcind op of bajnboo 
randjau's (scherpgv-punte paaltjes) in hot 
kerkhofpad; on met gclijk oogmerk lieeft lu-t 
begraven in het donkcr of des nachts plaats, zooals 
bij dezelfde Zee-Dajaks en in li'-l (listnet Tobaroc op 
Hahnahera geschicdt. Het riunoer, dat bij ecn 
bografenis gemaakt wordt, o. a. door do hcidcncn 
van de Minahasa, do Bolang-Mongondoiirs, do 
Makassaren cn Bocgincezcn, (l)ajakH, Bataks on 
Niassers, moot medo diencn om de gecstcn het spoor 
bijstcr te doen worden ； heeft dil rumoer in do 
cerHto plaats ten doel do zicl des gestorvenen uib hot 
sterfhuis to voidrijven, ook het verjagon van do 
boozo gecston, die zich bij dergelijko gelegenheden 
gaarno docn golden, wordt cr mode bcoogd ； het 
alaan op do gong bij de Niassers 

zoolang het lijk nict begraven is, tot af we ring van 
dozo geesten, staat op 66n lijn met het luiden tier 
klokken bij eene begrafenis, dat oorapronke- lijk 
dezelfde bctcckenis had: de vcrdrijving van 
„duyvclcn on tcmpccstcn". Opmcrkelijk is het, dat 
bij enkcle volken op dit geraas een poriodo van 
vohnaakto rust cn stilte volgt, gedurende wclko de 
rijstatamper en het weefge- touw ongobruikt blijven, 
geen inuziek of luid gesprek gehoord wordt on geon 
haan mag kraaion; aid us bij de Makassaren en 
Bocginee- zen, in Bolang-Mongondo, op do Kei-
eilanden, op Ba bar. Dient het rumoer om de geesten 
uit het dorp to verjagen, de daarop volgende stilte 
heeft ten doel om hen bij mogelijken terugkeer in 
den waan te brengen, dat zij ver- keerd zijn en op cen 
of andcr onbewoond ciland aanJanddcn. Zooals 
straks blijken zal, heeft de onthouding van feesten cn 
inuziek allicht ook nog eon anderen grond. . 

In do cerste plaats zijn het do verwanten, die zich 
voor den geest des overledenen hebben to wachten. 
Men sluit dus het sterfhuis 一 wij herin- neren hier 
aan het analog© "gesloten" zijn van het sterfhuis in 
Westersche landen 一 en komt or zoo min mogelijk 
buiten ； bij de Alfoeren van de Minahasa blijft de 
man, na het overlijden zijner vrouw, dagen lang in 
huis zonder zich te vertoonen； bij do Noemforcn is 
do familie ver- plicht thuis to blij ven in den meest 
volstrekten zin, do weduwo zelfs maanden lang; bij 
do hei- denschc stammen van centraal-Flores moet 
zij zeven dagen in de woning doorbrengen, op de 
Aroe-cilanden den gehcelen rouwtijd； aan de 
Oostkust der Geclvinksbaai houdt de Papoea- 
weduwo in een afzonderlijk huisje verblijf, totdat 
alle formaliteiten afgeloopeu zijn, die bij den dood 
des mans vcrvuld moeten worden. Nauw sluit zich 
hierbij aan de gewoonte om zich op eene of andere 
manier onkenbaar te maken, ten einde met nog meet 
zekerheid do onaangename bejege- ning van de 
geesten der gestorvenen te ontgaan. Dat hierin de 
oorsprong ]igt van het rouwdragen, later als uiting 
van droefheid beschouwd, wordt met stelligheid 
beweerd. Op Nieuw-Zeeland, op de Nieuwe 
Hebriden cn in Nieuw-Brctanje verft men zich in den 
rouwtijd zwart； op de Aroe-eilanden zijn hot de 
weduwen, die met brecde, zwartc strepen gctockend 
worden; en de heidenen van do Minahasa wreven 
elkander het gelaat met houtskool in. Evenzeer 
wordt het verandcren van de kleeduig als eene tot 
hetzelfdo doel st rekkendo vermomming gebezigd. 
De Nocmforceschc vrouwen aan de Dor6-baai 
vcrwissclen hare klecding met saroengs, van grove, 
blauwc of zwarte stof; de armere Papoea's docn 
eenvoudig eon voorschoot van boo in bast a-n ； de 
vrouwen, die anders do borsten door de saroeng 
bedekt dragon, loopon nu met ont- bloot bovenlijf. 
Bij de Papoea's van do bocht van Kaimani (Z. VV.-
kust van N.-Guinea) rouwt de weduwe over haren 
man door eon het achter- hoofd bedekkendo en tot 
op de schouders afhan- gendc kup van zwart of 
blauw katoon of van boo in bast ； aan do Oostkust 
der Geclvinksbaai dragen de vrouwen als rouwpak 
een mouw- loos baadje van boomschors, met 
schelpen ver- sierd ； de jnannoii bezigon tot 
hetzelfdo doel pols- on enkelbandcn van rotan; bij do 
Papoca's van Noemfoi, is een polsband van rotan een 
teeken van rouw, zoomedo het dragen, door 
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de weduwe, van een lap booruschors, bij wijze van 
kap over het lioofd geslagen; het rouwpak der Papoea5s 
van Japenis Zuidkust is ecn van bo ven toegenaaide mat 
van pandanblad op het hoofd gedragen. Bij sommigc 
Dajakscho stammen zijn ook rouwkappen in gebruik, b. 
v. bij de MSndalain Kajans van Tandjoeng Karang in 
Centraal-BorneoWNieuwenhuis, ^Quer ...durch 
Borneo, I, 144 inot^pL 26; Juynbbil, 

Catalogue van Borneo, II, p. 357). Op het eiland 
Roon dragen de vrouwen bij dczelfdo gelegen- heid een 
zak over het hoofd in den vorm van een monnikskap; bij 
de bewoners van Ceram bestaat de rouw in het dragen 
van oude klcedingstukken， het afleggen of met oud, 
wit katoen vcrwisselen van arm- en beenringen en het 
los lateii hangen der haren; dezelfde haardracht is in den 
rouw- tijd bij de vrouwen van de Kei-eilanden gebruike- 
lijk en de mannen loopen dan blootshoofds; ook de 
Dajaks leggen als tecken van rouw hunne sieraden af en 
dragen rouwkleeding. In gelieel Borneo bestaat de 
rouwkleeding uit boomschors (Nieuwenhuis. In Centr. 
Borneo. I, 220, II, 280; 
为uer durch Borneo, I,.91, 144, 338; Ling Roth, I. ns, 
209'"258; II, 53, 58; Tromp in Bijdr. T. L. 
-V. 1888, p. 64; Juynboll, Gatal. v. Borneo, IVfer). ... 

C)p'liCf eiTa：ffd'' Kisar worden alle tooiscls afge- 
legd, het ha ar blijft ongekamd en de voddige kleederen 
van donkere kleur worden gedragen. In de jMinahasa 
zijn bij het heidensche gedeelte der bevolking groote, 
zwartc hoeden in gebruik of zwarte hoofddoeken ； bij 
de Makassaren en Boegineezen mo gen de mannen, in 
den rouw- tijd geen broeken dragen, maar alleen 
saroengs en moeten zij hun kris afleggen. Bij de Ma- 
leiers dragen so ms de mannen als teeken van rouw een 
witten hoofddoek (k a b o e n g), van welk gebruik ook 
bij de Javanen en andere gexslamiseerde volken van den 
Archipel sporen worden aangetroffen. De witte kleur 
voor rouwkleeding is waarschijnlijk aan de Hindoes 
ontleend. De Timoreezen dragen een zwart bovenkleed 
en bij de Olo-Ngadjoe moeten de vrouwen, die 
gewoonlijk blootshoofds gaan, in den weduwstaat een 
witten of zwarten hoofd” doek dragen, ook bij de 
JBataks en de Baliers is het ad at, dat de wed u we het 
hoofd bedekt met een doek of een slendang. Het 
rouwldeed is dus gemeenlijk juist het tegenovergestelde 
van de gewone jdeeding; wio bonte kleeren di-aagt, 
trekt dan witte of zwarte aan ； wie anders voldoende 
gekleed gaat, legt de kleeding dan zoo goed als geheel 
af of doet oude, gescheurde aan； wie in den regel 
ongekleed gaat, zoekt dan eenigerlei kleedingstuk op; 
wie sieraden draagt, ontdoet zich dan daarvan of indien 
dit niet kan, maakt hij ze onzichtbaar door oin- 
wikkeling met doek; wie geen versierselen draagt, tooit 
zich er dan mede; wie het haar wascht en kamt en 
opgestoken draagt, laat het dan onge- kamd han gen； 
wie blootshoofds loopt, bedekt zich dan het hoofd met 
een kap of een hoofddoek; en deze laatste manicr is wel 
de meest verspreide —men denke aan onze rouwsluiers; 
trouwens waar vermomming bedoeld werd, lag het be- 
dekken van het hoofd wel het eerst voor de hand, 

Naast deze pogingen tot misleading der geesten, zal 
ongetwyfeld het zich hullen in een annelijker kleedij dan 
gewoonlijk, in sommige gevallen oorspronkelijk de 
bedoeling gehad hebben lien te doen zien, dat men zich 
niets toeeigende van 

wat des overledcnen was; ook hun de spaar- zaamheid 
dor achtcrgcblevcnen to tooncn ten behoevo van het 
eerlang to vieren doodenfecst en lion zoodoende 
vriondclijkor to stemmen. Van gelijke beteekenis kan 
ook gowccst zijn het achterwcge blijven van muzick 
en ander gcraas en van feesten en ook de onthouding 
van ..zekero spijzen, het vasten, kan haar ontstaan 
gehad hebben in do meening, dat het niet paste onder 
het oog der gccsten als gewoonlijk to blijven eten en 
drinken, terwijl deze hun doodon- fecst nog niet 
hadden gehad. 

Ook het water dient in verschillcndc localitci- ten 
om aan de gecsten der dooden den terugkeer tot de 
levendon te beletten; watervrees der gees- ten is hier 
het punt van uitgang, besprenkelen met water van den 
naar de bcgraafplaats afge- legdcn weg, het broken 
van een vat met water bij het uitdragen van het lijk, 
uitgicten van water over het graf (ook in Arabie van 
ouds gebruikelijk), het baden of het wasschen der 
handen of voeten na de begrafenis, zijn dan oorspron 
kelijk de niiddclen geweest, om gelijk Frazer het (t. a. 
p. bl. 80) uitdrukt, „to place a physical barrier 
between the living and the dead：', wellicht later, 
.toen de oorsi)ronkclijke beteekenis van het 
ceremonieel was vergeten, hier en daar bc- schouwd 
als middelen om zich te reinigen van de aanraking met 
den doode. Het feit, dat ook bij andere gelegenheden 
dan bij sterfgevallen het water gebezigd wordt tot 
afweer van onhcil (=booze geesten), bevestigt deze 
opvatting. 

De rouw, de vermomming, oindigt wanneer do 
overlevenden hun plicht tegenover den over- ledene 
hebben vervuld ； die plicht bestaat in het vieren van 
het doodenfecst. Aan het geJoof aan eene voorzettting 
van het leven na den dood voegt zich de vcrplichting 
der achterge- blevenen om te zorgen voor een 
behoorJijk uitzet van den gestorveno; hem moct 
worden medege- geven alles waaraan hij ginds 
bchoefte zal hebben: menschen worden gedood om 
hem daar te dienen, dieren, spijzer), kleederen, huis- 
raad, wapens, dat alles wordt geofferd tot zijn nut; ten 
grondslag hieraan Jigt mode het bcgx'ip, dat de men 
sc h ook na zijn dood eigenaar blijft van zijn 
bezittingen en als roof wordt bcschouwd wat de ach 
terbl ij venden zich daarvan toe eigen on ； alles wat 
bij het graf wordt necrgelcgd, waj)cns, sieraden en 
kostbaro kleeding, zooals bij do Dajaks gcschiedt, 
getuigt van deze op vat ting. Indien het doodenfecst 
altijd ge vierd werd daddijk na de begrafenis, dan zou 
de geest van den overledene, uitgerust tot het 
beginneii van zijn nicuw leven, voldaan zijn en niet 
t<-j ug- keeren tot zijne ver wan ten, d an zou dus de 
verjnonijning van dezen, hun rouw, ov(：rbodig zijn. 
Maar nieestal geschiedt dat niet en wordt het 
doodenfecst we gens gemis aan de benoodigde 
middelen uitgesteld, so ms jaren ]ang, en opdat niet 
do geest, haveloos ginds aankomend, ecn slecht 
onthaal vinde in het ]a)id der zaiigen wordt de 
begrafenis vaak even Jang vcrschovcn ； al dicn tijd 
behoudt de geest, op aarde teruggc- houden, zijne 
vordcring op de Jc vend on. Mccstal wordt het ]ijk 
hier of daar, al of niet in cen goed geslotcn. kist, 
neergezet. Hoeft de bografenis, het doodenfecst plaats 
gehad, is de plicht van de overgeblovenen jegens den 
ovcrledenc ge- kweten, dan kan de rouw, 
oorsproiikcHjk de ver- momniii)g, worden afgeiegd. 
Inderdaad geld t 
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als regcl, dat de rouw oindigt bij hot dooden- foest; 
de geest vcrlaat dan voorgoed de aarde, tenzy men 
zich, zooals Dajaks on Bataks b.v. hot zielenland op 
aardo voorstelt, on men heeft hem niot langer to 
vreezen. Torwijl oorspronko- lyk do rouwtijd 
onbepaald van duur was, is bij eenigo volken cen 
bepaaldo tennijn daarvoor in de plaats gekoinen, 
afhankelyk alweder van den stand des ovcrledenen, 
ovenals bij one ge- bruikelijk is. 

In don regcl is het aan do weduwo of den 
weduwnaar niet gcoorloofd to hertrouwen voor do 
rouwtijd om is. Oorspronkelijk is dit gebruik 
hoogstwaarschijnlijk het gevolg geweest van het 
geloof, dat de gestorven echtgenoot of echt- genooto 
zoolang zijn of haar geest nog op aarde vertoefde, de 
macht had de weduwe of weduwnaar wegens 
ontrouw to straffen ； vertrek van den geest naar het 
zielenland hield de vrees voor die straf op. Later zal 
aan dit gebruik do betee- kenis gegeven zijn van cen 
voorbehocdmiddel tegen confusio sanguinis. 

Ecnigszins afzonderlijk — voor zoover in de 
ethnologic iets afzonderlijk staan kan 一 vindt men 
(ook) in den Archipel het gebruik om zich ten teeken 
van rouw het hoofdhaar te doen afscheron of 
afknippen. Bij de Noemforeezen doen zulks do 
naaste verwanten ； do man laat het hoofd bij den 
dood zijner vrouw kaal afscheren op ecn 
voorhoofdlok na. Even zoo doen de Papoea*s van 
hot Arfak-geborgtc. Ook op de N.O.-kust van 
Nieuw-Guinea en op de Z.O.-kust bij Port Moresby 
is scheren of kortsnijden van het haar een teeken van 
rouw. Bij do Galdlareezen en Tobeloreczen van 
Halmahdra knippen de fa- iniliclcdcn des 
overledencn de wenkbrauweu en hot haar bo von het 
voorhoofd af. Op de Aroe- cilandcn is het de vrouw, 
die na den dood haars mans zich het haar doet 
afknippen; maar ook man non on kinderen volgen dit 
gebruik. Op do Locang-grocp, op Babar, op 
Dawalor, bij do Timorcezcn (de gehcele familio), bij 
de Baliers (in het rijk Badoeng alleen de helft van het 
hoofdhaar), vroeger op Java, bij de Olo-Ngadjoe bij 
de Dajakschc stanimcn in het binnenland van Koctei, 
bij do Tring-Dajaks, op Enggano, bij de Maleicrs van 
Malaka bestaat do gewoonto van liaar-afsnijden in 
verschillcnde wijzen van doen en bij onderschciden 
gelegenheden, zooals bij hofrouw, cnz. 

Naast dit gebruik, dat in zekeren zin. eeno «oort 
vermin king van hctlichaamis, staan andere, die 
stcllig aid us genocmd moeten worden: het bJocdig 
verwonden van het hoofd, zooals vroegor bij de 
Bataks gcschicdde en nog geschiodt bij de (Jtrang 
sakei van do Mandau cn de Rokan ter O.-kust van 
Sumatra, hot afsnijdon van vinger- of tccnlcdcn, ja 
zelfs van gcheolc vingers. In al dezo gevallen wordt 
hot bij do begrafenis gebruikdijko menschenoffer 
afgekocht door ecn decl voor het gchcol to geven; en 
zoo J8 ook h(；t afsnijden, gchecl of gcdccltelijk, 
van het lioofdhaar oorspronkelijk substituut voor het 
monschcuoffcr geweest. Dat juist aan het haar tot (lit 
(loci do voorkcur words gegeven, inoet worden 
afgcloid van het gcloof, dat bij nicnschenoffors hot 
ontwijken van do ziel uit h(?t lichaani word 
vergcmakkolijkt door don te of Aden nieusch ccn 
haarlok aftcanijdcn ； op Nais gobcurt het nog hedon 
ten dagc, dat bij do schijn-onthoofding den slaaf cen 
bosjo haar 

in 

wordt afgesnedon; en terwijl op dat oiland in 
sommigo govallen het dooden achterwego bleef en 
dio schijn-onthoofding is bchouden, verviel elders 
ook dezo en bleef alleen hot afsnijden der liaren als 
offer over. Oorspronkelijk was dus. hot afsnijden van 
het haar geen offer; do mensch wefd geofferd en men 
sneed hem haar af om de ziel het verlaten van het 
lichaam to ver- gemakkelijken; eerst toen het dooden 
van het slachtoffer achterwego bleef, werd zijn haar 
hot offer in zijne plaats. In den beginne moot het 
afsnijden der haren alleen toegepast zijn bij hen, die 
verplicht waren den overledene bij zijn reis naar Het 
onbekende land te volgen; allengs is de verplichtiag 
ook aan anderen opgelegd, toen de ceremonie 
ophield een offer te zijn en een teeken van rouw 
werd, waarmede zelfs dieren, paarden, muilezels en 
schapen werden voor- zien. Dat, zooals voor de hand 
lag te onder- stellen, het afsnijden der haren mode te 
rang- schikken is onder de vermommingen, hoewel 
het als verraomming uiterst geschikt is, mag opgrond 
van het bovenstaando betwijfeld worden. 

Wilken, Ueber das Haaropfcr und 
einige andeiV^Trauergebrauche bei den Volkern 
Indonesiens, Revub- col. internat. II 1886, I, 1887; 
Frazer, Certain burial customs as illustrative of the 
theory of the soul, Journ. of the Anthrop. Inst, of Gr. 
Britain and Ireland XV. 

OVERSCHIJVINGSRECHT. Zic BELASTIN- 
GEN, DI. I. biz. 261. 

OVERSTRATEN (PIETER GERHARDUS VAN). 
Geb. uit hot huwelijk van J. H. Van Overstraten, 
burgenieester van Bergen-op-Zoom en 0. W. 
Aelmans en in die plaats gedoopt 19 Febr. 1755. In 
1780 benoemd tot extra-ordinair lid in den Raad van 
Justitio to Batavia, vertrok hij naar Batavia, waar hy 
in 1781 aankwam; achtereenvolgens werd hij 
benoemd tot ordinair lid in dien Raad (1783), 
advokaat-fiskaal ad interim (1783), 2e secrctaris der 
Hoogo Regee- ring (1784), le secretaris (1786), Raad 
extra- ordinair van Ned.- Indie(1789), Gouverneur en 
Directeur van Java's Noordoostkust (1791). In die 
betrekking werkto hij mede tot de verhef- fing van 
den Pangeran Adipati Anom van Djokjakarta tot 
Sultan Mangkoo Boe wan a II, meer bekend als 
Sultan Sepoeh (zie JAVA, GE- SCHIEDENIS, DI. II, 
biz. 205—207) en regelde de troonsopvolging, 
zoowel in dat rijk als in Soera- karta on in het 
vorstondoni van Mangkoe N6- gara; eene memorie, 
door hem aan zijnen opvolger ter hand gesteld, 
bevatte belangrijke bijdragen voor do kennis van 
Java's Noordoostkust tijdens zijn bestuur. Don 16cn 
Aug. 179G werd hij door Commissarissen-Goneraal 
aangesteld tot Gouv.- Gen. tevens Comm.-Gon., 
welko benoeming 22 Jan, 1798 in Nederland 
bevestigd werd. Hij trad 17 Febr. 1797 als 
Landvoogd op; bij do ontbinding der Hoogo 
Commissie in 1799 trad hij als Comm.-Gen. af, maar 
bleef als Gouv.- Gen. met het bestuur bclast, tot hij 
22 Aug. 1801 to Batavia overiced. In 1799 was hij 
aan- gestcld tot Genoraal-en-chof over de Indische 
troepen, cn word in 1800 door het Uitvocrend 
Bewind met den rang van Luit.-Gen. bckleed. 

Tijdens hot bestuur van Van Ovorstraten, die als 
Gouv. van Java's N.O.-kust zich zoer onder- 
schoiddc, doch als Gouv.-Gon. zeer mooilijke tijden 
boleefde, werd de O.-I. Comp, ontbondon, ging 
Tomato in handon dor Eugolschon over en 
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do wcduwe, van een lap boomschors, bij wijzo van 
kap over het hoofd geslagcn; het rouwpak der 
Papoea's van Jap6nis Zuidkust is een van bo ven 
toegcnaaido mat van pandanblad op het hoofd 
gcdragen. By sommige Dajakschc stainmen zijn ook 
rouwkappcn in gebruik, b. r. bij de MSndalam Kajans 
van Tandjoeng Karang in Centraal-
BorneowNicuwciiliuis, ,Qucr /lurch Bornoo, I, 144
 26; Juynboll, 

Catalbgus van Borneo, II, p. 357). Op het eiland 
Roon dragen de vrouwen bij dezelfde gelcgen- heid 
con zak over hot hoofd in den vorm van con 
monnikskap; bij de bewoners van Ceram bqstaat de 
rouw in het dragen van oude kleedingstukken, het 
afleggen of met oud, wit katoen vcrwisselen van arm- 
en been rin gen en het los laten han gen der haren； 
dezelfde haardracht is in den rouw- tyd bij de 
vrouwen van de Kei-eilanden gebruike- lijk en de 
mannen loopen dan blootshoofds; ook de Dajaks 
leggen als teeken van rouw hunne eieraden af en 
dragen rouwkleeding. In geheel Borneo bestaat de 
rouwkleeding uit boomschors (Nieuwenhuis. In 
Centr. Borneo. I, 220, II, 280; 
^©uer durch Borneo, L 91,144, 338; Ling Roth, I. 
I^S, *209, 25S; II, 53, 58; Tromp in Bijdr. T. L. 

〃 V. 1888, p. 64; Juynboll, Catal. v. Borneo, 
f Op liet eilaild'~Kisar worden allc tooisels afge- legd, 
het haar blijft ongekamd en de voddige kleederen van 
donkere kleur worden gedragen. In de Minahasa zijn bij 
het hcidensche gedeelte der be volking groote, zwartc 
hoeden in gebruik of zwarte hoofddoeken ； bij de 
Makassaren en Boegineczen mogen de mannen, in den 
rouw- ti)d geen broeken dragen, maar alleen saroengs 
en moeten zij hun kris afleggen. Bij de Sla- leiers dragen 
soms de mannen als teeken van rouw een witten 
hoofddoek (k a b o o n g), van welk gebruik ook bij de 
Javanen en andere geislamiseerde volken van den 
Archipel sporen worden aangetroffen. De witte kleur 
voor rouwkleeding is waarschijnlijk a an de Hindoos 
ontleend. De Timoreezen dragen eon zwart bovenkleed 
en bij de Olo-Ngadjoe mocten de vrouwen, die 
gewoonlijk blootshoofds gaan, in den weduwstaat een 
witten of zwarten hoofd- doek dragen, ook bij de Bataks 
en de Baliers is het adatj dat de wed uwe het hoofd 
bedeJet met een doek of een sldndang. Het rouwkleed is 
dus gemcenlijk juist het tegenovergesteldo van de 
gewone kleeding； wio bonte klecren draagt, trekt dan 
witte of zwarte aan ； wie anders voldoende geklced 
gaat, legt de Weeding dan zoo goed als geheel af of doet 
oude, gescheurdo aan； wie in den re gel ongeklced 
gaat, zoekt dan eenigerlei kleedingstuk op； wie 
sieraden draagt, ontdoet zich dan daarvan of indien dit 
niet kan, maakt hij ze onzichtbaar door o)n- wikkeling 
met doek; wio geen versierselen draagt, tooit zich er dan 
mede; wie het haar wascht en kamt en opgestoken 
draagt, laat het dan ongc- kamd han gen ； wie 
blootshoofds loopt, bed ekt zich dan het hoofd met een 
kap of een Jioofddoek; en deze laatste manicr is wel de 
nicest verspreide —mon denko aan onze rouwsluiers; 
trouwens waar vermomming bedoeld werd, lag het bc- 
dekken van het hoofd wel het eerst voor de hand. 

Naast deze pogingen tot misleiding der geesten, zal 
ongetwijfeld het zich hullcn in een armeJijker kJeedij 
dan gewoonlijk, in sommige gevallen oorspronkelijk do 
bedoeling gehad hebben hen Jte doen zien, dat men zich 
niets toeeigende van 

wat des ovcrlcdcncn was; ook hun de spaar- zaamheid 
dor achtcrgcblcvencn to toonon ten bchoevo van het 
ecrlang te vieren doodenfeest en hen zoodoonde 
vriendelijkor to stemmen. Van gclijke betcekenis kan 
ook gcwcest zijn het achterwcgo bly ven van muzick 
on andcr geraas cn van feesten cn ook de onthouding 
van .zekcro spijzen, hot vasten, kan haar ontstaan 
gehad hebben in de meening, dat het nict paste ondcr 
het oog der gecsten als gewoonlijk to blijven eten en 
drinken, tcrwijl deze hun doodenfeest nog niet hadden 
gehad. 

Ook hot water dient in vcrschillcnde localitei- ten 
oin aan do gecsten der dooden den terugkeer tot de 
levenden te beletten ； watervrees der gees- ten is 
hier het punt van uitgang, besprenkelen met water van 
den naar de begraafplaats afge- legden weg, het 
breken van een vat met water bij het uitdragen van het 
lijk, uitgictcn van water over het graf (ook in Arabic 
van ouds gebruikelijk), het baden of het wasschen der 
handen of voeten na de begrafenis, zijn dan 
oorspronkelijk do middelen geweest, om gelijk Frazer 
het (t. a. p. bl. 80) uitdrukt, „to place a physical barrier 
between the living and the dead，', wellicht later, _ 
toon de oorspronkclijke betcekenis van het 
ceremonieel was vergeten, hier en daar be- schouwd 
als middelen o)n zich te reinigen van de aanraking 
met den doode. Het feit, dat ook bij andere 
gelegenheden dan bij stcrfgovallen het water 
gebezigd wordt tot afweer van onheil (= booze 
geesten), bevestigt deze opvatting. 

De rouw, de vermomming, cindigt wanneer do 
overlevenden hun plicht tegenover den over- ledene 
hebbon vervukl; die plicht bestaat in het vieren van 
het doodenfeest. Aan het gcloof aan eene voorzettting 
van het leven na den dood voegt zich de verplichting 
der achterge- blevenen om te zorgen voor een 
behoorlijk uitzcl van den gestorveno; hem moet 
worden medege- gevon alles waaraan hij ginds 
behoeftc zal hebben: znenschen worden gedood om 
hem daar te dienen, dieren, spijzcn, kleederen, hui8- 
raad, wapens, dat alles wordt geofferd tot zijn nut； 
ten grondslag hieraan ligt mede het begrip, dat de 
mensch ook na zyn dood eigenaar blijft van zyn 
beziltingen en als roof woj'd t bcKchouwd wat de 
achterblij venden zich daarvan toeeigcJien ； alles 
wat bij het graf wordt necrgolegd, wapens, sieraden 
en kostbaro kleeding, zooals by <Jo Dajaks gcschiedt, 
getuigt van deze opvatting. Indien het doodenfeest 
altijd go vierd wer<l dadclijk na do begrafenis, dan 
zou de geest van den overledene, uitgerust tot het 
beginnen van zijn nieuw leven, voidaan zijn en nict 
terug- keeren tot zijne verwanten, dan zou dus (l<- 
vermomming van dozen, hun rouw, overbodig zijn. 
Maar mecstal geschicdt dat nict en wordt het 
doodenfeest wegens gemis aan de biMinodigdc 
jniddclcn uilgesteld, soms jaren lang, en opdat nict de 
geest, haveloos ginds aankomejid, een slecht onthaal 
vinde in liet land dor zaligcn wordt de begrafenis vaak 
even lang verschoven ； al dien tijd behoudt de geest, 
op aardo terugge- houden, zijne vordering op de 
levenden. Mecstal wordt het lijk hier of daar, al of niet 
in een goed gesloten kist, neergezet. Hceft de 
begraftjiis, het doodenfeest p]aat8 gehad, is do plicljt 
van de o verge bio venen jegens den o vcrletlcnc gc- 
kweten, dan kan de i-ouw, oorspronkelijk d(j ver- 
momming, worden afgelcgd. Indcrdaad geldt 
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als regol, dat de rouw eindigt bij hot doodcn- feest; 
do geest verlaat dan voorgocd do aarde, tenzij men 
zicb, zooals Dajaks cn Bataks b.v. het zielenland op 
aarde voorstelt, en mon heeft hem niet langer to 
vreezen. Torwijl oorspronke- lijk do rouwtijd 
onbepaald van duur was, is bij eenigo volken cen 
bepaaldo termijn daarvoor in do plants gekomen, 
afhankclijk alwcdor van den stand des overlcdenen, 
evenals bij ons ge- bruikelijk is. 

In den regel is het aan do weduwo of den 
wcduwnaar nict gcoorloofd to hortrouwen voor do 
rouwtijd om is. Oorspronkelijk is dit gebruik 
hoogstwaarschijnlijk het gevolg geweest van het 
geloof, dat de gestorven echtgenoot of echt- genooto 
zoolang zijn of haar geest nog op aarde vertoefde, do 
macht had de wed uwe of weduw- naar wegens 
ontrouw to straffen; vertrok van don geest naar het 
zielenland hield. do vrees voor dio straf op. Later zal 
aan dit gebruik do betee- kenis gegeven zijn van cen 
voorbehocdmiddol tegen confusio sanguinis. 

Eenigszins afzonderlijk — voor zoover in do 
ethnologie iets afzonderlijk staan kan — vindt men 
(ook) in den Archipel het gebruik om zich ten teeken 
van rouw het hoofdhaar te doen afscheron of 
afknippen. Bij do Noemforeezen doen zulks de 
naaste verwanten ； de man laat het hoofd bij den 
dood zijner vrouw kaal afscheren op ccn 
voorhoofdlok na. Even zoo doen de Papoea's van het 
Arfak-geborgte. Ook op do N.O.-kust van Nieuw-
Guinea en op de Z. O.-kust bij Port Moresby is 
scheren of kortsnijden van het haar cen teeken van 
rouw. Bij de Galelareezen en Tobeloreezen van 
HaJmahera knippen do fa- iniliclcdcn des 
ovcrledencn do wenkbrauwen cn het haar boven het 
voorhoofd af. Op de Aroe- cilandcn is het de vrouw, 
die na den dood haars mans zich het haar doet 
afknippen ； maar ook man non en kindcren volgcn 
dit gebruik. Op de Locang-grocp, op Ba bar, op 
Dawalor, bij de Timoreezen (de gchecle familie), bij 
do Baliers (in het rijk Badoeng alleen de helft van hot 
])oofdhaar), vroeger op Java, bij de Olo-Ngadjoe bij 
de Dajakschc slaninicn in het binnenland van Koctci, 
bij de Tring-Dajaks, op Enggano, bij de Maleicrs van 
Malaka bestaat do gewoonto van haar-afsnijden in 
verschillende wijzen van doen cn bij onderschciden 
gelegenheden, zooals bij hofroti w, cnz. 

Naasb dit gebruik, dat in zekeren zin eeno woort 
vermin king van hetlicJiaam is, staan andcre, dio 
stcllig aid us genoemd nioetcn worden: het blocdig 
verwonden van het hoofd, zooals vroegor bij de Bat 
aks geschiedde en nog gcschiodt bij (1(； Orang 
sakei van de Mandau en de Rokan ter O.-kust van 
Sumatra, het afsnyden van vinger- of tccnlcdcn, ja 
zelfs van geheolo vingers. In al dezo gevallon wordt 
hot bij do begrafonis gebruikclijkc nionschen offer 
afgekocht door cen deel voor het geheol to go ven; 
on zoo is ook het afsnijdcn, geheol of gedeeltclijk, 
van het hoofdhaar oorspronkelijk substituut voor hcl 
menschcnoffer geweest. Dat juist aan het haar tot (lit 
doel do voorkeur wordfc gegeven, inoct worden 
afgcleid van het gcloof, dat bij men Helion offers l)ot 
onlwijken van do ziol uit jict lichaam word 
vergemakkelijkt door don te of.'rien mensch cen 
baarlok aftcsuiijdon; op Na is gobeurt het nog liedcn 
ten dage, dat bij do schijn-onthoofcling don slaaf con 
bosjo haar 

in 

wordt afgesneden； en terwijl op dat eiland in 
sommigo gcvallcn het dooden achterwege bleef on 
dio schijn-onthoofding is bchouden, verviel elders 
ook dezo en bleef alleen het afsnijdon der haren als 
offer over. Oorspronkclyk was dus het afsnijden van 
het haar geen offer; de inensch word geofferd en men 
sneed hem haar af om do ziel het verlaten van het 
lichaam te ver- gomakkelijken ； eerst toon het 
dooden van het slachtoffer achterwege bleef, we rd 
zijn haar het offer in zijno plaats. In den beginne 
moot het afsnijdon der haren alleen toegepast zijn by 
hen, dio verplicht waren den overleclene bij zijn reis 
naar het onbekendc land te volgen; allengs is de 
verplichting ook aan anderen opgelegd, toon do 
cerenionie ophield ecn offer te zijn en een teeken van 
rouw werd, waarmedo zelfs dieren, paarden, 
muilezels en echapen werden voor- zien. Dat, zooals 
voor do hand lag te onder- stellen,' het afsnijden der 
haren mede te rang- schikken is onder de 
vermommuigen, hoewel het als vermomming uiterst 
geschikt is, mag opgrond van het bovenstaando 
betwijfeld worden. 

Literatuui!^Wi\ken, Uober das Haaropfer und 
cinige andeifevTrauergel>rauclio bei den Volkern 
Indonesiens, Rovue- col. internal. II 1886, I, 1887 ； 
Frazer, Certain burial customs as illustrative of the 
theory of the soul, Journ. of the Anthrop. Inst, of Gr. 
Britain and Ireland XV. 

OVERSCHIJVINGSRECHT. Zie BELASTIN- 
GEN, DI. I. biz. 261. 

OVERSTRATEN (PIETER GERHARDUS VAN). 
Geb. uit hot huwelijk van J. H. Van Overstraten, 
burgemeester van Bergen-op-Zoom en 0. W. 
Aelmans en in die plaats gedoopt 19 Febr. 1755. In 
1780 benoemd tot extra-ordinair lid in don Ba ad van 
Justitio to Batavia, vertrok hij naar Batavia, waar hi] 
in 1781 aankwam; achterccnvolgens werd hij 
benoemd tot ordinair lid in dien Raad (1783), 
advokaat-fiskaal ad interim (1783), 2e secretaris der 
Hoogo Regeering (1784), le secretaris (1786), Raad 
extra- ordinair van Ned.- Indie(17S9), Gouverneur 
cn Directeur van Java's Noordoostkust (1791). In dio 
betrekking werkto hij mede tot de verhef- fing van 
den Paiigdran Adipati Anom van Djokjakarta tot 
Sultan Mangkoo Boo wan a II, meer bekend als 
Sultan SSpooh (zie JAVA, GE- SCHIEDENIS, DI. II, 
biz. 205—207) on regelde do troonsopvolguig, 
zoowel in dat rijk als in Soera- karta on in hot 
vorstendom van Mangkoo N8- gara； eene niemorio, 
door hem aan zijuen opvolger ter hand gcsteld, 
bovatto belangrijke bijdragen voor de kennis van 
Java's Noordoostkust t耳dens zijn besluur. Don 16en 
Aug. 179G werd hij door Commissarissen-Generaal 
aangesteld tot Gouv.- Gon. tovons Comm.-Gon., 
welko benooming 22 Jan, 1798 in Nederland 
bovestigd werd. Hy trad 17 Fcbr. 1797 als 
Landvoogd op； bij do ontbinding dor Hoogo 
Commissie in 1799 trad hij als Comm.-Gen. af, maar 
bleof als Gouv.- Gen. met het bestuur belast, tot hy 
22 Aug. 1801 to Batavia ovorleed. In 1799 was hij 
aan- gestcld tot Gencraal-cn-chof over de Indische 
troepen, cn word in 1800 door het Uitvocrend. Be 
wind met den rang van Liiit.-Gen. bekleed. 

Tijdcns het bestuur van Van Ovorstraton, die als 
Gouv. van Java's N.O.-kust zich zeer onder- 
schciddo, doch als Gouv.-Gen. zeer mooilijke tijden 
belcefde, werd do O.-I. Comp, ontbondon, ging 
Tornate in ha nd on dor Engelschon over on 
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werd Batavia door con Engolscho vloot 
geblokkeerd en de werken op Onruat en eonigo 
andere eilandjes vernield. Zyn bestuur, naar 
strikt conservatieve beginsclen, streefde inzon- 
曲rheid naar de weerbaarheid dor kolonie. 

/ Zio P. Myer in T. v. Ned.-Indie, III (1840), 
成 204 vlg. 

.4 OVERVAARTEN. Op Java en Madoera 
z才n de overvaartcn van ouds verpacht ge- 
weest. In de jaren 1913 t/m 1915 is daaraan een 
eindo gemaakt: in 1913 is de pacht afgcschaft 
in de rcsidentien Bantam, Batavia, Pre an ger 
Regentschappen en Cheribon, in het daarop 
volgend jaar in Pekalongan, Semaran'g, Ban joe- 
mas, Kedoo en Madiocn en in 1915 in Rembang, 
Soerabaja, Madoera en Kcdiri. De overvaarten 
zijn tegen eene vergoeding van het Gouverne- 
nient in beheor gen omen door de Locale ressor- 
ten met de bcdoe】ing zo op den duur zooveel 
mogelijk door bruggen te vervangen. Zie I. G. 
1913 I. p. 652. In enkele gewesten der buiten- 

bezittingen bestaah nog ovcrvaart-pachton n.I. in 
Palembang, do Z. cn 0. Afd. v. Borneo on Celebes 
en 0. 

OWAR (SOEND.). Zio FL/kGELLARIA. 
OWO. Zio VAARTUIGEN. 
OXALIS CORNICULATA L., fam. Oxalida-

ceae. Daoen asani kebjil (MAL. ), Seman ggi 
goenoong (JAV.), Tjalingtjing (SOEND.). Kruid- 
achtige plant, ecn soort klavcrzuring, ook in 
Nederland voorkomend, met gelo bloemcn en 
drietallige, op klaver gelijkonde bladercn. Ko mt tot 
op 3000 M. bo ven zee voor. Do zure stongcls on 
bladerenwordon fijngewreven tegon vorschil- londe 
kwalcn gebruikt. In groote hoeveclhcdcn werkt het 
schadclijk wegens het gehalte aan oxaalzuur. 

OXYSTELMA ESCULENTUM R.Br. fam. As- 
clepiadaceae. Blentjong (o.-JAV.), Pepe (JAV.). 
Windend kruid ； de stengcls worden als bind- 
matcriaal gebruikt; vruchten. en bladeren gc- kookt 
gegeten. 

p. 

PAAL. Een in Ned.-Indie nog zeer veel ge- 
bruikto maat by het bepalen van afstanden langs 
wegen. In de meeste gevallen worden, indien van 
,,palen‘‘ 一 zonder nadere aandui- ding — 
gesproken wordt, bedoeld z. g. „Java- palen" ter 
lengte van 400 Rijnl. roeden of 1506.943 31. In 
enkele deelen van Sumatra, o. a. in de residentie 
Palembang en de afdceling Kepahiang der residentie 
Benkoelen (die vroeger bij Palembang behoorde) 
wordt gerekend bij z.g. “Sumatra palen5>, die 1 
zeemijl (of ..nautical mile" = % Geogr. mijl), d. i. 
1851.852 M. lang zijn. In andore deelen van 
Sumatra, b. v. het gouvernement Sumatra's Oostkust 
en Atjeh, worden de afstanden bij K. M. en 
onderdeelen geteld ； in de Padangsche Ben eden- 
en Bo ven- landen wo rdf gerelcencl "^ief-JaVa-
paleii (dio daar've<3al op rond 1500 M. worden 
aangenomen, hetgeen elders trouwens in de praktijk 
ook wel voorkomt, zooals o. a. blijkt uit do langs de 
wegen geplaatste mijlpalon). In de Lampongsche 
Districten wordt eveneens met Java-palen gerekend. 
Nu langzamerhand de wegennetten der 
verschillende gewesten op Sumatra mot elkan- der 
in verbinding worden gcbracht, geven deze 
verschillende eenheden in de praktijk aanleiding tot 
allerlei bezwaren en bestaat hot voornemen voor het 
gehedo eiland de z. g. ,,afstandswijzers'' geleidclijk 
te herzien en de Kilometer algemeen als eenheid in 
te voeren. 

PAALWORM. Deze gevaarlijke vijand van a He 
jmet zee water in aanraking komend hout is even 
min een worm als zijn mededinger op het land, de 
witte mier, een mier is, maar hij behoort tot de 
Tweekleppige Weekdieren (Zie SCHELP- 
DIEREN) en is het naast ver want met de Steen 
boorders of Boormosselen (Pholadidae). De 
weteBschappelijke naam is Teredo, en tot dit 
geslacht behooren een aantal soorten, waarvan er 
ook in do tropische zeeen voorkomen. Het lichaam 
der Paalwormen is langgestrekt, worm- vormig, en 
slechts vooraan is een zeer klein 

gedeclte bedekt door twee rudimentaire schelpen, 
die elkaar aan rug- en buikzijde slechts even 
bereiken, maar voor en achter een vrijen conca- ven 
rand bezitten. Het dier gebruikt deze schelpen als 
kaken om het hout wegtesnijden. De mantelranden 
zijn bijna geheel met elkaar vergroeid ； vooraan 
blijft een opening voor den voet over. Aan het 
achtercind zet het licliaam zich voort in een even 
langgestrekte siphonaal- buis, die zich ten slotte in 
tweeen vertakt: de uit- en invoer sipho (zie 
SCHELPDIEREN). Waar de siphonaalbuis zich 
vertakt, liggen twee kalkplaatjes (de paletten) op 
een ringspicr-vcr- dikking. De mantel scheidt 
bovendien aan zijn oppervlakte ecn kalkbuis af, dio 
den boorgang van binnen hekleedt cn nict met de 
rudinicntairo schaal vergroeit. Bij het boren we ten 
de d icren altijd elkaars gangen te sparen, cn ook do 
opi cr- vlakte van het hout, zoodat de aajigerichto 
schade dikwijls Jang onzichtbaar blyfb. Do Paal- 
wormen zijn eenslachtig, er zijn allijd vecl mccr 
wijfjcs dan jnannetjes. De voortplanting ge- schiedt 
door cieren, die in de jnantelholtc der wijfjes zich 
ontwikkelen tot vrij zwemmende larven, wclko door 
de uitvoer-sipho hot mocdcr- dier en den boorgang 
verlatcn, om zwemmend of kruipend te trachten een 
plaatsjo to bercikcn, waar zij zich in hout inboren 
kunnen. 

Paalwormen schijnen een kortstondigen Jc- 
vensduur te hob ben, maar daurpntegen bijna aJlc 
houtsooren te kunnen aantasten, zclfs djati. In het 
Jaarverslag ointrent den staat der Burged ijke 
Openbaro Werken in N.-I. over lict jaar 1895 vindt 
men een. lyst van wildhoutsoorten, bewerkt door 
Dr. 8. H. Koorders, waarondcr er voorkomen, die 
gezegd worden tegen paal- wopn bestand to zijn, 
b.v. Nania vara Miq., I£ajoe b6si b6ner, van welke 
proefpalcn geslageii zijn, die na 2 jaar nog 
ongcsclionden waren. Hoezeer ook in Ned.-Ind. do 
Paalworm sc had o aan houten marine-werken kan 
aanrichten, blcek door de vernicling van het 
grenenhouten 
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droogdok to Soerabajaj?1 1867. Do soort, waar- door 
die schado word^aangcricht, is een andcro dan de 
Teredo navalis dor Europcescho kustcn. In het Nat. 
Tijdschr. voor N.-I. XVI, 1858, bl. 13 wordt hare 
lengto als 5—7 Ned. palm, haar dikto 3 Ned. duira 
opgegcvon. In Axnerilca is in den laatsten tijd een 
nieuw middel tegen den paal- worni met goed 
govolg aangewcnd, nl. de om- hulling der palen met 
eon laag van con mengsel uit portlandcement (1 
deel), zand (2 dcclen) en grind (3 deelcn) bestaandc, 
dat er na het inheion omheen gegoten wordt, waartoe 
men over do palen een ijzeren kokor schuift, dio na 
het hard worden van het cement wordt weggenomcn. 
In drijvende klappers wordt clikwijls een paal- 
wormsoort gevonden: T. corniformis Lam. 

Velo andero zeedieron boren eveneons gangen in 
hout, of zelfs in steen, on worden daarom met 
Paalwormen verward, b. v. de Limnoria, een 
Schaaldier. 

Zoetwater verdrijft den Paalworm, en para- 
sieten, b.v. sommige Ringwormen (Lycoris fucata) 
breidelen hare ver me e rd e rin g. 

PAARD (Equu* caballus L.). De paarden en ezels 
(zie EZEL), soorten van het geslaclit Equus, 
behooren tot do Perissodactyla (zie HOEFDIEREN) 
en onderscheiden zich van de andere leden dezer 
afdeeling (rhinoceros en tapir) door een dunnere en 
dicht behaarde huid, maar vooral doordat zoowel 
aan voor- als acliter- pooten slechts e6n teen, en wel 
de oorspronkelijk derde, voiledig ontwikkcld is, en 
cen hoof draagt, terwijl van den twccden cn den 
vierden teen slcchts resten, do zgn. 
,,griffclbeenderen", over zijn. Het paard, koeda 
(MAL, SOEND.); djaran (LAAG-JAV.); kapal (HOOG-
JAV. ); djoureun of tjeu- reuu (MADOER. ) ； hoeda 
of hoda(BAT.);oecla (ATJ.) djara (SOEMB.), komt in 
don Indischcn Archipel slcchts als huisdicr, zelden 
verwildcrd (Timor, Zuid-Celebcs) voor. Do paarden 
van den Archipci behooren tot het Oostersclie ras, 
dat zich van het Europecschc paard onderincer 
ondorscheidt door stei-ke ontwikkcling van den 
hcrsenschedcl in vergclijking met het gezicht, cn 
vermocclelijk van Arabischen oorsprong is. Do 
stamvader is waarschijnlijk to zockcn in Eqtius 
Przetvalskii Polj., ecn eerst in 1879 ontdekt klein 
wild paard van Ccntraal Azie. Verruocdelijk is het 
paard het corst door do Hindocs in den Archipel 
gekomcn. 

Do talrijko Javaansche legenden bowcrcn, dat de 
Boeddlia-bevolking reeds paarden bezat, terwijl in 
allo mythologischo ovcrleveringen de Sembj-ani 
(het gcvJcugeldo paard) als de stamvader van het 
Indischc paard wordt bcschouwd. Het paard is, 
tcngcvoJgo van het tropische klimaat en de 
natuurlijkc levcnsvoorwaardcn, van ecn klein pony-
lypo, dat ovcral denzelfdcn rasvorm bezit, doch door 
kloino afwijkingon in don lichaajnsbouw in 
vorschillondo slagcn ver- dcc】d kan worden. Hot 
indischc paard hcoft cen gcmiddelde schofthoogto 
van 1.13—1.33 M. on is Btcrk en even redig 
gebouwd. Het hoofd is vcclal klein met rochtc 
profiellijn, goed aangezot, voorzicn van lovcndigo 
oogen en kleino ooren. Do hals is recht, mecstal 
zwaar met breede aan- hcchting. Do vrij goed 
ontwikkelde schoft gaat over in cen rechtc, goed 
gespierde rugen Icndenon. Het kruis is ovaal cn goed 
gericht met，cen hoog in go plan ten staart. Do borst 
is breed, do ribbon good gewelfd. Do been on goed 
gespierd, droog, 

met goedo gewrichten. De hoeven klein, opge- bouwd 
uit vasten hoorn. De standen laten wel eens wat to 
wcnschen over, zoodat Fransche stand,koehakkig- cn 
beervoetigheid, stcile kooten, by allo indischo 
paardenslagcn in meerdere of mind ere mate worden 
aangelroffcn, even zoo de meerdere ontwikkcling der 
voorhand ten op- zichto van do achterhand. Hoewel deze 
ext6- rieurbeschrij ving den algemeenen bouw der 
indischc paardenslagcn wcergeeft, komen bg enkele 
slagcn hiervan afwijkingen <oor. 

De Makassaar (Cclobes-paard) stamt van het Java-
paard af, was vroeger door zijn kalm temperament en 
groot uithoudingsvermogen een uitstekend legerpaard. 
Het staat zeer vast ter been, hetgeen bewezen is bij de 
vole herten- jachten in geaccidenteerd terrain. Alle robes 
treft men ondcr die type aan. Door slechte 
levensomstandighcden en het veelvuldig voor- komen 
van kwaden droes is dit slag zeer in ver- val geraakt. De 
goedo exemplaren zijn 1.256 M. (4 voet) hoog, hebben 
sterke pezen, gewrichten en hoeven, dio zelden gebreken 
vertoonen. Uit- voer van dezo paarden heeft niet mcer 
plaats. De paarden in Gorontalo en de Minahasa .一 
verschillen weinig in bouw van de Makassaren. De 
residentio Menado bezit 士 13.000 en het gouvernement 
van Celebes en Onderhoorig- heden ± 22.000 paarden. 

Het Sandelhoutpaard (Sandelwood) is een 
natuurproduct van bodem en klimaat van een 
eigenaardig type, dat in half wilde stoeterijen door de 
Radja^ wordt gefokt. Deze paarden loopen in koppels 
van 土 25 stuks met een hengst (kababa) los in de 
grasvelden (padang). Om de stoeterijen van elkaar to 
kunnen onderscheiden, worden do ooren op 
verschillendo manieren ingekorven. Het is een elegant 
gebouwd, deugd- zaam paard met veel 
uithoudingsvermogen, van een lovendig, ictwat nervous 
temperament, doch leerzaam bij doelmatige africhting. 
De gemiddelde hoogto bedraagt voor hengsten van 
1.26—1.33 M., voor merries 1.24—1.26 M. Paarden met 
hooger taillo zijn afstaramelingen van Australische 
hengsten, destijds in Rendeh in- gevoerd. In een halve 
eeuwtijds is dit slag zeerach- toruit gegaan doordat sedert 
IS41 gestadige uit- voer van de besto hengsten heeft 
plaats gehad naar Java, Straits-Settlements, Manilla, 
Mauritius en inferieure dicren gebruikt zijn voor de 
fokkerij. De paardenstapcl bedraagt 土 16.000 stuks cn 
laat duidclijk tweo typen onderscheiden, cen licht 
rijpaard in het Zuidcn cn Oosten, cen zwaarder slag in 
het Noorden en Westen. Enkele extericur-fouten komen 
nog al ecns voor. 

Het 8oembawa paard. Heteiland Socmba- wa be vat 
ruiin 65.000 paarden, wolkc in half wilde stoeterijen 
wordon gefokt. Het Sociubawa paard is slechts 
gomiddeld 1.15 M. hoog mob zeer vurig tomporament; 
het is ecn onvormoeido dravor. Door buitongewoon 
volhoudingsvermo- gon en goed karakter zijn het 
uitstokendo tuig- paarden. Het slag gaat door den 
grooten uit- voer en het heerschon van kwaden droes 
zeer,,•法. achtcruit. In het Wcstelijk dccl van het eiland, 
t -■ Bima, wordt ccn klein, sicrlijk rijpaard gefokt, dat 
echtcr ccn te geringo taillo heeft, doch om zyn vluggo 
gangen en cnorm volhoudingsver- mogen zeer gczocht 
is. 

Op do cilanden Flores, Savoo, Roti en Timor komt 
oen klein, dcugclzaain slag voor. 
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?\Het eiland Flores bezit ± 19.000 paarden, die in half 
wilde stooterijen gefokt worden on van 
uit.Enddh.vecl mot Sandelhoutpaarden zyn ge- 
kruist, Sus voel op dit slaggelijkon. Het 8avoe~ paard 
(De Savoenees) is slechts 1.13 M. hoog, krachtig en 
ovenredig gebouwd, met stevige beenen, goede pezen 
en hoeven. Het ziju uitste- kende tuigpaardon, dio 
veel naar Java worden uitgovoerd. Het wordt zwaar 
mot Sandelhoutpaarden gekruist. 

Het Ko Tpaard (koeda kori) is nog kleiner dan de 
vorige, doch om zijn dcugdzamo eigen- schappen cen 
gezocht tuigpaard. 

Het Timor paar d is van minder goed gehalte door 
gemis aan toezicht op de fokkery. Pogingcn om het 
door kruising met Sandelhoutpaarden te verbeteren 
zijn door tegenwerking der be vol- king mislukt. 

De paardenstapel van Savoe, Roti en Timor 
bedraagt 士 77000 stuks. 

Het Sumatrapaard bestaat uit vicr slagen n.l. de 
Padangsche-Bovenlander, de Batakker, do Agammer 
en do Gajoer. De residcntio Sumatra's Westkust telt 
士 45.000 paarden, waarvan 26.000 voorkomen in de 
Bataklanden. Het gouvt. Sumatra's Oostkust bezit 
ongeveer 9500 paar- den en het gouvt. Atj&h en 
Onderhoorigheden ongeveer 2000 stuks, • 

Do beste van doze slagen is do Batakker, die 
gefokt wordt in de Toba- en Karolandeu, .dock door 
slechte levensvoorwaarden sterk gedegene- reerd is. 
De goede exemplaren zijn elegant ge- bouwd, met 
ietwat gedrongen lichaamsbouw, levendig 
temperament, groot uithoudingsver- mogen, vlugge 
gangen, waardoor zij voor tuig- paarden zeer gezocht 
zijn. Bij vele exemplaren komen nog al cens 
extdriour-fouten voor als zware kaken, nauwen 
keelgang, stoilo schouders, zadelrug, wolfslendenen, 
voorts Fransche stand eu koehakkigheid. De overige 
Sumatrapaarden hebben veel overeenkomst met don 
Batakker, zijn wat zwaarder gebouwd, doch 
vertoonen veelal wolfslendenen. De Agam- en 
Gajopaarden zijn klein en deugdzaam, worden vrij 
veel uitge- voerd naar Atjdh on de Bitakpaarden naar 
Deli en de Straits Settlements, ahvaar zij Deli-ponies' 
worden genoeind. 

Het Javaansche paard. In de 17eceuw was dit een 
sterk en deugdzaam paard, dat in den Java-oorlog 
(1825—*30) uitstekende diensten heeft bewezen en 
zelfs tot 1870 voor het leger werd aangekocht. De 
Senenans- en Potjoro- (ruitcr-) fecsten hebben 
destijds veel bijgedragen tot het fokken van goede 
paarden. Door slechte lovens- omstandigheden is het 
Javaanscho paard gcheel gedegenereerd. Enkele 
goede typen worden nog aangetroffen in 
deresidenties Besoeki on Preanger Rcgentschappen. 
Door de vele kruisingen zijn echter in de Preanger 
drie bastaardsoorten ont- 6taan; nJ. de Preangers 
(pfiranakans), die Per- zische of Australische 
hengsten tot stain vaders hadden, slecht gebouwd 
zijn, veel karakter- gebreken bezitten, doch weinig 
meer voorkomen, dan de kruisingsproducten van 
Sandelhoutheng- sten en het inheemscho ras, die te 
weinig massa en te fijnen bouw hebben en ten slotte 
de inheemsche paardan (koeda goenoeng), die door 
de voorfgezette kruising langzamerhand ver- d 
wijnenf. 

Het Javapaard is slechts 土 1.15 M. hoog, bezit 
weinig temperament,, veel karaktergebre- 

ken, tcrwijl do bouw allcs to wenschen ovorlaat, 
zoodat afwijkingen in bouw, evenredigheid, en 
standen schering cn inslag zijn. Do boo ven zijn 
broos ,daardoor zelden iiormaal, talrijko hoefge- 
brekon komon door hot ondoelm&tig beslag voor. 

Het Balt-Lombokpaard komt ovcrcen met het 
Javaanscho en ook hot Soembawapaard,waar- medo 
het veel gekruist is. Do residentie Bali be vat 土 
31000 paarden, waarvan de besto voor- komcn in 
Pringgabaja, Batoeklian en Praja. 

Do verploging der paarden door de inlandschc be 
volkin g, die grootc factoi* voor do instand- houding 
van een good ras, Inat allcs to wenschen over. In do 
halfwilde stoetorijen, waar de paarden dag en nacht 
buiten loopen, zoeken zij hun eigen voedsel en 
drinkwater; wanneer in do Oost- moesson de 
grasvegetatio schraal is, heerscht er wel ecns 
zoodanigo voedselnood, dat vele dieren daarvan het 
slachtoffei* worden. 

Op Java, waar gewoonlijk gebruikspaarden 
worden gehouden, voedert de inlander de paarden 
met gras, al of niot met toovoegiiig van onont- 
boJsterde rifst in bossen (padi) of uitgcdorscht 
(gabali) of mals (djagoeng). 

Bijna overal op Java wordt het gras klein ge- 
hakt, dan in een ton gemengd met rijstzemelen 
(dMek), suikerstroop (tetes) en veel water. 

Behalve gras wordt ook gevoederd loof van mais, 
vau peulvruchlcn als katjang tjina, (ren- deng, 
Arachis hypofjea) cn katjang kadele (Soya hispida). 
De kampongbevolking laat hare paarden overdag los 
loopen op de geoogste rijstvelden en grasvclden 
(pangonnan). 

Do huidverpleging der paarden laat bij de 
inlanders alles te wenschen over. Soms wordt van 
roskam en borstel gebruik gemaakt, doch meestal 
slechts van een bos gras of een lap. De paarden 
worden gcrcgeld gebaad, bij den dcsa- man slechts 
tweemaal in de week. Dikwijls worden bij de 
tuigpaarden na verrichtcn arbeid de rugfepieren 
gemasscerd, hetgeen gcschiedt door op de paarden 
to staan en dan de spicrcn met de voeten te kneden. 
De stalling (op Java gSdogan) bestaat bij de gegoede 
lieden uit bam- boe omwandingen cn houten vloer, 
ook wcl van bamboo (gMeg, sosak) en con dak van 
alang- alaiigstroo (atap). Het gcheel rust op palcn of 
neuton. 

Bij den desaman staan do paarden slechts in een 
soort loods (kandang) met atap gedekt eji een 
vastgestampten aarden vlocr. Do zindclijk- heid laat 
in den regel veel to wenschen over. De paarden 
worden op Java door do inlandschc be volkin g als 
rij-, tuig- cn draagpaard gc bruikt cn op do Buiten 
bezittin gen veola 1 slechts als rij- en draagpaard. Do 
inlanders gaan ruw met hun paarden om, hebbon 
geen begrip van africhting, vergen soms het 
onmogclijko cn loJcken daardoor verzet uit, dat do 
oorzaak wordt van koppiglicid. 

Het rijpaard (koeda toenggangan, balap ■ n) is 
mocstal onvoldocnde afgcricht, want do rij- kunst by 
do inlanders bestaat uit niet veel mecr dan rukken, 
trekken uan do tcugcls cn het slaan mot de hielcn 
tegen do flan ken. Gcre- gcklc gangen treft men nict 
aan, slechts tri])- pelen in stap, den telgang en den 
drieslag, waar- b日 de paarden steeds op de 
voorhand loopen. Aan de ho ven in de 
Vorstenlanden/is een pi- queur met de africhting der 
jongc paurdcii belast, doch hierbij ziet men ook 
steeds den telgang en eendansendo (tandak) galop in 
travea-s. 
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Het harnachcmont is mccstal ecn zadd, van 
Europccsch model (lapak), hocwol do dcsaman nog 
op het inlandscho zadcl rijdt, ook wel op con 
goenizak, door touwen bovestigd. Hot hoofd- stcl is 
gowoonlyk eon trens, onclanks het verbod, do 
doorntrons (kondali doeri of ranggah) om hot paard 
beter to kunnen bed win gen. Vecl minder worden 
gebruikt do gladdo trens (kiSndali pan gon) cn de 
stang (kendali atj6p). Bij bruilof 捉 fecston en 
tournooicn (sencnans) is het paard opgetuigd met 
cen fraai vcclklourig hoofdstel en zadcltuig. Mooten 
de paardcn lecren trek- ken, dan worden zij voor een 
zwaren wagen gespan- nen, volgeladen met 
inlanders, terwijl de geleiders de teugels in handen 
hebben cn do drijvers door schreeuwcn en 
zweopslagen de jongo dieron tot trekken aanzetten. 
Lukt dit niet, dan wordt con touw om een voorbeen 
gebonden, dit voor- uitgetrokken en tegelijkertijd de 
wagen voort- geduwd. Het bohoeft geen betoog, dat 
al dio dressuurmishandelingen de paarden volkomen 
bederven. 

De draagpaarden hebben voor draagtuig con 
houten draagbok, rustend op cen dik, met kapok 
gevuld kussen, meestal ondoelmatig ingericht, 
waardoor zwarc drukwonden ontstaan. 

Met rijpaarden worden veelal afstanden van 30 tot 
40 K.M., met wagen- en draagpaarden afstanden van 
25 tot 30 K.M. daags afgclcgd. 

Paar den jolcker ij. De paardenstapcl is over den 
gcheelen Indischen Archipcl in de laatsto 50 jaren 
met 43 % afgenomcn, hotgeon moct worden 
toegcschrevcn ecnsdeels a an de beKngrijke 
toeneming dor be volkin g en a an die der in cul- tuur 
genomen woeste gronden, anderdeels a an de 
onvoldoende fokkennis der inlanders, die slcchts 
hun aandacht vestigen op het fokken van hooge 
paarden cn op paarden met goede teekenen 
(haarwervels). 

Bovendien verkoopen de inlanders uit win st- 
bejag hun besto hengsten en fokken met do 
infericurc dicrcn. De slcchte verploging der incrries 
cn vooral der vculcns oefent cen bijzon- dr>r 
nadceligcn inv]oed op den paardenstapcl uit. Ecn cn 
and er heeft er toe gclcid, dat er cen gebrek a an 
goede gebruikspaarden is ontstaan, waardoor de 
prijs)net 50 % is gestegen. 

Van oudshcr zijn, vooral op Java, pogingen 
aangcweiul o)n den ]>aardenslapcl to verbetcron, 
doch Jiict all ijd in do goedo rich ting en ondor de 
juiste leiding. 

Zoo we rd in 1809 ccno kruising van hot 
iiilip<nischo ras in de Pre an ger beproefd mot Ara 
bische li<-])gstcn; tijdcns het Engel sc he t 
usschenbcstuur (1811—'16) met Engclscho oil 
Australischo paarden; in J828 met Makas- saren, in 
1838 met Pcrzischo paarden, in 1846 wed cron i met 
Engclsche cn Makassaarsche paarden cn in 1877—
'79 met Sandclhout-hengsten. Door slecht toczicht 
en weinig fokbegrip der inlanders word in al die 
jaren weinig resultaat bcreikt. 

Door den Gouvcnicur- Gcneraal Baron van der 
Capollcn word in J817 te Tjipanas ccno stoctcrij 
opgcricht om paarden to fokken voor het legor, de 
djajangsekars cn do paardenpostcrij. Door 
ongeschiktheid van hot terroin word deze stoolerij, 
bon eve ns die van Taniiadjeng (Bo- wemo), 
resiuentie Socrabaia, in 1820 o verge- bracht naar 
Pasir-Ajain bij Tjiandjoer, ondor bchccr gestcld van 
den cavalcric-officicr Graaf 

Bcnthcim und Tccklcnburg Khcda en nu tovens 
benut tot het fokken van hengsten voor de 
bevolking. In 1830 word dezo stoctcrij door den 
Commiasario-Gcnoraal Burggraaf du Bus de 
Gisignies opgeheven. 

Door Graaf Bcntheim word in 1838 to Tji- 
keumeuh bij Buitenzorg andcrmaal ecn stoeterij 
opgcricht, die wegens ongeschiktheid van het terrein 
wcdcrom naar Pasir-Ajam werd overge- bracht, 
doch in 1843 door slechte hygienische toestandon, 
o. a. het hccrschcn van kwadon droes (malleus), 
werd opgeheven. 

Ecne stoeterij, die meer nut stichttc, was diete 
Mergowati onder het bestuur van den Soenan Pakoe-
Boewono III (1780). Doze vorst stelde zijne bestc 
hengsten ter beschikking van de stoeterij, hetgeen tot 
gevolg had, dat een voor- treffolijk paardenslag is 
ontstaan. Begin dezer eeuw werd de stoeterij 
opgeheven, daarmeo ver- dween langzamerhand 
door slechte verpleging ook het superieure KMoe- 
(Mergowati-) paard. Het Koendngan- (SerSmSng-) 
paard is mede ontstaan uit de Mergowatipaarden. Do 
Regent van PSmalang bezat van deze paarden eene 
stoeterij. 

Door den controleur Roos werd in 1872 op het 
eiland Soeinba in do Kadoexnbovlakte een stoete- rij 
opgericht, die aanvankelijk wel levensvatbaar- heid 
had, doch, na het vertrek van dien controleur begon 
te kwijnen met dat gevolg dat zij in 1876 werd 
opgeheven. Evenmin hadden in 1879—*81 de 
pogingen succes om cen stoeterij op te richten te 
Malosoro in Zuid-Celebes. 

Een Sandelhout-stoeterij, met financieele hulp 
van het Gouvernement door ecn particulier in do 
afdeeling Garoet opgcricht, bleek geen 1c vens vat 
baarheid te bezitten. Alhoewcl de Bandoongschc 
wedloop- socicteit, de vcrceniging „hct Sandclhout-
Stamboek" te Bandoeng cn de particuliere 
ondernemingen te Sinagar en Parakan-Salak vecl 
bijdroegen tot hot verbete- ren van het paardenras, 
was de invlocd hiervan op den gehcelen 
paardenstapel niet voldocnde merkbaar. Evenmin 
werd vccl resultaat vorkre- gen van de voor do 
fokkerij ter Sumatra's West- bust in 1890 te Locbock 
Sikaping, Taroentoeng en Pajokocmboeh 
"opgcrichte proefstations. 

In 189G beslooi do Regeering, systematise!! do 
vcrbetcring van den paardenstapcl tcr hand to ncmen 
on de leiding hiervan over to laten a an den 
Burgerlijkcn Veeartsenijkundigen Dienst. Eenigc 
Sandclhout-dokhongstcn werden bij voornamo 
inlanders gcplaatst, om hot land- paard daarmede to 
vercdclen z. g. absorbtie- (vcrcdcling-) kruising. We 
Id r a kwamcn klachten over allerloi misbruiken, 
slccht toczicht, bo ven- (lien veroorzaakto do 
dekzickte (dourinc) sterfte oudcr do dekhengsten, 
hetgeen do Re geering in 1907 deed besluiten allo 
clckhcngsten torug te nemen cn de besto to plaatsen 
in op to richten hengstenstat ions, waarheen de 
merries ter dekking gc bracht inocston worden. 
Einde 1914 waren 91 Sandelhout-dokhengsten 
gcplaatst in 50 stations cn bedroeg het geboortoeyfer 
30 % van het aantal dekkingen. Langzamerhand is 
(lit aantnl met 10 % afgenomen, doordat do 
kaniponghengsten, ondanks het verbod, ovcral 
losloopen en clandestien dekten. Ofschoon 
dekgelclen werdon gcheven, konden doze slcchts 
voor 50 % do kosten goedinaken. Do hengsten- 
stations worden bekostigd door de Regecring, 
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terwyl de regeling er van is vastgelegd in een 
reglement. .. 

Voor rustbehoevonde eii op transport zijnde 
liengsteii is to Bandoeng het. Passantonhuis 
opgericht, waar 5 % dor stcrkt o aan dckhcngsteii 
steeds beschikbaar is voor aanvulling. Ditzclfde 
systeem werd ook toegepast ter Sumatra's Westkust, 
waai* de hiervoren vermelde pi'oef- stations werden 
opgeheven cn Sandelhout- hengsten geplaatst werden 
in stations. Einde 1914 werd over 77 
Sandclhoutdekhengsten be- schikt en ook hier was 
het geboortecijfcr 30 % van het aantal deklungcn. De 
kosten der stations zijn hier voor rekeniiig der 
bevolking, evcnals in de Bataklandon, waar 11 
Sandclhout-dck- hengsten cn in de Karolanden 
(gouvt. Suma- Cr&'s Oostkust), waar 15 Sandelhout- 
en 2 Batak- hengsten beschikbaar gcsteld zijn. Voor 
de ver- zorging van rustbehoevende en op transport 
zijnde hengsten zijn do hengstendepots te Fort de 
Kock en Pajokoemboeh opgericht, waai*- me3e""
 er sterkte aan dekhengsten voor 
aanvulling disponibel is. Op Java zijn in de 
residenties Cheribon, Kedoe, Djokjakarta, Ba- 
njoemas, Madiocn cn Pasoeroean aan de bevol- king 
Sandclhoutdekhengsten in bruikleen afge- staan, die 
echter door hun gering aantal geen overwegenden 
invloed. op het landpaard aldaar kunnen uitoefcncn. 

In de buitenbezittingen zijn op het eiland 
Soembawa 75 inhcemsche superieure hengsten ge- 
stationneerd, voorts 9 Sandelhout- en 2 Maka- 
saarsche hengsten, zoodat hier een verbetering van 
den paardenstapel in eigen ras (reinteelt) wordt 
beoogd en in enkele daarvoor geschikte fokdistricten 
een absorbtie- (veredclings-) krui- sing. In de 
Minahasa (residentie Menado) zijn 5 Sandelhout 
dekhengsten beschikbaar gesteld, die echter weinig 
invloed op het gehalte van den paardenstapel 
uitoefenen. 

Door de Regeering zijn in het geheel 362 dek-
hengsten, hoofdzakelijk Sandelhouts, op Java en de 
Buitenbezittingen voor de verbetering van het 
paardenras vei'strekt. 

Behalve hengsten zijn in 1900 en 1912 San- 
delhoutmerries en 107 Australische merries, af- 
komstig van het leger, onder bepaalde voor- garden, 
aan de bevolking der afdeelingen Bandoeng. Garoet, 
Tasikmalaja cn SoemedaBg verst rekt, terwijl 
nr~IieF*~regentsch£ipJ' Karang-"** Anjar 
(residentio Kedoc) behalve Sandelhout- en 
Bimaneesehe merries, ook Australische merries zijn 
ingevoerd, en deze laatste ook in de afdee- ling 
Goenoeng Kidoel van het Sultanaat Djokjakarta. 
Waar merries werden verstrekt, ste Ide de Regeering 
ook de benoodigde Sandelhout-dek- hengsten ter 
beschikking. 

De fokkerij met Sandelhout-inen-ies werpt be- 
tere resultaten af dan die met Australische merries, 
lietgeen gi-ootendeels daaraan toe to schryven is, dat 
de inlanders geen slag er van hebben met groote 
paarden oin te gaan, .waar- door deze wanhopig 
verwaarloosd worden en geen moeitc wordt gedaan 
om er veulens van te krijgen. 

Reeds in ; 898 was er op gewezen, dat een krui- 
6ing van het Sandelhoutpaard met den Ara bier het 
eenige middel was om het Sandelhoutslag op het 
eiland Soemba uit zijn verval op te heffen. Ruim 10 
jaren later, in 1909—511, werden 10 Arabische 
hengsten gekocht te Cairo en Bombay, 

halfbloed Sandelhout-Arabier cn den half- 
bloed Sandelhout-Australier by merriekoppels van 
± 20 stuks ingcdoeld en losgelatcn. Deze absorbtie-
kruising mot Arabisch bloed werpt goede resultaten 
af, de kruisingproductcn hebben voldoendc massa, 
goeden bouw en ruime gangen, terwijl hun taillc 1. 
35—1.40 hoog is. Do goede veulens worden door 
hot Gouverncincnt aangekocht en verzorgd op het 
hengstveulenclej)6t te Waing-Apoe, waaraan tevens 
een kleine proof-fokkerij is vei'boiiden van drie 
Arabische merries en een supericuren 
Sandelhout.hen gst. Dit hengst voulend 6p ot levert 
on go veer 20 hengsten per jaar af. 

In 1905 werd op het militair remontc-depSt te 
Padalarang,( dat van Pocrabaja daarheen was 
ovUI^eKrachl, een Sandelhout-stoeterij opge- richt 
met het doel in de behoefte aan goede fok- hengsten 
to kunnen voorzion. In 1901 leden vele fokdieren 
aan een beenverweeking (osteoporosis), 
veroorzaakt door kalkgebrek in het voedergras. 
Door kunstbemesting werd ver- betei'ing verkregen. 
In 1912 werd deze Sand el- hout-stoeterij opgeheven 
eu een halfbloed- stoeterij begonnen van 
Australische merries en San del ho uthen gsten. .Tot 
ultimo 1915 werden 72 hengsten en 89 merries voor 
de bevolking afgeleverd. T^hans wordt ook een 
proef gen omen met Sandelhout-mcrrics cn eon te 
Cairo aange- kochten Arabischen hen gst. 

Het plan rijpt oni op het Idjen-plateau, gelegen 
aan den voet van het Raoenggebefgte der residentie 
Besoeki, waar het klimaat droog is en zich enorme 
grasvlaktcn bevinden met voldoende water, cene 
uitgebreide paardenfokkerij te drijven. De 
onderhandelingen daarover met het Gouvernement 
gevoerd, zijn nog nict afgeloopen. 

Tot de middelen, die indirect tot verbetering van 
den paardenstapel moeten dienen, behooren: 

le. De prenriekcuringen, ingesteld in 1908 in de 
Pre an ger Regentschappen en Sumatra^ Westkust. 
Deze worden jaarlijks gehouden met het doel de 
goede f ok merries door het toe- kennen van pre 
mien voor de fokkerij te behou- den. In het eerstc 
jaar kregen 70—80 % der geprimeercle merries een 
premie, dit cijfer gatit echter gestadig achteruit door 
verkoop der jncr- ries.' De regeling is vastgelegd in 
een regJenicnt. 

2e. De opkoop der voor de fokkerij geschikte 
merries van wagen vcrliuurdcrijen; hiervoor geldt 
een voorschrift, waarin de bepaling voor- koxnt, dat 
slechts merries van 1.15 M. voor trokpaard mogen 
worden gebruikt. 

3c. Aanmoediging der castratie van minder- 
waardige hengsten. Do vollo waarde van het dier 
wordt vergoed, als dit door de operatie komt te 
sterven. 

4e. Verbod van uitvoer van merries in de 
gewesten Celebes en Timor cn Onderhoorigheden. 

Voor de rcinonteering der boreden wapens van 
het Legcr, zic REMONTE. 

Lileratuur: P. H. van der Kemp. Historisch 
overzicht der Paardenfokkerij, T. v. L. N. 1888 doel 
38; Geschiedenis der remonteering v/h Ned.- Ind. 
Legcr, Ind. Gids, 1890; C.A. Penning. Do paarden 
van Ned.-Indie, Vceartscnijk. Bl. v. Ned.. Indifi Jrg. 
1894； A. B. Posno. Over Paardenstoeto- rijen, Ind. 
Milit. Tschr. 189G; A. M. Vermast. Het 
Sandelhoutpaard, Orgaan Oud. Lcerl. R. Landb. 
School 1898; De paarden in Ned -Ind., Milit. Spec- 
tator; A. M. Vermast. Hippologisehe Verhandelin- 
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gen, T. v. B. B. Jrg. 1907—08; J. K. F. do Does, -了 
Vceurtsenijkundig Onderzoek dcr Karohoog- K v vlaktc. 
1909; P. J. Veth. Hot paard onder do ；>：： J volken dcr 
JMal- Archipol. 1894; JRadcn Mas Tjondro Kocsocmo, 
Boekoe Obat-obat dan tandatanda, Uitg. Albrecht en Co. to 
Batavia; P. E. Moolcnburg. Het Battakpaard, T. v. B. B.. -
1915; De jaargangen der Veeartsonijk. BI. van x<.Ned.-
Indic: van 1890—'94, 95—'96en 1912—*14 ./
 on '16. De jaarboeken van hot Dep. v. 

1 •乙La/idb. Hand, en Nijv. van Ned.-Indie. 
■ /PAARDESTAART. Zie EQUISETUM. 

右',，PAARL- EN PAARLEMOERVISSCHERIJ. 
I St -Het inzamelen van paarl- en paarlemoerschelpen 
..maakt van oudsher een belangrijken tak van be- / ' drijf uit 
voor do inheemsche bevolking in ver- schillende gcdeelten 
van den Indischen archipel. 

Reeds door Jan Huygen van Linschoten 】) wordt 
melding gemaakt van de paarlvisscherij, die god re 
ven werd langs de kusten van Borneo, en Fernan 
Mendez Pinto 2) verhaalt dat de Bat- ta*s van Sumatra 
sedert onheugelijke tijden deze visscherij uitoefenden 
,,tusschen Poeloe Tiguos en Poeloe Quon anM en het 
gewonnen product naar Pazem en Pedir brachten om 
er ruilhandol medo to drijven met Turksche 
koopvaarders uit do Roode Zee. 

Vollediger en nauwkeuriger berichten hebben wij 
ochtcr over de uitoefening van dit bedrijf in de 
nabijheid der Aroe-eilanden, waar do oester- banken 
vanouds als zeer rijk bekend stonden. In het 
„Daghregister van het Casteel ’Batavia" wordt 
mecrmalen3) melding gemaakt van db in dio wateren 
gedreven „considerabelo parel- vangst,,» welko van 
zoo groote beteekenis was, dat, zooals VaJcntijn 4) 
mededeelt, de bewoners der negorij Workey geregeld 
70 a 80 groote schepen tegelijk daarvoor uitzonden, 
en vreemdelingen met kracht van hun vischgebied 
wcerden. Toen de O.-I. Comp, er naar streefdo de 
uitoefening van dit bedrijf to haren bate te doen 
gcschieden, had zij dan ook met een hevig verzet te 
kampen, zoo van de zijdo der Aroe'sch。visschers als 
van do Makassarcn, die zich ernstig bedreigd zagen 
in liunnc handolsbelangcn. Nadat dit verzeb cindclijk 
gebroken was, word de paarlvisscherij voortaan door 
de bevolking gedreven op last van do Comp., die van 
de uitgevoerdo paarlen ecuo belasting hief van 10 %, 
terwijl zij den handel in paarlemocr gohecl aan zich 
hield. In don loop dor 18do ceuw gcraakto doze 
gedwongen visscherij cchter in vcrval, doordat het 
toczicht van do zijdc der Comp, begon to vcrslappen 
cn do bevolking, niet nicer door hare hoofden tot dit 
bedrijf aangespoord, zich nicer ging toeloggen op do 
gcmakkelijker tripangvangst. 

Ook in de zceen om Java word in den tijd dcr 
Comp, naar paarlen gevischt. In 1721, onder hot 
bestuur van den Gouv.-Gon. Zwaardecroon, werd 
daarmedo con aanvang gemaakt in de Kinderzeo (res. 
Baiijocmas), waar ook tegonwoordig nog door do 
bevolking der kustdesa^ paarlschelpon worden 
jjigczamold. Van mcer bclang schijnt do visscherij to 
zijn gewecst, dio in het laatst der 

i) Itincrario, Amsterdam 1596, bl. .103. 
aPl>oregrinacam de F. M. Pinto, Lisboa 1614 

(ed. Valencia 1645, bl. 31 sq.). 
») O. a.: jg. 16G1, bl. 19, 147, 302; jg. 1663, bl. 

2G1, 475. 
4) DI. 3, tweede stuk, bl. 42. 

17dc eouw gedreven word in de onmiddellijko 
nabijheid van Batavia. Volgons oude bo richton, 
overgenomen in Keti Tydschr. voor Ned.-Indie, 1868, 
dl. 2, bl. 294, vormden de paarlduikers toen ter tijd 
aldaar eeno bijzondere kastc, en werd do visscherij or 
in het groot gedreven, op dezelfde wijzo als zulka 
thans nog in Voor-Indie cn op Coylon gcschicdt. 

Tegonwoordig is op Java, behalvo in de Kin- 
derzee, waar het bedrijf cchtcr van slcchts wei- nig 
beteekenis is, do paarlvisscherij beperkt tot con 
enkelo dcsa aan de kust van Banjoewangi, o. a. in de 
Pampangbaai, waar grijze parela van weinig waarde 
opgedoken worden, terwijl nog op sommige plaatsen 
langs het Zuidersfcrand door de bevolking 
paarlemoerschelpen verzameld worden. De 
belangrijkstc paarlschelp- visscherijen zyn die, welke 
gedreven worden in de wateren in de nabijheid dcr 
Aroc-eilanden. Vooral de banken langs het Oostelijk 
gedeelte dier eilan- dengroep, den zg. Achterwal, 
staan als zeer rijk bekend en leveron een paarlemoer 
op, dat voor het kostbaarste doorgaat, dat ter markt 
wordt gebracht. De hicr gewonnen paarlen staan 
echter bij die van Ceylon achter. 

Do visscherij naar paarl- en paarlemoerschel- pen 
bij de Aroo-eilandcn wordt sedert 1905 door de 
Australische nxaatschappij Celebes Trading 
Company uitgeoefend, welke het recht tot het 
visschen van paarls van de Regeering gepacht heeft; 
het bedrijf vindt plaats met een vloot van 5 schoeners 
en 92 loggers. Hiernaast heeft d° inheemsche 
bevolking het voile recht behou- den tot het 
paarlvisschen op alle plaatsen, die bi] laag water niet 
nicer dan 9 JM. diep zijn. De prijs bedraagt / 90 a / 
160 per pikoel. 

Behalvo in de bovongemcldo wateren komen 
vermoedelijk nog op velo plaatsen elders in het 
zeegebied van den Archipel paarlbanken voor, met 
name aan do Oostkust vau Sumatra en de Westkust 
van Borneo, nabij de Poelau-Toedjoeh en do 
Karimata-eilanden, en ten Oosten van Ma- docra. Met 
zekerheid is dienaangaande tot nog toe echter weinig 
bekend, en voorzoover de aan- wezigheid van 
paarlbanken op die plaatsen ook 'al geconstateerd is, 
liggon zij in elk geval te diep dau dat zij bij do 
primitieve wijze, waarop de- visscherij door de 
inheemsche bevolking gedreven word t, op 
eenigszins beduidende schaal door haar zouden 
kunnen gooxploiteerd worden. • 

Niet overal geschiedt dezo inlandsche schelp- 
visscherij op dezelfde wijze. Op sommigo plaat- son 
aan do Oostkust van Borneo bezigt men daar- toe een 
hark, voorzien van vijf of zes tanden, elk ongeveor 
een voet lang, en vervaardigd van dik hoepelijzer, die 
uit een boot aan een lang touw tot eone diepto van 
dertig vademcn wordt neergelaten on waarmedo de 
schelpen uit do diepto word on opgohaald. Somtijds 
geschiedt de inzameling der schelpen ook eenvoudig 
in ondiep water met do hand. Mecstal cchtcr worden 
zij op de van ouds gobruikclijke wijze verzameld 
door duikers 一 meestal Japanners —, dio daartoe 
geenerlei bijzondoro toestcllon of werktuigen- 

bezigen. Daar voor dezo visscherij stil water een 
oorsto voroischto is, kan zij slechts plaats vindori in 
enkelo woinigo maandon van het jaar, wolko 
afwisselen naar de vorschillondo visohplaatsen, in 
vorband mot do ligging der banken en do 
hcerschondo winden. 

Van de Aroc-eilandon worden in het gunstigo 
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jaargetijde (Wcstmoesson) prauwen uitgczondcn, 
op elke waarvan zich omstrecks acht duikers 
bevinden. Dezo springen zonder voorberoiding met de 
voeten omlaag in zee, zinken mccstal tot eene diepte 
van acht tot twaalf vademen, terwijl zjj gemcenlijk 
van dortig tot ,vijftig seconden onder water blijven. 
Hoowol jaarlijks ecnige duikers door do haaien 
verslonden worden, gaan zij geheel ongewapend te 
water; hun eenigo voor* behoedmiddel is een 
jaarlijksch offer, dat v66r den a an vang der visscherij 
door de bemanning van elke prauw aan den god der 
zeo gcbracht wordt. Na do handen zodveel mogelijk 
met sohelpen gevuld te hebben, laten de duikers zich 
weder naar bo ven dry ven, terwijl zij zich, 
bovenkomende, optrekken aan tweo aan den 
voorsteveu der prauw aangebrachte stukken hout. 

Eerst na 1880 is men ook van niet-inlandsche 
zijde begonnen weder ecnige aandacht te schen- ken 
aan de paarlvisscherij in het Nederl.-Indische 
zeegebied. Aanvankelijk geschiedde zulks in 
hoofdzaak door Engelscho en Australische vis- schers, 
die zich omstreoks 1886 in de tcrritoriale wateren van 
den Oostelijken archipel begonnen to vertoonen en 
zich nict ontzagen de ban ken te exploit eeren, waarop 
do inheemsche be volkin g van ouds rechten 
uitoefende. In den beginne werd dit veelal door de 
hoofden toegelaten, daar zij er eenige geldelijke 
vergoeding voor ontvingen. Spoedig werden zij echter 
gewaar, dat de be vol- king groote nadeelen van deze 
visscherij onder- vond. De vreemdelingen toch 
werkten met dui- kertoestellen, voornamelijk op 
ondiep terrein, en spaarden zelfs de jonge schelpen 
niet, zoodat terecht gevreesd werd voor eene snclle 
uitputting der ban ken. Toen dientengevolge bij de 
Aroe- en Papoea-eilanden een paar malen botsingen 
tus- schen de vreemdelingen en de be volkin g waren 
voorgekomen, trad de Indische Regeering tus- 
schenbeide, en vaardigde zij eeue ordonnantio uit, bij 
welke het visschen naar paarl- en paarle- 
moerschelpen — alsmede naar tripaug — binnen de 
territoriale wateren van Ned.-Iudie, door persooen, 
niet behoorendc tot de inheemsche bevolking, zonder 
vergunning van den Gouv.- Gen., strafbaar werd 
gesteld. Aan de uitvaardi- giug dezer strafbepalingen 
were! door tusschon- komst der consulaire 
ambtenaren in Australie, Tasmanie, de Straits 
Settlements en Britsch Noord-Bonieo bekendheid 
gegeven, terwijl bo- vendien nog voor zooveel noodig 
met behulp der Gouv. Marine tegen het optreden van 
vreemdo visschers gewaakt werd. 

De genoemde ordonnantie, welke is opgenomen in 
Ind. Stb. 1893 no. 2G1, is bij ordonnantie van 3 Jan. 
1902 (Ind. Stb. No. 4) ingetrokken en ver van gen door 
algemeeno regelen voor hot visschen naar 
parelschelpen, paarlemocrschelpen en/of tripang 
binnen den afstand van niet nicer dan 3 Engelschc 
zeemijlen van de kuston van Nederlandsch-Iiidie, 
welke regelen bij ordonnantie van 29 Jan. 1916 (Ind. 
Stb. No. 157), go- wijzigd en aangevuld bij oxdonn. 
van 11 Oct. 1916 (Ind. Stb. No. 628), wederom door 
nieuwe zijn ver van gen. Aan de inlandsche bevolking 
blijft het recht om naar die zeeproductcn te visschen 
onverkort verzekerd. Het recht tot het visschen wordt 
op de door den Gouverneur- Generaal vast te stellen 
voorwaarden — voor het verpachtingsreglement zie 
men Iiid. Stb. 

1916 No. 158 — vcrpacht. Ecn voor vcrpachting 
bestemd gebied kan v66r don dag der vcrpachting 
worden opciigesteld voor hot doen van on- derzoek 
naar do waarde der vischtorreincn ； voor het doen 
van zoodanig onderzook is eene schrifte- lijko 
vergunning noodig van hot hoofd van ge- westelijk 
bestuur, voor welke vergunning oono retributio ten 
behoevo van *s lands kas ver- schuldigd is, voor 
zooveel betreft parelschelpen, paarlemoerschelpen en 
tripang, van f 37.50 per maand en per duikertoestel. 
Als pachters komcn in aanmerking Nedcrlandschc 
onderdanon, ingc- zetenen van Nederland of 
Nedorlandsch-Indie on vennootschappen govestigd 
in Nederland of Nederlandsch-Indie. Wanneer 
gevischt wordt door personen, die daartoe niet 
gerechtigd zijn, worden die personcn gestraft met 
eene geldboetc of ge van gen isst raf. 

Alleen in de afdeeling Zuid-Nieuw- Guinoa van 
de residentie Amboina wordt het recht tot het 
visschen van parelschelpen, enz. niet verpacht; daar 
worden voor dat visschen vergunningen uitgegeven 
ingevolge Ind. Stb. 1905 Nos. 50 en 51. 

Evenals in vroegere eeuwen is nog steeds Ma- 
kassor de belangrijkste markt in den Archipel voor 
paarl- on paarlemoerschelpen. Aldaar bevinden zich 
verscheidene inlandsche en Chinee- sche, alsmede 
enkele Europeesche handelaars, die dezo producten 
opkoopen en naar Java, Singapore of Europa 
verzenden. De paarlemoer- Bclielpen vinden haar 
weg voornamelijk naar de Vereenigde Staten van 
Noord-Amerika. Eerst in de zeventiger jaren is deze 
schclpenhandel te Makasser van eenige beteekenis 
geworden. De bewoners der tot deze afdceJing 
behoorende ei- landen leveren de grootste 
hoeveelheid, terwijl verder aanvoer plaats heeft van 
Banggai, Bima Boeton, Loe woe, Banda, Ternate en 
andere Moluksche eilanden. Jaarlijks worden van 
Makasser uit eenigo prauwen naar de Aroe- en andere 
in de Molukken gelegen eilanden, naar Nieuw-
Guu)ca, de Noordkust van Flores, den Timor-
archipel, Bocton en Jlenado uitgerust voor do 
visscherij van groote paarJemoerschol- pcn. Deze 
vaartuigen zcilen nil in December of Jauuari en 
komen in Juni of Juli tcrug. 

Wat den uitvoer van paarlemoerschelpen uit de 
buitenbezittingen bo (reft, geven de voJgcndo cijfers 
een overzicht: Atjeh 1000 K.G. (waunlo / 1000) in 
1914; Sumatra's Weslkust ]2000 K.G. (/25 000) in 
1914, 21 000 K.G. (/27 000) in 1915 en 20000 K.G. 
(/27000) in 1916; Billiton 1000 K.G. (/ 1000) in elk 
dor jaron 1914 en ] 91G; Zuider-en Oosterafdeeling 
van Borneo 2000 K.G. (/4000) in 1914, 2000 K.G. 
(/3000) in 1915 on 10000 K.G. (/G000) in 1916； 
Celebes 144000 K.G. (/298000) in 19J4, 122 000 
K.G. (/159000) in 1915 cn 118 000 K.G. (/153 000) 
in 1916; Me- nado 2000 K.G. (/3000) in 1915 en 1000 
K.G. (/ 2000) in 1916； Ternate 11 000 K.G. (/23 
000) in 1914; Amboina 266 000 K.G. (/ 551 000) in 
1914, 40 000 K.G. (/52 000) in 1915 en 1J5 000 K.G. 
(J 150 000) in 1916; Bali en Lombok 1000 K.G. 
(/1000) in 1915 en 2000 K.G. (/200。)in 1916. In het 
geheel isdusuitde buitenbezittingen uitgovoerd aan 
paarlemocrschelpen in do jaren 1914, 1915 en 1916 
achlereenvolgens 436 000 K.G. (/ 903000), 188000 
K.G. (/ 245 000). en 267 00() K.G. (/341 000). 

Literatuur : Koi fl, Reizo door den weinig be- 
kenden Zuid-Molukschon archipel, 1825, bl. 
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190 vlg.; Bosscher, Bcsohrijving van do Parolban 
ken der Aroe-eilandon, Tijdschr. v. h. Bat. Gen. DI. 
2; Van Hoevcll, Do Aroo-cilandon, geo- grafisoh, 
cthnografisch on commcrcieel, Tijdschr. v. h. Bat. 
Gen. DI. 32； Van Mus^cAcnbrock, Mededcclingen 
omtfent grondstoffen nit het Oostelijk gcdccltc van 
onzen Archipel, 1880; Plocm, lets over parelmocr cn 
paarlcn, Tijdschr. v. N.-I. 1868; Rapport betr. 
zecvisscherijen langs de kusten der cilaiiden van N.-
I., Tijdschr. v. Nijv. en Landb. in N.I., D】.26； 
Campen, De visscherij op Halmaheira, id. DI. 28; 
Memorio betreffende do vergunning tot het vlssclicn 
naar paarlschclpen enz. in do territorialo zee van het 
eiland Ceram, 1894; Soubeiran et Delondre, De la 
nacre ct des localit6s qui nous en appro- visionnent, 
Bull, de la Soc. Imp. d'Acclimatation, 1867; 
Tijdschr. v. N.-I. 1858, DI. I, bl. 262; Nat. Tijdschr. 
v. N.-I. 1851, bl. 183; Consular Reports U. S. A. Aug. 
1896, no. 191, Aug. 1899, no. 227; P. N. v. Kampen, 
De paarl- cn paarlemoervis- scherij langs de kusten 
der Aroe-eilenden. Mede- deelingen van het 
visscherij-station, No. II, 1908; J. E. Jasper, Het cen 
en ander omtrent de parelvisschcrij in de Molukken, 
Weekblad voor Indie, 3de jaargang biz, 36 en Een en 
ander over de paarlvisscherij door T. B. S., Idem, 9de 
jaargang, (1912—1913) biz. 722. 

PAARLOESTERS. De gcbruikelijkc naam voor 
die Tweekleppige Schelpdieren (zic SCHELP- 
DIEREN), welke nict alleen de paarlen, maar ook en 
in de eerste plaats, het paarlcmoer levcrcn. Allerlci 
Wcckdicrcn breugen paarlcmoer en paar- Icn voort, 
zoowcl Slakken (zie GASTROPO- DEN), als 
Tweekleppige Schelpdieren, b.v. het Chinccsclic 
vensterglas (Placuna placenta L.), do Stcekmosscl 
{Pinna nobilis L.), de Groote cn Kleine Uienschaal 
(Anomia ephippium en ce.pa 
L. ), zie Rumph. Amb. Rar. bl. 155. Van 
werkelijk belang zijn cchtcr slcchts dicgenc, die 
behooren tot de familic tier Aviculidae, waarin zij het 
gc- slacht Meleaf/rina vormcn. Zij ondcrschcidcn 
zich van echte oesters, doordicn zij met hun schelp 
niet, aan onderzecschc voorwerpen vastgrocicn, 
maar zich daaraan vasthcchtcn met de byssus- dradei 
(zic SCHELPDIEREN), cn verder door- <lien 
zij)>iet 66n, maar twee sluitspicren der schcl- pen 
bezitten, v/aarvan cchtcr do voorsto zeer kl<-in is 
(Ilcteroiny-irii). 

Het ])a a r 1 c m o c r is de laagsgcwijzc bin- 
ncnbcklecding dor kaJkschclpcn cn dus con norma al 
prod uct, dat de paarlocstors jnet andcrc 
Tweekleppige Schelpdieren gemcen hob ben, doch 
dat bij hen in bijzondero mate ontwikkcld is. P a a r 
I c n (laarentege)i zijn toovalligc, abnoi'- malo 
vormingen. Al naar go lang van de wijzc van 
ontstaan onderscheidt men nu ,,cdclc‘‘ paarlcn cn 
paarlcnwerpaai'lcn. De laatsto ontstaann op dc- 
zelfdo wijzc als do normalc paarlomoerlagcn op de 
biniv nvlakte dor schelpcn, nl. door afzetting van 
cojiccjitrischc lagen paarlcmocrstof uib do 
mantelklicrcn over voorwerpen, die tusschen sche]p 
cn man tel gcraakt zijii of over beschadigde pJckkcji 
van de schclp (blister-pearls, coq do per- 】c, 
Kropfpcrlen). De cdelc paarlcn daarentegen ontstaan 
nooit op de buiten vlakte van den manto], maar in hot 
inwendige van het dier, onvcrschillig in wolkc 
lichaamsstrcck. Do oorzaak van de paarl- vorming is 
dan cen parasiet (Zuigworm -of lint- wormlarve), die 
naar binnen gedrongen, door den mantel met cen 
omhulling omgeven wordt; zoo 

ontstaat cen blaasjo, (paarlzak), dat later vrij in het 
wccfsel van do paarloestcr ligt. De paarlzak schcidt dan 
rondom do parasiet do paarl af, die door toevoeging 
van nieuwe lagen steeds grooter wordt. Bij in het zoctc 
water Icvcnde paarlmos- scls (Margaritana) hceft men. 
waargenomcn, dat in het mantclwccfscl ontstane gelc 
korrels van den mantel uit door den paarlzak omgeven 
wor- den cn zoo de aanlciding worden tot het ontstaan 
van paarlcn. Het is nict uitgcsloten, dat bij in zee 
Icvcnde paarlocsters de paarlen op dezelfde manicr 
ontstaan kunnen. Zoolang de paarl be- sloten blijft in 
de holtc van het lichaamsdeel, waarin zij is ontstaan, 
groeit zij, maar ten slotte komt zij vlak onder de 
oppcrvlakte te liggen. Het dunne vliesje, dat haar nog 
bedekt, barst, de .paarl valt in de ruimte binnen de 
schelp en kan uitgestooten worden. Volgens berichten 
van paarlduikers zou dit laatstc voorkomen bij het van 
gen der oesters, omdat deze zich dan plotse- ling 
sluiten. Ook komt het voor, dat de losgeraak- te paarl 
aan de schelp gaat vastgroeien door middel van een 
steeltje (perle-bouton). Verder kunnen 
paarlen,diedichtbij elkaarliggen,versmelten,waar- door 
een druiventrosvormige paarl kan ontstaan. Ten slotte 
kan do paarl zoo groot worden, dat de schelp zich. niet 
mcer kan sluiten, het dier dus sterft en de paarl er 
uitvalt en verloren gaat. 

Volgens beweringen der visschers bereiken de 
paarlen na 4 jaar hun grootsten wasdom (rijpe paarlen) 
en sterven do oesters na 7 jaar. 

Het soortelijk gcwicht van paarlen wordt opge- 
geven als 2,6, hun hardheid is grooter dan men meestal 
mcent. Goedo paarlen kunnen met een hamer geslagen 
worden, zonder vcrbrijzeld te worden. Hun grootto 
wissclt van speldeknop- grootc korreltjes tot ovale 
lichamen van 35 m.M. lengte, hun aantal in 66n schelp 
van 1 tot 80, hun kleur van blauwgrijs tot gee! en zwart. 
Zij be- vatten ruim 90 % koolzure kalk, het overige is 
grootcndeels organ ischc st of. 

De soort van paarloestcr, die in den geheelcn 
tropischcn gordcl der Stille en Indische oceanen 
voorkomt, beet Meleagrina margaritifera; en be- reikt 
de groottc van 1 vierkante d.M. Hij leeft in grooten 
getale bijeen op diepteji van 6 tot 30 meter, op ban ken, 
meest van koraalzand. In volwassen toestand ligt hij 
mecsb los, in jeugdigen is hij aangegroeid. Hij is 
verspreid over een zeer groot gebied binnen do 
keerkringen cn ccn weinig daarbuiten, do excmplarcn 
van verschillende vindplaatsen zijn nog al stork van 
elkaar onder- scheiden, waarom men cen aantal 
varieteiten * aanneemt. Zelfs de excmplarcn ccner 
zelfdo soort cn van ccnzclfde vindplaats vertoonen nog 
, mcnigvuldigc ojulcrlinge verschillcn, naar gelang van 
ouderdom, groeikraclit, ligplaats en invlocd der op hen 
grociendo plantaardige en dierlijko organ ismen (b. v. 
sponzen cn koralcn). Ook andc- ro soorten van het 
gcslacht Meleagrina levcrcn paarlen cn paarlomoor, 
zoo ook do in do Euro- pcesche zoctc watcren 
voorkomendo Margari- tana margaritifera. 

In vcrschillcndc deolon van den Arcbipel worden 
paarlen gcvischt, hetzij met bchulp van duiktoestcllcn, 
hetzij door paarlduikers zonder toestc], dio van ccn 
boot uit door cen steen be- zwaard onderduiken, de 
paarlocsters in een net verzamclcn cn na 1—3 minuten 
wecr bo von ko- men. Do vorzamcldc paarlocsters 
worden geopend of cerst na den dood ondcrzocht. 
Slcchts een ge 
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ring aantal levert bruikbare paarlcn. Door dcze 
methode worden duizcnde paarloestcrs nutteloos 
opgeofferd, zoodat op Ceylon een radiographische 
inrichting gebruikt wordt om de Icvendc dicren te 
onderzoeken. De exemplaten, die geon goedo paar- 
len bevatten, worden weder in zee geworpen. 

Volgens Rumphius heet ccn soort Paarloesters, 
die hij Ostrcum placentiforme of cphippium (En- 
gelsche zadels) noenit, in het Mai. Tiram 
lebar, in het Amboneesch Ea of Ija, in het 
Boetonsch Calepinda, in het Balinccsch 
Giwan, cn een anderc Ainbonscho soorfc, die 
hy als tafelboi-djes of zilvci-en pirings aanduidt, 
in het Mai. Telinga and jin g, in 't； Amb. 
Aso telinay, d. i. hondsooren. Inlanders ver- 
snijdcn paarlemoerstukken tot- vischhaken, 
welke zonder aas kunnen gebruikt worden, ver- 
der voor het inleggen van vaartuigen, wapenen 
enz. De heidenen van Halmahera noemen de 
schelpen, waarmee zij liuiF-zwaardgcvesten in- 
leggen, Moetiara, cn beweren, dat dezc 
schelpen lang in den grond mocten be graven ge- 
wec st zijn. 

In de laatste jaren zijn in Australie proeven 
gen omen met de kunstmatige paarloesterteelt, 
we Ike proeven voorloopig gunstige resultaten 
schijnen gegeven te hebben. Bijzondcrhedcn da ar 
over, alsmede over Australische paarloestervis- 
scherij, vindt men in de werken van Saville 
Kent: The Great Barrier Reef of Australia, en A 
Naturalist in Australia. Over de Ceylonsche 
^paarlvisscherij zie: W.^ A. Herdman, Report on 
"the pearl oyster fisheries of Ceylon, London 1903/ 
1906. 

PABEAN. Drukke han dels- en visschers-desa 
op de Noordkust van het eiland Kangdan, resi- 
dentie Madoera (zie voider ELANAN-AR- 
CHIPEL).^ r- 

PACHTDISTRICTEN. Zie NOORDERDIS- 
TRICTEN. 

PACHTEN. Zie BELASTINGEN. DI. I, biz. 
263—264. 

PACHYRHIZUS. Zie TOEBA. / ' 
, 5 PADAHOE. Zie VAARTUIGEN. 

二 Jiideeling van het gewest Sum. 
A ' /'' ^7esfkustT~met hoofdplaats Padang,^ pndcr een Ass. 

Resident voor de politic/"Aahi al iiiwoners in 
van 

1913: 109.161. De afdecling grenst in het W. aan 
de zee. Zij is bij de gewestclijke reorganisatie 
1913 (Ind. Stb. no. 321) verdceld i)i 3 onderaf- 
deelingen： Pad an g, Mentawei-eilandcn cn Batoe- 
eilanden (zie liij die namcn).y^ 

PADANG. Onderafdeeling dcr afdeeling Pa- 
dang, Sum. Westkust (vroeger Padang en Om- 
melanden geheeten) met hoofdplaats Padang 
onder een Ass. Resident voor de politic aldaar. 
De onderafdeeling grenst in het W. aan de zee, 
terwijl zij in het 0. wordt afgesloten door den 
Barisan. Van den top van den Pangiloen, een 
andesietheuveltje ter hoogte van 82 M., he eft men 
een fraai uitzicht op den groenen muur dor Bari- 
san, op de zee van klapper-kruinen van Padang 
en op den oceaan daarachter, waarin eenige 
eiland jes te zien zijn, o. a. Poelau Band an met 
zijn witten vuurtoren. De onderafdeeling bestaat 
volgejis de gew. reorganisatie van 1913 (Ind. Stb. 

321) uit 7 districten : Tail ah JJiiiggi, Balan g 
Haraut Binoeang^_K6t6 Tang ah, Paoeh, Soeng- 
kai en VtSefaK; de eerste 3 omvatten de hoofd- 
plaats Padang. Hierop volgt i» beteekenis Loe- 
boek Bagaloeng, dat bijna den geheel met Padang 

no. 

vomit, vroeger de st and plants van den Conti-o- ]cur 
der Oniinclandcn, wicns won in g op het vroe- gcrc 
buitengoed van den Gouvcrncxir Michicls lag, 
tegenwoordig cen uitspanningsplaats: Wcl- 
kom. (Zic verder PADANG).. 

PADANG. Hoofdplaats van de residentie Su-
matra^ Westkust, ligt op 0° 59' 30" Z.B. en 100° 20' 
30" O.L. aan den mond van tic Harau- of Pa- 
dangrivier. Zij heeft een zecr warm cn vochtig, maar 
niet ongezond klimaat. Door de Jigging nabij den 
cvenaar zijn de mocssons er niot be- kend, wel cchtcr 
komt een tijd voor van zware regens (October, 
November, December) cn van een minder 
gcprononcecrden regent yd (oinstrecks April), terwijl 
de grootste droogte hcerscht in Februari. Nergcns in 
het gewest regent het zoo vcci als te Padang, waar de 
gemiddelde jaarlijk- schc rcgenval 4508 m.M. 
bedraagt, bcrekend over 35 jaren ； het gebeurt wel, 
dat in cen Noveinber- nacht 170 m.M. regen valt. 
Bijna jaarlyks zetten belangrijkc bandjirs der 
Padangrivier een gcdeel- te der stad onder water. Om 
dit te voorkomcn wordt een bandjirkanaal gegraven, 
dat het over- vloedigo water te Locboek Bagaloeng 
aftapt uit de rivier en het naar zee leidt; tot Maart 
1914 was hieraan bijna 5 ton verwerkt. De tempera- 
tuur bedraagt des morgens omstreeks 7 uur van 22° 
tot 27°, 's middags 30° a 32° en daalt tegen het 
aanbreken van den dag tot 19° a 20° (zie ver- der 
APENBERG en HARAU-rivier). 

De plaats ligt in meer dan een opzicht verscho- 
len. Vroeger blevcn de stoomschepen op do reede 
ankeren onder de lij van Poe la u Pisan g, welk 
eilandje tegen den directen invloed van den Wes- 
terstorm beschenude. Toen maakte de Apen berg de 
hoofdplaats onzichtbaar; eerst wanneer 3e 
stoomprauw, die de passagiers van boord haalde, de 
klip De Walvisch was omgevaren, kwam de monding 
dcr Padang-rivier, en tegelijk do stad, in zicht. Thans, 
nu de booten de Em maha ven binnenloopen, voor we 
Ike vaart op het koraal- eilandje Pandan een 
vuurtoren we rd gebouwd, scheidt het nog hoogerc 
Pad an g-ge be rgte, waar-' van de Apen berg een 
uitlooper is, den aangc- komen reiziger van Padang. 
Per spoor bcrcikt men de stad in 20 min., waarbij men 
de Padangrivier over ecn 100 M. Ian gen brug 
passeert. Langs een fraaien weg aan den voet van het 
Pad a))g-ge- bergte, waarin eveneens cen 
overbrugging der 
,rivier, heeft men in 40 min. per rijtuig Padang bc- 
reikt, en zclfs dan nog ligt de plaats als verscho- len 
in het grocn. 

De talrijkc, goed onderhouden grindwegen zijn 
grootendeels beschaduwd door kanari-, tamarin- de- 
en tjGinara-boomcn, aan weerszijden liggen de 
groote erven, beplant met allcrlei vruchtboo- men 
(djamboc-, manggis-, klapperboomcn enz.) overal 
boomcn en groen. En daartusschcn, midden op de 
gewoonlijk uitgestrekte erven staan de ruime, houten 
won in gen, met de bijgebouwen op den achtcrgrond. 
Ligging en voorkomen van die huizen geven aan 
Padang een eigenaardig ka- rakter; be halve door den 
paalbouw onderschei- den zij zich door ecn hoog, 
steil dak met ecn be- dekking van gedroogde, 
aaneengeregen bladeren van den roembio (sagoe-
pahn)； het dak zakt diep over het huis heen, reikt 
een paar meter buiten de buiten-palcn, waardoor 
galerijen gevornid worden, die de wanden van het 
huis tegen den on mid dell ijken invloed van de 
brandende zon be- schermen. Door den palenbouw, 
waarbij de vloer 
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soms tot 2 M. boven den bcgancn grond ligt, het 
koele, sterk ventilcerendc dak, ondcrvinden de be 
woncrs in vcel minder mate do nadcelefi van het 
warmc, vochtige strandklimaat. Vcrschcidc- nc dicr 
wonin gen, met haar ruiinc kamers, cn voor-, binnen- 
cn achtergalerijcn, de houton wanden met bchangsel 
bckleed of in lichtc kleu- ren gcvcrfcl, zijn gczelligcr 
dan de Indischo stcc- nen huizen met bepleisterdc 
muren, waar boven- dien de dag-warmte in den 
avond blijft han gen. Zij zijn cchtcr dikwijls van 
minder solieden boven bo uw, zoodat de oudcrc 
huizen vcel I,cparatie be hoe ven. Verdcr moge het 
dak van gedroogd blad met zijn warnibruine kleur in 
alle opzichten aan- genaam zijn, het levcrt een groot 
gevaar voor brand op, al ontvlamt room bio niet 
spoedig. En aangezien de aardbevingen in lange niet 
zoo tal- rijk en hevig zijn als vroeger, acht men zich 
niet nicer zoo aangewezen op het bouwen van 
houten, vecrkrachtigc won in gen. Een cn ander, in 
verband nog met lict politicvoorschrift, dat in de 
meeste wijkcn niet meer gedekt mag worden met 
ontvlambaai' materiaal, is oorzaak gewecst, dat het 
aantal steencn gebouwen, met pannen. of dakyzer 
gedekt, voortdurend toenecmt./De Europeanen 
wonen niet in bepaaldc wijkei/; de meeste goedc 
huizen van Europeanen vindt men in de omgeving 
van Belantoeng en het Plcin van Rome (Tanah 
Lapang). Het centrum van het In- landsche leven is 
de Pasar Djawa, de zeer drukke marktplaats, met tai 
van winkcl^ magazijnen en haJlen, waar de mecst 
verscheiden zaken wor- den tc koop gc boden. De 
Inlandsche be volking woont grootcndeels in de 
nabijheid van het strand cn a an de beide oevers dor 
rivier. Langs deze, aan den rechteroever, staan in ecu 
rcgel- matige rij de Gouv. pakhuizen, moor bo ven- 
slrooms vojgt cen pleintje, waaraan de bureaux van 
den Resident en het kantoor der Javasche Bank 
liggen. Landwaarts in, achter dezo ge- bouwen, ligt 
de gevaiigcnis met het kwartier der <1 wan 
garbeiders. Meer stroomop vcwijzen de kantoren cn 
pakhuizen dor groote handels- firma's, on cindelijk 
de factory der Ned. Handcl- Mij. liicr tegenover 
loopt cen straat naar het Chineeschc kamp, cn nog 
mecr stroomopwaarts, waar v roc ger Poelaw Aicr 
een cilandjc in de rivier was, ligt hot spoorstation van 
clicn naanv Da Vice mile Oostcrlingen, Chincczen, 
Klingaleezen, Arabicrexi enz. le ven in wijkou 
vcrcenigd; de Chim csche (cjnpel verdient om zijn 
snijwerk cn zijn muurschilderingen vermelding. Op 
het „Mi- cl)icls-］；lcinn staat het monument van 
Generaal A. V. Michiels (zie aldaar), aan het strand 
slaat ccn bcscheiden naald ter gcdachtcnis aan den 
Luil .-Koi. A. T. Raaff, door zijn dapper gedrag in 
deji Pa<lrioorlog bekend, die den Isten Januari 1824 
als licsident van Sum. Wcstk. optrad, doch reeds den 
17(Ien April d.a.v. ten gcvolgo van te grootc 
vermoeicnissen ovcrlccd ； op hot pleintjo aan den 
rcchteroever der Padangrivicr, v66r de Javascho 
Bank, staat ccn monument voor den mijnijigeiiicur 
W. H. de Greve, den ontdekker der steenKoollagen 
i)i het stroomgebiccl van do Oembiliji (zic aldaar). 

Pad an g is de zctel van den Resident, van den 
Kaad van Justitie, van een landraad, van de Wces- 
kumcr, van de Kamers van Koophandcl, Nijver- heid 
en Land bouw en van anderc instellingen en in- 
richtingcn.die de bchoeften van het gewcsteischcn. 
Er is ecn gemeenteraad onder voorzitterschap van 

den Assistcnt-Rcsidcnt voor de politic. Voorts is Pad 
an g de stand plaats van den Chef der cxploi- tatie van 
de staatsspoorwegen cn der Oembilin- 
kolenontginning cn van den gewestelijk militai- ren 
commandant, wat de aanwezigheid van ver- 
schillendc staven cn cen garnizocn medebrengt. 

In de behoeftc aan onderwijs dcr Europccsche 
bcvolking wordt voorzicn door een M. U. L. 0. school 
en 3 Gouv. lagerc scholcn, waarvan 66n uitsluitcnd 
voor meisjes; verder zijn er cen Istc klasse of 
Hollandsch-Maleischc school, ccn Holl.- Chinecschc 
school, verscheidene Gouv. lagerc scholen voor 
Inlanders, een R. K. Zusterschool en ettelijke 
particuliere scholen voor Inlanders en daarmee 
gclijkgestelden. 

De bevolking van Pad an g bestaat volgcns de 
laatste zielentclling (1905) uit: 土 1800 Europca- nen, 
ruim 39.000 Inlanders, 5000 Chineezen, 200 
Arabieren, een 1000-tal Klingaleezen cn andere 
Vrcemde Oosterlingcn (onder wie tocn nog Japan- 
ners gerckcnd werden), totaaldus ± 47.000 zielen. 

Padang ontleende zijn grootste beteekenis aan het 
bclang van de stad bij den handcl, zoowel den in- als 
uitvoer van het dicht bovolkte en welvaren- de gewest 
Sumatra's Westkust. Naast goecle ver- bindingen met 
dit achterland was noodig een uitstekende toegang 
van uit zee, wilde de stad tenminste als in- en 
uitgangspoort blijven fun- geeren. Van de landwcgen 
verdicnen vermelding drie belangrijke wegen: 1c. 
Van Padang naar het N. d. i. de oudste weg ter Sum. 
Westkust. Tot Oedjoeng Karang (7 K.M.), bestond in 
1818 ecn weg, waarv^ii Raffles gebruik maakte toen 
hij 30 Juli uit de bovcnlanden terugkeerde. Vandaar 
gaat de weg, waarnaast thans een spoorweg is 
aangelcgd, naar Locbock Boe a j 6, Ta bing Tinggi, 
(12 K.M. van Padang), Dockoc (9 K.M. verder), 
Soengai Bocloch (brug over de Anai) naar Loe- boek 
Aloe ng cn verdcr via Kajoe Tanam en door de Anai-
kloof (zic ANEI) naar de bovenlandcn. 2e. Van 
Padang O.lijk over Locboek Bagaloeng (bijna 3| 
K.M.), Bandar Bocat, Locboek Ki- langan naar 
Loeboek Salasih (zie aldaar) cn verder naar de 
bbvenlanden; (voor de verdere be- schrijving van 
dezen weg zie men ALAHAN PANDJANG). 3e. Van 
Padang, via Emmahaven langs de kust naar het Z. via 
Boengoes K.M. van Padang) cn Taloek Kaboeng, 
evenccns aan de Boengoesbaai gclcgcn, daarna klimt 
de weg over cen uitlooper van den Barisan en keert 
via Sigoentocr cn Baroeng Barocng Balantai (ruim 
19% K.M. van Boengoes) naar zee terug over 
Taroesaii (14% K.M. van B. B. B.)； waar ccn 5% 
K.M. lange zijweg afbuigt naar de Taroe- sanbaai; 
van Tarocsan loopt de weg weer Z.lijk lajigs de kust 
via Pasar Baroe (9 K.M.) naar Painan (nog 10% K.M. 
verdcr) en verder naar het Zuidcn (zie PAINAN en 
INDRAPOE- RA). De aanlcg van nieuwe t ran spo r 
t we gen cn de verbctcring van de bestaande deden 
het al- gemecn ver tier stygen, maar van grootere be- 
teekenis was de aanlcg van het West-Sumatra 
spoorwegnet, waartoc in 1887 beslotew werd met het 
00g op het vervoer van de waardevoile steenkool der 
Ocmbilinveldcn. In 1892 was deze verbinding tot 
stand gekomcn, terwijl vier jaar later de zijlijn van 
Poxb-de Kock \yerd doorgetrok- ken naar 
PajokoeSnboch. Veertien jaar later, in 1908, werd een 
21 K.M. lange zijlijn gemaakt van Locbock Aloe ng 
naar Priaman, terwijl op 1 Jawu- ari 1911 de opening 
plaats had van het 14 K.M. 
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Ian go baanvak Priaman—Socngai' Limau. Pa- 
dang werd hierdoor eindpunt van tolaal 245 K.M. 
spoorwcg. Bovcndicn word tcgelijk met den bouw van 
den spoorwcg naar do bovenlanden be gon- ncn met 
den aanlcg van de Emmahaven aan de 
Koninginncbaai, wclke na 5 jaar arbeid (van 1887 tot 
1892) gerccd kwam. Men had dus gcree- dc aanleiding 
om tc verwachten, dat Padang cen van de grootste 
havens dor Buitenbczittingcn zou worden. In de jaren 
1911—1914 bedroeg het totale scheepvaartverkccr 
ongcveer 1 milli- ocn M3. netto-inhoud, zoodnt 
Padang, wat de Buiten be zi t. tin gen betreffc, gclijk 
staat met Ma- kasser en alleen door Sa bang wordt 
overtroffen. In 1914 bedroeg het aantai aangekomen 
stoom- en zeilschepen zonder inlandsche vaartuigen 
mede te rekenen 767, in 1915 — 853 met een in- houd 
van 2.9S8.000 M3. Volgens het verslag over 1913 van 
de Kamer van Koophandel en Nijver- heid te Padang 
bedroeg de waarde van de voor- naamstc artikelen, die 
ingevoerd werden, 8】/? millioen gulden, terwijl de 
ontvangsten van het kantoor dcr in- en uitvoerrechten 
cn accijnsen te Emmahaven 1.165.835 gulden 
bedroegen. To ch heeft de st ad zich niet tot die hoogte 
ont- wikkeld, welkc velen verwachttcn. Zcker is het 
van nadeeligen invloed gewecst, dat sedert 1895 het 
vaarplan van de Mij. Nederland gewijzigd is en dus 
alleen de mailbooten der Rotterdamschc Lloyd en de 
kustbooten dcr Paketvaart in ge- regelden dienst 
Emmahaven aandocn. De hoofd- zaak moet echter 
gezocht worden in het feit, dat het in dit gewest nog 
ontbreekt aan bloeiende Europeesche ondernemingen, 
die een landstrcek plotseling vooruit kunnen brengen. 
Hier heeft het minder snelle proces plaats van 
Inlandschcn vooruitgang, die het gewest steeds 
waardevoller maakt, en deze vorm van opkomst en 
bloci is zeer zekcr niet de slcchtste. 

Interessant is een vergelijking met de opkomst 
van Sumatra's Oostkust, gcvolg van Europeesche 
energie en ingevoerdc werkkrachtcn. De groot- handel 
be rust bij eenige Europeesche en Chinec- sche 
handelshuizen, de kleinhandel bij Mui ang- kabauers, 
cn in mindere mate ook bij Chineczen cn enkele andere 
Vrccmdc Oosterlingen. Op het gebied der Inlandsche 
nijvcrheid worden liier genoemd: de talrijkc goud- en 
zilversmeden, kopergieters en -bewerkers, en 
grofsmeden groo- tendeels uit de bovenlanden, 
speciaal uit Oud- Agam afkomstig, terwijl er 
verscheidene knappe Chincesche timmerJiedcn en 
meubelmakers zijn, welke laatste in hoofdzaak het 
deugdzame, in- heemsche andalas-hout verwerken. Tc 
Inda- roeng, (zie aldaar) is in 1912 een groote Portland 
cement-fabriek gebouwd. 

Geschicdenis. Drie-en-veer tig jaar na- .dat in 
1637 aan de O.-I. Comp, vrijheid van han- del was 
toegestaan langs de Westkust van Sumatra, warden te 
Indrapoera, Padang cn Tikoe resi- denten gevestigd, 
ten bate van het monopolie, dat a He andere 
Europeanen van dien handel uit- sloot. De inlandsche 
bevolking van Padang bleef trouw aan de Comp., maar 
deze trouw were! on- ophoudelijk beproefd door de 
Jicden van Kota Tgngah en Pauh, die, door de At 
jehers opgestcokt, tel kens Padang aanvielcn en zelfs 
(ui 1669) het fort verbrandden en de Hollanders 
noopten Padang en zuidelijk gelegen kantoren te 
ontrui- men. Het opperbestuur, de eindelooze 
boslilitei- | ten ter Westkust moede, besloot dat Padang 

voortaan zonder hulp dcr Coinpagnio zijno aangc- 
legenheden zcl£ zou regclcn. De Engclschcn, die in 
1683 vruchteloos getracht hadden te Padang 
handclsbctrckkingcn aan tc knoopen, kwanieii 
omstreeks 1692 tcrug en werdon met eene voor- 
komendheid bchandcld, die het pcrsonccl dcr Comp, 
onder verdenking bracht bij deze begun- stiging 
voordeel to gcnicten. Door de verkiezing van een 
nieuwen on, zooals spoedig bleck, bij do hoofden 
geliatcn panglima van Padang — ccnc waardigheid 
omstreeks 1666 in de plaats getreden van die der 
Atjdhsclie stcdchouders — word ons gezag op de kust 
ernstig bedreigd en Padang's handel geraakte door 
den afval van schier allo naburige plaatsen, zoo ten 
Zuidcn als ten Noorden, in cen buitengemeen 
kwijnenden toestand. Eene bestuursrcgcling in 1704 
door cen daartoe tc Padang gekomen gezaghebber 
baattc weinig； in 1713 cn '26 was het nograaals 
Pauh, dat cen aanval waagde en in dien tusschentijd 
moesten de gezaghebber van Padang en de mees- te 
mindero bedienden terecht staan, beschuldigd van het 
drijven van particulieren handel； ecnigc jaren later 
kwam dit nogmaals voor. Tijdens het algemeen 
verval der Comp, cn gedurendc de oor- logen der 
Republiek met Engeland cn Frankrijk is meermalen 
overwogen Padang los te laten ter wille van het 
behoud van Ceylon en Java. Den 18en Aug. 1781, in 
den oorlog der Vercenigdc Nederlanden met 
Engeland, we rd de st ad zonder slag of stoot aan de 
Engelschen overgegeven en 20 Mei 1784 kwam zij 
aan de Staten-Generaal dcr Vereen igde Nederlanden 
terug. Padang we rd als hoofdplaats behouden „om de 
Compagni • „aanzienlijker winsten op de lijnwaden te 
bezor- „gen, wijl dit het eenigst oogmerk is geweest 
om „Padang te rcstabilecrcn en ook het ccnigstc zal 
„moeten zijn van ons conlinueerend vcrblijf al- „daar, 
ter goedmaking der lastcn en om de Comp. „aldaar tc 
docn bestaan". Na het vertrek dcr Engelschen was de 
toestand allcrtrcurigst; de inlanders waren de baas en 
do handel verliep meet en mecr. Den 7cn Dec. 1793 
verschecj) Franschc kaperkapitcin Lc Meme tc 
Padang; de Fransche Republiek had den oorlog 
vcrkJaard aan den Koning van Engeland on aan den 
Erf- siadhouder dcr Vercenigdc Nederlanden, en de 
wccrlooze stad capituJccrdc cn ging mot al de 
Compagjiic's gocdcren in hands dcr Franschr n over. 
Vcertien dagen later trokken de FranKChen weg, na 
de kassen cn jnagazijncn gclcdigd en do ingezetenen 
van alles bcroofd tc hebben. Op het eind van 1795 
wasnogonbeslistof Com missarissen - Generaal de 
kantoren ter Westkust zouden ophef- fen; dit 
gcschiedde niet, maar we] beslotcn zij in Maart 1795 
zich vooreerst van allc open bare dad( i) vftn 
souvcrcinitcit onitrent Padajigto onthouden ； 
feitelijk had allo gemeenschap tusschcn Batavia en 
Padang opgehouden: de aanvoer van jnan- schappen, 
goederen cn geld was gestremd. D ■ handel had niets 
meer to beteekenen, verdedi- gingsmiddclen waren cr 
niet, soldaten weinig cn vele niaandci) Icefden de Pad 
an gers in vrccs voor cen algemccncn aanval door de 
bevolking van Kota Tongah en Pauh, Zoo was de 
toestand toon bericht kwam, dat de Nederlanden in 
handen der Franschen waren gc.vallcn cn de 
Stadhouder de kolonien gestcld had onder 
bescherming van de Britsche kroon; 30 Nov. 1795 
had de overgavo dcr Comp.'s bezittingen plaats. De 
stad bleef door de Engelsclien bezel tot 1819, toen zij 
aan Ncdcr- 
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land word teruggegevcn; de zoogcnaamd Euro- 
pcesche bevoIking bestond tocn uit 150 ziclcn, cn 
voorts wnren cr 6 & 7000 Malciers, 200 Chi- ncczen, 
1500 Niassers cn 200 Bongaleczen. Pa- dang, steeds 
a Is een buitenpost en als een lastpost bcschouwd, was 
ook steeds als zoodanig bchandcld ； wat zij kreeg 
was haar met karige hand toegeincton. In 1781 
bestond zij uit eenc paar rycn Europeesche won in 
gen, een fort, een kerk, een pasar met do wonin gen 
der inlandsche handclaars, con hospitaal cn cenige 
pakhuizen. Vla]< achter do huizen cn wonin gen be 
gon do wildernis; in 1824 wordt de plaats nog als on- 
aanzienlijk cn ongercgeld beschreven, met weinig 
goede huizen en slechte we gen ； grootc verbete- 
ringen blijkt zij ondcr het Engelsch bestuur niet to 
hebben ondergaan. Het plaatselijk bestuur blecf, na de 
teruggave, voorloopig op denzelfden voct en werd 
door hetzelfde aantal ambtenaren waargenomen ； de 
bezetting was 238 man sterk. De in- cn uitvocrrcchten 
bleven geliandhaafd als onder het Britsche 
interregnum, het zout- inonopolio word herhaaldelijk 
afgeschaft en her- Htcld. De Padri's, van Pad an g 
vcrwijderd gehou- clcn door Engelsch geld, begonnen 
ras hunne vijandige gezindheid te toonen op eene 
wijze, die het optreden der gewapende macht in de 
Bovcnlandcn gebiedend noodzakelijk maakte. Daarna 
volgde tijdens den Java-oorlog ocn te- rugbrengen 
naar Java van a 11c militaircn, die maar eenigszins 
gemist konden worden op de kust, waar inmiddels de 
vijandelijkheden voor- komen mocsten woi'dcn „door 
voorzichtig bc- leid en wijzc inschikkclijkheidn. 

In 1831 waagde de bevolking der XIII Koto, steeds 
een lastigc buur, ecn aanval op Pad an g, maar zij word 
teruggedreven. Langzamerhand veranderde het 
uiterlijk der stad ； naar gelang bet verkccr toenam, 
verbeterden de vcrkcersmid- ilclen, wildernissen 
werden in tuinen herschapcn cji de grond werd 
allcrwegc dermato in beslag genomen, dat thans voor 
sawah-aanlcg gecn pick in de onistreken nicer 
beschikbaar is; houten huizen werden door stccncn 
vervangen, nieuwe gebouwen opgerichG cn door 
uitbreiding cn ver- fraaiing kreeg Pad an g het tegen 
woordig uiterlijk, dat nooit Jialaat op den wclwillcnd 
gestemden bc-zocker ecn aangenamen indruk te 
maken. 

PADANG. Een onderhoorigheid van het zelfbc- 
8(.urend lajidschap Deli, thans, in afwachting van de 
rneerderjarigheid van ecn der zoncn van den Jaatsti.n 
Maharadju Mocda, bestuurd namen8 g<in(i<Tn(l 
zcIfbestuur door den gewezen djaksa van de 
karapatan van Deli, duarin bijgcstaun door do 
Liindsgrootcii. Voorheen vormdo het mot B6dagci 
con apanage van den Sultan van Deli a.：n i <n zijner 
bloodverwanten, die den titcl vovrt van Pang6ra)i, cn 
thans vorml het gebied ciczer bcido 
onderhoorigheden te zxinen de oj.dcrafdeflijig 
Pudajig en Bedagci van de afd. Deli CJI Scrdang v；
ui het gouverneincut Ooslkust van Sumat r；i. i),- 
bevolking is gemengd Maleisch- Bataksch ( n vrij 
welvarend door hajidel, land- bouw, visch vaiigst CJI 
door de tabaks- cn rubber ind ustrie v；m 
Europcujicn. Zic verder het artikcl l^RBAOENGAN. 

PADANG-RIVIER in het go u verne inent 
Oostkust van Sumatra. Zij ontspringt in do na- 
bijlieicl van het Toba-mcer, op de Oostzijde van den 
Singgulung cn clraagt aanvankclijk den naam van 
Bah Bolian, In ecn N. O. richting slroomen- 

de bercikt zij al heel gauw de laagvlaktc, gaat voorbij 
Tubing Tinggi, waar zij voor spoor- en transportweg 
op twee plaatson overbrugd moest worden cn stort 
zich tcnslottc cen weinig bc- neden Bandar Chalipah, 
de havenplaats, in de straat van Malaka. 

Voor de Padang-rivior of Batang Harau, zie hot 
artikd PAD AN G (hoofdplaats). 

PADANG BOLAK. Landschap 士 1650 K.M? 
groot in de residentic Tapanoeli (Sumatra), ge- legcn 
ten Z. van Habinsaran in de onderafdecling Pad an g 
La was. Het bestaat voor ccn zeer groot deel uit 
tertiaire gesteenten; andesiten, die door grootc 
vulkanischc werkzaamheid in midden-tertiair 
ontstonden, spelen daarbij een grootc rol. Van de 
grensgebergten, die het landschap omgeven, stroomt 
het water naar de Bi la in het N., naar de Pano in het 
Z., terwijl Oost- waarts de Garoga cn Kan an 
stroomen. Het is het droogste en onvruchtbaarste 
steppe-gebied van Padang La was (zic aldaar). 

PADANG EN B^DAGEI. Ondcrafdeeling der 
afdeeling Deli en Serdang van het gouvt. Oost- kust 
van Sumatra, met de zeer wclvarende hoofdplaats 
Tebin g Tinggi (zic aldaar), zetcl van den controlcur 
en bclangrijke aan den spoorweg gclcgen 
handelsplaats. Zij o in vat de aan Deli ondergcschikte 
landschappen Padang en B 6 d a g e i. Bclangrijke 
plaatsen zijn nog de havens Tandjoeng Bringin, 
alwaar de Pangeran van Bedagci, en Bandar 
Chalipah, waar de Ma- haradja moeda van Padang, 
beiden vertegen- woordigers van den sultan van Deli, 
eertijds woonden. Te Tandjoeng Bringin is ecn 
ontvanger der in- en uitvoerrcchtcn gevestigd, terwijl 
Bandar Chalipah we gens gebrekkige verbinding met 
het binnenland als havenplaats langzamcr- hand 
achteruitgcgaan is, waariii echter verbete- ring wordt 
gebracht door den aanleg van. een voor vrachtauto's 
gcscliiktcn transportweg, aansluiten- dc aan den weg 
Tebing Tinggi—Tandjoeng Balei. 

PADANG GANTING. Nagari ter Sumatra^ 
Wcstkust in het Z. der ondcrafdeeling Fort van der 
Capellcn, aan den weg van dezc plaats naar Sawah 
Locnto. Vrocgcr bekend als de st and- plaats van een 
dcr rijksgrooten van den vorst van Minangkabau： 
den Kali, die alle godsdicnst- zaken berechtte cn van 
wiens beslissingen hooger bcroep was bij dcu Radjo 
Ibadat te Soempoer Koedocs (vgl. L. C. Wcstcncnk, 
De MUiangka- bauschc Nagari, Mcdcd. Enc. Bureau 
VIII1915). Zic ook MINANGKABAU. 

PADANG LAWAS ook wcl PADANG BOLAK. 
La n d bo s ch r ij v i n g. De Oostclijkc onderaf- 
decling van de afdeeling Padang Sidimpoean, 
resident io Tapanoeli, gelcgen tusschen 0° 50' en 2° 
5, N.B. cn 99。" en 100° 5' O.L. De op- pervlaktc 
bodraagt ojigovccr % van Nederland. Zij grenst in het 
Oostcn aan lict gou- vernejnent Oostkust van 
Sumatra, in het Zuiden aan de residentio Sumatra's 
Wcstkust. In aard- rijkskundigen zin bestaat dit 
gebied uit 3 land- schappon: Dolok, het Noordcn, 
doorstrooind door de Pane cn de Bila; Padang Bolak 
一 hot midden — waardoor de Barocmoen stroomt, 
cen zijrivier van de Pano; en Sosa in het Zuiden, 
waardoor de Koemoo stroomt cn do Sosa, dio zich als 
Rokan Kan an naar de Oostkust voortzet. Hoe weinig 
passend de door ons in gebruik gc- brachtc Malcischo 
naam (de Batakschc is Padang Bolak) is, wclkc 
“grootc vlakten botcokcnt, 
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bl刘kt wcl hicruit, dat. nicer dan 3/5 van het land 
wordt ingenomen door borglaiid. 

Het Noordcn is zeer bcrgachtig, de zoogenaam- 
de Bila-keten; het draagt da atom den Jianm Do- lok, 
d. i. berg. De Zuidelijke hclft van de onder- afdecling 
daarentegen is hcuvelachtig, licht gol- vend en soms 
gchecl vlak. Een reeks evcnwijdigo ketens, die aan de 
Westzijde loopen, verbinden deze gebieden. Hiervan 
vonnt het Maleagcbergtc (zie MALEAKETEN) de 
grens met Mandailing, terwijl in het midden op do 
grens met'Angkola de rug zich zoo weinig bo ven liet 
omringciidc land verheft, dat de indruk van een 
tafelland wordt gewekt. Door de bergen worden 
valleien, dalen en daJklovcn gevormd, waarvau de 
voornaamsto zijn： hot Hoerocngdal, de valleien van 
Tano Rambo, Ba tang Onang, Sosa en het dal van 
Oeloe Barocmoen. Een bekende berg in het W. is de 
Ingoel n& Godang. 

Eigen lijk Pad a ng Bolak, het midden gedeeltc 
van de onderafdeeling uitmakende, is een 
grootendeels dorre, onvrucbtbare, bijna booni- looze 
via kt e, bezaaid met lagc hcuvels van 100 tot 200 31. 
bo ven zecniveau. In deze golven- de vlaktc vindt 
men talrijke smalle tot 20 31. diepe dalen, door de 
riviertjes xiitgcschuurd. Door deze erosiedalcn is de 
stand van het grond- water zecr laag en het land dor. 
Allcen langs deze riviert jes en langs de hoofdrivieren 
wordt vrucht- bare grond gevonden, alsmede do 
eenige teeke- nen van boschgroei. Ook de bergen zijn 
zwaar beboscht. Over het geheel vormt Pad an g La 
was een lateriet-landschap, waarvan de bodem sterk 
verweerdis; vaak komen de tertiaire gesteenten, 
waarbij de vulkanische tuffen een groote rol spe- len, 
door de kale steppen heensteken. Enkele heuvels 
bevatten de zoogenaamde eetbare aarde of tano 
bange, op Java be ken d als tanah ampoh. In Midden-
Dolok zijn de meeste riviertjes goud- houdend ； het 
schijnt er ook in gedegen toestand voor te komen. Het 
voorgebergte van Padang Bolak be vat tinerts, terwijl 
bruinkoollagen zicht- baar zijn nabij Oedjoeng Bo si 
aan de Pan 6, zelfs zouden vette stcenkoollagen 
voorkomen aan de Aek Loepoet, een zijriviertjo van 
de HonibaJ. 

Klimaat. Het klimaat in den Dolok en Oeloe 
Baroemoen komt overeen met dat van het overige 
binnenland van Tapanoeli; dat van de done vlakte is 
geheel daarvan onderscheiden. Schoon niet 
ongezond, is het er in den drogen tijd ondragelijk 
heet. Te Si Boehoehan hccrscht als regel overdag een 
temperatuur van 95° F. cn daar is het nog niet eens 
het warmst. Er heerscht in den drogen tijd een steeds 
aanhoudende Westen wind, die, volgens Wilier, 
gelijk de mistral, een alles verdrogende kracht heeft. 
Gcdurendc deze peri ode, die 5 tot 7 maanden duurt, 
valt geen droppel re gen, en de aard bodem wordt 
door geeji dauwdrup bevochtigd. Scherpe afwisselin- 
gen in temperatuur maken het klimaat vooral zeer 
onaangenaam. Nicttegenstaande de Jiitte, is het 
klimaat door de droge lucht niet zoo be nauwd en 
bovendien zijn de avonden en nachten aangenaam 
koel. 

Economisclic toesland. Padang La was le vert vecl 
rijst, zoowel op ]adangs als sawahs. Uitgestrekte 
sawahcomplexen komen langs de meeste rivicr- 
dalen voor, in het bizonder nabij Si Boehoehan in het 
Zuiden. De bevolking teelt ook veel Dials, ter- wijl 
bovendien koifie wordt aangeplant. Voorts komt er 
veel kaneel voor, met name in Sosopan, 

terwijl Sosa groote hooveclhcdcn gcrookte visch 
levcrt. De inlandsche nijverheid houdt zich we I 
bezig met het vervaardigen van goud-, zilvcr- en 
koperwerk, jnour dit niunt niet uit door buiten- 
gewono fraaiheid. De veestapel bestond in 1912 o. 
m. uit 720 paarden, 3500 rundcren on 15.000 buffels. 
Mogeii deze gctallcn aanzienlijk schijncn, in 
verhouding tot de on motel ijkc grasvlaktcn kunnen 
ze niet anders dan zeer klcin genoemd worden. 
Boschproductcn, die uitgevoerd worden naar de 
Oostkust, levcrt het land zeer veel; vooral in het 
Oosten nabij de Rokan staan nog reusach- tige 
bosschcn. 

Voor de ontwikkeling van dit gebied is vooral 
noodig de aanleg van nicer wegen, die aansluiten bij 
de reeds belangrijke eultuurgebieden. Thans leiden 
feitelijk slcchts cnkcle goede wegen door deze 
landstreek en wel aanvangende bij den groo- ten weg 
door Tapanoeli bij Pargaroetan. Van- daar naar Ack 
Godang, waar ccn wegoverSajoer Matinggi langsliet 
dal van de Baroemocn voert naar Sosopan, Si 
Oendol en Si Boehoehan. Bij laatstgenoemde plaats 
komt ook cen weg van het gcnoeiude splitsingspunt 
Ae^；Godang over Goc- noeng Toea (de vroegere 
hoofdplaats) langs de bo ven Pano-rivicr, naar 
Binanga en van daar langs de Baroemocn. Van Si 
Boehoehan voert cen weg Zuidwaarts naar Djandji 
Lobi, Oost- waarts naar Sosa. Deze wegen zijn nog 
niet a lie verhard, maar door het droge klimaat bijna 
steeds goed berijclbaar. De mogclijkheid is niet 
uitge- slolen, dat dit gebied bij verdere ontsluiting 
eon belangrijk deel van Tapanoeli wordt, zooals het 
vroeger reeds is gewcest. Talrijke biara's (tem- 
peltjcs) van Hindoc'schc, misschien Javaanschc 
afkomst o.a. bij Binanga en Gocnoeng Toca, zijn de 
stomme getuigen van de vroegere grootheid. Zie 
OUDHEDEN. Het is de vraag of ecn ach- teruitgang 
van het klimaat dan wel de groote anarchic voor ons 
bestuur en de ongebreidclde roofbouw het land zoo 
zecr in. beteekenis Jicbben docn achteruitgaan. 
Tijdens ons bostuur heoft het zielenaantal zich flink 
ontwikkeld en is de bevolking van Padang La was in 
de laatsto 25 jaar meer dan verd ubbeld, zooals 
hierna met cijfers is aangetoond. E?rst in 1910 word 
hicr de slavernij officiecl afgeschaft. 

B c v o 1 k i n g. De bevolking is gchecl vu)i 
Bataksclien oorsprong, cn voor zoovcc! kan warden 
nagegaau, afkomstig van Si Lindoejig cn Toba,. In 
1880 was het bevolkingscijfer van Padang Lawas 
22.877, in 1890 26.887, in 1895 32.451, in 1902 
37.843, in 1905 42,477, in 1912 46.106, in 1915 
(laaLste opgavc) 47.000, aldua een niet 
onbelangrjjkcji aan was vertoonende, in dien al th an 
s do vorigo o])gaven vcrtrouwcii ver- dienen. Voor 
het incerendeel is zij Mohamme- daansch; in 1880 
waren cr 46, in 1891 173 hadji's ingeschreven ； het 
heidendom wordt aJlccn nog in de Noordclijke en 
Noord wcstelijkc streken gevon- den, al waar ook 
Jdeine Christen goniccnten ver- rijzcn onclcr leiding 
van den zendcling tc Sipio- ngof；. In 1887 bedroeg 
het aantal Christcncn 62, in '93 651, in '94 791 en in 
1913 (laatstc opgave) 782; in dat jaar waren cr 12 
zcndingscholen met 352 Iccrlingen. 

Enkelo Locboes, afkoinstig van Kola Sian tar 
(Groot-Mandailing), wonen in Oeloe Baroemocn, 
v/aar zij zich meer en meer met de overige be vol- 
king vermengen. 

De Bataksche ad at is, schoon niet zuiver mccr, 
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bchouden geblevcn. Het kannibalismc, eon 70 jaar 
gclcdon nog bestaande, is editor gchcel af- geschaft. 

G e s c h i e d o n i s. Ton gevolgc van do Pa- dri-
oorlogcn was het N.-I. go zag op Sumatra's Westkust 
hoo langor hoc inccr uitgebreid, cn door de in men 
gin g van T. Tambocsci in die oorlogcn was men 
gonoodzaakt zich ook in Manclailing, Ajigkola en 
Pad an g La was te vestigen. Na den val van Daloe-
Daloo, de versterkte kampong van T. Tambocsci, den 
28cn Dec. 1838, werden Paclang Bolak, Oeloc 
Baroemocn, Baroemocn Tonga cn Sosa gcbracht 
ondcr het bestuur van ecn gccommittee rd e voor de 
Bataksche aangelegcnhcden, die, gostcund door ecn 
jnilitairo bezetting, zijn standplaats te Portibi (zic 
aldaar) had. In 1843 wcrclen deze landschappen 
weder verlaten, om eerst in 1879 voor goed onder 
geregeld bestuur to worden gebracht. Bij G. B. van 
14 Jan. 1879 no. 12 we rd tot do inlijving van Pad an 
g La was, xv. o. nu ook Dolok word gerekend, 
beslotcn en dit gebied tot ecne afdeeling gemaakt 
ondcr het bestuur van con cont role ur B. B., die eerst 
zijn zetel te Portibi had, doch dien later vcrwisseldc 
met Goenocng Toewa. Thans is Pad an g La was 
slcchts CCJI ondcrafdceling der afdeeling Pad an g 
Sidimpoean, Goenocng Toewa moesb als be- 
stuurszetel plaats ma ken voor Si Bochoean, in het 
landschap Ocloe Barocmoen gelegcn, totdat in 1917 
opnicuw Goenocng Toewa bestuurszetel werd. 

Bestuur. De regeling van het bestuur van Pad an g 
La was heeft groote moeilijkheden opge- leverd. Een 
in ongcveer 1890 voorgcstelde ad- ininistralieve 
regcling stuittc op groote moeilijk- heden bij de 
doorvocring. Hcrhaaldelijk werden nieuwe 
voorstellcn gedaan, zoo in 1907. De tegen- woordige 
inrichting is ook nog als voorloopig te beschouwen. 
Zc is ongcveer ingcricht als in Man- dailing, zoodat 
het land thans in 22 districten is vcrdccld, die zoovccl 
jnogelijk bca)it\vooi-dcn aan do vroegere 
landschappen, hocwel hicr en daar dccls spJitsing, 
decls sajnexivoeging heeft plaats gehad. Thans 
bestaat er, na de reorganisatio van hcL inlaiiclf-ch 
bsst uur zooals die bijni voorgehocl Sumatra is 
ijigevocrd, ecn districtsbcstuur mot zoogenaajndo 
deniangs en onder-demangs. Wat de rechtspraak bet 
reft is de bevolkiiig gclatcn in het genot han-r -cigen 
inhccmschc rcclits- ])l<*ging (Het zoogcjiaamdc S u 
mat ra-regie men t is hier dus niet van kracht). Er zyn 
verschil- JOHIC klcine reditbankcn (voor elk district 
66n) cn d ric grootcre, collcgiale gcrcchtcn, zoogen 
aamde groote rapats. In deze regeling, alsme- <lc in 
cjikelc voorschriften betreffende het in- scJirijvcn 
van vonnissen in registers, het vcrbic- den van 
sojnmige Htraffen cn van ..godsoordcclen* enz. is 
onze regeeringsinvloed jnerkbaar. 

Lileratuur: Zie over Pad an g La was: F. J. Wilier, 
Vcrzanieling der Bataksche wetten on in- stcJlingen 
in Mandholing cn Pertibic, cnz. (T. v. N.-I. 8c jaarg.); 
J. B. Neumann, Het Pane- en Bila-stroomgobicd (T. 
Aardr. Gen. 2o Serie, DI. 11, Afd. nicer uitgebreido 
artikelen, 1885, 1)1. Ill, 1886 cn DI. IV, 1887); A. L. 
Van Hassclt, aldaar 1897, bl. 412; de Batakspiegel 
met lo cn 2e 8Upplejnc-nt on Do tocBtanden in 
Tapanoeli en do rogeeringscommissaris. Uitgaven 
Bat. Inst. no.13. 

PADANG LAWAS. Nagari aan den hoogen stcilcn 
linkeroever van de Batang Hari in de ondcrafdceling 
Sidjoendjoeng van de residentie 

Sum. Westkust, bestaando uit nict mccr dan 20 kleine 
huizen. Het is uitgangspunt van den vrij bclangrijkcn 
handclsweg vwn do Batang Hari over Iboel naar 
Pangkalan (土 12 uur gaans), van waar men mot 
vaartuigen de Batang Pranap afzakkcnde, Pranap aan 
do Indragiri-rivicr here ikon kan. Dczo weg is reeds 
ecu wen oud, gc- tuige con Hindocbeeld, dat op den 
rcchtcrocvcr van de Batang Timpish ligt, dicht bij de 
plaats, waar het pad die rivier kruist. 

PADANG LOEAR. A. Ecn goed bevolktc nagri tcr 
Sum. Westkust, 3 K.M. ten Z. van Fort de Kock. 

B. Nagri, 15 K.M. ten Z.W. van Fort van dcr 
Capollen, waar tot in de eerste he 1ft der 19dc eeuw 
de befaamde ijzcrgieters van Salim- paoeng (zie 
aldaar) het ijzererts van den Goc- noeng Basi kwamcn 
halen.jA / 5。.C 

PADANG MANTINGGI. Nagri in het landschap 
Rau (zic^aldaar). 
" PADANG OELAK TANDING. Kleine nederzet- 
ting aan den Noordvoet van den Bockit Kaba in de 
residentie Benkoelen. Het plaatsje ligt aan den weg 
van Benkoelen over KSpahiang naar Moera Klingi en 
wel aan den bovcnloop van de Klingi, rcchterzijrivier 
van de Moe si. 

PADANG PANDJANG., Ondcrafdceling van de 
afdeeling BatipoeU cn Pariaman, der residentie 
Sumatra's AVestkust, met gclijknamigo hoofd- 
plaats, standplaats van den Assistent Resident. Het is 
voor een deel vlak land (P. P. = lange vlakte) op den 
Westelijkcn rand van do Bo ven- landen gclegen. Pad 
an g Pandjang ligt 773 M. bo ven zee, naar het N. stygt 
het terrein tot 1154 
M. bij Koto Baroc, dat 8% K.M. verder in het zadel 
tiisschicn- de Marapi en Singgalang gclcgen is. Naar 
het Z. daalt de bodem naar het mecr van Singkarak, 
welks Noordclijkst gedceltc in~71eze" 
ondcrafdeeling valt. Bij de gewcstclijke reorga- 
nisatie van 1913 (Ind. Stb. 321) is de onderafdee- ling 
verdceld in de dist ricten Pad an g Pand j.ang en 
Batipoch ； het eerste clfstrict bestaat uit de voor 
1913 bestaan hebbende larassen VI Koto en IV Koto, 
waarbij nu een gcdeelte van de toen- maligc 
onderafdeeling Kajoc Tanam. (behoorende tot de 
bcncclcnlanclen) is gevoegd ； het tweede district 
bestaat uit de vroegere larassen Batipoeh di Atas, 
Batipoeh cli Baroeh, Bocngo Tandjocng (Pitalah) cn 
Socinpocr; de laras Sima wang, die voor 1913 ook 
bchoordo tot Pad an g Pandjang, is nu gevoegd by 
Forb van der Capellcn, volgens het ad at ver band 
belioofTcIezc landstreek nl. tot Tanah JDatar (zic 
aldaar). 

Van do plaatson dcr onderafdeeling mocten 
genoemd worden: Padang Pandjang (zie aldaar); 
Soejnpoer in het Z., waar tai van bewoners et- telijkc 
malen do bedevaart naar Mckka hebben gcniaakt, 
daardoor in staat gesteld door do win- sten van hun 
hajKlclsbedrijf; Batipoeh (ziealdaar), en de markten 
tc Pakan Rabaii (bijna 3% K.M. ten N. van P. P.), cn 
to Koto Baroc (zic bo ven), in het Z. die te Batipoch, 
Pitalah, Soempocr en. Batoc Tabal aan den N.lijken 
rand van het meer van Singkarak (18% K.M. van P. 
P.). In het benedenlandsche deel der onderafdeeling is 
Ka- joe Tanam (zie aldaar) de voornaainste pldats; de 
markton aldaar cn die te Sitjintjin (ruim 7 K.M. ten 
W. van Kajoc Tanam) zijn van bo lang. Voor de 
ondcrafdceling word bij Ind. Stb 1918 n° 308 met 
ingang van 1 Juli 1918 eon plaatso- lijke raad 
ingostold, waarvan hot hoofd van plaatselijk bestuur 
voorzittor is. 

*八s 
A(} 



240 PADANG-PANDJANG—PADANGSCHE BENEDENLANDEN. 

PADANG-PANDJ ANG.. Hoofdplaats dor afdeo- 
ling Batipoeh en Pariaman, res. Sumatra^ West- kust, 
tevens der gelijknamige ondcrafdeeling en 773 M. bo 
ven zee gclegen. Door haar Jigging na- bij den uitgang 
van do bekende Anai kloof is zij het uitgangspunt voor 
al het verkeer van de Bo- ven- naar de Bcncdcnlanden 
en omgekeerd ； daar- door zoowel stratcgisch, 
vcrkeer-geographisch, als economisch cen 
belangrijkpunt-. PadangPan- djang heeft dan ook 
garnizoen cn is het belang- rijkste knooppunt van het 
West-Sumatra spoor- wegnet. Spoor- en straatwegen 
loidcn naar Pa- dang, Fort do Kock—Pajokocinboeh, 
cn naar Solok—Sawah Loen to. Als marktplaats is hot 
bovendien van bo lang. Vooral do Vrijdagniarkt is 
druk bezocht. Ecn groot aantal Chincezcn cn 
ACnangkabauers drijven er belangrijke zaken. Door 
de Jigging ten opzichte van den Barisan en de tochtige 
Anai kloof is het klimaat, hoewel nict bepaald 
ongezond te noemen, toch vaak zeer guur en vooral 
bijzonder vochtig. Padang Pan- djang is zelfs cen dcr 
regenrijkstc stations van Iiidie. De regen val bedraagt 
3799 m.M. per jaar, berekend over geiniddeld 35 jaren
； in sommige jaren kwamcn niet meer dan 15 droge 
dagen voor. P. P. was in Fcbruari 1841 het brandpunt 
van een hevig plaatselijk oproer, dat ecn laatste 
opleving van den Padri-geest was. Bij die gelc- 
genheid bevond cen kleine bezetting zich inge- sloten 
op den hcuvel Goegoek Malintang en liet de 
versterking in de lucht springen om tc voor- komen, 
dat ze in handen van den vijand viel. Ter herinnering 
aan deze zelfopoffering is een gedenknaald opgcricht. 
In December 1915 had- den te Padang Pandjang 
opnieuw vrij ernstige opstootjes plaats, waarbij in de 
plaats zclf hevig gevochten werd, dock onzerzyds 
geon verliczen waren te betreuren. Het oproer hie Id 
ver band met de in 1908 ingcvoerde belastingheffing. 
De hoofdleider van het verzet, die zijn mede- 
plichtigen aan onkwetsbaarheid deed gelooven, werd 
gevaij^n genomen cn ter dood veroor- deeld.A E 

PADANG SIBOESOEK = stankvlakte. Een nagri 
in de Padangsche Bovenlanden, gele- gen aan de 
Kwantan, aan den weg van Sawah Loento naar 
Sidjoendjoeng. Zij heeft haar naam gekregen, doordat 
hier volgens het volksverhaal, in het laatst van de 13e 
ceuween treffen plaats had met Javaansche 
legerscharen uit Modjopahit, die van Palembang uit 
de Bovenlanden trachtten te veroveren. Dz 
ovcrtalrijke vijanden werden hier door de Minan 
gkabauers zoo gevoelig vcrslagen, dat de 
terugstroomende Hindoo-Javanen geen tijd. hadden 
hun talrijke gesneuvelden te ver- zorgen. De 
verpesteiide lucht der onbegraven lijken bleef jaren 
lang de omgeving veronlreini- gen. Vandaar dat aan 
deze plek de naani „Stank- vlakte" word gegeven. 
Volgcns de legende was de vijand zoo talrijk, dat de 
be eg waarop zij hun zwaarden heblxjii gewet, geheel 
werd uitgchold en daardoor den naam kreeg van 
Bockit Kiliran d. i. den uitgeslepen berg. 

PADANG SIDIMPOEAN. Afdeeling van de 
residentie Tapanoeli met eene bevolking van ± 
156.000 zielon, waarvan 土 140 Europeanen en 土 
360 Vreemde Oosterlingen (1916), verdeeld in de 3 
Ofldcrafdcelingen: Ajigkola on Sipirok, Groot en 
Klein Mandailing^ Oeloe en Pakantan, Padanglawas 
(zio aldiar). / , 
PADANG SIDIMPOEAN. De hoofdplaats in 

het Noordcn van do gelijknaniigc afdeeling (zio 
aldaar) ligt 304 M. boven zeeniveau aan do Ba- tan g 
Ajoemi of rivier van Angkola, con zijrivier van de 
Batang Gadis. Zij ontvangt vcel regen, geiniddeld 
2217 m.M. per jaar. Het aantal in- woners is niet 
nauwkeurig op to go ven; in 1902 schijnon er 2848 
mcnschcn gewoond te heb- ben, in 1909 niot mcer 
dan 2355 inwoners. Da stad, die in 1885 door cen 
hevigen brand grootendeels werd vcrnicld, is zeer 
fraai aan- gelegd met mooic we gen en lanen. Van 
1883 tot 1906 was het de hoofdstad van het gewest 
Tapanoeli, thans nog de zetel van ecn assistent-
resident en con controleur. Er is voorts cen ruim 
militair kampement voor het detachemcnt van de 
garnizoenscompagnie te Taroetoeng, ecn ge van gen 
is, een gou vernements-in landsche school le klasse, 
en ecn 2e klasse, een steenen moskee, een vrij groote 
pasanggrahan, benevens een post- en 
telegraafkantoor. Als belangrijke plaats en groot 
knooppunt van we gen heeft Padang Sidimpoean een 
zeer drukke pasar. De belangrijkste van de 
verkeerswegen is de groote weg met gouvernements 
autodienst Zuidwaarts naar Fort de Kock, Noord west 
waarts naar Sibol- ga. Nooi'dwaarts loopt cen bijna 
aldoor stijgende rijweg over Pargaroetan naar Si 
Pirok (38 K.M.). Komen de plan non van de Midden-
Sumatra spoorwegaanlcg tot uitvoering, dan zal de 
plaats tevens ecn bclangrijk spoorwegniiddelpunt 
worden. Van hier uit zullcn lijnen gebouwd worden 
langs den genoemden hoofdweg naar Sibolga en 
Zuidwaarts tot Panjaboengan. Een lijn Oostwaarts zal 
langs het dal van de Baroe- moen zorgen voor 
uansluiting met den hoofd- spoorweglijn bij Rasau op 
de grens van de Oost- kust. Ongetwijfeld zal de stad 
hierdoor zeer veel in beteekenis stijgcii. Voor haar 
verdcre ontwik- keling zijn bovendien van belang de 
velc rubber- ondem e min gen, die de laatste jaren in 
de omge- ving werden gcsticht. Met het oog hicrop 
bestaan plannen tot aanleg van een tram door het Ba-
tang Toroe-dal naar Sibolga nog voordat met de 
uitvoering van de genoenide spoorwegplanncn cen 
begin wordt geniaakt. Vo.or verdere bijzon- derheden 
zio TAPANOELI. / 

PADANG TARAP. Landschapje in het gebied dcr 
Bo ven - Kwan Can en wel in de ondcrafdeeJi/ig 
Sidjoendjoeng dcr rcsidentio Sumatra'H Wcsl- kust. 
Het beslaat ccn oppcrvlakte van ongc veer 100 K.M.2 
en is zoo bcrgachtig, dat vlaktcn er in het geheel nict 
voorkonicn. Wcl ecn weinig hcu- velachtig terrein. 
Zelfs langs de rivicrcn komen geen vlakten voor. Zij 
stroomcn verbazend diep en hebben hooge, Htcilc 
oevers. De voornaamstc is de Batang Sariau, ccn 
zijtak van de Kwan tan. Bewoond is dit landschapje 
begrijpelijkerwiizo slcchts zeer spaarzaam. Zp-】& 
凹， 

PADANG TIDJI. Zio ondcr SEULIMEUM. 
PADANGAN. District van de contr61e-afdoe- Hng 

Padangan en van het regentschap cn de afdeeling 
Bodjonegoro, rcsidcnlio Rfijnbang； met eeno 
oppervlakto van 680 K.M.a. Het district tolt 57 
desa*s. 
PADANGDANGAN. Drukke hand els- cn vis- 
sehersdesa, mot groote Gouverncinents-vischin - 
zoutingsloodsen, op de Noordkust van hot eiland 
Madocra, aan den rijweg van KStapang naar 
Ambocnten en SoenienSp gelegen. 

PADANGSCHE BENEDENLANDEN. Zie 
SUMATRA'S WESTK UST. 



PADANGSCHE BOVENLANDEN. 

PADANGSCHE BOVENLANDEN. Voor landb(i- 
schrijving, bovolking on bostuur zic SUMATRA'S 
WESTKUST. 

Gcschiedcnis. Toon NcdorJand in tn het bczit 
werd gestcld van ccn deci d”必必E J7游 in Engclsche 
handcn overgegaiHj <；I.nbl/AAY； ter Westkust 
van Sumatra, bcvonJ ifichhw-- wonncn gcbied 一 
Padang met naft.sU 
en ccnige andcre onbeduidende kfir)torff> "、r、k
口成, doch nict Natal en Ajcrbangis, d/e cerst 
fefcereft Bcnkoclcn, dat pas bij hot Londensche 
Tractaa-6 van 1824 zouden worden overgegeven — 
in treurigen staat, terwiji het gehccl onbekende bo 
ven land door inwendigen striid word bcroerd. In 
dien strijd door godsdicnstijvcraars, de z.g. Padri's 
(zic aJdaar), verwekt, hadden do Engel- schen zich 
zoomin mogclijk gemengd, maar toen het Raffles, 
den Engc】schcn gouverncur van Benkoelen, 
duidelijk was geworden, dat het tot teruggave van de 
oud-Hollandsche nederzettin- gen zou komcn, had 
hij in 1818 een tocht naar de Bovenlanden gemaakt 
en er met verschillende wercldlijke hoofden 
betrekkingen aangeknoopt. Bit en het voorcerst 
Engelsch blijven van Natal en Ajerbangis maakten 
het bij de maar al te zeer gebleken zucht tot 
intrigeeren onzer nabu- ren, noodig, dat op een 
verzoek van de zijde der Min an gkabauschc grooten, 
om hen tegen de aanmatigingen tier Padri's te 
steuncn, werd inge- gaan; en zoo begon in 1821 de 
vceljarigc worstc- ling tot grondvesting van het 
Nederlandsch ge- zag in Midden-Sumatra, wclke 
bekend onder den naam van den Padri-oorlog, in 
1837 in den val van Bondjol haar bekroning heeft 
gevonden. 

Het ligt buiten het kader dezen oorlog zelfs maar 
in grove trekken te schetsen, ook behoeft het wel 
nauwelijks te worden gezegd, dat een reeks van jaren 
noodig zijn geweest, om het aldua in de Pad angsche 
- Bo ve n land en gevestigdo gezag te consolidccren. 
Stuiptrekkingen van het verzet zijn ook hiei'nict 
uitgebleven, werden trouwens be- vorderd door de 
eigenaardige staatkundige struc- 
tuurdcrMinangkabausche landcn, welke van ouds- 
lier ccn weinigsamenhangend geheel van kleine en 
grootere fedcraties vormden, waarover geen cen- 
traa] gezag zich wezenlyk gelden liet. Zoo kon het 
lot 1845 duren alvorens men den brand gehccl on- 
dcr dcji voct had cn het in 1837 in liet leven geroe- 
pen gouvernement van Sumatra's Westkust, waar- 
aan de naam van Michiels als grondvester onzer 
hcerschappij on verbrcckbaar verbondcn bl可ft, tot 
de ruslige gewesten gerekend kon worden. 

Een tier ernstigste uilingen van oplcvend verzet 
was de in J 841 uitgcbroken opstand in JJatipoeh. De 
regent van dat landschap, in zijn ccrzuchtigc 
verwachtingen tclcurgcstcld, had zich de 
ontcvredenheld ten nultc gomaakt, wcllco uil door 
conunissaris Mcrkus ontworpen admi- nistratievo 
regelingcn, waftrondor ))ct invocrcn dor verplichte 
kofficcultuur,. was ontstaan, on was in verzet 
gckomen. Maar door snel en krach- tig ingrijpen had 
Michiels het kwaad in de go- boorte weten te smoren, 
en daarmedo don lust tot rustverstoringen elders. 

Om een eind to maken aan de voortdurend uit 
Sidjocndjoeng in Koto Tocdjoch, werwaarts 
stokebranden waren uitgc weken, drcigen de k wade 
ii)vloeden, zone! Michiels tegen het laatst van 1844 
ccn paar eolonnes daarheen, met het gevolg, dat de 
kwaadwilligen werden verdreven en de districten 
Soengci Pagoe cn do III Koto 

zich onderwierpe”，D>： ahi us v<. utc. 
ding van het gcbied maakte het noodig ovk ugoi. de 
Zuidclijkcr gelcgen XII Koto de wajx•“心：悦 
Hchten. De Fxjvolking was kcnnelijk a tie 
«%riraking<jn met het bestuur afkeerig en ruoest 

跆Lvza&mhcid worden gcbracht. Zij werd i' in 
hftt voorjaar van 18-15 ged won gen; 
I '{.(■.?.炳泠 elf： Uatftte bclangrijko militaire ver- j 
rich tin 膈，Sumatra% Westkust. Sedert kon M；-
5hieis zir；h gfthftftl wijden aan de vreedzame 
ontwikkHing van hftt geweat. Hij bracht o.m. 
beJangrijkft veranderingen in de koffiecultuur, eerst in 
de Bovenlanden, daama ook ciders en deed dit gehccl 
op eigen verantwoordelijkheid; de Rcgeering, die van 
de inderdaad zware lasten der bcvolking aid us, ook 
door den daarmedo samengaanden wegenaanleg 
opgelegd, kwade ge- volgen vreesde, berustte in 
llichiels' maatregelen, zonder daaraan dadelijk haar 
goedkeuring te hechten. De uitkomsten waren 
schitterend. 

De bemoeienis met de XII Koto was niet van 
langen duur, want reeds in 1847 hield zij geheel op. 
Elf jaren later werd het hervatten der aan- rakingen 
overwogen, maar men zag er van af en eerst in 1875 
helde men er wed er toe over. Vier jaren daarna kwam 
het eindelijk tot inlij- ving, nu ook van de VI Koto 
Pangkalan, even- eens na lange aarzeling. Daarna, in 
1881 en '82 tot die van de landschappen Gloegoer III 
Koto di Hit en Moearo Socngei Lolo VI Koto met 
Mapat Toenggoel. Doch verder reikten de be- 
moeiingen met de grensstreken niet en met name 
bleven de Kwan tan- cn Batang Hari districten aan 
zichzelve overgelaten, ja zelfs de aan Sidjoendjoeng 
grenzende IX Koto, hoezeer deze toch welsprekende 
blyken hadden gegeven zich bij het Gouvernement te 
willon aansluiten. Opmerkelijk is het nochtans, dat in 
1877 de streken aan den bovenloop der Batang Hari en 
Kwantan alsmede Koerintji in de belangstelling van 
den Gouvcrneur der Westkust werden aan> bevolen, 
een maatregel, wclke door de Regeering werd. gen 
omen, nadat in 1875 door de hoofden der 
V Koto aan do Boven-Kampar-kanan een vijan- dige 
houding tegenover den resident der Padang- sche-
Bovenlanden was aangenomen. Do be volkin g dier 
streek ging op die houding prat en in Midden- Sumatra 
sprak men met eerbied over dat feit. 

In 1896 meendo men toenadering te bespeuren, 
doch het had er weinig van en drie jaren later werd ecn 
mijningenieur niet ver van de grens der 
V Koto door lieden uit Bangkinang vermoord, welk 
feit ecn politieken ondergrond bleek te hebben en ecn 
expeditio noodig maakte, welke zonder vecl offers do 
volledigc onderwerping der streek ten gcvolgo had. 
Ook do radja's van Kam- par cn Tambang met 
Tarantang, die, hoewel onafhankelijk, toch nauw met 
dio der V Koto waren verbonden, legden den ecd van 
trouw af. Dit voorbeeld werd korb daarop govolgd 
door do hoofden der federatio der III Koto Kan?par, 
later III Koto Si Blimbing gonoemd. Het vol- gendo 
jaar kon worden ovoi,gegaan tot de rcgeHng van hot 
bestuur in dezo streken en in do IV Koto di Moedik, 
wclke laatste met do IV Koto di Uir werden vereenigd. 
tot do confederatie der VIII Koto Si Tingkei. Mon liet 
zich bij eon cn ander leiden door het beginsel, dat de 
landschappen aan de Bovcn-Kampar als cen deel van 
het gouvernement van Sumatra's Westkust onder 
direct bestuur moesten konien. Inderdaad 
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werden de XIII Koto Si Tingkci in 1908 bij de 
onderafdeclin g Bo ven - Ka mpar, afdeeling L Koto 
van do Pad an gsche - Bo vc n landcn ingelijfd. 

Leiddo de Djambi-expeditic tot optrcdcn ook 
tegen Koerint ji, dit bracht wcdcr tot. aanraldng met 
de meer Noordclijk gclegcn, in het Oosten door 
Djambi en Indragiri begrensde landschappen Kota 
BSsar met Soengei Kocnit, Talao, Batoo Kankocng, 
Indamar cn Djoedjochan, welkc de suprematie van 
Kota Besar erkenden, met de Kocantan fcdcraties on 
met de Batang-Hari- districten: Si Goent oer, Padang 
La was en Poe- lau Poendjoeng, streken, die wel tot 
toevlucht- oord moesten strekken ann wie uit vrees 
voor onze wapenen uit hot Djambische waren gcwo-
ken. Van een expeditie naar deze streken we rd cchter 
voorloopig afgezicn, wijl het streven was, om zoovoel 
mogdijk langs vredelievenden weg de z.g. 
onafhankelijke landen onder ons ge- zag to brengen, 
cn er geexi bcpaalde aanlciding tot gewapend opt 
reden bestond. De vrees, dat het hiertoe zou komen, 
bracht den radja van Kota Besar er in 1904 na lang 
weifclen toe zijn onderwerping aan te bieden. 

In het volgende jaar gaven de hoofden der IV en 
V Koto, — IX Koto — ten Oosten van Sidjoendjoeng 
(Pad an gsche - Bo venlanden) gelc- gen, den wensch 
te kennen, om onder direct bestuur te komen, ondanks 
het drijven van kwaad willigen in de aangrenzende 
landschappen Padang Tarab en Si Goentoer om hen 
daarvan terug te houden. Een ambtenaar we rd er met 
een detachement militairen heen gezonden, nam de 
kortc vcrklaring af eh bcreikte tevens, dat ook Padang 
Tarab in onderwerping kwani. Soortgelijk resultaat 
were! verkregen in Kota B6sar, Poelau Poendjoeng, Si 
Goentoer en Pad an g- lawas door den assistent-
resident van Djambi, die er in hetzelfde jaar —1905 
— met een colonne heen- ging. De hoofden 
verzochten onderdirect bestuur te komcn, liefst onder 
dat van het gouvernement der Westkust. Voorloopig 
we rd de colonnc-com- mandant met het civiel 
lx>stuur over Kota Besar cn de Batang Hari districtcn 
bclast. Ook Soengai Koenit en Talao kwamen onder 
dezen civielen gezaghebber en legden in het najaar de 
korte verklaring af. Batoe Kankoengen Indamar 
waren voorloopig bij Tebo (Djambi) ingedeeld. 

Waren door deze tijdelijkc voorzieningen Kota 
Bfear en onderhoorigheden en de Batang Hari- 
districten voorloopig en met behoud van zelf- bestuur 
onder ons gezag gobracht, de defini- tieve re gelin gen 
konden cerst later volgcn. Hiertoe behoorde o. m., dat 
Kota Besar tegen schade- loossteUing afstand deed 
van zijn aanspraken op Beneden-Djoedjochan, Batoe 
Klankoeng, en Indamar en dat beidc laatstgenoemde 
landschappen met behoud van zeIf bestuur aan de 
Padang- sche-Bovenlanden werden aangetrokken 
(1907). 

Het landschap Poet jock Ranlau Indragiri legde in 
1906 eveneens de korte verklaring af en werd 
ingedeeld bij de Batang Han-districlen der 
Padangsche Bo ven landen. 

De reeds besproken landschappen IX Koto en 
Padang Tarab, die in 1905 de korte vcrklaring hadden 
geteckend, kwajnen in 1913 op verzoek order 
rechtstreeksch bestuur en werden bij de 
onderafdeeling Si Djoendjoeng gevoegd. 

In 1908 werden met in gang van 1 Maart de 
belasting op de bedrijfs- en anderc inkomsten der 
inland sche be volkin g en die op het slachten 

van rundoren en vnrkens ingevoerd ter ver van gin g 
van do vcrplichtc cxiltuur on levering van koffio, 
wclke werden afgcschaft. Het gaf aanlciding tot 
ernstige rustverstoriug in do mecsto afdcelingcn van 
het gouvernement Sumtitr&'s Wostkust, vooral in de 
Pad angsche - Bo von lan de n, hoewcl de bo volkin 
g hicr toch het minst getroffen word. Het verzet ging 
voornamclijk uit van do laraa der IV Kot 6 van de 
onderafdeeling Oud-Agam. 

Ecnigc raddraaiers, die in arrest waren ge- steld, 
werden door een tc hoop geloopen mcnigto tc Fort do 
Kock opgceischt, doch natuurlijk zonder gevolg. In 
de onderafdeeling Fort van der Capellen werden de 
gouvernementshoofden door do volkshoofdcn der 
nagari Padang Locar bc- dreigd. Toen men de laatsten 
ter ve rant woo rd i n g opriep, waren zij bij hun 
verschijning vergezold van cenige duizenden 
gewapenden. Het kwam tot cen aanval op ecn paar 
brigades marechaus- eee. Da bende stoof uit elkaar 
met achtcrlating van 18 dooden cn 25 gc wonden ； 
de leidcr Datook Sanigoeroe werd gevat. Ecnige 
dagen later werd vergiffenis gevraagd. In de afdeeling 
Batipoehon X Koto trad de bevolkingdemonstratief 
op, maar het gaf haar nlet veel, want de aanslag der 
belasting gcschiedde eenvoudig naar schatting. 

Reeds dacht men dat de rust gchecl hcrstcld was, 
toen de controlcur van Oud-Agam rappor- teerde, dat 
er een algemeenc opstand word be- raamd. Wapens 
en djimats werden uitgereikt, gecstdrijvers waren erin 
geslaagd aan de zaak een godsdienstig karakter te 
geven. Oud-Agam en Batipoeli met de X Koto waren 
de haarden van het verzet, evenals Pariaman in de 
Beneden- landen, waar op het heilige gvaf van Sjech 
Boerhan Oedin ijverig gebeden werd. Het ern- stigst 
liet zich do zaak aanzien in Elaniang, waar- uit de 
Gouvernementshoofden ~naar Fort de Kock moesten 
vluchten. In den nacht van 15 op 16 Juni werden tai 
van patrouillcs uilgezon- den om de belhamels op te 
lichtcn. De hoofd- leider in Kamang, Hadji Abdoel 
Manan, verloor bij de poging tot zijn arrestatie het 
levcn; met hem 90 anderen, terwijl onze troepen een 
verlics leden van 9 dooden en 13 gewonden. Hoewel 
de in Kaxnang achtcrgcblevcn colonno nog 
xneermalen aan vallen had af te slaan, trad er toch 
spoedig groote verbetering van dcu toestand in. 

Ook in Batipoeh en de X Koto, tc Panind jajar en 
elders, waar tevoren rust had geheerscht, kwam het 
tot bot^singen met de militairc maclit. Controlcur 
Bastiaans kwam bij con aanval op zijn kantoor te Loe 
bock Djantan tc vallen, zclfs waagden de 
opstandelingen ccn aanval op eon bivak onzer 
troepen, welkc met groot verlics werd afgeslagen en 
do aanvoerder ertoe deed besluiten zich over tc 
gcven. In de VIII K6t6, in Bondjol cn elders mocst 
het verzet met gewcld wordeii gebroken. 

Vcrstcrking der troepenmacht met een batal- jon 
en een escadron cavalcrie van Java maakte op de be 
volking den gewcnschten indruk. De vuur- wapens 
werden ingenomen, twee termijnen van de belasting 
tegelijk ingevorderd als blijk van onderwerping, de 
gouvernementshoofden kcer- den naar hunne 
standplaatscn terug en welhaast was bij het 
arrestceren van slechtgczinden hulp door militairen 
aan be vol kin gspal ro u illes verdcr onnoodig. Den 
20en Juli word de hoofdlcidcr van het verzet in 
Batipoeh en de X Ko. 6, Tooankoo Liinpoeloeh van 
Malalo, gearresteerd cn was 
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do opstand daarmcde gchccl bed won gen. Er 
worden vorzoeningsfecston gevierd, do belasting 
kwnni zonder stoornis binnen. 

Vior jaron later bleck in 0 nd-Again anderinaal 
ter zako van de belasting gisting te bestaan ； 
do tijdigo arrestatio dcr vicr leidors voorkwam 
eohter, dat het tot daden kwam. Weder vicr 
jaren later, in December 1915, word een aanslag 
op het militaire kainpement to Pad an g Pandjang 
blocdig afgcslagen. Ook deze zaak worteldo in 
den wcerzin tegen de ingevoerdo belasting. 

Vermelden wij hicr nog slechts, dat de tot do 
Batang-Hari-districten behoorendo zelfbesturen 
in 1913 op daartoo gedaan verzoek ondcr direct 
bestuur werden gebraoht. 

PADAT6 ook PIDATd. Verliaal, overlcvering 
in versmaat, op zangcrigen toon door de Min an g- 
kabau-Maleiers opgedreund, vooral bij feesten 
maar ook bij anderc gelegenhedcn. In't algemeen 
beteekent bapadato vcrtellen en de pada- 
to's zijn ook vaak vertelsels in proza, die de oude 
overlcveringen of het doe! van een feest tot on- 
derwerp hebben； zijn zij in versmaat dan is do 
bouw gclijk a an dien van de pantoens met dit 
onderscheid, dat in de pad at o de eerste twee rc- 
gc】s evenzeer betrekking hebben op den inhoud 
van het licdje als de laatstc twee. Gewoonlijk 
be vat de padato een toespraak tot de hoofden en 
eene mededceling van het docl der samenkomst, 
afgewisseld door pantoens； de toekang padato 
bchoort tot de waardigheidsbeklcedcrs in de soc- 
koe en zulks uit kracht van den invloed, uitge- 
oefend door hen, die in zcggingskracht uitmun- 
ten bo ven hunne stamgenooten De padato wordt 
zonder eenig gebaar cn zonder eenige vervoering 
voorgedragen ； de pantoens, die er in voorkomen, 
zijn 'G vooral die de aanwezigen boeicn. In de 
laatste jaren geraakt de pidato ecnigszins op den 
achtcrgrond ； de jongeren verstaari de oudo 
spreekwijzen niet nicer, en verliezen de belang- 
stclling cr voor. Buitendicn is de toenemende 
orthodoxic, gepaarcl aan een zich vrij snel vol- 
1 rckkejid afbrokkelingsproces der ad at, nict be- 
vordcriijk aan het stand houden dcr oude zeden 
cn ccremojnen. In de Maleische pers wordt pida,to 
tlikwijIs gobruikt in den zin van redo, toospraak. 

(Zic ook A. L. Van Hassolb, De pidato bij de fecs- 
ten dcr Menangkabo-Malcicrs, Bijdr. Inst, 1883). 

PADAWANG. Algcniccne Javaansche naain 
vo(»r liivierschildpaddeii (zic ondcr SCHILD- 
PADDEN, fam. Trionychidae II. B. 4). 

PADDEN. Algemeene naam voor op don bo- 
<l<-m iewnde, zwaargcbouwdc kikvorschen (zic 
aklaar cn ondcr BUFONIDAE). 

PADDEVISSCHEN (Batrachidae). 
Vischfamilio der Jugiilares Acanlhopterygii (zic 
VISSCHEN). Eenige soorten van Batmchus (MAL. 
Ikan Ko- dok) komcn in den Ardiipcl voor. 

PADEWA. Zic VAARTUIGEN. 
PADEWAKANG. Zic VAARTUIGEN. 
PADI (MAL.). Zic RUST. 
PADJ ADJ ARAN. Laatsto Hindoc-rijk op Soon- 

da (zic dozen naain), of West-Java； waarover sinds 
1911 golicel nieuw licht is opgogaan door ,Ploy； c 
(Tijdschr. Bat. Gen. LIII, p. 155—19 mob kaarbjo, 
pla.ltegrond en twee platen), en /JJr. do Haan 
(Priangan, II, passim; zic he： rogistor); aangevuld on 
vorbolord in. 1913 door Dr. Hoosein Djajadiningrat 
in zijn proef- schrift- „Crilischo bescliouwing van de 
Sadja- rah Bant8n”. Do daarmode torzijde gosteldo 

oudcro Jav. historischo ovcrlovoringen omtrent hot 
rijk Padjadjaran vindt men samongevat in Veth's 
Java, 2cn druk, I (1896), p. 53—55 on 214—219- 

Door dio nieuwsto ondorzookingen is het zoo 
goed a la zokor, dat Padjadjaran met de hoofd- 
st ad Pakoean (sanionvallend ong&veer met do 
kota BuiFcnzorg van thans) gosticht is in 1355 
q；ika door een vorst, die zich 
op de stichtings-oorkondo van Batoe Toelis 
(oven beZ. Buitenzorg, aan do Tji-Sadanc, alias 
Tjidani) noemt: Raloe Dewata, en koning- 
vorst van ,,Pakwan・Padjadjaran''. Over dit 
stichtingsjaartal 1355, dat men op voetspoor 
van Hollo (Tijdschr. Bat. Gen. XXVII, 1882,. 
p. 92) steeds TO^'paI<a ']iad'gegisti~zie 'Ployte 
i. c. p. 159—162 (die het 1455 achtte), en Dr. 
Hoesein's betere.zoo goedals definkieve,vast st el- 
ling o. c. p. 139—144. Deze stichtings-oorkonde 
is in 't Soendanccsch met oud-Jav. karakters. 

De opkomst van Padjadjaran had dus plaats tijdens het 
laatste bestaan van het rijk Madja- pahit, welk laatst e in 
1400 Qaka = 1478 A. D. volgens de Jav. overlevering, 
doch wel pas omtrent 1518 A. D. definitief viel. Zeer kort 
daarop, in 1526 of begin 1527 werd Padjadjaran 
overwonnen. door Mohammedanen uit Bantam, zooals 
wo door de Portugeeschc bericht  
 ------------------------------------------------------------------ 
> 
Hot te hulp roepen. in ca. 1521 door den Sang Hyang 
(“Semi&m") van Soenda-Padjadjaran, zotelend in zijno 
dajeuh (”daio‘‘ = kote, nagara) Pakoean, van Port. hulp 
uit Malaka, kwam, ondanks het. contract van 21 Aug. 
1522 tusschen Portugeezen en Soendaneezen te Kalapa 
= Soenda Kalapa = DjakStra gesloten, in midden 1527 
juist te laat; verg. Veth o. c. p. 277—282, en Hoosein o. 
c. p. 73—80. De Port, berichten over deze laatste periodo 
van „Sundan = Padja- djaran, geeft het best do in 1570 
gestorven geschiedschrijver Barros, in zijn posthume 
Decada IV (1615), Lib. I, cap. 12一13. 

Hot rijk Padjadjaran heeft derhalve nog geen voile 
eeuw bestaan, met de hoofdstad aan den 
rechteroover derzelfde rivier, waar, circa 1000 
jaar vroeger, aan den linkoroever, lets meer 
benedenstrooms (bij Tjampea), het alleroudsie 
Hindoe-rijk op Wcst-7avaT had gebloeid. In 
do herinnering der inlanders is het daardoor 
echler juist, als afscheid van het Hindoelsme, 
ten vollo in. 't gehougen blij ven hangen; die in 
hun pantoens t elkens nog zingen van. „den 
vorst van Pakooan, (en) do cdelen van Padja- 
djaran,* (rat oe Pak., mdnak Padjadj.). Zie daar-, 
over uitvoerig J. J. Meijer in Jacobs en Meijer^ 
„De Badoej,s,> (1891), p. 153—16G; en vorg. de 
inl inclsclurBylagen bij Ployte, 1. c. p. 195—220. 

Over do pogingen in hot oindo der 17o en den 
aanvang der 18e oeuw door sommige hooge 
personcn der 0. I. Comp, aangewond, om bij 
tochten in do Bataviascho Boxrenlandcn do jui-i e 
plok van het hof „Pakowangn cn daarmede 
den hoofdzetel van he) rijk Padjadjaran vast 
Io stollen, zio vooral dio uit 1701—4 bij De 
Haan, o. c. p. 230—231 en 277一289. Dogoen 
die, blijkbaar op last van G.-G. Oxmphuis (welko 
zich bizonder gelogen liob liggen aan do oudste 
goschiodcnis van Batavia), hob eerst in midden 
J690 ir op uitging om dat „oudo hoff dor Ja- 
vanon, genaamt Pakooann na te gaan, was <>o 
kapitein A. Winkler, dio ('an ook • don beschre- 
von steen van Batoo Tool is out dekt e cn het 
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eerst beschreof (ib. p. 152153, 158—160). Hier in 
1690 wordt de stichter van dit. hof „Para- boe 
Siriwangi" (of Siliwangi) genoom d, inder- dtiad wcl 
denaam v?n een dorIciatste vorston van Padjadjaran 
(verg. Hoesein p. 285); Qrt Wangi; alias misschioii 
do uit de Jav. overlevering be- kends vorst Moending 
Wangi, die, volgens do vBabad Tanah Djawi, de 
vader en voorganger was van den „laat8ton Vorst" 
(Sri PamSkas). 

De, helaas onged&teerde, beschreven kopercn 
plwatjes van KebantSnan of BantiSnan (Z.W. van 
B6kasili-en Z.O. van Meest er-Cornelis; de plaat 
saanduiding in Verbe彤厂为udheden van Java, 1891, 
p. 37 is onjuist) bevatten o. a. een oorkonde van eon 
Soesoehoenan to Pa- koean-Padjadjaran, waarbij 
ook de dajeuhan (kleinere kota) Djajagiri alsmedo 
do dajeuhan Soenda Sembawa worden genoemd； 
zie bij ■ Hoile in Tijdschr. Bat . G!cn. XVI (1J67), 
p. 563, en nader Pleyto, p. 163—164, meb 'drie 
_afbeel- dingen. De la at st e plaats is geenszins 
dezelfde als Soenda Kalapa, he) litore DjakStra; de 
ouderdom der plaatjes hoogstwaarschijnlijk uit de 
15e eouw A. D. 

De invloedssfeer van het rijk Padjadjaran is 
moeilijk te schatten; misschien hebben Bantam oud-
Krawang, en hot. N.W. der Preanger er toe behoord. 
De werkelijke niacht zal wel nieb verder hebben 
gereikt dan de oudo residentie Batavia. De aard der 
beschaving kan geschat worden naar de twee 
uitersten： de ruwe Poly- nesische 
voorouderbeeldjes in steen te Artja Domas (d.i. „800 
beelden"), beZ.O. Buiienzorg; en de opmerkelijk-
fraaie en sprekende, ten deele Boeddhi^tische( ?) 
beelden van den Goenoeng Tjibodas bij Tjampea, 
beN.W. Buitenzorg (foto's Van Kinsbergen nos. 2—
9), op welko plek vermoedelijk een kluizenarij heoft 
gestaan. 

Opmerkelijk blijfL zeker dat Barros, in ca. 1560 
heb „Sunda,s beschrijvend van omstreeks 1522, 
behalve dat hij ,,Daio" = Dajeuh = Pakoean een stad 
in heb binnenland noemt mei wel 50.000 zielen, en 
de macht van he： rijk ,,Sunda" = Padjadjaran st 
oilend op 100.000 krijgslieden, met name 66k 
kloosters („mostei- ro;'') er vermeldt, van nonnen 
zelfs. 

De naam „Padjadjarann moet in 1355 Qika = 1433 
A.D. hoogstwaarschijnlyk symboli^ch zijn gekozen, 
al； „op een lijn (djadjar) geschaard” = de Evenknie 
(nl. van het rijk Madjapahit); zio ook nog by 
PAKOEAN. G. P. R. 

P ADJ AG ALAN (slachtplaats). Naam van eon 
paar mofetten op Java. 1°. Eene met meostal zeer 
onbeduidende werking, gelegen by het T^laga Bodas 
on dus veel door toeristen van G?aroet uit bezocht. 
Het gas komt uit spleton in het gesteento te 
voorschijn. Gewoonlijk liggen er eenige doode 
insecten, soms ook een paar vogeltjes, on naar men 
zegt, vroegcr wel eens grootere dieren, zolfs tijgers 
on ncushoorns, dio nu hier niet meer voorkomen. De 
nieuwstc be- schrijving is te viiiden in Jaarboek Mijn 
wezen 1913, Verhandelingen. p. 94; het gas is voor- 
namelijk zwavelwatorstof, vermoedelijk ge- mengd 
mot koolzuur en zwavcligzuur. 2e. De alleen door 
Junghulm (Java, 1271) beschreveno .Goeha Galan of 
padjagalan in den G. Kromong, benoorden don 
Tjiremai in Oheribon gelegen. Tijdens Junghuhn's 
bezoek was de gasontwikko- ling in dit voor heilig 
gehouden en met een dour gesloten hoi Merk genoeg 
om hem te bedwelmen. 

PADJALA. Zie VAARTUIGEN. 
• PADJANG. Vruchtbare provincio in he： Z.W. dor 
ros. Soerakarta, ongevoer tusschen do lijn 
M6rbaboo-M6rapi-Prambanan, vandaar langs don 
bovenloop der BSngawan of Solo-rivier (de zgn. kali 
Dongkeng) to：，op de hoogte van Grompol (beN. 
de kota Solo), on vandaar over AnipM tot den top 
weer van den MSrbaboe; een vierhoek dus, jnet de 
togenwoordige cent ra Solo, Klatdn en Bojohli; maar 
tot in heb eind der 16e eeuw mob den ouden 
Vorstenze'.el en tijdelijken SulLanszetel Padjang, 
West ten Z. van do huidigo kota Solo; waarvan nog 
enkelo sporen tegenwoordigterugte vinden zijn aan 
den zgn. ouden weg van Soerakai'ba naar 
Kartasoera. 

Als zetel van een Vorst, ondergoschikt aan den 
Oppervorst van Madjapahit, komt Padjang reeds 
herhaaldelijk voor in het Oudjav. lof- dicht, de 
Nagarakfirt agama van 1287 Qaka = 1365 A. D.; zie 
het regist or in de uilgaaf Kern- Krom (1919).'In den 
feeststoei van den Vorst (Zang 84) gaat de Vorstin 
van Padjang zelfs v66rop； gevolgd door de 
Mant’ri's van Padjang en die van Pagoehan; onder 
welken laatston naam zich niob onwaarschijnlijk het 
oudo Ma- tarain verschuilt. Pleit dit reeds voor hob 
aan- zien van dit wostelijke deel van heb rijk Madja- 
pahit in de 14e eeuw A. D., 66k de be'eekenis van 
he: woord padjang, d. i. „maneschijn,' (Prof. Kern； 
verg. V. d. Tuuk's Kawi Wdb. IV, 1912, p. 279 a) 
pleib daarvoor. De Maan rekende natuurlijk voor de 
oude Javanen. als no. 2, na de Zon ah no. 1. 

De groove tijd van Padjang kwam echter in do 
16e eouw A. D., hot t ijdperk van godsdienst- 
overgang, n^. den val van Demak in ca. 1546 — voor 
welk jaartal we tot nog too alleen hei Port, getuigenis 
hebben van Pinto (zio dozen naam) — en voor de 
opkomst (juister: her- opkomst) van Matarain, nu als 
Islam it isch rijk, in ca. 1586 door den S6napati. Niet 
echter dadelijk is Padjang in de j)Iaats ge.iedcn dor 
hegemonic, door D6mak als eerste Islami- tische rijk 
over Midden-Java uitgeoefend. Doch eenige jaren na 
de troebelon, door don moord op den “Pangfran" van 
Demak voor de kota Pasoeroein in Fobr. 1546 
geplecgd (aldus Pinto), op zijn vroegst dus in ca. 
1550, geluklo hob aan den „Jongeling van Tingkir" 
(Ki Dj&k)Tingkir; Tingkir ligt Z. O. van Salatiga), 
aliis Mas Kareb6t> (d i. de ,,jonkcr" bij wiens gc- 
boorle de wujang bebfer = wajang karebdt was 
vertoond), zoon van oon vermoordon Rogcnb van 
PBngging (in Padjang; W. van Kartasoera), om, ah 
Kegent van Padjang, zich onafhankolijk te maken 
van he： in verval rakende DSmak. 

Hij breidde zijn macht uit over hot in. het Z.W. bij 
zijn gebied aansluitendc Mat a ram, kreeg he, in he
： N. en N O. aansluitendo Prawata (Grobogan-
Wirosari) cn Djipang (BodjonS- goro) er bij, en 
verkreeg — aldus Veth naar Raffles — in 1490 A. J. 
= 1568 A. D. den tiiel van Sultan, hoin vorleend door 
den geestelijken PanSmbahan van Giri bij Grfisik, 
den. zgn. Soenan van Giri. Na zijn gewelddadigen 
dood in ca. 1582 maakte zich Aria Pangiri, zoon van 
den (vermoorden) Regent van Prawata, m cost er van 
den troon van Padjang, zou zelvo 66k den titel van 
,,Suhan” zijn macht g geworden, doch word zeor 
kort daarop (in 1586?) ten val gebracht door den 
Sena pat i (Kapiiein- 
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Goneraal) van Matarnm, die al cordor don 
genoonidbn eersten Sultan van Padjang orn hob 
loven zou h eb ben gebracht.- 

Hot obgeluk wil, dat we voor dozo goschiode- nis 
van het rijk Padjang en de met gezegden Senapati 
beginnendo opkomst der oppcrmacht van h eb Moh. 
Mat a ram, alleen kunnon afgaan op stereotype 
hof>kronieken, later to Karta- soora* in ca. 1700 
samengestcld; als bij Raffles, on da Ba bad Tanah 
Djawi. Er is dus zelfs geon zekerneid, dat Ki DjA-
kS. Tingkir als Vorst (Adipati?) van Padjang en 
Matarani ooit den tit el Sultan wezenlijk gedragen 
heeft. De Port, berichten over dit 3o kwartaal der 16e 
eeuw lat en ons totaal in den steek. Slechts in eene 
kostbare zinsnede bij Couto in zijn 4o Decade 
(afgesloten in 1597, gedrukt in 1602), Lib. Ill, cap. 
1, krijgen we de zekerbeid dat 一 nh 1564 zio straks; 
en v66r 1597 — Padjang (“Pani^o'') golegen was 30 
,,Iegoa，s‘‘ (dus ca. 185 K.M.) het. binnenland in, en 
dat de “Koning" claar- van zooveel was als “Keizer" 
(Em perador) over de diverse door Couto daar 
opgesomde staten van de Noordkust van Java； 
waaronder bv. GrSsik („Agasain), (oud-)S§dajoe, 
Toeban, Djoeana („Cajoao), Pjapara, D§mak, SSma- 
rang .(,,Marg5<o''), „Sunda,} (hier nog = oud- Padjad 
jaran ?; of anders = Soenda Kalapa, d. i. DjakStra), 
en Bantam; dock waarbij Mata ram, da.t snel na ca. 
158G beroemd en geducht werd, nog niet voorkomt. 
Z e over dezen be- hngrijken zin bij Couto. VeLh*s 
Java, 2en druk, I (1896), p. 31G; en boter Rouf fa er 
in bet Album- Kern(1903), p. 267—274. 

Neomt men nu in aanmerking, dat dezoJde Oouto 
(Dec. VIII, cap. 21) in. 1564 nog spreokt van eon 
Atjehsch gezantschap aan „den' koning van PSmak, 
keizer van Java?' (Veth, l.c. p. 315), dan bewijst dil: 
1 °. diit do glans van DSmak, als opperstaat van 
Java, nog wel 20 jaar na do door Pinto in 1546 
gealclde katastiofe bleef voorlduren; 2°. dat 1568 
voorloopig mag aan* v.iard blijven als het jaar, 
waarin de begemonie definil ief overging van 
Demak op Padjang, door do geest elijko hulp van 
den. nazaat der Wall's to Giri. l)o wezenlijke 
oppermacht van Padjang zou dxn slechts, volgens do 
Jav. ba bad's, van 1568— ca. 1585 geduurd heb- bcn. 
In het oudste Holl, politieko bericht over Java, in 
Lodewycksz' Ecrste Boeck van 1598, 1 cruggaand t 
ot informalies in 1596 to Bantam opgedaan, kon)t 
(Cap. 19) de naam Padjang nift meer voor, is-
„Mataran,y (sic) oppcrmachlig, on wordt. van 
Demak gozegd: „waer den Keyser noch voor 
Coninck ghokent wordt" (niouwo Linscholen-ed., 
1915, p. 103). Dus 66k hier blijft iti ca. 1596 do oudo 
nimbus aan Dfimak bij,)naar wordt do 
opporhoogheid van Padjang, als con t ijdelijko 
episode, die al niet nicer van gevvicht was, 
overgoslagon. 

De vcrnieling echt cr van Padjang als stad van 
botcckcni、，viel pas een halve eouw na hot jaar van 
haar hoogsten glans. In 1G14 wordt „Pajanghn als 
»lad „lanbwacrts in" vormeld, dadelijk na hot niacht 
igo Pati in Djapara (De Jongc, Opkomst IV, p. 57); 
doch in Juni 1618 const at eorc do afgezanl der O. I. 
Comp, naar Mataram, 0. van Maoseyck, dat allorlci 
dorpen in het Demak'sche „voor deso ondor 
subiectio vnn den Ooninck van Paetyang gesorteertn 

haddon (ib. p. 89—90), map,r dat do Vorst 

(toen nog: PanSmbahan) van Mata ram, dezo „stad 
Pact，yang" had vorovord, on het volk ah slaven had 
weggevoerd, om zijn eigon siad (versta: Kcrta) op to 
bouwen; verg. Veth o. c. p. 309, 312, 360. Volgens 
do Ba bad Tanah Djawi (zio Brandes' Register 
daarop, J900, p. 69) word dan, na de onderwerping 
van Soera baja —dus in 1625 一, de daarheen. 
gcvluchto l%alste ^Pang6ian van Padjang 
gevankolyk naar Matarani govoord, terwijl do 
kraton-zelve een plek were! die angker (griozelig, 
betjoend) was. In hetzelfdo jaar 1625, na ho'; 
machtige Soera. baja en Padjang in het st of te 
hebben getreden, neemt，dan do Panembahan 
vanMataram (de,,Sul- tan Agoeng" na 1G41) 
dentitelSoe^oehoenanaan. 

De juisto Jigging der luttelo overblijfsden van den 
kiaton van Padjang wercl reeds aangegeven in het 
Album-Kern (1903), p 2-74. G. P. R. 

PADJ&G (JAV.). Beteekcnt pacht, doch wordt ook 
gebruikt in den zin van belasting, met name voor de 
landrentc. Zie LANDRENTE en PAR- TICULIERE 
LANDERIJEN. 

PADJOGE. Zio MUZIEK en MUZIEK- 
INSTRUMENTEN. 

PADMA (JAV.). Zio RAFFLESIA. 
PADOEROENGAN. District van de afdeeling, 

regentschap on controleafdeeling Senxarang van do 
gclijknaniigo residentie, mot gelijkhamigo 
hoofdplaats, golegen aan den weg van Semarang via 
Mranggen naar Goeboeg (zio aldaar). Het district 
heeft ecnc oppervlakto van 109 K.M.3 en had in 1915 
eene be volkin g van bijna 55000 zielen, waaronder 
土 70Europeanen en enkele Oji- neezen. Het is 
verdeeld in drie onderdistricten. 

PADOEWAKANG. Zie VAARTUIGEN. 
PADRI'S. Streng Moslimsche secte in de Pa- dan 

gsc ho bovcnlanden, wier aan han gers er naar 
streefden do volksinstcllingcn onder de Minang- 
kabauers, die in strijd mot den Islam waren, 
afteschaffen en een nauwgozetto op volgin g der 
voorschriften van dien godsdienst, zooals zij die 
begrepen, desnoods met go we Id van do bevolking 
af ted win gen. Zooals in hot artikel MINANG- 
KABAUERS in bijzonderheden is medegedeeld, 
bestaan bij dien volksstam, met name in het huwe- 
lijks- en erfrecht, o. a. ten gevolgc van het matriar- 
chaat, instellingen, die met de bepalingon van het 
Mohammedaanscho recht in lijnrechten strijd zijn, 
en die toch do(5r de hoofden gehandhaafd worden. 
Dezclfde instellingen waren ook in het begin dor 
vorigo ceuw aldaar van kracht； bo ven- dien werden 
de godsdienstigo plichten slecht nagekomcn on 
heerschto er groot zedonbederf onder do bevolking, 
dio aan hanongevechten, dobbclpart,ijcn, toewaft 
drinken en opium schui- ven was overgegoven. Dit 
alios was een doom in hot oog van do party der 
streng geloovigen, dio do ad at of volksgebruiken 
door de instellingen van den Islam wildcn vcrvangeii 
on do bevolking, desnoods met go weld, wildeii 
ovcrhalen ccn loven to vocrcn, dat meer in 
ovorcenstcmming was niet de leer van den profeet. 
Het waren vooral do Toeankoc's, — do Icerarcn cn 
beoefenaren van do leer van don Islam, voor cen deel 
aan de xnoskeecn verbonden, — dio do kern der 
Padri- beweging uitmaakten; onder do scholen voor 
godsdienstig onderwijs, waar deze leer verkon- digd 
word, wordt vooral dio van den Toeankoo van Koto 
Tocwo iu het Agamscho genoemd, omdat uit haar do 
voornaamste gecstdrij vers voortkwamen, 
niettegenstaando de gematigd- 
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heid van den leeraar, vooi*stander eener vreed- 
zamo verkondiging der gezuiverdo leer. De naam p 
a d r i wordt gowoonlijk afgeleid van het Portu- 
geesohe padre, vader, dat in het Maleisch in de 
boteekenis van geestelijko zoudo zijn overgo- gaan. 
Door de Maleiers zou de naaiu p a d r i aan do 
geestelijkon, hoofden der boweging, zijn toegekend, 
en dezo later tot al de Icdcn der hervormings-partij 
zijn uitgobreid, voor welke veronderstelling echter 
geene bewijzcn zijn aan te vooren. Hot blijft vreemd, 
dat Maleiers dien term, zelfs om zich verstaanbaar te 
maken tegenover Europeanen, algemeen zouden ge- 
bezigd hcbben. Daar de andcro schrijfwyzc p a d a ri 
is, en in Maleische geschriften het woord steeds p i 
d a r i wordt gespeld, is p a d r i niet de 
oorspronkelijke vorm. P i d a r i nu is: man uit Pedir, 
d. i. man dio uit Arabie over Pedir (de gcwone route) 
naar Midden Sumatra konxt, dus: hadji uit het 
Hcilige Land teruggekeerd. De tcgenwoordige 
Maleiers noe- men de padri's o e r a n g poetih. 

De stoot tot een krachtig optreden tegen de „adat-
partyschynt te zijn uitgegaan van eenige Radji‘8, die 
te Mekka getuigcn waren van de her- vormingen, in 
het begin dezer eeuw aldaar door ■de Wahhabieten 
(zie aldaar) ingevoerd en van do strenge wijze, 
waarop dezen de geloovigen d won gen hunne 
godsdicnstplichten natekomen en althans in het 
openbaar gebruiken natelaten die, volgens de 
opvatting dier hervormers, in strijd met den Islam 
waren. Een dier hadji's, Miskin genoemd, zou zich 
na zijn terugkeer op Sumatra naar Pandai-Sike^ 
begeven hebben, daar tegon ver- schcideno 
misbruiken, o. a. de hanengevechten, het dobbelspel 
en het gebruik van opium geij- verd hebben en 
eindelijk die plaats hebben moe- ten verlaten, nadat 
hij uit wraak over den onder- vonden tegenstand den 
balai (vergaderhuis), waar recht volgens de ad at 
gedaan werd, in brand had gestoken. Op zijne 
rondzwervingen ont- moette hij Nan Rintjeh, een 
leerling van den Toeankoe van Kota La was die, 
door zijne aan- sporingen aangevuurd, zich met 
eenige ijveraars vereepigde tot cen 
bondgenootschap, waarvan de leden later den 
veelzeggendeu naam ,,dc tigers" verkregen, en aan 
welks hoofd de Toenkoc van Mansiangan geplaatst 
werd. Wcldra were! tot geweld de toevlucht 
genomen; op eene verga- dering, waartoc de 
hoofden van Agam werden uitgenoodigd, werden 
deze vermaand zich strong aan de voorschriften van 
den Islam to houden ； het gebruik van betel, opium 
en sterke dranken, benevens hanen gevechten en 
dobbel- epelen werden verboden; de vrouwen 
moesten hare losse gewaden afleggen, lange 
kleedcren dragen, zich het hoofd met den sluier 
bedek- ken, terwijl de mannen zich door witte 
gewaden van de tegenstanders moesten 
onderscheiden. Met groote kracht, so ms met 
wreedheid, werden deze voorschriften gehandhaafd; 
Nan Rintjeh zou zelfs een zijner vrouwelijke 
bloedvei'wanten, die zich aan het gebruik van betel 
schuldig niaakte, omgebracht hebben. Meer on meet 
nam de partij der Padri's toe, zoodat vele hoofden, 
die haar weinig genegen warc'n, toch zich gonood- 
zaakt zagen haar voortestaan. Gehee】 Agam en de 
IV en VI Kota's werden onderworpen, en in eJko 
plaats, in stede van of naast de oudc volkslioofden 
een Toeankoe Imam aangesteld, die in de gods- 
dienstoefeningen voorging cn een T. Kali, mot 

do rcchtspraak bolast. De aanhangers der „adat- 
party,\ in onzo gcschrifton als Maloiors aange- duid, 
werden door de Padri*s als ongeloovigen beschouwd 
on behandeld, en 6f terdood gebracht of tot slavornij 
gedoemd ； wreedheden en on- onrechtvaardigheden 
werden maar al to vaak door de Padri*s gcplcegd, 
zoodat zclf Nan Rintjdh zich tcrugtrok om in 
afzondoring telovon. 

Voortdurond broidde do macht der Padri's zich 
uit; Batipoeh we rd onderworpen on ook do L
 het laatsto landschap vooral door 
YdxjdotnT"van den Toenkoo van Loeah. Deze werd 
daarin bijgestaan door den zoon van een landbouwer 
T. Pasaman of T. di Lintau, dio zelfs een eind maakte 
aan het bestuurder vorsten van Minangkabau, dio 
uitgenoodigd werden een vergadering te Kota 
Tengah bytewonen en daar verraderlijk ovcrvallen en 
gedood werden, met uitzondering van een hunner, 
Radja Alam Moening Sjah, die door de vlucht 
ontkwam. Do gohcele vallei van Tanah Datar 
onderwierp zich daarop aan de Padri's 

Eenige volkshoofden waren, om de vervolgingen 
der Padri's te ontgaan, naar Pad an g gevlucht, cn 
wendden zich om hulp tot den Engelschen Luitenant- 
Gouverneur van Ben- koelen, Raffles, ondcr 
voorgeven dat do geheele be volkin g van Tanah 
Datar hem zou ondersteu- ncn. Raffles bepaalde er 
zich toe om Semawang, aan het ineer van Singkarak, 
te bezetten en te trachtcn betrekkingen met de Padri's 
aante- knoopen, dio cchtcr tot geen resultaat leidden. 
Toen hot Engelschc bestuur te Padang door ons 
gezag ver van gen was werd een verdrag met eenige 
gevluchte hoofden gesloten (10 Febr. 1821), waarbij 
zij aan Nederland de landen afstonden, die vroeger 
tot het rijk van Minangkabau hadden behoord; eeno 
handeling waartoo deze hoofden niet bovoegd 
waren. Daarop werd aanvallender- wijze tegen de 
Padri's opgetreden, waarbij vooral de luit.-kol. Raaff 
zich onderscheidde; met afwisselend geluk werd de 
strijd gevoerd, en zelfs leden do onzen een 
beduidendo nederlaag toen zij over den Marapalam 
in Lintau trachtten doortedringon (1823). Een 
overconkomst met de Padri's van Bondjol, — waar 
onder Malim Basa, later als T. Imam bekend, een 
krachtig middenpunt der licrvormingspartij 
gevestigd was, —den 22en Jan. 1842 to Ma sang 
gesloten, ficheen den strijd to zullen beeindigen ； 
spoedig werd zij ecliter verbroken cn werden do 
vijan- delijkheden voortgezet. Na den dood van 
Raaff (17 April 1824) volgdo ondcr Do Stucrs eon 
tijd- perk van onthouding van onzen kant; onder Mac 
Gillavry en vooral na hem onder Elout werd wed er 
con krachtigc politick gevolgd, dio oorzaak werd dat 
in 1832 do Padri's geheel onder- worpen waren en do 
Padangscho BovenlandQn, in schijn althans, in een 
voor ons gezag bevredi- genden toostand verkccrden. 
In 1833 brak echter, — voor een good deel ten 
gevolge van geheel verkeerdc maatregoJen, door ons 
bestuur gonomon, — opnieuw verzet uit, waaraan 
zelfs een deel dor “Maleiers" zich aansloot. Onder 
leiding van T. Imam werd Bondjol overvallcj) cn 
vermeesterd ； Agam cn de L Kota waren wel- dra 
in vollen opstand en zelfs werd het fort Amerongen 
in Rau cloor de PadrPs vermeesterd. Als 
Rcgeeringscommissaris werd Riesz aan • hoofd van 
onze troepen gcsleld en het gclukte hem Again en de 
L Kota wed er te onderwerpen 
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maar de hoofdmacht dor Padri's blecf to Bondjol do 
onzen wcerstaan, en ccrst na langdurigen Btrijd werd 
die plaats in Aug. 1837 ondor Cochius on Michiels 
vermeesterd. Daarmcdo was het vcrzot dor Padri^ ge 
bro ken; T. Imam onder- wierp zich door hongcr 
gedreven, en word, nicttegenstaande hem toegezegd 
was dat hij in het land mocht blijven, naar Mepatlo. 
verbannen. In 1838 word hun by Daloo 'Daloe do 
laatsto slag toegebracht. Moge ook later cen onkele 
maal in de Padangscho Bovenlanden verzet togen 
het Nederlandsche gezag hebben plaats ge- had, zoo 
is dat toch, voor zoovor bekend is, niet van den 
aanhang der Padri's uitgegaan, dio na den val van 
Bondjol alien invloed verloor en thans geheel 
verdwenen schijnt mot dien verstand e echter, dat de 
beginselen der Padris nooit a-]s onjuist, slechts als 
overdreven zijn verklaard, althans door de 
rechtzinnigen. Do onlusten van 1908 hadden met de 
vroegero padri-beweging hocgenaamd geen 
verband. 

Voor een kort overzicht der krijgsbedrijven tegen 
de Padri's zie KRIJGSVERRICHTIN- GEN 
(SUMATRA), Mr. P. A. Van der Lith, Ned. Oost-
hidie, II, b】.60 vlg,: voor uitvoeriger 
bijzonderheden: Kielstra, Bijdr. t.t. 1. en vlk. Vo 
volgr. II, bl. 7; III, bl. 142, 216; IV, bl. 161, 313, 467; 
V, bl. 127, 263; Ind. Mil. Tijdschr. 1887, II, bl. 224; 
H. M. Lange, Het O.-I. leger ter W.kust v. Sumatra, 
‘8 Hert. 1852; H. J. J. L. De Stuers, De vestiging en 
uitbreiding der Ned. ter W.kust van Sumatra, Amst, 
1849. 

PADTBRUGGE (ROBERT). Geboren te Parjjs 
in 1G38 (of Dec. 1637), vermoedelijk uit Vlaam- 
sche ouders. Wordt op 25 Nov. 1661 in het Lcidsche 
Album Stud io so rum (Lugd.-Batav. 1875) 
ingeschreven als „Robertus Padbrugghe Parisiensis. 
23 M.‘‘，derhalve als 23-jarig student in de 
meclicijnen. Promoveert er als doctor in de 
medieijnen op 27 April 1663 (niet 1653, zooals v. d. 
Aa, en vandaar Leupe en De Haan foutief melden) 
op een proefschriftje van 35 stcllingen, „De 
Apoplexia", waar hij op het t itelblad wed er lieet 
„Ivobertus Padt-brugge, Parisiensis" (ex. Univ.-
Bibl. Leiden). Moet daarna een eerste reis naar Indie 
wcl hebben gedaan. Want in Oct. 1G70 zeilt hij in 
dienst der 0. I. C., mot den rang van opperkoopman, 
met do fluit Sparcndam uit Texel, bestemd voor 
Oeylon (verg. Dagh-Register 167J, p. 282, 330), 
waar hij dienL onder Van Go ens. Gaal als opper- 
koopman in J 672 mot een tijdelijko zonding naar 
Maskate (o. c. 1672, p. 245), ia in ca. 1676 te 
Batavia, wordt 1 Dec. 167G benoeind tot 
Gouverneur van Ternato (o. c. 1G76, p. 325), wat hij 
7 April 1677 aanvaardt on tot 8 Jan. 1680 blijft. Is 
dan tijdelijk Gouvernour van Banda tot najaar 1G81. 
Wordt in Jan. 1682 Gouvernour van Amboina, in 
den tijd dus van Rumphius en Valentijn, blijft dit tot 
Aug. 1G87, wordt benoemd tot Rand Extraordinaris 
van Indie, als lioedanig hij 12 Sept, d.a.v. zitting 
neemt, en vertrekt 16 Nov. 1688 als commandeur 
dor rotourvloot naar patria (de twee laatsto data naar 
do Personalia in Rij.ks Archiefj. Over den afloop van 
zijn leven is niola to vinden. 

Padtbrugge was niot alleen een ontwikkold en 
krachtdadig regent (men zio Valentyn,a verhalen 
over hem: I, b. (1724), fol. 334—335, 350—351, als 
Gouv. v. Ternate; en vooral II, b. (1724), fol. 245—
249, als Gouv. v. Amboina), 

maar ook steller van zeer opmorkelyke rapporten. 
Twee daarvan zijn afgedrukt in Bijdr. Kon. 

Inst.; een over zijn reis naar Noord-Celebes en 
de Noorder- (d.i. Sangir-)6ilttndon, 16 Aug.一 八. 
23 Dec. 1677, door Ro bid 6 van der Aa, 3, II/"'■/ 
(1867), p. 105—268, met inleiding (p. 95—104) 
en bijlagen (p. 269—335; 558—565); een tweede 
als fragment uib zijn journaal van een nieuwe 
reis naar die st reken van Dec. 1678—Febr. 
1679, door Leupe, met een inleiding gepubli- ceerd ala 
„Beschrijving der zeden en gewoonten 八 『：._、、 van de 
bewoners der Minahassan, o. c. 3, I '■/ (1866), p. 304—331. 
Dit zijn naar den inhoud stukken vanongemeene waarde, en 
in vorm werk van. een man van beschaving en studie. 
Hoezeer Padtbrugge zich ook moeite gaf voor het laten 
maken van goede zeekaarten op die reizen, besprak Leupe 
reeds in 1865, en n&der Abendanon in Tijdschr. Aardr. Gen. 
2, XXXIV (1917), 
p. 862—863, 875, 877. 

Een onuitgegeven journaal van zijn (2e) uitreis 
naar Indie berust in 's Rijks Archief; eveneens 
een van zijne „visite in Banda gedaenn (verg. .疽 
Leupe in Von Rosenberg's “Reistogten in 
afdeeUng Gorontalo,\ 1865, p. 135—136)■/ Zie-- 

oof nogJDe Haan's Priahgan, *II (1911), p. 
151—152L/Vaar herinrierd werdt aan'de teeke- •一 
ningen van' nisuwe plan ton, en besch 侦 viagen 
van vrceinde dieren, die P., blijkcns Rumphius* 
Herbarium Amb. I, fol. 88 cn VI, 184, in zijn^ 尸 
journalen opnam. G. P. R. •七 

PAEDERIA FOETIDA L. Fam. Riibiaceae. £ 
Daoen kentoet, Daoen sekiSntoot (MAL.), Ka- 
semboolean (JAV.), Kahitoetan (SOEND.). Klim- 
mende heoster, overal op zonnige plaatsen te 
vinden. Als men. de bladoron tusschen de vin- 
gers knoust, of als men door een veld van. 
Paederia loopt, waarop de zon schijnt, bespeurt 
men een sterko faeces-lucht. Do bladeren. wor- 
den in de Indische geneeskunde algemeen ge- 
bruikt als middel togen darmkwalen bv. tegen 
dysenterio. Ook w or don do bladeren wel door 
de inlanders rauw bij do rrjst gegeten. Ze zijn. 
daartoe op d© pasars te krijgen. 

PAGA-GEBIED. Aan de Zuidkust van Flores 
gelegen ]aiiclstfeel<, belioorende tot de onderaf- 
deeling Maoemei^, afdeeling Flores der residentie 
Timor en 0. - (r : 

PAGAI- of PAGfiH-EILANDEN. Groep van 
eilanden in den Indischcn Oceaan, gelegen voor 
de Westkust van Sumatra tusschen 2°30' en 
3°20' Z.B. en 99°56'en 100°30, O.L. De bewoners 
spreken van Sigalagan, tcrwijl de ccrste Hol- 
landscho zeevaarders ze ook wel Nassau-eilanden 
noemden. Door de Engelschen worden zij ook 
wcl, eehter vcrkeerdelijk „Thc Poggies1* geheeten. 
Volgens Koi. Vcrsl. 189-1 Bijlago A beslaan zij een 
uitgcstrektlieid van 1S70 K.M3. Het grootste 
deel hie r van wordt in gen omen door do eilanden 
No ord Pagui (土 680 K.M2) on Zu id Pagai (土 
1030 K.M2), dio aan hot slot van dit artikel wor- 
den bchandold. Ecu groot aantai, nicest zeer kleine 
eilanden, omgeven doze bcidc groote. Zij zijn door 
koraalvorming ontstaan, nicest zeer vruchtbaar 
en bcplant met klappers. Hun oppervlakte is 
eehter zoo gcring, dat slehts ccn 29 tai bij name 
bekend zyn, incest genoemd naar zcovaardera, 
die zich onderscliciden hebben. Vermelding verdie- 
nen alleen: Poelau Tinopo vlak bij Zuid Pagai 
en Sanding (zio aldaar), ongevcer 14 zcemijlen 
meer naar het Zuidoosten gelegen. 
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Vroeger zouden de beidc Pagai-eilandcn slechts 
66n ciland gewccst zijn. De Tikako, do voor- 
naamste rivier van Noord Pagai, had toen hare 
uitwatering aan de 0. kust. Eon aardbeving zou het 
land van do tegenwoordige monding van ge- 
noonidc rivier tot aan de W. kust gcspleton heb- ben, 
waardoor de straat Sikakap is ontstaaxi. Deze straat 
is zeer diep en volkomcn veilig, en wordt door de 
vele daarin gelegcn eiland- jes gemaakt tot een 
binnenwater, waarin ecn sterke stroom heerscht, die 
do richting der get yen volgt. Goede ankcrplaatsen 
worden slechts aan de Oostkust gevonden, omdat do 
branding van den Indischcn Oceaan aan de 
Westzijde te hevig is. Aan deze zijdc ligt allecn de 
Silaboe-baai, beschut door eilandjes. Van de 
ankerplaatscii aan de Oostkust verdicnen vermel- 
ding: de Veeckens-baai, de Labadjaoe-baai en de in 
gang van de genoemde straat Sikakap. Het bin- 
nenland der grootc eilanden is van vulkanischen 
oorsprong, een hcuvelland, dat niet hooger reikt dan 
tot 250 M.; aan de kanten overheerschen de jonge 
formatie's van klei en koralen. Het binnen- land is 
bed ekt met zwaargeboomte, terwijl aan de kusten 
de karakteristieke strand vegetatic van rizophoren 
en casuarinen voorkomt, die met de achterliggende 
bosschen zoozeer een groen ge- heel vormen dat 
noch baaien, noch inhammen of riviermonden zijn 
te onderscheiden. 

De omringende zeeen zijn zeer vischrijk. Het wa-
ter is buitengewoon helder, en la at een prachtig ge- 
zicht toe op de velerlei koraalbloemcn en -dieren 
van allerlei grootte, kleur en vorm, ware zeetuinen. 

Bevolking. De kleine eilanden zijn onbe- woond 
wegens het gevaar voor vijanden en het gebrek aan 
drink water. De meeste kampongs zijn aan een 
riviertje gebouwd. Het geboorteoijfer is zoo laag, 
dat het zielcnaantal voortdurend afneemt. Behalve 
de inheemsche bevolking komen er voor: Bataks, 
die dienst doen als poli- tiesoldaten voor het 
Gouvernement of als onder- wijzers en werklicden 
voor do zending, Chinee- zen, Maleiers en Niassers, 
die ruilhandel drijvcn, maar zich niet in de 
kampongs mogen ophouden. De Maleiers hebben 
ook twee eigen kampongs, n. 1. Berre en Pasapoeat 
op Noord Pagai. 

Middelen van b e s t a a n. De bewo- 

ners hebben zeer weinig voor hun levensonder- houd 
noodig, en getroosten zich meest niet de moeite 
meer te produceeren dan zij noodig hebben. 
Ambachtslieden of geletterden komen niet voor, 
zoodat niemand een cigenlijk beroep uitoefent. 
Alleen enkelcn gaan in dienst bij Maleiers of 
Chineezen om rot an te zoeken of behulpzaam te zijn 
bij de copra-bexeidijig, steeds echter ，maar voor 
korten vooi-naamstc bron 
van inkomsten vormen 6e klappertuinen, die zoo 
slecht worden onderhouden, dat er van cultuur geen 
sprake kan zijn. To ch zijn de klappers van 
uitstekende kwaliteit cn zeer gewild, ecn gevolg van 
de buitengewone geschiktheid dezer eilanden voor 
klappers. De inlander oogst slechts wanneer hij de 
vruchten noodig heeft, hetzij voor voedsel voor 
menseb, varkens of kippen, hetzij om to ruilen tegen 
andere waren, die hij op dat oogen- blik noodig 
heeft. Aan bereidiug van copra of olie doet hij 
meestal niets, de vezels van de vruchtschil, door 
anderen gebruikt voor het maken van matten, touw, 
enz. gooit hij weg, liefst op de plaats waar de noot 
geplukt we rd. Verder gaat hij met pijl en boog op 
jacht, voor- 

dt daarbij 
Bovcndien 

namelijk op apon en herten en wo 
uitstekend geholpcn door zij? n°nd- . 
doet hij nog al vecl aan vischvangst. cig竺- 
Inko landbouw, het bebouwen dor ladangs, is 
met anderen insp&nnenden arbeid het work van 
de vrouw. De ladangs levcren in hoofdzaak 
suikerriot, knolgewasscn o. a. koladi, so ms 
lombok cn hicr en daar wat tabak. Rijst wordt 
niet vcrbouwcl, maar bij de vrccindc handclaars 
gcruild. Do eilanden brengen bo vend ion veel 
sagoo voort. Kocicn, paarden, karbouwen, geiten 
of schapcn houdt men cr niet op na, wcl varkens 
en kippen. Van do productcn voor uitvoer be- 
stemd verdiencn nog vcrmelding： rotan, tripang, 
schildpad, waarvan het vleesch door inlanders 
wordt gegeten, haaienvinnen, cen delicatesse 
voor Chineezen cn tcnslotte was van wilde bijen. 
Al deze producten worden meest niet geruild 
tegen geld, maar tegen artikelcn, die men zelf 
niet heeft; steeds meer begint cchtcr het geld 
reeds een rol te vervullcn. 

B e s t u u r. Do Pagai-eilanden hebben zich 
aanvankelijk niet mogen verheugen in een groote 
belangstelling van het Gouvernement. Nog in 
1828 werden zij door het Ncderlandsche bestuur 
verpacht voor do so in van / 400 gulden per jaar. 
In 1831 we rd deze vcrpachting wcl afgeschaft, 
maar vele jaren bcpaaldc men zich er toe, de 
eilanden nu en dan door een oorlogsschip te doen 
be zoeken. Zij behoorden tot de afdeeling Pain an 
(Sumatra's Westkust), en zijn later (in 1886) met 
SibSroet en Pora (Sipoera) onderden naam Menta- 
wei-eilandcn gebracht onder de bemoeienis van 
den cbntrolcur der Ommclanden van Pad an g, 
tocnmalig gouvernement Sumatra*s Westkust. 
Sedert Mei 1914 behooren zij tot do onderafdeeling 
Mcntawei der afdeeling Pai nan van genoom d 
gewest. Zie verder MENTAWEI-EILANDEN, 
ook voor klimaat, flora, fauna en bevolking. 

Noord-Pagai of Pagei-Atas, het kleinste van de 
beidc Pagai-eilandcn, heeft ccn oppcrvlakte 
van 680 K.M2. Het Jigt ten Z.O. van Sipoera 
tusschen 2°30'cn 2°50' Z.B., op gemiddeld J00° 
O.L. De vorm is vrijwcl die vaji ccn rcchthoc- 
kigen driehoek, langs de O. zijdc ruim 30 K.M. 
lang. De Noord punt licet Mampijiang (Cudda- 
lore), de Z.W. punt Batoe, terwijl aan de Oost- 
kust Kaap Simontobi uilstcckt cn aan de West- 
kust zijn te onderscheiden de hoeken: Soe- 
mombi, Socmiajoe of Batocmalci; van do baaicn 
word reeds de bescherinde Silaboc baai ter West- 
kust genoemd, terwijl ten Zuiden daarvan de 
niet beschcrmdc Bctocmonga-baai ligt. Van 
de rivieren is de Tikako de ecnige, die vtT- 
melding verdient. Zij is do grootsle rivier der 
Pagai eilanden, cchtcr nauwelijks 20 K.M. lang； 
zij strooint hoofdzakclijk in OostcJijke richting 
on komt uit in de Straat Sikakap. Het binnen- 
land is onbewoond. De kampongs bevinden zich 
alle nabij de kust aan een klein riviertje. In het 
go heel zijn er 18 kampongs, waarvan vermekiing 
verdiencn: Sa wan g Tocngkoe aan de Z. O kust, 
de standplaats van het detachcment en hot be- 
stuur, Nejnnemlclcoc do zendingspost van de 
Rhijnsche Zending, de beidc Malcische kampongs 
Berre en Pasapoeat en Tikako, de grootste 
kampong der eilanden, do eenige, die niet langs 
de kust gelegen is, maai- langs de gelijknamige 
rivier, twee uur rociens van hare uitmonding. 

Eilandjes: Sidjaoo, een 5-tal eilandjes, Sama 
of Sigoegoelet (O.): Ton go of Bakat Benoeang, 
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hoog ciland in den in gang van do Straat Sikakap, 
KStjil of Sid jan, mede aan genoemden in gang, 
verder in de straat: Seraito, Singko, Bakab Pegoe, 
Masoesoc, Rocmoen, Ragis, Roesa: langs do W. kust 
voor de baai van Silaboc-laboe de cilandjos Laboc 
mabdoe (Montrado) en Laboc magosok (Makasscr). 

Zuid-Pagai of Pagai-Baroeh is het groot- ste dcr 
beide Pagai-eilanden, met cen opper- vlakte van 
1030 K.Ma. Het is gclegen tusschcn 2°45' cn 3°20, 
Z.B. cn op gemiddeld 100° O.L. De vorm is zeer ]ang 
gerckt; terwijl de lengte- doorsnede ongcveer 70 
K.M. bedraagt, is de grootste breedte slechts 
nauwelijks 25 K.M. In het N. versmalt zich het eiland 
sterk, terwijl in het Z., dat in cen punt cindigt, de 
diepeVeec- kens-baai van de Oostkust het eiland 
bijna in tweeen verdeelt. Een heuvelrug strekt zich in 
de lengterichting uit en vormt de waterscheiding 
tusschcn de Oostclijke en Westelijkc rivieren. Naar 
de Oostkust heeft doze rug enkcle uitloo- pers met 
cen kalksteenformatie. Zeer hcuvel- achtig is ook de 
Z.W. kust. Laaglanden komen slechts voor aan het 
W.-lijk gedeelte van de Sikakapstraat en nabij de 
Vecckensbaai, terwijl het Oostcrstrand voor een 
groot deel zandig en smal is. Lang deze kust vinden 
groote schepen geen ankergrond: op nog geen 500 
M. van den wal wordt met 30 vadem geen grond 
gelood, terwijl riffen tot 200 M. cn meer in zee het 
water on veilig maken ； het Z.-lijk gedeelte is 
gcheel on- bekend (de Z.-Iijkc punt schijnt echter 
hydrogra- phisch opgenomen te zijn). 

Hockcn: Sibaloca (O.kust), Javahock of do Z.-
O.lijkstc, en Zuidpunt, de Z.-lijksto hoek van het 
ciland. 

Baaicn: Makalok, Tfilaban Djaoe, Goegoek 
Batocrci (O. kust). Daze baai word reeds in 1600 
door de vloot van admiraal van Neck, in 1621 door 
Claesw. Fransz met ecn vloot van 10 schepen 
bczocht en plaatselijk opgenomen (Tjjdschrift Kon. 
Inst, voor T. L. & V. van N. I. 3c deel). Sedcrl word 
er nict mecr van vernomen, totdat de kora mandant 
van H.BI. oorlogssehip “Java", de Kapitein-
Luitcnajit Zecgers Vccckens, in 1889 op cen rcis 
naar de Zuidpunt haar opnicuw ont- dekte en zijn 
naani daaraan gaf. De baai biedt een volkojncn 
veilige, door lict eiland Tinopo vooralle wijideji 
beschuttc ankerplaats aan : ze is 24 K.M. la)ig cn op 
het breed sic punt 8 K.M. breed, een uitstckciide 
ankerplaats, zc】fs voor hcdcndaagsche pan Iser-
eskadc rs. In het W. de baai van Bali mo. 

De ri vicren zijn a)lc van gcringe beteekenis. 
Hoofdkainpongs： ^lakalok, Simapopo, Poelci, 
Basoa, Tela ban Djaoe (O.kust); Bakei Malako- pak, 
Tibclik Daksong (W.kust); Bason en Bai- Bai aan de 
Sikakapstraat. 

Lileratuur: J. F. K. Hansen. De groep Noord- cn 
Zuid Pagch van de Mentawi oil, Bijdr. Taal Land en 
Volkcnkunde v. Ned. Ind. dl. 70 (1914) /) Pg. U3 v.v. 
'" PAGAM (MINANGK. MAL.). Zio PfiRGAM cn 

DUIF. 
PAGAR (MAL), pagSr (JAV.). Door Nederlan- 化- 

"" ders gowoonlijk paggcr geschrevon en uitge- sproken, 
betcckont hog, heining, wand, schut- ting, enz. Paggcr-koffio 
nocmt men do koffie, die niet, zooals de tuin- en bosch-koffie, 
in geregeldo plantagos groeit, rnaar binnen do omheining der 
inlandscho dorpen geteeld wordt. 

PAGAR ALAM. Hoofdplaats van de ondcraf- 

dceling Pasocmah-landcn in do rcsidcntic Pa- lembang; zij 
tclt 436 inwoners. Do plaats ligt aan den Oostvoct van den 
G. D8mpo in het Barisan gebergte bij do bronnen van de 
LSmatang, op 800 M. hoogte cn heeft ccn zeer gezond 
klimaat. In de omgeving wordt op 3 perccclen sedert ecnige 
jaren met vccl succes koffie aangcplant. Sedert het plaatsje 
Bandar als hoofdplaats van de onder- afdeeling is 
opgcvolgd, vestigden zich hier steeds meer Inlandsche cn 
Chineeschc handelaren en heeft de handel zich hier 
geconcentrcerd. Het is het centrum van de zich uitbreidendo 
ondcrnc- mingen op de hellingen van de G. Dempo, en zal 
dit in de toekomst wel blijven, aangezicn een zglijn van den 
spoorweg Palembang—Benkoelen, bij Tandjoeng Raja 
aangelegd zal worden naar P. Alam, langs den rccds 
aanwezigen grooten weg, die doorgetrokken is tot Lahat, 
waar vcrscheping van de goederen kan plaats hebben naar 
Palembang. Een weg naar Manna aan den Indischcn Oceaan 
is in aanleg. 

PAGAR ROEJOENG. Oorspronkelijk de naam van een 
plek in de Sinamar-rivier by Koemanis (ten Z.O. van Boeo, 
Sum.Westkust), waar, hoogstwaarschijnlyk in de 14de 
ceuw, een Hindoo-Javaansche vorst een pagar van palmhout 
(roejoeng) zou hebben laten plaatsen, om een badplaats in 
de rivicr te beveiligen tegen kroko- dillen. Hiernaar heetten 
die vorst en zijn nako- melingen „Radj6 Pagar Roejoeng", 
en die naam is gebleven, ook toen de vorsten van Minangka- 
bau zich hadden gevestigd bij den Batoc Patah (een duidelijk 
te onderkennen rotsblok, waarvan de helft is afgcbrokkeld) 
aan den W.lijken voet van den Goenoeng Bonsoe, cen paar 
K. M. ten O. van Fort van der Capelien, aan den linkeroever 
dcr Selo. Die plaats, waaf hu nog de vrije afstam- melmgen 
der slavcn van voorheexi woncn, hect bij de Inlanders: Tigo 
Balai, naar de drie aldaar bestaan hebbendc raadszalen, 
terwijl de pick, waar de vorstelijke (zeer eenvoudige) 
woning dcr laatste „radjo,s,> stond, Gocdam hect. Men 
noemde de plaats echter ook wel Pagar Roejoeng naar den 
ouden tit cl dcr vorsten, en deze bc- naming is speciaal bij 
de Europcanen in gebruik gcbleven, terwijl hun de 
oorspronkelijke betccke- f /,■ nis was ontgaan (vgl. T. B. G. 
deel LV, bl. 237)./s 

PAGARAN (MAL., BASTJr-BeCeoEenr^ellTiciiV^^ 
meestal stichtingen, afhankelijk van de moedcr- kampong, 
met welko do pagaran een geheel uitmaakt; dezo term is 
gebruikelijk in het Zuidelijk Batakland (Angkola, Padang 
La was, Mandailing). In de Tobasche landen gebruikt men 
daarvoor het wo ord so s o r; ook do nederzettin- , gen der 
Orang Loeboo worden pagaran gonoomd； 

PAGfiH-EILANDEN.ZicPAGAI-EILANDEN. 
PAGfiLARAN. Zie bij PAS^BAN. In tegen- stelling tot 

do steeds van bo ven. onbedekt blijvendo pasdban, wordt. 
cen pagelaran van bo ven beschut door een vlak en open 
bamboe- vlechtwerk, do tratag rainbat, dat op ongeveer 
verdioping-hoogte door kolomnien wordt go- dragen. Het is 
niob tegen den regen, maar tegen den zonneschijn bedoeld, 
op audientie- dagen cn vervangt aldus de pnjoeng's, die do 
inlandsche ambtenaren alleen geslotcn in hun gevolg bij zich 
mogen hebben bij het vcrschij- nen voor den Vorst. De bij 
PAS宜BAN genoamdo zvatoe gilang ter Pagelaran, waar de 
Vorst plaoht ne?r te zitten, is omgeven door de zgn. Bangsal 
Pengrawit, of ,,klcine, fijne p6ndopon. G. P. R. 
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PAG 期ARAN—District mot gelijJmamigo 
ho^3pjaats van do afdcoling cn het 买义四炬£埋史 
Tjiandjoor van do rcsidontio Proanger Regent-" 
scM^ppeh^ niet een opporvlak van 士 835 K.Ma. 
Het district heette vroegcr Djampang wetan^ 
hpt telt drie ondcrdistricten mot 12 desa's,：於 

PAGERDEWA. A. Een grootc, wclvarende ka&- 
,/poeng in de residentie Lampongsche Districten : 
ecn weinig ten Westen van Menggala op de 
plaats, waar de Wai Kan an en Wai Kiri zich 
vercenigen tot de Wai Toolangbawang. Da vele 
opkoopers en geldschieters en welgestcldc ho of den 
hebben er groote, fraaic huizen ncoi'gezet. 

B. Een kampoeng in het Z.O. van Palcm- 
bang bij de grens van de Lampongschc Districten. 
Hier neemt de Masoedji, de grensrivier, haar 
voornaamste liiikerzijrivier, de Babatan op. 

PAGERKANDANG. Een der jongero eruptie- 
punten van den Dieng (Zio aldaar). 

PAGI SORE (KOIBANG). (BATAV. MAL.). 
Zie MIRABILIS. 

PAGOEAT. District van de onderafdceling 
Boalemo der tot de residentie Mcnado behoorende 

afdeeling Gorontalo, met 18 kampongs en 土 
8100 zielen, onder een le districtshoofd, dat den 
titel van Marsaoleh voert met standplaats Boem- 
boelan, gesteund door een wolaapoeloe (2e dis- 
trict shoofd) met standplaats Popajato. 

PAGOEJAMA-RIVIER. Zie CELEBES (a. DE 
NOORD ARM). 

PAGOEJAMAN. District van de onder?fdee- 
】ing Boalemo der tot de residentie Men ado be- 
hoorende afdeeling Gorontalo mat 8 kampongs 
en 土 4200 ziclen, onder een districtshoofd, dat 
den titel van Marsaoleh voert met standplaats 
Pagoejaman. 

PAGQERAWAN. Dit landschapjc mot gelijk- 
nainigo 迦ats, ook Nanasiam geliceten, ressortee- 
rende on3er~^e onderafdeeling Batoe Bahra 
(afdeeling Asahan) van het gouvt. Oostkust van 
Sumatra, grenst ten N. aan de Delische onder- 
hoorigheid ^dang, ten O. aan Straat Malika, 
ten Z. aan het landschap Si ^are Pare. !Ten W. 
grenst het aan het gebied van den TocanTBandar, 
een onderhoorige van den Ridja van het Ba- 
taksche landschap Panei, (ondcrafd. Simgr> 

loengoen der afd. Simeloengbejr~en~He~ Karo- 
landen) zoomede aan het Batakschc landschap 
Tandjoeng Kasau, evenecnsin de onderafd. Batoe 
BalifaTgelegcrirlJe^ Radja wordt in het bestuur 
bijgestaan door drie hoofden (Orang Besar). Dit 
landschapjc zal veieenigd worden. met Tandjoeng 
Kasau, wegens gebrek aan geschikte bestuurders. 
De bewoners, hoogstens een duizendta], levcn van 
den aanplant van padi op droge velden, van haar 
klapper-aanplantingen en van de vischvangst. 

Literatuur: Zie het artikel P&RBAOENGAN, 
PAHA]&...JEen van de drie, n.l. de middelste, 
vlaE^e***in het dal der Batang Toroe (residentie 
Tapanoeli). De vlakte is goed bebouwd met 
talrijke sawalis en heeft een vrij dichte bevol- 

Het aantal bewoners woixlt op on geveer 
10.000 geschat. Middelpunten zijn Pungaloan en 
Si Gompoelon. Hier bevindt zich een van de 
plaatsen, waar de Christel日ko zending SUCCCJJ 
heeft onder de Toba Bataks. Echter zijn er ook 
een 5 a GOO Heidensche jbilapdcrs tot het Mo- 
hammed anisme ovcrgegaanZ^ 

PAHANG (KI) (soEND.). Zie PONGAMIA en 
PREMNA FOETID A. 
，快阳I泠,N.-JScdeclte van Klein-Mandailing, 

gelcgcn in het uiterstc Zuid-Westen van de residentie 
Tapanoeli, op de grens met do residentie Sumatra's 
Wcstkust. De streek, die bchoort tot den boveailoop van 
de Batang Gad is, ligt ingc- slotcn tusschon den Bolat in 
het O, Hoclaboe en Pangolat in het Z. en den Binoerang 
bene vens Namaitat in het W. De fraaic kctclvallei, die 
zoodoendo ontstaat. ligt 土 1000 M. bo ven zeeniveau 
en hceft een heerlijk klimaat. De be- \vonci,s, die vcel 
koffie verbouwen, behooren grootendeels tot de 
Heidensche Oeloes. In 1870 vestigdo zich hier de eerste 
zendeling van Mandailing. De Doopsgczinde Zending 
heeft thansnaast een vrij groot zickenhuis, ook con 
weeshuis, benc- vens twee groote en drie Ideine scholen 
gcsticht.,-]- / - 

PAHIT (KI) (SOEND.). Zio PI CR AS MA. 
PAHUD (CHARLES FERDINAND). Geb. te 

Amsterdam 18 April 1803 uit het huwelijk van A： 
Paliud, pres, van de Wees- cn Boedel- kamer te 
Seniarang en van A. P. C. Walther, ver- trok hij in~T823 
' als' ambtenaar 4o klasso naar Batavia, beklecddc 
achtereenvolgens de betrek- kingen van confrontist der 
2o klasso bij het bureau van den achterstand der 
algomeen© Rekenkamer (1824), eersten commies bij 
het bureau van den hoofdinspecteur van den Water- staat 
(1824), adj an ct-ont van ger der ink. en uitg. rechten te 
Pad an g (1825), commies-controleur dier rechten voor' 
de le afdeeling op Java (1826), fungeerend controleur 
((1827) on contro- leur (1829) dier rechten in de le 
finantieele afdeeling, in 1836 tevens ontvanger van het 
recht van successio en overgang te Batavia, en waar- 
nemend ontvanger der ink. en uitg. rechten aldaar 
(1837). In 1839 met verlof naar Ned er- land vertrokken, 
keerde hij het volgond jaar wed er naar Indie terug, 
were! 1841 inspecteur van finantien, 1844 directeur der 
producten en civide niagazijnen. In 1847 met verlof naar 
Nederland tcruggekeerd, we rd hij 1849 fungeerend 
secretaris-generaal by het Dep. v. koi. en Staatsraad in 
buitengewonen dienst cn trad met ingang van 1 Nov. van 
dat jaar in het ministerie- Thorbeckc als Min. v. Koi,, 
welke hooge betrek- king hij behield ook toen dat 
ministerio in 1853 aftrad cn door een van 
legenovergestelde rich- ting ver van gen werd. Tijdens 
Pa hud als Minister fungeerdo kwam o. a. het thans nog 
geld end o Reg.-regl. tot stand. Den 21en Nov. 1855 
werd hij cervol als Minister ontslagcn (met ingang van 
1 Jan. 185G), en op denzelfdon dag benoemd tot Gouv.-
Gen. ； hij aanvaarddo 22 Moi 1856 het bestuur, dat hij 
voerde tot 2 Sept, 1861, toen hij zyno betrekking 
nederlegde, na bekomen eervol ontslag op verzock (23 
Juni 1861). Hij ovcrleed te 勺 Gravenhage 31 Aug. 
1873; in 1867 had hij verlof Kelcomeh' zich tc nocmen 
en te teekenen Pahud de Mortanges. 

Onder Pahud we rd I))die geregeerd volgens 
conservatievo beginselen, te nicer omdat ook zijn 
opvolgcr aan het Min. v. KoL, mr. P. Myer, die 
beginselcn was toegedaan. Gewenschtc hervor- mingen, 
zooals ten aanzien van den veriiuur van woesCc 
gronden, blcven dan ook uit, het stclsel dat de Jcolonie 
in do eerste plaats de bestemming had jiet mocderland 
te verrijken, blecf het heer- schende. Echter werd het 
muntstelscl verbeterd door invoering van een nieuwe 
pasmunt en door, althaiis tijdelijk, een eindc tc maken 
aan de „dui- tenplaagM; terwijl in 1861 de muntwet 
finaal ten uitvoer word gclcgd. 



PAHUD (CHARLES FERDIN AND)—PAJO BASOENG. 
251 

Uit ccn staatkundig oogpunt was zijne rcgee- ring 
cen bowogon tydvak to noemen. Al dadelijk bij zyn 
optrcdon barsttc in de Lampongs de opstand uit van 
Rnd&n In tan, wclko door eeno cx- pcditie ondcr 
kolonel Waleson gcclcmpb word. Do Lampongs 
wcrden daarmco ondcr gcrcgcld be- stuur gebracht. 
Daarna wcrd een andcrc krijgs- toclit ondcrnonicn 
naar Djambi, welke cindigdc met de innamc va» do 
hoofdplaats on installatie van ccn nicuwcn sultan. 
Eohtcr blccf de afgczetto vorst, die naar het 
binncnland gcvlucht was, feitelijk do hcor des lands, 
hetgeen later nog tot vclc mocilijkhcden aanleiding 
gaf. In 1857 werd een contract met Atjeh geslotew tot 
we ring van zeeroof, ondanks dat dit land zclf als een 
zee- rooversnest tc bock stond. Het contract bleef dan 
ook zonder eenig gcvolg. In 't zelfde jaar erkendo de 
sultan van Siak de Nederlandsche souvereiniteit, en 
werd cene expeditie gezonden naar Ret eh (ten N. van 
Dj&mbi) waar de vorst gemccnc zaak had gemaakt 
met den afgezetten sultan van Riouw. Door inneming 
van de vijan- delijkc hoofdsterkte werd hier het 
verzet bedwon gen. Ecne anderc expeditie naar Boni 
onder den gencraal Steinmetz moest gestaakt worden 
； eerst de volgcndc, onder gcneraal V. Swieten, be- 
reikte het doel door verovering dcr hoofdplaats Boni. 
De oprocrigc vorstin vluchtte cn werd vervangen 
door Aroe Palakka als lecnvorst. Ernsti- gcr was in 
1859 de opstand in Borneo's Z. en 0. afdccling, 
waarbij verscheidcne Europeanen in dat gewest om 
het levcn kwamen, het oorlogs- stoomschip Onrust 
werd afgeloopon cn de bc- manning vermoord. De 
oplieffing van het sultan aat van Bandjermasin en de 
inlijving van dat rijk bij het Ned. gebied gaf aan den 
opstand jiieuwo kracht. Eerst in 1862 werd de 
„hoofd- muitcrn Hid a j at go vangen gcnolncn cn naar 
Java verbannen, waarmec do kraclit van den opstand 
gebroken was. Krijgstochten op kleiner schaal 
werden on d cm omen naar Timor, Flores,^ Pale m 
bang, Bali, Ceram, Ampat Patoelai/ Ampat Lawang, 
Redjang, cnz. Somtijds was nict moor dan ccnc 
niilitaire de mon st vatic; en ten opzichte van hot 
afgclegcn Nieuw-Guinea, waar lict twij- felachtig go 
zag der Comp, zoolang slcchts door ccn paal)ncl een 
wapenbord was vertegenwoor- digd, beperkto de 
regeering zich tot het zenden van ccnc eojnmissic. 
Voorts were! de slavcrnij afgeschaft cn het 
pandelingschap geregeld; cen traclaat, met Portugal 
gesloton, rogelde do grenzen op hcG ciland Timor. 
Vreemdo consuls werden in Ned.-Indie tocgelatcn; 
de eerste tele- graaf aldaar kwam tusschen 
Weltovreden en Buitenzorg tot stand, tcrwijl ceno 
nieuwe regc- lijig d(：r Gouv. suikcrcultuur getroffen 
werd. 

Ten bate van de in Indie zoo decrlijk verwaar- 
loosdc volksgczond heid werd in 1859 to Sema- rang 
do eerste artesische put geboord. In 't vol- gend jaar 
werd to Batavia als instelling voor mid- dclbaar cn 
voorbcrcidend hoogcr onderwijs het gymnasium 
Willem III geopend. Evcncens in J 8G0 werd 】iog 
tijdig ccn komplot ontdekt onder de vrcenidc 
militairen (vcle Zwitscrs) in de garni- zocncn van 
Midden-Java, waarvan hot brand- punt to zoeken wns 
in de Wurtembergsche kazer- no tc S(!inarang. Het 
docl was do reeds ter zake gearresteerdo soldaton tc 
bevrijdcn, het geldkan- toor te plundercn en voorts tc 
deserteeren. De bclhamels van dit komplot wcrden 
voor den krijgsraad gebracht, en gcfusilleerd. 

Als Gouv.-Gen. maakte Pahud con rois over de 
Molukscho oilandon on Mon ado, waarover Zie P. 
v. d. Crab, Do Moluksche oilanden, Batavia 1862. 

PAHUDIA GALEDUPA Backor. fam. Legu- 
minosae-Caesalpineae. Galadoepa of Kajoo ga- 
ladoopa (MAK.). Eon taraelijk hoogo boom 
van West-Colobos en 0. Borneo mot d汰ken 
stam en dicht, hard hout. Uit do aangesneden 
schors vlooit oon zwarte balsom, dio tot een hars 
verhardt, dat ondor den naam galadoepa vorhan- 
deld wordt (Rumphius; zie ook Hoyno II p. 238). 

PAHUDIA JAVANICA Miq. fam. Legumino- 
sae-Caesalpineae. Djolang (JAV.), Djoolang (JAV., 
SOEND.). Een hoogo boom, vooral voorkomend , 
in West-Java beneden 400 M., doch nergens 
algemeen on. op velo plaatsen grootendeeh uit- 
geroeid. Het fraaie bruinroodo kornhout is om 
zijn kleur en duurzaamheid gezocht voor stok- 
ken, wapengevesten enz. 

PAINAN. Afdeeling van de residentie Su- 
matra^ Westkust, bestaande uit twee onder- 
afdcelingeii Painan en Balai Salasa ( zie aldaar), 
met de hoofdplaats Painan, standplaats van den 
Ass.Resident. De afdeeling grenst in het W. aan 
de zee, in het Z. aan do residentie Benkoelcn, 
terwijl zij in het 0. is afgesloten door het Bari- 
sangebergte. De onderafdceling Painan is bij 
gewestel. reorganisatie van 1913 (Ind. Stb. n° 
321) verdeeld in de districten Painan en Batang 
Kapas. In het N. der ondcrafd., 24% K.M. van 
Painan, ligt de ruime, volkomen tegen elke 
deining beveiligdo baai van Taroesan, die voor 
allo schcpen tocgankeclijk- is; de omgeving der 
baai is cchter zeer rotsachtig en geaccidenteerd 
zoodat cr geen clorpen aan liggen. De nagari 
Taroesan ligt 5% K. M. ten 0. van de baai aan 
de Tarocsan-rivier, door welkcr dal de trans port- 
weg loopt van Padang via Taroesan en Painan 
naar het Zuiden. Da hoofdplaats ligt aan zee aan 
de baai van denzelfden naam, waarin het ciland 
Tjingkock ligt (zie P0ELAU TJINGKOEK). Zij 
is niet zeer belangrijk; er wonen ccn paar duizend 
Inlanders, o. w. velo visschers, cn cen 100-tal 
Chineczen, die handel drijven in copra cn die 
vcle der Inlandsche klappertuinen in pand 
he b ben. Painan is vooral be ken d door de goud- 
mijnen van Salido, 6 K.M. ten N.O. van de hoofd- 
plaats gelegcn. Een belangryko plants is be- 
halvc Painan cn Taroesan ook nog Batang Kapas 
(zie aldaar). • ■ / f ■ • ■-厂舟*「“、 

PAISAL. Zie VAARTUIGEN. A 心4 
PAITAN (JAV.).Zie PASPALUM GONJUGA- 

TUM. 
PAITON (vroeger dikwijls vorbasterd tot 

PHAliTON). District mot gclijknamige hoofd- 
plaats van do controle-afdcoling on afdeeling 
Kraksaiin, rogontschap Probolinggo, residentie 
Pasocrooan mot clrio ondordistricton en 59 dos&,s; 
oind 1905 tcldo het 52000 inwouers, w. o. onge-.. 
voor 30 Europoanon, on con tiental Cb.ineozen*v" 

PAJAHE. Ecnigo kampong van hot Tido- 
recscho sultansgebied van dicn naaiq op de 

Westkust van Midden-Halniabe.^. ' <» ? - f- r c-' ' 
PAJANGAN. DisGict van de qndcrafdce.l^rjig Giar 

njar, afdeeling Zuid. Bali, residentie Bali en 
Lombok. 

PAJ6 BASOENG. Nagri, 3 K.M. ten O. van 
Pa jo Kocmboch (Sumatra*s Westkust) ' 
rcclitci?ocvcr dcr Agamrivier. De nagri zoude haar 
naam ontlcenon aan ecu mocrasjo (pajo), waarin 
basoeng (Diptcrocarpus pilosus Roxb.) grooide 

A f 

aan den 
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PAJd KOEMBOEH. Onderafdeeling der af- 
decling L Kot6, rcsidentie Sumatra's Wcstkust, met 
gelijk^amige hoofdplaats, standplftats van den 
Ass.Resident. Do onderafdeeling grenst in het 0. aan 
het gouvernement Oostkust van Sumatra. Zij wordt 
voor ccn groot dccl bcvloeid door de Sinamar en haar 
velc zijtakkcn, o. w. de Agamrivier, die uit het W.lijk 
gelegcn Again komt, en do Lampasi do belangrijkstc 
zijn (zie SINAMAR cn AGAM-rivicr^ .In het Z. 
wordt do onderafdeeling behecrscht door den nict 
werk- zaxnen vulkaan Goenoeng Sago, waarvan de 
hoogstc top, de G. Malintang, 2261 M. hoog is. -In 
het Westen vormt het Kamanggebcrgte de grens met 
de onderafdeeling Again, tcrwijl ook het Oostcn door 
ecn gebergteketen is afgesloten. Zoo vormt de 
afdeeling grootcndeels een kom, die in den 
diluvialen tijd werd opgevuld met vul- kanisch 
materiaal, zoodat ontstond ecn der tufplateaux, 
wclke zoo karakteristiek zijn voor de Padangschc 
Bovenlanden. De genoemde ri- vieren hebben zich 
hierin incest diepc dalcn uitgeschuurd en vele grotten 
doen ontstaan, vooral waar de Agam door het 
Kamanggebergte breekt. Het meest bekend is de 
zoogenaamde Kloof van Harau in het Noorden. -
Evenals de andere tufplateaux munt ook dezc uit 
door buitengewone vruchtbaarheid, groote geschikt- 
heid tot bebouwing, en is daardooreen der dichtst 
bevolkte gedeelten van Sumatra. Uitgezonderd 
enkele plaatsen in het W. en het minder vrucht- bare 
landschap Sarilamak in het 0., is de onderafdeeling 
een rijk, vruchtbaar land, dat zicli ten 
N. van den Sago a】s een prachtige vlakte uit- 
strekt, zoo vlak, dat Sinamar en Lampasi, die erdoor 
vloeien, dikwijls buiten de oevers treden door de 
ondiepe bedding. Het mi Ide klimaat door de Jigging 
op 500 M. bo ven den zeespicgel, de overvloedige 
regens (gemiddeld per jaar 2444 m.M.), werken 
mede om alles wat in dit land geplant wordt, te doen 
gedijen. De klappercul- luur is er van groote 
betcekenis, de cultuur der bekende Pajo Koemboeh-
tabak niet minder (het centrum dezer cultuur is 
Piobang in het landschap Soengai Baringin), 
uitmuntendc gambir groeit op den minder goedcn 
grond van Sari- lamak, rijst, cassia, allerlei soorten 
van boom- en aardvruchten gedijen in dit heerlijkc 
land, ook de ingevoerde cacao-cultuur werpt voor de 
be- volking al winsten af. 

De onderafdeeling is zeer dicht bevolkt (zij telde 
in 1915 士 90.000 zielen), nict het min st in het 
Noorden, waar zich een haast onafge- brokeii reeks 
van dorpen bijna 20 K.M. ver uit- strekt langs den 
grooten weg naar Soeliki. 

Pajo Koemboch heeft als gezonde strcck cen 
goeden naam. Het wordt van Fort de Kock uit veel 
bezocht door toeristen, die speciaal de Zondagsmarkt 
ter hoofdplaats, de Harau-kloof (zie HARAU), de 
grot van Koto nan IV ten W. van de hoofdplaats en 
de badplaats Aier Ta bit (zie aldaar) bezoeken. 

Bij de gewestel. reorganisatie van 1913 (Ind. Stb. 
321) is deze onderafdeeling vcrdceld in drie 
districten : Pajo Koemboeh, Ran ah en Loehak. De 
hoofdplaats is gelegcn aan den linkeroever der 
Agamrivier op 512 M. boven zecnivcau; zij is 
gevormd van gedeelten der nagri*s (voor 1913 
Jarassen) Koto nan IV en Koto nan Gad an g, en 
ontlecnt haar naam aan een moerasje {pajo) met 
biesachtig gras (Scirpus mucronatus L.), in wcl- 

kcr nabijheid volgens de overlcvcring ecn ncdcr- 
zetting gcsticht is door ccnige „ccrstc bewoners der 
bovenlanden", dio van den Ma rap i waren 
afgcdaald. Dczc nederzetting ontwikkcldc zich tot 
de nagari's Koto nan IVcn Kot 6 nan Gad ang. De 
vestiging der Hollanders in deze streek had eerst in 
1832 plaats, nadat do opperlandvoogd te ken non 
had gegeven, dat de onderwerping van gchccl 
Sumatra aan ons gezag als staatkundig beginsel 
moest worden aangenomcn. De wakkere kapitcin 
Veltman was de eerste civiel en mil.gc- zaghebber 
in dezo streck; in het laatst van gc- noemd jaar 
vestigde hij een versterkte post te Pajo Koemboch, 
wclkc pick door de Jigging aan de Agamrivier en de 
toen reeds druk bezochte inarktplaats als 
aangewezen was. Door den aan- leg van groote 
wegen is deze beteekenis sindsdien zeer vergroot, de 
plaats is thaiis een bclangrijk verkeerspunt 
geworden, naar het N. voert een mooie rijweg, die 
tot voor kort pal tegen het steile scheidingsgebergte 
nabij Loeboek Bangkoeng (19 K.M) eindigde en de 
verkccrswcg vornide voor de bezoekers van de 
Harau-kloof. Thans wordt cen weg gemaakt vandaar 
door de Pintoe An gin (windpoort) naar de Mahat 
om ver volgens te Pakan Baroc aan te sluiten bij den 
grooten Midden Sumatra weg (163 K.M.). Pajo 
Kocm- boeh is verder door een goeden weg 
verbonden met Fort de Kock (33* K. M.), waarvan 
over Piladang een zijweg voert naar Fort van de 
Capellen (38 K.M.), we Ike weg dus geheel met cen 
Westelijke bocht om den Sago hecnloopt. Ten- 
slotte voert ecn groote weg ten Oosten van den Sago 
Zuidwaarts naar Boe6. Van het grootste be lang voor 
het verkcer is de aansluiting van Pajo Kocmboeh bij 
het West-Sumatra spoorweg- net, die tot stand 
kwam, toen de lijn van Fort de Kock uit werd 
doorgetrokken. September 1896 werd dit gcdeclte 
voor het publiek geopend. Vermoedelijk zullen 
binnenkort nog twee voe- dingslijntjes worden 
aangelegd, n. 1. van Pajo Koemboeh N.W.waarts 
door het bo ven genoemde dichtbcvolkte gebied 
naar Soeliki (24 K.M.) of de even daarvoor gelegcn 
marktplaats Li m ban an g, en cen lijntje Z. O.waarls 
tot Balai Pandjang (12 K.M.). Pajo Koemboeh is zoo 
geworden cen marktplaats van bctceke- nis, tevens 
ccn centrum va» Minangkabausch levcn, waar '$ 
Zondags tienduizenden samen- stroomen, ook uit de 
omliggendc ondcrafdc<!- lingcn. Sedert 1912 staan 
op het door statigo warin gins ovcrschaduwdc 
jnarktplein zes groote ijzeren markthallen, het 
eigendom der be vol- king. In hetzelfde jaar word 
ook de bclaugrijko veemarkt, die cveneens op 
Zondag gehouden wordt, voor de bovolking 
verbeterd. l)es ZOJI- dags is do keurige, rustige 
plaats ccn en al levcn en bedrijvigheid, cxtra-treincn 
vocren de bezoc- kers van Agam cn verder aan, en 
langs alle wegen stroomen voetgangers en honderde 
ben- dics naar de hoofdplaats, terwijl rijen van kar- 
bouwekarren (padati*s) op de daartoc aange- wezej) 
plaatsen verzanield staan. Daar karbou- wen zoovcel 
betcr tijdcns. de koeltc van den nacht trekken, 
komen die padati^ gewoonlijk v66r het krieken van 
den dag op de pasar aan. Tegen den midd ag heerscht 
de grootste drukte. Daar bier de over het algemeen 
Itnappc en vrij blanke vrouwen gewoon zijn in haar 
fraaic, veclal met goud- en zilverdraad door wo ven 
kleederen ter inarkt te gaan, geven zij—haa r 
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manden met koopwaar in rustigcn, ficren gang op hot 
hoofd dragend — con aparto tint aan do Zondagspasar 
alhier. Ter hoofdplaats zijn eon HoHandsch-
Maleischc, on ecu lagere Ini. school (gevestigd in de 
vroegero versterking). 

Behalvc de hoofdplaats zijn in deze ondeiaf- 
deeling nog verscheidenc zeer belangrijke plaatsen on 
markten in de 13 districten (larassen), waaruit zij vd6r 
de reorganisatic van 1913 bestond. Waar het liicr ecn 
zoo belangrijk ressort gcldt, zullen om practische 
rcdencn, die landstre- ken genoemd worden met 
onkelo voornamo plaatsen erin gelegen: Koto nan A 
inpat en Koto nan Gad an g (zic bo ven), Batoo 
Hampar (Pila- dang, belangrijke markt), Sitocdjoeh 
(belangrijke koffiestreek op de N.lijke helling van den 
Sago), Limbockan (zie aldaar), Halaban (zie aldaar, 
belangrijke markt te Pakan Rabaii), Taram, Pa jo 
Basocng (zie aldaar), Sari la ma k (zie boven ； be-
langrijke markt te Sarilamak) Loeboek Bating- kap 
(zie aldaar), Moengkar, Gocgoek (Goegoek en de zeer 
be langrijke markt tc Dangoeng Dangoeng 15 K.M. 
ten N.W. van Pajo Koemboeh aan den weg naar 
Socliki), Soengai Baringin (belangrijk ccntruin van 
tabakscultuur cn paardenfokkerij); Pio bang, 
Simalanggang met zeer belangrijke markt. 

Men vergelijke nog； Dr. A. H. Blaauw, De 
Tropische Natuur in schetsen cn kleuren, Koi. Inst, 
1913, hfdst. Loehak Limo Poeloeh, en „Acht dagen in 
de Pad. bovcnlanden", Ver. Toeristcnvcrkcer, 
Batavia, 1909, bl. 23. 

PAJOEDAN. Langwerpige, waterrijke en zeer 
vruchlbaro hoogvlaktc, ton Zuidoosten van do 
hoofdplaats Pamfikasan, in de afdeolingen, tevens re 
gen t schappen, SoomSnSp en Pamekasan der resident 
io Madoera gologen. Do hoofdrichting is van Oost 
naar West ； de hoogte varieert tus- schen 100 en 350 
M. boven •den zeespiegel. Het Pajoedan-plateau is 
dichtbevolkt en de bewoners behooren tot do meest 
welvarcnde van hot ge- hcelo ciland Madoera. Do 
aldaar getcelde tabak is zeer gunstig be ken d; aan de 
tcelt daarvan wordt veel zorg besteed. Dit plateau 
wordt door de geHjknaniige rivier doorsneden, welkc 
in haar vex'deren bcnedenloop in do richting van Soe- 
mcnep, achtcreenvolgens als Kali Djepoen, K. 
Saronggi en K. Sarokka bekend staat. 

PAJOENG. Berg op hot Zuidwcstelijk schier- < 
ilan(l van Java. l)e naani doet aan don geribden 
"gclvorm der vulkancn denken en Junghuhn h•:eft den 
Pajoeng dan ook in zijn vulkanenlijst opgcnorncn. 
Ten onrechto evonwc], zooals door het 
tcrreinonderzook van Fenncma on de pctro- 
gra})hischc studicn van Behrens is gcblekcn. Do berg 
bestaat grootondcols uit gelaagde ge steen ten —
brcccicn, zandstcencn, tuffen cn merge Is — —
waartusseben aan do Wcstkust cruptiof go- steente in 
ban ken voorkomt. Ook vormt hij geon kegel, in a ar 
bestaat uit d rio van N.O. naar Z. W. loopondc ruggen, 
waarvan de Wcstelijkc do hoog- stc (ruim 500 N.) en 
do middclsto de laagsto is; de OoslcJijkc draagt hot 
signaal Pajong (480 M.). In steile ribbon Joopcn zij 
&f naar het W. Z. cn O., cn flauwcr glooicnde naar 
het N. Ecn Noord wcstelijkc uitloopcr cindigt in 
Java's Ecrslo punt. Aan de Westkust verheffon zich 
ccnigc toren vormige rotsen, met bosch bekroond, 
niaar inot naakto, loodrcchto wanden, 50 tot 

叫.hoog. Ecn paar ervan zijn eilandjes, de 
overigo zijn door Iago landton gen met den berg 

verbondon. In enkele worden vo gelnestspleten 
aangotroffen, dio zclfs hicr door inlanders worden 
golcdigd. Het prachtig schouwspel, dat hot op- 
stuivon der branding togon dezo rotson lovert, word 
in den tijd dor zeilvaart door meer roizigers gonoten 
dan thans. Ecn dergelijko loodrechte rots aan den 
gonoomdon uitloopcr vormt de bokondo Westelijkato 
spits van Java, Java-hoofd. Op do rots van Java's 
Eorste punt is door Hoozo oen glasachtig gesteente 
verzameld, dat door Ver- bcck als perliet is 
beschrovon, een steensoort, die cldors op Java niot 
bokond is. 

PAJOENG. Naam, dien do Minangkabauers geven 
aan de gezamenlijke families, welke onder het gozag 
van 66n zolfde volkshoofd of pang- hoeloo andiko 
staan. Aangezion alleen de van- ouds in eon dorp 
gevestigdo kemfamilies. in den dorpsraad 
vortegenwoordigd zijn, cn wel elk door 66n hoofd, 
vertegenwoordigt zulk een volkshoofd dikwijIs, 
behalvo de faxailio welker eigen familiehoofd hij is, 
buitondien de families, die door afsplitsing zijn 
ontstaan, of de van elders gekomen families, dio zich 
by de zijne hebben aangesloten. Zoodanig 
persononcomplex nu, onder 66n volkshoofd 
geschaard, heot zyn pajoeng; de individuon zelf 
heoten zijn anak boeah. 

In Jav. en Mal. bctcekent pajoeng: zonncscherm. 
Zic DI. I biz. 284 en ONDERSOHEIDINGEN. 

PAJOENG (KI) (SOEND.). Zie RIOPHYTUM 
SENSITIVUM. 

PAJOENGCIRCULAIRE. Zio BESTUUR, Deel I 
biz. 281 en ONDERSOHEIDINGEN. 

PAK-PAK. Zie FAK-FAK. 
PAK TSJOI. Chin, naam voor oon groente, 

afkomstig van de Crucifcor Brassica chinensis L., dio 
op sommigo tijden van hot jaar in groote 
hoovcolhcden in hot Cain, kamp te Batavia to koop 
wordt aangebodon. Do plant wordt door de Chincezen 
bij de bonedonstad van Batavia get odd uit 
gohnporteord zaad、 

PAKAN (MAL. pekan), het Slinangkabausche wo 
ord voor het plein, waar op geregelde dagen markt {-
pasar) gchouden wordt. Het woord pasar gebruikt 
men in Minangkabau ook voor de ves- tigingen om of 
bij zulk een marktplaats. Daze uitlcgging 
isnoodzakelijk tot goed be grip der met pakan 
samengesteldc plaatsnamcn. Het is dui- clelijk, dat 
men in verband met het zeer groob aan tai markten ter 
Sum. Wcstk. overal a lie com- binatics van „pakann 
met de namen der weckda- gen, of met de woorden 
baroe (nicuw), lamo (oud) of oesang (gewezen, 
afgedaan) vindt. Hier worden slcchts de incest 
bekendc diet plaatsen genoemd. 

PAKAN BAROE (= Nieuwc Markt). Een le- 
vendig plaatsjc in de afdecling Bengkalis van het 
gouverncmcnt Oostkust van Sumatra, gelegen aan de 
Siak-rivier. Het is het eindpunt van den bclan^rijkon 
jMiddcn-Sumatra weg, die over Mooara LCmboo 
nnar Taloek in de Kwantandis- trictcn leidt, terwijl tot 
P. B. do booten van do Kon. Puketvaart Mij. do Siak 
kunnen opvaren. Volgons het rappoi't betreffende 
spoorwegplannen in jMiddcn-Sumatra zal Pakan 
Baroe ook cen belangrijk spoorwegstation worden. 
Hier zal eiii- digen een 400 K.M. langc lijn, dio aan 
de Emma- haven .begint, terwijl getracht zal worden 
naar het Noorden aansluiting tc krijgon bij het Deli 
spoorwegnet. Z>, 

PAKANG. Rivier in de Noowlclijkste der drio 
Gajo hoogvlakten (gouvernement Atjeh cn On- 
derh.). Zij ontspringt op don Boer Telong cn 
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voert het water af van het gebied. tusschen het Tawar-
meer en Pase-gcbergtc. Na een hoofd- zakelrjk 
Oostelijken loop vereenigt zij zich in de laagte van 
Samar Kilang met de Djamboc Ajd, waarvan de Pa 
kang een linkorzijrivier is. 

PAKARAMAN^ Het bekendo Doodendal op 
Java, diclit bowesteii het Dieng^gobergte,_ aan de 
benedenhclliwg van eon ^er topperi-van don 
Goenoeng Bootak, den Djimat of Pakaraman, die zijn 
naam ontleend heeft aan dezen kleinon, regelmatig 
trechtervorniigen kraterput, waarvan de steile 
wanden dicht begroeid zijn, maar de bodem geheel 
kaal is. Uit somniige plokken van den bodem 
stroomt- gas, dat gcregeld des nachts —in den 
regentijd ook wel ovordag — in den krater blijft 
hangen en s'morgcns vroeg een hoogte van een paar 
meters bereikt. Het is waar- Bchijnlijk koolzuurgas, 
zoodat men liier met een mofette te doen heeft. Als 
de zon in den put schijnt, wordt het gas in de 
luchtcirculatie meegevoerd, zoodat men dan 
ongestraft op den bodem kan rondwandelen. Diercn, 
vooral vogels, komen dikwijls in de gaslaag om； so 
ms vindt men op den bodem zelfs het lijk van cen 
pantcr (zie verder Jacobson en Niermeyer in Tijdschr. 
Aardr. Gen. 1907, 635). Ongetwijfeld zijn cr veel 
sterkere mofetten bekend, maar slechts weinige 
liggen op den bodem van kraters, waardoor de 
ophooping van het gas gevaarlijk kan worden. 

PAKARENA. Zie MUZIEK en MUZIEK- 
INSTRUMENTEN. 

PAKATA. Zie VAARTUIGEN. 
PAK&L (JAV., SOEND.). DO jonge vruchten van 

Mangifera odor ata. Zie aldaar. 
PAKfiM. Andere naam van het districtPram- 

banan. yan het tot het Sultansgebied behoorendo 
..regentschap Kalasan, residentio Djokjakarta. 

PAKETVAART MAATSCHAPPIJ (KONINK-
LIJKE).. De stoomschepen zijn in Indie gebracht niet 
door particulieren, maar door het Gouver- nement; in 
1845 beschikte dit over 4, in '47 over 6 in *50 over 
10 stoombooten, waarmedo hot vervoer van 
goederen en passagiers plaats had. Ook de maildionst 
tusschen Batavia cn Singapore in verband met de 
Engelscho overlandpost op Europa (in 1845 
aangevangen) word door do Marine verricht; zij deed 
de pakotdfensten, ver- voerdo ambtenaren, 
officicren, t roe pen en banne- lingen, so ms ook 
particulieren. De koopvaardij- vloot bleef ten achter 
en in 1849 was er in Indie slechts e6n particulier 
stoomschip aanwezig ,,de" stoomboot geheeten ； zij 
bchoorde aan de N.-I. Stoomv.-maatschappij en 
bevoer Batavia, Semarang en Soerabaja; in het 
volgend jaar were! bij wijze van proef een tweede 
boot, van 53% last, in dienst gesteld voor de 
maandelijksche vaart tusschen Makasser en 
Soerabaja； in '51 werd nog een boot in'a(Tvaart 
gebracht voor het- onderhouden der gemeenschap 
tusschen do dric hoofdplaatsen op Java. De Indische 
Regeeuing sloot in 1852 een contract met W. Cores 
do Vries, ten doel hebbende de insteliing van een 
gercgelde stoomvaart in den Indischcn archipel; het 
be- paalde,dat een maandelijksche dienst zou onder- 
houden worden van Batavia over Benkoelen naar Pad 
an g en even zoo terug on van eon soort- gelijken 
dienst van Batavia naar Makasser over Semarang en 
Soerabaja en even zoo tei-ug, die in den 
Oostmoesson maanddijks, do ch gedurende den 
Westmoesson om de 2 maanden zou worden 
voortgezet tot Amboina, Ternate on Menado en 

van dio laatste plaats reohtstreoks torug naar 
Makasser. Bij contract van 1 Juni 1854 mot do 
Maatschappij, waarop Cores do Vries inmiddels do 
ovoreonkomst had ovorgedragon, word do dionst 
uilgebreid on o. a. het traject Batavia over Muntok 
on Riouw naar Singapore on terug daar- aan 
toegevoegd. De aansluiting met de overland mail 
van allo diensten was een dcr voorwaar- den. Het 
subsidio bedroog / 140.000 gedurendo hot lo jaar en 
/ 160.000 gedurende elk der vol- gendo jaren, d. w. 
z. / 9,69 of / 8,73 per mijl; daarenboven waron eon 
aantal voordeolen too- gekend. Door uitbroiding van 
den dionst klo m het subsidie in 1857 tot / 10,56 per 
mijl. Eon in 1854 met do Ned.-Ind. 
Stoombootmaatschappij gesloten contract voor hot 
ondorhouden van den zoooven genoemden dienst 
naar Riouw en Singapore ging na afloop, eindo 
1859, op Cores do Vries over. Eon aanbesteding in 
1859 voor het bedienen der paketvaart na 1860 
mislukte, om- dat Cores do Vries do eenigo inschrij 
ver was voor eon buitonsporigo som; eene nadero 
onderhan- deling had tot gevolg een contract, 
waarbij hij op zich nam do paketvaart tot 1864 te 
onderhoudon tegen eene subsidie van f 500,000, f 
18,21 per mijl. Met het in werking tie den van dit 
contract begint het stroven tot monopoliseering van 
het verkeer in den Arcliipel zich meer on mecr tc 
open baren. Langzamerhand hadden, in den loop van 
18G2, al de op Java gevestigdo stoomvaart-onderne- 
mingen hare booten aan do firma W. Cores do Vries 
verhuurd; do handel klaagde. 

Bij de op 31 Juli 1863 gchouden aanbesteding 
voor de jaren 1866 t/m. 1875 was minste inschrij- 
ver H. O. Robinson te Londcn, die het contract, 
waarbij / 6,97 per mijl, / 293,000 per jaar, be- dongen 
word, in 1865 overdeed aan de Ned.-Ind. 
Stoomvaart-maatschappij, eene Engelscho ondcr- 
neming； door Paul van Vlissingen en Dudok van 
Heel te Amsterdam was ingeschroven voor / G.98. 
De hoofd zetel—deF maatschappij was te London ； 
geen schip werd in Nederland gebouwd, zelfs geon 
ketel vernieuwd ； alles werd uit Engeland betrok- 
ken en als in Indie een der schepen moest gerepa- 
reerd worden, dan geschicdde dit niet op Java, maar 
to Singapore; op de booten voeren Engul- scho 
macliinisten en alleen cone bepaling in het contract 
maakto dat er Hollandscho kapitcins op de brug 
stonden. De contractueelo diensten, die eerst in 
Maart 1866 alle bovaren worden, met 12 
stoomschepen (7050 ton), ondergingen gedurig 
verandering, mcestal in don zin van uitbroiding. Ook 
do Ned.-Ind. Stoomv.-maatschappij streefdo naar 
een monopolic van het vervoer van perso- non on 
goederen tusschen do Ned.-Indische havens 
onderling. Togcn aanslagcn van do zijdo dcr 
stoomvaart-ondernomin gon tusschen Nederland cn 
Indi。was zij gewaarborgd Deze, bclanghobbcn- de 
bij eenegoedc verstandhouding meLde N. I.S. M. 
met het oog op doorvrachten naar plaatsen buiton 
Java, verbondon zich om noch goederen, noch 
passagiers tusschen havens in Ned.-Indio te ver- 
voeren. Na het verstrijken van het contract met de 
firma W. Gores do Vries gin gen do stoomschepon 
dezer firma over op do Maatschappij on in 1869 on- 
dervond dezo norgons concurrentie dan op do lijn 
Batavia—Singapore van do Franscho Messageries 
Maritimes (sedert 1862). Andero zich in den Ar- 
chipel bevindendo stoomers voeron op avontuur, 
waren bestemd voorsleopdiensten of voor hot ver-
voer ter reede en waren meestal van klein charter. 
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Bij do aanbostcding voor hot ondorhoudcn der 
pakotvaart gedurendo 187G t/m. 1890 was do v aagsto 
inschrijvor wedor do Ned.-Ind. Stoom- 
vainrtmaatschappij, thana voor / 3,90 por mijl 
1198,000 per jaar, niottogenstaando do voor- waardon 
in meer dan con opzicht minder gunstig waren dan die 
in hot vorig contract. 

Alles wat bij contract was bedongen word stipt 
uitgevoerd, maar buiten haar contract was do 
Maatschappij hoogst willekeurig in haro handc- 
lingen; vooral de particuliero hand el had redon tot 
klagen en ook hot Gouvernemont moest hare on- 
genaakbaarheid ondervindon, toen de Atjdh-oor- log 
aanlciding gaf tot ondcrhandelingen buiten het 
contract. Een vast tariof voor particulier vracht- goed 
ontbrak; op de Buitenbezittingen we rd ge- klaagd 
over het outbroken van do gelegenhoid tot doorvoer 
naar Nederland, enz. Do aandrang om andero 
maatregelen te nemon bestond dus. 

Het was de heer J. J. van Kerkwijk, die in de 
zitting van 18 Dec. 1884 in de Tweedo Kamer 
aandrong op hot overnemen van den dienst door eeno 
Nederlandsche maatschappij, nadat het contract zou 
zijn afgeloopen. En het was de Ned. Maatschappij tot 
bev. dor nijverheid die, naar aan- leiding van 
verscheideno geschriften over dit onderwerp, zich de 
zaak aantrok, het departement Haarlem, dat door ecne 
motie do aanlciding was dat de Min. van Koi. zich 
bcroid verklaarde om, hoewel de voorwaarden reeds 
waren ontwor- pen, met Nederlandsche deskundigen 
over de zaak to onderhandelen. Do hceren J. 
Boissevain, W. Ruys en P. E. Tegel berg, alien 
directcuren van onzo stoomvaartlijnon op Indie, 
maakten van deze gelegenheid gebruik, met dit 
gevolg, dat den 4en Fcbr. 1888 do Tweede Kamor het 
ont- werp van wet ontving voor de bediening van do 
paketvaart in den Ned. Ind. archipel gedurendo de 
jaren 1891 tot cn met 1905, welk on twerp den 24en 
d. a. v. met 54 tegen 3 stommen werd aan- genomcn, 
daarna ook door de Eerste Kamer. (Wet van 19 Maart 
1888, Ind. Stb. no. 95, Ned. Stb. no. 48). Den 19cn 
Sept. 1888 had do inschrijving plaats naar / 3,250,000 
der ccrsto scrio van / 4,000,000, zijnde dit laatstc bed 
rag 2/3 van het gchcclc kapitaal der Kon. Pakot vaart 
jMaatschap- pij (staluten gocdgekcurd bij K. B. van 
10 Aug. 1888 no. 34). Het contract met het bovongc- 
nocindo driemanschap kwam dcstijds aan velo 
financiersen Indischc spccialisten z66 onerous en 
woinig voordeclig voor, dat het geen gemakkelij- ko 
taak was do zes millioen bijeen to brongen. AHeon 
door don krachtigen stoun van onkelo groolo 
lichamcn gcluktc dit en het was noodig om tijdcns den 
aan bouw aan do aandeelhoudcrs ecno rente van 4 % 
op hunno stortingen to verstrokken. Zoo was do dienst 
botroflLondo hot ondorhoudcn van gcinecnschap met 
stoomschcpen, voor mail, passagiers en good cron 
tuaschcn allo belangrijko plaatscn naar hot uitgebreid 
oilandenrijk in Ned.- Indie opgedragon aan 
Ncderlandscho gegadigden-. Daar do hcoron 
Boissovain on Tegolberg diroctcu- ren waron van do 
maatschappij „Nederlandn, do heor Ruys van de 
„Bottcrdamscho Lloyd", kwam do Pakotvaart in 
nauwe verbinding met do tweo stoomvaartlynon, dio 
do gcmcenschap tusschen Nederland on Ned.-Indio 
onderhouden; zoo- doendo was zij verzekerd van 
krachtigen stoun Job ontwikkcling van hot transito-
vorkeor van goheel Ned.-Indie over Batavia, 
Soerabaja en Pad an g mot Europa, in concurrentic 
mot dat over 

Singapore. Do indertijd gekoestordo en uitgo- 
sprokon vrecs, dat do Paketvaart hot opkomon van 
particuliero vervoor-ondernomingen onder 
Ncderlandscho vlag zou togenhouden, is gcbleken 
ongogrond to zyn gcwcest. Op allo lijncn der 
Paketvaart, waar het particulier vervocr maar 
conigszins loonend is, bestaat feitclijk een scherpo 
concurrentic, 

De voordccJen, die aan de Paketvaart verze- kerd 
werden, zijn een subsidio over de verschil- londo 
lijnen, bij den aanvang afwisselend van / 1,50 tot / 20 
per mijl (samen / 660.000 en door- oen / 6,90), maar 
later in dier voege gewijzigd, dat geen enkelo lijn 
meer dan /10 subsidio had; en het uitsluitend recht op 
hot vervoer van Gouver- nementsgoederon en 
passagiers langs al de lijnen tegen o vcreengekomen 
vracht en passage. Tegen- over het hoogero subsidie 
dan aan de Engelsche maatschappij, stood, dat de 
Regeering intijd van nood do beschikking had over al 
de schepen, ja- zelfs ze kon overnemen； dat do 
tarieven, zoowel voor Gouverncments-passagiers als 
goederen verlaagd werden; dat voor het vervoer van 
Gouv. -passagiers derde on vierde klasse groote 
^erbeteringen werdon aangebracht ； dat de nieu- wo 
booten op Nederlandsche werven moesten worden 
gebouwd en dat uitsluitend Nederlandsch personecl 
in dienst werd gesteld ； dat de particu- liercn niet 
racer aan willokeur waren overgeloverd daar van hen 
nooit meor dan 10 % en voor goederen nooit meer 
dan 25 % bo ven het Gouv.-tarief mocht worden 
geheven. 

Bij do wot van 19 Mei 1899 (Ind. Stb. no. 212, 
Ned. Stb. no. 122) werd de Gouv.-Gen. gemach- tigd 
om met do Paketvaart eene overeenkomst aan te 
gaan, waarbij het mot haar bestaando contract voor 
de bedioning van do paketvaart gedurendo 1891 t/m, 
1905 in dier voege nader zou worden gewijzigd, dat 
do duur van het contract tot ult. 1915 werd verlengd 
en dat voor 10 van de nog bestaando twaalf 
contractueele diensten, de bij voornoemde wet van 19 
Mei '99 bepaaldo lagere eenhoidscijfers van subsidie 
werdon aange- nomen. Deze lagcrc subsidio-cijfors, 
welko 1 Jan. 1899 ingingen, leidden tot eono 
jaarlijksche be- sparing van / 250.000. mot wijziging 
in de to be- varen lijnen en sterko uitbreiding van 
voor de onderncmers on voqrdeoligo diensten; voorts 
ver- viel voor do nieuwe onderneming het voordeel 
uit een renteloos voorschot; werden haar veel 
hoogorc eischen gesteld wat do soort, de snelheid der 
schopcn en do behandeling van passagiers be- treft; 
zou ten gcvolgo van een lager tarief veel minder 
worden betaaid aan vracht en passage; heb 
Gouvernemont meor vrijhoid gonieton in het gobruik 
maken van andoro schcpen en tot een vooruit 
bepaaldcn prijs schepen van den onder- nemor 
kunnen huren. Bij de wet van 31 December 
1915 (Ind. Stb. 1916 no. 25) kwam een verlenging 
van do overeenkomst tot stand voor do jaren 
1916 tot cn met 1925, echtor met zeer ingrypendo 
wijzigingen. Do subsidio werd afgeschaft, doch do 
Maatschappij geniet thans eene vergoeding voor hot 
post ver voor, het welk vroeger kostoloos geschicdde, 
van / 0.25 per zeomijl tot een maximum van / 
500.000. Het aantal vorplichte diensten word van 
dortion gebracht op dertig. Do huurprijs der schcpen 
bij inhuur door do Regeering word verlaagd. 

In Juli 1908 opendo do Maatschappy een gero- 
geldo vracht- on passagiersdionst tusschen No- 
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derlandsch-Indie eu Australie. Sedert 1910 wordt 
deze dionst gesteund door den Staat, doordat deze b
甘 eventueelo veriiezen daarin voor de holft deelt tot 
een maximum van f 150.000 's jaars, terwfll ingeval 
er winst is, de Staat daaruit wordt terugbetaald. 

Voor hot vervoer van Gouveruements-zout, -
steenkolen en -tin bestaan tusschen de Regee- ring en 
de Maatschappy afzonderlyko overeon- komsten. 

Het vervoer van Gouvernementsgoederen, -
passagiors en -post vormt echter slechts een klein 
onderdeel van het bedrijf der Maatschappij. De 
inkomsten uit dit v^ervoer bedroegen in 1917 slechts 
ruim %。van de totale inkomsten. 

De groei van het bedrijf der Maatschappij blykt uit 
de navolgende cijfers: 

Jaar. Aan tai 
schepen. 

Totaal Bruto 
Reg. Ton. 

i 
Totaal bevaren 

Zeomijlen. 

1892 30 29 965 824 348 
1897 32 38 639 1 044 264 
1902 41 53 629 1 244 096 
1907 50 67 413 1 614 660 
1912 76 115 071 2 393 624 
1917 93 161 206 3 306 354 

De uitkeering aan aandeelhouders bedroeg over 
de jaren 1889 tot 1917 gemiddeld 8,04 %. 

Meer dan de helft der aandeelen zijn in het be- zit 
van de Naamlooze Vennootschap ,,Neder- Jandsche 
Scheepvaart Urie", welke eveneens meer dan de helft 
der aandeelen van de „Stoom- vaart Maatschappij 
Nederland" en “Rotterdam- sche Lloyd" bezit. Deze 
financieelo band bevor- dert de samen werking der 
drie stoomvaart- maatschappqen. 

De Koninklijko Paketvaart Maatschappij is 
gevestigd t© Amsterdam en wordt bestuurd door een 
Raad van Bestuur, onder wiens leiding het beheer in 
Indie wordt gevoerd door eeno Directio bestaande uit 
een President en twee leden en in Nederland door 66n 
Directeur. 

De Maatschappij wordt op ongeveer 80 plaat- sen 
van denNed. Indischen Archipel door Agenten 
vertegen woordigd en verder op de voornaamste 
plaatsen van Oost-Azie en Australie. 

Volgens de dienstregeling van het eerste half- jaar 
1918 worden onderstaando lijnen bevaren : 

Lijn 1. Batavia一Telok-BCtong—Sumatra's- 
Westkust—Pad an g一Atj eh—Penan g. 
Lijn 2. Batavia—Oosthaven—Telok-Betong— 
Merak—Kaliand a—Kota-Agoeng. 

Lijn 3. Java—Padang—Sumatra's-Westkust —-
Atjeh-^-Penang—Singapore—Java. 

Lijn 3a. Padang—Benkoelen. 
Lijn 3b. Padang—Sibolga. 
Lijn 3c. Penang—Langsa一Idi—Lho-Seuma- 

w6—Sigli—Oelee-Lheue—Sa bang. 
Ogan Lijn. Palembang—-Sekajoe—Lakitan — 

Moeara-Kliogi. 
Lijn 4. Batavia—Muntok一Palembang. 
Lyn 5. Java—Palembang一Djambi. 
Lyn 5a. Batavia一Banka. 
Lijn 6. Palembang—Singapore. 

Lijn 6a. Singapore—Djambi 
Lijn 66 Singapore—Ren gat—Indragiri- en 

jRetdhrivieren, 
B. W. L. Batavia—Wijukoopsbaai. 

Lijn 7. Java—Bela wan. 
Lijn 7a. Java—Singapore一Bela wan. 
Lijn 8. BClawaii—Sumatra's -Oostkust—Sin-

gapore. 
Lijn 8a. Singapore_Selat-Pandjang—Bengka- 

lis—Siak—Pakan-Baroo. 
Lyn 8b. Sabang—-Bela wan. 
Lyn 8c. Penang—Bela wan—Langsa. 
Lyn 8d. Penang一Asahan—Batoe-Bahra— 

Penang. 
Lijn 8e. Singapore—Bela wan. 
Lijn 9. Batavia—Tandjoeng—Pandan—Riouw —

Singapore. 
Lijn 10. Batavia—Pontianak—Batavia—Ja- 

vakust—Semarang—Soerabaja—Bandjermasin. 
Lijn 11. Batavia—Pontianak—Singkawang— 

Selakau—PSmangkat—Sambas—Sfirasan—P. 
Pandjang. 

Lijn Ila. Singapore—Anambas- en Natoena- 
eilanden. 

Lijn 12. Pontianak—Groot-Tambelan一Riouw —
Singapore. 

Lyn 12a. Singapore—Singkawang—Selakau— 
Pemangkat—Sambas. 

Negara-Lijn. Bandjermasin—Poeroek-Tjahoe. 
Lijnen 13, 14 en 15. Singapore—Ba wean— 

Soerabaja—Bandjermasin—Oostkust Borneo一 Don 
ggala—Wan i. 

Koetei-lijn. Samarinda—Long-Iram. 
Lijn 16. Soerabaja—Ba wean—Bandjermasin. 
Lijn 16a. Singapore一Borneo's Zuidkust— 

Bandjermasin. 
Lijn 16&. Bandjermasin—Poeloe-Laoet—Pasir 

—Makasser. 
Lijn 16c. Makasser—Oostkust Borneo. 
Lijn 17. Soerabaja—Makasser. 
Liju 18. Singapore—Java—Makasser—Balik- 

Papan—Noord-Celebes—Sangir- en Talaud-eil. —
Gorontalo. 

Lijn 19. Makasser—West-Celebes—Toli-Toli. 
Lijn 20. Makasser—Noord-Celebes—Men ado一 

Gorontalo—Ternate. 
Lyn 21. Makasser—Oostkust Celebes—Ban- 

gaai—Gorontalo —To minibocht. 
Lijn 22. Makasser—Golf van Bon 6. 
Lijn 23. Java一Kleino Soenda-eil,—Timor一 

Zuid-Wester-eil. 
Lijn 24. Makasser—IGeine Soenda-ciJ.—Timor, 

Lijn 25. Soerabaja—Madocra—Bali—Lombok. 
Lijnen 26 cn 27. Singapore—Java—Bali— 
Lombok—Makasser—Ambon. 

Lyn 28. Soerabaja—Bali—Lombok—Soem- 
bawa—Makasser—Am boin a—Banda-Neira—Ce-
ram—West-Nicuw-Guinea. 

Lijn 29. Amboina—Banda-Neira—Kei-, Te- 
nimbar-, Aroe-eil.—MeraukS eh Ambon Mukas- 
sor—Soembawa—Lombok—BaJi—Soerabaja. 

Lijn 30. Ambon一Ternate—Noord-Molukken —
Noord-Nieuw-Guinea. / , 

Java—Australie lijn. ，: 
Deli—Rangoon lijn. 
PAKHUISADMINISTRAT1E. Vrocger, order de 

werking van het cultuurstelsel, waren de land spa 
k:huizon uiteraard van veel grooter be- lang dan 
tegenwoordig. In 1826 werd een Directeur voor ,/s 
lands producten en civile magazij- nen" bonoemd, 
rcssorteerendo onder den Dircc- teur-Generaal van 
Financien, terwijl in 1855 do zorg der prod ucton en 
magazijnen werd opgedra- gen aan eon zolfstandig 
Directeur. Bit dirooteurs-* ambt werd in 
18G6opgeheven: sedert behoort ho 
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bohcer van 's lands civielo pakhuizon tot don 
werkkring van hot Dopartomont van B. 0. W. 

Het rcchtstreeksch toezicht over do lands- 
pakhuizen borust bij do Hoofclen van gowestolyk 
bostuur. Aan het hoofd daarvan staan sinds jaar on 
dag do pakhuismeesters, voor wio reeds in 1819 een 
instructio word vastgosteld, wclko sedort slechts 
weinig wijziging heeft ondergaan. Voorts zijn 
verschillende bepalingen getroffon dit dienstvak 
betreffonde, o. m. ten aanzion van do indienststclling 
van het personeel der Alge- inceno pakhuizen, het 
lossen en laden van landsgoederon, do we gin g van 
Gouvcrnemonts- producten en de spillage toegestaan 
aan de boheor- ders van 's lands goederen bij de 
pakhuizen. 

PAKIH, d. i. Mohammedaansch wetgeleerde; vgl. 
ISLAM, II c. 

PAKIR, d. i. anno (Arabisch: fakir). Volgens de 
Mohammedaansche wet vormen de fakir's een der 8 
categoricen van personen, aan wie een aandeel in de 
djakat (zie aldaar) toekomt. Vrome Moslims noemen 
zich in het algomeon wcl fakir in den zin van 
,,iemand, die bchoefte heeft" (nl. aan Gods steun). 
Met de benaming fakir (of derwzsj) worden in het 
bijzonder ook de Moslimsche mysticken aangeduid, 
die hetzij door ascese, hetzij door b日zondere 
godsdienst- oefeningen nader tot God trachten te 
komen (vgl. ISLA虬 II, e eu TAREKAT). 
Overdozelfver- wonding van pakir's, die in 
godsdienstige exaltati© als onkwetsbaar golden, zie 
DABOESSPELEN. 

PARIS. - District van do control©-afdeeling 
Toempang, regentschap en afdeeling Malang, 
residentio Pasoei-oean met 4 onderdistricten on 120 
desa's; het had cind 1905 eene be volkin g van 
112.000 zielen, w. o. 50 Europeanen en 300 
Chincczen. De standplaats van hot districts- hoofd is 
Toempang (600 M. bo ven zeo). In dit district komen 
in hot geheel geen erfpachts- perceelen voor, omdat 
allo bcschikharo grondon in den bloeitijd der 
Gouvornements-koffieoul- tuur door de bevoIking 
mot koffio beplant waron. Van alle districten van 
Java produceerdo Pakis de meeste koffie, mecr dan 
eens ruim 100.000 pikocls per jaar. 

Het, district is ook bekend om do tweotjandi's 
(tenipelruinen), die erin voorkomen, n.l. do Tjandi 
Djaga te Toempang on do Tjandi Kidal. 

PAROE (JAV.). Beteekent “sp^ker", „spil**; P a k 
o e B o o w 3. n S,, „8pijker of spil der wcrcld", d. w. 
z. „dio de wcreld vast doot staan en bijeen houdtn is 
ecn van de titels der Soesoehoe- nans van Mataram 
cn van Socrakarta, waaron- dcr zij in den rcgcl 
worden vermeld, b. v. Pakoo Boe wand, I, die do 
cersto vorst van Mataram was, we Ike <1 ien naam 
aannam (zio JAVA). Pakoo Alam, evenccns „spil der 
wcreldis eon der titels van con to Djokjakarta 
gevestigden prins, die van den Sultan onafhankelyk 
is en een eigen go bicd bestuurt (zio 
VORSTENLANDEN). 

PAKOE. Algemeene naam (pakis, JAV.), voor 
Varens, soms ook voor planton, die veol op Varons 
golijken en or door den inlander inee worden 
vorward. J)o soorten wordon door hot t woo do 
woord aangogeven. 

PAKOE ADJI (MAL.). Zio CYCAS. 
PAKOE ALAM. Naam van een zoogenaamden 

„onafhankelijkenn Prins (d. w. z. onafhankclijk van 
den Sultan) te Djokjakarta, hoofd van het Piikoe 
Alamscho huis. Dit heeft zyn ontstaan te dan ken aan 
don JEngelschon Qouverneur 

in 

Geir^raaiTlaffles, die in 1812 bij wijzo van tegen- 
wicht tegenover den Sultan, Pangdran Noto 
Kocsoemo, halfbroer van don toenmaligen Sultan 
SSpooh, tot zelfstandig vorst verhief onder den titci 
van Pangdran Pakoe Alam. Aan dezen Pang6ran 
werd als go bicd toogewezen: a. tor hoofdplaats 
Djokjakarta een stuk grond, beoosten de kali Tjod6; 
b. bewesten do kali Progo het rcgentschap Adikarto. 
De laatste acte van verband met het hoofd van het 
Pakoe Alamscho Huis, Pang6ran Adipati Ario 
Praboo Soorjodilogo, gesloten, is van 17 September 
1906. In het Pakoe Alamscho gebied is, zoo niet alle, 
dan toch nagenoeg alle grond in handen van den 
Prins gebleven; zijn bloedverwanten, liofgrooten on 
ambtenaren worden nl. niet in grond (apanage), doch 
in geld gesalarieerd. 

PAKOE ALAM V, Pang6ran Adipati Aria, geb. ca 
1835, overleden 6 Nov, 1900 (zie ook 
VORSTENLANDEN). Zoon uit een bijvrouw 
(garwa hampejan) van Pakoe Alam II, heette to 
voren Pangdran Aria Soei'ja. di Laga, een van de 
eerstc Javaansche vorsten, die doordrongen was van 
het besef van het nut van schoolbezoek, ook voor de 
vorstenkinderen. 

Toen in 1878 Pangeran Soerja di Lag a bq keuze 
verheven werd tot Pakoe Alam V was hij de eerste 
Javaansche vorst, wiens kinderen (Noto Koesoemo 
en Notodirodjo, zic art. NOTODI- RODJO) ecn 
moderne opleiding genoten. Van dien tijd af zijn dan 
ook de leden van de Pakoe Alamsche vorstenfamilio 
de meest ontwikkelden onder de Javaansche 
vorstelijke personen. 

Als medebeheerder der tabaks-ondernemingen 
van Pakoe Alam III en in vele en verschillende 
betrekkingen heeft Pangoran Aria Soerja di Laga 
veel waargenomen, b.a. de onbiilijke be- handeling 
van den bek§! door den apanagehouder, de 
misbruiken in de desk's, de ongeoorloofde „rodjo-
pocndoetn, d. z. leverin gen, die de apana- gehouder 
van den bekel eischte. Pakoe Alam V was dan ook 
de eerste Javaansche vorst, die uit eigen beweging 
het apanage-grondbezit begon in te trekken, zoodat 
alle ambtenaren en familie- leden, die als 
honorarium, salaris of bezoldiging het vruchtgcbruik 
van een grondcomplex had- den, voortaan 
maandelijks of halfjaarlijks hun traetement kregen in 
plaats van den grond, die nu aan do ,,printah" 
terugkwam. 

Pakoo Alain V was een groot bevorderaar der 
Javaansche kun st, vooral van muziek, drama en 
dans. Berocmd waren in zijn leven de „beksann- 
opvoeringen aan het Pakoe-Alamsche hof. Euro- 
pcescho gelcerden, die studio maakton van de 
Javaansche beschaving, vonden in hem steeds een 
uitmuntenden gasthccr. (Zio Ned. Indie, Oud on 
Niouw, afl. 3 jg. II). 

PAKOE-ALAMAN. Hot godoolto van de hoofd-
plaats Djokjakarta, ten 0. van do Kali Tjod6, dat het 
gobied van Prins Pakoe Alam vormt. Aan hot hoofd 
orvan staat con-regent; het heeft 4 onderdiatriotoi^, 
nl. Kotta, Djagalan, Kapati- han en Goonoong 
Ketoor. 

PAKOE HADJI (MAL., SOEND.). Zie CYCAS. 
PAKOE RESAM (MAL.). Zio GLEICHENIA. 
PAKOE TIHANG (SOEND.). Zio ALSOPHILA. 
PAKOEAN (PAKWAN). Do oudo hoofdstad van het 
rijk PAD J AD J AR AN; zie aldaar. De naam kan 
beteekenen of „Varon-stad>, of „Cen- trum^-stad, do 
stad nl. van den „Spijker der wereld" (pakoening 
djagat; d. i Oppervorst). 

17 
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De laatst o uitleg is verroweg do waarsohyn- lijkst e. 
Hot accent valt in elk goval op „pan. 

PAKOEANRATOE vroegcr een der rijkstc 
dorpen van de ondcrafdeeling Toelangbawang in de 
residentie Lampongschc Districted, gelegcn in het N. 
van het gewest, in de nabijheid dor bronnen vaji de 
grensrivier de Masoedji. De plants tclt thans nog 
mecr dan 100 huizen cn heeft bijna 2000 inwoners. 
Ladangbouw cn in- zamelen van boschproducten, 
bene vens de opkoop en tusschenhandel van peper 
zijn de voornaaxnste middelen van bestaan. 

PAKOELVSCH. Zic TOR AD JA'SCHE 
TALEN. 

PAKOEWADJA. Een der jongero eruptiepuii- 
ten van don Dieng (zie aldaar). 

PAKPAK. Naam van een landstrcek, die ver- 
reweg het grootste deel van de onderafdeeling 
Dairilanden der afdceling Bataklandcn (residentie 
Tapanoeli) uitmaakt en bewoond wordt door Dalri's 
of Pakpaks, een van de min st beschaafde stammen 
der Bataks. (Zie ook BATAKS en BA- 
TAKLANDEN). Dezc streek word eerst goed bc- 
kend door en na de expeditie Van Daalen in 1904, en 
vooral door de bcschryviiigen van den eersten 
civielen gezaghebber, luitenant Van Vuuren. Pak- 
pak bestaat uit gebergte-ketens, die cvenwijdig 
loopen met het Wilhelmina-gcbergte (zie aldaar), dat 
de scheiding vormt met het Karo-hoogland. 
Tusschen deze bergketens hebben mcer of minder 
dikke tuf-lagen de dalen opgcvuld tot hoogvlak- ten, 
die in het Oostcn een dikte van 1600 M. bereiken, 
zoodat van het cigenlijke andere ge- bergte nicts 
meer voor den dag komt, daar dit nooit meer dan 
1500 M. hoog is. Naar het Westen koxnt dit dan ook 
langzaam te voorschijn, eerst als koppen, daarna a Is 
heuvelrijen, die tenslottc een gebergtekarakter 
aannemen. De N.lijkste van de a an het Wilhelmina-
gcbergte evenwijelig loopende ketenen is het 
Kepasgebergte, de afslui- ting van PSgagan (zie 
aldaar), de N.lijkste hoog- vlakte, die doorstroomd 
wordt van de Lai H6r- noen, een zijtak van de 
Alasrivier. Daarop volgt naar het Zuiden de Kepas 
hoogviakte (zie al- daar), die doorstroomd wordt van 
de Si Mbelin, eveneens een zijtak van de Alasrivier 
en die in het Zuiden wordt afgesloten door het 
Simsim grensgebergte. Simsim (zie aldaar) vormt 
het stroomgebied van de Koembi en Soelampi, die 
met de Tjin 跖 dang vereenigd de Simpang Kan an 
vormen. Het gebied ten Zuiden daarvan behoort tot 
de onbekendstc streken van Sumatra n.l. KSIasan 
(zie aldaar); vermoedelijk komt het vecl met het 
midden overeen, spelen allcen oude- re gesteenten en 
granieten een grootere rol. Aan de Oostzijde van 
Pakpak verheft zich een ge- bergte keten tot 2157 M. 
in den Oeloe Bar at. Het loopt van Z. naar N. langs 
de Wcstzijde van het Toba-meer, waarnaar het steil 
afdaalt. In het Noorden zet het zich bij den Deldng 
Si Boca- teri (2460 M.) voort als Wilhelminage 
bergte. Aan de Westzijde vormt het Pakpak randge 
bergte (zie aldaar) de scherpe scheiding met het laag- 
land van Boven-Singkel. 

Pakpak heeft van de Bataklandcn het laugst aan 
onzen invloed weerstand geboden, heeft het langst 
kannibalismc, slavernij, e. a. insteJlin- gen trachten 
te hand haven. Hoewel zeer dicht gelegen bij onze 
pude vestiging Ba rocs, duurde het tot 1853 eer men 
eenig betrouwbaar be- richt van deze landen 
verkreeg. In dat jaar maakte Von Rosen berg een reis 
door Pakpak. 

Wol hadden in do jaren 1854, 1861, 18G5 cn 1867 
expedites plaats naar do bovcnlandcn van Baroes cn 
Singkcl, echter zondcr blijvend gcvolg. Earst in 
1880 had con rechtst rcckschc cx- peditio plants 
tegon Pakpak, dio hot uitvlocisel was van ons 
optreden tcgv'n Si Singa irangara- dja in 1878. 
Krachtig went eohtor eerst ingegre- pen in 1904 door 
Van DAalon, die door zijn tocht door de Gajo- en 
Alaslandon con oindc mankto aan de knevelarij en 
brandschatting der Pak- paks door Gajo's cn 
Atjdhers. Als gcvolg van dozen bekenden tocht 
volgdo in 1900 de officieclc inlijving van het gebied. 
In hetzelfde jaar begon liier de Rijnsche zending to 
werken en werd een missionaris geplaatst te 
Sidikalang, waar thans ook een ambachtsschooltjc is 
gevestigd. Het aan- tal Christenen bedraagt ± 600. 

Het land is bijna geheel met oerwoud bedckt. 
Groote stukken zijn onbewoond. en het overige land 
is zecr dun bevolkt, zoodat het totaal aan- tal 
bewoners niet mecr dan 士 22.000 bedraagt. 

Hoofdmiddcl van bestaan is het inzamelen van 
boschproducten. B?nzoe is daarvan het voor- 
naamste, doch de wijze van benzoo-winning is nog 
zeer primitief. Andere boschproducten zijn : kamfer, 
waaraan Baroes haar vroegere bekend- heid 
ontlcende, rotan, damar, terwijl men de winning van 
gSiah pertja cn caoutchouc in gang tracht te doen 
vinden. De veeteelt beteekent wei- nig, men houdt 
wcl veel varkens. Aan land bouw wordt zeer weinig 
gedaan ； sawah-bouw is in groote gebieden nog 
onbekend, de rijst wordt nicest op ladangs verbouwd 
； ook worden wel benzoe-boomen aangeplant, 
terwijl een proeftuin is aangelegd voor de 
kofficcultuur. To ba Bataks uit Si Lmdoeng Icgden 
in 1907 by Sidikalang een proefsawah aan omde 
bevolkingden rijstverbouw op natte veldcn te leeren. 
De totale rijstopbrengst schijnt echter voldoende 
voor de dunne be vol- king. De benzoe word vroegcr 
verhanddd op de „pangka]ans^ der rivieren op de 
grens der Dairi- landen en het Singkelschc gcbicd, 
dan wel in de dorpen van het binncnland door 
kooplieden uit Singkel opgekocht tegen door hcnzclf 
bcpaalde prijzen. De kwade praktijken dezer 
handelaars, die niet aJlcen met de prijs cn het 
gcwicht knoei- den, maar ook bctaalden met opium 
of minder- waardige snuistcrijen cn met het vicicuze 
stclsel van voorschottcn werkten, terwijl zo 
bovendien verdacht werden van ecn geheime 
Mohammc- daansche propaganda, veroorzaakten 
dat ons bestuur tenslotte hicraan ccn cindo jnaakte. 
Een drictal handelsbcurzcn, te Salak, On an Djonggi 
en de voornaaxnste te Sidikalang, zijn opgericht, 
waar de benzoe bij op bod it con tan t wordt ver- 
kocht, ondcr toezicht van ccn bestuursajnbto- naar. 
Het feit dat thans reeds cenige pcrccclen in erfpacht 
zijn uitgegeven, we kt de verwachling, dat do grond 
misschien voor land bo uw niet on- gcschikt is. Een 
groot bezwaar voor econoniische ontwikkeling is 
echter het gebrek aan goedc ver- kcerswegcj). Een 
weg gaat van de voornaamste plaats Sidikalang (zic 
aldaar) over de Renoen, die 350 M. diep stroomt, 
naar Si Lalahi aan het To- ba-meer (土 45K.M.), 
maar is nog niet voor kar- ren geschikl. Em tweedo 
weg geeft aansluiting aan het traject, dat in aanleg is 
van Si Borong Borong naar BJ.IOCS, welke plaats als 
de haven van de Pakpaklanden wordt gcdacht. In 
ondcr- zock is de aanleg van een wegverbinding met 
Kaban Djahe langs den Noordelijken hoogterand 
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van het Tobainecr, in aansluiting aan den groo- ten 
weg naar de bcncdenlanden van Deli. 

Lileratuur: J. J. Lefdvre. De Pakpaklandcn. 
Jaarverslag Topogr. Dienst .yLOll, met verken- 
ningskanrt XXVI. '-7./ 

PAKPAK RANDGEBERGTE. Gebergto op 
Sumatra ten Westen van het Toba mccr gelcgcn. Het 
sluit de Pegagan hoogvlaktc, een decl van do 
Pakpaklandcn in het Westen af, en daalt zecr stcil 
naar do lage landen van Boven-Singkel. Het 
gebergto, dat rijk is aan hooge toppen, waarvan de Si 
Mad jit (1550 M.) in het midden het hoog- stc reikt, 
is zoo moeilijk over te trekken, dat het ecn kultuur-
scheidin g is geworden tusschen 0. en W. De Islam 
b.v., die zich over het laagland van Singkcl tot in het 
Alasland heeft uitgebreid, kon over dozen bergmuur 
heen geen vat op de Pakpaklanden krijgcn, waar dan 
ook de mcesto oorspronkclyke Bataks zijn blijven 
wonen. Het gebergte vangt aan in het Zuiden bij de 
600 M. diepe kloof, waardoor de Lai Si MbSIin 
stroomt, st re kt zich in Noordelijkc richting uit tot 
het landschapjc Ranto B<5si en neemt daar een N. 
N.W. richting aan om buitengewoon steil te eindigen 
in cen kloof, waardoor de Lai HSrnoen stroomt. Dcze 
ligt op niet meer dan 200 M. hoog- te, tcrwijl vlak 
daarbij de D. Sitocnggoer zich nog tot 1400 M. 
hoogte verheft. 

PAKSI (SOEND.). Zie PASSIFLORA EDULIS. 
PALA (MAL.). Zie NOTEMUSKAAT. 
PALA LA KI-LA KI (Paia papoea) (MAL. MOL.). 

Drogorij ； de mannetjes notemuskaat van Myris- 
tica arejentea Warbg. Belangrijk handclsartikel van 
Nieuw-Guinea. Zio vordcr onder NOTEMUSKAAT. 

PALABOEHAN. District met gelijlcnamigo 
hoofdplaats van de controlo-afdeeling Tjitjoe- roeg, 
afdecling Sookaboemi, regontschap Tjian- djocr, 
residentie Preanger regentschappon, ge- Icgen aan do 
Palaboehan ratoe of Wijnkoops- baai. Het heeft eono 
opporvlakto van 811 K.M.a, heeft 4 onderdistricten 
en telt 17 desa's. 

PALABOEHAN RATOE. Zio WIJNKOOPS- 
BAAI. 

PALABOEHAN RATOEBAAI. Zie WIJN- 
KOOPSBAAI. 

PALAHLAR (SOEND.). Zio DIPTEROCAR- PUS. 
PALAKA (KAJOE) (MAL. MOL.). Zio OCTO-

MELES. 
PALAKlA (JAV.). Zio EUCHRESTA. 
PALAQUIUM. Plantongoalacht der Sapola-' 

ccein, mot cen groot aantal soorton vooral op Celebes 
Borneo on Sumatra, veol minder op Java. Ecn paar 
soorten zijn de stainplanton van do GftTATI 
PfiRTJA (Gutta porcha). (Zio aldaar). J)o algomoono 
inkindscho naam, ook voor vorwanto goslachten, is 
Balani. 

PALARI. Zio VAARTUIGEN. 
PALASA (SOEND.). Zio BUTEA. 
PALAU-RECHT, naam van het voorkcur- rccht in 

de Minahasa. Zie GROND (Rechtcn op den), dccl I, 
bl. 823. 

PALAWIDJA (JAV.). Op do akkers, waarvan 
rijstgeoogst is, worden door do inlanders allerlei t w 
c e d o gowasson getceld, <1. z. sncl- grooiendo 
planten, die in 3 i 4 maandon product go von on dus 
tegen den tijd, waarop men weder aan do bcplanting 
der sawah met rijst denkt, van het veld vcrwijdord 
kunnon zyn Gcwoonlijk wordt niot hot goheelo 
sawah-void beplant, 

maar sleohts hot daarvoor moost gesohikto ge- 
dccltc, dat dan zorgvuldig wordt bewerkt mot ploog 
on eg. Door do pal&widji-teclt krijgt do Javaanscho 
landbouwcr nict nlleen dubbel profijt van zijn void, 
maar brengt hij tevons do nuttigo wissolcultuur in 
praktijk. Gcwoonlijk worden op J iva als p&l&widji 
op do natto of bewater- baro volden aangeplant 
lombok, throng, katjang, landjaran, k. idjoe, 
k6(1316, djagoong, timoen, kat61&. Op do droge 
vclden in de vlaktc cn het gebergte (tSgal), kweekt 
men dezelfdo cn andcro gowassen als pal&widjA, 
doch niet na do rijst. PaliwidjA is dus daar do naam 
voor alle land- bouwproducten behalve pari, en 
wordfc nader onderscheiden in pal A, kapSndem, d. 
z. planten, waarvan de vruchten onder den grond 
zitten, dus knolgewassen, pal& goematoeng, d. z. 
planten met hangendo vruchten (dus ook 
vruchtboomen, en niot allecn heesters, die bangende 
vruchten hebben) cn pala kasimpar, d. z. planten, 
welker vruchten op den grond groeien. Tot do p&la 
kapendgm behooren: katdla (batata), katdla pohoeng 
of cassavo ( = k. djdndral, sikong, singkong, kaspd), 
katjang tjin宙，kSntang, kSm- bili, brambang of 
witte ui, ba wan g of roode ui, enz. Tot de pala 
gocmantoeng： lombok, throng, djagoeng, djagoeng 
tjantd], djawawoet, katjang landjaran of Chineesche 
slingerboon, katjang id joe, k&rE of Egyptischo 
slingerboon, djarak, widjBn, kapas; ook tSboe, bako 
of tabak, tom of indigo, en sommige bladgroenten als 
koo], sawi of witte mostaard, enz. Tot do p互1 互 
kasim- par: timoon of gewonc komkommer, 
semangka of watermeloen, krahii of gevlekte 
komkommcr, enz. 

Literatuur: L. Th. Mayer, Do Javaan als land- 
bouwer en vcefokker, Batavia 1898. 

PAL^Lfi. Zio VAARTUIGEN. 
PALELEH. Hoofdplaats der onderafdeeling 

Bwool, afdeeling Gorontalo, residentie Men ado. Zic 
CELEBES, Deel I biz. 462—163 en GOUD Deel I, 
biz. 809. 

PALEMBAJAN. Ncderzctting in do afdeeling 
Agam van de residentie Sumatra's Westkust. De 
plaats ligt ecn weinig ten N. van het mcer van 
Manindjau, op korten afstand van de Batang 
Masang. Het is de standplaats van cen controleur Ecn 
zij weg komt uit op den grooten weg tusschen Man 
indja,u cn Fort de Kock. > 

PALEMBANG. Land be s c h r ij v i n g. 
Residentie op de Oostkust van Sumatra, gren- zende 
ten N. aan Djainbi, ten W. aan Benkoelen, ten Z. aan 
Benkoelcn en de Lampongscho dis- trictcn, ten 0. 
aan de Soendazee en Straat Banka. Vaststelling van 
de grenzen vond gedecltelijk reeds plaata in Ind. Stb. 
1891 no. 48, 1910 no. 503, 1911 no. 254 on 1916 no. 
244. Het go west be- slaat cen oppervlakte van 84692 
K.M.a 

Bodemgealeldheid. Het grootste dccl van de 
residentie wordt gevormd door ecn zoer vrucht- bftre 
vlakte, die door tai van rivieren wordt door- sneden. 
Vooral de kuststreken zijn zeer laag gc- legen, aan 
ovcrstrooiningcn blootgcsteld en groo- tcnclecls 
moerassig; het Westolijk deel daarentegen is 
bergachtig. Dit，bergachtig gcdeclto vormt cen 
oiiderdeel van don Barisanketcn, on vangt in het 
Zuiden aan xnct het aanzienlijkc plateau vanMeka- 
kau en Ranau, dat allecn in het W. is afgesJoton door 
een bergketen, die rcikt tot aan den Pandan (1678 
M.), maar dat in het Oosten overgaat in de groote 
laagvlakto. In het Zuiden van hot plateau 
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bevindt zioh het Ranau meer (zie aldaar), waar- uit 
de Wai Koeala komt, die verccnigd met de MSkakau, 
als SSlambocng voider stroomt-, na epname van de 
Sak。bij Moeara Doca den iiaam van KomSring 
draagt, en zich bij de hoofdstad Palembang onder den 
naam van Pladjoe in de Moesi uitstort. Een dwarsrug 
van den genoemden Pundan naar den Ringgit (2129 
M.) en den Loe- moet (2056 M.) vormt de scheiding 
met het N.- waarts gclegcn kleinere SSniSndo-
plateau (zie SEMENDO), dat in het N. cvencens door 
ecn d warsrug wordt afgesloten, loopende van den 
Patah (2817 M.) over den Ba lai (2284 M.) naar den 
Soemocr (1403 M.). De afcratering geschiedt door de 
Ogan, even a Is de Komering een re elite rzijri vie r 
van de Moesi, en door de Enini. Ten N. van dit 
plateau vertoont de Barisan twee duidelijke ke* tens. 
De Westelijke, nagenoeg de grens met Bcn- koelen 
vormende, zet zich van den gcnoeniden Patah voort 
over den bekenden vulkaan G. Dempo (zie aldaar), 
die een hoogte van 3173 31. bereikt, verlaat dan 
Palembang door een Oost- waarts buigeii der grens 
van Benkoclen en ein- digt bij den Seblat (2883 M.), 
den lioeksteen tus- schen de residenties Palembang, 
Benkoelen en Djambi. De Oostelijke keten vangt aan 
met het Goemai gebergte (zie aldaar) om zich van 
daar na tai van onderbrekin gen voort te zetten over 
den Balai (1G83 M.), SSrdang (1999 M.) en den 
Roentjing (2221 M.) naar genoemden hoekstecn, den 
Sfiblat. Tai van dwarsruggen doen hier tus- schen de 
ketens afzonderlijke hoogvlakten ont- staan, Op het 
genoemde SSmfindo plateau voIgt N.-waarts het 
Pas6mah plateau (zie PASfiMAH) waarover de 
LCmatang, de derde belangrijke zij- rivier van de 
Moesi, stroomt. Aan dit Barisan- gebergte sluit zich 
Oostwaarts aan een zeer breed heuvelland in den 
tertiairen tijd ontstaan, dat vooral langs de Moesi zeer 
duidelijk voor den dag treedt en op vele plaatsen cen 
breedte van 150 tot 160 K.M. bereikt. Dit is het 
gebied der petroleum voerende anticlinalen. Over 
een breede streek van diluvialc heuvels, afkomstig 
van het naast liggende tertiaire terrein en vooral 
bestaan- de uit vulkanisch materiaal, is eerst dan de 
allu- viale moerassige kustvlakte te bereiken, waarin 
de rivieren, die voortdurend groote stukken onder 
water zetten, reusachtige delta's hebben ge- voermd. 
Van deze rivieren verdienen vermel- ding de Moesi, 
M&oedji, Siloempoer en Lalang, die afzonderlijk 
zijn beschreven. 

Baaien van Ijeteekenis komen langs de kust van 
Palembang niet voor; de zee is ondiep en, aan de 
riviermondingen, met zandbanken be- zet. De 
voornaamste kapen zijn de Luciparapunt (zie aldaar), 
de Je Hoek of Punt, de Valsche eerste Punt, de 2e 
Hoek (Tandjoeng Tapa), de 3e Hoek (T. Kasdegian), 
de 4e Hoek (T. Katima Bongko) en T. Api A pi. 
Vooral in het Z.O. van het gewest worden 
verscheidene mcren of plas- sen (danau of J6bak) 
aungetroffen, die zeer visch- rijk zijn, o.a. de zeer 
uitgestrekte L. Doling of Danau SCboedjang, en de 
uitgestrekte L. Me- randjat. Het belangrijke meer 
Ranau werd reeds ver meld. 

Do topografische dienst is sinds ecnige jaren in 
Palembang werkzaam en als resullaat zijner 
opnamcn zijn reeds vele d6tai)bladen (1 : 25000) en 
graadafdeelingsbladen (1 : 100.000) versche- nen 
van cen groot deel der afdceling Palembang- sclie Bo 
ven Ian den, en in J 914 een schetskaart van 

het gewest in vicr bladen (1 : 300.000). (Zi/1 

Jaarvcrslagcn Topogr. dienst 1911 on 1912 cn~ 
Vbrsbig v. d. Pcrmanontc Commissic voor op- 
ncmings- en kaartceri n gs work zaa m hedc w in Ned.-
Indio over 1915). Hot klimaat is zeer warm in do 
benedcnlanden cn aangenaam kocl in de aan de 
Barisan grcnzencle streken; in do ken terin g komen 
mcnigmaal hevigo rukwinden met zware onweders 
voor; op de benedcnrivicrcn hangt des morgens, 
vooral in den Oost-mocsson, dikwijls een zwarc mist. 

De gezondheidstocstand liet in de laatstc jaren te 
wenschen over door herhaakl optreden van cholera, 
die in 1910, 1911 on 1913 rcspccticvelijk 4360, 1250 
cn 1115 slachtoffers eischte, terwijl overigens veel 
koortsen, huidziekten en dysenteric voorkwamen, en 
in 1917 aan pokken onge- veer 600 personen 
overledcn. 

De geniiddclde jaarlijkschc regenval bedraagt te: 
Palembang 2663, TSbing Tinggi 3131, Soeroe- 
langoen 3103, La hat 3422, Bandar 2996, Batoe- radja 
2944, Moeara Bliti 2958 en Moeara Doea 2496 m.M.; 
de droogstc maand is Juni te Soeroe- langoen met 135, 
Juli to Palembang, TQbing Tinggi, Lahat, Bandar, 
Batoeradja en Moeara Bliti, met rcspccticvelijk 105, 
125, 123, 155, 126 en 126 m.M., en September te 
Moeara Doea met 120 m.M., terwijl de meestc regen 
valt in December te Palembang, Soeroelangoen, 
Batocradja, Moeara Doea en Moeara Bliti (resp. 346, 
36G, 364, 314, en 479 m.M.) cn in Januari te TSbing 
Tinggi, Lahat en Bandar met resp. 438,489 en 337 
m.M. In 1913 werden nog meer stations voor regen-. 
waarnemingen opgericht. 

Verkeer. De vele waterwegen vormen ecn goede； 
verbinding met de kustlanden, voornl. van de 
hoofdplaats Palembang, met de binnenlanden ； deze 
tot 200 a. 300 K.M. ver bevaarbare rivieren zijn de 
natuurlijke wegen waarlangs de bevojking zich heeft 
gevestigd. Het wegennet is in den loop der jaren 
aanzienlijk uitgebreid en verbeterd ； be- halve de 
groote weg, die Palembang via Moeara Enim, Lahat, 
T6bing-Tinggi en Moeara Bliti, ver- bindt met 
Benkoelen (512 K.M.), zijn voor alle 
vervoermiddelen, ook voor automobielen, be- rijdbaar 
de wegen : a. Moeara Enim—Batoera- dja—Moeara 
Doea (181 K.M.) en Martapoera (27 K.M.), b. 
Batoerad ja—Loe bock Batang— Tandjoeng Radja 
(137 K.M.), c. Martapoera— Goenoeng Batoe (108 
K.M.), d. Soegih Waras— Poelau Panggoeng (33 
K.M.), c. La hat一Bandar—Pagar Alam—
Tandjocngraja—KSpahiang (171 KM.), /. Tfibing 
Tinggi—Tandjoeng raja 28 ICM.), (j. Moeara Bliti—
Mooara Klingi (37 K.M.),入.Palembang—Talang 
BCtoetoo(14K.M.), t. Tandjoeng radja.—Lembak (G4 
K.M.), j. Loe- boek Bxtang—Praboe Moelih (84 
K.M.) en k. Moeara Bliti—Sooroolingoon (142 K.M.). 
Voor vrachtkarron cn lichte wagentjes zijn nog ver- 
schillende wegon, zoowel in do benedon- als in de 
bovenlandon bcrijd.baar. Bovendion. zijn of woiden 
nog voor automobielenverkcer goschikt gemaakt do 
wegen: a. Moeara Doca—Kroe (118 K.M.). b. Pagar 
Alam—Manna (92 K.M.), terwijl verder het makon 
van een verhindingsweg booogd wordt van Menggala 
(Lampongscho dis- / tricten) naar Martapoera on 
Bitoeradja/Sinds z 1907 is er een Gouvernemonts 
autoindbielen- dienmt in liet levcn goroepen 一
aanvankclijk in do bovenlanden, alleen voor het 
vorvocr van de post cn van Gouvernomentsreizigcrs 
(trajecten 
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Moeara 面nim—Moeara Doca, Mooara ]Snim-— 
Lahat—Pa gar Alant, en Lahat一Moeara Bliti), doch 
gcleidclijk uitgobrcid ook over hot gewest 
Benkoclen, en mede voor particulioro reizigera en 
goederen, zoodat in 1913 de lengta van het 
wegennet, wa a rover de cxploitatie zich uitstrekt, 
1074 K.M. bedroeg. Het aantal vervoermiddelcn 
necmt voortdurend toe. 

Do in 1912 bsgonnen aanlcg van den spoorweg 
Palembang—Telok Betong, met eon zijlijn van 
Prabocmoclih naar Moeara 而nim was in Maart 1917 
reeds zoo ver gevorderd, dat in Palembang het trajcct 
Palembang—Moeara 面nim (162 K.M.) in 
cxploitatie kon worden genomcn; het gedeelto 
Praboemoelih—Batoeradja is onderhanden. De lijn 
begint bij de onder de hoofdplaats Palembang 
rcssorteerende kampong KSrtapati, op den 
rechteroever der Moesi, bovenstrooms de Ogan- 
monding. Volgcns de plannen zal de zijlijn Pra-
boemoelih—Moeara Enim worden verlengd, bc- 
zuiden Lahat, tot Tebat SSbSntoer, als voorloo- pig 
eindpunt, aan don voet der Pasemah hoogvlak- te; 
tcrwijl voorts beoogd wordt het cloortrekken van 
den spoorweg van Moeara 再nim via Lahat- 
Boengamas-TebingTinggi naar het bovenstroom- 
gebied der Bliti en Ellingi en vandaar naar Ben- 
koelen. Voor den spoorwegaanleg is een afzonder- 
lijke emigratiedienst ingcstcld, die gedurende 1914 
totaal 2900 arbeiders van Java overbracht. In het 
geheel werkten er 5100 menschen aan. 

Economische toestand. Aan den bencdenloop der 
groote rivicren, waar de uitge- strekte moeras-
wildernissen op enkelc plaatsen zich tot 100 K.M. 
ver in het binnenland uitstrok- ken, is de bevolking 
schaarsch en wordt weinig aan land bouw gedaan. 
Zij heeft zich voornl. neergezet ]angs do rivieren 
zelve, is van daaruit bin nen go- drongen in de met 
oerwouden bedekta binnenlan- den, naar de hooge 
plateaux der berglanden cn naaranderc door 
vruchtbaarheid uitmuntende gc- bieden, die vooral 
te vinden zyn op. het hcuvcl- land, dat den overgang 
vormt van het gebergto naar de laagvlaktc. De 
inheemschc bevolking heeft drie hoofdmiddelen van 
be st aan, n.l. in de eerste plaats land bouw, 
vervolgens inzameling van boschprod ueten, en 
handd. De bclangrijkste cuJtuur is die van rijst, ged 
reven op natte zoo we 1 als op(1 rogc velden. De 
droge velden (ladangs) hebben de grootstc 
uitgestrektheid, cn doze ont- ginning draagt zuiver 
hot karakter van roof- bouw; in ver band hicrmnde 
is de boschvcrnieling zeer ernstig. De sawahs vindt 
men in de bsneden- landen in hoofdzaak op 
mocrasgrondcn; in do bo ven lan den zijn die velden 
zoo we 1 van den regen afhankclijk, als bevloeid; 
vooral de PasSmah- en de Semendo-hoogvlftkto 
hebben uitgestreklo sawah-comj>loxen. De 
bevloeide velden in de bovcnstrekeii ondergaan 
gcleidclijk uitbreiding, voornl nu sinds eonige jaren 
de aanleg van water- leidingen gcschicdt met hulp 
en voorlichting van deskundig personeel van het 
Departement der B. O. W., dat tevens met de 
noodigo opnamcn voor ecu beoogde getijbcvlociing 
in do nabijheid der hoofdplaats Palembang is bclast. 
De rijst- productio is onvoldoendo voor do bchoefte 
van het gewest, zoodat in de jaren 1909 t/m 1916 
jaarlijks gemiddeld 13 millioen K.G. rijst uit Siam 
on Rangoon moest worden ingevoerd. Behalvo rijst 
worden ook djagoeng, suikerrict, cassavo cn andcro 
soorten van twecdo gewassen voor eigen gebruik 
aJIerwego aangeplant; do 

kokoscultuur is zoo weinig beduidend, dat voor 
belangrijkc bed ragen aan klappers en klappcrolio 
voor het gebruik binnen het gewest wordt inge- 
voerd. Als cultuurproduct voor de inlandsche markt 
vcrdiencn vcrmclding die van pinang, gambir en 
tabak. Pin an g wordt vooral geprodu- cecrd door de 
ondcrafdeclingen Ogan-Ilir, Ko- mering-Ilir, 
KomiSring- Oeloe en Moesi-Ilir； gemiddeld werd 
daarvan over het tijdvak 1909 —13 ruim 4 millioen 
K.G. per jaar uitgevoerd. De gambircultuur is van 
weinig betcckenis; eenigszins belangrijk is zij in 
Moesi-Ilir en Ra- was, onbeduidend in LSmatang 
Oeloe, TSbing Tinggien Ogan-Oeloe; de uitvoer 
beliep in 1912— '15 gemiddeld nog geen 300.000 
K.G. per jaar. De aanplant van tabak is alleen van be 
lang in da onderafdeeling Moeara Doe a, waar 
jaarlijks 土 1000 pikoels wordt geproduceerd, die 
als Ranautabak in don handel gebracht, een goeden 
naam heeft; verder leveren de Pasemahlanden nog 
een weinig. De totale uitvoer, mecrendeels voor 
inlandsch gebruik bestemd, bedroeg in 1915 ruim 
300 pikoels. Van ar^nsuiker, die voornl. in de 
onderafdeeling Ogan-Ilir wordt be re id, wordt; 
jaarlijks voor een waarde van 20 a 30 d uizend 
guldens uitgevoerd ； de uitvoer van aardnoten, 
afkomstig uit de afdeeling Ogan- en KomSring- 
Oeloe beloopt jaarlijks 2000 pikoels. 

Als cultuurproduct voor de Europeesche markt 
verdient in de eerste plaats genoemd te worden de 
katoen, verroweg het belangrijkste uitvoer- artikel. 
Over de jaren 1910一16 werd gemiddeld *s jaars 
uitgevoerd 4% millioen K.G. ruwe en ruim 300.000 
K.G. gezuiverde katoen, en bewo- gen de prijzen, 
waarvoor dit product ter hoofdplaats Palembang 
door de handelaren werd in- gekocht, zich tusschen 
/ 9.20 en / 13.50 per pikoel. Binds cenige jaren wordt 
de katoen door een Eu- ropeesche firma ter 
hoofdplaats ontpit en ge- zuiverd voor de 
verzending naar Europa. Door het Departement van 
Land bouw worden, onder leiding van eon 
landbouwkundig ambtenaar, sedert eonige jaren 
ernstige proeven genomen met het planten van 
verschillende inlandsche, zoowel als uitheemsche 
katoensoorten, te Moeara Enim en and ere plaatsen 
in het gewest, welko proeven door de Nederlandsche 
Handelmaatschappij financieel worden gesteund. 
De meeste katoen wordt geproduceerd in de 
onderafdeelingen Lematang-Ilir, Ogan-Oeloe, 
Lematang- Oeloe, TSbing Tinggi, Ba was, 
Komering- Oeloc, Moeara Doca en Moesi-Oeloe. 
De opbrengst, die zeer wis- selvallig is, bedroeg in 
1909 ruim 43.000, in 1910 bijna GG.OOO, in 1911 
bijna 85.000 pikoels, tegen ruim 50.000 in 1912 en 
slechts 47.000 in 1913. Tengevolgc van langdurigc 
droogte cn groote branden bedroeg de oogst in 1914 
niet meer dan 25.333 pikoels, terwijl als een gevolg 
van den oorlog ook in volgende jaren de aanplant, 
die over hot algcmcen afnecmt, minder word. De 
uitvoer gaat grootendeels over SingaporCj 

Javakoffie wordt door de iiilieemscho bevolking 
gctecld meer speciaal in Pasemah, SSmSndo, 
Kisain, Ranau cn Pasemah Ajer Kroh; robusta werd 
in de laatsto jaren aangeplant in L6ma- tang- Oeloe, 
L6matang-Ilir en andero st reken, terwijl 
Libcriakoffio ook liier en daar voorkomt. De prod 
uctio nccint sterk toe en steeg van S500 pikoels in 
1909 tot 20.343 pikoels in 1915; hot grootstc 
gedeelto hiervan gaat naar Java, slechts een klein 
deel naar andere ge westen in of buiten 
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Ned.-Indig; de uitvocr over 1915 bedroeg bijna 
700.000 K.G. Naast do inlandsche aanplantingcn 
hebben zich ook cenigc Europeesche koffioonder- ne 
min gen gevestigd, n.l. op de erfpachtsperccclen 
Pasoemah Estate, PagSr Alam, Pager Agoeng en 
Dataran. Kapok vindt men in de residentie veel 
aangeplant, het mecst langs de oevers dcr Moesi en 
LSmatang； de uitvoer daarvan bedroeg over 
1910—15 gcmiddcld 177.500 K.G. per jaar. Als 
poper-produceerend land beteekent Palembang 
minder; da aanplant, vooml. in Ogan cn Ko- ruSring- 
Oeloe, beslaat 350 bouws; de productio over 1910—
15 bcliep gemiddeld 105.700 K.G. ,s jaars, terwijl 
over die jaren van Palembang werden uitgevoerd 
geniiddeld ruim 2.700.000 K.G. per jaar, 
grootcndeels afkomstig van MSng- gala 
(Lampongschc districtcn). Voor uitrociing van 
tijgers en van voor den landbouw schadelijk gedierte 
zyn van Gouvernementswege geweren aan de 
bevoJking in bruikleen verst rckt; liier- mede en op 
verschillende andere manieren wor- den tijgers, 
wilde zwijnen en klapperratten afge- maakt. 

De bosschen leveren tai van goede houtsoorten en 
bavatten vele g3tah-prod uceerend e boomen en 
verschillende rotansoorten; inzanxeling van bosch- 
producten (die vrijstaat aan de inlanders binnen het 
gebied hunner marga, dock waarvoor door niet-
margabewoners 10 % van het ingezamelde, dan wel 
een b^paalde som voor een bepaalden tijd of voor een 
bepaalde hoeveelheid boomen moet worden bctaald) 
is dan ook in dit gewest een zecr voornaam middel 
van bestaan. (Zie P. J. Kooreman: Het reclit der ini. 
be volkin g van de Buitenbezittingen oxn 
boschproducten in to za- melen, in Ind. Gids 1914 I 
biz. 476). 

Als productiegebied van plantage rubber ver- vult 
Palembang nog een zeer ondergeschikte rol; de 
rubbercultuur (hevea) is nog vrij jong; veel is reeds 
aangeplant in de benedenstreken, doch eerst in 
Komering-Ilir en KomSring- Oeloe is men sinds 
eenige jaren met tappen begonnen, en in 1917 werd 
te TjSmpaka (in Ko- mfiring-Oeloe) een inlandsche 
verceniging tot stand gebracht, die bcoogt een 
fabriek op te rich- ten voor de be working der latex 
tot marktbaar product； als beheerder van het bedrijf 
zal een Europeaan optreden. Aan wilde 
rubbersoorten is dit gewest zeer rijk; het behoort tot 
de be- langrijkste productiestreken van djSIoctoeng- 
rubber in Ned.-Indie. In 1914 bedroeg de uitvoer van 
plantagerubbcr (ficus en hevea) niet meer dan 7.490 
K.G., terwijl die van djgloetoeng 3.392.000 KG. 
beliep, waarvan meer dan de helft naar Singapore 
haar weg vond. Tot de voornaamste boschproducten 
rekent men: gistah pSrtja, mSlaboeai (of 
dJSloetoeng), damar, gom kopal, rotan, hout, biga, 
was, boomschors (koelit bakau en koelit tSngar) en 
mSnjan ； in 1910—16 beliep de geniiddelde 
jaarlijksche uitvoer: 21.000 K.G. getah pSrtja, 
6.683.000 K.G. mSlaboeai, 500.000 K.G. damar, 
160.000 K.G. gom kopal, bijna 4 millioen K.G. i-
otan (hierondei, echter ook reeds een zeer groot deel 
aangeplan to rotan), voor een waarde van / 30.000 
aan rotanstokken, 9000 K.G. was en 300.000 K.G. 
boomschors (voor be- reiding van looistof) en over 
1915 en *16 gemid- deld voor / 170.000 aan 
verschillende houtsoorten. Van het inzajnelen van 
biga wordt hoofd- zakeJijk werk geinaakt in de 
ondorafdeelingen Moesi- Oeloc, Moeara Doea en 
Rawas, waar 

jaarlijks ongeveer 700 pikools worden verkregen. Na 
het kappen van het houtgewas voor lad an g- aanleg 
vindt men dit product in het binnensto van do 
bamboekapal, wiiarin het als cen golei- achtige, 
doorschijnendc massa voorkomt; ge- droogd heeft 
biga hot voorkomcn van poreuzen grijzcn steen, 
gelijkend op puimsteen; in water gclegd neemt zij, 
als een spons, veel daarvan op ondcr ontwikkeling 
van luchtbellen. Uitvoer van biga heeft plaats naar 
China en Perzie, waar zij gebruikt wordt voor hot 
consorveeren van lijken； do prijs varieert tusschen 
f 15.— en f 20.— per pikoel. Van monjan, die voornl. 
in Mocsi- Ilir wordt ingezamdd, bedroeg de uitvoer 
over 1910—13 gemiddeld ruim 1.400.000 K.G. per 
jaar. 

Ultimo 1916 waren 55 perceelen woeste gron- den 
in erfpacht uitgegeven en aanvaard, met een 
oppervlakto van 123.786 bouws, waarvan nog 
slechts cen twaalftal in exploitatie was, td we ten de 
genoemde koffieonderncmingcn, een drietal rubber- 
en klapperaan plan tin gen (met s3r6) in de 
onderafdeelingen Hoofdplaats Palembang, en 
Banjoeasin en Koeboestrekcn, en verder koffie-, 
kina- en theeondernemingen in de onderafdeeling 
PasSmahlanden. De arbeiders op die onderncmin- 
gen zijn Javaansche contractanten (in 1916 1645 
psrsonen), en voor een klein deel lieden uit het ge-
west zelf. 

Twee houtaankapondernomingen zijn thana 
werkzaam in de onderafdeelingen Banjoeasin en 
Koeboestreken, cn Moesi Ilir. Sinds 1913 zijn in het 
gewest twee houtvesters geplaatst in het belang van 
de noodige onderzoekingen en opne- mingen voor de 
boschrescrveering en boschex- ploitatie, een to 
Palembang, wiens ressort zich behalve over de 
benedenstreken van dit gewest, ook uitstrekt over het 
gewest Djambi, en de andere te Lahat, wien meer 
speciaal de bovenstre- ken van Palembang met de 
gewesten Bsnkoelcn en do Lampongschc districtcn 
als terrein zijn aange wezen, 

Vogelncstgrottcn komcn voor bij de docsoen 
Saoeng Naga, aan den oevor dcr Sakarivier, in de 
niarga Blambangan (onderafdccling Moeara Doea) 
waar de zeer ruwo cxploitatie door de be- volking 
van 4 rechthcbbendc doesoens / 12.000 b, / 15.000 
per jaar opbrengt; verder in de Kikim- streck 
(onderafdeeling Tebing Tinggi), in de Bo ven-Ogan 
en in L6matang-Oeloc (zie T. Kon. Aardr. 
Genootschap deel 20, No. 4, biz. 644). 

De veetcelt wint meer cn mccr in bclangrijk- heid. 
Door selectie, verplichtc castratie, invoer van fokvee 
en deskundig toezicht wordt sinds conige jaren naar 
verbetering en vermeerdering van den veestapel 
gestreefd; scderL een twaalftal jaren is te Lahat eon 
Gouvernementsvcearts geplaatst, wiens ressort zich 
sinds Juli 1913 be- paalt tot de gewesten Palembang 
cn Banka (met tijdelijke toevoeging van Djambi, 
zonder KM rintji). De sterkte van den veestapel in 
het gewest beliep ultimo 1913 on ge veer 29.000 buff 
els, 29.000 rujideren, 1.000 paarden, 29.000 geiten, 
6.000 schapen cn 3.000 varkens. 

Zeevischvangst wordt uitsluitend uitgeoefend 
door de bevolking dcr doesoen Soengsang (aan do 
monding der Moesi), met vaartuigen van bizon- dcrc 
constructie (prahoe Soengsang), door de vis- schers 
zelven vervaardigd, en waarin rechtop. staande, met 
het gezicht naar den voorsteven, wordt geroeid; ter 
bevordcriug dor zeevisscherij 
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wordt tcgcnwoordig voor het inzoutcn van Rc- 
gcoringswcge gocdkoop zout vcrstrckt. Verdcr 
wordt zecr vecl visch ge van gen middcls netton, 
fuiken cnz. op de meren cn plassen (danau cn lebak) 
en in de rivieren dcr benedenstreken, tcrwijl in 
meertjes en vijvcrs in de bovcnlanden cenige 
vischcultuur bestaat. In do PasSmahlan- den is eon 
begin gemaakt met de teclt van goud- visschen. Aan 
gezouten en gedroogde visch were! over 1915 cn 
1916 uitgevoerd, gemiddeld voor / 150.000 *s jaars; 
de uitvocr van versche zoct- watcrvisch bcliep in 
1915 ruim / 300.000. 

De mijnbouw is voor dit gewest van zeer groot be 
lang, voornamclijk op petroleumgcbied, cn 
vcclbelovcnd wat steenkolcn betreft; de voor 
petroleum winning verleendc conccssies zijn in: a. 
LSmatang-Uir: Moeara 在nim (in 1899), Lematang 
(1906), Soeban Dj&ridji (1906), Li- mau (1915); b. 
Moesi-Ilir: Karang Ringin (1902), Ba bat I (1904); 
c. Lematang- Oeloe: Bandjarsari (1903), S51aro 
(1903), Arakan (1907), Ramok (1915), Raloen 
(1915), Tandjoeng Locn- tar (1915); d. Banjoeasin 
en Kocboestreken: Lad an g Pait (1905), Sumpal 
(1912), we Ike tcr- rcinen allc door de Bataafsche 
Petroleummaat- schappij worden gcexploitcerd. De 
gewonnen ruwe aardolie wordt middds 
pijplcidingen, die in 1913 reeds een gczamenlijkc 
lengte van ruim 500 K.M. hadden, van de 
boorterreinen gevoerd naar den hoofdzetel dier 
maatschapplij te Pla- d joe (ter hoofdplaats 
Palembang), waar in een raffinadcrij met 1750 
wcrklieden worden ge- fabriceerd benzine, kerosine, 
motor- en smeer- olien ； een net van 250 K.M. 
eigen wegen der Maatschappij brengt de 
pctroleumtcrreinen in ver binding met de algemeene 
verkeerswegen. In 1915 werden ruim 214.400 ton 
ruwe olic gewonnen, terwyl van eenige nog niet in 
eoncessie ver- kregen vcrgunningsterreincn nog 
afgevoerd wer- den ruim 52.800 ton ruwe olie. De in 
September 1913 voor de petrolcuniterrcinen in 
Palcmbang over 1910 vastgcstelde cijns beliep ruim 
/ 544.000 De uitvoer van benzine, petroleum cn 
petroleuni- r6sidu bed roe g over 1911—*13 
gemiddeld per jaar respectievelijk ongevccr 78 
inillioen, 100 milliocn cn 3.400.000 Liters. 

Va)i de voor het winnen van steen- on bruin- 
kolen uitgegeven conccssies kwamcn nog slechts in 
ontginning de Bahangau conccssic (sinds 1896) cn 
de Boekit-AsSni conccssic (sinds 1916); 
eerstgenoemde, gclcgen in de marga Darmo (on- 
derafdccling LSmatang-Ilir), leverde jaarlijks ccnigc 
honderden ton, doch we rd na 1916 krach- tiger 
ontgonnen, nadat do Zwitsersche gcoloog Hirschi 
daar rijkc stecnkoJcnlagen constateerde; de Bockit-
AsSin conccssic (in L6matang-Ilir en Lomatang- 
Oeloe) bezit cen kolenlaag ter dikte van 19 meters 
aa.n do oppervlakte van den bode in； de kolen 
moeten van zeer goedo kwaliteit zijn, in 
samenstelling gclijk aan anthraciet； do opbrengst 
voox, 1918 we rd op 3000 ton per jnaan(1 begroot. 
In 1917 word van Gouverno- mentswege de 
kolenmijzi Tandjoeng in L6ma- tang-Uir, op den 
linkeroever dcr finim gelegen, + 14 K.M. bo ven 
strooms Moeara Enim (zio uldaar) in exploitatic gen 
omen, cn in September 1918 is door den Minister 
van Kolonien cen wets- ontwerp ingediend tot 
wijziging en verhooging dcr begrooting van Ned.-
Indie voor het jaar 19】8 ten behoove van do 
overncming door het kind voor ruim 1 miliioen 
gulden van de aan do 

Exploratiemaatschappij “Lematang" toe be- 
hoorendc mijneoncessies Bahangau, Boekit As6m, 
Boekit Boenian, Socka Marinda, Boekit Koudi en 
Boekit Rin gin, alle in LSmatang-Ilir gelegen, in de 
nabijheid dcr genoemde mijn Tandjoeng, alsmcde 
ten behoevo van den aanleg van ceno spoor 
verbinding tusschen Moeara 真 nim en Tandjoeng. 
Volgens dit wetsontwerp wordt do aan- wezige 
kolenvoorraad geschat op ruim 200 milli- oen ton, 
waarvan 3/4 gedeelte bruinkolen, en ongevccr 1/10 
gedeelte glanskolen, welkc laatsto kolensoort in 
hoedanigheid bo ven allc andere tot nu toe in Ned.-
Indie gewonnen kolen uitblinkt. Op de genoemde cn 
aangrenzende terreinen zal een derdc 
Landsteenkolenontginning worden geopend. 

Ontginning van steenkolen door do inlandsche be 
volkin g heeft plaats in de marga Darmo (on- 
derafdeeling LSmatang-Ilir) aan den oever der 
jfinim; in 1915 werden door do ontginners middels 
bambocvlotten naar de hoofdplaats afgevoerd 634 
(in 1913 1904) ton steenkolen, en verkocht, voor het 
gebruik aan boord van stoomschepen, tegen / 6 a / 7 
per ton, terwijl in 1918 die prijs reeds steeg tot / 20 
per ton. 

Bij Gouvernementsbesluitcn van 2 Mei 1905 no. 
8 en 15 December 1913 no. 55 werd het ten Westen 
van den weg Kroe—Moeara Doea—Ba- 
toeradja―Moeara 宜nim—Lahat—TSbing Ting- 
gi—MoearaBKti—Trawas—Moeara Roepit― oe- 
roelangoen一grens Djambi gelegen deel van 
Palembang voor het particuBor mijnbouwkun- dig 
onderzoek gesloten. Sinds 1912 is van Regee- 
ringswego een gcologisch mijnbouwkundig on-
derzoek aan den gang naar de daar voorkomende 
lood-, goud- en koperertsen in de onderafdccling Ba 
was, bij de Soengei Toeboeh en Socngei Kring； het 
onderzoek langs de rivieren Roe pit en Rawas gaf 
weinig bjlovende uitkomsten. Voor de uit- voering 
van diamantboringen in deze onderaf- deeling was 
in 1916 e6n in genieur aangewezen. Voorts had in 
1916 nog een voorloopige mijn- bouwkundige 
verkenning plaats tot het opsporen van nuttige 
mineralen, in hoofdzaak steenkolen en petroleum, 
wat eerstgenoemd artikel aangaat, met hot oog op do 
te verwachten behoefte van den Zuid-Sumatra-
spoorweg. Op de petroleum- terreinen, zoowel als 
bij de Gouvernements-ex- ploratio en exploitatie 
wordt in hoofdzaak ge- werkt met gecontracteerde 
arbeiders (Soenda- neezen, Javanen, Chineezen, 
Bengaleezen), ter- wijl op de terreinen in de 
nabijheid van Moeara finim ook velc werkkrachten 
uit het gewest zelf wordon benui. In 191G waren 
2095 contractar- beiders op land- cn 
inijnbouwondcrnemingen in het gewest werkzaam. 

Op het gebied van nijvcrheid valt te vermel- den 
do aanmaak van prauwen en do pottonbak- kcrijen 
te Kajoo Agoeng; bovendien treft men goedo goud-
, zilver-, ijzer- en wapensmeden aan, alsmcdo 
kopergioters. De scheepsbouw bepaalt zich tot het 
makon van grootere en klcinere prauwen ；mot 
name zijn de pentjalangs bekend, staatsievaartuigen 
uit ecn enkolen boom ver- vaardigd, so ms GO 
voeten lang, cn fraai beschil- derd. Aan spinnen en 
woven wordt gaandeweg minder godaan; het 
vlechten van rotanmatten, al of niet met ingebrande 
sierlijko lijnen en vak- ken, het ivoorsnijden en 
houtsnijwerk wordon hier cn daar niet 
onverdienstclijk beoefend. (Voor lioutsnijwork in de 
Ranaustreck zic Notn. Bat. Gon. di. 42 (1904), afl. 
4, biz. 110). 
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De schcepvaart op de rivieren is behandelcl on- 
der Moesi; voor de zeevaart zie bij hoofdplaats 
Palembang. 

De h&ndel concentrecrt zich vooral op de 
hoofdplaats Palembang, die te water en sinds enkele 
jaren ook te land, met de binnenlanden in 
gemakkclijke verbinding staat; als belangrijke 
binnenlandsche handelsplaatsen diencn genoemd 
Moeara /nim, Batocradja, Moeara Doca, Tebin g 
Tinggi, Talang Padang, Pa gar Alam, Moea- ra Bliti, 
SGkajoe, Lahat en Kajoe Agoeng (zie daarvoor bij 
de onderafdeelingen); op sominigc plaatsen zyn het 
Chineezen en inlanders, die handel drijven, doch op 
enkele plaatsen is de kleinhandel geheel in handen 
van inlanders, meestal afkomstig van de hoofdplaats 
Palem- bang. 

B e v o 1 k i n g . De be vo Iking van het go we st 
tclde in 1915 on go veer 1200 Europcanen, 7500 
Chineezen, 4000 Arabiercn cn Kluigaleezen en 
742.000 inlanders. De inwoners dcr hoofdplaats 
verscliillen in vele opzichtcn van die dor binnen- 
landen; hier worden alleen deze laatsten bespro- ken; 
over de eersten wordt gehandeld bij de hoofdplaats 
Palembang. 

De binnen land schc be volkin g behoort tot het 
Maleische ras；_z甘 is vermoedehjk afkomstig van 
Malaka, en sterkver men gd~ V" elementen; behalve 
de oorspronkclijke be vol- king, de Koeboes (zie 
aldaar), ondcrscheidt men de volgen de be volkin 
gsgroe pen: a. de Komerin- gers, wier afkomst en taal 
Lampongsch is, be- wonende het stroomgebied der Ko 
in erin gri vier; b. de Lampor.gers, gevestigd aan de 
Masoedji- rivier; c. de Oganners, in het stroomgebied 
der Ogan; d. de Pasemahers in de ondcrafdceling 
Pasgmahlanden, in sommige gedeeltcn der onder- 
afdeeling Moeara Doea en in de zoogenaamde Ampat 
La wan g (onderafdecling Tebin g Tinggi); e. de 
Ranauers, om het Ranaumeer, herkomstig uit de 
Lampongs cn Bantam; /. de jangers in Moesi-Oeloe en 
Tubing Tinggi； de in Rawas en Moesi-Ilir gevestigde 
be volkin g verraad t veel verwantschap met die der 
onmiddeJlijk aangren- zende streken van Djambi； de 
bewoners van L5matang-Ilir en van de st reek tusschen 
de beneden-Moesi ei)de beneden-LSmatang dan ken 
hun ontstaan aan een verinenging van de be vol- king 
der benedenstreken met die dcr bo ven- landen. Bij 
veel overeenkomst in maatschap- pelijke zeden en 
gewoonten vertoonen de hier genoemde Ijevolkin 
gsgroepen toch groote ver- schillen in karaktertrekken. 

De taal is het zoogenaamde Midden-Maleisch ； 
Lampongsch en R&djangsch wordt gesproken in de 
door die be vo]kingsgroepen bewoonde gebie- den. 
(Een lijst van 31 Hikajats cn 25 Sairs in Not .v.h. Bat. 
Gen. deel 36 (1898) bij]. III). 

Over het algemeen is de be volkin g van een rijzige 
gestalte; den meest forschen lichaams- bouw vindt men 
bij de Pasfimahers en Rddjail gers. In de klecding is de 
Javaansche in vloed merkbaar; voor de mannen bestaat 
zij in een lakensch buis of een kabaai van gebloemd 
ka- toen, met een brock van gestreept katoen, waar- 
over steeds een saroeng gedragen wordt, en in den 
hoofddoek, die bij den veldarbeid met een toe- doeng 
wordt overdekt. Aanzienlijken dragen wel een wit 
katoenen vest en buis van zijdc met goud door we ven, 
een zijden broek en een saroeng, opgehouden door een 
ledcren gordel met stalen 

of zilveren slot on gesp, terwijl zij hat hodfd b J dekken 
met een kapje van katocn of stroo. Evcn- als de Javanen 
zijn zij met een kris gewapend, die evenwel nict van 
achtcren gedragen, doch voor in den gordel gestoken 
wordt. Voor de vrouwen is de klceding de badjoo van 
donkerblauwe of gckleurde stof cn cen geruitc of 
gebatikte saroeng, bene vens cen borstklecdjc 
(keinbSn) cn de sa- Idndang. Een zakdoek wordt over 
don schoudcr gchangen of opgevouwen in de liand 
gedragen; het hoofdhaar wordt evencens op Javaansche 
wijze opgemaakt. Goudcn, zilveren of hoornen 
oorsieraden zijn algemeen bij haar in gebruik. De won 
in gen zijn op palen gebouwd, meestal van hout, 
dikwijls ook van bamboo, en met palin- bladeren gedekt 
； de won in gen der gegoeden zijn meestal van 
duurzainc houtsoorten (ijzerhout cn tembSsoe) 
gebouwd, soms met fraai snijwerk versierd, en gedekt 
met gcspleten bainboe, idjoek of met dakpannen. Zij 
zijn gewoonlijk verdeeld in twee door gordijnen 
afgesloten ver- trekken, voor woon- en slaapkamer 
dienonde. Ecnige huizen tezamen vormcn ecn doesoen, 
die in den rcgel aan den oever eener rivier ligt ； tijde- 
hjk door landbouwers bewoonde gehuchten noemt men 
talang. Ecn houten bidgebouw wordt in vrij wel a lie 
dorpen aangetroffen, als- mede het gemeentehuis, de 
bald, een groote, vcelal open houten loods, bestemd 
voor de bij- eenkomsten der bevolking en voor feesten. 

De bevolking bclijdt den Islam, doch in enkele*^ 
deelen van het gewest, met name in de ondcraf- d 
eelingen PasSmahlanden en Moeara Doea, vindt men 
nog Heidenen, wiei- aantal evenwel afnemende is. 
Hoewcl over het algemeen de bevolking als zeer 
godsdienstig mag worden aan- gemerkt, blijven de 
oude maatschappelijkc instellingen toch nog zeer in 
eerc; in de beneden- streken heeft de Islam reeds 
mcerdcre inhccmsche gebruiken verdrongen (o. a. bij 
het huwelijk) en valt er een streven waar te nemen om 
in die richting voort te gaan, terwijl cr groote nciging 
tot de bedevaart bestaat. Een en and er sluit cchter niet 
uit, dat vcrschillende godsdicn就ige begrippen, die den 
Islam vreemd zijn, zooals vereering van de zielen dcr 
afgestorvenen, het gejoof aan zielsverhuizing 
(bijzonder in tijgcrs en krokodillen) nog steeds 
hecrschen cn dat bijgeloof overal nog veel voorkoint. 
Wat de zoogenaamde geestelijkheid betreft, do marga- 
cn doesoengeestelijken worden door de be voJking 
gekozen, doch aangesteld cn ontslagcn door do 
hoofden der onderafdeelingen. 

De bekende vereeniging Sarekat Islam, dio 
aanvankelijk in November 1913 een afdeeling ter 
hoofdplaats Palembang vestigde, teldc ultimo 1914 
reeds 10.000 leden in dit gewest. Door den 
democratischcn geest der bevolking cn haar 
solidariteitsge vocl vond deze be waging cr een 
vruchtbaren bodem, en in 1915 werden in alle 
onderafdeelingcji Sarekat Islam vereenigingen 
opgericht. Valsche voorspiegelingen door over- 
ijverige, minder eerlijke Ijcdoelingen koesterende 
propagandisten, en wan begrip aangaandc het doel der 
S. I., gepaard met een slechtcn rijst- oogst cn de 
invoering der nieuwe inkomstenbe- lasting, gaven op 
meerdcre plaatsen in hot gewest aanleiding tot 
botsingen met het bestuur. De in 1915 onder den in 
vloed dcr S. I.-be we- ging waargenomen uitbreiding 
van het Mo ham- medanisme onder de Heidensche 
bevolking 

[a 
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kw&m in 191G tot staan; zclfs koerdcn licden uit de 
Pasemahlandcn, die hun verwachtingen als S.L lid 
(vrijstelliiig van heerendiensten cn bo- lastingen ) niet 
vcrvuld zagen, tot hot hoiden- dom terug. 

Algenicen schrijft men de bevolkingder bin non- 
landen eon zachtc goaardheid toe, eenvoud van zeden, 
cn grooto verdraagzaamheid, ccn groote mate van 
zelfbewustheid, die zelfs voor trots en hooghartigheid 
kan doorgaan ； zij is nict twist- zick, is bezield met 
ccn groote zucht naar onaf- hankelijkheid, die licht tot 
weerspannigheid leidt； minder schoone 
karaktertrekken als vad- sigheid en onverschilligheid, 
geveinsdheid en w raakgie righe i d ontbreken even 
min, schranclcr- heid en gevatheid kan men velen niet 
ontzeg- gen, en wclbespraaktlieid is een veel voorko- 
mende eigenschap; onder de hoofden treft men er met 
een bizonder helder verstand, en moed is cen 
onmiskenbare cigenschap van velen. Het gebruik van 
opium, dat, naar verluidt, vroeger vrij algemeen 
geweest moet zijn, is tegen- woordig tot enkele 
streken in de Bovenlanden, en tot een goring aantal 
personen uit de inheemsche be volkin g beperkt. 
Hanengevechten en dobbelen zijn nog steeds gelicfdc 
volksvermaken. Vlieger- wedstrijden vafien 
algemeen nog zeer in den smaak, en gaan met 
weddingschappen gepaard. Bepaalde standen of 
klassen komen onder de be volkin g niet voor; enkele 
lieden van adel treft men hier en daar aan, doch die 
zijn afkomstig van de hoofdplaats Palcmbang. 

Geschicdenis. Verreweg het grootste gedcelte van 
het cigcnlijke Palembang wordt ingenomen door do 
landen, vroeger uitm&kcnde het Rijk van dicn naam, 
dat in 1823 cn 1825 bij het directe Gou vernements 
gcbied word ingelijfd. Reeds betrekkelijk vroeg 
werden die landen door Hindoe's gckoloniseerd ； 
evenals in vele streken in de binnenlanden van 
Sumatra zijn in Pale in- bang sporen optemerken van 
den invlocd door doze vrccnidclingen uitgeoefend. 
Zoo hceft men in de binnenlanden van dat gewest, 
vooral in de onderafdceling Lematang Ocloe en de 
Pasomah- landen, Hindoe-overbiijfselen ontdekt (T. 
BaX.= Gen. XIX. bl. 3); zoo hcet cen der bergen van 
Pale in bail g, do D6mpo, in Maleische kronickcn 
Maham6roe, de naani van de verblijfplaats van Indra, 
cn dragen de goede geesten bij de PasSma- hers nog 
heden den naam d 6 w a t a. In 1911 werden 
bijdedoesocn Tan all Prioek, onderafdceling Afoesi-
OeJoe, 4 stconen bijlcn ontdekt, vermoede- lijk 
wapenc)i der oerbevoBeing (Not. Bat. Gen. <U. 49. 
afl. 3 en 4, biz. 84 en dl. 50 afl. 1, cn 2 biz. 5). De in 
de Lfiniatangstrcck, tusschen Bfinakat cn Mondong 
(L6 ma tang ilir) aangetroffen oud- heden, die volgens 
verhaal, afkomstig zouden zijn van het oude rijk van 
KeelSbong' Ocndan, welk rijk zijn zetcl had in 
Tanahftbung cn zich uitstrekte van Mondong tot Ba 
bat, zijn bcschro- ven in Not. But Gen., dl. 42. (1904) 
afl. 2. Het schrift, in de binnenlanden nog we I 
gebruikt, het zoogenaamdo rdntjong (zie aldaar), 
schijnt van Hindoe-oorsprong. Het is echtcr 
oninogclijk te zeggen of er voor Palembang sprakc 
kan zijn van cen direotc Hindoekolonisatie uit hot 
vasteland van Indie； hceft zij plaats gehad, dan lict 
zij toch geenc beduidende sporen achtcr (zic 0UD- 
HEDEN, DL, III, bl. 198); zeker is hot cohter, dat er 
uit Java inachtigc Hindoekolonien in het 
Palembangschc gcsticht zijn, die haren stcmpel 

op de be volkin g gedrukt hebben, wclko in uitcr- 
lijk voorkomon weinig van die dcr Javanen ver- 
schilt. Vooral in de binnenlanden, doch ook ter 
hoofdplaats, is do Maleische taa], door haar ge- 
bezigd, Javaansch gokleurd ； het Javaansch was 
dan ook tijclcns het inlandsche vorstenbestuur de 

hoofdtaal, hetgeen o. a. blijkt uit vcrschoidene 
bevelschriften van die vorsten. Zoo is ecn derge- 
lijk stuk op ecn zilveren plaat gegraveerd cn 
:indertijd aan cen hoofd der PasSmahers uitge- 
reikt, in gebrekkig Javaansch met Javaansche } y ' 广 
karakters opgcstcld (T. Bat. Gen. IV. bl. 186,“ — 
516; XXIII, bl. 517; XXXII, bl. 597, XXXIV, ~ 
bL 605; XXXV, bl. 209; Bijdr. t. T. L. cn TO.,：.' 
IVe Ser. X, Ook de klceding dcr be vol- ' ；卜， 
king is ongcveer gclijk aan die der Javaansche. •• 
Het is nict met zekerheid te zeggen, we Ike de ' 
bctrekldngen waren tusschen de Hindoe-Javanen : 
en Hindoe-Sumatranen; volgens do overleve- 
ring zou Madjapahit op Java Palembang hebben 
vermeesterd en die streek door een stadhouder 
van Madjapahit bestuurd zijn geworden. De val 
van dat rijk schijnt ook de bekeering van den 
stadhouder van Palembang, — en daarmede 
ook van de be volkin g, — tot den Islam ten ga- 
volge gehad to hebben, en geleid te hebben tot de 
onafhankclijkheid van dat wingewest, die ge- 

kolonie van Javanen naar 

、woon均k in het midden der XVc ceuw gesteld 
wordt. Ecn ccuw later, in 1544, zou eene nieuwe 

- Palembang zijn over- 
gekomen en haar opperhoofd, Gedang Soera, 
een nieuwe dynastie aldaar gesticht hebben, die 
haar gebied tot in het Redjangscho en PasSmah- 
sche uitbreidde, maar onder suprematie van, 
Bantam,op Java geraakte. Wij komen op vaster.. 
terrein in den tijd van de aanrakingen dcr Euro-y £->: 

peers mot den Maleischen archipel. Vast staat 
b. v., dat, Loen de Nederlanders op hun eersten1 

tocht naar Indie in 1590 Bantam bezochten, korb _ z 
 

te voren de Vorst van Bantam gcsneuveld was op /. , 
een expeditie tegen den Vorst van Palembang, ■' 〜' 
door hem als vazal van Bantam beschouwd. De (-• f ・ '■- 
Rijksbestuurdcr van Bantam vroeg toen hulp- f 

aan de Nederlanders tegen Palembang, welk ver- 房 
zoek echtcr niot we rd ingcwilligd. Van een daad- : 
werkelijko suprematie van Bantam over Palem- 
bang is uit de archieven onzer Oost-Indischo 
Compagnio niots zekers geblcken ； wel van een 
vijandelijko verhouding tusschen deze bcide staten 
in de eerste he 1ft der 17e ceuw; o. a. over 
het bezit van Toelang Ba wan g (Lampongsche 
districten). Een twcetal vorsten, die toentertijd 
regeerden, zijn bijzonder be ken d: de Pangeran 
Sind an g Kin a j an g (1616—1628), wiens echtge- 
noote, Ratoe Sinoehoen, aan de bovolking wetten 
zou hebbon gegevon, die in onzen tijd als gowoon- 
terccht blevcn voortbestaan, cn Tjindai Balang 
(1649—1694), die onder don naam Abd arRali- 
man den titel van Sultan aannam, wclko titel 
daarna steeds door de vorsten van Palembang 
gedragen we rd, ofschoon de be volkin g hem den 
Javaanschen titel Soesoehoenan gaf. Aan laatst- 
genoemden Sultan zou het Palembangsoho rijk 
zijne organisatic to dankon gehad hobben. Onder 
het Sultansbcstuur waren de binnenlanden in 
afdeelingcn vcrdecld, gewoonlijk gevormd door het 
st room go bicd ccncrrivicr, staando onder hoofden 
uit den adel benocmd, die of tor hoofdplaats 
verblcvcn cn dan r a b a n * s genocmd werden, df 
onder den titel d j S n a n g zich in de binnenlanden 
begaven, hoofdzakclijk om to zorgon dat 
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de opbrengsten, aan den Sultan verschuldigd, 
voldaan werden. Het bestuur in de binncnlanden 
werd gevoerd door niarga- en docsoen-hoofden, door 
de bevoIking gekozen. De Vorst wei*d bc- sohouwd 
a Is eigenaar van den grond, dien hij ten eigen 
behoove deed bearbeiden, of aan bloedver- w&nten 
cn djSnang^ afstond, tcrwijl het overblijvende 
tusschen de m&rga's en docsoen's verdceld was. De 
be volkin g ,die deze landcn be- bouwde, was tot 
heerendicnsten voor Sultan cn Rijksgrooten 
verplicht; de Vorst bezat voorts het monopolie van 
een aantai winstgevende pro- duoton, die de be 
volkin g tot lagcn prijs moest leveren (t i b a n-t o e 
k o n), tcrwijl zij ook verplicht was, zekcre goedcren 
van den Vorst tot zeer hooge prijzen te koopen tegen 
geld of pro- ducten, voor welke laatste de prijs door 
den Vorst werd vastgesteld. Aanvankelijk werd dezo 
ge- d won gen handel slechts cenmaal 's jaars gedre- 
ven； in de latere tijden van het Sultansbestuur 3 of 
4-maal *s jaars en tot nog meer verhoogde prijzen. 
Ook was het een gebruikelijk middol om aan geld te 
komen, dat de pilaarmat in vicren gekapt, en aan elk 
stuk de waarde van een geheel gegeven werd. 
Eindelijk moest de be volkin g nog basil (zie aldaar) 
opbrengen, een som voor verschillende voortbren 
gselen van landbouw en nijverheid en bovendien 
werden nog van tijd tot tijd belastingen en 
geschenken van haar gc- vorderd. 

De Compagnic knoopte reeds vroeg (1617) be- 
trekkingen met Palembang aan en had er sinds 1916 
een koopman, maar in 1621 werd haar kan- *toor 
weder opgeheven en werd de handel op Palembang 
gsdreven met gaande cn komende schepen, terwijl de 
Palembangsche peper ook met inlandsche vaart-
uigen te Batavia werd aange- bracht. Niet altijd was 
de verhouding tusschen Palembang en de O.-L 
Compagnic vriendelijk, vooral niet toen Mataram in 
het 2e kwart der I7o eeuw meer en meer in vloed in 
de Palembangsche zaken wist te verkrijgen. To ch 
werd in 1641 een contract tusschen de 0.-1. 
Compagnic en den Pa- ng6ran van Palembang 
gesloten, waarbij de O.-I. compagnic het recht 
verkreeg in Palembang residentie te nemen op den 
rechterouver der Moe- si, schuin tegenover den 
Kraton en haar logo met geschut te vOorzicn tegen 
aan vallcn van Portugeezen cn van Mataram, a lies 
op verzoek van dsn Pangeran zelven. Maar reeds 
weder in 1642 meende de O.-I. Compagnic 
gewapender- hand tegen Palembang tc mocten 
optreden : een contract werd ten gevolge hiervan nog 
in dit jaar gesloten, waarbij de O.-I. Compagnic 
mono- polie-voorrechtcn verkreeg. Van het vestigen 
van een kantoor of versterkt huis kwam cchter niets. 
Handelsbetrckkingen bleven wel bestaan, maar 
waren niet van groot be lang, althans niet wat betreft 
den handel van Nedcrlandschc sclie- pen op 
Palembang. In ] G57 werden de betrek- kingen echter 
afgebroken ten gevolge van het afloopen van ecn 
tweetal Comj)agnieschepen; een expeditie onder 
Van der La an nam in 1659 Palembang in, cn de 
Sultan zag zich genoodzaakt de etichting van een fort 
aan de Moe si te duldcn en opnieuw aan de 
Compagnic het monopolie van den peperhandel 
toetestaan (contract 1662). Na de ontdekking der 
tinmijnen op Banka (1710) (zie BANKA, DI. I, bl. 
162), dat reeds minstens sedert 1615 onder het al of 
niet betwistc gezag van den Vorst van Palembang 
stond, nam het 

belang van den handel op dat rijk niet weinig x^oc; 
toch ontwikkclde do Compagnic daar weinig macht
，，en kostte het den Sultan Mahmood Ba- droeddin, 
die tijdens do vermccstering van Java door de 
Engelschen te Palembang regeerde, niet vccl mocitc 
zich van de onzen te ontslaan. Een vcrradcrlijkc 
ovcrval van het fort bracht dat in zijno macht cn bijna 
alle Nedcrlandcrs werden vermoord. De Luit.-Gouv. 
van Java Raffleseisch- te voor de Engelsohe Comp., 
die in de rechten van Nederland getreden was, den 
toegang tot Palcm- bang, die hem echter door dep 
Sultan geweigerd word； cen expeditie onder 
Gill(espio maakte zich in 1812 van Palembang 
mecstcr, de Vorst vluchtte cn zijn jongerc broeder, 
Ahmed Nadjim-oeddin, word tot Sultan aangestcld. 
De gevluchte Sultan maakte het cchter den 
Engelschen zeer lastig cn in 1813 werd hij door den 
resident Robinson opnieuw, doch onder bezwarende 
voo rwaarden, op den troon geplaatst. Raffles 
weigerde die over- eenkomst te bckrachtigen ； de 
jongere Sultan werd weder in zijne waardigheid he 
rate Id en Badr-oeddin moest zich met de opbrengst 
van eenige landcn als levensonderhoud tcvreden stol-
len. Na het hcrstcl van het Ncdcrlandsch gezag werd 
de Vorst, die niet in staat was rooftochtcn uit de 
binnenlandcn in B^nkoelen en de Lam- pongs tegen 
to gaan, door den Regeeringscom- missaris 
Muntinghe in 1818 genoodzaakt zijne rechten over de 
bo ven > cnbinnenlanden van zijn rijk aan Nederland 
aftestaan. Kortcn tijd daama verschcen een 
gezantschap van Raffles, toen Luit.-Gouv. tc 
Benkoelen, in Palembang, ten- einde den Sultan 
ovcrtehalen, zich onder de be- scherming van 
Engeland te plaatsen ； Nadjim- oeddin stomde 
daarin toe en teekende een contract, waarbij hij zich 
verbond, eene Engelschc bezetting te ont van gen. 
Toen Muntinghe daarvan kennis kreeg, werd de 
Engelschc afgevaardigde Salmond, die de Britsche 
vlag had laten hijsehen, naar Batavia gezonden ； 
Nad jim-oeddin werd door Muntinghe afgezet en 
Badr-ocddin weder op den troon geplaatst. Deze 
maakte gebruik van ecne tijdelijke afwezigheid van 
Muntinghe om een aanslag op ons gezag 
voortcberciden ； in Juni 1819 word ons fort 
aangevallcn cn ofschoon dn vijand werd afgeslagcn, 
moesten de onzen Paleni- bang v?rlatcn. Ecn 
expeditie onder Wo Iter beck uit-gezonden, moest on 
verrichter zake tcrug- keeren, daar de 
verdedigingswerken bij Gombora (KSmbara) voor 
onze vloot te st.；rk blekcn. Een tweede expeditie 
onder Do Kock in 1821 was ge- lukkiger; zij maakte 
zich meester van de verde- digingswerken bij 
Gombora (KCmbara) en aan de PSladjoe en drong 
daarna ongchinderd tot do hoofdplaats door. Badr-
ocddin gaf zich over en werd naar Ternate verbannen 
； een zoon van Ahmed Nadjim-oeddin werd als 
leenvorst.tot Sultan aangesteld en aan zijn vadcr werd 
het vergund zich in de nabijheid der hoofdplaats 
Palembang te vestigen cn den titel van Soesoe- 
hoenan aantenemen, onder voorwaarde, dat hij zich 
niet met het bestuur zou bcmoeien. Aan deze 
voorwaarde voldced hij echter niet; ook liet de 
toestaud der be volkin g in de bovcnlanden, die door 
hare bestuurd(jrs in hooge mate ondcr- drukG werd, 
zeer veel te wen sc hen over. De Regee rin gsco 
mmissaris Van Seven ho ven sJoot nu met den Sultan 
den 18en Aug. 1823 ecn contract, waarbij den Vorst 
een vast inkomcn werd toegelegd, maur bestuur cn 
rechtspleging grooten- 
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deels aan het Gouverncment getroldccn werden. Nad 
at reeds door cenige verradcrlijke aanslagcn de 
ontevredenheid der beido vorsten geblcken Was, viol 
de Sultan in den nacht van 23—24 Nov. 1824 onze 
troepen aan, doch we rd zondcr mocito afgeslagcn; 
hij vluchtte naar. de binnenlanden waar hij in 1825 
in onze handen viol, waarop hij naar Banka 
verbannen werd； zyn vader was reeds vroeger naar 
Batavia verwijderd. Hot Sultansbestuur werd nu 
gehccl opgehoven en het gewest ondor het 
onmiddellijk gezag van don resident geplaatst, die 
daarbij door een Rijkabc- stierdcr, FGrdana mantri, 
werd bijgestaan, ter- wijl in plaats (ler djenang*s, 
divisie-hoofden (kapala divisie) warden aangesteld, 
die bolast waren met het bestuur van de 
binnenlanden, we Ike in groote afdeclingen (divisies) 
waren ver- dceld. Zij hieldcn echter meestal ter 
hoofdplaats verblijf en werden dan in hunne afd eelin 
gen door adjunct-divisie-hoofden vertegenwoordigd. 
Doch ook daarna bleef de tocstand in de 
binnenlanden onbevredigend ； do FSrdana mantri 
en de rijks- grooten blcven de be volkin g kncvelen, 
terwijl zij de door hen gen omen willekeurige 
maatregelen voor bevclcn van het Nederlandsch 
gezag declen doorgaan, dat daardoor in minachting 
kwam, en dit te meer, omdat het niet in staat was 
invallen van niet onderworpen stammen, aan de 
grenzen der residentie wonende, met kracht tegen to 
gaan. In 1849 braken er reeds onlusten uit, die eohtcr 
geen grooten omvang aannamen ； con voorstel van 
den resident om Europeesche ambtenaren in de 
binnenlanden aantestellen en z66 op de jiandelingcn 
dcr boofden toctezien, —een maat- regel rccds in het 
klein door hem toegepast,— werd door de Regeering 
afgewezen, totdat een uitgebreido opstand, in de 
binnenlanden onder Tiang Alam uitgebroken, haar 
de oogen deed open gaan. Nad at do opstand door 
onze troepen, onder aanvoering van luit.-kol. De 
Brauw, bedwon gen was, werd de Ferdana mantri 
afgezet- en verbannen； de divisie-hoofden en hunno 
ad- junctcn werden in 1846 lifgcschaft en de lagere 
volkshoofden onder de controle van Europeesche 
ambtenaren gestcld. Sedcrt is het go west in ont- 
wikkcling vooi'uitgegaan; cene samenzwering tegen 
ons gezag, in 1881 hoofdzakelijk door ecni- gc 
afstammeJingen dcr vroegere Sultans op touw gezet, 
en waaraan fanaticke Mohammcdaanscho in vloedcn 
niet gehcel vrecmd schijncn gewecst te zijn, word 
nog bijtijds voorkomen cn onderdrukt. Zia E. B. 
Kiclstra iii Ind. Mil. Tijdschr. 1889, I, bl. JO】. Aan 
de naar aanleiding daarvan bij Gouverncmcntsbesluit 
van 31 October 1881 n° 9 verban non Sultnns-
afstammelingen werd bij Gouverncmcntsbesluit van 
2 Juni 1911 n° 4 do terugkeer naar him gcboorteland 
toogestaan. 

Op de grenzen van Benkoelen, aan de Ooste- lijkc 
bcl]ingen cn in de dalen cn hoogvlakten van l)cl 
gebergte, dat Palembang van dat gc- west scheidt, 
zijn vcrschillonde stammen geves- tigd, dio wcl aan 
den Vorst van Palembang onderworpen waren, maar 
toch eenc grootc mate van zclfstandigheid genoten 
cn als „vrije grens- bcwakcrsn be last waren met het 
handhaven dcr grcnspolitic, het opvatten van 
vluchtelingcn cn het waken tegen vijandelijkc 
invallen. Hunne verhouding tot Palembang werd gc 
re geld door do Aloe ran sindang marddka of re gc 
ling dcr vrijo grensbewakers, dio aan Tjindai Balang 
wordt toegeschreven. Zooals reeds bo ven gemeld is, 

zijn vcrschcidcno piagBm's of bcvelachriften dor 
bestuurders van het rijk (o. a. van Ratoe Sinoe- 
hoen) aan hoof den in de grensdistrictcn gevonden. 
Ook na de opheffing van het Sultansbestuur bleef 
deze rcgcling den grondslag uitmaken van de 
verhouding tusschcn het Europeesch gezag en do 
grensvolkoren, die echtcr meermalcn zich aan 
strooptochten op Gouv.gsbied schuldig maakten, 
waartegen herhaalda tuchtigingen niet af- 
doende bleken . Dit Isidde achtereenvolgens tot 
inly ving van dio grensstrsken. In 1858 word tegen 
RSdjang Ampat La wan g cn R. Ampafc PStoelai 
eene expeditie gezonden en werden deze streken 
aan het Gouv.gcbied toegevoegd； in 1861 werd 
Lebong zonder eenigen tegenstand aan het reeds 
ingelijfdri gebied toegevoegd. In 1864 werden, 
op verzoek der boofden, SSmendo, Kisam, MSka- 
kau en Blalau op vredelievende wijze ingelijfd, 
en aan Palembang toegevoegd, met uitzondering 
van Blalau (bestaandc uit ds marga's Batoe- 
Brah en Boeai Bfiloengoe), dat tot Benkoelen ge- 
bracht werd, evenals later SSmendo Oeloe Loeas. 
Eindelijk volgcLn in 1866 de PasSmahlanden, die 
na een hevig verzet ten onder gebracht en bij 
Palembang getrokken werden, behalve P. Oeloe 
Manna, dat aan Benkoelen werd toegevoegd, 
waartoo het geographisch behoort. In 1904 wer- 
den de ondcrafdeelingen Redjangen Lebong, en 
Sindangstreken saamgevoegd tot de onderaf- 
deeling RSdjang en LSbong, van dit gewest af- 
gescheiden en gevoegd bij het gewest Benkoelen. 
In 1906 word het vroegere Sultanaat D jam bi, 
onderworpen in 1901— 6, van dit gewest afge- 
scheiden cn tot afzondcrlijkc residontie verhevon. 
De opstand van Djambi in 1906 breidde zich in 
het begin van October uit overdo aangrenzende 
deelen van Palembang. Vooral de onderafdeeling 
Rawas was toen con dcr brandpunten van het 
verzet. In het begin van Fcbruaril918 openbaarde 
zich eonig verzet in de doesoen Karta Moelia 
van do gelijknamige marga in de onderafdee- 
ling Ogan-IIir, dat echtcr onmiddellijk door 
gewapend optreden kon worden bedwongen. 
Zie verdcr op de namen der verschillendo 
landschappen. 

Bestuur. Administratief is de residentie 
Palembang vordeeld in de volgende, oik door een 
assistent-resident, bohalve do Hoofdplaats 
Palembang waar cen controleur zetolt, bestuurdc 
afdeelingon: 1. Hoofdplaats Palembang, 
2. Palcmbangscho benedenlanden met . 
hoofdplaats Sekajoe, vordeeld in de onderaf- f. 
deelingon: a. Moesi Ilir, b. Banjoeasin en Koeboe- 
streken, c. Rawas, d. Ogan-Ilir, elk onder een con- 
troleur (of civiel gezaghebber), 3. Palembang- 
s c h e b o v e n 1 a u(1 c n, mot hoofdplaats 
La hat, be vattende de ondcrafdeelingen: a. Lema- 
tang-Ilir, b. Lematang-Oeloe, c. Pasoomahlanden, 
d. Tobing-Tinggi cn e. Moesi-Ooloe, elk onder 
een controleur, cn 4. 0gan- Ocloo en Ko 
merin g, hoofdplaats Batoeradja, samcngcsteld 
uit de onderafdeelingen: a KomSring-Oeloo, b. 
Ogan-Ooloc, c. Mocara Doca on d. Koinering Ilir, 
elk onder een controlaur (of civicl gezaghobber. 
(Voor de afdeelingon en onderafdcelingen zio 
aldaar). 

Behalve de hoofdplaats Palembang, die in twee 
districten is vordeeld, bestaat elko ouderafdce- 
ling uit 66n district, dat wederom vordeeld is in 
dric tot vijf ondordistrioten (organiek 15 dis- 
trictshoofdcn . (d6mang) cn 40 onderdistricts- 
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hoofden (assistsnt-demang) (Ind. Stb. 1912 n° 
233 en 1916 n° 20S), terwijl do raarga. indeeling 
gehandhaafd blijft- De marga's staan onder 
inlandsche hoofden (Pasirah), die den t-itel 
voeren van DSpati (die van Soengsang van: 
Ngabdhi), terwijl de resident hen, bij wijze van 
onderscheiding (wat gewoonlijk eerst na min- 
stens 15 dienstjaren geschiedt) den titel van 
Pangdran kan verleenen. Deze hoofden, door de 
bevoIking gekozen, doch aaugesteld, bevestigd 
en ontslagen door den resident, dragon als on- 
derscheidingsteeken een geheel met gouddraad 
gestikt hoofddeksel (kopiah), en een van het 
Gouverncment bij hunne aanstelling, ont vangen 
..匕rotanstok met zilveren knop (voor Dgati's) 
Wp gouden knop (voor Pangerans), voorzien van 

het Nederlandsche wapen. De marga*s zyn ver- 
' .deeld in doesoens (dorpen) onder een Pro at in, 

*v -j met den titel van Kria, Loerah of Ginda; de 
P-' Proatin van de door den Pasirah bewoonde 

doesoen (de zoogenaamdc Pasirah-doesoen), die 
dezen gewoonlijk bij ontstentenis ver van gt, 
voert den titel van Pembarab, Tjahaja-Depati, 
Kria- of GindA-margi, Depati-of Kria-mangkoe. 
Ook de doesoenhoofden worden door de be vol- 
king gekozen, doch aangesteld, bevestigd en 
r. ontslagen door de afdeelings-chefs; zij dragen 
f*、als onderscheidingsteeken een kopiah van 
八.々八 rot an (of resam, een varensoort), meer of minder 
?广。。”::1 ■' ' met gouddraad versierd naar gelang de drager 
.,C ，- ,, n、 P^mbarab of Proatin is. De doesoens zijn ver- 
u J > deeld in kampongs (wijken), onder een pSnggawa, 

gekozen door de be volkin g, aangesteld en beves- 
tigd door de onderafdeelingschefs, en ontslagen 
(op verzoek) door dezen, of we gens wangedrag 
door den afdeelingschef; zij dragen een kopiah 
van rotan (of resam) met een smallen rand van 
gouddraad. Voorts kent men er nog xnidji-doe- 
soens (op zich zelf staande doesoens) we Ike r 
hoofden in rang gelijk zijn aan de doesoenhoof- 
den; zij voeren dezelfde titels, doch zijn direct 
ondergesehikt aan het districtshoofd. 

Pasar einddijk worden in Palembang genoemd 
de plaatsen, die in de nabijheid der Europcesche 
etablissementen zijn ontstaan en waar de vi-eein- 
delingen (hieronder ook te verstaan de uit andere 
onderafdeelingen in Palembang afkomstige in- 
landers), in de binnenlanden gevestigd, bijeen- 
wonen. 

De districtshoofden genieten als Gouvcrnc- 
mentsambtenaren vaste bezoldiging, ben evens 
vrije woning of huishuurindemniteit, toelage 
voor bureau- en schrijfbehoeften, en daggeld voor 
reiskosten. De volkshoofden genieten geen 
bezoldiging; hunne inkomsten bestaan uit het 
recht op zekere persoonlijke diensten der be- 
volking (xaeestal afkoopbaar en voor de marga- 
hoofden reeds omgezet in de zoogenaamde 
koeli-boedjang gelden, / 1-per dienstplichtige 
en per jaar, door de hoofden geind en gestort bij 
den controleur, die maandelijks J/12 van het 
jaarlijksch bed rag aan de betrokkenen uitkeert), 
een aandeel in de door de rapat (inlandsche 
rechtbank) opgelegde boeten, en in verschillende 
heffingen als: pantjoeng alas (op de inzameling 
van boschproducten), s6wa-oetan (boschrechten) 
edwa-boemi (grondhuur),s6wa-soengei en s6wa 
J^bak-lfibong (visch- cn mijnrechten) enz., bene- 
vens collecteloon van de door hen geinde be- 
lastinggelden. 
r De rechtspraak over de inheemsche be volkin g 

ter hoofdplaats, cn over do Vreomde Oostorlingcn in 
het gewest bcrust bij den Landraad (onder een 
gegradueerd. Voorzittcr) ter hoofdplaats, cn bij do 
Magistraten; over do inheemsche be vol- king buiten 
de hoofdplaats bij de rapat (de zoogenaamde ad at 
rcchtspraak), onderscheiden in groote en klcinc 
rapat, bestaando uit de marga- hoofden als leden, en 
onder Iciding van de Euro- peesche besturondo 
ambtenaren dor ondcrafdce- ling, of voor zoo ver de 
kleinc rapat betreft, ook van het betrokken 
districtshoofd, en in de rapat marga, bestaande uit de 
doesoenhoofden als leden, cn voorgezeten door het 
jnargahoofd. De Landraad en de Magistraten spreken 
reclit in naam der Koningin, en volgens de bestaande 
wetten en reglementen; de rapats, welker samen- 
'stelling, bevoegdheid enz. tot nog too word ge- 
regeld door het hoofd van gewestelijk bestuur, 
spreken recht volgens de ad at; als leidraad bij die 
rechtspraak wordt gebruikt de Oendang-Oen- dang 
Simboer Tjahaja, een verzameling van 
adatregelingen en voorschriften van Tjindai Balang 
en Ratoo Sinoehoen, in 1854 door den assistent-
resident J. F. R. S. van den Bossche bijeengcbracht, 
en uitgegeven door mr. L. W. C. van den Berg in 
Bijdragen t. T. L. en Vlk. Ve volgreeks IX. 
Verscheidene d.aarin vervatte voorschriften 
ondergingen in den loop des tijds wij- ziging； zoo 
wordt de solidaire vei'antwoordelijk- heid (adat 
tanggoeng m§nanggoeng) niet meer algemcen 
gehandhaafd, worden bij huwclijken in de 
benedenstreken vrij algemeen de Islami- tische 
rcgelen gevolgd, enz, enz. ； bij misdrijven worden 
de straffen van het Inlandsch Strafwet- boek 
toegepast. (Adatrcchtbundel: V enXI) De 
hoofdelijke be lasting, in 1823 tegen een maan- 
delijksch inkomcn van den Sultan afgekocht, en 
geheven van de mannelijke bevolking bo ven 16 
jaren, bedroeg 6% van het inkomen, cn be lie p over 
1913 / 1,324.000; de aanslag geschicdde per marga 
of doesoen. De inlandsche bevolking ter hoofdplaats 
betaalde bedrijfsbelasting (2 % van het inkomcn), 
wclke in 1913 / 54.300 bedroeg. Sedert 1914 be talc 
n a lie personen tot de inlandsche bevolking in het 
gewest behoorende, een belasting op de bedrijfs- cn 
andere inkomsten, bedragende 40 cents van elkc /10, 
met een minimum van / 2 *s jaars, (Ind. Sf b. 1914 
n° 130); de aanslag over 1915 belicp / 1.617.926. 

Onafhankclijk van de domeinrcchten van het 
Gouvernement bcrust bij elke marga (so ms doesoen) 
het uitsluitend bc8chikkingsrecht over de binnen 
haar gobied gclegen onbcbouwdc gron- den; het 
recht van ontginning dier gronden, zooincde tot in za 
me ling van daarop voorko- mende boschproducten 
wordt uitgeoefend door de leden der gemeenschap, 
(de marga- of doc- soen-bewoners); voor de 
uitoefening van dit recht kan met eenvoudige 
kennisgave aan het hoofd der marga of der doesoen 
worden volstaan. De inheemsche bevolking vaji 
buiten de marga mag daarbinnen slechts gronden 
ontginnen of boschproducten inzamelcn na daartoe 
verkregen toestemining van het margahoofd, die ze 
gewoonlijk slechts vcrleent, indien geen rechten van 
anderen daardoor worden gcschaad, en tegen 
betaling van een zeker bed rag (s6wa boemi). Wordt 
de in ontginning gen omen grond door den ontginner 
verlaten, dan vervalt hij wederom aan de 
gemeenschap； echter zijn voor verschillende 
gronden als: oerwoud, oud bosch, jong bosch, 
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sawahterrein cnz. vcrschillende termijnen aan- 

Erfclijk 

gcnonien, bin non wolko de ontginnor cvontuecl 
zijn ontginningsrecht nog kan latcn gcldcn; de 
ccrstc ontginner bchoudt het eigendoinrecht op 
de daarop gcplante vruchtboomcn."" 
individueel gebruiksrecht wordt verkregen door 
ontginning, schenking, koop en erfopvolging, 
zoomcde door natrekking. Verpanding is geoor- 

ordening tcgen het aanleggen van 

loofd ； schenking en verkoop is alleen toegelatcn 
aan inwoners der betrokken gcmeenschap. In 
1916 werd uitgevaardigd een gewestelijke ver- 

' ''
 
' _ ladangs 
en 

landbouwtuincn op teneinen, welke om hydro- 
]ogische redencn bcboscht dienen te blijven (of 
te worden) en in's lands bosschen (zoogenaamde 
rim bo larangan), waarin waardc voile houtsoor- 

ten voorkomcn ； alsmedo tegen •het beplanteii 
met meerjarige gewassen van gronden, welke 
volgens de ad at slcchts voor de tee It van voe- 
dings- en andere eenjarige gewassen, zooals 
katoen, bestemd zijn (Javasche Courant 1916 
n° 104), terwijl in Ind. Stb. 1916 n° 420 voorloo- 
pige voorzieningen wcrden getroffen tot bescher- 

van 
de leden der Vereeniging van 
Binnenlandsch Bestuur' ~~ 

ming van 's lands bosschen in Palembang. (Zic 
A. M. Hens: Het Grondbezit in Zuid-Sumatra, 
in Berichten en Mededeelingen ten behoove 

1 ' '
 ambtenaren 
bij het 

in Ned.-Indie, n° 5.1910; 
J. L. Swaab, Inlandsche rechtsgemecnschappen 
in Zu id-Sumatra, in Koi. Tijdschrift, Augustus 
1917 en Pandecten van het Adatrccht I. II. III. 
en IV A en 3.) 

De werkbare mannelijke ingezetenen, behoo- 
rciido tot de inlandsche bevolking buiten de 
hoofdplaats Palembang, zijn verplicht tot het 
verrichten van hcerendiensten, tot een maximum 
van 52 dagen per jaar, en van gemeento diensten, 
waarvoor geen maximum bepaald is. De inland- 
sche bevolking ter hoofdplaats betaalt j 2 per 
jaar en per hoofd als we gen- en bruggen-be- 
lasting； zij is uit dicn hoofde niet tot het ver- 
richten van hecrcndiensten verplicht. In Maart 
]913 word te Palcmbang opgericht de Palem- 
bangsche Volksbank, die rechtspersoonlijkheid 
verkreeg； de reeds te Sekajoe (Moesi-Uir), Tan- 
djoojig Kadja (Ogan Uir) J 
*_ 〜一 
mering-Ilir) werkende onderafdeclin gs ban ken 

en Kajoe Agocng (Ko- 
werdcn in dczc Volksbank opgelost; op ultimo 

rna 

J 91.7 was a an spaargelden ruim / 83000, aan 
dcposito-geklen ruim / 55 400 ingclcgd, ter- 
wijl het totaal der uitstaande leeningen ruim 
/ 819000 belicp. Voorts bestaan in dit gewest 

rgakassen (gecombincerd tot onderafdcelings- 
kassen), waarin de verschillendc ad at inkomsten 
worden gestort. Jn den loop van 1918 is o verge- 
gaan tot de installing van ondcrafdeclingsradeJI 
in clc on.dcrafdce]I»gen KomSring-Ilir, Ogan- 
llir cn Lcmatang-Uir, voornanielijk bestaande uit 
volkshoofden, die onder leiding van het bestuur 
over het gebruik van die kassen zullcn beslissen. 

Lilcraluur : \V. Marsden: History of Sumatra, 
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Procve eener beschrijving van het gebied van 
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Bijdrage tot do kcunis cnz. van hot Palcm- 
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:Palcmbang in 1811 en 1812, in Bijdr. t. T. L. en 
■ Vlk. v. N. I., Istc dccl, J 853, biz. 7; Jhr. Mr. J. 
K. J. de Jonge: De opkomst van het Ncderl. 
gezag in Oost-Indie, 1595—1610, V. biz. 256; 
J. E. Teyman: Handleiding voor de katoen- nopens den a an leg van S. S. in Zuid，Sumatra, , 

r.. 

■> ;' 

cultuur in den Oost-Ind. Archipel, in T. Nijv. en 
Lbw. VIII, Nicuwc Scric III 1862 biz. 322; 
J. S. G. Gram berg: Schcts dor Kcsam, Semcndo, 
Makakauw en Blalau, in T.JBaL Gen. XV, 1866, 〜, 
biz. 446, en Pftscmah .XVI^21867,~ 
H. Pauw ten Kate: Rapport van marga 
Semindo Darat, afdceling Kommering Ogan 〜 
Ocloe en Enim, residentie Palcmbang in. T. Bat. 
Gen. XVII .1869, biz. 525; J. 8. G. GramUrgr ' Medcdeoling 
omtrent het landbezit in het rijk 

 

van Palembang onder het voormalig Sultans be- 
stuur, in T. v. N0v.cn Ldb. in N.I., XIII, 1868 
(Nieuwe Serie, deci VIII); Resume van het 
onderzoek naar de rechtcn op de on be bouwde 
gronden op Sumatra. Batavia, 1872; E. A. van 
Vloten: De Banaudistricten in de residentie 
Palcmbang in T. v. N.I. II, 1873 biz. 28e; E. de 
Waal: Onze Indischc Financier!, VII. *s-Graven- 
hage, 1884, biz 70 en V. biz 78; F. S. A. de Clercq: 
Eenige bijzonderheden over het Maleisch van 
Palembang, in T. Bat. Gen XXIII. 1876. biz. 
517; R. D. M. Verbeek: Topographischc en ge- 
ologische beschrijving van Zuid-Sumatra, in 

 

Jaarboek Mijnwezen I. 1881, 1887 biz. 129 en 159 
en 1888 biz. 471; A. G. Valette: Aanteekeningen 
betreffende het bestuur in de binncnlanclen van 
Palembang, met verwijzing naar de voornaam- 
ste op elk onderwerp betrekking hebbende be- 
palingen, Batavia, 1887 B. Kielstra: De 
uitbreiding van het Nederl. gezag op Sumatra,. 
in Gids, 1887, IV, biz. 256;，拒.de Vogel: ,,Aan-；' “ 

bestuur in de bin- 
enz. van A. G. 

Valette" besproken in T. B. B. I. 1888. biz. 301. 

teekeningen betreffende 
nenlanden van Palem  

 

E. B. Kielstra: Bijdragen tot de geschiedenis van 
Palembang sedert 1848, in Ind. Mil. T. 1889, I biz. 
97, 195, 291, 395 cn 495, en II biz. 105,203, 307 en 
419; L. F. Wcsly: De onderafdceling Rawas in T. B. 
B. 1889. Ill biz. 275 en 351; Mr. J. E. Heeres: 
Bouwstoffen voor de geschie- 
denis der Nederlanders in den Maleischen Ar- 
chipel, III 's-Graven hag。1895. biz. 42. 108; / Koloniaal 
Verslag 1891, Bijl. F. F. E.一 BZ 
Kielstra: De ondcrgang van het Piiicmbangsche 
rijk, in Gids II 1892, biz 76； P. H. van der Kemp: 、 
De geschiedenis van een Engclschen raid op ' 
Hollandsch grondgebied in Gids, I, 1S9S, blz.^' 。'。七 
253; P. H. van der Kemp： Palembang cn Banka . -, 
in 1816—1820, in Bijdr. t. T. L. en Vlk. v. N. I. ' , 
Go Volgreeks, 7e 可些[；190.0.. biz, 331; Di" J. 

f ' f" Palembang, in T.. 
Bat. 

Gen. XLIII (1910) biz. 577; Mr. L. W. C. van 
den Berg: De Mohammedaanschc Vorsten 
N.I. in Bijdr. t. T. L. on Vlk. v. N. I., decl 53,' 
Reeks 6, IX, 1901, biz. 1; W. Hing man: Heriny ,《( 
ncringen uit mijn militaire loopbaan, in " X 
Spectator 1901 biz. 709,872 cn 932, en 1902 blz.^Qf '1 / “ 声、 
4 en 201; N. van Win gen: Een kijkje in 
binncnlanclen van Sumatra; Tobing-Tinggi in 乡匕、•、 
residentie Palcmbang in „Eigen Haard 1902 biz.” * 匕底7 
250, 264； N. Macleod: De O. I. C. op Sumatra / "《户 " 
in do 17e eeuw, in Ind. Gids 1903 biz. 1246 en " ? ,, , 金 *■ 
1913, en 1904 biz. 799; Mr. J. E. Heeres: Verza- j 
Biding Van Funuiujtku vuxivruuuuii uii VUIXLUL-C 段 
Vordragen (Corpus Diplomaticum Necrlaijdo-.. '/ 
Indicum), in Bydr. t. T. L. cn Vlk. v. N. j, 7e...、.. ； 
Volgrccks, 3e deel, 1907 biz. 347, cn 3SO; 
Mr. C. van Vollenhovcn: De inhcenischc recht- 

Urandcs: Piagems van 

van Politiekc contractcn en verdere 一… 

spraak in Indie (Voordracht in Indisch Gcnoot- 
schap op 27 October 1908, biz. 1—40); Rapport 
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1911;)Mr C. van Vollenhoven: Het adatrecht van 
NWTlndil Leiden 1911, biz. 272; Over Katoen 
cultuur in Palembang: 1. A. J. Knnap in Koi. 
Tijdschrift 1912, biz. 13. 172; 2. Overzich- ten van 
het Dept, v Landbouw, N, en H. over 1911, 1912 en 
1913, C; D. J. G. van Settcn: Eenige gegevens over de 
katoencultuur, 1911; D. J. G. van Setten: Het 
katoenvraagstuk in Ned-Indie en in het bijzonder in 
betrekking tot de residentie Paleml^ng, in Koi. 
Tijdschr. le Jaarg. 1912 biz. H. van Koi： 
Driemaal 
d wars do.or .Sumatra? W. L. en J. Brusse*s Uit- -
gevermu 1914 biz 181; De Pepercnltuur in de Buiten 
iMjzittingen, Landsdrukkerij, Batavia, 1913; E. 
Perelacr: De adatrechtspraak in de residentie 
Palembang, in Koi. Tijdschrift 1914 biz 451; J. 0. F. 
van Sandick: De Spoorwegen in Zuid-Sumatra, in de 
Ingenieur van 7 Februari 1914 n° 6 biz. 103; De 
militaire actie in Palem- bang en Djambi, in Ind. Mi 
lit. Tijdschr., November 1916 n° 11; Verslag der S. S. 
en tram we gen in N. I. over 1916 deel I: aanleg S. S. 
in Z. Sumatra biz. 46; J. C. F. van Sandick: Het Ver- 
keerswezen in Zuid-Sumatra, De Spoorweg- politiek. 
November 1917, (Praead viee voor de Eerste Zuid-
Sumatra Conferentie)Adatrecht bundels: over ini. 
rechtspraak V en XI, over grondrechtcn: VI en XII, 
over margakassen VI XI, over samenvoeging 
niarga*s VI, over hoofdenverkiezingen VII, over 
pepercul- tuur X,~over godsdienst, ambtenaren en 
beamb- ten XII; De Handek beweging der B. B. 
19147 1915 en 1916, in Aflcvering 14 der Medc- 
deelingen van het Bureau voor de bestuurszaken der 
B. B.; Houtexploitatie in Palembang, in Tectona 
October 1917 biz. 596; H. Philippi: De beteekenis en 
de toekomst van den mijn- bouw in Zuid-Sumatra in 
1917 (Uitgegeven door de Zuid-Sumatra-Landbouw- 
en Nijverhcids vereeniging. CJongres onderwerp I); 
Edu. Jacobson :Rimboelevcn in Sumatra in Tropischc 
Natuur, 1917 biz. 1, 69, 93, 108, 125, 136 en 171 en 
1918 biz. 17, 41 en 49. C. v.(1. V. 

PALEMBANG. Hoofdplants der gelijknamige 
residentie, op 104° 45' 25〃 35 O.L. v. Gr.cn 2° 59' 
27".6 Z.B, gelegen, op de beidc oevers der Moesi, die 
liier 300 Meters breed cn 18 a 20 Meters diep is, met 
een be volkin g op ultimo 1915 van ruim 65.000 zielen 
(w.o. 土 SOO Europeancn, 7000 Chineezen, 2200 
Arabieren cn 士 200 Klin- galeezen). 

Vroeger werd de plaats Lcbar Daoen gonoemd. De 
naam Palembang wordt volgens sommigen afgeleid 
van het Jav. woord „limbang,*, dat erts of 
metaalzuiveren beduidt (vroeger werd er stof- goud 
en tinerts gezuiverd), volgens andcren van het woord
 dat aangespocldc grond be- 
teekent. 

De stad beslaat een oppervlaktc van 137 KM.?； 
zij is ruim 2* uur lang, doch land waarts in geen 
kwartier breed, en is aangelegd op een groep van 
eilandjes, gevormd door een mcnigte kreekjes, vooral 
op den linker Moesioever. Of- schoon op 83 KM. van 
zee gclegen, is liarc hoogte boven den zeespiegel niet 
meer dan 2 Meters. Zij is verdeeld in twee districten, 
te weten Palem- bang-Oeloe (op den rechter 
Moesioever) en Palembang-IIir (opden linker 
Moesioever; onder- districten : Palembang-IIir West 
en Palembang- Uir Oost), die wed er onderverdecld 
zijn in kam- pongs of wijken, van welke 30 op den 
linkeroever 

(kampong Uir) en 16 op den rechterocver der rivier 
(kampong Oeloe) liggen. Dezc kampongs hebben 
verschilleudo nanicn, doch zij worden by het bestuur 
bijna allo door cijfers ondcrsclieidcn. De grenzen der 
hoofdplaats, vastgcsteld bij Ind. Stb. 1911 no. 505, 
liggen op den rechter Moesioever tusschexi de 
mondingen der AjSr Krama- san en Ajer Pladjoc, cn 
op den linkeroever tus- seben de mondin gen der 
Soengei Itam en Soengci DjSdjawi. 

Het voornaamstc gedeelte der stad is de Tan ah 
Kraton op den linkeroever der Moesi, waar de in 
1780 gebouwdo Kraton der vroegcre Sultans gelegen 
is; zij diende langen tijd als fort en tot verblijfplaats 
van het garnizoen, doch in do laatste jaren werden de 
muren geleidelijk afge- broken. In dit, gedeelte der 
stad wonen de mecste Europeanen en aanzienlijke 
inboorlingen, en staan de kantoren der 
handelshuizcn, de bureaux van den Resident en van 
de andere ambtenaren. Nieuwe Europeesche wijken 
zyn ont- staan op de zoogenaamdc Talang (aan den 
weg naar Talang Betoetoc) en op Talang SSmoet, 
Wcstelyk van de Kratonwijk. Een belangrijk gebouw 
is de steenen moskec, achter den Kraton gelegen, in 
1740 opgcricht, waarvan het bo ven- gedeelte, uit 
drie op elkandcr geplaatste da ken bestaande, op 
deels marmeren, deels djatihouten kolommen rust; 
de vier zijvlakken dragen dric- hoekige faces, met 
koranspreuken beschilderd, ter- wijl de vloer met 
marmer goplaveid is. De minaret, een in 1753 
gebouwde, achtkantigc, 70 voefc hooge toren met 
drie verdiepingen, elk met een rondloopend balkon, 
staat afzonderlijk. Stroomafwaarts sluit zich bij de 
Elratonwijk de handelswijk (16 Uir) aan, waarin tai 
van door Palembangers, Japanners, Chineezen en 
andere Vreeinde Oosterlingen gehouden toko's, en 
grootc pasarloodsen, het middclpunt van den 
kleinban- del. In Kampong 3 Ilir (Lemahbong) 
bevinden zich Sultansgraven, in twee gebouwen, 
waarvan een in koepeJvorm opgetrokken; zij worden 
door de gemeente Palembang onderhouden. Op den 
Boe kit Lama bij Palembang vindt men het zoo- 
genaamde graf van Dzoc'l Karnain (Ale xandcr de 
Groote) (zie aldaar). 

De won in gen der inlanders zijn door een jiaggcr 
omringd en van hout of bamboe, op hooge paJcn 
gebouwd ； diL laatste is noodzakelijk, omdat bij 
hoog tij het terrein grootendeeln onderloopl, vooral 
in Januari cn Februari, den tijd der talrijkc Moesi-
overstroomingen. Sommigc huizen, vooral die, wdke 
aan rijke Arabieren en Chineezen toe be- hooren, zijn 
van kostbare houtsoorten : LejnbCsoe en ijzerhout 
vervaardigd, cn met pannen ge- dekt. Eigenaardig 
zijn de talloozc vlothuizcn (rakit), uit plan ken en 
bamboo samengesteld, rustende op balken, met 
bamboe doorvlochtcn, soms met latwerk en met 
verguide lijsten ver- sierd, cn aan den oever of aan 
palen in het water vastgemeerd, tcrwijl zij door ccn 
plan ken overloop met den oever ver bond en zijn； 
soms Jiggcn zij geheel vrij in den stroom en moeten 
met prau- wen worden genaderd. Dikwijls bestaat 
ccn rakit uit verscheidene a an clkaar verbonden 
vlotten, waarvan ecn voor woonhuis, een andcr voor 
win- kel client, en de derde cen soort van 
binnenplaats vormt, terwijl men soms vlottende bad 
kame rs vindt. Het verkeer, dat vooral langs de rivier 
plaats heeft — zoodat deze wel eens de hoofd- straat 
genoemd is, terwijl de kreekjes dan do 
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zustraten en stegcn vormen — is vooral 1cvendig bij 
de rakits. 

A* voornamc handelsplaats blonk Palembang 
reeds uit tijdens het Sultansbesttiur, omdat ook toen 
reeds de handel der residentie zich vooral op de 
hoofdplaats concentrecrde cn zij van ouds reeds veel 
handel dreef met Malaka, Siam »n China, met Java, 
de Oostkust van Sumatra, Banka en Liiigga, en men 
verwacht dat zij in de toekomst de bclangrijkstc 
haven van Zuid-Su- matra, misschien van het 
gchecle ciland, zal wor- den, daar zij nu reeds Bela 
wan naar de kroon steekt. Door hare gunstige ligging 
is zij de groot- ste st ad op Sumatra en een dcr 
bloeiendste han- delsmiddelpunten van de 
Buitcnbczittingcn gc- worden. Gunstig is dezc 
ligging in de cerste plaats omdat de Mocsi juist tot 
hicr nog voldoende diep- te heeft behouden om door 
grootc schepen te worden bevaren. Bovcndicn ligt de 
stad aan de samenvloeiing der groote rivieren Korn 
ering, Ogan en Moesi, die met de hoogerop in de 
Moes valJendc Lematang tot de best bevaarbare ri-
vieren van Sumatra behooren en over een groote 
lengte gelegenheid bieden tot een op- en afvoe- 
rende prauwvaart. Verdcr gaat elk dezer rivieren 
door een gebied, dat zich door gcschiktheid voor 
land- en (of) mijnbouw onderscheidt. Het stroom- 
gebied der Moesi, dat een oppervlakte van 土 60.000 
K.M.2 beslaat, kan gchcel als achterland van de 
hoofdplaats Palembang wo rd on bc- schouwd. De 
vcle we gen, die hier uitkomen o.a. de bekende 
Lorokweg (zic LOROK), do verbinding met 
Benkoelcn cn de Lampongschc districten, 
bcvordcren in hooge mate den aanvoer van pro- 
ducten, tcrwijl vooral de aanleg van het Zuid- 
Sumatra spoorwegnet niet weinig bijdraagt tot de 
ontwikkcling van den handel en de stad bij uitstek 
geschikt zal maken om hier alle produc- ten samen 
te brengen cn van hicruit de benoodigd- heden te 
distribueeren voor de binncnlandschc bcvolking cn 
de Europeeschc ondernemingen. Editor Icveren de 
zandbank voor de monding dcr Hoe si en meerdere 
ondiepe gedeclten in de vaargeul in de Mocsi grootc 
bezwaren voor de vaart van grootere sehepen, en 
wijl de rcsultaten van gedane waarncmingcn aan de 
diverse rivier- armcn gecn succcs docn verwachtcn 
van groote bagger we rken in die modderbanken, 
zijn onder- zoekingen ingest eld aan de monding der 
Ban joe- asinrivier bij Tandjoeng Api-Api, op 55 
K.M. afstand van de hoofdplaats Palembang (waar 
(-CJJ uil gestrekt bassin wordt aangetroffen van 18 
K.M. lang cn 4 a 9 K.M. breed) naar de gc- 
schikthcid van den ondergrond der oeverterrei- 
noj)aldaar; ingevnl bevredigendo rcsultaten worden 
verkregen, bestaat er kans op het doortrek- keji in de 
naasto toekomst van den spoorweg van de 
hoofdplaats Palembang naar die streck, waar- door 
dezc ])laats spoedig rang zal nemen onder de 
Occaaiihavens van Sumatra. 

Ter hoofdplaats Palembang vindt men ccnigc 
Europccsche handclslichftmen gevestigd, cn 
agcnlschappen van de Node rlandschc Handel- 
inaatschappij en de Javasche Bank; voorts vele 
Chineeschc, Arabisohe, Klingalcesche en in- 
lundsche handelarcn, die groothandel drijven. 

De inlandsche bevolking der hoofdplaats dan kt 
haur afkomst grootendeels aan een invasio van 
Javancn in de 15c ccuw, die zich met do schaarsche 
inlandsche bcvolking vermengden; van daar dat de 
taal zoovelc Javaanschc woorden 

be vat. Do add bestaat uit do afstammelingen van de 
vroegcr regccrende vorsten (van Javaanschc afkomst 
en vermengd met Arabisch en in- landsch bloed) die 
de titcls vocrcn van Pangcran, Rad&n, Masagoes, 
Kiaimas, cn Tjilie; hun aan- zien is in den loop des 
tijds geleidelijk totaal ver- dwencn ； de mccsten zijn 
onbcmiddeld, sommigen drijven handel of ocfenen 
een ambacht uit; velen zijn als inlandsch ambtenaar 
in Gouvcmemcnts- dienst, en een steeds kleincr 
wordend aan tai leeft van ccn geringen onderstand, 
door het Gou- vernement uitgekccrd. De Palem ban 
ger is groot van gestalte en forsch gebouwd, van een 
zser vrijmoedig, naar hooghartigheid zweemend 
karakter, geboron reden aar en pleiter, behept met 
cen grooten afkeer voor dicnstbaarheid, twistziek, 
driftig en lichtgeraakt, terwijl leugen - en bedrog cn 
luiheid hem niet yreemd zyn; dock velen zijn bezield 
met zeer veel handelsgeest, zijn energiek en 
wellevcnd. De bevolking is zeer godsdienstig, tot 
fanatisme ncigend. 

Het s6pak raga, vliegerwcdstrijden, dobbelen, 
schermen (mentja^) en hanenkloppen zijn de meest 
geliefde vermaken en de rociwedstrijden op 
Koningin's verjaardag vormen steeds een ge- 
waardeerd nummer van het feestprogramma. 

Van opium en alcohol maakt de inlandsche be-
volking geen gebruik. 

De hoofdvestiging der Arabieren, die deels 
verspreid tusschen de inlanders wonen, bevindt zich 
op den rechteroever der Moe si; deze Arabise he 
kolonie dateerb uit de laatste jaren der 18c eeuw, hoe 
we 1 Ara bische zsevaarders en koop- lieden, die in 
de Middeleeuwen via Atjdh naar Palembang 
kwamen, er toen reeds den Islam brachten. Na 
Socrabaia. is liier de grootste Ara- bische wijk van 
gehcel Nederlandsch-Indie, en nergens treft men eon 
zoo groot aantal Arabischo kapitalisten ； zij zijn 
groothandelaar en industri- eel； de Arabische 
huizen te Palembang zien er netter uit dan elders, zij 
zijn grooter cn betcr gemeubeld dan dis van de 
inlanders. 

De Chinecscho wijken zijn gelegen op beide 
rivieroevers; volgens aloud gebruik mochten de 
Chineezen niet op den wal wonen; eerst in later tijd 
we rd hun vergund op den rechteroever, be- 
nedenstrooms van den tegenoverliggenden kra- ton, 
een kamp te bouwen； daar vindt men thans groote, 
hecht ge bouwde stccnen Chineesche huizen, 
waarvan vele rijk gemeubeld, en tevens een steenen 
Chinccschen tcmpel; doch ook nu wonen nog velen 
op vlotten. 

Op den linker Moesioever, ter plaatse waar de 
kampong IV Ilir stond, is ccn nieuw haven- en 
douanc dtablissement verrezen aan we Iks steiger een 
drictal stoomschcpen ligplaats kan vindon ； sinds 
1914 wordt to Palembang ook ha ven geld geheven. 
In het laatst van 191.6 is door da staats- spoorwege 
xploitatic een veerdienst ingcsteld op de Moesirivier 
tusschen de Ilirzijdo cn de Ocloe- zijde, voor de 
aansluiting op de van Kertaj)ati (Oeloczijde) 
vertrekkende cn aldaar aankomende troinen. 

Over zee heeft de hoofdplaats Palembang ver-
binding met Batavia en Muntok door stoomers van 
de Koninklijko Pakctvaartmaatschappij zes maal in 
do 4 we ken, met Djambi eenmaal in de 14 dagen, en 
met Singapore door eon stoomcr van de K. P. M. 
(eenmaal *s weeks) cn een stoomer cener 
Chineesche recdery (eenmaal *s weeksX terwijl op 
ongeregelde tijden con vraohtboot van 
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de Rotterdamsche Lloyd lading brengt en tank- 
booten de benzine enz. van de Bataafscho Petro-
leum maatschappij afhalen; voorts vervoeren op 
Europeesche en op inlandscho wijze getuigdo 
zeilschcpen (ook enkclo stoomscheepjes) medo 
lading van en naar Palembang. Het aantal stoom- en 
zeilschcpen, dat Palembang bezocht, bedroeg over 
1908 t/m 1917 gemiddeld 1038 *s jaars, met een 
tonnenmaat van ruiin 1 millioen M8.; daax tehuis 
behooren 32 zeeschepen met cen inhoud van ± 3000 
M3; bovendicn vond men er ultimo 1910 ruim 3000 
prauwen. 

Als haven voor den aJgemcenen in- cn uitvocr is 
Palembang aangewezen bij Ind. Stb. 1SS2 no. 240 
(met de Jiulpkantoren Soengsang cn Pladjoe bij Ind. 
Stb. 190S no. 266), en voor den algemee- nen 
handcl werd het opengesteld bij Ind. Stb. 3913 no. 
428. 

De inlandsche nijverheid is in vergelijking met 
den bloeicndon handel van weinig beteckenis; zij 
beperkt zich tot de fabricatie van aardewerk, 
dakpannen en de bekendc mcubelen. Inlanders 
vervaardigen doosjes in den vorm van allerlei 
vruchten en fraaic houten schcnkbladen en siga- 
rendoozen, die door Chineezen geverfd of ver- la kt 
en verkocht worden. Eenige houtzagerijen en 
scheepstimmerwerven worden door inlanders, 
Arabieren en Chineezen gedreven; vooral in het 
vervaardigen van riviervaartuigen toonen de Pa- 
lembangers groote bedrevenheid. Mooie zijden of 
balfzijden kleedjes, dikwijls met goud- of zilver- 
draad doorweven, worden evenals het zeer ge- zocht 
kantwerk, door vrouwen en meisjes in huisindustrie 
vervaardigd. 

Een groot deel der be volkin g vindt zijn be- staan 
in de vischvangst. 

De Europeesche nijverheid heeft zich ter 
hoofdplaats tot cen vrij belangrijke hoogte ont- 
wikkeld. Da Industrieele Maatschappij Pale in- bang 
exploiteert een werkplaats voor hcrstelling van 
machinerieen, een scheepshelliiig (waar ook 
hekwielers in elkaar worden gezet), een schceps- 
timmerwerf, een ijzergieterij, een ijs- en limonade- 
fabriek benevens een drukkerij; te Pladjoe en 
Bagoes Koening (beide onder de hoofdplaats 
ressorteerende op den rechterrivieroever) zijn groote 
raffinaderijen van de Bataafsche Petro- 
leummaatschappij in werking, en in de laatstc jaren 
werden twee groote Europeesche houtzagerijen 
opgericht. 

Binds April 1906 bezit Palembang een gemcen- 
teraad, waarvoor in 1913/14 cen eigen gemeen- 
tehuis, dicht bij den Kraton, werd gebouwd. 

Literaluur : Van Sevenhoven: Beschrijving van 
de hoofdplaats Palembang, in Verhandelin- gen v. h. Bat. 
Gen. 9e deci. 1823; W. L. de Stur- ler: Proeve eener 
beschrijving v. h. gebied v. Palembang, Groningen 1843; 
Schetsen van Palembang in T. v. Ned. Indie, 1846 no. J. 
B. Storm van 's Grayesandc: De st ad Palembang in -T. 
Bat. Gen. dccl V (1856); F. S. A. de Clerq: ./ De 
hoofdplaats Palembang in T. Kon. Aardr. Gen, 1877. II; 
J. A. van Rijn van Alkemade: De Hoofdplaats 
Palembang in T. Kon. Aardr. Gen. VII, le serie 1883; Mr 
L. W. C. van den Berg: Lc Hadramout et les Colonies 
arabes dans Farchipel Indien, 1886; E. Lau in Vragen van 
den Dag I, 1886; Rapport nopens den aanleg van Staats- 
spoorwegen in Zuid-Suinatra 19J1; J)c W.: Palembang, 
in Nederl. Zeewezen 16 ei) 23 Fc- 
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PALEMBANGSCH IJZERHOUT. Zio AFZE- 
LIA PALEMBANIGA. 

PALEMBANGSCHE BENEDENLANDEN. Af- 
dceling dcr residentie Palembang, onder een assistent 
resident tc Sekajoo, met ecn opper- vlakto van 53175 
K.M.2 cn cen bevoIking van 土 376.000 zielen, 
wnarondcr 940 Europeancn cn 土 9900 Vreemde 
Oosterlingen (1915). De afdeeling is samengcsteld 
uit de onderafdcelin- gen: Ogan-ilir, Banjoeasin cn 
Kocboestrckcn, Moesi-ilir en Rawas (zie bij die 
namen)； zij grenst ten N. aan Djambi, ten O. aan 
straat Banka en de Javazee. Zie verder 
PALEMBANG. 

PALEMBANGSCHE BOVENLANDEN. Afdee-
ling der residentie Palembang, onder een assistant-
resident tc Lahat (zie aldaar), met ecn op- pervlakte 
van 1S543 K.M.2 cn een bevolking van ruim 220.000 
zielen,waaronder 土 300 Europcanen en een 1000-tal 
Vreemde Oosterlingen (1915). De afdeelingis 
samengesteld uitde onderafdeelingen: 
Pasooinahlanden, Tebing Tinggi, Lematang-ilir, 
LSmatang-oeloe cn Moesi-ocloe (zie bij die na- 
men). Zie verder PALEMBANG. 

PALEMBHANG (KADJOE) (MAD.). Zie ODI- 
NA WODIER. 

PALIK. Een 2500 M. hooge berg van den W.- 
lijken keten van het Barisangebergte in de residentie 
Benkoelen. Met den ten 0. liggenden Scr- dang is hij 
verbonden door een rug, die de water- scheiding 
vormt tusschcn den bovenloop van de Moesi en die 
van de Ketahoen. 

PALIMA. Plaats in het landschap Bond aan de 
delta der Tjenranarivier. Zic CELEBES e. DE 

ZUIDARM, DI. I, biz. 465. 
PALIMANAN. District van de controle-afdec- 

ling Ploombon, regentschap, afdeeling en resi- 
dontio Cheribon; mot eene oppervlakto van 
188K.M2.Hct district tolt drieonder-districten met 4G 
dosa's met 687.000 inwoners, w. o. 50 Euro- peanen, 
bijna 1500 Chineezen en 20 Arabieren (oind 1905). 

Nabij de golijknamige districtshoofdplaats be- 
vindt zich een fortje, waarvan het gamizocn in hot 
begin dezer ceuw opgehoven is. In dit district ligt het 
spitstoppige Kro mo»g-ge bergto (tot 586 M.); aan 
zijn voet heoft men zwavcl- houdendo warme 
bronnon, dio z66 geneeskrach- tig zijn, dat velo 
Inlanders en Chineezen er ge- nezing zoeken voor 
allerlei kwalcn, o. a. voor beenwonden. Drio 
kilometer van do hoofdplaats ligt do suikerfabriok 
G6wpol./ 

PALING. Zio AAL. " 
PALMA(S) of Mian gas, naam van cen tusschcn 

Mindanao en onzo Talaut-cilandcn gelegcn ciland je, 
waarover cen grensgeschil bestaat tus- schen 
Nederland en America. Zio deel I, bL 826, en op 
MIANGAS. 

PALMEN. Eon grooto familio van eonzaad- -
lobbigo phnton, waarvan in Ned.-Indie ruim 20 
geslachten inot cen groot aantal soorten in het wild 
voorkomon en bovendion velo gekweokt wordon. 
Hot zijn houtachtigo gewassen met meo.it 
onvertakten stam en grooto, geveardo of 
waaiervormigo, zoldon niet- of weinig- ingosne- den 
bladeren, dio aan den top van den stam bij elkaar 
zitten. Bloomon in enkelvoudige of ver- takte 
bloeiwijzon, door een of jneer scheodcn omsloten. 
De bloomon zelf zijn 66n- of twee- slachtig en kloin; 
zo vallon alleon door de groote massa, in het oog. De 
vruchton zijn bes- of stcen- vruchtachtig. Palinen 
komen alloon in do hgoro 
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declcn van den Archipel voor; plantcn van het 
hooggebergto zijn het niet. Bovcndion zijn ze 
betrekkelijk niet algemeen in het wild. Afgc- zien 
van het geslacht Calamus, do Rotan, ccn kliinmonde 
palm, treft men zo in het wild niet veel aan, althans 
veel minder algomcon dan in Zuid-Amerika. Een 
uitzondering maakt naast de Rotan het geslacht 
Metroxylon, do Sago- pahn, waarvan vooral in de 
moerassigo declcn van het Oosten van den Archipel 
.plaatselijk groote complexen voorkomen; verder 
Nipa aan de kust en Borassui op enkele plaatscn aan 
de Javaansche Zuidkust (Bosocki). De meeste pal 
mon vindt men aangeplant in de nabijheid van de 
inlandsche dorpen of in grooto com- plexen (Cocos). 
Hun nuttig gebruik wordt bij de afzonderlijke 
soorten vermeld. Samcnvattendo modernc 
beschrijvingen van de palmen van Ned-Indio bestaan 
niet; die van Britsch-Indie zijn echter in de laatste 
jaren door 0. Beccari in Annals of the Royal Botanic. 
Gardens Calcutta behandeld en afgebeeld. 

PALMIET, PALMKOOL. Zie KALAPA, Deel II, 
biz. 255. 

PALMWIJN. Dit is de naam voor het aJs drank 
benutte suikerhoudende — en na gisting spiritueuze 
— sap, dat by insnijding vloeit uit de onrypc 
bloemkolven van eenigo palmsoorton, in Indie 
bepaaldelijk Ar eng a saccharifera, Cocos nucifera, 
Borassus jlabellijormis en Nipa fructi, cans. Bij de 
in deze Encyclopaedie voorkomende beschrijvingcn 
dezer voornamo palmen, is ook van hun sap melding 
gemaakt, resp. bij Aren (DI. I, bl. 59), Kalapa (DI. II, 
bl. 255), Lon tar (DI. II, bl. G20) en Nipah (DI. Ill, 
bl. 36). Ook andero palmen geven dergelijk zoet sap, 
als Altalea, Garyola, Corypha, Elacis, Mauritia, 
Phoenix, Haphia; bij sommige dezer wordt echter de 
palmwijn niet door aftappen der blocmkolf, doch 
door insnijden of doorhakken van den slam 
verkregen. Als in den stam van den palm eeno grooto 
hocveelheid zetmeel is afgezot, wordt dit, oplosbaar 
gomaakt en in suiker veranderd, naar dat gedeelto 
dor plant gevoerd, waar hot voor de ontwikkeling 
van nieuwo deelen noodig is, hoofdzakelijk dus in de 
periodo van bloei en vruchtzetting, gelijk men ook 
bij den sagoepalm kan waarnemen. 

De eigenschappen der verscho „palmwijnenn zijn 
nagenoeg gelijk; het zijn verdundo suiker- 
oplossingon, dio bovendien wat gom, ci wit en 
zouten bovatten; zij doen zich voor als held er 
kleurloozo of zwak geelgotinto vochten, aango- 
naam slijmig zoct smakend en flauw van gour. 
Nauwkcurigc chejnische analyses zijn in Britsch- 
Imlic met Jiet sap van den wilden dadelpalxn door 
Harold E. Annctt (Memoirs of the Department of 
Agriculture in India (vol II no. 6 page 280) en door 
H. D. Gibbs op do Philippijnen mot dat van den 
nipah- on buripalm vcrricht (Thoalco- ]iol industry 
of the Philippine Islands). Zij toon- den aan, dat het 
vorsch uit de wond stroomendo sap 15—17 % suiker 
be vat en verder cen weinig zouten, maar dal het 
spoedig in gisting overgaat cn dan vccl glucose bo 
vat, die door inversie van de suiker is govormd. Op 
Java is de palmwijn van den ardn-boom verreweg het 
bclangrijkst, veel meor cchtor tcr berciding dor ardn-
suiker (zic aldaar), dan wcl om vcrsch of gogist 
gedron- ken to worden. De winning van hot ardn-sap 
in W.-Java is o. a. beschrevcn door H. Do Bie 

in 

I 
(Tijdschr. Binncnl. Best. VI) en later door A. G. 
Vorderman (Gon. Tijdschr. Ncd.-Ind. XXXIII), 
die ook het bcloop der gisting nader onderzocht 

hceft. 
Hoowcl do ardn ook in de vlakte veol voor- 

komt, produceert hij hot meest sap (cn suiker) 
in hoogcre strokcn. In do vlakte kan op ongc- 
veer 12-jarigcn leeftijd (soms reeds 8—9 jaar) 
met de aftapping van het palmsap uit do bloem- 
stelen worden aangevangen, in bergstreken ge- 
woonlijk eerst op 15 jarigen leeftijd- De periode 
van sap winning duurt meestal 3 jaar. Als ge- 
middelde kan worden aangenomen, dat van cen 
boom in het le jaar driemaal kan worden getapt, 
in het 2c jaar tweemaal en in het 3e jaar slechts 
66ns. Men kan rekenen, dat elke aftapping ruim, 
ecn maand duurt cn dagelijks 2 bamboekokers 
sap worden verkregen, bevattende eene hoeveel- 
heid arin-suiker tcr waarde van /0,10— .30. 
De berekeningen der bruto-opbrengst van een 
boom zijn voor vcrschillonde gedeelten van 
Java /27, 37, 81; bij geregelde cultuur, op 
16' X IS7 plantwijdte, zou op 250 boomcn per 
bouw te rekenen zijn. (Ind Gids, Juni 1900). 

De inlanders drinken het versche sap, uit ardn, 
klappor en lontar, ze6r gaarne; het heet op Java 
toeak man is, lahang, legen, nira. Aan Europe- 
anen wordt het nuttigen ervan des morgens als 
gezondheidskuur al van ouds door de Indische 
medici voorgesohreven bij verstopping en apruw. 
Wanneer dit sap korten tijd staat, gaat het in 
gisting over; uit de suikor vormt zich alkohol en 
koolzuur, ook begint spoedig azijnzuur opte- 
treden. In dezen staat is het palmsap een in zeer 
levendige beweging zijnd sterk troebel en 
schuimend vocht van zuren reuk, dat in Indie 
do broodbakkersgist pleegt te vervangen； mengt 
men er meel onder, dan wordt dit bijna onmid- 
dellijk geheel “vergist". Laat men de gisting 
doorgaan, dan maakt de alkohol voor azijnzuur 
plaats. Op die wijze verkrijgt men dan ook de 
inlandsche azijn (tjoeka djawa), die gemeenlijk 
troebel en onzuiver is en slechts 3—4 % azijn- 
zuur houdt. Distilleert men de gegiste toeak, 
terwijl dezo nog alkoholhoudend is, dan verkrijgt 
men eeno soort arak — niet echter de gewone 
arak, die op Java uit melasse, in China uit 
rijst, gestookt wordt. Het heet, dat op Ceylon 
uit 100 deelen palmwijn (“toddy”)25 deelen arak 
worden verkregen, doch meer wordt daar ook 
het palmsap zoo gedronken of tot bruine suiker 
(“jaggery") ingedampt. Meest dient daartoe in 
Zuid-Indie de toddy van. cocos- en palmyrapalm 
(lontar), in Bengalen die van den wilden dadel 
(Phoenix sylveslris) en do kitoel of zg. sagoe 
(Caryota urens), in Malaka die van kabong (ar6n), 
op de Philippijnen van nipah pn van den bari- 
palm (Corypha elata). 

Wil men van het palmsap een drank bereiden, 
die niet als „8uikerwator,> maar ietwat als 日n" 
kan wordon bestempeld, dan moet dus de suiker 
door gisting omgozot worden in alkohol, dooh 
7.66, dat er geon of woinig azijnzuurvorming bij 
plaats heeft. Do inlander heeft daarvoor een 
praktisch middel gevondon in do toevoeging 
van sommige bittoro hasten en wort els, die de 
azijngisting on hot verdor bederf belemmeren; 
op Java (bopaaldelijk te Batavia) dient hiervoor 
de baat eenor Carapa (babakan n6ri), in de 
Molukkon o. a. do wortol eener Garcinia (obat 
I sagoewcer). Aldus wordt dan de toeak m a - 
18 
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nis tot t o e a k k r a s, een meer op sterk bier dan 
op wijn gelykende bedwelmende drank, welke 
5—10 % alkohol bevat, en die men soma nog 
sterker pleegt te maken door het vocht to laten 
trekken met de bladoron van tabak en zelfs van 
katjoeboeng (DI. II. bl. 285). ■' 

Een groote rol speelt de „palmwrjh.>, in do 
Molukken, daar mcest onder den Portugccschen 
naam sagoeweer. Rumphius beschrijft in het 
Amboinsch Kruidboek zeer uitvoerig tweo wijn- 
dragende palmboomen, de „jagerboom,> of Ion tar 
en de ,,sagueersboom" of goomoetoe, terwijl hij ook 
de toeak-winning uit den klapperboom be- handelt. 
Zijne beschrijving (DI. I, bl. 5 en 60), .hoe de 
Balineezen e. a. te wcrk gaan bij het “teifferen" of 
aftappen der boomen, en ho。zij den gistendcn 
drank op verschillendo wijze kruiden („obattenn), is 
z66 volledig, dat er nog heden weinig aan t-
oetevoegen is.Hij merkt vanden bereiden 
sagueerdrank op: „in 't schenken moet hij wat 
springen gelijk Rijnsche wijn, maar hij moot niet 
schuimen. De Europeesche niouwe- lingen kunnen 
eerst geen smaak in dezen drank krijgen, ja houden 
den neus too als zij dien aan den mond zetten, opdat 
zij den sterken en bitte- ren reuk niet zouden gewaar 
worden, maar het is te verwonderen, dat deze 
afkeerigheid zoo licht overgaat, ja er zijn personen, 
en daaronder ook van hoogo qualiteit-, die hem lie 
ver drin ken dan Spaanschen wijn, ook maakt hij 
vaardig en aardig dronken". Ook Ds. Valentijn 
vertelt ons gemoedelijk, dat de Hollanders, die den 
bitteren sagueer ordentelijk gebruiken, goeden 
eetlust houden, doch dat zij, die zich er aan te buiten 
gaan, hunne gezondheid verliezen en er uitzien of zij 
de waterzucht hebben. 

PALMYRA. Zi© BORASSUS. 
PALOE. Zelfbesturend landschap, ressortee- 

rende onder de residentie Menado. Het behoort tot 
de Kajelische landschappen en ligt om het Z. 
gedeelte der Paloe baai. De grenzen zijn ten N., 
behalve die liaai, "3e landschappen Banawa en 
Tawaeli, ten 0. Parigi, ten Z. Bdromaroe en Dolo en 
ten W. Mamoedjoe. De zelfbestuurder voert den titel 
Magaoe en is gevestigd in de kampong Paloe (zie 
aldaar), den zetcl van den Europeeschen 
besturenden ambtenaar. Nergens anders in de 
Kajelische landschappen heeft het bestuur zooveel 
moeite gehad om het gezag van den Magaoe overal 
te doen eerbiedigen, vnl. in het Tatanga kampong-
complex en de onder den naam Pekawa bekend 
staande, dun bevolkte en moei- l^k toegankelijke 
streken van het Westergebergte. De be volkin g is 
16100 zielen sterk en vindt vnl. in den rijstbouw en 
de klappercultuur in de vruchtbare vlakte aan 
weerszijden van de Paloe rivier haar bestaan. Door 
de Paloevlakte wordt 
een waterleiding van 土 25 K.M. lengte gegraven 
voor sawahbevloeiing; zij ontvangt haar water uit de 
Goembasa, nab日 Pakoili; 士 3000 bouws kunnen 
daaruit bevloeid worden. 

De verhouding van het zelfbestuur tot het 
Gouv. is geregeld op den voet der korte verkla- 
ring. Zie KAILI. 

Literatuur : Zie het contract dd. 10 Febr. 1889, 
Bijlagen van de handelingcn der Staten-Gencraal 

— ---- 1889—90; .Reize rondom lict eiland Celebes van 
C. Van der Kart； Uitgave v. h. Kon. Inst. v. d. iT. L. eb 

V;kunde v. N.-I. 1853; Med. Enc. Bur. 'A 【I bL 85—205; 
Tyds. B.G. Seel LIVtafl. 1—2. 

/ * PALOE. Onderaf3e<?Iing der afdeeling Midden- 

Celebes van de residentie Monado. Zij telde in 1915 
土 47000 zielon, waarondor ± 30 Europoa- nen ei? 
土 70 Chincozon en omvat de zelfbcstu- rendo 
landschappen Paloe, Sigi-Biroemaroc, Dolo, 
Koelawi.花W'a " ' - 

PALOE. Plaats, gelegen aan do Paloebaai in het 
zelfbesturend landschap Paloe, afdceling Midden 
Celebes, residentie Menado met in 1915： 士 3400 
zielen. Als havenplaats komt Paloe iiiet in 
aanmerking; do schepen moc- ten te ver van do kust 
ankcren en door do land- en zeewinden, die steeds 
in deze If do richting Z.Z.O. cn N.N.W. waaien, 
wordt con sterke golfslag veroorzaakt, die het lessen 
en laden bemoeilijkt. Deze winden geven cchter aan 
de prauwvaart, welke door middel van de zooge- 
naamde beroa plaats heeft, gelegonheid de ver- 
schillende producten van het dal cn de bergstro- ken 
af te voeren naar Donggala. Paloe was in 1914 het 
droogstc plaatsje van geheel N.I; er viel toen 
volgens vandaar ontvangen opgave, slechts 202 
m.M. regen. Toch worden in do Paloe-vlakto 土 
4000 bouw sawah beplant, die bevloeid worden 
door de steeds waterhoudende rivier Paloe en haar 
zijrivier Woenoe. Behalve do eterke land- en 
zeewinden komen hier in Juli- September harde 
windvlagen uit het N.O. voor (de baroeboe), die 
keel- en oogontsteking be- nevens koortsen 
veroorzaken. Bij Paloe ligt over de 600 M. breede 
Paloe-rivier een staaldraad hangbrug (vroeger 
gierpont). Karrewegen ver- binden de plaats met 
Donggala en Koelawi. 

PALOE (PALOS) BAAI. Zeer diepe, ongeveer 
N.-Z. loopende, 30 K.M. lange en 7 K.M. breede 
baai op do Weslkust van Celebes. Achter in do baai 
is de kust laag en gaat over een uitgestrekte, 
geleidelijk oploopende, met rijstvelden bedekto 
vlakte, door welke de Paloerivier loopt; de Westen 
Oostkanten zijn hoog en rijzen met een smal kustrif 
steil uit zee op tot een bergrug van 2000 M. Aan de 
oevers liggen verscheidene kampongs, van welke de 
voornaamste Donggala is (aan een vlak gedeelte van 
Tandjoeng Karang, den N.W. hock der baai) met een 
vrij goede rccdc. Zio Zeemansgids dc61 IV. 

PALOE*SCH. Zic TORADJA'SCHE TALEN. 
PALOPO. Naam der ondcrafdeeling en hoofd- 

plaats van de afdceling Loe woe, gouvnt. CJ lobes 
en Onderhoorighedcn. De plaats is voor con kwart 
eeuw door Van Braam Morris, in 1895 cn 1902 door 
de Sarasins en in 1909 door Abend an on. bezocht 
en beschreven als ccno belangrijkc han- delsplaats. 
Voor de gcmecnschap met de schopcn is een dam 
van 500 M. in zee uitgcbouwd. J)o plaats door de 
Sarasins „Venedig in Kot” ge- noemd, ziet cr thans 
na onze vestiging netter uit, het riviertje, waaraan 
het ligt is gckanalisccrd, goede wegen voeren naar 
het binnenland en do oudc wal eromhecn is 
verwijderd. 

Litcratuur : Tijdschr. Bat. Gen. XXII (1889) 
p. 499; Sarasins, Rcisen in Celebes I, 195； 
Abendanon, Midden Celebes I. 66. 

PALO WE of ROESA RADJA. Vrij dicjit bevolkt 
eiland ten N. van Flores (zie aldaar)/! 

PALOWE. Zie VAARTUIGEN. ' 
PALUDANUS (BERNARDUS), of eigenlijk 

Bernardt ten Broecke. Geboren te Steonwijk 28 Oct. 
1550, overt te Enkhuizen 3 April 1633. Medic us en 
natuurkonner, tevens verzamelaar van naturalii, die, 
blijkbaar zeor bemiddcld, groote reizen maakte in de 
landen om do Mid- 
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dellandsche zoo en in 1580 to Padua jiromo- veorde 
tot Doctor; krygt van kcizor Rudolf II (zelf alohimist 
en astroloog) den titel Cornea Palatinus. Vestigt 
zich, na zijn torugkcor uit Zuid-Europa, a Is modicus 
eerst te Zwolle, dan to Enkhuizcn； waar hij eon 
kostbaar kabinet van zeldzaamhodon aanlogt, en in 
1591 een boroop naai' Leiden a Is botanicus van do 
hand wijst. Is in 1592—94 dogeen, die, na 
LINSCHO- TEN's terugkeer in zijn vadorstad 
Enkhuizen (3 Sept. 592), ecn zeer wozenlijk aandeel 
heeft in het voor den druk gereedmaken van dions 
Itinera rio,. dat, met octrooi van do Staten- Generaal 
dd. 8 Oct. 1594, in voorjaar 1595 feitelijk gereed is, 
maar pas in begin 1596 in den boekhandel komt te 
Amsterdam. Tai van geografische, niedische, 
zoologische en vooral botanische aanteokeningen 
toch staan, met het kemnerk „Annotatio D. Palud.'', 
opgenomen voor, achter en tusschen cap. 1, (3 en 4; 
hier anoniem, wel door een vorzuim), 5—6, 23, 26, 
31, 45, 49—S3. Vooral de liatste, bijna a lie 
botanische, aanteekeningen op Linschoten'g eigen 
botanische cap. 49—S3, zijn uitvoerig; doch zelf 
wcer in hoofdzaak ontleend aan het beroemde, in 
1563 to Goa voor het eerst ver- schenen botanisch-
medischo boekwerk van Dr. Garcia da Orta, 
„Samenspraken over de sim* plicia, de drogerijen en 
geneeskraclitigo stoffen van Indie,^ (Coloquios dos 
simples e drogas etc.), door Paludanus aangehaald 
als „Garcia ab horto", d. i. naar de Lat. vertaling door 
P.'s vriend, den Vlaamschen botanicus Ca.rolus Clu- 
sius wclke het eerst verschenen was in 1567, en 
opnicuw in 1574, '79, en '93. 

Tcrwijl Linschoten nergens in zijn Itinerario, of 
in het daarop als 2e „Boeck,, volgend Reys- 
gheschrift van 1595, ook maar even rept van zijn 
machtigen concurrent, Ds. Plancius to Amsterdam 
(zio dezon naam), noemt hij daar- entegen in de 
Opdracht van dat ,,eerst。Boeck d'ltinerario'' — 
aldus het Register — aan Heercn Staten-Generaal 
(kwansuis dd. Enkhuizcn 1 Jan. 1596; inderdaad van 
...? 1595) „don Hooch-ghcleerdcn D. Bernardi ten 
Broecke, Medecijn dos or stadt Enchuysen" mot 
bizondere onderschciding; cn draagt zijn kaart van 
Ascension daarin (fol. 142) aan P. op. 

Nog onmiddcllijker was do mode-arbeid van 
Paludanus aan het slot van het Itinorario. Want de 
heelc „Beschryvinghc van de gantsche Gusto van 
Guinea enz .................  Volcht noch de beschry- 
vingc van West Indicn", dio, mot afzonderlijk 
titclbl'id (kwansuis alwcer van 1596) als een 
Appendix het Itinorario afsluit, is, hoezeor ano- 
niem, voile dig van Paludanus' hand ； zooals Tielo 
inclcrtijd hot eerst heeft herkend (Mdmoiro bi- 
bliographiquc etc., 1867, p. 91); Linschoten heeft 
hicrin slechts op onkcle plckken icts toe- gevoegd. 
Door interne gegevens knn men bo- wijzcn, dtit 
Paludanus dit Appendix in 1594 heeft geschrovcn. 

Andoro arbeid van Paludanus dan dozo go- 
wicidigo n edeworking aan Linschoten% bo- faamd 
bock, is tijdens zijn lovon niel vorschonen. Eon paar 
proeven van zijn hoogst omvangrijko 
wolonschappelijke corrospondentio kanmenthans in 
druk vinden, tweo Lat. brie von van P. aan Ortelius 
dd. Enkhuizen 22 Maart on 20 Doc. 1596 (zie J. H. 
Hossols, Abrah. Ortelii caet. epistuho, Cantabrigao 
1887, p. 677—679 en 

704—70G). Wat P. zolf cchtor aan talloozo brie- ven 
tijdoiiH zijn lange loven van anderen had ontvangen, 
is „na sijn doodt ten grooten deele door 
onachtsaomhcit en onkunde van eenigo sijner 
magen" verscheurd, zooals G. Brandt zogt in zijn 
Historic van Enkhuizen (1666, II, p. 28), dio ook zijn 
port ret en grafschrift geeft. 

G. P. R. 
PALWA. Zie VAARTUIGEN. 
PAMAJANGAN. Zie VAARTUIGEN. PAMALI. 

Zio 戏MALI. 
PAMANGKAT. Zic PfiMANGKAT. 
PAMANOEKAN. District van het particuliere 

land Pamanoekan- en Tjiasemlanden, residentio 
Batavia, met eene oppervlakte van 土 348 KMa Het 
district telt 42 desa's. 

De bo ven gen oe mde Pamanoekan- en 
Tjiasemlanden, gelegen in de afdeeling Krawang, 
verkocht tydens het Engclscho tus- schenbestuur, 
vormen het grootstc der particuliere landerijen op 
Java； zij zijn 330.000 bouws groot en telden op 1 
Jan. 1913 eene bevolking van 218.000 zielen. Hunne 
oppervlakte bedraagt dus ongeveer een vierde van 
die van alle particuliere landeryen van Java, hunne 
bevolking ongeveer ecn tiende. Hunne 
verpondingswaarde is gesteld op / 5. 319.000. De 
landcn staan op naam van de Maatsch. ter cxploitatie 
der Pamanoekan- Tjiasemlanden, waarvan echtor het 
geheele aan- deelenkapitaal behoort aan de Anglo-
Dutch Plantations of Java Ltd. De sederfc 1911 
aange- legde bevloeiingswerken beslaan eene opper-
vlakte van 41500 bouws. Vgl. Broersma, De 
Pamanoekan- en Tjiasem-landen (Batavia, 1912). 
De producten zijn hoofclzaakelijk rijst, katjang, 
klappers, ar^nsuiker, koffie, rubber, thee, kina, 
notemuskaat, peper en cubdbe; in de laatste jaren is 
men de tabakscultuur begonnen, maar deze schijnt 
wegens onvoldoende uitkomsten weder opgegeven 
； met goeden uitslag zijn proef- aan plantin gon van 
suikerriet uitgevoerd. Bij Ind. Stb. 1918, no. 236, 
zijn de gedeelten der in de afdeeling Krawang 
gelegen P. en Tj. landen aangowezen, welko tot het 
Landsdomein worden toruggobracht. Zie ook 
PARTICULIERE LAN- DERIJEN. 

PAMATATA (ook genoemd Zuideiland en Pasi 
Tanete). Zie PASI TANETE. 

PAMBAOEANG. Landschap, gelegen aan do 
W.kust van Celebes, behoorende tot de onder- 
afdeeling Madj6n6 der afdeeling Hand ar (Zie 
aldaar). Het bestaat uit 3 districten: Bonde, Adolang 
en Lalampanoea. Tot 1889 was Pam- baoeang met 
Tjdnrana onder 66n bestuurder vereenigd; in dat jaar 
stierf dio vorst en we rd door zijno dochter 
opgevolgd, die gehuwd was met den vorst van 
Madj6n6. Wegens medeplich- tigheid aan den 
overval op onze bestuursvesti- ging te Macljdn6 in 
Juni 1906 is zij als zclfbe- stuurster afgotredon en 
verbannen. Tot dit landschap behoort nog de 
onderhoorighoid Ma- loenda. De bevolking bestaat 
uit 15000 zielen. Over het belang der plants 
Pumbaoeang of B&ba- boelo, zic L. v. Vuuren. Koi. 
Stud. afl. I. 

Ziieraiuttr:Bijdr. voor T. L. en V. van N. I. 7e. 
Volgr. VIII, 1909, bl. 668』〃 ：了二 

PAMfiKASAN. Afdeeling on rogontschap der 
rosidontie Madoora, motendo ruim 542 K.M.a. Het 
vormdo hot middolsto rogontschap ondor do 
Compagnio. Aan dit handelslichaam bowezen 
diensten waron oorzaak dat zijn ho of don — even 
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als de andere op Madoera —- door de Comp, 
bevoonecht werden bo von do regenten op Java, waar 
Daendels nog hot zijne aau toevoegde. Het 
Nederiandsch-Indisch Gouvemement regelde bij 
overeenkomst do betrekking, waarin hot stond tot den 
panBmbahan, die zyn vazal was. Dit in- landsch 
zelfbestuur was het eersto op Madoera, waaraan een 
eind werd gemaakt. Nadat de laatsto panSmbah&n, 
Mangkoo Adiningrat, in 1842 go- storvon was, 
berustto tot den dood van Pangdran Adipati Arja 
Soerja Koesoema in 1853 het regent- schap in diens 
handen, waarna het voorloopig 
Gouvernementsbeheer aanving. Krachtcns Ind, Stb. 
1857 no. 44 vestigde zich ter hoofdplaats ecn resident, 
wien het gewestelijk bestuur over het eiland Madoera, 
afgescheiden van de resi- dentie Soerabaja, werd 
opgedragen. De organi- satie van dit regentschap, 
geheel als een regentschap op Java, dateert van 1858 
(Ind. Stb. no. 54). 

De afdeeling Pamekasan is do kleinste van het 
gewest en haar Westgrons valt nagenoeg met het 
midden van het hoofdeiland samen. Zy is de derde van 
het Westen uit gerekend en van het Oosten uit de 
tweede. Begrensd wordt zij: ten Zuiden door de zee; 
ten Oosten (Noorder- helft) door de afdeeling 
Soemenep en (Zuider- helft) door de zee; ten Westen 
en ten Noorden door de afdeeling Sampang. Zij vormt 
een con- trdle-afdeeling, eveneens Pamekasan 
genaamd en be vat sinds de jongste gewesteligke 
admini- stratieve organisatie, waarbg met ingang van 
1 Januari 1914 het Noordelijkste district Waroe bij de 
afdeeling Sampang gevoegd werd, slechts 3 
districten: Pamekasan, Boender en PegantS- nan. Het 
aantal des&'s bedraagt 171. De afdee- ling is 
grootendeels overdekt door heuvelen van kalk- en 
mergelformatie. Tusschen Omben on de Ooetkust 
breidt zich een vlakte uit, die in het Westen 50 M. 
boven zee ligt en een der voor- na a juste is van het 
heol© eiland; de hoofdplaata is daarin gelegen. Ten 
Zuiden van Pamekasan en een weinig ten Westen van 
den grooten postweg komen op verschillende plaatsen 
lichtkoolwater- stofgassen met tamelijke kraoht te 
voorschijn, die bijna voortdurend branden (Zie onder 
BRANTA). Een bruinkoollaag komt voor in hot 
district Pegantenan; deze mxneraal is dof van kleur en 
minderwaardig van soort. De afdeeling is arm aan 
water; hare voornaamste rivieren — of, wil men, 
beken — zijn： de „rivier van Pam6- kasann, in haar 
benedenloop den naam dragend van Samedangan en 
Madjoengan; zij ontlast zich. aan deZuidkust in zee 
door de koewalaPadele- .gan; de kali Boendgr, waar 
het gelijknaraig plaatsje aan ligt; deze is door haro 
zijtakken de Tjapak en de Band an verbonden aan do 
k. Boengkaling, welko wat Noordelijker dan de k. 
Boender op de Oostgrcns der afdeeling in zee vloeit; 
alle vier laatstgenoemde rivieren stroo- men geheel 
dan wel ten deele door het moeras Mangoenan, waar 
de Boender ook wel k. Ma- ngoenan naar heet. De 
zeekust vertoont de eersto versmalling van het eiland 
Madoera van West naar Oost. Daardoor is gevormd 
de „bocht van Pam6kasan,\ die Westelijk aauvangt bij 
den „hoek van Pam&kasan” of Tandjoeng D&to. Het 
zee water bier wordt voor den zoutaanmaak benut (zie 
onder BOENDER). Waar de zeekust rotsig is, leveren 
hare holen veel eetbarc vogcl- nesten. De groote 
postweg komt deze afdeeling binnen bij Tandjoeng, 
loopt via Branta op de 

hoofdplaatB aan, van waar zij mot eon van Noor- 
delijk aliengs in Oostelijk ovorgaando richting de 
afdeeling Soemenep ingaat. 

Rondom de hoofdplaats is hot terrein good 
geirrigeerd. (de Samiran werken), zoodat do op- 
bren gst van den akkerbouw daar dan ook tame- lijk 
bovredigend is; overigons geschiedt de teelt meest 
op drogo velden. Zij omvat vooral aard- vruchton, 
djagoeng en rijst; van deze laatste moet evenwel nog 
heel wat van Java ingovoerd worden. Zoutmaken, 
vischkweeken, akkerbouw, vogelnestplukken, 
visclivangst en han del zijn de middelen. van 
bostaan.. Een zeker deel der be volkin g zoekt elders 
zijn levonsondorhoud. Europeesche ondernemingon 
van landbouw — vroeger werkto in het Zuiden der 
afdeeling do suikerfabriek Teedja — zijn er 
tegenwoor- dig geene. 

PAMEKASAN. District van de controle-af- 
deeling, het regentschap en do afdeeling Pamekasan, 
residentie Madoera; met een oppervlakte van ruim 
261 K.M.2 Het heeft 3 onderdistricten en 76 desa's.
刀-/,。? 

PAMEKASAN. Hoofciplaats van de residentio 
Madoera en van gelijknamige afdeeling en regent-
schap en als zoodanig de zetel van den resident, den 
regent en ien controleur. Het is eene zinde- lijke, 
welvarende, ongoveer 30 M. bo ven den zee- epiegel 
gelegen plaats met flink residentiohuis, fraaie aloen-
aloen, eon paar nette, zeer drukko pasars, een groote 
centrale inlandsche gevan- genis, en eenige 
vorstelijke graven. Haro gren- zen zijn vastgesteld 
bij Ind. Stb. 1887 no. 137. De plaats telde volgens de 
opneming van 1905 ongeveer 8500 inwoners, 
waaronder ±160 Euro- peanen, 670 Ohineezen en ± 
400 Arabicren. De beide laatste rassen hebbon er elk 
hun eigen wijk. 

Het station der Madoera-stoomtram is iets buiten 
do kom der hoofdplaats a^n den grooten postweg 
naar Sampang gelegen,/'? 

PAMENANG. Balisch district van de onder- 
afdeeling West-Lombok, afdeeling Lombok, 
residentie Bali en Lombok/ 

PAMEUE. Landschap in de bovenstre ken van de 
onderafdeeling Meulaboh, afdesling Westkust van 
Atjeh, met slechts 68 gcregistreer- de mannen. In 
1911 werd Pameue vergroot met hot landschap An 
de. Beide maakten vroeger deel uit van de 
voormaligo federatie Kawaj XII. Oel^ebalang is 
Toukoe Radja Ila, wiens korto verklaring dd. 11 Mei 
1914 werd goedgekeurd en bevestigd bij Gouvts. 
besluit van 17 Febr. 1915. 

PAMEUNGPEUK. District met gelijknamigo 
hoofdplaats van de contrdle-afdeeling Tjika- djang, 
regentschap en afdeeling Garoet van de Pre an ger 
regen tschappen met eeno oppervlakto van 610 
K.M.2, 4 onderdistricten en 16 desa's. Vroeger (v66r 
1913) heetto dit district NGgara. In dit district ligt, 
niot ver van de hoofdplaats, de eenige aanlegplaats 
voor schepen aan do open Zuidkust der Prcanger, 
genaamd Tjilaocteu- roun. 

PAMOEKANBAAI. SmaUc, 17 K.M. om de 
West inloopende baai op do ©ost&ust van Borneo, 
beN. straat Laoet, waarin vcle rivieren uitloopcn, o. 
a. de MSnoengoel en Sampanahan. De ocvers 
bestaan uit modder met bakau bcgrocid, alleen de 
hock Samalantakan, aan den Zuidingang der baai, 
waarop een vrij groote Badjaukampocng ligt, heeft 
zandstrand en. hoek Pamoekan aan den Noordkant is 
rotsig; v66r de oevers liggen 
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uitgestrekto modderbankew mot weinig water. Do 
baai heeft matige diopton mot eon dikko laag 
riviorslib, wclkc op een ondergrond van koraal rust; 
op de v66r de baai gelcgen ondiopten treft men 
steenen, hard zand cn modder aan. Zio Zeemansgids 
deel IV. 

PAMOR. De natuur levert het ijzor hoogst zelden 
in dien toestand, wolke een onmiddellijko 
verworking gedoogt; do meteorieten bevatten zulk 
gedegen ijzer (d. w. z. ijzor, dat niet mot andere 
elementen chemisoh is v e r b o n- d e n), 
verontreinigd met nikkel, kobalt en andere motalen. 
Pamor is een Jav. woord dat, in dezen zin 
mengmetaal, mengijzer beteekent (w o r = 
vermengd) en waarmede worden aangeduid de 
wapens van dooreengc- smede en donker en lichter 
gekleurde ijzersoorten ； na afloop der smeding en 
be两ling wordt de lichtere kleur in hare verschillende 
figuren to voorschijn geroepen door het plaatsen van 
de klingen in een b可tend vocht. Het eigenlijke b&i 
pamor uit onze Oost is meteoorijzer, dus het ijzer uit 
op aarde govallen meteorieten, hetwelk aan 
hetnikkel, dat het be vat, zijne blankere kleur en 
grootere smeedbaarheid ontleent; dit meteoor- ijzer 
wordt tusschen twee stukken gewoon ijzer tot 66n 
kling versmeed. Tot dusver zijn van Java vijf 
vindplaatsen van meteorieten bekend: Prambanan, 
Tjab6, Bandoeng, Ngawi en Djati- PSngilon. Over 
meteorieten van de overige eilan- den van den N.-L 
archipel is tot heden niets bekend geworden (Jaarb. 
v. h. Mijnwezen 1886, wet. ged.). Gowoonlijk echter 
wordt dit meteoor- ijzer ver van gen door eene 66k 
lichter gekleurde soort ijzer, die hoofdzakelijk 
gevonden wordt in de Bergen van Torongkoe en 
Oesoo in het landschap Locwoe, aan do golf van 
Boni; het ijzer, dat met bovengenoemde soort tot 
pamor wordt verwerkt, komt voor in de bergen om 
het Matano-mccr en de Tomori makon van een en 
ander hunne beroemde zwaarden, pangko. Ook op 
Timor en op Billiton zou pamor govonden worden. 
Vervalsching van pamor heeft plaats door tin met 
gewoon ijzer samen te smeden. 

In Britseh-Indie kent men het met pamor 
cenigszins vorwanto w o o t z, dat, door do Perzen 
voora], tot do vermaarde gedamasceerde klingen 
verwerkt wordt on dat men verkrijgt door 
samensznelting van magneotijzer uit Hyderabad met 
het metaal uit hot bruinijzerorts van Indore en door 
langzamc kristallisatie, waardoor, oven- zeer na 
bijting door eenige schcrp vocht, hot j a Ti Ji a r of 
do natuurlijke beblooming van het ijzer to voorsebijn 
treedt. 

Voor Java zic de uitvoerige verhandding van 
wijlcn Dr. Groneman in het Ind. Archiv. (Ethno-
graphic XIX nn XXI. 1910 on 1913) en J. A. Loo- 
ber Jr., Tcchniok en Sierkunst v. d. Ind. Archipel, 
VIII. Het Motaalwerk. Amstordam 1916. 

PAMOTAN. District van do controlo-afdooling, 
hot regentschap, do afdooling on do rosidontio 
RCmbang； mot eono opporvlakto van 167 K.M.* 
Hot district tclt 48 desa's. Er bovinden zich veel 
kulkbrandorijon. 

PAMPANGERS, PAMPANGOS. Zie PAPAN- 
GERS. 

PAMPANOEA. Hoofdplaats van de afdecling 
Boni, gouvt. Celebes en onderlioorighedcn. 

PAMPA0SOE (CELEB., MOL.). Zie POTVISCH. 
PANAHATAN. Kleine nederzetting aan de 

Oostzijde va» het Toba-meer, maar van bdang 

voor het verkeer. Per stoomtram kan men thans 
Pcmatang Siantar in Simelocngoen bcroiken. 
Vandftar zorgt sedert 1917 ecn particulierc auto- 
dienst voor ccn verbinding ecns per week met 
Panahatan. In aansluiting met dozen dienst ver- trekt 
cen motorboot over het Tobamccr naar Baligd, 
vanwaar men per auto naar Taroctoeng enz. kan 
komen. De motordienst Panahatan一 Baligd vormb 
derhalve de ontbrekende schakel in het 
verkcerswczen tusschen de Oostkust en Tapnnocli. 

PANAI (PAN瓦 PANEI). Naam van een der 
bclangrijkste rivieren van het gouvernement 
Oostkust van Sumatra. Zij ontstaat uit twee bron- 
rivieren, die ontspringen op den Tampoelon An- 
djing (2000 M.) en den Haoeapan, twee toppen van 
den Bila keten, het grensgebergte van de on- derafd. 
Pad an g La was der residentie Tapanoeli. Zij 
doorstroomt met hare zijtakken en neven- rivieren 
een groot gedeelte van de genoem- de 
onderafdeeling, om bij de kampeng Sorik in het 
gebied van de Oostkust van Sumatra te loopen. Haar 
water erlangt zij voornamelijk van de vele cn soms 
belangrijke nevenrivieren, waarvan do Baroemoen 
(Boeroemon, zie aldaar) wel de grootste is. Vandaar 
dat de rivier, na hare verecniging met deze, den naam 
van Baroemoen draagt, en dien behoudt tot zij de 
grens van het landschap Soengei Toras of Kampoeng 
Kadja be- reikt, alwaar zij tot aan hare monding 
weder Panai genoemd wordt. De rivier heeft een zeer 
kronkelenden loop, en twee hoofdrichtingen. Had zij 
eerst om uit het gebergte te geraken eene Zuidelijke 
en Zuidoostclijke richting, bij Portibi neemt zij over 
korten afstand eene bijna Ooste- lijke richting aan tot 
bij Binanga, alwaar zij do Baroemoen opneomt, 
waarna hare hoofdrich- ting Noordclijk wordt. 
Benoorden Portibi heeft zij de Siroemambe 
opgenomcn, een rivier, die in het Si Piroksche 
gebergte Sordang ontspringt en door geheel Padang 
Bolak Djoeloe stroomt. In. de vlakte van Padang La 
was neemt zij verschcidene stepperivieren op, die 
slechts in den regentijd veel water afvoeren. Nog eon 
belangrijke rivier neemt zij in het landschap Kota 
Pinang op, nl. de Soengei Kan an, eene verecniging 
van vele bergstroomen, die alle in het gebergte van 
Dolok (Padang La was) ontspringen. Verder neemt 
zij geene rivieren van beteekenis op, totdat zij een 
weinig benedenstrooms van Laboean Bilik bij 
Tandjoeng Kopiah zich met de Bila-rivier (zic 
aldaar) vercenigt, om met deze gczamenlijk in de 
Straat van Malaka uit te wateren. Da vereenigdo 
rivier heeft eene lengte van ten naastenbij 10 K.M. 
en ecnc breedte, varieerendo tusschen 1300 cn 2100 
M. De diepte van dit gedeelte is zeer verschillcnd en 
ongclijkmatig. De wijde monding wordt begrensd 
door Tandjoeng si Ron git aan den West-cn 
Tandjoeng Bangsi Dalaxn aan den Oost- kant cn telt 
vele ban ken, die zich telkens vervor- men, zoodat 
eeno regclmatigo opneming van de vaargeul en van 
do monding dringend vercischt wordt. Het verval 
van de Panai is zeer gering cn bedraagt gemiddeld 
niet meer dan 1,2 M. per mijl, gerckend van Portibi. 
Door dit geringe verval doet de vloed bij springtij en 
laag water4 zich tot Tapamain, ongev. 22 g. m. van 
de mon- ding gcvoelcn. Met hoog water in den 
regentijd bespeurt men den vloed evenwel nog te 
Laboean Batoc, Een cigenaardig verschijnsel, dat de 
Panai met slechts weinig rivieren go meen heeft 



278 PANAI 一 PANAROEKAN. 

is de vloedgolf of b 6n a (zie aldaar). De rivier is 
voor sCoomschepen van het charter der Gouv. 
stoomschepen tot voorbij La boo an Batoc bc- 
vaaxbaar, voor prauwen van 5 也 6 kojangs tot aan 
Haro, kampong na bij de grens van Pad an g La was, 
on voor kleinere la ad prauwen tot aan 
Oenteroedang, bij de verecniging van Panai cn 
Baxoemoen. Zes- cn achtpersoonsprauwen varen tot 
Portibi. Ook de Socngai Kan an is voor 3- cn 4-
kojangs prauwen bevaarbaar tot aan de hoofd- plaats 
van die streek, met name Octa God an g. 

De voornaamstc handelsplaats aan deze rivier is 
L&bocan Bilik, waar de Soctan van Panai wpont en 
sedert 1S93 de standplaats van den controleur van 
Labocan Batoe (zic aldaar) is gevestigd ； die 
hoofdplaats is in de laatste jaren, sedert meerdere 
landbouwondernemingen aan den bo venloop dor 
Bilarivier zijn geopend, zeer in bloei toegenomen. 
Da voornaamstc cultuur is die van rubber, en reeds 
lang best a an plannen om dit gebied, dat steeds rijst 
kon uitvoeren, tot een belangrijke rijstschuur voor 
hbt gcheele go west to maken. Reeds wordt daar ook 
een fili- aal van eeji Eur. handelshuis aangetroffen. 
Veel Chineezen hebben zich aldaar gevestigd voor 
den handcl met de binnenlanden en in kampong 
Brombang aan de monding van de Panairivier voor 
de visclivangst. Laboean Bilik wordt gere- geld door 
stoomers van de Paketvaartmij. en andere reederijen 
aangedaan. 

Het landschap Panai werd in het laatst van de 17c 
eeuw door een vorst van Bila gesticht en bleef tot in 
het midden der 19e ccuw onafhan- kelijk, toen de 
Sultan van Siak het bcoorloogde en zijne suprematie 
deed erkennen. In 1864 er- kende het de 
souvereiniteit van het N.-I. Gouv. Het is een land 
rijk aan bosschen en boschpro- ducten, waardoor de 
be volkin g, die be halve met de inzamoling van 
boschproducten ook met den ladangbouw zich 
bezighoudt, een goed bestaan heeft. Het aantal 
zielen zal 2500 niet over- schrijden. 

Het hoofd van het landschap is de Soetan met den 
erfelijken titel van Soetan Gagar Alam, die in het 
bestuur wordt bijgestaan door eenige landsgrooten, 
die gczamenlijk de „korte verkla- ring" hebben 
onderteekend. Voorts zijn erdatoes, kapala's 
kampong in de verschiJlejide kampojigs, 
panglima's, panghoelocs, nachoda's, die min of mcer 
gezag uitoefenen. De Soetan vomit met zijne 
landsgrooten cen raad of karapatan, die onder 
toezicht van den bestuursambtenaar voor zijne 
onderhoorigen de rechtsbcdeeling uitoefent. 

PANAITAN. Zio FRINSENEILAND. 
PANANDJOENG. Naam van een schiereiland, 

gelegeu aan de Zuidkust van do rosidentie Prcan- 
ger regentschappen, in het district Pangandaran, con 
trole -af d eelin g Band jar, regentschap en af- 
deeling Tasikmalaja. Het schiereiland zelf is on- 
bewoondj doch op don smallon toegang er heen ligt 
de hoofdplaats van het district, Panganda- ran. Ten 
Z. van het schiereiland ligt do Pan an- djoeng-baai, 
die er door in tweo deelcn gescheiden wordt, nl. het 
Westelijke: do bocht van Parigi of Dirk de Vries 

Baai cn het Oostelijko: de Maurits- ba生4 / & 
PANAROEKAN. Rcgentschap en afdeeling van 

het gewest Besoeki, ter oppervlakto van 419 K.M.2, 
uitmakende de Oostelijke helft van het Noorder 
kustland der residentie, en begrensd door: ten 
Noorden en Oosten, de zee; ten Zuiden 

en Zuidoostcn, do afdeeling Banjoowangi, ton 
Zuidwoston on Westonafdeeling Bondowoso. Het be 
vat e6n con trole -afdoeling on 4 districten, ,1s volgt: 
SitqobondQ (hoofdplaats Patokan, dosa 
rossorteerenao onder de afd. hoofdplaats Sitoe- 
bondo), Panaroekaii (hoofdplaats Blikiran), 
PradjCkan (hoofdplaats Pradjekan Lor) on Soom- 
bSrwaroo (hoofdplaats Asembagocs). Het aantal 
desa's bodraagt 173; do bovolking telde in 1905 ruim 
190.000 ziolon, waarvan 300 Europo- anen, 土 800 
Chincczon on bijna 450 andoro Vrcomdo 
Oostorlingon. Do be volkin g is schier uitsluitond 
Madooreosch, vooral in hot Oos- telijk deel van hot 
regontschap. Eene vlakte breidt zich uit tusschen 
Asembagocs, Pradjekan en Sitoebondo. Overigens is 
de afdeeling borg- achtig. De Zuidoostgrens wordt 
govormd door den KendSng, dat- is de Noordelijko 
Idjen-wal, en do Wcstgrons gaat over den top van den' 
Ringgit (zio aldaar). De Balocran, eon uitgedoofdo 
vulkaan, bohoort goheol tot dezo afdeeling, in wolker 
Oostolijk deel hij ligt met eon goringo kust- strook aan 
zijn voet. Do zeekust vormt van T. Pfitjaran, op de 
grons met do afdeeling Bondowoso, eon in ham, do „ 
Bocht van Panarookann gehecten, welker Oostelijk 
gronspunt T. Patjinaii is. Zij vor- schaft, 
niettogenstaando er een paar zandbankon in liggen, 
dio bij Panaroekan eenige branding ver- oorzaken, con 
goede ankerplaats mot tot 1G M- diopto. In het 
midden van het zeewator dor baai is een plaats, waar 
zoet water opborrolt. Bonoor- don T. Sedano, Java's 
Noordoostelijke hook, strekt zich in zee de 
Meindortsdroogto of Karan g- mas uit, waarop eon 
kustlicht is geplaatst. Op de Zuidgrons mot 
Banjoowangi stroomt do Badjoel- xnati (zie aldaar), 
gonoemd naar het daaraan go- logen dorp van dien 
naam. Uit hot (krater-)meor van den Kawah Idjen, in 
do afdeeling Ban joe wa- ngi, vlooit do rivier 
Banjoepait af, dio na opnoming der K. Sat on 
doorbreking van den Kendgng don naam draagt van 
Binjocpootih (zic aldaar); hare Uitmonding in zee ligt 
beooston Asfimba- 

De belangrijkste rivier der afdeeling is do Sam- 
pdjan of „Rivier van Panaroekandio op hot Jang-
gebergto in do afdeeling Bondowoso ont- springt, in 
haar loop door die afdeeling door tallooze boken 
govood wordt, door don kloof van PradjSkan — 
waaraan zij haar naain van K. PradjCkan ontloont — 
do afdooling Pana- rookan instroomond voortdurend 
veol linker on rechtorzytakkon, o. m. van Ringgit on 
K6nd6ng, opncemt, on eorst nog langs Sitoobondo 
vlooiond, bij Panaroekan in zee valt. Haar bedding is 
stork kronkelcnd, diop on steonachtig. Tor plaatse 
waar zij de tertiairo heuvelreeks doorbreckt, die uit do 
groote vlakto oprijst, dat is even bo von Sitoebondo, 
is een kanaal gegravon om de overstrooming dozer 
plaats bij hoogen waterstand der rivier to voorkomen 
； beneden Sitoobondo komt dit Westolijk loopend 
kanaal weer in do Samp6jan torecht. 

De Samp6jan vormt een uilgestrokto delta, die 
bevloeid wordt door een irrigatiewerk, dat van 1871—
1901 werd aangelegd en dat do delta tot ccn der 
vruchtbaarste rijst- on suikerstrekon van Java heeft 
gemaukt, in scherp contrast mot het dorre landschap 
op den aangrenzendon oever van den Idjdn-vulkaan. 
De afdeeling tclt_ 5 suiker- fabriekon cn 5 
tabaksondornoniingon (opkoop- schuron, die geon 
oigen go was teolen). Op oenigo A/ 乂刈汶〃刀 必「、: 
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orfpachtsporceolon tegon den Idjdn wordt koffie 
goplant. 

PANAROEKAN. District van do contrdlo- 
afdooling, hot rogontschap on de afdeoling Pana- 
rookan, residentio Besocki ； mob oono opporvlakte 
van 士 60 K.M2. Hot district tolt 44 desk's en had in 
1905 on go veer 25.000 inwoners, waarondor eon 40 
tai Europoanon, 土 200 Chineozon on 50 Ara- 
bicron. De hoofdplaats is Blikiran; de voornaam- sto 
plaats Panarookan. In dit district wordt veol 
suikerriot goteeld. 

PANAROEKAN. Voomamo plaats in hot district 
van denzelfden naam, afdeoling Panarookan, 
residentio Bosoeki. Zij was voorheon de machtige 
hoofdstad van een afzonderlijk rijk; do Portu- geezen 
knoopten hier hun eerste handelsbetrok- kingen op 
Java aan (vgl. Veth, Java, 2o druk, DI. II, biz. 277 en 
287). Nog in hot laatst der 17e eouw toldo do stad 
eene bovolking van 8000 ge- zinnen en was eon der 
levendigsto markten van Java. Thans is Panaroekan 
een dorp, en een ver- zameling ruime pakhuizon. Het 
is berucht ala ongezond. De koopliedon wonon 
daarom te Sitoe- bondo. De plaats is echtor nog 
steeds een belang- rijko afscheephaven, en als 
zoodanig sedert den aanlog van den spoorlijn nog 
vooruitgogaan. Vooral suiker, tabak en rijst worden 
uitgovoerd (do laatste naar Madoera). Do gronzon 
zijn vast- gesteld bij Ind. Stb. 1887 no. 101. 

PANATARAN, zie PfiLATARAN. 
PANATARAN (TJANDI). Tempel in Kediri, 

gelegen aan den Z. W. voet van den Kloet in de 
nabijheid van Blitar, het grootste monument van 
Oost-Java. D© tempel is opgebouwd in terrassen, 
langs de opstaande wanden waarvan basrelicfs zijn 
aangebracht; die van den beneden- muur geven het 
Ramayana weer, afgewisseld door mcdaiUons met 
dierfiguron; op het tweedo terras treft men 
voorstellingen uit het KrSshna- yana aan. De 
bovenbouwis verdwenen. Voorden tempel staan 
groote tempelwachters; in de nabijheid vindt men 
nog een paar bij-tempeltjes, een pend api-terr as en 
een badplaats. 

Blijkcns de aangetroffen jaartallen dateert het 
heiligdom uit do dortiendo Qaka-eeuw； wcllicht is 
het hetzelfde als de uit den Nagarakre- ta^am^ 
bekendo Qiwa-tempel van Palah. Zie ook 
OUDHEDEN. 

Literatuur: Do oudore bronnen opgegeven bij 
Vcrbeek, Verhand. Bat. Gen. 46 (1891) p. 274 vl.; 
Andr6 do la Porto en Knebel in Tijdschr. Bat. Gen. 
42 (1900) p. 263—296; Brandes, Do 
wolkentooncelcn van Panataran, Ar- chaeol. Onderz. 
II (1909); Krom in Tijdschr. Bat. Gen. 56 (1914) p. 
233—237; Van Stein Oalienfels 

Tijdschr. Bat. Gen. 57 (1915) p. 219—22G. 
PANAX COCHLEATUM D.C. (= Nothopanax 

cochleatum JUiq.). Fam. Araliaceae. Daoen mangko, 
Duoon pap6da (MAL.). Fraaio heo.ster, mot grooto 
bladoron, vauk in pagars als sior- plant gobozigd. Do 
bludoron w or don gebruikt op do wijzo van bordon 
om er sagoopap uit to oten, ook vervangen zij in 
goval van nood wel vaatwork. Do jonge bladoron 
wordon als groonto gegeton, do oudo bladoron zijn 
con inlandsch goneosmiddol. 

PANCRATIUM ZEYLANICUM L., fam. Ama- 
ryllidaceae. Liat sahari (MAL. MOL.), Brainbang alas 
(JAV.). Bolgewas met groote witte bioomen, in do 
vlakto in het wild, veol abs siorplant ge- kweekl in 
tuinon. Do ongoveor 5 c.M. groote 

bol schijnt vergiftig to zijn； wortola on bladeren zijn 
een inlandsch geneosmiddel. 

PANDAL Zie PANTAR. 
PANDAI SIKAT. Een der VI Koto (zie K6T6) 9 

K.M. ten N. van Padang Pandjang (Sum. Westk.) Het 
is grootcndecls een zacht glooicnde vlakte, tusschcn 
Padang Pandjang en Koto Baroe. Hier was het, dat do 
godsdienstzuiveraar Hadji Miskin in een der eerste 
jaren der 19de eeuw eon cind wildo maken aan de vele 
misbrui- ken on slechte gewoonten, bij de 
Minangkabau- ers in zwang, on als protest daartegen, 
tegen „de adatn, de befaamde balai (raadzaal) in brand 
stak; deze gebeurtenis is te bcschouwen als het begin 
van den Padri-oorlog (zie PADRI'S). /■匕， 

PANDAK. Vrooger een district van het tot hot 
Sultansgobied bohoorende rogentschap Bantoel, 
residentie Djokjakarta. Het is ingelijfd bij het district 
Srandaan, waarvan thans nog een onder- district dion 
naam draagt. 

PANDAKAN. District mot gelijknaniige hoofd-
plaats van de controle-afdeeling Lawang, rogontschap 
en afdeoling Bangil, residentio Pasooroean; met dri© 
onderdistricten en 153 desa's. Eind 1905 had het eene 
bevolking van ruim 65.000 zielen, w.o. 70 Europeanen 
en 140 Chineezen. 

PANDAN (MOEARA SOENGEI). Zie bij ALA- 
BIOE. 

PANDAN. Een tot 906 M. oprgzendo, uit ouder 
vulkanisch gosteonte bestaande berg op de grens van 
Rembang, Kediri en Madioon, waaraan nog 
onduidelijko kratervorm te horkennen is; do voet van 
don borg neomt eon nagenoeg cirkelvormige ruimtein 
metongeveer4 K.M. middellijn. Deeigen- aardige 
klokvormigo godaanteonde zeersteile wanden van den 
top vallon reeds van vorrein het oog. 

PANDAN \DAJ.). Zie VLEERMUIZEN, 
VRUCHTENETENDE. 

PANDAN (MAL., JAV., SOEND.) en zijne samen- 
stellingen. Zie PANDANUS. 

PANDAN LILI (DAJ.). Zie VLEERMUIZEN, 
INSEKTENETENDE. 

PANDANUS. Plantengeslacht van de familie der 
Pandanaceeen met eon groot aantal soorten in den 
Archipel. De ini. naam is in. het algemeen Pandan 
(MAL., JAV., SOEND., MAD., BALIN.), Ha- rashas 
(SOEND.), op Tiinor: Ekam of Hendak, op Atjeh: Seke. 
De planten groeien zoowel aan hot zeostrand als in het 
moerassige oorwoud, zoowol in do vlakte ah ia do 
bergstreken. In Nieuw-Guinea komen zo zelfs tot 2500 
M. boven zeo voor. Het zijn planten van zeer verschil- 
lendo hoogto, soms bv. aan rivieroevers in het water 
mot eon korten stam, moestal echter mot oen hoogen 
stam, die aan het bovenoinde bezet is mot lango, 
smalle, riomvormige blade- ron mot doomachtigo 
zaagtanden, die in een schrooflijn. om don stain staan. 
Het lagere deel van den st am vertoont dezo schroeflijn 
ah blad- littoekons. Uit het onderste deel van den. 
stam„ doch bij de grooto soorten vaak 6 a 8 Meter 
boven do opporvlakte, komon do vaak geste- koldo 
dikko luchtwortols to voorschijn, die schuin naar 
benedon groeien en zich in de aarde vortakkon on 
vasthechton. De phnten zijn d£ mannclijk, of 
vrouwelijk. Do mannelijko bloei- wijzen zijn sterk 
vortakt on bovatten oen groot aantal dicht 
opoenzittondo bloemon, die zeer eonvoudig van. 
bouw ou vaak welriekond zijr; de vrouwolijke 
bloemon zitten in kolven en vor- mon con 
samengestolde, dikwijls bosachtige 
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vrucht, die eetbaar is. De bladeren vanPandanus- 
soorten dienen vooral a Is dakbedokking, en als 
vlechtwerk; ook do stammen worden gobruikt. De 
voomaainste soorton zijn. (zio Hoijno, Nut- tige 
Planten, I, p. 24): 

Pandanus amboinens is Warb. (Pandan 
goonoeng, MAL. MOL.), eon hoogstam- mige soort 
met stovig ,,hout'', waarvan men latten maakt. De 
bladeren wordon algemeon in do Molukken voor 
het vlechten van matten ge- bruikt. 

Pandanus artocarpus Griff.; Meng- koewang 
(MAL.), een soort van hot Maleischo schiereiland en 
Banka, ook op Sumatra on mis- schien op Java, met 
een tot 3 M. hoogon stam en 1% M. lango bladeren, 
die voor kadjangs, matwerk on hoedon worden 
gobruikt. 

Pandanus d u b i u s Spr., Daoon bag6ja (MAI>. 
MOL.), komt vormoedelijk in tweo vormen voor nl. 
een lageron strandvorm, en eon hoogen bergvorm. 
Do bladeren wordon gobruikt voor het bakken van 
kenaribrood (bagdja). Men rolt het deeg in de breede 
stijve bladeren, steokt ze met houten pennotjos vast 
en roostert ze in hot vuur. Een andore vorm (het staat 
nog niet vast of deze ook tot de soort P. dubius 
bohoort) heoft bladeren, waaruit een welriekonde 
olio wordt bereid. Ook wordon do bladeren, 
gedroogd on fijngosneden., als parfumerie gobruikt 
met bloe- men samen (kembang ramping, JAV.). Als 
vlechtwerk worden do bladeren ook wel gobruikt, 
maar niet algemeen. 

Pandanus tectorius Sol., de meost verspreido 
soort der wereld, voorkomende in Polynesie, Zuid-
Azie, trop. Australie, do Maska- renen en do 
Seychellen; vernioedolijk bostaat deze soort uit een 
groot aantal kleinere soorten en kultuurvormen, die nog 
niet voldoondo ondor- scheiden worden. Men kan als 
grondvormen aan- nemen de wild aan de kust 
grooiende Pandan laoet (MAL., SOEND.) of Pandan pasir 
(JAV.) on den Poedak (MAL., SOEND.). Van do laatsto 
worden de bloomkolven gegeten en do welriokendo 
scheeden van do mannelijke bloeikolven voor het 
parfumeoren van kleeren gebruikt. Do bladeren. 
wordon gebruikt voor het vlechten van matten. Een 
bekendo vorm van P. tectorius is de varieteit laevis. De 
bladeren zijn volkomen ongestekeld, men maakt er fijn 
vlechtwerk van. De soort is bekend onder den naam 
poedak en wordt gekweekt. De varieteit Samak, Pandan 
samak (SOEND.) of Pandan tikar (MAL.), is do op Java 
algemeen gekweekte groene Pandan, die nooit bloeiend 
of vruchtdragend is waargo- nomen, en waarvan do 
bladeren. vooral het vlechtmateriaal voor matten 
levoren. Eon van de vormen van P. tectorius is 
vermoodolijk ook de Djaksi, die in de Preanger 
gekweokt wordt on welks bladeren bijzonder fijn 
vlechtwerk loveren, zooals sigarenkokers, fijne hoedon 
enz. Nog een groot aantal vormen van P. tectorius zijn 
niet behoorlijk beschreven. Zoo is hot nog niet bekend 
welke vorm de Pandanhoeden levort, dio in TangSrang 
gevloehten wordon. Do ini. naam van de plant is 
pandan poetil of pandan kapoer. Over 
pandanvlechtwork zie men: Jasper on. Pirngadie, De 
inlandsche kunstnij verhoid in Ned. Indie (1912) Deel 
I, Vlechtwerk. 

PANDEGLANG.启deeling en regentschap der 
residentie Bantam, groot 3070 K.M.2. Om zijn ligging 
in het gewest heetto hot vroogero 

rogontschap hot „middon.rogontsohapn. Thans is or 
ochter do afdooling Tjaringin bijgG- komon. Do 
afdooling tolt 2 controlo afdoolingon. Hot inlandsch 
bostuur is in do oigonlijko afdooling Pandeglang door 
een rogont vortogon woordigd, torwijl do vroogoro 
rogontsposfc to Tjaringin wordt vervuld door oon 
patih van de distrioten Menes, Tjaringin on 
Tjibalioong. In de vroogoro afdeeling vorhoft zich 
Bantams bodom hot hoogst. Hot is een echt 
vulkanonland: nagonoog in het midden orvan rijst mot 
fraaion kegel do Karang (1775 M.) omhoog; ten 
Zuidweston daarvan, op do grons met Tjaringin, in 
gelijkon vorm do Poolasari (1340 M.)； ten 
Noordwesten van dezon, op die- zelfdo grens, do As 
epan (Aseupan, 1170 M.); door passon han gen doze 3 
ondorling samen. Ton Noordwesten van den Karan g 
ligt do vulkaan Parakasak en ton Noorden van dezen, 
togen do TjilSgonsche grens, do uitgebrando 
Danoevul- kaan. Volgens do sago zijn Karang en 
Poelasari door Hanoman, don apenkoning, op hun 
tegen- woordigo plaatsen neergesmeton, nadat hij — 
met hun massa do Straat Soonda willonde dempen —
tot zijn teleurstolling gemerkt had, dat daar reeds door 
een anderen geest de bekondo daar liggende eilandon 
waren neergezot ； de Karan g, eerst tot de sterren 
reikond, word door vorst Loerah Dalam met een 
schaar afgeknipt, om den apen te verhinderen don 
hemel to beklimmen, waar zij do sterren verslondon; 
do omringondo kleinere bergen zijn van dien top 
afkomstig. Op verschillonde punton langs don 
Karangvoet zijn warm。bronnen ； ton Zuid-zuid 
westen van de hoofdplaats Pandeglang zijn bekend do 
badon van Tji-Panas. Op eonigen afstand daarvan, 
juist Zuidelijk van de hoofdplaats, ligt het lauwo 
zwavelbad Tji-Bijoek. Het water van al dezo bronnon 
bozit heilzamo oigenschappon. Onder do werkzamo 
solfataren van den Karang zijn ver- meldonswaard die 
genaamd Soemoer-toedjoeh en Legok-prijook. Aan 
den Zuidolijken rand van don Danoevulkaan zijn op 
eono plaats warm。bronnen ；docli merkwaardigor 
dan dezo is hot mcer Dano (Zie aldaar). Do 
Pasangtenang, do afvlooi- ing van hot meor, vormt in 
haar bo von loop do grens met do afdeeling Tjilegon, 
wclko zij verder- op doorstroomt, aan Java's Wostkust 
uitwato- rond. Do Tji Ooedjoeng is grensrivior met 
Serang tot zij dio afdeeling betreodt. Do Tji Lomer, in 
haar benedonloop Tji Boon goer gohoeton, ont- 
springt op don bergpas tusschen Karan g on Asou- pan 
en stroomtin Zuid-zuidoostelijkc,draaiend tot 
Zuidolijko richting de controlo-afdoolin g Tjaringin in 
； zij noemt al het water van do Zuidoosto- lijko 
holling van den Ascupan en van do Oostolijko helling 
van den Poelasari op. Do Tji BantSn ont- springt op 
do Noordelijko holling van don Karang on stroomt, na 
over oen korten afstand grensri- vier mot S6rang te 
zijn gowoest, met Noordoost- waartachon loop dio 
afdooling binnon on haar hoofdplaats langs; tusschen 
S6rang en Bantam neo mt zij do Tji Kadooweun op, 
dio op do Oostolijko helling van den Danoe-vulkaan 
ontspringt. Europccsche landbouw 
wordtopeenigoerfpachts- percoelon godrovon, waar 
voornamelijk hovea en klappors goteeld wordon. Do 
hovea-cultuur is in dezo afdeeling prachtig geslaagd. 

PANDEGLANG. District van do controle- 
afdeeling, hot regentschap on do afdeeling i>an- 
d6glang, residentio Bantam； hot district telt 67 
desa‘8. 
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PAND它GLANG. Do hoofdplaats van do go- 

lijknamigo afdeoling in het regontschap van don 
zolfden naam — wolkor grenzon zijn vast- gostold bij 
Ind. Stb. 1887 no. 224 — ligt in hot Zuidooston dor 
afdeoling, aan den Oost- zuidoostvoet van den 
Karang, niot ver van do grons, in oen bokoorlijko 
omgcving, 土 250 M. bo von zeo, in eon koel on 
gozond klimaat. Er zijn gevestigd do assistont-
residont, rogont on contro- leur alsmedo het hoofd 
van het gelijknamig district. Het vroegere fort is 
geslecht in 1876. Eindo 1905 waron er 2800 
inwoners, w.o. 60 Europeanen en 220 Chineozen ； 
do laatsten in hun oigen wijk. Veol levendighoid 
veroorzaakt hier ter plaatso do samenkomst van den 
weg S6rang—>Tjaringin on zijn tak naar Raugkas 
Bitoong. 

PANDELING, PANDELINGSCHAP. Een 
pandeling, moedjangan (JAV.), bocdjang (SQEND.), 
orang bSroetang (MAL.), is een vrij persoon, op wien 
een ander pandrecht uitoefent met de be- voegdheid 
zyne dienstcn te gebruikcn totdat do schuld, die te 
alien tijdc voidaan kan worden, afgelost is. Dd 
pandeling kan of zich zelf, 6f an- deren, die in zijn 
macht zijn, b.v. zijn kind, in pand gegeven hebben, 
bij het opnemen van geld, dan wcl in pandbeslag zijn 
genomen, wanneer hij eene schuld niet op den 
overeengekomcn ver- valdag heeft betaaid. Als 
grondslag van het pandelingschap strekt dus ecnc 
schuld. Het con- tractucelc pandelingschap in den 
Indischen Ar- chipel is eene Polynesische instclling. 
Welis- waar heeft in het Hindoesche recht de schuld- 
cischer de bevoegdheid, zijn schuldenaar gebon- den 
naar huis te voeren on hem door slagcn en 
bedreigingen to d win gen tot het nakomen zijner 
verplichtingen, maar dit pandbeslag is geheel iets 
anders dan het pandelingschap, cl at bovendien in 
vcrscheidene gcdcelten van den Archipel, waar de 
invloed tier Hindoe's zich nict deed gevoelen, wordt 
aangetroffen. Even min is de gedwongen arbeid van 
den schuldenaar tot afbetaling zijner schuld met het 
contractueel pandelingsciiap ge- lijktcstcllcn; op den 
pandeling toch rust een zake- lijk recht, terwijl de 
debiteur, die zulkcn arbeid moot verrichten, volgcns 
het Moslemsch recht zijnen persoonlijken staat 
bchoudt on, ftls vrij persoon, niet het voorwerp van 
zakclijkc rechtcn kan zijn. Allecn op con slaaf is 
volgcns den Islam panelrecht jnogclijk. Ecn slaaf is 
cchter do pande- ling niet, daar hij zich to alien tijde, 
door afbe- laling dcr schuld, vrij kan ma ken en, in 
bcginscl althans, bevoegd is tot het aangaan van 
rechts- hai)dclingvJ). Schuldslavernij, ook nu nog in 
den Archipel nict onbekend, schijnt althans op Java 
reeds vrocgtijdig bestaan te hebben ； het Oud- 
Javaansche wet bock Koetnra Manawa (Jonker, Een 
Oud-Jav. wet bock, Leiden 1885), maakt melding van 
schuldslaven (art. 270, 271). Zic Mr. A. W. C. 
Verwcy in B. t. T. L. en Vlk. Vo volgr, VIII, bl. 237. 

Ofschoon het pandelingschap eene vrij algc- mcci) 
in den Indischcn archipci versproide instclling is, 
werkt zij niet overal op dezelfde wijzc, <loch wordt 
hier in een hardcren, elders in ccn ziichteren vorm 
toegepast. Terwijl de arbeid van den pandeling in 
sommige streken strekt tot aflos- 8ing van do schuld 
en hij dus na eenigen tijd weder go heel vrij man is, 
client hot vorrichto work elders hoogstens tot 
voldoening dcr rente, ja 8om$ wordt het bedrag dcr 
schuld, niettegen- etaande dien arbeid, steeds grooter 
en is het den 

pandcling feitelyk onmogclijk ziohzelf to bovrij- dcn. 
Het pandelingschap gnat in vcle streken over op 
vrouw en kinderen van den pandeling — in land cn 
waar het matriarchaat bestaat so ms niet van den 
vadcr op zijne kinderen, maar wel van de moedcr, 
wanneer deze met schuldcn storft, zooals van de 
Orang Mamak (zie aldaar) vermeld wordt. Vaak kan 
het recht op den pandcling door den schuldeischer 
aan anderen worden overgedra- gen, ja zelfs worden 
de pandelingcn fcitelgk ver- kocht en ontaardt het 
pandelin gschap in slavernij, waarin het geheele 
huisgezin van den pandcling en al zijne 
afstammelingcn geraken, zonder hoop ooit hunne 
vrijheid tc verwerven. Niet alleen de schuldenaar en 
diens afstammelingcn kunnen in pand gen omen 
worden, doch ook voor do schnld van anderen kan 
men pandeling worden. Eigenaardig is in dit opzicht 
de instclling, vroeger o. m. bij de Pasoemahers 
bestaande, volgens wel- kc de schuldeischer 
gerechtigd was om een per- soon, man of vrouw, in 
het dorp van den schulde- naar woonachtig. 
optevatten en aantehouden； laatstgenoemde is dan 
echter bevoegd, den schuldenaar of een van diens 
familie te laten opvatten, die dan in ruiling gegeven 
wordt voor den aan- vankelijk aangehouden persoon. 
De schuld wordt tegelijk verdubbeld ； wordt zij 
afgelost, dan is de pandeling vrij en de schuldeischer 
krijgt zijn oor- spronkelijke schuld betaaid, terwijl 
het meerdere, betaaid ton gcvolge der vertlubbeling 
van de schuld, verdeeld wordt onder de hoofden, die 
de zaak hebben afgedaan, en de aanvankelijk gevat- 
tc psrsoon. Zie Bijdr. t. T. L. en Vlk. Ve volgr. dl. IX, 
bl. 1J1 en vv. 

Op Java, waar het pandelingschap thans ge- hcel 
verdwenen is, bestond het reeds in vroege tijden. Het 
bovengenoerode wetboek spree kt in do artikelcn 80, 
107 en 161 van pandelingen; ook de Soerja Ngalam 
(Bijdr. t. T. L. en Vlk. Nieuwe volgr. VI, bl. 22) 
maakt van hen go wag, terwijl de Javaansche wetten 
der Vorstenlandan het pandelingschap nog erkennen 
(Naw. Prad. art. 9, 10; Aiigg. Ag. art. 2; Aiigg. Sad. 
art. 3, 12, 50). In de vorige en in het begin dezer eeuw 
bestond het in sommige streken van het eiland op 
groote schaal; in Cheribon waren b.v., volgens 
getuige- nis van Daendels, duizenden inlanders, 
mannen, vrouwon en kinder。!！ voor een geringc 
schuld verpand en werden in do huizen hunner 
schuld- eischei-s, zoo Europeanen als Chineezen, als 
sla- ven gehouden, totdat zij hunne schuld hadden af-
gelost, wat hun mecstal onmogelijk was. De Gouv.-
Gen. Mossel verhaalt omtrent de Jakatra- sche 
rcgentschappen, dat de regenten er gewoon waren 
aan hunne onderhoorigen geld te Icenen, waarvan het 
kapitaal, naar hunno rekening, nooit ten voile 
inkwam; al de vruchtcn van den arbeid der 
pandelingen werden beschouwd als nauw vol- 
doondo tot kwijting der renten, zoodat zij levens- 
lang in dien tocstand bleven. 

In het wetboek Naw&lfi. Prad&tA, (art. 9) wordt 
echter bcpaald, dat do pandeling dagelijks een 
dubbcltjo krijgt met- en twee dubbeltjes zonder den 
kost en dat dit in mindering strekt van zijne schuld. 
In de Maleische wetboeken treft men enkelc 
bepalingen in het bclang van den pandeling aan, t. w. 
art. 70 der Oeodang Oendang Malajoe (Nowbold, II, 
bl. 301 vgl. art. 59) bepa- lendc, dat de schuld nimmer 
hoogcr dan tot het dubbelc van het oorspronkclijkc 
kan klimmen ； dat de vrouw cn kinderen van den 
schuldenaar 
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niet in pandelingschap kunnen geraken, wannecr zy 
geen kcnnis hebbcn gedragen van de scbuld； datde 
weduwe van den pandeling, die gedurende zijn 
diensttijd sterft, slechts 七 van de schuld behoeft 
aftedoen; on dat de vrouwelijke pandoling, door den 
schuldeisohcr tot bijzit genomen, van de schuld 
bevrijd is. Volgens art. 7 dcr Oen- <3ang Oendang 
Laoet NfigSri Malaka is de schuld van een matroos-
pandcling na 3 jaar, 3 maanden en 3 dagen afgedaan. 
Volgens do Adat Lembaga van Benkoelen, die in art. 
30 het pandelingschap afschafte, bestond vroeger in 
Zuid-Sumatra een tweeledig pandelingschap： de 
orang b 6 r o e- t a n g m 5 n g i r i n g, de gewone 
pandelingen, die slcchts aanspraak hadden op 
vocdscl en klec- ding, en wicrarbeid strekte tot 
betaling der inte- ressen, en de orang bSroetang 
p6mb6- l ah a n. De laatstcn waren pcrsoncn, die 
geld of goederen van een ander leenden, om te 
trachten daarmede zelfstandig win st te behalen, 
onder voorwaarde, dat de verdicnsten maandclijks in 
tweeen zouden verdeeld worden (winstverdeeling = 
b S b e 1 a h p 3 n t j a h a r i a u), met dien verstande 
dat de cene helft voor den geld gever was en de 
andere helftvoor den gcldnemer, die nu pandcling 
(orang b 6 r o et a n g) was ge- worden. Wanneer 
deze pandelingen hunne ver- plichtingen nict 
nakwamen, konden zij tot ge« wone pandelingen 
gemaakt worden. In de Oendang Oendang van 
Slinangkabau eindelijk is be- paald, dat de crediteur 
den" schuldenaar kon aanhouden om als pandeling 
dicnst te doen, wel- ke bevoegdheid zich ook tot 
diens familicleden uitstrekte. In enkclc st reken was 
de be paling in zwang, dat een pan deling door ieder 
jaar dien st f 10 zijner schuld delgde (Van Hasselt, 
Midden- Sumatra, Volksbeschrijving, bl. 228). Het 
gebruik om geen interest te heffen van de schuld 
eens pandelings bestaat o. a. bij de Dajaks van de 
Barito, met name de Olo-Ngadjoe's, bij de Ba- taks 
van het bo ven - en midden -stroo mge bied van de 
Panei en Bila, en by de bewoners van het land- schap 
Laboehan batoe. In laatstgenoemde streek komt het 
echter voor, dat het werk van den pan- deling dient 
tot schulddelgiiig, in we Ik geval eene afzonderlijke 
rente berekend wordt, zooals ook in P削ala wan de 
regel is. Verschillend zijn natuur- lijk de redenen, die 
de schulden veroorzaken, waarvoor de vrjje man in 
pandelingschap geraakt; bij verschillende stammen 
zijn speelschulden en opgelegde bocten de 
voorname oorzaak. Da ar, waar een jongeling om te 
huwen een bruidschat moet uitkeeren aan de ouders 
van de bruid, zou dit wel aanleiding geven tot 
pandelingschap van den jonggehuwde, dat weder op 
zijne afstamme- lingen overgaat. Vaak is het 
moeilijk onderscheid te ma ken tusschen slavernij en 
pandelingschap, daar de schuldeischer zoo groote 
macht over zijne pandelingen heeft, dat deze van die 
eens meesters over zijn slaaf zoo goed als niet 
verschilt. Vooral is dit bij de Dajaks van de Z.- en 
O.afdeeling van Borneo het geval, waar zelfs het 
offeren van pandelingen bij doodenfeesten 
toegelaten was (Pere- laer, Ethn. beschrijving der 
Dajaks, bl. 155 v]g.), Ook bij de Toba-Bataks 
oefende de schuldeischer een onbepaalde macht uit
； hij mooht den pan deling in het blok sluiten, als 
slaaf verkoopen, hem zelfs dooden en opeten. 
Belangrijk zijn de mede- d eelin gen van W. H. Senn 
v. Basel (T. v. N.- Indie, J875, I, bl. 181) omtrent het 
pandelingschap der Dajaks op Borneo's Westkust, 
zooals 

dit zich onder den invloed der Maleische heer- 
sohappij ontwikkeld heeft; volgens hem komen o. a. 
meisjes door ecn Dajakschen stam aan den Vorst 
afgestaan, na bckcering tot den Islam,— benevens 
krygsgevangenen, evenccns na hunne bekeering, in 
dien loestand. Van do Kei-eilanden, waar, evenals op 
de Aroc-, Tanimbar* cn Zuid- Westcr-eila»dcn, het 
pandelingschap een diep gc- worteldo 
volksinstelling is, wordt medegedeeld, dat de 
echtgcnoot van een nieisje, die de koop- som aan het 
hoofd dcr familie nict betaalt, zoo- lang in zijn macht 
blijft en hem moet diencn, tot hij de schuld heeft 
afgedaan. Op het ciland Nias is het pandelingschap 
een algemcen verbreidc instelling； vroeger werden 
pandelingen van dat eiland in grooten getale naar 
Sumatra*s Westkust gevoerd, waar zij vooral te Pad 
an g ook door Euro pcanen in dienst genomcn 
werden； het Gouvor- nement zelf bracht bij 
duizenden pandelingen van Nias naar Pad an g om 
de Maleiers van de drukkende transportdiensten te 
ontlasten. 

Bij de Boegineezcn en Makassaren is het pan-
delingschap evencens een diep gewortelde volks- 
instelling, en verschilt daar dikwijls weinig van 
slavernij. Reeds in de Oendang Oendang Bocgis van 
1676 wordt van pandelingen gesproken cn gezegd 
dat „de stam der zoodanigen uitgerukt is" (art. XIV); 
naar de meening van Mr. I. A. Nederburgh (I. W. v. 
h. Recht no. 1419) zou het pandelingschap echter 
eerst in zwang zijn geko- men tocn menschenroof en 
cigcnrichting door onzen invloed begonnen te 
verminderen. De pandelingen worden bij de 
Boegineezcn niet alleen voor huisdienst en 
veldarbcid gebruikt, maar ook talrijkc pandelingen 
dienen aan boord der vaar- tuigen, waarmede de 
Boegineesche kooplieden tot op verre afstanden van 
hunne woonplaats handel dry ven, en evencens op 
vaartuigen voor de tripangvangst. Vervoer van 
pandelingen bui- ten hun geboorteland komt vaak 
voor, en leidt niet zelden tot slavernij. Het schijnt 
zelfs voortc- komen, dat iemand, wiens leven bij 
schipbreuk gered wordt, daardoor pandeling wordt; 
hij is to ch verplicht den reedcr een zekcr bed rag 
uitte- keeren en wordt bij wanbetaling diens 
pandeling. Omtrent de Boegineezcn van Koetei 
vinden wij vermeld (Tronip in Bijdr. t. T. L. cn Vlk. 
5e Vo]gr. dl. II bl. 195), dat men bij hen bijna geejie 
vrijo arbeiders heeft; wie werkkrachten noodig 
heefL neemt pandeJingen (lane man gin rang). Als 
begin sei geldt bij hen, dat het pandelingschap ein- 
digt met den dood van den pandcling; dat alleen de 
schuldenaar in zijn vrijheid be le mine rd mag 
worden, en dat pandelingen, zonder hunne toc- 
stemming, niet verhandeld mogen worden. Er komen 
echter ontzaglijk veel overt redin gen dezer 
bepalingcn voor. Eigenaardig is het, dat ook bij hen, 
evenals op Zuid-Sumatra, pandelingschap vaak 
voortkwam uit een overeenkomst van win st 
verdeeling (b a h a g i 1 a b a)； als bij den handel 
verloren word, moest de geldschieter eerst bijpas- 
sen, zoo noodig tot driemaa] toe; daarna kon hij 
sluiting van rekening eischen en word de vennoot, 
die het geJd on t van gen had ojn daar- mede handel 
te drijven, pandcling voor het be- drag van de helft 
van het vedics. GewoonJijk werd het geld niet 
geleend dan onder voorwaarde dat de vrouw van den 
gene, die het geld in han- den kreeg, de 
overeenkomst goedkeurde ； deed zij dat, dan 
werden zij cn hare kinderen ook voor de schuld 
aansprakdijk. Ook kunnen bij de Boe- 
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gincczcn erfslavcn door den meestcr tot pande- ling 
gomaakt. wordeii voor ecn bed rag van hoog- stens / 
IGO; na afbetaling dicr schuld zijn zy vrij. 

Ofschoon in cene primitievo maatschappij, waar 
de middelcn tot cxccutio op de goederen van den 
dobiteur zoo weinig doeltrcffcnd zijn, het 
pandelingschap als middel van schuldaflossing zekcr 
zijn goedo zijde heeft en aan eene behoefte dier 
maatschappij voldoct, leidt het cchter, zooals wij 
zagen, tot grootc jnisbruiken, die vaak on- 
afscheidelijk van de instelling geworden zijn, en heeft 
het Ned. Gouv. dan ook terecht zijn invloed 
uitgeoefend om het zoovcel mogclijk tegente- gaan. 
Reeds 24 Aug, 1696 werd een verbod uit- gevaardigd 
tegen het uitleenen van geld aan inlanders onder ver 
band van hunne lichamen, en werden zoodanige 
schulden, met het vernictigen van de corporcelo 
verbintenis in eene „simpele civile schultkennisse en 
obligatie** veranderd (N.-I. plakaatbock, III, bl. 410), 
welk verbod in Aug. 1699 voor Cheribon on op 8 
Nov. 1715 (N.-I. pJakaatboek, IV, bl. 73) algcmeen 
hcrhaald werd, terwijl ook later dergclijke 
verbodsbepalingen volgden. Dat dit niet afdoendc 
was, blijkt uit den aanhef van het besluit van Daendels 
van 20 Aug. 1808 (N.-I. plakaatboek, XV, bl. 113), 
waarby het verbod hernieuwd werd, doch nu onder 
bc- dreiging van zware straffen voor de overtreders. 
Dezc bcpalingen golden voor Java. Het Rogec* 
ringsrcglement van 1818 schafte wel het geven of 
nemen van pandelingen ter verzekering van ceni- ge 
gcldclijke schuld of aangegane verbintenis in gchecl 
Nederlandsch-Indie af (art. 112), doch voegde 
daaraan toe, dat de op dit stuk reeds be- staandc 
verordeningen van kracht bleven, tot- dat bij ccne 
algcmeenc wet of bijzondere verordeningen naar de 
plaatselijke gcsteldheid daarin zou zijn voorzien. Die 
regeling kwam tot stand bij Ind. Stb. 1822 no. 10, 
waarbij voor zoover Java betrof, straf gestcld werd op 
het nemen van pandelingen, terwijl allc contracten 
van pand- geving of pandneming van vrije menschen 
nietig vcrklaard werden. Verdcr word daarin bcpaald, 
dat in do Buitenbezittingen registers zouden worden 
aangclegd, waariji de pandelingen zouden worden 
ingeschrevcn en dat hun schuld door do vcrrichte 
dicnsten zou worden afgelost. Voor Java trof de 
genomen maatregel volkomen zijn docl; ofschoon 
later van tyd tot tijel overtredin- gen voorkwamen, 
zoodat in 1851 (Ind. Stb. no. 55) nog bcpalingen 
werden gemaakt omtrcnt.de vcrdccling der 
geldboeten bij veroordeelingcn verbeurd, is het 
pandelingschap cr thans gchecl vcrdwencn. Op vo]e 
der Buitcnbczittingcji kon de publicatic van 1822 
slcchts gobrekkig worden nagekomen, de herhaHng 
van het verbod van het Regecringsreglement van 
1818 in dat van 1827 (art. 118) baattc Jiatuurlijk 
evenmin. De Regec- ringsrcglementen van 1830 en 
1836 (arLikelcn 117 on 103) maakten onderschcid 
tusschcn Java cn Madocra, waar het pandelingschap 
verboden was on de overige eilandej), waar het onder 
vaste regelen nioest worden gebracht, ten doel 
licbben- dc de trapsgewijzc afschaffing van dat 
gebruik. Art. 118 van het thans van kracht zijndo 
Rcgec- lingsrcglcment handhaaft het ver bod voor 
Java 3】Aladoera en draagt den Gouvcrneur-
Gcncraal °P diL toe to passcji op de 
Buitcnbczittingcn, waar de maatachappclijke toestand 
het gedoogt; cl- ders zouden algenwene 
verordenijigen worden in- 

gevoerd, die de afschaffing van het pandoling- schap 
moctcn bevorderen. In geon geval mocht het op do 
kindcren van den schuldcnaar ovor- gaan, terwijl het 
vervoeren van pandelingen over zee — gedneht word 
aan den uitvocr van pande- lingcn van Nias naar 
Sumatra's Westkust cn Atjdh — absoluut verboden 
werd. 

Ter voklocning aan de voorschriftcn van ge- mcld 
art. 118 werd bij do ordonnantie van 7 Juli 1859 (Ind. 
Stb. no. 43) voorcerst het verbod van het nemen van 
pandelingen tot zekerheid van schuld voor Java en 
Madocra hcrhaald, welk verbod voorts tocpasselijk 
werd op Sumatra's Westkust, de Lampongsche 
Districten, Banka, Billiton, de residentie Riouw, 
Amboina, Ternate en Timor, in 1859 (Ind. Stb. no. 
101) werd dit verbod tot de Miiiahasaen in 1865 (Ind. 
Stb.no. 104) tot Banda en'BcriEdSlen uitgestrekt. 
Voorts werd bij de aangehaalde ordonnantie voor de 
Buiten- bezittingen, waar het pandelingschap nog niet 
kon worden afgeschaft, een reglement op het 
pandelingschap vastgestcld. Daarbij werd de 
registratie der pandelingen voorgeschreven en 
werden voorts verscheidenc voorschriften in het 
belang der pandelingen gegeven. Zoo zou de schuld 
verminderen in evenredigheid tot de ver- richte 
diensten volgens regelen door de ho of den van 
gewestelijk bestuur onder nadcre goedkeu- ring van 
den Gouverneur-Generaal vast te stel- len. Rente 
mocht niet worden berekend, terwijl de schuld ieder 
oogenblik ook bij gedeelten af- losbaar was. De 
overdracht van het rccht van pandelingschap kon 
allccn met toestemming van den pandcling plaats 
liebben, terwijl het verboden was om pandelingen van 
hun vrouwen en kinderen te scheiden. Tai vaxi boeten 
waren ein- dclijk bedreig% wanneer de schuldeischer 
zyno verplichtingen niet nakwam. Bij Ind. Stb. 1860 
no. G1 werd het reglement voor de Zuider- en 
Oosterafdecling van Borneo voorloopig buiten 
working gesteld, doch bij Ind. Stb. 1862 no. 140 
weder ingevoerd ； voor het gouvernenient Celebes 
en Ond. schorste een niet in het lud. Stb. af- 
gekondigd besluit van 3 Maart 1860 de werking van 
het reglement, dat echter bij Ind. Stb. 1864 no. 17 
weder in werking gesteld werd. Bij Ind. Stb. 1872 no. 
114 werd ecn bclangrijke stap voor- uit gedaan, daar 
het nemen van pandelingen tot zekerheid van schuld 
op straffe van boeto in ge- heel Nedorlandsch-Indie 
verboden werd ； de reeds wettig ingeschrevcn 
pandelingen bleven echter in dien toestand verkceren,
么e voor dit reglement Verwcij, t. a. p. biz. 234 en Mr. 
H. 0. van Meerten in het Tijdschrift: het Recht in 
Nederlandsch-Indie, LIX, biz. 32. In 1874 waren in 
hot Gouvernomentsgebied van Celebes geen wettig 
ingeschrevenen oyer. In de Zuider- en 
Oostcrafdeeling van Borneo werden de 73 laatst 
overblijvenden cerst in 1883 ontslagen. 

Wat de zelfbesturen botreft word in 1859 (zie 
artikel 3 van het Gouvcrnemcntsbesluit van 7 Juli 
1859 no. 9, Bijblad op het Staatsblad van Ncd.-Iiidiii 
no. 704) den hoofden van gewestelijk bestuur in de 
Buitenbezittingen opgedragen om by zich daartoe 
voordoendo gelegenheden de zelfbestuurders in 
kennis tc stellen met do om- trent het pandelingschap 
uitgevaardigdo verordeningen, hun het nut cn de 
doelmatighoid daarvan in het belang van do 
menschheid cn tot bevordering van welvaart en geluk 
der bevolking voor tc houden en begr^jpcl寸k tc 
maken en te- 
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vens te trachten die bepalingcn door hen tot 
richtsnoer te doen nemen. Vcle jaren heeft het 
geduurd, voordat die overreding succcs had en men 
„het nut en de doelmatigheid" der mcnsch- lievende 
bepalingen wat krachtdadig heeft doen inzien. In 1890 
was in Pad an g Lawas, To ba cn Silindoeng de 
toestand nog zoo, dat voor schul- deri der ouders 
dikwerf de dochters a an de schuld eischers in dienst 
werden gegeven; werden zy uitgehuwlijkt 一 vaak aan 
de zonen der schuld- eischers 一 dan - werd de schuld 
met den bruid- schat verrekend. Van D jam bi wordt 
medege- deeld, dat de pandelingen alleen rccht op 
voeding hadden en door verstrekking van kleeren cn 
ge- reedschappen do schuld werd vermeerderd. Ont- 
vluchtingen naar de Gouvernementsnederzet- ting te D 
jam bi hadden vcelvuldig plaats; zij werden dan als 
Gouvernementsonderdanen in- geschreven, 
uitlevering werd geweigerd, maar de schuld 
onderzocht en een .termijn tot af beta ling gesteld. 

In andere streken (Atjdh, Zuider- en Ooster- 
afdeeling van Borneo en Timor) was afbetaling van 
schuld door de pandelingen vrijwel onmoge- lijk en 
hun toestand aan slavernij gelijk. Feite- lijk valt eerst 
in de 20e eeuw een groote verbete- ring en vooruitgang 
te bespeuren. Bij Ind. Stb. 1902 no. 126 werd het 
nemen van pandelingen tot zekerheid van schuld op 
het eiland Lombok verboden en een reglement op het 
pandeling- Bchap ter voorbereiding eener algehccle 
afschaf- fing vastgesteld. Dit reglement komt in hoofd- 
zaak overeen met dat van Ind. Stb. 1859 no. 43. In 
1903 werden 60 pandelingen geregistreerd, die einde 
1906 alien ontslagen moesten zijn. Verder mag worden 
gewezen op de verschillende rege- lingen, welke in 
1903 ter Oostkust van Sumatra, in 1904 in de 
landschappen van Centraal-Celebes, behoorende tot de 
afdeeling Tominibocht, in 1905 in de 
Sim61oengoenschc landschappen en de Karolanden, 
in 1906 in Midden- en Zuid-Celebes en op Bali 
getroffen werden, met het doel om het pandeEngschap 
geleidelijk af te schaffen in na- genoeg a lie 
zelfbesturende rijkjes en wel door registratie van de 
pandelingen, vaststelling van hun schuld, be pa ling 
van het bed rag waarmede de schuld door den te 
verrichten arbeid maande- lijks zou verminderen en 
eindelijk be paling van hettijdstip, 
waaropdedienstbaarheid zou eindigen. Die regelin gen 
gin gen hand aan hand met de sub voce slavernij 
behandelde omzetting van slavernij in pandelin 
gschap. Zoo werden in 1905 door den sultan van Siak 
krachtige maatregelen getroffen om aan het pandelin 
gschap in zijn gebied een eind te maken. In Djambi is 
het voornamelijk bij de anak-radja gebruikelijk 
pandelingschap door de uitbreiding van onzen invloed 
in 1906 geheel verdwenen. Voor de algeheele 
afschaffing van het pandelingschap ter Oostkust van 
Sumatra werd 1 Januari 1910 als eindtermijn gesteld. 
nstellingen, welke eenige overeenkomst hadden met 
pandelingschap werden in 1908 nog gevon- den in 
Tajan, Sanggau, Sekadau, Koeboe, Sim- pang en 
Sintang (Westerafdeeling van Borneo). De 
pandelingen in Tajan hadden geen andere 
verplichtingen dan dat zij onbetaalde diensten moesten 
presteeren bij gelegenheid van groote, door de vorsten 
te geven feesten. Zij konden zich tegen betaling van 
een losprijs van / 30 loskoo- pen. In Boeloengan is het 
pandelingschap mot ingang van 21 Ma art 1906 
afgeschaft. In Midden- 

cn Bo ven - Kapoe as is het pandelingschap geheel 
verdwencn. Van do 140 pandelingen in Bo ven- 
Kahajan werden in 1907 102 vrijverklaard en voor de 
overbiijvenden werd de afbetaling van do schuld 
gcregeld. Ecn dergclijkc maatregcl werd ook 
getroffen ten aanzien van de nog in Pasir en Sampit 
aanwezige pandelingen. In de residentie Zuider- en 
Oostcrafdeeling van Borneo komen thans alleen bij 
do minder bcschaafde Dajakstammcn in de afgelegcn 
en moeilijk tc be- reiken bo ven streken van de 
afdeeling Samarinda nog pandelingen voor. De 
laatste der in de zelfbesturende landschappen van de 
afdeeling Mid- den-Celebes nog aanwezige 
pandelingen zijn se- dert ultimo Fcbruari 1911 in 
vrijhcid gesteld. In Bolaiing Mongondou is in 
Augustus 1903 door het zelfbestuur het pandelin 
gschap afgeschaft en verboden. In een aantal 
zelfbesturende landschappen op Flores, Soemba en 
de eilanden van de So lor- en Ajorarchipels zijn in 
1908 door het bestuur maatregelen genomen tot 
gcleidelijke vrijmaking van de daar nog aanwezige 
pandelingen. In de onderafdeeling Tali wan g 
(Soemba- wa) kwamen de laatste pandelingen in 
1910 door aflossing van hun schuld vrij. Ten aanzien 
van het landschap Soembawa werd bcpaald, dat op 
ultimo Maart 1910 het pandelingschap verdwe- nen 
moest zijn. In Bali bestaat het pandelingschap in de 
landschappen Badoeng en Kloeng- koeng niet meer 
sedert 1908, in Tabanan en Karan gas&m sedert 
1909. In het landschap Bang- ,li is op 31 Augustus 
1910 en in het landschap Gianjar in 1912 een cinde 
gekomcn aan het pandelingschap. Het 
pandelingschap is derhalve tot enge grenzen 
teruggebracht en een algeheele afschaffing van die 
instelling mag binnen af- zienbaren tijd worden 
tegemoetgezien. 

Liter atuur. Zie be halve de reeds aangcbaaldc 
werken en schrijver^Dr. G. A. Wilken, Het Band- 
recht bij de volken van don Indischen archipel 
(Bijdragen Taal-, Land- en Volkenkunde van 
Nederlandsch-Indie, 5e volgrceks, 3c deel, 1888 biz 
555); de Koloniale Verslagen 1859—1915; ◎ir. Ph. 
Kleintjcs： het Staatsrecht in Neder- landsch-Indie, 
3e uitgavc, 1917, deel I; L. M. Vonck, Slavernij on 
pandelingschap (no. 8 van de Berichten en 
Mcdedeclingcn van de Vereeniging van ambtenaren 
bij het Binnen - landsch Bestuur in Ncderlajidsch-
Indie, 1909). 

PANDfiRMAN (JAV.). Zio ARTEMISIA. 
PANDHUISDIENST. Do bij Ind. Stbl. 1849 no 52 

vastgesteldo pachtvoorwaarden bevatten onder letter 
C ook die voor de pacht der pand- huizen. Die pacht 
werd, bij Ind. Stb. 1869 no 85 te rekenen van 1 
Januari 1870 afgeschaft, met vaststelling van 
bepalingen voor hen, dio hun beroep maakten van het 
uitleenen van geld so m- men van een bed rag van / 
100 en daar beneden op pand on tegen interest. 

Reeds in 1874 werd vanwegc het Opperbe- etuur 
do vraag aanhangig gemaakt, of de afschaffing van 
do pacht der pandhuizen eA haro vervanging door cen 
Jiccntiestelsel hoilzaam voor de bovolking had 
gewerkt, Die vraag werd herhaaldelijk door do 
Indischo rogeering ont- kennend beantwoord. Het 
onderzoek had haar versterkt in do overtuiging, dat 
het licentiestelsel moreel zeer nadeelig en materieel 
niet voordeelig was voor de bevolking, en dat do 
opoffering van do niet onaanzienlijko voordeelen, 
welko de pacht eenmaal aan het Gouvememont ople- 



PANDHUISDIENST-PANDJALOE. 285 

verde, bijna uitsluitond aan do bonders dor 
pandhuizen was ten goede gekomen. Hot getal 
pandhuizen was scdert do afschaffing dor pacht sterk 
vermoerderd, on het getal beleoningon en het bedrag 
der gcleende sommen hidden mot dio toeneming 
nagenoeg gelijken tred. De menigto van pandhuizen 
bevordcrde de diefstallen, om- dat zij don afzet van 
gestolen goederen gemakke- lijk maakte, terwijl do 
pandhuizen, althans op de hoofdplaatsen, niet 
strekten om te voorzien in werkelijko en 
onverinijdelijke bchoeften, maar schier uitsluitond 
dicnden ten behoove van hen, die tengevolge van 
luiheid, spel of dergelijke oorzakon tydelijk geld 
noodig hadden. 

Met deze uitkomsten voor oogen, meende de 
Regeering geen vrijlieid to hebben om het licen- 
tiestelsel langer to blijvcn verkiezon bo ven het 
achtstelsel. Dicntengcvolgo werden, bij Ind. tb.- 1879 
no. 304, maatregelen gen omen om do invoering van 
de pacht der pandhuizen weer mogelijk te maken en 
werden vervolgens, bij Ind. Stb. 1880 no. 17 jis no. 
82 en 83 bepaald, dat in geheel Nederlandsch-Indie, 
behalve in de ge- westen Lampbngsche districten, 
Riouw, Me- nado, Amboina, Ternate en Timor, waar 
do be- staande regeling betreffendo de pandhuizen 
d.i. het licentiestelsel voorloopig van kracht zou 
blijven, het recht tot het Louden van pandhuizen voor 
reken in g van het Gouvernement zou blijven 
verpacht. Bij Ind. Stb. 1882 no. 183 zijn daarop ook 
de afdeelingen Boelel6ng en Djembrana (Bali) 
uitgezonderd. Wi© in de genoemde van de pacht 
uitgezonderde gowesten of afdeelingen van het 
uitleenen van geldsommen tot een bedrag van / 100 
en daarbeneden op pand en tegen interest zijn beroep 
maakt, is verplicht zich vooraf te voorzien van eeno 
vergunning geschreven op ccn zogel van f 60 (Ind. 
Stb. J 885—131, art 36). Zie Ind. Stb. 1869—85 gcw. 
on aangevuld bij Ind. Stb. 1871—64 en 136, 1879— 
304, 1903—239 en 1912—227 en 228). 

Zie omtront de pacht in de buitenbezittingen Ind. 
Stb. 1898 no. 25 en 26 (invoering in do Lampongschc 
districten), Ind. Stb. 1903 no. 
402 en 403 cn vcrdcr de bij BELASTINGEN (aan 
het slot) gonoemdc re gelin gen. 

Op Java on Madoera is de pacht door do regie 
vervangen. In 1900 we rd het denk beold om tot dion 
maatrogcl over to gaan in overweging genomen met 
hot doe! om aan do misbruikon bij do pacht cen cindo 
to maken en me er met hot belang van de bcvolking 
rekening to houden. Een uitge- breid onderzock naar 
de bestaande toestanden word ingesteld cn 
proefpandhuizen werden op- gericht (1 April 1901 
Ind. Stb. 131 te Soek tboc-. mi en 1 April 1902 Ind. 
Stb. 462 to Tjiandjo(r). Zulks leidde, nadaL het 
onderzoek in Bantam, Batavia en do Preangcr 
Rcgcntsch. geeindigd was, tot ecno beslissing over 
hot bcginscl bij aunvullingsbegrooting voor 1903 
(Ned. Stb. 221, Ind. Stb. 337). Go vol g daarvan was 
het begin der definitiove invoeruig met den aanvang 
van 1904 bij de regoling in Ind. Stb. 1903—402 cn 
403 (Zio ook Ind. Stb. 1910—482). WiTUr de 
cxploitatio der pandhuizen door de Regeering in 
eigen beheer is genomen, is het aan nieniand 
gcoorloofd tegen inpandgoving dan wel m den vorm 
van koop en vorkoop mot recht van wedcrinkoop of 
in don vorm van ccn conimissicconlract golden of 
goedoron uit to leenen, waarvan het bedrag of de 
waardo 6en 

honderd guidon niet to boven gaat. Van dit verbod zijn 
uitgcsloton de door den G. G. aan- gowezen op 
philantropischon grondslag worken- do 
crediotinstollingcn. Het aantal en de Jigging van do 
gouvernomentspandhuizen wordt door den Landvoogd 
bopaald. Sedert 1904 is do regie geleidelijk verdor op Java 
en Madoera inge- voerd (Zie D】.I der Reg. Alm. voor 
Ned. Indie op pandhuisdienst). Vermelding verdient echter 
nog, dat in de rcsidentio Soerakarta nog pandhuizen 
bestaan krachtcns door de inlandscho vorsten verleendo 
vergunningen. Zij zullen. geleidelijk door Gouvernements-
pandhuizen worden vervangen, (no. 34 der stukken—
begrooting voor 1917, bl. 4.). 

Voor het beheer en de exploitatie der Gouver- nements 
pandhuizen is een reglement vastge- steld bij Ind. Stb. 1905 
no. 490. Zie ook Ind. Stb. 1907 no 225, 1908 nos 477 en 
576, 1915 no. 196 en 1916 no. 548. 

Omtrent de formatie, die grootendeela in verband met 
de behoefte jaarlijks bij de begrooting wordt geregeld zie 
Ind. Stb. 1907 no. 99, 1908 no. 437, 1912 no. 162 en 311, 
1914 no. 167 en 168, 1915 no. 195 alsmede 1916 no. 38 en 
393, 1910 no 349, 1913 no. 3 en 1914 no. 168 1915 no. 138 
en 195. Voor de instructie van het hoofd van den dienst, 
Bijbl. no. 6338, 6445 en 7715. Voor buitengewone 
traktementsverhoo- ging en belooning, Ind. Stb. 1911 no. 
326 en 405 en Bijbl. no. 7789. Over pandveilingen buiten 
bo- moeienis van een vendukantoor, Ind. Stb. 1908 no. 569 
jo 1915 no. 129. 

Het saldo van de pandhuisregie bedroeg, met inbegrip 
van hetgeen voor reserve werd bestemd, volgons de 
algemeene bedrijfsrokening in do jaarverslagen over 1914 
t/m 1916 resp. ongeveer / 3.508.900, / 4.552.800 en / 
5.511.000, terwijl de pacht in die jaren opbracht ongeveer f 
499.000, f 351.900 en / 300.000 (voorl. cijfer). Het in Ind. 
Stb. 1905 no. 499 opgenomen rente- tarief is nog hetzelfdo 
als dat, hetwelk onder do pacht gold. Herhaaldelijk is 
verlaging daarvan in overweging genomen, doch nog 
zondor resul- taat, hetzij omd%t do geldolijke govolgen 
voor Z.. _ geheel Java on Madoera niet waren to overzien, 
hetzij omdateone verlaging, waarbij de pandhuis* - dionst 
tegen verlios op de exploitatie zou zijn ge- waarborgd, van 
to geringe beteekonis zou zijn ge-: weest. Thans bestaat hot 
voornemen om over een paar jiren tot den maatregel over 
te gaan. 

Literatuur. De pandhuispacht, Memorie van - Mr. P. 
Brooshooft I Semarang 1888 bl. 158. ) 
I. G. 1893 II 1341 en 1565. Tijdschr. v. N. en / 
L, N. I. XLII p. 139. Het onderzoek naar do working der 
pandhuispacht en de proefneming met oigen beheer. de 
Wolff van Westerrode ,• bijgestaan door Van Ende en 
Nittol. 2 din. Jaarverslagen van den gouvernements pand- 
'huisdionst 1902 cn volgendo. Th. van Bissel. 
Verzamcling circulaircs cnz. botreffende den 
pandhuisdienst over 1903 en vlgdo jaren. Ost- meier. 
Handloiding bij het schatten, (1910).' C. G. Polvlict. Onzo 
banken van leening en do pandhuizen in Ned. O. I. Vr. v. 
d. Dag XX 1905,933. T. B. B. XIX 133, XX, 1, XXI, 102, 
443, XXII 410,1. G. 1912. 1. 654— ■- 沪、" 

PANDITA (POELOE). Zic PjfiNIDA. 
PAND J ALIN (JAV.). Algemoeno naam voor Rotan. 

Zio aldiur on bij CALAMUS. 
I PANDJALOE. Zio P也NDJALOE. 
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PANDJANG (POELAU-) of NOHA PR由KA・ 
Eiland in West Nieuw«Guinca ten Z. W. van Fak- 
Fak. Het is ongeveer 17 K.M. lang on bestaat uit een 
smallen heuvelrug. Ten W. hiervan liggen nog eenigc 
eilandjes, waarondcr P. Ega en Batoe Poetih. 

Op P. Pandjang komt vcel ijzerliout, voor, dat，
gaarne door do be volkin g van den vasten wal 
gebruikt wordt, omdat，het door de geringe breedte 
van het ciland zoo gemakkelijk naar do kust te 
transporteeren is. P. Pandjang wordt langzamerhand 
bewoond en wel vooral door Keineezen, die er 
prauwen maken cn Bocton- neezen, die er tuincn 
aanleggcn. In 1904 werd op den Oosthoek een 
kusthcht gebouwd. 

PANDJANG. Eiland behoorendc tot de Zuid- 
Natoena eilanden der afdeeling Poelan Toedjoeh, 
residentie Riouw en Onderh. De oppcrvlakte 
bedraagt 士 9 K.M.2 Zie POELAU TOEDJOEH. 

PANDJANG (STR A AT). Zie BROUWER- 
STRAAT. 

PANDRECHT (in Indonesia aangeduid met 
termen, die van gadai, sanda, en dergclijke 
grondwoorden zijn afgeleid) kan zoowel grond 
betreffen als roerend goed, cn kan zoowel bruik- 
pand als bewaarpand zijn. De gewone vorm van 
grondverpanding is een bruikverpanding wegens 
verschuldigd geld, waarbij de opbrengst van den 
akker of tuin ruimschoots de rentederving 
goedmaakt, zoodat de pandnemcr geen belang heeft 
bij een spoedig einde van de transactie; zulk een 
grondverpanding kan een onbeperkten tijd duren, en 
komt bijna alleen daar voor, waar sawahs of andere 
waardevolle cultuurgronden bestaan. Verpanding 
van roerende voorwerpen daarentegen is vcelal 
bewaarverpanding, waarbij echter de pandnemcr 
zich met zulkc voorwerpen tooien mag, als zij zich 
daartoe leenen. De pand- gever.mag, tegen betaling 
van de verschuldigde Bom (al dan niet met een 
toeslag), het pand lossen (teboes enz.), mits hij bij 
grondverpanding het tijdstip van lossen doe vallen na 
den oogst. In etreken of in gevallen, waarin verkoop 
van grond verbod en of gehaat is, neemt grond verpan 
ding de economische plaats van grond verkoop in 
(Minangkafeau b.v.); ook geschicdt mecrmalen ae 
gereclitelijke executie op grond niet door gedwongen 
verkoop, maar door ged wongen verpanding 
(Minangkabau, Zuid-Celcbes, cBali). Een 
bevoegdheid van den pandhemer om het pand na 
zekeren tijd to naasten komt voor; die om het pand te 
verkoopen is zcldzaam. Op Zuid- Celebes, Bali en 
West-Java begint zich uit het pandrecht op grond een 
inlandschc hypotheek te ontwikkelen, welke den 
verbonden grond in handen van den schuldenaar laat; 
de verorde- ning op het kredietverband in Ind. Stb. 
1908 no. 542, beoogt dit zelfde instituut in tc voeren, 
dooh in westerscho vormen. 

De omstandigheid, dat in vele streken op ver-
panding worden toegepast de term d joeal en ver- 
wante woorden — welke niet slechts op „verkoo- 
pen", maar op elk overbrengen van goed in eens 
anders macht tegen contante betaling van geld (dus 
ook op verpanden en verhuren) zien —, heeft 
Europeanen er toe gebracht het pandrecht veelal te 
beschouwen als een verkoop met beding van 
wederinkoop. Hoewel ook het renteverbod van den 
islam tot dezen vorm van verkoop aan- leiding zou 
kunnen geven, is er meestal geenerlei reden de 
verpanding aid us op te vatten. 

Lileratuur N Wilken, Verspreido gcschriftcri,. II, 
bl. 3S9; R. A.- Kern in Ind. Gids 1912；*Mr. 
0. van Vollc'nhoven, Het adatrccht van N.-I. I, 
twcede afdeeling; Mr. K. L. J. Enthovcn, Het 
adatrecht. in de jurisprudentic, 1912； Pandcc- ten 
van het，adatrecht IV, 1918. Eon ter Sumatra^ 
Wcstkust aan velen bekendc panelrecht- nota van Do 
Rooy is nog niet gedrukt. 

PAN它.Naam van een marga of stam in do 
Bataklanden, bijna uitgestorven. Slechts in en- kele 
deelen van de Bataklanden wordon nog leden, weinig 
in aantai, aangetroffen. Vermoede- lijk heeft deze 
stam aan de Band- of Panei-rivier (zie PANAI) den 
naam gegoven. 

De Bataks verstaan ondor dien naam ook eon 
zeegeest, en geesten die in het luchtruim zwe- ven. In 
oorlogstijd zoekt men hunne plaats door berekening 
te weten cn men voorspelt dan den vermoedelijken 
uitslag van ondernemingen. (Zio Bataksch 
woordenboek van Dr. H. N. Van der Tuuk). 

PAN色GOWANG (JAV.). Zie HYDROCOTYLE 
ASIATIC A. 

PANEI of PANE. Landschapje in de onderaf- 
deeling SimSlocngoen van de afdeeling SimS- 
loengoen en de Karolanden, gouvernement Oost- kust 
van Sumatra. Het bevindt zich een weinig ten Oosten 
van de Noordhelft van het Tobameer en omvat 
voornamelijk het gebied tusschen de Bah Hapal en de 
Bah Bolon, twee riviertjes, die zelfstandig door de 
laagvlakte naar de straat van Malaka stroomen. Het 
Zuidelijk gedeelto vornit een deel van het 
onafzienbare plateau, dat zich van Siantar. tot in de 
Karolandcn uit- strekt. Panei wordt bewoond door 士 

1100 gezin- nen, verdeeld over een 100 dorpen. 
Hoofdmiddcl van best aan der inlandsche be volkin g 
vormt voornamelijk de rijstbouw langs de riviertjes, 
en veeteelt, vooral van varkens, cn de teelt van 
paarden op de alang-alangvelden van het plateau. Het 
landschapje is in 1907 bij het rechtstreek- sch 
gouvts.gebied getrokken. Het trekt de aan- dacht voor 
de Europcesche cultures. Reeds zijn er 3000 H. A. in 
concessic gegeven. Hoofdplaats is Pfimatang Panei. 

PANfiMBAHAN. (JAV., SOEND.); Panembcu- 
heun (MAD.), afgeleid van ,,s&mbah'', dus „voor- 
werp van eerbiedigo vereering". Hoogo titcl, cen 
vorstelijken rang aanduidende, dio op Madoera 
vroegcr door regenten cn te Cheribon door do vorsten 
gedragen werd, doch op Java thana slechts zclden 
wordt toegokend. De vorsten van Mataram voerden 
van ongeveer 1586—1620 dien titel, dio ook thans 
nog wel, bij wijzo van hoogo uitzondcring, door den 
Soesoehocnan van Soo- rakarta of den Sultan van 
Djokjakarta aan eon der prinsen, voor wien zij 
grooten eerbied koes- teren, zou kunnen worden 
gegeven. Do titel zou ook door hot Gouv. aan 
regenten als bijzondero onderscheicling vcrleend 
kunnen worden; voor zoo ver bekend is, geschieddc 
dit nimmer. In. do Wester-afdeeling van Borneo 
eindelijk voeren verscheideno inlandsche vorsten 
dien titel. 

PANfiMBONG. Vroegero naam (v66r 1913) van 
hot district Bajongbong van de contrple.-afdceling, 
het rogentschap en do afdeeling Garoot, rosidentio 
Preanger regentschappen. 

PANFLUIT. Zio MUZIEK en MUZIEK- 
INSTRUMENTEN. 

PANGA. Zie TEUNOM. 
PANGAND AR AN. District van do controlo- 
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afdoeling Bandjar, rogcntschap..cn afdeeling-Ta- 
eikxnalaja, rcsidontio Proanger rogontschappon, met 
4 ondcrdistrictcn, 33 desa's on ocno oppcr- vlakte van 
333 K.M.2 Do gelijkn amigo hoofd- plaats is gclogon 
op don smaller! toegangswog naar het schioroiland 
Panandjoeng aan do Zuid- kust, zio aldaar. In het dorp 
ligt ook de pasang- grahan van denzolfden naam. 6 " p 
PANGANG-KAKO (?). Eeno Koekoek-soort, 
Cuculzis concretus, wordt in West-Sumatra aldus 
genocmd, en in Oost-Sumatra Radja- wali. Op Celebes 
hcct Cuculus canorus Oeng- goegoe. Op Aiidai (N. 
Guinea) wordt Cucxdus optatus Noesjak genocmd. 
Oacomantis inspe- ratus wordt door de inboorlingen 
op Ternate Boeroong-swangi gcnoemd, op West-
Sumatra' Sikap- of Sikok-bilalang. 

PANGERAN. (JAV., SOEND., MAD.) Van de god held 
gezcgd beteekent dit wo ord ,,Heer"; het wordt als titel 
aan personen van zeer hoogen rang tocgokcnd; in de 
Vorstenlanden op Java hebben alleen zoons van een 
Vorst, als zij vol- wassen zijn, recht op dezen titel (zie 
ADEL,); so ms worden echter personen wegens 
bewezen diensten of op grond van het huwelijk met 
eene van 's vorsten naastc vrouwelijke 
bloedverwanton tot Pang6ran verheven (Pangdran 
sengkan). De zoons van den vorst worden als 
Pangeran poetrfi. I onderscheiden ； pnder hen draagt 
de oudste zoon van. den vorst uit eene hoofd vrouw, 
als hi) meer- derjarig is en door hot Gouv. tot 
troonopvolger is verheven, den titel van Pangdran 
adipati anom; do oudste zoon uit een bijzit draagt den 
titel van Pangeran ngabehi. Alle andere zoons zijn 
Pangdran aria; dit laatste praedicaat wordt dikwijls in 
con ander, b. v. toemenggoeng veran- derd. In 
Socrakarta erlangen de oudste zoons van een Pangeran 
poetra en soms ook andere zoons den titel Pangdran; 
in Djokjakarta is dit meer een uitzondering. Zij worden 
als Pangeran sen tana onderscheiden, waartoe ook 
verder verwijderdo afstammclingcn van cen vorst 
bohooren, wan- neer deze, bij wijze van gun st, den 
titel Pangdran on t van gon. De zoogen. onafhankelijke 
vorsten in do Vorstenlanden voeren den titel Pang6ran 
adipati aria. Zie Mr. L. W. C. Van den Berg, De 
inlandsche titels cn ran gen, Bat. 1887, bl. 76 vlg. 

In do Gouv. landen op Java cn Madoera kan do titel 
van Pangdran bij wijze van hoogo onder- scheiding 
vcrlcend worden aan regenten, die den lando grooto 
diensten hebben bewezen; slechts 66n regent op Java, 
n.l. die van SoemSdang, voort thanH(1918)dien titel. 
Over het algemeen wordt do titel Pangdran in de 
Gouv. residentien nimmcr door geboorte verkregen, 
doch uitsluitend als gunst van het Gouv.; eenigo malcn 
is het voorgo- konien, dat een vcrdicnstclijk 
Arabischhoofd met dicn titel in den inlandschen adel 
word opge- noinen. Verseheidene familieleden van de 
vroe- gero vorsten van Chdribon voorden dien titel; in 
1872 is cchtcr door do Regeerlng bepaald, dat 
voortaan niemand dien zou mogen voeren dan 
krachtcns con specialo door haar vcrleendo ver-
gunning, interoepen door het hoofd der familie. Thaps 
(1918) zijn daar nog 3 zoogonaaxndo „ge- 
xnedifttiscorde" hoofd en van Sultanshuizcn, 史.van 
do KasSpoehan, de Kanoman en do KatjBrbonan. 
Alleen het cersto hoofd heeft den ?.e "an „Pangeran 
Adipati", de twee anderen d螺 van „Pangcran», 

p Bommigo Buitenbezittingen wordt de titel 

Pangeran door vorsten govoerd, zooah op Borneo door 
de vorsten van Mampawa, Soohaid, Boenoot, Silat, 
Kota Waringin en Pasir, gowoonlijk met bij voeging 
van Ratoe. In het Palombangscho kan de titel Pangdran 
aan districtshoofdon, Pasirah^, verlcend worden. Ook 
in hot Riouwacho dragon enkelo hoofdon den titel 
Pang6ran. 
PANGfiRANGO.Zio GEDta-PANGfiRANGO. 

PANGEI, PANGI. (BOEG., MAK., BAL., BAT., MAL. 
MOL., MIN. LAN DS T.) ； Pootjoeng (JAV.); Pi- 
tjoeng, Patjoeng (SOENDJ; KSpajang (MAL.); Si- 
maoeng, Kapetjong (MINANGK.) ; Ngafoe (AMB. TAN.). 

Pangium edule Reinw., fam. Bixaceae-Pan- gieae. 
Fraaio boom, in den gehcelen Indischcn archipel 
voorkoraend en ook vaak by de kam- pongs gekweekt. 
De oliohoudende zaden zijn een gezocht inlandsch 
voedingsmiddel, maar zij moeten daartoo vooraf 
ontdaan wordon van eon vluehtig giftig bestanddeol 
(blauwzuur), hetgeon, geschiedt door do zaden to 
koken of te roosten in water te weeken of in don grond 
to begraven; het zoo toobereide zaad heet in Jav. k 1 o 
e w a k (keloewak),Soend^kel6w6k. 
Debladerondienen als uitwendig geneesmiddcl en als 
vischbedwel- mend middel; do fijngestampte verscho 
zaden in Bantam als zoutsurrogaat om zeevisch lang 
goed. te houden. Do uit do zaden geperste olie dient 
als lampolie en als uitwondig geneesmid- dcl bij 
huidziekten, op de wyze van chaul- moogra-olie. Over 
de simaoeng-olio op Sumatra is reeds op bl. 79 van dit 
deel een en ander inedegcdecld Ook als 
insectendoodend middel is Pangium in gebruik. Al 
deze toopassingen be- rusten op de aanwezigheid van 
blauwzuur (cyaanwatorstof), dat in alle deelen van 
dezen boom rijkolijk voorhanden is cn ook voorkomt 
in do andere gewassen derzolfdo groop (Pangieae). 
Voor de pJantenphysiologio is dit gewas van grooto 
betcekenis go worden door Prof. M. Treub's onderzoek 
over het verband tusschon de cyaanwaterstof- en de 
eiwitvorming in dezo plant („Sur la localisation, le 
transport et Io role do I'acide cyanhydrique dans le 
Pangium", in Annales do Biiitcnzorg, XIII, 1895). 

PANGGANG. District mot gelijknamigo hoofd- 
plaats van het tot het Sultansgebied behoorende 
regentschap Bantoel, residentio Djokjakarta, mot drio 
onderdistricten, t. w. Woeloohadeg, Bambang en 
Djag&dajah. 

PANGGANG (SOEND.). Zio HEPTAPLEU- RUM 
on TREVESIA SUNDAICA. 

PANGGOEL. District van de contr61o-af- deeling 
on het rogentschap Trenggalek, af- deeling Toeloeng-
Agoong der residentie Kediri; met cono opporvlakto 
van 436 K.M.a. Hot district tolt 44 dcsa's on had uit. 
1905 cone bovoIking van 士 41.000 zielcn, waarondor 
onkelo Europeanen on een 50tal Chineezen. 

PANGHOELOE(t.r. pangooloe) (JAV.),pSnghoc- 
100 (MAL.), panghoeloo (SOEND.) ; d. i. ,,hoofd" is de 
titel, wclke op Java, ter hoofdplaats van een 
regentschap, wordt gevoerd door het hoofd van het 
moskocpcrsoneel (zie aldaar). Doze Inlandsche 
ambtenaar, die in gecn enkel opzicht is golijk 
te*stellcn aan ecu „priestern (zie MOSKEEPER- 
SONEEL), zou veeleer do directcur der moskeo 
genocmd kunnen worden. 

Hij adininistreert de fondsen,welke aan de mos- 
kee tocbchooren, regelt den dienst in het gobouw en 
heeft het toezicht op de moskeebeambten on 
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op al hunne verrichtingen, zoowel ten bohoevo van 
den eeredienst als in verband met het sluiten der 
Mohaminedaanscho huwelijken (zie ISLAM III, c) 
en — vooral op Wcst-J&va — met het innen der 
djakat (zie aldaar). Hij beheert en ver- deelt de 
emolumenten, welko aan deze werk- zaamheden van 
het moskecpersoncel verbonden zijn. Verreweg hot 
grootste aandeol in die emo- lumenten kent de 
pangoeloe, kraclitens oud ge- bruik, aan zich zelven 
toe; hij heeft echter zijner- zijds de kosten te dragen 
van het gewonc onder- houd van de moskee en het 
meubilair, de ver- lichting van hetgebouw, enz. (zic 
MOSKEEKAS). In den regel worden geen vaste 
fjjnctien bij den eeredienst door den pangoeloe 
zelven waarge- nomen. Ook komt het slechts bij 
uitzondcring voor, dat deze ambtenaar persoonlijk 
ecnc huwelijkssluitin g leidt of voltrekt, behalve in de 
hieronder (sub 3) genoemde gevallen. De hoofden 
van het moskeepersonecl op Ideinere plaatscn gelden 
als de Jiaib's of wakiVs (dwz. plaatsver- vangers resp. 
gcmachtigden) van den pangoeloe ter 
afdeelingshoofdplaats. De pangoeloe's dragen, 
althans in functie zynde, gewoonlijk de Arabische 
kleederdracht (tulband en tabbaard) met of zon- der 
rozenkrans. Bijna alien hebben de bedevaart naar 
Mekka verricht en zich de Arabische taal m'n of meer 
eigen gemaakt; zij dragen ook ge- woonlijk 
Arabische namen, al zijn zij Inlanders. 

Het gebruik op Java brengt mede, dat de zneestc 
pangoeloe's in hun ressort tevens de fimetien 
vervullen van den Mohammedaanschen “rechter" 
(den zgn. kddhi； in Nederl.Indie ge- woonlijk als 
kali uitgesproken). In deze hoedanig- heid is de 
pangoeloe be last met (1) het beslissen van geschillen 
betreffende familie- en erfrecht. overeenkomstig do 
Mohammedaansche wet (zie RAD AG AMA); 一 (2) 
het aanstellen van voog- den over 
Mohammedaansche minderjarigen;—— (3) het 
uithuwelijken van Mohammedaansche vrouwen, die 
bij hare huwelijksvoltrekking niet kuxmen 
beschikken over eenen wall uit hare xnanlijke 
bloedverwanten en voor wie de pang- oeloe daarom 
als overheids-waZi {wait h&kim, zie WALI) 
optreedt; —en (4) het administreeren van wakap's 
(zie aldaar). 

De Regeering maakt daarenboven gebruik van de 
diensten der pangoeloe's door hen by den landraad 
aan te stellen tot Mohammcdaansch ad vise ur, tevens 
be last met het afnemen van den eed, tertereehtzitting, 
aan de Mohammedaansche getuigen. Slechts op de 
hoofdplaatsen van ge- westen bene vens op eenige 
afdeelingshoofdplaat- sen wordt door de Begeering 
een afzonderlijk Inlandsch ambtenaar tot landraads-
pan^oeZoe (tevens voorzitter van den rad agama) 
aangesteld naast den (steeds door den regent 
benoemden) iaosk.ee-pangoeloe. Deze laatste wordt 
door do be volkin g ter onderscheiding van 
eerstgenocm- den o. a. met de benamingen pangoeloe 
Icawin (d.i. huwelijks-panffoeloe), panghoeloe 
hakitn, of ook pangoeloe masdjid aangeduid. In de 
Preanger komt dit niet voor; daar worden beido be- 
trekkingen overal door dezelfde personen ver- vuld 
en de Regeering streeft er naar, om dit gebruik ook 
elders tot regel te maken. De bij den landraad 
aangestelde pangoeloe's genieten aks zoodanig eene 
vaste bezoldiging van wege het Gouvernement. Zij 
worden ook door het Euro- peesche Bestuur 
benoemd. 
Zie ook BECHTSWEZEN. 

Litcratuur ;\0. Snouck Hurgronjo, Rapport over 
de Mohammedaansche godsdienstige recht- spraak 
met name op Java (Adatrechtbundel I, 206 vv.格be 
Atjdhers, I, 368 vv. (The Achelinese, I, 338 
vv.);XDe'Islam in Ned.Indie, p. IX vv. (Groote 
godsdiensten, Serie II, p. 387 vv.)； -Het 
Mohammedanismo (Colijn*s .Ncerland's IndiiLl, p. 
254); L. W. C. van den Berg, De Mohamm. 
gecstelijkheid en geestelijko goedcren op Java cn 
Madocra (Tijdschr. v. h. Batav. Genootsch. DI. 
XXVII (18S2) p. 7.); herzienc overdjuk van die 
verhandeling (Batavia 1882) p. 6 vv天.Th. W. 
Juynboll, Handleiding Mohamm. wet41 (1903)) p. 75 
vv.R P. J. Veth, Java DL IV. (1907) p. 429 v. ' 

PANGIUM. Zie PANGEI en TOEBA. 
PANGKADJ^Nfi. Onderafdceling der afdcc-. ling 

Makasser, gouv. Celebes en Ond., bevattendc de 
districten Pangkadjen6, Labakkang, Seg6ri, Ma rang 
en Balotji. De standplaats van den controleur is 
Pangkadjend, op ruim twee uur van de kust gelegen 
aan het gelijknamige rivicr- tje, dat op den Piek van 
Maros ontspringt en zich even beneden do 
hoofdplaats in twee ar- men,. de Towa en de Paton g, 
split st. 

PANGKAH. District van do controlo-afdeeling 
Protjot, regentschap en afdeoling Tegal, residon- tie 
Pekalongan met eene oppervlakto van 95 K.M.2 Het 
district telt 2 onderdistricten met 38 desa's; eind 1905 
had het eene be volkin g van ruim 48.000 zieIon, 
waaronder een 20tal Europea- nen, en ovenzooveel 
Chineezon. In dit district ligt de suikerfabriok van 
denzelfdon naam. 

PANGKALAN. In het algemeen do plaats, waar 
ecn landweg begint cn aansluit aan een ri- vier. Is ook 
de naam van een landschap in de Kamparlanden (zie 
aldaar). 

PANGKALAN BRANDAN. Naam van een 
havenplaats in de ondcrafdeeling Beneden Lang- kat 
(afdeeling Langkat, gouvernement Oostkust van 
Sumatra) gelegen aan de Babaian-rivier, die ten Z.O. 
van de Aroe baai uitstroomt. Hicr heeft de Koninkl. 
Petroleumnaaatschappij han： oorspronkelijke 
vestiging aangelegd en in 1892 de eerste petroleum 
verwerkt afkomstig van })ct terrein TSlaga Said, dat 
echter in 1898 plotseling vrijwel ophield petroleum tc 
levercn (medio 1917 productio nog 士 37.000 L. ruwe 
olie per clmaal). Thans wordt daar ook de ruwe olio 
van de ter- reinen in P3rlak (Atj&h) verwerkt, 
aangevoerd in een buisleiding van 120 K.M. lengte; 
en Binds 1901 de olie van het terrein Darat (zic onder 
LANGKAT), alsmedc de ruwe olio uit Pcrzio van de 
An gio-Persian Petroleum Company. Pangkalan 
Brandan leverde in 1913: 162.065 ton licht- olie, 
101.121 ton benzine en 33.200 ton vlocibarc 
brandstof. Doordat de Babaian rivier te ondiep is 
worden de producten verpompt i)aar het 14 K.M. 
verdcr gelegen Pangkalan Soesocli (zie aldaar). Het is 
de standplaats van cen civicl- gezaghebber onder den 
ass. resident van Lang- kat, alsmede van een 
havenmecster en cen ambte- naar der douane. Tot 
heden is de plaats het eind- punt van het Delitram- en 
spoorwegnet, tcr- wijl op korten afstand, langs het 
Westelijkcr ge- legcn BSsitang de Atjdh-tram tot 
Pangkalan Soesoeh is doorgetrokken. Aansluiting 
Ixistaat Got nog toe niet en het verkeer moot plaats 
hebben met auGo's. Binnenkort zal die doortrekking 
echter ook voor de Delitram via Bcsi- tang tot 
Pangkalan Soesoeh (langs spoorbaan 
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met 3 rails wegens ongclykc spoorwijdtc) tot stand 
zijn gekomcn. 

Schcepvaartbeweging 1914: aangekomcn: 71 
stoomschcpen van 300 M3., netto inhoud cn 
daarboven (40.740 M3); 1489 stoomschepen van 
klcincr dan 300 M3. (58.193 M3.); 29 zeilsche- pen 
van 300 M3. ncCto inhoud cn daarboven (15.266 
BP.); 1532 zcilschepcn kleiner dan 300 M3. (88.925 
M3.). 

PANGKALAN KdTp BAROE. Ondcrafdecling 
der afdceling L Koto, residcntic Sumatra's Westkust, 
met gelijknamigc hoofdplaats, stand- plaats van een 
Civ. Gezaghcbber. De onderaf- deeling grenst in het 
N. en 0- aan de onderaf- dceling Bangkinang, in het 
Z. aan Pajo Koem- boch, in het W. aan Soeliki. Het 
ressort is zeer bcrgachtig en slecht bevolkt; in de 
ongereptc oerwouden is allcriei groot wild, o.a. een 
groot a an Lal t ijgers. De voornaamste 
verkeerswogen zijn de Mahat-rivier (zie aldaar) en 
enkele paar- den paden, waarvan het belangrijkste 
dat is, het- wclk de hoofdplaats via Koto Alam (bijna 
9^2 K.M.) en Oeloe Aier (ruim 10 K.M. verder) ver- 
bindt met Loe bock Bangkocng, vanwaar een rijwcg 
voert naar Pa jo Koemboeh (45 K.M.). Scdcrt cenige 
jaren wordt gewerkt aan cen groo- ten transportweg, 
die dit geaccidentecrde paar- den pad, waarlangs 
slcchts vervocr per pikoel- paard (koedo baban) 
mogclijk is, zal ver van gen (zic AJER POETIH-
kloof). Het is de bedoeling van het Gouvemement 
den nieuwen weg door te trekken tot Bangkinang 
(67% K.M.) en vandaar naar Taratak Boeloeh, 
evcnccns aan de Kampar- rivier gelegen, vanwaar nu 
reeds een weg loopt naar Pakan Baroe aan de Siak-
rivier, welke plaats in geregelde 
stoombootverbinding is met Singapore. Hierdoor zal 
ecn goede verbinding van de Padangsche 
bovcnlanden met de Oostkust verkregen zijn. De 
terreinmoeilijkheden en de afgelcgen Jigging van 
het grootcndeels slecht be- volkle land echter 
vormen groote bezwaren tegen ecn snellen 
voortgang van dit werk, dat in ge- dccltclijk 
bctaalden hccrcndicnst moet worden uitgevoerd. 

Volgcns do gewestelijk reorganisatie van 1913 
(Ind. Stb. no. 321) bestaat de ondcrafdecling uit 66n 
district: Koto Baroe. Het pmvat de land- schappen 
Pangkalan Koto Baroe VI Koto en Kapoer nan IX, 
het bcrgachtige stroomgebied van de Kapoer, 
rechtcrzijrivier dcr Kampar. 

De aan de Mahal gclcgcn hoofdplaats is eigen- 
Jijk de nagri Koto Baroe; zij hcet bovendien 
Pangkalan, omdat het de landingsplaats is, hot begin 
van den weg, voor de handclaren, die do Kampar Lot 
Moe ar 6 Mahat cn vandaar de Mahat opvarej) tot 
Koto Baroe, om bier den tocht over land naar Pa jo 
Koemboeh to beginnen. 

Uit dit ressort worden vooral gambir en bosch- 
])roducten uitgevoerd, lerwiji invoer of doorvocr 
van allerlei artikclcn plaats hceft en uit do bo- 
vcnhinden (van artikclcn voor dit ressort of voor 
Bangkinang) cn van de Oostkust cn Singapore (van 
artikclcn voor (lit. ressort of voor Pajo Koeni boch 
beslcmd). /• 1 

PANGKALAN SOESOEH. Naam van con aan de 
Arocbaai tegenover Poclau Pandjang gclcgcn hav( 
npjaats (zie ondcr LANGKAT), afschcep- 
etablissenicnt der Bataafschc Petrolcunimaat- 
KChij. (zie PANGKALAN BRANDAN). Hier bc- 
vinden zich de groote tanks, die op ecn heuvelrij 
gclcgcn, den afschecp in bulk met tankbooten 

nr 

zeer vergemakkelijken. Jarenlang heeft men ge. 
boord naar petroleum in de onmiddcllijke om- 
geying, maar steeds zondcr succcs, totdat plot- scli?g 
in 1917 tegenover Pocloc SSmbilan een spuitendo 
bron we rd aangc boord met ccn capa- citciC van 
1500 ton per dag cn mot een zeer rijk gchaltc aan 
lichtolie cn benzine. De plaats heeft ccn fa.brick 
voor het vervaardigen van petroleum- blikkcn, met 
cen dagelijkschc productie van 10.000 stuks. De 
Atjdhtram, die langen tijd niet verder ging dan 
Besitang, is thans doorgetrok- tot Pangkalan 
Soesoeh, wclk weggcdcclte reeds voor het algemeen 
verkeer were! opcngesteld. In ver band daarmede 
bestaat het plan tot het bouwen van cen haven-
etabDsscinent te Pangkalan Soesoch aan de 
Sembilan-geul (zie TfiLOK TABOEHAN). 

PANGKAL PINANG. Afdceling van de resi- 
dentio Banka met de gelijknamigc hoofdplaats, 
scdcrt 1913 zctc] van den resident. Zij beslaat 
ongeveer 2750 K.M.2 en is verdeeld in twee dis- 
tricten: Pangkalpinang met de onderdistricten Pan 
gkal pin an g, Boekit, en Mundo barat (juister: 
Mendoekbarat), en Socngeislan met de onder-
districten Soengeislan, Aer Anggt cn Permissan. 

De bevoIking bestaat uit Europeancn, Maleiers 
Chinee zen niet-mijn workers, Chincezen inijn- 
werkers, cnkclc Japanners en andere Vreemde 
Oosterlingen. Uit. 1915 teldo zij 23000 zie- len, 
waarondcr 100 Europeanen, 12800 Chinee zen en 20 
Arabieren. Het lioofd dcr Maleiers is de Demang 
(districtshoofd), waarvan in elk der twee 
bovengenoemde districten er een be- scheiden is. 
Het hoofd der Ohincezen is de kapi- tein dcr 
Chincezen te Pangkal Pinang. 

Het voornaamste bcstaansroiddel der Ma- leische 
bevolking is de land bouw. Rijst wordt op ladangs 
verbouwd, evencons pisang, oebi en ananas; do 
oogst is uitsluitend voor cigen ge- bruik bestemd. Pc 
per is de voornaamste cultuur. Met karet- en 
thcecultuur wordt begonnen. Klappercultuur komt 
sporadisch voor. De Chincezen,niet-mijn 
workers,hebben den groot- en kleinhandcl in 
handen. Pepercultuur wordt door hen voorbeeldig 
gedreven. In de visscherij vindt de Inlandsche en 
Ghineesche be volkin g der aan zee gelegcn 
kampongs ecn goed bestaan. Veeteelt bestaat alleen 
in den vorm van varkensfokkerij op kleine schaal 
door Chincezen. 

De sectie-ingenieur van Pangkal pinang is met de 
Iciding der gouvernements-tinmijnen belast.Hij 
wordt bijgestaandoor een staf van amb- tenaren, die 
alien ondcr het Mijnwezen ressortee- rcn. De sectic 
Pankal pinang bestaat uit de mijn- districten Pangkal 
ptiian^ en Soongoislan. Zie ver- dcr bij TIN.八 * / 

PANG KAL PINANG. Hoofdplaats van de gelijk- 
namige afdceling dcr rcsidentio Banka en sedert 
1913 ook van de rcsidentio zclve. De plaats ligt aan 
do Oostkust van het eiland. Rcchtstreeksche 
verbinding met de zeo hceft zij nict. De zeesche- pen 
gaan tcr recdo van het eiland Poeloo Pandjang voor 
anker, aldaar worden de voor Pangkal pinang 
bestemdo goederen van do Paketvaart- booten 
ovcrgcschcopt in de prauwon van het Scmarangsch 
stoomboot- cn prauwenveer. Do prauwen worden de 
Batoorocsa-rivicr met een stoombarkas tot Pangkal 
balain, do havenplaats van Pangkal pinang, 
opgcslcept, van hicr uitgaan do goederen per as of 
per tram naar het op 3 K.M. afstftnd gelogcn Pangkal 
pinang. Toch is Pang- 

19 
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kal pin an g het centrum van den geheelen handel 
van het gewest. Het is een levcndigo en welva- 
rende plaats cn telde ult. 1905 eene bcvolking 
van ruim 3000 zielen, waarondcr 20 Europeanen 
1400 Chineezen en een 10-tal Arabieron. 

De plaats is niet alleen de zctel van het gcweste- 
Iqk bestuur, maar ook van don sectie-ingenieur, 
be last met de leiding der gouvernements-tinont- 
ginning en van tai van anderc ambtenaren. Voorts 
is er gevestigd eon godsdienstleeraar van de 
Amerikaansche Methodisten-zending, die behalve 
godsdienstonderwijs les gceft in de Engelsche 
taal. Een hospitaal dcr. Bankajjnwinning be- 
vindt zich ter plaatse.^Q 

PANG KOH. Zic VAARTUIGEN. 
PANGLIMA, d. i. hoofd, krijgsoverste; in 

Maleischo staatjes: titel van een rijksgroote, 
soms ook ]id van den Rijksraad. In Atjdh voeren 
dezen titel: de panglima's t-agi, cn panglima's 
kawom (zic ATJEHERS 2 c, d en 4 a), verder 
de panglima's prang, personen die zich als 
krijgsinan hebben onderscheiden en dien titel 
bij wijze van onderscheiding ontvangen, en 
de hoofden der visschersgilden, die eveneens 
panglima genoemd worden en wier gebied lh6' 
(baai) heet; zic _Q=SnouQk…耳urgronje, De 
Atjehers, T>- 97,- 3.0.6 ("the Ac hen esc, 93,“283)7 

^ANGLONG. Aldus "wbrclen de door Chinee- 
zen gedreven houtkapperijen, -zagerijen en -bran- 
derijen genoemd in het gouvernement Oost- 
kust van Sumatra, inzonderheid in de afdeeling 
BSngkalis, en ook in de residentic Riouw en On- 
derh. (Zie RIOUW e. O. onder bevolking). 
De panglongs liggen vaak zeer afgelegcn en de 
arbeids- zoo we 1 als de wonin gtoestanden hebben 
er vooral vroeger zeer veel te wenschen over- 
gelaten. Als arbeidersdoen dicnst bij uitzondcring 
Maleicrs, als regcl Chineezen, eeliter nooit geza- 
melijk op een panglong. Aan het hoofd van de 
pangiong staat de thaukee, de zetbaas van den 
eigenaar en gcldschicter, die mccstal te _Singar_ 

verblijf houdt, waar bij toezicht houdt op 
verkoop van het product, dat hoofdzakelijk 

daarheen wordt uitgevoerd. In 1913 waren er aan we 
zig: 97 balkenkapperyen, 46 bran d hout- kapperijeB, 
11 plankenzagerijen, 62 houtskool- branderijen. 
Gezamenlijk brachtcn deze aan cijns 130.883 gulden 
aan het Gouvernement op. Van bestuurswege wordt 
strong toezicht uitgeoefend op de zet bazen ter 
voorkoming van kncvclarijen en mishandelingen van 
de koelies; het toezicht is voor de afdeeling Bengkalis 
opgedragen aan den bestuursambtenaar, die Sfilat 
Pandjang (zic aldaar) tot standplaats hceft. (Zie ook 
Koi. Tijdschrift Aug. 1916). 

PANGOELOE.Bij de Maleiers op Sumatra wordt 
wet pangoeloe (panghoeloe) een volkshoofd bedoeld, 
met name bij de Minangkabauers (zie Deel II biz. 
750). Door het Gouv. aldaar aangc- stelde hoofden 
voeren ook wcl'den panghoeloe'titel. Iri het 
Riouwsche de titel van kamponghoofden. 

PANGOENG(?). Javaansche naam voor een 
Bastaardsnip, Jlostratula capensis, op West- Sumatra 
Kandidi en Bakikbalang. 

PANGOEROERAN. Hoofdplaats van de onder- 
aldceTIng Samosir der Bataklanden (residentic 
Tapanoeli). Zij is gclegen aan de Westzijde van het 
eiland Samosir in het Toba-mecr, uan den voet van 
den vuJkaan Poesoek Bochit. Hier be- gon de 
landcngte, die Samosir met de Wcstkust verbond, 
maar thans met een smallen geul is 

 

doorgegraven. De plaats is de standplaats van den 
controlcur. Uit natuurstecn word con kade- muur 
gebouwd, terwijl bovendien een overdekto 
aanlcgplaats is gemaakt. Eon weg tcr lengte van 36 
K.M. verbindt de plaats cl wars door Samosir met 
Loiijip(y)g,aan do Oostzijdc, maar is nog niet 
bruikbaar voor voertuigen. 

PANGOESAIO (N. Celebes). Zio MUIZEN. 
PANGONAN. Een dcr jongoro cruptiopunten van 

don 口蜘aldaar). 
PANGWA. Zie TRlfiNG GAD直NG. 
PANICUM MAXIMUM Jacq fam. Grami- neeen. 

Bengaalsch gras, Roompoot banggala. (MAL.), 
Soeket landa (JAV.). Eon grassoort, in- heomsch in 
Brazilie en tropisch Afrika, togon- woordig wogens 
do grooto vooderwaardo in allo tropischo gowosten 
gekweokt. Op Java is het al omstreoks 1860 
ingevoord. Het wordt diar vcel- vuldig verbouwd op 
goeden bodem, waar het eon rijko opbrengst geeft. 

PANICUM MUTICUM Forsk. Paragras； Soo- 
k6t kaladjana (JAV.), Djoekoet nialeli (SOEND.). Een 
hooge grassoort, waarvan do afkomst niet met 
zekerheid bokend is, inaar dat in zeer veel tropischo 
ge west on gokweokt of vorwilderd voor- komt. Op 
Java is hot roods zeer ling geleden in- goburgerd en 
het is thans verwilderd over oon groot deol van liet 
eiland, tot op eon hoogte van 800 a 900 M. Zelfs is 
het hior en diar ecn lastig onkruid goworden. Het 
koint bij voorkour op vochtigen bodem voor op 
zonnig terrein. Hot staat bokend ah eon uitstokend 
voedergras, zoo- wel voor paarden. als hoornvee. 

PANIKI (CELEBES). Zio VLEERMUIZEN, 
VRUCHTENETENDE. 

PANINGGARAN. District van do contrdlo- 
afdecling Kadjdn, regentschap, afdeeling en resi- 
dentio P^kalongan； .met eene oppervlakte van 267 
K.W.2 Hot district heeft 3 onderdistricten en 41 
desa*s; einde 1905 had het eene bovolking van ruim 
26.000 zielen, alien Inlanders. 

PANISLAMISME. a. HET CHALIFAAT OV 

IMAMAAT TOT DEN VAL DER 'ABBASIDEN. Mo ham-
med was gestorven zonder cenige beschikking to 
hebben gen omen over de wijze waarop de Mos- 
limsche gemeente na zijn dood moest bestuurd 
worden. Bij zijn dood stond het dus niet vast, datjjr 
voortaan eenhoofdigc leiding in den Islam zou 
blijvcn bestaan. Intcgcndeel verklaardcn do 
inwoners van Med in ah reeds tc.rstondna het verne- 
mcn van Mohammcds overlijden, dat zij wed er als 
van ouds hun eigon hoofd wilden kiczcn en dat het 
den Mekkanen vrijstond, datzelfdo te doen. Toch 
was de ver van gin g van den Profect door 66n 
krachtig bestuurshoofd inder- daad eene levensvraag 
voor de naasto tockomst van den Islam. Kwam 
icdcro stam wed er ondei leiding van zijn eigen 
hoofd, dan zouden do Arabieren wed er even 
verdeeld cn machtcloos zijn als vroeger. Juist de 
Islam had de Arabischd stammen voor het eerst 
onder d6no leiding gobraclit. 

Het energiek optreden van eenigo aanzienlijko 
mannen uit Mohammed s naasto omgeving yendde 
het opkoinend govaar van den Islam af. Zij wisten in 
eene stormachtige bijeon komst to Med in ah —even 
na Mohammeds dood —door to zcZten, dat er 6en 
chalijah (d. i. plaatsvervanger) van den Profeet werd 
verkozen, die voortaan, evenals Mohammed, als 
irndm (d. i. voorganger) van alle Moslims zou 
gelden. Daarmede was do 
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grondslag gclcgd voor lict chnlifaat, of iniamaat’， 
in den Islam. . 

Naar do latero voorstclling hob bon de vier man 
non, dio in de 30 jarcn na Mohammeds dood (11—
41 H. = G32—661 n.C.) het gezag over do 
Mohammedancn hcbbcn uitgcocfencl, aan het ideaal 
van goede Moslimsche heerschers bcant- woord. 
Naar hun voorbecld he bben allo Jatercn zich te 
richten. Hunno regecringsjaren golden als het 
gouden tijdvak, do periodo tier gulden 30 jaron na 
Mohammed. Vooral Aboe Bekr on 'Oemar worden 
goprezen ； zij staan met hunne beidc opvolgcrs 
'Octhnian en 'Ali bij do ortho- doxe Moslims bekeud 
als „ de 4 goede chaliefen,^ Wat de Moslimschc leer 
voorschrijft betreffende het chalifaat in den Islam 
endeeischen, aan welke cen wettige imam moct 
beantwoorder, berust op den toestand, zooals deze 
naar men aanneemt, in (lit 30-jarig tijdperk na 
Mohammeds dood werkclijk bestaan heeft. Over de 
burgeroorlogen aan het einde van (lit gulden tijdvak, 
zie SJI'IE- TEN. 

Nog geruimen tijd blcef het steeds omvang- rijker 
wordende gebiecl van den Islam vereenigd onder het 
opperbestuur van edn imdm, aanvan- kelijk onder de 
hecrschappij der Oemajjaden, die den zetel van het 
chalifaat naar Damascus verplaatsten (tot 132 H. = 
750 n.C.), daarna onder de 'AbbSsidische chaliefen 
(nakomelingcn van Mohammeds oom 5Abbas) te 
Bagdad. In de Middeleeuwen heeft dus werkelijk 
een groot Moslimsch rijk bestaan, wdks beheerschcr 
gezag had over alle Moha m med an en. De Islam 
vormde toen cen politieke 6enhcid, een staatkundig 
ge- heel tegenover allo nict-Mohammedanen, en 
volgcns do Moslimsche wet moet dezo toestand als 
de bij uitsluiting normale, de door God ge- wildc, 
wettige - inrichting van bestuur worden beschouwd, 
waaraan op den duur zclfs de gcheelo werold, zoo 
noodig door mid del van den djihdd (d. i. den 
Lciligcn ooilog), moct worden onder- w or pen (vgl. 
PRANG SABIL). 

Maar de werkelijko macht van het chalifaat begon 
onder de 'Abbfisidcn wcldra te verminde- ren, al 
waren ook onder hen aanvankelijk krach- tigo 
heerschers. Heeds in do 3c eouw werden do 
^bbasidischo chaliefen de spcelbal hunner ruwo 
paleiswacht. Nad at reeds in 138 H.(= 755 n. C.) 
Spanjc zich RIS zelfstandig rijk had afgcscheiclen, 
vcrbrokkcldo het Moslimschc rijk aliengs in cen 
tocncmend auntal grootero en klcincrc, vrijwel 
onafhankelijke vorstendommen. So jn mi go vorsten 
dier rijken verklaarden zich tot plantsvcrvangcra van 
den Profeet on namen zcJf den tit el chalicf aan, vele 
andcro blcven zich con voudig soeltdn of emir 
noemen en lioten zich nog veclal door 'AbbSsidischc 
chalifen mot heL gezag bekleeden, Jiocwel dit niet 
mcer dan een vorm was. 

Dal nog eeuwen lang aan de dynastie dor 
'Abbiisidcn in Moslihische landen huklo bewozen 
word, ook nadat zy feitelijk allo politieke macht had 
vcrlorcn, berustto op oude trad it io. De 'Abb施
idischc chaliefen waren als het waro tot een symbool 
der vroeger zoo luisterrijko 66nhoid der Aloslixns 
gewordon. Goestclyko hoof- don van den Islam 
waron zij echter nict, al heeft men dit ten onrechto 
wel eens zoo voorge- 8te]d ； op gcestclijko zaken 
hadden zij geon invloed. Voor ceno soort van pans 
is in hot stelsol van den Islam geen p]aats. Het 
leerstelscl 

berust op het gezag der MosHmsche gemeento 
zelvo, vertegonwoordigd door haro wctgclcordcn 
(vgl. ISLAM, II, b). Nicmand kon in den 
'Abbdsidischcn chalicf iots anders zicn dan een w e 
r c 1 cl 1 ij k hoofd, zij het clan ook een hoofd zonder 
wo r k c 1 ij k o macht, slcchts met sc h ijn gezag 
beklced. On go veer vijf eeuwen lang (van 132—656 
H. = 750—1258 n. C.) heb- ben de 'Abbasiden op die 
wijze als erfelijko dynastie het chalifaat bekleed, 
totdat de Mongolen- storm hen voorgoed verdreef. 
Zclfs na den val van Bagdad (in 656 H. = 1258 n. C.) 
bleven de 'AbbAsidische prinsen nog langen tijd 
grooten eerbied genieten aan de ho ven van 
vcrschillendo Moslimscho vorsten met name in 
Egypte, waar zij den titel van chalief bleven voeren 
en bijzon- deren glans aan het hof der Egyptische 
Mamloe- ken-sultans vcrleenden. 

b. HET CHALIFAAT DER TURKSCHE SULTANS. In de 
16e eeuw kreeg de Islam ccn nieuw politick centrum 
in het rijk der Turksche Osmanen- sultans. Nadat 
Egypto in het jaar 923 H.(= 1517 n. C.) door sultan 
SelJm was ve rove rd (als gevolg waarvan later ook 
do heilige steden, Mekka en Med in ah onder 
Turksch bestuur ge- raakten), namen de Osmanen-
sultans voortaan den titel chalief aan. Inderdaad 
vormde het Turksche rijk destijds, naar den maatstaf 
der toenmaligc politieke verhoudingen, eenc indruk- 
wekkendo macht en geen sultan ndch emir kon zich 
met den Turkschen heerscher meten. 

Hoewel do Osmancn-sultans niet eens Ara- bieren 
waren, terwijl toch de theorie der llos- limsche wet 
eischt, dat de chaliefen moeten gesproten zijn uit den 
edelsten s t a m der Arabioren — nl. uit dien van 
Mohammed zelf: don stam der Koeraisjieten, waar- 
toe ook de vier ,,goede" chaliefen hadden be- hoord 
— verzetto niemand zich tegen het aan- neiuen van 
den chaliefen-titel door do Turksche sultans. Daartoe 
bestond feitelijk ook geen aan- leiding. De macht 
van den Turkschen sultan binnen cigen gebied 
berustte immers niet op den titel van chalief, maar 
veeleer op do kracht van zijn leger. Daarbuiten 
oefendo hij geen gezag hoegenaamd. Eonig g e o s t 
e 1 ij k gezag toch over onder d anon van a n d o r e 
n was aan den chaliefon-titel nooit verbonden. 

Deze toestand blecf sedei't voortduron, al ver- 
loor de Turksche macht nagenoeg al hare vroe- gere 
beteekenis, in die mate zclfs, dat ten slotto alleen de 
naijver tusschcn de Europcescho mogendheden hot 
Turksche rijk nog in stand hield en do Turksche 
„Hcer der geloovigen" slechts 5 % van allo Moslims 
als zijno werkelijko onderdancn kon beschouwen. 
Steeds blcef de sultan van Turkijo als van ouds op 
den titel chalijah aanspraak maken. 

C. VER1IOUDING DER MOSLIMS BUITEN TURKU E TOT 

HET TURKSCHE CHALIFAAT. 
Intusschen blcof in do Moslimsche wereld do 

herinnering aan do vroegoro groothoid on inacht van 
don Islam voortlovon. Hot gold daarby vooral cen 
godsdienstig ideaal. Allahs gezag hier op aardo moot 
ook door de ongeloo- vigon worden erkend (vgl. 
PRANG SABIL). Van het standpuiit der 
Moslimscho wotgeleerden cn hun aanhang is het niot 
mogelijk, er in te berusten, dat do Mohammedancn 
in bijna alle landen voortaan ten eeuwigo dago aan 
do heor- schappij dor ongeloovigon zoudon 
onderworpen 
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blijven. Wol meenen velon, dat af wachten 
noodzakelijk is, dat verzet tegon hot Europoesch 
gczag voorloopig sleclits tot wanordo en tot on- 
heilon voor do geloovigen zou kunnen leiden, maar 
de hoop op ceno betere toekomst is toch niet 
uitgesloton. Daarb刘 rioht hun blik zich als van zelf 
naar do grootste Moslimsche mogond- heid, die tot 
dusvor nog zekere mate van onafhan- kelijkheid heeft 
weton te bewaren. Dat de Turk- scho sultans gcen 
Koeraisjietcn zijn, acht men desnoods geen groot 
bezwaar, mits zij slechts machtig genoeg blijken om 
den Islam voldoendcn stoun te go ven. Want al plegen 
de vromo wot- geleerden to smalcn op do 
goddclooshcid dor heerschers en grooten dezer 
wereld, toch weten ' zij, dat ter be reiking hunncr 
religieus-politiekc idealcn de hulp der wereldlijkc 
macht voor den Islam onmisbaar is. 

In verschillende deelen der Moslimsche wereld 
niaakte men zich dikwijls geheel overdreven 
voorstellingen van Turkle's aanzien. Zelfs te Mckka 
werd de beteckenis van den Turkschen sultan veelal 
zeer o verse hat. Volgens eenc popu- lairc, in wijde 
kringen van Moslims verspreide voorstelling werd 
Europa door zes ongcloovige sultans bestuurd, die 
alien, als vasallen den Grooten Heer te 
Constantinopel hulde hadden te bewijzen. Maar zelfs 
onder de hoogcr ontwik- kelden en beter ingelichten 
bleef zekere neiging bestaan, om te gelooven, dat het 
tot heil der ondor niet-Moslimsch bestuur levende 
Moham- medanen zou strekken, indien de chalicf te 
Constantinopel zich met hunne bclangen wilde be- 
moeien. Van eenc geregeldo panislamitische 
propaganda, welke, naar men wel eens heeft 
aangenomen, van Constantinopel uit, vooral onder 
leiding van sultan Abdoel-Hamid, zou georganiseerd 
zijn, is echter in werkelijkheid nooit sprake geweest. 
Zij, die veelal als raadge- vers van dien vorst 
optraden, waren allerminst de geschikte personen om 
het initiatief tot zulk eene international。beweging te 
nemen, veeleer slechts bedacht op eigen roem en 
gewin. Ook de vestiging van zgn. Turkscho 
„consulaten,> in Mohammedaansche landen onder 
Europeesch bestuur kon nauwelijks steun geven aan 
eeno panislamitische propaganda. De als consuls 
uitgezondenen misteu meestal alle vereischto 
hoedanigheden om het aanzien van Turkijo in den 
vreemde te verhoogen. De op mis verstand 
berustende meening van sommige (in het bij- zonder 
Engelsche) staatslieden, dat do sultan- chalief 
volgens den Islam als een soort van paus is te 
beschouwen en dus ook door Europeescho 
mogendheden in die hoedanigheid als een kerk- vorst 
over hunne Mohammedaansche onderda- nen kan 
erkend worden, werd van Turkscho zijde nooit 
tegengesproken, daar die voorstelling, al was zij niet 
juist, zeer goschikt werd ge- acht ter bevordering van 
panislamitische po- gingen van Turkije. VolgenB het 
programme der Jong-Turken, die na de revolutie van 
1908 aan het be wind kwamen, zou het nieuwe 
Turkije zich wel is waar geen rechtstreeksche 
bomoeic- niesen met de onder niet-Moslimsch 
bestuur levende geloofsgenooten aanmatigen, maar 
inoest toch het recht der Turksche regeering worden 
erkend tot dezelfde soort van vertoogen ton gunste 
van Mohammedanen onder Europeesch ge- zag als de 
Christen-mogendheden zoo dikwijls tegenover 
Turkije hadden docn hooren, wanneer 

naar hunno opvatting Christen on onder Turksch 
bestuur redonen tot klagcn hadden geliad. 

Tot een geheol onvcrwachto uitiug van panis- 
lamismo liet do Turksche ohalief zich in 1914 door 
zyn bondgenootschap mot de Europccsche 
middenrijken verleiden, toon hij allo Mo ham- 
medanen, dus ook hen, die niet tot zijne ondcr- danon 
behoordon, opriep tot den strijd tegen do on geloo 
vigen. Een half-officieel Turksch comit6 verspreidde 
daarbij geschriftjes vol middelecuwsch fanatisme tot 
toelichting van dozen oproep. Do kort daarop, in het 
jaar 1916, volgcnde gebeurtenissen in Mekka en 
omgeving, waar de Groot-sjerief Hocsain de Turken 
uit zijn gebied ve rd reef, waren voor het aanzien van 
het Turksche chalifaat aJlenninst bevorderlijk. Wel 
zou het eene d waling zijn, te meenen, dat de titel van 
chalief zijno beteckenis vooral aan de heerschappij 
over de heilige steden van den Islam ontlcent — 
zulke ceno opvatting toch vindt in de wet noch in de 
latere geschiede- nis van het chalifaat eenigen steun 
—, maar wat te Mekka gebeurt, wordt in de geheele 
Moslimsche wereld bekend en oefent invloed op het 
oordccl van Mohammedanen in alle deelen der 
wereld. De Mekkaansche sjeriefen hobben do 
overheersching der Turken niet anders dan als een 
last beschouwd. Zegcningen voor land en volk zijn 
aan het Turksche be wind niet verbon- den. De 
veiligheid der we gen in den omtrek was zelfs 
gedurende de woken der bedevaart niet verzekerd. 
Vooral over de zeden en dcnkbeelden der Jong-
Turken was men to Mekka ten hoogste ontsticht. 
Toen nu ten govolge van Turkye*s deelneming aan 
den oorlog do bedevaart met alle daaraan voor de 
Mekkanen verbonden voordeelen bijna onmogelijk 
gemaakt was cn bovendien schaarschte van 
levensmiddelen to Mekka ontstond, barstte de 
verontwaardiging los en wist de Groot-sjerief zich 
met steun van Turkije^ vijanden onafhankelijk te 
maken. 

d. PANISLAMISME IN NED.-INDIE. Ook in Ned.- Indie 
drong de faam van den Turkschen chalief: den 
Soeltan Istamboel of Radja Roem en cl ions groote 
macht sedert lang bij de Mohammc- daanscho 
bevolkiiig door. Do Indischc Moslims kondon van 
geloofsgenooten uit andere landon vernemon, hoe de 
vorst of vorstin van Nederland zelfs een zeer 
ondergcschiktc plaats onder de vasallen van don 
chalief innam. Het panis- lamisme bleef echter in 
Ned-Indie gelukkig tot zeer kleine kringen beperkt. 
Wel openbaardo zich onder de Indische 
Mohammedanen bij 8om- gen wel eens de neiging, 
om de heerschappij dor ongeloovigc Nederlandcrs ah 
ocn zeer abnormaal vorschijnsel to beschouwen, 
waaraan liefst zoo spoedig mogelijk en, zoo noodig, 
door niiddel van den djihdd (heiligen oorlog) oon 
eindo behoorde te komen, maar voordo groote 
meerderhoid, die zich geheel afhankolijk govoelt van 
haBodorpshoofden on andere locale gezaghebbers, 
bestond in het algemecn geeno aanleiding, zich met 
vraag- stukkon betreffende de opperheersohappij 
ernstig bezig te houden. In de grooto 
Mohaminedaan- scJio pers staat Nederland als do 
mecst tyrannicke cn on verdraagzame gtaat in 
Europa bokend. Aanleiding daartoc gaven zoowcl do 
klachton door jarcnlang in Ned.-Indiegovestigde 
Arabicren in Mohammedaanscho bladen geuit over 
bclcm- mering hunner vrijheid van beweging, a]s do 
verhalen van Inlanders te Mekka over de druk 
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kendo maatrcgclcn van eominigo Nedcrlandscho 
bestuursambtcnarcn tegenovcr Moslimscho wet- 
gcleerden cn vromen gcnomcn na do onder- 
clrukking van oprocrigo bowegingen, waarbij men 
zich van de gcwonc Mohammcdaanscho leus vnn 
don heiligen oorlog had bedicnd. Bcidc 
omstandighedcn droegcn bij tot aanwakkering van 
het panislamismo in Ned.-Indio. 

Voor de Ned.-Indischc Regcering zou allo 
toegeeflijkheid tegcnover panislamitischo pro-
paganda onverdcdigbaar zijn. Voor de Moslimscho 
be volkin g van Ned.-Indie is geen hcil hoege- naamd 
to verwachtcn, noch van het panisla- misme in zijn 
klassiekon vorm, zooals het wordt begrepen door 
bekrompen wotgeleerden en do groote massa cn dat 
do staatkundige eenheid van allo Mohammedanen 
onder 66nen chalief zou moeten meebrengen, liefst 
met onderwer- ping der gehecle menschheid aan het 
gezag van den Islam, — noch in den mecr modernen 
vorm eener aaneensluiting van alle Mohammedanen 
ondcr leiding van het chalifaat ter bevordering van al 
datgene, wat het meest in het belang dcr Moslims is 
to achten, zooals hooger ontwikkelde 
Mohammedanen het panislamisme wel plegcn op to 
vatten. Elke vorm van panislamismo berust op eenc 
middeleeuwscho vermenging van godsdienst cn 
politick, waartegen het Nederl. Gouvcrnemcnt in het 
belang der Moslimsche bcvolking van Ned.-Indie 
zolvo nauwlettend heeft te waken. Zio verder 
ISLAM III, c; PRANG SABIL en SJPIETEN. 
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Mohaium. wet, p. 315 vv (Handbuch d. islani. 
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PANJABOENGAN. Vrocgcrc standplaats van 
den controlcur dor onderafdccling Groot- en Klein 
Mandailing, Ocloe en l^kantan, doch als zoodnnig 
verlateji we gens de ongezonde Jigging in ccn 
moerassige omgoving (niettegenstaande de hoogte 
van 222 M. boven zecnivcau) en do hevige mularia, 
welkc in het dal van do Bat an g Gad is hcerscht. Wel 
is de jnarkt nog een van do belangrijkstc in 
Mandailing, maar do plaats 

maakt toch ccn vcrvallcn indruk. De grootc weg van 
Fort de Kock naar Pad an g Sidimpocan (75 K.M. van 
Panjabocngan gclcgen) brengt eenig verticr, tcrwijl 
plannen bestaan voor ccn spoor- weg langs genoemden 
weg naar. Sibolga (152 K.M.), later door tc trekken 
dwars door Padang Lawas. In de nabijbeid bevindt zich 
cen Dcops- gezinde zond ingspost, wnar zich Locboes 
van Ack Mata hebben neergezet cn toenadering tot het 
Christendom vortoonen. Evenwel zijn reeds enkclc van 
dezo kolonistcn tot den Islam over- gogaan. / 2 
4 / 

PANOA. Na am op Celebes vooreen Loophoen, 
Megapodiws cumingi. Op de Aroe-eilandcn heet Meg 
apodi us duperreyi Djanggoel, op do Kei-eihnden 
Kwaar. Megapodius jreycinetii * heet op Andai 
(N.Guinea) Manepreak en op Noefoer Mangiair. 
Megapodiw wallacei heet Mamoa op Ternate. Zie 
LOOPHOENDERS. 

PANOLAN. District van de golijknamige con- trolc-
afdeeling en van het rcgentschap en de af- deeling 
Blora, rcsidcntic RSnibang； met cene op- pcrvlakto 
van 267 K.M2. Het district tclt 49 desa's.广"' 

PANTAI BARAT. Niet diep inloopende, voor het 
Westen geheel open baai nabij de Zuidkust van waarin 
de diepten geleidelijk afnemcn naar-Het strand. In het 
Noordgedeeltc is de oever laag langs de vruchtbare 
vlaktc van Badoeng, in het Zuidgcdeeltc wordt deze 
stei], met voorliggen- dc afgebrokkelde rotsklompen, 
langs de N.W. zijde van den Tefelhoek, het hoogc 
scliicreiland, dat de Zuidpunt van Bali vormt. Ecn ruim 
1 K.M. om de West uitstekend en droogvallcnd steen 
rif, waarop bijna alt yd branding staat, scheidt de baai 
in de Labocan Kocta daar bcN. met eon smal 
koraalkustrif, en de kleinerc Labocan Djimbaran daar 
bcZ., waar het naar den wal too spoedig ondiep wordt 
cn de bodem uit zand en steengrond bestaat. De kust dcr 
Pan tai Barat is dicht bevolkt, langs den wal ziet men 
jnccrderc opslagplaatscn voor prauwen met vole 
afdaken. Zie Zecmansgids deel III. 

PANTAI HAMBAWANG. Zie bij BATANG ALAI. 
PANTAI TIMOER. Diep inloopcndc baai aan do N. 

0. zijde van den Tafelhock, het hoogland der Zuidpunt 
van Bali, dat met het ciland ver bon- den is door een 
laiige, smalle hals tusschen dezc baai en de Pan tai 
Barat. De Oost zijde der baai wordt grootendcels 
afgesloten door ecn smalle, Iago land tong, welkc van 
de Oost punt van den Tafelhoek om de Noord afsteekt 
cn door het N.O. daarvan gelegen, grootendcels met 
klapperboo- men bcgrocidc eiland Scrangan, waarvan 
do Wcstkust een rand van rizophoren heeft cn op do 
Ncordkust waarvan ccn kampoeng ligt. Bin non dit 
eiland en de landtong is de baai, waarvan de oevers 
mocrassig en met rizophoren begroeid zijn, gehccl 
ingenomen door droogvallcnd kustrif, zoodat de 
kampoeng Toe ban zelfs niet voor prauwen boroikbaar 
is. Ook aan de buitcnzijdo steckt het droogvallcnde 
kustrif ver uit, daarbuiten worden nog losliggendo on- 
diepten cn drogc plekkcn aangetroffen. Een smalle, 
bochtigo gcul met steile kanten van steen, koraal cn 
zand loopt om do West do baai in langs de kampoeng 
Bcnoa, aan een zand st rand gclegcii op de Noord punt 
van do land tong van den Tafelhoek. Zie Zecmansgids 
deol V. 

PANTAI TJERMIN. Kleine badplaats aan do Straat 
van Malaka in het gouvernement Oost- 
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kust van Sumatra, door een rijweg verbondcn met 
Perbao.cngan>,..- -•> 

PANTAR of PANDAI. Eiland behoorende tot de 
Kleine Soenda-eilandon, gclegen tusschen 8°8'en 
8°33' Z.B. cn I23°53' en 124°I4' O.L. on cen deel 
uitmakcnde van de onderafdeeling Alor (zie aldaar); 
zie Tijdsch. Aardr. Gen. 2, XXXI (1914), p. 86—93, 
met kaart I. Het draagt eenige vulkanen, waarvan de 
hoogste, de fraaic kegci DSlaki, nog geen 1000 M. 
bercikt. Zoover bekcnd vertoont er slechts een, do 
Goenoeng Api, werk- zaamheid van solfataren 
(Verbcek, Molukken- Verslag, biz. 367). Het oiland 
is verdccld in drie rijkjes, — Barnoesa, BSlagar cn 
Pandai,—— welke bestuurd worden door Rtidja's.

』Q少 
PANTAR (STRAAT). SniaHe, maar zeer diepe 

straat tusschen de hooge eilanden Pantar en Alor 
(Ombaai), waarin eenige eilanden liggen van we Ike 
Pandjang, het，Noordelijkste, betrek- kelijk laag is 
en het steil uit zee oprijzendc Pocra- besar niet 
minder hoogte hceft dan de bergen van Pan tar. De 
straat wordt weinig bevaren, omdat de hooge oevers 
oorzaken zyn van val- winden, na zonsondergang de 
wind er spoedig gaat liggen en het 's morgens en een 
gedeelte van den voormiddag veelal st.il is. Zie 
Zeemans- gids deel V. 

PANTAR (Gat van). Een tuf-ravijn, een kleiner 
“Karbouwcngat" in den 15 K.M. Ian gen weg van 
Fort de Kock naar Matoer.- (Sumatra^ 
Westkustj/hoofdzakelijk gevoriiid door de Soe- ngai 
Landir, of rivier van Pantar, een linkerzijri- viertje 
van de Si Anok, die in de Masang uit- komt. De Pan 
tar ontspringl op de Oostzijde van het 
Danaurandgebergte, dat het meet van Ma: nind jaji 
.omgeeft, en heeft，zich een zeer breed dal 
uitgeschuurd. Da nagri Pantar ligt aaji den 0.- lijkcn 
rand van dit ravijn, waar in den Padri- oorlog (15 
Sspt. 1833) hevig gevochten is. 

PANTfi RADJA. Een tot de onderafdeeling 
Meureudoe der afdeeling Noordkust van Atjeh 
behoorend landschap met (cinde 1915) 531 gere- 
gistreerde mannen. Het ligt aan den Ijenedcnloop der 
KroeQng Pant6 Radja, en wordt begrensd ten N. 
door Straat Malaka, en gescheiden door 
heuvelruggen, die zich tot vlak aan de kust 
voortzetten, ten W. van Ndjong, onderafdeeling 
Sigli, en ten Z.O. van de tot Tri eng Gaddng be-
hoorende moekim Peudoee. Dicht langs de kust gaat 
de Atjehtrambaan en de groote weg Atjeh— 
TSmiang. In de trambaan ligt een 80 M. lange 
BfUg"~over de Kroeeng Pant6 Radja. De halte 
Pant6 Radja ligt 39 min. trammen van Meureudoe. 
Het land produceert rijst, pc per, phi an g, tabak en 
notemuskaat, en werd ontgonnen door Teukoe 
Sjahboedin, een zoon van cen oeldeba- lang van 
Ndjong. Sjahboedin en diens zoon en opvolger 
Radja Soclejman overledcn in 1903. 
Laatstgenoemdes zoon Teukoe Ocbit tcekende 7 
Nov. 1914 de korte verklaring en werd beves- tigd 
aJs oeJcebalang bij Gouv. besluit van 8 Mei 1915. 
Zic Bijdr, T. L. &. V. van N.-I., Deel 61 (1908) bl. 
664. 

PANTER of luipaard (Felis pardus L.), kleiner 
dan de koningstijger (hij kan zonder staart, ongeveer 
P/2 M. lang worden) cn van dezen door zijn 
teekenuig, nJ. zwarte, ten deele ringvormige ronde 
vlekkcn, te onderscheidcn, bewoont Afrika en Zuid-
Azie tot Sumatra en Java. Evenmin als de tijger komt 
hij op Borneo voor, maar ook op Bali schijnt hij te 
ontbreken. De 

panters van Sumatra cn Java worden ook wel voor 
con eigen soort (Fclis variegate — Wagner) 
gehoudon, die zich door kleineren kop, langen staart 
en donkordor, dichtcr bijeen staande vlekkcn van die 
van het vastcland zou onder- schoiden. Mogclijk is 
het, dat zclfs ook deze vorm van den Archipel nog 
in varieteiten of elemen- taire soorten to verdcelon 
is. De inlanders al- t，]ians onderscheiden volgens 
Sal. Muller evenals bij don tijger verschillendo 
vormcn, de Soenda- neczen bijv. een mejong 
malangbong, den groot- ste van allo, eon mejong 
toetoel, met kleinore on taJrijker vlekken, cn als 
kleinsto een niejong kSroed, die een meet roodgelo 
vacht hceft. De cerste zou so ms menschen aan 
vallen, in hoofd- zaak cchter zich voeden met jonge 
wildo zwijnen, herten. kantjils enz. ,dc m. toetoel 
zou zich in het algemeen met kleinere dieren, als 
geiten, honden, zelfs kippen tevreden stellen, 'terwijl 
de m. kSrocd vooral honde'n zou jagen. 'Op den m. 
malangbong zouden dus de verhiilen van „ men sc 
hen etc rs5 , betrekking hebben, die evenals over den 
tijger, ook over den pan ter in omloop zijn. De 
Javanon onderscheiden volgens Kohl- brugge 
(Natuurk. Tijdschr. Ned.-Indie, di. LV, 1896) een 
matjan ^roeni, m. toetoel en m. gogor, waarvan de 
eerste hot grootst, de laatsto het kleinst is. Maleische 
namen van Sumatra zijn harimau lalat en harimau 
batoe. Bovendion komt ceil melanistische variatic 
voor, do Zwarte Panter, niejong koembang of 
niejong hideung (SOEND.), matjan koembang (JAV.), 
harimau koembang (MAL.), vroegcr als kelis melas 
Peron beschrcven. Dit dier is geheel zwart van klcur; 
de donkere vlekkcn blij ven daarbij echter zicht- 
baar. Gevlekto panters kunnen zwarte jongen krijgen 
en deze komen met gevlekte in 66n en den- zelfden 
worp voor; zwarte panters, ondcrling gekruist, 
krijgen allecn zwarte nakomclingen. 

De panter is meer algemeen dan de tijger en 
daardoor schadelijker, vooral voor het veo. In 
leefwijze verschilt hij daarin van den tijger, dat hij 
in staat is boomen te bekhmmon. 

PANTER, ZWARTE. Zie PANTER. PA^TI. Zie 
LOEBOEK SIKAPING. PANTJALANG. Zie 
VAARTUIGEN. PANTJALOEHOER (SOEND.). 
Zio DEERIN- GIA. 

PANTJAR (KI) (SOEND.). Zio PODOCARPUS. 
PANTJASONO (SOEND.). Zie TINOSPORA. 
PANTJEN-DIENSTEN. Zic HEERENDIEN- 

STEN, DI II biz 77. 
PANTJING TAWA. (JAV.). Gonecskrachtigc 

kruiden uit het gcslachb Slriga, fam. 8crophula ■ 
riaceae, voornanielijk Slriga euphrasioides Ben th. 
Op Java wordt dit eenjurige kruid ook als vergiftig 
beschouwd. Als wortelparasiet kan het aan cul- 
tuurgewassen schade doon. Verwant is S. flava Miq. 
on ook S. hirsuta Bcnth., die to Buiten- zorg 
djoekoet tjCngtjCng hcet. Do Javaansche naam doclt 
op een plant, die verkoolt en ver- lichting van pijn 
aanbrengt. Zio ook GLORIOSA. 

PANTOEN. Ondor pantoen verstaat men een 
vierregelig Maleisch minnediebt, waarin de eerste 
regel op den derden, en de tweede op den vierden 
rijmt. ]Je eerst e twee regels hebben naar den inhoud 
geon verband met de 1 latste twee; veeh] is de zin 
van het eerste paar rcgels duister In oudere 
ge.schriflen beteekende pantoen een 
spreekwoordelijk gezegde; thans beduidi pantoen 
uitsluilend do quadrijnen, waarin oorspronkelijk 
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de klank van den gcheelcn corstcn rogol dion van 
den derden nioest suggorceron, ovenah do tweede 
ten aanzien van den vierden. Somtijds cchter wijst do 
cerste helft in toespclcndo tormcn op do duidelijk 
uitgedrukte beteokenis dor tweede helft, en wel door 
klankcn ontlcond aan t ormen, die de omringonde 
natuur of de omgoving van don dicht er en van den 
held dor liofdosgeschiedenis aanduiden. Als dio 
omgeving nict meer bekend was, moest de eerste 
vershelft een zinneloozen indruk maken, wat bij 
gewildo pantoens cchter niet hinderdo, ja zelfs als 
waarmork vnn cchtheid gold. Nu en dan bevat do 
eerste helft eenraadsel, welks oplossing de tweede 
helft biedt. Tegenwoor- dig is assonanlie van een 
deel der regels, zelfs van het laatste woord daarvan, 
voldoende, en wordt volkomen onbegrijpelijkheid 
het doel van decadent e verzenmakers, voorzoover 
de opstape- ling der klanken niet mnemot echhisch 
is. Het g rap pig vinden der deels onbogrijpelijke 
rijmen kwam allengs in de plaats van appreciatie der 
waarlijk poetische dichtkunst. Zonder bekend- heid 
met de geografio en de folklore van het land der 
dichters kan men de Maleische pantoens niet naar 
waarde schatten. Een poging tot navolging in het，
Fransch deed Rene Ghelin in Le Pantoun des 
Pantouns. In Prof. Van Ophuijsen's nalatenschap is 
eene uitgebreide verzameling pantoens. Zie: Pantun 
Melayu. Collected bij R. J. Wilkinson, and R. 0. 
Win^tedt. Singap. 1914 Zio odk MUZIEK en 
MUZIEKINSTRUMENTEN. 

PAO. District der onderafdeeling Sindjai,^ af> 
decling Bonthain, gouv. CdlolSes en Ond. 

PAOEH. District van de ondcrafdeeling Pad an g, 
residentie Sumatra's Westkust. De daarin ge- legen 
nagi'i van dien naajn is uit de geschiede- nis bekend 
doordat haar bevoIking in de 18de ccuw telkcns 
tegen de Hollanders in opstand kwam.' 

PAOEH TINGGI. Landstrcck op de grens tus- 
schen Halaban (onderafdceling Pa jo Koemboeh) en 
Lintau (ondcrafdeeling Fort van dcr Capel- Icn), op 
de O.lijkc helling van den Sago (Sumatra's 
Westkust) (zie HALABAN). 

PAOEH TOEWA. Kleine nederzetting in de 
residentie D jam bi aan de TSmbesi. Bij den opstand 
van 1916 had hier den 19cn October een aan val op 
het detachement plaats. 

PAOK (soEND.). Zie SINTAU. 
PAOS, PAOSOE. (CELEBES, MOL.). Zie POT- 

VISCH. 
PAPAJA (VULG. MAL.); B6lik of kSpaja, (MAL).); 

hat ds, (JAV.); gedang, (SOEND., BAL. en LAMP.); han 
go, (SA WOE.); kalikih, (MINANGK.); kocstdJa, 
(BANDJ.); popaja, (MAL. MEN.)； ka- pajtt, (MIN. 
LANDST.)； scHipnin, (N. G. 4 R.)； aisawa, (N. G. 
NOEMF.); papa6, papaoo of pan6n6, (AMB. LANDST.)； 

OCta Dialai, (AMB. BAB.)； Oedi inelai, (AMB. LET.); poenti 
kajoe, (LAMP.); ta- ngang-tangang nikanr6, (MAK.); 
kaliki, (BOEO.). 

Carica Papaya L., (zie aldaur) fam. Paasi- 
/loraceae. Boom of boomachtig kruid uit tropisch 
Amcrika, in alle tropischo gowesten gekwoekt. 

Bij den papaja wordt eon gclijksoortig ver- 
schijnsel opgcniorkt als bij den notemuskaat- booni: 
aan de niannelijkc boomen, waar de bloe- nien tot 
Jang gesteelclc blociwijzcn zijn sainenge- voegd, 
zict men vaak aan do uiteinden dier bloeiwijzen zich 
een of jneer vruchtcn ontwikke- len. Dczc han gen 
dan ten slotto, vaak in vrij groot aanta], aan Jan go 
stolen langs den »tam 

naar benedon, tcrwijl, zooals bekend is, de gewone 
vruchtcn gohecl ongcstceld zijn. 

Do vruchtdragende cn niot vruchtdragende 
boomen worden in hot Javaansch onderschei- den als 
kat^s wad on cn k. Ian an g en naar gelang do 
vruchtcn met korto stceltjes aan den stam zitten of 
wel do bloemcn en vruchtcn aan takjes hangen in 
kates gamblok en k. gantoeng (bStik bantang en b. 
rambai, MAT. ). De naam der bladeren als 
geneesmiddel is in het Jav. godong gampleng. De in 
uiterlijk en smaak eenigs- zins aan meloenen 
herinnerende vruchten (in het Duitsch heet de papaja 
“Melonenbaum") worden rijp en onrijp gegeten en 
gestoofd evenals wor- teltjes; ook de zaden, die naar 
sterrekera smaken. In de Alinahasa dient de vrucht 
algomeen als var- kensvoeden Do'jonge bladoren 
zijn zeer bitter en bevatten carpainc, con alcaloldo 
dat eene bij- zondere working op het hart uitoefent. 
Zij worden op Java wel, ten einde gesclxikt te zijn 
om als sajocr gegeten te worden, ontbitterd door ko- 
ken met schieferkloi (wadas). Algemeen is het 
gebruik do bittere bladeren af en toe aan paarden te 
voederen, als gezondheidsvoer. Het melksap bevat 
eeno als pepsine werkende stof, papayo- tine, die ook 
in Europa nict zelden als genees- middel wordt aange 
wend. Van den wortel wordthet vleezige gedeelte 
afgeschrapt en dit gelegd op wonden, b. v. bij 
tuinarbeid met den patjoel aan de voeten gekregen. <
 • 

PAPAJA OETAN (MIL. MOL.). Zie POLY- SCIAS 
NODOSA. 

PAPALIMBANG. Zie VAARTUIGEN. 
PAPANDAJAN. Een zecr bekende cn druk (van 

Garoe£ iiiEy Kezbchte vulkaan (2622 M.), in de Pre 
an ger, ten Z.W. van gonoemdo plaats. Een der 
weinige actievo vulkanon in welks krater men 
zonder eenigo moeito kan geraken, doordat bij de 
grootc eruptje van 11 Aug. 1772 hot N.O.-gedeelte 
van den kraterwal is bo z wo ken en de'daaruit ont- 
stano steenlawine, vermoedelijk geholpen door cen 
lavastroom, oon breed, door steil© wanden begrensd 
dal heeft uitgeschuurd, waarin thans de weg naar den 
krater is aangelegd. Deze vertoont nog cen vrij 
belangrijko solfataren-working en ook de afzetting 
van zwavcl is niet onaanzienlijk (zio hierover Van 
Heck in Jaarb. Mijn wezen 1906, biz. 174 met velo 
instructiovo foto's). De nieuwste opnoming van den 
krator en omgeving komt voor op Pl. X van het 
Jaarverslag Top. Dienst 1908, biz. 52. 

Verbeek cn Fennoma (Geol. Beschr. van Java,, 
biz. 679) go ven eon uitvoorigo beschrijving van den 
borg met con kritischo beschouwing over de 
donkbcelden van Junghuhn (diens Java H, biz. 129) 
omtront do bovengenoemdo eruptie. 

PAPANGERS of PAMPANGERS. Afstamme- 
lingen van door do Spanjaarclen uit de provincie 
Pampanga op Luzon (Noord-Filipp.) voel ge- 
bruikte, cn ook naar do Molukken overge- brachto 
krijgshaftige ini. slaven. Zij vormden in 
Compagnic*s dicnst cen bijzondere afdceling van 
Mard ijker-soldaton, waarschijnlijk reeds sinds 
16G3, toen de Spanjaarden zich van Ternate 
terugtrokken. Zij worden als apart korps in den. 
aanvang allceii in dionst gcstcld te Bftta.via.; het 
eerst venue Id in Dagh-rcgister 1668 (p. 126) als 
„Pampangcr3,>, ondcr cen eigen kapiteia met 
Spaanschcn naam, en declnemend in de groote 
jaarlijkschc Juli-paradc van Mardyker-soldaten. 
Desgelijks mcldt Dagh-registcr 1670 een compag- 
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nie “Pampaiigers” t，e Batavia (p. 131); het Dagh- 
register 1672 noeint dit'„do Panptingos compe." (p. 
368—369) ； enz. Zoo worden zo in 1689 ook 
genoemd naast Amboneescho on Balischo so Ida- 
ten; in 1693 in een gomcngde compagnie van 
Bandanecsche, Pampangasche en Boetonsche 
soldaten； zieNDe Haan, Briangan, III, p. 328 en n, 
p. 796. r* 

In het midden der 18e oeuw werden do Papan- 
gers bij voorkeur op Timor gobruikt, speciaal tegen 
de zgn. „zwarte Portugeczen>, of „Toepas- sen"; zoo 
vestigdon zij zich daar vooral in de kampong*s 
Babaoo en Oesapa (bcO. Koopang), en worden in 
Ind. Stb. 1877, no. 105 nog genoemd als 
afzonderlijkc afdeeling derschutterij te Koepang. 
Thans bcstaan zij als zoodanig er niet meer. 

In 1862 was alreeds het vanouds te Batavia 
bestaando korps Papangers, Mooren en Benga- 
leezen opgoheven (Ind. Stb. 1862, no. 43), in we Ik 
Staatsblad de „Papangers,,nog speciaal om- echreven 
worden als „vrij gegevcn slaven", dus als een 
bijzonder soort van Mardijkers. Verg. bij BURGERS 
en MARDIJKERS. G. P. R. 

PAPAR. District van de controle-afdceling 
Paree, regentschap, afdeeling en residentio Kedi- ri; 
met een© oppervlakto van 237 K.M?. Het district telt 
107 desa's en had ult, 1905 eene be- volkiffg van 士 
120.000 zielen, waaronder 士 140 European en en 
640 Chincezen. 

PAPAS (CELEBES). Zio CORYPHA. 
PAPASAN (JAV., SOEND.). Zio COCCINIA. 
PAPATIH. Zie PATIH. 
PAPATJfiDA (MAL. MOL.). Zio SCAEVOLA. 
PAPAVER SOMNIFERUM. Kruidachtigo plant, 

waarvan de cultuur in Ned. Indie verbo- den is. 
Levert do OPIUM (zio aldaai-) on hot oliehouden.de 
Maanzaad. 

PAPEDA. In de llolukken de naam voor do pap, 
die gekookt wordt- van het meel van do 
verschillonde soort en van Sagocpaluien (Zio 
METROXYLON). 

PAP色DA (DAOEN) (MAL. MOL.). Zio PO- 
LYSCIAS. 

PAPEGAAI. De papegaaien (Psitlaci) worden in 
groote verscheidenheid van soorten in den O. I. 
Archipel, vooral in het Oostelijk deel, aan- getroffen. 
De Papegaaien zijn echte boschbe- woners, geheel op 
klimmen en vruchteneten ingericht. Zij zijn terstond 
van allo vogels te onderkennen door bun sterk 
gobogen, meestal krachtigen bovensnave], een 
klimorgaan, dat als een haak het lichaam draagt, 
wanneer de klim- pooten (twee teenen voor- en twoc 
achterwaarts) een ander steunpunt trachten te vatten; 
verder aan hun korte, dikke, zachte tong, waarvan de 
punt sonis een bundel vezelige aanhangselen draagt. 
Zij worden verdeeld in 2 families, de eigenlijko 
papegaaien (Psittacidae), gekenmerkt door het bezit 
van een gladde tong en dwars verloopende groeven 
aan de onderzijde van den bovensnavel, en de 
borsteltongige papegaaien (Trichoglosaidae), 
voorzien van een tong met een bundel van 
hoornachtige vezeltjes aan do punt en met in do 
lengte verloopende groeven aan de onderzijde van 
den bovensnavel. 

Tot de eerstgenoemde familie behooren do 
Kakatoe's. Deze worden aangetroffen in het 
Oostelijk gedeelte van onzen archipel, de Philip- 
pijnen en Australie. Een 9tal, ongeveer een derde van 
alle bekende soorten, komt hier in aanmer- 

king. Do vcrschillondo soorten hebbon in den 
rogol oen zcor boporkten vorspreidingskring. 
Do groote zwartc Kakatoe, Microglossus alerri- 
mus, hcoft eon cnorm grooton, stevig gebouwden 
snavol, sterk zijdclings samengedrukt, bijna 
loodrocht naar benedon gerichto punt aan den 
bovensnavol, die bovendion als eon vijl diep 
ingokerfd is; kopzijdon naakt on rood； vleugels 
veel langor dan de staart, ongoveer tot halfweg 
reikond ； staartvederen zeer breed, afgerond ； 
een hoog opstaando kuif vau naar achteren ge- 
bogen, lan go vedoren; doze zwartgokleurdo 
vogel Iceft in Australie op Nieuw-Guinea, 
Waigcoe, Gemicn, Sorong, Salawati, Misol, Jobi 
en do Aroe-cilanden ； hij eel de zaden uit do 
steenharde kanarinoot; deze noot weet hij door eene 
zagende beweging van de schcrprandigo onderkaak 
open te maken, wat gecn andere vogel hem kan 
nadoon. De jongo vogels worden door de inlanders 
uit het nest gehaald, opgevoed. en aan handclaren 
verkocht; zij worden zeer tam; hun stemgeluid klinkt 
als een krakende deur; vreemd genoeg zijn deze 
kloek gebouwdo vogels uiterst gevoelig voor zelfs 
kleine verwondingen. De eigenlijke Kakatoe's, 
behoorendo tot het geslacht Cacatua, zijn in het 
algemcen wit gekleurd met uitzondering van de kuif
； C. triton heeft cone lange, gele kuif en komt op 
N.-Guinea en de Papoea-eilanden voor; C. parvula 
ziet er uit als C. triton, is echter kleinor en wordt 
alleen op de Timor-groep gevonden ； C. sidphurea 
met holder gele kuif, op Celebes, Boeton en de 
Togian-eilanden ； de oranjckleurige kuifdragende 
C. citrinocrislata leeft op Soemba； G. alba van do 
Halmahera-groep heeft eeiio groote witte kuif； C. 
moluccensis van Ceram cn Amboina heeft eeno 
fraaio donker rosc- 
roode kuif； op de TSnimbar-cilanden leefl C. 
goffini met eene niet sterk ontwikkelde witto 
kuif. Do naam Kakatoo schijnt afgeleid van 
het Maleischc wo ord Kakatoo wa, waarschijnlijk 
uit een der Papoe-talcn naar het Weston over- 
ge brae ht en dal ook do Maleischo naam voor 
nyptang is. Tot de klcinstc papegaaien bchoort 
de Lisik (BAT.) of Serindit (MAL.), namcn op Oost- 
Sumatra voor Loriculus galguliis, con Papcgaai van 
Sumatra, Nias, Riouw, Banka, Borneo en ook Ja- 
va ;om do fraaio kleur wordt hij ook Sierpapcgaai 
genoemd, bovendien Vlcdermuispapcgaai, naur d(； 
wijze waarop hij in rustaan zijn pooteninden boom 
hangt en zoo aan eon groote VledermuiH doel deii- 
ken ； op don kop een blauwe sclicdelvlck, Htaart- 
dekvederen en con groote rondc kcclvlck schar- 
lakcnrood, op den rug een hoog-oranjckleurigo 
vlek; de inlanders houden hem vecl in gevangen- 
schap. Nog kloiner zijn de SpechtpapcgaaioJi, 
waarvan een der bekendste is de roodboi-.st i'?e 
Specht-papegaai Nasiterna pygmaea, dio over- 
al op N.W. Nieuw-Guinea, Waigeoc, Gob 6, 
Salawati, Misool en Koffian gevonden wordt., 
Dczo Papcgaai is grasgroen gekleurd, onderzijdo 
sterker grasgroen; bo ven kop geel; kleine vlcugcl- 
dekvederen zwart, breed met groen gezoomd ； 
middelsto twee staartvederen blauw, do andcro 
zwart, do buitonste met groen langs den buiten- 
kant, de dric buitonste mot cen gele vlek. Deze 
vogel is uiterst mocilijk waartenemcn, dus ook to 
vangen, doordat hij zoo klein is en zich daarbij 
ophoudt in hooge, dichtbebladerdo boo men; de 
Papoea's halen hen levend uit het nest in do 
boomen. 



PAPEGAAI- PA PI E R. 29 7 

Grootcro vormon zijn do zoog. Edclpapo- gaaien 
(Eclectus), in de Molukkon en op Nicuw- Guinoa 
voorkomend, dio vooral merkwaardig zjjn door hun 
sexueel dimorphisme, do mannotjos zijn nl. 
hoofdzakelijk groon, do wijfjcs rood; Eclectus 
pectoralis komt voor op Nicuw-Guinea.； Waigooc, 
S'lawati, Misool, Aroo- on Kei-cilanden, het 
mannetjo is groen, met rooden snavel, onder- 
vlcugeldekvecren on zijden van het lichaam, en 
blauwo buitenste staartpennen； het wijfje rood mot 
zwarten snavel en met blauw in den hals, op de borst 
en do buik. Op Halmah6ra komt voor E. roratus en 
op C6rani en Bocroe E. cardinalis; deze gelijken zecr 
veel op eerst- genoemde. 

Bij de soorten van het geslacht Geoffroyus zijn 
mannetje en wijfje van dezelfde soort even- eens 
verschillend gekleurd. Hiertoe behooren vry groote, 
hoofdzakelijk groene papagaaien, waar- van do 
mannetjes een grootendeels rooden, do wijfjes een 
bruinen kop bezitten; zij komen voor van Nieuw-
Guinea, Westelijk tot Soombawa. By het geslacht 
Prioniturus, Raketstaart-pape- gaai, zijn twee 
middelste staartpennen ver- lengd en bestaan in het 
middengedeelte alleen uit do kale schacht. Op 
Celebes wordt Prioni- turns plalurus gevonden, 
hoofdzakelijk groen, bo ven kop rood en blauw, 
voorste deel van den rug gee】；het wijfje is bijna 
geheel groen. 

Parkioton noemt men kleinero vormen met langen, 
puntig toeloopenden staart. Op Java en Borneo is 
Palaeornis javanicus, de betdt der Javanon, 
waargenomen; deze is groen, met gelo schoudervlek 
en wijnroode borst; P. longicauda van Sumatra en 
Borneo heeft een rooden band om het achtcrhoofd en 
de zijden van den kop. In do Molukkon on op Niouw-
Guinea komen groote parliieten voor met een 
breeder), langen staart, waarvan de afzonderlijke 
vederen breeder dan bij do pas genoemde vormen 
zijn: zij worden waaier-parkieten {Aprosmictus) 
genoemd, zijn van onderen rood en op den rug groen 
of blauw. Op Ceram en Ambon komt A. amboinensis 
voor, op Bocroe en Nieuw-Guinea nanwverwante 
vonnen, die als briruensis en dorsalis ondcr- 
echciden zijn. 

Tot de eigen lijkc papegaaien nioet waar- 
schijnlijk ook gerekend worden de rood- on 
zwartgekleurdc Dasi/ptilus pesqueti van Nieuw- 
Guinea. 

De faniilie dor Trichoglossidae, is verspreid van 
de kleino Soenda-cilanden, Timor on Flores, Celebes 
tot Nieuw-Guinea on Australie. Do hiertoe 
behoorende vormen voeden zich, zooak het niaaksel 
van de tong reeds aanduidt, voor eon groot dccl ook 
met bloc men honing. Hiertoe behooren de fraaist 
geklcurde soorlon. De kortstaartigo vormen, Lori's of 
Locri‘8, behooren tot het geslacht Lorius, op Nieuw-
Guinea en de Molukkon voorkoniend; do klcur der 
vor- schillendo soorton is in hoofdzaak rood inot 
groeno vleugcls en rug, cn met gelo of blauwe 
plekkcn op de onder- of bovonzijde. Lorius domicella 
is gewoon op Ambon on C6ram, en wordt aklaar veel 
in gevangonschap gehoudon; do bo von kop is zwart, 
in het，violetto overgaand op liot aolitcrhoofd; 
ondei'sto vloxigelvederon on tibia blauw； 
borstschild gocl, staart en overigo gevedorte rood, 
Lorius erythrothorax van Niouw- Guinea heeft geon 
geel op de borst en roode onderste vlcugoldckvederen 
； Lorius garrulus - 

van Halmah6ra is rood, met groene vlougela cn ecn 
gelo vlek op den rug, alsmede gele onderste 
vlougcldckvcderen. Eon iets langeron staart heeft do 
bijna goheel roode Eos rubra, dio van Boeroe cn 
C6ram tot do Kei-eilanden versproid voorkojnt; 
ondor den staart en op de schouders is dezo soort 
blauw. Somber gekleurd is Ohal- copsilta alra van 
Nieuw-Guinea； deze ia grooten- deels bruinzwart, 
met blauwen stuit en aan do onderzijde rood en gelo 
staartvederen. De soorten van het genus 
Trichoglossus bezitten cen langeren staart en zijn 
getooid met fraaie kleuren. Een der kleinste, doch 
veelkleurigste soorten is Trichoglossus ornatus van 
Celebes, van bo ven groen, van onderen rood, de 
bovenkop rood en blauw, zijden van den nek geel, 
borst blauwge- band, buik geel en groen, staart van 
bo ven groen, van onderen rood en geel. Grooter is T. 
cyano- grammus van Nieuw-Guinea en de 
Zuidelijk© Molukken; deze is groen met violet 
zwarten kop, borst rood violetzwart goband, 
voorhoofd en wangen blauw, een geel en rooden band 
in den nek, zijden van het lichaam en onderste 
vleugel- dekvederen rood. De soorten van het 
geslacht Psittenteles zijn hoofdzakelijk groen en geel 
gekleurd en zijn de meest Westelgk voorko- mendc 
vertegenwoordigers van de Trichoglos- ^idae; Op 
Celebes komt P. meyeri voor, en op de kleino 
Soenda-eilanden, Timor en Flores, 
P. enteles cn weberi. Op Nieuw-Guinea worden 
verschillcnde fraaie, langstaartige vormen ge- 
vonden, die tot de genera Charmosyna, Hy- 
pocharmosyna, Neopsittacus en Oreopsittaczia 
behooren. Een van de langst bekende is Char- 
mosyna papuensis, in 1734 door Seba reeds vermeld 
；doze is rood met donker-groene rug en vleugels, 
mot zwart en blauw aan den achternek en met gccl 
aan do zijden van de borst en van de buik； hij is 
beperkt tot Noord west Nieuw- Guinea. Een grootere 
verspreiding heeft Hy- pocharmosyna placentis; deze 
komt voor in de Molukken, Aroe en Kei-eilanden en 
op Nieuw- Guinea, en is groen met rood aan de zijden 
van den kop, do keel en do borstzijden en aan do punt 
van don staart, ondordekvederen en stuit blauw. Deze 
is kleiner dan do voorgaande, onge- veer zoo groot 
als een vink. Nog kleiner is de zeldzamo 
Oreopsittacus arfaki van het Arfak- gebergto in 
Noord west Nieuw-Guinea, eveneens rood en groen 
gekleurd on vooral gekenmorkt door de violetblauwo 
oordekvedoren, dio van witachtigo vlekjes voorzion 
zijn. 

PAPEGAAI-VISCH. Zio LIPVISSCHEN. 
PAPIER. Een industrio van zeer geriuge 

beteokenis, die do laatsto jaren cerder achteiuit dan 
vooruit gaat, is de berciding van papier uit do bast van 
do papicrxnoerbczic, Broussonetia papyrifera. Do 
bereiding van do bast tot het z. g. cleloowangpapior 
gcschiedt alleen in Pono- rogo. 

De verkrogen qualiteit papior is tamelijk sterk, is 
voor schrijfpapier minder geschikt, en kan, als govolg 
van don hoogen prijs, do concurrentie met 
goinipoileordo qualitoiton al heel mooilijk 
volhoudcn. 

Het aantal vezelstoffon, dat op Java voor- komt, is 
buitongewoon groot en onder dio vezol- stoffen zijn 
or uit den aard dor zaak meerdoro, die voor do 
beroiding van papier in aanxaerking zouden komen. 
Herhaaldo malon zijn dan ook voorstellon uitgeworkt 
om te koinon tot de 
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oprichting van een papierfabriek op Java, tot nu 
toe even we】 zonder vccl succes. Wcl bestaat er 
con 
cartonfabriek te ^oorabaja, die o. a. als grond- 
Btof rijststroo, bamboe, enz. verwerkt en verder 
een in Meestor Cornelis, die o. a. het afgestookte 
36i^gras^^e~gfoii3sfoT*"v<)or de citronella-olic- 
bereidihg, tot carton verwerkt, maar papier zolf 
wordt er in Nederlandsch-Indie nog niet ge- 
xnaakt. PAPIER-NAUTILUS (Argonatita). Schelp een er 

in kt vise hso ort, de zoogen. Argonaut. } Zie 
DOEKENHUIF. 

:' -hPAPOEA'g. De bewoners van Nieuw-Guinea 
;: ；: ven^oinliggendc eilanden zijn algemcen bokend '： onder den 
naam van P a p o e a's, een woord dat rermoed wordt door 
samentrekking uit het Maleische p o e a-p o o a of “kroesharig" ont- 
staan te zijn en derhalve met den eigenaardigen haarbos verband 
kan houden, maar waarvaii overigens tot heden niemand eene 
passende ver- klaring heeft gevonden. In navolging van hetgeen zij 
van inlandsche handelaren hoorden, noemen de strandbewoners van 
Nieuw-Guinea, en vooral der Westclijkc eilanden, zich wel P a p o 
e a 's en duiden dan de bergbewoners als A 1 f o e r e n aan, op 
dezelfde wijze als in de Molukken de minder bcschaafde en niet-
Mohammedaansche bevolking der biiuienlanden overal door den 
laatsten naam wordt onderscheiden (Zie het artikel ALFOER, DI I. 
biz. 30). 

Al heeft de naam P a p o e a door langdurig 
gebruik by inlanders en Europeanen het burger- 
recht verkregen, zoo dient niet uit het oog ver- loren, 
dat die nog bi geen der cigenlijke lands- talen is 
aangetroffen en de betrokkenen zich volstrekt niet 
beschouwen als tot een ze If do ras 

te behooren, zoodat scliier elke nederzetting 
eene afzonderlijke benaming heeft, het gevolg 
van de vele afwijkingen,dievaak bijonmiddeJlijko 
naburen worden aangetroffen. Zoolang de be- 
staande leemten in onze kennis van land, volk 
en taal niet in grooter mate zijn aangevuld, blijft 
het wenschelijk de ter plaatse gebruikelijkc in- 
deeling te behouden. 

Aan de vraag of op Nieuw-Guinea naast de 
Papoea-bevolking of te midden van haar Negri- 
to's worden gevonden als een van de Papoca's 
onderscheiden ras, wijdt A. B. Meyer in zijn 
boekje „The distribution of the Negritos" 
(Dresden 1899) een afzonderlijk hoofdstuk (bl. 
76—87). Hij beantwoordt die vraag ontkennend 
en beroept zich op Mikluho Maclay, die Papoea's 
en Negrito's identisch noemt. ,,Ecn ras van 
Negrito's", zegt Meyer (t. a. p. bl. 85) “heeft nog 
niemand naast een ras van Papoea's kunnen 
ontdekken, om reden dat *t niet bestaat; en het 
bestaat niet, omdat het Papoea-ras ondanks zijne 
veranderlijkheid, een uniform ras cn tevens 
zoo goed als identisch met de Negrito's is". A. C. 
Haddon, die in het Engelsch tijdschrift “Nature" 
van 7 Sept. 599 Meyer's boek bespreekt, zegt dal 
deze, evenals Maclay, aanneeint, dat Negrito's 
en Papoea*8 uit denzelfden etam zijn voortge- 
komen en redenen aanvoert voor do stelling, 
dat uit de Papoea's ineerdere volkstammen van 
verschillend type zijn ontstaan. Hij vraagt zich 
af, schrijft Haddon, of dit aan kruising met 
and ere rassen is toeteschrijven, dan wel op 
groote veranderlijkheid van het oorspronkelijke 
ras wijst, en is geneigd het laatste te gelooven, 
ofschoon hij, ten rechte, doet opmerken dat onze 

ethnographische kennis, wat doze punten bc- treft, 
nog zecr gebrekkig is, zoodat het, voor hot 
oogenblik, ecn onbogonnen work zou zijn do ge-
nesis der verschillendo bestanddcelen van hot 
Papoeasche ras vasttestcllcn. Haddon is geneigd de 
uiteenloopcndo groepen der Papoea's uit kruising 
van de stammcn te verklaren cn zegt uitdrukkelijk, 
dat hij in Nieuw-Guinea nooit go ho ord heeft van 
echte Negrito's, noch er sporen van heeft kunnen 
ontdekken. Hij heeft er brachy- cephale cn 
dolichocephalo inboorlingen onder- zocht, maar de 
eersten waren niet klciner dan de laatsten, noch kon 
men bij hen andero bijzonder- heden aantooncn, 
wclke op eenige verwantschap met de Negrito's 
zouden wijzon. 

Wat hun uiterlijk voorkomen betreft zijn de 
Papoea's, door elkander genomen, goed gebouwd en 
van middelbaro grootte. Zij hebbben regel- matigo 
trekken, ecnigszins uitpuilende juk- beenderen, ecn 
brccden dan wel arendsneus, dikke lippen en grooten 
mond met vooruitste- kende kin, goed gevulde 
wenkbrauwen, donker- bruine oogen en witte 
tanden, de wangen veelal ingevallen. Hunno 
ledematen zijn in den regel wel ontwikkeld, met- 
groote handen en vaak kleine voeten. Het lichaam is 
sterk behaard en velcn dragen baard cn knevel. De 
huidsklcur vcrschilt van geelbruin tot donkerbruin 
en komt in enkele oorden dikwerf het zwart nabij, 
ofschoon menig- maal onkenbaar door de nagenoeg 
alom ver- spreide cascado (zie HUIDZIEKTEN). 
Zeer ka- rakteristiek is daarbij het woHige 
kroeshaar, dat door velen hoog bo ven het hoofd 
opgewerkt zich als een ragebol vertoont, en ook 
hierdoor geheel verschilt van den haartooi in 
aangrenzen- do deelcn van den Archipel. Dcze 
kenmerken treden wed er het minst op den 
voorgrond binnen het gebied der VierRad ja*s(Ridja 
Ampat), waar op de kustender eilanden het 
oorspronkelijke type teloor gingdoor verraenging 
met Cerammers, Tid oreezen, Makassaren en 
Bocgineezen, die tegelijkertijd velen tot den Islam 
bekcerdcn, zonder dat die verandering van 
godsdienst ingrijpende maat- schappelijke 
veranderingen tcweegbracht. 

Eveneens verschilt het type aan de Zuidkust van 
Nieuw-Guinea. Hier geen woHige krocs- koppen, 
doch kort, stijf krulhaar, dat kunstmatig door allerlei 
vJecJ)twerk van vezel- en palmbhi- deren verier)gd 
wordt tot het op schouder en rug afhangt. 

I. HET GEBIED DER KALANA FAT OF BADJA AMPAT. 
Dczen naam ontleenen de in Westelijk Nieuw-
Guinea gelegen eilanden aan den ge- 
meenschappelijken oorsprong met later gevolgdo 
splitsing der strand bevolking, wicr oudsten of 
hoofden, die aanvankelijk als leiders opt rad on, op 
aandrang van Tidpre den titel van Radja of Kalana 
aannamen cn zich wisten staande te houden in 
Waigdoe, Salawati, Alisool en Waigama. In April J 
905 stond de sultan van Tidore zijne rechten op 
Nieuw-Guinea af aan het Gouvorne- 

N.I. 
AJfj oorspronkelijke woonpJaats van de stain- 

men wordt aangewczen Wawiai, een kampong in het 
N. van Straat Kaboei, gelegen tusschcn Waigeoe en 
Gam. Hier staat een aan 66n zijde open huisje, 
waarin zich een twaalftal zeer ruw bowerkte beelden 
van den gebruikelijken kor- waarvorm en een paar 
afbeeldingen van vogels en miniatuur-huizen 
bevinden. De behoefte tot samen wonen is hier niet 
groot ； vandaar dat velo 
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won in gen er hoogat vcrvallon on verwaarloosd 
uitzien, niet uit duurzaino materialon zijn opgc- 
trokkcn en ver achtorstaan bij dio van andero jnecr 
Oostclijk gclcgen jilaatscn. Die woningen zijn 6f op 
palen, en dan.gcwoonlijk bo ven zee, 6f op den 
beganen grond gobouwd. De eersto wor- don met 
een houten ladder of door middol van een vonder 
van losse planken of rondhouten beklommen ； zij 
zijn gedekt met aaneengcregen nipah- of 
sagoebladcren en hebben veelal een v66r- en 
achterdak, waarvan de zijkanten door losse bladeren 
slechts gedeeltelijk worden dicht- gemaakt. Het dak 
rust op vier stevige houten stijlen. Zolders zijn er 
niet, maar wel bamboo horden langs de wanden, so 
ms in twee of drie lagon bo ven elkander, tot 
opberging van brand- hout, doozen met goederen als 
anderszins. Do vloer bestaat uit dunne latten van 
bamboo of niboenghout； de omwanding is van 
nipahbla- deren of sagoebladnerven. Do huizen 
hebben voor en achter een overdekte galcrij, dio met 
een dour toegang geeft tot het midden vertrek, dat 
door doeken of pandanmatten tot drie of vier 
afzonderlijke vertrckjes, meestal slaapplaatsen, is 
afgeschoten； in de zijwanden zijn soms openingen 
tot vensters aangebracht, maar lang niet overal. 

De wonin gen op den beganen grond zijn weinig 
meer dan hutten, gehecl uit palmbladeren 
samongesteld, waarmedc ook het binnenvertrek 
wordt afgescheiden; waar bamboo rustbanken 
ontbreken, is het zeezand op den bodem tot een voet-
dikte opgehoogd, waarover des naclits het 
slaapmatje wordt uitgespreid. 

Bo ven alien munten, ook in grootte, uit de 
woningon der Papoea's te Biga op Miso61; een 
stevige trap verleent don toegang, bevloering en 
omwanding bestaan uit regelmatig gestelde houten 
latten en het dak is behoorlijk afgewerkt. Do bamboo 
horden worden aldaar omhangen met uitgerafelde 
pandan-bladeren of mandjes, waarin reukwerk gc 
brand wordt tot af we ring van kwade geesten. 

Hot front is afwissclend gekeerd nu eens naar de 
zee, dan wed er naar de landzijdc. Waar moskeeen 
zijn, zion die or al even vervallen uit, cn de 
begraafi)laats ligt gewoonlijk vlak achter de 
woningen op den vasten wal. Nabij enkele woningen 
zijn afzonderlijke hokken tot aanfokking van 
kroonduiven. 

Het in wendigo dor woningen is niet bijzondor 
aanlokkelijk: borden, glas- on aardowerk, 
visschersgoreedschap en tai van andero zaken Jiggcn 
in grooto wan ord c dooreon of zijn hicr cn claar aan 
de wanden opgehangen, cn van reinlieid ontbreken 
zolfs <lo eenvoudigsto sporen. Do vuurhaard of 
kookplaats is bij de Mo ham me- dancn jneestal in 
de achter- en bij de Papoea*s in do voorgalerij en 
wordt gevormd door eon vier- kanten of langwerpig 
vierkanten bak met in elkaar sluitendo houten Jatten 
afgezet, waar- binnon op zand en asch cenige 
steencn liggon en waarop het vuur altijd smeulende 
wordt gc- houden. Daaromhcon staan de aarden 
potten cn sagoe-oventjes mot con dikke laag root 
bedekt cn soms ijzeren pan non voor de bcreicling 
van sohiklpad vJeesch, en tusschon do latton der 
omwanding gestoken of daaraan vastgehcoht 
harigen zeofjes tot zuivoring der rauwe sagoe, voor 
bewaring van toebereide visch, dissclvormigo 
kloppers voor het kloppcn van 

sagoo, spatels om dio omteroeren, pylen, bogen, 
clgcrs cn harpoenen, terwijl op de bamboo horden do 
doozen zijn opgehoopt, die tot bewaar- plaats van 
kleedcrcn, talismans, sioraden on 
sirihbenoodigdheden dicnen, ofschoon een en andcr 
ook wel wordt gchangon aan tusschen de stijloii 
aangebrachto kettingen van rotan- ringen. De 
afgeschoten vertrekken bevatten de kussens en 
hoofdblokkcn, waarop de vermoei- de ledcmaten en 
het hoofd ter ruste worden ge- Icgd. Ook is daarin de 
bewaarplaats der kor- waars, zijndo van hout 
vervaardigde beclden van afgestorvenen of 
talismans, die in den strijd worden med egenomen. 

De gewone dracht der be volking in dit gebied is 
de volgende: In het haar steken zij een krabber of 
kam, in de ooren dragen zij hangers, om hals en 
armen hebben zij ringen van gevlochten rotan of 
schelpen en aan do vingers ringen van schildpad. De 
buik wordt omwonden met dun gespleten, rood 
geverfdo rotan en de lende- nen met een dock van 
booraschors, die, tusschen de beenen doorgestoken, 
met een lang eind naar voron afhangt. Dikwijls is 
nog een schelp aan het hielgewricht bevestigd en 
over den rug of de schouders hangt aan ecn band van 
boom- schors een mandje van rotan of een tasch, 
waarin bamboo kokers voor tabak en geoliede 
kapok, lepeltjes, gemaakt van een schelp, kalk, sirih. 
en pinang bewaard worden. Veelal dragen zij hoedon 
van pandanbladeren en bij feestelijke gelegenheden 
worden al dio vcrsierselen met kralen en bloemen 
opgetuigd en ook kralen lialssnoercn omgedaan. 

Hunue wapenen zijn bogen, pijlon en lansen; 
velcn hebben nog messen of houwers, die zij van de 
handelaren koopen. 

De leefwijze is hoogst eonvoudig； twee maal per 
dag, des morgens en des avonds wordt sagoe 
gegeten, als brij of gebakken, met visch en 
schelpdieren als toespijs, con cn ander met zee- 
water toebereid. Als drank dient daarbij palm- wijn 
en den geheelen dag door, naar gelang van 
opwcllende behoeften, gebruiken zij pisang, 
suikerriet, keladi en vruchten bij wijze van ver- 
snapering, terwijl een gelukkigo vangsfc van 
varkons, buidcldieren en schildpad steeds een 
welkome aanleiding is voor een feestelyk maal. 

Feeston vallen trouwens zeer in den smaak, het 
huwelijk en overlijdcn van familieleden bieden 
daartoe do beste golegenheid. Kleine houten huisjes, 
die den zctel of do verblijfplaats dor voorvaderon 
voorstcllon, worden dan rijk vorsierd in hot 
middenvortrek gcplaatst en daar- omheen wordt 
onder bcgoleiding van zang on trom, in de rondte 
gedanst, in groopen van 2 of 3 achter olkaar, met 
vrouwon en meisjes. Deze feeston duron tot drie en 
meer dagen achtereen, slechts bij kleine 
tusschenpoozen afgebroken om do ovorvlocdig 
gerced gomaakte gerechten to gebruiken. Andero 
vermakon zijn het Molukscho spiegclgovecht en het 
twecgevecht met sagoe- bladnorven, terwijl hot 
voordragen van liedjes bij lichte maan medo een zcor 
geliefde tijdkor- ting is. Het volk gcvoelt zich 
tovreden en zorge- loos. Bij do gcringo dagolijksche 
behoeften is do prikkcl tot arbeid niet groot en 
worden bijzon- doro uitgaven voor feesten 
govorderd, dan is met weinig inspanning het noodige 
in korten tyd bijeongcbracht. Van oudo zeden en 
gobrui- ' ken wordt nimmer afgewekon en zclfs de 
Radja'a 
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waohten zich wel hierin eenigo vcrandcriiig te 
brengen. Do vrces voor wraakocfoning houdt hen in 
toom; vandaar dat diefstal en moord zelden 
voorkomen, en ook kleine overt redingen tot de 
uitzonderingen behooren. 

Van godsverceriiig is geen spoor te outdekken, w 
前 van een geloof a an goede en kwade geesten, de 
eerste belichaamd in do reeds genoemde hou- ten 
beeldjes en in hoofdzaak dionendo als voor- 
bohoedmiddel tegen kwade invloeden, benevens tot 
afwering van onheilen en ziokto. Met hetzelf- de doel 
zijn talrijke handelingen verboden ； zoo mag men, 
des nachts. op zee varende, geen licht ontsteken, do 
name】】 van zwager en schoon- moeder niet 
noemen, moeten won in gen, waar hoofden overleden 
zijn, onbewoond blijvcn en dergelijko. 

Als ondergeschikt aan dezo Radja's worden nog 
enkele stammen beschouwd, omtrent wie het volgende 
valt mede te deelen. 

le. De Amber in Oost Waigdoe. Dezo hebben een 
hoog postuur, zijn vrij donker van huids- kleur, sterk 
behaard, vooral in het gczicht, en lijden veel aan 
cascado. Het hoofdhaar staat als een ware ragebol 
uiteen, het we Ik voor een groot sieraad wordt 
gehouden, vooral tegenover het zwakke geslacht. Zij 
hebben een kleinen, niet zoo heel breeden neus, het 
neustusschen- schot is niet doorboord, de mond is 
groot en vooruitstekend, maar de wangen zijn erg 
inge- vallen. Zij gaan geheel ongewapend on staan als 
goedaardige en rustige lieden bekend. Zij hebben 
eigen hoofden, zooveel als hoofden van gezinnen of 
oudsten, wien de Radja zijne bevelen doet toekonjen. 
Als afwijkendo dracht gebruiken zij buikbanden van 
gan6touw yervaardigd en met Btukjes schelp versierd, 
benevens houten arm- banden. Zij tatoeeeren of 
besnijden zich niet en hebben 6en of meer vrouwen, 
naar gelang zij den bruidschat kunnen betalen, die 
minstena vijf stukken katoen bedraagt. Hunne lijken 
begraven zij in den grond en zien er verder niet naar 
om. 

2e. De Lieden der negen Negorijen, of afstam- 
melingen van Papoea's van Biak of Wiak, Soepiori, 
Sowek en Ansoes, die in vroeger tijd herwaarts 
verhuisden. Deze negorijen zijn: Omka of Amka, 
Waliid, Wardo, Oesba en B6ser, — alle op Waigdoo 
—, Mar op hot tot Salawati behoorende deel der 
Noordkust van Nieuw-Guinea en Marfandoe, 
Mansembdr en Warsai, waarvan de lieden alien 
gevestigd zijn in de kampong S6rong, op het, dicht bij 
Salawati gelegen eilandje Dom. Deze lieden zijn alien 
Moslim, wat niet belet dat de sSngadji van Warfandoe 
op een uithoek een heilig huisje heeft gebouwd, waar 
korwaars worden bewaard en plechtigheden plaats 
hebben. E6n beeld is levensgroot, pikzwart en stelt 
Monambar, den stamvader der Warfandoe voor. Ook 
zijn er nog vogelbeeldjes, 2 a 3 dM. lang, die geesten 
(djin) voorstellen. Men acht ieder in staat zijn eigen 
voorouders door het branden van wierook op to roepen 
om van hen raad to krijgen. 

De bewoners van Wawiai zijn in ieder gcval 
heidenen en deponeeren hunne dooden op een rots. 
Evenzoo die van Tipin, op do Noordkust van Salawati. 

De inboorlingen der Negorijen zijn in het alge- 
meen stevig gespierd en vrij donker van kleur； 
soznniigen hebben een semitisch type en zijn 
opvallend lichter van kleur, maar over het ge 

heel komen zy overeon met de Papoca's van do plaats 
hunner afkomst, dio later zullen worden bcschrovcn. 

Volgcns Bommigen behoort B6sdr niet tot do 
negen Negorijen. Do bevoIking is in ieder goval van 
Biakscho afkomst en reeds lang hier gevestigd. Haro 
gebruiken wijken eenigszins af van die der anderen 
Biakscho immigranten. Op de graven vindt men 
miniatuur huisjes met plan- ken als borden op zijde, 
waarop voedsel voor de geesten gereed wordt gezet. 
Korwaars maakt men slechts bij uitzondering ； het 
schijnt, dat do fetisistische korwaardienst hier is ver 
van gen door eene meer geestelijko 
vooroudorverceriiig. 

3e. De Bergbewoners van Salawati. Deze zijn van 
middelbaro lengte, slank gebouwd met ma， gero 
ledematen; de huidskleur bijna tot het zwarto 
overhellend. Hun haar is op de kruin tot een dikke 
laag platgedrukt, maar aan den rand krulachtig 
uitloopende, zoodat het als het war© een ring om het 
hoofd vormt. Zij dragen een dunnen baard en knevel, 
maar hun lichaam is woinig beliaard, ofschoon zij 
zware, gevuldo wenkbrauwen hebben. Hot voorhoofd 
is recht- standig, de oogen zijn donkerbruin, de neus 
is van middelbare grootte, het neustusschenschot 
doorboord en de mond iets, maar niet veel 
vooruitstekende. De onderste ledematen zijn magcr, 
dikwijls binnenwaarts gebogen ； de voe- ten zijn 
klcin. Zij houden zich bezig met de jacht op varkens 
en kangaroc's, het schieten van vogels cn het kloppen 
van sagoe. Zij staan onder eigen hoofden, die echter 
weinig gezag hebben. 

4e. De Bergbewoners van Misodl. Deze ken- 
merken zich door middelbare grootte, goede 
spierontwikkcling, fijn gekroesd haar, breede 
jukbeenderen en ncusvleugcls, grooten, voor- 
uitstekenden mond, zware wenkbrauwen met baard 
en knovcl, een behaard lichaam cn donkcr- bruine 
huidskleur. Van nature zijn zij goedaardig, .bedaard 
en niet luidruchtig. Zij lalen hunne kindcrcn niet 
besnyden, hebben niaax166ne vrouw, gebruiken geen 
zout bij de bcreiding van hunno spijzcn en tatoeeeren 
zich niet. Zij leggen hunne lijken op een horde in het 
bosch cn dekken die met een mat toe. Tegen den Lijd 
dat het lijk vergaan is, nemen zij het hoofd weg en 
ncal- peeren dat zoonoodig om hot dan met do ondcr- 
kaak in een uitholling van een grootcn boom to 
plaatsen, waarna de opening met cen bord ge- sloten 
en er niet meer naar onigezicn wordt. Do strand be wo 
no rs van Biga zien or minder krachtig uit, terwijl 
vooral hunne onderste ledematen erg mager zijn. Zij 
dragen vce] ringen van kopcr- draad in do ooren en 
hebben als schaambcdck- king een lapje voor den 
buik han gen. 

5c. Als ondergeschikt aan den Radja van Salawati 
of den Kapitein-Jaut van Sailolof worden beschouwd 
de stammcn: Ar joe, Mo of Moi cn Sigil, we】kc 
verspreid woncn in het Westelijk gedeelte van den z. 
g. Vogelkop, van Kaap Jamoersba (Kaap do Goede 
Hoop) aan do Noordkust af, tot nabij de monding der 
Karabra- rivier aan de Westkust en aan deze hoofden 
cen soort belasting opbrengen. 

De Arjoe's of Arfoesi vormen cen vrij uitge- 
breiden stam van bergbewoners. Wannecr noodig, 
dalen zij af naar het strand om zich van zout to- 
voorzien. Zij zoeken daartoe een stuk drijfhout op cn 
ver brand en dit; de asch 
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wordt mcdcgcnomcn on als ,,zout" met hunno 
ccnvoudigo spijzen vomengd. Hun uitcrlijk komt 
vecl ovcreen met dat dor Arfakkers; zij zijn klcinci' 
van postuur dan do Noomforen on makcn den indruk 
vrcesachtigor cn onbcschaaf- dcr to zijn dan deze. 
Het haar wordt meestal in klcinc krulletjes 
govlochton, die als kransen hot hoofd omgevon; do 
bovenste krul steokt wat uit, als een kwastje. 

Do huizen worden op hooge palon gobouwd en 
hebben twee vertrekken, 66n voor do mannen cn 66n 
voor de vrouwen. In huis is de afscheiding tusschen 
de beide seksen zoo strong, dat ze b. v. niet tezamen 
eten. Het bosch is de plaats voor de mecr in tie me 
aanrakingon tusschen man en vrouw (dit gebruik is 
bij zeer vele staxaxnen in zwang, b. v. op do goheele 
Zuidkust be-Oosten de Prinscs-Marianne Straat). 
Huwelijken worden in den regcl pas gcsloten als de 
vrouw bovallen is. De jongeling betaalt een 
bruidschat, terwijl meestal van de zijdo der bruid 
eenige goederen als tegengeschenk worden gegeven. 
Tijdens de huwelijkssluiting wordt feest. gevierd, 
evenwel niet gedanst. Er wordt samen gegeten, 
waarvoor de huisvarkens worden geslacht, doch geen 
sterke drank gedronken. De varkens zijn een soort 
huigenooten. Zij loo pen vrij in huis rond en 
vergezellen bun baas op zijne tochten. 

Kort v66r de goboorto van oen kind ncemt de 
zwangere vrouw haar intrek in ccn hut, waar zij door 
vrouwen wordt bewaakt. Mannen, ook haar 
cchtgcnoot, mogen in dien. tijd haar niet bczoeken, 
daar dit de be vailing zou bcmoeilijken. Een maand 
na de bevalling gaan moeder en kind naar de 
eigenlijkc woning terug. 

Bij zwangerschap buiten huwelijk wordt door de 
familie uitgemaakt wie de vader is en met dozen 
moot do vrouw dan verder samenleven. Polygamic 
komt voor. So ms heeft ccn man 3 of 4 vrouwen, die 
alien in dezelfde woning verblijf houden. 

Hoofden, dio eenig gezag uitoefenen, zyn 
onbekend. Voor zoo ver kan wordon nagegaan 
bestaat bij hen cen godsbegrip. Zij verklaren ten 
Diinstc dat iemand, die zijn natuurlijken dood sterft, 
door cen hoogere en bovennatuurlijko macht tot zich 
genomen wordt. 

Do Arfoc's begraven hunne lijken niot, ruaar docn 
ze cen soort inuminificatio ondorgaan. Het lijk wordt 
op een bal6-ba]6 golegd, waaronder een matig 
houtvuurtje, dat veel rook verspreidt. Is na eenige 
dagen een zijde voldoende berookt en gedroogd, dan 
wordt hot lijk omgekeerd, om uograaah (iczclfdo bo 
working to ondergaan. De mummie wordt bijgczet in 
cen hoogen, dik- ken boom, die voor dit docl 
voldoende is uitge- brand. 

Slavernij is by do Arfoc's onbekend； de gevan- 
genon worden steeds geruikl tegon stamgenooten, 
die in dezelfdo omstandigheden verkcercn. 

Hunno wapens zijn bijl, pyl en boog en bamboo 
Janson. Middel van bestaan is uitshiitend land- bouw. 
Zij tcelen meestal aardvruchtcn, pisang, papaja, wat 
djagoeng on tabak cn voeden zich met sagoc, die zij 
zc]f kloppen en wasschen. 

Bij boJccdiging door cen anderon stam gaan zij °P 
"rank" uit en trachten eon of mecr sluip- moordon te 
plogcn. Gcschiedt de moord uit woerwraak, dan 
wordt zoo mogelijk een kop medegobracht. 

Do tjidako schijnt do algomccno klcoder- 

dracht to zijn. Do vrouwen dragon een bo von do borat 
toegeknoopto sarong. Huidzickten komen veelvuldig 
voor, wat niet to verwonderen is bij hun vrccs voor 
water. 

Do J/d of Moi woncn langs de Maga en do 
Wasamson cn de vortakkingen dozer rivieren. Zij 
komen to Mas6w6 aan de kust om handel te drijven. 
I)o M6 houden zich uitsluitend bezig met het kloppen 
van sagoe en het verzamelen van vogclhuidcn. Hun 
typo komt veel overeen met dat der bowoners van het 
binncnland van Sala- wati; het haar hebben zij echter 
in twee bossen, een van voren on een van achteren, 
samcn- gebonden. 

De S&get onderscheidt men in Sigel Seli en Sigel 
Fasia, naar gelang zij dichter by de kaap of aan do 
kust, dan wel diepcr in het binnenland vertooven. 
Bepaalde grenzen, waartusschen zij wonen, zijn niet 
aan to go ven. Zuidwaarts is de stam der Karabra hun 
nabuur. De mannen zijn fiksch gebouwd, vrij groot en 
goed gespierd, of- schoon met weinig ontwikkelde 
onderste lede— maten ； het gezicht is sterk behaard, 
de huids- kleur zeer donker. Zij hebben niet den 
ragebol, maar toch dicht kroezig haar. De oorlellon 
zijn wel, het neustusschcnschot is niet doorboord. De 
vrouwen zijn mcer licht-bruin van kleur en velen 
hebben de voorzijde van het lichaam zwak 
betatoeeerd met twee rijen ronde figuren, aan 
weerszijden over den buik naar de onderok- selstreek. 
Zij leven in on min met de Karabra, omdat zij onder 
dozen de koppon sncllen, benoo- digd voor het 
huwelijk. Zij huwen n. 1. in hun eigen stam of nemen 
een vrouw uit de aan hen ver wan te Mo, maar kunnen 
daartoe in het eerste geval niet overgaan, alvorens als 
verplichten bruidschat tweo koppen te hebbon 
aangebracht. 

Nad at de eersto kop is verkregen, hetgeen bij 
jeugdigen leeftijd der knapen met behulp der ouderen 
geschiedt, verloopen con paar jaar, en eerst bij 
aflevering van den tweeden kop, die door don 
bruidegom zolven moet zyn afgeslagcn, wordt er drie 
dagon feest gevierd en de bruid zonder verderon 
omslag aan den heldhaftigen koppensneller 
overgegoven. Zonder noodzaak brengon zij echter 
niemand om het leven en anthropophagen zijn z寸 
volstrekt - niet; de vrouw, dio door twee koppen 
verdiend is, onder- houden zij tot haar dood en aan 
meerdero vrouwen wordt niet gedacht. 

Zij eten sagoe en drinken daarbij water, omdat zij 
het tappen van sagoeweer niet verstaan. Ovorigcns 
vinden zij hun bestaan in de schild- pad- on 
tripangvangst. Zij gaan met hun vlerk- prauwen ver in 
zee, tweo a drie personen in een prauw en zeldcn moor 
dan tweo prauwen tegelijk. Dikwcrf verongelukken 
deze, maar dat weer- houdt hon niet ,want zy hebben 
een merkwaar- digo doodsverachting en zeggen, dat 
als het tijdstip van sterven is aangebrokon, dit toch 
niot to verhinderen is. Zij meenen, dat mot don dood 
allcs cindigt. De lijken worden eerst drie dagen in de 
woning bewaard tot ze opzwellen en dan gobracht 
naar een der oilandjes, waar ze op Jiorden to rotton 
worden gelogd. Na drio dagen wordt cen ziclonfeest 
govierd. Is het lijk vergaan, dan wordt de schcdel in 
huis gobracht uit vrecs, dat die anders in het water zal 
vallen. Do S6g6t Sole brengen do lijkon naar het 
eilandjo Lago. In het bosch worden door hon geesten- 
I huisjos opgericht tot vereering van do schimnicn 
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der voorvadercn, welko huisjes door do familie- 
leden niet mo gen betredcn of genadcixi worden. Het 
maken van voorouderbeeldjes moot echter bij hen 
niet in gebruik zijn. Het cten van sommi- ge 
vischsoorten en ook van krokodillcn is-tian sommige 
personcn of families verboden.x* 
•1. II. WESTELIJK NIEUW-GUINEA TEN，WESTEN 'VAN DE 

LIJN： MANOEKWAKI-ARGOENIBAAI. 
In de strandncgorijen is de gcdurige aanraking 

met vreemdc handclareii van Ceram cn elders, die 
zich dikwerf voor good in dezc strekon vesti- gen, 
een sterke prikkel go wee st tot het bevor- deren van 
samenwonen, ofschoon de bohoefto aan gcdurige 
vcrplaatsing blccf bestaan en ziekte of vermeende 
Ewade invlocden daartoc nog altijd spoedig doen 
overgaan. 

Als gevolg hiervan hebben de meeste kampongs 
een vervallen en onoogelijk aanzien en zijn do huizen 
wrak, met weinig zorg en van slechto materialen 
gebouwd, cn volstrckt niet onderhou- den. Aan de 
zeezijde door ingekerfde boonistam- men cn aan de 
landzijdo door vonders van hout of bamboe 
beklommen, bieden zij in wendig niet veel bijzonders 
aan. Slechts enkele hebben cen voor- en achtergalerij, 
alwaar een overdekte kookplaats, bestaande uit zand 
met drie of vier steenen, maar de meeste bestaan uit 
een vertrek met door bladeren of vuile gordijnen 
afgeschoten kamertjes, de vuurhaard in het midden 
cn de ledige ruimten aangevuld door rasterwerk tot 
bewaarplaats voor huisraad, voedingsmiddelen, 
goederen en brandhout; benevens een zolder, waarop 
visch- en andcr gereedschap, netten, bamboezen 
kokers voor drink water en tai van andere 
voorwerpen in de grootste wanorde door- een liggen. 
Waar het terrein dit toelaat, is in de 
Mohammedaansche kampong voor de moskee een 
zandige plek op den beganen grond uitge- kozen en 
daarbinnen een door een gordijn afge- scheiden 
vertrekje voor den imam bestemd. 

De woningen der onvervalschte Papoea5s zien er 
wel niet ziiidelijker uit, maar zijn steviger door een 
omwanding van plan ken ； in dezo bevindt zich de 
kookplaats overal binnenshuis en is huisraad in veel 
geringer voorraad voor- handen. 

Dieper in de Maccluer golf wordt binnen het voor 
elk gezin afgezonderd vertrek tevens een 
afzonderlijke vuurhaard aangetroffen cn zijn in zee, 
waar de stroom het sterkst is, tot boven het water 
uitstekende steenen opgehoopt, om de in- werking op 
de houten palcn eenigszins te tem- peren. 

Behalve de onder I genoemde, heeft men op den 
vasten wal van Westelijk Nieuw-Guinea nog de 
volgende stammcn. 

A. Het Noorddijk gedeelte, bekend onder den 
naam van „Vogelkopn. 

le. De be volkin g van Karoon. Dezc is klein van 
gestalte, flink gebouwd, gespierd met krachtig 
ontwikkelde oiiderste ledematen. Sommige mannen 
scheren het hoofd, zoodat alleen een vlok haar op de 
kruin blijft staan, anderen binden het haar tot bossen 
samen. De kleeding en versierselen zijn zooals boven 
beschreven. De vrouwen, jong zijnde, zien er niet 
onaange- naam uit, doch dit verandert spoedig met do 
jaren. De neusvleugels zijn doorboord; door het gat 
wordt een vogelbeen of dergelijke gestoken. I)e 
Karoners zwerven voortdurend in het ge- bergte 
rond, in de bosschen voedsel zoekende. 

Zij voeden zich hoofdzakelijk mot boombladoren. 
Do bladeren word on in een bamboekokcr gc- perst; 
dezo wordt op een niet to sterk vuur gc- plaatst en 
onophoudelijk rondgedraaid tot do inhoud voor een 
goed deel verbrand is. Zout ge- bruiken zij niet; bij 
terugkecr van het strand vooren zij echtcr zeowater 
mode, waarschijnlyk voor do bcrciding van het 
voedsel. Hunno kapmessen , bogen en bijlcn 
betrekken zij van de Noemforen to Saoekris； 
lansen van ijzcrhout vervaardigen zij zelf. Zij zijn 
grootc liefhebbers van monschenvleesch met als 
gevolg rooftochtcn naar Kcbar en Amberbakdn. 
Dergelijke maal- tijdcn geven aanlciding tot 
feestvieren en gaan gepaard met het drinken van veel 
sagoeweer. 

Zij gelooven aan in het bosch rondwarendo 
geesten. De vrouw wordt door den man gekocht. Do 
dooden worden begraven, terwijl op de graven 
kleine vuren ontstoken worden. Het lijk van een 
hoofd wordt op cen stellagc gclcgd, om- goven door 
zijne draagbare bezittingen ； onder het lijk wordt 
een vuurtjo aangclegd om het lijk te berooken. Op 
den landbouw leggen zij zich weinig toe； zij plan 
ton wat aardvruchten, suikerriet, mais of gierst cn 
kijken er niet naar om voor het tijd is om te oogsten. 

2e. De Kcbar. Dozen wonen dieper in het 
gebergte en leggen zich op groote schaal toe op don 
landbouw. Zij planten aardvruchten, groen- ten en 
tabak. Vooral de tabak dient als ruilar- tikel. Daar zij 
zelf het gebergte niet vcrlaten, dienen de Karoners 
als tusschenpcrsoon. 

3e. De Amberbaken. ^ij wonen in het gebergte 
aan de Noordkust. De grenzen van hun gebied zijn 
niet juist aantegeven; het omvat de streek tusschen 
de Kasirivier ten 0. en de Waar Mang- gen ten W. 
Tot Amberbaken behoort ook het ten W. der 
Kasirivier gelegen landschap Rocmbiak. De be 
volkin g is de eenige in Nicuw-Guinca, dio rijst 
verbouw"Deze cultuur was er reeds, tocn in 1854 de 
zehdelingen dit gebied bezochten. Volgens de 
overievering zou ve]e jaren gcledcn een stamgenoot, 
van een tocht naar Tidorc..terug- keerend, wat padi 
hebben med ego brae ht. De Noemforen van do 
Dordbaai komcn hier om dio rijst op te koopen. De 
rijst houdt het midden tusschen kleef- en gewone 
ryst; zij wordt op drogc gronden verbouwd, alleen in 
de iiabijhcid tier kust. Belialvo de zaadpadi, wordt 
alles ver- kocht; de bevolking voedt zich alleen met 
aard- vruehten. 

De indruk, (lien do inboorlingen maken, is 
gunstig; zij zijn in het algemcen krachtig ge- bouwd. 
De mannen kleeden zich met een schaajn- gordel 
van dock, de vrouwen met een sarong. De huizen 
staan geisoleord, meest op steilo punten en 
bergtoppen te midden van aanplantingen van obi en 
pisang. Zij zijn 5 a 7 M. uit den grond ge- bouwd 
met eene omwanding van boomschors en een vlocr 
van latten. Elk huis wordt door mccr- dere gezinnen 
bewoond. Twee afschcidingon over do geheelo 
lengte vormen een middengang. Mannen cn 
vrouwen slapen niet gescheidcn. 

4e. DeArfakkers bewoncn het gebergte van (lien 
naam. Zij zijn donker van huidskleur, hebben een 
hoog, smal voorhoofd, zware wenkbrau- wen, 
breeden platten neu«, dikke lippon. Het haar binden 
zij tot bosjes of tot een rechtopstaan- den pluim 
bijeen. Om het hoofd wordt een Jap van boomschors 
gebonden, waarop van voren eenige plat geslepen, 
rondo sclielpen. Hot ncus- 

b 
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tusschonschot is doorboord, in do oorcn han gon zij 
ringen van kralon, schildpad of schclp; om de annen, 
bccncn, kuitcn on cnkels slaan zij con go rd el van 
boomschors. Tatooago hccft niet plaats. De vrouwon 
krullcn het hoofdhaar in clkander: ook zij versieren 
hot voorhoofd met cen sohelp on dragon aHeon om 
den bovenarm rotanbanden. 

Hunnc woningen liggen op 250 it 350 M. bo ven 
zeo en zoodanig op do helling van ecn bergrug, dat 
zij slechts aan 66n zijdo te naderen zijn. Er in is 
slechts 66n vertrek. Overigcns is de bouw- wijze als 
bo ven vcrnield. Kra a m vro u we n worden in cen 
afzonderlijk gebouwtjc oncicrgebracht. Gecstrijke d 
ran ken worden zeklen door hen ge- bruikt, 
niettegenstaande de arenpalm in hun gebied wel 
voorkomt. 

5e. De Andai woncn in het Noordoostelijk ge- 
deelte van den Vogelkop. Zij zijn klein varT 
lichaamsbouw, de ruannen zijn ge mid dole! 1,64 M. 
lang, de vrouwen nog icts kleincr. Zij zijn zwak, hot 
gcvolg van ondervoeding； vandaar dunno armen en 
bcencn bij vooruitstekende buik; de huidskleur is 
tamclijk donker. Het eenige klcedingstuk is do 
schaamgordel van boom- schors. In het naar 
bovengedraaide krulhaar steken zij een kam en zij 
sieren zich op met halssnoeren, arm-,pols-> en 
schouderbanden on een stuk schelp in het doorboorde 
neus- tusschenschot. Tatoceercn is niet gebruikelijk. 

Het huwelijk gaat niet met plechtigheden gepaard. 
Bij de be vailing wordt de vrouw onder een afdak 
gebracht, waar zij twee weken blijft. Bij sterfgcvallen 
legt men het lijk, getooid met zijno sieraden, op den 
vloer met de voeten in de asch der stookplaats; de 
familieleden zitten er om heen en maken veel 
misbaar. Ondertus- schcn wordt bij het sterfhuis cene 
7 a 8 voet diepe kuil gegraven in den vorm ecner 
halve maan en worden eenige stevige boomtakken 
gekapt. Het lijk wordt in zittende houding met 
opgetrokken knieiin en over de borst gekruiste 
handen in het graf geplaatst. Aan beido zijden van het 
lijk worden nu do takken in den grond gestoken cn 
hierop takkebossen gelegd bij wijze van dak. Daarna 
wordt do kuil met aardc gevuld en het breekbarc 
cetgcrccdschap van den over- ledeno bo ven hel graf 
stuk geslagen. Als teckcn van rouw snijden de 
familieleden het hoofdhaar kort. 

De landbouw staat op zeer lagen trap cn hun 
nijverheid bcperlct zich tot hob knoopen van 
tasehjes, hot vlechtcn van lendengordcls en arm- en 
schouderbladen. 

0c. De I latum verschillen in uiterlijk allcen in 
zooverre van de Aiidai, dat het haar minder dik cn 
lang is en dat zij over het algemeen ccn mecr 
haveloos voorkomen hebben. Zij dragen een met 
veeren opgesierd kalotje, een hoofdband, oen 
voorhoofdsplaat, een schouderband en schel- pen 
oorhangers. Zij versieren gaarne hunno huizen met 
doodskoppen en daar zij te laf zijn een mcnsch 
onverhoeds aan to vallcn, schcndcn zij do graven 
hunner buren oni do schedcls to stelcn. Hun vocdsel 
bestaat uit pisang, bataten cn boonivruchten. Zij 
rooken tabak uit korte pijpcn, dio met ccn 
tabakszakjo verbondon, aan ccn koord om den haia 
worden gedragen. De huizen staan op hoogo palen en 
hebben slechts 

ruimto. De spijzon worden met zeewater 
boreid. 

7c. De bevolkingen van Moraid en Mention. 
Eerstgcnocmden wonen in het W., laatstgenocm- den 
in het 0., in het binnonland van den Vogcl- kop. Er is 
van doze stammcn weinig bekend. De Moraid-stam 
loopt bijna gehccl naakt. Hun wapons bestaan uit 
primitiove lanscn met bamboepunten, boog en pijlen. 
met houten of bcencn punten. Do Mcntionnors 
hebben als wapen Ians, pijl cn boog en ingevoerclo 
kapmes- sen. Volgcns de kustbewoners zouden de 
Moraid kannibalen zijn. 

8c. De. Karabra-bevolkinff; gevestigd in het Z.W. 
van den Vogelkop, aan de SSremoek. Zij is naar het 
gebergte teruggetrokken, zoodab het laagland 
onbewoond is. Deze streek is dan ook bcrucht om de 
slavenjachten. 

9e. De Kaiboes. Gevestigd ten 0. van de Karabra. 
Zij zyn zeer dun gezaaid en wonen in de bosschen. 
Handelaars geven door een geweer- schot kennis van 
hun komst. Op dit teeken ko- men de Kaiboes aan de 
kust om voor sagoc en slaven, kapmessen en 
klecdingstukken te ruilen. Do bevolking draagt veel 
sieraden, waaronder armbanden van de staartwervels 
van een koes- koes en heeft het neustusschenschot en 
de beido neusvleugels doorboord. Eigenaardig is een 
soort harnas van gevlochten rotanbanden, dat zij over 
borst en rug dragen. De dooden worden begraven in 
hurkende houding met het hoofd bo ven aarde. 

lOe. De Kanoki. Zijn gevestigd aan de, in de 
Kaiboesbaai vallende Maoewon. Zij verzetten zich 
tegen icdere aanraking met vreemdelingen. 

lie. De bevolking van Bira. Gevestigd in het 
Westolijk gcdeelte van de Noordkust van do 
MaccluergoJf. Zij bewoont 14 kampongs, alle 
gelegcn aan zijtakken van de Sigaroirivier. Do huizen 
zijn gebouwd op zeer hooge palen bo ven 
moddervlaktcn, waarvan men de rhizophoren heeft 
weggekapt; het wemelt bier van muskieten en aga's 
(zeer kloine vliegjes). Ofschoon het hier dus zeer 
ongezone! is, is de bevolking van Bira grooter in 
aantal dan die van andere landschap- pen. De grootste 
kampongs worden op 1000 hoofden geschat. De 
vermeerclering der bevolking wordt zekcr in do hand 
gewerkt door de huwelijksadat, die meebrengt dat de 
bruidschat met een gelykwaardig tegengeschenk 
wordt beantwoord. 

Zij zijn klein van gestalte, nog al donker van 
huidskleur en sterk bchaard ； zij hebben een 
breeden, niot doorboorden nous, zeer vooruit- 
stekenden mond, doorboorde oorlellcn en magere 
ledematen. Cascade komt algemeen voor. 
Karakteristiek is hun haardracht, zijndo bosjea liaar 
van G ii 8 cM. lengte, die tot tresson worden 
incengcdraaid, gewoonlijk twee lagen, met een vlokjo 
op de kruin. Zij hebben den naam van zeer brutale 
koppensncllers te zijn; van govange- nen wordt het 
vlecsch bij levendo lijvo afgesneden en verorberd. 

Niet voor allo dooden worden korwaars ge« 
niaakt, als hoedanig cnkele palen voorkomen. 
waarvan het ceno uiteindo tot eene mcnschelyko 
gedaante is gesnedon. 

Men legt do lijken in het bosch tot de weeko 
deelen vergaan zijn, daarna worden do schcdels op 
eene min of xneer versiordo stellago aan do rivier 
geplaatst mot eonigo offeranden or bij. Die plaatsen 
mogen allcen worden bezocht, wanneer er cen nieuwe 
kop wordt bijgebracht. 
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12e. De bevolking van Berau, a an de Noord- kust 
van do Maccluergolf, tusschen de Kamoedan en 
Sebjarrivier. De Sebjarstam week voor do 
hongitochten der Barauers stroomopwaarts uit. 

Het gebied tusschen het heuvelland en do kust is 
byna onbowoond. De daar wonende stam- men zijn 
uitgeroeid. 

Aan do monding en a an den benedenloop dcr in 
de Maccluer Golf mondende rivieren staan kampongs 
van slechls 2 of 3 woningen bijeon. 

De huizen staan op 3 h 4 SI hooge palen met een 
voor- en achter galcrij van 士 1 M. brcedtc, waartoo 
een trap of boomstam mot inkervingcn toegang 
verlecnt. In het midden een hoofdvertrek met aan 
vreerszyden de kleincre vertrekken der vrouwen, 
waarin stookplaatscn. Bij de langere woningen geen 
hoofdvertrek, dock in het midden een 2 M breede, 
doorloopende gang. 

Dak van atap, omwanding van sagoo bladstc- len 
(gaba-gaba), waarin kleine vensteropeningen. 

Aan de Sebjar ook omwandingen van planken met 
snijwerk en rondo vensteropeningen. 

Het huisraad bestaat uit potten van porcelein of 
aardewerk, kookgerei, koffertjes of kistjes, alles door 
handelaren geimporteerd. Broeken, sarongs, kains, 
baadjes en hoofddoeken ver- drongen de vroeger 
primitievo kleeding. Alleen bij het sagoe-kloppen en 
dan sen dragen de vrou- wen nog de tot de kuiten 
reikende rokjes van bladvezels. Tatoeage komt voor. 
Het hoofdhaar wordt kort gedragen. Voor jacht en 
vischvangst worden kleine bogen en pijltjes van 
sagoeblad- nerf gebruikt; voor den krijg worden dezo 
pijltjes voorzien van pun ten met weerhaken of graten. 

In het heuvelland geen kampongs, doch verspreide 
groote pa al- of boomwoningen op ontgonnen stukken 
grond (ladangs). De paal- woningen staan> hoog 
boven den grond, de boomwoningen zijn gemaakt in 
hooge boomen. 

In de woningen is een smalle doorloopende gang 
met stookplaatsen in het midden. De ver- trekjes van 
mannen en vrouwen zijn gescheiden aan weerszijden. 
De jongelingshuizen staan als ooievaarsnesten op een 
hoogen, gladstamxnigen boom of paal. In het gebergte 
vindt men zeer primitieve, lage paalwoningen zonder 
omwanding met in het midden een vuurhaard van 
bergsteen, met primitief huisraad. 

Het haar wordt in vlechtjes of bosjes om het hoofd 
op het voorhoofd bijeengehouden door een 
slangenhuid of een band van paarlmocr. Neusschot en 
neusvleugels zijn doorboord, met etaafjes of beentjes 
in de gaten. In krijgsdos worden daarin om de oogen 
opkrullendc varkens- tanden gestoken en 
vederpluimen in het hoofd - haar. Oorversioringen 
worden gemaakt van gedroogde muizenstaarten, 
armbanden van gc- droogde buidelratstaarten. Verder 
dragen zij bovenarmbanden en over de borst gekruisto 
banden van fijn vleclitwerk in hetzelfde pa- troon, dan 
wel snooren van dunne bamboo kokertjes en 
halssnoeren van dergelijke bamboe- of^glazen kralen. 
De vrouwen dragen het haar kort met ponny over het 
voorhoofd, zij jnaken blauwe getatoeerde krulfiguren 
op de wangen. 

Mannen en vrouwen dragen tjawats van ge- klopte 
boombast, hier en daar editor reeds kains. 

13e. De bevolking van Masibdbi. Deze woont in 
het binnenland, vier dagreizen van Andai verwijdercl. 
Zij is heel wat kleincr van gestalte ' 

dan do Hataru en ccnigszins ineengedrongen, heeft 
wehiig ontwikkelde ledematon, cen zeer donkere 
huidskleur en de mannen dragon een zwaren baard. 
Aan tatoeeeren doen dezo lieden niet, maar onkelon 
hob bon vecl brandwonden op de schouders. Het haar 
draaien zij in tai van kleine vlechten ineen en ook 
dragen zij een voor- hoofdsplaat van schelp en 
voorhoofdsversierse- len van uitgesneden paarlmoer 
bon evens ge- draaide plantenvezels in de ooren. Het 
zijn stille lieden, niet ongenegen een eenmaal aange- 
nomen taak vlug toneinde tc brengen. 

14e. De bevolking van Bintoeni. Door de 
inboorlingen wordt het door hen bewoondo ]and- 
schap Bantoen genaamd, zoodat Bintoeni eigcnlijk 
beteekent: „de lieden van Bantoen>,. Dit Jaiidschap is 
gclegen om Jiet Oostclijk uitcindo van de 
Maccluergolf. 

De inboorlingen zijn vrij donker van huidskleur, 
hebben een zuiver gcwelfd voorhoofd, dunne 
wenkbrauwen, een good gevormden, niet al te 
grooten neus met doorboord tusschenschot, weuiig 
vooruitstekendo onderkaak, langen lials, dunne 
onderste ledematen en achterwaarts gekeerde billen. 
Zij zijn door elkandcr vrij groot, eenigen sterk 
behaard, en velen getatoeecrd op borst en schouders. 
Enkelen hebben, in na- volging van de 
Mohammcdanen, ecn dock om het hoofd gewonden, 
maar overigens dragen zij het haar als een ragebol of 
tot een bos op het achterhoofd saamgebonden, 
waarin de met kralen versierde bamboe kam wordt 
gestoken; voorts han gers in de ooren, een stukjo riet 
of schelp in den neus, om den hals kralen of schel- 
pen, over de borst gekruiste, van bladnerven 
vervaardigde banden, over den schouder tasehjos met 
sirihbcnoodigdheden en een touwtje met een 
talisman. Om de lendenen wordt een go rd el of een 
lapje van katoen gewonden. Om arm cn pols dragen 
zij breede, van plantenwortels ge- vlochten ringen en 
onder de knie of om den enkel aaneengeregen 
schelpen. De vrouwen dragen sarongs van de 
bladeren van de sagoc- palm, die aan de heupen open 
zijn en van voren en achteren tot de knie rciken, maar 
overigens dichtgenaaid zijn. 

Hunne wapenen zijn bogen, waaraan nagels van 
den kasuaris cn pijlcn cn lansen, waaraan 
menschenhaar is gehecht. De parad ijsvogeis worden 
geschoten met pijltjes van de sagoc- bladnerf. De 
won in gen vcrschillen niet van de vroeger 
beschrevene, alleen is het hoofdvertrek door de Iago 
zoldering minder hoog. 

15e. De Papoad's van Mkna,m. Dezo stam woont 
ten Z.O. van het Anggi- en van het Warniasinmccr. 
Deze Papoea's zijn minderforsch gebouwd dan do 
inboorlingen van de kust, maar hunno liuids- kleur is 
weinig of niet donkerder. Hcl haar wordt in bosjes 
gescheiden, die met touw worden om- wonden, 
zoodat stijve pluimpjes of kwastjes ontstaan. Ecn 
dier kwasljes staat midden op do kruin van het hoofd, 
de and ere staan er kransge- wijze omheen, 
gewoojilijk in twee rijen, so ms dric, ook ziet men er 
met slechts 66n rij. l)e kleeding bestaat uit cen 
Kchaamlapje van boomschors, eenige armringen van 
schelpen en om hot voorhoofd ecn twee vijigers 
breed stuk paarlcmoer- schelp; dit laatste bohoort 
niet tot de dagclijk- 8che kleeding, maar wordt meer 
gedragen als men naar het strand afd aalt en bij 
feestclijke ge- legenhcden. Do oudsten dragen om 
het voorhoofd 
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ccn brccdcn band, waarop klcinc geslcpcn schcip- jcs 
zijn vastgenaaid. Tatocago komt niet voor; op cen 
dcr mighelftcn ziet men gewoonlijk ccn ruitvormig 
network, so ms slcchts groopen van cvcnwijdig 
schuinloopcndc streepjes, ontstaan door insnijdingcn 
in do liuid. De huizen staan nininier bij elkaar, maar 
steeds afzonderlijk op stoilc ruggen en kammen van 
het gebergte, hetgeen ccn veilighcidsmaatregel 
schijnt, want ondcr dit volk hcerscht volkomen 
anarchic; hoofden kent hot niet cn de huizen zijn 
dikwijJs ondcrling in oorJog. Dio huizen zijn 
ongevcer 5 M. uit den grond gebouwd； de 
gcmiddclde grootte is 10 X 12 11. De omwanding is 
van boomschors; eene opening in het midden van 
voor- en achtcrwand geoft toegang tot de bin- 
nenruijnte. Hicr vindt men langs do zijwandcn over 
de geheelc lengte stookplaatsen; bo ven die 
stookplaatsen, tegen den zijwand. aan, is over de 
geheelo lengte een doorloopcndo rustbank 
aangebracht, die tot slaapplaats dient. Ook(lc ruinate 
voor de vuren dient tot slaapplaats, waartoe hier de 
uit gespletcn palintakkcn be- staandc vloer met 
stukken boomschors is bedekt. Deze gehcele 
inrichting houdt verband met het koudc bergklimaat. 
De cenc helft van het huis client steeds voor 
slaapplaats van vrouwen en kinderen, de and ere helft 
is voor de mannen bestemd. De vloer is aan de v66r- 
en achterzijde van het huis ongeveer 1 M. 
uitgcbouwd, welke galerijtjes dienen tot hot voldoen 
aan natuurlijko behoeften. Binncnshuis zijn ecn, 
twee of d rie hoeken ruw met boomschors afgcsloten, 
waardoor kamertjes gevormd worclen die tot 
verblyf- plaats dienen dor ,,oudsten" of 
aanzienlijksten met hun gezin, de varkens niet te 
vergeten. De toegangen tot het huis worclen 's 
avonds met een paar lagen boomstammen van zwaar 
hout geburrikadeerd, zoodat ze van buiten niet ge- 
forceerd kunnen worden. De AI6nam leven van land 
bouw; ze verbouwen -voornamelijk oebi; dicrlijk 
voed sei wordt weing gebruikt, daar de varkens, die 
zij fokken cn waaraan zij groote waarde hcchten, 
slcchts bij feestelijke gelegen- licdcn worden 
geslacht; zij eten ook muizen, kikkers cnz. Potlen 
van aardewerk hebbon zy niet en slcchts weinigo 
ijzeren kctels; de zoote butaten, Jict gewoon 
dagclijksch vocdsel, worden in hot vuur gepoft. Wil 
men echter ccn grooto hocvcclhcid tegclijk gaar 
hebben, dan wordt cen vuur nangclcgd en hieriji 
Jdezelstcenen te gloeicn geworpen. I» het vuur bijna 
uitgebrand, dan v, ordt ecn hollo, aan bciden zijdcn 
open cylinder van boomschors over den hoop 
gloeicnde kolen cn Bl ccnen gezet en volgestort met 
oebi, waarna er water over wordt gcgolen cn de 
cylinder Ix-dckt. wordt met bladeren. De hevige 
damp- onf wikk<Jing is oorzaak, dat <Ic vruchtcn 
apocdig gaar zijn. 

De Meiiam hebben bezittingen, waaraan zij groote 
waardc loekcnn.cn; het zijn oudc weef- sels, stukken 
sits, blauw katocn, groote borden enz, die in ccn 
zeker rayon in 66n liuis worden opbewaard. Is ccn 
voldoend aantal bijcen, dan wordt, cen groot fecst 
gegeven cn do goederen ondcr do dcclncmors 
vordeeld. De herkomst der wcofyeJs Kent men niet. 
Er wordt buitensporigo waardo aan gcliecht on ze 
dienen o. a. voor betaling dor bruidschat. 

B. Het Zuidelijk gcdcclto of het schicreiland 
Bomberia. 

in 

Jc. De bevolking van Jioembati, Palipi, Sekar, 
Kapauer, cn Argoeni.. Dczo Papoca's hebben 
krulhaar, maar niet lang cn niet stijf opstaande, de 
oorlellcn doorboord, niet al to breeden neus, cen 
weinig vooruitstekenden mond cn gave, witto tandon. 
Zy zijn niet bijzondcr groot van gestalt/; de huidsklcur 
is bctrekkclijk iicht; zij zijn goed gcbouwcl, flink 
gespierd, regelmat-ig gevormd met naar verhouding 
kloinc handen cn vo< ten on min of nicer bchaaixl op 
het aangezicht, de borst cn de onderstc ledematen, 
naar gelang van den leeftijd. Zij kenmerken zich door 
ccn zekerc vrijmocdjgheid bij het ontmoctcn van 
■vreemdelingen, zondcr daarom onbeschcidcn of 
lastig te worden. 

Zij zijn tcergevoelig op het punt van cer on 
gcncigd te handelen naar de op welling van het 
oogenblik. Hebben zij cen bclecdiging ondergaan, 
dan komen zij er niet licht toe daarover eeno klacht in 
tc dienen bij ccn hoofd, dat mocilijk te berciken is cn 
zich misscliien niet vcel moeitc zal gevon ojn recht te 
vcrschaffen. Is de belee- diger een vrcemdeling, dan 
is geon recht mecr mogelijk zoodra dezc met zijn 
prauw verdwenen is. De omstandigheden worken dus 
wel mee om eigen rcchter to zijn. Is de persoon, op 
wie men zich wil wreken, niet tc berciken, dan bestaat 
volgens de ad at de mogelijkheid de wraak aan een 
ander op te dragen, dan wel de gcleden schade op een 
ander te verhalen. In het eersto geval is do 
tusschenpersoon actief, in het tweede passief. De 
actievo tusschenpersoon ontvangt van den belecdigde 
last den belecdiger te dooden en als teeken van die 
opdracht een minwaardig voorworp ,,por" genaamd 
(“fasjoehoet" in do Radja Ampat). Deze por machtigt 
den houder den moord te docn op 
vorantwoordelijkheid van don gever. Is aan do 
opdracht voldaan, dan ontvangt do lasthobbcr zijn 
loon (soeri). Do porhouder is in den regel onbekend, 
het is dus ook niot goed mogelijk hem to ontwijkon. 
Oor- zaak van de meesto veeten is do vrouw. 

De vrouwen dezer streken zijn opvallend weinig 
ontwikkcld en zeor Icolijk; zij munten niet uit door 
echtelijke trouw, om van de mannen maar niet te 
spreken. Blijft na bewczen overspel do vrouw bij haar 
man, dan heeft haar mede- plichtige een 
schadeloosstelling to betalcn, die geringcr is dan 
wanneer de vrouw haar nieuwen minnaar volgt en 
daarmcclo is de zaak uit. Weigcrt do belanghebbende 
de schadeloosstel- ling to voldoen, dan is blocdwraak 
plicht en deze kan, naar aanlciding van het 
bovengenoemde ovordrachtsysteem, tot cen 
uitgebreiden oorlog Icidcn, waarbij, zoolang de 
cijfers der vcrliezen niet gclijk (“focli") zijn, do 
tocstand van onrush blijft ftanhouden. Van do vrees 
voor blocdwraak wordt dikwijls niisbruik gemaakt tot 
afzetterij. Gelukl het do oono part可 niet bij de andcro 
even- vccl slachtoffcrs to maken als zij or zclf 
botreurt, dan kan zij or genoegen mee nomen, dat de 
vijand het versehil bijpast met evenvccl mannen, 
vrouwon en kinderon als hot verschil bedraagt. Deze 
person on worden niot als slaven behandeld, doch 
goheol als wijlon do mcnschcn, die zij ver- vangen ； 
zij moeten allecn hun nieuwen stam trouw blijvon. 

Soinmigen, vooral niet-Mohamracdanon, drage n 
don gcwoncn lendcngordel van boomschors, maar 
andoren omwikkclen de heupen met van • franje 
voorzicno golo dooken, die zij van Makas- 
20 
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saarscho handelaren inruilon. Van velen is dit do 
goheele kleederdracht, aangcvuld met een bam- 
boe-kam in het hoofdhaar, van sagoevruchtcn 
vervaardigdo oorringon on arm- en buikbandon 
van plan ten vezels. Hun hoofdvoedsel bestaat uit 
sagoe, als brei of in den vorxn van hard gc- bakken 
koekjes genuttigd. 

De bergbewoners voeden zich hoofdzakclijk met 
pi sang, keladi on andere vruchten. Als opwekkendc 
drank dient sagoeweer, waartoe by gebreke van den 
ardnpalm, do nipahpalm door het afsnyden van den 
bloemkolf worclt getijferd. 

Het slijpen der tanden is niet gcbruikelijk, even 
min de besnijdenis. De bruidschat is over het geheel 
vrij hoog en bestaat gewoonlijk uit ziJveren 
oorhangers, gouden kettingen, gongs, ilia's, oude 
borden, lijnwaden cn slaven. De overeengekomen 
partijen wisselen daarbij toe- stelletjes, vervaardigd 
van het，merg van sagoe- palmtakken, waarin 
pennetjes steken, aanwijzen- de de voor elk 
onderdccl vastgestelde hoeveei- heid, welko bij 
gedeeltelijke afbetaling achter- eenvolgens 
verwijderd worden. Tot aan de gehee- le voldoening 
is de bruidegom tot een soort van dienstbaarheid 
tegenover zijno schoonouders verplicht. Het 
huwelyk is streng patriarehaal; wordt de vrouw 
weduwe, dan kan zy wel buiten den stam hertrouwen, 
maar deze ontvangt dan een bedrag bij wijzo van 
bruidschat, senggar ge- naamd. De kinderen uit het 
eerste huwelijk blijven in den stam. Endogamic is 
veroorloofd, mits de graad van bloedverwantschap 
niet te dicht is. De islam heeft in het huwelijksrecht 
weiiiig verandering gebracht; de meesto inboor- 
luigen zijn trouwens nog heidenen; de islam wint 
weinig veld. Hun godsdienst bestaat hoofd- zakelijk 
in het weren van den invloed van booze geesten. 

Eon algemeen gebruik, ook elders in Nieuw- 
Guinea bekend, is het plaatsen van een teeken bij 
voorwerpen of plaatsen, waarvan men een andcr wil 
afhouden. In. den regcl bestaat ditto eken uit een 
boomblad aan ecn stok en wordt „daoen sa(k)si,, 
(getuigenisblad ?) genaajnd. In Kapauer beet dit 
teeken ..kera-kera51 (zie aidaar). Men plaatst het bij 
zijn huis als men uitgaat, bij een nieuw ontdekten 
boom in het bosch waar paradijsvogels samenkomcn, 
enz. Wie de waar- schuwing in den wind slaat, loopt 
kans ver mo ord te worden. Het reclit den overtreder 
te dooden wordt algemeen erkend ； daarom zijn 
overtre- dingen zeldzaam, waaruit weer volgt, dat 
van het plaatsen van een sasi nog al cons misbruik 
wordt gemaakt. Eigcnaardig is ook een teeken, dat 
men wel op verlaten verblijfplaatscn stclt en dat de 
richting aanwij&t waarin men den stcller kan vinden. 

Wat het begraven bet reft, zoo worden langs het 
strand, overal waar een zandige pick aan- wezig is, 
graven van Mohammedanen aangetrof- fen, daaraan 
herkenbaar dat er rood© cn witto doeken om heen 
han gen. Op de oilandjes in het gebied dpr Argoeni 
en tegen den vasten wal van Arik wan as worden do 
lijkcir bijgezet in uit- hollingen van de rotsen en deze 
vetsierd met allerlei figuren, afbeeldingen van vogels 
en van handen, ter betere herkenning dikwerf door 
sirihspeeksel langs de randen rood gckleurd. Ook in 
de baai van Fak-Fak komen in den rot s wand holen 
voor, waarin een menigte sche- dels en 
doodsbeenderen liggen. 

Tcgonwoordig gaan ook do hoidoncn over tot het 
begraven der lijkcn. Mon legt onder het lioofd onder 
do schoudcrs, onder do vooten cn op do knieon 
aarden borden, totaal dus zoven. 

Fcesten bestaan in het voordragen van liedjes of 
het in een kring samenzitton tot aanschou- wing van 
den krijgsdans; ook de vrouwen nemen daaraan doel 
on de gewone bcgcleiding heeft plaats door middel 
van een inhccmsche trom. 

Hun wapenen zijn houten lanson, soms voor- zien 
van speerpunten van kasuarisbeenderen cn bogen 
met pijlen. Ten strijde trekkende, slekcn zij bo von 
het voorlioofd vccron van den jaar- vogel in het haar 
of tooien zich met paradijs- vogels cn dragen 
talismans van hout of beenderen, waaraan tresjes van 
nienschcnhaar zijn ge- hecht, ecn voor elk 
afgehouwen hoofd. Kop- pensncllen is anders onder 
hen geen gewoonto; wel volgt moord cn doodslag bij 
licfdcsavon- turen. 

Tempels of geestenhuizen zict men hier niet en do 
bekende korwaars van Noord Nieuw- Guinea 
worden hier niet aangetroffen. Toch vindt men hier 
wel beeldjcs, „ararasa>, gena&md； zij worden 
echter niet met bcpaulde ovcrieden personen 
verecnzelvigd. Kleine re becldjcs, die men als 
talisman op de prauw medeneemt, heeten ,,notan‘‘. 
De Paoea gclooft aan vcle en velerlei booze geesten 
(wiar). Hij bezweert hun. toorn door stukken katoen 
optchangcn op plaatsen waar zij verblijf houden. Uit 
vrees hen boos te maken, zijn verscheidene 
handclingen verbo- den (Kapauersch: ,,pohon"). Het 
dooden van sommige dicren is pohon, omdat men 
zich ver- beeldt van hen af te stammen. 

Een zeer noodlottig geloof is dat aan vam- pyrs 
(soewangi) en dat aan toovcrmi(l(L；lcn, die naar 
iemands huis worden geblazcn en den be- woner 
doen sterven. 

Soewangi zijn te kennen aan Jiunno gewoonte om 
zich aan de knieen op to han gen met het hoofd naar 
beneden. De soewangi gaaf voor- zichtig te werk. 
Eerst zendt hij zijn „sikhiln, zijn geheimo kracht, 
vooruit om hot imin to verkennen. Deze sikhil vaart 
in een wi]h k(；urig voorwerp, dat dan de gedaante 
aannccml, die de soewangi er aan wil geven. 

2e. De bevolking va.n Baham. Doze woont in het 
binnenland, in het Westclijk gcdeclte van h(；L sc 
hie re i land. Deze Papoca^ gaan bij hmuio buren, de 
Kapaucrs, door voor de mceHt gcraffi- ncerde 
koppcjisnellers. Zij maken <Ian ook con zecr 
ongunstigen indruk; in het bijzonder guldt dit voor 
de bewoners van de kampong No war. Deze lieden 
zijn groot van stuk met stevigo beenen, lets wat men 
zelden bij Papoca^ zict; alien spreken Patimoenisch-
Papoesch. 

De uitwendigo vorm der huizen is a)s die van de 
woningen in Patimoeni en Kapauer. Eonig ruw 
snijwerk is hier en daar aan do won in gen 
aangebracht. De palen en bin ten zijn met rotan stevig 
aan clkandor gebonden; do omwanding bestaat uit 
boomschors. Een ingekoepte balk dient voor trap； 
een vuurplaat is in het midden van het vertrek. Is het 
huis bestemd voor mccr- perc gezinnen, dan heeft in 
den regcl bovendien ieder gezin een eigen vertrekje 
met ecn stook- plaats; deze vertrekjes zijn dan van 
buitenaf te bereikon door cenc galerij, die links cn 
rechts °m het huis loopt. De deuropeningen kunnen 
mcG lappen booinschors afgcsloten worden. 
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Zij planton ocbi, koladi cn suikerriet. Er hoorscht. 
onder hen cen zekero welvaart waar- schijnlijk door 
de opbrengst der vogcljacht. Voor dozo jacht 
worden zij door do ruilers van gowercn voorzion. 
Het aantal inwoncrs is gering. 

3e. De bevolking van Sebakor. Dezo woont op do 
Westkust van het schierciland tcgcnover P. Karas. 
Zij zijn heiclencn en staaii in bcschaving boneden 
do Karassers. In vrocgero tijdcn waren zij vooral het 
doel van slavenjachten. 

4c. De bevolking van Dandar. Woont in het 
binnenland van het Oninschc schierciland. Aan 
dezen stam bchoordo vrocger ook het kustgebied, 
waarop Chans Fak-Fak gevestigd is. Nad at dit 
terrein van hen afgekocht was, ver- toonen zij er 
zich nog maar alleen voor hand cis- bclangen. Lang 
blijvcn zij nict op het eenmaal afgestanc terrain, 
daar hun cer hun dit vcrbicdt. 

5e. De bewoners der Karas-eilanden. Deze 
bczitten een zekcre beschaving cn bcleidcn den 
Mohammcdaanschen godsdienst. De kampong Mas 
op dit eiland heeft eenigo bekendheid als do plaats 
waar allcrlci voorwerpen van pandan- bladeren 
worden gcvlochten. De tasschcn (toman), die de 
Alfoeren in het Oninsche gewoonlijk ge- bruiken, 
zyn mcestal door Karasche vrouwen gemaakt. De 
voornaamste middclen van bestaan zijn het visschen 
van tripang en scbelpen en den handel met de 
Sebakorbevolking. 

III. DE ZUIDKUST VAN DE ARGOENIBAAI 
TOT DE OOSTGKENS. De bevolking langs de 
Zuidkust tot de Prinses-Marianne Straat is dun 
gezaaid ； vooral die van het meet Westclijk 
gedeelte was reeds in vrocger tijd bekend als schuw 
cn xnoord- zuclitig. Menig onderzoeker in vroegerc 
ecu wen heeft hier zijn leven moeten laten. 

Wat betreft de bevolking van Kaimana, Mairasi, 
de kust en de rivieren tusschen de Etna- baai en de 
Otakwarivier, het gebied der in en nabij de 
Flamingo- of Oostbaai uitmondendc rivieren, hot 
Ccntraalgcbergte, de Digoelrivicr, de Prinscs-
Marianne Slraat en de Zuidkust tot aan de 
Oostgrcns, het volgende. 

1c. De Papoea's van Kaimana zijn van mid- 
de)barc gcstallc cn good gespierd, donkerbruin van 
kleur CJI sterk bchtiard. Het kroezige haar wordt tot 
tressen gevlochten, langs het voorhoofd afhangendc 
of in dric rijen roud de kruin uitge- spreid. Zij 
hebben rcgchnatigo gclaatstrekken, ccn hoog, jnaar 
smal voorhoofd, dikke wen libra u wen, cen 
(amclijk vooruitslckcnde nous met breed e vic u gels 
cn ecn pun Ligo kin. De mannen f atoceeren het 
voorhoofd on bcide seksen brande» zich met cen 
stuk hout allcrlci figuren op borst, buik CJI armcn. 
Zij dragen een lendcngordel of cnkcl eon Japje vuil 
katoen, oppcrai-m-, pols- cn kuitbanden cn ringen in 
de ooren. Hun huizen staan op palcn bovon don 
bcgancn grond, hebben twee zijdcn open, oingoven 
door een wand van boomschors en met 
nipahbladoren gedekt; achtcr den voorwand is over 
do goheelo breecho een gang, waar zich de 
kookplaats bevindt. Huis- raad is nict aanwezig, 
alleen han gen langs den wand de wapens (ler 
mannen. Die wapens bc- staan uit pijlen, bogen, 
lansen en houwers. Zij voeden zich jnot 
aardvruchten en sagoe en Louden zich onledig met 
jacht cn vischvangst, tcr- wijl de vrouwen ook 
matten vlechten, die to vens als zcilen op hunne 
prauwen gebezigd worden. Zij drinken cnkel water. 
In hot laatste stadium 

van graviditeit betrekt do vrouw cen afzondcr- lijko 
hut, waar zij hare bcvalling afwacht. Bij overlijdcn 
wordt het lijk in wit katocn gcwikkeld on daarna in 
ecn matjo niot ver van de woning begraven ； laat 
de overlcdeno cen weduwe achtcr, dan moot deze 
cenigcn tijd den rouwkap dragen, zijnde een stuk 
boomschors of katocn, dat het achtcrhoofd bedekt cn 
over do schouders ncer- hangt. Het koppensncllen is 
hier alom gebruikc- lijk; de gcsnelde koppen worden 
gcrcinigd en bo ven het vuur gedroogd en daarna 
geeft men een feest ter eerc van den held, die het 
bedrijf volbracht. 

2c. De Mairasi zijn bergbewoners, die to Lob6, 
aan de Tritonbaai, afdalen. Zij hebben wclge- 
spierdc ledematen, vrij regelmatigo gelaatstrek- ken, 
een donkerbruine huid, geen bijzonder lang haar en 
een zwaren baard. Om het midden hechtcn zij ccn 
strook boombast, die tusschen do beenen wordt 
doorgchaald cn dan bevestigd. Hun vcrsierselen zijn 
weinig en bestaan uit snoeren van gedraaide 
bastvezelen om den hals en ringen van gcvlochten 
rotan om armen en beenen. Zij gaan steeds 
gewapend met pijl en boog bone vens werpspiezen 
en maken hiermede jacht op varkens, buidcldiercn 
cn vogels. Zij drij- ven handel in masoi-schors, die 
zij naar het strand tot ruiling afvoeren. Voor het 
aangaan van een huwelijk vlucht een meisje met 
haar geliefde naar het bosch en vertoeft daar enkelc 
dagen en nachten om dan door de familie te worden 
teruggehaald. De lijken worden eerst boven vuur op 
een stellago uitgcrookt, maar na afloop der 
fecstclijkhcden ergens op een verborgen plaats 
nedergelegd. 

3e. De Papoea's van de kust en de rivieren 
tusschen de Etndbaai en Olakwarivier zijn dun 
gezaaid. Zij leven als half-nomadcn en zijn vrees- 
achtig cn onbet rouwbaar. Zij zijn van een krach- 
tigen lichaamsbouw en hebben een middelmatige 
gestalte. Het hoofd heeft ecn smallen aan de zijden 
saamgedrukton vorm, het aangezicht is langwcrpig 
rond, de jukbeenderen staan slechts matig vooruit, 
de ncus is van gewono grootte, maar breed en plat, 
hun mond is wijd en do voorste tanden in bcide 
kaken zijn driehoekig afgcslepen. Hot fijno 
kroeshaar vlechten zij in 6 tot 9 tressen, die van de 
kruin langs de zijden en over hot achterhoofd 
afhangon en de huids- kleur is zwart-bruin. Van 
velen is het gcheele lijf met gitzwarb haar ruig 
begroeid, hetgeen ech- ter niet verhindert, dat de 
huid der mees- ten door cascade afschilfert. De 
mannen dragon allerlei soorton van mutsen en als 
ver- siersclen bovondien halssnoeren, arm banden cn 
buikgordds; do vrouwen ook nog een schaam- 
bedekking van boomschors en houten pennetjes in 
den neus. Ook de eersten bedekken de geni- talien 
gedccltelijk met ecn kokertjo van bamboe of do 
kalabasvruclit. Dagclijkscho benoodigd- heden 
worden in ccn over don schouder hangend tasehjo 
medegevoerd. 

Hunne kano's zijn aan don voorsteven ver- sierd 
mot losse, fraai uitgesneden bladen, het blad der 
langc roei-panon is kunstig versierd met 
verschillende motioven. Hun wapens zijn pijl cn 
boog, lanscn en knodsen; deze zijn min- stens 1 M. 
lang en aan het eeno iiiteindo drie- of vierhockig, 
ofwel niot ruwo figuren uitgesneden. Om den pols 
dragon de mannen rotanringen bij wijzo van 
sohictmanchet (zie hierachtcr). 



308 PAPOEA'S. 

Algemeen is hier het，gebruik van hot worpen van 
asch of kalk uit een bamboo kokcr (zio 
KALKWERPEN). Als eenig jnuziekinstrumont 
hebben zij fraai besnedcn fro rumen, welkc voor- 
namdyk gebezigd worden tot bogeleiding van den 
zang. 

4e. De, Papoea's uit de gebieden der in en nabij 
de Flamingo- of Oost-baai mondende rivieren komen 
in gestalto overeon mot dio tusschen Etna-baai en 
Otakwa-rivier. Alic mannen, jongelingen en vele 
vrouwen dragen a an bo venarm en pols a rm band on, 
van gcsplotcn rotan gevlochten, jongo manncit on 
vrouwen ook beenbauden onder de knie. Da mannen 
dragen a an den linkeroiiderarm een scliietmanchct 
van 1 dM. longto uit rotan govlochten om den arm bi) 
het boogschieten tegen het slaan dcr boogpecs to 
boschutten. Volwassen mannen dragen heupgordels 
van gcspleten rotan of van vezels gevlochtcn, aan 
welke laatste kwastjes van vezels, dierenhuid of 
casuaris-veeren han gen. 

Op den gordel is so ms eon triton-schelp be- 
vestigd. De genitalien zijn onbedekt. De vrouwen cn 
meisjes, de laatston reeds op zcor jeugdi- gen leeftijd, 
dragen een schaamgordcl van vezels, aan een snoer, 
dat bo ven de heupen wordt vastgebonden, waarna do 
vczelbos tus- scheu de becnen doorgetrokken cn van 
achtcren weer tusschen het snoer gestoken wordt. Het 
hoofdhaar is bij jongo mannen en vrouwen 
afgescliorcn, met- uitzondering van een soort kam 
midden over het hoofd； in die kam steken zij soms 
witte veeren. Sommige mannen vlechten in het haar 
strookjes pandanblad, waardoor vlechtjes van 
ongcveer 1 dM. lengte ontstaan. Het hoofdhaar van 
oudere mannen en vrouwen is kort en soms met kalk 
ingesjneerd. Bij mannen en vrouwen zijn oorlellen en 
oorschelpcn door- boord, in de openingen worden 
snoertjes met vruchtenpitten en dierenhuid gedragen. 
Ook de neusvleugels en het neustusschenschot zijn 
door- boord; in de neusvleugels steken verticaal 
houten staafjes of casuaris-pennen, door het 
neusschot houten staafjes of stukken been, soms van 
belangrijke afmetingen. Vrouwen dra- gen 
Iialssnoeren van coixzaden, do mannen aan casuaris-
penncn op de borsb afhangende slag- tanden van 
varkens of waaier-vormige bamboo eieraden. 
Litteekentatoeage koint voor zoowcl bij mannen als 
vrouwen. Van pandanblad fraai gevlochten tasehjes 
met kalk, geklcurde klei en veeren versierd, worden 
over den schouder meegedragen. Als wapens worden 
gebezigd houten bogen cn zeer langc pijlen. Verder 
fraai uitgesneden werplanscn met punten van casua- 
risnagels en dolken van casuaris-been of kroko- 
dillen-kaak. Fraai besnedcn houten schilden worden 
gebezigd en ook touwpantsers over hoofd, sehouder 
en boi-st-. Ook de langc roci- spanen zijn fraai 
besnedcn cn aan het bo ven- cinde dikwerf met veeren 
versierd. Als oorlogs- tropheeea han gen listen 
schcdels aan cn in de woningen. 

5c. Op de Zuidelijke heHingen van het Wcs- telijk 
deel van het Contralo Gebergte, het Nassau gebergte, 
wo rd on eenige stammcn aan- getroffen die, in 
aanmerking genomen de geringe lichaamslengte 
dezer inboorlingen, tot de dwerg- BtaniBien gerekend 
moeton worden. Tot nu too zijn twee van zulke st am 
men ontdekt; het is editor nict uiigcsloten, dat er nog 
nieerdere zijn. 

 

a. De Tapiro, aldus genaamd doorde Papoea's van 
de kust, bowoncn do kampong Wain be ri Mcrbori 
of Mambcriini, aan don bovenloop van do Mimika 
op ongevecr 600 M. bo ven zoo. 

Het gemiddcldc van eon veertigtal metingen van 
volwassen mannen gaf ceno longtc van 144,9 cM.; 
de leugto van don klcinstcn was I32；6 cM. Zij zijn 
flink gebouwdc, wakker uib do oogen kijkende, 
klcine kerels; zij loopen met con gemakkelijken, 
schonimclendcn gang, de knieen ecn weinig 
gcbogen, het bovcnlyf icts voorover. De huidskleur 
is lichtcr dan die dcr kust-Papoca,?, sommigen zijn 
bijna gccl, maar zij zijn zoo onbeschrijfelijk vuil, dat 
het inocilijk is de juiste klcur aantegeven. Zy hebben 
de gc- woonto het gelaat met eenc vett ige, zwarte 
zclfstandigheid in to smeren. Huidinkcrvingen 
werden niet aanget roffen. Het neiistusschcnschot is 
allijd doorboord, door het gat wordt ecn been- tje of 
slagtand gestoken; de neusvleugels zijn nict 
doorboord. Het haar is kort en kroesachtig； velen 
geven cr een lichto klour aan met kalk of modder en 
in een paar gevallen were! bruin haar aangetroffen, 
zonder dat (lit op kunst- niatigc wijze verkrogen 
schcen te zijn. De jongc- licden dragen cen snor en 
de oudere hebben ver- wardc, korto baarclen. Het 
lichaam is op vele plaatsen met kort haar bedekt. Do 
oogen zijnc grooter en ronder dan die dcr Papoeass 
en cr is iets in hunne gelaatsuitdrukking, dat hen cen 
innemend voorkomcn geeft. Sommigen dragen ecn 
soort helm van gras, versierd met veeren. Overigens 
zijn zij geheel naakt. De mannen dragen cen 
schaamkoker, gevormd door het dunne uiteinde van 
cen kalobas, aan de basis ongevcer 5 cM. breed en 
uitloopende in cen punt van on go veer 2 cM. breedte 
If ij wordt gedragen met het dunne einde naar bo ven 
gekeerd cn in stand gehouden door cen om het 
midden bevestigd koord. Daar de lengte van dit 
voorwerp mecr is dan }/t van de lichaamslengte van 
den drager, geeft deze dracht hen con eigenaardig 
uiterlijk. 

Hun lichaamsversioringen zijn ccnvoudig; 
sommigen dragen om armcn en bccncn banden van 
platgeslagen vezels cn halskcttingen van zaden, 
stukjos barnboe, stukjes schclp, tanden en beentjes. 
De oorlellen zijn doorstoken ； or worden 
verschillcnde voorworpen in gedragen, zooals 
zaden, klauwen van vogcls on dergclijkc. 

Het voornaamste van hunne bczittingcji is het 
draagnet, dat icder man bij zich heeft. De meosten 
hebben er twee bij zich, ecn groot, over den schouder 
geworpon cn gewoonlijk naar achtercn afhangojide 
cn ecn klciner, dat ojn dc)i Jials hangb cn op do borst 
gedragen wordt. Deze netten worden gemaakl van 
vezels van ver- schillcndo klcurcn. In do draagnetten 
he bbon de Tapiro al hun draagbarc cigcndommen 
bij zich. In het kleinc worden jncdcgcvocrd de ver- 
sicrsolen, wanneer dio niot gebrwikt worden on de 
jnesson, zijndc pJatte, scherpe steencn. Sommigen 
hebben in dit net ook ecn soort dolk, gumaakt van 
cen casuarisbccn. In hot groote net worden geborgen 
do slaapmat, de vuurstok mot ecn rotan koord en de 
londer cn ten laatsto wat tabak. 

Het bolangrijksto van hunno bezittingen, ten 
minste in het oog van cen Europeaan, is de toestel 
om vuur to niaken. De stok is aan het eene einde 
gcspleten, do cindcn worden van elkandcr gehouden 
door er een stcontjo tusschen to plaatsen; lict koord 
is ecn lang stuk gespleten 



PAPOEA'S. 309 

rotnn on do tondcr ia ecn stuk dor vozcl- achtigo 
schcdc van do loot van een palm on s0ms ccn stuk 
gcdroogd mos. In hoogstciis 30 secondon miakt cen 
Tapiro met dit toestclletjo vuur. 

De Tapiro vcrbouwcn vecl tabak, zocdat zij niet 
allecn zclf voldocndo hebben, doch ook do Papoca*s 
van de vlakte van dit gcnotmiddel voorzien. Zij 
rookcn do tabak gcwoonlijk als cigaretten; do tabak 
wordt dan gerold in het uiteindc van een gedroogd 
paudanusblad. Ook makcn zij wel gebruik van ccn 
bamboo pijp. 

Bebalvo de bovengcnoemde bccncn dolk, is het 
ecnigo wapen van den Tapiro do pijl en boog, die hij 
altijd bij zich draagt. Om klcino dieren to van gen, 
makcn zij veelal gebruik van vallon. Vclen dragen 
in hun net een kleinc harp, ge- maakt van cen dun 
stuk bamboo en waaraan zij zwakke tonen 
ontlokken. 

In hun woonplaats Wamberinii is op drio plaatsen 
het terrein opgehoogd, waarcloor even- zoovele 
horizontalo terrassen verkregen worden, cl io gehecl 
schoongemaakt en met kleine steon- tjes bestrooid 
zijn； waarschijniijk dienen dezo terrassen voor 
hunne dansen of voor hunne cercmonieen. 

De huizen zijn bet er gebouwd dan die van de 
kustbewoners, van wclkc won in gen zij in ieder 
opzicht verschillen. Zij zijn gebouwd op palcn, 
zoodat de vlocr van 1 tot 3 M. boven den grond ligt, 
in verband met de helling van het terrein; do 
omwanding is vervaardigd van latwerk, waar- tegen 
aan de buitenzijdc blaclen boomschors bevestigd 
zijn. Het dak is schuin en met pahn- bladcren 
ingedekt. De vlocr is op dczclfdc wijzo 
samengcstcld als de omwanding. In het midden cr 
van is een inzinking, gcvuld met zand, waarop het 
vuur brandt cn waarboven ecn rck hangt om hout to 
kunnen drogen. Het huis best a at uit (.•on vertrek, 
ruim 3 M. lang en breed. De ingang wordt bereikt 
middels ecn steilen ladder, welko uitkomt op een 
snial balkon aan do voorzijdo van de woning. 
Opvallcnd is, dat do bewoners c< ii b< j)aaldc 
])laatK aan ccn rivicrtjo bezigen om hunne behoefle 
to docn. 

Er word ccn oudo man opgemerkt met ecn kaal 
hoofd, wit bchaard cn door ziekto verschrik- kelijk 
verminkt, cl io liot hoofd schcen to zijn. Hij was het 
waarschijniijk, cl io nict toostond dnt de vrouwen 
aan de vrcenulelingcn vertoond werden. 

Hun taal is waarschijniijk eenc andcre dan dio <l( 
r kust-Papoca^. Hun stem is hoog cn nasaal on veel 
woorden worden nict een nict weertc- goven 
koclklank uitgesproken. 

Vcrniocdclijk woncn in het Noord-Westen, in do 
richting van het Charles Louis Gcbergto, nog nicer 
nicnschcn van dozen stain. 

b. De Pisechim. Het gebied van dozen clwergstam 
strekt zich uit tusschen de Lorcntz- pji 
Noordwestrivicr (zic ook PElSfiCHEAl). Naast do 
PesSchem woncn in dit go bicd do Mor up cn de 
L6km6re, die in uiterlijk gohecl op do P诵。chGm 
gclijken. Of zij afzonderlijko stftm- incn vomien, 
dan wol special。standen of kasten zijn, is niet met 
zekerheid to zeggen. Do P6s6- ehem zijn do 
eigen]ijke heeren des lands. Zij vor- men eon soort 
nd cl en bcschouwen de Morup ftls wezens van 
lagere ordc. Toch gaan zij vrij met dkandcr om en 
ovengoecl als de P6sSchom heeft do Alorup zijn 
eigen hut, varkens en tuinen. De 

L6km6rd zijn gelijkwaardig aan do PSsCchfim. 
Bo sterkto dor bevolking is niet groot; in do 

Ordvallci wordt zij gcschat op 700 hoofden, groot on 
klcin. PesCchSm en Morup zijn ongcvcer gclijk in 
aantal. Do L6km6r6 schijnen niet talrijk te zijn. 
Sommige der oudcrc Morupvrouwcn missen het 
voorstc lid van den wijsvingcr, andcro dat dcr 
middelste drio vingers dor linkerhand. Do jongc, 
ongchuwdc vrouwen en de meisjcB hebben doze 
verminkingingen niot. Oorvermin- kingen (aan eon 
of aan beide ooren) komen by do drio kasten 
(cenvoudigheidshalvc wordt deze naam gebruikt), 
zo0wcl bij mannen als bij vrouwen veel voor./"De 
mannen hebben verder doorboordo oorlellcn en ccn 
doorboord neus- schot. Vrouwen hebben dit n:ct. De 
huidskleuris bruinzwart. Het korto haar is meestal 
don kerbruin en gekroesd. Enkelc PSsech6m hebben 
lange zwarto kroeslokkcn, die met was worden best 
reken om glans tc krijgen. Het haar der vrouwen is 
korter dan dat der mannen. Kleine kinderen hebben 
licht bruin haar, so ms op hefc blonde af. Het uiterlijk 
is semietisch. De gemid- deldo lengto bedraagt 1,55 
M. Slcchts enkclen zijn ondcr de 1,50 of boven de 
1,60 M. Hieruit blijkt, dat de Tapiro gemiddeld 
aanxnerkelijk kleiner zijn dan de Pesechert. De 
mcestc volwassen mannen hebben ecn korten, ruigen 
ringbaard en kncvel. Velcn zijn over het gchcelo 
lichaam be- haard. Zij zyn tenger gebouwd. Over het 
gehecl zijn de vrouwon grootcr dan do mannen. 

De mannen dragon ccn gordel, bestaande uit ecn 
lang stuk gespletcn rot an (nibon), dat eenigo nialcn 
oin de lendenen is gewonden. De schaam- kokcr is 
ingericht als bij de Tapiro. Door uit- rooken en 
wrijvcn met liars is deze gecl gekleurd. Om den bo 
venarm d ragen zij een band van gcvlochtcn rotan. 
Icderc man heeft cen draagnet als do Tapiro; hier 
wordt het net echter met ecn band aan het voorhoofd 
gedragen, zoodat het net aan het hoofd hangt en op 
den rug rust. Bchalvc do rccds genoemde 
voorwerpen, die de Tapiro in dit net medevoert, 
bcrgtdc Pesechem hier ook nog in do regenkap van 
aaneengeregen pandanbinderen cn ook do onmisbarc 
steenen bijJ, die echtcr gcwoonlijk over den 
schouder wordt gedragen. Op het hoofd zet hij 
dikwijls eon kap van network. 

De vrouwen dragen een schaamgordel best aando 
uit twee bundcis aan elkander gcregen gedroogdo 
grasstcngels. De e6no bundcl bedekt het schaaindccl 
en do and ore hangt achter aan het zitvlak. Beide 
bundels zijn met touwen, dio strak om (le licupcn 
bevestigd zijn, aan el- kandcr gobonden. Verder 
dragen zij armbanden als de mannen en hebben ccn 
draagnet, dat vecl grootcr is dan dat dcr mannen. 
Door de zwaro laston, dio zij hierin torsen, zijn de 
vrouwen boven lict voorhoofd, waar do band van het 
draagnet op het hoofd rust, incest al kaal. Do kleino 
jongens zijn gchcel kaal; eci'st op 3 a 4 jurigen 
leeftijd krijgen zij een pciiiskoker. De nicisjos 
krijgen, zoodra zij nict meet zuigcling zyn, ecn 
schaamgordel. 

Mannen, vrouwen on kinderen dragen hals- 
kettingen van gcvlochten touwwerk, die soms met 
klcino schelpcn belcgd zijn, van aaneengere- gon 
witte of zwartc pit ten on van gccl geklourdo stukjes 
stengcl ecner orchidcesoort. Het touw- werk is in den 
rcgcl met was bestreken. Aan dezo halskcttingen zijn 
hangers bevestigd van schel- 
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pen, varkeusslagtandon, beestenstaarton, cn 
dergclijko. Do manncn stokon wel vceren door de 
mazen van het hoofdnet. Ook worclt. wel een om hot 
hoofd passendc ring van pandanblad godragon, 
waarin vleugcls of beostcnstaartcn zyn gestoken. In 
de doorboorde oorlcllcn cn het. nousschot steken 
gewoonlijk een vai-kensslag- tand, een of mcer 
sigarcttonpijpjes of dcrgclijke. De mannen besmeren 
zich het gelaat gaarne met root. Voornamclijk docn 
dit de baardloozo jongelieden on wel op do plaatsen 
waar later baard on knovel moeten korucn, teneinde 
zich een mcer mannelijk voorkomcii te gevon. 

De kampongs tellen 5 tot 20 hutten. Zij liggen alle 
op bergruggen. In de nabijhcid van icdero kampong 
is een klcine bron voor het dagclijksch gebruik. Vccl 
water heeft do P6sSch6m niet noodig, daar hij zeer 
weinig water drinkt, zich nooit wascht en voor do 
bcreiding van het voedsel dit niet noodig heeft. led 
ere hut is om- geven door oen pagger, waarbiiincn 
overdag do varkens vrij rond loopen. In iedere 
kampong is een huis voor de ongchuwde manuen, 
doch ook de gehuwden slijten hier het grootste gc- 
deelte van hun tijd. Doortrckkcnden of gasten van 
andere kampongs worden hier gehuisvest V66r dit 
huis is een plcintjc, waarop de verschil- londe 
plechtigliedcn worden. gehouden en dat tevens dient 
tot speelplaats dor kinderen. 

De faxuilichutten staan op palen, de vloer is 
meestal op manshoogte. De af met in gen zijn 
ongeveer 3 bij 2 M. Een klimbalk leidt naar de 1 M. 
breedo voorgalerij. Een laag deurt je voert van hier 
naar het wo on vertrek, in welks midden zich de 
stookplaats bevindt. Aan do achterzijdo is een kleine 
ruimte afgescheiden, wclkc dient tot nachtvcrblijf der 
varkens. Het vertrek is ongeveer lT/2 M. hoog. Bo ven 
de stookplaats is een stellage voor het brandhout. De 
vloer is van boomschors, zij is aan de steilen 
bevestigd en belt naar achteren af. De omwanding is 
even- eens van boomschors. Het dak van drogo pan- 
danbladeren, heeft een gebogen vorra. Voor de 
varkens is acliter aan het huis ccn smalle oprit 
gemaakt，. Tot doorlating van den rook zijn in de 
omwanding, diehtbij het dak, tw^ec kleine opc- 
ningen. De mannenhuizen zijn rond met een 
middcllijn van 3 a 4 2\I. en hebben ccn spits toe-
loopend dak. Sommige hebben cen vloer op % M. bo 
ven den grond, andere niet. Elk man- nenhuis heeft 
ecn zoldcr, met een klimbalk to bereiken. Deze zolder 
dient tot logies als er veel gasten zijn. De ruimte in de 
huizen is te klein om alien een. ligplaats te 
verschaffen ； dit is ook niet noodig, daar de 
PesSchera den nacht zittende op do hurken 
doorbrengt. 
' Huisraad is er bijzonder weinig, alleeJi eenige 
kalebassen, bambocmesjes e. d., die met de bogen en 
pijlen in de omwanding worden gestoken of tusschen 
de dakrcgcls geklejnd. Do ruimte onder de huizen 
wordf, even a Is de erven, good schoongehouden. De 
PesSchSm houden zich voornamclijk bezig met 
landbouw, veeteclt cn jacht. De landbouw is roof bo 
uw. Het hoofd- gewas is een oebisoort. Verdcr 
worden nog ge- kweekt kcladi, ecnige 
groentensoorlcn, komkom- mer, pisang, tabak en 
suikerrict. De laatstc drie gewassen worden ook op de 
erven geplant. De ladangs worden goed 
onderhouden. Is de lad an g na eenige jaren uitgeput, 
dan verhuist men naar een oude Jadang, Iedere 
kampong heeft dan 

ook eenige oudc ladangs met daarbij bohoorendo 
vorlaton kampongs, die door de oudo bowoners in 
goeden staat worden gohouden. De veeteclt is 
uitsluitend varkensteelt. De varkens zoekon ovorclag 
hun voedsel in hot bosch. 's Avonds keeren zij uit 
zich zclf naar huis terug waar zy worden opgcsloten. 
Hun aantal is niet groot; bijna allo hebben afgekniptc 
ooron; allcon bij feestclijko gelcgonhedcn word on 
zij gegeton. De jacht is naast den landbouw een 
voomame bezigheid, Do bosschcn zijn rijk aa)\ 
vogols, daarentegen arm aan zoogdicrcn. De jacht op 
vogels gcschiedt met pijl en boog. De zoogdicren 
worden gevaixgcn jnct vallen. Ook honden worden 
gebruikt voor de dicrcnjacht. Zij vervolgen de 
beesten tot in hunne holen cn maken ze hier af. De 
honden hobben het „gladakkcrn type, zijn good 
gedressecitl en worden goed ver- zorgd. Hun aantal 
is niet groot. In de kampong loopen zij rond met con 
der voorpooten gestoken door den halsband, 
vcrmoedclijk oni tc belctten dat zij to ver wegloopcn. 

Al hot vlechtwcrk gcschiedt door do. vrouwen. 
Zij bezigen hiervoor con naald van vo gel been en 
touw, verkregen uit den bast van cen op katoen 
gelykende struik. Het hoofdvoedsel is de ge- noemde 
oebisoort, die gepoft gegeten wordt. Ook de keladi 
en het vlccsch worden gepoft. Do groenten worden 
versch gegeten. Verdcr eet do PesSchem alle 
mogclijke bosclivruchtcn, sprink- hanen, larven, 
padden en kikvorschcn. Zout is hem bekend, doch 
een buitengewoon zeldzaam artikel. Het wordt 
beschouwd als cen lekkernij. Tabak groeit in kleine 
hoeveelhcden op ladangs cn erven. De bladci'cn 
worden gedroogd cn in cen be pa aid soort van blad 
gewikkeld als sigarct. Rieten sigarettenpijpjes 
worden vecl gebruikt. Het suikerrict wordt gekauwd. 

Een aJgemcen erkend hoofd schijnen de P3.s6- 
ch&m niet te hebben. Wel schijnt er ecn pcrsooix tc 
zijn, die eenig gezag heeft. In de kampong hebben 
ccnigc oudere manncn het gezag in handen. Er 
heerschen geregelde toestanden in het land en ook de 
vciligheid laat niets to wen- schen over. 

Hcf huwelijk is ccn bekende instelling. PS- 
sdchcm-maimcn mogen met PesSchSm- en 5Io- rup-
vrouwen trouwen. Hot huwelijk tusschen een 
Morup-jnan en een P6s6c 1 J - vro u w is echtcr 
verboden. De kinderen, untstaan nil ecu gemengd 
huwelijk, zijn PSsSchSm. De j)ositio der vrouw is 
bctrckkelijk hoog. Wel nioct zij lict zware work 
doen, maar in huis heeft zij vrij vocl te vertellen. 
Zuigclingcn worden in hcL overal medegovoerd. Is 
het kind eenige maanden oud, dan wordt het op de 
schouder.s gedragen, waarbij het zich aan de huren 
der jnocdei- vast - houdt. 

Do PesSchSm zijn zachtaardig cn vrcdclii；VCJHI 

van aard. Zij zijn tamclijk vlug van be grip cn zeer 
wcctgicrig, maar ook zeer diefachtig. Of- schoon niet 
oorlogszucJitig, leven zij in vyand- schap met hunne 
buren. 

De pijl cn boog vornicji de hoofdbewapening. De 
oorlogspijlen hobben een houten punt met 
weerhaken. Verdcr hobben zij ccn Ians, zijnde ecn 
houten 2 M. Ian gon stok van hard })out zonder 
versieringen on ccn dolk van varkensbcen niet 
geslepen puJit. 

Het voornaamstc werkluig is de steencn bijI, 
waarruede de PSsSchSm zeer handig wool o)n te 
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aaan. Do zccr harde ,schcrp geslcpen steen bc- st’fiaX 
uit cbloormelaniet. Paar dezo steen in (lit gebergte 
niet govonden wordt, is zij vermocdclijk afkomstig 
van de Noordkust. Dat do PesSchem verbindingen 
hebben met de stainmen ten N. van het 
Nassaugebergte, blijkt wcl uit de aan- wezigheid van 
talrijke druk beloopen voetpaden, die over de 
ccntrale keten loopen. Ook de zoc- schelpen, die 
soinmigeii als sicraad hebben cn waarop zij zecr 
zuinig zijn, zijn vcrmocdelijk van het Noorden 
afkomstig. Do bamboo mesjes wor- den gebruikt 
voor het snijdcn van vleescli. Voor het fijnere 
snijwcrk worden de oiidcrkaakjes van verschiUcnde 
dieren gebruikt. 

Bij verwondingen wordt klci of bars op de won de 
gelcgd; bij pijnen do pijnlijke pick met klei of met 
ecn soort van netel ingewreven. Ofschoon de 
PSsScheiTi zich nooit wascht, konit cascado slcchts 
sporadisch voor. 

Bcgraafplaatsen of lijkcnhuizon werden niet 
aangetroffen. Gedoode vijanden worden verbrand ；
mogclyk is het dus, dat zij hetzelfde met hunne 
ovcrlcdenen doen. Mcnschenvleesch wordt niet 
geiiuttigd ； het koppcnsnellen is niet ge- bruikelijk. 

Het coni go muziekinstrument is de „poeban, ecn 
soort mondharmonica, vervaardigd van eon 
glagahstcngel. Het geluid is zeer zacht en slechts op 
korten afstand hoorbaar. Harde geluiden vinden de 
Pesechem zeer onaangenaam. Het gezang is vrij 
ccntoonig, daar de korte motieven steeds hcrhaald 
worden. Steeds heeft men een voorzangei* cn vallen 
anderen later in koor in. Het koor is soms 
tweestemmig en. dan is het effect wcl aardig. 

Wanneer cen vreemdcling in het gebied dcr 
PesScliem konit, moet hij cen vredesverbond met 
hen sluiten. Daartoe wordt een varken gc- pijld cn 
het bloed opgevangen. Met dit blocd krijgt de 
vreemdcling een streep op het voor- hoofd. Dczo 
handeling wordt door een dor oudcren van de 
kampong verricht, die zich zelf en de omstanders 
ook zulk een streep geeft. Na a Hoop word L het 
varken gezaincnlijk opgegeten. De pJeclitighcid 
hcct „inebn en hierdoor is de vrcenidclijig tot 
Pesech^m gepromoveerd. Als teekcu van grootc 
verbazing tikt do P^sechem met de nagols op den 
pcniskokcr. Dit gaat soms gepaard met den uitroep 

Als Ijcwijs htinncr goede bcdoclingen ontspan- 
ncn dePcsSchem bij Ininne bezockenden be ogpees. 

De voorwerjjen om vmir to maken zijn dezelf- <1 
e als bij de Tapiro. 

I)。(aal dcr P6s<$cli6)n heeft, wat zinsbouw b(：
tr<-fl, vecl overeenkombt met het Malcisch. Ovorig(
；ns v.'ijkt zij geheel van dezc taal af. De plauts VUJI 
het bijv. naaxtiwoord is echtor v66r het . 
naamwoord. De PCsSchem schijnt slcchts tot dric te 
kunneii tellcn. Voor grootcro gctallen gebruikt hij 
zijno vingers dan wel stok- jes of stoencn, die naast 
dkandor op den grond worden gclogd. 

Ge. De slammen aan en in de ncibijheid der 
Digoelrivier. Tusschen de Eilandenrivier en de 
Digoll woncn aan de z.g. Casuarincn-kust en aan de 
daar mondendo riviertjes en krcckjcs vrij talrijke, 
wocstc stammcn. Langs de zijri- vicren van de 
Digoel cn deze rivier zelvo worden vrij vecl 
nederzettingen aangetroffen. De bc- volking ]B 
onbet rouwbaar en gaat licht tot vijan- dclijkhcden 
over. 

 

De Papoca's van het strooingebicd der Digoc) 
komen midden strooms overecn met die der ,-,/d 
Zuidkust en benedenstrooms met die der Prin- 
ses-Marianno Straat. 

Atm den benedenstroom dcr bronrivieren van 
de Digoel is het hoofdhaar der bewoners niot /夕' p. 
verlcngcl of versierd, soms wordt ecn hoofd band 
van casuaris-vceren gedragen. Neusvleugcla 
lichtelijk doorboord. In de doorboorde oorlellen. 
ringen van casuaris-penncn of houten schijvcn 
met coixzadcn en roode pitten. Knapen dragon 
een gevlochten rotan om den hals. Alleen rotan 
manchotten om de voorarmcn. Aan een snoer om 
de lendenen penis-doppen van gespleten vrucht- 
kernen, achtcr een bosjc droog gras afhangend. 
De vrouwen dragen rokjes van vezels, de dijen 
opzij blootlatende. Lange, van touw gevlochten 
draagtasschen worden op den rug aan een band 
over hot voorhoofd gedragen. 

Aan den bovenloop worden koeskoesvellcn 
om het hoofd gedragen, ook banden met kaka- 
toe-> paradijs-vogel- of casuaris-veeren. De 
doorboorde oorlellen vol ringen, waaraan stukjes 
koeskocsvel en jaarvogels-snavels. Pijpbeendcren 
door het doorboorde noustusschenschot. Ro tan- 
banden en snoeron, waaraan gevlochten zakjes 
met aniulotten, d. i. steentjes, stukjes erts, 
fossielen, om den hals. Rotanmanchctten om 
do polsen. Om het middel rotanbanden. Penia- 
doppen van vruchtkerncn. Jongelingen dragen 
het haar staartvormig verlengd cn aan het onder- 
einde een of twee bruin of bruin-wit geverfde 
ui-vormigo houton knoppen. Bewapening: hou- 
ton bogen on fraai bewerkto pijlcn met ingelegde 
weerhaken, steenen en houten knodsen, borsthar- 
nassen van rotan gevlochten,dolken van casua- 
ris-bcen, stccnen bijlcn in dissel-vorm. 

7c. De Papoed's dcr Prinses Marianne 
Straat zijn good gespiord cn hebben een forsch 
aanzien, bij middclbare gestalte cn donkerbruine 
huidsklcur, cen tamelijk breeden, soms wat 
vooruitstekondon nous cn dikko lippon. Het 
wollige haar dragen sommigen zeer kort, anderen 
in meerdero vlcchtjos van cen vingerlengterond- 
om het hoofd geslingerd of bij wijze van staart 
in den nek afhangendc; alien hebben baard of 
knevel. De ooren versieren zij met ringen van 
rotan cn den hals met snoeren van vruchtzaden, 
den bo von arm met gevlochten banden on den 
linker ondcrarm met een uit takjes gemaakten 
kokcr. Om de lendenen slaan zij cen gordel van 
baslvezels, die van achtercn franjesgewijs uit- 
loopen cn waaronder van voren het mannelijk 
lid wordt verborgen. Do vrouwon zijn klein en 
schraal, hebben kort haar cn besmeren, evcnals 
vecl mannen, borst en aangezicht met een douker- 
kleurig sincersol. ' 

Hun wupenen zijn pijl cn boog cn lango werp- 
spiczcn van bamboe, aan het einclc voorzien van 
wftfirhaken. In een op clen rug gedragen lang- 
werpigen zak worden dagclijkschc benoodigdhe- 
den bewaard. 

8c. De Papoea's. van de Zuidkust van de. 
Prinses Marianne Straat tot de Oostgrens vormen 
66n grooto stain, de MarindS-anim. Zy bewonen 
cen aantal kampongs, die voor cen groot go- 
deelte gclcgcn zijn aan do kust, doch ook hior 
cn daar in het bmncnland en in het bijzonder 
langs do Merauke (Marau) on do Obad (Koembe) 
worden grooto en kleinc nederzettingen aange- 
troffon. Dit gcdceltc van Nieuw-Guinea is dan 
/"" "•"" : 

  算""Mr七 
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ook betrekkelijk vrij dicht bovolkt. Hoc „betrek- kel
可k” dit echter is, blijkt wel daaruit, dat. de be volkin 
gsdichtlieid gcschat wordt op nauwe- lijks den hoofd 
per K. M2. Dezc Papoea's noemen zichzelf 
„Marmd§-animn, <1. i. „bij elkan- der behoorend", 
terwijl zij door do vrcemdclin- gen veelal ,,Kaja-
kaja" (zie aldaar) genoemd worden. 

In het Oosten loopt de Noordelijko grens van hun 
gebied op ongeveer 60 K.M. van do kust; naar het 
Westen wordt dio afstand gaandeweg korter tot 
ongeveer 20 K. M. bij de Prinses Marianne Straat. 
Noordelijk van dit gebied bc- vindt zich dat van a nd 
ere stammen met and ere taal, anderen godsdienst, 
and ere zeden on .ge- woonten; het is het gebied van 
do sneltochten dor MarindS-anim. 

Ofschoon van xiiterlijk een flink slag menschen, 
— vooral de mannen zien er forsch en gespierd uit 
—, zal bovolkingstoename niet alleen wel niet plaats 
hebben, doch er bestaat zelfs kans op uit- sterven 
tengevolgo van do velo immoreelo ge- bruiion op 
sexueel gebied en do vele geslachts- ziekten, die 
zich in den laatsten tijd op onrust- barende wijze 
liebben uitgebreid, terwijl weder- om als gevolg 
hiervan, weinig weerstandsver- mogen bestaat tegen 
andore zickten (malaria), die vele slachtoffers 
eischen. Ook het koppen- snellen is oorzaak, dat 
velen ontijdig aan hun eiud komen. 

Onder den naam „Toegerin verstond men vroeger, 
toen nog zoogoed als nicts van dit kustgedeelte 
bekend was, de bewoners van eenige kust-
kampongs, dio berucht waren we- geiis hunno 
sneltochten, zoowel bij huiinc buren in het 
binnenland als in Papua Territory. ELoewel de 
ambtenaren B.B. en ook de ir.issio op alle wijzen ecn 
einde trachten te makon aan dezc en andere slechte 
gewoonten, is dit nog slechts ten dccle gelukt, 

Hoofden erkennen de inboorlingen niet. In elke 
familie is de oudsto (sambanijn) het familie- hoofd. 
Deze oudsten plegen so ms wel overleg, doch aan 
hunne besluiten en uitspraken storen de jongeren zich 
alleen als hun eigen belang dit medebrengt. In de 
kampongs tusschen de be- woners cn tusschen de 
kampongs onderling be- staan dikwijls veeten, 
gewoonlijk wegens ver- grijpen tegen den eigendom. 
De Marindenees is zijn eigen rechter en vechtparijen 
komen dan ook veel voor.. Ook de vrouw moot 
daaronder lijden, ddn. omdat zij niet hard genoeg 
werkt-, din omdat het eten niet op tijd klaar is. Als zij 
met een ander weggeloopcn is, vallen er niet minder 
slagen. Is de Marindgnees woedend, dan 
• schiet hij in het wilde zijne pijlen, of zwaait met zijn 
knods en het is hem onverschillig wie geraakt wordt. 
Het vechten wordt den jongens dan ook vroeg geleerd. 
Zij oefenen zich voortdurend met een klcine boog en 
kleine pijltjes; de als grooto wratten aan de 
boomstammen bevestigde bijen- nesten leveren cen 
gezocht docl op. Ook elkander verwonden zij bij het 
spel dikwijJs met die pyl- tjes. 

Het totemisme is bij dozen stain stork ont- wikkcld. 
Het uit zich in teekens, bij iederen man verschillend en 
bekend bij zijn vrouw en dorps- genooten. Die teekens 
bestaan uit een bepaalde wijze van bin den van gras en 
biezen die, op het pad achtergelaten, den 
bclanghebbende kond doen van het verblijf van den 
cigenaar. Nog 

sterker uit zich hot totemism。in cone, van plantcn of 
dieren gcdachto gcmecnscliappclijko afstaniming, n. 
1. van de d6ma (geest), die do schepper is zoowcl van 
dier- of plantcnsoort als van ecn bepaaldo categoric 
van mcnschcn. Er bestaan zes grooto groepen, 
afstammend van planten en dieren, die iedcr wed er 
ondervcrdoeld zijn. Zoo b. v. de groep van do 
kokospaln (gipsio), van de sagoepalni (mahoesd), enz. 
Do gipsie-anim staan hooger dan die dor andore 
groepon, doch (lit geeft geen stoffelijk voordcel. In 
een zolfdo afstammingsgroep mogen geen huwelykcn 
geslotcn worden. Dit vorbod wordt wel overt reden, 
doch dan worden do uit zulk eon huwclyk geboren 
kinderen met smaad bejegend. De kinderen behooren 
tot dezelfdo groop als de vader. Strong genomen 
bestaan er verbodsbepa- lingcn o mt rent het nuttigen 
van het totemdier of de totemplant; in de praktijk 
wordt hieraan ochter de hand niet gehouden. 

Het haar is bij beido seksen gekroesd en wordt bij 
jonge inannon en vrouwen verlengd door allerlei 
vlcchtwerk. De oorlellon zijn bij mannon on vrouwen 
doorboord; de mannen doorboren ook do 
neusvleugels cn het noustus- schenschot; sommige 
vrouwen hebben in do neusvleugcls klcine openin 
gen. Om het midden dragen do mannen een breeden 
band van fijn gc- spletcn rotan. Om dezen band is eene 
smallerc, van biezen gevlochtcn, van achteren als een 
soort paardenstaart afhange?ide. Voor op dien band is 
een tritonschelp als penisdop bevestigd. Ook worden 
deze doppen wel aan ecn snoer om de lendenen 
gedragen, Soms zijn zij van hout gc- sneden, dan wel 
wordt hiervoor ccn gepolijsto halve dop van eon 
kleine klappcr gcbruikl.. Bij voorkeurgebruikt men 
echter een schelp,hoorn- schelp, cnz. aan het 
boveneindo versierd met door micWel van was crop 
gekiccfde rootle piljes, stuk- jes paarlemocr e. d. 
Onder die penisdoppen of schclpen wordt het 
praeputium geklcmd en tegen het abdomen 
opgetrokken. Aan den bo ven- loop dcr rivieren 
worden banden van gcvlochtcn touw gedragen, 
waaraan snoeresi van stukjes koeskoesvel enz. Ook 
hierop is ccn tritonschelp bevestigd. Vrouwen dragon 
cen schaamgonlc), bestaandc uit een dikken bund cl st 
rooJccn boombast, zwart gcklcurd, aan dovoorzijdi! 
plat uif ge- vJochtcn, cn aan. een snoer of band be vest 
igd. Het snoer wordt oin de lendciicn. gcbonden, do 
gordel tusschen de beenen doorgchaald cu het andcrc 
einde boven do partes postcriorcs door- gehaald cn 
opgcrold tot een soort van kussen. Aan den band han 
gen tai van snoeren, versiord met pitten en kralen, 
langs de dijen afhangendc. 's Nachts wordt de 
schaamgordel als hoofil- kussen gobruikt. Mannen en 
vrouwen dragen ecn gcvlochtcn draagtasch over den 
schouder. Als I'ogenmantcJ wordt soms een soort 
kaper ged ra- gen, die gcvlochtcn is van pandanvezela. 

Do jonge mannen en vrouwen dragen allerlei 
vlcchtwerk in hot haar, bij de vrouwen SOJHH 6on 
meter lang. De mannen dragen in dit vlecht- werk 
allerlei veervcrsicringcn. In de gaten dcr oorlellon 
dragon bckle seksen ringen van casua- riBpennen, van 
roggestaarten, van ecn soort boomwortel en van 
bontgekleurde, slangvormigc celluloid 
kinderarmbanden, die bij de handc- laren geruild 
worden. De mannen dragen door de gaten der 
neusvleugcls van boven naar beneden gestoken, 
varkensslagtandoji, slukkon pijpbccn 
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van den kangocroe, nageh van casuarisscn of 
roofvogels, bambockokertjcs, enz., door het 
ncustuschenschot worden dunnero stukkon pijp- 
been of bamboo gestokon. De vrouwen stoken door 
de zoovecl kleinero neusvlcugelgaten onkclo 
sprietjes. Om den hals dragon mannen en vrouwen 
snoeren van coix- en andcre pitten, thans ook kralen 
van Europcesch maaksel tezamon eon vuist dikken 
band vormend. Door man non wordt een op do borst 
afhangendc band gedra- gen, waarin tanden van 
honden,. varkens, kan- goeroes, krokodillen, dan wel 
drichoekig geslepen stukjes paarlemoerschelp 
gevJochtcn zijn. Do vrouwen en kinderon dragon op 
do borst stukken paarlemoerschelp. Jongo mannen 
en vrouwen dragen om de bovonarmen, benedon do 
knieen en om de enkels platte, min of meer breede 
banden van fijne rotan gevlochten, in dio om 
bovenarm en knic bossen fcl geklourdo bladcren en 
bloemen. Om de poison worden manchetton van fijn 
gesplcten rotan gevlochten. De mannen dragen nog 
als jachttropheeen om den bovenarm uitgerekte en 
saamgeknoopto penis en testes, of aaneengehcchte 
slagtanden van wildc varkens. Om den 
linkerbenedenarm dragen do mannen lange 
sciiietmanchetten, vervaardigd van ge- spleten of 
ongesplctcn rotan of van de binnenbast dcr 
bladscheede van den sagoopalm. Aan do manchetten 
zijn lisson bevestigd, waarin ge- stoken zijn 
buigzame twijgen met aan het einde veerphiimen. Bij 
vrouwen komt litteekentatoeage voor in den vorin 
van band-en ruitvormige ner- ve)i over borst, buik en 
rug. Mannen en vrouwen besmeren zich dikwijls het 
gezicht met olic en roet, waa rover we er kleurige 
strepen. Sommigo jongc mannen on vrouwen smeren 
zich geheel in met olic cn root. De jongc mannen 
verven dikwijls liet gezicht, b. v. de linker hdft rood 
of zwart en <lc rcchtcr helft zwart of wit. Oudere 
mannen en vrouwen dragen het haar kort, de mannen 
soms nog verlcngd tot ecn staart, op den rug 
afhangend. Be halve arm- en beenbanden dragen zij 
nog slechts cnkele halssnoeren, do mannen 
bovendicn nog bambockokertjes in do ncusvleugels, 
geen gordel. Do penisdop wordt door hen bevestigd 
aan ecn snoer om het midden. 
De bewapening bestaat uit groote bamboo bogen cn 
pijlen. De pijlen aan de bovcn-jilarau zijn fraai 
versierd, met kangoeroonagcls als punt. Do 
wcrplansen hebben punten van casuaris- nagcls. 
Sommigo mannen licbben knodsen, welko bestaan 
uit ccn platton, ronden, doorboordon steen. Door het 
gat is een stok gestoken, welko mot rotan aan den 
steen wordt bevestigd. Dezo k nod son 
vertegenwoordigen ecn groote waarde, Haar de 
stccncn in dit gebied niet govonden worsen. In plaats 
van cen steen wordt ook woleen stuk hard hout en 
thans ook, door hunne nan- raking met de ruilers, 
ijzcr gebruikt. 
Aan de kust liggen do huizen op de smallo 
zandruggen; de woningen staan dan ook in don re gel 
op 66n of twee rijen met het front naar zee. Zij staan 
in groepen van mannen- on vromven- liuizen 
(gewoonlijk tot 66n familie behoorendo) bijccn. De 
mannen cn vi'ouwcn wonen afzonder- lijk. De 
kindcren verbiijven bij do nioeder; berei- ken do 
jongens den huwbaron leeftijd, dan ver- huizen zij 
naar de afzonclerlijk gelcgen jongeluigs- huizen 
(kotad), waarin ook do ongohuwdo mannen 
vcrblijvcn. Do huizen zijn laag on staan ep den 
beganengrond, nergens worden paalwonin- 

gon aangotroffen mot uitzondoring van de majo- 
kampongs (zic hicrondcr), waar do kotada op 2 a 3 
M. hoogc stylon zijn gebouwd. De huizen zijn naar 
ailo zijdon gcsloten en gedekt met atap van 
sagocbladcron; do wanden bestaan uit tusschcn 
stijlcn opgcstapeldo bamboe of gaba ga- ba. Ecn 
smallo deuropening op ongevcer % M. boven den 
grond verlcent don toegang. Bij het verlatcn van het 
huis wordt de deur gesloten en ecn tak ervoor 
gebonden. Het eene dakvlak steekt over den nok cn 
dus ook over het andere dakvlak, dat nict go heel tot 
den nok doorloopt, uit, waardoor ecn splect ontstaat 
voor het ont- snappen van don rook. De nok rust op 
3 of 4 hoofdstijlon. Aan den hoofdstijl in het midden 
der mannenhuizen, han gen de gesnelde koppen. De 
gordingon worden evenccns door stijlen ge- stcund. 
Langs do wanden staan baleh-baleh. V66r do huizen 
zijn soms kleine, ompaggerdo pleintjes met afdaken, 
waarondcr een baleh- baleh. Icdero kampong heeft 
66n of meer beval- huisjes (woran), waarin do 
vrouwen zich gedu- rende de bevalling terugtrekken. 
Bij de majo- kampongs vindt men op het strand of in 
het bosch de majo-plaatsen (zie hieronder). 

Gedurende den Oostmoesson houdt een gedeelte 
der bevolking zich in de tuinkampongs op. In. deze 
kampongs, behoorendo tot de strandkam- pongs, 
staan de huizen of langs een soort straat of om een 
plein. De vro u wen verbiij ven zijn dan mecstal 
lango overdekto galerijen, do mannen- verblijven 
afzonderlijkc hutten. Sommige hutten zijn van 
hetzolfde type als die aan het strand, and ore. hebbon 
gecn zij wanden en vormen als het ware groote 
loodsen met baleh-baleh langs de zijdcn, weer 
andoro hobben alleen zijwanden van hot dak tot aan 
de baloh-baleh. De kontads liggen op eonigen 
afstand in het bosch verscho- len. De tuinkampongs 
liggen gewoonlijk op 'den rand dcr hoogero vlakto 
achtcr het kustgebied, nabij do tuinen cn hot 
j&chtgebied. Op het jacht- terrein worden 
pleistcrplaatsen aangetroffen met afdaken waaronder 
la go rakjes voor het drogen cn rooken van wild. In 
het binnenland liggen de kanipongs op de hoogste 
punten der ruggen of op Iago hcuvcls. De huizen 
staan op den begancn grond en om pleinen, front ma- 
kende naar dat ploin. Op hot plein zelve staan cnkolc 
mannen- en feesthuizen, soms met eigen- aardig 
versierde hoofdstijlen. Do huizen zijn met boorabast 
van den eucalyptus bedekt. Aan de kust outbroken 
bcpaaldo voorraadscliuren; in icder huis vindt men 
eenigen voorraad. In. het binnenland worden 
voorraadscliuren aangetrof- fen, waarin sagoe, tabak 
cnz. worden bewaard. Do k&mpongs zij ii zindelijk, 
het vuil wordt verbrand of achter do kampong 
weggeworpen, ter- wijl de talrijkc varkons voor do 
straatreiniging zorgen. Ton oinde aan do kust het 
zandstuiven togen to gaan, is do bodem om de huizen 
en in de kampong bedekt mot kluppertakken. In het 
binnenland wordt hiervoor gebruikt boombast, 
waardoor het onkruid belot wordt op to schieten. Do 
hoofdkampongs worden slechts van tijd tot tijd 
verlaten om elders een tijdclijke kampong to 
botrekken terwillo van het sagockloppen, voor de 
jacht of voor feesten. 国” 

Op de, cvonwijdig aan do kust verloopende, zand 
ruggen liggon uitgestrckto klappertuinen. Soms 
worden dio tuinon go cd onderhouden, dan wecr aan 
hun lot ovcrgclaten, cen echto wildernis 
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vormcnde. Nab甘 de kampong of nabij de tuinen vindt 
men plaa tscn, waar men de klappers la at uitloopen 
om zo elders uit te plantcn. Ovorigens vindt- mon in 
en nabij de kampongs aan plantin- gen van ocbi, 
kStela, semangka, laboe, tabak, wattie, lombok-rawit, 
crotons, bontc blocmon en bladeren; soms enkele 
pisang- en pinangboomen. In de terrcmplooien liggen 
de sagoe- en andcro aanplantingen. ^；oo jipodig 
wordt. A7.OOI irrigatio^ en drainage gezorgd door cen 
net van kanalen. De grond uit doze kanalen wordt 
opgeworpcn tot dijkjes die, aan weerszijden met. 
klappers Replant, de toegangswegen vormen. De 
klapper- ttriiien strekken zich soms tot 5 it 6 K.M. 
land- waarts in uit； op andero plaatscn. zooals bij 
Awehima ,loopen zij aan de kust tc niot. Het rijkst zijn 
de tuinen en kla,ppcraanplantingcn van Sanggasd, 
Alakoc, Oka ba en de Docf-anim. In het binnenland 
vindt men aanplantingen als aan de kust, dock weinig 
klapperboomcn. De sagoebosschen liggen 
daarentegen nicer in het binnenland, soms in een mo 
eras, doch meestal langs de oevers der kleine riviereii. 
Nabij die bosschen liggen de tijdelijke kampongs. In 
het algemeen toont de bevolking reel lief do voor hare 
aanplantingen. 

In het waterrijke gebied wordt veolvuldig gebruik 
gemaakt van prauwen. Het zijn uit 6en stuk bestaande, 
uitgeholde, grooterc of kleinere boomstammcn, rank 
op het water liggende. Die, wclkc in het biimenland 
worden gebezigd, als verkeersmiddel tusschen de 
kampongs onderling, om naar de tuinen te gaan of om 
mocrasscn over te steken, zijn klein, G a 10 M.lang en 
kunnen slechts enkele personen bevatten. Prauwen 
van 10 a 18 
M. doen dienst als oorlogsvaartuigen in den strijd 
tusschen de stammen onderling en op de sneltochten. 
Zij liggen in grooten getale nabij de kampongs op het 
strand of zij zijn achter den strandwal in het bosch 
opgeborgen. Vroeger kostte het vervaardigen van zulk 
een groote prauw aan 4 a 5 lieden, die daarvoor vuur, 
steenen werktuigen en sdielpen gebruikten, zeker 
meer dan eon jaar; thans kunnen vicr mannen met liun 
ijzeren gereedschappen cen prauw in 2 务 3 ma an den 
vervaardigen. Bckende a an maa jkpla atsen van 
prauwen zijn de kampong Kinangko der Jabanim, het 
oerwoud in het heuvelland ten zuiden van de Digocl 
bij Imahooi en het oerwoud langs de Bian bij Imbobol, 
Owie en Damocnd. De prauwen, afkomstig van Kin 
an g- zijn nabij voor- en achterstevcn, in- en uit- 
wendig met gekleurde klei bescliildcrd. And ere 
prauwen aan de kust hebben nabij den voorste- ven 
een getanden rand, aan de achtcrzijde een plecht met 
voetnok. 

Sommige stammen, zooals de Sanggasd, be- zitten 
in hun gebied alles wat zij noodig hebben in 
overvloed. Oerwoud voor het maken van prauwen cn 
voor boschproducten, rotan en damar; klappcr-, 
sagoe- en a nd ere aanpJantin- gen. Riviertjes voor de 
vischvangst, uitge- breide alang-alang veld cn voor de 
jacht. Andcre stammen krijgen hetgeen zij noodig 
hebben van bevriende stammen middels ruiling. 

De vrouweii onderhouden de tuinen, halcn 
preducten en vruchten van daar, bouwen en her- 
etellen de hutten, van gen visch met schepnctten, 
zoeken schclpdieren, kloppen sagoe en bcreiden het 
maal. Het hoofdvocdsel der bevolking is sagoe, 
gemengd met jonge klappcr, sehelpdieren, 

visch of vleesch. De geincngdc sagoe wordt in 
pisang of andero bladci'cn gcwikkeld en tusschen 
gloeicndc steenen, met boojnbast afgedekt, gaar 
gestooind, Hierbij wordt nog op de steenen gelegd: 
pisang, aardvrucliton, visch of vleesch, om op 
dezelfde wijze gaar to worden. Sagoe, visch en 
vlcesch worden ook gcroosterd. Allo zoogdiei'en, 
vogcls, visschen cn repticlcn worden door hen 
gegeten, gewoonlijk allccn na lichtc roostering bo 
ven het vuur. Koken, uitgezonderd van schclp- 
dieren of sagoe met klappcrwater in een klapper- dop 
of bamboe, is onbekend. In het binnenland woi'dt 
vecl het zachtc ondei'eindo van rietsoorten, jonge 
bamboeknoi)pcji (rebong), de kern van do 
bladlcnoppen van watorplantcn, pandan en palm- 
soorten (palmiet), rauw gegeton. 

Do mannen houdcn zich overdag in de kam- pong 
op, leggen nieuwe tuinen aa)i of houden zich bezig 
met vischvangst middels toeba of pijl en boog, met 
de jacht op vogcls, varkens of kangaroos. De 
jongelieden vergezellen daarbij de ouderen. Voor 
jacht cn vischvangst bedienen zij zich van 
werplansen cn verschillende soorten van pijlen, clke 
pijlsoort voor een bepaald doel. 

Mauncn en vrouwen zijn verzot op zang en dans. 
Elko gelegenhcid wordt aangegrepen om feest t e 
vieren, d. w. z.om te eten en te drinken en tc dansen. 
Bij het dansen wordt de maat aange- geven door het 
slaan met do vlakke hand op een trom. Als 
opwekkende middelen gebruiken mannen en 
vrouwen sirih, terwijl de mannen bovendien tabak 
rooken en watti (zie a Ida ar) drinken. Belialve de 
godsdienstige (zie hieron- dcr) bestaan er nog 
andcre, de z. g. An ggei- feesten. By de geboortc van 
een kind wordt geen feest gevierd, even min by het 
geven van een naam aan een kind； in zekeren zin 
heeft dit feest bij het snelfcest reeds plaats gehad. Er 
zijn zeker wel een tiental Aiiggeifcesten, zooals het 
feest na een geslaagden sneltocht, het feest, gegeven 
bij het boren der oorlelgatcn, het feest dat plaats 
heeft wannecr de mokrafied (jonge- ling van 14—17 
jaar) tot 6wattie (huwbaro jonge man) be vo ide rd 
wordt, het lijldeest enz. 

Ten aanzien van de vcrloving bestaan eigen- 
aardige gebruiken. Het huwelijk is een algemeen 
feest, waarbij van heinde en ver vrienden en magon 
met Jiumie gaven, nicest cetwaren, toe- stroonien en 
waarvan de niannelijkc gasten uit dank daarvoor, een 
bruidsnacht jneeniaken. Na het huwelijk is de vrouw 
])ct cigendom van den man. Hij staat haar als 
zoodanig dikwerf af aan vrienden en kciinisscn of, 
tegen gcringe ver- goeding, aan anderen. Gewoonlijk 
heeft ieder 66n vrouw, maar blijft het liuwclijk 
JcindcrJoos dan wordt dikwij]s ccn tweede vrouw er 
bij genomcn. Ongetrouwde volwassenon zijn er 
weinig. Het vorstooten van ccn vrouw komt no gal 
eons voor. Het Jcviraatshuwclijk komt hicr voor; 
polyan- drie is onbekend. De mannen Iron wen op 
rijperen leeftijd. Het aantal kijideren is goring, 
niettegen- staaiidc men trotsch is op een groot aantai 
kinder。)). 

De Marinde-anim kennen een schoppingsver- 
haal. Voordat er nog xnenschcn op aarde woon- den, 
hadden de geesten to Ko nd o^niraaf (een kajnpong 
op de kust bij de Oostgrens) een hond, die op een 
plek iets vreemds opmerkte en dus den grond begon 
los te krabben. Uit het aldaar gevormdc gat kwam 
hot eerste men schcn paar, tc voorschijn. Dit paar 
verwekte kinderen en 
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toon do nakomclingschap to groot word, vcr- 
sprciddo doze zich ondcr Iciding dor gecsten 
(demifs) in Wostelijko richting. Icclcro Papoea 
doJikt zich de aardo bevolkt door die ddma*?, (lio 
liun vcrbJijf hebbcn in boomen, vijvcrs, moo- rassen 
of in den grond. Zoo zijn velo bamboc- bosschcn do 
verblijfplaatson dcr ddmd.'s ou wee den gene, die zc 
omhakt-. De groote kroonboom bij Nowarie, in 
vroegeren tijd het kcntcoken voor binncnvallcndo 
schepon aan den mond der Moraukerivier, en in 
1908 omgovallcn, was do vcrblijfplaats van een 
dema. Het omvallen van den boom was ecn tocken 
van den toorn van dezen d6ma, dio verstoord was 
over den grooten invloed der Poe-anim 
(“vreemdelingen", lett. „schietmcnsclien,5). Ook 
liuizcn de dema5s in pemalihuizen, waarin klappcrs 
geplaatst worden, dio dan door den invloed van den 
grootere kiemkracht krijgcn. Voorts huizon zij in 
work- tuigen, waarvan do werking voor den Papoea 
on vcrJtlaarbaar is, zooals in het kompas, het 
horloge, het gewecr, de graraophoon onz. Do dema^ 
hebben de gedaantc van menschen, varkens en 
honden, nooit echter van vogels. Naast do dema*s 
staan de „Haiesn of „Hies**, de ziclen der 
afgestorvenen. Dczc hebben niet zooveel invloed als 
de dema^. De Hies blijven voortbestaan in het 
vaderlijke dorp. De toove- naars kunnen zieli met do 
zielen der afgestorve- ncn in verbinding stellen cii 
hebben dus veel invloed op hunne omgeving, 
natuurlijk steeds ten kwade. 

Zoover bekend zijn er drie godsdicnsten, de Ma 
jo-, de Icmo- en de Arappagodsdienst. Van de bcidc 
laatsto is weing bekend. Do aanhangers van den 
Majodicnst zijn in dorpen vereenigd. Ecn ieder in 
deze dorpen moot hot Majofeest bebben 
medegemaakt en in dozen godsdiensb zijn 
opgenomen. Algemcen verspreid is het ge- ]"of, dat 
het zien van een Majo-aanhanger of lict bespieden 
der Majofcesten door een niet-inge- wijdc, door de 
denies zwaar gesti'aft wordt, gewoonlijk jnct den 
dood van den overtreder. De kin<lcren moeten zich 
bij het naderen van do pubcrtcit aan de 
Majogcbruikcn onderwerpen. Elk jaar moot het feest 
gevierd worden, doch waar in <lc kampongs door 
het Klein aantal in- woncrs lict aantal candidatcn 
gering en do fcestvicring met de in acht te nemen 
gebruiken to lastig is om haar ieder jaar to liouden, 
wordt IK-L Majofeest ieder jaar in anderc 
kamponggroe- 

gohoudcii. In 1906 werden de fecsten gevierd in 
kampongs tusschen do Moelie on de Boela- karivier, 
in 1907 tusschen do Boolaka- en Bian- rivicr, in 
1908 tusschen do Bian on de Marau en in 1909 in de 
kampongs ten Oostcn van do Marau. D(： kampongs 
in het binncnland vo】gcn <lo gebruiken van de ten 
Zuidcn daarvan gelegcn kuslkarapongs. Aan den 
Bianmond liggen cenigo kampongs, die den 
Icinogodsdicnst aanhangen on dus de feesten niet 
jnedemaken. Do oudsto jnanucji, de sain ban im, 
stdlen lict tijdstip der Majovicring vast. De feesten 
wordcii in den d rogen tijd go go ven cn durcii 5 tot 
6 maanden. Anchiru fecstcji worden zoo eonigszins 
mogclijk in dicn Lij<! niet gegevon. By don aanvang 
van lict fcc«t trelckon zich do candidatcn, jongens 
on nioisjes, terug in do „tiemann, hot Majodag- 
vorblijf. De tic man wordt gewoonlijk gebouvvd in 
do tuincn en is gdiccl ompaggerd om onbo- scheidcn 
blikkcn te weren. Daar zij te kloin is 

voor logics gedurondo den nacht, wordt hiervoor 
een dccl van do kampong afgeschciden. Na het 
vallcn van den nacht begoven de candidatcn zich 
naar hunne slaapplaatscn en keeren v66r hot op- 
gaan dcr zon weer naar do tieman terug. Het gaat 
niot aan hier dat cindoloozc feest te bcschrij- ven 
(zie Tijdschr.L T. L. en V. (55) 1913). Een dor 
laatsto handclingen is het ,,aroom" waarbij middcls 
schclpcn insnijdingen in do bovenarmcn dcr 
candidatcn worden gegeven. Dezc teekens schijnen 
to wijzen op hunne opname in de schaar van de 
Majo-aanhangers. Het vieren der Majo, hot inwijden 
der kinderen in de plechtighcdcn daaraan 
verbonden, wijst op een afsmeeken van 
vruclitbaarheid, zoowel van land en veestapel, als 
van den mensch, van de dema^. Het houdon dcr 
Majofeestcn heeft steeds goede oogsten ten gcvolgc. 
Zooals bij alle natuurvol- ken spelen hierbij 
crotischo tooneelen en gedach- ten eene 
ovorwegendo rol, doch ook de afstam- ming is 
hierbij in het spel, In grove trekken wordt het 
scheppingsvcrhaal weergegeven. 

Het aantal aanhangers van den lemogods- dienst 
is goring. Van de vicring is niets bekend. Volgcns 
het zeggen van sommigen moeten op deze feesten 
vele crotischo tooneelen voorvallen, anderen 
beweren, dat hierby menschenvleesch gebruikt 
wordt. Deze feesten worden Anggei ge- naamd, niet 
to vorwarren met de bovengenoemde 
Anggeifeesten. 

Van don Arappa-godsdicnst is weinig meer 
bekend, dan dat half Kondomiraaf hem vo】gt. 

Naast de Majo, een geestenvereering, bestaat nog 
de vereering van den Soesoem of Sosom, een reus 
van vleesch en blocd volgens sommigen, of van 
steen volgens anderen. Hij is zoo groot als eon 
kl&pperboom, zijne voeten zijn een vadem lang cn 
de voetafdrukkcn worden dikwijls den ruiler 
getoond. Hij woont ten Oosten van Kon- domiraal', 
gaat in den Oostmoeson naar het Westen, bczoekt 
alle dorpen tot aan Birook en vertoeft in icdero 
kampong slechts een nacht. Als de reis te 
vermoeiend is, slaat hij wel eens een jaar over. Bij 
zijne bezoeken brengt hij zijn gezin, bestaande uit 
vrouw cn cen kind van ge- woon menschelijke 
afmetingen mede, zijn vrouw ondcr den rechtcr, zijn 
kind onder den linkerarm dragende. Zijne 
aanhangers hebben hem een 8 tot 10 SI. hooge 
stellagc 'gebouwd in do wiJdernis. Zijn bczock 
koncligt hij aan door een langgcrekG en diep gehuil 
van ,,oemoef"; alsdan verzamelon zijne aa)ihangers 
zich ondcr het afdak en plaatsen daarin 
vleeschsoorten en vrucliten. Ondcr hot nuttigen 
daarvan wordt hij dan toege- zongen. Tromnien 
niogen daurbij niet gebruikt worden. Vrouwcn noch 
meisjes inogen hierbij tegenwoordig zijn. Zijn levcn 
duurt eeuwig. 

Het koppcnsncllen is, we Ike maatregelen 
hiertegen ook genomen worden, nog niet uit- 
geroeid. Ecu sncltocht vorgt vccl tijd wegens het ver 
roizen door bosschen en inoerassen, het meo- vocrcn 
van vrouwon cn kuidercn en pro viand, het 
verkennen van het torrein cn de manier van 
aanvallen. Zulk ccn sncltocht wordt so ms mede-
gemaakt door 2 a 3000 persdnen. Om gecn arg- 
waan tc wekken bij het bestuur, vortrekken zij niet 
to gclijk en vcrzamelon zich op een bepaald punt in 
heL binncnland. De aanval op een kampong 
gcschiedt in don i*cgcl diep in den nacht of tegen 
den morgon. Men overrompelt de hutten, pijlt de 
vluchtondcn cn de gewonden, dio men 
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vat, worden door een sainbanim (oude man) met een 
sok (bamboo nxesjo) onthoofd. Het hoofd wordt 
medegevocrd. Kleine kinderen worden levend 
medegenomen. Voolon do snellcrs zich voor zulk een 
overrompoling nict sterk ge- noeg, dan trachtcn zy 
overdag in do tuuien een klein aantal ongelukkigen te 
ovcrweldigen. De hoofdredcn voor het snellcn schijnt 
te zijn de no od zakclij kheid om a an namcn te komen 
voor de kinderen. Men vraagt daarom het slachtoffer 
eerst zijn naam; de juiste naam zal wel zelden 
opgegeven worden, doch dit is byzaak, do la at st e 
hulpkreet of ver wen selling wordt good onthouden en 
later aan een of meer kindcron als naam gege- ven. 
Nadat de naam of wat daarvoor doorgaat, gezegd is, 
wordt het nog levcndc slachtoffer den hals 
afgesneden. Aan den strot gekomen, wordt het hoofd 
rondgedraaid om het van den romp te scheiden. Bij het 
eigenlijke snellen blijven de vrouwen en kinderen 
achter; die mogen deze be- beworking nict zien. Do 
namen der afgclegen plaatsen die men bereikt heeft, 
worden gegeven aan honden en varkens. 

Het gesneldc hoofd wordt van de wecke deelen 
ontdaan, welke uaar het schijnt, opgegeten worden en 
na berooking, inwrijving en versiering (het krijgt o. a. 
een geheel kapscl) op een paal gezet als middelpunt 
van feest en dans. Dit prepareeren van den kop lieeft 
ccrst na thuis- komst plaats. Vroeger wei'dcn de 
hoofden in do mannenhutten bewaard, thans echtcr 
niet meer, uit vrecs voor het bestuur. Uit lict 
bovenstaandc blijkt waarom het zoo moeiclijk is het 
snellen uit to roeicn; een kind zondcr ccn op de be- 
schreven wijze verkregen naam wordt als minder- 
waardig beschouwd. 

De gestolen kinderen worden in do gezinnen 
opgenomen en bchandeld als de eigen kinderen. 

De MarindSneezen zijn ook kannibalcn. Het eten 
van menschenvleesch is bij sommige gele- genheden 
voorgeschreven. Is b. v. ccn nieuwe praaw gereed 
gekomen, dan moeten achtereen- volgens een 
casuaris, een varken en eon mensch geslacht worden. 
Hij, die den mensch doodt, mag daarvan niet mec-
eten. Het vlecsch wordt in kleine stukken gesneden, 
vermengd met sagoe en daawia op de gewone wijze 
bercicl. Vrouwen en kinderen mogen ook mensclicn 
vlcesch eten. 

Bij rouw worden alle versierselen afgelegd; om 
hals cn door de oorleHen worden dan platte vlechtjes 
van biezen, in franje eindigende, ge- dragen. Het haar 
wordt afgeschoren, het hoofd met een koek witte klei 
bedekt en het geheele lichaam met klei ingesmeerd. 
De dooden worden begraven. Het graf is ruim 66n 
meter diep met op 3 a 4 dM. van den bodem een 
rustbank van bamboe, rondhouten of 
sagoebladscheeden. Het lijk wordt in 
eucalyptusschors gcwikkeld en op het aangczicht een 
dik stuk schors gelegd met eene opening ter hoogte 
van den jnond. Soms .wordt het graf opengclaten tot 
ontbinding is inget reden. Op de graven der mannen 
worden zijne bo gen en pijJen, op die der vrouwen 
haar sagoeklopper en waterdrager gelegd. Den vol- 
genden dag wordt in tegenwoordigheid van de naaste 
familieleden het graf weder geopend. Een der naaste 
nabestaanden b. v. vader of zoon, daalt in het graf af 
en verzamelt in een klapper- dop het lijkenvocht dat 
gemengd met watti (zie aldiar) gedronken, wordt. 
Later, als aJleen het geraamte nog over zal zijn, wordt 
het 

graf opnieuw geopend cn het lijk voorgoed bo- 
graven ondcr het za，nd, op don bodem va)i het graf, 
Andcro stanuncn verpakken de beendcren in 
boomschors eh hangon het pak op in do hub dan wel 
begraven het daarin. Nabij de Prinses Marianne 
Straat worden de doodon ter aarde best eld in de 
kampoiig zelvc in ccn grootc loods of hut op een 
ompaggerd plcin. In het binnen- Jand woht het lijk in 
het alsdan aan allo zyden open huis zelve begraven. 
Het graf is omgeven door eone omheining van 
gespleten bamboo cn wordt dagelijks mot frisch 
groon en blocmcn getooid. Meer zuidelijk in hob 
binnenland worden do lijken buitonshuis in de 
kampong ter aardo besteld. Bo ven het graf wordt een 
soort kooi gebouwd van bamboclatten, waarboven 
soms een afdakje op stijlen. De zielcn der afge- 
storvenen verhuizen naar liet geestenrijk, hetwclk 
naar do heerschende mcening in. het Westen ligt. 
Baar do vreemdelingen van vorre en volgcns hunno 
verhalen aan do inboorlingen, vcelal van Soerabaja 
komen, is mcnige Marinde-aninj van mecning, dat de 
zielcn naar dio plaats verhuizen. Tot do vele 
misbruikon behoort ook het Icvcnd begraven. Oude 
lieden, dio nict meer voor zich- zelven kunnen 
zorgen cn dus een lastpost zijn, zware zieken, die niet 
nicer zullcn herstellen en „dus betooverd" zijn en 
lijders aan kwalijk riekende wonden, worden 
eenvoudig levend begraven. 

IV. DE GEELVINKBAAI MET DAARTOE BE- 

IIOORENDE EILAN DEN. Behal vc cenige reeds sub II 
genoemde st am men, dio op de Westkust van deze 
baai of in de nabyheid daarvan geves- tigd zijn, 
treffen wij Jiicr nog de volgcndo' stainmcn aan. 

le. De Noemforen. Zij zijn de bewoners der 
Schoutcn-cilandcn cn licbbcn zich verspreid over 
enkelo plaatsen aan de Noordkust van den z. g. 
Vogelkop, ten Oostcn van Jamocrsba, het 
Noordclijke gecleelto van do Dorcbaai, over do 
Noordkust van Japen en de eilanclen Noemfor, 
AmbSrpoJi of Roeinberpon cn Roon, cn hebben zich 
meer of minder vermengd met and ere in de baai 
wonendc stammen. 3Ict uilzondcring van de bosc h 
be won ers op Biak, de Omboiida op Socpiori, de 
Kam er op Nocirifor cn de Monoarfo*； op Roon, 
wonen zij ovcral in kainpongs bij(-ei). Deze 
Papoea*s hob ben ccn vrij don kero huids- kleur, 
regehnatige gclaatsti'ckken, cn grooten 
voornitstekenden mo nd met dikke Jippen cn vrij 
good ontwikkclde ledeniatcn bij niiddcl- matige 
lichaamsleBgtc. De ragcbol is nict zoo heel breed; 
velen cl rage n kort haar en op latcrcn leeftijd een 
ringbaard met d unnen knevel. De vrouwen kunnen 
niet op schoonbcid bogen, zij zijn klein cn nietig van 
gestaltc. Ook zij hebben hun haarbos. Sommige 
vrouwen binden dicn op tot ccn wrong en hebbc)i ccn 
veclkleurige sarong aan. De dagelijksche • klceding 
der mannen bc- staat uit ccn Icndengordcl van 
boomschors of do buitcnbcklceding van hot 
oinhulsel van eon pisaiigstam vervaardigd. Voorts 
wordt een bamboekam in het haar gestoken en dit 
dikwerf gedekt door een hoed van pandanbladcren; 
over de borst clragen zij eJkaar kruisende ban den, c 
venzoo ban den om opperarm en polsen; do banden 
om de enkcls zijn van schelpen vervaar- digd. 
Gewoonlijk draagt do Noemfoor om den hals aan een 
touwtjc een talisman, een stukjo hou(, besneden met 
een menscheJijk gelaat, om- 
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wocld niet cen rood stukjo katocn, wclkctalisman 
hem moot beschermen tegen booze invlocdcn van 
geesten, tegen ziekten e. d. Eon snoer kralcn om den 
hals is ccn gewild sicraad. De vrouwen, gchuwde en 
ongchuwdc, winden ,zoo zij niet in het bezit zijn van 
cen sarong, zich con touw van rotan om hot lijf, 
waaraan van voren cen lapjo blauw katoen of ccn 
rcepje boom bast is beves- tigd. Zij vorsicrcn de 
ooren met hangers van glas of schclp, terwijl zij a an 
de vingors ringen van schildpad of haaicnwcrvcls 
dragen. Kralen van Europeesch inaaksol ziju ovcral 
zeer in trek. 

Slaven drage 11 gowoonlijk het haar iets korter 
dan de vrijo lieden; zij hebben weinig of gecn 
versierselen, maar zijn anders niet van huiuie 
nicesters te herkemien. Er zijn personen, die twin tig 
cn mcei' sla^'en bezitten en ofschoon dezc hot over 
het algemcen niet kwaad hebbon, wordt toch over de 
vrouwen n.aar goeddunken beschikt. Zij moeten de 
min st in tel zijnde werk- zaamheden verrichtcn en 
staan steeds aan het gevaar bloot vervoerd of 
verkocht tc worden. 

H-Jt vijlen dor tanden is gecn gewoonte, hoog- 
slcns wordt de onderrand gelijk geslcpen. Velon 
hebben het neusbusschenschot doorboord. Ta- toeage 
word t vcel aangetroffen; het geschiedt steeds door 
vrouwen met de doorneu van cen citrussoort； de 
open plekken worden met houts- kool ingewreven. 
Op enkele plaatsen is het cen tceken van rouw. De 
mannen hebben dikwijls ■kleinc uitpuilingen der 
huid op maag, borst. o£ schouder, veroorzaakt door 
het oplcggcn van brandend zwam； na clke nieuwe 
kampong, die wordt bczocht, wordt er cen dcrgclijk 
litteeken bijgevocgd, zoodat iemand, die vecl van 
dezo teekens heeft, dadelijk als ecn bcrcisd persoon 
in 't, oog valt. Als bijzondcrc karaktertrek valt 
spoedig op hun vrolijkheid, tot luidruchtigheid toe, 
zich openbarende in druk en hard praten en groote 
bewcgelijkheid der handen,om hunne woor- den 
kracht bij te zetten. Mecrmalen vindt die 
Juinstmatige opwinding echtcr haar oorzaak in het 
niisbruik van sagocweei1, als ciders ook hier aar-
lciding gevende tot grootspraak cn verheer- lijking 
van eigen moed cn hcldendaden. Ecn groote mate van 
vadzigheid konmorkt al hun docn en Jaten cn ook (lit 
is begrijpelijk, daar zij zichzclvcn gecn hoogo 
eischcn stcllcn en gaarnc vecl ontvangen voor weinig 
arboid. Lang acliter- coj)Hchijnon zij zich niot te 
kunnen of tc willcn i nspannen, tenzij door ccnigen 
prikkcl gedrongen, als b. v. in het woud, warn- ovcral 
vijanden ver- scliolcn kunnen zijn, ccn zekcrc afstand 
binnen ecu bo]»aaklen t ijd moot worden afgclegd. 
Ove- rigo)H zijn zij vjug genoeg cn bewegen zich 
ver- wondcrlijk snel lan/ hellingon cn over boom- 
sfammcn, terwijl het bcstijgcn der woningen nwb 
groote behendigheid geschiedt. Door do vcle vccten 
tusschen de stammen ondorling license hi er bij de 
Noeinforcn sJcchts ccn be trek- kclijko rust, daar zij 
voortdurend op hun hoedo jnoolen zijn o)n zich, 
allocn zijnde ,niet to ver van hun woonplaatu tc 
vorwijderen. Niet dat zij licht tot cen openlijken slrijd 
overgaaii, daartoe zyn zij to lafharlig van aard; maar 
met velcn ecn enkele to overvalleu, diens hoofd af tc 
slaan en in iriomf huiswaarts tc brongen, of 
wecrloozc vrouwen on kindcron tc rooven, daaraan 
kunnen z(j geon wee island bieden, al houdt so ms 
vrees voor wraaj; van de zijde der tegciipartij hen van 
dorgelijke handoliiigen tcrug. Hij, die nog nic- 

mand gedood heeft, is voor zyne omgeving geen 
held, al wordt er nooil naar gevraagd op welke wijze 
iomand cen kop machtig is gewordon. 

De woningen worden gewoonlijk bo ven water 
gebouwd. In den rcgol hebben zij cen lang- werpig 
viorkantc gedaante met ruw afgewerkte omwanding 
van plankcn of sagoobladnerven; zij zijn gedekt met 
aancongcrcgen sagoe-,nipah- of pandanbladeren, 
bevestigd aan gespleten bamboclattcn, die zoodanig 
zijn omgebogen, dat de bovcnzijcle van hot dak den 
vorm krijgt van tic bolle zijde van ccn 
schildpadschaal, met de punt zoewaarts gcricht en 
naar voren cn naar achteren over het uitgcbouwdc 
rasterwerk overhellcnd. De woning wordt 
beklonuncn door middcl van een gckloofdcn 
boomstam; daarna treedt men door een smalle 
opening in cen midcl engang, waar gewoonlijk cen 
groote prauw op den vloor staat of aan do zoldering 
is opgehangen. Ter wecrszijdon van deze gang zijn 
door aaneen- gehechto sagoebladnervcn of -bladeren 
do ver- trekken der afzonderlijke gezinnen 
afgeschoten, die dikwijls wed er door cen gangetje 
gcscheiden, uit een kook- on slaapplaats bestaan cn 
van cen kleine deur zijn voorzien. Aan de zijde van 
de gang is het kamertjo ongovcer 2 M. en aan den 
buitenwand nauwelijks 60 c.M. hoog. In den 
buitenwaud is ecn klein luikje aangebracht, waardoor 
licht on lucht binnenkomen. Eenigo matten liggen 
verspreid over den vloer als slaapplaats der 
echtgonooton. De elaven mo gen in do gang slapcn. 
De kleinero woningen bestaan slechts uit 6dn vertrek. 
Binnen de woningen liggon in bonte menigte 
dooreec, hetzij op bam- boehorden, dan wel aan de 
wanden vastgehaakt of aan do zolderplanken 
hangende: schildpad- schalen, honden- en 
varkenskoppeu, geraamten van visschcn, vischtuig, 
pijlen, bogen, elgers, lan- sen, tasehjes en korfjes, 
sagoekloppers, spatels, t abakskokers, dissels, 
hoopen brand hout, doozen met snuisterijen, manden 
met sagoe, gedroogde boontjes of gierst, 
schildpadeieren, gerookle visch, potten en pannen, 
hoofd blokkcn en matton, alles zwart van den rook of 
vuil geworden door lang- d urig gebruik. Ook houton 
cn koperon trommen, by fccstelijke gelogenheden in 
gebruik, zijn steeds voorraclig. In do middengang 
hangen de gesnelde koppen. Van icderen kop kan de 
herkomst nauw- keurig opgegevon word on. 

In de mccste kampongs vindt men do roem- seram 
of huisjes, waar do huwbare jongclingen zich 
afzondcrcn tot zij in den edit treden en steeds den 
nacht doorbrengen. Dezc huisjes zijn goed 
afgewerkt; zij zyn veel kleiner dan do ande- ro 
woningen, cn hobbon schuin toeloopcnde, toren- 
vormige, uitgeholdc of schildpadschaalvormige 
daken en in de omwanding tweo openingen aan twee 
tegenovcrgestcldc zijdon, waardoorde klcino ruimte 
kan worden binnengetreden, die zoo laag is. dat een 
kind er nauwelijks rochtop kan staan, cn nieLs bovat 
dan cenige hoofdblokkon, doozen met goederen cn 
xnatten. De balkeii, die op in het water staande pal on 
rusten, zyn gewoonlijk met allerlci figuron 
beschilderd on de niet. tot beneden doorloopcndo 
stijlcn zijn aan het eindo uitgesneden in ecn vorm, 
welke in ruwo trokken toespelingon op do 
gcslachtclijko gcincensch.ap voorstelt. Aan vrouwen 
is het dan ook ten strengstc verboden zich in don 
omtrek der roem- soram to vertoonen. Het meest 
staan zij dwars op de in zee gcbouwde woningen cn 
zijn daarmedo 
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door lange venders verbonden; in iedere kampong 
treft men e6n, hoogstens twee roem-seram a an. 

De wapenon der Noemforcn bestaan uit pijlen, 
bogen, lanscn en houwers; goede pijlers zijn zij niet 
en bij cone ontmoetmg in lict open veld bly von de 
strijders op zulk ecu afstand van elkander, dat van 
treffers geen sprake is; de Ians is dan ook beter 
geschikt om iemand uit een schuilplaats te o 
vervalien; zoodra de getrof- fene nedervalt, maakt 
cen slag met den houwer eon einde aan zijn Icven. 

Het eenige muziekinstrument is dp troxn; hiervan 
bestaan twee soorten, een groote en een kleino; de 
laatste wordt bij het dansen onder den arm gohouden; 
gexvoonlijk wordt or met do via like hand op 
gcslagen. Bij feeston dient de trom tot begelciding 
van den zang； hierbij zijn het de heldcndaden der 
voorvaderen, die onder het afroepen hunner namcn 
wordeii ]ierdacht. 

Het voedsel der be volkin g is sagoc. Do uit go- 
strekto moerassen achter de kust zijn dicht be- grocid 
met sagoepalmen. De klappcr tiert welig aan het 
strand. Gcbrek aan voedsel kent do Noemfoor niet; 
wat niet in eigen land groeit, wordt elders gchaald on 
met sagoe bctaald. De zee is rijk bevolkt met visch 
on schildpad. Het bosch heeft vogels en wilde 
varkens in overvlocd. 

Stork ontwikkeld is bij de Nocmforen de liefdo 
tot hun kroost en de vermeerdcring van het gezin 
wordt in den re gel met vreugde tegcmoct gezien. Is 
de vrouw onvruchtbaar, dan wordt cen tweede gen 
omen. De eerste wordt echter niet spoedig verstooten 
om geen moeite met de faniilie te k侦gen. Bestaat er 
groote gelijkheid in gelaats- trekken tusschen vader 
on zoon of tusschen moeder en dochtcr, dan zullcn 
vader of moedcr spoedig sterven. Groote gezinnen 
zijn er niet veel. Zijn de vrouwen. het baren moede, 
dan drijven zij de vrucht af, wat ook geschiedt bij 
zwangerschap buiten huwelijk. Dit is waarschijn- lijk 
ecn der oorzaken van de -betrckkelijke schaarschte 
der bevolking. Het afdrijven geschiedt door knijpen 
en trappen op den buik en ook door het gebruik van 
een zekcre plantensoort “papier" genaamd. 
Gedurende de zwangerschap zijn sommige 
voedingsmiddclen verbodcn. Vdor de be vailing 
betrekt de vrouw ecn hutje. Bij het baren heeft zij' 
geenerlei hulp; geen man, zelfs geen vrouw mag bij 
haar zijn; zij moet zich zelve helpen en tien of meer 
dagen na de bo vailing in afzondcring blijven. Het 
verlaten van het hutje wordt haar zoovcel mogclijk 
bemoeilijkt. Niemand mag het huisje voorbijgaan. 
Het kind wordt niet van de nageboortc los gemaakt, 
maar deze tegelijk uitgehaald, om het tcrug- blijven 
in den uterus te voorkomon. De nage- boorte wordt 
in een zak gedaan, met aarde bij- gevuld en be 
graven. Gezorgd moet worden, dat er geen groote 
schelp op koint te liggen want dan krijgt de vrouw 
geen kind nxeer. In den rcgcl wordt het kind tot den 
leeftijcl van twee, soms drie jaar gezoogd. Op 
tweelingen is men niet gesteld; niet zelden wordt een 
cr van vermoord. Het kind krijgt pas een naam a Is 
het zoo wat bc- gint te loopen; een feest wordt hierbij 
niet gege- ven. Daarentegen wordt het afschercii van 
het hoofdhaar, het doorboren van het neustusschcn- 
schot of oorlellen en het voor het cerst over zee gaan 
steeds feestelijk gevierd, vooral waiincer het een 
eerstgeborene geldt. Do jongeling wordt eerst 
beschouwd man te zijn bij de intrede in 

de rocm-s6ram, zijndo ecn fccstelijkhcid, die wcl 
tien dagen duurt en bij het uittreden, wegons het 
sluiten van ecn huwolijk, wordt hcrhaald. Dagen 
achtereen pry kt hij dan in fccstdos, mot het haar tot 
cen wrong op het achterhoofd saam- geknoopt; 
daarin worden versicrseleri van pandanon 
s6r6bladercn gestoken, het gclaat gotatocccrd om 
den ha Is een snocr van kralcn met witto schelpcn, 
bosjes serdbladercn tusschen de go- vlochten 
armbanden, aan den pols brecde schcl- pen ringen en 
zilveren platen, ecn. breeden buik- band van kralen 
over den lendengordcl en schelpen aan do onderste 
ledematen, alles nog opgeluisterd door bloc men en 
gevlekte bladercn. Hij ncenit zijn mat on hodfdblok 
medo en mod nu voortaan in de rocm-seram den 
nacht door- brengen, ofseboon hij zich overigens 
vi'ijelijk mag bewegen. Ook worden hem hier door 
de familio de spijzen gcbracht cn in de ouderlijkc 
woning wordt hem eerst wed er een vei,trck 
aangewezen, als hij in het huwelijk treedt. Dit laatste 
staat in verband met den bruidschat, dien liij zal 
inootcn betaJen, nu ecns bestaande uit. een zeker 
aantal kapmessen of houwers, oude borden cn 
zilveren armbanden, dan weder uit een groote prauw 
of een under voorwei'p van waardc, 20 tot 30 stuk- 
ken lijnwaad, die evcnwel niet opeens behoeven te 
worden afbetaald, daar het huwelijk al spoedig na de 
overccnkomst kan volgcn cn het sluiten met geen 
plcchtigheden gepaard gaat. Het is een ieder vergund 
zoovcel vrouwen tc nemen als hij betalen kan. 

Van gewone lieden word t het lijk of achtci- de ka 
inpongs be graven, oniwonden met matten, terwyl 
het graf met cen hoop steenen gedekt wordt, of het 
wordt op een baniboe horde in het bosch gelegd, het 
Jichaam gestrekt met tegen het onderlijf hoog 
opgetrokken knieen. Als de been- deren zijn 
vergaan, worden deze op een eenzamc plaats of in 
cen rotsholte weggeworpen, zondcr dat cr verder 
naar wordt omgezien. Meer werk wordt gemaakt van 
de begrafenis van hen, die zich ecn zekeren naam 
verwierven. Van dezo wordt het lijk bijgezct in ccn 
tusschen hot kreu- pelhout, op palen rustende prauw, 
na alvorens met lijnwaad cn inatten te zijn 
omwikkcld, het hoofd rustendo op cen oud borcl en 
aan het lioofd - en voeteindo van roode vlaggetjes 
voorzi«,)i. Ook wordt het wel in ecn lange doodkist 
gcislof cn, die cenigszins den vorm eener prauw 
heeft en op een slevigen paal in don grond onder ccn 
dak van. bladeren rust. Is het Hjk vergaan ,<1 an 
wojdt de kist verwisseld voor ccn klcincrc, waariu 
do schedel in een uitgcholdcn korwaar bewaard 
wordt. Opdat het den gccstcn der afgcstorvcncn wel 
ga, wordt, ten minste als liot gevreesde of geliefde 
personcn betreft, op de graven voedsel geplaatst en 
zet men cr, als blijk van liefdo, voorwerpen op van 
groote waardc, die men nooit, nicer zal weghalcn. 
Nachtcn lang heeft men bc- steed om de korwaars 
(zic hieronder) tc snijdcn; om voor de dooden te 
dansen en to zingen, waar- door men den geest dor 
afgestorvenen d wong in die korwaars te komen. Die 
doodenfeesten zijn voor den Noemfoor 
vreugdefeesten, maar heeft de ziel het licliaam van 
den doodc pas verlaten, dan springt men als 
r&zenden rond met hot hak- mes zwaaiend. Do trap 
van het huis wordt stuk- geslagcn, zoodat de geest 
niet meer terug kan ko-* men, vrucht boomen en aan 
plan tin gen worden uit droefheid en wan hoop 
vernicld. Men tracht 
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door sohrecuwcn den geest van zich to ho udon on 
door vernieling do omgeving voor hem onkon- baar 
to maken. De nalatonschap wordt vc rd cold door den 
oudsto dcr familie. De vrouw cn kin- deren krijgen 
het nicest, inaar ook do ouders cn andero verwanten 
ontvangen con zeker aandccl, naar gelang het 
plaatselijk gebruik (lit medo- brengt. Slaven komen 
aan de vrouw cn kinderen. Ook van een ovcrlcdon 
vrouw ontvangen de familieledcn iets en dozen 
wordt ook de bruid- schat teruggegeven, ten minstc 
als cr geen kin- doren zijn. De polsband van rotan is 
con tcckcn van rouw; ook wordt het haar afgcschorcn 
cn door de weduwe ccn lap boomschors bij wijze van 
inonnikskap over het hoofd geslagon. 

Om regen cn wind, hulp bij do vischvangst, 
genezing van zickcn, afwering van onheilen en 
dcrgclijkc te kunnen vrftgen, dicnen de korwaars, die 
met wat haar van het lijk tusschcn de bcenen 
gestoken, in de wojiing worden bewaard dan wcl in 
de pranw mede gevoerd. Als b. v. iemand ziek is en 
men wil het niiddel tot genezing weten, dan wordt in 
bijzijn dcr gcheelc familie een der leden door 
berooking met wierook of andcre bedwel- mende 
middelen in ccn toestand van verdooving gebracht. 
Van de ziel, wier mcening men ver- ]angt te kennen, 
wordt het bceldje op den schoot of den schoudcr van 
den verdoofde gcplaatst, met het doel de ziel daaruit 
in het lichaam van den verdoofde te doen overgaan. 
Op het oogen- blik cl at dit gebeurt, vangt deze aan 
to be ven en aangemoedigd door de omstanders, 
spreekt do ziel door middcl van den mond van den 
verdoofde, nocint de middelen tot genezing en, na 
bijge- komcn te zijn, wect deze niet wat hij gezegd 
hceft. Men ziet d us, dat do vrees voor onheilaan- 
brcngcude invlocdcn groot is. Wei gelooven zij aan 
ccn opperheer, die macht hceft over alles wat Iccft, 
maar hij houdt zich stil cn wordt dus niet vereerd. Het 
zijn de kwade gecsten (ma- nocen of man wen) die 
het liart uit het lichaam halcn cn dit verslinden cn die 
waarneembare rampen in velerlci vorm teweeg 
brengen, zoodat men vcrplicht is hiertegen te waken. 
Alle hoop op redding is dus gevestigd op de hulp van 
do zielen dcr afgesl orvcncn door middcl van de 
amulctten, waarin die zielen gehuisvest zijn; doze 
worden op reis in de prauwen medegenomen of om 
den hals gedragen cn mon ontdoot zich cr ccrst van 
als het gcblekcn is, dat het voorbo- hoeclmiddcl zijn 
kracht hceft vcrloren. Bij dief- atallen worden ord 
alien toegepast, zijndo het (I uiken ondcr water, 
waarbij de eerstbovenko- mende de schuldige is, of 
het，dompclen dcr vingcrloppen in ecn bak met 
kokend water, dat den Bchuldigo den vingors zal 
ycrschrocien. Aan deze proc von wordt 
onvoorwaardclijk gcloof gehecht. 

Gelijk vcle volkstaminen in bijzondoro ojn- 
standighcdcn een bijzondoro taal bezigen en in 
andcre gcvallen sonunige woorden niet uitspre- ken, 
maar omschrijvcn, zoo ook gebruikt de Noemfoor 
cone vermonule taal ”sasor'' (op Roon ，八vinio") 
genaamd, om personcn van aangetrouw- dc families 
aantcwijzcn, wier namen verboden zijn voor den 
spreker. De mannen mogen echter wel de juimon van 
hunne zwagers noemen, doch de vrouwen inogcn dit 
niot doen, cvcnmin van schoonzusters; daar de 
kinderen, die tot dezelfdo genoralic behooren, wcl 
gonocmd mogen worden, voegb mon eenvoudig aan 
don naam van het 

kind too: „vadcrn, ,,moedcr",cnz. omdebedoeldo 
porsoon to kunnen aanduiden. Sprcckt men een 
verboden naam uit, dan moot de schuldige zich 
onmidclcllijk op den vloer werpen, uitroepende:- ,,ik 
heb vcrkccrd genocmd, ik werp het door do roton van 
den vloer opdat ik goed etc" („goed eten” wil zeggen 
„zijnc raanicren kennen"). Noemt de vrouw den 
naam harcr schoonmocder of schoonvader, dan is dit 
ccn groote beleediging, die zc moet goedmaken door 
een geschenk te geven. Ook is ccn Noemfoor niet 
gemakkelijk to bewegen zijn eigen naam to noemen; 
hij ver- zoekt licver eon andcr dit voor hem te docn. 
Op zee worden cvencens de verraoxnde woorden 
gebruikt； doch hicr mogen allcen niet genocmd 
worden de cilandcn of landstrekcn, die nog voor den 
boeg liggen. Doet hij dit toch, dan volgt vrij zekor 
storm, regen of novel, dio hem den koers doet 
verliezen. Ook mag men niet met den vinger naar een 
bepaald punt wijzcn, want dat geeft storm uit，dien 
hock; men wijst met den elleboog, of spitst de lippen 
naar hetgeen men wijzen wil. Eindelyk is het nog 
verboden in het water to spuwen bij 't kauwen van 
pinangnoten; dib moet geschieden in een daartoe med 
egenomen bamboe. 

Behalvo do sasor is cr nog een anderc vermom- de 
sprcckvorm, de “saxbeer" of „sarbejer,*, dit is cen 
soort dieven- of moordcnaarstaal. Is men b. v. op eon 
raak uit en wil men een vriend, die tevens slachtoffcr 
zal worden, waarschuwen, dan zegt men :,,vriend, ik 
gcloof dab het van nacht zal onwecrcn en regenen,^. 
Een blanke wordt aangeduid met: „faas karong" (een 
zak rijst). Zwotst men cr over den blanke te dooden, 
dan is de uitdrukking: „ja kakar kardnja" (ik snijd ccn 
zak opon). Ook in den haiidcl moet de Noemfoor 
soms deze taal gebruiken, b. v. als hij kruit, geweren 
of jenever wil hebben, artike* len wclJter invoer cn 
verkoop door de regeering zijn verboden. Ondcr 
„sarbcer>, wordt echter ook wel verstaan hot opgevon 
van raadscls, iets wat zeer in den smaak der 
Noemforen valt. Van tijd- 1'ckoning hebben zij geen 
begrip. Als Venus na zonsondergang opkomt en tot 
zonsopgang aan den hemci zicht baar blijft, dan 
rckenon zij dit als Oostmoesson, cn by hetzclfcle van 
de Pleiaden als Westmoesson. 

Algemccn verbreid, niet alleen bij do Noemfo- 
ren, doch bij de gehcelc kustbcvolking der Geel- 
vinkbaai cn zelfs in do Radja Ampat-, is de legen- dc 
van Miok Woencli. Lang gelcden leefde op Biak ecn 
zckcre Mandarniaki, die in het bezit kwam van cen 
houton tooverstaf cn cen soort van vrucht. Do laatstc, 
naar ccn vrouw goworpen en deze rakendo, maakte 
haar zwangcr. De proof we rd door Mandarniaki 
genomen en had het voorspcklo govolg. Later wees 
hot kind den vador aan; de kampong word wegons do 
schande ver- woest cn verlaten, terwijl Maiularniaki 
met vrouw en kind achtergelatcn werden. Dank zij 
den tooverstaf, kon dezo in allo behoeften voor- zien. 
Do familio vertrok later naar Waigeoe en er word 
niets mcer van hen vernomen. De profe- tic bestaat 
echter dat M. zeker zal terugkeeren en dat alsdan het 
gouden tijdpcrk der Papoea*s zal aanbroken. Hot 
govolg hiervan is dat reeds menigeen zich voor 
Mandarniaki heeft uitge- geven, zoo o. a. hot latere 
hoofd van Mokmer (Zuidkust van Biak), die in 1883 
van de omstan- digheid, dat zich ccn komcet bo von 
het oiland 
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Miok Woendi vertoonde, gebruik maakte om to 
vcrklaren dat M. in zijn persoon was teruggo- keerd. 
Zelfs van Waropen, Andai cn Amber- baken werden 
vert egen woordigers gezonden om hem te huldigen. 
Later gaven weer and even voor door Mandarniaki 
gezonden to zijn om diens komst voor te bereiden. 
Ecn en ander is nog al cens oorzaak van on rust. 

2e. De Papoed's van Wandammen. Dezc wonen a 
an de gelijknamige baai in het Zuid westen der 
Geclvinkbaai. Een noemenswaard verschil met het 
type der Noemforcn is nict merkbaar. Over het- 
algcmcen zijn zij krachtig, goed gevonnd, en van 
middeJmatige grootte, min of meer stork behaard, met 
uitstekende posteriores, de huid zelden door cascado 
gchavend en bijna alien getatoceerd, velen zelfs in hot 
gelaat met krul- vormige figuren over ncus en 
voorhoofd, waar- van de einden tot de slapen reiken. 
Eenzelfde overceukomst bestaat in de vei'sierselen. 
Ook do vrouwen zyn vcelal getatoceerd ； zij om han 
gen zich met tai van langc snocren van wit to kralen. 
Zij dragen een soort sarong van booinschors dan wel 
roode of w tte buiktouwen. waaraan van voren een 
lapjc blauw katoen tot schaaiubedck- king. Verdcr 
vcrsicren zij zich gaarno met riiigen en oorhangers, 
het liefst met die, welkc van vreemde handelaren zijn 
ingeruild. 

In zeer ruimc mate geven beide seksen zich over 
aan het gebruik van sagoewecr, zoo van kokos- als 
van nipahpalmen. Zij kunnen heel wat verdragen 
voordat zij dronken zijn en de meeste wandaden 
worden verricht in een toestand van kunstmatige op 
winding, die zich ken- merkt door zekeren overmoed, 
welkc op andere stammen allicht ecn gevoel van vrees 
teweeg- brengt. 

De woningen dezer Papoea's zijn nagenoeg 
geheel gelijk aan die der Noemforen, met dit 
onderscheid, dat stijlen van bamboe die van hout 
vervangen en dat men aan de zeezijdo dwars- balken 
vindt，, rustende op 3 of 4 in zee staande palen, welke 
dienen om er de prauwen overheen te halen, als die bij 
hoogwater opgelieschcji en in den midden gang 
geplaatst worclen. Verbinding met den vasten wal 
komt zelden voor; bij eb staan de huizen op het droge, 
maar bij vlocd zijn zij geheel door water omgeven. De 
jongelingshuizen (anjo-saran) zien cr in regel even 
vervallen uit als de hoofdwoning en hebben vaak, in 
plaats van het scliildvormige dak, cen in het midden 
recht oploopende bedejeking, terwijl de midden- cn 
hoekstijlen ten gelale van acht, beneden den vloerbalk 
uitsteken; de af- hangende einden zijn uitgekapt en 
bcschildcrd in den vorni van mannelijkc en 
vrouwelijkc genitalien. 

Hun wapens zijn pijlen met boog, lanscn cn ho u 
were. De schedels van verslagen vijanden worden in 
triomf huiswaarts gebracht. Zij worden met kalk en 
klei bestreken en op den grond ge- \egd. Door de in 
feestdos gehulde mani)en en vrouwen wordt er om 
gedanst onder begeJeiding van het slaan op tromnxen 
en gepaard met een .oorderdoovend gejuich, dat 
dagen en nachten achtereen duurt en waarbij in 
tailooze wijzigingen de heldendaden der strijders 
worden bezon- gen en hulde gebracht wordt aan de 
zielen dor afgestorvenen, die bij de uitvoering hu】p 
ver- Jeenden. Ook zij belichamen deze, waar jioodig, 
in houten beeldjes, korwaars, herkenbaar aan 

een bolvormigc verlcngijig van het achtorhoofd, 
aangevende do wijze waarop het haar somwijlen in 
cen wrong wordt samengebonden. 

Bij hot huwelijk wordt steeds een bruidschat 
bctaald, voorriamelijk bestaande uit lijnwaden on 
zilveren armbanden. Zij, die het bctalen kunnen, 
nemen mecrdcro vrouwen, in velo gcvalion con 
nieuwo aanleiding tot twist en doodslag. De lijkcn 
worden begraven dan wcl op cen bamboe horde in 
hot bosch gelegd en bedekt met cen mat. Zijn dezo 
goliccl tot ont binding overgegaan, dan worden 
schede] cn beenderen in do een of andere grot 
weggeworpen en cr wordt niet nicer naar oiiigczien. 
Als tecken vaji rouw wordt een rot an polsband 
gedrageii en door weduwen cen lap boomschors, bij 
wijze van monnikskap over het hoof'd geslagen. 

3e. De Papoea's van Jaucr woncn ton Oosten van 
die van Wandammen. terwijl zij ook een nederzetting 
hebben te Wanggtxr, het jucest Zuidelijke punt der 
baai. De inannen zijn zelden getatoceerd, maar 
hebben wcl het ncustusschen- schot doorboord. 
Tusschen de ami- en polsban- den worden een 
menigte stukjes booinschors, Codiacumbladcren of 
fij]i uitgerafelde sagoe- bladeren gestoken. Vcrder 
dragen zij oorhangers van glas of van wortcis van 
slingcrplantcn. In fccstkleedij wordt een en ander 
aangevuld met een hoofdversicrscl van op 
booinschors beves- tigde schelpjcs, een lendengordel 
van casuaris- vederen en banden van schclpcn aan 
enkel en kuit. De vrouwen winden het haar tot t wee 
wroiigen samcn, 66n bo ven en een achter op het 
hoofd, welke worden opgehouden door bamboe- 
kokertjes; zij hebben in hetoor lange schildpadden 
hangers, terwijl het schaamlapje wordt gehecht aan 
veelmalon om het mid del gcwikkelde tou- wen. Bij 
feesten komcn liierbij nog tai van ver- sicrselen van 
op rotan, in zeer kunstige figuren geregen kralen, in 
den vorm van arm-, pols-, rug- en beonversieringen, 
buikbanden en schaam- bedekking, zooals die 
nergens andcrs worden aangetroffen. 

De won in gen en jongeliiig^huizen komcn nage-
noeg geheel overeen met die der Noemforcn ； 
cigenaardig is evenwel, dat de mccstc deuren der 
voor elk gezin afgcschotcn vcrtrckjcs van hout zijn, 
dikwerf met krulvormigc figuren versidrd. 

Hun wapens zijn gelijk aan die van de Papoea's 
van Wandammen cn als muzickinstru)ne)il en dienen 
allccn trommen cn blaasschclpcn. Even- als elders 
wordt ook hicr groote waarde aan talismans gehecht. 
De bekende houten beeldjes worden allcen 
vervaardigd door do bewoners van Sieboo; de liedon 
der andere kampongs roopen zoonoodig de ziclcn der 
afgcslorvenen aan in do uitgehouwen stijlcii der 
jongelings- huizen. Een bijzondcrJicid is, dat voor 
bruid- schat de huwelijkscandidaat iemand moot 
gaan rooven om als slaaf te kunnen aanbieden; later 
wordt deze slaaf weder vrijgelatcn nadat betaling 
door mid del van cen zekcr aantal houwers, oudc 
borden cn stukJccn zwart lijn- waad is gcvolgd. 

Deze Papoca^ staan voortdurend in verbinding 
met handelaren cn vogeljagers, zoodat zij reeds 
liever geld dan ruilartikeJcn ontvangen. 

4c. De Papoea's van Oemar. Ecn volksstam, die 
woont in het bmnenland ten Zuiden van Jauer Zij zijn 
opvaHcnd donkerder van huidskleur dan die van 
Jauor, hebben ook het neusl usschenscliot 
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doorboord, jnaar tatoeeeron zich niet. Do len- 
dengordols vorvaardigcn ZJJ van boomschors. 2)j 
houdon zich hoofdzakolijk bczig met de in- 
zftinoling van masooi cn de tcclt van tabak, ook 
wordt vecl jacht gcmaakL op paradijsvogcls xnct 
vecltandige pijlcn. In het bosch wordt do sri-olio 
verzameld, door hen „irdn gcnaaind, wclko 
uitsluitend gebezigd wordt bij het opmaken van het 
haar. Do producton worden door hen afge- voerd 
naar Napau aan de kust, waar zij geruild worden 
tegen Icvensiniddclen enz. 

5c. De. Papoea's van Irsaam wonen te Ha- 
moekoc en te Kapoerara in het Zuidelijkste gedeeltc 
van de baai. Evenals de Papoea's van Jauer staan zij 
in voortdurendo verbinding met handelaren en 
vogeljagcrs en kennen daar- door reeds het gebruik 
van geld, dat zy verkie- kiezen bo ven ruilartikelcn. 
To Kapoerara, drie dagmarschen van de kusl, is de 
bcvolking reeds in het bezit van katocnen klecding, 
wel een teekon van welvaart. 

Ge. De Papoe^s van War open bewonen do 
Oostkust der Gcclvinkbaai. I)c mannen zijn in het 
algemcen krachtig gebouwd cn hebben regelmatige 
gelaatstrekken,sommigen met teekens van brand 
wonden en tatoeeering; alien hebben een doorboord 
neustusschenschot. Zij dragen. het haar z66 kort, dat 
er nog juist een vork- vormige kam ingestoken kan 
worden. Baard en knevcl worden nict gedragen ； 
met cen twee- schalige schelp worden de baardharen 
uitge- trokken. Do Heeding bestaat uit een schaam- 
bedekking van pandan, die aan een smallen gor- del 
van touw van voren wordt bevestigd, tus- schen de 
becnen wordt doorgohaald en bo ven het zitvlak 
weer aan den gordel wordt vastge- maakt. Om den 
hals worden kettingen van schcl- pen en. ingevoerdo 
kralen gedragen. Om armen, pols cn cnkcls worden 
banden van gevlochten rotanvczels bevestigd. Bij de 
dan spar tijen worden meerdero versicrselen 
aangelcgd, als kruise- lings over de borst en rug 
gedragen, met kralen versierde banden enz. De 
vrouwen hebben alles- beliulvc fraaic vormen, zijn 
kloin van gestalte cn krijgen al spoedig een verlept 
aanzien; opval- Jend zijn de kleine borsten en van 
vclen zijii deze cn ook do gchcele rug getatoceerd. 
Zij hebben kort haar cn als schaainbedckking een 
schort van boombast of een lapjc blauw katoen. 
Beido seksen d ragen snoeren van kralen in de ooren 
en versieren zich do vingers met tai van schildpad- 
den ringon. De meeslo vrouwen hebben op rug en 
ficliouders ingcbrando littcckens. Als rouwpak 
trekken de vrouwen con baadjo van boomschora 
aan, zonder mouwen, dat ovon over do billen rcikt 
en met schelpon cn figuren is versierd; do manjicii 
dragen vooi* (lit doel breede pols- on cnkclbandcn 
van rot an; cen cn andor wordt cerst afgelegd en 
woggeworpen als do gobruikc- ]ijk(； betaling hceft 
plants gehad, ook hier als zoenoffcr door den drager 
aan do anderc bloed- verwanten vcrpUcht geacht. 

Hun huizen hebben hot schildpadschaalvor- niigo 
dak; zij worden door middel van cen ingc- kerfden 
boomstam bokJommcn cn zijn langs do wanden 
vci'deeld in kaincrtjes, mot kleine higan- gen in de 
middcngalcrij. Jongclijigshuizon wor- <icn hicr 
weinig aangetroffen. I)anrontcgcn staat Jiaast hot 
hoofdgcbouw cn daarmcclo verbonden, hetzij in 
dezelfde richting of er dwars tegen gebouwd, een 
soort afdak of huisje, waariii do 

 

weduwe tijddijk vorblijf houdt totdat alle bij- zondcro 
gebruiken bij den dood van haren man z,n 
afgcloopon, daar het haar eerst dan geoor- loofd is 
naar de vrocgcro woning tcrug te kccren. Soins ziet 
men in de kampongs breedo vierkanto stellages, 
waarop ccn mcnigtc codiacumbladeren zyn 
uitgespreid en waar na cen gelukkig bo- cindigdcn 
snel- of rooftocht do alsdan met bloe- mcn cn lapjcs 
geklcurd katoen versierde wapens worden opgestcld. 

De PapoeaJs van Waropen staan ver bene- den 
hunne buren van de Zuidwestkust dcr baai； pan 
cenige beschavingis hier dan ook geen sprake. Zij zijn 
beter te vergelijkon met de kustbevolking ten Oosten 
van de MaxnbSramo； moord- en rooftochtcn en 
slavornij komen nog algemcen voor. De hoogste 
gezaghebbenden zijn hier —be- halve wanneer er ecn 
“manseren" is, waarover later — de familiehoofden; 
overigens leeft men in volslagen anarchie. Wreedheid 
en bloeddorat zijn sterk ontwikkcldc eigenschappen, 
men is niet veilig voor clkander, zelfs niet in een 
zelfde kampong, alleen wel ondcr bloedverwanten en 
aangehuwde familie. Door do voortdurende 
onveiligheid waaronder deze Papoea's leven, 
schijnen zij iedcr gcluid, ook als zij slapen, op te 
merken. Dronkenschap komt algemecn voor; waar 
veel sagoeweer is te krijgen, is vrijwel de geheele 
bcvolking iederen avond onder den in- vloed daarvan. 
Zij zijn liefhebbers van raak- tochten. De slachtoffers 
eener raak worden, voor zoover niet gedood, tot slaaf 
gemaakt, dan wel, als zij hiervoor niet dougen, dood 
gexaarteld. Slaven worden, als zij niet moeten 
werken en men voor outvluchting vrecst, met handen 
en voeten in een blok vastgezet. 

Aan het hoofd der kampong staat iemand, die den 
titel voert van ,,Korano", „Majoor,> of iets dergelijks. 
Hij heeft editor alleen wat te vertel- len over zijn 
eigen familie, de anderen trekken zich niots van zijno 
bovelcn aan, als zij er geen voordecl in zien. Enkelo 
kampongs hebben een hoofd, dat op dit kustgcdeelte 
“Manseren" ge- noemd wordt. Hij is een halfgod, die 
met too- verij zickcn behandclt. De gemaakte 
gevangenen worden in zijn woning ondergcbracht. 
Hij be- hoeft niet te werken, zijne onderhebbenden 
doen dit voor hem, die hem ook beschermen tegen 
gevaren on hem tijdig wegvoeren als een ambtenaar 
als naderend onheil komt opdagen. Zijne niacht is 
vrijwel absoluut. Verdere autori- toiten in de 
kampong zijn de „kapala mambri", zijnde do 
personon, dio veel govangenen of doo- den gemaakt 
hebben en dus tot de helden be- hooren; zij gonioten 
hooge achting. Men kan hunne woningen evenals die 
der manseren herken- ncn aan do tropeeen van 
schedels beuevens aan de blokkcn om slavcn in to 
slviiten, die er in gevonden worden. Verdoi' zijn er 
nog wichelaars, die moeten nagaan of een raak al dan 
niet zal slagon. De jaansoren behoeft geen deol te 
nemen aan een raak. 

De rnakprauwen zijn gomakkelijk to onder- 
scheiden van do andcro vaartuigen. Men treft deze 
prauwon overal aan, ook in de kampongs, waar de 
bevolking niet mccr op raak uitgaat, omdat dio 
vaartuigen zoo zeewaardig zijn. To Kai, Warcn on 
andcre in do buurt gelegen kampongs dicnen zij nog 
uitsluitend als oorlogsvaartuig. Icdero nieuw 
gomaakto prauw moot worden inge- wijd door er meo 
op uit to gaan en iemand to vor- 
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moorden of gevangen to nemen. Op de rivieren wordt 
gebruik gemaakt van kleine prauwtjcs. De 
raakprauwen, die in huis of onder ecu afdak bewaard 
worden, zijn met schilden en snijwerk voorzien. 

Versieringen worden aangobracht aan pijloji, 
bogeu, hoofdblokken. st ijlen dcr huizen enz.; als 
muziekinstrumenten vindt men hier hand- trom, 
bamboo dwarsfluit en bamboo mondtrom. Het 
hoofdwapen is pij] on boog. Do bo gen zijn van 
niboeng, versierd met veertjes, bosjes ha ar, e. d. g. 
Op raaktochton worden speren van 2,5 M. lengte met 
breede bamboepunten medegevoerd. De steencn 
bijlen zijn in onbruik geraakt sinds kapmessen 
worden ingevoerd. Visch wordt gevangen in 
schepnetten of met de mcer-puntige vischpijl. 
Honden worden in grooten gctale gehouden voor de 
varkcnsjacht. Touw wordt vervaardigd van den 
binnenbast van den blinjoe- boom; de bast wordt 
uitgeplozen en met de hand op een daartoe bestemd 
hout ineengc- draaid. 

Hoofdvoedsel is sagoe; de vrouwen kloppen deze 
in de zich in het，binnenland langs de rivieren 
uitstrekkende sagoebosschen. Verder worden 
gekweekt klappers, pisan g, keladi, brood- vruchten 
en een weinig suikerriet. Tabak en andero artikelen 
betrekt de be volkin g van Japejx tegen inruiling van 
sagoe. Sirih wordt gekauwd en tabak gerookt. De 
tabak wordt in versierdc bamboe kokertjes en in 
zakjes bewaard. Ni- pahblad dient als 
sigarettenpapier. 

Bij het huwen betaalt do man een bruidschat aan 
de ouders der vrouw, zijnde een varken, sagoe, visch 
enz. Er wordt een dag feest gevierd, daarna brengen's 
nachts de ouders de bruid naar de woning van ha ar 
man. De bruid draagt dan een versierden stok hoog in 
de hand, de bruide- gom een dergelijken stok over den 
schouder. Een man kan meerdere vrouwen huwen. 
Gedu- rende de menstruatie blijft de vrouw in een 
daartoe bestemd huisje in het bosch. Ook wacht zij 
hier de be vailing af. Haar mood er brengt haar hier 
voedsel. 

De Papoea's van Waropen viereji groote feesten 
als het eerstgeboren kind voor de cerste xnaal naar 
buiten komt. Aanvankelijk blijft het in het vertrek bij 
de inoeder, maar na ongeveer 6en jaar wordt het 
geacht het licht te Jcunnen verdragen en brengt men 
het in de open lucht. Even zoo is er feest als het 
eerstgeboren kind begint te loopen en men het naar 
het strand brengt om dit in het zand te beproeven. 
Voor later geborenen wordt zooveel omslag niet ge-
maakt. Tot Waropen beperkt schijnt het gebruik, dat 
ongehuwde meisjes op danspartijen de jongelingen 
plagen door hen met eon gloeiend stuk hout hier en 
daar tc branden, hetgeen beantwoord wordt door een 
lichten steek met een puntig voorwerp. Het 
verwisselen der haai kammen tusschen meisjes en 
jongelingen is eon teeken van wederzijdsche 
genegenheid, en de eerste aanleiding tot het sluiten 
van een nauwe- ren band. 

Zij kennen slechts drie doodsoorzaken, t. w. 
ouderdom, moord en betoovering. Zijn de eersto twee 
niet in het spel, dan is de o veiled one be- tooverd 
door een “manoowen", doorgaans een wed u we, die 
spoedig door wichelen gc von den is en dan zoo 
mogelijk vermoord wordt. Kor- waars worden zclden 
bij den dood van familie- 

Icden gemaakt on waar zij dit in navolging dcr 
Noemforon doon, werpen zij die na ccn paar 
maandon op de een of andcrc plaats in het bosch 
wcg. Zijn het evenwel erfstukken, vervaardigd bij 
den dood van voorvadcrcn, die een zekeren naam 
hadden, dan worden zo zorgvuldig bewaard daar zij 
dan beschouwd worden als beschermhciligon van 
het gezin, dat met ongeluk getroffen zou worden 
wanneer die korwaars verwijderd zouden worden. 
Dcze beeldjcs worden bij zicktc cn bij hot ten strijdc 
treklcen geraadplcegd ； de wiche- laar trekt or dan 
met sirihspceksel eenige J<ringcn omheen cn 
voorspcll hieruit den afloop. De dooden worden e6n 
dag in huis gehouden en daarna begraven. Om het 
graf wordt een oinhcining van stokken cn lappen 
gemaakt ； op het graf wordt een klapper gcplant, 
de boog cn pijlen cn de met eten gcvulde tasch van 
den overledenc er op gelegd. Daarna is er ccn 
begrafcnismaal. 

Men gelooft aan geesten. De machtigste is Ipapi. 
Overdag heeft hij do gedaanto van ccn krokodil, 's 
nachts zwerft hij in incnschclijko gedaante rond. Hij 
veroorzaakt de verschillendo rampen. Aan goede 
geesten wordt niet geloofd. Om de geesten tc 
verzociien worden offcr- maaltijden gehouden, 
waarbij veel wordt ge- danst. 

7e. De Jabistam. Dcze stam woont verspreid op 
de Noordclijke uidoopers van het Weyland- 
gebergte. De Jabis vornien een krachtig ras; zij zijn 
vroolijk on opgewekt van aard. De mannen dragen 
slechts ceil penisdop, de vrouwen ecn kort rokje van 
boombast. Hunne wapens zijn pijl en boog. Om te 
kappen worden steencn bijlen gcbruikt； slechts 
enkcJen zijn reeds in het bezit van ijzeren bijlen en 
parangs. 

De omwandbig der huizen bestaat uit dicht 
aaneengesloten, in den grond gestoken boom- 
stammen, de dakbedekking uit gedroogde blade ren 
van den waaicrpalm. De groote huizen hebben cen 
middenverlrek, tot het dak afge- sloten en met twee 
toegangen, Hicromhecn zijn kleinere vertrekken, 
nauwelijks ruimte biedende voor twee personen en 
icder met ecn opening in den buitenwand ； met het 
middenvertrek hebben zij geen gcmeenschap. De 
viocr is bedekt xnct boomschors en in icder ver trek 
is ecu steencn stookplaats. Verder vindt men Jiier de 
bekendo tasschen (nokki), good gcvlochten van 
blinjorr- touw en gevuld met aJlerlci huiHraad. Het 
middenverlrek wordt gebruikt voor 81aap]>laatH 
voor mannen cn jongens, de omliggcndc kanvu-- tjes 
zijn voor de vrouwen, dio icder afzonderlijk wonen. 
De kleine wonin gen heb ben 66n vertrek. 

De lijken worden in de woningexi opgehangen, 
nadat men eerst jniddels insjiijdingen het vocht heeft 
latcn uitdruipen en het bo ven ccn vuur gedroogd 
heeft. Be beenderen worden na eenigen tijd 
weggeworpen, do schcdel wordt onder cen afdakjc 
in het rizophorcnbosch bewaard. 

8e. De Taroengyareh. Deze Htani woont in het 
binnenland van Waropen, met weJks inwoncrH zij in 
voorldurencle vijandKchap Jeven. De Taroeng- 
garch zijn half nomaden； hoofdzakclijk houden zij 
verblijf aan de Siriworivicr. Er is nog weinig vaxi 
dozen stam bekend 

9e. De Papoea's van Moor of van de Der 
Schelliiu/heilanden, in het Zuidoosten dcr baai. Zij 
be wonen slechts 66n kampong, t. w. Moor op P. 
Noeto Roetomordja. Deze Papoea's vormcn een flink 
ras, zijn goed gebouwd, niet zoo heel 
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donkcr van huiclsklcur, wcinig met cascado bc- hcpt 
on ook nict stork bchaarcl. Het hoofdhaar is de 
gewone ragebol, waarin zcor langc kammcn worden 
gestoken. Aan taocccrcn docn zij nict, maar wel 
hebben zij littcckcns van brand wonden, aangcbrachl 
bij het docn van reizen on alien hebben in den neus 
ecn stukje gcslepcn schelp. De schaamgordcl is van 
hoomschors en wordt door henzclvcn vervaardigd. 
Jongdingshuizen worden hier niet aangetroffen Bij 
don dood van betrekkingen vervaardigen zij 
becldjes, die zecr in waarde worden gehouden. 
Fucstcn vallcn als elders zeer in den smaak, o. a. bij 
het doorboren der oorlellcn van kinderen, 
gewoonlijk op den leeftijd van 3—5 jaar. 

10c De Papoea's van Koeroedoe of Ab6r& wo- 
nen op het gelijknamige eiland. Do inannen ken- 
merken zich niet door iets bijzonders； lyders aan 
cascado zijn er weinig en aan tatoeagc wordt vrij 
vecl gedaan ； ook dragon alien het ncusschclpjc. 
De vrouwen hebben het gchecle lichaam over- dekt 
met tatoeecrfiguren en soms dragen zij neusstekers 
van 4 dM. lengte, aan do einden met bloemen 
versiord. Beidc seksen tooien zich de vingers met 
veel ringen, de mannen bovendien met oorhangers 
van parelmoer en de vrouwen met 7 tot 10 glazen 
oorringen. Hunne wonin gen verschillen niet van de 
vroeger bcschrcvene. De lijken worden in ecn prauw 
op ecn paar staken in zee begraven. 

11c. De Papoea's van Japhv's Zuidkust. Het type 
van deze Papoca's verschilt niet vecl van dat der 
Noemforen. Alien dragen den schaam- gordel en cen 
beentje of stukje schelp in den neus. Zij steken 
bchalvc de kam, tai van vecren van witte duiven in 
het haar om zich op te tooien. Mannen en vrouwen, 
bchalvc die op leeftijd, ge- bruiken 2 tot 4 bamboe 
kokertjes, waar zij haar- bosjes door steken, na die 
vooraf met olie te hebben ingewreven. De vrouwen 
dragon zeer breede schildpadden armbanden. Rood 
is als ciders de geliefdekleur; met rootle lapjes en 
pluiuip- jes veraieren zij de kammen, talismans, 
armbanden en wapenen. Het rouwpak is cen van bo 
ven toegenaaide mat van panclanbladeren, welke 
])et hoofd bed ekt en bij ovcrlijden van vrouw of 
kind zoowat ecn niaand lang door den cchtgcnoot of 
vader ged ragen word t. 

De huizen zijn zeer Jang； de mcesto worden be- 
woond door 50 en meer personcn. Er is ecn 
middengang met aan icdcrc zijde vier vertrekken; 
deze vertrekken zijn wed er verdceld in die voor 
stook- cn slaapplaatsen, welke men binnen- kruipt 
door cen klciiic vierkante opening in den zcor 
stevigen, uit sagocbladnerven vervaardigdcii wand. 
Voor de da ken worden als latten gecn gcspleten 
maar heelc, zeer dunne bambocsten- gels gebezigd, 
naar bo ven oingcbogcn om het gebogen vlak van 
een schild padschaal to krijgcn. Evenals te Waropen 
vindt men cr wed u wen- huisjes, alwaar de vrouw 
moot vortoevon totdat de rouwfeesten gecindigd 
zijn. 

De lijken worden cerst bo ven ecn vuur gcrookt 
en daarna cenigen tijd in huis bewaard. Do mummies 
worden lator lusschen de takkcn van ,een Bruguiera-
boom gelcgd. Zijn zij gehecl ver- gaan, dan worden 
do beonderen in een kistje begraven cn de schcdels 
in cen vicrkaiit inandje gclegd. To Ansoes worden 
die mandjes verzu- mcld op het eilandjo Noe Wo 
war, vlak benoorden hot eilandjo Manocpa. 
Eerstgcnoeind eilftndje 

VAN 

hare. 

van 

bestaat uit cen rots van zandstccn cn daarop 
zijn die mandjes vrij regclmatig jiaast clkandcr 
gcplaatst. 

De bergstammcn van Japdn, geheeten naar 
de plaats waar zij woncn, voeren boschproductcn 
af cn spreken ccn geheol andere taal dan do 
st rand bowoners. Zij zijn goedaardig； menschen- 
eters, zooals wcl eens beweerd wordt, zijn zij 
niet. Zij verschillen in uiterlijk niet van de 
strand be woners, maar dragen het haar korter on 
hebben minder versiersclen. Zij drogen do lijken 
niet uit. Zij dragen ccn schaambedckking van 
boombast. Damar wordt veol door hen in do 
bosschcn vcrzameld.- 

V. DE PAPOEA’S AAN DE NOORDKUST, 

KAAP D’URVILLE TOT AAN DE OOST-GRENS. 
le. De Papoea's aan de jllamb^ranio en 

bronrivieren. 
a. De Papoea*s aan den bcnedenloop 

MambBrajno zijn waarschijnlijk afkomstig 
de eilanden in het Noorden der Geelvinkbaai, in het 
bijzone!cr van de Schouten- en Padeaido- eilandcn. 
Zij zijn cladelijk te herkennen aan hun kolossalen 
haardos. Zij hebben cen fijn been- derengestel cn 
kleinc handen cn vocten. De lichaamslcngte is 
gering, slechts weinigen zijn langer dan 156 cM.; het 
haar is zwart, maar bij doorschijnend. licht heeft het 
ecn roodachtige glans; enkelen hebben zclfs rood 
haar. Dat dit als een schoonheid wordt beschouwd, 
blijkt wel daaruit, dat zij de roode klcur wel 
kunstmatig aanbrengen middcls roode aarde, welke 
ten Westen van de Humboldtsbaai in Tanah M6rah 
gevonden wordt. Grijsaards worden hier vecl 
aangetroffen; grijze vrouwen vecl minder, waar- 
schijnlijk omdat het zwakko geslacht in ,den rcgel 
gecn hoogen ouderdom bcrcikt. De baard- dracht is 
verschillcnd. Terwijl de mannen, afkomstig van 
Biak, den baard laten staan, schercn die, welke 
afkomstig zijn der Padeaido-cilanden niet alleen 
deze, doch het haar over het geheele lichaam af, 
uitgezonderd het hoofd- en schaam- haar. Het 
voorhoofd is hoog, het gelaat smal; do ncusi'ug is 
dikwijls schcrp en haakvormig gc- kromd ； de 
lippen zijn smal, do oogen liggen diep in het hoofd 
； de spieren zijn weinig ontwikkeld. De huidsklcur 
is verschillend, doch bij de kust- bcvolking lichter 
dan die van de bevolking in, het binncnland. 

De kleeding der mannen bestaat uit een gordel van 
rotan, waaraan van voren bevestigd ccn schortje, 
gemaakt van pisangbast; het schortjo wordt lusschen 
de beenen doorgetrokken en van achtercn wedcr aan 
den gordel bevestigd. Do vrouwen dragen cen 
katoenen schortjo. Als versicring worden gedragen 
aan den bovenarm gevlochten armbanden, verder 
halskettingen van glazen kralcn of schelpcn, 
oorringon van schclpcn of sc hi Id pad. De 
voornaamsto versioring voor de xnannon is do 
nouspin, dwars door hot ncustusschcnschot 
gestoken. In het haar wordt ecn kain gedragen, 
voornamolijk om zich to kunnen krabben, da ar do 
haardos vol ongo- diortc zit. Zoowcl mannen als 
vrouwen tatoeeeren zich op gelaat, voorhoofd on 
borst, sonis ook op de armcn. Het tatoeeeren 
gesohiedt met con vischgraat en root of blauwe verf 
en heeft niet voor het 10c levensjaar plaats. De 
tatoeage stolt ecn visch voor en wol omdat volgons 
hun goloof hot geheelo menschongeslacht van eon 
groote visch afstamt; do tatoeage diont dan om den 
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oervoorvader te doen weten, dat de getatoeecrdo tot 
zijn geslacht behoort-. Be halve dozen alge- meenen 
stamvader hebben vcle families nog een bgzonderen 
stamvader, wions beeltcnis cvoneens op het lichaam 
getatoeecrd wordt. Krokodil en casuaris zijn zulke 
totemdiercn, die dus ook door de z. g. 
afstammclingen niet gegeten mogen worden, want 
dan zou de buik opzwcllcn, do haren zoudcn uitvallcn 
en de zondaar zou moetcn sterven. Bohalve de 
tatoeage wordcn ook wel litteekens aangebracht door 
niiddol van ecn gloeiend stuk houtskool. 

Zij hebben een groote fantasie en liegcn sterk 
zonder dat zij zich da ar van bowust zijn. Zij ziju zeer 
weetgierig en zeer bewegeJijk; by hot sprekcn is alles 
in bcwcging. Zij spreken luide en opge- wonden, 
zoodat men de hclft van het gesprokcne uit de 
bcwegingen kan begrijpen. Zij zingen veel met een 
wclluidende stem, in het bijzonder bij het pagaaien. 
Als muziekinst rument client slechts do handtrom, die 
den vorm heeft van cen zand- looper, met een 
leguanenhuid bespannen is on v66r het gebruik bo 
ven een vuur verwarmd moot worden, bene vens de 
mondtrom. Zij kunnen tot 10 tcllen; de bewoners van 
Pauwi editor slechts tot 5, waarbij van de vingers on 
handen gebrtiik wordt gemaakt. 

Bij het huwelijk moet een bruidschat wordcn beta 
aid, bestaande uit messen, lijnwaad, borden enz. en 
bo venal tabak. Het huwelijksfeest duurt dikwijls 
dagen lang. De eerstc beginselen van het matriarchaat 
wordcn bier gevonden. Bijna alle roerende goederen, 
be halve de wapens, zijn hot eigendom der vrouw, 
voorzoover men ten miiiste van eigendom spreken 
kan, daar alle eigendom van den stam door de 
stamgenooten tijdelyk gebruikt mag xvorden. De 
vrouwen bereiden de sagoe en Louden de 
beschikking over het bereide product, vandaar een 
zeker overwicht van het zwakke over het sterkc 
geslacht. 

In de kampougs aan den benedenloop der 
MambSramo zijn geen afzonderlijke mannen- en 
vrouwenhuizen. De huizen staan op tamelijk hooge 
palen, hebben wanden van boombast en worden 
dikwijls door meerdere families bewoond. led ere 
familie heeft dan haar eigen deur, waar- tegenover 
een stookplaats. Vdor een rij huizen is in den regel 
een platvorin aangebracht. 

De dooden worden in de nabijheid van de 
kampong in prauwtjes op hooge stellages ge- plaatst, 
die met bonte doeken versierd zijn. De doode krijgt 
spijs en drank en een deel van zijne persoonlijke 
goederen mede, omdat de re is naar de godheid 
“Mangossi” lang duurt. Is het 】ijk vergaan, dan 
wordt de schedel in een klein hutje in het bosch 
gelegd, de andere beenderen laat HKH liggen. Om die 
schedels bekomniert men zich ook niet veel meer, 
maar nu worden de bekende korwaars gemaakt, 
waarin do zielen der afgestorvenen van tijd tot 侦d 
komen huizen om aan hunne nakomelingen hun wil 
te verkon- digen en de toekomst te voorspellen. 

b. Volgens Moszkowski heet do stam, die de 
Noordelijke uitloopers van het Van Reesge- bergte 
bewoont „Koassa Kamboi Ramboi". Deze Papoea's 
wonen, langs de rivier gemeten, tot 100 K. M. van de 
kust; in verband met de moeite om voldoende voedsel 
te vinden en de muskietenplaag schijnen zij zich veel 
langs de rivier stroomopwaarts te verplaatsen. 

Deze Papoea's zijji krachtiger gebouwd dan 

die der kust. De gemiddcldo lengto is van IGO tot 
162 cM., dock mannon, langer dan 170 cM. zijn geon 
zeldzaamheid. In 't bijzondcr vallcn zij op door 
hunne becnen, die zeer lang zijn in verhouding tot 
het bovenlijf. Do mannen dragon de haron gedraaid 
om cen rotanring, die spiraal- vormig op het hoofd 
gelogd wordt. Do jongero liedcn scheren zich de 
gclaatsliarcn af; do ouderen hebben veclal ecn 
baarcl. De liuidskleur is donkerder dan die van de 
kustbevolking. Do oudere lieden dragon dikwijls op 
het hoofd een soort pruik van casuarisvedcren 
waarondcr om het voorhoofd een band, bezet mot 
schelpcn, die zij bij de kuststammen inruilen of inct 
rotan vruchtcn. Zeer gcliefd is ook een voorhoofds- 
versiering van gckloofdo varkenstanden. De mannen 
dragen een buikpantscr, vervaardigd van rotan band 
on cn dat een beschcrming moot vormcn tegen 
vijandclijke pijlcn. Als schaam- bedekking dragen de 
mannen ecn lapjc katoen of boombast, dat editor niet 
tussclien de beenen wordt doorgehaald. De vrouwen 
dragen een kort rokje van boombask-^- * ； ' • 

De mannen dragen"~oni den rechter- c. q. 
imkerarm ccn manchet van varkensvcl als be- 
scliutting tegen de terugslaande boogpees. Vol- gens 
Moszkowski zou aan liet dragen van dio manchetten 
te zien zijn of de drager rcchts-dan wel linkshandig 
is. Zij dragen in het doorboordc ncustusschenschot 
een stukje glas of iets derge- lijks; bovondien zijn in 
den regel nog do ncus- vleugcls doorboord, door 
welke opcningen een casuarisbeen gestoken wordt. 
Aan den go rd el wordt van achteren een staartje 
bevestigd, mcestal vervaardigd van de bladercn van 
den sagoepalm. In een der ooren wordt een houten of 
bamboe kokertje gedragen, waarin de tabak 
geborgen wordt. Zij zijn sterkc I'ookers, doch 
verbouwon de tabak niet. 

Hun hoofdwapens zijn pijl en boog, doch zij 
bezitten ook reeds houwers cn niesscn. Zij hebben 
goedo prauwen, in tegenstclling met de mcer 
Zuidelijk wonende st am men; de kunst om doze te 
maken hebben zij dan ook waarschijnlijk van de 
kuststammen geleerd. Groote boomstammen worden 
met vuuren steencii bijl uitgehoJd ；aan do voor- 
zijde wordt ecn ruwe xitplaats uitgespaard voor den 
man, die met ecn pagaai hot vaartuig stu nil cn 
voortboweegt; een of tweo andcrcn zijn hem 
bchulpzaam en du wen met lan go bamboo stakon. 

Tatoeage word bij hen niet aangetroffen. De 
vrouw heeft bij hen vrij veel invlood. De mannen en 
vrouwen wonen afzonderlijk. De woningen der 
mannen staan op lage palen on. zijn niet vccl mcer 
dan afdaken; de vrouwenverblijven staan cven- zoo 
op palon, zijn echter vecJ klciner, ongeveer 2. M. 
Jang cn breed en even hoog； de omwanding is 
zoowat I, 5 M. hoog cn omgeeft het huis aan alle 
zijden. Alle huizen hebben een stookplaats. De 
bijslaap heeft in het bosch plaats, in den regcl tegen 
het aanbroken van. den dag. Jonggc- huwden 
brengen den eerston tijd na het huwelijk in hM bosch 
door. Polygamic konit dikwijls voor, even zoo 
schciding； in de meeste gcvallen is het de vrouw, 
die den man verlaat om een anderen, sterkeren to 
volgon. 

De jongeling treedt op ongeveer tien-jarigen 
leeftijd in het mannenhuis cn huwl in den regel vrij 
laat. Zooals elders geeft het samenhuizen der 
mannen tot iinmoreelo tocstanden aanlciding. Bij het 
overgaan der jongelingen in de mannen 
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huizen wordt ccn groot feest gegeven, waarbij 
vrouweJi en kindercn niet tocgelatcn worden. De 
doodon worden op stellages in het bosch of in de 
nabijhcid van do kampong gelegd, waar zij blijven 
liggen tot het lichaam vergaan is. Voor de ziclen dcr 
afgestorvcncn soJiijnen zy bang tc zijn. Een zickc 
worc'l boschouwd als to zijn betooverd ； om 
gezond to kunnen worden moot de toovenaar 
gevonden cn natuurlijk gedood worden. 

c. Do Papoea's op de Zuidelijko uitloopers van 
het Van Reesgebergte wonen in groepen van 
2 tot 4 families bij clkandcr. Een dergelijko groep 
wordt op a lie Moluksche eilandcn „soan genoemd. 
lederc soa heeft haar eigen dialect, of- schoon de 
lieden dcr vcrschillcnde soa's elkandcr zeer goed 
verstaan kunnen. Vermocdelijk be- staat de stam uit 
vier soa's. Haardracht, bleeding cn sieradon 
vertoonen weliswaar klcine afwij- kingen, maar 
komen over het gehecl genomcn vrij wel ovci'cen. In 
het Noorden wordt de grens van hun gebied gevormd 
door de versnellingen in het gebergte, daar zij deze 
met hunne prauwen niet kunnen passeeren ； de 
Idenburg- en v. d. Willigcnrivicr vormcn de 
Zuidgrens, terwijl de Oost- en Westgrenzen gevormd 
worden door lijncn op ongeveer 20 K. M. getrokken 
cvcnwij- dig aan de Mamberamo. Dit，terrein is 
moerassig met veel sagoebosschen. De ladangbouw 
ge- schicdt bij voorkeur langs de zijkrcckjes cn op het 
heuvclterrcin. De Idcnbxirgrivicr nocmcn zij „Tari 
Toloe", de v. d. Willigenrivier „Tari Koe,\ de 
Mamberamo „Tari Kaikca**. 

De klceding bestaat uit cen loshangcnde lap van 
gekloptc boombast, breed ongevecr 10 en lang 35 
cM. Dczc lap wordt niet lusschcn do becnen 
doorgehaald en van voren bevestigd aan cen gorde], 
bestaande uit een snoer gebangave- zcls, dat eenige 
malcn pm lict midden wordt gewikkcld. Sows 
bcvmdt zich hierondcr nog ccn rot an band. De 
schaanilap oiitbreekt nog wel ecus <-n dan worden 
slechts cnkelc takjes ondcr den buikgordel gestoken. 
Ook zij hebben aan do achterzijde het staart vornxige 
aahhangscl van jjalniblachTcn als vroeger 
bcschrevcn. Bij llct zitten in de j)ranw word! doze 
staart indcnrcgcl vcrwjjderd. Do afwezigheid van dit 
sieraad of klccdingstuk schijnl hunne schaamte op te 
wok- Het neustusschcnschot en de bcido nous- 
vlcugcls zijJI bij de mcestcn doorboord. In de 
jicusvlcugeJs worden beentjes gestoken, lang G a 8 
cM.; in het ncustusschcnschot gewoonlijk non glad 
gcslepcn casuarisbcen clan wel tweo in clkandcr 
geschovcn krokodillcntandcn. Van de bcido 
oorlcHcn heeft in den rcgcl sleclits 66n ccn groot gat, 
waarin dikwijls een bamboo kokertjo wordt 
gedragen; het gat in do andcrc oorlcl is klein. 
Sommigen hebben het hoofdhaar langs do slapt-n en 
op het voorhoofd ter breedto van 
3 布 4 cM. weggeschoren, anderen dragon cen 
rotanband als vroeger bcschrevon. In den rotanband 
is dikwijls ccn krans van casuaris- vedcrcn ge 
vlochtcn. Het invlcchten van valsch haar komt hior 
evenccns voor. Over de borst dragon sommigen tweo 
gekruiste banden van gnnimoovczols, versierd met 
coix laerma zaden, rvenals dus bij de Marindeneezen 
voorkoint, doch van prijnitiever vorm. Ringvormig 
gebogen cusuarispi nnen diencn vaak als oor han 
gers. Tatoeago komt niot voor. Sommigen licbbon 
orodo Jitteckens, over het gelieelo lichaam 

verspreid, cn waarschijnlijk ovcrblijfsclcn van oude 
brand wonden. 

Zij dragon in den regel een klein net je bij zich tot 
opbewaring van tabak, slagtanden, schelpen cnz. De 
parang wordt ter zijdc van het lichaam in den gordcl 
gestoken. 

De woningen — icdcrc familic heeft or cen — 
staan op eonigen afstand van clkandcr. Mcestal staan 
zij midden op cen ladang. Het dak bestaat uit 
sagoebladcren, die los over elkandcr zijn gclegd. Aan 
bcido zijden hangt het dak tot op den bodem af. Het 
dak wordt gedragen door 5 rijen stijlen. In het midden 
bevindt zich een ba!6h-bal6h, ongeveer 1,20 Al. bo 
von den grond. De zijwanden worden door hot dak 
gevormd, voor- cn achterwand ontbreken. De 
geheele woning is ongeveer 4 M. breed cn 8 a 10 M. 
lang. Mcestal staat naast het huis nog een afdak voor 
bergplaats. Waar vcel last van muskieten wordt 
ondervonden, ligt do baleh-baldh ongevecr 5 M. bo 
ven den grond. Boomen, gekapt op 5 M. boven den 
grond, diencn dan tot stijlon en hoofdstcun- punten; 
de vlocr, die dan tovens baldh-baleh is, rust tier op 
cen staketsel. In de woning zijn dan draagrakkcn tot 
opberging van huisraad; onder deze rakken is ccn 
vuurhaard van klci. De toe- gang wordt verschaft 
door een van inkervingen voorziencn boomstam. Een 
derde soort van wo- ningen licoft een kegelvormig 
dak. 

Het drink water cn de sagoo wopden in tot bakken 
gevormdc bladschecden opbewaard. Verder zijn or 
nog draagnetten van vezels. Het vuurmaken 
geschiedt midclels vuursteen en zwam. Tot het 
liuisraad mocten ook gerekend worden de steeneu 
dio, glooiend gemaakt, tot berciding der 
spijzendienen. Vleescli wordt mcestal gcrookt of 
gcroosterd.Hoofdvoedsel is de sagoe. De bal sagoe 
wordt aan de buitenzijdc vochtig gemaakt en 
lusschen de glociende stcenen gclegd. De korst, dik 
ongevecr 3 mM., wordt daarna verwijderd cn 
mnuttigd waarna de bewerking herhaald wordty Ook 
worden genuttigd: pisang, cassave, laboc 4n papaja, 
die op ladangs worden verbouwd. Alles wat de jacht 
oplovcrt wordt cveneens genuttigd. Visch word t 
weinig gevan- gen, daar zij de benoodigdheden voor 
de visch- vangst missen. Tabak wordt verbouwd en 
als genotmiddcl gebruikt. De ingcvoerde shagtabak 
wordt door hen hoog op prijs gcsteld. De in het Van 
Reesgebergte veelvuldig voorkomonde bruin- Jjool 
wordt door hen als brandstof gebezigd. 

Zij zijn bewapend met pijl en boog; daarnaast zijn 
de meesten in het bezit van con parang, inge voerd 
van do kust. Voor den ladangbouw wordt het 
oerwowd opengekapt.; hot terrein wordt daarna 
conigszins goreinigd. Van het schoon- branden dcr 
ladang is geen sprakc. De bodem wordt cen weinig 
omgcwoeld met een pootstok. Zijn de zadcii in clen 
grond, dan bekommert men zich daar niet mcer om. 
Als vervoermiddel wordt gebi'uik gemaakt van 
prauwen on vlotton. Do prauwon bostaan uit cen 
uitgeholdcn, raw afge- werkten boomstam; zij zijn 
ongevcor 10 M. lang, er kunnen 7 i 8 personen in 
plaats nemen cn zij zijn ongeschikt om er do 
versnellingen mee te bevaren. Hot besturen heeft 
plaats als hicr- boven bcschrevcn. Aan den bo ven 
rand van het vaartuig zijn gaatjes met- touwtjcs om 
do bogon en pijlcn te bovestigen. Achtcrin bovindt 
zich ccn vuurhaard van klei. De vlotten worden al- 
leen in goval van noocl gebruikt. 
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Van een cigenlijk bestuur valt weinig to be- 
mcrken. De krachtigstcn cn brutaalsten hebben het 
meeste to vertellcn. Over het algemccn zijn dezc 
Papoea*s levendig en luidruchtig van a a rd. Hun 
verbazing en begeerlijkheid geven zij tc kennen door 
een cigcnaardig gefluit, dat cindigt in het klappcn met 
de tong. Dicfstal of poging daartoc komt veel voor. 
Evcnals aan de Noord- kust, worden hicr heilige 
fluiten aangetroffen. Deze fluitcii zijn ongevecr 1,25 
M. lang cn 4 cM. dik; het gebruik er van kost dan ook 
heel wat inspanning. Ongctwijfeld hebben zij con 
gods- dienstige beteckcnis. T日dens hot fluiten wordt 
front naar de zon gemaakt. 

d. De Papoea's aan den bovenloop dei* Iden- 
burgrivier zijn zondcr uitzondering forsch ge- bouwd 
cn zwaargespierd. Zij loopen geheel naakt, slcchts 
een enkclc heeft aan een touvrtjc om de lendenen een 
klein lapjo hangen voor het sc ha am- deel cn eon 
grootcr lapjo voor hot zitvlak, dit laatste als zit matjc. 
Enkelen dragen knevel en ringbaard, de meerderheid 
heeft echter bcidc afgeschoren. Be halve om den 
kruin, is ook het hoofdhaar geschoren; om den kruin 
hebben de meesten het kroeshaar laton uitgrocicn, 
waardoor het als cen soort schapen vacht ncerhangt. 
Zonder uitzondering zijn alien, in het bezit van een 
gaaf, sterk gebit De vrouwen dragen zeer korte rokjes 
van. neerhangende plantcnvezds. Zij dragen het 
hoofdhaar het is dus nict zooals bij de mannen, ten 
deele geschoren. Zij zien er nict zoo verlept uit als dat 
in den regcl bij andere stam- men het geval is. In 
tegenstelling met de andere Papoea's geven deze 
lieden volstrckt geen on- aaugename lucht af; van 
cascado hebben zij geen last. Tatoeage of het 
inbranden van litteekens komt onder hen nict voor. 
De woniiigen st aan op palen, ongeveer 4 M. hoog; 
de middcnstijl is zeer zwaar cn wordt in den re gel 
gevormd door den stain van een geknotten boom. 
Langs ladders, aan twee tegenover gcsteldc zij cl on 
geplaatst, betreedt men de 6en meter breede, open 
galerijen die voor de korte zijden zijn aangcbracht . 
In het midden dier zijden be via- den zich de 
deuropeningen, die gesloten worden middels losse 
paneelen van aanecnsluitcnde gaba- gaba. De 
binncnruinite is door een tusschcuschot met 
conimunicatic-opening in twee on gescheiden ； in 
elk deel bevindt zich in het midden cen stook- plaats 
van aarde op boomschoi-s. Het t wccvlak- kige 
atappen dak is gewelfd. Een houtblok met gat, waarin 
een houten staaf gedraaid wordt, dient tot vuurmaker. 
De prauwen zijn van een good model; de voorsteven 
is echter vlak afge- werkt, zoodat de voile waterdruk 
overwonnen moot worden. De pagaaien zijn 2 a 2,5 
M. lang, waarvan 75 cM. komt voor reken in g van 
het blad. Hier wordt staande gepagaaid ； is slcchts 
e6n man in de prauw, dan staat deze voorop. 

De sagoe wordt, tusschcn stecnen gaar gemaakt. 
Daar steenen in dit gebied nict voorkomen, worden 
dezc van elders aangevoerd. Op hunne reizen worden 
de steencn dan ook niedegenojnen. 

e. De Papoe&'s aan de Poevch zien er niet sterk 
en forsch uit. Enkelen dragen een penisdop van de 
schaal van een vrucht, waarin het jid geheel 
verborgen is; anderen hebben cen schaaam- lapje van 
geknoopte plantenvezcls. Allen dragon echter een 
grooter stuk van dezc stof achtcr- tegen het zit vlak. 
Op den rug hangt vcelal ecu zak van dezelfde stof met 
de dagdijkscJie be- 

noodigdheden. Allen zijn behept mot cascado cn 
geven con onaangonamo lucht af. De vrouwon 
dragen hot bekendo rokje van los neerhangende 
vezels. 

Ook hicr staan do huizen op ongeveer 4 M. hooge 
palcn; de zware middenstijl ontbreekt ook hicr nict. 
Eon ingekerfdo stain, dio *s nachts en bij onraad 
wordt in gc ha aid, geeft toegang tot een smal 
galcrijtjo v66r cen dcr korte zijden. Op dit galcrytjo 
komt de deuropening uit, die met eon los panccl kan 
worden afgcsloten. De in wendigo ruimlo is door ecu 
tusschcnschot in tweo vertrekken gesplitst. Aan do 
cindon van het schot bevinden zich twee openingen 
van on- gclijko grootte. In de vertrekken zijn stook- 
plaatsen. Het vier-vakkige dak is gewelfd ； do 
dakvlakkcn op de korte zijden zijn slechts drie- 
hoeken. Do omwanding bestaat uit aancenslui- 
tende, staando gaba-gaba. 

De wapens bestaan uit pijl cn boog. Parangs 
worden hicr reeds aaiigctroffcn, doch daarnaast is de 
stcenen bijl nog in gebruik. 

f. De Papoca's aau do Songgoto of Keerom riviei' 
zijn haast -zondcr uitzondering stevig gebouwd cn 
forsch gespierd cn meestal behept met cascado. Ook 
zij dragen den penisdop van vruchtenschaal, met 
ingebrandc motieven, van we)k kleedingstuk zij 
ongaarnc afstand doen. Vele dragen de gewone neus- 
en armvcrsicringen. Alien dragen om het hoofd een 
breedc gelc band *ran pandanblad. Hun aard is 
bijzondcr levendig en luidruchtig; bcscheidcnheid 
behoort niet tot hunne deugden. 

Jongcns van 12 jaar zijn reeds gewapond met pijl 
en boog, zij dragen den penisdop cn nemen deel aan 
krijgsdansen en vijandclijko demon- stratics. 
Volwassencn dragen veela] knovcl cn ringbaard. Het 
hoofdhaar is wollig, bij de mces- ten geschoren met 
behoud van een gedeeJtc om den kruin, waarvan het 
dan in me er of minder langc kurkctrckkei,s afhangt. 
Icder draagt cen zak van gevlochten boojnschoi'.s, 
waai'in verscho tabaksbladeren cn andere 
benoodigdheden. Do vrouwen dragen het bekendo 
rokje, dat echter het dijbeen terzijde zichtbaar laat, 
v66r slcchts tot even bcncdeji hot schaamdeel reiki, 
dock achter tot nabij de knicholte afhangt. Kb-in<5 
kijideren worden, middcls ecu van Jiet hoof*! d< r 
draagster langs don rug afhaiigciid soorL slendang 
van gekloptc boonischors, op d<：n rug gedragci). 
Vele vrouwen hebben het licliaam met een 
grijsbruino zelfstandighcitl besmeerd. 

De huizen zijn groot, op palcn go bo n wd, van 
cen omwanding voorzicn cn met gewelfd atappen 
dak. 

fj. De Papoea*s het stroomgebicd van do 
Rouffaer- en Van Dualenrivier zijn waarschijn- lijk 
verdccld in vcrschilleJide stanuncu; in klcc- ding en 
versierselcn is echter weing verschil to mcrken; in 
don aard der lieden echter wcl. Dit, Btroomgcbicd is 
belrckkelijJc zeer stork bevolkt; het aantal zicJen 
langs deze rivieren wordt op ■ 10000 geschat. 

De niannen zijn over het algemccn zeer forsch 
gebouwd en hobben alien slccht gevormdo bcenen; 
zware licsbrcukcn komcn algemcen voor. De 
vrouwen zijn kleinen goed geproportionneerd, zy 
zijn echter vroeg oud. De mannen dragen om het 
micldcl eenige dunne gordels van varenvczcl, 
enkelen hebben echter slcchts 66n gorde]. Sommigen 
dragen een schaambcdekking, be- 
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staando uit cen kort, smal stukje gckloptc boombast, 
dat voor op den buik door ecn dcr gor- dcls wordt 
gchaald en clan dubbcl afhangt. De vcrsiersclon 
beperken zich bijna allccn tot hoofd- tooi; tatoeage 
word nijnmor opgemorkt. Do man- ncn laten op den 
kruin cen plukjo ha ar staan, waaromheen ecn krans 
van casuarisvccren wordt gewonden; de vceren 
staan nagenoeg recht ovcrcind. Hiervoor worden 
over het hoofd eenige dunne banden gclcgd, bezel 
met bruine en witte vriichteiipit jes. Op het 
voorhoofd een versiering van gcpolijste 
varkenstanden, mecstal drie stel bo ven olkander. 
Door do neusvleugels worden beentjes gestoken, 
door het neustusschenschot con stukje hout; aan do 
oorlellen hangen drio- hockig gebogen 
casuarispinnen. Alle mannen <1 ragen het bekende 
staartje van bladeren. Sommigcn hebben 
kruisbanden over borst en rug. Nooit verlaat hen de 
geluioopte draagtasch, die zij in alle soorten bezitten 
en die dikwijls versierd i ； met koppen cn pooten 
van vogels. De vrouwen dragen ook eenige gordels 
met cen schaambedekking van boombast. De 
schaam- bedekking wordt tusschen do becnen 
doorgehaald cn voor en achtcr aan de gordels 
vastgemaakt. De hoofdtooi der vrouwen bestaat 
alleen uit ncus- en oorversicrsclen, die dezelfde zijn 
als bij do mannen. 

Mannen en vrouwen wonen in 66n huis. Aan de 
woningen wordt weing zorg bestced. In ver- 
schillcndc huizen treft men mcnschenschedels aan, 
die bij de jachttropceen hangen. Dat cchter het 
koppensnellcn op grootc schaal zou voor- komcn, is 
niet waarsc])ijn]ijk. 

De hoofdbcwapening bestaat uit pijl en boog; op 
de ben eden-Rouffacrrivier werden eenige bconcn 
messen gezien. De bogen zijn versierd met veeren 
van kroonduiven, en tusschen de ver- sicringcn rood 
geschildcrd. 

Hoofd voedsel is &agoc, dat ovcral in groote 
hocvcelJicid voorkomt ； do bereiding geschiedt als 
ckiers. De sagoc wordt bewaard in ruw houten 
bakkm. Is zij gchcel gereccl dan wordt zij verpakt in 
pandanbladeren of in stukken geklopten boombast. 
Void er wordt allcs gcnuEtigd wat de jachG 
o])lcvorL. De tuincn Jevcrcn pisang, suikerrict, 
kfiladi, oebi cn tabak. Do tabak wordt gcrookl, 
gcrokl in cen blad. Op de boneden-Rouffaerrivier 
worden grootc tabaks])ijpcn gebruikt, gemaakt uii 
ecu «tuk lioul. Visch wordt gevangen middcls 
korven cn net ICJI. Ook hebben zij cen soort sero^, 
<li<- bij bandjir langs de oevei,s der rivier gcplaatst 
worden ； bij het terugloopen van het water blijft 
<l<t visch achtcr de sero*8 Jiggen. 

Als werktuig gobruiken zij slechts de st ccnen 
bijl, wnarmede zij ook de ladangs kappen cn de 
prauw(；n maken. De prauwen zijn log van vorm, 
doch liggen licht op het wator. V66r in don plnttcn 
boeg is cen rond gat，, waardoor ecn stok wordt 
gestoken tot in den rivicrbodcjn, ton cindo afd rijven 
to beJotten. Als boomstok wordb gebniikt de 
nxiddennerf van den sagocpaJm; woi<.lt er geroeid, 
dan (loot ccn kort sluk sagoe- nerf als));i.gafti 
dicjist. Op do versncUingen kun- ncn (hjzo prauwen 
niet worden gebruikt. Stroom- op gaandc, worden 
alsdan do vootpaden gc- volgd ； terugkeerende 
maken zy klcine vlottcn van (.1 roog, uangespodd 
hout. Zecr inoeiclijko ])unton worden Jiiermedo 
gopassccrd. Op icdor vlot zit 66n persoon; doze zit 
slil en houdt met de eene hand de gocdcreji vast, die 
hij nioct 

vorvocrcn en met do andcro hand de onafschcido- 
lijko pijl cn boog. Een- tweedo zwemt naast het vlot 
cn houdt dit aan ecn kort eind rotan met 66n hand 
vast; hij bostuurt hot en weet het handig do 
hindernissen to doen ontwijkon. 

2c. De Papoea's van deonderde ku-st liggende 
eilan- 

De mannen op do Kocmamba eilanden. zijn 
krachtig cn gespiord, vrij donker van huidsklcur, 
stork behaard, cnkclen met ringbaard cn kneve), zij 
zijn cchter niet getatoceerd cn hebben geen 
litteckens van brandwonden. Het haar dor mcesten 
hangt in tressen over het achtcrhoofd, waartoo het 
op betrekkelijk jeugdigen Jeeftijd in klcinc vlokjes 
door ccn soort gom wordt bijeengehouden. De 
tressen zijn 2 tot 3 dM. lang, aan het einde 
vastgehccht cn met kralen versierd ； sommigen 
dragen cen pruik om het haar voor nat worden te 
beschutten. In het neus- tusschonschot worden tweo 
aan elkandcr ge- hechte varkensslagtanden 
gestoken, in de ooren ringei) van schildpad, ever den 
schouder en onder den tegenovergestelden oksel 
doorloopende, een borstriom van hondentanden, 
verder halsver- sicrsels van schelpen en zaadjes, 
gevlochten arm- en beenbanden, buikgordels van 
touw, versierd met schclpcn en cindclijk van voren 
een uitgerafeld stuk boombast, met een touwtje van 
dezelfde sellers om het middel vastgemaakt. De 
vrouwen. zijn ineengedrongen van gestalte en 
leelijk; zij dragen hot haar ook tot tressen 
gevlochten, oorhangers van schelpen en schild- pad 
en st eken soms gesJepen stukjes schelp door den 
neus. Van voren en van achterer worder lapjes 
uitgerafelde boombast gedrager, welke over het 
buiktouw worden heecgeslagen. Beide scksen 
dragen ccn tasehjo, met het koord over hot 
voorhoofd en achter do ooren om geslagen en 
waarin de tabak en pin an g bewaard worden. In den 
opperarmband worden lopeltjes van varkens- tanden 
gestoken, dienendo om klappers uitte- schrapcn. De 
bevolking is zeer hulpvaardig en geneigd tot schorts. 

Do wonin gen hebben een good aaneensluiten do, 
behoorlijk afgewerkte omwanding van de blad- 
nerven van den sagoepalin, met dwarslatten stovig 
aan olkaar verbonden. Aan voor- en achterzijcle is 
cen vaJdour van hetzolfde ma- teriaal, welke men 
overklimt om naar biimen to komen. Een ingekerfdo 
boomstam dient tot trap ； de biimenruimte is rict 
in vertrekken ver- dccld. Het dak is van 
sagocbladcren vervaar- digd. In de omwanding zijn 
geen andere openingen aangebracht. De tompcl, tosi 
genaamd, is zelfs aan alle zrjden gesloton; in eene 
daamaaat staando kleine won in g zonderen de 
jongclingen zich af. 

In de tosi wordt in den Westmoesson dag en nacht 
fecsb goviord. Allo xnannen koruci) dan daar bijoen 
on brengon, onder bcgeleiding van trom- en 
fluitspcl, den tijd zingende door. Ver- schillcndo 
sagoeborcidingon worden in huis go- reed gemaakt 
cn door jongens dorwaarts go- bracht ； soms biandt 
men in den tcmpel woud- vruchten. Het doel van dit 
feest is het afweren van onhcilcn door a an do 
geesten dcr afgestorve- nen huldc to brengen. Die 
geesten huizen in de korwaars, die op verre reizen. 
over zeo steeds word on medo gon omen. Ook bij 
terugkeer van con sncltocht worden do koppen in 
den tempel bewaard. Do vrouwen juogen er niot 
nabij komon cn in den omtrek mag geon loven 
gemaakt of 
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gesproken worden; daarbinnen editor wel. 
Om to kunnen huwen moot de vrouw gc- echaakt 

worden. Voor de leus brengt men den man een lichto 
pijhvonde toe, waarna de familio het meisje geeft, naar 
het heet om de wond to genezen. Do bruidschat bestaat 
in snooren van hondentanden en andero versiorselon. 

Hun wapens zijn zorgvuldig bowerkto lango 
pijlen en .bogen. 

Ook op Jamna zijn de mannen goed gevormd en 
gespierd. Zij hebben een breeden neus, dikke lippen, 
vooral den bo venlip, een bijzondor groo- ten mond en 
zijn over het gehcelo lichaam sterk behaard. Het 
kroeshaar wordt veelal kort ge- dragen, xnaar is bij 
onkelen tot tressen inecngc- draaid of somwijlen op 
het； achterhoofd kran s- vormig samengebonden. 
Litteekens van bra nd- wonden ontbreken ook hier en 
slechts weinigen zijn op rug of borst getatoeeerd, maar 
alien hebben het neustusschenschot en de oorlellen 
doorboord; de laatste worden voortdurend ver- groot 
door steeds dikkere bamboo te nemen. De vrouwen 
zijn leelijk ,maar vrij hoog van Btatuur; alien drageii 
het ha ar kort Versierselen worden van den vasten wal 
ingevoerd. Algemeen worden talismans gedragen als 
zij ten strijdo trekken; die, welke op de haaienjacht 
worden mo- degenomen, hebben vaak den vonn van 
een vischstaart.. 

De wonin gen zijn gelijk aan die van Koemam- 
ba; do vloer is echter ietsnaarbuiten uitgebouwd, op 
welk uitstekend gedeelt e huisraad en brand- bout 
opbewaard worden. In het binnenvertrek zijn in den 
rcgel vier stookplaatsen, twee geheel open en twee met 
toestellen om visch to rooken. Het eenige huisje in zee 
is een afdak op vicr etijlen. alwaar de mannen zich 
vereenigen om den Oostenwind te roepen, wanneer zij 
dien noodig hebben om op schildpaddenjacht te gaan. 
Het belangrijkste en best afgewerkte ge- bouw is de 
tempel of ,,darm&'', dienendc tot het vieren van 
feesten gedurende den tijd der haaienvangst en bij 
rooftochten, de laatsto alieen tot weerwraak 
ondernomen. Dit gebouw heeft den vorm eener 
gewone woning, maar is veel grooter en rust op hoogc 
palcn; do voor- en achterwande】)，naar het Oostcn 
en Westen gekeerd, zijn geheel OMbedekt en bestaan 
uit beschilderde plan ken, met een kleine vierkante 
opening in het midden, die beklommen wordt langs 
een ingekerfden boomstam. Dezc stara heeft aan den 
voorkant do gedaante con er mannelijke figuur met 
hoofdbedekking en grooto penis. De achterkant stelt 
voor een haaienkop met borstvinnen. Alles is rood en 
wit geverfd. De op de planken wanden aangebrachto 
figuren zijn meest verlengde krullen, witte, roode, 
zwarte on gele door elkaar, en aan de palen, waarop 
het huis rust, zijn in duidelijk waar- neembaren vorm 
groote en kleine krokodillen uitgesneden, dezen als 
het ware omvattend. De deuropeningen zijn met 
klapperbladeron dicht behangen, zoodat men er niet 
door kan zien, en aan weerszijden zijn, ter hoogte van 
den bo ven- rand, in elk zijvlak tegen den 
beschilderden wand menschelijko beeldjes van 3 dM. 
hoogto met rotan bevestigd. Inwendig zijn slechts twee 
groote stookplaatsen met de aan de zolderlatten 
bevestigde toestellen, waarin het haaienvleesch 
gedroogd en toebereid wordt en tegon den wand, 
achter rotan ringen, de fluiten^ die bestaan uit 

eon dun no bamboogclcding. Rondom de darnia zijn 
tai van Codiacum-soorton aangeplant; zij eten 
daarvan een stukje bast als zij cen tocht gaan 
ondernomon en steken by fccstcn de blade- ren in hot 
haar, in de ooren cn tusschcn do arm- bftndon. Ook 
plantcn zij er Andropogon en vlak voor het gebouw is 
de plants waar de beondcren der schildpadden worden 
verbrand. Schildpad- en haaienvleesch wordt alieen 
in den tempel genuttigd. Verder zijn in do nabijhcid 
de hiiisjes opgericht waar de jongelingen v66r hunne 
deelnc- ming aan de feestelijkliedcn twee maanden 
moe- ten doorbrengen. Buiten de darma dansen man-
nen en vrouwen afzondcrlijk. Fccstelrjk geklccd 
zijnde, wordt het haar helmvormig naar boven 
gewonden, met eon paradijsvogcl daarin gesto- ken; 
allerlei versierselen worden aan het lichaam gehangen 
benevens een rood katoenen sdiaam- lapje. Een man 
gaat zingendo voorop, met de vlakko hand de maat 
slaande op de trom, om op een gegeven oogenblik in 
gebukto houding met de beenen afwissolend 
achtcrwaarts op den grond te trippelen, wal al de 
volgers terstond nadoen, bij den zang in koor in 
vallendo. De vrouwen houden elkaar met de armen 
over do schou- ders vast, cveneens hot bovenlijf 
vooroverge- bogen, in een halven kring met kleine 
passen op de maat vooruitgaande. 

Moet een hongitocht ondernomen worden, dan is 
er tevoren steeds feest in do darma, oven zoo bij den 
tcrugkeer. Het grootstc feest is echter eenniaal *fi 
jaars, bij het begin van den West- moesson, zijnde de 
aanvang der haaionvisscherij, die bijna onafgebroken 
op kleiner scliaal wordt voortgezet, totdat de tijd 
voorbij is. Met het doorkomen der Oostenwinden 
wordt (lit bedrijf gestaakt. De darma laat men dan 
vervalJcn om dien wed er in orde tc brengen en 
opnicuw to beschilderen tegen het intreden van den 
vol- genden West mocsson. Het wiclvleii wordt alieen 
toegepast by dicfstal om den dadcr tc ontdekken. De 
dooden worden begi,aven; als het lijk ver- gaan is, 
wordt de schedcl opgegraven cn in do ruimte onder 
de woning bewaard. 

3e. De Papoea's van Takar woncn tusschen do 
Tor- en Biririvier. In uiterlijk verse hi lien zij weinig 
van die. weJke do eilanden bewonen ； alieen is hun 
neus sterk gekromd met breedo neusvlcugels. Slechts 
enkelo vrouwen zijn gela- toeeerd. Velcn hebben de 
oorlellen niet. doorboord of slechts aan 66n kant cn 
maar weinigen hebben een doorboord 
neustusschenschot, waarin dan een geslepcn schelp 
gestoken wordt. De won in gen zijn stevig en goed' 
afgewerkt, als op de eilanden； het omliggendo 
terrein wordt bijzonder zindclijk gehouden, clke 
onreinheid wordt terstond vor- wijdcrd. Do tuinen 
met aan plant in gen van aard - vruchten cn groenten 
zijn omheind. 

Hun wapens bestaan uit pijl en boog; do pijlen zijn 
soms aan de punt voorzicn van cen beentjo van den 
springhaas. Er is hier maar 66n tempel, gelijk aan dien 
tc Jamna, zondcr beeldjes cn met een huisje waar de 
huwbarc jongelingen ver- toeven. Zij ho udon zich 
hoofdzukeJijk bezig met het kloppon van sagoe. 

4e. Du Papoea's van Saweh. Dezc Papoea*8 
woncn langs do Sermowairivier; zij zijn van 66n 
taalstam met do bewoners van hot stroomge- bied van 
do Sokoato of Boarim, linker zijrivier van de 
Sermowai, terwijl zij ook nog eenige kampongs 
bewonen ten Oosten van Kaptiaoc. 
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In het algcmecn kan mon dus zoggcn , dat het gobied 
van dezc Papoca's zich uitstrokt ton Zuiden vaai do 
Walckcnaer booht. 

Hot type van den Sawoh-stam wijkt niot vecl af 
van dat dor and ore kuststammen. In het algo- meen 
zijn zij wat forscher en breeder gebouwd, .met sterk 
ontwikkcld spierstelsel en kortor en breeder hoofd. 
De vrouwen zijn klein en tonger, gebogen door hot 
steeds dragon van zv are vracliten. Het hoofdhaar 
wordt bij do jongens kort geknipt; ook velc 
volwassenen hebben dezo haardracht. Andcrc 
volwassenen hobben echter slechts het voorstc 
gcdeeltc .van het haar afge- schoren of kort geknipt, 
terwijl hot overige ge- deelte wat langer, ook wel in 
lange of korte tres- sen wordt geciragen; enkcle 
mannen dragen ook het lange treshaar als in Tarfia 
gcbruikelijk is. Oude mannen dragen mecstal 
volbaard of sik. De vrouwen dragen het hoofdhaar 
half kort geknipt ；enkele oude vrouwen dragen 
ccliter kort treshaar. Mannen cn jongens dragon con 
schaam- schortje, op .dezelfde wijzo vervaardigd als 
do schoudertasschen. Bij velcn is dit schortje ver-
vangen door een lapjc ingevoercl katoen. Vol- wassen 
mannen, die reeds iemand gedood hebben, dragen cen 
groote, langwerpigc, vierkante lap van dezelfde stof 
als het schortje, neerhangend over het zitvlak. De 
vrouwenkleeding bestaat uit een langwcrpig- 
vierkante lap van geklopto boomschors, om de 
lendenen geslagen. Als naaigerccdscljap worden 
lange doornen en been- priemen gebruikt. Onder de 
sicraden nemen kralcn banden, afkomstig van Tarfia, 
de voor- naamste pJaats in. Van ingevoerde glas- cn 
schel- pen kralen worden vcrschillcndo hoofd-, hals-, 
scboudei--, lc»de- cn armkettingen en banden 
vervaardigd. Een cnkolc oude man word bier gezicn 
met glaskralen geknoopt in den baard. Als 
voorhoofdsversiering worclcn ook piuimen van 
casuarisvcdoren of halfrond gebogen, met veren. 
bezette repen casuarisvcl gebezigd. In do ooren 
worden in clkaudcr gebogen casuaris- 
vJeugclslagpenncji gedragen, waai'aan bij do 
vrouwen dikwijls hangers van kralcn, bij de mannen 
pompons van kocskocsvel of haartres- sen, bij 
sommigo kindcreji x'ingetjes van gedroog- de, in 
clkandcr gebogen luchtpijpen van jaar- vogel«. 
Vcrschcidcnc niannen hebben cen korto bamboo 
cylinder in het oorlclgat gestoken; soms zijn doze 
]<oJeers met ccnvoudige ingcbrando ly- ncn cn 
stippen versierd. Bij de vrouwen komcn ook 
ingevoerde oorringen van schildpad voor. De 
znannen hebbon algemeen het neustusschcnschot 
door boo rd; in het. gat wordt gedragen: of eon kort 
stuk baniboe, of een dubbcl conisch geslepen, 
ongeveer 10 cM. Jange staaf van Tricadnascholp, of 
2 aan dkandcr verbonden varkcnsslftgtandcn; do 
beidc laatsto versiei'ingon cehtcr alleen bij feestelijko 
gelcgcnhedcn. De neuspunt en het ondersto gcdcclto 
van den neusrug zijn doorboord op ], 2 of 3 pJaatscn. 
Door dezo kleinc gaten worden do zwarte draden van 
ccn fangersoort gestoken; doze liggen dus als 
evenzoovelc horizontale sire pen over de neuspunt on 
rug en zijn bo vend ion dikwijls versierd met eenige 
scholpjca of kralcn. Oudere cn ecrwaarcligo mannen 
hebben wel een tamelijk groot gat in den neusrug bo 
von do nouevlcugoJs, gewoonlijk versierd met ecn 
kort, ricten staafje. Behulve de reeds genoemde 
kraJcn-armbandon, worden om don bovenarm ook 
nauwsluitende banden van fijn gevlochten 

bics en van dunne rotan gedragen. Do laatsto banden 
worden gebezigd om vuur le maken. Als lenclebancl 
dragen velo mannen touwtjes, waarop gerogen 
aanecngeschakelde cylinders van varkonsbeon, 
afwisselend met grootc kralen van bruino 
boschvruchten ； soms hangt aan den band ook ecn 
zceschclp. Tatocagc, verminking, scarificatic, enz. 
zijn onbekend. Op het oorlogs- pad gaande, wordt het 
gezicht zwart gemaakt met roet. Po Saweh-Papoea^ 
zijn goedhartig, vriendelijk cn hulpvaardig, zij 
maken een sym- pathieker indruk dan menige andere 
Papoca- stam. Zij zijn echter kinderJijk nieuwsgierig 
en bij nadere kennismaking hinder町k vertrouwelijk. 

De huizen staan op palen cn zijn gedekt met op 
elkander gebonden, overlangs gesploten 
sagoebladeren. Er is een afscheiding in tusschen het 
mannen- cn vrouwenverblijf. In het eerste slapen ook 
de jongens en de ongetrouwde mannen. Het schut is 
ongeveer 1.20M hoog cn gemaakt van boomschors. 
Aan de onderzijdo is een drie- hoekig gat voor de 
honden. In het vrouwenverblijf is een elliptische 
stookplaats van klei. Beide vakken hebben een 
afzonderlijken toegang middels een deuropening, die 
zoo smal is, dat men zich er slechts schuin doorheen. 
kan werken. Afzonderlijke mannen- of 
jongenshuizen be- staan niet. De door het huwelijk 
gewettigde coitus wordt in het vrouwenverblyf 
uitgeoefend. Als een vrouw moet bevallcn, wordt 
voor haar een hutje gebouwd, waarin de be vailing 
plaats vindt. Dadclijk claarna gaan vrouw cn kind 
over naar het vrouwenverblijf. Geduronde do men- 
struatie is geon ve rand ering van verblijf noodig. 

Om vuur to maken wordt ccn droog stuk hout op 
ccn ander stuk hout gcplaatst, waarouder wat 
uitgeplozen, droog klappervezel e. d. De rotanband 
wordt gcdeeltclijk afgewikkeld, in. het uiteinde een 
lus gelegd, waar een st-ukje hout bij wijzo van hand 
vat doorgestoken wordt. In gebukte houding en met 
een voet het droge hout vastklemmend, wordt de 
rotan dan snel keen en wecr gchaald. 

In plaats van do vroeger gebruikte steenen bijlcn, 
messen en schrapers worden thans overal ijzercn 
voorwerpen aangetroffon, door de vogel- jagers 
ingevoerd. 

Het hoofd voedsei levert de sagoepalm, waar- van 
uitgestrekte bosschen tusschen do heuvels worden 
aangetroffen. De sagoo wordt genuttigd als papdda 
(pap); verder door een klomp ruwe sagoo in het vuur 
te branden; nadat de hard gebrando korst gegeten is, 
wordt dit proces telkens herhaald ； dan ook als 
sagoekocken, gemaakt door roosteren van ruwe 
sagoe in pisan gbladeren bo ven het vuur en eindclijk 
als gestoomdc sagoo met groonten. Om dit laat- ste 
gerecht to boreiden wordt do papeda of ook wel ruwe 
sagoo op eonige lagon groote blaclercn uitgespreid, 
waarover een dikke la&g bladgroonten. Hiorop 
komcn in het vuur ver- hitto steonen, die wederom 
met blacleren worden bedokt, op het go heel wordt 
water geworpen, zoodat de stoom er aan alle zijdcn 
uitslaat. Daar- na wordt do bund el tot eon pak 
samengorold en ter前de gelegd om verder gaar to 
stoomen. Dc- zclfdo methode wordt ook toegepast 
voor de bcreiding van groenton. Om het water aan 
don kook to brongen worden er met houten tangen 
glociendo steenen in gedaan. Vordor worden aan- 
goplant en genuttigd: oobi, kStela, kSladi, dja- 
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goeng, suikerrict, pisang, klappers enz. Ook wordcn 
vrijvrel allo in het bosch cn in het water levendo 
bceston genuttigd. Ecu zeer grootc, behaardo, 
groenzwarte tups, ,,cinoem" genaamd, wordt als 
bijzondere lekkcmij beschouwd. Slangen worden niet 
gegetcn. Het vlccsch wordt gewoonlijk geroosterd, 
soms rauw genuttigd. Op zout zijn zij zeer gesteld ； 
in de behoefte er aan wordt voorzien door gebruik van 
zee water. Bit wordt in grootc kalcbas-flesschen naar 
het bin- nenland vervoerd. Als ectgereedschap dicncn 
lepels van varkensbeen cn van palmhout, bene- vens 
veeltandige houten vorkon, die dikwijls in hot haai' 
gestoken worden. Do lepels worden bewaard in de 
schoudertasschen of gestoken ondor een bo ven-
armband. Sirih wordt gekauwd en t-abak gerookt. Als 
kalkkokers doen onver- sierde bamboo cylinders 
dienst, geslot en met cen stop van bladercn, of 
langwerpige en ronde kale- bassen. Mecstal wordt de 
tabak gedraaid tot buitengewoon lange en dikke 
sigaretten. Man- nen en vrouwen zijn hartstochtclijke 
lookers. Bedwclmende dranken zijn den Saweh-
Papoea onbekend. 

Op jacht worden alleen pijl en boog gebruikt; voor 
de vischvangst wordt cen meerpuntige pijl, tevens 
vogelpijl, gebezigd; deze ontbreekt nim- mer in de 
uitrusting van den Sermowai-Papoea. Ook wordt de 
visch met eensoort vergif gevangen, maar fuiken en 
netten zijn hier onbekend. Zij bezitten groote tuinen, 
dikwijls ver van de kampongs verwijdcrd. Behalve de 
reeds genoem- de vruchten worden hier ook 
gekweekt: pinang, broodvruchtboomen, boonen, 
niais en tabak. Het openkappen en aanlcggen dcr 
tuincn ge schiedt door de mannen, het vdrdere 
schoon- maken, plant en, onderhouden cn oogsten 
door do vrouwen. Bij het planten en zaaien wordt een 
pootstok gebruikt. Verdere grond be working komt 
nict voor. Varkcnstcelt konit algcmecn voor. De 
varkens loopen vrij rond. Honden treft men overal 
aan； zij worden gebruikt bij de jacht en goed 
behandeld. 

Voor het，vervoer, dat hoofdzakelijk door de 
vrouwen geschiedt, worden gebezigd draagnetten en 
lange iappen van gekloptc boomschors, welker 
uiteinden door een band verbonden zijn. In dozen zak 
voert ook de moeder haar zuigeling mede. De vracht 
wordt op den rug gedragen, de band om het 
voorhoofd geslagen. De inaiinen dragen hun kleine 
benoodigdheden in den schouder- tasch. Prauwen zijn 
er niet； de rivieren worden doorwaad. De handel 
bestaat uitsluitend in ruil- handcl. Om te tellen wordt 
een touw met knoo- pen gebruikt. Oude kralen 
worden .o. a. als ruil- niiddel gebruikt; zij zijn 
afkomstig van de kust- streken, Jamna enz. De bi-
uidschat wordt be- taald in oude kralen en steenen 
bijlcn, die een soort poesaka vormen, doch van gecn 
praktisch n ut zijn. EJkc man bezit een of mecrdcre 
schoudertasschen om den hals of oin een schouder 
gedra- gen. Ook de vrouwen gebruiken deze tasschen, 
doch van eenvoudiger maakseL De schaam- en 
zitvlak-bedekkingen zijn feitclijk niets anders dan de 
he]fl van een groote tasch. De benoodigde draad of 
het touw wordt verkregen van den binnenbast van den 
blinjoeboom. 

Het hoofd wapen is j)ijl en boog. Er zijn niet 
minder dan 21 soorten, mecstal xnooi versierde 
pijlen, waarvan slechts 3 voor de jacht zijn be- stemd, 
de overige voor oorlogsgebruik. De bogcu 

zj：n eenvoudig en onversierd. Voor het afmaken van 
vijandcn dienen dolken van casuarisbecn. Van 
vijandon, neergclegd op vcrafgclcgen plaat- sen, 
worden slcchts de hand on of voeten mede- 
genomcn. Bij hot dansfecst worden die ti-opeeen 
opgehangen op gen goed zichtbaro plaats en later 
begraven. 

Ecn bestuur bestaat hier niet; niocd, krijgs- cn 
jachttalent, slimheid en schrandcrheid zijn do 
cigenschappcn, die iemand tot hoofd bestempe- Icn. 
Hot woord ,,dawininji'', waarmec een hoofd wordt 
aangeduid, bctcckcjit: "dapper", „uit- stekend". 
Bepaald gezag hebben dezo hoofden niet. Er bestaat 
een soort primitief adatrecht, vol gens hetwclk cnkele 
misdrijvcn op bepaaldo wijze worden gestraft. De 
bcnadcelde persoon is tevens do strafvoltrekker. Ecu 
dief wordt gestraft met een pijlschot door het dik van 
cen dij ； overspel wordt op dezelfde wyze gestraft, 
doch met cen grootere pijl. Vrouwenroof wordt met 
den dood door een pijlschot gestraft. 

Bij de dansfeesten worden gebruikt de mond- 
trom van bamboe, heilige fluiten en een lang houten 
hoorn. De twee laatste instrumenten worden nieuw 
vervaardigd voor elkc gelegcnheid ； de baxnboe 
fluiten, die niet door vrouwen-iiiogen worden gezicn, 
worden na gebruik weggestopt in het bosch en de 
houten hoorns worden aan de kinderen als speelgoed 
gegeven. De dansen be- staan in het heen en terug 
loopen in iets voor- over gebukte bonding, daarbij 
klappend in do handen; de beweging bestaat in korte, 
stampendo passen; de zang bestaat in een eentonig 
herha- len van het zeJfde woord. Do zang begint heel 
zacht, stijgt geleidelijk in tempo en kracht cn eindigt 
met cen gebrul, waarna men weer van voren af aan 
begint. 

De dooden worden in of bij de kampong be- 
gravon; de graven zijn nicb te herkennen door eenig 
tceken of versiering. In sommige kampongs worden 
cchter de lijken op staketsds in het bosch gclegd. Is 
het lijk vergaan, dan wordt do schedel met ondeikaak 
xnedegenomen en opgehangen aan den buitenkant 
dcr huizen. 

Men gelooft aan geesten, die in hoofdzaak 
boosaardig zijn cn daarom door het aanbieden van 
lekker eten goed gestemd moeten worden. Tcgen de 
mind ere geesten bcschcrmt )nen zich door 
amuletten. Do oppergccsG, ”sn】igan'' gc- nocmd, 
huist op do groote bergen. De ou<le mannen brengen 
zijnc bcvcJen ter kennis aan de jongeren. 
Offcrmaaltijclcn worden den sangan aangeboden, 
waarbij vrouwen cn kinderen nict tegenwoordig 
mogen zijn. Gcdurcndc het feest wordt steeds op de 
fluiten gcblazen oni de vrouwen to waarschuwen nict 
in de nabijhcid te komcn. Zien de vrouwen hot feewt 
of do fluiten, clan gcloovcii zij te moeten st er ven. 

lomand die zick is, laat zich afranseJcn met 
jcukbladeren tot l)ij vu» jeuk en pijn rond- danst, 
Genccsmiddelcn ken non zij niet. Groote been- on 
voetzweren korncn vcel voor, zoo ook gcvallcn van 
malaria, franiboesia cn elephantiasis. 

5c. De Taboe-slammen. Hcl gebied van deze 
stammen ligt aan den bo ven loop der Sermowai- 
rivier. Doze Papoea^ zijn noniaden. Zij woncn in 
eenvoudige afdaken; tuincn worden door hen niet 
aangeJegd. Zij levcn in voortdurende vrees voor 
overvaJling, maar vcrmoorden op hun bcurt ook 
iederen Papoca van ecn andcren st am, 
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dion zij ontmoctcn. Er werd nog woinig aanraking 
mot dczo lieden gekrcgcu. 
.6e. De Papoea's van Tarjia. Deze Pjvpoca's wonon 
aan de Mattererbaai, ten Ooston van do Walckonaer 
bocht. Zoowcl mannon als vrouwen zijn goed 
gevormd en krachtig ontwikkcld. Do ecrsten zijn niet 
erg behaard on hebben het haar in treason van 
ongeveer 4 dM. longto saamge- bonden, hot 
aclitoreinde in den nek hangondc en met bo.sjes 
casuarisvedercn versiord. Zij hobben een breeden, 
grooten nous; weinigon lijden aan casoado. 
Litteekens van brandwonden ontbreken en slcchts 
cnkelen zijn gctatoeecrd; daarentegon versieren zij 
zich met krulvormigo figuren van een vingerbreedte 
op borst on buik met natge- maakto sirihkalk. Slechts 
e6n dor oorlellen is doorboord, gcwoonlijk de linker; 
het gat wordt door een bamboo kokertje uitgerekt. In 
den neus dragon zij rondgeslepon stukjes schelp en 
over het voorhoofd ecn sieraad van kralcn en schelp- 
jes. De linker pols is omwondon mot 4 tot 10 stuks 
rotan banden, waardoor kwotsing bij het afsduoten 
der pijlen voorkomon wordt. Om onderbeen en 
opperarm zijn breedc banden ge- vlochten, waarin 
dolken cn schrapertjes gestoken worden. Op den 
buik hangt een klein voorschoot, dat nauwelijks de 
schaajudcclen bedekt. leder draagt een tasch van 
klappcrbladeron, waarin tabak en andere artikelen 
worden bewaard. De vrouwen hebben zich kaal 
geschorcn, dan wel het haar eveneens tot tressen 
gedraaid; het hoofd is dan bedekt met 2 of 3 kransen 
van aan el- kander gehechte tressen, die het aanzien 
hebben van krulletjes met een kale pick op den kruin. 
Zij slaan ecn breed stuk boomschors sarongvor- mig 
om het middcl en zijn mot tai van hals- snoeren 
onihangen. 

Dr： wonin gen hebben slcchts do halve groolto 
vaji die van Westelijk Nieuw-Guuiea; zij hebben 
naar vicr zijden afhangende dakon met een klcinc 
opening in het voor-cn achterdakvlak, wclkc 
opeiiingen toegang vcrleenen tot ecn naar die zijden 
bij wijze van galcrij uitgebouwd ge- deelt c. Het 
voor- cn achtcrstuk dcr kleinere wo- uingen is niet 
overt!ekt. De naar zee gekeerdo indekking hceft min 
of jneer den vorm ecner schilflpadschaaJ, een vorm 
die aan (lit cl eel dor Noordkust overigens gchccl 
ontbrcekt. De om- wanding is van bamboo of 
sagocbladnei'von en stovig in elkandcr gezet. De 
dcuropenijigen wor- dcji door valj<]c]>pcn van 
hctzeKdo materiaal gcsloten. In de kajnpong 
]?igajab is con fecst- („niari)n>, genaanid. Do 
tromnicn zijn mol. zorg bewerkt; do heilige fluiten 
bostaan go- woojilijk uit mcerdcre 
bambocgclcdingen. 

I Lun wapens zijn boog cn pijlen en. houwers; sic 
- en bijlen worden hicr nog wcl aangetroffon, ma.ir 
in het gebruik reeds lang door yzcrcn kap- mess n 
vervangen. De hoofd blokken zijn groot on h h bon 
do gedaante van ecn dior, Beclwel- jjicnde drankej; 
kennen zij niot. Do bekende korwaars worden hicr 
niet vervaardigd. 

De Papoea's van Tarfia bezitten groot© 
zeewaardigo vlerkprauwcn, die 5 rociers on 400 K. 
G. bagago kunnon vervoeren. Zij kunnen ocJiter 
Klechts v66r den wind, hoogstons nog halvorwind 
zoilen. Bovendicn bezit，icdcrc kust- bewoner zijn 
smal vlerkprauwtje, slcchts aan 66n zijdo voorzien 
van cen uitleggcr of vlerk. Er is maar 66n vlerk oin 
gomakkelijkor to kunnen aanleggen, doch de 
stabiliteit wordt er zocr do。： 

vorminclercl. Er kunnen in dezo vaartuigen 2 
tot o pcrsonoii plaats nomen. 

De kampongs staan, even als meer Oostelijk, 
ondcr een korano, di。echtcr niet veel te vertellen 
hecfG buiton kwcstics van oorlogvoeren en het 
sluiten van huwelijken. Ecn kampong bestaat 
soms uit mcerdere gcdcolten, elk met een eigon 
korano; zoo hceft Tarfia 3 korano's； gewoonlyk 
heeft cr e6n meet invloed dan de anderen en die 
wordt dan ook de korano genoemd. De waar- 
digheid is erfelijk, maar alvorcns in zijne rechtcn 
te treden, moot een nieuwe korano een feest 
geven. 

Het，huwelijk is niet zoo eenvoudig. Zijn, man en 
meisje het eons, dan schaakfc hij haar, en vlucht naar 
cen naburige kampong. Beider ver- dwijnen gemerkt 
zijnde, ontstaat er ecn formeele oorlog tusschen do 
beide families, waarbij ge- wonden, zolfs clooden 
vallen. Een tusschenpersoon voert nu do 
onderhandelingen. Is men het over de huwolijksgift 
eens goworden en vindt ook de korano het huwolijk 
goed, dan pas keert het jonge paar terug. Na eenigen 
tijd hceft de totale verbroedering plaats, de gift 
wordt betaaid en het huwelijk gesloten. Het gevaar, 
verbonden aan het doen van een huwelijk, gepaard 
met het verbod voor weduwo of weduwnaar om te 
her- trouwen, verklaart waarschijnlgk het geringe 
kindertal in deze streken. De vrouw speelt hier een 
bolangrijke rol; de mannen zul】en niet gaame iets 
doen zonder de vrouwen tevoren te raad- 
plegen. 

Het vredo sluiten is een belangrijke plechtig- 
heid. Nadat de boide partyen door derden te- zamen 
zijn. gebracht, declt de eene party, de gastheereji, pin 
an g on sirih rojid, tevens krijgen de gasten, de 
andoro party, een vceg kalk op borst en schouders. 
Gcdurende het pinangeten wordt door beido partijen 
druk geredeneerd. Daarna brongen do gastheeren 
geschenken voor de familie van de gesneuvelden der 
andero partij, waarbij natuurlijk aanmerking 
gemaakt wordt op het geringe bedrag der 
vergoeding. Die geschenken bestaan uit parangs, 
steenen bijlen, kralen gordels enz. Eenige dagen 
later heeft by de andere partij cenzelfde plechtigheid 
plaats. Zoo xnon iemand ziek wil maken of hem wil 
doen sterven, dan geeft men hem door spu- wen of 
blazon beliokst (dus niet vergiftigd) vocdsel to eten. 
Uit den aard der zaak is daarbij 
dikwijls de hulpvan derdon noodig daar men, met de 
bovenstaande wetenschap, niet licht van elkander 
iots zal aannemon. leder sterfgeval, niet door ongcluk 
ontstaan, wordt toegeschreven aan hot nuttigon van 
zulk behekst eten, en dikwijls hebben naar aanleiding 
daarvan wraak- oefen ingen plaats. 

Het begraven geschiedt in een kuil van onge- vecr 1 M. diopte; het 
lijk wordt toegedekt met de scheeden van niboengbladeren. De kuil 
wordt gevuld en op hot graf wordt een klein huisje van atap, met gaba-
gaba omwanding gebouwd. By voornainc person on wordt het huisje 
met eenig houtsnijwerk versiord. Vcrondersteld wordt, dat de geost van 
don ovcrledene nog eenigen tijd in zijn woning vertooft; om zijn slechte 
invloeden te ontgaan, neomt do familie na eenige dagen een bad, 
waarmede de geest als verjaagd wordt beschouwd. # 含 , 

7o. De Papoea's van Tanah- Mir ah. De mannen 广■、' 八 
zoowel als do vrouwon dragen he§ h&ar kort ■ '? j J - 
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on daarover een pruik van mcnschenhaar of een 
soort kap van rot an. Do nous-, oor-, pols-, been- en 
enkelversierselen versehillen soms met die van elders, 
andere komen weer overeen； meer opvallend zijn do 
voorhoofdsicraden met pitjes van wilde pisang en 
oorhangers van de sneb van een jaarvogcl. Het 
borstversiersel van varker tanden en sagoepitjes is 
gehecl gelijk aan dat van de Humboldtbaai. De 
oorlellen worden uitgerekt door er telkens dikkere 
bamboo in te steken, vandaar dat bij velcii de oorlel is 
uitgescheurd. Do meesten hebben ecn grooten, zwaren 
baarjd. Sommigen dragen een 】apje als 
schaambedekking, velen loopen echter geheel naakt. 
Cascade komt veel voor. De vrouwen zijn leeJyk; 
enkelen zijn op het voorhoofd getatoeeerd en velen 
scheren het hoofd kaal en besmeren de kruin met 
rood© klei. Van jongens en meisjes wordt op 4 of 5 
jarigen leeftijd aan wcerszijden het haar bo ven de 
slapen afgcschorcn, zoodat er een soort kam in het 
midden blijft staan. Tegen den tijd van' de man- of 
huwbaarheid is het haar weer aangegroeid. 

Dezo Papoea*s zijn wat meer ontwikkeld dan die 
van de andere stammen in het kustgebied. Een groot 
deel der bevolking spreekt een weing Maleisch, men 
bedrijft den tuinbouw met meer zorg en heeft wat meer 
lust in handeldrijven. Overigens komen ook bier 
twisten en geschillen, gepaard met moord, nog vcel 
voor. 

De huizen komen overeen met die van Tarfia, 
doch zij staan dichter bij elkander cn worden niet door 
ladders of ingekerfde boomstammcn beklommen. 
Behalve door valluikcn, heeft men hier ook toegang 
door gewone deuren. In do won in g is ongeveer een 
derde gedeelte afgescho- ten tot slaapplaats, we Ike 
binnengegaan wordt door over de afscheiding heen to 
stappen. In het hoofdvertrek zijn twee stookplaatsen, 
waar- boven groote trechtervormige bakken van blad- 
scheeden, waarop viscli gerookt wordt en die aan een 
der zolderbalken zijn opgehangon. Verder vindt men 
hier allerlei huisraad waarondcr zwart berookle potten, 
gobakken van de hier alom aanwezige roode klei. V66r 
of ter zijde van de huizen zijn bo ven vrij diep water 
nict-overdek- te vJoeren aangebracht, waar des avonds 
met fakkels gevischt wordt. De visch komt op het licht 
af en wordt door de reten der plankcn gehar- poeneerd. 
De huizen op den vasten wal staan eveneens op palen 
en zij zijn gelijk aan de andere. Nabij den mgang is een 
horde uitgebouwd tot zitplaats; hieronder is de. ruimte 
stevig omheind ； zij dient tot begraafplaats dor 
dooden. De tempel heet hier „kanewa ; hij is eveneens 
bo ven zee gebouwd op ongeveer 3.5 M. hooge stijlen. 
Toegang verkrijgt men door een kleine vierkante 
opening in den vloer. De rood en wit beschildcrde 
einden van den nokbalk stellen visschen voor, 
waardoor men bedoelt voordeel bij de haaien- cn 
schildpadvangst te hebben. 

Ten teeken van rouw over cen gestorven familielid 
dragen de vrouwen gevlochten, witto banden met 
afhangende, ongeveer 2 dM. lange franje aan 
bovenarmen en kuiten, zoo med c polsmofjes. De 
mannen dragen eveneens deze rou wkleeding, welke 
aan het Hchaam moet ver- Blijten. Algemeen wordt 
door de man non in het binnenland, die reeds iemand 
gedood hebben, als een soort eereteeken een over het 
zitvlak afhan- gende tasch voor kleine 
benoodigdheden gedragen. 

Do wapens bestaan uib pijl cn boog en dolkcn 
vervaardigd uit casuarisbcendorcn; ook de stcc- nen 
bijl is nog in gebruik. Do prauwen licbbcn vlerk; 
voor- cn aclitorstcvcn zijn cenvoudig bewerkt, maar 
langs den buitonkant prijken stervormige figuren; de 
pagaaien zijn bijna 2 M. lang en kunstig uitgesneden. 
Als ccnig muziek- instrumenC dient de trom. 

Ook hier staan de kampongs onder gezag van eon 
korano, die even veel of even weinig te ver- tellen 
heeft als zijn gelijke in Tarfia. Het huwelijk is 
eenvoudig. Als men het over de tc betalen huwe- 
lijksgift eens is en familie en kora no toestemming 
gegeven hebben, staat niets meer het huwelijk in den 
weg, dat zonder bijzondere coremonien, met een 
ectpartij gevierd wordt. Somtijds worden reeds 
kinderen uitgehuwelijkt. Veclwijverij komt voor; een 
maximum van zes vrouwen wordt echter zeldcn 
overschreden. Alle vrouwen wonen tezamcn in 
hetzelfdc huis, maar hebben afzon- derlijke 
vertrekken. De eerste vrouw heeft vele rechten bo ven 
de andere. 

Over het algemeen zijn de Papoea's van Tanah- 
Merah rustig en vredelieveiid. Met de bewoners van 
het gebergte staan zij op goeden voet. De vrouwen 
halen de sagoe van die bergbewoners en ruilen die 
tegen visch. Met de voider in het binnenland wonende 
st am men voeren zij echter somtjjds oorlog. 

8e. De Papoea's aan de Humboldtbaai. Do 
mannen zijn in het algemeen flink gebouwd cn sterk 
gespierd. Zij zijn vrij bchaard cn velen dragen een 
ring ba arc!, maar geen knevel. Zij loopen bijna 
gchcel naakt, sommigen dragen een 
schaambedekking. De bewoners van de Oostelijk 
gelegen kampongs, tezamen SSka genaamd, dragen 
een penisdop, gemaakt uit de vrucht van een 
Lagenaria. Om den lials hebben zij vcelal een collier 
van groote kralen; om bovenarmen en kuiten dragen 
zij gevlochten banden en op het lichaam een 
gevlochten bandje, dat een kruis op de borst vormt. 
Bij feestclijkc gelegenheclcn stoppen zij in de 
halsvcrsieriiig en de armbauden rcukgras cn hcl 
geklcurde crotonblaclercn. Het reukgras geeft aan. 
alle voorwerpen, die er mode in aanraking zijn 
geweest con eigenaardige lucht, die ovcral heerscJit 
waar dezc Papoou,s huizen. In het doorboorde 
neustusschenschot dragen zij tweo aan e]kand（：r 
verbonden var- kenstanden. In de oorcn dragen zij 
schild pad- ruigen. Tatoeagc komt voor cn wordt 
aange- bracht op den rug； de figuren stollen voor: 
ecn kikvorsch, bloedzuiger, boog, pijl o. d. g. In den 
haarbol ontbreekt nimmcr een kam, dio voor 
verschilleiide doe】einden wordt gebruikt; zooals bij 
het krabben, het opmaken van het haar of het nuttigen 
van sagoe. De kleine jongens, die nog niet in de 
karwari zyn, dragen het haar of kaal geschoren of in 
een kam, dio van het midden van het voorhoofd naar 
het achterhooM loopt. Het haar wordt afgeschi-apt 
met een schil- fer van den bast van de bamboe, De 
jongens in de karwari en do ouderen clragen den 
wolJen haar- dos en deze wordt netjes onderhouden, 
vooral door de Tobadiers. De jongens van de karwari 
zijn de ouderen daarin behulpzaam. Om den haarbo] 
des nuchts niet in de war te brengen, slapen zij met 
het hoofd op con slaapbankje, bestaande uit een met 
snijwcrk versierdc lat op twee voeten. In het liaar 
worden dikwijls bloemen gestoken. Bij fecsten 
worden lichaam en haarbol 
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wel vcrsierd met roodc, zwartc on witto figuron. Het 
zwart wordt verkrogen door gobruik van root, het 
rood van de roode aarde on het wit van jeaIk. Ecn 
onafscheidolijk voorwerp is voor den Papooa hot 
tasehjo, waarin hij alles bowaart, wat voor hem heilig 
is. Hicraan hangen kostbaro kralen (semboni). Doze 
kralon, waarvan men tot nu too de herkomst nict，
hceft kunnen bopalon, zijn zeer oud. Het gcheele 
Icven van den Papoea is nauw verbonden met dezo 
kralen. Do vrouwon zijn niet zoo Icelijk als die van 
Westelijk Nicuw- Guinoa. Als sarong dragon zij ccn 
stuk gcklopto boombast, om het middcl 
Aastgebonden door ecn rood koord, soms versierd 
met roode schclpjes. In de ooren dragen zij talrijke 
ringen van schild- pad, soms twintig in 6en oor. 
Jonge mcisjes dragen dikwijls aan het doorboordo 
nousschot een kostbai-e kraal. De borst cn de rug zijn 
dikwijls versierd met dikke littcckens in sierlijke 
vormen. Het haar dragen de vrouwen in lange 
krulletjes, die met roodo aardo ingesmeerd worden. 
Do bekende huidziekte, de cascado, komt onder haar, 
evenals bij de mannen, veel voor. 

De huizen zijn achtzijdig ,goed afgeworkt cn 
rusten op grootc palen ； de vloer bestaat uit stevig 
bevestigde niboenglatten en de omwan- ding uit 
sagoebladnerven. De hooge daken zijn aan vier 
hoeken eengszins afgorond ； zij han gen 
betrekkelijk ver over den wand naar benedon. Het 
huis is door cen galcrijtjo omgeven, waarop brand ho 
ut ligt en dat tevens als zitplaats client. De top der 
daken wordt gestoken door de tjehd, zijnde het 
onderste deel met de wortels van een soort Arcca of 
Ptychosperma, waarop zich cen gedecltc van den 
stam verheft, dat cenigszins in de gedaante van eon 
menschelijkc figuur is uitgekapt en gcdceltelijk met 
roode aarde is bc- streken. De binnenruimto is in een 
paar vortrek- ken ve rd cold met op cen paar plaatsen. 
ecn stook- plaats, waarboven breede toestellen tot het 
rooken van visch. De voornaamste voorwerpen, die 
men bier vindt, zijn.: tampajans, uit Idei ver- jnengd 
met zand, door do vrouwen vervaardigd ； 
vculsoorlig aardework, afhomstig van Tanah- Jlccali; 
wateremmers, gemaakt van de bladschec- de van den 
niboeng-pabn； stconen bijlcn, hoofd- blokkcn, 
potlepels, pijlen, bogen, tasehjes en vischtuig, 
waaronder elgon cn harpocnen. Einde- lijk nog de 
Icvensmiddclcn, opgehoopt op bam- boo horden. 

De nctst afgewerkte, tevens de grootstc go- 
bouwen zijn de tempcls, „karwarin genaamd. Dczc 
naa)n heeft niets to makon met „korwaar,,

J den naam 
van de bokendc bccldjcs uit de Gcd- vinkbafti. Dezo 
Papoca'a kennen het gebruik v；ui afgodsbeclden 
nict. Er zijn tcmpels, die tliencn voor het vieren der 
fccsten na een gcluk- kige vischvangst(meor in't 
bijzone!er van haaicn) en gezamenlijk ondernomen 
krijgstochton. Zij hebben een zeer hoog, spits 
toeloopcnd dak, met ecn tjchd in den top of cen torent 
je van hout on pahnbladorcn, wuarbovon con 
afbeelding van ecn visch is bovestigd. Do andcro 
tcmpels zijn vevl lager en het dak hceft den vorro 
eencr grooto pruuw; bciden zijn achtkantig. Uit de 
daken st eken aan lange staken houten figuren van 
vogels, visschen, salamanders cn inonschelijkc 
gedaan- ten ten voctcn uit, terwijl de omwanding van 
buiten omhangen is met listen gedroogde schild- 
padoieron en ketens van rotan ringen. Hot in wendigo 
is con grootc ruimte, gcdeeltclijk gcvuld 

met netten voor do jacht op wildo varkens, gcrecdschap voor het 
visschcn, klcino prauwen, wapens on klocdingstukkcJi, die tot 
den krijgsdoa behooren en niet zone!er rcgelmaat zijn ojige- 
hangon of ncdcrgolegd rond do stookplaats, waar- °P by 
fcostclijko gelegcnhcden somraige gercch- ten worden bercid. 
Bijzondcro waardc wordt gehecht aan de trommen cn fluiten, 
dio even- cens hicr opbowaard worden en bij hot naar buiten 
brongen met doeken of bladcren worden omwonden, opdat de 
vrouwon ze niet zullen zien. De clionst in de karwari wordt 
waargenomen door jongens, die voor den tijd dafc zij daaraan 
verbonden zijn, daarin znoeton werken en slapen. Zij mogen 
gedurende dicn tijd geen eigendom bc- zitten; verwerven zij dit 
op de een of and ere wijze, dan mooten zij het onmiddellijk aan 
de ouderen afgoven. Ook dezo jongens mogen de vrouwen niet 
aanschouwen, zij zouden dadelijk sterven. Om dezelfdo reden is 
de ingang van do korwari bchangen met gras, zoodat de 
vrouwen niet kunnen zien wat daarbinnon plaats grijpt. V66r de 
karwari is cen groot platvorm van planken, dat dienst doet als 
dansplaats. 

Dezc Papoea?s zyn vroolijk van aard, bevatte- lijk voor een 
aardigheid en by goede behandeling is vcel van hon gedaan te 
krijgen. Hun hebzucht is echter groot cn merkbaar uit al hunno 
han- delingen. De karwarifeesten vormen een van de 
hoofdfactoren, dio eeno oeconomischc ontwik- keling in den 
weg staan; om die feesten concen- treert zich haast heel him 
leven. De politieko toestand tusschen de kampongs onderling is 
niet altijd even gunstig; naijver komt veel voor cn tuinkwesties 
geven soms aanleiding tob bloedigo twisten. Een vreemd 
verschijnsel is, dat in dit gcdcelto van Nieuw-Guinea zulk een 
ver- schcidenheid van talen hecrscht. In de Humboldt 
baatkomcn niet minder dan drie talen voor, die volgens het 
gehoor woinig op elkander ge- lijken. 

Het hoofdvoedsol is ook hier sagoe, dio na ge-..写,% klopt 
en gewasschen te zijn, in manden bowaard ' on voor hot 
gebruik tot cen soort pap wordt bereid. De zee levert ccn 
overvlocdige hoeveel- heid visch op. Het varkensvlcesch is 
zeer gemld, maar komt alleen bij fecstelijke gelegenheden in 
aanmerking. Aangeplant worden, oebi, pisang, suikerriot en 
klapper. Het bereiden der sagoe gesehiedt als elders door do 
vrouwen. Bedwel- mende d ran ken Rent de Papoea hier niet; 
rooken doet hij echter gaarno, cvonals pruimen. Een kalkdoos, 
vervaardigd van do vrucht van do Lagcnaria Vulgaris, draagt 
hij in zijn tasehjo dan ook altijd by zich. 

Als wapons dienen pijl en boog, zonder welko men zo bijna 
nooit ziet, maar do boog is dan altijd ontspannen. Er zijn vogel-
,varkcns- en oorlogs- pijlen. Do laatstb hebben gowoonlijk een 
uit been vorvfturdigdo punt. Andoro wapens zijn de Ians met 
bamboepunt on do dolk, geslepen uit het <1 ij beo)i van ccn 
casuaris; do laatste wordt gestokon in eon band van den linker-
bo venarm. 

De vrouw bewerkt het land en neomt geen deel aan de 
focstmaaltijden; toch hebben zij bij twist on cnz. vcel in to 
brengen en dat wordt door de mannen geduld. Visch wordt op 
de vol- gende wijze gevangen. Ecn bank in zee wordt met bchulp 
van prauwen mot eon not goheel om- spannen. Eenigo prauwen 
gaan in do ingesloton ruimto cn boginnon do opgesloton visch 
te jagen; 
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met spercn traclit men ze te spietscn. De opge- jaagde 
visch tracht over het net heen tc springen, maar wordt 
handig in netjes opgevangen. Wee dengene, die cen 
visch la at ontsnappen. Hij wordt luide uitgejouwd en 
gehoond. Op schildpadden wordt jacht gemaakt. in 
open zee met Ian go eperen. Do bewoncrs dor b&ai 
zijn uitstekendc zeilcrs. Met hun ranke prauwen, 
voorzien van 6en uitlegger en grooto zeilen, 
onderhoudcn zy een drukke gemeenschap met- de 
inebr Oostelijk gelegen kampongs; Westelijk gaan zij 
tot Tanah- M6rah en Tarfia. Dezc tochten dienen tot 
het verkrijgen ruiddels ruiling van varkens, stconen 
bijlen en do zoo begeerde met schelpcn versierdo 
buik- en armbanden. 

Ook hier staat aaii het hoofd der kampong een 
korano, Taubadi heeft er zelfs twee. De ccno is niet- 
veel mcer dan ecn familiehoofd, de ander heeft 
voornameJijk een geest elijke macht, of- schoon hem 
een zekere wereldlijke over zijno onderdanen niet 
ontzegd kan worden. Hij rcgelt de feestelijkheden in 
do karwari, bepaalt den tijd van het klappcrplu kken, 
va rkeiisj a gen, sagoe- kloppen, en inkoopen ten 
behoeve der feesten. Hij gaat voor bij sommige 
feesten in het verrich- ten der ceremonien, verklaart 
de klappertuinen tijdelijk pemali, en heft dit weer op, 
terwijl hij een onbeperkte macht schijnt te bezitten 
over do jongeliedcn, die (meestal gedurende ecnigo 
jaren) in de karwari vertoeven. Aan zijn wereld- lijke 
macht herinnert het bewaren der genxeen- tekas of 
beter gezegd staatskas, daar ook andere kampongs er 
hun aandecl in hebben. De inhoud der kas bestaat uit 
z. g. khaas, d. z. glazen armban den van meestal 
groene of blauwe kleur, van zeer ouden datum, en 
waarschijnlijk door vroc- gere handelaren ingevoerd. 
Deze khaas dienen voor uitgaven ten behoeve der 
gemeenschap als het eventueel betalen van een 
gedooden vijaud, het inlossen van een ge vangene e. 
d. Zij mogen niet verward worden met de sSmbonis, 
zeer gewilde oude kralen van verschillendc vorni en 
kleur, welkc eveneens een hooge waardc als 
ruilzniddel hebben, doch in ieders bezit mogen zijn. 
De naam „s6mboni>, is die van cen bepaalde soort, de 
kleine azuurblauwe kralen. De soort- naam der echte 
oude en waardevolle kralen zou beter weergegegeven 
kunnen worden door „mo.e- rowaf,, dat eigenlijk 
„voorwerp van waarde>, beteekent. Enkelen bezitten 
tientallen van deze kralen en bewaren ze in sierlijk 
gevlochtcn kleine fleschvormige mandjes, met een 
deksel gcsloten. 

Slechts de korano en zijne familie mogen cr een 
groote prauw op nahouden, ook heeft hij het grootste 
huis van do .kampong. De gehecle bc- volking bouwt 
dit in hcerendienst en ruoct het onderhoudcn, waar 
tegenover de verplichting van den korano staat, het 
werkvolk zoolang te voeden.Hij heeft het recht op alle 
groote visschen, die gevangen worden en daar de 
gezamcrlijke vischpartijen bijna dagelijks pJaats he b 
ben, kan de hoeveelheid vrij groot worden. Dezo 
visch wordt dan voornamelijk gebruikt als ruilartikel. 

Het huwelijk heeft zonder bijzondere plcchtig- 
heden plaats. De Papoea, die trouwen wiJ, is verplicht 
aan de familie van het meisje een aantal bonis ten 
gcschenke te geven. Is men het over die huwelijksgift 
eens, en hebben famiJio en korano hun toestemming 
gegeven, dan v/ordt een gezamenJijke eetpartij 
gevierd en het huwelijk 

is gesloten. Onder de feestelijkheden moeten ook die 
gerekend worden, welko plaats hebben bij de be 
vailing eener vrouw; na ongoveer vijf dagon 
worden- de familiclcdcn ton eten genoodigd on 
worden stecncn bijlen uitgedeold. Is cr feost in de 
karwari dan is dit reeds lang van te voren merkbaar, 
doordat cr dag on nacht op de trojn- men wordt 
geslagcn cn op de heilige fluiten wordt geblazon. 
Een en ander wordt aangevuld met zang. Het 
bespelen der fluiten vcrcischt grooto vaardigheid, de 
oefeningen hebben plaats diep in het bosch, oindat er 
geen valsche of verkccrde tonen in de karwari 
gehoord mogen worden. Er bestaat een groote 
verscheidcnheid in dezo fluiten; de bespcling hangt 
af van den tijd van den dag, en van de 
omstandigheden. Bij het feest stellcn zich twee 
Papoca*s in de karwari tegenover clkander en 
beginnen om beurten op een fluit te spelen, telkcns 
maar 6en toon voort- brongende. De toonen vol gen 
elkander steeds vjugger op; de ovcrigeji dansen in 
rijen rond, terwijl zij met de voeten in de maat op den 
vloer stampen. Het tempo wordt steeds sneller. Do 
ouderen zitten langs den wand cn bcgeleiden den 
dans met slaan op de trommcn en met gezang. Na 
eenigen tijd wordt het tempo weer langzamcr, de 
tonen volgen elkander met Janger tusschen- ruimte 
op om ten slotte geheel op te houden. Daarna komen 
er weer t wee nieuwe liefhebbers, het dansen wordt 
voortgezet, gevolgd door ver- schillende andere 
cerenionien. Eindelijk vangt de eetpartij aan. Icder 
krijgt een mand met sago。 en een stuk 
varkcnsvleesch; de brenger hiervan rekent natuurlijk 
op cen klein. tegengeschenk. Ko mt men op gewone 
dagen in de karwari, dan zijn de jongens bezig met 
allerlei werkzaamhcdcn: netten breien, 
leguanenvellen over de trommen spannen, of het 
beschilderen der sagoepotten, gewoonlijk met 
vischmotieven. Voor afwisseling slaat 6en van do 
jongens op een trom, ecn der ouderen heft daarbij 
ecn zang aan en alle overi- gen zingen het refrein 
inede. 

Het begraven geschicdt door het Jijk in ge- strekte 
houding in den grond te leggen. Is do dood het 
gevolg van in den strijd bekomen wonden, dan bJijft. 
het lijk drio dagen bo ven aar- de voor het begraven 
wordt; in de karwari wordt dan cen feest gevierd. 

9e. De Papoea's aan de. Ar so. Dezc Pajioea's 
women in het stroomgebied van de Arso, cen linker 
zijrivicr van de Tajni. De mannen d ragen over het 
algcmeen het hoofdhaar korter dan aan do 
Humboldtbaai, met cen streep van langcro haren, 
loopende van voorhoofd tot nek, con soort langen 
kuif vorniende. Van ccn insinercn. of kleuren zooals 
in de Humboldtbaai, is hier geen sprakc. Wcl komt 
voor bet xwart maken van het gezicht ； dit schijnt 
een soort van krijgs- haftigheid aan to duiden, want 
zij docn het o. a. wanneer zij lang in het bosch zijn 
gcblcven na terugkeer van ecn varkensjacht en ook 
wun- neer zij zich ten strijdc uitrusten. Tatoecoring 
cn versiering door snijden cn bran den kennen zij 
niet. Het neustusschenschot is bij alle mannen 
doorboord ； velen steken door dit gat een, onge- 
veer 5 cM. lang lioutje, bij enkelen nog versierd met 
een rood pitjo op beide uiteinden. In do ooren <1 
ragen bijna allo majinen 66n of jncer oorringen; ook 
de vrouwen dragon deze, maar van kleiner 
afmetingen cn grootendeels van schelpen gemaakt. 
Als hoofdversiering dragon, 
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sommigo mannon COJI band om hot hoofd, soins met; 
kralcn versierd. Het gebruik van halskottin- gOn is 
algcmccn; zij bestaun uit kralon, schelpcn, varkens-, 
honden-, on krokodillcntandcn. Arm- banden worden 
cvonccns algcinecn gcdrugcn; zeer fraai zijn die, 
vervaardigd van vaikonstan- den; overigens bestaan 
zij uit gevlochten rotan of vezel dcr 
pandanusbladercn. Ten strijdo trekken- dc, wordt het 
gczicht zwart gemaakt cn bloomon, bladercn cn 
veeren in hoofd- en armbanden ge- stoken. 

De huizen hebben hicr een anderen vorin dan 
elders op Noord Nieuw-Guinea. De woning be- staat 
uit een kainer van ongeveer 4 bij 4 M., dio op palen 
is gebouwd en een kegclvormig dak heeft; voor de 
kamerdeur bevindt zich 1 M. lager een platvorm ter 
breedte van de kamcr, met twee trappen, rechts en 
links naar beneden. In het midden onder do kamcr is 
een vuurhaard op ongeveer x/2 M. onder den vloer. 
Het dak van die kamcr loopt door tot ongeveer 1 M. 
bo ven den groncl, en rust daar op palen, 
waartusschen de omwanding van gaba-gaba of van 
niboeng- lattcn is aangebracht. Rondom do kamer is 
dus eon gesloten galerij, waarin een voor- en cen 
achteruitgang. De hoeken van het huis, zoo we 1 als 
van de kamer, zijn sterk afgerond. Do kamer wordt 
bewoond door de vrouw cn de kinderen en dient tot 
berging van levcnsvoorraad en kook- gerei. De 
slaapplaatsen der mannen bestaan uit baleh-baleh in 
de galerij tegen den wand. Ook hier wordt bij hot 
slapen een hoofd blok gc- bruikt. 

Hoofd voedsel is sagoc, die op de gewone wijzc 
in aarden potten gekookt en met twee eetstokjes of 
met een vork genuttigd wordt. Vcrder worden 
bladcren, w. o. die der belindjoe oetan, vruchten, 
vlccsch (casuaris, kikvorsch, varkens, boom- 
slangen, kangoeroe, krokodillcn, vogels cnz.) en 
visch gegelcn. De Arso-Iiedcn kauwen sirih en 
rookeri tabak, waartoe zij mccstal bij elk huis ecn aa 
JI plant onderhouden. Het sigarettenpapier wordt 
vervangen door cen tabaks- of pisangbJad. De sagoc 
wordt gekookt in onversierde aarden potten, die nict 
in Arso, doch in Bagea gemaakt worden. Van de 
schcede der pinangbladoren worden bakken gemaakt 
om de sagoe in tc be- waren dan wcl om water tc 
halcn. Op allo ectbarc dicren wordt jacht gemaakt. 
Jachtgercedschap zijn pijl cn boog; vallen en strikken 
zijn onbo- kend. Voor de vischvangst worden pijl cn 
boog en ook schepnettcn gebruikt. De honden zijn 
voor de jacht afgericht. Pisang, suikerriet, cassa- vc, 
Labak en ecn soort glagah (riot voor de pijlen), 
worden in weinig vorzorgde tuinen verbouwd. 

Honden en varkens zijn huisdieren. De var- kens 
zijn door den cigcnaar gemerkt en worden good 
verzorgd. Zij worden nict opgegeten ； zijii voor een 
feest- varkens nooclig, dan worden conigo 
huisvarkens tcgcn die van con andcro negorij 
ingcruikl en (lezc goslacht. De schcdcls van huis- 
varkens (eigen of iiigcruikle) worden in de geslo- ten 
galerij van de huizen opgehangen; dio van do op de 
jacht geschoten varkens in do karwari. 

Wapcns zijn pijl cn boog cn cen dolk van hot 
dijbecn va)i de eusuaris. Ook komcn in Arso rotan 
pantsers voor, of doze cchtcr allcen bij de dan sen in 
de karwari of ook in den strijd gebruikt worsen, is nog 
nict bekend. Ecn wapon, dionendo om dieven to 
Htraffen, bestaat uit con stok met ecn plat cn breeder 
eind. De schuldigo wordt 

hiermedo op hot hoofd geslagcn cn dikwijls zwaar 
gewond, doch nict gedood. 

Het huwelijk heeft op zeer ccnvoudige wyzo door 
hot zondcr cercmoniecl gaan woncn b\j den man. 
Icmand, die ecn vrouw wil ncmen, moot in do ccrste 
plants voldoen aan de voor- waardc dut hij ccn varken 
of casuaris gedood heeft, en ten tweedo ecn andere 
vrouw in ruil go ven. Veelwyverij komt nu cn dan 
voor ,maar allcen door roof dcr vrouwen bij de 
overvailing van cen vijandig dorp. Een overspelige 
vrouw wordt met liaar vcrleidcr met den dood 
gestraft. De bedrogen man verschaft zich hierbij zclf 
rccht; het komt cchter weinig voor. 

Do kampongs staan onder een hoofd; ook hebben 
wel meerdere kampongs den hoofd, zoo de vier 
kampongs: Arso, Wor, Wocsbagar en Bagea. Dat de 
hoofden hier eenig gezag hebben is zeker. 

De Arsolieden kunnen elkander signalen geven op 
bamboe fluiten； het signaal wordt op grooten 
afstand gehoord. Voor het dragen van lastcn binden 
zij daaraan twee lussen, om de armen dooi' te stoken 
； schavingen op de naakte schou- ders komcn 
daardoor menigvuldig voor, omdat als materiaal voor 
de lussen gebruik gemaakt wordt van rotan o£ 
boombast. Een. bezwaar tegen het gebruik van deze 
P&poea's als dragera is, dat zij zich ver van hunne 
negorij in het bosch, nict op hun gemak gevoelen ； 
zij worden terneer geslagcn, gaan huilen en ook 
liysterische aanvallen komen dan so ms voor. 

10c. De Papoea's aan het Sentanimeer. Het 
Sentanimeeris wcl een der meest bevolkte st reken 
der Noordkust. De bevolking is nog ruw en uiterst 
onbescliaafd, maar toch vertoont zij velc goede, ja 
boven allc tot nu toe bekende stammen, uit- 
niuntendc eigenschappcn. De voornaamste neder- 
zettingen aan het mcer zijn: Ajapo, Asd, Asser, Poee, 
Ifar cn Sfisoer. Naar globale berekening moet de 
getalsterkte van de bevolking geschat worden op 
ongeveer 10000 zielen. 

Over het algemcen ziot do Sentanier er niet 
bijzondcr verzorgd uit, wat. zich openbaart in zijn 
haartooi, die slordig is en waaraan lang niet zooveel 
zorg wordt besteed als bij do Taubadiers aan do 
Kumboldtbaai. Het gehcel naakt gaan dor mannen 
komt hier nog bijna algemcen voor. De vrouwen zicn 
cr nog onsmakelijker uit en wek- ken zelfs de lachlust 
op in Taubadi, waar zij behandeld worden als 
provincialen. Cascado komt bijna bij alien voor. 
Sagocweerdrinken, mutileercn van lijkcn of 
koppensncllen, slavcrnij of pandelingschap, 
wekenlango feesten, de kankcr tier Papoea*scho 
maatschappij, zijn dcr bevolking vreemd. Wel is ook 
hier geen negorij of zij heeft haar veeten tegen cen 
andere, doch uit vechton of koppensnellon gaan, 
zonder de ininstc aanloiding, komt niet voor. 

De huizen zijn in het algemeon veel grooter dan 
dio nan de Hiunboldtbaai. Ifar heeft een karwari van 
den go wonon vorm. Bohalve jongo- lingshuizon 
vindt men ook vrouwenverblijven, waaronder be pa 
aid groote gebouwon worden aangetroffen. Zoo heeft 
dat van Ajapo een lengte van 50 M. Algemeon 
wortlcn ook hier de huizen boven het water gebouwd. 

De Sentanier is cen ervaren prauwvaarder. Elk 
man heeft zijn kano, oen vaartuigjo van sicrlijkon 
vorm, kunstig gesneden uit een stuk wit hout. Do 
uitholling is aan den bovenkant 



336 PAPOEA'S — PAPOEA-NOOT. 

zeer uauw, zoodat men bo ven op het raiikc vaartuigje 
moet zitten. De bestuurdcr houdt zich in evenmcht door 
bewegen van zijn in hot water gehouden pagaai, of, 
indien hij de handcn vrij wil hebben, door dcrgelijke 
bewegingen to makon met zijne, dan to water hangendc 
becncn. Deze kano's zijn ongeveer 5. SOM. lang en 
liebben geen. uitlegger. De vrouwen hebbcn veel 
grootcre prauwen, die ongeveer 10 personen kunnen 
bevatten. Zij zitten niet op den rand, maar op den bodem. 
De vrouwen zijn de vrachtroeistcrs; de mannen ma ken 
alleen gebruik van hun kano om zichzelf te verplaatsen. 

Het hoofdvoedsel is ook hicr de sagoc. Sagoe- 
bosschen oxugevcn den zoom van het nicer, uitgestrekto 
klapperaanpla w tin gen vormen den achtergrond van 
iedere kampong. De tuinen 'worden goed onderhouden, 
hicr en daar- zclfs kunstmatig geirfigeefd ;' de meest ' 
vefscliciden gewassen, vruchten, aardvruchten^ 
suilierrict fenz. worden hier gekweekt. Do viscli wordt 
gcvangen door in het xnecr-- langs de kust sta- ketsels te 
plaatsen, op de plaatsen waar zij komt spelen, paren of 
kuit schieten. Op dit oogen- blik sluiten de vrouwen al 
zwemmendo de sta- ketsels met matten af en van gen de 
visch in de afgeslotcn ruimte. De varkens worden ge- 
jaagd met 4,5 M. lange ebbenhouten speren, die van 
kunstig snijwerk zijn voorzien. 

De lijfsieraden, in geiinge mate gedragen, zijn 
van denzelfden aard a Is die van de bewoners aan de 
kust. Ook de wapenen zyn van lietzelfde mode】，
alleen heeft de Sentanier pijlen en bogen van zeer 
klein model voor do vischvangst. Do dolk van 
casuarisbeen is ook hier algcmeen, doch dikwerf van 
snijwerk voorzien. In het algemeen houdt de 
Sentanier van een sierlijke bewerking van 
verschillende voorwerpen, waarbij spiraalvormige 
krullen het hoofdmoticf der insnijding vormen. Voor 
de sirihkalk b. v. wo】den van dergelijk snijwerk 
voorziene uitgeholde- klapperdoppen gebezigd. Bij 
grootcre voorwer- pen gaat het snijwerk in 
beeldhouwwerk over. Zoo zijn bij een huis in Ajapo 
de stcunpalen tot menschelijke figuren gesneden; een 
daarvan stelt een barende vrouw voor. Evenals aan de 
Hum bold tbaai worden ook hier de schedels der 
gedoode dieren bewaard. De Sentanier hangt deze 
echter op in de jongelingshuizen, tcrwijl door de 
schedeJs de gebruikte pijlen worden gc- stoken. 

Literatuur: Nieuw-Guinea in 1858, ethnogra- 
phisch en natuurkundig onderzocht en beschrc- ven door 
eene Nederland sch-Indische Commissie aan boord van 
Z. M. Etna, Amsterdam 1862; P.J. B. C. Robid6 van. der 
Aa, Reizen naar Neder- / landsch Nieuw-Guinea, 
ondernomcn op last der Regeering van Ned.-Indie in de 
jaren 187J, 1872 en 1875—1876 door de Jieeren P. Van 
der Crab en J. E. Teysmann, J. G, CoorengeJ on A. J. 
Langeveldt van Hemert en P. Swaan, met schied- en 
aardrijkskundige inlichtingen, 'ts Gra- venhage 1879; C. 
B. H. Von Rosen berg, Ilcis- tochten naar de 
Gcelvinkbaai in de jaren 1869 en 1870, 's Gravenhage 
1875; Dr. A. B. Meyer, Auszuge aus den auf einer Neu-
Guinea Reise im Jahre 1873 gefuhrten Tagebiichern, als 
ErJau- teruug zu der Kiiste der Geelvink-Bai und des 
Maccluer-Golfes, Dresden 1875; L. M. d'Albertis, La 
Nouvelle Guinee, traduction de F. Bernard, Paris 1883; 
Dr. 0. . Finsch, Samoafahrten, 
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Leipzig 1888; Fecstuitgave._s：an_het Kpninklijl— 
Instituut te 's Gravenhage, bevattende de rap- porten 
Bor rcizeh van J. Van Oldenboi'gh in 1879, 1880 en 
1881, van H. J. Monod do Froideville en Jhr. Th. G. V. 
Bored in 1S82; F. S. A. de Clercq en J. D. E. Schmclt z, 
Ethnographischo boschrij- ving van de West- en 
Noordkust van Ned. N. G. 1893; Dr. D. W. Horst, De 
roem-serams op N. G. 1893; W. L. Jens, De Papoea's 
der Gcelvinkbaai, 1904； Mr. H. A. Lorentz, Eenige 
maanden onder de Papoca^, 1905； J. W. R. Koch, Beit 
rag zur Kenntnis der An th ro poJ ogie der Bewohner 
von Nied. N. G. 1906； A. E. Pratt, Two years among 
N. G. cannibals, 1906; De Zu id-West N. G. 
Expeditie in 1904—'5 van het Kon, Aardr. Ge- 
noolschap, 1908； A. F. R Wollaston, Pygmies and 
Papuans, 1912； Mr. H. A. Lorentz, Zwarte Menschen-
Witte Bergen, 1913; C. G. Rawling, The land of the N. 
G. Pygmies, 1913; Dr. A. Pulle, Naar het Sneeuwgc 
bergte van N. G. met do derde Ned. Expeditie, 1915; 
Reports on the Collections made bij the British 
Ornithologists' Union Expedition and the Wollaston 
Expedition in Dutch New-Guinea, 1910—'13; Nova-
Guinea. Uitkomsten der^ed. N. G. Expeditie in 1903 
onder leiding van Dr...A. Wichmann. I cn II：.- 
Entdcckungsgeschichte, III: Ethnography and 
Anthropology, 1907—514. IV: Bcrichl over een in 1903 
ondernomen reis naar N. G,, 1917. V: Zoologic, 1907—
'J.4. VI: Geologic, 1913; idem, Uitkomstcn der Ned. N. 
G. Exp. in 1907 en 1909 onder leiding van Dr. H. A. 
Lorentz. VII: Ethnographie, 1913, VIII: Botanic, 
1909—44, IX: Zoologie, 1914; idem. Uitkomstcn der 
Ned. N. G. Exp. in 1912—'13 oilier leiding van A. 
Franssen Herderschee in 1912 en 1913. XII: Botanic, 
XIII: Zoologic, 1913—-'15. Verder viiidt men nog eon 
uitgebreide literatuur, vooral in do ]aatste twintig jaren, 
in eon groot aantal tijdschriften, zooals: Tijdschrift van 
het Bata- viaasch Geuootschap van Kunsten en Wetcn- 
schappen; Bijdragcn van het Koninklijk Instituut； 
Indische Gids; Koninklijk Nededandsch 
Aardrijkskundig Gcnootschap； Naluurkundig 

Tijdsclirift voor N.I. ； Berichten. der UtrecJitsche 
Zendingsvereeniging; Med cd eel in gen op Zee- 
vaartkundig Gebied; Tijdschrift voor N. I,； Bulletins 
v. d. Maatschappij tot Be void oring v. h. Natuurkundig 
Onderzoek der Ned. Koi.； Tijdschrift voor het 
Binncnlandsch Bcstuur; BulJetirf Koloniaal Museum; 
KathoJicko Missien； Annalen van O. L. Vrouw v. h.H. 
Hart; Almanak Missiehuis Tilburg; Do Java Post; 
Aardo en haar Volken, Bij bl ad, J 904—1911 en 1918; 
Petermanns Geographisehc MiUeilungen; Mit- 
teiluiigen Anthrop. GeseUsch; Zeitschrifl fur 
Ethnologic; Anthropos； Nuova Autologia di scienzo 
ed artz; Lc Tour du Monde en van het tijdschrift van het 
Anthropological Institute. 

Van de Papoe'sche talen vindt men een groot aantal 
woordenlijsten in de bo ven. aangchaaldo werken en 
tijdschriftartikclcn. SJcchts het No- foersch is 
oppervlakkig bekend, doch ook van andero gedeellen 
van Nieuw-Guinea wordt onze taalkcnnis 
langzaznerhand grooter; vooral de zendelingen levercn 
op dit gebied verdienstelijk werk.' Over de taal der 
Jautefa^ aan de Jlum- boldtbaai vindt men gegevens in 
eon opstcl van Prof. Kern,闵dr. t. T. L. en Vlk. Vie 
volgr. Bl. VII, bl. 139 vlg. A - 

PAPOEA-NOOT. Zie NOTEMUSKAAT. 

J. . ? , . - 
. •' 、， .? ■, … : 
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PAPOEN (DAJ.). Zie EEKHOORNS. 
PAPPA. Eon gehccl in Polombangkong gc- 

enclavccitl liggcnd district dcr ondcrafdcoling 
Takalar (zie aldaar), gouv. Celebes on Ond., ondci' 
bestuur van con Glarang. 

PARA-RUBBER. Nuam van don boom cn hot 
product van Hevea brasilionsis, Miill. arg. Zie. 
CAOUTCHOUC. 

PAR ADI JS VOGEL. Zoowel in hun inwendigen 
bouw als door den vorm van snavel, pooten en 
vleugels zijn do paradijsvogols (Paradiseidae) nauw 
verwant met de kraaien. In het algemeen denkt men 
bij het nocmon van den naam „Paracl ijsvogeln &an 
die prachtigc vogelhuiden, ver- sierd met heerlijk 
gekleurde bundels zijvedoren. Deze- sederb de 
tweedo helft der zestiendo ceuw ingevoerde vogels 
waren verminkb door de in- boorlingen van Nicuw-
Guinea; de Papoea^ toch schotcn die vogels met 
pijlen, verwijderden daar- na de romp met de pooten, 
meetstal ook de vleugels cvenals het vleesch van den 
kop； deze aldus verminkte huiden werden strak 
aangebonden rondom een stokje, en voor het vuur 
gedroogd; aldus kwamcn zij in don handel. Als eene 
eigen- aardigheid zij terloops opgemerkt, dat bij 
zulke huiden. de schitterende zijvedcron steeds frisch 
en goed gekleurd blij ven, beter dan men ze 
conserveeren kan volgcns do tegenwoordig ge- 
bruikelijke behandeling, welko huiden langzamer- 
hand hun schoone kleur verliezen. Volgens zeg- gen 
der inlanders haddon deze vogels geen pooten en 
moesten steeds blijven rondvliegen; men 
beschouwde zc als ongewone wczens, die hun 
rustplaats in het Paradijs moesten hebben, vanwaar 
de naain P a r a d ijsvogcls; Lin- neaus beschrcef eene 
soort, die hij mot het oog op deze eigenaardigheid, 
Paraditsea tipoda, „poot- 】oozc ParadijsvogeF5, 
noemde. Toen men lator bemerkte, dat vogels met 
vleugels en pooten voorzien mccr waarde 
vertegenwoordigden, liet de pooten aan de huid. De 
hooge prijzen, die jo rlen handel voor 
Faradijsvogelvedercn ge- :•n.uikb werden, wckten 
verzamellust en het ge /olg was, dat cr steeds 
meerdere nieuwo en on- gcdacht vrecind versierde en 
geklourdc vorroen uit het binnenland van Nieuw-
Guinea te voor- schijn kwainen, zoodat men thans 
het- aantal beschreven soorten op een 120-taI kan 
stelien ； er is gegronde reden voor het vermoedon, 
dat do thans nog voor blankcn — so ms zelfs voor 
kust- bewoners — ontocgankclijke bergen in het 
binnen- Jand verrassende vogelvormen verborgon 
houden. Nieuw-Guinea is het cigenlijk vadcrland der 
J'arad ijsvogc】％ verder koincn zij voor op de 
eiianden ten Oosten van Celebes, met name H 
il/nahcra, de eilanden tusschen Halmahera cn A ,-
Guinea, oin op de Aroe-eilanden en Australie ie <-
in<iigen. Van de voornaamste vormen noemen wij: 
Falcinellus slriatus van Nieuw-Guinea, ver- bierd 
met. ccn staart van verlengde vedoren, waar- vun <le 
twee langstcn 75centimeter moton,de borst voorzien 
met cen fluweclachtig zacht schild, waar- uit ter 
wccrszijden sikkelvormige vederen to voor- schijn 
kojnen, die cindigcn in ecn breeden rand van ])aars 
on blauw en groen; de zijdon van den rug vortoonon 
verlengde, opzij uithangende ve- deren, do buitenstc 
breed getopt mot metallisch gliiHterend bronsgroon; 
de twee langste staartve- doren zijn Ktaulblauw 
gekleurd; do verlengde sna- vcl slank on gebogen. 
Ptilorhis magnijica (Ocean op Andii geheoten) mot 
een driehookig borst- 

schild van klcine, als schubben uitzionde vederen 
blauw-groen schitterend, purperklcurig bij an- dero 
vorlichting; mantel als het waro van zacht zwart 
glinsterend zijdeachtig fluwccl; purperen verlengde 
pluimcn langs do Jichaamszyden； staart kort als hot 
ware vlak afgesneden, do twee middclste yedcron 
schitterend grocn ； do lange snavel zwak gebogen. 
Seleucides ignotus, cvenals de laatstgenoemde soort 
van Nieuw-Guinea, heeft daarentegen den langen 
snavel steviger ge- bouwd cn bijna recht; bundels 
gele vederen ko- men van ondcr de vleugels to 
voorschijn, waar- van een zestal uifloopt in zeer 
lange, zwart ge- klcurdo schuchton, met een sierlijke 
bocht naar buiten gebogen; hals en borst met fluweel- 
zachte, diep zwarte vederen, aan hun einde, waar zij 
de basis dor eerstgenoemdc gele vederen be- dekken, 
gerand en getopt met helder metallisch schitterend 
smaragdgroen; mantel zwart met groenen 
weerschijn; vleugels voor het grootst© gedeolte 
vurig purperklcurig. Astrapia nigra van Nieuw-
Guinea heeft een staart zoolang onge- veer als bij 
Falcinellus atriatus, doch kopvederen fluweelachtig 
zwart met staalblauwen glans; vederen van 
achterkop en nek breed uit- loopend, goudkleurig 
groen; terzijdc van den kop een sterken bundel 
fluweelen vederen breed naar achteren gericht; 
vederen van hals en keel staalklourig zwart, 
omzoomd door een prachtigen schitterend 
goudkopcrcn band, die naar bo ven doorloopt tot 
achter het oog; buik rijk dof gras- groen, de 
zijdevederen getopt met smaragdgroen. Parotia 
sejilata of sexpennis, mede uitsluitend van Nieuw-
Guinea, heeft cen zuiver witschild, dat van tusschen 
de oogen naar voren is gericht, op- vallend 
contrasteerend met den donker gekleur- den kop; 
boven achtor do oogon ter weerszijden drie zeer 
verlengde naar achtoren en op zijde gerichte 
vcderschachten, eindigend in een donker gekleurd 
plaatje, een aantal korte haarvederen aan de basis van 
deze verlengde ornamenten; het borstschild bestaat 
uit kleine bronskleurige schub- vederen, staalgroen 
schitterend, met blauw en purper, icder schubje met 
een zwart hart. Nog prachtiger is Parotia carolae 
uitgedost, even als de vorige te kennen aan de 
verJengdo koporna- menten, ook wit boven op den 
kop, doch terwijl bij sexpennis dit wit een vlek van 
vederen vormt, die naar voren overeind gebogen 
kunnen worden, hebbon deze witte vederen bij 
carolae een gansch andero bestemming. Zij kunnen 
namelyk uit clkander gebogon worden, waardoor 
middenin ecn witte paarl to voorschijn komt, 
liggende als het ware in cen bed van schitterend 
purper- violctzwart, door eon witten rand omzoomd, 
prachtig uitkomond tegen een goudkleurige 
kopplaat, waarachter zich op hot achtorhoofd eon 
kaan verheft, bestaande uit rijen glanzende 
schubvederen, do voorsten grocn, de achtersten 
blauw-violet; zij vederen langs borst talrijk en lang, 
do bovensten wit, de andoren van kastanje-bruin 
langzaam naar benedon toe overgaande in zwart. De 
incest zondorling versierde van alle vogels is 
Pteridophora alberti, ook in West-Nieuw-Guinea 
gevondeu; doze vogel heeft namolyk als kopver- 
siering achtcr icder oog een verlengde veder- 
schacht, lang 35 cm., deze draagt een groot aantal 
perkament-achtigo vaantjes of lapjes, naar do spits 
van den schacht steeds kleinor wordend ； do kleur 
van dezo lapjes is ecn helder blauw, van o nd even 
glanzend donkerbruin; elk 
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lapje is f^n beh&ard langs den achterrand; doze 
zonderlinge schacht is mot een wijden boog naar 
achteren gericht. Met een lichtgclcn opstaandcn kam 
is de nek versierd bij Diphyllodes magnifica van 
Nieuw-Guinea en Misool; deze kain eindigt rechts en 
links in een bund el langerc, bruin gc- kleurde 
pluimen, hier en daar oranjekleurig; rugvederen 
metaalklourig kastanjcbruin; bo ven- vederen der 
vleugels hel okergccl; langs don middenhals loopt 
een schitterend geklcurde sma- ragdgroene streep; uit 
den korten staart komcn twee zeer lange schachten, 
icder voor zich in cen cirkel gebogen en metaalachtig 
glinstcrend, dezc schachten zijn a an don buitenkant 
fijn on kort behaard ； buikzijde van het lichaam rijk 
grocn gekleurd, met metaalglanzende buitenranden. 
Schlegelia wihoni van Waigeoe cn Batanta bc- hoort 
tot de kleinste der Paradijsvogcls; do kleurverdecling 
is als volgt: bovenkop hclder- blauw, in rcgelmatige 
figuren gedeeld door zwarte strepen ； dergelijkc 
zwartc s ma lie banden omrandcn de zeer 
contrasteercnde kleuren van de rugzijde, nl. vooraan 
holder geel, daarna een veld holder vermiljoen, 
bovenvleugcls iets lichter; op de borst een schild van 
een metaal- glinsterend grasgrocn; staart kort 
afgesneden, versierd met twee verlengde smallc 
vederen, ter weerszijden in een krul uitstaandc. 
Oranje, oker- geel en zwart zijn de kleuren van 
Xanthomelus aureus, slechts op Nieuw-Guinea 
gevonden. Kop bo venop prachtig oranjerood met 
een dito kuif in den nek, een groot rugschild van 
diezelfde schit- terendo kleur; schoudervederen, rug 
en andere bo ven- en onderdeelcn oranje-gcel-okcr, 
aan borst en bo ven buik mcer met oranje; lials en 
wangcn even als staart zwart ；nog fraaier van kleur 
is 
X. ardeus van Zuid-Nieuw-Guinea, die van bo 
ven vuurrood is en een gelen keel heeft. A mblyorn is 
in- ornalus van Noordwcstelijk Nieuw-Guinea 
isolijf- bruin van kleur, van onderen iets Hchter; de 
bovenkop is versierd met ecu zeer grootc, lange kuif 
van haarachtige vederen,dic-prachtig oranje van 
kleur zijn; het wijfje, dat de schitterende 
kopversiering mist, is het eerst ontdekt, van- daar dat 
deze soort de weinig toepasselijke naain van 
tnornalus draagt. Eenige soorten he b ben zachte, 
geelgekleurde huidlappen aan den kop; een dezer is 
Macgregoria pulchra van Zuid- en Zuidoost Nieuw-
Guinea, geheel fluxveelzwart met kaneelkleurige 
vleugelpcnncn en oranjegele koplappen. Op 
Halinahera en Batjan leven twee vormen, die licht 
bruin gekleurd zijn, aan de borstzijde een bundel 
groene siervederen bezitten en wier vleugels twee 
eigenaardig vervormde, lange witte dekvederen laten 
zien: Semioplera wallacei en Jialmaherae. In 
zekeren zin een over- gang tot de kraaien vormt het 
genus Lycocorax, dat op Halmah6ra, Morotai en Qbi-
major yoor- komt; L. pyrrhopterus van Haimah6j-a 
is zoo groot' als een kauw, bruinzwart met zwakken 
groenen glans, zwarten staart en bruine vleugels. De 
echte Paradisea's zijn overbekend, zij be hoc- ven 
geen nadcre bcschrijving; we Jierinneren slechts 
aanP, apoda, met zijpluimen van hcldergecl 
overgaande in chocoladebruin, dicht gezett。， 
heerlijk verlengde vederen, die het geliefde 
damesorna ment zijn; dezo vogcl komt van de Ai'oe-
eilanden en is thans door de vele vervo)- gingen 
zcldzaam gc worden. P. sanguinca van Waigeoe, 
Gcmicn cn Batanta hceft die bund els prachtpluimcn 
holder karmozijn grijswit getipt, 

terwijl P. minor die versiorsels schitterend gecl 
gekleurd heeft voor de benedenhelft, en de bo- 
vonhelft van iedcrc veder wit is; deze vogel wordt 
gevonden op Nieuw-Guinea en naburigo cilandcn. 
Tot besluit nemcn wij den klcinsten, douh daarom 
niet minder schitterendon Para- dijs vogcl 
Cicinnums reg ins van Nieuw-Guinea, Salawati, de 
Aroe-eilandcn, Mi so 61 en Jo bi; bo- vcndeclen 
heerlijk metaalglinstcrend karmozijn met oranje 
weerschijn.spcciaal bo ven op den kop； bo von 
iedcr oog eon klcinedonkero vlek, bestaan- do uit 
groen fluweelachtige vederen; hals en borst rijk 
purper karmozyn, getipt met dof oranje, waardoor 
een d wars band ontstaat; ondcr dezen laatsten een 
tweede breederc d wars band van rijk 
metaalglinstercnd groen ； ter weerszijden van de 
borst ontspringt een bundel verlengde plui- men, 
aschgrauw gekleurd, gerand met metaal- groen, dat 
van het grijs gcscheiden is door t wee bandjes, een 
van lederklcur en een van roodach- tig bruin ； buik 
en andere onderdeelcn zuiver wit; uit den met 
ascligrauw karniozijn gekleurden korten staart 
ontspringen twee verlengde vederen als naar 
buitenwaarts gebogen draden. die eindi- gen in een 
gedraaide schijf van fraai metaalgrocn. In 
bovenstaande beschrijvingen is bijna steeds sprake 
geweest van het volwassen kleed van het niannetje; 
de wijfjes zijn als regel buitengewoon eenvoudig 
gekleed, wat vooral treft bij dezc zoo overdreven 
met goud en diamanten getooide mannetjes. Hoewel 
het te betreuren is, is het tegelijk begrij])elijk, dat 
juist deze vederpracht de mannetjes inaakt tot een 
gezocht handeJs- artikel. De Paradijsvogels zijn 
cchte boomvogcls； zy zijn zeer levendig van aard, 
bewegen zich vlug door de boojnen, Zij nestclcn op 
boomen, bouwun vrijstaande nesten en leggen 
slechts weinig, meestal t wee eieren, die bij de 
onder.-cJu-i- denc soorten zeer verschillend van 
kleur er teekening zijn. Uit liunne maagresten on hd 
voedsel, dat de exeniplarcn in ge van gen staat 
levendc, tot zich nemcn weet )nen, dat dit bc- staat 
uit vruchten en insecten. De mannetjes zijn 
buitengewoon ijdel: zij schijnen werkelijk to weten 
hoe fraai zij zijn uitgedost niet allecn, maar 
verheugen er xich kJaarblijkelijk over; zij vermijdon 
den feHen zonneschijn en konvn slechts om te 
drinken op den grond ； wanneer zij niet eten, zijn 
zc steeds bezig met zich schoon i < maken, iedcr 
vcertje wordt zorgvuldig door <b-i) snaveJ 
gelrokken, vleugels en versierendc or))a- menten 
worden voordurend uitgespreid en in voile pracht 
vertoond, cn jnct be wondering door den 
pronklievenden beziIter bcschouwd ； dan- sende 
sprongen worden uitgevoerd, tonen van blijdschap 
en tevredenheid worden uitgestooten; kortom als de 
nicest behaagzickc ondcr de schoo- ne vrouwen 
wydt deze vogcl al zijn vrijen f ijd aan zijn toilet/l)e 
jnannetjen schijnen te beseffen, dat de nienscli op 
hun tooi vei'zot is cn niijdei) derhalve den jager. De 
inboorlingen van Aroe-eilandnn beloercn de 
Paradijsvogels in d<； boomen, waar zij zich 

doodstil liouden ； zij schie- ten 7.0 met stompo
 waardoor de vogcl 
bed wehnd, niet dood naar beneden valt. Elders waar 
in het groot verzajneld wordt voor den han- dcl, 
gebruiken de inlanders mod erne wapens. 

In sojnmige streken bchooien de ParadijBvo- gcls 
tot de zaken, die als bclasting worden opgc- bracht; 
aid us levexen b. v. de bewoners van Moc- ka op 
Waigeoe, ondcr het bestuur van den Sultan 
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vnn Tidore, dczon jaarlijks cone schatting van 
Paradijsvogcls, kardt of sagoc. 

De handel in huidon van Paradijsvogels is in ]iet 
Oostcn nict onbclangrijk; sedcrt bijna drio ecu wen 
strekkon do huiden tot cen artikel van uitvocr; de 
hoofden dcr dorpen aan de kust koo- pen de huiden 
van do bergbewoners en verkoo- pen zc wed er ann 
do Boegincezen, dio hen op de kustvaart bezoeken. 
To Ternate bestnat cen uit- gebreide handel in 
vogelhuidon. Vandaar en ook van Bandn, Ainboina 
cn ^lenado .uit worden jaarlijks vaartuigen uitgerust 
of jagers uitgo- zonden oin Pnradijsvogcls te gaan 
halen. In 1911 werden ruiin 43000 vogelhuidon, in de 
eerstc plaats huiden van Paradysvogels, van Ternate 
uitgevoerd. De Europeeschc markten,- waar de 
huiden verhandeld worden, zijn Parijs, Londen on 
Hamburg. In 1911 werden te London uit onze Oost-
Indischo kolonien aangevoerd en geveild 20698 
Parad ijs vogelhuiden, in 1913 werden aldaar geveild 
17711 Paradijsvogelhuidcn uit onze kolonien. Dit 
zijn gctallen, die te den ken geven. Het is dringend 
noodzakelyk, dat de Ncder- landsche regeering aan 
deze moordpartij in het groot ecn eindc maakt en de 
vecren- en vogelhuidcnhandel verbiedt, alvorens het 
te laat is. 

De Javaansche naam, manoek d6wata, de j\Ia- 
Icischc bocrocng dewata, godcnvogcls, duiden op 
hun uiterlijk schoon. De Tcrnataansche nanni is sofo, 
vanwaar de namen boeroeng sopo, sopan, soepan, 
sepch, soffoe afkomstig zijn. 

PARAGRAS. Zic PANICUM MUTICUM. 
PARAGUAY THEE. De gedroogde en fijn- 

^ewreven bladcn van Ilex paraguayensis St. HU., <■ 
-：i hi;Jst-$oort van Z.-Amerika. Zij zijn daar als 
Yerba mate de gewone thee cn het verbruik dozer 
mate bedraagt per jaar 30 millioen K. G. Op 
bcschcidcn schaal heeft men mate, die eveneens ]a 
2 % caffeine (= theine) ,maar minder looi- zuur dan 
gewone thee bo vat, ook naar Europa ihguvoerd. 
Wcllicht mettertijd voor Indie eene ■alt uurplant der 
tockomst. 

PARAHOE. Zie VAARTUIGEN. 
PARAI (SOEND.). Zic KARPERACHTIGEN. 
PARAKAN. District met gelijknamigo hoofd- 

plaats van do afdceling en het regcntschap Te- 
nianggoong, rosidcntic Kedoc. Het bestaat uit 4 
ondcrdistricten. Op hot eindc van 1905 teldc do 
hevoiking van het district cen 20-tal Europcancn, bi-
na 2000 Chineczen cn 96.000 Inlanders. 

PARAKASAK. Een 990 ,M. hooge vulkanischo 
k'-'fl in Bantam ten W. van den Karang en aan well：
.■； Noord voet enkcle war mo bronnen voorko- jn( 
n (Vcrbeek en Fcnncn)a, Gcol. Bcschr. van .lava biz. 
863). 

PARAMATTANG. Zio NUZIEKen AICZIEK- 
INSTRUMENTEN. 

PARAMERIA BARBATA Sclnun. Fam. Apo- 
ci/naceae. Akar gfirip poctih (MAL.), GCinbor, 
Ragcn, Pfigat edh, IVifigat sih (JAV.). Klimphnt nit l 
ot Oostcn van den Archipol, die rublor levcrt. ■\V，

anncer iron con stukjo van de bast doorbreekt cn do 
stukken voorzichtig van elkaar vcrwijdort, dan ziet 
n.on op do breuk ccn aantfll fijnc draadjos, die min 
of n'cer clastisch zijn. Do bast wordt diurom a Is inl 
uidsch ^enco?n'.iddcl gebezigd. Volgeus Honxirigeu 
i-s Kajoc rapat (MAL.)do bast van dezo plint, niot dio 
van Buissea aci/minala (Zio aldaar). & 

PARAMERIA POLYNEU际 Hook. f. fam. 

ApocyiMceae. Akar sCrapat, SCrapat (MAL.)； Klimplant, dio een 
soort rubber lovort. 

PARANG. District van do contrdlo-afdeoling, het rcgentschap on do 
ftfdecling Maggtan, resi- dentie Madiocn. Het district telt 3 
onderdistric. ten met 33 dosa's. Het is borgachtig en zon- dcr cenigo 
particuliero nijverhoid. Mon vindt or veol djati- on wildhoutbosch； 
vroeger is er vcel terrein ontwoud goworden ten behoove van do 
Gouvts. koffiecultuur, dat sedert wcer hcrboscht is en nog wordt^ 

PARANG-PARANG (MAL.). Zie HARING. 
PARANG-GEBERGTE. Bcrglandje op Java, in het Krawangsche, 

residentio Batavia, dicht be- noorden de grens der Preanger, beoosten 
hot Tji Taroem dal. Het valt al van verre in het oog door zijn 
eigenaardigen vorm, veroorzaakt door do steilto en spitsheid der 
toppen. (hoogste: Bong- kok, 965 M., en Parang, 930 M.) en is bij he 
Ider wcer duidolijk zicht baar van een langs do Noord- kust varend 
stcomschip. In do pyriethoudende klei- on kiezelleieu, die den G. 
Parang omgeven, is in de 18c eeuw naar goud en zilver gegraveu, omdat 
men de glanzende pyrieten, zooals veclal geschicd is, voor ertsen hield, 
terwijl zc inderdaad ' slcchts een uiterst gerin ge hoeveelheid goud be- 
vatten. In 1731, tien jaar nadat do eersto „stuxkens Ertz" to voorschijn 
waren gebracht, is het werk gestaakt. Vgl. Fokkeos, Goud- en Zilver- 
mijnen op Java, 1886； en Verbeek en Fcnnema, Gcolog. Beschr. v. 
Java, b】z. 465. 

PARAPATAN-GESTICHT.-Zie LIEFDADIG- H Eli)S-
INSTELLINGEN. 

PARAPATI. Noordclijke, 2776 M. hooge top van den Marapi in de 
Padangsche Bovenlanden. 

PARARATON. Zie JAVA (ge sc hie de- nis) Deem, biz. 193.
 -< . ,:- 八- 

PARASHOREA LUCIDA Kurz. fam. Diptero- "=二 carpaceae. 
MCranti (MAL), Maranti, Soeranti, Tinibaloon (SUM. W.K.). Hooge 
boom van. Su- matm's Wstkust, b.a. vcel voorkomend lings do baai van 
Tioc>an. Levert een zeer frasi, clonker hout, bijzondor goschikt voor 
den aan- niftak van prauwen. » 

PARASIETEN zijn dieren, die gedurende hun geheelc leven of ccn 
gcdeelte daarvan, op of in ecn ander organisme, dat wij met den naain 
van g a s t h e c r bestempelen, vcrblijf houden. Het parasitisme is 
eigcnlijk een bijzonder geval van cen meer algcmeen verschijnsol, door 
De Bary ke^tempcld met den naam van S y m b i o s o in den ruimen 
zin van het woorcl: het stelselmatig sanxenlovon van ongelijksoortige 
organ ismev, d.w.z. van organismen, die niet allecn tot ver- schillendc 
soorten, maar mecstal zelfs tot ver- schillendo afdcclingcn van het 
Dieren- of Plan- ten rijk behooren. Zulk cen compagnicschap verloont 
b.v. onze gewone zoe t wat e rs pon s (J phi/- dat ia fluviatilis), dio haar 
groene kleur tc dan ken heeft aan do aanwezigheid in haar weefseis van 
ecncclligo wiorer, tot de Palincllaccen behoo- reudc; o,> Sumatra, in 
het meer van 3iiinjncliai>. waar dezo zelfde spors door dcS" Hr. en 
Mevr. Weber word aangetroffen, vondcu zij haar grocn gckleurd door 
do tegen woordigheid van mcer- ccllige wieren, tot de fam.ilie dcr 
Trentepohlia- cecn behoorcucle. Ligt <lc irden van dit samen- le ven 
van t wco organ ismen clik wijIs in het duister, dit is niet altijd zoo en 
dan kunnen er zich twee gevallen voordocn: de syinbiosc kan in het 
voordeel zijn van be ide part ijen, zoodat bcido 
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deelgenootcn profiteeren van de co in pag« ie sc h 
ap, dan bestaat er symbiose met wederkeerig 
dienstbetoon (symbiose in engeren. zin of m u t u a 
1 i s m e), of wol, wat mccstal het, gcval is, het 
samenlevon koxnt slechts aan cen. van be ide 
partijen ten goede, waarbij dus symbiose met 
eenzijdig dienstbetoon (synoccie) optreedt. Als ccn 
voorbeeld van mutualisme kunnen wij de 
zoogcnaajr.de micrengasten bcschouwen, die go 
regeld in mierennesten wor- den aangetroffen ； dezs 
diertjes, tot verschillcndo Inscctenorden (kevors, 
bladluizen, enz.) be- hoorende, scheidon het een of 
andcr vocht af, waarop de mieren belust zijn, en 
worden als be- looning voor dezen dienst door 
laatstgenoenidcn gevoederd (sommige dozer 
mierengasten hebben het vermogen om zelf voedsel 
op tc ncmen brjna verlorcn). Zoo dragen de 
hercmietkrceften, Pagurus, op de schelp, waarin zij 
huizen, bijna altijd een zee-anemone jnede. Het is 
voor de zee-anemone een voordcel, dat zij telkens 
van plaats verandert cn haar dus herhaaldelijk niduw 
voedsel aangeboden wordt; bovendien eet zij inede 
van de buit van de kreeft; ook laatstgo- noemde 
profitcert van het bond gen ootschap, daar de 
netelorganen, die voor de zee-anemone ccn 
uitstekend verwecrmiddel oplevercn, onge- twijfeld 
ook hexn ten goede komen. Is de here- miet kreeft te 
groot voor zijn horen geworden, dan zoekt hij ccn 
grootere uit en brengt de zee- anemone daarop over. 
Ge vallen van syiioecie zijn in het dierenrijk zeer 
talrijk. In het eenvou- digst geval ge bruikt de ccne 
soort de an de re (gastheer) slechts als WOOD plaats 
(ruimtepara- sitisme) welke sleohts zeer kort go 
bruikt wordt, zoodit de gastheer slechts als 
transportmiddel dienst doet. Ean merkwaardig 
voorbeeld daarvan vinden wij b.v. bij het geslacht 
Meloe (olictorren of weeklijfkevers genaamd)； 
deze leggen hun oranjekleurige eieren in klompjes 
op allcrlei kruidachtige planten. De hieruit zich 
ontwikke- lende witte larvcn, die toegerust zijn met 
drie paar borstpooten, welke in haakjes eindigen, 
kruipen in een of andere bloem en wachten daar de 
komst af van een wilde bij, die con voorraad honig 
komt halen. Nu grijpt de lai ve zich met de haakjes 
van haar pooten vast aan de haren van hot lichaam 
der bij en laat zich zoo mede- voeren naar het nest 
van deze laatste. Daar aan* gekomen kruipt zij in een 
bijcncel en vreet zoo- wel het daarin liggendo ei als 
den honigvoorraad op. ID de groep der Platworxnen 
t ref fen wij een soortgelijk voorbeeld van 
ruimteparasitisme aan by het geslacht 
Temnocephala, door Weber ook in Ned.-Indie 
aangetroffen op Zoetwater- krabben, tot het geslacht 
Tclphusa behoo- rend; deze diertjes, met hun 
zuignap aan de oppcrvlakte der krab vastgehecht, 
voeden zich jnet watervlooien, insectenlarven enz. 
en ge- bruiken .dus do krab enkel als een iniddcl van 
vervocr. Er zijn vele gevallen van zuUc ruimte- 
parasitisme bekend, waarby dus het eene orga- nisme 
aan het andere eenvoudig wonii)g ver- schaft, 
waardoor het tegen vyandelijke aan- vallen is 
beschut. E6n der oudst bekende voorbeelden hiervan 
is de buisvormige g]as- draadspons (Euplectella, 
Venus* bloemkoi-fje), die bijna altijd een paar kleine 
schaaldicrtjes (A eg a spongiophila) herbergM Op de 
Siboga-expeditie werden tai van exemplaren van 
enkelvoudige steenkoralen verzameid, tot de 
geslachten Hete- 

ropsammia, Heterocyathus on Slcphanoceris bo- 
hoorend, die in hun voctblad ccn zandworm 
(Sipunculide), Aspidosiphon collaricola genaamd, 
herbergden. Het onderzock leerdc, dat dio 
zandworm op jeugdigen Iccftijd, evenals de 
heremietkreeft, zijn verblijf opslaat in ecn schclp- 
je; hicrop zet zich nu wecr de koraal vast, die 
met zijn voetblad, bij voortgaanden groei, het 
schclpje ten slotte gchccl insluit. Door het voort- 
durend uit- cn instulpen van zijn slurf houdt de 
worm waarschijnlijk steeds een uitgang naar 
buiten open. Onder de ho Ito van het scherm 
van zoekwallen ziet men dikwijls schaaldicrtjes 
cn kleino visschcn cen schuilplaats zoeken, even- 
als tusschen de voelers van zee-anemonen ； 
Siuiter, dio een dergelijk geval van symbiose 
bostudeerde in zijn aquarium, zag dat de visehjes 
nict allecn zich gingen vcrschuilen tusschen de 
zee-anemone, maar ook mede aten van den 
buit, door dit dier voroverd. In dit gcval zouden 
we dus cigenlijk tc docn hebben met den volgen- 
den vo rm van synoecie, het c o m m o n sa- 
il s m e, waarbij het eene dier niet cnkcl woning 
on beschorming bij het andere vindt, maar 
tevens van zijn voedsel xnedeprofiteert, zonder 
dat do gastheer hierdoor echter noexnenswaard 
bcnadeeld wordt; trouwens men begrijpt, dat 
de gren zen tusschen deze verschillcnde vormen 
van samenlevcn niet altijd z66 schcrp kunnen 
getrokken worden. Een zeer bekend voorbeeld 
van coinmen salisme vinden wij in de klcine 
krabben van het geslacht Pinnotheres, die men 
aantreft in de mantelholte van vcrscheidenc 
soorten van Twccklcppigc schelpdieren, waar zij 
zich voeden met cen gedcclte van de organismen, 
die met het water naar binr.cn gevoerd worden: zij 
voeden zich dus feitelijk met hetgeen er afvalt van 
de tafel van hun gastheer. In onze gewonc mossel 
(Mytilus edulis) vindt men b.v. dikwijls het kleine 
erwtenkrabjo (P. pi sum), waaraan ten onrechte wcl 
de giftigheid van sojnmige mosselen is 
toegcschreven. Pinnotheres we rd door Samper ook 
waargenojnen in de zoogenaaxndc wateriong van 
zeckomkommers; in dit orgaan treft men bovendien 
dikwijls een langgerckte visch aan, tot het geslacht 
Fierasjcr behoorende, die hier echter in do meestc 
gevallen slechts cen woonplaats zoekt cn zijn kop 
uit de aarsopenini； van de zeekomkommer 
stekend, naar voedse 1 
uitziet. Het schijnt evenwel, dat dit dier zich 
somtijds door den wand van de long heen ccn 
weg baant binnen do Jichaajnsholtc der Holo- 
thurie en zich daar met de sappen van zij” gast- 
hcer gaat voeden, zoodat hij dan het karakter 
van een cchte parasiet zou verkrijgcn. Da cchto 
parasieten benadeelcn den gastheer in mecrdcrc 
of mindcro mate; ineestal vertooncn zij in hun 
bewerktuiging den stcmpcl van de eigenaardige 
levonswyze, waaraan zij gebonden zijn. Dit 
gcldt natuurlijk vooral van do zoogenaamde 
ejidoparasieten, die binnen in het 
lichaam van den gastheer huizen, minder voor 
de zoogonaamdo e c t o-p arasicten, die 
buiten op hun gastheer loven en die als *C ware 
het midden houden tusschen vrij-lc vendo cn 
pai-asitische vormen, zooals b.v. de I u i z c n. 
Zoo zicn wij, dat do organon, dio voor do be- 
weging dienst doen, of gehcel verworden of 
gewijzigd zijn in vasthechtings-organen, wijl het 
voor hot woekerdier van belang is, als hot cen- 
niaaJ cen gunstige plaats gevonden heeft, ook 
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daar to blijven. Er kunncn voor dat docl dan ook go 
heel nieuwo organon optredon in don vorm van 
zuigschijven en haken-kransen, zooals bij de 
lintwormcn en stekdsnuitwormcn het geva.1 is. Het 
spreekt van zclf, dat ook do zintuigen, die dicnen om 
do botrekking met do buiten - were Id te 
ondorhouden, of weinig ontwikkcld zijn 6f gehecl 
vcrloron gaan. De moesto para- sioten zijn van 
zuigorgancn voorzien, waarmedo zij voedsel, blocd 
enz. van den gastheer tot zich ncmen； dikwijls 
bezitten zij werktuigen om do uitwendige opperhuid 
of in wendigo slijmhuid van den gastheer to 
doorboren； maar er zijn er ook vele, bij wie het 
gehcelo darmkanaal is verloren gegaan on die hun 
voedsol uitsluitend langs osmo- tischen weg 
opnemen. Niet minder in het oog vallend dan op de 
bowerktuiging, heeft de para- sitische levenswijzc 
haar invlocd op de ontwikke- ling der woekerdieren 
doen gevoelen. Zoo kan de ontwikkeling van een 
parasict met wisseling van gastheer samengaan, de 
eieren komcn dan gewoonlijk eerst in de maag of 
darm van een of anderen gastheer tot ontwikkeling; 
hier blijven zij ovonwel niet, maar verhuizen, hetzij 
zich acticf bewegend, hetzij passief met den bloed- 
stroom medegevoerd, naar de verschillende orga-
non. Om tot geslachtsrijphcid te gcraken moeten 
dezo jonge dieren wecr in den tot eon andero 
diersoort bchoorenden definitieven gastheer wor- 
den overgevoerd, wat gewoonlyk langs passieven 
weg geschicdt, doordat de organen, waarin die 
jeugdvormen gohuisvest zijn, door den definite ven 
gastheer worden opgegeten. Zoo worden van de in 
den menschelijken darm voorkomendo lintwormcn 
{Taenia sag inala en T. soliiim) do jeugdige 
tocstanden (blnaswormen) aangetroffen in de 
wecfsels van het rund, resp. van het varken, die in 
dit gcval dus als tusschen gast- h o c r dicnst docn. 
Zoo vervullcn de muskictcn (Zic MALARIA)de rol 
van tusschengastheer voor de malaria-parasietjdie in 
de roode blocdlichaainp- jes van den rocnsch leeft. 
Ook komt het voor, dat in })Iaats van 6en, so ms 
tweo van zulko i.u$schengasthccrcn optreden. 
Volgcns nieuwero onderzockingcn is het mogelijk, 
dat de vorming der cchte parcis ook het gevolg kan 
zijn van hot binnendringen der larvo cener lint wo 
rm (Tetra- rhynchus) in den mantel der paarlmoer-
oester; deze Jintworm Jceft als volwassen, 
geslachtsrijp diet in den darm ecnor rog (Tryffon). 
Alvo rens evcnwi l in den rog te geraken, vertoeft zij 
nog con tijdlang in con andero visch, Balistcs, die 
uast op den paarlmocr-oestcr, terwijl Balistes op 
haar beurb wedor opgegeten wordt door Try go n. 
Ten cindc de kans te vergrooten, dat ecn ci of larvc 
van ecn wockerdicr, gedurende zoo'n 
samengestcldcn lcvcns]oop, toch op de juisto plaats 
komt om tot ontwikkeling te geraken, is het auntal 
hunner eieren gewoonlijk zeer groot ； ecn lint wo 
rm lid kan b.v. tot honderdduizend eieren of 
cinbryonen l?evattcn, en, daar jaarlijks ecn groot 
aanlal van zulkc ledengevormd worden, produceerb 
cen lint worm jaarlijks millioencn eieren. Sojnmigc 
parasioten brengen een gcdcelto van hun IOVCJI in 
vrijen tocstund door. Dit> is b.v. het geval met 
Ancylo^toma duodetuile, een rond worm, dio de 
oorzftak is van de gevreesde „an6mio des mineurs" 
of tropische chlorose, eene ziokto, dio in Europa, 
manr ook in den Itidischcn Archipol vcclvuldig 
voorkomt. Dit (lierlje leeft als larve in water of 
vochtige aarde en kan,door 

het drin ken van verontreinigd water of ten govolgo 
van onzindclijkhcid bij het oten, in don darm van den 
mensch go taken. Do larve kan cchter ook door do 
huid binnendringen en door blocd vaatstclsel en 
ademhalingsorgancn het darmkanaal bereiken. Niet 
allccn bij den mensch, maar ook bij dieren is do 
nadcelige invlocd van de parasict op den gastheer in. 
vcle gevallen waarncembaar. De gastheer wordt 
dikwijls direct door do parasict beschadigd of 
benadeeld door giftige stoffen, dio de parasiet 
afscheidt, maar de invlocd van den parasiet op den 
gastheer kan nog een gchcel andero zijn. Zoo ziet 
men soms aan bet onderlijf van krabben con rond 
zak- vormig lichaam vastzitten; dit is ecn parasitisch 
Rnnkpootig schaaldier, tot het geslacht Sac- culina 
behoorende, dat met wortelachtig vertakte draden do 
ingewanden van zijn gast- hecr omspint en aid us 
vocdsel toegevoerd krijgt. Bij deze krabben gaan nu 
niet alleen de goslachtsklieten te grondo (parasitaire 
cas- tratie), maar do u it wen digo sexueele ken me 
r- ken, w&ardoor de mannetjes zich van do wijfjes 
onderscheidcn, worden ook gewijzigd; bij 
Stenorliynchus, die een sterk sexuccl dimorphisme 
vertoont, zag Giard, dat dientengevolge de scha- ren 
van het mannetje veel klcincrbleven, zo6dat zij op 
dio van hot wijfjo gelekon. In Amerika worden do 
mannetjes van sommige Eekhoorn- soorten 
gecastrcord. door de larven eener vUeg (Cuterebra 
emasculator), die de zaadballen ver- woest. Meer 
algemeen bekend zijn do celwoe- keringen, de 
zoogenaamde gallon, die bij tai van plantcn ontstaan 
ten gevolgc van den prikkel, door do aanwezigheid 
eener parasiet op de haar omringende wecfsels 
uitgeoefend ； vooral de Rondwormen, tot de 
gcslachten Heterodera en Tylenchus (aalt jes) 
behoorend, die in'de wortels van verschillende 
Indischc en Europeesche cul- tuurplanten in drin gen 
en deze ziek maken, zijn. als zoodanig berucht 
geworden. ilaar ook in de dieren wore Id heeft men 
zulkc galachtige uit- wassen waargenomen ； bij 
verschillende steen- koralcn b.v. ontstaan deze door 
de aanwezigheid van kleine krabjes, tot de 
gcslachten Hapa- locarcinus cn Cryptoschirus 
behoorende. 

PARASIETEN (PLANTAARDIGE). Zio WOE- 
KERPLANTEN. 

PARASPONIA PARVIFLORA Miq. Fam. Ul- 
maceac. Anggroeng (JAV.), Kooraj (SOEND.). Kleino 
boom ir.ot cen zecr ijlo kroon en grijsbe- haardo 
takkon en jongo bladoron. Een zeer be- kondo plant 
van hot borgland. tot ongeveor 1700 M. Op 
sommigo phatson. ip grooto bosschen bij- con, bv. 
op don Kloot.「c-* <.•既外. 

PARAVICINI (JOHANNES ANDRIES). Ongc- 
woon voorbecld van ecn burger, dus particulier, dio 
in Indie tijdclijk treedt in dienst der O.-I. C., met 
gewichtigo politieko opdrachten. Van zijn 
voorgcschiedenis is niets bekend ； in do bundels 
Personalia op 's Rijks Archief komt hij het cerst als 
„burger,* voor, dus als，八•rijman" = vry koop- 
man, dio op 2 Juni 1752 als vice-president van zee- 
on commorcic-zakcn — eon op 12 Aug. 1746 
ingcsteld College — ontslagen wordt, maar op 21 
Sept. 1754 mot den rang van koopman voor do O.-I. 
C. wortlt、,aangcnomen", en tot „sabandaar en 
liccntmecster”, tevens „Introduc- tour der 
vicemdclingen" wordt aangesteld. In dozen rang 
worden hem in 175 —56 achter- ccnvolgens door 
G.-G. Mossel drie Commissica 
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opgedragen : naar het hof van Palemban g, naar 
Timor, en naar het hof to Bandjarmasin. De eerste 
opdracht, be gon non 28 Juli J 755 to Batayia, 
beeindigd met zijn Rapporten van 21 vSept. en 8 Oct. 
d.a.v. (blijkens gegevens in ,s Rijks Archief), 
slaagde naar wensch, door con vernieuwing van het 
Contract, me'; de：) Sultan in 1722 door A. Patras 
gesloten. De commissi。 naar Timor, begonncn in 
Batavia 14 Maart 1756, beeindigd met het Rapport 
Kocpang dd. 
19 Aug. d.a.v., vond haar hoogtepunt in het 
Contract op 9 Juni 1756 gesloten met de Konin- gen, 
Regcnten en verdere bondgenooten op en om Timor 
(inbegrepen n.L Soemba, Sa woe, Roti, Solor, 
Adonare_ en Lomblem), dat meer dan 
eeiTfieeleeeuw het standaard-contract is gebleven 
voor de residentie Timor en on de rhoo ri ghc den, 
na de ratificatie dd, Batavia, 1 April 1757. De derde 
commissie, begonnen uit Batavia jnidden Sept. 
1756, beeindigd met het Rapport dd. 8 Nov. d. a. v., 
vond evenzecr haar hoogtepunt in het Contract, met 
den Sultan van Bandjarmasin dd. 
20 Oct. gesloten. 

Dit- laatste Rapport (zonder de bijlagen) we rd 
door Leupe gepubliceerd iii Bijdragen Kon. Inst. 2, 
IV (1862), p, 217—254. Het Timor-rapport cn het 
contract zijn nogniet gepubliceerd ； zie den korten 
in bond der 30 artt. van het contract in 
Veth's ,,Het eiland Timor" iu den Gids van 

1855, I, p. 699—701 ； maar grootendeels daaraan 
ontleend is het opstcl van Mr. van der Chijs 
/Zin Tijdschr. Bat. Gon. XVIII (1872), p, 209一227, 
/ „Koepang omstreeks I750,5; zie voorts dxt van 
Leupe in Bijdr. Kon. Inst. 4,1 (1877), p. 421— 94, 
„B?sognes der Hooge Regeering te Batavia ge- 
houden over de coramissie van Paravaeini (sic) 
naar Timo] 1756". Over de Palembang-com- 
missie is nog niets in druk. 

Uit deze bescheiden treedt Paravicini naar 
voren a]s een hoogst geslepen man van zaken, 
kenner der inlanders; zonder den minsten last 

 

van scrupules; goed en vermakelijk stylist, en 
blijkbaar ook man van opvoeding； een Machia- 
velli in duodecimo. Op 23 Juni 1756 was hij 
inbusschen tot opperkoopman bevorderd (we] 
als beloonuig voor het Tiinor-contract), en we rd 
op 18 Sept. 1759 naar Nederland ,,verk>st‘‘. 
Daze twee laatste gegevens weer volgens de per- 
6onalia> op 's Rijks Archief. Verder is over hem 
niets te vinden ； vermoed mag echter worden, 
dat hij medelid was van den Zwitscrschen tak 
van het Italiaansche geslacht P., die het eerst 
zich circa 1690 in Brabant vestigde; zie het 
Nicriw Ned. Biogr. Woorden bock, III (1914) 
p. 953. Allicht was hij dan geboortig uit Breda. 

G. P： R： 
PARDAPOER. Klein eilandje in het Zuiden 
van het To ba-meer (Sumatra), in jong-diluvialen 
切d door vulkanische werkzaamheid ontstaan. 
Het is door een niet meer dan 200 M. breede door- 
vaart van het vaste land gescheiden en verlieft 
zich slechts en kele tientallen meters bo ven water. 

PARE (JAV.). Zie MOMORDICA."; 
/ PARE (KI) (SOEND.). Zie GLOCHWION. 

PARE PAR色 E'jn zelfbesturend landschapje, 
：,'•：*； gewoonlijk Si Pare Par6 genocmd, bchoorende 

■'f." ! tot de onderafdeeling Batoe Bihra, afdeeling 
； Asahan, van het gouvt. Oostknst van Sumatra, 
begrensd door de landschapjes Tandjong en-Pa-. 
gperawan,. zoomede, door lieb Bataksche land- 
sebap Panci. 

i；? * c 

Literatuur: Zie het artikcl PllBAOENGAN. , 
PARfi PARE. Afdeeling van het gouv. Celebes .• 'g 

en Ond., bestaande uit do onderafdcclingcn Pare■-"仁 
Par6, Pinrang, finrekang, Birroc cn Sid4nr&ng-£ • 
Rippang. Zij omvatdc landschappcife wclke vroe- 尸 7 , 
ger de bondgcnootschappen Adjatapparang cn*?必* 
Masdnrempocloe vonnden. Aan het hoofd staat 
con Assistent-rcsident met standplaats Pare Pare. 

PAR它 PAR瓦 Onderafdcelingdergelijknainigc, 
tot het gouv. Celebes cn Ond. behoorendo afdeeling 
onder cen controlcur met standplaats Par6 Pare. Zij 
omvat de landschappen Maloesi* Tasi en Soepa. 
Voor dit ressort is eenc ondcraf- deelingskas 
opgericht. 

PARE PARE. Een goed bevolktc kampoeng ter 
Westkust van Celebes, gelegen aan do gclijk- 
namige baai met veilige an kcrplaats, we Ike ge re 
geld door stoomers van de Kon. Pakctvaart Maat- 

schappij bezocht wordt. Die kampoeng met het 
oinliggende land we rd in 1824 door den Vorst van 
Siddnreng in eigendom afgestaan aan het N.-I. 
Gouvernement, dat cerst in 1905 de plaats daad- 
werkelijk in bezit num en erecn bezetting legcle. 
Thans is hetde standplaats van den Assistent-Resi-
dent der gelijknainige afdeeling cn van den contro- 
leur der mode Par6 Par6 genoemde onderafdee- ling. 
Tengevolge van do gunstige politieke toe- standen in 
de streken ten O. van de meren van Sidenreng en 
T6mp6, waardoor de producten uit de om die meren 
gelegen streken zonder ge- vaar voor molest de 
Tjenrana rivier afgevoerd kunnen worden naar Pali 
ma, wat heel wat minder kostbaar is dan het 
landtransport naar Pare Par6, is de han del dezer 
plaats in de laatste jaren niet vooruitgegaan. 

Literatuur : Zie de actc van den Vorst van 
Sid6nreng, dd. 28 Oct. 1886, Bijlagen van de 
Handelingen der Staten-Generaal 1888—89. 

PARE PAR^BAAI. Smalle, 10 K.M. om de 
Noord het land indringende baai met matige 
diepten aan de Westkust van Celebes, tusschen 
den Spermondc-Archipel en de bocht van Mandar. 
Het smalle schiereiland, dat de baai aai)de West- 
zijde begrenst, is in het Noordgcdeelte vlak en 
verder om de Zuid tot hoek Lero, de Z.W.hock 
der baai, hcuvelachtig；ojn do Oost steekt daarvan 
af de heuvelachtige, hier en daar rotsige hoek 
Tanah Maeli, we Ike de baai verdeelt in ccn buite»- 
en binnenbaai (die van Soepa). D_J Oostkust 
loopt geleidelijk op. Langs de gehcele baai Jigt 
cen koraalkustrif, dat alleen bij hock Lcro cn bij 
de kampoeng Par6 Par6 zeer smal is； op dit rif 
liggen eenige gevaren, o.a. de droogvallende Ba- 
toe Tcte, beZ. hoek Tanah Maeli, we Ike den vaar- 
weg tusschen buiten- cn binnenbaai tot minder 
dan % K.M. vcrsmalt. Het N.W. gedeelte van 
deze laatste, waarin eenige eilandjes liggen, is 
zeer ondiep. Zie Zeemansgids deel IV. 

PAREE. District van do contr61e-afdeoling 
Paroo, regentschap, afdeeling en rcsidontio Kediri 
met ceno dppcrvlakte van 195 K.M.2 Hot district 
tclt 71 desa*s cn had uit. 1905 eenc bevolking van 
士 115.000 ziclon, waaronder 450 Europeancn en 
bijna 800 Chineezon. 

PAREL EN PARELMOERVISSCHERIJ. Zic 
PAARL en PAARLMOERVISSCHERIJ. 

PARENTEEL verwantschansstelsel, zie OU- 
DERRECHT. 

PARGAROETAN. E?n zendingspost van Jiet 
Java-Coniit6 ieU ten N, van Padang Sidimpoean 
(residentie Tapanoeli). ~ ~ 
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PARHOEDAMDAM-BEWEGING. De onder 
(lczen naam bekende be waging in de Bataklanden 
dagteekent uit het jaar 1915. In don boginno is deze 
be we gin g, dio in ccn uithock van do Bataklanden, 
in het grensgebied tusschcn de onderaf- dcclingen 
Hoogvlakte 一van. I'pba cn Barocs (residentie 
Tapanocli) ontstaan is, vry wel dnop： gemerkt 
geblevcn. Haar naam zou juister par- goedamdam 
zijn, omdat onder de vole onver- staanbare woorden, 
die in cen soort van geestc- lijkc opwinding 
uitgestooten worden, hcrhaal- dclijk sigoedamdam 
voorkomt. Piirgoedamdam duidt dus cen groep 
menschcn aan, die zich door het vcelvuldig gebruik 
van den term sigoedam- dam onderscheiden. 

De eigenlijke zin cn beteekenis dezer be we gin g 
is voor den buitenstaander moeilijk na te speu- ren, 
omdat die voor do adepten zelf nauwelijks helder is. 
Dczc beweging is ccn van die verschijn- selen, 
waarin zich so ms godsdicnstige dweep- zucht en op 
winding open baren. De aanhangers dozer sectc 
zeggen zelf dat de 一 overigens on- verstaanbare — 
woorden en klankon, die ze uit- stooten een diepcren 
zin hebben, en vcrklaring be hoe ven voor niet-
ingewijden. 't Is iets als het „spreken in tongen", 
bekend uit het Nieuwe Testament. Als open baring 
van een zekeren aan- leg voor het mystieke van het 
karakter van den Batak, inzonderheid van den 
Tobaneos, is doze uiting merkwaardig. Ongctwijfeld 
weerspiegelen zich hicrin invloeden zoowel van de 
prediking der zending als van de werkzaamheid van 
Mo ham- medaansche propagandisten. De 
vatbaarheid voor deze opwinding is niet weinig 
verhoogd floor de stille vereering van den in 1907 
gesneu- vt Iden Singa Mangaradja, den Batakschen 
god- vorst, a an wicns dood vele Bataks nog niet ge- 
loovcn. Hij is voor hen een soort symbool, cen 
xniddclpunt van nationale vcrwachtingen. Toen nu 
tengcvolge van de nieuwe eischen des tijds de re gee 
ring krachtigcr ingreep in tai van aangcle- genheden 
cn dit o.a. voor de bo volkin g mee- bracht zwaarder 
lasten in den vorm van hecren- <licnsten cn be last 
in gen, vond de onte vreden heid niet ons bestuur 
nieuw voedsel cn slocg de Jang snieulende 
ontevredenheid uit tot een oplaaiing van ,,nationa]c'' 
hartstochtcn. Dit gaf aanleiding tot ernstige rust 
verst oringen, die o.a. leidden tot den 
betreurenswaardigen moord op den co nt role ur W. 
C. Muller. 

Belialve door opwindendo bijeenkomsten \vr>rdt 
de “extase" ook bevorderd door een soort 
ooverdrank", waarvan Citroen sap en scherpo 
kruiderijen de voornaamste bcstanddeelen uit- 
maken. 

Hoewcl door het krachtig ingrijpen dcr regec- ring 
verdere exccssen voorkomcn zijn, en ook de zending 
door liaar werk do verspreiding van on rust hceft 
weten te kccrcn, is daai'inedo de beweging nog niet 
uitgeroeid. AHerlci teckenen wijzen er op, dat ze 
zich over steeds grooter O]>pervlakte tot zclfs in de 
Kaiolanden verbreidt, (loch niet opcnlijk optreedt. 
Men zio in dezo oogenschijnlijk dwazo beweging 
den dieperen grond niet voorbij. Deze is cen 
ontevredenheid over daden cn maatrcgclcn, die het 
volk in zijno nationale gcvoelens cn idcalen hebben 
gekrenkt. 

PARI (IRAN) (MAL.). Colloctiefnaam voor 
Roggen. Zio ROG. 

PARIAMAN. OndcrafdccJing dcr afdccling 
Batipoehcxi Pariaman, residentie Sumatra*s West- 

kust grenzonde ten W. aan den Indischen Occaan. Het 
res^ort bestaat in hot W. uit laag land aan zee, en O.lyk 
uit de uitloopcrs van den Birisan on van do niet 
werkzamo vulkanen Tandikat en Manindjau, waarop 
verschillcnde onbelangrijko riviertjes ontspringen en 
in Z.W.Iijkc richting naar zee stroomen. Van groote 
beteekenis is ge- weest de aanlcg van een zijlijn van 
het West- Sumatra-spoorwcgnct door do 
onderafdeeling. DJZC zijlijn vangt aan by Loe bock 
Aloeng, loopt vandaar naar Pariaman, en is 
doorgetrokken tot Soongai Limau in de XII Koto 
(IS1/™ K.M. ten N. van Pa ria man). 

De bloei van dit land is vooral te danken aan de 
klappercultuur. Vroeger we rd de copra met prauwen 
naar Padang of naar de stoomers, die toen de weinig 
bescKermde reedc van Pariaman nog bezochten, 
vervoerd, doch men geeft nu de voorkeur aan de 
spoorlijn. D> productie van copra ncemt steeds toe, 
vooral het landschap XII K6!:6 is letterlijk vol geplant 
met klapperboomen. De copra geeft welvaart cn eigen 
kr^.cht aan dit door goede wegen doorsneden ressorb, 
een In- landsch centrum van groote belangrijkheid. 

Tot 1913 was Pariaman een afdecling der resi- 
dentie Padangsche Bznedenlanden. Bij de ge- westel. 
reorganisatie van 1913 (Ind. Stb. no. 321) is deze 
afdeeling voor het grootstc gcdceltc ge- voegd bij de 
minder belangrijko afdeeling Ba- tipoeh X Koto, we 
Ike combinatie genoemd is： Batipoeh en Pariaman 
(zie aldaar). De onderaf- decling Pariaman is toen 
verdeeld in drie dis- tricten: XII Ko-6, Pariaman en 
Oelakan. 

De hoofdplaats Pariaman, standplaats van den cont 
role ur, Jigb aan zee. Zij is omringd door verse heidene 
dorpen, die met haar een geheel uit- maken en maakt 
met haar goede wegen, haar belangrijko markt en 
Chineesche wijk en het nette haventjc een goeden 
indruk. Er zijn slechta zecr enkele Europeanen on 500 
Vreemde Ooster- lingen. De reede is slechts weinig 
beschermd door enkele cilandjes o.w.Poelau Anso 
(Ganzeneiiand), waar een heilig graf is. In 1911 
werden te Pariaman voorhistorische voorwerpen en 
aarden mar- tavanen in den grond gevonden (Not. Bat. 
Gen. 1911, bl. 124—127; 1912, bl. 4). 

Van de vele andere plaatsen worden hier ge- 
noonid: Soengai Limau (zie aldaar); Manggoeng en 
Oelakan ten Z. van Pariaman aan het strand, befaamd 
door het heiligo graf van Sjech Boer- hanoedin, den 
brenger van den Islam in deze st re ken, bede 
vaartplaats, waar eens in het jaar tienduizendpn, van 
heinde en verre samen- stroomcn.*'/ 66r 

PARIANGAN. District der oiid^afdeeling Forb van 
der Cxpellen .(resi^entio Sumatra's Westkust). Do~uit 
cen gcschiedkundig oogpunti bclangrijkste landstreok 
in dat district is de dub* bcl-nagfiri Pariangan—
Padang Pandjang, ge- legen op de Z.lijko helling van 
den Marapi, aan don weg van do spoorhalte Koeboc 
Karambil naar Fort van der C.ipellen, ruim 13 KM. ten 
W. van laatstgcnocindc plaats. Pariangan, de voor- 
naamsto der twee nagri's, wordt bcschouwd. als de 
oudste vastc nederzetting der Minangkabau- ers, 
hoogstwaarschijnlyk niet ten onrcchtc. Mon zal bij 
deze vestiging cchter hebben te denken aan ecn 
leiding, go go ven door Hindoe-Javanen, 
waarschijnlyk in het laatst der 13de eeuw (L. C., 
Westenonk, Opstcllon oyer ^linangkabau II, T - Bat. 
Gen. 1915)/ 4泄’ 
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PARIGI. V66r 1913: naam van het district van 
de gclqknamigo controleafdeeling, rcgentschap en 
afdeeling Tasikmala ja, residentie Preanger re- 
gentschappen. Bij de reorganisatio van 1913 is dit 
district verdwenen on verdceld onder de nieuwe 
districton Pangandaran en Tjidjoelang. De controleur 
van Parigi is toen ook verplaatst naar Band jar. Het 
Bestuur hceft on ge veer dcrtig jaar geledcn getracht 
den stroom van Javaansche emigranten naar dit 
district to Iciden. Door zijn ongezond klimaat is dezo 
proef mislukt, doch or is een kern van Javanen 
overgebleven, die er thans ingeburgerd is. 

PARIGI. Onderafdeeling dcr afdeeling Midden
， Celebes, zich uitstrekkonde langs den W. oever 
der Tominibocht; bestaat uit de zelfbesturende 
landschappen Parigi en Mooetong, waarvan de 
verhouding tot het Gouv. is geregeld op den voet der 
korte verklaring. In het N. 0. vormt de Molosipat de 
grens met de onderafdeeling Boa- Idmo der afdeeling 
Gorontalo, in het Z. 0. de Tambarana die met de 
onderafdeeling Poso, verder wordt de W. grens 
gevormd door het door dit gedeelte van Celebes 
loopende centraal gebergte. Zie CELEBES. Dit 
hooge gebergte nadert vrij dicht de kust, zoodat, ook 
als gevolg van de gcringe breedte van dit deel 
vanheteiland, de rivieren, waarvan de voornaamste 
zijn die van Parigi, Lamboena en Tocladengi, een 
korten loop met groot verval hebben. De com- 
municatie tusschen dit ressort en de W. kust van 
Celebes is, hoewel de afstand hemels- breed gering 
is, tengevolge van de aanwezigheid van het gebergte 
zeer gering； slecht 12 overste- ken van het gebergte, 
bij eene kiistlengte van 士 300 K.M. zijn hier be ken 
d ； die van Toboli naar Tawaeli, een goed 
paardenpad, is de beste (zie CELEBES). Gevolg 
hiervan is dat de pro- ducten uit dit- ressort: rotan, 
copra, timmerhout , damar, allc over zee door de 
Tominibocht uit- gevoerd worden. Langs de kust is 
een weg in aanleg, daarlangs zijn de kampoengs 
gebouwd； de vroeger in de bergen verspreid 
wonende be- volking heeft zich thans in de vlakten 
aan de kust gevestigd ； de voornaamste dier 
vestigingen zijn die in het landschap Parigi en die in 
het landschap Mooetong (stroomgebied der Lam-
boena en Toeladengi rivieren, met de streek, waarin 
zich de 3 Bolano meren bevinden en de vlakte van 
Ongka). De vlakten zijn grootendeels met alang a la 
ng en laag kreupelhout bedekt; men treft er echter 
naast belangrijke sagoet os- schen ook uitgestrekte 
klappertuincn aan, ter- wijl men zich op uitbreiding 
van de sawahcul- tuur, die blijkens de daarvan overal 
aange- troffen sporen vroeger zeer belangrijk moet 
zijn geweest, met succes toelegt-. Op de uit loopers 
van het gebergte wordt ladangbouw gedreven ； 
Labak is o.a. een belangrijk artikcl voor de 
inlandschc markt. De inzamcling van 
boschproducten heeft vnl. plaats door Toradja's uit de 
Ijerglandscliap- pen van Paloe cn Poso, bchalve in 
Moostong, waar de bevolking zelve zich hierop 
toelegt. De sterkte der bevolking bedroeg in 1915 ± 
32000 zielen; zij bclijdt den Mohammedaanschen 
gods- dienst. Voor de afzonderlijke landschappen zic 
op hunno namen. 

Literatuur : Tijds. A. G. 2c serie deel XXXI bl. 
750 e.v. Med. Enc. Bur. II bl. 85—205. 

PARIGI. Zelfbesturend landschap, behoorende tot 
de geJijknamigc onderafdeeling (zie aldaar), 

gelegen aan de Tominibocht tusschen Ampibabo en 
Sioesoe. Het is door ccn good paardenpad verbonden 
xnet het landschap Tawaeli op de W. kust. De 
bevolking bedraagt 8600 zielen. Het wordt bestuurd 
door ccn zelfbestuurder met den titel Magaoc. 
Voorhcen hadden do vorsten van Parigi ecn 
overwegenden invlocd in de Baai van Tomini, en 
maakten zij ook nanspraak op Saoesoo cn Poso, doch 
tegenwoordig is hun gezag tot bovengenoemdo 
grenzen beperkt. De voornaamste plaatsen zijn 
Parigi (in 1915 土 1200 zielen), standplaats van den 
onderafdeelingschef, waar eenc kolonie is van 
wegens niet onderde bepalingen der strafwet 
vallendo adatovertredingen uit hun land verbannen 
Balineezcn, die daar met groot succesde padicultuur 
beoefenen, verdcr het nabij gelegen Parigfnipoe, 
Pclawa en Toboli. De voort- brengselcn van het 
landschap zijn rijst, mais, boschproducten, paarden 
en buffels; de handel geschiedt hoofdzakclijk met 
Boegineezen en Chi- neezen, die van Makasser en 
Gorontalo uit een belangrijken handel in de 
Tominibocht drijven. 

Literatuur : De vestiging der Mandarcn in de 
Tominilanden door J. G. F. Riedel, T. Bat. Gen. deel 
XIX, 6c Serie, deci I; Overzichtskaart der 
zelfbesturende rijkjes rood de Tominibocht door G. 
W. W. C. baron van Hocvell, T. Aardr. Gen. 2e Serie, 
deel X., 2e Serie deel XXXI bl. 750; Med. Enc. Bur. 
II bl. 168. e.v. 

PARIGI (BOCHT VAN) of DIRK DE VRIES 
BAAI, het Westelijke gedcoltc van de Pan an- 
djoengbaai, aan de Zuidkust van de residentio 
Preanger rcgentschappcn, we Ike baai door het 
schiereiland Panand joeng (zio t Ida ar) in twee dee- 
len gesplitst wordt. 

PARIGVSCH. Zie TORADJA'SCHE TALEN. 
PARIJA (MAL., SOEND., MAD.). Zio MO MOR-

DICA. 
PARIJA BOELAN (MAL.). Zio CARDIOSPER- 

MUM. 
PARINARIUM SCRABRUM Hassk. (P. Gla- 

berrimum Hassk.), fam. Rosaceae. Atoeng (MAL. 
MOL.). Boom van do Molukken. met olierijko zaden 
in eivormigo vruchten. Do zad.cn worden zoowel bij 
do beroiding van sommigo spijzen als in 
goneesmiddelon gebruikt. 

PARITI. Eertijds hoofdplaats van de onder-
afdeeling Amfoan der tot de residentio Timor 
behoorendo afdeeling Noord en Midden Timor, 
gelegen aan de N. zijde van de Baai van Kocpang. 
De bewoners zijn nagenoeg alien van Roti af- 
komstig. Ook zijn er Chineezen gevestigd. Hier 
wonen nog afBtammclingen der Papangers (zio 
aldaar). 

PARKIA BIGLOBOSA Btl. fam. Lcgumino- sae-
Mimoseae. KSdaoong KCdawoeng 
(JAV.), Poundouj (SOEND.). Zcor hoogo boom, op 
gehoel Java benodon 500 M. voorkomend, met 
dubbolgovinde bladoren. Hot witto iiout is weinig 
duurzaain. Do bast wordt als inlandsch 
goneosniiddel gobruikt. In. do poulen zit vrij veol 
suikor. Do zaden wordon als dio van do peto 
gobruikt, doch zijn kleinor en bitter, en hebben eon 
nog onaangenamor lucht. Zo wordon vaker als 
inlandsch goneosmiddol tegon velerlei kwalen 
gebruikt. 

PARKIA SPECIOSA Hassk. Fam. Legumi- 
nosae-Mimoseae. P6t6 (JAV. on velo andcro talen). 
Tot 15 M. hoogo boom mot dubbolgeviiule bla- 
doron en bloomon in hoofdjos op eon linger! ge- 
meonschappelijken. aan den top opgczwollcn 
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steol. Poul 35—40 c.M. lang met pktto zaden, dio 
hovig stinkon, maar niottomin door do inlanders 
olgomeon rauw of goroosterd gogoten wordon. Do 
Europoanon gebruiken do zadon ovonoons in sajocr 
of sambal. Hot hout is niot duurzaam on wordt 
weinig gebruikt. Do boom wordt op de erven dor 
inlanders algemccn aan- geplant. 

PARKIET. Zio PAPEGAAL 
PAROENG. District van do controle-afdceling cn 

afdceling Buitenzorg, residentio Batavia; met cene 
oppcrvlakto van 408 K.M2. Het district tclt 80 desa's 
of kampongs. 

PAROENGKOEDJANG. District van do con- 
trole-afdccling Lebak kidocl, regentschap en af- 
deeling L6bak, residentio Bantam; met ecn op- 
pcrvlakte van 6G7 K.M.2 Het district telt 43 desa's. 
De hoofdplaats heet Goenocng Kantjana. 

PARRA (PETRUS ALBERTUS VAN DER). Geb. 
to Colombo (Ceylon) 29 Sept. 1714 uit het huwclijk 
van C. Van der Parra, secrctaris van het Gouv. van 
Ceylon en G. S. Spannyt. In 1728 als soldaat „van de 
penne" in Comp, dienst ge- treden, klom hij op tot 
assistent (1731), boek- houder (1732), 
onderkoopman, tevens collatio- nist en boekhouder 
ter generale secretarie te Batavia (173G), koopman 
en gcheimschrijver (1739), t weedc secrctaris van de 
Hooge regeering (1741), eerste secrctaris (1747) en 
in hetzelfde jaar Raad extraordinair, daarna Raad 
ordinair (1751), en president van het college van 
heemraden (1752). In 1753 we rd hij gedesigneerd 
tot commissaris van Bantam; in 1755 benoemd tot 
eersten raad en dirccteur-gcncraal en 15 Mei 1761 
tot Gouv.- Gfn. aangcsteld. Vijf jaren later trad de 
prins van Ojanje (Willem V) op als opper-
gouverneur- ;：» jieraal, tevens als 
opperbewindhebber, hetgeen rrbtcr bloot con 
cerctitel was, door Willem IV h(：t eerst gevoerd. V. 
d. Parra were! wegens zijne kerkschc cn devote 
houding, zijne mildheid te- genovor predikanten en 
zijn ij veren voor de zaak des Evajigclics van 
kerkelijkc zijdc zeer gepre- z(、n ； nog in 1870 
verschccn in Geloof en Vrijhcid cene lofrcdc op hem, 
getiteld „Ecn voorbeeldig gouv. gcncraar*. Doch in 
andere opzichtcn was hij geejiszins voorbccJdig. Hij 
was een pracht- iievend regent, vriend van officieel 
vertoon ； zijn verjaardag, cvenals die van zijn 
vrouw, zelfs van zijn zoontje (alsof ecn kroonprins 
was) werden aloin op Java gevierd. In een geheim ad 
vies, uitgebracht door vijf leden van den Raad van 
Indic, werd geklnagd over zijne aanmatiging en zijn 
nepotisme, inzonderheid de begunstiging van 
f.i)nilieledcn. De archivaris dr. de Haan noemde hejn 
een „slappe bureaucraatn. Zijn bestuurs- p<-riodc 
was ccn blocitijd van ambtelijkc corrup- ti(； ； zclf 
inaakte hij zich schuldig aan uitbuiting vaji 
iuJandsche regenten in de Preangcr. 

V. d. Parra schrecf cene autobiografie (mede- 
gcdeckl <1 oor J hr. C. A. Rethaaji Macard). Ter 
zijner cer werden(1 rie gedonkpcnniHgen gesiagen, 
waarvan ccn op zijne inhuldiging, en een op zijn 
zilveren bruiloft. Hij overlccd 28 Dec. 1775 te Wclte 
vreden. 

Tijdcjifi zijji bestuur word Sink veroverd en 
werdej) contractcn geslotcn met Bi ma, Soem- 
bftwa, Dompo, Tam bora, Sanggar cn Papekat. Zijne 
regeorijig was inzonderheid van betcekenis voor de 
uitbreiding van het Nederlandschc gezag op Ceylon, 
waar de Comp, groote voordeelen uit don 
kancclhandel trok. De Ncderlandcrs hadden 

hicr tc kampen zoowel met den Engclschen han- -
dclsconcurrcnt als met den inhcemschcn keizer van 
Kandy, die door den Brit gcstcund word. Da 
krijgsoperatics werden met afwissclcnd gcluk 
gevoerd, totdat het den gouverneur v. Eck ge- lukto 
do hoofdplaats Kandy in to nemen. Zijn opvolgcr, I. 
W. Falck, wist de bchaaldc voordec- len tc behouden, 
en daarna tot ecn vrcdcstoc- stand met hot inlandscho 
hof tc geraken^ .. / 

PARTICULIERE LANDERIJEN. Aldus wor-. 
den de soms zeer uitgestrekte landen genoemd, welke 
door de Compagnie cn de haar opvolgend© besturen 
aan private personen vervreemd zijn; aan dezen zijn 
belangrijke rechtcn tegenover de op die landen 
gevestigde opgezetenen toegekend. Gewoonlijk 
wordt, wat Java betreft, onderscheid gemaakt 
tusschen de particuliere landerijen be- westen do 
rivier de Tji Manoek en die beoosten de Tji Manoek, 
oindat de eerstgenoemden sinds 1836 aan een 
bijzonder regiement zijn onder- worpen, dat voor do 
anderen niet geldt. 

Reeds spoedig na de verovering van Jacatra 
werden door Coen gronden bij Batavia in leen of in 
gebruik uitgegeven ； volgens eene mededee- ling 
van J. Facs (zie zijne Geschicdenis particu- .lier 
landbezit op West-Java, Bat, 1893, bl. IX) gaf een 
plakaat van 1 April 1627 de bezitters dier leenen het 
rccht ter ver ranging hunner leen- brieven behoorlijke 
eigcndomsbewijzen te be- komen ； de eerste akte 
van eigendomstoekenning is van 8 April 1639. Daar 
het bclang der veilig- heid van de omstreken van 
Batavia medebracht de uitgifte van gronden te 
bevorderen, werden zij aanvankelijk geschonkcn of 
om niet uitgegeven ； de resolutic van 15 Febr. 1686 
(ibid. bl. 70) be- paalde cchter, dat geenc landen nicer 
om niet doch allccn tegen taxatie of bij open baren 
ver- koop in cigendom zouden worden afgestaan. 
Voor het eerst werd bij akto van 15 Febr. 168G een 
stuk grond tegen taxatie in vollcn eigendom af-
gestaan, cn ook daarna werden in den rcgcl de in 
cigendom uitgegeven landen vcrkocht, hetzij bij 
taxatie, hetzij bij open baren verkoop. Op landen van 
groote uitgestrektheid werd die regcl steeds 
toegepast; verschcidcne klcine landen zijn ech- ter 
nog nu en dan bij wegc van donatie aan ini. hoofden 
afgestaan. Tijdens de Compagnie werden o.a. 
vervreemd de landen Soringsing en D6- pok (zie 
DEPOK) aan den Raad van Indie Chas- telein, en het 
land Bogor (Buitcnzorg), dat by re- solutie van 10 
Aug. 1745 aan den Gouv.-Gen. Van Imhoff als eeno 
bezitting in officio voor hem en zijne opvolgcrs were! 
afgestaan. De laatste maat* regel droeg 'de 
goedkeuring der HH. XVII niet weg,doch hunne 
beslissingkwara eerst na het over- lijden van Van 
Imhoff in Indie en alsnu werd het land bij resolutie 
van 7 Juni 1751 aan den Gouv.- Gen. Mossel en zijne 
erfgenamen in cigendom afgestaan. Sedcrt word 
Buitenzorg echter aan clken nieuwen landvoogd 
overgedragen, zoodat zelfs ondcr Altin g in 1780 
werd aan gen omen, dat het „als eon apanagie aan 
Zijne Ed( Jhcidssucces- scurs in officio tegen ccn 
zekero bepaalde prija diend over te gaiui" (Ind. 
plakaatboek, X, bl. 453), totdat Daendcls, tegon 
tcruggavo van Wcl- tcvreden en de betaiing van een 
geringen koop prijs, Buitenzorg in bcschikbaar 
eigendom ver krecg cn het daarop met groote win st 
in perceelen verkocht. Probolinggo en B:soeki, door 
dozen Gouv.-Gen. voor 's lands tokening vervreemd, 
werden door Raffles wedcr ingekocht, die echter 
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andere aanzienlijke landen in Krawang, Chcribon, de 
Preanger, So ma rang cn Soera baja afstond, 
waaronder het bekendc landgoed &>ckabocuu,. dat 
ondcr het bestuur van Van der Capcllen door de 
Regeering werd terugckocht. Daarna zijn nog de 
Tjikandilandcn (Bantam) in 1828 en 1829 ver- kocht. 

Zij, die dezc landen van de Regeering verkre- gen, 
oefenden belangrijke rechten uit tegenover de 
bevolking, op die landen gevestigd en die aldaar 
gronden in gebruik had. Na ar de meening van Faes 
(zie de literatuuropgave hierachter) stonden 
tegenover het voile cigendomsrecht- van den 
eigenaar gcenc erfelijke bezitsrechten der 
opgezetenen en had de eigenaar, enkele uitzon- 
deringen daargelaten, de bevoegdheid om van hen 
zonder be perking diensten en opbrengsten te 
vorderen; de diensten, gevergd voor het gebruik van 
den grond of voor het rccht, daarop te wonen, waren 
volgens hem gegrond op het privaat recht van den 
eigenaar om daarvoor zoo- danige bedingen te maken 
als hij goedvond. In- derdaad kunnen er geenc 
wettelijke bcpalingen worden aangehaald, waaruit 
blijken kan, dat een maximum van heffingen en 
diensten tijdens de Compagnie voor die landen werd 
vastgesteld. Weliswaar spreekt Daendels in zijn 
“schriftuur", behandeld in de Vergadcring der Hooge 
Regeering van 3 Maart 1809 (Plakaatboek XV, bl. 
538) van een wet, waarbij het aan alle landcigenaren 
in de Bataviaschc ommelanden verboden zou zijn 
meer dan een tiende gcdcelte van het product hunner 
landen van derzelver opgezetenen te bedingen, maar 
zoodanige wet is nergens aange- troffen; toch werd 
ze op Daendels' voorsteldoorde Hooge Regeering 
afgcschaft. In een stuk van 27 Nov. 1807 
(Plakaatboek XIV, bl. 536) werd cven- wel 
uitdrukkelijk geconstateerd, dat er geen vast tarief 
voor de heffing der landhuur bepaald is, terwijl het 
voorschrift, door Daendels bij den ver- koop van 
Buitenzorg gegeven, — dat de opgezetenen niet meer 
dan % van het gewas aan den landheer moesten 
opbrengen en bij voldoening hunner verplichting 
jegens den landeigenaar in het bezit gelaten werden 
der door hen zelven aangelegde sawah's, — als een 
vrijwillige schik- king tusschen landeigenaar en 
opgezetenen be- schouwd werd, die ook door de 
landcigenaren in de Bataviaschc ommelanden 
gevolgd werd. In zijne publicatie van 13 Maart 1809 
van het bc- sluit om de bo ven bedoelde, wellicht 
nimmer be- staan hebbende, wet intetrekken, 
bevrijdde hij de landcigenaren in de Bataviasche 
ommelanden ten opzichte van het recht tot heffing 
van een gcdeelte van de voortbrengselen der door de 
opgezetenen gebruikte lapden van restrict]en en. 
bepalingen; zooals hij beweerde, omdat door het 
bepalen van een maximum dier heffingen „aan de 
aangeboren traagheid en ij vcrloosheid van de 
Javaansche opgezetenen en gebruikers dezer landen 
een nicuw voedsel wordt gegeven**, en „de 
algemeene Industrie veragterd en de land bouw 
onderhouden in dien staat van kwijning en stag- natie, 
waarin dezelve zich nog bevindt". De ver- koop van 
de landen door Raffles, zoowel be wes- ten als 
beoosten de Tji Manoek, geschicdde onder de 
voorwaarde, dat geene heerendiensten van de op die 
landerijen wonende lieden zouden worden gevorderd, 
noch eenige betalingcn of inkomsten van het volk 
geheven dan de zoodanige, die uit de voortbrengselen 
van den grond of wel van de 

huur van huizen of gebouwen voortspruiten cn 
bestaanbaar zijn mot de wetten cn gevestigde gc- 
bruiken des lands. Tegenover de bo von ver- mclde 
meening van Faes staat cchter de ziens- wyze van 
andcrcn, die van oordccl zijn, dat in West-Java zich 
bij de be volkin g het bewustzijn van cen zakelijk 
gebruiksrecht op den grond had ontwikkcld en dat de 
Cojnpagnie, — die gccne meerderc of andere rechten 
kon overdragen, dan de vorsten, in wier plaats zij 
getreden was, be- zaten, — bij den landvcrkoop die 
gcbruiksrcch- ten der be volkin g, ook zonder 
uitdrukke lijke ver- klaring van zclf moest 
rcserveeren, hetgeen na- tuurlijk niet gold voor 
onbebouwden of door ccne vlottendc be volkin g 
bewoonden grond, zooals de meerderheid der 
vervrcemdc pcrccclen was. Zio Mr. L. W. C. v. d. 
Berg, Bijdr. t. T. L. en Vlk. Vie volgr., dl. Ill, bl. 169. 

Was, in de meeste landen, de macht der land- 
heeren groot tegenover de opgezetenen, zoo trad toch 
de Rsgecring mecrmalen tusschenbeidc, wanncCr zij 
daarvan een te grof misbruik maak- ten. Zoo werd bij 
publicatie van 25 Maart 1806 (Plakaatboek XIV, bl. 
291) gelast op „gcwcctcn- loose land eigen aren, we 
Ike zich, den wclvaart dor arme in- en opgezetenen 
niet bekreunende, hun het kncllend juk ccner nooit 
verzadigde hebzucht zonder mededoogen docn 
gevoelen .... ccn zeer nauwkeurig en toeziend oog tc 
houden en, bij bevinding, dat zij zich aan een 
onbillijkc be han- deling hunner onderhoorigen 
schuldig maaken, daarvan zonder eenige 
consideratien aan deze regeering kennis te geven en 
te bepaalen, dat daarin alsdan zal worden voorzien 
door hunne landerijen ten hunne profyte bij 
openbaare ven- dutie te verkoopen". Bij het 
bovenvermdde stuk van 27 Nov. 1807 werd aan eon 
landeigenaar uitdrukkelijk verboden den kooper van 
zijne lan- derijen „door eenige voorwaardc te 
rcstringcrcn om in het heffen der huur een be paling 
tc volgen, waarnaar het reeds geblcken is, dat de 
ingezete- nen der gemelde landen zig niet willcn 
schikken en dewelke door een locaal onderzoek .... 
ook tc beswarend is geoordccld". In 1817 (Ind. Stb. 
no. 43) kende de Regeering zich zeJfs het recht toe 
voor de „Crawangcr, Preanger en bijgclcgene 
districten te bepalen, dat geen der daar ge]eg<,n 
landerijen meer dan 20 ten ]00 van de padi-in- zaain 
van de inlanders op dezclvc wonende, zal mogen 
worden ingevorderd, noch door hen l)e- taald”.. 

Natuurlijk was de toestand der opgezetenen op de 
landerijen vcrschillend naarmatc van het ka- rakter 
van den landheer, die zulke grootc rechten tegenover 
hen kon uitoefenen, en van de agenten, die hij 
gebruikte. Op verscheidcne dicr landen was hij zeker 
diep ellendig. Zoo wordt in het rapport der 
Staatscommissie van 3J Aug. 1803 (Mijcr, 
Verzaincling van instructicn cnz. bJ. 186) gesproken 
van de onzekerheid van het lot en de bezittingen der 
gemecne Javanen op de uitge- strekte Jandgocdercn 
in de Bat. ommelanden, waardoor dezeJvo godurig 
aan de knevelarijen cn mishandelingen van sommige 
baatzuchtige Jand- cigcnaren waren blootgcstcld, en 
maakt de aan- gehaalde instructie van 1806 gcwag 
van goede, vreedzajne ingezetenen, die moede van de 
wille- keur der landcigenaren „zich aan dezelve 
onttrek- ken, verhuizen en in de bovenlandcn gaan 
ron<l - zwerven om het brood voor hen en hun kroost 
met rooven en moorden te verkr寸gen". Ongcre- 
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geklheden, in 1816 in de Krawangscho cn Cheri- 
bonschc distrikten voorgevallcn, werdon gcdccl- 
tclijk toegeschreven aan overmatig zwaro hef> fin 
gen en hccrendicnstcn en aan knevelarij van de 
hoofden op particuliere landcrijen. Eon en ander 
Icidde tot de bonocming eener cominissio (bosluit 
van Conimissarissen-Gencraal van 3 Jan, 1819, zie 
Face, Ontwerp nieuw regie men t op de part, 
landerijen enz. Bit. 1897, bl. Ill) be last met het 
ondei-zock naar de wederkecrige rcchten cn ver- 
plichtingcn tusschen het Gouv. cn de bezitters van 
particuliere gronden cn tusschen de laatst- gcmeJden 
cn de opgezetenen, bij bosluit van 5 Jlaart 1831 
vervangen door ecne andcre commis- sie, die in Febr. 
1835 rapport uitbracht (T. Njjv. on Ld b. in N.-I. 
XIV, bl. 201), waarin vooral het lid Van Bzusccheni 
de hand schijnt gchad te hebben en dat door den Heer 
Faes (t. a. p. bl. 135) van grove partijdigheid en gemis 
aan waar- heidszin beschuldigd wordt. Het diende 
echter ten grondslag van de regeling, welke spoedig 
claarna door de Regcering gemaakt were! in het re 
glome nt omtrent de particuliere landcrijen gelegen 
ten westen dor rivierTji JIanoek (Ind. Stb. 1836, no. 
19)； eenc regeling welke, bij art. 624 B. W. 
gehandhaafd, ook thans, wat de daar- in neergelcgde 
bcginselen betreft, nog van kracht is. Het reglement 
we rd gewijzigd bij Ind. S b. 1869 no. 66, 1871 no. 
134, 1874 no. 236, 1880 no. 57. Zic ook Ind. St-b. 
1831 no. 23, 1855 no. 75, 1878 no. 12 en Bijbl. no. 
708, 1532, 1774 B ikclc der lioofd bepalingen van het 
oude reglc- jnent, dat in 1912 door een nieuw werd 
vorvan- gen. niogen thans volgen. 

I) - vraag, of tegenover het cigcndomsrecht van ia 
nd liter ook zakelijkc rechten van de bcvol- stonden, 
wordt in bevestigenden zin opge- Jwh door de 
bcpaling, dat, behoudens bcpaaldc iiitzonderingcn, 
allc gronden door de ini. be vol- king mot der da ad 
bebouwd, bewerkt of ondcr- voor eigen rckening en 
risico, verstaan wordej) haar in crfpacht cn ter 
verbetering te zijn xiii g<_-ven, ondcr voorwaarde 
om aan den cige- naaj- optebrengen het hem 
toekomend aandcel in (li-n oogst cn om de verder op 
haar rustende verpl ichtin gen natekomen ； we Ik 
recht de erfpachtcrs kunnen vervreemden. Behalve 
ajnbtcnaren, mag zich cvcnwel niemand tegen den 
wil van den eigonaar, op het land nederzetten. Daar 
de woes- te gronden vrij cigcndoin van den landhecr 
zijn, kan <le inlander daarop geen crfpacht door ont- 
gilining verwerven, dan met dicns toestemming. lift 
cjfpachtsrechl kan den opgezetenen door <>< n 
landhecr niet ontnomcn worden; komen zij )iunn<. 
vcr))lichtingen nict na, dan kan, op last <li i 
plaatselijke autonteit-, het recht verkocht of, aL> or 
geen gegadigden zijn, ten profijte van den 
lan(lcigci)aar verhuurd worden. Even min mag <!•• 
cigcnaar een opgezetene van zijn land verwij- <lvren 
； daartoc is de tusschcnkonist van het plaat- 8< Jijk 
bestuur vcreischt. DJ vorplichtingon dor ujigezet 
eneji bestaan in het opbrengon als tjoek6 of coin 
ingent van ccn zekcr gedcelto van hot gowns tot eon 
maximum van een vyfde, in het be- (aJen van tuin- 
cn grondhuur en in het praesteo- reii van 
hccrendicnstcn tegen bchoorlijkc voeding voor het 
verrichten van arbeid, in het reglement be])aal(lclijk 
genocDid, alsmedc liet kostcloos ver- voeren van het 
den landeigcnaar in natura ver- schukligdc naar de 
pakhuizen op het landgocd ； voor andcre dionsten 
moet hun een gcldelijke be- 

looning gegeven worden. Do hecrendicnsten z,n 
afkoopbaar; voor den afkoop wordt vereischt ecne 
door den Resident goedgekeurde overcen- komst 
tusschen cigenaar cn opgezetenen. Het ontginnen en 
bobouwen van gronden en in het algemecn allc 
ondcmcmingen, wclkc de landeige- naar voor eigen 
profijt, risico cn rckening aan- vangt, moot hij tot 
stand brengen zondcr de hulp der ingezetenen, tenzij 
hij zich daarvan verze- kert door het aangaan van 
vrijwilligc ovcrecn- komsten, welke bchoorlijk 
moeten worden gere- gistreerd; necmt hij huurlingen 
in dienst buiten de opgezetenen, dan moet daarvan 
mcdcdeeling aan het bestuur gedaan worden, dat een 
register van hen aanhoudt. Landeigenaren die 
andcre, meerdere of hoogere opbrengsten en 
diensten van hunne opgezetenen vorderen, dan bij 
het regl. is toegestaan of die het regl. ten hunnen 
opzichte overtreden, kunnen daarvoor vervolgd 
worden; zelfs kan hun het verblijf op hunne landen 
ont- zegd worden, als de R?gccring hunne aanwezig- 
heid schadclijk acht. Zij heeft zich cxikele rechten als 
on ver vrecmd baar voorbehouden, zooals de bc- 
scherming van alle ingezetenen, de administratie van 
justitie en politic, bcschikking over de inge- zetenen 
tot wering van rampen en onheilen, het opleggen van 
belastingen, voor zoover de wettig aan den 
landeigenaar toegestane heffingen daar- door niet 
verminderen enz. De laatste is verplicht hoofden 
over de bcvolking aantestellen en hen in geld of land 
to bezoldigen; zij worden door het bestuur van een 
akte van aanstclling voorzien cn staan onder zijn 
toezicht. 

Was aldus door do regeling van 1836 getracht om 
de wederzijdsche rechten en plichten der eigenaren 
en opgezetenen on de verhouding van beiden tot het 
publiek gezag naar do toenmaals bij de R?geering 
bestaande inzichtcn zoo goed mogelijk aftcbakencn, 
zoo was zij naar de mee- ning van velc tot oordcclen 
bevoegden (zie o.a. Mr. N. P. v. d. Bzrg, Over de 
econ. bclangen van N.-I., Amst, 1900, bl. 52) 
gebleken niet meer tc voldoen aan do cischen, die in 
het be- lang zoo van eigenaren en opgezetenen als 
van het bestuur redcljjkerwijze konden worden ge- 
steld. Vcrwikkelingcn tusschen de bevolking en den 
landhecr, die in 1886 op het land Tjiomas 
(Buitenzorg) ontstonden cn zelfs do tusscHeh komst 
der jnilitaire macht noodzakelijk maakten, deden do 
wenschelijkheid coner herziening van. het reglement 
van 1836 sterker uitkomen, zoodat de Regeering bij 
Bssl. van 24 Juli 1S90 no. 5 ecne uit verschillende 
clementen bestaando commissie van 7 leden 
benoemde, welke met dicn arbeid bc- last werd. 

In opdracht van dezc Commissie stelde de oud- 
R?sident Faes, nadat door hem plaatselijk was 
nagegaan do wijze van toepassing van het bestaando 
Reglement en mede cen onderzoek was ingesteld 
naar hot ontstaan en de ontwikkcling van hot 
particulier landbezit op West-Java, een concept- 
nieuw Reglement samon met lijvige toclichting, dat 
in Januari 1902 als ontwerp van de Commissie aan 
de Regcering werd aan gc bod on. Dit mocht de 
goedkeuring van de Rogcoring cvcnwel niet 
wegdragon, omdat het de oorzaken van de bestaande 
misstanden op de particulicro landcrijen niet 
vermocht weg to ncmen. De zaak blcef rusten, totdat 
de Directeur van Binnonlandsch Bestuur Van Rees 
ze weder ter hand nam. Op zijn Depar 
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tement we rd ontworpcn een niouw Rcglement, 
hetwelk, na in 190G door eene Commissie van 
rechtsgeleerden te zijn gerovideerd, word afgc- 
kondigd in Ind. Stb. 1912 no. 422. gcw. bij Ind. Stb. 
1914 no. 385 en 1917 no. 497 artt. 6 on 7. De 
grondbeginselen van het oude Rcglcmcnt ble- ven 
daarbij wcliswaar gehandhaafd, doch de rech- ten en 
verplichtingen van landeigcnaar cn opge- zctenen 
werden scherper omlijnd, de waarborgen tegen 
misbruikcn voor beide partijcn vermccr- derd. 
Allereerst vinden we nu cene ojnschrijving van het 
bcgrip opgezetcnen, waaronder het Regie ment 
verstnat inlanders cn met hen gclijkge- stelden, die 
op het landgoed hun hoofdvcrblijf of, bij gebroke van 
die”，hun werkelijk vcrblijf gevestigd bebben, met 
uitzondering van twee rubrieken, we Ike niettemin 
recht op verblijf al- daar hebben, t. w. 1°. van 
bezoldigde Gouveme- ments-, gewestelijke of 
gcmeentcambtenaren en beambten met hunno 
gezinnen cn 2°. van hen die, van elders afkomstig, 
voor bcpaalden tijd hun arbeid of dicnsten aan het 
landgoed verbon- den hebbendc, zich aldaar 
bevinden. AaiL. zijn eigendomsrecht vermag de 
landhecr do bevoegd- heid niet te ontleenen hen of 
eenig opgezetene van zijn geed te verwijderen anders 
dan in de ge- vallen bij het Regiement bepaald. 
Binnen den termijn van vijf jaren na den dag van 
vestiging, —doch alleen krachtens rechterlijk vonnis 
—, mogen verwijdord worden zij die, van ciders af- 
komatig, zonder schriftelykc vergunning van den 
eigenaar zich nietterwoon op het landgoed heb- ben 
nedergezet, mits zij niet bcliooren tot de bo ven sub 
1°. genoemde pefsonen nocli oud-op- gezetenen zijn, 
die niet uit eigen beweging elders waren gaan wonen, 
noch in het gszin van een opgezetene zijn opgenomen 
als diens bloed- of aan- verwant,nochgedurende 
bepaalden tijd hun werk- ki'acht aan den 
landeigenaar hebben verbonden, of zoo zij wel als 
bloed- of aanverwant tot dat gezin bchooren dan wel 
als tijdclijke arbeiders op het goed gevestigd zijn, in 
hunne vorige woon- plaats bekend stonden als van 
slecht levensge- drag te zijn. Zoodra evenwel de 
landeigenaar van een opgezetene, die zonder 
evenbedocldc vergunning zich op het landgoed heeft 
gevestigd, dien- sten of andero heffingen heeft 
gevorderd, is daar- mede zyn recht om dien 
opgezetene te verwijderen vervallen. Behal ve voor 
niet ge re geld be- bouwde droge gronden (hoema's), 
welke na den oogst weder woeste grond zijn, moet 
voor het ontginnen en het in gebruik nemcn van 
gronden, waarover de eigenaar de vrije beschikking 
heeft, wederom schriftclijke vergunning worden ver- 
leend, alle voorwaarden voor de ontginning en aanleg 
inhoudende. Uitdrukkelijk is verklaard, dat het 
erfpachtsrecht be halve vervrcemd ook bezwaard 
(djoeal akad, djoeal gade) mag worden, en is aan een 
en and er de voorwaardo verbonden, dat daarvan door 
of namens beide partijen aan den landeigenaar binnen 
eene niaand wordt ken- nisgegeven. Voorts is nu 
uitgemaakt, dat Euro- peanen en m. h. g. g. niet, 
Vreemde Oosterlingen daarentegen wel het 
erfpachtsrecht kunnen ver- werven. Wederom is er 
eene rechterlijkc beslis- sing voorgeschreven om het 
erfpachtsrecht ver- vajlen te doen verklarcn; bij 
wanlxjtaling van een dee! der opbrengst of 
wanpraestatie van ver- pJichte diensten is dit 
uitgesloten. Naast de tjoeki en het contingent, 
waarvan de heffingberust reap, op het vei'kregen 
tevelde staando product en 

op schatting tijdcns het rijpen van het gewas van hot 
tc vcrkrijgen prod not, de tuin- en de grondhuur^ is 
thans nog ceno andcre wijzc van do heffing. van padi 
of veldgewasscn wettelijk gcoorloofd, bekend onder 
den naam van padjeg, even a la het contingent 
steunendo op vrijwillige overeen- komst met den 
planter, welke heffing wordt be- rekend voor ecn 
tijdvak van vijf tot ticn jaren naar de normalc 
opbrengst van het veld, terwijl als nieuwo heffing 
voorts is opgenomen die van de vischieeU op onder 
water gezette bouwgron- den cn in vischvijvcrs. Kan 
de heffing van contingent en padjeg bij misoogst 
buiten do schuld van den rcchthcbbcndc worsen ver 
van gen door heffing van het \/& deel van de bij den 
oogst vast- gestelde opbrengst (tjoekd), bij algchecle 
mis lukkingvan den oogst is in het geheel geen 
heffing tocgelaten. Dz wijze, waarop de heffing in 
pro- ducten wordt vastgesteld, is nicer gedetailleerd 
geregeld. Het bcginsel, dat jaarlijks de tuin- en de 
grondhuui' worden vastgesteld, is losgelaten ； ten 
aanzicn van tuinhuur, die in geld moot worden 
opgebracht, van grondhuur en van de heffing van de 
vischteelt kan, voor mecr dan een doch niet nicer dan 
10 jaren tegelijk, bij ondcrling overleg het bedrag 
worden vastgcsteld. Intusschen blijft het voorschrift 
gelden, dat bij stilzwijgen van partijen eene 
overeenkomst, dit onderwerp betreffende, wordt 
beschouwd telkens met ecu jaar verlengd tc zijn. De 
heffingen in natura aan tuinhuur en van de vischteelt 
mogen weder niet meer bedragen dan het 1/6 decl van 
de opbrengst. De heffingen van gewassen en 
vruchtboonien kunnen bij ondcrling overleg ook 
worden op- gebracht in geld of in zekere hoeveelheid 
bercid product. Ingeval van wan be baling van eenige 
heffing wordt verwezen naar den gcwoncn weg van 
rechten (art. 95 j°. 87 R. 0.), met vcrccnvou- diging 
van de wijze van cxecutie. De diensten, waarLoc de 
opgezetene jegens den eigenaar ver- plicht is, zijn 
geen andere dan die, welke zijn ge- regeld in het 
Regie me nt van 1836. Do afkoop- baarheid hiervan, 
me de in stand gchouden, is nu vcrplichtcnd gestcld, 
doch de vaststclling van de afkoopsom voor het 
geheele jaar geschiedt buiten de opgezetenen om. Bij 
mislukt overlcg tusschen den landeigenaar en het 
Hoofd van PlaatseJijk Bestuur heeft ze plants door 
het Jloni'i van Gcwestelijk Bestuur. Waar op de in 
IIHI. S( 1912 no. G13 verinekle landerijen op den 
eigenaar de verplichting rust tot onderhoud van de 
open- bare we gen en bruggen, mogen hierdooi' even 
wel do verplichte diensten geen uitbreiding ondcr- 
gaan. De bo ven de dorp«hoofdon tc steJIcn alge> 
meene hoofden hebben nog alleen dan poiitionee- le 
bevoegdheid, wanneer hun die door het HooM van 
Gewestelijk Bestuur is toegekend. Van do 
vcrpHchting tot aanstclling van bezoldigde dorps- 
hoofden kail de Gouv.-Gen. ontheffing verlecnen ten 
aanzicn van die gedeelten van particulicro 
landcryen, welke geJcgen zijn binnen de grenzen van 
groote steden of danraaji onmiddellijk aan- sluiten; 
van die bevoegdheid is gebruik gemaakt ten behoeve 
van Batavia en Mr. Cornel”，alwaar door het 
Gouvernement bezoldigde wijkjncesters, schrijvers 
en boodschappers zijn aangcsteld. (Ind. Stb. J914 no. 
724 j°. 1915 no. 88). 

Beoosten de Tji Manoek worden ook in de resi- 
dcnlien Pekalojigan, Semarang, Soerabaja cn 
Pasoerocaj) particulicro landerijen aangetroffen, die 
eeliter vcel minder uitgesirekt zijn dan do 
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eerstgcnocmde, cn waarover zie Van Disscl in T. N.-
I. maatsch. v. landb. cn nijv, 1878, DI. XXII. 
Ofschoon bij Ind. Stb. 1880 no. 150, gcwijz. bij Ir.d. 
Stb. 1886 no. 172, 1913 no. 486 en 1917 no. 497 artt- 
6 cn 7. van Rcgcc- ringswege enkcle bcpalingcn voor 
dezc land on gc- jnaakt zijn, betreffen zij slechts 
cnkele puntcn: verplichting der opgczctenen tot het 
verrichtcn van Gouv.diensten, verkiezing als in de 
Gouver- nementsdesa*s of aanstelling door clcn land- 
eigenaar van dorpshoofden en aanstelling op 
uitgestrekte landcrijcn van een bezoldigd Gou- 
vernementsondcrdistrictshoofd, verplichting van 
<lcn eigenaar om do wegen en z. tc onderhouden, 
recht van den eigenaar tot het afhappen van water uit 
algemeene leidingen, alsmede cenige straf- 
bepalingen; overigens worden de betrekkingen 
tusschen de landeigenaars, opgezetenen cn B>3- 
geering door de oorspronkclijkc koopcontractcn 
bepaald. Aan do be volkin g aldaar is gecn zakelijk 
recht op de door haar bebouwde gronden ^an Rz- 
geeringswege toegekend. Door den Raad van Justitie 
te Soerabaja word kort gclcden evonwel beslist, dat 
de rechten der opgezetenen op deze landen van z: 
kelijken aard zijn. In de vaststelling van de 
grondhuren were! de landheer door geer 
liegecringsmaatrogcl beperkt. Deze regeling, we Ike 
door haro onvolledigl eid zooveol to wen- schen 
overlaat, leidt nog steeds tot velcrlei gc- scl.illen tu：
schon landheer en opgezetenen. 

Hoezeer er naar gestreefd is do opgezetenen ti- 
beschcrmen tegen willekcur van de zijdc van <]<-H 
landheer, zoo blijven de toestanden op do 
■purticuJicre landcrijen op Java in hun wezen 
vicieus, voornainelijk daar waar de Vreenido als 
landheer optreedl. De rustver- Moring.-jj van 1886 
hebben in de laatstc jaren her- huling -fcvonclcn. 
Scdcrt de oprichting van de Sarikat Islam laat de 
inlander zich niet alles welgcvallcn, komt zijn gevoel 
voor recht <)i g--lijkhcid mccr en nicer tot uiting. 
Vandaar h. . vt rzet in den Jaatsten tijd (Koi. 
Verslagen \"<：r J 916 en 1917) tegen de 
Iandheeren,zich open- ：' ijcnde in weigering tot het 
vcrrichten van dien- blejiof van Letaling van 
grondhuur of een deel dor hmdbouwproductcn, zelfs 
tot ei'kenning van de door hen aangcstelde hoof den 
.De uitbroiding cn bcterc inrichting van het bestuur 
op cenige particulicre landcrijcn (o. m. bij Ind. Stb. 
1907 no. 63, 1908 no. 79, 1910 no. 62, 1911 no. 23) 
Ju-bljcn dat niet kunnen verhoeden. De veilig- 
heidstocstand slant, er sinds den tijd der O. I. 
(')mpagnie in oen kwaden reuk, hetgeen niot te v 
rwonderen is in atreken, waar tai van kleine )v> 
rheidjes zich beijveren uitsluitend om de H!< elite ( 
Jcjnenten tc docn vcrplaatsen naar ituburig gcbicd, cn 
het ontbreken van voldocndo g<ie(le 
verbindingswcgcn het uitoefenen der poli- ti<- haaHt 
ondoculijk maakt. Zoolang niet door o])lo8sing van 
de particulicre landcrijcn in het gewone (<；<>JI 
verncmen tsgcbicd do toestanden al- <!.<.：>) ；
/r<»n<lig worden gcwijzigd, zal dat deel van het Ned. 
Ind. grondgebied der Rjgccring voort- durcjid in 
klimmendo jnato zorg blijvon buren. Intusschen zijn 
sinds 1909 particulieren uit den vrccjude met 
uitgebreide kapitalcn in sominige van deze landcn 
betrokken gcworden, hetgeen ongetwijfeld st re kt tot 
bevordering van de ont- wikkcliug van ons koloniaal 
bezit, inaar to vens de mogcJijkheid opent voor 
nweilijkhcden van politicken aard. Engclsch kapitaal 
maukte zich 

me ester van de landen Nanggocng cn Djasinga, 
alsmede van de uitgestrekte Pamariockan- eh 
TjiasSmlandcn ； Fransch kapitaal van het land 
Tjibodas. 

Vanaf 190G dagteekent de cersto ernstigo po- 
ging van do Rogecring om een der particulierc 
landcrijcn op Java tcrug tc brengen tot het Linds 
domein. Het betrof het land Nanggoeng, maar het 
wetsontwerp, dat de strekking had de begroo- ting 
van uitgaven te verhoogen met het dubbele van het 
bed rag voor den aankoop van Nang- goeng 
benoodigd “teneinde een begin tc kunnen maken 
inot den terugkoop van de particuliere landerijen op 
Java", vond in de oogen van de Tweedc Kamcr geen 
genadc. Gelukkiger was de Minister in 1910, toen 
werd toegestemd in terugkoop van Kandanghauer en 
van Indramajoe- West. Teneindc den goeden naam 
van de Kan- danghauer-rijst op de wereldmarkt 
stand te doen houden cn aanvoer van het product in 
genoeg- zame hocveelheid tc verzekeren, werd bij 
G. B. van 10 Sept. 1910 eene Commissie in het leven 
geroepen, die volmacht kreeg voorloopig te doen 
wat des landheers was geweest, inzonderheid met 
betrekking tot de bewerking van de padi en het 
vcrleenen van voorschottcn en met op- dracht het 
daarheen te leiden, dat het daarvoor benoodigde 
kapitaal t. z. t. werd bijeengebracht door de 
bclanghcbbendc landbouwers zelven. Bij Ind. Sob. 
1911 no. 636 j°. 1913 no. 703, zijn de beide 
evengenoemde landen verklaard tot Lands- domein 
en is bepaald, dat inlanders de op die landen bezeten 
gronden voortaan in bezit zullen hebben krachtcns 
erfelijk individueel gebruiks- recht, niet-inlanders 
krachtens recht van altijd- durende erfpacht (Bij bl. 
no. 8029). De rechtstoe- stand van gronden, tevoren 
behoorende tot particuliere landcrijcn bewesten de 
Tji Manoek, we Ike overgaan aan den Lande, — 
ongeacht de wijze waarop dit geschiedt,——is nader 
geregeld bij Ind. Stb. 1913 no. 702 j°. 1915 no. 207. 
Aankoop van particulicre landorijen kan ook 
geschie- den, zonder d it de begrootingswetgever 
zich daar- over tevoren heeft uitgesproken, sedert de 
Twecde Kanior do motie-IJzerman heeft 
aangenomen, t. 
w. dat van gunstigo gelegenheid gebruik gemaakt 
moot worden tot don aankoop. Vast。commissies 
zijn aangowozen voor elk der gowosten Bantam, 
Bitavia, Pokalongan, Seinarang, Soerabaja en 
Pasoerooan tot bepaling van de waarde van par-
ticuliere landerijen of gedeelten daarvan, welke voor 
aankoop o£ onteigening (ziebeneden) inaan- 
merking komcn. Ook het land Simo (Soerabaja) 
werd door d.e Rcgcoring aangekocht. Blykcns de 
laatstc mailbcrichten kocht zij ook de in do voor- 
maligo afdoeling Stad e>i Voorstedon der rosiden- 
tio Batavia go logon zoogenaamde Soentersche 
landon, mot uitzondoring van het land Pademang- 
an. Door de gomconton Bitavia en Soerabaja 
werden evoneens particuliere landerijen aangekocht 
tot uitbroiding van deze steden. 

Behalvo middcls vrij willigen verkoop is het 
thans ook jnogclijk particuliere landerijen op Java 
tot het Landsdomein tcrug tc brengen door ccn voor 
dit doel ontworpen nieuwen vorm van onteigening 
(Ind. Stb. 1911 no. 38), cen uiter- aard practisch 
middel tevens om verkoop van landcrijcn aan 
vrccindclingcn to voorkonxon. Het 
K. B., waarbij do wijze waarop zulks moot gc- 
schieden, is geregeld, vindt men in Ind. Stb. 1912 no. 
480 j°. 1917 no. 635. Voorts is bepaald dat, 
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ingeval op deze wijze slcchts eon gedeelte van een 
particulier land tot het Landsdomein wordt te- 
ruggebrach^, mede ten aanzien van het ovcrige 
gedeelte de rechten en verplichtingen van den 
eigenaar met betrekking tot het vorderen van 
diensten van de opgezetenen cn het aanstellen van 
hoofden vervaHen. Ten opzichte van het land 
Tanah-Abang gedeeltelijk (Ind. Stb. 1913 1167714 
j°. 1915 no. 451), de bij Ind. Sbb. 1914 nos. 406 en 
639 bcdoclde in de afdeeling Tange- rang.gelcgen 
landen geheel (Ind. Stb. 1916 no. 454), de 
Painanoekan- en TjasSmlajiden gcdecl- telijk (Ind. 
Stb. 1914 no. 462 j° Ind, Stb. 1918 n° 236), alsmede 
de lajiden Gemoelak en Torbajo, resp. in de 
afdeelingen Demak en Semarang (Ind. Stb, 1916 bo. 
6(55)ris~l)y -br^onnaritie vcrklaard, dat het 
algemeen bclang de onteigening vordert. 

Op de begrooting voor 1917 werd een post ge- 
bracht voor do onteigening dcr Tangerangsche 
landen. (de koston in totaal zijn geschat op 12.4 
millioen), op de begrooting voor 1918 eene post voor 
de onteigening van Gemoelak en Torbaja (raining 
2.85 millioen) en van de Bantainschc landen 
Tjikandi Oedik en Tjikandi Ilir (raining 2 millioen). 
Voor do algoheele terugbrenging van de particuliere 
Enderijen tot het dorociii zal ± 400 millioen gulden 
noodig zijn. 

Ulto. 1915 waren er op Java 582 particuliere 
landerijen groot 1.344.853 bouws met 1.832.776 
opgezetenen, waarvan 171 toebehoorende aan 
naamlooze vennootschappen (ook vole Chinee- zen 
brachten hunne landen in naaml. venn： in) groot 
984.192 bouws met 1.129.797 opgezete- nen; 68 aan 
Europeanen groot 136.01G bouws met 24S.018 
opgezetenen; 189 aan Chineezen groot 210.563 
bouws met 405.802 opgezetenen, en 154 aan andere 
Vreemde Oosterlingen of inlanders groot 14.082 
bouws met 49.159 opge- zetenen. 

In de Buitenbezittingen koint een vorm van 
grondbezit voor, die gelijkenis vertoont met de 
particuliere landerijexi op Java. Men vindt die 
blijkens den Reg. Alm. vrij veel in de residenties 
Sumatra's Westkust en Benkoelen, het gouv. Celebes 
en Ond. en de residentio Men ado; de meeste dezer 
ondernemingen zijn van gei'inge uitgestrektheid. 
Eigenaren zijn zoowel Europeanen als Chineezen en 
inlanders. De landerijen worden zelden gebruikt voor 
de tee It van pro- ducten voor de wereldmarkt. Die op 
Celebes zijn voor het meerendeel landen, door het 
Britsche tusschen be st uur tijdens den oorlog met 
Boni be- schouwd als door de vlucht van den Vorst 
van dat rijk, Aroe Palaka, ontruimd eigendom, en aan 
personen geschonken, die zich tijdens de onlusten met 
Boni bijzonder verdienstelijk had- den gemaakt. De 
onderlingc verhouding tusschen Gouvt., eigenaren en 
opgezetenen were! in begin sei gercgeld bij G. B. v. 
15 Juli 1869 no. 30 (Bijbl. no. 3909). Eene beiangrijke 
monographic over deze landen gaf Mr. H. van Dissel, 
De part, landerijen in Celebesen ond., Bat. 1885. 

Lit^ratuur: C. H. F. Riesz, Het erfpraclitsrecht op 
de landerijen bewesten de Tjimanoek, 1879; C. H. F. Riesz, De 
particulicro landerijen van Westclijk Java, 1883—1887; C. E. van 
Kcstcrcn, Een legaat uit den Engelschen tijd in Ind. Gids 1884; E. P. 
C. Sol, Een woord over de reel)ten van de eigenaren der partic. 
landerijen, 1885; id. De rechtspraak voor de partic. Janderijen, 
188G; P. H. van dcr Kemp, Bijdragcn tot de word ing- 罪白疚？ 。

二/YE 〃么A. 
Z/M 7泌)〃妲上5必j M 

geschiedenis van het Regie men t op de partic. 
landerijen bewesten de Tjimanoek, 1889; J. Faes, 
Geschiedenis particulier landbezit op Wcst- Java 
(loopende tot 1751) 1893; idem, Geschiedenis dcr 
Tjikandi-landcn 1895; idem, Geschiedenis van 
Buitcnzorg 1902; Dr. F. de Haan, De he er Faes en de 
geschiedenis van Buitenzorg: T. v. Nijv. en Landb. 
1902; F. Fokkens, Bijdrage tot de kennis onzer 
kolonialc politick dcr laatstc 20 ,jaren: De partic. 
landerijen bewesten de Tjiina- noek, 1908; idem. De 
beteekenis van den terug- koop der partic. landerijen 
op Java, 1909 in de Nederlander nos, 5272 cn 6275; 
Mr. R. Tj. Mees, Vrijmaking van den grond der partic. 
landerijen ten Westen der Tjimanoek in Ind. Gids, 
1902; Mr. W. de Veer, Partic. landerijen cn de open- 
bare veiligheid in de residentie Batavia, 1904； D. 
Mulder, Eene proeve tot oplossing van een dcr 
brandende vragen van den dag, de partic. landerijen in 
T. v. N. L.en N. i. N.-I. 1906dl. 72； Mr. P. Maclaine 
Pont, rede Ind. Gen. 27 Sept, 1906; E. van Delden, de 
partic. landerijen op Java diss. 1911; Nieuw 
Reglement partic. landerijen met Toelichting, 
Landsdrukkerij 1913; Dr. R. Broers- ma, de 
Pamanoekan- en Tjiasemlanden, 1912； E. v. H., De 
Pamanoekan- en Tjiasemlanden in Ind. Gids 1914; W. 
E. Rappard, Do particuliere hoofden op do landerijen 
bewesten de Tji-3Ianoek op Java,, in Ind. Gids 1916 
d]. 38; Mr. A. Neyl- zcl de Wilde, De rechtstoestand 
van de partic. landerijen bcoosten do Tjimanoek, in 
Koi. Stu- dien, I biz. 245. 

PASAGI of PfiSAGI. Onwcrkzame, 2231 M. 
hooge vulkaankegel ten O. van de Ranau in de 
residentie Benkoclen, die met den Koekoesan en over 
een ruim 1200 M. hooge waterscheiding (grens 
Benkoclen en Palenibang) met den Gigoek verbonden 
is. De best ijging is door de zwar.； hellingen en zecr 
smallc ruggen zecr bezwaarlijk, doch is van Hoedjong 
of Djawi in 1 a I1/,, dag te doen. De 700 X 1200 M. 
groote k rat er bezit steile wanden; het in den 
kraterrand opgevangen water vereenigt zich ondcr den 
top tot cen schitterenden watervaJ, de oorsprong der 
Air Semangko. (Jaarv. Topogr. DiensL 1912, 101 en 
kaart XXI). De berg is tot den top begrocid cn heeft 
vroeger zeer vecl puimsteen uitgcwor[» (Verbcek, ■ 
Jaarb. Mijnw. 1881. I. 1G0). 

PASAH. Zic FASCH. 
PASAMAN. Een landstreek in do ondcrafd. ling 

Ophir (residentie Sum.-Westkust) waardoor een rivier 
van denzelfden naam stroomt, die bij Sasak in zee 
stroomt (zic OPHTR)腐: 

PASAN-RATAHAN-PONOSAKAN. Vroeger uib 
dric districton bestaan hebbend district dcr 
ouderafdceling Tondano, afdeeling Monado dcr 
gelijknamige residentie, ondcr een Iste districts- • 
hoofd met den titcl van majoor. Dicns stand- plaats is 
Ratahan (318 M. hoog), wo,ar tc vens eon 
hulpprediker gevestigd is. And ere beiangrijke 
negorijen zijn: Pangoe, Liwoctocng en I'otok (mot 
goudjnijnen); Kata-l'otok is de ha ven- plaats van 
Totok en Jigt aan de kust in de gclijk- nainige baai. Bit 
district is het ZuidcJijkste van de afdeeling Men ado 
en grenst aan de afdeeling Bo la an g Mon gon do. JJc 
grens word t gevorni(l door de Boejat rivier. Het is het 
grootste, doch min st bevolktc district van de 
onclcrafdccling Tondano cn zecr bergachtig. De 
bevolking van het vj-oegerc district Ponosakan is 
afkonistig uit Bolaiing Mongcndo. Zij is flink gebou 
\vd, 
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gocdig cn ijverig. Dio van Pasan-Ratahan vor- toont 
vcel ovcconkomst met Sangireezcn (kloin en s]ank; 
donker van huidsklour). Hot district telt on geveer 
6000 zielcn. 

PASANG (JAV., SOEND.) cn zijne somonstollin- 
gen. Zio QUERCUS. 

PASANGGRAHAN. Gobouw bestomd tot tijdelijk 
vcrblijf voor personcn in's lands dionst, die zich op rcis 
bevinden. Ook door particulioro rcizigers kan daarvan 
gebruik worden gemaakt. Do verplicliting der be 
volkin g op Java, om pasanggrahans in heerendicnst 
aantelcggen on te onderhouden, is in 1882 afgeichaft. 

P ASAR(MAL., I«\AG-JAV.,SOEND. ),pek6n,(HOOG- 

JAV.). [Zic ook PAKAN]. Door sommigen — mis- 
schien ten onrechtc, zie Veth, Uit Oost en West, bl. 
363 —afgcleid van het Perzische bazar; door 
Nederlanders gewoonlijk passer, soms wcl p a s s a r, 
geschreven en uitgesproken. Markt, marktplants, 
marktdag. Zoowel op Java als in de residentie 
Sumatra's Westkust (zie onder -OUD-AGAM) speelt 
de markt, die tot in de kleihstc dcsa's op een bepaalden 
dag in de week gehouden wordt, een groote rol in het 
volksleven; eenc Icvendige beschrijving van cen 
Javaanschen pasar gaf o. a. Poensen in Aled. N. Zend. 
XXVI, bl. J. V66r 1851 bestond op Java de zoogen. 
passerpacht; door het Gouv. toch word het rec hl 
vcrpacht om van alles, wat op die rnarkt te koop word 
aange boden, belasting tc heffen. Was de heffing op 
zich zclve reeds drukkend, cl a ar zclfs de arme Javaan, 
die eene klcinigheid vvrkoop uitstaJdc, belasting 
inocst betalcn, zoo v. i ：d het be zwaar nog verhoogd 
door de om- standigheicl, dat de pachtcrs Chineczen 
waren, <!i'： zich weinig om het be lang dcr be volkin 
g I kr.；ii；：<l(；n en wier handelingcn in de binnen- 
i.;：iii<t gecontrolcerd konden worden, zoodat z：i > 
J a i< hoegerc rechtcn hie ven dan de verorde- i：ing- 
n toclicten, tcrwijl de Javaan, die in hen ii.-. <l：< narcn 
zjig, het niet waagde, zich tegen lit ；Etrying tc 
verzetten. De Gouv.-Gen. Duy- n；a< r v. Twist 
schafte bij publicatie van 16 Dec. Jj 851 de belasting 
in het grootste gcdeelte 
•ji Java af (vgJ. E. De Waal, Aantcek. over Koi. 
onderw. I, bl. 303); in 1853 en 1855 word doze 
maatregel over geheel Java uitgestrekt, bchalve op de 
particuJierc landcrijen, waar het rccht van licffing aan 
de cigenaars took warn, cn in de Prcanger, waar de 
belasting echter bij de hcrvorniiug van het Preangcr-
steJscl in 1871 evcnecns were! opgeheven. Zij wordt 
nu slechts op die particuJierc landerijcn opgcbracht, 
waar zij v66r 1851 g<*heven werd ； het oprichtcn 
van nicuvz(- jnarkieii is toch den landheeren aJlecn 

!.•><>；(!, als cr geenc rechten geheven wor- JI. 
.'■b. I <)cn Jiauni ])a s a), wordt op Java ook ■i ii 

wcuJ; van 5 dagen (Ifigi, paing, pon, wag6, kliwoji) 
uangecluid, aid us genoemd naar de 5 laarktmi .(Iie op 
5 verschillcndo plaatsen in do biiiirt. dagdijks bij 
beurten gc ho udon worden. 

fn JJenkoeJen wordt ecn dorp of wijk, waar de 
wiiikcls zijn, murkt gehouden wordt on do 
vrccjruldingcn vertoeven, pasar gonocmd; zulkc 
pasars stann direct onder het Europecsch be- st uur. In 
Pttlembang. nocint men pasars o. a. de plaatsen waar 
vrecmdclingen, die zich in de Ijiiuicnlandcn vestigen, 
zich zoovccl mogolijk behooren to verzamelon; zij 
zijn nicest in de onmiddeUijko nabijheid der 
(EiU'opeeschc) eta- 

bJissementcn gevestigd. (Valctte, Aantcok. bc- 
treffendc Palcmbang, Bat. 1887, bl 6). 

In Painan wordt voor markt meestal het woord b 
a 1 o i gebruikt (balei sfilasa en b. isnain (senin), doch 
ook p 6 k a n. 

Pasar inalGm (vulgo: pasar gSlap) is ecn bc- kend 
Javaansch feoat, cl at cen week duurt, met de 
garebfig pocAaa samonvalt cn in alle groo- tere 
plaatsen geviord wordt en wel fs avonds (vandaar de 
naam). De kinderen loopen dan met dezelfde 
kermisvcrmakclijkheden rond als hier tc lando 
(toeters, luchtballons, molentjes enz.). 

PASAR Andero naam voor Kotta gede, district 
vdri liet tot het Sultansgebied bchoorende 
regentschap Kalasan, residentie Djokjakarta, 
genoemd naar de hoofdstad (zie bij KOTTA GfiDfi). 

PASAR SILfiBAR. Plaats 10 K.M. ten N. van de 
stad Benkoelen, waar de Engelschen zich het ccrst in 
Benkcelen vestigden. Hier hadden zij in het fort York 
hun hoofdzetel, doch wegena de ongezondheid dozer 
plaats begonnen zij 10 K.M. Zuidelijker in 1714 het 
nog bestaande fort Marlborough te bouwen. 

PASAR TJOEROEP. Ncderzetting in de on- 
derafdeeling Redjang (residentie Benkoelen) na- bij 
den oorsprong van de Mocsi. Hier split st zich de 
grooto weg van Kepahiang in een tak langs de 
Ketahoen naar Mceara Aman en een langs de Klingi 
naar Moeara Klingi in Palembang. Bij voltooiing van 
het Zuid-Sumatra spoorwegnet zal ccn zijlijn 
hierheen worden aangelegd. 

PASAR它AN (IIOOG-JAV.), bctcekent eigenlijk 
bed, rustplaats, graf van een hoog personage; 
ineersjrccia 1 wordtliet gebruiktvoorhet graf van 
Amangkoe Rat, Sultan van Djokjakarta (1626— 
1G77) na zijn dood gowoonlyk geheeten Soesoe- 
hoenan Tegakvangi, naar de plaats in de prics- 
terlijkc desa Pasarcan, xiabij Bandjaran (Tegal), 
waar hij begraven ligt; het graf is door een houten 
huisje o void ekt, door verscheidene muren om- 
geven en mot fraaie boomen bmplant ； het wordt 
jaarlijks door ccn gezantschap uit Soerakarta 
vercerd. 

PASS. Verzamelnaam voor de Oostelijke 
landschappen der afdceling Noordkust van Atjeb, 
waarover in de niiddcleeuwen het rijk van dien . 
naam zich uitstrekte. Naar de thans gangbare ' 
Atjehsche voorstclling reikt Paso in het Oosten tot 
aan de Djanibo Ajo, en in het Westen tot over eenige 
landschappen ten Westen der Kroc- eng Base. 

Officieel werd sinds 1873 gesproken' van de 
„Pase-streekn, waaronder men verstond,: de 
landschappen Lhd Seumawd en Blang Me en do 
„fcderatie van Pasen, we Ike laatste zou omvat- ten : 
Tjoenda, Bajoe, Blang Mangat, Samakocro6-, Bloc 
ii% Geud 6ng, Hak6m Kroceng, Keureutoe, Mat ang 
Kocli, cn Peutde. 

Voor Paso's verlcdcn zie Deel I. 73, zoomedo 
BLANG NE. Aan ket duar mcdcgedceldol<an thans 
nog do mork waardige vondst worden toe- gevoegd 
van hot in Minjd Tocdjoh gelegon gi,«. f cencr in 
1389 ovcrledcn vorstin, wier graf-steenen, zoowol 
mot Arabischals met ccn verloopen Oud- Javaansch 
sclnift z；jn voorzicn. Zic Oudh. Versl. 1915, 3, p. 
127—130. 

PASfi-GEBERGTE. E?n nog weinigonderzocht. 
gebergte in hc-t gouvernenient Atjeh en Onderh. Het 
bevijidt zich ten Noorden van het Ta war- nieer, 
waarvan het gcscheidcn is door do hoog- 
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vlakte van Kanes en Rocs6p. Het sluit aan bij den 
geweldigcn Geurcudong vulkaan cn bestaat 
waarschynlijk ook in lioofdzaak uit tertiairc an- 
desieten. Werkzamo vulkancn komen er niet op voor. 
In hot W. nabij de Peusanganrivicr vcrhcft zich de 
Babah An gen tot 1171 M., terwijl in het 

O. toppen van ruim 1800 M. hoogte zich 
verhef- fen. Het cigenlijke gebergte cindigt bij de 
breedo poort van de Djanibo Aje, maar ten 0. da ar van 
verheffen zich voortzettingen tot 2000 cn mccr meters 
hoogte. 

PASOAN. Drukko handcis- en visschersdesa, 
met Gouvernoments-vischinzoutingsloodscn, op de 
Noordkust van het ciland Madoora, district Waroe, 
contrdle-nfdeeling T^nibSroe, afdecling en re 
gentschap Sampan g, aan den grooten verkeers- weg 
van Kfitapang naar Amboentfin cn Socmen ep 
gelegen. Een tamelijk goode, doch sterk geacci- 
dentoerde rijweg verbindt Pasean met do Zuid- waarts 
gelegen districtshoofdplaats Waroe. ' ■ [ 

PAS^BAN. Lebterlijk: een „audiencie-plek,>, van 
Jav. sebd, ouder-Jav. ook sewa, siwa, siwi, d. i. “in 
dienst van den Vorst voor hem verschij- nen". 
Vandaarons ,,buit，enhof", tevens „gerechts- hof"; 
eigenlijk alleen ah zoodanig toekomend aan de 
„verschiin-plaats,5 aan den Noordkant van den kraton, 
waar de Vorst op gerechtsdagen (Do.; later Ma. en 
Do.) en and ere zitting-dagen zijne ambtenaren en 
onderdancn voor zich zag verschijnen op een omheind 
vierkant plein; dan ook toegepast op het analoge, 
meestal veel kleinere vierkante plein aan de Zuidzijdo 
des kratons. Bij Regents-woningen is de Noord- 
paseban meestal de eenige. Daar ook de tour- nooien 
(Jav. watangan, d. i. ,,lans-spel‘‘)op de Noorder-
paseban plaats vonden, is de pase- ban, behalve 
hofplein en gerechtsiiof, vi-oeger ook steeds 
tournooiveld geweest. Door en over de Zuider-
pasdban daarentegen ging en gaat de Jav. uitvaart-
stoet; en ook vemeic zich hier een Vorst of een groot 
Regent wel en petiG comite, en in neglig6. 

By de zeer groote kraton's (Solo, Jogja) heet het- 
enorme Noorderplein aloen-aloen, de eigen- lijke 
verschijnplaats der ambtenaren (tusschcn die aloen-
alocn en do ten Z. daarvan gelegen Si- tinggil) 
pagllaran, letterlijk: „zitmat-plekn; een zwarte 
rechthoekige platte steen, de zgn. watoe gilang of 
..blinkende steen", ook Jav. watoe kocm- lasa, watoe 
sasana, asana, en sa&ana, was dan aldaar de 
“zilplaats" van den Vorst, ziendo bij a lie zitting naar 
het Noorden. Bij kleinere kra- ton's. (o. a. Cheribon) 
bleef men echter spreken van paseban, en ontbreekt 
de pag61aran. De aloen-aloen aan den Noordkant der 
voormalige krafon van Bantam, heette speciaal 
darparagi. 

Een zotte Holland sche verhaspeling van paseban 
in de 17e—18e eeuw was „passeer- baann; blijkbaar 
dus opgevat a Is： d66rgangs- plein naar hof.
 G. P. R. 

PAS&K (fasik, ABAB.) jsiemand, die volgens de 
Mohammedaansche wet niet van onberispelijken 
levenswandeliSjdoordathij zich, bij v., voortdurend 
aan kleinc zonden en wetso vertred in gen schuldig 
maakt, of kettersche opvattingen huldigt. Zulk •een 
persoon mag volgens de Moslimsche wet niet als een 
betrouwbaar getuige in rechte heechouwd worden en 
kan, bijv., ook niet gcldig aJs naaste manlijke bloed 
ver want (wali) optreden tot het uithuwelijken zijner 
vrouwelijke bloed ver- wan ten (vgl. ISLAM, III, c). 
Icmand, die daaren 

tegen naar wottclijkcn maatstaf van orberispo lijken 
levenswandcl is, wordt ladl genoemd. Zio verder Ac. 
Snouck Hurgronjc, Mr. L. W. C. van don Berg's 
beoefening van het Mohamm. rccht 
I, p. 36 (Ind. Gids, 1884, I, p. 398); toe Atj6hcrs 
II, 345 (The Achehnese, II, 313)? jEcn rector der 
Mckkaansche universitcit. p. 7 (Bijdr. t. d. T.» 
L. en Vlk. v. N. I.) 5e Volgr., 2c DL, p. 350; 
| Th. W. Juynboll, Handlciding t. d. kennis der 
iMohamm. wet, p. 293 v. (Handbuch d. islam. 
Gesctzes, p. 316 v.). 

PASfiMAH (of PASOEMAH, ten rechte BE- 
SfiMAH-) LANDEN. Lan d b o s c h r ij v i n g. 
Onderafdeeling van de afdecling Palembanggche 
Bovenlanden, ecn oppervlakte beslaande van 1910 
K.M2., met een zielental van ongcveer 38.000 (ult° 
1915); hoofdplaats Pagar Alam (zic aldaar), de zetcl 
van een controleur. Zij be- 、st a at uit het grootste 
decl van de vroeger on- afhankelijke PasSmahlanden, 
en omvat het ge- lijknamige district, dat verdeeld is in 
de ondcr- districten a. Pager Alam en b. Bandar. De 
naam BSsemah, die ook door het riviertjo gedragen 
wordt, dat Pasemah Lebar doorsnijdt en in de 
Lematang uitwatert (zie bij Moesi), is afge- leid van 
de semah (een vischsoort), die in grooten getalc in dat 
riviertje voorkomt. DJ Pasemahlanden vormen in den 
Bockit Barisan een plateau van gemiddeld 500 tot 
1000 M. hoogte, dat in het N. wordt afgeslotcn door 
het Goemaigebergte (zie Seinendo), in het Z. door 
den G. Patah (2817 M.) en G. Bepagoet (2732 
M. ), terwijl in het O. de G. Loemoet (2056 M.) en 
de G. Soemoer (1403 M.) het scheidon van de 
S6m6ndo-landen (zie SEMENDO); in het W. verheft 
de allcs beheerschendc G. Dempo zich tol 3046 M. 
Dit uitgestrekt plateau, dat ongeveer 50 K.M. lang en 
op het smalste gedcelte nog 10 K.M. breed is, maakt 
met de grootsche bergke- tenen en de hoog daaruit 
oprijzende vulkancn een overweldigenden indruk, 
Het vormtde water- scheiding tusschen de Ajer 
Lintang cn de Loma- tan g； de eerste stroomt in N. 
W. richtiiig naar de Moesi en stdt deze in sbaat door 
den O.-koten van den Barisan te broken ； de laatstc, 
in Zuid- oostclijke richting stroomendc, bet reed t bij 
I/> - hat de groote, zacht hellende diluviale vlakto. 
helling van het plateau naar het N. W. daull - leidelijk 
van 800 tot 200 M. 

B e v o 1 k i n g. De Pasemahcrs, die tot J； -'. 
Maleischo raa behooren, hebben in hooge male den 
Javaanschen invlocd ondergaan; zij bewcren zelfs 
van Modjopahit afkomstig te zijn. De J?asu- mahcr is 
van middelbarc grootte, cn van ste vigen 
lichaamsbouw； kropgczweJlen komen vecl voor, 
het incest bij vrouwen. Het gebruik van alcohol en 
opium is niet bekend. Als kennicrkcnde eigen- 
schappen worden genoemd: zucht naar vrijhcid en 
onafhankelijkheid, mededcelzaarnheid, zorgc- 
loosheid, ecn zeer flegmatiek en passief karakler； de 
Pasemahers zijn verder argliatig cn achtcr- dochtig, 
wraakzuchtig, Jeugcnachlig en diofach- tig. Zij zijn 
nog grootendeels Heidcnen ； zij ver- eeren goden cn 
gecsten en latcn ook de ziclcn der voorouders in die 
vereering deelen. Afgodsbcel- den on I broken. In de 
godsdienstige begrippeu en opvattingen treed b on 
misken baar het animis- mc op den voorgrond ； 
voorheen inoeten de aarde en de hemeHichainen als 
goddelijko wezons ver- eerd zijn geworden. De 
eedsaflegging geschicdt met de hand op de aarde. Een 
vorm van shamu- 
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nisme komt voor, bcstaande in het zockcn naar 
gcmcenschap met de onzichtbarc machtcn door 
middcl van den droom. 

Do taal is het Besemahsch dialect van het zoo- 
genaamdc Middcn-Malcisch, dat naast cen groot 
aantal oorspronkclijkc woordon, Maloische, Re- 
djangsche cn Javaanscho bestanddeclcn bevat. In 
de litcratuurproducten: goeritans (oudc verha- 
len), rSdjongs (minndiederen) enz. vindt men 
vele oorspronkelijkc, zclfs bij ouden van dagen 
on verstaan bare woorden. 

弓Hunnc instollingen komen in vole opzichtcn 八 
ovcrcen met die van do overige bewoners der ,7 
binnenlanden van Pa Jem bang. Voor huwclijken ( zie onder 
HUWELIJK. Besnijdenis hceft plaats 疔 by jon gens cn 
mcisjes. De klecding bestaat voor E、'、 de mannen uit: 
saroeng, broek on baadje, voor ? & 2 de vrouwen uit saroeng 
cn baadje, met seldn- 

dang. MSnari (dansen) en njambai (zingen) be- 
hooren tot dp gelicfdo volksvermaken. 

De dorpen waren we gens de vroeger veelal 
hecrschcndc binncnlandsche oorlogen omringd door 
met bamboc-doeri beplante aarden wallen, 
waarin ccn nauwe in gang opengclatcn blccf, en in 
den re gel nog omgeven door een breede sloot, soms 
zelfs door ccn vrij diepe gracht. In het midden van 
het dorp, dat bestaat uit op palcn ge- bouwde huizen, 
vindt men gewoonlijk cen met stccnen bclegd plein, 
waarop do vergaderzaal (ba!6) en de langgar staan. 

Economise ho toestand. Zoo we 1 het ei- 
genlijk plateau als de dalcn der rivieren zijn zeer 
vruchtbaar, tcrwijlde waterrijkdom mode helpt om 
clit gebied buitengewoon geschikt te maken voor 
den aanleg van sawahs. Bovcndicn zijn de berghd- 
lingen (met name die van den Dempo) zeer ge- 
schikt voor Europeesche cultures (koffic cn thee). 
Niettcgcnstaande de mociclijkhcdcn van het 
transport hceft toch reeds eenige uitvoer van rijst 
naar de aangrenzendc streken plaats. De koffie- 
cultuur is er niet onbclangrijk; de productie der 
inJandsche aan plan tin gen bedroeg over 1909—12 
gcmiddcld 2500 pikoels per jaar. Reeds zijn ecn 
viertal Europeesche kofficondernemingen in 
cxploitatic, tcrwijl in de laatstc jaren meerdere 
pcrccclcn in crfpacht werden uitgegeven. Verder 
wordon cr met succes gctccld: tabak, aardappe- 
len cn kardt (ficus). 

Men vindt opdit hoofdplateauccn onafzienbaro 
alang-alangvlakte, waar het vee zijn weideplaat- 
ficn hceft; de vecstapel bestond ult° 1912 uit 
ruim 5000 rundcren, bijna 7000 buffels, ruim 
4000 geiten cn eenige schapen, varkens cn paar- 

」)c binncnlandsche handel is levendig； druk- 
bezochtc weckmarkten vindt men te Tandjoeng TCbat, 
Batoc Socsoc, Djcrai, PSnantian en dagc- lijksche 
markten te PagSr Alain (zio aldaar). 
P.J ))og gebrekkigo verkccrswegcn, waarin echter 
steeds nicer verbetering wordt gebracht, zijn ecu 
ongunsbigo omstandigheid voor do cconomischo 
ontwikkcling van do Pasemah- landcn. Vooral in het 
Z.-deel van het landschap met zijn diepe ravijnen en 
smalle,bijna cvenwijdig loopende bergruggen, is het 
vcrkcer zeer moei- lijk cn daardoor do cconomischo 
ontwikkcling achtcr bij die van het N. Ecn grooto weg 
is van Luhat, grootcndccls langs de L6matang, aange- 
Icgd via PagCr Alain naar de Lin tang, zich aan- 
sluitcndo bij den t ran sport weg Bcnkoelen—T6- I 
bing Tinggi. Bij lict ontwerpen van de Zuid- | 

Sumatra-apoorwcgplannen heeft men ook reke- ning 
gehouden met dezc streken ； van uit Mooara Enim 
znl de spoorweglijn worden vcrlengd, eenige K.M. 
bczuidon Lahat, tot TSbat SSbSntoer, aan den voct 
der PasSmah-hoogvlaktc gelegen, tcrwyl van 
Tandjocng Raja uit mettertijd in Z.- O.-lijko richting 
naar Pager Alam ecn zijlyn van de hoofdlijn 
Palcmbang—Bjnkoclcn zal worden aangelcgd. 

Goschiedcnis. Tijdenshet bestaan van het 
Palembangsche Sultanaat waren de Pasgmahers wel 
in naam daaraan onderworpen, doch feitelijk zoo 
goed ala onafhankelijk. Hunne verhouding tot den 
Vorst we rd bepaald door de atoeran sin- dong 
mardeka (rcgelingdcr vrije grens-bewaking; 
zicPALEMBANG). Als vrije grensbewakers waren 
zij belast met het handhaven der grenspolitie het 
opvatten van vluchtelingcn cn het waken tegen 
vijandclijko invallen. In Saptember 1818 sloten de 
hoofden van Pasfimah Lebar een overcen- komst 
met Raffles. Toen Palembang door ons werd 
ingclijfd, bleef de verhouding der bevolking 
tegenover de Regeering ongeveer dezelfde ala 
vroeger tegenover den Vorst. Herhaaldelijk ont- 
stonden echter botsingen tengevolge van roof- 
tochten van Pasemahers in de aan ons onderwor- pen 
aangrenzendc landstreken, waarvoor zij wei- gerden 
voldoening te geven. In 1864 werd door het 
opperbestuur machtiging vcrleend om krach- tig 
tegen hen op te treden en zoo noodig de Imd- streck 
in te lijven ； nieuwe daden van geweld maakten dit 
noodzakelijk en in 1866 werd cen militairc expeditie 
uitgezonden, die echter alleen tegen Pasexnah Lobar 
behoefde op te treden ； Pasemah Ocloe Manna was 
reeds op eigen ver- zoek onder Gouvernementsgezag 
gekomen, ter- wijl Pasemah Oeloc Lintang zich niet 
tegen den maatregel verzette, en Pasemah Ajer Kroh 
reeds van vroeger tot Ampat La wan g bchoorde. Na 
korten, doch hevigen stryd werd Pas§mah Lebar in 
Juli bezet; in Augustus daaraan volgende barat- te er 
wederom eon opstand uit, die nieuwen troe- 
penaanvoer noodig maakte, doch die reeds in 
November geheel bedwongen was. Wel kwam bier 
en daar nog rust verstoring voor, doch na 1868 blcck 
de landstreek volkomen bevredigd, -en sedert do 
inlijving gaat de bevolking in wolvaart zeer vooruit. 

Literalziur:u. S. G. Gram berg： Do inlijving van 
het landschap Pasemah, in T. Bit. Gen. XVL 1867 
biz. 536； G. J. Gcrsen: Oendang- Oen- dang of 
verzameling van voorschriften ia do Le- matang-
oeloe en ilir cn de Pasemahlandcn, ia T.- Bat. Gen. 
XX. 1873 biz. 108; DJ expeditie tegen de 
Pasoemahlanden, in Militair Tijdschrift, 1870, biz. 
97, 145, 217, 249 cn 297; lets over do verhouding 
der Pasoemahlanden tot den Sultan van Palombang, 
in T. v. Ind. T. L. en Vlk. 1855 biz. 186 cn 516; J. 
van Meurs: Pasemah Oeloo Manna op het eiland 
Sumatra, in： Sbudion op godsdicnstig, 
wctenschappelijk en lotterkundig gebied, 1891, 23e 
jaargang, 36e deel, biz. 156, 253, 358 cn 448; L. 
Jennissen: a. Bijgeloovig- heden onder do inlanders, 
b. Over Katholieko Mission in Indie, en c. Uit het 
l«ven der Hoidenev in Kath. Missien, a. in XIX, 
1894, biz. 67, b. (ii XXI, 1896, biz. 115, en c. in 
XXIX, 1904, biz. 66 cn 74 (dezo drio opstcllcn medo 
opgenomen in Bcrichten van den St. Claverbond — 
niet in den handel —a. in II, 1894, biz. 43, b. in II, 
1896, biz. 

9 en c. in I, 1904, biz. 55). 

必、'："字 23 F 容 J ( q、 
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PASI BONTOBANGOEN (POELAU), ook Var- 
kensciland gonoemd. Eiland je behoorende tot Sa- 
leier (afdeeling Bonthain, gouv. Celebescn Ond.), 
gelegen ^ariFan' en er van geschciden 
door cen trcchtervormige straat. De lengte is ±11 
K.M., de grootste breed to 土 5 K.M., de oppervlakte 
士 22 K.M2. Eenigc kampongs liggen aan de Z.O. 
kust, ccn cnkele aan de N. kust, van het Z. decl 
geschciden door ccn met rizophoren bcgrocid 
moeras. Over het midden van het ciland loopt een 
kalkrug, die in het Z. zijn grootste hoogte van SO M. 
(Verbeek Jaarb. Mijnwczen 1908) bcreikt. 
Klappertuinen vindt men in het N. en aan de Z. 0. 
kust, op het ge- bergte heeft men cen weinig 
djagoeng. Er komen verwilderde koeien voor. In den 
W. mocsson biedt de N. 0. kust，cen veilige, diepe 
ankerplaats. 

PASI TANETE(POELAU).Eilandje behoorende 
tot Saleier, gelegen ten N. da ar van, groot 士 3 
K.M*. Ecn met laag geboomte begroeid, door de 
menigte aan de oppervlakte komende koraal- 
'blokkcn, onvruchtbaar eiland. Aan de Z. kust is eon 
klcine kampong; aan do N. kust staat ecn vuurCbren. 

PASILAN KALAPA(MAL). Inlandsche drogerij, 
varenwortelstok van Poly podium rigid2tlum Sw.} 

gegroeid op den klapperboom. 
PASIR. Voormelig zelfbesturend landschap, 

omvattende het stroomgebied van de gelijkna- mige 
rivier met omgeving. In 1908 werd het landschap op 
verzoek van den sultan bij het rechtstreeks bestuurd 
gouvernementsgebied inge- lijfd. Het vormt thans 
eeno ondcrafdeeling der afdeeling Zuid-Oostkust 
van Borneo der residence Z en 0. Afd. van Borneo. 
Het grenst ten 
N. aan de afdeeling Sama rind a, ten/, aan de 
onderafdeeling Tan ah Boemboe, ten W. aan de 
afdeelingen Doesoenlanden en Oeloe Soengei, en 
ten 0. aan Straat Makasser. 

Het landschap is in 1826 door het Sultansbe- 
stuur van BandjSrmasin aan het Ned.-Ind. Gouv. 
afgestaan. Met den vierden vorst van Pasir, Sultan 
Adam, werd het eerste politieke contract in 1844 
gesloten. 

De W. helft van Pasir is bergachtig en wordt van 
het Z. naar het N. doorstroomd. door de KSndilo; het 
0. gedeelte is vlak. De eigenlijko Pasireezen zijn 
Maleiers; Orang bad jo worden aan de kust ge von 
den, terwiji Boegineezen in de hoofdplaats en op 
verschillende plaatsen langs de rivier wonen. Voorts 
wordt gewag gemaakt van de Loeangan, een 
Dajaksche st am, die de N. bovenlanden bewoont 
(Ind. archief, DI. Ill, bl. 452), doch geene 
koppensnellers zijn zouden. De grond ,dic 
vruchtbaar wordt genoemd, wordt weinig bebouwd 
； goud zou vooral aan het bo ven- gedeelte der 
Kendilo ge von den worden en steen- kolen o mt rent 
het midden van haren loop bij de kampong Boesoei. 

Literaluur : H. H. F. J. Nusselein, B. Ind. 技Vlnst. 
LVIII, rks. 7. IV 1905, 532. / ：厂夕 4 PASIR (RIVIER). 
Belangrijkste rivier aan Borneo's Oostkust. Zie BORNEO, 
DL I. biz. 366. 

PASIR-PASIR (IK AN) (MAL.). Zie ZEE- 
BAARS. 

PASIR PfiNGARAJAN. Naam van de hoofd-
plaats der onderafdeeling Rokan (afdeeling 
Bengkalis, gouvemement Oostkust van Sumatra). 
De pJaaCs ligt aan den bo ven loop van de Rokan 
Kan an na bij de grens met de resi- 

dentie Tapanoeli (Sumatra's Wcstkust). Hicr 
hceft de bestijursambtcnaar (controleur) zijno 
standplaats.饵•该'浮 

PASISIRA^, of strand pro vincios, naam van dat 
dccl dor Javaschc buitcnprovincien van het rijk 
Mataram (de tegenwoordigo Vorstcnlauden), hetwelk 
aan de Java-zcc gelegen was (Pemalang, Dcinak, Pati, 
Too ban, Soerabaja). In 1743 is do gehecle 
noordstrook dezer strandprovincics aan de 
Coinpagnio gekomen, die sedert van haar 
strandregenten sprak ； in 1831 kwain ook do rest er 
van aan het Gouverncmcnt. De hoogste 
vorstenainbtcnaar in en over elke zoodanige strand 
pro vincie was cen pro vin cie hoof d of stadhouder, 
boepati, wed&na boepati; in de vorstclijke hoofdstad 
had men ecnigc wed^na's pasisiraii voor de zaken der 
strandprovincics. Zie JAVA (G e sc h ied e n is) cn 
VORSTEN- LANDEN. 

PASOEMAH. Zie PAS也MAHA% ' 
PASO EROE AN. Landboschrijving. Een der 

residenties van Oost-Java, sinds 1 Januari 1901 
bestaando uit do toenmaligo resi- dentics Pasooroean 
en Probolinggo (Ind. Stb. 1900 no. 334). Zij wordt ten 
N. door de straat van Madoera cn ten Z. door don 
Indischen Oceaan bcspoeld, ten 0. bogronsd door hot 
gc- west Besooki en ton W. door d: residenties Kediri 
en Soerabaja. De Oostorgrons gaat over den vulkaan 
Argapoera (3086 M), hoogsten top van het Jang-
gebergto (zio aldaar), torwijl nict ver van de grons, 
maar binnon hot gebied der residentie, do vulkaan 
Lamongan, hoogsto top do G. Taroeb (1670 M), 
golcgon is. Do Westcrgrens loopt over het Ardjoeno-
, hot Kloet- en hot Kawi-gebergto. In hot Z. vor- men 
do Tanibakan-, do Lengkosono-, de Pe- letot- on de 
Dainparbaaicn vier in ham men. Ten Z. W. van de 
Tambakan baai is op gcringon afstand van do kust het 
wooste eiland Sempoo gelegon, dat geen vaste 
bovoIking heeft. Het is het eonige eiland van dit 
gewest in den Indischcn Oceaan. In de straat van 
Madoora heeft het slechts 2 kleine cilanden, nJ. (18 
K.M. ten N.O. van den Hoek van Warangan) 
Karangkoko of Zwaantjes-droogte, waar eon 
kustJicht is opge- richt en ten N.N.O. van de 
hoofdplaats Probolinggo Poe Id Ketapang, eon 
koraaleilaud, veolal Gill gehcotcn, dat sedert eenigc 
jaren eene gevostigde bovolking, uit visschors 
bestaan- de, heeft. Do oppervlakte van dit go west be- 
draagt 8767 K.M2. ； ultimo 19051eldo do bovolking 
ruim 2 niillioon ziolen of 231 por K.M2. Het aan- tal 
Europoancn bed roc g 5400, dat dor Chineozcn 
13200, dat der Arabioron ruira 1900, terwiji er nog 85 
andero Vreomdo Oostorlingen woondon. Do 
residentio Pasooroean beslaat het smalste go- doelto 
van Java; dit bevindt zich van de hoofdplaats 
Probolinggo tot aan do Ziiidkust on be- draagb slechts 
GO K.M. 

Het go west is voor oon groot dool borgachlig; 
langs do Nciordkust hooft men eon vlakko strook, do 
vlakton van J?asoe rooaji. _on Probolinggo goheoton, 
zich uitstrokkonde van do West- tot do Oostgrons van 
hot go west on bostaande uit k wartai re afzottingon 
en langs do kust, waar mon veto vischvijvers vindt, 
uil con sjnallostrookallu- viaal zand on zeokloi, 
blauwgrijs van klcur. Hot Zuidelijkstc deol van dozo 
tweo vlakten, waar zij eone hoogtelijn van 土 10 M. 
bo von zoo boroiken, wordt gevomd door do uiterst 
flauw hcllendo 
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vooten van don Penanggoongan, don Ardjoono, don 
Tengger, den Lamongan en heb Jang geborg- te, 
wdn<6_"t>yna overal met vulkanisch zand zijn 
ovordokt, zoodat de grens tusschon do hollingen dor 
vulkanon on do grootondccls kwartairo tuflagon 
mooilijk is aan to wijzon. Vordor ligt in dit go west 
nog do vlftkto van Malang met een geringc helling 
van Noord naar Ziiid, did'begint bij Singosari, 500 
M. bo ven zee, daar waar do vooten van den Kawi, 
den Ardjoono en don Tengger in de vlakto overgaan. 
In het 0. wordt zij begrensd door don voot van den 
Semcroe en in het Z. door het Kendeng- of 
Zuidergebergte. In do a Id us begrensdo vlakto liggen 
: de afdeelings- hoofdplants Malang op 445 M. en do 
districts- hoofdplaatsoii~Singosari op 480 M., 
Kfipandjen op 335 M., Tccr&n op 340 M. en Booloe 
lawnng op 396. M. boveif zee. In het laagste 
Zuidwestclijk deel van de vlaktc, nabij 
Soembcrpoctjocng, (295 M.) hoeft de Brautas-rivior 
zich ecno bedding van ICO M. diep gegraven in het 
vulkanisch matoriaal, waarmede de geheelo vlakte 
van Malang is bedekt. Dit materiaal is gcdeeltelijk 
als steenbrokken uit do kraters weggeslingerd, 
gedeeltelijk als ecn natte brei van zand, asch en 
stccnen met en door het regenwater naar be- neden 
gevoerd. Do lavastroomon, we Ike in de 
rivierbeddingen ontbloot zijn, hebben so ms tijdelijk 
don loop van de Brantas gestuit en de af watering 
belot, zoodat de vlakto moerassig werd. Dat zij 
echtcr vroegcr in haar gchecl con meet zou geweest 
zijn, is niot aangetoond kunnen worden. In de 
afdceling Loemadjang ligt do vlakte van 
Locmadjangi bestaande uit den bijna liorizontaal 
loopenden ZuidoostoJijkcn voet van den Semdroo en 
dien van den Lamongan. Zij bestaat in hot Oostcn uit 
kwartairen groncl, waaraan in het Zuiden cen vrij 
breedo alluvial© strook grenst, uit vulkanisch zand 
en kloi bestaande, aangevoerd door do rivieren 
Moedjocr of Pantjing on Bend a, joed a, wolko over 
eene grooto uitgestrekthoid evonwijdig aan de kust 
loopen, daartoe genood- zaakt door con duin on recks 
mot duinen van 8一 12 M. hoogte, dio zij oindelijk 
doorbro ken. Eon derdo rivier, de Besook-sat kan dit 
laatsto zelfs niot doon, waarojn haar water zich in 
oon strand- moeras verliost 】).Bo halve do bo ven 
gonoemdo grootoro vlakton heeft men langs het 
Zuider- strand van do afdceling Malang nog enkolo 
kloino zandvlakten. Ovcrigens is het gewest gehcel 
borgachtig. 

Hot Noordwostelijko on Westolijko deol wordt 
】)Over do bGsocks zic op dat woord. Als dezo 

besoeks door zwaren regen val bandj iron kan 
geen mcnschonhand haro kracht woerstaan. Do 
onormo massa steonen on zand, dio zij 
moovoeren, wori)t dikwijls ecn dam op in haro 
oigeno bedding, waardoor dozo gonoodzaakt is 
zich — vaak in 66n nacht — to vcrplaatson. 
Zooals bo von opgo- morkt ]oopt do Mocdjoer 
over oon grooton nfstand voor haro uitnionding 
ovonwijdig aan do kust; na do grooto ramp*van 
I^oemadjang.. in 1909 baando zij zich cen wog in 
haar vor- longdo naar zoo; eon half jaar daarna 
volgdo zij we6r haar oudo bedding. Bij aanvragon 
van torroinon voor do opsporing van dolfstoffon 
wordon bCsooks niot als vasto gronzon aan- 
gonomon. 

ingonoirion door do hellingon van don PGnang- 
goongan, oon rcgelmatigon vulkaankegel, hoogto 
1649 M, hot Ardjoono-gcbergto met de toppen 
Widodai dn (3333 M.), Walirang (3150 M.) on 
Kembar (3030 M.), don Andjasmara-koten, den 
KCloot (1731 M.), on don Kawi, hoogste top do G. 
Boctak, 2859 M. bovon zeo. In hot middon van hot 
gewest liggen hot TSngggrgebcrgte en de Semcroc. 
Het Tcnggergebcrgto(zioaldaar)hecft don grootsten 
krater van de wcrold, waarvan do bodom door do 
Zand zoo of Dasar gevormd wordt. Hicrin verrijst 
weer de G. eon 
nieuw cruptiepunt in dien krater erT 2380 M. hoog. 
Vordcr Zuidwaarts heeft mon don G. Ajeg-ajeg, 
hoogsto punt do Goon an g Djam- bangan, 3020 M., 
dio goloidelijk uitloopt in don Semeroe (zie aldaar). 
In het Ooston van hot gewest ligt de reeds 
gonoemdo Lamongan on do Westelijke uitloopors 
yan het Jang-gebergtc. In liet Zuiden, nl. in do 
afdceling Malang cn het Zuidwostelijko gcdoolto 
van do afdoeling Loe- madjang vindt mon hot 
KendSng- of Zuidergebergte, een tertiair gebergte, 
grootondeols bostaando uit kalkstecn, met toppen 
van 500— 3000 N. hoogte. Dcze kalksteen is op de 
meesto plaatsen overdekt mot cen dikke laag 
roodbruino kloi, govormd door den kalksteen zelf en 
mag- neotijzer, afkomstig van andesiotgruis. 

De rivieron van dit gewest behooren tot het 
gebied van do Noord- of van de Zuidkust. Do 
watorscheiding loopt in de afdeeling Malang van 
don top van den Semcroo in Zuidelijke, conigszins 
Zuidwcstclijko richting naar het Zuidorgobcrgto cn 
verder in Westolijko richting ongeveer evenwijdig 
mot do kust naar do grena van Kediri. In de afdeding 
Loemadjang loopt zij, van den top van don 
Lamongan naar don post Ranoejasa, hot hoogste 
punt van don postweg van Probolin ggo naar 
Loemadjang on vandaar overdo dcsa Ledok-ombo 
naar den rand van den Tengger. Tot do rivieren van 
do Noordkust, die alle in do straat van Madoera 
vallen, bohoort in de eersto plaats do hoofdrivior dor 
residentie, de Kali Brantas (zie JAVA).Dezc rivier, 
wolke met haro talrijko zijrivioren do ganscho 
vlakto van Malang on de aanliggendo 
vulkaanvooten als stroomgebicd omvat, ontspringt 
in het Ardjoeno- geborgte, op de Oostelijko helling 
van den An- d jasmara, even over do grens dor 
residon tie, cl us op Socrabajasch grondgebiod. 
Reeds boneden do districtshoofdplaats Sisir (Batoe) 
wordt een groot gcdeelte van haaiT~water afgotapt 
ten diensto dcr bevlooiing. Zij strooint verdor Zuid-
waarts langs Malang on Kepandjen en daarna 
Westwaarts, voor eon deol do grens uitmakend 
tusschon do rosidenties Pasoeroean on Kediri. Haro 
voornaamsto zyrivieron zyn : do kali Am- proong, 
op don Semdroo ontspringonde met de kali Ban go 
van don Ardjoeno afkomcnde, wolko verecnigd ton 
Zuiden van Malang in do Brantas vallon ； do kali 
Keinanten, dio tweo K. 31. ton Z. van Bocloelawaug 
do hoofdrivier ont-moot; do kali Lesti, dio van do 
Noordelijko holling van don Djambangan komt, mot 
do kali Gont&ng, dio van den Senieroo afstroomt, 
wolko voreonigd, na eon Wostwaartschon loop ten 
Z. van Kepaxi- djen in do Brantaa vallon. Verdor 
Oostolijk ont- vangt do Brantas nog do Motri en do 
Lawor, wolko laatsto ontstaftt uit de veroeniging 
van do Banjoobiroo OIK do Leksa, allo rivieren van 
do Zuidoostclijko holling van don Kawi komondo; 
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•de LSksa en do Lawor vormen de grons met Kediri. 
Eene belangryko zijrivier is nog de K&nta, die 
evenals do Brantas zolf op den Andjasm&ra 
ontspringt. Zij stroomt met schil- dorachtigo 
kronkolingen, over steonen en rots- blokken 
bruisend, door het boogland van Ngan- tang, dat 
vroeger bekend was door zijn grooto koffieproductie 
en vormt in haar meor Noordo- lijkon loop de grens 
tusschen Pasoeroean en Kediri. Bij uit-barstingon 
van den Kloot hooft de Kinta belangrijke 
hooveelhedcn zand afgevoord. Verdero rivioren van 
de Noordkust zijn van West naar Oost: do KSdoon g-
Iaran gan of rivier van Bangil, do kali WSlang of kali 
Kraton, welke de~sawah,s van do suikorfabriek 
Alkmaar doorstroomt, aldaar den schoonen, 27 M. 
hoogon watorval Baoeng vormt en ton N. van do dis- 
trictshoofdplaats Kraton in zeo valt; do Kali 
GSmbong of rivier van Pasoeroean, welko door de 
hoofdplaats stroomt ； do kali Oemboolan, lager kali 
KSpandjdn en van de districtshoofd- plaats Redjoso 
tot do mon ding kali RSdjoso geheeten (zij wordt 
gevoed door de bekende bron Oemboelan mot eon 
capacitcit van 4—6 M3 in do seconde); do Lawdjan, 
de grensrivier tusschen de afdeelingen Pasoeroean en 
Probolinggo； do Bajeman ； do Dringoe; de 
GSnding； de Paleran- ala of rivier van PSdjarakan 
； de Pan dan laras, welker water, in verscheidene 
waterleidin gon verdeeld, bij Klraksaan de zee 
bereikt; de Tjang- kahan, die van don top So eng 
(Jang-gobergte) komende, door eon ravijn van 1500 
M. diep stroomt on nabij Djaboong in zee valt； 
eindelijk do kali Mantikan, dio bij de desa van dien 
naam niot vervan de Besoekische grens, do zee 
beroikt. Tot het stroomgebied van do Zuidkust 
behooren in de afdeeling Malang slechts kleine 
rivioren, waarvan de voornaamste zijn: do Lemiroo 
of kali Iwak, de Srigantja, do Pengoeloeran on do 
Soemberdoeren, alle op het Zuidergeborgte hun 
oorsprong hebbendc en de Glidig, die op don 
Semeroo ontspringt en do grensrivior vormt tusschen 
de afdeelingen Malang en Loemadjang. In de laatste 
afdooling komcn grootere rivioren van het 
stroomgebied van den Indischon Ocoaan voor, o. a. 
de Besoek-semoet, de Moedjoer en de Besoek-Sat, 
alle op den SeDieroe ontspi'ingondo en boven reeds 
genoemd, evenals de kali B6nda- joed&, eene 
belangryko rivier met do zijtakkon Grobogan en 
MadjA of Bet at a, welk laat ste door de hoofdplaats 
Loemadjang stroomt en de Djatirata, grensrivier met 
Bosoeki, welke grons, na opneming van deze 
zijrivier, door de Bfindfi,- joed& zelf gevormd wordt. 

Door middel van talrijke bevlooiin gswerkon, 
waarvan wij alleen de uitgebreide P6kaldn- worken 
in do afdeeling Kraksaan en do Patagoo- hanwerken 
in de afdeeling Bangil noernen, wordt het water der 
bergstroomen voor den natten rijstbouw en voor do 
suikerrietcultuur benut. Voider is door bedijking do 
moerassige stroek tusschen de districtshoofdplaats 
Gfimpol en de afdeelingshoofdplaats Bangil tegen 
het binnen- dringen van bandjirwater boveiligd. 
Rondom den Lamongan ligt in een wijdon kring oon 
gordol van bergmeren ； do voornaamste zijn Ranoo 
Klakah, R. Pakis, R. BSdali op de Westolyko, R, 
Agoeng, R. SSgaran op de Oostelijko, R. Lading en 
R. Logoeng op de Zuidelijke helling van den vulkaan. 
Het zijn oude eruptiepunten of kraters met water 
gevuld. De R. Klakali, hot 

mecst bekendo, is 34 M., do R. Pakis zolfs 95 M. 
diop.' Aan do binnonzijdo zijn doze moron bo- 
gronsd door stoilo wand on, zoodat waterafvoor, 
andors dan ondorgronds , onmogolijk is. Do diopte 
van don bo ven rand tot don waterspiegol is mecstal 
aanzionlijk; bij do R. Agoeng bo- draagt dio zelfs 
100 M. Do moron van Klakah, Pakis on Bedali zijn 
om hunne schoonhoid token d. Rondom don 
Lamongan liggen nog moor voorinaligo 
eruptiopunton ； diopo gaton, wolko niot mot water 
govuld zijn, inaar toch don naam van Ranoe dragen. 
Eeno warme bron vindt mon bij Tiris aan den voot 
van don G. Taroob. Hot water heeft eene 
temporatuur van 40 tot 42°C. en een zuren smaak. 
Verder vindt mon nog warme bronnon bij 
Sanggariti, ongeveer 5 K.M. ton Woston van do 
districtshoofdplaats Sisir gelogen on ook eonige op 
3 也 4 K.M. ten W. van Ngantang golegen. 

Aan nuttigo mineralen schijnt do residontio 
Pasoeroean arm； wol zijn ook in dit gewest talrijke 
vergunningen uitgegeven tot het doen van 
mijnbouwkundigo onderzoekingen, maar van de 
resultaten dicr ondorzoekingen is nog zoo goed als 
niots bekend. Vormelding verdiont als product van 
uitvoor alleen de zwave】，die verkregen wordt uit 
den krater van den Wali- rang. Dit mineraal wordt 
door de zwavclwinnors afgovoerd naar do 
districtshoofdplaatsen Pan- dakan of Porong on daar 
voor on go veer / 3 per pikoel aan Chincozon 
vorkocht. 

Pasoeroean is eon der vruchtbaarste en wol- 
varendsto geweston op Java. Do rijstcultuur staat er 
op een hoogen trap ； de gemiddcldo op- brongst per 
bahoo is or hooger dan ineenigandor go west van 
Java. De Gouverncments-koffiocul- tuur heeft op 
Java hot meest in dit gewest go- blooid, met name in 
de afdeeling Malang, waar in e6n jaar eons zolfs 350 
000 pikoels koffio ge- produceerd zijn; thans 
bodraagt do jaarlijkscho productio slechts oonigo 
duizenden pikoels, ter- wijl men doondo is, dozo 
dwangcultuur in te trokkon. Men heoft in dit gewest 
eeliter talrijke erfpacht-ondornomingon, waarop ook 
nog koffie, doch ovorigens veol pepor, cacao, kina, 
rubber, kapok, suikorriet on enkole andoro 
gowasson go- teold worden. Dio ondernemingen 
zijn als voJgt onder de afdeelingen verdccld: 
Pasoorooan, 3, Bangil 7, Malang 198, Loemadjang 
113, Probolinggo 2 en Ki-aksaan 7 of totaal 332. In 
do laatste jaren ziet mon echter hoe langor hoo moor 
hot „grootbedrijfn toonomon, d. w. z. dat vor- 
scheideno ondornomingen in e6no hand komon, 
waardoor do exploitatio goodkoopor wordt. Zoo zijn 
do bovongonoomdo ondernemingen rospoc- 
tiovelijk in handon gokonien van 3,7, 83, 33, 2 on 4 
of te zamen 132 adininistraticn, mcestal be- heerd 
door maatsohappijen. Bohalve do bo von- genoemdo 
landbouwondcrncmingen, hoeft men in dit geweest 
29 suikorfabrieken, waarvan 66n, Ked awoon g,ged 
ro von wordt op het oenigo particu- liero land, dat in 
dit gewest voorkomt on ook Kedawoeng hoot. Do 
grootsto Buikerondorno- ming, niot allcon van 
Pasoeroean maar ook van gohool Java, is Djatiroto 
in do afdeeling Looma- djang, toebohoorendo aan de 
Handelsvorooni- ging Amsterdam. Hior wordt voor 
verreweg hot grootste gedeolto goplant op 
erfpachtsgrondon. Door do HL.V.A. zijn belangrijke 
irrigatiower- ken aangeJegd; do won in gon der 
inlandscho bo- volking, dio voornamclijk afkomstig 
is uit 
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Djokjakarta en Rembang, wordon door dozo 
ondornoming opgcricht. Aan Djatiroto is oon 
Europoosolio arts vorbondon, dio do boschikking 
hcoft ovor eon good ingoricht hospitaal. Eono 
Europooscho Gouvernomontsschool en con pa- san 
ggrahan troft mnn medo hior aan. Vcrdor zijn or in 
do afdeeling Malang oon 40 tai ondcmomin- gen, 
werkcnde op ovoreonkomston mot do bo- volking, 
waar uitsluitond suikorriotstokkon wordon 
verbouwd; in do afdeeling Loemadjang hcoft men 
nog 32 van zulko ondernemingen, waar tabak 
gotceld wordt. In togonstolling mot do tabakscultuur 
in het Bcsookische plant hior do inlander zelf op 
eigen grond en lovort hot product aan do 
onderneming； deze verstrekt allcen hot zaad. Bij 
don opkoop door do verschillcnde ondernemingen 
heerscht scherpo concurrentie, hotgeen tot allerlci 
quaestios aanloiding gee仕. 

Bevolking. Dezc bestaat uiC Javanon en 
Madoeroczen; in do voormaligo rosidentio Pasoo- 
roean is zij voor 2/3 Javaansch on in hot voor- malige 
Probolinggo voor 4/5 Madoereesch, bchalve dio van 
de afdeeling Loemadjang, die wodor 
overhcerschond Javaansch is. Do Inlandsche 
ambtenaron zijn echter bijna alien van Javaan- sche 
afkomst. Do Madoereesche bevolking is ovor hot 
algemeon arbeidzamer en meer tuk op winst of hoog 
arboidsloon dan de Javaansche; zij is spaarzamer en 
komt dan ook eerdcr tot wclstand. Ten gevolgo van 
do hartstochtolijke gcaardheid der Madocreezcn 
komon doodslag en verwonding vcel onder hen 
voor; sluipmoorden daarentegen zelden. In de 
afdeeling Pasooroeau wonen in 39 hoog gelegcn 
desa's, in hot Tongger- gebergte, do Tenggereezcn 
(zie op dat woord), dio ook in eonige desa's van do 
afdeeling Probolinggo voorkomen. Zij houdon zich 
bezig mot don verbouw van aardappelen, kool, uion 
en andero groenten, welke veel naar Malang, Pasoe- 
rooan on Soerabaja worden vervoerd. 

De voornaamsto middclcn van bestaan van do 
overigo bevolking zijn do rijstbouw, dio op den 
vruchtbarcn, grootendecls vulkanischon bodem van 
dit go west zecr goed slaagt, do tcolt van ver- 
schillenclo eenjarigo (handels- en voedings-) go- 
wassen, do arboid op landbouwondornemingon on 
op do hoofdplaatsen, ook handwerksnijvorheid. 
Verder de zccvisschcrij, dio hoofdzakelijk aan do 
Noordkust beoefend wordt, en slochts bij uit- 
zondcring aan do Zuidkust. Evcneens van bo- lang is 
do tcelt van zoutwatervisch in speciaal daarvoor 
nabij hot strand aangelcgdo vijvcrs (t ambaks)； 
dezo bcsloegen in 1903 con gozamon- lijko 
oppervlakto van ongeveer G000 bouws, waarin 
vooral de “bandEg" wordt gokwcckt. Do winst, 
wclko met de zoutwatcrvischtcclt be- haald wordt, 
vcrschilt voor do vorschillondo strokon van het 
gewest; gemkid eld kan zo gestold worden op / 25 
tot / 50 per bouw, al naar gclang men met slccht of 
goed onderhouden vijvors te niakon heeft. Aan 
zootwatorviscliteclt op sawahs of in vijvcrs wordt 
niot gedaan. Voorts is do vcestapcl niot on 
bclangrijk; in 1906 toldo hot hoornveo (runderen en 
buff els) ruim 4C0.000 dieren on was do sterkto van 
don paardcnstapel bijna 53.000 st uks. Het fokken 
van klcinvce, als schapcn, goiten, pluimgediertc, 
enz, is niet van beteekenis cn geschicdt als bijbedrijf 
zoo- wol in het geborgto als in do vlakto. 

Het bouwgrondarcaal van de inlandsche be-
volking besloeg in 1915 con oppervlakto van 

a. in gcrogoldo cultuur: 
sawahs van lovcnd water voor- 

zicn ................................  179.562 bouws. 
sawahs van rogon afhankolijk.. 6.139 ,, 
moorassawaha....................  1.337 ,, 
tSgalveldon  ................................  322.679 ,, 

b. niot in gcregclde cultuur.. 10.802 ,, 
To zamcn ...........  520.519 bouwa. 

Do opbrongat aan rijst (padi) was bij benade- 
ring 6.900.000 pikoefe, cl. i. gemiddeld 33.40 
pikoel per beplantcn en 33.78 pikoel per geslaag- 
den bouw. 

De middelcn van verkeer zijn de staatsspoor- 
weg van Soerabaja over Bangil, Pasoeroean, 
Probolinggo en Klakah naar Ban joe wan gi, met 
zijtakken van Bangil over Malang naar Bli- 
tar cn Kcdiri, on van Klakah over Loemadjang— 
naar Pasirian.- Voider heeft mon particuliere 
stoomtramwegen: van Pasocrocan over Kedjajan 
naar Pocrwosari on do halte Sen gon met een 
zijtak van Kedjajan naar BSkasi-oost; van Ma- 
lang Noordoostwaarts via Mendit naar Toem- 
pang, Noord west waarts over Pendem, Karan g- 
ploso en Sin go sari terug naar Malang en van- 
daar Zuidwaarts over Boeloclawang naar Gon- 
danglegi, met zijtakken vandaar Westwaarts 
naar KSpandjdn en Oostwaarts naar Dampit, 
eindelijk van Probolinggo over Kraksaan naar 
Paiton. Bohalvo dezo ijzeren wo gon heeft men 
den grooton postweg langs do Noordkust met 
uitstekende, breede zijwegen van Pasoeroean 
naar Malang on van Probolinggo naar Loema- 
djang. Ovorigens zijn alle belangrijke plaatsen 
door brecdo, good onderhouden grindwegen 
onderling verbondon. 

De residentio Pasoeroean is belangrijk wegens 
de Hindoo-oudhcden, dio men or vindt. Zie 
hiervoor het artikel OUDHEDEN. 

Geschiedonis. In deze residentie is de oudst 
bekondo Oost-Javaansche inscriptie gevonden,en 
wel do in 682 Qaka (A. D. 760) gedateerde beschre- 
von steon van Dinojo. Het land maakto achter- 
cenvolgons deol uit van verscliillende Oost- 
Javaansche Hindoo-rijken (zic JAVA, geschie- 
d o n i s) on was vooral van belang in do 12de 
Qaka-couw, toon het do korn vormdo van het 
rijk van Singasari (A D. 1222—1292);zijn betceke- 
nis bohiold hot oven eons in do periodo van Madja- 
pait. Volgons do traditic vluchttena do vetovering 
van dit rijk door Raden Patah do laatste vorst 
of eon zijner zoncn naar Malang, maar deze 
word door de troopen van Rad如 Patah versla- 
gon. Volgons con andoro ovorlovoring vluchtto 
G adj ah mada, rijksbestwurder van Madjapait 
naar SSnggoorooh, ten Zuidon van Malang; zijn 
zoon wist hot voormaligo rijk van Singosari 
uit to bro id on cn gaf hot den naam van Soepit 
Oorang. Aan hom wordt do stichting van eeno 
storkto ten Z. O. van Malang toegeschreven, 
waarvan do ruinos nog bostaan en Koota Bedah 
(verwoosto stad) hooton. Door don Portugeeschou 
schrijvor Mendez Pinto wordt vormcld, dat 
Pangdran Tr<5nggii,na, vorst van DOmak, met do 
hulp van Bantam, Pasoorocan bologcrde, dab 
nog in do macht der Qiwaiton was. Hi) word 
gedood door zijn bediondo en na vruchtelooze 
pogingen word hot bclcg opgebrokon. Niettomin 
kwam bij do vordccling van hot Rijk van Trfing- 
gunA, ondor zijn zoons, Pasoeroean mot Soera- 
baja, volgens do inlandsche vorhalon, aan don. 
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regent, van Madoera, schoonzoon van TrSng- 
gan a. Later, toen hot rijk van Mataram tot blooi 
was gekomen, onderwierp do regent van Pasoe- 
roean zich aan dions vorst, Sootawidjaj&, ook go- 
ndemd S6napati (土 1500). Het regentschap 
Probolinggo maakto in dicn tijd een deel uib van 
het rijk van Balambangan, dat onder het opper- 
bestuur van Kloenkoeng door Balinecscho 
regenten werd bestuurdTxn. 16S5 had de op- 
Btandeling Soorapati zich to Pasoeroean ^cnosteld 
en onderwierp zoowel Malang als Probolinggo. 
Hij regeerde daar tot 1706 ,maar word in dat 
jaar door do Compagnie bij Bangil vcrslagen; drio 
weken later stierf hij aan do in dat gevecht bo- 
komen wonden. In 1707 bouwde De Wildo drio 
schansen te Pasoeroean, terwijl eindelijk in 1743 de 
geheele Oosthoek bij coh contract met Pakoe Boo 
wan a II aan do Compagnie werd afgestaan. Wei 
blevcn afstammelingen van Soerapati zich in 
Malang, Ngantang, Locmadjang en Ba- lambangau 
nog tegen het gezag der Compagnie verzetten, doch 
ten slotte werd in 1760 het laat- ste verzet 
overwonnen en het gedeelte van Java ten O. van 
TSngger e« S cm croc verdeeld, in Westen Oost-
Balamban gan. Het regentschap Ban ger, ongeveer 
overcenkomende met het tegen woor- dige 
regentschap Probolinggo, behoorde tot West - 
Balamb an gan en werd omstreeks 1790 aan een 
Chinees verhuurd en onder Dacndels aan 
dezen verkocht voor een miljoen rijksdaalders. 
Onder Raffles werd Probolinggo teruggckocht 
en kwam het met Pasoeroean onder het Land- 

y x - drostambt Oost-Java. Na de teruggavc dor 0.1. 
3 }?、'bezittingen door de Engelschen in 1816 word 

v ,知,8。"了~ Probolinggo een afdeoling “ 
。二云3~- 、 Stb. 1855, N°. 7 werd het tot een afzonderlijk 

, /.■ 』gewest verheven, hetgeen het gebleven is tot do 
厂 ' vereeniging met de residentie Pasoeroean (Ind. 

~ Pasoeroean een afzonderlijk gewest en werd 
van Besoeki. Bij Ind. 

Stb. 1900, no. 334). 
B e s t u u r. Administratief is het gewest verdeeld 

in G afdeclingen: Pasoeroean, Bangil, Malang, 
Probolinggo, Kraksaan en Loema- djang, waarvan 
de eerste drie tevens regent- fichappen vormen ； 
het vierde regentschap van het gewest is 
Probolinggo, dat de laatstgenoemdo drie 
afdeelingen be vat; do regent ervan zetelt te 
Probolinggo, terwijl te Kraksaan on Loemadjang 
zelfstandige patih's gevestigd zijn. Verder zijn er in 
deze residentie 11 controlo- 
afdeclingen, 30 districten en 2206 Gouvcrne- 
ments- en 23 particuliere desa's.宓i :, 

PASOEROEAN. Afdeeling en regentschap der 
gelijknaxnige residentie, van welke zij een der 
vier Noordelijke afdeclingen uitmaakt, groot 
863 K. M2 en begrensd ten N. door de zee; ten O , 
ten Z. en ten W. resp. door de afdeelingen Pro- 
bolinggo, Malang on Bangil van dit gewest. De 
afdeeling telt 2 controle-afdeelingen en 5 distric- 
ten, met name: Pasoeroean.jnet de districten 
Pasoeroean,_Wangkal (ho of dpi. KCdjajan), 
^Sbontjandi (hoofdpl. Gondang Wetan) en 
Grati (hoofdpl. Grati Toenon) en TS.agger. met 
het district TCngger,(hoofdpl. Poespo) Het aan- 
ta] desa?rBedraagt 367, waarvan 8 particuliere en 
alle andere Gouvernemcnts desa5s zijn. Langs 
de Noordkust st rekt zich eene vlakte uit, we Ike 
niet anders is dan de flauw heUende voet van den 
TenggSr, waarop de zee tot zekere dieptc allu- 
via al zand en klei heeft afgezet. In die formatie 
zijn talrijkc vischvijvers aangelegd, wclker peil 

onder hoogwaterstand ligt; de zee liep hier vroeger 
zekcr verder landwaarts in. De kust heeft Oostclijk 
con kaap, Tandjocng Warangan cn Wcstelijk ccn 
bocht, die van Pasoeroean. De voornaamstc der 
bergen dezer afdeeling is de TSngger, die in haar 
Zuidoosthoek ligt, en dan ook slechts ten declo tot 
haar behoort. Aan den Noordelijkcn TSnggSr-voet 
grenst do Zuidvoet van den Grati-vulkaan, wclks 
krater het mecr KJindoengan be vat. Bcnoordcn den 
Grativulkaan ligt de Gocnoeng Sexnongkrong, die 
stellig eon eruptic-punt is, al valt cr ook op den top 
geen krater waartcnemcn. De Zuidgrens der 
afdeeling wordt gevormd door het zaclcl, dat de 
Tengger, naar het Westen toe, verbindb met den 
Ardjoeno； dit gebergte staat bekend als Goenoeng 
Toeng- gangan, dan wel gebergte van Djaboeng of 
van Selampar. De afdeeling is cen paar badplaatsen 
rijk, die beidc haar bestaan tc danken hebben aan een 
krachtig te voorschijn tredende bron van zeer helder 
water; de mecst bekende is het „blau- we water": 
Banjoc-biroe, (zie op dat woord); de andere badplaats 
ligt bewesten de vorige cn draagt den naam 
Oemboelan. Tc vermelden rivieren zijn: de k. 
Lawcjan, grensrivier met de afdeeling Probolinggo; 
de k. Oemboelan, in haar benedenloop k. Kepandjen 
en bij haar monding k. Red j as a geheeten; deze bcidc 
ontspringen op de Noorder TenggSr-hclling； de k. 
Welang, die op do Westelijke Tengger-helling 
ontspringt en als k. Kraton in zee vloeit. De 
lioofdplaats der afdeeling is Pasoeroean (zie op dat 
woord). Ver- meldingswaardige plaatsen in de 
afdeeling zijn: lict dorp Melaten by Ngoeling, ecn 
voormalige .districtshoofdplaats, waar een bloeiende 
nij ver- heid bestaat, zijndc de vervaardiging van 
stroo- zakken ； de controJeurs-stand plaats Poespo, 
in de buurt waarvan zich het land bouw-
etablissement bevindt, hetwclk client tot 
proefneming met Europeesche kolonisatie in de Oost; 
tevens bc- staat hier een gelegcnheid voor 
ambtenaren om te worden verplcegd. Ecn dcrgclijke 
gelegcnheid biedt Telaga-sari, wclk herstdlingsoord 
in de onmiddellylce nabijhcid ligt van Tosari, ecn om 
haar schoone en gezonde Jigging en ook als 
hoofddorp der TfinggCrcezen (zie op dat woord) 
algemeen bekende desa. De Mohammcdaansche be 
volkin g der afdeeling is van West naar Oost al 
minder Javaansch cn mcer Macloerecsch. In de 
afdeeling liggen het particuliere land Keda- woeng 
met de sui kerf a brick van dien naam; verder nog vicr 
suikerfabricken cn 2 kinaonder- ncmingen op 
gronden in erfpacht. Eind 1915 had zij eene be vol 
king van 313 000 zielcn, w. o. ruim 950 Europeanen, 
ruim 3200 C.iineozen, 320 Arabicren en andcro 
Vreemde Oosterlingen.- , 

PASOEROEAN. District met gcJijknamigo 
hoofdplaats van de controleafdceling Pasoeroean, 
regentschap, afdeeling cn residentie Pasoeroean, met 
vier ondcrdistricten cn 100 desa?8. Eind 1905 had het 
eene bcvolking van 士 88500 zielen, waaronder ± 
700 Europeanen, 2500 Chineezen, 200 Arabieren en 
60 andere Vreemde Ooster- lingcn. ,/J 

PASOEROEAN (in het Hoog-Javaansch Pa- 
sedahan) en door de Javancn veelal G咨n- bong 
genoemcl, de hoofdplaats van het gewest, het 
regentschap, de afdeeling CJI het district van dien 
naam, ligt aan Straat Madoera en heefL eene veilige 
reede. Reeds in Jiet begin der 16c eeuw bestond de 
slad ； twee ceuwen later was zij 
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<lc hoofdplaats van het rijk van Socrapati. Voor con 
30tal jaren nog de vierde in rang on dor do 
handelsstedcnvan Java, is zij sedert het in cxploi- 
tatic komen van de staatsspoorlijn Socrabaja — 
Malang, wat het vertier betreft, zecr achteruit 
gegaan. Op het eind van 1882 bedroeg de be vol- 
king 38.800 en op het eind van 1905 slechts 28.500 
ziclcn, waaronclei' 670 Europcancn, 2360 
Chineezcn, 200 Arabicrcn en 60 and ere Vrecmdo 
Oostcrlingcn. 

De kali Gem bong, die door de stad loopt, is daar 
nauwelijks 20 M. breed cn alleen voor klcinc 
prauwen bcvaarbaai-. De drukte op de recde is zeer 
verminderd, maar nog steeds geven de af- scheep 
van suiker cn koffie, de visschcrsprauwen on andere 
vaartuigen, die hand el dry ven op Ma- doera, 
daaraan eene zekere levcndigheid. Op de reede 
komen de zeeschcpen op 2 K.M. afstand in 5 
vademen water ten anker. Voor den mond van de 
rivier ligt eene zandbank, die het vaar- wat er zeer 
versmalt. Bl ij kens aangebrachte peilschalen neemt 
de aanslibbing op deze bank niet noemenswaardig 
toe; zij bclet by laag water intusschen zelfs het uit- 
en invaren van leeffe laadprauwen. Herhaaldelijk is 
door ambtenaren on particulieren op dezen voor de 
schecpvaart zoo beJcmmcrcnden toestand gewezen; 
doch tot dusver is hicrin gecn verbetering gcbracht, 
ter- wij] toch jaarlijks ± 2% milliocn pikoel suiker te 
Pasoeroean werden ingcscheept. 

De booten van de maatschfipp日cn,,Nederland" 
cn „Rotterdamsche Lloyd" doen Pasoeroean in 
normalc tijdcn geregeld aan, 

Pasoeroean is overeenkomstig den landaard der 
bevolking verdceld in wijken. Vroegcr zag men in de 
hoofdstraat van de Europcesche wijk tai van fraaie 
hcerenhuizen als villa^ gebouwd； vele da ar van 
zijn thans vervallen; zij zijn door Chincezcii 
opgckocht, die aan het onderlioud weinig kunnen 
besteden doordat de huurprijzen zoo belangrijk zijn 
gedaa]d. De Chincesche wijk be st a at uit 
verschcidene straten met zecr fraaie huizen, waarvan 
vclc, en wel de aanzienlijkstc, volgcns Europeesch 
model zijn gebouwd. Om de Europcesche en 
Chineesche wijken liggen de ka in pongs der 
Jnvanen en Madocrcczen, dio tot aan het strand cn 
de daaraan gelcgen vischvijvers (loorloopen. 
Pasoeroean hceft cen fraai rcsidentic- huis, cone 
nolle regentswoning, eene in 1857 ver- nicuwde 
Protostantschc cn ceno in 1895 voltooi- dc 
Koomsch-katholieke kerk, eene moskee, cen fraai 
socictcitsgebouw, dat getuigt van de vroegere 
welvaart der plants, cenc constructic- winkcl „dc Bro 
mo5 \ met gcnuddeld 200 inlandecho 
ambachtslicden, eene ijsfabrick en ccne 
kofficpellcrij. Vordei* is er de onderneming Poe- 
roct, die uit de ter hoofdplaats gclegen Poeroct- bron 
(1 rink water oppompt. Vrocgcr werd (lit in groote 
ijzcrcn ketels per spoor naar Socrabaja vervoerd cn 
alclaar vcrkocht; tegenwoordig hceft men daar 
cchter eon eigen drinkwaterlei- ding. Vooral dient 
genocmd to worden het proef- station voor de 
suikcrcultuur met in 1904 opge- richtc go bo u wen 
cn uitgestrekte proefLuinen. De gasfftbriek bestaat 
sedert jaren niot nicer, ook al tcngcvolge der 
verminderdc welvaart. Intusschen is de welvaart der 
bevolking in de laat8tc jaren wed er tooncmendc. 
Wat het uiter- 1 ij k betreft, zijn velo vervallen 
Europcesche cn Chinec«cho huizon afgebroken on 
daarvoor nieuwe gebouwd. Do stad wordt thans 
elec- 

trisoh verlicht. Do bestaande spoellciding werd door 
den Gcwostclijken Raad verbeterd en uit- gebreid. 
Bij Ind. Stb. 1918 n°. 320 is met ingang van 1 Juli 
1918 voor do hoofdplaats Pasoeroean cen 
gomcentoraad ingostold. Het fortje, in 1845 
gebouwd, is in 1892 afgcbroken. Eene stoom- t’ram 
loopt van de hoofdplnats naar Waroeng- dawa cn van 
daar naar BCkasi Oost en naar Sen gon. De grenzen 
der hoofdplaats zijn vast- gestcld bij Ind. Stb. 1887 
no. 194. ■' 

PASOLER (TIM.). Zio GREWIA SALUTARIS. 
PASPALUM CONJUGATUM Berg. fam. Gra- 

jnineae. Djampang tjanggah, Djandon, Paitan Soeket 
djampang (JAV. ), Djoekoet pahit Bibado- tan 
(SOEND.), Grassoort van tropisch Zuid-Ame- rika, in 
velo tropische en subtropische streken van do oude 
wereld ingevoerd, en thans op Java algemeen 
ingeburgerd, zoowel in de vlakte als in hot lagere 
bergland. Het wordt door het vee gegeten, maar do 
voedorwaardo is nog niet vol- doende bokend. 

PASPALUM DILATATUM Poir. fam. Grami- 
neae. Een uit Amerika afkomstige grassoort, die in 
vele tropische en subtropische streken ge- kweekt 
wordt en op Java vermoedelijk van uit Australie 
ingevoerd is, vandaar de naam „Au- stralisch Gras". 
Het stolt geen hooge eischen, noch aan bodem, noch 
aan klimaat, ofschoon het aan vochtigen bodem den 
voorkeur geeft. Het groeit meestal in pollen, geeft 
een. hooge opbrengst en heoft ah veevoeder cen zeer 
groote waarde. 

PASPALUM PLATYCAULON Poir. fam. Gra- 
tnineae. Roempoet pahit (MAL.), Djoekoet pait 
(SOEND.). Grassoort uit tropisch Amerika, op Java 
algemeen verwildord. Vooral in. vochtige klimaten 
on op niet te drogo plaatsen. Vooral ,om Buitenzorg 
on in den plantentuin is dit een van de ir.eest 
algemcene grassen geworden. In Amerika gaat hot 
voor oon uitstekond voedergras door. 

PASPALUM SANGUINALE Lmk. {Panicum S. 
L.). Djoekoet tat&mbagaan (SOEND.) en vel© andero 
inlandsche namen, welko van minder belang zijn. 
Eon op Java zeer algemeen gras, cen ware 
kosmopoliet, die in vrij wel alle gomatigdo, 
subtropische on tropische streken voorkomt, on in 
Nederland wegens de roods kleur van do aron 
„bloedgiersf, heet. In het al- gemeon wordt do 
voederwaarde nog al hoog ge- schat. 

PASPALUM SCROBICULATUM L. var. OR- 
BICULARE Hack. fam. Gramineae. Gegendjoe- ran 
(MAL.), Djeringan, Gondjoran (JAV.), Djoe- koot 
pingging kasir (SOEND.). Een grassoort van. tropisch 
Azie en Australie, op Java van de vlakte af tot in het 
lagoro borgland vorsproid. Hot wordt vool door hot 
voo gegoten, maar omtrent de. waardo als 
voedergras loopen do meoningen nog uitoon. 

PASSAAT. Zic KLIMAAT. 
PASSAR, PASSER. Zio PASAR. 
PASSENSTELSEL. Ondcr den terra „Passen- 

stelseln wordt verstaan het controlc-systeem, 
uitgeoefend op in Nederlandsch-Indie reizendo en 
trekkende Inlanders en Vreomdo Oostorlingen, 
waarbij hot voeren van een door do bevoegde 
autoriteit afgegoven reispas voor hen eon eerste 
vercischto is. Dit stelsel was tot voor korton tijd in 
tai van regelingon samongevat en lovorde ceno 
grooto bclcmmoring op voor do bewegingsvrijheid 
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der betrokkenen; in do laatste jaron zijn die 
belemmeringen grootendecls opgcheven. Het reizen van 
Inlanders on Vreemdo Oosterlingen op Java en Madocra 
en van die gebiedsdcelen naar do Buitenbezittingen is aan 
geeno be perking meer onderworpen. Indien voor 
zoodanigo reizen een legitimatiekaart wordt verlangd, 
wordt die voor Inlanders verstrekt door het districts- of 
onderdistricts-hoofd (in do residenticn Soerakarta cn 
Djokjakarta door het hoofd van van plaatselijk bestuur) en 
voor Vrcemde Ooster- lingen door het hoofd van 
plaatselijk bestuur. (Ind. Stb. 1914 no. 760, j°. 1915 no. 
2J2). j)e verschillendo ordonnanties, welko voor do 
Buitenbezittingen het passenstelsel plachten te regelen, 
zijn thans samengevat in 6dn „Reisre- geling voor do 
Buitenbezittingen" (Ind. Stb. 1918 no. 694), waarbij eene 
herziening in milden zin heeft plaats gehad. Het voorzicn 
zijn van een paspoort wordt daarbij echter in 
verschillendo gevallen nog verplichtend voorgeschreven 
en niet-nakoming diet verplichting strafbaar gesteld. (Ind. 
Stb. 1918, n°. 696). 

PASSIEBLOEM. Zie PASSIFLORA. 
PASSIFLORA EDULIS Sims. fam. Passiflo- 

raceae. Boewah negri (MAL.), Boowah monjet, 
Paksi (SOEND.). Do passiebloem, klimplant nit 
Brazilie, op West-Java in do bergstreken 
verwilderd; de plant klimt iret ranken, heeft zeer 
fraaio bloomen en donkerpaarse vruchten, die 
binnon den vrij harden wand een sappig moos 
hobben, waarbinnen do za- den liggen. Dit moos 
heeft ecn frisseben smaak en wordt daarom gegoten. 
Do plant wordt niot gekweekt. 

PASSIFLORA QUADRANGULARIS L. Grana- 
dilla, Marquisa; SOEND. : Erbis, Markisat. Klim* 
plant uit trop. Amerika, in Nod. Indie gekweekt en 
verwilderd. Do vruchton zijn veel grootor dan die 
van de vorigo soort, doch worden op dezelfde wyzo 
genoton. In. Batavia en Buitenzorg komen do 
vruchton. wel op do niarkt; overigens ziet men zo 
zelden. 
< PATA LIMA, PATA SIWA. Zio reeds bij 
CERAM (I, p. 470a); bier ochter ten onrechto 
verwisseld in hun resp. Ternate- cn Tidore- 
aanhangend partijkiozen weleer; bij KAKI- (H)AN-
VERBOND (met dergelyke verwisseling)； 
OELIASERS; en OELI-LIMA, OELISIWA. 

De meest recente bijdrage tot do konnis van deze 
thans op Ceram nog volop bekende, deels in West-Ceram 
nog geheel levende ondor- scheiding, is het book van 0. 
D. Tauorn, „Pata- siwa und Patalima. Vom 
Molukkenoiland Soran ,and Eeinen Bewohnern" (Leipzig 
1918). Het hoofdstuk VI (p. 135一160) is daarin goheel 
gewijd aan de Paiasiwa hi tarn,, do “zwartc", -d. w. z. 
getatoeeerde en nicest oorspronkelijk- binnenlandsche 
Alfoeren, dio speciaal nu nog bet jffaZ:i(Zi)an-verbond 
hunner stammen be- zitten, a Is geheimen mannenbond en 
vcemge- richt; hierin op p, 145—152 een iets verkorte 
vertaling van het befaamde officieelo documont van den 
ter dood veroordeelden. kapilan prang Marcus Kakiay uit 
1860, berustend in hot resi- dentie-archief te Ambon, over 
hot kakihan* verbond en zijn geheimen ritus (alreods 
vollodig afgedrukt door Dr. Lu deking in zijn rijke 
„Schots van de residentio Amboina", Bijdr. Kon. Inst. ,〉
3, III, 1868, p. 67—78; hetgeon Tauern niet / zegt, of niet 
wist). 

Voor hot nu nog op do N.W. kust gobruiko- lijko 
ondorschcid in sanionsfol dor uitloggors of vlcrken 
(Mnl.-Jav. katir) aan vlorkprauwon van Patalima- of 
Patasiwa-Alfooren, zio bij Tauorn, plaat 111, en do 
dotnil-teckcning op p. 43; hot sprokendo cirkelrondo 
of lusvorniigo vorband- stuk bij do laatsten is con 
groot curiosum, en heeft wcl oorspronkelijk 
symbolischo beteokonis gohad. Voor tai van 
tatooecr-patronen bij do Patasiwa hitam, zio ook 
Tauern, plaat 1—8; opvallend is do nuchtcrheid van 
dozo gcometri- scho figuren, eenerzijds togenovor 
den ontzag- lijken zwicr dor Dajak-tatoeeeringcn, 
andorzijds tegenovor de hoog ontwikkeldo 
houtsnijkunst en beschildcring, dio op hot eigon 
West-Ceram, in het stroomgobied der Sapolowa, 
Wao Eti cn Wao Oeli (of W. Oeni) bloeit in eon 
aantal kampoeng's dio zich tot do Patasiwa hitarn 
rekenen, maar door zgn. Makahala-Alfoeren worden 
bowoond, welko hun oorsprong uit Halmahera 
rekencn. (zie het opstel „Over orna- mentkuhst van 
(West-)Coram,> door H., F. E. Visser in 
Volkcnkundige Opstellcn Koi. Inst. I, 1917; en vorg. 
over do Makahala#s, Tauern, p. 30). 

Hoogst instructief is Tauern's Overzichts- kaart 
van Ceram, waar hij in West，Ceram — het 
eigenlijko gebiod dor Patasiwa hitam, met eon paar 
kampoengs van ,,witto'' Patasiwa's op do Noordkust 
—, en in Midden-Corain — het eigenlijko gebied 
juist der Patasiwa pootih, met Patalima-kampoeng's 
aan Noorder- en Zuider-strand; torwijl de 
onderafdeeling Wara- siwa in het uitersto Weston 
nog gebiod der Patasiwa hitam is —, door drio 
cijfers bij do namen der kampoong's een 
gemakkelijk ovor- zicht schenkt van de verspreiding 
der 3 soorton van Pata's. Do Patalima's dio in do 17o 
ecuw op het uiterstc Z.W. schierciland van Coram, 
Hoeamohal (alias: Klein-Ceram), woonden, zijn 
door Do Vlaming vrijwcl uitgemoord； thans zijn 
hier alloen Mob., Christen- cn Binongko- negorijen 
(verg. ook de kaart in Sachse^ Hot eiland Sevan, 
1907). 

Of pata inderdaad “lichaam" betcokcnt, u aan 
eenigen twijfel onderhevig. Van Ekris jarenlang 
zendeling to Roomakai (Z. punt van West-Cerain, 
bij do grens met Midden.-Coram) zegt aarzelcnd in 
Tijdschr. Bat. Gen. XVI (1867), p. 295: „paiasiwa 
en 'patalima, welligt van palan (sic), ligehaam, 
corporatio, vorceniging"; maar Fournier bij Von 
Rosenberg in hotzolfdo deel, p. 154, zegt portinon.1: 
,tPal(i boteokent ligehaam, vergadering, korps"; 
ovonzoo Ludc- king in 1868, 1. c. p. 56. Dat siwa 
niot 9, doch 7 zou beteokonen (aldus Wilken's 
HancUciding, ed. - Pleytc, 1893, p. 347), is cen 
lapsus. In do Genceskundige Woordenlijst van 
Ludoking (1. c. p. 197—227) ontbreekt juist echter 
het woord ,,】ichaam'' of maar ook in het 
Bocroo'sch is fa tan = MAL. ba dan (Hendriks, Het 
Burusch etc., J897). 

Doch vast staat, dat do antioko algemecno term 
in do Molukkon was Oelilima-Odisiwa, op do Kei- 
en Aroe-cilandon verloopen tot Oerlima- Oersia; 
torwijl all66n op Coram do term, Patalima-
Patasiwa gangbaar was. In do oorspronko- lijke, 
minstens tot in het begin dor l(5o eeuw toruggaando 
ondorschoiding, dit do eorsto partij 
Mohammedaansch- en dus Ternato-gezind, do 
twecdo hcidcnsch，cn dus oorspronkelijk Tidore- 
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gezind was op do vorschillcndo Alfooron-oilan- 
dcn, is natuurlijk, tot don jongston tijd too, vaak 
plaatsolijko wijziging gobourd. Vandaar wel do 
verwisseling, zelfs verwarring, in do litteratuurfzio 
b.v. Martin, Reison in don Moluk- ken, 1894, p. 66). 
In do Banda-groop was ochtor in 1612 het 
hcidensch-goblcvcn hoofdoiland Lon- tor (alias 
“Ulissoa?') dn Spaansch- dn Tidoro- gozind (Tiele, 
Bouwstoffon Mai. Arch. I, 1886, p. 2, 5, 7); in 1631 
te Tobo, Z.O.-kust van Coram, was hot onderscheid 
tusschen „01isivasn on dat do eerston wel, do 
laatsten ,,geen varckens vlees aeten" (Tielo-Hoores, 
Bouw- stoffcn, II, 1890, p. 196); in 1632,waron op 
Oma (Harookoe) do Oolisiwa's, e vena Is elders, do 
natuurlijke bondgenooten dor Hollanders (ib. p. 
204); zoodat do Hollanders zolfs door tai van 
Alfoercn voor ,,01isivas‘‘ worden gohoudon. (ib. p. 
205, 240); in 1633 helpen de Oelisiwa5s van het 
klcino eiland Kefing en dio van Oorong (bij do 
uitersto Z.O.-punt van Ceram) togon do Oelilima's 
van hot eiland Ceram laoot (ib. p. 243—244).i) Do 
verdelgingsoorlog togen de onder Ternataanschen 
invloed nagel-kwookendo Moh. inlanders van 
Klein-Coram (Hoeamofial), door Van Speult in 
1625 begonnen, door Do Vla- ming van Outshoom 
(zio dezen naam) in 1656 beeindigd, accentueerdo 
to meer dat par- tijkiezen van do Hollanders voor do 
heidensch- gebloven Oelisiwa's. - 

Op do Aroo-oihndon bohooren do Zuidolijkste 
eilanden tot do Oerlima's, de Noordelijksto tot de 
Oersia's; op de er voor gelogcn Kci-eilan- den het 
oostelijke Groot-Kci tot do Oerlima's, de centra 1c 
Klein-Kei-grocp tot do Oorsia's; zio toch Van 
Hoevell in Tijdschr. Bat. Gen. XXXIII (1890), p. 77 
cn 123,mot do kaar- tjes. 

Mot bovenstaande gegevens verwarro men niet 
den Ternataanschen term Soah sid of „9 
Kampocng's", nainelijk van de 9 Rijksgrooten van 
Ternate, dio samen or den hoekoemot Rijks- raad 
vormden; zio den (onverkliard gebloven) term 
„Hoccum Soy&sius" in het contract met Ternate uit 
162G (Heeros, Corpus Diplomaticum I, ] 907, p. 
211 noot 3), in 1627 gohccton ,,d'ovo- richoyt 
Soyasives", welko, to zamen mot do Sengadji's, 
“representerendc deri raot des Co- ninckrijken van 
Tarnaten" den niouwen Sultan Hamdja kozen 
(Tiolo-Hoeros, Bouwstoffen Mai. Arch. II, J 890, p. 
120一122), onz ； alsmodo hot juisle.-. „Negen 
Rijksgrooten (van Ternate), om dio oorsaak Soa 
Sivas genaomf* in Rumphius' Anibonsche Historic, 
Bijdr. Kon. Inst. 7, X (J910), p. 16. Vcrg. Do 
Clcrcq's Bijdragcn re- sidentio Tomato (1890), p. 
277 i. v. sangadji, on p, 280 i. v. soah, dio don term 
overigens niet nicer verstaan heoft; hoezeer 
inlandscho regen- ten op Ceram in ca. 18G0 hiervan 
al niets jneor bogrepen, blijkt uit Ludoking, 1. c. p. 
56. 

G. P. R. 
PATAH KEMOEDI (MAL.). Zio SENECIO 

SONCH I COLICS. 
PATAH SAMBILAN. Ecn 2591 M. hooge, niet 

nicer werkzamo vulkaan op het punt，, waar de 
Padangscho Bo von- en Bcncdenlandcn en Djam- bi 
aan clkaar grenzen. De berg is nog niet nader 

i) In hot art. OELIASERS moot „Kcffing,? 

Aervangen worden door „Cerain laootn. 

onderzocht; naar hot Ooston is hij verbonden met don 
hoogsten berg van Sumatra: do G- GSdang, ook Pick 
van Indrapocra (zeekaart) o£ Pick van Koerintji 
genoemd. 

PATAH TOELANG (MAL.). Zio EUPHORBIA 
TIRUCALLI on VITIS QUADRANGULARIS. 

PATAHO. Naam door de Bead joe-Dajaks op 
Borneo gegeven aan soorten van hot hagedissen- 
geslacht Varanua (zio onder VARANIDAE), 
waranen of bijawak (zie aldaar). 

PATANI. Tidorcesch district beslaando het 
Zuidoostelijk schicreiland van Halmah6ra, gren- 
zende aan do districten Ma ba en Weda. Oor- 
spronkelijk tien negoryen tellcnde, hebben deze zich 
tot ecn enkelc kampong, Gam Soengi, bij de uitersto 
punt van het schicreiland op onge- veer 128° 43' O.L. 
vercenigd. Deze kampong is do standplaats van den 
posthouder van Oost- en Zuid - Hal mat era, waartoe 
ook het district Gaane behoort. 

Patani was in 1522 ecn zelfstandig staatje, 
waarvan de vorst in dat jaar in een gevecht tegen 
Portugcezen gedood werd. In 1602 regeerde er een - 
vorstin, die den Hollandschen zeevoogd Jacob v. 
Neck vriendschappelijk ontving. Hoe en wanneer 
Patani onder Tidorcesch gezag kwam is niet bekend. 
Valentijn zegt dat Maba, Patani en W6da bezittingen 
waren van Boki Gammalam- ma, zuster van Sultan 
Kaitjil Sibori (Amsterdam), die in 1680 heimelijk 
met priiis Ceram van Tidore huwde. Tcrnato wilde 
eohter de aanspraken van Tidoro niet erkennen. Eerst 
bij het vredesver- drag tusschen Ternate en Tidore in 
1728 werd Patani definitief aan Tidore toegewezen 
en tevens aan de Compagnie het recht gegeven een 
sterkto aldaar te bouwen. Die sterkte staat er nog. 
Door het Engelscho tusschenbestuur werden Ma ba, 
Patani en Weda den sultan van Tidore ontnomcn en 
werd de sultan inoeda van Tidore,. Mohamad 
Djainalabidin, daarmede begiftigd. Deze schenking 
werd in 1818 door den Com missaris Generaal to niet 
gedaan. Djainalabidin werd naar Java verbannen, 
vanwaar hij eerst in 1831 te Tidoro terug kwam, waar 
hij in 1846 overleed. Na den opstand van Danoe Baba 
Hasan in 1876 werd te Patani een posthouder 
geplaatst en de aan den sultan in natura op te brengen 
schattiug ver van gen door een be- lasting in geld. 

De bevolking spreckt een eigen dialect on houdt 
zich bezig met land bo uw, vischvangst, cen weinig 
handel met G6b6 en het vervaardigen van mandjes cn 
hoeden van pandanbla^eren en orchidce stengels (zie 
HALBIAH^RA).；』-I

，r ' '： 
PATAT of PATAT SAGOE (SOEND.). Zio MA-/ 

RANTA. 
PATCHOULI. Zie DI LAM alsmcde OLIEN 

VLUCHTIGE (dl. III). Do jongo planten van 
Pogostcmon Patchouli Pellet worclen bij droog 
weder gosnedon en in do schaduw liefst op bam- 
boerckken gedroogd. Wanneer zij zoo ver gedroogd 
zijn, dat ze nog juist> vocht genoeg bevatton om to 
formenteeren, worden zo op hoopon ge- bracht, 
waarbij zij onder warmteontwikkcling gaan 
fermcntecren, hotgeen men tor verkrijging van ecn 
goedo olio noodzakclijk acht. Na dio be working 
wordon do blacleron nog eenigszins nagedroogd en 
met behulp van stoom van 1—2 atmosferen 
gedistillcerd. De hierbij verkregen olio komt onder 
den naam van Singaporc-patchou- li in kisten van 12 
flesschen in den handek 
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Het soortolijk gewicht der olie is 0.94 bij 25° C. 
Zij is stcrk linksdraaiend.' 

PATfi*. Een onbeteekenend, tot de onderaf- 
deeling Tjalang, afdceling Wcstkust van Atjeh, 
behoorend landschapje begrensd ten N. door Lho* 
Kroeet, ten 0. door Lagcuen, cn ten Z.W. door den 
Indischen Oceaan. Het aantal geregis- treerdo 
mannen bedraagt crsleclits 93 (ult. 1915). Bestuurder 
is Teukoe Radja Itam, wicns kortc verklaring dd. 18 
Nov, 1908 werd goedgekcurd en bekrachtigd bij 
Gouv. besluit van 18 Febr. 1909. ~ 

PATfiK. Zie, FRAMBOESIA TROPICA. 
PATJfiNGAN (TfiLAGA). Fraai gelegen berg- 

taeer op de West helling van den Patocha (resi- dentie 
Preanger regenschappen). 1570 M. ,hoog. In het meer 
ligt een klein eilandje. /' 

PATERNOSTEREILANDEN, liggen met Poc- 
lau Tengah en de Postiljoneilanden (Poelau 
*Sabalana) tusschen Celebes en Socmbawa en be- 
hooren tot de afdceling Makasser van het gouv. 
Celebes en Onderh. Zij sfrelckeh zich over een afst 
and van* 130 zeemijl om de N.O. uit en be- staan uit 
een menigte riffen, welke sterk ver- kleuren en 
waarop men den bodem nog duidelijk ziet in 15 
vadem water, en een groot aantaleilan- den, welke 
meerendeels laag cn begroeid zijn. De bcide groepen 
liggen op meerdere plateau's, door smalle, diepe 
geulen gescheidcn. 

Het Z.W.-lijkste, kleinste plateau be vat de kale 
Maria Reigersbergen- en Zandbuisbanken, de randen 
van een atol, met diepen W. kant en niet geheel 
gesloten Z. kant en waar- binnen een kom wordt 
gevonden met 250 M. diepte. Deze ban ken zijn 
onderzocht; op de NW. punt en op de Z. punt staan 
lichtcn. Aan de Z. O. zijde van deze ban ken vertoont 
het zeer diepe water ccn eigenaardige warreling en 
een bijzondere klexir, welke aanleiding was, dat daar 
meermalen niet bestaande gevaren zijn ge- 
rapporteerd. 

Op een N. O. daarvan gclcgen, veel grooter 
plateau, liggen de eigenlijke Paternostereilanden, 
waarvan de meeste begroeid, doch slcchts cnkele 
bewoond zijn door Boegineezen, die van visch- 
vangst en klappercultuur leven en handeldrij- ven op 
Makassej^—Hct hoofd der groep woont in een 
kampoeng aan de Z.W. kust van Sailoes- besar, waar 
zxjetwaterputten worden aange- troffen. Deze groep 
is slechts on rolled ig bekend ； goede ankerplaatsen 
vindt men be-O. Sailoes- tetjil en beW. Sailoesbesar, 
beide van om de Zu id te naderen, ook beN. SatSngah 
kan in diep water worden geankerd. Poposang is 
moeilijk te naderen door de vele riffen. Op de 
Oostpunt ligt de Karang Satoengoel en 30 K.M. 
O.Z.O. daarvan, vermoedelijk afzonderlijk, een 
ondiepte van 12 vadem. Het grootste, O.lijksle 
plateau wordt ingenomen door de Postiljoneilanden, 
waarvan alleen het O.lijke, zeer stcil uit zee 
oprijzende gedeelte bekend is; mogelijk bevinden 
zich in dit plateau nog geulen met diep water, o.a. 
tusschen Palo kang en Sarege en Z.O. van Bangka 
wan g en Langkwctang. De riffen zijn zeer talrijk, de 
eilanden laag cn begroeid, so)n- mige hebben eene 
vrucht baren bode in; de meeste der 0. groep zijn 
bewoond en in cultuur gebracht. Zij hebben een koel 
klimaat. Op Sabalana, het grootste eiland, vindt men 
66n Europeeschen opzichter van de klappercultuur, 
op het N. W. daarvan gelegen Balobaloang woont het 
in land- 

sche hoofd, belast met het boheer dor groep. Ook in 
gedroogdo visch cn in schildpad wordt levendigc 
handel godrovon. BsW. Sabalana is ccn kom in het 
rif, waarin men te alien tijde veilig kan ankcren. Van 
de ovci'igo eilanden is slechts weinig bekend; H. M. 
Siboga vond ccn ankcr- plaats bij Saraso in de W. 
lijke groep,welke van om de Z. werd aangedaan. 

Tusschen do eilanden en rond de plateau^ gaat 
niet veol stroom. Ook de vertikalc water- beweging 
is niet belangrijk, zij heeft ccn gemengd 

PATERNOSTEREILANDEN (KLEINE) of BA- 
LABALAGANEILANDEN. Ecn groep eilandjes en 
riffen in het Z.lijk dee! van Straat Makasser, welke 
zich op het N.gcdeclte van de Bornco-bank uit- st 
rekken tot aan de Oostgrens van deze en behooren tot 
de residentie Z. en 0.- afd. van Borneo. De eilanden, 
waarvan sommige begroeid zijn met hoog geboomte, 
zijn onbewoond, doch worden veelvuldig bezocht 
door visschers, zoowel van den Borneo- als van den 
Cjlebes-wa], die er so ms vrij lang vcrblijvcn. Ook 
beZ. deze eilanden lig- gon op de Born co bank 
gevaren, zoodat do schecp- vaart zich liier beweegt 
over het ondiepe, smalle gedeelte vlak langs den 
Borneo-wal of door de zeer diepe, breedc straat langs 
Celebes. Tussqhen de eilanden en riffen gaat veel 
stroom, de verti- kale waterbeweging is overwegend 
dubbcldaags en niet belangrijk. 

PATERNOSTERBOONTJES. Zie ABRUS. 
PATL Afdceling en regentschap der residentie 

Semarang, metende 1430 K.M2. met ecno bevol- 
king op ultimo 1915 van 478000 zielen, waaronder 
540 Europeanen en 4400 Vreemde Oostcrlingen, 
waarvan het grootste deel Chineezen. 

Daar de vroegere afdeding Djoeana sedert 1 
Januari 1901 (Ind. Sib. 1900 no. 334) aan de 
afdeeling Pati is toegevoegd, cn de tocnmaligo 
residentie Japara bij de residentie Scmarang is 
getrokken, vormt de afdceling Pati het Ooste- lijkst 
gedeelte der residentie Scmarang en grenst zij aan 
RSmbang. Do kali Randoegoen- ting vormt de grens 
der beide ge westen. 

De afdeeling en het regentschap Pati zijn ver- 
deeld in twee coni role afdcclingcn : Pali met de 
districtcn Pati, Kajen cn Tlogowoengoe, en Djoeajia. 
nier^Ue districten Djoeana, Dj.ikcnan en Tajoe. 

Het land bestaat uit ecne alluviale vlaktc, 
Zuidelijk bcsJotcn door de Westclijke voortnetting 
van het Rcmbangschc kalkgebergte, dat zich 
voordoet als ccn hooge, witte, vcrbrokkeldc muur, 
Oostelijkdoorde afhelling van den vulkaan Moeriah 
(zie aldaar). De vlakte, die ecne richting Zuidwesl-
Noordoost heeft, is tegen de grons met Kocdocjs aan, 
cn ook daarover, zeer laag en nioerassig; de aid us tot 
bcide afdeelingen be- hoorende gSdd, watert 
af door de kali 
Djoe wan a. (zie hierover Kajen en Ocndakan), 
welker aan vang ligt in Koedoes, maar die haar 
grootste longte heeft in Pati, dat zij gchcel door- 
stroomt cn bij Djoeana in zee valt. Doze rivicr nadert 
zeer dicht, maar vJoeit niet langs de be- noordoner 
van liggende hoofdpluats dor afdeeling. De afdeeling 
is buiten de g6d6 zeer vrucht- baar; men vindt in de 
vlakten mooie rijstvclden en aan de kust vischvijvers. 

Er zijn 3 suikcrfabricken, 4 erfpachtsondcr- ne 
min gen, gedreven op 11 crfpaehtsperccclen, waarop 
koffie, kapok,rubber, spacerijen en inland 
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echo gcwasscn worden gctecld, en 3 houtvcste- rijcn, 
nl. Ngaringan, gelegcn bij Ta joe, hoofd- plaats van 
het gelijknamige NoordclyKs?gelogcn district en 
Oost- cn West-Pati, bij do hoofd- plaats gelegcn. 
Verder heeft men er tweo ver- gunningen tot het 
winnen van tras, in handon van de Moeria Tras 
Exploitatie maatschappij to Amsterdam, welko 
ondcrncming gchcel Java van tras voorzag, tocn de 
aanvocr van portland-cement door den oorlog werd 
bemocilijkt. Bij de dcsa Pangocnan, distrikt 
Tlogowoengoe, is het graf van Pandoe Dewanata, die 
aldaar door 5 pandawa's is begraven. Daar niet ver af 
is het graf van Pangeran Ben a. w a, bekend in Java's 
gcschiedenis als Adipati van Djipang. In een 
kampong van de hoofdplaats Pati is het graf van 
Maulana Maliki( zie hoofdplaats PATI). 

PATI. District van de controle-afdeeling Pati, 
regcntschap en afdeeling Pati, rcsidentie Somarang 
met eenc oppervlakte van 129 K. M.2 cn eene be 
volkin g op ultimo 1915 van on ge veer 65500 zielen, 
waarvan 280 Europeanen en 2100 Chineezen, verder 
ecn 50tal Arabieren en 30 and ere Vreemde 
Oosterlingen. Er zijn' tweo cultuuronderncmingcn, 
uitgeoefend op 6 erf- pachtsperceelcn, waarop koffie, 
kapok en inland sche gewassen worden geteeld cn 
<Sen suikcronderneming Langsc. Het district is 
vei'deeld in drie onderdistricten./? /2" 

PATI. Hoofdplaats van gelijknamige af- dccling, 
regentschap, controleafdeeling en district van de 
residentie Semarang, gelegcn aan den grooten 
postweg cn aan de stoomtramlijn Somarang—
Las&m. 

Doordat de vrocgerc residentie Japara by Se ma 
rang is getrokken (zie aldaar), is de hoofd- plaats Pati 
in betcekcnis achteruitgcgaan, of- schoon men 
crnogecn drukken kleinhandcl heeft. Op ultimo 1915 
bed roe g de bcvolking ruini 18000 zielen, waarvan 
een 250 tai Europeanen, rui)n 2100 Chincezcn, een 
50 tai Arabieren en 30 andere Vreemde Oosterlingen. 
Voor de Chineezen is ecn cigen wijk aangewezen, 
waar men cenige groote won in gen van rijke 
Chineezen aantreft. Ondcr de Inlanders bestaat er een 
Christenge- meente, terwijl cr ook cen nederzetting 
wordt aangetroffen van het Leger des Heils. 

Aan den postweg heeft Pati te danken, dat het de 
hoofdplaats dcr residentie Japara is ge- wcest, want 
toen deze er in 1810 langs werd ge- ]egd, heeft 
Dacndcls tevens den bestuurszetel van Japara naar 
Pati verplaatst. Noordwaarts gaat cr cen zijtak van 
den postweg naar Tajoe, die zich daar Westclijk 
ombuigt en over Bandjar- an naar Japara gaat. Die 
weg is voor voertuigen berijd baar gcinaakt in ] 904, 
zoodat men thans om den geheolcn berg Moeriah 
gemakkelijk kan rijdcn. Zuidwaarts gaat cr cen weg 
over Kajen, Soekolilo en Klamboe imar Poerwodadi. 
Over de Djocanarivier is in dien weg ecn brug gclegd. 
In ecn kampong dcr kota is het graf van Maulana 
Maliki, een zcndeling van den Soenan van Koedoes, 
hicr door ongeloovigen veriuoord. Da ecnige Hindoe-
oudhedcn van de afdeeling zijn cen 3 tai becldcn op 
het erf van de Assistent- Rcsidcntswoning. Daze 
woning, vroeger Resi- dentichuis, is con mooi, groot 
gebouw, even buiten de kota gelegcn,met een ruim, 
met vrucht- boomen beplant erf. De Rcgentswoning 
is een oud gebouw, waarvoor de aloen-aloen, dio go- 
deeltelijk tot stadstuin is aangelegd. 

PATI OELA (JAV.). Zio URARIA CRINITA. 
PATIENTIE (STRAAT). Ruimc, zeer diepc straat 

tusschcn de hooge Z.W.kust van Halma- hcra cn het 
bcrgachtige ciland Batjan, in het Noordgcdecltc 
waarvan de Lari-cilahUch over de gcheclc breedte 
der straat verspreid liggen, terwijl in den 
Zuidingang, op 66n plateau, het hooge Dawora, met 
een ronden top zonder kratcr en N.O. daarvan cen 
groep cilandjes en gevaren worden aangetroffen. De 
passage tusschen do Lari-eilandon leidt door een 
schoone, smalle straat beZ. langs het eilandjc
 cen hoogerv 
kegel met stcilen Wcstkant. De naam der straat duidt 
op den tegenspoed, wclke de schepen der O.-I. 
Compagnie hier hebben ondervonden; nu men beter 
op de hoogte is van het windsysteem dezer straat, 
wordt zij gemakkelijk bevaren en geeft men aan deze 
de voorkeur bo ven den weg beW. langs Batjan. Zic 
Zecmansgids deel VI. 

PATIH of pSpatih (op West-Java papatih), naam 
van den ambtenaar op Java, die als rech- terhand ter 
zijde staat aan een vorst, provincie- hoofd 
(voorheen) of regent. Ook de voormalige vorsten 
van Bali hadden zulk een pepatih als rijksbestuurder 
naast zich. 

Van do rijksbestuurders (pepatih dalem) in de 
Vorstenlanden zijn die van de rijken Jogjakarta en 
Socrakarta sinds 1743 deels ambtenaar van hun 
vorst, dccls ambtenaar van de Compagnie (nu het 
Gouverncment); zij worden dan ook bezoldigd door 
beiden. Hun woning heet kepa- tihan. Die van 
Jogjakarta voert gercgeld den titelnaam Danoeredja. 
De rijksbestuurder had bijzonderlijk to zorgen voor 
aangelegenheden buiten de hofstad zelf. 

De patihs cler regenten van Java, die tot 1901 een 
ondergeschikt dubbciganger waren elk van zijn 
regent, zijn door de reorganisatie van 1900 in de 
meeste regcntschappen teveus tot districtshoofd, 
soms bovendien tot onderdis- trictshoofd goworden; 
zulk een patih noemt men patih-wSdana (op West-
Java patih wada- na). Daarnaast heeft men nog 
enkele patihs buiten een regentschapshoofdplaats, 
ter stand- plaats van een assistent-resident of 
(somtijds) van con controleur; alsmcdo do vier 
„zelfstan- dige patihs" in het gewest Batavia. Zie 
onder BESTUUR, deel I, bl. 284—285. 

PATIKAN (JAV.). Zie EUPHORBIA PILULI- 
FERA en E. THYMIFOLIA. 

PATIMAH (AKAR, KfiMBANG) (BATAV. MAL.). 
Zio ANASTATICA. 
PATIPI. Zie ONIN. 

PATIRO. Rivicr in Bone. Zie CELEBESonder DE 

ZUIDARM. 
PATJALANG. Zie VAARTUIGEN："" 

PATJAR KOEKOE (JAV., SOEND.). Zie LAW- 
SONIA. 

PATJAR TJINA (BATAV. MAL.). Zio AGLAIA 
ODOR AT A. 

PATJfiT. Naam op Java voor con Springblood 
zuiger, Haemadipsa javanica, in het Ma- loisch 
Patjat. Gewonc bloedzuigers worden in het Maleisch 
en Javaansch lintah gonoemd. 

Do naam „Spring,,-bloedzuiger is eigenlijk minder 
juist; de dieren bewegen zich voort ala spanrupsen, 
met vrij groote snolheid, zij leven in bosschcn, laton 
zich op den voorbijganger neervallen of hechten zich 
onmiddcllyk aan zyn huid of klccdcrcn, als hij langs 
con tak 就珂kt・ Zie T. Aardr. Gen. 1898, bl. 475. 
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PATjfiT. Na am van cen cont rdle -afdeelin g 
teveiis van cen district in het regentschap cn do 
afdeeling Tjiandjocr, residence Preangerrcgent- 
schappen. De controle-afdeeling bestaat uit de 
districten Pat jet, Warocng kandang en Tjikalong 
koelon. Het district Pat jet met gelijknamigc 
hoofdplaats telt 3 ondcrdistricten met 19 desa's eh 
heeft ccne oppervlakte van 245 K.Ma. Vroeger heetten 
de controle-afdeeling en het district: Tjipoetri. Patjdt 
is ook de naam van eon onder- district van het district 
Tjiparaj, afdceling Bandoeng. 

PATJING TAWA (JAV.). Zio GLORI OSA. 
PATJING TAWAR (SOEND.). Zio COSTUS. 
PATJIRAN. District in de controle-afdeeling 

Karangg3n&ig, afdceling on regentsebap La- 
mongan, residentie Socrabaja. Het heeft 51 dcsa's en 
is verdeeld in 3 onderdistricten. Op 1 Jan. 1916 telde 
de be volkin g 69300 zielen, waarondef enkele 
Eiiropeanen en een 100 tai Chineezcn. 

PATJITAN. Afdceling, regentsehap cn con- 
tr61e-afdeeling van do residentie Madioen, groot 
1410 KU. Voor de gcschiedenis zie men op het gewest 
MADIOEN. Do grenzen zijn: ten W., N.W. en N., de 
residentie Soerakarta； ten N.O. de afdceling 
Ponorogo van dit gewest; ten 0. de residentie Kediri; 
ten Z. de Indische Oceaan. Hot vormt dus het 
Zuidclijkst deel van het gewest. Er zijn 4 districten; 
Pat jit an, Poenoen g, TiSgalombo en Lorok of Lofbg 
(hoofdpl. Nga- dirodjo); de niet genoemdc 
hoofdplaatsen zijn ge- lijknamig. Het aantal desa's 
bedraagt 167. Geographisch behoort de afd. Patjitan 
meer bij de res. Soerakarta dan bij Madioen, omdat zij 
van do laatste gcscheiden is door eene reeks 
bergruggen, die de gemeenschap met dezc afdeelin g 
zeer bemoeielijken, terwijl de verbin- dingsweg met 
de res. Soerakarta zooveel ge- makkelijker en korter 
is. Bewesten do hoofdplaats Patjitan vangt het 
,,Duizendgebergte" (zio aldaar) of de Goenoeng 
Sewoe aan, dat zich Westwaarts voortzet- door beide 
VorstenJanden. Op tai van plaatsen treft men in dit 
gebergte ho- len aan (de voomaamste in Patjitan is de 
Loe- weng Ombo in de desa Kalak, een 45 M. breede 
en 100 M. diepe spleet, die bij helder weer ge- heel te 
doorzien is) cn grotten met mooie druip- steen 
vorming. 

De meest bezienswaardige van deze(1 ruipsteen- 
grotten in Patjitan is de „goew&kalak>, in de desa 
SSndang geJegen, niet ver van de Soerakartascho 
grens en waarin men allerlci grilliggcvormde beel- 
den en figuren aantreft. De vrij hoogc rug PagSr- 
goenoeng scheidt de afdceling van de res. Soerakarta 
en van de afdeeling Ponorogo; op het ge- 
meenschappelijk grenspunt dezer drie landen verheft 
zich daarin de 665 M. hooge top Ged6. Dit gebergte 
overdekt verder al het land, dat niet besla- gen wordt 
door het kalkgebergte langs de zeekust en de vlakten 
van Patjitan, Ardjosari, Mangoen- hardjo en 
Ngadirodjo, de vier eenige der afdee- ing, die dus een 
waar hoogland vormt met afge- zonderdc Jigging. In 
het Oosten verheft zich de Goenoeng Lima, dus 
genoemd om zijn 5 scherpe toppen, die — 777 M. 
hoog — den zeevaarders tot veilige baak strekt. In de 
gchcele afdeeJing vindt men slechts weinig bosch, een 
gevolg van de groote ontwouding, waaraan de 
afdceling Patjitan in vroegere jaren heeft 
blootgestaan ter wille van de Gouvernements 
koffiecultuur, zoodat- men bijna. overal kale bergen 
en heuvels 

ziet. AUccn in het Zuidcn van het district Poe* noeng 
en van de ondcrdistricten Ngadirodjo cn Socdimoro 
(district Lorog), zoomede in het district Tegalombo, 
treft men nog wat wildhout- bosch aan, Djatibosch 
ziet men slcchts hicr en daar in kleine 
uitgestrektheden. De boomcn heb- ben ecliter weinig 
waardc, daar zij dun en schraal staan. Blijkbaar is de 
grond voor djatihout- cultuur in deze afdeeling 
ongcschikt. Oostdijk van de hoofdplaats Patjitan ligt 
do medc be- zicnswaardigc druipsteengrot van 
Ngembang voor de desa Toelakan (onderdistrict van 
dien naam van het district Lorog),daar ter plaatse 
meet bekond als „de goewa SAm^pocrA'', on waarin 
een bcek ontspringt, terwijl aan cen wand een nis met 
beeldjc is, door de natuur gcwrocht, ccnigs- zins den 
vorrn vertoonende van de heiligo Maagd met het 
Kerstkind. In het district Patjitan is de dubbcle bron 
van Karang-gajam, ecn warm© cn ecn koude, voor 
badplaats in gebruik. In do kalkrotsen die, bchalvc 
waar zij door do vlakten ouderbroken worden, langs 
de kust zich uit- strekken, bevinden zich talrijke 
vogelnestklip- pen. Er zijn 3 baaien: die van Damas 
en Koeri- pan, gcscheiden door Kaap Lorog en die 
van Pat jitan, welkc de voomaamste in ham is; als een 
diepe zak met zijn monding tusschen do punten 
Karan g Semanoe en Penambon, be vat zij de zclfs 
voor de grootste schepen veilige rec- de van Patjitan, 
wclkcr grenzen zijn vastgesteld bij Ind. Stb. 1898 no. 
240. De hevige branding langs de kust doet zich tot 
in de baaien gelden. De rivier van het Zuidwestelijk 
gedeelto der afdeelin g is de kali Ngroebjoegan-
sewoe, in haar bovcnloop k. KJaden en Poetjoeng, in 
haar be- nedenloop k. Nglorobojo gehectcn ； die 
van het midden de k. Grindoeloc of rivier van 
Patjitan, in haar bo venloop, tot hare vereen iging met 
de k. Ploso achtcreenvolgens k. Watoepatoek, 
KSndal en Klantang gehceten ； in een nauwo kloof 
stroomt zij largs Tegalombo (210 M.) naar de 
onderdistrictshoofdplaats Jlangoen- hardjo (vroeger 
Gad ing gehccton) (65 M.); hicr wordt haar dal 
breeder, maar blijft inge- sloten tusschen steile 
breccien; JIU neemt zij de van het Noorden komende 
Djetis op en loopt in Zuidwestelijke richting verder, 
over Ardjosari (25 M.) tot Patjitan (7 M.) in een 
betrckkcJijk smal alluviaal bed, dat zich eerst hicr 
vcrbrecdl; bij Ardjosari neemt zij de van het Noorden 
komendo k. Ardjosari, cn beneden Patjitan^ bij de 
desa Ploso, cen uit het Oosten van den Goenoeng 
Lima komenden zijtak op; zij ont- 】ast zich in de 
baai van Patjitan ； in 1836 is zij verlegd, waardoor 
een uitgestrekt deel in het Westen der vlakte 
bevlocibaar word ； voor matig grootc prauwen is zij 
van den mond tot bo ven de hoofdplaats bevaarbaar. 
In het Ooste- lijk deel der afdeeJing vJoeien: de k. 
Koeripan, in haar bovenloop k. Padi, die bij Tocgoc 
in do kalk verdwijnt, tot Ngocmpang ondergrond.g 
loopt, dan korten tijd in een diepe kloof stroomt, 
nogmaals in de kaJk verd wijnt, bij Tempoer- sari 
weer to voorschijn komt, en in de Kocripan- baai 
uitinondt; en de k. Lorog of rivier van. Ngadirodjo, 
wclkcr boventakken zich uitstrekken tot op de 
wateischeiding in Kediri, die veel houtversteeningen 
meevoert, en uitmondt in do Da mas-baai. Gcen dcr 
rivieren in deze afdceling is voor de irrigalie van de 
minste beteekenis, met uitzondering van de Lorog- of 
Ngadirodjo- 
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Tivicr, dio de vlakto van Ngadirodjo hot gchcclo jaar 
van bovlociingswater voorziet on cen paar 
zijriviertjcs van de Patjitanrivicr, dio aun do kloino 
vlikton van Patjitan, Ardjosari cn Man- goenhardjo 
gcdecltclijk water geven. 

Eindo 1915 woonden er in do afdecling 244.000 
menschen, waarvan 40 Europeanen en 270 
Ghincczen. De inlandscho bcvolking van de gehecle 
afdceling is goedaardig van natuur eu vertoont cen 
gehecl ander type dan die b.v. van de Zuidelijk aan 
haar grenzende afdecling Ponorogo. De criminaliteit 
is goring. Groote misdrijven komen hicr niet voor. 
Van de hoofd- plaats (zie aldaar) voert cen mot grind, 
koraal cn schelpcn verhardo weg naar de desa 
Koetjoei*, waar vroegcr een lang los- on laadhoofd 
van klapperstammen in de baai was uitgebouwd, 
omdat de prauwen, door middel waarvan do verderop 
liggende schepen bevracht cn gelost worden, door de 
branding niet de kust genaken kunnen. Sedert tai van 
jaren is evenwel dit havenhoofd ver van gen door cen 
los- en laadhoofd op ijzeren schroefpalen te 
TampSran aan de Westzijde der baai. Aan dit los- en 
laadhoofd wordt minstens dricmaal ,s jaars per 
stoomcr van SoemenSp (eiland Madoera) aan- 
gebracht het voor de afd. benoodigde Gouv. zout. Het 
Zuidwcstelijk deci van het regent- Bchap is schaars 
bevolkt en onvruchtbaar; de overige deelen zijn wat 
beter, ofschoon even- mi n bevlocibaar als de overige 
gronden. De beste bouwvelden (sawahs) zijn gclegcn 
in de vlakten van Lorog of Ngadirodjo en van Patji- 
tan, Ardjosari cn Mangoenhardjo, omdat zy daar van 
levend water kunnen worden voorzicn. We- gens de 
on be vloei baarheid van de geheelo af- dccling, op 
de genoemde 4 vlakten na, legt de bcvolking zich in 
het algemcen meertoe op hand- werken als goud-, 
zilver- en ijzcrsnieden, tim- meren, steen- cn 
pottenbakken en we ven, dan op den land bouw. De 
kalklaag tusschen de brec- cien bij Tegalombo levert 
cen buitengewoon goedo kalk. De Europeesche 
landbouw bepaalt zich tot cen klein erfpachtsperceel 
in het district Tegalombo, waarop padi en ccnige 
koffio ver- bouwd 
wordon.Totmijnbouwkuncligeopsporingen zijn 4 
vergunningen uitgercikf, t. w. 66n in het district 
Patjitan cn drie in het district T6gal- ombo. In 1908 
zyn niijnconcession vcrleend aan de Naamloozo 
Vennootschap Mijnbouw Maatschappij Madioen 
voor de terrcincn K6ti- han en KalitSloo in deze 
afdecling voor het winnen van kopcr, bismuth cn 
ijzer. Hindoo- oudheden zijn er gecne andere dan 
tweo be- Bchreven steencn to Watoepatoek... 

PATJITAN. District van de controle-afdceling, de 
afdcelingcn het rcgcntschapPatjitan,residcntio 
Madioen, groot 202 K.M.2, met 3 ondcrdistricten cn 
62 desa*s. Hot tcldo ulto. 1915 ceno bevolking van 
ruim54000ziclcn, waaronder ecn30 talEuropo- ancn 
cn 250 Chincezen. Het is cen bcrgachtig district, met 
uitzondoring van do vlakto van Patjitan, waarin de 
hoofdplaats gclegcn is en dio van Ardjosari, beido 
aan wecrszijden van den bc- ncdenloop van do 
Patjitan rivier gelcgcn. Hicr cn daar zict incn 
tusschen de heuvels keteldalen cn klcinc vnUeicn, 
die zich in den AVestmocsson met water vuHcn en 
dan meren wordon. In den Oostmoesson drogen zij 
echter mcostal uit. ttiaarom zijn zij ook niet voor 
irrigatie-doeloinden Do gebruikon. Do bouwvelden 
zijn allo van 

regon afhankclijk. In dit district vindt men in de 
nabijhcid van do onderdistrictahoofdplaats Ardjosari 
ccn warme en een koudo bron to Karang-gajam, dio 
als badplaats gebruikt, dock niet gccxploitccrd 
wordt. 

De bcvolking leeft van landbouw en zcevisch- 
vangst, benevens van eenige neringen (goal- en 
zilver- cn yzersmeden, steen- en pottenbakke- rijen 
cn woven) en ecnigen kleinhandol. Do 
klappcrcultuur levert medo een niet onbe- langrijke 
bron van inkomsten op. Door de groote uitbreiding, 
dio deze cultuur in dit en omliggende districten in de 
laatstc 10 jaren onder- gaan heeft, is cen levendige 
handel tn copra ontstaan met de aangrenzende 
residentie Soera- karta. Het vervoer heeft per 
pikoelpaard plaats, doch zal weldra anders worden, 
zoodra de in aanleg zijndo rijweg van Patjitan naar 
Kakap (afd. Wonogiri, residentie Soerakarta) gereed 
zal zijn gekomen. 

Er is 6en vergunning tot mijnbouwkundige 
opsporingen in dit district verleend. 

PATJITAN. Hoofdplaats van afde'eling, regent- 
schap cu district van denzelfden naam in de 
residentie Madioen, waarvan do grenzen zijn 
vastgesteld by Ind. Stb. 1887, no. 147. De bevolking 
teldo in 1905 7000 zielen, waarvan 30 Europeanen 
en 250 Chineezen ； sedert dat tqd- stip is het 
zielental belangrijk vooruitgegaan. Steil gebergte 
sluit aan drie zijden de plaats in, die in de vlakto ligt, 
byzonder mooi tusschen rijstvelden en bosehjes 
ongeveer 3% K.M. van de zee af, en aan de' 
rijkbelommerde wegen van hier uit, West over 
Poenoeng naar Solo, Noord- oost over Ardjosari. en 
Tegalombo naar Ponoro- go. Tusschen de stad eii het 
strand ligt een moo- rassige streek, thans voor een 
groot deel herscha- pen tot sawah. Op een rots nabij 
het strand is de „Astana g&ntoeng" of begraafplaats 
van den aarden pot, zijnde een bergspleet, waarin 
onder een aren-dakje cen gesloten aarden pot staat, 
welke een been zou bevatten van onbepaalbare 
lengte, wijl het zich aan elken beschouwer anders 
vertoont. 

PATJOENG (SOEND.). Zie PANGEL / PATMA 
(MAL., SOEND.). Zie RAFFLESIA.-' PATOEHA. 
Vulkanisch gebergte halfweg Bandoeng en do 
Zuidkust van Java. Het oudere gedeelte heeft cen 
ringwal van 3l/2 K.M. door- snede, waarbinnen aan 
de Zuid- en Westzijde nog eenigo fumarolen 
dampen. Dicht bij de N. O. zijde liggen twee jongero 
kegels n.l. de Pascuncuan, met den krater Kawah 
Poetih, aldus genaamd naar de witachtige kleur van 
het zwavel- en aluinhoudend kratermeertje en de 
vlak benoorden dit meer verrijzendo eigenlijke 
Patoeha (of P. Kaier), een fraaie kegel (2433 M.), ccn 
weinig ten N. van den vorigen met ecn diepen krater, 
waarvan do bodem 150 M. beneden het hoogsto punt 
ligt, doch waarin Verbeok (Java 708) gecu sporen 
van activiteit aantrof. De bos- schen van den Patoeha 
zijn bekend om hun prachtig rasamala-hout. 

Ten Oosten van den Patoeha vermeldt Vorbeek 
nog een andcren vulkaan (p. 706) de KendSng- 
Patoeha met lict solfatarcnveld. Kawah. Tjiwidej (zie 
aldaar). 

PATOEK. Ondcrdistrict met gelijknamige 
hoofdplaats van hot district Plajen, regent- schap 
Gocnocng Kidoel, residentie Djokjakarta Do 
hoofdplaats Patock ligt bo ven aan don rand. 
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van cen plateau, aan welks voet beneden de onder- 
distriots-hoofdplaats Pijoengan van het. district- 
Pramjiaiian, re gentschap Kain san ligt. Langs genoemde 
twee plaatsen loopt de groote wcg van Djokjakartajiaar 
AVonosari (hoofdplaats van het regent schap Goenoeng 
Kidoel). Ofschoon zij niet verder dan ongevcci' 2 K.N. van 
clkander liggen, stijgt men van Pijoengan tot Patoek langs 
een steil bergpad wollicht 350 M. Tusschen die 2 plaatsen 
in ligt nog de Kali Gawd, ccn linker zijrivier van do Opak. 
In het laatst van 1914 is ecn aanvang gemaakt met de 
verbinding tusschen bcido laatstgenoemde plaatsen door 
een wegomlegging geschikt to maken voor het vervoer per 
as. De nieuwe weg wordt 1% maal zoo Jang a Is de oude, 
maar het voordeel van cen £ goeden rijwcg weegt daar 
ruimsclioots tegen op. 

PATOENGAN STELSEL. Zic OPIUM. 
\ 点 PATRAS (ABRAHAM). Geb. te Grenoble 22 • X ' 

Mei 1671 uit het huwelijk van A. Patras, Koniiik- J lijk 
notaris en erfelijk acten-bewaarder en 0. 

Blusset. Na do herroeping van het edict van Nantes 
in 1685 vluchtte zijne familie naar de Nederlanden; 
Patras trad aanvankelijk in dienst bij een koopman te 
Amsterdam, dock naxa 1690 dienst als soldaat 
eif^Vertrok naar BatayiA* waar hij in 1691 tot 
provisioned agent werS-aangesteld. In 1695 werd hij 
secrctaris van den Chineeschen bocdelnieester te 
Amboina cn assistent aldaar, in 1698 boekhoudcr^ 
secretaris van do kleine en huwelijkszaken, in 1700 
secre- taris van den Raad van justitie en in 1703 
onder- koopman, sccretaris van den Gouverneur en 
den Raad der Molukkcn. In 1707 word hij 
opperhoofd te Djambi, in 1709 koopman; in 1711 
opperhoofd te Palembang, in 1717 ojjperkoopman, 
gezag- hebber van do Westkust van Sumatra, in 1720 
visitateur-generaal van Ned.-Indie, in 1721 
commissaris cn gezant naar Djambi, in 1722 tweedo 
opperkoopman van het kasteel Batavia, in 1724 
Directeur van Bcngalen en in 1731 Raad extra-
ordinair van Ned.-Indie. Na den dood van Van Cloon 
werd Patras door het lot aangewezen en vervolgons 
aangesteld tot provisioned Gouv.- Gen. (11 Maart 
1735); hij overlecd te Batavia in den nacht van 2 op 
3 Mei 1737. Gcdurendo zijn kortstondig bestuur 
hadden geene belang- rijke gebeurtenissen plaats. 

PATRIARCHAAT. Zie VADERRECHT. Men 
treft in geschriften over Indonesischo toestan- den 
het bijvoeglijk naamwoord „patriarchaal" meestal 
aan in de met patriarchaat samen- hangende 
beteekenis van ,,vaderrechtelijk‘‘； doch so mt ijds 
ook in den vagen, met patriarch samenhangenden, zin 
van „aartsvaderlijk, ge- moedel^k-ouderwetsch". 

PATRIJS. De Groote Soenda-eilanden zijn be- 
woond door ongeveer een lOtal soorten Patrijzen, 
gebracht tot een 5 tai geslachten; de tot eenzelfde 
geslacht behoorenden bieden zeer geringe ver- 
schillen in kleur aan, die echter constant schijnen 
voor ieder eiland. Van het geslacht Arboricola leven 
6 soorten op de Groote Soenda-eilanden. A. javanica 
wordt slechts op de bergen van Java gezien; de 
zeldzame A. rubrirostris leeft op do bergen van 
Sumatra; A. kyperythra, weinig verschillend met 
brutmeopedus van het continent , vindt men op de 
bergen van Borneo; Java heeft nog een bergbewoner 
in A. orientalis, waarvan eenc varieteit: A. 
sumatrana, in de bergen van Midden-Sumatra 
voorkomt; terwijl eindelijk 

A charltoni van Sumatra cn Borneo maar -
weinig vcrschilt van A. chloropus van het In- 
discho continent. De klcurteckcning is zeer 
inocilijk met cnkclc woorden wcer to geven, 
zoodat do gcographischc verdccling 
voldoendo mag heoten oin de soorten uit to 
vinden; bo ven- clien hebbon de Patrijzcn 
geringe waarde in do hidischc samenlcving; 
voor J. javanica maken wc eono uitzondcring, 
daar zij ccn gewild gerecht is. Dczo vogcl, 
poejoeh gonggong (SOEND.) gcnoenul, is nidus 
gcklcurd : kop bo venop rood- achtig bruin; 
een band van zwarto vederen vangt aan ter 
weerszijden achter ieder neus- gat, loopt 
rondom het oog, en verbindt zich met die dor 
andere zijdc op het achterhoofd ； deze 
vcrsmolten band loopt langs het midden van 
den nek cn verloopt in den zwarten band, die 
rond de basis van den hals gaat; kin, bo ven ha 
Is, wan- gen, oorbekleedsclen cn voorkant van 
hals roestkleurig, do laatste min of mcer zwart 
ge- spikkeld ； rug en bovenstaartvederen 
donker grijs, met zwart gestreept ； borst, 
buik, zijden van lichaam en 
onderstaartdekvederen kastanje- bruin; staart 
zwart met grijs gest reept ； snavcl zwart; 
pooten rood. Slechts van Noord-Borneo is 
bekend Haematortyx sanguiniceps, een zwart-
achtig bruin gekleurde vogel; kop bo venop cn 
nek karmozijn, lichter langs zijden van kop en 
wangen; kin cn hals bleek rood bruin met kar- 
niozijn tint; hals en borst roodachtig kastanje- 
bruin; de langere onderstaartdekvederen breed 
get opt met schitt erend karmozijn. Van het 
geslacht Caloperdix leeft sumatrana op Java 
en Sumatra en borneensis op Borneo allcen； 
zij ver- schillen slechts zeer weinig van C. 
oculea van het vastelnnd ； in het algcmeen 
kent men dezc vogels nog onvoldoendo. Bet er 
bekend is Roll处IMS roulroul van Sumatra, 
Java en Borneo, ook van het Maleisch 
schiereiland en Siam beschreven ； deze vogel 
is gemakkclijk te kennen aan den bundel styve 
haarachtige schachten op het voorhoofd en een 
kuif op het aebterhoofd. Eindelijk hebben 
Sumatra en Borneo met het Maleisch 
schiereiland gemeen Melanoperdix nigra； 
het oude mannet je is gehed uniform glan- 
zend zwart gcklcurd, slechts do uiterste vie u 
gel- vederen evcnals hun dekvederen zijn 
bruin- achtig zwart; snavel zwart; pooten bleek 
lei- klcurig. Het wijfjc is over algcmcon mccr 
bruinachtig. 

Op Sumatra en Borneo komt een vrij groote, 
bruingekleurdo patrijs voor met opvallcnd lan- gen 
snavcl, Rhizothera longiroslris. 

PAUPERISME. Pauperism。is sinds eeuwen 
onder do in O -Indiii levendo Nederlanders en hun 
afstammelingen voorgekomen. Vooral toon in do 
eerst o periode dcr V. 0. I. 0., do voor do 
Europeescho samenleving genomen draconischo 
overheidsmaatregelen verslapten cn ecn a]ge- n)een 
zedenbederf viel wnar t c nemen, trad voor* namclijk 
hot pauperisnie onder do Nederlanders van gemengd 
bloed sterk op den voorgrond. Reeds in December 
1753 zag de Gouvemeur- Generaal Moss el zich 
genoodzaakt, te Cheribon een weeshuis op te richten, 
ten eindo to voor- komen, dat „veele a Ida ar in heb 
wild loopende on omzwervendo armc bastaarden en 
wcezen van. Europcezen", nog nicer verwilderdcn en 
verbast erden. Hot lot dicr „niixtken en castiesen1, 
was zeer droovig; zoo mochten zij allecn „bij do 
uiterste noot en bij gebrek aan andere be qua mo 
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stoffe", in dieiist van de V. 0. I. G. gcnomon worden. 
Die vorwaarloozing en achtoruitstclling van den 
armen Indo-Nedorlander blecf voort- duren, tot do 
belft van do vorigo couw, zoodat vooral door hob 
onvoldoend ondcrwijs dier dagen vele „Inlindsche 
kindcren" zich sociaal on cco- nomisch in een 
byzonder ongunstigcn toestand bovondon. V66r 
1848, stond de Ned.-Ind. Rogee« ring wel golden too 
voor ,,armcnzorg‘‘ in engoren zin, doch van een 
stelsclmatige bestrijding van hot pauperismo was 
geen sprake, zoodat heb aantal Europeescho paupers 
schrikbarend toe- nam. Ecrst in 1848 <(en de z.g. 
politicke beweging van 22 Mei te Batavia, heoft zeer 
zeker daartoe xnedegcwerkt), werd door de 
Regeering do Pu- pillen-school te Kedongkebo (later 
overgebracht near Gombong) opgericht, waardoor 
vele arme Indo,s althans in het leger zich een bostaan 
kon- den verzekeren. Het duurdo toch nog tot 1872, 
voordat eene Rcgeerings-Commissie werd inge- 
steld, teneinde hot pauperisme-vraagstuk en de 
ongunstige levensomstandigheden der „Inland- sche 
kinderen" ernstig te ondorzoeken. De in dat jaar 
benoomdo Commissio bcpaalde zich echter tot de in 
Batavia woonachtige paupers en hoewel het 
gehouden onderzoek verrassende feiten aan het licht 
bracht, vonden toch de door haar bij do Regeering 
ingediende voorst ellen tot> verbetering dcr 
misstanden verre van een gun- stig onthaal. De 
voorst ellon van den Directeur van 0. E. en N.» W. 
Stortenbeker, om door verbetering van onderwijs do 
Indo-paupers op te heffen, deelden in 1881 hetzelfde 
lot. Als eerste stap in de goede richting kan genocmd 
worden de in 1886 te Batavia opgcricht e Ain bach 
tspchool, waar minvermogendo Europeanen 
practisch en t cchnisch konden worden opgeloid. Do 
voort- durende armoede onder de Europeanen nam 
edit er, vooral door de suikci- en koffiecrisissen in de 
laatsto helft van do 19do eouw, zoodanig toe, dat do 
G.-G in 1900 den Directeur van 0. E. cn N. opdroeg 
cen onderzoek naar demaatschap- pelijko t 
oestnndon dier paupers op J*>.va en Ma doe• ra in 
to stellen. Ingevolge die opdraebt richtte do 
Directcur een circulairo tot a lie hoof don van be- 
Hluur, mob verzoek plaatselijk gegevons te verza- 
jnolen. Dezo officieelo enquete was bij deingezete- 
nen beslist inipopulair, omdat velen, al was hun 
inkomen. klein, toch nioL a Is “pauper" aange- morkt 
wildon wordon, cen term waarin men iota 
beleedigcnds vond lisgen, terwijl do velo concrete 
vragen (vooral die, of in concubinaat werd gelecfd 
en dio ointrent vorledcn en tegen- woordigo 
Icvenswijze, godsdicnst cn gezondheids- toestand) te 
stuitend worden. gevonden. Do circulairo van den 
Directour van 0. E. en N. had dim ook eon adres der 
Europeosche bovolking aan. den Gouvornour-
Goneraal tongovolgo, om van dit onderzoek af to 
zion. Toch zijn door het officiecl onderzoek, dat 
ondanks hot adres plaats vond, vele bclangrijko 
statistische gogevens verstrekl. In 1901 droog do G.-
G. aan den toen- jnaligon Gouvornemonts-Socrotaris 
D. F. W. van Ree? op, do maatrogelcn te overwegen, 
dio door de Rogcciing zouden kunnon worden 
gonomen tot tegongang of beperking van hot 
pauperism©. Reeds in Fobruari 1902 diende 
genoemde axnbte- naar tweo voluminouzo, goed 
gedocument eordo rapport en in ovor do 
„SLaatsarjnenzorgn voor cn hob „Paupcrismon ondor 
do Europeanon. in Nod,-Indie, terwijl ia hotzolfdo 
jaar onder voor- 

zitterschap van den hcor Van Rccs, opnieuw cen 
Commissio bonoemd werd, die in 1903 haar voor- 
stellen in con uitgebreid rapport vastlegdo. Deze 
voorstcllcn zijn voornamelijk van bolang, omdat 
daarin do middolcn worden aangegeven, ter be-
strijding der practischo nadcclen van het kazerne- 
concubinaat, terwijl medo de noodzakelijkheid word 
aangot oond, om a 11c in Nederland aangc- w or ven 
militairen, na expiratie van hun dienst- tijd aldaar en 
nici in Indie van hun dienstver- band te ontslaan. 
Verder werden de in de rap- porten onwikkelde 
inzichten omtrent „Staats- armenzorg voor 
Europeanen in Ned. O.-Indie1*, zoodanig uitgewerkt, 
dat thans werd voorgesteJd over te gaan tot hot 
instellen van een Contralen Armenraad en een 
Inspectio van het Armwezen. In Nov. 1907 zijn dozo 
voorstellen in de Tweede Kam er besproken, maar tot 
heden is er geen uit- voering in Indie aan gegeven. 

Had niet het particulier initiatief in den loop der 
jaren krachtig medegewerkt, vooral Keb pauperkind 
in zijn droevig lot te steunen, de om- vang van het 
pauperisme zqu nog grooter zijn dan nu al het geval 
is. Dr. H N. Muller zegt in zijn opstel „De 
Europeesche samenleving5* Ned.-Indie dl. 2)..dat 
ruim 9300 personen van Europeesche afkqmst 
zonder eenig beroep in d.a kampongs leven.£,,,Zij 
zweven tusschen de in- landsche en Europeesche 
maatschappij, leven van de hand in den. tand en 
vormen cen ongeluk kig, ont evreden enschadelijk 
deel der bevolking." 

Daar het totaal der in Indie aanwezige Neder- 
landers 土 80.000 bedraagt, waarvan + 80% in 
Insulinde zijn geboren, is evengenoemd aantal 
paupers uit een sociologisch oogpunt bijzonder 
merkwaardig. 

Do paupers vormen a Is het ware een afzonder- 
lijke klasse in de Europeesche samenleving, waar- 
medo de ontwikkelde, mat erieel-goedlevendo 
Europeaan (Ncderlander) weinig in aanraking komt. 
Zij zijn in twee groepen te verdeelen: 

a) do gogageerdo Europeesche militairen, die 
hoe langer hoo meer uit Indie verdwijnen, door- dat 
zij worden teruggezonden naar Europa. 

Deze z.g. „ruwe-paupers,>, de geeseis der kam- 
pongs, hielden clandestieno drankhuizen en bor- 
deelen, waren woekeraars en dreven handcl in jonge 
Inlandsche en Indomeisjes. Door geweten- looze 
praktijken o. a. het z.g. "Europeaan niaken", (door 
valscho erkenningen), verxneerder- den zij telkens 
hot aantal ontevreden paupers en Staatsblad-
Europeanen. Vooral in den laat st en tijd zijn strongo 
maatregelon. tegen deze categorio van personen 
genomen. 

b) Do klerken, lagore ambtenaren en zwervers 
(afstammolingon meerendcels van ruwe paupers) en 
hun kindoron, het govaarlijke pauper element, dat 
zich sociaal-oconomisch in bijzondor on- gunstigo 
omstandighedon bovindt. Doze paupers hobbon tooh 
in don strijd om het bestaan tocon- ourreeron inot don 
ontwikkelden Inlander on Chinoos, dio ovonals zij 
slechts lagor onderwijs heoft gonoton of het z.g. 
„Klein Ambtenaars- oxamon,, heoft afgelogd. 
Daarbij komt dat in do laatsto jaren, in verscbillcnde 
takkon van Gou- vornomcntsdicnst, zolfs do lagoro 
ambtenaren in Holland worden opgeleid en vandaar 
uitge- zonden. Het zal in do tockomst zeor 
gowonschb zijn, dat dozo een beroop uitoefenendo 
Europeesche paupers worden gostouncl, willen zy 
niet in don strijd oxn het bostaan ton onder gaan. 
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PAUSEKROON (Mitra papalis). Zie GASTRO- 
PODEN. 

PAUW. Echto Pau wen, Mertik (MAL, JAV.), 
behoorende tot het geslacht Pavo zijn maar in twee 
soorton bokond, van wclkc ceno soort Pavo muticus 
in den 0.-I. archipcl slechts op Java gevondon 
wordt. De rechtopstaando kopvederen zijn vcel 
langer dan bij do andcre soort en bijna geheel 
gelijkvorinig met gewone verlongde vederen ； hals 
on borst zijn als het ware beschubd, iederc schub 
goudkleurig blauw en groen glinsterend, met een 
zwarten subterminalcn rand. Naakte huid rond- 
om het oog blauwachtig groen, naakte wang 
oranje gckleurd. Rug cn vleugeldckvederen 
zwart met metallieken weerschijn. Andcre Pauw- 
achtigon. in Ned. O.-Indie gevonden zijn do 
Spiegelpauwen, Polyplectron l)icalcaratum en 
schleiermacJieri, Chalcurus chalcurus, en de 
Argus-pauwcn, Argusiamcs arg us cn grayi. Op 
Sumatra leeft P. bicalcaralum, op Borneo P. 
schleiermachcri: tcrwijl beide den mantel en do 
vleugeldckvederen met schitterend mctalliek 
glinsterendc oogjes bedekt hebben en korte 
kuifvedcren den achterkop versieren, zijn die 
kopvederen stijf bij bicalcaraliim, doch voor- 
waarts gekruld bij schleiermachcri cn zijn de 
oogjes bij de laatste soort meer hartvormig 
■, langs halszijden en borst; bovendien zijn bi) dezc 
de pooten en teenen blauwgrijs, doch bij bicalca- 
ratum zwart. Op Sumatra Iceft Chalcurus 
chalcurus, de dwerg onder de Pau wen; nergens 
elders is bij gevonden. Terstond herkenbaar aan 
de bruine kleur, afgebroken door de roodachtigo 
banden op de vederen; do staart is langer dan 
het lichaam, versierd met lichterc vlekken en 
aan den wortel blauw. De beide Argus-pauwen, 
gewoonlijk/Argus-fazanten genoenid, vcrschillen 
zeer weing in kleur; A. grayi heeft mantel, 
schoudervederen en vleugeldckvederen zwart 
evenals de A. argus, doch gevlekt met wit cn 
rood bruin en niet met ledcrkleur zooals bij arg us, 
benedenruggedeeltc niet govlekt, hals en bo ven- 
borst helderder rood bruin, met gelc schacht- 
strepen, zijden van het lichaam min of meer wit 
gevlekt. Argusianus argus bewoont Sumatra, 
tcrwijl A. grayi op Borneo gevonden is en wcl 
in de bergbosschen. Overal waar nog dichto 
maagdelijke bosschcn op Sumatra zijn, vindt mon 
den Argus-fazant, zich vaak verradend door zijn 
vdrklirikend „oeauw-waun, doch geen vogel is 
moeilijker te schieton,omdat hij zoo uiterst om- 
zichtig is en bij hot minsto gevaar zwijgt； jagen 
kan men hom dan ook niet, doch hij moot door 
list ge van gen worden, hetzij door hem to Jokkcn 
door Idanknabootslug, ]ietzij door scherpgepunte 
bamboestokken op zijn Bpeclplaatsen in. den 
bodem to bovestigon; de huan tracht die op 
aBe manieren te verwijderen, maakt zich woe- 
dend cn driftig bij het vergeofsche pogen en ver- 
wondt zich ten slotto doodelijk. Zij worden 
gewoonlyk in strikken ge van gen en kunnen dan 
lang in het leven gchouden worden. Naar het ge- 
luid, dat hij maakt, noemen do Maleiers van de 
Ooslkust don vogel Oeau, dio van de Westkust 
Koeau. 

PAWAN. Rivier in de Westerafdceling van 
Borneo; afdeeling Soekadana. (zie BORNEO 
IV C). 

PAWANG (MAL.). Zie CLERODENDRON. 
PAYEN (ANTOINE AUGUSTE JOSEPH). 

* Geb. te Brussel 10 Nov. 1792, overleden to Door- 

Do bestrijding van het, in allo Europeoacho 
kolonicn voorkomond pauperism o ondor do 
Westerlingon en hun afstammolingon, is zeor 
./ moeilijk. Velo goedbedoeldo pogingen, door hot 
' ' particulior initiaticf in Ned. 0.-Indie ondorno- 
Sieni dm don pauper-IndQ te. steunen, zyn jam- 
nierlijk mislukt, omdat men allereerst beginnen _ 
moet hem van huis-uit morcel op to heffen, 
karakter-vastheid moet trachten bij te brengen, 
en zyn. aangeboren indolentie moet leoron af- 
leggen. Over het algemeen. is ook in Ned. O.-Indio 
de conclusie geweost, dat een goede teclinischo 
opleiding voor het Europeesch pauper-kind do 
meest gewenschte oplossing is, daar do Indo- 
Europea nen zeer weinig voor het klein-landbouw- 
bedrijf voelen. 

De Ned. Ind. Regeering verstrekt jaarlijks 
duizenden, in den vorm van subsidies, aan parti- 
culiere liefdadigheidsinstellingen, weeshuizen enz. 

Na 1902 is echter geen nieuwe Conimissie be- 
noemd om het pauperisme-probleem onder do 
oogen te zien cn der Regeering voorstellen te doen 
tot ver bet ering der misstanden. Wei werd in 1914 
het kazeme-concubinaat in zooverre beperkt, 
dat g6en vergunning meer aan Eur. Onderoffi- 
cieren, niag worden vcrleend om meb een huis- 
houdster te leven. 

Dock waar een algeheele opheffing van het 
kazerne-concubinaat eerst in de verre toekomst 
zal kunnen plaatsvinden, en het samenleven van 
Europeesche militairen met Inlandsclie vrouwen 
nog steeds voorkomt (Ini. Chr. vrouwen worden 
sinds 1913 uit de kazernes geweerd), wordt het 
aantal paupers voortdurend vermeerderd. 

Heb lot van heb Europeesch pauper-kind is 
thans in handen van het particulier iniviatief. 

In de ondervolgende instellingen worden ver- 
waarloosde of verlaten weezen of half。eezen van 
Europeesche afkomst opgenomen: 

Batavia: Protestantscb. Diaconie Weezen- en 
Armenhuis, Parapatan Weezengestichl, opge- 
rioht in 1832 uit particuliere liefdegiften, Djati- 
gesticht, opgericht in 1854, Leger des Heils, do 
,,Si;.-JozefssMchling'' voor jongens en het „ge- 
sticht van den H. Vincentius a. Paulo" voor 
meisjes (St.-Vincentius Vereeniging). 

Bandoeng: Leger des Heils. 
Buitenzorg: Hulpfonds van den H. Vincentius 

a Paulo (St.-Vincentius Vereeniging). 
Ldpok: Kinderhuis van het Genootschap van 

In- en Uitwendige zending te Batavia. 
Magelang: Vereeniging tot bevordering van 

Chxisfelyk leven en onderling hulpbetoon, ge- 
sticht „Oranje Nassau", van V. d. Steur. 

Madioen: R. K. Tehuis voor meisjes. 
PaHang: Vereeniging tot Weezenverploging, 

Vereeniging „Sint Franciscusn. 
Salatiga: Leger des Heils. 
Semarang: Wees- en Armhuis voor Protes- 

tant en, R. K. Wees- en Armbuis. 
Soekaboemi: Bethanie-opvoedingsgesticht v. 

meisjes, idem voor jongens (Genootschap van 
In- en Uitwendige zending te Batavia). 

Soerabaja: Protestantsch Weeshuia, R. K. 
Weeshuis, Inrichting voor j ongens-weezen. 

Verder wordt in verband met. het pauperismo- 
vraagstuk nog gewezen op de in 1887 opgerichte 
Vereeniging ,,Soerja Soemirat" te Semarang en | 
de op initia tief van Mr. F. M. G. van Walsem 
georganiseerde Vereeniging “Pro Joventule". 

A. d. B. I 
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jiik 13 Jan. ] 853. In de school van Vnn Asche 
gcvornid, vertrok hij in 1817 naar Indie, om cr aan 
prof. Keinwardt, cl io in 1816 als „Directcur tot de 
zakcn van den Land bo aw, Kunstcn cn 
Wetenschappen op Java on de naburigc eilandcn" in 
Indie was aungekomcn, als teekenaar to wordcn 
tocgevoegd. Paycn mcrkto oinstrccks 1S26 don tocn 
nog zeer jeugdigcn Rad on Saleh op, gaf den knaap 
les in het teekencn on schildo- ren on nam hem mede 
op zijne dienstreizen. Ecrst in J 828 keerde Paycn 
naar Europa terug, waar hij jarenlang werkte aan een 
reeks van schilde- rijen, bestemd voor een Indischc 
Galcrij te 's Gravenhagc, die echtcr nooit tot stand is 
gekomen. In 1838 were! hij benoemd tot leeraar en 
directeur van de Kunstakadcmie te Doornik. 's Rjjks 
Ethnographisch Museum bezit van Payen vier 
ingcbbnden buncTels ~met jiotlood- schetsen en 
waterverfstudies, twee losse bundels met 
geschildcrde schetsen en 3J gehcel voltooidc, vrij 
grootc olieverfschilderijen, die hoofrlzakelijk 
landschappcn van Java, doch ook inlanilsch huis- 
raad, land bouwvoorwerpen, bruggen van bam- boe 
en rotan, wapenen, enz. voorstellen, zoodat zij uit 
een ethnographisch oogpunt van belang zjjn. 

Litcratvur: H. F. C. ten Kate: Sc-hildcr- 
teekenaars in Nederl. Oost- on West-Indie on hun 
beteckenis voor de land- cn volkenkundo (Bijdr. T. 
L. Vk. LXVII (1913), p. 454-—460 met pl. I en 
Cat.Koi. Tcntoonstclling, Amsterdam J 883, gr I,. 3c 
kJ, p. 55—5G). H. H. J. 

PAYENA. Plantengeslacht dor Sapotaceeen, 
boomen van Borneo cn Sumatra en vooral op het 
Mai. Schiercilind. Verschillende soorten zijn bekend 
onder den naam van Balim en verschil- londo 
sair.onstellingcn met Balam als levoranciers van 
G&TAH P也RTJA (Zio aldaar en ondor BALAM 
BARINGIN). Payena latifolia Buick, Bcngkoe 
(MAL.), heeft in de zaden een niet dro- 
gendc.aangcnaam smakende olie.die naar bittoro 
amandelcn riokt. De bengkoe-olie wordt als spijs- 
dic gebruikt. 

PEA RADJA. Grootste zendingspost dor Ba- 
laklandcn, gclegcn in de residentie Tapanocli op nict 
mcer dan een kwarticrafstand cn ten Zui- den van 
Taroetocng. Do plaats heeft ecn fraaic, nieuwe kerk, 
benevens con school met een Euro- pccschcn 
ondcrwijzer, maar is vooral bekend door hot grootc 
hospitaal. Van 1903 tot 1909 werden hier go.middeld 
5000 patienten per jaar behandelcl. In J 913 werden 
in de polyklinick bijna 6500 personen behandcld, 
terwijl bovendien ruim 400 zicken in omJiggejidc 
dorpen werden bczocht. In de cigcn- Jijke 
zickenhuizen (een voor mannen en e6n voor vron 
wen) werden in dal jaar 8G7 zicken verplcegd. Hier 
wordcn ook hulpverplcgcrs opgclcid, die wcrkzaani 
worden gcstcld aan filiaalini'ichtingcn, waarvan or b. 
v. to Pangai'ibocan, Boe tar on Bonai) DoJok zijn 
opgericht (zio dr. J. Schreiber: JO Jahre artzlicher 
Missionsarbcit, Missions Hos- ]ii(a], Pea ]<ndja 
1900—1910 cn L. van Vuuren : lict Zend in gs 
Hospitaal te Pea Radja in Ncer- landia 15c Jaargang 
(1909) no. 6)..* 

P色BAOENGAN of PERBAOENGAN. 
DiUland- schap is con onderhoorigheid van den 
Sultan van fiord an g (gouvt. Oostkust van Sumatra) 
en wordt bestuurd door con afstammeling van het 
SCrdangschc sultansgcslacht met den titel van Radja, 
die lid is van den SCrdajigschcn raad van 
landsgrooten of Kerapatan. Scdcrt 1895 heeft do 

Sultan van Scrdang den ouden sultanszctol Ran- tau 
Pandjang, verlaten wegens de °ngezond5"I ging dier 
plaats tc midden van uitgestrekte moe- rassen, cn zich 
metterwoon gevestigd in de kam- pong Pebaoengan, 
gelcgcn aan de rivier van dien naam, nict ver van ecn 
uitgestrekt zecstrand, be- groeid met aroc- of tjamara-
boomen cn in een strcck met zandigen bodem, om we 
Ike reden zij zeer gezond genoemd wordt. De plaats is 
aan den spoorweg gclegcn en vormt het centrum van 
een aantal rubber- en tabaksondernemingen, zij heeft 
een tamclijk groote inheemsche bevolking, die behalve 
van de cultuur van rijst op afgeplan- tc tabaksvelden, 
veel werk xnaakt van die van klappers en koffie. Het 
verkcer is daar vrij druk en de handel, die grootendeels 
in handen van Cai- neezen is, van betcekenis. Ook 
wordt er veel visch ge van gen en naar Medan (Deli) 
verzonden. 

Literatuur: Dz gren^en "vhn de residentie 
Sumatra's Oostkust en van haar samenstellende dcelen 
door H. A. Hijmans van Anrooy, T. v. h. Aardr. Gen. 
2e serie, Decl I (1884). 

PfiBATO. Tot voor kort zelfbesturend land- schap 
in do onderafdceling Poso der residentie Menado; 
maakt deel uit van de landstreek Poso (zie aldaar). 

PEDAROE (MAL.). Zie URANDRA. 
PfiDATI (MAL., JAV.), padati (SOEND.,MINANGK. 

MAT,.) grobak, tjikar (JAV.). Houten, vrachtkar voor het 
vervoer van prod ueten en allerlex andere waren; in 
afgelegcn streken, waar betere vervoermiddelen 
ontbreken, ook van reizigers; lump voertnig bestaande 
uit een grooten vier- kanten bak, met losse sluitstukken 
voor on achter, zonder veeren rustendo op een as, 
waar- aan twee houten widen draaien, weleer altijd 
zoogenaamdo schijfwiden, d. w. z cirkelvormige 
schyvcn uit een stuk hout, mcestal van den 1 rina 
<jlabra, een tot de Sapindaceecn behooren- den boom 
met in lijsten uitstralenden stam; dezo schijfwiden, 
door afslijting spoedig den cirkelvorni verliezende, 
waren voor de wegen dermatc nadeclig, dat naast den 
grooteren een pedatf-weg word aangelegd. 
Tegenwoordig ziet men deze schyfwielen zelden meor. 
Grobales met zeer groote widen, van ongevecr 2 M. 
middellijn heeten glindings en wordcn in Oost-Java 
gebruikt voor liet-transport-. Meestal is de pedati 
gedekt door cen dakvorinig schutsel van ge- vlochton 
bainboe, van pandan- of van roembia- bladoren, dat- 
aan den voorkant een weinig ovor- steekt boven de 
zitplaats des voermans. Op Java wordcn voor de groote 
grobaks karboxiwen gespannen, voor de klcinero 
koeien; op Sumatra bezigt mon ook paarden voor de 
pedati. Voor op de boomen van het voertuig is een 
houten juk vastgemaakt cn daarouder hangt een borst- 
riew van breed gevlochten rotan; by het inspan- non 
rust do poduti mot de boo men op don grond, hot 
trekdior wordt tusschen de, boomen gedroven, buigt 
den kop omlaag cn nee mt het juk op ecu der hoorns, 
torwijl hij den kop tusschen het juk en den borstriom 
doorsteekt; zoo schuift het zich het juk op den nek en 
don kop opheffendo licht hot do pedati op. Bij dezo 
wyze van inspannen I rust vaak het geheolo gcwicht 
van den last op de schoft, waardoor de dicrcn veol te 
lijden hebben. Een derde trekdior wordt so ms 
inedogevoercl om Icon der bcido andere to vervangen; 
bij het opladen van de pedati woi-dt het dak, pajon, ( 
JAV.), cr afgcnoincn. Niet zolden is do kar vorsierd met 
opge- 
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plakte prentjes, met vcderen, stukjes bUk of koper of 
een kleinovlagjde karbouwofde koc heeft veelal een 
klontongan (JAV., houten of mctalen uohel) om den 
bals. De pSdati is eon zcergeschikt voertuig, waar 
spoed geen vcrcischte is; de dieren bowegen zich in 
stap en knarsend d raaien do widen onder den 
schokkendcn en krakendcn wagen. Wanneer de weg 
mocilijk is, looptdc voer- man v66r de bcspanning; 
hij duwt, maar nict hard, mcdc als't bergop gaat; 
moot hij uitwijker), dan d rukt hij het bovonwaarts 
gekromdc eind van den disselboom daarhenen, waar 
do kar naar toe moet. Ecnmaal op den grootcn weg 
haalt hij ecn trein van dergelijke voertuigcn in. en 
maakt hij den staart dcr colonne <S6n wervel ]anger; 
by avond, na zich overtuigd to hebben, dat het 
lantaarntje onder den disselboom nog brand t, klimt 
hij op den wagen en valt in slaap, in het v&ste 
vertrouwcn, dat zijn karbouwen hem zullen brengen 
waar hij wezen moet, 

P£D£S (SOEND.). Zio PEPER. 
PfiDJAGOAN. District met gelijknamige hoofd- 

plaats van het regentschap en de controlcafdee- ling 
Karanganjar, afdeeling K6boemen, residentie 
KSdoe. 

Het hecft eene oppervlakte van 165 K. M.2, en telt 
145 des&'s, verdeeld over 4 onderdistric- ten. Op het 
eind van 1905 bedroeg het ziclen- tal cen 14 tai 
Chincezen en ruim 107.000 inlanders. 

PfiDOEWANG. Zie VAARTUIGEN. 
PEEPUL TREE (ENG.). Zio FICUS RELIGIO- 

SA. 
PEGADINGAN. District van controlc-afdee- ling, 

regentschap en afdeeling Tjilat jap, residentie 
Banjoemas; met eene oppervlakte van 606 K.M.2. 
Het district telt drie ondcrdist ricten met 39 des&'s 
en had in 1915 eene be volkin g van 50000 zielen, 
waarondcr 40 Europcanen en 230 Chineezen. Do 
hoofdplaats Sidaredja ligt aan den grooten spoorweg. 

PfiGAGAN. De Noordelijkste van de 4 hoog- 
vlakten, die tezainen de Pakpaklanden (zie al- daar) 
vormen in het N. van de residentio. Tapa- noeli. Het 
is een ketelvormige inzinking van gemiddeld 16 
K.M. in doorsnede, die door- stroomd wordt van de 
Lai Hernoen en zijn vele zijrivieren, die zich diepe 
ravijnen hebben uitgeschuurd. In het N. wordt 
Pegagan afgeslo- ten door het hooge Wilhelmina-
gebergtc (zie al- daar) en de D. Siboeaten (2460 M.), 
terwijl in het Z. het KSpas randgebergte zich tot 1400 
M. hoogte verheft. In het W. vormt het Pakpak- 
randgebergte (zie aldaar) een steile scheidings- muur 
met het laagland van Boven-Singkel e» ten slottc 
scheidt een hooge rug Pegagan van den Wes- telijken 
oever van het Toba-meer. Deze aid us in- gesioten 
kom is bijna geheel opgevuld met vul- kanische 
tuffen, die in het Oosten cen ditto be- reiken van 
1500 en nicer Meters, naar het Westen in 
machtigheid afnemen. In het midden verheft zich de 
D. Simfirim (1375 M.) tot 300 M. bo- ven de 
oxngeving en is waarschijnlijk het centrum van de 
empties geweest. Meer dan % van het geheele land 
is nog met dicht oerwoud be- dekt, dat alleen op 
sommig。plaatsen afwisselt met jong bosch of met 
alang-alang velden, al naamate het meer of minder 
lang geledcn is, dat de be woners hier ladangs 
aanlegden. Aan sawah- bouw wordt zoo good als niet 
gedaan. Het geheele land telt niet meer dan 45.000 
inwoners, ver- 

decld over 33 dorpen, waarvan Kocta Radja, het 
voornaainste is. Het Westen cn de Ran to Besi aan 
den voet van het Pakpak-Randgebergte, kan dooi* 
de minder hooge Jigging cn do velo water- rijke 
rivicren in aanmerking komcn voor cen dichtcrc be 
volkin g. Hier gaat ook het vcrkccr over van Simsim 
cn het Tobago bicd over de pas- sen van het 
Wilhel^ninagebergte naar de Karo- hqogvlald.e.>V 
/ 

PfiGANTENAN. District van de controle-af- 
deeling, het rcgentschap en de afdeeling Pame- 
kasan, residentie Madoera ； met een oppervlakte 
van ruim 152 K.M.2, 3 ondcrdistricten cn 44 desa*s. 
Het tclde in 1905 bijna 19000 ziclen, waaronder eon 
tiental Europcanen. De volk- rijke desa Pegantenan 
is de hoogst gclcgcnc van het eiland Madocra 
(ongeveer 300 M. bo ven den zcespicgel)； zij ligt 
op den Zu id wes te I ij ke n rand van de hoogvlakte 
van Pajoedan (zie aldaar). Er bevindt zich cen 
Gouvernoments pasanggrahan, van waaruit men ecn 
zeer fraai uitzicht op de vlakte van Pamfikasan cn 
straat Madocra heeft. 

Da st and plaats van den wed an a is te TSboel op 
ongcveer2 K.M. benoorden de desa PSgantfinan. 
Van uit diens woning geniet men ecu verrukke lijk 
vergezic^it over het golvendc, Noordelijko 
lieuvellancl.,4， ■' 

PEGANTOENGAN. De Zuidoostelijkstc punt 
van Sumatra. Plannen bestaan tot het instcHcn van 
een gercgelden veerdienst van hier naar AJI jer op 
Java. 

PfiGAS^NG. Aldus wordt de vrij dicht bcvolk- te 
vallei genoemd der bo ven - PcusaJI gan, de ri- vier, 
die het water afvoert van het Ta war-meer 
(gouvcrncineiit Atjeh en Onderh.). Onder de groote 
dorpen zijn Koetd Lintang en Kong de voornaainste. 
Door de vallei, waarin zich een groote 
uitgestrektheid van bevloeide sawahs be- vindt, 
wordt de Ijckendc Gajo-weg aangelegd, naar het 
eind punt Taken gon aan het Tawar- mecr. 

PEGAT S£：H (JAV.). Zie BAISSEA on PARA- 
MERIA BARBATA. 

PfiGATAN EN KOESAN. De Koesan is een 
riviertje aan de Zuidooslkust van Borneo; haur 
benedenloop draagt den naam van Pcgatan. Het 
stroomgebied vormde lot 1912 een zelfbesturend 
dubbelstaatje, niet tot de Tan ah Boemboclandcn 
gerekend. Thans vormt het met Bitoc Litjin een 
district van de onderafdeeling Tanah Boem- boe der 
afdeeling Zuidoostkust van Borneo. Het rijkje 
PCgatan word ongeveer in het midden der 18o eeuw 
gesticht door een Boogiuecs, dio het van den Vorst 
van BandjSrmasin in pacht ontving； door dien 
Vorst word het aan Nederland afgestaan. Het Gouv. 
gaf het weder in Icon uit aan den toenmaligcn 
bestuurder (1838), aan wien ook, wegens diensten 
lijdens de Bandjcr- masinsche onlusten bewezen, 
Koesan in Icon we rd gogeven, benevens de tot 
Tanah J3ocmboo behooronde landschappen Poelau 
Laoet en Batoo Litjin, die echter later cen 
afzondcrlijk bestuur verkregen. Het land is 
bcrgachtig, met bosschcn bedekt, en door velo 
rivieren doorsneden ； rijst en peper worden vooral 
verbouwd, terwijl ook een weinig goud en 
diamanten worden ge- wonnen. 

Koesan wordt gcraamd op 4053,5 K.M3. met eene 
bovolldiig van ongeveer 10.000 zielen, die weinig 
welvaart geniot. De land bouw cn 
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nijverheid at nan op lagen trap, cvenals de handel, 
die gering is; de voornaamsto bron van inkom- ston 
is het inzamclen van boschproductcn. 

P 6 g a t a n wordt op slcchts 192,5 K.Ma. gcschat 
met ecne bcvolking van on go veer 10.000 bewoners, 
nicest Bocgincezen, we Ike vrij wclva- rend is cn 
vooral in den handcl, land bo en visschcrij haar 
onderhoud vindt._>/ 

PEGOEANEN IN DEN MALEISCHEN AR- 
CHIPEL. Zio PEGON. 
\ P宜GON. Technisch-litt eraire Jav. term voor 
„Javaansche taal, geschreven mot Arab, karak- 
ters**. Vandaar onze Ned.-Ind. tennen „pegon- 
schrift,' cn ,,p6gon-gcschrift"； dan verder nog ui：
- gebreid tot op Soendaneesche schriftuur in Arab, 
karakters, in plaats van geschreven of ge- drukt met 
Jav. lettertypen, dan wel met ons lettcrschiift. Zelfs 
zou men de in do Kaap- kolonie bij do zgn. 
Slamajers (Moh. afstain- melingen van door de 0. I. 
C. vroeger gelmpor- teerde Indonesische slaven) 
voorkomende go- ci rukt e geschriften in 
Zuidafrikaanschc boeren- taa 1, maar met Arab, 
letters, met recht pegon- geschriflen ook kunnen no 
emen (verg. Dr. Hazeu in Notulcn Bat. Gen. 1916, p. 
126). 

Op Java komt pegon-schrift zeer speciaal voor bij 
Moh. godsdienstige werken en werk- jes； het Arab, 
leitertype verleent daarbij aan den inlandschen 
inhoud een zekero gewijdlieid en rcligieuzo kleur. 
Men kan er mee vergelijken do Gothicke letter voor 
onze ouderwetsche bijbels. 

De herkomst van den Jav. term is u it erst 
belangwekkend. De stam is Jav. pego, volgens 
Roorda-Vrecdc's Wdb. (1901, II, p. 325a): 
„uitspraak van het Javaansch met west-ja- vaschen 
tongval, zoowel wat uitspraak (nl. de a a Is a), a Is 
accent en toon betreft*,； va ndaar ook pegon = „met 
west-javaschen tongval sprekcn,1. In het 
Soendaneesch (Coolsma's Wdb. 1884; 2e dr. 1913) 
komt pego voor a Is werk- woord: „krom praten, een 
slechte uitspraak hebben", dus iots in den. geest van 
ons „koeter- walen,, of „bargoensch spreken". 

Doch evena Is deze twee laatste Ned. termen 
terugwijzen naar een “Waalsch" en een „Boar- 
goensch" (Bourgondisch) land, waaruit de kromprat 
era kwainen, zoo moot Soend.-Jav. pego 
noodzakelijk terugwijzen naar het oudo rijk Pogo, 
Pegu, Pcgoe, d. i. beneden-Birma, waar- aun ook de 
Ned.-Ind. „inartcvanenn of Marta- ban-potten (vgl. 
onzen term “Keukche pot- ten,,) hun naam blijvend 
ontleend hebben. 

Dat inderdaad })et rijk Pogoe, en do vandaar 
vooral op Java varende en naar Java omigreo- rond 
o Pcgocanen, tot in hot eind der IGo en begin der 17o 
couw er een rol spelen waarvan men zich tlians 
nauwelijka nog bewust is, wordt bewezen door 
historischo gegevens tusschen c.a. 1000 en 1G00. 
Naar den ouderen Pali-naam van dib 
Ncdorbirmaanscho rijk Raman of Rdmanja, komen 
Pegooancn ala roods in 
do Oudjav. oorkonde van 1021 (943 Qaka) uit Soo- 
rabaja voor in do volgende opsomming van bui- 
tenlanders: „Kling's, Aria's (wel = Noord-In- diers, 
houscho Hindoe's), Ceiloneezen (Singhalal), 
Pandokar*8 (wel = Mala baren-proper), Drawidiiirs, 
Tjampa-lui, Khmer-lui (Kambo- djanen), cn
 血-iui"； zi。Brandes-Krom. Oud- 
jav. Oorkonden, Verh. Bat. Gen. LX, 1913, p. 124, 
regcl 14; cn verg. Prof. Kern, Vorspr. 

Geschr. VII (1917), p. 31, noot 3. In 1365 (1287 
^Jaka) wordt in het Oudjav. Jofdicht Nagarakrfi- 
tagama „Maroctma,* = Martaban — Pegoo opge- 
somd onder do bondgenooten van Java in Ach- ter-
Indio (Zang 15; cd. Kern-Krom, 1919, p. 51一 52). 
Als Pego komt hot rijk dan voor in de proza- 
bo\verking (waarschijnlijk uit de 15eeeuw) vando 
Oudjav. Tjalon Arang,opgesomd als „cijnsplich- 
tig" aan het rijk Daha (Kediri) in de rij aid us: „Siam, 
Tjampa, Cochin-China (,,Kotji”[ Kling (Z.O. Voor-
Indie), Noorcl-China ("Tatar"), Pego, Kedahn; zie v. 
d. Tuuk's Kawi-Wdb. I, p, 536a, sub ,,nusanGara''. 
En bij de eersle komst der Hollanders te Bantam in 
1596, bchoorden de Pegoeanen tot cTe diverse 
soorten van buiten- landsche bezoekers aldaar, en 
kwam jaarlijks een schip uit Pegoe met koopwaar 
daar ter markt, om peper we er te halen; zie Lod 
ewycksz, D'Eerste Boeck van 1598, nieuwe 
Linschoten- uitgaaf van 1915, p. 110 en bijsehrift 
van Plaat 17. Doch met de opkomst der Holl, macht, 
ging deze Pegoe-Java-vaart te niet. 

Ala het bovendien waar mocht blijken dat een 
paar der alleroudste inscripties op West- Java en 
West-Borneo in een soort antiek Pegoe- schrift zijn. 
geschreven (verg. Rouf fa er in. No- tulen Bat. Gen. 
1909, p. 187), dan gaat die Pcgoe-invloed op Java, 
speciaal West-Java, nog tot ve?l ouder, zeg de 5e a 
6e eeuw A. D., terug. Trouwens, ook van datzelfde 
„rijk Phiau" =Pegoe kwamen in ca. 800 
bronzenketeltrommen, die almee een zoo 
geheimzinnig object op Java vormen, tot zelfs naar 
China (zie deze Encycl. dl. II, p. 305b). En in dit 
verband is het weer hoogst opmerkelijk, dat de 
Jongjavaansche Kalang-legend en met hun 
stereotype incestus- verhalen over een Jav. vrouw 
en. een voor elken waren Islamiob verfoeilijken 
bond, in verband gebracht cenerzijds met den 
unieken reuzen- lingga met 4 bollen van Soekoeh 
(Soerakarta, helling La woe) uit 1367 Qaka = 1445 
AD., anderzijds met een daarbij zeer nauw aan- 
sluitend gegeven over Java door Pigafetta (zie dezen 
naam) in begin 1522 op Timor's Noordkust 
opgevangen, een verwond erlijke 一 nog ninimer ter 
sprake gebrachte — verwant- schap toonen mot een 
zeldzaam-tuchtelooze pe?it3-zede in het rijk Pegoe, 
waarover de Europ. bronnen der 16e ceuw het telle 
ens met verbaasd. held hebben. Daar nu de Kalang's 
reods als afzonderlijk volksdeel op Midden.-Java 
vermeld worden in Oudjav. oorkonden. uit do land- 
schappen Matarani en Kedoe, van af het slot der 8e 
Qaka-eeuw (785 Q., Pereng; 800, 801, 803, 804 q., 
dezo allo Ngabean; 808 Q., Toemboe, alias Boeloes; 
694 Sandjaja = ca. 838 Q., Tadji), eij de Kalang's als 
afzonderlijk volksdeel op Midden-Java genoemd 
bli)ven in do Jongjavaansche Wett en tusschen 1755 
en 1818, mag do vraag gedann of de oudsto Kalang's 
niot ton dcclo krijgsgevangene Pegoeanen zijn 
goweest, ton deelo krijgsgevangenen uit do 
aansluitendo kustlanden Kedah ten KSlang 
(Malaka's W.kust). Zio deze vraag reeds even 
aangero erd sub „TenggSrcezenn, in Encycl. v. N. I., 
len druk, IV (1905), p. 295a； en verg. Veth, Java, 
2en druk, IV (1907) p. 93—103. 

lets wat weer nador ondorsteund wordt door het 
feit, dat de Kalang's vooral als houthak- kers in de 
Jav. djatibosschen dicnst deden, en do Pego canon 
wo non in het land der teak- 
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bosschen bij uitnemendheid, Neder-Birma. Zccr I 
merkwaardiglyk bewaai-de daarnaast de oud- 
Boegineesche litteratuur in den zgn. La-Ga]igo- | 
cyclus den term Djawa-pego in den zin ongeveer 
van „Berg-Javanen,, (Matthes, Boeg. Wdb., 
1874, p. 92a en 474a); d. w. z. onbeschaafd, 
ruw voIk uit Java's binnenland. Vragc zclfs: 
zyn de priapistische en afwijkende monumenten 
op de helling van den Lawoe in Socrakarta 
(Soekoeh en Tjcta) niet ten deele toe tc schrij- 
ven aan eon Pegoeanen-, alias Kalang-kolonie 
a Ida ar in de 15e eeuw A.D. ? 

Hot jongsto, geheel vaststaande, g eg oven om- 
trent Pegoeanen te Bantam en Pegoeanen-vaart 

ntam nog in 1596, verkhart dan de wor- 
er dubbele beteekenis van het Jav. woord 

pegon, a Is 1°. “Westjavaansch-achlig", en 2°. 
„Arabiseercnd in schrift voor inlandscbo tek- sten". 
De overwegende invloed van den Islam in West-Java 
bracht bier toch sedert ca. 1550 het Arab, schrift op 
den voorgrond, naast en bo ven het nationaal-
Javaansche. De Midden- Javanen voelden dat a Is en 
,,Westjavaansch'', en t evens uitheemsch 
“Bargoensch", en a Is bij voorkeur dienstig voor him 
eigen Moh.-reli- gieuze hand schrif ben； vandaar a 
Is „Gothisch,?- gewijd schrift in onzen trant. 
Mcrkwaardig hiernevens is, dat het Soendaneesch, be 
halve den term peg on = ,,(van een geschrift) met 
Arabische karakters geschreven", 66k bezit den term 
djadjawan (d.i. ,,Javaansch-achtig") voor 
„Socndaneesch geschreven met de Arabisch- 
Maleische letter55; zoodat de Soendancezen hun- 
nerzijds die ,,vreemde'' letter weer terugwijzen naar 
Java-proper. 

Een nog verder verloopen beteekenis heeft dan het 
woord pego bij de Mob. Sasak's op Lo些一 bok; nl. 
van memadoe (van padoe, strijden, fwisten), dus „ ver 
ward, onleesbaar", speciaal van letters gezegd, zie 
toch v. d. Tuuk's Wdb. IV, p. 307a i.v. pego (en p. 
556a). Tegelijk ver- meldt daar v. d. Tuuk, dat in het 
Balineesch van Bjemliiana^ (Z.W. Bali) pego 
beteekent: een „soort groote-Moeb 戒"，dus (zie er I, 
p. 671b): een g r o o t e aarden pot; d. w. z.: een mar- 
t e v a a n. Aid us isop Bali en Lorn bok het woord - 
verband tusschen pe^o-potten, pe^o-schrift, en het 
rijk Pegoe = Neder-Birma, nog tot heden aanwijsbaar 
gebleven. 

In het Maleisch leeft Pegoe nog voort door het niet 
meer begrepen p^gau, Minangkabauech pigoe, in de 
samenstelEng ambalau pegau of „Pe- goeaanbche 
stoklakn, die inderdaad, reeds in de 16e eeuw, a Is 
prima kwaliteit voor rood- verven van zijde, uit 
Martaban vooral naar Sumatra kwam (zie Bouffaer in 
Catalogus 0. I. weefseh enz., 1901, p. 37*—38*). 

Als men daar ten blotte nog aan toevoegt dat in het 
Madoereesch peghoe levend is gebleven als 
„Arabisch schrift in Aladoereesclie werken, in plaats 
van het Javaansche schrifU', maar daarnevens het 
woord peg on als „naani van eensoort vrachtschuit" 
(Kiliaan, Mad .-Ned. Wdb. -II, 1905, p. 118), dan sluit 
zich aid us do kring van bewijzen voor dien ouden 
Pegoeanen-invloed in onzo Oost, speciaal op Java. G. 
P. R. 

PEGON. Zie VAARTUIGEN; en verg. bo ven. 
PEGON-GESCHRIFT; PEGON-SCHRIFT. Zie 

P^GON. 
PfiKADJANG-GROEP, Zie LING GA (Afdee- 

ling). 

PfiKALONGAN. Rcsidentie van Middon-Java, 
ten N. door do Java-zcc bespocld, grenst ten O. aan 
de rcsidentie Scmarang ten Z. aan de rcsidentie 
Banjoemas cn ten W. aan de rcsidentie Cheribon. 
Volgens den Javaanschcn schrijvcr Poerwa-LSiana 
is de naam Pekalongan afgcleid van kalong of 
kaalong, een visschcrsterm voor: vindplaats, nl. van 
visch； het kramawoord Pengangsalan beteekent 
hetzelfde. De aflciding: plaats waar vcel kalongs 
zijn, van kalong, vliegende hond, moet als onjuist 
beschouwd worden, ook oinclat het kramawoord 
daarmeo niet overcenstcmt, 

In het Zuidcn loopt de grens der rcsidentie over 
het Dieng-gebcrgte„ en den rug, die de 
waterscheiding uitxnaaRt tusschen Pekalongan en 
Banjoemas. De oppervlakte van dit go west bedraagt 
ruim 5500 K.M.2; de bevolking be- droeg op het cind 
van 1905 bijna 2 millioen zielen w. o. 土 2000 
Europeancn, 士 17000 Chi- neezen en ruim 2000 
Arabieren en andere Vrecm- de Oostcrlingen. 

Bij Ind. Stb. 1900 no. 334 werden met in gang van 
1 Januari 1901 de residencies Pekalongan en TSgal 
samen gevoegd tot een gewest ondcr den naam 
Pekalongan. V66r dien was Pekalongan het klcinste 
gewest van Java met eene oppervlakte van 1780,5 K 
M s. Tfigal was dubbel zoo groot met 3770,6 K.M2. 
Het Noordelijke deel der rcsidentie is vlak qver een 
st rook van 15 tot 18 K.M., we Ike strook cchtcr in 
de afdeeling Bating veel smaller wordt en aldaar 
slechts en- kele ~KiIbmeters breed is. Het 
Zuidelijkste ge- deeltc dezer vlakte behoort tot de 
kwartaire formatie cn bestaat hoofdzakelijk uit 
vulka- nisch materia al, door de rivieren van de 
bergen afgevoerd cn aan de oppervlakte tot donker- 
bruine en roodbruine klei verweerd. Dezc kwar- tairc 
streek raakt ten 0. van Bat an g de kust en loopt voort, 
aJlecn door eenig alluvium afge- broken, tot aan den 
moerassigen linkcroever van de Kali Koct^, die de 
grens met de rcsidentie Semarang uitmaakt. Het 
Noordelijkste ge- deelte der vlakte, dus de strook 
langs de zee- kust, bestaat uit alJuvialen grond, 
gevormd uit de jongste rivierafzettingen, uit zeeklci 
en zec- zand van grijze klcur. De kuststrook tusschen 
Tcgal cn Kaap Brfibfis is moorassig. Aan do 
bdvehbmschreven vlakte grenzen in het Zuidcn 
tertiairo hcuvels van mergels, brcccien cn zand- 
steenen, terwijl het overige gedcelte van het gewest, 
de grootsto helft, bijna gehecl in genomen wordt 
door vulkanen en vulkanischc bergter- reinen, die 
hun grootste hoogto bcreiken in de bergketen op de 
Zuidcrgrens, waarop zich van het Oosten naar het 
Westen de voJgendc toppen verheffen: de Prahoo_ 
(2565 M.), de Boetak (2222 M.), de Sikoetjing (1900 
M.), do Raga Djambangan (2J75 M.), de Beser (1685 
M.), de Poelasari (1134 M.) en de Slamfit (3472 M.). 
In het vulkanisch gebied — over het go heel zwaar 
bergterrein ——worden diepo ravijnen be- grensd 
door scherpe cn smalle ribben, die zich van het 
Zuiden naar het Noorden, steeds afne- mend in diepte 
en hoogte, uitstrekken tot zij zich veriiezen in de 
kwai-taire en alluvialo gronden van het Noordelijk 
gcdeeltc der resi- dcntic. Du Prahoc, wiens voet P/2 
K.M. ton O. van Soebah tegen het tertiair gebergto 
stuit, heeft ecn grooten, ingestorten kraterwand, 
waar- va)i nog enkcle stukken ovcrgcbleven zijii ； 
do 
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kraterbodom wordt het Dieng.-plateau (zi。aldaar) 
genoemd, dat bezuid^n
， ' 

.,•1 dus in KSdoc, ligtyDc 
'Noord zydo, dus bi/ncn 
achtigo ruimte, waarin twee kleino mccrtjcs, 
Tfilaga Lan an g cn TSlagS, Indrii, aan do kanton 
mot biezen bcgrocid, gelegen zijn. Do Raga 
Djambangan heoft op den top twee ingestorte, 
conccntrischo kraters; aan de Noordzijdc, by 
Tjoerockinoentjar, is cen lavastroom to zien, 
waarover do Sangkarang, vcle watervallen 
vormende, naar beneden huppclt. De kwartairc 
gronden bovengenoemd, die van 60 M. tot 10 
M. bo ven zee afdalen, he b ben eeno roode of 
roodbruine kleur; de alluvialo gronden bestaan 
uit grijze klei, die nabij de zee sterk met zand 
vermengd is. 

De rivicren bchdoren allo tot het stroomge- 
bied van de Java-zee； overcenkomstig de rich- 
ting der ravijnen stroomen zij van het Zuiden 
naar het Noorden. De voornaamste zijn van 
Oost naar West: de kali Kocta of Koeta, die op 
den Prahoc onder den naam van Kali Lanipir 
ontspringt； haar voornaamste zijrivier is de 
'Kali SatriarC^.Vcrdcr: de kali Langsdan of rivier 
van Soebah; de kali Lodjahan, welkc langs 
Bandar en Batang stroomt en onder den naam 
van kali Samboeng in zeo valt; de kali Peka- 
longan, ontstaan uit de samenvloeiing van de 
kali Kocpang cn de kali Soemilir, welke door de 
hoofdplaats stroomt, waaraan zij haren naam 
ontleent; de kali Boengangan, ontstaan uit de 
verceniging van de kali Welo en de Sengkarang; 
de kali Sragi, die met hare rechter zijrivier, de 
kali Tocmbal, over eene groote lengte de grens 
vormt dcr afdeelingen Pekalongan en Pemalang； 
de Tjomal; de K. Ramboct, de grens'vormende 
tusschen de afdeelingen PSmalang en Tegal； 
de Gocng, waaraan de hoofdplaats Tegal, Pro； 
tjot cn Adiwerna Jiggen ； de Pemali of rivier van 
Brebesen cindclijkde Losari, welker bencdenloop 
de grens vormt tusschen de rcsidenties Pckalon- 
gan cn Cheribon. Al eleze rivieren ontspringen 
op het Zuidelijkc grensgebergte cn zijn nagenoeg 
allc dienstbaar gemaakt aan de bcvloeiing mid- 
dels talrijke kunstwerken, die zoowel den rijst- 
bouw als de cultuur van suikerriet ten goede 
komen. Do nattc rijstcultuur staat in dezc rcsi- 
dentio op cen hoogen trap. Met Pasoeroean 
bchoort Pekalongan tot de gewesten van Java, 
waar de hoogstc opbrengst rijst per baoo wordt 
verkregen. Het bouwgrondarcaal der in land- 
scho bcvolking beslocg in 1915 ecn oppcrvlakte 
van 

tic grens uer resiacntio, 
Sikootjing heeft aan do 

de rosidcntie.eono kratcr- 

a. in gercgeldc cultuur: sawahs 
van le vend water voor- 

slcchts mot matigo uitkomsten. De zcevisschery 
daarontegen is van bctcokcnis. De veestapel was in 
1905 als volgt: hoornveo (runderen cn buffcis) ruim 
196.000 dicren, het aantai paarden bedroeg ruim 
16.000. De kleine-veestapel (geiten, schapcn, enz) is 
van weinig betcekonia. 

Men heeft in dit gewest 17 s uike rf a brie ken, 
waarvan eon, Ketanggocngan West, gevestigd is op 
het ccnigc particulicro land in deze residen- tic. Het 
hcet ovenecns KCtanggoengan West en word in 
1813 (met KStanggoongan Oost, sedert door do 
Rcgccring tcruggekocht) door Raffles aan den 
Regent van Brebes gcschonken, doch is sedert 
meerm? len in and ere handen overge- gaan cn thans 
in het bezit van een maatschappij. Het land is groot 
3749 baoe cn had op 1 Januari 1911 cene bcvolking 
van 16545 Javanen, die voor de eigenares, behalve 
suikerriet, rijst en koffie verbouwen. Do overige 16 
suikerfabrieken werken op vrijwilligc 
overeenkomsten met do be volkin g； onder deze is 
vooral Tjomal zeer bekend. Vcrdcr zijn er nog 4 
landbouwonder- ne min gen, eveneens werkende op 
overcenkom- sten met de bcvolking, waarop 
suikerbibit, indigo, rijst en verdere gewassen voor 
do inland- scho markt geteeld worden cn 23 
erfpachtsper- ceelen, waar koffie, thee, kina, kapok 
cn inland- sche producten worden verbouwd. In de 
mio- ccne lagcn van dit gewest komt petroleum 
voor, echtcr niet in voldoende hoeveelheid om ex- 
ploitatio op eenigzins uitgebreide schaal loo- nend 
to maken. Vermelding verdienen do warme bronnen 
bij Pelantoengan ； deze desa is welis- waar, even 
a Is de be kendo badinrichting van dien naam, op 
Semarangsch grondgebied gelegen, maar do wariae, 
genecskrachtigo bronnen liggen op do oevers van de 
grensrivier Lampir, dus ook in het Pckalongansche. 
Ook het leprozenge- sticht ligt binnen Pekalongan. 
De bronnen ontleencn haar heilzamen invlocd. op 
enkel© zicktcn aan de texnperatuur en den hoogen 
graad van zuiverheid van het water (zie PE-
LANTOENGAN). De regonval bedraagt ter 
hoofdplaats Pekalongan 2180 m.M. per jaar; de 
meeste regen valt in Januari; de droogsto maand is 
Augustus. Het klimaat is ter hoofdplaats koeler dan 
op de andore, langs het Noor- derstrand gelegen 
hoofdplaatsen. Te Tegal bedraagt de geiniddeldo 
regenval 1763 m.M., dat is icts minder dan voor 
Batavia, Op het terrein van de s u ike rf a briekc®"' 
D6e'£oe h wrin gin on Djatibarang, op eenigen 
afstand van do kust gelegen, bedreeg de regcnval 
resp. 2433 en. 2216 m.M. 

zien  .......................................  221.531 bouws 
sawaha van regen afhankclijk .. . 24.621 „ 
mocrassawahs   46 ,, 
tegalvcldcn ................................. 41.737 „ 

b. niet in gercgeldc cultuur 349 „ 

to zamon  ............  28S.284 bouws. 
opbrengst aan rijst (padi) was bij bcnadc- 
7.555.000 pikoels, <1. i. gcmiddcld 31.70 

De 
ring . . 
pikools per beplantcn en 32.12 pikoels per gcslaag- 
den bouw. 

De teclt van zoct watervisch in vijvers is van 
geen botcekenis, die op sawahs komt    ' 
als niet voor; wel zijn <*r van bestuurswege proef- 
ne min gen op dat go bicd gedaan, maar tot dus ver 

van 
zoo goed 

Ad minist ratief is het gewest verdeeld in 5 
afdeelingen, nl. Pekalongan, Batang, Tegal, BrcbSs 
cn Pemalang met gelijknamige regent- scliappen en 
hoofdplaatsen en in 10 controle- afdcclingcn: 
PSkalongai), Kad jen, Batang^ Soe- bah, Togal, 
Protjot, Brfibes, Boemiajoc, Pema- lang en 
Randocdongkal. Verder heeft hot gewest 28 
districton. 

De bcvolking bestaat bijna goheel uit Java- 
nen; allccn het Zuid-wostelijko deel van het 
gewest, nl. het district Bantarkawocng, wordt 
be woo nd door Socndancczon. De Javanon spre- 
ken grootendecls het Javaansch met de a-klank; 
alleen die in het Noorden der afdeelingen Peka- 
longan en Batang gebruiken do a-klank. Do 
plaatsnamcn ' PG底longan, Wirad6sa, Batang 
en Soc bah komen voor in do beschryvihg van 

J©.., " / r ◎ 
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<den tocht, dicn Dr. De Haan als afgezant van den 
Gouv.-Generaal J. P. Coon in 1622 deed naar 
Mataram. In 1743 word bij verdrag met Pakoe 
Boow&n& II do Noordkust van Java van de Tji 
Losari tot Pasocroean cn dus ook allo regent- 
schappen van dit gewest aan de Compagnic 
afgestaan. 

Do Hindoc-oudheden, die in deze residentie 
worden aangetroffen, zijn de hoogst bclangrijko 
stecnen trappen, Boeddha-trappen geheeten, dio uit 
de laaglandcn naar het Diengplateau voeren op 
plaatsen, waar do hellingcn steil zijn. De cersto 
sporen van die trappen vindt men bij de dcsa 
Simbangklawdn in de afdceling Ba- tan g, van waar 
zij Zuidwaarts langs de dcsa Deles en door den 
koffietuin Kalipoctih, hoewel mccrmalcn 
afgebroken, zijn tc volgen tot de desa SigSmplong, 
op de Prahoc nabij de grens van Banjoemas gelcgcn. 
Dezc trap pen zijn cerst in 1867 ontdekt. Zij zijn 
gehouwen van zachten lava-steen, ongeveer lx/2 M. 
lang cn zonder versiering. Bchalve als middel om de 
tempels op den Dicng tc bcreiken zullen deze 
trappenwegen, die ook in het N. van Kedoe 
gevonden worden, waarschijnlijk ook gediend 
hebben voor het verkeer tusschen midden- Kfidoe cn 
midden-Pekalongan. In het Westen der residentie 
worden geen Hindoc-oudheden van ecnigc 
beteekenis aangetroffen. Ten Zuid- westen van de 
dcsa Moga vindt men eenige ruw gebeitelde bccldcn, 
nl. een Gancga van Javaansch type, eenige min of 
meer geschonden lingga's en ccn mede zeer ruw 
bewerkt beeld van het Pedjadjarantype. 

Door het in exploitatic komen van de stoom- 
tramlijn Semarang-Cheribon in 1899 were! Pekalon 
gan ~in* lief spoorwegverkeer opgenomen. Het 
spoorweglijntje Tegal-Balapoelang, reeds in 1886 
voor het verkeer opengcsteld, is door de stoomtram-
maatschappij Se maran g- Che ri bon overgenomen 
en wordt sedert 1897 als t-ramweg geexploiteerd. In 
1913 is door den Staat een begin gemaakt met den 
aanlcg van de spoorlijn Cheribon-Kroja, die medio 
1918 in cxploitatie is gekomen en daardoor cene vcel 
kortcro verbinding vormt van Batavia met 
Soerabaja^ dan de thans bestaande 
overBan.doepg.Het stul:,dat door Pfikalongan loopt, 
bevindt zich voor het grootste gedeelte in de 
afdeelingBrebes en voor het overige gedeelte in de 
afdceling TSgal. Bshalve de grootc post we g, die 
dezc residentie van West naar Oost doorsnijdt, heeft 
-de Noordelijke helft tai van goede wegen, die de 
districtshoofd plaatsen en tusschengelcgcn desa's 
verbinden. In de Zuide- lijke helft treft men, we gens 
het hier en daar zeer zware bergterrein, slechts enkcle 
zij we gen aan en voor het overige smallere wegen, 
die alleen te paard -berijdbaar zijn. 

PfiKALONGAN. Afdeeling en regentschap der 
gelijknamige residentie, metende 924 K.M.2 De 
grenzen zyn: ten N. de zee, ten 0. de afdeding Batang, 
ten Z. de residentie Banjoemas, ten W. de afdeeling 
PSmalang. De afdeeling is verdeeld in 2 controlc-
afdeelingen en 6 districtcn, als volgt: do contr.-afd. 
Pekalongan, omvattend Pekalong- an, Wirad6sa en 
KSdoengwocni en Kadjen, omvattend Doro, Kadjbn 
en Paninggaran. De hoofd- plaatsen zijn alle 
gelyknamig. Het aantal desa's bedraagt 491, terwijl 
de afdeeling eind 1905 eene bevolking had van bijna 
400.000 zielcn, waaron- der ± 570 Europeanen, 土 
4400 Chineezen, 土 

1100 Arabicren cn 46 andcro Vrcomdo Oostcriin- 
gcn. Langs de kust is het land vlak; nicer Zuid- 
waarts is het gchcel overdekt door do uitloopcrs van 
het ccntraal- of Peinbarisan-gcbcrgtc, dat is do 
keten, die den Slum洗 in het Westen verbindt met 
den Prahoc in het Oostcn, welko keten zclf de 
Zuidgrens der afdceling vormt’. Van do t-alrijko 
toppen daarin zijn voor deze afdceling tc nocmon: de 
Raga-Djanibangan (2175 M.), tevens de hoog- stc 
van allo, en de Gocnocng Sikoetjing (1900 M.), 
waarop het Lanang-mccr cn het Indra-inecr. Ecn and 
ere bergketen ligt op het nicer Zuidelijk deci der 
grens met Pemalang. Onder do rivieren dor afdceling 
zijn te nocmcn: 1. do kali Pckalongan, ontstaande uit 
de verccniging van de Kocpang, die op de 
watcrschciding bij <lc Telaga Indra ont- springt, met 
de Socmilir; van slechts gcringc bc- vaarbaarheid, 
ontlccnt zij haren naam aan de hoofdplants der 
afdeeling — tevens van het gewest 一 waar zij door 
vloeit; 2. de k. Bocngangan met hare groote 
bovenzijtakkcn, de SSngkarang cn de Welo; 3. de k. 
Sragi met de Paninggaran cn do Octa ma; in haren 
bcncdcnloop is de Sragi grensrivicr met de afdceling 
Pemalang onder den naam van k. Ocloedjanii, naar 
de zoo hectende desa op het gebied dicr afdceling； 
4. do k. Gdn- teng en haar boventak de Keroch, bcidc 
grens- rivieren met PSmalang； de G6nteng vcrdeclt 
zich in de Kajangan en de Gaw6, waarvan do eersto 
direct in de Tjomal-rivicr valt, terwijl de an de re 
verdeeld wordt in eenige leidingen, waar- onder de 
Toembal, die medc op de Pemalangsche grens loopt, 
welke dus achtcrecnvolgcns wordt gevormd door do 
rivieren: Keroch, Gdntdng, Toembal en Sragi of 
Oclocd jami. De monding der k. PSkalongan wordt 
vers pc rd door ecn uitge- strekte, voorldurend zich 
vcrleggendc zandban k, waarop cene hevige 
branding staat, waardoor alle varen hicr gevaarlijk, 
en in den West-mocs- son veelal onmogelijk is. 

De begrenzing der reede van Pekalongan is 
vastgestcld bij Ind. Sib. 1898 no. 240, dio der 
hoofdplaats zelf bij Ind. Stb. 1886 no. 230. De 
hoofdplaats (zie aldaar) behoort tot de grootero 
plaatsen van Java. Zij ligt in het Noord-Oosten der 
afdeeling, niet ver van de zee, ter wcerszijden van de 
naar haar geheeten rivicr, en cvcnals Wi- rad6sa — 
dat in de vorige ceuw de zctol van een regent was 一 
ook aan den grooten post weg, haar voornaamsto 
Btraat, van welko hier ecn zijtak uitgaat, dio in 
Zuidoostclijke rich- ting de afdceling Batang van dit 
gewest invoert. In de vlakte en het lagcre gebergte 
zijn de bclang- rijkste plaatsen ondcrJing verbonden 
met cen not van rijwcgen. In het zwaardcre gebergte 
zijn geen zulke wegen. Machtige bosschen bedekken 
de bcr- gen, maar niet overal ； de Europcescho 
landbouw- nijvcrheid heeft zich hier en daar ccn 
arbeidsvold gezocht: 8 erfpachtsperccelen zijn in de 
afdceling uitgegeven, waarop voornamcJijk koflic, 
kina cn notemuskaat gctccld wordt, terwijl nog ccn 
— dccls in Batang gelcgcn — aJleen voor klappcrs 
on kapok in ontginning is. Op overeenkomsten met 
de inlandsche bevolking werken er 3 ondcr- 
nemingen voor suikcr on 1 voor inlandscho gc- 
wassen. 

PEKALONGAN. District met gclijknaniigo 
hoofdplaats van do controlc-afdecling, het re- 
gcntschap, de afdeelingen de residentie l^kalong- an
； met cene oppcrvlakto van 62 K.M*. Het district 
telt 4 onderdistricton met 98 desa*8. Hot 
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})ad eind 1905 ruirn 103.000 ziclcn, waaronder 470 
Europeancn, cn ± 3400 Chincozcn, ruim 1000 
Arabieren, en cen 40-taI andoro Vreemdo Oostcr- 
lingcn. 

PEKALONGAN. Hoofdplaats van het gclijkna- 
mige gewest, rcgentschap, de afdccling en het 
district van dien naam, ligt op 3 K.M. afstand van do 
Java-zco aan beide oevers van do kali P5- kalongan, 
welkc zich met kronkclcnden loop door do plaats 
slingert. De voornaamsto straat is do groote 
postweg, die van het Zuidoosten komt, eerst Noord 
waarts gaat-, ccn grooten boog bc- schrijft cn dan in 
Zuidelijke rich ting de stad wetter verlaat. Eene brug 
op yzeren schroefpalcn verbindt de beide oevers van 
de vrij breede rivicr. Nabij de brug ligt het in 1753 
gestichte fort, dat toen aan het strand lag, waarvan 
het thans, ten- gcvolge van de aanslibbing, ongeveer 
3 K.M. ver- wijderd is. Do ruimte binnen de steenen 
wallen is thans geheol ingericht tot ge van gen is en 
hospitaal. 

Het aantai inwoners bedroeg op het eind van 
1905: ruim 41.000 zielen, w.o. 430 Europeancn, 
bijna 3400 Chineczcn, een 1000-tal Arabieren en 40 
an cl ere Vrcemde Oosterlingen. 

De Europcanen wonen mcerendeels aan den 
Jinkcroc ver van do rivier, decls langs den post- 
weg, die met fraaie kanariboomen is bcplant, deels 
om ecn vierkant piein, door tamarinden be- 
schaduwd. Aan dit plein liggen de residentswo- 
ning, het residentiebureau, de scholen en do in 1852 
gebouwde protestantschc kerk. De alocn- aloen met 
do regentswoning en de moskee liggen ongeveer P/2 
K.M. bezuiden het residentichuis. Voor de 
Chincezen zijn 4 wijkcn en voor do Arabieren en 
anderc Vreemdo Oosterlingen is 6cne wijk 
aangewezen. De inlanders wonen tusschen de aloen-
alocn en do Chincesche wijkcn en verdor aan a]le 
lean ten van de stad in dicht bebouwdo kampongs. 
Er is vecl vertier ter plaatse door den hande], 
waarvan de 5 pasars met hunne toko*s cn warongs 
de iniddelpunten zijn. Een voornaam handelsartikel 
zijn do gebatikte saroongs, de bc- kende kain 
Pekalongan. Do fraaist bewerkto saroengs, voor den 
uitvocr bestemd, worden ten huize der 
groothandelaron of in eene soort van kainbeurzen 
opgekocht, waarvan de voornaamsto gelcgen zijn in 
de kampongs God an g en KSrgan. 

Ecnc and ere tak van nijvcrheicl, vroeger zeor bc
】angrijk, nl. het rooken van eonden voor don 
uitvoer, is zoo goed als to niet gegaan. 

Ecn goede rijweg loopt van de hoofdplaats 
evcnwijdig met de rivicr naar de reede, die gehed 
open is, cn waar 4—7 vadem water staat. Do 
monding van de kali Pekalongan wordt versperd 
door ccn zandbank, waarop ceno hevige branding 
staat, die het verkeer met de reedo zeer bcmoei- ]ijkt 
en in den Wcstmoeson dikwyls gehecl on- niogclijk 
jnaakt. 

De hoofdplaats liccft een aangenaam cn gezond 
klimaat ； het is er door do nabijhcid der bergon 
koclcr dan op andero strandplaatscn aan do Noord 
kust. 

PfiKAN BAROE. Zic PA KAN BAROE. 
PEKIH, d.i. do Mohammcdaanscho wotgo- 

Iccrdhcid (Arabisch: /i/ch); zio ISLAM, II, c. Ook is 
p^kih do Javaanscho uitspraak van hot Arabischo 
woord fakih, d. i. Mohammedaunsch wetgclccrdo. 

PfiKIK of KfiKIK-EILANDEN. Zio LAWIN- 
EILANDEN. 

PEKING (JAV.). Zic WEVERVOGEL. 

PEL (JOHANNES LUDOVICUS JACOBUS 
HUBERTUS). Geb.10 Jan. 1823 teMaastricht, trad 
hij op 18jarigcn Iccftijd als vrij wilfiger bij he£ Ned. 
legcr in dienst, vertrok als sorg.-maj. der inf. in 1846 
naar Indie cn were! in Juni 1848 2e. luit. njj nam (led 
aan <le beido Bonische expeditien (1859—-60), 
alwaar hij zich bijzonder onderscheid- d。. In 1865 
tot Majoor bevorderd, word hij in 1869 tot Birocteiir 
dor Mil. School to Mr. Cor- nelis benoemd, welkc 
betrekking hij waarnam tot h站in April 1870 tot 
Luit.-Koi word bevorderd. •Na ruini cen juar als 
Militaire commandant van Palembang gediend tc 
hebben, vertrok hij wegona ziekto voor twee jaren 
naar Nederland. Na zijn terugkeer nam hij dcol aan 
de 2e expeditio naar Atjeh. Op 6 Jan. 1874 were! hij 
voorloopig cn eeu maand later als Kolonel definitief 
commandant der 2o brigade. In April d. a. v. werd 
hij, na het vertrek van Van Swieten, belast met het 
civiel en militair gezag te Atjdh en in 1875 bevorderd 
tot gen.-maj. Na bevestiging onzer shelling trad hij 
aldaar offensief in de VI, IV on IX Moe kirns op, tot 
afsluiting van ons gebied van Kroeng Raba tot 
Kroeng Raja en stierf plot sell ng den 24en Febr. 
1876 in het bivak to Tonga, v66r dat hij zijn 
programma had vol- tooid, om de kuststrook van 
Kroeng Raja tot Kroeng Raba en daarbij ook de VI 
Moekims te veroveren cn in het bijzonder de 
toegangen naar zee te bezetten en Groot-Atjch. 
gehecl van de zeo aftesnijden, de bevolldng van dit 
gebied hare beteekenis naar buiten geheel te 
ontnemen en haar daardoor te d wingen zich aan 
onze macht te onderwerpen; een programma dat 
eerst in 1877 onder Gen.-Maj. Diemont geheel 
volvoerd word. 

Zic Ind. Mil. Tijdschr. 1876, bl. 97. 
PELA. Eigenlijk broedor, bij uitbreiding: de of- en 

defonsieve verbondon, die, tot hulp in den krijg, 
tusschen de negorijen op Ceram, Ambon en de 
Oeliasers onderling bestonden en nog be- staan, 
thans meet ten doel hebbende elkander wedorzijds to 
he]pen b. v. in beb bouwen van korken cn won ingen, 
elkander van mondvoor- raad voorzion nit wederz日
dsche sagoe-bosschen, cnz.; p61a-schappen bestaan 
tusschen christen- en mohammedaanscho en 
heidensche negorijen onderling. Het sluiten van 
dergelijke verbonden heet angkat pela. (Van 
Ho6veil, Ambon en do Oeliasers, bl. 157 v.). 

PELADJAU (MAL.). Zio PENTASPADON. 
PELADJOE of PLADJOE. Naam van het 

benedendeol der Ko meting, een rechtcrzijrivier der 
Mocsi, welke zich tegenover het eilandjo Kombara 
(Gomboran of Kambaro) in die rivier stort. Zio 
MOESI. Do Peladjoe is bekend door den hevigen 
strijcl in 1819 on 1821 om het bezit van Palembang 
gevoerd. (Zio residentio PA- LEMBANG). De 
Bataafsclie Petroleum My. hceft aaji den Zuidoevcr 
van de Moesi, daar waar do PSladjoo zich uitstort, 
haar eta bliss©- ment Pladjoc, vanwaar ruim 17 % 
der gcheelo pro- ductie van doze Mij. kwam. 
Hierhcen wordt do petroleum uit de 3 veldcn van 
Palembang n.l. nabij •Moeara Enim, nabij Toman, 
waarbij sedert 1914 cen terrein gevoegd is, dat nicer 
Wcstelijk is go- legen cn verbonden werd door ccn 
30 K.M. lange pijplijn, on het derdo nabij B&joe 
Lentjir door pypleidingcn vervoerd. Uit do olie 
wordt to P3- ladjoe o. in. benzine, korosine, 
motorolio en enke- 1c smecroli(in gcfabricccrd, Het 
ctablissomont 
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bczit tcvcns een fa brick voor het ma ken van pe- 
troleuinblikken en verzendkisten. 

P&LADJONGAN. Zie VAARTUIGEN. 
PELAGISCHE ZEEDIEREN zijn in tegen- 

stelling van benthonische vormen (zie BENTHOS) 
onafliankclijk van den bodem. Ecncrzijds 
onderschcidt men oppervlakkigc en bnthype- 
lagischc vormen (zie DIEPZEEFAUNA), ander- 
zijds word on do pclagische dieren veixlceld in 
plankton ( zie aldaar) cn nekton. Het plankton wordt 
door de be we gi ng van het water meege- voercl, 
terwijl de tot hot nekton bchooronde vor- men zich 
onafhankelijk van de beweging van het water door 
kraebtige z we in be wegin gen versprei- den 
kunnen. Hiertoe bohooren de walvisschen, visschen 
en grootero inktvisschen. 

PELAHOELANG (AMB.). Zio HOMALOME- 
NA. 

PfiLALAWAN (POELAU LA WAN). Dit zelf- 
besturend landschap, waartoe ook de eilanden 
Poelau Moeda, a an de monding der Kampar- rivier 
gelegen, SSrapong en Penjalcan bcliooren, bestaat 
uit het benedenstroomge bicd van de Kampar-rivier, 
en grenst ten 0. a an Straat Ma- laka, ten N. aan Siak, 
ten W. aan Tanibang (on- derafd. Bangkin an g, res. 
Sum. W.kust) cn ten Z. aan Indragiri. De 
landgrcnzen zijn. nog nictnauw- keurig bepaald. Het 
politick contract is in 1907 gewijzigd. 

De grond is voor het grootste deel laag en 
moerassig en slechts enkelc ruggen (pematang), die 
by hoog water niet onderloopcn, zyn voor be won in 
g en landbouw geschikt. Hcuvelachtig terrein wordt 
allecn aangetroffen aan de grens met de onderafd. 
Bangkinang. In 1887 en vol- gende jaren werd cen 
groot deel van het lajid- schap in concessic 
gegegeven aan Europeesche onderneBiel's, doch 
wegens de moerassigheid van den grond, en de 
moeiclijke af- en opvoer langs de Kampar-rivier — 
zie het artikel BENA — kwam geen enkele 
concessie tot exploitatie. 

Volgens inlandsche berichtgevers zou de Ba- 
tang Nila, een recliter zijtak van de Kampar- rivier,
侦k zijn aan stroonitinerts, doch uit een deskundig 
onderzoek in 1888 is gcbleken, dat zij magnetisch 
ijzerzand voor tinerts he bben aange- zien. 
JEIeC landschap is zeer dun bevolkt; het zielen- tal 
wordt op ongeveer 8000 geschat. meerder- heid der 
be volkin g bestaat uit Orang Ta lang (zie 
OOSTKUST VAN SUMATRA), de overige 
bewoners zijn afstammelingen van Djohoreczen en 
Minangkabauers. De voornaamste bestaans- 
middelen zijn landbouw ter voorziening in eigen 
behoeften cn de inzameling van boschproducten, 
voornamelijk rot an, getah-soorten, balam- en 
soentei-pitten. Behalve voedingsmiddelen, rijst en 
djagoeng, worden klapperboomen en op de eilanden 
ook sagocpalmcn aangeplant. 

De voornaamste kanipoengs zijn: PSIalawan, 
waar het hoofd (de Toengkoe besar) met zijne 
landsgrooten woont (de ontvanger dor in- cn 
uitvocrrechten iste Poelau Moedaaan de monding 
van de Kamparrivicr geplaatst), Tandjcong Moer- 
saka； Tan ah Niboeng en Langgam. Iii die kamt- 
poengs wonen cenige Chineezen, die zich met den 
handel in lijnwaden, aarde-, ijzcr- CJI koperwerk, en 
met den opkoop van boschproductcn bezig- houden. 
De in- cn uitvoci- geschiedt van en naar Singapore, 
hetzij rechtstreeks per prauw, hetzij eerst 
streomopwaarts per vaartuig en dan langs 

den weg Teratak Boeloch — Pakan Ba roe; (zic 
OOSTKUST VAN SUMATRA)： Op' hetciland 
Sera pong wonen ecn aantal Chincesche houtzagers 
en balkenkappcrs. 

G o s c h i c d c n i s. Vroeger maakto het landschap 
een deel uit van do Djohorscho onderhoorighoid 
Sink, doch nadat laatstge- noemd landschap ondcr 
Radja KCtjil (zio OOSTKUST VAN SUMATRA) 
een zelfstandig rijk was gcworden, werd het een 
onderhoorigheid van Siak, wa a rover Sultan Radja 
Alam zijn schoonzoon Said Osman, die hem in zijn 
strijd over de opvolging met zijn broeder Radja Mo- 
ha mad gewnchtige diensten had bcwczen, als Wakil 
of gemachtigde aanstelde met den titel van Toengkoe 
Besar. Said Osman werd opgevolgd door zijn zoon 
Said Abd'ocrntchman, een brooder van Said Ali, die 
in 1791 Sultan Jahja onttroon- de, zelf met den galar 
Abd'ocl Djalil Saifocdin Sultan van Siak werd, en 
wegens bewezen diensten het landschap Pelalawan 
als apanage schonk aan Abd'ocrrnchinan's zoon 
Toengkoe Hasim. Scdert is Pelalawan cen 
zelfstandig landschap, dat bestuurd woidt door cen 
Radja, met den titel van Toengkoe Besar en een raad 
van landsgrooten, uit vier leden bestaande, met de 
galar's Maharadja Leia Poetra, Datoek Bandar, 
Datoek Kampar en Datoek Laksamana. In 1881 
erkende het de souvereiniteit van het N.-I. 
Gouvcmemcnt; het is in het genot van zelfbestuur en 
eigen rechlspleging gclaten, ter- wijl de verhouding 
tot het Gouverncinent woi-dt behecrscht door het in 
1907 vernieuwd politick contract. 

Literatuur: Het rijk Pelalawan door J. Faes,'' T. v. 
Ji. JJatUaCJix-dcel. XXYJI; Tocht naar het rijk van 
Poe foe La wan door ecn oud-anxblcnaar van het 
jnijnwezen, en de tocht naar de Bayang Nila door G. 
Sieburgh, T. v. h. Binnenl. Bcstuur 1889; Reis van 
Siak naar Pelalawan door J. A. van Rijn van 
Alkemade, T. v. h. Aardr. Gen. 2o Serie; Dwars door 
Sumatra. Tocht van Pad an g naar Siak ondcr leiding 
van den Hoofd-ingenieur d. Staatsspoorwegen J. W. 
IJzcrman, 1895. •- 

PfiLAMPONG (MAL.). Zio SCAEVOLA. 
PfiLANDAI. Zic MUZIEK en MUZIEK- 

INSTRUMENTEN. 
PfiLANDOEK (MAL.). Zie DWERGHERT. 
PELANDOEK AROE (KEI-EIL.). Zic KAN- 

GOEROE'S. 
PELANDOK. Zie MUZIEK cn MUZ I EK- 

INSTR UMENTEN. 
PELANG. Zic VAARTUIGEN. 
PfiLANGI. Zio PLANGI. 
PfiLANTOENGAN. Badplaats in de resicienlio 

Seinarang, afd. KQndal, op de grens van PSkalong- 
an, gclcgen in ceil van de N. hcJJing van den Prahoe 
(Dieng-gebergte) afdalend ravijn, op 693 M. bo ven 
zee. Op vcrschillcnde plaat sen vindt men war inc en 
koude bronnen, waarvan de cer- sto een teniperatuur 
hebben van 40, 41 en 37°; verder welt er een dikke, 
zwartachtigc aardoiie in de onmiddellijkc nabijhcid 
van het rivierlje, dat het dal doorsnijdt. Tc 
PClantocngan was vroc ger een gezondhcids-
etablissemeut gcvestige!, dat door Dr. Van der Stok 
uitvoerig beschrevcn is in Gen. T. v. Ned.-Indie, 
XVI, bl. 259 (vgl. Ind. Gids, ] 88G, bl. 1478); door 
zijne onderzockingen is bewezen, dat do vroeger 
hecrschende mccning, als zoudende bronnen cen 
beduidende hoevcellieid jodiurn bevatten, onjuist is. 
De bronnen behooren 
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tot de zg. indiffcrcnto thermen: hcctwatcrbron- nCn 
zondcr bcpaald gcnccskrachtigc bostanddec- ]en in 
ccnigszins beduidende hoevcelheid, waar- van de 
waardc gclcgcn is in de hoogc tempcratuur van het 
water. In 1908 were! het gezondheidseta- blisscment 
ingetrokken, met behoud cchtcr van het 
leprozcngcsticht, dat in bcheer is gegevon aan het 
Leger des Hcils. 

PELAS (JAV.). Zio FICUS AMPELAS. 
PfiLATARAN of “voorplcin" op Java, plein, een 

klcine aloen-alocn. Do oud-Jav. vorm is panataran 
of natar = Jav. en Soond. lalar, Mai. nalar, d. i. 
„plein, erf, werf, hof". Vandaar 00k do antieko naam 
van hot bekendo tempel- complox in Kediri (zio bij 
OUDHEDEN); Balin. nataJi. Verg. V. d, Tuuk's 
Kawi-Wdb. I (1897), p. 533a. 

PfiLAWAN (MAL.). Zio TRISTANIA. 
PfiLfiDANG. Zio VAARTUIGEN. 
PfiL^LE. Zio VAARTUIGEN. 
P£L£M. District van de controle-afdeeling, het 

regcntschap en de afdeeling Bodjonegoro, resi- 
dentie Reinbang; met cene oppervlakte van 234 
K.M*. Het district telt 129 desa5s en had in ] 905 eene 
bevolking van ± 89000 zielen, waaronder enkele 
Europeanen on 士 200 Clii- ncczcn. 

PELfiM (JAV.). Zie MANGIFERA INDICA. 
PfiLEM KfiRfiP. Plaats in hetdistrikt Majong van 

de afdeeling cn het rcgen£schap Japara der rcsidentic 
Scmarang. Het is gclcgcn aan den grooten weg van 
Koedoes naar Japara, cn aan de stoomtramlijn 
Koedoes—PStjangakan. Van hier uit gaat een zijlijn 
van den stbomtramweg naar Welahan, de 
hoofdplaats van het district. 

PELENG. Eiland in den Banggai-archipel, (Zic 
BANGGAI). Peleng laat zich gevoegelijk vcrdcelcn 
in Zuid, Oost en West Peldng, die door twee 
landengten samenhangen, het eersto is tot 550 M, het 
twecde tot 280 M. hoog, terwijl het Westen slcchts 
laag heuvelland be vat. De drio diepe baaien.die het 
ci land binnendringen, hecten: de Bangkalanbaai aan 
de Noorclzijdc, do Peleng- baai en de Mcnsamatbaai 
aan do Zuidzijde. In de cerste liggen de ciland jes 
Bangkalan b3sar (00k Zu id Bangkalan) en 
Bangkalan kctjil (00k Noord Bangkalan), die bcidc 
aan de Westzijdo het hoogst zijn (tot 20 M). De bcidc 
voornaamste dorpen zijn Bocngganang en 
Lamocboeang. Pdldng bestaat voor ccn groot decl uit 
glimmcr- rijkc, nicest zeer duidclijk schilfcrigc 
gneisge- steenten. Aan de Zuidoostkust van Zuid 
Peleng bij Liang vindt men grootc glimmerbladen, 
die 00k worden uitgevoerd, o.a. naar Patani voor do 
versicring van inandjes cn doozen van 
orchidccenbladercn (Verbcek, Molukken-Verslag, 
biz. 102). 

PfiLENG (STRAAT). Breed0, schoone, zeer 
diepe, van N.O. tot Oost loopendo straat tus- Ecbcn 
de Oostkust van Celebes cn de West- cn Noordkusten 
van het ciland Peldng, (zie aldaar), het Westclijkste 
en grootsto van den Banggai- Archipel. De kusten 
rijzcn met sinallc kustriffen stcil uit zee op, die van 
Celebes bestaat in hot Z. gcdeclte der straat uit laag 
land, cl at bcN. den hock Batoci overgaat in bergland 
waarin, ter hoogte tier kampoeng Kintong, een ken 
bare kloof zichtbaar is en zich bij de, opcen uitlooper 
van het gebergte gclcgcn kampoeng Mondono ken 
bare, ]<ale, lichtgrocnc plckkcn a fteekencn. In het 
Noordgcdcelte van de straat vindt men 

aan den Celcbcswal do grootc Tcloek Lam ala cn do 
daar beW. gclcgcn klcinere Ardjocno- baai, bcidc met 
lagc oevers. De Wcstkust van P61dng bestaat in het 
Zuidcn uit heuvelland, met de voorliggcndc 
onbewoonde, door riffen om- geven Banjakcilanden, 
[dat vcrdcrop overgaat in bergland] ； aan de 
Noordkust vindt men de grooto Bangkalan baai met 
de voorliggende, gelyknamigo cilanden, waarvan het 
N.lijkc cn kleinste rotsig is. In den Zuidingnng der 
straat ligt het atolvor- mige, zecr steile Thamesrif, 
waarvan sommige plekken droogvallen en meer om 
de Noord het gcdceltelijk met hooge booxnen 
begroeide Ma- koeloo (Sengkalong), omgeven door 
een breed rif. 

In de straat loopt nog al veel stroom om do Noord, 
*s nachts is het er vcelal stil, terwijl dan onder den 
Celebeswal een zwakke, maar vrij gercgcld 
doorstaande land wind waait. De verti- kale 
waterbeweging is overwegend dubbel- daagsch en 
steeds goring. Zic Zeemansgids deel V. 

PfiLENG-PfiLfiNGjMAL ?). Zie PHASEOLUS 
SEMI-ERECTU^X 

PfiLfiR KAM谴NG (MAL.). Zio SARCOLOBUS-

- 
PELET (JAV., SOEND.). Naam voor het zwart- 

gevlekte hout van. Kleinhovia hospila (Zio al- daar).
 . 

PfiLfeTfeK. Zie VAARTUIGEN. 
PELIKAAN. De Pelikaan-vogel=, fam. Pele- 

canidae, zijn terstond te kennen aan den grooten 
keelzak, waarin zij de door de forsche vleugel- slagen 
verschrikte en naar ondiepten gejaagde visschen 
opscheppcn. Pelecantts rosetis, op Java en Sumatra 
voorkomend, verschilt zeer weinig van de gowone 
Europeesche, P. onocrolalus; slechts door geringere 
grootto en kleine ver- schillen in klour van kcelzak. 
Hun gang is waggelend ;des te betero vliegers zijn zij, 
daar zij zich zoo hoog in do lucht bewegen kunnen, 
dat ze voor het ongewapende 00g niet meer waar te 
nemen zyn. Op Java is nog een twecde soort, 
Pelecanus philippensis, aangetroffen ； deze is wit 
met zwarte slagpennen. Op Nieuw-Guinea is do 
Australischo P. conspicillatua, wit met zwarte 
vleugcls en staart, gevondon. Op West-Java wordt de 
pelikaan gangsa laoot genoemd. 

PfiLOEMAT. Zie LABoHAN ADJI. 
PELOENG. Javaansche naam voor een Pur- 

perkoet, Porphyrio calvus； op Celebes heet zij 
Dentocla. 

PELOG. Zic MUZIEK en MUZIEKINSTRU- 
3JENTEN. 

PfiLOKKAN. Zic LABoHAN ADJI. 
PELONG. Zio VAARTUIGEN. 
PELTOPHORUM FERRUGINEUM Bth. fam. 

Leguminosac-Caesalpineae. Soga (JAV.), Laroe, 
Kajoo la 100 (TIMOR). Vrij groote boom, uit hob 
Oosten van den Arcbipel on uit N.-Australie, 00k op 
Java in hot wild voorkomond, maar bijna alleen in 
Midden- en Oost-Java op zandig strand of achtor do 
vloodbo3schcn, daar 00k door do inlanders 
aangeplant. Do phut hceft woinig vor- zorging on 
ondorhoud noodig en ondordrukt de a lang a lang. 
Eon onkclon kcor treft men den boom a Is 
schaduwboom aan in. koffiotuinon. Hot hout is 
woinig duurzaam. Hot voornaamste go- bruik niaakt 
iron van do bast, dio in hot 0. van Java in hut groot 
vorzamold wordt en van daaruit in don handcl wordt 
gobracht. Ook Koopan g en l4vraxit.Qoka_ voeron 
vool bast uit. JDozo is hot hoofdbostanddool van hot 
bad. 
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waarmodo bet okergoelbruin by batikwork wordt 
verkregon. Daartoe wordon：ochter nog eon groot 
aantal andcre klourstoffon gobruikt. Ook ah in- 
landsch goneosmiddol komt Soga-bast in don 
ha ndel, spocia al togen inge wan ds ziekt en. 

PfiMALANG (PAMALANG). Afdccling en 
re gentschap der residentie PSkalongan, groot 
1115 K.M?., liggcnde ten Oosten van de af- 
deeling TSgal. Als afdccling is PSmalang ver- 
deeld. in 2 controle-afdcclingen cn als regent-' 
schap in 5 districten; dezo hceten PSmalang- 
(hoofdplaats PSklintingan), omvattend Perna- 

cn Tjomal, cn Randoedongkal, omvat- 
Randocdongkal, Banjoemoedal en Watoe- 

koempoel. Slechts de kuststrook dezer afdccling is 
vlak, voor het overige is zij bergachtig. De be- 
grenzingen zijn: ten Noorden, de zee; ten Oosten, de 
afdeeling PSkalongan ； ten Zuiden, de residentie 
Ban joe mas; ten Westen, de afdeeling Tegal. Met 
betrekking tot de kust is vermcldenswaard: Oostelijk 
de zeer sterk uitstekende hoek van Pe- malang 
(Oedjoeng of Tandjocng Pemalang), en Wcstelijk, 
benoorden de hoofdplaats de zeer wei- nig 
uitstekende Tandjocng Sari, waarbij een goedo 
ankcrplaats is, de reede vormend der af- 
deelingshoofdplaats; de hicr gevisclitc oesters, die 
klcin van stuk zijn, gaan door voor de beste van Java. 
De Oostgrens wordt ten deelo ge- vormd door de 
navolgende rivieren: do beneden- loop der uit de 
afdeeling Pekalongan komende kali Sragi, welkc 
rivier bij de desa Oeloedjami den naam van deze 
plaats aanneemt en mitsdien als k. Oeloedjami in zee 
vloeit; zij is slechts over een gering gedeelte voor 
kleine prauwen bevaarbaar; de evenzeer uit 
Pekalongan komende k. Gdn- teng, in haar 
benedenloop Lajangan gehectcn, en ha ar 
bovcnzijtak, de KGroeh; en op het deel tusschen 
Lajangan cn Sragi: de leiding Toembal. De genoemde 
k. Lajangan is een zijtak van de k. Tjomal, de grootste 
rivier der geheele residentie Pekalongan, welke ten 
Zuiden van Banjoemoedal op de Noordoostelijke 
helling van den Slamet ontspringt en, rechts 
bovendien nog de k. Poelogo opnemend, zich 
Noordoostwaarts langs Banjoe- moedal, 
Randoedongkal en Semingkir bewcegt, tot dicht bij 
Tjomal en zich dan Noord waarts wendt naar 
Oedjoeng Pemalang, waar zij met een breeden mond 
in zee valt； zij is tot op 90 K.M. landwaarts in voor 
middelmatige prauwen. be- vaarbaar. Op het 
Noordelijk deel der Westgrens vloeit de k. Ramboet 
of Pemalang, in haar benedenloop ook wel k. 
Palawangan. gehceten naar een aldaar er aan liggende 
desa van dien naam; haar oorsprong is op de 
Noordelijke helling van den SlamSt; Noordwaarts 
loopend valt zij na een loop van 37 K.M. bewesten 
Pfimalang in zeo; bij den grooten postweg, dus dicht 
bij de kust is hare breedto ruim 20 BI. Op het 
Zuidelijk deel der Oostgrens van deze afdeeling ligt 
een bergrug; een andere ligt op hare Zuidgrens. Dit 
laatste ge- bergte verbindt den Slamet, die juisb op 
het grens- punt der residentie Banjoemas met de 
afdcelingcn Tegal en Pfimalang ligt, met den verder 
Oostelijk- op gelegen Prahoc en wordt genoemd 
Centraal- of PSmbarisah-gebergte. Ter plaatse waar 
de k. Ramboet het tertiair gebergte aan den Noord- 
voet van den SlainSt doorbreekt, ligt de Gocnoeng 
Gadjah of Olifantsberg, aid us genoejnd naar zijn ge
町kenis met dit dicr, 316 M. hoog, haast gcheel kaal 
en met overhangende rotsblokken, die als ten val 
neigen, De hoofdplaats PSmalang (zie 

aldaar) hceft vruchtbarc cn welbcbouwdo oin- 
streken. Zuidwaarts voert van de hoofdplaats via 
Randoedongkal een weg de residentie Banjocmas in, 
terwijl do grooto postweg verder Oostelijk voert 
langs Paklintingan naar KBbaloctan en Oeloedjami; 
op beide deze plaatscn zijn wijkcn voor Chineezen 
； do laatste, in den Compagniestijd hoofdplaats van 
cen aan ecn Chinees verhuurd land on tocn ecn der 
levendigstc plaatsen van Java, is thans nog bijna 
uitsluitend door Chinee- .zen bewoond en zeer tierig. 
Uitgcgcven in erf- pacht zijn in deze afdeeling vijf 
landen, waarvan eon in ontginningis voor padi. Op 
overeenkomsten met de be vol king werken cr 3 
ondernemingen twee voor suiker- en 66n voor 
suikerbibit. Voor den houtaankap treft men er 1 
onderneming aan. Op het eind van 1905telde de 
afdeeling 土 356.000 zielen, waaronder 土 140 
Europeancn en ruim 1600 Ohineezen, Op uit. 1915 
bedroeg het aantal Europeanen 350, ten gevolgo van 
de oprichting van twee suikerfabrieken en de 
uitbreiding der beide andere. 

PEMALANG (PAMALANG). District van do 
contr61e-afdeeling, het regentschap en de afdeo- 
ling PSmalang, residentie Pfikalongan ； met cene 
oppervlakte van 253 K.M. Het district telt 3 on- 
derdistricten, 75 desa's en eenc bevolking van ruim 
130.000 zielen, waaronder 80 Europeancn, 8G0 
Chineezen en enkele Arabieren. In dit district 
werden in 1913 de suikerfabrieken Pataroe- kan cn 
Bandjaraidjo opgericht. 

PAMALANG (PAMALANG). Hoofdplaats van 
afdeeling, regentschap en district van dien naam, 
residentie Pekalongan, ligt in het Noord- westen der 
afdeeling en teldo op het eind van 1905 ongeveer 
21.000 zielen, waarvan 30 Europeanen, 860 
Chineezon en enkele Arabieren. Zij st re kt zich over 
ruim K.M. uit Jangs den grooten postweg. De 
regentswoning is een fraai gc- bouw, de markt wordt 
druk bczocht. Het gehecl vormt een aardig stadje, dat 
ook ecn fortje rijk is. Er bevindt zich het in hooge 
cere staandc graf van den Islamprediker Saidi 
Prakidin. De gren- zen van PSmalang zijn 
vastgestcld bij Ind. Sib. 1875 no. 65, gewijzigd bij 
Ind. Stb. 1901 no. 464. 

P仓MALI, pamali of boejoot, (MAL.); angker 
(JAV.)； boejoet (SOEND.) is het Polynesischo taboe, 
namelijk de heiligheid en onanntustbaar- heid van 
aan de hoogerc machten gewijde of door haar in 
bezit gen omen zaken, personen of plaatsen. Gevolg 
daarvan is do onttrekking aun het Jiandelsverkeer of 
zelfs het verbod van gebruik der zaken of pluutsen, 
en onschendbaarheid der personen. Overt reding van 
een cn andcr brengt den schuldige nood wendig 
onheil aan. Ook han- delingen kunnon op denzelfden 
gronu aan allo of aan so m mi go categoric 6n van 
personen verbo- den zijn. De Bataks noemen het 
begrip kSmali, de Boegineezen pSmali of pan tong, 
de Toba's roboe; de Olo Ngadjoe in Borneo's Z. 0. 
afdeo- ling pali, in de Boesang-taal van Centraal-
Bornco lali, de land-Dajaks van Serawak porik. 
Andero of eenigszins afwijkende woorden voor 
hotzcJfdo begrip zijn bij de Timoreczen pomali, do 
hei- dencn van HaJmahdra boboso, de be won era 
van Boeroe potoe, in de Molukkcn poso, ook paposo 
en baboso, in de Minahasa posan, poso, fosso, in 
Bolang Mongondou pota en lii； in Poso spreckt 
men van kaj)ali en do Makassaren noemen wat 
pSmali is kasipaHi, do bewoners der Zuid wester- 
eilanden locli. Het pantang der Atjdhers, wut 
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door de adat strong ver bod on is cn, naar do al- 
gemcene opinic, hcillooze gcvolgen zou roede- 
brengen, is gcJijkwaardig aan het pcmali; do 
voorschriften daaromtrent betreffen zoowcl zoJcero 
bandelingen als het gebruik van bepaaldc woorden. 
Hot sabang dor Bataks koint met pan tang overeen 
en is eon van oudshcr dag- tcckencnd verbod. 

Het roboo der Toba5s is meestal van tijdcly- ken 
aard, maar kan ook permanent zijn. Ilet is de 
afzondering, waarin een persoon of eene zaak wordt 
gesteld, waarvan de a an raking of gemeen- schap 
ongeluk zou teweegbrengen: jonggehuw- den, 
moeder en kind kort na de geboorte, pas ge- bouwde 
kanipoeng, hoofden in oorlogstijd, poesa- ka's. Of 
het geldt do uitsluiting of afsluiting van personen of 
zaken, dio boveiligd moeten worden tegen kwade 
invloeden van buiten, b. v. togen epidomieen; ook 
het gebruik van de pod oman (imchtverb】日f voor 
ongetrouwde mannen) door de volwassen meisjes 
behoort tot deze rubrick. 

In Ccntraal-Borneo is pemali zoowel de naam 
voor het tydperk van onthouding als die voor de 
tocstellcn, welke de geesten moeten bevredigen of 
him symbolisch de volkswenschen kenbaar maken； 
van dezc toestellen zijn er een aanta], onderscheiden 
door vcrschillende achtefgevoegdo woorden. Mela 
noemt men daar het zich onthou- den van werken en 
van verkcer met anderen, den toestand van lali 
(pGroali). 

Wanneer plaatsen en zaken ondersteld worden 
door geesten te zijn in bezit genomen of door zielen 
van afgestorvenen te worden bewoond, is het，
pemali al zulkc bandelingen te verrichten, welke die 
geesten zouden kuiincn hinderen. Bij nitbreiding van 
beteekenis wordt clan do plaats zclvc of het 
voorwerp zclf pemali, in den zin van licilig, gewijd: 
tanipat pemali, batoe pemali, enz. Is het 
noodzakclijk de plaats te ontwijdcn, dan client een 
offer gebracht te worden oni de geesten 
te.bevredigen. 

Pemali is het by bepaaldc gelcgenheden als 
ongeoorloofd gcijkto dingen te doen； de denk- 
bccldcn daaromtrent zijn legio en verschillen in do 
onderscheiden。dcolon des ArchipcJs. Er zijn 
dcnkbcelden tc dien aanzien, welke men schier 
overa] terugvindt, cn and ere alleen voor bepaaldc 
localiteitcn geld end. Sointijds is het verbod abso-' 
hiut, doch niet zelclcn is hot ook van tijdelijkon of 
voorwaardelijken aard. Ilet mag overbodig ge- acht 
worden deze vorschilpunten door voor- bccJdcn too 
te Jichtcn. 

Dat men ook in het s pro ken kan zondigen tegen 
de adat van het pemali bleck uit het bo ven gezegde 
over do pantang-voorschriften en uit het in het 
artikcl Naamgeving medcgedceldo om- tront hot 
nocmen van cigcn-namon. Ook hot gebruik van de 
go won c namcn van sommigo dicren is hier cn daar 
pemali; men ojnschrijft clan cn noenit den olifant 
con hooggcplaatst jjersoon, den tijgcr grootvadcr, 
enz. Aan dezo cerbiedsbetuiging is zeker het geloof 
aan zicls- verhuizing mede niet vreemd. Het niet 
mogen cten van sommige dioren, cvenccns locaal 
zeer verschillcnd, houdt desgelijks somwijlen ver-
band met de zielaverhuiaing. 

Nabootsingon van hot pemali zou men kunnon 
nocmen do vorbodsbopalingon, dio tot do opvoc- 
ding dcr kinderen behooren en waarbij de voor- 
spicgeling van schrikbarcnde gevolgen niets dan 
bangmakerij is. 

Liter atuur: |\Vilken. Vers pre ide geschriften, I, 
.90, aant. 28, I. 583, It, 148, 305. n.']5a.； J. H二, 
Neumann in Tijdschr. Bat. Gen. (1906), XLVIII； 
,* 

P£MALI-WERKEN. Zic BEVLOEIINGEN. PfiMANGKAT (PAMANGKAT). Ondcrafdee- 
】ing van de afdecling Singkawang, rcsidentie 
Westcrafdccling van Borneo, met gclijknamigo 
hoofdplaats. Pcmangkat is in de Indische krijgs- 
geschicdcnis bekend, omdat daar in 1850 het 
eersto treffen plaats had tusschcn do Neder- / — - • 
landsche troepen onder luit.-kol. Sorg en de ons 

：,- my疫■.项 
vijandige Chinecsche kongsi's. Zie ook BORNEO / Cm 
DI. I, biz. 370 cn 376.  ---- > " • 「". ' 

PfeMATANG PANDJANG. A. Een uitgestrekt, z 

laag heuvclland in de residentie Palembang . 
tusschen de Lematang en de Ogan, twee rechfcer- 
zijrivieren van de Moesi, gelegen. Het daalt steil 
naar beidc rivicren af, cn wordt in alle riclitingen 
doorsneden van ravijnen, waardoor het terrein 
een zecr grillig karakter verkrijgt. Aanvangende 
bij den Bt. Loemoet gaat het over het SemSndo- 
plateau en zet zich in N.O. richting voort. Bij den 
aanleg van den Zuid-Sumatra spoorweg zal 
dit gebied, cl at in het midden cen hoogte bereikt 
van 378 M.» door een grooten boog naar het Oos- 
ten moeten worden ontgaan. 

B. Ncderzetting in het gouv. Oostkust van 
Sumatra ten Z. van de Aroe-baai, die van belang 
kan worden als spoorweg-middofpunt. Plannen 
bestaan n.l. om een lijn te maken van Besitang, 
eindpunt van de Atjehtram naar P. P. en van- 
daar zooAvel naar de haven Telok Taboehan ala 
naar de haven Pangkalan Brand an. 

P&MATANG SIANTAR： Nederzctting aan de 
oevers van de Simboion, in 1915 tcllende 土 3700 
inwoners, waaronder 100 Europcanen, 1400 Chi- 
neezen en 200 anclero Vrecmdo Oosterlingen, 
hoofdplaats der afdeeling Simeloengoen en de Karo 
land en (gouv. Oostkust van Sumatra), stand- plaats 
van den afdcclingschef (ass. resident) en den 
controleur dcr onderafd. Simeloengoen. Het is 
gelegen aan den grooten transportweg van Tebing 
Tinggi naar de Tobalanden met geregelden 
particulicren autodionst en is sedert 1 April 1916 
door den stoomtramweg naar Tebing Tinggi aan- 
gcsloten bij het Delispoorwcgnet. 

De plaats is van beteekenis gc worden door de 
economische ontwikkcling van Simeloengoen (zie 
aldaar). Als centrum van talrijko landbouw- 
ondemeniingen (rubber en thee) en van een zich 
sterk uitbreidenden rijstbouw, hceft het zich tot een 
belangrijke handelsplaats opgewerkt. Deze 
ontwikkcling dagteekent eerst uit do allcrlaatste 
jaren. In „1900 was het vricndelijke stadje van thans 
vrijwcl ecn wildernis. Sederb hceft het zich op haast 
Amerikaansche w^jzc ontwikkeld, met een snclhcid 
zooals nergens in Ncdei4andsch-In- die is aan to 
wijzen. Bij den bouw heeft men de fouten kunnen 
verniijden, dio begaan zijn bij den aanleg van andcre 
plaatsen, waardoor dit nog zoo weinig bekend 
plaatsje cen voorbeeld is ge- worden van moderncn 
stedenaanleg. De effen hoofd weg is ccn breedo 
winkelstraat; breed zijn ook de zijwcgcn, tcrwijl de 
hoe ken allo rondge- houden zijn, icts waaraan do 
meesto Indische plaatsen behoefte hebben. Het 
plaatsjo is in ver- schillcnde wijkcn verdccld. Alle 
wijkcn munten uit door grootc zindcl彳kheid. Reeds 
in den aan- vang werden alle krotten opgeruimd eu 
ver van- gen door stevige houten of stecnen 
gebouwen. Een goed aangelegd gotcnstelsel zorgt 
voor de 
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sncllc verwijdcring van faccalien on ander afval, 
een waterleiding zorgt voor he Ider en stcricl 
drinkwater nict allecn voor alle bewoners van 
do plant’s, xnaar tevens voor verscheidenc in de 
buurt liggeiide ondernemingen. Twee centralo 
particulicre hospitaler zijn daar gelegcn en ten- 
slotte zijn cr zelfs drie ruime bad plaatsen in gcricht, 
die kosteloos voor do be volkin g toegankelijk 
zijn. Hoogc bciizinclampcn zorgen voor de ver- 
lichting van st raten en pleincn. 

De st ad heeft sedert 1914 cen post- en tele- 
graafkantoor, voorts oen Europeesche lagorc 
school, oen gouv. inlandschc school en con Holl.- 
Inlandscho school. Op 1 Juli 1917 (Ind. Stb. no. 
290) werd tot do instolling van een gemeenteraad 
besloten. 

Het klimaat is gezond, gevolg o. m. van de Jig-
ging op 393 M. hoogte bo ven zecniycau ； 
Jaarlijk- sche regenval 土 2900 mM.育 / : • 

仓MBOEANG of SfiROEJAN. Rivier aan de 7*^^.kust 
van Borneo. Zie BORNEO, IV D. 

了七成矛心士vPEMPHIS ACIDULA Forst, fam. Lythraceae. 
J*, .MSntigi (MAL.), Sentigi (JAV.). Kronur.o boom 
(1*^ 尸of heester tot 5 M. hoog, langs de kust voor- komend, mot zeer 

zwaar, bruin of zwart-gevlamd liout, dat zeer 
moeilijk te beworkon. is maar toch voor draaiwork 
wel gebruikt wordt, o.a. voor scheeden en 
handvatten van krissen, enz. 

PENAGA (MAL.). Zio CALOPHYLLUM INO- 
PHYLLUM. 

PENANDJOENGBAAI. 31 K.M. breede, nict ver het land indringendc baai met matige diepte 
aan de Zuidkust van Ja va tusschen den Westhock 
van Nocsa Kambangan en den om den Zuid uit- 
springenden lioek Mandasari. Het om de Zuid 
uitstekende, heuvelachtige schiereiland Pan anti 
joeng met rotsige kust, dat met een lagen, smallcn 
hals verbonden is aan den wa], dealt de baai in 
tweeen, de Dirk de Vricsbaai daar beW. en de 
Mauritsbaai er beOosten. De eerste heeft een lage 
Noordkust en een naar Tandjocng Mandasari 
oploopende Westkust, de twee de heeft in bet N.W. 
een lagcn en in het N.O. ecn heuvelachtigen oever; 
de Westkust van Noesa Kambangan is er hoog, stcil 
en dichtbegroeid. In den N.O. hoek der Mauritsbaai 
viiidt men den 
toegang tot de cnbelangrijke, behoudens enkele 
geulen zeer ondiepe Segara Anakan, in welken 
toegang het steile, rotsige Noesa Were ligt. Zie 
Zcemansgids deel III. 

P£NANGGOENGA?(. District van controlc- 
regentscliap en afdeeling Malang, residentie 
Pasoerocan; met drie onderdistricten en 67 desa's. 
Einde 1905 had het eene be volkin g van 58 000 
zielen, w. o. 40 Europeanen cn 200 Cliineezen. De 
standplaats van het districthoofd is Sisir. 

PENANGGOENGAN. Oude vulkaan op de grens 
van Soerabaja en Pasocroean, 1652 M. hoog, uit den 
spoortrein nabij Bangil zichtbaar a Is een voorberg 
van den uit de pasanggra- 
han van Trawas, op de helling van den laatsten 
gelegcn, als ecn lompen sta-in-den-weg, die het 
uitzicht naar de via kt e bclemmert. De berg is cen 
regclmatige kegcl, met kleincn topkrater en zou een 
fraaien vorm hebben, indicn hij niet omringd werd 
door een aantal klcinere toppen, seeundaire 
eruptiepunten ； bijna op cJk punt van waarneming 
wordt hij door twee dezer logge bijbulten geflan- 
keerd. De bencdenhellingcn zijn met bosschen en 
tegalans bed ekt, maar het bo vended is geheel met 

alang-alang en glagah begrocicl, be halve ccnig 
bosch in de ravijnen. Van working is nicts bc- kend. 

PfiNAWAR (KAJOE) (JAV.). Zio SOPHORA. 
PfiNAWAR DJAMBI (MAL.). DO haarvormige,. 

bruinglanzende strooschubbon aan do basis van do 
jonge bkidcron van do boomvaron Cibotium 
Barometz on vorwanto boomvarons, o.a. Alsophi- la. 
Ze wordon vooral op Sumatra gowonnon on zijn een 
bokond bloodstolpond middel, dat ook wel in do 
Europeesche apothekon a Is Pili CibolU bekend is. 

PfiNAWAR PIPIS (TERNATE). Zio SOULA- 
MEA. 

PfiNDAJAK. Zic VAARTUIGEN. 
PfiNDAPA (JAV.), aequivalcnt van Mal. balai en 

mandapa. Vierkant of rechthoekig open en 
afzonderlijk staand paviljoen, op vier of meer houten 
zuilen; dan wel vierkanto of rechthookigo open 
warande, evoneens op (bijna steeds houton) zuilen, 
aangebouwd tegen het lichaam van een. deftige 
inlandsche huizing, en daardoor cen open 
voorgalerij, soms ook achtergalery vormend. Steeds 
ook is daarbij hot dak vierkant- of rocht- hoekig-
oploopend, nimmcr kocpol-vormig (zooals bij de 
Byzantijnsch-Turkscho kiosk). Intogen- deel sluit do 
vorm in hot algomcen, en bij do rijker-gebouwde 
voorgalerijen van kraton's met hun trapsgewijs 
oploopende dakverjong.ing aan den binnenkant in 
het bijzondcr, nauw aan bij den dakvorm van buiten 
cn van binnen der Hindoe-Jav. tempcis uit vroeger 
tijd; cn daardoor weer bij de stecnen mandapa's of 
„voor- hallcn", “voortcmpels'', van Hindoe-tempch 
in hot togonwoordig Britsch-Indie, in de Taniil- 
streken overladen-zwaar zelfs van bouw. Do 
overgangen van de vroeger op Java uit hout op- 
getrokken pfindapa's (toon algcmcon bale gchce- 
ten) Lou de tegenwoordige, zijn sprekend waar te 
nemen op de tallooze reliefs der jongero Hindoo- 
Jav. tcmpels (Panataran, Tj.-Djago, cuz.), maar nog 
niet naar bchooren onderzocht. Een begin maakte 
Parmontier in zijno studie „L*arcbitec- turo 
interpret6c dans les bas-reliefs ancions do Java", 
Bulletin Ec. fr&ng. d'Exlr. Orient, VII, 1907, p. 
36—39, met Plaat IV. 

Moderne vorstelijko pSndap^s hccten editor op 
Java bangsal, een kra»nA,-vonn wel van Jav. bale, 
Mn 1. balai; waarvan do Bangka, K^ntjana of 
„Gouden Halle" een zuivero voor- galerij is 
geblevcn van het vopstelijk verblijf 
(ye(jlon(7)binnen den krai on; terwijl do Bangsal 
MangoRntoer Tangkil daarontegen do staatsio- 
audientiezaal buiten do Noordpoort van den kraton 
is, waarbifinen weer hot noginaals a Is pendapa 
opgebouwdo centralo godcclto, wanr de Vorst in 
grootheid troont, Bangsal Witana beet; de k lei no 
pendapa ter Pagelaran (zio dib woord), waar do 
Vorst cen paar malcn W weeks RRkszaken 
behandelde, heet Bang sal Pingrawit. 

Aan do minder coronionieuzo Mal. hoven smolt 
en smelt het begrip „audicntie-zaar, cn „voorga Icrij" 
van het pale is (aslana) samcn tot e6n pendap&, de 
gchoorzaal, v66raan vastge- bouwd — 
oorspronkelijk door een “ovcrloop" (roeng) 一 aan 
kot lichaam van hot paleis, dat hier trouwons steeds 
op palen staat. Vandaar de naajn balairoen(jt 
balero(e)ny voor deze Mu 1. gehoorzaal, waartoo 
men opstijgt langs ecn houten trap (meestal) of con 
schuin-ojiloopond over dekt phnkier (Zuid-Celebes, 
West-Soein 
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bawa). Tot do Jav. pendapu's, wicr fundamenten 
steen of stoonon nouten zijn, stijgt mon ochtor op 
langs ecn stoop of steenon trap. Toch kan men bij do 
Jav. pSndapa's wclkc aangebouwd Zyn tegon het lie 
ha a in van con huizing, dion Ma- Icischen overloop 
of tusschonvorbinding (roeny) steeds nog 
waarnemen, zij het rudimontair. 

Do h out on pilaron van een Jav. pCndapa, do 
sak&'s, vertoonen in hun goijktcn vierkantoii en 
middenin 8-hoekigen vorm nog tot heden een 
allerinterossantst lijn-ornament: zoowel bo-. neden a 
Is boven bevindt zich cen resp. opstaand en 
neorgaand spits motiof, dat nicts anders is dan de 
trens van don Qiwaitischen lingga, in het midden der 
vier zijden. van. onder aanwezig, •on viermaal voor 
de analogic on harmonic der lijnen aan don bovenkant 
dor pilaren herhaald. Zeev fraai kan (of kon ?) mon 
dit o. a. zion aan de pilaren der ouderwetsche kleine 
pendapa^ op de Noordcr aloen-aloen van de 
Ka(mi)sepoe- han te Ch erib on ;_zeer duidelijk ook, 
als mon het eenmaal wool, aan de saka's der diverse 
bangsal's te Solo en Jogja; zeer verloopen, van 
synibool tot onbegrepen ornament geworden, aan 
bijni a He gewono Jav. pendipa's. Zie reeds over dit 
^iwaitisch synibool kortelijk het art. "Kunst" in den 
len druk dezer Encyclopaedic II, 1899, p. 332 a. Fraai 
is dit ornxment ook te zien op de dcor Fricderich 
gegeven afbeelding van den hou- ten stijl van 
Madjapahit, met jaartal 1487 Qika =1565 A. D.; zie 
Tijdschr. Bat. Gen. VI (1857), achterp. 510. 

Bohalve vorm-symboliek bij de pilaren eener Jav. 
pendapa, is er getal-symboliek bij hun aantal. Het 
topdak eencr staatsie-pendapa denkt de Javaan zich 
als „olifant" (gadjah), eigenlijk: oJifantsrug; dit 
zwaarsto middendeel wordt ge- schraagd door 4 
hoofdpijlers, de 4 saka goeroe, in con vierkunt 
geplaatst; het dak daalt van daar mar buiten neer in 
een minder steil vlak (over- gaand uit cen lielling van 
ca. 45° in een van ca. 30°), aan do uiteinden 
go.chraagd door 8 stoun- pijlcrs, do siika got jo; en 
ten derden male krijgt hicr het dak minder helling (ca. 
15°), om aan de uiteinden (de emper; nu van het totale 
dik) door 12 sakd raica te worden gesteund, wel aldus 
genoomd omdat hier het hemelwator in het „moerasn 
(rawa) van den „olifanf, neor- daalt. DiC drie-decligo 
dak van oen staatsio- pCndapa sluit dus weer aan bij 
het uit 3 (in zder cnkele govaJlen: 5) afzonderlijke 
daken. opgo- bouwdo dak van con m&dgit. 

Do grooto pendapa v66r (d. w. z. Oost van) de 
grooto jncMgit'a to Solo, Jogja, on Dcmakheot 
spcciaal Soerambi] ook de injestor-rcchtbank, dio 
aldaar gchouden wordt; liot is het Mai. s&rambi (een 
aoquivalcnt weer van balai on mandapa), dat van hot 
Malayalam sr&mbi, eigenlijk „poort- huis", afkoint 
(zie Yule-Burnoirs Hobson-Jobson, i. v. “Cemmc"). 
Dat hot togonwoordig-Jav. panda p& cen verloopen 
taalvorm is van het oorspron- kclijk Skr. man^apa, 
blijkt uit Oudjav. man^apa, Mai. on Soend. mandapa, 
en vooral uit hot nog vorder verloopen Madoer. 
dapah. Vcrg. ook nog BALE in dl. I; on Oudjav. bale, 
in V. d. Tuuk's Kawi-Wdb. IV (1912), p. 974. G. P. R 

PEND^WAKAN. Zic VAARTUIGEN. 
P或NDJADJAB. Zie VAAKTUIGEN. 
PENDJALIN (JAV., BALIN., PALE MB.). Algo moo- 

no naam voor Rotan. Zio bij ROTAN en bij CA- 
LAMUS. . •、 ， ，/, . 

PfiNDJALOE (PANDJALOE). District van controlo-
afdeeling en regontschap Tjiamis, afdeo- ling 
Tasikmalaj i, rcsidontie Preanger-Rogont- schappcn ； 
mot ccnc opporvlakte van 253 K.M.* Hot district tclt 
32 desa's mot bi)n& 58000 in wo- nors, w.o. 30 
Chineozon. Do hoofdplaats is thana Panoombangan, 
certijds Pcndjaloo, waar ook con controleurstandplaats 
was. Thans is deze dosa slochts do standplaats van con 
ondordistricts- hoofd. Aan dio dcsa ligt hot meor van 
Pendjaloe op het verbindingsjuk van den G. Tjendana 
(1177 M.) en den G. Sawal (1761 M.), een zeer schoon 
moer, waarin eon eiland ligt, dat de graven be vat van 
do in vroogoro eeuwen goregeerd hebbende regenton 
van PSndjaloo. Ook vindt mon er het graf van eon 
assistent-rosident. 

PfeNDOPO, zio PENDAPA. - ' / 
PENEBSL. District van de onderafdeeling Tabanan, 

afdeeling Zuid Bali, residentie Balijsn_—- ISbmbok. 
PfiNGAJOEHAN. Zio VAARTUIGEN. J 

PfiNGALADEN (N. CELEB.). Zie MUIZEN. 
P£NGAL£NGAN_(,hoogdal van), 1400—1550 M. 
hoog gelcgcn, bezuiden het plateau van Bandoeng, 
tusschen de vulkanen Kfindang Warin gin ten Westen, 
en Wajong-Windoe ten Oosten. Het behoort 
grootendeols tot het stroomgebied dor Tji Tarocm, 
doorde Tji Sangkoci, in het Z. tot dat der Tji Laki, dio 
in een diep dal langs den Zuid- rand vloeit en naar den 
oceaan stroomt. Het is het eerst door Junghuhn 
bezocht cn beschreven. Toen was de natuur er nog 
ongerept. Thans is het grootendecls ccn kinaland, 
maar dat nog ver- maard is om de fraaie uitzichten van 
den weg, die vandaar naar Baiidoeng- loopt, alsook 
om zijQ heerlijk koci klimaat.关 f '■ '' 

PENGARON. Hoofdplaats van het district Siam 
Kiwa, onderafdeeling. jMartapoera, residentie Z.-en 
O. afd. van Borneo, gelegen aan de Riam Kiwa, 50 
K.M. stroomopwaarts van Martapoera. Do plaats is 
bekend door de vroegerc steenkolenmijnen Oranje 
Nassau, in hare nabijheid. gelegen, die echter sedert 
zyn ve rlateni 任 

PfiNGASIH. Regentschap behoorende tot het 
Sultansgebied der residentie Djokjakarta, gelegen aan 
den rechter(wester)oever van de rivier Progo (Praga), 
deel uitmakendo van. de afdeeling Koelon-Progo； het 
bestaat uit do districten Pe- ngasih, SSntolo, 
Nanggoclan en Kalibawang en had op het eind van 
1905 eene bevolking van 143.000 zielen, w.o. 10 
Europcanen en 30 Chinee zen. Europeescho 
ondernemingen van land- bouw zijn er niet. Het 
regcntschap wordt ton W. en ten N. begrensd door do 
residentie Kedoe, ten O. door do Praga. en ten Z. door 
het re gentschap Adikartd.; het wordt van West naar 
Oost door- sneden dooi* den spoorweg van Batavia 
naar Soc- rabaja. Do rivier Galoer loopt in haar bo von 
loop door lict regcntschap en langs do hoofdplaats 
P&ngasih. 

PllNGASIH. District met gelijknamige hoofdplaats 
van het tot het Sultansgebied behoorende regentschap 
PSngasih, residentie Djokjakarta, met drie 
onderdistricten. t.w. Djantoeran, TjSr- ina en Koktip. 
Op het oind van 1905 had het eeno bovolking van ruim 
47.000 ziclen, w. o. enkelo Europcanen. Vroeger was 
het district een regent- schap mot 13 dgmangschappon. 

pjlNGASTOELAN^ District van de afdeeling 
Boeleleng, resi3entie~5ali on Lombok. 
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PENGGAGA (MAL.). Zio HYDROCOTYLE 
ASIATICA. 

PfiNGGAIL. Zio VAARTUIGEN. 
PfiNGHOELOE (MAL.). Zie PANGHOELOE. 

PfiNGRAWIT (BANGSAL). Zio bij PAGfiLA- 
RAN en bij PENDAPA. 

PfiNIDfi (NOESA). Ook Noesa Pandita go- 
naamd, waarvan do zeevarenden Bandieten- eiland gemaakt hebben ； 
eiland gelegen aan den Z. ingang van Straat Lombok, en behoorende tot 
Kloengkoeng op Bali. Hot bezit een kalkbodem, met weinig teelaarde en 
is daardoor niet zeer vruohtbaar. De be volking, ongeveer 12000 zielen .
，，e sterk, verbouwt er veel djagoengen is in het bezit ，京乙绊van een 
betrekkelijk grooten veestapel. Van de 矿',‘‘演verscheidene kleine 
nederzettingen zijn slechts -Pakeh en Batoe Moenggal noemenswaar- 句
广、,.乙 g" dig..Door het voormalige vorstenbestuur van 'I/C- 
Kloengkoeng we rd het eiland als ballin gsoord 3任宅’
 gebezigd. j* ; > ：■ .1.,: 

.PINING' (RAWA)»~De vlakte van Anibarawa 
(± 475 bo ven zee) is een der oude meerbed- dingen 
van Java. Zij wordt ten W. begrensd door het 
Djamboe-gebergte, ten 0. door de mergel- heuvels 
van Zuid-Semarang, en werd een nicer, toen de 
vulkanen MSrbaboe en Tglamaja. ten Z. en 
Ambarawa ten N. hunne producten tegen de oudere 
Bergen aanlegden. Het meer verkreeg eene 
afvloeiing naar het Westen en na verloop van 
eeuwen is deze, do K. Toentang, er in geslaagd de 
vlakte grootendeels droogteleggen. Het deel, dat nog 
steeds onder water staat, is de Rawa Pening, een 
ovaal moeras, 4 K.M. lang en 2,5 breed, waar- in een 
aantal riviertjes hun slib aanbrengen, maar dat 
grootendeels een slappen veenbodem hceft. Dat het 
moeras vroeger grooter was, bewijzci: de vele met r 
a w a samengestelde dorpsnainen in den omtrek. In 
1838, 1845, 1865, 1868 en 1885 hebben zich 
tengevolge van de ontwikkeling van gassen 
heuveltjes van enkelc meters hoogte in het meer 
gevormd, de meeste aan de Westzijde. Half vergane 
boomstammen werden daarbij zichtbaar. 

PfiNIS. Zie VAARTUIGEN. 
PfiNIWfiN. Bekende Christengemeente, gcle- 

gen in Malang, residentie Pasoeroean. Zie Eigen 
Haard, 1892, bl. 87>z(. 

PENJIMBANG. Zie LAMPONGSCHE DIS- 
TRICTEN, Be vo Iking, Deel II, biz. 514. 

PfiNJINGAT of POELOE MARS. Zie TAN- 
DJOENG-FINANG. 

PSNJOE. Jav. en Soend. naam voor zee- 
schilpaxiden, op Bali in het bijzonder voor de groote, 
groene zeeschildpad Chelonia mydas L. gebruikelijk. 
Met dezen naam han gen samen de woorden: fenoe, 
ia het landschap Woni ter Westkust van N.-Guinea 
en aan do kust van Ceram gebruikt voor 
zeeschildpadden, in het bijzonder voor deu echten 
karetschildpad, (Chelonia iiiibricata L.), fanoe op 
Madagascar, fonoe op Tonga, en honoe op Tahiti en 
de Markiezen-eilanden voor hetzelfde begrip ge-
bruikelijk. Overal waar zich het Maleisch- 
Polynesische ras verbreid heeft, schijnt dus hetzelfde 
stamwoord voor het begrip: zeeschildpad, te bestaan. 
Daarnaast komen echter nog Lal van uitdrukkingen 
voor, welke een der zee- schildpaddensoorten of de 
gelieele groep aanduiden. Zoo noemen de 
BoegineescJie tri- pangvisschers (orang badjo) 
Chelonia mydas L,: boko, Chelonia imbricata L: 
koelit-an, en Caralta caretta L: akoeng, terwijl de 
echte karetscliildpad 

op Timor en Roti kenh en door do Papoca^ van het district Lobo 
tor Westkust van N.- Guinca sarab genoemd wordt. Voor do 
Icdcr- schildpad zijn de namen katoeng (MAL.) on ratoo (BOEG.) 
gebruikelijk. (Vergelijk hiervoor： S. Muller & H. Schlegel. 
Schild pad den Ind. Arch, p. 33, noot cn Schetscn Oost. streken 
Ind. Arch, p. 126 noot, uit C. J. Temminck. Vcrh. Nat. Gesch. 
Nederl. overz. Bezitt. ZooJogie, resp. Land & Volkenk. Leiden, 
1839—44.) .PfiNOEBA. Standplaats van den Controlcur - der 
afdeeling Lingga, residentie Riouw cn Ond., /7 _ -: 
gelegen op het eiland Selajar tusschon Lingua on . 
Singkep. Zie LINGGA/tCLlt. C <- c. y • '

 • 
〃 

PENTASPADON MOTLEYI Hook,f. fam. Ana. cardiaccae. 
Peladjau (MAL.). Boom van Borneo, uit welks stam bij aansnijding 
een bijtend vocht vlooit, dat een hevigo ontsteking op de huid vor- 
oorzaakt, en dat ook wel als geneesmiddel gebruikt wordt, o.a. 
tegen loesoeng. 

PfiNTJAHAR (JAV.).Zio CROTON TIGLIUM. ‘ 
P&NTJALANG. Zic VAARTUIGEN.， PfiPADON-WEZEN. 

Zie LAMPONGSCHE 
DISTRICTED B e v o 1 k i n g. 

PfiPARfi (BATAV. MAL.). Zie MOMORDICA. 
PfiPATIH. Zic PATIH. 
PfiPfiKO. (SOEND.). Zie KWARTEL. 
PEPER. Lada itam en Lada poetih (MAL.); 

(LAAG-JAV.); marios (HOOO-JAV.), pfides (SOEND.). 
Botanische beschrijving. Do paper, zoowel de witte als de 

zwarte, is do vrucht van Piper nigrum L, een klimplant uit de 
familio der Piperaceae. 

De peperplant is ecn meerjarige, kliiumendo heester; de stengel 
is knobbelig, op do knoopen opgezwollen ,heeft een don kero 
kleur en wordt -spoedig houtig. De b] ad even staan afwissclond 
en zijn leerachtig ； de bovenkant is glanzend donkergroen, de 
onderkant dof bleekgroen; beneden aan de plant zijn zij flauw 
hartvorinig en eindigen in een punt, terwijl de bo ven aan do ' ran 
ken voorkomendc meer breed eirond zijjj. De meestal 
tweeslachtige bloemen zijn klein cn bijna wit, zij zyn in gesteelde 
hangende kutjes vereenigd, die aan de takken tegenover de bla- 
deren staan. Na den bloei ontwikkelen zich do bolronde, 
eenzadige bessen, dio eerst groeji, daarna rood en. cindelijk zwart 
geklcurd zijn. Zij rijpen achtereenvoJgons, zoodat men dikwerf 
aan een katjo do vruchten in alle tijclperken van rijpheid aantreft. 

A a n p 1 a n t. De peper is ecn tropischo plant on groeit 
uitsluitend tusschen 20° N. B. en 20J Z.B. Zij eibcht een regenrijk 
klimaat ineb hoogo temperatuur on groeit het best onder lichto 
schaduw. Men vindt de peperculluur over gcheel Zuid-Oost Azie 
en in den Oost-Indischen Archi- pel, voornamelijk op Sumatra, in 
Noord-on Zuid-Oost Borneo, in Siam, in het Malabarscho gebied 
cn eenige and ere streken van Voor-Indic, verdcr minder 
algemccn in Cochin China, in soinmige deden van Malaka, op 
sommige der Philippynschc eilanden en op Ceylon. Ook is do 
peperplant overgebracht naar eenige West-Indi- sche eilanden en 
naar sommige plaatsen van tropisch Afrika. 

By de dorspronkelijke boschcultuux* in het vaderland van de 
peperplant, waar reeds in het wild groeiendc cxeznplaren werden 
aangetroffon, wordt het bosch van kreupdliout gezuiverd, ter- 
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w^j]ccn voldoond aantal boomcn blijvon staan Oin do 
schaduw to go ven. In andcro landen, wuar men do 
cultuur invoert, zal hot voldocndo zijn den grond 
van onkruid cn boomwortcis to zui- veren en 
plantkuilcn to graven, om daarin do poper uit to 
planter. De peper kan zoowol door zaad als door 
stekken worden voortgeplant, doch om 
vorschillcnde rcdencn wordt in de prak- tijk alleen 
van laatstgenoemdo voortplantings- wijzo gebruik 
goxnaakt. Do ecnigo uitzondering op dozen rcgel 
maakt Siam, waar men peper- korrels zaait, ter 
plaatse, waar do peperrank ruoet komcn to staan. 
Gewoonlyk echter plant men mot stekken, waarvoor 
men krachtiggroeien- do toppen neemt, die bij het 
snoeicn worden verkregen en die op een lengte van 
80 c. M. worden afgesnedon. Het bo ven ate, nog 
gchcel kruidachtigc deel, neemt men vlak bo ven een 
een blad weg en do stek snijdt men dicht ondcr eon 
knop af. Het stekken geschiedt in den regen- tijd, 
liefst bij bewolkte lucht; valt hot weder tegen en 
heeft men na het stekken veel zonne- schyn en wind, 
dan moeten de stekken een paar maal daaga begoten 
en door middel van palmbladcron beschaduwd 
worden, maar als hot weder regonachtig bl日ft, zijn 
deze voorzorgs- maatregelen onnoodig. In gronden, 
die voor do pepercultuur gcschikt zijn, is het stekken 
daar ter plaatso de beste werkwijze; kan echter aan 
dio voorwaardo niet worden voldaan, dan is men wel 
genoodzaakt de stekken eerst op kweokbeddin- gen 
te laten uitgroeien om daarna de jonge planten op de 
plaats te brengen, waar men ze hebben wil. Daar de 
peper een klimplant is, behoeft z>j cenigen steun om 
te voorkomen, dat zij langs den grond kruipt en 
weinig vruchten kan dragon, die dan nog gevaar 
loopen door regen te bederven. Voor steun worden 
Icvende boomcn of — nog beter — latten gebruikt. 
Schaduw heeft de peper, nadat zij eenige ont- 
wikkcling heeft verkregen, eigenlijk niet noodig； 
wel grocib zij in de schaduw krachtiger, maar nicer 
product, waarop het toch aankomt, geeft zij niet. Het 
belangrijkste bezwaar, dat tegen het gebruik van 
doode staken is aangcvoerd, is hun weinigo 
duurzaamheid. In strokon, waar tegen lagen prijs 
geen houtsoorten to krygen zijn, dio het langer dan 
20 jaren tegon do invloo- den van klimaat cn tegen 
do witte micron uit- houden, is clit inderdaad een 
bezwaar. Stakon van het Borncoscho ijzerhout, 
Eusideroxylon Zwageri zijn zeer Jangen tijd to 
gebruiken, maar het zal op verschillendo plaatsen 
zeer moeilijk zijn. ge- noog van dat duurzame hout 
te vcrkrijgon en, dientengcvoJge zal men door den 
nood gedron- gen wel genoodzaakt zijn Icvende 
stamboomen to gebruiken. Daarvoor komon in 
aanmorking de dadapboom, Erythrina lithospcrma 
(zio Deol 
I, biz. 685), kapok, Eriodendron, anfractuosum 
(zio Duel II, biz. 270), kolor, Moringa pterygos- 
perma, mengkocdoo, Morinda citrijolia (zio Deol 
II, biz. 786), nangka, Arlocarpus integrijolia (zio 
Deel I, biz. 465), mangga, Mang if er a tndica (zio 
Deel II, biz. 668) enz. 

Tor beschutting of beschaduwing van de jonge 
poporplantjes heeft men wel do gowoonteden po- 
perluin ccrst jnet cen ander gewas to boplanten, 
vooral mol rijstjindo Lampongs plant men voor do 
popor, ton oindo den grond geschikter te maken, 
tweo gowasson, eorat inais on daarna, togolijk met 
het uitzotton dor sohaduwboomon, rijst. 

Do plant ontwikkclt zich snol; in goeden grond 
groeit zij in het corste jaar 2 of 3 voet, in hot tweedo 
nog 4 of 6 voot. In het begin voroiacht zij vecl zorg 
aan snocien cn*het uitbreken van allo ovortolligo 
watcrloten, en moctcn do govallen ranken 
zorgvuldig wocr opgebonden worden. Voor het 
opbinden wordt do binnensto bast van verschillendo 
planten gebruikt. In den Riouw-Lingga-archipcl 
geschiedt dit met koelib tepis (MAL.). De dikke 
stengels worden met tali idjoek van do arenvezcl, 
opgebonden. Bij uitersten van droogte of 
vochtighoid ster- ven de stekken licht af. Om do 
plant in kor- ten tijd sterk te ontwikkelen, heeft men 
de gewoonte ze na een jaar van haar steunsel los te 
maken, neer te leggen en in den grond te begra- von
； uit do knoopon ontspruiten dan talrijke loten, die, 
opniouw zich ontwikkelendo en vast- hechtende, 
binnen woinige jaren een dicht, breed, en krachtig 
omkleedsel vormen aan boom of staak. Behalvo in 
Britsch-Indie, schijnt deze gewoonte overal te 
heerschen. Daar wordt het terrein tweemaal 's jaars 
bemest, terwijl op Sumatra, uitgezonderd hier en 
daar eene groene bemesting met onkruid en 
afgewaaide boomtak- ken, geen bemesting plaats 
heeft. Daarentegen is overal waar de peperoultuur 
samengaat met die van gambir, gewoonte de 
afgekookte gam- bir-bladeren als mest te gebruiken. 

Een mede door de Chineezen veelvuldig ge- 
bruikto meststof is gebrande aarde, tanah bakar; op 
sommigo plaatsen wordt met vischafval en met 
bedorven visch beniest. 

Heeft de plant eenmaal eenige hoogto bereikt, 
dan vereischt zij niet veel zorg meer en bestaafc dezo 
alleen in het doen afsnoeien en op bepaalde hoogto 
houden der plant. Volgens sommigen kunnen de 
ranken tot eene hoogto van 15 M. op- groeien, maar 
men houdt ze, om de bessen ge- makkelijker to 
kunnen oogsten en eene over- matigo belasting der 
steunsels te voorkomen, veel korter. Grooto 
vochtigheid zal alleen dan schaden, indien niet het 
terrein door aard en Jigging het water spoedig 
gelegenheid geeft tot afvloeien. Plotseling 
invallendo regens kunnen de blocsems wol eens 
benadeelen ； langdurig© droogte doet do planten 
geen goed, daar zij den voortgang van don grooi 
belemmoren. Ten be- wijze van do taaiheid der plant 
mag nog worden aangevoerd dat do aschregen, 
welke de grooto Krakatau-uitbarsting in 1883 
vergezelde en voor do pepertuinon der Lampongs 
het ergste deed vreezon, intogendeel oorzaak schijnt 
gewcest to zijn van een tijdperk van ongewone 
ontwikke- ling en vruchtbaarheid. 

De poporplant heeft, als ieder cultuurgewas, van 
ziekten en plagen te 昉den. Zimmermann 
constatcerdo in het jaar 1890 een wortelziekte in do 
popor in do Lampongs, die veol rankon deed 
afstervon, torwyl Van Breda de Haan in 1909 con 
boordor aantasting bestudeorde. 

Omtrent do vruchtbaarheid van do peper- struik 
kan, op grond van eeno vergelyking van do 
productio in verschiDende landon, worden 
aangenomen, dat de peperplant, bij tegenwoor- dig 
meost zorgvuldigo kweekwijze, van haar derdo tot 
haar twintigste, wellicht vyf-entwin- tigste jaar 
vruchton kan dragon en in haro jaren van vollo 
vruchtbaarheid, zegge van ongoveer het zesdo tot 
zostiendo jaar cn naar golang van ligging on 
vruchtbaarheid des bodoms aard 
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on hoeveelheid van bemesting, enz. cone gemid- 
delde jaarlijkscho opbrongst geven van 15, so ms 
wellicht tot 30 of 35 pikoels droog product per bouw. 

0 o g s t e n bereiding. In den O.-I. archipel heeft 
mon gewoonlijk twee oogsten per jaar, e6n tusschen 
October en Ma art cn c6n tus- schen April en 
September. In dichter bij den evenaar gelegen 
streken heeft men onregclmati- ger oogsttijdcn, 
terwijl in sommigo landen de oogsttijd geheol 
afhangt van do wisscling dor aargetijden. Het 
oogsten geschiedt op twceerlei .manier, naar gelang 
zwarte of witto poper zal worden bereid. Voor zwarte 
peper plukt men do tros zoodra eenige der bessen 
rood worden; men wacht niet tot allo bessen rood 
zijn, daar de eerst rijpende dan zouden afvallen; 一 
in Natal wacht men tot er 10 of 12 bessen per tros 
rood zijn geworden; — de trossen worden op matjes 
in de open lucht, blootgesteld aan weer en wind, uit- 
gespreid om in de zon te drogen. Na eenige dagen 
vrorden de bessen zwart en netvormig gerimpeld; als 
de tros genoeg gedroogd is, wordt deze tusschen de 
handen gewreven of、met de voeten getreden om de 
bessen, de peperkorrels of peper- ,,bollen''. van den 
stengel los te maken; zij zijn bijna kogelrond, 
3%―4% m.3I. in doorsnede, met nauwelijks zicht 
bare sporen van de 3 of 4 Btempels en met 1 
zaadkorrel. Bij warm weder zijn de bessen binnen 3 
of 4 dagen, en bij koel weder of regen binnen 8 of 10 
dagen droog; vcrvolgens worden zij door wannen 
van alle on- rein heden en de lichtere, nog onrijpo 
bessen ge- zuiverd en in manden of zakken bewaard 
tot later vervoer. Bij sterke hitte buiten gedroogd, 
wordt de peper zwart en bij lagcro temperatuur 
binnenshuis of in loodsen lichtbruin; gewoonlijk, bij 
eenige vraag, maakt laatstgenoemde booger prijs. 
Om het schimmelen tegen te gaan, waartoo de zwarto 
peper bij vochtig weder nei- ging vertoont, cn tevens 
het drogen te bespoedi- gen, wordt de peper gerookt, 
op eene inrichting die met een eest overeenkomt, in 
den rook van groen hout. 

Wordt voor de zwarte peper rijp en groen door 
elkander geplukt, voor de witte peper (de grauwwitte 
doffe, gladde korrel), welko vooral bereid wordt in 
Mala bar, in den Riouw-Lingga- archipel en in 
geringere hoeveelheid in Atjeh en op Malaka, 
worden de rijpste roode bessen ge- kozen. Deze 
worden uitgezocht cn in mandjes in stroomend of in 
stilstaand water aan cen fer- montatie-proces 
onderworpen ； na 8 of 10 dagen barat de huid, 
waarvan de korrel vervolgens gescheiden wordt door 
trappen en wasschen; daarop volgt het drogen in de 
zon, het wrijven tusschen de handen en het ziften. 
Volgens Hunter is de gewichlsverhouding tusschen 
do versch geplukte vruchttrossen en het daarop 
bereide droge product als 100 tot 35 voor zwarte en 
als 100 tot 24 voor witto peper 

Welke soort de betere is, de zwarte of de witte, 
mag eene quaestie van smaak hceten; de witte peper 
heeft dit voor, dat zij alleen van de beste en rijpste 
vruchten verkregen wordt ； maar daar tegenover 
staat, dat door het weeken de kracht van de peper, 
naar men be we er t, aanmerkelijk vermindert, omdat 
de buitenschil, het parenchy- mateuse weefsel, dat bij 
de bereiding verloren gaat, een bijzonderen smaak en 
geur heeft door zijn rijkdom aan olie- en 
harshoudendo cellen. 

Sominigen spreken (lit tegon, op grond van het feit, 
dat hot aroma van het vruchtvlecsch ligt in cenc 
vluchtige olie, dio bij het drogen nagenoeg gehcel 
verdwijnt. Hoewel in prijs bijna het dub- bele, wordt 
zij veel minder aangevoerd dan do zwarte peper; het 
schijnt, dat de planters in den Archipel op haro 
voortbrenging zich niot toelcg- gen, wijl de zwarte, 
ecu grooter gewicht gevende, minder werk vcreischt, 
spoediger is af to Icvercn en naar vorhouding dus 
ook sncllcren omzet verzekert. Daartegonover staat 
dat voor witte peper vracht en verpakking 
goedkooper zijn. 

Al zijn do zwarte en witte peper van dozelfdo 
plant afkomstig, toch onderscheidt men in som- 
mige landen van voortbrenging nog verschil- 
lcnde,,rasscn‘‘ of verscheidenheden van do ge- 
kweekte plant. Die ondcrschciding is gegrond op 
verschil van ontwikkcling, opbrengst cn levcns- duur 
der plant en de geaardheid der vrucht. Het verschil 
in voorkomcn en hoedanigheid of prikke- lend 
vermogen der vruchtjes, waarnaar do han- del zijne 
prijzen stelt, mag niet geheel als het gevolg van min 
of nicer zorgvuldigo teeltwijze beschouwd worden, 
maar wijst zeker op dieper liggende invloeden, 
zooals die van verschil in bodem en klimaat. De van 
Singapore uitgevoerde schijnt het incest 
gewaardeerd, daarop volgt die van Penang, terwijl de 
Bataviasche, mecrcndeels afkomstig uit de 
Zuidelijke gewesten van Sumatra, het min st gczocht 
is. De wereldhandel onderscheidt de peper ook nog 
wcl als E n g c 1 s c h (van Malabar — Tellichery, 
cnz. de allerbesto waar — en Malaka), Portugeesch 
(uit Voor-Indie, zg. Goapeper) en Hollandsch. 

In do Vereenigde Staten wordt uit de gewonc 
zwarte peper witte bereid, maar do grootste 
hoevcelhoid van dat artikel wordt cchter direct als 
zoodanig uit Indie aangevoerd. In Penang bereidt 
men witte peper uit het gedroogdo Sumatra product. 
Men legt de droge peperkorrels gedurendo eenige 
woken in kalkwater, totdat de schil zacht is 
goworden on door wrijven loslaat. Van versch 
gedroogdo peper kan wel witto bereid worden, maar 
als zij reeds cenigcn tijd bewaard was geworden, dan 
bohoudt zij na do be working nog een grijzo klcur. 
Do op dezo wijzo verkregen witte peper be vat 
gewoonlijk eenige kalk buiten op do korrels. 

Bestanddeolen. De bcstanddcolcn, waaraan de 
poper haro waardc als spocerij ont- leent, zijn 
pipeline (tot 9 %), acthcrischo olio (1,6—2,2 %), en 
con zachto hars mot branden- den smattk. Voider be 
vat zwarto pepor naast ecn vochtgehalto van 
uiteenloopendc hocvcel- heid, ongeveer 30 % 
zctxnecl, 8 % vet, 12, 5 % stikstofhoudende 
bestanddeolen cn 4 % asch. De witte peper, dio de 
asehrijkc en zctmeelarmo schil mist, be vat daarom 
meet zetmeel (56 %) en minder asch (2 %), In de 
asch van peper vindt mon steeds mangaan en ijzer. 
De in do peper voorkomendo aronxatische stoffen 
komen ook voor in sommige deelen van nauw met 
peper verwanto gowassen, de staartpeper (zie Kfi- 
MOEKOES), con bekend geneesmidde], de sirih 
daoen en sirih boeah (zie SIKIH) en de lango peper 
(lada pandjang, tjabo djawa of tj. soela, zio aldaar). 
De zoogenaamdo „Spaan- $chc" peper of 
Caycnnepeper, (zie ondor CAPSICUM) in smaak 
cenigszins overeenkojnendc mot peper, is cen geheel 
antler product. 

Vorvalsching. De verwerking van 



PE PER. 385 

oorspronkelijk zwarto peper tot witte, zooals wij reed
； hicrvoor vermcldden, kan eigonlyk geen 
vervalsching genocmd wordcn, hoewel do op den 
gowonon wcg bereido witto popcr uit do bcsto on 
rijpsto vruchten afkomstig is on daar- door bcter is 
dan de zwarto peper en do daaruit bcrcide witto 
korrcls. Eono ware vervalscliing van het ongcmalen 
product is de vcrmenging met de zwarte Lessen van 
Embelia Ribes, dio con eenigszins kruidigen smaak 
bezitten en in uiter- lijk voorkomen zoo veel op peper 
gelijken, dat men hen cr op het oog mouilijk van 
onderscheiden kan, Do meeste vervalschingen 
geschiedcn evenwel by de gemulen peper en 
inderdaad is het aant-al stoffon, die in den loop dor 
tijden als vervalschingsmiddelcn voor peper hebben 
gediend cn nog dicncn, buitengewoon groot. De 
aanwezigheid van stoffen uit het plantenrijk wordt 
ontdekt bij het mikrosko- pische onderzoek, terwijl 
de aanwezigheid van minerale stoffen aangetoond cn 
in hoeveelheid bepaald kan worden door de bepaling 
en het onderzoek dor asch, wolke na verbranding van 
peper overblyft. Zwarto peper met meer dan 7 % asch 
en wittc peper met meer dan 4 % van dat bestanddeel 
moeten geacht worden met minerale stoffen 
vervalscht te zijn, (loch eon ware vcrvalsching loopt 
gewoonlijk over veel hoogere percentages, zoodat 
grcnsgevallcn. wol niet veclvuldig zullcn 
voorkomen. 

Goschiedenis. Do peper, oudtijds in kleinc 
hoeveelheden naar Europa gebracht, waardoor het 
eexi zeer kostbaai1 artikeluitmaakte, dat nog zijnc 
uitdrukking vindt in het wo ord „peperduur,,

J was ten 
tijdo van Plinius in Rome e?n gezochte spccerij en 
werd dat in de middel- esuwen in tocnem，nde mate. 
De bloei van Venetie hing in hooge mate samen met 
den peperhanclel, totdut na 149S het clirocto verkeer 
met Indio dien handel naar Portugal verplaatste en 
door de ruiincre aanvoeren het belang van het artikel 
vergrootte. Nederland, dat ook zijnc peper en andcrc 
specerijcn uit de Portugceseho havens betrok； 
bcsloot, toen deze op het einde der )6 de ccuw door 
de Spanjaarden gesloten worden, gif du Indische 
waren tc gaan halen. In de eerste jaren was peper het 
voornaaxnste ruilartikcl, want, ofschoon het in 
waarde zeer achter stond bij de kaneel, de 
kruidnagelen, do muskaatnoten en do foelie, was het 
door zijn veel mijnor ge- bruik van veel mner belang 
dan de genoerade snecerijen. Nog in het jaar 1720 
bedroeg do o])bren2st van peper omslreeks con 
derdo van do geheele waarde der door de 0. I. 
Compagnio gcrcalisccrdo koloniale prod ucten. Op 
Java bloeido de pepercultuur in Bantam. Omstreeks 
clien tijd moest ioder mannelijko inwoncr boven de 
1G jaren 500 popcrplantcn onderhouden. Voor 
iedcro bahar peper (ongeveer 3 . pikoel) ontviugen 
do mandoers, die het toezicht hadden, een halven 
Spaanschon mat； terwijl het plantloon, dat de be 
volkin g ontving, gclykstond uan 4 Spaanschc jnatten 
per bahar. De hande] in peper was ten strengste 
verbodon en hot geheelo product moest aan den 
Sultan afgeleverd woitlen, dio voor de bahar 7 t ot 8 
Spaunsche mat ton bo- taaldo. Hij verkocht de peper 
aan de Compagnio tot den prijs van 15 Spaansche 
matten per bahar. In de jaren tusschen 1687 on 1787 
werd on er gemiddcld per jaar 9000 ba ha rs aan de 
Compag- nie geloverd. De productie was lang niet 
gelijk- 

matig; in het jaar 1723 was de opbrengst 13.000 
bahars, in 1724 19,000 bahars en in 1725 11,000. 
Maar na 1775 blcef de daling aanhouden, nog slechts 
ccnmaal, namelijk in 1781, were! er 11000 ba bars 
verkregen, het volgcndo jaar bedroeg de oogst slcchts 
4500 bahars, waarna de daarop volgcndo jaren 
gemiddeld niet meer dan 5500 bahars gaven. In het 
jaar 1796 was deze bclang- rijkc cultuur op Java 
nagonoeg gcheel te niet gegaan. Aan den overwal op 
Sumatra was echtcr do cultuur uitgebreid of cigenlijk 
kwam do uitvoer uit die streken nu eerst ondcr den 
waren naaxn te voorschijn, omdat ongeveer do hclft 
van de leveringen van den sultan van Bantam steeds 
uit peper, afkomstig uit de Lampongs had bestaan, 
die aan dien sultan als leenheer was opgebracht. 

In het jaar 1801 geeft Van Hogendorp ais prod 
uetieeijf era op: Benkoelen 1.200 ton, At jell 2000 
ton, Palembang 700, Lampongs 500, Straits、100, 
Tringano en Kelanten 2000, Ban- djarmassin 1200 tot 
1500, Bantam en Siam 1000 ton. 

Voor 1829 komen in Waffs Dictionary deze 
cijfers voor: Sumatra 16.800 pikoel, Bintang- Lingga 
cn omliggendc eilanden 12,200 pikoel, Straits 28.000 
pikoel, Siam 10,000 pikoel, Borneo 20, 000 pikoel en 
Britsch Indie 30.000 pikoel. 

Op Java deed de Gouvcmeur-Generaal Du Bus 
veel moeite de pepercultuur te bevorderen en liet o. 
a. cene handleiding voor Hie cultuur uitgeven (Ind. 
Stb. 1829 no. 5G). Van den Bosch nam de 
pepercultuur in zijn cultuurstelsel op (zio aldaar), 
maar de resultaten waren niet bevre- digend cn in 
1862 werd dezo ged wongen cultuur op Java 
afgeschaft, nadat zij reeds jaren tevoren hoogst on 
bed u id end was geweest. In het jnar 1872 hief men 
ook de ged wongen cultuur in Benkoelen op, zoodat 
na dien tijd de peper- cultuur in gcheel Nederlandsch 
Indie vrij is gebleven. 

Het voornaamste peper-produeeerende eiland. is 
thans Sumatia en daarvan vooral Atjeh en de , 
Lampongsche districton, terwijl Sumatra's Oostkust, 
Benkoelen cn Palembang eene onder- geschikte 
plaats innemen. De tweede groote peperstreek is de 
Riouw-Lingga-archipel. Verder komt er nog eonige 
peper van Banka, terwijl op Java op versehillende 
IcoffieJanden peper als bijeultuur wordt geplant. 

De peper van Riouw en Lingga gaat voor- 
namelijk naar Singapore, die van AtjBh naar Penang 
on Nederland en die van de Lampongs naar Batavia 
ter distributie. 

De pcpcr-productie van don Nederlandsch- 
Indisclien Archipel maakt ongeveer drie vierden van 
de goheelo wereldproductio uit； de overige 
voornanie landen van oorsprong zijn de Straits cn 
Britsch-Indie. 

.De uitvooren van Java en van de Buiton- 
bczittingeii waren in de laatste 10 jaren (zie do 
tabollon op de volgondo pagina) de volgcndo, 
waarbij men in het oog nioet houden, dat voei vnn de 
uit Java uitgevoerde pepor product uit Sumatra, is, 
dat over Bataxria wordt gedixtri- bueerd. 

De loop der prijzen en do beteokenis van den 
haudel van Nederland en de uitvoeren uit Neder-
landsch Indie voor den wereklbandel in poper kan 
men uit htt op de volgonde pagina voorkomen- do 
staatje afloiden, waarin vormeld wordt onder: 

25 
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а) do stand van den prijs op ulto Deo. van 
Lampong peper in centen per % K. G. 
б) do invoer van peper in Nederland 
c) do voorraad aldaar op 31 December 

op do 7 hoofdniarkten 
d) do invoer van Euvopa; te woten: 

e) de afleveringen 
/) de voorraad op 
31 Dec. 

Nedeilandschc havens, 
Louden,Hamburg. Havre 
Boi'deaux Marseille, 
Tri&t. 

g) de uitvoer uifc Ned-Indie 
Litcratuurz Bcsohrijv. Catalocus Koi. Mus. 

Haadem, I, 1884, 6o stuk, bl. 347; P. J. van 
Houten, Handleiding voor de pepercultuur 
Amst. 1890 en de zeer uitvocrigo literatuur- 
opgaaf daarin, waaraan noq is t oe to voegen: Econ. 
1872, II, bl. 1057; T. N. L. N.-L XXXVI, bl. 419, 
XXXVIII, bl. 461； Ind. Gids 1887, I, 
bl. 835; Teysmannia I (1S90), bl. 95, II (1891), 

bl. 261, 351, 410, 480; T. B. B. VI, 85; J. Bosschu, 
De intensieve pepercultuur; Teys- inannia XI 
(1900), bl. 65. De peper in de Bui- tenbezittingen, 
samcngesteld'door het Encyclo- paedisch Bureau 
(1914). 

Do oudc geschiedcnis van peper en peporhan- del 
vindt men in de werken van F. A. Fliickiger alsincdo 
in ecn opstol van C. Hartwich, Aus der Gesch. der 
Gewiirze, 1894. Eeno uitvoerigo be- schrjjving van 
den mikroskopischen bouw van de peperkorre】，
met afb. gaf Dr. W. Busso in Arbeit on a. d. Kais. 
Gesundh. am bt zu Berlin, Bd. IX (1895). In dit 
opstel is vermeld de voile- dige literatuur, tot 1895, 
over het chcmisch en inikroskopisch onderzoek van 
peper en do ver- valschingcn. Bijzonderhcclcn over 
de pcporcul- f.uur in Britsch-Indie vindt men in 
Watt's Dictionary VI, 1, bl. 811, aangevuld door de 
„Agricultural ledger" (Calcutta) van 1898 no. 7 en 
1900 no. 3. 

 Witte Pepe r. Z w a r t Pepe r. 

 Uit Ja va en Uit Bui ten-   Uit Java cn Jit Buiten- m , . 
 Madoera bezittingen   Aladoera. bezittingen. ~ ' 
 K.G.  KG.   K.G. K.G. 

1905 622.822 2.061.075 2.683.897 1905 4.530.135 6.398.882 10.920.0J 7 
1906 1.620.441 1.279.932 2.900.364 1906 6.792.664 10.437.408 17.230.072 
1907 1.683.925  809.327 2.493.252 ]907 3.97G.391 10.475.114 14.45】.505 
1908 2.421.034  1.913.202 4.432.236 1908 10.534.039 J 4.333.146 24.867.185 
1909 2.331.544 2.243.527 4.575.071 1909 4.608.892 9. 996.388 bl.605.280 
]910 2.402.595 2.290.530 4.693.125 1910 9.584.874 11.910.993 21.495.667 
1911 2.754.624  1.434.819 4.189.443 1911 9.887 951 10.486.110 20.371.061 
1912 3.066.000  1.763.299 4.829.299 1912 10.396.000 11.247.900 2】.643.900 
1913 2.058.185 2.325.000 4.383.185 1913 5.299.630 9.182.000 14.4Sl.630 
1914 1.910.833 3.262.072 5.208.905 1914 8.394.417 7.905.719 16.300. J 3G 
1915 788.945 4.097.253 4.886.198 1915 6.788.920 10.573.851 17.3B2.77l 
1916 1.399.000 5.242.005 <6.641.005 1916 7.999.000 | 8.778.205 16.777.205 
   (alles in tons van 1000 K.G.)  

Jaar 1 "  b. | c. 'd. e. r. | * 

1890 1 
27  220 25 19.670 1 

19.250 5.575 9.426 
1891 19  1035 505 21.765 18.330 9.010 1 8.634 
1892 15%  1549 1913 22.530 19.680 11.860 12.426 
1893 14  4096 5209 25.510 ]6.905 20.465 9.291) 
1894 11  2854 6419 20.305 18.355 21.285 】0.278 
1895   2805  19.260 16.840 23.705 8.717 
1896   1277 6121 16.205 17.655 22.315 15.470 
1897   1435 4751 18.920 19.640 21.595 14.532 
1898   1999 4929 19.850 19.960 21.480 14.43】 
1899   1753 4972 17.850 2J.190 18.140 12.226 
1900   2048 3693 17.890 20.780 ]5.250 J J.398 
1901   1784 2556 15.610 18.975 11.885 10.673 
1902   2123 2269 16.145 18.980 9.050 1J.800 
1903   2169 2464 14.100 17.390 5.761 14.073 
1904   3070 2425 19.435 18.241 6.955 】2.922 
1905   2259 2701 ]4.325 14.750 6.530 J 3.604 
1906   2807 2594 16.060 15.225 7.365 20.] 30 
1907   2207 2212 14.710 14.550 7.525 16.945 
1908   2387 2227 15.725 15.495 7.785 29.201 
1909   2977 2654 16.845 13.300 11.300 J 9.180 
1910   3420 3768 16.200 13.900 13.630 26.180 
1911   4087 4749 23.190 17.510 J 9.310 24.695 
1912   4472 3314 24.480 22.470 21.320 26.541 
1913   3151 3488 16.680 21.570 16.420 19.04& 
1914   2729 835 14.730 22.570 8.590 21.604 
1915   4622 809 16.950 19.275 6.265 22.249 
1916   1738 1353 10.865 10.815 6.315 1 11.952 
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PEPER (CAYENNE). Zio CAPSICUM FRU- 
TESCENS. 

PEPER (SPAANSCHE). Zic PEPER, CAPSI-
CUM F.RUTESCENS on TJAg 

PfiPfirfiK (SOEND.). Zio KAPAS-KAPAS； 
'FfiRAH (MAL.). Zie ELATERIOSPERMUM. 

PERAHOE. Zic VAAKTU1GEN. 
PERAMPOEAN LAOET (MAL.). Zio DOE- 

JOENG. 
PgRASfiN (JAV.). Zic ZODIAKBEKERS. 
ifiRAWAS (DAOEN) (MAL.). Zio DAOEN Pfi- 

RAWAS on LITSEA ODORLFERA. 
PfiRBAKTI. Ecn 170G M. hooge vulkaanke- 

gel, West, van de Salak op do grens van Batavia 'cn de 
Prcanger (Vcrbcck, Java, 498, 751). 

PgRBAOENGAN. Zie P^BAOENGAN. 
PERDIKAN-DESA, PfiRDIKAN-GRONDEN, 

PfiRDIKAN-LIEDEN. Zic DESA'S (Vrije), deel 
I, bl. 593. 

PERELAER (MICHEL THEOPHILE HU-
BERT). Go b. tc Alaastricht den 4en Aug. 1831, wcid 
hij aanvankelijk te Rome voor prioster oj)gelcid, 
doeh trad in 1854 in dienst by hot O.-I Jcger； in J 
859 we rd hij tot 2cn luit. bonoemd, nam decl aan de 
krijgsbedrijven in de Z.- en 0. afd. van Borneo, 
waarbij hij zich bijzonder onder- scheidde cn 
oefende van 18G0—1864 het civiel gezag in de 
Groote en Kleine Dajak uit. In 1864 kcerde hij naar 
Java terug, we rd in 1870 tot kapitcin benocmd, cn 
na ecn verbiijf in Europa (J870一1873) in 1877 tot 
majoor bevorderd. In 1879 werd hij op verzook 
eervol ontslagen. Hij ovcrleed 12 Januari 1901 to *s 
Gravenhage. 

Zijno voornaamstc gcschriften zijn: Ethnogra- 
phische beschrij ring dcr Dajaks, Zalt-Bumincl ]870; 
Do Bonischc expedition, 2 din. Leiden 1872; Borneo 
van Zuid naar Noord (cthnogr. roman), Rotterdam 
1881; Uit do oudo doos, Sprokkclingen over Nod.-
Indie, Rott. 1832; Nederland sch-Indic, mot 
teekeningen van J hr. 
J. C. van Rappard, Leiden 1882; Eon kwart- eetiw 
tusschen de keerkringen, 4 din. Amst. 1881—]885; 
Baboo Dalima (Opium roman), 2 din. 1886. 

PERENG (MAD.) cn zijn samcnsteningcn. Zie 
BAMBOE. Do na,ini wordt. ook gobruikt voor 
Dichrostachys Cinorca (zio aldaar). 

PfiRfiPAT MERAH (MAL.). Zio SONNERA- 
TIA. 

PERGAM (MAL.), Pagain (MINANOK. MAL.). 
Naam voor con Alu.skaat-duif, Carpophaga aenea, 
dio op Billiton cn Mcndanao Pergoein hect cn die op 
Java ook KCdawa gonocnid wordt. De AIaleier« op 
Sumatra noemen Carpophaga badia Limpatoe of 
Pagam kalaboc. Carpophaga jorsteni hcet op 
Celebes Toetoep. Carpophaga concinna licet op de 
Aroe-cilanden Koobdla, op do Kei- cilanden 
Tarocht. Carpophaga rotacea heet Walor op do Kei-
cilanden. Carpopharja f/eelvin- Liana hoot op 
Noofoor Wai moon. Carpophaga pinon hcet op 
Andai (Nieuw-Guinea) Oeraas. Zic DUIF. 

PERGULARIA MINOR Andr. (P. odoratissima 
Sm.), Film. Asclepiadaceae. Tongkdng (JAV.). 
Windcndo heostor, vaak in tuinen gokweekt om do 
zeor welriokondo bloomon. Van do vloozigo wortcis 
wordt door do Chineoscho vrouwon. wol oon 
confituur gomaakt. 

PfiRIJOEK (MAL.). Zio NEPENTHES. 
PfiRING (JAV.) en zijn samcnstellingon. Zie 

BAMBOE. " 

f 一疽一/ ____  

PERIODIEKEN. Zic TIJDSCHRIFTEN EN PERIODIEKEN. 
PERISTROPHE TINCTORIA Noos. Fam. 

Acanthaceae. Nodja (MAL.), Nodja (JAV.). Hoo<- tcrachtig kruid, over den 
goheolon archipel ver- breid on gobruikt voor hot roodklouron van 
vlochtmatoriial. Mcostal wordon do stollen ondor toovooging van nog 
conigo andoro kleurondo plantcndcolon mot do bhdoren van Perislrophe 
gokookt. Bohalvo vlochtmatoriaal wordt ook ka- toon govorfd. 

PfiRKAJOEHAN. Zic VAARTUIGEN. Q ° 
PERKEN. Zie NOTEMUSKAAT.，W/"，，~ ；〜;疽，? 
PERKOETOET (JAV.). Zie DUIK "" 
PfiRLAK. Zie PEUREULA。. 
PERMALIM (beter: PARMALIM of POR- MALIM), cen 

eigenaardigo godsdicnstige secte, die door do gehcelc Tabasche 
Bataklanden haar aanhangers heeft, maar THans' vobraOn Noord-
 • 
Habinsaran een vrij talrijko gemcenschap vormt. Zij is gesticht door 
Gocroc Somalaing, een ijverig volgeling van den god-vorst Si Singa 
Mangaradja (zie aldaar); do vereering van dezen vorst is hoofdbestanddeel 
van hun overigens eclectisch godsdicnstig stolsel, waarin Oud-Bataksch 
hei- dendom, Mohammedanism。 en Christendom wonderlijk zijn 
vermengd. Ondcr de Christelijke bestanddeelen is merkwaardig do Maria-
ver- coring； men meent dezo te mooten toeschrijven aan den invlocd van 
den Italiaanschen onder- zoekingsreiziger Modigliani. In de geheelo be- 
weging is vermoedelijk een soort van „nationa- listischc" reactie tc zicn 
tegen do zending en naar hot schijnt ook wel tegen ons bestuur, hoewol 
over dit laatsto verschillend gcoordccld wordt (zio do Berichto dor Rhein 
ischo Mission; en Hoisting in hot jaarvorslag van don Topogra- phischen 
dionst, 1913). 

PERMAS. Complex van 3 Kampongs： Poelau 
Batoe, Kampong Baroc cn TGloek Bedaroe in Batin 
IX di ilir, aan de bcncden-MSrangin, af- deeling 
Bangko dcr residentic Djambi, bewoond door „anak 
radja” van den KSdipan add en de daaraan door 
aanhuwlijking vcrmaagschapte leden der z.g. Soekoc 
rad jo Smpat poclooh, en waar in elke kampong het 
bestuur gevoerd wordt door het oudste lid van den 
daar won end en KSdipan- adel. Zie verdcr DJAMBI. 

P仓RON, bratawali (JAV.). baratawali (SOEND.), 
lemlem (MAD.), poetarwali (MAL.), toeba bidji (VULG. 
MAL.), antawali (BAL.), bobatoe (TERN.), hoemoeroet 
(KEI). 

Anamirta paniculata Colebr. {= A. Cocculus W.et 
A.\ fain. Menispermaceae. Houtigo slingerplant, door 
gehecl Indio vorsproid. Zij levcrt do Cocculi Indici, 
dio a]s “kokkelkorrels" een bekond vischvergift (zio 
TOEBA) en insocton- doodend middel zijn, en sinds 
vier couwen daar- voor ook in Europa wordon 
aangovoerd. Kokkel- korrels bovatton do giftigo on 
bittero pikrotoxine. Zio KOKKELKORRELS. N < f 
Z c、，匕 

PERSEA GRATISSIMA Giirtn., fam. Laura-多:*营上"：： ceae, 
A&vocaat, Boowah tSmpoeroeng, Boewak " ".fZ : f pookftt, Apokat 
(MAL.), vorbasterd uit oon Mid- don-Ainerikaangchon naam. Boom uit 
Contraal- * Amorika, roods sedort hot midden dor 18de eouw op Java 
ingovoerd on algomeon aangoplant. De bolrondo of peorvormigo vrucht 
hcoft oon groote pit. Hot vruchtvlcosch is zeor smakolijk, ah men do 
vrucht na hot afplukkon. eenigo dagen hooft laton liggon. Moosta.1 
wordt do vrucht met sui- 
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ker, koffio, of alkoholischo drunken gonoton. 
.E PERSONEELE BELASTING. Zie BELAS- 

•. < TINGEN, DI. I, biz. 225—233. 
U A P6RTIBI. Zie PORTIBI. 

PERUBALSEM. Bruino welriekcndc balsem, 
rorkregen uit den stam van Tohiifera Pereirae B i 
ill., fam. Papilionaceae, een boom dor bcrg- wouden 
van San Salvador, die bercids naar Java word 
overgobracht, doch daar nog niet ten nuttc gomaakt 
is. De Perubalscm (Balsamum Peru- vianum of B. 
Indicum) werd vroegor via Callao (Peru) naar Span 
jo verscheept, vandaar de naain. Hij wordt vcel 
gobruikt als uitwendig genecs- middel, o. a. togen 
scliurft; voorts in de parfumerie cn als vanielje-
surrogaat. 

PKSANDON. Zie MUZIEK en MUZIEK- 
INSTRUMENTEN. 

PfiSANTRilN (d. i. verblijf van santri's). Aldus .
 worden op Java de onderwijsinrichtingen ge- 

noemd, waarde uit allcrlei landstreken afkomstige 
en sanlri of moerid genoemde Icerlingen samen- 
wonen, om zich onder leiding van een of moor 
goeroc's (Icerarcn) toe tc leggen op do studio der 
Mohamincdaanschc kitab's (werken over den 
godsdienst). In Atjeh worden zulke inrichtingen 
rang kang, in Midden-Sumatra soerau genoemd. 

De pisantren vormt als het ware een dorpje op 
zich zelf. Behalve de wonin gen van de goeroe^s met 
hunne gezinnen vindt men er de zgn. pon- dok's. 
Aldus noemt men een gebouw, door een gang in het 
midden in twceen verdecld, met a an weerszijden een 
aantal vertrekken of cellen, welke icder voor twee of 
meer Icerlingen zijn be- stemd. Het toezicht opiedere 
pondok is opgedragen aan ecn der ouderc Icerlingen 
of a an cen hulp- leeraar, die als loerah (handhaver 
der ordc) op- treedt. Op het erf vindt men bovendicn 
meestal afzonderlijke gebouwen voor het geven van 
on- derwijs en het verrichten der sembahjang's (zic 
aldaar), benevens schuurtjes ter bewaring van de 
vereischte voorraden van rijst cn and ere voedings- 
middclen. Er zijn pesantren's, welke inkomsten uit 
wakap-gronden (zie WAKAP) trekken. Ook vormen 
sojnmigen zelven eene stichting, ontstaan uit de 
bcschikkingen van vrome lieden of, op Midden-
Java, van vroegere vorsten, die gewoonlijk tevens 
het onderhoud en de verzor- ging van de pisantren 
opdroegen aan 66n of meer nabij liggende desa's. 
Deze zgn. pisantren- desa's worden dan van andere 
lasten vrij (pirdi- kan) gemaakt en buiten de gewone 
bestuursorga- nisatie gesteld. 

De studie op de pesantren heeft geen under doe] 
dan de kennis der heilige wetcnschappcn van den 
Islam: de wet-, geloofsleer en mystiek (zie ISLAM 
II, c-e), zooals die in de gezaghebbende werken over 
den godsdienst zyn beschrcvcn. Sommigcn 
vergenoegen zich bij de studie met teksten, die uit 
het Arabisch in een Inlandsche taal zijn 
overgebracht, maar velen trachten de Arabische 
teksten zelve 'te leeren kennen en hebben daartoe een 
voorbereidenden cursus in Arabische taalkunde te 
doorloopen. De daarbij gevolgde leerwijzc is min of 
meer omslachtig en gebrekkig. Toch kunnen de nicer 
begaafden het daarmede vrij ver brengen. Op Java en 
Madoera is bet do regel, dat men Arabische 
leorboeken ge- bruikt, welke veelal (maar toch niet 
altijcl) voor- zien zijn van interlincaire 
aanteekeningen in het Javaansch en soms bo vend 
ion nog in do lands- taal. Op do ovorige eilanden 
bezigt mon daaren- 

togen naast Arabische veel Malcischo leorboekon. 
Vergevorderden bestudccrcn ook wcl werken over 
Ta fsir( Ko ran vc r k lari n g), a d i 1(gewijde 
ovcrlevc- 
ring), oesoel al-fikh (grondslagen der wctgcleerd- 
heid) cn andcrc Mohammcdaanschc vakken (zio 
ISLAM Ila, c), wclkcrkennis o verigens min of meer 
als wctenschappclijkc luxe geldt. De leertijd duurt 
van twee tot ticn of zelfs meer jaren, al naarmato 
van ieders aanleg en het doel, dat hij zich voor- 
stclt te berciken. Zij , die jaren lang studeeren, 
bezoeken gewoonlijk nicer dan pisanlren om 
het onderricht van vcrschillende bekende goe- 
roe's te genieten. Verscheideno dezer goeroe's 
hebben een tijdlang do heilige wctenschap to 
Mekka beoefend onder leiding van aldaar gc- 
vestigde landslieden of van Arabische leeraren. 
De studie in de heilige stad geldt algemecn als 
bo ven alles verkicslijk. 

Vroegcr werden de -pisantren's in het Euro- 
pcesche spraakgebruik ten on re elite wel als 
“priesterscholcn" en de leerlingen als „priester- 
leerlingen" aangeduid. Dit was onjuist； niet 
allccn, omdat de Islam geen pricsters kent (zic 
MOSKEEPERSONEEL en PANGHOELOE), 
maar bovendien omdat onder hen, die het 
谁凯-onderwijs volgen, slcchts zeer weinigen 
zich voorbereiden voor de Inlandsche ambten, 
we Ike r dragers (de panghoelo^s enz.) bij Euro- 
pcanen wel als “pricsters" bekend stonden. Wel 
bezoeken gewoonlijk Inlanders, die later cen 
ainbt wenschen te bcklecdcn, waarvoor kennis 
der Moslimschc wet wordt vcreischt, ccn pesan- 
tren, maar men vindt daar bovendien leerlingen 
uit alle kringen der Inlandsche samcnleving, dio 
wat meer dan de groote massa willen we ten van 
de leer van den Islam. Z^lfs onder de Inlandsche 
Ixjstuursambtenaren — vooral op West-Java 一 
zijn er, die cen tijdlang ecn pesantren hebben be- 
zocht. De invloed, uitgaande van de tienduizen- 
den Inlanders, die alien op dezc wijze gedurende 
cenigc jaren de Moslimschc wetenschap hebben 
beoefend, mag niet onderschat worden. Ook in 
hunne omgeving wekken zij bclangstclling voor 
de Moslimschc leer op en gelden zelven als voor- 
bcelden ter navolging. Eerst in den laatsten tijd, 
r)u de toenemende bohoeftc aan Europcesch 
onderwijs in de Inlandsche maatschappij zich 
krachtig doct gelden, begint de waardeering van 
het middclecuwschc p^art/ren-onderwijs bclang- 
rijk te verminderen. 

Op Java waren van ouds vooral het rcgent- 
schap Ponorogo en anderc gcdcclten van Ma- 
diocn bcroemd om hunne pisanlr^n's, maar men 
vindt ook in vole andcrc st re ken op Midden-Java 
cn in lateren tijd vooral ook in de Pre an ger in- 
richtingen, die de oudere scholcn op den duur in 
de schaduw gesteld hob ben. In de Buiten bezit- 
tingen wijkt do organisatie dozer soort van on- 
dervvijsinrichtingen slcchts in bijzonderheden af 
van die op Java. 

Gelogenheid tot het ontvangen van eonig gods- 
dienstonderwijs van uiterst eonvoudigon aard 
bestaat voor do Inlandsche Mohammcdinen in 
ruimo mate. Zu Ik onderricht heeft hoofdzakclijk 
slechts ten doe】，jongen?, on soms ook wol ineis- 
jc8, to leeren, den Arabi<chen tekst van don Ko- 
ran volgens do rogden der kunst op to dreunen. 
Het begrijpen dor Koranwoordcn is daarbij 
geen vereischte. In ieder dorp is wel iemand, dio 
zu】k onderricht geeft. Soms worden do leerlingen 
daurb 目 tevens geoefend in hot bohoorlijk ver rich- 
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ton van do ritucclo wasschingcn on do sembahjang 
(zio aldaftr). In hot algoir.con wordt ook aan dit zccr 
clomentairo ondorwijs slochts door eeno min- 
derhoid dor kindoren dcolgcnomcn. Do lessen 
worden veclal gegoven in hot dorpsbedohuis of 
andors in eon soortgelijk, speciaal voor dit onder- 
wijs bestemd schoollokaal, det in hot Javaansch 
(ovonals het dorpsbedohuis) lang gar genoomd 
wordt; vgl. MOSKEE, b. 

-Literatuur C. tSnouck Hurgronje, Mekka II, 200 
vv, 344 yv. ;«De AtjShers II, 1—33;jEan on andcr 
over het Inlandsch onderwijs in de Pa- dangsche 
Bovcnlandcn ((Feestnummcr der Bijdr. t.d.T., -L. cn 
Vlk, (1883) Afd. Land en Volkcnk., p., 57 vv.)； I 
De Islam in Ned.Indie, p. 25 vv. (Groofe Godsd., 
serie II, p. 401 vv.)； L1_W. C. van den Berg, De 
Mohamm. geestelijkheid cn de geestelijke goedcrcn 
op Java cn Madoera, Bata- via 1882, p. 21 vv. ； Het 
Mohamm. goclsHienst- onderwijs op Java en 
Madocra cn de daarbij gc- bruikte Arabische booken 
(Tijdschr. v. h. Batav. Gcnootsch., dl. XXXI (1887) 
p. 518 vv.); Gras- huis, Socndanccsche bloemlezing, 
Leiden 1881, Inleid. p. XVI vv. ； F. Fokkens, De 
pricsterschool te Tegalsari (Tijdschr. v. h. Batav. 
Genootsch., dl. XXIV (1877), p. 318 vv. ； De 
masdjid's en de Inlandsche scholen in de Padangsphe 
Bo von lan- den (Ind. Gids 1888, I, p. 318 vv.)J Th. 
W. Juyn- boll, Handleid. t. d. kennis der Mohamm. 
wet, p. 77 J. Veth, Java IV (1907) p. 434T40, I, 
(1875) p. 380—85. 

PES£CH£M. Een d wergstam op Nieuw-Guinea. 
Het gebied van dozen stam strekt zich uit tus- echen 
de Lorentz-(door hen WQssaq gcheeten) cn 
Noordwestrivier. In het Z. is de grens ongeveer een 
lijn O.-W. op 4° 40' Z.B., terwijl het Oranje- gebergte 
(Oostelijk deci van het Nassaugeb.), du Noordgrens 
vormt. Het Oranjcgebcrgte cn in het 
bijzonderdeWilhcljninatop wordt door den Pe- 
sSchem „Mbdt Me lien genaamd. Hunne woon- 
plaatsen ]iggen voor het mcerendecl in do vallei dcr 
Ord, een bronrivier van do Lorentzrivicr, tusschen 
het Trcub- (BimbSnic) en Wichmanngc- 'bergto 
(Woendiem) op ongeveer 4° 28' Z.B. en 138° 43' 
O.L. op eeno hoogte van 1200 h 1700 M. bo ven zee. 
Doch ook ten N. en vooral t en Z. van d ze strook 
liggen nog vorschcidcno kampongs. Daar de 
Orovallei gehecl door bergon is ingc- sloten, is het 
klimaat cr zacht en aangenaam. Gewoonlijk is het er 
tot cen uur n.m. holder, zonnig wedcr, daarna mistig 
met nu cn dan regen. (Zie verder PAPOEA'S). 

PEST is eon acute infcctic-zickto met zccr hoog 
steifte-cijfcr (50—100 %), die veroorzaakt wordt 
doord at pestbacillcn het mcnschclijk lichaani bin n 
endrin gen, cn die zich voordoet onder drio vormcn 
n.l. als builenpost, longpcst on blocdpest. 

Do builenpest begint mcestal plotscling met hoogo 
koorts (40,5—41° C.), dio dikwerf, maar nict altijd, 
door eon of mccr koudo rillingcn wordt ingcleid, ccn 
govool van ernstig zick zijn, en grooto lichamdijko 
en gccstclijko zwakto. Gewoonlijk treedt bijna 
gelijktijdig mot do koorts, of ccn weinig later, 
pijnlijkhoid on zwelling op van do cono of andcro 
klicrgroep. In andcro govallcn gaan dezo aan de 
koorts vooraf. Daarbij bestaat dofheid cn 
zwaartegovoel in het hoofd, hoofdpijn, die 
gewoonlijk in hot voorhoofd of do slapcn wordt 
gelocaliseerd, duizeligheid, gebrek aan eotlust, in 
don aanvang niet zeldcn misse- 

lijkhcid cn btaken, somtijds diarrhee, pijnen in do 
maagstreok en dikwerf ook in den rug en de 
ledoinaten, govoel van bcldcmming, slaperighcid, of 
in plaats daarvan groote on rust, angst en 
slapelooshcid. Do spraak is soms modelijk, do gang 
tuimelend, zoodat do zieko den indruk maakt van 
ccn zwaar bcschonkcne. Spocdig treedt stoornis in 
hot bewustzijn op en lichto, maar ook wel wocste, 
delirien. Do verschijnselen van do zijdo der 
hersenon kunnen echtcr ook goheol ontbreken. Op 
den 3en of 4cn dag daalt do temperatuur dikwerf 1—
1.5°0, en in lichto gevallen daalt dio dan verder tot 
do normale. In zwarc gevallen stijgt de temperatuur 
echter op nieuw, on volgt op den 3en tot 5en dag de 
dood door harts verlamming. Het meesfc 
kenmerkendo verschijnsel van dezon vorm der 
zickte zijn do klierbuilon, waarin pcstbacillen in 
overgrooten getalo aan wezig zgn. Deze out- 
wikkelen zich het meest menigvuldig in de lies- 
streek (69 %), minder menigvuldig in de okscl- holte 
(22 %), het minst menigvuldig aan den hals of den 
hook der onderkaak (9 %). De zieke klieren zwellen 
spoedig op, en kunnen de grootte bereiken van een 
appel of vuist. De pijnlijkheid van deze gezwollen 
kEeren is soms zoo groot, dat do lijder zorgvuldig 
icdero beweging tracht te verm日den. Do 
vergrooting van de klieren kan echter zoo goring 
zijn, dat deze slechts by nauw- kourig betasten kan 
worden herkend. Behalve do klieren zelve, is ook 
hunne omgeving sterk ontstoken, en wanneer do 
vergrooting der klieren bclangrijk is, deelt ook de 
over deze liggende huid in de ontsteking, zoodat 
deze glad gespan- nen en donkerrood uitziet. Bij 
gevallen waar gonezing opt,reedt, vertftteren do 
vergroote klieren, of zij keeren langzamcrhand 
zonder verettering tot hun normalen omvang terug. 
Het eerste komt het meest menigvuldig voor. In den 
loop van de tweedc week der ziekto heeft zich dan 
een absccs gevormd, dat doorbreckt. In den etter 
dezer absccsscn zijn do pestbacillcn afgestorven. 

Vccl zcldzamerdan pestbuilen ontwikkelen zich 
pestkarbonkcls, dio tusschen den len—7en dag 
kunnen optreden. Onder eon gevoel van branden, en 
stekendo of jeukendo pijn, ontwikkelt zich ergens op 
de huid een erwtgroote bruine vlek, in wclkcr 
omgeving de huid rood en hard wordt. Op die plaats 
ontstaat cen kleine blaas inefc troebelcn inhoud cn 
donkerrooden rand, die grooter wordende, don 
omvang van een hazelnoot bereikt. De basis van do 
blaas verandert in een zwarte korst, dio afgestooten 
wordt, en een zwartc, kratervormige zweer met 
drogen bodem achtci1 laat, welke daarna geneest. 

Bij do longpcst treden, be halve de bij de 
builenpest voorkomendo algeineeno verschijn- 
solon, min of meer ernstige verschynselen van do 
zijdo dor Ion gen op, cn worden veclvuldig, maar 
lang niot altijcl, bloedig geklcurdo sputa opgehoest, 
waarin zecr talrijko pestbacillcn voor- komcn. Bijna 
allo gevallen van longpcst oindigen op don 3cn of 
4cn dag dor zickte met don dood. Bij dozen vorm der 
ziekto bestaat voor do oxngc- ving een zccr groot 
govaar van besmetting. 

Do blocdpest is die vorm van pest, waarbij de 
pestbacillcn van den aan vang af in het blood circu- 
leeren, zonder dat con primaire localisatio in do 
huid, klieren of Ion gen kan worden aangetoond. De 
dood volgt soms reeds binnon de eerste 24 uron, 
mecstal op don 2cn—3cn dag. 
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Zooals reeds werd vermeld, is de oorzaak van de 
pest do in 1894 bjj gelcgenheid eener pestepi- demio 
in Hongkong door Yersin en Kit,asato ontdekto 
pestbacil. ELctzelfde xnikro-organisme is ook do 
oorzaak van de sterfte onder de ratten, do ratten pest-
, die met iedere pestepidemie oilier do menschon 
gepaard gaat. Als resultaat van vele epidemiologischo 
ond erzo ekin gen, voor- namelijk door de Engelsch-
Indischc pestcommis- sie in Bombay vcrricht, moot 
worden aangeno- men, dat overal waar een epidemic 
van builen- pest uitbreekt onder de menschcn, 
daaraan is voorafgegaan con pestepidoinio onder de 
ratten ter piaatso, en dat do ziekte van de eeno rat op 
de andcre, maar ook op don mensch, wordt 
overgebracht door bemiddcling van de rattenvloo 
(Xenopsylla cheopis). 

De geschiedenis van de pest in onze Oost- 
Indische bezittingen is nog slechts zecr jong. De 
schrijvors over geneeskundige onderwerpen in onzo 
kolonien uit den ouden tijd vernielden geen van alien 
het voorkomen van pest, cn door sommige schrijvers 
uit den latcren tijd is zolfs de meening uitgesproken, 
dat Nederlandsch- Indie voor dezo ziekte onvatbaar 
zou zijn, daar zij den evenaar niet zou kunnen 
overschrijden. Dat dit vermoedon onjuist moest zijn, 
kon worden afgeleid uit het volgendo drietal feiten, 
dat lang v66r het uitbreken der pest in Indie werd 
vastgesteld. 

Io. de pestbacil kan in onze kolonien even goed 
leven, on is daar even virulent als elders, waar do pest 
wel is waai-genomen (de Haan); 

2e. in Nederlandsch-Indie zijn dezelfde ratten, die 
men in Engelsch-Indie als bronnen der besmetting 
heeft leeron konnen (Van Loghem); 

3e. in Nederlandsch-Didie worden op de ratten in 
hoofdzaak dezelfde parasieten (vlooien) gc- vonden 
als in Engelsch-Indie. 

Naar aanleiding dezer drie gegevens moest 
worden gevreesd, dat, wanneer eenmaal een 
besmetting met pest on der do ratten op Java plaats 
had gchad, dezo zickto ook onder do menschen zich 
zou voordoen, en dat te meer, daar ratten in Indie zeer 
veelvuldig voorkomen, en zeer dicht in de nabijheid 
der inlandsche be- volking leven. 

Het eerst werden gevaHen van pest in Neder- 
landsch- Oost-Indie waargenomen op Sumatra. In 
Mei 1905 werd in het hospitaal te Tandjoeng Morawa 
(Deli) een Javaansche koelio bpgerio- men, afkomstig 
van do onderneming Batang Koewis,^ met klinische 
verschijnsclen, die reeds den dag na de opname, toen 
ook in de linkerlies een duidelijke, bij di-uk pijnlijke 
zwelling werd gevondon, het vermoeden deden 
rijzen, dat de man Jijdendo was aan builenpest. Twee 
dagen later overleed de man, en de 1 旅opening, 
alsxnedo het bacterioskopisch onderzoek der 
verschillendo organen en van het blood, en do 
bacteriologischo contrdle, bevestigdon dit 
vermoeden. Dezo koelie had dicnst gedaan in het 
groote rijst- pakhuis der Sfindmbah Maatschappij, 
waarin do uit Rangoon afkomstige rijst was 
opgestapeld. Rangoon behoort tot die plaatscn, waar 
her- haaldelijk pest voorkomt. Volgens getuigenis 
van den opzichter had do koelio gedurendo do laatste 
vier weken onschatbare diensten bewezen als ratten 
van ger: hij strooido een vergif van eigen xnaaksel 
tusschen de opgestapeld© rijslzakken, en, als hij 
^morgens in den goedang (het pak- 

huis) kwam, vond hij do doodo ratten bij tien- tallon 
tusschen do zakken liggen, cn bovondion ving hij 
een groot a an tai r&tten met de hand. Hot gehcclo 
vcrloop dezer grooto sterfto onder do ratten tor 
plaatso wijst er op, dat dezo niot hot JwJt govolg is 
gewcest van het uitgestrooide ver- gif, maar van eon 
pestopidemie, dio onder hon heeft gehcorscht. 
Eonigo dagen later kwam nog een twecdo geval 
voor, on wcl van longpest, bij een anderon 
Javaanschen koelie, dio had gcholpen bij de 
ontsmetting van bovongenoemden goo- dang. 
Merkwaardigerwijzo is hot by dozo tweo gevallon 
gebleven. Den dag na hot overlyden van don cersten 
patient, word in den rijstgoedang van de 
onderneming Tandjoeng Morawa, dio haar rijst van 
den contralcn goedang to Batang Koewis ontvangt, 
een aan pest gestorven rat gevonden. Nog maanden 
lang worden doodo ratten aan het hospitaal te 
Tandjoeng Morawa ter onderzoek toogezonden, 
doch geen onkelo maal werd meer pest bij hen 
aangotroffen. Nog eenmaal werd, eenigo weken na 
het voorkomen van bovonge- meldo pestgevallen, 
aan genocmd hospitaal een doode rat gezonden, 
afkomstig van do haven- plaats Bela wan, dio wel 
degelijk aan pest bleek gestorvon to zijn (Kuenen). 
Scdert werd in Indie niets meer van pest vernomen, 
totdat op den .27en Maart 1911 in het Gcnccskundig 
Labora- torium te Wcltevreden in bloed, afkomstig 
van een verdachten lijdor to Malang, pestbacillen 
werden gevonden (De Haan). Naar aanloiding van 
dezo vondst word door den Burgcrlijken Ge- 
neekundigen Dienst, onder leiding van den toen- 
maligen Souschef van dicn dicnst Dr. do Vogel, een 
onderzoek ingesteld in den Oosthock van Java, 
waaruit bleek, dat nict slechts in de hoofd- plaats der 
afdceling Malang pest heerschto, maar dat de zickto 
door do gehecle afdeeling, in een aantal desa's 
verspreid, voorkwam. Ter- zelfder tijd werd pest 
vastgesteld bij bcwoncra van Soerabaja, Kcdiri cn 
Mad icon, cn overal waar menschenpest hecrschte, 
kon do pest ook onder de ratten worden aangetoond. 
Buiten do afdeoling Malang werden, be halve in de 
reeds genoemde plaatsen, nog pestgcvallcn waarge- 
nomcn in Tooloengagoeng, Bangil, Paree cn op 
Madoera (Pamdkasan) en Mage I an. In het jaar 1911 
werden in het gehcel gcrapportcerd 2300 gevallen 
met 2100 dooden, in 1913 14000 gevallen met 
12.700 dooden. In 1914 nam het aantal nog toe. 
Volgcns het telegram van den Gouvcrneur- Goneraal 
bed roe g het aantal pestgcvallen in het 
veertiendaagscho tijdvak loopendo van. 17 tot en met 
30 Juni 1914: Afdecling Malang 385 nieuwo 
pestgcvallen, 346 dooden; Toeloenga- goeng 2 
doodclijke gevallen； Madiocn 15 doodo- lijkc 
gevallen; Parce 50 doodclijko gevallen; Bangil 2 
doodclijke govallen; Bfirbfik 2 doodelijke gevallen; 
Kcdiri 51 niouwe gcvalJon, 47 doodon; Soorabaja 24 
nieuwo gevallen, 19 dooden; Magetan 25 nieuwo 
gevallen, 23 doodon. Volgena regcoringstelegram 
kwamen in do maand Maart 1918 pestgcvallen voor 
to Ponorogo 5, Soerabaja 17, Soerakarla 2, Klatch 2, 
Djokjakarta 2, TCmanggoeng 9, Somarang 7, en te 
Salatiga 13. Van doze lijders stierven to Ponorogo, 
Soerakarta Klaten cn Sa]atig.i alien, to Soerabaja 16, 
to T6manggocng 6, en te Seinarang 16. 

Omtrent de vraag langs wolken weg do in 1911 
geconstateerdo pest Java is binnengedron- gen, 
hebbeu de onderzoekingen van Dr. De Vogol 
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hot volgondo aan hot liclit gcbracht. In hot oindo van 
Januari 1911 word in eon pakhuis to Soora- baja 
storfte ondor do ratton waargenomon; drie inlanders, 
in dab pakhuis workzaam, wordon ziok, cn tweo van 
dozen stiorvon. De ratton werden met meel uit het 
pakhuis opgozonden naar het Veeartscnijkundig 
Laboratorium to Buitonzorg, waar do diagnose we rd 
gestold, dat do'ratton fvan meelvergiftiging waren 
gestorven. In Fobruari en in hot begin van Maart 
worden te Soorabaja en te Madioen door de aldaar 
praktizeerendo geneeshceren ziektogovallen 
waargenomen, die het vormoeden wckten 
pestgevallen te zijn. In de naar het Genecskundig 
Laboratorium te Wel- tovreden ter onderzoek 
opgezonden praeparaten konden echter geen 
pcstbacillen worden aange- toond. In de maanden 
Januari en Februari word in de afdcelmg Malang een 
hoog sterftecijfer ge- rapporteerd, dat door don 
inlandschen gonoes- kundige, wien een ondorzoek 
naar de oorzaken daarvan we rd opgedragon, 
tocgeschrevcn word aan perniciouzo malaria en 
klierkoorts. Na het vaststellen van het voorkomen 
van pest op den 27en Maart 1911, mag het als meer 
dan waar- schijnlijk worden beschouwd, dat de 
gerappor- teerdo sterfte onder de ratton te Soerabaja 
en onder de nienschcn aldaar, alsmcde te Madioen en 
in de afdeeling Malang, het gevolg is geweest van 
pest. Vermoedelijk is pest reeds in hot eindo van 
1910 in de afdeeling Malang opgetreden, want het 
sterftecijfer was in die periodo abnor- maal hoog. 
Hoe nu de ratten te Soerabaja be- sinet zijn 
geworden, en hoo do verspreiding der besmetting 
meer landwaarts in heeft plaats gevon- den, kan 
alleen wordon gegist. Het xneest voor de hand ligt de 
onderstelling, dat schccpslading mot pestratten van 
het schip naar den wal is gebracht, en dat do 
pakhuisratten op dio wijzo zijn besmet. 

Door het vervocr van lading uit dio besmetto 
pakhuizen verder landwaarts in, is de pest onder de 
ratten en onder do menschen verbreid. Er is 
aangetoond, dat do invoer van rijst uit do met pest 
bcsinetto landstrekcn van Zuid-China en Britsch-
Indio naar Oost-Java in het najaar van 1910 
bijzonder hoog is gowecst, en dat dua do kans, dat 
met dio rijst pestratten in Soorabaja zijn 
binnongedrongen, ook bizonder groot mag wordon 
gcacht. Door den Stationschef to Sidoar- djo was 
opgemerkt, dat doodo ratton gevondon waren in do 
rijst, dio kort voor het uitbroken van do pest van 
Soerabaja naar het achtorland word vervoord, cn do 
corste haard van rattenpost to Soerabaja we rd 
ontdekt op het emplacement van de Staatsspoor. Do 
wijk van Madioen, dio het ergat door do pest is 
geteisterd, grenst aan het Stationscinplacement. 

Naast do hierboven beschroven sprongsgo- wijzo 
(motastatischo) verbroiding der rattopost door hot 
spooi'wegvorkcer, moot nog wordon gonocmd do 
gelcidolijko vorbreiding (pcrconti- jiuitatcm) dozer 
ratteziokto vanuit eon bopaaldon haard naar do 
omgoving. Dezo laatsto wijzo van verbroiding 
geschicdt doordat geinfecteerde ratten b. v. van do 
eono desa naar do andero ovcrloopcn, waarvoor—
cvenals zulks ook mot do motastatischo verbroiding 
liet geval is — in <lo oersto plaats aansprakclijk 
moelen worden gostold do boido volgende typen dor 
soort Mus rattus: 

lo. liot grpoto typo huisrat (JUus rattus gri- 
floiventor Bonhote). 

2o.het klcino type huisrat (Mus concolorBlyth). 
Ho of d ken me rken van dozo rattetypen zijn: 

lango staart (do longtc van den staart is bijna constant 
veol grooter dan dio van het lichaam), sterko 
ontwikkoling van allo zos celtkussens aan de 
achtervoetzolon, leven in do directe omgoving van 
den mensch (binnenshuia), en uitgesproken 
klimnciging (bij voorkeur nostelon in de bo ven- sto 
huisgcdeelten). 

Beide genoemde rattetypen komen door hunne 
levonswijzo zoo goed als uitsluitend in aanmer- king 
voor de infectie van den mensch. Bijzonder 
gevaarlijk is in dit opzicht de klimneiging van de 
huisrat, aangezien, wanneer dit dier in de bovensto 
huisgcdeelten (nok-zoldering-beschie- ting) aan pest 
sterft, de vlooien bij het verlaten van hot cadaver naar 
beneden vallen, en aid us op den vloer in de meest 
onmiddellijke nabijheid van den mensch terecht 
komon, waardoor voor dezen laatste de infectiekana 
belangrijk wordt vergroot. 

De ratten in Nederlandsch-Indie worden ge- 
parasiteerd door twee soorten vlooien, welke beide 
in staat zijn, de pest van rat op mensch over to 

brengen, nl.: 、 . 
le. de Xenopsylla cheopis, een betrekkelijk kleine, 

】icht (bruin) gekleurde vloo, die, evenals in Britsch-
Indie, op Java van zeer groote be- teekenis is, 
aangezien zij over al en dikwerf in grooten getale op 
binnenshuis levende ratten ver- tegenwoordigd is. 

2e. do Pygiopsylla ahalae, een groote, donker- 
gekleurdo vloo, die in Britsch-Indie niet schijnt voor 
te komen, en van veel minder beteekenis is dan de 
cerstgenoemde vloo, aangezien zif slechts in 
geringon getale en bovendien plaatselijk sterk 
gelocaliseord op binnenshuis lo vende ratten wordfc 
aangotroffen. Zij is nl. een vloo, welke primair thuis 
bohoort op in koffiotuinen en bosschen levende 
ratten (w. o. zicb. velo huisratten be- vinden), en 
cerst secundair door deze dieren naar de huizen 
wordt getransporteerd. Vandaar dat deze vloo in 
strekon, waar bosschen ontbreken (zooals b. v. in do 
stedon) niet op binnenshuis levende ratton wordt 
aangotroffen. 

De strijd, die in het Oostcn van Java tegen de pest 
wordt gevoerd, heeft in hoofdzaak ten doel het 
contact tusschen de rat als draagster der besmetting 
en den monsch zoo klein mogelijk te maken 
(woningverbeteringeneva- c u a t i o). Bovendien 
wordt zooveel mogelijk getracht, de sprongsgewijze 
verbreiding der rattopest tegen te gaan, door allo 
rattenlokkende lading, als padi, rijst, mals, kapok, 
enz., welke uit hot goinfocteerde gebied. naar 
pestvrijo streken wordt vervoerd por spoor, tram of 
grobak, to ontsmetten door uitzwaveling. Uit den 
aard der zaak staat mon in dozen strijd vol- komen 
machtoloos togonover de goleidelijke vorbreiding 
der rattopest (Zie verder pestbe- strijding). 

Literaluur: Mededeelingon van den Burger- lijkcn 
Geneeskundigcn Dion st in Nederlandsch- Indie 
1912, 1913 on 1915. 提、提 A： 

PESTBESTRIJDING. Aangezien hoi? uitroeion 
van pestratton ondoenlijk is gobleken, richt de 
bcstrijding cr zich alleen op, den mensch door 
doelmatigo maatregelon voor de zickto to vrij- 
waren. Do vaccinatio is hiortoo niot in staat 
goblokon, zoodat do bcstrijding thans bo- beporkt is 
tot do woningvorbetering 
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cn de z. g. evacnatie. Beido maatrcgelcn beoogen 
hetzclfde doel, nJ. den afstand tusschcn do pestzicke 
rat(ten) en den mensch zoodanig te vcrgrootcn^ dat 
voor dezen laatsto do infcctic- kans bolangrijk wordt 
verminderd, c.q. gchcel opgehoven. 

Woningverbelcri-nt]. Hierbij ondcrgaat het huis 
dusdanigo constructiewijzigingcn, dat tenge- volge 
hiervan de huisrat de gelegonhoid ontno- men wordt, 
zich in de onderdeelen van het huis dan wel ergens 
onopgenierkt to ncstclen. Deze wyzigingen dicnen te 
voldocn aan de volgendo eischen. Do daken moeten 
zoovecl mogclijk van oenvoudige constructie zijn (z. 
g. z a d o J d a- k o n met slechts twee dakvlakkcn). 
Waar moge- lijk, moot voorts de dubbelo nok worden 
toege- past, waardoor do zeer gcvaarlijko doode 
luimte tusschcn den enkclon mcdiancn nokbalk cn do 
dakbedekking vermeden wordt. Do dakbedek- king 
moot van pannen, plaatyzcr of blik zijn. Voor het 
steungeraamte mag slechts gebezigd worden hout of 
zware, voile bamboe, waarvan alle openingon 
nauwkeurig geslotcn zijn, hetzij door opvullen met 
cement, hetzij door opspij- kcren van blik, terwijl voor 
het lichtere steungeraamte, als spanribben, enz., hout 
of gespleten bamboo verplichtend is gesteld. 
Beschietingen zijn verboden, eveneens dubbcle 
wanden, tenzy deze laatste aan den buitenkant van het 
huis gemakkclijk beweeg baar zijn aangebracht. Ook 
plafonds moeten beweegbaar zijnen voorzien van een 
mangat. Bamboestijlen moeten zoodanig op neuten of 
stcenon staan, dat zij goed aan- sluiten. Voorts is g o 
e.d o bolichting noodzakelijk (enkele glazen 
dakpannen — kal- ken van de binnenzyde der 
dakbedekking), opdat het huis te alien tijde door het 
personeel van het woningtoezicht op de aanwezigheid 
van ratten- nesten zal kunnen worden onderzocht. 
Toch is deze verbetering dor huizen op zich zclf niet 
voldoende, om de ratten uit de huizen te weren ； de 
ervaring heeft nJ. geleerd, dat de huisrat on- der dezo 
omstandigheden hare nestelplaatscn zoekt, of onder 
den aarden vloer van het huis, of in alle mogelijke 
huisraad, als kasten, kisten, enz. Om dit to voorkomen, 
moot aan do woningverbetering dan ook worden 
aangesloten een gere- gelde woningcontrolo en wonin 
g- schoonmaak, deze laatste hierin bestaan- de, dat 
dens per week het huis cn deinboedel goed worden 
schoongeveegd. 

Evacuatie. Hieronder verstaat men de tijcle- lijkc 
verwijdering van de bewoners uit hunne huizen met de 
bedoeUng, hen voor de pestinfectie te vrijwaren. Men 
ontloopthierbij dus het gevaar, door zich uit het 
pestgcvaarlijke huis te ver- wijderen. Deze maatregel 
is reeds van ouds be- kend; zoo vindt men o. a. 
besehreven, dat ge- durende de pestepidemic to 
London in het laatst der 17do eeuw vcle inwoners der 
stad hunne huizen ontvlodcn en een toevlucht zochten 
aan boo rd van vaartuigen op de Theems. Waar de 
woning- verbetering in hare uitvoering een permanent 
on gcleidelijk karakter bezit. draagt de evacuatie het 
stempel van een zeer tijdely ken en plotselingen 
maatregel. Zij wordt thans aid us toegepast: Zoodra 
zich ergens een pestgeval heeft voorge- daan, vcrlaten 
de bewoners der omliggende huizen hunno woningen 
en zoekon tijdelijk hun onderdak in optrekjes, welkc 
zij zclven bouwen op hunne erven. Gedurende dozen 
tijd worden 

hunno vcrlaten won in gen duchtig gcrcinigd cn 
voorts hiorin de nicest noodzakclijkc constructic- 
verbeteringen aangebracht (z. g. provisoi.ro w o n i n 
g v o r b c t o r i n g). Ecrst hierna worden deze 
woningen wedcrom door do eigenaars betrokken. In 
de stedon nemcn deze geevacucer- den vaak bij 
hunno landslicdcn tijdelijk hun intrek. Aan deze z. g. 
provisoirc woningvorbotcring sluit. zich nu direct do 
wekelijkscho huizcnschoon- maak aan, terwijl de 
volledigo woningverbete- ring eerst geschicdt, als de 
betreffendo huizen hiervoor in aanmerking komen. 
De evacuatie en woningverbetering vullen clkaar dus 
weder- keerig aan. Men kan dit als volgt uitdrukken: 
Hoc verder de woningverbetering in oon streok is 
gevorderd, hoe geringer de kansen voor mcn- 
schenpest aid a ar zullen zijn, hoe minder derhalvo de 
evacuatie aid a ar zal behoeven to worden toepast en 
omgekeerd. 

Onderdeelen van den Dicnst der pestbestrijdinff 
zijn : 

le. De exploratie- en klinische dicnst. Deze 
omvat: 

a. Hot opsporen van pestgevallen onder de be- 
volking (z. g. inlichtingsdienst), waar- bij met 
voordeel gebruik gemaakt wordt van de op Java 
algcmeen ingevoerde sterftestatistiek van de 
inlandsche bevolking. (Zie verder GE- 
NEESKUNDIGE DIENST). De eigenlijke in- 
lichtingsdienst geschicdt door artsen of inland- sche 
genecskundigen (in den laatsten tijd ook door 
Europeesche vorplecgsters), die aan de hand van door 
het Inlandsch Bestuur ingediondo dagrapporten 
dagclijks de verdachte zieken en dooden in hun 
ressort op de aanwezigheid vaix pest onderzoeken. 
Van do dooden wordt — zoo noodig 一 door punctie 
van de milt een micros- copisch praeparaat gemaakt, 
dat later in het laboratorium kan worden onderzocht. 

b. De ieolatie van pcstzieken cn hunno huis- 
genooten (z. g. contactporsonon). Zoodra een 
pestgeval is geconstatcord, worden de. zieke en de 
huisgenooten uit het huisovcrgcbrucht naar de 
isolatiebarakken. De zicke wordt hier ge- nccskurdig 
bchandeld, torwijl de huisgenooten na 5 dagen 
observatic hun vrijheid herkrijgen. Voor de be han 
deli ng der post lij dors zijn bo vend ion ambulances 
(uit Holland) in working gesteld. 

c. De evacuatje van de aan pestbemetting 
blootgestelde bewoners der omliggende huizen (zie 
hiervoren ondor evacuatie). 

2e. D。ontsmettings dicnst. Scdert de 
uitzwaveling der huizen niet mcer wordt toe- gepast. 
is de tank van dozen dionfit hoofdzakclijk beperkt tot 
do ontsmotting (uitzwaveling) van alle ratten 
JokkcJide lading als pa di, rijst, Jcatjang, kapok, enz.. 
welke uit het pestgebied naar pestvrijo streken, hetzij 
per spoor of tram, hetzij per grobak of prauw, wordt 
uitgevoerd. Dezo uitzwaveling van rattenlokkende 
lading, waariii pestzieke ratten kunnen worden ge- 
troneportccrd, heeft ten doel, de besmetting van a nd 
ere streken to voorkomen. (Zoo zijn in den be gin tijd 
der pestepidemic ds inhet binnenland gelcgen 
plautscn Madioen, Ke- (liri cn Malang van de 
havenstad Socrabaja uit besmot geraakt door het 
spoorwogtransport van groote hocvcelheden 
gcinfccteerde rijst), Voorts ressorteert onder dozen 
dienst de nicchanischo ontsmotting (schoonniaak) 
der huizon. (Zio o. a. hiervoren bij provisoirc 
woningverbeterin g). 
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3c. D o transportdionst. Dczo om- vat hot 
dcskundig toezicht op cn het bchcor van do 
Gouvemcments-automobiclcn, ten diensto dor post 
bestriding. Voor het sncllo transport dor 
inspectoercndo ambtenaren on dor gcncoskun- 
digon van den inlichtingsdienst is nJ. eon groot 
aantal automobielen noodig gebleken. 

4e. D o woningdionst. Dczo omvat do 
pestgevaarlijk-vorklaring van gebouwon, do 
woningverbetoring, do woningovernamo en do 
woningcontrole. Do wonin gverbetering wordt naar 
de reeds genoemde algemeen geld end e voor- 
schriften door de inlandscho bevolking zclf uib- 
gevoerd onder verantwoordelijkheid van de amb-
tenaren van hot Binnenlandsch Bestuur. Over 
tcchnische voorlichting kan hierbij steeds worden 
besch汰t. Voorts ken de bevolking rentdoozo 
voorschotton (hoofdzakelijk in den. vorm van 
materialcn) van den Staat bekomen, welko voor- 
schotten binnen een zokeren termijn (4 jaar) moeten 
worden terugbetaald. Zijn de woningon eenmaal 
gerced, dan worden zij door het onder den dienst der 
pestbcstrijding ressortcerend per- Boneel der 
woninginspcctie op do deugdelijkheid dor 
aangebiachto verbeteringen onderzocht, vervolgens 
in behcer genomen en op gezette tijden 
gccontr61eerd. 

Organisatie van den Dienst der pcslheslrijding. 
De opperleiding is in handen van den Algcmeenen 
Dienstchef (standplaats Malang). Hij heeft een 
uitgebreid bureau (Hoofdbureau) tot zijn besch 
ikking en wordt bijgostaan door eon Sous- chcf. Aan 
bet hoofd der pestbestryding in icder gewest staat de 
Gewestelijke Leider (standplaats 
residentiehoofdplaats) en onder dozen de Plaat- 
fcolljke Leiders (standplaats afdeeliiigshoofd- 
plaats). Het cent rale pestlaboratorium to Malang is 
belast mot het uitwerken van allo vraagstuk- ken, 
zoowel de rattepest als de mcnschenpest 
betreffende. Aan het hoofd van den ontsmet- 
tingsdienst cn transportdionst staan Admini- 
strateurs, aan het hoofd van den woningdienst een 
deskundige met den titel van Inspecteur- tcchnicus. 
Ten behoevo van. don woningdienst is voorts tc 
Malang eon cursus gcsticht voor een uniformo 
opioiding van het porsoneol (opzich- ter, 
oudcropzichtcr of man tri bij de woningin- Bpectic). 

Sedert I Nov. 1916 (Ind. Stb. 1916 no. 656) is de 
mogclijkhcid opcngcsteld om do bcmocicnisson van 
den Dienst der pestbcstrijding in de groot。 Btcdcn 
aan de gemcentebcsturen over te dragen ； voor 
Semarang ei)Medan is zulks reeds geschied, rcsp. bij 
Ind. Stb. 1916 no. 657 cn 1918 no. 316. 

0. L. E. d. R. 
PESTVLOO. Zic VLOOIEN. 
PET (GERARD AGRICOLA) were! op 17 Juli 

]834 geboren te Hoorn, als zoon van den burgc- 
jneestor van Berkhout, cn trad in 1855 als op- 
zichtor in dienst van den Kijks Waterstaat, welko 
betrekking hij Inter verwisseldo mot dio van 
provinciaal opzichter in N.-Holland. In December 
1858 word hij ter bcschikking gesteld van don 
Gouvemeur-Gcncraa], ten oindo bo- nocmd tc word 
on tot aspirant-Ingenieur van den Watorstaal in N. 
I., daar men nict genoeg jongo ingenieurs mot het 
Delftsche diploma kon ver- krijgen. In 18G1 was hij 
reeds oerstaanwezend iugonicur — to vens do 
conigo Ingoniour — in het gewost BagCldn, waar 
hij con groot dool van zijn diensttijd doorbracht, en 
zich vooral naam 

maakto door hetgeen hij aldaar in het bclang dor 
irrigatie wist tot stand to brengen, (Zie ook het 
artikel BEVLOEIINGEN). Ook op een ander dccl 
van het techniach torrein wist hij zich echter een 
welverdienclen naam te makon door do prachtigo 
boogbruggen van gohouwen rivier- of rolstcenen 
onder zijn toezicht gobouwd. Ge- noemd mogon o. 
a. wortlcn do brug Kedoeng- Menjawah met twee 
spanningen van 20 M.” de Salatiang on Kedoeng-
Agoeng elk met 20 M- spanning, do KSmit met vijf 
spanningen van 15 M., cn de door hem ontworpen 
brug Tembono over do Lok-oeloo met twee 
spanningen van 18.50 M. cn 6eno van 34 M.; 
waarvan o. a. in het Geclenkboek van het 50 jarig 
bestaan v. h. Kon. Inst. v. Ing. eene afbedding 
voorkomt.. 

Na in 1872 met een tweejarig verlof wegons 
langdurigen dienst naar Nederland te zijn ver- 
trokken, werd hij in 1874 een korten tijd eerst- 
aanwezend ingenieur in Cheribon en nog da>t- 
zelfdo jaar bij het technisch bureau te Batavia als 
hoofdingenieur geplaatst. In 187位 met den Heer 
Edeling in commissie gezonden naar do 
Brandowijnsbaai bij Padang, kwam hij, bij de 
terugreis om het leven door de schipbreuk van de 
„Luitenant-Generaal Kroesen" in straat- Lagoendi, 
op 21 Juli 1876, toen van de 300 personen slcchts 60 
gered werden, w. o. Edeling- Pets lijk is nooit 
govonden. O mt rent zyn archeol. werkzaamheid op 
het Diengplateau, zie Not- Bat. Gen. deel XIV, 
1876, biz. 49 e. v. 

P色TAG (SOEND.). Zio EUGENIA DENSIFLO- 
RA. 

PfiTAI (MAL.), Pet6 (JAV.). Zie PARKIA SPE- 
CIOSA. 

PETALING (MAL.). Zio OCHANOSTACHYS. 
PETAPA'SCH, Zie TOMINISCHE TALEN. 
PfiTAPAHAN. Kleine nederzetting in de af- decling 
Bengkalis van het gouvemement Oost- kust van 
Sumatra. Zij is gelegen aan de Tapoeng Kiri, die met 
de Tapoeng Kan an de rivier van Siak vormt. Hier 
richtte de O. I. 0. in 1689, na- dat bij contract met 
den Sultan van Djohor ha ar tolvrije alleenhandel op 
de Siakrivicr was ver- leend, een kantoor op, dat de 
eerste vestiging der Nederlanders ter Oostkust was. 
Het kantoor werd wegens den geringen omvang van 
den han- del reeds het volgend jaar verlatcn. 

PfiT^ S它LONG (JAV.), Zie LEUCAENA. P散E 
TJINA (JAV.). Zio LEUCAENA. 
PETI (IRAN) (MAL.). Zie KOFFERVIS- SCHEN. 
P色TIAMBANG. Dit is sinds menschenheugcnis 

do thans door niemand begrepen erfelijke titel van 
den KSdjoeron .van Gajo Loe6s. Zie GAJO- LAND. 

PfeTINGGI, ccn dor gewono namen van het 
dorpshoofd op Java. Zio onder DESA, decl I, bl. 
591. 

PfiTIS (JAV., SOEND.). Zio OEDANG. 
PfiTJAH BALING (DAOEN) ( MAL.). Zio STRO- 

BILANTHES. $ 
PETJARI (JAV.).Zio MICHELI A 

CHAMPACA. 
PfiTJOEK (JAV.). Naam voor ecn Aalscholver, 

Phalacrororax javanicus. Op Celebes hect Pll. 
melanoleticus Manonoolobo. 

PETJOEK OELA (JAV ). Zie SLANGHALS、 
VOGEL, •- 

PETOLAdfpatola(MAL.),patola(JAV.), onz. Dib 
woord, van onbekendo boteokonis, hangt met een 
aantal Indischo zaken sanion. In hot Sanskrit be- 
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duidthetl®. cone soort gcschildcrdo zijdo van Guzc- 
rato, en eenigo andoro gowevon stoffen, 2°. oono 
soort bittoro komko miner, 3°. eono soort sc help- 
dior (patolnka, Sanskr.). In do vorschillendo talcn 
van den Ind. archipel hooft dit woo rd soortgelijko 
betoekenisson behouden. In het Jav. is hot ccno 
soort fijno zijdcn stof of zijdon bardge, mecst holder 
van klcur (kain petola). Op Ambon is kain patola 
een rood lijnwaad van bijzondcr pa- troon en zeor 
gewild. Voorts heeten vorschillendo Cucurbitaceac, 
van do geslachtcn Lujfa, Tricho- santhes en 
Momordica (zie PEPAR仓)in Indie pdtola. Een 
dozer, Lvfja Petola uit Japan, heeft er den soortnaam 
aan on tieend. Als naa m ocner voelkleurigc sc help, 
Bdja pStola, komt dit woord o. a. voor in Rumphius, 
Anib. Raritoitkainor (II, bl. 71.) Dezolfde auteur 
vorincldt ook ccn groote slang van dicn naam, Oelar 
pStola. In do Mina- hasa. hcet nog heden een 
Python-soort petola, even als eene Luff a. Verband 
tusschen cl ozen go- lijken naam voor slang on plant 
schijnt to worden gevonden bij dene plantensoort, 
nJ. Trichosathes anguiba, een bitter 
komkommergowas met vruchten, die op een slang 
gelyken. Do „oclar pStola5* kan ecliter den naam 
ook gekregen heb- ben naar de heldere klcur, 
vergoloken met „kain pStola5* en „bcja petola1*; 
ook eon „kajoc patola*5 is op Ambon bekend. De 
slang petola is beschre- ven als Coluber pethola L., 
syn. Oxyrhopus petola- rius, volgcns Cat. Brit. Mus. 
Icvcnde in Z.-Amcri- ka volgens Brehm Zamenis 
petalarius = gemo- neusis, de springslang in Europa. 
In Fransche woorden boeken vindt men ook 
vermcld Petole (pothole): Serpent d'Afrique. 

PETROLEUM. Men onderschcidt: ruwe petro-
leum, be ter aardolic genoemd (zie aldaar) en 
geraffineerde- of lichtpetroleuin. Waar hier in het- 
vervolg van “petroleum" sprake is wordt daarmede 
het ruwe product bedoeld. 

A. Ontstaan. Petroleum behoort tot de orga- 
nogene mineralen ； vrij algemccn wordt thans 
aangenomen, dat verreweg de grootste lioeveel- 
heid ervan is ontstaan uit laag-georganiseerdc 
kleinste dieren en planten (plankton), die in 
stilstaand of zeer weinig be wo gen water (mcest- al 
in lagunen of moerassige gedeelten langs de kust) 
tot ontwikkeling kwamen, na het afster- ven een 
eigenaardig slik (sapropelium) op den bodem 
vormden en daar, bij gelijklydige zeer langzame da
】ing van dat gedeeltc dor aardkorst en zoo goed als 
tot ale afwezigheid van zuurstof een rottingsproces 
ondergingen. Daarbij konden, onder medeworking 
van druk en (of) verhoogde tempcratuur, bene vens 
van baoterien, op den langen duur door 
verschillende, ten decle zeer samengesteldc, che 
mische werkingen zoo we 1 de natuurlijkc gassen 
als de vloeibare petroleum- •soorten ontstaan (zie: 
Potonid, die Entstchung der Sfceinkohle und der 
Kaustobiolithe iiber- haupt). In gunstige gcvallen 
blijven deze dan in de porien van de mode afgezette 
zandcrige Btoffen opgesloten, tot zij door het 
neerbrengen van een boorgat (of door natuurlyke 
scheuren) gelegenheid vinden oin tc ontwijken. 

B. Geoiogisch voorkomen. Ofschoon 
petroleum, krachtens de genoemde 
ontstaansvoorwaarden, in a lie geologische perioden 
kan voorko men — en ook werkclijk voorkomt —
zijn de voornaamste pct roleum veJden der aarde 
(behalve in Pennsyi- vujiie en aangrenzende st 
reken) aile gclegen in af- zettijigcn der tertiaire 
periode of ui weinig oudcre. 

Daarvoor is con bcpaaldc reden, die editor hierniet 
]can worden besproken.Ookin Indieisdit hetgeval； 
het niinci'aal ]<o)nt daar, voor zoover bekend, uit- 
sluitcnd voor in de onderafdcclingen miocccn en 
pliocecn der genoemdo periodo; het wat oudcre 
coceen be vat wcllicht hier en daar wat petroleum, 
dooh is nog norgens productief bevondon. 

De bekende antiklinnal-thcorio bezit ook voor 
Indie volstrckto gcldighcid ； vooral de in die 
antiklinalen so ins optredende plaatsclijke ver- 
breedingon (koepels) zijn daar zeer productief. 
Waar cchtcr do plooicn, door in ten sieve re druk- 
werking, zijn overgegaan in scherpcrc vouwen, de 
lagcn dus mcestal steiler licllcn en de vorming van 
koepels uitgesloten is, schijnt in Indie nieb op 
ontginbaarheid der olio tc mo gen worden gcrekend. 
Daar juist in de streken, waar zulkc steile 
olievoerende lagen voorkomen, deze niet zclden aan 
de oppervlakte uitkomen cn dan (vooral waar zij 
door riviertjes of mocrasgrond gesneden worden) 
aanleiding geven tot vele „na- luurlijkc" 
olicvindplaatsen, is dit tallooze malcn de oorzaak 
gewecst van vruchtelooze pogingen om olie te 
vinden. 

Uit het voorafgaandc volgt dus dat, alvorena men 
tot boringen op cen terrein overgaat, een zeer 
nauwkeurig gcologisch onderzoek bcpaald 
noodzakclijk is. Dit bestaat, be halve uit waarne- 
mingen aan de oppervlakte, uit het, volgens een 
vastgesteld systeem, graven van een menigte 
ondiepe putjes in sleuven, loodrccht op de bekende 
of vermoedelijke antiklinaalrichting tot op het vaste 
gesteente, waar dan de Jigging der lagen wordt 
bepaald. Is het geheele daarvoor in aannierking 
komende terrein op deze wijze be- werkt, en zijn de 
rcsultaten in tcckcning gebracht, dan kun non 
daaruit het juiste beloop van do antiklinaal of de 
bouw van den kocpeJ, alsmedo de beste plaatscn 
voor de boringen worden afge- leid cn kan men ook 
dikwijls cen schatting maken van de dieptc, tot waar 
zal moeten worden geboord om de die aan tc treffen. 
Het spree kt vanzelf dat door het neerbrengen van 
een zeker aantal ondiepe kernboringen hetzelfde, cn 
in velc gcvallen een betrouwbaarder rcsultaat kan 
worden bcreikt. Over de hoeveelheid olie, die het 
tcirein zal be vat- ten, geeft cchtcr het gcologisch 
onderzoek hoog- stens vermoedens, doch gecn 
afdoend ]icht; dit kan allccn door boringen tot op 
Jiet olienivean worden uitgemaakt. 

0. Oeograjisch voorkomen. Dedric grooto eilan- 
den Sumatra, Java cn Borneo zijn allo rijk aan 
mioceno cn pliocene afzettingen en zij zijn dan ook 
alle gebleken rijk aan petroleum tc zijn. Tocb, als 
men nagaat hoc klcin de gezamcnlijkc opper- vlaktc 
der producticvc olieterreinen in Indie is (die der 
producecrende of gcproduceerd hebbendo 
conceKsies is ongeveer 90.000 H.A. op Java, 
120.000 H.A. op Sumatra en 180.000 H.A. op 
Borneo, te zamen dus slechts weinig grooter dan de 
provincie Friesland), komt men tot de over- tuiging 
,dat maar zclden de voorwaarden voor het ontstaan 
of van petroleum op zich zclf, of van productieve 
terreinen voorhanden zijn gc- weest, of dat vele der 
oorspronkelijko terreinen verdwenen zijn. (Men zio 
b. v. de kaarten, voorko monde in het Jaarboek ] 914 
v/h Geol.- Mijnbouwkundig Gcnootschap v. Ned. en 
Ko].).' Daarenbovcn komt altijd slechts een deel van 
lict concessieterrein in aanmcrkiiig voor het 
plaatscn van boringen; andordecls cchtcr bestaat de 
moge- 
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Jijkhcid dat ondcr de alhiviale vlakten nog olic- 
terreinen gclcgcn zijn, die niisschien nooit of allecn 
bij toeval zullcn worden ontdekt. 

Do olicconccssics zijn gclegen: op Sumatra in de 
Oostclijkc hclft van Atjeh, in de rcsidentie Oostkust 
van Sumatra en in Palembang; op Java in do 
rcsidontics Rembang, Socrabaja en Semarang; op 
Borneo in de landschappen Koetei en Boclocngan. 
Noch op Celebes, noch op een der kleinero cilanden, 
is tot nog toe olis in cxploita- belc hoeveelhcid 
gevonden. Ook op C^ram, waar men sedert jaren be 
zig is met boron, schijnt een gunstig rcsultaat nog 
steeds uit te blijven； in 1916 was de productie hier 
sleclits 3263 ton, dio reeds in hotvolgondo jaar tot 
2248 ton terugliep. 

D. Eenige algemeene aanteekeningen over de 
Indische terreinen. a.) Evenals in de kolenterrei- 
nenin den rcgcl verscheidene lagcn van het bitumen 
ondcr elkaar voorkomen, is ook in de Incl ischc 
olievclden gewoonlijk meerdan een gestcen- tclaag 
petroleumhoudcnd ； men noemt ze soms, ofschoon 
eenigszins oneigenaardig, petroleum- niveanx. Er 
zijn gevallcn bekencl, waarin tot 7 zu]kc niveaux 
zijn aangetroffen, mcestal echter vindt men ernict 
zoo vccl en is het aantal zelden grooter dan 2 of 3, 
waarvan dan een het voor- naamste cn meest 
productievc is. 

&.) Men weet algemeen dat de ruwe petroleum 
tamelijk vcrschillcnd kan zijn in chemische sa- 
menstelling, en dit is ook in Indie het gcval. Die van 
Sumatra is over het gcheel rijk aan lager kokende 
koolwaterstoffen (benzine) en geeft daarbij ccn 
groot percentage uitstekendc licht- olie van laag Sp. 
Gow. De Palembang-olie is, in tegcnstclling met dio 
van Noord-Sumatra, vrij rijk aan asfalt. Het 
paraffinegchalte daarentegen is op Sumatra tamelijk 
gcring. Van do Borneo- olicn is die van Tarakan zeer 
zwaar, be vat bijna geen Jichtpctrolcum cn is tot nog 
toe allccn als brandstof (rcsidu, liquid fuel) gebruikt; 
ook die uit de boven-niveaux dcr Koctci-terrcincn is 
arm aan kerosine; die uit het beneden-niveau is 
daaraau rijkcr cn be vat ook vrij veel paraffine. 
WcJlicht vindt men nergens zulk cen afwisseling in 
sajnenstelling als in de betrckkelijk klcinc olicstreek 
van Java. De olie van de 3 op 66n anti- klinaal 
gclcgcn conccssies ten Westen van Soera- baja heeft 
een vrij hoog Sp. Gow. on be vat slcchts ccn paar % 
benzine doch vcel asfalt; die van <*cn wat 
Noordelijker gelcgcn antiklinaal is vcel rijkci- ua)i 
kerosine cn benzine en be vat paraffine, BO ms in 
aanzienlijke hocvcelheid. In het Rem- bang’Bchc is 
de o)ic van Ptuiolan , uit het bene- denniveau van 
Djepon cn uit het bovonniveau van Tinawocn nogal 
rijk aan benzine on geeft con gi'oot percentage goedc 
lichtolie; die van Panolan cn uit het bciiedenniveau 
van Tinawoen is rijk, die van Dj&pon arm aan 
paraffine, de ondcr-olie van Tinawoen arm aan 
benzine. De oJic van Noord-Seniarang is bijzondcr 
rijk aan benzine en aan uilstckendo kerosine, zoodat 
het jammer is dat do terreinen hier zoo weinig pro- 
ductief zijn; die van Zuid-Semarang komt nicer 
overeen met dio van Panolan en is stork paraffinc- 
houdend. 

c) . Eigenaardig is hot verschil in ligging 
tus- echen de Koctci- en Palcnxbang-terreincn 
ecner- zijds on de Noord-Sumatra- en Java- terreinen 
andcrzijds； lerwijl bij do cerstc bo ven de olieni- 
veaux allijd bruinkoollagon optreden, ontbreken 
dezo in de laatsto gehccl. 

d) . In ovcrcenstcmming met hot hoogo ge. haltc 
aan benzine is op do Sumatra-tcrreinen go- middcld 
vcel mcer gas bij do olio aanwezig dan op Borneo 
cn Java. Z^ovccl mogclijk wordt dit gas benut als 
brandstof onder do kctels, ah voeding voor 
gasmotoren, tot vcrlichting enz. 

e) . In het algemeen is do diepte, waarbij do olio 
wordt aangetroffen, in India niet groot; Borneo met 
ongcveer 600 M. maximum heeft daarbij het record 
； op de mecste dcr grooterJ Sumatra- cn Java- 
velden bchoeft men nict diepcr dan 200 祝 250 M. 
tc gaan, ofschoon hier on d%ar ook lager gclegen 
productievc niveaux zijn aange- boord (b.v. 
Djepon). 

E. Techniek. Do aangeboorde olio loopt of (bij 
voldoenden gasdruk) van z?lf uit het boor- gat, 6f 
wordt daaruit kunstmatig aan de opper- vlakte 
gcbracht. De uitvlociende olic is dikwijls met mecr 
of minder (incest zout) water ver- mengd, terwijl 
ook niet zelden slik en anderc ver- ontreinigingen 
worden medegevoerd； zij wordt daarom 
opgevangen in tanks en daar cenigen tijd in rust 
gclaten ter bezinking van alle niet- olieachtigo 
stoffen, daarna wordt zy naar de raffinaderij 
gebracht, meest met behulp van sterke pompen door 
pijplcidingen. Die van Perlak naar Brandan en dio 
van Moeara Enim naar Pladjoe zyn'Uijna 150 K.M. 
lang; daar een pomp een te grooten druk zou moeten 
uitoefenen, worden zuIke grootc afstanden in eenige 
dcclen ver- deeld en op elk dier deelpunten wordt 
een pompstation ingericht. Het aantal in Indie 
werkende raflinaderijen was vroeger 9, n. 1. te 
Pangkalan Brandan (Koninklijke) cn Rantau 
Pandjang (Langkat Co), beido ter Sumatra*s 
Oostkust; Bajoeng Lentjir (Sumpal), Pladjoo 
(Moeara Enim) en Bagocs Kooning (Moesi Ilir) in 
Palembang； Wonokronio, Tjepoe en Semarang 
(Dordtsche) op Java eh iBalik Pagan (Shell) in Oost-
Borneo. Thans zijn daarvan cenigo buiten werking 
ge- stcld, ten einde het bedryf racer tc concentreeren 
cn dus goedkooper te maken. Door distillatic en 
verdere bewerkingen worden in die fabricken uit het 
ruwo product gewonnen: benzine, kerosine 
(lichtolie), motorolio (zwarc olie), naachincolien, 
paraffine, asfalt en resid u. 

F. Gcschiedenis. De ruwe petroleum was aan de 
inlanders reeds lang bskend ； zij gc bruikten haar 
voor vcrschillendc doeleinden: vcrlichting, srue- 
ren, genecskundc. De naam Pelantoengan, dio op 
Java vcel voorkoint, duidt reeds daarop (Imtoeng 
=aardolio). In 18G3 kendo de toenmalige chef van 
het mijnwezcn, C. de Groot, reeds de voornaamste 
natuurlijkc vindplaatsen van ruwe olic op Javaen 
enkelo in Palembang； men dacht echtcr, en dat was 
ook de meening van den bekenden Jung- huhn, dat 
de hoeveelhcid niet voldoende zou zijn voor ecn 
bchoorlijke ontginning. Vcrsterkt werd men in dat 
dcnkbecld door het mislukken der pogingen, door de 
Ned. Handclmaatschappij tusschon 1868 en 1876 
gedaan om in het Ciieribon- sche olic aan te boren: 
de concessio Madja word in 1873 verlcond cn in 
1880 ingetrokken. 

De cerstc, die daarna wecr zijn aandacht ves- 
tigde op do aardoliowinning was A. J. Zijlker, die 
reeds in 1880 een monster ruwe olio bij het 
mijnwczon ter ondcrzock aanbood, enin 1883 van 
den Sultan van Langkat concessio verkreog op cen 
terrein aan de Lcpan-rivier, waarop cen groot aantal 
natuurlyko vindplaatsen (oliemeren, t&laga's) 
bekend was. Zolf geon gonoegzamo 
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middelen bezittende on ^en geld kunncnde krij- gen 
voor zijn onderneming, slaagdc hij er ten slotte in de 
Indischo regeering voor de zaak to intcresseeren, die 
er pcrsoncel cn materieel hcen- zond； het gelukto 
den ingenicur Fennema in 1885 in eenigo boringen 
op iets meer dan 100 M. diepte olic van zeer goede 
hoedanigheid. in voldoen- de hoeveelheid aan te 
trcffen, en het bewijs to le veren voor de le vens vat 
baarheid. ecner petro le- umonderneming aldaar. To 
ch duurde hot nog tot 1890 v66r con hollandsche 
combinatio de exploitatie aandurfde, cn met； cen 
kapit&al van f 1.300.000 de Koninklijke 
Maatschappij tot Exploitatio van Petroleumbronnen 
in Ned. Indie in het leven riep. 

Intusschen had ook de gouvernementsmijn- 
ingenieur A. Stoop, die met Soerabaja als st and- 
plaats met de leiding der artesische boringen in Oost-
Java was be last, de in do buurt voorkomen- de 
natuurlijke olievindplaatsen bestudeerd, en wist hij 
eenige heeren in 1887 tot de oprichting der 
Dordtsche Maatschappij tot opsporing cn 
exploiteeren van Petrolcumbronnen op Java, met het 
bescheiden kapitaal van / 75.000 gulden, te bewegen. 
De eerste 8000 kisten lichtolie van de concessic 
Djabakota werden in 1889 uit de eigen raffinaderij 
gelevcrd en verkocht. In 1890 werd de naam 
gewijzigd in “Dordtsche Petroleum- ,,Maat8chapp可
"en het kapitaal gcbracht op / 350.000. 

Omstrecks denzelfden tijd (1889) sloot de oud-
gouvernementsniijningenieur J. H. Mcnten ecn 
overeenkomst met den Sultan van Koetei, waarbij 
hem concessie voor de winning van petroleum werd 
verleend op een terrein, gelegen aan de Sanga Sanga-
rivier, waar eveneens natuurlijke vindplaatsen 
voorkwamen en die in 1891 door de Regeering werd 
goedgekeurd (concessic Louise). De Heer Menten 
stelde zich. in verbinding met engelsche kapitalisten 
w. o. Sir Marcus Samuel, die in 1898 de Ned. 
Industrie- en Handelmaat- schappij te Amsterdam 
oprichtten, en op wdke de concessie werd 
overgedragen nadatde produc- tiviteit bewezen was 
(1899). 

In het voorgaande is met enkele woorden de 
aanvang geschetst van de olieindustric op de drie 
hoofdeilanden van Indie. Vele olieinaatschap- pjjen 
zijn sederG opgericht, doch behalve de drie 
genoemdo hebben slcchts enkele zelf het geheele 
bedrijf ter hand gen omen n. 1. de Moeara Enim, de 
Moe si Ilir, de Su mat ra - Pale m ban g of Sumpal, 
de Mij. tot Mijn-, Bosch- cn Landbouwexploita- tie 
in Langkat (de Langkat Co. of Hatt Co.). Intusschen 
moeten in dit verband ook genoemd worden de Java 
Petroleuni-Mij. (sedert 1913 Al- gemeene Petroleum 
Co. genoemd), die een klcine concessie in de 
residentie Semarang exploitcerde en een fabrick te 
Semarang oprichtte, doch steeds een kwijnend 
bestaan leidde, al heeft zij tot op den huiaigen dag 
haar onafhankelijkheid weten te bewaren, en de 
chineesche eigenaars der vlak bij Soerabaja gelegen 
concessie Goenoeng Sari, die eenige boringen 
verrichtten en zich een paar distilleerketels 
aanschaften, doch ten slotte het weinig loonend 
bedrijf aan de Dordtsche overlieten. 

Enkele andere namen alleen het boorbed rijf ter 
hand : de Tinawoen en de Gaboes op Java, de Zuid-
P6rlak op Sumatra, doch slotcn leve- ringscontracten 
met de eigenaars eener raffinaderij. De meeste echter 
sloten, hetzij dadelijk, hetzij na 

eenige pogingen om zelf te boron, con royalty-
contract met een der hoofdmaatschappijcii, waarbij 
dezc de geheele exploratio cn e xploitatio verrichtte 
en voor do verkregen ruwe olie of lichtpetroleum ecn 
zekcre som per eenheid uit- keerde. Hiervan zijn te 
noemcn op Sumatra: de PSrlak, de Atjeh, de Langsar, 
de Ned. Ind. Ex- ploratio-Mij., de Exploratie-Mij. 
Nederland; op- Java: de Panolan, de Rem bang, de 
Plantoengan,. de Kalipiting; op Borneo: de Tarakan, 
de Koctei Exploratie-Mij. Ook de Ceram Petr. Mij- 
deed dit. 

Sedert de oprichting dereersto petroleumniaat- 
schappij, de Dordtsche, hebben tot heden onge- veer 
50 maatschapp ijen bestaan, we Ike de explo- ratic, 
resp. exploitatie van petroleum, in Indie- beoogden 
(de M.pijen, die alleen royalty-con- tracten sloten 
zijn dus in dit getal niet begrepen); hiervan hebben 
alleen de terreinen der hoogcr genoemde 
vennootschapp:n een b.hoorlijkc pro- ductie 
opgeleverd. 

Java. De Dordtsche Petroleum-Mij. (D. P. M) 
kreeg langzamerhand de beschikking over do olio 
van alle bekende velden op Java (met uit- zondering 
van dat der Java Petr.Mij.); haar be- drijf beperkte 
zich wezenlijk tot Java en Madocra, terwijl ook de 
verkoop na 1 Jan. 1904, ten gevolge van een met de 
andere producenten gesloten over- cenkomst, zich 
uitsluitend tot Java bepaalde. Wei verrichtte zij 
boringen op de concessieter- reinen der steenkolen-
Mij. Oost-Borneo (1896/7) en der Dali-Mij. op 
Sumatra (1897/8), doch in bei- de gevallen zonder 
gunstig resultaat. Terwijl in de eerste jaren de 
boringen alleen in de residentie Soerabaja plaats 
vonden, waar een raffinaderij, te Wonokromo, dicht 
bij de hoofdplaats was ge- bouwd, en nog 2 
coneessies: De twaalf des&'s en Lidah koelon, 
verkregen waren, werd in 1893 een royalty-contract 
gesloten met de houders van een vergunning in de 
res. R^mbang, de latcro concessic Panola?!. Dz 
boringen hadden hicr zuIk een succes, dat besloten 
werd tot den bouw eener tweede fabrick te Ngareng 
aan de Solori- vier (de naam werd bij den aanleg .van 
den tram- weg veranderd in Tjcpoe), die tcvens werd 
ingc- richt voor de fabricagc van parafiinc, waaraan 
de Panolan-olie rijk block te zijn. Dat deze fa- briek 
reeds spoedig die van Wonokromo in capa- citcit 
evenaarde, later overtrof, was tc dan ken niot alleen 
aan de aanzienlijkc productie van Panolan, doch ook 
aan die van het Tinawocn- terrein, wclks olie 
krachtens contract vanaf 1896 aan de fabrick der 
Dordtsche werd afge- leverd. Ook met de Mij. 
Gaboes, die in het zuiden der res. Semarang een 
terrein exploitcerde, werd een leverin gscontract 
gesloten; de prod uctie van de overigens goede olie 
bleef cchter goring. In 1898 werd, ten einde op allo 
gebeurlijkhcden voor- bercid to zijn, een 
reservefabrick van kleiner capaciteit gebouwd ter 
hoofdplaats Semarang. Nu de D.P.M. zich door hare 
drie fabrieken en hare flink prod ucecrcnde terreinen 
een sterkc positic had verschaft, ging zij niet alleen 
voort met op eigen vergunningen onderzoejdngcn in 
te stellen, doch kreeg zij ook legio aanbiedingen van 
andere vergunninghouders om royaltycon- tracten tc 
sluiten. De meestc dier terreinen bleken echter na 
gehouden onderzock niet voor exploitatie geschikt. 
In enkele Rembang-ter- reinen (Djepon, 
Plantoengan, Kalipiting, Banjoc- bang) en in een 
Socrabaja-terrein (Metatoe) slaagden de boringen 
naar wensch, terwijl nog op 
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het vcrlcngde dor Soerabaja-antiklinaal con nadcrc 
conccssie, Made, werd vcrkregcn. Ook de Petr.-Mij. 
Rom bang staukte ten slottc haar eigen 
wcrkzaainhcdcn cn sloot met do Dordtschc ecn 
contract； de concessies Tocngkoel en Tjandi 
konden lator op dio terreinen worclcn aange- vraagd. 
Vcrclor werd nog ecn terrein om dat dor .Java Petr.-
Mij. heen in concessic vcrkregcn (Tjiplook), doch de 
productie was cn bleef hicr gering. 

Van de concessieterreinen dcr D. P. M. werd tot 
ult. 1916 cii'ca 3.350.000 K.L. ruwe olio gewonnen. 

Vecl vcrwachting had de Mij. van het eiland 
Madocra, waar een aantal natuurlijke vindplaat- sen 
voorkomt. Ecn der eerste putten bij Boecljoer 
Tcngah, leverde in een etmaal 100.000 
L. olie, word daarna wegens gebrek aan berg- 
ruimte afgesloten, doch gaf na het heropenen niets 
mccr; andere putten hadden hicr geen .succes. Ofsch
〉on men zich door het aanvragen van 20 concessies 
van het grootste gcdeelte der vermoedelijk 
olievoerende streek had verzekerd, werd alleen bij 
Kertegcneh nog wat olie aange- boord, doch blevcn 
ook hicr de pogingen om een winstgevend bedrijf tc 
verkrijgen vruchteloos. In 1906 werd het werk op 
Madoera voor goed gestaakt. 

De Mij., die de Tin a wocn-concessic exploitccr- 
<lc, zag hare productie gaandeweg verminderen en 
vcrkocht ten slottc ia 1903 haar geheele bezit aan de 
Dordtschc, aan wic het geluktc het terrein wecr cr bo 
ven op to brengen en tot een van haar mecst 
waardevoile bezittingen to maken. 

Terwijl de Dordtschc zich, na de mislukte 
pogingen op Borneo en Sumatra, niet nicer met •die 
eilanden had ingdaten, begon zij er in 1906 wecr 
hare aandacht aan te schenken. Boringen, in de 
ondcrafdeeJing Waroekin der afd. Marta- poera voor 
de Mijnb.-Mij. Martapoera uitge- voerd, hadden 
geen succes; wel word olie aan- getroffen, doch in 
onvoldoende hoeveelheid. Later werden 
gcologische onderzoekingen uitge- voerd in 
Bocloengan, Koctei cn Palembang en was men in 
laatstgcnoemclc rcsidentie met con paar boringen 
begonnen toen de aandcelen der Mij. in 1911 door 
de Bataafsche Petrolcum-Mij. werden overgen 
omen, cn clc Dordtschc als zelf- standige producent 
dus ophield tc bestaan (zie iiierover later). 
Intusschen dient hicr nog tc wordcJI vcrmcld dat, 
tocn in 1897 do behoefte word gcvocld om over 
ruimcrc kasmiddclen te bcschikken, ecu nieuwe 
Mij., de Dordtsche- Petroleuni Industric-Mij. 
(D.P.I.M) tc Amster- <lajn word opgericht met ecn 
maatsch. kap. van / 30 mill., die allc aandeclen der 
D. P. M. overnam cn zich o. a. ten docl stclde deze 
jVIij. finan- cieel tc steunen, waartegenover haar cen 
annul- tcit word bctaald, doch die zich met het tech- 
nischc bedrijf nict inliet. Door de verwisscling dcr 
nandeelcn D. P. M. tegen zuJke van do Koninklijko 
on do Shell word de D. P. I. M. dus cen holding-
company van deze. Later werdon de aandeolen Shell 
logon zulke dor Koninklyke omgcwisseld. In den 
laatsten tijd is ook de Ko- Jonialo Petr.-Mij. met 
boringen op Java begon- men, en schijnt in Z.W.-
Rem bang eenig sucoes te hebben. Ook do 
Koninklijko zelvo begon 1905 met eigen 
onderzoekingen op dat eiland. 

Borneo. Behalve de concessic Louise had de Heer 
Menton nog ccn andere, Mathilde, ver- 

kregen, gclcgcn rondom do Balik Papanbaai, wclkc 
cvencens op de Ned. Ind. Industrie- en Handel-Mij. 
word overgedragen. Ofschoon do Jaatstc zoo goed 
als nict productief block, was die van Louise van 
dien aard, dat de Mij. blijk- baar met haar bezit 
tevreden was, cn weinig of geen mocitc deed om 
meerdere terreinen voor zich tc verzekeren ； cen 
verkregen optio op cenigc vergunningen der Oost 
Borneo-Mij. werd o. a. niet uitgeoefend. Wei 
verkrecg de Mij. een rcusachtig groot terrein 
(135.000 H.A.), tusschen hare bcidc andere in 
gelcgen, onder den naam Nonny in concessic, doch 
er werd zeer geruimen tijd niet op gewerkt, en pas in 
de laatste jaren begint ook (lit terrein aan de 
productie mode te doen. 

De concessies leverden tot ult. 1916 minstens 8 
milloen K.L. aan ruwe olie. 

Baar de aandeclen dcr N. I. I. & H. M. alle in 
handen waren van de Shell Transport & Trading Co 
te London, werd het bedryf bij de fusic van deze 
laatste met de' Koninklijke (1907) door de Ba-
taafsche Petroleum-Mij. overgenomen (zie hier- 
onder). 

Sedert eenige jaren werden in Borneo, spcciaal in 
Boeloengan, ook boringen verricht door de Ned. Mij. 
t. h. verrichten van" Mijnbouwkundige werken, we 
Ike later een explor.- cn oxploit.-con- tract sloot met 
de Bataafsche. Over verdere werkzaamheden op dit 
eiland zic bij Dordtsche en Koninklijko. 

Sumatra. De bespreking van de Koninklijke tot 
het laatst uitstcllendo zal in korte woorden de 
geschiedonis dcr voornaamste andere M.pijen 
worden mcdegedeeld. 

Het eerst (1894) werd het petroleumbedrijf ter 
hand genomen door de Mij. tot Bosch-, Mijn- en 
Landbouw xploitatic in Langkat, aan wie in 1896 de 
concessie Boeloc Telang werd verlecnd. De Mij. 
werkte in hoofdzaak met Engclsch en Chineesch 
geld, en in Shanghai werd in de shares der Mij. een 
levendigo handel gedroven. Het terrein was zeer 
productief en leverde tot ult. 1916 onge- veer 
2.200.000 K.G. ruwe olie. In 1910 werd met do 
Koninklijke ecn, koopcontract gcsloten voor het 
ruwe product/ 

In Juni 1897 vblgde bijna gclijktydig de op- 
richting van 2 petrolcummaatschappijen: de Moeara 
Enim en de Sumatra-Palembang (Sum- pal). De 
eerste legde de hand op de besto der 
Palembangterreinen die, nadat de productiviteit 
ervan was aangetoond, door een bijna 150 K.M. 
lange pijplijn met de raffinaderij te Pladjoe (aan den 
rechtcroevcr der Mocsi, beneden de hoofd- plaats 
Palembang) werden verbonden. In 1899 werd do 
eerste lichtpctroleum verschccpt, doch reeds in 1004 
werden alle bezittingen verkocht aan de Koninklijke. 
De 3 concessies der Mij (Moeara, Enim, Ba bat cn 
Band jarsari, waarvan de ccrsto verreweg do 
voornaamste) leverden tot ult. 1916 ongeveer 
3.150.000 K.L. ruwo olie. De Sumpal verkreeg do 
concessie Palembang, jneer in het N.O. der 
rcsidentie, dicht bij de Lalangrivicr gelegcn, aan we 
Ike rivier by Ba- joeng Lentjir do raffinaderij 
gebouwd werd. Het terrein was veel minder rijk en 
leverde tot ult. 1916 slechts 500.000 K. L. olie. Deze 
Mij., dio door haar bestuur in nauwe relatie tot de 
Koninklijke stond, sloot reeds spoedig mot deze een 
verkoopcontract voor do verkregen marktproduct en, 
en in 1902 nam deze het geheele bedrijf 
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der Sumpal over op voor de laatste zeer gunstigc 
voorwaardcn. .. 

De jongstc dcr grootcre Sumatra-M.pijen was de 
Moesi liir, dio pas in 1901 word opgcricht on in het 
volgende jaar do concessie Karang Ringin verkrecg, 
welkc in prodi^ctiviteit zccr tegcnviel en tot ult. 1916 
± 210.000 K. L. oplovcrde. Ecn raffinadcrij werd in 
do nabijhcid van dio der Moeara Enim, to Bagoes 
Koening, gebouwd. In 1906 nam de Koninklijke het 
boor- en raffina- gebedrijf over, terwijl gclcgenhcid 
werd gegeven do aandeelen der Mij. tegen zulke dcr 
Konink- lijke (12 : 1) om te wissclen. 

Twee andero M.pijcn, de Ned.Ind. Exploratie- 
Mij, (1896) en de Exploratic-Mij. Nederland (1897) 
slotcn reeds na korten tijd van eigen werkzaamheid 
contracten met do Koninklijke. De concessies Kajoe 
Arau Bongkoc, Selaro, Ladang Pait werden op de 
terreincn der cerste, Iiematang cn Arahan op die der 
laatste Mij. ver- leend ； de totale productie beliep 
tot ult. 1916 ongeveer 350000 K.L. 

Alle zelfwerkende M.pijen gin gen dus in den 
loop der jaren op in de Koninklijke, van wicr ge- 
echiedenis thans een beknopt overzicht zal worden 
gegeven. 

Zooals reeds bo ven is gezegd, dateert de op- 
richting dier Mij. van 1890 en word daarbij inge- 
bracht de concessie Telaga Said, waarop reeds een 
zeer productieve put (Tglaga Toenggal) was 
aangeboord. Met spoed werden de bouw eener 
fabriek te Pangkalan Brandan a an de Babaian rivier, 
het leggen van een 10 K.M. ]ange pijplijn naar het 
conccssieterrein, en het maken van verscheidene put-
ten aangevangen, en reeds vanaf 1 April 1892 kon 
het raffinage bed rijf onge- stoord voortgaan. Het 
terrein bleek zoo rijk dat, terwijl in 1893 ongeveer 
400.000 kisten lichtolie konden worden afgelcverd, 
de productie in 1898 reeds bijna 5% millioen kisten 
bereikte. Daarna kwam echter een plotselinge daling, 
zoodat in het volgende jaar slechts 1/3 dier 
hoeveelheid werd gemaakt ； de minimum-
productio had plaats in Nov. 1899 n.l. e.a. 130.000 
kisten. 

Met koortsachtigen ijver werd op de sedert 
verkregen andere concessieterreinen der My., Boekit 
Mas en Besitang, geboord, docli zonder gunstig 
resultaat; in den loop van 1899 werden meer dan 100 
putten, somnugc tot groote diepte, afgewerkt; geen 
enkele gaf een bchoorlijko productie. Het was in 
dezen kritieken tijd dat de .toenmalige directeur Aug. 
J. B. Kessler de toe- komst der Mij. redde. Hij 
begreep dat niet alleen met de productie, maar ook 
met het transport van petroleum veel geld te 
verdienen was, en stelde zich in verbinding met 
producenten in Rusland voor het vervoer hunner olie 
naar de Oost-Aziatische havens, waarvoor eenigo 
sche- pen werden gecharterd, die met de eigen vaar- 
tuigen op ult. 1900 reeds bijna 40.000 ton in- houd 
vertegen woordigden. Hij zag daarenboven in, dat 
het een font was om van een enkel con- cessieterrein, 
al was dat ook nog zoo productief, afhankelijk te zijn, 
en trachtte daarom meer terreinen machtig te worden 
en de belangen van andere M.pijen aan de zijne to 
verbinden. Ten derde vestigde zich bij hem de 
overtuiging van de noodzake功kheid van een aan de 
boringen voorafgaand geologisch onderzoek, cn 
werd dit aan deskundige handen toevertrouwd. 

Het kan niet worden ontkend dat het geluk 

den Hccr Kessler dicnstig was, daar hij cr rccds 
spoedig in slaagdo con overeenkomst. to sluiten 
betreffendo de in Atjdh geiegen concessie Pcu- rcula 
(toebehoorendc aan do Petr. Mij. Holland- Pcrlak, de 
latere Perlak Petr. Mij.) waarop in het laatst van 
1899 de cerstc spuitende put op betrekkelijk geringc 
dieptc werd bccindigd. Dit terrein word door cen 
circa 150 K.M. Ian go l)ijplijn met de fabriek 
verbonden cn 1cverde tot ult. 1916 ongeveer4 
millioen K.L. ruwo olie. Daarenboven gcluktc het op 
het oude terrein Telaga Said op ecn diepcr niveau 
olie aan to boren, ofschoon de vroegcro productie 
ook daardoor bij Ian go niet bcrcikt werd. Dit terrein 
[cvcrdo in het gcheel ongeveer 1.500.000 K.L. op. 

Het onvcrwachto ovorlijdcn, in het begin van 
1901, van den Heer Kessler was een gcvoclig ver- 
lics voor de Mij.; in den tegenwoordigen hoofd- 
directeur H. W. A. Daterding vond zij echter een 
uitstekenden opvolgcr. 

Dat de Palembang'sche Petr.M.pijen de een na do 
ander door do Koninklijke werden geabsor- beerd is 
rccds bo ven medegecleeld ； de Langkat Co. gaf de 
voorkeur aan cen geheel zclfstandige positie en 
codec rd e pas in 1910. 

In 1901 be gon de Mij. hare werkzaamheden ook 
tot Borneo uit te breiden en wel het eerst op aan de 
Oost-Bornco-Mij. toebehoorende ver- 
gunningsterreinen, waarop in 1903 de concessie 
Moeara word verkregen, die sedert bijna 1 millioen 
K. L. ruwe olio opleverde. In hetzelfdo jaar werden 
onderzoe kingen aange van gen op het eiland Poe loo 
Miang van de Koetci Explo- ratie-Mij.; wel werd 
hier een kleine productie verkregen, doch van een 
exploitatio op eenigs- zins groote schaal is nog geen 
sprakc geweest. De bijzondere rijkdom aan benzine 
van de Miang- olie is de reden dat de pogingen nog 
altijd niet zijn opgegeven. In 1902 werd een contract 
ge- sloten met de Tarakan Petr. Mij, die reeds sedert 
1900 op het eiland van dicn naaxn (landschap 
Boeloengan) aan het boren was. De tot ult. 1916 hier 
gewonnen olie (circa 1.800.000 K. L.) is echter 
alleen bruikbaar voor brandstof, niet voor distillatie 
op lichtolie. 

Dat op Java, waar vanaf 1905 onderzoekingen 
werden ingestcld, weinig succes to bocken was, is 
niet te verwondcren, daar de goedo terreinen hier 
aJle in handen waren van de Dordtschc. 

De Koninklijke was door haar Jigging aan do 
betrekkelijk weinig bevolkte en koopkrachtige 
Oostkust van Sumatra als het ware aangewezen op 
export van haar product naar de Oost-Aziatische 
havens en kwam daar natuurlijk spoedig in conflict 
met de toen oppcrmachtige Standard Oil Co., 
waardoor reeds in 1893/4 een felle con- 
currentiestrijd ontbranddo, die do Koninklijke wel 
op een grooto winstderving te staan kwam, doch die 
zij, dank zij de rykdom van haar terrein, kon 
volhouden. In 1896 be gon zij met het op- richten 
van tankinstallaties te Hongkong, Shanghai en 
Calcutta, spoedig door zulke in een aantal andere, 
vooral Chineesche, havens ge- volgd. Hand in hand 
hiermede ging de bouw van eigen tankstoomers voor 
het vervoer van de olio in bulk. 

Behalvo do Koninklijke, enkele Russischo 
exporteurs en de Standard had zich ook cen 
Engelsche Mij.:de Shell Transport & Trading Co. op 
liet vervoer en de distributie van lichtolie in Oost-
Azie toegelegd, en toen in 1901 do strijd 
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tussclicn de concurrcntcn opniouw uitbrak on de pr
甘zcn een ongckend laag niveau berciktcn, tr^htto de 
Koninklijko samonwerking te vor- krijgcji tusschen 
de verschillendo in Ned. Indio werkende M.pijen. 
Die poging word met goed ge- volg bekroond; vanaf 
1 Juli 1902 word de olio voor gczainenlijke rckening 
verkocht door cen nieuwe Mij.： the Asiatic 
Petroleum Co. (wier officiccle oprichting echtcr pas 
cen jaar later plaats had), waariii de Koninklijke 
voor % aan- declhoudster was. Tot dit “producers-
figrccment" traden tevens toe de Shell (N. I. I. & H. 
M.), de Moeara Enim, de Moe si Ilir en de 
Dordtsche, terwijl ook eenige der Russische 
exporteurs aandcclhoudcrs werden (o. a. Nobel). 

Nadat de Moeara Enim cn do Moesi Ilir aan de 
Koninklijke waren overgegaan, en dewijl de 
Dordtschc zich uitsluitend tot den verkoop op Java 
beperkte, bleven wat den uitvoer naar Azid betreft 
nog 3 zclfstandige M.pijen over, waarvan de 
Langkat Co. nict tot het agreement was toegetreden. 
Het lag voor de hand te trach- ten de belangen der 
beide andere nog nauwer te verbinden, en men vond 
daarvoor de volgcndo oplossing, die thana sedert 
velo jaren den toets der praktijk heeft doorstaan, al 
moet worden erkend, dat om redenen van 
opportuniteit in enkelo opzichten van het 
oorspronkclijke plan is afgeweken. Op 23 April 1907 
word besloten dat eji de Koninklijke en de Shell zich 
zouden vergen oegen met de rol van hold in g- co 
mpanie s van drie nieuwe maatschappijen, waarin de 
be- langcn der beide moedermaatschappijcn zouden 
worden vereenigd, t. w. de Bataafschc Pctro- leum-
Mij., die de produceerendc zou zijn (boor- terreinen 
en fabrieken), de Anglo-Saxon Petr.-Co. die den 
opslag en het transport buiten Ned. Indie voor hare 
rckening zou nomen (hoofdtankinstal- laties cn 
tankvloot) cn de (reeds bestaandc) Asiatic 
Petroleum-Co., die voor do distributie (verkoop) zou 
zorgen. De verhouding van het kapitaa], door 
Koninklijke en Shell in die drie 
M.pijen to bezitten, tevens de verhouding waarin zij 
in alle nieuwe gezamenlijkc transacties zouden 
decJnemeji, word bepaald op resp. 6/10 en 4/10; 
daarenboven nam de Koninklijke 25% van de 
aandcelcn der Shell, zoodat in werkclijklicid de 
verhouding 7 : 3 we rd. 

Het is vajiaf het ontstaan dezer fusic of, zooals 
men ze gewoonlijk noemt, van de Konink- lijkc-
Shcll-grocp, dat hare nog steeds toencmcnds 
wercldniacht in de petroleumindustrie datcert. J)c 
beide laatste onafhankelijke groote maat- 
8cha])pjjen, do Langkat Co. en de D. P. M., ver- 
bojidcn in 1910 en 1911 hunne belangen met die der 
groep. Dat dezc ook verder en vooral in. do 
allerlaatste jaren haar bezittingen uitbreiddo over 
bijna allo gedeelten der we re Id waar olio te vinden 
iw, kan a]s algomcen be ken d worden verondersteld, 
cn het is hier nict de plaats on; daarover uit to 
weiden. 

Dat de politick van do Dircctoria der boido 
verbonden M.pijen ook financiecl cen succes is 
g(!weest kan uit eenige cijfcrs blijken. In de periodo 
1902—190G: het bestaan van 2 overigons 
zelfstandig produceerendc lichamen met een 
gczainenlijke verkooporganisatic, had do Ko-
ninklijke een gemiddeld uitstaand pref. kap. van / 2,3 
mill, en een gem. gewoon kap. van ruim / 7?2 inill., 
waarop gem. 55 % word uitgekeerd. Het kapitaal der 
Shell was toen £ 1 mill, aan 

5 %-prefcrcnto cn £ 2 mill, aan gewono aan- 
dcelcn ； do laatste genoten gem. 4x/2 % dividend. 
In do periodo na de fusic, van 1907—1916 
had do Koninklijke uitstaan /I% mill, aan 4 %- 
prefs cn vanaf 1911 nog f 281/2 mill, aan 4% % 
prioritcitsaand.； het gem. gew. kap. was bijna 
/ 50 mill., waarover gem 36% % werd betaaid. 
Da Shell vermeerderde haar pref. kap. tot gem. 
犯 2 mill, terwijl haar uitstaand kap. gem £ 3,2 
mill, was, waarover gem. 25% % werd betaaid. 

Do aandcelen der drio genoemdo dochter- 
M,pijcn worden uitsluitend door de moeder- 
M.pijcn gehouden; als een bijzonderhcid moge 
vcrmcld worden, dat dio der Bataafsche de 
grootste der wereld zijn ,n. 1. elk / 28 millioen, 
waarvan do Koninklijke er drie, de Shell twee 
bezit. 

Verschillende olieterreinen in Indie, b. v. die 
van Noord-Sumatra, vertoonen in de laatste 
jaren teekenen van langzamen achteruitgang; 
andere konden door intensievere exploitatie hun 
productie vermeerderen; het resultaat is dat 
sedert 1910 het totaalcijfer slechts weinig ver- 
anderd is. 

Het is moeilijk een nauwkeurige opgaaf te 
verkrijgen van de werkelijke producties der 
verschillendo terreinen, dock de volgende schat- 
ting zal toch niet ver van de waarheid afwijken. 
De totaal-prcductio aan ruwe olie in Ned. Indie, 
uitgedrukt in metr-tonnen en in ronde cijfera 
zou dan zijn geweest: 
 ton ton ton 
1889 300 1899 276.000 1909 1.430.000 
1890 1.300" 1900 363.000 1910 1.567.000 
1891 3.800 1901 474.000 1911 1.652.000 
1892 .26.000 1902 601.000 1912 1.496.000 
1893 44500 1903 740.000 1913 1.504.000 
1894 114.000 1904 1.007.000 1914 1.539.000 
1895 125.000 1905 1.147.000 1915 1.595.000 
1896 173.000 1906 1.326.000 1916 1.679.000 
1897 
1898 

352.000 
471.000 

1907 1.347.000 
1908 1.255.000 

1917 1.687.000 
in het geheel dug rond 24 millioen ton, terwijl 
eon totale opslagruimte voor de producten van 
787000 ton aanwezig is. 

G. De bijprodzicten. Begunstigd door hare 
ligging in een centrum van europeesche en 
inlandsche nij verheid, en door zich reeds spoedig 
sterk uitbreidende verkcersmiddelen, legde de 
Dordtsche zich vrij wel van den aanvang af toe 
op de fabricage der bijproductcn, en vooral in 
de latere jaren, toen de vraag naar de zwaardere 
olien voor motoren, naar residu cn benzine 
buitengewoon tocnam, was de win st op die pro- 
ducten niet onbelangrijk. In 1897 kwam de paraf- 
finefabriek te Tjepoo gerccd en in 1900 kwamen 
do cerste paraffinekaarsen der Mij. op de Java- 
markt, waar zij een zeer gunstig onthaal vonden. 
Een groot gcdeolto der geproduccerde paraffine 
word tevons gobezigd voor do vervaardiging 
van do was, dio bij het batikken wordt gebruikt, 
en in cnormo hooveolhedcn uit Europa werd 
ingevoerd. Een aanzicnlijk percentage van dien 
import word door het product der Dordtsche 
ver van gen. In 1913 le verde deze fabriek 5200 
ton paraffine. 

De Sumatra-olic is over het algcmeen veel 
rijker aan benzine dan de Java-olie, en laat ook 
eon gcringcro hooveelheid residu achter. Het is 
dan ook nict to verwondcren, dat do Koninklijke 
zich, zoodra de markt daartoe gelegenheid bood. 
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ging tocleggen op den export van benzine m bulk 
naar Europa. Voor het cerst gcschicdde dit，in 
1901, toen van de gemeento Rotterdam .de 
beschikking werd verkregen over eon terrein voor 
de oprioht ing ccner ben zine -ra ffin ade rij met 
groote tankinstallatie, ecn paar jaar later ^evolgd 
door cen dergelijkc inrichting bij Dusseldorf. De 
Borneo-olie der concessie Moeara *erd v6or 1907 
naar Brandan vervoerd en daar op paraffine 
verwerkt; later werd te Balik Papan een para 
ffinefabriek van groote capaciteit ge- bouwd, die 
12500 ton in 1913 afleverde. 

De fabricage van de supcrieure soorten van 
machineolie werd eigenlijk eerst in de laatste jaren 
ernstig ter hand genomen, zoowel op Java (TjSpoc) 
als op Sumatra (Pladjoe) en Borneo (B. Papan). Van 
de resultaten werden geen cijfers medcgedccld. 

De Borneo-olie la at cen vi,ij hoog percentage 
aan residu, on vooral door de zware Tarakan-olie 
Jcreeg de Koninklijkc de beschikking over aan- 
zienlijko hoeveelheden van dit product; op ge- 
noemd eiland is de opslagcapaciteit ervoor thans 
reeds ruira 100.000 ton. 

De fabriek te Balik Papan is verder nbg inge- 
richt op het maken van zwavelzuur, vloeibaar 
zwaveligzuur, vloeibare zuurstof, salpcterzuur en 
ijzeren vaten, al welkc zaken voor het bedrijf noodig 
zijn. 

In de jaarvcrslagen der M.pijcn komen slechts 
spaarzame mededeelingen voor over de hoeveel-
heden verkregen, resp. verkochte, bijproducten, 
zoodat een eenigszins betrouwbare statistiek 
daarvan niet kan worden gegeven. 

In het tijdschrift „de Ingenieur" n° 26 van 26 Juni 
1915 is een door bevoegde handen samen- gesteld 
overzicht gegeven van den stand van zaken van het 
indische bedrijf der Koninklijke op het einde van 
1914. 

H. Staatsexploraties. Bij de wet van 23 Mei 
1899 werd de “Indische Mynwef, vastgcsteld, ii 
welker art. 8 de zinsnede voorkomt „Opspo- ringen 
worden niet tocgclaten in terreinen of streken, 
gereserveerd voor opsporing of ont- ginning van 
Gouvernementswege." De groote winsten, door 
enkele petroleum- (en goud-) endernemingen 
behaald, deed in de Staten Gene- raal een drang 
ontstaan om aan den Staat een grooter aandeel in die 
winsten te verzekeren dan de 4 % cijns van de bruto-
opbrengst, bij art. 35 dier wet gestipuleerd. Reeds in 
1904 werd, krachtens genoemd art. 8, de afdceling 
(latere residentie) Djambi voor mijnbouwkundig 
onder- zoek door particulieren gesloten verklaard, 
en kort daarop de Zwitsersche geoloog Dr. A. 
Tobler, die jaren lang in dienst der Moeara Enim en 
der Koninklijke de Sumatra-teiTeinen had 
bestudeerd, door het Gouvernement naar Djambi 
gezonden.Tegen het einde van zijn onderzoek 
(waarvan de voornaamste resultaten in een af- 
zonderlijk verslag werden gepubliceerd), kwam de 
wet van 26 September 1910 tot stand, waarbij het 
Gouvernement werd gemachtigd met per- personen 
of vennootschappen exploitatiecon- tracten te 
sluiten. Als cerste gevolg dezer wet zouden met een. 
paar M.pijen dergelijke con- tracten. worden 
gesloten voor de exploit at ie van twee groote 
petroleuxnterreinen in Djambi (336000 en 220000 
H. A.), waarvan het resultaat was de indiening, 
begin April 1915, van twee wetsontwerpen 
houdende machtiging tot het 

sluiten van hoogcr bedoeldo overecnkomsten, voor 
Djambi I met de Bataafsche Petroleum-Mij. (tegen 
beta-ling van 50 % van het bedrijfs saldo) cn voor 
Djambi II met de Petr.Mij. Zuid-Perlak (tegen 
betaling van 62y2 % van het bcdrijfs- saldo). T>s 
vollcdige wetsontwerpen met de memo tie van 
toclichting zijn o. a. opgen omen in do Indische 
Mercuur van 16 April 1915 n° 15 biz. 259—262. 

Intussohen was op 31 Januari de termijn ver- 
loopen dat de inschrijvingen nog van kracht waren, 
en haddon beide maatschappijen zich bereid 
verklaard dien termijn te verlengen, dock gaf in Juni 
d. a. volg. de Mij. Zuid-Perlak te kennen dat zij zich 
slechts tot 1 Juli gebonden achtte, en daarna alleen 
op dezelfde voorwaarden als de Bataafschc zou 
willen contracteeren. Daarop werd het wetsontwerp 
met betrekking tot Djambi II ingetrokken, terwijl het 
anderc later door de Twcede Kamer werd verworpen, 
nadat een motie-Albarda was aan genomen, waarbij 
de wenschelijkheid van staatsexploitatio der Djambi-
velden werd uitgesproken. 

Aangezicn bij de Regeering daartegen be- zwaren 
bestonden, werd op 7 Novermber 1917 door den 
Minister een wetsontwerp ingediend, betreffende de 
oprichting der “Djambi Aardolie Maatschappy**, 
die de ontginning der petroleum- terreinen zal ter 
hand nomen, dock waarin do Staat op verschillende 
wijzen medezeggingschap heeft en waarvan het 
nationale karakler gc- waarborgd blijft; het 
maatschappelijk kapitaal werd vastgesteld op ten 
minste / 5 millioen. Het Voorloopig Verslag over dit 
Wetsontwerp ver- scheen in April 1918. 

K. Welgeving. Do wetgeving op petroleum is van 
drieerlci aard, n. 1. die op de winning van het ruwe 
product (zie hierover bij MIJNWE7?- GEVING), op 
het vervoer en bezit, en op den invoer en het 
verbruik. 

De wetgeving op het vervoer, opslag cn bezit is, 
wat betreft het losscn en laden in havens cn op 
rceden, zoomede het verbiijf aldaar van met 
petroleum be laden zceschcpen, vervat in de 
Petroleuni-ordonnantie 1910 (Ind. Stb. n° 27, 
aangevuld bij Stb. 1917 n° 1G1), De voorschrif- ten 
nopens het kcuren en herkeuren van petroleum met 
het Abel-Pensky toestel zijn vastgesteld bij Ind. Stb. 
1906 n° 144. De oorspronkelijk in 1871 
afgekondigde, later herhaaldelijk gc- wijzigde, 
regeling omtrent het bezit en de bewaring van 
petroleum door particulieren is het laatst bij Ind. Stb. 
1917 n° 160 bclangrijk veranderd. 

Da wetgeving op invoer cn verbruik, de bepa- 1 in 
gen nopens do in voerrcchten en den accijns, is zoo 
herhaaldelijk gcwijzigd, dat de belangstel- lende het 
best doet zich het werkje aan to schaf- fen: 
Handlciding voor den dienst der accijnsen in Ned. 
Indie; Batavia, Ruygrok & Co, Juli 1913, waarin ook 
de wettelijke tekst der voor- schriften is opgenomen. 
De lijst der Ind. Stb. die over dit onderwerp handelen 
is: .1886 n° 249; 1892 n° 153; 1893 n° 308; 1894 
n°267; 1899 n° 1； 1901 n° 413; 1907 n° 410; 1908 
n° 48, 36】，362, 364; 1910 n° 622; 1913 n° 424. 

Literaluur: Een zoo good als vollcdig over- zicht 
der over het petroleumvoorkomen in Indie 
verschencn gcschriften is te vinden. in de 
Verhandelingen (Geologische Sectie) van het 
Geologisch-Mijnbouwkundig GenootsoJiap voor 
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Nederland cn Koionion, deci I, van de hand van 
Dr. R. D. M. Verbeek cn waar op biz. 242 de 
vcrwijzing naar de betrokken nummers tc vinden 
is. Verdcr zijn gegevens voorhanden in de jaar- 
■verslagen tier vcrschillende pctrolcummaat- 

■statistiek voor 

：schappijen; in het jaarboek 1914 van genoemd 
:gcnootschap; in het artikol ,,Een mijnbouw- 

''''' Ned. Indie" in „de Ingenicurn 
1917 n° 17; cn — speciaal wat de Koninklijkc 
jiangaat — o. a. in de geschiedonis dicr Mij., 
uitgegeven bij Willemsen & Co tc Rotterdam. 

N. W. E. 
1917. 

PEUDADA. Onderhoorigheid van Samalanga, 
onderafdecling Bireuen, afdccling Noordkust van 
Atjdh. 

PEUDAWA RAJEU. Een tot de ondcrafdeeling 
Idi der afdeeling Oostkust van Atjdh behoorend 
landschap. Volgens telling 1906 woonden er 
toen 324 mannen en 303 vrouwen, totaal 627 
ziclen, verdeeld over 224 gezinnen. Het aantal 
geregistreerde mannen bedroeg op ult. 1915 
354. Het st re kt zich Z. W.—N.O. uit als een 土 2,8 
K.M. breede en ruim 30 K.M. lange strook, die 
zich in het uiterste N.O. bij de nadering van de 
kust verbreedt tot 士 7 K.M., en grenst ten N.W. 
aan Idi Rajcu： ten N. O. aan Straat Malaka, en 
ten Z. O. aan Peurcula% ondcrafdeeling Langsa. 
De benedenstreek wordt bcvloeid door de Kroeeng 
Peudawa, die bij de keudd Peudawa Rajeufr gekruist 
wordt door den grooten weg Atjeh —T6miang en 
de Atjehtrambaan, die teza- men hier 66n 47 M. 
lange brug hebben. Van halte Peudawa Rajeu。tot 
Idi is het nog 20 min. 

Onder het bestuur van 

tram men (afstand 9 K.M.). Evengezegde groote 
weg is fraai beschaduwd met ar6n- en palaboo- 
men en van kanon tot kanon — kanonnen doen 
in het Idische dienst als K.M. palen, —een ficus. 
Ook gaal er con weg, volgende in algemeenen zin 
den linkeroever van de Kroeeng Peudawa, van 
de mon ding clier rivier over Keudc Peudawa 
Rajeuft naai- Panton Rajeu。，waar tot voor kort 
petroleu in word gewonnen; en voetpaden go ven 
verbinding met de scuncub6fr,s (pepertuincom- 
plexen) AJoce Batee en Poenti. 

den ocleebalang Teung- 
koc Ha bi b Moehamat, dragcr van den gouden 
st cr voor trouw cn verdicnstc, — wicns korte 
verklaring dd. 21 Sept. 1899 is goedgekourd en 
bekrachtigd bij Gouv.ts besluit van 15 Jimi 1900, 
is het landschap cr in be tec ken is cn welvaart 
niet op vooruit gegaan. Het klinkt thans haast 

igeloofJijk dat er in 1877 Ohineczcn werden. 
gevonden, die den ha bib cn (liens moeder jaar- 
Jijks 12000 dollar wi]den betalcn voor do pacht 
<ler in- cn uitvoerrechten op peper en opium 
•ad hoogstens 35 d. per koejan peper cn 20 d. 
per hist opium. De peperprod uctic liep tcrug 

584 kojaii in J 885 tot beneden de 10 kojan 
in de laatstc tien jaren. 

Zie omtrent dit landschap en zijn hoofd: J. A. 
KruyL: Atjeh en de At jehers (1877) bl. 195 e.v.; 
Bijdragcn t/d T.L.cn V. v. N.-I. 7c Volgr. 1 (1903) 
bJ. 193; II. T. Damsto: Een Atjdhsch anti-opium- 
gcdicht. Koi. Tijdschrift Fcbr. 1916 bl. 165. 

PEUDOEfi*. Zie TRI&NG GADDING. 
PEUfiT SAG况.Een door Hirschi Tijdschr. 
Aardr. Gen. 1910, 757) bezoclito jonge vulkaan, 

en 
en 

die zicli, 2780 M. hoog, op 32 K.M. ton Zuiden 
van Suinalanga (Oostkust van ° 、一

 
Atjdh) verhoft, 

•doch waarvan verdcr weing bekond is. 
m 

PEUNDEUJ (SOEND.). Zie PARKIA BIGLO. 
BOSA. 

PEUREULA% vulgo Pdriak. Ecn tot de onder- 
afdceling Langsa dcr afdccling Oostkust van Atjeh 
behoorend landschap, door Marco Polo in 1292 
reeds bczocht (Zie DL I biz. 73). Het aantal 
geregistreerde mannen bedraagt er 4480 (ultimo 
1915). Do N. W. grens (met Peudawa Ra- jeu% 
onderafdceling Idi) loopt ingcvolge bij besluit van 
27 Juni 1900 door den gouverneur yan Atjeh in een 
geschil terzake gegeven be- slissing, van Kocala 
Seumilang over Aloee Boee cn Aloee Oedee naar 
Bock6t Panjang； Slraat Malaka vormt de O.grens; 
ten Z. bepaalt de Bajeuen- rivier de grens met 
Langsa; terwijl in het Z.W. de grens met het Gaj6-
landschap SSrbodjadi nog niet is geregeld. Soengde 
Raja, geenclaveerd binnen Peurcula6- tusschen 
Koeala Beukah on Koeala Nipah, was vroeger ccne 
onderhoorigheid, maar is sinds 1899 zclfstandig. 
Peureulafr,s bodem is vlak, met hier en daar 
hsuvelterreinen, en wordt bcvloeid door de 
Peureula6-, Djeungki en Simpang Aneueh rivieron. 
De Kroeeng Peu- reula^ ontstaat uit de 
samenvloeiing van Bonen en Semboeang in de 
onderafdeelhig Serbodjadi. Na opneming links van 
de Penaron, komt ze bij den Goenong Bcusa op 
Peureulac,sch gebied. Ze stroomt nu door cen breede 
jong-tertiaire pe- troleumhoudende en een smalle 
alluviale kust- strook, en valt bij Oedjong Peureula6- 
in zee. Aan den 1. oever ligt het boorterrein Ran to 
Panjang van de Perlak-, iets daar beneden aan den r. 
oever het olieveld Aloee Meuih van do Zuid-Perlak-
petrolcum-maatschapppij. Door een 土 200 K.M. 
lange pijpleiding gaat het gewonnen product naar de 
raffinaderij van de Bitaafsch© tc Pailkalan Brandan. 

De be volking, welke vele uitheemsche elemen- 
ten be vat, — in eigenlijk Peureula*- Peusangan- 
sche, in Aleee Niri uit Samalanga, en in Simpang 
Aneueh uit Geudong, — leeft hoofdzakelijk van 
rijstbouw, zoo op geirrigeerde als op van den regen 
afhankelijke velden. Maar ook de peper- cultuur is 
niet onbelangrijk. In 1898 bedroeg de uitvoer meer 
dan 2000 kojan van 20 pikoel, maar een productie 
van ongeveer 1/i van die hoeveel- heid is meer 
normaal. 

Er zijn thans ook eenige Europeesche rubber- 
ondcrneBiingen in het landschap werkzaam. 

De ocleebalang Teukoe Mohamad Thajeb ontving 
zijnc oplciding aan do hoofdenschool te Bandoeng. 
Zijn korte verklaring dd. 21 Januari 1913 word 
goedgekeurd en bekrachtigd bij Gouv. besluit. van 7 
Aug. d.a.v. In het bestuur wordt de ocleebalang 
terzijdegestaan door do toeha peuel, die in 
gcwichtige zaken hem heeten to advisecren en ieder 
een eigen gebied besturen. Zy zijn: Teukoo 
Sjamaocn van Ranto Panjang, Teukoe Oedjong Kim 
ba van Tampa, Njaft Latch van Kaboe, en Njafr 
Balam van Lhoft Dalam. Ocleebalang tjoet zijn: 
Teukoe Moeda Ali, wiens ressort zich uitstrekt van 
Paja Meuligde tot aan de -grenzen van Sfirbodjadi； 
Teukoe Mohamad Alibasja vorengenocmd, wicns 
gebied beneden- strooms van K. Poureula* Tjoet 
ligt; Teukoo Njaf Sabi van Aloe6 Niri; Teukoe Njaft 
Dawot van Aloee Lh6°, Teukoe Njafr Sjam on 
Teukoe Ali van Simpang Aiicueh； Teukoe 
Panglima Prang Brahmat van het gebied dcr 
Bajeuen- rivier; cn Teukoe Dawot van Ram bong 
Pajong. Onder „tocha peueb,* en ocleebalang staan 

26 
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tai van peutoea*s, hoofdcn vnn seuncubo€,s of 
pepcrtuincoinplcxcn. Eindclijk is er een sabanda, 
die over do vrceindclingon gaat, OJI con panglima 
Ja^ot, die over de riviermonden, kusten, zee en 
prauwcnvloot he eft to waken. 

Zie Med cd eelin gen Encyclopacdisch Bureau, 
Afl. Ill (1914) 151. ' 

PEUSANGAN. Een tot de onderafdccling 
Bireuen van de afdceling Noordkust van AtjBh 
behoorend landschap, grenzend ten W. a an Sama 
lan ga en deszelfs onderhoorigheid Peudada, ten N. 
a an Straat- Malaka, ten 0. aan Gloempang Doea en 
het，administratief tot de onderafdceling Lho*- 
Seumawe behoorende Sawang, en ten Z. aan het 
Laut-gcbied (Takdngon). De aanspraken van 
Peusangan's in 1900 overleden oeldebalang T.TjF 
Seuma^on gin gen echt cr verdcr, en steu- nend op 
een sarakata uit 1182 H., reclameerde hij ook: 
Peudada, Gloempang Doea, Sa wan g, Nisam, 
Tjoenda en Bajoc, kortom het heelc gebied, gelegen 
tusschen Samalanga cn Pase. 

Het aantal gercgistrccrdc mannen in Peusa- 
ngan-proper, inclusicf Djeumpa, Leub6fr en Lape- 
han, bedraagt 10.208 (eind 1915). 

Aan het hoofd staat TeukoeTjhi* Mohamad 
Djohan Alam Sjah, wiens korte verklaring dd. 20 
Dec. 1911 is goedgekeurd en bekrachtigd bij 
Gouv.ts besluit van 15 Nov, 1912. Ondcr dien 
oeleebalang wordt Peusangan bestuurd door de 
toeha peuet en oeleebalang nam, die weer 
peutoea^s, keutjh/'s cn panglima's ondcr zich 
hebben. Ook zijn er peut’oea's, die rechtstreeks 
aan den oeleebalang ondergeschikt zijn. 

Het landschap wordt bevloeid door de 
Kroceng 
Peusangan, de bij Takdngon beginnende afloop 
van het meer Laut Ta war. De stroom gaat aan- 
vankelijk West, door de Pcugasdng-vallei met 
veel dorpen .Om de W. uitloopers van de Poe- 
pandji hcen buigt zij zich naar het N. en stroomt 
door de goed bevolkte vlaktc van Kdtol. Uit 
het O. vloeien tai van zijrivieren toe van den 
Telong en den Geureudong, we]ke vulkaanzand 
meevoeren, dat vermocdclijk oorzaak is, dat de 
stroom zich in zijn benedenloop telkens naar het 
Oosten verlegt. (Zie Kouffaer: Ve ran dering der 
monden van de Peusanganrivicr, Tydschr. Kon. 
Ned. Aardr. Gen. 1910 bl. 564). Is de Koeala 
Djeumpa (grens Peudada-Peusangan) een voor- 
/、、malige Peusangan-mond ? en is daarna de 
Koeala 
*->\>Djoeli dat geweest y'Het lijkt nict 
onwaarschijn- 
lijk, maar t-egenwoffrdig bestaat er geen ver band 
meer 'met die koeala's. Halverwcge de Gajo- 
grens en de kust buigt de rivier zich naar lict 
O. Bij Tenpin Blang Mane wordt zij gekruist 
door den Gajo-weg. Voorbrj Tjot Pi, n% opne- 
ming van de Kroeeng Meulh, stroomt zc N.N.O., 
aid us omtrekkend de uitloopers van het lage 
voorgebergte (toppen: Gle Mong-mong, Tjdt Kala 
en Gle Riseh, bekend uit 1899, zie ATJEH, Dll. 
biz. 84). Bij Koeboe baant ze zich een weg door 
de daar samenloopende heuvclklingen, waarbij 
haar bed zich vernauwt. lets verder, bij Pant6 
Lhong, opent zich de vlakte en begint de 
Peusangan haar deltavorming. Een tak stroomt 
N.W. en mondde vroeger stellig bij Koeala Radja 
in zee. Thans vloeit het water uit dien tak weg 
via de Kroeeng Baro naar de Koeala Me. Volgen 
de Koeala Djangka en Koeala Peusangan, beido 
monden van de Kroeeng Pandjde of Peusangan, 
zooaJs die in de 19e eeuw in hoofdzaak moet heb- 
ben geloopen. De hoofdstroom heeft zich echter 

sinds omstreeks 1900 vcrlcgd naar de Kroceng 
Blang AR of Kroceng Tingkcuem, die bij Panto- 
Lhong zich naar het, O. afsplitst, en door hot 
landschap Gloempang Doea haar weg vindt naar dc 
Koeala Tjcurapd. Maar ook do Kroceng Blang Md 
vcrdcelt ;ich weer en zendt dichtbij hare monding 
een arm 0. waarts langs gampong Sarnoti naar de 
Koeala Lapang. , 

Het Peusangan- delta-gebied, een vruchtbaar 
rijstland, Iced in den jongsten tijd zeer van over- 
strooiningen, waartegen thans kanalisecring cn 
indijking van de Kroeeng Blang Me en afdain- ming 
van de Kroceng Pandjde zijn bepreefd. 

Peusangan wordt W.—O. gekruist door de ba an 
van de Atjeh-tnim, we Ike vooral in het W. bij 
Djeumpa de kust dicht nadert, cn haltes heeft to 
Blad6h, Bircuen en Matang Gloempang Doca. De 
brug over de Kroeeng Pandjde meet 72 M. 

De grootc weg van Atjdh naar de Oostkust volgt 
vrijwel dezelfdo route. Van dien weg slaat bij 
Bireucn, de standplaats van den controleur dcr 
administratief mede Bireuen geheeten onder- 
afdeeling, naar het Z. de Gajo-weg af. In 1903- 
begonnen, is dezc thans zoo goed als voltooid. Na 
Kroeeng seumpo (hoog 47 M.) op 8,5 K.M. van 
Bircuen, gaat de weg geleidelijk stijgcn. Bij Boer ni 
Poepandji op 95 K.M. van Bireuen wordt het 
hoogste punt bereikt: 1485 M. Lan daalt de weg 
langzaam naar Takengon, dat 1221 
M. hoog ligt cn waar K. M. pa al 102 is geplaatst^ 
(Zie Krecmcr in Tijdschr. Kon. Ned Aardr. Gen. 
1917 bl. 1G5). 

De be volkin g leefl van land bouw (rijst, pinangr 

suikerriet, djagoeng), veeteelt en handel. Te 
Djangka wordt ook vcel zout gemaakt, dat voor ecu 
goed dee! naar het Gajoland en ook naar Pidie wordt 
uitgevoerd. 

Vermeld zij nog het wakeueh-gebied Awe 
Geutah, omvattend de in de gampong van dien naam 
aangetroffen Moh. godsdienstschool met naaste 
omgeving van de hoog vereerdc oclama fa- milic 
van Teungkoc di Awe Geutah. 

Zie Bijdr. Kon. Inst. Ind. T. L. & V.K. Deel.55 
(1903) bl. 109 voor geschiedkundige bijzoi)der- 
heden cn bestuur. 

PEUSAR (SOEND.). Zio ARTOCARPUS RIGID 
A. 

PEUSING (SOEND.). Zie SCHUBDIER. 
PEUTJANG (SOEND.). Zie KA NT J IL. 
PEUTdE. Een landschap van de ondcrafdecling 

Lh6° Soekoii, afdecJing Noordkust van Atjeh, met 
± 3.500 ziclen waarondor 1.100 ge- registrcerUe 
mannen. Het onival het midden- cn beneden 
stroomgebied van de Kroceng Beutoe,, do 
belangrijkstc rechter zijrivier van de Krociing 
Kcurcutoe, en grenst ten W. aan Matang Koeli,. 
terwijl het naar alle andere zijden wordt inge- sloten 
door de tot Keurcutoe behoorende oelee- balang-
lapan-schai)pen Ara Boengko*- en Baali en door het 
rcchtstreekschc gebied van Keurcu- toe zelve. De 
grootste lengte N.-Z. is ± 32 K.M.,. de grootslo 
breedte 0-W. ± 24 K.M. Onge veer 15 K.M. bo ven 
de monding van de Peutoe- in do- Keurcutoe rivier 
begint een vrijwei on be woond heuvelterrein, dal 
geleidelijk opklimt naar het scheidingsgcbergte met 
de Djambo Aj6-rivier, dat hoogten bereikt van ± 400 
M. Een dominec- rend punt is de Goenong Koeala, 
vanwaar af het oinringend terrein tot aan zee toe kan 
worden overzicn. De Kroeeng Peutoe wordt gevoed 
door 
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tai van onbclangrijkc zijriviortjcs. Zij is in de vlakte 
ncrgcns doorwaadbaar on kan tot 10 K.M. in het 
heuvcltcrrein met nict tc grootc prauwen worden 
bevaren. In de bovenstreken vindt men ecn gebied 
mot petroloum-puttcn, ongeschikt voor Westersche 
cxploitatio, waaruit do bovol- king voor eigen 
gobruik on voor den klcinhandel ruwe olie wint. De 
gampong's liggen op do hoo- gcro sinaUc strooken 
langs do oevers van do Kroeeng Peutdii cn hare 
zijrivicren Aloce Geudoe- bang (r.) cn Aloce 
Pineung (1.). Ook in de moc- rassen zijn terreinen 
drooggelogd, waarop zijn ontstaan : in het 0. de 
gampongs Oel^e Tan oh on Aloee Itani, en in het 
W.: Brandang Daja en Brandang Kroeeng. Dadelijk 
aan do gamp on gs grenzen de rijst veldcn, allc 
moerassawahs. Toevoer van water in dit moerasland 
is onnoodig. Er bestaan cnkel afvocrslooten. Voor 
de grond- be working hceft de be volkin g 
onvoldocnde kar- bouwen: zij moet zich vaak met 
de patjeel be helper), waardoor groote 
uitgestrektheden braak blijven liggen. Overigcns 
maakt men werk van pinangcultuur, op de uitloopers 
van het heuvel- terrexn in het 0. bij Bocket Hago ook 
van de pepercultuur, en overigens van het inzamelen 
van boschproductcn. Het Jandschap heeft geen 
eigen keud6 (markt). Wat men noodig heeft betrekt 
men van Lh6fr Soekon, waarheen ook do pinang, 
peper, rotan, balken en plan ken, die het landschap 
oplevert, worden uitgevoerd. 

Oeldebalang is Tcukoe Ali Basja, wicns kortc 
verklaring dd. 25 Juli 1911 is goedgekcurd cn 
bekrachtigd bij Gouv.ts besluit van 5 Dec. d.a.v. 

Zic： Bijdragen t/d T.,L. & V.k. v. N.-I, Deel G7 
(1912) bl. 429. 

PFEIFFER (IDA). Wercidreizigstcr, geboren. te 
Wecnen 14 Oct. 1797 a Is Ida Laura Beyer, huwt in 
1820 met Dr. Pfeiffer; gostorven to Weenen 27 Oct. 
1858. Na cen paar reizen naar den Levant en het 
Noorden, jnaakte zij in 1846— 48 Jiaar eerste, in 
1851—54 haar tweede reis om de wereld, waarvan 
de beschrijvingen resp. tc Wecnen in 1850 cn 1856, 
in 3 en 4 dceltjes verschenen onder de titels „Eine 
Frauonfahrt um die Well?', en „Mcino zweito 
Weltreise", do laatsto mot een paar platen. Beide 
werden ook in het Holl, vertaald, rcsp. 1852 en *56 
in 2 en 3 din. Ten slotto maakto zij in 1856—57 nog 
con rcis naar Madagascar, waarvan na haar dood de 
besclirijving door haar zoon 0. Pfeiffer word 
uitgegeven, venneerderd met haar bio- grafie, 
Weenen 18G1, 2 dceltjes ； ook hiervan verschecn 
con Ned. vorlaling, 1862, 1 dl., met port ret. 

Bij haar corsto wcrcldrcis was ons Indiii niet 
aangedaan, maar werden Singapore, Ceilon, on 
vooral Britsch-Indie bezocht; bij haar tweedo 
wereldreis daarontogon begon zij, via het Kaap- 
land on Singapore, naar Sarawak en Ned. Wost- 
Borneo te gaan, en daarop eon vol jaar (oindo Mei. 
1852—Mei 1853) rond to reizen over Java, Sumatra, 
Celebes, on in do Molukken. Do eorste tweo 
dcolljes der 4 van doze roisboschrijving zijn gelicol 
hioraan gewijd; de laatsto twee geven haar torugrois 
over Zu id- en Noord-Amerika. Haar bozo ok aan 
N.W. Borneo on haar reis naar Colobes zijn in rosp. 
1877 en 1892 door A. F. von do Wall in het 迎aleisch 
vertaald, on herhaaldelijk op Gouv/s rekening 
herdrukt. Over do Hollanders in Indic was haar 
oordeol gunstig； haar tweedo woroldrois-
beschrijving 

is ,,Den Holland ern in Ind ion, namcntlich derr 
Holliindischen Beamtcn und Offizioren da. selbst aus 
tiefster Erkonntlichkeit gewidmet'、 

Als staaltjo van haar ongowonon durf dieno, dat zy 
van Sarawak do Batang Loopar opvoer, hot 
scheidingsgebergto te voot ovortrok, zoo den 
bovcnloop der Kapoeas bereikto (Jan. 1852),en 
viaSintang deze afvoer naarPontianak； zij bczocht 
daarop een diamantmijn van Lan- dak bij Ngabang; 
besteeg don MCrapi (Padang- sche Bovcnlanden), 
van Fort Van dcr Capellen uit; bezocht de meren van 
Sidenreng cn Tomp6, van Pare-Paro uit; en maakto 
zoowaar een tocht cl wars door Ceram van Makariki 
(Z.kust) naar Wahai (N.kust) in Jan. 1853. Een 
poging van haar om in Aug. 1852 het Toba-meer te 
bereiken, van Sipirok uit, mo eat in Noord-To ba bi] 
Taroetoeng** wegens tegenstand der Batak's worden 
opgegeven, dus juist een half jaar voor Van der Tuuk 
hot meer als eerste blanke be- . reikte (Febr. 1853); 
voor een tocht dwara door Borneo van Pontianak naar 
Bandjarmasin had zij in begin 1852 geen begeleide 
kunnen krijgen! Ook haar tochten in Madagascar, als 
bij- na 60-jarige vrouw, getuigden van grooten on- d 
ernemingsgee >t en moed. 

Namen verhaspolt zij helaas deerlijk in al haar 
reisbeschryvingen; die echter hun waarde behouden 
door onopgesmukte oprechtheid. 

' G. P. R. 
PHAN. Zie MUZIEK EN MUZIEKINSTRU- 

MENTEN. 
PHARMACIE. De arisenijbercidkunst wordt 

uitgeoefend door burgerlijke apothekers, mili- tairc 
apothekers, en door apothekers-adsisten- ten, de 
laatsten onder deskundig toezicht (offi- cieel is nog 
do verouderdo titel apothekersbe- dionden 
behouden). Om de praktijk te mogen uitoefenen is 
noodig： cenc acto van toelating van den 
Hoofdinspecteur, Chef van den burgerlijk ge- 
neeskundigen dienst. Die toelating kan worden 
ingetrokken, wat echter, zoo ver re bekend, al- thans 
op apothekers nooit is toegepast. Bevoegd tot de 
uitoefening dcr arisen ijbcrcidkunst zjjn zij, die het 
diploma van apotheker of apotheker- adsistent 
bezitten. De eervol uit 's lands dienst ontslagen 
militairc apothekers bezitten die be- voegdheid ook, 
zoodat bezitters van een buiten- landsch diploma, die 
als militair apotheker wer- den aangcsleld, ook het 
rccht hebben na ontslag zich als civiel-apothekcr to 
vestigen. Verreweg de meeste apothekers docn in 
Nederland examen. Het apothekers-examen kan ook 
in Indie worden afgelegd, do ch hicr nielden zich 
zelden candida- ten aan, omdat de gclcgcnheid tot 
opleiding bij gemis aan universitair onderwijs 
ontbreekt. Toch is het aan cnkelen gclukt door 
zeJfstudie en de lessen van apothekers zich in Indie 
tot apotheker op to werken. Wannccr er ecn candi- 
daat is, wo rd on de cxamcns afgenomon to Batavia 
door eeno comiuissic, benoemd uit militairo-' cn 
burgorlijkc apothekers. 

De adsistenten bezitten ook nieercndeels hot 
Ncderlandsch diploma, mnar van do gelegonheid oin 
het examen af to leggen to Batavia, Semarang._ 
on^Soerabaja wordt ruim gebruik goraaaklT"' 〜 

In'vefKbuding tot de uitgestrektheid van het 
Indische grondgebied is het aantal apothekers klcin. 
Op de hoofdplaatsen van Java vindt men meerdcre 
apotheken, op cnkcle hoofdplaatsen dcr 
buitcnbezitlingen en op voornamo plaatsen 
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van Java zclden mcer dan eene apothcck. De 
burgerlijke gcneeskundigen, ook de inlandschc 
artsen, hebben het rccht cene apotheek tc houden op 
plaatsen, waar geen apotheker gevestigd is. Dit recht 
houdt op, zoodra zich een apotheker vestigt. Dit is in 
het algemeexi be lang eenc betero ■regeling dan die 
in Nederland, waar de ccnmaal als apotheckhoudcnd 
gencesheer gevestigde arts het rccht om de 
artsenijbcreidkunst uit to ocfe- nen behoudt 
gedurende zijn leven, ook als zich ter plaatse cen 
apotheker vestigt. 

In garnizoenen, waar geen burgerlijke apotheker 
gevestigd is, treedt de militaire apotheker als 
zoodanig op. 

De apotheken werken niet alleen plaatselijk, 
maar voorzien in de behoefte a an gencesniiddclcn, 
chemicalien, grondstoffen voor fabricken enz. enz. 
voor hunne omgeving. Enkele werken in den 
geheclen. archipel (firma Rathkamp en Co.); . de 
apotheken zijn daardoor veel nicer dan in Nederland 
handelszaken, die dikwijls werken met groot 
kapitaal. Uiteraard zijn hunne voor- raden bclangrijk 
en de inrichting der apotheken en daarbij behoorendc 
bcrgplaatsen veel ruinier en doelmatiger dan do 
meeste Nedcrlandsche ,grooto stadsapotheken. 

De militaire apotheken, die aan dezc eischen niet 
hebben te voldoen, zijn in overeenstemming 
daarracde op zeer bcscheiden schaal, soms zelfs wat 
bekrompen ingericht. De aanwezige genees- 
niiddelen moeten voldoen aan de Pharmacopoea 
Neerlandica. De voorschriften van dit bock kun- nen 
niet in alle opzichten in Indie worden opge- volgd, 
omdat het klimaat andere eischen stelt dan in 
Nederland. 

De vierde uitgave dcr Pharm. Nccrl. houdt met de 
afwijkende omstandigheden in Indie eenigszins 
rekening, terwijl tai van Indische gc- neesmiddelen 
in dit boek zijn opgenoemd en be- schreven. De 
apotheken en de daarin aanwezige, verplichte 
geneesmiddelen worden gecontroleerd door den 
Inspecteur-pharmaceut bij den burger- lijk 
geneeskundigen dienst. 

De apothekers bediencn slechts cen kloin decl der 
bevolking. Hoewel mcer dan in vroegeren tijd, wordt 
toch. door de bevolking van inland- schen of 
haIfinlandschen oorsprong weinig gc- bruik gemaakt 
van de Europeeschc geneesmiddelen. In alle grootc 
plaatsen vindt mon goed in- gerichte chincesche en 
soms bok arabische apotheken met uitgebreiden 
vooraad geneesmiddelen vooral van plantaardige, 
dee Is ook van dierlijke herkomst. Verder on three kt 
in geen dcsa of kam- poeng de gelegenheid om op de 
pasar inlandschc eenvoudige of gemengde 
geneeskrachtige kruiden te koopen. 
'De militair pharmaceutische dienst, is in dl. I, 
biz.765 en 7 66, reeds besproken.Deze dienst bestaab 
thans uit: 2 luit. kolonels, 3 majoors, 11. kapi- teins, 
14 cerste luitenants, en 6 onderluitenants (apothekers 
adsistenlen). Vrocger werden jonge- ]ieden speciaal 
opgeleid voor Indisch militair apotheker. Daze 
opleiding, aanvankelijk onder Prof. G. J. Mulder, 
later onder het voortreffelijke en zeer belangstellende 
toezicht van Prof. H. We- fers Bettink, heeft Indie 
geholpen aan goede werkkrachten en aan een aantai 
zeer bekwamo apothekers; maar tegenwoordig is er 
geen speci- ale opleiding of toezicht op studio mcer. 
Jaarlijks wordt een aantai jongelieden, wanneer zij 
een gedeeltc van de studio voor apotheker hebben 

volbracht, in het genot gcstcld van ccnc jaurlijk. 
schc toelage, waarvoor zij zich verbinden om het 
rijk gedurendc minstens 5 jaren als milit. apo- theker 
in Indie tc dicnen. 

De militaire apothekers en cen enkele burgcr- 
lijke hebben steeds, ook buiten hun eigenlijken 
werkkring, belangrijkcn invlocd gehad op de al- 
gemecno ontwikkeling van Indie. Zij hebben groot 
aandeel gehad in het onderzoek van plan- ten —
zoowel in het wildbosch als in het labora- torium —
, op de ontwikkeling der inlandschc en groote 
cultures, op het onderwijs en de weten- schappelijke 
exploratio van Indie. 

Do kinacultuur is uitsluitend het werk van 
apothekers. De opiuinrcgie word mogelyk gemaakt 
door den volhardenden arbeid van den vice-
president van den Raad van Ned.-Indie W. P. 
Groeneveldt, geholpen door een ambtenaar voor de 
Cliineesche taal en een militair apotheker. De cerste 
en de tegenwoordige directeur van de Opiumfabriek 
waren mil. apothekers. Vcle apothekers werden 
geroepen om tijdeJijk op te treden als Iceraar in 
scheikunde, of natuurlijkc historic aan de H. B. S. en 
velcn zijn daar als leeraar werkzaam gebleven. 
Aan's lands Plan tent uin te Buitenzorg is als 4e 
afdeeling verbonden het pharmacologisch 
laboratorium. Onder Iciding der chefs (apothekers) 
dezer afdeeling is een ontzaglijk aantal 
onderzoekingen verricht, niet alleen belangrijk voor 
de kennis der wcrkzame plantenbestanddeelen, 
maar ook door de toe- passing daarvan op het gebied 
van geneeskunde en cultures. , 

De militair-pharmaceutische dienst bezit thans 
een regie men t, waardoor de apothekers meet dan 
vroeger nuttig kunnen werken ten behoeve der 
legcrverpleging. 

De oplevende zorg voor de hygiene der Euro- 
peesche en inlandschc bevolking opent voor de 
apothekers een ruim veld voor nuttigen arbeid, 
waarvoor zij door hunne opleiding ten voile ge- 
rechtigd •冬 

PHASEOLUS LUNATUS L. fam., Leguminosae- 
Papilionatae. Kekara (MAL.), Katjang krutog, 
Karakratok, kratog (JAV.), Katjang mas, Rowaj 
(SOEND.). Kruidachtige slingorplant, soms als 
grondbedekker on. groonbomoster gobruikt, mol 
witto bloemen mot paarso vlougols, in trossen. De 
plant is bekond om do zadon, dio als kratok- boonen 
wegens hunno vergiftigo eigenschappcn 
(bliuwzuurgehalto) berucht zijn. Bij voldoondo 
koken wordt hot vergif ochter verwijdord, torwijl or 
bovendion rassen bokend zijn, wior zadon go- heel 
ongevaarlijk zijn en eon uitstokond voodsel lovoron 
(b.v. do z.g. Limaboonon en de Madagas- 
karboonon). Het schijnt, dit in hot algomeon de 
soorton met witto zaden alloon voor monscholijko 
consuniptio in aanmerking komen. 
PHASEOLUS MUNGO L. Windondo boon- soort 
uit Britsoh Indie, in don. laatston tijd op J&va, 
ingevoerd en goroemd als con uitstokendo 
groonbomoster en grondbedekker. Zoowol do on- 
rijpe peulen als do rijpo zaden zijn eetbaar. 

PHASEOLUS RADIATUS L. Katjang hidjau, 
Katjang padi, Katjang tjindai (MAL.), Katjang id jo 
(JAV.), Katjang tjinde (JAV., SOEND.), Ka- tjang 
hedjo, Katjang hdrang (SOEND.). Niot windondo 
boonsoort met vuilgele of groongolo bloo men, 
overal aangephnt on ook verwildord. Do boontjea 
worden door do inlanders gekookt gogo- ten, ook als 
kipponvoer gobruikt. De kiomplanton 
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zijn eon bekend ingredient bij do rijsttafol van in-
landers on Europoanon, dock vooral van do Chi- 
ncozon (tao g6). Vroogor was Ka-tjang id jo con bo- 
kendo schcopskost, thana koint zo ah zoodanig niot 
moor voor. Daarentegon is het gobruik in don 
laatston. tijd toegenomen ah voorbohoodmiddol 
tegen beri-beri. Het aantal varieteiton is vrij groot. 
Meestal ziet men groono boontjos, maar ook zwarto, 
bleekgelo on lovorklourigo soorten komon voor. De 
uitvoer is niot van belang. 

PHASEOLUS SEMI-ERECTUS L. Peleng-pg- 
Icng (MAL. ?). Katja ng monjot(S0END.). Boon- 
soort tot 2 M. hoog, aanvankelijk niet windond, later 
met windenden top, mot donkerpurporen blooruon, 
voel voorkomend in vochtig gras on bouwland 
beneden 250 M. Do plant wordt als groenbcmester 
aangeplant, hot loof wordt aanbe- volen a Is 
voevoeder. Do zadon sohijnon vorgiftig to zijn. 

PHASEOLUS VULGARIS L. Bekendo boon- 
soort, al of niet klimmend, meest in do bergstre- kon 
a Is groente voor den Europoaan aangeplant. De 
windende vormen kent men ah snijboonon (Katjang 
kopak, SOEND.), of als sla-, princesse- of 
spcrsieboonen (Katjang boentjis,MAL.,soEND.), 
waarvan intusschen nog een groot aantal vormen 
gekweekt worden. Do stamboonen. zijn. bekond als 
Preanger-boonon (Katjang boureum of K. djogo, 
SOEND.), waarvan do egaal bruino of ge- spikkelde 
zaden in don handel komon. Do Euro- peesche 
Bruine boon wordt in. Indie ingovoerd, doch niet 
gekweekt. 

PHOENIX DACTYLIFERA L. Fam. Palmae. 
Koerma (MAL., SOEND.), Koerma (JAV.), Djitoen 
(SOEND.). De Dadelpalm, afkomstig uit Z.-Europa en 
N.-Afrika , wordt in Indie hior en daar gekweekt. Do 
bekende .zooto vruchten worden in Indie ingevoerd. 

PHORMIUM TENAX Forst, fam. Liliaceeen,cen. 
plant met 3 M. lango, ongoveor 5 c.M. brcodo leer- 
achtige, zeor taaio bladeren, die thuisbohoort in 
N.-Zeeland en al velo jarcn in den borgtuin te 
Tjibodas met succes wordt gekweekt. Do zeor sterko 
vezels uit het blad worden ondor den naam Niouw-
Zcohndsch vias op touw verwerkt. De plant is echter 
buiten haar vadorland woinig aan- gcplant. 

PHYLLANTHUS DISTICHUS Miill. arg. Fam- 
Euphorbiaceac. TjSrmai (MAL.), Tjcrnid (JAV.), 
Tjaremc (SOEND.). Boompjo, tot 10 M. hoog, dat in 
gohecl Indie wordt gekweekt. Do wortel is een 
wcinig giftig； de blade re n worden in de inlind- 
scho gencoskundo gobruikt; do vruchten worden in 
suikcr geconservocrd gogoton. 

PHYLLANTHUS EMBLICA L. fam. Euphorbi- 
aceae. Malaka (MAL.), Kemliika (JAV.), Ki malnka 
(SOEND.). Boom, tot 20 M. hoog, op Java lot 1200 
M. b. zee voorkomend. Het hout wordt voor 
houtskool gebrand on wegons do voorkrachtigo 
oigenschnppen voor bijlstcolen gobruikt. Do fijn- 
gesnedon bast is een klourstof voor het bruin- 
klourcn van bain boo vlochtwork on vozoh. Do 
bleekgelo zure vruchten wordon rauw of goconfijt 
gogoton; ook zijn zo cen inlandsch gonoosmiddel. 
(Zio MYROBALANEN.) 

PHYLLANTHUS NIRURI. Zio PHYLLAN-
THUS URINARIA. 

PHYLLANTHUS URINARIA on PH. NIRURI. 
KdmSniran, Daoon gdndong anak (BATAV. MAL.), 
MCniran (JXV.). Kloino kruidachtigo planten, 
overa^spociaal op erven, als onkruid voorkomen- 

dc, met kloino blaadjo^.Hot zijn plmten,die in de 
inlandscho goncoskundo oon groote rol spelen. De 
bliadjes (Daoon mGniran) zijn bokcndalg krach- tig 
diuroticum, ook zijn zo con middol togen go- norrheo 
(ah zoodanig worden nauwverwante soorton ook in 
Amorika gebruikt) en togen hoest. Zo bovatton oon. 
bittorstof. 

PIASA. Vroegcr zelfbesturend landschap aan de 
Boven-Kapoeas, Wcstkust van Borneo, ge- Icgen in 
de afdeeling Sintang, ondcrafdeeling Smitau, ter 
grootto van slechts 96 K.M.2, bestaande uit 6en 
kampong met omgeving, met ongeveer 270 zielcn, 
ondor cen hoofd (radja) met den titel Raddn Patih. Bij 
Gouv. besl. 24 M?i 1916 no. 15 is dit landschap bij het 
rechtstreeks bestuurd Gouvernements gebied 
ingelijfd. 

Liieratuur : J. J. K. Enthoven. Bijdragen totx de 
geographic van Borneo's Westerafdceling T.A.G； 
1903, bl. 133 vlg. 

PICRASMA JAVANICA Bl. fam. Simartibaceae. 
Kipahit (SOEND.). Boom tot 15 M. hoog, over ge- heel 
Java verbroid, doch niot algemeen, en niet boven 1400 
M. Do bast schijnt koortswerende eigonschappen to 
bezitten en wel eens ah (val- scho) kina uit Padang to 
zijn aangevoerd. De bla- doren wordon. als middel 
togen zweren aange- wend. 

PIDIE (vulgo P6dir). Een tot de onderafd eelin g 
Sigli dcr afdeeling Noordkust van Atjeh behoorend 
landschap, groot 256 K.M2. met 5971 geregistreerde 
mannen (eind 1915) en begrensd: ten N. O. door Straat 
Malaka ； ten O. door de Kroeeng Toekah en de III 
Moekim Gigieng; ten Z. door Bambi, Kroeeng 
Seumideuen, Sama- Indra en Lhiifr Kadjoc; ten W. en 
Z.W. door do II Moekim Aree cn V Moekim Reubee; 
ten N. W. door een lijn van Grong-grong over den Gle 
Grong-grong en vele andere hcuveltoppen naar den 

G16 Boclat. 、 
Het gebied bestaat dcols uit laagland, dee Is uit 

heuvelterrein, Tusschen die heuvcls — meest talk, dus 
hier cn daar druipstccngrotten en kale of met alang-
alang begroeide toppen, blijvend beneden de 300 M. 
— verzamelt zich vaak water cn ontstaan mocrassen, 
vooral bewesten Toeng- kob. De kuststrook nabij do 
riviermonden bestaat uit met rizophoren begroeide 
moerassen, die in Tjalong en Biteo tot 2 a 3 K.M. 
breed zijn. De rivieren zijn 15 a 20 M. breed. Daarvan 
zyn de Kroeeng Toekah, Ra.wa, Banggalang, Doe, 
Batee cn Lada voor grooto visschcrsprauwen tot op 1 
a 2 K.M. van do monding bevaarbaar. Minder ver 
stroomop komt men langs Kroeeng Lawcueng, Kai6 
en Bihcuc. In do mcesto rivieren wordt het water door 
dammcn opgcstuwd en door Icidingcn naar do sawahs 
gevoerd. Alleen in Lawcuiing cn Tjoereo hceft men 
van den regen- val afhankelijko veldcn. 

Be halve do overai in do gampongs aangotroffen 
zeer gpedo padon, vindt men colonnewegon langs de 
trambaan van Sigli in W. en Z. richting； langs de 
oovors van Kroeong Baro cn Elroeeng Doe; door de g
：impongs Barat, Labocj Toubdng en Kroeeng 
Soumidouen mot eon zijwcg van Tcubeng naar Tidjoh 
en de trambaan； van Gronggrong langs den linker 
oever van de Kroeeng Ootooe, langs Tjalong Raja in 
N.W. richting tot Blang An de aan den voet van het 
heuvelterrein van Tocngkoo, wclk houvelterrein in 
verschillonde richtingon doo r voetpaden door- kruist 
wordt. Ten W. van dat houvelterrein 
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vocren 0.—W. de colonnewegen door de moekims 
Laweueng, Tjocr6e, Kale en Biheue; cn voorts gaat 
een weg van Laweueng langs Tjocr^o naar Beutong 
in Z. richting naar Blang Pcutdh (VII Mockim 
Pidie). 

Het landschap bestaat uit de moekims: K】i- 
beuet, Sangexie, Oetoee, Langgo, Lhang, Bocloh, 
Pandeo, Tjalong, cn Teub6ng, met rcsp. 7,6,7,3,8, 
12,9,9, cn 7 mcunasa*s； voorts 25 zclfstandige 
meunasa's； en eindelijk de V Moekim La won eng, 
om vat tend de moekims: Toengkob, Beutong, La- 
weueng, Tjoer^e, Pa wot, Biheuo en Kal6, met resp. 
7,2,6,7,2,4, cn 4 meunasa's. 

De be volkin g Jeeft van rijstbouw, wasraan ook 
de veestapel, bestaande uit 4S00 runderen en 200 
karbouwen, wordt dienstbaar gemaakt-. Suikcr- riet 
wordt aangcplant en tot sap cn suikcr ver- ■ werkt 
voor binneniandsch verbruik, maar uit- voer bestaat 
van pin an g, copra en pc per. Die pepercultuur wordt 
gedreven aan den rand van het heuvelterrein ten W. 
van Pand de cn Tocng- kob. Zoutwinning in keeten 
gcschiedt te P< eld Boengdng, Gloempang Lhee, 
Poeld Boebee cn Rawa. Als belangrijkste keude of 
handclsinarkt van het landschap dient Peukan Pidie 
genoemd, gelegen vlak bij Sigli op het punt, waar do 
van daar komende weg zicli splitst in tweeen, een tak 
gaande W. waarts naar Pad an g Tidji, cn de andere 
Z.waarts naar Tjoembo*- en KeumaJa. Aan het 
hoofd van het landschap staat de oelee- balang 
Tcukoe Radja Pakeh Moehamad Ali Koeta Baro, 
wiens korte verklaring dd. 13 Juni 1914 is 
goedgekeurd en bekrachtigd bij Gouver- nements 
besluit van 16 Oct. 1915. Ondcr den oeleebalang 
staan over de verschillende moekims imeums, die 
onder zich de keut.jhip,s der meuna- sa's hebben. 

Uit den chaos van hoofden in de Pidie-streck 
traden steeds de bestuurders van Pidie en Keu- 
mangan het meest op den voorgrond. leder had zijn 
aanhang van naburige oeleebalangs, en zoo vormden 
zij twee partyen, die fel tegenover elkaar stonden, 
vermoedelijk als gevolg van beiderzijdsch streven 
naar het bezit van de mondingen van de Pidie- rivier. 
Het geslacht der Pak仓h's in Pidie had de steun van 
Atj&h's soeltan, die daarin een tegenwicht zocht 
tegen het zich niet vcel om hem bekommerendc 
Kcu- mangan. Dra vormde men een federatie van 
twaalf oeleebalangs: twee groepen van zes onder 
leiding van Pidie en Ndj6ng, als resp. ,,vader" en 
„moe- der". In 1860/1 werd er vinnig gevochten, 
waar- bij Pidie door den Soeltan en Keumangan door 
Polem en Meureudoe werden geholpen, en om- 
streeks 1870 veroverde Pidie de onder Keu- 
manganschcn invloed staande wakeuiih Lhang. 
Daarna werd cr gevochten ojn Md Tareuem, Hot en 
Andeueh, maar de Atjeh-oorlog bracht afleidiiig en 
sinds kwamen geen ernslige botsin- gen meer voor. 
Voor verdere geschied kund ige bijzonderheden zie 
het artikel ATJEH, DL I, bl. 83 e. v. 
广 Zie voorts Bijdragen t/d T.-, L.-, en V.K. v. N.-L, 
Deel 66 (1911) bl. 402.. 

PIDJANTOENG (MINANGK. MAL. ?), Zio BOE- 
ROENG-DJANTOENG. 

PIDjfiR. (JAV.). In den inlandschen droge- 
rijenhandel de naam van ruwe borax, uit China 
aangevoerd ； wordt ook bij het batdkkcn gc- 
bruikt. 

PIDjfiT (JAV.), pidjit (MAL.). Massage van 

het. gehcelc Jichaam of van con gedcelte daarvan, 
als aangenamo prikkcl reeds in oudo tijdon 
in zwang. Bij pidjet wordt nicer geknopon; bij 
ocroct (MAL., JAV.) nicer gewreven. By grooto 
vcrmociclhcid wordt dezc massage vecl tocgc- 
past en ook bij verschilicndo zickten. Bij pidjet 
wordt met' do voile hand geknepen en met do 
duinicn gewreven; het laatsto mcestal op plant- 
son van het lichaain, waar eon zenuwtak op cen 
hardo onderJaag kan gedrukt wordon. Mccstal 
wordt daarbij geen olie of iots dorgelijks gebruikt. 
Bij ocroet worden vooral do spiermassa's 
gewreven en daarbij gebruik gemaakt van do 
eene of andere olie. Mccstal worden do beido 
methoden vereenigd aangowend en daaraan toe- 
gevoegd het buigon en rekken der gewrichten. 
Dus bezigden de inlanders al langen tijd massage 
voor geneeskundige doeleinden, alvorcns die in 
do genceskunde in Europa werd ingevoerd. Do 
man of de vrouw, die het pidjetten als beroep 
uitoofent, toekang pidjSt, gobruikt daarbij 
d汰wijls grooto kracht, waardoor do operatic wcl 
pijn doet, maar na afloop ervan een dusdanig 
gevoel van welzijn geeft, dat velen aan het pi- 
djStten verslaafd raken. 

PIDJfiTAN (JAV.), Zie LANSIUM. 
PIEK VAN INDRAPOERA of PIEK VAN 

KOERINTJI. Zie KOERINTJI (GOENOENG). 
PIERSON (Mr. NICOLAAS GERARD). Gc- 

boren te Amsterdam 7 Fcbr. 1839, uit het huwe- 
lijk van J. L. Gregory Pierson met I. Oyens. Na 
eenigen tijd in het buitcnland vertoefd tc heb- 
ben, ten einde zich voor den hand el te bekwa- 
men, vestigde hij zich in 18G1 als koopman in 
zijn geboortestad, was cr van 1864—1868 leeraar 
aan de nieuw opgerichte Handelsschool, werd 
in 1865 Directeur der Surinaamschc bank en 
in 1868 Directeur der Ncderlandsche bank. 
Pierson, die bij zijne drukke practischc bezigheden 
tijd cn gclegenheid wist te vinden de wetenschap 
der staathuishoudkunde met uitnemenden uit- 
slag te beoefenen, word in 1875 door den Lcid- 
schen Senaat benoemd tot doctor honoris causa 
in de rechtswetenschap； toen, bij de stichting 
der Ainsterdamsche universiteit in 1877 een 
afzonderlijke leerstoel voor staathuishoudkunde 
cn statistiek werd opgcricht, was hij do aange- 
wezen man om haar te vervullcn. Hij bekleeddo 
het ambt van Hooglecraar tcgclijk met dat van 
Directeur der Ned. bank; tocn hij in 1885 tot 
president-clirecteur clier insteJling benoemd werd, 

hij zich echter genoodzaakt het professoraat 
ertelcggen. Van 1888 tot aan zijn dood too 

bckleedde Pierson het voorzitterschap van don raad 
van redactie van do Economist, het aan de 
ontwikkeling der staathuiwhoudkunde gewijdo 
tijdschrift. In 1891 (21 Aug.) trad hij op als Min. van 
financien en vervulde die betrekking tot Mei 1894. 
In 1897 werd hij tot lid der Tweede Kamer gekozen, 
doch nam niet als zoodanig zitting, daar hij belast 
werd met het samenstcllen van ecn Kabinet, waarin 
hij als Min. van financien opt rad. In 1901 trad het 
Ministerie Pierson af cn begint het laatste tijdvak 
van zijn levcn, een periodo in hoofdzaak wederom 
van studio. In 1905 door Gorinchcm naar de tweedo 
Kamer afgevaardigd' word hy 6.a. in 1907 tot 
President-curator der door Minister Fock in het 
leven gcroepen N.-I. Bestuursacademio benoemd. 
Uit dit tijdvak zijns Jevens*datcert ook het 
voorzitterschap van het Ind. Genootschap. 
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In 1908 trok Pierson zioh wegohs gezondheids- 
redenen uit het open bare lovcn tcrug (als Kamor- did 
wachtte hij echter de pcrioclieko aftreding an 1009 
nog af), ook het curatorium dcr N.-L 
■Bestuursacademie were! door hem ncdergelogd., 
Den 24 Dec. 1909 ovcrlecd Pierson to Hcomstcdc. / 

Pierson's wetenschappelijkc arbeid 'bewJ8og '；
zich hoofdzakclijk op het gebied der staathuis- 
houdkunde. In meerdere werken van hooge waarde 
en in talrijke tijdschrift-artikclen be wees hij zijn 
meestcrschap op •dat terrein. Zijn beido 
ihoofdwerken „Leerboek der staathuishoudkun- ，
de" (2 din. 1c dr. Haarl. 1884—‘90, 2edr. 1896— 
1902) en ,,De grondbeginselcn dcr staathuis- 
houdkunde" (1c dr. Haarl. 1875一'76, 5 dr. 1905) 
worden algeracon als standaardwerken erkond en zijn 
ook voor den beoefenaar van de koloniale 
huishouding van betcekenis. Meer speciaal op Ned.-
Indi© hebben be trekking het nog altijd be- Jangrijke 
werk „Het kultuurstelsel Amst. 1868" •waarvan in 
1877 eene omworking verschcen gnder den titel 
„Koloniale politick, Amst.", alsmede een opstcl „Dc 
nieuwe rcgcling der landrente op Java" in T. v. N.-
Indie, 1873, I, bl. 171. Voorts: Java en de koloniale 
questie, Amsterdam 1871; „Nog iets over de 
landrente in Bombay" in T. v. Ned.-Indie, 1873, I, bl. 
309, Ecn woord over de Indischo suikercrisis, .Am-
sterdam, 1886; Het Indische muntwezen en do 
ibelangen dcr planters, Economist 1887; Be- 
schouwingen naar aan]ciding van het Verslag der 
Indian Famine Commission van 1901 (Versl. Ind. 
Gen. 1903 b】z. 62—86, 136—169; Finant. 
ibcschouwingen, Economist 1903 II, 949; De 
economische toestand op Java, Haagsche zen- 
dingsbodc 1904, no. 12； de Wetsontwcrpen tot iv. 
cn a. van de Indische Co in jjtabil iteits- wet cn van 
het Ind. Regeeriiigsreglement (Versl. Ind. Gen. 
1907― 8, 135). Zic: Levensbericht van Mr. N. G. 
Pierson, door Mr. C. A. Vcrrijn Stuart, van de Nij. dcr 
Ned. Letterkunde te Leiden 1910—11, biz. 26. 

PIET VAN VLIET. Zic KOEKOEK. 
PIGAFETTA (ANTONIO). Geboren te Vicenza 

(Lombardije), wellicht in 1491 (of vroeger), gaat in 
Dec. 1518 met 's Pausen gezant bij Karel V, 
Chiericati, naar Barcelona, hoort daar van do 
uitrusting dor vloot onder Magalhaea to Sevilla, krijgt 
verlof van zijn meester, en van den Keizer, om nice 
to gaan naar do Molukken, bowesten om, is in Mei 
1519 to Sevilla, wach- tendo op do uitreeding dcr 5 
schepen, en gaat als „Antonio Lombardo" (A. do 
Lombard) in de functie van “sobrcsalicnlc" (letterlijk 
„resor- vist"; inderdaad oils „adelborstn) op het admi- 
raakchip Trinidad den lOen Aug. 1519 mode scheop, 
evenals Duarte Barbosa (zio dezon naam). Hceft hot 
geluk good en wel met hot ecnige schip van de vijf, 
dat dozen eerston zeetocht o】n don uardbol 
volbracht, de Victoria, onder commando van don 
Bask d'jElcano, op 8 Sept. 1522 to Sevilla wed er to 
keeren; mot bij z i c h z ij n gcreg old gehoudon d a g 
b o o k. 

Pogingen om Karel V, den Koning van Portugal 
(D. Joao HI), en do moedcr van den Koning van 
Frankrijk (Frans I) to interesseeren vuor dit dagboek, 
falen; Veruggckeerd naar Italic in 1523, ba.at hem 
ook geen audientie bij den Paun (Clemens VII); op 5 
Aug. 1524 vraagt hij io Venetie privilege van 20 jaar 
voor den druk 
a K 

van zijn dagboek, dat opgedragen blijkt te zijn nan don 
grootmeester dcr Rhodcs-ordo (Johan- nietors), Ph. 
Villiers de Flsle Adam. Do ch van dezen (Ital.) druk 
komt nicts; alloen ver- sohijnt to Parya_ in ca. 1530 
cen vorkorte Fran- sche vertalirig' "die dan weer, 
hervertaald in 

Ital., in 1550 to Venetie verschijnt in dl. I (fol. 
379b—397b) van Ramusio's vermaard verzamelwerk 
„Delle Navigation! et Viaggi” on daarin telkens 
herdrukt wordt (6e druk, 1613). In J799 vindt echter C. 
Amoretti in de Ambrosiaansche Bibliotheek te Milaan 
een zeer good Ital. ns. (hoewel niet het origineel), maar 
geeft het slecht en gewijzigd uit in 1800, alsmedo 
daarnaar in Fransche vert9.ling in 1801 <resp. te 
Milaan, en Parijs). Do ch pas in )894 wordt dit Ital. hs. 
door A. da Mosto goed en voliedig gepubliceerd te..RQ
瞄Jin de Raccolta et，c.'' ter eere van hob 4e Columbus-
eeuwfeest; ook in overdruk); en opnieuw, nu in eb 
Engel- sche verbaling, noten en uitvoerige 
bibliographie, door J. A. Robertson in de groote serie 
van “The Philippine Islands", dl. 33—34; en ook 
afzonderlyk in 3 din., Cleveland (U. S. A.) 1906, 
waarvan het 3e deel een register. 

De edities van Da Mosto (met noten, dock zonder 
register) en Robertson vullen elkaar aan, en vormen 
samen den allermerkwaardigaten tekst van Pigafetta's „ 
Relazione sul prima viaggio intorno al globo" (D. M.), 
alias “Magellan's voyage round the world”(R.), die d e 
kost- b a a r s t e E u r o p. b r o n i s v*o d o u d s t e k 
e n n i s van het oostelijk deel van o n z o n Archipel; a 
lies nuch- ter waargonomen, dadelijk ter plaatse 
genoteerd, en mob Italiaanschen renaissance-geest 
geschre- ven. 

Pigafotta verhaalt er o. a. — bier aangehaald naar do 
ed. Da Mosto, Roma 1894, als de meest overzichtelijke 
— van: zijn tocht door de Philippi) nen (22 Maart—
begin Juli 1521; p. 70— 85; do periode waarin 
Magalhaea en Barbosa beiden snouvelden); zijn verblijf 
in de stad Broenai (8一 ca. 31 Juli; p. 85—89); zijn 
verblijf op Tidoro (,,Tadore‘‘； 8 Nov.—21 Dec.; p. 
92—99), waar hij d e allero udste 1 ij s t van 425 
Maleische w o o r d e n n o- t e e r t (p. 100一104); en 
ten slotte zijn verblijf op Timor's Noordkust, 
waarschijnlijk op de reede van Atapoepoe (21 Jan.一11 
Febr. 1522; p. 106一111), waar hij eenige hoogst 
belangrijke gogevons over den toestand op Java week 
op to vangen. 

Naast dezen Ital. hs.-tekst (uit ca. 1524), bestaan nieb 
minder dan 3 oud-Fransche ver- talingen in hs., waarvan 
2 in de Bibliothequo_ Nationalo ,te Parys (no. 5650, hot 
ouilste en beste; als standaardtekst gebruikt door H. E. 
J. Stanley in zijn Hakluyt-uitgave van 1874, The first 
voyage round the world by Magellan; en nd. 24224, dat 
jongor is), en oen, vroegor to Nancy, daarna in do 
Phillips-bibKotheek te Cheltenham, misschion het 
allorbeste Franscho hs. Zio uitvoerig Robertson o. c. 
1906, II, p. 241—272； cn verg. over deze 4 tekston en 
den gedrukten oud-Franschen van ca. 1530, Rouf- / faer 
in Bijdragen Kon. Inst. 6, VI (1899), p. 136 noot. 

Evon weinig voorspoed als Pigafetta had met zijn 
(niob door homzelf van een titel voorzien) dagbook, 
even woinig is er van zijn later leven 
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bekend. Omtrent 1534 schijnt hi] gestorvon te zijn. 
Ma^r de renaissancistische drang tot zijn loven van 
begaafd avonturier, nl. „om die dingen te gaan zien, 
dio cenige voldooning konden gevon aan mijzelf on 
mij cenigen naam konden verschaffen bij de 
nakomelingschap,, (zie bij Da Mosto, p. 51; of 
Robertson, I, p. 22—23), is thans, na vier ecuwen, 
ten voile in vervulling gcgaan. 

.Het Boek van Barbosa (1516), Pigafotta,s 
d&gboek (slot-redactie wel uit 1524), do Port, 
archief-stukken tusschen 1509 on 1529 in de Alguns 
Documentos do Archivo Naciona] da Torre do Tom 
bo (Lisboa, 1892), de nog niet ^eheel voltooide 
publicatio van Albuquerque's Brieven (dl. I—IV, 
Lissabon 1884, ,98, 1903, '10), vermeerdord met het 
“Roteiro" (den Zee- mansgids) van Joao de Lisboa 
uit ca. 1527 (gepubliceerd te JLissabon in 1903), 
vormcn met de Spaansche beschaiden, algedrukt bij 
Navar- rete (bl. IV—V; leed, 1837), de. tot nog toe 
beschik- bare authentieke en contemporaire Europ. 
bronnen voorde kennis vanonze Oost t ussch en 1500 
en 1530. 

# r/ : <• .； ' G・ P. R. 
W ； PIJOENGAN. Ondcrdistrict met gelijknamige ■ 
hoofdplaats van het district Prambanan, regent- schap Kalasan, 
residentie Djokjakarta. De hoofdplaats ligt aan den grooten weg 
van Djokjakarta naar Wonosari, do hoofdplaats van Goenoeng 
KidoeL Zie ook bij PATOEK. 

PIKA (BOBNEO). Zie NEUSAAP. 
PIKER, (JAV.) VOOT Excalfoetoria cJiinensis； 

can anderc Patrij?, Arboricola javanica, heet op Java 
Dagoe. 

PIKOEL (MAL., JAV., SOEND.). Zie MATEN cn 
GEWICHTEN. 

PILANG. Zie VAARTUIGEN.彳'f ； PILANG 
(JAV.). Zie ACACIA LEUCO- PHLAEA. 

PILAU. Zic VAARTUIGEN. 
PILEA MUSCOSA Lindl. fam. Moraceac. Ka- 

toempangan (MAL. BATAV.). Een klein onkruidje, dat 
op vochtigo, schaduwrijko plaatsen overal tot op 
ongoveer 1400 M. boven zeo vorbreid is. Wan- Beer 
mon 's ochtonds vroog planton mot stuif- 
meelbloemen bovochtigt, en daarna in de zon legt, 
dan springen do mannelijke bloemen. en tovens do 
helmhokjes open, zoodat clke bloem eon w oik jo 
stuifmeel uitwerpt. De plant heot daarom wel 
“kanonneerplant". Het kruid is eon inlandsch go- 
neesmiddel. 

PIMPINELLA ALPINA Kds. Fam. Umbellifc- rae. 
Poorwa atjgng, Soeri pandak a bang (JAV.), Antanan 
goenoeng (SOEND.). Klein over- blijvend. zeer 
aromatisch riekend. kruid. uit hot bergland van 
2000—3000 M. in Midden- on Oost- Java, bij de 
inboorlingen van Oost-Java zeer bo- kend om don 
aromatischen wortol, dio algomeen gebruikt wordt a 
Is een aphrodisiacum. Vooral op het Dieng-PIateau 
komt de plant zeer veel voor.jz/ ■ z 

PIMPINELLA ANISUM L. Fam. Umbclliferae. 
De Btamplant van het Europeesche ,,An讷zaad" 
(beter Anijsvruchten), in de Europ. apothoken als 
Fructus Anisi bekond, en door de inlanders weinig of 
niet gekweekt of gobruikt Do naam Adas mani« 
(JAV.), dio men wel voor de Anijs- vruchten vindt 
opgegeven, schijnt eerder toe te komen aan 
venkelvruchten. 

PINANG, Een slechts 260 M. hoog vulkaan- 
kegeltje, dat zich gehcel zelfstandig dicht by 

Kranmtwatoo ih Noord-Bantam uit do vlakto verheft. 
PINANG (MAL.), Djambd (LAAG-JAV., SOEND.> 

on Wohan (nooa JAV.), Pdnang (MAD.), Hcna- 
(TEKN.); TSnga of Woeak (MIN. LANDST.), Sjam- bi 
(MAL. PAL), Kamtjoc (N. G. 4 R.), Berdn (N. G. 
NOEMF.), Foca (BOER.), Soi (AMB. LANDST.), Boea of 
Poca (AMB. GOIU cn Lirri), Pooja (AMB. AROE), POO 

(AMB. KIS.), Oromol (AMB. BAB.), Rapo (MAK.). 
Ocraj of Oegaj (LAMP.), Isoe (AMB., KEI), Isoa 
(AMB. TEN.), Mamaiin (BOL. MONG.), Pining (ATJ曲
H). 

Areca Catechu L., (zio aldaar) fam. Palmae. De 
naam b e t o 1 p a 1 m, aan dezo gegeven, is minder 
juist, daar ,,betel" de benaining is voor do sirih, welke 
benaming door het Portugecsch uit het Tamiel tot ons 
is gekomen (zio P. J. Veth, Uit Oost cn West, bl. 227). 
Hoogo palm met gevinde bladeren cn vertakte, onder 
de kroon geplaatsto bloemtrossen. In geheel Indie 
gekweekt. De vruchten, betelnoten, ook wel 
areeknoten ge- naamd, worden algemeen gebezigd 
bij het sirih- kauwen. In het huishouclelijk leven der 
inland- scho bcvolking van Ned.-Indie vervult do 
betel- pruim een groote rol； in iedcrc woning vindt 
men cen koperen of houten schaal, waarop betel blad, 
tabak, kalk, gambir en pinang-noot in koporen 
doosjes en bakjes voor do gasten gereed liggen. Het 
aanbieden daarvan gaat ook aan iedere beraadslaging 
vooraf en het aanbieden en aan- nemen beduidt vrede 
en vriendschap. In velo streken van den Arehipel 
geldt het gereed maken en het aanbieden van een 
betelpruim door een meisje aan een jongeling als 
tceken van genc- genheid en het aannemen van de 
gave staat gelijk met een begin van vrijage. Om de 
betel- pruini to maken, worden een of twee ,van do 
geurige, roodsappige en bittoro bladeren der betel- of 
sirihplant (zie SIRIH) genomen, dio men op de knie 
afveegt, om er daarna de punten af to scheuren en zo 
ver volgens te bestrijken met eon weinig kalk van 
cene fijnc, uit schelpen gcbrand© soort； dan breekt 
men een stuk van ecn schijfjo gambir en knijpt met 
den pinang-krakcr een stukje pinang-noot af'en bcido 
ingredienten worden in het blad gewikkeld, dat dicht 
govotiwen, in den mond gestojeen en gekau wd 
wordt. Do MaJeicr verkiest ccn jonge, do Javaan ecn 
oudo pinangnoot. Terwjj] zij do betelpruim in den 
mond hebben, steken zij een weinig gekorven tabak 
tusschen Jippen on tanden on brengen die oin to 
kunnen spreken tusschen do lippen on het tand 
vlcesch. Een sirih- of betelpruim duurt een goed 
kwartier, vandaar dat dit tijdsvcrioop in het 
Javaansch den naain heeft van sapanginang (van 
kinang) d, i. de duur van eon fiirihpruim. Eonigo 
vooraf gereed gemaakte pruimen draagt. de inlander, 
dio dit genotmiddel gebruikt, op weg altijd bij zich. 

Vooral tegen wondon cn verzweringen wordt het 
met sirih en Areca-noot vennengde spcoksel^ ondor 
het uitspreken van bezweringen, op de aangedano 
pick uitgespuwd. Do blad - en bloem- scheeden 
dienen tot het inpakken van gocdoreiK Ook hot hout 
der stamnien wordt gebruikt. Waar de Arcca-pulm in 
sonimige streken van den Arehipel ontbreokt, worden 
de noten van elders aangevoord en vormen con niet 
onbelangrijk handelsartikcl op de inlandsche markt 
Ook is de uitvoer zeer bolangrijk, zooals de volgcndo 
cij. fers ons toonen. 
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 van Java van do Buiton- 
 on Madoora bezittingon. 
 K.G. K.G. 
1911 3.507.968 21.417.885 
1912 4.423.000 24.108.662 
1913 3.808.321 22.196.623 
1914 3.311.864 24.491.662 
1915 3.455.496 24.063.997 
1916 3.872.870 20.565.215 

Dezo uitvoer is voornainelijk voor Singapore 
bcstemd ter distributio over do omliggende landen. 

In Europa wordt de areca-noot in do veeart- 
senijkunst aangewend, als middcl tegen ]int- worm 
onz. 

De tegenwoordig in Indie voel als sierplant 
gekweokto „roode pinang" is Cyrtostachys Ren- ddh 
Bl., op Banka Pajoong antoe geheeten. 

PINANG MfiRAH (MAL.). Zio CYRTOSTA- 
CHYS. 

PINANG RATJE. Een zeor samcngesteld Am- 
bonsch gcncesmidde], volgens een door Ludoking 
mcdcgcdceld voorschrift uit 59, meest aromati- sche, 
bcstancldeelen (fijngehakte wortels, hasten, 
bladcreil, vruchten) bestaandc. Het geniet in geheel 
Indie zekere reputatie als universeele medieijn, tegen 
koortsen, diarrhee, slcchte spijsvertering enz. Men 
trekt er ook bittcr van. 

PINANGA TERNATENSIS SchoiL Fam. Pal- 
mae Niboeng m6rah (MAL.). Eon slanke rochto palm 
van Celebes en do Molukken. De gomakke- lijk 
splijtbare stam wordt voor latwerk gobruikt. Het 
palniiot is eetbaar. 

PINARIK. Bataksch landschapje, gelegen op de 
grej) s van Pad an g La was cn Laboean Batoe, of op 
de grens van Tapanocli en Sumatra's Oost- kust. Het 
rcssorteert onder de onderafd. Pad an g La was, doch 
was vroeger een twistappcl tusschen Bila (Sumatra's 
Oostkust) cn Goenoeng Tinggi (Sumatra's 
Wcstkust), beschouwende ieder Pina- rik als zijne 
onderhoorigheid. De hoofdplaats Pinarik is cen 
wclvarcndc kampoeng en een van de belangrijkste 
kampoengs van Pad an g La was, met grootc 
bcvolking. 

Gcliccl an dors is het landschapje van dien naani, 
gclcgen aan de Zuidclijke grens van Pail an g La was 
met Sumatra's Oostkust, dat zeer armoedig in en 
weinig volk telt. 

PINDAU. Inlandscho ))aarn, in Sarawak (N. 
Borneo) gebruikt voor de zwevondo boomha- gcdjfs, 
Draco cornutvs Giinthcr, (zic verder onder TJri'JAK 
TiJRBANQ en onder AGAMI- DAE). 

PINDIS (MAL.). Zie SLOETIA. 
PINEUNG. Do III Moekim Pincung zijn ecn 1 

andschap van de ondcrafdccling Sigli, af- deeling 
Noordkust van Atjeh, met 1451 gcre- gist rec rile 
mannen (ult. 1915). Het omvat: Bocboeo Mcuscugit 
Goetji liocnipong, Bocboco Mcuseugit Baro, cn Pine 
u ng, de gain pongs Mcu- ]oce Bia ng cn Meuloeii K 
roe eng, do mockim Peukan Baro en Pcukan Sot, cn 
de gain pongs Podo Raja en Poclo Sou ma. Gdcgcn 
vlak ten 
0. van Sigli, is het landschap vooral bekend door 
de bcschietingen vroeger van onze vestiging aldaar 
van uit „Klapa Satoe" in de inoekim Pcukan Baro en 
Peukan Sot. Do daar door den vijand aangelegde 
stellingen werden in Aug. 1897 vermecstcrd, waarna 
de naaste omtrek word gezuiverd. (Zic Deel I biz. 
82). Oeleebalang is Tcukoo Bentara Piueung 
Brahiin, wiens korto 

verklaring dd. 7 Mei 1900 word goedgekeurd cn 
bekrachtigd bij Gouv.ts besluit van 4 Oct. d. a. v. 

Zic Bijdr. t/d T.L.&.V. v. N.-I. Deel 55 (1903) bl. 
70, cn in Ind. Gid a 1890 het artikel. „Scgli van 
1885—1887". 

PINGGIRS. Onder dezon naam is een volks- stam 
bekend, in de Vorstcnlandon op Java gc- vestigd ； 
volgens Veth, Java 2e druk DI. I, bl. 390, 
afstammelingen van een deel der bewoners- van 
Balam bangan, dio door Sultan Ageng van Mataram, 
na de verovering van eerstgenoemd rijk, naar 
Mataram werden overgevoerd, waar- hunno vrouwen 
meestal als minnen in den Kraton gebruikt werden, 
terwijl de mannen een hand- werk uitoefenden. In 
Ind. Gids, 1884, I, bl. 85- wordt cchter verhaald, dat 
wanneer vorstelijko kinderen gezoogd moesten 
worden, deze minnen vroeger van Ba]i of 
Balumbangan werden ont- boden. De naam pinggir, 
kant of wa], zou hunne afkomst van den Oosthoek of 
Oostwal van Java aanduiden. Zij wonen meestal bij 
elkan- der in bepaalde kampongs, kampong 
minggiran^ die zoowcl in Djokjakarta als in 
Soerakarta ge- vonden worden. Jn de Nawala Pradata, 
art. 24» wordt voorgcschreven dat, in tegcnstelling 
met de Kalangs, de afstamming der Pinggirs door de-
moed er bcpaald wordt. 

PINGKO (SOEND.). Zie DYSOXYLUM DEN- 
SIFLORUM. 

PINI. Een van de 3 groote Batoc eilanden (zie 
aldaar), die bchooren tot de residentie Sumatra's 
Westkust. 

PINING (SOEND.). Zie HORNSTEDTIA. 
PINOEH (PINOH). Linker zijrivier van de 

Malawi, on tspringend op den Boekit (berg) Betatoe. 
Haar stroomgebied vormt do ondoraf- deeling 
Pinoehlanden van do afdeeling Sintang* residentie 
Westcr-afdeeling van Borneo. Oor- spronkelijk 
belioorde die landstreek tot Kota- waringin (Z. en 0. 
afd. v. Borneo)； in 1894 stond de radja van dat 
landschap zijne rcchten daarop af aan hot 
Gouverncment, waarna zij onder rechtstreeksch 
bestuur we rd gestoJd in o vereen- stemming met do 
wenschcn der hoofden van do- zich daarin 
bovindendo negri's: Nanga Pak, Nanga Sajan, Kota 
Buroe, Nanga Soekan, Laman Tawa, Karangan 
Pooroen, Kepala Gael in g en Madoeng. De grens met 
de Z. cn O. afd. v. Borneo wordt gevormd door de 
water- schciding tusschon de Pinoh en de rivioren in. 
het go bicd van Kotawaringin en Matan (Wester afd. 
v. Borneo); die met het landschap Sin tang door den 
rechterzijtak van de Pinoh, de Soengei Kelawci, met 
dicn verstandc dat het stroomge- bied van haar 
linkorzijriviortje de Soengei Boli of PcngSrisik, 
bchoort tot de Pinoehlanden ； voorts door een lijn 
van af de JRiam (stroomver- «nelliiig) Pclandock bij 
do Nanga Kdlawei in de Pinoh over do Boekits 
B61oebook, TSngang en Sandak Bfiixljoon, 
getrokken over de wator- scheiding tusschon het 
stroomgobied van do BSlimbing-rivior en de Pinoh. 

De bcvolking, bestaandc uit zoogonaamdo 
Slaleicrs, de in naam tot den Islam bekeerdo Dajaks
： Djoengkau's on KGbahan's genoemd, on 
heidcnscho Dajaks, — mot een totaal zielontal op 
ultimo 1915 van 10196, — is in het genot van hare 
cigen rcchtspleging gelaten, De rechtsbo- dceling is 
omschreven in do Ind. Stb. 1806 no. 220 en 1915 no. 
401. Van 1894 af behoord hcb« 
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bende tot do ondcrafdceling Molawi, wcrden do 
Pinoohlandon, ingevolge het bopaa]do bij Ind. St b. 
1913 no. 200, 1914 no. 719 cn 1916 no. 172 tot cono 
zelfstftndige ondcrafdceling ge- maakt. van de 
bestuursafdccling Sintang onder con civiel-
gezaghcbber, wions standplaats is Kota-Ba roc. 

Hoofdzakclijk leeft. de bcvolking van rijst- bouw 
op ladangs, het inzamelon van bosch- producten en 
bij lagon waterst and dcr Pinoh van wat 
goudwasschen. 

Literaiuur. J. P. J. Barth: Verslag van eon Tcis 
]angs de Pinoh-rivier. Tijdschr. Bat. ,Geii. XXXIX 
(1897) en j, J. JC E^tho ven : Bijd ragen tot de 
geografio van. Borneo's Wcstcrafdccling z<1903).- 

/ PIN RANG. Onderafdeeling van de afdecling 
Par6 Pare van het gouvt. Celebes en Onderh. met 
gelijknamigo standplaats voor den be- sturenden 
ambtenaar. 

PINTO (FERNA0 ,MENDES). Auteur en 
avonturier, mot een van" ouds kwaden naam a Is 
romantisch opsnijder of fantast, en to ch inderdaad 
— mits krit isch gelezen — schrijver van een werk 
dat ko st bare gegevens bevat over het Oosten in hot 
algemeen; ook over Sumatra en Java, mot name uit 
die periode waarin wij zoo bitter weinig er van 
weten. door andero bronnen： 1540― a. 1550. Hot 
mildc oordeel van Tide over hem, kan. men lezen in. 
Bijdr. Kon. 

4, III (1879), p. 2—3 en 58—59, on nader ~ 
met jaartallen gedocumenteerd 4, IV (1880), p. 285—
288; verg. over zijn avonturen op Java in 1546 Veth\_ 
Java, 2en druk,_ I (1896), p. 289—29S.. Over de 
slotpcriode van zyn "leven in Indie, met name zijn no 
vitius - wo rd en in de ordo der Jezuioten (1554), en zijn 
laatste reis Goa—Malaka—Japan en terug (1554—
1557), is een 10 jaar geleden veel nieuws gepubliceerd 
door den Port, historicus Chr. Ayres (zio onder). Dat hij 
in 1543 (niet in 1542), met twee a nd ere Portugeezen 
(Zeimoto en Borralho), inderdaad de eerste Europ. 
ontdekker zou zijn geweest van Japan, door het met een 
Chin, zeeroovers-jonk verzeild raken op heL eiland 
Tanega(-Sjima), en het vandaar komen in hof van den 
Vorst van Boengo (eiland Kioe- sjioe), blijft onzeker. 
Daarna was hij opnieuw in Japan (of op Java?) in 1546; 
en in 1551, toen hij Xaverius er leerde kennen (zie 
onder). 

Geboren a Is zoon van arme gedoopte Joden (zgn. 
Marranos) te oud-Montemdr (Montomor •o Velho, 
boW. Coimbra) in ca. 1515, met den .enkelen 
familienaam Mendes; het ,,Pinto" kreeg hij er later 
bij； in do berichten der Je- zuieten heet hij alleen: 
Fernao Mendes. Gaat naar Lissabon, in dienst van 
D. Jorge, hertog van Coimbra. Scheept zich Maart 
1537 in naar Port.- Indio a Is koopman, en doorleeft 
zoo zijn avonturen in Pegoe, Siam, op Malaka, 
Sumatra en Java, in China en Japan. Wil Jan. 1554 
uit Goa naar Portugal teruggaan met zijn ver- 
worven kapitaal, maar voelt ineens roeping ■om 
Jezuieb te worden； als nawerking vooral van zijn 
vriendschap in Japan met Francisco Javier of 
Xaverius (gest. bij Macao 2 Dec. 1552), wiens 垃k 
in dat jaar 1554 te Goa werd aangebrachl, bewaard 
in kalk. Over de daarop den IGen April 1554 te Goa 
aangevangen gezantschaps- reis naaj Japan, onder 
leiding van den pater- provinciaal Belchior Nunes S. 
J.» zie Ayres* 

t,weo studies over „Femao Mend os Pinton in do 
Memories van do Academia Real das Scien- cias 
do Lisboa, 2a Olasso, Nova Sorio, To mo X, 
Parte I—II, 1905, '06; op dezo reis schrijft hij dd. 
Malaka, 5 Dec. 1554, een merkwaarcli- gen brief 
over zichzelf, zio Ayres I, p. 13—16, en voluit p. 
59—66; vorg. Tielo (dio ,,dcn Jozuiot Fernao 
Mendes" nog niet a Is Pinto hor- kond had) in 
Bijdr. Kon. Inst. 4, IV (1880), p. 296 noot 1. 
Keert in Nov. 1556 uit Bungo terug naar Goa, 
komt hier in Fobr. 1557, en is, het volgend jaar 
in Jan. vortrekkend, in Sept. 1558 .te Lissabon 
terug. 

Vestigt zich in hot dorp Almada (boN. Lissabon), 
vrijwel berooid, daar hij in 1554 to Goa zijn have had 
weggegeven； maakt zich nu los van do Societeit 
van Jezus, huwt, krijgt kin- deren, en st erf t 8 Juli 
1583. Stelt zijn „Pelgrims- tochtM (Percgrinaqam) te 
Almada op, wel deels naar aanteekeningen, deels 
naar gehougen, in een litterairen stijl. Maar van 
drukken komt niet, gewis ook door tegenwerking der 
Jozuieten, die hem na 1558 in opmerkelijken trant al 
waren gaan doodzwijgen. Het hs. komt, na zijri 
dood, in hand en van 's Konings gbschied- schrijver 
(Chronista m6r) Francisco Andrada, die er in zijn 
eigen Chroniek van D. Joao III (regeerde 1521—57), 
in 1613 te Lissabon vor- schenen, zeer veel aan ont 
leent; maar pas in *t eigen sterfjaar van d'Andrada, 
1614, verschijnt te Lissabon de le druk van Pinto's 
werk, waarschijnlijk gecastigeerd, daarna tailooze 
ma- len herdrukt, en in vreemd e talen vertaald. Het 
hs. dat d*Andrada (eigenlijk op zijn goed- Port. 
geheeten: do Andrade) onder zich hceft gehad, is 
nimmer tcruggevonden. 

In avontuurlijkheid, in faam, on in lilt era ir- 
historische beleekenis kan men Mendes Pinto het 
best vcrgelijken met onzen Bontekoe. Beiden 
hebben allerlei doorleefd, en hebben “volksboeken" 
geschrevcn, waarvan het fond voile waarheid is, de 
uitwerking evenwel ver- siering; zeg 75 % waarheid, 
25 % verdichting. Nergens anders dan bij Pinto 
cchter vinden we iels over de ineenzinking dor 
oppormacht van het rijk D6mak in 1546, na, 
Pangeran Trang- gana (regeert ca. 1521—1540); do 
katastrofo, waaruit Padjang (zie dib woo rd) a Is 
oppormacht in ca. 1565 te voorschijn zou komen. In 
Pinto's Peregrina^ao van 226 Capita, beslaat dil Cap. 
172—180. Zio Veth 1. c., deels bewerkt naar Tielo 
in Bijdr. Kon. Inst. 4, IV (1880), p. 305— 310.
 G. P. R. 

PINTOEjnassief. Ejn geweldige, grootschc, 
ou3K"nfi3csict-vu)kaan in het midden van het Karo-
Kandgcbergte (zie aldaar) op Sumatra. Het is 
grootcndeels met oerwoud bedekt, waaruit de naakte 
wanden van den vulkaan Sibajak (2070 M.) tc 
voorschijn komen. Hicr hceft zich de oudc 
vuJkanische werkzaamlieid wecr i)i jongeren tijd 
herhaaJd. Op het Pintoc-massief ontspringen de 
BClawan cn Petani, die Noord- waarts stroojnen, 
terwijl vele kleincre rivieren Zuidwaarts naar de 
Wampoe gaan. In het O. be vine! t zich de pas van 
Bandar Baroe, in het W. de Soejnbo-ikan-pas； de 
eerste allcen is goed to begaan. 

PINTOE ANGIN (= windpoorl). Kloof ten 
AVesten van de Batang Gad an g in de residentio 
Sumatra's Westkust, waarover de weg wordt 
aangelegd, die Pajokocniboeh ver bind t niet do. 
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Costkust. Ecn bergpas in den weg van Tan ah Batoo 
naar Natal (res. Tapanoeli) draagt ook ■dien naam. 

PINUS MERKUSII Jungh. ct De Vricso, fam. 
■Coniferen, Baksalah (ATJi：ii), Oojam (GAJO), 
Toesam (BAT.). Ecn donneboom, botor pijn- boom, 
door Junghuhn ont dokt in do Ba-taklandon tusschon 
1000 on 1500 M. boven zoo, en. daar bos- schen 
vormend; ook in de Gajolanden aange- troffen. Do 
boom wordt n.eer dan 30 M. hoog, heoft lange 
naaldon on Icvert zcor voel hars, dat door do 
inboorlingen a Is verlichtingsmiddel wordt gobruikt. 

PIPER. Zie KfiMOEKOES, PEPER cn SI- 
JR.1H. 

PIPER BETLE. L. Zio SIRIH. 
PIPER CUBEBA L. f. Fam Piperaceae. Te- 

nioekoos, Lada bSrekoor Koomookoos 
(JAV.), Rinoe (SOEND.) Klimmende heoator, tot 15 
M. hoog, met kleino bolronde vruchton, dio aan hun 
ondoroinde van cen steelvormig ver- longsel zijn 
voorzien, dat mee^tal ten. onrechto voor eon 
vruchtsteel wordt aangezien (vandaar do naam 
Staartpoper). De plant komt in don ge- heelen 
Malcischen Archipel in hot wild voor, maar wordt 
tegonwoordig ook gokweekt. Verre- weg het 
grootste de el van het handelsproduct wordt in liot 
wild ingezameld. De grootto van don uitvoer is niet 
bij be aide ring op to gevon. Om- trent do cultuur zijn 
nog woinig gogeven? bokond. Men is tot het 
kweeken overgegaan, toon om- Rtreeks 1890 do 
prijzen geweldig stogen (tot f 300 per pikoel). De 
voortteling geschiodt door stekken, waarbij men 
orop moet lotten, zoowol ：tekkon van mannclijke 
als van. vrouwelijko plin- ten te nomen. Lichtc 
schaduw schijnt gowonscht to zijn. Tusschcn 1880 
en 1890 word staartpoper op grooto schaal verwerkt 
in asthmasigarotten. Tegenwoordig wordt hij in do 
wostorsche gonees- kundo logon, gonorrhee 
gebruikt. logon, dozolfdo kwaal gobruikt do inlander 
hem, maar bovondicn togendy.senterie en andere 
buikziekten.Vaak wor- don andorc Pipersoorten 
verkocht voor Koomoe- kocs, dcels do or dat zc 
orineo vorward worden, deck a Is opzottclijko 
vcrvalsching. Ook do vruchtjos van Lilsca cilrata 
worden wcl ah koe- moekoos vorkocht. 

PIPER FRAGILE Bth. Sirih pait, Tali pait (MAL. 
MOL.). KI ini plant van do Molukkon, waar- van 
vooral do bast als inhndsch goneosmiddol in gobruik 
is togen velerloi kwalcn. Do b ladoron zijn ook bij 
do inlanders a Is goneesmiddol in gobruik. 
'PIPER LONGUM L. De stamplant van de Eng. 
Indischo Lan go Pepor, die in don Mai. Ar- chipcl 
niet voorkomt. De Ned. Indischo Lida, pandjang 
(MAL.) komt van Piper retrofractum (Zie uld'iar) = 
Piper lonqum Bl. 

PIPER METHYSTICUM J-'orst. Wati (ZUID N. 
GUINEA), Keu (NOORD N. GUINEA), Kawa (POLY- 

NESIE). l£on struik, waarvan do bl idoron on sten- 
gols, maar vooral do worlds, door do Papoo.i's en 
Polynosiers bij foostolijko golegonhoden gokauwd 
worden, waardoor cen soort van dronkonschap cn 
bodwelming ontstaat. Hot workztwno bostanddeel is 
niet bokond. Samoa voert cen kloino hoovocl- heid 
naar Europa uit, waar do wortol bij hot bo- roiden 
van oon goncosiniddel wordt gobruikt. 

PIPER NIGRUM L. Zio PEPER. 
PIPER RETROFRACTUM Vahl. (P. longum 以

；P. ofjicinarum P. DC.) Tjabai, Tjabai djawa, Lada 
pandjang (MAL.); Tjabo a lay, Tjab6 soolih 

(JAV.). Do z.g. Lzngc Popor, in den geheolon ar- chipol 
in hot wild voorkomend, op Java boneden 600 M., bijna 
uitsluitend op drogo, armo gronden, bij voorkour in 
bosschen, die poriodiok hun loof verliozcn. De phnt 
wordt zoo good ah niet gecul- tiveerd. Do vrvichtcn 
zitton in lango cylindrische aren, zo wordon tcnslotto 
roodo bossen, dio eon zwarte korrel bovatten. Voor zc 
zoovor zijn, worden zo afgesneden en snel godroogd. 
Do vrucht- aren zijn een bolangrijk inlandsch 
geneosmiddel, en komon o.a. voor in do zg. banclrfek 
(SOEND.), eon zwectdrijvende drank. Ook is tjabai 
djawa een uitvoerartikel (vnl. uit Bandjcrmasin) naar 
Europa on Br. Indic. In Europa komt het voor in v liegen 
vergifton. 

PIPIKORO^CH. Zie TORADJA'SCHE TA- LEN. 
PIPIT-BONDOL (JAV.). Zie WEVERVOGEL 

(BONDOL). 
PIPIT-LOEREAN. Naam in West-Sumatra voor 

ecnc Hapvogel-soort, Psarisomus p-sit- taciniis; 
andere Hapvogcls zijn Toeroenan oodjan Eurylaimtts 
ochromelas; Moekopaland, Boeroeng- palano of 
Tampalano voor Gymborhynchus macrorhyyichus; 
Limpi-limpi en Oengeh tampalano, Corydon sumair 
anus. De Maleiers op Oost-Sumatra nocmen 
Cyrriborhynchus macro- rhynchits Tjoetjoeran-oedjan. 

PIROE. Afdcclingshoofdplaats, tevens hoofd- 
plaats der onderafdeeling West-Oaram, afdeeling 
Ciram, residentic Amboina. De plaats ligt aan de . 
gelijknamige baai, ook wel baai van Tanoenoe 
genoemcl. aan do Zuidkust van West-Coram.避- 

PIROEBAAI. Groote, ver het land indringende* 1 

baai aan de ZW. kust van Coram, beZuiden welke 
Ambon ligt. Da Wcstkust wordt gevormd door het 
heuvelachtigo schiereiland Hoeamoeal, dat om de Zuid 
in den scherpen, hoogen hoek Sial uitloopt en om de 
Noord door een slechts 3 K.M. breede, hcuvclachtige 
landengte met Ceram is verbonden. Do Oostzijde van 
dit schiereiland is over het algemeen steil, zeer steil 
beZ. cn beN. Kampoeng Ix)ehoe, in welk laatsto 
gcdeelto de rotsen een koperkleur hebben, bij 
kampoeng Lold, welke in een met sagoe be- plante 
vlakte ligt. De hoofdkampoeng Piroo ligt in het N.O. 
gedeeltc der baai. De Noord- en Oostkusten zijn voor 
cen groot gcdeelto laag. aan don voet van het geborgte 
vindt men hier bijna overal een breede strandvlakte, 
alleen het schiereiland, dat bij en beN. hot ciland Babi 
op de Oostkust uitspringt en de baai aanmer- kelijk 
versnialt, is hoog en rotsig. BaZuidon dit schiereiland 
liggen verschiideno kampoengs. In de baai liggen het 
Iago, zandige, met tjSmara- boomcn bcgrocidc 
cilandjo Kasa cn aan de Oostkust het reeds genoemdo 
heuvelachtigo Babi; tusschcn be ide eilandjcs cn NW. 
van het laat- sto liggen eenigo riffen; overigens is do 
zeer diepe baai, welko allccn langs de kanton een snial 
kustrif hec仕，geheel schoon. Zie Zaemans- gids dec! 
VI. 

PISANG (MAL.). Vrucht van Musa paradisiaca (Zic 
MUSA). De pisang of banaan [gedung (JAV.), tjaoe 
(SOEND.)] komt in Lal van varietcitcn in don gohoelen 
Archipci zeer algemeen voor on necmt onder do 
ooftsoorten cono eersto plaats in. Afmctingcn, klour, 
smaak on gour dor ver- schillcndo pisangsoorten zijn 
zeor vorschillond, ovenals hot gobruik, dat van do 
vruuhton wordt gemaakt. De voornaamsto soorton, dio 
in onbo- 
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reiden toestand als ooft gegeten worden, hee- ten in 
het Maleisch pisang radja, pisang radja sSr6h, pisang 
mas en pisang ambon, wclkc laatste zcer algemcen 
als vocdsel voor zcer jonge kinderen dient. De pisang 
tandoek en pisang kapock wordcn vitsluitend 
gestoofd of gebakken gebruikt. In onrijpcn toestand 
be- vatten de pisangvruchten vccl zctmcel, dnt bij de 
soorten, welke onbcreid gegeten kun- ncn worden, 
bij de typing vrij snel in suiker wordt omgezet, die 
den zoeten smaak dcr rijpo vrucht veroorzaakt. 
Hcrhaaldelijk zijn op Java pogingen aangewend om 
uit onrijpc pisangs op groote schaal zetmeol te 
winnen, dat vooral als kindervoedsel zeer goedo 
eigenschappen zou vertoonen, maar deze hebben niet 
tot een be- hoorlrjk resultaat kunnen leiden. Do 
pisang mas wordt gebruikt voor do be raiding van 
een pre- paraat, dat veel op vijgen gclijkt, de pisang 
salch. Daurtoe splijt men do rijpo vrucht in tweeen 
en droogt de hclften in de zon, waarbij do buitenkant 
eon donkcre klour aanneemt, maar het inwendige 
geel gekleurd blijft. 

PISANG (POELAU). Rotsachtig eilandje op de 
Westkust van Sumatra, ter hoogte van Pa- dan g en 
de reedc van dezc plaats beschermend tegen den 
Westerstorm. Het is 600 M. lang en 450 M. breed ； 
andesiet-heuvels verheffen zich tot 32 M. hoogte. 
Het ciland is niet bewoond. in den eigenlijken zin, 
doch er staat een licht (met be- .diening), en het is 
ingericht tot pest - quarantaine- plaats. Aan de O.-
zijde liggen koraalbanken en in de nabijheid daarvan 
is een goede ankerplaats. Deze werd voor het tot 
stand komen van de Emmahaven steeds gebruikt. De 
schepen koers- ten op een steenen merkpaal op het 
eiland aan, terwiji de ver binding met den vasten wal 
van Sumatra werd onderhouden dooreen 
stoomprauw en door sloepen, die de waren brachten 
naar Poe- lau Ajer aan den mond van de 
Padangrivier. 

De weelderige, fraaie plantengroei en de gele- 
genheid tot het nemen van een zee bad aan het 
W.lijke strand, maken het tot een gezocht oord voor 
uitstapjes van de Pad an gers. (Een teeke- ning op 
schaal 1 : 10.000 van Poelau Pisang is gegeven op 
profielblad 6, kaart no. 11 behoorende bij Verbeek^ 
Top. en geol. beschr. van een gedeeL- te van Sum. 
Westk., Bat. 1883). Tusschen Poelau Pisang en den 
vasten wal ligt het kleinerc Poelau Pisang ketek. 

Op Poelau Pisang, het eiland voor de reede van 
Kroe in de residentie Benkoelen, vestigden zich de 
Engelschen in 1745. Van hieruit knoop- ten zij 
handelsbetrekkingcn aan met het vasteland, zelfs met 
de hoofden van de Lampongschc Districten. Thans 
ligt op dit eiland nog een drukke handelskampong. 

PISANG (Poeloe). Zie BANDA-EILANDEN en 
vgl. Witkamp in Tydechr. Aardr. Gen. 1909, biz. 75, 
met kaartje 1:5000. 

PISANG. Eiland gelegen N. 0. van Lawin (zic 
aldaar) met twee nagenoeg even hooge toppen 135 
M.), van vulkanisch gestcente, zwaar be- groeid ； 
alleen nabij de kust ziet men kale rot sen. Het eiland 
behoort tot de afdeeling Batjan, residentie Ternate en 
Ond. jen werd in 1818 o. a. bezocht door eenige 
leden dcr expeditie onder de Freycinet (Verbeek, 
Molukken-Verslag, biz. 119). 

PISANG (IRAN TJOETJOET) (MAL.). Zie HAAI. 
PISANG-PISANG (IKAN) (MAL.). Zie ZEE. 

BAARS. 

PISANGAN (JAV.) Zio CORCHORUS OLI- 
TORIUS. 

PISANGS (VALSCHE). Ecn groep eilandjes,. 
ook wcl genaaind P. Daram of Jef Daram, be- 
staandc uit cen groot eiland, omringd door alleon- 
staande klippen. Zrj liggen ten O. van Miso61, 
wordcn gcrckcnd daartoe te behooren on zijn 
onbewoond. Zic DARAM. 

PISAU (IKAN) (MAL.). Zic MESVISCH. 
PISO-PISO. Een indrukwekkende, steile berg, 

die zich tot 1965 M. hoogte verheft aan den Noord- 
oever van het Toba-nwer (Sumatra). Uitloopers naar 
het Z. vormcn het schiereiland Sibolangit. Aan den 
Noordclijken voet strekt zich de groote Karo-
lioogylakte uit. Doordat de bcrghelliiigcn sierk 
verweercT' zijn, heeft de P. P. niet mccr den vorni 
van ccn vulkaan. Groote lava-achtige- benevons 
andcsietblokken, wijzen echter op heb vulkanisch 
karakter. De he Ilin gen zijn meest bed ekt met 
moeilijk be ga an bare steppen, waar- uit hooge 
varens opsteken. Alleen de top wordt gekroond door 
een dicht oerwoud. De berg wordt ook wcl Tandock 
BSnoea genoemd. 

PISONIA ALBA Span. Zie PISONIA SYL- 
VESTRIS var. ALBA. 

PISONIA EXCELSA BI. Fam. Nyctaginaceae. 
Ki tjaoe (SOEND.). Een boom mot sterk klovondo 
vruchten, zoodat zelfs kleine vogels vastrakon en 
zoo gevangen kunnen. worden. 

PISONIA SYLVESTRIS T. et B. fam. Nyda- 
ginaceae. Sajoer poetih (MAL. MOL.), Dagdag se6 
(BAL.). Lage, onregolmatig vertakte en krommo 
boom, op Java alleen bokend van tWeo moeilijk te 
bereiken rotseilandjos aan do Oostkust vanNoosa 
Kambangan, ook voorkomend op do Duizond- 
eilanden, Madoera, Bali en do Molukken. De bla- 
deren worden als groento gegeten. Vroogor worden. 
bij de kroning van een Javaansch vorst do bloomen. 
door een speciaal gezantschap van Noosa 
Kambangan gehaald en aan. den vorst aangobo- den. 
Do varieteit alba (Pisonia alba Span.) is in- hecmsch 
in het O. van den Archipel en wordt ver- 
deraangophntfKajoc boelan(MAL.);sajoer poetih 
(MAL. MOL.); Koi bandin (JAV.)] Do bladeren worden 
als groonte gegeten, maar zijn ook cen be- kend 
inlanchch gcncesmiddel. 

PISTIA STRATIOTES L., fam. Araceae. Kiam- 
bang (MAL.), Kajoe apoe, Apon apon (JAV.), Ki apoe 
(SOEND.). Kleine, losdrijvendo waterplanlmot dikke, 
aan den top stompe bladcron in eon roset. De 
bloeikolvcn ontwikkelcn zich tusschon do bladeren, 
zo zijn groen cn zeer kloin. Do plant wordt in 
vischvijvers door do inlanders aango- plant; het 
schijnt, dat varkons gaarno de bladeren oton. 

PISUM SATIVUM L. fam. Leguminosae-Papi- 
lionatae. Kjitjang kapri (JAV,), Katjang polong (JAV. 
SOEND.), Katja ng garnet (SOEND.), klim- mendc 
kruidachtigo planten met witto bloornon, voor do 
Europeanon cn Chineczcn gokweokt als poulon (do 
varietcitcn met zachto vruchten) of doperwton (mot 
hardc, oneetbare vruchten). Do cultuur hcoft plaats 
in do vlakte op drogo veldon. Als doporwten wordon 
do onrijpo za den gegeten； Wat op Java als rijpe 
groeno erwten (onder den naam Katjang arab) wordt 
verkocht, is waar- schijnlijk uit Br. Indie ingevoerd. 

PITAI. Complex van cen tweetal kampongs, 
welker bevolking voorheen nog al van zich liet 
spreken (vgl. Koloniaal verslag 1904), gelegen in het 
huidige lendschap Fatoe Leo, ondcrafd. 
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Wcst-cn Midden Timor, afdccling Noord on 
JMiddcn Timor, residcntic Timor en Ond. 

PITHECANTHROPUS ERECTUS (Rcchtop- 
gaande aapmcnsch), is do naam, dicn Eugdno 
Dubois (op het voetspoor van Ernst Haeckel) in 
1892 gegeven hceft a an het uitgestorven mcnsch- 
achtigc wezen, we Iks ovcrblijfselen hij gevonden 
had in andesitische tuffen van het Kdndong- 
gebergte in de residence Madioen, nabij Trinil, 
•district Ngawi, in het ravijn op den linkcroever van 
de Tji-Bengawan, 15 M. ondcr den bogancn .grond. 
(Ecn gedenksteen wijst heden de juisto vindplants 
aan.) Dubois was in 1898 als officier van 
gezondheid naar Indie gegaan, met do uit- 
gesproken bedocling om naar de overblijfselcn van 
tusschen vormen tusschen mensch en anthro- poide 
a pen tc zoeken. Het N.-I. Gouv. stclde hem daartoo 
in staat, door hem cerst in de Pa- dan gsche 
bovcnlanden te plaatsen, waar zijne na- sporingen 
gecn bevredigonde rcsultaten oplever- den, en ver 
volgens op Midden-Java, waar in bc- doclde 
tuflagen, niet slechts van Madioen, maar ook van 
Soerakarta en Kediri, reeds vroeger vele 
ovcrblijfselen van Zoogdicren en Reptielen aan- 
getroffen waren, die volgcns Dubois5 mcening tot 
•de Pleistocene (jongste Pliocene) formatie be- 
hoorden, maar thans door de meeste geoIogen 
(Volz, 1907) voor oud-diluviaal worden gehou- dcn. 
Deze lagen zijn van fluviatielen oorsprong, 
•geplooid, hcllcn naar het Zuiden en liggen discor-
dant op Pliocene marine mergels. De dikte van het 
gehccle lagencomplex bedraagt 350 M. Elbsrt 
(1908) nam in het tropisch diluvium een ve rd ecling 
in drieen waar, aangegeven door de in de la- gen 
besloten plantenresten, on wyzendo op lange 
periodes van lagcrc temperatuur cn sterken re- 
genval (phiviaal-tijclperken), die overeenkwamen 
jnct de ijst ijden op Noordelijker breedte. De 
Kendengformatie bchoort tot de oudste dozer 
pluviaalperiodcs. Dubois groef daar tot 1893 en 
vond fossiele resten van mcercndeels uitgestorven 
soorten van varken, rhinoceros, buffel, hert, tij- ger, 
schubdicr, die, zij het ook in anderc soorten, nog 
thans op Java voorkomen, maar ook van olifant, 
hippopotamus, anoa, die er thans ontbroken. De 
grootste overccnkomst vertoonden dezc 
overbJijfselon met die dcr Siwalikheuvels aan de 
Zuidzijde van de Himalaya, cn andcro fossiel- 
houdende lagen van het vasteland van Azie, die jiaar 
genoemde vindplants den naam Siwalik- :fauna 
hebben gekregen. Ook de Kendengfossie- len 
vormen cen „homogcne fauna". 

De overblijfselcn bestaan uit ecn schcdcldak 
(calvarium), flijbeen (linker) en twoj kiczen uit do 
bovenkaak. Zij Jagcn in dcnzclfdcn horizont ver- 
wpreid ; de verst e ondcrlingc afstand bed rocg 15 
M. de kleinstc 1 Si. In de lagen, waaruit zij met hon- 
<lerden andere bcenderen tc voorschyn kwnmon, 
•en die blijkbaar geologisch ongestoorci waren, 
■wjrd nimmer •en volledjg skclet van byeonJig- 
gende bcstanddeclcn aangetroffen. 

De ychcdelkap is van het dolichocephale (lang- 
werpige) type, ze：r plat cn laag, on vertoont do m
； eHte overeenkomst met die der gibbons, maar is 
twecma&l grooter dan «Ji，<kr groutste be kendo 
•soorl van dit eeslacht^ en dus even grout als do 
menschelijke. In waiving staat zij tusschen die van 
den chin)pancn van het laagst ontwikkclde 
m<'nschcnras in, in hooglc (kaJothoogtc) dtaat zij 
golijk met die van den chimpanze (37.7), tcrwijl de 
laagsto index bjj den mensch 47, do ge mid cl cl 

dc 52 bed rangt.. De oogkasdaken springen voor het 
voorhoofdsgedcclte vooruit, de bo ven wen k- 
brauwkammcn zijn sterk uitgosproken. Do uit den 
inhoud dcr kftp berekende capaciteit der hor- 
senholto is 1000 c.c., torwijl die van den grootsten 
anthropoldcn aap slechts 600 c.c. bedraagt, maar bij 
den hcdendaagschen mensch het minimum van 
hersencapacitcit toch altijd hoogcr is. 

Het dijbeen bezit zeer groote overeenkomst met 
dat van den recenten mensch, toch meont Dubois vicr 
afwijkingen tc hebben waargenomen, die in zulk cen 
combinatic bij geen enkel men- schelijk dijbeen zijn 
terug tc vinden. Nabij het boveneind draagt het een 
grootc carieuze been- woekering, die wijst op een 
gcnczen ziekelijkeaan- doening. Van de kiezen is de 
verstandskies minder afgesleten dan de andere (2de 
ware). 

Dubois hceft de beenderen vertoond op het 3de 
Internationale Zoologencongres te Leiden in 1895, 
waar hij zijne opvattingen met succes ver- dedigde 
tegen de bezwaren van den beroemden. anthropoloog 
Rudolf Virchow. 

Tegen woordig berusten de fossiclen in Teyler's 
Museum te Haarlem. In 1899 heeft de anthropoloog 
Schwalbe te Straatsburg een belangrijk ver- 
gelijkend onderzoek ingesteld naar de fossiele 
schedcls van menschen en menschachtige over- 
gangsvormen, en is tot het besluit gekomen, dat 
Pithecanthropus moot beschouwd worden als de 
oudste tot nu toe bekende der laatstgenoemde. 

In 1907— 8 hebben Duitsche geleerden, op 
aansporing en onder Iciding van mevrouwde wed. 
Prof. Emil Selenka, onderzoekingen gedaan op de 
vindplants van P. bij Trinil, maar geen verdero 
overblijfselcn gevonden. 

PITHECOLOBIUM BIGEMIN UM Mart. Zie 
PITHECOLOBIUM LOBATUM. 

PITHECOLOBIUM DULCE Bth. fam. Legumi- 
nosae- M imoseae. Asem koerandji (JAV.), Ki poek 
(SOEND.). Boom uit trop. Amerika, al lang geleden in 
Indic ingevoerd en vaak aangeplant. Bl ideron. uit 
slechts vier blaadjos bestaande, peul rolrond; zadon 
mot ootbaren zaadrok. De bast bevat een bruikbare 
looistof. 

PITHECOLOBIUM LOBATUM Bth. Djaring 
(MAL.), Djengkol (JAV., SOEND.), Djering (MAL., 
JAV.), Boom tot 26 Al. hoog, op Java aangeplant en 
vorwildord. Het hout is niot veol waard. Het sap van 
de bast is een middel om vlechtwerk zwart te 
klouren. De bladoron worden gegoten. Het 
voornaamsto gebruik vinden de zaden, die rijp of 
onrijp en. raxiw of gokookt door de inlanders 
gobruikt worden on als eon lokkernij door- gaan, 
ofschoon do Europoanon vindon dat ze stinken. Ze 
schijnon bovondion con vergif te bo- vatton, dat do 
nioren aantast. De soort wordt vaak verward met P. 
bigeminum. 

PITHECOLOBIUM SAMAN Bth. Regenboom, 
Kujoo am boon (MAL.); Kajoo trembesi (JAV.). 
Amerikaanscho boom, op Java als schaduwboom 
langs wo go ii vool aangeplmt. Do bast is gif tig; hot 
loof wordt door goiton graag gogoten, terwijl do 
zadon on poulon een zeor good veevoedor zijn. 

PITIK (DAJ.). Zie DWERGEEKHOORN- TJES. 
PITIK WANA (JAV). Zie AJAM. 
PITJAK (DAJ.). Zio AGAS. 
PITJISAN( ?). Javaanscho naam voor een klcin 

Watorhoontjo, Metopidius indicus. Op Celebes heet 
Hydraltclor gallinaceus Pihndo. 
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P1TJISAN (JAV.). Zio NATJCLEA LANCE- 
OLATA. 

PITJOENG (SOEND.). Zio PANGEI. 
PITOE OELOENA SALO en BOVEN-BI- 

NOEANG. Ondcrafdeeling der afdecling Mandar, 
gouvt. Olebes en Onderhoorighcden. 

PITOEMPANOEWAE. Afgelcid van pitoc, 
zeven, en banoewa, landschap, was cen confcde- 
ratie van zeven Bonesche volkplantingen in het ten 
Noorden der Tjenrana-rivier gelegen kustgcbied T 
van Wadjo en Ix)ewoe, Oudtijds waren zij onder- 
'hoorig aan Wadjo, doch ongeveer in het midden der 
ISe eeuw kwamen'zij togelijk met liet Wadjo- sche 
landschap Timoeroeng onder de souvcrei- niteit van 
Bond. Aan dit verlies van grondge- bied, dus ook van 
de vrije vaart op de Tjenrana- rivier en van het 
uitsluitcnde recht tot heffing van in- en 
uitvoerrechten op die rivier, is voor- namelijk de 
gespannen voet te w甘ten, waarop de rijken Wadjo 
en Bone voortdurend tegenover elkaar hebben 
gestaan. De confederatie we rd bo- etuurd door eon 
Doeloeng als palili of vasal van Bond, bijgestaan 
door een raad of ad a, waarin de hoofden der zeven 
landschappen zitting had- den. Zooals de titel 
Doeloeng reeds aanduidt, was het hoofd der 
Pitoempanoewae een der voor- naamste aanvoerders 
in den oorlog. Als zoodanig had hij aan hot Bonesche 
l£of een gelijken rang als de Doeloeng van 
Lamoeroe, dio tot de palili paseadjengang behoorde, 
dus zich tot Bon 6 ver- hield als eon vriend, 
aanverwant of bondgenoot, zoodat de invlocd van het 
Bon esche bestuur in dat landschap weinig to 
beteekenen had, en de verplichtingen van den 
Doeloeng zich bepaalden tot bijstand in den oorlog, 
het op bepaalde tijdeu verschijneu ten hove en het 
deelnemen aan door den Vorst van Bone te geven 
feesten. Thans is deze land st reek toegevoegd aan de 
onderafdee- ling Wadjo en heeft het zelfbestuur van 
Bone (welks opheffing in voorbereiding schijnt), er 
niets mecr te zeggen. 

Literatuur : Het Leenvorstepdx>m Boni, door / 
J. A. Bgkkers,_Tijdschr. v. h. Bat. Gen .'Heel 
De Bonische expedities door T/H. Perelaer, 1872; 
Zuid-Celebes door P. B. van Staden ten Brink, 1884. 

PITOEROEH. District met gel日knamige hoofd- 
plaats van de controle-afdecling cn het regent- echap 
Koetoardjo, afdeeling Poerworedjo, resident ie 
Kedoe; met eene oppervlakte van 84,55 K.M*. Het 
district telt 82 desa's en is verdeeld in 4 
onderdistricten. Eind 1905 bestond de bevolking uit 
ruim 66000 zielen, w.o. enkcle Europeanen. In dit 
district worden de tejnpelgrotten Goewa Ta- poes of 
Gong en Goewa Merden aangetroffen. 

PITRAH is de (uit het Arabische ji'rah ver- 
basterde) benaming van de liefdegave, welke ieder 
MosJim (man, vrouw en kind) volgens de 
Moslimscbe wet aan het einde dor vasteninaand (zie 
aldaar) behoort op te brengen. Zij wordt ook djakal 
badan genoemd, als zijndc cene in het bij- zonder 
voor deze gelegenheid voorgcschroven djakal (zie 
aldaar), welker hoeveelheid niet naar de grootte der 
bezittingen, maar per hoofd wordt berekend. Het 
verschuldigde bed rag is volgenB de wet in oud-
Arabische maat 66n sd' per hoofd van ,, het graan des 
lands", hetgeen op Java wordt gclijkgcsteld met 3 
kali's (of volgens anderen 4 kati's), in Atjch met 2 
are's, enz. Slechts zij, die niet bemiddcld genoeg zyn 
om in liun eigen 1cvensonderJioud en dat der 

hunnen to voorzicn, zijn van deze vcrplichting 
vrijgcstckl. 0vereenkomstig do oorspronkolyRobed 
oeling dezer gave, als spyziging dor armcnr behoort 
de pitrah to worden opgcbrachG in na- tura, in Ned.-
Indie dus in den vorm Conor hoo- veelhcid rijst, 
weJko volgens de wet. moet ten goedo koiuen aan 
dezelfde 8 catcgorioen van arnicn, behoeftigon, enz., 
die ook recht hebben op de opbrengst van de djakal 
van het verniogen. In wcrkclijkheid konit cchtor do 
pitrah hoofdzakelijk ten bate der zgn. „Mohannu. g
志cstclijkhcid" (vgl. DJAKAT) en do inlcvering der 
rijst wordt in het algenicen ver van gon door betaling 
in geld. Do inners van deze djakal loch, de zgn. 
dorpsgeestelijken, aan wic do bevolking hare 
liefdegaven ter verdeeling onder do recht- 
hebbenden pleegt te overhandigen, ncmen steeds 
genoegen met esn kleinere of grootore soni gelds 
(naar mate van de gegoedheid van hem, die zijno 
pitrah komt inlevcrcn). Om echter toch aan do letter 
der wet te voldoen, geven zij in ruil voor het 
ontvangen geld de wettelijk verschuldigde 
hoeveelheid rijst aan hem, die zijno pj/raA-vcr-
plichting komt voldocn, zeggen hem daarop de nijjat 
voor (d.w.z. het formulier, waaruit do be- doeling 
van den d/aZ:a/-plichtige blijkt om zijnen 
godsdienstplicht te vorvullen) en ontvangen dan de 
juist verkochto hoeveelheid rijst van hom, na het 
uitspreken (lier nijjaf, wed er als pi trail, terug. 

De pitrah wordt in Ned.-Indie evenals in de 
gehecle Mo slim sc he were Id met bijzondcren gods- 
dienstijver opgebracht, niet aUeen door gozins- 
hoofden voor zich zclven en de le<len van hun gezin, 
in wier onderhoud zij hebben te voorzien, maar ze]fs 
ook wel onversch uldigd door Inland- scho hoofden 
cn aanzienlijken voor hunne ou- derhoorigen en 
volgelin gen. Deze grooto ijvor is te verklaren uit het 
nauwe verband tusschen de pitrah en de vasten 
inaancl, we Ike volgcns- de algcmeen Moslimscho 
opvatting heeft te strekken tot verzocning voor de 
tekortkomingon in het geheelc voorafgaande jaar. 

Lilcraiuur A Q Snouck Hurgronje, Do Atjdhors, 
I, p. 25.6—258 (The Achchnese, I, p. 238—24())； 
(Th. W. Juynboll, HandJeiding t. d. ken nisei er 
Mohaium. Wet」p. 104 \ v. (Hand bn ch (1. Islam. 
Gcsetzes. p. 109—112); C. Poonscn^ Brieven over 
den Islam uit de binncnlanden van Java, p. 138 vv.；
]P.、.J. Veth, Java IV (J 907) p. 451, I (1875) p. 395 
met de aantcckcning daarop van Haelen Mas Adipal 
i Ario Tjondro Negoro in het Bijblad v. h. 
Aardrijksk. Genootsch. no. 9. biz. 9； B. F. Matthes, 
Bijdragen I. d. otbno- logie van Zuid-Celebes, p. 88; 
A. L. van Hasse It, Volksbeschrijving van Midden-
Sumatra, p. G2. 

PITRIET, do kern van den rotan-stongel, van 
wolko mon de “bast", hot z.g. vlochlriot, hooft 
vorwijdord. In de grooto fabricken van rotanmou- 
belon goschiodt dit afschillen machinaal, waardoor 
het pitriot gespaard blijft. Men gobruikt hot voor do 
vorvaardiging van moubelcn en. in do 
mandenmakerij. 

PITTA. De Pitta's vormen een afzonderlijko fa mi 
lie (Pitlidae) van onge veer lijstergroote vogcls mot 
lange pooten on korten staart, die zich in de bosschen 
op den grond ophouden cn zich met insecten cn 
wormcn voeden. Zij heb- bon een fraai gevederte on 
worden in een aantal soorten, bchoorendo tot 3 
geslacliten, in den Archipci aangetroffen. Het 
geslacht Pilta bevat 
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ruim 30 soorton on komt op allo eilanden voor; 
Eucichla mot 4 soorton wordt op Java, Sumatra en 
Borneo anngetroffcn, tcrwijl MeUopilla in 2 soortcn 
op Nicuw-Guinea is gevondon. Zio SINTAU. 

PITTOSPORUM FERRUGINEUM Ait. fam. 
l^iltosporaceae. Girainong (MAL?); Katjombrang, 
Tjombrangan (JAV.). Hooroo hondjd (SOEND.). 
Matig hooge boom, over don goheolon Archipol 
verbroid in do Iago stroken en hot bergland tot 土 
1300 M- Over het gebruik van het hout loopen do 
meoningen uiteen. Do bladeren en do vruchton zijn 
eon vischvergif. 

PLADJOE. Zic P也LADJOE. 
PLAJfiN. District met gelijknamigo hoofd- plaats 

van het re gentschap Goenoeng-Kidoel, re- sidentic 
Djokjakarta. Het district heeft drio on- derdistricten, 
t. w. Patock, Pali]an en Panggang en telde eind 1905 
eeno bevolking van bijna 5000 zielcn, alien 
Inlanders. 

PLAKKAAT PANDJANG of „het lange plak- 
kaaf* is de naam, die gegeven wordt aan het beshiit 
van 11 October 1833, door Van den Bosch als 
commissaris-generaal getroffen voor Sumatra's 
Westkust, en waarbij de bevolking dier st re ken — 
alwaar toen de Padri-oorlog gewoed had 一 in het 
volkomen bezit gelatcn we rd van haar politieke en 
huishoudelijko rechten, zoo- danig, dat het 
Gouverncment zichniet bemoeien zou no ch met.het 
benoem.cn van hoofden.noch met derzelver 
rechtspleging of cenige andere huis- houdelijke 
aangelegcnhcid, noch ook belastingcn zou invoeren. 
De tekst van het plakkaat is to vinden bij Kiclstra in 
Bijdragen v. h. Kon. Inst. T. L. V. deel 38 (1889), 
biz. 229JDe vraag； of door cl it plakkaat het 
Minangkabausche land de positie kreeg van cen 
zelfbesturend landachap met politick contract, moot 
ontkennend worden beantwoord, al bleek bij de 
behandeling van hot Reg. regl. in 1854 de regeering 
in twijfcl (zie CONTRACTEN, deel I, bl. 526 )； 
daarentegen is zoowcl bij onze hervormingen van 
het inland- sch bestuur ter kuste, als bij de 
ingrijpende wijziging van het rcchtswezcn aldaar 
(Ind. Stb. J874 DO. 99a) on bij het invoeren van cen 
bc- drijfsbelasting (Ind. Stb. 1908 no. 93, nu 1914 
no. 130) de vraag gcrczen, hoe zich dit met het 
plakkaat pandjang verdroeg. 

PLANCHONIA VALIDA Bl. Fam. Lecythi- 
daceac. Poetat (JAV., SOEND.). Zeer hooge on grootc 
boom, over gchecl Java verspreid tot J 000 M. bo 
von zee, vooral benedon 500 M. Hot hout, dat in 
groote afmotingen, to krygon is, wordt op soinniige 
plaatsen hoog geschat voor huisbouw. 

PLANCIUS (PETRUS). Eigenlijk: Peoter Pla- 
tevoeb, d.i. platvoot, n&ar con lichamelijk go- brek 
nidus bijgenaamd; goboron in 1551 of in voorjaar- 
1552 to Drenooter (Fr.: Dranouti'c) bij Belle 
(Fr.:Bailloul), aan den Z.-voot van den Kommolberg 
(welbekend uit hot laatste offon- sief der Duitschors 
ton Z.W. van Yperon in J uni 1918); ovorledon te 
Amsterdam VK(niet 25) Moi 1622,70 jaaroud. 
Calvinist enhagepreekerin Vlaan- deren vun 1576 
(Pacificatio van Gent) tot 1585 (innomiug van 
Brussel . on Antwerpen door Parma), duarnu 
predikant to Amsterdam. Hier ontwikkolt zich bij 
hom, als oud-leorling van Mercator, binnen een korl 
aantal jaron zijn bijzondoro gave als kosmograaf en 
karlograaf; zoozeer, dat by van 1592一1601 do 
machtige 

wotonschftppclijko man to Amsterdam is, die, op hot 
vootspoor der oudcro Vlaxnen Mercator (eigenlijk: do 
Cromer; overl. 1594) en Ortelius (eigenlijk: Ort els of 
Worteh; ovorl. 1598), en, zich bedionendo van oudoro 
Portugeesche, maar vooral jongoro Spaansche 
zeekaarten, in waarheid „is gheweost do principaelste 
Autheur ondc aondrijver vando voortreffelijeko ende 
wijt vermaerdo Oost-Indisscho Compagnie"； zooah 
zijn landgenoob Ds. W. Baudaort (alias: G. 
Baudartius, geboren te Deynze), kort na Plan- cius’ 
dood over hem getuigde (Memorien van Neder-lant, 
2e druk, II, Zutphen 1625, fol. 85b)4 

Als zoodanig wist hij langs stille wegen, reeds 
v66r Nov, 1591, 25 zeekaarten in handen te krijgen 
van den Sp.-Port.kartograaf Bartholomeo- Laso of do 
Lasso (die dat, blijkbaar als geboren. Spanjaard, na 
examen, in 1564 officieel te Lissa bon geworden was, 
en in 1591 er nog woonde; zio toch Sousa Viterbo, 
Trabalhos nauticos doa Portuguozes nos seculos XVI 
e XVII, Parte I, Lisboa 1898, p. 169—171), ondanks 
dat men in het toon vereenigde Spanje en Portugal 
zulko koloniale schatten met Argus-oogen placht te 
bowaren. Hij draagt ze overaan zijnlastgever,. den 
Amst erdamschen uit gever Cornelis Claesz;. 一 die in 
1595 het Itinerario plus Reysgheschrift van 
Tiinschotcn zou uitgeven, en van 1598 af de meeate 
Journalen. der eerste scheepstochten. van de 
Hollanders naar Indie, to beginnen met d‘Eerste 
Boeck van Willem Lodewycksz. Dd. 17 April 1592 
verkrygt Claosz. als „boeckdrucker binnen 
Amstelredam" het monopolie voor 12 jaar tob he： 
drukken. of natrekken van bedoelde- 25 zeekaarten 
„van Bartholomeo de Lasso, cosmographo ende 
meestre van de zeevaert des Conincx van Spaengien" 
(De Jonge, Opkomst I, 1862, p. 168; en verg er p. 92). 
Tevens erkent Claesz. „daere.nbove,iV, 66k in handen 
te hebben gekregen, in de Spaansche taal, „de secreten 
van der zeevaert van Oost- ende West-Indien, Afrika, 
China ende andere diergel. landen".. De Jonge (1. c. p. 
92) tcekent hierbij aan, dat doze actio van Plancius en 
Claesz. dus was „een. half jaar voor do terugkomst van 
Jan Huygen. van Linschoten en drie jaren voor dat 
deze zijn Itinerarium in hot licht zond." 

Wio kan hier bemiddelaar zijn gewecst- ? 
Vermoedelijk de voorloopor van, Linschoten* do 
Enkhuizer Dirck Gerritsz., voluit D. Gsz. Pomp (zie 
dozen naam), die, samen meS Linschoten op 23 Nov. 
1588 met 晶nzelfde schip uit Goa vertrokken, via 
Lissabon, waar hij Sept. 1589一Maart 1590 vorbleef, 
in ca. April d.a.v. thuis was, en wiens ,,Portugysch 
boeck" en. „Portugyscho zeeschrifton" door Plancius 
in zijn tweo Memories van resp. ca. April 1598 en 
voorjaar 1600 (zio onder) uitdrukkelijk worden 
vormold als in PL's persoonl日k bezit (D& Jonge, I, p. 
188, 195). 

In hot Itinerario nu van Linschoten 一 dio 
zijnerzijds veol van Dirck Gerritsz. had geprofi- teerd 
dn in Goa M op hun tcrugreis samen van- daar —, dat, 
mot zijn octrooi van 8 Oct. 1594, kant en klaar in 
Maart 1595, dock pas in. 1596 door Claesz. in den 
handol werd gebracht, komt, in een klcin deel dor 
oxx., oen wereldkaart voor mot hot bovenschrift: 
„Orbis terrarvm typvs de integro raultis in locia 
emendatus atidore Petro Plane io 1594"; dus 
authentiek werk van 
I Plancius uit 1594; terwijl in hot Reys-gheschrift,. 
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•dat, als tweede “Boeck" van Linschot en, on- 
middellijk op het li inerario volgt, en op het titelblad 
heb jfiar 1595 draagt, juist a Iler lei ^secreten'* van do 
Oost- en West -Indi?che, ■Ohinee-sche, en ten deele 
Afrikaansche scheop- vaart vertnald voorkomen. In 
aanmerking genomen, dat in voorjaar 1594 do verwij 
dering tusschen Plancius en Linscholen begon (zie 
onder), kan de harmonie en samenwerking tusschen 
beiden. tot in 1593 ongerept. zijn ge- bloven; 
waamaast Plancius en Claesz. steeds eensgezind 
bleven, en Linschoten pas tegen 1598 zijn. zeer 
invloedrijken uitgever Claesz. ging my den, om te 
Eiiklwizen.in dat jaar zijn ver- taluag van Acosta, en 
in 1601 to Franeker zijn /Voyagio by Noordcn. om te 
laten verschijnen ■(octrooi reeds van~20-'Mei 1597; 2 
maanden dus v66r de terugkomst der eorsto Holl, 
vlooo naar Indie onder Corn, de Houtman). 

De oudste autheniieke kart ografische arbeid van 
Plancius is do „geographischc ende hydro- :graphiwhe 
caert o der ganscher woreLn die hy in . Nov. 1591 had 
“gedediceerr，" 一 versta: tevens xioor die opdracht 
in hs. had voltooid ? —, en ■op 15 April '92 had 
ge?chonken aan de Heeren ■Staten, waarvoor hij twee 
dagen later do som van / 300 tot. dank ontving (De 
Jonge, L c. p. .167—168). Deze kaart van 1.06 X 2.14 
血.，uio 18 bladen koperdruk samengesteld, het eerst 
door T. Blundevill(e) in. 1594 beschreven, is tot nog 
too in slechts eon ex. bekend, te Valencia (Spanje; 
aartsbisschoppelijk seminarie Colegio d el Patriar- ca, 
alias del Corpus Christi), en voor hec eerst uitvoerig 
beschreven. door Dr. Wiedor in Tijd- schr. Aardr. Gen. 
2, XXXII (1915), p. 301— 318; of in den overdruk van 
zijn artt. p. 159— Q76; er> verg. Dr. Wieder hierv66r
： dl. II, p. 233, sub KAARTBESCHBIJVING. De 
„voor- Lstelling van een les op de Globe" op blad 17, 
jgeeft bovendien het porlret van Plancius, neor- 
zittcnd bij eon globe, met achter hem aan zijn J 
inkerhand Corn, de Houtman, en cen vrouw (?); .met 
tegenover hem (aan den anderen kant der globe) een 
bejaard stuurman met een grooten .passer in zijn 
linker, en met aan diens rechter ■een jonger stuurman 
(lijkt op Willem Barentsz)； terwiji twes jongelieden 
aan Plancius, linker- :zijde op den voorgrond zitten, 
dezo twee zon- .der hoed； alsmede aan de an de re 
zijde (links van den toeschouwer) op den voorgrond 
nog een staande jonge man, eveneens zonder hoed； 
de vier hoofdf iguren daarentegen dragen flaphoeden, 
•de vrouw (?) achter PLvncius' rug veeleer een soort 
van. kap (foto uit Febr. 1919, van F. E. .baron Mulert). 

In(vermoedelijk: begin, of voorjaar) 1594 volgde 
zijn kleinewereldkaan bovengenoemd; op deze en 
blijkbaar nog andere kaar’en (van 1592—93 ?) ■doelt 
Blundevill(e) in 1594, door in zijn. studie ■over 
Plancius* groote wereldkaart, te reppen van ,,this-and 
other his Maps". De eerste meridiaan is hier in 1594 
de officieel Spaansch-PoruUgee- sehe, op 22 April 
1529 te Zaragoza door ho. zgn. Molukken-tracbaat 
vastgest eld, waardoor de oostelijke Demarcutie-lijn 
17? beO. de Molukken kwam te vallen, en dus de le 
meridiaan. beO. de Kaapverdische en beW. de 
Chnwische eilan- den (iets West nog van den Ferro-
jnoridia-an, in 1634 door Frankrijk aangenomen); 
terwijl juist in midden 1594 Plancius, op het voetspoor 
van Columbus en Mercator, met hardnekkigheid 

i begon te strijdon voor he'; trekken van den corst cn 
meridiaan over Flores-Corvo (dus ca. 12° meer 
West), oindnt op de lengi 0 van dio nicest west elijke 
der Azorcn he; kompus geen miswijzing had (zio 
over dezen strijd van Plancius tusschen 1594 cn 1601 
over mi-iwijzing, lengte-bepaling en eersten 
meridiaan, do ui een- ze.ting bij De Jonge, I, p. 82—
90; cn ui voo- riger technisch vorkhard door 8. P. 
FHonor6 Naber in do Linscho.en-uilgtuif, “Rcizen 
naar he" Noordcn", II, 1917, p. XXI—XXVIII, 
XXXI—XXXII). 

In 1594 00k was Plancius begonnen — door- 
gaande op de beroemde projec(ie-vinding van 
Mercator uit 1569 — met zgn. platte of loxo- 
dromische zeekairten, zijne „zeccaerten me.z was- 
sende graden", te vervaardigen. ten bate der Ned, 
schippors cn stuurlieden bij de groote vaart ； iets, 
waar hij in zijiic Memorie van ca. April 1598 nog vol 
gerechtvaardigden trots van ge- waugt, in 
tegenstelling tot „de gemeyne zee- caerten"; zie De 
Jonge, I, p. 171 en 193, en verg. er diens 
uiteenzetting p, 66—76. 

In deze zelfde jaren 1592—94 begin, dan de ge- 
wichiige arbeid van Plancius, die be li^scnd mag 
hee.en. voor de vest iging van ons koloniaal gezag in 
het Oosten: de opleiding van sluurlicden voor de 
groove vaart op Indie. In. 1592 — vermoedelijk: 
najaar '92, nadal Linscho en den 3en Sept, te 
Enkhuizen terug was; verg. bo- ven —ging Cornells 
de Houtman ah verspie- der naar Lissabon voor een 
9-tal Ainstei'- damsche kooplui, vergezeld dadelijk 
of weldra gevolgd door zijn jongeren. broer 
Frederick (verg. beide najnen in dl, II)； bleef er he' 
hcele jaar 1593, en is voor 12 Maart 1594 l e Ams. 
erdam terug; waarna, tusschen ca. 12 Maart en 17 
Mei, de grondJig wordc gelcgd voor den cer^ten 
Holl- scheepsuocht naar Oo.st-Indie, welke op dien 
17en Mei 1594 door de Staten, van Holland word 
gesanc ionneerd. De binge delibera-迷n over dio plin 
wuren geschied „ton ovenstacn van den eersaemen 
Po rus Plantius" (zio Do Jonge, I, p. 254; en 
Lodewycksz' D'Eersle Boeck, Linscho en-ed. 1915, 
p. XXXI—XXXII noten 2 en 4). Voor di- jaar 1594, 
hec be li<endo jaar van voorbereiding der vlool. van 
4 scl open, dio op 2 April '95 van Texel ondor 
Corneli: de Houtman. zeil zou gaan, gcldt dm 00k t 
en vollo wat Ds. B-Ludir. ius in 1625, dadelijk n 1 
heS bovenaangehaalde, over Plancius Liat volgcn: 
„Op syno Cter en ende instruci ion syn de eerst0 
.Schepen derwaervs (naar O. Indie) ghevaren: Ende 
zijn oock noch velo Jaren na dcr hand gheene toi 
Schippors of Scuyi'-lieden derwaorts geadmi.teerl, 
dan die to voren by den telvcn Plxncio waren 
gheexajnineerl, endo go nyche- nisso van hem 
hadden, datse da er 1 oe bequaem bevonden waren. 
Mede zijn op syne ins. ruci ien ende Cher, en 
verscheydene andere meniorabcle vaer：cn aen 
ghevanghon.n 

De eers. e algemeen-Holland^che waan, in 
voorjaar 1594, was, dal de beste en veiligste weg 
naar 0.-Indie leiddo beNoorden om; moi die versebil, 
du Linscho cn c.s. aanrieden bezuiden Nova Zombli 
den doortoclit te zoeken; doch dat Plmcius, a Is goed 
lecrling weer van Mercator, welke had beweerd dat 
de Noordelijko Poolzee geen groove hindernis kon 
vorrnen wegens de zware st roomcn die het ijs 
moeston breken, volhield dat men hooger op rnoest 
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.gaun, bonoordon. Nova Zombla. langs. Hionnco 
begon do wetonschappolyko veote on hot gotwist 
tusschen Linschoten on Plancius. Op 5 J uni 1594 
zeildo do eersto IJszee-Indie-vloot van Texcl, mot 
Linschoten als eon der commiczen, en met Plancius5 
leerling Willom Barontsz ah stuurman op oen der 3 
schepcn. Onvorrichtor- zako was men 1G Sept, 
altcrug; maar Linschoten overtuigd, dat Plancius 
totaal mis was, want bij AVaigats op ruim 71° N. had 
men open water gevonden; torwijl het schip van 
Amsterdam, met Barentsz, hooger op tot 78° N. was 
gedron- gon, maar geen doortocht gezien had. 
Beiden hadden ongelijk; doch Plancius hot ergst. 

De tweedo tocht naar Indie ging boZuiden. om, 
om do Kaap, in hob kielwater dor Portu- geezon, en 
skagde. Op 2 April 1595 ging men van Tcxel zeil, 
ondor Cornells de Houtman a Is oppercommies, meb 
Plancius* leerling Pieter Dircksz (Keyser) ala 
opperpiloot, en mot aan boord a Is navigatie-bijbol 
Linschoten's Itine- rario -[- Roysgeschrift; in welk 
laatste voorin zich een Odo bevond van Linschoten's 
Hoomschen vriond Pieter Taemsz, die.... ongozouten 
Plancius hekelt als misleider van stuurlui, on 
„Cosmographisf, van hoogst verdachto repu- tatie! 

Kort nadat deze Indie-vloot in zee stak, was men 
van Holland uit mot eon tweede IJszce- Indie-vloot 
(2 Juli—18 Nov, 1595; waarbij ten tweeden male 
Linschoten mceging, nu als een der twee 
oppercommiezen, en Barentsz als opperpiloot) 
gestuit op het ijs van de Kara-zee; en was zelfs, op 
het hardnekkig volhoudon van Plancius, dat men 
benoorden Nova Zombla naar Indie kon zeilen, do 
dorde en laatsto on- gelukstocht beNoorden om 
govolgd (1.8 Mei 1596—29 Oct. '97), waarbij 
Spitsbergen in Juni 1596 word o nt dekt, maar do 
opperpiloot Willom Barentsz dd. 20 Juni 1597, kort 
na- den afloop der overwintering op Nova Zembla, 
was over- leden. Linschoten had dus wel geen gelijk 
ge- kregen, maar Plancius volstrekt ongelijk. 

Doch reeds 2l/2 maand v66r do terugkojnst van 
dozen droeven cn hiatstcn hcldentocht lings den 
hcrsenschimmigen Noordpool-weg naar China en 
Indiii, was op 14 Aug. 1597 toruggo- kcerd to Tcxcl 
de eerste Oostindie-vloot onder Be Houtman, 
niedebrengendo voor Plancius o.a. „do schryften van 
Pedro de T&ydc" (Do Jongo, I, p. 191; torwijl hot op 
p. 189 heet „hot boock van Pedro de Taydo"), d.i. 
dus: van den Portugeeschen halfbloecl on ervaren 
piloot, die to Bantam op goeden voet had gestaan 
met do Hollanders, en daarom op 15 Aug. 1596 door 
zijn landslui er was vermoord. En 66k moot Plancius 
toen in handen hebbon gokregon de nagelaLen 
aanteekeningen van zijn discipcl, den in do baui van 
Bantam op 13 Sept. '96 ovor- ledcn opperpiloot P. 
Dsz. Koysor, don „zcor verstandigo ondo wel 
ervaron stuyrnxan PiOvOr Diricxz, zaliger 
gedachtonisse,,> zooal8 Plancius in zijno Momorie 
van ca. Api'il 1598 hom noemt (Do Jonge 1. c. p. 
185; zie onder). 

Hot hoogtepunt van Plancius9 invlood on machl 
valt dan in deze jaron 1598—1601; vanaf do oorsto 
cn tweedo Oostindie-vloton ondor don 
Amsterdamschen patricier Jacob van Neck (rcsp. 1 
Mei 1598一19 Juli 1599 on 28 Juni 1G00—15 Juli 
1603), tot ongeveor do oprichting der O.-I. Comp, 
(octrooi van 20 

Maart. 1602). In hot jniddclpunt der „koop. lieden 
van do grooto reize" (d.i. van de eerste Oostindic-
rceders) Amsterdam, is hij toch degeen die nuutisch 
den opzet der niouwo scheops- tochten bohoorscht, 
als hoftig predikant maat- schappolijk cn korkelijk 
vooraan staat, en gelde- l^k tegelijk zich man van 
grooto zaken toont. In de zgn. Oudo Compagnio 一 
een fusie, in begin 1598 tot stand gekomen tusschen 
de Compagnie van Verro uit 1594 en de in eind 1597 
opgerichto Nieuwe Compagnie — was Plancius 
voor 10 % van het kapitaal deelgenoot (zie De 
Jongo, I, p. 100—103; vooral noot 2 op p. 102). 

Voor do eerste vloot van Van Neck stelt hij een 
Memorio samen in ca. April 1598, alsmcdo in ca. 
voorjaar 1600 een tweede nautische Me- niorie voor 
Van Neck's tweede vloot, die beide bewaard zijn 
gebloven en beide afgedrukt in De Jonge, I, p. 185
一194 en 194—200 (de laatste zondor het slot). 
Beide ook bevatten reap, een open en eon bedekten 
aanval tegen.... Linschoten; die zijnerzijds in 1601 
het antwoord niet schuldig blcef, door 一 bij de 
uitgaaf zijner twee IJszeetochten, ditxnaal to 
Franeker — te keer to gaan tegen den „AVaen-
Cosmogra- phist,> te Amsterdam, Ds. Plancius! Zie 
over deze ongozouten personalitoiten tusschen Lin- 
schot en en Plancius van ca. 1594—1601, nader de 
Linschot en-uitgaaf over de Eerste Schip- vaart naar 
O -Indie onder C. de Houtman, II (1919), p. 225—
229; waar tevena de juiste data van bovengenoemde 
twee ongedateerde en kwansuis-anoniomo 
Momorien van Plancius werden vastgesteld. 
De bron van dit alios was nay ver; zoowelweten- 
schappelijk als maatschappelyk. Linschoten was 
sedert Aug. 1597, ondanks het onverwacht ge- 
lukken dor Eerste Schipvaart, te Enkhuizen op don 
achtergrond gedrongen; Plancius, ondanks het echec 
van zijn Morcatorischen Pool- zee-droom, een dor 
'machtigste aandrijvers ge- worden te Amstordain 
van de opbloeiende Oostinjevaart. Ook moet de 
hoogstwaarschijnlijk krypto-katholieko en zekere 
„rekkelyken Lin- schoten den dominee-zoloot tot 
ergernis zijn geweest. Gowis ook is andorzijds 
.Oldenbarne- veldt, die in begin 1602 de stichting 
der O. I. Compagnio door bijeenbrenging dor 
concurree- rende reederijen tot stand wist te 
brengen, hem tegen de bo rat geweest door zijn 
latitudinarische neigingen. Een feit is, dat Plancius 
in die stick- ting niet alleon geen aandeel heeft 
gehad, maar ten ijverigste nice ging doen in 1606 
met het plan van Usselinx tot het stichten der (van 
den aan- vang af concurreerende) W.-Ind. 
Compagnie. Of- schoon dit plan van zijn landgenoot 
Willem Usselinx (zio dozen naam) pas in 1621 
mogo- lijk word, door het octrooi dor Staten-
Goneraal van dat jaar, dus eon jaar voor PF.s dood, 
was Plancius z66zoer aan dozo nieuwe Compagnie 
(die pas in 1624 bogon te werken), en vooral aan 
Usselinx — die hem 25 jaar zou overloven. —
gehecht, dat hij zijn papioren en aanteekeningen van 
goografischen aard aan die W.-I. C. vermaakto, in 
eon afzondorlijko kist o£ kast, die de „kas van 
Domino Phrncius" bleef hceten (zie Naber, o.c.p. 
XXX). 
De periodo van hob Bestand (1609一1621), met haar 
folio korkolyke twisten tusschen Gomariston en 
Arminia non, heeft daarop do 

in 27 
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werkkracht van Plancius inhoofdzaakopgoslorpt. 
Zijn oudo criticus en antagonist Linschoton 
overlced bovendien in 1611. Toch gaf Plancius 
in 1613 nog een belangrijk advios over do Holl, 
walvischvangst bij Spit sbergen, dat de Hollanders 
in Juni 1596 hadden ont dekt, contra de inono- 
polie-aansprakon der Engelschen； on in 1614 
leidde dat advies niet alleen tot overeenstcm- 
ming der twee partijen, maar reeds in 1G12 had 
Pl. eenaardglobe vervaardigd (met die ontdek- 
king gekaarteerd), we Ike onlangs door Dr. Wieder 
is teruggevonden. Bovendien bracht dezelfdo 
een hemclglobo van hom uit ca. 1598 to Zerbst 
(Anhalt.) opniouw aan het licht (zio Tijdschr. 
Aardr. Gen. 2, XXXVI, 1919, p. 22—23), 
waarop dezelfdo Pieter Dircksz Keys or van 
hierboven in het bijsehrift wordt geeerd a Is 
„peritissinxus nauclerus", maar Plancius an- 
derzijds const at eert dat de sterren -waarnemin- 
gen in het Zuidelijk halfrond gedurende de 
Eerste Schipvaart door dezen „Petrus Theodorin 

waren verricht: ”meo rogatu & instinctu". 
Dit is dus ook weder arbeid vo6r de bofaamdo 

op dit gebied van Fred, de Hout man uit 1603. 
Daarnevens vemeldt Prof, van Ortroy (1903, 

p. 728) van Plancius: ”un globe terrestre, paru 
en 1614, et uno sphere celeste, dateo do 1615", 
beideaanwezigin het Astronomisch Museum van 
het Observatorio del Collegio Romano te Rome; 
de aardglobe is met loxodromische lijnen (zie 
boven). en dus wel jonger dan de bovenvermelde, 
die eenter ook pas in 1614 werd gegraveerd. 

Als vurig Calvinist, Contra-Remonstrant, 
en hardnekkig polemicus, is by, op zijn predi- 
kants-plaats in hot xnaebtige Amsterdam, een 
der strijdbaarste figuren t ijdens het gezegde Be- 
stand; tevens als talenkenner zoozeer in t el, dat 
hij op 26 Nov. 1618 (een half jaar v66r de ont- 
hoofding van. Oldenbarneveldt) wordt benoemd. 
tot revisor van de beraamde Staten-vertaling 
des Bijbels. Over de diverse theologischc com- 
missies hem toevertrouwd tusschen 1593 en 
1618, zie men do biografie van Prof, van Or- 
troy, p. 718—719, en de uitvoerigo popu- 
lair-historische schetsen van Dr. Geesink, p. 
71—139.— 

Vier personen hebben de komst der Neder- 
landers in het Oosten, en daarmee sin ds 1602 
de opkomst der O.-I. Comp, en van hot Ned. 
koloniale rijk, voorbereid. Dirck Gerritsz Pomp 
(ca. 1544—1608?), de voorganger cn „stille 
kracht" naar den geest, van en Linschoten en 
Plancius; Linschoten (ca. 1563—1611), de man 
van de daad 6n van de pen, die door het in 

 gheschrift, voor later eeuwen do man is gobieven 
van internal ionale faam; Plancius (ca. 1541—
1622), de hagepreeker-kaxnergcleerde-ze- loot, die 
van 1592 af lien jaar lang do verreweg invloedrijkste 
deskundige was to Amsterdam, de expert en 
adviseur der eerste Holl, scheopstoch- ten naar onze 
Oost, en tegen het slot van zijn leven de rechterhand 
van den stichterder W.I. C., maar die, door het niet 
nalaten van eenig samen- vattend eigen werk in 
druk, pas in de laatste jaren begon opgedolven to 
worden uit halve vergetelheid; en Cornells de 
Houtman (ca. 1568—1599), de definitievo 
verspieder te Lissa* bon in 1593 voor de 
Amsterdamsche reeders, en het ruwo opperhoofd 
van de beslissende eerste schipvaart naar Java 
(1595—97). 

Ds. Plancius, met zijn lichton bochel (alias: 
hooben rug) en daamco wel gewis samenhan- gend 
schorp tojnpcramont, is van dit viertal do ecnigo 
Zuidncdcrlander; grooter dan zijn nicer fantastischo 
landsman Mouchcron, breeder ook begaafd dnn do 
vriond van zijn lovens- horfst, Usselinx. Heb 
hartstochtelijke theolo- gischo gekijf hceft evcnwel 
een groot deel van Plancius* geest en gaven niot tot 
onvergan- kclijko vrucht doen komen. 

Terocht is, na de in 1908 gesticht o „Linscho- ten-
Vereeniging”，in 1913 door het Kon. Ned. Aardr. 
Genootschap bij deszelfs 40-jarig bestaan- de 
“Plancius-medaille" ingest eld — zic de- afbcclding 
achtor p. XVI in T. A. G. 2o Ser. dl. XXX —, cn 
prijkl zijn beeltenis sederb de afl. van Mei 1918 op 
den. omslag van dicns tijdschrift. Man van 
wetenschap was hij v6el meer dan Linschoten; maar, 
ondanks den met hem bevrienden ondernemenden 
Amsterdam- schen uitgever Claesz, hceft hy 
verzuimd zijn. schat van kennis samen te vatten en 
aan den tijd achter to latcn. 

Literatuur: Baudartius (1625), zio boven; Dr. W. 
Geesink, Calvinisten in Holland (1887; verzameldo 
Heraut-artt.), waarin p. 52—144 heb hoofdstuk 
Plancius, en p. 273—277een genca- logie (door J. H. 
W. Unger); Prof. F.van Ortroy in de Belgische 
“Biographic Nationale'', XVII (Bruxelles, 1903), p. 
715—730, met bibliographic p. 730—734, tot nog 
toe de beste biographic van Plancius in zijn geheel； 
E. W. Moes en. Dr. C. P. Burger Jr., De 
Amstordamschc boek- drukkers en uitgevers in de 
16e ceuw, IV (1915), p. 397― 41, boschrijving van 
Plancius' kaart- werk, mot adros van Cornells Claesz 
； Dr. F. C. Wieder, De wereldkaart van Plancius to 
Valencia (1915), zie boven； S. P. FHonor6 Naber, 
Plancius als geograaf, (vooral) ten opzichto van do 
tochten naar hot Noorden (in do Linsclioten- uitgave, 
1917; dl. II, p. Ill—XXXII), met portret en curieuze 
plaat uit IGG3; Dr. A. A. van Schelven, in Nieuw 
Ned. Biografisch Woor- denboek, IV (1918), p. 
1077—1086, vlijtigo maar verwardo compiUtio.
 G. P. R. 

PLANGI. Lettorlijk in MaL „veelklourig, re- 
genboog-achtig", evenals Mai. pilang； maar dan 
technischo term voor do met het plaatselijko rijg- of 
j)langi-proc6d6 in klcuron vorsierdc doc ken van 
Java, Bali, Sumatra, ook Borneo； on voor hot 
geheel analog© bandhdnd- of “bind".werk van do 
mcoste landstrokon van Engokch-Indiu. Naast het 
stijlvollo Kain k^mbangan (zio dit woord) op Java, 
moot ochtcr hot Kain pilangi,. zelfs daar waar men 
dit het mooist in onzo Oost weet to maken, n.l. op 
Bali, eon opzichtig kleur- goed heeten. 

De technischo vervaardiging is voor Seinarang 
het eerst beschreven door Aboil (Tijdschr. v. Nyv. en 
Landb. XXXV, 1887, p. ] 8—20), en door Fol. 
Driessen (Intern. Archiv f. Ethnographic,. II, 1889, 
p. 106—108, met kleurplaat VI); voor Djaparain een 
bs. van Raden AdjGng Kartini, in- gezondch bij do 
Tontoonstelling van Vrouwenar- beid in Deii Haag 
van zomor 1898; voor Soera-. baja door Jaspor 
(Tijdschr. Binn. Best. XXII, 1902, p. 355—358). 
Voor Noord-Borneo door Ling Roth (Tho Natives of 
Sorawak etc., 1896, II, p. 29); voor Bali en Lombok 
in hot kortaauge- geven door F. H. W. Logoman (bij 
Loober, Tex- tiele vorsieringen in N.J , 1914, p. 73; 
waar. 
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foutief “Lagoman"). Daama uitvoorig boschroven 
voor Java, Bali on Lombok on Z.-O. Borneo (Mar- 
tapoora) door Jasper in „Do Batikkunsf, (1916), p. 
84—89, met een klourplaat van Balineosch plangi-
werk. Do oudsto vormolding ochter van plangi-
vorvaardiging op Java on Bali, mot be. hulp van 
kasoemba-rood, gaf reeds Rumphius in ca. 1680 
(voor 1696), in zijn Amboinsch Kruid- boek, V, 
1747, fol. 219, zondor den terin “plangi" daarbij te 
noemen (zio Rouffacr, De voornaain- sto industricen 
ini. bcvolking Java, 1904, p. 33). 

Dit nlleen reeds bewijst dat V. d. Tuuk in zijn 
Kawi-Balin.-Wdb. IV (1912) slcchts ten deele juist 
was met zijn uitlog: „Plangif maleisch, be- naming 
van vcrschillend-kleurigo zijden stoffen, uit den 
vreenide aangebracht, en dienendevoorse- singil 
padjeng (pajoeng-hoezen), only er (sjaals), enz." (p. 
259"). Zie voorts nog Rouftaer in Catalo- gus Tent 
oonstelling O.-I. weefsels onz. to Rotter- d&m (戏02, 
p. 31—32); Loeber in Catalogus Ten- toonstelling 
O.-I. vlechtwerk enz. to 's-Graven- hage (1902, p. 
92—100); dezelfde in Textiele versieringen in N.-I. 
(Indische Kunstnijver- heid V; 1914, p. 71—75); en 
over een afwijkend proc^de in Atjeh H. W. Fischer 
in Intern. Arch, fiir Ethnogr. XX (1912),- Planggi-
Tuchor aus Atjeh, p. 1—6, met Plaat I — 

Voor de tech nick worde hidr gegeven de nog 
nimmer in druk verschenen voortreffolijko bo- 
schrijving van de thans welbekende' Jav. voor- 
gangster Kart ini, bovenvenncld: 

,,Reeds van ouds heeft Djapara bekend ge- staan 
voor zyn moot plangiwork. Tamelyk groote 
hocveelheden van dit artikel worden er jaarlijks 
uitgovoerd, vooral naar do Vorstenlanden. Plangi's 
worden gebruikt a Is slendang's, oe del's (sjerpen), 
Icemben's (borstdoeken), en zakdoeken. 

De benoodigdheden voor het vervaardigen zijn: 
witte zijde voor bet fond, allcrlei houten fi- 
guurvormpjes (pita's), f ijngenialcn houtskool, een 
rijgnaald, ananas-draad, jong pisang-loof (poe- 
poes), kurkuma, verschillcnde soorten kasoemba, cn 
klcine verfkwastjes. De zijdo die men gebruikt koopt 
men, of is eigen weefsel van do Entjik-vrouwen 
(Maleisclio vrouwen); plangi*s van zolfgcwoven 
zijdo zijn duurder, maar ook veol duurzamer. 

Bij slondang^, borst- on gordoldoeken, moot, de 
franjos meegerekend van slondnng's, do lengte 
vijfmaal do breodfo zijn. Aan boido uiteinden ra- felt 
men voor slendang's do zijden lappen een handbreed 
uit; de uitgorafoldo draadjes \yorden bij con sink of 
tien tot ecn draad samongedraaid, en aan hot 
ondoreindo van een knoop voorzien; dit worden do 
franjes dor slcndang. De te bower- ken zijdo vouwt 
men in do longto dubbol, en naait beido liolften aan 
den rand met losse steok- jes aan olkaar. 

Nu volgt hot bodrukkon van het fond mot fi- 
guurtjos. Daartoo wordt do zijdo op con tafoltjo 
uitgosproid; do figuurvormpjos dio men gobrui- ken 
wil, doopt mon in hot houtskoolpoedor, on drukt 7.e 
op do stof af (njiplok). Do zijdo, dio hier. door 
smoozolig is gowordon, waschfc men daarna in koud 
water af; do houtskool-afdrukken zullen niot 
vordwijnen. 

Dan neomt mon do rygnaald met dubbelon ananas-
draad, noomt de bedrukto zijde in do hand, en rijgt al 
do figuurtjos op do zwarto lijnon in, daarbij tusschen 
do figuurtjos onderling eon i oindjo draad latend. Is 
dit rijgon (loedjoeri) klaar, I 

dan knipt men de draden wolke do figuurtjos on- 
dorling verbinden, middondoor, vat de uiteinden- 
van olko figuur on haalt ze stork aan, windt za eenigo 
kecren om het nu ontstano knopje van't good, on 
knoopt zo stevig samen. Na dit samen- knoopon 
(ng&tjoet) volgt hot inwikkelen. {boeng- koes). Hot 
jongo pisang-loof, dat er nog geol moot- uitzicn, 
knipt men in kleino viorkantjes, on om- wikkelt 
daarmce allo knopjes van het plangi-< werk, elk 
pakjo weer mot ananas-draad samen- bindend. 

Hierna volgt het verven in geol, do eerste kleur 
waarmedo a lie plangi-werk ge vorfd wordt. Do ku 
rku m a - wort els heeft men daartoo geschild, ge- 
raspt, en dan met azijn cn water overgoten; hot vocht 
laat men door een dock loopen, en dompelt het 
plangi-werk er in. 

Na hot geelverven, volgt het goven van do roo- 
do grondkleur. Een grooto hoovcclheid op de pa- sar 
gokochte kesoemba mengt men aan met water en 
azijn, zet dit in een pot op hot vuur, en werpt, 
wanneer het aan do kook is, het plangi-werk er in, 
dat men dan een }• eele poos er in laat koken. Een 
dag cn een nacht laat men. het plangi-werk in den pot 
staan, wringt het daarop uit, en hangt het aan een lijn 
te drogen. Is het droog goworden, dan worden do 
knopjos van hunpisang-omhulsels ont- daan. Die 
knopjes-zelf zijn daarbij wit gobieven. 

Nu volgt, desgewenscht, hot nader kleuren van de 
figuren in dio knopjes. Verschillende kleuren, 
kesoomba en andore, mongt men met water en azijn 
aan, neemt een of meor vorfkwastjes, en verft nu elk 
witte knopje mot do kleur die men a Is figuurtjos op 
do plangi wil goverfd zien. Daarna laat men het good 
droog worden; on herhaalt nu, met nieuwe 
omwikkeling van alle knopjes, het grondverven 
minstons 66n keor, maar so ins wel tot vijf maal. Dan 
trokt men do draadjes waarmedo do diverse 
figuurljes tot knopjes waren in- goregon, stuk, en hot 
plangi-werk is kant en klaar. (Djapara, 1898)." 

Dat hot kurkuma-geel on vooral hot kasoomba- 
rood sinds lang moostal vervangon werd op Java 
door aniline- en alizarino-vervon, werd bij BA- 
TIKKEN (dl. I, p. 196, noot 1) reeds opgemerkt. 
Jaspor in 1902 rept te Soorabaja alloon van „ani- 
line-verfstoffen" (o. c. p. 357). 

Hot feit, dat meest allo plangi-werk op Ghinee- 
sche en andere grovo zijdo (..tussar^-zijde en dgl.) 
wordt gedaan, hot gobruik van houten. figuur- 
vormpjes, het beperkt-zijn van hot procede tot da 
grooto havenstedon. op Java, tot “meestal Mo- 
hammodaansche Baliers,> op Bali en Lombok 
(volgons Logeman), en op kleinero plaatsen als 
Djapara „uitsluitend tot do Maleische vrouwen, dio 
daar woonachtig zynn (aldus zogt nog R. A. Kartini), 
zijn. rodenen, om bij bot plangi-proc6da ocn z66r 
storkon Voorindischen nevon-invlood aan to nomon 
voor onzo Oost. Hot kan er in zooverre 
oorapronkolijk wozon, a Is op vorschillonde primi- 
tiove Indonosischo eilandon (Aroe-oil., 
FIoro3,.Boa- ton) uitsparings- en omwindings-
processen, nog goheol buiton het veelverbroido 
IKATTEN (zie dit woord), govondon worden, dio 
mon dan „pro- totypon" zou kunnon. noomon; maar 
bij do enor- mo vorsproiding van het bandhana-
procede over goheol Voor-Indie, is invloed. vandaar 
op het Ma- leisch-Indonesische plangi-work a priori 
toch wel haast zokor. 

Morkwaardig blijven tweo andoro verschynse- 
len： lo. dat over echt-Sumatraansoh plangi-werk 
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nauwelijks iets te vinden is in do literatwur, zoo， 
dat men mooilijk kan zoggon waar dat din vor- 
vaardigd wordt (Palombang schijnt zekor; voor 
Koto Anau, Pad. Bovonlanden, zio Van Hassolt, 
Volksbeschrijving, 1882, p. 397—398), torwijl tooh 
de technischo term zuiver-Malcisch is, Mi- 
nangkab. palangai, dio in Atjdh verliep tot 、，机
anggi", gelijk men ook in de Straits Settlements 
trouwens zogt (Fischer, l.c. p. 6); 2o. dat op Celebes, 
voorzoover tot nog toe bokend, ner- gens heusche 
phngi vervaardigd wordt, terwijl hier toch de 
weofsols zoo schel on bontklourig zijn. 

De kroon bij allo plangi-work uit onzo Oost 
spant dat van Bali; steeds en uitsluitcnd op zijde —
nimmer op katoen, zooals to Martapoera —， weten 
de Balischo vroiiwen van Singaradja.Peng- astoelan 
en KarangasSin dooken met dit rijg- proc6de te 
vervon dio juichen van klour, on. on- danks alle 
opzichtigheid, door de krinkels dio blijven spreken 
in het eerst straf saamgebonden en daarna 
ontwikkeld zijden doek, eon aantrekke- lijk frou-
frou tevens vortoonen, dio de brutaal- heid der hello 
tintvlekkcn verzacht. 

G. P. R. 
PLANKTON. Tot het plankton rckent mon die 

dier- en plantvormen, die onafhankdijk zijn van den 
bodem en of slechts in het water zwoven of zulk 
zwakke zwembewegingen hebben, dat hun 
verspreiding gehecl van de beweging van het water 
afhankelijk is. 

Het plankton wordt gevangen met fijnmazigo 
netton. Be kleinste organismen echter, dio door de 
mazen van het fijnste zijden gaas (maaswijdte 
0,04— ,05 m.M.) heengaan, vormrn het nanno-
plankton ;zij worden verzamcld door het cen- 
trifugeoren van zee water. 

Behalve uit talrijke eencellige wieren bestaat het 
plankton o. a. uit: Radiolarien, Foramini- feren, 
Flagellaten, Kwallen, Siphonophoren, Ote- 
nophoren, Echinodermen-larvcn, Rotatorien, Po- 
]yehaeten-larven, Sagitta, sommigo Schaaldieren 
(vooral Copepoden), kreeften- en krabbenlarven, 
Heteropoden en Pteropoden, Appondieularien, 
Salpen, vischeieren. 

Velc planktonorganismen hebben bijzondcre 
inrichtingen om in het water te z we ven. Hun 
soorteiijk gewicht verschilt nieestal weinig van dal 
van water； zij bezitten vcelal uitsteeksels en 
aanhangscls, dio door opporvlakte-vergroo- ting 
den wrij^dngsweerstand verhoogen, ander- zijds bv. 
gasvacuolen en vet, dio het soortelijk gewicht 
verkleinen. 

Het plankton wordt verdceld in neritisch 
plankton, dat in de nabijheid der kusten voor- komt 
en oceanisch plankton. Het eerstgenoomde vindt 
daar rijker vocdsel, maar moot tot in zokeren graad 
temperatuursveranderingen en wisselingen in hot 
zoutgehalte kunnen verdra- gen. In het algemeen 
zijn sommige plankton- vormen tegen 
temperatuursveranderingen bo- stand (eurytherm), 
terwijl andere alleen in water van gelijkmatige 
tempcratuur kunnen leven (koud- en warm water 
vormen, stenotherm). 

Het plantaardig plankton vindt men tot een 
diepte van 400 M.» daar het van het licht afhan- 
keJijk is. Onder 200 M. wordt het plankton 
zeldzamer. Het dierlijk plankton wordt op allo 
diepten aangetroffen, neemt echtor op diepton, 
grooter dan 1500 M., zeer sterk in getal af. 

In de stofwisseling der occanen zijn de 66n- 
cellige planktonische plan ten do producenten, 

dio hun lichaam uit anorganisoho stoffon op- 
bouwon on tot vocdscl voor plankton-dioron dienen, 
die op hun bcurt wcor door grootcro dioron gegoton 
worden. Do dioron zijn de con- sumenten, terwijl de 
Bacterion vau het plankton als rcduccntcn do 
stofwissclingsproducten van dieren en planton woor 
in anorganisch planten- vocdsol veranderon 
(Lohmann). 

Wat do voedsolopnamo botreft, onderschoidt 
men onder de planktonische dieren: tastende, 
sodinicntcorcndo on jagendc. Eerstgenoomde zijn in 
rust, torwijl zo de omgoving mot bo- paaldc organen 
afzooken, bv. Foraminiferon on Radiolarien, dio met 
hun uitgestoken pseudo- podien den buit aangrijpon. 
Sedimonteorondo dieron brengon het water in 
bowogingen slaan het voedsel eruit neer 
(b.v.Tunicaten, zie aldaar), ter- wijl do jagendo den 
buit opzooken en aangrijpon. 

Het vc rsp roid i n gs go bled der plankton-dieren 
is van de tomporatuur en do zeestroomingen 
afhankelyk. Ko ud water vo rmen hebben eon 
circumpolaire, warmwatorvormen (onder wio velo 
in alle drio ocoanen voorkomen) hebben een 
circumtropischo vorspreiding. Het koudo ge- bied is 
quantitatief rijker aan plankton dan do tropischc 
zeeen, hoewcl het aantal soorton pool- waarts 
voortdurend afncexnt. Zoo is ook het neritisch 
plankton quantitatief zeor veol rijkor dan dat der 
occanen. 

Het plankton van den Indischon Archipel is zeer 
rijk aan soorton, zooals de onderzoekingen der 
Siboga-Expeditie geloerd hebben. Zoo zijn b.v. van 
Copopoden (zic Schaaldieren) 338, van 
Ohaetognathen 16, van Ptcropoden 31, van 
Heteropoden 24, van Siphonophoren 02, van 
Hydromedusen 35, van Scyphomeduson 21, van 
Ctenophoren 10, van Appendicularion 14, van 
Salpen 15, van Dolioleu 4 soorton verza- meld. 

PLANTAGO MAJOR L. Fam. Platagina- ceae. 
Dioon oerat, Diocn sendok, fikor angin, (MAL.); 
Oerat, Sangkoobah (JAV.), Ki oerat (SOEND.). 
Kruidachtigo plant, ovor do goheolo aarde verbroid, 
in Nederland con algemeen onkruid (Woogbreo), in 
Indio in de bergstre- kon groeiend on niet zoldon 
aangopJant in verband met zijn gebruik als 
goneosmiddoL Do go- heelo plant met wortel en al 
wordt aangowend togen blaassteonen on als 
diuroticum. Verdor is zij als een middol togon. 
diabetes aanbovolen. In Europa wordon. do fijno 
zadon als laxans gobruikt. 

PLANTENBESCHADIGINGEN zijn van. dicr- 
lijken aard. Zij zijn in de tropen zeer verbroid, en 
van. meer betookonis dan do plantcnziekton. 
Zoowel zoogdieren (ratten), vogels als insocton en 
spinachtige dieren, zoJfs krabben en lagcro wormen 
(Nematoden of Aaltjes) kunnen den cultuurplanten 
groote schado berokkenon. Vooral insecten leven in 
of op de meest uiteenloopendo deelen van de 
tropische cultuurplanten. Zeer algemeen zijn in O. I. 
do boorders, (larven van kevers of vlinders, dio in 
stammen of stengela boron, b. v. bij rijst, koffio, 
suikerriet), blad- zuigendo insecten (Helopeltis, cen 
wants) mi- neerders van vruchten (cacao motrupsje) 
en bladvretendo rupsen (tabaksrupsen) en sprink- 
hanen. Zeer uiteonloopondc methoden worden 
gebruikt om de dieren to verdelgen, zooals het 
vergiftigen van bladvreters met arsenicumver- 
bindingen (tabaksrupsen), het uitsnijden van 
aangetaste deelen (boordortakken) en hot bo- 
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vrijden van do cultuurplanten, gedurendo ecn 
bepaaldcn tijd van het jaar, van do deelen, dio 
aangctast worden, zoodat de insecten to grondo 
moetcn gaan, (het rampassen van do cacao, tegen de 
mot); verder het bcstrijden van schadc- lijko 
insecten door insecten, die ten kosto van anderen 
leven, (sluipweapon bij tabaksrupsen) of het 
verdrijvcn van insecten, door anderen, die zij 
schuwen (de zwarte cacao micr vordryft do wants 
Helopeltis). Zio ook PLANTEN- ZIEKTEN.
 J. W. 

PLANTENGROEI. Zic VEGETATIE. 
PLANTENNAMEN. Planten kunnon. op tweecr- 

lei wijzo worden aangeduid, nl. met de woton- 
scliappelijke en. met de inlandscho namen. Ecrst- 
genoemdo namen hebten het voordeel, dat zij strong 
systematisch zijn, d.i. geslacht en soort aanwijzen, 
dus de plaats van elk gewas in het plantcnstelsel, cn 
dat zij door de geleerden van allo landen begrepon 
worden; zij hobben hot na* deel, dat zij nog al eens 
door nieuwe namen (syno- niemen) vervangon 
worden (zoo vaak nl. a Is do inzichten der botanici 
over do verwantschap dor plant wijzigingen 
ondergaan), cn dat zij lang, als- mede lastig te 
onthouden en moeilijk correct uit- tespreken zijn, 
vooral voor de velen, die niet do Latijnsche of 
Grieksche naamsafleiding kennen en daarbij ook 
ongeoefend zijn in de botanische kunstwoordenloer. 
Bij all© in doze Encyclopaedio vermeldo Indischc 
planten zijn do namen. voile dig medcgedeeld; 
bepaalclclijk is achter hen steeds ook verm eld do 
naam van den auteur, eeno bij- voeging, dio 
noodwendig moet goacht worden, daar soms twee of 
drie soorten van planten door verschillende auteurs 
met denzelfden naam aan- geduid zijn, en voorts, 
omdat de auteursnaam tovens ccno vingorwijzing 
geoft, waar en wanneer do plant beschreven is. Do 
namen dor tweodo categoric, de inlandscho 
plantennamen, zijn voor hot practisch gebruik in 
Indi。van veel meor beteekenis dan de Latijnscho 
namen, aangezien do Eurppeaan gewoonlijk in. 
plantenkonnis verre- wog de mindcrc is van don 
inlander, en hij door dezen moot worden onderricht 
aangaande den aard en de cigenschappen van do 
planten zijner omgoving. Het aantal Indischo 
plantennamcn is aanzienlijk, wollicht meor dan 
100.000, daar vooral do gekweokto gowassen, 
alsuxedo hunno onderdeclcn, in vcrschilJcnde 
stadien van ontwik- keling zelfs, namen hebben in 
elk dcr vele ludi- scho talen en dialecten. Dit 
ongemeon groot aantal iulfi ndscko namen bewijst 
zoowel don. rijkdom der Indische flora a Is hot 
goodo waarncmingsvor- mogen van Indischo 
volkcn; i in mors alleon clhn ontvangt ecno plant ccn 
inlandsohen naam, in- dicu zij door haar nut, vonn, 
klour, rouk, in bij- zondcro mate do aandacht heoft 
kunnen trokkon. Opmcrkclijk is, dnt do inlander ook 
velo namon heeft voor plantengeslachten on voor 
grootoro groopen, dio z. i. gelijkenis vortoonon; 
over dor- gelijko “gcncrickc" namen schroof Prof. P. 
J. Veth in do inleiding van do Bijdragen tot do 
kennis der flora van Middon-Sumatra (Sum. Expcd. 
IV, II, bl. 9—15). 

Onzo kennis dior namen vangt aan bij G. E. 
Ruinphius (1627—1702), bij dion uitnomondon 
naluurondorzoekor, wiens invlocd zelfs n% tweo 
ccuwcn nog z66 groot cn zoo onmiddellijk is, dat het 
soms schijnt alsof hij nog rondwandolt, leo- rendo 
van de Indische plentcn cn dioien, on op- wokkond 
tot nader ondorzook der landen van do 

Oost-Indische Compagnio. Hij heoft in het „Am- 
boinsch Kruidbook" den grondslag gogoven voor het 
vorzamclcn dcr inlandsche plantennamon, on wol 
van do tweo groepen, nl. do in don geheelen archipcl 
voor cultuurplanten en landbouwpro- ducton 
gangbaro algomccno namen (meestal Ma- loisch), en 
hot vecl grootor getal locale namen. Ruinphius 
vermeldt dezo laatsto voomamelijk van de 
Molukken; namen van Java en Bali geeft hij in 
geringer getal, die van Sumatra en Borneo bijna niet. 
Het aantal Ruxnphiaanscho planten- namen kan op 
8000 geschat worden: er zijn daar- ondor in onbruik 
geraakte namen en zelfs van uitgeroeidc volken 
(Banda), doch verreweg het grootsto gedcelte is nog 
van beteekonis en behoeft slechts ceno taalkundigo 
rovisie om voor hot he- den bruikbaar te zijn, to meet 
daar Rumphius van bijna allo door hoin gonoemde 
namon de eon- trole mogolijk maakt door zijne 
beachrijvingen en afbeeldingon, welko gemakkelijk 
met de tegen- woordige systematiek in verband 
gebracht kun. non worden, gelijk destijds (1864) 
reeds geschied is in Hasskarl's Clavis Rumphiana. 

Na Ruinphius is onze kennis dor plantennamen 
lang stationnair gebloven, evenals trouwens de 
kennis der planten zelvo. (Van do Moluksche flora 
was men, het zij tot Neerland's schande ge- zogd, 
voor twee eeuwen beter op do hoogte dan thans!) Do 
meeste auteurs, d,ie zich in deze eeuw met de 
Indische flora hebben beziggehouden (zie 
BOTANISCHE LITE RAT UUR, DI. I, bl. 392) 
verzanielden ook inlandsche namen, meet of minder 
juist, naarmato hun taalgevoel zuiverder en hun 
kennis der inlandsche huishouding grooter was; 
dikwijls waren beido echter uiterst gebrek- kig en 
zoo zijn een groot aantal onjuiste of slecht verstano 
inlandscho namen in de botanische lite- ratuur 
opgenomen. Hoofdzakelijk hebben do 
plantkuncligen hun arbeid tot Java beperkt. Door do 
werkzaamheden aan don Buitenzorgschen tuin zijn 
daar vooral do Soondancescho namen goed bekond 
gowordon; de catalogus van 's Lands Plantontuin (al 
van 1866 d^tcorend) bevat een zeor onvolledigo, 
doch vry nauwkeurige lijst van Soendancoscho 
plantennamen. Allengs werclen bij den voortgang 
dor Indische taalstudien ook een groot aantal 
plantennamen door do lexico- graphon 
bijcongebracht, meost editor zonder bo- tanischo 
konnis, zoodat hot din onmogelijk is uit- temaken, 
welko soort met een bepaalden inland- schon naam 
bedoeld is: foitelijk behoort bij iede- ren nieuwen 
inlandschen naam een gedroogd tak- jo (herbarium) 
dcr plant a Is bowijsstuk. Eeno poging, om allo 
namen („rijp en grocn") in eon „Plantkundig 
Woordonboek van N.-Ind,ien te vorconigon, word in 
1876 vorricht door G. J. Filet; van dit book verscheon 
in 1888 eeno slechts weinig verbotordo 2o uitgave, 
dio 9283 namen aanwijst. Hot is foitelijk eon zeor 
gobrokkig botanisch woor- denbook; Filot was 
nagenoeg look cn op bota* nisch en op liiiguistisch 
torroin en hij heeft ook niot oons hot kruidbook van 
Ruinphius gokeud. Hot book is algoiueou verspreid, 
omdat hot handig en boknopt is on vooral, omdat dit 
het ©enigo work van dion aard was in onze Indischo 
litera- tuur. Ecn aantal gogevom over Indische 
planten- namen zijn bijoongobracht iu hot Koloniaal 
Museum to Haarlem; dezo instelling bezit ook eea 
door H. Docff bowerkt register der Rumphiaan- scho 
namon, mot vole aanvullingon. Vorroweg hot nicest 
is op dit gobiod goarboid door den oud- 
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resident F. 8. A. De Clorcq, dio zich jaron mot do 
studie der Indische pbntennainen hcoft bczig- 
gehoudon, en dio, bij zijn overlijdon in 1906, in 
handen van Dr. M. Grcshoff het manuscript ach- 
torliot van een Nieuw Plantkundig Woordenbook voor 
Nederlandsch-Indie. Dit manuscript word geheel 
omgewerkt, op velo punten door Greshoff rerkort, 
maar in botanisch opzicht belangrijk verbeterd, verder 
aangevuld mot tai van botani- sche spreekwoordon, 
raadsels, gozogdon onz. en in 1909 op eigen risico 
door intoekening uitgogo- ven. Het is bij de firm a J. 
H. do Bussy to Amsterdam gedrukt en bestaat uit twee 
lijston, eon van inlandscho nanien, en een uit 
alphabotisch ge- rangscbikto Latijnsche namon. 
Onder deze laat- ste vindt men allo bekende 
inl%nd>cho namon van den Archipel opgenoemd, on 
verdor bijzonderhe- don, op het gobruik en het nut der 
plant betrek- king hebbondo, in hot kort beschrcven, 
benoveiu tai van folkloristischo gegevens. Do uitgave 
is na den dood van Grcshoff hot oigondom gowordon 
van Greshoff's Rumphiusfonds; hot was in 1918 
uitverkocht, zoodat con niouwe druk than* onder 
toezicht van de commissi© voor bovengenoemd 
fond?, in bewerking is. Een zcer belangrijke aan- 
winst voor de kennis van do plantonnamen is hot werk 
van K. Heijne, De nuttige planten van Ne- derl. Indie 
I—IV (1913—1917), niet zoozcor we- gens het groote 
aantal nieuwo nainen, dat diarin- opgenomen i>, a Is 
wel wogens de kritischo bewerking, waardoor veel 
verbetoring is gobracht in do bij den inlandschen 
naam behooronde Latijnscho naam. Voor de namen 
der gosliichten (niet der soortenl) der boomen van 
Java is in 1894 nog een woordenboek verschenon van 
don. houtvester Dr. 8. H. Koordors, accuraat bewerkt, 
doch on- practisch ingericht; het bevat ook eene 
inleiding over do waarde van do inhndscjio namen. 
Vele Ned.-Indischo nunen zijn opgonoinen in de zeer 
degelijke “Index to the native and scientific names of 
Indian and other Eastern Economic Plants and 
Products, by J. Forbes Watson, 1866”, in welk werk 
bij iedoren inlandschen naam do auteur is genooind, 
door wien dio mam het eerst is vormeld. Eeno medo 
voor ons gobied zeer bruikbare 3000 namen tellondo 
lijst: Malay Flint Names, by H. N. Ridley, vorscheen 
te jngaporo... in〕897 (Journ. Straits Branch R. As. 
Soc. XXX). 

Literatuur : Bohalvo de in don tokst aangewo- 
zen werken, bevatten opmerkingen over den aard en 
het gebruik van inlandsche plantonna- men: 
Junghuhn, Java； iVoth, Java, I, bl. 483; R H. C. C. 
Scheffer, in Tijdschr. v. h. Bat. Gon. /XXV, bl. 319; 
A. H. Borkhout, in Tijdschr. v. 

Nijv. en Landb. in N.-I. XXXVII, bl. 355; A. G. 
Vorderman, in Nat. Tijdschr. v. N.-I. LIX, bl. 140; 
alsmedo eenige opstellen in Teysmannii (II, bl. 170; 
III, bl. 391; IV, bl. 23, 327; V, bl. 52). Voor het 
gebruik van Indischo plantennamen als plaatsnaincn, 
zie Ind. Gids, Dec. 1900. 

PLANTENTALK. Zic MINJAK TElNGKA- 
WANG. 

PLANTENTUIN. Hoowel or mccr dan eens in 
Nederlandsch-Indie tuinen zijn aangelegd, waar 
verzaraelingen van nuttige of wetenschappelij k 
belangrijko gowassen werden aangetroffen, zijn deze 
toch all© to weinig belangrijk geweost, of waren zij te 
kortstondig van duur, om zo hier to vennelden. De 
oenige inrichting, die hicr uitvoe- rig besproken moet 
wordon, is's Lands Phnton- tuin to Buitonzorg. 

die vroegor hooglooranr nun hot AthonouDi illns - 
tro to Amstordam was gowoost, maar dio in 1815 
de Commissarisson-Gonoraal vorgozoldo, toon 
dozo naar Java vortrokkon om hot Bostuur over 
onzo kolonien van do Engolschon over to nomen • 
Reinwardt kroeg don titol van*Diroctour tot do 
zakon van Landbouw, Kunston on. Wotonschap- 
pcn. Eon van zijn voorstellon booogdo do oprioli- 
ting van oen Plantontuin to Buitonzorg; dit voor- 
stel word vordodigd zoowel met hot oog op do 
praktischo rosultaton van oon. botanischon tuin to 
verwachton, ah ook wegons do zuivor woton- 
schappelijko betcokonis, dio doze zou kunnon ver- 
krijgen. Die twoo kanton van don tuin. ziot mon 
later telkons woor voor don dig komon, nu oens 
moor do praktischo, dan wcor do wotonschappolij - 
ko zijdo. 18 Moi 1817 word do oorsto spado in den 
grond gestokon, zoodat dozo dag als stichtingsdag 
kan goldon； hot work word bogonnon mot 43 ar- 
beidors en 2 opzichtors. Reinwardt zelf was door 
don aard van zijn botrokking veol op reis, maar 
vorzamelde dan tovens tai van gewassen, dio naar 
Buitonzorg gezonden werden; zoodoondo waren bij 
zijn vortrok naar Europa in 1822 (hij word toon 
hoogleoraar in de plintkundo to Leiden) roods 900 
levondo planton in den tuin to vin- donT^Zijn 
opvolgor als direct our van 's Landa Plantentuin was 
Dr. C. L. Blume, die den tuin oveneens met tai van 
gewassen verrijkto, maar dio helaas liter, toon hij 
directour was van 's Rijks Herbarium to Loidon, 
herhaaldelijk po- gingen in het work heeft gostold 
om 's Lands Plantontuin to bcnadoelon. Toon 
Blume in 1826, naar hot heotto wegens 
gozondheidsredenen, Java verlict, viordo 
bozuiniging in Indie hoogtij. Ton- go volge daarvan 
werd bosloton. geon directour on geen teekenaar 
mccr aan to stollen, maar alleen voorloopig twoo 
hortulini aan to houdon (W. Kent en J. Hooper). 
Toon zich do gologenheid voordeed, word volstaan 
met 1 hortulmus. Dozo —Hooper 一 vertrok in 
1830 wegons ziokto naar Europa en werd toen 
vorvangon door J. E. Toya- mann, eerst tijdolijk, 
daarni 5 Maart 1831 dofini- tief, toen Hooper op reis 
overleod. In 1827 word bovendion bopaald, dxt do 
goldon, bostomd voor hot ondorhoud van don tuin, 
gevonden mooston worden uit de som, dio 
beschikbaar goitold word voor hot park van het pj-
leia van don Q. G. Nog later in 1837, werd do tuin. 
zolfs goplaatst ondor hot opportoozicht van don 
intondint van don G. G., dus van cen militair, zokor 
niot do moo.it gewenschto vorhoucling om zulk oon 
tuin snol vooruit to brongen. 

Ondertusschon. was in. Toy.sniann do man go- 
vonden, dio den tuin niouw loven. zou inblizon. en 
dio in vole opzichton als do eigonlijke slichtor to 
boschouwon is. Toysmann, als eonvoudigo tuin- 
man zondor veel konnis op Java gokomen； wist 
niot a]leon zichzolf to ontwikkelon, maar block 
bovondion eon organisator van den eerston rang, 
dio voor niomand uit don wog ging, waar hot gold 
do bolangon van '$ Linds Plxntontuin to boharti- 
gon. In 1837 word tot adjunct-hortuknus bo- nooind 
Dr. J. K. Hasskarl, dio spoodig diarni don titol 
phntkundigo kreog; hij word do loor- meester van 
Toysmann op botanisch gebiod en wist dezon to 
ovortuigon van de noodzakelijkhoid van eon 
vollodigo horplanting van don tuin, zoo- danig, dat 
allo planten volgons hun mtuurlijke vorwantschap 
zoudon worden gophatst. D^ar het 
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hier bijna uitsluitond houtachtigo gowasson, dus 
boomon on hoestors botrof, was dio horplanting, 
nadat zij oonmaal voltooid was, ook voor do too- 
komst blijvond. Aan dozo horplanting, dio van 
1837—1844 word doorgovoord, dankt do tuin in 
hoofdzaak zijn bolang als wotonschappolij ko in- 
stolling. Andoro botanische tuinon in do tropon 
■ovortreffon Buitonzorg wellicht wat parkaanleg 
•botreft on makon daardoor op den look misachion 
meor indruk, or is or goon onkolo, dio zich in wo- 
tonschappolijk opzicht mot Buitonzorg moton kan. 
De herplanting word geeindigd, nadat Hass- karl in 
1843 wogcns ziokte naar Europa was vor- trokken; 
ondortusschon had hij ook den eersten catalogus 
voltooid, dio niet minder dan 8000 soor- ten 
vermeldde. In den catalogus van 1863 was •dit 
aantal tot 10.000 gestegen; dozo word in hoofdzaak 
samongestold door don adjunct-hor- tulanus 8. 
Binnendyk, sedort 1850 aan den. tuin verbondon on 
weldra eon. ijverig modoworkor van ■Tejsmann. 

Ondertusschen stelde Teysmann pogingen in het 
work, om weor een plantkundigo aan don tuin 
vorbonden to krijgon on nadat dozo jaron lang geon 
succea hadden, word eindolijk in 1862 hot vorzoek 
tot de Nedorlandscho Regeoring goricht, om iemand 
in het moedorland to zookon, voor do vervulling van 
dio betrekking. Het blook, dat or ■echter niomand 
te vinden, was en toon word bo- slot on, dat do 
hoogleeraar Miquol eon van zijn studenten voor do 
genoemde betrokking zou op- leiden. Deze, do 
candidaat in do wis- en natuur- kundo R. H. C. C. 
Scheffer, word na zijn promotio den 13en Januari 
18G8 benoomd tot dirootour van 's Lands 
Plantentuin, nadat eorst do intendant •dor 
Gouvornomentspaleizon was aangeschrovon den 
tuin van het park van het pale is to schoidon. Zoo 
was oindolijk weor een wetonschappelijk 
plantkundigo aan het hoofd van don tuin goko- men; 
de 23-jarigo Scheffer word intusschon hot eorste 
jaar van zijn verblijf in Indie nog ingeleid in zijn 
work door don hortulanus Toysmann, dio daarna 
terugtrad, om zijn latoro lovensjaren in hoofdzaak 
reizen door den Archipol to onderne- inen tot het 
vorkrygon van de noodige lovondo of gedroogdo 
planten voor 's Lands Plantentuin. Binnendijk word 
hortulanus en tot adjunct- horlulanus word bonoomd 
H J. Wiginan; na don <loo(l van ccrstgonooindo 
volgdo do laatsto hom op, om slochts onkele jaron 
gclodon terug to tro- don wegens zijn hoogon 
looftijd. Do botrokking is toon gespliut in dio van 
adininistratour on hortu- hmus, wolko posit ies thans 
wordon vervuld door do lioercn Wigman Jr. en 
Daubanton. 

Scheffer is slochts kort diroctour gowocst; 9 
Maart 1880 overlocd hij aan ccn lovorziokto, maar 
in dio 12 jaron hceft hij hool wat tot stand go- braebt. 
Voor hot herbarium, museum on bibli- otheok, 
waarvan do stichting aan Hasskarl to danken was, 
wist hij do hand to loggon op het vroogoro gobouw 
van hot Mijnwozon, dat als „kantor batoe" nog 
steocls doel uitmaakt van do gobouwon van 's Lands 
Plantentuin. Vordor kwam or oon tcokonatelior tot 
stand, waaruit zich in den loop dcr jaren do 
togonwoordigo groo- te rcproductio-atcliers van hot 
Dopartoment van Xandbouw hobben ontwikkeld. 
Dan bogon Schof- ■for mot do redact io van een 
tijdschrift, waarvan hot lo deol het licht zag ondor 
don titel „Annalo3 -du Jardin Botaniquo do 
Buitonzorg". Zijn op- volgor hooft de uitgavo van 
dit tijdschrift voort- 

gozot; hot bohoort op het oogonblik tot do voor- 
n^amste poriodiokon op botanisch gebied. Het 
belangrijksto, wat Scheffor tot stand bracht, was do 
Cultuurtuin van Tjikoumeuh, gesticht op eon 
hndgood ter grootto van 75 H.A., 3 kwartior uit het 
centrum van Buitonzorg golegen. Hier zoudon 
kultuurplanton op zoodanigo schaal gokweokt 
wordon, clat hot nict alloen mogelijk word, zaden on 
stokkon daarvan to verspreidon, maar ook proovon 
to nomen omtront wijzo van vorbouwing, boroiding 
van hot product, onz. Aan dozen tuin werd ccn 
landbouwschool verbonden (1877), dio echter in 
1884 weor word opgehevon. 

Na den dood van Scheffer werd op advios van de 
hoogleoraren in de botanio aan do Rijks-Uni- 
versiteiton tot directeur van' sLands Plantentuin 
benoomd Dr. Melchior Treub, toenmaals assistent 
aan het Botanisch Laboratorium te Leidon. Ondor 
zijn dirocteurschap ontwikkeldo zich de reeds zeer 
groote instelling tot eon wereldinstituut, dat ver 
uitsteekt boven alios wat van dien aard. tua- schen 
do kcorkringon wordt aangetroffor. Treub 
aanvaarddo zijn betrokking 13 November 1880 en 
verliet Java voor good in 1909; in. dien tijd had hij 
slochts 3 maal een kort verlof naar Europa ge- had, 
in welke verloftijden hij trouwens ook steeds ten 
bato van de door hem beheerde instelling •werkzaam 
was. Hot personeol werd spoedig na zijn komst 
uitgobreid door de benoeming van een 
onderdirocteur, Dr. W. Burck; deze werd. tevena 
belast mot het boheer van Museum en herbarium. 
Een onderzook enkolo jaren later door Burck in- 
gesteld naar do Getah-pertja leverende boomen op 
Sumatra was aanlo iding, dat in de Preanger 
Regontschappon to Tjipetir een Gouvernoments- 
guttaporcha-onderneming tot stand kwam, dio later 
trouwena niot ondor hot boheer van's Landa 
Plantentuin. blcof, maar gedurendo een aantal jaren 
ondor hot Boschwezen kwam te staan. Nadat Burck 
in 1892 wetonschappelijk adviseur van do 
Gouvornemontskoffiecultuur was geworden, werd 
hot moeiolijk oen blijvond boheorder van het 
herbarium to vinden; verschillende vreemdelin- gen 
wisseldon elkaar af, Dr. Boorlago ovorleed korton 
tijd na zijn aankomst in Indie, maar ten slotte tradon 
mcer stabielo toostandon in, toen Dr. Th. Valoton Jr. 
ch of van hot herbarium word, terwijl na zijn 
ponsionneoring de tegenwoordige chof Dr. J. J. 
Smith optrad. Met het herbarium is door eon loss© 
band voreonigd. hot ondorzoek van do bosch 
boomflora van Java, wolk onderzoek word 
aangovangon door don houtvester Dr. S. H. 
Koordors, dio daartoo op vorschillendo plaatsen van. 
het eiland. torreinon in hot oerwoud in gere- geld 
bohoor nam, van do woudboomen telkena woor 
botanisch matoriaal on ook houtsoorten liot 
verzaiuolon on dozo colloctios to Buitenzorg bijeen 
bracht. Hot dotorminooron van do botanischo 
voorworpon goschieddo in hoofdzaak door do hee- 
rou Valotonon. Smith; do rosultaton daarvan zijn 
ncorgologd in hot grooto work: ,,Koorders on 
Valoton, Bijdragon tot do kennia dor boom°oor- ten 
op Java". Do anatoinischo bouw van do hout- 
soorton. wordt in Nodorland onderzocht door Dr. 
Janssonius to gtoningon ondor leiding van don 
hoogleoraar Moll. Do rioodzakelijkhoid. wordt meer 
on inoor ingozion van eon systomatisch. OQ- 

dorzook van do flora van Nodorlandsch-Indio; dozo 
is, vooral wat do Buitonbozittingen botreft, nog zeor 
slocht bokond. Mot hot oog op do zich snol 
uitbroidond© kultuur ij hior spoodig hand©- 
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len gowenscht, krachtigor dus dan in de laatsto 40 
jaren, toon in boofdzaak ondorzocht weed, wat or 
op verspreido oxpeditios bijccngobracht wotd, b.v. 
in Centraal-Bomco, op Niouw-Guinea. cnz. Een 
eorsto stap in die richting word enkelo jaron geleden 
gedaan door do vostiging vaneensuccur- sale van 5s 
Lands Plantentuin to Siboolangit, op een hoogto van 
500 M. gologon aan don weg dio ter Oostkust van 
Sumatra van Moduli voort naar do hoogvlakto, nicer 
speciaal naar Brastagi. Dozo tuin is vooral bostemd 
voor een centrum, v&n waaruit do wildo flora van 
Sumatra's Noordolijko helft kan worden 
bostudeord, torwyl do wildoplan- ten in den tuin in 
kultuur gonomon kunnen worden. Een dergelijke 
studio is ook uit een prak- tisch oogpunt van groot 
bolang to achten, omdat men alleon op dio wijzo 
kan wot on, wellco tech- nisch belangrijko plant on 
in Nederlandsch-Indie in het wild worden. 
aangotroffen. Dorgolijko ge- zichtspunten hobben 
er Troub too gebracht ah een onderafdeeling van *s 
Lands Plantentuin tot stand te brengen eon Museum 
voor tochnischo en handelsbotanie. Dit word in 
1903 goopond en al spoedig trad a Is chef op do hoer 
K. Heyne. 

Toegepaste wetenschap was ook aanlciding tot 
verschillende uitbreidingen, die 's Lands Plan-
tentuin. ondor het beheor van Troub ondorging. In 
1888 word de militairo apothoker Dr. M. Gros- hoff 
aan genoemde instelling godetacheerd ton eindo eon 
onderzoek uit te voeron naar de samen- stelling van 
do goneeskrachtigo planton van. No- derlandsch-
Indie. Al spoodig werd dit een vaste positie, terwijl 
tevens een. pharmacologisch on phytochemisch 
laboratorium word gebouwd, dat later vergroot en 
vornieuwd word. Nadat Dr. Greshoff wegens ziokte 
Java vorlaten had, word in zijn plants tot chef van 
dat laboratorium bo- noemd Dr. W. G. Boorsma, die 
nog steeds de Ici- ding in handen heeft. Do volo 
vragen op land- bouwgebiod, dio aan don Directour 
van's Lands Plantentuin door do Rogeoring tor 
boantwoording werden. gezonden on waarvan do 
boantwoording xneestal niot mogelijk was, zoolang 
niot een spo» ciaal onderzoek daaromtrent had 
plaats gehad, waren aanleiding, dat Treub in 1890 
een andoro uitbreiding van den tuin kreeg Toon 
worden aan- gesteld een plantkundige, Dr. J. M. 
Janee en eon landbouwscheikundige Dr. P. van 
Romburgh. Laatstgenoomde, voor wien con 
agrikultuurcho- misch-laboratorium to Tjikeumeuh 
word ge- bouwd, word tevens directeur van den. 
Kultuur- tuin, terw yl Dr. Jans。do botanischo 
laboratoria, onder zich kreeg; deze bestonden, 
bohalvo uit het zoo straks te noomen, 
vreemdelingenlaboratorium, uit een laboratorium 
voor don chef dor Afdeeling, dat bij het Bureau 
van's Lands Plantentuin word ingeriebt. De toestand 
is ondertusschon herhaal- delijk gewijzigd, ook in 
vorband met de nog to vermelden oprichting van het 
DopartornGnt van Landbouw. Do plaats laat niot 
toe, al dio wijzi- gingon te vermeldon; daaroni kan 
volstaan wor- den met de mededeeling, dat thans Dr. 
F. C von Faber chef der botanischo laboratoria is on 
dat deze zijn werkplaats heeft in het modern© fraai 
ingerichte “Treub-laboratorium", dat 4 Mei 1914 in 
den tuin geopend. werd a Is eon nagodachtenis aan 
Troub; het werd gebouwd met bohulp van bijdragen 
door particuliercn in Indie bijeenge- bracht. In de 
voorhal vindt men oen busto van Melchior Treub 
door Movr. J. Tollenaar—Ermo- ling, geschenk van 
de Maatschappij tor bovordo- 

ring van hot Natuurkundig Onclorzook dor Nodor- 
landscho Kolonicn to Amsterdam. 

Het zooovon gonoomdo „vreomdolingon labora - 
torium" was in 1885 goopond. Troub had dcu 
hooglcoraar Dr. H. Graf zu Solms-Laubach to 
Gottingen wot on ovor to halon tot con bozook aan 
Buitenzorg in don winter van 1883—'84. Doza gaf 
daarna in do „Botanischo Zoitung" eon en- 
thousiasto boschrijving van don Buitonzorgschon 
tuin on wokto daarbij andoro plantkundigon op, eon 
bozoek aan Buitenzorg to brengen tor bestu- dooring 
van do tropisebo natuur. Dio opwokking had 
govolgen, vooral nadat Troub van do Rogeoring 
godaan had gokrogon, dat dezo eon eenvou- dig 
laboratorium voor do to vorwachton gas ten 
boschikbaar stoldo. Troub wist de wotonschappo- 
lijke wereld to overtuigon van do noodzakelijk- heid 
van eon studio van do plant daar, waar dozo zich hot 
wooldorigsto kan ontwikkolcn en zoo do botanischo 
wotonschap to niaken tot eon. woreld- wetenschap in 
plaats van do beperkto rol, die zij tot dien tijd too had 
gospookl, toon zij zich voor de studie dor 
lovensvorschynselon had tevroden ge- steld met do 
planton dor goinatigdo luchtstreek, of met demin of 
meor kwijnonde, abnormal© go was- son, dio men 
in Europcoscho kasson kan aantreffen. Maar Troub 
dood racer: zijn eerste verlof in Holland word door 
hom gebruikt, oin bij particulio- ren een fonds 
bijeon, te brengon ondor don. naam 
„Buitonzorgfonch,,» waarvan do rente samen. met 
oen subsidio van do Rogeering zou gobruikt worden 
om botanici in do gelogenheid to stellen. oon bezook 
te brengen aan '$ Lands Plantentuin. Dit fonds wordt 
beheord door do Koninklijko Aka de- mie van 
Wetonschappon te Amsterdam. Dorge- lijko fondsen 
wordon later ook in sommigo andero landen 
bijeongobracht on daardoor dus het bozoek van. 
Buitonzorg gomakkelijk gomaakt voor dio 
natuuronderzookers, dio niot over grooto kapi- talon. 
bo3chikkon. (on dit zijn do meosten). In den loop der 
jaren zijn. zoo langzamorhand 150 bui- tenlinders in 
Buitenzorg workzaam goweest, zoodat Linds 
Plantentuin moor en meor gewordou is tot het 
cenlrum van do studio dor lovcndo natuur in do 
tropischo gowoston. Do worcldoorlog hooft dio 
bozooken wol tijdolijk doon ophouden^ maar het is 
te vorwachton, dit dezo weer zullen hervat worden, 
zoodra rustigor tijdon aanbrokon, vooral nu hot 
niouwo Troub-laboratorium eon zoo prachtigo 
workgelogonhoid aanbiodt. 

Ecn andor laboratorium ton behoove van do 
vreomdolingon kwam tot stand to Tjibodas. Toon do 
Plantentuin ondor den. intondant dor paloizon WAS 
gostold, kroog Toysmann daurdoor ook hot toozicht 
ov cr do tuinon van het buitonverblijf van don G. G. 
to TjipanaH in do Proangor Regent- schappon op de 
boiling van don Gcdo gelogen. Teysmann wist van 
dozo gelogonhoid gobruik to inakon, om oon aantal 
zoogonaanido bergtuinen aan to leggon, waar andoro 
gowasson gekweekt kondon wordon dan in hot 
liouvolterrein van Buitonzorg. Dio tuinon gingen de 
eon. na den ander weer to grondo, maar 66n onkolo 
bleof er bostaan, namelijk dio to Tjibodas, eigonlijk 
oorspronkolijk • een kina-aanplanting door 
Junghuhn begonnen. De tuin to Tjibodas ligt op een 
hoogto van 1450 M. bo von de zoo, dicht bij 
Sindanglaja aan don rand van hot oorwoud; do tuin 
heoft een grootto van 31 H.A., is a Is park aangclogd 
on heoft sedort 1891 een eenvoudig houton 
gobouwtjo, door Troub tot stand gobracht mot 
bohulp van af- 
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braak van hot oudo palois van Tjipanas; in dit 
gebouw zijn eonigo logeorkamers, eon convorsa- 
tiokamer on con laboratoriumkamor. Hior bo- staat 
dus gologonhoid tot wotonsohappelijk on- do rzo ok 
aan do onmiddellijko grons van hot oor- woud on 
veol van do buitonlandors hobbon hior dan ook 
korter of langor vorblijf gohoudon. Bij do 
herdenking van hot 100-jarig bestaan van's Lands 
Plantentuin is door Nodorlandors on onkolo bui- 
tonlandors een som bijeongebracht, ton eindo 
daarmee eon grootor laboratorium to Tjibodas to 
stichton; met don bouw daarvan zal weldra eon 
aanvang gomaakt worden. Bovondion hoeft Treub 
eon Gouvornementsbesluit woten uit te lokken, 
waarbij hot oorwoud achter den bergtuin ter grootto 
van 280 H.A., zich uitstrekkende tot aan don top van 
Cede on. PangSrango, gosteld werd onder het 
boheer van's Lands Plantentuin op voorwaarde, dat 
hot ten eouwigen dage in on- geschonden staat 
bowaard zou blijvcn. Dit is dus het cerste 
natuurmonumont in Nederlandsoh- Indie. 

Troub bogreop natuurlijk zoer good van hoe groot 
bolang eon bohoorlijko bibliotheek is voor eon 
plaats a Is Buitonzorg, dio ver van do centra van 
boschaving in Europa en Amorika gelogen is. 
Daarom spando hij dan ook allo krachten in, om dio 
bibliotheek zoo volledig mogolyk to ma- ken； hij 
wist in. 1897 een som gelds van particu- lieron in 
Nederland te krijgon, mot bohulp waar- van eon 
niouw, doolmatig ingericht bibliothcok- gebouw 
gesticht kon wordon. Wat do publicatios betreft, is 
reeds vormeld, dat do „Annalosn voort- gezet 
worden. Bohalvo een elk jaar in omvang toonejnend 
„Jaarverslagn verschonen publicatios, dio ineor op 
practisch gobiod lagen onder den tit cl 
„Modcdeolingen uit's Lands Plantentuin”. Wat 
daaruit van bolang goacht kon wordon voor een 
algomeon wolonschappolijk publiok word op- 
genomon. in eon publicatie in con v room do taal, 
hot “Bulletin du Jardin Botaniquo do Buiten- zorg", 
terwijl cindolijk korto mododeclingon vor- schonon 
inhetpopulaire tijdschrift “Toysmannia'', dat toon 
ondor redactio van don hortulanus AVigman stond. 
Vornield kunnen vordor nog worden do „Iconos 
Bogorienses", waarin niouwo of weinig bekondo 
planten uit Nodorlandsch-Indie worden afgobeold 
on boschreven. 

In 1893 onderging Lands Plantentuin een 
uitbroiding in goheol andcre richting. Europee- scho 
landbouwondomoniingon brachton con som gelds 
bijecn om Troub in staat to stollen cen land- 
bouwzodloog aan to stollen, die do voor den land- 
bo uw schadelijko on nuttigo dioren. mo eat bestu- 
dooron. Als zoodanig word bonoomd Dr. J. C. 
Koningsborgor. Eonigo jaron lator ging dezo in 
Htaatsdicnst over on daarmeo word aan den Plan- 
tontuin con zodlogischo afdecling vorbondon, nu 
goroprosontoord door hot laboratorium voor fau- 
nisthicho zodlogio on hot fraaio zoologischo Aiuso- 
um, dat tai van good gocon^orveordo inlandscho 
dioron be vat. In hotzolfdo jaar 1893 werd op 
soortgolijko wijzo Dr. J. van Bieda do Haan aan 
Buitonzorg vorbonden, ton eindo eon ondorzoek in 
to stollon naar do ziekton van do Deli-tabak; do 
koston wordon godragen door do Doli-plantors. 
Hioruit ontwikkeldo zich a Hongs het Doli-proof- 
station (zio ondor PROEFSTATIONS), dat ten 
slotto onufhankelijk word van *s Lands Planton- 
tuin. Ook voor do andoro proofstations, die zich uit 
*s Lands Plantentuin ontwikkoldon., zooah 

dat voor koffio, voor indigo, voor Vorstonland- scho 
tabak on voor the© wordt vorwezon naar het artikol 
Proofstations. Hior verdiont vormelding^ det Dr. van 
Breda de Haan later ovorging naar do Botanischo 
Laboratoria on dit hij tegelijkortijd moor on meet 
bomoeionis kroog met den inland- schon landbouw, 
totdat hij ton slotto werd aango- steld tot inspoctour 
van den inlandschon land- bouw. Hiermeo in 
vorband word ook in 1903 eea onderwijsinstelling to 
Buitonzorg goopend, die- eon onderdeel uitmaakto 
van *s Lands Planton- tuin, terwyl tovons het 
bodemonderzook ten be< hoove van der- landbouw 
werd tor hand gonomen. 

De grootsch© instolling, die den naam van ,s 
Lan(h Plantentuin voerdo on die langzamer-- hand 
topzwaar was gowordon, ressorteordo nog altijd 
ondor het Departement van Onderwijs> Eeredienst 
on Nijvorheid. Treub dionde voorstol- lon in, dio tot 
een wetsontworp leiddon, dat aan- genomon werd, 
ten gevolge waarvan met 1 Janu- ari 1905 eon 
Departement van Landbouw tot stand kwani. 
Bohalve andere takken van dienst zooals het 
Boschwezen. en de Veeartsenijkundige Dienst, 
werd's Lands Plantentuin daarin opge- nomon, echter 
niot a Is een geheel. Do verse hiUon- do afdoelingon 
werdon nu doelen van. het Depar- toment on's Lands 
Plantentuin was als zoodanig verdwenen. Dit had 
geon, bezwaar zoolang de- voormalige Directeur 
van. 's Lands Plantentuin. ook Dirocteur van 
Landbouw was. Dit was het goval tot 1909, toen 
Troub van Java vertrok en. gedurende dien tijd zou 
een artikel over's Lands Plantentuin in een 
Encyclopaedio uitsluitend his* torisch van aarcl 
goweost zijn. Opvolger van. Troub als Directour van 
Landbouw was Dr. H. J. Lovink on doze zag in, dat 
het gowenscht was, 's Lands Plantentuin to 
horstollen. Dit goschied- do in 1910, maar niet in don 
omvang, die do in- richting in 1904 gohad had. In 
boginsol werd be- sloten, alloon dio afdoolingen 
onder don naam 's Lands Plintontuin to voreonigen, 
die zuiver- wetonschappolijk van aard zijn. Hot 
beginsel wordt hior vermold, waarbij in hot midden 
gola- ton wordt, of dit boginsol vollodig werd uitge- 
voord of do uitvooring daarvan mogolijk was. Tot 
Diroctour van's Lands Plantentuin word bo- noemd 
Dr. J.C. Koningsbergor en toon, doze kort geloden 
Optrad als prosidont van den Volksraad. word na 
ingowonnen advies van. do hoogloerarea in de 
botanic in Nederland tot zijn opvolgor bo- noemd Dr. 
W. Docters van Leouwcn, op dat oo- gcnblik 
diroctour van do H. B. S. to Bandoong. 

Tot 's Lands Plantentuin behooren thana do 
cigonlijkc botanischo tuin met dio te Tjibodas on. to 
Siboelangit, hot herbarium en botanisch museum to 
Buitonzorg, do botanischo laboratoria to Buitonzorg 
(Treub-laboratoriuni) on te Tjibo- das, het 
zoologischo museum on het laboratorium voor 
faunistischo zoologio to Buitonzorg on het 
pharniacologischo on phytochomische Kboratori-. 
um to Buitonzorg. 

Ten slotto mooton hior nog con paar woordon- 
gewijd worden aan don eigonlijkon botauischon tuin, 
die mot hot door Troub in 1891 daaraan toe- 
gevoogde oiland van 12 H.A. een opporvlakto heeft 
van 50 H.A. Het grootsto deol van den tuin bestaat 
uit boomen en heostors, slochts eon klein stukjo is 
bestemd voor kruidachtigo planten. Enkelo plokkon 
munton uit door parkaanleg, zoo. do groote en do 
kloino vijver en do watorpartij bij do rivioi', zoo do 
Kanarielaan on do Koningspak 
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xnenlaan met do gazons ter woerszijdon daarvan. 
Behalvo de systomatisch in families gorangschik- to 
planten zyn or ook enkelo andoro groepen to vinden, 
die zich door eon bopaaldo Icvonswijzo 
ondorscheiden, zooals de afdeoling dor klimplan- 
ton en do boschtuin, waar men gotracht heoft con 
bosch na to bootsen, om zoodoondo do planten van 
den bodom dor tropischo bosschen to kunnon 
kweekon. Sorres zijn aanwezig, maar natuurlijk 
alleon om schaduwplanten to kunnen cultivcoron, 
dus eerder om koolto to gevon. Do tuin holt naar do 
rivier de Tjiliwoeng, waar hot zooovon ge- noemdo 
eiland ligt. en tengovolgo hiorvan zijn or op enkelo 
plokken fra a io vergezicht on op don GSdd en op 
den Salak. Do tuin van het paleis van don G.G. 
grenst aan don plantontuin, zoodat do onkundige 
den indruk krijgt, dat hot palois in ,s Lands 
Plantentuin is gelegon. 

PLANTENVETTEN. Tusschen dezo en votto 
olien is geon doorgaand vorschil; alleen do con- 
sistentie, die van do temperatuur afhankelijk is, doet 
con st of als v o t, dan wel a Is olio aan- wijzen. Men 
zie dus voor allo vetten hot artikel OLIEN, alsmede 
MINJAK cn MINJAK TfiNG- KAWANG. 

PLANTENWAS. Dit product is van verschil- 
lendo herkomst, cn komt voor als een rijpachtige 
laag op do bladeren of vruchten van so m mi go 
planten, dan wel als uitscheiding van den stam of als 
bestanddeel van het melksap. De bolang- Tijkste 
plantenwas is de Carnauba-was, afkom- stig van do 
bladeren der Braziliaanscho palm- Eoort Copernicia 
cerifera Mart., welko was in grooto hoeveelhcden 
uitgovoerd wordt. Ook in Ned.-Indie worden plan 
ton wassen gewonnon, dio ■echter wel voor de 
inlandscho huishouding van eenigo beteekenis zijn, 
doch nog niet in den Europeeschen handcl gebracht 
zijn. Zoo do pi- eang-was, die op Java (vooral in 
Tjilatjap en Koeningan) verkregen wordt door 
uitkoken van de Bladeren. eener wildo J/«sa-soort 
(tjaoo kole, SOEND.). Dezo was smelt bij 80° cn 
bestaat uit myricine； zij wordt wel gebruikl bij het 
batik- kcn. Uit het melksap van eone Ficxis-soort 
wint men door koken op Java de gondang-was, die 
bij 60° smelt en nicer harsachtig is. Dan is or nog de 
proet-was, welke van de woekerplant Balanophora, 
proet (soEND.) wordt ingezaincld. Niet tot de ware 
plantenwassen behooren de zg. Japanscho was cn de 
myrten-was; zie voor dezo het artikel OLI^N 
(VETTE). 

PLANTENZIEKTEN. Kunnen verdecld wor- den 
in. parasitaire en niet-parasitaire. De cerstc worden 
veroorzaakt door schimmcls of door bacterien. Naar 
<lc verschijnselen die dezo para- Bieten. bij de plant 
te voorschijn brengen, kan men onderscheiden 
rottingsziekten, vlekzickten, kankers, 
vaatverstoppingen, gallon en brand- ziekten. In de 
tropen zijn de parasitaire ziekten minder talrijk dan 
in do gematigde luchtstrckcn. Toch doen enkele 
buitengewoon veel schade (koffiebladziekten, 
sJijinziekte van tabak, Hcvea- kanker, djamoer 
oepas op allcrlei boomen en Btru汰en, en 
verscbillende rottingsziekten door wortelschimmcls 
veroorzaakt； men zie nader ■onder de 
cultuurplanten). Plantenziekten worden bestudeerd 
aan de Javaansche en Sumatraan- sche proefstations 
cn het Dep. v. Landb. in Buitenzorg. Tai van 
bestrijdingsmaatrcgelen zijn ingevoerd: b.v. 
bespuitingen met Bor- deauscho pap, ontsmetten 
van plantgaten met 

kaliuinpermanganaat, uitsnijden van. zieke 
stamplekken en insmeren met carbolineum. 
Verandcringen in cultuurwijzen zijn voorgesteld en 
tai van nieuwe varietoiten of soorten van 
cultuurplanten zijn ingovoerd om de zioken to 
vervangen (koffie, cacao, thee). 

Andero plantcnziekton zijn niet van parasi- tairen 
aard, doch worden veroorzaakt door slcchte cultuur-
condities. (arua indntfek van rijst door gebrek aan 
zuurstof in den grond). Van andere plantenziekten 
staat het nog niet vast of zij door parasictcn worden 
veroorzaakt. Zij zijn meest gekenmerkt door het 
optreden van gelo plekken in de groenc bladen, door 
dwcrgachtigen groei en storken achteruitgang van 
het produc- tie vermogen. (sSrehziekte van 
suikerriet, mo- zaiekziekte van tabak, krulziekto van 
Arachis). Zio ook PLANTENBESCHADIGINGEN. 
J. W. 

PLANTENZIJDE. Aldus worden. sommigo als 
zijdo glanzendo plantaardigo vezels, meer bo- 
paaldelijk vruchtpluis, aangeduid. De meest bekende 
soort is die van Calolropis (zie GALO- TROPIS 
GIGANTEA)； ofschoon het in nieng- weefsols 
bruikbaar is (in do Z.-Preangcr ver- spint men 
widocri-vezel samen met katoen) ia het artikel toch 
to bros en to kort van vezel Qm veel tockomsl te 
hebben naast de kunstzijde en naast de door 
mercerisceren zijdeachtig-glanzend gemaakto 
katoen. Hetzelfdo geldt voor andero soorten van 
plantcnzijdo, van planton uit do familie der 
Asclepiaceae en Apocyneae, o. a. Beaumontia 
grandijlora Wall. In Europa is o. a. voorheen zone!er 
good gevolg do cultuur beproefd van do zijdcplant 
(silk weed) Ascle- pias cornuli, die reeds in het 
Kruidboek van Dodonacus (J 618) als 
“catocncruydt" bcschrevon is; Zio Tijdsch. v. 
Nijverhoid 1866, 374. Men gebruikt do veze], 
ovenals kapok, als vulling voor matrassen. 

PLANTLORE. Men noemt tegenwoordig aldus 
de studio dor planton in haar verba nd met hot 
volkslovon. Plantloro is dus een ondordeel van 
folklore, dat is do goheelo schat van traditio door eon 
volk zelf alleugs verzameld. Do „folk- lorist" zockt 
het verband on do goschiodonis van oudo 
volksgowoonten en volksverhalon in den loop dor 
tijdcn to volgon tot don huidigon dig. Bij Oostersche 
volken is do plant loro een veel belangrijkcr 
ondordeel van do algonieono folklore dan in onzo 
gowesten, gelijk dm ook de volkskonnis van planton 
in do tropon vool grootor is. Botanio is niot ton 
onrochto wel eons „do eonigo wetonschap dor 
natuurvolkon" ge- noemd, on de zuiver inlandscho 
konnis van planton in den Indiichon archipel, dus 
onzo „Indischo plantloro,,

> is bijzondor uitgobroid, 
zooals reeds uit hot groot gctal inlandscho 
plantonnainen cn ook inlandscho plantaardigo 
medieijnen. en vergiften blijkt. Er bostaat in onzo 
Ned.-Indischo literatuur geen work ovor dozo 
plantloro, gelijk trouwens ook do Indischo folkloro-
goschriftcn in 't algcmeon veel zeld- zamor zijn dan 
bijv. dio over do folklore in Engolsch-Indid on zelfs 
in Afrika en Australie. Mon moot dus do gegevens 
voor do plant- loro uit versehillende goschrifton 
bijeenzoekon. Eenigo aanduidingen, wat tot dit 
gebied bo- hoort, mogen hier plaats vindon. 
Allercerst is con belangrijk element in de plantlore: 
do inlandscho opvatting dor bezieling van planton; 
over dit “plantcn&nnHismc" zijn vorochillondo 



 

PLANTLORE-PLAT YCERI UN. 427 

bijdragon gelcvord door G. A. Wilken, A. G. 
Vorderman en A. C. Kruyt, vooral in het Co 
'hoofdstuk van zijn work „Hct Anhmisme in :den Ind. 
Archipor, (190G), dat ovof-^olostoT van 
planton,rl£andolt-.~MeiTclo animistiacho op- vatting 
hangen een groot aantal zakon op plant- lorc-gobicd 
samen: zoo do inlandscho waardco- ring van velo 
gcneeskrachtigc kruidon, zooah -bereids in DL I, bl. 
769 uitecngozot is. Din do velo animistischo 
gowoonten bij hot planton on oogsten: alleen van do 
rijst on den klappor- boom ware eene afzonderlijke 
plantlore te vor- samelen, on ovenzoo bij do andero 
oogst- gewasson. Hiertoo bohoort bijv. het 
toosproken van vruchtboomen om ze tot 
vruchtdragon op- te wekkon, do vrees om 
vruchtboomen te vor- toomon door het plukken van 
onrijp ooft, onz. Animistisch zijn ook de 
plechtigheden, die vaak verbonden zijn met het 
inzamelen van bosch- producten, alsmede de 
bijzondero taal, of juistor een beperkt aantal van 
bijzondero woorden, gebezigd bij het winnen van 
Baroos- kamfer (de ■zg. „pantang kapoern), van aloe-
hout („pan- tang garoo,'), van getah pertja, van pelot, 
van palmwijn, van kruidnagel, enz. Herinnord zij hier 
dat over plantenanimismo de Duitscho 
philosophische literatuur cen boroemd book hecft aan 
to wijzen, nl. G. T. Fechner, Nanna oder Ueber das 
Seelonleben der Pflanzen, waar- van do eerste 
uitgave in 1848, do tweede in 1899 verschcen. Een 
modern tegenhanger van Fech- ner*s goschrift is 
bijv. J. E. Taylor, Tho Sagacity and Morality of 
Plants, 188-1. 

Feitclijk heeft elk opvallcnd verschijnsel in de zoo 
rijko Indischc plxntenwercld zijno plaats en 
beteckenis in do plantlore dor inlanders gekregen, des 
te meer, indien het verschijnsel zeldzaam of treffcnd 
is; men dcnko bijv. aan het gebruik als talisman van 
de steenen in cocos- noten, van de tabasheer in 
bamboe, enz. 

Een bijzonder zuivere bron om kennis van velo 
dezer, op onmiddellijke natuurbeschouwing 
Lerustende, details van Indische plantloro to putten, 
is do schat van s p r e o k w o o r d o n, s p r c o k w 
ij z e n en raadsels, aan het plantonrijk ontleond. Onze 
Ned -Ind. litoratuur bezit van dio spreokwoorden in 
vorschiilendo talen boreids zeor goedo 
vcrzainolingon; ook voor andero ondordcolen van pla 
nt loro zijn velo elemcntcn aanwezig. Eonc inlciding 
tot Indischo plantloro, ook in verband mot do huidigo 
natuurwolenschap, gaf Dr. M. Groshoff in ceno 
Teylor-lezing (Album der Natuur 1899). Van 
algomcono workon over do, eerst in do laatsto 
doconniun nicer op don voorgrond tro- dondo, 
]>lantloro-studicn zijn bopaaldebjk to noernen do 
Engelscho handbooken van Folkard on Thisolton 
Dyer, on do uitguven dor „Folkloro- SociMy" to 
London. Over eon ann dat van Ned.-lndio 
verwaht~folklore, plantloro daar- ondor bogrepon, 
vorscheon: W. VV. Skoat, Malay Magic, being an 
introduction to tho folklore and popular religion of 
the Malay Peninsula, London 1900. 

PLAOSAN (TJANDI). Zio PRAMBANAN- 
TEMPELS. 

PLASA (JAV.), Palasa (SOEND.). Zio BUTE A. 
PLATINA. Eigenschappen. Een zilvorwit mo- 

taal met s. g. 21,45, uiterst plot- en rekbaar, welko 
oigonschappen door onzuiverheden stork 
vermindcren ； wordt bij roodglooihitte week 

cn laat zich dan gemakkelijk smeden; smelt bij 1770° 
C.; is bijzonder ongcvoclig tegen gewono zuren, on 
legeert zich vrij goed met eonigo zwaro mctalcn. 

Natuurlijk voorkomen. Het platina komt zoo goed 
als uitsluitend in gedegen toestand vo.or, hetzij 
zuiver, of in alliago met ijzcren met andero * motalon 
der platina-grocp： palladium, rhodium, ruthenium, 
osmium, iridium, cn ook met mine- ralon dozer 
laatstc elemonton. Het metaal is alleen bekend uit do 
alluviale rcsp. diluvial© goudwasschcryon, waar het 
in kleine blaadjes (zelden in grootero klompen) 
voorkomt, verge- zeld door spine', korund, zirkoon, 
topaas, chroom- en magneetijzer enz. (zio bij 
diamant). Zeer waarschijnlijk is hot afkomstig uit 
olivijn- rijke gesteenden en serpentynen. 

Geografisch voorkomen. Meer dan 90 % van de 
were Id prod uctio aan platina (ruim 6 ton) komt uit 
den Oeral. In Ned. Indie is het alleen ge- vonclen in 
do goud- en diamantwasscherijen van Martapoera, 
(vooral dio bij Gg. Lawak), doch slechts in kleino 
hoeveelhedcn. Een analyse van Bleekrode toonde 
aan, dat het mincraal aldaar bestond uit 8,8 % 
osmiridium, 4 % goud, 70 % platina, 9 % diversen der 
platinagroep en de rest ijzer cn koper. Da 
samenstelling is echter niet altijd golijk (zio Jaarb. 
Mijnw. 1875. I. 106). Uit 8 analyson is af to Icidon, 
dat het plati- nagehalte afwisselt tusschen 57 en 83 % 
(Jaarb. Mijnw. 1893, 409). Door do inlanders we rd 
het „mas kodok" (kikkergoud) genooxnd en wegge- 
worpen, omdat zij er geon waardc aan toekenden cn 
het niet smeltbaar voor hen was. Uit de 
Westerafdceling van Borneo is platina niot bekend 
gowordon, ofschoon dikwijla be wee rd ia dat hot er 
zou zijn gevonden en daar serpentynen aldaar zoo 
goed als niet en olivijngesteenten slechts zeer 
ondergeschikt optreden, is dit een negatief bowijs 
voor do afstamming van hot platina uit de gonoonido 
gesteonton. 

Vermelding verdient nog het vinden als zeld- 
zaamheid van het mincraal Lauriet in Martapoe- ra: 
eon zwavelvorbinding van ruthenium en osmium met 
65 % van het eersto en 3 % van bet tweedo metaal. 

PLATOEK (JAV.), belatoek (MAL.). Naam voor 
spechtvogcls. Zio SPEOHT. 

PLATVISSCHEN (Pleurojiectidae). Dcze via- 
schon, bchooronde tot do Acanthopteryjii (zio VIS- 
SCHEN), zijn bodenidieren, dio sterk zijdelingg 
sainongedrukt zijn on op con dor zijden liggen, die 
dan ongopigmonteerd is. Do kop is asyinmotrisch, de 
beido oogen liggon aan de gepigmentoorde zijdo. Do 
larven zijn nog symmetrisch. Platvis- schcn spelcn in 
do tropen als voedsel niet zulk oen grooto rol als in 
onzo gematigdo luchtstreken. Toch komon 
vorsohillonde soorten in den Indi- schcn Archipcl tor 
niarkt. Tweo tong-soorton: Cynoglossus b Hi neat 
Lac., Lidah loompoer (MAL.) on Cynojlossus lingua 
H. B., Lidah pasir (MAL.) vorscliijnon op do tafol der 
Europoanon. Pseltodes erumei (Bl. Schn.) wordt wol 
Ikan bot gonoomd. Do naam Mata snb(51ah (MAL.) 
wordt aan con aantal soorten Platvisschon gegovon. 

PLATYCERIUM, oon varonsoort, do z.g. Horts- 
horonvaron. Hot is eon opiphyt mot twoe soorton van 
bladoron; somruigo zyn niervormig en zitten 
dakpansgowijs over clkaar gedrukt tegen don 
boomstam, waarop do varon groeit. Zij omsluiton oon 
holto, waarbinnon afstorvondo phnteudoelen. 
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enz. zich bevinden, en waarbinncn do wortols zich 
vertakkcn. Andero bladeron hangon vrij naar bencden. Ze 
zijn min of meer gaffelvormig ingo- sneden (aIs hot 
gewei van cen hcrt) en dragcn aan hun ondcrzijdo op eon 
grooto bruino pick do sporen. 

PLAWA. Zio VAARTUIGEN. 
PLECTOCOMIA ELONGATA Bl. Fam. 

Palmac. Rotan dahan (MAL. ). PSndjalin warak 
(JAV.), BOO- boewaj (SOEND.). Een dikko rotansoort, 
waar- van do fraaie, met lango schutbladoron 
bcdekto blooiwijzen gedroogd een uitstekcnd 
materiaal voor vorsioring zijn. Als rot an is de 
waardo goring- .PLEDANG. Zie VAARTUIGEN. 

PLEIHARI. Onderafdceling der afdeeling 
BandjSrmasin, residentie Z. en 0. afd. van Borneo 
onder een Civ. Gezaghebber met standp]aats 
Pleihari; bestaande uit de districtcn Plcihari, 
Maloeka en Satoei (zie aldaar). De onderafdee- ling 
is schaars bevolkt cn bcstaat grootendeels uit 
woesten grond (nl. alang-alang vlakten, z.g. 
padangs, bosschen en mocrassen). Van de rivier- 
tjes is do voomaamste de Tabanio. Pleihari wordt 
begrcnsd ten Noorden door de onderafdcelingen 
Martapoera en Bandjermasin en de afdeeling 
Zuidoostkust van Borneo, ten Westen en ten 
Zuidoosten door de Javazcc. De voornaamste 
karrewegen loopen van Pleihari naar Martapoera 
(581/2 K.M.), van Pleihari naar Takisoeng aan de 
kust gelegen (211/2 K.M.), van Pleihari naar Batakan 
(39 K.M.) en van Pleihari via Djorong naar Asam-
Asam, welke laatstc weg zal worden doorgetrokken 
langs de kust naar Batoelitjin in het 
Tanahboemboesphe, als verbinding met Poelau 
Laoet^,/ 

,PLEIHARI. District dcr gelijkiiamigc onder- 2 " 
afdeeling, afdeeling BandjCrmasin, onder het bestuur van 
een kjai (districtshoofd) met stand- plaats Pleihari, niet 
ver van de Tabanio rivier gelegen. Het district is dun 
bevolkt en was eer- tijds van beteekenis door zijn grooten 
vcerijkdom (voomamelijk van karbouwen en paarden). 
Do veepest heeft echtcr het grootste gcdeelte der kudden 
verdelgd. Ook de goudwasscherijen (bij Pleihari, Parit ba 
roe en Sarangalang), door Chineezen ge exploiter rd, zijn 
in bclangrijkheid achteruitgegaan. Voornaamste 
kampoengs zijn: Pleihari, Parit baroe, Ranggang, 
Takisoeng cn Tabanio (gewezen districtshoofdplaats van 
het .--gelijknamige vroegcre district der onderafdee- ", 
ling aan de monding der Tabanio rivier gelegen). 

PL&R仓D. Naam van de grootste pasar in het 
gewest Cheribon, gelegen in het district Ploem- bon, 
aan den grooten weg van Cheribon naar Bandoeng. 

PLfiRfiD. Zie bij KEDATON-PL£：R£：D. 
PLEVIER-VOGEL. Onder dezen naam vatten 

wij samen de tot de familio der Charadriidac 
behoorendo vogels, zijnde scholeksters, steon- 
loopcrs, zwalu wplevieren, plcvieron en grieicn. 
Van scholeksters komt 6en soort in den Archipel 
voor, Haematopus longirontris, dio veel op do 
Europeesche soort gclijkt on waargenomon is in de 
Molukkcn, op Nicuw-Guinea en de Aroe- eilanden, 
alwaar hij Kcdider genocmd word t. Do 
co8xnox)olilische etecnlooper, Arenaria inter- pres, 
is op velo plaatscn in den Archipel langs de zeekust 
waargenomen en wordt op Java tiril karang 
genoemd. Zwaluwplevieren komcn in twee eoorten 
voor: Olareola oriental is, die lets 

donkerder van kicur is dan de Europeesche O. 
pratincola, in het Weston van den Archipel tot 
Timor waargenomen cn de langpootigc, isabcl- 
klouiigo Stiltia isabella, dio van Java en 
Borneo tot Niouw-Guinea voorkomt. 
Eorstgonoomdo- soort hect op Java t3rik. Van 
do oigonlijko ple- vieron is do meest 
voorkomonde do Aziatischo goudplcvier, 
Oharadrius fulvus, de troclek ( JAV.),. troclek 
(SOEND.) of ”dikkop'', nauw met onzo 
goudplovier verwant, en door gcringcro grootte 
cn grijzo oksclvcdorcn ervan to onderscheiden. 
Van het geslacht Aegialites komt o. a. do 
Oostc- lijko vorm van onze kleino plevicr, 
Aegialites- jerdoni op den trek voor en ook 
broedond op Niouw-Guinea. Een vcel 
voorkomondo soort is Ochlhodrormis 
<jcojjroyi, grooter dan do voor- gaande en in 
winterkleed, waarin hij bijna uitsluitend in den 
Archipel wordt geobsorveord, grijsbruin van 
bo ven cn wit van ondoren, met zwarto snavcl 
en pooten. Zij worden op Java trinil of tiril 
genoemd, waarniedc men overigons alle kleino 
plcviercn en strand loopers aanduidt. Do bij 
ons in Nederland voorkomondo goudkie- vit, 
Squatarola squatarola, komt cveneens 
gercgeld in Indie voor. Als verclere 
vertegenwoordigers van do plevieren moeten 
do Spoorkicviten genoemd worden, die in 3 
soorten in Oost-Indie zijn waargenomen. Zij 
worden Spoorkieviten genoemd naar den 
scherpen spoor of doom, dio zich aan de 
vleugclbocht bevindt, terwij 1 do wctonschap- 
pclijko naam Lobivanellus ziet op de 
lapvormigo kopversicrsclen, dio geel of rood 
zijn. Do kleur der vedcren dozer vogels is 
grysbruin met witto en zwarte afteekening. 
Lobivanellus mihs is gevonden op N.-Guinea, 
Amboin a en Tinior- Laut; L. cucullalus op 
Java, Sumatra, Borneo en Timor, tcrwijl 
Lobivanellus atromichalis, bo- halve op het 
Indische continent, ook op Sumatra leeft. 

De in Oost-Indie levende grid is Esacxui mag- 
nirostris, grooter dan onzo grid, van bo ven 
bruingrijs, voorhoofd on onderzijde wit on tweo 
zwarto strepen aan wecrszijden van don kop, Hij 
heeft cen krachtigcn, puntigen, opwaarls gebogen 
snavcl. Zij houden zich buiten den broedtijd aan het 
strand op, en bezitten ovenal.4 onze grid ccn luido 
stem, dio zij vet lai ‘8 nachts laten hooren. 

PLEYTE (CORNELIS MARINUS). Ge boron in 
1863 to Leiden als zoon van Dr. W. PIcytc, den late 
re n directeur van 's Rijks Museum van Oud- heden, 
word Plcyto na een opleiding, dio hem niet tot het 
behalen van eenigen graad bracht, als assistent 
gcplaatst aan Rijks Ethnogra- phisch Museum, om in 
1887 op to treden ah conservator van Kct Museum 
van Natura Art is Magistra te Amsterdam. Behalvo 
cen gids voor die verzameling schrccf Jiij gedurende 
zijn ver- blijf to Amsterdam cen groot aantai 
artikclcn op etJinographisch gebied, voora] in 
Tijdschr. Aardr. Gcnootsch., Bijdr. Kon. Inst., on 
Intern. Arch. f. EtJinogr., terwijl hij zich bovendien 
op het Bataksch toelegde. In 1894 volgdo do 
inrichting ecner tcntoonsteHing van geweven 
stoffeii te Amsterdam, waarna zijn benoeming in do 
Ned. Ind. Commissie voor de Parijscho 
tentoonstclling van 1900 cen reis door den Archipel 
noodig niaakte. Van die reis werden herinneringen 
aan Sumatra en Bali gepubli- ceerd; zij gaf 
bovendien aanleiding tot het werk: Die Buddha-
Legende in den Skulpturen 
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.(lcs Tempels von B6r6-Budur (1901). In hct- Nclfdo 
jaar verscheon ecn vcrdcr artikel over 
Bocddhistischo iconographie (Bijdr. Kon. Inst. 6 : 8) 
cn hot plaatwcrk Indonesian Art. In hot najaar van 
1902 vcrtrok Ployto naar Batavia om daar to worden 
benocmd als leoraar in do land- on volkcnkundo a an 
de Afd. B. van het Gymnasium Willem III, welkc 
betrekking hy tot do ophoffing dier afdeoling in 1913 
beklceddc. To vens nanx hij sinds 1905 zitting in do 
Directio van het Bataviaasch Genootschap, waar hy 
do o ud ho id kund igo verzanicling reorganiseerde. 
In 1906 ontving hij opdracht van do regccring tot een 
onderzock naar do inlandsche nijverheid van West-
Java, als rcsultaat waarvan een drietal 
monographicen (Algcmecno beschouwingen, do 
Tangerangscho hoedenindustrie; Het we ven ； 
Vrouwc Kaocng, 1911—1913) verschenen. Ook aan 
oudheidkundigo nasporingen werden deze rcizen 
dienstbaar gemaakt, terwijl Pleyte zich bovendicn 
een grooto vertrouwdheid met het Soendanoesch 
verwierf, cn cen aantal Soonda- necsche teksten 
publiccerdo (o.a. in Verh. Bat. Gen. 58, 1910). Ook 
verdienen zijn studies over de Badocj's (Tijdschr. 
Bat. Gen. 51 en 54, 1909 on 1912) vermelding, 
evcnals do Bijdrageh tot <le kennis van het oude 
Soenda (T. B. G. 53, 55—57; 1911—1915). 
Tusschon de opheffing der Afd. B. in 1913 en zijn 
benoeming in 1915 tot leeraar in de geschicdenis en 
volkenkunde aan do nieuwo Bsstuursschool, kon 
Pleyto zich gcheel wijden aan de verzorging dcr 
othnogra- phischo verzameling in het Museum to 
Batavia, waar hij een nieuwe opstelling volgcns 
geogra- phisch systcom doorvoerde. Na cen 
langdurigo zickte ovcrlced hij in 1917. Een 
Icvensbeschrijving met bibJiographie van do hand 
van Dr. N. J. Krom is opgenomen in do 
Levensbcrichten van <lo Maatsch. dcr Nederl. 
Lettcrkunde, 1918— 1919. 

PLIMBANG. Onderhoorigheid van Samalanga, 
ondcrafdeeling Bireuen, afdeoling Noordkust van 
Atjeh. 

PLOEG. Zie LANDBOUWWERKTUIGEN. 
PLOEMBON. District met gclijkjianiigc hoofd- 
plaats van de gelijknamige contrdle-afdecling, rc- 
gcntschap, afdccling en rcsidentie Chcribonj met 
ccnc opporvlakte van 67 K.MJ. Het district tclt 56 
dcsa's met ruim G6.000 inwoners, w.o. 50 Euro 
pcanen cn ruim 500 Chineezen. Nabij de hoofd- 
piaats Jigb de suikcrfabrick Socrowinangoen of 
PJoembon. 

PLOSSO (PLASA). District van controlc- 
afdccling, regentschap cn afdeeling Djom- bang dcr 
residentio Soerabaja. Hot district tolt 200 dcsa's en is 
vei'decld in 4 ondcrdistricten. Het Zuidclijk gcdcolto 
is vruchtbaar on welva- rend, daarentegen het 
Noordelijk schraal en arm. Er is eon Chincescho wijk 
en grooto pasar in do lioofdplaats, wclko aan do 
Bruntas-rivier is gcle- gen. Do bovolking van het 
district bedroeg op 1 Jan. 1916: 79.000 zipion, 
waarvan 50 Europeancn cn 860 Chineezen. 

PLUCHEA INDICA Less. Fam. Gompositae. 
Bdloontas (MAL.), Loentas (JAV.). Eon tot l*/2 M. 
hoogo hoostor, dio ulgomcon in do vlakto voor- 
komt, vooral nchtor hot strand on vaak tot pagers 
gebozigd worclt. Do blidoron zijn con bokend cn 
algoinoon toogopast inlindsch goncosniiddol. Zo 
hob ben. con aangonamon aroinatischen geur on 
wordon in eon hoot aftroksol A Is zwootdrijvond 

middol gobruikt. Ook tegen andore kwalen wordt 
BSloontas gobruikt. 

PLUKRECHT. Zio DOMEIN VAN DEN 
LANDE. 

PLUMBAGO ROSEA L. Fam. Plumbaginaceae 
Akar binasa, TjSraka m6rah (MAL.), Mehool&toe 
(AMB.). Ovorblijvond kruid van Azie, op Java go- 
kwoekt of vorwildord, mot fraaie roode bloemen. Do 
plant is gehcol met kloverige klierharen bo- zot. De 
wortel is stork en aroraati?ch van reuk en 
onaangenaam van smaak. Hij wordt algomcen (als 
poele-pand%k lolaki) gobruikt om bltvron to trekkon 
ah surrogaat voor de ochte poole-pandak (JAV., 
BATAV. MAL.). Een papjo van don wortel wordt bij 
rheumatiek, op zworen en gezwellea en ah abortivum 
gobruikt. 

PLUMBAGO ZEYLANICA L. Daoen 仓ntjok 
(BATAV. MAL.), Poksor (JAV., MAD.). Heester, gelij- 
kende op de vorige, doch met witte bloemen, in het 
wild in Midden- en Ooat-Java en op Madoora tot 800 
M. boven zco, overal aangoplant. De bladeron zijn 
een gobruikelijk inlandsch genees- middel togen 
rheumatiek. Zo wordon als eea pap, vormongd mot 
andoro stoffen, aangewend, en hebben oen hovige 
bHartrekkendo working. 

PLUMERIA. Zio PLUMIERA. 
PLUMIERA ACUTIFOLIA Poir. Fam. Apocy- 

naceae. Boenga koeboer (MAL.), Boonga kalong 
tjoetjoo (MAL. MEN.), Kambodja, Sambodja (JAV.). 
Zoer bokende, Zuid-Amorikaansche boom, overal, 
vooral op do kerkhovon, aangoplant, ken* baar aan 
do eigenaardige vortakking, hot molk- sap, dit bij de 
geringste verwonding uit den stam vlooit on de wit- 
met gele bioomen, die den boom bedekken, als do 
bladoren afgovallon zijn, De bast wordt als Inlandsch 
gonocsmiddel gebruikt, ook togen eon ziokto by 
paarden. Het melksap, dat $oms voor zoer vergiftig 
ddorgaat, bo vat goen giftige stoffen. 

PNIHINGS. Volksstam aan do bovon-Maha- kam, 
nabij hot Mullcr-geborgto. Nog slechta onkcle 
families won on aan do Kapooas, van we Ike rivior 
zij naar do Mahakam zijn gotrokkon. Zie Dr. A. W. 
Nieuwenhuis, In Centraal Borne③ Leiden 1900 cn 
IQucr (lurch Borneo, Leiden,, decl I, 1904 en ddel II, 
1907. 

Pd AMAT (POELO). Eilandje in de Aroesan 
Krocong Tjoet, XXVI Mookims, Groot AtjAh. waar 
sinds 1905 ton Z. W. der voormalige Koeta Pd Amat 
(vulgo Kota Pohama) geheeten ver- sterking, een 
leprozenkolonic is govestigd, onder toczicht van den 
Controleur van Oelee Lheue, bijgcstaan door een op 
hot ciland verblijvend Ambonnecsch opzichter. 
Tweemaal per maand bczockt cen officicr van 
gezondheid uit Koeta Radja de koionic. Ook voor 
lepreuze veroordeel- don is er in 1913 con kloinc go 
van gen is gebouwd. 

PODOCARPUS AMARA Bl. Fam. Taxaceae. 
Sapat (MINANOK. MAL.); Bixn&, Radin, Tadji (JAV.), 
Ki bima, Ki inorak (SOEND.); Een zoer grooto boom, 
tot 40 M. hoog, op Java on Sumatra, van 1000—1700 
M. bovon zee, verwant met onzo Coniforon. Hot hout 
is eon prachtig bouw- on meubolhout. 

PODOCARPUS CUPRESSINA R. Br. Amboea 
(MINANOK. MAL.); Aroo, Tadji, TjSmara tikoeng, 
TjSmara tookoeng (JAV.), Djamoodjoo, Ki poetri 
(SOEND.). Zoor hoogo boom, over den gehoelon 
Archipol vorbroid, op Java tusschen 士 1400 on 1750 
M., vaak gokwookt als siorboom. Het fraaio, 
lichtgolo hout is zoor gozocht. 
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PODOCARPUS NERIIFOLIA Don. SSntnda 
(MAL.), Woeloean (JAV.), Ki pantjar, Ki pootri, Ki 
mal^la- (SOEND.); ook do inL naiuon van do andcro 
soorten wordcn gobruikt. Lago boom, in den 
gohcelcn archipol te vindcn, op Java boven 1000 M. 
Do stam levert eon uitstckend bouw- on meubelhout; 
het is tamelijk zwaar en hard en fijn van draad. 

POEAR DATAR. Landschap ter Sum. West- 
kust in de ondcrafdeeling Socliki (zio aldaar), welke 
v66r de gewestcl. reorganisatie van 1913 „Poear 
Datar en Mahaf* heette. 
，POEDAK (MAL., SOEND.). Zio PANDANUS 
TECTORIUS. 

POEDING (MAE.). Zie GRAPTOPHYLLUAI en 
CODIAEUM. 

POEDJOEN. De verst bovenstrooms aan do 
Kapoeas Moeroeng gelegen zendingspost in Z. 
Borneo. In 1912 werd do meer stroomaf- waarts 
gelegon post Masaran voor Pocdjoen verlaten. Om 
van het kustgebied nit van Man- domei per 
motorboot naar Poedjoen te komen —meer dan 400 
K.M. de Kapoeas op — zijn ruim 5 dagen noodig. 

POEDJX^N. Onderdistrict van het district 
Ngantangj^regentschap en afdeeling Malang, ro- 
sidentie Pasoeroean. Do hoofdplaats Poedjon, ligt, 
1200 M. hoog, aan den weg van Batoe naar 
Ngantang. Er is een hotel, waarvan d66FTEuro- 
peanen van Soerabaja en andere kustplaatsen in den 
warmsten tijd vaiThct jaar een druk gebruik gemaakt 
wordt. ,fl I 

POEG£R. District van de contrdic-afdeeling 
Rambipoedji, afdeeling DjembSr, regentscliap 
Bondowoso, resfHentie Besoeki; met eene opper- 
vlakto van 1072 K.M2. Het district telt 31 desa's met 
ruim 45.000 inwoners, hoofdzakelijk van Javaansch 
ras en w.o. een 15tal Europeanen en ± 20Chineezen 
(1915).De hoofdplaats is PocgSrKoc- lon. Naar dit 
Zuidwestclijk gedeelte van de vlakte van DjembSr 
heeft voortdurende transmigratio van Midden- en 
Oost-Java plaats, vooral sedert do opening van den 
smalspoor-tramweg Rambi- poedji—Poegcr en het 
aanleggen van belangrijko bevloeiingswerken. Ook 
zijn ontwerpen tot verbe- tering van den waterafvoer 
in behandeling. Ge- noemde staatsstoomtram 
vervoert veel reizigers en goederen, o.a. rijst, padi, 
kalk, hout, visch en schildpadeieren, die langs de 
Zuidkust (tusschen PoegSr en Gradjagan) verzamcld 
worden. In dit district worden nederzettingen van 
Inlandsche Christenen aangetroffen. 0 扣 s%/ 

POEGOENG. Naam van' ecri" landstrcek in het 
Zuiden van de residentie Lampongsche Dis- tricten, 
gelegen, in de onmiddellijke nabijheid van Kota 
Agoeng, en in het Westen afgesloten door den 
Goenoeng Tanggamoes. Do streek is, evenals het 
Westelijk deel van de aangrenzendo Wai Lima 
streek, van groot belang voor do pe- percultuur, en 
levert de overvloedigste oogston van het gewest. 
Daarnaast is van belang de pa- dibouw. Hoewel do 
bodem zeer gunstig is voor den aanleg van sawah's, 
hebben de Lampongers meer ladangs, terwijl do 
sawahs in handen zijn van geimmigreerde Javanen. 
Voor het verkeer en verscheping van de producten is 
Kota Agoeng de aangewezen haven. Do weg 
daarheen is echter zeer bezwaarlijk o. m. door een 
555 M. hoogen uitlooper van den genoemden 
Tanggamoes. Vrachtauto's onderhouden do ver 
binding met T6Iokb3tong. De landstreek Poegoeng 
behoort 

tot do vrij dicht bevolkte gcdeelten van het gewest. 
Het totaal aantal inwoners bedraagt bijna 3200, 
verdceld over 13 kampongs, waarvan do voornaamsto 
zijn: TancljongJiejnala, Rantauti- djang, Band jarman 
is 

POEI. Ecn thans onwcrkzame vulkaan van on- 
geveer 400 M. hoogte bij find eh op het eiland Flores, 
ook wel G. Medja gelTScmd, die in 1890- door 
Wichmann bestegen werd ； zijn hcllingen zijn 
gehccl boschloos; de berg had vcrmocdclijk in 1671 
een cruptie. Wichmann in Tijdschr. Aardr； Gen. 
1891, 217; Pannekoek van Rhe den in Jaarb. Mijnw. 
1910. 

POEJOEH. Maloischo naam voor don Snip- 
kwartel (Turnix pugnax). Zie alclaar on K.WARTEL. 

POEJOEH GONGGONG (SOEND.). Zio PA- 
TRIJS. 

POEKANG (MAL.). Zio KOEKANG. 
POEKAT. Zio VAARTUIGEN. 
POEKOEL AMPAT (KfiMBANG) (BATAV. MAL.). 

Zio MIRABILIS. 
POELAI (MAL.). Zio ALSTONIA. 
POELASAN (MAL., SOEND.). ZieNEPHELIUM 

MUTABILE. 
POELASARI (MAL., JAV., SOEND.). Zio ALY- 

XIA. 
POELASSI. Eiland ten Z.W. van Saleier, res- 

sorteerend ondcr Saleier, bestuurd door den glarang 
van Tombolongang (zie aldaar). Het eiland heeft ccn 
lengte van ruim 6 K.M. met een grootste breedte van 
± 1 K.M., terwijl het Z. deelin eon punt uitloopt. 
Ovorde geheole lengt© van hot eiland loopb ecn 
kalkgebergtc, dat aan de breede N. kust steil op cen 
smal strand staat, O. en W. op de N. he 1ft van het 
eiland een snialle kust- strook overlaat en op do 
kleinsto Z. Jielft overal steil in zee afdaalt. De 
grootste hoogte (757 voet zeekaart) wordt bereikt in 
het N.. Er zijn 2 kampongs Timoroknja aan do O.kust, 
Boroknja aan de W.kust. De bevolking is in 
hoofdzaak afkonistig van Salcier en was in 1912 sterk 
587. zielen. De gezondheid is vooral door malaria, 
slecht, do kindersterfte groot. De voornaamsto cultuur 
is dio van klappers met 土 10.000 boo- men. Slechts 
een weinig djagoeng wordb er gc- plant, zoodat velo 
levensmiddelen ingevoerd moeten worden. De 
vischvangst is gcring. 

POELAU (MAL.) = ciland. Voor namcn met 
Poelau samengcsteld, niet in do hicr volgen do 
artikolen behandeld, zio het woord van onder- 
echciding. Als algcmeeno rcgcl is voor dezo. 
samenstellingon do spelling govolgd van do van do 
voornaamste aardrijkskundigo nanien in den N. I. 
Archipel (1906)n, voor zoo ver.- do eilanden daarin 
genocmd zijn. Voor do andero eilanden is ton aanzien 
van die, gelegen in het Maleische gebied de spelling 
poelau, ten aanzien van die, gelegen in het Javaansche 
go- bied do spelling p o e 1 o gevolgd, terwijl do 
spelling p o e 1 o o is gevolgd voor do namen van 
eilanden, waarvoor de schrijfwijze door het gebruik 
als vaststaand mag worden aan gon omen. 

POELAU AIR. Vroegere landingsplaats van de 
prauwen, die de waren aanvoerden van Poc- lau 
Pisang, ankerplaats voor de schepon naar Pad an g, 
toen de Emmahaven nog niet tot stand, was geKomen. 
P. Airligt aan de Arau-rivier dicht bij de pakhuizen 
der handclswijk van Padang,. dat door eon zijlijntje 
per spoor cr mee is ver- bonden. A ,:- 
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POELAUBAAI. Kleine, volkomcn veiligc baai 
achtcr de smallc, lage landtong, welke zich om de 
N.O. en Noord uitstrckt van den vrij hoogen, 
dichtbcgrociden, 13 K.M. bezuiden Benkoelen 
gelcgcn hoek Siabocng (Buffelpunt). De sicchts 200 
M. brecde Noordin gang is ondiep door slib- 
afzetting van do in do baai uitmondendo rivicr 
Tandjocngaoci*, overigens hceft deze matige diep- 
ten. Het denkbecld wordtoverwogenomdeze baai, in 
verband met hare gunstige natuurlijke gestcld- heid, 
te bezigen als haven van Benkoelen mot zijn 
onbeschutte rcedc en als eindpunt van een even- 
tueclen spoorweg Palcmbang—Benkoelen. Uit- 
dieping van den mond zou daarvoor noodzakelijk 
zijn. 

POELAU BATOE. Zic BATOE-EILANDEN. 
POELAU BEMBE. Eilandje gelegen ten W. van 

Tanah Djampea (Saleier) en daaronder 
ressortccrend, bcplant met klappers en dja- goeng. 
De bevolking bedroeg eind 1915 167 zielen. Het 
eiland heeft een grtfotte van 1% K.M.3. 

POELAU DJAILAMOE. Eilandje gelegen ten W. 
van Tanah Djampea (Saleier) en daaronder 
ressortecrend, bcplant met klappers. De be vol- king 
woont aan do W.kust; grootte 土 1 K.M.3. 

POELAU KATELLA. Eilandjo gelegen ten W. 
van Tanah Djampea (Saleier) en daaronder 
ressortcerend, gehcel beplant met klappers. Do 
bevolking bedroeg eind 1915 647 zielen, wonend in 
huizen, gebouwd in zee. Grootte 土 1/3 K.Ma. 

POELAU KOEMPEI. Riviereiland uit vele 
stukken bestaande, gevormd door de vcrschil- Icnde 
in de Arocbaai uitatroomendo monden van de delta 
der S. Serangdjaja (gouvernement Oost- kust van 
Sum.). Tusschen dit en het eiland Sem- bilan be 
vine! t zich de Koempei-geul, de Noordc- ]ijkc in 
gang van do Aroe baai. Hot eiland is bc- kond 
gewordon door do velo rooverijon in vroo- gero 
jaron door do Atjdhers bedreven. In 1917 is hicr als 
proefneming ingevoerd eon zoogenaamdo 
kampongautonomie, iota nieuws op hot go bicd van 
decentralisatic. 

POELAU LAOET. Eiland gelegen ten Z. 0. van 
Borneo (Kocsan), waarvan het door Straat Laoet 
geschciden is. Hot wordt van het N. naar het Z. door 
cen bergketen doorsneden, waarin do G SSbatocng 
de voornaamste top is, en waarvan cen aaiilal 
riviertjes (SGratak, Boengoer, SSdjaka Oostelijk, 
SCmboetan, SSkoejang, Siriroempoot Wcstelijk) 
afstroonicn. Er worden steenkolcn- ]agcn in het N. 
van het eiland gevonden, dio tot zeer belangrijko 
ontginningen aanlciding hobbon gegeven (Zic 
BORNEO VI A, biz. 373). Poelau Laoet vormdetot 
1905cenzclfbesturendlandschap, gcrckcnd tot de 
Tanah Bocmboe-landen. Thans in het ccn 
onderafdceling der afdccling Zuid- Oostkust van 
Borneo. Kota Baroc aan de Noord- punt, 
afdcclingshoofdplaats, dan kt met een under plaalsjc 
Stagdn (zio aldaar) haro betceko- nis aan do 
kolonmijncn op het eiland. Zio artikol KOLEN. DI. 
II, bl. 407. Het rotsachtigc, groo- tendeeJs uit den G. 
Saoo bestaando eilandjo Sebockoo ressorteort onder 
Poelau Laoet. 

P6ELAU LAUT. Eiland gelegen ten N. van do 
Groot Natoena Eilandon in do Chinoesoho Zeo. Zio 
POELAU TOEDJOEH. 

POELAU LAWAN of P. LAWANG. Zio Pfi- 
LALAWAN. 

POELAU NAS. Zie ALASLANDEN. 
POELAU PADANG. Ecn van de eilanden in do 

Straat van Malaka, behoorendo tot de afdooling 

BSngkalis van het gouvernement Oostkust van. 
Sumatra. Het grootendeels moerassige, zoo goed als 
onbewoonde ci land ligt tusschen Poelau B8ng_ kalis 
en Poelau Tobing Tinggi, juist tegenover den mond 
der Siak rivicr. Het wordt van het vast© land 
geschciden door de Brouwcrstraat. 

POELAU POENDJOENG. Een van do vroegcr 
onafhankelijke staatjes van de Batang Hari Dis- 
tricten (residcntic Sum. Wcstkust). De radja, die den 
erfclijkcn titel droeg van Soeltan Kimpalan, was de 
Tjamin Taroes (= spiegel, dwarskijkcr)[. van den 
radja van Pagarroejoeng, aan wien in naam het 
oppergezag toebehoorde. Het gebied bestaat uit vier 
nagari's, twee aan weerszijden op. de terrassen van de 
Batang Hari, met ongeveer 2000 bewoners. 
Tengevolgo van het lange, on-. geregelde 
vorstenbestuur en de gebrekkige ver- keerswegen la 
at de welvaart vecl te wenschcn over. 

POELAU SAMBOE. Zie SAMBOE. 
POELAU SEMBILAN. Het grootste der eilan- den 

in de Aroe-baai (gouvernement Oostkust van. 
Sumatra), waarlangs do beide toegangen tot de baai 
loopen: do Koempei-geul in het N., de SBm- 
bilangeul in het Z. Het is een hoog, heuvelachtig». 
geheel droog eiland. Een groot deel is door het 
Inlandsche zelfbestuur van Langkat in concessie、 
gegeven aan do Bataafscho Petroleum Mij. 

POELAU SITJANANG. Naam van een zich in do 
Bela wan -rivier" (gbiiv. Oostkust van Sumatra X 
gevormd hebbend eiland, hetwelk door een dijk. met 
het ciland Bela wan en middels een ijzeren brug met 
den Zuidelijken oever der Delirivier verbonden is. 
Hier bevindt zich een toevluchts- oord voor 
melaatschen, hetwelk door het Leger des Heils sodert 
December 1914 wordt boheord. De kosten worden 
gedragen door bydragon van planters, de 
landschapskassen, den majoor der Chineezen te 
Medan en eenige andero particulie-. ren, terwijl do 
oprichting ook op dezelfde wijzo button de 
bemoeienis van hot gouvernement heeft plaats gohad. 
Op het eind van 1915 waren er reeds 277 lepralyders 
opgenomen. 

POELAU TELLO. Hoofdplaats der onderaf、 
dceling Batoe-eilanden. (Zie aldaar). 

POELAU TJINGKOEK. Eilandje in de baaii, van 
Painaji, Sum. Wcstkust. Het heeft een vrs. goedo 
reede aan do O.zijde, on in het midden i- ccn 
rotsachtig bcrgje, waarop in 1666 een gepa- 
lissadecrde logo we rd gebouwd, de eersto „vas- 
tigheid" der Compagnie. Het was het handelsl. 
centrum van do Z.lijke kustlanden on we rd vect 
bczocht door do koopliedcn en goudhandelaren,- van 
Soengai Pagoe (zio MOE ABO LABOEH)、 dat 
door enkelc bergpaden verbinding heeft met. de kust. 
A ' 4应f 

POELAU TOEDJOEH. Gemeonscliappelijke. 
naam van vier afzonderlijke tot do resideutie Riouw 
on Ondcrhoorighcden bohoorende on in do Zuid-
Chineoscho zco, tusschen het sohior- ciland Malaka 
on Borneo gelegen cilandengroopen (105°20/ on 
109°20z O.L.; 1° Z.B. tot 4°50* N.B.) Dczo archipel 
bestaat uit meet dan 300. grootere en kloinero 
eilanden. De vior groopon zijn: 1. do Anambas 
(West- en Groot-Anambas), 2. Groot- en Noord-
Natocna, 3. Zuid-N&toe」 na- en do Zeeroovors-, en 
4. do Tambfilanoilan' den. Do Maleiera 
ondsrschoiden van oudsheV zeven groepen, die zij 
noomdon DjSmadjar (West-Anambas), Siantan 
(Groot-Anambas),*. Poelau Laoot (Noord-Natoena), 
Boengoeraix. 
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'(Groot-Natoena), Soebi (Zuid-Natoenn,), SSrasan 
'(Zeeroovers-eil.) on Tambelan; vandaar de 
•volkomcn juisto bcnaming Poelau-Toedjoch. 

De sub 1, 2 on 3 vermalde grocpen zijn tot 46n 
bestuursafdecling „Poelau Tocdjoch" ver- ecnigd, t-
crwijl de TambSlan eilanden dcel uit- ■xnaken van de 
afdecling Tand j ocn g- Pin an g. 

Do Poelau-Toedjoch rcssorteerden onder het 
'voormaligo Sultanaat Lingga-Riouw en Ondcr- 
■hoorigheden eu wcrdcu nameus don Sultan door 
Amirs en Dat・o's-ka j& bestuurd. Een der zoons van 
den laatsten Sultan wasdo „Pembesa r" van Poclau- 
Tocdjoeh, doch lict zioh aan het bchcer van die 
®fgelegen eilandengrocpen weiuig gclegcn liggen. 

Aangaande de nieuwe afdeeling Poclau-Toe- 
'djoeh zy het volgende medegedecld. V66r J 908 
heetten de tot Riouw behoorendc eilanden- Fgroepen 
in de Zuid-Chineesche Zee reeds een ■bestuursressort 
uit te maken, doch daarvoor *werd geen ander 
personcel dan e6n Luitenant- ,Chinecs in dienst gest-
eld. De behoefte aan mcerdere bestuursbemoeienis 
aldaar leidde in genoemd jaar tot de verdceling van 
bedoeld ge- bied in vier afdcelingen, waarvan drie 
onder Posthouders en e6n, namelijk de TambSIan 
eilanden, direct onder den Resident gesteld werden. 
Doze regeling werd in 1911 (Ind. Stb. no_ 599) in dicr 
voege herzien, dat do Anambas- en Na- tocna 
eilandengroepen weder tot 6eno afdeeling, •onder een 
controleur met twee Posthouders on- ■der zich, 
vereenigd en de Tambelan eilanden bij de afdeeling 
Tandjocng-Pinang gevoegd werden. JDe 
administ.ratiove afscheiding der Tambolan van de 
overige eilanden van den Poelau-Toe- ■djoeh archipel 
berust op de omstandigheid, •dat de Anambas- en 
Natoena- eilanden, uit cen handels- en 
scheepvaartverkeersoogpunt, 66n afgerond geheel 
vormen en niet met do Tamb6- -lan groep in 
verbinding staan. 

De bevolking der Poelau-Toedjoeh bestaat 
hoofdzaljelijk uit Maleiers, Koeantanners (Mi- 
nangkabauers) Chineezen en Orang-Laut. Tot in het 
midden der 19o eeuw hadden do bewoners 'veel te 
lijden van de veelvuldige rooftochton der beruchte 
Uanoen-zeeroovers on vereenigden zich zooveel 
mogelijk bp de grootero eilanden, •zoowel om hunne 
woonplaatsen aan lict oog der roovers te onttrekken 
als om met vereende krachtcn eventueele aanvallen te 
kunnen af- slaan. Toen het gevaar geweken was, 
werden ook de kleinere eilanden bewoond. De Orang- 
Laut maakten met de roovers gemccne zaak. -Zie 
verder het srtikel ORANG-LAUT. 

De hoofdmiddelen van bestaan zijn thans voor 
alle deelen der bevolking de klappcrcultuur en de 
handel in copra, terwijl als no ven bed rij ven mogen 
genoemd worden de vischvangst, het visschen naar 
tripang en waardevoile schelpen, het vlcchten van 
kleine, fijne, veelkleurige mat- ten en het winnen van 
eetbare vogelnesten. De handel is voornamelijk in 
handen der Chineezen, •die zich gaandeweg op zeer 
velo eilanden gc- vestigd hebben, ook hier de 
opkoopers en uit- voerders zijn van de producten des 
lands en do voor de bevolking noodige artikelen voor 
voe- ding, kleeding en genot importeeren. Als een 
opmerkenswaardjg verschijnseJ kan vermeld worden, 
dat reeds verscheideno Maleiers zich van •den 
Chineeschen tusschenpersoon hebben weten vrij te 
maken en zelfstandig met Singapore •handel dryven.
 ' 

Dd Anambas-eilandcn, waarvan Djemadja, en 
Siantan de grootstc zyn, zijn naganoeg allo berg- en 
rotsachtig cn waren oorspronkdijk tot aan zoo met 
zware bosschen bedekt. Ssdert do klappcrcultuur, 
die hicr van oudsher gedreven werd, ongeveer 
twintig jaren gclcden door do copra-bcreiding 
krachtig oplecfde, zijn de klei- nero eilanden gchcel 
in klappcrtuincn hcrschapen, terwijl om de grootcre 
cen tot enkclc honderden meters bo ven de zee 
reikende strook loopt, waarin het woud ook voor 
cocospalmon heeft moeten wyken. In de bosschen 
komt veel good timmerhout w.o. TSmpinis, Resak, 
Balau hidjau, Bint-angocr, Moranti, voor, doch 
uitvoer daar- van in het groot hcefb nog niet plaats, 
hocwel conccssies tot houtaankap aldaar reeds zijn 
vor- leend. Op DjSmadja wordt aangetroffen d© 
Kroewing boom (Kroewing boeloe ladam), waar- uit 
de bevolking door inkapping in den stam een soort 
van olie inzamelt, gcschikt om vaarbuigen cn ander 
houtwerk watcrdicht te maken en to harden. 

De bodem verheft zich tot een hoogto van 
ongevcer 700 M. (Goenoeng Boedjang) op Dje- 
madja, 250 M. op Siantan en 1600 M. op Aer- Aboe. 
Van de zeestraten worden, als voor do scheepvaart 
van be lang, genoemd Straat Impoel, ten Noorden 
van Djemadja, en straat Matak tusschen Matak en 
Moeboer (Siantan groep). Laatstgenoemde is ook 
om haar natuurschoon meldenswaard. 

De voornaamste plaats, tevens die van den 
geheelen Poelau-Toedjoeh archipel, is Terempa op 
het eiland Siantan en aan de baai van Terempa, die, 
hoewel klein, eon uitstekende anker- plaats, zelfs 
voor grooto schepen, aanbiedt. Do bevolking van 
TSrfimpa bestaat hoofdzakclijk uit Chineesche en 
Maleische handeJaren, waarvan velen tevens 
klappertuinbczitters zijn. Verscheideno grooto en 
fraaie woningen geven aan de plaats een zeer 
wclvarend aanzien. De Post- houder, hoofd der 
onderafdeeling Anamba.s eilanden, het 
districtshoofd (Amir) en de Lui- tenant der 
Chineezen zijn aldaar gevestigd. 

And ere handelsplaatsen zijn Liston g, Maras cn 
Kramoet. Op het ciland Mangkai ten Noorden van 
Dj&madja is in 1910 door het Ncderlandsch- 
Indischo Gouvernement, op een hoogto van onge-
vcer 150 M. bo ven de zee, een kustlicht ontstoken, 
dat op 30 mijl afstand reeds ziclitbaar is. Voor do 
scheepvaart tusschen Straat Singapore cn China of 
do Philippijnen is dit licht van bijzondcr veel belang. 

Van de Grool-Natoena eilanden is Bocngocran 
verreweg het grootste, 土 1650 K.Ma. on ook het 
grootsto van het gcheele eilandengebied in do 
residentie Riouw. Het wordt in het Zuidclijk 
gedeelte door eon zecarm in vcrecniging met do 
rivier Bindjei zoo diep ingesneden, dat er slcchts cen 
strook land van on go veer 350 M. breed to over- 
schiet. Over een wog van dwarshouten worden 
kleino prauwen van den eenen naar don anderen 
oever getrokken ； do bij die strook gelogon kam- 
pong Panarik ontleont daaraan haar naam Bezuiden 
den zccarm is het land zeer bergachtig; het 
Noordelijk, veel grooter 8tuk is voor een groot dcel 
vlak en hcuvelachtig, om echter in hot Noordoosten 
te eindigen in het massief van den Ranai, dat zich tot 
on ge veer 1200 M. bo von hot zeeniveau verheft. 

Het ciland is zeor boschrijk on onder do goed 
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,timmcrhout opicvcrende boo men kunnen gc- 
nocnid worden: Boclian (ijzcrhout als van Bor- neo), 
Balau, Bintangoer, G&miris, Mfiranti. Van de 
vcrlcendo conccssics tot houtaankap is tot dusver — 
in allc gcval tot voor kort — slcchts 《6。，waarvan 
een Chinees do houder is, in ex- ploitatie. Ook hicr, 
als op de mccste eilandcn van den Poelau-Tocdjoeh 
archipcl, zijn grootc deelcn van het bosch in het 
belang van de klapper- .cultuur geveld. 

De nicest bekende zeestraat is straat Laplace, zoo 
genoeind naar den kapitein van de Franscho korvet 
„La Favorite", die in 1831 de Groot- Natoena 
eilanden bezocht cn opnam. 

Onder de klcine eilandcn der Bocngoeran- groop 
is het grootste SManau, dat gcheel met 
klappcraanplantingcn bedekt is. Hicrop ligt do 
voornaamste handelsplaats der groep, Genting, 
bestaando uit ecn vrij uitgestrekto kampoeng aan 
,den wal en een in zee, 400 M. van het strand, ge- 
bouwde groep van Chinccsche en Maleischo kedei's 
(winkels). De zceschepen kunnen tot vlak bij deze 
k&dci's komen, doch moeten daar- voor door een 
ruim van re ven cn klippen voor- zien vaarwater 
stoomen. Dit vaarwater, evenals dat, leidende naar 
het, tegenover Genting, op Boengoeran gelegcn 
Tandjoeng-Belitoeng, is door de zorgen van het 
bestuur op zecr voldoende wijze bebakend. 
Tandjocng-Belitoeng, een go- heel nieuwe 
nederzetting, is de standplaats van den controleur of 
civiel-gezaghebber, chef der afdeeling Poelau-
Toedjoeh. Tc voren was Gen- ting, waar het 
inlandsche districtshoofd nog woonachtig is, do 
stand plaats van den Euro- peeschcn 
bestuursambtenaar, maar het word om 
gezondheidsredenen (malaria) verlaten. Het is 
mogelijk dat binnen kort Terempa (Anambas eil.) als 
standplaats van den afdeelingschef zal worden 
aangewczcn. 

Aan de Oostkust van Boengoeran bevindt zich de 
opkomende handelsplaats Soengei Oeloe, we Ike 
door zeeschepen aangedaan wordt. Ook hier moeten 
de schepen een moeilijk, tlians echtcr bebakend 
vaarwater door. lets Noorde- lijker ligt de vrij groote 
kampoeng Ranei aan den voet van den gelijknamigen 
berg. In het binncnland (Darat Tandjocng), ten 
Westen van den berg, treft men ook Maleische 
nederzettingen aan, hetgeen vcrinelding verdient, 
omdat nagc- noeg overal elders in den Riouwschen 
archipel In kin else he nederzettingen slechts aan de 
kusten zijn te vinden. 

Acht tot negen uur stoomens van Genting of van 
Tandjocng-Beiitoeng ligt benoorden Boc- ngoernn 
op 4°50/ N.B. de kleine groep Poelau Laul, ook wel 
Noord Naloena genoemd. Het hoofdciland is decls 
vlak, deels heuvelachtig cn hceft een 700 tai 
bewoners, die zich hoofdzake- Jijk jnet do 
klapporcultuur bezig houden. Aldaar voert een Orang 
kaja (onderd istrictshoofd )f die aan den amir to 
Genting ondergeschikt is, het dagelijksch bestuur. 
Als cigenaardighcid dient ver me Id, dat men tc 
Poelau Laut geen koperen niunt als ruilmiddel bezigt, 
omdat hot gebruik daarvan het uitbreken van eono 
besmot- telijkc ziekte op het eiland zoudo ten 
gevolge hebben. De klcinste koopeenheid beloopt er 
.$ 0.05, nuinelijk gelijkde waarde van het kleinsto 
aldaar- in ojnloop zijnde zilveren muntstuk .(Straits-
dollar pasmunt). 

Do voornaamsto der Zuid-Natoena en Zee- 
in 

rooverseilanden zijn: SCrasan, waar do posthou- der, 
ondcrafdcelingshoofd, cn het districtshoofd (amir) 
gevestigd zijn； Poelau Pandjang； Socbi, op het 
hoogstc punt waarvran een kustlicht is geplaatst, en 
het kleine, tusschen Groot- en Zuid-Natocna gclcgen 
zecr vruchtbare eiland Midai, bekend om zyn 
rijkdom aan zeer pro- ducticvc klappcrtuinen. 
Oorspronkclijk was Midai slcchts door Orang Laut 
bewoond, doch na de verdwijning van hot 
zeerooversgevaar kwamen cr zich Malcicrs cn later 
ook Chineezen vestigen, die cr klappertuinen 
aanlcgden cn cxploiteerden. Het geheele eiland is 
thans, op een klein moerassig gedeclte in het centrum 
na, als het ware eon klappertuin. Het grootste 
gedcelte van de aan plan tin gen bchoort aan een. 
voormaligen Riouwschen groote, een “radja", die te 
Singapore verblijf houdt. De welvaart op het eiland 
spreekt ook uit de mooie wonin gen, zoo- wel van 
Chineezen als van Maleiers, langs de kust verspreid 
en meer bepaald op de twee afscheep- plaatsen, die 
gcregeld door stoomschcpen worden aangedaan. 
Ook op de overige eilanden zyn uitge- breide 
klappcraanplantingcn. Serasan is bergach- tig (土 
250 M.), Poelau-Pandiang, Soebien Midai zijn vlak 
of zacht glooiend. AUe eilanden zijn door 
uitgestrekte reven omgeven ； het vaarwater, 
toegang gevende tot de kampoeng Serasan is, hoewel 
thans bebakend, zecr lastig. 

Op de met eb droogloopende of nagenoeg 
droogloopende re ven worden door de be volkin g 
waardevolle paarlemoerschelpen en tripang (gamat) 
gewonnen. Ook parelschelpen komen er voor, doch, 
naar het schijnt, in geringe hoevcel- heden. 

Het eiland Serasan be vat nog een vrij groote 
uitgestrektheid oerwoud met goed timmerhout, doch 
cxploitatie daarvan in het groot heeft nog niet plaats. 

Tot de laatste groep, namelijk de Tambilan- 
eilanden behooren eilanden, die alle bergachtig zijn 
(grootste hoogte ongeveer 430 M.). De be vol- king, 
op eenige Chineezen na, uitsluitend uit Maleiers en 
afstammclingen van Orang Laut bestaande, ten 
getale van ongovecr 2000 zielen, heeft zich 
hoofdzakelijk in de zeer groote en welvarende 
kampong TambSlan op het hoofd- eiland gevestigd. 
Ook deze kampong ligt, evenals de voornaamste 
nederzettingen in de Poelau- Toedjoch, verscholen 
achter re ven en land- tongen, als voorbchoedmiddel 
tegen do aanvalien der vroeger zoo talrijke 
zeeroovers (Ilanoens). In het voor Tambelan liggend 
rif is een smallo geul gc graven, aan sloe pen en 
kleine zeilvaar- tuigen cen doorgang naar de 
kampoeng verschaf- fende. Zceschepen kunnen de 
plaats tot op tweo mijl afstand nadcren cn vinden er 
eene geschikte an ke r gele gen he id. In het 
binnendeel der baai vindt men nog overbiijfselen van 
oude wallen van koraalstocn, vroeger met kanonnen 
bewa- pend. Do Tambelan-groep staat ondor het 
dage- lij ksch bestuur van eon onderdistrictshoofd 
(wakil Amir), dat aan den Controleur van Tan- 
djoong-Pinang ondergeschikt is. 

Do hoofdmiddelcn van bestaan zijn ook hier de 
klappcrcultuur en handel in copra. Eens in de maand 
doet de Pakctvaartstoomer, varende op do lijn 
Singapore—Riouw—Pontianak, Tambe- lan aan. 
Dicht bij de kampoeng is cen vrij groote grot, 
vindplaats van eotbare vogelnestjos, waarvan uitvoer 
naar Singapore plaats heeft. Tot 
/ 6 •人"’28 
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de anderc uitvoerartikelcn behoort ook ecn 
orchideesoort (phalcnopsis). 

Op het kleine eil&nd St. Barbe, vijf uur stoo- mens 
ten Z.W. van TambSlan, wordt ecn zcer kostbaar 
bosch gcvondcn, dat hoofdzakelijk uit balau en 
r&akboomen, tweo uitstckende hout-, soortcn, 

bestaat. De maatschappij, die be zig is=,、 dat 

bosch te exploiteeren, ondervindt velo be- • / zwaren 
bij den afvoer van het product, daai' het eiland door 
hot daaroinheen loopend rif geen gc- schikte 
afschcepplaats bezit. 

Tusschen do Tambelan- en de Zuid-Natocna 
cilanden verheft zich. do eenzaam liggendc rots St. 
Petrus, op den top waarvan cen vuurtoren is geplaatst. 

Zie voorts RIOUW en ONDERHOORIG- HEDEN, 
Bcvolking en agrarische aan- gdegenheden ook voor 
do litcratuur en ORANG- LAUT. 

POELfi PANDAK (JAV.). Zic RAUWOLFIA. 
POELE PANDAK LfiLAKI (BATAV. MAL.). Zio 

PLUMBAGO ROSEA. 
POELEE. District van de controlc-afdceling en het 

regentschap Trenggalek, afdeeling Toc- loengagoeng, 
residentie Kediri. Het district telt 21 desa's en is 
verdeeld in twee onderdistricton. 

POELfiN (JAV.). Zio FRAXINUS. 
POELO. Zie POELAU. 
POELd KAJ&&. Zie BLANG PIDlE：. 
POELO RAJA. Zie LHO° KROEET. 
POELO W£. Zic Wfi. 
POELOE. Zie POELAU. 
POELOE BRAJAN. Zie OOSTKUST VAN 

SUMATRA. 
POELOE KAPAL. Zic ONRUST. 
POELOE MOJO. Eiland in do Saleh-baai, 

Noordkust Soembawa, en deze baai afsluitcnd. De 
sultan van Soembawa heeft bier zijn stoe- terij en 
veekraal. 

POELOE SANGEANG. Eiland nabij O.-Soem- 
bawa, waarop de G. Api (2145 M.). 

POELOENG. District van de controlc-afdceling, 
het regentschap en de afdeeling Ponorogo, residentie 
Madioen; met 4 onderdistricten en 38 desa's. Het 
district telde ult. 1905 eenc be vollang van bijna 38000 
zielen, waaronder enkele Euro- peanen en Chineezen. 
Dit district, dat geheel berg- achtig is, heeft zeer 
vruchtbare gronden en was voor de ophefling van de 
Gouvernementskoffie- cultuur (1914) het 
belangrijkste koffiedistrict van het gewest. Sfen vindt 
er vcel wildhout en djati- bosch. De be volkin g xs er 
zcer wclvarcnd. Zij leeft hoofdzakelijk van den 
landbouw cu de opbrengst van de koffie. In dit district 
is in het onderdistrict Ng6b61 het schilderachtige meer 
van Ngcbel ge- legen (zie aldaar).. ： - ..- 

POELOENGAN (JAV.). Zio ALBIZZIA MON- 
TANA. 

POELOEPETAK (RIVIEB VAN) of AN- 
DJAMAN. Rivier op Borneo's Zuidkust, zijtak van de 
Barito (Zie BORNEO, IV D en E), die dezo met de 
Kapoeas Moeroeng verbindt. Het door de rivier 
doorstrooxnde gelijknamige landschap, ook Koeala 
Kapoeas genaamd, is een afzond cr- lijk district van de 
onderafdeeling Beueden- Dajak, afdeeling Koeala 
Kapoeas. 

POELOES (SOEND.). Zie LAPORTEA. 
POELOET (MAL.). Zio URENA LOBATA. 
POELOETAN (JAV.). Zio URENA LOBATA. 
POELOSARI, Een fraaie, slanke vulkaankegel, 

1346 31. ten N.O. van (Bantam), die zich 

naar dric zijdcn vrij heeft kun non ontwikkclcn on met 
de Karang in het N.O. door cen pas is ver- bonden. Aan 
do binncnzijdo van den bijna 300 M. hoogen ringwal 
bevindon zich ccnigc solfatarcn (Verbcck, Java, 866).7' 

7 钏6/ V) 
Z.POENANS. Bohalve de tot hot 'gezeten loven^ 
overgegano Dajaks vindt mon in bijna allo- strekon van 
Borneo, in de ontoogankelijko wil- dernissen van do 
brongebioden. dor groote rivio- ren, kleino troepen van 
nouiadischo jagerstam- men, dio grootendeels nog geon 
vasto woon- plaatsen hebbon, en sloohts ondor 
tijdolijka- vorblijfplaatsen van takkon en bladercn doiv 
nacht- doorbrengen of voor den regon schuilon. Deze 
nomadenstammen zijn onder verschillendo namen 
bokend: Oekits, in do brongebioden van Mahakam, 
Kapoeas en do Zuidelijk afwate- rende rivieron, Bek eta 
ns of Boekitans in de brongebieden der rivieren van 
Sarawak en van de Kapoeas, Basaps in Boeloongan en 
Sam ba- lioeng, enz. Do ineest bekendo on de talrijksto- 
dezer groepon wordt govormd door do Poe- nans, en 
het is niet onwaarschijnlijk, dat al do genoemde 
groepen slechts door locale verschil-- len en meoi-
doron omgang of vermenging metr andere stammon 
gedifferonticcrde onderdeelcn van een stam uitmaken. 
Wat van do Poo- nans gezegd wordt is dus in. m. op al 
do verschillende groopen van toopassing. 

De eigenlijko Poena ns vindt men rondzwer- vende 
in de hooglanden van Contraal- Borneo ； zij komcn 
ook wel in do lagero strekon en boroi- ken soms do 
kust. Volgons do Volkenkaarb van Borneo in 
Adatrechtbundcl XIII vindt men de Poenans in de 
brongebieden en den. bovenloop van de Mahakain aan 
den linkcroc ver, waar zo dus onder de Kajans en 
Bahaus wo- nen; in het Z. van Sambalioeng, waar ze 
dichter tot het benodenland genadord zijn, nl. den mid- 
delloop van de Kalai aan den rechterovcr; in de 
Westerafdeeling, in de brongebieden. van Melawi en 
Barito, in ])et gebied der Oeloo- Ajar of Ot-Danoem-
Dajaks ； voorts in Sera- wak, in hot brongebied van de 
Redjang en den.. jniddclloop van de Baram. Hoewel 
hun woon- plaatsen, in verband met hun zwervondo 
lecf- wijze, niot scherp omgronsd zijn, zoo schijnt toch 
iedero groep cen eonigszins bopaald jacht- terrein to h 
eb ben, medo in vorband met do omstandigheid, dat zij 
de hoofden der hen omringendo govestigde 
Dajakstammen ook a Is hun heerschers beschouwen, en 
met de bewoners van een bopaaldc streok in gowoonlijk 
vriond- schappelijke betrekking staan. Lichainolijk bc- 
hooron zij tot do fraaist govormde rassen van Borneo, 
uitmuntend door zijdeachtige huid, dio lichtor geklourd 
is dan dio der hen omringon- de stammcn, daar zij zich 
nooit aan do zonno- stralen blootstellen. Tatoeage is bij 
hon gobruiko- lijk; naar do wijzo van tatoeeeren 
wordon ze door Dr. Nieuwenhuis ingedeold bij de 
groop der Bahau's en Kenja's (Quer durch Borneo/ I. p. 
451). Hot karakter dor Poenans wordt bc- schrevcn 
vreedzaam; zij snellen in don rcgcl. geen koppen cn 
bogeven zich gewoonlijk alleen. op het oorlogspad in 
het gevolg van andere stain- men, ten oindo bloedwraak 
to kunnon nemen;. want nict ongoslraft kan een lid van 
eon andcrcn stam zich aan eon. Poonan vergrijpen, al 
zullon. zij geen wraak nemon op liot dorp of den stain 
van den doodslager; voorts zijn zij zeor schuw 
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en bcschroomd. Do voornaamsto klcoding is voor 
don jnan do londongordol van geklopto 
boomschors, voor do vrouw cen londondook. De 
waponon bostaan uit eon zwaard, cen blaas- pijp met 
breed© lanspunt, on con kokor voor do vorgiftigdo 
pijlcn. Eon groop Poonans bostaat gewoonlijk uit 20 
a 30 volwassonon on evenzoo- vccl kindercn; een 
van de oudste mannon wordt als hot hoofd of do 
leidor orkond; grootondeels bestaat do gehoolc troep 
uit de naasto vorwanton van het hoofd. Gewoonlyk 
wordt con vrouw genomen uit ecn andoro groep; 
polygamic schijnt niot voor to koir.cn, soms wel 
polyan- drie. De huwelijksceremonien zijn zeer 
eenvou- dig； na het huwclijk wordt de man in do 
groep van zijn vrouw opgenomen en blijft daar go- 
woonlijk in. In de groep beerscht communismo en 
con groote mate van vordraagzaamhoid en 
hulpvaardigheid. De landbouw wordt, met ge- ringe 
uitzonderingen, niet door de Poenans beoefend； 
hun voornaamste middel van bostaan is de jacht 
door middel van de blaaspijp, het zetten van strikken 
en vallen, enz., en de in- zamcling van alles wat hot 
bosch oplevert; vele van deze boschproducton 
worden door hen gcruild mot andere stammen; hun. 
bekwaam- heid in het inzamelcn van kamfer is bij 
de andere stammen boroonid. De vormaken bestaan 
in zang, al o£ niet vergezeld van muziok op een 
bamboe, waarvan een zestal reepen bast in het 
midden is losgemaakt, on een eenvoudigen dans. De 
godsdienstige opvattingen komon in hoofdzaken 
overeen mot dio der Kajans, maar zijn minder 
uitgewerkt; zij vervaardigen alleon beelden van de 
krokodil, die ook bij godsdienstigo plechtigheden 
een rolspeloft. Dierenoffers worden niet door hen 
gebracht. Wanneer iomand sterft verhuLst do groop 
naar een ander kamp, torwijl do doode, slochts 
bedokt met conige bladoren en takken, onder een der 
primitiove afdaken, die do woningen vorinon, wordt 
achtergolaten. 

De dajoeng's of priosters der. Poenans zijn bij do 
omringende stammen gezocht wogons hun 
bokwaainheid in het tcrugbrengen der „zielostofn en 
het genozen van ziokten en kwalen. 

Ondanks het Iago beschavingsstandpunt der 
Poenans schijnt hot hun geenszins aan goodon 
verstandelijken aanlcg to ontbreken; ook zedo- lijk 
staan zo geenszins lager dan do hen omrin- gendo 
govostigdo stammen. Enkelcn van hen iiobbon 
reeds den landbouw der andere stammen 
overgononien, on woncn in huizon, dio echtor nog 
zocr priinitiof zijn. 

Litcralxiur : C. Hoso and W. Mc. Dougall, Tho 
pagan tribes of Borneo；jDr. A. W. Nieuwenhuis, 
Quor durch Borncd. 

POENDOENGAN (JAV.). Zic NAUCLEA LAN-
CE 0 LATA. 

POENEGARA (TJI). Rivior ontspringende op de 
Noordclijko helling van den G. Tangkooban Prahoe 
en in zee vallende bij den Hock van Pa- manoekan, 
afdeeling Krawang, rosidentie Batavia； vomit over 
ecu aanzienlijken afstand do grens tusschen do 
gewesten Batavia on Cheri- bon. 

POENEI (POENAI), ook BOENAI (?). Malci- 
scho naam op Sumatra voor Duif; Poon a i djamboe 
is Plilinopus jambu; Poonai tan ah is Chalcophaps 
indica; Poonai ocbar is Treron ni/)(tlensis; Boenai 
tinggih, Treron nasica, op Billiton Poenai koenok; 
Boenai saloong, Treron 

oxy lira; cloch Treron vernans beet aid a ar Bimai 
(Zic KATI5 en JOWAN-BONDOL), op Billiton cn 
Mcndanao Poenai-daoen. Treron julvicollis hcct op 
Billiton Poenai-sawang. Zic DUIF. 

POENEI DJAMBOE. Zic JOWAN-BONDOIr on 
DU IP. 

POENG (JAV., SOEND.). Zic DICHROSTA- 
CHYS. 

POENOENG. District van de controle-afdcc-; 
Jing. hct fcgentschap en de afdeeling jpatjitan, rc- 
sidcntic Madioen, met ecnc oppervlakto van 356 
K. M2. on bevattonde 3 onderdistricten met 3。 
(lesa*s. Het teldc uit. 1905 eene bcvolking van bijna 
49.000 zielen. Do standplaats van het dis- trictshoofd 
is Pocnocng. Het geheele district is bedekt door het 
zoo grillig gevormde Duizend- gebergte of 
,,GoenoengS4woe'', (zie aldaar). Tua- schcn de 
heuvcls in liggen kleine valleicn cn ketcl- dalcn, 
waarin de bouwvelden der bcvolking voorkomen. 
Vcrschcidcno van deze ketcldalen zijn in den 
Westmocsson vol water en vormen dan meren； 
doch de meeste drogen in den Oost- mocsson uit. 
Voor de holen en grotten zie art. PATJITAN 
(afdeeling). De landweg, die Poenang aan de eene 
zijdc met Patjitan *en aan de andere zijdc mot 
Wonogiri en Socrakarta verbindt, wordt. berijdbaar 
gemaakt voor het vervocr per as. Er is slechts een 
klcin erfpachtspcrceel (59 bouws) in dit district 
gelcgen. Het behoort aan cen Chinees toe, dio er padi 
op verbouwt. ； 5； 

POENSEN (CAREL). Geb. te Ainsterdanr'Jden 
9en Mei 1836, volgde hij van 1855—1860 a Is 
zondeling-kweekeling de lessen aan het Zending- 
huis to Rotterdam, vertrok in het laatste jaar naar 
Java, waar hij tot 1863 zendeling-Ieeraar was to 
MadjawarnS, en daarna tot 1891 to Kediri. Den 12en 
Juni 1891 we rd hij benoemd tot Hoog- leoraar in bet 
Javaansch aan do Indischo in- stelling te Delft, en 
aanvaardde het ambt 10 Sept, d.a.v. met een 
toespraak: „De Indische ambtenaar on do booofening 
der Indische talen". Het were! door hem bekleed tot 
de opheffing dior instelling den len Sept. 1900. 
Poensen overiced 7 Fcbr. 1919 to 's-Gravenhage., 

Aan Poensen dankon wij de volgende worken: 
Kidung, Javaansche liedoren, 3 deelen; Ontjen- 
ontjen, Javaansch leosboek, 3 deelen; Wuwu- lang 
kristen, Javaansch catechisatioboek, 1889; 
Bijbolscho geschiedenissen des Ouden Testaments, 
in hot Javaansch, 1881; Bloemlezing uit Javaanscho 
prozageschriften, 1893; Eersto Javaansche 
leesoefeningcn, 1893; Volzinnen en opstellon tor 
vortaEng in hot Javaansch, 189-1； Grammatica dor 
Javaansche taal, 1897; Brieven over den Islam uit do 
binnenlanden van Java, 1886. 

Voorts schrecf hij een aantal bolangrijke tijd- 
schriftartikelou, do meesto in do ,,Mededee- lingon 
van het Ned. Zend.'', onkole in het „Tijdsciir. v. h. 
Bat. Gon?\ on do „Bydr. T. 
L. on Vlk.‘‘，handolondo over don Islam op Java, 
voorts over do wajang en over verschillendo 
ondorworpon uit hot Jav. volksleven. Daar- nevens 
nog con aantal artikolon, moer bepaalde- lijk 
bohoorendo tot het gobied der Zending. 

POENTANG (MAL.)- Zio GRONDELS. 
POENTfiN. Ondcrdistrict van het district Pe- 

nanggoengan, afdeeling en i*cgentschap Malang, 
rosidontio Pasoeroean. De dosa PoentSn is be- kend 
om zijn hcerlijko djfirooks, eon soort van 
sinaas&ppelen. 
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POENTJAKjs do bcrgpas overmen Mcganien- 
doeng, op 3o grens van de afdceling Buitcnzorg met 
de Preanger Begen ts cha ppen, wa a rover do croote 
WCR van Buitcnzorg over Sindanglaja nfuir 
TiiandioelvoerL^MlfGAMENDOENG/ 

POEPOEI. Zio MUZIEK EN MUZIEKIN- 
STRUMENTEN. 

' POEPOEK. Een tooverbrij der Bataks, die in O3n 
liouten of stecncn potje of in ecn ruw stcencn beeld 
werd geborgen om in den oorlog te worden vooruit 
gedragen en zoodoende de overwinning te 
verschaffen. Voor het bercidcn van poepoek werd een 
kind tot het- hoofd in den grond gegra- ven； dit 
moest eerst be Jo ven den erfvijand van den stain te 
zullcn verderven en werd daarna gedood door het 
kokend lood in den mond te gieten. Da asch van dit 
kind word vermengd met tai van ingredienten: 
kwijnende bladeren van af- stervende plantcn ； hout, 
door den blikseni ge- troffen; hout door vuur verteerd 
； ongekookte rijst van weduwen, blindcn of 
doofstommen ； aarde van een plaats, waar dieren 
met elkaar gevochten hebben ； dorre gras- en 
rijsthalmcn on jeukendc vezeltjes van de suikerpalm. 

POERABAJA. Eene kanipong in het district 
Djampang^Tengah, afdecling Soekaboemi, resi- 
Seiitie Preanger regentschappen, waarbij in 1888 
een rcxnonte-depot opgericht werd, beschikkendo 
over eene uitgestrektheid gronds van ruim 548 
bouws. Het is echter omstreeks 1900 verplaatst naai- 
een terrein ten Z. van Padalarang, in de af- deeling 
Bandoeng. 

POERBA. Een van de oude Batakrijkjes in de 
afffeeli.n^,.Simeloengoen on de. Karolanden. van het gouv. 
Oostkust v. gumatra. In het Zuiden grenzende aan het To ba 
-meer, maakt Poerba deel uit van de groote 
Timoerhoogvlakte, ongc- vcer 1300 M. bo ven zeeniveau 
gelegen. Het be- hoorde tot de machtigste staatjes van de 
ojuge- ving, en had door het krachtig bestuur een veel 
hoogere positie dan de geringe uitgestrektheid en het klein 
aantal inwoners zou doen verinoeden. Oorspronkclijk 
vormde het een deel van het rijk Silau, waarmee de band 100 
a 150 jaar geleden is verbro ken. Het aantal inwoners 
bedraagt thans 土 5000. De bewoners liouden zich 
voornamelijk be zig met den verbouw van rijst, die in 
overvlocd geleverd wordt door de talrijke good aangelegde 
eawahs, langs de vele rinertjes, die de hoogvlak- te 
doorsnijden. Vrij belangrijk is ook de veeteelt, vooral van 
runderen en buffels en de teelt van paarden. De vele 
oorlogen hebben het land echter veel kwaad gedaan ； dag 
in dag uit waren 4 man- , nen be zig met het vervaardigen 
van buskruit. Van alle Noordelijke Batak-landschappen 
heeft Poerba waarschijnlijk het grootste handelsverkeer 
door de centrale Jigging aan den N.O. oever van het 
Tobameer, tusschen Shu坦gengoen en de Ka- i 山』
rolanden, jabij den veel ge bruilcten Boewaja- pa"s7~"De 
haven is Harang Gaol, waarheen een karreweg leidt, die 520 
M. Jangs een steile helling naar ben eden voert. Er heeft zich 
in Poerba een post van de „Rheinisclie Missions Gesell-
schaft1gevestigd. 

POERBA S^RIBOEj^.KJeine nederzetting aan 
den^Nr0r^)ever van het Toba-meerin de afdeeling 
Simeloengoen en de Karolanden van het gouver- 
nejnent Oostkust van Sumatra. Het plaatsje is van 
belang als een der weinige haventjes aan het Toba-
meer, jnaar vooral ojndat van den grooten weg der 
Oostkust naar de Karo-hoogvlakte een 

zijwcg hierheen Icidt on bij het nicer cindigt. 
POERBALINGGA. Afdceling en regcntschap 

der residentie Bmjoemas, mot ceno opporvlakto van 
819 K.M.2 en (in 1915) 344 000 bowoners, 
waarondor 130 Europeanen on 1260 Chineezen； in 
hot N. grenzend aan do rcsidontie Pekalongan, in het 
0. aan do afdceling Ba nd j a r n ega ra, en in het Z. 
en W. aan do afdceling Ban joe mas. 

Do afdeeling is in ha,ar gchcel en ondcr denzelf- 
den naam tevens controleafdceling； deze omvat de 
3 districten van het rogontschap: Poerbaling- ga 
(gelijknamige hoofdplaats), Kertanegara 
(hoofdplaats Bobotsari) on Tjihjana (hoofd- plaats 
Boek&tedja.). Het aantal dcsa's bedraagt 313. De 
afdeeling bestaat in het Noordweaten uit een sector 
van den vulkaan Slamet, ton Oos- ton daarvan uit de 
zuidholling van don lioofd- kani van Midden-Java's 
ceiitraalgebergte en do talrijke, dwars daarop 
gerichte bergjukken. Zuid- waarts der laatste ligt oen 
heuvclland, dat een wirwar van kale ruggen en 
toppen vormt. Het wordt doorstroomd door de Kali 
Pekatjangar en de Kali Gintoeng, die in het liatst van 
hun loop Westwaarts onjbuigen, evenwijdig aan de 
Kali- S6rajoe, den hoofdstroom, die de Zuidrand der 
afdeeling vornit. Tusschen deze evenwijdige 
rivieren zijn de heuvelruggcn. regelmatiger en nicer 
met tegalans bedekt; ten deele is hier ook groote 
kh/ppcrcult’uur. Be ide genoemde zij ri vie - ren 
loopen eerst uit in do Kali Kia wing, die van Noord 
naar Zuid op de Oostgrens der Slaniet- helling vloeit 
en dus het houvelland Westwaarts begrenst. Het 
dichtst bevolktc deel der residentio K de Zuidelyke 
vlakte, het Serajoedal, tusschen Kali Pekatjingan on 
Kali B tnjoemas, waar groote bevloeiingswerken 
zijn aangeJegd, on Zuid- waarts van do hoofdplaats, 
langs de Kali Klawing. Erfpachtsporceclen zijn er in 
deze afdeeling nict; wel een drietal ondernemingen, 
werkende op over- eenkomsten met de inlandsche 
bevolking, waar- van een voor suiker, de 
suikerfabriek Bodjong on twee voor tabak. 

In het Noorden van het district Tjahjana ligb niet 
ver van de resident iegrens op den berg La wit (een 
der bovengenoemde jukken) het graf van den 
pangeran Djamboekar.ing, dal ten doel st re kt aan 
bedevaarten； naar do „t jahja kana- b6jan", hem op 
een Zuidwaarts van dozen gc- legcn houvel 
geopenbaard, zou de eerstbcdoeJdc —en bij 
uitbreiding zijn later rogentschap — „tjahjan of 
„tjahja,nan zijn gehcoten; hot graf wordt 
onderhouden door do perdikan-dosa Ma- kam, dio 
tusschon den Lawit cn den Tjahjana Hgt. 

POERBALINGGA. District van de controlo- 
afdeeling, het regentschap en de afdceling Poer- 
balingga, residentie Banjocmas. Het district bestaat 
uit 5 onderdistricten met 140 desas en tolt 154.000 
zielcn, waaronder 130 Europeanen en 880 
Chineezen (1915). 

POERBALINGGA. Hoofdplaats van gelijlcna- 
niigc afdeeling, regentschap cn district in de resi 
dentie Banjoemas. Hare grenzen zijn vastgesteld bij 
Ind. Stb. 1887 no. 138. Zij ligt in de vlakte, die zich 
uitbreidt tusschen den Slamet en het ge- bergte bij 
de geweslelijke hoofdplaats Ban joe- mas, 46 M. b. 
z., en is een kcurig net oorcl met fraaie 
bestuurshoofdswoning. Op het eind van 1915 telde 
zij eene bcvolking van 13.600 zielcn, waarvan 80 
Europeanen cn 880 Chineezen. Dezo laalsten 
hebben er hun eigen wijk, wat ook heb 
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geval is to Bobotsari on Book&t6<lj&, do hoofd- 
plaatsen der twee anderc districtcn van de afdec- 
Jing. Bchftlvc aan do Kia wing, welkc rivicr bij do 
hoofdplaats ccno aanmerkclijke breedtc heeft, ligt 
Pocrbalingga, —on ook Bobotsari — aan den weg 
van PCmalang op Ban joe mas; verdcr is de plaats 
het eindpunt van do zijlijn Bandjarsari—Poer- 
balingga. der Serajoedal-stoomtrammaatschappij. 

POERfiT (JAV.). Zio THESPESIA LAMPAS. 
POERI. Aid us worden de vorstclijko palcizon op 

Bali genocmd die, ovenals de kratons op Java, uit 
verschillencle gebouwen on pleinen bestaan, door 
cen niuur omgoven, cn waar vaak hondcixlen 
personen, tot de vorstelijke hofhou- ding 
bchoorendc, verbiijr houden. Eene boschrij- ving 
van het paleis van den Vorst van Badceng, vrijwel 
met de overige pocri's op Bali ovcrcen- komende, 
gaf Jacobs, „Eenigen tijd onder de Baliers,>, bl. 176. 
Ook op Lombok heetten de paleizcn poeri; de pocri's 
om' cn nabij i\[atarani zijn uit den strijd, in 1894 op 
Lombok gevoerd, bekend. Zie platte grond van den 
poeri te Tjakra Negara: Cool, De Lombok-expeditie, 
bl. 130 on ISO. Zie BALlgRS. 

POERING. District met gelijknaxnige hoofd- 
plaats van de controle-afdeeling en het regentschap 
Karanganjar, afdecling KSbocmen, resi- dentie 
Kedoe; met cene oppervlakte van 131 K.M2. Het 
district telt 122 desk's en bestaat uit 4 
onderdistrictcn. Eind 1905 telde de bevolkmg ruim 
87.000 zielen, w. o. enkele Cliineezen. 

POERING (JAV.). Zie GRAPTOPHYLLUM en 
CODIAEUM. 

POERNAMASADA (JAV.). Zie CORDIA SUB- 
CORDATA. 

POEROEK TJAHOE. Ondcrafdeeling der af- 
deeling Doesoenlanden, residentie Z. en O. 
Afdecling van Borneo met gelyknamige plaats aan 
de Boven-Barito, waar ecn militaire post is 
gevestigd. Er woncn Cliineezen, Arabieren en 
Maleiers, alien handelarcn. Van hieruit werden in 
het cerste halfjaar van 1905 de Bo ven Doc- 
soenlanden tot rust gebracht (actie luitenant 
Christoffcl). De Rijnsche zending van Barmen leidt 
van Poe rock Tjahoe uit haar work onder do Ot 
Siang. 

POEROEN. Onder poeroen wordt in Zuid- 
Bornco ecn riotachf ig gras verstaan, dat bij uitstok 
goschikt is voor de mattcnfubricatie. Er komen in 
Zuid-liornco twee soorten van poorocn voor: in het 
wiki, niet gecultiveord, do poeroen tikoes, op Ja va 
bekend als mondong (Finibristylia (/lobvlosa K.) en 
de poeroen aclan (Lepironia mucronala), welkc als 
grondstof dient voor do tabaksmatten cn op ruime 
schaal wordt aangeplant. 

」)(, produclie van tabaksinatten bedraagt in 
Zuid-liorneo ruim J2.000.000 stuks per jaar. 

Literaluur: Vorslag van het vezclcongrcs 
gchouden to. Soerabaja van 3—8 Juli 1911. l)eel I, 
eerste godeolte, biz. 167. 

POEROET (SOEND.). Zio GYMNARTOGAR- 
PUS. 

POERWA ATJfiNG of POERWA TJfiNG (JAV.). 
Zio PIMPINELLA. 

POERWAKARTA. Hoofdplaats van de afdee- 
]ing cn het regontschap Krawang, residentie Bi- 
tavia, tevens standplaats van den controlour der 
gciijknamigocontrolo-afdosling cn den wedana.Do 
plnats telde in 1905 ongeveer 7200 inwoners, 
waarvan bijna 150 Europcancn en 300 Chineezen. 

In 1832 we rd zij tijdens ccn Chinee zenoproer go- 
dceltclijk door brand vernicld. Zio KRAWANG (G c 
8 c h i c d c n i s). Ook het district Sindang- kasih van 
hot regentschap Krawang zal cerlang den naam 
Poerwakarta dragen. 

POERWODADI. District met gelijknamigo 
hoofdplaats van het regentschap Koetoardjo, af- 
dccling Pocrworedjo, residentie Kgdoe. Het heeft 
ceno oppervlakte van 91 K.Ma.» heeft 3 onder- 
clistrictcn met 94 desa's cn telde op het einde van 
1905 bijna 51.000 inwoners, w.o. enkele Euro- 
peancn. Vroeger heette (lit district Djenar. 

POERWODADI. District van de gelijknamigo 
controle-afdeeling, regentschap en afdecling Gro- 
bogan, residentie Scmarang； met eenc oppervlakte 
van 335 K.M2. Het is verdeeld in drie onder- 
districten met 105 desa's en had ultimo 1915 een be 
volkin g van bijna 84.000 zielen, waarvan ccn 
honderdtal Europcanen en ruim 1800 Chinee- zen. 

POERWODADI. Hoofdplaats van de afdeeling en 
het regentschap Grobogan, en het district Poerwodadi 
van de residentie Semarang. Het is gelegen aan do 
stoomtramlijn Demajs-Blora, van hier uit gaat een 
zijtak naar Goendih (zie aldaar). Men vindt er eene 
bclangrijke Chinee- sche wijk met ecn levendigen 
kleinhandel in rijst en kadfile en ecno belangrijke 
veepasar. Ter hoofdplaats heeft men eene Inlandsche 
Christen- gemeente van het Rijnsche 
Zendinggenootschap met een zickenhuis 
“PiGocloengan" en een kleine stcenen kerk. Ultimo 
1915 bed roe g de be vo Iking 8300 zielen, waarvan 
een 60-tal Europeanen en ruim 1650 Chineezen. De 
plaats is voorzien van eene bronwaterleiding, zoodat 
de gezondheids- toestand er over het algemeen 
bevredigend is. 

POERWOKERTO. Afdeeling en regentschap der 
residentie Banjoemas, met een oppervlak van 756 
K.AP. Het telde in」915 ± 297.0()6 zielen, waar- 
ondcr 520 Europeanen, 2200 Chineezen en enkele 
anderc Vreemde Oosterlingen. Het maakt — van het 
Westen gcrckend — het tweede kwart van het 
Noorderdcel van het gewest uit en wordt be- grensd : 
in het Noord westen, door de afdeeling Brebcs 
derresidentie Pekalongan； in het Noorde- lijkste 
gcclceltc van het Oosten, door de afdeeling 
Poerbalingga； in het overige gedeclte van het Oos- 
ten en in het Zuidoostcn, door do afdeeling Bail joe 
mas； in het Zuiden en Westen, door de afdee-' ling 
Tjilatjap； alle doze afdcelingen bchoorch tot het 
onderhavigo gewest. Op de Noordgrens ligt ter 
plaatse, waar de afdeeling zoowel aan hare zuster- 
afdeeling Poerbalingga, als aan Tegal grenst, do 
vulkaan SlamSt (3472 81.), die zich verheft in het 
over de Noordgrens verloopend centraal- of Pem- 
barisan-gebergte, dat in Wcstclijke richting hem met 
den Tj&rm6 verbindt. Voorts is de afdeeling langs de 
Zu id- cn Wcstgrcns met gebergten over- dekt, (loch 
langs de Oostgrens — bohalve waar die wordt 
gevormd door de uitloopers van den Slainct — vlak. 
De gehcele afdecling vormt eon© controlc-afdeeling, 
genaamd Poerwokcrto, w^lko - al de 3 districtcn van 
het regeiitschap omvab ni.n.: Poerwoker.to, Ad ji ba 
rang en D jamboo (hoofdplaats Djatilawang). De niet 
genoemdo hoofd plaatsen zijn gelyknamig. Het 
aantal desn's bedraagt 237. Op ecn deel der Oostgrens 
vlocit do Peloes, een rcchter zijrivier der Kia wing; 
op de Zuidoostgrcns do SSrajoo, die zich van hier 
Zui- dclijk buigt, cn van den Slainet en het PSmbari- 
san-gebergte gevoed wordt door do Logawa •. .y 
5 …l y x 火、sf 
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hare bovenzijtakken: de Band ja ran of rivier van 
Poerwok&to en do Proekocl, zoomedo door do 
Tadjoem. 

POERWOKERTO. District van de controle- 
afdeeling, het regentschap cn de afdeeling Poer- 
wokfirto, rcsidentie Banjoemas; met 3 ondor- 
districtcn en 107 dcs&'s on in 1915 ccn be vol- king 
van 116.000 zielen, waaronder 4S0 Euro- peancn en 
bijna 1400 Chineczen en andcro Vreemde 
Oosterlingen. De hoofdplants is gelijk- namig.
 _ 

POERWOKERTO. Hoofdplaats dor gelijkna- 
mige afdeeling van de residentie Ban joe mas. Het 
is een uitgestrekte, fraaie en bcloniincrde plaats, 
tegen de. helft der Oostgrens van de afdeeling gc- 
legen, in de vlakte tusschen den SlamCt en het 
gebergte bij de hoofdplaats Banjoenias. Behalve aan 
de Bmdjaran-rivier ligt. zij aan den weg van 
Banjoemas over Adjibarang op Tfigal. De grenzen 
zijn vastgesteld bij Ind. Stb. 1887 no. 138. Zij strekt 
ten zetel aan den assistent-resident, den regent, den 
aspt. controleur en het hoofd van het baar bevattend 
district, terwijl er ook de werk- plaatsen cn het 
bureau van administratie van do S6rajbeda 1-
stoomtram zijn； verder vindtmen nog midden in de 
stad de groote suikerfabriek Pocrwo- kSrto. Op het 
eind van 1915 woonden er 16.000 menschen, 
waarvan 460 Europcanen en 1130 Chineezen en 
andere Vreemde Oosterlingen. Den Chineezen is 
hier, en ook te Adjibarang en Djati- lawang, een 
afzonderlijke wijk aan ge we zen. Europeesche 
landbouw wordt in deze afdeeling gedreven: op 3 
erfpachtsondcrnemingen, waarop kina, thee, cacao, 
koffie, rubber en klappers ge- teeld worden, en op 2 
ondernemingen, berustend op overeenkomsten met 
de inlandsche bevolking, waarvan 1 voor suikcr (de 
hierboven genoemdo fabriek), de andere voor tabak. 

POERWORjlDJO. Afdeeling ter oppervlakte 
van 976 ELM8., beslaande het Zuidoostelijk decl 
van het gewest Kedoe en begrensd : ten Noorden 
door de afdeelingen Wonosobo en Mag Clang, ten 
Oosten door Djokjakarta, ten Westen door de af-
deeling Keboemen, ten Zuiden door den Indi- schen 
Oceaan. De afdeeling omvat 2 regent- echappen n.l. 
Poerworddjo en Koetoardjo met gelijknamigc 
hoofdplaatsen en controle-afdeclin- gen. 
PoerworSdjo bestaat uit de districten Poer- woredjo, 
Loano en Tjangkrep, en Koetoardjo be- etaat uit de 
districten Koetoardjo, KSmiri, Pi- toeroeh cn 
Poerwodadi. Het totaal aantal desa,s bedraagt 607. 
De afdeeling is in het Noorden en Oosten 
bergachtig, overigens vlak. Het gebergte op de 
grenzen dcr afdeeling met de residentie Djokjakarta 
en de afdeeling Magelang is bekend onder den naam 
van het Kelir-gebcrgte. Over de hoogste toppen 
hiervan loopt die grens. In Loano ligt, nabij de grens 
van dit district met Tjangkrep, de 7 a 800 M. hooge 
Kelir-top Wangsi met de 4 graf- steden van Baden 
Djamboe, prins van Mata ram, eersten verkondiger 
des Islams in BagSlen, en zijne twee helpers, 
zoomedo van cen vromen Loano5schen prins, die in 
dit gezelschap begeerd heeft te rusten. Op dezen 
zelfden berg wast een waroe-soort, van welks hout 
onverge 1 ijke 1 ijke lansschachten vervaardigd 
worden. Op de grens van Loano met L&dok verlieft 
zich de 606 M. hooge top Talok. Andere 
Mohammedaansch-hei- Jige plaatsen, dan de 
genoemde, zijn: het graf van njai BagSldn in de desa 
BSdoek aan den weg van TjangkrSp naar Semanggi 
in Koetoardjo; en het 

graf van den stichtcr van het rijkjo Banjoe-oorip* 
ccn van het hof zijns vaders verbannen Madjapa- 
liitschcn prins met name Pangdran Djaja Koe- 
soema, in do dcsa Gan gen g. Door haar uiterst ge- 
ringc bovaarbaarheid strekt zich het belang van de 
rivicren dezer afdeeling slechts uit tot den land bo 
uw. Do grootste is do Kali Bogowonto, 
ontspringend op de Zuidwcstelijke helling van den 
Soembing (afd. MagSIang). Zij doorsnijdt de 
afdeeling gehce], ha ar in ecne Westclijkc en eeno 
Oostelijko helft deelend. 

Op het eind van 1905 bestond de bovoHcing der 
afdeeling uit cen kleinc 700 Europeancn, ruim 2000 
Chineczen, 14 Arabicrcn, 4 andero Vreemdo 
Oosterlingen en ruim 543.000 inlanders. Het 
voorheen belangrijke militairc kampement dicht bij 
de hoofdplaats gelcgon, is thans opgeheven. De 
eenige Europeesche ondcrncming is de groote 
suikerfabriek Poerworedjo, gelcgen in het district 
PoerworSdjo. In deze afdeeling zijn 2 concessies 
voor de winning van magneetijzcrzand vcrleend, 
doch met de exploitatie is nog geen aanvang 
gemaakt. 

POERWORfiDJO. District met gelijknainigo 
hoofdplaats van de controle-afdeeling, het re gent-
schap en de afdeeling Poerworedjo, residentie 
K6doe; met eene oppervlakte van 108.73 K.Ma. Het 
district telt 86 desa's en is vcrdeeld in 4 on- 
derdistricten. Op het eind van 1905 tclde de be- 
volking 540 Europeanen, 土 1400 Chineezen en 
bijna 111.000 inlanders. 

POERWORSDJO. Naam der gezonde cn ruim 
aangelegde hoofdplaats van de afdeeling Poer- 
woredjo dcr rcsidentie Kedoe. Ligt aan de Bogo- 
wonto in eene vruchtbaro vlakte； zij strekt ten zetel 
aan den assistent-resident, regent en controleur, 
alsmcde aan het hoofd van het haar bevattend 
district. Hare grenzen zijn vastgesteld bij Ind. Stb. 
1887 no. 119. De bevolking bedroeg in 1905: 
14.200 zielen, waaronder 540 Europcanen en 1420 
Chineezen. 

Het aantal Europcanen was in 1916 sedert 1905 
wel met 50 % gestegen tcngcvoJge van de op- 
richting in 1907 van de suikerfabriek Pocrwo- red 
jo, de lege ring van een garnizoen en do uit- breiding 
van onderwijzend en waterstaatsperso- ncel. 

POERWORfiDJO. District van do controle- 
afdceling Lawang, regentschap cn afdeeling Ba- 
ngil, residentie Pasocrocan ； met vicronderdistric- 
ten en 90 Gouvernemcnts- cn 15 parliculiero desk's
； de laalste behooren aUc tot het crfpachts- perceel 
Alkmaar met gclijknainigc suikerfabriek, 
toebehoorende aan do NedcrJandscho Handel- 
maatschappij. Op het eind van 1905 had hot district 
Pocrworedjo eene bevolking van ruim 57.000 
zielcn, w.o, 350 Europeanen cn 50 Chineezen. 
Vroeger was Pocrworedjo de standplaats van den 
controleur van de geJijknamigo controle- afdceling. 
Thans is dezo to La wan g gevestigd. 

POERWOREDJO. District met gclijknajnigo 
hoofdplaats van de controle-afdecling, het re- 
gentschap, de afdeeling en de residentie Banjoe- 
mas； met eene oppervlakte van 214.5 K.M.2 Het 
telt 83 dcsa‘8 cn is verdcekl in vier ondordistric- ten. 
In 1915 telde de bevolking bijna 94.000 in- woners, 
waarvan 130 Europeanen en 480 Vreenido 
Oosterlingen (Cliineezen). 

POESAKA (MAL.), Poesaka (JAV.). Onder dozen 
naam wordt nagenoeg algcmeon in den Archipel 
verstuan hoilig of heilaanbrengend 
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crfgocd, dat met grooton cerbied wordt bchan- deld 
on vaak met offers, mocstal rcuk- of spijs- offors 
vercord. Dio vercoring is eon uiting van fotiRismo 
en eigenlijk is eon pocsaka dan ook ，con fetis, 
waaraau de ziel of geest van vroogcr :gclecfd 
hebbonde porsonen gcdacht wordt voort* •durend of 
tijdelijk gobondon to zijn on op wier })ulp en 
bijstand men in ruil voor offers on ver- ■ocring 
meent te niogen rokenen. Daaruit volgt, 'dat de mcest 
uitcenloopende zaken, dingon van allerlei aard, 
poesaka kunnon zijn on dat is ook inderdaad het 
gcval. Zoowel cen handschrift a]s een stoen, zoowel 
cen haarlok als een wapen, con klecd of cen stuk 
huisraad treft men als poc- .saka aan. 

Niet alle poesaka's bezitten gclijko heilaan- 
brengende kracht; do meesto hebben slechts 
ibeteekenis voor don bozitter en diens nakome- 
lingen, maar cr zijn cr ook, dio door volen, ju <loor 
eJkeen worden beschouwd als schutspa- ,troon, als 
helper in ziokte on nood, als vervuller van wenschen 
en begeerten Is de gowone poesaka als familie-fetis 
te bcschouwen, dezo zoudo men voJks-fetisen 
kunnen noemen. Voorbeelden van dezo laatsten zijn 
de schedels cn do t e m- p a j a n *s, d j a w e fs of b 
a 1 a n g a,s (aarden potten, zie POTTEN) dcr 
Dajaks, do b a r a n g p a m a n a h a n der Maleiers, 
de p i n g g a n p a s o e (heiligo sc hotels) der Bataks, 
evcnals ■de voorafgaande, voorwerpen van ouden, 
niet met juistbeid bekenden oorsprong, en ook de m 
a s t i k a*s of bczoarstconen. 

Poesaka's, waaraan men grooto heilaanbren- 
gcn<Ie kracht toeschrijft, worden gowoonlijk 
zorgvuklig toegedekt, vcelal bo von in huis, op een 
zoklertjo bewaard on niet dan met allerlei plicht- 
plcgingen voor den dag gchaald bij bijzondero -
gclegenheden of wanncor van hen hulp in eon 
bijzonder gcval moct worden gevraagd. Veelal 
worden zo in water gelegd of met water over- goten, 
cn dat water wordt gebruikt om do vcldon tc 
besprenkden ter verzekcring van een rijken •oogst, 
om zieken te bovochtigen ten oindo herstel aan to 
brengen en voor gezondon als voorbo- hoedmiddcl. 
Maar ook het ncderleggen van hot hcilaanbrongend 
voorwerp, wat hot ook zijn anoge, bij of de 
aanraking er medc van den zickc, Jiieest gepaard met 
eon rcukoffor, wordt vol- •tlocnde geacht. 

Tot de belangrijksto pocsaka,s behooren do 
rijkseieraden (zio aklaar), k a b 6 s a r a n, dio van 
vorst op vorst overgaan en niet slechts bo- schouwd 
worden als do schutspatroons dcr vor- sten, maar aan 
welkcr bezit uls hot ware de voile uitoefening van do 
vorstelijke waardigheid ge- bonden wordt geacht. 
Toch zijn cr voorbcolden, dat ook zondcr do 
rijkssieruden het gezag der vorsten ward erkend. 
Ook tot dezo poesaka's behooren do incest 
uitecnloopendo zakon ； hot inccsL voorkomend 
zijn wapens, als krisson, Jansen on zwaarden, in het 
algemeon voorworpon, waarmedo vroegero vorsten 
in nauwo aanraking zijn gcwcest. Dat ook dezo 
poesaka^ hun waarde daaraan ontlcencn, dat zij allo 
boschouwd worsen als door do ziclen dior vorston 
bewoondo relieken, blijkt vooral daaruit, dat mon er 
onder aantroft kleedingstukkon, door dio vorston ge- 
<lragen, zolfs dcolon van hot lijk, zooals hoofd- 
haar, of do placenta van eon vroegcron vorst, in 
•tliciis hoofdhuar gewikkeld. 

Is aan pocsaka altijd het begrip vorbondon: 

overgegaan van vrcogcrc gcslachtcn op hot tegen- 
woordige, en worclt dan ook hot woord wel in de 
algomccno bctcckcnis van geerfd good gebruikt, 
toch is volstrekt niot allcs wat geerfd is, poesaka, in 
den hierbedoeklen zin, al kan het dot door do eon of 
andcre omstandigheid worden. Op Java wordt een 
gewoon erfdeel dan ook niet pocsaka, maar w a r i s 
a n genoemd. De Ma- loier van Sumatra's Wcstkust 
daarentegen nocmt, nnast li a r t 6 pantjarian： het 
zelfvcrworven goed (zio MINANGKABAUERS), h 
a r t 6 p o e s a k 6 alle onverdeeld erfgoed, als 
velden, wildernis, huizen, vec, wapens, kost- 
baarheden, al datgene wat in den regel onder 
toozicht van de hoofden der gezinnen, bestemd is tot 
onderhoud van de leden daarvan. Het- zelfde 
dcnkbecld van gelukbrengend door toc- doen van de 
daarin vcrhlijvcnde geesten der voorouders, ligt 
waarschijnlijk hieraan ten grond- slag, maar 
tegenwoordig wordt ook door de Maleiors groot 
onderscheid gemaakt tusschen do hart6 poosako in 
het algemeen en een poesaka als fetis. 

Ook de orftitcl dcr Minangk. Maleiers, waar- van 
bijv. elkc familie er eon bezit, die van den laatsten 
breeder op den oudsten. zusterszoon behoort over te 
gaan, wordt g a 1 a- r p o e s a k 6 genoemd. - 

Literaluur : AVilken, Vcrspreide geschriften, I, p. 
49, 316, 353, 383—384, II. p. 272, 283—284, 357—
358, 499, III p. 134—140, 207—208;UCruyt, 
Animisme, p. 221—229, 427. : 

POESOEK BOEKIT. Berg van 2005 M. hoogte 
ten Weston van het Toba-meer, die uit vul- kanisch 
gesteente bestaat, doch waarvan uit- barstingen niet 
bekend zijn; men weet ook niet of een krater aan we 
zig is. Aan den voet bevinden zich zwavelveldcn (N. 
Wing Easton in Jaarboek Mijnwczen 1894; 
teekening ook bij Volz in Zeitschrift d deutschcn 
geol. Gea. 1899). Do berg vormt grootendeols het 
breede schiereiland, waarvan eon 200 M. breede 
uitloopor in verbinding stond met het oiland 
Samosir, maar in 1906 is doorgograven. De 
omgoving wordt door som- migen boschouwd als 
stamland der Toba-Bataks. 

POESPA. Standplaats van den controleur en van 
den wfidanii. van Tengger, afdeeling, regentschap 
on residentie Pasoeroean. Het ligt 640 M. hoog en 
aan den weg van Pasoeroean naar Tosari, 13.5 K.M. 
van laatstgonoemde plaats. In de na- bijheid van 
PoespS, word, te Gandasoli, in September 1890 
(Gouv. Bt. van 6 September no. 7) begonnen met het 
nemcn van ecnc proef met het doen ontginnen door 
minvermogende Europea- non (hoofdzakclijk 
gepensionneerdo militairen beneden den rang van 
ofBcier), op Java en Mail ocra verbiijf houdonde, 
van stukken grond voor den kleinen land- on 
tuinbouw, voor ieder niet grootor dan 5 bouws. 
Uitbreiding van een perceel of toewijzing van cen 
twecclo perceel aan dcnzelf- don porsoon zou later, 
wanneer daartoe termen aanwezig mochtcn zijn, op 
aanvraag plaats kunnen hebben. Toon de plannen der 
Regeering om- trent do oprichting dezor 
landbouwkolonie bekend waren gemaakt, meldden 
zich ongeveer 80 por- aonen, mcest gowezen 
militairen, als gogadigden. Do resident vond het 
editor om verschillende rede- nen raadzaam, 
voorloopig slechts aan 10 perso- non, waarvan 8 
gowezon militairen, gronden uit te go von. Do 
ontginningskosten vielen nogal tegen, ook 
tongovolge van voortdurendo regons, door 
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het verrichten dcr allereersto werkzaamlieden, 
zooals het rooien van het terrain, het happen der 
woudboomen, enz., en den bouw van de wonin gen 
der kolonistcn met bijgobouwen. Do kolonistcn 
vorklaarden echtcr de geldclijke tegemoetkoming 
van het Gouverncment gaarnc als con voorschoi te 
willcn beschouwen en bereid te zijn, die gelden, te 
beginnen met het jaar 1892 af te betalen. Bij gebrek 
aan kundig dagelijksch toezicht en tengevolge van 
den spoed, bij do ontginningen betracht, en ook 
doordat de kolonistcn wegens hunne on wetend heid 
herhaaldelijk do dupe werden der kunstgrepen van 
het inlandsch werkvolk, werd over het algcmeen 
zeer duur ge- werkt. Het grove en zwarc werk der 
eersto ontginning cn de grondbewerking werden 
door inlanders verricht; de lichtere arbeid kwam op 
de schoudcrs der kolonisten. Dczcn moesten steeds 
met inlanders samenwerken, die, als vaste opge- 
zetenen der perceelen, do Europeanen in het werk 
bijstonden en lief en leed met hen deelden. 

Deze land bouwkolonie is op een volkomen mis- 
lukking uitgeloopen. Vele kolonisten hadden ge- 
dacht hier met weinig werk een gemakkelijk le- 
ventje te kunnen leiden, hetgeen ten slotte bitter 
tegenviel, want men moet, vooral in het begin, bij 
de ontginning hard werken, om er te komen. Ook 
heerschte ondcr hen veel drankmisbruik. Daarbij 
kwam, dat zij elkaar door onophoudel彳k get wist 
het leven ondragelijk maakten. Van 16 kolonisten in 
1894, stecg dit aantal tot 20 in 1898, doch daama 
daalde het steeds, totdat er ten slotte in 1906 slechts 
vier overbleven. 

Hierin vond de Rcgeering aanleiding om de 
proefneming van 1890 te staken, onder be paling dat 
de kolonisten, die er op het oogenblikder op- heffing 
woonden, den door hen gcoccupeerden grond op 
den voet van het bepaalde in Bij blad no. 5611 in 
erfpacht zouden xnogen ontvangen, met uitsluiting 
nochtans van de minder gc- wenschte elementen. 
Van deze 4 waren er 3, die zich van het begin af aan 
met ijver op den iand- bouw en de veeteelt hadden 
toegelegd. Aan hen werd bedoelde erfpacht 
verleend, doch ecn ervan is sedert overleden, zoodat 
er in 1916 nog slechts twee over waren, die 士 20 en 
5 bouws grond bezaten. De inlandsche be volking 
occupeert nu de overige gronden. 

Over deze landbouwkolonie bestaat eene rijke 
literatuur. Behalve hetgeen daarvan in de sedert 
1889 verschenen Koloniale verslagcn, de Java- sche 
courant en de stukken der Indische be- grooting 
wordt medegedeeld, vindt men daarover zeer 
belangrijke opstellen in Indische cn Neder- landsche 
dagbladen en tijdschriften. De Jezens- waardigste 
zijn de reeks artikclen van Batavus in De Java bode 
van Oct. 1891 en de verhandeling van J. E. 
Barkmeijer in het Tijdschrift voor Nij- verheid en 
Land bouw in Ned.-Indie, jg. 1899. 

POESPA (SOEND.). Zie SCHIMA NORONHAE 
POESTA. Zie VAARTUIGEN. 
POESTAHA. Wichelboekje uit de Bataklandcn 

(Sumatra). Zij bestaat uit een vrij larigei~ifiet 
rijstwater behandelde boombastreep, die tus- schen 
twee plankjes harmonika-achtig tot ecn klein boekje 
wordt opgevouwen, dat het uiterlijk heeft van een 
bruin, antiquarisch werkje. De reepjes van de alim 
worden ook wel aan elkaar genaaid of gdijmd. Aan 
beide kanten, soms aan 6dn, wordt het blad in 
Batakschrift (meest To ba Bataksch) beschreven en 
be vat dan allerlei 

wichelvoorschriften en kabbalistischo teokenin- gen 
cn client dan als wichelbookjo. Vole van dozo 
poestahu's zijn nog in omloop in de Bataklandcn, 
maar weinigen kunnen er ineo werken. 

POETAT (MAL., JAV., SOEND.). Zic PLAN- 
CHONIA. 

POETEK. (JAV.). Zic NAUCLEA EXCELSA 
POETfiRAN (POELO). Langwerpig, heuvel- 

achtig eiland aan de baai van Soomengp, door een 
smalle zeestraat van Kalian get (zie aldaar) gc- 
scheiden. Het rcssorteert ondcr het district Soe- 
menep, controlcafdeeling Zuid Soonienep, afdee- 
ling en rcgentschap Soenionep, residentio lladoe- ra. 
In de op het eiland gclogen dcsa Gapoerana is een 
ass. wed ana gevest igd. Poet eran is bekend door zijn 
fraai en overvloedig fokvee. De vrij talrijke bevolki
理 leeft voornamclijk van veeteelt en veehandcl. i 

POETfiRAN TALI (MAL.). Zic HELICTERES 
ISORA. 

POETIEJA (CELEBES). Zio BOEROENG- 
DARAH- LAOET. 

POETIH (BANJOE). Zie BANJOEPOETIH. 

POETIH (KAJOE) (MAL.). Zie MELALEUCA. 
POETIHAN. Zic ISLAM, III, c. 
POETjfiNGAN (JAV.). Zic LANTANA. 
POETJOEK (BATAV. MAL., JAV.). Zie CORY- 

PHA en SAUSSUREA. 
POETJOENG (JAV.). Zio PANGEI. 
POETRAWALI (JAV.). Zie TINOSPORA 

CRISPA. 
POEWAR LAGA (MAL.). Zio AMOMUM CAR-

DAMON. 
POEWASA. Zie VASTENMAAND. 
POGONATHERUM CRINITUM Kth. Fam. Gra- 

mineae. Djoekoet palias (SOEND.). Ecn gras- soort, 
waarvan in de Soendalanden stukjes boven do 
huisdeur w or don bevestigd om kwado gcosten te 
verdrijven. 

POGOSTEMON. Phntcngeslacht der Labiata^, 
waarvan eenigo soorten als stamplanten van de 
Patchouli-odeur vorwilderd voorkomcn. of 
gekweekt worden. De belangrijkste is P. Cablin Bth. 
(= P. Patchouli Pell.), do Dilam of Nilam (MAL.). 
DOZO bloeit op Java nooit. Minder be- langrijk is P. 
Heyncanus Bth., die go regeld bloeit en daarom als 
Dilem k cm ba ng (JAV.) wordt onderscheiden. 
Vcrdcr kornt er nog con onbo- langrijke soort op 
Java voor (P. hortensis Bad:.), dio DilCm djawa 
(JAV.) wordt genoemd. Zio PATCHOULI. 

POHON KIRA KIRA (MAL. MOL.). Zio CARA- 
PA MOLUCCENSIS. 

POHON MERAH (MAL.). Zic EUPHORBIA 
PULCHERRIA1A. 

POIGAR RIVIER. Zic CELEBES a DE NOORD-
ARM. Grensrivier tusschen Bolaiing Mongondou en 
de 

POINCIANA REGIA Boj. Fam. Leguminosac- 
Caesalpineae. Kajoe Koset ?, Saga (MAL.) ; Flam-
boyant. Boom uit Madagascar, met fraaie roodo 
bloemcn, ovoral langs wegen en in tuinon aan- 
goplant. Het harde kernhout Kchijnt zeer duur- zaam 
to zijn en wordt op sommige plaatsen voor 
vloerbalken en bruggenbouw gebruikt. 

POKA (JAV.?). Zio SOLANUM TORVUM. 
POKO (DAOEN) (MAL.)- Zio MENTHA AR- 

VENSIS. 
POKOK PfiRAH (MAL.). Zie ELATEKIO- 

SPERMUM. 
POKSOR(JAV.,MAD ). Zie GRAPTOPHYLLUM. 
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POLAND (THEODORUS). Geb. to Alkmaar 20 
Febr. 1795, trad hij op 15jarigen lc6f(顽IF" dienst bij 
het korps pupillcn； hij bchoorclo tot het gedeclte 
van hot korps, dat in 1811 bij do zcemacht word 
ingdijfd. In 1814 word hij soklaat bij het Ned. leger, 
weklra bij een regiment, voor 0.-Indie bestemd on 
maakte daarnicdc den vcld- tocht van Waterloo, 
mode. Den 12en Mei 1817 kwam hij als Icorporual 
to Batavia, were! den- zclfden dag tot sergeant 
bcvordcfcl-cn woonde in dien rang verschillendc 
krijgstocliten in Cheribon, Bantam on Riouw, on als 
sergeant-majoor do krijgsbedrijven in Celebes bij. In 
J 825 (2 Juni) tot 2en luitenant aangesteld, 
ondorschoidde hij zich zeer in den Java-oorlog. Na 
het einde van dien oorlog were! hij naar Sumatra's 
Wcstkust verplaatst cn nam daar, sedert 24 Dec. 
1832 als le luit. deel a an do krijgsbedrijven tegen do 
Badri's, waarbij hij opnieuw zich zeer onder- 
$cheidde o.a. bij het ontzet van fort Amorongcn^ In 
1834 we rd hij benoemd tot acljiiclant bij den" Sultan 
van Madoera； 24 Aug. 1836 word hij kapitein, 7 
April 1842 majoor on 7 Jan. 1845 ]uit.-koL; in dien 
rang maakto hij deel uit van de 3c pxpeditio tegen 
Bali en be wees daarbij groote diensten. Kort nadat 
Poland den rang van kolonel tit. verworven had (4 
Juli 1853) word hij (7 Nov. d. a. v.) eervol uit den 
dienat ontslagen； hij overlecd to Tjilatjap den 1 9en 
Dec. 1857. 

“Toontje" Polarid WTIS con bij uitnemendheid 
populaire figuur; met bijzondero voorliefde is zijn 
leven beschreven door W. A. v. Rees, Toontje 
Poland. Indische typen, Arnhem 18G7. Vgl. Hand. 
Tnd. Gen. VII, 1860, l)L 77. 

POLANEN (ROGIER GERARD VAN). Gob. to 
Rotterdam 3 Mei 1757, gaat voor het eerst naar Indie 
(bij den Raad van Justitie) 1776—‘83, studeert dan 
tc Harderwijk in do rechten, pro- moveert er Oct. ‘85, 
vestigt zich in Zeeland, maar raakt in ‘87 aan *t 
zwerven naar Zwitser- land cn Noord - Amcrika ； 
wordt benoemd tot gezant bij do Vereenigdo Staten 
(1795—‘99), maar tracht dan naar Indie terug to 
gaan ； komt eerst bij den Raad van Justitie aan de 
Kaap (1802—‘5), en krijgt dan ecn specialo zending 
naar Batavia, waar hij, bovorderd tot vioe-pres. van 
dejf lido gen Raad van Justitie, vecl invlocd kreeg bij 
G.-G. Wiese en later tot Raad van Indie werd 
benoemd (1809). Hij krijgt cchter van Wieso cen 
specialo opdracht naar do Ver. Staten (Nov. 1807), 
hetgeen aanleiding werd tot do ingewikkclde 
geschicdenis der zgn. Ameri- kaanRchc Contractcn 
gedurende het G. G.-schap van Dacndels (1808—'ll), 
die zijn vijand was, en lang daarna bleef. Komt in 
1815 tcrug naar Nederland, hopende in te kunnen 
treden als Raad van Indie. SchrijfL tegen Daendcls 
zijn to Amstprdain in 181G anojiiejn vcrschcnen „ 
Brie ven bet ref fen do hot bestuur dcr kolonien,,j 
jnaar, ondanks zijn vriendsebap met Van den Bosch, 
word hij telourgestcld, keerdc in Oct. 1816 nanr N. 
Amcrika terug, cn overiced to Bridgeport 
(Connecticut), 9 Sept. ] 833. 

Be halve zijn genocmd strijdschrift tegen 
Daendcls (ten declo ook tegen H.. D. Campagnc), 
zijn cen i go Indische brie ven van hem gcpubli- 
ceord door Van Deventer in (11. XIII (1888) van Do 
Jongc's Opkomst; en zeer talrijke in het Supplement 
daarop van Dr. de Boo (1909, 2 din.). Zio in dit 
laatsto werk de inloidingon, vooral do biografie in dj. 
II. 

POLANISIA VISCOSA D.C. Fam. Capparida. 
ceac. Mamang oetan (BATAV. MAL.), Boeboehan 
(,AV., SOEND.); Antjang-antjang, Entjeng-en- tj4ng 
(JAV.). Kruidachtigo plant, vorbreid over gcliccl Java 
beneden 300 M., op akkers en in tuincn. Het is ecn 
bekend inlandsch geneosmiddol togon. velcrlei 
kwftlon. De bladeren worden, onder tabak geinengd 
om de narcotischo working orvan to verhoogen. 

POL曲JANG. Dit landschap is eon onderhoo- 
righeid van Bocton, en is gelogen tegenover Moen a 
op het Z. O. schiereiland van Celebes. Het. wordt 
begrensd ten W. door Loe woe, ten N. door Laiwoei, 
ten O. door Roembia cn ten Z. door de Straat van 
Tioro en wordt bewoond door hei- denen. 

Lileratuur : Beschrijving cn geschicdenis van- 
Boeton door A. Ligtvoet, Bijclr. t. T. L. en Vlk.. IVe 
Serie 1878, II. 

POLfiNG (IRAN) (MAL.). Zie JUFFERVIS- 
SCHEN. 

POLIANTES. Zie POLYANTHES. 
POLITIE. Gedurendo het be wind van de O~ 

Indische Compagnie behoorde de politic tot do 
binnenlandsche aangelegenhcden, waarmede het 
Nederlandsch Bestuur zich zoo weinig mogelijk： 
inliet. Men putte zich uit in het treffen van poli- 
tioneele verordeningen (men zie slechts de lango lijst 
politic-maatregelen in het N.-I. Plakaatboek deel 
XVII bl. XXXII e. v.), die evenwel slecht werden 
nageleefd. De daarbij bedreigde uiterst strenge 
straffen misten daardoor eene gunstige pre ven tie ve 
uitwerking. De burgers hadden voor- eigen 
veiligheid te zorgen. Zij hadden een vrij- brief 
(plakaat van 3 Juli 1667) „ alle onbekendo 
inlandercn buyten hare paggers en van hare huysen 
's avonds van half seven uuren tot des morgens ten 
half ses uuren met gewelt af te weeren,. ja selfs te 
dooden sonder voor eenig ongemak te dugten, mits 
daarvan den volgenden morgen kennis gevende aan 
den Landdrost". De wachten waren gerechtigd om 
hen, die na 9 uur ,s avonds „sonder brandent ligtM 
passeerclen, „in cas van resistentie sonder scrupule 
onder de voet te stooten.** (N.-I. Plakaatboek dccl I 
bl. 95 en IV bl. 35, Het Recht in N.-I. dccl XIX bl. 
355). Op particuliere landerijen verrezen steenen re- 
doutes; in 1679 werd nog eene premie uitbetaald op 
afgeslagen hoofden van struikroovers. De in 1G20 tc 
Batavia aangesteldo Baljuw „zal alommo (zic 
Instruclio voor den Bailliu mitsgaders d'an- de re 
dependerende officicrcn van justitie van 16- Juni 
1625) door het Coninckryck van Jaccatra mogen van 
gen, spannen, bekeuren. Den officier- wert gclast 
hem tot hulpe ende cxercitie van syn am pt to 
voorsicn met 4 cloecke Nedcrlanders ende 4 swartc 
dicnaarsn (N.-I. Plakaatboek deel I bl. 132). Zoocl an 
ige oppassers (kaffers) waren toegevoegd aan de 
versclullende officieren van justitie, t. xv. aun den 
Advocaat-Fiscaal cn den Watcrfiscaal (zie 
RECHTSWEZEN) alsmedo aan den Landdrost (Id. 
Ill bl. 3). Het waren ruwe kcrels, die aan de burgcrij 
vcel last bezorgden ； zij mochten dan ook zonder 
assistentic van den officier niemand aantasten noch 
ccn huis binnen- dringen； evenwel waren zij 
bevoegd op eigen ge- zag op heeterdaad betrapto 
misdadigors gevan- gen to ncmen, mits daarvan 
aanstonds kennis gevende aan don officier van 
justitie, terwijl zij „gerceckent worden alsoff ze 
onder ooge haer-- der mccsters waercnn wanneer zij 
uit zijndo met-. 
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den officier, die misdadigers op het spoor was, •door 
hem „hier off dacr torzydcn,> waxen uit- gezonden. 
(Id. II. bl. 512). Zij plachten toen geds voor 
huiselijke diensten ten bchoevo van •die ambtenaren 
te worden gebniikt en ook hunne Trouwen op het 
rijtuig to vo也cn, hctgecn in 1811 (Id. XVI bl. 607) 
en andermaal in 1827 (Ind. Stb. no. 55) werd 
verboden, doch het gebruik bleef nog tientallen van 
jaren bestaan. Een X>anddrost werd in 1651 
aangesteld in het be- •lang van de veilighoid van het 
Koninkrijk ■Jaccatra buiten de stad en do 
Zuidorvoorstad, •inzonderheid tot tegengang van 
nachtclijko strooperijen te plattenlande (N.-I. 
Plakaatbock 
II. bl. 164), terwijl de Waterfiscaal met 6 bewa- 
pende vaartuigen den smokkelhandel had tegen te 
gaan (Id. XI bl. 761). Met het oog op do •groote 
onveiligheid te Batavia werd bij resolutie van 2o 
Juni 1686 besloten aan de Boegineezen, 
Jtfakassaren, Baliers enz., die aldaar verblijf hielden, 
stukken gronds uit te geven buiten de Btad en hen 
daar to stollen onder hun eigon hoof- den, tevens in 
te steHen cene marechausseo onder cen 
Amboineesch. Luitcnant tot het verrichten van 
patrouillediensten, teneinde het platteland, ,van 
boosdoeners te zuiveren, welk corps in de 
eerstvolgende jaren nog met twee werd vermeer- 
,*derd. Zij moesten de slechte elementen verwij- 
,deren, doch waren niet bclast met het opsporen «n 
opvatten van misdadigers, zoodat de onveiligheid 
groot bleef. Deze patrouilles werden gesteld onder 
den Gecommitteerde tot en over ,de zaken van den 
Inlander, waardoor de macht van den Landdrost in 
de Ommelanden gingtanen. In 1754 werd door de 
Regeering aan het onderge- schikt personeel van den 
Landdrost verboden zich naar de Bovenlanden te 
begeven zonder den Landdrost of dicns substituut, 
die daarvoor ■evenwel den tijd misten. De 
Landdrost oefende <3 ientengovolge voortaan de 
politic allcen uit in de stad en hare on middell ijke 
omgeving. Den Gecommitteerde werd voorts de 
beschikking gegeven over kruisvaartuigen tegen de 
smokke- •laars en de zeeroovers, die op de Duizend 
Eilan- •den verblijf hidden. De patrouilles 
evenvermeld werden allengs oppassers van den 
Gecommiteer- de. De zoogenaamde buitengewone 
oppassers werden gebruikt als lichte cavalerie, 
waarmedc •goede resultaten werden bereikt, wat 
later •Daendels leidde tot de oprichting van het corps 
djajangsikars, inlandsche dragonders, tot hand- 
having van de open bare rust en ordc, in clkc 
prefectuur van het vroegere Gouvernement van 
•Java's N.-O.kust, in Cheribon en in Ban tain, -later 
ook in de Preangcr, staande onder het Hoofd van 
Gewestelijk Bestuur. Deze corpsen bewezen o. a. in 
1830 bij de onlusten in Cheribon, alwaar ：zij waren 
samengesteld uit Amboincezen en Bengaleezen, 
goede diensten (Van Deventer, jBijdr. t. d. kennis 
v/h landelijk stelsel op Java I bl. 22). Sinds 1874 
(Ind. Sib. no. 163), toen zij met de cavaleric tot 6en 
regiment werden ver- eenigd, behooren zij niet meer 
tot de politic, al bleef hunne bestemming schraging 
van het civiel gezag, handhaving der open bare rust 
en het doen van wachten en escorten naar de 
aanwijzing van den Resident. (Ind. Mil. T. Xno. 1—
6 1879, bl. 297, T. v. N.-I. 1878 II, bl. 323). 

De be perking van het ressort van den Land'd rost 
leidde in 1798 tot samenvoeging van het ambt van 
Baljuw der stad Batavia met dat van 

Drossaard der Batn-via'sche Omiu-Tliiudon, nan 
wicn werden toegovoegd eon schout voor stad on 
voorsteden met substituut en inlandsche dienaren 
dor justitio (N.-I. Plakaatbock XII bl. 740). De 
schout werd in 1804 vervangen door een hoofd- 
schout met den rang van Opporkoopman (Id. XIV bl. 
26). Het costuum, voor de justitiedicnaren van dozen 
hoofdschout voorgeschrcvcn (Id.XIV bl. 38), wordt 
thans nog gedragen door do oppassers van do 
ambtenaren van het Openbaar Ministerio. 

Onder Daendels was de onveiligheid op Java 
tengevolge van de vermenigvuldigde rooverij en 
moorden, die, naar Daendels schreef, straffe- loos, 
meerendeels door Javancn afkomstig uit de 
Vorstenlanden gcplecgd warden, zoo groot, dat hij in 
1810 het reizen op het grondgebied van het 
Gouvernement zondcr pas aan Javanen verbood op 
straffe van in don ketting geklonken en naar de 
Marak-baai verzonden te worden. (T. v. N.-I. 18741, 
bl. 413). In de stad Batavia werd de politic 
uitgeoefend door den Bailluw met Inlandsche 
Commandanten, in de Ommelanden — in 2 
kwartieren verdeeld — door den Landdrost, nu ook 
met rechtsplcging be last, met 5 schouten en een 
onderschout. (Daendels, Staat der N.-O.-L Bczn. I 
nos, 26, 28, 32). 

Het Engelsch tusschenbestuur bracht de eersto 
grondige regeling van het politiewezen onder den 
inlander tot stand. Deze was gebaseerd op do 
indeeling van het grondgebied in districten onder een 
Bopati, bij afwezigheid vervangen door een Patih, en 
eene onderverdeeling in divisies onder een officer of 
division. In elke divisie be- vond zich een station of 
police, met eenige mantri,s en andere beambten der 
politic: een districtsge- wijze indeeling dus van de 
Gouvernements- politie. Het politic-rapport van den 
officer of division werd nog in handen gesteld van 
den aan den Regent ondergeschikten Hoofddjaksa 
on Panghoeloe, ter fine van examinatie en ad vies. 
Da eigenlijk gezegde uitoefening kwam evenwel 
ncer op de door on uit de ingezotenen gekozen 
hoofden der dorpen (head-men) met hunno 
nachtwachten. De Omgaande Rechter moest aan de 
Regeering rapport uitbrengen over do politic in de 
gewesten (Regulation van 11 Fcbru- ari 1814). 

De Commissarissen-Generaal scJirevcn aan do 
Commiasie, in 1817 door hen bclast met het oiit- 
werpen van een algemeen plan o mt rent het polilie- 
en justitiowezen, met betrekking tot het cerstge- 
noemde onderwerp voor: 1°. dat de Procurcur- 
Generaal zal zijn het hoofd der justitio en politic en 
daarin zal worden bijgcstaan zoo door do Residenten 
als door do andcro officieren van jus- titie, en 2°. dat 
de administratieve politic zal worden opgedragen 
aan de Residcnten of andero plaatsclijke autoriteiten, 
volgens nader to maken bepalingen, bij wdke het 
verband tusschen de administratieve en justitieele 
politic zoo na mogelijk zal worden bcpaald. Hierin 
ligt besloten het fundament van do thans nog be- 
staando nieuwe inrichting der politic. Ze werd 
ingericht op dualistischen grondslag, voor Euro- 
peanen in het Prov. Reglt-. op de crimineelo 
rechtsvordering bij het Hoog-Gereehtshof en do 
Baden v. Justitio, voor Inlanders in het Reglt. op de 
ad mini st ratio der politic enz. onder den Inlander in 
Ned.-Indie. De Procureur-Generaal is bclast met het 
toezicht over do „recht8- 
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politie" of het opspeuren dcr misdadon, dcr 
schukligen en bcwijzcn ondcr de Europcancn ； do 
uitoefoning diet politic geschicdt door do Fis- kaals 
(Officicrcn van Justitic), aan wic ondcr- gcschikt 
zijn alle ambtenaron of bedienden dier politic, ondcr 
wolke'benaming ook. De rechts- politic over do 
Inlanders, to vens de adininistra- tieve of 
veiligheids-politie is gewestelijk ingc- dceld, ze 
staat onder den Resident, die over zaken rakende de 
politic correspondeort met den OFiskaal en met den 
Procureur-Gencraal, wier •bevclen hij heeft op te 
volgen, voorzooverre bo- treffende arrestatie van 
suspecte inlanders, on ten aanzien van de 
rechtspolitie over Europeanen ook voor al het 
overige. De dagelijksche uitoefe- ming der 
rechtspolitie over inlanders en der vei- 
Qigheidspolitie wordt overgelaten aan do dorps- 
ihoofdcn, onder de bevelen van de divisichoofden, 
die onder het toezicht staan van de Regentcn. Elk 
dorpshoofd besehikt over een nachtwacht, waaraan 
de ingezotenen bij beurten deelnemen door het 
bezetten van wachthuizen, gardoes, (reeds bij 
plakaat van 1622 一N.-I. Plakaatboek I bl. 95 — 
werden de voorbijgangers verplicht ■op te geven, 
vanwaar zij kwamen en waarheen zij igingcn ； in 
den regel wordt volstaan met den aanroep ,,werda'' 
en het antwoord “vrind") of het rondgaan als 
patrouille. Voorts waren nog werkzaam als 
ambtenaren der rechtspolitie over inlanders de 
Hoofddjaksa's en Djaksa's. De Hoofddjaksa we rd 
beschouwd als, onafhankelijk van den Regent, den 
Resident onmiddellyk te zijn toegevoegd om dezen 
behulpzaam te wezen in het geheele gewest in alles 
wat de uitoefoning dcr politic en justitie betrof, 
terwijl de Djaksa, als gewoon ambtenaar der 
rechtspolitie dcci uit- makendc van het inlandsch 
bestuur, als zoodanig gcsteld was onder den Regent 
(Rapport van den Staatsraad Wichers: R. i. N.-I. XIII 
bl. 367). De Koloniale Marine word, door Cbmm.n-
Gcnc- raal ingesteld o. m. tegen de zceschuimers en 
tot beschcrming van den handel. Den Waterfiskaals 
werd opgedragen toezicht op het nakomen van het 
Reglt. op het heffen der inkomendc en uit- gaande 
rcchtcn (Ind. Stb. 1818 no. 74); toen in 1825 (Ind. 
Stb. no. 27) en 182G (Ind. Stb. no. 61) <le 
Waterfiskalaten warden afgeschaft, werden hiinno 
werkzaamheden als opsporingsambtenaren aan de 
recherche-ambtcnaren, die als vervolgings- 
ambtenuren aan de Fiakaals opgedragen. Do 
Ommegaando Rcchter had van zijn onderzoek r)aar 
d。wijzc, waarop de politic en justitie in <lc 
rcsidentie werden geadminiatreerd, vcrslag uit tc 
brengen aan den Procurcur- Gcncraal en ■aan den 
Gouvcrncur-Gcncraal. Met het oog op do 
■uitoefoning dcr politic werd later de rcsidentie 
Batavia vcrdecld in 4 kwarticren, van wclke het 
Noorderkwartier, omvattendc de stad cn Voor- 
fiteden, word vcrdecld in 5 wijken, in elk waarvan 
als bcambte der rechtspolitie con ondcrschout word 
Ixischeiden, die de zaken bij den Fisknal ter 
vervolging aanbracht (Ind. Stb. 1819 no. 37). 
Inlusschen hlcef (lc veiligheidstoestand vccl to wen 
sc hen ovcrlatcn. De binnenlanden, schreef Nahuys 
in 182G, behooren gezuiverd to worden van het 
groot aantai rondzwervendo inlanders, wanriuedo 
Java vorgiftigd is, die hun bestaan vinden IJI rooven, 
moorden cn brajidstichten (T. v. N.-I. 1879 I bl. 
477). 

In J 848 bracht de zoogenaamdo niouwo wet- 
geving het thans nog geldcnde Reglemont op 

de strafvordoring en Inlandsch Regiement. Do 
divisiehoofden warden omgedoopt in districts- 
hoofden ； de Hoofdcn der Vrcemdo Oosterlingen 
waren niot langer de ondorgoschikten van do Of 
ficieren van Justitie; doch overigens word do 
bestaande inrichting bijna gcheel gchandhaafd. 
Allecn word de verhouding van den Procureur- 
Gcncraal cn de Officicrcn van Justitie tot do 
Rcsidcntcn nader omschrcven. In het Reglt. op de 
Rcchterl. Organisatie (art. 181) werd bcpaald, dat de 
Procureur- Generaal niet allecn tot opsporing, maar 
evenzeer tot voorkoming van misdrijven en 
overtredingen en tot hand- having der open bare ordc 
en rust de bevelen mag gevon, welko hij noodig acht; 
uitgezonderd de zoodanige, we Ike in verband staan 
tot het inlandsch bestuur of de huishoudelijke 
inrichting der desa's. Deze bevclen zullen die 
ambtenaren hebben op te volgen, doch zij mogen 
bezwaren, welke de uitvoering daarvan raken dan 
wel do bevoegdheid van don Procurcur- Generaal 
om ze te geven, onderwerpen aan de beslissing van 
den Gouverneur-Generaal, die verplicht is hierover 
het gevoelen van het Hooggerechtshof in te winnen. 
De politic，ambtenaren en beambten van lageren 
rang dan de Assistent-Resident zullen ook de 
bevelen van den Officier van Justitie hebben op te 
volgen betrckkelijk de rechtspolitie onder 
Europeanen, doch de vordering dezer 
dienstverrichtingcn zal zoovecl mogelijk moeten 
gescliieden door tusschonkomst van den Resident of 
Ass.-Resident, aan wien zij ondergeschikt zijn. 

In elk regentschap vond men destijds op Java ecn 
corps pradjoerits, met geweren bewapendo Javanen. 
Het Rogloment voor die corpsen is van 1843 (Ind. 
Stb. 1849 no. 29). Ze werden, onder toezicht van den 
Resident, gerecruteerd door den Regent. Elk corps 
stond onder bevel van een Europeesch onderofficier 
van het Leger (Ind. Stb. 1871 no. 12). Doze corpsen 
waren. van weinig nut; ze praesteerden wacht- en 
transport- diensten, doch boden het gezag voor het 
be waren van orde en rust gecn steun van eenige 
beteekenis. In de Buitcnbezittingen werden van 
lieverlede corpsen gewapende politiedienaren 
opgericht, die op last van het Hoofd van gewestelijk 
Bestuur werden aangeworven, ondcr wiens 
oppergezag zij waren gcsteld. Het Roglt. van orde cn 
tucht bij do corpsen gewapende politiedienaren in 
Ned.-Indie word afgekondigd in Ind. Stb. 1876 no. 
21. In enkelc plaatson waren waterschouten 
aangesteld; zic b. v. voor dien te Batavia de 
Instructie in Ind. Stb. 1864 no. 36. Voorts waren in 
N.-I. aan do bestunende ambtenaren politie-
oppassers toegevoegd. fVermeldenswaard is ook do 
afschaffing, in 1850 begonnen en in 1874 wettelijk 
voltooid, van de oud-Javaansche instelJing van 
oppordorpshoofden (koewoe, aris, penatocs, loo rah 
enz), aangesteld door het dis- trictslioofd oni naast 
het bestuur van eigen desa hot opportoozicht to 
houden over eenigo aan- grenzende dcsa's; voor hot 
tot klaarhcid brengen van misdrijven waren zij van 
groot nut; zij zijn dan ook in vcrscheideno streken 
heiraolijk go- handhaafd of opnieuw door do 
hoofden ingosteld. Do reorganisatio van hot 
districtsbostuur in laatstgomcld jaar bracht voor Java 
en Madoera een groot aantal ondcrdistrictshoofden, 
Assis- tent-Wcdana's, hoofden van hot kleinsto 
Gouv.- politioneele con he id sgo bicd, hob 
onderdistrict 



444 POLITIE. 

(met de uit leden van dorpsbesturcn samenge- stelde 
onderdistrictspatrouiHo — patrol ondcran, prabot 
enz. 一 welkc in do voornaamste plaats do desa-
nachtwakers controlecrt), nadat reeds in 1S67 het 
aantal Assistent-Rcsidenten eenc zoodanige 
uitbreiding had ondcrgaan dat in bijna elk 
regcntschap een Ass-Resident beschei- den was. Met 
deze laatstc uitbreiding ging van- zelf gepaard eene 
wijziging van den werkkring van den Hoofddjaksa, 
die nu be per kt werd tot het. gebied, door den 
Resident rcchtstreeks als hoofd der afdeeling 
bestuurd en sedert niet meer verschilt van dien van 
den Djaksa. 

Toen aan het inlandsch zelfbestuur op Sfadoera 
een einde kwam, werd aan de barisans opgedra- gen, 
om ,niet gemobiliseerd zijndc, op dat eiland de orde 
en rust te handhaven, wanneer de gewone politie-
middelen. mochtcn tekortsclneten, en tevens het 
praestccren van bewakingsdiensten bij 
Landsgebouwen. Zij staan onder het toezicht van 
den Resident, doch onder commando van hun eigen 
officieren, door den Gouv.-Gen. benoemd, die 
overleg hebben te plegen met de Europeesche 
Kapiteins-Instructeurs. In 1892 en 1896 hebben zij 
uitnemende politioneele dicnsten bewezen. Zie 
verder BARISAN. 

De bestaande politic -organisatie schonk geen 
voldoening. Er werd in de Indische pers telkens 
weder geklaagd over toename van criminaliteit. 
Eene gewichtige reorganisatie schcen op til. De 
politie, welke op de Ind. begrooting voor 1866 
verhandeld is in het hoofdstuk betreffende de 
gewestelijke besturen en politic, werd op de 
begrootingen voor de volgende drie jarcji overge 
bracht naar de afdeeling „Departement van Justitie,5, 
omdat men naast het oppergezag van den Procureur-
Generaal een oppertoezicht over de politic wenschte 
van den Directeur van het op te richten Departement 
van Justitie, en ze behield die plaats zelfs, nadat voor 
1867 de post van een afzonderlijk Departement door 
den Minister was teruggenomen en ze voor 1868 
door de Tweede Kamer was verworpen, om voor 
1870 te worden teruggebracht naar liet Departement 
v. B.B.,zulks nieltegenstaande het protest derKamer 
bij de schriftelyke be handeling, hetwclk was 
gegrond op de overweging van vele leden, dat de 
organisatie der politic zoo slecht was, dat zy 
volstrekt verandering eischte, eene verandering die 
allecn'.yan het Dept. v. Justitie kon worden 
rvcrwacht^Bovendien was de straf van rotting- 
slagen alsook het passensteIse 1 afgeschaft, waar- 
door de taak der politic verzwaard scheen. Een en 
ander gaf de Re geering in 1871 aanleiding tot het 
instellen van eene Commissie, bestaande uit de 
Directeuren van Justitie mr. de Pauly en van B. B. 
Verploegh en den Procureur-Generaal mr. Last, later 
aangevuld met den Directeur van 0. E. en N. 
Bosscher, tot reorganisatie van het politicwczen in 
Ned.-Indie. Blijkens het belangrijk rapport van 1874 
was ha ar oordecl over den veiligheidstoestand be 
vredjgend. Het gewichtigste harer voorstellen tot 
verbetering van den politioneelen toestand was de 
vrije keuze der dorpshoofden, op wie in de eerste en 
voornaamste plaats de zorg voor veiligheid en orde 
rust, door Regeeringsinmenging te be perken. 
Voorts wenschte zij uitbreiding on betere be- 
zoldiging van het lagere personeel, ver van ging van 
de pradjoerits door gewapende politie-op- passers, 
toekenning van politie-en rechtsmacht 

aan de Controlcurs B. B. op Java en betcr Euro- 
pcesch toezicht op "de Inlandsche ambtenaren. De 
vooi* de reoi'ganisatie geraaindc kosten kwamon de 
Regeering te hoog voor, tcrwijl de anderc 
voorstellen der Commissi。even min cen gun stig 
onthaal von den. Men lict het aan do districtshoofdcn 
over, voor de veiligheid in hun district to zorgen, het 
toelatcndo dat zij daarbij zich bedienden van eigen 
aardige inlandscho middelen, waarbij met het recht 
op persoon lijke vrijheid voor den inlander geen 
rekening wordt gehouden. Kon men in het gewest 
bogen op een (Ass.-)Residcnt, die, zooals de 
Commissie dat wenschte, door een krachtig 
optreden, neerko- mende op het aansprakclijk stellcn 
van Rcgcnten en Wed an a ,s voor den 
veiligheidstoestand in hun ressort, eene goede 
uitoefening van de politic wist te bevordcren, dan 
was het in dat gebied rustig ； de niisdadigers 
verplaatstcn zich naar een ander gebied, cn de 
onveiligheid op Java blecf.. Voor de wijzc waarop 
een Ass.-Resident in drie jaren tijds zijnc als zeer 
onvcilig bekoncl staande afdeeling wist schoon te 
vegen, zie men diens uiteenzetting in Archief voor 
de Java Suiker Industrie 1909, Bijblad bl. 1049. 
Over het dis- trictshoofd als politichoofd, zie Bijblad 
no, 2677.. Het gcvolg van wat de Commissie 
aanbeval is ook, dat in misdrijfzaken nog steeds 
ijverig wordt zorg gedragen dat op het papier het be- 
wijs van schuld aanwezig is, zonder dat de politic 
naar de betrouwbaarheid van het bewijsmateriaal 
een onderzoek heeft ingesteld, hetgeen tot het hooge 
percentage vrijspraken leidt. Den Contro- Icurs B. B. 
in het binnenland van Java cn Mad. is later 
opgedragen (Ind. Stb. 1880 no. 164) do uitoefening 
der rechtspolitie bij ontdekking op heeterdaad voor 
het geval geen politie-beambte ter plaatse is van 
hoogeren rang dan dorpsboofd of politieoppasscr, en 
voorts nader gerechlelijk onderzoek in ingewikkelde 
zaken, mits daartoo bijzonderlijk gemachtigd, 
voorschriften welke weinig of geen toepassing 
hebben gevonden. VolJedige 
opsporingsbevoegdheid, welke moest steunen op de 
slotwoordcn van art. I sub 5° Ini. Rcglt., is hun een 
enkcle jnaal door een Resident toegekend geworden, 
doch in het algemeen werd zu】ks str日dig gcacht 
met cle)) aard hunner betrekking. Intusschcn hebben 
zij opsporingsbcvoegdheid ten aanzien van opium- 
overtredingen (Ind. Stb. 1898 no. 278, J 876 no.. 136 
jo. J 889 no. 268), over! redingen in zako accijns op 
inlandsch gedistillccrd (id. 1898 no. 91), in -en 
uitvoer, bezit en vervoer van- cn hand el in 
vuurwapenen, buski-uit en ammunitic (id. 1908 no. 
491/2), bescherming van so in mi ge in het wild 
levende diersoorten (id. 1909 no. 497) cn van 
natuurinonumentcn (id. 1916JIO. 278). Over de 
rechtsmacht der controleurs, zie RECHTSWEZEN. 

In 1897 (Ind. Stb. no. 65) werden in de politic- 
organ isatie van Java en Madoera verbeteringen 
ingevoerd. Het werd mogelijk gemaakt, dat de 
politie-oppassers, toegevoegd aan de (Ass.)- 
licsidenten, Rcgenten en zelfstandige Patihs 
uitsluitend politicwerk verrichten, doordat aan deze 
ambtenaren over spe ciale b u re a u - o p pa sse rs 
de beschikking werd gegeven. Bij de districts- en 
onderdistrictshoofden werden be reden poli- tie-
oppassers in dienst gesteld. De bezoldiging der 
politic-oppassers werd verhoogd. In enkelo 
hoofdplaatseii op Java (te Padang fungeerde 
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Heeds cen politic-opzicner: Ind. Sib. 1895 no. 237) 
wcrden definitief Europccsche politie- opzieners 
alsmede ecn Controleur voor de politic, ,dus 
beroepspolitic, in (lienst gesteld. De 15 corpsen 
pradjocrits werdcn ingetrokken; on, ncvons het in 
1891 in de afdcolingen Lebak on TjaringiJ}, 
opgerichte, nog 10 corpson~gewapcndo 
poiiticdieiiaren in dienst gcstcld, tcrwijl elders de 
bcwalungsdiensten der pradjoerits wcrden 
opgedragen aan do tegelijkcrtijd ingestcldc politic -
oppassers voor wacht- en transportdicn- sten: 1995 
pradjoerits werdcn vervangen door 270 gew. 
pol.dicnaren + 725 pol.-oppassers voor ■\vacht en 
transportdiensten. De beteekenis van de nieuwe 
inilitaire politie schuilt in het voor- schrift, dat de 
gew. politiedienaren van anderen landaard, zoo 
jnogelijk ook van anderen gods- 
• dienst, moesten zijn dan de inheemsche bevol- king 
to hunner standplaats, aan wclk voorschrift evenwel 
door de Residenten de hand niet is ge- houden, terwijl 
tengevolge van het ontbreken van alle centrale 
leiding de mccste corpsen voor hand having van orde 
en rust van weinig waarde bleken. 

Binds 1893 is op Java en Madoera de algemeene 
politic nog belangrijk versterkt door het tijdelyk in 
dienststellen van mantri's politie en politie- oppassers 
tot tegengang van den opiumsluik- handel in het 
regie-gebied, welk personeel, tijdens de opiumpacht 
reeds voor con klein deel be- staande, deatijds met de 
algemeene politie geen bemoeienis had. Ook wcrden 
nu en dan raantri's politie uitsluitend ten behoeve van 
de algemeene politie aangestclcl. In hetzelfde jaar we 
rd be- sloten tot het heffen van cen hoofdgeld op Java 
on Madoera ter vervanging van afgeschafte 
lieerendiensten ； daaruit werden (sedert 1902 cen 
afzonderlijke post van uitgaven op de Ind. be- 
grooting) ook bezoldigd ambulante nachtwakcrs, wat 
gclijkstond met eene krachtige uitbreiding der 
Gouverncinentspolitie; in 1905 word evenwel de 
begrootingspost niet onbelangrijk ver- mi nd or d, 
toen. op allc Staatsuitgaven, waar jnogelijk, 
bezuinigd moest worden. Ook met het nanstcllen van 
bezoldigde vasto dcsa-nachtwa- kers in plaats van de 
nachtwacht in de desk's were! in 1904 een aanvang 
gemaakt. Buitengc- wonc gemccntelijkc 
politiedicnsten, binnen het ge bicd harer dcsa tc 
verrichtcn, mag de Resident van Besoeki van de 
inlandschc bevolking vorde- r(；n in het be]ang der 
openbaro vciligheid (Ind. Stb. 1904 no. 130 j° 1915 
no. 21), van welke bevoegd- ]icid met good gcvolg 
gebruik is gemaakt tot heleugcling van rictbranden 
middcls straf be waking van de ricttuincn. 

Aangezien de veilighcidstocstand op de dric 
hoofdpjaatscn van Java cone grondigo herziening 
van het politiewczon aJdaar blecf eischen, word in 
1904 ter beschikking van den Directeur B. B. gesteld 
de ambtenaar B. B. Pricstcr tot het ont- werpen van 
ecne reorganisatic voor die plaatsen, tcrwijl de 
Regcering, doordrongen van de over- tuiging dat 
voor het binnenlancl zulks niet minder roodzakelijk 
was, immers de ofeconoinische ont- wikkeling van 
den inlander, waaraan met in- spuniiing van alle 
kracht word gewerkt, alleen dan zou slagen wannecr 
hem meerdere zekerheid van hot bezit der door hem 
verworven goedcren zou zijn gowaarborgd, twee 
jaren later den rcch- torhjken ambtenaar mr. 
Boekhoudt ecno op- •draoht gaf van vcel ruimcre 
strekldng, t. w. hot 

instellen van cen pJaatsclijk onderzock omtrent de 
maatrcgclcn welke gen omen zouden kunnen 
worden om to gcraken tot verbetering van den 
vciligheidstoostand op Java cn Madoera, uitge- 
zonderd do Vorstenlandcn, do particuliere lan- 
derijen (over den veilighcidstocstand aldaar, zic 
VORSTENLANDEN cn PARTICULIERE 
LANDERIJEN) en do drie hoofdplaatscn, en in 
verband daarmedc tot het indiencn van de noodige 
voorstellen. Einde 1907 waren boide ambtenaren 
met hun arbeid gcrccd, en, nadat de voorstellen van 
eerstgenoemde nog in han- den van laatstgenoemdc 
waren gesteld, werd voor Java en Mad. ecn plan tot 
re organ i satie ont- worpen, waarvoor de noodige 
fondsen werden ge- bracht op do Ind. begrooting 
voor 1911. 

Het gevolg van de reorganisatie-Priester is 
gewecst, dat tc Batavia (Mr.-Cornells inbegrepen), 
Sejnaiaxig. en 基回虱虹旅r-ESKahaving van den 
Assisten t - Resident voor de politie, de Con- troleur 
voor de politie is gesupprimeerd en daar- voor in de 
plaats is gesteld een Hoofdcommissaris van politic 
met een adjunct als sous-chef van het hoofd bureau 
van politie. De betrekkingen van schout, water-en 
onderschout werden ingetrokken, eveneens het 
corps politie-soldaten of piekeniers te Batavia en de 
fondsen voor het aanstellcn van bezoldigde 
nachtwakors ter vervanging der heerendienst be 
waking te Semarang en tc Soerabaia (Ind. Stb. 1911 
no. 253). Het ondergeschikte personeel werd met 
verbetering van bezoldiging uitgebreid. Naar 
rangorde be- staat de organisatie thans uit: 
hoofdcommissaris van politie, adjunct id., com 
missaris van politie der le klasse, wedana van 
politie, com missaris van politie der 2e klasse, 
hoofdpolitie-opziener, ad spirant commissaris van 
politie en assistent- wed an a van politie, politie-
opziencr der le klassc, id. der 2e klasse, ad spirant 
politie-op- ziener, mantri-politie, hoofdagent en 
hoofd rechercheur, posthuiscommandant der le 
klasse, id. der 2e klasse en rechercheiir, politie-agent 
der le klasse, id. dor 2e klasse en recruut (Ind. Stb. 
1914 no. 322 j°. 1916 no. 666) Voor hunne 
uniformen, rangaanduiding, bewapening en uit- 
rusting, zie Ind. Stb. 1918 n° 261. Tot betere voor- 
bercirling voor hun taak wcrden door de Regeering 
cursussen geopend, welke men in het moederland 
Indio ben ydt, tot opleiding van adspirant-commis- 
sarissen te Batavia, van adspirant-politie-opzie- ners 
en eveneens van politieagenten derle klassete 
Batavia, Semarang en Soerabaia; de cerstge- 
noemde twee cursussen te Batavia zijn vereenigd tot 
de Politieschool (Ind. Stb. 1914 no. 635 j° 1915 nos. 
273 en 420, 1916 no. 460). Het Hoofd van do 
Politicschool is tevens chef van het aan die school 
verbonden Centraal Kantoor voor do dactyloscopic 
(dit onderwerp behoort tot den werkkring van het 
Dept, van Justitie: Ind. St b. 1911 no. 234) bij de 
politic, alwaar de rangschik- king dor van de politie 
on t van gen signalements- kaarten van verdachtc 
personen geschiedt volgens het systeeru Henry 
(Bijblad. no. 8751). 

Naar aanleiding van do reorganisatie-voor- 
stellen-Boekhoudt, die toen reeds or op wees dat do 
ontwaiting van het zelfbewustzijn van den inlander 
be halve uitbreiding van personeel eene botorc 
organisatie van do politio eischt als waarborg voor 
bcscherming van do rechten van den inlander, 
werden, teneindo de contra!© leiding van de politio 
door den Procureur- Gene- 
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raal effectief to makcn, op do bogrooting ge- bracht 
eon twcedo Ad vocaat- Generaal cn 3 Inspecteurs-
Generaal. De Minister van Kolonien wjst evonwel de 
Tweedc Kamcr van het nut van deze door allo 
Indische adviseurs voorgc- etane herzicning niet to 
overtuigen. Do talrijke andere voorgesteldc 
maatrcgelcn komen gaande- weg in behandeling, tot 
nu too met het navolgond rcsultaat. 

De Gouvernementspolitie draagt nu den xiaarn 
van Algcmcene Politic, in tcgcnstelling met do 
technische- en de desapolitie. Het personeel van de 
Algomccnc Politic wordt nu aangestcld voor het 
geheele gebied van Ned.-Indie, beneden den rang 
van mantri-politie evcnwel alleen voorzooverro 
boeedigd (Ind. Stb. 1918 no. 126). 

Als onderdeel van de politic is iiigcsteld onder de 
bevelcn van den Procureur-Generaal cen politieke 
inlichtingendienst, bestaando uit eeri hoofd van den 
dicnst met plaatsvervanger to Batavia en een 
ambtenaar te Soerabaja (Ind. begr. 1917), we Ik 
pcrsoncel aan don opsporings- dienst declneemt. 

De voorgesteldc centralisatie van de gewapen- de 
politic, welke niet meer zou zijn aan te wer- ven voor 
een bepaald gewest,ovenals kazerneering, beperking 
van de wacht- en transportdiensten, alsmede 
instelling van een ddpot voor de africh- ting (met 
kadcrschool) kwam tot stand. De gc- wapende politic 
bleef evenwel onder het Dept. v. B. B., alwaar zc nu 
eene afzonderlijke afdeeling 'vormt, waarvan het 
hoofd is de Chef van het in 1912 (Ind. Stb. nos. 172 
en 576) voorgehccl Ned.-Indie tot een gcheel 
vereenigd, van do Algemeene Politic afgescheiden, 
corps gewapendc politiedienaren van 土 10.000 
man, verdeeld in 22 divisien, waarvan op Java 2, in 
elk der ge- westen van de Buitenbezittingen e6n, 
onder- verdeeld in brigades, welke gegroepeerd zijn 
tot detachementen. De division cn detachementen 
zijn gesteld resp. onder divisic-commandantcn der le 
en 2e klasse (de niet zelfstandigo der 2o klasse 
voeren den titel van afdeelingscomman - dant) en 
detachements-comandantcn. Ook wei-d een 
Adjunct-Inspecteur voor dezen dienst ingesteld. De 
bestuursainbtenaren hebben de voile beschikking 
over de gewapende politic in hun ressort, evenwel 
onder de noodige waarborgen tegen misbruik, Zie 
Bijblad no. 8529. Als regie- ment van tucht voor de 
gewapende politic geldt, in gewijzigden vorm, dat 
van 1876. 

Ook buiten de drie hoofdsteden van Java zijn de 
schouten ver van gen door commissarissen van poli-
tic, met samensmeltbig van het Europeesch perso- 
neelder politic in geheel Ned.-Indie tot 66n corps 
(Ind. Stb. 1914 no. 322).Do formatie van het person 
eel der algemeene, alsook dat der gewa- pende 
politic, wordt naar do behoefte jaarlijks bij de 
begrooting vastgestcld. De algemeene politic is 
gewestgewijze ingedceld, met afzonderlijke 
indeeling voor groote centra van be- volking. De 
bczoldiging der man tri*s politic is ver- hoogd. De 
bezoldigde nachtwakers ter ver van- ging der 
heerendienstbe waking, de politie-op- passers voor 
wacht- en transportdiensten, de oppassers tot be 
waking van districtsge van ge - nissen en vervoer 
vandaar van gevangenen, do opiumpolitie cn de 
zoutpolitie (op Madoera) werden op Java en 
Madoera in vasten dienst ingelijfd by de algemeene 
politic, met verdeeling van de politic-agenten in drie 
klassen, in de 

Vorstenlandcn en de Buitenbezittingen in two© 
klassen. Om to voorkomen dat de agenten aan hun 
politic we rk worden onttrokken, is liob a an tai 
burcau-oppassers der Bcstuursambte- naren 
vcrmcerdercl. Ingevolge het voorstcl tot oprichting 
van kleinc corpsjcs geoefende politie- agenten is bij 
wijzc van proof tc Scmarang cen hondcrdtal agenten 
der 2e klasse (rccrutcn )> gekazerneerd (Ind. Stb. 
1917 no. 54) on is •— voorshands aHecn voor de drio 
grooto hoofd- plaatsen — de mogclijklieid geopend 
een bc- paald aantal politic-agenten der 2c klasse 
(geen rccrutcn) toe te laten tot een dienstverband (id. 
no. 111). 

Met uitzondcring van den mantri-polilio is- het 
lagero pcrsonccl van do algemeene politic in Ned.-
Indie vanaf den rang van politie-opzicncn der le 
klasse, ingeval ter plaatse een commis- saris van niet 
lagercn rang dan dien der le klasse is beschciden (dit. 
laatste geldt niet voor hoofd- agenten en 
hoofdrccherchcurs), onderworpen aan een VoorL 
Rcglt. van tucht (Ind. Stb. 191(> no. 668). De 
telephoon- verbindingen der politie- ambtenaren 
werden uitgebreid. Aan de wen ken ten aanzien van 
het gebruik der geheime poli- tiefondsen we rd 
gevolg gegeven door do Regee- ringsverklaring, dat 
den inlandschen ambte- naren alle in redelijkheid 
gemotiveerd te achten uitgaven worden vergoed en 
dat het geven van voorschotten aan die ambtenaren 
wordt aan be- volen (Bijblad no. 7585). Blijkens Koi. 
Verslag 1917 is in voorbereiding de unificatie der 
straf- vordering, waaraan ten grondslag ligt de door 
Mr. B. voorgesteldc unificatie van de politic, alsook. 
de voorgesteldc afschaffing der Chineesche hoof- 
den. 

Vermcld zij nog de zecpolitic tot tegengang van 
zceschuinierij in de straat Madoera, in 1911 ingesteld 
door vermcerdcring van het polilie- personeel in de 
rcsidentie Soerabaja, met beschikking over 2 
motorbooten en 5 prauwen. Voor de technische 
politic d. i. boscli-, zout- en koffiepolitio enz. zie men 
ciders. Voorts de in- slelling van niet door het 
Gouvcrncmcnt bezol- digd, door het Hoofd van Gow. 
Best, of namena- dezen door het Hoofd van 
Plaatsclijk Best, van een akte van aansteJling 
voorzien, tijdclijlc politie-personeel ten verzbekc en 
ten be hoe vo van beheerders van ondememingen van 
land- cn mijnbouw en mijncxploitatie, alsmedo van 
indust rieelo ondernerningen tot be waking cn bc- 
veiliging daarvan, hetwelk aan politie-ambte- naren 
wordt toegevoegd (Ind. Stb. 1916 no 550). Voor 
zelfbesturend gebied zio Bijblad no. 8G8U.. Tot 
behoud van den wild stand kan zoodanig personeel 
worden aangestcld door den Directeur van B. B., dio 
zelf do ambtenaron aanwijst, aan wio dit person eel 
wordt toegevoegd (Ind. Stb. 1817 no.. 13). Zio nog 
Ind. Stb. 1910 nos. 271/2en 1912 nos.. 573/4. Alle 
niet van Landswege bezoldigd polilic- personee], ook 
dat der zelfbcsturen, draagt de uniform van de 
algemeene politic (Ind. Stb. 1915 no. 262). Do 
bewapeningen uniformeering van Lands- wego van 
corpsen iiilandsche nachtwakers in de 
Buitenbezittingen, bezoldigd uit de afkoopsomt voor 
gemeentelijke politiediensten, onder leiding zoo 
mogclijk van'Gouvcrnemcnts-politie-ambtena- ren 
heet eene hand reiking ten doe! hebbende beperking 
van Iwt personeel der algemeene politic.. 

BIijkens het Koi-Verslag kan de veiligheid van 
persoon en good niet bevredigend genoemdl 
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worden. In 1916 bed roeg het aantal govallcn van 
moord on doodslag in do rcsidenties Batavia, 
Scmarang, RSmbang, Madiocn, Socrabaja, Pa- 
soerocau, Bcsocki rosp. 62, 56, 66, 1G8, 57, 107 93; 
kdtjoc-partyen in Batavin, RSmbang, Soorakarta en 
Djokjakarta resp. 68, 31, 15, 19; roof op den 
openbaren weg in Batavia, Rom bang, Djokjakarta 
rcsp. 14, 10, 14; vccdiefstallcn in Batavia, 
Pasoeroean, Soerakarta, Madioen, Kcdiri icsp. 326, 
204, 143, 477, 142. Het verre- weg meest 
voorkomend delict is diefstal. Ter zako van diefstal 
als misdrijf gcpleegd, werden voor do invoering van 
hot nieuwe Strafwotboek, dat geon diefstal als 
overtreding me er kent, jaarlijks 土 10.000 personen 
vcroordeeld ； voor inlanders bedroeg het totaal der 
to dier zake | vcroordeelden 2/3 van het totaal der we 
gens ： misdrijf vcroordeelden. Het aantal we gons 
misdrijf vcroordeelden bedroeg over de jaren 1907 
t/m 1913 gemiddeld per jaar 15.482 inlanders, 502 
Vreemdo Oosterlingen en 125 Europe- ancn 
(Crimincele Statistick van N.-I.). Zie ook 
RECHTSWEZEN. 

Literatuur: Valentijn, O. en N. Oost-Indio IV bl. 
250; Dr. F. de Haan, Priangan I bl. 4, 7, 66, 279. 284; 
Prae-adviczen N.-I. Juristen-Ver- eeniging 1887 bl. 
88 van mr Heijligers, Facs en mr. Abendaoon over do 
vragen: Welko zijn de leemten in de wettelijke 
bepalingen betreffendo de vciligheidspolitie op Java 
en Madoera, en op welke wijze kan hierin worden 
voorzien ?； mr. 0. H. Nieuwenhuijs, De uitoefening 
van politic in N.-I., 1895; Notulen Kcdirischc Land- 
bouwvereeniging over Ind. Stb. 1896 no. 104 
(onbezoldigde politie-oppassers) in Ind. Mercuur 
1897 nos. 13, 33 en 34; H. E. I). Engelhard, De 
korpsen gewapende politicdienaren in de Buiten- 
bezittingen in Tijdschr. B. B. 1900 dl. 19 bl. 303; K. 
Boonstra, Het Indisch politic wezen in Ind. Mil. T. 
1902 dl I. bl. 49,119; Ind. Mercuur 1902 no. 22, Het 
rietbrandvraagstuk in Bosoeki; J. L. van Gennep, De 
rietbranden in de afd. Kraksaan cn hunne oorzaken in 
T. B. B. 1904 dl. 2G bl. 243; Agoes Soera Pringga, 
Panjelidikan dari djalann ja pentjocri dan gogol-gogol 
(Lcidraad by ]ict opsporen cn arrestecren van die ven 
cn hclers) in T. B. B. 1906 dl 30 bl. 353 cn Ind.Gids 
1900 II bl. 13G8; A. Hanegraaff, Hoc het thans staat 
met den assistent en do veiligheid aan do Oost- kust 
van Sumatra, 1910; mr. dr. R. Tj. Meos, Het rccht cn 
de politic bij de ini. be volkin g op Java cn Madocra, 
zooals daarvan gebleken is uit het iiigestcldc 
onderzock naar hare mindcre welvaart in Orgaan van 
Mocdcrland en Kolonien, 1910 bl. 13; J. C. Castens, 
Reorganisatie van de politie in T. B. B. 1910 dl. 38 
bl. 7 met Rcplick in id. bl. 140 en F. K. Overduijn, 
Duplick in id. dl 39 bl. 321; P. J. F. van Houtsz, 
Rcorganisatio der politic op Java in T. B. B. 1910 dl. 
38 bl. 70; M. van Geuns, Het riotbrandenvraagstuk in 
Pasocroeai), Madioen cn Kcdiri in Sb. Handels, blad 
30 Aug. cn I, 2, 13, 14, 15 Sept. 1911; mr. J. W. 
Ramaer, Rietbranden op Java in Ind. Mere. 1911 no. 
45; J. van Aalst, Administratio en Statistick van de 
Politie on Justitie voorzoo- vor in handon van do 
Afdcclingshoofden op Java cn Mad. in T. B. B. 1911 
dl. 40 bl. 255; A. Hoorwog, Do gewapendo politic in 
N.-I. in T. B. B. 1911 dl. 41 bl. 228, 275; J. F. A. C. 
van Moll, Het rictbrandcncuvel in de rcsidentio 
Kcdiri in Arch. v. d. Suiker-Ind. in N.-I., 1913 

II bl, 1015; C. do Groot, De politie in do grooto 
handclsstcdon op Java in het algomcen cn die to 
Socrabaja in het bijzonclcr in Koi. Tijdschr. 191 农 
bl. 257, 409; Nota over de nageri-politic in do 
nfd. Oeloo Socngci (Z. cn O. afd. v. Borneo) van 
Ass- Rest. Schaank in T. B. B. 1913 bl. 485; Nota 
idem in afd. Bandjcrmasin on Ommelanden 
van Ctontrolcur Nix in T. B. B. 1913 bl. 488： 
mr. W. Boekhoudt, Ccntralisatie van do politio 
in Ind. Gid a 1914 II bl. 1472； C. Lulofs, Nacht- 
wakerskorpsen in T. B. B. 1914 dl. 47 biz. 207 ; EL 
J. Kohlor, Do Toba-Batakker als gowapende po- 
litiedienaar in T.B.B. 1914dl. 47 bl. 99; 0. Lulofs,. 
Het tuchtrecht bij de gewapendo politie: een 
belangrijko Rcgccringbeslissing in T. B. B. 191& 
dl 51 bi. 55; mr. A. S. Hirsch, De rietbranden 
en het nieuwe strafwetboek in Arch. v. d. Suiker- 
Ind. in N.-I. 1917 bl. 2005; mrs. W. F. Haase 
en W. Boekhoudt, Bockoe Pcnoentoen, Hand- 
aiding ten gebruike bij het voorloopig ondcr-. 
zoek in strafzaken van inlanders in N.-I., 4e 
uitgave, 1917; I. H. Misset, Het rocht der poli〜 
tio in T.B.B. 1917 dl. 51 bl. 469.. 

POLITIEROL. Zie RECHTSWEZEN. 
POLOMBANGKfiNG. Een district van de：./# 

onderafdeeling Takalar, afdeeling Soenggoor- •,.： 
Minasar gouv. Celebes en Onderh. Het bestaat 
uit de landschapjes Male wan g, Bonto Kedatto,. 
Montjongkomba en Lassang, elk bestuurd door) 
een Glarang, uit de rechtstreeks onder den regent； 
staande ornaments- of Kalompowankampongs： 
Patalassang, Sompoe, Pasoelcang, Bilatjadi, Ta- 
masongo, Salaka en Sabintang, en uit de vroeger- 
zelfstandige, doch thans onder den regent van 
Polombangkeng gestelde Gia ran gs c happen Ballo 
en Manocdjoe. Do enclave vormt een zelfstandig- 
district. De regent woont te Paleko (Malewang),. 
en moet gekozen wordon uit do glaranggeslaoh-. 
ten van Male wan g, Bonto Kedatto en jJJontjong- 
komba. De bodem is voor het grootste deel vlak 
en nabij do Oostclijke Goasclic grenzen heuvel- 
achtig. Landbouw on veeteelt zijn de bestaans- 
middelen van de bevollang, dio als onrustig, 
roofziek en zeer aan haar adat gehecht bekend 
staat. 

Literatuur : De feitelijke toestand in het Gou- 
vernementsgebied van Celebes en Onderhoorig〜 
liedcn door P. J. Kooreman, Ind. Gids, Febr.. 1883 
en volgende. 

POLONG (JAV., SOEND.). Zie PISUM. 
POLYANTHES TUBEROSA L. Fam. Amarylli 

daceae. Soendal malam (MAL.), Kembang sed&p 
KGinbang soendel malem (JAV., SOENB ) 

Bolgewas uit trop. Amorika, in Indie vecl ge- 
kweokt oin do zoor welriekendo witto bloemen 
(Tuboroson), die ook in het haar worden gedra-- gon. 

POLYGALA BUTYRACEA Heckel, fam. Fo- 
lyr/alaceac. Kruidachtigo plant uit tropisch Afri- ka. 
In Indie als proof gokweekt om do olio lioudendo 
zadon, dio de „Beurre du Gabon"' lovoron. Do to 
Buitonzorg gonomon proc ven. gavon geono goedo 
resultaten, wijl de zaden niet golijktijdig, doch 
geloidelijk rijpen, waardoor- do oogstkosten to hoog 
worden. Er zijn op Java ook volo inland scho soorten 
van dit geslacht;. sommigo dienen voor 
geneesmiddel, als P. glome- rata Lour. (Soond. 
Djookoot maRlu), andoroword on giftig geacht, als 
P. venenosa Juss.. Eerstgenoomdo soort bevat 
voornl methylsalicy-. laut, laatstgonoerade 
saponino. 



448 POLYGALA GLOMERATA POMP (DIRCK GERRITSZ). 

POLYGALA GLOMERATA Lour. Licbh a jam 
,(MAL.),Djoekoet malela, Malcla (SOEND.). Kruid- 
achtigo plant tot 0.80 M. hoog, met witte, paars- 
gevlekte bloemen, groeicndo in de laagvlakto tot 土 
1250 M. bovcn zee. World en blad zijn eon vcel 
gebruikt inlandsch gencosmiddel tegon velerlei 
kwalcn. 

POLYSCIAS NODOSA Seom. Fam. Araliaceae. 
Djaliroe, Djaranan (JAV.), Ki langit (SOEND.), Daocn 
papeda (MAL. AMB.). Boom van matige hoogtc, op 
Java bcncdcn 1000 M. nict zcld- zaam. Het hout 
schijnt gebruikt to worden (in do Molukken) voor 
planken voor prauwen. be bladoren bevatten cen 
giftige saponine-ach- tige stof, die ze gcschikt maa 
kt om a Is visch- vergif te worden gebruikt. 

POMBAK (MAL.). Zie KATE. 
POMETIA. Plantengeslacht dcr Sapindacceen 

met eenige soorten in den Archipel, die verinoedc- 
lijk niet voldoende onderscheidcn worden. Ini. 
namen o.a. Koengki (MAL ), Leungsir (SOEND.). Het 
hout is gcschikt en gezocht voor huis- cn 
bruggenbouw ； van P. pinnata worden do olic- 
houdendo zaden geroosterd en hcl zoete vrucht- 
vleesch rauw gegeten. 

POMP (DIRCK GERRITSZ), gowoonlijk enkol 
DIRCK GERRITSZ genoemd, of ook D. Gsz. China, 
wegensi het land waar hij als eorste Ne- derlander 
verbleef. Over hem bestaat een recente uitgave der 
Linschoten-Vereeniging (1915).door .J. W. 
IjJzei'inah, \yaarin tai van nieuwe Spaan- '-sche 
bescheidon, en voor het eerst met zijn fami- lienaam 
,,Dirck Gerritsz Pomp"； terwijl Prof. A. Wichmann 
in 1899 con eorste afzonderlijke Duit- sche studio 
over „Dirck Gerritsz" had gopubli- •ceerd. In het 
onderstaande worden ton deolo nieuwe conclusies 
medegedeeld. 

Geboren to Enkliuizen in 1544 of begin 1545, 
aldaar( ?) overleden.m of na ICO8. Gaatals jongen 
van elf jaar (vrage: wegens den dood zijner moo- 
•der ?) naar Lissabon in huis bij twee tantes, daar 
getrduwd met Holl, kooplui； ligt hier 5 jaar op 
school, gaat terug naar Holland, en dan in de groote 
vaart op Holl, schepen als tolk (voor het Port., later 
ook Spaansch) en pennist. Vortrekt 7 April 1568 als 
,,passagier" naar Port.-Indie met de vloot van den 
nieuwbenoemden G.-G. d'Athayde, vestigt zich te 
Goa (als koopman ?), maar inaakt verscheiden reizen 
op Port.-Ind. vloten, doe Is ge- wis als konstabel 
(ongeveer: onderoflicier-arlil- lerist). 

Hier vindt hem Linschoten, na zijn aankomst te 
Goa op 21 Sept. 1583, getrouwd met een Vlaamsche 
vrouw, en wordt zijn vriend. In. een brief aan. zijn 
ouders, toen. wonende te Enkhui- zen, meldt L. dd. 
Goa (eind) 1584, dat “Dirck Gerritsz" al eenmaal 
naar China en Japan was geweest — een reis die 
heen en terug naar Goa 3 jaar duurde — en nu in „dit 
iaer,5 (1584) er op- nieuw heen was gevaren als 
konstabel (IJzerman, p. 10). Van deze tweedo China-
Japan-roLs van D. G. met het schip Sancta Cruz, 
drukte lator Linschoten het logbook over het traject 
Macao— Nagasaki en Nagasaki—Macao af, onder 
vermelding van D. G.'s naam, als rc.sp. Cap. 36 en. 
41 (5—31 Juli 1585, en 20—a. 30 Ma art 1586) in 
zijn Reys-gheschrift van 1595. Met dit schip Sancta 
Cruz keort D. G. te Goa in voorjaar 1588 terug, vindt 
daar zijn vrouw overleden, maar Lin- schoten nog 
aanwezig; en gaat nu op hotzelfdo <(particuliere) 
schip Sancta Cruz, dat door don 

G. G. voor een rcis naar Portugal als poperschip was 
aangekocht, sdinen incl Lmschotcn op 23 Nov. 1588 
uit Goa, cn op 20 Jan. 1589 uit Cochin, zeil naar het 
vadorland, via Torceira (Azoren of Vlaamsche 
cilandcn), alwaar men 24 Juli d. a. v. ter reede 
kwain. Hier blijft Linschoten twee jaar op't eiland 
achtcr, maar D. G. gaat 30 Aug. mot do vloot op de 
Sancta Cruz door naar Lissabon, waar hij 15 Sept, 
aankomt (aldus blijkt uit Figueiredo Falcao'sLivro 
van 1607,ed. 1859,p. 178; verg. Linschotcn's It 
incrario, Cap. 96, slot), blijft hier 6^maancleii 
~{Spaansch document van 10 Febr. 1G00 bij 
IJzerman, p. 113 on 30), vaart dan thuis met 
Hainburgsche schepen, en is ca. midden April 1590 
of iots lator in zijn vaderstad terug. 

Hier te Enkhuizen hortrouwt D. G. weldra, en 
niankt, nu als koopinan door zijn in Port.-Indio 
gowonnen kapitaal, tusschen 1590 on 1594 — 
kritieko jaren in do voorbereiding dcr Ned. 
scheepvaart naar Oost-Indic, zio bij PLANCIUSl —
drie reizen naar Lissabon, waar D. G. immers van 
zijn 1 le—I6o jaar was gowoest, en half ver- 
portugeescht was (zie ook ondor). Voor Nov. 1591 
heeft nu de Amsterdamsche boekdrukkor Cornells 
Claesz al in handen 25 zeekaarten van den te 
Lissabon wonenden Sp.-Port, kartograaf Bartho- 
lomco La so (of de Lasso), waarvan Plancius op 15 
April J592 zijn groote wereldkaart (thans te Va-
lencia) geinaakt heeft en op dien dag aanbiedt aan 
Heeren Staten; terwijl toen, voor 17 April 1592, 
Cornells Claesz „daerenboven (stc) bij cla- ren 
gescriftc in Spacnschcr talen oyck gecregen (had) de 
secreten van dcr zeevaert van Oost- en- do West-
Indien, Afrika, China ende andere dier- gel. landen" 
(De Jonge, Opkomst, I, p. 168). En in dit ze If de 
jaar 1592 verschijnt te J^ciden een nieuwe uitgave 
van Waghenaer's Spieghel der Zcevaerdt, als 
“Thremoor dcr Zeovacrf1, waar zich achterin (p. 
197——J 99) bevindt een eerste by- voegsel „Van 
alle den handel van Coopinanschap die in Indien 
ghoschiet, ende wat avontueren in deso landen. 
ghobueren： Gheschreven wt den mont van Dirck 
Gerritz die daor vier en twintich (Zees： hodgstens 
21) jaren verkeort ende ghehan- dclt heeft, ouer 
gheheel Indien", alsmede con vierdo bijvoegscl (p. 
203—204), „Hoojncn wt Portugael sal seylen na 
Oo.sl-Indien endo van daer na China, Japan endo 
meor ander landen'', dat natuurlijk 66k uit Pomp's 
koker is. Bijvoog- sel 2—3 daartusschen zijn editor 
door IJzormun (p. 18) herkend als ontleend aan 
Linschoten^ brief uit Goa aan zijn ouders to 
Enkhuizen van (eind) 1584, hicrv66r genoemd. 

Deze coincidcntio van feiten in 1591—92 is z66 
verdacht toevallig, dat, gelijk reeds bij PLAN- 
GIUS hierv66r word onder.stcld: Dirck Gerritsz 
Pomp, do Enkhuizer-Lissabonncr-Goances, met 
80 % waarschijnlijkheid do goheimo tusschenper- 
soon is geweest, om na zijn 1c of 2e reis Enkhui-
zen—Lissabon en terug (1590—91) cn de 25 Laso- 
zeekaarten en do „secreton van der zeevaort" in Sp. 
taal aan Cornells Claesz to Amsterdam, on 
daarmedo aan Ds. Plancius, in handen to spo- len 
v66r rosp. Nov. 1591 en half April 1592. 

Linschoten bleef buiten dit alles, want dio zat nog 
tot 土 15 Dec. 1591 op Torceira, vaart dan met cen 
gcchartord Vllssinger schip naar Lissabon, vertoeft 
hier van 2 Jan. — 17 Juli 1592, en vaart dan, via 
Setubal, naar Texel, en is pas op 3 Sept. '92 to 
Enkhuizen thuis. 

Doch do vriendschap tusschen de tweo Enk - 
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huizcrs, to Goa in 1584 gclogd, blijft in 1592—95 
hcstaan. Linsohoton publicoort, als gozogd, in zijn 
Rcysghoschrift van 1593 de tweo Capita 3Gen 41, 
onder vormclding van den Enkhuizor „Con<ta- 
pcl''Dirrick Gcrritszjen noomt „ccncn Dirck Ger- i-
itsz. naturcel van Enchuyscn", htor „oonon Dire 
Gorritsz. van Enchuyson, dio •. .. 20. jaron in Indion 
ghorosidcort hadde", mot blijkbarc on- derschoiding 
tweemaal in Cip. 92 van zijn aan dat Reys-gheschrift 
voorafgaand „corste Boeck", hot Itinerario. En Dm. 
Phncius ondorhoudt van zijno zijdo do relation met, 
on het — voor zijn kri- tischo natuur veelzoggcnd 
— respect voor Pomp, door in zijn (anoniome) 
Momorie van ca. April 1598 (een paar maand voor 
Pomp's wegvaren op cen reis naar Indie bo Westen 
om ;zio beneden) a Is een van zijn 4 bronnen to 
noemen „hct Portu- gysch boeck van Dirck Gerritss 
van Enchuysen'*, cn in zijn (twecde anonieme) 
Momorie van voor- jaar 1G00 (toen Pomp go 
vangen' zat in Zuid- Amerika) schamper op 
Linschoten af te geven: ,,dat men niet nao en volgo't 
geeno Jan Huygen uit de Portugyscho zceschriftcn 
(sic /) van Dirck Gerritzen zeer qualick gesteld 
heeft" (De Jonge, I, p. 188 en 195). Door dit liatsto 
ziot men te- vens, hoeveel Linschoten aan Dirck 
Gorritsz had te danken, want het gaat hierbij niet om 
China on Japan, ipaar om de vaart bij de Kust van 
Guince. Deze twee gevvichtigc getuigonisson van 
Plancius ontbreken en bij Wichmann cn bij 
IJzerman. 

Linschoten heeft dus rcchtstreeks in zijn Reys- 
gheschrift van 1595 diverse Port, stukken verlaald 
die hij gekre((en had van D. G., en dio D. G. zelf 
ten dcele kan hebbon geschrevcn, maar grootendeeh 
op do toon en liter gebruikelijko achterbak- schc 
wijze zal hebbon gocopieord of aangokocht. Het 
verstorkt het vormoeden van D. G.'s tus- schenkomst 
in 1590—'92 to Lisslibon voor Cornells Claosz. cn 
Ds. Plancius op ongomecne wijze. 

In 1595 maakt D. G. dan nog cen rois naar Porto 
(Oporto), de volgendo (tweo) jaren twoo reizen naar 
de Oostzee (Spaansch document bij IJzerman, 1. c.), 
en vortrekt op 27 Juni 1598 met de ongoluksvloot 
onder Mahu cn Do Cordes be- wosten om naar Indie, 
nu nls tolk voor Port, en Spaansch op het vico-
admiraahchip (o. c. p. 116 cn 34); wordt, bij 't 
stervon van admiraal Mahu op 24 Sept., kapitcin-
schippcr van hot kleinste dor 5 vaartuigen (hot jacht 
of do vlioboot „Do Blijdo Bootschap", liter 
hernaamd „Hct Vlie- gond Herl" of „Ciervo 
Bcrmcjo"). Hij deelt wol- in de onhcilcn van dezo 
schepon na het door- varen van Straat MagalLa.es 
raakt in Nov. 1599 krygsgevangon in Chili 
(Sintixgo), en wordt pas in begin 1603 vcrlost, om 
in 1604 via Oa-llao, I?a- nanui cn Lissabon thui< to 
varon. Voor dezo Zuid- Amerikaansche periodo zio 
uilvoorig bij Wich- mann, o. c. p. 20—94; IJzonnan, 
o. c. p. 25—107. 

Ook hicr had hij nog do bizondoro verdiomto, 
<lat op instigatio van hem, die ah alloroerstoNodor- 
lander in Japan was gewoost, het vico-admiraal- 
schip (Do Licfdo) d66rging naar Japan om or in 
April 1600 als 66rsto Holl, schip aan. to komon; en 
dal hij, tijdens zijn gevangonschap, het oudsto 
oorspronkolijko boricht van Ned. zijdo over Chili cn 
Peru opstoldo (begin 1G03), dat tot nog too boko nd 
is (originecl bij IJzonnan, p. 98—104; Duit- sebo 
vertaling bij Wichmann, p. 63—62). 

Hot blot van zijn Jevon is pas onlings door 
IJzorman. aan hot licht gekomen, uit con zin- snede 
in's Rijks Archiof, dio bij J)o Jonge, Op- 

komst III, 1865, p. 259, was wcggolatcn. „Dirrick 
Gerritsz van Enckhuyscn" blijkt op 20 April 1606 
mco to zijn gevaron uit Tcxcl naar Ooat- Indie met do 
vloot onder Paulus van C^crden, aan boord van do 
Patani maar in Jan. 1608 uit Binta m wegens 
ouderdomsgebreken op eigon vorzoek te zijn 
tcruggokcerd met de vloot van Corn. Matolicf don 
Jongc; of hij in Sept, d.a.v. Holland tcrugzag, blijkt 
niet (zie nzorman*^- „Journacl van Hendrik Ottsen", 
1918, p. 185— 186)：--- 

De schijnbaar groote mocilijkheid, dit er tweo 
halfbroers D. Gsz. Pomp zijn gowcest (zie de archicf-
uittrekseh in IJzcrman's monografie, 1915, p. 108, en 
92), is waarschijnlijk zoo op to losscn, dat do oudero 
D. G. kind was uit zijni vaders eersto huwolijk, do 
jongere D. G. kind uit die ns tweede; deze laatstc 
vcrlijdtacten te Enkhuizon tusschen 1579 en Febr. 
1590, gaat in 1598 mee met zijn ouderen halfbrocr, 
en sterft 18 Nov. 1599 te Valparaiso. G. P R. 

POMPELMOES. Zie CITRUS AURANTIUM 
DECUMANA. 

POMPOEN. Zie CUCURBITA PEPO. 
PONG TAI HAI (CHIN.). Zie STERCULIA 

SCAPHIGERA. 
PONGAMIA GLABRA Vent. Fam. Legumino- 

sae-Papilionatae. Krandji (JAV.), Malipari (MAL. 
MOL.), Ki pahang (SOEND.). Matig hoogo boom, 
alleen. to vinden op drogo stranden, vaak in groepen 
bij elkaar. Hot hout is onbruikbaar e walgelijk 
riekende bast is eon middel tegen schurft. De zaden. 
on vruchten gaan door voor vorgiftig, speciaal voor 
visschen; de votte olie uit de zadon is eon goed 
middel tegen huid- ziokten. 

PONGGOK. District, bohoorende tot het Soe- 
sochoenansgebicd van de afdeeling en het re- 
gentschap Kia ten, rcsidentie Socrakarta. Het heeft 
vier onderdistricten met name Ponggok, Polan, 
Pangkalan cn Karanganom, Op de dis- 
trictshoofdplaats ligt do suikcrfabrick Ponggok, in de 
onmiddellijke nabijheid waarvan de bron van dicn 
naam wordt aangetroffen, die door haar bui- 
tengewoon rijk debiet bijzondcre vermcldiog ver- 
dient. Deze bron levert het irrigatiewater voor een 
uitgestrekt cultuurgebied. o.m. voor de sui- 
kcrondeniemingen Ponggok en Karanganom. Het 
district had cind 1905 eeno bevdking van 55.000 
zielen, w.o. 100 Europeancn, cn 170 Chi- ncczen. 

PONOROGO (PANARAGA). Afdeeling, regent-
schap en controle-afdeeling der res. Madiocn, 
metende 1243 K.M*. en vormende het midden- dccl 
van het gewest. Deze afdeeling tclde in 1915: 418.000 
ziclen, waarvan 150 Europeatien on 810 Chincezen. 
De grenzen zijn : ten Noorden, do af- decling 
MagStan van dit gewest — voor het Wes- tclijk l/3 en 
de afdeeling Madioen van dit go west voor hot 
Obstclijk % gcdcclto —； ten Oosten, Zuidoostcn cn 
Zuiden, de rcsidentie K3- diri; ten Westen, do 
afdeeling Patjitan van dit gewest voor do Zuidelijke 
en do residontio Soerakarta voor de Noordelijko he 
1ft. Do afdcc- ling heeft 5 districten, met name: 
Ponorogo,. Somoroto (hoofdplaats Kahoeman)； 
DjebCng (hoofdplaats Balong)； Ardjowinangocn 
(hoofdplaats gohucht Tamansari van de dcsa Sambit) 
on Pocloeng. De niet genoemdo hoofdplaatson zyn 
go- lijknamig. Het aantftl desa*s bedraagt 314. Da ge- 
stcldheid dos lands is bergaebtig, aan dric zijdcn 

in 29 
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insluitendc het in het midden gelegen Zuidclijk deel 
der Slahoeng-Nadioen vlakte, welke flauw van Zuid 
naar Noord holt. Van hare zustcrafdee- ling Patjitan 
wordt de afdceling gescheidcn door een bergrug 
Pag<5r-gocnoeng, waarin ter plaatso alwaar z甘 
beide grenzen aan do residentio Socra- k&rta, de 665 
M. hooge top Gede verrijst. Voorts verheft zich op 
de Oostgrcns do Wilis, welke — als eon 
ineengestorte vuurberg — bestaat uit ccn aantal 
onregclmatig door elkandcr geworpen top- pen en 
pickcn, waarvan eonige als in eon kring omgeven het 
mccr van Ngebol (TiSlaga-NgSbSl). Ann den 
Westelijken voet van den Wilis, aan den grooten weg 
van Madioen naar Ponorogo aan- gronzend aan de 
afd. Ponorogo, doch nog in de afdeeiing Madiocn, 
ligf. ecn warmo bron, met name OcmboeJ, waarvan 
het water veel koolzuur en ijzer, nevens eenige 
andere bestanddeelcn bevat, drinkbaar is en versch 
ccn staalachtigen sxnaak heeft, doch eenigen t ijd 
bewaard, veel van smaak verliest. Deze bron worclt 
als bad- plaats om het geneoskrachtige water 
geexploi- teerd door den Ge westelijken Baad van 
Madioen. De afdeeiing be vat bijna het geheelc bo 
ven- stroomgebied der k. Gandocng of rivier van 
Ma- diocn, den voornaamsten zijtak van de 
BSngawan Solo. Op 士 9 K. M. afstands van 
Ponorogo, in de nabijheid van de onderdistricts-
hoofdplaats DjStos (district Ardjowinangoen) zijn 
de pSrdikan- desa's TCgalsari en Karanggebang met 
hun groote en wijdvermaardc pesantrens (Moham- 
medaansche onderwijs-inrichtingen), vroegerdoor 
een tot. 3000 bercikend aantai jongclingen be- zocht. 
Dezc priesterscholen zijn even we], zooals zoovele 
andere godsdienstscholen, in de laatste jaren 
verloopen. Beide desa,s hebben een drukke pasar, 
zijn groot, netjes en welvarend. De school word in 
1742 gesticht door Pakoo Boe wan a II, die nade 
inneming zijner kraton Kartasoera hierhecn gevlucht 
was. Bij de desa Glang, die ook Ngoera- wan wordt 
genoemd, liggen ruinen van een kraton, wellicht die 
der hoofdstad van het oude Hin- doerijk van Daha. 
Talrijk zijn do Hindoe-oud- heden van dit 
regentschap； zie OUDHEDEN. Opden 
GoenocngDarawati (den hoogsten Wilistop, 2551 
M.) treft men 4 steenhoopen in den vorm van 
afgeknotte pyramiden aan. Daarbij, een wei- nig 
lager, 2 terrassen door muren van aarde en ruwe 
steenen omgeven. 

De inlanders verbouwen in dit vruchtbare re- 
gentschap rijst, koffic, tabak cn suiker. De suiker- 
ondemeDiingen Kanigoro en Pagottan, beide in de 
afdeeiing Madioen gelegen, hebben in de afd. 
Ponorogo suikerrietaanplantingen aangclegd, 
waarvan het product op de fabrick wordt ver- werkt. 
Voor de suikerfabriek Kanigoro (toebe- hoorende 
aan de Koloniale Bank) was het hoofd- doel daarvan 
om te zicn of de aanplant van suite rriet in Ponorogo 
voldoende Joonend zou zijn om een suikerfabriek 
aldaaropte richten, waartoe aan voornoemdo 
bankinstelling concessie isverleend tot een 
maximum jaarlijkschen aanplant van 1600 bouws, 
waarvan door haar echter geen ge- bruik is gemaakt. 
Wei waren bereidsdoor haar voor het 
fabrieksemplaccment gronden in do desa's 
Doeroengan en Pengkol, gelegen in do districten 
Ponorogo en Somorato der afdeeiing Ponorogo 
aangekocht, doch verder is de zaak niet gevorderd. 
Do concessie Ponorogo is sedert door de cultuurmij. 
Kanigoro aan het Gouv teruggegeven. 
Erfpachtsperceelen zijn er niet. 

 

PONOROGO (PANARAGA). District van do 
controle-afdecling, het rcgcntschap on de afdco- ling 
Ponorogo, residentio Madioen; inct 4 onder- 
districten on 73 desn's. Het tclde ult. 1905 ecne be 
volkin g van 85.000 zielcn, waarondcr 土 6。 
Europeanen cn 土 640 Chineozcn. Het Wcstelijk 
deel van het district is vlak, de grootcre Ooslc- lijke 
helft is bergachtig. De bod cm is over hot al- gcmcen 
vruchtbaar. De afdeelingshoofdplaats Ponorogo is in 
dit district nan den grooten post- weg Madioen—
Ponorogo—Slahocng—Patjitan gelegen (zic 
afdeeiing PONOROGO). Land bouw cn veeteclt zijn 
do hoofd bronnen van bestaan. Zoowel de 
suikerfabrieken Kanigoro en Pagottan als de 
inlandscho be volkin g plan ten in dit district 
suikerriot, de beide eerstgenoemden voor de Euro 
peesche markt, de laatste voor de In IP ndschc inarkt. 
Ook de inlandscho bevolking plant hier cn daar op 
haar vclden suikerrict, dat uitgepersC wordt in 
primitieve, door buffels getrokken mo- lens, terwijl 
het sap uitgedampt wordt tot koeken on ponnen. Het 
product wordt op de pasars ver- koebt. Vergunning 
tot de oprichting van eene suikerfabriek is i.i dit 
district verlcend aan de Kolonialo Bank tot een 
maximum jaarlijkschen aanplant van 1600 bouws. 

PONOROGO (PANARAGA). Hoofdplaats van 
gelijknamige afdeeiing, rcgcntschap en district, in de 
residentie Madioen； ligt 100M. bo ven zee in de 
vruchtbare vlakte. Eind 1905 bedroeg haar zielental 
ruim 1G.000, waarvan bijna GO Europeanen en 630 
Clnneezen, voor wie een afzondcr- lijkc wijk is 
aangewezen. Zij is -de zetel van den assistent-
residont, den regent, den controlcur en den patih van 
het gelijknaniigc district. Het is eene nette, 
welvarende plaats, met inlandsche Christen- 
gemeenten en de astana (l)egraafplaats) van Bat&ra 
Kat on, volgens de trad it io een Madja- paitschen 
prins, stamvader van ecn der regen ten- gcslachten; 
diens talrijkc afstammelingen vor- nien den 
zoogenaamden Ponorogo'schcn add, die zeer arm is, 
den akkerbouw uitoefent, maar met onderscheiding 
door den gemeencn man behan- deld wordt. Pie 
astana heeft zeven dikke ring- wallen ； do toegang 
is verboden. Voorls is de hoofdstad be ken d om de 
inlandsche papierniakc- rij (zie PAPIER). De 
landwegen, waaraan hoofdplaats Ponorogo ligt, 
zijn : ecn Wcslclijk” over Somoroto cn Bad egan 
naar Wonogiii (res. Soerakarta); een Zuidclijke naar 
Selahocng met Zuidoostelijkc afspJitsing over Sa 
mbit (dialrict Ardjowinangoen) naar het gewest 
Kcdiri ； een Noordelijke naar Madioen ； cn ecn 
Oostelijke naar Poeloeng cn do 
onderdistrictshoofdplaats Poe- dak. Onderling zijn 
al deze plaatsen door nog meer we gen verbonden. 

PONOSAKAN'SCH. Zic BOLAANG-MON- 
G0ND0U8CH. 

PONTANG. District van de controle-afdcc-ling, 
het rcgcntschap cn de afdceling Serang, residen- tie 
Bantam; met een oppervlakte van 138 K.M.2 en 39 
desa*8. De hoofd plaats hect Bfigog. 

PONTIANAK (ten rechte: Poentianak, MAL.). In 
vcnjchillondo strekon van den Indischen Archipel 
wordt door do bevolking goloofd, dat do ziel van 
ceno vrouw, die in lict kraam- bed sterft, in een geest 
of spook van zeer kwaadaardjg karakter verandort. 
In hot Maleisch hect zuIk ecn geest poentianak, in 
])et Soenda- neesch koentianak, op Z.O. Borneo 
(West Doo- 8ocn) koengkianak, op Nias bcchoc 
matiana, 
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in hot Tagaalsch(^i)ippijnon) patianak, „kinder- 
doodcr”. Do pontianak wordt zoer gevrocsd, vooral 
door zwangoro vrouwon, nan wic zij do 
mocdcrvrcugdc nict gunt, die zij zolf nict hceft 
mogen genicton. Uit wraakzucht doodt zij do 
barendc vrouwen, of zij vernintigt do vrucht, door 
onzichtbaar in don moedcrschoot door to drin gen. 
Dit gcoft ccn snijdcnd govocl in don buik der 
barendo; hiordoor is (lus do working der poentiunak 
to bospouron. Gowoonlijk doet zij zich voor in do 
gedaanto van eon vogel, soms ook vcrschijnt zij als 
cenc vrouw, dio ceno holto jn den rug hceft. Bij 
sominige volken, o. a. bij dcMinahasers, bestant hot 
geloof, dat de poontiu- nak het op de mannen heeft 
voorzien, omdat zij, zwanger on zonder man in het 
dooclenverblijf komende, alleen haar kind inoct g 
root been gen. Zij zockt dus den eersten deu besten 
man, dion z；j kan krijgen, in don dood medc to 
nomen. Om te voorkomcn, dat in hot kraambed 
gestor- venen als pcentianak zullen gaan 
rondvliegen, bclct men haar ]ijk op allerlei wijzon 
zich te bewegen, op te staan of icts aan te grijpen. 
In do hnndpalmcn on under de okscls wordt een ei 
gclegd, tusschen do nagels worden do rens, spelden 
of naalden gestoken, hot lijk wordt be- dekt met een 
stuk vischnet, of in do kist vast- gcspijkerd, het haar 
wordt- over het gezicht gc- legd cn de kist wordt 
met glasschorvcn of andcrc schorpe dingen 
opgevuld. Als universeel mid del tegen de 
poentianak gebruikt men de vruchten of de doornige 
takken eener citrus-soort, die daarom in de 
Molukken 16mon soewanggi (booze- gecstcn-
citroen) heet. 

Lileratuur : A. Maass, Durdi Zentral-Sumatra, II, 
246—248, 259 cn de daar aangehaalde bron- nen ； 
Van der Tuuk: Kawi- Balincesch Woordcn- boek, 
IV, 30, i. v. poentiyanak； J. Alb. T. Schwarz 
Tontemboanscho Tcksten, Vcrtaling, bl. 160, ]Gl, 
1G9, 170;jAdriani & Kruyt. De Bare'c-sprc- kende 
Toradja's van Midden-Celebes, II, 45, 47, 114. 

PONTIANAK. Afdecling der residence Westcr- 
afcleelingvan Borneo, omvattcndedelandschappcn 
Pontianak, Kocboe, La nd a k, Sanggau, Sekadau cn 
1'ajar), zoomedo het onder rcchtstrceksch bestuur 
gebrachL landschap Moliau. Zij wordt bestuurd 
door een assistent-resident met stand- plaats 
Pontianak cn is verdeeld in 4 onder- afdeelingcn nl. 
Pontianak, Landak, Sanggau en Sekadau (Gouv. 
Bcsl. 18 Aug. 191G n°. 11). 

PONTIANAK. Land b o s c h r ij v i u g. Land-
schap gelcgcn op de Westkust van Borneo, j-
cssorteercnde onder de onderafdeeling en afdee- 
Jing van denzelfden naam der residentie Wester afd. 
van Borneo. Het wordt begrensd: ten W. door do 
Chincesche zee, ten N. door Mampawa cn Landak, 
ten N.O. door Landak, ten 0. door Tajan cn het 
onder rccbtstrceksch bestuur ge- brachte landschap 
Moliau cn ten Z. en ten Z. 0. door Koeboe, en wordt 
govormd door het strooni- gebied van do Kapocas, 
de machtigste rivier van de residentie, waarvoor zie 
BORNEO IV Bt Decl I biz. 360—363. Tot het 
landschap Pontianak behoort het oiland Datoe, Do 
oppervlakto van het landschap bedraagt 4545 K.M.
，(iets meet dan do provincien Zuid-Holland cn 
Utrecht tezamen). Do grenzen zijn omschreven in 
do aan het contract van 13 Juni 1911 gehcchto 
opgavo letter A. 

Bcvolking. Ult° 1915 was de stci'kte dor 

bovolking 土 300 Europcanon, 士 2300 Dajaka,. ± 
49000 andcrc inlanders (Maleicrs, Boeginoezcnr 

Javanen), 土 1G000 Chineczen, 土 400 Arabic re n 
en andcre Vrecmdo Oosterlingen, totaal 士 67000 
ziclen. De Malcicrs zijn ccnsdcels afstammclingcn 
van de grondvesters van het rijk, w.o. Arabic re n, 
Bocgincezcn cn Maleicrs van BandjSrmasin, Matan 
en Mampawa, anderdeels nakomeKngen van 
pcrsoncn, die uit verschillendc atreken van het 
gewest in latcrcn tijd. hierheen verhuisd zijn, om 
zich aan do vexation van hunne voraten te 
onttrekken. Zij vinden hun bestaan in do klap- 
percultuur cn in den kleinhandel. De Boeginec- zen 
kwamen vooral omstreeks de helft der vorige eeuw 
naar Pontianak, alwaar zij als werkkrach- ten tot 
ontginning van klappcrtuinen zeer noodig waren. De 
Dajaks zijn over het algemeen zeer arme lieden, die 
in den ladangbouw een schamel bestaan vinden. De 
Arabicren leven van do klapperteclt en den 
coprahandel. Bij het vorstengeslacht wegens zijne 
Arabische afstam- ming en niet minder bij de 
bevolking staan zij in hoog aanzien. De Chineezen 
beheerschen den economischen toestand van het 
landschap. Zie ovei'igens over land bo uw, nijve 
rheid, handcl en verkecr het artikel BORNEO. Als 
belangrijke plaatsen zijn te nocmen: Soengai Kakap, 
Kocala- Kakap, (zic BORNEO DL I. biz. 370), 
Mandor (zie aldaar) en Batoo Lajang, halverwege de 
monding van de Kapoeas en de st ad Pontianak, waar 
zich de begraafplaatsen. van de Sultans van 
Pontianak bevinden. 

Geschiedenis. Do stichting van het Sultanaat 
Pontianak dagteekent van de laatste helft der 18o 
eeuw. In 1772 bracht Pangeran Sjarif Abdoe'r 
Rahman, de zoon van een Arabise hen 
fortuinzoeker, genaamd Sjarif Hoesein ibn Ahmed 
,el Kadri, die zich voornamelijk door zijno 
vroomheid tot rijksbestierder van Mam- pa wa had 
we ten te verheffen, eerie vestiging tot stand, welko 
door hare gunstige ligging en het verstandige 
bestuur van Abdoe'r Rahman spoo- dig tot bloci 
geraakte en Pontianak (zie aldaar) gehecten word. 
Hot duurde niet lang of do O.-I. Comp, kwam met 
dezo welvarendo handels- plaats in aanraking. De 
Sultan van Bantam stond nl. aan haar zijne 
aanspraken op Soeka- dana cn Landak af, waarna zij 
in 1778 den com- missaris Willoxn Adriaan Palm 
daarheen zond, dio mot Abdoe'r Rahman een 
contract sloot, waarbij dezo formed als Sultan we rd 
erkend, aan hem Pontianak cn hot landschap 
Sanggau of Sesango in Icen werden afgestaan en aan 
do O.-I. Comp, handelsvoordeclon werden verze- 
kerd, dio tot do oprichting van een handclseta- 
blissoment te Pontianak leidden, hetwelkevenwel 
om de gcringo winsten in 1791 weder gesloten word. 
De poguigen van Abdoe'r Rahman om zich mot go 
wold mcester to makcn van Sanggau of Sesango 
mislukton c veil wel en ook later heeft Pontianak^ 
hcerschappij zich nixnmei' over dat Jandschap 
uitgestrokt. Meet succes had Abdoe'r Rahman in 
Mampawa, waar hij zijn oudsten zoon Sjarif Kasim 
als Panfimbahan aansteldc. Na zijn overlijden in 
1808 volgde Sjarif Kasim hem als sultan van 
Pontianak op, dio Goesti Djali, eon zoon van den vo 
rd re ven vorst, tot Panombahan van Mampawa 
aanstolde, en zich door ouderlingo huwelijken van 
dious vriend- schappelijko gezindheid vorzekerde. 
Abdoe'r Rahman en z|jno opvolgers bowcordon ook 
de 
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suprematie to hobbon over Lan dak, Tajan on Matan, 
zonder dal zij in die landschappen echter ooit cenig 
gezag hebben kunnen uitoefenen. Dien- tengevolge 
is hunne suprematie over dio land- schappcn nimmcr 
erkend geworden. Na het herstcl van het 
Ncderlandschc gezag in den In- dischen Archipcl 
werden nieuwe contractcn gc- slotcn met Pontianak, 
Landak on Matan en tocn de Sultan van Pontianak in 
1822 voor goed afstand had gedaan van zijnc 
aanspraken op Ta- jan ook met den Vorst van dat 
landschap, aan wicn de titcl van PanSmbahan word 
verlcend. Blijkens het mot Sultan Kasim van 
Pontianak gcsloten contract stelde hij zich ondcr de 
bc- schcrming van het N.I. Gouvernement, dat samen 
met hem hot gezag zou uitoefenen en de inkomsten 
declcn. Kort hierop stierf Sultan Kasim. Zijn brooder 
Sultan Osman volgde hcra op, met wien nader we rd 
o vcrccn geko men, dat hem jaarlijks eon vaste som 
zou worden uitge- keerd, tcrwijl het meerdere der 
inkonisten zou komen ten bate van 5s lands kas.In 
1855 word de tachtigjarige Sultan Osman op eigen 
ver- zoek van het gezag ontheven en opgevolgd door 
zijn zoon Sultan Hamith, met wien een nieuw 
contract werd gcsloten, bcpalende dat de vaste 
jaarlijksche toelage aan den Sultan zou bedragen j 
50400 en dat justitie en politic over alle inwo- ners 
van het rijk, van wclkc nat,ic ook, door het 
Gouvcrnement zou worden uitgeoefend. Sultan 
Hamith stierf in 1872 en werd opgevolgd door zyn 
oudsten zoon Sjarif Joesocf, met wicn in 1879 een 
nieuwe overccnkomst werd aangegaan, inhoudendc 
o. m., dat de uitoefening der politic over de 
inlandsche bevolking in Pontianak buiten de gouv. ct 
a blisse men ten wordt toevertrouwd aan het 
rijksbestuur in ovedeg en in overeen- stemming met 
do gouvernementsambtenaren. Tegelijk werden 
gcrcgeld de belastingen, we Ike de Sultan van zijnc 
onderdanen — ook de Dajaks — mocht heffen en 
welke heerendiensten deze verplicht waren te 
presteeren. Een decl van het Kongsi-gebied Mandor 
(zic aldaar) werd tijdens zijn bestuur definitief by het 
Pon tian ak- sche rijk gevoegd. Sultan Joesoef stierf 
in 1895 en werd opgevolgd door Sultan Sjarif Molia- 
mad, die al dadelijk na zijn optreden met do traditien 
van de min of meer op Arabischc wijzo ingerichte 
hofhouding brak. 

Den 13 Juni 1911 werd cen nieuw politick 
contract met het zeIfbestuur gcsloten, dat bij Gouv. 
Besluit van 8 Jan. 1912 no. 44 j°. 2G Maart 1912 no. 
23 goedgekeurd en bekrachtigd werd. Daarin zijn 
verschillcnde aangelegenheden om- trent de 
rechtstreeks aan het Gouvt. onderhoorige personen, 
politic, vaststeJling burgerhjk en straf- recht door het 
Gouvt. nader geregcld, tcrwijl aan Jxsstuurder, 
landsgrooten en ambtenaren van het zelfbestuur 
vaste uitkeeringen uit de Jandschaps- kas werden 
verzekerd. Nog werd liet reeds in 1886 door het 
zelfbestuur ter beschikking gesteld stuk grond (口 
paal) onvoorwaardelijk aan het gouvt. afgestaan en 
zulksom het vcrkrijgcn van zakelijko rechten daarop 
mogelijk te maken. 

Vermeldhig verdient nog, dat in verband met een 
in het laatst van Juli 1914 in de onderaf- deeling 
Mampawa onder de Chineczen uitge- broken 
opstand, welke ook on rust in de omlig- gendo 
landschappen droigde te verwekken, van Java 
troepen naar Pontianak werden gezonden, tcrwijl de 
tot Rcgeeringscommissaris benoeinde 

gcncraal-majoor der infantcrio C. H. v. Rictscho- ten 
to Pontianak overkwam, toneindo eon ondcr- zoek 
omtrent de onlusten in te stellen. Die opstand word 
spoedig bedwongen on sedert bleef de rust 
onvei'stoord. 

Bestuur. Vrocgcr stonden allo inlandscho 
kampoengs in het gouvernementsgebied onder con 
ho of d, bijgestaan door cenigc kfibajans. Sedert Oct. 
1910 zijn dio kampoengs samenge- voegd tot 
complcxen, elk ondcr ecn pembakal, bijgestaan door 
kebajans. 

Het gezag in ]iet landschap berust bij den Sultan, 
dio in allo belangrijko aangelcgenheden overlcg 
plccgt met zijnc landsgrooten (wazir*s). Het bestuur 
wordt n a mens don sultan in overlcg met cn naar do 
aanwijzingcn van den Resident cn de betrokken 
bestuursambtonaren gevoerd door districtshoofdcn 
(wakil-radja), onder wio kampon ghoofden staau. 

In 1908 word ecn landschapskas opgerioht. 
Literaluur: Borneo's Westerafdeeling door P. J. 

Veth; Nedcrlandsch Oost-Indie door Mr. P. A. v. d. 
Lith; Twee maanden op Borneo's Westkust dooi' M. 
Buys; J. J. K. Enthoven, Bijdragcn tot de geographic 
van Borneo's W. Afd. T. A. G. 1903, biz. 810—869; 
Nota betref- fendc het landschap Pontianak, T. A. G. 
1912 biz, 203—210; Bijlagen Hand. St. Gen. 1911 
—12 no. 301一9. •- ■ - 

PONTIANAK. Hoofdplaats van de residontio 
Westerafdeeling van Borneo, tevens hoofdplaats 
van gelijknamige afdeeling cn onderafdeeling cn 
van het Sultanaat van dcnzelfdcn naam. Zij ontIcont 
haar naam, volgens de ovcrlevering, aan de geesten, 
poentianaks of pontianak's, dio ter plaatse verbiijf 
hidden toen Abdoe*r Rahman, de eerste stichter der 
plaats, zich op die plek vestigde. Zie BORNEO, DI. 
I. biz. 369. 

PONTJA SOEDA (JAV.). Zie JASMINUM QUIN 
QUENERVIUM. 

PONTJANG KfiTJIL. Een van de kleine eiland- 
jes in de baai van Tapanoeli (Sumatra), waar zich* 
in 1752 de Engelschen vestigden. Het is cen van de 
punten, die het langst in handen van Engcland zijn 
gebJevcn. 

PONTJO KOESOEMO. Ondcrdistrict van het 
district Pakis, regentschap en afdeeling Malang, 
residentie Pasoerocan. In den bloci van do Gou- 
vernements kofliecultuur producccrde (lit ondcr-
district de inceste koflie van gcheel Java. De dcsa 
Pontjokocsocmoallecn heeft welecns 30.000 pikocls 
koffie geproducccrd. Op de hoofdplaats waren in 
dien tijd twee grootc Gouvernemcnts koiHepakhui- 
zen, tcrwijl er nog vicr andere w?rcn in desa*f> van 
hetzolfde ondcrdistrict., 

POON. Poonachtige visschen (Triglidae) bc- 
hoorendo tot de Sclcroparei, Acanthopleryjii (zic 
VISSCHEN), komen in enkclo geslachton 
(Lepidoliif/la, Perislcdion) incest nil diep water in 
den Archipcl voor. Nauw hiermede ver want is 
Doclyiopterus (zie VLIEGENDE VISSCHEN). 

PORA. Zic SIPOERA. 
PORCELEINHOORNS (Cypraca). Zio GAS- 

TROPODEN. 
PORONG. I. Hoofdarm van de Bran las (Zio 

BRANTAS. DELTA-WERKEN). II. Naam van een 
district in de afdeeling Sidoardjo, residon- tie 
Soerabaj i, met ]48desa,sen 5 ondcrdistricicn. Het 
heeft belangrijkc suikarindustrie cn degclijk- 
namige hoofdplaats heeft cen uitgebreide Chinec- 
eche wijk. De bevolking, welke 1 Jan. 1916 
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土 92.000 ziolcn tcldc, waaronder con 140tal 
Europcanen, 370 Chincezen cn ecn 20-tnl andcro 
Vrccmde Oosterlingen, hecft veel van malnria te 
]ijdcn. 

RORSEA., Plantsjc aan de Zuid-Oostzijdc van 
het Toba-mccr^in do rcsidcntie Tapanoeli. Hier 
beginf 'He^Asahan-rivicr, die het water van het 
Toba-meer afvoert. Het plaatsje kan in de toe- komst 
van betcekenis worden. Hier ligt cen grooto brug 
over do rivier voor den weg, dio ceninaal To ba met 
PSmatang Si Antar, dus de Oostkust met Tapanoeli, 
zal verbinden： In Augustus 1914 werden de gelden 
uitgetrokken voor het stuk PSmatang Si An tar—
Pors6a-brug, vor- mende de nog ontbrekende 87 
K.M. van den Toba-wcg. Bovendien wordt hier cen 
uitgestrekt mocrassig terrein, waarop geen der 
marga's aan- spraak maakt, opgehoogd met de 
bcdoeling het tot een groote, centrale marktplaats, 
speciaal voor rijst, te maken. Als kruispunt van land- 
en waterwegen is Porsda zocr geschikt voor een 
belangrijk handelscentrum^ • ? ■' - : 

PORSOBOERAN. Oude用oofdpiaats der onder- 
afdceling Habinsaran der Bataklanden (Sumatra) cn 
als zoodanig standplaats van den civicl gezaghebber. 
In 1911 we rd de bestuurszetel ver- plaatst naar een 
nieuw gestichte yestiging, dio den naam Nassau 
ontving./I 

PORTIBI (PfiRTIBI). Ecrtijds een zeer voor- 
namc kampong in Pad an g La was, residentic 
Tapanoeli, waarschijnlijk een centrum van gecs- 
telijk Icven, zooals de Hindoe-overblijfselen, in de 
nabijheid aangetroHen, bcwijzen. Zij is thans 
gesplitst in Portibi d joeloe (bo ven strooms) en Port 
ibid ja6 (benedenstrooms). In het begin dezer eeuw 
had Portibi 33 kampoengs onder zich met 土 1000 
huisgezinnen, daarmede het landschap Batan g Pan 
6 vormendc. 

Be ide Portibi zijn aan den rcchteroover van do 
Batang Pan e, die tot hier voor kleine prauwen 
bevaarbaar is, gclcgcn, nabij de monding van do Si 
roe mam be. Beidc kampoengs zijn vuil cn smerig, 
omgeven door levende baniboe-omheiningen. 

G e s c h i o d o n i s. Do hoofden haddnn in het 
begin <lcr vorigo eouw grooten invloed cn groot 
gezag. Ecn onder hen was de krijgs- haftigo 
Patoewan Djocinadoel Alam, trouw bondgenoot van 
Toeankoc Taniboesc, dio in den Padri-oorlcg in het 
Noorden zulk con gc- wichtigo rol gcspccld hecft. 
Nation val van Daloe- Daloe, d” hoofd plaats van T. 
Tamboesc, in 1838, we rd nabij Portibi cone redoute 
met cen kleine jnilitairc bezetting gebouwd, dio in 
1843 wcer verlatcn werd. In den onrustigen tijd, die 
daarop volgde, waron Portibi cn Hadjoran do hoofd- 
kajnpccngs o]> de vlakto van Pad ang La was, doch 
ook sedert dicn tijd clagtcckont de splitsing van 
eerstgenoemdc kampoeng, tengovolgo van on- 
cciiigheid tusschon Patoowan Djoemadool Alam cn 
zijn brooder Patoowan Koo mala di atas, dio hem 
ovcrlcefdo en fcitclijk zijn opvolger word. Doze had 
toen Portibi dja6 gesticht. Toon in 1879 hot Gouv. 
zich andcrmaal in Pad ang La was vestigde, word 
Portibi tot afdeclingshoofdplaats aangcwczen, totdat 
in 1882 het wenschclijk word geacht de hoofdplaats 
to vcrlcggen naar Goc- noeng Toewa en in 1907 naar 
Si Boohooan. 

PORTUGEEZEN (ZWARTE). Naam in do 17o 
cn I8e eouw op Timor door do Hollanders gegevon 
aan die inestiozen van Midden-Timor, vooral van 
het landschap Oikoesi (aan de Noord- 

kust) met het naar binnen in't Z.O. gelegen Am- 
benoe, dan bij uitbreiding ook van do njkjes Ama-
kono (daar beZ.), SdnSbait (thans Molo; boZ.W. van 
Amakono), Amanoobang (Z. van de tweo vorige, 
aan do Zuidkust), en Amarasi (Z.W. van 
Amanoebang, en Z.O. van Koe- pang), die door do 
(heusche) Portugeezen, met hun hoofdzetel sedert 
166] te Lifao in Oikoesi, aangestookt werden tegen 
het Hollandsch ge> zag, sedert 1613 to Koopang 
geveatigd. De door deze Midden-Timoreezen in 
gang gehouden hero eringen vonden haar 
hoogtepunt in do periode 1745—1756, toen eindelijk 
Amarasi, bij het Contract door den opperkoopman 
Paravicini (zie dezen naam) op 9 Juni 1756 te Ko 
epang gosloten, het hoofd in den schoot lei, en de 
onmiddellijke zuidelijke bedreiging van onze ves- 
tiging te Koopang een eind nam. Een naspel had het 
nog in Nov. 1761, toen de krachtige Holl, resident H. 
A. von Pluskow aan het Noorderstrand van Oikoesi 
door de aanvoerder^ der Zwarte Portugeezen, 
Francisco Hornaj (of d * Orney) en Antonio da 
Costa, werd vermoo rd. 

Tiouwena, 66k met de heusche (blanke) Por- 
tugeezen traden de Zwarte Portugeezen her- 
haaldelijk in strijd, met name die van het rijkje 
Oikoesi plus Ambence; wat in Aug. 1769 zelfa 
leidde tot do overmeestering en verbranding van den 
Port, bestuurszetel te Lifao, en. de daarop gevolgde 
stichting van Billy als Port, hoofdplaats op Timor 
van 10 Oct. 1769 if. 

Daar de hoofden van dezo Zwarte Portugeezen 
niet alleen win of meer Portugeesche bas- taards 
waren, en Port, namen en tit els droegen, maar ook 
inderdaad Portugeesch meer of min vloeiend 
spraken, novens hun eigen Weat-Timo- reesche taal 
(het zgn. Da wan of „Javaanscb,,)» was een andeie 
door de Hollanders aan hen ge- goven naam de van 
de kusten van Koromandel en Malabar door dezen 
meegebrachte term van. Toepassen, dus: doe-basja's, 
d. i. „twee-taZigen,\ het EngeJsch-Ind. Dubash ^.zie 
dit woord in Yule & Burnell, Hobson-Jobson, 1886; 
of 2e ed. 1903). 

Het afdoende keerpunt in dezen meer dan ©en 
eeuw langen strijd tusschen de Hollanders in 
Koepang met hun inlandsche bondgenooten (om de 
heele baai van Koopang been； mec ook de rijkjes 
Amabi en Amfoeang), en de blanko plus zwarte 
Portugeezen — begonnen ca. 1630, gcluwd pas na 
de vcrdrijving van het Port, bestuur uit Lifao 一，is 
geweeat do slag by Penfceik (peni foeik = wildo 
mais), Z.Z.O. van Koepang, op 9 Nov. 1749; toen 
„hot hoofd der Toepassen of zo genoemde Tenentg 
General 1 der Swarto Portugec-en" — Port, tenenfe 
geral =luitenant-generaal ——，Gaspar da Costa uit 
Oikoosi, daarbij kwam to sneuvolen, Amarasi 
vergiffenis vroeg, on de a nd er o “koningen" vnn 
West-Timor zich uit de nederlaagder Zwart0 
Portugeezen door do vlucht redden. Zie het verhaal 
van dezen slag bij Hagp.,.lydschr. Bat. Gen. XXVII 
(1882), p. 389—108, vooral p. 391; on verg. er do 
Port, namen en tit els der inland- sche hoofd on op p. 
393. 

Na dezen slag, die Koepang recht st reeks had 
bedreigd, schijnen pas de Papangers (zio dozen 
naam) ah inlandscho rustbewaar- ders tegen do 
Zwarte Portugeezen op Timor te zijn gekomen. In 
het relaas van dezen slag worden echter 
„Marclijkers" hot eerst ala Com- pagnio's troepen na 
do HoDandsche genoemd, 
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en ver volgens nog Sawoeneezen, Soloreezen, 
Kottineezen cn Timoreezen; zoodat to ch ook 
Papangors onder dien naam van Mardijkers ver- bo 
rgen kunnen zijn geweest. G. P. R. 

PORTUGEEZEN IN DEN MALEISCHEN AR-
CHIPEL. (DE) Onder de handelsart ikclen, in de 
Middeleeuwen. langs den weg, wclke liep over de 
Italiannsche st edenrepublieken, naar do verschillendo 
landen van Europa gevoerd, be- kleedden de 
producten van den Maleischen archi- pel, zijne 
spocerijcn vooral, een eerste plaats. Natuurlijk, dat, 
toen de Portugeezen in 1498 onder Vasco da Gama 
V66r-Indie hadden bereikt en al spoedig dddr ecn 
stelling van be^eekenis wa-ren gaan innemen, zij 
hunne oogen wendden. naar het. verro Oosten. 

E6n der desiderata hunner koloniale staat- kunde 
van die dagen is geweest he匕 beheer- schen der 
handehwegen, welke leidden van Oost naar West; en 
dit kon slechts bereikt worden door het zich nest den 
in vaste punten lings die wegen, wollce reeds 
gewichtige handelscentra waren of beloofden zulks te 
worden. Nu vloeide de handel van Oost-Azie, 
voorzoover die zee- handel was, en van den 
Maleischen Archipel in dien tijd bijna geheel samen 
in 6en middelpunt, nl. Malaka, door zijn ligging aan 
de zeestraat tusschen. het Oosten van Azie en het 
AVesten daarloe als van zelf aangewezen. 

Van dit handel3emporium uib gingen de spe- 
cerijen en andere koopwaren van Oost-Azie en den 
Archipel (aangebracht door de bewoners der streken 
zelve, waar de producten tehuis hoorden, o. a. 
Chineezen, of door tusschen- handelarcn. in naderbij 
gelegen streken; of door te Malaka gevestigde 
koopJieden zelf opgehaald) langs de vaste kust of over 
Ceilon naar de West- kust van V66r-Azie, vanwaar zij 
一 vdor de komst der Portugeezen — gewoonlijk 
langs de Perzische Golf en de Roode Zee de Levant en 
Egypt e bereikt en. en zoo hunnen weg von den naar 
Europa. 

Die handel bewesten Malaki was grooiendeels in 
handen van Arabische kooplieden; de Portugeezen 
werden bij hunne kon st in Azie commev- cieele 
mededirgers van kooplicden, welke den 
Mohammedaanschen godsdienst beleden en niei 
alleen koopKeden waren, maar ook, zelfs in streken 
waar geen Mollammedaanscho staten waren gesticht, 
grooien staatkundigen. invloed bezaten. Die invloed is 
gebruikt, om de Portugeezen te weren, 66k uit den 
handel, cn al spoedig zagen de Ixatsten in, dat, wildcn 
zij handel drijven, zij dien handel moesten verdedigen 
en monopoliseeren: hun handel moest in velc streken 
een inonopolistkeh karakter dragen of zou niet kunnen 
bestaan. Dric hoofdfactoren hebben dan 
samengewerkt tot ecn strijd tusschen Christendom en 
Halve Maan bijna van het eerste opt reden af der 
Portugeezen in Oost- Afrika en West-Azie; want naast 
godsdienst- haat en handelsconcurrentie kwamen nog 
te staan de wat men than? zou noemen imperialii- 
fische neigingen der Portugeezen. De Portugeezen nu 
hebben al spoedig cen groot deel van den handel op 
Europa in Oo3tersche producten in handen gekregen. 
En dit gemakkelijkcr, omdat de handel langs Klein-
Azie en Egyple hoe langer hoe meet groote bezwaren 
bood: Jiooge tollen, drukkende rechten door de 
beheerschers diet streken op do koopwaren gelegd, 
onveiligheid in I 

do Aliddollandsclio Zee, veroorzaakt door he3 
optreden dor Turkch logon de Italiaanache steden, 
togen. Venetie.in do eerste plaats. 

Maar, al mochi reeds in do eerste jaren der 16c 
eeuw de handel bewesten Voor-Indio w,zi- gingen 
ondergaan ten voordeele der Portugeezen, ten 
nadecle hunner mededingers, daar beoosten blcef 
eerst die handel nog zijn oude wegen. vol- gon. Ook 
bleef Malaka een uiterst gewichtig centrum. Behalve 
Arabische kooplieden hadden zich daar gevestigd of 
kwamen daar handel drijven Hindoe-kooplieden van 
V66r-Indie en van Java, daarin niet belcminord om 
het verschil in godsdionst door den 
Mohammedaanscben sultan van Malika. Ook bier 
had plaats gevonden wat in do goschiedenis zoo 
dikwijls plaats vindt: do handel bracht welvaart, 
bracht rykdom; de rijkdom stelde in staat macht uit 
te oefenen ook buiten eigen grenzen, wanneer do 
lust daartoo kwani of wanneer het. belang van den 
vorst of van zijne onderdanen — handelsbelangen 
vooral —daartoo aanspoorde. De beheerscher van 
Ma- laka, cenmaal aan Siam onderworpen geweest, 
had zich vrij gemaakt en op zijn beurt zijn. macht 
doen gevoelen aan streken in den omtrek zijnet stad. 

Het belang van Malaka is den Portugeezen niet 
ontgaan. Evenmin ontging het hun, dat hunne 
Arabische en Hindoe-mcdedingers, niet- 
tegenstaande hunne pogingen het te beletten, nog 
wel kans zagen, do te Malaka opgekochte 
handelsartikelen Westwaarts — zelfs naar de Rood
。Zee — te blijven vervooren, zij he匕 dan ook in 
tocnemend geringere mate. Wilden do Portugeezen 
den handel met Oost-Azie en den Archipel in handen 
krijgen, dan moest dat in Malaka zelf geschieden. 

Schepen werden. uit Lissabon naar Jiet Oosten 
gezonden me匕 de bepaalde bedoeling, om te 
trachten Malaka to bezeilen. He' gebeurde. Op het 
eind van 1509 werd de Noordkust van Sumatra 
bereikt, de peperhavens Pedir en Pasei —■ beide 
toon- onafhankelijke rijkjes — bezooht, daarna 
Malaka. De ontvangst was in den beg in no gunstig, 
handelibetrekkingen werden aange- knoopt. Dit was 
eehter nieb naar den. zin der Arabische kooplieden. 
Zij waarschuwden Malika's vorst voor de nieuw 
aangekomen vreemdo- lingon, door hem te wijzcn 
op den invloed en de macht, die zij reeds op de kust 
van Malabar hadden welen te verkrijgen; zij 
maakten ge- bruik van der Portugeezen onhandig opt 
reden; zij stookten don Si也an tegen hen op en 
tevens 一 door den godsdienst in *L spel to brengon 
一 dions ondordanen. Eon overval deed de Portu-
geezen Malaka, na het bedrijvcn van vijandelijk- 
heden, verlalen en naar V66r-Indie tcrugkeeren, 
ondorweg weerwraak uiloefenende op vaarbui- gen 
van den Archipel. 

Inmiddels was in 1509 de onderkoning van 
Portugoesch-Indie, Francisco de Almeida, af- 
goLroden on opgevolgd door Affonso de Albu-
querque, onder den til el gouverneur; Dcze krachtige 
porsoonlijkhcid was moer dan zijn voorganger de 
man van een zich van hare ge- volgen bewuste 
koloniale polibiek; minder dan zijn voorganger werd 
hij door de omstandig- heden gcloid, meer dan de 
Almeida beheerschto hij ze. Hij was bij uitstek de 
man, oin het hoogo gewicht van Malaka voor den 
handel in to zien ni机 alleen, maar ook om de 
gelegenheid aan te 
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grijpen, dat handolscontrum in de mtfcht to brengon. 
der Portugeozen: eon niiddel to meor o】n den 
handol tusschen hot Oostcn cn Europa tc 
monopoliseeren. 

Goa, dat do hoofdstad zou worden van Portu- 
geesch-Indie, werd in 1510 door Do Albuquerque 
veroverd; in hob volgend jaar was Malaka aan do 
beurt. De vorst van dit rijk had blijkbaar wel 
begrepen, dat hij govaarlijk spcl speelde, vooral toen 
de verovering van Goa het, aanzien dor Portugeezcn 
aanzienlijk had verhoogd.Hij tracht- te nog den 
storm te bezweron en nam eon. vricn- delijke 
houding aan. Maar Malaka's lot was reeds beslist. 

Niettcgenstaande de bezwaren van velo zijner 
raadslieden zetten De Albuquerque 一 die wist dat 
hij hiermede handelde in overeenstemming met de te 
Lissa bon opgevatte denkbeelden.— zijn plan door: 
in Mei 1511 ging een flinke vloob onder zeil, onder 
leiding van den gouverneur zclven: wel een bewijs, 
hoe hoog deze het. be- lang van Malaka aansloeg. Na 
aankomst v66r Malaka werden nog 
ondorhandelingcn gevoerd, men kon het niet eens 
worden, de Portugeezon openden de 
vijandelijkheden en hunne eisclien st egen: zoo werd 
gevorderd vergunning, een fort te Malaka te bouwen. 
Deze werden niet- ingewil- ligd; de vijandelijkheden 
werden voortgezot en na ernstigen strijd, waarbij 
Malaka,s vorst niet door al zijno onderdanen in 
voldoende mate werd gesteund, viel Malaka in 
Augustus den Por- tugeezen in handen. Zijn 
beheerscher vluchtte naar Pahang, eeri Icenstaat van 
Malaka, later op liet eiland Bintang, dat tot zijn rijk 
behoorde. 

Een Portugeesche vesting werd gebouwd en tocn 
de verdreven vorst weigerde, het voorstel der 
Portugeezen te aanvaarden, om terug to keeren en 
bet bewind weder op zich te noraen behalve over de 
Portugeesche vesting, werd het bestuur over Malika 
door de Portugeezen ge- regeld; Malaka werd een 
Portugeesche stad. Men trachtte den vcrloopon 
handel er weder heen te •t rekken, en a Idea gelukte 
dit, en wel niettogen- btaande Malaka zelf in de eerst 
e jaren moost worden verdedigd cn met succos 
verdedigd werd tegen aanvallen der Maleiers van. 
hot schier- oiland zclf, tegen aanvallen van Javancn 
(1513), van den op Bintang gevestigden verdreven 
vorst, we Ike laatste bet den Portugeezen in Malaka 
zeer moeilijk maakte in den strijd, die soms werd 
overgebracht naur Binlang zelf. 

Malaka is onder Portugecsch bestuur nieb al- Icen 
gebloven een bloeiendo handelsplaats, niet« tegenst 
aande de soms onrusligo tijden door aan- valJen van 
buiten (gebcurtenissen, waarbij hier f-kchts kan 
worden stilgestaun, voorzoover zij invloed hadden 
op dor Portugeezen vorhouding tot sommige deolen 
van den Malcischen archipel), Malaka iy ook 
gcworden hot uitgangspunt der bcvrekkingcn 
tusschen do Portugeezen ann de eene zijde, Oo^t-
Azie en den Maleischcn archipel aun den anderen 
kunt. 

Reeds voor Malaka5s verovering — het blcek zoo 
juist — wuren do Porbugeezon mob hot Noorden 
van Sumatra, met Pasei en Pcdir, in aanraking 
gekomen. Toen waren do aanrakingen good, maar de 
Portugeezen bediorvon. zo, doordat zij kaapvaarl 
drovon op schepon, welke do havens van Noordoost-
Sumatra bezochten. En al is de vorhouding mot Pasei 
bv. al spoedig weder verboterd en al zagon de 
Portugeezen, door 

zich tc mengen in binnenlanische twliten, in 1521 
kans, daar een verstorkt punt te bezetten, een der 
gronden was gelcgd voor de ongunstige 
verhoudingon txisschcn de Portugeezen en vor- 
schillondo inlandsche staten, groot of kloin. 

Wcldra toch waron de Portugeezen in. het corsto 
tiental jaren van hun zijn in. Malaka met jindcro 
streken van den Archipel en omgeving in aanraking 
gekomen: xnot Sumatra?s Ooat- cn Wcstkusten, ook 
(1519) met Atjeh (aanrakingen, die spoedig van 
vijandelijken aard werden). Verder met Pahang, 
Patani, Siam, China en andere streEen buiten don 
Archipel, waarop echtor bier niet verder kan worden 
ingegaan. 

Ook meer Zuid- en Oostwaarts breidden zich al 
spoedig na Malak&'s verovering de betrek- kingen 
der Portugeezen uit. Het waren vooral de 
eilandengroepen, welke de specerijen lever- den, die 
hunne aandacht bezig hidden. Geen wonder: men 
vernam, dat te Malaka de kruid- nagolen en 
muskaatnoten van 5 tot 7 xnaal den. prijs maakten, 
dien zij in het land der producten zelf hadden 
opgobracht. Nog op het eind van 
1511 zond De Albuquerque, tocn nog in Malaka, 
eenige schepen naar de Molukken onder bevel van 
Antonio d'Abreu: het was de eerste tocht van. 
Europeesche schopen naar heb Oosten van den 
Archipel. GresUt, toen een druk bezochte 
handelsplaats op Java, werd aangedaan en van daar 
uit werd. koera gezet naar Banda. Hier op de 
Bandagroep word handel gedreven. en D'Abreu 
verkreog een lading niet alleen van de niuskaatnoten 
van Banda zelf, maar ook van de kruidnagelen, 
welke door de Bandaneezen uit de Molukken 
werden. gehaald en op de Banda-eila.nden ten stapel 
gebracht. Katoentjes van V66r-Indie waren het — 
zeer gezochte 一 ruilmiddel, door do Portugeezen 
gebruikt bij deze handelsoperatien. 

D'Abreu kcerde toen naar Malaka terug, maar een 
vaartuigje, waarop een zijner officieren zich bevond, 
Francisco Serrao, geraakte van hem af en kwam na 
eenige lolgevallen bij het schier- eiland Hitoe. Hij 
stond de Hitooeezen bij tegen de bewoners van 
Hoeamoeal — en'meb succea. Do mare hiervan 
verspreiddo zich tot in de eigenlijke Molukken en de 
sultan van Ternate, do machtigste der vier op elkaar 
naijverigo vorsten, die qnder elkander de 
heerschappij over de Molukken hadden verdeeld 
(die van Ternate, Tidore, Batjan en^Djilolo) 
noodigde de West er- lingen in zijn rijk. Serrao ging 
hierop in en in 
1512 vorschonen de eerste Portugeezen op Ter-
nate. 

Handol was het hoofddoel, en in de eerste jaren 
ziot men thans de Portugeezen van. AJalaka uit 
handel drijven n\et Ternate niet alleen, maar ook met 
Tidoro. Reeds in deze eerste jaren. kwam weder cen 
oigenschap van de Portugeezen aan den dag, welko 
ontovredenheid wekte en do kiem logdo voor 
ernstigo onaangonaamheden: do minachting dezor 
Wosterlingen voor den bruincn brooder. Maar 
voorloopig bleef het in dit opzicht bij op zichzelf 
staande uit ingen en or waren genoeg factoren, die 
do Portugeezon welkom deden. zijn in de 
Molukken: naijver onder de vorston onderling en 
hunne hoop op handolswinst on. 

Zelfs drong de sultan van. Ternate er op aan, dat 
do Portgueozen zich blij vend op zijn eiland zouden 
vestigen. Dib geschiedde in 1522, toen 
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Antonio de Brito op Ternate een fort bouwde. De 
Portugeezen verkregen toen hot monopolio van den 
kruidnagelhandel. 

Zij waren thans echter niet meet do eenige 
Europe&nen, welke in de Molukken waren ge- 
vestigd. Antonio do Brito vond op Tidore ook de 
Sp&njaarden. Doze waren — op Magalhaes* 
bekenden tocht — over do Philippijn.cn in do 
Molukken gekomen (zie het artikel SPANJAAR- 
DEN IN DEN MALEISCHEN ARCHIPEL, waarin 
ook zal worden besproken de stryd tus- schen Portugal 
en Spanje om de Molukken) op het eind van 1521. De 
sultan van Tidore ont- ving hen vriendelijk: hi], de 
mededinger van Ternate's vorst, zag in do Spanjaarden 
rivalen der Portugeezen, welke immers Ternate tot 
verblijf hadden. gekozen. Ditmaal echter deed de 
vestiging der Spanjaarden in do Molukken den 
Portugeezen nog geen hinder, integendeel de 
Spanjaarden. gingen op Portugeesche schepen Tidore 
verlaten; het gevaar voor concurrentie was voorloopig 
verdwenen. Wei zijn later de Spanjaarden 
teruggekomen en met gejuich door Portugals vijanden 
in de Molukken (bv. Tidore, Makjan) ingcroepen, 
maar ten slotte zijn zij : ，tot~bp~dc inlijving van 
Portugal bij Spanje in 1580 geene vijanden of t 
egenstanders geweest van z66veel beteekenis, dat zij 
do Portugeezen hebben wetcn te verdringen uit den 
Molukschen handel. 

Concurrent ie in den handel trachtten de Por-
tugeezen zooveel mogelijk te weren ； een inono- 
polio in den handel van de Molukken stond op hun 
program. Het gevolg is geweest verzet van hen, te wier 
nadeele deze jnonopoliezucht in praktijk werd 
gebracht; een verzet, dat te groo- ter af met ingen 
aannam, naarmate de middelen om daartoe te geraken 
forscher waren. Het be- letten van den handel van 
inlandsche vaartui- gen — de handel bv. tusschen de 
Molukken en Java was in handen van Amboneezen, 
Javanen en Bandaneezen, welke do specerijen naar 
Java brachten, vanwaar zij grootendeeh verder naar 
Mala-ka enz. werden vervoerd — dosnoods met 
geweld, deed weerwraak uitoefenen. Er was meer: de 
Portugeezen zagen reeds spoedig in, dat zij ook in den 
Archipel het monopolie niet zouden verkrijgen of 
behouden, tenzij desnoods met wapengeweJd. Het 
stichten van versterkin- gen langs de handelswegen 
moest dus een deci hunner koloniale politick 
uitmaken. En niet iedcr land volgde het voorbeeld van 
den sultan van Ternate, om vrijwillig een. dergelijke 
versterking te dulden. Een poging om op de Banda-
eilanden een vast punt te bezetten (1523) stuitto af op 
het verzet der bewoners; van. staatkundigen in- vloed 
der Portugeezen op die groep is dan. ook geen sprake 
geweest, slechts dreven zij daarop een bandel, die in 
do tweede helft der 16e eeuw echter om de geringe 
winsten geheel werd over- gelaten aan de inlandsche 
handelsvaai'tuigen, welke de speceiijen via Java naar 
Malika en Atj仓h bracht en. 

De vijandschap nu, welke de monopolie-poli- tiek 
der Portugeezen bij de Oootersche volfceren opwekte, 
gaf hun gelegenheid hun invloed uit te breiden. Op den 
duurtoch waren do Oosterlingen in den krijg niet tegen 
de Westerlingen best and en tengevolge van 
overwinningen der Portug.ee- zen werd do 
vijandschap der inboorlingen de indirccte oorzaak. dat 
Portugal veld won. Vooral 

gebourdo dit, war, o'.a. fti do Molukken, do 
verschllkiid。voYsten tegen'over olkander ston- den 
en niet e6n lijn trokken tegen db Europee'- sche 
indringers, ja, want binnenlandsche twisten) de 
Europeanen in do gelegenheid stolden, terrein to 
winnen of uib to breiden.，Natuurlijk kan in hot 
bestek van dit artikel nipt in bijzondorhedcn wordon 
gotreden ten aanzien van het optredou der 
Portugeezen in de Molukken, een optreden, dat niet 
beperkt bleef tot Ternat e en Tidore, maar waarin ook 
andere cilanden der Molukken werden betrokken, en 
zich dikwyh door wreed* heid, bijna altijd door 
laatdunkendheid en ge* brok aan waardeering van 
den godsdienst, do gebruiken van don inlander enz., 
meestal door on verstand, heeft gekenmerkt. Mob 
woekor word echt er wat mis dreven was togen den 
vijand door dien vijand terugbetaald. Moeilijkc 
dagen. hebben. de Portugeezen in de eerst o helft der 
16e eeuw in de Molukken doorleefd en do onvol- 
doende hulp (door onmacht of door onwil der 
onderling zoo dikwijls overhoop liggende Portu-
geezen.) uit Malika of Goa vermeerderde nicer dan. 
cens die moeilijkheden. Mocilijklieden te 
bedenkelijker nog, a Is onderlingo naij ver de 
Portugeezen in de Molukken ondor clkaar ver- deelde 
— on di*•- was niet zeldzaam. DIG aan hun eigen 
houding in de eerste plaats do onguiistigo toestanden 
waren te w日ten, blykt wel hieruit, dat nobele, flinke, 
onbaatzuchtige gouvemeurs der Molukken, a Is 
Antonio Galva o (1536—1540) den invloed der 
Portugeezen, ook bui en Ternato handhaafden en 
vermeerderden en tevens zich bemind wisten te 
maken bij den Aziaat, 

In 1535 was door den voorganger van Galva 6, 
don capitao de Moluca of gouverneur op Ternate, 
Trist a 6 d* Ata ide (1533—1536), de toen- inalige 
sultan van Ternate, Tabaridji, die on- tevreden was 
over de ergerlijke handelingcn der Portugeezen en 
waarschijnlijk zijne on* e* vredenheid had doen 
blijken, op voorgeven van verraderlijke plannen. naar 
Goa gezonden om zich bij den onderkoning te verant 
woorden. A Is sultan van Ternat e werd. aange.8teld 
een zeer jonge prins, Hairoen. 

Do verbannen sultan nu aanvaardde in Goa het 
christendom en deze daad najn den koning van 
Portugal zoozeer v66r den ox-sulLan in, d'it van 
Lissabon het bevel kwam, hem in zijno waardigheid 
te herstellen. Tabaridji had builen- dien aan Portugal 
geschonken liot ci land Ambon, wuarop Ternate 
rochten pre' endeerde, gc- lijk trouwens en de vorst 
van Ternate en andcro vorst en der 
Molukkeneilandcn de Ambon-groep hadden 
onderworpen of althan.s aan zich onder- worpen 
rekonden. De nagelcultuur was ongeveer het tweedo 
kwart dor 16e eeuw van do Molukken naar Amhoir 
overgebracht en van ongeveer dozen tijddagteekenen 
ook sporen omtrent nadero aanrakingen dor 
Portugeezen met het schier- ciland Hiloe. Ook hier 
echt er werkt en allorlei factoren mede om hen in bo
：.sing te brengeii met do Hiloeeezen, aanhangers 
van den Islam； godsdienstgeschillen, 
jnonopoliezucht, de laat- dunkende houding der 
Portugeezen en hunno ongobonden. leefwijze. Zij 
werden verdreven van Hiloe — all hans van de 
Noordkust — en vestigden zich ongeveer 1537 op 
Leitimor, walks heidenscho bewoners overhoop 
lagen met de Hitoeeezen. Deze laatsten nu dreven 
veel handel op de Molukken, en Hiloe was een der 
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stapolplaatsen dor kruidnagelen, waar Javanon, 
Bandaneezen, Makassaren zo opkochton on hunno 
artilcelen aanbrachten — o.a. waponon, welko in de 
Molukkon tegon de Spanjaarden worden gebruikt. 
Galva 6 Kot in 1538 do handols- vloot, welko van 
allo zijden aan Hitoe's kust en was gekomen, 
vornietigen en de Portugeoscho invloed werd zeer 
versterkt op do Ambongroep, al werkton ook hier 
dezelfdo factoren a Is elders in een voor dien invloed 
schadelijko richting. Do schcnking nu van Tabaridji 
kon dien invloed nog vergrooten. 

In 1544 werd tot maatregelen overgogaan, om 
dien ex-sultan op Ternate's troon te her- stellen. Maar 
men had daar geplaatst sultan Hairoen. Deze werd nu 
in 1645 door verraad opgelicht en in boeien naar 
Malaka overgebracht, waarheen Tabaridji zich reeds 
had begeven. Deze laatste editor overleed te Malaka, 
v66r hij wedor naar Ternate had kunnen vertrekken. 
Hij had bij testament den koning van Portugal tot ^ijn 
opvolger benoemd en in 1545 werd aan de 
Ternataansche Groot en verklaard, dat hot rijk aan 
Portugal was overgegaan. Hairoen werd nu op den 
troon herst eld; hot motief voor zijn ver- vanging 
door Tarabidji was met diens dood verva lien. 

Het aldus steeds meer onder Portugal's invloed 
komend Temataanscn rijk werd overigens uiterlijk in 
aanzien vergroot, doordat door den kranigen 
gouverneur Bernaldim de Sousa (1550 —1552) het 
lastige Djilc-lo in 1551 aan Ternato word 
onderworpen en Tidoie vernederd. 

Met de uitbreiding van den invloed dor 
Portugeezen in het Oo.$ten van den Archipel 
tracbtten zij gepaard te doen gaan Christelijko 
propaganda. Onder het gouverneurschap van Do 
Ataide vindt men daarvan reeds sporen op 
Halmahera, maar de overgang van do Heidencn daar 
tot het Christendom vond veelal plaats in de hoop, 
voordcel te verkrygen, bv. hulp dor Port ugeezen 
tegen Mohammedaansche tegen- standers. Galva6 
lieeft ook ten zeerstc voor de Korstening geijverd, 
mode op do Ambon-eilan- den, en (nd hierbij op 
tegenovor de Mohajnmc- claansche vorstcn. van 
Ternate en andere eilan- den, die van deze pogingen 
niet waren gediond, omdat zij inzagen, det de 
uitbreiding van het Christendom reeds gepaard ging 
en verdcr gepaard zou gaan met do uitbreiding van 
het gezag en den invloed der Westerlingen, wolke 
dien godsdicnst predikt cn. Vooral sedert de komst 
en het verblijf in die stroken. (1546—1547) van <lcn 
bekenden cdelcn Jczuieten-zendcling Francisco 
Xabier, word met kracht de propaganda in hob 
Oosten. van den Arcliipel (do Molukken. en do 
Ambon-grocp, vooral do Oeliasers) go- dreven. In 
Mahika, dat in 1559 door den Paus was vorheven t ot 
zelel van cen bisschop, dio den Ma]cischen archipel 
tot zijn geostclijk ge- bied had, had men ecn 
Jezuieten-collego on op Ternato. Op Batjan bv. had 
de Kerstoning groot succes. Op §olor cn Timor en 
aangrenzondo cilanden hebben do Jezuicten, later 
vooral ech- tcr de Dominikanen (sedert 士 1560), 
gunstige ro3ulluten hunner bekceringspogingon 
gezien. Toch zijn de vruchten van dit a Iles nioi in 
ver- houding gewccst tot de pogingen om hei- Chris-
tendom er te planten. Nergens in don Archipel 
(Malaka er buiten gerckend) 一 ook niet in he* 
Oosten (de Solor- en Timor-groep uitgezondord) 

— heeft hot Portugeesch gezag een z66 diep- 
gaanden invloed gohad, dat het iots blijvends, van 
boteekenis heeft tot stand gebracht. Het politick 
gezag heeft ten slotte nergena diep wortel goachoten, 
al heeft het zich lang staande gehouden； on dib 
politiek gezag was cen eerst e vereischto voor het 
inatandblijven van het Ka- tholicisme, do 
propaganda waarvoor een staat« kundig doel tevens 
beoogde, en die meer naam< Christenen maakte dan 
Christenen. En buiten- dien, do Christelijke 
propaganda vond steeds, meer tegenover zich de 
propaganda van den> Islam, die in den Archipel een 
groot en v66r- sprong had, vooral omd%t hij de 
Vorsten ea Grooten van verschillende rijken reeds 
had ge« wonnen of in den Portugeeschen tijd nog 
won en uit Java, Banda, Makasser„. enz. steeds 
voedsel vond. De Islam won het dan ook in. den strijd 
om uitbreiding van het geloof in het Oosten van den 
Archipel in den tijd der Portu- geezen zeor beslist van 
hunne propaganda en. dit is gevoelig merkbaar 
geweeat bi] der Portu«- geezen pogingen in die 
richting. Zoo op het eiland Ambon, waar ongeveer 
1565 de Christe-. lijke propaganda het zoo goed. a Is 
geheel moest afleggen tegon. den Islam en vanwaar 
de Portu-. geezen moest en. wijken. naar de 
Oeliasers, waar het Christendom boter stand hield. 

Inxniddels bleef — om tot Ternate torug to keeren 
一 sultan Hairoen een volkomen loyal©- bonding ten 
aanzien der Portugeezen aannemen. Al moge hij niet 
hobben. vergeten de onrecht- vaardige en 
vernederende behandeling hem aan~ gedaan, trouw 
bleef hij (misschien ook uit vreea voor PortugaFs 
macht, die op Ternate wel goring was, maar van 
Malaka en Goa hulp kon. krijgen； ook uit do 
overweging, dat PortugaFs bijstand zijn invloed kon 
doen en ook deed., toenemen tegenovor zijno mede-
vorsten in. de- Molukken, vooral tegenovor Tidore) 
de zijde- der Portugeezen houden, trouw bleef hij 
zijno- verplichtingen tegenover hen nakomen. Portu- 
geesche tijdgenooten verklaren van hem, dat hij den 
Portugeezen nieer gerechtigheid bewees,. dan zij 
hojn. 

Dit laatst o nu was niot jurer gros. Hairoea. had 
niet te roomen over overgroote gerechtigheid van den 
kant der Westerlingen. De gou- verneur Duarto d'Eqa 
(1555—1557) laat Hairoen gevangon nemen,omdat 
deze zich verzettfr tegen diens inhaligo handelingcn 
en doet hem cen pijnlijke cn vernederende 
gevangenschap ondergaan. Eon opstand van Ternate, 
die de Molukken geheel in beroering brengt, is het 
ge- volg. De storm wordt bezworen, toon Hairoea 
wedor in vrijheid wordt gosteld cn D'Ega naar V66r-
Indie wordt opgezonden. Hairoen wreokfc zich niot. 
Eonigo jaren lator wordt hij opnieuw vornederd, 
doordat men hem uit drukkelijk bij ftete laat 
orkennen, dat hij slechts a Is vazal van. den koning 
van Portugal zijn rijk bestuurt. j\iaar daarentegen 
wildo hij geen afstand doen. van de rcchten van zijn 
kroon op bv. Klein- Ceram en bleef hiorbij op zijn 
stuk staan. had op do Ambon-groep overigens den 
voort- gang van hot Portugoosche gezag te aanschou-
. wen; in 1569 word door do Portugeezen een fort op 
Hitoe gebouwd, nadat do macht der Hitoeeexen w.ot 
wapengeweld was gebroken. 

Hairoen, hoewel steeds ecn loyalo houding 
tegenover do Portugeezen aannemend, bleef 
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dan, binnen do porken van het horn opgcdrongen 
vazakchap, zijno rcchten handhaven, zijn. macht u
让hreiden en tegelijk daarmode do uitbreiding van 
den Islam bovordcren. Botsingen bleven dan ook 
niet uit cn vooral zijn post vat t on t egen. over do 
Christel甘ke propaganda maakte hem gehaat in do 
oogen der Portugcescho Jczule! en zendeHngen. 
Hairoen werd het slachtoffer: in 1570 word hij op 
liaghartige wijze vermoord op aaxistoken van den 
Portugceschen gouverneur van Ternate, Diogo 
Lopez do Mcsquita. 

Die moord word hob sein voor een algemeen 
verzet der Ternatanen tegcn do gehate Woster- 
lingen, ondor loiding van Hairoen's oudsten soon, 
sultan Baboellah of Baab, die zwocr het verzet niet 
te zullen opgeven v66r do Portu- geezen uit de 
Molukkcn waren verdreven. Hij ontving steun van 
een groot aantal Tidoreezen en het verzet tegen de 
Porlugeezen word door hem ook overgebracht naar 
do Ambon-eilan- den. Geheel het Oosten van den 
Archipel werd het tooneel van den strijd. Op het 
cind van 1574 ging de Portugeesche vesting op 
Ternate aan Baboellah verdrag over. Do meeste 
Portu- geezen weken uit naar Ambon, waar zij zich 
haddon weten staandete houden. Anderen gingen 
naar Tidore, en werden daar goed ontvangen door 
den Sultan, die evena Is de vorst van Batjan begon 
te vreezen voor de machtsuitbreiding van Ternate en 
die trouwens hoop had, handels- voordeelen voor 
zijn rijk te trekken uit het ver- blijf der Portugeezen 
in zijn land. Heb werd open oorlog tusschen Ternate 
en Tidore en op verzoek van Tidore's sultan 
bouwden de Portugeezen van Ambon op Tidore in 
1578 een Por- tugeesch fort. 

lets later, in 1580, en op hot I-berisch schicr- 
eiland vallen. de bokende gebeurtenissen voor, 
welke Portugal met Spanje verecnigen en dus ook 
heL Portugeesch-Indie. Die voreeniging heeft 
weinig invloed gehad op de wijze van bestuur ,en 
handel der Portugeezen in het Oosten, in den 
Maleischen Archipel. Er was voor hen zelfs een 
voordeelige kant aan verbonden: doordat de 
Spanjaarden, op de Philippi)nen. gevestigd, thans 
met hen een rijk uitmaakten, konden deze hun hulp 
verleenen, bv. in de Molukken en op Ambon. 

De toestand nu der Portugeezen daar was 
eorgwekkend genoeg. Baboellah bleek hoe langer 
hoe meer een gcduchte tegenstander te zijn. en 
breidde steeds meer zijn macht en invloed uib. Hij, 
die zich noemde de heer der 70 eilanden, strekte zijn 
gezag uit over of pretendeerde rech- ten op 
Mindanao, over een groot deel der Molukken in 
engeren zin, over een deel der Ambon- groep en de 
Papoesche eilanden, over de Noord- oost- en 
Oostkust van Celebes en aangrenzendo eilanden; 
zelfs lot op Bixna. Miar zijne dagen waren geteld: 
in J 583 of 1584 overleed hij. Hij had aan den 
invloed der Portugeezen in de Molukken een zeer 
gevoeligen slag toegcbracht, had aan de Kerstening 
van die st reken even- een3 beletselen in den weg 
gelegd z66 groot, de resultaten er van zoo goed als 
vernie- tigd waren geworden; maar geheel 
verdwenen was die invloed nog niet Ook na zijn 
dood heb- ben, de Spanjaarden en Portugeezen den 
krijg met Ternate jnoelen vooitzet. en; hun phats op 
Tidore hebben zij we.en te behouden, maar hunne 
posiCie was in de Molukken ten zeerst e 

verzwakt. Ook op Ambon en oinliggendo eilanden 
hebben zij zich gchtmdhaafd en hier betce- kendc 
hunne st oiling iot s meer dan. in de Molukken. 

Z66 was do toestand der Portugeezen in hefc 
Oosten van den Archipel, toen de Nederlanders in 
1595 hun eorsten t ocht naar Indie begonnen. 

Zooals dit alles in het Oosten van den Archipel 
geschiedde, zoo ook in het Westen. En juist daar 
greep spoedig na de verovering van Malaka door do 
Portugeezen. cen wijziging plaats in de 
xnachtsverhoudihgcn der inlandscho rijken 
onderling on. wel door de groot ere plaats, welko 
Atjdh gaut vragen in de rij dor staten en staat- jes op 
Sumatra. De monopolie-politiek der Portugeezen 
was hiervifh een der oorzaken. Deze trachtten den 
vrijen handel te verhinderen overal waar zij invloed 
hadden, zoo bv. in. Pasei. Heb gevolg was dat de 
handel andere havens zocht: in dit geval Atjeh, dat 
een tusschenstation. van beteekenis was, dat het 
tusschenstat ion is geworden voor den handel door 
de Mohamm.c-， daanscho kooplieden bewesten 
Afalaka op den Archipel gedreven. Dit bracht 
welvaart in dit tot nog toe tamelijk onbeteekenend 
rijk, dat, nog in het begin, der 16e ecuw een 
vazalstaat van Pedir, zich onafhankelijk maakte en 
Pedir onderwierp en ook Pasei, waaruit in 1524 de 
Portugeezen door AtjBh werden verdreven. In 1527 
werd Aroo door At jeh veroverd. Atjdh wordt nu 
gaandeweg het centrum van heb ver- zot tegen de 
Portugeezen in het Westen, van den Archipel, cen 
centrum van te meer beteekenis, toen in 1526 de 
Portugeezen den ex-sultan, van Malaka van Bintang 
verdreven cn dit broeinest van vijandelijkheden 
voorloopig on- schadelijk maakteh. Djohor op hot 
Maleische schioreilind — een nieuwo stichting 一 
werd thans de zei cl van het Maleische rijk, en Djo- 
hors sultans gaan voort met den. strijd tegen de 
Portugeezen, welko hunnen voorzaten Malaka 
hadden ontweldigd. In dozen kamp tegen Djohor aan 
den eenen, At jdh aan den anderen kant hebben de 
Portugeezen van Malaka zich welen staande te 
houdon, zij het dan ook meer dan eens met groote 
moeite (bv. bij het beleg in 1551 tegen Djohor, 
gosteund door Java non. van Djapara； bij de 
aanshgen in 1568 cn 1573 tegen Malaka door de 
Atjehors, in 1574 togen een Javaanschc vlooi, 
spoedig daarop (1575) tegen Atjehers), vooral ook 
mot hot oog op hel zwakke garnizoen van Malaka. 
Ook dezo ver- wikkelingen 一 die schadelijk 
werkten op Melaka's handel — kunnen in dit art ikcl 
over dezen Archipel slechts in heb algemeen worden 
besprokon, nieb in bijzonderhedcn worden na- 
gogaan. Ook Jiier in het Westen van den Archipel 
handhaven zich de Lusitanen. en weten zij ten slotte 
den handel te beveiligen 一, maar ook doet dit Aljdh, 
dat steeds in bloei, in aanzien, in macht stijgl; terwijl 
ho3 Maleische rijk langzaajn, maar zeker in aanzien 
daalt —niebtegenstaande vleugjes van herstel in 
macht — ook tengevolgo van verwikkelingen en 
oorlogcn met Atjih sedert ongevecr het midden der 
IGe eeuw. Wat in de Molukken ge- beurde, gebeurdo 
ook hier: de vrees van de naburige inlandsche staten 
voor een machtig rijk, in dit geval Atjdh, deed 
naburige st reken toenadering zoeken tot Malaka (bv. 
van Sumatra Westkust) en de Portugeezen veel 
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minder last van die staten (bv. Djohor) krijgcn dan 
andcrs het gcval zoude zijn gowccst. Jal in 1568 
bezocht Djohor's sultan Mahka, do vroegere 
hoofdstad van het rijk zijncr vadoren, vcreenigd ah 
Portugcezen en Djohoriolen toen waren in 
gemeenschappelijkcn krijg tegon Atjeh. Die 
gemcenschappelijke vijandschap was oorzaak van 
ver bon den tusschen Malaka en Djohor, welke 
plaats maakte voor den vroege- ren oorlogstoestahd; 
een gunstige verhouding, welke verkoelde, daarn% 
verbroken word (1585 一1587) door ,,monopolische 
proceduyren" van den eenen zoowol ah van den 
andcren kant. Deze hernieuwde vijandschap 
tusschen de Por- tugeczen en Djohor had een voor 
eerstgenoem- den gunstige terugwerking op de 
bonding van het in die dagen tijdelijk door 
binnenhndsche beroeringen, verzwakte Atjeh, welks 
toenmaligo sultan, de usurpator Ala-oed-din Sjah, 
vrede met Malaka sloot in 1587 of 1588, cen vrede, 
die den omtrek van Malaka veiliger deed wor- den 
voor den handcl dan in lang het geval was geweest, 
en die ongunstig heeft gewerkt op de ontvangst der 
Nederlanders, toen deze in 1599 voor het eerst Atjeh 
aandeden. De vriendschap tusschen Atjeh en Malika 
vormindorde echter al spoedig weder, vooral toen 
Atjdfs sultan «ag, dat de Spaansch-Portugeesche 
macht he" plan koesterde, een verst erking in AtjBh 
op te richtcn en daartoe een verzoek aan Atjeh's 
beheerscher deed； en toen de Portugeezen weer 
handelsschepen gingen in bezit nen?.en Mngs 
At.jhh's kusten. 

De Molukken en Ambon in. he匕 Oosten, Malaka 
in het Westen zijn de hoofdvestingen der 
Portugeezen in den Archipel geweest. Maar daarbij 
zijn. hunne betrekkingen met, hun in- vloed op die 
streken nie匕 gebleven. 

Met de Papoesche eilindcn en Nieuw-Guinea zijn 
zij in aanraking gekojnen, op Banda, heb- ben zij 
handel gedreven xVcrschillende streken van Celebes 
(vooral de Noordoostkust mob de ciianden 
benoorden, de Sangi-groep, en den Zuidwesthoek) 
zijn hun bekend geworden; met Borneo hobben zij 
dech betrekkingen gehad, vooral mob Noord- on 
Noordwest-Borneo, deeh hebben zij allhans de 
kusten vorkend. De aan- rakingen met de cilmden 
benoorden ons tegen- woordig gebied (Mindanao, 
cnz.) vallen buiten hei beatek van diL artikel, 
evcnals die met. ver- schillcnde streken van Oojt-
Aziii (China., Japan enz.): Macao was in de tweede 
helft dor 16e eeuw ecn zecr belangrijk punb voor do 
Portugeezen gcworden voor hun handel met dio 
streken. Toch zijn al die rclatie3 niei van zoo groove 
beLeekenis geweest, vooral ook hobbon vole er van 
in bet t ijdperk v66r de komst der Nedor- linders in 
het Oosten te woinig blijvenden invlood. gehad, om 
in dit artikel or anders dan t erloops op to wijzen. 

Dib is nict het geval ten opzichtc van do Solor- cn 
Timor-oilmdcn en nnaste oingcving, waarmedo do 
Porlugeezen. reeds in. heb begin van he： twecde 
kwarl dor I6e eeuw in handeh- aanrakingen waren 
gokomcn. Vooral het san- delhout word in die 
stroken door hen opgekocht en al spoedig werdon 
doze eilanden gcregeld door Porlugcesche Bchepen 
bezocht. In de tweedo helft der 16o eouw is ook hier 
sprako van Christelijko propaganda, evonah op hot 
Oostelijk en Zuide- ]ijk gedeol.o van Flores. De 
pogingen tot Korste- 

ning, welke hier vooral uitgingen van de Domi- 
nikanen, loidden hier in hot uiierate Zuidoosten van 
don Archipel, tot hot vostigen ook van staat« 
kundigen invloed. Op Solor werd tusschen on- gevcer 
1560 cn 1570 een fort gobouwd en de Dominikancn 
legden diarin op hunne kosten garnizoen； zij 
rogclden het Europeosch bemtuur op hot eiland: eerat 
later (op hoi cind der 16e oeuw) word do aanstelling 
van een capital (gouverncur) overgenomen door de 
Regeering. Ook hior stond do Christ elrjke 
propaganda tegenovor die van den Islam en het 
bouwen eener versterking op Solor door de Domini- 
kanen was een veiligheidsmiddel tegen de aan- 
hangers van den Islam. Maar de Mohamme- danen. 
waren ook hier weder niei de voornaam- ste vijanden 
der Portugeezen: dib waren zij- zelf, dio door hunne 
liatdunkendbeid en hun minachtend. optreden tegon 
de inboorlingen diet haat opwokten en hen tot krijg 
dreven, toidat in 1598—1599 de Portugeezen bijna 
door hen. ui1, Solor waren verdreven cn slechts met 
groote moeite zich hebben kunnen staande houden. 

De betrekkingen der Portugeezen met do Klein© 
Soenda-eilanden in deze periode laten wij verder 
rusten, om even te wijzen op die met Java. 
Sbaatkundigen invloed van blijvenden aard hebben 
de Portugeezen nergens op dib eilind uiigeoefend en 
ook hun handel, op Java gedreven, nam geon groo'. e 
plaats in. Slechts een enkcl woord kan dan ook in hot 
beatek van dit art ikel aan de beirekkingen der 
Portugeezen met di. eiland worden gewijd. 

Bij de komst der Portugeezen in Malaka waren 
daar gevestigd Javanen, daar zeer in- vloedrijke 
koopliedon en niet to vorwonderen is het, dat do 
verovering der stad indruk heeft gomaakt in die 
stroken van Java, vanwaar die kooplicdcn. waren 
gekomen en waarmede drukko handelibetrekkingen 
werden onderhouden. Die indruk blijkt uit 
betrekkingen, welke tusschen Java on he匕 
Portugee»ch Malika kwainen te ontstaan. Zij waren 
niet steeds van vriende- lijken aard. Op Java breidden 
de Mohamme- daanscho beheerschers van de 
havensteden in die jaren ten zeorste hun gozag en 
gebied uit ten nadeelo van den Hindoe-vorst van 
Aladja- •pait. Deze laatste heeft onmiddellijk 
getracht, in goode vorstandhouding te komen met do 
nieuwo beheerschers van Malaka. Een der haven- 
vorsten daarentegen, dipati Oenoes van Dja- para, die 
reeds vrooger, v66r de verovering van. Malika, het 
oog op die stad schynt. te hebben goslagen, beproefde 
in 1513 een vergeefschon aanslag daarop. 

Al spoedig da arm zijn Portugeesche schepen om 
handol to dry ven opze^telijk of op hun tocht mar do 
Molukken in de havens van Oost- Java verschenon. 
Eerst vriendelijk out vangen, ook in do haven? van 
Oenoos, dio, meb Madji- pait in strijd, goon lust had 
de Portugeesche schopen zich tot vijand te maken, 
deed do eigenxardige handohpoli.iek der 
Portugeezen, in kaapvaari on^aardondo, die 
vriondelijko ver* houding veranderon: do 
Portugeesche schepen worden in de Javaanscho 
havens aangehouden, vooral toon Madjupai^ in 1518 
was gevallcn en do Moliammodaansche rijkjes 
(onder hoofd- loiding van den boheerschor van 
DSmak) vrijer in hunne bewegingen waron. In die 
strekenC、 van Java, waar do Ishin de overhand nog 
nia 
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had verkregen, vonden do Portugeezcn daaren- tegen 
eene botere ontvangst: z66 nog na den val van 
MAdj&pait in don uiterst en Oosthoek, z66 in West-
Java (Soonda), zoolang dit nog niet onder den invloed 
van den Islam was gckomen. Ja, op West-Java 
stonden. zij tusschen 1521 on 1526 op het punt, met 
toestemniing van den Hindoo-vorst, een versterking 
op to richton by Soenda Kalapa (Djakatra), toon de 
Mohamme- 

van i)emak meester werden van West- Java 
en het plan der Portugeezen verijdelden. Aanslagen 
van eigenlijk Java uit op Malaka toonden. verder een 
vijandigeri geest van do Mohammedaansche 
behcerschors tegen het Ma- laka der Portugeezen, die 
den han del ook dor Javanen in den. Archipel 
bemoeilijkt en, (in vereeniging met Djohor in 1551, in 
overlcg met Atjeh in 1574). Daartegenover staat, dat 
de Portugeezen van. Malaka minst ens sedert ongeveer 
het midden, der 16G eeuw wedor handel hebben 
gedreven op Java, ook op Wost-Java (o.a. op Bantam 
en Soenda Ka la pa). En daiir in Bantam troffen hen 
do Nederlanders in 1596 aan op hun eerst en t ocht 
naar Indie. 

Toen de Nederlanders de mogelijkheid be- gonnen 
te overwegen zelf de specerijen van het Oosten uit die 
streken te gaan halen, in plaats van uit Portugal, was 
er in hunne oogen o. a. bezwaar dat niet licht woog, 
dat nl. de Portugeezen een machtigo macht in dat 
Oosten vormden. Nu was Portugal sedert 1580 aan 
Spanje onderworpen en de mogelijkheid best ond, dat 
die Portugccsche macht in Azie een vijandige macht 
zou blijken te zijn. Al spoedig na. hunne komst bleek 
dan ook, dat die mogc- lijkheid eene werkelykheid 
was: de Portugeezen hebben de verhouding, waarin zij 
st onden t ot het aan de Nederlanders vijandige 
Spanje,— voor hen zelf te kwader ure — gebruikt om 
do nieuw aangekomen Westerlingen, waarin zij ge- 
vaarlijke mededingers zagen, te bemoeilijken. Maar er 
bleek nog iets anders, nl. dat het Por- tugeesche 
koloniale rijk, hoe macht ig uitcrlijk nog, veel minder 
krachtig was, dan men wel had gevreesd. Wel wist 
men, dat zijn beste dagen reeds voorbij waren, maar al 
spoedig zag men, dat de Nederlanders ia het Oosten 
opge- wassen waren tegen de Lusitanen, vooral toen 
door de oprichting in 1602 van de Oost-Indischo 
Compagnie ook de Nederlanders in Indie een eenheid 
van belang hadden. Reeds was het verschil tusschen 
uit crlijken schijn en innerlijko macht gebleken bij de 
verschijning der Engel- schen in het Oosten sedert het 
laatste kwart der 16e eeuw, toen Drake's komst in 
1579 schrik bracht in de harten. der Portugeezen in de 
Mo- lukken, toen Lancaster in 1592 jnel 66n sebip de 
omstreken van het Alaleische schiereilaiid onveilig 
kon maken. 

He： ligt niet op den weg van dit artikel, do 
oorzaken na to gaan van hot verval der macht van de 
Portugeezen in het 0OB<en, te minder daar de kern van 
die macht niet in den Archi- pel heeft gezo'.en. 
Misbruiken in bestuur, in rechtsplcging ； 
overwegende invloed der geeste- lijkheid in de 
wereldlijke aa ngelcgenheden ten bate van de macht 
dier geest el ijkheid. zelf, waardoor de koloniale 
inkomsten voor cen groot deel werden opgeslokt; 
jaloezie en t wist en onder de am bl enaren, die dikwijh 
ten gevolgc had o.a. snelle afwisseling van 
bestuurshoofden; wan- I 

trouwen en ondank vnn do Regeering in Europa; 
ongeschikthcid van vole ambtcnaren en offi- cieren; 
hiernicdc zijn cnkele oorzaken aangestipt. Maar 
bovenal de hebzucht dor Portugeesche- ambtonaren 
cn officicren. “Vroeger" zogt Jan. Huygen van 
Linschotcn, die onder Portugeesch bestuur Azie had 
bozocht: „vroeger strcod mon hier om prijs on eere 
to verworven, maar nu ter tijt zijnse al om rapen 
uy&". En or bestaat voor dat “rapen" to meer 
gelegenheid, omdat onder zekore omstandigheden de 
handel was open* gelaten, 66k voor de ambtenaren 
en officieren, de beambt en cn soldaten； een. 
rcgeKng, t en over- vloede onvoldoende goregeld. 
De winsten. kwa- men niet in do schatkist, zij 
kwamcn grooten- deels in de zakken van het 
regeeringspersoneel in. het Oosten. Er kwam bij de 
vijandschap van vorsten en volkeren in Azie; de 
achteruit- gang van het moedorland. 

En toen verschenen op bet eind der 16e eeuw 
andcre Westerlingen, onder wie de Nederlanders op 
den voorgrond treden, welko slagen zouden 
toebrengen, die de Portugeesche macht in het Oosten 
zoo goed a Is geheel hebben ver- nietigd. Wij bepalen 
ons hier weder tot dio slagen, welke in den Archipel 
zijn gevallcn, en behandelcn deze te kortcr, wijl 
hunne geschie- denis samenvalt met de reeds in 
verschillendo artikelcn bespioken gcschiedenis der 
Nederlanders in den Archipel. 

De eerste aanrakingen der Nederlanders — het 
bcrichl van wier verschijning in het Oosten groot en 
schrik onder de Portugeezen 1 eweeg- bracht — met 
de Portugeezen in den Archipel zijn goweest die van 
De Houtman's vloot met de Portugeezen, in Bantam 
in 1596: zij waren —hot is bekend — niet van 
vricndschappelijken. aard. De Portugeezen waren 
toen inct Bantam in goede verhouding, jnaar in den 
tijd> die sedert verliep tot aan de komst der tweede 
Nederlandsche vloot in Indie, waren de bordjes 
verhangen, vooral door heb onhandig en aan- 
matigend. opt reden der Portugeezen. Dit had invloed 
(en goede op de ontvangst van Jacob van Neck in 
Bantams havcn« in 1598. lets dergelijks vond pliats, 
t oen in 1599 Wybrand van Waerwjjck met een e.-
kader van Van Neck'i vloot Hi:oe bczocht; hij 
stcundc, zij hot ooJc in gcringe mete, de Hi.oeiiezen 
in hun strijd I egen de toen nog op Leit ini or geveal 
igdo Portugeezen. Eveneens bij Van Waerwijck's 
komst op Ternate in hetzelfde jaar. 

Al spoedig begonnen dan ook de vijandelijk- 
heden tusschen de Portugeezen cn de Nederlanders 
in clen Archipel. Onder de helangrijke gc- 
beurtenissen uit dien tijd zijn to meniorceron de 
zooslag bij Banlam in December J801, toen Wolfert 
Hernianszoon tot wijken dwong do veel groolerc, 
maar minder goed bruikbarc, Poriu- geesche vloot 
onder Andre Furtado de Jlcndoca, die uit Goa in den 
Archipel was gekomcn, om do Nederlanders t egen t 
c btaan en Bantam tc tuch- tigen: een overwinning, 
die den naam der Ne- dcrlanders in den Archipel zeer 
verhoogde; do verovering in 1G03 door het eskader 
van Jacob van Hecmskerck van een rijk geladcn 
Portugeesch ga Ijoen in do buurt van Djohor, we Ik 
feit een voor de Nederlanders gunstigen in druk 
jnaakto op Djohor's sultan； de overgave in Februari 
1605 van het Portugeesche forb op Leitimor aan 
Steven van der Hagen,waardoor 
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do Portugeeschc invloed op de Ambon-eilanden 
goheel werd gcbrokcn； de vorovoring van hoi 
Portugeoscho fort op Tidorc in Mei 1G05 door 
■Cornoli? Bnstiacnszoon, waardoor he': rijk dcr 
Portugoezen op do Molukkcn ui', was; niei zij, maar 
de Spanjaarden zagon in 1606 kans, zich daar wedor 
te voatigcn; do mislukto aanshg op het door Furtado 
do Mendoga verdedigdo Malika in 1606 door 
Cornelh • Matelieff de Jongo mo： behulp van 
Djohor ondernomen, onmiddellijk govolgd door de 
vornie.iging van eon deel der Portugee.che vloot 
v66r MiUka door denzelf- den Nederlmdschcn 
vlootvoogd, hetwelk onder meer eon toonadering t-
usschen de Noderlmders ■cn het toon vijandelijk 
tegenover do Portugeezen staande Atjeh tengevolge 
had; de verovering in 1613 van he匕 Portugeoscho 
forb op Solor door Apollonius Scoito. 

Scotto verdreef ochter de Portugeezen niet uit 
deze streken, nieitegenstaande hij hunne vorsterking 
had genomen. Integendeel, hij lie〉 toe, dit op Flores 
Portugeozen me> dor woon gevestigd bleven, te 
eerder, omdat hij meonde, <lit zij don Ncderlmdcrs 
van dienst zouden kunnen zijn bij den handcl op 
Timor. Dib nu had ten gcvolge, dit in den uitersten 
Zuidoost- hoek van den Archipel de Portugcezen 
goves- tigd bleven. En zij hebben zich in dien 
uLhoek gohandhaafd. Larantoeka op Flores werd 
eerst hun centrum, vanwaar uib zij met 
dcNoderlandors in die gewesten den strijd 
voortzeiten.. 

Overigens waren dus de Portugeozen al spoe- dig 
na de komst der Nedcrhndera in het Oosten beroofd 
van staatkundig gezag op de eihnden van den 
Archipel. W61 bleven zij handel drij ven op 
sommige streken van Java, op Makasser, op Broenei 
cnz. Maar Malika was in den omtrek he1: ovcrblijfsel 
van hun poli.ieko macht ge- worden. Dit. overblijfsel 
nu was ochter van groo.e beteokenis. Hot was heb 
aanknoopings- punt tusschen wat de Portugeezcn 
bezaten be- wcslen Malika, met Got ah centrum, en 
wat zij nog aan betrekkingen hadden behouden inei 
den Archipel (waarondcr bv. de Oo?tkust van 
Sumatra) cn Oost-Azie nici Macao ah eindpunt. 
Buitcndien, daargelitcn het gewicht dit Malaka voor 
do Portugeezcn had, op zichzelve was de voste door 
haar Jigging voor ieder begeorlijk, die invloed in het
，Ooston wildo hobben Geen wonder, dit. zoowel in 
Europa als in Indie do Noderlindors omgingen met 
heb plin, zich van die stud jnceiter te mnkon； on dit 
一 het. bloek reeds — van de cerste jaren van hun 
zijn in Aziii af, Gemakkelijk ging dL ochter niet, te 
minder, omdat van de krachten dcr Nederlm- ders 
elders in Azie veel werd gevordord. Nooit editor 
word dib doel uib het oog verloron, to minder omdat 
do Portugeezcn van Ma Lika uii de Nederhinders in 
den Archipel (Bantam, Mita- ram, enz.) 
tegonwerkten, zoodra do golegenhoid zich 
voordeed. 

He'.zelfde doel had de sul-an van At jdh, en diem 
hoop, dat do Nedorlanders hem zouden liolpen in do 
verovering der slad, doed de vor- houding tusschen 
Atjeh en do Compagnio beter zijn clan ijverzucht 
tusschen de beide machten cn handohgeschillon haar 
anders zouden. hebbon gemaakl. Ook Djohor, dit, 
bovrecsd voor Mnlaka en tevens voor Atjeh, 
afwisselcnd in oorlog en vrede met dio st ad was, 
vorgat nooit, dat M&laka eons tot hot rijk had 
bohoord. Maar do Coni- 

pagnie wilde nici, dat die stad Atjdhsch zoude 
worden of Djohorsch; geen van beide rijken mocht 
in macht t oenemen, integendeol zij moesten elkaar 
„consumcerenn; en M&laka inoest Nederlindsch 
terri oir worden- 

Het zou te ver voeren, de pogingen der Ncder- 
hndors om Malika in handen te krijgon te bo- 
schrijvcn, of hot politieke scbaakapcJ tusschen 
At.j&h, Djohcr en de Compagnie te schetsen. In 
1629 o.a. lie： de toenmalige sukan van At，jBh, 
Iskandar Moeda, een annval doen op Malika, maar 
word door de Portugeczen, gosteund o.a. door 
Djohor, op gevoelige wijze teruggeslagen. Dib 
succes had tengevolge dat de Portugeozen onder 
bevel van Nuno Alvares Bo'elho in 1630 voor 
Djambi verschenen. en eenige Nederland- sche en 
Engelscbe schcpen, daar zich bovin- dendo, met 
succes aanvielcn. Aan de andere zijde worden de 
plaonen tob een gezamenlijk optreden v%n de 
Compagnie en Atjeh meet en meer overwogen. De 
Nederlanders begonnen de Alalikasche watcren 
steeds meer te bekruisen cn sederL 1633 begint een 
inslui.ing der stad. Toch wilde Atjoh eerst Djohor 
gehcel ten onder brengen, zoowel Iskandar Moeda, 
als. na zijn flood in 1638 diens opvolgor. De vrees 
voor vergrooting van Nederhnd's macht in den Ar-
chipel bracht het hare bij tot, den onwil van At jell's 
beheerscher. Maar de Compagnie ging me; de 
,,besc"tingh'' der veste voort; de handel der stad 
verliep 一 en die tusschen V66r-Indie en Macao 
word bemoeilijkt 一, de levensmidde- Icn werden 
schaarscb: de stad werd „in d'uyter- sto extromiteyb 
gebracht ende de negoiianten ten principals van da 
er gediverteerL". In Augustus 1640 begon met 
beaulp van Djohor een goregeld belcg en den 14en 
Januari 1641 ge- lukte hob aan Minnc Willemszoon 
Kaartekoo en Johannes Lamotius do stad te 
veroveren, na een dappero verdediging onder leiding 
van Manoel de Sousa Coutinho. 

Hiermede was, n)ei uitzondering van hunne 
stelling op do Solor- en Timor-groep, de staat- 
kundige rol der Porbugeezen in den Archipel 
uitgespeeld. Wei daarentegen bleven zij van Macao 
en Solor-Timor uii handel drijven op verschillende 
streken van den Archipel. Toen in 1642 bekend 
word, dat in 1641 tusschen Portii - gal, hetwelk in 
1640 zijno onufbankcliikheid had herkregen, en 
Nederland een tienjarig bestand was gesloten, bleek 
het, dat de Portugeozen nog handel 'drevon in don. 
Archipel op Makasser op Bi ma, op Solor en Timor. 

De handel op Makasser wa& do belan&r刘kste. I 
miners tengevolge der cynisch-strong doorgc- 76 A 
e monopolie-staat kundo onzer Oost-Irdische 
Compagnie ton aanzien der Molukkon en. der 
Ambon-eilxndon werd. van uit die streken een 
diukke zg. smokKclhandel in de specerijen ge- 
dreven op iSlakaoser. Dmrheen kwamen nu ter 
markt de Europee;che kooplieden, Portugeozen in de 
eersto plaats. Do strijd tusschen Makasser en do 
Conipagnie is niet uiigebloven en toen, oorst in 
16G0, ten govolge van do welgelukte expedi. io 
onder Van Dam en Truijtman, Makasser werd 
ovorwonnen ,later in 1667 en 1668 Spoelman diu 
rijk volkomcn vernederde, was heb gedaan mot den 
handcl der niet-Nederland sche Europoanen op 
Makasser. Uitdrukkelijk word bepaald, dat geen 
vreemdo Europeanen tob den handol mochton 
worden tocgelaton. Het- 
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bleek toen, dat nog een jianzienlijk aantal Por- 
tugeezen in Makasser verblijf hield: hunno uit- 
zetting was een nieuwe slag voor der Lusitanen 
handel in den Archipcl. 

Met de onderwerping van Makasser was weder 
een deel van den Arcnipcl door do monopoli- 
seerende Compagnio voor den handel geslotcn, 
voorzoover die handel nieb in. haar handen was. Het 
terrein voor kooplieden buiten do Compag- nie was 
al wedor b ep er kt gworden; do handel had zich buit 
en dit onvrije terrein geconcen- treerd, vooral in 
Bantam. Ook da ar drevon Por- tugeezen handel. 
Ook daar was luin commer- cieel rijk uit, toen do 
bekendo gebeurtonissen van 1682—1684 ten 
gevolge hadden do sluiting van Bantam voor de 
Compagnie, die Bantam naar haar wil zette. 

Thans was nog alleen de uiterste Zuidoost- hoek 
van den Archip el voor de Portugeezen van belang. 
De geschiedenis van hun zijn daar is echter, na 
hunne vcrdrijving uit de Slolukken, uit Malaka, uit 
Makaseer, uit Bantam, een zuiver locale 
geschiedenis, die het best kan worden besproken bij 
de behandeling dier stre- ken zelf. (Zie arlikel 
TIMOR). 

Literatuvr: de bekende opstellen van P. A. Tide 
over de Europeers in den Maleischen archip el; De 
Jonge, Opkomst; Tiele-Heeres, Bouwst offen. 

Vooral in Tide's opst ellen vindt men do 
Portugeesche bronnen en lil eratuur besproken en 
genoemd; men kan hierbij vergelijken Dan- ver,s 
overigens onbetrouwbaar boek over „The 

Portuguese in India" en Rouffaer's opstel over 
het tijdperk van den godsdienst overgang in 

H / den Maleischen archipel in Bijdr. t. T., L. en 
£ ＜、Vlk. Vie volgr.,dl. 6, bl. III. Menkan verder nog 
:/ X /氏：raadplegen: A. Zimmermann, Die Kolonial- 

/ /*■ ? 、 politik Portugals.... (Berlin, Mittler, 1896); 
:t |De Lannoy en Van der Linden, Histoire do 
I 'Fexpansion coloniale du Portugal.... (Bruxel- 

' / - ' ' yles, Lametin, 1907). 
PORTULACA OLERACEA L. Fam. Porlula- 

caceae. Gelang, Krokot (JAV.). Ecnjarige, kruid- 
" vleezige 
stengoh 

en blaadjes en witte bloemen, uit Azie inge- 
achtige plant met min of meer 
voerd en overal gekweokt. Levert een bekendo 
groente (Postelein). 

POSO (POSSO). Onderafdecling der afdeeJing 
Midden-Celebes van de residentic Men ado met 
eene bovolking in 1915 van ± 50.000 zieleu, 
waaronder 土 30 Europeanen, ± 100 Chincezcn, 土 
30 Arabieren. Zij omvat hot landschap Poso (zie 
aldaar) en de landschappen Tod jo (zie aldaar), 
Loree en Oena-Oena (zie aldaar). 

POSO (POSSO). Land b e s c h r ij v i n g. 
Landstreek v. Centraal-Celcbes, golegen aan de 
Zuidkust der Golf van Tomini, in het O. be- grensd 
door de Malei-rivier, die het scheidt van het 
landschap Tod jo; in het W. door de Ta- mbarana-
rivier en het hooggebergte van Centr.- Celebes, die 
de grens vormen met Saoesoo en do 
Berglandschappen; in het Z. door de voort- zetting 
van het gebergte van Contr.-Celebes, dio het scheidt 
van het rijk Loe woe aan de Golf van Bond. 

De kustlijn, zioh uitstrekkende van de inonding 
der. Tambarana tot die der Malei-rivicr, vertoont 
twee tamelijk groote inhammen: de baaien v. 
Mapan6 en van Poso. Behalvo in de baai van 
Mapand is de geheele kust zwaar begroeid en 

begint het terrcin- er direct to stijgcn. Ovcral langs 
do kust loopt ecn zandbank, tot 100 ML breed, die 
bij laag water op sommigo plaatson droog valt cii 
hicr cn daar met rizopliorcn be- groeid is. Allccn in 
de baai van Mapan 6 vertoont zich ook koraal. De 
kust is voor kleine vaartuigen gemakkelijk to 
berciken. Het verschil tusschcn hoog- cn laagtij is ± 
1 M., bij springtij 1,25 M. Buitcn de zandbank zinkt 
de zee bode m dadelijk zeer diep. 

Het land is uiterst bergachtig. Op de Z.grena 
vinden wij het gebergte Takolckadjoe, met ecne 
gcmiddelde hoogte van 1700 M., dat do water- 
schciding vormt tusschen de Golf van Tomini en dio 
van Bono, en zich onder den naam Tineba- gebergte 
in N.W. richting voortzet in een woest, rotsig 
hooggebergte, dat a an do kust eindigt bij Kaap 
Pondindilisa. Naar het N.O. zet het Tako- lekadjoe-
gebergtc zich voort in het hooge watcr- 
scheidingsgebcrgte tusschen de Golf van Tomini en 
die van Tomori en het grensgebergte tusschen Poso 
en Tod jo met eene gemiddelde hoogto van 1500 
wclko den naam dragon van Pompa- ngeo-gebergte 
en naarde zijde van het meerin cen glooiend, vrij 
dicht bevolkt heuvelland overgaan, hetwclk 
Lainoesa hcet, en 士 500 M. bo ven do zeo ligt. 
Vlakten van ecnige beteekenis vindt men slechts aan 
de kust bij Ma pane, ten Z. van het meer bij de 
mondiiig dcr Kodina, ten N., waar de Poso-rivier het 
meer verlaat en bij de samcn- vloeiing van do Poso- 
en Tomasa-rivieren. Do bergen ten N. van het meer 
zijn steile en scherpo toppen van koraal-kalk, 
waaronder een dcr voor- 

naamste is de Lebanoe, 士 400 M. hoog. Ten O. van 
het meer zijn de toppen meer afgerond en bestaan uit 
kwartshoudende, kristallijnc schiefcr, waarin 
ijzcrerts wordt aangetroffen. Ook aan de W. zijde is 
dezc formatie de overheerschcnde, doch wordt op de 
halve lengte van het meer onderbroken door cen 
brecde bank van korrelige, kristallijno kalksteen. 

De Poso-strcek is tamelijk waterrijk. Zij omvat 
het gcheele stroomgebied dcr Poso-rivier, dio de 
afwatering vormt van het meer van Poso (zie aldaar), 
waarvan de belangrijksto vocdcudo stroom de 
Kodina is. De afwatering hceft plafttH (zie ook 
CELEBES onder b. MIDDEN-CELEHKS), bij 
Tandongkajoekoc. Bijeenelengte van土93K.id. heeft 
de rivier, wclkcr hoofdrichting van Z. naar N. is, aan 
de monding cone breedte van 土 90 M., dio 
gaandewegtot 50 M. afnccmt.Ecn breede zand bank 
aan de monding rnaakt haar voor grootero schc- pen 
ontoegankehjk, hocwcl hare diepte daar voor- b可 
van 3 tot 7 vadern is. Met Inlandscho vaar- tuigjes 
uit 66n boomstam is zc bevaarbaar tot do 
samojivloeiing met de Roemoeroe, ecn punt dat in 
2% dag roeieii is to berciken, Bo ven do 
Rocmoeroemonding vindt men zeer vcle watcr- 
vallen, die soms eene hoogte van 10 M. hebben. Het 
water, in den bo venloop helder, wordt 
stroojnafwaarts grijs van kleur. De stroomsnel- heid 
is vrij aanzienlijk. De oevers zijn beneden den Roem 
oc roe - mond laag, zoodat zij dikwijh overstroomd 
worden. De linkcrzijrivieren zijn weinig in gctal en 
zeer onbeduidend. Onder do rechterzijrivicrcn 
ncemt eene eerste plaats in de Tomasa, dio zich bij 
Kalingoea door cen 40 M. breedo kloof in do Poso-
rivier stort en tot 土 10 minuten gaans 
stroomopwaarts bevaarbaar is. De Tomasa, die 
ontspringt op het waterschei- dingsgebergto 
tusschen de Golf van Tomini 
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on die van Tomori heoft zcer velo zijriviorcn, 
waarvan de linker voornamcl 甘 k on Ispringen op 
het hoogland der To Ondao, do rechtcr, waaron- dcr 
do Sina'olen on Kinapapoca de voornaamsto zijn, in 
hot grensgeborgte van Todjo. 

Vcrdcro rivieren van ccnige betcekcnis zijn: do 
Mapane, die in het gebergte van Centr.-Oolebes 
ontspringt, en do Tongko, die haar oorsprong vindt 
in het grensgebergto van Todjo, tcrwijl boide zich 
uitstorten in de Golf van Tomini. Geon van beide is 
bevaarbaar. De Posostrcek omvat thans slechts e6n 
zelfbesturend land- schap Poso. Bij onze eerste 
inmenging in de in- wendige aanigelegcnheden 
dezer landstreck blcek dat er 5 zelfbestuurders 
moesten worden er- kend, nl. die der landschappcn 
Lago, Ondae en Pebato en die van Bantjea en 
Poeoemboto, Palanda en Lamoesa. Thans zijn die 
alle in 66n landschap Poso ondcr den bestuurder van 
Lago (G.B. 5 Dec. 1916n. 35) verccnigd. De 
zeIfbestuurder, die de korte verklaring geteekend 
heeft, voert den titel Makole en wordt bijgestaan 
door onder- districtshoofden met den titel Witi-
Makol6. Het grootste deel der strand be volking 
belijdt den Moh. godsdienst; in het binnenland 
maakt hot Christendom sncllo vorderingen ondcr de 
heiden- sche bevolking. De voornaamste plaatscn 
zijn a an de kust Poso (800 inwoners in 1915), stand- 
plaats van den onderafdeelingschef en waar cene 
jnilitaire bezetting alsook een steenkolend6pot go- 
vestigd zijn, cn Mapand, een belangrijko uitvoer- 
haven van boschproducten. Zendingsstations zijn 
gevestigd te Kasigoentjoc, Koekoe, Taripacn Pen- 
dolo, in wclke laatste plaats ook eena school is voor 
de opleiding van zcndingsbnderwijzers. De dor- pen 
zijn alle regel matig langs de we gen aan- gclegde 
nederzettingen cn niet meer zooals vroeger 
veiligheidshalve op of nabij heuvoltoppen gelegen 
inlandschc verstorkin gen. Een groote weg voert 
langs de kust van uit Poso 0. waarts naar Todjo en 
W. waarts via Mapand naar Saoesoe. Verder is ecn 
grooto weg aange- legd van Poso via Koekoc naar 
Tcntena, aan den N. oever van het mcer; goede 
paarden-paden zijn verder van Koekoc cn Ten ten a 
door Ondae naar den Z. kant van het nicer, langa den 
0. jneeroever, en van Ma pan 6 door Pebato la nd 
naar Batoc Nontjoe. Do verbinding van de 
mecrstreck met do Golf van Tomori wordt tot stand 
gcbracht door ccn paardenpad, dat bij Singkona 
aansluiting heeft aan het Pososcho wegennet. 
Eindelijk mocton nog genoemd worden voetpaden, 
die van uit Kasigoentjoe en To- kc'iniboc (aan het 
Poso mcer) de Poso streek verbi nd cn met do mede 
tot de ondcrafdeoling POHO behoorendo 
bcrglandschappon. Het nicer kan van de uitwatering 
der Poso-rivicr tot do monding der Kodina in 9 uren 
worden o verge- stoken. De verbinding met Locwoo 
aan do Golf van Bond is een pad, hotwcJk van 
Pendolo Z.- waarts loopt over het grensgebergto met 
Locwo。， het Tftkolckadjoc-gcbergtc. Deze weg 
komt aan de Golf van Bond uit te Wotoo, en sluit 
daar aan bij den weg van Malili over Masamba naar 
Paloppo. 

Het klimaat is zoowcl aan de kust als in hot 
binnenland gunslig to noomon. De afwissoling der 
inoessons is ongovecr gclijk aan die op Java: de 
drogo tijd loopt van Augustus tot November, de 
meestc regen valt in do maandon Januari en 
Fcbruari. In het binnenland valt het geheele 

jaar door zecr veol re gen, hetgeen aanmerkelijk 
bijdraagt tot den waterrijkdom dor at reck. Aan 
de kust is do gemiddcldo tempcratuur ± 85、 
Fahrenheit, aan het meer 土 75°, tcrwijl zc hier 
's nachts cn 's morgens so ms tot 68° daalt. Do 
mcest voorkomende zickten zijn koorts en buik- 
ziekten. Ook lijdon zeer vclen aan huidziokten, 
van welko ecn cigenaardigo vorm die is, waarbij 
zich bulton op het lichaam vertoonen. In do 
laatste jaren heeft eene besmettelijkc longziekto 
onder do bevolking zcer veel slachtoffera ge- 
maakt. De voornaamste cultuurgewassen zijn ： 
rijst, die vroeger alleen op drogo velden we rd 
verbouwd, tcrwijl nu de sawahcultuur reeds 
eene belangrijke opbrengst geeft, voorn.l. te Boe. 
joe mpondoli ； verder mais, suikerrict, 
sagoepalmen 
(die alleen in hot binnenland voorkomon), ardn- 
palmen (waaruit do palmwijn wordt bereid) en 
kokosboomen. Onder de boschproducten nemen 
de voornaamste plaats in： ebbenhout,目zerhout.》 
bamboo, feeja (boomschors, die geklopt de grond- 
stof voor de kleeding o pie vert), rotan, was en 
damar (welke laatste do voornaamste artikelen van uitvocr zijn). De veestapel bestaat uit geiten> 

varkens en karbouwen, welke laatste men in het 
wild laat rondloopen totdat men voor den rijst- 
bouw hunne diensten noodig heeft. Onder de ' 
wildo dieron zijn do meest voorkomende: hertcn» 
hertzwijnen, gomsbuffels cn wilde zwijnen； kro- 
kodiUcn zijn de eenige vcrscheurende dieren. ； 

B e v o 1 k i n g. De bevolking van Poso be- Z ： z 

hoort tot do heidenen van Centr.-Celebes, die -： 
worden aangeduid met den collecticven naam：-; - 
Toradja= mcnschen van het bo ven land (,,to"= 
mensch). (Zie voor zeden, godsdicnst enz. on- 
der TORADJA). Aldus worden zij genoemd door 
de bewoners van Loe woo en andcrc Zuidelijko 
streken. Zij worden verdeeld in verschillendo 
stammcn, waarvan de voornaamste zijn, gaande 
van het Z. naar het N. en ten 0. van de rivier cn 
het meer van Poso： de Tolamoesa, Topalande, 
Toond ae, Tolagd, Torompoe, Towingkemposo 
en Tokadomboekoe. Ten Z. van het meer wonen 
de Topoeoemboto, ten N. ervan en ten W. van 
de Poso-rivier: do Topebato. Ondor de oudste 
stain men worden gerekend de Toondae en do 
I'olage. Het ziclental bedraagt voor de geheele 
Posostreek 21200 (Lago 13700, Ondae 3300 en 
Pebato 4200). Over do tanl van al deze stam* 
men zie TORADJASCHE TALEN; aan do 
kust worden allerlei talon gesproken. Al de stam- 
men zijn oorspronkelijk heidenen ； het Christen- 
dom maakt onder hen thans snelle vorderingen、 

Hun hoofdbedrijf is do landbouw en verder- 
houden zij zich nog bezig met smeden, omdat 
in hot binnenland overvlocdig ijzorerts wordt 
gevondon, do focja-berciding en hot pottenbak- 
ken (zio over industrie onder TORADJA). De 
handcl bestaat grootendeels in uitvoer van 
boschproducten, die zij te Poso of Ma pan 6 
verhandelon togen katoentjos, garens, kralon, 
gereedschappcn enz. Do gangbaro munten voor 
den ruilhandel in het binnenland zijn, behalve do 
gowono Ncdorlandscho on Ned. Indischo geld、 
stukkon, koporon duiten, waarvan or 36 op een 
dubbeltjo gaan. 

Gesohiodonis. Van de 14o eouw af ia 
do streek afwissolond ondorhoorig gowecst aan 
Gorontalo, Limboto en Tcrnato. mot daartus- 
schen periodes van onafhankelijkhoid on ein de- 
lijk in 1828 vrij verklaard. De macht der over、 
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heerschera strekte zich echtcr nict verder uit •dan tot 
aan de kuststrcken; in het binnenland, welks 
bergvolken voor woest en wreed door- .'gingen, 
waagde men zich nict. 'Het was ons onbc- kend, dat 
de hoofden eigenlijk de souvereiniteit ,van Loe woe 
erkenden. Dat bleek pas, nadat op •14 Aug. 1888 met 
eenige radja's van Poso cen 'contract was gcslotcn 
(Bijl. H. St. G. 1880—'90 no. 103 en Ind. G. 1890. II 
bl. 1326), welk con- ^tract dus waardeloos was. De 
Datoe van Loe woo .oefende zijn gezag door 
tusschenkomst van den luakole van Lamoesa, die 
woonde to Pantjawoe 3Snoe ten Z.O. van het meer, uit 
op de overige kabosenja*s (dorpshoofden). (Zie over 
bestuur •onder TORADJA). Om de 7 of 9 jaren 
ontving hy van de verschiUende stammen eene 
schatting, bestaande uit: foeja, genaaid bokkenhaar, 
was, rijst en witte kippen; van de Toondae en Tolagc 
uit een slaaf. Sedert 20 k 30 jaren erkenden 
■bovendien de Topebato de souvereiniteit van •den 
vorst van Sigi, aan wien zij dezelfde schat- ting 
verschuldigd waren, terwyl de Tokado- inboekoe 
ookden vorst van Tod jo als heer erken- *den. Deze 
machtsverhouding heet „mepoe6n 〈als heer 
erkennen). Bij de be volkin g zelve zijn ,omtrent de 
geschiedenis slechts legenden bekend. 
• De verklaring, die zij geeft van het gezag van 
Ixiewoe, is dat de Datoe in het bezit is van eenige 
voorwerpen, afkomstig van een ouden vorst, dio 
heerschte in de meerstreek, en wclke veroverd werden 
toon deze vorst in een oorlog met Loewoc 
onderworpen en zijn kampong „Pamona},, aan de 
N.kust van het meer, verwoest werd. Ook JParigi 
meende op grond van vroegere stroop- tochten 
aanspraken op deze st-reek t-e kunnen ,doen gelden, 
het door dit landschap zich aange- :matigd gezag (en 
dat „mosintoewoe,,

> samen- 'leven als vrienden, wordt 
genoemd, doch inder- ,daad weinig verschilt van het 
,,m&poe6'，) ,werd door het Gouvernement 
tegengegaan. Wat DLoewoe betreft, dit heeft in 1905, 
nadat in dat landschap het georganiseerd verzet tegen 
onze troepen gebroken was, ten behoeve van het 
'Gouv. afstand gedaan van al zijne aanspraken en 
rechten op de Posostreek, war r ons gezag thans 
daadwerkelijk gevestigd is 

Bestuur. De landstreek Poso maakt decl uit van de 
gelijkiiamige tot de afdceJing Midden- 'Celebes der 
residentie Menado behoorende onder- afd eelin g. 
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2e Ser. DL XVII, bJ. 801; R. Fennema, De geologic 
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POSO-MEER. Dit meer is gelegen in de afdee- 
ling Midden-Celebes, residentie Menado en word in 
Oct. 1865 ontdekt door Jhr. J. C. W. D. A. v. d. Wyck 
(zie N. Adriani, Verhaal der ontdek- kingsreis van 
Jhr J.C.W.D.A. v.d. Wijck naar het Posso-meer, 
16—22 October 1865. Ind.Gids, Juli 1913); het 
verslag dezer reis is door den chef van den 
ontdekker, den heer Riedel, resident van Menado, 
dertig jaren lang geheim gehouden. Vooral door de 
onderzoekingen der zendciingen (Kruyt, Adriani, 
Schuyt e. a.), door die onzer mijningenieurs 
(Fennema, Ko per berg, A bend a- non e. a.) en door 
de reizen van natuurvorschcrs, allereerst die der Sara 
si ns, is het meer met zijn omgeving thans vrij 
voiledig bekend ； verschii- lende fouticve en 
verwarde opvattingen zijn door de reizen van 
Abendanon, die ons ook de beste cn meest vollcdige 
kaart van het metfr schonk, tot klaarheid gebracht 
(Zie in zijn Atlas kaart X). Het eerste bericht over het 
Poso-mcer gaf Kruyl：, die in 1893, van de golf van 
Tomini uit, het meer bczocht. De strekking van het 
meer is N. 30°W; aan weerszijden wordt het 
bcgrcQsd door breuk- randen. Pic langs het Fennema 
gebergte ver- toont een duidelijkc ombuiging, in het 
noorden N, in het zuiden Z 30° O. 

Volgcns de kaart van Schicbd, den opnemer van 
Abendanons expeditie, is de lengte 32% K.M., de 
breedte 7.8 tot 13 K.M., de oppervlakto 340 K.M2. 
； het is grooter dan het Alatana-, kleiner dan het 
Towocti meer. Van een opper- vlaktc van ± 750 
K.M2. er om hcen ontvangt het water; de hooge 
gebergten aan weerszijden zijn zeer regenrijk, zoodat 
het niveauverschil ruim P/2 M bedraagt. Aan het 
boveneindc stcekt de lage delta dcr Kodina, die vcel 
slib aanvoert, in het meer vooruit. De Westoevcr is 
getooid met oerwpud, aan den Oosloever ziet men 
bijna alleen gras; de eerste is verroweg het steilst 
(soins eene daling tot 65°). De hecischende 
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,winden zijn in het dal uitsluitend Noord (do Dongi) 
en Zuidzuidoost (do Tando Ngkasa)； do laatste is 
genoomd naar con heuvcl in het dal. 's Morgens 
vroeg merkt men op het meer vaak vallende winden, 
zoowel aan de Oost- a Is aan do Westzijde. Door de 
plotselinge stormen gebeuren er gedurig 
ongelukkcn, zooals bijv. 27 Nov, 1897, toen onzo 
bekwamo mijningenieur R. Fonncma (zio aklaar) or 
hot slaohtoffer van word. Om den toorn der 
meergecsten niet op to wckken, spree kt een Toradja 
nooit over hot meer, over zeilcn, over visschen in het 
mcer, onz. Het meer is niet zecr vischrijk; van de 
palingsoorten zij vermeld de masapi; voor de 
krokodillcn, die in het meer leven, is de Toradja 
terccht zeer bevreesd (om hen eet hij nooit 
Spaansche peper of werpt hij eten, met die peper 
toebereid, in het meer). Van de vogels verdienen de 
ccnden, de duikers (die naar visch duiken) en do 
witte on zwarte reigers vermelding. 

In aanleg is het Poso-meer het jongste dcr drie 
groote meren； dit bewijzcn de pliocene koraal- 
kalkstecn in de oude Poso-baai ten N. van het tegen 
woordige Poso-meer, de aanwezigheid van 
krokodillen in het meer, terwijl ze in de beide anderc 
meren ontbreken, on van een zoetwater- slak. Het 
meer is bij gcdeelten ontstaan, eerst een ouder 
Zuidelijk deel en daarna een jongcr Noorddijk deel, 
die geschciden waren door een tusschenwand, we 
Ike ten slottc ook wegzonk； op dezen drempel wijst 
nog de ondiepte van 165 M. tusschcn de twee 
bekkons. De grootstc gemeten diepte, in het 
Noordolijk bekken, is 440 M, maar kan, volgens 
Abend an on, nog wel meer bedragen, misschien wel 
490 M; daar de hoogteligging 5J0 M. is, reikt de 
bodem dus niet tot beneden den zeespiegel. 
Merkwaardig mag het heeten, in verband met het 
oudcre cn het jongere bekken van Abcndanon, dat 
Max Weber's onderzoek dcr visschen van het meer 
tot hetzelfdo resultaat voerde; hij vond in het meer 
twee vischfaunas van verschillenden ouderdom, die 
zich eerst in zeer jongen geologischen tijd 
vereenigden. Waar- scJiijnlijk is de oudcre fauna 
afkomstig uit do golf van Bond, de jongere uit do 
golf van Tomini. 

De regenval is aan het meer niet groot; hot 
jaarcijfer is slechts 730 m.M.; van Augustus— 
October is het cr zeer droog. Gccn wonder dat cle 
bewoners op allerlei wijzen den regen trachten to 
lokken, bijv. door in het water to plassen, door den 
regen na te bootsen, cnz. - 

Zie Kruyb en Adriani. De Bftrde-sprekcnde 
Toradja*s van Midden-C-lobes, hoofdstuk XXIII. 

POST- EN TELEGRAAFDIENST. POSTDIENST. 
H i s I o r i s c h ovorzioht. O.-I. Co in- p a g n i e. 
Al spoedig, nadat in het begin dcr 17e ceuw de 
Nedcrlandsche Oost-Indische Com- pagnie zich in 
den Maleischcn Archipel aanzicn- lijke bezittingen 
had verworven en de Hollanders zich daar gingen 
vestigen, ontstond de behoefto om onderling, zoowel 
als met het moederland, bc- richtcn to wisselen. De 
vervocrmiddelen waren cchter uiterst schaarsch. 
Allccn van schepen kon voor hot vervoer van brie 
ven gebruik gemaakt worden. Van een eigen I ij ken 
postdienst kan dan ook in dien tyd geon sprako zijn. 
Do voorschrifton op hot verzenden van brievon 
werden bijna uit- sluitond gegeven tot hand having 
van het verbod om, anders dan officicel aan de 
bevoegde autoi'i- teiten, icts omtrent den handel onz. 
van de Comp, tc schrij ven. Hoewel tegen de 
overbreding van dit 

verbod zware straflcn waren bedreigd, schijnt er nog 
al cons tegen gczoncligd te zijn, het werd al- thans 
tclkcns hcrhaald cn vcrschcrpt. De uit Indie naar 
Europa te verzenden particulierc brie ven mocstcn 
gelegd worden in „dc gemeene doosc", aan we zig 
bij een opperkoopman der Comp, to Batavia, 
waarmedo zo met do officieele brie ven „aan do 
■Bcwindhebbcrenn verzonden werden. Het schijnt 
echter, dat deze maatregel niet vol- doende werkte, 
want in 1636 verbood een plak- kaat het zenden van 
particulierc brie ven geheel en al. 65 jaren moesten 
er voorbijgaan, alvorena, in 1701, dit strenge verbod 
werd opgeheven of lie ver in zoo ver gewijzigd, dat 
aJle particuliere brie ven zouden worden 
aangehouden en de ver- dachtc, waartoe behoorden 
die, welke over den toestand van de Comp, konden 
gewagen, werden geopond. In verband hiermede 
mochten de schepen na ver trek geen brieven meer 
aan boord nomen, daar toch anders de maatregel niet 
zou baten. Ook de uit Holland naar Indie verzonden 
parti- culicre brie ven moesten in een verzegeld 
pakket gesloten en het was aan ieder, die niet daartoe 
aangewczen was, verboden zich met het over- 
brengen en bestellcn der brie ven te belasten. Te 
Batavia werden de brieven ter hand gesteld aan den 
dcurwaarder bij den Raad van Justitie, die ze opende, 
ze „naer lecture** sorteerde en in een alfabetisch 
register inschreef. De brie ven moes- ten afgehaald 
worden bij den deurwaarder, die daarvoor niets in 
rekening mocht brengen. Er bestond echter 
gelcgonheid om gaven in een bus te doen, waarvan 
de opbrengst half voor den deurwaarder en half voor 
de armen was. Dit voor- schrift schijnt in 
vergetclheid te zijn geraakt； het werd in 1660 ten 
minste weder verordend, ten cinde een ingeslopen 
*misbruik tegen te gaan, nl. om de brie ven in 
herbergen ten toon te stellen. De deurwaarder krecg 
by de nieuwe ordonnantie recht op e&ne vergoeding 
voor zijne bemoeiingen. 

Omtrent de verzending van brie ven tusschen 
Batavia cn de verdere plaatscn van Indie (de buij- 
tenposten) blijkt alleen dat de zg. patsjallanga (ecn 
soort van inlandsche vaartuigen) behalve voor het 
kruisen op roovers en zeeschuimers ook aan het 
bestellen van brie ven enz. op de buiten- posten 
diensfcbaar werden gemaakt. Do eerste ge- regelde 
vaart —nl. om de veertien dagen 一 voor vervoer van 
brieven dateert van 1754 en wel tusschen Batavia, 
Clieribon, Te^al en Se marang. 

Voor de verzending van officieele brieveh tus-" 
schen de Ropubliek en Indie werd by voorkeur van 
de schepen der Comp, gebruik gemaakt; m o e s t de 
verzending met vreemde schepen plaats hebben, dan 
mocht de correspondence nicts bevatten, waaruit 
nadeel voor de Oomp. kon voortvloeien. Dat de 
overbrenging van brie- ven tusschen Holland en 
Indie in die dagen niet bijzonder vlug ging, kan 
hicruit blijken, dat do kennisgeving van het optreden 
van Mr. v. Oloon als Gouv.-Gen. niet minder dan ll/2 
maand on- derweg blcef. 

In 1746 werd het ccrsto postkuntoor opgericht nl. 
to Batavia. Het word beheerd door twee post- 
mcesters, die belast waren met hot aannemen en 
verzonden der aankomendo en uitgaande brie ven cn 
pakketten, welke allc in een register werden gebookt. 
Aan hen was geheimhouding opgedra- gen. Voor 
hunne bemoeiingen kregen zij eene be- looning, 
welke afhing van de grootte en zwaarte der brieven 
en pakketten. Het postkantoor heeft 

in 30 



466 POST- EN TELEGRAAFDIENST. 

voor de verzending van officieclc brie ven nict lang 
gewerkt; reeds in 1747 werd be volen om die brie 
ven op den ouden voet (met do „geniecne doose") te 
verzenden. 

Naar aanlciding van de vclc klachten omtrent de 
ongcregelde bczorging van particulicre brie ven en 
de aanzienlijke porten, werd in 1785 bcpaald dat de 
voor Holland bestemde brie ven mocsten bezorgd 
worden ter Gcncralc Secrctaric te Batavia, waar zc 
gepakt werden in vcrzcgclde pak- ketten, 
geadresseerd a an de Kainer tc Amsterdam of ccne 
der andere Kamcrs, met bijvoeging van de letters 
P.B. = particuliere brie ven. In 1.789 werd cone 
bcterc rcgcling gemnakt ointrent het vervoer cn de 
porten. Voor de behandeling van part iculiere brie 
ven, die men op „Compagnies etablissementen" in 
Indie naar Europa cn omge- keerd van de Republiek 
naar Indie wcnschtc tc zenden, werden zoowel te 
Batavia a Is op eenige der ,,buMt，enpostcn'', zg. 
gccomniitteerdcn aan- gesteld, die de. brieven 
hadden te sortecrcn naar hunne groottc, waarnaar ze 
in 9 klassen verdeeld waren. Het port, dat voor de 
1c Jclasse 6 st. en voor de 9e klasse 7 gulden 
bedroeg, werd door middel van stcmpels op de brie 
ven aangctcekcnd. De pakketten met brie ven 
gingen verge zeld van eene lijst, aand uidendc het 
aantal brie ven dcr ver- schillende klassen en het bed 
rag der porten. De lijst van vrystellingen van 
briefporten was vrij groot en bevatte voornamclijk 
de hooge autori- teit-cn in de Re publick en de 
voornaamste gezag- hebbers dcr Comp, in Europa 
en in Indie. 

Bij aankomst te Batavia van cen Coinpagnies- 
schip, uit de Republick of de Kaap de Goedc Hoop 
afkomstig, werden de pakketten met brie- ven —
losse brie ven mochten niet medcgenonien worden 
— door de gecommittcerden van boord afgehaald en 
overgebracht naar het „Kasteeln, vanwaar ze, na ten 
overstaan van den Conimis- saris-Gencraal geopend 
en nagezien te zijn, bezorgd werden: de officicele 
rcchtstrecks aan hunne bestemxring en de 
particulicre door middel van het postkantoor te 
Batavia, en c.q. de gecomniit- teerden op de 
„bui)tenlistenDe gecojnmittcer- den, die een 
“douceur" genoten naar mate der ontvangen porten, 
hadden jaarlijks verantwoor- ding te doen aan de 
Indischc Regeering, die verslag naar Nederland 
moest zenden. 

Toen even we J op het einde van de 18e eeuw de 
kolonies aan den Staat der Nederlanden overgingen, 
kon de censuur op de verzending der particuliere 
briefwisseling moeilijk gehandhaafd blij- ven. Eerst 
later werd echter aan dien tocstand volkomen cen 
einde gemaakt, toen in 1854 bij art. 87 van het Reg. 
regl. word bepaald, dat het ge- heim der aan de post 
of andere instelling van vervoer toe vert rouwde brie 
ven onschendbaar is, behalve op last des rechters in 
de gcvallen bij al- gemeene verordening 
omschreven. 

T ij d v a k van 1800—1811. Zoolang de we- gen 
in slechten toestand verkeerden, kon van een 
geregeld postverkeer geen sprake zijn. Ook in dit 
opzicht heeft de voltooiing van den grooten post- 
weg onder Dacndels enorm veel verbeterd. Een 
geregelde paardenpost bestond reeds in 1808; 66n 
jaar na de voltooiing van Daendcls' reuzen werk. Op 
29 Mei 1808 schreef Daendcls de residenten aan om 
„binnen 3 X 24 uren" op te geven, we Ik personeel 
in elkc residentie noodjg was voor een goede 
bediening der brie ven post en reeds den 18?n Juni 
d. a. v. werd uitgevaardigd het „provi 

sioned regie men t op het，post,wezen'', dat reeds in 
het volgcnde jaar (den 12dcn van Win ter- niaand) 
werd ver van gen door het „ Regie men t voor de 
posterijen en voor de inspcctic dcr wegen en 
herbergen op Java?'. Voor de posterijen —het， zg. 
gcncraal postwegen — was Java verdeeld in vier 
districten, nl.: 

Bantam, van Bantam^tot Batavia; 
Batavia, van BiiVaviaT Karrang Sam- 

bong; 
Semarang, van Karrang Sainbongtot Scma- 

ra»g». Pn 
Soerabaja, vail Semarang tot Soerabaja. 
In elk van deze districten, waaraver cen" coni- 

missaris der wegen en posterijen was aangestcld^ 
werden 6en gen era a I postkantoor en verschillcnde 
prefecturcn (stations) opgcricht. Het postkantoor te 
Batavia _§J.ond onder di rectie van het college van 
President en Schepcnen en dat dcr overige districten 
van de respecticve prefecten. Over elk der 
prcfccturen was de scriba of „andcr intelligent 
persoon n aangesteld. 

De inkonisten der posterijen, nl. de portgcldcn, 
kwamen ten voordeele van het Gouvernement, 
behalve die van het district Batavia, we Ike in de 
stadskas vloeiden. Bij het provisioned regie men t 
waren de vroeger vastgestelde porten verhoogd met 
100 %, maar by het. Reglement van 1809 word het 
port van een cnkelvoudigen brief (tot ecn lood 
wegende) be pa aid op 7% tot 15 st ui vers naar mate 
van den afstand ； voor zwaarder bric- ven liep het 
tarief op tot 3 rijksdaalders. Voor ge- frankeerde 
bricven werd het port met ecn vic rd e verhoogd. In 
tegenstelling met de thans gcldetidc regelen werd' 
dus het frankeeren tegengegaan. Voor brie ven uit 
Europa en Amer汰a of andere overzeesche landen 
aan gc brae lit, word een port be- rekend van 1 tot 
22/6 rijksdaalder. Voor brie ven van meer dan 
gewone dikte (wat onder “gewone" dikte werd 
verstaan blijkt niet) was dubbel port schuldigd. 
Vrijdom van port voor particuliere brie ven word 
niet verleend. 

Op elk der postet&blisscmenten werd cen re-
gister aangehouden, waarin van elkcn aankomen- 
den cn uitgaanden brief aantcekcning werd ge- -
houden. 

DJ overbrenging der brie ven gcschicddc in gc- 
sloten valiezen door in uniform gckleedc postilions 
te paard, die steeds vergezeld waren door ecn 
wegwijzer, des nachts toortsdragcr (om het wild 
gedierte a( te schrikken) en op zeer on veilige v.<-- 
gen daarenboven door twee gewapende niann<M). 
Aan de postilions was <16 bijzondere zorg over de 
zakken aanbevolen „exponeren(le des noods hun 
1cven voor dcszclfH bchoud". 

Tusschen Batavia en Buitcnzorg bestoud cen 
dagelijksche dicnst; tusschen de overige plaatsen 
tweemaal '昔 weeks. De postiljons tusschen Batavia 
en Buitcnzorg moesten des a vends te 9 u. ver- 
trekken, reden 6 palen (1 paul = P/2 K.M.) om dan 
hun valies aan hun opvolger over tc geven. Daarbij 
was de zonderlinge be paling gc maakl, dat als de 
post niet voor zonsopgang op haar be- stenunijig was 
aangebracht, de laatstc postiljon „gevoclig 
gccorrigccrd" zou worden. Waar de wegen dit 
toelieten, moesten de postiljons zoo- veel mogdijk 
worden vervangeii door postkarrei). 

Tusschen Buitcnzorg en Socrabaja stonden 12 
gouvernementsherbergon, elk voorzien van 6 of 8 
goede slaap vertrek ken, cn h&】fwcg tusschen de 
herbergen pasanggrahans. 
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E n g o 1 s c h b e s t u r (1811一1816). On- dcr 
het Engelsch bestuur worden aanvankelijk do 
bestaande bcpalingcn omtrent do postcrijen gc- 
handhaafd. Slcohts werden eenigo onbelangrijko 
wijzigingcn gebracht in de porten en betcrc voor- 
zicningcn voor het vcrkccr tusschcn Batavia en 
Buitenzorg getroflon. 

9 Ma art 1813 werden uitgevaardigd nieuwo 
„Regulations for the post establishment on the island 
of Java". Bchalvc cen ver be terin g in de wyze van 
verantwoording der ontvangen porten, valt te 
vcrmclden dat de brie ven, waarvan het port door 
den geadresseerde moest worden vol- daan, 
verzonden werden onder het opschrift „bearing 
postagen; bij weigering van bctaling we rd het 
dubbel port — voor heen en terug — inge- vorderd 
van den afzender, aan wicn geon brie ven mcer 
bczorgd werden, voordat de bctaling was gcschicd. 
Aan speciaal gcnocindc officicele perso- ncn was 
portvrijdom voor hunne particuliere cor- 
respondentie toegestaan. Het port were! evcnals 
vroeger naar het gewicht en den afstand bcre- kend. 
Voor “open" verzonden “registers, news- papcrs,, 
enz. was cen lager port vastgesteld. Dit is de ccrste 
maal, dat van cen port vooi, drukwer- ken sprake is. 
Zoo we 1 de post wagend ien st als de paardenpost 
op Java werden ingetrokken, omdat de daaraan 
verbonden lastcn voor de bevolking te drukkend 
werden geacht. - 

Als bronnen voor het bovenvcnnelde zijn gebe- 
zigd : Ned.-Ind. Plakaatboek door Mr. J. A. v. d. 
Chijs; Staat der Nederlandsch-Oostindischo be- 
zittingen onder het Ixistuur van den Gouv.-Gen. H. 
W. Daendcls (1808—1811), 2c stuk,'s Graven hage 
1814； Plakkatcn, Rcglcmcnten enz. van het 
Britschc Gouverneinent op het eiland Java, 3 dcclen, 
Batavia 1813—1816; Kort overzicht v/d 
ontwikkelingsgcschiedenis der P. T. T. in Ned.-
Indie door B. Wieringa, WeItevreden 1914, waarin 
voor de geschicdcnis van den dicnst tot het cindc van 
de 19e eeuw het artikel post- en tele- (ir<tajdiensl 
van den len druk van deze Ency- c!op. min of mcer 
getrouwelijk gcvolgd is. 

T ij <1 v a k v a n 181G—1862. De opgehe ven 
paarclen post moct bJijkens laterc besluiten reeds in 
1816 weder zijn ingevoerd. In 1818 (Ind. Stb. no. 
64) word het in Nederland vigeerende ,,Regie- op 
<lc lx；handeling der correspondentio van en o]> de 
Kolonien en verdcrc overzeesche landen met 
uitzondering van Groot-Britannic?, ook toe- 
passelijk vcrkJaard op de correspondentie van de 
Kolonien met Nederland, met bijvoeging van cenige 
bijzondere bcpalingcn omtrent do verzen- on tvangst 
cn verde re bchandeling der brie- v(；n. Jfct })orl 
voor ecu cnkelvoudigen brief, niet )neer dan cen 
lood wegende, was vastgesteld op 12 stuiverH 
Ncdcrl. = 15 stuivers Ind. (in 1823 word bcj)aald, 
dat do tarieven alleen in Holl, jnunt zouden worden 
uitgedrukt) met opklimming per half lood van het 
halve port, tot 200 lood = 231/2 niaal het 
cnkelvoudige port. Frankeering was fa- cultntief 
gestcld. Voor de per schcopsgelegcjiheid 
aangebrachtc brie ven word aan den gczagvocixlcr 
van het schip 5 stuivers Ind. per brief uitbetaald, 
waarvoor hij vcrplicht was do brio ven aan het 
postkantoor af te geven. Voor de verzending dor 
brio ven uit Indie waron de postkantoren to Batavia, 
Scmarang on Socrabaja aangewezen. 

In 1823 (Ind. Stb. no. 3) verschcen een niouw „ 
Regie jnent op de brie ven- cn wagon post op het 
ciland Java". De administratic vun dozen dienst' 

was, onder het bestuur van do hoofddirectio van 
financien cn het plaatsclijk toezicht van de resi- 
denten, opgedragen to Batavia, Scmarang cn 
Buitenzorg aan postmccsters en elders aan post- 
commiezcn. Als grondslag voor het port, dat steeds 
vooruit bctaald moest worden, we rd gere- kend 66n 
duit voor clkcn paal afstand met een minimum van 
10 duiten. Voor het drukwerk on- dcr kruisband 
bedroeg het port % van dat van ccn brief met ccn 
minimum van cnkcl briefport. Bo halve dienst brie 
ven waren vrij van port de zendingen van gedrukten 
door de Landsdrukkerij aan particulicren, en de „in 
oflicio" geschreven stukken van de onder de 
bcscherming van het Gouvernement staande 
societeiten en insteilin- gen, zooals kerkclijkc 
genootschappcn, armenver- zorgerm, enz. Gcldcn 
en verdere zaken van waarde moesten worden 
aangeteekend, waarvoor dubbel port berekend we rd 
； dit aanteekenen gaf echter geencrlei recht op 
schadcloosstelling in gc val van verlies. Van de on 
bestclbarc brie ven we rd elk kwartaal opgaaf 
gedaan in de Javasche Courant, zeer zekcr een goede 
maatregel, welkc echter al spoedig bij uitbreiding 
der briefwisseling in on- bruik gcraakto en niet mccr 
we rd voorgeschreven. 

Tusschcn de voornaamste plaatscn bestond cerst 
driemaal, en sedert 1828, twee maal's weeks ccn 
postdicnst. In dat jaar we rd de gedwongen 
frankeering van de aan port onderworpen brie ven 
ingetrokken. Hiervoor in de plaats kwam, dat alle 
porten moesten worden betaaid door de person en, 
die de brie ven ontvingen. Frankcercn was 
verboden. Nog in detzelfde jaar we rd het al of niet 
frankceren wederom vrijgelaten en dit is voor brie 
ven en briefkaarten tot heden zoo geble- ven. In 
1829 (Ind. Stb. no. 102) we rd be volen dat bij alle 
postkantoren expeditie-boeken moesten worden 
aangelegd, waarin alle aankomende brie- ven 
werden ingeschreven en waarin door de ge- 
adresseerden voor de ojitvangst der brie ven moest 
worden geteekend. Wegcns de grootc vert raging in 
de bestclling, wclke hiervan het on vermijdc- lijke 
gcvolg was, hechtte men langzamerhand minder 
waarde aan de expeditie-boekjes. In vele gevallen 
waren ook de handteekeningen onlces- baar of 
gaven die van huisgenooten of bedienden niet de 
ininsto waarborg voor de richtigc uitrei- king aan 
den gcadrosscerde. Deze niaatregel bleef bestaan tot 
1873, toen zij wegcns de grootc bole miuc ring van 
den dienst, die niet opwoog tegen het nut, word 
ingetrokken. (Ind. Stb. 1873 no. 232). . 

Het brievenvervoer in Indie was geen Gouvcr- 
ncmentsmonopolie; wel we rd van Go u verne- 
mcnlswegc door ccn postillonsdienst of op andcre 
wijzen in het vervoer der post voorzien, maar slcchts 
op bepaaldc routes, zooals op den grooton postweg 
van Anjdr naar Banjoewangi en op eeni- ge andero 
wegen.〜 」 .................  '"** 

Over het eiland Madoera word de postdienst op 
kosten van do Vorston ten bo hoe ve van het Gou- 
vernomont onderhouden. 

Verzending dor post van de eeno Indischc haven 
naar de andere moest, behoudens ecnige uit- 
zonderingen, gcschicden met schepen, die iu Indie 
thuis behoorden en daarvoor word alleen zeeport 
gcheven, dat berekend word volgen het regie men t 
van 1818. 

Brie ven, bosteind naar of afkomstig uit andcre 
laudcn dan Nederland, waren bij verzending langs 
den ge wonen weg zoowcl aan land- ah aan 
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zee port onderworpen. Fran kee ring was verplicht. 
Langs den zg. landwcg verzondcn gold ccn spc- 
ciaal tarief, dat blijkens het Koi. Verslag over 1849 
aan de leden dcr Kamer overgclcgd, maar niet 
daarbij afgedrukt werd. 

Voor de correspondentic t,usschcn Nederland en 
Indie met de overlandpost via Southam p- t o n 
kwam in 1848 (Ind. Stb. no. 53) con regie- nrdlft~tbt 
stand, dat-, met aanvulling van ccnige bepalingcn in 
het volgcnd jaar (Ind. Stb. 1849 no. 22) ook 
toepasselijk werd vcrklaard op de ver- zending via 
M a r s e i 1J In bcidc gevallen werden de bneven 
enz. door de Indischc admini- stratie te Singapore 
afgchaald on gebracht, waar- voor 
eenT"niaandeIu]csche stoombootdicnst tus- schen 
Batavia en Singapore werd onderhouden. Via 
Southampton bedroeg het port voor een enkelcn 
brief 一 tot 1G wichtjes — / 1.70 en voor elkc 8 
wicht jes nicer anderhalf maal dit port daarenboven. 
Het port voor nieuwspapier en an- dcre drukwerken 
word per vel berekend. Via Marseille was voor een 
enkclen brief — tot 7£ wichtjes — verschuldidgd f 
1,80, van 7% tot 10 wicht jes anderhalf maal dit port 
en daarboven opklimmendo met een half maal het 
port per 6 wichtjes. Later werden ook schikkingcn 
getroffen voor verzending over Triest tegen 
hetzelfde port als over Marseille. 

Behalvc de geregeld onderhouden postgemecn- 
schap tusschen de voornaamstc plaatsen op Java kon 
zelfs in 1851 nog geen sprake zijn van eeno 
algemecne organisatie van den postdienst. In eenige 
residentien bestond zelfs nog geen posterij, maar 
vond de bestelling plaats door politiediena- ren of 
onbezoldigde bestellers; in andcre residentien liet de 
posterij veel te wenschen over, terwijl in slechts 
enkele residentien een postdienst was georganiseerd 
cn die was nog vrij primitief. 

Om verandering in den toestand te brengen word 
in 1852 de ambtenaar bij het Ncderlandsch 
postwezen J. P. The ben Terville naar Indie ge- 
zonden om de posterij aldaar te bestudeeren cn de 
middelcn aan te wijzen, we Ike tot verbetering 
konden leiden. 

In afwachting daarvan werden op Java eenige 
wijzigin gen in de tarieven en do postenloopen 
gebracht en werd de in 1823 aan verschillcnde 
instellingen verleende portvrijdom beperkt tot de 
van Gouvernementswege erkende godsdienstige of 
kerkelijke genootschappen. Voor uit Nederland 
langs den gswonen weg aan militairen bene- den den 
rang van officier gezonden bricven werd een 
vcrlaagd port van 5 cent ingesteld. Ook op de 
buitenbezittingen werden eenige verbeteringen aan 
gebracht. 

Bij gebrek aan statistische gegevens is het niet 
mogelijk om door cijfers eenig beeld te geven van 
de ontwikkeling van het postverkeer v66r 1846. 
Hoewel over de jaren 1846—1862 in de Koi. Ver- 
slagcn wel opgaven voorkomen van het aantal- 
brieven, welkc in het buiten- en in het binnen- 
]andsch verkeer werden verzondcn en ontvangen 
heeft men gemeend ook over dit tijdvak geen sta- 
tistieken te moeten geven, aangszien de bedoel- de 
opgaven weinig vertrouwen verdiencn en daar- 
uitdus toch geen gevolgtrekkingen te maken zijn. 
Over sommige jaren zijn geen opgaven verstrekt; 
overandere jaren slechts gedeeltelijk. Soms wordt in 
een volgend verslag over een bepaald jaar een 
geheel ander cijfer vermeld dan in het vorig verslag 
was opgegeven, met bijvoeging van de vrij 

leuke opmerking, dat die vcrschillcn mot op to 
hcldcren waren. Tclkcns blijkt dat de opgaven niet 
iuist waren, doorci at do bneven somsdubbcl, ja zelfs 
dric- en vierdubbcl waren gcteld ; met alleen de 
cijfcrs dcr kantoren van afzending en ontvangst, 
maar dikwijls ook de opgaven van do 
tusschcnliggendo kantoren dcr doorgezonden brie 
ven werden n.l. opgenomen. Daarby komt nog dat 
men in do wijzc van statistick niet con- se quent 
bleef. 

Naar aanlciding van de rapporten van den hcer 
The ben Terville kwam in 1862 cen eigenlijko 
organisatie dcr posterij tot stand, waarom het 
historisch overzicht niet verder dan tot dat jaar wordt 
uitgestrekt en het verdere behandeld is in do 
verschillcnde onderdeclen. 

Be halve van de Sta,atsbladen, Ind. Almanak- ken 
cn Koi. Verslagen is voor het hicr besproken tijdvak 
nog gebruik gemaakt van het overzicht van de 
ontwikkelingsgeschicdenis van den Ind. post- en 
telegraafdienst door Ten Brummeler, voorkomende 
in de eerste uitgaaf (1883) van den bij Kolff en Co. 
te Batavia uitgegeven post- en telegraafgids. 

I. Binncnlandsche dicnst. De in 1856 in 
Nederland aangekomen rapporten van den heer The 
ben Terville werden, na overwogen te zijn bij de 
Departcmcnten van Kolonien en van Financien, 
onder welk laatste Departement do Nederl. posterij 
toon tertijdc rcssorleerde, ter om- werking naar Indie 
teruggezonden. Na veel wik- ken en we gen cn veel 
correspondentie kwam in 18G2 het „Nieuwe 
reglement op de brie ven posterij (Ind. S：b. 1862 
no. 103a) tot stand, dat reeds 1 Jan. 18G3 in werking 
trad, behalvc de bepalingcn omtrent frankeerzegels 
cn postwisscls, welko eerst in 1864 ingevoerd 
konden worden. 

Bij dit reglement werd het Gouvernements- 
monopolie voor de posterij ingevoerd waar het 
gouvernement den postdienst uitoefent; in het 
binnenlandsch verkeer werd cen uniform briefport 
—van 10 cent per 15 gram zoowel bij ge- frankeerde 
als ongefrankeerde verzending 一 vastgesteld ； het 
Gouvcrnement steldc zich voorts aansprakelijk voor 
aangetcekende bricven, wnar- voor bij verlies, 
bchoudens overniacht, / 25 werd vergoed; de uitgifte 
van frankeerzegels werd mogelijk gemaakt en do 
gelcgen heid werd opengc- steld tot verzending van 
kleine sominen geld per postwissel. 

Voor monsters cn stalen van koopwaren bo ven 
15 gram wegende bedroeg het port x/3 van het brief 
port; voor dag- cn weckbladen, on verse hi! lig de 
grootte, 2 cent per vcl, en voor andcre drukwerken 2 
cont per heel, 1 cent per en >/a cent per 么 vcl druks. 
Voor bestelloon binnen den af« stand van 4 palen 
van ccn kantoor werd niets lx)- rokend； buiten (lien 
kring moesten de geadres- seerden zich met den 
kantoorchef verstaan voor het afhalen dcr 
correspondentie. 

De bepaling, dat voor een ongefrankcerden brief 
niet meer verschuldigd was dan voor een gefran- 
kcerden, were! in 1874gewijzigd in dien zin dat het 
port voor ongefrankeerde bricven en pakketten op 
10 cent bo ven dat voor gefran keerde gcsteld werd. 
Eerst later kwam de thans nog bestaando IMJpaling 
tot stand, dat voor ongefrankeerde brio- ven het 
dubbel port verschuldigd is. Op alle brie- ven van 
meer dan enkel gewicht (15 gram) werd dit gewicht 
op de odresson aangeduid； op on toe- 
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reikcnd gcfrankeerdc stukkcn het wo ord „ontoe- 
reikend" geschrevcn. Hicrvoor kwam 1873 een 
stempci, tcrwijl op de hulpkantorcn de zcgcls 
vemietigd werden met den stcmpcl “frnneo” midden 
op de zcgels. Het port der monsters word gcbracht 
op 10 cent per 50 gram en der drukwer- ken, geon 
couranten zijnde, op 5 cent per 50 gram. Naar 
aanleiding van vcrzockschriftcn van uitge- vers op 
Java werd het port voor couranten in 1875 gebracht 
op 1 cent per 25 gram en der andcro drukwerken op 
2 cont per 20 gram. In 1863 werden de eerste brie 
ven bussen in Indio geplaatst, nl. te Batavia, Se ma 
rang cn Soerabaja. Het aan- tal is sedert in geheel 
Indie gestegen tot 354 op 1 Jan, 1918. 

Om zoo spoedig en zoo goedkoop mogelijk uit- 
breiding te geven aan het aantal postcnloopen op 
Java, waaraan dringend behoefte bestond, werd in 
1863 een proof gen omen met aanbesteding van het 
bezorgen der post (en het overbrengen van rcizigers) 
aan particulicren. De aanbesteding, waarvan de 
voorwaarden zijn opgenomen in de Jav. Cour, van 7 
Jan. 1863, misluktc totaal. In 1874 werd dezc proef, 
echter op klcinzr schaal, hcrhaald en met succes. 
Sedert zijn vele contrac- ten in bedoelden zin 
gcslotcn. Langzamcrhand werden de postenloopcn 
op Java belangrijk uit- gebreid ； in 1877 bestond 
tusschen de voornaam- ste plaatsen reeds een 
dagelijksche dicnst, terwijl ook vele plaatsen drie 
maal's weeks door de post bezocht worden. Voor het 
overbrengen der dicnst- corrcspondcntie tusschen de 
bestuursambtenaren van een gewest op Java werden 
voornamelijk lieercndienstplichtigen gebruikt (de 
zoogenaamdo districtspost). 

Op de Buitcnbezittingen was het overbrengen der 
post ——voornamelijk uit dicnstcorresponden- tic 
bestaande — op vele plaatsen uitsluitend aan 
hcerendienstplichtigcn overgelaten. Tot voor korten 
tijd nog op Banka. Gaandeweg were! ook uldaar 
spcciaal pcrsonccl aangcstcld voor de bc- zorging 
der post. 

Tot uitvocring van art. 87 van het Rcg.-Reg】., 
luidende: „Het geheim der aan de post of andere 
insteHingen van vervoer toevcrtrouwde brieven is 
onschcndbaar, behalve op last des rechtcrs, in de 
gevallcn bij algcmeenc verordening omschrc- ven，
, werden bij K.B. in Ind. Stb. 18C8 no. 42 bcpalingcn 
vastgcstcld bctrcfTendo het in beslag ncincn cn 
opcncn van brie ven en pakketten. Art. 1 van dit 
bcsluit is vervan gen door art. 8 van het nog 
vigccrende postrcglcment van 1881 (Ind. Stb. no. 
139). Art. 2 is zelfstandig blij ven bestaan ； terwijl 
bij K. B. in Ind. Stb. 1893 no. 240 de bc- voegdheid 
i» gcrcgcld om brie ven enz .aan te hou- den cn in 
beslag to nemcn. (Het K. B. in Ind. Stb. I8G8 is dus 
nict — zooals Margadant, R. R. decl III, bl. 186, zegt 
一ver van gen door dat van 1893) 

De uangclegenheden van de brie ven post cn do 
paardcnpostcrij, in 1864 staandc onder het bc- hcer 
van den Directeur der Producten en der Civic 1c 
magazijnen, werd in 1867 onder het Departement 
van Binnenlandsch Bcstuur gebracht. Do Chef van 
den dicnst — Inspecteur — was tevens chef van het 
postkantoor te Batavia； de kantoren to Se ma rang 
cn Soerabaja stonden onder directio van 
postmccsters, de overige 32 kantoren op Java cn de 
17 kantoren op de Buitcnbezittingen werden door 
postcoinmiezen behccrd, en de hulp- postknntoren 
door hulppostconuniezen. Met di。 laatste functie 
werden op vcrschillendo hulppost- 

kantoren tclcgrafisten bclast. Het plan bestond om 
den post- met den tclcgraafdicnst te verceni- gen； 
aan vankclijk had dit echter geen succes, zoodat van 
het voomemen werd afgezien. In 1870 kwam het 
dcnkbccld cchtcr weer op cn were!on mccr cn meer 
proeven voor do verceniging van die diensten gen 
omen, met het gevolg dat die vereoniging in 1875 
tot stand kwam (zic Ind. Stb. no. 72) cn in 1878 
gchecl was doorgevoerd. (Ind. Stb. no. 29). De 
vcrecnigde dienst stond op 1 Jan, 1875 onder het 
Departement der Burg. Openb. W.; de Chef — die 
intusschen van zijn functie van chef van het 
postkantoor te Batavia was on the ven 一 droeg den 
titel van Hoofdinspec- teur； onder hem waren 
gesteld inspecteurs, ad- junct-inspecteurs en 
commiezen en verder pcr- soncel. Sedert 1907 
behoort de vcrecnigde dicnst onder het Departement 
van Gouvemcmentsbe- drijven. 

In 1878 (Ind. Stb. no. 48) kwamen nieuwo 
voorschriften voor benoembaarheid van het ver- 
ecnigd personcel in working, welke gewijzigd zijn 
by Ind. Stb. 1884 no. 225. Tevens kwam in dat jaar 
een re gelin g tot stand voor het vervoer der post 
langs de spoorwegen. 

Aangezien het reglemcnt van 1862 niet meer 
voldccd aan de eischen van den dienst, werd het 
geheel herzien. Na lange voorberciding kwam in 
1881 (Ind. Stb. no. 138) het “Reglcment voor den 
postdicnst" tot stand, dat beter en systematischer 
was ingcricht dan dat van 1862. Het Reglement 
kwam, cvcnals do „AIgemeene bepalingcn" tot 
uitvocring daarvan, den len Jan. 1882 in working. 
De voornaamste wijzigingcn, die het Reglement in 
dat van 1862 bracht, zijn do volgcnde: 

lo. opcnstelling der gclegenheid tot invordc ring 
van quitantien (zie § III)； 

2o. verlaging van de porten in het binnen- 
landsch verkeer, o.a. de toelating van documen- ten 
(papiers d'affaires) tegen verminderd port, dat 
cvcnals de monsters op 2 cent per 50 gram is 
bepaald. Het port van ongefrankeerde brie ven word 
echter verhoogd tot het dubbele van dat der 
gefrankeerde brio ven; 

3o. toelating van aantcekoning ook van andere 
stukkcn dan brie ven en briefkaarten en open- 
stclling van de huippostkantoren tot verzending van 
aangeteekende stukkcn en postwissels; 

4o. rcgcling van het eigendomsrecht van ter post 
bczorgde stukkcn; deze blij ven het oigen- dom van 
den afzender, terwijl er geen beslag op kan worden 
gclegd dan met medewerking van den rcchter; 

5o. regcling van de zg. expresse bestelling, 
waarvoor ccn port van 50 cent binnen don be-
stelkring is vastgcstcld. By het reglement zijn 
verschillcndo strafjen toepasselijk verklaard op 
fraudes met binnenlandschc postzcgels enz., het- 
geen in 1887 uitgebreid word tot buitenlandsche 
postzcgels enz. 

De algemeeno bcpalingcn tot uitvoering van hot 
postreglement warden bij Ind. Stb. 1891 no. 254 
opnicuw vastgcstcld, waarbij to vena cenigo 
noodigo wij zigin gen werden aan gebracht. Ook 
werden de, sedert 1881 bij wijze van proef 
ingcstelde, depots van postwaarden bij neriug- 
doenden enz., we gens het geringe gebruik, dat er 
van gemaakt word, opgehoven., 

Gaandeweg kwamen tai van verboteringen in de 
bcpalingcn tot stand, met het gevolg dat 
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het publick nicer on moor van de post gebruik 
maakt. Steeds streefde men naar verlaging der 
porter, waaraan voor een decl to dan ken is dat het 
aantal poststukken, vooral dat dcr nieuws- bladen, 
sterk tocnam. Ook in het vervocr kwa- men 
aanmcrkclijke verbctcringen. 

Zoodra in 1871 de eerste spoorweg word geo- 
pend tusschen Wellevreden en Batavia,, maakte men 
dozen aan het. jiostvcrkecF dienst baax-; 7 jaar later 
kwam de cerstc regaling tot stand voor het vervoer 
van de post langs spoorwegen. 

Tusschen Anjer en Batavia en tusschen Batavia—
Ba nd pen g—DjoJya—Socraba ja^rijden spoor- 
wegpostkantoren. Eeii brieJ~van^Batavia bercikt 
thans in andcrhalven dag Soerabaja. Om ook de 
langs de ]ijn liggendc kleinc plaatsen zoo veel 
mogelijk van de snelle verbindin gen te doen ge 
nieten, plaatste men in 1907 op stations en halten 
waar de expres niet st opt, van ginricht in gen, 
waardoor het mogelijk is ook posten op die plaatsen 
af te geven en te on t van gen. 

De spoorwegpostkantoren tusschen Batavia cn 
Soerabaja zijn t-evens uitwisselingskantoren voor 
het buitenlandsch verkecr. Op plaatsen, waar geen 
post- of hulppostkantoor aan het station is gevestigd, 
zijn bij de spoorwegpost kantoren post- waarden van 
de meest gcbruikelijkc soorten ver- krijgbaar en 
kunnen gewone brie ven ter aantec- kening worden 
aangeboden. 

Behalve de genoemde spoorwegpostkantoren 
bestaat langs de S.S. op Java sedert 1892 de z.g. 
ambulante dienst, waardoor vervoer van gcsloten 
depeches tusschen plaatsen, waar post- of hulp- 
kantoren best a an, on dcr geleide van een trein- 
conducteur wordt bewerkstclligd. Dezc conduc- teur 
beeft in een gcdeelte van een bagage wagon een 
klcine sorteerinrichting en wisselt een tasch met den 
haltechef, op plaatsen waar geen post- of 
hulppostkantoor bestaat. Op dezc wijze is de ge- 
legenheid geopend om op bedoelde stations en 
halten gewone stukken te halcn en te verzenden. 
Bestellingen aan de huizen heeft van daar niet plaats. 
De meest gcbruikelijkc soorten van post- waarden 
zijn er echter wel verkrijgbaar. 

De treinconducteur ontvangt tevens van de 
verscliillende correspondeerende post- en hulp- 
postkantoren zendingen van gewone stukken, 
bestemd voor laatstbedoelde halten. Voor dezc 
bemociingen vergoedt de postdienst aan de S. S. 1 
cent per K.M. afgelegden afstand. 

Ten slotte worden nog zoowcl de Staats- als de 
particuliere spoorwegen en de meeste Tramwcgen 
dienstbaar gemaakt aan het vervoer van gcsloten? 
depeches, onder geleide van ecn spoorweg- of 
trambeambte en zijn vele treinen voorzien van 'een 
brie ven bus, ten gerieve van het reizend publiek. 

Plaatsen, niet aan spoor- of tramwegen gele- gen, 
on t van gen en verzenden de post door iniddel van 
postloopen, postkarren, postiljons, pikoeJ- paarden, 
postprauwen of auto's, dan wcl door iniddel van de 
districtspost zoo mogelijk in aan- eluiting op bo ven 
genoemde spoor- en tramwegen. 

De d istrictspost op Java en Madocra is ontstaan 
door de ophefling in 1882 (Ind. Stb. no. 136) van de 
op de hcercndienstplichtigc be- volking rustendc 
verplichting tot het overbren- gen van brie ven. In 
het volgend jaar bepaalde de Itegeering, dat in clke 
residentie het，hoofd van gewestelijk bestuur op den 
meest spaarzajnen voet een districtspost zou 
insteHen bestemd voor de 

gcregcldc uitwisseling van dienstbrie ven tusschen 
de in het gewest bcschciden ambtenaren. 

In 1892 ging de districtspost van B. B. over naar 
B. 0. W. (in 1907 naar Gouv. Bedr.) cn were! ze 
tevens dienstbaar gemaakt aan een gc- regeld 
particulier postvcrkcer, in verband waar- mede dp 
plaatsen, waar post- of hulppostkanto- ren zijn 
gevestigd, doze met het verzenden en ont- vangen 
van de stukken der districtspost zullcn worden belast 
cn op do overige stations dierpost- bestclhuizen — 
d. z. postinrichtingcn van cen- voudigen vorm — 
zijn opengesteld, we Ike door post bod cnloopcn drie 
of nicermalen per week met elkaar cn met het 
naastbijzijndc post- of hulppostkantoor in 
verbinding staan en voor dezelfde doeleinden 
aangcwczen zijn als de voormelde stations en halten. 

Ook de instelling van geregclde stoornvaart- 
lijnen kwam het postvervoer zeer ten goede. 
Tusschen de verscliillende havens op Java cn 
Madoera en de Buitenbezittingcn onderhouden 
stoomschcpen thans geregeld gcmccnschap. Met 
elke gclcgenhcid worrit post verzonden, zoowcl met 
particuliere- als met gouvernementsstoo- mers. 

Aan boo rd van verscheidene booten v/d Kon. 
Paketvaart Mij. zijn fungeerendc hulppostkan- toren 
gevestigd, waardoor de passagiers in de ge- 
legenhcid zijn, om op rcis rcchtstrecks poststuk- ken 
tc verzenden naar alle plaatsen, wclke de stoomers 
aandoen. 

Op dezc wijze zijn zelfs de kleinstc negorijen in 
het postverkeer opgenomcn. Met de Kon. Paket- 
vaart. Mij., die met een vloot van 94 passagiers- en 
vrachtschepcn het verkeer binnen den archipci 
onderhoudt, heeft het Gouvernement een contract 
voor postvervoer gcsloten. 

Overigens ontvangen de gezagvoerders van 
particuliere schepen voor postvervoer ecn ver- 
goeding, afhankelijk van het gewicht van de ver- 
voerde zendingen. 

Op Sumatra en elders heeft het vervoer op bc- 
paalde trajccten plaats door iniddel van auto's, o.a. 
in de Palembangsche Bovenlanden on in het gewest 
Sumatra's Oostkust, wc】kc tevens dicncn voor 
vervoer va» vrachten cn reizigers. Bij het voordcel 
van het snelle vervocr komt het nadccl, dat de wegen 
dikwijls mocilijkhcden opleveren voor auto's. 
Vooral het gebrek aan bruggen geeft veel last. 
Ovcrzettcn door niiddel van ecn vlot bc- hoort niet 
tot de zcldzaamhedcn. 

Ook de veiligheid is in de laatste jaren vccl ver- 
beterd. Aanvallen op postloopcrs komcn nog slcchts 
sporadisch voor. Op enkele wegen, zooals in de res. 
Lampongschc Districten, wordt de post- loopcr, uit 
vrees voor wildc dicrcn, vooral voor ol if an ten, 
vergezcld door een tweede persoon en kan het 
vervoer des nachts niet plaats vinden. Hicraan 
schijnt trouwens geen behoeftc te bc- slaan. 

Ook in Atjeh was het v66r ccnigen tijd nog 
noodig, dat de postlooper tusschen Lho-Seuma- we 
en Boeloh-Blang-Ara, hoewel cen inboorling van de 
成reck de post vorvoerde, gewapend was met 
rentjong en klewang, ten cinde zich tegen aan vallen 
van de be volkin gte kuj)nen verdedigen. 

In den loop dcr jaren werd, ten behoeve van 
jnilitaircn, aan verschiJlcnde expedities een z.g. 
veld-postkantoor toegevoegd. De bediening gc- 
schiedde door een ambtenaar der posterijen. Het 
vervoer naar cn van het kantoor gcschieddc door 
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niilitairen. Het Inatstc vcldpostkantoor, dat dor Bali-
cxpeditie, is in 1906 opgcheven. 

Het thans gcklendc rcglcment op den binnen- 
landschcn dienst, dat op aandringen van het 
Departement van Kolonicn tot stand kwam, dag- 
teekent van 1 Juli 1918 (Ind. Stb. no. 157) en is in 
hoofdzaak ccn na volgin g van de Nederland- .sche 
postwet. De niouwe Algemccno Bcpalingcn ter 
uitvoering van dit rcglcment zijn vastgcsteld bij Ind 
Stb. 1918 n° 158. 

Het port der brie ven bedraagt 10 cent voor cen 
brief van niet mecr dan 20 gram en 7% cent voor >c
】ke 20 gram daarboven. 

Voor militairen beneden den rang van officier is 
voor brie ven van enkel gewicht (tot 20 gram) cen 
verminderd port van 5 cent vastgesteld. Briefkaartcn 
kosten thans 5 cent per enkcle cn 10 cent per dubbele, 
d.i. met betaaid antwoord. 

Het port der nieuwsbladen bedraagt slechts a/2 cent 
voor elk gewicht van 25 gram of gcdcelte daarvan, 
tcrwijl voor de verzending van gedruk- te stukken, 
documenten en monsters 1 cent voor elk gewicht van 
50 gram verschuldigd is, met een minimum van 5 
cent voor documenten en van 2,2 cent voor monsters. 

Voor 1 cent per stuk zijn verhuiskaarten ver- 
krijgbaar, welke dienen om zoowcl den chef van het 
postkantoor als aan ieder ander persoon van een 
verhuizing kennis te geven. 

Tegcn bctaling van / 1.— per maand zijn bij 
verschillendo kantoren voor het publiek kastjes 
bcschikbaar. Voor het afhalen van stukken door ver 
van een post- of hulppostkantoor wonende personen, 
kan men van z.g. ambulante post bussen (trommels) 
gebruik niaken. In tegenstelling met de kastjes wordt 
van doze post bussen veel gebruik gemaakt. 

Aanteckencn van stukken is tegen betaling van een 
vast rccht van 10 cent bij alle post-, bij- en 
iHilppostkantorcn mogclijk; aangeteekende brio- ven 
met aangogeven gcldswaarde kunnen tot cen be drag 
van / 5000.— voor postkantoren en / 250 voor 
hulppostkantorcn, allcen naar door den 

Binnenlandsch post 

dicnstchcf aangcwczcn 
kantoren wor Jen verzon- dcn. 
Voor de aangegeven waardc 
wordt extra 10 cts. per f 150 
bctaald. Bij verlics bctaalt do 
post, ook in gcval van 
ovcrmacht, schadcvcrgoc- 
ding voor gewone 
aangeteekende stukken cn bij 
algchccl of gcdeeltclijk verlies 
ook voor brie von met 
aangegeven waardc. 

Het algemcen bcheer van den P. T. dienab maakt 
sedert 1907 cen onderdeel uit van het dep. v. Gouv. 
bedr., onder de leiding van een hoofd- anibtcnaar 
met den titel chef v/d P. T. T. dienst (vroeger 
Hoofdinspecteur chef v/d dienst). 

De Hoofden van Gcw. bestuur, met uitzondo- 
ring van den resident van Batavia, hebben toe- zicht 
op den dienst in hun gewest. Het P. T. ge- bied is 
gesplitst in afdeolingen en districten. 

De formatio van het personeel wordt jaarlijks bij 
de begrooting vastgesteld. Op 1 Jan. 1918 waren in 
dienst 4307 hoogor en middelbaar per- soneol, (alg. 
bcheer： 514; alg. dienst: 3793) en 3508 lager 
personocl, nl. inspoctio- on districts- kant.: 134； pt. 
kant.: 2738; telef. kant.: 896 en radiostaXions: 25). 

Eindo 1917 bedroeg het aantal kantoren 一 be 
halve de 1040 bestelhuizen der districtspost —794, 
nl. 193 post- tevens tclegraafkantoren; 2 
pakkotpostkantoren ； 349 hulppostkantoren on 250 
bestelhuizen. voor don. spoorwegdienst. 

De postambtenaren zyn tevens be last met den 
verkoop van gezegeld papier en plakzegels ala- 
mede met de behandeling van den dienst der 
postspaarbank (zie POSTSPAARBANK). 

Uit de hieronder volgende tabel moge de 
ontwikkcling van het binnenlandsch postverkeer van 
1862 af blijken. De cijfcrs stellen de hoeveel- heden 
per post verzonden stukken in gcheel© 
duizendtallen voor. 

II. Buiten landsche dienst. Gaan- deweg kwam 
vcrbctcring in het verkeer tusschen Nederland en 
Indie en were! het port voor brie ven in dat verkeer 
verminderd tot 90, 105 en 80 cent naar gelang de 
verzending over Mars e i 11 e, T r i e s t of 
Southampton plaa£s"~vond^ 

verkeer (in duizendtallen.) 
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Nadat die porten nog verlaagd warcn resp. tot 70, 
100 en 65 cent, werd in 1870 de dienst over 
Southampton gcstaakt, cn het port voor verzending 
via Marseille cn Triest gebracht op 60 en 65 cent 
voor gefrankeerde en 80 en 75 cent voor on gef ran 
keerde brie ven. Do dienst over Triest verviel in 
1877. Door de opening van het Suezkan aal (1871) 
werd een rcclitsti*eeksche dienst (zeepost) om de 6 
weken ingesteld; port： brieven 20 cent per 15 gr., 
drukwerkon en monsters 5 cent per 40 gr. 

Met de stooxnvaartmaatschappy “Nederland '' 
werd in 1875 een contract gcslotcn voor een ge- 
regelden maildienst tusschen Nederland en Indie 
66nmaal ,s maands over Nape-Is plater door Genua 
ver van gen) en op de thuisreis over Padang,tegen 
een subsidie van / 3000 per reis. De dienst werd 
achtereenvolgens uitgebreid tot een 14- en tot een 
lOdaagschen, maar in 1887 weder op een 14daag- 
Bchen teruggebracht, waarvoor telkens nieuwe con 
tract cn gesloten werden. Ook werd bepaald dat van 
Jan.—Mei in plaats van Pad an g, Penang en Atj^h 
zouden worden aangedaan. 

Ook met de „Rotterdainsc]ic Lloyd" werd een 
contract gesloten voor een 14daagschen dienst over 
Marseille, aanvankelijk echter tegen uitkee- ring van 
de b 可‘het Algemeen Post verdrag be- paalde 
bedragen voor zeevervoer, aangezien die Mij. niet 
aan denzelfden eisch van snelheid kon voldoen als 
de “Nederland". 

Reeds in 1887 bestond een wekelijksche dienst 
tusschen Indie en Nederland door beide ma-at- 
Bchappijen tezamen. In 1892 werden met de 
“Nederland" en de ,,Rottcrd. Lloyd" nieuwe con- 
tracten gesloten voor den tijd van 15 jaar, dis met 
elkaar staan en vallen. De vereischte goedkeuring 
door de wetgevende macht word verkregen bij de 
Wet van 8 April 1893 (Ned. Stb. no. 59). Aan de 
Maatschappijen werd toegezegd / 2400 per enkele 
reis, indien de verschiJlende trajecten binnen be- 
paalde tijden werden afgelegd, we Ike tijden binnen 
5 jaar verkort moesten zijn, waartegenover /4000 per 
reis wordt uitbetaaid. De versneldc dienst is door 
beide Maatschappijen reeds in 1895 ingevoerd. 

In 1908(lDd. Stb. n°577)kwarn 66n postcontract 
met beide maatschappijen gezamenlijk tot stand, 
waarbij een waarborgsom van /6000.一per enkele 
reis is gewaarborgd. De Nederland vaart van 
Amsterdam over Genua, Colombo, Sabang, Sin-
gapore naar Batavia, de Lloyd van Rotterdam. over 
Marseille, Colombo, Pad ang naar Batavia. 

In 1916 bedroeg de som aan beide Mijen uit- 
gekeerd, met in be grip van / 1300 voor het be- 
handelen van de posta/bder mailschepen f 184000, 
waarvan de helft ten laste van Nederland en de helft 
ten laste van Indie kwam. Op de trajecten van 
Singapore, Padang—Batavia heeft a/b sorteering 
van de mail plaats, waarvoor z.g. eorteerkooien op 
de mailschepen geplaatst zijn. 

Tot 1876 .had de verzending van alle brie ven- 
malen uit Indie naar Europa en verdere landen over 
Nederland plaats; in dat jaar werd met de 
Italiaansche administratie een regeling getroilen 
voor eene rechtstreeksche uitwisseling. 

Op de tusschen Batavia en Singapore varende 
mailbooten deden Ned.-Ind. postambtenaren dienst 
speciaal voor het in ontvangst nemen en afgeven der 
brie ven malen te Singapore. Deze dienst werd in 
1878 opgeheven en ver van gen door de plaatsing 
van postagenten (Ned.-Ind. post- 

ambt.) te Singapore en Penang (Ind. Stb. 1878 no. 
38), aan wic is opgedragen om de corrcspon- dentic 
van cn voor Indie zoo spoedig mogelijk hare 
bestemming te doen bereiken. Van dezen maatrcgcl 
profitceren voornamelijk de in de na- bijheid der 
Straits Settlements gelcgen streken, zooals de N.- cn 
O.kust van Sumatra, Riouw, do W.kust van Borneo, 
aangezien voor het buiton - landsch, zoowel als voor 
het binnenlandsch post- verkeer dier streken 
daardoor gebruik kan worden gemaakt van de vele 
en snelle stoomverbindingen der Straits. 

Het port bij verzending geheel over zee (per 
zeepost) van Nederland naar Indie onderging 
verschillende wij zigin gen, nl. in 1882 werden ook 
briefkaarten en documenten tegen verlaagd tarief 
verzonden; in 1885 werd het port voor gefrankeerde 
brie ven gebracht op 121/2 cent per 15 gram en voor 
ongefrankeerde op 25 cent; in 1889 gefr. brie ven 10 
cent en ongefr. 20 cent; docu- menten, drukwerken 
en monsters 2 cent per 50 grain (met diverse 
minima)； in 1899 (Ind. Stb. no. 69) brie ven 5 cent 
per 15 gram en briefkaarten 2% cent. 

Ook de porten voor verzending tusschen Ne-
derland en Indie per “mail" ondergingen gaande- 
weg vermindering, vooral door toetreding van Ned.-
Indie tot de Algemeene Postvereeniging (1877). Per 
Fransche en Engelsche mail verzonden werd toen 
geheven voor gefr. brie ven 25 cent per 15 gr., voor 
ongefr. 40 esnt, gedrukte stukken en monsters 7% 
cent per 50 gr., briefkaarten 12x/8 cent per stuk. Ln 
ver band met het verdrag van Parijs (1878) werd het 
port der briefkaarten verlaagd tot 71/2, drukwerken 
en monsters tot 5 cent per 60 gram, tegen we Ik port 
ook documonten (papiers d'affaires) werden 
toegelaten. In go vo Igo het verdrag van Lissabon 
(1885) wordt voor on- gefrankeerde brie ven het 
dubbcle van het port der gefrankeerde geheven. In 
1889 kwamen de volgende porten tot stand: gefr. 
brie ven 15 cent per 15 gr., documenten, druk work 
en monsters 3 cent per 50 gram met een minimum 
resp. van 15, 3 en 5 cent, we Ike porten na het 
verdrag van AVeenen (1891) voor verzending van 
Nederland naarIndie verlaagd werden tot： gefr. 
bricvcn 12l/g cent per 15 gram (thans, 1918, 12】/? 
cent voor do eerstc 20 gram en 7% cent voor elke 
volgende 20 gram); briefkaarten 5 cent； drukwerk, 
docunicn- ten en monstei's 2x/2 cent per 50 grain, met 
con minimum resp. van 2%, 1 必.cn 5 cent. 

Tcrwijl thane in het verkeer met Nederland en de 
overige bij do Alg. Postver. aangesloten landen de 
op het congres te Rome vastgcstclde porten gelden, 
is voor verzending per rechtstreckscho zeeweg 
(zeepost) tusschen Nederland cn Indi© per 
,,KcdcrIand" en „Rott. Lloyd" ecn lager port 
ingevoerd voor brie ven van Indie naar Nederland 10 
cent voor de eerste 20 gram en cent voor elke 20 
gram daarboven, briefkaarten 5 cent, drukwerken en 
documenten 1 cent on monsters 2 cont per 50 gram, 
met een minimum van 5 cent on maximumgewicht 
voor drukwerkon van. 5 K.G., terwijl het port voor 
brie ven toG 20 gram afkomstig van of bestemd voor 
militairen beneden den rang van officier: 5 cent is. 
Omge- keerd gelden ongeveer de binnenlandsche 
porten van Nederland. Deze zonderlinge verhouding 
wijst duidelijk op te hooge briefporten in het 
binnenlandsch verkeer van Indie. 

Was de wereldoorlog er niet tusschen gekomen 
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dan zou, vooral door de te verwachte beslissingon 
van het (uitgestclde) postcon gres te Madrid, aan de 
hooge binnenlandsche en daarmcde ook aan de 
zccpost-porten reeds een einde gemaakt zijn. Het is 
bekend, dat de Rcgecring planncn in die richting 
voorbercidde. 

In normale tijden bereikt een brief van Java naar 
Nederland en omgekeerd in 4 weken zijn bc- 
stemming. Tijdens den oorlog werdcn de mails, 
hetzij over Amerika 一de “Nederland" on ,,Rott. 
Lloyd" ondorhouden een geregeldcn maildienst 
tusschcn Java, over Hongkong, Japan cn San 
Francisco — hetzij om de Kaap verzonden en bleven 
de brieven, ook door de censuur en de aanhouding 
van schepen, vcel lan ger onderweg. 

Tot Aug. 1914 bestond clke 14 dagen 5 kceren 1 

gelegenheid om poststukken te wisselen met Europa 
en wel met de Nederl., Fransche, Duit- sche en 
Engelsche mailbooten. Voorts vertrok om de andere 
week cen stoomer van de Kon. Pakot- vaart Mij. van 
Batavia naar Singapore en terug, in aansluiting met 
de booten van de Norddeut- sche Lloyd (over 
Napels) naar en van Europa en in aansluiting met die 
der Messageries Maritimes (over Marseille), terwijl 
ten slotte om de andere week van Singapore booten 
van de P. en 0. Steam Navig. Co. naar Europa 
vertrokken en van daar aankwamen (over Brindisi). 

Aan boord van de Fransche mail-booten be- vindt 
zich een zeepostkantoor, waarmede Ncd.- Indie te 
Singapore rechtstreeks depeches wsselt (Fransche 
postagent Jokohama, Marseille en omgekeerd). 

Bchalvc dat overigens met a]le voorkomende 
gelegenheden posten worden verzonden, heeft een 
gcrcgelde maandclijksche zending plaats naar en van 
Australie met de Kon. Paketv. Mij., terwijl de Java—
China—Japanlijn een 4-wekelijk- scho dienst 
onderhoudt tusschen Java—Celebes —China—
Japan en terug over Singapore en booten der Kon. 
Paketv. Mij. de post geregeld naar Saigon, Amoy, 
Hongkong en Port-Timor ver- voeren. 

Het buitenjandsch verkeer wordt uitgeoefend 
overeenkomstig de bepalingen van het algemeen 
post vcrd rag en de bizondero overeenkomsten voor 
het vcrkcer met Nederland. 

In hot verkeer van Indie met andere landen. dan 
Nederland gelden thana de laatstelijk op het post con 
gres te Rome (1906) vastgcstcldc porten， der 
wercldpostvcreeniging. 

Op de eerste postcongrcsscn worden do Ncder- 
landschc kolonien steeds vertegenwoordigd door de 
gedelcgeerdcn voor Nederland. Met het oog op het 
toencmende be lang van de koloniale posterij werd 
echter in 1891 besloten de kolonien door een 
afzonderlijken afgevaardigde te doen 
vertegenwoordigen. Zoowel op het congres te. 
Weenen (1891) en te Washington (1897) en Rom©- 
(1906) — waar aan de Nederl. kolonien een twee- de 
stem is toegekend — als op de telegraafconfe- 
rentien te Parijs (1890), Budapest (1896), Londen 
(1903) en Lissabon (1908) cn de radiotelegraaf- 
conferenties te Berlijn (1906) en Londen (1912) 
werd daarvoor aangewezen de heer Joh. J, Perk, oud-
administratcur, Chef van het Kabinet van den Min. 
van Kolonien ； op de telegraafconferen- tie te 
Lissabon was mede-vertegen woordiger de heer W. 
F. Gerdes Oosterbcek, thans hoofdeomm. bij dat 
Departement, die met den inspecteur v/d Ind. dienst 
Van Ringelenstein ook was aangewezen om de 
Nederl. kolonien in 1914 op het postcon- greste 
Madrid te verte gen woo rd igen. Dat congres. is 
echtci? wegens den oorlog uitgesteld. 

Op de radiotele graafcon ferentio te Londen 
(1912) was Indie tevens vertegenwoordigd door den 
heer F. v. d. Goot, thans hoofdingenicur-che£' van 
den techn. dienst der telegrafie in Indie. 

Op het Weener congres en later ook op die 
Washington en te Rome, werdcn voor Indie be- halve 
het hoofdverdrag (met bijbeh. slotprotocol), 
onderteekend: de postwissel- en incasseerings-- 
overeenkomsten en het pakketpostverdrag met do 
bijbehoorendo reglementen. - 

Do hieronderstaande tabel geeft de hoe-, 
veelheden stukken, die per post verzonden wer~ den 
in het buitenlandsch verkeer, in gehcele 
duizendtallen. 

III. Postwisseldienst e n Incas- seeringsdienst. 
a. Binnenland. Volgens het postreglement van 1862 
(Ind. Stb. no. 103a)> werden aan alle postkantoren 
postwissels ver- krijgbaar gestcld, aanvankelijk tot 
een maximum van / 100, later tot een onbepaald bed 
rag (Ind. 

Buitenlandsch postverkeer (in duizendtallen). 

 Uit Indie verzonden Uit het buitenland ontvangen 
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18GG 154  127       500     
1870 163  134       610     1875 205  169    3   633     1880 358 9   0.01 6 19  66   0.5   1885 473 12   0.3 9 39  96   0.4  25. 
1890 557 7   2 10 60  134   3  54 
1895 640   208 6 31 80    1463 7  7& 
1900 833   245 14 38 135    1275 6  97 
1905 924   397 19 57 188    1780 19  135. 
1910 1621   1274 40 145 252 1295   1784 24  371 
1916 1774   457 20 31 440 2907   3907 26 108 371 
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Stb.187ono.230), betaalbaar aan de daartoe open- 
gestelde kantoren. Het recht bed rocg 1 % met cen 
hiininium van 5 ct. De wissels werden niet, zooals 
thans, door de poster日，maar door de nemers zelf, 
hetzij als brief, hetzij op andcre wijze, o verge- maakt. 
Bij het rcglement van 1881 (Ind. Stb. no. 138) werd 
de dicnst opnieuw geregeld on het Jnaximum bed rag 
gestcld op / 1000; het rccht bedraagt 10 cent per / 10 
of gcdeeltc daarvan. Bij laatstgenocmd regie men t. 
werd tevens de ge- legcnheid opengcsteld tot het 
invordcren van gelden op kwitanti跖 tot cen 
maximum bed rag van f 100 en voorcen gclijk recht 
als voor de post- xnsscJs. Aan vankelijk werden 
slechts ccnige kan- loren voor dien dienst opengcsteld 
； met in gang van 1883 werd hjjechter reeds tot 
allcpostkantorcn uitgebreid, terwijl in het volgcnd 
jaar ook cen ige hulppostkantorcn met den 
postwisseldienst werden belast, welk aant&l 
gaandeweg vermeerderde. 

b. Buit^nland. In 1874 word ook gelegenheid 
gegeven tot overmaking van geld per postwissel 
tusschen Nederland en Indie tot hoogstens / 150. Het 
in Nederland geheven recht bed rocg 20 ct. per / 10; 
in Indie werd aanvankelijk geheven 10 ct. per / 10, 
welk recht echter al spoedig (1876) uit vrecs voor 
speculatie en om de concurrcntie voor handciswissels 
niet onmogelijk te ma ken op 25 ct. per / 10 gcbracht 
werd. 

In 1877 werden met Duitschland, Zwitserland, 
Bclgie, Luxemburg cn Groot-Britannic overecn- 
komsten geslotcn tot het overma ken van geld, 
waartoe de Nederlandsche postadministratic hare 
tusschenkomst- verlecnde; van het recht, dat p. m. 3 % 
bedroeg, ontving genoemde admini- stratie een zekef 
gedeelte. In het volgend jaar kwam een 
rcchtstreekschc dienst tusschen Didio en Frankrijk tot 
stand. De postwissels werden aanvankelijk niet zelf 
verzonden, doch zg. advics- lijsten. Ter bespoediging 
werd in het nieuwe post- wisselreglement van 1879 
(Ind. Stb. no. 159)— dat in 1881 in working trad — 
bcpaald, dat de postwissels zclf zouden worden 
verzonden. In hat post regie men t van 1881 (Ind. Stb. 
no. 138) werd ook de buitenlandsche postwisseldienst 
geregeld. 

Postwisseldienst (in 

Het reeds genoemde maximum van / 150 in het 
verkcer tusschen Nederland en Ind i e werd in 1888 
verhoogd tot / 250 cn ook van toepassing vcrklaard 
op het verkecr met Belgie, Duitsch- land, Italie, 
Luxemburg en Zwitscrland. 

Door toetreding van Ned.-Indi6 tot de inter- 
nation ale overeenkomsten omtrent. de postwissels 
en incassecringcn (1891) was eenc rcgcling noodig 
voor den laatstbedoclden dienst cn werden ook 
nieuwe bepalingcn gemaakt voor den buitcnland- 
schen post wisseld ien st, we Ike rcgclingcn in 1892 
(Ind. Stb. no. 137) tot stand kwamun. Evenals voor 
den buitenl. postwisseldienst zi)n ook allo 
postkantoren voor den buitenl. incassccrings- dienst 
opengcsteld. 

De voor Nederland, Suriname en CuraQao be- 
stemde postwissels worden tegen een bepaalden 
koers afgegeven (thans, 1918, f 1008/*), terwijl voor 
de naar andere landen bestemde wissels een inaatstaf 
van herlciding van de verschillendo munten is 
vastgesteld. 

In 1896 is ook ccn postwisseldienst geopend met 
de Ver. Staten van Amerika, en wel over Nederland. 
Van de in 1899 (Ind. Stb. no. Ill) opengestelde 
gelegenheid om met de niet tot de intern, 
postwisselovereenk. toegetreden landen bijzondcre 
schikkingen of overeenkomsten tot het onderhouden 
van ccn rechtstreckschen postwisscl- dicnst te 
treffen, is gebruik gcmaakt voor het verkecr met 
Engeland, Australie, de Straits Settle - ments. In het 
evengenoemde Stb. zijn verdero voorzieningen 
getroffen, noodig door de besluiten van het 
postcongres te Washington (1897); o.a. is het rccht 
vastgesteld op 12】％ cent voor clko / 12.50 of 
gedeelte van / 12,50 tot / 50, daarboven 12% cent 
voor clke som van / 25 of gedeelte van / 25, 
uitgezonderd voor Groot-Britannie en do Ver. Staten 
van Amerika, dat op 15 cent per / 10 bepaald is. Het 
maximum bed rag der post wissels naar Engeland is 
£ 40. — en naar Amerika $ 100.- 

Door de in de volgcnde tabcllen vcrmelde cijfers 
kan men een bee Id krijgen van de ont- w汰keling 
van 1864 af van de postwissel- en in casseerin 
gsdiensten. 
duizendtallcn guldens). 
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1866  1494           
1870  2000           1875 67 4271   J3 1154 0.6 34     1876 75 4556   12 94 G 0.7 47 0.1 7 0.06 18 
1880 95 6073   17 J] 67 I 55 2 111 0.4 16 
1885 116 5950   19 1114 2 74 3 ]60 0.5 21 
1890 142 6308   21 1041 2 98 4 J53 0.5 29 
1895 185 6906   29 1366 4 166 6 258 0.7 35 
1900 193 6482   37 1310 4 277 9 318 1.0 46 
1905 2J0 6861 3 401 45 1583 5 284 10 347 1.4 69 
1910 478 12769 30 4699 58 1769 7 461 15 534 1.1 87 
1915 | 1113 J36669. 74 13090 79 3254 8 385 15 717 1.6 104 
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Incassccringsdi^nst (in duizendtallcn guldens). 

Binnenlandsch vcrkccr Buitenlandsch vcrkcer 

 
totaal 
bedrag 

der ter in 
v. aang. 
quitan- 

tien. 

bctaald on be-
taaid 

Uit Nederland ter invor- 
(lering on t van gen 

Uit andere landcn ter in- 
vordcring on tvangen 

totaal 
bedrag betaaid onbe- 

taald 
totaal 

bedrag bctaald onbe- 
taald 

1882 11 4 7 '       
1885 139 61 18       1890 485 307 178       1893 698 463 235 22 12 10 0.1 0.08 0.03 
1895 1061 721 340 47 26 21 1.4 0.7 0.7 
1900 1868 1289 579 G7 39 28 4.4 3.4 1.- 
1905 2494 1794 700 161 107 54 3.5 2.6 0.9 
1910 3554 2555 999 227 162 65 5.- '4.1 0.9 
1916 3556 2310 1246 2401) 167i) 73】

) 
0.2~ —' 二 

      ------   -   
IV. Pakketpost. Reeds in 1887 bestond er 

gclegcnheid om postpakketten van Nederland naar 
Indie te verzenden, doordat do Ncdcrland- schc 
postadministratie met de stoomvaartmaat- 
schappijcn “Nederland" cn „Rott. Lloyd" con- 
tracten daarvoor had geslotcn. Met dozen dienst had 
echtcr de Indische administratio geen recht- 
streeksche beinoeienis. 

Het te Weencn in 1891 geslotcn internal, pak-
ketpost verdrag we rd voor Indie onderteekend 
onder voorbehoud, dat de invocring van den dienst 
niet aanstonds behoefde te geschicden. 

De binnenlandsche dienst we rd gc- regeld bij het 
Rcglemcnt in Ind. Stb. 1892 no. 268, dat 1 April 
1893 in working trad, evcnals de uit- 
vocringsbepalinger), wdke opgenomcn zijn in Ind. 
Stb. 1892 no. 269, sedert ver van gen door het regle- 
mcntopdepakkctpostdicnstbinnenN.-I. (Ind.Stb. 
1909 no. 561, gewijzigd bij Ind. Stb. 1913 no. 631). 
Pc pakketten mogen nict meerdan 5 Kg. wegen en 
geen grooter inhoudsinaat dan 25 dM.3 cn langs 
geen der vlakkcn grooter afmetingen hebben dan 60 
cM., wcJko maxima in 189G (Ind. Stb. no. 29) voor 
het. vervoer per poslbodc, postilion of post- prauw 
were!on vcrlaagd tot resp. 3 Kg., 6 dM.3 en 40 cM. 
Het vervoer gcschieddc aanvankelijk al- Iccn langs 
de spoorwegen, stoo in t ra m we gen, met <lc 
booten der Kon. Pakctvaartnxij. cn andere gc- 
regeldc stoomvaartdicnstcn en met postkarren. In 
189G warden de vcrvocrmiddelcn aanmerkclijk 
uitgebreid door opcnstclling van verschillende 
trajecten, we Ike per post bode, postilion of post- 
prauw bediend worden. 

Hot port voor verzending mot de p^kkotpost 
bedraagt: 

a. in hot ondorling vcrkcor tusschcn plaatscn 
golegon op Java on Madoera, onafhankolijk van de 
iniddclen van vervoer, zoomed。in het verkccr 
uitsluitond langs spoor- of trainwegon tusschcn 
plaatscn in de buiton bozittingen: 

voor elk pakkot: 
tot oen gowicht van 1 KG. 30 cent; 
van een gowicht. boven 1 tot 3 KG. 50 cent; van cen 
gowicht bovon 3 tot 5 KG. 70 cont; 

b. in a Ho ovorigo gcvallon: voor oik pikkot: 

i) Totftal buitenlandsch vcrkcer. 

tot een gewicht van 1 KG. 60 cent; 
van een gewicht boven 1 tot 3 KG. 90 cent; van ccn 
gewicht boven 3 tot 5 KG. 125 cent 

Bchalve gewone, zijn ook pakketten met aan- 
gegeven waarde en met verrekening toegelaten. 

Met de pakketpost mogen niet worden ver- voerd: 
levcndc dieren en planten, ontplofbare stoffen cn 
andcrc gcvaarlijkc voorwerpen, en do voorwerpen 
waarvan de in- en uitvoer verboden is (opium), 
alsmcde eetbare vogelnestjes. Voor vcrlies of 
bcschadiging van gewone postpakketten wordt 
schadeloosstclling verleend naar do waarde, tot een 
maximum van /2.50 per Kg.; van pakketten met 
aangegeven waarde het vollo bed rag van de 
aangegeven waarde. De voor den binnenlandschen 
dienst opcngesteldc kantoron zijn genoemd in den 
post- cn tclegraafgids; van de aankomst van 
pakketten, bestemd voor an- dcre plaatscn of buiten 
den bestelkring, wordt per post kennis gegeven. 

Na de invoering van den binnenlandschen dienst 
word de buitenlandsche dienst ter hand genomen en 
overeen"komstig de bcpalin- gen van het internat. 
verdrag gerageld bij hot K. B. in Ind. Stb. 1893 no. 
253 en de uitv. bepa- lingen in Ind. Stb. 1893 no. 255, 
terwijl bij het K. B. in Ind. Stb. 1893 no. 254 de 
porten van de rcchtstreeks over zee tusschcn 
Nederland ciiJEndio nit gewissclde pakketten 
werden bcpaafdZ-XZji^S 

Van de uitzonderingsbcpalingen van het intern, 
vcrd rag word gebruik gemaakt om zich niet to 
belasten met pakketten met aangegeven waarde, 
verrekenpakketten, pakketten met express be- 
stclling en zg. hinderlijkc pakketten, doch thana zijn 
ook cl io soorten van pakketten toegelaten. In het 
buitonlanclsch vcrkcer zijn pakketten toegelaten tot 
ccn gewicht van 3 of 5 KG. Zij mogen langs geen der 
zijdcn de afnicting van 60 c.M. to boven gaan en 
geen grooter inhoudsmaat hebben dan 25 dM.3; 
echtcr zijn pakketten toegelaten, die cen lengte 
hebben van 1 M.» mits de breedte en dikte niet nicer 
dan 20 c3I. bedraagt (re gen- schcrmen, 
wandclstokkcn cnz.). Voor den buiten landschcn 
dienst zijn op cnkele uitzondcringen na dezelfdo 
kantoren opongestekl als voor don binnenlandschen 
dienst (zio den postgids). 

Behalvo hetgeen in het binnenlandsch vcrkcor 
verbodon is, mag in het buitenlandsch vcrkcer 
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niet verzonden worden per pakketpost, hetgeen niet 
tocgclaten is in andere landen. Het port en de 
verdere formaliteiten zijn voor de vcrschillen- de 
landen afzonderlyk bcpaald. 

In het rechtstreeksch verkecr over zee tusschen 
Nederland en Indie wordt, naar gclang de pak- 
ketten wegen, 1, 1—3 of 3—5 Kg., go he ven / 0,85, 
/ 1,25 of / 1,75. Voor dit verkeer werden met de 
stoomvaartmaatschappijcn “Nederland” cn 

Lloyd" contracten geslotcn, waarbij de 
vergoeding bcpaald werd op / 40 voor 1 M3. 
pakketten en / 20 voor elken M.s mcer. De ledigo 
man den en zakken beneden 1 M.8 worden kosto- 
loos, daarboven tegen / 20 per M.8 vervoerd. 

In 1895 (Ind. Stb. 215) werd gelcgenhcid gegc- 
ven om re gelingen te treffen met landen, die niet tot 
het intern, verdrag zijn toegetreden, waarvan in 
1896 gebruik werd gemaakt ten opzichtc van de 
Straits Settlements en in 1898 van Queensland. 
Tevens werden de uitvoeringsbcpalingcn (Ind. Stb. 
1893 no. 255) gchcel opnicuw vastge- steld bij Ind. 
Stb. 1895 no 216, en de datum van inwerkingtreding 
voor ecn cn andcr bcpaald op 1 Oct. 1895. 

Overeenkomstig het verdrag van Washington 
werden bij Ind. Stb. 1899 no. 110 eenige onbe- 
langrijke wijzigin gen in den buitenlandschcn dienst 
gcbracht. 

De hieronder vcrmeldc cijfers duiden het aan- tal 
pakketten aan — in gcheele duizcndtallen 一 dat van 
1893 af in het binnen- cn buitenlandsch verkeer 
werd verzonden en' ontvangen. 

door ecn groot cijfcr, aanduidendo de waardc. In 
1S92 word de beeltenis des Konings vervangcu door 
die dcr Koningin (kinderkopje). Er beston- den tocn 
13 soorten van frankeerzegels in vcrschil- lendo 
kleuren nl. van 1, 2, 2%, 3, 5 (cijfertypcn), 10, 12】
/a 15, 20, 25, 30, 50 cn 250 cent. In afwachting van 
een nieuw type zijn in 1898 van allc waarden van 10 
ct. cn hooger (behalve van 30 ot.) uitgezonden 
Ncderlandsche zegels met do nieuwo beeltenis van 
H. M., voorzien van ecn zwarten overdruk： bo ven 
de waardc, ondcr Ned.-Indie. 

In 1901/1903 kwamcn drie nieuwe typen : van Vi 
ct. t/ni. 7】k cent, cijferzcgcls in boekdruk; 10 t/m 
50 cent — beeltenis v/d koningin naar links met 
schcmcringvlindcrs als hockvulling eveneens in 
boekdruk — en 1 cn 2J/2 gid, — bccl- tenis v/d 
Koningin naar links, daarnaast Mcrcu* rius links en 
Ceres rcchts, ondcr schepcn, die door den wind naar 
O. en. W. worden gedreven, in. plaatdruk. 

In 1908/9 vcrschcnen doze zegels met overdruk 
in zwart “Java" cn „Buitcn Bczit** zoogenaamd, om 
een statistick van het aanta] poststukken van Java en 
Madoera en van de Buitenbczittingen te kunnen 
niaken, voorcen herzicning van het port. 
Betrouwbaar kon die statistiek cchtcr nooit zijn, 
omdat op Java ook de zegels met Buitcn Bczit cn 
omgekeerd gcldig waren. 

In 1912/14 werden de tegen woordige zegels 
uitgegeven, wederom in 3 typen: 1/2, 1, 2, 2】/》3, 
4, 5 en 71 cent, dezelfde cijferzcgels, maar met nicer 
wit, om het vernietigingsstempel be ter te 

Pakketpost. 
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V. Postwaarden. Bij het regie men t van 1862 
(Ind. Stb. no. 103a) we rd de uitgifte van frankeer- 
en portzegels mogelijk gemaakt cn bij dat van. 1881 
(Ind. Stb. no. 138) en de alg. bep. tot uitvoering 
daarvan (Ind. Stb. 1891 no. 254) werd de in gebruik- 
en buitengebruikstelling op- nieuw geregeld. 

Frankeerzegels. De eerste frankeer- zegels waren 
die van 10 cent, met de beeltenis van Koniiig 
Willem III (3/4 gezien), waarvan 2 uit- giften (1864 
— ongetand en 1865 — go tan d) plaats hadden. Dit 
type werd in 1870 gewijzigd, niet alleen wat betreft 
de beeltenis (cn profil) maar ook de rand ； o.a. 
werden de bloem cn dolfijn ver van gen door een 
mcrcuurstaf en een anker. Van dit type werden 
zegels van verschillende waarden uitgezonden. 
Voor a lie waarden beneden 10 cent is de beeltenis 
(1883—1888) vervangen 

In de cijfers naar en van Nederland be- grepen. 

doen uitkomep; 10, 12%, 17%, 20, 22J, 25 en 30 
cent, beeltenis der Koningin naar rcchts, met een zee 
met schip op den achtcrgrond (bockdruk) 50 ct, 1 en 
2五 gid., beeltenis dcr Koningin naar links, 
geflankeerd door palmon- groepen (plaatdruk). 

Behalve de eerste zegels van 1864 en 1865, 
welke bij Rijks munt gedrukt zijn, zijn allo 
postwaarden gedrukt bij de firma Job. Enschedo en 
Zonen te Haarlem; de laatstc typen zijn daar 
ontworpen, de voorlaatstc door den kunstschilder dr. 
Ja» Veth. 

Reeds geruiraen tijd gelcden was men tot de 
ontdekking gekomen. dat op vrij grooto schaal 
fraude met postzegels werd gepleegd； de ge- 
bruikte zegels werden nJ. van den stempelinkt 
ontdaan, waartoe de vorige typen, zoowel wat do 
teekening als de kleur betrof, zich maar al to goed 
leenden. Om (lit zoo veel mogelijk tegen to gaan, 
worden de zegels tegenwoordig vervaar- digd in 
loslatende kleuren, welke bij pogingen om 



POST- EN TELEGRAAFDIENST. 477 

zc van den stcmpcl to ontdoen vorblcokcn of vcr- 
dwijncn. In de nicuwo typcn is ook daarom mccr wit 
in do tee ken in gen gelfttcn. Vcrdcr bezigt men z.g. 
biffago stein pc Is, wnarmedc de stcmpcHnkt op 
sommige plaatscn in het zcgcl dringt. 

Sedert 1911 geeft de R?gccring dicnstzcgcls uit; 
eerst de oud-model zcgels met een zwarto cirkel, 
waarin eon D uitgespaard is cn than3 met „dicnsf* 
schuin over het zegcl. 

Portzegels. Als de oudst bestaande port- Kegels 
van Lidie worden bcschouwd de etiquetten waarop 
het „tc bctalen portn we rd ingevuld cn waarvan 
cxemplarcn, datccrende van 1845/47 ge- vonden zijn 
in het oude archicf te Batavia. In 1874 worden de 
ccrstc feitelijke portzegels uitge- zonden. Het type is 
hetzclfdc als in Nederland gebruikt wordt. De oude 
typen, waarop alleen een groot cijfer stond, zijn ver 
van gen door zegels waarondcr "cent" staat. Vroeger 
had elkc waarde eon verschillende kleur, dxarna 
werdon alle waar- den in dezelfde kleur nl. rood, met 
zwart waarde- cijfer; thans geheel rood. Er zijn 9 
soorten, nl. van 2}, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 en 75 ct. 

Briefkaarten. De eerste uitgaaf had plaats in 1874, 
nl. voor het binnenlandsch ver- keer, cn in 1877 voor 
het buitenlandsch verkeer. De vorm, kleur en de 
opschriften zijn herhaal- dehjk gewijzigd. Zd dragen 
dczdfdo zcgelstem- pels als van de frankccrzegcls en 
de binnen land- sche, bchalve Hollandschc ook 
Malcische cn Ja- vaansche opschriften. Er bestaan 4 
soorten : cn- kele cn dubbcle binnenlandsche met 
zegclstom- pcls van 5 ct,. en cnkelc en dubbcle 
buitcnland- sche evenecns met stempels van 5 cent. 

In 1899 zijn briefkaarten, welke door de par- 
ticulicre nijverheid uitgegeven zijn, toegelaten, mits 
de stevigheid van het papier en voor zoo ver <lc voor 
het buitenlandsch verkeer bestemde kaarten betreft, 
ook de opschriften, overeenko- men met de door het 
Gouv. verkrijgbaar gesteldo. 

Gczegclde bricfomslagea werden voor het eerst 
gebezigd in 1878. Er zijn 5 soorten, nl. van 10, 12|, 
15, 20 en 25 cent. Dio na 1884 uitgegeven drorgen 
ccn ovaal stenip?!. Van allo waarden lx;halve van 25 
ct. zijn in 1900 nieuw- model Nederlandscho 
bricfomslagen uitgezonden, voorzicn van 
overdrukken als bij de frankecr- zegcls. 

Sedert zijn achterccnvolgcns twee typcn van 
briefom^] igon ingovoerd, hot eerste ontworpen door 
Dr. J. n Veth, het tegenwoordige door do firina En -
.chcde. 

Voor n derc bijzondcrhcden zio mon: Stan- <1 !
；irdwork over <lo })ostwaardon van Nederland en 
zijn Kolonien, Deel II, A'dam Maart 1895. Een 
uitgebreid Handboek voor do postwaardon van 
Ncd.-Indic is in be working. 

Ofjicieelc periodieke uitgaven. Jaarlijks ver- 
schijnt een verslag o mt rent don Post-, Telegraaf- en 
Tclefoondienst alsmcdo sedert 1897 een Post- en 
Tclcgrnaf-Gids. Hot oersto vcrslag voor den Vereen 
igden dicnst over 1875; van den Tclo- graafdienst 
zijn van 1858 tot 1875 afzonderlijke vcrslagon 
verschenen. Een door Ko Iff & Co. to Batavia 
bozorgdo gids heeft slechts twee jaar- gangen (1883 
cn 1884) beleefd. 

TELEGRAAFDTFNST. Aanlcg van telegrafische 
verbindingen. In 1855 we rd op vooratel der Ind. 
Rcgeering's Konings machtiging verkregon 

tot het oprichten van clcctro-magnctische tele- 
grafen in Indie. De eerste regcling omtrent don 
aanlcg kwam ii 1858 (Ind. S< b. no. 37) tot stand, 
wdke in 1876 (Ind. Sib. no. 257) ver van gen word 
door be pal in gen omtrent den aanleg en het ge- 
bruik van telcgrafcn in Ned.-Indie. Ingcvolgo dezc 
bcpalingcn, die, behoudens de in 1878 (Ind. Stb. no. 
101), 1889 (Ind. Stb. no. 213) en 1891 (Ind. Stb. no. 
235) daarin gcbrachte wijzigingen nog van kracht 
zijn, mogen in Indie geen tclc- grafen — kabels 
daaronder begrepen — aange- legd en voor het 
verkeer opengesteld worden dan door of met 
vergunning van de Rcgeering, met uitzondering van 
die, welke over het eigendom van con bijzonder 
persoon of van eene onderne- ming loopende, alleen 
voor den eigenaar dienen. In het algemeen be lang 
kan de Regcering tijdelijk bezit nemen van 
particuliere telegrafen of dio doen opruimcn. 
Onverminderd recht op schade- vergoeding moet 
ieder de voor den aanleg van telegrafen door de 
Regeering of bijzondcre onder- nerrjingen noodige 
gravingen, opmetingen enz. op zijn eigendom 
gedoogen. De Staat of de bijzon« dore 
telegraafonderneming, welke verganning heeft om 
hun telegrafen voor het publiek open te stellcn — d. 
z. de na te noemen kabelmaat- schappijen en spoor- 
en tramwegmaatschappijen —zijn gict 
verantwoordelijk voor het goed over- komcn van 
tclcgrammen in het algemeen of bin- nen een 
bepaalden tijd. 

Bij de stations en halten der spoor- en tram-
wegmaatschappijen bestaat gelegenheid tot de 
verzending van tclcgrammen. 

Straffen zyn bedreigd tegen hot opzettelijk 
verduistcren, vervalschcn cn oponen van telegram 
men of mededeclen van den inhoud daarvan aan 
onbevoegden door telegraafboambten. 

Ook zyn straffen opgenomen tegen het virnie- len 
of beschadigen van telcgraafwerken te land en ondcr 
zee, dit laatste als gevolg van de toe- treding van 
Indie tot de in 1884 te Parijs gesloten internationale 
overeenkomst tot bescherming van ondcrzecsche 
telcgraafkabels. 

Landlijnen. Met de leiding we rd in den aan- vang 
belast de luit .t/zec Groll, met den titel van ingenieur 
der gouverncmcntstelegrafie, terwijl ecnige 
ambtenaron, bekend met de telegrafie, uit Europa 
werden litgezonden. Door bemiddeling van don 
ingenieur der Rijkstelegrafen in Nederland, Mr. E. 
Wenckebach, ten aanzion van den aankoop van do 
materialen en de verzending daarvan. word hot 
mogelyk reeds spoedig aadat de Koning de 
voormeldo machtiging had gegeven (1855) met den 
aanlcg van landlijnen aan te van- gen cn wel 
tusschcn Batavia en Buitenzorg, over welke lijn 23 
October 1856 het eerste telegram (aan den Gouv.-
Gen.) verzonden werd. Die lijn diende aanvankelijk 
slechts ten gebruike van het Go u vc memo nt, maar 
nadat in 1857 do lijn Batavia—Soerabaja met eon 
zijtak Ssmarang— Ambarawft tot stand was 
gekomen, word hot ge- bruik van de telcgraaf voor 
het algemeen open- gcsteld. In 1859 bedroeg do 
lengte dor lyncn reeds bijna 2700 K.M. en het aantal 
kantoren 28. Gaandeweg werd het net op Java en 
ook het aantal kantoren uitgebreid. 

In 1866 werd ccn aanvang gemaakt met den 
aanlcg van landlyncn op Sumatra. De aanleg, die bij 
T31okbi)tong begonnen werd, was in 1871 reeds 
gevorderd tot Pad an g (ruim 1200 K.M.) on in 1873 
tot Singkel (ruim 600 K.M.). 
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Op Java, maar nicer nog op Sumatra cn Borneo 
had men met vcrbazcnde mocilijkhcdcn tc kam- pcn 
bij den aanlcg van landlijnen. Ecn zcer groot 
bezwaar we rd ondervonden in het vorkrijgen en 
houdcn van goedc stcunpuntcn. De aanvankelijk 
gebezigde palen cn dolkcn warcn nict allcen zcer 
kostbaar, maar hadden zeer vcel tc lijden van 
stormen, terwijl zc ook dikwijls door dieren (o.a. 
olifanten) werdcn omvergeworpen. Het bczigcn van 
levende stcunpuntcn (vooral randoebooinen) had 
veal succes; de ijzerhoutbooni Iccnt zich mede zcer 
good voor stcunpunt, ook oindat hij niet gcmakkelijk 
door vuur vcrnietigd wordt cn daardoor bestand is 
tcgen de vcclvuldig voorko- mendc boschbrandcn. 
Een groot bezwaar was cchter, dat velc boo men door 
de aanhechting van de isolatoren, door den bliksem 
of door de witte mieren stierven. Ook werd de 
communicatic dikwijls gestoord door afvallende 
takken, hetgecn op verschillcnde trajecten 
voorkomcn werd door het aanbrengen dcr lijnen in 
het midden van den weg. Het toezicht van de 
lijnwachters lict aanvankelijk vcel te wenschen over; 
toen dit verbeterd werd, kwainen de storingen vcel 
minder voor, doordat de lijnen beter onderhouden 
weitlcn. 

Ook bracht veel verbetering de oprichting van 
isoleerhuisjes tusschcn ver van clkander verwij- 
derde kantoren, waardoor het mogelijk is de 
isolatictoestand van de lijn ge re geld tc onder- 
zocken. 

Voorts is men tot de ontdekking gekomen dat de 
boschpaden, waarlangsde lijnen gespannen wor- den 
niet te breed uitgekapt mogen worden, oni- dat 
anders de boomen, huu steun van naastbij- zijnde 
boomen missende, gemakkelijk onivallen. 

Bij het aanleggcn van spoorwegen werden de 
telegraaflijnen daarlangs gelegd en de bestaande 
]ynen opgeruimd. Daardoor is het o.a. te vcrkla- ren 
dat de lengte dcr lijnen soms verniinderde, zie de 
statistische opgaven op biz. 481. Om ver- sperring 
van de spoorbaan tc voorkomcn wcrclcn als 
stcunpuntcn voor de spoorweglijnen ijzcren palen 
gebezigd. 

Met veel moeite werd in 1887 een verbinding van 
West- met Oost-Sumatra (van Padan^ J5i- dimpoea'j 
naar Medau).tot stand gebraclit^ wclke bok met het 
oog op de sedert (1891) inteniatio- nale verbinding 
met Penang van belang is. 

In 1902 kwani de landjijn door Z. 0. Borneo tot 
stand van Bandjennasin over Amoentai naar 
BaUkpapaDixn Samarinda； aanvankelijk bcdocld 
als schakel in de kabelverbinding (zie biz. 479) 
tusschen Java en Men ado, maar thans uitslui- tend 
land verbinding. 

Als schakcl in de internationale verbinding tus-
schen de Straits en Australie verdient verder ver- 
mclding, dat in 1893 tusschen Batavia en Banjoe^ 
wangi_yoor het internat. verkcer een speciale clraad 
werd bijgespannen (11C5 K.M.), weJke ter 
beschikking van de „Eastern Extension" telc- 
graafmaatschappij 一 zie hieronder — werd ge- 
steld. 

OorspronkeJijk werden overal Morse-toestcllen 
gebezigd, die met een stalen punt teekens in het 
papier drukten ； dezc werden echtcr reeds spoedig 
vervangen door blauwschrijvende toestellen of als 
zoodanig ingericht (Digney-systcem). Een proef om 
Hughes-toestellen, wclke onmiddellijk drukletters in 
plaats van telegraafteekcns over- brengen, in te 
voeren, mislukte; deze toestellen heetten voor Indie 
ongeschikt, maar een her- 

haaldc proof, in 1907, door bcpaaldelijk duarloo uit 
Nederland gezonden pcrsonccl, gehikte vol- komen. 
Hoc we 1 dus bcwczen was dat de Hughes wel 
degelijk good werkt, bepaalt in Indie zich het 
gebruik slcchts lot de verbinding van Wcllevrc- den 
met Batavia, omdat cr gebrek aan voldoend 
geschoold pcrsonccl bestaat. Op de hoofdvcr- 
bindingen wordt thans met rccordcr-toestcllen cn 
duplex-morse- en recoixler-inrichtingen gewerkt> 
terwijl bij minder gocclc gcmccnschap met cardcw 
vibrating sounder nog dikwijls de gemeenschap 
wordt onderhouden. Als batterijen waren eerst die 
van Daniell in gebruik, welkc echter vervan- gcn 
werden door Meid in ger-ele men ten en later door 
die van het^systec in - Lc c lan c h 6, dat nog ver-
beterd werdy>^- 

Zeekabel- en radio/elcgraalvcrbindingen. Reeds 
in 1859 kwam eene kabelverbinding tusschen 
Batavia, Muntok (Banka) cn Singapore, met een 
zijtak van Muntok naar Palembang tot stand. (Zie 
het in druk verse hen en verslag omtrent het leggen 
van den kabel van Batavia naar Singapore door J. 
Groll). Kort na de uitlegging brak de kabel cn dit 
herhaalde zich zoo dikwijls en de herstel- ling 
daarvan vorderde zu】ke groote kosten, dat hiervan 
in Oct. 18G1 werd afgezien. In 18G5 werd een 
gedcelte opgchaald, en na met gfimoeti (vezel- stof, 
afkomstig van den ardn-palm； zie het „Verslag we 
gens de bekleeding van een tclegraafkabel met 
gomoetoe-vezelstof", opgenomen in het Tijdschr. d. 
Ned. Mij. v. Nijverh, 1867, Deel VIII, S. 7) te zijn 
omkleed, bij wijze van proef uitge- legd tusschen 
Anjer cn TSlokbetong, doch zonder gunstig 
.reslufaten. Nad at eene aan een En- gclsch ingenieur 
verleende concessie — waarbij cen 
regeeringssubsidie was toegezegd — wegens niet-
nakomen der voorwaarden vcrvallen was en 
eene concessic-aanvraag van een Ind. tclegraaf- 
ambtenaar was geweigerd, werden geen pogingen 
meer gedaan om Batavia rechtstreeks met Sin- 
gapore te verbinden, totdat de onderhandclijigcn, 
aangelaioopt met de „British Australiann lele- 
graafniaatschappij in ] 870 leidden tot het vcrlee- 
nen van ecn vergunning aan die Mij. tot het in 
werking brengen van eene tclcgrafischc verbin- 
ding van Java (Batavia) met Singapore cn Java 
(Banjocwangi) met Australie (PorL Darwin). 
Dezc verguniring, die zonder ecnig uitsluitend of 
over een bepaald aantal jaren uitgestrekt rcchb 
werd verlcend, is opgen omen it) de Staatscour. 
van 3 Mei 1870 en in Bijbl. no. 2351. Door fir un - 
binding Batavia—Singapore, die eindc 1870 tot 
stand kwam, was Indie tevens aaji het wercId- 
telegraafnet aangefilotcn, daar de genoeinde Mij. 
reeds kabels gelegd had tusschen Singapore ci> 
Penang cn Madras. In het volgend jaar werd do 
kabel Ban joe wan gi—Port Darwin voor het pu- 
blic k opcngesteld. De vergunning ging in 1873- 
over op de „Eastern Extension Australasia and 
China" telcgraafjnaatschappij, welkc Mij. achtcr- 
een volgens verdcre kabelverbindingen in den 
Archipcl tot stand bracht, nl. Singapore—Ba- 
njoewangi (1879),een twecden kabel Banjocwangi 
—Port Darwin (1879), Ban joe wangi一Roe- 
buckbaai (West-Australie) (1889)— opgeheven 
wegens gebrek aan verkeer; Penang—Medan 
(1891) en Tandjocng —Cocos- of Kecling- 
eiJanden (1908); terwijl aan haar in 1893 de be- 
schikking werd gegeven over den reeds genoem- 
den draud, welkc van Batavia tot Banjocwangi 
was bijgespannen. De vergunning van 1870 word. 
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op de bcdoeldc kabc^s cn de landlijn van toe passing 
vcrklaard cn in 1905 opnicuw gewijzigd on 
verbeterd, o.a. wat de bcpaling betreft omtrent do 
verlcening „tot wedcropzcgging"; thans is zo 
vcrleend voor don tijd van 40 jaren. 

De kabcl tusschcn Batavia en Singapore was 
herhaaldelijk gestoord, hetgeen word tocgcschre- ven 
aan de in working van zeediertjes (teredo's), waarom 
hij in 1881 ver van gen word door een nieuwen, 
waarvan de kern niet allecn met getah pertja, maar 
ook met een spiraalsgewijzo strook van dun messing 
omklccd is. 

Na de reeds gcnoenule kabe!verbinding tusschcn 
Java en Sumatra, waarop nooit con gcrcgeld verkccr 
is onderhouden, we rd in 1871 een nieuwo 
Gouverncments-kabel tusschen Anjcr en TGlok- 
betong uitgelagd, wclkc, na herhaaldelijk bescha- 
digd te zijn gewecst, vooral door witte mieren, in 
1875 cone groote herstclling en in 1878 een 
gcdecltelijke vernieuwing moest ondergaan. Met de 
Krakatau-ramp (1883) verd ween de kabcl spoorloos; 
in 1884 werd een nieuwe kabel gelegd,' van dezclfdc 
constructie als die tusschen Batavia on Singapore en 
wel van Anjer naar .Kalianda., (Lampongbaai). In 
1896 werd, in plaats van Anj6r, Bodjong (Java's 4e 
punt) het uitgangs- punt van don kabel. 

Het in 1876 ontworpen plan om cene rond- gaande 
verbinding te maken Java—Celebes— Borneo 
(BandjCrmasin en Pontianak)—Banka— Billiton—
Sumatra—Java kwam, we gens do groote kosten, niet 
tot uitvoering, terwijl het bij de begrooting voor 1890 
gedaan voorstel tot ka- belverbinding van Makasser 
met Bandjennasin verworpen word. 

Achtcreenvolgens breidde het net zich verder uit 
en kwaincn de volgendc kabelverbindingen tot stand : 

1888. Java (Sitoebondo)—Bali (Sing£u-adja)— 
C/lebes (Makasser). 

1889. Java (Grisee)—Madoerft (Bangkalan). 
1892. Sumatra (Medan—Olee-lheiie). 
1897. Sumatra (Olee-lheue)—P. Wch (Sabiii^g)^, 

1897. Bali (Singaradja)—Lombok (Aiupenan), 1901. 
Java (Sitoebondo) en Borneo (Bandjer- maHin). 

1903. Borneo (BaJikpapan) en Celebes (Kwan- 
dang en Men ado). 

J 904. Java (Tan(1 joe ng Priok)—Billiton (Tan- 
<1 joejig Pan dun)—Borneo (Pontianak). 

]904. Billiton—Banka (Pangkalpinang Mun- 
tok)—Sumatra (Palcinbang). 

1905. Celebes (Makasser)—Borneo (Balikpa- 
pan). 

1907. Borneo (Mocara Pfigatan)—P. Laoct 
(Kocmang Kocmang). 

1909. Doorlcgging kabel Sumatra (Medan)— P. 
Weh (Sabang), 

cn 1910 van Java (Sitoebondo)—Ci)lo bes 
(Makasser). 

1912. 2c kabel Java (Anj3r)—Sumatra (Kali- 
anda). 

1912. Sumatra (Padang—Biboga). 
1913. Sumatra (Pad an g)—Java (Batavia— 

Scinarang—Socrabajft). 
1914. Celebes (K6ina)—Ternate—Celebes (K6- 

ma—Gorontalo). 
1913. Java (Soerabaja)—Borneo (Balikpa- ])an). 
J913. Doorverbinding kabel Borneo (Balik- 

papan ―Celebes (Mcnado) met uitschakcling van 

Kwandang, dat met landlijn met Gorontalo ver- 
bonden word. 

Bchalvo de kabel tusschen Java en Madocra, 
wclkc met eigen middelcn uit den in Indie aan, 
wezigen kabclvoorraad werd gelegd, werden do tot 
1905 gclcgde Gouvcmementskabels geleverd cn 
gclcgd door de “Eastern Extensionhetgeen meet dan 
22 ton gekost hceft. Om ccn denkbceld to geven van 
de enorme kosten, die het ondcr- hqud dcrkabcls 
vordert,moge dicnen dat van 1890 tot 1894 ruim / 
92.000 voor rcparatie moest wor- den betaaid. De 
kabcl tusschen Java cn Sumatra kostte- in het elfjarig 
tijd vak van 1872 tot 188& aan herstclling en 
vernieuwing niet minder dan / 214.828 of p.m. / 
20.000 per jaar. 

Ten einde de groote kosten te vermijden en niet 
langer afhankclijk te zijn van vreemde hu】p& 
besloot de Regeering in 1905 tot het aanscha ffen van 
een eigen kabelschip. Aangekocht van do 
Norddeutsche Seekabelwerke A. G. te Nordenham 
vertrok het kabelschip „Von Podbielski", na tc zijn 
ingericht voor de tropen en omgedoopt als. 
„Telegraafn, naar Indie met den bij die Maat-. 
schappij vervaardigden kabel ter verbinding van 
Makasser met Baltkpapan. Qorspronkelijk inge- 
dceld bij de Gouvernementsmarine is- de Tele-, graaf 
in 1919 overgegaan naar Gouvemements-be- d rij 
ven; het gebruik „adouble usage1' bleekhoogst 
onpractisch te zijn, omdat het kabelschip steeds 
gereed moot zijn om bij het optreden van storing hulp 
te kunnen bieden. 

In 1912 is het kabelschip van draadloozo 
telegrafic voorzien. 

De ervaringen, opgedaan tijdcns den oorlog 
tusschen Engeland en de Z.-A. Republiekcn, toen de 
Engelsche Rcgeering, zelfs op re- 
geeringstelcgraxnmcn van andere inogendhcdcn ecn 
zeer strengc censuur uitoefende, open- den in ons 
land de oogen voor het gevaar, dat onzo Arc hi pel 
slechts door Engelsche kabcls, we Ike. hun 
steunpunten vcelal op Engclsch gebied heb-. ben, 
verbonden is met het Moederland. Aange-. zisn 
Duitschland voor zijn bezitt-ingen in de Stille. 
Zuidzec ook aansluiting aan het wcreldtelegraaf- net 
zocht en ecn verbinding met het Rijk in Euro pa 
verlangde, wclke niet op Engelsch grond- ge bied 
landt, gin gen de be lan gen van Nederland I*JI 
Duitschland hicr samcn en lag het voor de hand, dat 
de be ide landen zich verbonden om ge- zamcnlijk 
het in het leven roe pen van zulk een verbinding tc 
bevorderen. Op initiatief van den toonmaligcn 
officier v/h Ind. legcr, leeraar aan do. K. M. A. to 
Breda, J. J. le Roy, werd het staats- verdrag vkST■
祯i 1901 (Ind. Stb. 1903 no. 366) gcsloten ； dat 
vertlrag Icidde tot de op~ richting van de Duitsch- 
Nedcrlandsche Tele- graaf maatschappij,die haar 
zctel heeft tc Keulen en in 1905 kabels lict leggen 
tusschen Menado—Yap. (ecn der toenmaals 
Duitsche Caroliiien)—Shanghai en tusschen Yaj) en 
het Amerikaansche eiland Guam, wanr aansluiting 
verkivgcn word aan den Amorikaanschcn Pacific-
kabel tusschen de Phi- lippijnen cn San Francisco. 
De heer Le Roy is de Nedcrl. directeur der 
Maatschappij. 
,Door do totstandkoming van het Duitsch. 
Nederlandsche net, dat ccn totalo lengte hceft van 
3415 zeeinijlcn of 6336 K.M., verkreeg Ned.- Indie 
twee gchcel van Biigelsch grondgebied on- 
afhankelijko tclcgraafvcrbindingon, d6n over- China 
on Siberie en den over Amcrika. 

De maatschappij ontvangt van de beide Rcgcc-. 
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•rin gen cen subsidie, waarvan het Nederl. aandccl 
*375,000 M. per jaar bedraagt. Daartcgenovor be- 
taalt do maatschappij 90 % van haar inkomstcn -uit 
de kabeltaksen aan de subsidiserendc Regcc- ringcn 
terug. In de laatste jaren v66r den wercld- ,oorlog 
bedroeg die terugbetaling niet minder dan 85 % van 
het subsid ie. 

Do D. -N. ondervindt stcrk het nadcel, dat haar 
landingspunt in Ned.-Indie (Menado) v?r pan het 
centrum van den handcl (Java) gclegcn ■is on dat 
men voor de over haar kabels vcrzonden •wordende 
telegrammen dus meer dan by verzen- <ling over da 
Engelsche kabels afhankelijk is van de bedicning van 
de Indische Gouvernements- kabcls, we Ike 一de 
Regeering hoc ft het herhaal- delijk erkend — door 
het nijpend gebrek aan .personeel, tot voor korten t-
ijd niet a an de eischen van het verkecr voldeed. 

Een gevolg van de oprichting met belangrijken -
regeeringsst-cun van de D.-N. was, dat de vrij •hooge 
buitenlandsche tarieven verminderden ； thans 
(1918) bedraagt het tarief tusschen Nederland cn 
Ned.-Indie / 2.一 per woord voor gewone en / 1,— 
voor z.g. uitgestelde telegrammen. Voor 
perstclegrammen is ecn lager tarief bcpaald. Ook 
voor andere bestemmingen verminderde het telc- 
gramtarief, o.a. voor Amerika. 

Nad at in 1903 tusschen Frankrijk en Neder- 
■land een kabcloverecnkomst was gesloten, kwam 
in 1906 de Fransche regecringskabel Pontianak— 'P. 
Condorc—Saigon (707 zcemijlen of 1311 K.M.) tot 
stand. Om politicke redenen bctaalde Nederland het 
gedeelte, dat in de tcrritoriale watcren van N.-I. Jigt. 
Deze kabelverbinding, die reeds geruimen tijd 
gestoord is, heeft voor ons slechts een belang voor 
het locaal verkeer met Cochin- ■china, maar niet als 
international© verbinding. 

•Zoowel door de totstandkoming van de ge- 
noemde buitenlandsche kabclverbindingen, als •door 
de snelle en plotselinge opkomst der Buiten- 
■bezittingen, gepaard met cen algcmeene uitbrei- 
,ding van handel en nijverheid, moest do telegraaf 
aan steeds hoogere eischen voldoen. Ingrijpendc 
*maatregelen waren noodig, met kracht nam men de 
uitbreiding van het telegraafnet ter hand (zie bo ven), 
een staf van hooger ontwikkeld tech- nisch personeel 
werd aan den dienst toegevoegd, ■een eigen 
kabclschip aangeschaft en in dienst ge- steld, een 
seincursus opgericht, enz. 

Om de vraag te kunnen beantwoorden, wc Ike 
plaatsen in de toekomst behoefte aan telegrafi- wsche 
gemeenschap - hadden cn in we Ike volgorde de 
aansluiting moest geschicden., vatte de Rege?- •ring 
in 1903 het voornemen op een commissie bij- cen te 
roe pen. ELierbij dacht men uitsluitend aan 
■uitbreiding door van kabds en landlijnen, maar toen 
de ciders genomen proc ven met d raad - 4ooze 
telegrafie er op wezen, dat dit nieuwe v- T- 
keersmiddcl eerlang ook voor zulke verbindin gen 
■zou zijn te bezigen in de plaats van ka bels, is men 
op draadlooze verbindingen Ijedacht geworden. 

Inmiddels hadden de heeren Delprat en Wackers 
te -Amsterdam een concessie-aan vraag ingediend 
voor het oprichten en exploiteeren vau een 40-tal 
stations voor draadlooze telegrafie binnen het gebied 
van Ned.-Indie. 

De concessie werd in 1907 verleend, maar moest 
reeds op het eind van dat jaar ingelrokkcn worden, 
omdat het niet gelukt was het benoo- digde kapitaal 
te verkrijgcn. De Marconi Maat- schij, welke 
oorspronkelijk toezeggingen had go- 

daan, wcnschtc deze niet gestand te doen, torwyl 
ondcrhandelingen met de Mij. Telefunken to Berlijn 
al even min slaagden. 

De Rcgccring besloot daarop de invoering der 
draadlooze telegrafie in Indie zclf ter hand to nc- 
mcn en verzocht den reeds genoemden Directcur 
van den D. N. Telegraafmij, den heer J. J. 1c Roy, 
daarvoor ccn plan te maken. 

Bij de indicning van dat plan, het we Ik cvenals 
het plan Delprat-Wackers een 40-tal, maar met nicer 
zorg gekozen, plaatsen bevatte, gaf do heer Le Roy 
den raad om ecn gemengd stclsel van draadlooze cn 
kabelverbindingen tc kiczen. 

Om zich hieromtrent eon goed oordeel te kunnen 
vormcn stelde de G.G. in 1909 de z.g. Ncd.- Ind. 
telegraafcommissic in. 

Een en ander had tengevolge, dat reeds in 1911 
een station voor d. t. te Sabang (P. Wdh) werd 
opgericht. Daarna volgdcn stations te Sitoebondo 
(Java), Timor-Koepang en Ambon, welke zouden 
diencn voor het nemen van proeven ter beant- 
woording van de vraag of en, zoo ja, in welke gc- 
vallen aan draadlooze verbinding bo ven kabel- 
verbinding de voorkeur moet worden gegeven. De 
keuze viel op Koepang en Ambon, omdat dezo 
plaatsen in het rapport van de Ned.-Ind. telegr. 
comm, waren genoemd onder die, w^lke in de eerste 
plaats aanslui.ing bchoefden. 

Omtrent die proeven, welke zich over een vol jaar 
uitstrekten en daarom gewoonlijk de jaar- P roc ven 
genoemd worden, is een zeer belangrijk en goed 
gedocumenteerd verslag uitgekomen dat in 1916 in 
druk verschcnen is. 

De genoemde stations zijn alle ge levo rd door do 
Maatschappij Telefunken. 

In 1910 is aan de Bataafsche Petroleum Mij 
vergunning verleend om te Balikpapan en op 
Tarakan, aan de Oostkust van Borneo, draadlooze 
stitions op te richten en in bedrijf te nemen voor 
cigen gebruik en om berichten tc wissolen met 
schepen in zee der Kon. Paketvaart Mij. en Stoomv. 
Mijen “Nederland" cn „Rotl. Lloydn. In tijden van 
oorlog, oorlogsgcvaar en binnen- landsche onlusten 
kan de Regeering zondor bij- zondere vergoeding 
over de stations l>eschikken. Verdcr heeft de Re geo 
ring zich de be voegdheid voorbehouden om de 
stations te alien tijdc to naasten. 

Vole Indische stoomers hob ben zich voor 
draadlooze telegrafie ingcricht en de meestc bui- 
tcnlftndsche stoomschepen die de Indische wat<-- 
ren bevaren, zijn van draadlooze telegrafie vor»r- 
zicn. Hicruit bJijkt wel, hoe onjuist de mcening was 
van de N.I. telegraafcomm., dat voor hot vorkoer 
met schopen in zee in den Archipol geon Ijonoefien 
aan <1. t. station bestond, cn hoo noo- dig het is, dal 
het aantal stations in den Archipol vermeerderd 
worde. 

Met in gang van 1 Febr. 1911 trad Ned.-Indio toe 
tot de internationale radiotelegraafovercen- komst, 
op 3 Nov. 1906 te Berlijn geslolen, in 1912 
gewijzigd en uitgebreid te Landen. 

De ontwikkeling van de draad]. telegrafie, ook 
voor de verbinding op lange afstanden, bracht do 
heeren V. d. Bosch, V. d. Bilt e. a. er toe om zich tot 
cen comit6 te vereenigen voor hat tot stand- brengen 
van ccn rad io-verbinding tusschen Nederl. en Indie. 
Op cen concessie aan vrage voor do oprichting van 
stations in Nederl. cn in Indie, waarLusschen zij 
over voor eenige op Italiaansch en Engelsch gebied 
op te richtenstations de verbin - 
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cling wildcn vcrkrijgcn, gingdc Rcgccring niet in. 
Toen intusschen sedcrt het uitbreken van den 

wcrcldoorlog ook de draadloozc tclegrafic op langc 
afstandon )nccr cn mcer volmaakt word, kwam het 
dcnkbcckl bij do Regecring op om to trachtcn ccn 
rcchtstrcekscho verbinding, zondcr tusschcnstations 
tot stand te brongen. Do in Indie op de hoogvlakte 
van Bandoeng, onder Jeiding van den in genieur der 
tclegrafic Dr. Da Groot ondernomen proc ven, 
hebben good succes. Voor het station in Nedcrl. 
hebbon de Staton- Generaal 5 miHiocn toegestaan. 

De ontwikkcling van het telegraafnet kah blij- 
ken uit de volgendc cijfers, aangevendo de lengto 
der lijnen cn draden in K.M.; na het totstandko- mcn 
van de kabelverbinding Java—Bali—Celebes 
(1888) gesplitst voor landlijncn cn kabels. 

  Landlijncn Kabels 

 lijnen draden  lijnen | draden lijnen draden 

1857 1000 1000 1890 6863 9.097 910 949 
1860 3750 3800： 1895 G891 10.840 1452 1491 
1865 2700 2750 1900 7109 11.2G8 1675 1716 
1870 3250 3775! 1905 8881 13.859 5266 5320 
1875 5600 6850； 1910 9838 17.122 5078 5078 
1880 5862 7413 1915 11145 11.094 9170 9470 
1885 5774 7813 1918 11115 26.834 9940 9940 

Binnenlandsch verkeer. In de cerstc jaren best on 
d het，pcrsonccl uit den aard der zaak slechts uit 
weinig bcambten. De eerste feitelijke formatie word 
in 1860 (Ind. Stb. n°. 41) vastgcsteld onder het 
behecr van don Directcur der producten cn civielo 
magazijnen. De chef van den dicnst droeg den titel 
van hoofd-ingenieur, onder hem stonden ingenieurs, 
adj.-ing., telegrafisten, die in 3 klassen verdeeld 
waren en Icerling-tclegrafisten. Omtrcnt de 
samensmelting van den postdicnst met den 
telegraaMicnst is reeds in het artikcl over 
ccrstgenoemden dienst gesproken. 

Aanvankelijk b^stond cr slechts eenc voorloo- 
pige re gelin g voor do verzending van telegrammen, 
welko in 1863 (Ind. Stb. no. 12) ver van gen were! 
door het „Regiement voor do correspondent ie door 
middel van de Gouvcrncments- telcgrafen in Ncd.-
Indien. Volgens dit regiemont mochten slechts de 
Nederlandschc cn Maleischo talcn gebezigd 
worden, tcrwijl gcheimschrift al- ]een voor 
rcgeeringslclegrammen was tocgelaton. Het tarief 
word Ix'rckcnd niiar den afstand (krin- gen ten go 
tale van 6) en per tclcgmm van 20 woorden ； het 
bedroeg 70 cent per kring voor cen eiikclvoudig 
telegram cn 35 cent voor clko 10 woorden nicer. Een 
woord van nicer clan 7 lottcr- grepen cn ccn gctal 
van mcer dan 5 cijfcrs werdeh elk voor twee 
woorden gcrckcnd. 

Nadal het rcgJo ment was ver van gen door cl at 
van 187i (Ind. Stb. no. 19), werden aehtereen- 
volgens de regieincntcn van 1873 (Ind. Stb. no. 103) 
cn 1870 (Ind. Stb. no. 119) on 1886 (Ind. Stb. no. 
99) uitgcvaardigd, alvorcns het thans nog geldcnd 
telcgraafroglcmcnt van 1907 (Ind. Stbl. no. 67) we 
rd ingevoerd. 

Een jaar te voren (1906) had reeds de invocring 
plants van het twee kringen tarief, dat in de plaats 
trad van hot 10 kringen tarief , van 1886 tier 
landverbindingen en het 5 kringen tarief van 1892 
der kabelverbindingen 一 do cersto kring 

(rcchtstrcoksclib afstand 75 K.M. of minder) 5 ct. per woord 
met ccn minimum van 25 ct. per tcld- gram; de tweede kring 
bij een rechtstrcckschcn afstand van mccr dan 75 K.M. 10 
cent per woord met ccn minimum van 50 ct. per telegram, 
welko kbsten bclmlvo in het verkccr tusschen Java en 
Madocra voor de tclcgrammen over zee d verge- bracht 
worden, verhoogd met 5 ct. per woord (minimum 25 ct.) bij 
ccn rcchtstreekschcn afstand van 75 K.M. of minder 
tusschen de kantoren, welke verbindingen over zee tot stand 
brongen on bij een rcchtstreekschen afstand van mcer dan 
75 K.M. 10 ct. per woord (minimum 50 ct.). 

Op plaatsen met een plaatsclijk tclcfoonnet bestaat 
gelegenhcid om de telegram men van cn voor de 
geabonneerden per telefoon bij do kanto- ren aan to bieden 
en per telefoon af te levcrcn. 

Als tijd voor alle kantoren in Indie geldt sedcrt 1908 de 
Midden-Java tijd； tevoren de tijd van Batavia. 

In 1909 word het reglcment aangevuld met nieuwe 
voorschriften betreffende de aanhouding van bijzondere tele 
gram men, waarvan de inhoud gevaarlijk schijnt voor de 
yciligheid van den Staat of in slrijd wordt geacht met de 
wetten des lands, de open bare ords of de goedc zeden, zoo- 
mede betreffende perstelegrammen, maritieme-, 
semaphore- en radiotelegram men. Vcrder werden de 
regelen omtrent overeengekomen taal, samcn- stclling van 
woorden en cijfergroepen en omtrent de te -bezigen 
verkortingen voor de bijzo^idere aanwijzingen verduidelijkt 
en aangcvuldz" 

Voor perstelcgrammcn is in het binncrffandsch " verkcer 
slechts 1/6 van het tarief voor gewone telegrammen 
vcrschuldigd. Zij kunnen aangebo- den worden door iedcr 
willckcui'ig persoon, doch moctcn gericht zijn aan het 
nieuwsblad of tijd- schrift door den chef van den dienst tot 
het out- van gen van die tclegrammon gemachtigd. 

Ten gevolge van de groote kosten, welke de op- richting 
van een tclegraafkantoor met zich brengt, is men in 1875 
overgegaan tot vereeniging van den tclegraaf- met den 
postdienst. 

Hicrdoor was het mogelijk het snelle verkeers- middel 
ook tot klcine plaatson uit to breiden. In 1884 we rd nog een 
nieuw middel gevonden om do tclegraaf op nog kleinere 
plaatsen onder hot bc- rcik van het publick te brengen en wcl 
door mid* del van de telefoon, welke intusschen aanincr- 
kelijke verbetci-ingon had ondergaan en niot al- leen 
goedkoop, maar ook gemakkelijk te exploi- tecren was. 

In 1883 werden de bepalingen omtrent aanleg cn gebruik 
van tclcgrafcn op telcfoncn toepas- selijk verklaard, tcrwijl 
in het volgendc jaar re-' gclen werden vastgestcld omtrent 
den telefoon- dienst, welke feitelijk een uit braiding van den 
telcgraafdienst is, in verband waarmede dan ook in 1912 do 
naam telefoonkantoor veranderd we rd in 
huJptclograafkantoor. 

Het aantal van die kantoren breidde zich steeds uit, ook 
in ver band met do oponstclling voor hot pubKck van 
verschillende bestuurs- en militaire telefoonlynon. . 

Sedert do verandoring van den naam (1912) ncmen do 
hulptclcgraafkantoren aan den telcgraafdienst in zijn 
geheelon omvang deol. 

Voor de spoorwcgtelograafkairtorcn, welke sedert 1883 
voor het publiek verkeer zyn open- gcsteld, is sedert 1893 
ook het kringontarief van toopassing, tci'wyl voordo 
kantoren der bijzondero 
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spoor- en tramwegondernemingen speciale ta- rieven 
gelden. 
. Voor telegrammen die over de kabels van de 
..Eastern Extension" (d. i. over Medan—Penang —
ingaporc—Batavia) tusschen Sumatra on de andero 
eilanden van den Archipel worden gewis- seld, wordt 
slcchts 50 cent per woord gcrekend. Bij alle postkant-
oron in de Buiten be zittin gen kunnen telegrammen 
worden aangen omen ter verzending door de Gouv. 
tclegraafkantoren of door de te Penang en Singapore 
gevestigde kan- toren der “Eastern Extension". 

De hierondersta&ndo statistick geeft het aantal 
bijzondere en regeeruigstelegrammen ge- durende 
1875—19I6in het binnenlandsch verkeer verzonden 
en de opbrengst der bijzondere telegram men. 

De velo klachten bet reffende vermin kin gen van 
telegrammen, waarvan verscheidene op rekening 
moesten worden gcsteld van de onge- oefendheid 
dertelegrafisten, hebben den stoot ge- geven tot de 
oprichting in 1909 van den sein- cursus te 
AVelteyreden, alsmede sedert 1905 tot de uitzending 
van een 30-tal geroutineerdc ainb- ten&ren van den 
Nederl. dienst naar Indie, een maat regel, waarmede 
sedert gere geld is voort- gegaan. 

Desniettegenstaande bleef het aantal klachten 
groot en verschenen in de Indische bladen gere- geld 
ongunstige beoordeelingen van „Tante Posn, zooals 
de Ind. p. t. t. genoemd werd. 

Dit a Iles gaf het Oppcrbestuur in 191l*aanlei- 
ding tot de uitzending naar Indie van de heeren 
Collotte, hoofding. der telegrafie en Leur, oud- 
directeur van het Tclegraafkantoor te Amsterdam, 
met de opdracht om met deh Dir. Gouv. Bedr. cn den 
chef van de p. 1.1. dienst de midde- len te beramen 
tot verbeteriwg van den telegraaf- en zoo noodig ook 
van den telefoondienst. 

In Juli 1911 in Indio aangekomen, brachten zij 
reeds in September van dat jaar een uitvoerig verslag 
uit en vertrokken de volgende maand weder naar 
Nederland. 

Do kabelverbinding Pad an g—Batavia—Sema- 
rang—Soerabaja is mede een gevoJg van dat versing. 

Sedert 1914 is in Indie de sneltelegraaf van 
Siemens ingevoerd, aanvankelijk op de kabel- 
verbindingen Batavia—Semarang—Soerabaja. 

Evenals de brie ven worden in den Jaatsten tijd 
Binnenlandsc 

ook do telegrammen door Inlanders bestcld. Eon- 
premiestelsel op het vlug en nauwkeurig bezorgon 
heeft tot uitstekende uitkomsten gclcid. Ook bracht 
schcrper toezicht op de bestellors, dio meer en mccr 
van rijwiden voorzien worden, vecl verbeteriiig. 

Uit onderstaande statistischo opgaven kan blijken 
dat het binnenlandsch verkeer zich sterk uitbreidt. 

Buitenland^ch verkeer. Aangezien over de in 
1859 tot stand gebrachte verbinding tusschen Java 
en Singapore nooit een gcregeld verkeor is kunnen 
worden gevoerd, kunnen de v66r 1870 geldende 
bepalingen voor het buiten landsch vor- kcer buiten 
beschouwing blijvcn. 

Toen in 1871 Indie met het wereldtelegraafnet 
verbonden was, werd beslotcn om toetetreden tob 
het Internationaal Telegraafverdrag, hetgeen ge- 
sehiedde op de in Dec. 1871—Jan. 1872 te Rome 
gchouden telegraafconfcrcntie. 

Aanvankelijk gold voor het buitenlandsch ta- rief 
een 3 kringenstclsel en werd het evenals in het 
binnenlandsch verkeer berekend per telegram van 
20 woorden. Een telegram van 20 woorden van 
Indie naar Nederland kostte onge veer / 73 a / 75. 

Naar aanleiding van het Intern. Verdrag van St.-
Petersburg (1875) werd met in gang van 1876 het 
woordtarief ingevoerd, bij welke gelegenhcid de 
kringan werden opgeheven. Het uniform tarief 
tusschen Indie en Europa (behalve eenige landen) 
bedroeg aanvankelijk / 4 per woord, wdk tarief 
echter al spoedig .verhoogd werd tot f 4,126 per 
woord. 

Van dit bed rag ontving de Ind. administrate als 
eind-taks het bij de concessie van 1870 be- paalde 
bed rag van 7| cent per woord. 

Deze eind-taks werd in 1890 voor de eilanden 
buiten Java verhoogd tot 40 cent en in 1897 voor 
Java tot 15 cent, waartegenover echter de tran- sit-
taks (geheven voor de telegrammen, die over de 
lijnen der „Eastern Extensiongaan, maar noch voor 
Indie besteind noch van daar afkoin- stig zijn) van 7
土 cent tot 5 cent vcrmindcrdc. 

Niettegenstaande deze verhoogingen werd het 
tarief tusschen Nederland cn Indio aanmerkelijk 
verlaagd, nl. in 1890 tot / 3,725 per woord voor Java 
en / 4,05 voor de overige eilanden, wo ike b<?- 
dragen in 1897 gebracht warden op / 3,14 cn / 3,47; 
het laatste cijfer spoedig nog lot f 3,39. 

 Telegrammen 
Opbrengst der bijzondere 

telegrammen Bijzondere- Rcgeerings- 
aantal tele, 
grainmen 
(duizend» 

tallen) 

aantal 
woorden 
(duizend- 

taileo) 

gemiddeld 
aantal 

woorden 
per telegram 

aantal tele* 
grammen 
(duizend- 

tallen) 

aantal 
woorden 
(duizend- 

tallen) 

gemiddeld 
aantal 

woorden 
per telegram 

in het geheel 
(duizeud- 

tallcn) 
(guldens) 

gemiddeld 
per telegram 

(guldens) 
gemiddeld 
per woord 
(guldens) 

1875 286 .— 一 21 一 — 41G 1.45  
1880 310 6.755 21.79 24 924 38.50 424 1.37 0.0611 
1885 280 3.912 13.99 29 947 32.65 448 ],6O 0.114G 
1890 319 3.876 12.15 30 977 32.40 483 1.51 0.1246 
1895 377 4.607 12.22 36 1.079 30.37 538 1.49 0.12J2 
1900 375 4.379 11.68 40 1.304 32.52 510 1.35 0JJ6：i 
1905 403 4.782 11.86 61 2.037 .33.58 564 1.40 0.1180 
1910 851 8.999 10.57 80 1.905 23.79 976 1.14 0.1081 
1916 1439 17.411 12.10 179 2.932 10.75 — — 一 
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Bostond tot nog too in het buitonlandsch vor- 

kecr voor Java on Madocra, door hot vorschil in 
eindtaks, een lager tarief dan voor do overigo 
eilandcn (25 cent), in don loop van 1913 is dat 
verschil opgeheven cn zijn, gepaard mot ccn ver-
lagin g, over het algcmcen uniformc tarieven voor 
gehecl Indio ingevoerd. Gcwono telcgram- mon 
voor Europa kosten over Yap一Kiachta; Madras—
Suez en Cocos / 2 per woord, uit- gostclde f 1 per 
woord： Voor Ned.-Indischo 
Regecringstclegrammcn geldt een lager tarief door 
de rcductie, welke de Eastern Extension on de 
Duitscho Ncderl. ingcvolgc de concessien op ham 
lijncn geven. 

Sedcrt 1890 bestaat verder een speciaal tarief 
voor dagbladtelegrammen, d.z. telegrammen die 
door correspondenten aan hunne bladen worden 
geseind cn allccn nieuws ter publiceering in die 
bladen bevatten ； zij mooten in verstaanbaar En- 
gelsch gcsteld worden. 

Dat tarief bedroeg aanvankclijk /1.42 per woord, 
maar werd reeds spoedig verminderd tot / 1.35 cn in 
1897 tot / 1,03 en geleidelijk tot 72 cent, van we Ik 
bed rag de Ind. ad minist ratio als eind-taks 2 cent 
ontvangt. 

Voor het loca&l verkeer tusschen Penang en de 
Oostk. van Sumatra en At jeh bedraagt het tarief 
slechts / 0,50 per woord, waarvan aan de Ind. 
administratie als eind-taks 20 cent wordt toegekend. 

Het buitenlandsch verkeer is evenals het bin- 
nonlandsche gercgeld bij het regie men t van 1907 
(Ind. Stb. no. 67.) 

Uit de volgende cijfers van de verzonden, ont- 
vangen en doorgezonden telegrammen en do op- 
brengst van die telegrammen mogc de ontwikke- 
ling van het buitenlandsch verkeer blijken van 
1875—1916. 

bindingen te Batavia, Weltovreden, Tandjoeng 
Priok, Scmarang en Soerabaja cn tusschon do eerstc 
drie plaatscn ondcrling. Van de bruto ont- van gat 
moot aan het Gouvcrncmont als cijns wor- den 
bctaald 10 % jaars. De plannen, tariovon en vcrdcro 
voorwaarden mocten door do Regeering worden 
goedgckcurd. Aanvankelijk werd voorgH schrcven, 
dat de verbindingen met de centraaL stations 
ondergronds mocsten worden aangelegd; maar wo 
gens do bezwaron door inductie werd van die 
verplichting spoedig ontheffing verleend. Da Regee 
ring kan do Jijnen te alien tijde naasten. 

Reeds in 1882 werd met den aanleg der lijnen eon 
begin van uitvoering genaaakt.疝n dezelfde 
concessionarissen werd op dezelfde voorwaarden 
ook ecno concessic verleend voor telefonen ter 
Sumatra's Oostkust, welke echter niet uitge- voerd 
werd. 

In Batavia, WeItevreden en Tandjoeng Priok 
begon do exploitatio in 1883; in Semarang en 
Soerabaja in 18S4. 

De concessionarisscn d roegen hunne rechten 
over aan eene maatschappij, ul. de Ned.-Iudische 
telephoon-maatschappij. 

Het aantal aanvragen om concessien nam in do 
volgende jaren steeds toe, waarom in 1894 model- 
voorwaarden werden vastgasteld voor dergelijke 
concessien. 

In het volgend jaar worden ook modelvoor- 
waarden gepubliceerd omtrent intercommunalo 
telefooiiverbindingen, waarvoor als voorbeeld ge-
nomen was de in 1894 verleendo concessie voor 
aanleg en exploitatio van telefonen tusschen Ba-
tavia, Semarang en Soerabaja, welke concessie 
sedert is overgedragen aan de Intercommunale 
telcphoon maatschappij. Do lijncn zijn gelcgd langs 
ds Gouv. telegraaflijncn en verbonden niet alleen 
met de perceelen der geabonneerden, maar to vens 
mob public ke spreekccllen on de telegraaf- 

Buitenlandsch v o r k o e r. 

 Telegrammen 
Opbrcngst 

voor de Ind. 

adm. (in 

dui- 

zendtallen 

guldens) 

aantal 
telcgrain- 

mon 
(duizond- 

tallcn) 

7an cn naar Indie Doorgezonden 

aantal 

woorden 

(duizend- 

tallen) 

gemiddcld 
aantal 

woorden 
per telegram 

aantal 
telegram-

men 
(duizend- 

tallen) 

aantal 

woorden 

(duizend- 

tallcn) 

gemiddeld 
aantal 

woorden 
per telegram 

1880 31 352 11.26 27 346 12.88 54 
]885 42 399 9.36 49 538 11.06 69 
1890 63 528 8.33 66 814 12.41 95 
1895 70 545 7.78 121 1.970 16.23 212 
1900 104 8G2 8.26 189 2.521 13.34 391 
1905 149 1.337 8.31 56 699 12.40 292 
1910 245 1.919 8.14 75 739 9.83 450 
1916 338 5.981 17.7 205 30G8 15.00 819 

Tolcfonon. Omtront den Gouvornomonts- 
tclcphoondienst, wclko foitolijk cen uitbreiding van 
den telegraafdionst is, werd hiervoron reeds het 
noodige ver me Id. 
Parliculiere telefonen. In 1880 word aan cenige 
particulieren voor den tijd van 25 jaar, zondcr eenig 
uitsluitend recht, concessic verleend voor hot 
aanleggen cn cxploitceren van telefoonver- 

kantoren. Voor een gesprok van ten hoogsto 3 
minuton tusschen Batavia en Soerabaja wordt 
gcvorclcrd / 6, tusschon Batavia en Semarang / 5 cn 
tusschen Semarang en Soerabaja / 3,50. 

De conccssio is verleend voor 25 jaar, maar reeds 
nadat de ondorneming 10 jaar in exploitatio is, kan 
do Staat haar naasten. Van do bruto- ontvangst is 
10 % als cijns aan hot Gouvernement versohuldigd.
 • 
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Aangczien men in do intcrcommunale tcle- 
foncn nadeel ziet voor de opbrongst van de telegraaf 
en het .zoowel in het belang van den Lande a Is van 
het publiek moot worden gc- 翼cht，de telcfoon in 
Indie in 6cn hand, nl. van den Staat, te nemcn, word 
in 1901 bcsloten om 'de telcfoon geleidelijk in 
(Jouvcrnementshanden tc brengen. .. 
'Intusschen was a an de Intcrcomm. Telcfoon mij cn 
aan de Buitenz. Int. Tclcf. Mij vergunning verlcend 
om tclegraminen door rniddcl van haar 
telefoonlijncn over tc brengen (zg. phonogram- 
mendienst)'. Daarvan maakte het publick veel ge- 
bruik, omdat do phonogrammen veel vlugger 
.overkwamen dan do tclegi-ammen. 

De eerste stap in de richting tot staatsexploita- tie 
was de overneming in 1906 van de telefoon- jietten 
te Batavia, Somarang en Socrabaja en do aanleg van 
cen intercommunale lijn langs den spoorweg 
Batavia—Bandoeng—Soerabaja. Die lijn kwam 
1908 tot Madioeif cn in )910 tot Soerabaja gereed. 
In verband liiermede we rd de vergunning voor den 
pbonogrammen dienst in 1911 ingetrokken. 

Ten behoeve van den telcfoondienst-, welke 
eedert 1907 zich met reuzcnschrcden ont^vikkelde, 

werd in dat jaar de heer N. Heinzelmann, ing. 
der Bell Telcf. Mij te Amsterdam, met den tit el 
van Directeur van den telefoondienst, naar Indie 
gezonden, om aan den Ind. dienst een bizondero 
kracht te verbinden in de moeilijkc overgangs- 
jperiodc. Achtereen volgens gin gen de netten der 
.Preanger Telefoonmij (1907), Telcfoonmij de 
Vorstcnlanden (1909), Tclefoon Mij Insulinde te 
Malang en Locmadjang (1911) en te Kraksaan 
(1912) in GouvSfiTemei)tshanden over. 

Ook werden vele zg. kleine tclefoonnetten tot 
stand gebracht, waarvoor Speciale taricven wer- 

< .■- -den vastgestcld. 
必《./以 f ,凌 Sedcrt 1909 is op Java, Madoera, Sumatra, 
‘ 如Borneo, Celebes en Lombok een 25-tal nieuwe 
八；'. z., netten aangelegd. " 
< , C ' 如。1 Jan. 1914 gingen de bezittwgen van de Int. 

'■ oonmy aan het Gouverncmcnt over. 
/ /, Op het e'indc van dat jaar bedroeg het aantai 

，讥 Gouvernements locale en districtsnetten ruim 40, 
>met ruim 100 kantoren en bijkantoren. Die netten 

zijn gehecl modern ingericht, evenals die op de 
hoofdplaatsen van Java. 

Om cen denkbeeld van de ontwikkeling van de 
telcf on ie in India te go ven, zij vcrmeld, dat de 
•bruto ontvangsten in 1907- bedroegen / 477.740 
en. in 1912 / 1.313.475 cn het aantal telcfoon- 
posten einde 1907: 3626 en eindc 1912: 9536. 

门 Dec. 1918. W. F. G. O./ 
将 k/ POSTELEIN. Zie PORTULACA. / 
/ POSTILJONEILANDEN. Zie PATERNOS- 

..，/ "G TEREILANDEN. 
:勺 Z* ' POSTO. Zie LARANTOEKA (Hoofdplaats). 

POSTSPA AR BANK IN NEDERLANDSCH-
IN- 
Dlfi. Alvorcns een overzicht te go ven van de 
；bestaandc organisatie van den dienst dor Post- 
epaarbank in Ned.-Indie en van de door die in- 
,stelling bereikte resultaten, is het noodig met 
een cnkel woo rd de ged achten wisseli n g te ver- 
.melden, welke aan de oprichting der Postspaar- 
ban k is vooraf gegaan. Zonder daarbij in bijzon- 
.derheden te tredcnr kunnen de voornaamstc pun- 
ten naar voren worden gcbracht, waardoor een 
inzicht kan worden verkregen in hetgecn doinstel- 
ling bedoclt te zijn. Officieel word het p]an tot op- 

richting ccner Postspaarbank in Nederlandsch- Indie 
het eerst aan han gig gemaakt door den Minister Van 
Dedcm, naar aanlciding van eeno rede, door den 
Hccr Levyssohn Norman gehouden in de Tweedo 
Kaincr der Staten Generaal (zit- ting van 19 
Novombcr IS92), waarbij werd aangedrongen op de 
invooring ooncr dorgelijko instolling. Tcvoren was 
het denkbocld reeds bcspi'oken in publicatics van 
den Directeur der Rijkspostspaarbank te 
Amsterdam, den Heor Sassen, en was in Indie rccds 
cen voorstol uit- gewerkt door den tocnmaligen 
Hoofd-lnspec- tcur, Chef van don Post- on 
Telegraafdionst, dat echter geon stoun vond by don 
toenmaligen Directeur der Burgorlijke Open bare 
Werken. Do zaak word eclitei* thans ter hand 
gonomen en stuitte bij gecn dcr adviseurs op 
principiecle bedenkingen, al was ook do 
vcrwachting, welko men van do bestaan baarheid en 
het nut eenor Postspaarbank koesterde, niot bij eon 
ieder even hoog gospannen. Do aanvankolijke op- 
zet van het plan was ochter con geheel andere, cn 
we I veel engere, dan ten slotto is aangc- nomen. 

Men ging uit van do mcening, dat de dionst van 
do Postspaarbank — ook de ccntrale leiding —
moest worden toevertrouwd aan den Post- en 
Telegraafdienst, en wel aan een Inspectour met 
cenig personeel, gcstcld onder den Hoofd-In- 
specteur, zoodat dezc veran t woo rd el ij k zou 
blijven voor den gang van zaken. Een twecde 
hoofdpunt, waarvan is afgoweken, was dat de 
gelegcnheid om op een bockjo van de 
Postspaarbank in to leggen en daarop 
terugbetalingen te, erlangen, beperkt zou blijvon tot 
het postkantoor, dat het bockje had uitgegeven, 
zoodat elk postkan- toor of hulpkantoor een 
spaarbankje op zich zclf zou worden, echter met de 
mogelijkheid om de boekjes van het eenc kantoor op 
het andero te doen overschrijven. Daarbij zat het 
dcnkboeld voor om zooveel mogelijk te 
decentralisccren, wat met het oog op de grootc 
afstanden in Indie zeer aanbevclcnswaardig scheen, 
doch waarvoor dan specialo middolon van controlo 
mocston worden govonden. Als een gevolg van de 
eenheid tussclien den Post- en Tclegraafdienst cn 
den dienst der Postspaarbank kwam cene afrekening 
tusschcn die beido niet te pas on werd zclfs aan- 
bevolen om do baton, welke de Postspaarbank 
vermoedelijk zou opleveren, to c o in pen sec re n 
met do nadceligo saldi van don Post- on Telc- 
graafdienst. Veel aanducht trok verdordo quaostio 
op welko wijzo voor do terugbetalingen do iden- 
titcit der Inlanders zou moeten worden gecon- 
stateerd, alsniedo de vraag waar en hoc do geld- 
middclcn van de Postspaarbank behoorden to 
worden belegd. Naar aanlciding van die j)untoji kan 
hot volgen de worden medegcdecld. De in- 1 living 
van den dionst der Postspaarbank bij den Post- en 
Telcgraafdicnst word hoofdzakelijk verdedigd op 
grond van do geringero kosten, .welke(Ian zouden 
behoeven te worden gemaakt, en van de 
mocilijkhcden, welko te verwachten waren, indien 
do anders speeiaal aan to stellcn Directeur eons mut 
'buitcnlandsch verlof zou moeten gaan. Dczc 
overwegingen waren echter niet van genoegzaam 
belang om weerstand tc kunnen bieden aan de 
daartegen ingebrachto kritiek, welke vooral op dit 
punt met warm to werd ingeleid door den Directour 
der Rijkspost- spaarbank te Amsterdam, den Heer 
Sassen. 
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Dczo deskundigo bctoogdo mot klom dat, wildo 
mon het plan tot oprichting eonor Post- spaarbank 
zicn slagcn, men niot mocst opzicn tcgcn do 
bczoldiging van con afzondorlijkon Dircctcur, 
waarvoor zou mooten wordcn aan- gcwczcn 
icmnnd, die kon bescbikkon over cono brccdcre 
ontwikkcling en mcerdcro, spociaal juridischo 
kennis, dan gewoonlyk bij do ambte- narcn van den 
Post- on Telcgraafdicnst wordt aangctroffon. Do 
Heer Sassen wildo dan ook in navolging van het 
Ncdorlandsche stolscl con zclfstandigcn Dircctour 
voor do op to richten Postspaarbank in 
Ncdcrlandsch-Indie, wiens behccr dan onder 
controlo zou nibotcn staan van ecn Raad van 
Toczicht, nict in dicn zin (Iat de Raad zich 
voortdurend met den gang van zaken der Dircctio 
zelve zou be hoc ven in te ]aten, doch wcl zich 
oenige malen 's jaars zou xnoeten vergowissen van 
do aanwezigheid der aan de Postspaarbank 
tocbchoorendc of aan haar in onderpand gegeven 
waarden, en in hare ni.iandelijkschc vergadcringen 
het financieel behecr nauwkeurig zou mocten 
nagaan. De taak van den Raad van Toezicht zou dan 
verdcr moe- ten bestaan in het go ven aan den 
Dircctour van wenken on adviezen, in het jaarlijks 
nazicn van de balans en rekening on in het doen van 
voor- stcllen aan den Gouvemeur-Gencraal of clcn 
Directeur van het Departement, waaronder de 
Postspaarbank ressortcert, dan wel in het geven op 
verzock van adviezen aan die autori- teiten. 

Dczc denkbceldcn nu hebben tot Icidraad ge- 
diend voor do regeling van den dicnst dor Post-
spaarbank. 

In overccnsteniming met het ad vics van den Heer 
Sassen draagt artikel 2 van het Koninklijk Besluit tot 
oprichting van een Postspaarbank in Nederlandsch-
Indi6 (Ind. Stb. 1897 N. 296) het behcer dier 
instclling op aan ecn bczoldigden Directeur, dio 
cndergeschikt is aan den Directeur der Burgcrlijko 
Open bare Wcrkcn (thans van 
GouvcrncmcntHbedrijven) cn uitsluitend reken- 
])lichting aan den Raad van Toezicht. „Uit- sluitcnd" 
rekenplichtig beduidt, dat do Directeur niet is con 
comptabel ambtenaar, wiens behecr staat onder het 
toezicht van do Alge- meone Rekenkanicr, terwijl 
ondergeschikt aan den Directeur van 
Gouvcrncinentsbcclrijven nict inshiil, dot de 
Postspaarbank con ondcrdecl of afdcehng zou 
uitmaken van het Departement. Intcgcndccl, do 
Postspaarbank is ccnc zelf- standige inslolling, 
welko wordt behcord on vertegenwoordigd door den 
Directeur. 

Wat den Baad van Toezicht betreft, voor dit 
College is cono instructic vastgcstcld, waaruit zij 
aangctcekcnd, dat behalvo de aJgemcono 
vcrplichting van den Raad oni nauwlettend toezicht 
to houden op het bclieor van don Dircctour der 
Postspaarbank, aan den Rnad in hot by- zondcr is 
opgedrogen oni zich ton niinsto vier malen 's jaarn 
to overtuigon van do aanwozig- heid der aan do 
Postspaarbank toobchoorcndo cn ann hnar in 
onderpand gegeven waarden, welko bij do Ju vase 
he Bank wordcn bewaard. De Voorzitter en de 
Leden van den Raad van Toezicht word on benoemd 
dcordon Gouvcrncur- GonoraaJ, de laatsten uit ecno 
voordracht van den Kaad. EJk jaar treedt eon der 
Icden af volgens rooster cn is eerst het volgend jaar 
wedor benoembaar. Onder den Directeurder 
PcsLspaar- 

bank is in do cerate plaats wcrkzaam cen Ad- junct-
Dirooteur, dio don Directeur bij afwezig- heid 
vervangt, on verdcr pcrsoncoJ. De Dircctour regelt 
do wcrkzaam heel on van de hem ondcr- geschikic 
ambtenaren en beambten en hceft do bevoogdheid 
do beambten te bonocmon, to bc- vordoren, te 
ontslaan enz. Het personeel is in 's Lands dicnst cn 
geniet de daaraan verbonden voordcclcn jcchtcr 
wordt de Postspaarbank belast met al de daaraan 
verbondon koaton, ook die voor pensioonon onz. Do 
jaarlijkscho uitgaven komen ton lasto van de 
Landsbcgrooting en wordcn dus door het 
Gouvernemcnt voorgcschoten, doch aan het- ein de 
van het jaar gercstituccrd, waarvoor ecn post op do 
begrooting der mid- delen voorkomt. Tot die kosten 
behoort ook een post voor vergoeding aan den Post- 
cn Telegraaf- dienst voor do werkzaamheden van de 
postamb- tenaren ten bchoevo van do Postspaarbank 
en voor vrijdom van brief port. Zooala boven word 
aangeteekend, lag het aanvankelijk in de bedocling 
om don dienst der Postspaarbank zooveel mogclijk 
te decentralisecren over den archipel, wat echter 
moest afstuiten op do onmogelijkheid om een 
afdoendo controlo uit to oefenen, zone! or het den in 
loggers to lastig te maken. 

Na do overweging van verschillende oplossin gen 
der mocilijkheid, is men or ten slottc too overgegaan 
om eonvoudig over to nomon wat elders, cn wel 
speciaal in Nederland, proef- ondcrvindelijk goed 
was geblekcn, daarbij de nadcelen der centralisatie 
in de koop toenc- mendc. Do regeling is dus thans 
zoo, dat alle draden samenkomen bij den Directeur 
der Postspaarbank tc Batavia,^ door wien voor 
iedcrcn inlcggcr con rekoning-courant wordt aangc 
houden en door wicn alleon kan wo rd on booordccld 
of die rckening-courant in orde is. Do inlcggers 
ontvangen spaarbankbockjes, welko voor do drie 
hoofdgroepen der be volkin g wordcn ver- dceld in 
drie serien, A. B en C, elk van ccne and ere kleur. De 
boekjes worden uitgereikt door de postkantoren en 
zijn voor elk kantoor en voor elke eerie doorloopond 
genummerd. Op die bookjep, onverschillig van welk 
post-' kantoor, kunnen bij alle postkantoren on op de 
voor den dionst aangewezen hulppostkan- toren 
inlagon wordcn gedaan en torugbotalingen worden 
verkregon, welko in do boekjes wordcn bij- of 
afgcschroven mot gebruikmaking van 
controlcstrooken, die gchccht zijn aan periodick in 
to dicnon verantwoordingsstaton. Aan de kantoren is 
de bevoeghoid toegekend. om torug- betalingcn tc 
doon op eigen gezag tot een maximum van / 100 in 
do vier wcken, terwijl voor terugbotalingon van 
grootcre bedragen cen order van bet tiling van don 
Directeur, wclke op Java cn Madoera eono maand cn 
daarbuiten tweo maanden geklig is, wordt veieischt. 
Het danraaii vorbondon bezwaar, dat do inleggers 
soius lang mocton wachton op de luachtiging tot 
terug- betaling, wordt getempord door do bovoegd- 
heid om tclcgrafisch terugbetalingcn to ver- zocken. 

De Rpaarbankboekjes zijn titels op naans, aan 
wdk bcginsol st reng wordt vastgehoudon om don 
inleggers do zekerheid to go von, dat geon andcr dan 
do rechthcbbendo over do inlago kan beschikkon. 
Daarvoor is het noodig, dat bij het doon dor corsto 
inlage nauwkourigo ge- 
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gevens worden verzamcld voor do bopaling dcr 
idontiteit. Voor Inlanders on Vrcomdo Ooster- 
lingcn, die niet worden ingcschrevon bij den 
burgeriijkon stand, is als aanvullingsmiddol ter 
bepaling van de identiteit ingevoord cen penning, 
behoorende bij elk boekje, cn welke tegelijk met het 
boekje voor do terugbetaling moet worden vertoond. 
In den laatsten tijd wordt voor per- sonen, dio niet 
kunnen schrijven, dus hoofdzake- lijk voor 
Inlanders, ook gebruik gemaakt van d uimaf d 
rukken in plaats van handteokeningen ter 
identificatio van de in loggers. Voor gohuwde 
vrouwen en minderjarigen bostaan uitzonde- 
ringsbopalingon op het go won e bosebikkings- 
recht over hunne goederen volgens het bur- geriyk 
recht. 

De terugbetaling van do inlagen en do rente is 
gewaarborgd door de Rcgecring van Ned.- Indie 
,torwijl do jaarlijksche rente is vast- gesteld op 2.4 % 
per jaar, too te konnen over vollo maanden. Het 
rentegevend maximum is f 2400, waarop editor door 
den Gou- verneur-Goneraal uitzondcringen kunnen 
worden gemaakt. 
/" ' De inlagen cn terugbetalingen voor de Post- 
spaarbank geschieden dus door tusschenkomst van 
de postkantoron, waardoor cene afrekening tusschen 
de Potspaarbank en den Post- en Telegraafdienst 
noodig wordt. Dio afrekening geschiedt maandelijks 
en voor hetgeen de Post- spaarb&nk van den Post- 
en Telegraafdienst tegoed hceft of bij toeneming der 
terugbetalingen aan dien dienst verschuldigd is, 
wordt do roke- ning； van de Postspaarbank by '$ 
Landskas ge- crodfteerd of gedebiteerd. Die 
rekening onder- gaat echtcr ook nog langs anderen 
weg verande- ringen. Vooreerst doordat de 
raogelijkhcid. is opengesteld om zonder 
tusschenkomst van een postkantoor inlagen in de 
Postspaarbank te doen. 

Ten behoove van landsdienaren en gewezen 
landsdienaren is n.l. eeno regeling ingevoord, 
waarbij hun is toegestaan bij de uitbetaling van 
hunne traktementen een deel daarvan te doen 
inhoudon om te hunnen name bij do Postspaarbank 
te worden bclegd. Do inhoudingen worden door do 
Algemcene On tvangers tegoed geschreven op de 
rekening der Postspaarbank cn door hen 
verantwoord aan don Directcur, die de inhoudingen 
inschrijft als inlagen op de door hem bewaarde 
spaarbankboekjes. Evonals er inlagen kunnen 
worden gedaan zonder tusschenkomst van een 
postkantoor, kunnen cr ook terugbetalingen 
geschieden langs anderen weg, en wel door 
bemiddeling van de Rijkspostspaar- bank in 
Nederland. Naar Nederland vortrek- kende inleggers 
kunnen verzoeken hun tegoed bij de Postspaarbank 
in Ned.-Indie te doen overdragen op de 
Ryksinstelling in Nederland, terwijl omgekeerd 
Nedcrlandsche inleggers over- dracht van hun 
tegoed op de Indische instelling kunnen verzoeken. 
Het verschil dier tranBacties wordt in Nederland 
gebracht ten laste van de Indische rekening en in 
Ned.-Indie ten laste van de rekening der 
Postspaarbank mot's Lands- kas. Een der 
voornaaniste punten, waarin voor de Postspaarbank 
vicl te voorzien, was do be- legging der geld on. 

Van don aanvang af werd ingezion, dut het 
tnoeilijk zou zijn die golden in Indie veilig onder to 
brengen, zoodat een groot deel daarvan wel 

in Nederland of a]thans in Ncdorlandscho fond- sen 
zou moctcn wordon belegd. … . 

Als vormcn van bclcgging in Indie werden in 
aanmerking gebracht hypothokon, bclecningen op 
onderpand van soliedo fondson, discontoc- ringen 
van door het Gouverncmcnt afgogovon bewijzen 
van do opbrengst van do door het Gouvornoment 
gehoudon open bare vorkoopin- gen,】)in pand 
ncming van cdelo metalon en juweclen cn aankoop 
van bcleggingsfondson, welko daar to lando aan do 
markt mochton komen. 

Do belegging in hypothekon word afgokeurd, 
vooreerst omdat roods andcre instollingon zich 
hierop toelegdon, zoodat do Postspaarbank niet veel 
soliede panden meer zou kunnon vinden, terwijl 
bovendien van den Directeur dcr Postspaarbank niet 
de special© kennis mocht wordon gevorderd, welke 
voor ecne bchoorlyko con- trolo op dezo 
gcldbologging onniisbaar moot worden geacht. Oru 
dezelfde reden verviel het nemen in onderpand van 
edelo metalcn en ju- weelen, zoodat ovorbioven do 
beloeningen, disconteeringen van de bewijzen van 
opbrengst van open bare verkoopingen cn do 
aankoop van fond sen in Ned.-Indic. Wat op deze 
wijzo niet kon worden ondergebracht zou worden 
overgemaakt naar Nederland voor den aankoop van 
fondsen, waarin ook de Rijkspost- spaarbank hare 
golden belegt. 

Zooals werd verwacht, werd dit do gewono weg 
om de gelden rentegevend te maken, aan- gezien 
voor beleeningen en disconteeringen slcchts een 
gcring bed rag noodig was en voor aankoop van 
fond sen in Indie slechts in be- perkto mate 
gclegenheid bestond. 

De regeling is thans zoo, dat do bij de Post-
spaarbank ingelegde gelden, welko niot be- noodigd 
zijn voor do terugbetalingen, worden gestort. bij 's 
Landskas op do rekening van do Postspaarbank. Die 
golden worden dan in Icon afgestaan aan het 
Gouverncmcnt ton eindo daarmede te voorzien in do 
bohoefto aan geld voor de disconteoring van 
bewijzen van do opbrengst van open bare 
verkoopingen. Het Gou- vernement vergoedt da ar 
voor aan de Postspaarbank ceno rente van 3 % per 
jaar, to rckoncn van den dag, waarop de gelden 
worden inge- Jegd, tot den dag van terugbetaling, 
terwijl hot Gouvcrnement zclf van de 
disconteeringen 3.6 % trekt en dus bij do transactie 
nog voordcol hceft. De Postspaarbank heeft echter 
to zorgon, dat niet moor geld in % Landskas 
aanwezig is dan noodig is voor do disconteoring van 
dio bowij- zen, aangezion over dat mcerdcro geon 
ronto wordt vergoed. Dczc bij 's Landskas beschik- 
bare geld on zijn bestemd om te dicnen als eersto 
voorraad, wanneer door plotscJingc opvragingon 
der spaargcldcn de terugbetalingen do inJagcn gaan 
ovortreffen, terwijl uit dio gelden ook wordt geput 
vooi* het aangaan van beleeningen op onderpand 
van cffccton of wanneer zich in Indic do 
gclegenheid voordoet voor het aankoopon van 
effcctcn, mcestal wel obligatien van Indische 
gemeenten of gewesten. 

De bcJeondo onderpanden en gekochto offecton 
worden in bewaring gegoven aan de Javascho 

x) Het houden van alle open bare vorkoopin- 
gen geschiedt in Nedorlandsch-Indie door het 
Gouverncmcnt. 
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Bank, die zulks ingcvolgo hot octrooi kostcloos 
moot doon. Indion het togocd bij *s Landskas stijgt 
bovcn het maximum wordt aan don Minister van 
Kolonien tclegrafisch vcrzocht het mcordcro in 
Nederland to doon bologgon, hetgeon vroeger 
geschicddo door den Agent van hot Ministcric van 
Financien to Amsterdam on thans door den 
Dirccteur dor Rykspostspaar- bank in ovcrleg met 
den Raad van Toczicht op cl io instelling. Daarvoor 
wordt cone vor- goeding genoten van 1/< per millo 
over het om- gezetto bedrag. De belegging in 
Nederland go- schiedt door de aankoop van 
Nederlandscho Wcrkelijke schuld of eersto klasso 
cffoctcn en door het uitzetten van gelden op 
prolongatio. Driemaandelijks wordt eeno 
afrokening ont- vangen van do Nederlandscho 
Bank, die do has houdt en waar de waarden in 
bewaring zijn. Volgens de ten aanzien dcr belegging 
in Nederland getroffen regeling was het de 
bedooling van de daarvoor beschikbaro golden 8/t 
gedcolte tc beleggen en % vlottend to houden, 
behou- <lens afwykingen mot het oog op do gesteld- 
heid dcr markt. Gewoonlijk is het vlottend ge- dcclte 
grooter dan bcdoeld eon vierde. Het vorenstaando 
geeft in algemeone trekken wecr de inrichting van 
den dienst dcr Postspaarbank, waarbij nu zal 
aansluiten een kort ovorzicht van de met die 
instelling bcreikto resultaten. 

AIs men vraagt of dezo aan de vcrwachtingen 
hebben bean t woo rd, moet worden gcantwoord met 
do wedervraag wdko verwachtingen worden 
bcdoeld ? De prognose luidde n.l. bij do voor- 
berciding zeer verschillend. Sommigen meendon dat 
de Postspaarbank in Indie geen clienteolo zou 
vinden, vooral niet onder de Inlandsche bcvolking, 
torwijl anderen nicendcn de inleggors onder dio 
bevolking bij millioonen to zuJlen kunnen tellen. 
Zoowel die pcssimisten als de hior bcdoeldc 
optimisten zijn cchtor bcschaamd. 

De wcrkelijke uitkomst is het nicest benaderd in 
do Mcmorio van Antwoord op het Voorloopig 
Verslag dcr Ecrste Kamer dcr Staten Generaal over 
do begrooting voor 1897, wanr mon lecst (onderald. 
77 a): 

„Ondcrgeteekendo wcnscht zich to onthouden 
„van clko positievo voorspelling omtront hot 
„gebruik, dot door de inlandsche bevoJlung van „<lc 
nieuwe instelling zal wordon gemaakt, on „xich te 
bepalcn tot het opnieuw uitspreken „van de 
vorwachting dat (lit gebruik langzaam Minaar zeker 
zal toenemcn. 

„Voor do financieele bestaan baarheid dcr 
„Indifichc postspaarbank behoeft niot gcrckend „tc 
worden op het sparen van don inlander, maar „cr 
ma(/ on moet juist wel worden gerckcnd op „het 
gebruik, dat door de nict- inlandsche bo- „voB<ing 
van die instelling zal wordon gomaakt. „Mocht cl us 
al onvorhoopt do mccning van enkelo Mlcden, dat 
hoofdzakelijk niet-inlandors van do ,,instelling 
zullcn gobruik maken, wordon ver- „wczcnlijkt, dan 
zou woJiswaar hot docl niet „vollcdig bereikt 
worden, maar or zou dan toch „eono mitligo 
instelling in hot levon zijn goroo- „pcn, die zonder 
van den Staat gcldclijko offers „to vergon, kan 
blijvcn bestaan on naar de be- „roiking van haar 
cinddoel dus voortdurond kan „blijvon Htrovon.), 

Hiorby nu sluit zich do uitkomst volkomon aan. 
Sedcrt do inwerkingtreding dor Postspaar 

bank op 1 Juli J 898, kan men zeggen, dat zij zich 
onder do Europoanon eene vasto plaats hcoft 
verworven on dat zij langzamerhand ondor do 
Inlandecho bevolking veld wint. Zij, dio cono 
sncllcro indringing hadden vorwacht, miskenden 
den aard dicr bevolking, zooals die nog zoo dikwijls 
wordt miskond. Uit de gcschicdenis, welko hot door 
het Gouvcrncmcnt ter hand genomen crcdictwczen 
voor do Inlandsche bevolking doorlocft, blijkt 
afdoendo, dat het gcringo gebruik van de 
Postspaarbank door de inlanders nict ligt aan die 
instelling, maar aan de bevolking zolve. Immcrs do 
resultaten van de po- gingen , welko do 
credietbankon met bohulp van de 
bestuursambtenaren aan wenden om do Inlanders tot 
sparon te brengen, zijn als men hot bopaaldelijk 
gedwongen sparen van do geld- leeners buiten 
beschouwing laat, zeer gering, zoodat do 
Postspaarbank, welke zooveel verder van do 
bevolking afstaat, zich niet behoeft to schamen voor 
hetgeen zy hceft bereikt en daarin zelfs een 
aansporing kan worden gevonden om den mood niot 
tc laton zakken. 

Opmerkolijk is het dat, sedert op alle wijzen door 
het Gouvernement met meer kracht wordt gestreefd 
naar bcstrijding van den woekcr, meer uitgebreid 
onderwijs en in het algemeen naar opheffing dcr 
bevolking, de gunstige invloed. van die pogingen 
dadelijk bij de Postspaarbank merkbaar is; al is het 
dan ook aanvankelijk nog in geringo mate. Eenige 
cijfers kunnen tot toe- lichting van het vorenstaande 
strekken. Op den 31stcn December 1916 bedroeg het 
aantal inleggers in totaal 140.963, waarvan 56.762 
Euro- peancn, 76.548 Inlanders en 7.653 Vreomde 
Oostorlingon, of 56.762 Europeanen tegen 84.201 
niet-Europeanon. 

In vorhouding tot do bevolking overtreft cchter 
het cijfer dor Europeanen verre dat der niet-
Europeanon. 

Voor de Europeanen is hot cijfer 700 inleggers 
por 1000 ziolen, voor do Inlanders en voor de 
Vrcemde Oosterlingen zijn zelfs bij benadering geen 
nauwkeurigo cijfors te goven, dock is de verhouding 
natuurlijk veol minder gunstig. 

Voor de Inlanders is het de hoofdza&k, dat het 
aantal inleggers goregeld toeneemt, en dat is het 
gcval. 

Wat het bed rag van do bij do Postspaarbank 
belegdo golden botroft, dit boliop op ultimo 1916 in 
totaal / 11.374.238.73, welk tegoed was ver- deeld 
als volgt: 

Europeanen  ........................  / 9.249.647.72 
Inlanders .............................  „ 1.829.096.14 
Vreemdo Oostorlingen .... „ 295.494.87 

of gemiddeld per inlegger f 162.95, / 23.89 en / 
38.G1, of gorokond over allo in loggers to zamon / 
80.69. ■ 

Reeds in hot jaarverslag over 1905, dus na 6l/2 jaar 
van hot bestaan dor Postspaarbank, kon worden 
vormeld, dat do instelling zich ge- hccl haxl 
vrijgowerkt on dus in staat was om ook in het 
vorvolg zonclor hulp van de Regooring' to bestaan. 
Do door do Bank gemaakto] over- winst diont voor 
do vorming van een reserve- fonds. 

Do onkostonrokoning boliep in 1916 by eon 
kapitaal van ruim 11 millioen / 124.936.30, hot- geen 
ncerkoint op 0.91 % in verhouding tot- het tegoed on 
op 52 cont pcr handeling.1- 

POTERION NEPTUNI. Zie SPONSEN. 

 



488 POTJO LIKA-POT-TEN EN POTTENBAKKERIJ. 

POTJO LIKA. Hoogste borg van West Flores, 
2382 M. hoog, vcrniocdelijk vulkariiscB, d呼 
waarvan weinig bekend is. Zio Rouffaer in Tijd- 
schr. Anrdr. Gen. 1910, 78S en Wichmann, ibid. 
1891. f 

POTTEN EN POTTENBAKKERIJ. De voort- 
brengsclen van het pottenbakkersbedrijf in den O.-
L Archipel z彳n, op eenige uitzonderingen na, niet 
geschikt om onze be wondering te wekken. In het 
algemccn gezegd : door vorm, kleur of versie- ring 
munten potten noch pannen uit; on van een 
praktischen leant bezicn blykcn zij zoo onsterk te 
zijn, dat cen enkel stootje hen gemakkelijk doet bars 
ten of broken. Hun leven is kort, maar daar zij 
onverglaasd gebruikt worden cn bij de 
spijsbereiding de poreuzo wand telkens iets van de 
spijzen opnecmt, is de groote breekbaarheid voor de 
gebruikers allicht nict uitsluitend nadeel. Schier 
allerwege bepaalt men zich voor dage- lijksch 
gebruik tot het vervaardigen van pannen en potten 
in den eenvoudigst denkbaren vorm, zooals ook ten 
onzent sedert eeuwen weinige en weinig 
saamgesteldc stamvormen erfelijk bieven in het 
pottenbakkersbedrijf. Oost en West vcrschillen, op 
het glazuur na, in dit vak al heel weinig. Niet op 
deze voorwerpen is het, dat de eilanders zich in de 
kun st van modclleeren en versieren geoefend 
hebben. 

Het bakken van eenvoudig, onverglaasd vaat- 
werk voor huiselijk gebruik is bij alle volken van 
den Archipel, met uitzondering van de meest 
onontwikkelde, in zwang. Het pottenbakkers- werk 
is, door de eeuwen heen, vrijwel gcbleven wat het 
oorspronkelijk was; het bedrijf hceft zich niet 
ontwikkeld en bracht, met eenige goede stukken die 
verdicncn bewaard te blijven, veel voort, dat noch 
als kunst- noch als gebruiks- voorwerp 
onderscheiding waard is, en dat in den strijd van le 
pot de for et le pot de terre onbe- treurd zal ten onder 
gaan. In onze musea, die vasthouden wat dient 
bewaard. te blijven, vindt men bij het aardewerk van 
den Archipel me- nig st-uk dat, in al zijn cen voud, 
schoon van lijn en dikwijls mooi van kleur is; 
voortreffelijk gestileerdo diervormen en sierlyke 
tuitkannen, diep zwart of warm bruin van tint 
trekken de aandacht; zelfs van een simpel schoteltje 
dat gemodelleerd is naar het segment van een 
klapperdop, gaat voor den gevoeligen be- schouwer 
een bekoring uit, ondanks het weinig deugdelijk 
materiaal en het ontbreken van de versiering. Ook 
in het uiterste Oosten van den Archipel liggen 
voorbeelden van vaatwerk, dat rustig van vorm en 
aardig van versiering is: aan de Humboldtbaai de 
potten met hoog-opliggende golflijnen, andere met 
figuren in rood en wit; in de buurt van Do reh de 
steenroode； op Kei de dikwijls afgebeelde; op 
Jamdena de donker ge- kleurdc; en verder Westclijk 
het roode aardewerk van Flores, en ook het nog 
mooiere zwarte, met diep ingegrift ornament, dat 
Langkat eveneens- vertoont, zooinede Rokan ； 
dan, op Celebes, Koekoe met zijn goed gevormde 
potten, steunend op drie losse voeten, alles met 
ingekraste lijnen, Napoe met het grg aardewerk, dat, 
evenals het Koekoesche, aan den rand van buiten 
onzicht- bare openin gen heeft voor het ophan 
gkoord, Bon 6 en Bonthain „waar de 
ornanienteering van het wandvlak wordt 
doorgevoerd tot een af- gewerkte reliefCeekening"; 
Borneo met zijn ge- canneleerde potten; Gajo, het 
beste misschien 

van alles, met zijn. donker, tot zwart gcklcurd 
vaatwerk van voornamen vorm； Java cn Balir 

eindclijk, vanwaar, uit den ouden tijd vooral, enkclc 
mooio stukken van glanzend steen rood afkomstig 
zijn. 

Wat den vorm betreft — het vaatwerk, dat nu nog 
uit de handen der werksters komt, hetzif deze het 
wiel gebruiken of niet, herinnert aan den tijd, toen in 
het huishouden voornamelijk de kalebas gebruikt 
werd cn de kokosschaal (Mus. 

tafclkast 77, no. 19277 en 15919); ook in 
dit bedrijf is, zooals ook in andcro bedrijvcn 
geschiedde, de vorm behouden toen men het 
vaatwerk ging maken van cen andere matcric. De 
aardewerkkunst zoo oud als zij is, blcef steeds, door 
alle beschavingen hcen, cn ook in dczulko van 
hoogen bloci, cen twecde-hands-kunst, dio de 
vormen en do siering weerspiegelde voor ander 
materiaal gevonden. Op Sumatra, Bali en Lombok 
ontmoet men voorwerpen, bij welkcr vervaar- diging 
blijkbaar mctalen voorgangers tot model dienden en 
ook buiten den Ai-chipel liggen tal- rijke 
voorbeelden, die den zin voor het bchoud vojlbaar 
maken : de ecn vervaardigde cen ram- melaar van de 
kalebas； een volgende vlocht ccn rammelaar van 
biezen, met behoud van den kakbasvorm; uit cen 
Borassus-noot, waarvan men een stuk afhakt, is, met 
ecn houten klepel, een goede klok of schel tc maken 
； wie daarna een klok uit hout sneed behicld den 
vorm van de noot. IJzeren gesmede rinkelbcllcn 
vertoonen denzelfden, maar symmctrisch 
omgekeerden vorm van de vruchtenpitten, die de 
voorloopers waren. Zoo is ook de aardewerkkunst 
van den aanvang af cen nabootsend handwork 
geweest, dat zync voorbeelden koos nu eens hier en 
dan weer daar, allercerst onder de natuurprodukten 
； de Jnieedbare klei lecndc zich tot alles. Wanneer 
Frobenius (o. c. p. 10) vermcldt: ,,Dic Leder- 
industrie ist die alteste der Neger und ihr folgen die 
Holz- und Flechtindustrie, nach wclchcn endlioh die 
Thonindustrie entstand5,, dan doe It hij op het 
nabootsen in klci van gevlochtcn of althans volgcns 
do omslingerings-niet-hodo aaneenge regen 
mandwerk, dat i miners (mendenko aan de goff&'s 
van Mesopotamia) vaak watcrdicht is; en waarvan 
zelfs de structuur cn do sierirg nagemaakt werden 
aan den Iclcivoriu, zooals men bv. aan exemplarcn 
van Javaansche potten, de genoek en de gentoii/j, 
inderdaad gcvlochtcn banden en ander vlechtwcrk 
cn relief ziet nage- bootsl. Menig stuk in 
vcrzamelingcn van Cbi- neesch aardewerk blijkt 
naar cen bronzen voor- beeld te zijn gemaakt. 

Het verschil tusschen de vaak polychrome, 
vcrglaasde schotcls en potten van ccrtijds, in factuur, 
lijn en kleur iets voornaams vertegen- woordigend, 
en de productcn der hedendaagsche pottenbakkery is 
zoogroot, dat het voor de hand ligt een invoer van 
eerstgenoemde voorwerpen aan te nemen, tenzij er 
aanlciding is om te gc- Jooven aan cenc 
vervaardiging in den Archipel zelf, maar door 
vreemden of althans met vreemdo leiding en onder 
vreemden invloed. Op de in- landsche potten 
bakkerij heeft dan deze meerge- vorderde kunst 
blijkbaar niet den geringsten in- druk gemaakt; zij is 
er langs en overheen gegaan, zonder meer. Toch is 
de in land sc he bevolking niet ongevoelig voor deze 
voortbrengselen eener keramiek van elders; be 
wondering hebben zij voor deze kostbaarheden, de 
boiden en schotcls, 
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potton en schenkkanncn uit het overig Azie bui- ten 
den Archipcl; en duur betalcn docn zy dat allcs. Is 
het inderdaad eon begrijpen van doze hoog-staandc 
kunst, een bewondering voor den nobelcn vorm cn 
de gevoeligc kleur, of is hot inecr eerbied voor de 
mystieke, buiten-natuur- lijke herkomst, den 
ouderdom； het ontzag voor een lang in de familie 
berustend pocsaka-stuk, dio leiden tot deze 
vereering ? Zeker is het, dat zij vaak evenzeer te 
voorschijn ge roe pen .wordt door onaanzienlijke 
potjes, goedkoopo on in grooto hoeveelheden 
gemaakte artikelen van Chinccschcn oorsprong, en 
dat ook gebroken voorwerpen in deze vereering 
deelcn. 

Aardewcrk is in hitte sncl gedroogde, dus ge- 
bakken, hard geworden aarde ； door het bloot- 
stellen aan gloeihitte moet niet alleen het water, 
waarmedc de aardo aangemongd is, maar ook hot 
chemisch gebonden water uit gedreven worden en de 
aarddeclen samensmelten. De aarde, liardcr cn 
geslotcner wordend, dus minder porcus naarmatc de 
temperatuur bij het bakken hooger wordt opgevoerd, 
is bij allc hard-aardework op hooge, bij porcelein op 
zeer hooge temperatuur saamgesmolten en niet 
poreus. Is de aarde niet geschikt om grootc hitto te 
weerstaan, dan bakt men porcus aardewcrk en deze 
kwaal kan verhol- pen worden door cen glazuurlaag, 
een glasachtigc laag van cen bij niet tc hooge 
temperatuur smol- tende materie, over de porcuzc 
aarde aan te bren- gen. Of de in onze Oost gebruikte 
aarde geschikt is om hooge tempcraturcn te 
doorstaan, zou kunnen onderzocht worden ； met 
ovens, die groote hitte kunnen geven, we rd in 1891 
in ecn Javaanschc desa in de afd. S6rang, gewerkt； 
volgens Jasper (L c. p. 386) thans ,,nergens". Men 
brandt in do open lucht rondom de potten een vuurtjo 
van hout en bamboc, padistroo cn ilalang. Kan men 
dus, met'eenigen goeden wiJ, nog wcl spreken van 
cen keramische kun st in den Archipel, van een 
deugdclijk beoefend hand werk is geen sprake. 
Gebrekkig stoken geeft aaidcwerk, dat bros en niet 
duurzaam is; het inoeL in een gestadigen gloed 
blijven, die lang kan onderhouden worden, de 
vonnen omstraalt cn gaar doet worden; ongc- 
lijkmatigc hitte, zooals do houtvuurtjcs in de open 
]ucht geven, dcugt niet voor het bakken. Soms zijn 
de vormen mecr gcrcosterd dan gebakken. Ook voor 
hot aanbrengen van de glazuurlaag is de oven 
onontbeerlijk. Zelfs uit den blocitijd van Madjapahit 
zijn geen voorwerpen tot ons ge- komcn, die van cen 
verglazen dcr gcbakken potten vertellcn. 

In de volgendo blad zijden is bijcengcbracht het 
voornaamste uit de literatuur over dit ondcr- werp. 
Aanvangcnde met het Westelijk gcdcelto van den 
Archipel, komt het eerst aan de bcurt: 

SUMATRA. In het G a j 6 1 a n d is, na do weefkunst 
en het vlcchten, de pottenbakkerij het derde 
vrouwelijk bedrijf (n&pa). Do klcivorm wordt，
geklopt met een houten p]ak op den wand, die aan 
de binnenzijdc tcgengchouden wordt door cen 
rolsteen; de klei vermengt men vooraf met 
rivierzand. Slcchts enkelo vrouwen kunnen potten 
vormen, en zij doen dit tegen loon voor anderen of 
wel zij verwerken haar eigen matcriaal en verkoopen 
het aardewcrk wannecr het gcrced is. Tc voorschijn 
komcn: waterscheppers, groote vaten voor suikerst 
roop of om het water in huis to bewaren, kookpotten, 
eetschotels, (liink- watcrkruikexi met hals, tuit en 
voetstuk, in 

kalebasvorm of in kctelvorm. Na con begin van 
droging trokt men figuren in den wand of mon 
teekent daarop figuren met roode aarde (s e u< 
dculinggou ni). Prinkwatcrkruiken versiert men wel 
met zilveren bcslag. En daarenboven is do wand van 
do gfindi soms met geritst snijwerk bedekt (Mus. 
R.dam, 9084, afb. bij Loeb仓r, o. c. pl. XVIII); 
zoowel de naam, b 6 d j h g, aJs de vorm van deze 
kruik is aan de kalebas, I a b o o o e j c u t, ontleend, 
die a]s waterschepper go- bruikt wordt. Voor het 
menoeker, hot aanbrengen van figuren op den buiten 
wand, dienen stokjes van bamboe, of klcinc kammcn 
met koperen tanden. Men bakt do stukken met vuur 
onder en rondom. In de Lautstreek heet het, evenals 
in Atjeh, dat gedurende het bakken geen Icven mag 
gemaakt worden bij het vuur, noch gelachen of ecn 
schecf gezicht getrokken, opdat de vormen niet 
scheef worden en de ge- bakken stukken niet breken. 
Dit hcrinnert aan het bericht (by Bucher, o. c. p. 343) 
omtrent een Pueblo-Indiaansche, die aldoor 
gedurende het vonnen van ecn pot, met haar stem het 
ge- luid nadeed dat een goed gebrande pot bij het 
aanslaan doet hooren, opdat het bakken niet zou 
mislukken. 

A t j e h hceft een vcrzamelnaam voor aardewcrk, 
nl. kan^t-blangdng ; de watejrketels heeten Icanlt cn 
de kookpannen blangongi voorts leveren do 
pottonbaksters grootc watervaten, goetji, kleinere 
draagbare, tajeuen, borden tjapah, en kleinero 
tjoew^, braadpannen, thoedoe, drink- waterkannen, 
lampen in den vorm van ronde schotels met 7 
monden, voor de pitten, panjot, en 
drinkwaterkannen, pe-unoeman. 

In de res. Tapanoeli neemt het potten- bakken, dat 
byna uitsluitend door vrouwen ge- sehiedt, ccn 
voorname plaats in onder de takken van nijverheid. 
De vervaardiging geschiedt op zoo primitieve wijze, 
dat het product weinig solicde is en ruw van maakscl, 
waarop alleen de waterkruiken van Padang La was 
een gunstige uitzondefing maken. De^gelo klei 
wordt op een buffelhuid door middel van een 
rijststamper met fijn zand cn water vermengd. Dan 
vormt men de klei tot een cylinder en snijdt daarvan 
mot cen draad uit den klapperbast kleino reepjes af 
om de steontjes to kunnen vcrwijdercn uit do 
grondstof. Nu maakt men cr ballen van, dio icder 
groot genoeg zijn voor 6en pot; deze klei- klompen 
worden drie etmalen onder groene bladeren bcwaaixl 
om uit te zweeten. Met be- hulp van een ronden steen 
en een houten, inge- korven plak wordt do klomp 
uitgchold ； met een gladdo plak doet men do in de 
klei geslagen ribben weder vordwijnen. De rand 
wordt ge- vormd met bchulp van een rotan hoepeltje> 

dat als mal dienst doet. Zoovcr gekomcn moet de pot 
vijf uur in de schaduw drogen alvorens afgewerkt te 
kunnen worden, cl. w. z. do pot moet nog mcer buik 
krijgen, alweder door klop- pon; de figuurljes 
moeten or op getrokken worden en hij moet drogen 
en in ccn vuur van ilalang en bamboe bakken. Een 
vrouw kan tien potten per dag maken en krijgt 
daarvoor op de nxarkt 30 tot 50 duiten. 

Als bcwaarplaats voor water en palmwijn go- 
bruikt men in Silindoeng, Toba ;en aangrenzende 
streken aarden potten, h o e d a n, van gelijken. vorm 
als die voor het koken van spijzen worden gebezigd. 
Vooral op het schiereiland Saruoair 
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en in Si Gaol, aan den mcorocver tcgenover Lagoe 
Boti gelcgen, is do pottenbakkcrs-indus- 

Van" beteckcnis; men maalct er hoedans van 
verschillende grootte, doch steeds in den gc- wonen 
priockvorm. In Padang La was blocit de 
pottenbakkerij vooral in Barocmocn Tonga en Oeloe 
Baroomoen, zoomede hicr cn daar in het veel 
Noordelijker gcdeclte, de zoogenaamde Dolok; er 
wordt dcugdelijk en vrjjj sicrlijk work geleverd, dat 
niet alleen in Padang La was ge- zocht is. De 
grondstof is cen lichtgrijze kl?i, die, na gedroogd te 
zijn, tot poeder gestampt en vervolgens gezift wordt, 
daarna xnet asch van rijstkaf gemengd en, ondcr 
bijvoeging van wat kiezel, met water gekneed 
wordt. Het bijvoegen van asch en rijstkaf dient als 
vermagerings-mid- del voor te vette klci; zonder 
doze tocvoegscls zou de kleivorm niet gelijkclijk 
droog worden ； het toevoegen van kiezel is een 
smcltmiddel om het sinteren te bevorderen, het 
watcrdicht-wor- den van de pate. Het bakken 
geschicdt op den grond, met droge, gespleten 
bamboc en droog gras als brandstof. Figuren worden 
op den buitenwand aangebracht, voor het bakken, 
met een ijzcren mes, zoowel naar de versiering op 
andcrc voor- werpen als naar vinding en smaak van 
de werk- eter. Van verschillende figuren voor 
verscliillende stammen en van dezulke, die 
stamteekens dcr bezitters voorstellen is gecn Batak 
iets bekend. De gendi*s zijn, naar gelang van den 
vorm, onder verschillende namen bekend: t a b o e 
nan marlangkat, die so ms cen zilveren bclegscl om 
den kop hebben；t. pantjaran, beide zonder tuit； t. 
s a h a n, met een tuit en aan de tegenovergestelde 
zijde een looze tuit; deze taboe is van bo ven 
gesloten en do vulling gc- schiedt door 8 gaatjes in 
den kop； ecn balletje van klei in de buikholte dient 
als schuurmiddcl bij het reinigen. De looze tuit is 
voor de aardig- heid om iemand te laten beproeven 
aan den verkeerden kant te schenken; t. t s c w a 1 a 
n g- k a t, zwart, zonder en t. n a marsahan met tuit. 
In vroegere tijden waren in Padang Lawas 
aoogenaamde t. o en g an g in gebruik; zij worsen 
niet meer gemaakt en zijn heel zeldzaam； •cene 
van deze soort heeft den vorm van een 
rhinocerosvogel, met den staart als tuit. De gendi*s 
van Padang Lawas worden gevormd op een rond 
pottenbakkerswiel, barombang, dat op een pen 
draait en waarop de vcrmplaat, panopaan of 
djoegoehan (van djoe- goek, zitten) komt te liggen. 
Met de linkerhand wordt het wiel gedraaid, terwijl 
de rechter aan het voorwerp den gewenschten vorm 
geeft; do Bteen en de plak bij het vormen van den 
buik ge- bezigd heeten landasan en top a-t o pa; op 
het platte eindvlak van den steel dezer plakissoins •e 
n relief een gestileerde bloein uitgesneden, 
waarmede figuren worden gedrukt op het buiten- 
vlak der g&idi's. Het glad wrij ven geschicdt met •de 
vrucht van ecn liaan, p a s t e e, welker sap .als zeep 
wordt gebruikt; ook wordt wel geglansd met de 
bladeren van cene, sampiloeloot genoemde, plant. 

Sumatra's Oostkust mist een sterk sprekend 
karakter, ook in het potten bakkerswork; het 
aardewerk ziet er doorgaans ongaar uit met Jeelijke 
vlekken. Dat weleens een mooi stuk er door ioopt 
blijkt uit Jasper's afbeelding (Caramische kun st, p. 
387 links) waar op het hand vat van de gfindi,en 
geheel meegaand met de buiging daarvan 

een hagedis uitgestrekt ligt. De pottenbakstcr van 
Batocbara gebruikt voor hot mengookir of versicren 
van de buitcnzijde klcino houten stempcltjes, 
wa&rin figuren gesneden zijn. 

In do Minangkabauschc I a n d e n vindt men het 
pottenbakkersbedrijf o. a. in Soengei-Pagoc; hot is 
daar hot werk van vrouwen, die do producten van 
haren arbeid naar naast- bijzyndc markten ten 
verkoop brengen. An de re uitvoer heeft niet plaats. 
Er zijn twee soorten van klci, die voor het 
pottenbakken gebezigd worden :de eene geelachtig 
wit, de andero zwart- grys; de eerste is de fijnsto en 
de daarvan gc- maakte voorwerpen doen in uiterlijk 
voor terra cotta niet onder. Men maakt waterkannon, 
vuur- testen en potten van verschillende grootte, met 
cn zonder deksels. Het vormen geschicdt uit do 
hand. Nadat de klci met een zwarc a 1 o o , onder 
toevoeging van water, is gestampt, wordt zo 
tusschen twee steencn fijngewreven, waarbij men 
tevens de steentjes er uit verwijdert. Nu neemt de 
werkster ceno hoevcelheid klci, vol- doende voor het 
verlangde voorwerp, werkt daarin de 1 a k a of b i n 
g k a i, een ring van rot an of I i d i a n a u, die client 
om tc zergen, dat bij den arbeid de rand, van pot of 
kan do vcreischte wijdte bchoudt, cn vormt met de 
vingers de klci tot cen ruwe kom. Dan drukt zij met 
de linkerhand een ronden steen van binnen tegen den 
pot wand en klopt met een ruit- vormig gekerfde 
plak terzelfder plaatse tegen den buitenwand, totdat 
de pot, die aanhoudond rondgedraaid wordt, den 
gewilden vorm on dikte heeft gekregon. Dan neemt 
zij de Jaka weg en plaatst den uit de hand gekneden 
rand op den potbuik. Na in den wind gedroogd en 
met do vrucht van den damarkareh-boom glad go 
wre ven te zijn is hij gcrecd om gebakken te worden, 
waartoo hij een paar uur op cen vuur van rcgcl- 
xnatig gestapdde takken of bamboestokken wordt 
geplaatst en met padislroo of droge ilalang bedekt. 
Waterkannen worden op dezelfde wijzo 
vervaardigd, doch na het bakken, nog heet zijndc, 
met liars bestreken, waardoor de porion ecnigszins 
gedicht worden en de kan cen zwart glanzcnd 
oppervlak krijgt. De poreusheid, die do verd amping 
bevordert, waardoor het water afkoelt, gaat 
zoodoende vcrloren. 

In de afd. L Kota (Sumatra's Wcstkust) wordt de 
pottenbakkerij voornamdijk beoefend in Goegoek 
en Pajabasocng. Naast potten cn pannen en ander 
aardewerk voor da-golijksch ge- bruik, worden daar 
niet on verd ion st e 1 ij ke watcr- kruiken (kondi's) 
cn bloc in potten vervaardigd. Alles geschicdt uit de 
hand, zonder wicl. 

In Palombang is Kajoc-agoeng aan de Ogan de 
hoofdzctel dezer industrie. Bijna allo vrouwelijke 
bewoners dozer docsoen zijn potten- bakslers en de 
daar vervaardigde potten, pannen cn vuurtesten 
worden met prauwladingen naar de lioofdstad 
Palcmbang gezonden en vandaar naar elders 
uitgevoerd. Ook zijn de arbeidsters in staat ecn en 
ander voJgens model te maken 

Op de B a t o e-e i 1 a n d c n Lorang en Si Gata 
ho udon zich velo vrouwen onledig met het jnaken 
van aarden potten, die te Pocloe Tello en op de 
andere cilanden te koop worden aango- boden. 
Uitgevoerd wordt er verder bijna niet. Ro- gel is dat 
ieder zijn eigen potten maakt； er wordt eene fijnc, 
gele kleisoort voor gebruikt die, mccst- al in een 
uitgeholdcn boomstam, door monging 
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met water en treden met do vooten —dus, op den 
boomstam na, zooals ook nog bij ons geschiedt 一 
tot cen dikko brij wordt gcknccd. Na do massa 
gezuiverd to hob ben van steentjes, wordt zij, 
■weder door middcl van do vocten, met fijn zand 
gemengd in eon verhowding van 2:1； vervolgens 
droogt men doze grondstof Io a 30 dagon op een 
beschaduwdc plants. Mot steon en plak wordt do 
klomp klei tot pot hervormd on dozen laat men 3 
dagen in de zon drogen al vorens hem to bakken ； 
dit laalste geschiedt door do potten, met voldoende 
tusschcnruimtc, bij elkandcr te zetton en brandhout 
er omhecn to leggen en aan te steken. Na de 
afkoeling is do pot ten gebruike gcreed ； naar 
gelang van do grootte is de waai-de 4 tot 25 cents. 
Het baksel is zecr broos en ten hoogste duurt iedere 
pot cen paar maanden. Versiering wordt niet 
aangebracht. Vroeger moot het fabrikaat beter en 
mooier go wee st zijn, toen fer meer zorg aan besteed 
we rd. 

Op Nias is de industrio geheel in handen van 
vrouwen ； de materialen zijn „aaneenkle- vendc 
Icemsoortcn" die, in afwijking van gewoon leem, 
pottenbakkersleem heeten ； men vermengt 2 
deelen Icem met I dl. zand, geeft aan het mengscl 
cerst den vorm van cen ingedrukten elastieken bal en 
de verdere bewerking, die bij kleinc stukken op den 
schoot gebcurt, geschiedt met steen en plak. Men laat 
de vormcn bakken in een groot vuur op het open 
veld, cen zonnedag lang； koud goworden 
or^dergaan <lc potten een inwrijving mot kaladi-
bladeren „om het doorsijpclen van het water to voor- 
komen." De grootstc potten zijn ongeveer 6 
decimeter hoog； de waardo van de gewone soort is 
in het binnenland hoogstens 10 cent. Versieiing 
brengt men zelden aan. Als treeft gebruikt men 
natuur-steenen, maar ge bakken pootjes bestaan ook. 

JAVA. In de residentie K e d i r i valt een 
vooruitgang in ,,degclijkhcid” van het pottenbak- 
kerswerk niet te miskennen. Aldus melddo in- dertijd 
con rapport.Vooral in de nabijheid dcr 
suikerfabricken wordt het bakkon van steenen, 
pannen en potten beoefend ； dat zoodoende <lc 
eigen aard, dicn de voorwerpen nog hadden, 
grootendccls verlorcn ging is begrijpelijk. Er wordt 
nu ook naar voorbcoldcn gewerkt, een cn nnder 
afgekeken van Europecsch, Chineesch of Japnnsch 
fabrikaat, vorsicringen aangebracht volgcns aan 
wijzing. Wut cr dan langzamerhand to voorschijn 
komt, kan men zich bij benadcring don ken. Erg 
schaden doet het in dit gcval niet. Niot uitsluitend 
van don latcron tijd is dit namaken ； want reeds in 
don katalogus van ecn in J 829 te Batavia gehouden 
open bare ten toon- Btdling vindt men, naast vier 
inJandsche( ?) pof- fertjespannen uit Bantam, 
vermcld uit dezelfdo residentie „twco lampct-
kanncn met komincn (imitatie dcr Europischc)''. 
Z?stig jaar later ontsnapt aan eon rapporlour 
(R6sum6 gewest. rapp.) deze verzuchting: ”Dc 
i)ottenbakl<erij streeft nog niet naar fraaio vormen." 
Thans, wed or 30 jaar later, kan men deze woorden 
her- ))aJon. In do verslagon der cersto en tweed。 
tentoonstclling-jaarmarkt tc Soerabaja , (190G) vindt 
men de wadas bloompottcn uit het Karan gun jarsclio 
genoemd, verder Trenggal^ksch jniniatiiur-
keukcngcrei, gcklcurdo en mot hara bestreken 
spaarpotjes van Soerabaja, zwijntjes, vogels, 
vruchten, verguld en vernist „waarnicde 

de Soerabajasche potten bakker het glazuur heeft 
willcn nabootsen.>, Lcclijk Indisch gocdjo bij hoopen 
； gebrek aan deskundig onderzoek en dcskundige 
leiding； inmenging van onbevoegde Icekchand. 
Uitkomst gclijk opzet. 

Niet allccn op Java geschiedt het namaken, d砒 
toch altijd ecn bewijs van onvermogen is; ook op 
Sumatra, in Tapanocli cn de Pad. Boven- landen 
wordt volgens model gewerkt. 

De blocmpotten van PSsantr^n (afd. Kcdiri) zijn 
om de deugdelijkheid en „sierlijkheid,, zeer gewild； 
zij kosten 40, 50 cent, tot een gulden per stuk, naar 
gelang van de grootte. De in gebruik zijnde 
werktuigen bestaan uit een draaiende schijf, het 
oeroudo potten bakkerswiel, p r 3 b o t genaamd, dafc 
niet a]s het straks te beschrijven werktuig van 
gelijken naam, in gebruik bij do vervaardiging van 
waterkruiken, uit 6en doch uit twee rondo schijvcn 
bestaat, van treng- g o e 1 o e n -hout, dio bo ven 
elkander zijn ge- plaatst en waarvan de bovonsto, o e 
n t j S r w d d o k (vrouwelijk draaibord) cenigszins 
groo- ter, op de onderste, o e n t j S r I a n a n g, 
(mannelijke schijf) draaien kan. Da bovenate schijf, 
waarop nog een plat bord, djoeboeng ligt, bestemd 
om den kleivorm te dragen, wordt gedurende den 
arbeid met den voet rondge- draaid on de klei, eerst 
in de zon gedroogd en daarna door vocht weder 
kneedbaar gemaakt, mot <lo hand tot allerlei vormen 
verwerkt; de wand van den pot wordt opgebouwd uit 
oor- spronkelijk rolrondc ringen van klei, verschil- 
Icnd van middellijn, afhankelijk van den vorm, dien 
het voorwerp zal krijgen; met de vingers worden 
deze ringen op elkander gedrukt en daarna helpen, 
om den wand uit te kloppen en tegelijk de grondstof 
meer vastheid te geven, een goslepen keisteen, w a t 
o e of t e t e k en cen houten plak, t a t a b. Met een 
plat ovaal van bamboe, k e r i k, wordt, tcrwijl het 
voorwerp ronddraait, de buitonwand geeffend； de 
verdere schuring geschiedt met do schaal van do 
Molukken-krab, Limtdus mohiccanus. 

Door het opbouwen van den pot uit rolronde 
ringen van gelijke dikto bchoudt de wand ge- 
durende het kloppen of op de draaischijf gemak- 
kclijker een gclijkmatigo dikte, dan wanneer de pot 
gevormd wordt uit ccn klomp klei; en de wand moot 
zooveel doenlijk overal even dun zijn, om scheuren 
cn schccftrckken in het vuur to voorkomen. De 
vraag, welkc dcr beide metho- den do oudstc is, het 
vormen uit een klomp of het vormcn uit ringen, 
wacht nog op antwoord; dat laatstgcnoexnde inanier 
beter is, valt niet te bctwijfolcn. 

Met do bovengenoomdo werktuigen maakt de 
Javaanscho pottenbakker (want Java heeft ook 
mannclijko arbeiders in dib bedrijf), behalve de 
voorwerpen, die men hem laat namakon en waar- too 
ook do tempolong, een kleine bloempot bohoort, de 
d j o e n om water tc dragon； de cl j e m b a n g a n, 
do gcdceltolijk in den grond be graven waschkuip, 
half zoo groot als de g e n- &ong (O.-Java) of g c n o 
c k (W.-Java) de waterion, ccn dikbuikig vat, 
dienend. voor hot bowaren van drink- en 
waschwator, en gewoon- lijk allecn versierd met 
roodo slinger- of zigzagrand on van watoc-pooroc-
klourstof. Blanker is de djemboeng, vooral in de 
wator- ftrmc strokon van Oost-Java gobruikb om 
drinkwater uit ccn meertje to halon. Da pot heeft 
geen 
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enkele versiering, maar is, zooals Jasper schryft, ecn 
sieraad voor do vrouw, dio haar op het hoofd draagt: 
het licht-roode aarden vat op het dbn- kere haar van 
deJavaanschc vrouwis ecn bekoring voor het oog. 
Voorts de oudcrwetschc p a 1 i t a, (SOEND.) het 
oliebakje met pit, dat op een tot voet gespleten 
bamboo-lid rust; de t j o b 5 k, lictsambal-wrijfbord 
； de kfincji of la.n ting an, de schonkkan; de k 4 n d 
i ], een rijstpot; de p 6n g a r o n, do groote rijstkom, 
de k o e- w a 1 i of k o c w a n g s o o I, de kookpot, 
met of zonder k 6 b 6 b, dcksel; de k e r e n of 
dingkliq, het komfoor; de p a s o, de pot voor water, 
met wijd uitstaanden rand ； de t j I e t i s, icts kleincr 
dan do paso; do m 3 n- d a n g a n van ongeveer 
denzelfden vorm als de paso, maar klciner dan de 
tjlStis; de d j o ro- n g a n of draineerbuis; de d j a b 
o n g of buis voor putten; de t j e 1 e n g a n, het spaar- 
varken, de p 6 d o e p a n, het wicrookpotje en de 
tintingan of het opengewerkte lan- taarntje, dat bij 
feesten wordt gebruikt. 

Het district Trenggalek in de res. Kediri heeft 
eenige vermaardheid gekregen door zijn aarde- werk, 
mcer bepaaldelijk de die in veler- 
lei vorm en afmeting ter markt worden gebracht. De 
arbeid wordt doorgaans door vrouwen ver- richt; het 
pottenbakkerswie 1 draait been en terug door middel 
van een touw van 1 o e 1 o e p (bast- vezel van den 
waroeboom), dat om den spil, lengenan, van het wiel 
is geslagen en aan het uiteinde van een vcerkrachtige 
bamboe-lat, w a 1 s a n, is bevestigd ； met den 
linkervoet wordt diC werktuig in beweging gebracht, 
door to trappen tegen een aan het andere uiteinde van 
het tou w bevestigde lat, pantjallan. De ver- 
vaardiging der kSnc^i,s geschiedt op de bo ven 
omschreven wijze, voor do bloempotten en pan- nen 
in gebruik. 

In de buurt van Soerabaja worden ook door 
Cbineezen potten en pannen gebakken, die uit een 
artistiek oogpunt bo ven het bakscl dcr inlanders 
staan. En ook het bakken zclf gescliiedt op 
zorgvuldiger manier, zoodat de hoedanigheid ook 
beter is. 

Merkwaardig zijn de martavanen van 敢a- 
djapahit, die men by de tempel-ruinen van Indra- 
kilaopde heBingen van den Ardjoena vindt. Zij zijn 
groot, zwaar, Jog, cylindrisch, met gewelf- den 
bodem, rood bruin van klcur en met ingc- grifto 
toeinpals versierd. Van den kant der inlanders 
genieten zij vereering. 

De eenige versiering in kleur, die de Javaan op 
zijn pottenbakkerswerk aanbrengt, is ecn ornament 
van roode bloemen, op de voorwerpen geteekend met 
de verfstof uit de w a t o o p o e r o e, eeno 
donkcrkleurige steensoort, die op Sumatra's Oostkust 
t a n a h kiwi licet. Het is dezelfde steen die, met 
water tot brei ge- wreven, ook bij het we ven van t j 
in (Jen dient om de voortcekening op het doek te 
brengen. 

De stukken, die gerecd zijn om gebakken te 
worden, zet men op g a n d j 6 J, steun seis van 
pottenbakkersaarde, by elkander op een hoop, dekt 
dien toe met klei en stroo en verwekt de warmte door 
het branden van bamboe-knoesten en stroo. In dien 
brandstapel wordt klci onvol- doende gebakken, 
hoewel er nog heel wat brand- stof noodig is om den 
warintegraad te verkrijgen, die hier bereikt wordt. 
„Het gebrekkig stoken der huidige Javanen ‘‘一 

schrijft Loebdr, o. c. p. 81 — „niet hun Ind one- sischo 
ring- en klopmethode, toont maar al te duidelijk hoc 
goring do invlocd dcr hoog beschaaf- do Hindoos op 
het gros der inlandschc bcvolking is geweest/* 
Eertijds in allcs hun cigen gang gaandc, thans 
aandachtig lettende op den gang van andcren. 

Van BALI is mooi aardewerk bekend, de t j a r a t 
a n, ccn gen di afwijkend van vorm door het platte 
lichaam, den Ian gen hals, den wijdcn niond, gesloten 
door ccn houten met verguldo bloc men getooid 
dckscl; so ms is de kan bcschil- derd met rood en 
goud, do tuit verguld, en draagt het deksel cen houten, 
bcschildcrden singha, met wijd uitstaande, gedoernde 
vleugcls. Voorts de schcnkkanncn van mooi rood 
bruin aardewerk in goed gcmcdelleerden vogclvorm; 
de pot, die na het bakken bcschilderd wordt met 
Ujmvcrf on vcrguldsel, cn in bee Id gebrachte 
vcrhalcn te zicn geeft; en de spaarpotten tjetjdldngan 
in vogclvorm met een spleet in den rug. 

BORNEO. Op vele plaatsen is in Centraal- Borneo 
de pottenbakkerskunst tcnict gegaan, omdat hare 
producten door ijzeren pannen wer- den verdrongen 
； zoo bij de Kajans aan de Bloeoc. De Ma Soelings, 
eertijds de beste pottenbakkers onder de Mahakam-
Bahau5s. maken sedert men- schenheugenis geen 
kookpot jes mcer. Enkclo tientalien jaren gelcden 
hicld de klcinc stam dcr Oema Tcpai er zich mede be 
zig, maar hij ver- huisde naar een plants waar geen 
goede klei aan- wezig is cn toen hield het 
pottenbakken op. Blij- kens de oudc, thans veclal door 
rook zwart geworden en gcscheurdc kookpotjes, die 
nog op ver- scheidcnc plaatsen aan de Mahakam 
gevonden worden, was het pottenbakken in die 
streken vroeger vrij algemccn. De rijstpotten, dio 
toenmaals aan de Mahakara gemaakt werden, heeten 
taring tana h.- Een cigenaardig toestel van gebakken 
aardc is de d a p o e r p r a h o e of prauw-keuken, ccn 
slcdc-vormig onderstcJ, waarop de pot rust (Z.0. 
afd.). 

Bij de Kenja van Apoc Kajan, het st a inland, is 
de pottenbakkerij nog in zwang en met de potten als 
ruilartikel tie kt men opreis; de arbeid, dio daaraan 
voorafgaat, wordt door vrouwen ver- richt, cn zij 
gebruiken klci van de Mnhakam cn de Kajan, men 
gen die met rijstkaf on bestrijken de nog warme potten 
met bars, van binnen cn van buiten. De zonder 
draaischijf, gchcel met de hand gevormde potjes der 
Kenja zicn cr veel beter afgewerkt uit dan dio van do 
boven-Maha- kam, die dikker van wand en plomper 
van vorm zijn. Onder de st am men aa>i de boven-
Kajan mocten grooto vaten van 4 dM. middcllijn ge-
maakt worden; daar ze voor langere tochten to 
breekbaar zijn, nemcn de Kenja ze niet rnede op re is 
naar de Mahakam, maar wel de klcine potjos om rijst 
in to koken. Sommige worden in cen omhulsel van 
mat work bewaard, andere he bben een omvlcchtsel 
van rot an en do meesto onder den uitgcstulptcn rand 
cen ring van rotan cn ecn daaraan vastgemaakt hand 
vat. Versiering ont - breckt. Onderdo KCnja-stammen 
ver van de kust, die buiten den invloed bJcvcn van een 
van elders aangedreven bcvolking, zijn de gebakken 
potten nog druk in gebruik en men necmt ze ook op 
reis mede om erin te koken. 

Door dezc kustbcvolking heeft van allo in- 
dustrieen der Bahau hunne pottenbakkerij het incest 
gelcden; zij koken de eersite rijst van den 
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nieuwen oo^st in con op bakstccnon rustcndc pan, 
volgcns ccn oud gcbruik, cn het maken van dezo 
bakstoenen is het ccnige ovcrblijfscl van een 
vrocgcrc pottenbakkerskunst, die bij verwanto, 
Tnaar zcldcn door Malcische handclaars bczochtc 
stammen in zwang is. 

De Mend alam - be woners maken thans zclf nog 
enkele voor don cei'cdienst bestemdc potten cn 
misschicn is dit ook aan de Mahakam het geval. 
Thans is do pottenbakkerskunst bij de Bahau- 
staininen am de Kapoeas on de Mahakam allcen Fog 
aan we zig in rudimentaireu vorni, ten be- hoeve van 
den cercdienst. 

Aan de Me rase (boven-jMahakam) worden vier- 
kante aarden schotcls gemaakt, 3 bij 5 dM., met 
opstaanden rand van 1 d.M. hoogte. Men gebruikt 
voor deze zware bakscls lichtgrijzo klei, die, 
gezuiverd en fijn gemaakt, eerst vermengd wordt 
met rijstzcmclcn en daarna mef water gckneed tot 
cen vaste brij; mot de handen geeft men aan dezo 
grondstof de godaantc van grooto, platto schotels. 
Zij worden in de zon gedroogd en zijn dan voor het 
gebruik geschikt. Vocht verdragen zij niet en om ze 
daartegen te beschermen worden zij bo ven den 
haard bewaard. Zij dienen om ha]f- rijpe rijst boven 
het vuur te drogen en geschikt te maken om door 
stampch ontbolsterd te wor- <lcri. Zelden dutch zij 
langcr dan 66n oogst. 

De kookpot jes van de KCnja aan de Mendalam 
en de Oema Tepai aan de Mahakam werden op 
dezelfdc wijze gemaakt ah de bovengenoemde 
schotels, maar om ze geschikt tc doen zijn voor het 
koken van water, werd het in de zon gedroog- <lc 
voorwerp bepoederd met fijngestooten damar cn in 
een groot vuur gehangen, waardoor de bars 
gcdecltelijk verbrand, gcdecltelijk gesmolten in den 
porcuzcn pot drong. Na bekoeling bchandel- dc men 
de binnenvlakte even zoo. Ling in water liggen kon 
de pot ook daarna niet goed verdragen. Misschicn 
leert men hier kennen het ont- staan van het potten 
bakken : het vaatwerk van klei eerst gebruikt voor 
andcre doeleinden dan koken, nl. voor het bewafen 
en drogen van voor- raad. Het drogen, ccrst in de 
zon, later boven cen vuur, heeft de klei verhard, 
gebakken, en de gcschiktheid als huishoudelijk 
voorwerp van <lit, zy in den beginnc onvoldoendc, 
gcbakken vaatwerk kan hebljcn gelcid tot een beter 
bakken, niet op maar in het vuur. 

De mooiste exeniplarcn van de zoogenaamde 
jnartavancn vindt men bij do Dajaks van Borneo. 
Dajakschc namcn voor dezo potten zijn tad j a u (ook 
Sial.) en d j a w 6 t, zoomede b 1 a n g a voor do 
kostbaarste soorten ； ook de namcn h a 1 i'm a u n 
g en b r a h a n vindt jnen ver inc Id. Het zijn potten. 
die vcel overeen- koinsl hebben met grootcKeulscho 
potten, behalvc <lat de opening nuuwer cn de buik 
wijder is; zij hebben 6 of 8 staaiuie ooren en zijn van 
binnen en van buiten verglaasd. Hot materiaal is 
steengoed, met bruin, lichtblauw of grocn glazuur; 
zelclzanicr zijn de porcclcincn/ mot wit of lichtgroen 
celadon- glucuur of met sioring in Kobalt-blauw. Zij 
zijn kenbaar aan mooi-dccoratievc dier-figuren, die 
in ccnigszins verheven work den dikken buik om- 
geven, cn „bij de fijnerc soorten van binnon uit, 
terwyl do klei nog nut was, zijn uitgedrukt, on .bij de 
niindcro soorton er van buiten togen zijn gcplakl". 
De ycrsicring der goede soorten is stcllig Chinccsch 
(Grabowski, o. c. pl. VII) blij- kons den Chinceschcn 
draak, door de Dajaks 

k a w o k, leguaan, gchcctcn, den kraan vogel cn de 
Chinccschc wolk- en golflijnon. Naar groottc, vorm 
cn versicring worden zij in door vcrschillcndc namcn 
aangeduide soorten ver- decld cn icdcre soort heeft 
mannclijke en vrouwe- l(jkc cxcmplarcn. Schwancr 
vermcldt 8 soorten, Perclacr 12, Grabowsky geeft 
bcschrijvingcn en afbecldingcji van 18 soorten. De 
prija loopt van f 8 tot f 3000 por stuk cn sommige zijn 
tot geen prijs tc koop； 'aan het hoofd Landau to 
Njabau zou voor de martavaan Soerat Lekijan 
gohecten, cen zeer oud erfstuk, te vergeefs 8000 
dollars zijn geboden. Da neiging der Dajaks naar het 
bezit van een of mccr oudo cn kostbare jnartavancn 
is zecr groot, hun gansche docn en streven is op dit 
bezit gcricht, omdat dezo potten als heilig beschouwd 
en vercerd worden, als erf- stukken door vele 
geslachten geschat werden, als pronkstukken dienen, 
welkc tevens den eige- naai- aanzien, gcluk en zegen 
go ven, ziekte afwen- den en booze geesten 
verdrijven, bij cercmonien onmisbaar geacht-, tot 
sprekendc orakeJs verheven en als bcziclde 
voorwerpen, waaraan men offert, gceerbiedigd 
worden. Voorzichtige eige- naars, voor diefstal cn 
brand bovreesd, begraven hunne martavanen in den 
grond. Aan het water, dat cr in bewaard wordt, kent 
men heilzame kracht toe, cn vaak worden er de 
karohai in bewaard, die eerst gediend hebben den 
tegenwoor- digen bezittcr aan eon djawSb tc helpen. 
En niet allecn de ongcschondcn cxcmplaren van een 
goed merk hebben groote waarde, ook ge bars ten en 
door vlechtwerk byecngchouden potten worden soms 
nog met duizend gulden betaaid en de scher- ven 
hebben eveneens nog waarde. Het krammen van 
gcbroken potten is een afzonderlijk vak, dat goed 
betaaid wordt. De reden van den schier fabclachtigcn 
prijs, dicn do Dajaks voordeechte martavanen clcr 
zeldzame soorten betalen, is de overtuiging dat zij 
een bovcnnatuurlyken oor- sprong hebben, het werk 
zijn van geesten. Wel- licht heeft het feit, dat do 
herkomst der martavanen, v66r zij op Borneo 
aanlandden, niet met juistheid bekend is, de Dajaks 
doen genoe- gen nomen met het altijd zeer 
gemakkelijke geloof aan een claad der allcs 
vermogendo en dus ook potten kunnendc bakken 
genien. Is dus do vcrcering der tempajan^ cen zuiver 
fetistischc, oorspronkelijk mooten zij als mediums bij 
de vereering der afgestorvenon gi:doad hebben cn 
voor (lien tijd zullen zij derhalvo ook reliek- houders 
zijn gowecst. Wcrkclijk blijkt, dat do martavanen 
hebben gediend als bewaarplaatsen. van de asch van 
verbrande lijken, als urnen voor schcdels en gebccntc 
van familiclcdcn. En bij de Mocalang- cn Sekadau-
Dajaks dienen zo daar- too nog. 

Dat do martavanen oorspronkelijk uit Martaban 
stanuncn cn aan dat landschap, thans deel uitmakende 
van de Britschc provincio Tenaase- rim, hun naan) 
ontlecnen, wordt door niemand in twijfel getrokken. 
Van dit Martaban was de gclijknamigo aan de golf 
van Martaban gelegon hoofdstad in vroegcr couwen 
ecne belangrijke handclsplaats, maar zy is thans als 
zoodanig door het naburige Maulmain goheel in do 
schaduw gcstcld. Reeds Ibn Batoota (土 1350) on 
Barbosa (151G) sprekon uitdrukkclijk van Marta- v a 
n e n, do luatsto met vermclding van „Mar- tabam" 
als stad van vervaardiging; vgl. Yulo and Burnell, 
Hobson-Jobson, 2d. cd. by W, 
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Crooke, Lond. 1903, i. v. “Martaban", en do reeks 
getuigenissen daar. Vnlentijn (1726) spreckt van 
Siamscho potten on dit is juist, daar Martaban, thans 
aan Siam grenzende, cr oudtijds too be- hoorde; zoo 
med e van martavancn, die in Marta van en Ta way 
worden gckocht. Reeds cerdcr sprak P. van der Burg 
in gelijken geest- van „dc Potten, die van Martavaan 
en Ta way alleen komcn” (Curieusc Beschrijving 
enz.» Rotterdam 1677, bl. 121). Moeten wo nu 
ondcrstellen dat do martavanen op Borneo uitsluitend 
van Marta ban herkomstig zijn ? Zeker heeft er 
eenmaal tusschen de volken langs do Irawaddi en de 
bevolking van Westelijk Insulinde een druk verkcer 
plaats go- had en A. B. Meyer herinnert daaraan, waar 
hij van de martavanen spreekt, echter zonder be- 
paaldclijk to zeggen dat Borneo de potten uit Acht-er-
Indie betrok. Rouffaer mcent dat het mogelijk is, dat 
een goed deel van deze nu heiligo vat«n, zij het dan 
onder Chinecschcn invloed (een Chineescho kolonie 
was gevestigd van Broe- nei tot Kina Batangan), 
vervaardigd zyn op Borneo zclf en wcl in de kota 
Broenei, waar de Span- jaarden bij hunno cerste 
komst in 1521 een zeld- zame beschaving en o.a. 
porcelein-fabricatio be- echreven. Hij acht het niet 
onmogelijk, dat de Pe- goeanen (ziealdaar),van wier 
komst op Borneo be- paaldo overleveringen bestaan 
(Ling Roth,o.c.Ip. 
3 noot; III p. 288 vv.), de potten bakkerskunst uit het 
Marta ban sche naar Broenei hebben over- gebracht 
en dat deze daar onder Chinceschen invloed is 
geraakt, zoo voortbrengendo do thans nog onder de 
Dajaks hooggceerdo cn verse hillend benoemde 
potten. De inscripties in Mangi- anen-schrift van 
Mindoro (Foy, o. c. p. 31 en pl. Ill, 6) op den bodem 
van enkele 椅mpajan's gevonden, maken 
waarschijnlijk, dat cen deelder Dajaksche potten te 
Broenei is vervaardigd. Naast deze oude en dure 
exemplaren schijnen er thans modemer Japansche en 
Chincesche namaaksels in den han del te zijn, die de 
Dajak, bl 甘 kens den prijs van enkele guldens, 
welken hij er voor besteedt, zeer wel van de echte 
weet tc onderscheiden. Dczul- ke komen ook voor op 
Java en op anderc eilan- den van den Archipel, 
tSmpajans tot bijna een meter hoog, meestal 
onversierd en dan gewoon- lijk groen, maar soms met 
opgelegde ornamonten, aan het plantenrijk on tieend. 
Echte oudo potten —met de eigenaardige dierfiguren 
— kan men ook op Java, bepaaldelijk Bij Chincezen 
op de hoofdplaatsen, ontmoeten. In verscheidene stre- 
ken van Soemba zijn scherven van martavanon 
gevonden ； wellicht werd het vaatwerk er ge- bracht 
door Chineezen, die nog tot in de eerste helft der 19e 
eeuw slaven kwamen halen op Soemba, misschien 
ook door Bimaneescho of Makassaarsche 
slavenhandelaars en zeeroovers. 

Be halve de eigen lijke martavanen heeft Borneo 
nog een, trouwens veel kleiner aantal andere potten 
uit deh ouden tijd. afkomstig opgeloverd (afgebeeld 
bij Meyer), die het in vorm zeker van de martavanen 
winnen en in versiering voor dozen niet onderdoen. 
Zij zijn van verglaasd aarde- werk (ten onrechte 
betwijfelt Meyer of er niet porseleinen onder zijn) 
soms in verschillendo kleuren, en met figuren in vlak 
relief. Zij kunnen even goed uit een bakkerij van 
aardewerk in Kota Broenei afkomstig zijn — hoe wel 
Pigafetta alleen over porcelein-fabrikatie spreekt als 
de martavanen. In vorm en versiering laten zij ft Iles 
ver achter zich wat heden ten dage in den I 

Arch ipcl gemaakt wordt. En even ver staat van het 
laatstgenoemde product ccncr nooit aan hare 
kindsheid ontgroeide Industrie, het niccstc aardewerk 
uit vroeger tijd, dat op do andcro eilandcii is 
teruggevonden, do borden, kommen, schotelsr urnen 
en potten van Java, Sumatra, Flores, Salcier, Oslo bos, 
Ceram, oudtijds Banda, do Kei-cilandcn, cn do 
Filippijnen. Naar do her- komst van deze voorwerpen 
kan men voorloopig slechts gissen. Betrckkelijk 
zcldzaam als do vondslcn zijn, ligt — ook volgens 
historischo aanduidingen — de ondcretclling voor do 
hand, dat deze utensilia niet de producton zijn van 
lokalo industrieen, maar nu cn dan medegobracht 
werden van elders, van een land waar men — zij het 
niet in do volmaakthcid —de kunst van hot verglazcn 
verstond, die thans in den Archipei onbekend is, 
wanneer men het bestrijkon met hars niet met het 
aanbrengen van glazuur gelijk stelt. 

CELEBES. In M i d d e n-0 e 1 e b e s is do kunst 
van pottenbakken algemeen verspreid. In Saoesoe, in 
Tod jo (vooral by den stam Toraoo), in Oendae (tc 
Pcladia) cn in Pebato (tc Tainoeng- koe) en verdcr om 
en bij de mcren Matana en Tewoeti (Tomatana, 
Tokiwadoc) vindt men pot- tenbakkers. De klei, dio 
men in het Pososcho gebruikt, wordt op een paar voet 
diepte gevon- deri en is zwart (tana maeta = zwarto 
aarde). Tc Tainocngkoe in het land der To Pebato 
graaft men gclc klei. Men stampt de klei in cen 
rijstblok, onder toevoeging van een weinig water, 
later van rijstekaf en eindelijk, nadat het mengsel uit 
het blok is genomen, wordt er zand door ge- kneed. 
Om een pot van gemiddelde grootte te inaken ncemt 
men een kluit klei icts grootcr dan cen mannenvuist, 
legt die op cen plank jo en draait cr cerst cen cylinder 
van ； tusschen dezcii en het door water bevochtigdc 
plank jo wordt cen blad gclcgd, zoodat de klomp klei 
gcmakkelijk kan draaien. Zichier de voorlooper van 
de docl- matiger draaischrijf, dio op do Oostkust van 
Sumatra, in Tapanocli, op Java en Florcs te vinden is. 
Vcrvolgens steekt men met twee vingers van do 
rechterhand cen gat in het bo ven vlak cn draait met 
de linkerhand de klomp rond, totdat de opening zoo 
groot als cen vuiwt is； al draaicndu wordt cr een 
opstaande rand aan gefatsoeneerd en de buik verwijd 
； dan wordt de binnenwand afgeschrapt met ecn 
schelp cn no. deze be working moct do pot wat 
drogen. Daarna wordt de wand verder uilgeklopt met 
con houten hamertje, be- tcr: gegroefd p】akjc , 
waarbij cen terzelfder plaat- se tegen den binnenwand 
gedrukto rondo steen Ixilet dat men den wand inslaat. 
Sommige potten maakt men glad van buiten ； bij 
andero laat men do indruksels der groeven van het 
plakjo staan ； dit versieren met groeven hect, evenah 
het be- schilderen der foeja, ndarande. De potton 
worden nu in eon kring te drogen gezot en in Jiob 
midden legt men een groot vuur aan, dat zijne warnite 
naar alle kanten uitstraalt; achter- eenvolgcns draait 
men de potten om, zoodat de goheele oppervJakto 
gcblakerd wordt. Do Toraoo hebben do gewoonte 
hunne potten, terwijl dezo nog gloeiond zijn, met hars 
te bestrijken, „om zc sterker te maken," wat niet alu 
een dougdelijk middel is aan to ncmen, omdat bij het 
eerste ta vuur zetten de harslaag cr afsmelt. Mo ar do 
glans van die potten reeds maakt zo nicer waard dan 
die van Saoesoe en andere atreken, waar hot 
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bostrijkcn met hars achterwego blyft. Dopottcn zijn 
broos; bij den minsten stoot barsten of broken zu. 
Oni dit euvcl weg to ncmen, althans er naar to 
trachtcn, za】do Toraoo dkon nieuwen pot cerst 
bcziclen, want wanneer do zicl in don pot wordt 
opgenomen zal hij sterker zijn. In den nieuwen pot 
wordt houtskool gclegd en daarna wordt hij ledig en 
schoon te vuur gezet cn wanneer hij warm goworden 
is, strijkt men met cen hakmes driemaal over den 
rand, daarbij van 1 tot 3 tellende; ver- volgcns strijkt 
men met den voetzool dric malen langs den 
buitenkant, van den bodem af./ls er een groentesoort, 
longoeroe gohect/n (in de Minahasa s a j o e r g c d 
i) bij de hand, dan ziju die slrijkingen overbodig, 
want het koken van die groente in den nieuwen pot 
wijdt hem in. De beteekenis van de ccremonie is: de 
ziel van den pot moet aan het vuur gewend worden, 
want als de ziel wegloopt, valt de pot in stukken. De 
bolle bodem van den pot maakt ket noodig hem op 
een vootstuk van gevlochten rotan te zetten, hoi van 
bo ven; dat voorwerp heet o k o t a. Ge- broken of ge 
barsten potten worden op de stook- plaats gc bruikt 
in plaats van steenen cn we I drie bij elkander, met 
de opening naar beneden ； op de drie bolle bodems 
rust de pot, waarin gekookt wordt； zu】k een stel 
potten, die als komfoor dienen, hcet t o n d i. Behalve 
do gewone kookpotten, maakt men nog aarden 
kommen of bakken, met hoogen rand, k a t o- a n g i 
genaamd. Bij tijden gaan de mannen de doer de 
vrouwen gemaakte potten aan andero stammen 
verkoopen ； vier of vijf potten worden dan op 
elkander gezet en tusschen bamboo latten geklemd, 
waarna zij do vrachtjes met draagbanden over den 
schoudcr hangen ( m e- k o j o). De Poso-rivier vaart 
men op met prau- wen, volgeladen met deze potten; 
de gewono prijs van een klcinen, eenpersoons 
rijstpot is 10 (Iuiten ； de grootsto soort, b e k o 
geheeten, kost GO duiten; mecstal echtcr ruilt men 
de potten te- gen rijst. Hicr en daar zijn ook 
aangevoerdo ijzercn potten in gebruik, maar rijst er 
in koken wil men niet, uit vrees dat de rijstoogst zou 
mis- lukkcn. 

Ondcr de Barc'c-sprekcnde Toradja zijn drio 
plaatscn bijzone!er bekend door do pottenbak- kers-
industrie, nl. Toraoc in het Todjoschc, Pan- djoka in 
Lage, en Dondi, de oude meerbodem ten N. van het 
Posomcer. Wcggelatcn wordt hicr wat door het 
bovenstaande reeds bekend mag hcctcn. Daar waar 
wel de klei aanwezig is, maar de gewoontc om potten 
(k o c r a) to bakkon ontbreekt, beproeft men hctnict 
„omdat d。godon van het land hot niet zouden 
tocstaan.** In Lage is do klei zwart en zij zit diep in 
den grond, wordt gcplant, d. w. z. een stuk ter grootto 
van eon turf brengt men van elders op eon voch- tigo 
pick. De klopper, wzvarinedo do vonn bewerkt 
wordt, is aan dicn voor do booinschorsbereiding 
gclijk cn hcet ovencens ike. Een kundigo werkster 
mankte 10 stuks per dag. Do bestrij- king met het 
hakmes (zie bo ven) hcet m o m- p a n a k i of m o m 
p a n a i (= ortegen tikken). Behalve kookpotten 
maakt men do reeds go- noemde aarden kommen of 
bakken met hoogen rand (k a t o u n g i), komfoors 
(p o * a r o), voot- stukken voor te vuur staando 
potten (p e r- anggamari) on sagoo-oventjes (s o c b 
a). 

Ook in de Minahasa (te Remboken, Bantih en 

zeker ook ciders) worden potten gemaakt, maar 
algomeon, zooals vroeger, is do potten- bakkerij in do 
Minahasa niet mcer. In Gorontalo wordt de gobezigdo 
aardc gehaald uit do bergen, die langs do Bocht van 
Tomini loopen; twee soorten, cen zwarte en een roode 
aarde, worden doorccngemcngd en met water tot klei 
gekneed, zonder dat ze vooraf in een rijstblok worden 
ge- stampt. Een paar personen in deze assistent- 
residentio kunnen, naar een model, eenvoudige 
bloempottcn vervaardigen, die tegen / 4 per dozijn 
worden uitgevoerd ； ook hiervan geschiedt de 
vorming uit de hand. 

De plank, waarop de klei wordt rondgedraaid, heet 
1 i 1 i t o d e, de schelp t i n g g i en het plakje p e p e 
1 o. Te Remboken zet men, na de vorming, de potten 
tusschen twee lagen gaba- gaba en steekt dio in brand 
om de voorwerpen to doen bakken. Alleen potten en 
pannen voor huiselijk gebruik worden bier gemaakt; 
het werk wordt uitsluitend door vrouwen gedaan, 
behalve het fijnstampen der gedroogde klei. 

Te Matana, ten N.O. van de golf van Bone, wonen 
knappo pottenbakkers, en wat zij maken, zonder wiel, 
is goed van vorm en aardig van klcur; zij gebruiken 
een paddestoelvormigen steen aan den binnen- en een 
geribden, houten kloppcr aan den buitenkant. De 
potten van Ma- tana herinneren aan de vondsten uit het 
Euro- peesche bronstijdperk; en ook te Beka, dicht bij 
de Paloe-baai treft men prae-historische vormen aan. 
Velc van de ronde steenen, die men in het Europcesche 
neolithicum vindt, schrijven de Sarasin's, en die men 
gewoonlijk voor steenen houdt om het graan fijn te 
maken, of om spijs te docn gaar worden, kunnen wel 
van hot potten- bakkersbedrijf afkomstig zijn. 

Het landschap Gowa heeft pottenbakkerijen in 
Djipang, vanwaar gewone potten, kleine eenvoudige 
gendi's en vuurtesten, d a p o e r, naar Makasser, 
Djongaja en elders worden vervoerd. 

Van FLORES zijn uit de kampong Langga in het 
Roka-gebicd potten . bekend van grove, roodo leem; 
en uit Sikka schotels op voet met aardigo, diep 
ingesneden versieringen, producten van do Lio's of 
Lioneezcn, de bergstammen in de buurt van Maumer6. 
Enkclo exemplaren zijn er nog over uit den ouden tijd 
van kleine potjes van fijne klei, op een draaischijf 
gevormd en verglaasd ； zij dienden om amulctten en 
ge- neesmiddelcn te bewaren, die men in oorlogstijd 
met zich voerdo als beschermende xniddelen. 

Op SOEMBA vindt men do pottenbakke- rijen 
a!166n daar waar geschikte klei in over- vloed is, 
hoofdzakclijk in het Westen (Memboro) cn in do 
nabijheid van Waingapoe en van Waim- bidi, cen dorp 
in het binnenland van Oost-Socm- ba. De potten, voor 
het koken van mais gebruikt, hebben den gcwoncn 
prioek-vorm, zijn bruin, rood, de klcur van do klei, en 
so ms met inge- krasto figuren versierd. Uitsluitend 
vrouwen beoefenen (lit handwerk. 

Van TIMOR vermeldt Ten Kato (I. A. E. VIII, 
1895, p. 11) een offerpot van Fatu Ala in het rijk 
Djeniloe in het midden des eilands, van zwartbruinc 
kloi, bestemd voor do offergaven aan do nitoe's; door 
middcl van touwlussen kon de pot opgehangen 
worden. 

MOLUKKEN. Oudtijds bestond er op B a n- d a en 
omliggende eilandon cen zeer belangrijko I 
pottenbakkery, waarvan nog Valentijn (1726) 
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getuigt, doch welke aliengs — deels ook door 
Coen’B hardhandige middelcn — verdrcvcn was 
naar andcro afgclegener eilandengroepcn, en zoo 
waarschijnlyk gcboortc heefb gcgcvcn aan de nog 
krachtig levcndc, zeer arlistiekc, zcer merkwaardige 
potten-Industrie dor K e i-eilan- den, waarover zoo 
straks nicer. In de rcsidcn- tie Ambon is Ow cen 
ncgorij op Saparoca, ■een dcr Oeliascrs, de 
voomaamstc plaats waar potten, panncn, 
waterkruiken en bloempotten wordcn vervaardigd, p 
o s o u r e n o. Martin o. c. schrijft over cen 
distillccrtoestcl op Anibon^, waarin sagoewccr 
gemaakt. word en waarvan de onderdeelen te Ow 
gcbakkeii waren. Het work wordt bijna uitsluitend 
door vrouwen vcrricht. De uitgegraven klci, u nit 1 b 
b 1 i 1 i n g, wordt in de zon gedroogd, fijn gestampt, 
gezuiverd, in water geweckt en met fijn gezeefd 
zand, 1 a s a- n o, tot klompen gc kneed. Van de a Id 
us bereidc ■grondstoi worsen ringen gcfatsoenccrd 
van ver- ■schillcnde grootte cn doze derwijze op 
elkander gelegd, dat zij gezamenlijk ten ruwe den 
vorm van het te maken voorwerp aannemen ； door 
■drukking doct men ze aan elkander hochten, houdt, 
op de reeds beschrevcn wijze, met de eene hand ecn 
gladden, eenigszihs rondeh . steen tegen de 
binnenzijde en klopt met eeh plat, licht stuk hout 
tegen de buitenzijde, ona de wanden overal even dik 
en glad te maken. Ver volgens wordt de buiten wand 
met een scherf van aardewerk afgcschrapt en rood 
geklcurd met de kasoemba kSling, degaloega. De 
voorwerpen worden dan op een luchtige plaats buiten 
de zon te d rogen gezet en later gebakken, 30 of 40 
stuks tegelijk, door er hout onder te leggen, er 
omheen en er bo ven op, en ■den stapcl in brand tc 
steken. Als de potten •doorbakken en nog heel zijn, 
worden ze met ge- smblten bars van buiten en van 
binnen bestre- ken. 

Deze arbeid gaat eenigszins fabriekmatig； de 4 
of 5 vrouwen zitten op cen rij gehurkt, ieder met cen 
plankje voor zich. Een kneedt de klei en vermengt ze 
met zand, een tweede inaakt er -de ringen van, die 
een derde op elkander legt, een vierde vormt het 
voorwerp door kloppcn en een vjjfde polijst en verft 
het. Het product is niet sterk; de grootere 
bloempotten b.v. kunnen n)et lang mede, want de 
zwaarte van aarde cn plant doet ze spoedig barsten 
； beter houden zc ■zich wanneer men ze nog eens 
overbakt. Wat inct dezen arbeid verdiend wordt, valt 
nict nauw- kcurig op tc geven; rekent men het 
uitgraven van de grondstof, dat mecst door mannen 
wordt verriclit, het verzamelen van het brandhout, dat 
■door kinderen wordt gedaan, en den prijs der hars 
mede, dan kan de verdienste op een dag worden 
geraamd op 15 a 20 cent. Een gfindi tost ongeveer 16 
cent; een zcer eenvoudige bloempot wordt te Ambon 
voor 25 cent cn een groote, met figuren en voetstuk, 
voor ongeveer J 2,50 verkocht. 

Eenige vermaardheid om zijn pottenbakkers- 
werk geniet het cilandje Mar6, ook onder den naam 
Pottenbakkers-eiland bekend cn gelegen ten Zuiden 
van Tidore en ten Westen van Djilolo; het wordt door 
Tidoreezen bewoond. De naam Mar6 beteekent in het 
Ternataansch en Tido- reesch steen en van de aldaar 
aanwezige klei worden de potten en pannen 
vervaardigd, die, naar den vorm in semp& b a 1 a n g 
a n, 

kleine 1 a m p a j a n, cn sagoc-oventjcs ohder- 
scheidcn, over de gchccle rcsidoutie in gebruiken 
zcer gczocht zijn. De klei is in de grootstc hocyccl- 
heid voorhanden op ecn heuvol aan de Z.W. zijdc, 
door zijn grilligc gedaante hot kenmerk dragendo 
van bijccneeruptic als het ware te zijn afgehouwen. 
Men mengt do gele klei met water, tot hot deeg 
geschikt is voor kneding; maakt den vorm met de 
handen; bestrijkt he in v66r het bakken met cen 
dunne laag aarde, die van Hahnahora nict ver van de 
Woda-eilftndcn wordt gchaald ； en klopt hem 
zachtjes met een stuk hout, om daarna de buitenzijde 
met cen steen glad tc wrijven. De aldus vervaardigde 
potten worden nu in eenige cirkclvormige rijen gc- 
plaatst en gedurendo een paar dagen aan' de in 
working der zonnehittc blootgesteld ； bij heel 
warm weder stapclt men in de tusschonruinito droog 
hout opccn, dat wordt aangestoken cn waarvan de 
hectc rook de stevigheid zou be vor- deren；' enkelo 
worden hierdoor zwart, anderc nict. Vo6r het 
gebruik wrijft men do pan of den pot met de Stengels 
van Agati grandiflora om het spoedige barsten te 
voorkonien. Het zijn alleen vrouwen en kinderen, 
die zich met dezen arbeid bezighouden. 

In welk opzicht de op dit Pot ten bakkers-eiland 
vervaardigde potten en pannen uitmunten, wat de 
producten dezer Industrie gczocht doet ziju door de 
geheele residentie, blijkt uit bovenstaan- de bcschry 
ving niet. Waarschijnlijk is de klei van zoo 
supcrieurc soort, dat zelfs bij deze hoogst 
gebrekkige fabricatie nog redelijk dcugdzamc 
voorwerpen worden verkregen. Op we Ike wijze het 
bcslrijken met plantenstengcls (elders staat: met bet 
sap van do plantenstengeJs) nh het bakken het 
spoedige bersten kan voorkomen, is evenmin 
duidclijk. 

Op Boeano, ten W. van Ceram, vercert de bc- 
volking niet in den Archipcl gemaakto potjes of 
urncn, b o c 1 i b o e I i, die, naar den vorm, in 
mannelijko en vrouwelijkc onderscheiden en in 
afzonderlyke huisjes bewaard worden. Zij hceten 
bezield te zijn cn worden als mediums gc- bruikt 
tusschcn levenden en ovcrledencn. 

KEI-EILANDEN. Op deze cilundcn maakt het 
pottenbakkers-bedrijf vaatwerk, dat tot het beste 
lichoort van don Archipcl. Op Laag-Koi wordt uit 
goede klei, in do buurt van Doclah ge- vonden, 
uitsluitend door vrouwen pottenbak- kerswerk 
gemaakt, waarvan vorm en versiering valt te roe 
men, nl. drin knappen, trekpotten, koelkruiken, 
tabuJcspottcn, sagoc-ovont jos cnz. Do bewerking is 
de gewone, met plak cn steon ； v66r de klei gehcel 
droog is, worden symmetri- sche figuren, takken, 
golflijncn, cirkeJs, zccster- ren, schaakbordvakjes, 
gehcel uit de hand, jnet een stukje bam boe in het 
oppervlak gegrift of e n relief cr op aangcbracht； de 
verdccling van den wand in vakken is veelal good 
bedacht en de opvulliug van deze vakken getuigt van 
sjnaak; na het bakken worden de figuren op ruwo 
wijze bcschilderd met cen bi-u in rootle oker, 
waardoor de kunstig getcekende figuren veel van 
hare zuivere omtrekken verliezen. 

Van Banda Eli op Hoog-Kei is cen aantai 
voorwerpen bekend met figuren in wittc kalk, soms 
afwisselend met figuren in rood. 

„Uit lang vervlogcn" tijden zijn van de Kci- 
eilanden afkomstig zeer fraai met uitgestoken 
figuren versierde waterkruiken, die tegenwoordig 
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aldaar niet nicer gemaakt zoudcn kunncn wor- d°n. 
Op Tajando, ecn eilandjc ten W. van do Kci- 

eilandcn worden clc pottcn, wanneer zc gerced zijn 
om ge bakkcn te worden, met zee water over- got en 
„waardoor het zout in do porien dringt en cen soort 
glazuur aan het vaatwerk mcdcdcclt". Dat men deze 
bewerking „hct verglazenu zou kunnen noemen, is 
voor tegenspraak vatbaar. Voorts is mede op dit 
ciland gcbruikclijk (wat men ook in sommige 
streken van Nieuw-Guinea vindt en bij oud 
aardewerk van de Surinaamsche boschnegcrs),dat 
de vervaardigsler haartecken bij wyze van 
fabrieksmerk op elk door haar gemaakt voorwerp 
krast, cen ster, ecn klavcrblad e. cl. 

NIEUW-GUINEA. Overal wordt in het Noor- den 
van N.-Guinca de pottenbakkorij sporadisch 
beoefend. Behalvo potten wordon veel sagoe- 
oventjes gemaakt. Meestal volgt mon op icdcre 
plaats, waar het bedrijf wordt beoefend, ecn 
uitshiitcnd aan die plants eigen vorm en worden 
vandaar uit do producten door den interinsu- lairen 
handel naar senis veraf wonende stam- mcn 
verspreid. Te Dordh (pl. XIV on XV bij Loeber, o. 
c.) worden potten gebakken, en 
hoogstwaarschynlijk is het bij Wallace-Veth, 
Insulinde II, bl. 354, afgebccld pottenbakkers- 
werktuig eer eon plak voor het uitkloppen van den 
kleivorm, dan een spatel om de klei om te werken, 
door wc)k gebruik het fraaic ornament spoedig 
verdwencn zou zijn. De Papoe a - vro u wen 
gebruiken voor het aanbrengen van figuren op den 
buitenwand gesneden stukjes hout, a w a- w e i. In 
de Maccluergolf wordt voor het ma- ken van pannon 
geschikte klei aangetroffen achter Sckar en het tot 
Argocnoeng behoorende deel van den vasten wal 
van N.-Guinea. In Wandamen (W. Geelvink-baai) 
vindt men de beste kleiaardc achter Rosje. Vrij 
algcmeen is in N. cn W. Niouw-Guinea a]Ies wat het 
potton- bakkers bedrijf bet reft het werk dor vro u 
wen. In Hommige streken (Japon o. a.) worden de 
potten boven een zacht vuur langzaam verwarmd en 
dan met cen dun laagje hars bestreken. 

Ook aan de Humboldt-baai bakt men potten, zdfe 
zeer groote, sagoepotten van 50 c.M. in doorsnede 
ci) 46 hoog (Mus. R'dnm, no. 10933); de wanddikte 
is nauweJijks ; wanneer men het werken met ccn 
draaischijf houdt voorcen ver- betering van de k]op-
techuiek,dan moet in het oog gehouden worden, dat 
het tecluiisch nict goed jnogeiijk is zulkc groole, 
dunwandigo stukken op het wi(d te vervaardigen; de 
vorm zou inzin- kcn. J)c klei wordt gehaald uit do 
buurt van Kajo Jeu bi; daar bakt men potten, en ook 
in To bad i, in Tanah M6rah, aan het SSnlani-iueer, 
waar lict dorp Abir wcrkplaatsen der potten- 
baksters heeft. De potten zijn kogclvormig met 
afgesneden segment of wel komvormig of half-
bolvormig. Konimcn van dozen vorm worden door 
tusschen-schottcn tot sagoc-oven- t jes gemaakt. 
G?le, bruino en zwarto dierfigu- ren sieren de 
wanden van het vaatwerk. 

Hctgecn Finsch van de pottenbakkorij in Nieuw-
Guinea mededcelt, bet re ft hoofdzakelijk de 
Zuidoostkust en dus cen niet tot Ned.-Indio 
bdioorcnd dcel. Anoeapata in de Morcsby-haven is 
do voornamo plants van deze ind ustrie; do 
grondstof is een mengsel van klei en zand en de 
werktuigen bij den arbeid gebruikt zijn alwcder de 
steen on do plak. lets bijzonders valt ointrent 

het vormcn, drogen cn bakkcn nict op te raerken. Allccn 
wordt de gebakkcn pot met een aftrekscl van run boom-
bast bestreken, dat cr cen roode kleur aan gee ft cn daarna 
nogmaals kortei tijd aan het vuur blootgcsteld. Do mcestc 
potten- baksters hebben haar cigen fabrieksmerk, dat zij 
in de potten krassen. 

Lileratuur : P. J. Veth, Borneo's Wcsterafdce- ling, 
1854, I bl. 171, II bl. 262； C. Kater, lets over de bij de 
Dajaks in de W.afd. van Borneo ，/ zoo gczochtc 
tempajans of tadjau's (T.^BaL .(Jenr'^ XVI, 1867, bl. 438 
en 4 pl.); 0. Finsch, Topfcrei ~ in Neu-Guinea (Verh. cl. 
Berl. Ges. f. Anthrop. 1882, bl. 574); A. L. Van Hasselt, 
Volksbcschr. van Midden-Sumatra, 1882, bl. 406, pl. 
LXXI, LXXII, XCIV, CVIIJG. A. Wilken, Het ani- 
misme bij de volken vfrrfclch Ihcl. arcliipe? (Ind. Gids 
VI, 2/ 18847 bl- A. B. Meyer, Altcr- thumer a. d. O.-I. 
Arch., 1884, bl. 7, pl. Il--14; F. S. Grabowsky, Ueber die 
“djaweGs" oder hei- ligen Topfe der Oloh ngadu 
(Dajaken) von S. 0 Borneo (Zeitschr. f. Ethnol. XVII, 
1885, bl. 121 cn pl. VII); J. G. F. Riedel, De sluik- en 
kroesharige rassen, enz.» 1886, bl. 65; F. Gra- bowsky. 
Der Tod etc. bei den Dajaken (I. A. E. II, 1889 p. 187) j 
G. A. Wilken, lets. ovetde sche- dclverccring bij'de 
volken van den Ind. archipel (Bijdr. Kon. Inst. 5o 
volgreeks IV, 1889, bl. 122); F S. A. De Clercq, Bijdr. t. 
d. kennis der res. Ternate, 1890, bl. 76; A. R. Hein, Die 
bildende Kunst bei den Dayaks. Wien 1890; M. Weber, 
Eth- nogr. Notizen uber Flores und Celebes (Supplem. zu 
Bd. Ill Int. Arch. f. Ethnogr. 1890)1 Snouck.. Hurgronjc, 
De Atjehers. Bnt. Lcid. 1893—95; A. L. Van Hassell, 
Aanteek. omtr. de potten- bakkerij in de res. Tapanocli 
(Int. Arch. f. Ebhn. VI, 1893, bl. 41, pl. IV); Ibid., Do ini. 
kunst- nijverheid in de res. Palembang (T. v. N. en L. in 
N.-I., XLVII, 1893); De Clcrcqen Schmeltz, Ethnogr. 
Beschrijv. v. d. West- en Noordkust van Ned. N.-Guinea, 
1893 (en de literatuur- opgaaf bl. 60); Vcrsl. v. d. wet. 
opnem. en onder- zoek. op de Kei-eil. gedurende 1889 en 
'90, 1893; Leo V. Frobenius. Die Keramik (I. A. E. VII, 
1S94); Martin, Rciscn in den Molukken. Leid. 1894; J. 
Kluiver, De ini. kunstnijverheid in do Minahasa (T. v. N. 
en L. in N.-I., XLVIII, 1894); Van Hoeveil, id. in do ass.-
Es. Gorontalo (ibid.)； J. H. J. Laats, id. in do res. 
Amboina, Menado cn Ternate (ib. XLIX, 1894, bl. 59); 
Wittenrood, id. in de res. Kcdiri (ibid. bl. 77, fig. 67 on 
68); H. J. Monod de Froideville, id. in de afd. 50 Kotta's 
(ibid.)； A. L. Van Hasselt, id. in de res. Tapanoclio 
(ibid.)； C. H. Hall, id. op de Batoe-cilandcn (ibid.)； 
Ten Kate, Verslag cencr reis in de Timorgroop (T. Aardr. 
Gen. 2e serio XI, 1894, bl. 571); Ten Kate, Beitr. zur 
Ethnographic der Timorgruppo (Int. Arch. f. Ethn. VII, 
1894, bl. 242); A. C. Haddon, Evolution in arb. Lond. 
1895; W. Foy, Die Mangianen- scJirift von Mindoro, 
Berl. 1895; Jacobsen, Reiso in die Insolwclt dos Banda-
Mecres, 1896; H. Ling Roth, The natives of Sarawak and 
Br. N. Borneo. Lond. 1896; Alb. C. Kruyt, Ecn on ander 
aan- gaande het geestel. cn maatsch. leven van den Poso-
Alfoer (Med. Ned. Zend.gen. XLI, 1897, bl. 23, pl. 26); 
L. C. Wcstencnk, De Mocalang-en Sckadau-Dajaka (T. 
Bat<_Gcn. d39, 314); A. W. Nicuwenhuis7'In~Ccntraal-
Bor- neo, 1900, II (zie register), pl. 84 en 85; J. E. Jasper, 
De pottonbakkerskunst der Javanen 
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XEigcn Haard, 1900); J. J. K. Enthoven, Bijdr. t. d. 
geogr. v. Borneo's W.afd. le st. 1901, bl. Q3, 69;*. 
Snoiick Hurgronje, Het Gajoland. Bat. 1903； G. P. 
Rouffacr, De voorn. Industrieen der ini. bcv. v. Java 
cn Madoera. 's Grav. 1904; Sara- sin, Reisen in 
Celebes. Wiesb, 1905; G. J. v. d. Sandc, Nova Guinea 
III. Ethnography and anthropology. Leid, 1907; I A. 
W. Nieuwenhuis, Quer durch Borneo. 1904, 1907; 
Joh. F. Snellc- nian, Pottenbakkerswcrk van Kci (De 
aardo e. h. volk. 1907 no. 27; J. E. Jasper, Ceramischo 
kunst i. d. Ind.-Arch. Elsev. maandschr. XL, 1910; H. 
Merton, Forschungs-reise in den Slid]. Molukkcn 
(Aruund Kci-inseln) 1910, p. 116. 182; H. H. 
JuynboU, Cat. s' Rijks Ethn. Mus. I (Borneo I). Lcid. 
1910;! Adriani cn Kruyt, Do Baro'e-sprekcnde 
Toradja's. Bat. 1912, II, XXVIII, p. 335; H. W. 
Fischer, Cat. 's Rijks Ethn. Mus. VI. Atjch, Gajo- cn 
Alaslandcn (Sumatra. I) Leid. 1912； H. H. Juynboll, 
Gat. 's Rijks Ethn. Mus. VII, Bali en Lombok, Leid. 
1912; H. H. Juynboll, Gat. 's Rijks Ethn. Mus. IX 
(Java I). Lcid. 1914; H. W. Fischer, Cat. *s Bijks 
Ethn. Mus. VIII. Bataklanden (Sumatra II) Lcid, 
1914; J A. Loeber Jr., Leder- en perkamentwcrk, 
schorsbereiding cn aardewerk in Ned.-Indie. Uitg. 
Koi. Inst. 1915; H. W. Fischer, Cat. 5s Rijks Ethn. 
Mus. X Midden- Sumatra (Sumatra III) Leid. 1916； 
Elis. Neur- denburg, Oud aardewerk. Uitg. Mus. v. 
gcsch. en kunst 1917; E. E. W. Gs. Schroder, Nias. 
Lcid. 4917;|Nanne Ottcma, Chin, porselein (Gids v. 
d. verzam. v.Indones.en Chin, kunst te Leeuw. 1917); 
J. H. Holwerda, Aardewerkkunst (De Tijdspiegel 
1918); Reinier D. Verbeck, Oud-Chin. Porselein in 
Ned.-Indie (Ned.-Ind. oud en nieuw, 1918). 

Apr. 1919. Job. F. S. 
POTVISCH of CACHELOT {Physetcr macro- 

cephalvs L.), Ikan paoes (MAL.)> Lodan (JAV., 
SOEND.), Paos, paosoc, pampa6,oo (CELEBES, MO- 

LUKKEN), Katta Kia in bah (SOEOK en 
de grootste der Tandwa 1 visschcn (zie aldaar)— het 
jnannetje wordt J 8 M., het wijfje slcchts half zoo 
lang,—over alle tropischc en subtropischc zeeen 
verspreid, en ook in den Indischen Ar- chipel, 
vooralin het OosteJijk gedeelte, algeineen .ken baar 
aan den reusachtigen vierhoekigen, voor verticaal 
afgeknotten kop. Dezc eigenaardigo vorm is het 
gevolg van de sterke ontwikkeling van onderhuidsch 
bindweefsel bo venop den schedel, in we Ik 
bindweefsel zich groole holteu bevinden ； in deze 
holten verzanielt zich eon olieachtige massa, do 
spermaceti of walschot,— een dier kan tot 3000 K.G. 
spermaceti leveren — welke, met de traan, het 
hoofddocl vorint van de jacht op Potvisschen. 
Daarnaast zijn ook de uitsluitend in de onderkaak 
staande tanden van waarde, a Is ivoor van mindere 
kwalileit, en tenslotte heb uit den darni afkomstigo 
zgn. ,,ambre-gris", dat als parfumerie gebruikt wordt. 

De Potvisch was het doel van de Amcrikaan- 
sche en Engelsche walvischvaarders, die in vroe- ger 
jaren den Indischen Archipel bezochten (zie 
WALVISSCHEN en Van Musschcnbroek, Cachelot-
Visscherij in den Nederlandsch-Indischen Archipel, 
Haarlem, 1877). 

PRABOEMOELIH. Nederzetting in de residen- 
tie Palembang ten Z.W. van de hoofdstad. Het is een 
belangr目k punt van de Zuid-Sumatra-spoor- weg. 
Hier snijdt nJ. de 】ijn, die van Oosthaven in de 
Lampongsche districten naar het N. gaat/ 

de lijn Palembang—Benkoclen. Don len Nov. 1915 
kwam het 78 K.M. langc gedceltc Palembang—
Praboenioelih tot stand cn is sedert dicn 
doorgetrokken tot Moeara Enim. Van de Zu ide- 
lijke lijn was toen pas 45 K.M. gerccd en wc! tot 
Teginfineng aan de Sekampongrivier. Men is tocn 
begonnen met van uit Praboemoelih Zuid- waarts tc 
bouwen naar Batoeradja. 

PRADATA. Benaming voor rechtbanken in de 
Vorstenlandcn op Java, zoowel in de beide hof- 
steden zclf (pradati dalSin of hofpradita; pra- data. 
g6dd of groote pradatd.) als — in de negen- tiende 
ecuw — ten plattelandc (pradata kaboc- paten, 
pradMA goenoeng gedc, enz.). Het nog onverdeclde 
Kartasoerasche rijk had sinds 1737 een nawala prad 
ala of instructic (verordenin。), voor de pradata-
rechtbanken ； na de splitsing van 1755 heeft het rijk 
Soerakarta een nieuwe naw&la pradata gekregen in 
1771, cn andermaaL een nieuwe in 1818, we Ike 
laatste is uitgegeven door T. Roorda in 1844. Zie 
onder VORSTEN- LANDEN. 

PRADJfiKAN. District van de controle-afdee- 
ling, het regentschap cn de afdeeling Panaroekan, 
residentic Bcsoeki； met eene oppervlakte van 98 K 
M.2 Het district tell drie ondcrdistricten mot 39 
desa's en had ruim 50.000 inwoners, waaronder 士 
30 Eurcpeancn en enkele Chincezen en Arabieren 
(1905). De hoofdplaats is Pradjckan Lor. Verbouwd 
worden er vpornamelijk rijst, d jageeng, suikerriet 
cn tabak. 

PRADJOERIT (JAV.). Krijgsnian, strijder. Meer 
spcciaal werden onder dien naani ee» soort 
politiesoldateji verstaan, die in verschillcnde ge- 
westen van Java uit 's lands kas onderhouden, als 
inilitairon uitgerust en geoefend werden, in eigen 
kazerncs woonden en in tijd van nood bij het leger 
gevoegd konden worden. In gewono tijden waren zij 
bestemd voor politie-diciihlen, zooals het 
transportccrcn van gevangenen, heb be waken van 
gebouwen, enz.; zij werden door de regenten 
voJtallig gehouden en stonden onder het oppergezag 
van den resident (zie Regie me nt Ind. Stb. 1849no. 
29). Sedert 187J (Ind. Sib. tio. 12) stondeji zij niet 
incer onder inlandschr offi- cieren, maar were! het 
bevel over cJk detach<?!n( ni, door een Europecsch 
onderofficicr gevocnl. Bij Ind. Stb. 1897 no. 65 zjjn 
de korpsen j)ra<l jo< rits opgeheven. Keeds Van 
Overstratcii richt t(: korpsen pradjoerits in Java,s 
N.O.- kust (ip, (lie een Boort van landniilitie 
vormden. (T. v. N.-Indic, 1840, I, bJ. 231). 

In de Vorstenlandcn vormen de mililuin-n met 
hunne huisgezinnen eciio afzonderlijke bc- 
stuursafdeeJing (golongan), prad joeritau g(.-. 
naamd, gesteld onder het hoofd van de vorHte- lijke 
lijfwacht. (Zie verder POLITIE on ook VORSTEN 
LANDEN). 

PRAEANIMISME.Onder deze benajning pleegt 
men gcheelo rook sen van magische prad ij ken met 
de jnotieven, welke er aan ten grondslig liggen, 
samen te vat ten； practijken, die in het levon van do 
meeste, min of meor primitiovo- volken een zeer 
belangrijke rol spelen. Naar de school van Tylor 
zoude in de animistische wcreld- beschouwing (zio 
ANIMISME) de verkJaiing zijn te vinden van 
ongeveer alle uitingen van primi- tief godsdienstig 
leven. Vcle dezer echter laten zich op eenvoudige 
wijzo vorklaren, geheel bui- ten het geloof aan 
onstoffelijko wezens om. Naast de overwoging, dat 
do primitievc menseb zicli 
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wel niot zal hobbcn wetcn to verdiopon in do kwestie 
der onderschciding tusschcn st of on goest, gaven velo 
waargenomen foi cn aan jon- gero onderzoekcre 
aanleiding, om de door Tylor opgobouwdc thcorie 
ojinicuw to tootson. Het resultaat leiddc t ot de 
conclusie, dat het animis- mo waarschijnlijk niot a Is 
de oudsto en niec.3t oorspronkelijke bron van 
godsdicnstige gebrui- ken enz. moot wordon 
beschouwd. Voor do meor primitieve m otic von en 
de uitingen daar- van hceft Mnrett voor het eerst de 
benaming pracaniinismc gebezigd. Zij wijst niet op 
eenig genotisch verba nd, doch slechts op chronolo- 
gischo volgorde. Deze volgorde wordt echt er niet 
algemeen erkend (zie o. a. Prof. Pr._A._3X— 
Nieuwenhuis, Die Wurzeln des Aniinismus) en daar 
voorts de benaming dynamisn1.e beter dan 
praeanirr.iime past voor hetgeen or mede wordt 
aangeduid, en deze niets praejudicieert ten aan- zicn 
van chronologische orde, zoo wordt aan het gebruik 
van deze term tegenwoordig de voorkeur gegeven. 
Vele dor bovenbedoelde magische prac- t ijkcn geven 
aanleiding tot de onderst elling, dat zij hun oorsprong 
vinden in de gedacht e, in het gcloof, a Is zoudc bij 
alles wat met de zintuigen is waar te nemen een 
mystick clement behooren, een soort magische kracht, 
die van elk voorwerp, Icvend of levenloos, kan 
uitgaan, die door een gebeurtenis, door een 
verschijnsel wordt opgewekb, cn invloed ka n 
oefencn. op , de omgeving, ook op het leven van den 
mcnsch； Het algemeene beginsel, hetwelk thans bij 
ver- schillende volken is te onderkennen, najnelijk dat 
het hcelal vervuld is van een allcs en alien 
doordringend iets, dat zich aan den mcnsch 
manifesteert door de zintuigelijk waarneembare 
wereld, dat door een soort wisselwerking aan elke st 
of hare karakteristieke eigenschappen, aan elk 
voorwerp, al naar golang van zijn oorsprong en van 
zijn vorm, zijn eigenaardige invloeden verleent, maar 
omgekeerd. daarvan ook eigen kracht ontvangt, 
slerker of zwakker, dit beginsel schijnt ook niet het 
oermotief tc vorn'.en. Neemt men in aanm.erking hoe 
flecht toegerust, hoo hulpeloos de primitieve xv.ensch 
moet heb-， ben gestaan t egenover allerlei 
bedreigingon van zijn leven, dan schijnt de 
onderstelling niet ge- waagd, dat hij duidelijk een 
gevoel van afhan- kclijkheid met zich zal hebben 
omgedragen, afhankclijkheid van ontelbare hom 
omringendo onbekende nxachton. De natuurlijke 
neiging om gunstig geachtc invloeden te versterken, 
oni gevreesde af te wenden, en voklagen geinis aan 
kennis van causaal verband, kunnen gereedelijk den 
inensch gobracht hebben tot handelingen, we Ike zich 
geleidelijk ontwikkclden tot, aan min of ineor vaste 
regels gebonden gebruiken, ma- gischo practijken, ten 
slotto allcon good bekend aan doskundigen, priestors, 
tooverdokters, medic ijnmannon, of hoe men ze wil 
noemen. 

Noodzakclijkcrwijze werd do gohcelc gang dor 
ontwikkeling behcorscht door heb primitieve denken; 
dit kenmorkt zich onder andere door eon bepaalde 
neiging tot inatorialiseoren cn personifieoren van 
allerlei zaken, welko naar oils bogrip da ar voor niet 
vatbaar zijn; door een even duidclijke neiging om 
identiek te achten, oni gel) eel to vorcenzclvigcn, 
waar slochts een spoor van ovorccnkomst of zelfs in 
het gehecl geon overeenkomst voor ons begrip valt 
waar to noinen, Zoo wordt bijv. een zeer bijzondero 

botcokonis toegekend aan namcn cn aan afbecl- 
dingon. Namen van ir.onschen, tlieren, phnten, zijn 
volstrckt geen abstracties, veelcor vormen zij iots 
materieels, met eigenaardige niystieko kracht. In 
sominige gcdccllen van Nieuw Guinea kan aan het 
kind eerst een naam worden gegeven, nadat dezo is 
afgenomcn van een ander, die daarvoor zijn leven 
moet laten. Bij de To- radja's wordt nu nog de 
waarde van een of andere houtsoort voor een bepaald 
gebruik in de eerste plaats beoordeeld naar den naam 
van den boom； deze bepaalt de eigenschappen van 
het hout, dat hij oplevert. Afbeeldingen, soms 
eenigermate gelijkende, soms ook enkel bestaandc 
uit een sst>ort geoir.etrische figuren zondcr een 
spoor van gelijkenis met hetgeen zij heeten te 
reprcsontcercn, worden met het origineel gehecl 
vercenzelvigd； de afbeelding is alter ogo van het 
origineel. Vandaar de gedachte, dat hetgeen aan de 
afbeelding wordt aange- daan, ook aan ket origineel 
moet overkon?.en. Van deze gedachte is het slechts 
een stap naar het geloof, dit de naboot-ing van cen 
of ander verschijnsel ook hot werkelijkc verschijnsel 
zal oproepen. Deze voorstcllingen geven een ver- 
kfaring van velerleicercmonien tothetlokkenvan 
regen, van gebruiken en vooral van de ongebon- 
denheid bij oogstfeesten, wclkc oorspronkelijk geen 
uiting waren van dankbaarheid, maar mocston 
diencn on、, de natuur, nu he匕 gewaa oud ge 
worden was en moest st erven, op te wek- ken tot het 
scheppen van nieuw en jong plan- tcnleven. Zij 
verkliren, waarom de Javanen- op bepaalde tijden 
coha bit eeren bij hunne rijst- velden, of deze 
handeling nabootsen; waarom in de Molukken de 
notenplukkers zulks doen bij de inuskaatboomen. 
Allerlei dramatisch© voorstellingen, oorspronkelijk 
niet anders dan een soort analogie-tooverij, zijn a Is 
een gevolg van hetzelfde beginsel tc verklaren. 
Booze invloed, ziekte, worden in do gedachte 
gemateria- lisecrd； zij zijn over te dragon, af te 
wasscLen r. Is vuil. Verschillende mothoden van 
genezing va n zieken, welke nu nog worden gevolgd 
bij Dajaksche staminen, bij onderschcidene volken 
vnn Celebes, bij Niassers, laten nog duidclyk ou- 
derkennen, dat de oude practijk bedoelde om het 
kwaad van den patient over te dragen op cen soort 
beeld, waarin de ziekte gepersonifieerd was, hetwelk 
dan daarna werd verwijderd. Bij tai van volken 
tracht men rampen af te wenden, door het 
gen'aterialiseerde onlieil over te dragen op eenig 
voorwerp, vooral opeendier, op een hocn bij 
voorkeur, hetwelk men dan met ccn prauw in zeo 
laat afdrijven. Ook het bouwoffer is waarschijnlijk 
in zijn oudsten vorm, geen offer aan aardgeesten of 
iets van dien aard, inaar een middel om boozen 
invloed te neutrails ecren door dezen or in te doen 
absorbeefren. 

Magische kracht wordt aanwezig geacht in het 
menschelijk en dierlijk lichaam, in a lie orga- ncn or 
van, in haar on nagels, in don a dem en allcs wat wa 
rm uit het lichaam naar buiten komt, in. bet bloed 
niot het minst. Die kracht is over to dragen; men. kan 
de eigono verstorken die van andcrcn. Daarom 
worden koppen ge- sneld, wordt het haar van don 
verslagene gebezigd aan wapens en schilden. Waar 
men thans gosncldc koppen a Is boschormgeostcn 
boschouwt, moot een bepaald coremonieel worden 
gehoudon tor vorzoening van do ziol van don 
verslageno; 
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a Is' gevoelon de nnimistiscli donkendon zelvc, dat 
hetgeen past in de dynaniistische samcn- leving, in 
de animistischo nict op zijn plaats is. De magische 
werking van spceksel, urine, faeces, blijkt nog 
duidelijk uit do inenigvuldigo toepassing bij do 
behandcling van won den en dergelijke. Ook do zecr 
onsmakelijkc slotver* tooning van con langdurig 
dansfeest der Kaja- kaja's, ter gelogenhcid van de 
wisscling van heb soizoen, doet wel blijken van bet 
gcloof aan de heilzame kracht van faecos. Magisch 
in zeer sterke mate is het vuur, en nllos wat. in het 
vuur bewerkt, gehard is, wat de hitte or van in zich 
hceft geconcentreerd. De zeor talrijko voox'schriften, 
iu acht te nemen bij het potten- bakken, en v66r dien 
bij bet halon van de klei; de merkwaardige afweer-
ceremonien, welkc noo- dig worden geoordeeld ah 
een stuk aardewerk komt te breken: de 
uiteenloopendc gebruiken. waarbij potscherven te 
pas komen, deze alls demonstreeren het geloof aan de 
magie van het vuur. Magisch zijn ook allcrlei 
planten, cn niet minder tai van levenloozc 
voorwerpen, hetzij dat deze gevonnd zijn door de 
natuur, hetzij d&t zij hun vonn kregen uit de liandcn 
van den mensch. Hot fetisisme (zic a Ida ar) kan 
beschouwd worden. a Is een uiting van hei gcloof aan 
deze magie, hoe het ook lat er door he% animisme 
moge zijn beinvloed. geworden. Fetisen worden dan 
ook niet zoo zeer vereerd, maar versterkt, gevoed； 
men bestrijkt ze met bleed, met roode verf (bloed-
Ersatz), men draagt er de kracht van andere magische 
stoffen op over. Tai van gebruiken, van cercmonien, 
wclke hun oorsprong vinden in het praeanimisme of 
dynamisme, zijn in de animi?tisch denkende 
samenlcvingen, meer of minder hervormd, toch 
duidelijk te herkennen. Hetgeen Tylor zegt van het. 
animisme, dat het van volken op zeer lagen trap van 
beschaving, wel aanmerkelijk ge- ■wijzigd, maar 
van het begin tot het einde in ononderbroken 
samenhang, uitreikt tot midden in de inoderne 
cultuur, kan voor heb praeani- mi<me ook 
onveranderd gelden. 

Literatuur: K. Th. Prcusz, Dcr Ursprung der 
Religion und Kunst, Globus J 904—1905; Der 
Ursprung der Menschenopfer in Mexico, Globus 
1904; A. Vierkandt, Die Anfange der Religion und 
Zauberei, Globus 1907; R. R. Marett, On the 
Threshold of Religion; Mr. F. D. E. van 
Ossenbruggen, Het primitieve denken, enz., bijdrage 
tot de prae-animisthsche theorie, Bydragen Kon. Inst. 
1916; C. Spat, Animisme en. prae-animisme, Ned. 
Indie oud en nicuw 1916; Dr. Alb. 0 Kruyt, Measa, 
bijdrage tot het dynamisme der Barde-sprekcnde 
Toradja^, Bydragen Kon. Inst. 1918; Dr. A. Rutgers 
van der Loeff, Over het- zoogen. praeanimisme in 
verba nd met de theologie, Theologisch Tijd- schrift 
19J 8. 

PRAGAAN. Onderdistrict van het district Ba- 
ratlaoet, controle afdeeling Zuid-Soemen ep, af- 
deeling en regentschap SoemenGp, residentie Ma- 
doera. De stand plaats van den ass. wed an a is de 
b&langrijke desa Prendoean, aan den grooten 
postweg van SoemSnCp naar PamCkasan, alwaar 
zich een zeer drukke pasar en ecn hake van de 
Sladoera-stoomtram bevinden. 

PRAHOE, Vulkaan, 2565 M. hoog, op de grens 
vanvijf residen ti en (PSkalongan, Semarang, K6- 
doe, Baggien en Banjoemas), den NoordcJijken 

rand vormende van het Dieiig-]ilatca-U*-Naar hofc 
Noordcn he eft hij de regclmatigo vulkaanhelling, 
waarop verscbillendo ei'fpachtslandcn gelegcn zijn. 
Aan do Zuidzijdc verheft do Prahoe zich mot ccn 
stcilon, 500 M. hoogen wand uit het Dieng-platcau 
(zic aldaar). 

PRAHOE. Zic VAARTUIGEN. 
PRAHOE DJfiGONG. Zic VAARTUIGEN. 
PRAHOE KATIR. Zic VAARTUIGEN. 
PRAHOE LANTJA. Zie VAARTUIGEN. 
PRAHOE LINGGIS. Zic VAARTUIGEN. 
PRAHOE LOMBONG. Zic VAARTUIGEN. 
PRAHOE NfiGARA. Zio VAARTUIGEN. 
PRAHOE PAJAR. Zic VAARTUIGEN. 
PRAHOE PAJIR. Zie VAARTUIGEN. 
PRAHOE PfiNIS. Zie VAARTUIGEN. PRAHOE 
POEKAT. Zic VAARTUIGEN. PRAHOE 
REMBANG. Zic VAARTUIGEN. PRAHOE 
SAMPAN. Zio VAARTUIGEN. PRAHOE 
SASAK. Zic VAARTUIGEN. 
PRAHOE SOENGSANG. Zic VAARTUIGEN. 
PRAHOE TJONDONG. Zie VAARTUIGEN. 
PR AJA.. Hoofd plaats der onderafdeeling Mid-

den I^ombok op het ciland Lombok, bekend uit de 
Lombok-expeditie. Zie LOMBOK. Ook de naam 
van het Sasaksch district van de ondcr- afdeeling 
Midden Lombok, i ： 

PRALAMBANG. Zic VAARTUIGEN. 
PRAMBANAN. District met gelijknamige hoofd 

plaats'van het regcntschap Kalasan, residentie 
Djokjakarta. Het hceft twee onderdistric- ten, ji]. 
Kenaran en Pijoengan. Bij de districts- hoofdplaats 
ligt de Tjandi Pi-ambanan,- ccn complex van 
Hi»idoe-tempclT(zie bij OUDHEDEN). 

PRAMBANAN. Het Westelijkste district met 
gelyknamige lioofdplaats van het tot Soesoehoe- 
nans-gebied behoorend regentschap KJat6n, af-
deeling van dien naam, residentie Soerakarta. Het 
hceft vijf onderdistrictcn met name Pram- banjan,一
Soemopoero, Poerworedjo, Alanisrenggo en 
Kepoeroen en had eind 1905 cone bevolking van 
57.000 zielen, w.o. 100 Europcancn en een tiental 
Chineezen. Dit district grenst over zijn ge- heele 
lengte van Noord naar Zuid aan het gelijknamige 
district in de residentie Djokjakarta. De hoofdplaats 
Prambanan ligt 士 150 M. bo ven zee en zoowel aan 
den spoorweg als aan den grooten rijweg van 
Djokjakarta naar Soerakarta. 

In de nabijheid der lioofdplaats liggen o.m. do 
bekende rulncn van de Hindoctcmpcls Prambanan en 
Tjandisdwoc (zic onder OUDHEDEN). 

PRAMBANAN-TEMPELS. Dczc, de schoonsto 
cn mecst boroemdc Hindoc-inonumenten van 
Midden-Java, liggen in de groolc vlaktc, dio zich aan 
den naar het Z. afloopendcn voot van den Merapi 
uitbreidt, in de nabijheid van de desa Prambanan 
(Bra m ba nan) on aan den weg van Djokjakarta naar 
So&rakarta, even over do grens van de residentie 
Soerakarta. Zij zijn ondor den naam van de 
bouwvallen VO.JI Prambanan bekend. Van do 
tcmpels, die op de Prambanan-vlakto liggen, zijn 
indezo Encycl. beschreven Tj. Sdwoe, Tj. Sarij^Tj^ 
Ka lasan of Kali Ben in g, Tj. Id jo en Tj. Abang. 
Vai) de Prainbanan-groep in engeron zin, ook met 
den modcrn-Javaanschcn naam de L&ri 
Djonggrang-tempeJs gehoeten, valt hior nog een en 
under medo te deeJun. 

Van allo Hindoe-tempelH van Java hebben de 
tjandi's, die over de ]?rajnbaiian-vlakle voisprcid 
zijn, ook in vroeger Lijd het nicest do aandacht der 
Europcancn getrokken. De oudsto be- 
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schrijving is die van don ondorkoopman on fiskaal 
van Semarang, Lons, dio in 1733 over de bouw- 
vallon schreef. Van Imhoff maaktc or gowng van in 
1746 on in 1806—7 gaf Cornelius, na eon 
nauwkcurig onderzock tor plaatso, or tcekcningen en 
bcschrijvingon van. Doch do meer algcmccno 
bekondhcid dagtcokent corst uit den tijd van Raffles 
on Crawfurd. Later hob- ben inzonderheid Bruinund 
on Hocpcrmans zich voor do kennis dezor oudheden 
vordionstelijk gemaakt. Do belangrijksto nrbeid is 
cchter to dan ken aan do Oudheidkundigc 
Voreoniging to Djokjakarta, dio do eigonlijko L&rS, 
Djonggrang- tompels opniouw on veel vollediger 
dan (Cornelius had kunnen doen, liot ontgraven. Do 
eorsto Icidor van dezen arbeid, IJzorman, gaf eon be- 
schrijving van alle tempcls, gebouwen cn bcclden in 
do vlakto van Prambanan, vergozcld van eene kaart, 
van plftttegrondon, teokeningon en lichtdrukken. 
Het werk werd door Grone- man op veel minder 
degelijko wijzo voortgezet en dezo beschrcef daarna 
de Lara-Djonggrang- tempels nador in cen tekst, die 
eon verzamoling afbceldingen der uitgegraven bas-
reliefs toc- licht. Hoe stork do verweering is der oudo 
andcsiet-lava's, blijkt uit hot treurig verval van do 
beeldcngroepen on reliefs ook van dezo tem- pels, 
wclkor ontgraving toch van nog botrokko- lijk 
recenton datum is. 

Do L&i&-Djonggrang-groop heeft eenmaal een 
vierkant gevormd, waarvan de zijden naar do 
windstrekon gericht waren. Do middengroop, uit 
acht tcmpels bestaande, staat op cen in 1893 on '94 
ontgraven plateau； de sobere lijnon der gehcel van 
bas-roliefs verstokon wandon van doze vorhooging 
vormon cen cigenaardig contrast met do rijko 
versiering der tempels. Een ringmuur van 170 Al. in 
het vierkant sloot do groop in； buiten dien muur 
waren, in drie elkan- dor omgevendo vierkanten, zeer 
klcine tjandi's gebouwd, waarschijnlijk 157; cen 
twecde en een derde ringmuur, rcsp. van 220 cn 390 
M. zijdc, lagon hior omheen. De zes grootsto tempels 
der groep 8taan in 2 rijen, do hoofdtempel, do eigen- 
lijko Tj. Laru-Djonggrang, do grootsto en hoog- Bte 
van alien, ook do Q i w a-t o in p o 1 goheeten, is do 
middclsto aan de WestzydeV eh heeft vier kamers, 
cvcnals Tj. Kalasaii. Voorts is ook hior een onigang 
met borstworing aan wezig, maar naar het terras 
klom men langs cen trap on naar do tompclkamors 
oven zoo. Do vloeren dezor kaniors werden zoo hoog 
gelogcl om ruimto to winnen voor viorkanto putton, 
(lie bij don bouw van don tempelvoet werden 
uitgespaard ; in elkon tompol wordt er eon 
aangetroffen. Waarschijnlijk hebben dezo putten 
gediend om do asch van aanzionlijko porsonon op to 
no men. Do vorsiering dor tempelpoorton is bijna 
gehcol void we non, maar do meesto bccklcn 
binnonstoinpols zijn nog aanwozig; Qiwa als 
Gooroo, als Kala on als Ma- haddwa； Poerga, 
Gancga; Brahma, Wisjnoo; voortH do nandi, Soerja, 
de zonnogod, on Tjandra, do maangod. Het 
Doorgaboekl is ondcr den naani van Liia-
Bjonggrang, de dochtor van don hold Katoo Baka, 
nog hot voorworp van do huldo der Javanen uit don 
omtrok, uit Solo on Djokja, dio om do 35 dagen, 
wannoor do pasar op Vrijdng valt, hior blooinon cn 
wierook komen offcron on hot becld met borch 
zalvon ; miiar ook hadji's volgon dat gobruik on 
Indo's on zelfs Europoanon konion het Doerga-bccld 
ccn of andcro gunst of 

om bcschorming vragon. Do ontgraven deelen van 
don tompol bchooron tot het fraaisto beold- 
houwwerk, dat op Java word aangetroffen ； het 
bevindt zich in vior rijon om don gcheolcn tom-
pol :vlak bo von don voot, aan do buiten- en aan do 
binnenzijdo dor borstworing van don ingang cn 
tegonover laatstbedocldo recks, aan den buitenmuur 
van don cigonlijken tompcl. Hot bccldhouwwerk 
dor ondersto recks, bovon don zwaar geprofilcorden 
voet, vortoont in elk der 24 vakkon cen ged urig 
gewijzigdo herhaling van dezolfdo groep: con nis 
met vooruitspringenden bo vendorpci in den vorm 
van oen gestylcorden monsterkop, met een bidschel 
midden er in, in het kasement eon mythische Iceuw, 
aan weors- zijden ervan cen boom en ondor dezon 
boom twee kinnara*s of. tweo bekonde dieron. In do 
hoekon, gevormd door de wanden van den voet en 
do trappon, zijn fraaie hoekversieringen gcschovon 
mot mannen- en vrouwcnbeelden. Van hot 
beoldwerk dor tweedo reeks, aan de buitenzijdc der 
borstwering, is veel verloren ge- gaan. In allo 
kasemonten stonden, gcheel vrij van don 
achterwand, drie in houding telkens ge- wijzigdc, 
elkaar omvattendc of togon clkander aanlounendo 
vrouwenbeeldcn, hemelnimfen of apsarasas, rijk 
versiord, naakt en buitenge- mcon welgevormd. Het 
merkwaardigste becld- werk naar don inhoud der 
voorstellingen, bevindt zich aan den binnenkant der 
I1/, M. hooge borstworing； daar is in kasementen 
het cersto gedcclto dor Rama-legende voorgesteld, 
van don aanvang af tot aan don overtocht van den 
vasten wal van V66r-Indie naar Ceylon. Ook hior 
ontbreken eon aantai stukkon, ongerekend do biaton 
in het steonen verhaal, waaraan do bc- porkte ruimto 
schuld is. Maakt men na do be- zichtiging van dezo 
bas-reliofs rechtsomkeert, dan kan men bij do 
beschouwing van de reeks bceldhouwwcrk aan den 
muur van don tempel zclven, constatcercn, in hoe 
hoogo mate do orna- mentatio van dezen 
Qiwaitischen tompel met dio van Bocddhistischo 
heiligdommen ovoreenkomt. Eenzelfdo motief is 
hicr 24 malcn herhaald： een godenbeeld in het 
midden, niot als do beolden binnonstempcls op eon 
lotuskussen, maar op eon bcklceden troon gezeton, 
do bcenen onder heb lichaam gekruist, steeds met do 
gewono goden- vcrsiorsclon: lichtschijf, hoogen 
hoofdtooi en oepawita. Aan wcorszijdon van dit 
beold zitten in 2 kasoinonten, drie, onkelo malcn 
twee per- soncn, mccstal mannen, in godenornaat, 
maar veelal zonder aureool of oepawita, so ms ook 
zon- dcr kroon. Men heeft gomeend in deze groepen 
Bodhisattwa's met hunne volgclingon to mooten 
zien. Do tempel is editor zuiver Qiwaitisch, zoodat 
do opvatting van dezo beelden als do hoeders dor 
windstrekon mcor aanboyclcnswaardig is. 

Do Wj旦j n_ojn p_o_L Jigt Noordwaarts van den 
vorigon ； binncnstompels bevonden zich 4 
Wisjnoe-beelden on aan den buitenkant go ven de 
bccldgroepen godenbeelden to zien op eon hoogen 
troon, zondor lotuskusson, gezeten tusschoa tweo 
naast on achtor hen staando vrouwon. 

Do B r a h. m a_rt..e. in p,c L komt in bouw go- 
heel mot den Wisjnoe-tompel ovorcen, maar heeft 
nog meer goledon; behalvo do Brahma- bookion in 
do in wendigo ruimto, zijn or aan da buitonzijdo 
boeldon to zion van rSsiV. 

Van do Oostclijke toiupels valt weinig auders to 
zoggon dan dat zij do in don aanvang genoom- 
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de beelden bo vat ten on van de ovorige bouw- 
vaUon is niets bijzonders to vormelden； zij z^jn, 
op den voet en enkele muurbrokkon na, gehcel 
verioren gegaan. 

Op de Pram ban an - vlakt o liggon, behalve de 
reeds genoemdc, nog cenigo bouwvallen, die 
vermelding verdionen. Vooreerst Tj. Loe m- 
b o e n g, uit 66n hoofdtempel on 16 kleino 
tjandi's bestaande, tusschen Tj. L&ra Djong- 
grang en Tj. SBwoe. Hij was met schoon on uit- 
voorig beeldhouwwork bedekt, o. a. bijna lovons- 
groote mannelijke en vrouwelijke figuren. Blij- 
kens de vele on voltooido beelden is de afwerking 
gestaakt. 

Do Tj. P1 a o s a n behoort, met Tj. Sari, tot de 
Boeddhistische tempels in de Vorsten- landen, die 
in anderen vorm zijn gebouwd dan den 
regelmatigen in- en uitspringonden twintig- hoek en 
is de Noordclijksto tempel in do Pram- banan-
vlakte, ten Oosten van de bovon-Oepah gelegen. De 
benedenkamers van de beide hoofd- gebouwen, 
wihara's, zijn redelijk bewaard ge- blevcn, maar bo 
ven verdieping en dak zijn inge- stort; de aanwezige 
beelden, Bodhisattwa^ voorstellendo, zijn van 
bijzondere grootte, schoon gehouwen en prachtig 
versierd ； do buitenmuren waren kunstig met 
halfverheven beeldwerk be- houwen; de twee 
gebouwen zijn ingcsloten door vierkante muren en 
oni den rechthoek, dien dezo 
samen vormen, liggen drie omlooponde rijen 
tcmpeltjes, waarvan de binnensto met die van 
Tj. Sewoe ovorcenkomt. (Vorbeek, Oudh. v. Java, 
bL 189, no. 364; IJzerman, Beschr. d. oudh. 
pl. 29 en 30; Veth,_ Java, 2e dr. I, bl. 168). 

Tj. Kalongan of Sodjiwan word in 
1893 door de Vereeniging te Djokjakarta ont- 
graven, en toen is een geheel ongeschonden, 
schoon gebeiteld Bocddha-beeld ontdekt. Het 
hoofdbeeld, dat eenmaal op liet altaar gezeten 
was, lag aan stukken op den grond. Merkwaardig 
is, dat zich voor het altaar een put bevindt. 

Over de andcre tempels op de Prambanan- 
vlakte werd in het art. OUDHEDEN gesproken. 

以七-盘 Literatuur : Mackenzie in Verh. Bat. Gen. 7 
p. 1 vlg.; Brumund, Indiana I en II 

'r iz .>■/ ., 化853—54); Hoejjernians in Rapp. Oud. Dienst 
：pf '、9】3 p. 241—268; Verbeek, Oudheden van Java, 

(/ J｝疗-~z1891, bl. 179, en de uitvocrige literatuur-opgaaf 
7' aldaar； J. W. IJzerman, Beschr. der oudh. nabij 

f de grens der res. Socrakarta en Djokjakarta. Met 
冬 ，小 atlas. Uitgeg. door het Batav. Gen., Bat. en JsGrav 

" 1891; I. Groneman, Tjandi Param ban an op 
Midden-Java na de ontgraving. Met lichtdruk- 
ken door Cephas, uitgeg. van wege het Kon. Inst. 
d. T. L. en Vlk. v. N.-I., Leiden 18931 Veth, Java,- 
2e dr. dl. I. 1896, bL 154—172； I. Gronoman, De 
Hindoe-bouwvalien in de Param ban an vlak te, 
Sem. Soer. 1900; Von Saher, De versierende 
kunsten in N. O.-I, 1900; Rouffaer, Monu- 
mentale kunst op Java, Gids 1901; Brandes, 
De waarde van Tj. Pram ban an enz, Tijdschr. 
/ Bat. Gen. 47(1904) p. 414—432; Martine Tonnet, 

De godenbeelden aan den Ijuitonmuur van den 
Qiwatempel te Tjandi Pram ban an en de ver- 

- moedelijko leeftijd van die tcmpeJgrocp (Bijdr. 
，-T. L. en Vlk. 7e volgr. VI (1908), p. 128—149); 
：广 Kncbcl in Rapp. Oudh. Comm. J 909, p. 20—120; 

// Scheltema, Monumental Java (19J2), p. 69-98;- 
Jochim, Prambanan on omliggende tempels 
/^ijdschr. Bat. Gen^54 (1912), p. 470—514. 

，/ PR AMBON, Oontrole-afdecling in de afdeeling 

Sidoardio der rcsidentie Soerabaja cn omvattende 3e 
dlstrictcn Boclang en Krian. De be volkin g teldc ult. 
1915: 320 Europeancn, 1260 Chincczcn, 60 anderc 
Vreemdc Oostcrlingen en 211.000 Inlanders. , 

PRANADJIWA (JAV.). Zie EUCHRESTA. 
PRANADJIWA (ZOETE). Zic STERCULIA 

JAVANICA.. 
PRANAP. Groote kampong in Bovcn Indragi- ri, 

niet ver van de grens der Kwantan-Districten, 
standplaats van den Soetan Moeda van Indragiri, 
den rijksbestierder, die het dagelijksch bestuur over 
Boven-Indragiri voert. Doze landsgrootc bewoont 
een fraaic woning aan de ovcrzijde der kampoeng. 
In de kampoeng staan cen pasang- grahan cn een 
Inlandsche land schapsschool. Het is het eindpunt 
van een vrij belangrijkcn, zeer ouden handclsweg, 
die bij Padang Lawas (zic aldaar) aan de Batang Hari 
begint. 

PRANG SABIL, d. i. de „oorlog op den weg 
(Gods)'', dwz. de heilige oorlog (het Arabische 
woord sabil beteckent weg). Aldus noemen de 
Mohammcdanen in Ned. Indie den strijd. tegen de 
ongeloovigen. De in de Arabische wetgclcerdc 
werken daarvoor gcbruikclijke benaming is djihdd 
(d. i. letterlijk： inspanning van krachten, ijvering). 
Deelname aan den djihdd geldt volgens de wet als 
cen geloofsplicht. 

Bit is niet altijd het geval geweest. Aan van- 
kelijk mocsten Mohammeds aan han gers te Mekka 
het hun door de ongeloovige Arabieren aangedane 
onrecht lijdzaam verdragen. Verzet zou toen ook 
feitelijk niet mogelijk zijn geweest. Na de hidjrah 
(zic aldaar) veranderde deze tocstand door de hulp 
der inwoners van Med in ah. Nad at in den Koran 
eerst verlof tot verdediging aan de Moslims was 
gegeven, begonnen de gevechten tegen de 
Mekkanen en andcre stammen zich tot een mcer 
omvangrijken strijd te ontwikkelen, welke ook 
aanvallenderwijze word gevoerd en zelfs na de 
verovering van Mekka in het jaar 8 nog bleef 
voortduren tegen verscheidcnc niet bekeerde 
Arabische stammen. Na. Mohammeds dood, toen de 
MosJiins hunne heerschappij ver buiten de grenzen 
van Arabic over ecn steeds toenemend gebied 
wisten uittebreiden, bleef de djihdd nog lang een der 
gewichtigste aangclegen- heden der Mosliinsche 
gcmcentc. 

Reeds in de te Med in ah gcopenbaarde gcdcel- 
ten van den Koran was sterk aangedrongen ()]) 
ieders dee]name aan den strijd ter verdediging van 
den Islam. Nu werd de leer geforniuleerd, dat lict 
voJgens Allahs wil een godsdienstplicht der 
Mosliins was oni aJle kafir's to onderwerpen. Naar 
de voorstclling dicr dagen had reeds de Profeet zelf 
gezegd : „Mij is be volen, de onge- loovigen tc 
bestrijden, tot dat zij de geloofsbe- kentenis afleggen 
of bereid zijn, tribuut te be- talen." De leer van den 
djihdd werd nu in dezen vorm een integreerend 
bestanddecl van de Mo- hammedaansche wet. De 
taak der Moslimschc gemeentc om ondcr leiding 
van haren imdm alle ongeloovigen te onderwerpen 
mag niet als vol- cindigd worden beschouwd, 
voordat alle k&jir's Allah's gezag hebben erkend. 
Tot op dien tijd is de geheele wcrcJd verdeeld in cen 
ddr al-Isldm (gebicd van den Islam) en ecn ddr al-
harb (gebied van den oorlog, dat zoo spoedig als de 
oin- standigheden het toclaten door de Moslims aan 
den Islam onderworpen moet worden). Gezag van 
ongeloovigen over Moslims is volgens do 
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wcttcl ijkc thcoric ccn go heel abnormaal vcr. ^chijnscl, 
waaraan zoo spoedig mogclijk ccn •eindc bchoort 
gemaakt te worden. Elko oorlog van Mohammedancn 
tegen andcrsdcnkcndcn •gcklt als hcilige oorlog, cvcnals 
ieder verzet •cenor Moslimschc bevolking tegen 
Europccsch go zag in de kolonicn ； zclfs strooptochtcn 
on •zccroovcrijcn van Inlanders worden liefst met •den 
naam djihad of preuig sabil bestempeld. 

Over de hoofdzakcn dor leer betreffende den djihdd 
bestaat in den Islam geen verschil van gcvoclen. Alle 
wetgclcerden zijn het daarover in verschillendc perioden 
steeds ecns geweest on racer dan eenig ander deel der 
Moslimsche wet is deze leer in alle Mohammedaansche 
landen populair geworden (zie ISLAM III, a). Zij verheft 
in hooge mate het gevoel van eigen- waardc der groote 
menigte. Met trots gcvoelt deze, te behooren tot cone 
gemeenschap, aan wclke God zelf de hcerschappij over 
de wcreld heeft beloofd. IJdcle verwachtingen voor de 
tockomst verleenen aan dit besef kracht onder de 
onontwikkelde Moslims en hunne gcring- schatting van 
ongeloovigen vindt daarin stcun. Modern gevormde 
Moslims begrijpen wel, dat <leze xniddeleeuwsche 
djihdd-leer niet meer be- antwoordt aan de thans 
bestaande toestanden •on verhoudingen en ook de meer 
ontwikkelde wetgelecrden kunnen slcchts nadeclen on 
ellende voor de Moslims duchten van eene wcrkclijke 
toepassing der djihad-voorschriften. Toch zouden zij het 
vertrouwen der groote massa verbeuren, indicn zy de 
geldigheid der oude wetstheorie van den heiligen oorlog 
openlijk wilden betwisten. In kolonicn met eene talrijkc 
Mohammedaansche bevoJking blijft dit Icerstuk dus ecn 
latent ge- vaar, dat in tijdcn van on rust cn onte vreden 
heid steeds tot uitbarsting dreigt te komen. Eerbie- 
<liging der godsdienstige gevoclens van de Mos- 
iiinschclnlandcrs op dit punt is natuurlijk buiten- 
gesloten voor het Europcesch gezag. Zelfs de t 
heorctisclie bespreking van het hoofdstuk over <len 
djihad in de Moslimschc scholen zou niet gcHukl 
kunnen worden (zie PANISLAMISME). 

Lileraluur: C. Snouck Hurgronje, Be Islam p. 47—
56 ( De Gids 1886, II, 4G3—472);jDe beteckenis van 
den Islam voor zyne belyders in Ned.-Indie, Lciclen, 
1883, p. 30 vv.De laatste veunaning van Mohammed aan 
zijne go nice n to uitgcvaardigd in het jaar 1880 n. Chr,( 
Ind. Gids 1884, II, 1—18); De Atjehers I, 171 vv., II, 
372 (The Aciichncse I, 1G6 vv., II, 337);JDc Islam p. 30 
v. (Groote godsdiensten II, 262 v.)^Het Mohan) med 
apisme (in Colijn's Nccrland^ Indie I, p. 259); Hcilige 
oorlog jnade in Germany (De Gids J 915 
Jan.);^Ncderland en de Islam, Leiden 1915 ]), 7 vvM p. 
103 vv. ； Mohammedanism (Lcc- t urcs, New-York 
1916) p. 59; |Th. W. Juynboll, Handleid. t. d. kennis der 
Mohainm. wet, p, 329 vv. (Handbuch d. islani. Ges”，p. 
336 vv.); H.Th. Obbink, De hcilige oorlog volgcns den 
Koran, Leiden ]901 (Dissert. Utrcclit); P. J. Veth, De 
hciJigc oorlog in den Indischen Archipcl (Tijdschr. v. 
Ned.-Indic, 1870, I, 167 vv.). 

PRASMAN (DAOEN) (BATAV. MAL.). Zie EU・ 

PATOKIUM TRIPLINERVE. 

PRAUW. Zie VAARTUIGEN. 
PRAWATA of PROEWATA. Hoofdplaats van het 

district Oendakan (zic aldaar), afdecling cn regcntschap 
Kocdocs. De plaats is gelegen ten Zuiden van de Kawa 
gedc. 

PREANGER REGENTSCHAPPEN. Land- 

beschrijving. Rosidentie op Java, beslaat 士 1/0 van het 
geheclc ciland. De inlandsche naam is Tan ah Pryangan, 
afkorting van Para- hijangan = verblijf van de geesten. 
Het gewest wordt begrensd: ten N. door de residenties 
Batavia en Chori bon, ten O. door Cheribon en 
Banjocmas, ten Z. en Z.W. door den Indischen Oceaan 
cn ten W. door Bantam. In het N・ loopt de grens over 
den kam van het Salak-G6d6- cn het Boe ran gran g- Tan 
gkoe ban prahoc-ge be r gtc; in het O. schcidt de Tji 
Tandoej, over eene grooto uitgestrektheid, de Preanger 
Rcgentschappen van Banjoemas. Da Zuidkust heeft cen 
regelmatig beloop； alleen in het W・ dringen de 
Wijnkoops- baai of Palaboehan Ratoe en de Zand baai 
of TjilStoe en in het Z. O. de Panandjoengbaai, 一 door 
het schiereiland van dien naam verdeeld in Dirk de 
Vries-baai of Bocht van Parigi en Mauritsbaai —, eenige 
mijlen landwaarts in. De beidc laatstgenoemde bochten 
begrenzen het genoemde schiereiland Panandjoeng, dat 
met een zeer sxnallc, laaggelegcn landengte aan het 
vaste land verbonden is. Aan de Z.- en Z.W. kust steken 
Oedjoeng Tjilaoetcurcun, Q. Genteng en Tandjoeng 
Antjol in geringe mate in zee uit. Het eenige, tot dit 
gewest behoorende eiland is Nocsa Were, groot 33 hect-
aren en gelegen tus- sclien Noesa Kambangan en de 
Oostkust der residcritic. 

De oppcrvlakte bedraagt 士 21524 K.M2., bij de 
volkstcllingen op het eind der jaren 1895, 1900 en 1905 
telde de bevolking respectievelijk 2.195.000, 2.436.000 
en 2.697.000 zielen of 107, 119 en 132 per K,M2. In de 
vermeerdering van het zielcntal op Java en Madoera 
heeft deze resi* dentie cen ruim aandeel gchad. Volgens 
opgaven van ulto. 1915 telde de bevolking reeds meer 
dan 3 millioen zielen, dus zonder het regentschap 
Tjiamis, dat tot 1 Jan. 1916 bij de residentio Cheribon 
behoorde. 

Het Noordelijke gedeelte en het Oostelijke 
middenstuk van dit zeer bergachtige gewest be- staan 
bijna geheel uit vulkanisch terrein, ge- vormd door 
uitbarstingen van de talrijko vul- kanen, wclker 
begrocidc toppen zich van 1800 tot 3000 M. bo ven zee 
verheffen en welker uit- barstingsproducten cerst langs 
hunne hellin gen en later voor een groot deel door 
stroomend water over het tertiaii-e grondgebergte 
werden uitgespreid. Er is bijna geen landstreek op aarde, 
waar op eene uitgestrektheid van deze grootte zoovclc, 
dccls nog werkende, deels vroeger zeer werkzame 
vulkanen voorkonien als in dit gedeelte 、van dit gewest 
worden aangetroffen. Tijdens den opbouw dier vulkanen 
ontstonden hooggelegen binnenmeren, die later door 
vulkanische produc- ten werden gedempt en door eene 
rivier gedrai- neerd. Do voornaainste dozer voormaligo 
meren zijn de thans dichtbevolkte en vruchtbare vlakton 
van Bandoeng, van Garoet on Socmedang. 
Eerstgenoemdc is door ecn smalleh bcrgrug, uit brcccien 
bestaande, in twccen gedecld, de bei- de laatste zijn 
gchccl door vulkanisch terrein om- geven. Hot gehcelc 
Zuidelijkc deel en de N.O. hoek van do rosidentie 
worden ingenomen door tertiair gestcente; in het midden 
zijn het brec- cien, zandstcencn en merge Is; tusschcn 
Parigi en Panicungpeuk aan de Oostzijde cn tusschen 
Sindangbarang en Oedjoeng G&iteng in hot Westen 
bestaat de bodem uit kalksteenen. In de 
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omstreken van de TjilStoe- of Zandbaai zijn go- 
steenten a&ngetroffen, oudcr dan de mioccene lagen, 
waaruit Java*s bodcm grootendecls be- staat, nl. 
schiefers, kwartsictcn en andcre kristal- lijne 
gosteenten, die tot de kryt-formatie gerc- kend 
worden. 

Het bovenvermelde vulkanischc terrcin in doze 
residentie is tc onderscheiden in ccn Oostelijk en een 
Westelijk, daarmede samen hangend deel. Het 
grootcre, Oostelijke deel beslaat ceno opper- vlakte 
van meer dan 6600 K.M2., waaruit 39 vul- kaankegels 
opryzen. Zij liggen vrij onrcgelmatig door elkaar, 
maar kunnen, volgens Verbeek, in reeksen 
gerangschikt worden. Dikwyls zijn tweo toppen zoo 
dicht bij elkander gelegen, dat de hellingen op groote 
hoogte in elkander loopen en het schynt alsof men niet 
twee, maar slcchts 66n vulkaan met twee eruptie-
punten voor zich heeft. 

De vlakte van Bandoeng, die van het 0. naar het 
W. zich uitstrekt, is gemiddeld 60 K.M. lang en 15 
K.M. breed ； zij ligt van 650—680 M. bo ven zee. 
Een smalle bergrug uit breccien bestaando die van N. 
naar Z. loop!, dcclt do vlakte in ceno grootere 
Oostelijke en eeno kleinere Westelijke helft. Zij 
behoort over hare gehccle lengto tot het stroomgebied 
van de Tji Taroem en hare zij- rivicren. In het Oosten 
zijn nog aanwezig do moe- rassen Moendjoel ten Z. 
en Loear ten N. van genoemde rivier, als laatste 
ovorblijfselen van het groote binnenmeer. De vlakte 
van Garoet of de Limbangan-vlakte is 25 K.M. lang 
en 4,5 K.M. breed; zij watert naar het N. af door de Tji 
Manoek. De veel kleinere vlakte van Soemedang, in 
het midden waarvan de plaats van dezen naam ligt, is 
gemiddeld 460 M. hoog cn heeft de Tji Pe- l^s tot 
afvoerrivier. 

Ofschoon de berghellingen aan de Zuidkust het 
strand zeer dicht naderen, treft men aldaar bijna overal 
eene smalle strook zeezand aan. Op som- mige 
plaatsen heeft dit zand tot duinvorming aanleiding 
gegeven. Oostwaarts van Panieung- peuk is over eene 
lengte van enkele kilometers eene driedubbele 
duinenrij ontstaan met toppen van 20—35 M. hoogte. 
Hoogstwaarschijnlijk heb- ben koraalriffen, zooals er 
op verschillende pun-' ten van de kust zijn 
aangetroffen, onder den in- vloed van den 
passaatwind, tot de vorming der duinreeks en van 
afzonderlijke duinen, welke uit donker vulkanisch 
zand bestaan, aanleiding gegeven. 

De rivieren van dit gewest behooren tot het 
stroomgebied van de Java-zee en dat van den 
Indischen Oceaan. De waterscheiding tusschon beide 
gebieden loopt van den top van den Tjakra- boeana in 
Z.W. richting over den Galoenggoeng ' den Tjikoeraj, 
den Papandajan. den Wajang, den Patoeha, van daar 
N. W.waarts naar den top van den GSde en verder 
West waarts over de grens tusschen de Preanger en 
Batavia. 

Tot het stroomgebied van den Ind. Oceaan be-
hooren :Van Oost naar West de Tji Tandoej met de Tji 
S驼】,de Tjidjoelang, de Tji Mfidang, de Tji Woelan, 
de Tji Langla, de Tji Patoedjah in de afdeeling 
Tasikmala-ja; de Tji Sanggiri, do Tji KonSang 
en■cTeTTJi Lain in de afd. Gadget; de Tji Daoen. de 
Tji Sadea, de Tji Boeni, die over een groot deel van 
hare lengte langs den Noorde- lijken rand van den 
Bdngbrengwand stroomt, de Tji Djampang en de Tji 
Balapoelang op- neemt, in de afd. Tjiandjoer; de Tji 
Kaso, de 

Tji Karang cn do Tji LStoc, in de Soekabocmi. Al 
doze rivieren hebben een Ziiid- zuiawHitSly^cn 
loop. De Tji Letoe valt in de baai van dicn naam, ook 
Zandbaai goheeton; de Tji Mandiri, e(jne vrij 
belangrijke rivier,. inondt uit in do Wynkoopsbaai; 
hare voornaam- stc rechterzijrivieren zijn do Tji 
Tjatih cn do Tji Tarik. Do Tji Bareno maakt met hare 
zijrivicren de grens uit tusschen do Preanger en 
Bantam. 

Tot het stroomgebied van de Java-zee behooren 
de bclangrijkstc rivieren van het gewest, nl. do- Tji 
Taroem, welke op den G. Wajang ontspringt, do 
Bandoengsche vlakto draineert en na haro 
voornaamste zijrivier, de Tji Sokan opgenoxnen te 
hebben, Noordwaarts stroomende, voor cen deel de 
grens tusschen dit gewest en Krawang uitmaakt. Vnn 
hare talrijkc zijrivieren vcrmelden wij: de Tji Tarik, 
de Tji Kapoendoeng, die door Bandoeng-stroomt, de 
Tji Meta, de Tji Sangkocj, de Tji Mahi met hoogen 
waterval, de Tji H6a, do Tji Widej en de Tji 
Goendoel. Waar de Tji Taroem do W.-grens van de 
vlakte doorbreekt vormt zij een fraaien, brccdcn 
waterval, Tjoeroeg Halimoen geheeten. 

De Tji Manoek, inede zeer belangrijk, ont- springt 
op de Z.O. helling van den Papandajan, strooint langs 
Garoet, Balocboerlimbangan, Dar- maradja en 
Tomo, waar zij bevaarbaar wordt en het gewest 
verlaat. Hare voornaamste zijrivicren zijn de reeds 
genoemde Tji Peles en de Tji Loe- toeng. Van bo ven 
vermelderivieren is alleen do Tji Tandocj, wat haar 
loop binnen of op de grens van het gewest betreft, 
voor de scheepvaart geschikt. Zij is bijna over haar 
geheele lengte voor klcine prauwen bevaarbaar. 
Voor het in exjoloitatie komen der spoorwegen was 
er druk verkeer op dezo rivier door het vervoer van 
koffie en zoub van Bandjar af, op ongeveer 75 K.M. 
van do monding gclcgen. 

Be halve de genoemde moerassen aan de oevers 
van de Tji Taroem is nog meldenswaard de groote 
rawa Lakbok ten Z. O. van Bandjar tusschen de Tji 
Tandoej en de Tji Seel, verder heeft men nog eenige 
meertjes, waarvan de voornaamste zijn. de 8i.tj3e._ 
Bagendit ten 0. van Garoet, do Sitoe Tji Leuntja op 
het plateau van Pangald- jigaDj Jelaga Patdngan, een 
kratenneer ten W. van de Patoeha met 
ondergrondschen, natuurlijken waterafvoer, Tfilaga 
Bod as, een aJuin mcer in den krater van den vulkaan 
van dicn naam en Te- ]aga Warn a, het klcurcnrijke 
meer op de helling van den GM6. In dit gewest vindt 
men ook ccn 25tal warmc bronnen, waarvan 15 in 
vulkanisch en 10 in tertiair terrein. Bekend is die 
achtor het buitenverbiijf Tjipanas van den Gouv.-
Gcn. Verscheidene dezer bronnen worden gevonden 
aan den Oostelijken voet van den Tampomas. 

Aan nuttige mineralen is dit ge west, voorzoo- ver 
bekend, vrij arm. Men vindt koper-, lood- en 
zinkertsen in het riviertje Tji Karang, bij do desa van 
(lien naam, maar deze bleken bij onder- zoek voor 
ontginning niet rijk genoeg； de Jigging der 
terreinon nabij Java's Zuidkust is boven- dicn niet 
bevorderlijk voor eene exploitatie. Zie MIJNBOUW; 
MIJNONTGINNING. Zwavel wordt elechts bij 
enkele solfataren o. a. van den Wajang, den 
Papandajan en andere vulkancn verzamcld voor 
inJandsch verbruik. Van do eoceene 
kwartszandsteenen, in het district Tji- randjang (afd. 
Tjiandjoer) vooral, maakt men slijpsteenen ； voor 
neuten ojider de stiflfin. hunner 



PREANGER REGENTSCHAPPEN. 50S 

op palcn gcbouwdo wonin gen gobruiken do Socn- 
daneezen gcwoonlijk platto rolstcenen van ande- 
siet, verkregen uit de rivierbcddingen, of de go- 
makkclijk te beworkon kleistconcn uit de breccic- 
etage. Op vuIkanisoho terreincn wordon do lava-
achtige andesicten on bazalten tot vierkanto neuten 
gehakt. Uit do roode klei worden goede 
metselsteenen gebakken; kalk van zeer goedo 
hoedanigheid wordt vecl gobrand bij Tagogapoe, 
Tjibadak en elders, waar in de nabijhcid van do 
spoorbaan goede kalk voorkomt. 

De vulkanische terreinen en oudc mcerbodems in 
dit gewest zijn de vruchtbaarste en zijn vrij dicht 
bevolkt, nl. de afdeelingen Tasikmalaja, Limbangan, 
Bandoeng en gedeelten van de af- declingcn 
Tjiandjoer en Soekaboemi. Sedert 1871 is dit gewest 
zeer in welvaart vooruitgegaan door eonc betere 
organisatie van het inlandsch bestuur, eene billijkcr 
regaling van de landrento en de heerendicnstcn, 
alsmede door den aanleg van waterleidingen en 
spoorwegen. 

Bevolking. De be volkin g, die over do geheele 
residentie de Socndaneesche taal spreekt, staat als 
zeer goedaardig bekend. In strafzaken bekent de 
overtreder bijna zonder uitzondering schuld. De 
huizen zijn allerwege op palen ge- bouwd en binnen 
de bcbouwde kom van grootere plaatsen met pannen 
gedekt. De hoofdmiddelen van bestaau zijn de 
verbouw van rijst cn tweede gewassen, o. a. mais en 
katjang tjina op sawah's, die tot op 1200 M. bo ven 
zee worden aangetroffen. In die hoogo bergstreken 
zijn de gal^ngans of dijkjes vcclal gevormd uit los 
opeengestapelde, dikwijJs zeer groote stcenen, 
hetgeen van verre den indruk geeft alsof 
verdedigingswerken waren aangclcgd. Het 
bouwgrondareaal dcr Inlandscho bevolking besloeg 
in 1915 een oppcrvlakte van: 

a. in geregelde cultuur: sawahs van Icvend water 
voor- 

zien  .........................................  255.645 bouws. 
sawahs van regenafhankelijk. ,114.019 „ 
moerassawahs ........................  8.527 „ 
tcgalvcldcn  .................................  402.119 ,, 

b. nict in geregelde cultuur.. 99.459 „ 
Tc zamen ..................  880.369 bouws. 

De opbrengst aan rijst (padi) was bij ben ad e- 
ring 15.389.100 pikoels, d.i. gemiddeld 28.-pikoels 
per be plan ten cn 28.39 pikoels per gcslaagden 
bouw. Een belangrijk iiTigatic-werk van den laat- 
slen tijd is de bevloeiing van de Tjihea-vlakte. 

Ecu groot deei van de bevolking in de berg- 
fetreken vindt cen bestaan op de talrijke erfpachts- 
pcrccelcn, waarop voornamclijk kina, thee, rubber 
ook wcl koffie, klappcrs.coca, peper en vezel- 
plantcn gekweekt worden.' De kinaondernemin- 
gen liggen tusschcn 1Q00 cn 1800 M. bo ven zee; 
do thee- en kofficondcrnemingcn tusschen 300 en 
1400 M. In 1913 waren or in dit go west bijna GOO 
erfpachtspcrceclen, wuarvan ruim 500 in exploi- 
tatie. Suikcrfabrickcn vindt men in dezo residen- 
tio niet, maar cr zijn 7 ondernemingen op ge- 
Jiuurdc grondon, waar suikerrict verbouwd 
wordt, oin als pluntmatcriaal to dienen(1913). 
Do GOUV. koffiecultuur, die in goede jaren 
200.000 ]>ikoel levcrdc, steeds mcer achteruit- 
geguan on met ingang van 1 Jan. 1917 opgeheven. 
Ook do kofficcultuur op particulierc landen is 
al sedert vele jaren achtcruitgaande. Men vindt 
voorts nog con 50lal rijstpclmolcns, mcest in 
handen van Chincczcn. Iii do Zuidelijke distric- 

ten wordt vecl ardn-suiker gemaakt, eon niet on 
belangrijk artikol van uitvoer voor huishou- delijk 
gebruik naar Europa. Java is al sedert. jaren het 
voornaamstc kinabast-prod uccerende land der 
wcrcld, zoowel om het hoogo kinagehalto- van den 
bast als wegens do uitgestroktheid der- 
aanplantingen. Do oorspronkelijko wildhout- 
bosschen, waarvan er velo ten behoove van do 
Europeesche cultures zijn gekapt, hebben veelf 
bruikbaar timmerhout geleverd, o.a. het rasa* mala-
hout dat zeer goede balken opie vert voor- bruggen en 
huizenbouw. In de afdceling Soemfi- dang vindt men 
eenige djatibosschen. Klein© takken van nijverheid 
zijn het vlechtcn van matten of tikars in de afdceling 
Tasikmalaja, vooral in het district Tjiawi, het we ven 
van ge streepte sarongs, het batikken van sarongs en 
hoofddocken in de kampoeng Tjipddfes en het 
vlechten van huishoudelijke artikelen van rot an- in 
het district Singaparna. Onder de middelen van 
bestaan moet ook genoemd worden de kunst- mafcige 
vischteelt op sawahs, na afloop van den rijstoogst en 
in vijverg, o. a. van de goerameh en den goudvisch. 
Deze vischteelt is een waar volksbedrijf ； duizenden 
inlanders zijn in het bezit van vischvijvers of teelen 
dj zoetwatervisch op- sawahs bij wijzc van tweede 
gewas na den padi- oogst. Juiste cijfers zijn voor het 
geheele gewest niet op te geven ； in de afdeelingen 
Limbangan en Soekapoera alleen wordt het aantal 
bezitters. van vijvers geschat op 14000 en dat der 
vijvers. ook op 14000, uitmakendc een 
uitgestrektheid van 2100 bouws. De geteclde visch 
dient zoowel voor eigen verbruik als voor verkoop. 
Do opbrengst varieert van f 10 tot / 50 's jaars, al- 
naargelang de grootte der vijvers, de hoeveelheid 
water, de mate van zorg, de soort van visch, enz. De 
zeevisscherij is niet van beteekenis. 

De hoornveestapel teldo in 1905 in totaal 216.862 
dieron (runderen en buffels) en de paar- denstapel 
45917 dieren. De klein-veestapel (geiten, schapen, 
pluimgedierte, enz.) nee mt in beteekenis too. 

De uitkomsten der regenwaarnemingen toonen 
aan, dat de regenval te Bandoeng (1804 m.M. ge- 
midd.) niet veel verschilt met die op de kust- plaatsen 
aan de Java-zec. In de bergstreken is de regenval veel 
aanzienlijker. Te Sindanglaja valt gemidd, 3925, te 
joekaboemi 3?69, to~Sdem3； dang 3079, te 
Patengan 3962, en te Parigi, aan 3e Zuidkust, 3702 
mM. per jaar. De dagelijksche temperatuur wijst op 
de hoogvlaktcn in de droge maanden Juli t/m. 
September groote verschillen aan； te Bandoeng 
daalt zij 's morgens vroeg meermalen tot 56°F. en 
stijgt des namiddags tot 85°F. In de bergstreken is het 
klimaat over het gcheel aangenaain cn gezond. Er zijn 
theeonder-i nemingon op 1G00 M hoogte, waar het 
*s nachta meermalen vriost. 

Vcrkeers middelen. V66rdat de in dit go west thans 
bestaande spoor- on stoomtram« we gon aangclcgd 
waren (waarvoor zie SPOOR- en TRAMWEGEN), 
waren do door Daendels in. 1808—1810 aangolegdo 
postwog van Buiten*., zojg ...over den 
Mogamfiiidoong jak)_ via^ 
Bandoeng en Chcjcibou -en de militairo weg oiu. het 
God e-gebergte van Buitenzorg via Socka-. boemi 
naar Tjiaiid joer(1860) do hoofdmiddelen. van 
verkeer. Gaandewog werden nog meerdero- wegen 
verbeterd, totdat de groote vluoht, die de particuliere 
nyverheid in dit gewest in do laatste, 
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25 jaren nam (koffie, thee, kina, rubber), deed 
besluiten tot een systematischo vcrbctering der 
wegen, waartoe men in 1898 overging door de 
aanstelling van een in genie ur met speciaal voor 
■dat doel aangewezen personeel. Sinds dat jaar 
tai van uitstekende rijwegen in vrijon arbeid 
aangelegd, die veel ertoe hebben bijgedragen, 
•om de Preanger Regentschappcn tot cen der 
bloeiendstc ge westen van Java te maken. 

Geschie denis. Bewijzcn van Hindoe- 
kolonisatie in dit gewest leveren de opschriften 
•op steen, in het Buitenzorgsche gevonden, wclke, 
■blijkens het letterschrift, dateeren uit de 4c en 
•5e eeuw. Overigens treft- men in de Preangcr vrij 
veel beelden aan van Maleisch-Polynesisch type 
en slechts weinige van Hindoo-Javaanschcn oor- 
sprong. Toch heeft hier in het begin onzer elfde 
eeuw een Hindoerijk bestaan, dat zich niet 
zonder succes wist te hand haven tegenover den 
Oost-Javaanschcn koning. Ecn paar eeuwen later 
ontstond het rijk van Padjadjaran, hetwclk ver- 
Jneld wordt op eenige koperen plant jes, by BSkasi 
gevonden en op een beschreven steen — de ba- 
toetoelis bij Buitenzorg — en waarvan de zetel 
lag by genoemdo plaats; van dit rijk is verder 
weinig met voldoende zekerheid bekend. Men 
zie hierover verder bij PAD J AD JAR AN en 
JAVA, geschiedenis. Bshalve Padjadja- 
ran (of Pakoean-Padjadjaran) bestond in dezen 
tijd in W. Java nog het rijk van Galoeh, dat zijn 
zetel had ten 0. van Tjiamis. Vermoedelijk be- 
hoorde de West-Preanger tot het eerste, de Oost- 
Preanger tot het tweede rijk. In 1575 werd 
Pakoean-Padjadjaran door den sultan van 
Bantam ingenomen en in 1595 kwam Galoeh 
bij de Westwaartsche uitbreiding van Mataram 
onder de heerschappij van dit rijk, waaraan 
SoemSdang zich vrijwillig onderwierp Omtrent 
1640 is Galoeh verdeeld in de re gent schappen 
Imbanegara en Kawasen.- Het laatste bevatte 

，.泰” een deel van de afdeeling Tasikmalaja cn reikte 
van de zee in het Z. tot benoorden Tjiamis; ook 
behoorde een gedeelte van de Kinderzee ertoe. 
Overigens lagen de grondgebieden van de beide 
regentschappen vrijwel door elkaar. Ten W. 
ervan had men de z.g. ,,Westerlanden", die in 
1641 door sultan Ageng van Mataram samen- 

gevoegd werden tot 3 regentschappcn: Soeka- 
poera, Bandoeng en Parakan Moentjang met 
gelijknamige hoofdplaatsen, die gclcgen moeten 
hebben op de plaatsen, waar thans Soekaradja 
(aan de Tjiwoelan-), Dajeuh Kolot (9 K.M. ten Z. 
van het tegenwoordige Bandoeng) en Tari 
Kolot (tusschen Bandoeng en Tjitjalengka) liggen. 
Behalve de 5 bovengenoeinde, bestond nog. 
•Soem6dang als zesde regentschap. Later ont- 
•stonden nog Limbangan en voornamelijk door 
kolonisatie van Cheribon uit de regentschappen 
Tjiandjoer, Tjikalong en Tjiblagoeng. In 1686 
tfof de (XI. Compagnie met de Cheribonsche 
:Sultans eene schikking, waarbij zij geheel van hun- 
ne rechten op die drie regentschappen afzagen ； 
ook zag de Soesoehoenan van Mataram af van 
verdere pogingen,：om zijn gezag in de Preanger 
te doen gelden. Formeel deed hij echter eerst 
afstand van zijn rechten bij het contract, den 5en 
Ocf. 1705 te Kartasoera gesloten, waarbij de 
TjiJosari in het N. en de Don an in het Z. als 
Oostgrens van de Compagnieslanden aangewezen 
werden. De z.g. „Cheribonsche Preanger Re- 
.genGschappen'' Limbangan, Soekapoera cn de 
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Galoehsche landen werden toon gesteld onder 
den resident van Cheribon, tcrwijl de ovengc, nl. 
do mccr Westclijk gelegcne, kwamcn onder don 
„gecommittecrde tot de sacckcn der Inlanderen , 
cene betrekking, die feitelijk reeds van 1686 af 
over de Bataviasche landen bestond, do ch cerst 
in 1727 officicel aid us aangeduid werd. Dezc 
toestand bleef met enkclc wij zigin gen tot 1808 
bestaan. Toen stelde Dacndcls landdrostambtcn 
of prcfecturen in, doch aantal cn grenzen dezer 
ressorten werden herhaaldelijk door hem ge- 
wijzigd. Eerst in 1815 ontstond onder het En- 
gelscho tusschcnbestuur cene residentie Preangcr- 
landen. In 1818 (Ind. Stb. Nos. 53 cn 75) werden. 
de grenzen daarvan gewijzigd en kreeg het ge- 
west, dat van nu af „Preanger Rcgentschappen** 
heette, op cone kleine driehoek tusschen Tjita- 
roem en Tjikao na, (in 1884, Ind. Stb. No. 90 
werd dezc driehoek bij het rcgentschap Kra- 
wang gevoegd) de grenzen,_ die het tot de aan- 
fiecKtihg van Galoeh in 1915 had. 

B e s t u u r. In 1818 bestond het ge west uit 
de afdeelingen : 1. Tjiandjoer (met Soekaboexni), 
bestuurd door den resident; 2. Bandoeng en 3. 
SoemMang, Soekapoera cn Limbangan. In 1859 
(Ind. Stb. No. 91) werd de laatste afdeeling in 
tweeen gesplitst, nl. 3. Soemedang en Limba- 
ngan en 4. Soekapoera. Ofschoon Bandoengreeds 
in 1856 tot residentie - ho o f d plaats was verheven, 
had de feitelijke verplaatsing van den residents- 
zetel van Tjiandjoer naar Bandoeng eerst in 
1864 plaats. De afdeeling Bandoeng zou door 
hemzelf bestuurd worden, terwij 1 het regent- 
schap Tjiandjoer ve rhe ven. werd tot eene af- 
zondcrlijke ass.residentic. Bij Ind. Stb. 1866 
No. 5 word : 5. het regentschap Limbangan even- 
eens tot een afzonderlijke ass. res. ve rhe ven. In 
1870 werd het zoogenaamde „Prcanger stelseT, 
(zie aldaar), gebaseerd op onthouding van in- 
menging onzerzijds in het in wend ig bestuur, af- 
geschaft en kwamen er dicntengevolge (Ind. Stb. 
No. 121) de afdeelingen 6. Sockabocmifregcnt- 
schap Tjiandjoer), 7. Tjitjalengka (rcgentschap 
Soemedang) en 8. Soekapoera Kolot (rcgentschap 
Soekapoera) bij, onder ass. residenten met naast 
zich zelfstandigc patih's. In 1901 had wederom 
eene groote wijziging in de ad ministraticvc 
indeeling plaats (Ind. Stb. No. 327), waarbij do 
ass. residencies Tjitjalengka, Tasikmalaja cn 
Soekapoera Kolot opgeheven werden. De stand - 
plaats van den assistent-resident van Soekapoera 
(tot nog toe Manondjaja) werd voortaan Tasik- 
malaja. Een verdere administraticve wijziging 
kreeg zijn beslag bij Ind. Stb. 1913 No. 35G; 
hierbij werden de ressorten van de verschillende 
Europeesche en Inlandsche ambtenaren naar hun 
standplaatscn genocmd en werd overigens ccn 
vijftal districten opgeheven, terwijl van andere 
de grenzen of de indeeling in onderdistrictcn 
gewijzigd werd, Ten slotto werd bij Ind. Stb. 
1915 No. 670 het gebied dor afdccJing Galoeh 
afgeschciden van de residentie Cheribon en ge- 
voegd bij de residentie Preanger Regentschaj)pen, 
waarvan het de conlrole-afd. Tjiamis der afdee- 
ling Tasikmalaja uitmaakl ； de naam van het 
rcgentschap werd daarbij. tevens veranderd van 
Galoeh in dien van Tjiamis. 

PREANGER-STELSEL. Toen door Raffles gc- 
broken werd met het dwang- on monopolie- 
BteJsel der O.-I. Comp, (zie BELASTINGEN, 
onder landrente, DI. I, biz. 234 v]g.) werden 
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de Prcangcrrcgcntschappen, destijd^ hot 
koffidand bij uitncnicndheid, zijnc horvormingcn 
nict ingcvoord, maar word daar aHes grootcn- 
■tlecls in don vorigcn toestand gclaton, die ook 
gcruimon tijd daarna voor eon good deel onvor- 
anderd bleof. Diensvolgens namon de regenten •daar 
ccn and ere stelling in dan hunne ambtge- nooten 
ciders in do Gouv. landen. Nict dat zij, 、—zooals 
men vroeger wcl meend.e, 一 tegenover de 
Regcering aanspraak hadden op grootero 
onafhankelijkheid dan do regenten elders konden 
docn golden, of dat zij gelijk aan vorsten waren, zoo 
goed als onafzetbaar on wior verhouding tegenover 
haar door mot hen geslotcn contracten werd bepaald 
(Zic o. a. Mem. v. Beantw. op het Bind verslag 2c 
begrooting voor N.-I. voor 1871), maar zij waren 
tegonover de bevoIking met groo- ter macht beklecd, 
o. a. door het recht van be- Jastingheffing in natura, 
geld en arbeid. Zij mochtcn nl. de t j oo k e heffen, 
bestaande in "io van het product, dat door do 
geestclijken geind werd en waarvan 1/3 in het district 
bleef als vorgoeding voor de inlandsche ambtenaren, 
die geene bezolcliging van Gouv.wcge erlangden. 
Behalvedezc tjoeke werd nog ten bate derregenten 
<*n hoofden een pasar-belasting gchoven alsmede 
cen recht op de visscherijen, belasting op het 
slachten van vee en heffingen tot het vieren van 
fecsten bij huwclijkcn enz. Ook was het den hoofden 
gcoorloofd, voorwerpen, aan de bevol- king 
toebehoorende, tot zich te ncmen wanneer zij die 
voor zich vorlangden, b. v. jongc paarden, die de 
bezitter dan dikwijls nog mocst onder- houden totdat 
zij geschikt waren voor het ge- Lruik, dat de regent 
er van maken wilde. Bovcn- <licn mocst de 
bevolking nog aan de gcestelijken de zakat (djakat) 
of verplichtc aalmoezen op- brengen (zie DJAKAT 
DI. I, biz. 605); de gods- dienstige verplichting 
daartoc bestond ook in de overigo gcwesten van 
Java, maar daar bemoeido het bestuur zich met de 
inning niet en werd do xakat gewoonlijk vrij slocht 
opgobracht. In do Preangcr daarentegen, waar de 
gcestelijken ook })(>ffers van de belastingen voor do 
regenten wa- en grooten invloed uitoefenden, 
zorgden cr we I voor, dat de bevolking hare ver- 
])Iicht ii)g nakwam. EindoJijk bestond nog het n g a 
w o c I a-stclsel, volgens hetwelk de kleino man zich 
beschouwdo als do onderhoorigo van •:<-n 
aanzienlijko en van dozen bescherming ge- noot, 
doch daarvoor dan ook diensten moest verrichtcn (
；n kleino heffingen opbrengon. Hot hief geene land 
rente cnz. in de Preanger, maar gftf aan de 
inlandsche koffieplanters aldaar voor do goloverde 
koffio slechts de hclft van do belooning, die elders 
aan do bevolking word uit- gekcerd. 

Ook in het bestuur over do bevolking word den 
regenten, by gem is aan controlo door Euro- pccscho 
anibtonaron, langen tijd do vrijo hand gegeven, 
hetgeen groote willckeur ton govolgo liad, zoodat 
jncnig regent feitelijk hocr over levon en dood zijner 
onderhoorigen was. Langzainer- liand werd echtor 
in dat opzicht verbetoring aan- gebracht. In 1825 
werd do bczoldiging van het mindcrc inlandsche 
bestuurspersoneel, voor rckening van den regent, 
van Gouv.wegc gere- gel(l; sodort 1831 werden 
assistent-residenten in bi mienlanden aangcsteld; in 
1840 word do be- noeming van de districtshoofdcn 
aan do Regeoring getrokken, terwiji de invoering der 
nieuwe 

wotgeving van 1848 do werkzaamhedcn der 
regonten over rcchtspraak en politic op denzelf- den 
voot regcldc als dit elders op Java geschicdde. Maar 
hot rocht van belastinghcffing bleef hun 
toevertrouwd, totdat ook dat hun in 1871 werd 
ontnomen. 

Nict zonder reden toch werd het door velen als 
onbillijk beschouwd, dat de bevolking, dio zware 
belastingen had optobrengen, slechts do helft van de 
belooning voor de door haar gelo- verde koffio 
krecg. Wcl is waar hief het Gouv. in de Preanger 
geen belasting, maar het had daar ook niet te zorgen 
voor de bezolcliging van het ini. bestuurspersoneel, 
en voor de bevolking was het vrij onverschillig of zij 
aan den regent of aan het Gouv. een deel van haren 
oogst opbracht. Een amendement, op de begrooting 
van 1870 door de heeren V. d. Hucht en Mirandolle 
inge- diend, bedoeldo de regeering in staat te steHen 
den ko flieprijs voor de bevolking te verhoogen, 
deels om de onbillijkheid wegtenemen, deela omdat 
men daarvan groote vermeerdeping van de productio 
verwachtte. De Min. v. Koi. De Waal wenschte 
echtor dezen maatregel uittestel- len, totdat do 
geheele hervorming van het Preanger-stelsel 
ondernomcn kon worden, ook om in do verhoogde 
belooning voor de bevolking een tegenwieht te 
vinden tegen mogelijke onte- vredenheid, welke dio 
hervorming misschen zou veroorzaken. De Twcede 
Kamer vereenigde zich met deze zienswijzc; 
terstond werd de hand aan het werk geslagon en een 
stel maatregelon ont- worpen, dio tegelijk met de 
begrooting voor Indie voor 1871 aan het oordeol dor 
Sfcaton- Generaal werden onderworpen. De Tweede 
Kamer vercenigde zich daarmodo en nu meende de 
Indischo regeering, die reeds alles had voor- bereid 
voor de invoering der hervorming en o. a. hot lid van 
den Raad van Indie Van Rees naar do Preanger 
gezonden. had, bevoegd te zijn om op het oordeel dor 
Eerste Kamer vooruit te loopon on hief met 1°. Jan. 
1871 hot stolsel op (Ind. Stb. 1870 no. 121—124). 
Maar die Kamer, niet wcnschondc aid us 
voorbijgogaan to worden, verwierp de bogrooting； 
de Minister trad af en de besluiten dor Ind. regeering 
worden weder door haar geschorst (Ind. Stb. 1870 
no. 199,200). De heer Van Bosse, als Minister 
opgetreden, diende nu dezelfde voorstollen in； do 
Staten- Generaal vereenigden er zich medo cn 
dionten- gevolge werd mot 1°. Juni 1871 het 
Proanger- stelsel opgehovon (Ind. Stb. 1871 no. 45, 
46, 50). Het Europeesch bostuurspersoneel werd 
gereor- ganiseerd; do inlandsche ambtenaren 
werden, met inbegrip dor rogonten, uit *s lands kas 
be- zoldigd, maar hun word daarentegen hot recht 
van belastinghcffing ontnomen ； ook ton opzichto 
dor hecrondienston worden zij mot hunne ambt- 
gonooten gelijkgestold. Den regonten word opge- 
dragon or voor to zorgon, dat do geestelijken zich 
geen macht zouden aanmatigon on in hunno 
hoffingen zouden blijven binnen do perkon, door 
hunnen godsdienst gestold, tcrwijlde inning daarvan 
buiten bemooienis van hot bostuur moost 
geschiedcn. De koffieprijs voor do bevolking word 
verhoogd en woldra gelijk gebracht met dion, elders 
door hot Gouv. uitgekceixl ； daarentegon word zij 
onderworpen aan eeno belasting op heb rijstgewas, 
tot con kleinor bed rag dan dat dor land rente elders 
op Java, mot hot doel haar in staat te stollen de zakat 
op te brongon; ook word 
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zij ondcrworpen aan do heffing van de belasting op 
het bedrijf on op het slachten van vee. Na korten tyd 
werd do landronto ook in dit gewest ingovoerd, 
doch evoncens tot een lager bed rag. De rcsultaten 
der horvorming waren buiten- gewoon gunstig; do 
wclvaart der bovoIking nam toe; tcrwijl van 
rust.verstoring ton gcvolgo van ontovredenheid 
onder de gecstelijken geon sprake was. 

Zie 0. Van Rees in Vorh. Bat. Gon. XXXIX, 
1880: Van Meerten, Overzicht der horvorming van 
het. Preangerstelsel, Leiden, 18S7. 

Ofsclioon door het uitsluitend hecrschen van het 
individueel bezit der sawahs in do Preanger het 
dorpsleven daar natuurlyk eenigszins anders 
gekleurd is dan in een co^cnmunale dcsa, bestaat er 
editor tusschen do kaloorahan der Preangor en de 
desa elders groote overeenkomst. Ook de kaloerahan 
bestaat uit een of meer hoofddorpen (1 e m b o o r) 
en eenige gehuchten (babakan) en wordt bestuurd 
door een dorps- hoofd (1 o e r a h, k o e w o o g e d 
6) wion eon of meer p a n g 1 a k o e's of k o o w o 
c's 1 31 i k terzijde staan, bone von s eon geestelyko 
(a m i 】， 15 b 6), ccn of meer politie-dienaren (p 
antja- langs) en een schrijvcr (djoeroctoolis). 
Bovendien wordt nog gewag gemaakt van een 
Idngser, den gemachtigde van den lengsdr van het 
district, die zorgt voor het ten uitvoer leggen der 
bevelen van het hooge bestuur. Doze hoofden 
vormen de voornaamsto klasse, do pangkat; zij 
worden gekozen uit de bewoners van het dorp, die 
daar geboren of lang gevestigd zijn (orang boemi, 
tjatjah b a k o e), so ms ook uit de menoempangs, 
menschen, dio geen grondbezit hebben, doch 
niminer uit do b o n i a g a5s, de daar pas gevestigden. 
Zic Bijdr. t. T. L. cn Vlk. Nieuwc volgr. IV (1861), 
bl. J. 

—PREANGERBOONEN. Zie PHASEOLUS 
VULGARIS. 

PREDIKANTEN. Zie EEREDIENST. 
PREL Zio ALLIUM. 
PR^MBOEN. District met gelijlaiamigo hoofd- 

plaats van de controle-afdeeling, het regentschap en de 
afdeeling Keboemen, residentie Kedoe; met eene 
oppervlakte van 127.17 K.Ma. Het district • telt 85 dess 
*s en is verdeeld in 3 onderdistricten. Ein de 1905 
bestond de be volkin g uit ruini 87.000 zielen, w.o. een 
twintigtai Europeanen cn enkele Chineezen. In dit 
district ligt de belangrijke sui- keronderneming 
Remboen. 

PREMNA FOETIDA Rcinw. Fam. Verbena- 
ceae. Singkil (JAV.), Ki pahang, Ki seungit, Ki tahi 
(SOEND.). Kleine boom, over den. geheelen Archipel 
verbreid,. Van de wortels maakt men etelen voor 
kapmessei，. De onaangenaam sma- kende en 
riekendo bla eleven worden gokookt gegeten. Ook 
zijn ze een inlandsch geneesmiddel. 

PRENDJAK. Javaansche naam voor cone 
vogelfioort, Prinia jamiliaris, die haar nest bouwt als 
een Snyder vogel, door do ran den van een 
eaamgevouwen blad met eenigo draden aan el- kaar 
te bevestigen. De prendjak is een zeer ge- woon 
vogeltjo op Java en Sumatra. Do rug is 
donkergroenachtig grijs, de onderzijdo is wit; de 
tamelijk lange staart is aan het einde wit en heeft een 
daarvoor gelegen zwarte vlek op iedere veer. 

PRjENGGOEK. District met gelijknamige hoofd- 
plaats van het regentschap en de afdeeling Goe- aoeng 
Kidoel, residentie Djokjakarta. Het is do 

| Noordelijkste strook, grcnzendc aan de residentio 
Socrakarta. In vroeger jaren was dit een betwisb 
gebied, dat ten slottc aan den sultan van karta 
toegewezen is. EincL 1905 tcjdc het - inwoners, alien 
Inlanders.' L 

PRIANGAN (PRIJANGAN). Zic PREANGER 
REGENTSCHAPPEN. 

PRIESTERRAAD. Zic RAD AGAMA. 
PRIESTERS. In do primitiovc, animistisoho 

wercldbeschouwing der volkon van den Indi- schen 
Archipel zijn tusschenpersoncn voor hot vorkeor der 
levendcn met de zielen dor dooden of met do geesten 
onmisbaar, en dikwijls treft men ook bij zulken, die 
het Hindoelsme of den Islam hebben aangenomen, 
nog overblijfselen van dion animistischcn 
priesterstand aan ； zoo b.v. bij de Baliers (mangkoe's 
enz.), do Boegi- neezon (bissoe's), de Javanen 
(doekocns). Dezo priesters zijn twceerlci. Wannccr cr 
sprako is van gemeenschap zoeken met do zielen der 
voorouders, treden de familie- of do stamhoofden als 
bcmiddelaars op; zij roepen dio voorouders aan, die 
nog steed a belting stollen in het ]ot hunner 
nakomclingen. Aan dezo functio van priestcr heeft het 
stamhoofd voor het grootsto deel de gehoorzaamheid 
en den ccrbicd to dan- ken, dien het volk hem bewijst. 

Waar de Indonesier echter meent met and ere 
xnachten te doen te hebben met wio hij niet op zoo 
vertrouwelijkon voet staat als met do zielen der 
voorouders, daar moot liij zich wenden tot een under 
soort priesters of priestoressen, dio den weg gelecrd 
hebben, waarlangs zij die onbe- kende machten 
kunnen naderen. Door de trjden heen hebben deze 
priesruvs eene zekcro theolo- gischo kennis vergaderd 
met betrekking tot hunno goden en geesten, welke 
kennis allcen hun eigendom, en niet die van het volk 
is. Bij som- migo volken, als do Bataks, traden alleen 
m&i- nen, bij and ere, zooals sommigo Torad ja-stam- 
men, alleen vrouwen, bij do mcesto volken zoo- wel 
mannen als vrouwen in priesterlijko functio op. 

Voornamelijk bij ziokto wordt de hulp dor 
priesters ingeroepen. Men den kt, dat do zielestof of 
levenskracht van den mensch door een geest of god is 
goroofd, cn deze gaat do priester terug vragen. In de 
litanieen, die hij daarbij opdrount, beechrijft hij den 
weg, dion zijno uit het Jichaam vertrokken zicl aflcgt, 
om in hot verblijf dor geesten in de lucht of onder do 
aarde to komon. Gewoon]i)k roepen do priebters 
daarbij do hulp in van den menschen goedgezindo 
geesten, dio tusschen hemel en aardo wonen. Zijn zij 
van hunne reis teruggekccrd, en is hunno ziel weor in 
het lichaam gekomen, dan dragon zij do 
mcdegobrachto zielefitof op don zieko over. 

Bij een aantal volken in den Archipel gaat niot do 
ziol van den priester er op uit om do ver- loren 
zielestof te zoeken, maar laat do priester con geest tot 
zich inkceren, welko dan door den mond van den 
priester mededcelingcn doot aan- gaando do ziekto en 
do wijzo harer gonezing. Bit bezield raken door cen 
geest is bekend ondoir den naam van Sjamunisme. 

Oorspronkelijk mo go dit bczield raken spon- tane 
uiting van een ziolstoestand zijn geweost, toen men 
den toebtand van ec»tase noodig had, telkenn wanneer 
men bij cen zieke word gcroepen» word dio 
kunstmatig opgowekt. Dit geschiedt door he[ bi'anden 
van wicrook cn andoro rouk- 
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govondo stofien, door heb zingcn op oenc eento- 
nigo wijzo, van toovorzangon ； door het maken van 
een eontonig gcluid of goruisch, als hot rybh- misch 
slaan op trommon, het luidon van con bel on 
dergolijko. De priestor zclf workt medo om in 
ocstase te komon door atrak op con voorwerp to 
staren, door to dan son of door zich to slapen te log-
gen. Dan daalt eon geest nedcr in don priestor, het- 
geen diens lichaam heftig doot trillen; daarna wordt 
de priestor rustig: de geest hceft bezit van hem 
gonomon, en hot is nu die geest, dio antwoorden 
gcoft op de vragon, dio hem gedaan wordon. 

Het duidelijksb vertoont zich het Sjamanisme bij 
de zoogenaamdc djini-feesten op Halmahdra. Het is 
ochtor wcl haast zoker, dat dezo fees ton zich ondor 
Mohammedaanschen in vloed ont- wikkeld hebbon. 
De meest bekende namen voor sjamanen zijn ： 
Bisoo bij de Boegincezen, walian, bij de 
Minabassers en balian bij vcrschillende Da- 
jakstammcn. Gowoonliik werken cleze sjamanen in 
groepen te zamen, waarbij dan een hunner als hot 
hoofd, de loider (bij de Boegineezen pooa matoa go- 
naamd) dienst does Bisoo is eon Indonesisch woord, 
dat in het algemeen de beteekenis heeft van „stom, 
zich onthoudend van bepaalde din- gon.n Do 
beteekenis doclt bij cleze liedon in do eerste plaats 
op hunne onthouding van het hu- welijk, en hunne 
voorgewende impotentie Bat. Gen. (11. 51—1909, 
blz._ 335). Het is toch onder Boegineezen on 
~!Dajaks ccn gewoon ver- Bchijnsel, dat mannelijke 
pricsters zich als vrou- wen kleedcn en voordoen, en 
niet in het huwelijk treden. Het woord walian of 
balian is afgcloid van waJi, dat in een aantal 
verwante talen geest beteckent ； walian wil dus 
zeggen : „van cen geest bozotene". 

Bij do Balincezen is do pasek, die in de meer 
ouderwets ingerichte dorpen aan het hoofd. van het 
desa-bestuur staat, de nakomeling van hot familio-
hoofd, die do priesterlijke functien uit- oofont. In de 
nieuwer ingerichto dorpen is zijno plaats ingenomen 
doorden pemangkoeof man gkoc, den bewaker van 
den dorpstempol. Hij is do eigcTilijke volkspriester 
en behoort tot de go- wounc desa-bewoners, 
waardoor hij veel nader tot het voIk staat dan do 
padanda, de priestor nit do Brahmanon-kaste, die bij 
de algemeeno godHdienstigc feesten, vooral bij do 
lijkverbran- dingon optreedt, de gowijdo letterkundo 
be- oefent, daarin onderwijs geeft, do tijdregeling 
aangeeft en bij do rcchtspraak als raadsman op- 
tre(idt. De j)cmangkoe zorgt voor het onderhoud van 
don dorpstempc], roept voor do offcraars do goden 
aan on brongt dozen hunno gaven over. Hij wordt 
daarom gcaeht in nauwo betrokking tot do godon to 
Btaan. A] is hij hoofd van hot difia-bestuur, toch 
blijvon zijno werkzaamhedon tot den tompoldionst 
beperkt. De dookoeh's (kluizcnaars) zijn liedon uit 
do Soedra-kaste, dio eonigszins in do goheimen van 
den godsdienst zijn ingewijd.. 

Litaratuur : Dr. G. A. Wilkon, Hot Shamanis- mo 
hij do volken van don Indischcn Archipel. Bijdr. K.L 
5, II 1S87; Dr. B. F. Matthes, Over de bissoo's of 
heidonscho priosters en pricstcrosson dor 
Boegineezen. Verhandolingon van do Koninklijko 
Akademio van Weton- Hchappon, aid. Ixjtterkundo, 
VII. Amsterdam 1872 ;jAlb. C. Kruyt, Het Animism
。in den In- dischen Archipol (biz. 443—460)j's 
Gravonhago, 

190。； W A. Penard, Do Patoentoeng,. Bat.__Gcn. 
di. 55, 1.913; 0. Ix)kkerkerker, Eenige opmorkingon 
over sporen van Shamanismo bij Madoorcczcn en 
Javanen. Tijd. Bat. Gen. dL 45. 19p2.„Zio vordor 
GEESTELIJKEN. 

PRIESTERSCHOOL. Zic PfiSANTRfiN. 
PRIGfiN. Ondcrdistrict van het district Pan- 

claanTregcntschap cn afdeeling Bingil, rcsidentie 
Pasocrocan. De plaats Prigon, 600 hoog, ligt op de 
helling van den Walirang, vanwaar men ccn schoon 
uitzicht hceft op do Oostelijk gelcgen bergen cn de 
straat van Madocra. Er zijn een hotel, to vens 
gczondheidsetablissement en vele buitenvcrblijven, 
voornamelyk van Soerabaja- sche families. 

PRIGI RADJA. Havenplaats aan de Koeala 
Terboeng, cen der mondingen van de Indragiri- rivier, 
de eerste haven van Indragiri, die door de van 
Singapore of Riouw komende booten aangedaan 
wordt. Het is een paaldorp, op den niodderigen en bij 
vloed onderloopenden oever gebouwd. Aan de verder 
in het water uitgebouw- de steigers kunnen do booten 
meeren. Het is de standplaats van een douane-
ambtenaar. Da bc- volking bestaat bijna uitsluitend uit 
Chineezen, die zich met visschen cn handel be zig 
houden. Ds voomaamste artikelen van uitvoer zijn ge- 
conservcerdc visch en garnalen (trasi, blatjan), 
djeloetoeng en ongeyelde rqst. Voor de stoom- 
schepen bestaat er gelegenheid tot het laden van hout 
als brandstof.■广 f <•- '■ : ：r 

PRIMULA IMPERIALS Jungh. Fam. Primu- 
laceae. Do eenige Primula-soort van Ned.-Indie, tot 
voor kort alleen bekend van den top van den 
Pangerango op 士 3000 Al., enkelo jaren geledon ook 
in do Gajolmden govonden. Het is een fraaic, 
ongeveer 1 M. hooge plant met holder gele bloemen, 
die zoer de aandacht trekt. 

PRINCESSEBOON. Zie PHASEOLUS VUL-
GARIS. 

PRING (JAV.) en zyn samenstellingen. Zie 
BAMBOE. 

PRINGABAJA. Vrij groote plaats in de onder- 
afdeeling Oost Lombok, ten N、van SSlongj 
standplaats van het districtshoofd. Ook de naam van 
het Sasaksch district in die onderafdeeling. 

PRINGSOERAT. District met gelyknamige 
hoofdplaats,xan de afdeeling en het regentschap 
Temanggoeng, rcsidentie KSdoe. Het heeft eene 
oppcrvlakte van 103.88 K,Ma., telt 28 desa*s en is 
verdecld in 3 onderdistricten. Einde 1905 bostond. de 
bevolking uit ruim 3G.000 zielen, w.o. een 20- tal 
Europeanen en ± 300 Chincczon. 

PRINS (Mr. ARY). Gob. te Schiadam 28 Aug. 
181G uit hot huwelijk van A. Prins, cargadoor, en J. 
H. Hamel. Na te Leidon gestuduerd te hebbon word hij 
14 Mei 1838 bovorderd tot doctor in do be ide rochten, 
vertrok nog in het- zelfdo jaar naar Batavia, werd 20 
Maart 1839 gezworen klcrk bij don Raad v. justitie te 
Soera- baja, 20 Juli d. a.v. socretaris en fiskaal by^3© 
rechtbank van omgang in de Semarangsohe afdeeling 
(sedert 11 Aug. in de Soerabajascho afdeeling), 15 
Aug. 1841 griffier by den Raad van justitio to Pad an 
g, 23 Sept. 1842 fiskaal bij dien Raad en auditeur- 
militairM 19 Fobr. 1S43 lid in den Raad van justitio to 
Soerabaja. Don 2on Mei 1845 word hij in dozolfdo 
betrokking naar Batavia ovorgeplaatst, word 16 Nov. 
1846 griffior bij het 
Hooggcrochtshof,8Fobr.l849raads- heor in dat 
college, on 24 Julid.a. v. als regoerings- 



510 PRINS (MR. ARY)—PROBOLINGGO. 

commissaris naar Riouw gezondcn. Na scdert 26 
Maart 1851 als algemeen secretnris gefungcerd te 
hebben, word hij 19 Juni d.a.v. definitief tot die 
betrekking benoemd, en als zoodanig 19 Jan. 1853 
als Gouv.-comraissaris naar de W.， afdeeling van 
Borneo afgevaardigd, waar hij temauwemood aan 
eenen overval der oproerigo Chineozen ontkwam. In 
1855 met vcrlof naar Nederland geg&an, werd hij 6 
April 1856 lid van den Raad van Ned.-Indie, keerdo 
1S57 wed er mot verlof naar het moederland torug, 
fungeerde van 27 Maart—1 Aug. 1859 als wd. vice-
president van den R. v. I., word in 1860 definitief als 
zoodanig benoemd en trad van 2 Sept. —19 Oct. 
1861 als waamemend Gouv.-Gen. op. In 1864 (5 
Nov.) op vcrzoek ult 's lands dienst ontslagen, en 
naar Nederland tcruggekeord, werd hij 1 Febr. 1865 
opnieuw tot vice-pres. van den Kaad benoemd, en 
nam van 25 Oct.—28 Dec. 1866 de functie van 
Gouv.-Gen. waar. Mr. Prins overleed 28 Jan, 1867 
to Sisipan residentie Batavia; hij was oprichter van 
het rechtskundig tijdschrift: „Het regt in Ned.-
IndiW. 

Tijdens hij nog grifficr was had hij dcelgcno- 
men aan de bckendc Bataviasche Mei-beweging van 
het jaar 1848 ondcr leiding van den prcdi- kant W. 
R. v. Hoevell; hij was toen lid van de commissie, 
welke het Adres aan den Konrng had opgesteld, 
waarbij herstcl van verschillende kolo- niale grieven 
werd verzocht. Onder zijnc tweede bestuursperiode 
werd de telegrafische verbinding tusschen Java en 
Sumatra voltooid, en de eerste bij de wet 
vastgesteldc begrooting van N. I. af- gekondigd. 

PRINS HENDRIKSCHOOL. Zie ONDERWIJS. 
PRINSEN-EILAND (PANAITAN). Eiland in de 

Meeuwcnbaai, door de Prinsenstraat of Be- houden 
Passage van Java gescheiden en op onge- veer 100 
K.M!. gesebat. Aan de N.W.- en Z. 0.- zijde door een 
rif omgeven, bestaat het uit vulka- nisch gebergte; 
een goede ankerplaats wordt aan de O.zijde 
gevonden, tei'wijl de Kasuaris-baai aan den Z. 
W.kant diep inloopt. Prinsen-eiland is niel -
voortdurend bewoond, doch st rekt tot tijdclijk 
verblijf aan visschers, vooral van schild pad en 
tripang; het is zeer boschrijk en levert verfhout op. 

PRINSES MARIANNE (MOELI) STRAAT. 
Smalle, bochtige straat tusschen den ZW. hoek van 
Nieuw-Guinea en het Frederik Hcndrik- ciland 
(Dolak) met het Z.O daarvan gelegen Komoran. 
Tusschen beide eilanden scheidt zich de om de ZW. 
loopende Bcnsbachkreek af. De oevers zijn laag en 
zwaar begroeid, slechts hier en daar heeft men iets 
steilere gedcelten of nadert de onmetclijke 
grasvlakte van het binnenland van Nieuw-Guinea de 
kust. Frederik Hendrikeiland bestaat bijna geheel uit 
moerassig, onbegaanbaar terrein. Op beide oevers 
van de straat mondt een ontelbaar aantal kreken uit, 
welke in den regentijd, bij eb en een weinig 
bovenstrooms, zoet water be vat ten. Midden in de 
straat ligt het kleine, lage eilandjc Bocgec met ban 
ken aan de Z.W. en N. O. zijden en na bij den 
Zuidingang, het grootere Boemboel; de bodem 
bestaat uit modder, zand en klei. 

De straat is bij den Noordinloop, waar van den 
hoek tusschen deze en de Digoelrivier ecn ondie- pe 
bank zeer ver in zee afsteekt, 15 K.M. breed en meet 
dan 20 M. diep, maar versmalt spoedig bij het 
naderen van de NO. hoek van het Frederik 

Hendrikeiland, tcrwijl de dieptg afnccmt； do gcul 
tusschen dit ciland en Boemboel is nog geon 
kilometer breed on de dieptc op den drc’ipcl daar 
beN. bedraagt hoogstens 2 M. met zachten 
moddergrond. In do straat loopt een fol t>j» 
waardoor deze drempel en de diepten in den 
Zuiduitloop nog al aan verandering onderhevig zijn. 
De vcrtikalc waterbeweging is zeer bclang- rijk on 
de grootste van den gehcclen Archipel; zij heeft in 
bet Noordgedceltc dor straat, waar cen 
ovcrheerschend cnkcldaagsch getij wordt gevonden, 
ecn gemiddcld verval van 9 M. en in het 
Zuidgcdeeltc, bij een ovcrheerschend dubbel- 
daagsch getij, ecn ge mid de Id verval van 6 M. 

Schcpen, welke langs de ZW. punt van Nieuw- 
Guinea varen, kiezen bij voorkeur den weg door 
deze st raat om de hooge dein in g en de zorgelijkc 
vaart rond Kaap Valsch, de ZW.punt van Frederik 
Hendrikeiland, waar men met laagwater reeds aan 
den grond loopt voor men den wal heeft verkend, te 
vermijden. 

De Luitenant ter zee D.H. Kolff, die in 182& de 
straat ontdekte en meende met een rivier- mond te 
doen te hebben, noemde haar naar zijn bodem, de 
Doergarivier; de Luitenant ter zeo Langcnberg Kool 
veranderde haar naam in den tegen woordigen, daar 
het op (Ten dag, waarop hij haar doorvoer, juist de 
verjaardag was van H.K. H. Prinses Marianne der 
Nedcrlanden. Zie Zee- man sgids decl VI. 

PRIT (JAV.). Zie WEVERVOGEL. PROATIN. 
Zie RECHTSWEZEN. 
PROBOLINGGO. Regentschap in Oost-.Java, 

bevattende do geheele vroegere residentie Pro bo- 
]inggo. Thans ressortcert dit regentschap ondcr de 
residentie Pasoeroean en be vat het de afdec- lingcn 
Probolinggo, Kraksaan en Locmadjan g. De stand 
plants van den regent is Probolinggo: to Kraksaan en 
Loemadjang zetclcn zelfstandige patih's, die daar het 
hoogste Inlandsche gezag ver- tegen woordigeiu- 

PROBOLINGGO. Een der vicr Noordelijkc af- 
deelingen van de residentie Pasoeroean, en dccl van 
het geJijknamig rcgentschap, groot 834 K. M2. De 
grenzen zijn : ten N. de zee, ten O. de afdeeling 
Kraksaan, ten Z.W. de afdeeling Loemadjang, ten 
W. de afdeeling Pasoeroean. De 5 districtcn van het 
rcgentschap, welke deze afdeeling vornicu, 
Ijehooren tot controJc-afdeeKng, nl. Prnho- linggo; 
zij zijn Probolinggo, Dringoe (hoofdplaut.s KMoeng 
badjoel), SoembCrkardng (hoofdpl. Pi- lang), 
TenggSr (hoofdpl. Sockapoera) en Tongfls 
(hoofdplaats Tongas wetan). Het aantal dcsa's 
bedraagt ruim 160. Op het einde van 1915 bo- droeg 
de be vol king 230.000 zielen, w.o. 700 Euro- 
peanen, 2700 Chuieezen, Arabiercn en enkclc 
andere Vrsemde Oosterlingen. De afdeeling is 
grootendeels bergachtig. Het gebergte in het O. 
bestaat uit de uitloopcrs van den vulkaan La- 
mongan. Deze hangt door een zadel van ruim 200 M. 
hoogte samen met den TSnggcr, die zich op de 
Wcstgrens der afdeeling verheft, en weiks Oostelijke 
helft met Dasar, Rocdjak cn Widoda- r跖 tot deze 
afdeeling Ixihoort. In zijn Noorderrand draagt de 
hoogste top den naam van Pfinan- djaan (2724 M.). 
In het ZuideJijke deel van den k rater rand is de 
voornaamste top de Ider-idcr (2473 M.). De 
uitloopers van den TfinggSr in deze afdeeling 
strekken zich langs de WestgrenH uit, tot dicht bij 
zee. Het ZuideJijke deel der afdeeling is overdekt 
door den gewc Idigen vulkanischen 
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bcrgrug, wclko den TenggGr met don SCmdroo 
verbindt. Daarin ligt de 2819 M. hooge top Ajog- 
ftjgg juist op het onderling schcipunt dcr afdec- 
lingen Probolinggo on Loemftdjang met do afdeo- 
]ing Malang. Tot aan do eruptie van Sept. 1896 kon 
men aan den Lamongan bijna dagelijks ceno klcine 
uitbarsting waarnemcn, die zich ter hoofd- plaats 
Probolinggo vertoonde als ecne schitteren- dc 
horizon-verlichting. Aan hot Noordeindo der 
Pasocrocanschc grens vangt do „vlakte van Pro- 
bolinggo" aan, we Ike bestaat uit de uiterst flauwe 
voortgezette helling der vulkaanvoeten. In het langs 
het strand daarop afgezet alluvium zijn vischvijvers 
aangelegd. Kapon noch baaien zijn er te vermelden
； slechts bij de hoofdplaats de „recde van 
Probolinggo”, waarvan de grens is vastge- steld bij 
Ind. Stb. 1898 no. 240. Daartegcnover ligt, ietwat 
Noordoostelijk van do hoofdplaats uit, in de Straat 
Madocra het tot deze afdeeling bchoorende 
koraaleiland KStapang, door de be- volking ter 
plaatse gewoonlijk P. Gili genoemd. Op de grens met 
Pasoerocan vloeit tot aan zee de van den Penandjaan 
komende k. Lawejan; langs Dringoe loopt de k. 
Driugoe, die op het Lamo- ngan-TSngger-zadel 
ontspringt. en zoo zijn er meer kleine rivieren in deze 
afdeeling, waarvan nog vermelding verdient de 
Boerboekan of Banger, die langs de hoofdplaats 
vloeit, welke ook wel Banger wordt genoemd^ eon 
naam die in den Coinpagniestijd gedragen were! 
door het tot West- Balambangan behoorende 
landschap, dal onge- veer overeeukomt mot het 
tegen woordige regent- schap Probolinggo. De 
spoorlijn komt uit Pasoe- roean de afdeeling binnen, 
loopt evenwijdig aan den post we g op de 
hoofdplaats aan, en wendt zich van daar Zuidclijk 
naar de afdeeling Loe- madjang, om van Klakah 
Zuidoostwaarts omte- btiigen naar Banjoewangi. De 
Probolinggo-stoom- t rani loopt van de hoofdplaats 
Oostwaarts over Dringoe cn Gcnding naar Kraksaan 
en Paiton. De postweg doet, dicht langs het zeestrand 
gaan- <.le, van het Westen xiit eerst Tongas en 
Pilang aan, clan de hoofdplaats, daarna Dringoe. Van 
<■ ven beoosten de hoofdplaats gnat ceil zijweg in 
nagenoeg zuiver Zuidelijkc ricliting de afdeeling 
Locmadjang in. De weg van Probolinggo naar den 
Tenggcr-krater Joo pt via Soekapoera cn Nga- disari 
en ilaarna door cen kloof in den kraterrand, de ecnige 
die er in is, ofschoon ook daar zich een dam verheft, 
die wel 100 M. bo ven den Dasar uit- steckt. De 
Alohanunedaanschc bevolking der af- (Iceiing is 
bijna uitsJuitcnd Madocreesch. Op met die 
bevolking gesloten overccnkomsten werken in do 
vlaktc een vicrtal suikorfabrieken. Voorts zij11 cr in 
deze afdeclijig 2 pcrccclen in erfpacht uitgegeven ； 
op ccn er van worden aardappclen gc- tceld. 

PROBOLINGGO. District met gelijknamigo 
hoofdplaats van de controlc-afdccling, het rcgent-
schap en de afdeeling Probolinggo, rcsidentie Pa-
soerocan met drie onderdistricten en 31 desk's； 
eindc 1905 bed roeg de bevolking ruim 56.000 
ziclen, w.o. 600 Euro pennon, 2600 Chineejen, 350 
Arabiercn en eiikele an de re Vreemde Oosterlingcn. 

PROBOLINGGO. Hoofdplaats van het regent- 
schap do afdeeling cn het district van dien naam, 
residentie Pasoeroean, ligt aan de Straat Madocra en 
aan de kali BangSr, onder wclkcn naam ook de 
hoofdplaats bij de inlandurs het incest bekend is. Zij 
telde op het cind van 1905: 15.000 inwoners, 
waaronder 600 Europeanon, 11.000 Inlanders, 

12.600 Chincezen, 350 Arabieren en enkele Benga- 
leozen. De haveninrichtingen bestaan uit een lang, 
worpig vierkant bassin met gemctselde kaden,waar 
langs pakhuizen voor hetopschuren van koffie, sui 
kcr en tabak. Dit bassin, dat tot ligplaats voorde- 

laadprauwen client, is door cen gegraven kanaaf met 
do reede verbonden. Do recde is lang niet zoo vcilig 
als die van Pasocroean. Aan het eind van een lang in 
zee uitgcbouwd havenhoofd bevindt zich ccn 
kustlicht. De kali Banger, die het Ooste- lijkc deel der 
stad doorstroomt, is alleen aan da monding 
bevaarbaar. Ter plaatse zijn gevestigd eene 
kweekschool voor de opleiding van inland- sche 
onderwijzers (sinds 1875), en eene zg. oplei- 
dingsschool, zynde eene inrichting tot opleiding van 
de zonen van inlandsche ambtenaren en an- derc 
aanzienlijke inlanders. Bij Ind. Stbl. 1918 n° 322 
weid met ingang van 1 Juli 1918een gemcen- teraad 
van Probolinggo ingcsteld. De grenzen der hoofdstad 
werden vastgesteld. bij Ind. Stb. 1898 no. 94. 

PROEFSTATIONS. Zie STATIONS. 
PROGO (PRAGA). De hoofdrivier van de vallei 

van Kedoe. Zij ontspringt op 1350 M. hoogte als een 
waterryke bron uit een rotsspleetopde N.N. O.- 
heHing van den Sindoro, nabij de desa Djoemprit, 
buigt zich Oost- en Zuidwaarts om den voet van 
Sindoro en Socmbing heen. en neemt vlak nabij de 
dcsa Mendoet haar tweelingstroom de Elo op, die op 
de N.N.W. helling van den Merbaboe ontspringt, een 
tegengesteldc bocht beschrijft en dan evenwijdig aan 
de Pro go gaat stroomen. Beide loopen in dalen met 
steilo wanden ； hunne beddin- gen zijn met 
rotsblokken bezaaid. In den drogen tijd zyn ze op 
eenige piaatsen doorwaadbaar, in den regentijd 
nergens; ze hebben een snellen loop en zijn 
onlxivaarbaar. Kort na de samenvloeiing gaat do 
Progo, een eenzijdig dal vormend (als vooi-tzetting 
van dat harer zijrivier, de Tangsi), stroomen langs 
den Oostvoct van het grensge- bergte tusschen 
Djokjakarta en KSdoe, terwijl aan den Oostoe ver do 
vlakkc MSrapi-voet zich uitstrokt. De grootste 
zijrivicren ontvangt zij nu van lantstgenoemden berg, 
onder welke vooral de Belongkeng en de Pa belan na 
de empties dikwijls gcweldige hoeveelheden zand en 
steenen afvoe- ren. Ten Zuiden van Sentolo breekt de 
Progo door een kalkrug en bereikt dan de kustvlakte, 
waar zij zich tot 800 M. verbreedt, oni met een 
smalleren mond door de duinstrook de zee te 
berciken. 

PROSTITUTIE. Slechts bij enkele volken van 
den Indisc hen Archipel treft men prostituees aan, 
vrouwen, die do prostitutie als bedrijf en voor geld 
\utoofenon. Dit verschijnsel laat zich verklarcn door 
hot feit, dat het geslachtsverkeer bij velo 
Indonesischo stanunon. zeer vrij is, jonge moisjes 
niot tot kuischheid verplicht zijn, de gehuwdo vrouw 
zelfs, met toestemining van den man, gomconschap 
met andoren hebben kan. 

Vordor verdienb vormeld te worden een plicht 
dien do gastvrijheid, aan verschillende stammen van 
den Archipel oplegt, om hunno vrouw of een. hunnor 
vrouwen aan den gast tob gezollin voor don nacht to 
geven. De prostitudes kunnen worden vordcold in. do 
eigonlijko boroops-prosti- tudes en eon bijzondere 
klassc van vrouwen” dio naaat priesteresson, 
danserosson en zango- rosson, ook dienaressen van 
Venus zijn. 

Bohalve do cigonlijke boroeps-prostibuees, dio 
men op Java het meest aantroft, verdienen d& 
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bijzondere klasse van prostitutes, de taledek^ (JAV.), 
deronggeng^ (SOEND.), do pedjoge's (MAK. •en 
BOEQIN.), de balian's (Olo-Ngadjoc, DAJ.)» verm 
elding. Zij staan bij het volk in aanzien •en genioten 
zelfs een zekere n\ftto van vereering. 

Het bedrijf van ronggdng wordt op Java ~niet a 
Is minderwaardig beschouwd, zoodat vaak ■ouders 
een gelofte afleggen, hun dochter dan- seres te laten 
worden. Het bestaan dior rong- geng,s of taledek's en 
haar bedrijf als prosti^udes, moeten verklaard worden 
uit godsdienstieg gron- ,5 'denj Zeer waarsohynlijk is 
het, dat zij de op- / • vol津ters zijn der priesteressen 
van Qiwa, met iwiens dienst de. ook overal in Indie 
voorkomende phallusdienst gepaard ging, en 
daarmede ook de ongebondenheid der priesteressen. 
Voor het ,oorspronkelijk religieuse karakt er dezer 
danse* lessen pleit bovendien, dat onder haar, hoewel 
uiterst zelden, mannen worden gevonden in 
•vrouwenkleeren gekleed. Veel meer komt dib nog 
voor onder de balian's, die op Borneo de plaats der 
ronggeng*s innemen en onder welke de mannelijke 
den naam van basir dragen (zie voor liieratuur onder 
BALIAN en DAJAKS). 

Als dansoressen treden de ronggeng's op bij bijna 
elke Javaansche feestelijkheid, docli ook wel in het 
openbaar, op de pasar enz., terwijl zij bijna alien het 
bedrijf van prostitute uitoefenen. 

Van de padjoge's is bekend, dat bij eon be- 
leediging, zulk een dansores in het publiek aan- 
gedaan, het wraakrecht mag worden toegepast. 
Wanneer namelijk een padjoge in het open- baar danst 
met eenen pangibing, een man, wien •dit- genoegen 
tegen betaling van een paar duiten gegund is, wordt 
het als een groote beleediging beschouwd, tusschen 
het dansend paar door te -loopen, en heeft do 
pangibing hot recht den persoon, die zoo iets durft te 
doen, met zijn kris te doorsteken. 

Als een. heel eigenaardige vorm van beroeps- 
prostitutie moeten hier genoemd worden de vroegere 
panjeroan's van Bali. Dit zijn de doch- ters of vrouwen 
van zonder wettige erfgenamen gestorven mannen uit 
de laagste kJasse (soedra) '■of van vogelvrij 
verklaarden (bedagan), die eigen- dom van den vorst 
werden. Zij werdendoor hom, voor zoover hij ze niet 
in zijn eigen harem op- nam, het land ingezonden om 
het beroep van proslituee uit te oefenen, met de 
verplichting ,een bepaald deel harer verdiensten aan 
hem uit te keeren, bv. in Badoeng zelfs 9/10. 
'De eigenlijke beroepsprostituees in den Ned.- 
Indischen Archipel zijn in hoofdzaak inlandsche 
vrouwen, doch men treft ook in Europa geboren, Indo-
Europeesche, Japansche en Chineesche be- roeps-
prostiuuees aan. 

Inlandsche beroepsprostituees vindt men op •alle 
grootere plaatsen, zoowel op Java als in do 
JBuitenbezittingen, op de garnizoensplaatsen en 
vooral op Java in de nabijheid van groote cul- tuur-
ondernemingen. 

De in • Europa geboren en Indo-Europeesche 
j)rostituees worden hoofdzakelijk op Java aan- 
getroffen; de eerste categoric, die men sporadisch 
vindt, zijn soms vrouwen, die uit de andere 
Europeesche kolonien in Azie afkomstig, voor korten 
of langeren tijd in Ned.-Idie vertoe ven. Jndo-
Europeesche proslitudes oefenen op de grootere 
plaatsen haar bedrijf uit; het zijn meest- al vrouwen, 
die op eenzelfde trap staan, als de Inlandsche 
priesteressen van Venus, zij komen 

voorb uit do Indo-paupcr-samcnleving of zijn 
inisdadig verlaten, soms vorwaarloosdo kin- deren 
van Nederlandcrs, bij Inlandsche vrouwon verwekt. 
Het，aantal Indo-Europeesche prosti- tu6cs -neemt 
in do lantste jarcn in. omvang toe. 

Japansche prostitutes werden v66r 1913 in 
bordeelen ondergebracht. Nu zijn zij verspreid en 
woncn in tokotjes en logementen, waar zij haar 
bedrijf uitoefenen. Verder treft men in streken, waar 
velo Chineezen tijdelijk verblijf houden, als bv. in de 
residentio Riouw, gewoon- lijk in de kangka*s, 
prostitutes aan. 

Hoe is thans de stand van het prostitutievraag- 
stuk in Ned. 0.-Indie, een vraagstuk, dat onder de 
verschillendo sociale problemen urgent gc- worden, 
door de evolutie van alle bevolkings- groepen, 
zoowel de bijzondere aandacht eischt van 
deRegeering als van het particulier initiatief ? 

Welk standpunt werd door de Nederlandscho 
Overheid vanaf onze eerste vestiging in Insu- linde t 
ot heden, ten opzichte van het prostitutie- vraagstuk 
ingenomen ? 

Reeds ten tijde der Compagnie, werden maat- 
regelen tegen „vuyl concubineren" en „hoererije ofto 
overspel" genomen. In de st abut en van Batavia van 
1642 vindt men een verbod aa，n allo christenen om 
huishoudsgers te houden, op straffe van groote 
geldboeten. Onder het besluur van Antonio van 
Diemen werden in 1650 do volgende bepalingen 
geniaakt ,,Die een eerbare vrouwe tot ontucht 
aansoeckt ofte schande voorsecht sal arbitralycken, 
na gelegenheyl van saken ofte personen gestraft 
worden." „Eenigh Heyden, Moor ofte Onchristen 
persoon bij een Christenviouwe getrout ofte 
ongetrout boele- rende zal zonder enige remissie met 
do dood gestraft worden." Verder werd in datzelfde 
jaar een “Vrouwen-tuchthuis" opgericht, waarin 
prostituees werden gecorrigeerd. 

In do Nieuwe Statuten van Batavia van 1766, die 
echter nooib kracht van wet gekregen heb- ben, 
werden nog maatregelen tegen de prostitutie 
vastgesteld, o.a. heL verbieden aan prostitutes om 
zicii zonder vergunning naar ter reede lig- gende 
schepen te begeven. Daarnaast best onden enkele 
verbodsbepalingen tegen het toclaton van publieke 
vrouwen in lierbergen, en logen j)et openhouden van 
„ongepermitteerde kill en, kroe- gen of kra&mpjes", 
daar deze de verzamelpluut- sen der prostituees 
schenen to zijn (Ordonnan- tien van 27 Febr. 1862 en 
G Maart. 1730). 

In 1852 werd de prostitutie in Ned.-Indio go- 
reglementeerd en op 15 Juli een ,,RegiejncnG t ot 
wering van de schadolijko gevolgen, welko uit de 
prostitutie voorhvlocycn'' vastgesteld (Bij- bl. n°. 
1225). Oorspronkelijk was dit Roglemont van kracht 
voor do 3 hoofdplaatsen van Java, later voor het 
geheele eiland, benevens Pa da ng on Ambon. Toen 
bij do Mem. van Toelichting (bl. 44) by*de 
ontwerpen voor de nieuwe polilie- st rafreglejnenten 
van 1 Jan. 1873, door de regee- ring was verklaard, 
dat het toezicht op de bordeelen een onderwerp van 
gewestelijkc regoling behoorde uit te maken, werd 
hob Reglement van 1852 ingetrokken (G. B. v. 21 
Jan. 1874, Bij bl. n°. 2741). 

De wering der schadelijke gevolgen van do 
prostitutie werd nu overgelat en aan de hoof den van 
gewestelijk besluur. In de verschillende ge- westen 
werd een onderzoek der ingesclireven. prostitutes 
(clandestieno prostitutie kwam ook 
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vcelvuldig voor) gelast „waar dit mogelijk was 
^enmaal 's weeks cn an dors zoo dikwijls zulks 
mogelijk was?, Dat hot gcnccskundig onderzoek 
<lier prostitutes to eenenmalo onvoldoonde was, 
behoeft, gelet op het tokort aan civiele gonees- 
kundigen, de grooto afstandon en het totaal 
onvoldoonde politie-toezichfc di or dagen, geon 
betoog. Bij Besluit van den G.G. van 29 Nov. 
1910 were! bepaald, dat met ingang van 1 Maart 
1911 het medisch onderzoek van prostitudes door 
do Overheid niet nicer zou plaats hebben. De 
reglementecring dcr prostitutie verdween derhalvo 
in Ned.-Indie, terwijl 1 September 1913 de 
zedelijkheidswetten (zedenparagraaf) werden 
ingevoerd, in navolging van de in Nederland reeds in 
1910 vastgesteldo wettelyke be- palingeri. 

Thans treft mon in Ned. O.-Indie een ,,wilde" 
prostitutie aan, zonder reglenienteering en me- disch 
toezicht, terwijl een clandestien bordeel- wezen 
desondanks welig tiert. De politic heeft weinig 
macht en kan geen afdoende bestrydings- middelcn 
toepassen om het clandestien bordeel- wezen in 
Ned.-Indie te doen verdwijnen. Zonder bijzondere 
schriftelijke last van het Hoofd van het Plaatselijk 
bestuur heeft de politic niet het recht de kamers der 
clandestieno bordeclen en rendez-vous (quasi-
hotels, winkels, pensions, societciten, melksalons, 
warongs enz.) te be- treden. 

Vorder maakte do redactie van de artt. S. E. 250a 
en I. 252a der „Zedcnparagraaf,, die den 
borclcelhouder en rendez-vous-houder strafbaar 
etelden, het dcr politic practisch onmogelijk het 
bewijs te leveren, dat deze ontucht “bevorderde" of 
„teweegbracht,,, 

Parallel aan het prostitutie-vraagstuk loopt het 
zoo diep ingrijpend probleem der geslachts- ziekten, 
dat niet allecn voor alle bevolkingsgroe- pen in den 
Ned.-Ind. Archipel van groot belang is, maar ook 
voor Nederland, daar schepelingen en militairen de 
syphilis overbrengen. 

V66r de afschafling der reglomenteering in Indie, 
was do gezondheidatoestand der prostitutes z6dr 
treurig; nu is zij eerder slechter dan beter. De 
gestichten voor zieke prostitutes o.a. to Batavia, 
Pontianak, Tandjoeng-Pinang en Bandjermaain, 
waarvoor do organisatie plaats had bij Ind. Stb. 1876 
n°. 127, zijn thans ge- wloten； desverkiczcndo 
kunnen zij in de gewono ziekenhuizen voor 
inlanders worden opgenomen. 

Na de afschafling dor reglenienteering trad 
onmiddellijk bij de marincschepelingen een ge- 
weldig。stijging in van do infecties met ulcua- rnollo 
en in zeer sterko mate die met syphilis, zooaJs nit 
onderstaando t-abel blijkt: 

J ear. 
Europcanen in II T , , 

J o [nd，， I* Inlanders. 
jSyph|Ulc.m.l Gon. ||Syph. Ulc.m. Gon. 

1909 
! | i |l 
i2.9%ll9.9%i2L8%!2.1 % 71 % 20 % 

1910 1.8 „ ；13.4„ ；13.2„l!0.7 ,, 7.5 ,, 16.5,, 
1011 2.9 „ |23.9„ 17.5 ,, ,0.75 ,, 1 J.25 „ 12.7 „ 
1012 |9.5„ ：24.3„ |17.4„|;3 ,, » ,, 14.3,, 
Op sommigo schopen, o.a. II.M/s pantserschepen 
„Hertog Hendrik” en “Tronip" were! in 1912 niet 
minder den 16 % van de Europeesche be- 

manning met syphilis besmet. Voor den omvang van 
het aantal lijders aan syphilis en veneriache ziekten in 
het Ned.-Ind. leger wordt verwezen naar het 
„Statistisch Ovcrzicht dcr behandoldo zioken van het 
Nederlandsch-Indischo Leger en van do Koloniale 
Reserve to Nijmegen**. 

Ook in do resp. Kolonialo Vcralagon worden 
merkwaardige cijfers aangetroffon, aangevendo de in 
do hospitalen behandelde lijdera aan syphilis en 
venerischo ziekten uit do Inlandscho bcvolking. 

Het weinige begrip, dat over het algemeen do 
bevolking van hygiene heeft, doet het schrik- barend 
aanfcal geslachtsziekten in den Ned.-Ind. Archipel 
nog toenemen. 

De in do laatste jaren gcorganiseerde Inlandscho 
vereenigingen, zoowel van mannen als vrouwen 
beginnen echter het prostitutie-vraag - stuk me er 
onder de oogen te zien (o. a. Sarikat Islam). Dat uit 
den boezem dcr Inlandsch© sa- menleving stemmen 
opgaan, om maatregelen te overwegen het gevaar der 
geslachtsziekten mede te helpen bestrijdon, is een 
verheugend feit. 

Na de afschaffing der reglementeering in Ned.-
Indie, die als zeer onvoldoonde beschouwd kon 
worden, zijn er geen maatregelen tot be- strijding der 
venerische ziekten van Overheids- wege voor in de 
plaats gesteld. Dit moet zonder eenigen twijfel een 
toeneming in veelvuldigheid en kwaadaardigheid der 
geslachtsziekten ten ge- volgo hebben. 

Behalve de vrouwelijko beroeps-prostitutie in den 
Ned.-Ind. Archipel moet de manlijke ver- meld 
worden, daar de paederastie algemeen voorkomt. Bij 
de Balineezen wordt zij onder don naam menjelit in 
erge mate bedreven ； gandroeng*s, jongens van tien 
tot twaalf jaren, die als meisjea uitgedost, dansen 
uitvoeren, maken in het open- baar van deze ontucht 
een bedrijf. Do manne- lijke shamanen, bij do Olo-
Ngadjoe, de basir's, plegen bij feesten te zingen en te 
dansen en ver- koopen hun lichaam. In Atjdh zijn het 
de seda- ti's, kinderen van negen tot twaalf jaren, de 
meesten waarschijnlijk uit Nias afkomstig, die 
dezelfde rol vervullen als do gandroeng's in Bali. Op 
Madoera wordt de paederastie in het openbaar, 
zonder schaamto, bedreven. Ook op Java wordt de 
paederastie als bedrijf uitgeoefend. 

Nauw aan het prostitutie-vraagstuk in Ned.- Indie 
is verbonden de z.g. „handel in vrouwen en 
meisjes**. 

Hot is een algemeen bekend feit, dat ^nga* pore? 
zoo dicht bij onze Nederlandsche kolonie gelegen, 
eene internationaal broeineat is van prostitutie, eene 
markt in vrouwen en meisjes. Ronsclaars, verdachte 
individuen, trachten vaak door allerlei praktijken o.a. 
het doen van trouw- boloften knappe Soendaneesche 
en Javaansche meisjes to overreden, Java to verlaten. 
Eenmaal buiton het Nederlandsch territoir, worden 
derge- lijko meisjes aan rijke Chineozen, Arabieren, 
enz. vorkocht. 

Nederland sloot zich aan by de in 1907 te Parijs tot 
stand gekoinon internationale regeling tot bestrijding 
van den „zoogenaamden handel in vrouwen cn 
meisjes", on do Regeering van N.-I. is dan ook 
krachtdadig opgetredon tegen do practijken dor 
vrouwen-handelaars. 

In 1915 (Ind. Stb. n°. 152, gowijzigd bij Ind. Stb. 
1916, n°. 199) word echter buiton werking gesteld het 
G.B. van 8 Augustus 1907, n°. 4 (Ind. Stb. 1907, n°. 
340), waarbij do Officier van 
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Justitie van den Road van Justitie te Batavia, werd 
aangesteld als de autoriteit, bedocld ingo- volge art. 
1 van de in 1907 to Parijs gesloten internationale 
rogeling. Sinds 1915 is te Batavia eon 
Rogeeringsbureau opgericht, ter bestrijding van den 
handel in- en belast met het bijeenbren- gen van alle 
inlichtingen omtrent do ronselarij van vrouwen en 
meisjes. De Directeur van Justitie is Directeur en 
vertegcnwoordiger van dat Bureau tegenover do 
Regeering en het buitenland. Met de algemeeno 
leiding van het bureau is be- last- de inspecteur bij 
hot Regeoringsbureau ter bestrijding van den zg. 
hand el in vrouwen en meisjes. Hij is gcrechtigd tot 
het zenden van Regeeringstelegrammen (Ind. Stb. 
1872, n°. 88). Zie verder Bybl. nos. 6937 en 814 cn 
Ind. Stb. 1913 nos. 257 en 258, 1915, n°. 387. 

Naast de eigenlijke prostitutie en do zg. handel 
in vrouwen en meisjes di ent het concubinaat als 
sociologisch verschijnsel in den Ned.-Ind. Archipel 
te worden vermeld. 

Onder concubinaat is te verstaan, het samen- 
wonen en leven van man. cn vrouw, zonder door een 
wettig huwelijk te zijn verbonden. 

Als merkwaardige vormen van het concubinaat 
moeten in Ned.-Indie genoemd worden: a) het van 
Regoeringswego gesanctionncerd ka- zerne-
concubinaat; b) het zg. „huishoudsters- stelser* van 
den alleenlevenden Europeaan. 

Do oorsprong van het kazerne-concubinaat ligt 
in het diiister. Of het kazemeooncubinaat reeds voor 
de komst van Daendels in Indie be- stond en van 
Overheidswege was toegestaan is niet met 
zekerheid te bepalen. De toen reeds veelvuldig 
voorkomende geslachtsziekten, zoo- mede het 
bezigen van Inlandsche hulptroepen, hebben zeer 
zeker den stoot gegeven, tot do in- voering, zij het 
dan eerst zonder officieele sanctie, van het kazerne-
concubinaat. Hoewel in officieele bescheiden 
vermeld wordt, dat het kazerne- concubinaat reeds 
in 1816 bestond, bleek eerst in 1836, dat de 
Regeering dat b可zonder instituut officieel 
sanctionneerde. Het Legerbestuur wend- de zich in 
dat jaar tot de Regeering, ten einde het besluit te 
verkrijgen, dat de Europeesche militairen, die naar 
de zeden van het land met Inlandsche vrouwen 
leefden en vaak kinderen hadden, bij overplaatsing 
niet van hen zouden worden gescheiden. De 
Regeering besloot nog in hetzelfde jaar, de onkosten 
voor verschul- digde passage en voeding aan boord, 
van Soma- rang naar Padang, van eenige tot 
Europeesche militairen behoorende Inlandsche 
vrouwen en. kinderen, voor haar rekening te nemen, 
zoodat van een openlijke erkenning van het kazerne- 
concubinaat door haar kan worden gesproken. 

Van 1874 tot heden werd, voomamelijk door den 
drang uit Nederland, getracht het kazerne- 
concubinaat af te schaffen of te beperken. Het was 
vooral de toenmalige Minister van Kolonien 
Keuchenius, die in 1889 het „huishoudsters- 
vraagstuk" aan de orde bracht en zich niet kon 
vereenigen. met de toestanden in do kazer- nes van 
het Ned. Ind. Leger, hoewel het Leger- bestutir zich 
positief tegen de afschaffing van het kazerne-
concubinaat verklaarde. 

Tijdens het Ministerschap van den heer Cremer 
werd bij de behandeling der Indische be- grooting in 
de Tweede Kam er, in het jaar 1898, wederom op de 
afschaffing van het concubinaat in de Indische 
kazernes aangedrongen, zoodat 

een onderzoek in Indie word golast, toneinde het 
moreel leven van den Indischen militair to ver- 
beteren. Dit ondorzook hceft woinig resultaton 
opgoleverd, althans het kazorne-concubinaat bleef 
een speciaal leger-vraagstuk, terwijl de toonmaligo 
Logoroomniandant, ovonals zijn voor- gangers, van 
mcening was, dat afschaffing van het kazerne-
concubinaat beslist ontraden moest worden. Onder 
de onderwerpen, die in den loop der volgende jaren 
bij do behandeling der In- discho begrootingen 
besproken werden, ontbrak het „kazerne-
concubinaaf * niot, doch resultaten vloeiden uit die 
besprekingen niet voor. 

In 1913 werd echter, door het Legerbestuur, 
weder onder drang uit Nederland bepaald (Art. 132, 
Reglement op den inwendigen dienst): „Alleen 
vrouwen behoorende tot de inlandsche of daarmede 
gelijkgesteldo bovolking — met uitzondering 
nochtans van inlandsche Christen- meisjes of -
vrouwen — mogon als huishoudstera in de 
kampementen worden toegelaten." Sinds 1913 
worden derhalve inlandsche Christenmeisjes of -
vrouwen uit de Indische kazernes geweerd. 

In 1914 ging het Legerbestuur verder, wat bo- 
treft de beperking van het kazerne-concubinaat. Het 
richtte een schrijven aan alle korps- en zelf- standige 
detachements-commandanten, inede- deelende, dat 
het de bedooling van het Legerbestuur is, het 
concubinaat onder de Europeesche militairen geheel 
af te schaffen. 

In verband hiermedo werd bepaald, dat in de 
eerste plaats geen vergunnfng meer mag worden. 
verleend aan Europeesche onderofficieren, om met 
een huishoudster te leven en wanneer geen der 
Europeesche onderofficieren meer een huishoudster 
heeft, deze vergunning niet meer to verleenen aan de 
korporaals en manschappen, zoodat mettertijd allo 
Europeesche militairen zonder huishoudster zullcn 
leven. Zij, die voor het verschijnen van. het 
schrijven van den Le- gerconimandant met een 
huishoudster leofden, mochten op dion voet 
doorleven, totdat de huishoudster werd ontslagen, 
hetzij door vertrok van den onderofficier naar 
Nederland, met paspoort, pensioen enz. of wel om 
andere redenen. 

Merkwaardig is het, dat in hot genoemde schrij-
ven van het Legerbestuur geon andere bepalin- gen 
werden opgnomen, zoodat van een totalo 
afschaffing van het kazerne-concubinaat over 
eonige jaren. voor zoover hot do Europeesche 
militairen betreft, wel goon sprake zal zijn. 

Het concubinaatsverbod voor de.Eur. onder-
officieren ontaarddo in con „bcdiendon-stel8el,,

, dat 
een verkapt concubinaat kan genoemd worden. Het 
Legerbestuur vroeg naar aanleiding van de hem ter 
ooro gekomen feiten, in 1915 om advies, 
betreffendo do working van de bepa- lingen vervat 
in het schrijven van 1914. Toen werd door 
verschillende korpscommandanten voorgesteld, de 
beperkende bepalingen ten aan- zien van het in 
concubinaat-leven der Europeesche onderofficieren 
in te trekken. 

Het probleem van het kazerne-concubinaat staat 
in nauw verband mot het algemeen prosti- tutie-
vraagstuk en het- pauporismo-vraagstuk in Ncd.-
Indic zio (PAUPERISMS.) 

Ofschoon do kazernes niet die ,,holen van on- 
gerechtigheidn zijn, als zij vaak in Nederland worden 
afgeschilderd, is het eon feit, dat de kazerne-
huishoudster veelal een ruim begrip heeft over de 
liefde. Haar gelijk te stellen met 
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eon borocps-prostitudo zou echtcr z66r on- 
rechtvaardig wozon. 

Het kazornc-concubinaat is op moreolo on 
cthische grondcn te verwcrpcn, doch van utili- 
teitsstandpunt gezien, nooclzakolijk, zoolang hot 
algemeen prostitutie-vraagstuk in Ned.-lndio niet 
krachtdftdig wordt bestrcdcn. 

Het concubinaat van de in Ned.-Indie lev on do 
Europeanon dateert reeds uit de cersto jaren van de 
V. 0. I. C. Trots allo draconischo bc- palingen en het 
verm anon van predikanten en zickentroosters, 
overtraden zelfs de hoogstc die- naren der 
Compagnio op de Buyten-Comptoiren het 
concubinaatsverbod, hetgeen tot allerloi conflicten 
aanleiding gaf, zic Valentijn (Oud cn Nieuw Oost-
Indie). 

Tot in do helft van de 19e eeuw behoorde het tot 
„de zcclen van het land", dat een niet ge- huwd 
Europeaan, hetzij hoog of laag geplaatst, in 
concubinaat leefde. Do concubines waren In- 
landsche vrouwen, tcrwijl Chineesche en Ja- 
pansche, soms wel Indo-Europeesche, onder haar 
voorkwamcn. Do Japansche werden veelal 
,.losgekochtn uit de bordcclen. Door het gebrek aan 
Europeescho vrouwen laat zich het boven- staande 
gomakkelijk verklaren. 

Eerst door de betere stoomvaartverbindingen en 
het gehuwd “uitkomcn" zoowel van Gouvcrne- 
ments-dienaren als van particulieren, bogint het 
concubinaat geleidelijk to vermindcron.- 

Gcdurende het bewind van den GG.. van. Hcutsz, 
1905 — 1910, word de zoo bekende „con- cubinaats-
circulairc" uitgevaardigd, inhoudend 
verbodsbepalingen voor do Gouvernements-amb- 
tenaren en officieren. 

In do Indo-Europceschc sanienleving, dooh 
voornamelijk onder de Indo:paupers en de in de 
Buitenbezittingen Icvende Europeanon, wordt het 
concubinaat het nicest aangetroffen. 

Literalv,ur: Verslagcn Paupcrisme-commissie； 
J. F. H. Kohlbrugge, „Prostitutie in Ned.-Indie**, 
Voordracht Ind. Gcnootschap 1901G. A. Wilken, 
Versprcide geschriften, DI. I, 1912; F. J. JU. van 
Deinse, Het vraagstuk der vcncrischo ziokten bij de 
marine, Acad. Proefschrift Am- aterdani, 1918; D. J. 
Ruitenbach, De reglemon- teering van de prostitutie 
in Indie, Ind. Gids, 1908; I. H. Missct, De politic cn 
do prostitutie, Politiegids Ned. Indie, 1917./： J C A. 
d. B. 

PROTIUM JAVANICUM Burm. Fam. Burse- 
raceae. Bfirnang, KGtos, TrCnggocloen (JAV.), 
Tanggooloon (SOEND.). Vrij lage boom, mot 
dikken.krommen stare,over gehcel Java verbreid tot 
500 M. b. zee. Het uitstekende timmerhout, <lat ook 
voor gereedschappen gebruikt kan wor- den, is 
betrekkelijk woinig bekend. Do bladeren zijn eon 
inlandsch gencesmiddel, do vruchten worden 
gegeton. 

PROTJOT. Controlc-afdoeling met gelijknami- 
go hoofdplaata van het rcgcntschap en do afdcc- ling 
Tfigal, residontie POkalongan. Het bestaat uit do 
districten Slawi, Pangkah, Balapoclang, Boemidjawa 
en DjatinCgara. 

PROTOZOA zijn dierlijko organismen, die uit 
66n col bestaan. Allo voelcellige dicren wor- don als 
Motazoa samengovat. Het Protozoon- lichaain 
bostaat uit protoplasina en kern en kan dikwijls 
allorlei differenticeringen vertoonon, die in 
tcgenstelling met de veelcelligo organcn dor 
Metazoa organellcn genoejnd worden. Het lichaain 
kan in een vastoro buitenlaag (ectoplas 

ma) on een meor vloeibaar binnenstc gedeelto (en 
oplasmu) gedifferentioerd zijn. Bovondien kan do 
meest oppervJakkigo laag van het pro- toplasma in een 
fijno membraan (pellicula) ver- anderd zijn, die het 
mogolijk maakt, dat Prcto- zoeOn mot zulk een 
mombraan een in rust uon- stanten lichaamsvorm 
bezitten. Door vontractia va»n fynstc, in het 
ectoplasma gelegon vezols kan deze gedaante tijdelijk 
gewijzigd worden (me- tabulie). 

Vele Protozoen bezitten voortbewegingBor- 
ganeJlen (pseudopodien, cilien en flagollen). 
Pseudopodicn komen voor bii vormen zonder 
pellicula. Het zijn uitstulpingen van het pro- toplasma, 
die door plaataolijko vermindering der oppervlakto-
spanning ontstaan en weer verdwynen kunnen. 
Doordat zij zich aan de onderlaag vasthechten, dienen 
zij voor de voortbeweging, wanneer hot entoplasma 
cen strooming vortoont, in de richting der govormde 
pseudopodie. Cilien (trilharcn) enflagellen (zwee- pen) 
zijn constante, protoplasmatische, contrac - tiele, 
draadvormige nan hangseis van de col. Cilien zijn kort 
en t Irijk, flage lien lang on in gering aantai aan 6en cel 
aanwezig. 

Pseudo pod ien zijn tevens voedingsorganellen, die 
het voedsol aangrijpen, dat daarna door het proto 
plasma wordt omvloeid eufin het inwendige van het 
dier wordt gebracht； 

Wannoer de cel mot een* pellicula bekleed is,. kan 
niet meer aan de geheelo oppervlakte voed- SPI worden 
opgenomen. Een bepaalde plek (cytostoma) dient dan 
voor de voedselopname. Het opgenomen voedsel ligt 
in een vJoeistof- druppol (vacuole) to midden von het 
protoplasina en wordt in de vacuole geleidelijk 
verteerd. Een kloppondo (contractiolc) vacuole ontdoet 
door zich rhytmisch samen to trekken het lichaam van 
water met opgelosto excretiestoffen. Vela parasitise he 
Protozoen voeden zich langs osmo- lischon weg en 
hebbon geen voedingsorganellen. 

Do voortplanting dor Protozoen is een asexu- eelo 
of een sexueele. Twoedeeling en multipole deeling zijn 
twee zeer n.]gumeen voorkomenda vormon van 
gesJachtsloozo voortplan ting. Is er eon constante 
lengte-as voorhandun dan is de tweedeeJing cen 
dwarse of een lengte-deeling. Bij de mul ipole deeling 
valt een individu, nadab de kurn zich eerst eon aantai 
keeren gedeeld heeft, in een kleiner of grooter aantal 
kleine individuen (agameten, sporen) uiteen, die ter- 
stond tot voiwassen individuen kunnen witgroei- en. 
Do sexuoelo voortplan ting uit zich in de primitievero 
gevallon in de vorming van een aantul kleino 
individuen (gameten), door mul- tipelo deoling nit 
moedercel (gamont) ont- ataan. Dezo gamoton kunnen 
niet teratond tot volwassen individuen uitgroeien, maar 
ver- emelten tweo uan twee (bovruchting, copu- 1 tie). 
Hot individn, dat door dezo versmelting ontstaac 
(zygote), kan daarna tot een volwasaen individu 
uitgroeiun. en zich dan bv. weer door deeling 
vermeerderen. Meostal zijn de vorsmcl- tende gamoten 
onderling ongelijk; men onder- schoidt dan kleine 
microgameten van grootere inacrogarooteu. Deze 
ongelykheid kan zeor ver gaan, in wolk geval sommigo 
individuen (man- lijkc gamonten) door multipele 
deoling tal- rijke, zeor kleine cn beweeglijko 
microgameten vormen, torwijl under© (vrouwelyko 
gamonten) elk slochts 晶n enkcle, mot een eicel 
vergelijk- 
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bare, on bo weegly ko, zoor grooto macrogameot 
doen ontstaan. 

De meueto Protozoon vertoonon zoowel asoxu- 
eelo als sexucele voortplanting. Wanncer do 
asexuceJe vermeordering zich een H an tai kceron 
achtor elkaar hceft afgespeeld, volgt de vorming 
van gameton. . 

Vdc Protozoen hcbben het vormogon ondoi- 
verscliillendo omstandighodon, bv. om zich 
tegon uitdrogen te beschermon, oon kapsel to 
vormen. 

Men vordeelt de Protozoen in 4 klasson: Sar- 
codina of Rhizopoda, Flagclluta of Mastigo- 
phora, Sporozoa on Ciliata. 

PRUYS VAN DER HOEVEN (ABRAHAM). 
Geb. te 珏以如 30 Maart 1829 uit het huwelijlc 
van ProfnjrTC. Pruijs van dcr Hoevcn met M. 
C. Trompert, ging hij in 1845 a Is scheepsjongen 
in zeedienst, deed vcrscheidene zeereizen tot hij 
in 1852 a】s stuurman te Batavia kwam, daar 
examen voor O.-L ambtenaar aflegdc, waarna 
hij in 1854 benocmd we rd tot ambtenaar ter 
beschikking en toegevoegd aaii den ass.-res. van 
Benkoelen. In 1856 word hij tot contr. 3e klasse. 
bevorderd, in 185S naar Sumatra's Westkust 
overgcplaatst; in 1859 word hij benocmd tot 
politick agent toegevoegd aan de militairo expe- 
ditio in RSdjangcn Ampat. La wan g, waarbij hijzich 
zecronderschciddc. In 1860 we rd hij contr. 2e kl. 
on in Sept, d.a.v. contr. le klasse; hij wist de 
onderwerping van het landschap LSbong te be- 
werken zondcr dat eenig noemenswaardig verzet 
plaats greep. In 1862 we rd hij ass.-res. van de 
L Kota, in hetzelfde jaar van Mandailing； na 
een tweejarig verlof we rd hij ben'oeind tot ass.- 
res., hoofd van gew. bestuur van Benkoelen, in 
1870 tot resident der Lampongsche districten 
en in 1873 van Palembang. Daar maakte hij in 
1878 een ontdekkingstocht langs de Djambi- 
rivier tot de grens van Djambi (kampoong Sama- 
lidoe). In 1879 vertrok hij opnieuw met verlof； 
tcruggekeerd, werd hij in 1880 regeeringscom- 
xoissaris in AtjBh, en in 1883 gouverneur van 
Atjeh cn Ond., waar hij het civiel bestuur in- 
voerde. In 1883 gepensionneerd, trad hij in 1886 
weder in *s lands' dienst als lid van den Raad 
van Indie, en werd in 1893 definitief op verzoek 
cervol ontslagen. Hij overleed te Brussel^ den 
4 Januari 1907. Van zijne geschriften noemen wij: Ean woord 
over Sumatra in brie ven, Rott, 1864; Versterking 
der Indische middelen, Econ. Aug. 1865; Mijne 
ervaring van Atjeh, 's Grav. 1884； Veertig jaren 
Indischen dienst, *s Grav. 1894; Sbemmen uit het 
Oosten, Vragen des tijds 1899; R^organisatie van 
het bestuur van Ned.-Indio, id. jaargang 30 II, 230. 

PSIDIUM GUAJAVA L. Fam. Myrlaceae. 
Djamboe bidji (MAL.), Djamboo kloetook (JAV., 
SOEND.), Kloetoek (JAV.), Guava. Lago boom, 
soms heesterachtig, uit trop. Amerika ingo- voord, 
thans in allo tropischo strekon gokwookt, op Java 
benedon 1200 M. ook wel verwilderd. Het hout is 
fijn en dicht, en is nioeilijk to bo- werken. Worteh, 
bast en blidoron zijn eon zeer bekend genoesmiddel 
tegen chron. diirrhoo on. als Folia Psidii in do 
Nedorl. Pharmacopoo opgenomen. De sterk 
aromatiich riokondo vruch- ten worden rauw en 
gestoofd gogoton. Ook wor- den ze ah con-erven 
gebruikt. 
PSOPHOCARPUS TETRAGONOLOBUS D.C. 

Fam. Lcguminosae- Papilionatac. Katjipir,^Tji- pir ( 
IAV.), Katjang botor, D.iaiit (-^OEND.), Klong- ! kang 
(BAL.). Slingerplant, ovcral in Azio go- kweekt, op 
Java op erven on tegalans on. op s&wah-dijkjes 
togelijk met do rijst. Do bladoron jongo spruiten en 
jongo poulon worden gestoomd veol als groento 
gogoten. Een. aftreksel van de bladcren is eon 
inlandsch gonoosmiddel. Do vior- kanto gevleugelde 
peulcn zijn oen bokondo pasar- groonto voor do 
sajoor. 

PSYCHOTRIA IPECACUANHA Miill. arg. 
(=Cephaelis Ipecacuanha A. Rich.}. Fam. Ru- 
biaccac. Kruidachtige plant, ongoveor 20 c.M. hoog, 
in Brazilio inhcomsch, on vandaar over- gebracht 
naar verschillendo andero tropischo landen. Do 
gedroogde zijwortels zijn oen belang- rijk 
genecsniiddel tegen hoest, dysenteric on worden ook 
gebruikt als braakmiddel. Zo komen als Hadi c 
Ipecacuanhae in. do apotheek voor. Voor eenigen 
tijd zijn door het Koi. Museum weder pogingen 
aangewend do cultuur dezer kostbare artseny in Oost- 
on West-Indie to verzekeren. 

PTEROCARPUS INDICUS Willd. Fam. Legu- 
minosae- Papilionatac. LSnggoea ( MAL., MOL.), 
Angsana, Sana kapoer, SanS. kSmbang ( >AV.), 
Angsana ( OE \D.). Kajoo mdrah (TI、IOR), Zonne- 
hout. Zeer hooge boom, over den geheelen Archi- pel 
verbreid, op Java het meest in O.-Java, doch niet 
hobger dan 500 M. b. zee. Vaak in de nabij- heid van 
woningen aangcplant. De bloemen, dio in trossen 
zitton, zijn geel en zeer welriokcnd, de pculen hebbon 
een vleugel. De boom is bekend wegens het fraaio, 
bruine, duurzame hout, dat vooral als luxehout voor 
meubelen gezocht is. Op Java kent men slechts een 
soort van hout; in de Minuhasa en. do Molukken 
wordt daaren- tegen eon aantal varieteiten 
onderscheidcn. Hot beroemde Ambonsche 
wortelhout komt ook van deze soort (Zio Heijno, 
Nuttigo planten II, p. 303). Bij aansnijden van den 
bast vlocit or een rood sap uit, dat tot een hardo massa 
(kino) indroogt en tot hot roodverven van vlecht- 
materiaal wordt gobruikt. 

PTEROSPERMUM ACERIFOLUM Willd. Fam. 
Sterculiaceae. Bajoer nasi, Bajoer djantan (MAL.), 
Balang, Wadang, Walang (，AV.), Tjcr- lang (-
OEND.). Boom, ongoveor 25 M. hoog, over den 
gehoelen Archipel verspreid, op Java zeer algemeen, 
ineost eenieszins op zilten bodom Het hout, dat vnj 
gemakkelijk te krijgcn is* gaat door voor good 
bouwhout, dat sterk on duur- zaam is bij gebruik 
ondor water, zoodat men hot ook voor bruggen en 
ondordeolon van vaartuigon gobruikt. 

PTEROSPERMUM JAVANICUM Jungh. Bajoer 
(MAL., JAV., SOEND.), Wadang, Wajoor, Walang 
(JAV.). Zeer hooge en dikko boom van hot Westen 
van den Archipel; op Java overal be- neden 600 M. 
boven zee. Hot bJeokrood-bruino kernhout is 
gomakkelyk in grooto afmetingen te krijgen en is 
algemeen gobruikt voor bruggon, vaartuigen, 
planken enz. 

PUERARIA JAVANICA BLh. Fam. Legumi- 
nosae-Papilionatac. Kerandang, Katjang roedji 
(JAV.). Slingerplant met wit- en paarse bloomon in 
trossen, aan wegranden on waterkanten tot 700 M. 
boven zee. Do plant is een uitstekendo 
grondbodekker en groenbomester. 

PUNICA GRANATUM L. Fam. Punicaceae. 
Dfilima (MAL.), DalimA (JAV.), Dalima (SOEND.). 
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Wclbckendo hcestcr, ovcral aangoplant als go- 
necskrachtigc plant cn oni do vruchtcn, Granaat- 
appcls. De wortclbast is cen uitstckcnd middel tegcn 
lintworm cn als zoodanig in do Ncdcrl. 
Pharmacopeo opgenonien. Do vruchten wordon 
rauw of gcstoofd gegetcn; ze zijn nict bijzondcr 
smakelijk. Do schillcn van do vruchten zijn cen 
bekend middel tegen dysenterie. Deli ma poctih, cen 
vorm met witto, in plaats van vuurroode, blocmcn 
en blcekrood vi'uchtvleesch staat, wat 
geneeskrachtigo eigenschappcn cn smaak der 
vruchten aangaat, bij den inlander hooger aange- 
fichrevcn dan de gewone vorm. 

PUPILLEN (M1LITAIRE). Kindcren van Afri- 
kaansche, Amboineesche cn Inlandsche militairen 
kunnen worden aangenomcn om bijdekorpsen van 
het leger voor den militairen stand te worden op- 
gelcid. Terzake zijn krachtens Koninklijke mnehti- 
ging bij Gouv. besluit van 14 Maart 1872 no. 79 
bcpalingen vastgestcld. Het docl, hiermede beoogd, 
is om kinderen en weezen van het man- nelijk 
gcslacht van militairen van genoemde landaarden 
voor verwaarloozing te behoeden, tot nuttige leden 
van de maatschappij te vormen en hen door middel 
viyi ecne militaire opvoeding voor den militairen 
stand en wcl hoofdzakclijk tot geschikte, 
intellectueel cn practisch good gc- vormde 
korporaals cn sergcanten bij de verschil- lende 
wapens von het Leger op te leiden. 

Hot aantal pupiUcn kan bedragen : hoogstens vier 
bij compagnieen en detachementen, waarbij het 
aantal Inlandsche militairen 100 of mccr be- draagt 
cn hoogstens twee bij compagnieen en 
detachementcn, waarbij het aantal Inlandsche 
milifairen mirder dan 100 bedraagt; in totaal ten 
hoogstc 62 Afrikaansche en Amboineesche cn 356 
Inlandsche pupillen. Zij worden aange- nomen op 
den lecft ijd van 7—14 jaar cn bij voor- kcur 
geplaatst bij de compagnieen, waarbij hun vaders 
diencn; voor wcczcn wordt ccn geschikt en daartoe 
genegen gehuwd militair als plceg- vadcr 
aangewezen. Zij zijn niet onderworpen aan de 
krijgstucht. In den re gel blijvcn zij tot hun 17e jaar 
in de positie van pupil en worden dan bij het legor 
ingcdccld, als wanneer zij gehcel gelijkgcstckl zijn 
met ccn militair van hun land- aard. De pupillen on 
t van gen gratis ondcrricht op de Gonv. pcholcn en, 
waar hicrtoc geen gole- gcnh< id best a at, op de 
korpsscholcn (Zic bij ON- DERWIJS MILITAIR)； 
ook worden zij, zoovecl hunne verstandelijke cn 
lichainclijkc ontwikke- ling zuIks toclaat, practisch 
cn theorctisch ondcr- zen in de ex< rcii icn van het. 
wapen, waarbij zij zijn ingtcleekl. Zic ook 
GOUVERNEMENTS- PUPILLEN. 

PUPILLENSCHOOL. Zie 
GOUVERNFMENTS- PUPILLEN cn PUPILLEN 
MILITAIRE. 

PURGEERNOTEN. Zic JATKOPHA CUR- 
CAS. 

PUTTE (ISAAC DIGNUS FRANSEN VAN 
DE). Gv b. 22 Maart 1822 tc Goes uit het huwo- lijk 
van J. Fran sen v. d. Putte cn D. J, Lutcyn. 
Aanvankelijk voor de marine opgeleid, trad bij in 
1838 in dienst dcr koopvaardij cn vtrkrceg wcklra 
achtcrecnvolgens den rang van 3cn, 2cn cn len 
stuurman ; in 1849 we rd hij aangesteld tot 
adminislratcur dcr suikerfabriek Panelji op Java, 
doch kcerde in 1859 naar Nederland terug, waar hij 
zich aanvankelijk te Kottcrdam vestigdo. Daar trok 
hij reeds sj)oedig de anndacht door zijne grooto 
talenton ； cen brochure over de ,,Rc- 

gcling dcr suikercontracten op Java", Gor, 1860 gaf 
blijkon van zijne groote kennis der agrarischo 
aangclcgcnliedcii van Java cn toon Olivier, tot 
Minister van Justitie benoemd, zijn mandaat 
nederlcgde, werd Van de Putte in 1862 gekozen tot 
lid dcr Twccdo Kamer voor het kicsdiatrict 
Rotterdam. In dat hoogc college verwierf hij zich 
reeds aanstonds ccn invlocdrijko plaats; toon do 
Minister van Kolonien in het kabinet Thor- bccke, 
Uhlenbeck, aftrad, werd Van de Putte in zijn plaats 
aan het hoofd van het departement gesteld (3 Febr. 
1863), waar hij tai van be lang* rijkc niaatregelen tot 
stand bracht. Vcrschil van gevoelen tusschen het 
hoofd van het kabinet, Thorbccke, en den Minister 
van Kolonien noopte den eerste tot het nederleggen 
van zijne batrek- king (10 Febr. 1866); het 
opvolgende ministerio, waarin Van do Putte zijn 
portefeuillo behield en aan welks samenstelling hij 
een groot aandeol bad, trad reeds 30 Mei 1866 af, 
tengevolge van het aannemcn van een amendement, 
door Poort- man voorgestcld op het „ On twerp van 
wet tot vaststelling van de gronden, waarop onder- 
nemin gen van landbouw en nijvcrheid in Ned.- 
Indie kunnen worden gevestigd", waardoor naar het 
oordeel van den Minister de grondslag voor de door 
hem beoogdo hervorming vervallen was (zie 
AGRARISCHE WET, DI. I, bl. 18). Bin- ncn cen 
maand. na zijn aftreden werd hij weder verkozen als 
lid der Twccdc Kamer voor Rotterdam en behield 
dien zetel, tot hij 6 Juli 1873 andermaal als Minister 
van Kolonien opt rad in het door hem en Mr. G. do 
Vries Az. gevormdo kabinot, waarin hij van 18 Dec. 
1873 tot 16 Mei 】874 tevens als Minister van 
Marine fungeerde. Tengevolge van het verwerpen 
door de Twcedo Kamer van een voorstel tot census-
veringing trad het Ministerie af en werd Van de 
Putte door Mr. W. Baron v. Goltstcin opgevolgd (27 
Aug. 1874)； spoedig daarna (Oct. 1874) werd hij 
door Hoorn naar do Twccdo Kamer afgevaardigd, 
waarin hij zitting hie Id tot hij in 1880 door do 
Provincialo Staten van Zuid-Holland tot lid dcr 
Eerste Kamer verkozen werd, we]ke be- trekking hij 
tot zijn dood op 3 Maart 1902 be- klcedde. 

Als staatsman heeft Van de Putte bij uitne- 
mendheid grooten in vlocd uitgeoefend op do ont 
wikkeling onzer Kolonien in libcralen zin. Met Van 
Hoevcll mag hij in 66n adem genoemd worden als 
do grondvester van het nieuwere kolonialo bclcid. 
Waar Van Ho eve 11 do eer toc- komt, het eerst 
krachtig te zijn opgetreden voor do toe passing van 
nieuwere denkbceldcn op koloniaal-politick terrein, 
heeft Van de Putte dio verder ontwikkckl cn op 
oorspronkclijko wijzo daaraan vorm cn levcn 
gegeven. Vooral zijn eersto ministerio is in dit 
opzicht baanbrekend gewecst; aan zijn initiatief of 
aan zijne krachtige mede- werking dan kt Indio tai 
van bclangrijke maat- regclon, die cen niouwo 
periodo openen, zooals de in trekking van 
vcrschcidcno vcrplichte cultures op Java, Amboina 
cn dq Banda-cilandcn, de afschaffing der verplichto 
diensten in do Gouv. bosschen op Java, het verbod 
tot het aangaan van contracton met do hoofden der 
d6sa*s, de afschaffing van de straf van rotanslagen, 
do conccssie voor den aanleg cn do cxploitatio van 
een spoorweg van Batavia naar Buitenzorg, do 
regcling van de opleiding dcr O -I. ambtenaren cnz. 
De meest gewichtigo wotten, op zijn initia- 
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dat hot uitvloeierifie sap by diepero insnijding 
vermongd wordt mot een gomachtig bestand- deel, 
dat ?ls een vomie opdroogt on de snelle oplossing van 
het vergift in don weg staat. 

Onder do halfwilde stammen van Malaka zyn de 
mannen, dio een specialiteit van de giftberei- ding 
jnaakton, uitgcstorven; wio gift noodig heeft on niet 
al do ingredienton gemakkelijk bekomen kan, voegt 
er allerlei a an too, waarvan hi) wel eens gchoord 
heeft, dat het vergiftig is. Hoewel iedoro stam zijn 
eigen stamgift heeft, volgt hioruit nog gconszins, dat 
hot van eon der leden van do stam verkregon vergift 
met dat van een ander overeenstemt. Alleen bij do 
meest wilde en ontoegankclijke Orang Sakei is do 
gift- bereiding in handen van enkele person on, bij 
wio het recept van vader op zoon overgaat en du8 
zekcro eenheid gewaarborgd is. Droomt b. v. bij de 0. 
Mentera een man, dat hij ecn dier doodt met een of 
ander ingredient, hoe onschadelijk ook, dan kan men 
er op rekenen dat hij A_et een volgen- do maal aan 
het vergift toovoegt； anderen echter nog niet. 
Vandaar reeds dat door vorschillendo personen 
geheel versehillondo samonstellingen worden 
opgegeven. 

Uit Sumatra is bekend en nader onderzocht door 
Lewin een pijlvergift der Bataks, waarin het sap van 
Aniiaris toxicaria gebruikt wordt en ongetwijfeld ook 
nog andero planten, dio niet nader konden herkend 
worden. , 

Op de M&ntawei-eilanden worden vergiftigdo 
pijlen gebruikt, die niet met do blaaspijp, maar met 
den boog afgeschoten worden. Vermoedel日k xijn 
Antiaris. Derris elliptica en Capsicum do 
hoofdbestanddeelen, echter wordt beweerd, dat ook 
tabak en tabaksasch er in voorkomen. 

Op Borneo komen bij de Dajaks talrijke pijl- 
gifton voor, die deels onder den naam ipoh, deels als 
siren beschreven worden, zonder dat dezo namen 
steeds dezelfde stof aanduiden. Zoo vindt men siren, 
dat strychnin-houdend is en ook wel dat geen 
strychnine bevat. Do voornaamste stamplanten dezer 
vergiften zijn Strychnos Tieute, Antiaris toxicaria en 
Derris eliptica (toe- ba), terwijl ook Dioscorea 
hirsula (gadoeng), fa bake water, en asch of kool van 
verscheidene plan'cn toegevoegd worden. 

Behalve de dierlijko vergifton treffen wij alzoo 
&ls voornaamste stamplanten der indische pijl- 
vergiften aan A niiaris, Strychnos en Derris. De 
werkzame bestanddeelen dezer planton zijn het 
glukosied antiarine, de alkaloiden etrychnino en 
brucine, bonevens derrid. 

Bij de Negrito's op de Philippijnen wordt een 
pijlvergift bereid uit den bast van Rabelaisia 
plilippinensis, waarin als werkzaam bestanddeel het 
rebelaisine voorkomt. (Plugge, Ned. Tijdschr. v. 
Genee kunde, 1896, DI. II, no. 4 en Gartner, Diss. 
Erlangen 1895). 

Literatuur: Lewin, Pfcilgifte, Berlin 1894. 
PIJNACKER HORDIJK (MR. CORNELIS). Geb. 

tc Drum pt 13 April 1847 uit het huwelijk van A. 
fijnacKr^ Hcrdijk, med, doctor en G. J. Van Wijk, 
studeerde hij te Utrecht en promo- veerde aldaar tot 
doctor in de beide rechten op stcllingen (28 Nov. 
1873). Hij vestigde zich toen te Rotterdam, met het 
voomcmen om daar de rcchtspraktijk uitte 
oefcnen.doch reeds korten tijd daarna (4 Maart 1874) 
were! hij benocmd tot Hoogleeraar aan het 
athenaeum illustre, later gemeentelijke universiteit to 
Amsterdam, welke 

betrekking hij aanvaarddo met hot uitsprekon 
eeiier redovoering: „Ncdcr)ands behoeflc aan meer 
dan een Hoogcschool". Hij ondcrwccs cr het staats- 
en het Romeinsche recht, later ook het burgerlijk 
recht en de rcchtsgeschiedcnis. Dib laatste was zijn 
fort ; in later tijd getuigde hij het gelukkigst te wczen, 
wanneer de loop der staat- kundige zaken hem toelict 
terug tc keeren tot het studeervertrek. Evenwel nam 
hij te Amsterdam ruimschoots deel aan de open bare 
zaak en had in verschillende commissies zitting. Den 
len Maart 1881 we rd hij Hoogleeraar aan de 
Universiteit te Utrecht en aanvaardde het ambt 7 Oct. 
van dat jaar met het uitspreken eencr redevoering: 
„Do taak van den beoefenaar der Ncdcrlandscho rechi 
sgeschiedenis". Reeds 10 Febr. 1882 ver- wisseldc hij 
het professoraat met de betrekking van Minister van 
Binnenlandsclie Zaken; na 22 April 1883 als 
zoodanig eervol te zijn ontsla- gen, leefde hij als 
ambteloos burger in den Haag, totdat hij 19 Juni 1885 
tot Commissaris des Ko- nings in D rente we rd 
benoemd en 19 Juni 1888 tot Gou verncur- Gcneraal 
van Ned.-Indie aange- steld, in welke betrekking hij 
29 Sept. 1888 optrad. Do Loenmalige minister van 
kolonien, Keuchenius, wcnschte een einde tc maken 
aan den Atjeh-oorlog, die zoowel het leger als do fi- 
nancien uitputte; voorts aan het vigeerend stel- sel van 
de opiumpacht het demoraliseerend ka- rakter te 
ontnemen, het anachronisme van het particulier 
landbezit op Java (o.a. door de Tjo- mas-zaak 
veroordeeld) te beperken en mecr aan- dacht te 
besteden aan de ontwikkcling der Bui- ten be zittin 
gen. Den man voor deze hervormin- gen nieende hij 
in Pijn acker Hordijk ge von den to hebben, ofschoon 
deze ten aanzien van de kolo- niale zaak homo novzts 
was. Aan dit program we rd dan ook slechts ten dcele 
door hem beantwoord. Den 15en Juli 1893 we rd hij 
op verzoek eervo] ontslagen en droeg 17 Oct. d. a. v. 
zijne waardigheid aan zijn opvolger over. In Neder-
land teruggekeerd, vestigde hij zich te *s Graven ha 
ge, en we rd in Mei 1894 door de Staten van Zuid-
Holland gekozen tot lid van de E'-rsto Kamer der 
Staten-Generaal. Bovendien wijddo hij zich aan 
wetenschappelijke onderzockingen, vooral op het 
gebied van het Oud-Hollandscb recht, en is ook 
werkzaam gewcest als voor- zitter eener 
Staatscornmissie voor ouderdoms- en 
invaliditcitspensioenen. Verder was hij voor- zitter 
van de Maatschappij lot bevordenng van het 
natuurkundig onderzock der kolonien ci» van het 
Indisch genootschap, ondervoorzirtur van het Kon. 
Inst, voor de taal- land- cn volken- kunde van Ned.-
Indie. Hy was ook voorzitter van curatoren der 
Indische Instclling tc Delft en voorzitter van het 
Institut colonial international. In Dec. 1905 verliet hij 
's Graven hage en vestigde zich te Haarlem, waar hij 
tot aan zijn dood zijne studies in do oud- 
Ncderlandsche rcchtsgeschiedcnis voorlzctte. Zijne 
wetensohappelijke boekerij legateerdo hy aan de 
Leidechc universiteit, van welke hij curator was. 

De Heer Pijnacker Hordijk ovcrleed te Haarlem 4 
Sept. 1908. 

Tijdens zijn bestuur were! de ooriog op At jdh 
voorlgezet en daar do scheepvaartrcgclijig ingo- 
voerd en w，z ecn expod it ie op Fiorna noodig tot 
tuchtiging der berg-End dhneezen. Do rego- ling der 
heerendieneten op Java werd met kracht 
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ter hand gen omen en in bijna allo gewosten vo!- 
tooid ； een nieuw rcglcmcnt voor do opiumpacht 
op Java en Madoera en sommigo Buitenbezittin- 

wcrd afgekondigd, terwyl cenc proof met 
opiumrcgio we rd voorbereid; algcmcono bo- 

palingcn omtrent het behcer van post- en tele- 
graafdienst wcrden vastgestcld, lerwijl hot in- 
landsch ondcrwys gereorganisecrd word. 

Van de hand van den Heer P. Hordijk ver- 
schencn belangrijko bijdragen over de Oud-Ne- 
dcrlandsche rechtsgeschiedenis in de Werken der 
Vereen, tot uitgavo der bronnen v. h. oud-vad. recht, 
no. 2 en in de Werken v. h. Historisch Gen. te 
Utrecht no. 49; voorts verschillende klei- nere 
opstellen in de Nieuwe bijdrage voor rechts- 
gelecrdheid en wetgeving en in de bijdragen voor 
vadorla» dsche geschicdonis en oudheidkunde. 

PIJNAPPEL (Dr. JAN). Geb. to Amsterdam 17 
Nov. 1822 ,studeerde aanvankelijk aan het 
Athenaeum zijner geboortestad, later to L»ei- don, 
waar hij 6 Juni 1845 in de letteren proino- veerdo. 
Speedig na zijne promotie word hij (1846) benoomd 
tot leoraar, later Hoogleeraar, aan de Delftsche 
Akademie, waar hij ondorwija gaf in het Maleisch 
en een tijd lang ook in geschiede- nis en in land- en 
volkenkunde; bij de opheffing dier inrichting word 
hij Hoogleeraar in het Maleisch aan do 
RijkBinstelKng voor onderwijs in Indischo taa]-, 
land- en volkenkunde to Leiden en sedert 1877 aan 
de Ryksuniversiteit aldaar, waar hij zijn ambt 
aanvaarddo met eeno rede- voering： „Het recht en 
de waardo der beoefe- ning van het Maleisch en in % 
algomeen, van do Polynesischo talen als vak van 
hooger ondor- wij8‘‘. Den 17en Sept. 1889 ontving 
Dr. Pijnappel op verzoek eervol ontslag; hij overleed 
14 Sept. 1901 te Nijmegen. 

Op heb gebied van het Maleisch gaf hij uit: 

Mai,—Ned. woordonbook, naar hot werk van Dr. W. 
Marsdon on andoro bronnen bewerkt, ]803, 2o dr. 
1875, 3o dr. 1884; Mai. spraakkunst voor 
oerstboginnondon, 1862; MaJoisoho epraak- kunst, 
1866; Miloische Grammatica, J888; Reis van 
Abdoeliah in Meursinge*8 Mai. lees book 4e stuk; De 
wortolvormon in hot Maleisch in Compte rendu van 
hot Go Oriontalistoncongros te Leiden 4o Partio, 
Section V, bl. 21; Laag-Maleisch, Gids 18G5, IV, bl. 
148; Over het Arab. Mai. alphabet, Bijdr. t. T. L. en 
Vlk. N. vlgr. Ill, bl. 229; Aan- teok. op H. C. 
Klinkert‘8 supplement, ibid. 3o vlgr. V, bl. I; De 
Maleische atlas van Ver- steeg, ibid. 3e vlgr. X, bl. 
373; De Mai. hand- schriften in de bibliotheek der 
Leidsche Univer siteit, ibid. 3e vlgr. V, bl. 142; 
Catalogue der Mai. handschriften i. d. Leidscho 
bibliotheek, ibid. 3o vlgr. V, bl. 149; Eene nieuwe 
uitgave van de Kalila en Damina, ibid. 4e volgr. I, bl. 
232; Over do Mai. pantoene, Feestbundel Kon.- Inst. 
1883 (T. L.) bl. 161. 

Verder schreef hij eon Gcographio van Ncd.- 
Indie, ,s Hago 1863 (2e dr. 1868, verdere uitga- ven 
bowerkt door G. J. Dozy), alsmede vcrscbil- lende 
artikelen in de Bijdr. t. T. L. en Vlk. over 
ethnographic en geschiedonis, voorts: De Kon. Akad. 
te Delft, Amst. 1859; Drie stellingen over de 
opleiding van O.-I. ambtenaren, s' Grav. 1863; De 
rijksinatelling van onderwijs in Indische T. L on Vlk. 
to Leiden en do Hoogeschool, 's Grav. 1868. Als 
secretaris van het Kon. Instituut voor T. L. on Vlk. 
bozorgde hij verschillende uitgaven o.a. de Reis naar 
het Oost. gedeelte van den Ind. arch, door Roin wardt, 
Amst. )858. Dr. Pijnappel beoefende met voorJiefde 
de wijsbe- geerto on gaf enkele studien op dit gpbied 
uit. 

Zie over hem: A. 0. Vreede in Bijdr. T. L. & V. K. 
v. N. I. 6o volgr. X. bl. 1—14. 

Q- 

QUAMOCLIT PINNATA Bij. Fam. Convolve 
lacea ■. Been pa tali-t ali (MAL.), Sangga Ian git (BA- 

TAV. At AL.), Rintjik bocmi (SOEND.). Slingcrplant 
jnct fraaic roode bloemcn, inheomsch in trup. 
Anierika, in Ned. Indie gekweekt onderden naam 
Kardinaalsblocni, <n d.tar wegon ； dedicate,d unne 
Bfcnfrcis en de kl<：urdor bio omen gebruikt tot het 
begroei -ii van prieelen enz. Het sap van de fijn- gow 
re ven bl ad er *n is een ini. geneosmiddol. 

QUARANTAINE. Een ovcrzicht van de ach- 
terecn volgens voor Ned. Indic tot stand geko- mcn 
voorrfchriftcn op het gebied tier quarantaine is 
gegeven in het arlikel EPIDEMIEliN (zio alduar). 

D laraan kan worclcn toegevoegd, dat het van 8—
15 November 1913 to Saigon gehouden Co ng re s 
van de ,,Far Eastern Association of Tropical 
Medicine" zich in het algemcen heeft kunncii 
vereenigen met hot denkbeeld der N.-L Regeering 
ojntrent ecnc in hoofdzaken gclijke re- geling der 
quarantaine-aangelegenheden van de havens der 
Aziatischo rijken en kolonien. In verband hiermedo 
is een algeheelo hcrzicning van do Quarantaine-
Ordonnantie in studio ge- nomon om als basis voor 
dio regeling te kunnen 

dienen. In dit artikel kan dus slcchts sprake zijn van 
de tegenwoordige quarantaine-regeling, zooals die is 
vastgesteld in Ind. S. b. 1911 No. 277 (sedert 
gewijzigd en aangevuld laatstelijk bij Ind. S:b. 1917 
no. 647) en zullen de hoofd- zaken daarvan in het 
kort worden aangegeven. 

De bepalingen ter voorkoming van overbren- 
ging van bcsmctteJijkc ziekten over zee, vervat in de 
zoogenaamdc Quarantaine - Ordonnantie, golden 
voor pest, cholera on gele koort-st doch kuhnen zoo 
noodig door den Gouv.-Generaal van N.I. ook op 
andero besmottelijke ziekten worden toepasselijk 
verklaard (art. 1). 

De schepcn worden onderscheiden in besmette, 
verdachle en onbesmetle, naar de onderscheiding in 
art 10. De bosmette en vcrdachto schepon en in 
enkclo gcvallen de onbesmette schepen gaan in 
quarantaine, zoodra zij de grens van eene N.-I. haven 
overschrijden of eene N.-L rivier opvaren (art 11). 
Onder quarantaine wordt ver- staan: verbod of be 
perking van gemecnschap van een schip met den wal 
of met andero schepen tot tegengang van besmetting. 
Het schip in quarantaine voert hot quarantaine-sein 
(gele vlag ovor- dag en tweo witte lichten onder 
elkaar op 2 M. 
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afstand en zichtbaar tot op minstens twee zee- znijlen 
van zonsondergang tot zonsopkomst), on i8 verplioht 
de door den haven mcester aangc- wezen JigpJaats in 
to ncmen. Zoo spoedig mogclijk na aankomst wordt 
het schip onderworpon aan eon 
gczondheidsonderzock, in te stellcn door den ha ven 
arts (art. 14). 

De gezagvoerders zyn bij aankomst uit landcn 
buiten N.-I. gehouden eon gezondheidspas (art. 7) 
aan to bieden van olko buitenlandsche haven, die zij 
gedurende de laatste 21 dagen hob bon aangodaan en 
moeten zich in ecne N.-I. haven voorzien van een 
gezondheidsboek (art.8). 

Ten aanzien van de te nemen quarantaine- 
maatrcgclen worden de N.-I. havens door den 
Directeur van Onderwijs en Eeredienst ingcdecld in 
vier klassen. De havens der le klassc hebben ■cen 
havenarts en een quarantaine-station cn zijn voorzien 
van middelen ter ontsmetting cn ter verdelging van 
ratten en muskieten, de havens der 2e klasse hebben 
cen haven arts en een© zio- keninrichting met 
afdeeling voor besmettelijko ziekten en zjjn voorzien 
van middelen ter ontsmet- ting, de havens der 3e 
klassc hebben een haven- arts, de havens der 4c 
klasse hebben geen havenarts (art. 15). 

De le klasse havens zijn Batavia (Tandjocng 以
ok), met quarantaine-station op het eiland On rust, Sa 
bang met quarantaine-station op het eiland Roebiah, 
Soerabaja met quarantaine-station op den Madoera 
wal, Belawan Deli met het van de 
Plantersverecnigin'g te M6dan overgeno- xnen 
quarantaine -station te laatstgenoemder 
plaatse.Zoodra Makasser cen quarantaine-station zal 
hebben, waarvan de oprichting op het eiland Lae-Lae 
in over we gin g is, wordt zij ook een 1c klasse haven. 
Over de toelating tot het vrijc verkeer van besmette, 
verdachte en on besmettc schepen in de verschillcnde 
havens en de daarbij te t ref fen maatregelen 
handelen de artt. 17—31. Voor onbesmette schepe;i 
uit bepaalde besmet verklaarde havens (o.a. 
Rangoon, Singapore, Hongkong en Saigon) zijn 
speciale regelingen ge- maakt op grond van de in art 
12 alinea 4 aan den Ho ofd inspect cur, Chef van den 
Burg. Genecsk. Dienst, gegeven bevoegdheid. 

S.rafbcpalingen zijn opgen omen in artt. 42— 46. 
Buiten de voorschriften der Quarantaine-Or- 

donnantie gelden nog: 
le. Maatregelen ter bescherming tegen in- sleping 

van besmettelijko ziekten door van de bedevaart naar 
Mekka terugkeerende pelgrims. Zij moeten zich 
onderwerpen aan eene waarne- ming van 5 dagen, 
welke, als de haven arts zulks wenschelyk oordeelt, 
kan worden verkort dan we】 tot ten hoogste 10 
dagen kan worden uitge- breid (Ind. &b. 1913 no. 
406, 1914 no. 630); 

2e. Bijzondere bepaJingen tot beveiliging van de 
residentie (thans het gouvernement) Oostkust van 
Sumatra tegeji invoor van pest en cholera 
inzonderheid door immigreeronde koelies '(Ind. Stb. 
1910 no. 372 cn 532 en 1911 no. 300). 

Literaluur. Voor do geschiedenis van de vroe- 
gere wetgeving v66r de Quarant-aine-ordonnantie 
van Ind. Stb. 1911 no. 277 raadplege men P. H. v.d. 
Kemp, De quarantaine- en epidemic*voorschriften 
in N.I. 1892, Batavia, Landsdruk- kerij. 

Eene voJledige verzameling der wettelijke 
voorschriften omtrent Quarantaine en Bestrij- 

ding van Besmettelijko zickton in N. I. tot 1 Januari 
1917 word gegeven door M. D. Horst, Ar s. Leiden 
1918.J/4、T 切 

QUARLES VAN UFFORD (Jhr. Mr. JACOB 
KAREL WILLEM). Geb. to Rijswyk (Z.-H.) 22 Mei 
1818 uit het huwelijk van Jhr. Mr. P. P. Quarles v. 
Ufford met H. J. L. W. Baronesso Collot d'Escury, 
studeerdo tc Leiden cn promo- veerde daar tot doctor 
in de bcide rechtcn op 9 Dec. 1844. Na tc's 
Gravenhagc als advokaat bij den Hoogen Raad 
gepractiseerd te hebben, word hij Jan. 1850 benocmd 
tot adj.-commies by het Departement van Binnenl. 
Zaken, en 7 Oct. 1855 bevorderd tot commies. In 
Febr. 1857 we rd hij hoofdeommies bij het Dep. van 
Kolonien； in 1860 en 1861 maakte hij eene reis naar 
Java, waarover zic de door hem in 18G2 cn 1863 te 
*s Grav. uit- gegeven brochures „Indrukken van Java 
mede- gebr&cht" en „Wat is voor Ned.-Indie noodig 
In Maart 1865 bevorderd tot referendaris verzocht cn 
verkreeg hij 8 Juli 1871 eervol ontslag uit ,s lands 
dienst, ingaande met 1 Juli. Hij overiced tc 's 
Gravenhage 9 Maart 1902. Gedurende cen halve 
eeuw was Quarles voor de belangen der Mij. van 
Weldadigheid, aan wclker hoofd hij ruim 20 jaar als 
voorz.-coinmissaris slond, werkzaam. 

Quarles v. Ufford heeft talrijke artikclen ge- 
schreven over verscheidcne onderwerpen, meest- al 
echter betreffende onze kolonien ； zij zijn in 
verschillende tijdschriften geplaatst, vooral in do 
Economist, in we Ike hij van 1863 af o. a. jaarlijks 
eenige malen zijne „KoloniaJc kronieken" plaat- ste, 
eene beschouwing over belangrijke gebeurtc- nissen 
en geschriften op onze kolonien betrek- king 
hebbende. Zyn laatste kronick bracht hij in 1901 nog 
zelf bij (len uitgever. Herhaaldclijk was hij ook 
bestuurslid, zoowel van het Kon. Inst, voor T. L. en 
V. van N.-I. als van het Kon. Aardr. Gen. Zic zijn 
levensbericht door O. J. H. van Limburg S.irum in de 
Levensber. M- v. Ncderl. Letterkunde, Leiden 
1903/04, biz. 113, waarin aan het slot een 】ijst der 
gcschriften van Quarles voorkomt. 

QUASI-INTERNATIONAAL RECHT. Ondcr 
deze benaming wordt b( grepen en aangeduid liot 
materieel privaatjecht, cl at de rechtsbctrckkin- gen 
beheerscht tusschcn personen aan vcrschil- lend 
Indisch rccht onderworpen, bijv. aan adat- recht en 
gecodificcerd recht. Dit rccht is nict omschreven en 
moet bij e]k voorkomend geval worden vastgesteld. 
De rcchter zal daarbij moeten afgaan. op de bedoeling 
dor part ijen, den aard der rechtsbctrekkingcn cn de 
behoeften van hot verkeer om uit tc rnaken we Ik 
rccht op de bowus- te rechtsbetrekking of op de 
ondordeelcn daar- v«n toepasselijk is. (Mr. Pu. 
Kleintjes: lief Staatsrecht van Ned.-Jndie II, })ag. 
142). 

QUASSIA A MARA L. Fam. Simarubaceae. 
Qenteng pendjit (SOUND.). Ainerikaansche hees- ter, 
2 — 3 M. hoog, vaak als sierheester aangc- plant in 
tuinen. Ilct de stamplant van het Surinaamsche 
Bitterhout (krvassi-bita), dat een bekend iniddel bij 
roaaglijden is. Een aftrek- 8el er van gaat door voor 
een middel om blad- luizen te verdelgen. 

QUERCUS. Plantcngeslacht der Faffacceiin, over 
een groot deel van de wereld verspreid, in de tropen 
meest in het bcrgland. Het zijn boomen met kleino, 
groene, ecnslaclitigo bloe- men en de bekende, aan 
den voot door eon 
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napje omgeven vruohton. In Ned.-Indio komcn 
verschoideno soorten voor, op Java tusschcn 1000 
en 1800 M., op Sumatra veel lager. Hoyne nocmt 26 
soorten op, waarvan er volo oon vrjj good hout 
lovoron. Bekond is o.m.: 1) Quercua induta Bl., een 
zeer hooge boom van Java, Pasang baloeng, Pasang 
soengoe (JAV.), Pa- sang batoe (SOUND.), dio 
bouwhout van ko- lossalo afmotingen levcrt, dat 
voor huisbouw wordb gebruikt; 2) Quercus spicata 
Smith, Pasang hendak (LAMP.), Pasang oerai 
(PALEMB.), ook op Java Pasang met vorschillendo 
locale soortnamen. Do boom levert eon goed bouw-
hout; het hout wordt ook voor houtskool ge- bruikt. 

De gallen, die, tengevolgo van den steek van cen 
galwesp, op de takken van de Klein-Azia- tischo 
Quercus lusitanica Lam. voorkomen, wor- den op 
Java ingevoerd en ondor den naam Mail jaan en 
Madja kane in den ini. medicijnhandel gebruikt. De 
gallon, met puntigo uitwassen er op heeten djenitri.
 ‘ 

QUINETUM (CHINETUM). Zie over dit 

koortsmiddel onder KINA, DI II, bl. 320. Het is cen 
gcelwit, amorph poeder, dat minstens 20 % kinino 
mocst bevatton, on door de fabrikanten vaak uit den 
afval dcr kinine-bereiding ver- vaardigd word ； 
thans is dit mengscl geheol in onbruik gcraakt. 

QUISQUALIS INDICA L. Fam. Co mb 
reteaceae. Bidani, Ocdani, Woodani (BATAV. MAL.), 
Ka- teklook, Katjeklook, Kgtjfiklgk, TjSgoek, Tj6« 
klook (JAV.). Klimmondo heester, in den heelen 
Archipol te vinden in de vlakte, soms aange* plant 
als sierheestor wegens de fraaie bloemen. Do wortel 
en do bladeren zijn een zeer veel gebruikt inlandsch 
genecsmiddel. Do vruchten zijn een bekond n)iddel 
om ingewandswormen te verdrijvon. Vooral de 
onrypo vruchten schij- nen werkzaam te zijn. Do 
naam Quisqualis (=hoedanig), door Rumphius aan 
de plant gegevon, is con toespeling op do 
eigenschap, dat do plant bij de eerate ontwikkeling 
een ge- heel anderen indruk maakt dan op verschil- 
lendo oudere stadien, en tijdcns de ontwikkeling nog 
herhaaldelijk van uiterlijk verandert. 

RAAD (CHINEESCHE). Zio DI I, bl. 287. 
RAAD (CULTUUR). Vcrkorte naam voor den 

Jocalen raad van het cultuurgebied ter Oostkust van 
Sumatra； zio DI I, bl. 576. 

RAAD (KOLONIALE). Zie KOLONIALE 
RAAD en ook OPPERBESTUUR aan het slot. 

RAAD (LOCALE). Zie DI I, bl. 574. 
RAAD DER AZIATISCHE BEZITTINGEN EN 

ETABLISSEMENTEN. Bij de Staatsrcgeling van 
1798 werd o.a. bepaald, dat de Bataafsche Republick 
zou tot zich nemcn „alle do bezittingen en 
cigendommcn dcr gcwczen Oost-Indische Com- 
pagnic, benevens all。dcrzclver schulden" Naderc 
wettelijke voorschriften werden verdcr toegezegd 
tot rcgeling van de verhouding tusschcn Moeder- 
land en Kolonien, m.a.w. 66k tot rcgeling van het 
Opperbestuur liier te lande. Voorloopig word reeds 
bcpaald, dat. het Uitvoercnd Bewind zou hebben „dc 
bcheering over (de) buitcnlandsche etablisHenicutcn 
cn coloniiin, en derzclver inwen- <lig bcstiiur", 
tcrwijl in uitzicht werd gestold de opricht ing van 
twee kolonialc bestuurscollegcs, nl. cen Kaad van 
Asiatischc Bezittingen cn Eta- blisseinenten cn ccn 
Raad der Amerikaansche Co- lonicn cn Bezittingen. 
l)c opperlciding van alles wat lict koioniaal bestuur 
betrof (ton opzichtc van de wetgeving op het terrein 
dcr koloniale aan- gclegenhcden had het 
Vertegonwoordigend Li- chaam mco to sprekon) 
zou dus komcn aan het Uitvocrend Bewind, wuaraan 
verantwoordelijk en ondergeschikt zoude zijn o.a. de 
zg. Aziatische Itaad. Pas 11 April 1800 word de 
instructio voor <lcn Raad vastgesteld, walk collogo 
in Mei 1800 werd gcinstallcercl ； tot zoolang was 
het Comitc voor do Oost-Indischc Zaken in functie 
gobioven. .Do Raad was gevestigd to Amsterdam cn 
bestond uit 9 bozoldigde leden, aan te stollen en te 
ont- slaan door het Uitvocrend Bewind. Zijnc leden 
werden verdccld in 3 Depart。menten: nl. tot de 
Jndische Zaken, tot den Koophandel en Zeovaart, 

| tot do Finanticn. De Raad zou „hebbon en 
uitoef- :fenen in naam van het Uitvoerend Bewind en 
op i zijne verantwoordelijkheid aan hetzelve, het 
alge- : mecn gezag cn bostuur over de Bezittingen 
(enz.), I gehoord hebbende aan do voormalige O.-I.-
C.", | cen bestuur, dat zich zou „uitstrekken, zoowel 
tot het staatkundigo, huishoudclijke, justitieele cn 
finantieele, als tot den handel van, op en in die landen, 
het onderhouden, vernieuwen. of aan- gaan, van 
verbintonissen met de Indiaansche 
' Vorsten on Volken,^. Maar de Raad zou „verplicht 
；zijn, zich stiptelijk tc gedragen naar en te hande- Ion 
overeenkomstig do bosluiton van het Uitvoe- 
i rend Bewind". Godurendo zijn bestaan (1800— i 
180G) heeft de Raad dan ook nooit bezeten eenige 
zelfstandigheid van werkelijko beteekenis tegen- over 
het Uitvoerend Bowind, of, na do Staatsre- geling van 
1801, tegenover het Staatsbewind, of, na die van 1S05, 
tegenover den Raadpensionaris. Wei heeft de Raad 
beproofd, die zelfstandigheid 
I tc verkrijgcn, maar het is mislukt. Bij do beslis- :sing 
omtrent zaken van conig werkelijk belang I werd de 
Raad tamclyk wel genegeerd. Zelfs bij het vaststellen 
in 1804 der bestuursreglementen 
i voor Indie werd de Raad voorbijgegaan. 

In 1801 werd z,n zotcl overgebracht naar ! ^-
Gravcnhage en con niouwo instructio voor hem 
opgoinaakt. Na hot optreden van Koning Lode- 
l wijk blcof hjj nog conigcn tijd voortleven, maar by 
Kon. Bcsl. van 29 Juli 1806 werd hij opgohe- ven 
togen 1 Augustus. Roods ocnigo weken vroe- ger was 
ingesteld do waardigheid van Pircctcur- Generaal 
„voor de zaken der Indien cn van den Koophn,ndeln. 

Literaluur: G. J. A. Van Berckel, Bijdrage tot de 
goschicdenis van het Europeesch opperbestuur over 
Nedcr 1 andsch-Indie 1780 — 1806 (Loi- don, 1880). 

RAAD VAN JUSTITIE. Zio RECHTSWEZEN. 
RAAD VAN NEDERLANDSCH-INDIE. Do in- 
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stelling van een Raad van Indie valt samon met die 
van de betrekking van Gouverneur-Generanl (dl I, bl. 
812); het college bestond tocn, buiten den Landvoogd, 
uit 4 ledon. Dit gctal werd tij- dens het bestaan der O.-
I. Comp, herhaaldelijk gew^zigd. In 16J7 moesten or 
9 leden zijn; 5 Runner, met inbegrip van den dircctour-
generaal van den handel, zetelden bij den Gouv.-Gen., 
do overigen waren bestuurders van buitenpos- ten. 
Omstreeks 1650 waren or C perman on to leden met 
cen afwisselend gctal oxtra-ordinairo leden; do eersten 
concludeerden, do laatston haddon sledhts een 
adviseerendo stem, behalvo bij de verkiezing van een 
Gouv.-Gon. „pro interim" on in enkele andere 
aangolegenheden. Tijdens Valentijn bestond do Raad 
uit 5 ordinaire leden, een ordinair lid to vens president 
van den raad van justitie, die vroeger niet mocht 
meestemmen, en 6 of 7 buitengewone leden be- nevens 
den gehoimschrijver. In 1789 waren er volgens Huyser 
7 voorzittende leden (met in- begrip van den 
Gouverneur-Generanl en don di- recteur-generaal) en 
8 extra-ordinairc leden, wel- ke laatsten wcl mochten 
advisecren, maar niet concludeeren dan allecn in zaken 
van oorlog of vredo met inlandsche vorsten, gratie aan 
ter dood veroordeelden, en de verkiezing van een 
Gouverneur- Generaal. 

Tijdens de Comp, berustte do hoogsto bestu- rende 
en wetgevende macht in Indie bij dit college, de 
„Hooge Regeering"; — over den om- vang daarvan zie 
dl II, t. a. p. Do Gouv.-Gon., dio in den Raad voorzat, 
was, althans volgens do bestaande bepalingen, slechts 
gewoon lid en had alleen bij staking van stem men 
dubbele stem； in de pun ten en artikelen van 1650 
wordt van den Gouv.-Gen. en den Raad van Indie 
gesproken als vormende te zamon een college, waarin 
allo zaken, de generale Comp, aangaande, mooten be- 
handeld worden； zelfs mochten do brie ven, aan den 
Landvoogd gericht, niet dan in voile ver- gad ering 
worden geopend. In den regel cchter was zyn invloed 
overheerschend. Valentijn dat, ofschoon de Gpuv.-
Gen. maar voorzitter in den Raad was, en dus door de 
stemmen der overige leden beperkt, het toch zeker is, 
dat hij gemeenlijk waakt meester to blij ven en dat 
geen van de heeren het in zijn gedachtcn zou durven 
nemen hem tegen te spreken. AJs zij alien tegen hem 
samenspanden, dan nam hij aan, do zaak alleen bij de 
HH. XVII te verantwoorden ； Camp- huys woonde 
zelfs gedurende geruimcn tijd de zittingen van den 
Raad uiet by, maar voerde de besluiten van den Raad 
niet uit, als hij zc afkeurde. Toch beleefde Valentijn 
ook gevallen en t日den, waarin de Landvoogd, 
kleinhartig z日nde, byna niet dorst spreken, en de 
dirccteur- generaal alles doordreef. 

Het charter van 1804 bracht een belangrijko 
verandering. 0 schoon do Raad van Indie, dio nit 3 
ordinaire en 2 extra-ordinairo Jeden zou bestaan, nog 
zou blijven de Hocgc Regcering, aan welko het beleid 
over allo zaken, de poliCio en de ci vide regeering 
aangaande, zou zij) opg< dragen, werd den Gouv.-
Gen. de hevoegd- heid gegeven om, wanneer hij 
oordeelde dat het nemen van een maatregel in het 
belang der Ro- publiek, de veiligheid of het behoud 
van eenige bezittingen noodzakelijk was, on de 
meerderheid van den Raad van een ander gevoelen 
was, dan C邙b op zijn verantwoordelijkheid dion 
maatregel ' 

to nomon ； — eon voorschrift, waarschijnJyk aan 
Engclsch-Indie ondeond, waar, in vorband met het 
ondcr Warren .Hastiiigs gobourdo ；,(cn door 
Macaulay zbo-"*levendig boschrcveno,/ bij 00n 

parlomc'ntswot van 1786 (26 Goo. Ill dl 10) kori. v66r 
hot optreden van Lord Cornwallis als Gouv.- Gen. con 
dcrgclijko bepaling was ingevoord. Hot charter van 
1804 werd nooit in Indic ingevoord (zie 
RegeeringsrogJemont); in do Instructio voor Gouv. on 
R. v. I. van 1807 werd editor con dcrgclijko bepaling 
ingclasclit. Daondels, voor wien dezo instructio 
bestomd was, oofende cen zeor grooton invloed uit, 
deals door zijn persoonlijkheid, maar deols ook door 
do horn modogegeven instructio on door do 
bevoegdhoid, hom toege- kend de Hoogo Regeering to 
ontbinden. Daarvan maakte hij in 1808 gebruik; do 
nieuwe Raad van Indie telde 4 gewono en 3 extra-
ordinaire leden. Tijdens hot Britscho tusschenbestuur 
over Java (1811—1816) werd dat gotal tot 1 vico- 
pres. (den commandant dor troepen) on 2 leden 
terugge bracht. 

Na het herstel van het Ned. gezag werd, on- danks 
het R.R. van 1815, niet terstond een Raad van Indie 
ingestold； cerst toon Oommissarissen- Generaal hun 
betrokkingen nedcrlcgden (Stb. 1819 no. 25, 27), 
were! hot collego hersteld ； het bestond uit 4 ledon. 
Do verhouding van den Gouv.-Gon. tot den Raad van 
Indic werd op den voet van het charter van 1804 
geregcld; zijn bevoegdheid om tegen de meerdorheid 
van don Raad to beslissen werd zelfs eenigszins 
uitgebroid (art. 12 R.R. 1818, vgl. art. 9 R.R. 1827). 
Allo besluiten der Hoogo Rcgcering wer- den volgens 
het R.R. van 1818 genomen door den Gouv.-G^n. in 
Rade. Toch kan men ook in dezo jaron in hot 
Staatsblad verse hi 1 zien tus- schen cen administratief 
beshiit van don Gouv.- Gon. in Rado en een 
wetgevende publicatio (ordonnantie) van den Gouv.-
Gen. in Rade; men verge!ijke b v. Stb. 1819 no. 34 on 
1834 no. 24 met de ordonnanties in Stb. 1819 no. 42 
en 44, 1823 no. 5, 1834 no. 27. 

Toon Du Bus en lator Van den Bosch Com- 
missaris-Generaal waren, Ktond do Raad van Indie 
uiteraard niet hun, maar den ondcr hen ge- stelden 
Landvoogden ter zijde: dus van 1826 tot 1830 den luit-
g.g. Do Kock, van J 833 tot 1834 don G.-G. ad interim 
Baud. 

In 1836 word een grooto verandering ingc- voerd. 
Tijdcn、hot bestuur van Van der Capel len on van Du 
Bus had do Raad dikwijls neiging tot groote 
onafhankcJijkhcid getoond (zio Louw, Do Java-
oorlog, II, bl. 93); toon Van den Bosch het 
cultuurstolso! iiivoerdo, stuitto hij vaak op eon 
tegenwerking in den Raad, waarvan Merk us de zieJ 
was. Toon Van don Bosch, in het mocdorland 
teruggckcord, tot Minister van Kclonien was 
benocmd, werd do Raad van Indie eon ad viscorend 
col lego; do Gouv.-Gen. mocst in allo gevallen, niet 
bij zijn instructio uitgezondord, het dagelijksch 
bostuur betreffen- dc, dit college raadplegen, maar 
beslisto zclf- standig (art. 11 K.JR J83G). De besluiten 
enz. werden voortaan gen omen door den Gouv.-Gen., 
den Raad van Ned.-Indie gehoord. Ook in dezo 
periodo vallon Gouv.-besluiten en ordonnanties 
ui.erlijk to ondorscheiden, al is bij oik van beide de 
Raad glcchts adviseerend ； men vergelijke b.v. Stb. 
]850 no, 5 met de wetgev jide publicatio in Stb. 1850 
no. 0« 
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Do maatrcgol van 1836 had ton govolge, dat hot 
aanzion van hot college aanmerkelijk daaldo, on dat 
zolfs van zijn „volslagon isolement** go- sprokon 
word; de Gouv.-Gon. wo.)nde slcchts zcldon de 
zittingen bij en alios word zooveol mogolijk 
Hchriftelijk afgedaan. In hot Keg.-rogl. van 1854 
word con middolweg ingcslagon: torwijl do Raad v. 
Indie meeetal een adviseerond college is, wordt in 
eon reoks van gevallon aan hot advios van don Raad 
eon bindondo be- tcokenis toogokond. De 
Landvoogd, dio bovoegd is het advios van don Raad 
in idle zaken van algemeen of bijzonder bclang in te 
roopon, is in verschoidene bolangrijke govallen v e r 
p 1 i c h t dat ad vies to vragen (art. 28 R,R. — 
behalvo de daar gonoemde gevallon zijn er nog 
vorschei- <leno andere, zio o.a. art. 10 on 95 R.R., 
art. 22 en 55 Oom pt. wet); in zako wotgeving en in 
bopaald aangcwezen gevaHen van bestuur (ar t. 29, 
45 —8, 52, 53, 75, 82, 83, 109) is zelfs overconstem- 
ming mob den Raad noodig, en moet dus het be- eluit 
van don Gouv.-Gen. overeenkomstig het gevoelen 
van do meerderlieid van het college zijn, al hceft hij 
de bovoegd heid de boslissing des Konings in te 
roepen. Zelfs mag hij, zonder die af to wachton, do 
door hem noodig gekeurde maatregelen nomen, ook 
tegen dat gevoelen in, wanneer hij oordeeJt, dat 
langcr verwijl do veiLg- heid of de rust van Ned.-Ind. 
of and ere gewich- tige algemceno bclangen zou in 
gevaar brongen (ar . 30 R.R.). 

He, i; een zeer bestreden vraag, of do ligero we 
gever (alg. maatr. v. bostuur of ordonnan io) al dm 
nis bevoegd ii, do reeks dezer gevallon van vcrplicht 
ad vie 5 of verplicht c overeonstem- ming ui» te 
broiden, gclijk hij dikwijh doe.; en, zoo neen, of hij 
voor verplichte overeonstemming deze belemmoring 
kan on duiken door voor een of andero bejtuursdxad 
eene ordonnantie (welko ‘8 Riads inst emming 
behoefl) voor te schrijven, gclijk b.v Ind. S»b. 1870 
no. 64 art. 1, 2e lid, 1905 no. 137 art. 16 doen. 

De besluiten van den Gouv.-Gen., ook die in 
verplichte overeenstemming met don Raad govallen, 
worden genomon „dcn Raad v. Ned. Indiege- hoord". 
Minister Pahud mcendo door dit voor- schrift to 
kunnon verborgen houden, of bij een gegeven 
ordonnantio do Gouv.-Gen. bohoefte })ad gevoold 
o)n krachtens arfc. 30 Rog.-rcgl. 's Raads ad vies to 
passeoren ； maar doze bedoeling uit 1854 wordt 
vorijdeld door den annhef der ordonnanties, wolke in 
het eerste goval art. 29 R.R., in het twoede goval art. 
30 citeoron. 

Blijkt uit eon en ander reeds voldoendo, dat na 1 
Mei 1855 ondor den naam „Indische Re- geering,^ nu 
cons de Gouv.-Gon. allcen, dan weor do Gonv.-Gon. 
in Rad。is to vorstaan, toch komt duidelijk uit, dat het 
R.R. don Gouv. Gen. allcen als don 
vorantwoordelijkon regeer- der van Nod.-Indie 
aanmorkt (a.rt. 37R. R.). Wol heeft do Raad hot recht, 
voorstollen aan don Goiiv.-Gon. to doen, maar bij 
den Landvoogd beriiet do boslissing, al moot hij van 
afwijzing kennis go von (art. 35 R.R.). Wcl zijn allo 
collo- ge.i en Jandsdienarcn vorplicht aan den Raad, 
op dions aanvrago, inlichtingon to geven, maar alleon 
omtront do feiten, welker konnis veroischt wordt 
voor adviezon, door don Gouv.-Gen. gevraagd (art. 
34 R.R.); tot het go ven. van mondelingo inlichtingon 
kunnen ambtonaron en officioron slochts door don 
Gouv.-Gon. golast 

worden, do vergadoringon van den Kaad bij te wonen 
(art. 7 R.R.), al hcoft do Gouv.-Gen. bij Bijblad 6794 
dozo bovoogdheid op den vico-pre- sidont 
gcdelogoord. Er kan dus geen sprake van zijn, dat do 
Raad de rol gaat h erne men, tijdensde Comp, aan dat 
lichaam toovertrouwd； hij is do bg uitnemondhoid 
hooggeplaatste on onafhankolijke raadgover van den 
Landvoogd, doch alleen deze is en blijft 
vorantwoordelijk. Eindelijk kan de Gouv.-Gon. don 
leden van den Raad bijzondere commissics opdragen 
on hen met zendingen in Ned.-Indie bcJaston, mits 
behalvo do v ce-pre- sidont twee ledon ter 
hoofdplaats aan we zig blij- ven (art. 36 R.R.); uit 
dozo bopaling schijnt wel to volgon, dat de vice-
president niet door den Gouv.-Gen. met een 
dergelijko zending kan worden bolast (wol cen te 
Batavia te volvooren op- dracht kan krijgen), on dat 
het niet vrijstaat, leden van den Raad mot zendingen 
buiten Ned.- Indie to belasten. Immers de Gouv.-Gen. 
heeft over do leden van don Raad gecn ander zoggen- 
schap dan hctwelk art. 36 hem uitdrukkelijk coekent, 
en hot Opperbostuur zijnerzijds is niet bevoegd om, 
op grond van art. 61, lid 1, Grond- wet, to handelen 
in afwijking van hot Regee- ringsregloment. Recent
。voorbeelden van wet- tige toepussingen van art. 36 
waren de opdracht in zake koffiecultuur aan het lid 
De Jager, de zending van het lid F. A. Liofrinck eerst 
naar Bali (1907) on daama naar Atj^h (1908), en de 
zending van het lid J. H. Liefrinck naar Sumatra enz. 
(1916 en later). 

Do Raad vergadert ton xainsto cenmaal ,a weeks 
('s Vrijdags) te ^VeLevrodon. V.ce-president en le-
den wonen dan ook meestaTpuet altijd) te 现tavia. Do 
Gouv.-Gen. kan zelf het voorzittorschap be- kleeden; 
gewoonlijk presideert de vice-president en neemt d© 
Raad geen besluit, tenzij ten minsto drio ledon (de 
vice-president daaronder be- grepen) tegenwoordig 
zijn. Do gedachtenwisse- ling tusschen Gouv.-Gen. 
en Raad is geheim, en niet dan hoogst zelden worden 
*s Kaads adviezon, die altijd met redenen zijn 
toegelicht, achteraf gepubliceord. De vice-president 
gaat geregeld naar Buitenzorg om met den Gouv.- 
Gen. to confereoron. Hot~collego wordt bijgestaan 
door eon socrotaris, on verdere ambtenaren. 

De vice-president en de vier leden uit wie de Raad 
be^taat, worden alle vijf door den Koning benoemd 
on door hem ontslagen; zy moeten Ne- dorlandors 
zijn en den ouderdom van dertig jaron. vorvuld 
hobbon (art. 8 R.R.); het wetsontwerp van 1918 op de 
bestuurshervorming beoog", den Raad open te stollen 
voor allo Nederlandsche ondordanen. Togen strijd 
tusschen do particu- liere bolangon van do leden en 
die van het algo moon wordt zoovoel rdogelijk 
gewaakt door art. 9 R.R. Eon on andor heeft do 
strekking om den ledon een positio te verschaffen, die 
hun toclaat onafhankelijk hun oordeol te uiten en dit, 
desnoods,,togon den Landvoogd in vol te hou- den; 
hot hoofdbozwaar tegen een, meermalen als 
wonschelijk voorgestolde, roorganisatio van den 
Raad, door het college, op hot voetspoor van 
Engelsch-Indie of van do Philippijnen, te doen 
bestaan uit do hoofden der departementen, is clan ook 
do ovorwoging, dat daardoor de onaf- hankelyke 
positie der raadslcdon verloren zou gaan, of dat aan 
die departementschefs een positio zou moeten 
wordon verschaft, die hen zelf- standig togonovor 
den Gouv.-Gon. zou stellen, 
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toonon dczelfdo divergentie, die wij tcgcnwoorclig 
aantreflcn. Vcrder dan hypothescn, zooals dio van de 
vorming dcr rassen in „isolatic-ccntran is men nog 
niet gckomcn. 

3. De rassen van Nedorlandsch- Indie. Reeds de 
mccst oppervlakkigc waarnc- ming doet grooto 
verscheidcnheid onder de be- woners van onzen 
Archipel ken non. Vooral epringt in het oog het 
vcrschil tusschen do Ma- leiers (in ruimcn zin), dio 
het grootste deel van Ned.-Indie bewonen en de 
Papoea's. De Papoca*s hebben over hot algemecn 
wollig haar, breeden oonvexen neus, bruin zwarto 
huidkleur, mid del- mat ige lengte, langgezicht en 
zijn dolichocephaal. Men vindt ze hot meest zuiver 
op Nieuw-Guinea en de nabijgelcgen cilandjes 
(Waigeoe, Salvatti, onz.) en op de Aroc-eilanden. 
Ook op Ceram, Boerqe, de Kei- en 
TSnimbareilanden woncn Pa- poeaachtigc volkcn, 
(Riedel echter, in de Ver- handl. der Ges. fur 
Anthropologic in Berlin 1895, ontkent dit voor 
Ceram en Bocroc, behalvc ten opzichte dcr 
ingcvoerde slaven). In het overig deel der Molukken 
en op Florcs en Timor vindt men slechts sporen van 
cen oorspronkelijk Pa- poeasch element. De rest van 
den Archipel wordt in hoofdzaak bewoond door de 
Maleiers in den ruimsten zin van het woord. 

Junghuhn vcrdeclde de bruinc bewoners van den 
Indischen Archipel in drie oerrassen, welko hij door 
generatio originaria ter plaatsc, waar zij Iccfden, liet 
ontstaan. Hij onderscheiddo het Nc- gritenras, het 
ras der Bataks, Dajaks en Alfoe- ren, waartoe ook de 
Niasscrs, Pasoemahs, Timo- rcczcn, Balineczcn en 
Boegincezcn zouden bchoo- ren en als derde liet 
Maleische oerras, waartoo hij rekendc de 
Minangkabau-Malcicrs, Malaka-Malei- ers, 
Atj^hers en Javanen. Daarentegen zag Du- laurier in 
de Maleiers cn Javanen twee afzondcr- lijkc rassen, 
terwijl volgcns anderen de Maleiers niets anders 
zouden zijn dan geexpatricerdc Javanen. Raffles 
vcrmeldt cone sage, volgens we Ike de Javanen de 
stichters van het rijk Minangka- bau zouden zijn. 
Ecn Javaansch vorst uit Kccliri had zich, volgens het 
verhaaJ, in Sumatra gevestige! cn het rijk van 
Minangkabau gegrond- vest. 

Van Lccnt mcendc, <lat de Maleiers in twee on- 
dcrafdcelingen gcschcidcn moeten worden, waar- 
van de ecne zich nicer aan de brachycephalc ras- Hen 
aansluit, terwijl de andcre, waartoe do Ba- taks, 
Makussarcn, Boegincezcn cn Dajaks bohoo- ren, tot 
de Kaukasische rassen nadcren cn waar- sohijnlijk 
ecu gcringc graad van dolichocophalie bezitten. 
Hagen is van mccning, dat Sumatra cn missebien 
ook Borneo de ocrzetel der Maleiers zijn geweeet, 
ten tijde dat de bciclc grooto cilan- den nog met 
clkaar in ver binding stonden cn gc- looft, dul het 
Malcischc oen-as zich van hieruit over den .verderen 
Indischen Archipel heeft ver- breid cn zich met de 
andcrc (laar wonende mcn- Hchen, zooa]« de 
Ohineezen, Indiers, Arabicrcn, Siamcezcn, 
Boegincezcn cn Europeanen heeft vermengd. De 
bewoners dcr centra van de grooto •■ilanden, 
spcciaal do xnindcr tocgankelijkc bosch- <>n 
bergstainjncn, zouden deze men gin g met vreemde 
clcmcntcn heL minst hebben ondergaan en dug nog 
het nicest zuiver karakter van ocr- of praemaleiers 
(Indonesiers) hebben bewaard. Tot dezc rclaticf rein 
gebleven stammcn zouden dan bchooren de ToaJa's, 
Toradja's on Tomina's van Celebes, do Tenggfrcezcn 
op Java, de Ala's en 

Gajo,8 in Sumatra, do Oclocajar-Dijaks van Borneo 
cn vcrder de Orang Sakei van Malaka, de Wcdda's 
van Ceylon, sommige stammcn van Z. China, 
bewoners van do Pliilippijnen en wildc stammcn van 
Achtcr-Indie. Z^lfs zou dit oertype misschicn nog 
verder to ver volgen zijn bij de in- landschc stammcn 
cn bergstammen der Papoca*s, do Australiers en 
Zuidzccbcwoncrs, ja zelfs tot de oervolkcn van Zuid-
Afrika, de Hottentotten on Boschjesmannen cn nog 
enkclc Indiancnstam-. men van Z.-Amerika. Fritsch 
ontkent cchtcr, dat er cenigc identiteit bestaat 
tusschen de Boschjes- mannen cn de Wedda's; het 
voor do Boschjes- rnannen karakteristieke eng-
spiraalvormig ge- draaidc haar ontbreekt bij de 
Wedda*s en de an- dero verwante volken. W61 
werden door hem in Japan, n.l. bij de Aino's 
meermalcn typen waar- genomen, die hem aan de 
Wedda*s herinnerden. De physicke kenroerken van 
de Oermaleiers zouden bestaan uit eene korte, gedron 
gen lichaams* gestaltc, een grooten omvangrijken en 
langen schedel (mcsocephaal of 
dolichocephaal,slcchts bij uitzondering 
brachycephaal), gcwelfd voorhoofd, uitstekende 
jukbogen, korten breeder), platten, vaak ingedeukten 
neus, hoogen neusindex, oogen met neiging tot 
Mongolenplooi, breeden mond, chamacprosoop 
gelaat, meet of minder sterke prognathic, langen 
romp, korte bcenen en middei- lange armcn. Dit zijn 
lichaamsverhoudin gen, die aan jongc kinderen eigen 
zijn ； dezc bij den kin- derlceftijd behoorende 
somatische eigenschappcn wijzen volgens Hagen op 
een primitief oerras. Het vrouwelijk gcslacht, dat 
lichamelijk het meest aan het kinderlijk typa 
herinnert cn het rassenkarakter het meest standvastig 
pleegt te behouden, zou het duidelijkst dit 
oermalcischo type doen herkennen. 

Tegcnover deze Oermaleiers (Indonesiers) staan 
do Kust-Maleicrs, die door ver men gin g van dit 
oerras met vreemde e lemon ten, zooals Chinee- zen, 
Indiers, Arabieren etc., zijn ontstaan. Zij zijn 
gekarakteriseerd door eene langere lichaamsgc- 
etalte, langer gczicht, dat naar beneden is toege- 
spitst, langeren en vaak convexen neus, klcineren 
mond cn brachyccphalen schedel. Op Sumatra 
zouden de Alas en Gajo's het meest het reino oertype 
hebben bewaard； de Bataks houdt Hagen voor een 
met de Alas cn Gajo's verwante stam, die echter 
sterkere kruising met andere elemcnten heeft 
ondergaan, waardoor het typo verder van het 
oorspronke 1 ykc afstaat. Echtcr is Hurgron je op 
linguistischc gronden tot do con- clusie gekomen, dat 
de Gajo's en Bataks gecnerlei verwantschap met 
elkander hebben. 

Het is vooral ook ZuckerkandFs verdienstc op de 
groote verbreiding van het dolichocephalc clement in 
Indonesie, wier bewoners men vroeger 
brachyccphaal noomdc, gewezen to hebben. Bij do 
Bataks VOIKI Volz tegenover ecn groep met hoogen 
index cephalicus cono andere met veel la- geron 
index. Hij vraagt zich af, we Ike betcekenis het 
doliohocephalo element bij de volken in Indo- nesie 
heeft zonder cchter con antwoord te vinden: „Es 
blcibt die hochst interessante Frage der Doli- 
choccphnlcn Indonesiens offen ； mag man auch von 
den Polyncsiorn aus man ch intercssantcn 
Riickschluss auf die Meso- und Brachyccphalen des 
Mulaiischcn Archipcis zichen kd men, das Problem 
dcr Dolichocophalcn kann nur von den Indonesiern 
sclbst aus gel6.?t werden. Vicllcicht wird man dann 
auch zugleich der Lojung der 
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Frago nach der RaBsonangehorigkeit der Austra- 
lier nahcr kommen." 

Sarasin nee mt aan een oerbe volkin g, gcheel ge- 
scheiden van hot Maleische ras. Tot deze oerbe- 
volking, de z. g. n. Weddagroep, rekent hij be- halvo 
do Wedda*s, do Toala's van Celebes, de Ocloe-ajar 
Dajaks van Borneo, de Senoi van Ma- ]akka en 
vcrder mcent hij daartoe tc mogen reke- uen cnkele 
wilde stammen van V66r- en Achter- Indie, de 
Hiengs van Kambodja, de Miao-tse en Yao-jen van 
China, enkele wilde boschstammen van Sumatra, 
n.L de orang Sakci, Koeboe, Loe boo en Mamak, en 
misschien ook nog do oerbewo- ners van Nias en 
van de Mentawei-cilanden, als- ook de 
Queenslanders van Australie. Bit oertype zou 
oorspronkelijk over den geheelen Indischen 
Archipel verspreid zijn geweest, toen nog de ver- 
schillende groote eilanden door land verbind in gen 
met elkaar vereenigd waxen. In later tijd is dit 
oervolk door hooger staande stammen uiteenge- 
drongen en' grootendeels uitgerocid ； in bovenge- 
noemdo stammen heeft men nog slechts de resten 
van dit eens zoo talrijk volk te zicn. Bshalve dit 
oervolk heeft men dan in den Archipel de Maleicrs, 
die Sarasin onderverdeelt in cene proto- of rein- 
Mnleisehe laag (Hagens Oermaleiers) en eene deu-
tero- of gemengd Maleische laag (Hagen's Kust- 
Malciers). De Tenggercezen houdt Sarasin voor 
identiek aan do Toradja*s en nicb aan de Toala*s, 
dus reeds niecr gekruist; even zoo mcent hij, dat de 
Alas en Gajo's nicer met de Toradja5s overeen- 
komen dan met de Toala's. Ook deze stammen 
zouden hooger st a an en meer met andcre elc- 
xaenten vermengd zijn dan de Toala*s. 

De naam Indonesiers heeft tot vesl ver warring 
aanleiding gegeven. Hagen verstaat daaronder de 
Oer-Maleiers, die hy voor de corspronkelijke be- 
woners van den Archipe] houdt, de proto-Alalei- ers 
van Sarasin. Een gelijke beteekenis wordt aan dezen 
naam toegekend door Dsniker ;Les races et les 
peuples de la terre): „On pent se demander si les 
Malais (e'est a dire les Malais proprement dits de la 
presqu'ile Malaise et de Menangkabau dans 
Sumatra, a in si que les Javanais, les Soudanais et 
„les Malais" riverains des autres lies) ne sont pas une 
nation jmixte, issue du mdlango des Ind on 6- siens 
avec lee (Jldments divers, birmans, ndgritos, 
hindous, chinois, papous etc. ? Dans ce cas les In- 
don&siens seraient le type des Malais purs, de ve- 
ritables „Protomalai8,5. De naam van Indonesiers 
wordt door andere anthropologen aangewend voor 
de aborigines van den In dischen Archipe], die later 
door de van elders gekomen indringendc Ma- leiers 
van de kusten der eilanden naar het binnen- land 
zouden verdrongen zijn, Volgens deze op- vatting 
moot dan de Weddalaag tot de Indone- siers 
gerekend worden. Logan, door wien de naam 
Indonesiers het eerst schijnt gebruikt te zijn, be- 
doelde daarmede de licht gekleurde niet-Malei- sche 
bewoners van den Indischen Archipel. Later 
gebruikte Hamy dezen naam om daarmede aan te 
duiden alle volkeren van den Iiidischen Archipel en 
van Polynesie, die noch van Mahische, no ch van 
Papoea origine zijn, maar die een Kauka- sisch type 
hebben. Als zoodanig rangschikte hij tot de 
Indonesiers de Bataks, de bewoners van Nias en 
Engano, vele Dajakstammcn van Borneo, de 
meesteDjilolo en de inboorlingen der Philippij- nen, 
alsook het groote bruine ras van Oost-Poly- nesie, de 
Samoa's, Maori, Tahitianen, en de inlanders van 
Hawai: ”Les Indon63iens propre- 

ment dits ne sont autre chose que la continuation, 
dans les ties du Sud-cst, de la meme famillo hu- 
maine que nous ven on s de suivre sur la carte do- 
puis PHimalaya, et leurs principaux groupcs, reunis 
dejii par Junghuhn sous lo nom trop restreint de 
Battaks, qui appartient it unc agglomoration 
suxnatraise, reliant Formose A. Malacca, en rayon- 
nant jusqu'aux Sles des Papous. Les masses prin- 
cipales peuplent respectivement Sumatra ct les tics, 
qui en ddpendent it Fouest, Borndo, Celebes, enfin 
les Philippines". Kohlbruggo wordt door zijn 
onderzoekin gen (medegedceld in de zitting der 
Berliner Anthropologische Gesellschaft van 21 Juli 
1900) gebracht tot do uitspraak, dat allo vier groote 
Soenda-cilanden in het binnenland bswoond worden 
door mesaticephale volken, do Indonesiers of Oer-
Maleiers. Verder zegt hij, dat de Maleiers cn 
Indonesiers elkaar na-verwant moeten zijn. Sarasin 
is van meening, dat de on- derscheiding tusschen 
Indonesiers en Maleiers niet meer is vol te houden: 
„Die Besprechung von vier korperlichen 
Merkmakn, Grosse, Hautfarbe, Haarbcschaffonheit 
und Kopflorm, liat erge ben, dass irgendwie 
prinzipielle, tiefgreifende Unter- schicde zwischen 
den sogenannten Indonesicrn und den Malayen 
nicht bestehen, und wir konneu uns daher auch nicht 
entschliessen, Bezeicluiun- gen anzunehmen, 
wclche solche prinzipielle Go- gensatze als 
tatsachlich bestehend voraus zu set- zen. Ganz 
gewiss gibt es abgcschlossene und rein- blutigere St 
am me und solche, bei denen Mischung in den 
verschiedensten Graden und mit den ver- 
schiedensten Elementen vorhanden ist, abcr allo 
basieren doch auf demselben engverwandton 
Grundelement". 

Tcnslotto zij nog vermeld, dat de benaming van 
Indonesiers door spraakgeleerden en ethnolo- gen 
aangewend is om aan te duiden de gehcclc inland 
sche bevolking van den Indischen Archipel. 
Waardus de beteekenis, door de verschillende on- 
derzoekers aan deze benaming toegekend, zoo- zeer 
uiteenloopt, is het wenschelijk ter voorko- ming van 
verwarring die benaming niet meor te gebruiken. 

Eene wetenschappelijke studie der Indisclie 
rassenproblemen stuit op talloozc moeilijkheden. 
De reeds in het algemeen zoo zwaro taak der an - 
thropologie is bier dubbel zwaar. Vooreerst is heb 
maken van deugdelijke generalisaties tot nog 1侦, 
vrijwel onmogelijk door de schaarschle der detai I- 
onderzoekingen, welko schaarschtc (ook dour Dr. 
Ten Kate betreurd) treffond uitkomt ah men Ripley's 
literatuuropgave over de anthropologic van Europa 
vergelijkb met het gee n in dit opzichl over onzen 
Archipel is gcpublicecrd. Wij on Ikon- nen echter 
niet, dat er good werk gelcvcrd is. Wij noemen 
slechts de namen Blecker, Van den Brock, Danielli, 
Fischer, Hagen, Ho so and Me Daugall, Ten Kate, 
IGciweg de Zwaan, Koch, Kohlbrugge, Lubbers, 
Martin, Modigliani, Nieuwenhuis, Van der Sande, 
Sarasin, Basse, Strata, Swaving, Virchow, Volz cn 
ZuckcrkandJ, om van andcrcn niet te spreken. Nog 
steeds echter is het geleverde ma- teriaal nog vcel te 
gering om klaarheid en zeker- heid te verkrijgcn o 
mt rent de onderlinge ver- wantschap van de vele 
stammen, die den Indi- echen Archipel bewonen. 
Groote serieen, uib v(：r- echillende gebieden van 
onzen Oost, een allereeraL vereischte ter 
bevordering onzer anthropologischo kennis, worden 
nog steeds maar al te zeer gcxnist. Een tv/eede 
bezwaar bestaat hierin, dat de be vo 1 
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king van Ned.-Indie somatiscli zoo hctcrogccn is, dat 
het ontdekken van rcgclmatighedcn hicr bij- zohder 
mocilijk is. Doze mooilijkhcdcn bracht zelfs Ratzcl 
er toe, te vcrklarcn, dat in de ethnographic do vraag 
naar de oorbcvolking van den Archipcl van de ordo 
van den dag is afgevoerd (Volkerkundo II, biz. 270). 
Dat do Maleicrs eon mengvolk voorstcllen, 
opgebouwd uit vorschil- lenda elementen is 
mccrmalcn uitgesproken; zoo zegt roods A. Lesson 
(les Polyndsions, leur originc, lours migrations): 
„Les Malais no sont quo des mdtis, ddg aux 
croiscments les plus varies, de leurs ancetrcB, 
d'abord, et des descendants do ceux-ci entre eux ct 
avec toutes sortes de populations. Sans doute des 
hommes, qui parlent ]a meme langue, vivont dans lo 
meme milieu, et sont soumis aux memes lois, aux 
momes coutu- mes, aux memes usages, doivent 
ofErir, au premier coup d'oei】，unc sorto de 
physionomic commune; mais si on analyse, on voit 
bien vite que celle de chaque individu differe plus ou 
moins par quel- que detail: que Pun, par exemplc, a 
les cheveux plus erdpus, un autre la chevclure plus 
lisse, un troisidme les yeux plus chinois, qu'un 
quatridms est plus brun ou moins foned, sans qu'on 
puisse, par Fensemblc des autres caractdres, en so up 
Ronner la raison. Cette h6t6rog6n6it6 n*est due qu' 
a la vari6l6 des croiscments." 

Ook De Quatrefages verzet zich tegen do mec- 
ning diergenen, we Ike de Maleiers voor een zuiver 
ras hidden: les monog6nistcs phisicurs 
voient dans ]u race xnalaisc unc grande race egale en 
importance aux trois divisions primaires de 
Fhumanitd (Blumcnbach). Un petit nombre seu- 
lemcnt ont compris, que la race malaise n*6tait, en 
r6alit6, qu'unc race mixte, mais ils semblent lui 
attribuer une homog6n6it6, qui ccrtainement n,existe 
pas. Le cai'actdre g6n 6ral de ces populations est au 
contraire unc h6t^rog6n6itd extreme**. 

Ecne vecl verbreide msening vereenigt de Ma- 
leiers (in den ruimaten zin) met de Polyricsiers en de 
Micronesiers tot het Maleisch-Polynesischo ras, 
onderschciden van het Mclanesische ras, waarondcr 
men Papoca‘8 en Melanesiers in enge- ren zin 
samenvat. Bij het ondcrzock naar do' juist heid 
hiervan komt alkrcerst ter sprakc do poging door 
sommigen gedaan om be ide groepen tot 66n ras te 
vereenigen. Men b? roc pt zich daar- toc op de 
verwantschap dcr Mclanesische talen met de 
Maleisch-Polynesische, we Ike niet het ge- volg kan 
zijn van re cento in working, daar de eerst- genoemde 
talen overcenkonien met de oudere vormcn dcr 
anderc. Op deze verwantschap is het eerst gewezen 
door Von der Gabelcntz, terwijl later vooral de 
onderzoekingen van Prof. Kern en Oxlrington haar 
duidelijk in het licht hebben ge- 

Id. Op grond dnarvan concludecrcn Wilken 
(Volkenkunde) en Ko bid 6 van dcr Aa (Tydechr. v. 
h. Aar dr. Gen. J 885) tot rassen verwantschap, 
terwijl Slaniland Wako on Brown den oorsprong van 
al deze volken xiit 66JI donkcrkleurig ras aan- 
nemcn, cn do tegen woordigo soinntischo ver- 
Bchillen tocschrijvcn aan menging met vrccinde 
elementen. De meeste anthropo logon cchter (o.a. Er. 
Miillcr, Brin ton, Flower, Ralzcl, Virchow, Ranke, 
Keane, Dcniker) hebben hiertegen over- wegend 
bczwaar cn wcl wegens dezo zeer groote Bomalischc 
vcrschillen. Dr. Ten Kato (in Veth's Fecstbundcl, biz. 
212) vcrklaart uildrukkclijk: „Mogen lingulstischo 
onderzoekingen ook al tot de conclusie hebben 
geleid, dat Papoea's cn Ma- 

loicrs (in don raimsten zin) voorheen 66n volk 
moeten zijn gcwcest, zoo is deze thcoric an thro- 
pologisch nict to verdedigen cn ook vcrgclijkend 
cthnographisch nict stcckhoudcnd". Poschd wijst zeer 
terccht op het diepgaand psychisch vcrschil tusschcn 
Ptipoca's cn Maleicrs. Volz (in Arc hi v fiir 
Anthropologic, 1895) noomt Melanesiers cn 
Polyncsicrs afzondcrJijko rassen. Ook Steinmetz 
komt, na uitvocrigc bespreking dcr botref- fendc 
literatuur (Entwicklung der Strafe I, biz. 260—2C9), 
tot do conclusie, dat hicr waarschijn- lijk twee rassen 
zijn aan to nemen. Tot eene bo- vredigende 
combinatie dcr resultatcn van linguiB- tiek en 
anthropologie is men hicr nog niet geko- mcn. Keane 
onderstclt, dat de Oostelijkc Polync- siers op hun 
praehistorischen Oost waartschen tocht hunne taal 
hebben opgedrongen aan de zwarte inboorlingcn, die 
zo vrijwel onveranderd be hidden, terwijl de mccr 
progressieve Polyne- siers ze voortdurend wijzigdcn. 
Op te merken is nog, dat volgens Sidney Ray (in 
Journal of the Anthrop. Inst., deelen 24 en 27) 
vcrschcidenc Me- lanesische dialecten geene 
overeenkomst vertoo- ncn met de Maleisch-
Polynesischo talen, maar waarschijnlijk takken zijn 
van een oorspronkelijk* Papoeschen taalstam. Talen 
met de Polynesische verwant komen volgen3 hem 
niet Wcstclijker voor dan Cape Possession. 

Volgens Volz is bij de Bataks de lichaams- len gtc 
het kenmerk, dat de be volkin gsclemcntcn met 
verrassende scherptc van elkander scheidt. De 
opvallend kleine elementen (kleincr dan 154 c.M.) 
zijn volgens hem de resten der oerbevolking en de 
grooten (grooter dan 164 c.M.) het me lane- sischc 
element. De klcinen zijn brachycephaal, do grooten 
dolichocephaal;do eersten hebben lage en breedc, de 
laatsten hoogc cn smallo gezichtcn. Da huidkleur dcr 
grooten is donker, hun lippen zijn fyn en dun, de neus 
is hoog en uitspringend. 

Een tweede probleem is dat van de verwantschap 
der Maleiers (in den ruimsten zin) cn Poly- nesiers, 
dio in vcle classificaties tot 6en ras, zelfs in 66ne 
ondergroep zijn vereonigd. Hamy was van oordeel, 
dat de Bataks, vcle Dajakstammen, de bewoners van 
Nias, Engano e.a., kortom al die stammen in onzen 
Oost, die hij tot de Indone- siers re kendo, zoozcor op 
do Oost-Polynesiers gc- lijken, dat men dezo tweo 
groepen tot 晶n nict- Maleisch ras moet 
samenbrengen, waarvan hettype meer Kaukasisch 
dan Mongoolsch zou zijn. Thompson zag in do 
Maleicrs van Sumatra zoo- vcel overeenkomst met do 
Polynesiers, dat hij hen voor do voorouders van 
laatstgenoemden wilde houden. Dumont d'Urville en 
Moerenhout hidden juist omgckcerd de Maleicrs voor 
directe afstammclingen van de Polynesiers; ook W. 
von Humboldt hield de Maleicrs on Polynesiers voor 
stam ver want, tegen welkc opvatting vooral 
Crawfurd en wel op linguistische gronden op- kwam. 
Von Rosenberg (Een ethnografisch Pro- bloem) hield 
do Mcntaweiers voor ccn zuiver Po- lyncsisch ras. 
Serrurior mcendo, dat de tot do In- donesiers door 
Hamy gerekende Dajaks identiek zjn aan de 
Polynesiers, waarbij hij cchter over het hoofd zag, dnt 
do gemiddeldo lichaamslengto der Dajaks belangrijk 
kleincr is dan die dcr Poly- ncsiers. Ook uit het 
matcriaal van Nieuwenhuis, door Kohlbruggo 
bowerkt, is duidelijk goblekcn, dat de Dajaks tot de 
kleino volkcrcn van don In- dischen Archipcl 
behooren. Kohlbruggo vond ech- ter, dal by 
rangschikking der iiidividuen naar de 
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vcrschillende stanimcn, tweo grocpexi kondcn on- 
dcrscheiden worden, cen brachyccphale on een 
dolichccephale. De laatste groep, wanrtoc de Oe- 
loeajar D.ijaks bchooren, is gekcnmerkt door «eno 
don kero huidkleur, overwcgcnd (60 %) con- caven 
nous, zcer hoogen neusindcx en grooten mond. Dezc 
groep rekent hij tot. de Indonesiera, zij beantwoordt 
gebeel ann de bidoncsiers van Hagen; de 
brachycephalc groep houdt hij voor analoog aan de 
Kust-Malcicrs tier andcrc groote cilandcn. Kleiweg 
de Zwaan vond ook bij do be- woners van Nias eenc 
gcringe lichaamslengte; bij 1295 Niassers bedroeg 
deze gamiddcld slechts 154,73 c.M Ook Ten Kate 
(Contribution a 1'an- thropologie de quclques 
pcupies d50ceanic) is er tegen opgekomen, dat tot clc 
Indonesiers (in den zin van Ha my) e vcncens do 
Polyn esiers zouden te rekenen zyn. Als kenmerken 
der Indonesiers gee ft hij op: bclialvc de kleincrc 
lichaamslengte, een bruine tot donkerbruine 
huidkleur, gegolfd haar, mccocephalen schedel en 
concaven neus, ter- wijl bij de Polyncsiers de 
huidkleur lichtcr is, het hanr minder gegolfd, het 
hoofd brachycephaal en de ncus recht of convex. De 
uitspraak echter van Teii Kate, reeds in 1S94 
gedaan, dat „al het gene- ralisceren en theoretiseeren 
over afstamming en verwantschap dcr Malayo-
Polyncsiers cn Mela- nesiers praematuur stukwerk 
blijven zal, zoo lang men nict over groote rijen van 
detailondcrzoe- kuigcn in het veld —niet in het 
studeervertrek of museum ——heeft to 
beschikkcn", die uitspraak geldt ook nu nog cu heeft 
nog steeds hare waarde. Ook andere recente 
onderzoekingen wijzen er op, dat het vraagstuk mccr 
gccompliccerd is dan men vroeger dacht. 

Ecn andere vraag is de verwantschap van Chi- 
neezen cn ilalciers. Volgens Francis Buchanan zou 
er, te oordeelen naar uiterlijk en lichaamsge- staltc, 
een uitgebreid volk zijn, dat het Oostcn van Azie 
bewoont; het be vat de Oostelijke en Westelyke 
Tartaren der Chinecsche schrijvers, de Kalmukken, 
de Chineezcn, de Japanners en andere stammen, 
wonende in Vo6r-Indie of op de cilandcn ten Zuiden 
en Oosten daarvan tot aan Nieuw-Guinea. Keane 
hield a lie bruine rassen van de Didischc eiJanden 
voor xnengvormen van de beide Aziatische 
elementen, het Kaukasischc en het Mongoolsche.^ 
VVaar liet Mongoolsche clement- overhecrscht, 
'zouden ontstaan zijn de Ma- leiers, n.l. van Malaka, 
Java, be pa aide deelen van Sumatra, Bali ,c.a., 
tcrwijl een domineerend Kaukasisch ras^Jiad 
gevormd de z.g.n. Indonesiers of Prae-Maleiers, 
waartoe onder meer be- hooren de Bataks, 
Pasoemahs, Atjehcrs, Lam- pongers en Dajaks. Na 
de Kuukasische Indone- siers gceiimineerd te 
hebbei), houdt Keane ecn Maleisch type over, dat hij 
nict aarzelt .distinctly Mongoloid55 te noeinen. Hij 
beroe])t zich op Dr. Pinsch, die bij de Malcicrs, we 
Ike hij tc _yia_£>iiderzocht, groote homogeniteit in 
uiterlijk overeenkojnsl met het Ohineeschc type 
vond. 
Wij moeten echter niet verge ten de waarschuwing 
van Virchow, die in zijn voorbcricht van Finsch' 
boek wijst op het gebrek aan exacte ant hropologi- 
8che waarneniingcn van dezen schrijver, die daar- 
door vaak tot praemature conclusies komt. Verier is 
het merkwaardig, dat deze auteurs bij voor- kcur 
Jetten op de zecr gemengde Kust-Maleiers en 
Javancn, in wic Brin ton zelfs het zuiverste Ma. 
leische type ziet, tcrwijl hij hot daarvan verscbil- 
Jcnde type van Bataks, Dajaks, enz, toeschryft 

nnn kruising met，vrceindo elementen. Zeer bc- 
achtenswaardig zijn do opmerkingen van Dr. Ha- 
gen, die cr op wijst, dat minstens % der in don 
Archipel wonende ,,Chincczen" afstammcn van 
inlandscho nioedcrs. Dus is het geon wonder, dat de 
reizigers zoo telkens wijzen op de overeen- komst 
tusschcn deze ,,Chi;ncczcn'' en de Malei- schc 
volkcn, vooral de Javanen. Vandaar ook, dat， 
Wallace op Bnli nauwelijks onderschcid kan zic】r 
tusschen do inboorlingen en eenige Ohinee- zen, die 
de zeden des lands haddon aangcnomcn. De schrijvcr 
wijst. er verder op, dat op Java se- dcrl lang kruising 
met Chineezen heeft plaats ge- had, op Sumatra 
minder. Toch neemt ook hij vcr> wantschap aan 
tusschen Maleiers in ruimcn zin en Chineezen, n.l. 
Zuid-Ohineezcn, die van de Noord-Ohineezen 
soniatisch totaal vcrschillen. Die verwantschap den 
kt hij zich op twee wijzen ontstaan: vooreerst door 
immigratie van Maleiers in Zu id-China, cvcnals die 
plaats had in Formosa en Japan, en waarschijnlijk in 
Birma en Siam, cn in de twecde plaats door het 
ecuwen- langc verkcer der Zuid-Chineezen met den 
Archipel, waarvan velen met inlandsche vrouw en 
kin- deren terugkeerdeu. A. Lesson (Les 
Polynesicns, leur origine, leurs migrations) lict de 
Maleiers voortkomcn uit eene kruising van Japanners 
cn Chineezen met zwartc st am men, tcrwijl P. 
Lesson (Voyage mddical autour du monde) meende, 
dat de Maleiers voorstellen een mengvorm van Chi- 
neesche cn Indische elementen. Ook Gustav Fritsch 
ziet in de volkcn, welkc men Maleiers pleegt te 
nocmen, eene Indo-Chineesche kruising. Bij de 
Javanen, Sumatrancn cn jJIadoereezen zou het 
Indische bloed op den voorgrond staan, ter- wijl bij 
de Maleiers nicer het Chinccscbe element 
ovcrhcerscht. Deniker plaatst in zijn „natuurlijk 
stelseF*de Lidoncsiers of Oir-Maleiers in eene an-
dere hoofdgroep dan de Mongolen. In Java zou 
vooral kruising tusschen de Indonesiers en Chi- 
ncezen hebben plaats .gehad, even zoo in Noord • 
Borneo en de Noordelijke Philippijnen, in sommi- gc 
deelen van Java echter, en evonecns in Sumatra, Bali 
en Zu id-Borneo overheerseben Hindoc- 
• elementen. Het is Kleiweg de Zwaan in het bin- nen 
land van Nias opgevalJen typen aan tc treffen, die 
hem sterk aan Chineezen deden den ken. I i. i j vond 
verder bij 128 der door hejn anlhropologisch 
ondcrzochte 569 Minangkabau-Maleiers eene Mon - 
golcnplooi, tcrwijl van 84 dezer 128 lieden do oog- 
spleet schuiu gestcld wa«. Bij 740 zijjicr 1298 
Niassers vond hij een Mongolenplooi en tevenw cen 
schuine oogsplcet. Volgcns Volz vertooncn de 
Mentaweicrs ecn uit.gesproken Mongoloidentypus 
en gelijken zij daarin op de Dajaks, met welkc zij 
oogenschijnlijk ver want zijn. Da kolonisatic in Indio 
van uit China dateert waarschijnlijk uit het begin der 
vijfde eeuw na Chr.; ecr«t eenige ecu wen later 
hebben de Chineezen zich voor good op Sumatra 
gevebtigd. De vlucht dcr Boeddhisten uit V66r-Indie 
in de derde ceuw onzer jaarLcJling is het 
hoofdjuoincnt gewccst voor de vorming van Indische 
kolonies op Java, Bali en Sumatra. 

Het vraagstuk van den oorsprong dcr Maleiers 
(in ruimen zin) is in het bovenslaande reeds aan- 
geroerd. Volgens de Malcischc traditie zclve zou 
Sumatra cn wel in het bijzondcr de hooglandcn van 
We.st-Sumiitra het stamland der Maleiers zijn, van 
waaruit deze later naar Malaka en naar andere 
strekcji zijn overgestokcj). DJ Minangka- bau-
Malciers, de belangrijkste Maloischo stam in 
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Sumatra, houdcn zioh voor directc afstammclin- gen 
van Alexander den Groote. Dions zoon zou zich met 
zijn volgelingcn op den Merapi hebben gevestigd en 
do stamvadcr dozer Maleiers gewor- den zijn； in 
later tijd zou dit volk van het ge- bergte zijn 
afgcdaald cn zich over het verdere land hebben 
verbreid. Raffles meende, dat het stamland der 
Maleiers in Azie lag. Volgcna Max Muller is het 
Z.O. van Azie de bakermat dcr Ma- Icicrs, terwijl 
Kern als zoodanig aanneemt Tsjam- pa, Cochin-
China, Kambodja cn de aangrenzendo gebieden. 
Ringg en Wallace hielden Achter-Indiii voor het 
vaderland der Maleiers, terwijl zij vol- gens Maury 
van de hooglanden van Tibet zijn af- gedaald, van 
waar zy Jangs de groote rivicren van Achter-Indie 
naar den Indischcn Archipcl geemi- greerd zijn. 
Hagen dnarentegen is van meening, dat Sumatra en 
missebien ook Borneo de oerzetel der Ind on esiers 
(Ocr- of Prae-Maleiers) zijn ge- weest, cchter houdt 
Sarasin de tot de Wcdda- laag ge re ken de stammen 
voor de oerbe volkin g van den Indischen Archipcl, 
terwijl de Maleiers van elders in onzen Oost zijn 
binnengedrongen. 

Omtrent de aanwezigheid van Negrito's in onzen 
Archipel bestaat nog onzekerheid. A. B. Meyer, Brin 
ton, Denikcr en Ro bid 6 komen tot de conclusie, dat 
de aanwezigheid van Negrito's in onzen Archipel 
nooit voldoendc is a an getoond, even zoo Ling Roth 
in zijn boek: The natives of Sarawak and British 
Northern Borneo, en in eon opstcl in Journal of the 
An throp. Inst, deel 25. Dat de Kalangs van Java 
Negrito's zouden zijn, wordt door Ketjen 
tegengesproken. Dr. Ten Kate mcent even we I in de 
Timorgrocp sporen van een oorspronkclijk Negrito-
elcment te vinden. Von Rosenberg meent de 
Enganeczen tot de Negrito's te mogen rekencn. 
Daarcntegen zegt Modigliani, dat in de Enganeczen 
geen spoor van Negrito- bloed is tc vinden. Daniclli 
heeft ccnige Enganee- sche schcdels met CCJI groot 
aantal Indoncsischc, Polyncsischc en Mclanesische 
vergclckcn en ver- moedt, dat de Engancezen 
Indonesiers zijn met pen fond van Mclancsisch 
bleed, misschien met Negritoblocd gemengd. 
Volgens Daniclli ka)i men ook aannemen, dat Nias 
door Negrito's bewoond is gcwccst, flic later door 
Indonesiers, misschien Batak«, onderworpen zijn, 
met welke zij zich la- ter vennejigden. Klciweg do 
Zwaan heeft cchtcr oiidcr de Niasscrs geen Negrito-
type opgemerkt. Hagen beweert, dat het Negrito-
element op Sumatra geon invlocrl heeft uitgeoefend. 
Ook Ten Kat e fl zich afgc vraagil, of HO ms op de 
eilau- <I< JI bij Sumal ra nisien van eenc Negrito-
bcvol- king, zoo jiicl in zuiwren tocstajxl, maar met 
Ba- takblocd gemengd, te vijiden zijn. Een schcdcl 
van Engano echtcr, (lien hij ondci'zockcn kon, 
toonde volst rckt gccu Ncgrito-typus, maar was 
beslist dolichocephaal. De drie Enganccschc 
schcdels van Daniclli waren ook dolichocephaal. 
Swaving heeft ook reeds verklaard, dat ondcr do 
verschillcudc stammen van Sumatra en van de 
"jnliggciHle eilanden oorspronkelijk gnen Negrito's 
voorkomen. Sommigo HH thro pologen vattcu be- 
paaldc stannnen in N.-Guii)ca als Negrito^ op. Het 
verst gaut daarij) A. B. Meyer, die de gehcclc 
buvoJking van Nicuw-Guijica voor cenc Ncgriti- 
scho houdt. VoJgcns Van den Brock zijn er wcl 
jiiinten vnn overeenkonist in Jicliaamsbouw by 
iiilandschc Ktammcn van Ned. Nieuw-Guineft en 
Negrito's, reap, aan de Negrito's verwantc elc- 
jnenten, echtcr zijn er ann den nndcren kant zoo 

vclc verschillen, dat men een identiteit, of ver 
wantechap tot dusverre nict aannomcn kan； nadcre 
onderzoekin gen zijn daarvoor noodza- kclijk. 

Do Papoea's zijn veel minder homogecn dan men 
vroeger dacht. Terwijl zij over het algemeen 
dolichocephaal zijn, vond reeds in 1874 Maclay 
ecnigo zeer hoogo indices. Aan de monding van Fly 
River (Britsoh Nieuw-Guinea) is brachy- cephalie 
zclfs overwegend (zie Chalmers in Journal of the 
Anthrop. Inst, dccl 27). Men heeft daarom wel ecn 
oorspronkelijk Negrito-element ondersteld. Ook vindt 
men vele individuen met lichtere huid en golvend of 
sluik haar, vooral in Britsch Nieuw-Guinea. 
Sommigen nemcn ter ver- klaring liicrvan menging 
met Polynesisch bloed aan ； maar Maclay, Finsch cn 
Haddon, die de be- volking op de plaats ze)f 
bestvideerd hebben,spre- ken dit tegen/ Volgcna 
Haddon is invloed van een/5 Melanesisch Element (in 
cngcren zin) waarschijn- lijk. Linguistischc factoren 
maken deze proble- men nog ingewikkelder, hetgeen 
Sidney Ray deed uitroepen: “Nothing is more 
perplexing or more indefinite than the present state of 
New- Guinea anthropology". Koch heeft een 120 in- 
boorlingen van Zuidwest Nieuw-Guinea gemeten. Bij 
46 mannen van Merauke vond hij een gem. 
lichaamslengto van 167,2 c.M. cn cen index 
cephalicus van 75,19. Bij 5 lieden was de index 
cephalicus grootcr dan 80. Bij 14 Mirnika-Papoea*s 
bedroeg de gem. lich. lengte 164 c.M. on de hoofd- 
index 75,30 (w. o. 66n hooger dan 80); by 9 Pa- 
poea's dcr Ebnabaai is de gem. lich. lengto 164,4 
c.M., de hoofdwijzer 75,53 (6en hoogerdan 80); bij 
10 Fak-Fak-Papoca^ lichaamslcngte gem. 155,7; 
index cephalicus 76,49, met 3 hooger dan 80. Hy 
vond de bevoIking naar het Westen toe vcrandc- ren, 
wat nict allecn uit het verschil in lichaams* groolte 
direct blijkt, doch ook uit aspect cn habitus is 
waartenemen. Chalmers geeft als gem. 
lichaamslengten dcr Papoea's van Britsch-Z. Nieuw-
Guinea op： Kiwaigroep 165,6 c.M.; Mai- puagroep 
163,0； Orokolo-groep 167,7 cn Toaripi- groep 170,2 
c.M.; de indices ccphalici dezer groe- pen zijn resp. 
83,0; 70,0; 76,3; en 77,7. Chalmers mcent, dat do 
dolichoccphalo, langs de kust wo- nende Papoea's, 
zich naar het Ooston toe ver- mengd hebben jnet een 
korthoofdig ras, welke vermenging op hot eiland 
Kiwui nog niet zou hebben plaats gchad. Welke die 
korthoofdigcn zijn, gccfl hij echtcr niet op. 

Van de Sandc vond de Scntani-Papoea's do-
lichocephaal; do Hujuboldt-Papoea's mcsatice- phaal; 
bij de eersten kwamcn cchter op 13dolicho- ccphalcn 
9 mcsaticephalen ； bij de Humboldt- Papoea/s op 8 
dolichoccphalen, 7 meso-, 2 brachy- en 1 
hypcrbrachyccphale. Neuhauss spreekt van cen 
liekscnkotel, waaruit de tegen woordige Pa- poo a *s 
voortkwanien, waarbij hij Pygmaoen, Melunesicrs, 
Mongolen, Maleiers cn Jodon on- dersoheidt. Ook 
Sergi konit op grond van zyn 011- dcrzock by cenc 
groote schedclseric tot het rosul- taut, dat ,,Dic Papua 
genanntc Bevolkerung a us vielen niorphologisohcn 
Varictiiten bcstcht.** 

Van den Brock komt naar aanleiding van zijn 
schcdelonderzoek tot de overtuiging, dat de be- 
voJking in de omgeving van het Alkniaarbivak ccn 
gemengd karakter bezit, waarbij cen doli- chocepluial 
element cn ccn meso-, rosp. brachy- ccphaal, me er 
pygmaeenachtig clement voorko - men. Sergi heeft 
ondor zijn 400 schedels een va> 
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rieteit opgemcrkt, die hij „mikrocephalus cunic - 
topus° noemt en waarvan hij zegt:，,Ich macho die 
Anthropologcn auf dicso mikroccphalc und 
dolichoccphalc VarictiiL aufmerksam, welchc ich 
fur cine wichtigc Entdcckung haltc. Bisher hat man 
einc.Pygmaenrasse angenommen, Negrito's genannt, 
aber mcsobrachyccphal; diese abcr, wic kJein auch 
die Capacital ihres Schadels scin mag, stehen iiber 
unscren Mikrocephalcn." Pygmae- en zijn den 
laatsten tijd in verschillendc gebic- den van W. 
Guinea gevonden gewoi-dcn. Onder pygmaeen 
verstaat men volkcn. wier gcmiddel- de 
lichaamslsngte beneden de 150,0 c.M. blijft. 
Neuhaus rekciit. tot de pygmaeen kenmerken: cen 
lange romp, kortc extremiteiten, convoxo bo- ven lip, 
kort breed oor zonder oorlapjes, brachycephalic, 
Ueinc sierlijkc handen en vocten. Doze kenmerken 
be hoe ven echter nict. alle aaxiwezig te zijn bij die 
volkcn, die zich met Pygmaeen ge- mengd hebben of 
uit dezc oorspronkelijk ont- staan zijn, zelfs niet bij 
rcine Pygmaeen. De kustbewoners van N. Guinea 
zijn door verschil- lende onderzoekers grooter be 
vonden dan de be- woners der naburige bci'gstrekcn 
； de laatste wor- den in dpn regel voor van de 
kustbevolking ver- schillende en door dezc naar het 
binnenland ver- drongen lieden gehouden. Door 
sommige anthropo logen, zooals Haddon, Poch on 
Harrison wor- den de Nieuw-Guuieapygmaeen tot de 
negrito's gerekend of aan deze verwant. Poch houdt 
het voor waarschijnlijk, dat vroeger Negritoachtige 
volken ook Nieuw-Guinea en naburige Mclanesi- 
sche cilanden bcvolkten. Ncuhauss nee mt aan, dat 
pygmaeen de oerbewoners waren, in vroeger tijd zeer 
verbreid, later echter door indringers verdrongen on 
grootendeels in deze opgegaan. Daarentegen meent 
Schlaginhaufen, dat de dwergvolken van Nieuw-
Guinea ontstaan zijn door bijzondere geografische en 
tellurische invloe- den en dat dus deze kleine rassen 
geen bijzondere systematische plaats innemen. 
Fischer zict in het optreden van dwergrassen een 
“Domestikations- erscheinung", d. w. z. een 
verschynsel, dat als huisdierbijzonderheid optreedt. 

Ook de brachycephalic dezer volken wordt door 
sommigen verklaard door geografische momen- ten, 
terwijl anderen daarin zien een kenmerk van een van 
de Papoea*s verschillend ras. Meyer zict daarin 
slechts de uitdrukking der variabiliteit van den 
echedelvorm. Von Luschan zegt: „dass wir in den 
Pygmacn, wo immcr wir eie finden, nur lokale 
Grossen varietaten des Menschen zu erblicken 
haben, die, einmal durch lange Isolierung als Rassen 
fixiert, spater auch in ganz ver- aDderter Umwelt ihre 
cinxnal erworbenen Eigen - schaften dauernd 
behalten ha ben". 

Ten slotte mogc» eenige lichaamslengten on 
Bchedelindices een plaats vinden; waar niet an> ders 
aangegeveu, is de meting verriclit bij het le- vende 
individu; bij indices, die het reeultaat zijn van 
znetingen aan het skelet, is dit afzonderlijk 
vermeld.Hierbij houdemcn in het oog.dat voJgens de 
gewone berekening de index bij het levende in- 
dividu ongeveer 2 eenheden grooter is dan bij het 
ekelet. 

Lichaanutlengle: Minangkabau-Maleiers 157 
c.M., Niassers 154,73; Kalamantans 153,5; Kc- nja-
Dajaks 164,1; Engan cozen 157,0; Ala« 157,9; 
Madoereezcn 158,0; (159,1 volgens Kohl- brugge); 
Dajaks in Centraal-Borneo 158,0; Solo- reezen 
158,2; Maleiers van Selangoi1 158,3; Go- 

rontalcezcn 158,4; Soendancczcn 159,4 (159,1 
volgcns Koch); Timoreezon 159,7; Bitaks 159,9;, 
TSnggereezcn, 160,4; Javanon 161,3 (volgens Ha-
gen); volgcns Kohlbruggc on S：ratz 163,5; Wed- 
da's 153,3; Merauke-Papoca^ 167,2 (volgcns Van do 
Sandc 163,3); Mim汰a-Papoca^ 164,0; Pa- poca's der
 164,4; Fak-Fak-Papoca*s 
155,7; Kiwai-P<ipoea.*s 165,6; Maipua-Papoea'a 
163,0； Orokolo-Papoea*s 167,7; Toaripi-Papoea'a 
170,2; Oost-Javajicn 160,9; Djambiers 158,4; 
A'.jdhcrs 161,8; Kajan-Dijaks 158,4； Poenan- 
Dajaks 158,0; Ocloe-Ajar-Dajaks 157,1; Toala^ 
157,5; Tomuna's 157,6; Token's 157,0; Toraclja*s 
159,8; Tomekongk&'s 156,4; Boegineezen 162,3; 
Makassaren 161,5; Papoea*s van Geelviukbaai 153,7; 
Sentani-Papoca*s 159,7; Jabims 16],4 (volgcns 
Schellong 160,6); Papoea*s der Bens- bachrivier 
169,1; PS?3chems 152,8; Moroeps 150,3; Tapiro-
PygmaEn 144,9; Goliath- Pygmaeen 149,2; Kai 
153,8; Mafoeloe 155,1 cM. 

Hoofdindex: Niassers 80,72； Miuangkabau- 
Maleiers 82,18; Rotincezen 76,9; Timoreezen 78,8; 
Soembaneezen 79,1; TSifggcreezen 79,7; Bataks 
80,3; Atjehers 80,5 (vo]gens Koch 82,23); S-'langor-
Maleiers 81,0; Deli-Mileiers 82,3; Zuid- Pcrak-
Maleiers 82,3; Gorontaleezen 82,7; Ma- leicrs der 
Oostkust van Malaka 82,7; Soenda- neezen 83,4 
(volgcns Hagen 86,5); Solorcczen 83,4; Javanen 
.84,4; Makassaren 84,6; Madoereo- zen 85,0; 
Boegnieczsn 87,0; Sikaneezen 77,7; Lios 78,1； 
Atoni 78,8; To ba-Bataks 80,6; Merau- kS-Papoea's 
75,19; Mimika-Papoea's 75,30; Pa- poea,'s der 
Einabaai 75,53; Fak-Fak-Papoea's 70,49； Kiwai-
Papoea,H 83,0; Maipua-Papoea^ 70,0; Orokolo-
Papoea^ 76.3; Toaripi-Papoea*s 77,7; Oost-Javane» 
84,87; Djambiers 82,73; Ka- jan-Dajaks 82; Pocnan-
Dajaks 82; Taman-Dajaks 82,5; Beketan-Dajaks 82,1; 
Oeloe-Ajar- Dajaks 75,5; Papoca's der Hum bold 
tbaai, man- nen 77,90, vrouwen 75,67; Papoca's van 
het Sen- tanimcer 75,68; JPSsfichGms 80,5; Moroeps 
82,06. 

Schedelindex : Alfoeren van C^ram 74,3; Nias- 
sera 77,0 (Klciweg de Zwaan), 75,50 (Daniel- li), van 
de 29 door Zuckerkandl gemetcii Ni&- sche schedcls 
warei】er 62,1 % dolichocephaal, 31,0 % 
mcsocephaal en 6,9 % brachycephaal ； Boegineezen 
van Makasser 80,6； Madoereezon 82,6; Javanen 
83,0; Soendancczcn 85,5; Wed da ,8 (reine) 70,5. De 
7 sclftdcls van Maleiers uit Pa- 1cmbang door 
Swaving beschrcvcn ware】】 allc do- lichocephaal. 
Virchow vindt onder 36 Molukken- schcdels 8, onder 
13 schcdels van C^ram 3 en on- der 9 van Timoreezen 
3 dolichoccphaal. Van 23 Amboneeschc schedels 
waren er Idolichoccphaal. Van 9 schedels van 
Mcntuweicra vond v. Luschan 2 brachycephaal, 6 
mesoccphaal en 1 dolichoce. phaal. Ook onder 
schedcls van C ram en Ternate heefL Fridolin 
dolichoccphalc exejnplarcn be- schrevej). Do 
Quatrefages en Hainy vonden onder 28 Dajak-
schedcls er 16 dolichocephaal, Da.vis van 21 
Dajakschcdels 8 dolichoccphaal. Vircliow telclo 
onder 47 Dijak-schedels 20 dolichocephalo, 12 meso- 
en 15 brachyccphalo. Sarusin notcert onderdie van 
Toala 19,2 %dolichocephaal. De vicr resp. door Ton 
Kato on Da.nielli ouderzochte En- gane^sche 
schedcls waron allc dolichoccphaal. Van 12 
Soembancesche schedcls vond Ten 5 dolicho-, 3 
mesati- en 4 brachycephaal. Brio Baloneescho 
schedels vond Ten Kibe dolichoce- phaal, even zoo 
tweo R^tineoschc schedcls. Do drieTimoreesohe 
exemplarcn waren reap, dolicbo-. 
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mcso-en brachyccphaal. Onder schedcls van Sonoi 
cn Semang en Malaka hccft Martin dolichocc- phalc 
cxeinplaren gevondcn. Sarasin constatecrdo onder 
79 Wcdda-schcdcls 84,8 % dolichoccphaal, 31,9 % 
mesoccphaal cn 1,3 % brachyccphaal. Van 30 
Ninssche schcdels. vond Klciwcgdc Zwaan er 12 
dolichocephaal, 10 mesoccphaal cn 8 brnchycc- 
phaal. Onder 12 schcdels uit Celebes, door Schmidt 
gemeten, zijn 10 dolichoccphaal, 1 meso- en 1 
brachyccphaal; van de drie Celebcsschedels van 
Sasse 2 brachyccphaal en 1 dolichoccphaal. De 
opgaven der verhoudingjn in frequentie der dric 
groote groepen zijn van mcer bclang dan de opgaven 
der gcmiddelden. Van den Brock vond bij 90 
schedcls uit Z.-W.Nicuw-Guineaeen gemiddelden 
index ccphalicus van 72,15; van deze schedcls wa- 
ren e r 75,5 % hypcrdolichocephaal resp. dolicho- 
cephanj, 21,1 % mesocephaal en 3,4 % brachy- 
cephan]. 

Literatuur: Voor de literatuur tot en met 1893 
raad plege men Hartmann*s Repcrtorium. Wij 
vermelden hicr verscheidene door Hartmann niet 
genoemde titels, cn verder de literatuur na 1893, 
waarbij wij echtcr niet voor geheele volle- digheid 
instaan. Men zie ook de artikelen over de 
vcrschillende volken. Opstellcn van taalkundigen 
aard (al kunnen die eomtijda licht verspreiden over 
anthropologische vragen) zijn hier nict ge- noemd ； 
even min ethnographische werken, of- schoon die 
dikwijJs opmerkingen over uiterlijk en afkomst dcr 
volken bevatten. 

A 1 g e m e e n ： Dr. 0. Swaving, Eerste bij- 
drage tot d i kennis der schcdels van volken in den 
Ind. Arch., Kon. Natuurk. Tijds. 23 en 24; E. J. 
Hamy, Les races malaiques et amdricaines, 
L'anthropoJogio 1896； Sarasin in Vcrhandl. dcr 
Ges. f. Erdk. Berlin J891, 1S95, 1896; Virchow, 
ibidem 1882, '85, '86, '87, >89, '92, '95; Wilh. Volz, 
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Anthropologic 23 (] 895); Dr. H. F. C. t..n Kate, E-n 
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Irsulinde en Polynesia, Ovcr- • Iruk uit Veth's 
Feestbundel, 1894; Dezcltde, Sur ks cranes majais du 
musdc de Leyden, Bull. soc. d*anthrop. de Paris, 
1881; Dr. B. Hagen, An thro- pologischc-r At las 
oataeiatischcr und melanesi- KCIKT Volker, 1898; I. 
C. J. van Brero, Een an- <l(-r over do psychosen 
onder do bevolking vnn 

Indisch.：i)archi))cl. Bijdragc tot de vcrgcHj- 
kendc ra,ssci)psychopathologie, Gcaecsk. Tijds. v. 
Ned.-Indie 35 (1895)； G. Gcrland, Die Negrito- 
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v. d. Hooven, C.italogus craniorum diversurum gen-
tium； Bo Quatrefftgca on Hainy, Crania eth- nica； 
Davis, ThcHaurus cnuiiorum, 1867; Flower, 
Catuloguo coll, of Surgeons, 1879; Nelson An-
nandale, Fasciculi Malayences 1903; Daniker, 
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Anthrop. Ergcbiiisae cincr Rciso in dor Siid-Seo 

 

und dem Malayischcn Archipel 1884; Fritsch, Uebcr 
die Vcrbrcitung der O3tlichen Urbcvolke- rungen und 
ihre Bczichungcn zu den Wander- volkcrn, Globus 
XCL, 1907; B. Hagen, Anthrop. Studien aus 
Insulindc. Vcrh. der Koninkl. Akad. van 
Wetenschappcn 1890; B. Hagen, Ueber Entwicklung 
und Problemcn dcr Anthropologic, 1900; B. Hagen, 
Die geogr. Vcrbrcitung der malayischcn Basse 
1901—1903; H. F. C. ten Kate, Contribution k 
1'anthropologie de qudques peu- ples d*Oc6anie, 
1*Anthropologic, 1893; Lesson et Martinet, Les 
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Archiv f. Anthrop. 1906; P. Blecker, Afmetingen van 
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enz. Natuurk. Tijdschr. van N.-Indie, 1851; G. 
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Anthrop. 1881; H. von Ihering, Collectio craniorum 
diversarum gentium, 1873； E. Schmidt, Die anthrop. 
Privat-Sammlungcn Deutschlands, Arch, f. Anthrop, 
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Kohlbrugge, Die Gehirn- furchen Malayischer Volker 
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Verb. Kon. Akad. van Wetensch. 1909; Kiewiet de 
Jonge, Verhou- ding van den borstomvang tot de 
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inlanders, Gcnecsk. Tijdschr. v. N.-Indie, di. 47, 1907. 

Java. J. Dcniker et L. Laloy, Les races exo- tiques 
al'exposition universelle de 1889, L* An thro* 
pologie 1890; Weisbach Korpermessungcn ver-
schiedener Menschenraasen, 1878; Dr. Jul. Jacobs en 
J. J. Maijer, De Badoej's, 1891; Langen, Bericht uber 
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Korperformen der cingcborenen Frauen auf Java, 
Archiv fiir Anthropologic 25 (1898); Dr. J. H. F. 
Kohlbrug- ge, L'unthropologic des Tenggerois, 
Indonesiens- montagnards do Java, L*Anthropologie 
1898; J. H. F. Kohlbrugge, Longueur ot poids du 
corps chez les habitants de Java, 1901; J. W. R. Koch, 
Bijdrago tot do Anthropologic dcr bowoners van Z. 
W. Nicuw-Guinea, bene vens uitkomaten van 
Lichaamsmctingcn vcri'icht bij Javanon, Suma- 
tranen, Bali era cn Sasaks, 1908; J. W. E. Arndt, 
Afmetingen van schedcls v. inboorlingen van Java, 
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Sumatra e n omliggende e i 1 a n- d e n. A. Bassler, 
Uebon don Batak-Stnmm. 
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Bull. soc. gdogr. Ital. 1S9S; J. P. Kleiweg de 
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Anthrop. 
\-Untersuchungen uber die Niasser, .1914; 
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^^Kraniologischc Uiitersuchungen 
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zdef, 1915; N. Annandale, Fasciculi Malayenses, 
</ 1^03; Forbes, On the Kubus of Sumatra, An- 

throp. Journ. Inst. Gr. Britain, XIV； B. Hagen, 
Die Gajolander auf Sumatra, Jahresbcr. des Frankf. 
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Volkcrmuseum, 1908； Dozclfde, Sumatra u. die 
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vanen, Sumatranen, Biliers en Sasaks, 1908; 
Lubbers, Eene bijdrage tot de Anthropologic der 
Atjehers, Gen. Tijdschr. van Ned. Indie, 1890; 
A. Maass, Bei liebenswiirdigen Wilden, 1902; R 
Martin, Die Inlands! ammo der Malayischcn 
Hal bin sei, 1905; R. Virchow, Die wilden Ein- 
geborenen von Malacca, Verh. der Bari. An- 
throp. Ges. 1891; W. Volz, Bsitrage zur Anthro- 
pologic und Ethnograpbie von Indonesien, 
II Zur Kenntnis der Mentawei-Inseln, Arch. f. 
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throp., 1900； Volz, Zur Kcnntnis der Kubus 
in Sud-Sumatra, Arch. f. Anthrop., 1909; P. 
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Tijdschr. van N.-Indic, 1851; W. L. H. Puck- 
worth, Sonic anthropological results of the 
Skeat expedition to the Malay Peninsula, Journ. 
anthrop. Inst, of Gr. Britain, vol. XXXII; 
O. Schlaginhaufen, Ein Beit rag zur Cranio- 
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H. J. N., herzien door J. P. K. do Z. 
RATAHAN. Zio PASAN-KATAHAN-PONO- 

SAKAN. 

RATEB. Zic MUZIEK cn MUZIEKINSTRU- 
MENTEN. 

RAT在B SADATI. Zie ATJ仓HERS, 5, i (DI. I. p. 
94). 

RATELBOOM. Zio HURA. 
RATEWO (POELOE). Het grootstc van de Moor- 

of der Schcllingh-cilandcn (zio aldaar). Rate wo is on 
bewoond. 

RATIB. In het Arabisch bctcekcnt rdtib in het 
algcmeen „vaststaandn en duidt in het spraakge- bruik 
allerlci zaken aan, die cens voor altijd vast, gestcld 
zijn. In Ned.-Indic verstaat men onder ralib 
gewoonlijk een gemeenschappclijkc goda- 
dienstoefening, bostaandc in het mecrmalen ach- 
tercen reciteeren van de gcloofsbelijdenis, vrome 
formulieren en lofprijzingen van Allah en Zrjnen 
Gezant (vgl. DIKTR). Over den bekenden, door Sam 
man ingesteldcn rdtib Sammdm zio SAM* MAN. 

RATNA PAKADJA (MAL.). Zie GOMPHRE- 
NA. 

RATOE (JAV., so END.), Ratoh (MAD.). Vorste- 
lijkc titel, door vrouwen op Java en Madoera ge- 
dragen, alsmede in die streken, waar de Javaan- sche 
invloed zich heeft doen gclden. Zie ADEL. 

RATOE. Naam door de Boegineesche tripan 
gvisschers aan de lederschildpad (Dermo- chelys s. 
Sphargis coriacea L.) gegeven (Zic onder 
SCHILDPADDEN fam. Dermochelyidae s. Sphar- 
gidae I. 1., onder KRUIPENDE DIEREN 
I en onder PfiNJOE). 

RATOE LARA KIDOEL. Zie LARA KIDOEL 
(RATOE). 

RATTEN. Zic MUIZEN. 
RAU. Landschap in het N. dcr ondcrafdeeling 

Locbock Sikaping, rcsidentie Sumatra*s West- liust, 
grenzende aan do rcsidentie Tapanocli. Het landschap 
bestaat uit do nagri's Panti, Padang Glocgocr, Lan sat 
Kadap (Kodok),' Tandjoeng- Batoong, Tarocng-
Taroeng (Oudh. VersL 2do kw.- 1912, bl. 3G), Padang 
Noon an g, Loe book Lajang, Padang Mantinggi, 
Langoeng en Kota Rad ja. Het word in 1833 (I?adri-
oor]og) door do Hollanders ten onder gcbracht, viel in 
hetzelfde jaar af, en word in ME 1835 weder 
onclcrworpen en onder be- stuur gcbracht. Te Rau en 
te Loondar werden versterkingen aangcleg37IiFl840 
word het landschap met Soendatnr en Loeboek 
Sikaping ver- ccnigd onder het bostuur van ecn Ass. 
Res. to Rau. Daarna heeft het daarmede eene ondcr- 
afdceling uitgemaakt, cerst van do afdecling Ajcr 
Bangis on Rau, ver volgens van de afdcc- ling 
IJOCbock Sikaping en Rau. Scdert do ge- wcstclijke 
organisatio van 1913 is het een district van de 
ondcrafdeeling luoeboek Sikaping dcr gclijknamigc 
afdceling. 

Het is con vmichtbaar lengtcdal, dat omgoven van 
de ketens dcr Bockit Barisan evonwijdigloopt met de 
lengte-as van Sumatra cn doorstroonid wordt van do 
Socmpocr, den bo ven loop van den Rokan-Kiri. In den 
diluvialen tijd had do afwatc- riiig van (lit dal nog naar 
het. Westen plaats, doch vulkancn hob ben dozen 
uitweg verstopt. Thans neemt de Socinpoer het water 
op vaneenige rivier- tjes, dio van do grensgebergten uit 
het W. en N. konun om zich daarna Oostwaarts to 
buigexi en door het gebergte heen tc broken. Dit 
erosiedal is nog to jong om voldocndo diepto te 
bcreiken, die noodig is voor do algcheclo afwatering 
van dit gebied, dat zeer laag is gclogon en waar- 
I schijnlijk eenmaal eon meet was; vandaar dat 
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een groot deel van Rau nog moeras is, mecstal dicht 
begroeid met watcrlievcnde plantcn (rau = rawa) en 
op de drogc pick ken met hoog geboomte. De streek 
wordt daardoor zcer geteisterd door malaria； 
bovendicn is het veclvuldig voorkonien van 
varkensen tijgers tot ecn plaag geworden. Wan- neer 
verder in aanmerking wordt gcnoxnen, dat het land 
tijdens den Padri-oorlog reel hecft gelc- den en sterk 
is achtcruit gcgaan, dan is het dui- delyk dat de 
welvaart veel te wenschcn moet overlaten. Vroegcr 
wnren de inheemsche paarden van Kota Radja zecr 
gezocht-, dock het ras is sterk achteruit gegaan, 
tcrwijl de kruisproducten ran door het 
Gouvernement in de Padangscho bovenlanden 
gestation neerde Sandelliout-dek- -hengsten en 
inheemsche merries grootcr zijn cn meer en mcer 
gezocht worden. Ook de koffie- productie is zcer 
verminderd, terwijl de indigo- cultuur nagenoeg 
gchee] is verdwenen. Aan eawahgronden is geen 
gebrek en de rijstbouw levert groote opbrengsten, 
die echter door ver- keersmoeilijklieden bczwaarlijk 
zijn te go Ide te maken. Hier cn daar komt goud 
voor, dat o.a. in Pad an g Mantinggi in aangelegdc 
waterlei- dingen word gewasschen, dock de 
opbrengst dier mijnen was zoo gering, dat het werk 
niet loonend meer was, Langs den Noordrand der 
rawa heeft men getracht de klappercultuur in gang 
te doen vinden. Er zijn daar thans reeds vrij groot e 
aanplantin gen, maar tot wclvaart is de streek 
daardoor nog niet ge bra chi. Daarvoor ligt het 
gebied nog te afgezonderd, heeft zoo wei- nige en 
slechte verkeerswegen, dat de transporten te duur 
worden. Het weggedeel.e tusschen Rau en Moeara 
Sipongi is than? omgclegd over een pashoogte van 
800 M-, waardoor de verbinding tusschen de 
residenties Sumatra's Westkust en 

Tapanoeli, en het verkeer tusschen Minangka- bauers 
en Bataks verbet erd is. 

Het plaatsje Rau, eenmaal een garnizoens- plaate 
van beteekenis en gtandplaats van een controleur, is 
thans ecn stil en o.nbeduidend plaatsje geworden. De 
woning van den contro- leur werd tot pasanggrahan 
ingericht: garnizoen en fort Amerongen zijn 
verdwenen./： 

BAU of RAO. EHand be westen Moro tai (zie 
MOKOTAI). In de ©ostelijke heJft van dit eiland is 
een ruim 300 M., hooge berg, welke naar het Noord 
westen zacht glooiend afdaalt en aan die zijde, langs 
het strand, in een 1500 M. breedo vlaktc overgaat; 
aan de Oostzijde daalt het gebergte steil in zee af. Het 
eiland bestaat groo- t-endeels uit eruptievc breccien, 
waartegen koraal- kalk ligt. De eenige kampong is 
Aroe aan do Noordz 可 de, be-woond door 
Mohammed an en. In de N.O.lijke kaap zijn 3 
grotten. In een daarvan worden ectbare vogelnestjes 
gevonden, die aan den sultan behooren. 

RAUWOLFIA SERPENTINA Bth., Fam. Apo- 
cynaceae. Akar tikoes (MAL.), PoeI6 pandak (JAV.) 
Kleino heestcr met melksap, betrekke- lijk zeldzaam 
en moeilijk te kweeken. Gezocht als geneesmiddel 
zijn de zigzaggebogen wortcis, die zeer bitter zijn en 
die geLruikt worden tegen velerlei kwalen, ook tegen 
slangenbeet. De wortel bevat een giftig alkaloidc. Hij 
wordt ook in de veeartsenijkunde eebruikt. 

RAWA (MAL., SOEND.), r&w&(JAV,), beteekent 
moeras. Rawa's komen in Indie zeer veel voor, de 
meeste en uitgestrektste； in de laagvlakten, kleinere 
in de bergstreken, op ingceloten plateaux of in 

uitgebrande kraters. Die dcelcn dcr rawa s, wclko in 
den Oostmoesson nagenoeg droogloopun, zijn 
nicestal met bosch, bamboo of glagah (Jav. en Ma], 
voor rietgras) begroeid, terwyl do steeds water 
bevattende met lage mocras- en waterplanton bedekt 
zijn. In bevolkte streken worden de ccrsto gcdeeltcn 
veelal voor do rijstteelt gebezigd. Van velo rawa's, 
vooral op Java, is in- historischen tiid een belangryke 
vcrkleining door dichtslibbing waargenomen. In 
sommige, vooral in de bergstreken, heeft 
veenvorming plants. 

RAWA (ORANG). Zie ORANG OETAN. 
RAWAS. Laiidboschrijving. Onder- afdeeling 

der afdceling Palembangsche Bene- denhnden, in het 
Noorden grenzendo aan de residence Djambi, met een 
oppervhkte van 6863 K.M.2,omvat heb stroomgebied 
der Rawusflinker- zijrivier der Moosi, zie 
SUMATRA, JRivieren). Zij be?taat uit do marg&'s： 
OeJoe Rawas, Sooka Pindah Oeloe, Moeara Roepi", 
Soeka Pindah Tengab ,Soeka Pindah ilir, Maoer, 
Roepit Tengah en Roepiv Dahm. Heb Westelijk deel 
is woest, on- bewoond berghnd. De Westgrens, 
gevormd door het Barisangebergte, heeft een hoogte 
van 1200一 1600 M., de Noordgrens, gevonnd door 
de water- scheiding der Rawas me： de Batang Asei 
en Li- moen heeft slechts een hoogte van 450—500 
M. Do Westelijke bergon. loopen met flauwe hellin-
gen. in talloozo ruggen af, en he, land tusschen Rawas 
en RoepiL is nagenoeg vlak. De bevolking woont ui
：，slui=end langs de oevers derbeidehoofd. rivieren 
,Ra.was en Roepi：, waar ook de bouwlan- den. 
gevonden worden, die vaak van overstroo- xning 
hebben t o lijder. 

Rijst is heb voornaaniste culLu urge was, geteeld 
op sawahs (hier en daar door waterraderen be- 
vochtigd) en op droge velden; katoen, kapok en 
gambir worden eveneens veelaangeplint. De vee- 
stapel bestond ul . 1912 uit ruim 4000 buf^eh, 700 
runderen, 1200 gei en en een duizend al schapen. 
Europeesche Hndbouwondernemingen vindb men in 
dib afgelegen gebied nog nie', hoowel er goede 
gronden beschikbanr zijn. De Polroleum maat- 
schappij Moesi-Uir had eeni<ze jaron gcleden aan 
den benodenloop der Rawas bij BClini eenigo putten, 
die in 1905 en 1906 nog jaarlijks 21/, mil- lioen li.er 
petroleum oplevorden. Daarna dial de de product ie 
zou st erk, dit t en sloMe de exploi a • tie werd 
gostaakt. SincU eenigo jaren is op den recht eroever 
der Rawas-rivier, ongovcer 15 K.M. bovonstrooms 
Soeroelingoon een goologisch-inijn• bouwkundig 
ondorzook van Gouvornomenlswfige bogonnen,. 

De voornaamste plants is do hoofdplaats Soe- 
roekngocn aan de Rawanrivier, zote. van den con- 
troleur; heb dtablisscxnent en do pasar zyn op don 
linkeroever (63 M. bovon zee) on do doesoen op den 
rechteroover der rivior gelegen. 

De voornaamsto vegen zijn: a. van Soeroela- 
ngoen naarPoeliu Kidah (23 K M.) bovenstrooniH 
aan de Rawas; b. van Soeroelangoen naar Moeara 
Roopit (18 K M.); c. van Moeara Jioepi c de IS was 
af naar Bat oo Koeijing; d. van Moeara Roepit langs 
de Roepit naar Mooara Bli i (120 K.M ); en e. van 
Soeroelmgoen naar hot Noprdwaarls in D jam bi 
gelogen Sarolxngoen (42 K.M.). 

Zio overigens onder PALEMBANG en A1OESL. 
Bevolking. De bevolking bo^tond volgens de 

overlevering oorspronkclijk uii zoogenaamdo 
Koeboe'w (zie aldaar) wanrvan in 1906 nog, vol 
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gens Van Dongen, 333 in de ondcrafdceling v oor- 
kwanion. Vermenging had pl.iats mob Jnvaan- Hcho 
kolonisten o：i emigranten uib Minangkabau, later 
uib Redjang en uib deelen van Palombang on 
Djambi. Vandaar dat de Rawassche marge's reeds 
van ouds Soeka pind：ih werdon genoemd. 

Het oordeel over de bevolking is verschillend; zrj 
is Gouvernenientsgezind, volgzaam en gewil- lig on 
opgewekter van aard dan do Maleiers van Middcn-
Sumatra. 

Do bevolking spreekt Maleisch met eigenaardi- 
gen tongval, sterk vermengd nieb Javaansche, 
Miningkabausche en Redjangsche bestanddee- len. 
Het algemecn gekende lebterschrift is heb Rdntjong 
(zio aldiar). 

Geschiedenis en Best，uur. Tot 1876 was Rawas 
vordeeld in 5 ma*a‘R： OeloeRawas,L6soeng B't 
oe, Troesan, Riwas ihr en Moeara Koepit, met 
pasirah^aanhet hoof d, die den t i. eJ depat i voerden 
of, zooih in Moeara Roepi&. pangeran. Die marga 
was een zoogcnnanide sikap-afdeeling, die wat be- 
last ingenen verpliehtingen beLrof, in exceplionec- 
len toe.it a nd verkeerde. Bovendien waren er twee 
panghoeloe-schappen, Pangkahn en Tikoe, ge- 
biedcn. van geringeuitge3t.rekthpid.waarvan.de 
bevolking ui- Minangkabau stamt en welker hoof- 
den den ti.el panghoeloe droegen en nog dragen. Do 
marga'< best onden uir dor pen, doesoens, on- der 
prouins met den titel gind6, dipati, krio of rid, die 
penggowo's of penggawa^, hoof den van wijken 
(gedeel en van het dorp) onder zich Hadden. Al dezo 
hoof don hadden aandeel in de recht - spraak. 

In 1853 werd. beb onmiddellijk Europ. best uur 
ingevuerd cn een civiel ambtenaar in Rawas ge- 
pliatst, nadit reeds sedert 1838 de milit. command 
inbteMaRawfts en sederL 1840 die teMaRoe- pit me. 
de be:rckkin§ van civ. gczaghebber waren belvst 
geweest. Zij waren feiLelijk niel anders dan poli ieke 
agen.en, zooling de geheele afd. ondor he. gozag 
slond van he：, divisiehoofd te Ma Roepit ,die als 
Gouvts ini. ambtenaar in do pleats was ee1.reden van 
den djfinan?, den gcmacht igde v；m den apanage-
bouder tijdens he. Sultansbe- Htuur. In 1864 word de 
be^ickking van divisie- hoofd opgoheven. Tot 1870 
bleef Rawas een zelf- mandige controloiirsaj'd.; toen 
werd die a Is onder- afd. bij Tebing Tinggi gevoegd, 
om in 1906 weder zelfst andige con' role-afd. te 
worden, en in 1912 ■ : 1 < ondcrafd. ic worden 
gevoegd bij de Pal. bene- denl mden. 

【n J 876 word, me： uiizondering van Oeloe Ka- 
,w , de indecling in marga's opgeheven en wer- <lcn 
de ondcrscheiflen doexoerz zelfst andig ver- kl: nd 
en doe.；oen midji renoen^d wclker boofden rcclii :: 
i eeks onder den com ioleur werden gc- pl tatsi. De 
hoof den werden gekozen a Is in Pa lem - b：mg (zie 
aldaar). 

De midji-verklu ing werkt c zecr ongunst ig, 
voorul omdit. door he. vervallcn der marga a Is 
cojnmun ile cenhcid do bevolking het rochG ver- loo 
r bui.on de grcnspalen dor eigen doo.-：oon (o on 
ginnen, bo-ichproduclcn in te zamolen, cnz. t enzii 
td'/en be； -> ling van hasil la nah, terwijl do 
heerendionston (nain. de anl ara n-dicn.<t cn, voor 
iran-,])ori to w.der cn to 1 ind) vormeerderden. In 
1883 wci den d m ook de marge's weor in he. leven 
geroepon. Vijf doe：,oens bloven midji, hoofdz'ike- 
lijk onidit h'ire bevolking van oen andoro af st ailin'i 
ng is d m de ovorige, doch geleidelijk zijn dezc 
inidjidbosoens bij bestaando marga's gevoegd of, 

door uitbreiding, zelve tot- marga‘8 geworden. 
In October 1916 sloog de opstand varn Djambi 

ook naar dib diitrict van Palembang over, waar， 
schijnlijk onder bodreiging met moord bij de wel- 
gezindo bevolking door uitgewokenen van Djambi. 
Den 13on October rukten de opatandelingen lings do 
Rawasrivier naar de hoofdplaats Soeroe* langoen op, 
waarbij de telefoonverbindingen worden 
doorgesneden. Ongeveer 2000 opstandelingen. 
deden een aanval, die echter werd afgesligen. Dit 
trefjen maakte zulken diopen indruk op de bevolking, 
dat hoi verzot weldra gebroken was en do bevolking 
op weinigo uiczondering na, naar haar doesoens t 
erug keerde. 

Literaturirz Middcn-Sumatra, Reizen en onder- 
zoekingen der Sumatra-expedi.ie; L. F. Wesly, De 
onderafd. Riwas, res. P<ilembang. Met een 
aanhangsel: verkUring van het Riwasche Ren- 
tjongschrift, T. B. B. Ill, 275, 351; Mijnbouw- kundig 
geologuch overzicht in Benkoelen en Pa- lembang 
No. 3, I Rawtvs versl-ig, mot 8 kaarten in Versligen 
en Mededeelingen betrefiende Ind. delfstoffen en 
hare toepassingen. 

RAWAS (BATANG RAWAS). Linker zijrivier 
vap.de Moesi (zie SUMATRA. Rioiereii). 

RAWING (ook Bcdjai rawen). Dajaksche naam 
voor den lijstkrokodil, Crocodilus porosus Schncid. 
(Zie onder BOWAJA). 

REAEL (DR. LAURENS). Geb. te Amsterdam 22 
Oct, 1583 uit het huwelijk van L. Ja- cobsz, koopman 
„in den go udon ReaeF* en G. P. Nieuwes. Na tc 
Leiden in de rechten gestudeerd te hebben, waar hij 
23 Juli 1607 ingeschreven werd, vertrok hij in Mei 
1611 als bevelhebber over 4 sclicpen naar O.-Indie, 
werd het volgende jaar aan den Gouv.- Gen. Both als 
rcchtskundig raadsman toegevoegd, 3 Aug. 1613 
benoemd tot vice-gouverncur be last met het best uur 
over de Molukkcn, Amboina cn Banda, in 1615 gou- 
verneur der Molukken en 19 Juni 1616 door den 
Raad v. Indie gekozen tot Gouv.-Generaal. Hij 
ondornam in 1615 ecn tocht naar de Filippijnen om 
afbreuk tc doen aan de Spaanscho vloot en was nog 
tegenwoordig bij de verovering van Jakatra door 
Coen op 30 Mei 1619. Zcer spoedig na zijne 
benoeniing tot G.G. vcrzocht hij echter reeds zijn 
ontslag, dat hem 31 Oct. 1617 verleend werd ； den 
21en Ma art 1619 gaf liij het bestuur over aan J. P. 
Coen cn vertrok naar Nederland, waar hij Jan. 1620 
aunkwain. Daar werd hij 9 Juni 1625 be win d he b 
be r der kamer Amsterdam; in hetzelfde jaar vertrok 
hij naar En go land als vice-admiraal ecncr vloot 
bestemd om in samen- werking mob de Engolschen 
togon de Spanjaardon te opereoren. Reavl's latoro 
bomoeiiugen om in. Engoland den wrok weg to 
nemon, o nt st aan door do beruchte rochtspleging op 
Amboina van heb jaar 1(523, bleven zonder gevolg. 
In 1626 was hij unibassadeur dor Republick bij do 
kroning van Karel I van Engclund. In 1628 ging hij 
als onder- handeJaar naar Dcnoniarken, Iced op den 
tcrug- loclit schipbrcuk on geraakte in go van gen 
sclra-p bij de keizerlijken, maar werd in 1629 weder 
vrij. In 1630 word hij raftd der st ad Amsterdam CJI 
in 1632 schcpcn ； hij bcklccddc in die plaata nog de 
betrckkingcj) van commissar is aan do wisselbank en 
wccsmeestcr. Hij overleed | to Amsterdam den 21cn 
Oct. 1G37. Read, dioxin 1G25 door koning Karel I 
tot den ridderstand vcrhe ven word cn zich op do 
studio der natuur- kun de schijnt t(i hebben toegclogd, 
is ook bekond 
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door zijne Nederlandsche on Latijnsche gcdich- ten; 
volgens Hooft zou hij cen werkje hebben 
geschrevcn: „Raad voor hen, die zich naar Indi日 
bege ven". In de eersle jaren na zijn t erugkeer nam 
hij een werkzaam aandeel aan de li7eraire bewe- 
ging dicr dagon. Hij was lid van den Muiderkring en 
ontmoctte daar Von del, die hem zijn Lof d.r 
Zeevaart opdroeg, zoomede Hooft, dien hij in de 
bewerking zvtne'cNeder'andscheHisiorien bijstond. 
Hij onderscheidde zich in hei minnedicht, hie Id 
briefwisfeling met zijn zwager Arminius en ook met 
Galilei in Italie De studie der zeevaartkundo trok 
hem aan, hij had zitling in de conunissie, welke 
verslag moest ui.brengen over Galilei's be- rekening 
van do geografische lengto op zee, en schrcef eene 
verhandcling over den magneetsteen en de 
magnetische krachten der aarde, welkena zijn dood 
in het licht verschoen. Op het laatst van zijn leven 
werd hij voorgedragen tot de waardig- heid van 
admiraal van Holland. 

Het kortstondige bestuur van dezen Gouv.- Gen. 
was getuige van een gedeelte van den strijd om de 
heerschappij over Jakatra tusschen de Nederlandcrs 
on Eigelschen ； voorts word een zeeslag gelcverd 
tusschen de onzen onder J. D. Lam en de 
Spanjaarden, werd Japara door A. Martsz verbrand 
en een verdrag-met Solor ge« sloten. 

R&BAB. Zic MUZIEK en MUZIEKINSTRU- 
MENTEN. 

RfiBANA. Zie MUZIEK en MUZIEKIN- 
STRUMENTEN. 
航 BANG. Landstreck in de Lampongsche 

Districten aan den Noordvoet van den O?loema- oes 
op de grens met de residenfies Palembang en 
Bcnkoelen. Zij vormt een deel van de Aboeng- 
streek (zic ABOENG). Wellicht is de naam afkom- 
etig van een daar veelvuldig voorkomende boom 
met waaiervormige bladeren, r6bang genaamd. De 
voornaamste rivicr is de Oempoe, ccn der bron- 
rivicrcn van de Toelangbawang, die echter niet meer 
dan 12 tot 15 M. breed is. Aan de grove go • zichten 
der bewoners is te zien, dat men hicr niet met een 
echte Lampongsche be volkin g te doen heeft; er is 
ook geen sprake van een Lampong- gche ad at. Men 
sluit gecn d joedjoer-, doch seniSn- do huwelijken, 
waarbij de man by zijn vrouw komtinwonen. 
Kinderhuwelijken komen veelvuldig voor. 
Kindercn van 10, sows zelfs van 5 jaar worden 
uitgehuwd en wanneer v66r dien tijd nog geen 
scheiding heeft plaats gehad, wordt op 14 ja- rigen 
leeftijd een eedekah gehouden, d .i, een feest, 
waarbij een geit wordt geslacht en dat als de 
voltrekking en verwezenlijking van het hu- welijk 
wordt beschouwd. Waarschijnlijk zijn de 
Rfibangers afkomstig uit Bo ven Kroc, B^lalau en 
Hanau en dus verwant met de be volkin g van Ben- 
koelen en Z. W. Palembang. 

Rd bang behoort tot een der beste streken van de 
Lampongsche Districten en kan in de toe- komst nog 
zeer in beteekenis toenexnen. Het on- geueer 300 M. 
hoog gelegen land is rijkclijk van water voorzien en 
daardoor uitstekend voor sa- wahbouw geschikt. 
Onge veer 20 jaren gelcden kwamen Bantammers 
uit Java zich hier vestigen en legden tai van 
waterwerken aan voor uitbrei- ding van de sawah 
cultuur. Hoewel de Bantam- rne rs hun immigratie 
niet hebben doorgezet, is de sawah bo uw to ch sterk 
toegenomen doordat de Rfibangers de aanwezige 
kanalen en an de re wer- ken hebben overgenomezi 
en uitgebreid. Zij bc- 

bieldcn echter ook hun ladangs cn deze kregen 
grooter nut als voorbereiding voor pcperculbuur. De 
pepcrtuincn breidden zich vooral sterk uit se- dert het 
bijgeloof overwonnen werd, dat de aan- plant van 
peper de dood tcngevolgo zou hebben. De 
tabakscultuur is door de pepcraan plant ach- 
teruitgegaan ； aan de inzameling van boschpro- 
ducten wordt weinig gedaan, alleen die van ficus 
elastica is van beteekenis. 

Het grootstc dorp in RSbang is Kasoei, op 200 M. 
hoogte gelegen met 130 huizen, bewoond door bijna 
1300 menschcn. Het heeft ccn vrij groote 
pasanggrahan cn is de zetel van den assistent- 
dSmang. Het centrum voor den handel is Rantau- 
tamiang, dat elcchts 600 in woners telt, die door den 
handel in vrij goeden doen verkeeren. Hoo druk deze 
handel is blijkt wel uit het feit dat deze 600 
menschcn over 120 grobaks beschikken. Van 
Rantautamiang loo pt een weg Noord waarts naar 
Band jarmasin, waar kleinc prauwen de waren 
kunnen vervoeren over de Bfisai naar Bandarda- 
lem, waar groote prauwen de waren vervoersn naar 
de bekende handelsplaats MSnggala (zic al- daar). 
Oostwaarts leidt een weg naar Oeloekr6- ngas en 
vandaar een 23 K.M. lai)g pad naar S6- poetih. Al 
deze wegen zijn n og zeer primitief en in den 
regentijd geheel onbruikbaar; de grobaks, door 
karbouwen getrokken, kunnen door de ter- 
reinnioeilijkheden meestal gecn grooteren last 
vervoeren dan 4 pikoels. 

RECEPIS. Zie MUNTWEZEN. 
RECHTEN (IN-, UIT-, DOORVOER). Zie BE- 

LASTINGEN, D，"] I, biz. 243—257. 
RECHTSGEMEENSCHAPPEN, zie GEMEEN- 

SCHAPPEN (INLANDSCHE). 
RECHTSKUNDIGEN(Inlandscho).ZioRECHTS- 
WEZEN. 

RECHTSSCHOOL. Zie ONDERWIJS. 
RECHTSWEZEN. Toen Both als eerste Gouv.- 

Gen. van Ned.-Indie Optrad, had het grootsto der 
Javaanscho rijkon, Mataram, tweeerlei rechtspraak, 
t. w. van den Vorst, dio persoon.- lijk rechtsprak in 
de „pradatan-zaken, d. z. do zooda nige waardoor de 
Vorst als zooebnig is beleodigd: halsmisdaden dan 
wel niisdaden mot zware lijfstraffen bedreigd, en van 
do Djaksa's, die van de „padoen-zaken d. z. 
geschillen tusschen *s Vorsten onderdanon 
onderling, kennis nanien en door den. Vorst tevens 
konden. wordon belast met de instruct io van pradita-
zakcii on met de oxocutie van *s Vorsten vonni-sen. 
Sultan Agoeng (1G13—1645), strong Isla.miet, 
stolde priesterrechtbanken in, dio de crimineelc recht 
- spraak van den Vorst overnamen met dien vor- 
stande, dat het vonnis do bevostiging ei^chlo van den 
Vorst, en dio in zaken van liuwclijks- en erfrecht in 
hoogste ressort rechtspraken. Naasl do lijfstraffelijke 
rechtspraak volgons den Islam stond cono 
rechtspraak volgcns in- heemsch recht, en in 
koopman<zaken cene door deskundigen. Do 
,,geestciijkhcid", welke onder den opvolgenden 
Sultan hare maebt inzike hot rechtswezon verloor, 
herwon dio onder be^cher- ming van do V. O. I.,C. 
Ah oud-Javaansch wetboek uit bet tijdpork, 
voorafgaande aan de Nederlandsche overheersching, 
is te vermeldeii deSoeriaAhni.Mohaminedaansch 
recht vermengrl met bestanddeelen van oudeion, ook 
van ]{in- doeschen oorsprong (eene vortaling in 
Riffles' History of Java, Appendix C; eene betcro 
naar anderon tekst in Bijdr. t. d. TL. cn Vk. 
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v. N.-L, nieuwe volgr. 1862, deol 6, bl/ 1). 
Met Both vortrok naar Indie een Fiskaal. ,,Tot 

onderhoudingo van goode ordoninge, politie ©nde 
justitie" was luidens art. 35 van het octrooi van 1602 
do 0.1 C. bevoegd tot bc- noeming on ontslag van 
„Officicrs van Justiti。''. Op aanklxcht van don 
Fiikaal sprak de Gouv.- Gen. rr.et do krachtons zijno 
Tnstructio door hem benoemdo vior leden van den 
R%ad van Indie recht in zeken vnn „overtroding dor 
arti- kelbrieven, ordonnintien en bovelen, zoo van do 
Coinp.ie ah van den Gouv.-Gen. on dio van sijnen 
raad, alsmede over a lie onbohoorlijko handelingen 
en mis-handelingen in 't stuk van commercie van de 
Comp.ie", met welke Raads- leden hij voorts „allo 
andere kantoren en kwar- tieren van raad en 
raadopersonen moest voor- zicn, met magt en 
authoritcit om bij dezelve op do rc^pectiovo 
plaatsen, rogt en justitie in a He civielo zaken 
geidministreerd on bodiend te worden1 \ Na do 
verovering van het Konink- rijk Jacatra steldo Coen 
do regtsluyden van 't Jorl in, welk, gehecl uit 
ambtenxren bestaand, college werd voorgezeten 
door een lid van den Raad van Indie (liter werd do 
President tevens extra-ordinair lid van dozen Raad), 
en rechtsprak op aanklacht van den Advocaat-
Fiskaal. Voor het ireerend? 1 wa-ren de regtsluyden 
gepromo- veerden; sinds 1742 moesten alien 
benevenm do Adv.-Fiskaal on diens substituut doctor 
utrius- que juris zijn, voor welko ainbton advocaten 
werden uitgezonden met tenminste drio jaren 
rechtspractijk: zij werden door Hoeren Zoven- ticnen 
benoemd en verbonden zich voor 12, later voor 5 
jaren. Van 1666 af trad mode ah vervolgcndo 
autoriteit cen Watcrfiskaal op, voorzooverre nl. do 
feiten waren gepleogd buiten de “boom" of op een 
dor niburige eilan- den. Do Adv.-Fiskaal en do 
Waterfiskaal werden naderhand benoeind uit do 
ledcn van het college, waarbij zij waren aangosteld. 
Beiden waren, e vena Is ook do Baljuw, aan dit 
college ondergoschikt, weshalvc zij in tcgenstclling 
van do Fiskaals in do Buitcnbezittingen dependento 
(d i niet rechtstreoks aan Heeren XVII onder- 
geschikte) Fiskaals werden gchceten. In do in 1620 
vastgesteldo Prov. Instructio hccten bo- 
vengenoemdo rechters d'ordinaris luyden van de,n 
r/erichte in *t Casteel (N.-I. Plakaatboek I, bl. 63); 
sinds 1626 Ordinaris Raet van Justitie binne het 
Casteel Batavia ; sedert 1798, zulks in vorband n：
et het door het college uitgeoefende tocziclil op de 
justitie in den 1 indc, Hooge. Raad vaib Jtistitif. Zij 
waren bevoegd kennis to nemen van ； Ho 7/i ken 
tusschen sold iten of dienaren der Uoinp io 
voorgcvallen in of buiten hot fort of tusschcn een 
dozer on eon burgor van do stad voorgcvallen buiten 
het fort. Gold hot eene gcir.cngdo zuak ah 
ovonbcdoehl binnon hoi rcsHort van do stad, din was 
het College van Schcpeni'n, bostuando aanva nkolijk 
uit twee ConipJcs dienaren en twee burgers, in zaken 
van (J. incczen unn^ovuld mot ccn Kapilein- Chinecs 
1 -ter uit dric ajnbtcirircn, vier burgers on tweo C 
ineozon (do loden wisscldon jaarlijks af; eorst ondor 
.1) .ondols pcrinanento leden), verjilinht daarvan 
kennis tc jiornon op aanklacht van den B ljuw, dio 
met do Scheponen het stcdelijk hc,tuur vormde, wclk 
bc->tuur 1 egolijk ook ondor aj)probatio van de 
Hooge Overhcid gOBiCentelijko wotgever optrad. 
Dit college 

berechtte ook allo zaken tusschen burgers onder- 
ling in of buiten het fort (N.-I. Pl.ikaatboek I, bl. 59, 
62, 126, 475; II, bL 412). Van de be- si予sing van 
laatstgenoemd college kon men bij het oerstgonieldo 
in appcl komen. Herzie- ?ing van een vonnb, door 
den Raad van Justitie in cerston aanlog gowozen, 
had pliats door dien Read zelven, aangovuld met 
door do Regcering aangewezen leden tor vervanging 
van die lodon, welko in eor.ste in^tantio hadden 
rochtgedaan. In civielo zakon hadden in do 
vergadering van Schoponen de Bsljuw en de 
Landdrost, in dio van den Raad van Justitie de 
Waterfi^kaalstem. 

Do uitbreiding van het gezag der 0. I. C. a Look 
de toenim© van bovolking te Bitavia dwong tot 
nadere middelon van voorzienihg. Was het ambt van 
Waterfiskaal ingo3teld tot ont listing van den Adv.-
Fiskaal, door de aan- stelling van oen Lnnddrost 
(liter Droasaard) over de Omirclanden van Bitavia. 
werd het ressort van don Baljuw beporkt tot de Stad 
en de Zuidervoorstad. De Landdrost kreeg ah 
Officier van Just it ie zitting in den Riad van Justitie. 
Over Watorfiskaal, Baljuw, Landdrost zio ook 
POLITIE. Voorts werd de taak van het College van 
Schepenen verlicht door het instellen van 
Gommissarissen van kleine zaken, bestaande uit 
twee leden, gekozen uit de Sche- ponen on cen van 
de Commissarissen van de hu* welijkscho zaken 
(deze Liatsten hadden te waken togen voltrekking 
van huwelijken van Christ enen in strijd met do 
bestaande verordeningen). Behoudons beroep op de 
Schepenbank hadden zij recht te spreken in geringe 
zakon van de burgerij. Ook bij den Raad van Justitie 
mochton civielo zaken van gering beling voortaan 
niet n:eor dadelijk voor den volion Raad worden ge- 
brachl, maar worden dezo in eersto instant ie 
onderworpen aan de beliusing van Commitsa- rissen 
uit dien Raad. Voor beido kleino Colleges inoosten 
partijen zonder rechtsbijstand ver- schijnon (N.-I. 
Plak. book I, bl. 536, II, bl. 224, 488 en IX, bl. 82). 

„DewijI de ingehndon met malkandoren veel- 
tijds niet en connen verdraegen ende de Land- drost 
over de plxttel melon deser steedo alleen geen 
behoorlijko ordro alomme en kan stellen, de l.nden 
en orven wijd en zijd verspreijt synde',, word aan 
oen College van Heemraden dor Bata- via'scho 
Ommelinden, opgericht in 1664 voor- namelijk 
teneindo de clmdcstieno uitbreiding van grondbozit 
togon to gaan, o. m. opsodragen het uit don wog 
ruimon van goscbillon daaruit ontstaan. Van dit uit 
Comp.Es dienaren on burgers bestaande College 
was een Raad van Indie President, de Landdrost 
Vice-President. Nadal in 1684 do bemoeienis van 
hot College mot dio goschillen reeds was beperkt 
geworden tot minnolijko scliikkingen dan wol tot 
ronvooi naar don bovoogdon rochtor, werd hot in 
1809 afgoscha ft. 

Een to Batavia, gevestigd Gollogo, waarvan de 
loden Comm i a sar is sen van zee- en comme)cie- 
zaken werden genoomd (N.-I. Plak. book V, bL 355, 
407), had blochts ccn kortstondig bo- staon. In 1746 
aidair ingosleld in vorband mot de opon>toiling 
voor parliculicren van de vaart op verscLillendo 
plaatson in Azie, werd hot in 1755 opgebeven, 
omdat do vrijo vuart niot langer geoorloold wtis. Hot 
had aan do vor- wachting geonszins voldaan. 
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In den rechtstreoks aan don Gouv.-Gen. 
ondorgeschikten Europooschon Voordracgert Con- 
dudeur of Voorspraeck ontdokt men don eorston Polit 
ierecht er in Ned. -Indiii. Belast met het toozicht over 
enkclo inhndscho natien. rondom do stad, was hij t 
evens r edit er over geringe overtredincen, terwijl hij 
bovendien nog in appel rechtsprak over geschillen, 
waarin door de Kapiteins en Luitonants over de 
inlanders aldaar was bcslist. Hij ontving do khchten 
cn berechtte zelf dio, wolko hij niot，naar do Scho- 
ponen verwees. In zijno plants trad in 16S6 do 
Gccommilteerde lot en over de zaken van den in-
lander —zie POLITIE —, dio oveneons om zijno 
kennis van taal en volk ceno zeor bijzondoro posit io 
innam, en wiens bevoogdheid dienten- govolge zich 
in den loop dcr tijden uitbreiddo. In bet bijleggen van 
geschillen onder inlmders, zoo noodig middek dwang, 
lig zijnegrootokracht. Mocbt de Voordrager 
gcldbocto of eon bepaald aantal rotanslagen 
oploggen, voor don Gecojn- mitteerde waren geen 
regelen voorgoschreven ； zijno competentie was niet 
oinschrcven, doch zijno tikpraken behoof den de 
appro bat io van den Gouv.-Gen。 

In het binnenland werden do Javanen naar hunne 
eigen wetten borecht door do Regenten, dio evenwel 
hunno vonnissen moesten medo- deelen aan den 
hoogsten gozaghebber, door wien doodvonnissen 
konden wordon verlicht ①e Jonge VII bl. 206, VIII 
bl. LXXXIII). In de landen, welke in do ISo eeuw 
door don Soosoohoenan van Mata ram aan do 0. I. C. 
waren afgestaan, behielden do inlandscho hoof- den 
voorshands de rechtsmacht. wolke zij tot dusver over 
hunne onderlioorigen hadden uit- geoefend. Om tot 
snellere recJitspraak en tot executie ter plaatse van het 
delict te gerakon, werden in 1708 aldaar 
HoojdenrecJitbankcn onder Voorzitterschap van den 
Regent ingesteld, recht- sprekende over inlanders in 
burgorlijko cn straf- zaken. In 1747 echter werd op de 
Noordkvist van Java te Samarang eon Landraad 
opgcricht, waarin de Commandeur van Java's 
Oostkust, weldra Gouverneur geheeten, voorzat en 
voorts zitting hadden zeven Regent en a Is leden, eon 
inlandsch Fiskaal met den titel van Groot- Djaksa (in 
elk distrikt was voorts een Djaksa bescheiden, die, 
onder den Regent gesteld, den Fiskaal van den 
Landraad moest kennisgeven van groote delicten； 
dezo Djaksa's stondon onder het toezicht van den 
Groot-Djaksa, en waren zelf rechters in kleine zaken), 
eon Euro- peesch Scriba en een Javaansch Secretaris. 
Geschillen van meer ondergeschikt belang liet men 
aan de Regenten tor berechting over. Do dage- 
lijksche rechter over Javanen was de Landraad. Toch 
ging er bij dien Landraad weinig andors om ..als 
beuzelarijen, die civiel afgedaan zijn” (De Jonge X bl. 
345). To Samarang werd mede als hoofdkantoor van 
Java's Oostkust eon Raad van J uslitic gevestigd, ter 
we Iks kennisnamo btonden de geschillen van 
personen van anderen landaard. Vanaf di I tijdstip 
dateort het dualism。 in de Indische rechtfipleging, 
dio voor inlanders afgescheiden van die voor 
Europeanen (N.-I. Plak.boek V, bL 525, VI, bl. 36). 

Buiten Java en Madoera bostonden op ver- 
scheidene plaatsen Justiticelo Baden, voorge- zeten 
door de opperhoofden der kantoren. Do Fiskaula op 
de Buitenbozittingen moeoton sinds | 

1742 bij voorkour rochtsgoloorden zijn. Van do 
vonnissen dezor Raden was in conigo govalion appel 
mogolijk op den Raed van Justitio t© Batavia. 

Op de Comp.ioa schopen worden godurondo do 
re is ordo on tucht gehandhaafd op do wijzo, bij 
artikolbriovon voorgeschrevon. Do mooste zaken 
werdon aan boord afgodaan door eon Scheeps- raad, 
zaken van militairen door eon Krijgsraad, cone 
goniengdo rechtbank, waarin ook mindere jr.ilitairon 
zitting haddon, terwijl do Breeds Raad van do vloot 
aan boord van hot schip van den Kouimandour do 
zeor ernstigo mis- drijven berechtte, wanneor con 
schip in oskador voor. De beklaagden konden in 
govalion van bijzondoron aard, waarondor niet 
bogropen no- toiro halszakcn als conspiratics, aan 
don go- wonen rechter ter plaatse van aankomst 
worden uitgoleverd. 

Do rechtspraak in den Comp.ies tijd liet veol te 
wenschen over. Op Java oofenden do Sche- ponon 
tegelijk bestuur en rechtspraak uit, on ook in de 
Buitenbezittingen lagon boido in 66ne hand. Dit 
Iciddo tot machtsmisbruik, vooma- H'.elijk in do 
Buitenbozittingen, waar do rochte. ook anderszins de 
wet ton vaak mot voeten trad. To Amboina sprak do 
Raad van Justitio in onvoltallige saxnenstelling in 
1732 eon dood- vonnis uit, dat werd geexecuteord 
zonder dat do appro bat io van de Regeering werd 
afgewacht, en velde enkele jaren later eon 
voroordeelond vonnis zondor dat do boschuldigdon 
van oene aanklacht tegen hen ooit iets hadden 
vernomon. In het ovengenoemde jaar word 
inzooverre verbotering in den toostand gebracht, dat 
aan do Gouvernours en andero indepondento oppor- 
h oof don in do Buit enbezittingen verboden werd de 
Justitioclc Raden voor to zitton of vorder zich met do 
justitie te bemoeion dan het houden van eon 
algemcen toezicht medebrengt; do vonnissen 
mooston evenwel door hen worden go- approbeerd 
alvorens tenuitvoergelogd to wordon of, indien geen 
approbatio kon worden verleond, naar den Gouv.-
Gon. worden opgozonden voor eeno definitiove 
beslissing, wat aan eono bo- handeling dor zaak in 
hoogor boroop editor niol in den weg stond. Op den 
Rnad van Justitio to Batavia oefondo do Regcering 
haar invlood uit, doordat hot College werd 
voorgezoten door een lid van den Kaad van Indie cn 
het des go- vordord rekonschap had to govon van 
zijno gewijsdon. Ook moest do integritcit dor recli- 
tors> lijden onder do buitengemeen Iago «aUriec- 
ring. Ledon van den Raad van Justitio to Batavi ； 
genoten aanvankelijk benevens het gowono ko.st- 
geld, huishuurindemniteit en wijnrantsocn, cone 
weddo van niot meor dan i 50 pur maand, welko als 
niot “condign。" boschouwd, in 1056 vor- dubbeld 
word cn in 1732 haar hoogtcpunl be- reikte van f 200 
+ 25 rsd. voor imishuur. Pas na twaalf jaron dienst 
mochten zij, buiten hot presidium, naar eon hoogor 
arubt 8taan. Luidons hot Rapport van de Commisbie 
tot do O.-J. zaken was in 1803 hot salaris van den 
Adv.- Fiskaal en don Watorfiskaal niet nieer dan f 5() 
per niaand； de Schepenen werden niet bo- zoldigd
； do Officieren van Ju.Jitic ontvingen een vast 
aandeel in allo „goldstraffen, civiolu broukon on 
crimineole confiscation", over welk aandeel een 
bekeurde, zooak trouwons ook in Nederland 
geschiedde, tonoindo vorvolging to 
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voorkomen in ovorlog trnd mot don Officior 
(“composeeren" noemdo men dat), zoodit hot in 
1705 heetto, „dc meesto placcaten on ordrea dienen 
maar alleen om do Officiorcn van Justitio rijk te 
maken cn voor de connivent io daarvan <>on 
gostadigo impost te treckon": hioraan is cerst door 
Raffles oen eindo gemaakt, tcrwijl ginds 1842 (Ind. 
Stb. nos. 10 on 39) do Fiskaals geen aandeel nicer 
genieten in de boeten on verbeurdverklaarde 
goederen. Wat do rccht- spraak over de inlanders bet 
reft, deze moot in <len corston tijd wel bijzonder 
slecht zijn ge- wcost, aangezion de rechter met deze 
justitiabo- len volkomen onbekond was en men 
daarom zelfs niot tooliot „op de depositic endo 
getuyge- nisso bij Cninezen, Heydencn ende Mooren 
verlcdcn" recht tc doen. Eene aanklicht door een 
Regent of con Opzienor (deze'hield toezicht op do 
Comp.ie3 loveranties) bij don Gocommit- teerdo 
ingediend, was voldoendo om tot bestraffing to 
leidon ； do Gocommittecrdo, het bowijs niet 
genoegzaam gelevcrd achtonde, vorweos don 
verdachte niet naar het College van Scho- penen, 
maar deed aan de Regccring het voorstel hem to 
verbannen, zoodat hij ook nu den ket- tingslag niet 
ontging; en de Schepenen, eene zaak berechtende, 
vonnisten cnkel „wegens suspicic". 

Voorzoovei1 Indische verordeningen niet in de 
matcrie voorzagen, werd door de Europeosche 
rechtscolleges van den aanvang af hot burgerlijk en 
hot strafrecht volgens de in 1G25 voor Indie 
nitdrukkelijk van kracht verklaardo (N.J. PUk.boek 
I bl. 161) instructien en practijken in Nedorlmd 
goldend, ni. a. w. het oud-Hol- landsch cn hot 
Romeinsch rccht toogepast, to Batavia en in do 
Ommelindon ook op inlinders cn Vrcemdo 
Oo.sterlingen. Tegclijk kwain in genoemd jaar tot 
stand cen ordro van procederon in criminole zaken 
alsmede eon ordro op 't stuck van arresten, van desol 
ito boodels cn van geproviligiccrdo schulden. Van 
1668 dateo- ren de eersto Krijgswettcn voor do 
militio dor O. I. C. (N.-I. Plik.bock II bl. 462). Eeno 
systo- jnatischc rangschikking van do verordeningen 
voor Batavia, bevattende bcpalingon over de 
rechterlijko inrichting, de maniero van pi'oce- deeren 
voor de collogiiin van justitio tot Batavia, desol itc 
boodch, proferento schulden, huwolijk- scho 
voorwaarden, successio ab intestato, vormdo in 1642 
voor Indie de eersto codificatie (N.-I. J'bik.bock I b]. 
472, IV bl. 387). Ze moost door van Justitio on 
Schcpcncn doorloopcnd worden bijgeworkt, doch 
word tenslotto con \erward gcliccl. In de twecdo 
holft dor volgcnde eouw werden zo door den 
Oppcrkoopman Craan herzien, doch doze Nicu wo 
Batavia, ^cho Statu- ten (id. dccl IX) hobbon de 
voreischto goedkou- ring van hot Oppcrbosluur 
nimmor vorkregon. Niottomin golden zo 一 ook }iet 
Britsch bestuur lict zo intact, torwijl ditarna do 
Coininn.-Gcn. in opdracht krogen do Niouwo 
Statulen to rovi- clcorcn — ah richtsnoor voor den 
rechtor tot 1848 (Ind. Stb. no. 10). Voor do 
Chineezon waren luidcns do Statuten van 1642 
voorloopig van kracht Imn eigen usanticn en 
costuymon； in 1720 werden de voorschriften 
nopons do suc- cossio ab intestato van het 
Chincoscho recht van kracht vorkliiard „als een 
wogwijzor cn tot voorboold" doch „niet a]s wet", 
torwijl in 1769 bopalingcn betreffendo do adoptic 
van kindoren 

van Chincozon, Mohamedanen en nndcro on- ch 
ristenon wordon uitgevaardigd (Het Recht in N.-I. IV 
bl. 68), dio mode tot 1848 schijnen to hebben 
gogolden. Ah handleidingen dienden den 
rcchtbankon cen Compendium der voor- naamsto 
Mohamedaansche wotten on gewoonten nopens 
orfcniaFon, huwelijken en echtscheidin- gen van don 
Gccommitteerde Froijor (zio hior- over T. v. Ind. T. 
L. en Vk. 1897 dl 39 bl. 511), in 1760 goedgekourd 
en in het Nederlindsch en Maleisch gedrukt, medo 
inhoudende eenigo voor- schrifton van rechterlijke 
organiiatio almmode strafbepaJingon, ton behoove 
van den Landraad te Samarang (Het Recht in N.-I. Ill 
bl. 361), aan wclk Compendium wat betreft de 
successie ab int estate kracht van wet werd verleond 
bij Ind. Stb. 1828 no. 55 en dit eerst word buitea 
werking gesteld bij Ind. Stb. 1913 no. 354, en eene 
soortgelijko verzameling van voorschriften van 
Cxiineesch recht, vervaardigd door den Secretaris 
van Schepenen. Haksteen (N.-I. Plik.- boek VII bl. 
476), in 1761 aan do Collegien van Justitio to Batavia 
door de Rogeering „ter spe- culatio,, gezonden. Als 
Compagnie's codificaties verdienen nog vormelding 
voor Ghoribon do PSpakem Tjerbon, van 1768 
(Vorh. Bit. Gen. 1905, LV 2o st.), voor Celebes de 
inland.jche wetten bij de Hoven van Bonio en Goa in. 
ge- bruik van 1759 (Het Recht in N.-I. VIII bl. 95). 

Gedurendo het bowind van, Daendeh werd het 
bestaande matoriecle recht nagenoeg gohand- haafd 
en blevon ah regel op den inlander toe- gepast diens 
eigen wetton en vormen van rechts- pleging, met dion 
vorstande, dat voor eene straf- vorvolging niet meet 
noodig zou zijn de klacht van den benadoolde of 
diens na^bestaanden en dat van do straffon, bij 
Javaansche wetten bo- dreigd, mocht wordon. 
afgowoken. Overigens wordon in hot rechtswozon 
gewichtige verande- ringen gebracht. Nada,t do 
Hooge Riad van Justitio was afgozet, omdat het 
Collogo had geprotostoerd togon. het besluit van den 
Gouv.- Gon. om binnon 3 X 24 uren vijf boklaagdon, 
wier zaak bij den Raad aanhangig was, op te hangon, 
word hot goroorganisoerd. De nieuwe leden genoten 
cone bezoldiging van 6000 rsd. Het ambt van 
Watorfiskaal verviel; de Adv.- Fiskaal werd 
wodorom met diens function be- last. De 
Europeoscho rechtbanken hadden voort- aan ook 
konnis to nomen van zaken, waarin Europoanen, 
Chineezen, Maloiers on andere vreemdelingon met 
inlmdors betrokkon waron, alsmodo van allo 
misdrijven, waardoor do opon- baro voilighoid werd 
vorstoord, t. w. brand- stichting, roof, gcwcld. Deze 
misdrijvon waren. dermato toogonomon, dat to 
Samarang en Soorabaja noodig word het iustellen. 
van ooae Com miss io, bostaando uit speciaal diartoo 
ge- comniittoordo lodon uit don Raad van Justitio, 
goassistcord door don Fiskaal, oldors uit don Prefect 
cn do vordoro leden van hot Landgoricht, om dozo 
zaken to bo roc ht on: do schuldigon wordon lovond 
verbrand op do plaats van do mis- daad. Hot al to 
grooto ressort van don Raad van Justitio on van don 
Grooten Lmdraad te Samarang word gosplitst en ook 
to Soorabaja werdon zoodanige rochtscollegos 
ingostold voor den Oosthook van Java on do ojJ；
mdon Madura en de „Baviaann. Van do vonnissen 
dezor Radcu van Justitio viol hoogor boroop aan den 
Hoogon Raad te Batavia. Met uitzondoring van do 
boven- 

iu 36 
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vern^eldo stondon ter konnimeming van do 
Landruden allo hnkmi-drijven benovens mis- 
daden door aanzienlijke inhnders bcgaan. To- 
vens word in elke prefocturo (L- nddrostambt) 
voor Javr nen ecn Landgericht, in elk rogentschap 
eon Vrcdcgericht opgericht .Het Landgoriuht werd 
voorgezet en door den Prefect (Drossaard) en 
had tot leden. zeven Regenten of andoro voor- 
namc ini nd cl o 1. oof den, dit in de Omn'.el nden 
van tweo der 1. ndcigemren of hunno 
gemachtigden, volgens rooster zi.tini noir.endo. 

De Groot Djaksa 一 even .li do Kloin Dj iksa 
onderLouden door den Regent — was Fi kaal. 
De P. ng] oeloo bij d.it gorccht was nu slechts 
advi eur. Voor do sumn'.iere procedure voor den 
Dro-saart over de Batavi.x*sche Omir.ehnden 
en de?zelfs asj ev oren zie N.-I. Plik.boek XIV bl. 
733. Het L- nd;ericht deed af cllo ziken, welke niet 
tor kenni neir.ing van Vredegericht of Lc ndrar d 
stonden Voorzoover toel latbiar 
stond appel v?n vonnis.1 en van ket L ndgeriebt 

open, voor don 1 nd dienaar op den Hoogen 
Rud Vi n Justiiie, voor anderen in de OmuLe- 
Inndcn ven Batavii op het College van Sckepe- 
nen. Het Viedcgcricht, dit was sair.cnge -teld 
uit den Re; ent en cenige ligere ambten ren en 
prie ters, mm kennis van do kleine geschillen 
over huwelijkszaken, injurie, wanb.eti.ling, he- 
houdens spy el op l.et L，ndj ericht.^In de Jaka- 
travel e en Pre njer Bovenl nden- word aan 
een Ambulant Gericht, bestaando uit den Pre- 
fect (Gccomn it 1 eerdc tot en over de zaken van 
den inLnder) den Regent en den Hoofdpang- 
hoeloe vi n Let district, waar hot feit was ge- 
pleecd, zoon-edo 2 of 3 door den Prefect aan te 
wijzen Opzieners, die in den regcl zelf het voor- 
loopig onderzoek in de zaak hadden geleid, 
op^edr gen in eer te en hoogste in tantie — 
tenzij de Gouv.-Gen. herziening van het vonni- 
jr.ocht gel-sten — te oordeelen over allo ir.is- 
drijven door ini nders begaan (N.-I. PLkboek 
XIV LI. 794 cn XV bl. 88). Het deed ir.ee：tal 
uittluitend recht op de stukken. Een schout, 
ten deze ondergeschikt aan den Gecommit- 
teerdc, werd Lelist met do „civile en crirr.inelo 
juii、diclie van Buitcnzotg**. In de Oneribon.che 
la nden en in B ntam word cen Landraad ge- 
vesligd (e C. eribon,pn to Anjer.. 

Bo.>cLdelicten werden op' aanklicht van den 
Secietari- en Fi,kaa 1 bij den In；p.-Gen. van de 
houtbosschen op. Java in eer te en hoog>te 
inKUniie berecht door het Collegi? der Ilout- 
vesterijy dat Eevoogd was tot het opleggen van 
10 ju)en kettingfelig en 200 rsd. boeto (N.-I. 
PLk.boek XV bl. 120,123, 153). 

Lu ideas do In struct ie van 1798, welko zou 
gelden tot de ontvangst in Indie van hot Wet- 
boek wegens de straffen bij de Bitaafscho 
Republiek in gebruik, deed een Raad van disci- 
pline, waaiin ook ondcrofficioren zitting hadden 
wanneeer Let eene zaak vgn een niindere hetrof, 
naar de wet ten Lek end onder den mam 
Regleii.cnT', uitspraak over strafbare ieiten 
door n ilit;.iien gepleegd, doch hal,zaken rnoed 
hij verwjjzen naar den Riad van Justiue (N.-.I. 
PLk.boek XII bl. 902). In de door den Koning 
van Holl nd in 1807 voor den Gouv.-Gen. vast- 
ge>telde In tructie werd evenwcl bepaj.Id, dit 
voortaan tile n.ilit<.ije delicten door Krijysraden 
'zouden wordon bcrccj由“D endcis gaf ndudien 
:， inachtiging tot bijeenrhoping van Krijgsraden 

door do Hoofdofficieron dor garnizoonen telkens wa 
nneor zulks noodig zou wezon, on richtto tevon-： 
con Hooge Miliiaire Vierschaar to Bitavi% op, 
voorgezoten. door den Pro idont van don Hoogen 
Riad van Just it io, torwijl do Adv.- Fiskaal bij dion 
Riad tevens ah zoodmig opt rad bij dozo Viorschaar. 
Dit College was, ingoval hot vonnis des oersten 
rochters nict appell ibel was of daarvnn geen appel op 
do Vierschaar was aangeteokend, belast xr.ot do 
herziening van doodvonnisson van Krijgsradon in 
Ned.-Indie zoowel vnn die tc 1 md aL te water en vsn 
a ndcre vonni卷en door Krijgsra don op Java 
gewozen, terwijl 1 latstbedocldo vonni>sen, -
voorzooverro in de Buitenbozittin< en ge 1 igen, ar n 
ket fi .t execut io wa ren onderworpen van den gewe 
tolijken gezagkebher, die, zulks wei- gerend, zo 
opzond aan den Gouv.-Gon. Te Samara ng, 
Soerabaj%, Ambon, Banda, Torn^to cn Makasj.er 
n~ir.en, in stede van Officieren, do Fiskaals bij do Ra 
den van Just it io de functicn van Auditeur-Militi ir 
waar. In delicten, welko vol ens het Holl nd ch 
Crimineel Wctboek van 1799 aan do beoordeeling 
van den burgerlijken rechter waren overgel ton, 
hadden do militsiro rechtbanken de burgorlijke 
wetlen tot richt- snoer to non cn; ten arnzien van do 
rechtsplo- ging en in n.Hits ire delicten ha dden. zij 
evengc- noen:d Wol bock too te passen, wat bet reft l 
et krijgsvolk to water den artikelbrief van 1795, de 
resolutie van do Staten-Generaal van 1703 en de 
instruct ie voor do Holland.che H. M. Vierschaar van 
] 802 (N.-I. Plak.boek XIV bl. 691, XV bl. G48 on 
1018, XVI bl. 161, 168, 700). 
8 AL—de—bovenitaando rogelingon vorhoedden 
nict, di ondor D endoli do rcchtspraak tot eeno 
caricatuur werd. Do Regeering was bo- voegd 
procedures op to schortcn, boricht cn kennis te nomen 
van ziken, vonnissen to voi*- nietigen: van. deze 
bovoegdheid maakte Daen- deh eeu niot matig 
gebruik. D.it hij zondor vorni van procos bij margin 
le bcschikking op con boricht van den Dro.ssaard in 
Bintam ecn Europeian liet ophangen, dit hij cen 
Luitonant veroordeeldo om al> ini nd；ch fuselier bij 
eigen compagnio to diencn, dezo foiten spreken 
boek- deelen. 

Het En:rehch tusschonbostuur bracht in 1812 
nieuwe re^ elingen. Rcchtsgcdingcn, hetzij civielo of 
crirr.inecle, waai-in betrokken waron Euro- peanen 
en vreemdolingon of inwonors van Bu.tavii, 
Sxmarang of Soorabaja on Voor.stcdon, van anderon 
1 nd turd d .n wel geschillen tus- scl on por .onen 
buiten do stad woonichtig, zoo een van de partijen 
was Europexan of zoo boido partijen C ineozen 
waron, werden Ijo.iandold voor de Court of Justice 
(Pre idont en slocnts 2 leden, bijge .taan door con 
Fiscal), in die steden gove tigd. Dio to B .tavii, 
Supreme, Court of Juslice. (Pre idont en slochts 3 
leden, bygeitaan door den Advocat-Fi .kal) werd in 
eerste on Loo^sto instkntie medo bekleod mot I jet 
grootsto decl der rochtsmacht van hot voormalige 
Coilo^o v“n Schepenen, waardoor do ondersckeiding 
van rechtsprauk over Comp.ics dicnircn of 
ambtentren en over burgers kwam te verv.illcn, en 
was teven> Hof van appel voor de andero 
rechtbanken en gerechton. op Java, mils de 
opgtde^de btraf van eone bopaalde zwaarle was De 
kleino civic!。reentszakon werden in elk dor 
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drie hoofd4edon ovorgobracht n%ar oon moor 
summior rochtsprokend Court of Requests, wolke to 
Bxtavi% hot Com missariant van Imwelijks- en 
kleino gorechtBzakon verving. Do lichtero strafbaro 
feiton, ook buiten do stedon door Europe men, 
Gaineezen of inlmdors begaan, stonden nu ter konni-
noming van don Magistrate, terzijdogo>taan door 
eon B .illuw, in do st oden bove ndion door "con 
Water-Fi<cal. To S imarang en to Soerabaj% was 
slechts e6n Magistrate gevestigd, later Ro ident 
goheoten; te Bitavii waren er 4, liter 5, die samen do 
Bench of Magistrates vormden, welke, na. ver- hoor 
van do verdachten, do zaken vnn hen dio zich aan 
ireer ornstigo misdrijven hadden schul- dig gemaakt, 
vorwees niar de Supreme Court. (In 1815 werden de 
Magistrate? ook met de werkzaamheden dcr 
Requestenkairers belist.) Ter kenni neming van de 
Landdrost's Coxirt (L^ndraad) stonden burgerlijko 
goschillcn. tus- sc} en ini nders en ook politiezaken. 
In civiele zaken bleof do oudo wijzo van 
reclitsvordcring voor do Courts of Justice 
gehandhaafd. Met af- schaffing van do pijnbank 
werd in strafzaken daa rent egen zooveel mogelijk 
de Engohck e rochtsple;ing gcvolgd, weshalve een 
jury word inge told. Do uitvocrigo Provi ionRules 
and Regulations establisLed for the manner of pro-
ceeding in civil cases 一 ovenah dio in crin'.in 11 
cates on de instruction voor do rechtscolloge', 
gerechten en justitic-ainbten^ron. to vinden in 
Raffles' in 1812 uitgegeven Code of Prox'i ionil 
Regulations for the Judicial and Police Depart- ir 
cnts — waren reeds onder hot Holl nd>ch Be .tuur 
vervaardigd； ze worden aan Muntingho 
toegeschreven. De inlmdscl e wotten blcvcn ten 
nanzien van hot materieclo recht buiten toeparsing, 
voorzoovorro in strij d met de ：■ Igemeeno 
beginselen van rocht cn billijkl.eid, een voor- schrift 
dat onder opvolgcndo Rcgeeringon word bo tendigd 
(Ind. Stb. 1819 no. 20, 7°. art. 121 j°. 1832 no/ 29).. 

Jn 1814 word do rochtsbedceling onder do inl 
.ndors buiten Batavix, S.imarang cn Soera- baja 
jorogeld, eeno n：cdo aan iluntingi.o to tl-.nken 
definitiovo rogeling welke do grond lig is poblcven 
voor 1 itoro organisation. Do Ro idont word 
vcrkLard to zijn Opperrcchtor en eorsto mat binnen 
zijno ro identic, welko vor- dcold wa s in (list ricten 
(= rogcntschappon), tcrwijl l ot di-.t rict wa« 
go^plitst in divi ics. Hot ini. ndsch houfd, dat eeno 
divi ^io bostuurdo, bad n ot zijno mantri^ Let rccht 
liuhtc over- trodiii!，on ))ot cono goldboeto van ten 
hoogsto f 1() to Lc-.traffen cn civielo zukon tot ccn 
bodrag van f 20 af te docn (Division's Court), 
Lchoudons appcl op hot hoofd van hot di A rict 
{Bopall's Court). Uit gerccht, waarin do 
Panghoeloe, do Djakhft cn tin (loro ini mdscl.o 
boambten mol den Rogont zitting hadden, nam in 
eorsten aanlcg konni-i van goschillcn over eon 
bodrag van f 20 tot f 50, doch hud geon rcchtsmacht 
in straf- zaken. Kon do Recent zich niet n.ct do 
govoolons van den Djaksa en don Panghooloo 
voreonigon, dio even .Is in do Boputi's Court do 
welten hadden nit to loggen, d.in was do beslissing 
aan don Jio idont. Van do vonnisscn van do Bopati's 
Court was hoogor boroop mogolijk op do Ucsi- 
denl'K Court, uan wclk college ccn- vecl uitgo- 
breider rcchtsmacht werd too^ekend din aan don 
voormaligon Landraad, daar hot in oorsto 

instant io rochtsprak, bohalvo in civiolo zaken van 
hooger bedrag, in allo strafzaken, niot ter kenni noir.ing 
staando van hot Divi nogerecht of hot Omgaand gerccht. 
Do Roiident besli^to a】3 rocht cr all66n, ni 
ingewonnen advies van de Regentcn on n% onitrent do 
inlind<che wetten cn gobruikon te zijn voorgelicht door 
den Hoofd- djaksa en den Hoofdpanghocloe, dio boiden 
ook ch Griffior fungcorden. In strafzaken mm do Djaksa 
van het district, waar het feit was ge- pleegd, ir.eeatal de 
gerechtolijko vervolging op zich. Do uitspraak rr.ocht 
niet tenuitvoergelogd worden, alvorens door den 
Lindvoogd to zijn good< okourd, zoo hot vonnh niot 
was gowezen in overeenstemming rr.et de govoelen? 
van Hoofddjaksa en Hoofdpanghoeloo on zoo in 
strafzaken eon zwaardero straf was opgele^d dan 
Icvenslange govangenis of verbanning. Van civielo 
zaken was appcl bij den L'ndvoogd. Mi drijven, waarop 
do doocLtraf stond, behoor- den nu tot do konni neming 
van de Court oj Circuit, tot borechting van welke ziken 
do Pre ident en een lid, liter alleen een lid, van elkon 
Riad van Justitio op gezette tijden zich na.ar do tot Let 
rossort van den Riad tehoorend© di-tricten hadden to 
begeven. Vijf gezworenon, aanvankclijk Europe nen, 
liter ini ndors tot on iret den rang van dorpsh^oofd, 
be>li>ten aan- ( gar nde l.ct bewijs dor feitenj De rochter 
vonniste ( 〃 volgens de ini ndscko wort on cn 
herkomsten, t erwijl zijn vonnis bokrachtiging behoefdo 
van den L"- ndvoogd, zoodvt oxorbitante Regeerings- 
inmenging in justitiezaken bleef bestaan. Ook Europe 
nen waren in strafzaken, welke dm ovonwel tevoron 
door den Resident in cost en zijn gein、truccrd, 
ondorworpen aan de rcchtsmacht van deze Omgaando 
rochters, in burgerlijko zaken aan dio van do Re-
idontiogerechten. Men zio Riffles' Rogulition for tho 
more effectual administration. of justice in tho Provinci 
il Courts of Java, te vindea in zijn „Tho History of Java.” 
Appendix D (zio ook I bl. 277 o. v.) en „Substance of a 
n-.inuton bl. 217 (zie ook bl. 1G3). De Priester- ra den 
liot ook Riffles voortbostaan. Zie over dit onderwerp 
verder RAD AGAMA. 

Na hot horst el van hot Nedorlandjch gozag 
handhanfdon de Commi'saruson Generaal, in 
afwachting van de vaststolling van niouwo wetten 
betreffendo het rechtswczon in Nederl nd, zooveel 
doenlijk kot bestaando on bepaaldon zich tot 
prbvisioncolo, doch verro van onbeLngrijke, 
rogclingen, zulks aan do hand van de rapportcn van do 
Commissi。Muntingho-Maurisse-Morkus vun Mei 
1817 over do militaire juris die tie en van October 1817 
"over hot burgorlijk justitiowezen cn de politic. Bohalvo 
to Samara ng, Soorabuja, Atnboina, Makassor .on het 
toeu nog tot Ned.- Indie bohoorondo Malaka word ook 
to Bitavia (in 1824 bovondion to Bmdi en Torn 1825 on 
opniouw in 1833 to RicUng,zeei, veol liter, in 1908, to 
jklodin) oon B：xad van Justitio govodigd, (dio to 
Amboin'i, B-ind.i on Tornito hidden in 1882 op to 
bestaan), torwijl de Hoogo lluad van justitio aid tar word 
vorvangen door het Hoogqerecht对io) van N.-L, wclk 
oppcrroch- torlijk Cvllogo voortaan toozicht uitoofeudo 
zoo- wol op do inlincLche ah op do Europeo*cho 
rochtsbodeoiing tcngovolgo van do vorplichte revi io 
vun condemnitoiro vonnissen, houdondo voroordeeling 
tot een straf van eono bep ialde zwaarto, van do Kaclon 
van Justitio, do Reoht - 
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bankon van Omgang cn do voor do Resident's 
Courts in do plants tredondo Landradon op Java en 
Madocra, waardoor ook nu wedor do ttgore rechtcr 
do boslissing in ha n don had of een vonnis al dan 
niot aan revisio ondorworpon zou worden, alsmedo 
door do approbatio wolko do andoro 
condomnatoiro Landraadsvonnisscn behoof don, 
zoodat het mot do discrotionnaire macht van don 
Landvoogd ton. dozo godaan was. To Batavia, 
Samara ng on Soorabaja blcvcn allo 
bcvolkingsgroepcn ondorworpon aan do rochts- 
macht van do Radon van Justitio, totdat in 1824 
(Ind. Stb. no. 4) ook da ar Landradon wor- don 
ingest old (in den Lnndraad to Batavia namon 
dostijds ook tweo Europoxnen zitting). Tovons 
word bcpaald, dat do Landradon op .Java en Mad. 
voortaan kennis zouden nemen van geschillcn 
tusschcn Ciiincozon of andoro vrcomdelingcn 
behoorendo tot do Indische bo- volking ondorling 
of tusschcn Cnincczon en zoodanigo 
vreomdelingcn dan we】 tusschon Euro- ■pcanen 
en Cnineezon of genoemdo vrcomdelin- gon, mot 
dicn verstando dat zoodanigo zaak tegen eon 
Europoaan cn loopondo over een bodrag van f 500 
of nicer zou staan ter konnis- noming van den Raad. 
van Just it io. Van do ci- vielo Landraadsvonnisscn, 
houdon.de voroor- deeliag tot zekcr bedrag, kon 
mon in appol komon bij den Raad. van Justitie. De 
Hoofd- djaksa trad nu by den Landraad. als publiok 
aanklager op. De Leden van den Landraad kregen 
in plaats van eene advi-eerendo eene beslisjendo 
stem. Evenzoo de leden van do Rechtbankon van 
0ingang, wolkor Prcsidonten daartoo spcciaal 
benoemde rechtcrs waren. Do Engekche instolling 
dor jury werd, als voor Indie ongoschikt, niot 
overgenomcn. Do Districts- gerechton. werdon 
omgedoopt in Regentsraden, die ook nu geen 
crimineelo rcchtspraak uit- oofenden: vorschilden. 
en do Djaksa dn do Panghoeloe mot den Regent van 
meoning, dan werd aan den Resident de zaak ter 
bcilis- sing overgegoven. Do Resident, bovoogd tot 
het opleggen van politiostraffen, mocht tor 
handhaving van de politic onder nadero good- 
keuring keuren uitvaardigen (Ind. Stb. 1819 no. 16). 
Reglcmenton op do rcchtsploging, een in civielo en 
een in crimineelo zakon voor do Europeesche 
alsmcdc con in boidc soorten van zaken voor de 
inlandscho rechtbanken, worden afgokondigd, do 
cersto voor geheel Nod:-Indie, het laatste voor Java 
en Madoera, waarbij do bestaande nianicr van 
proccdeeron in civiolo zaken werd vorkort, terwijl 
do nieuwo rochts- pleging in. strafzaken meer 
waarborgen gaf voor de persoonlijkc vrijhoid en 
tegon willekourige iiandelingen. Ecn. plaatsclijk 
onderzoek zou moeten. uitmaken, in hoeverre de 
nieuwe rego- lingen ook voor do Buitenbezittingen 
zouden kunnen geldon (Ind. Stb. 1819 no. 20). 

Do Ncderlandsche mililaire slrafwelgevin(j van 
1814 en 1815 gold in Ncd.-Indio vanaf het hcrstcl 
van het Nederlandsch gezag. Dczc Nederland； 
Fchc Rijkswetten, welke, met uitzondering van de 
Rcchtspleging bij de Zccmacht (Ind. Stb. 1918 no. 
11), niet in het Staatsblad voor N.-I. zijn 
afgekondigd cn wat de Landmacht betreft 
voorzoovorNed.-Indieaangaat worden beschouwd a 
is algemeene maatregelen van bostuur, bio ven tot 
op heden aldaar van kracht voor het Indische Leger 
(zie ook Ind. Stb. 1918 no. 70 artt. 29 

en 39; evoneens voor do lijfwachton van den 
Soosoohoenan van Solo on don Sultan van Djokja, 
Ind. Stb. 1894 no. 125; in goval van mobilisatie ook 
voor do Schuttcrijon, Barisans, do Gewa- pondo 
Politio, on het Lcgioon van Mangkoo Nogoro, Ind. 
Stb. 1916 no. 518; voor do vrij willigo 
Motorborichtrijders- on Automobiel- korpsen op 
Java en Mad., (Ind. Stb. 1916 no 322 on 1918 no. 
135), mot dion vorstando dat in 1819 (Ind. Stb. no. 
21) de Prov. Instructio voor hot Hoog Militair 
Gorechtshof gowijzigd voor Indio word uitgegovon 
on bepalingon. werdon vastgostold omtront do 
bijoonrooping der Krijgsraden en de approbatio van 
dorzelver vonnisson. Ton aanzion van do niet zuivor 
militaire dolicton zijn evonwol do voor burgers 
goldende strafwetten van kracht verkkard en heoft 
dorhalvo tot 1 Januari 1918 ook voor do militairo 
rochtors, die overigons steeds naar geunificeerd 
rocht rochtspraken over allo bc- volkingsgroepen, 
hot dualisti«ch stoLol inzoo- verro too passing 
govondon. Een Hoog Militair Gerechtshof van 
Ned.-Indie werd in 1819 inge- steld, d&t zich ton 
aanzien van do manior van procedeoron 
hoofdzikolijk had to regolon naar den stijl van 
practijk bij het Hof van Holland tot 1810 in gebruik. 
Do samondolling van het Hoog Mil. Gorochtshof 
was: drio rochtsgoleerde ledon, do President 
inbogropon, vior Officieren van do Landmacht on. 
tweo van do Koloniilo Zoemacht, mot ecn Adv.-
Fiskaal on oon Grif fior ； die van. do Krijgsraden 
voor het Krijgsvolk te Lande: zoven Officieren van 
verschillenden rang, bijgcstaan door eon Auditour 
Militair, in dubbolo hoodinighoid van Oponb. 
Ministorie on Griffior, in. den regol een 
rochtsgeleordo. Hoofd- officioren staan, evonals 
allo militairen, die zich ter purge stellon, uitsluitend 
voor hot Hoog Mil. Ger. torocht. Over tomporairo 
Krijgsraden, zie art. 282 Rochtspl. Lm. on Ind. Stb. 
1860 no. 77, 1904 no. 372. [Een ontwerp K. B. is 
aanhangig, houdondo wijziging in do samcnstel- 
ling dor Krijgsraden bij de Landmacht in dion zin 
dat zo ook in Indie zullon wordon voorgo- zeton 
door con burgorrechtsgeleordo en do Grif- 
fierswerkzaamhedon van don Aud.-Mil. wordon. 
opgedragen aan een SocretarLs (Officier), open- 
baarheid van do zittingon van den Krijgsraad, en 
bijstand van don boklaagdo door eon raads- man]. 
Do Krijgsraden bij do Kolonialo Marino wordon 
bijeengeroepon op Java door don Gouv.- Gen., 
elders door den Gouverneur of Resident. Bij deze 
Krijgsradon ovomh bij do Krijgsraden bij do 
Landmacht buiten Batavia, word do FS kaal bij den 
Baad van Ju.stilio of oon Officicr met do function 
van. Oponb. Ministerio boUst. Tengovolgo van do 
ophoffing van do Koloni.ilo Marine on liot 
Sodontair Zoowezen in Nod.-Indic (Ind. Stb. 1843 
no. 24 j°. 1868 no. 84) bostaat voor Indie nog alloon 
eono bijzondoro rechtsple- ging over krijgsvolk te 
water ton aanzion van do K. N. Marino, nl. tweo 
Zeekrijgsraden, eon in do Marinokuzerno to 
Soorabaja voor het godooltc dor Zeemacht in Ncd.-
Indie, dat niet tot eeno afzondorlijko vloot, oikudor 
of minder smaldeo 

voreonigd, on con op hot vlaggoachip voor het 
Ncdorlandich Eska dor. Do President, Vicc- 
Pre.iidont, leden, Griffior vun on do Procurour- on 
Adv.-Gen.、bij hot Hooggerochtshof fungeeren 
thuns als zoodanig — do liiatstgcnioonidon als 
Adv.- en subst. Adv.-FLkaal — bij hot Hoog 
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Mil. Ger. (Ind. Stb. 1864 no 92), do ch aan do 
beraadslaging neinen, bohalvo de Vice-Pro4dont, in 
den rogol slochts tweo of 66n van bodooldo leden 
dool (Ind. Stb. 1910 no. 331), torwijl hot aantal 
militaire ledon nu bestaat uit drio van do Landmacht 
on twee van do Zcemacht, in actio- von dienst of 
gepencionnoord: do laatston zijn pas kort goloden 
voor het ecrst bonoomd in verband mot do opdracht 
van hot hoogor boroop van vonnissen van do 
Zeekrijgsradon — Nodcr- landsche rechtcrs dio do 
Nedorlandscho wotton toepassen — in Ned.-Indie 
gewezon aan hot Hoog Mil- Ger. van N.-I. (Wet van 
15 Mei 1914). Er zijn thans ze3 Krijgsraden bij de 
Land- macht in N.-I., nl. to Batavia, Magelxng, Pa- 
dang, Ko eta Radja, Makasser on Amboina. Het 
Crim ineel Wotbook voor het Krijgsvolk to Lando 
onderging voor Indie ingrijpendo wijzi- gingen ton 
aanzien van do straffon, welko met hot oog op het 
klimaat gohcel andero moeston zijn Voor het bewijs 
der misdadon was steeds toepas?elijk de burgerlijko 
strafvordoring. De kenni~noming van 
overtredingen van 's Lands middelen on pachten 
alsmode van strafbare feiten door een militair in 
vereeniging mot eon burger goploogd werd bij 
uitzondoring opgedra- gen aan den burgerlijken 
rechter Vonnissen van Krijgsraden buiten Java 
werden tot 1867 (zio Ind. Stb. no. 45) ter approbatio 
opgezonden aan don Gouverneur of Resident, 
daarna oven- als allo andero Krijgsraadsvonnissen 
aan het Hoog Mil. Ger., tevens rechter in appel. Ook 
be- rust bij dit Hof de eindbeslissing, ingeval do 
Krijgsraad dcsverzocht do zaak heeft onder- zochl 
van een roclamant, die zich bozwaard gcvoelt over 
eeno bom opgelegdo krijgstuchte- lijke straf en 
wiens klacht door don Chef van den strafoplcgger 
ongegrond is vorklaard. 

Na het vertrek der Cominissarissen-Genoraal 
word geloidclijk tot regeling van het rechtswezen in 
de Buitcnbczittingen overgegaan. De Grooto Oost 
werd to dien eindc in 1824 door don Gouv.- Gen. 
bozocht. Enkelc gowichtige punten uit dio 
horziening, wclke slechts ten deele in het Ind. Stb. 
(o.m. 1824 nos. 19a, 21a, 2G&, 28a, 31a, 1825 no. 
39) is afgekondigd on voor het overigo to vinden is 
in de uitgave van het Hooggerochtshof van Rcglon'-
cntaire en andero wottelijke bepa- lingen 
betreffendo het beheer der justitio op do 
Buitcnboziltingon en in Soorakarta on Djokjakarta, 
4o druk, 1874 (wat dozo Vorstcnl mdon bet reft zio 
ook Ind. St b. 1876 do. 140), worden hicr 
aungostipt. Do R%ad van Justitio to Ma- kasi-cr had 
to oordcelen over allc bovolkings- groopen met 
uitzondciing van inlanders, die to Tcrnitc evonds 
liter dio to Pa dang over Euro- pcanen on allc 
vrcenido nitien, Javanen inbe- grepen, dio to 
Amboina niot over inlxndorH van den Ind. 
Archipol, dio to Binda uitsluitcnd over ])erkcniors. 
Landradon wordon ingostold op Sunmtra, Celobos 
on in de Molukkon, Do voroor- dcolondo vonnissen 
van den Landraad te Mona do wordon aan don Jlaad 
van Justitio to Tomato, dio van de L'indiadon in hot 
rochtsgo- bied van don 】Sad to Makasser aan dezen 
Raad tor bohandoling in rovisio gezondon, dio van 
do Rs don van Justitio to Toinat o en Banda aan don 
Baud van Justitio to Amboina-, dio van do 
Landradon to Pa du ng on I^riaman eonsdools aan 
hot ]fooggerochtHhof, andordeols voor hot fiat 
execut io aan den Gouvornour. Van do civielo 

vonnissen dor Landradon stond hooger beroop open 
bij den Rand van Justitio, nict evcnwol van dio van 
do Landradon to Pa dang en Pria- man, torwijl 
aanvankelijk appel van do vonnis- son dozor 
Landradon was tocgcitaan op don. Resident, aan 
wicn toon ook do approbatio der criminoolo 
vonnissen was. In Benkoolcn wordon. Europoinen 
on Vreomde Oostorlingen in civili- bus dichtor bij 
hun rechtor gebracht door de oprichting van oon 
Rosidontieraad aldiar. Even- oens te Riouw, waar de 
Residontioraad over alle bovolkingsgroepen 
rochtsprak. In ziken van misdrijf stonden de 
Europeanen in dezo beido gewsten terccht voor den 
Riad van Justitie te Batavia. Voorts werden 
Magistrate!! aangc- steld in sommigo streken als 
politierechtors, on ook wel mode rechtsprekondo in 
burgerlijko zaken van Europeanon (Padang) of wel 
van inlanders (Amboina)； in het gouvemoment Ma-
kasser Regentsraden als op Java, te Amboina mede 
kenni^nemende van politiezaken; in do residentie 
Padang een Omgaande Rechter. 

Ook in de Vorstenbnden had inmenging van de 
Indische Regeoring in het rechtswezen pliats. Zie, 
ook over de aldaar gebruikte Wetboeken, 
VORSTENLANDEN. 

Uit het tijdperk van. don Comm.-Gon. du Bus de 
Ghisignies valt te vermelden, dat eene lijst van 
straffen werd gopubliceord, welke aan inlanders 
mochten wordon opgelegd (Ind. Stb. 1828 no. 62), 
on dat voorzooveol Stad en Voor- steden van 
Socrabaja aanging den Resident over allo 
bovolkingsgroepen rechtsmacht werd opgedragen 
met betrekking tot de politie-over- tredingen, 
opgesomd in Ind. Stb. 1829 no. 8, wclke den 
Resident bindendo opsomming even- wcl illusoir 
word gemaakt door do tot zoovoel misbruik geleid 
hobbendo slotbepaling van art. 43. Do zaak word den 
Resident voorgedragen door don Hoofddjaksa. In 
zakon van ini mders en met hen g.g.n. word hij door 
con ini indsch hoofd goassistcerd. Dozo bopalingen. 
werden later op andere geweaten of godeolten 
diarvan, ook in do Buitenbezittingon, van toepussing 
ver- klaard. 

1 Jlei 1848 is voor do rechtsgoschicdenis van 
Ned.-Indie eon uiterst bel<ngrijk tijditip, omd.it op 
dien ditum hot Oud-Hollindsch on Romein^ch rccht 
in burgorlijke zakon werd afgeschaft, al- thans voor 
Java en Madoera (do Riad van Justitie to Makasser 
had hot nog tot 1882 too te pas- sen), en do nu nog 
grootendocls golden do codi- ficatio van 
Nodorlindsch rocht, aangopast aan Indischo 
toe<tanden, in working trad, t. w. de Algcmeono 
Bopalingen van Wotgeving voor N.-I., hot Roglt. op 
do Rechtorlijko Organisatio on het Boloid dor 
Justitio in N.-T., hot Burger- lijk Wotbook on hot 
Wotboek van Koophandel zoomodo do sodort 
vorvallon Bopalingen be- trokkelijk misdrijvon 
begann bij faillissoinont, kennelijk onvorniogen on 
surseanco van bota- ling (Ind. Stb. 1847 no. 23), 
ontworpon door Mr. Scholten van Oud-Haarlom, 
President van het Hooggcrochtshof, en tweo oud-
leden van dat Hof, alsmode do Roglcmontcn op do 
Burgor- lijko Rechtsvordorins voor do Rxden van 
Justitie op Java on hot Hooggorochtshof (on voor de 
Residenticgorcchton op Java on Mad,: lad. Stb. 1901 
no. 15), op do Strafvordering voor dozelfdo 
rochtbanken on goroehton op Java on Mad., op do 
uitoefoniag dor politic, de burger 
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lijke rechtspleging en de strafvordering ondcr do 
inbndors cn de daarmcde g.g. op Java en Mnd. 
(Inhndsch Repcmcnt gehceten), bcneven? 

Bepalingen tot verzekcring van de reeelmatige 
werking der niouwe wotgcving op de Buitonbe- 
zittingen en tot regelin耳 var ccnige ondorwerpcn 
van strafwctgevine., die cewo d'dolijke voorzic- ning 
vereischton (Ind. Stb. 1847 nos. 40. 52, 57 en 1848 
nos. 2, 6, 10 on 16) van de hand van don Staatsraad 
Jhr Mr. Wichers. met oene zeriding naar Indie bel.tsl 
teneinde het nog ont- brekende 1e hclpen tot stand 
breneen en inmi ddeh het Voorzittorschap der beido 
Hoogo Gorcchtshoven to bckleeden. Wat bet reft do 
ingevoerde procedure in burgerlijke zikon, bet 
kcnir.erkende vorschil tusschen die voor do Rrdon 
van Justitie cn die voor de Landradcn bleof Eierin 
gelegen, dat de laatstbedoelde aan zoo weinig vonren 
werd gebonden en diarom ook nu nog als een model-
wetgevin^ is to bo- schouwcn: do vordering wordt 
aangebracht bij request of mondeling; de 
bchandeling ter to- rcclitzitting, ccnc ir.ondelinge, 
heeft pliats zon- der bijstend van procurours, met 
voorlichting van partijen door den President De 
porcents- gewijze behsting op hot bedrag dor civiele 
procewen voor de Landraden (Ind. Stb. 1825 no. 40) 
ter Lolooning van de leden der Ln ndraden, het 
bevordoren van nuttigo docleinden on stij- ving van 
*s L^nds kas werd in 1848 gohand- haafd: zij word 
in 1870 (Ind. Stb. no. ]28) door het zegelrecht 
vervangen, doch in do Buiton- bezittin;cn werd ze 
nog verscheideno jaren go- hoven, ter Sumatra's 
Wc?tkust, ter vervanging van de tahil amas, tot 1914 
(Ind. Stb. no. 513). 
Op do polit ierol zouden de zaken voortaan niet rceer 
admini<tratief worden afgedaan, maar er zou naar 
vaste regelen worden rochtgcsproken, terwijl de 
gevallen, waarin do Polit ieiochter irocht straffen, 
eenigerinate worden begrensd, doch vast orc.lijnd 
werden zo pas bij Ind Stb. 1870 no. 152, d. i. bij het 
in werking treden der Algemeeno 
Politie?trafreglementen voor Euro- peanen en voor 
inlanders (Ind. Stb. 1872 nos. J10 en Ill). 

Ven het Wetboek van Koopliandol word later 
een behngrijk deel geannuJcerd door de I'aillis- 
s&rcentsvorordening (Ind. Stb. 1905 no. 217). in 
hoofdzaak eensluidend met do Nedcrl uid^che 
Faementswet Voor de geunificeordc woeker- 
regeHng zie OVEREENKOMSTEN. De invoe- ring 
van. een Wetboek van Strafrecht eischto langduriger 
voorbereiding. Ininiddeh was in J848 het strafrecht 
in zoover goregeld, dit, ook voor inbnders, eene 
principicelo onderschoiding van Et raf ba re feiten in 
misdrijven en overtro- dingen werd ingevoerd, het 
strafstelsel voor Europeanen en voor inlanders 
vastgestold cn eenigo bijzondere strafbare feiten 
omschreven. Deze voorschriften, cvenals die tot 
wcriug van vagobondage (Ind. Stb. 1825 no. 34 j。., 
1834 no. J 6) vervielen bij het in werking treden van 
do vooniajr.elijk ten aanzicn van het strafstehol 
onderling vorschillendo AVctbooken van Strafrecht 
voor Europcanen (Ind. Stb. 1866 no. 55) cn voor 
inlanders (Ind. Stb. 1872 no. 85). Do beide 
wetboeken waren Indischc edities van den Code 
Penal met wogliting van het 4e Boek over polit 
ieovertredingen. Aan dal voor Europea nen blijft de 
naarn van Mr. A. A. de Pinto, aan dat voor inlanders 
die van Mr. der Kindo- 

ron verbonden. Gebasoord op hot nationalo Wetboek 
van Strafrecht in Nedorlmd vorscheon in 1898 in het 
Stb. voor N.-I. (no. 175) een Wetboek van Strafrecht 
voor Europcanen. on. werd. vcrvolgcns eenzolfdo 
wetboek voor in- linders ontworpen, doch trad 
tonslotte in stodo diarvan op 1 Jauuari 1918 66n 
onkel Wotboek van Strafrecht voor N.-I. in. working 
voor allo bcvolkingsgroepcn (Ind. Stb. 1915 no. 
732), dit door do Bijzondero Commissie uit do in 
1892 aanvankelijk alleon voor do herziening van bet 
Indi.che privaatrecht doch sinds 1905 ook voor 
Iiidisch Strafrecht ingestcldo Staats- commissie was 
ontworpeu. Was hot hoogor bedooldo Polit 
ioreglement voor Soorabaja. van 1829 buiten 
working gosteld door do Algomeone Politic 
?trafrcgloment en tot vaststelling van feiton, welke 
niet vielen binnen de strafwetgoven- de bevoogdheid 
der Residenten (dezc bevoogd/'eid 

omschreven in art. 72 Reg. Rozl.; voor do Locale 
R>den zio art. 68c Rog. Regl.), deze liatsto verviolon 
op hun beurt, toon het niouwo Wetboek van 
Strafrecht bogon to werkon (enkelo van do in die 
Regionionton aan de politic too- gekendo 
bcvoe^diiedcn zijn liter in. eere horsteld: Ind. Stb. 
1918 no. 125) 

Aan de voorschrifton van hot huidige Re geo- 
ringsreglement (art. 75), dit, wat de Europe” nen 
betreft, het in Ncderlind geldende burger- lijk-, 
handels- en strafrecht wordt gcvolgd en dit do 
militaire strafrechtspleging (zio boven) zoovcel 
mogelijk moot overeen：tommen met die in het 
moederlind, is dus voldaan. Met betrek- king tot ini 
indors bepaalt voorts het Rog. Regl. dit, zoo het voor 
Europevnon geldend rocht niet op hen van 
toepassing is verkliard en zij zich daaraan ook niot 
vrijwillig hebbon onder- worpen, hun a da tr edit 
wordt govolgd, voorzoo- ver dit niet in strijd is met 
algomeen erkendo begin elen van billijkheid cn 
rcchtvaardi^heid. Is ket punt van gcschil niet bij het 
adjtrocht gerogekl, dan worden do alzomccne begin 
olen van Let burger)ijk- cn handehreoht voor Europe 
men tot richtsnoer gonomen. Ook voor den 
Europee^chen rcchtor, in burgerlijke zaken over 
inlindcrs rcchtsprokondc, geldon dezo voor- 
schrifton. De inlind chc C iri .tonon, tot nu too 
privaat rocht olijk golijkgo .told met Europoi- ncn, 
werden in elk opzichl met niot-C'.)ri<tcn-iii- Imdors 
op gelijkon voot gepliat$t (art. 109): voor l.cn 
wordon "tor eenigo privaatrochtolijke regelingen 
getroffen in Ind. Stb. 1861 JIO. 38, 18G4 no. 142 on 
1874 no. G3. Voor do niouwo lezing van art. 75 
wordt volitann met vorwijzing naar Ind. Stb. 1907 
no. 204, aangezion, n idat eeno novelle is ingediond, 
do hicrbcdooldo wot wel niinmer in werking treden. 
Do rod ictio van art. 75 oud gcoft geen duidelijk 
antwoord op do vraag, of (en aanzion van C lineczon 
do in Cain% bcitaando god dien>tigo wotten dm wcl 
do gewoonton on indollingcn der C.Jneo- zen in 
Nod.-Indie bojooron. to wordon aango- nomen, zoo 
th do juriiprudentio ten dczoJaan- toont. Bij do 
bohandoling van do Lndischo bc- grooting voor 
1901 verkl tardo de Min. v. Ko!., dit do lioorschondo 
rochtHonzckcrhcid voor den inlinder door 
codijicalic van hot ad itrecht client to wordon 
woggonomon. Al3 cersto stap in deze rich ting ii to 
boichouwon do in holzolfdo jaar aan Mr. C.irpentier 
Alling opgodragen regeling van don rechtstoostand 
dor inLmdocho 
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bovolking in do Minaliasa ten aanzicn van het 
privaatrecht, wolko regcling omvat den burgcr- 
lijkcn stand, hot huwclijk, do afstamming, do 
adoptie, do voogdij, het notariaat. Eeno proeve van 
codificatio van adat on sarat, aangevuld door regelen 
van het Europeescho recht, deed daarna Mr. W. Ph. 
Scheur (Het Pcrsononrccht voor do Inlanders op 
Java cn Mad.) het licht zien. Opvolgcndo 
Regeeringcn bleken evcnwcl voor dit beginsol 
minder enthousiast. Intus- schen werd door het Kon. 
Instituut voor de T., L. en Vk. voor N.-I. in 1909 
eeno Commissio voor het adatrccht ingestekl met 
eeno Indischc Commissie van bijstand. De drijvende 
kracht van deze voor de zoozeer verwaarloosde 
studio van het adatrecht belangrijke beweging is 
Prof. C. van Vollcnhoven (zie zijno Adatrechtbun- 
dels), onder wiens bezielendc leiding door Leidsclie 
studenten de Pandecten van het adatrecht (uitgavo 
van het Kon. Inst.) worden ge- schreven. 
Adatregelingen in de inlandsche Chris- 
tengemeenten op Java -kwamen in 1902,3 tot stand, 
te vinden in de Welvaartsverslagen, Economic dcr 
des a, deel IV (IXd). De Hoofdcn van Gew. Best, in 
de Bu itenbezittingen worden in 1911 door de 
Regeering aangemoedigd do be- schrijving van het 
Christelijk adatrecht to be- vorderen (Bijbl. no. 
7512). 

Van de gelegenheid, in 1848 den Gouv.-Gen. 
geschonken tcgelegenertijd bepalingen van het 
Burgcrlijk Wetboek en Wetbock van Koop- handel 
op de inlandsche bcvolking toepasselijk te verklaren 
is, nadat in 1873 door den Landraad- voorzitter te 
Batavia, mr. Mulder, een ontwerp was samcngcsteld 
houdendo toepasselijkverkla- ring van de 
bepalingen nopens zakelijke rcchten, 
verbintenissen, bewijs en verjaring, dat even- wel 
geon wet is geworden, gebruikgemaakt door o. m. 
op inlanders en met hen g.gn. toepa^clijk tc 
verklarcn de afdeelingen van het B. W. over huur 
van dienstboden cn werklicden (Ind. Stb. 1879 no. 
25G) cn van spel cn weddingschap (Ind. Stb. 1907 
no. 306), alsmede op inlandsche ]cdcn en 
bestuurders van als rechtspersoon erkende 
vereenigingen (Ind. Stb. 1904 no. 272) en op 
inlandsche verhuurders bij verhuur van gronden aan 
nict-inlanders (Ind. Stb. 1918 no. 88)) de 
desbetreffende bepalingen van het B. W., voorts op 
inlandsche schippera, schecpsofficic- ren en -
gezellcn, dion«tdoende op van ccn Ned.- Iu(iischen 
zeebrief voorzicnc vaartuigen den titel van het W. v. 
K. over het huren van schccps- officicren c-nz. (Ind. 
Stb. 1873 no. 119). Zie ook J nd. Stb. 1896 no. 188 
j . art 393 B. W. Op do Vrcemdo Oostcrlingen op 
Java cn Mad. daaren- tegen zijn van toepassing 
vcrklaard het IJ. W., het AV. v. K., de Faill.verord., 
met uitzondering van het gedeoltcn in Ind. Stb. 1855 
no. 79 (do toelichting op dit Stb. in Het Recht in N.-
I. dccl 27 bl. 65, Ind. W. v. h. R. no. 2072) j . 1865 
no. 60, 1900 nos. 3-18 cn 517 en 1917 no. 497 art. 
11 venncld, welkc toepusselijkverkla- ring sedert is 
uitgestrekt tot Sumatra's Westen Oostkust, 
Tapanoeli, Bcnkoelen, Celebes, Ani- boina, 
AIcnado, J'ernatc cn Timor. Zio voorts de in J nd. 
Stb. 1917 no. 129 j . 1918 no. 356 afgekon- digde, 
doch nog nict in working getreden ruimoro 
toc|)a88clijkverklaring voor de Chincezcn, waar- 
door die van J nd. Stb. 】892 no. 238, waarvan do 
inwerkingtreding bij Ind. Stb. 1893 no. 286 tot nadvr 
order wus uitgcstekl, kwam to vervallen. 

Vrijwilligc onderwerping aan do gehoelo Euro- 
pccscho wetgeving was volgens do wetgoving van 
1848 (art. 15 Ovcrgangsbop.) vcrplichtond voor den 
inlander, dio met ccn Europeaan in het huwelijk 
wildo treden. Dit voorschrift ia cvenwel ingetrokken 
bij Ind. Stb. 1898 no. 158, waarin rogelen zijn 
gcstcld voor huwelijkon tusschen pcrsoncn, aan cen 
verschillcnd recht onderworpen cn waarbij als 
boginscl is aange- nomcn, dat do vrouw, dio 
zoodanig gemengd. huwelijk aangaat, staando 
huwelijk publiek- en privaatrechtelijk den staat volgt 
van haren man. De wijze waarop door inlanders cn 
Vreomdc Oostcrlingen vrijwillige onderwerping in 
hot al- gemccn zou moeten geschieden, vond 
regeling in art. 13 der Alg. Bep. v. Wctg. Nieuwe 
bepa- lingcn nopens dusdanigo onderwerping zijn 
af- gokondigd in Ind. Stb. 1917 no. 12 j \ no. 529 
Dcze kan bestaan: a) in algehecle onderwerping aan 
het burgcrlijk cn handclarecht voor Euro- peanen 
,welke, door den man gedaan, zich uit- strekt tot 
zijno vrouw, en, door den vader of de ongehuwde 
inoeder geschied, tot de afstam- melingen; 6) in 
gedeeltelijko onderwerping t. w. aan dat deel 
hetwclk op Vrecmde Oosterlingen is toepasselijk 
verklaard (zie boven), welke even- als dio sub a 
plaatst heeft door eene voor het Hoofd van Pl. Best, 
in tegenwoordigheid van twee aan dezen bekendo 
getuigen af te leggen verklaring ； c) in 
onderwerping voor eene be- paaldo rcchtshandcling, 
welke geschiedt bij authentieke of ondcrhandsche 
akte, zullende de verklaring in do ondcrhandsche 
akte evenwel door een Notaris of Hoofd van Pl. Best, 
geveri- ficcrd moeten worden, dan wol stilzwijgend 
nl. in geval cen rcchtshandcling wordt verricht, 
welko wel in het burgcrlijk- of handclsrecht der 
Europcanen. doch niet in dat dcr inlanders is 
geregeld, b.v. het aangaan van eene wisselrechte- 
lijko verbintenis. 

De wetgoving van 1848 moest noodwendig 
leiden tot nieuwe regeling van het rechtswezen voor 
de Buitenbezillingen. In 1863 werd Mr. der Kindcren 
tot Commissaris van .het Gouverne- ment benoemd 
voor het ontwerpen en voor- stellen dcr vcrcischtc 
wettelijke bepalingen； een tank, die.reeds bij 
hcrhaling tevergeefs aan ande- ren was op gedragen. 
Achtoreenvolgens versche- ncn nu vanaf 1874 
gcwestsgewijzo Regiemen- ten tot regeling van het 
rcchtswezen, d. i. de rechtcrlijke inrichting, 
rechtsmacht cn. rechts- pleging: do rechtsplcgiug 
voorgcschreven. voor de Raden van Justite op Java 
en do Landraden aldaar vindt men cr in tcrug. 
Herhaaldelijk zijn die Rcglemcnten gcwijzigd, 
zoodat het noodig is voorgekomen sommige 
opnieuw of te kondi- gcn. Men vindt zo in de 
navolgende Ind. Staats- bladcn: 1912 nos. 205 on 
453 voor Sumatra's Wcstkust cn Tapanooli; 1912 no. 
450 voor Ben- koclen; 1909 no. 207 voor Atjch cn 
Onderh.; 1908 no. 554 voor Oostkust van Sumatra； 
1879 no. 65 voor Lainpongsche Districten; 191^ Jio. 
694 voor Palembang; 1906 no. 320 voor Djmbi； 
1914 no. 665 voor Banka en Onderh.; 1892 no. 183 
voor Billiton； 1908 no. 663 voor Riouw en 
Onderh.; 1883 no. 59 voor Westerafd. v. Borneo； 
1880 no. 55 voor Z. cn O.-Afd. v. Borneo; 1912 no. 
206 voor Celebes on Onderh.; 1882 no. 27 voor 
Mena do； 1882 no. 29 voor Ambonia； 1882 no. 
32 voor Ternate; 1882 no. 26 voor Timor on 
Onderh.: 18S2 no. 142 voor 
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Bali en Lombok; 1908 no. 234 j°. 1913 no. 416 voor 
de tot do resident io Amboina bolioorondo afdeoling 
Zuid-Nieuw-Guinoa. 

De bostan ndo dubbelo magi^tratuur word mot 
slochts onkcle wijzigmcen in 1848 gehandhaafd; 
voor Europeancn hot Hooggorcchtshof ,do Radon 
van Justitio, de Residenticgorochton, voor inlanders 
de Omgaando Gorochton, do Lnndraden, de 
Politierechters, do Rogontschaps-on do Di〔- 
strielsgorechton op Java on Madoera. Lind- raden 
mocht de Gouv.-Gen. nu op nicer dan e6no plaats in 
ecne resident io vostisen, wat ceno gc- stsdige 
uitbreiding van het aantal dozer rochts- collegos 
tcngcvolgo had. Do leden van don La ndraa d zijn 
ook nu nog dionstdoondo in- land<cho ambt enaren, 
althnns voor het meoron- deel, daar nicer en mecr 
gcpon>ionneordon togen genot van daggeld ah lid 
zitting nemen, lorwijl te Batavia, Somarang en 
Soerabaja thans in- la ndsche rechtskundigen tot 
bozoldigd lid zijn benoomd (ter Oostkust van 
Sumatra daaron- tegen zijn do leden alien of ten 
deelo Europoi- nen). Do Regent sprak nu ah eonig 
rechtcr, ook in strafzaken, onvoorwaardelijk recht, 
torwijl do strafbaro foiten, waarvan hij kennis 
mocht nemen, in de wot werden omschroven, mot 
ceno zoo vage bepaling ovcnwel aan hot slot, dat tot 
1908 hot niet opvolgen van eenig Bostuursbovel 
door bet Regentschapsrccht kon. wordon ge- strait. 
In de Buitenbezittingen kwam geloide- lijk dezelfdo 
indeeling tot stand. Evenwel wor- den de inla ndsdie 
rochtbankon in do Lampong- &cho Districton, 
bohalvo dio ter gowestclijko hoofdplaats, tot 1916 
(Ind. Stb. no. 440) Proalin geheeten, on dragen do 
Landraden ter Sumatra*s Westkust, voorzoover niot 
door een rechtskun- dig ambtonaar voorgozeten, tot 
op heden den naam van Ha pat, terwijl in Zuid-
Nieuw-Guinoa de La ndraad Resident iegerecht 
wordt genoomd. De Politierechters drageu in de 
Buitonbozit- tingen den naam van Magislraalt zij 
zijn in do meesto gewesten ook met rochtsmacht in 
bur- gerlijke zaken bekleed, en zijn in strafzaken aan 
een wettelijk bewijsjr.inimum gebonden. Re- 
gentschapsgorechten vindt men aldaar thans 
uitskiitend in Amboina； zij zijn aUeen rechters in 
strafzaken, wanneer is bedreigd hechtenis of 
geldboeto, resp. van ton hoogste G dagen of f 15. 
Districtsgerechton treft men er aan in Sumatra*s 
Westkust, Tapanoeli (in dezo gewesten. is het 
Districtshoofd geen alleenspro- kend rechter), 
Banka en Onderh., Billiton en Mens do ； zij 
bobben dezelfdo rochtsmacht aL de 
Regentschapsgerechten van Amboina, dio in Bznka 
en Onderh. evenwel a Is do Rogont - 
echapsgerochten op Java on Mad. 

Tot do in naam des Koninga rechtspro- kende, d. 
i. Gouverncmentsrechtspraak uit- oefenende 
colleges in de Buitenbozittingen, bo- hooren nog do 
Rijksraad (vroeger Lindraad gol.eeten) to Ternate, 
thans be-»taando uit den Voorzitter ven den 
Landraad ald'iar (tevoren den Resident) a Is 
Voorzitter, don Rijksbo.stuur- der, den 
Hoogepriostor, den Sccrotaris en een Priester van 
het botrokken rijkjo a Is leden, welke kennis neomt 
van burgorlijko rochts- vorderingen ingest eld door 
Gouvernen onts- tegen Suitansonderdanen on 
strafvordeiingen tegen laatstgenoemden, 
beschuldigd van eenig misdrijf, waart egen 
gevangenisstraf van ton hoogste 9 jar&n of eene 
zwaardero straf is bedreigd 

of van bepaaldolijk gonoonido ovortredingon dan 
wel van xni'drijvon (mot uitzondorintj van enkele) 
tocron Gouvornomcntsdieniron; do Rijks- raad to 
Mona do, samonge^told uit don Rc idont, don Radja 
en do Rijksgrootcn, konnisnomendo alleen van 
strafvorvolgingon toson porsonon bohoorondo tot 
do eigonlijko bovolking van eon dcr landschappon 
in do resident io Menido, niet rochtstrcoks bostnurd 
door hot N.-I. Gouvorno- mont (met uitzondering 
der afd. Midden-Celebes), boschuldigd. van misdrijf 
waartogen ge- vangonisstraf van ton hoogsto 9 jaron 
of eono zwaardoro straf is bedreigd, on do Qroole 
JHadiilis (vrooger Rijksraad) to Gorontalo, 
bostaando uit Districtshoofden on dor Voorzitter 
>chap vroe- gor van den Ass.-Resident, thans van 
don Voorzitter van don Landraad, konnionomondo 
van strafvorderingon ah evenvormeld tegen 
dezolfdo klasso van bovolking in Gorontalo, Bone, 
Limbotto, Boalemo, Attingola, Im ana en 
Gentooma. Bij al dezo collogos fungeert do ini. 
officier van justitie on bij don Rijksraad to Tornate 
ook do Griffier van den Landraad resp. a Is 
ambtenaar O M. on Griffior. Zij sproken allo recht 
volgens de Nod. Indischo strafwotten; hunno 
voroordeelende vonnisson inzako misdrijf zijn 
onderworpon. aan revisio van don Riad van Justitie, 
terwijl do Rijksraad te Tornate in bur- gerlijko 
zakon de algomeen erkondo begirsolen van 
billijkheid en rochtvaardigheid toopast, waar- bij 
zoovecl mogolijk wordt acht gosligon op het 
adatrecht voorzoover daarmede niot in strijd. Er is 
hoogor beroop van dozen Rijksraad in zakon van 
overtreding wanneer eono zwaardero hoofd'itraf dan 
geldboeto van ten hoogsto f 500 of 
verbcurdverkliring is bodroigd. on in burger- lijko 
zakon. wanneor do vordering mecr din f 500 bcloopt 
Do rochtsploging bij dezo COHOROS geschiodt 
ovoreenkomstig de voorschrifton dor betrekkelijke 
Reglemonton van hot rochtswozen. 

In 1869 (Ind Stb. no. 47) word ah bogin^el 
vastgestold, dit de ambtemren van het Go- wo^telijk 
Bo^tuur in Nod.-Indio goloidelijk zoudon, worden 
onthevon van do functien van Voorzitter der ini 
mdscho reehtbanken on van Rsidentio. rocI)ter on 
dozo worden op Java en ^adoora sedort opgodragen 
aan afzondorlijko rochtskun- dizon. In con 
vcrgolijkonden staat toondo Mr. Lion ten aanzion 
van 55 Landradon aan, dit in do liatsto drie jaren, 
waarin dozo L-mdradon door Bestuursambtenaron 
wordon voorgozoton, het percent ago dor 
voroordeelingon 2,28 % groo- tor is geweost dm in 
do da.arop volgendo dr io jaren ondor 
Voorzittorschap van juri ton, hot- geon, intusBchon 
ovonzoor do govolgtrokking tooliat, dat in do litoro 
poriodo hot aantal ton onrechte vcroordeolden 
kleinor als dit hot aantal ton onrechte 
vrijgosprokonon tocn grooter zou zijn gewoest dm 
in do voorafgaande. Ook in do Buitonbezittingon 
worden thans meordoro lyndradon door 
rochtskundi^on. voorgozoton. Do afschoiding van 
do reclitorlijko on do admini- st rat io vo niacht word 
voorts bovordord door hoV K. B. in Ind. Stb 1873 
no. 157 Zoodra op Java en Mad. o vorul 
rochtskundige Landruads- voorzittors waron 
aangosto'd, hotgeon reedd go- ruimen tijd het goval 
is, zou vordor worden ge- gaan mot do onlhoffing 
dor Ro-idonton van hun rochtcrlijko function, 
uitgozondord die in politio- zakon, mot uitbreiding 
van do rechtsbevoogd- lieid dor 
licUdontiegorechton on dor Landradon, 
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welko zou gopaard gaan mot afschaffing dor 
Rechtbankon van Omgang. In 1879 (Ind. Stb. n0. 
106) were! bogonnen hot Pre^idiaat on hot 
Griffiorschap van do laatstbodoeldo rochtban- ken 
op to dragon aan do Landraadsvoorzittors er -
griffiors, ton govolgo waarvan het vorschil in 
samenstolling van do Landraden on Recht- banken 
van Omgang voortaan alloen bostond in hot aantal 
dor zittende ledon (Lnd. 2, R. v. 0. 4). Dezo 
Rechtbankon v. 0. zijn opgohovon in 1901 (Ind. Stb. 
no. 13) on hare rechtsmacht word overgebracht op 
do Landradon. Do rechtsmacht der Ro-
identiegorochton, welko in burgerlijke zakon zich 
bepaaldo tot rechtsvorderingon door inlanders togon 
Europea non ingosteld, mits, voor zooveol Java en 
Mad. betroft, do som van f 200 niet te boven gaando, 
onderging belangrijko uit- breiding (Ind. Stb. 1901 
no. 15). Tcnslotto werd do in 1873 gesteldo 
uitzondering ingetrokken on is de 
politierochtspraak, tevoren uitgeoefend door de 
Resident iegorochten over Europeanen, door de Re 
idonten en namens dezon door de Ass.- Residenten 
en sommigo Controleurs B.B. (Ind. Stb. 1894 no. 
216) over inlanders, zoodanig gereorganiseerd, dat 
ze thans in haar geheel over gansch Java en Mad. is 
opgodragon aan rechtskundige Landre.clde.rs (Ind. 
Stb. 1914 no. 317), of, zoolang nl. geen voldoend 
aantal rechts- kundigen bosebikbaar is, tijdolijk aan 
een andor geschikt porsoon (Ind. Stb. 1917 nos. 575 
en 577), bijgostaan door cen inhndsch ambtenaar a 
Is Fiskaal-Griffier. Do Landgerechton houdon op do 
hoofdplaatson der gewosten, afdeclingen en 
contrdle-afdeolingen en bovendion nog op andero 
door don Gouv.-Gen. aangewezen plaat- sen zitting. 
Hot vooronderzoek in do zaken, waarvan zij konni-
nen'.en, heeft plaats volgens de voorschriften van 
het Regl. op do Strafvordc- ring of hot Inlandsch 
Regl., naarmate do bokl is Europoaan of met dozen. 
g.g.° din wel inlander of mot dezon g.g.° De rogelon 
van proccsvooring, sair.ongevat in ceu. afzondor- 
lijk Landgcrccht-RegL, zijn uiterst eonvoudig. Snol 
rocht is hiorbij verzekord, voomamo- lijk in do 
govalien van hcotordaad, waarvoor eeno summiore 
proceduro goldt: bohalvo des Zondags zijn do 
Landrechtors olken dag van 8 uur v.m. tot 6 uur n.m 
voor hot berochten van dozo zakon bo ：chikbaar, 
wolkezondor vooron- dorzook Ion dago dat hot foil- 
is goplcogd of op don volgondcn zitt ingdag door 
hon worden afgodaan. Voor voroordecling door het 
Landgcrocht wordt eon laag wottolijk bowijs-
minimum govordord. Of d> Landrechtor zich strict 
hicraan houdt on zijno rcchtN])raak dus in dit 
opzicht bolor is dan die van do 
Magistraatsgerochton, valt nict alt ijd op to maken 
uit zijno vonnisson, diu bij meerdoro Landgerechton 
niot veol incor dan ingovuldo iniprinies zijn en dus 
met dio van do Magistraatsgorochton grooto 
golijkonis vortoonen. 

Voor do lodon van en du ainbtonaron van hot 
Opcnb. Alin, bij hot Hooggorochtshof on do Raden 
van Juslit io was roods in do wotgeving van 1818 a 
Is ci$ch go』old, dat zij zijn gopromovcord in do 
rochtswcton-ichap (voor don Raad van Justi- tio to 
Miikassor pas sinds 1882). Zij moo^t cn voorts 
NodorLmdors zijn, doch sinds kort (Ind. Stb. 1917 
no. 677) goldt voor dozo ovonals voor do ovorigo 
rechtorlijko ambtonaron, althans op Java on 
Aladoora, slochts a Is voorwaardo van bonooming 
dat zij Ncdorlandscho ondordanen 

zijn (Ind. Stb. 1913 no. 658), zoodat nu ook inlanders 
on Vreomdo Oostorlingen tot deze ambton kunnon 
wordon bonoomd, ingoval zij ovoriirons aan do voor 
rochtorlijko betrekkinqen gostcldo oischen voldoon, 
a Is hoodanig behalvo oon. bopaaldo loeftijd nog is 
to noomon. het bewijs dit zij hot faculteits- of hot 
indologisch examen mot goed govolg hobben 
afgelogd, waarvoor in do plaat8 kan treden do eisch 
dat zij gedurond© tenminste dr io jaren in Nod.-Indie 
de rochts- practijk hebbon uitgeoefond (Ind. Stb. 
1907 no. 264 j°. 1917 no 94). Dit laatste voorschrift 
is goboren.uit der nood der tijden. Verblird door don 
grooton toeloop van ambtenaren voor de rechtorlijko 
macht had do Regeering de gunstige bepalingon mot 
botrekking tot overtocht naar N.-I. en 
uitrustingskosten ingetrokken. wat een chronKch 
tekort aan rechtorlijko ambtenaren tengevolge had. 
Thans is bohalvo vrijo overtocht eono 
tegomootkoming voor koaton van uit- rusting aan 
hon weder verzokord, on. bovendieu eene 
voorloopigo bezoldiging van den. d/g vac inscheping 
af (Ind. Stb. 1918 no. 60), ahmedo aan do candidaat-
ambtenaren voor dezen dienst eeno studio-toelage 
godurende vier jaren van f 1000 's jiara (Ind. Stb. 
1915 no. 737). Na- dat in 1908 was besloten tot het 
oprichten to Batavia van eeno opleidingsschool van 
inland- sche. rechlskicndigen, bostaando uit oeno 
voorbe- reidendo en eeno rochtskundige afdeeling, 
ieder van drio jaarklasson, tot welke school toegang 
hebbon inlandsche jongelingon, dio eene openbaro 
Europeoscho lagoro school mot vrucht hebben 
doorloopon (Ind. Stb. 1909 no. 93), werd de po、itio 
van hon, dio op dezo school hunne op- leiding 
hobbon ontvangon, o. m. in dien zin. gcrojrcld, dat 
zij kunnon bokleeden. de betrek- kingon van 
Adjunct-Griffier, Griffier, Lid, On- dervoorziltor en 
Voorzittor bij do Landraden. (Ind. Stb. 1915 no. 
369). Do ii st oiling van do betrekking van 
Ondervoorzittor even 山 tevoren dio van. 
buitongowoon. Voorzitter van don Landraad was 
noodzakolijk goworden door do onormo toonamo 
van zakon bij verscheidene van dozo colleges. 

De door Mr. W. A. P. F L. Winckol ontworpon 
cn in do Tweedo Kamer al? Rogeorings - Commis - 
snris verdedigdo rechlerlijke rcorganisalie van 
1901, bovon roods aango^tipt, bracht voorts medo 
inkrimping van hot Hooggercchtshof en uitbrei- ding 
cn hoogoro bezoldigingen van de lodon dor Radon 
van Ju°titio (Ind. Stb. 1901 no. 124) a Is govolg van 
do toon, aangebrachto wijziging in do 
revisierochtspraak. Do wetgoving van 184S kendo 
vorplichto ondorworping in rovi io aan hot 
Hooggorochtshof van voroordoolende von- nisson 
van Landraad, Roc kt bank van Om - gang (tot 1871 
ook van vrijsprokendo vonnis- sen) on Raad van 
Justitie iu zakon' van misdrijf voor Java en Mad., 
hotgoon, in de Reglemonter op hot rochtswozoa voor 
do Buitonbozittingon overgonomon, mot dion 
vorstando dit in do go- west on bohoorondo tot hot 
rechtsgebied van eon dor Radcn van Justitio in do 
Buitenbezittingon do vonni^son tor bohandoliug in 
revi io wordon opgezondon aan dio Radon, daarin 
gohandhaafd is goblovon. Voor Java en Mud. werd 
hiorin wijziging gobracht door Ind. Stb. 1872 no. 
130, dit alloon din revi、io kout, wannoor bokliagdo 
of Op. Min. hot vorhngt. Was door dozen maat- 
rogel, wolko door do instclling van rochtskundige 
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Landran dsvoorzitters mogolijk was goworden,, 
verlichting gobracht in den nrbeid van hot 
Hoogperechtshof, het Colleco bleof iret work overl. 
den, cn zoo we rd in 1901 do revi io-rccht- spraak in 
zakon van Lnndr&den, gevstigd in het rechtsgebicd 
dor Raden van Justilie op Java, naar dezo Raden 
ovorgebracht. Hot specifiek Indische rechtsmiddol 
van rovi io is cen appel op de stukken. Toch werd 
reods in 1S4S de inogelijkl'eid gcopend op cen oraal 
debat voor den revi iorechtoi*. Van deze bevoegd- 
heid is dooi* do rovi icrcchtcrs steeds op bo<choi- 
don wijzo gobruik gemaakt. Opgavcn dionaan- 
gaande vindt. men sinds 1902 in het Koi. Ver- ehg 
vermeld. 

Met betrekking tot het Hooggerechtshof zij nog 
opgemorkt, dat aanvankelijk van do von- ni'fen in 
eer>tcn aanleg van dit college ter zako ven 
recl.tsvorderingen tegen den Gouv.-Gen. of de 
Regee lino； van N.-I. boven de f 10.000 kon 
worden goappelleerd op den Hoogen Riad der 
Nedeil ndon (Ind. Stb 1851 no 4). Dit appel is in 
1901 inget rokken. Ook den leden van het 
Hooggcrechtshof, aan wie reed > bij heL Reg. Regl 
onafzetbaarheid, zij hot met eeniie beperking 一 het 
is intusschen nimmor gobleken, dit do afzetbaarbeid 
van rechterlijke ambteniren in Indie bunne 
omfhankelijkheid hceft geschaad — is verzekerd, 
werd nu tevens eene ruimere be- zoldiging 
toogekend (f 1400 p. in.), in de ver- wachting d；t 
daardoor bet gohalte van do leden van dit College op 
hooger peil zou worden gebraclit. Evcnak de Proc.- 
en de Adv.-Gen. worden zij door den Gouv.-Gen. 
(de Pre ident door don Koning) benoomd bij keuzo 
uit of buiten de rcnglijst van rechterlijke ambtenaren. 
Hetzelfde word ook bepaald voor de Isden van en 
Let O. M. bij de Ridon van Just it ie op Java., welk 
voorschrift, niettegen<ta：inde de Kamers van 
strafzaken van die Riden onder leiding van den Vice-
President hoogste rechters over ini nders zijn 
geworden, ten aanzien van do leden en den Vice-
President wedor i< ihgotrok- ken. Weliswaar is het 
thans verboden dit de Pre ident van het Hof tegelijk 
lid van den Raad van Indie is, maar meermalon 
wordt hij tot hatst genoemd ambt bevorderd, wat niet 
kan strokkon tot verhooging van die ns gevoel van 
onifhanko lijkheid van de Regeering Do burgerlijke 
Kamer van het Hooggerechtshof spreokt recht met 5, 
de Kamer van strafzaken, zelfs in zakon van 
cassatio, met slochts 3 leden. Hot Hooggerechtshof 
is het cenige rechlscollege in Ned.-Indie, dat zich in 
het bezit van een bibliotheek ver- heugen mag. 

Do rechtbanken en. gerechton op Java on Ma- 
doera non'.en, voorzoover I)ier beneden niet bij 
uitzondering eon andcro rochtcr diartoe blijkt te zijn 
aan^ewezen on bohoudens de gevallen van forum 
privilegiatuin, thans in ecrslcn aanleg kennii： 

do Districtsgereclden van burgerlyke rechts- 
vordoiing on tegen eigenlijk gezegde inLndcrs 
beneden do soin of waardo van f 20 en van ovor- 
tredingen. door dezen gepleogd, waartegon is 
bedieigd goldbooto van ten hoogste f 3, n:et 
uitzondering van die botroffonde pachion on 
beUstin^en, belioudcns appel van. do vonnign in 
burf. eilijke zaken op het Rogentschapsgerecht ； 

de Begentschapsgerechten van burgerlijke 
rochts- vorderingen tegen eigenlijk gezegde 
inlanders van 

f 20 tot f 50 en van overtrcdincon door dozen 
gepleogd, waartogon is bodreigd goldbooto van ten 
hoogste f 10heebtenis van ton hoogste 6 dagen, 
behoudeng appel in burgerlijke en in strafzaken op 
don ndraad en exan initio van de znken, waarin. niot 
is go ppolleerd, door don Voorzitter van don Lindr
：iad; 

do ResidenlicgerecJden van burgorlijke rochts- 
vordoringon logon EuropcAnon cn ir.et dozen, 
gelijkgestcldcn of logon inlanders, die wettelijk zijn 
of vrywillig zich 1: eb ben ondorworpen. aan het 
burgorlijk en handekrocht voor Europea- nen, tot f 
500 in de govallcn yorir.cld in art 116f Recht. Org., 
Lohoudons appel op den Riad van Just it io, indion 
do vordoring meer din f 75 bedraagt; 

do LandgerecJden van overtredingon door por- 
sonen van a lie bevolkingsgroepen, waart egen is 
bedreigd hochtenis van ten hoogsto 3 maandon of 
geldbocto van ten hoogsto f 500 mot of zonder 
verbeurdverkhring, en wol, indicn do beleedigde is 
European of met dezen gelijkgostelde, van elko 
klicht-ovortreding, hoo goring de strafbe- dreiging 
ook zij, alsirodo van cnkele mi drijven t. w. lichte 
vermogensdelict en en lichte mi chandeling, zonder 
dit togen eenig vonnis van dezo geiochten hooger 
beroep opon>taat; 

de Landraden van burgorlijke rechtsvordorin- 
gen tegen ini nders of mot dozen gclijkgodolden 
boven f 50, en van allo vorderingen, waarin een 
Europe^an of met dezen ^olijkgo »teldo ei.cher is en 
die welke gegrond zijn op bep. lin en van Let Regl. 
op do particuliero 1 nderijen. bewe -ten de 
Tjimanook bene vens dio tcien met ini nders 
golijkgo>teldon tot f 50, ahmede van mi drij ven en 
overtredingon, door inlanders of met dezen 
gelijkgestelden begaan, bo.ioudens appel in bur-
gorlijke zakon van f 100 of hooker en in ovor- 
tredingzaken, en rovi.io van vonni*en, voor- zoovor 
geon ware vrijspraak inhoudende, op don Raad van 
Justitie； 

de Raden van Justilie van burgerlijko rechts- 
vorderinjen. togen Europoxnon of mot dezen go- 
lijkge.>teldon of tegen ini ；ndors of mol dezen 
golijkgostelden, die wottolijk zijn of vrijwillig zich 
1 obben onderworpon aan l.ot burgorlijk en 
handoLroclit voor Europojncn, en van dio togen 
personen behoorendo tot onvorschillig wclkon 
Lndiard betreffende prijs on buit (Ind. SU>. 1877 no. 
284), zee- en strandvondon, Eenovem dio wolko 
partijen gezamonlijk rechtstrooks voor den Raad. 
van Justilie brongen n;ol voorbijgang van den 
Lindraad ah rochtcr in eersten aanleg (provocaVio), 
aLnicdo van mi drijvon gopleo^d door Europomcn 
of mot dozen gelijkge doldon en van do door 
personen van onvcrsclnllig welken. L nd lard 
goploegdo mi-drij ven aangaando t-li- venhandel, 
bepaaldc govallon van ben idecling van 
schuldeischcrs, zoeroof (in do Campagnio's tijd 
word zeeroof niel door den rechter, maar door den 
Gouv.-Gen. ufgodian: N.-I. Plikaat- book XIV bl. 
710) on eenigo andoro Boorton van scheopvaartmi -
diijf, aLook van overtre- dingon door ICuropemon. 
of met dezon gelijkge- stoldon bogaan, bohoudem 
apjtel in burgerlijko zaken bovon f 500 en in 
ovortredingzikon, cn appel of revi >io van vonni*cn 
in zikcn van miidryf, voorzooverre zo geon, ware 
vrijspraak inliouden cn er ro-p. niol of wel cene 
voorloopige instructie in de zauk hooft pliats gohad, 
op liot Hooggerechtshof; ook nomen de R.iden van 
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Just it io kennis van jurisdictio-goschillon tus- scken 
lagero rochters in hun rossort; zij zijn voorts 
bovoogd aanmorkingon to makon op do behii 
ndoling van zaken, door do ini ndscho rocht- banken 
en. door do Ro idontiogerochtcn voor- zoover aan 
hun oordoel in rovi io of appol onderworpen al ook 
van niet aun revi io onder- worpcn ir.i drijfzaken 
door do L^ndraden bo- handold, wolke door dozen 
aan do Ridon tor cxarr.in ^tie worden oppozonden; 
zij eximinoercn itodo de driemaandelijks door do 
Landradon inrediendo Staten van behandoldon, 
aanhangig geblevon, n^isdryfzaken; do Riad van 
Justitie te B tavii, alsdin rochtsprekond volgens de 
Nederl ndsche wotten, heoft bovendien conju- laire 
rechtsmacht over Nodorhnders, in eorsten aanlog 
wanncer eon misdrijf is goplcogd, bedreigd met 
gcvangenisstraf van ten hoogste 4 jiren of meer, aan 
gono zijdo van do Kaap do Goede Hoop en van Kaap 
Hoorn, en in hoogor beroep van vonnissen van 
consul .ire rechtbankon; over do onderwerpelijko 
strafvonnis en van dezen Riad wordt mede in revhie 
gooordeold door het Hooggerechtshof; 

hot Hooggerechlshoj van Ned.-Indie van juris- 
dictie-ge chillen tusschen andore rechters dan 
eventedoeld alsmede van burgorlyko rechts- 
vordorin en tegen Europeanen of mot dozen 
gelijkgesteklen, welko door partijon gezamenlijk 
rcchtstreeks voor dit college worden gobracht met 
voorbijgang van den Iliad van Justitie al? rechtcr in 
eorston aanlog. Het Opperrochtorlyk College i- 
voorts bebst ir.ot hot toezicht op do rechtsbedeeling 
in Ned.-Indie. Hot oefent dit toezicht uit rr.iddeh 
zijno rochtspraak in appe] (liet appel st rokt zich me 
do uit over diarvoor vat bare vonnisson van 
scheidsmannen in bur- gerlijko zaken bo ven f 500) 
en in revi ie aLook, zuIks uitsluitond tcr be Jissing 
van rechtsvragen, in cas atic nl. ir.et betrckking tot 
a) vonnisscn in burgerlijke zaken in ecrsto on 
hoogste rossort cn daarvoor vat bare vonnissen in 
ovortreding- zaken in hoogste rossort alsincdo 
vonnissen in jurisdiclio-goschillen door de Kiden 
van Justi- tio gewezen, wannccr door do partij cen 
oisch in cassaf io is ingo-told, on b) alle gewijsdcn 
van Ro idont iegorcchten, Landgerechtcn, 
Lindradon cn R don van Justi： io, wanneor zood 
ini^e ei^ch is in; o 4eld door 'den Procurour-
Genoraal „in ))ot bcling dor wet" <1. i. zondor dit 
het cassooron invlood kan uitoofenon op do 
tonuitvocrlcgging van Lot vonnis waarvan cassatio 
(in bcide go- valien cen cassatio van vrijsprekendo 
vonniison in strafzuken), torwijl hot builon. cwono 
rochts- n.iddel van Lorzioning van voroordoelondo 
von- ni->： cn in strafzaken — iets andors dus d m 
hot bovon Loiprokon middol van rovi io — door het 
Jlooggerochtshof kan wordon toogepast in do in art. 
356 van het Kegl. op do Strafvord. go- noomdc 
govallon. 's Hofs toozicht op do rocht- s))raak 1 cofl 
voorts pliats bij hot uitbrongon van advios aan den 
Gouv.-Gcn. op vorzookon van grade van straffen bij 
vonnis opgolcgd, waarbij het JI of vooral vonni^on 
van Lmdgerechton on Land" den in aroolon gotnlo 
ondor do oogon krijgt (tot Let inwinnen van ad vies 
van hot Hoogge- rochtshof is do Gouv.-Gcn. mo do 
vcrplicht bij hot vorleencn van dispematie 
voorzoovccl rochlszakon betroft, van briovon van 
wettiging of van n;eerdei'jarigvorklaring). Tcn-.lolto 
wordt hot iudionon uan hot Hof van kwartaal- 

staton van afgodano on aanhangig goblevon 
zaken wat botroft burgerlijko znkon gevorderd 
van do Landradon on Ro idontio?orochten en 
wat aangaat strafzakon van de Biden van Justi- 
tie on Landgorechten, waardoor de gang dor 
werkzaamhcdcn bij doze rechtbankon on gerech- 
ton aan 's Hofs oordoel wordt ondorworpen, 
torwijl do Ridcn van Justitie van do door Eon. 
op do ligoro rechters uitgeoefondo contrdie den 
Hove vordig hob ben uit te brongen. Van hot 
recht om aanmorkingen to maken op de wijze 
van behandeling of hot niet tijdig afdoen van 
zaken of afwerkon der stukken wordt door de 
examineorendo Colleges, met eerbiediging van 
de rochtsopvattingon der ligero rochtors, veel- 
vuldig gebruik gemaakt. . > “ 

Met de strafvervolging zijn bolist bij do Euro-贮05 * 
peo che rechtscollo^oa de ambtenaren van het ,, 「 
Openbaar Mi?iisteric, t. w. do Officioron \ , 
Justitie bij do Ridon van Justitie en do Pro- C-«x. (x? 
curour-Genoraal by het Hooggerochtshof, onder ; .r--_. J 
wiens bovelen. do eer^tgonoomden staan. Wie • “、/ 
vermeent, dit or verzuim heoft pliats gehad •:"'、 
in hot vervol萨n van oenig strafbaar feit, is-'.' 
gerochtigd diarover boklig to doon bij het z 
Hooggerechtshof, hetwelk, ook ambtshalve, 
bevoegd is don Procureur-Genoraal op te dragen - 
deswege to rapportcoren en da-arna de strafver- 0 <2 . 
volging to gelxston (art. 179 R. 0.). De ambtenaren van hot 0. M. 
brengon, nx hot bewijs- matoriaal voor do schuld te hebben bijeenge- 
zameld, waarin zij worden bijgestaan door de Hulp-officieren van 
Justitie d. z. de Hoofden van Gcwestelijk en Pliatselijk Bostuur (in de 

Buitonbezittingen, behalvo do Ass.-Residenten, de 
Controlours B.B. on do Civiele Gezaghebbers: Ind. 
Stb. 1912 no. 515), den Europeeschon bekliagde 
voor den rechter; vorderen, zoo diens scliuld tor 
tercchtzitting is goblokon, zijne scliul- 
digvorklaring on voroordooling cn. leggen hot 
vonnis tenuitvoor. In zaken van inlanders is 
hoofd dor strafvervolging het Hoofd van Pliat- 
selijk Bostuur, door wien. ook het vonnis wordt 
goexecuteord. Op de terechtzittingen van de in- 
1 nd；cho rechtbankon on gerochton wordt hob 
Openbaar Ministerio uitgooefond door de Hoofd- 
djiksa^ on Djaksa's — voor de Buitenbezit- 
tingen is dit gorogeld bij Ind. Stb. 1852 no 8—, 
dio ondergoichikt zijn aan de Re idonten en 
Ass.-Ro identon. Zij ondorvragon don. door hot 
Dhtrictshoofd govankolijk opgezonden bokliag 
do on hobbon speciial nidor to onderzoeken, 
wat do bokl tagdo tot zijne outlasting aanvoert; 
in hunno togonwoordighoid wordt do bckliagdo 
door don (Ass.-)Re idont ondorvraagd, alvorons 
naar don. rcchtor to wordon vorwozon, bij welko 
bo-listing hunno iroening voolal gewicht in do 
schaal logt. Op do zitting dionon zij don Lind- 
raad van advios. Bij hot Lmdgerocht staat do 
Fiikaal-Griffior ondor do bovolon van den Land- 
rochtor; hij schrijft do door dozen van den 
Officior van Justitie of, zoo do bokliagdo inlan- 
der of Vroomdo Oosterling is, van don (A?s.-) 
Ro idont ontvangen stukken van hot voorondor- 
zook in. do vol van strafzaken in on diont op do 
terochtzitting van roqui itoir, terwijl de op- 
rooping van boklxagde, getuigon on do >kundigea 
plaats heeft op list van don Officior van J us tit io 
of van don. Ko idont en do oxocutio van allo 
vonnis?en geschiedl door of niinens den Resi- 
dont. Bij het Rogentschaps- on Districtsgerocht 
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zijn de Djaksa's bloot advisours: de strafvon- nissen 
van. deze gorochton wordcn lonuitvoor- gelogd 
resp. door of op bevel van don Regent of het 
Districtshoofd Ook bij do Magistraton in de Buit 
enbozitt ingen is een Djaksa als advi- seur 
toeenwoordig. 

Mede wordt de tcgenwoordigheid ter terecht- 
zitting van elke rechtbank of gerecht, recht- 
sprekende in eersten aanlog — met uitzondering 
van het Landgorecht a Is ook van bet Rosidontic- 
gerecht in Zuid-Nieuw-Guinea 一 waarvoor eon 
niet-Christon-inlandcr of Vreomdo Oostcrling als 
beklaagdo of in burgorlijke zaken als ge- daagdo 
moot verschijnon, gevorderd van cen adviseur, 
tenzij het voor Europoanon geldond burgerlijk of 
handelsrecht nioet worden tooge- past of geen 
persoon. bosebikbaar is, daarvoor goschikt. Voor 
Mohamedanon treedt als zoo- dsnig op do 
(Hoofd)panghoelo0 of een ander porsoon, daartoo 
door den Voorzitter dor recht- bank of door het 
gerecht aangewezen, voor niet- Mohamedanen eon 
of twee hoofden dan wol daartoo op deze If de wijze 
aangewozen personen van den. landaard on 
godsdienst van den be- klaagde of godaagde. Dezo 
adviseurs mooten worden geraadpleegd over hot 
adatrecht; al- hoewel juist onder hen goodo kenners 
van het adatrocht worden. aangetroffen, gronden 
volen hunner niettemin hun gevoelen gaarno op do 
godsdienstigo wetten. Van het door den advi- Eeur 
uitgebrachte gevoolen moet aanteekoning worden 
gebouden, opdat daarmede door den rechter in 
tweede n aanleg rekening zal kunnen wordon 
gohoudon. 

Verplichte rechtsbijstand bestaat alleon voor hen, 
die een burgorlijk geding voeren voor den Kaed van 
Justitie of het Hooggerechtshof. Deze vorplichting 
dateert reed5 van don eersten Com- pagnie's tijd. 
zoowel bij verschijning voor den Raad van Justitio 
als voor het College van Sche- penen. Ook toen was 
het geoorloofd, dat dezelfde persoon als advocaat 
en procuretir optra d. Aan- vankelijk moest door 
hen cautio wordon gesteld „omme da er aen te 
verhaolen soodaenige schae- den ende interessen als 
parthj on by haor ver- suyni sullen comen to lyden". 
Zy wordon, al- thans tot 1789, door Gouv.-Gen en 
Raden telkons voor een jaar geadmitteerd, en 
moesten in Nederland drie jaren rechtspractijk b eb 
ben gehad (kosten voor uitrusting f 1000). Voor het 
Colicgio van kleino geregtszaken mochten ook 
sollici- teurs postuleeren (N.-l. Phkaatboek I bl. 
15G, 387 en 494, VI bl. 543, VIII bl. 105, IX bl. 94, 
X bL 359, XI bl. 155). Over bekwame practizijns 
kon men niet altijd in voldoend aantal beschik- ken, 
zoodat Daendels twee gesalarieerdo procu- reurs 
aansteldc. De advocaten en procureurs ontvanpen 
ook nu van den Gouv.-Gen. hunno aanstelling. De 
advocaat moet doctor juris zijn, do procureur kan 
volstasn met het bewijs to hebben voldaan aan het 
oxamen, daartoe afge- legd voor Commissarissen 
uit het rochtscolloge, waarbij aanstelling wordt 
verlangd. Do advocaten en procureurs, bij het 
Hooggerechtshof toegelaten, mogen hunno function 
bovendien uitoefenen by de Raden van Justitio op 
Java in strafzaken, bij den Raad van Justitie to 
Bitavia ook in burgerlijke zaken reebtsprokende. Do 
advocaten zijn tevens procureurs. De procureurs 
mogen hunn© die心ten niet weigeren voorzoo- veel 
betreft processueele verrichtingen, waarvoor 

hunno tusschonkomst vereischt 13 (Ind. Stb" 1866 
no. 103b: Het Rocht in N.-I. 1904 dl 83 bl. 59). De 
practiz彳ns staan onder hot toozicht van het college, 
waarbij zij zijn aangesteld, hotwelk bevoegd is hen 
to vermanen, te schor son, to beboeten ten bohoovo 
dor algomeeno armcn mot verwijzing in do kosten, 
door hunno schuld of achtoloo^heid voroorzaakt, 
torwijl zij op voordracht van hot Hooggerechtshof 
kunnen worden afgozet Bij de Raden van Justitio in 
d Buitonbozittingen is by gobrek aan advocaten do 
substituut-griffier van gomolde collegos meer- 
malon met do functien van advocaat bolast. Te 
Batavia, Semarang on Soorabaja wordt steeds eon 
dor daar gevestigdo advocaten tot Landsadvocaat 
benoemd ter behandeling van allo burgerlijke zaken, 
waarin do Rogoering van Ned.-Indie als 
vertogenwoordigendo don Lando als partij optreedt. 
Deze functien worden in de Buitonbezittingon. 
waargenomon door den Offi- cier van. Justitie met 
machtiging van betHoofd van het botrokkon 
Departement van Algemoen Bestuur (Ind. Stb- 1905 
no. 499). Daar do be- handeling van civielo zakon 
bij het Resident ie- gerecht on don Landraad 
mondoling bohoort te geschicden, kent men daarbij 
slechts gemach- tigden dan wel raadslioden. vau 
partijon. Dozo wakilsf vulgo „procureur-bamboe,> 
— inlanders, Europcanen, Ghincezon, Arabieren — 
bozitten in den regel gecn rechtskenni? en zijn dan 
ook gewoonlijk van weinig of geen nut. Zij hebben 
zich to alien tijde aan schandelijke afzetterijen 
schuldig gemaakt. Raffles bepaaldo daarom, dat bij 
do Resident's Court geen inlandscho ge- machtigden 
mochten wordon toegolaton, en gelastte dat bij den 
ingang van do Court oeu bus voor requester! werd 
gcplaatst, van welko bus do Resident zelf don 
sleutol moest houden; een. halve maatregol, 
waarmedo Raffles zijn doel, belottcn van hot accres 
van zakon tengovolgo van de bomooiingen dior 
wakils, niet kon bereikon. Boter is dan ook do 
tegenwoordigo proccsrogel, dat do Voorzittor van 
den Landraad en de Ke-idontiorechter gchouden 
zijn aanteekoning to houden van de mondcling 
voorgedragon vor- dering van hen, dio de 
schrijfkunst niet machtig zyn, hetgeon hior on daar 
Jioeft goleid tot do gunstigo instelling van vastc 
spreekuron door don Landraadsvoorzitter voor hot 
aanliooren der mondelinge vordcringon: do 
zaakwaar- nomers ziet mon daar geleidelijk 
verdwijnon. Ook op de terechtzitting kan bun 
bijstand wordon. ontbeord, waar don rochtor do 
vorplichting is opgologd. bij do bohandoling der 
zaak partijen voor to lichten. 

Do de.urwaarde.rs bij hot Hooggorcchtshof, do 
Raden van Justitie, do Kosidentiegorochten en do 
La ndraden wordon bonoemd on onlslagen door den 
Diroctour van Justitio. In elko ro >idontio zijn 
bovondien eon of moor buiten^owono dour- 
waardors, dio door don Resident worden aangc- 
stold, terwijl tot hot doen van exploitcn cn. exocu- 
teeron. van vonnissen bij do Landradon (dit laatsto 
geschiedt in burgorlijke zaken onder loi- ding van 
don Voorzittor van den Landraad； wat do 
vonnisson van het I<e-.identiegorecht betreft onder 
loiding van den l<o-,identiorochtcr) mede en. tot hot 
doen van oproepingen voor hot Landgerccht 
uitsluitond en wol mot rccht van delogatio op cen 
lagcron dionaar bovoogd zijn do dienaren van de 
oponbaro macht of bij ont- 
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stentenis eon daartoo door don President aan to 
wijzen porsoon, dio, evonals ook do dienaar van do 
oponbaro inacht, analphabeot mag zijn, immers mot 
eon mondeling vorslag van zijno vorrichtingon aan 
don rochtor kan vohtaan. Do Europecsche 
rochtscolloges zijn voorts be- voegd om bij 
ontstontenis van cen deurwaardor ovor to gaan tot 
voorloopige aanstolling van con deurwaardor. De 
deurwaardors bij hot Hoog- gorechtshof plogen 
tegelijk tot dourwaarder bij het Hoog Militair 
Gerechtshof to worden bo- noemd. Tot 
exploiteeercn in zaken van het Residentiegerocht 
zijn. bovendien gorcchtigd de dourwaarders dor 
Radon, van Justitic, en bij afwezighoid, belct of 
ontst ent onia van ccnigen dourwaardor, alsook 
wanneer binnen tion paal van de plaats waar 
geexploiteerd moot worden goon dourwaarder is 
gevostigd, elko diartoe door den Ro>identiorochter 
of to diens vcrzoeko door het Hoofd van Plaatselijk 
Bostuur aan te wijzen persoon. 

Met botrekking tot do Europeoschc en de 
inlandsche rochtspraak volgen hier onkelo ge- 
govens, ontleend aan de jongst verschenen 
stati^tiekon botreffendo strafzaken. In 1913 werden 
in Ned.-Indie door don burgerlijken rech- tcr ter 
zake van misdrijf onhorroepolijk veroor- deeld 107 
Europeanen, 14.600 inlinders en 505 Vreemdo 
Oosterlingen, van welke rosp. 1G, 1380 en 27 
recidivist waren, o. m. wogens mis- drijven tegen do 
inwondige veiligheid van den Staat 67, alien 
inlanders; deolneinen aan eene rooversbende 67, 
alien inlmders; moord on doodslag 4 E., 1152 ini., 
97 Vr. O.; mishandoling 10 E., 1348 ini., 121 Vr. O.; 
mkhandoling van ambtenaren 11 E., 118 ini., 10 Vr. 
O.; weder- spannighoid 1 E., 31 ini., 7 Vr. O.; 
sexueele misdrijven 123 ini., 7 Vr. 0.; diefstal 14 E., 
9233 ini., 137 Vr. 0.; (voor inlanders vorint diefstal 
+ deol dor totalo criminalitoit); oplichting cn 
misbruik van vertrouwen 16 E , 425 ini., 39 Vr. 0.; 
wang teboesan vergrijpen. 126, alien ini. ； moedw. 
brandstichting 185 ini., 1 Vr. 0.; door den niilitairen 
rochter 108 en 58 Europeanen en 45 en 42 inlanders 
resp. ter zako van mili- taire en burgerlijko 
misdrijven — dus m66r Europeanen dan inlanders I 
— o. m. wogens dienslwcigering rcsp. 23 en 4, 
insubordinatio 57 cn 9, desortic 12 cn 20, diefstal 12 
on 14, rnisjiandeling 20 cn 12 (Crimineclo Statistiok 
van N.-I.). HcL percentage vrijspraken is groot; Jiet 
toont minder de ondeugdelijkheid van het work dos 
rochters dan wel de onbetrouwbaar- heid van het 
vooronderzook aan (zie hierover: Ken 
LandraadvoorziLter, Dcsa-politic en -jus- tilie, 
overgedrukt uit de Locoinotiet 1897), walks 
rogeling de wetgever nog steeds in go- breko bleof 
grondig te herzien: op de rosp. 20712 on 474.153 
bokkiagden, dio in 1906 (het laatstc janr, waarover 
do Slatisliok dor Rechtsbedecling dionaangaando 
cijfors geeft) in Nod.-Indio resp. ter zako van 
jnisdrijf en overtroding, door den burgerlijken 
rochtor in eersten aanleg of zijn veroordcekl of 
vrijgospro- kon (ontslagon van rcchtsvervolging) 
bcliop hot aantal van hen, die zijn vrijgosprokon 
(ontsl. v. rechtsv.) resp. 5956 d. i. 28,75 % on 67,002 
d. i. 14.15 %; dat van do 1037 en 1028 bcklaag- don, 
dio in 1906 (Bijluge F VI Koi. Vorsl. 1917) ros]>. 
voor den Landraad on don Politicrechtor 
(Landrochtcr) ter zake van vcediofstal hebbon 

torochtgostaan, rosp. 405 en 291, d. i. 39 en 18.3 %; dat van do 364 
bcklaagden, die in 1906 door don militairon rechtor werdon voroordeeld 
of vrijgosproken (geabsolveerd van do instan* tie), 59 d. i. 16.2 %, tcrwijl 
van de 57 reclames door de Krijgsradon goheol of gedeeltelijk ge- grond 
vcrklaard wordon 31, d. i. 54,38 %. Voor de Districts-, Rogentschaps- en 
Politiogerechton op Java en Mad. on de Magistraatsgorochten in de 
Buitenbezittingcn waren in 1912 (Statist iek Hechtsbedeeling) aanhangig 
2068, 66913, 355426 en 107537 ovortredingen. Naar do Zeekrijgg- raden 
in Ned.-Indie werden blijkens eene op- gave in M. R. T. in 1915 verwezen 
53 Europea- non en 112 inlmders. z? 弁 

Do Gouvornomentsrechtspraak is luidens art^z 匕弓“J?* 
74 Reg. Regl. uitgedoten, waar de inlan：cliche- -/ 半 f 
bevolking is gelxten in hot genot van haar oigen ； rechtsplcging. Daar 
is de rechtspraak overgc- .七广 
laten aan inheemsche rechters. Ter verzekering van. eene bohoorlijke 
rechtsbedeeling is evenwel . 
het N.-I. Gouvernomont in verschillende streken^^-厂々知：《 bij 
ordonnantio regelend opgetreden, zooala met : betrekking tot do 
inhoemscho bevolking van Groot-Atjeh (Ind. Stb. 1881 no. 83 en 1916 
二如： no. 432) en van de Pinoohlanden. (Ind. Stb/ 1896 no. 220), van 
de Mohamedaansche on van do Hindoebovolking van de afdeeling 
Lom- J- - - - '■、 bok (Ind. Stb. 1895 nos. 185 en 186), houdendo Z?,-
— voorschriften betreffendo de samenstelling, het 夕:, / 疚 
rechtsgebiod on de competentie dor inlandschoz^z rechtbankon, do 
leiding der terechtzittingenS^-二土 door een Gouvornemonts-
Beatuurshoofd, de be- ' .y '~ ",'r.- 
voegdhoid van het Hoofd van. Gew. of PI. Best ，二'、.'h tot wijziging 
van do genomen, beslissing, de be-疽广。；"'.'''' perking van den 
rechter ten aanzien van. op te '' ' 
leggen straffon, do onttrekking van sommigo strafbaro foiton aan zijno 
kennianeming. Do grooto vorscheidenheid van inrichting der in- 
heemscho rechtspraak laat niet toe dienaan- gaando in bijzondorheden te 
tredon. Mon zie dienaangaando hot juist verschenen proofschrift van A. 
Mioromot, Do hedendaagsche inheemsche icchtspraak in N.-I. en haar 
regeling, 1919. 

Literaluur. Zio do literatuur onder POLITIE; de rechtskundigo 
tijdschriften Het Recht in Ned.-Indie vanaf 1849 en. Indisch Weekblad 
van het Recht vanaf 1863, welke in 1915 zjjn samengesmolten tot het 
Indisch T日dschrift van het Recht, orgaan van do N.-I. Juristenvoreeni- 
ging； Wet on. Adat 3 deelen 1896—'97; voorts D. van Hogcndorp, 
Borigt van den tegenwoordi- gen tocstand dor Bitaafsche bezittingen in 
O.-I., 1799 bl. 20; Mr. H. W. Daondels, Staat der N. O.-I. Bezittingen, 
1814; Mr. P. Mijer, Bijdrago tot do geschiodenis der codifioatie in N.I. in 
T. v. N.-I. 1839 bl. 221; J. G. Rochussen, De causis cur in nonnullis 
capitibus praecipuis difforat Codox Civilis Indo-Neorlandicus a Co- dico 
Givili nostro, cliss. 1853; J. P. Metman, De nonnullis locis in quibus 
differat methodus procedondi in foro civili ex codice indo-neor- landico 
a Codico nostro, diss. 1855; Hot journaal van den Baron van der Capollon 
op zijne reh door de Molukkos in T. v. N.-I. 1855, 17e Jg. II bl. 305, 311; 
J. Hageman, Geschiodenis van. het Holl. Gouvornemont op Java in Ind. 
T. v. L. on Vk. 1856 V bl. 227; Mr. C. A. do Jongh, Burgorlijk Wot book 
voor N.，I. mot aanteeke- ningen 1857; H. D. Levyssohn Norman, Do 
Britscho hcorschappi) over Java en Onderh. 
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bet rcgtswezen ondcr bet 

(1811—] 816), diss. 1S57 bl. 135; D. J. Mackay, 
Do hnndhaving van hot Europeesch gezag en 
do horvorming van * 
' 
be^tuur van den Gouv.-Gen. Mr. H. W. D:endeh 
(ISOS—1811), diss. 1861 bl. 87; J. H. J. Hoek, 
Het h erst el van het Nedorh ndsch gezag over 
Java en Onderh. (1816—1819), di,s. 1862 bl. 
235; Jhr. H. van der Wijck, De N. O.-I Bo- 
zitlingen onder Let be^tuur van don Komm.- 
Gen. du Bus do Gisignios (1826—1S30), diss. 
1866 bl. 237; Mr. A. A. do Pinto, Wetboek van 
Strafregt voor N.-I., Wetboek voor do Euro- 
pe0 nen in N.-I., n et inemorie van toelichting, 
I860; Mr. M. C. Piepers, De politicrol, 1868; 
Mr. J. Sibenius Trip, Het polit ierccht op Java 
en Mad., 1S72; Mr. T. H- der Kindcren, Do alge- 
meerio verordeningen tot regeling van het regts- 
wezen in ket Gouv. Sumatra's Wc^tkust. toe- 
gelicht uit officieele bescl eiden, 1875; Mr. J. 
W. S. van der Aa, Het civiel proces voor de 

a 

Lnndraden en Rapats op Java en Mad. on ter Sum. 
We-tkust, ]875; Idem, De leer van het bewijs in 
strafziken vokens het N.-I. Strafregt, 2e druk 1S76; 
De Magistraluur in Ncd.- 
Indie door Een Rechterlijk Ainbtenaar, 1878; 

vnn 

en 

bij do lindradon 
vcr- 

cn 

in Het 

wm ‘； 

Mr. C. P. K. Winckel, Essai sur les principcs 
reji<sant Fadnini t rat ion do li Justice aux 
Inde? Orient a les Holl nda fees, 1880; H. L. E. 
de Waal, De invloed der kolonisatie op hot in- 
land^ch rccht in Ned. O.-I., dims. 1880; Mr. J. 
H. Abend .non, De Ned. Indiscke rechtspraak 

1849—1897, 3 din., 1881, 1892 en 1898, 
waarbij zich aan luit Mr. J. Duparc, Verzamo- 
ling van Ned. Indiscko Rechtspraak en Rcchts- 
literatuur 1898—1910, 2 din.； 3Ir. T. H. der 
Kinderen, De ordonnantie van 14 Maart 1881 
betiekkelijk de regtspleging onder de inheeinscl o 
bevolking van Groot-At jeh, met eono inemorie 
ven toelichting 1881; Mr. A. J. Immink, Do 
regtcilijke organi^atio van N.-I., 1882; Mr. BI 
C. Pieyors, Macht tegen recht, 1884; H. P. Grob- 
bee, Do panghoeloe al* adviseur- in strafzaken, 
diss. 1884; Mr. W. A. P. F. Winckel, Do rechts- 
Eedeelin? onder de inlanders en daarn'.edo ge- 
lijkf e^telden op Java en de Buitcnbozittingen, 
3 din., 1884 en 1888; Mr. T. H. der Kinderen, 
Wetboek van Strafregt voor Inlanders in N.-L 
ir.et loelichlende mcmorie, 2e druk 1885; Idem, 
De Al, en.eene Politic st rafreglemontcn voor de 
Euroye nen en voor do Inlanders in N.-I. met 
toel. mem., 2e druk 1885; Handelingen der N.-I. 
Juiistenverceniging, 1885—1887; Mr. J. Lion, Do 
Ned. Indiscl.e Strafvordering voor Europoanen. 
en net 1 en gelijkgestelden, 1886; Mr. W E. 
van der Hout en H. J. Pi ins, Handl, ten gobruiko 
bij de uitoefening der militaire rechtsplcging, 
bewerkt ten dienste van Let leger in N. O.-I., 
4e uitg. 1888; A J. C. E. van Heijcop ten Ham, 
De Lei editing van ci vide za ken en van misdrij- 
ven op de terechtzitting der landraden op Ja 
en Mad., diss. ]888; Mr. A. J. Immink, Do 
rechtspleging voor de inlandscho rechtbanken 
in N.-1-, 2 din.. 1889; Ontwerp van een Wotbook 
van Strafrecht voor do Europe.nen in N.-I. 
ir.et Mem. v. Tool., 1891; Mr. J. H. Abend non, 
PuLliek- en privaatrechtclijke vorhoudingen 
tusscLen Ned. en de Ncderl.nd>cLe kolonien, 
1891; Mr. L W. C. van den Berg, De afwijkingen 
van l.ot Mohan.edian^cl.e familie-, erf- en ver- 
mogen^recht, 1892; F. C. Hekn.oijer, De rochts- 
toestand der inLndscl)c Gnristonen in N.-L, 

diss. 1892; Mr. 0. W. Margadant, Het Roacorings- 
Rogloir ont van N.J. toogelicht, 1894, ] 895, 
1897, 3o deel, bl. 90; Idom, Vorkhring van do 
Nod.-Indiicko Strafwetboeken, 1895; J. P. T. J. 
Brondgeoxt, Burgorlijk Wotbook met aanteeke- 
ningcn, 1897: Niouwo regeling van den privaat- 
rochtolijken toestand dor C.ancezon, ontworpen 
op list der Regooring van N.-L, 1897; A. J. 
Dribsscn, Sckots der werkzaamheden in straf- 
zaken van don Ned -Indiscken ambteniar van 
het O. M. op Java cn Mad., diss- 1897; Wet book 

Strafrecht voor do Europeanen in N.-I. 
ir.ot memorio van toelichting, 1898; Mr. J. 
Slingenberg, Het niouwo Indischo St raf wot book 
(Ovorzicht van de afwijkincen van kot Ncder- 

van 

Inndscho Wotboek om an de re dan specifieke 
Indiscl'e redenen) in Tijdsohrift voor Strafrecht, 
1898 XI bl 259; Mr. I. A. Nodorburgh, Wet- 
goving voor N.-I., 2 stukken 1899; Mr. A. J. 
Inin ink, Het Reglcmont op de burgorlijke rechts- 
vordering voor do Europeescho rechtbanken in 
N.-I. vergelekcn met het Ncdorlind^che Wetb. 
v. Burg. Rechtsv., 1900; A. V. L. B irre, Het 
militair strafrecht in N.-I., 2 din., 3e druk 
1898, 1900; H. H. van den Borg, Ned. Indi；ch 
en Britsch Indi<ch Strafrecht, diss. 1901; Mr. 
W. Boekhoudt De zaakwaarnemerij inHet Recht 
in N.-L, 1903, dl 80 bl. 282; Mr.P. H.Fromberg, 
Rapport over do Cnincezenwetgoving, 1903; Mr. 
M. 8. Poli, Advies aan den Min. v. Marine van 
3 Juli 1875 (over verbindbaarheid van do mili- 
tairo wetgeving in N.-I. enz.) in Militaire Juris- 
prudent ie 1904 II no. 49; Mr. F. C. Hekincijer, 
Gosckiedenis van do nieuwo regeling der re i- 
denfiegerechten op Java en Mad., 1905; Mr. 
J. Duparc, F...illinsemontsverordening benevens 
opgavo van literatuur cn jurisprudentie, 1906； 
Mr. I. A. Nederburgh, Hoofdstukken over 
strafvordering, 1908, I Do lonl istelcgging, 
1911, II Het bowijs; Mr. F. C. Hckmeijer, Hot 
koloniial verba nd in de wetgeving van Neder- 
land en do Nederlindsche koloniiin in Ind. Gids 
1909 I bl. 161; Mr. H. J. Schouor, Hcrvormin^en 
in de Indhche rechtsbedeeling, in Onzo Ecuw 
1910 I bl. 33; Mr. A. van Gcnnep, Verpliclito 
rechtsbijstand in civielo zaken ' J ' ' ' 
on residentiegerochtcn op Java on Mad., in 
band met do unificatio van het rocht, in Vcrh. 
Ind. Gen. 1910/1) bl. 59其Dr. F. do Haan, 
Primgan, 1911 I bl. 27, 9打 280, 318, III bl. 
18G, 394, IV bE. 137, 257; Mr. G. N. Bourna, 
Do Magistraatsrochlnpraak in hot rcssort van 
den Raad van Just it io te Padxng, in Ind. Gids 
1911 II bl. 1178冷Ir. D. Rutgers, Hot Ini indseh 
Roglen:ent, Loiddraud voor studio on practijk, 
1911; K. L. J. Enthovon, J lot aditrccht dor 
inlindors in do juri^prudentio, di汨.1912;' Mr. 
J. H. Carpentier Alting, Grond>I igen der rcchts- 
bodeeling in N.-L, 1913; H. Mircclli, Al^o- 
ir.eone Bepalingon van Wetgeving voor N.-I. 
diss. ] 913; Dr. J. do Hullu, 15o handhaving der 
orde cn tucht oj) do schepcn der O. I. C. in 
Bijdr. T., L. en Vk., 1013, dl 67 bl. 
J. do Louter, Handbook van het Staats- 
Administratief rocht in N.-I., 6o uitgave, 1914, 
bl 4GO; Mr. W do GelUer, Uet Strafrecht in 
N. I., 3o uitg., bijgcwer kt door Mr. J. Du pare, 
19J4； Mr. 1>. H Fromberg, JJo I/indrechtor 
in Het Recht in N.-l., 1914, dl J02 bl. 10; Mr 
W. Boekhoudt, Do roviUo in N.-l., ii 
Recht in N.-L, 1914 dl J03 bl. 1; P. A. Kempon, 

，/ r / / / 少ifQ及 尸。乡 
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Naar aanleiding van hot inwcrkingtrodcn in O.-I. 
van de gowi.izigdo Rochtsploging bij do Zeomacht 
in Militf.ir-Rcchtolijk Tijdschrift 1914, bl. 462, en 
Uit do practijk van do Rechtspl bij do Zooniacht in 
O.-I., in M. R. T. 1916, XII bl. 37; Mr. A. S- Hirsch, 
Hot Inhnd>ch Ro-len ent toogolicht door do 
rechtsprank go- bracht op iedor artikol, 1915; Mr. K. 
H. Corporaal De Di tricts- cn 
Regentschapsgerechten in N.-I., in Ind. Gid； 191G 
II bl. 1181; Mr. P. A. F. Blom, De I orziene 
Rochtsploging bij do Landmacht, in Ind. Mil. T 
1916, 47o Jg. no. 1—G bl. 390; M. van Blerkom, De 
ontwikkcling van de poli- tierechtspraak in N -I., 
diss. 191G; H M Kits van Hoyninjen, Het straf- en 
wraakrocht in den Ind. Arc! ipel, dits. 1916; C. F. do 
Ruyter de Wildt, Poliiierol en Landgerocht in Koi. 
Tijd chr. 1917, Ge Jg. bl. 433; J W. Moijer R nnoft, 
Sckoiding van be-tuur eh politierccht- spraak op 
Java in id. bl. 897; Mr. P. H. From- Lorg, 
Vastfeloopen (rcchtspraak over de Chi- neezen in 
Indie) in C.iung Hwa Hui Tsa Chih, 1917, le Jg. bl. 
98; Dr. J. H. Booke, De Indische woekorwet in Koi. 
Studien ]917, ]o Jg. no. 5, bl. 61; Go cl iedeni^ van 
het Wetboek van Straf- rccht voor N.-L, door de 
Bijz. Comniissie uit do Staatscomni'j-io voor de 
berziening van hot Ind. privaat- en strafrecht, 1918; 
Mr. W. Book- houdt, Do n ilitr ire strafwetgoving in 
N.-I., in M. R T., 1918 XIV bl. 21 成Ir. Pn. Kleintjos, 
Staat： in4ellingon van N.-I., 3e druk, 1918 II bl. 
99#Mr. C. van Vollonhovon, Het advtrecht van N.-
I., 1918;, ^Ir. A. A. do Vries Ecn cn andcr over do 
Indi<cl.c R. 0. en Rcchtspraak in den t ijd dcr Q. I. 
C , in Koi. Tijdachr. 1918, 7o Je. bl 1426/ 

RECHTVLEUGELIGEN (Orthoptera). Orde van 
Insccten met bijtcndo monddeclen en meestal twee 
paar vlcugcls, waarvan de voor- B e st ijf, 
perkamentachtig zijn cn min of mcer het voorkonien 
hebben van dckschilden, tcrwijl de achtervlcugcls 
vliczig zijn cn in toestand van rust a Is cen waaier 
gcplooid onder de voor- vlcugeIs opgeborgen 
worden. Zij doorloopen gecn volkomen 
gcdaantewisscling en ondergaan ge- durendc hun 
groci enkcl cen aantal verve 11 in gen. De nicest be 
ken do vormcn dozer ordc zijn de Kprinkhaneii 
(walangs), de krekels,(zic KREKEL) de vceumol cn 
<lc kakkerlakkcn (zic KAKKER- LAK); maar zij 
omval tevena de vangsprinkha- ncn cn die 
inerkwaardigc insccten, waaraan do Jiidischc naluur 
zoo rijk is, de wajjclclendc tak- ken cn ))Jadercn (zic 
MIMICRY). Ook de oor- wornu n, hocw< l door 
sonunige <1 ierkundigen als afzoi)<lcrlijko ordc 
beschouwcl, mogen tot de Jtcchlvleugeligcn 
gcrckend worden. 

De si)rinkhar)cn worden verdecld in twee 
fainilien, de blad sprinkhano n (Locust i- dae) en de 
v c 1 cl B p r i n k h a n o n (Acritli- dae). Tcrwijl het 
lichaani der krekela rond cn z<.lfs ruggelings 
eenigszins afgcplat is, zoodat do vlfUgds nagenoeg 
liorizontaal liggen, is het lichuain der spritikhancn 
zijdeJings afgcplat en liggen de vlcugels bijna 
v(;rticaal (laartegen nnj). Bij de 
..bladsprinkhanen**, ook wcl sa be Is prink- hiuicn 
genocnid, gekenincrkl door hun lunge 
borstelvoirnige sprictcn, is het wijfje in het bjzil van 
eon sabclvormige legboor, waarmede zij do eicrcn 
vrij diep in den grond kan brengen; zij leven 
grootcJidccls van dierlijk voedsel, maar brcngcji 
toch so mt ijd s aan de tabaksplanten 

ccnigc schado toe. Niot zeer gunstig bekend zijn de 
„vcklsprinkhancn,*, van de voorgaandc aan hun vccl 
kortcrc, draadvormige spricten on het gemis van ccn 
legboor gemakkelijk te onder. schcidcn; zij leven 
uitsluitcnd van plantcnvoed- scl on hebben in de 
laatstc jaren in. ondersehei- deno koffietuincn 
bclangrijkc schadc aangericht. Ook vreten 
vcrschillcnde soorten aan de bladcrcn cn jongc 
spruiten van het suikcrrict. Tot deze familic behooren 
de bcruchte „trcksprinkhanen,\ die door sommige 
volkstammcn als voedsol genuttigd worden; volgens 
Val3ntijn werden ook op Java cn Bali in zijn tijd 
walangs door de inlanders gegeten. Evenals bij de 
krekcls bozitten bij de sprinkhancn do mannetjes het 
vermogen ccn sjirpend geluid voort to brengen, dat 
waar- schijnlijk dient om het wijfje te lokken ； de 
veld- sprinkhancn strijken daartoc met den getanden 
binnenkant van de dij der achterpooten langs den 
buitenrand dcr voorvlcugcls, tcrwijl bij de 
sabelsprinkhiincn ecn dcr aderen aan den wortel van 
den linker voorvleugel van onderen met tand jes is 
voorzicn, als een ,,rasp‘‘，waarmede zij over den 
rcchtcr voorvleugel strijken, die op dat punt een sterk 
gespannen vliesje bezit, omgeven door ecn dikken 
rand, bij wijze van een „trom- mcl". Het sterkst 
ontwikkcld is dit orgaan bij een op Java en Borneo 
voorkoincnde gi'oote sprink- haan, de Macrolyrisles 
imperator Voll., wicns geluid men op verren afstand 
hooren kan (zie Tijdschrift voor E.itomologic dl VIII, 
1865p 

De Mantidae of vangsprinkhanen, die zich met an 
de re klcino insccten voeden, zijn echter roofdicren ； 
tot het bemachtigen van hun prooi kunnen zij do 
getande schecn van hun lango voorpooten tegen de 
met tweo rijen stekels gewa- pendc <1 ij terugslaan, 
evenals een zakmes in zijn heft. Zij zijn bijna 
uitsluitcnd bewoners dcr heete luchtslrcck en slechts 
een paar soorten, zooals de bekende Mantis religiosa 
(Gottesanbe- tcrin, pric-Dicu), komen in Z.-Euro pa 
voor. Dczc cigcnaardige benaming hebben zij te dan- 
ken aan dp zorderlingc wyze, waarop zij het voor- ste 
lichaa msge dec Ito en de voorpooten, evenals een 
biddendc de handen, omhoog richten ；de Malaiera 
nocmcn zc daarom walang sSmbah, biddende 
vangsprinkhaan. De wijfjes bevestigen haar cicren, in 
kloinpjcs Vereenigd, tegen de takken en oinhullcn ze 
met ccn kapsel, gevormd door de slijmerige 
afscheiding van klieren van den eileider. Niet minder 
rijk aan verscheidenheid van soorten is de familie dcr 
Phasmidae, terccht spook-inseeten genoemd, wijl 
hun nu eens blad- vormig verbreed, dan weder 
stokvormig gerekt lichaa m, met lan go pooten, met 
of zonder vleu- gds, bladcrcn, knoppen, takken, ja 
bloemcn zoo bcdricgclijk nabootsen, dat de inlander 
hen voor Icvcnd ge worden plantendeclcn aanziet. De 
wijfjes van hot gcslacht Phyllium geJijken, (!VCJials 
do sprinkhancn Pseudophylluson Phyllop- tera, op 
bladeren; nict alleen komen haar vleu- gcls in kle ur 
o vereen met verse he of verdordo bladeren, maar ook 
het aderbeloop geliikt veel op dat van een blad on bo 
vend ion hebben de pooten bladachtigc aanhangsels^ 
Do soorten van het gcslacht Truxalis gclijken op 
spitso, half ontwik- keldo grasspricten, die van het 
geslacht Bacillus op takjes. Eurycanlha horrida 
Boisd. van Nieuw-Guinea hceft het gehcele lijf met 
stekels bczet, zoodat men zo voor de takjos van cen 
door- nig gewas zou ho udon. Ecu Mantulc, 
Hymenopus 
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coronatiu Olivf gcligkt in kleur cn vorm op de 
blaadjcs van een roos, waarop zij leeft, terwijL 
andere vreer bcgonia-bloemen nabootsen. Wal- lac? 
vond op Borneo een vorm, bed ekt met teere, half-
doorschijnende groene bladaanhangscIs, vol- komcn 
gclijkendo op de levermosscn, waar- me€ stukjes 
rottend hout in het oerwoud over- dekt zqn. Zeer 
merkwaardig is het ook, dat de cieren dcr Phasmiden 
mecr gclijken op plantcn- zaden dan op insectcn-
eieren. 

Ook de afwijkendc groep der Oorwormon 
(Forficulid^ie), met hun korte voorvlcugcls cn 
achterlijfsknijpers, is door een groot aantal soor- ten 
in den Indischen archipel vertegen woordigd ； bij 
enkelen, zooals Opisthocosmia insignis, het eerst 
beschrcven door De Haan (Vcrhandcl. over de 
Natuurl. Gcscliicdenis der Ned. Overz. Bczitt.) zijn 
die knijpers zoo sterk ontwikkcld, dat zij aan de 
vertakte bovenkaken van sommige kevers, het 
vliegend hert, herinneren. 

Literatuur : A. de Bormans, Midden-Sumatra, 
Reizen en Onderz. der Sumatra-Expeditie, Nat. 
Hist., DI II, Afd. 7. R. H. 

REDANG. Zie VAARTUIGEN. 
RfiDANI (JAV.). Zie CEDRELA FEBRI- FUGA. 
REDIL (Kei-eil.) Zie VLEERMUIZEN, 

INSEKTENETENDE. 
REDJANG. Onderafdeeling dor af de cling Le- 

bong van de re：identie Benkoelen, met een op- 
pervlakte van 2498 K.M.2 cn ruim 30.000 inwo- 
ners, waaronder een 25 tai Europsnen en 土 300 
Vreemde Oosterlingen (in 1910). De onderafdee- 
ling wordt bestuurd door een controlour to K6- 
pabiang. Zij omvat: le de Redjang marga's: S6- 
loepoe Redjang, Bermani Oeloe, Mfirigi, BSrmani 
llir en de zelfstandigo Pasars KCpahiang en 
Tjoeroep, 2e de Sindang marga's: Sindang Klingi, 
Sindang Klingi Oeloe, Sindang Bliti, Sookoe Tc- 
ngah K&poengoet on. de zelfstandige Pasar Padang 
Oelak Tanding, benevens 3o de v66r 1909 tot de 
afdeeling Benkoelen. behoorende marga's: Djoo- 
roekalang, M6rigi-Poendjoeng, Merigi-KSlin- dang, 
Sfiloepoe-Baroe en Semidang-Kota Nioer, alsmede 
de zelfstandige Pasar Tabah Penan- djoeng. Door 
bergruggen wordt de onderafdeeling verdeeld in drie 
geheel van elkaar gescheidon streken, n.l. de 
genoemdo RSdjang-Sindang on de rondom Tabah 
PCnandjoeng gelegen marg&'s. Do RSdjang marga's 
worden gesebeiden van het landschap Lebong door 
den vulkanischen, zeer steilen, ongeveer 1000 Meter 
hoogen bergrug tus- schen den Boekit Oeloe Soeloep 
en den Bookit Da- oen, die tevens de waterscheiding 
vormt tusschen de rivieren Moesi en Ketahocn. Do 
Redjang mar- ga*s liggen op een lichtgolvende, 
gemiddeld 500 Meter hooge vlakte, die bestaat uil 
zeer vrucht- bare diluviale tuf. De tallooze riviertjes, 
dio deze vlakte doorsnijden, stroomen a lie naar do 
Moesi, zoodat dit landschap feitelijk het lengtedal 
der Boven-Moesi vormt. Dit dul wordt in hot Weston 
bogrensd door den gemiddold 800 M hoogen Ba- 
risan-keten.en in het Oosten door de bergreeksen, 
waarop de Megang, Klingi en andere zijrivieren der 
Moesi ontspringen. De voornaamsto berg is de 
werkzame 1938 M. hooge Kaba vulkaan, aan den 
voet waarvan do hoofdplaats Kepahiang is gelo- gen; 
niot meer wcrkzaam zijn de Daoen (1G20 M.) en de 
Palik (2500 M.). De Sindang marg&'s liggen ten 
Oosten van de Redjang-marga^, daarvan ge- 
scheiden door den bergrug tusschen den Boekit 

KGlam, eon uitgewerkten vulkaan, en den Kaba, 
door wolks zadel (1115 M.) de weg loopt van 
Tjocroob naar Padang Oelak landing. Deze mar- 
ga's omvatton in hoofdzaak hot stroomgobiod van 
do Klingi en do Bliti, tweo zijrivieron van de Moosi. 
De Benkoelen-marga's liggen ten Wo?ten van do 
Redjang-marga^ en strokkon zich in Z. W. richting 
uit over ecn rcchtlijnigen afstand van 14 A，16 
K.M.; zij worden doorstroomd door de Ajor 
Benkoolon cn de Ajer Lemau die zich bij Benkoelen 
on Pondok Klipa in zoo storten. Vermelding 
verdient hior do 1034 M. hooge Boekit Boengkook 
(het Suikcrbrood), die door zijn grilli- gen vorm, en 
hoog boven hot omringonde houvel- land 
uitstekende, do aandicht trekt. De Moesi, die op de 
Westelijke holling van den Bookit Tjoondoeng 
ontspringt, en do onderafdeeling over een long!e 
van 士 50 K.M. in Z.Z.O.richting door- st roomt, is 
de voornaamste, hier evenwel norgons bevaarbare, 
rivier. Het kliinaat is frisch on ge- zond. 

Do voornaamste plaatson zijn: KSpahiang (zio 
aldaar), Pasar Tjoeroep, 635 M. bovon zee, met eon 
Chincesche wijk, gclegon op den drie- sprong der 
grooto wegen Benkoelen——Moeara Aman, en 
Benkoelen—Aloeara B】iti; er is een zeer levendige 
binnenhndscho handel; Pa dang- Oelak Tanding, op 
254 M. boven zee, aan den weg Benkoelen—
Moeara Bliti, on aan het beginpunt van den weg naar 
de marga's Sindang Blili en Soeka Tengah 
Kepoengoot, met een Chineesche wijk, vrooger 
standpliats van den controlour dor Sindangstreken; 
op alle diie doze pliatsen is een opium vcrkoopplaats 
gevestigd； RGdjang ver- bruikt jaarlijks voor / 
95000.— opium. 

De rijstcultuur op natte velden (sawahs) on- 
dergaat voortdurend uitbreiding; in 1913 besloe- 
gen die sawahs een opporvlikte van 669 bouws. Do 
kofficcultuur door de bovolking wordt voor- 
namelijk gedroven in de Sindangstroken, van waar 
bet product via Moeara Bliti en Pulembang wordt 
uitgevoerd. Do veostapol teldo in 1910 een 120 tai 
paardon, ongeveer 2700 rundoron en 1100 buflols. 

Do onderafdeeling wordt doorsnoden door de 
groote verbindingswegon Benkoelen— Mooara 
Enim, Benkoelon―Moeara Bliti on Benkoelen—
Mooara Aman, allo langs KCpahiang eh zich daar 
on bij Pasar Tjooroep spHtsende, dio allo berijdbaar 
zijn per automobiol, cn waarlangs zich een steeds 
drukker wordend vorkeer ont- wikkelt. 

De emigratieproef (zie hiervoor ook BENKOE-
LEN) deed hier kolonies vestigen te Tjooroep (171 
ziolen), Pormoo (272 zielon) en SCmpiung (325 
zielen), wior veestapel op ultimo 1913 toldc: 5 
buflels, 23 rundcren, 196 goiten en 5 schapon, 
tcrwijl de in 1912 opgericlito desacrediclbank van 
Sempiang op ultimo 1913 werkte met een kap - taal 
van / 631.56. Zie verdcr BENKOELEN. 

Do bovolking bestaat uit driegoheel verschil- 
lende groepen, n.l. Recljangers, Sindanger.s en Sc- 
rawaiers, do laatsten zeer in do minderheid. Op 
ultimo 1912 bedroeg de stork to der bovolking ruiin 
32 000 inwonors, alzoo 12.9 per K.M.2, logon 士 8 
per KU voor de gebeolo re^identie Benkoe- le; do 
bevolkingsaanwas is zeer gering, hetgeen vooral 
toegoschrevon wordt ann ziekten onder 
volwassenen cn kinderen, onvoldoende voeding, on 
minder goede verzorging der vrouw tijdens het 
kraambed. De bovolking bolijdt don Moh. gods- 
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dienst, doch is stork animist, zooals blijkt bij 
verschillonde gewichtigo gobeurtonissen a Is ziok- 
to, cedsaflogging, oogst, goboorte, huwelijk onz. 
Bosnijdonis komt vrij zelden voor; ongevcer 90 % 
der mnnnolijke bovolking is niet besnedon; bij 
vrouwen is zij totaal onbekend. De op pa Ion go- 
bouwdo woningen staan meest in een kring go- 
bouwd, in het midden wnarvan zich bier en daar een 
gem centehuis (balai) en soms een moskco 
(inasdjid) of bedehuis (hnggar) bovindt. Eon 
wachthuisjo (gardoo) is in elko doosoen aan- wezig. 
Op het dorpsplein zijn klapperboomon gepJant. De 
woningen zijn van hout, ingo- dekt met alang-alang 
of rembio, en met eon omwanding van platgeslagen 
bamboe (ploe- poeh); bij meergegoeden is de 
dakbedekking van gegalvaniseerd golfijzor of 
dnkpannen, cn do omwanding geheel of gedeeltelijk 
van hout. 

De Redjangers zijn eon veel minder gastvrij en 
welwillend slag van menschen dan bun buren, do 
Lebongers. Marsden beschouwdo hen als het meest 
zuivere, het oortype van do Maleiors, hot- geen 
minder juist is, da.ar de enkcle afwijkingen van 
gewoonten enz. der Minangkabau-Malei- ers, die zij 
vertoonon, uit Javaansche invloedon verkhard 
mooten worden. Hun taal is het djangsch en ook bij 
lion is het zoogenaamdo rentjongschrift in gebruik. 
Als afwijking van de Lebongsche gebruiken diont 
nog vermeld dit do dan'-en. hier altyd door jongens 
of meisjes afzon- derlijk worden uitgevoerd. 

Goschiedenis. In oudo t ij den had xneer- malon 
kolonisatio van Redjang uit plants in do Pasemah-
linden en vooral in de Ommehnden van Benkoelen, 
tusschen welko laatsto nederzet- tingon en het 
moederlind steeds zeer nauwo be- trekkingen 
bleven bestaan. Deze Bonkoeleesche Redjangers 
echter moosten do sujirematie dor Sultans van 
Bantam orkennen, terwijl de oigen- lijke Redjang 
zich Lingen tijd vrijwel onafhan- kelijk wist te 
houden, zoowel van Pa loin ba ng als van Bantam. 
On) zich cchtor tegon de invallen der B.mtammors 
to beveiligen zonden zij eon jaarlijksche schatting 
aan den Sultan (pcrsSm- bahan). Langzamerhand 
kregen toch de Sultans van Palembang meer invloed 
in Redjang, waar- heen zij con djenang als 
vertegenwoordiger zon. don, cn waarvoor zij later 
eono wettelijke rogeling vaststelden ondor den 
naam van utooran shiding mardika (deRedjangors 
noomdenzich motgrooton trots : orang sindmg 
mardika, d. w . z,: „vrijo grensbowakers,>), dio 
wordt toogoschreven aan Sultan Tjand i i B il ing on 
dio later nog den grondslig bleof uitmaken, van 
1825 tot J 859, voor do vorhouding der Redjang 
togonover om, op grond wanrvan do B-6- djangors 
in dion tijd o.a. jaarlijks ceno bolxs- ting van / 200, 
tiban toekon, aan ons op- bracliton, waarna zc ton 
slotte in 1859, bij do in- lijving, word gowijzigd. 
Om zich togon de voort- durende strooptochlon dor 
RGdjangors to bovoili- gen vosti^do l<：i,fllo.5 in 
1818 con niilitairo post to l^olo-geto, dio ochtor in 
1825 word opgohevon. In 1838 Irok er co no 
expeditio heon om don moord op den uss.-ros. van 
Benkoolen, Bogaerd, to wiokon, doch ook daurna 
blevon plundering on jaonsclionroof in Bonkoolon 
door Kedjmgors bc- drovon, stood-, vcolvuldig 
voorkomon. Do ruoord in J 857 op eon met do 
opnamo bohst ondoroff. in Ri-djang on ecn annslag 
op oon ander in LSbong 

in 

in 1858 gavon aanleiding tot een milit. expeditie, dio 
ochtor bij aankomst in Redjang geon tegenstand 
ondorvond; na oprichting van oonige tijde- lijko 
verstorkingen word RSdjang in 1860 bij de aid. TCbing 
Tinggi van Palombang gevoogd, waarna in 18G1 
hetzelfdo plants had voor Lebong. Later (1862) vielen 
nog cenige ongoregeldhedon bij den aanleg van cen 
weg voor, dio cone kleino expeditio noodig maakten. 
Het kleinc garnizoen, dat gelogord was in ceno 
perm.anente versterkiug van don 4don rang (Ind. St. 
1889 no. 27), vzerd in 1906 ingotrokken 

Do contrdlo-afd. BSdjang en Lfibong werd met cen 
groot deol der control© afd. Sindangstreken, in 1904 
van, Palembang afgo^cheiden en bij Ben- koelon 
govoegd; aanvankclijk bleven rechtspraak en. 
belistingheffing op den. bestaanden voet gere- geld, 
doch sinds 1914 staan to dien opzichte do onderafd. 
Lebong en Redjang geheel gelijk met hetoverig gebied 
vanBenkoelen.In 1909(Ind.Stb. 385) were! de 
contrdle-afd. Redjang en Lebong ge- splitst in de 
tegenwoordige contrdle afdeelingen Lebong en 
Redjang, met toevoeging aan elk van een gedeelte van 
het gebied van aangrenzende afdeelingen in 
Benkoelen, en beide, met de conti ole-afdeelingen Lais 
en Moko-Moko ver- eenigd tot de ass.-res. LSbong. 

Literatuur： Midden-Sumatra, Reisverh. II, bl. 101; 
Talen en Lcttork., bl. 5. 9, 15, 37, 66; Aardr. Boschrijv., 
bl. 4, 35, 80, 93, 145,151, 164； Volksbeschr., passim; 
De geschiedeni^ van. Sumatra, Gids 1849, II, bl. 449, 
690; W. Marsden, The History of Sumatra, bl. 37, 165, 
175, 252; De Sturler, Proeve eener beschr. van het 
gebied van Pal., bl. 37, 192; Dr. C. Swaving, Beschr. 
van schedels van inboorlingon uit do bovenl. van Pal., 
Nat. Tijds. v. N.-I. 1870, bl. 263; Eenige . 
aanteekeningen over do Sumatrasche volksstam- men, 
Nat. Tijd?. v. N.-I. 1863, bl. 304; W. A. Van Rees, Do 
a nn oxa tie der Redjang, Rotterdam 1860; 
Aanteekeningen gohouden ^op een.© reis in de 
binnenl. van Sum., bijzonder met betrekking ， tot 
Benk. on Pal., De Oosterling, I, bl. 66; J. L. SI. Swaab, 
Beschr日ving der onder-afdeeling Redjang, in Bijdr. t. 
d. T. L. en V.kunde van N.-I., deel 72, biz. 4GO en J. 
L. M. Swaab, De onderaf- deeling Redjang der 
residentie Benkoelen in Tijd- schr. Kon. Aardr. Gon. 
2e Serie (deel 33), (1916) biz. 57. 

R色DJANGSCH. Dit bohoorb, vol^ens hetgeen., 
daaromtrent in hot art. LETTERSOHRIFT is gezegd, 
toi. do RSdjangsch-Limpongsche groep van do 
alphabetten van Indischen oorsprong, die in don 
Archipel wordon. of werden gebruikt en is ah schrift 
vorwant met het z.g. Rentjong, het Balaksch en hob 
Lampongsch. Heb RS- djangsch, dab in de 
Redjangstroken (residentie Benkoolcu) wordt 
gesproken, be vat vreenide, vooral Maleischo 
woordon. Bij de uitspraak worden nous-klanken 
gehoord. Do klomtoon vali； zoor verschillond, nu 
eens op de laatste, meesLal op do voorl.iatste, doch ook 
wel op do ecrsLo lottergreep: (de klemtoon op do 
cursief gedruklo lottorgrepon) doewai (iwee), 
s^mbil.in (negon), beranj； ka/ai (we'licht), samoelen 
(maagd). Vgl. Midden Sumatra II, 2, bl. 6; Tijchchr. 
Bit. Gen. XXX, bL 4S4. 

REDJO. Landschap in Ngada. Zio aldaar. 
REDOK. Zio MUZlEKen MUZIEKINSTRU- 

MENTEN. 
REE. Zio KIDANG. 
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REEDE TOT DRAKESTEIN (Jhr. HENDRIK 
ADRIAAN VAN). Gob. 1636 te Utrecht, xoon van 
Jhr. Ernst v. Reede tot Dralco>tciri en jkvr. Elizabo h 
van Utenhovo. Reeds op zijn 14do jaar ging hij op 
zee, trad in 1657 als adelborst in dienst dor 0. I. 
Comp, en nam als vaandrig dcel aan de expedi io 
onder Ryklof v. Go ens naar de kust van Mab-bar. Hij 
word bier tot kapitein bevordcrd, daarna tot d iplc- 
matiek agent en Camp, opperhoofd te 0?yhng, later 
ter hoofdplaats Cochin (Koo'sjin). Vandaar werd hij 
als lid van den Pclitieken Raad ovor- geplaatst naar 
Ceilon, en in 1669, toen hij den rang van sergean'-
majoor bereikt had, bo- no emd tot command cur van 
Malabar. Eerst in 1671 aanvaarddo hij dien post, waar 
hij zich kennen deed als een prachtlievend regent, en 
groote sommen besteeddo aan vestingbouw en 
verfraaiingen. Den uitgestrekl en tuin. van do 
commandeurswoning te Cochin niaak o hij dienstbaar 
aan de we'enschap； hier kweekto hij de tropische 
gewassen, welke lai er beschreven en afgebeeld 
zouden worden in zijn groot bota- nisch werk „Hortus 
Malabaricus". In 1676 keerde hij naar Batavia^, 
terug, waar hij hot volgend jaar tot raad extraord inair 
van N. I. Benoemd werd. In 1678 vertrok hij naar 
Nederland. In 1684 benoemden bewindhebbers van 
de 0. I. Comp, hem tot Commissaris-generaal, met 
speci le opdracht om de steeds toenemende 
malversaiien onder de Comp, dienaren op de 
overzeesche kantoren uit te roeien. Op zijn ui reis 
bezocht hij de Kaapkolonie, waar hij verschillende 
bervormingen tot stand bracht en bewindhebbers 
adviseerde die kolenio uit te breiden. De nederzefing 
Drakestein werd ♦naar hem geneemd. In Hindostan, 
op Ceilcn en elders maakto hij zich gevreesd en 
gehaat als cen soort van provoost geweldiger der 
Comp., overal hare ontrouwo dienaren schorsend, af- 
zettend of deport eerend. Zijno „ongohoorde 
proceduren" troffen zoowel hooggeplaatst e per- 
sonengelijk den gouverneur van Ceilon en direc- teur 
van Bengalen, als de ondergeschikto dio- naren der 
Comp. Hij bezocht) in 1687 do factory en op do kust 
van Koromandel, ten einde ook hier schoon schip t e 
maken. Do geldmiddelen der Comp, hadden er echter 
geen voordeel bij, dewijl hij zulke aanzienlijke 
bedragen ten koste legde aan vestingbouw； a Been 
voor het kasteel Negapatnam werd ruim een millioen 
best eed. 

In 1690 on* wierp hij nog een plan voor een se- 
minarie te Naloer. Het volgend jaarbevond hij zich op 
Ceilon, vanwaar hij verlrok naar Su- ratte. Doch 
onderweg kwam hij to ovorlijden； niet zonder 
vermoeden dat hy vergift igd was door Comp, 
dieniren, die reden hadden zijno komsl te vreezen. 
Zijn gebaLemd lijk werd naar Suratte gevoerd, waar 
eene pompeuso en kostbare uxlvaart werd gehouden, 
1 erwijl zijne erfgenamen voor hem een praalgraf lio 
en oprichten. Van Reede, door den Bri-schen 
kroniekschrijver Me Call Theal „an upright and 
humane man" genoemd, had mind er verdiensi e als 
koloniaal staatsman dan als botanicus. Zijn Horlus M-
L baricus, waarvan in 1678 het eers.o deel verscJ een, 
werd onder den ti.el baarse Kruydhof" in hoi 
Hollandsch overgezet en is een standaardwerk 
gebleven voor do flora van Hindostan. 

REEREE. Zio MUZIEK on- MUZIEKIN- 
STRUMENTEN."夕 tS 刀 6r，.如 i、-、' 

REES (OTTO VAN). Gcb. te Culemborg 4 Jan. 
1823 uit het huwelijk van Dr. J. Van Rees on G. J. E. 
Holmberg de Beckfelt. Reeds op jeug- digen leeftijd 
naar Indio vertrokken, waar hij 11 Juli 1837 
aankwam, trad hij als klerk bij de algemcene 
secretaric in *s lands dienst, doorlicp daar de lagerc 
betrekkingen en werd 31 Mai 1850 tot Referendaris 
bij dat kabinct benoemd. Den 5cn Juni 1851 tot 
adjunct-secretaris aangesteld, verwisselde hij die 
betrekking reeds 17 Juli d. a. v. met die van 
inspccteur van finantien ； na een kort verlof in Indie 
werd hij achtereen- volgens resident van KMoo (6 
Juli 1856), van BagSldn (20 Aug. 1857) cn van 
Soerabaja (11 Mei I860). Den 14en Jan. 1864 werd 
hij lid van den Raad van Indio, in welke betrekking 
hij, na een tweojarig verlof in Nederland, 25Scpt. 
1869 herbenoemd werd. Den JOen Juni 1872 op ver- 
zoek uit *s lands dienst ontslagen, werd hij Sept, d. 
a. v. tot lid van de Tweede Kamer gekozen, doch 
legde dat mandaat neder na zijno benoe- ming tot 
vice-pi'esident van den Raad v. Indio (30 Aug, 1873), 
welk ambt hij tot April 1878 ver- vulde. In Nederland 
teruggekeerd, werd hij weder tot lid der Twccde 
Kamer verkozen (17 Juni 1878), trad 10 Maart 1879 
als Min. van Koi. op, doch legde die betrekking 20 
Aug. d.a.v, weder neder, — werd weder lid der 
Twcede Kamer (Sept. 1880) en daarna voorzitter dier 
Kamer (Sept. 1881), en trad 20 Jan. 1884 als Gouv.-
Gen. op, welk ambt hij 11 April 1884 aanvaardde. 
Oj)zijn verzoek werd hij 19 Juni 1888 ontslagen, en 
legde die waardigheid 29 Sept. d. a.v. neder; hij 
overlccd to Arnhem den lOen Maart 1892. Van Rees 
heeft als lid van den Raad van Indio cen le vendig 
aandeel gen omen in de voorberei- ding en uitvoering 
der hervorming van het Preanger-stelsel； een 
belangrijk rapport daar- .over is, onder den titci 
Overzigt van d. gcschicd, der Preang. 
Rcgcntschappcn, gepubliceerd in Verb. Bat. Gen. 
XXXIX, 1880. Zijne hervor- mingsplannen in 1863 
den Gouv.-Gen. Sloet aan- bevolen, vindt men 
besproken in Ind. Gids 1885, I, bl. 720. In het jaar 
van zijn optreden als G. G. gaf de roof van he； onder 
EngeLscho vlig varend schip Nisero door den radja 
van Tenom (Atjeh) aanleiding tot hevige artikelen 
van. do pers en protesten van hot bostuur der StraitK- 
Settlements, welke kolonio Nederland voor dezo 
daad aansprakelijk stcldo. Hot conflict eindigdo echt 
er met een uL imatum door bcide landcn ge- zamelijk 
gosteld, wuarna hob zeeroovershoofd den buiL 
teruggaf, de gevangen genomonschipbreuke- lingen 
uifleverde on zich opniouw aan het Ned. gezag 
onderwierp. 

Tijdens het bestuur van Van Rees werden cenige 
Batakschc landschappen ingdijfd ； do strijd in 
Atjeh, waar het bestuur gereorganiseerd werd, blcef 
voorldurcn. Onlusten, spoedig bedwongen, braken 
uit in de Toba-landen, de W.afdeeling van Borneo, 
de Noorder districteii van Celebes en in Djambijecn 
opstand te Tjil6gon (Bantam) werd evencens spoedig 
onderdrukt. Deze laatste verwekte groote onrush te 
Batavia, doch dat komplol van Islamitische 
gee<tdrijvers e indig de met de cxculie der 
bolhamels. Onge- regcldheden op het land Tjiomas 
(Buiteii- zorg) moesten met geweld worden 
ixidwongen en leidden tot de verwijdering van den 
ad mini- 
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fitratcur. Dozo zaak maakto dost.ijds yeel gerucht, 
ook in Nederland on was de aanleiding, dat Van Rees 
zijn verzoek ontslag indiende. Aan spoor- cn tram we 
gen we rd grooter uitbreiding gegeven ； te 
Bocl^leng werden do slaven vrij verklaard. Als 
Minister werkto Van Rccs er toe mede art. 2 § 27 van 
het politic- rcglcment voor inlanders (contractbreuk) 
af te schaffcn feenc poging om Rchciding tusschen 
Nederlandschc on Indische fin ar ci en tot starcl te 
brengen, jnislukte. 

REES (WILLEM ADRIAAN VAN). Gcb. tc 
Arnhem den 13cn Maart 1820 uit het huwelijk van 
Richard us Van Rees met Constantia Wilhelmina 
Piper, trad hij van de Militaire Akademic te Breda in 
Indischen krijgsdienst, wclken hij in 1864 met den 
rang van majoor vcrliet. In 1870 werd hij benoemd 
tot lid dcr Algcmeene Reken- kamer; hij ovcrlccd te 
's Gravcnhage den 4cn Juli 1898. 

Van Rees heeft zich vooral ondcrscheiden door 
meerendeels populaire werken uit de krijgsge- 
schiedenis van Ned.-Indie in de 19e eeuw. Van die 
werken noemen wij: Montrado, 's Bosch 1858; 
Wachia, Taykon g cn Amir, Rott. 1859; Da annexatie 
der Redjang, Rott. 1860; Hcrinne- ringen uit de 
loopbaan van ecn Indisch officier, 2 din. Leiden 
1862; De Bandjcrmasinsche krijg, Arnh. 1865; De 
pioniers dcr beschaving in Ned.-Indie, Arnh. 1866; 
Toontje Poland, 2 din. Arnh. 1867; De Bandj. krijg 
nadcr tocgelicht, Arnhem 1867; Vermeulen Krieger, 
Arnh. 1870; Hist orisch-Indische schetsen en 
Wynanda. Ook gaf hij verschcidenc werken over 
krygskundige wetenschappen uit. 

REES-GEBERGTE (VAN). Dcze naam is bij de 
eerste opvaart dcr Manibfiramo (Noord Nieuw-
Guinea) in 1884 aan het hcuvel- cn Iago bergland 
gegeven, dat zich bevindt ter wcers- zijden van den 
benedcnloop van deze rivier. De afstand tot de kust 
bedraagt he melsbreed on gc- vcer 100 K.M.; 
gemeten langs de Mamberamo is deze afstand 士 240 
K.M. Ten Zuiden wordt het gebergte begrensd door 
de groote meervlaktc van de Midden-Mambfiramo. 
Het bergland schijnt in het Westen samen tc liangen 
met het randgebergte van de Gcelvinkbaai en in het 
Oostcn met het hoogc Gauttier-gebergte. 

In het laagste gededte heeft de rivier zich een bed 
ingesneden. De ruggen zijn niet hooger dan 500 a 
600 M.; de hoogstc waargenomen top is 1690 M. De 
hellin gen dcr ruggen zijn meesta] fiteil, de kammen 
scherp cn vaak niet- mcer dan eenige meters breed. 
Ecu en ander wijst er op, dat d(- crosic van dit 
gebergte nog niet ver voort- gcfichrcdcn is en cl us 
dal het eerst in cen be trek- kcJijk jong Lijdperk 
boven zoo is opgeheven. Het geheclc bergland is met 
zwaar oerbosch bedekt. Grasvlakten werden er nijt in 
gezicn. In hoofdzaak gchijnt liet opgebouwd tc zijn 
uit geplooide la gen van zecr jong tertiaire zand- 
HtceBer), kleischiefers cn merge J H. Bruinkool 
word in de ri vierbeddingon go von den. 

REGEERINGSREGLEMENT. Niet-officieolo 
naain van hot staatsstnk, waarin de hoofdlijnen van 
hot staatsrecht cn con aantal punton van hot 
administratiefrecht van Ned.-Indie worden 
aangegeven. De naam „reglcinent op het belaid van 
de regcring" is het eorsb toegepast op het 
cleBbelrcffendo Btaatestuk van 1806(Scl.immelpen- 
ninck), en later overgegaan op dat van 1S15 (Kon. 
hesluiv), gevoJgd door dio van 1818 (bcsluit van 

Oommissarisson-gcncraal), 1827 (besluit van 
Comm.-Gen. Du Bus), 1830 (Kon. bcsluit), 1836 
(Kon. bcsluit onder het ministcrschap van Van den 
Bosch) cn 1854 (wet, gccontrasignecrd door Pa- 
hud). Dit laatsto reglcmcnt werkt sinds 1 Mei 1855 
en gcklt, hocwel mccrmalen gewijzigd, nog steeds. 
Men vindt do zeven rcgccringsreglementen van 1806 
tot 1854 in Grashuis, Do Reg.-Regle- mon cn 
benevens hei charter van Nederburgh, 1893; die van 
voor 1854 met hun voorloopers uit den 1 ijd der 
compagnic in P. Mijer, Verzameling van Instruct en, 
enz., 1848; die van 1818 tot 
1854 in het Ind. Stb-, dat van 1854 en zijn wij- 
zigingen bovendien in het Ned. Stb. Een com 
mentaar in drie deelen op het Rcg.-regL, artikeJs- 
gewijs geordend, gaf mr. Margadant in 1894-1897f 
zie voort^/mr. De Louter, Handbook6, bl. lOl^mrf 
KleintjevStaatsinstellingen3 I, bL 6, ~ —' 

1 - de geschicdenis dor Reg.-
regle- /必 

menten in Bijdragcn v. h. Kon. Inst. 60, 1908,-" 
bl. 42〕. De niet-officieele naam „regeeringsregle- 
mcnl", die sinds lang burgerrecht heeft, wordt 
slechts gebezigd in art. 31 der Indische Comp- 
tabiliteitswet fl864), gelijk dat luidde v66r J895: 
zie echtcr cveneens art. 52 Reg.-regl. Suriname* 
en ar：. 52 Rcg.-regl. Ouraqao. r'- ' 丁 

REGEN. Zie KLIM A AT on OBSERV^TORI-.， 

der Kemp over 
en P. H. van 

UM (Kon. Magn. Me corol.)te Batavia. 
REGENT. Naam voor inlandsche hoofden； in 

de dagen der Compagnie van vcel ruimer ge- •： 
bruik dan thans. Vandaar dat men in het ge- 
west Amboin a en Ondcrhaorighcden (Bocroe,。 
Kei-eiJanden, enz.), op Zuid-Celebes en Ian- - .-z J 

gen tijd op Padaug en Indrapoera (zie RADJA) / 
den naam regent ontmoetto voor personcn, die； -'.族 wij thans als 
districtshoofden, ondcrdisEricts- 

en Indrapoera (zie RAD J A) 

hoofden of wijkhoofden beschouwen； op Ambon 
ze]f en de drio Oeliasers is regent zelfs de naam van 
het dorpshoofd (het regentschapsgerechr- aldaar is 
dus een dorpsgerccht; dl 1, bl. 636). Daarcntegcn is 
op Java en Madoera, en Binds 1917 in do voormalige 
rijken Bangli en Gianjar op Ba】i, regent de naam 
voor ecn hooggeplaatst en aristocratisch inlandsch 
hoofd. Zie BESTUUR, 
di I, bl. 283 cn 284. 

REGIE. Zie OPIUM. • . •. 
RfiGOE (JAV.). Zie LICUALA. ' 七 * 
RfiGOELO (JAV.). Zie HIBISCUS ABEL- 

MOSCHUS 
REIGER. De reigers, fam. Ardeidae, zijn nauw 

verwant aan de ooievaars cn ibissen ； zij hebben 
naar verhouding kortcrc pooten, maar langere te 
enen cn de nagel dcr middcntcen is steeds kam- 
vormig getand aan de binncnzijdc. Zij zijn door hun 
levenswijze aan de nabijhcid van water ge- bonden 
cn leven mcestal in grootcrc gczelschap- pen bijeen. 
Ongcveer con 30-tal soorten komcn in den 
Oostindischen Archipcl voor. Do europee- sc ho 
bJauwe reiger, Ardea cinerea, is op Java cn Sumatra 
waargenomen en is op Java bekend onder den naam 
van t jangak, waarmedc cchtcr ook de be ide 
volgcndc soorten aangeduid worden. Onzc 
purporreiger komt in Indie niet voor, maar wordt ver 
van gen door ecn nauw verwantc vorm, Ardea 
manillensis, die zich 'door het go mis van zwarte 
vickken aan de voorzijcle van den hals on- 
dcrscheidt en op de groote Soenda-cilanden is 
waargenomen. Ecn groote verspreiding heeft do 
bijna gchccl aschgi-auwc Ardea sumatrana, die van 
Sumatra tot Halmah6ra on de Aroe-oilanden is 
waargcjiomen. De Zilverrcigcrs, gchccl witto 
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vogels, die in den brocdtijd a an borst en rug ver- 
Ficrd zjjn met do zoogenaamde aigrcttcn, komen in 
een 3-tal soortcn, Herodias alba, intermedia en 
nigripes, voor. Demieyrettu sacra, van Sumatra tot 
Nieuw-Guinea voorkomend, cn zich meest nan de 
zeekust ophoudond, is gewoonlijk grijs met witton 
keelstr^ep, doch soms geheel wit. Onze europecsche 
kwak of nachtreiger, Nyclicorax nycticorax, is 
waargenomen op de groote Socnda- eilandcn, terwijl 
in het Oostclijk deci van den Ar- chipel de mecr 
roodbruinc Nycticorax ealedonoi- cus voorkomt; 
eerstgenoemdc soort is op Java bekend als gowak, 
goewii of kontoel (koentoel) n)a)5m. 
Roerdompachtige vormen ziin Gorsachius tnela 
nolo phiis van Java, Sumatra en Borneo, op de 
bovenzijde rood bruin met zwarte d warsbandjes, 
van onder?n vaalbruin cn Zonerodius helioftylu^ van 
Nieuw-Gui.iea,over het geheel vaal gcelachtig wit 
met zwarte ban den. Volgens Koningsberger heet 
Goraachius op Java walangkadak. Van de kleincre 
rsigersoorten mogen hicr nog ver me Id worden 
Bubulcuts coromandits, geheel wit-, doch in den 
broedtijd zijn kop en hals cn de rugsierveeren 
oranjebruin ； men ziet dez? soort voornamelijk in 
de nabijheid van ve〈. Zij dragen, zooals trouwens 
a lie wiite reigersoorten, den naam van koentoel in 
het Malcisch. Plaatselijk komt op Java, Sumatra, 
Borneo en Celebes een soort Rolreiger, Ar- dcola 
speciosa in groot aant-al voor; de kop en hals zijn 
bruin, de rug is zwart en het overige geve- dertc wit; 
op Java heet dezc vogel blSkok. E，n van de kleinste 
soorten is Ixolrychus cinnamomea, hoofdzakclyk 
rood bruin met Jichtere onderzijdc, een gewone 
vogel in de sawahs. 

REIMER (CARL, FRIEDRICH), afkomstig van 
Koningsberg in Pruisen en uiigevaren voor 
Amsterdim was, blijken5 eigen aanteekeningen, 
sedert-20 December 1767 in dienst van de 0. I. C., 
“diende sedert 12 November 1777 ak Vaan- drig-
Ingenieur en Eerste Landmeeber te Colom.*- bon 
kwam in 1785 naar Batavia over als" luite- nant-
ingenieur, klom diar" Luitemnt- 
Colonel, Directeur der Fortificatien en Inspec- teur 
van de Waterwerken en overleed in dien rang in den 
aanvang van 1796 (begraven 22 Januari). 

Wij kennen Reimer 一 in de Naajn-Boekjos der 
0. I. C. genaanid Rijxner Cirel, Fredorik 一 
hoofdzakelijk uit zijn eigen papieren, rapporlen, 
brieven, a.a., afkomstig uit do nilitenschap van den 
Gouv.-Gen. Mr. W. A. Alling, me; wien Reimer in 
nauwe beLrekking schijnt ge- staan te hebben. 
Reimer schreef veel, over verschillende 
onderwerpen en over onderschei- deno deelen van 
heb uibge3trekte gebied, waar de voormalige 0.1. C. 
gevestigd was of haar invloed deed gevoelen.. 

In Juni 1789 ontving Reimer de opdracht naar 
Oeylon te gaan, ten oinde daar de komst af te 
wachten van de Milltaire Commissie, be- staande uit 
de kapiseins ter zee Vaillmt en Verhuell en deu 
majoor Graevestein, welke Coinmissie door Prins 
Willem V benoenid was toi heb opnemen en doen 
van voorstellen ter verbetering van do “Defcnsie en
 in do 
0o3t-Indien. Mo; die Co】nmis：、ie bezocht 
Reimer in 1790 een groob dee! van de fact or ij on 
en uederzo.tingen in V66r-Indie en Coylon; diarna. 
van Januari 1791 tot Miart 1792 de Grooto Ooat, 
MakafjgjBX-en ten slotte Java, waarbij 00k de 
iljmpolrufnon van Pram ba nan, do waf orkasteolen 

te Djokja cn do hovon te Solo on Djokja bo- zochtr 
werden. Over dio reizeii 6iTbezookon schroof 
Reimor uilvoorigo vershgen, waaruib de lezer een. 
inzicht verkrijgt in de toeatandon van die dagen en 
de gesl eldheid van onderscheidene pliatscn, tijdena 
do lialste jaron van he' Comp, beheer. Ook bezocht 
Reimor de overblijfselon van de voormalige vorstcn-
vorblijfpliats 虹 djaran, bij Bin enzorg, en beschreof 
hij wat diar- van inlie einde cIef'ISo' eeuw nog 
overgeblovon was. Verdor is er aanwezig van zijne 
hand een lijvigc verhandcling in tweo deelen, over de 
ge- steldheid van Bitavia; hot. eerste ingediend aan 
de Regeering in Mei 1789, het tweede aangevan- gen 
eindo 1792. Reimer bohandelt diarin uitvoo- rig de 
slechte hygienischc toe?t；andcn, do onprac- tische 
woonwijzen, den overslechi en toestand van het. 
Binnenhospitaal, de ongozonde leefwijzo der 
mindoro Comp.-dieniren, ambachtslieden, solditen 
en matrozen; en wijst de middelen tot verbetering 
aan. Me' lof werd die Verhandcling veriueld in de 
Consideration en Advijs van do commissie tot de 0. 
I. zaken, d.d. 31 Aug, 1803, aan het S'aatsbewind dor 
Bataafscho Republiek. WaaYschijnlijk, almede als 
een gevolg van die verhandeling werden onder 
leiding van Reimer „nieuwe casernes voor de ligte 
cava- lerie, agler Rijswyk gebouwd" en werd in 
October 17logics ingericht op heb erf van heb 
Buitenhospitaal .(lioi Lit ere fort Prins Fre- derik, 
daarnx de Citadel) voor manschappen en officieron 
uit Hbliind verwacht ； ook is er in Reimer's 
maandrapporb van October 1795 voor he匕 eerst 
sprake van het legeren van troe- pen op Wellevreden. 
De bouw van het Pennis- tengesticht op hei Plein 
voor de Waterpliats (thans Glodok), tot h机 logeeren 
van de pen- nisten, dio to^ voor dien in. het kasteel 
woonden, is vermoedelijk wol aan de vertoogen van 
Reimer toe te schrijven. 

Het besef, dit heL ongezondo Batavia, ah 
woonpliats, verlaten jnoest worden, zat toon in, de 
lucht; Duurkoop e.a. hadden er reeds eerder op 
gewezen; de straffo hand van Diendels was noodig 
om krachtig uitvooring te geven aan de plinnen to如 
onbruiming en verpliat- sing naar hooger golegen st 
reken; do vertoogen van 0. F. Reimer hebben 
intusschen. zeker bi,j - gedragen tot; hot veldwinncn 
dor gozondcre denkbeelden, en tot hob govon van 
uilvooring aan die plmncn, welke in den aanvang der 
19e eeuw meer voiledig voLrokken werdon. 

Onder leiding van Reimer werd verdor een goede 
kaarl vervaardigd van de omstrekon van Bitavia, in 
heb Woston tot het line! Kamal, in het OoUon tot 
Tandjoeng Priok, in het Zuiden tot Ta nah Abang. 

Reimer's omvangrijke brief wiyseling, zijn© 
rapport on en versligen zijn to vinden in hot Rijks 
Archief, Aunwinsten 1900, biz. 29, n°. XXII: moor 
in heb bijzondor de nos. 76, 77 en 86, 87 onder de 
papieren afkomstig van don G.-G. Mr W- A. Al. ing, 
n?.gcliten door Jbr. F. E. M. van A Ip hen. Zie verdor 
de Ilyan'H Briangan, II biz. 365 en 366, nool 3. 

REIKWARDT (CASPAR GEORG CARL). Geb. 
den aen J uni 1773 to Liiltringhausen (Pruiscn), uit 
het huv/elyk van J. G Reinwardt cn ('. Goldenberg. 
Ten einde zijn brooder, die to Amsterdam als 
apotheker gevestigd was, bij to staan, begaf hy zich 
op 14-jarigen leeftijd naar 
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die plaats, en legdo zich dsr, met het doel om zich 
voor de studio in de gcnecskundo to bekwainen, mot 
zoovcol ijvcr en goed govolg toe op do beoefening 
dcr natu arwetenschappen, met name dcr botanic, dat 
hij in J 801 benocmd werd tot hooglceraar in de 
natuurlijkc gesclno- denis aan de hoogeschool te 
Hardcrwyk, welko betrekking hij, na to voren 
aT3iiar"'tdT"doctor honoris causa in de 
geneeskundo en natuur- Jijko wijsbegccrte 
bevorderd te zijn, aanvaardde met het uitspreken 
eener rede: ,,De arclore, quo historiae naturalis, in 
primis botanicae cu!- tores, in sua studia feruntur". 
(Over den gecst- drift, waarmede do beoefenaars der 
Natuurlijko Historie, en inzonderheid der 
kruidkunde voor hunne studien bezicld zijn). In 1808 
werd Reinward t door Koning Lodewijk Napoleon 
bc- noemd tot directeur van een aan te leggen 
plantcntuin. verbonden met diergaarde en kabi- net 
voor nat. historic, dio eerst te Soestdijk, /ater to 
Haarlem en to Amsterdam zoii WOrcleii opgericht. 
In 1810 werd hij benoemd tot bui- tengewoon 
hooglecraar in de chcmio en phar- macie en gewoon 
hooglceraar in de plantkunde aan het 
Amsterdamsche Athenaeum. Bij het herstcl van het 
Ned. gezag over Ned.-Indie word Reinwardt 
uitgekozen om commissarissen- generaal bij to staan 
in zaken van wctouschappe- lijken aard en ten 
aanzien van landbouw en onderwijs, en benocmd tot 
dirccteur ovci* do zaken van den landbouw, kunsten 
cn weten- schappen op het ciland Java cn ond. In 
1816 kwam hij in Indie; gedurendc den tijd van zijn 
verblijf aldaar maakte hij zich zeer verdienste- lijk 
door de organisatie van het onderwijs cn den genees- 
en heelkundigen dicnst, — dit laatste ook als 
„Kominissaris voor den civielen geneeskundigen 
diensf1, welko betrekking hem door den Gouv.-Gcn. 
Van dcr Capellcn word opgedragen. Ook voor de 
bevordcring van den landbouw was hij ijverig 
wcrkzaam; de oprich- ting van den botanischen tuin 
te Buitcnzorg was grootendcels zijn werk. Tijdens 
zijn vcrbliif in Indie maakto hy tai van reizen, eerst 
over Java, in 1821—22 in de Molukken. Benocmd 
tot hooglceraar in de chemie, botanic, geologic en 
mineralogic aan do hoogeschool to Leiden,, keerdo 
hy in 1822 naar lict vaderland terug cn aanvaardde 
die benoeming 3 Mei 1823 met eene redo: „Do 
augmentis quao historiao natural ex Indiae 
investigationc ficcesscrunG''. (Over den vooruilgang 
van de natuurwetenschap ten- govolgo van do 
onderzoekingen in Indie). In 18-14 werd zijn 
onderwijs tot de botanic beperkt; in 1845 nam hij zijn 
ecrvol enieritaat. Hij over- lecd G Maart 1854 to 
Leiden. 

Op wetonschappelijk gebied is door Reinwardt 
niot zoovccl gepresteerd gewordgn, als men wel had 
verwacht; zijnc volo cn vclcrlei wcrkzaamhcden 
beletton horn zich goheel daar- aan te wijden; toch 
zijn door Reinwardt ver- Bcheideno bijdragen ook 
tot do kennis van India gepubliceord, mccBtal in de 
Verh. van de Eersto klassc van liot Kon. Instituut en 
van de Academia Cacsareo-Lcopoklina te Bonn, 
zooals over don aard en oor«prong der cetbarc 
vogelnestjes op Java, on ccne beschrijving dcr 
Hepaticae Javanicae, aisinedo ecn voorlczing over 
„do uatuurlijke vruchtbaarhcid der O.-I. eilanden en 
bijzondor van Java en ^ovor do waarachijn- Jjjkc 
oorzakon daarvan.,,-/Iii de Verh. Bat. 

Gen. IX loverdo hij ccn bijdrago „Over do hoogte on 
vcrdcre natuurlyke gesteldhoid van ccnigo bergen in 
de Preanger rcgentschappen**. Grooto verdicnstcn 
verwierf hij zich in Indie door het bijccnbrcngcn van 
wctenschappolijko verzamolingen, dio door hem 
naar het mocdcr- land gezonden wordon. Ofschoon 
ccn groot decl daarvan op de zeercis tc loor ging, zijn 
o. a. het museum van nat. historic en het museum^ 
van oudheden, beidc te Leiden, veel aan Reinwardt 
verscliulHigd. 

Zic: Rcinwardt's Reis naar het OosteJijk gedcelto 
van den Indischen Archipel in het jaar 1821, uit zijno 
nagelatcn aanteekeningen opge- steld, met een 
levensbcrigt en bijlagen vermeer- derd： door W. H. 
de Vriese (uitg. door het Kon. Instituut v. d. T., L. en 
V. v. N.-I. 1858). Voorts： P. J. Veth, Ontdekkers cn 
onderzoekers, Leiden 1884. 

REISGELEGENHEDEN. I. VAN EN NAAK INDIE. 
In den tijd toen de Portugcezen in onzen Archipel 
gevestigd waren on ook nog in de eerste jaron van de 
Oost-Indische Compagnie was het een waagstuk om 
de reis van Europa naar Indio of omgekeerd te 
ondernemen. De schepcn hingen byna gehcel van 
weor en wind af; cn hoc stoutmoedig de toenmalige 
sehip- pers ook waren, door gebrek aan ondervinding 
cn unbekendheid met stroomingen en winden was het 
him dikwijls oninogelijk do vele drei- gendo gevaren 
te trotseeren. Daarbij kwam nog, dat zeeroovers de 
zeeen ouveilig maakten, ter- wijl ook veel gevaar 
opleverde het belastcn van het sebip verre boven het 
JaacJvermogcn, waar- van maar al to dikwijls het 
govolg was, dat het mot man en muis verging, zooals 
o.a. blijkt uit de volgende aan Jan Huygen van 
Linschoten ontleende, in P. A. Tide's ,,De Europeers 
in den Maleischon iirchipcl" x) vooi'komendc zin- 
snede： „Dat er eon sehip behouden naar Portugal 
overkomt, “is niet dan cnckcl mirakel van Godt", zoo 
slecht zijn ze tegen zeegevaren bestand, zoo 
schandelijk worden zo overladen, en zoo onbedreven 
is hot scheepsvolk. Ze varen daar maar hecn op Gods 
genade cn als do nood aan don man koint „so ist 
inisericordia ende onse lieve Vrouwe, dat zij haer 
helpcn winen". 

Uit de woorden, die Jan Huygen den kapitcin van 
het sehip, waarmede hij een reis van Indio naar 
Portugal deed, in den mond legt, kan worden 
opgemankt, dat do Engelschcn in dien tijd betere 
zeevaarders waren dan de Portu- geczcn. Wij lezen 
daar „.. . .en onsc capiteyn wist noch te segghen docn 
wij in dcson noot waren/ dat hem geen dinck mecr cn 
verwon- derde/ dan hoe dat God do Heer/ Haer (dio 
goede Christenen cnclo Cat holy ken waren) dio 
Cabo al toos met soo grooto on do sterko toymenten 
end。 scliado liet passeeren/ hebbende soo grooto 
end。 storckc schepcn/ cudo dio Engelschcn dat om- 
mor.? Kettors ende Gods lastcracrs zijn/ mot soo 
cleijno onde zwacko schcpen soo gemackelick die 
Caop passeerdon/ gelijk als in Indie die tij- diiigho 
was/ dat zij ecn Engclschman ghepas- soert liaddcn 
met grooto facilite寸t,/” ................................  

In den aanvang van do 17o ceuw werd be- paakl, 
dat de dienaren van do Compaguie, die 

')Opgcnomen in Bijdr. T. T. L. CJLJZBC... v. 
Ned.-Indic _(zie 4e reeks Ve deel 1881. bl. 153). 
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met. 'sComp.'sschepen repfitrieerden, niot moor 
mochten mcdenemcn dan clc „waordije van twco 
inaanden gagic in Nederlandt**, tcrwijl naar ge- 
lang van hun rang en traktcnient- was voorgc- 
schreven do hoeveelheid, soort en grootto der colli
： waarin do bagage mochi worden overgc- 
bracht. Al dezo maatregelen, die telkcns werdcn 
herhaald en verscherpt, had den ten doel het 
drijven. van particulieren handel tc voorkomcn. 
De straffen bcdrcigd tegen de u vertrc di ng dier 
plakaten hidden niet minder in dan „aanhou- ding 
ten prof Rte van de Cojup. van alles wat buy ten 
de kisten en gepcrmittecrcle potten ofte flessen in 
hot kooygoed of daar buijtcii word ovcrgebracht.'' 
De kosten van cen reis naar Nederland in die 

dagen kunnen blijken uit cen plakaat van 1648, 
■\vaarbi] bepaald was, dat ,,vr可lieden" t-e be- talen 
hadden: 1°. vracht, te bctalen a an het ,,comptoir 
gcneraal" tc Batavia / 150： 2°. kost- gold, te 
voldoen in Nederland, a an de Kamor, waaraan het 
schip geconsigncerd was, voor man- ncn, in de kajuit 
30. in de ,,butte” IS en „bij !t- gemeene volck" 9 
sluivers per dag; voor vrou- wen respectievelijk 1 
gulden, 12 stuivers on 9 stuivers: 3°. bagagc (geen 
kuopwaar „alsoo die in a lie gevalle verbeurt s^n"), 
tc hetalen a an ,,onscn cassicr" tc Batavia / 2000 
„voor 't last in volume offte gewigt." 

In het laatst van de 17e ceuw ― toen het vsren 
naar en van Indie reeds, zooals Busken Huet Jiet in 
zijne Litterarische fantasieen en kritic- ken (doel XI) 
uitdrukt, waar hij over Valen- tyn^ bekendc Uit- en 
thnisreizen spreekt, een soort van trckschuitdienst 
was geworden cn alles als van muziekpapier ging ― 
was de “wettige'' duur eener rcis van Nederland' naar 
Indie 7*/a maand. Voor korter reizen verleende de 
Comp, premie. De voormelde reizen van Valentijn 
(zie zyn „Oud en Nieuw Oost Indien,?, 4e deel, 2e 
stuk of het door A. W. Stcllwagen in 1882 uit- 
gegeven Van en naar Indic, Valentijns lo cn 2e uit- 
en thuisreis, voorafgegaan door Busken Huets studie 
over F. Valentijn) duurden G tot 8 maanden, 
wanneer men het oponthoud aan de Kaap — 1 tot 2】
[2 maand naarmate er nicer of mindei' repara tie aan 
])et schip noodig was —niet medcrekent. 
Gewoonlyk werden de reizen mefc een betrekkelijk 
groot aantal scliepen tege>ijk gedaan 

Het word den dienaren dor Comp, niet ge- 
makkclijk gemaakt om een rcis naar het vader- land 
te ondernemen. Vrces voor het drijven van 
particulieren handel en voor het uitlekken van de 
handelingen der Comp, was daarvan de reden. Zoo 
mochtcn zij niet an dets dan met schepen der 
Compagnie reizen, niet repatrieeren v66r zij ten 
minste 12 maanden gage bespaard hadden; niet 
zonder vrouw en kinderen vertrekken； in het been- 
en wcer reizen van gctrouwde jnannen zag men nJ. 
„een pretext om in het vaderlant correspondenten tot 
bevordering van him no particuliere handel te 
maken." Zelfs vin<it men plakaten wc]ke 
voorschreven,dat de repatrieeren- den, voor hun 
vertrek al hunne goederen enz. te gelde moesten 
maken, en hunne pretentien op de Comp, opgeven. 

In de in 1783 geapprobeercle Zeilag(i)e-order8 
om tea alien tijde van Nederland over de Kaap de 
Goede Hoop naar Straat Sunda (on oinge- keerd) te 
zeilen, word uitvoerig voorgeschrcven 

welkcn weg de schopen dor Compagnie op de uit- 
en op do thuisreis moesten volgen. De uit- reis werd 
gemaakt door het Kanaal (tenzij do scliepen 
genoodzaakt waren „om agter Scliot- land o】n" tc 
zeilen) langs Madera, de Canariache en de Zoutc 
eilanden, naar gclang van den wind dichter bij do 
Afrikaanschc of de „Brasilsclio kust"；. van Mei tot 
Aug. naar „Baay Fals" en anders naar “Tafelhaay"； 
van daar langs St. Paul cn Amsterdam cn door Straat 
Soenda naar Batavia. Op de thuisreis werd van de 
Straat Soenda af, zoo niogclijk rechtstrccks op 
Madagascar aangehouden cn tusschcn dit eiland cn 
Pun to de Fontes, langs het Rif van Anguail- has naar 
de Kaap of Baay Fals (van Mei tot Aug. was het „op 
een boete van 3 maanden gagie" verboden om do 
Tafelbaai aan te doen): verder langs St. Helena en 
“Assansaon" naar Corooz en Flores. De verdere weg 
hi ng af van de „secrecto order" door den 
gezagvoerder aan de Kaap ontvangen. Hield die 
order de vaart door het Kanaal in, dan voor hij langs 
de eilan- den Verde en Vigia of Magdo en de Vijf 
klippen. 

In 1788 were! een. rcgelmg ontworpen voor cone 
,,<poedige en gereguloerdc corresponden- tie" met 
's Comp/s hoofdbezittingcn in Indie en de Kaap de 
Goede Goop. .Do vaart zou met 10 schcpen 
onderhouden worden, waardoor het mogelijk zou 
zijn om geregeld om de 3 inaanden uit Holland te 
vertrekkeu. De geheele rcis - uit en thuis — was 
berckcnd op 11 maanden. nl. Holland —de Kaap: 3 
maanden; oponthoud aun de Kaap: 8 dagen; de Kaap 
over Ceylon— Batavia: 2 maanden； verblijf in 
Indie: 14 dagen. By korterc reizen zouden pre mien 
worden uit- gekeerd. .Het blijkt niet of dezo 
geregelde dienst ooit tot stand is gekomen. 

Tn het begin van de 19e ceuw kwam de zeiJ- 
schipvaart tusschen Nederland en Indie tot grooten 
bloei; hoofdzaak blccf echtcr vracht- vervoer, 
zoodat er niet op geregelde tijdcn ge- varen werd. 
Doch reeds in 1S22 legde do firma A. van Hoboken 
& Zonen te Rotterdam zich toe op heb geregeld 
vervoer van passagierc n)et hunne schepen, waarvan 
de voornaamste waren : de ,,D项kzigt" en do ,,Roon 
van Pcndrocht,,

) die gevolgd werden door vcjle 
andcrc. In 1856 begon de firma Wm. Buys J.Dzn. te 
Rotterdam met passngiersvaart en na 1860 legden 
00k andere rccderijen zich mccr in het bijzondcr op 
personenvervoer toe. Zoo hadden bv. de thans niet 
ineer bestaande firma’B Hcndrichs & Co. en W. H. 
Meursing tc Amsterdam cn A. van Hoboken on 
Zoncn te Rotterdam sncl- varendc schcpen in de 
vaart, wclko bchalve .vrachtgoederen con 
betrekkelijk groot aantal passagiers konden 
opnemcn en waarvan dan 00k door Jiet 
Gouvernemcnt werd gebruik gemaakt voor het 
transport van troepen. Bekend waren o,a. de 
schopen: „Noach I, II p.n III.'' van de firma Fop Smit 
en de ,.0oRmopo】i(，t'' vun <lc Gcbr$. Blusse te 
Bordrecht, die de uit- reis in 70 a 75 dagen konden 
volbrcngcn, fer- wijl de gewone scliepen gemiddeJd 
)00 a 120 dagen voor de uit reis cn 110 A 130 dagen 
voor do thuisreis noodig hfidckn. De voornaamste 
havens van afvaart in Nederland waren Nietiwc 
Diep, Bruuwcrshaven, Hellevoctskiis en VJis- 
singen en in Tndie Batavia, Seniarang en Soera- 
baja, waarna ^Makasser cn Padanj* gonofsmd 
mogftii worden/Do schepnn haddendcstijdsslechts 
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le klasse en de passageprys bedrocg voor de uitreis 
gemiddeld / 700 cn voor de thuisreis f 1000; 
hierondcr was do kost (zondcrdranken)- en 
geneeskundige bohandeling begrepen. Bc- halvo in 
gcval van averij of anderen ernstigen tegenspoed 
word op de uitreis nergens aange- )egd: op de 
thuisreis word gewoonlyk de Kaap de Goede Hoop 
cn St. Helena, door sommige schcpen Ascension 
bezocht. Omtrcnt de rcis per zeilschip om do Kaap 
in den loop der vorige eeuw is vcel wetenswaardigs 
te vinden in den ,,Gids up eene reia naar en van Java 
met con koopvaardijschip>, door D. van Batenburg 
Jr. (Utrecht J. G. Broese 18G5). 

Reeds lang voor de doorgraving van de land- 
ejigte van Suez tot stand kwam (1869) werden 
hcrhaaldclijk pogingen aangewend om eon ge- 
regelden Ncderlandschen stoomvaartdienst in het 
lev on te roepen voor snellere verbinding tusschcn 
Nederland cn Indie, welke dan zou kunnen 
concurrceren met de vreemde mail- diensten. Dezc 
pogingen stuitt.en cchter af op de zware kosten van 
zulk een dienst en op de toon algeinecn heerschende 
meening, dat de h and el weinig gebaat zou worden 
door ecne snellere verbinding. De handcl was dan 
ook gehecl op de langzame zcilschipvaart ingericht 
en ging niet dan na stcllige bewijzen, dat groo- terC 
snelheid voordecl zou aanbrengen, over tot de 
ingrijpende wijzigingen, die daardoor nood- 
zakeJijk zoudcu worden, terwijl uit den aard der 
zaak de reederijen van zeilpchepen de tot- 
standkoming van aan hun bedrijf zoovccl af- breuk 
doende stoomvaartdiensten met allo kracht trarJitten 
tegen te houden. In 1866 bracht de firma van Zcylen 
en Decker to Rotterdam twee groote clipper-
fregatten met hulp- stoomvermogen in de vaart — 
de ,,'s-Grnven- haga" en de "Utrecht" — wclkc wel 
is waar zeer goed voldeden, maar in de exploitatie 
te kostbaar bleken en met het oog op de opening van 
het Suezkanaal niet meer aan de vcrwach- t ing k on 
den heantwoorden. 

Toen cchter de kans, dat het Suoz-kanaal tot stand 
zou komen, meer cn meer verzekerd word, vatten 
cenige onderncmencle mannen (o.a. de Iieeren G. J. 
Boden, J. G. Bunge en J. Boisse vain) ernstig het 
plan op om ecn maatschappij op tc rich ten voor een 
geregclden stoornvaart- dienst tusschcn Nederland 
en Indie. Ook door den geldelijken en d 
adwcrkclijken stcun van Z. K. B. Prins Hendrik kon 
dit voornejnen rends spoodig nadat het Suezkanaal 
gerccd was, vcrwezenlijkt worden. De 
Stoomvaartmaatschap- ])ij „Nederland*1 werd J 3 
Mei ] 870 te. Amsterdam opgericht. Tn den aanvaug 
had de Maatschappij met velc jnocilijkheden te 
kampen (o.a. liad J)el Suezkanaal aanvankclijk veel 
minder diepgang dan waarop bij den bouw der 
cer«te Htoomschcpcn was gerckcnd; word 
rnocilijkhcid ondervonden met het vorkrygen van 
goed personecl ； ontstond op hot ccrste sc hip, elat 
uitvocr, de „ Wil I cm III”, hevige brand en word 
vcel nadccl nn vertraging ondervonden van het 
broken van schroefbladorcn), maar door de energie 
cn volharding der oprichters hlcef de Maatschappij 
niet alleen bestaan, doch kwam zij langzamcrhand 
tot grooten bloei. 

Als haven van afvaart koos de Maatschappij Nicu 
wc Diep, na opening van het kannal van Holland op 
zjjn smalst (1879) vcrvftngen door 

Amsterdam, In hot laatst- van 1873 besloot zy tot 
gerogold aandoen van Southampton voor het 
overbrengen van vrachtgoedcren naar Indie, terwijl 
Na pels herhaaldelijk word bezocht om passag'ers, 
die de reis liefst zooveel mogclijk over land 
wenschten te doen, op te nemen. Ingevolge het 
postcontract, dat de Maatschappy in 1875 met de 
Regcering sloot, moesten de s.3. Napcis gcregeld op 
clke rcis aandoen. Daar de spoorreis op den duur wel 
wat lang bleek, werd met ingang van 1882 in plaats 
van Napcls. Marseille aangedaan, welke plaats ；n 
1884 wegens het voorkomen van cholera aldaar 
tijdelijk werd vervangen door Napels en in 1888 
definitief door Genua. Reeds bij den aanvang der 
Maatschappij besloot zij, echter niet dan na veel 
overwegen, niet alleen tot Batavia, maar langs de 
gcheele Noordkust van Java te stoomen, om op de 
voornaamste kustplaatsen passagiers en goederen 
aan boord. te nemen en to ontsehepen. Padang word 
in de eerste jaren op de uitreis en van November tot 
Maart ook op de thuisreis aangedaan; van 1877 tot 
1880 werd in plaats van Padang, Penang en Atjdh 
(Jan, — Mei) op de thuisreis bevaren; na 1880 werd 
Padang facultatief bezocht en van 1887 tot 1903 ge- 
rcgeld op elko reis aangedaan. In laat-stgenoemd 
jaar besloot de maatschappij in plaats van Padang, 
Sabang cn Singapore op de uit- en thuisreis aan te 
duen. 

Nog verdient ver melding, dat de mailschepen 
sinds 1907 op de uit- en thuisreis Lissabon en si nds 
1909 ook Tanger cn Algiers aandoen, terwijl de 
mailschepen, die tot d us ver slechts op de uitreizen 
Southampton aandeden, dit sinds 1911 ook op de 
thuisreizen doen, (d.w.z. tot het nitbreken van den 
oorlog). 

De vloot bestond in 1873 uit 4 schepen, hou- 
dendc 8132 ton on werd blijkens het veralag der 
Maatschappij over 19J8 uitgebreid tot 9 mailschepen 
houdende 69.370 ton. De schepen, welke uitsluitend 
voor vrachtgoederen dienen, worden bier uib den 
aard der zaak buiten reke- ning gelaten. Bij elk 
nieuw stoomschip, dat in dienst were! gesteld, 
werden verheteringen aan- gebracht, zoodat de laatst 
aangebouwde schepen vrij wat nicer comfort 
aanbieden dan die van 1S71. De nieuwste schepen 
kunnen dan ook, en wat- inrichting en wat bediening 
betreft met cere worden genoeind. Do wel eens 
gemaakte vergelyking met drij vende hotels eerste 
rang is niet onjuist. 

V66r 1874 kon nog niet op vaste tijden ge- varen 
worden, maar in dat jaar was het moge- lijk om 
geregeld om de 4 woken van Nederland en van Indie 
uit te vertrekken. In 1877 werd de dienst uitgebreid 
tot een 3-wekclijkschen, in 1879 tot een 14-
daagschcn en in 1882 tot ecn 10 a 11-daagschen (nl. 
2 maal in de 3 weken). Moor on meer bleek do 
behoofte ann een weke- lijkscho vaart op Indio； de 
maatscliappy „Ne- derlnnd'' was echtor niet by 
machte om die alleen tc ondorhouden. In gomccn 
ovei'lcg met de Dircctio der stoomvaartniaatschappy 
„Rot terdamsche Lloyd,, (zie lagor) werd besloten, 
dat beidc maatschappijen met ingang van 1 April 
1887 te zamen een wokelijkschen dienst- in beido 
richtingen zoudon onderhouden; elk een maal in de 
14 dagen, des Zatordags uit Nederland cn des 
Wocnsdage uit Batavia. 

Aangezien het uitbreken van den oorlog in 
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1914 den maildienst van do Maatschappijen 
Nederland en Rottordamscho Lloyd (zie lager), 
geheel heeft ontwrieht, worden do verdere ge- 
gevens ointrent dien dionst op dat tijdstip gegevcn en 
worden o.a. de passagierstarieven, welko sedert dat 
tijdstip gcldig waren, buiten beschouwing gelaten. 
Begin 1914 bedroegen de passagfiprijzen van 
Amstordam/Southampton naai* Sabang, Belawan-
Deli en Singapore en omgekeerd, le klasse / 790, 2e 
klasse f 510 en 3e klasse / 300; van Genua naar 
bovengenocmde havens resp. / 740, / 4S0 en / 270. 
De tarieven van Amsterdam naar Batavia en 
omgekeerd waren tocn resp. / 860, / 530 en / 300 en 
van Genua / 810, / 500 cn / 270. Er werden retour- 
biljettnn afgegeven voor 24 maanden tusschen 
Amsterdam en Saba ng, Belawan-Deli en Singapore: 
le klasse / 1190, 2e klasse f 765 on 3e klasse / 450; 
van Genua naar doze havcna resp. / 1110, / 720 en f 
405; biljetten van Amsterdam naar Batavia kostten le 
klasse / 1290, 2e klasse / 795 en 3e klasse f 450, en 
tussuhen Genua en Batavia resp. / 1210, / 750 en / 
405. Ingevolge een contract, dat de Maatschappij met 
de Rotterdamsche Lloyd heeft gesloten, ziin de 
retourbiljetten van beide maatschappijen weder- 
zijds geldig, zoodat de passagiers op een retour- biljet 
met de eene Mij. de uitreis en met de andere de 
thuisreis mogen maken. 

De duur der uitreis van Nieuwodiep naar Batavia 
beliep in 1870/71 40 h 42 dagen en die der thuisreis 
40 A 46 dagen. Sedert 1908 mag ingevolge het in dat 
jaar met de Regeering ge- sloten postcontract de 
uitreis (van Amsterdam naar Batavia) niet longer dan 
34 a 35 dagen, de thuisreis niet- langer dan 35 a 36 
dagen duren. V66r Aug. 1914 hadden do 
stoomschepen op de uitreis van Amsterdam naar 
Batavia (oponthoud te Southampton inbogrepon) 
noodig ongeveer 34 dagen en op de thuisreis 29 a 30 
dagen. De reis van Genua naar Batavia werd 
volbracht in 22 也 23 dagen en omgekeerd in 21 22 
dagen. 

Toen in 1895 de Maatschappij haar 25-jarig 
bestaan vierde, gaf de Dirccteur, de heer J. 
Boissevain, een zeer belangwekkcnd overzicht van 
de geschiedenis der Mij., hetwelk in druk verschenen 
is. 

Het kapitaal der Mautschappij bodraagt volgens 
het jaarverslag over 1918 / 20.000.000 in aandeelen 
van / 1000 en / 500; verder heeft de maatschappij 4 % 
obligatie-Ieeningen uicstaan van 1911: / 1.353.000 
en / 1.621.000 en 1912 / 3.364.000. 

V66r 1874 werd geen dividend uitgekeerd: over 
de jaren 1874 t/m. 1876 5 %, dat met 
eenigeschommelingen opklom tot 10% in 1912/] 3, 
terwijl in do ooriogsjaren 1916, 1917 en 1918 werd 
uitgekeerd ondersch. 15%, 20 % en 30 %. 

Ook in Rotterdam werd de direete vaart op Java 
spoedig na do opening van het Suezkanaal begonnen 
en we] in Januari 1873 met 4 stoom- echepen van de 
Engekche roaat8chappij „Tho Commercial 
Steamship Co." to Londen, voor welke Mij. de firms 
Ruije en Co. als 'agent op- trad. Om verdere 
uitbreiding aan deze vaart te geven werd in Januari 
1875 de 8toomvaart- reederij „Rotterdan)8che 
Lloyd" opgeriebt onder direc tie van de firma W. 
Ruijs en Zoncn met 2 stoomschepen, welke 
gezamenlijk met 2 stoom- schepen der „Commercial 
Steamship Co." do dienst op Indie onderhielden. In 
1878 warden 

nog 2 stoomors (1 iEngelscho on 1 Hollandscho* in 
do vaart gcbracht. Do Engolsclie schepon wer den in 
1881 onder Noderlandsche vlag gebracht en alle 6 
schepcn kwamen onder directio van de 
.,Rotterdamscho Lloyd". In 1883 bcsloton de 
aandeclhondcrs dicr reederij haar in. eeno naanilooze 
vennootschap te veranderen. Do statuton der naaml. 
venn. „Rotterdamsclio Lloyd", werden goedgekeurd 
by Kon. besl. 15 Juni 18S3 (zio Staatscrt. 29/30 Juli 
1883). Hoewel de vennootschap oader dezelfde 
directio en op denzelfden voet godreven werd als do 
vroegero reedcrijcn, waren de aanvankelijko 
uitkomsten, ale gcvolg der toen bestaande han- 
delscrisis, zeer onbevredigend. In 1884 kon dan ook 
geen dividend worden uitgekeerd, het- geen des to 
nicer tcleurstellend was, daar. zooals blijkt uit het 
cerste verslag der Mij., do aandecl- houders der 
vroegerc reederijen steeds flinke winsten troJcken. 
Daarna word het beter on breidde do Maatschappij 
haar vloot uit tot 11 stoomers in 1887. In dat jaar kon 
zij haar drio- wekelijkschen dienst via Marseille tot- 
ecn ] 4- daagschen uitbreiden. Eerst sedert 1S97 doeil 
de booten dezer Maatscbappij Padang geregeld op de 
uit- en thuisreizen aan. 

De Maatschappij heeft thans (1919) 9 maik 
schopen. houdende ruim 56000 ton, in de vaart. Het 
nieuwste mailschip, do „Patrian, meet ruim 10.000 
ton en is bovendien voorzien van turbine-machines. 
Het is het eerst©- Nederlandsche passagiersschip, dat 
door deze moderne machines voortbewogen wordt. 
Het kapitaal der niaatichappij bedraogt 20 millioeo 
gulden. 

Het dividend bedroeg over 1885 3%, 1912/13 
10%, 19U 7/%, 1915 10 %, 1916/17 15%, 1918 25 
%. 

Do passagetarieven zijn gelijk aan die dor 
Nederland, met dien verstande, dat in plaats van 
Genua, Marseille moot worden gelezen. 

De snelheid van de booten der Mij. „Rot- 
terdamscho Lloyd" is gelijk aan die van do 
“Nederland", terwijl hetgeen hierboven gezegd is van 
de inrichting van en de bediening op do schcpen der 
laatste Mij. ook van toepassing is op die dcr Mij. 
„Rott. Lloyd". 

Met beido Maatschappijen heeft de Regeering een 
postcontract (zie POST- EN TELEGRAAF- 
DIENST) on cen contract voor het vervoer van 
Gouvernenientspassagicrs en goederen gesloton, 
omtrent weJk laateto contract hieronder nog con en 
andcr zal worden medcgedecld (bl. 536). 

Omtrent de mailrcis met de booten dor Mij. 
“Nederland" en „Rott, Lloyd" zijn velo bij- 
zonderheden cn nutbige wenken to vinden in den 
door A. Werumens Buning en J. A. Kruyt 
samengestelden gide, gctiteJd „Met de 11 oil and- 
scho mail naar Indie on terug." en in het door A. 
Worumcus Buning samengestelflo bockwcrk „Met 
do Rott. Lloyd naar Egypte, Ceylon, Sumatra on 
Java" (Amsterdam 1910). 

Gedurendo don oorlog werd do rechtstreoksche 
vaart op Ned.Jnd毛 bemoeilijkt en ten sloitc geheel 
stopgezot. Toen is de gcmoenschap ondor- houden 
over Amorika, waardoor de beido maat- schappijon 
eon gerogeldon dienst onderhioldcn tusschen Java ou 
San Franchco. 

Beide maatscliappijen onderhouden met bunno 
extra-schepen con gecombineerden dienst voor het 
vorvoer van bedovaartgangers naar Djeddah. Begin 
1914 bedroeg do passage van Java naa.r 
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Djeddah en terug / 200 voor volwasacnen en / 100 
voor kindercn van 1 — 12 jaar; zuigelingen zijn vrij. 

Behalve door de gonoemde maatschappijcn wordt 
nog een min of mecr geregelde dionst tusschen 
Nederland en Indie via Liverpool onderhoudcn door 
de te Amsterdam gevestigde „Ncdcrlandsche 
Stoomvaartmij. Oceaun,> waai*- van de leidiug 
echter to Liverpool' berusfc. Li- verpoolsche 
belanghebbenden richtten deze Mij. in 1891 op, met 
een kapitaal van 2 millioon gulden in aandeelen van / 
1000; zij hceft 10 stoom- schepen in de vaart. In 1893 
werd / 19.50, in 1894 101.80 per aandeel van / 1000 
als dividend uit gekeerd. Sedert het laatst der vorige 
eeuw vaart deze maatschappij geen passagiers meer. 

Do verderc pogingen om Nederlandsche stoom- 
vaartdiensten te onderhouden tusschen Indic en het 
moederland hebben weinig succes gehad; de 
totstandgekomen maatschappij en harlclen slechts 
cen kort leven, zoodat met opsomming der namen en 
do jaren van hun bestaan kan worden volstaan: 
Stoonivaartmij. Batavia te Rotterdam (1873); Java te 
Amsterdam (1874 — 76)； Kon. NcderL 
Stoomvaartmij. Marseille — Java (1877 en 1878); 
Stoomvaartmij. Insulinde (1882 — 1884); 
Stoomvaartmij. Holland (1888 — 1889). 

De vreemdo maildiensten, waarvan voor den 
wereldoorlog ook velo Nederla-nders gebruik 
maakten voor hunne reizen naar en van Indie waren: 

a. Compagnic des Messageries maritimes. 14- 
daagsehe raaildienst van Marseille via Singapore naar 
China cn Japan, onderhouden met II stoomschepen, 
terwijl nog een stoomschip eeninaal per maand van 
Singapore naar Batavia en Semarang vaart. Verder 
sluiten de booten dor Kon. Paketvaartmij. op do 
Franscho mail te Singapore aau. 

b. Peninsular and oriental steain navigation 
company. 14-daagsche maildienst van Londen, over 
Marseille, Port Said, Aden en Colombo naar 
Singapore. De vroeger op dezen maildienst aan- 
sluitende booten der K. Paketvaartmij. voeren sedert 
1899 op de Duitsche mailbootcn. 

c. Norddeutsche Lloyd. 14-daagsche mn'l- dienst 
van Bremen (Hamburg) via Antwerpen, Genua, 
Napels. Port Said, Suez, Aden, Colombo en Penang 
naar Singapore, waar aanslui- ting werd gevonden op 
de Kon. Paketvaartmij. Op do uitreis v/erd Rotterdam 
aangedaan. Twco der booten van dezen dicnst op 
Oost-Azie deden Batavia en Makasscr aan. De Nord- 
deutflehe Lloyd onderhield ook nog ecn dienst van 
Penang op Deli en van Singapore op Pon- tianak. Do 
goheele vloot van deze Maatschappij, welko dicnsten 
op allo werelddcelen ondediield, bestond in 1900 uit 
105 groote oceaanstoomers, houdende 470.000 ton. 
Do rijk geilluatreordo gids der Maatschappij 一 eon 
nnderhoudond en tevens practise h book jo — geeft 
eon clenkbecld van de wccldo en de comfort, die op 
de booton heerschte. 

Do in 1891 opgerichto Duitsche stoonivaart- 
dicnst van Hamburg via Amsterdam naar Indie — Su 
nda- Linie — were! reeds in hot vol- gend jaar 
gestnakt. 

d. Queensland Royal Mail Line and British India 
Steam Navigation Comp. Id. Maanclo- l^jkscho 
maildienst van Batavia over Napeh 

naar Londen on van Batavia naar Queensland 
(Brisbane). 

De stoomverbinding van Indie met an dore 
wcrekldcclen dan Europa werd tot het begin van deze 
eeuw allccn met vrcenide schcpen onderhouden. 

In 1866 worden pogingen aangewend om een 
geregclden stoomvaartdienst op Queensland to 
opencn, waarvoor do Regeering een subsidie van / 
20.000 por rcis toezeide. Nadat deze pogingen 
mislukt waren, vcrleendo de Regeering in J 872 onder 
gelijke subsidie aan den heer Fraser, Hoof dagent to 
Batavia van de Ned.- Ind. Stoomvaartmij., 
vergunning voor een vaart op Australie. Niet voor 
1874 werd de eersfce proef genomen, welke reeds in 
het volgend jaar wegens do groote kusten gestaakt, 
maar in 1876, echter weder zonder succes, hervat 
werd. De in 1877 in geregelden dienst ondernomon 
vijf reizen hadden zulke slechte uiikoxnsten, dat van 
verdere plannen definitief werd afgezien. 

Verder verdient vormelding de in 1880 tot stand 
gebrachto stoomvaart met Nederlandsche schepen op 
China, waarvoor de Regeering een contract sloot met 
de Ned.-Ind. Stoomvaart- mij. voor een 4-rnaal 's 
jaarschen dienst van Soerabaja over Makasser, 
Manilla, Macao en Hongkong naar Amoy, tegen een 
subsidie van / 10.000 per rcis (/ 40.000 's jaars). In 
1882 werd de dienst tot een maandelijkschen 
uitgebreid cn een iiieuw contract gesloten voor den 
tijd van twee jaren; hefc subsidie bleef op / 10.000 
per reis (/120.000 *s jaars) bepaald, maar de route 
gewjjzigd, nl. Batavia — Billiton — Pontia- nak — 
Hongkong—Amoy, terwijl het der Maat- sckappij 
vrij stood om and ere havens — uit- gezonderd 
Singapore — te bevaren. 

De dienst had echter geen succes, waaroin 
besloten word na afloop van het contract — Maart 
1884 — Singapore aan to doen en zonder subsidie de 
vaart voort to zetten. Het contract werd 
dientongevolgo niot vornieuwd. De vaart via 
Singapore kon echter ook niet lang bestaan. Een in 
1896 genomon proef om deze vaart zonder subsidie 
weder tot stand te brengeu, mislukte. 

In 1902 richtten de heeren. L. P. D. Op ten Noort, 
E. Hcldring en B. Ruys de „Java-China- Japan!ijn,> 
op (zie STOOMVAART), welke ge- vestigd is te 
Amsterdam en, met Regeerings- subsidie, een 
geregeldo vaart onderhoudt tus- schen Makasscr, 
Soerabaja, Semarang, Batavia, Hongkong, Amoy, 
Shanghai, Kobo en Joko- hama, hetzij in 4-
wokclijkscho rondreizen, hetzij in twee gesplitst© 
dionsten nl. Java-Hongkong en Java Japan. 

Do vloot bestond in 1917 uit 11 schepen, metendo 
60808 brutotun. 

Voornamelijk dienen do schepen voor de 
vrachtvaart, maar ook wordt oen aantal pasaa- giers o 
verge bra cht. 

Krachtens de wot in Ind. Stb. 1911 n° 578 is met 
de Kon. Paketv. Mij. (zie PAKET- VAART 
MAATSCHAPPIJ (KONINKLIJKE) een 
overeenkomst gcsloten voor hot onderhouden van 
een stoomvaartlijn onder Nederlandsche vlag 
tusschon Java en Australie, do zg. „Java- 
Au8trali5]iinn, welke maandolijks do reis maakt 
tusschcn Batavia, Semarang, Soorabaja, Brisbane, 
Sydney en Melbourne. 

Do Maatschappij geniot voor hot onderhouden 
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van dezen dicnst een subsidic. De booten moeten 
ingericht zijn voor ten minste 50 1c klasse- 
pnssagicrs. 

Vcrdcr geschicdt het vcrvoer van reizigcrs naar 
en van de andcre werclddeclcn dan Europa met 
vreemde schepen. 

Landsrcizigers. In Ind. Stb. 1916 n°. 605 zijn 
regelen gesteld tot het verleenen van overtocht van 
Nederland naar Indie en omge- keerd, ten laste van 
de Indischc begrooting Dit zg. Overtochtsreglemcnt 
is in zijn gchecl als bijlaag in den 
Regeeringsalmanak opge- nomcn, in dicn voor 1919 
met cen noot, waaruit blijkt, dat 坷dens de staking 
van de rccht- streekschc stooinvaartverbinding 
tussehen Indie en Nederland de bepalingen van het- 
Ovcrtocbts- reglement deels tijdelijk zijn 
opgcschort cn dat voorloopig het noodige gcrcgeld 
is. 

In het reglement zijn de voor Landsrekcning 
reizende personen gesplitst in 4 klassen, naar mate 
waarvan zich o.a. regelt in welke klassc a an boord 
gerbsd mag worden, en het bedrag der 
schadeloosstclling wegens vcrplickt verbiijf in ecn 
noodhaven buiten boord. 

De reizen worden ondernomen met de stoom- 
schepen van ecn der maatschappijen waarmede do 
Regeering een contract heeft gesloten („Ne- 
derland" en „Rotterdamschc Lloyd"), maar aau de 
passagiers der le, 2e en 3c klasse kan in Nederland 
door den Minister van Kolonien en in Indie door den 
Gouverncur-Generaal worden toegestaan om de reis 
te maken met do mailschepen der maatschappycn 
„Messageries znaritimes", “Peninsular and oriental 
stciiin navigation comp." en „Norddeutsche Lloyd", 
terwijl a an alle voor Landsrekcning reizende 
passagiers vergunning kan worden verleend om met 
een onder Nederlandsche vlag om de Kaap de 
Goede Hoop varend zei】schip te reizen, indien 
zulks voor Jiunne gezondheid dringend noodig is. 

In bijzondere gevallcn kan de Gouv.-Gen. ook 
nog tocstaan een anderen weg van 1 ndie naar 
Nederland te volgen. 

De reizigers le, 2e en 3c kl. benpreken hunne 
passage zelf, voor die der 4e klasse geschicdt dit van 
Gouvernemcntswege. 

Aan de “Nederland'' en „Rotterdamsche Lloyd 
werden tot Aug. 1914 uitbetaald de bedragen, die bij 
de contracten zijn hedongen, nl. voor volwissenen 
van Nederland naar Indie of om- gekeerd: le klasse 
/ 700, 2e klaspc / 425, 3o klasse / 300 en 4e klasse / 
225. By in- of ent- scheping te Genua were! ecn 
restitutio verlcend van / 100 per le klasse, / 60 per 
2e klassc cn / 40 per 3e klasse passagicr. Voor 
kindcren van 3 tot 12 jaar is de helft van 
bovengenoemdo tarieven vcrschuldigd, terwijl voor 
ecn kind beneden 3 jaar niets in rekening gc brae hl 
wordt. Voor elk kind ineer beneden 3 jaar uit 
hetzelfde gezin i<? een vierde gedecHe van liet 
passagebed rag voor vulw^assenen verschuldigd. 
Aan de Fransche en Engelsche mails werd beta aid 
voor personen boven 11 jaar van de haven aan de 
MiddclJandsehe Zee naar Tndie of omgekeerd le kL 
/ 600, 2e kl. 340. De passagiers kregen dan voor de 
landrcis ondvraoheidenlijk / )00 en / 60. De 
reedcrijen dor zeilschepen ontvangen voor personen 
boven 11 jaar van Nederland naar Indie le kl. / 600, 
2e, 3e en 4e kl. / 350 cn oingekeerd 
onderscheidenlijk / 650 an / 400. 
Kij verpJiclit verbiijf in een noodhaven buiten 

boord wordt den reizigcrs vergoed cone som van 
/ 2 tot / 10 per dag naarmate do klassc waarin 
zij gerangschikt zijn en den Iceftijd^ Dezelfde 
schadeloosstelling wordt verlcend aan de lands- 
reizigers, die de reis gedcoltclijk over land 
maken en die, ter plaatse waar zij zich zouden 
inschepen, moeten vorblijven doordicn het schip 
zich da ar nog nict bevindt, dan wel om een 
andcre gcldigc reden. In geval van verblyf 
van het schip in een haven wegens quarantaine 
gedurendc nicer dan 24 uur kunnen do passa- 
giers, die gedwongen zijn nan wal te gaan, de 
onmiddcllijke uitgaven in rekening brengen 

IJ. lx DEN ARCHIPEL. 1°. to land； a. 
paard cn tvagen ; loycmentcn. Het gebruik van 
den wagnn als rcisiniddcl is in den Archipel 
vnn zeer ouden datum. Reeds op den Boroboe- 
doer, die in de Se ceuw na Chr. gebouwd word, 
zijn rytuigen afgebceld (vgl. album van Kins- 
bergen n°. 23 en 31), welke voorzien zijn van 
spaakwiclcn Wannecr de schijfwiclen, welke 
tl)ans nog voorkomen aan do pedatis (zie lager), 
in Indie door spaakwiclcn vervangen zijn, 
heeft men nict kunnen naspeuren. Jn de Babad 
Tanah Djav/a (bl. 24 en 36), welke in 土 1700 
definitief naar ouderc gcscliriftcn werd opgesteld, 
vinden wij aangeteckcnd, dat de gerbong (= 
een met doek of gordijnen omhangen rijtuig, 
dus een soort van tent wagon) reeds onder Madja- 
pahit (士 1450) gebruikt werd en op bl. 23, 
dat toentertijde de vrouwen op Java in zoo- 
danige wagens mode ter jacht uittogen. Dit 
laatste wordt volkomen bevestigd door Bar- 
bosa^ Livro (van 15]6). Dat de gerhong in 
aanzien was bliikt wel daaruit, dat bij het 
huwen van de prinses van Tjampa met den 
vorst van Madjapahit, belialvn een gong, een 
pSdati (toemnaals koetskar voor den vorst) en 
een "g^rbong" als „pocsaka" uit J'jampa over- 
kwamen, en dat aan Raddn Patah vnn wege 
den vorst van Madjapahit.. cen olifant, een 
paard, ecn pedati en cen „gerbong), werden 
geschonken. 

In „Begin ende voortgangh van de vor- 
ceniglide Ncdcrlantsche geoctroyeerdc O. I. 
Comp." wordt o.a. eene bescJirijving cn afbeel- 
ding gegeven van den „seer konstigh ghesneden 
waghen*', vvaarop de koning van Bali bij de 
aankoinst der Hollanders aan het straml kwani 
(! 597) ； de wagon word getrokken door twee 
witte, inet kleedcren behangen buffcis, terwijl, 
als men do afbeelding )nag gcloovnn, acliter 
den koning nog con dienaar met pajoeng in 
den wagen zat. 

In den loop van de 17e ccuw was het gebruik 
van wagons en rijtuigen blijkbaar zeer toege 
nomen cn schijnt er een groote weedde daarin 
te zijn ontstaan; ftlthans er werden veJc i)hikaten 
uitgevaardigd, welke ten (loci luiddcn om, gclijk 
geschicddc met de gondels to Venetie, zoo al 
nict het gebruik te weren, toch te belettcn dat 
,,de dicnarcn der Comp, en de ingc.setencn liun 
wegens de overdreven luxe, hovaerdije, pragt, 
pompn cn kostelykheijt, om clerHclve te onder- 
houden onmagtig synde, in den grond hielpen 
en ruineerden of de Ed. Comp, of huer even 
naesten benjuleelden’’. Er werd claarom een 
impost geheven van rijtuigen, bedragende 10- 
300 rijksdaalders naar gclang van den rung en 
do nationaliteit； Cliinecz<*n betaalden het nieeste, 
paarflenverhuurdcrs het minste, 40 ryksdaal- 
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ders, welk bedrng in 1754 verhoogd were! wegens 
de velo ontduikingen, dio plaats had don. In do 
verschillendc maatregelcn tor beteugeling van 
praoht on praal word o.a. aan andcro personen dan 
die bchoorendo tot de Hooge Regecring op „poene 
van verbeurte" verboden om cen glazen koets, zg. 
carrosso coupe, te bezigen, do rijtuigen to voorzien 
van wapens, ze to vergulden of verzilveren, de 
paarden op te tuigen cnz. Ook was verboden het 
gebruik van quitasol of sombreel (zonnescherm) cn 
wassc da miners (hetgeen men tegenwoordig 
pektoortsen zou noemen). Later (1754) werd de 
impost voor wagenverhuurders buiten Java 
gevestigrl ver- laagd, omdat het slechts zeldcn 
voorkwam, dat zij wagens konden verh uren. Van 
een eigcnlijken geregelden dienst tot vervoer van 
personen was in (lien tijel geen sprake； allecn 
werden in 1747 tot „commoditeyt van vcele zieke 
men- schen, die genegen zijii ten kostc van hare 
eigen beurs nae Tji-panas of 't warme bad getrans- 
porteerd te worden'', buffelbeesten en karren 
aangcschaft, wclkc op de verscliillendc tusschen 
Batavia cn Tji-panas gelegen plaatsen (halten) 
gestationneerd werden, nlwaar ook etenswaren 
tegen vastgestelde prijzen verkrijgbaar waren 
gesteld. Voor ecn buffeJkar werd gerekend 6/fl 

rijksdaalder van de eene halte tot do andere, voor 
een rypaard cvcnccns 6/8 rijksd. 

Voor het houden van een herberg of logement was 
vergunoing noodig van de Hooge Regecring, wclkc 
vergunning allcen aan „eerlijckc bekende luijden, 
die goet huys houden" (ech- ter nict aan dienaren der 
Comp, of hunne vrou- wen) werd verleend. 
Niettegcnstaande deze vpoizorgsmaatregelcn, 
bestond blijkens cen pla- kaat van 1754 in dicn tijd 
to Batavia gecn enkcl，:fatsocnlijk" logement, 
waarom bij dat plakaat een privilege gegeven were! 
voor bet oprichten van cen stads heerenlogement, 
dat gezoncl en ruini geheuwd mocst zijn en zindelijk 
onderhouden wonlen, tcrwijl voor logement- houdcr 
allcen personen van onbesproken handel t-n wand。
】 in aannicrking kwamcn. Dit heeren- logenient 
diendc voor personen hooger in rang dan sergnant. 
Aan den logementhouder was toegestaan om 
huurrijtuigen to houden, later 12, tcrwijl hem in J798 
vergund werd om twee verguldc koctsen te 
verhnren. Behalve de in- komsten van het logement 
zelf cn de wagenver- huiiiflcrii genoot do 
logomenthouder pakhuis- hinir en percentci) van 
open bare verkoopingen. I lei privilege werd voor 10 
jaren verleend cn • inalcn voor denzolfden tijd 
verlcngd. In 1 SOK werd het lu'crenlogenient 
verplaatst. naar .zekeren luin" t(i .fakatra, jnaar reeds 
in 1811 word wegons „(le verandordo tijdcn cn 
omstan- dighodon、' het privilege voor dat zg. 
buitnjj- logeinent opgelieven. 

P a a r(1 c n p o H t. Het begin vandoGouvornc- 
ments paardonpoet schijnt to zijn goweest do door 
<l(-n (；otiv.-Gcn. Dacrulcls in 1808 gemaakte 
hepa- ling <lat de door de rcspeclicve 
,,bovenlandscho,, regenten aan hem ^eschonkcn 
wordendc j)aardon op(le „groto wegen naar 
Buitenzorg cn vcrdcro afgclcgcn diMrintcn op verst-
heide plcystcr plaat- zen in daartoc oj» tc richten 
bambocscn stcDingen te plaatzcn" om tot „relaisn to 
dicnen voor hem- zelvcn, den gcconunittcerdo van 
en over de zaken van den inlander en vorder door 
den Gouv.-Gcn. aan to wijzen personen. De 
geconunitteerdc was 

met het opzicht daarovor belast. In het volgend jaar 
werd cen meer geregeldo paardenpost ingc- stcld 
tusschen Batavia en Buitenzorg, zooah blijken kan 
uit de instructio voor den aannemer der postery 
tusschen gonoomdo plaatsen. De aannemer mocst 
eon bcpaald aantal paarden en koet- siers houden cn 
2 postwagens voor 6 personen waarmede tweomaal 
's weeks ccn dienst in beido richtingen mocst worden 
onderhouden cn verder do noodige wagens om 
dagelijka een “extra-post pcrqonen" te kunnen 
transporteeren. Het tarief voor den gewonen 
poatwagen bedroeg 5 ryks- daalders zilvor per 
persoon en voor het rijden met ecn extra post voor 4 
personen 18 ryks- d a alders zilver. Verder waren 
verschillende bepa- lingen gemaakt om het den 
reizigers zoo gerieflijk mogolijk te maken en hen te 
vrij waren voor onge- lukkcn. De aannemer was aan 
cen bcpaalden tijd van overkomst gebonden, werd 
deze overschre- den dan verbeurde hy boete. Op 5 
halten (pleia- tcrplaatsen) moesten versche paarden 
gestation- neerd zijn, terwijl te Buitenzorg van 
Gouverne- mentswege een gcschikt gebouw tot het 
inrich ten eener her berg werd afgestaan. Ook het 
,,rid" van Bantam tot Batavia werd aanbesteed en 
daar- voor golden ongeveer gelijkc bepalingen als in 
voorinclde instructio. 

De paardenpost werd tusschen Batavia en Soe- 
rabaja van Gouvemementswcge onderhouden en 
daarvoor verschillende bepalingen gemaakt bij het 
in 1809 (12 Wintermaand) verschenen „Re- glement 
voor de posterijen en voor do inspectie dcr wegen en 
herbergen op Java" (zie POST- EN 
TELEGRAAFDIENST). Hieruit blijkt o.a. dat 
behalvo te Buitenzorg nog op 11 aan den grooten 
postweg gelegen plaatsen herbergen ,,tot gerief en 
nachtvcrbljjf'' der reizigers werden opgericht, welke 
van ten minste zea of acht goedo slaapver- trekken. 
kocts- on wagenhuis, paardenstai, bijge- bouwen 
voor bedienden on van een aparte „in- trek" voor den 
herbergior moesten voorzien zijn. Op 
tusschenliggende plaatsen werden nog zooge- 
naamde pasanggrahans (zie aldaar) opgeslagen tot 
rustplaats voor de reizigers. Het tarief der herbergen 
bedroeg voor 24 uren (met inbegrip van *s morgens 
thee of koffie en eenig ontbijt, % middags on's 
avonds goed warm eten, achter- iniddags thee of 
koffie) een zilveren piaster (/ 2,55) per persoon, 
terwijl verdere verteringen naar billijkheid moesten 
berekend worden. Voor de bcclicndcn werd 
gevorderd in 24 uren (met in- begrip van tweo malcn 
daags goede mondkost) 7务 stuiver zilver. Van deze 
ontvangsten behoef- den de herbergiers geen 
verantwoording te doen, maar het was hun ntrong 
verboden mccr te vragen dan hun was toegestaan 
„sub poene van, niet al- Iccn van het hun 
aanvcrtrouwrde opzicht ipso facto te zullen worden 
ontzet, maar daarenboven zoodanig te zullen worden 
gopunicerd als na exi- gentio van zaken zal worden 
bevonden to beho- ren.,> 

Elko herberg moest voorzien zijn van twee 
postwagens ioder voor zes personen en de nooclige 
spannon paarden voor die wagens en van twee 
rijpaarden ten dienste van reizigers ;>dic niet ver- 
kiezen of aan wien. het niet convenieert" zich van 
postwagens to bedienen. 

Tweemaal's weeks vortrok ecn postwagen met 
minstens vier paarden hespannen cn waaraan steeds 
twoe voorloopcrs voorafgingen „om bij het 
verspannen te assisteoren on onderweg in goval 
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van averij aan paarden of rytuig, assistentic tc 
verleenen”, tcrwijl crzoovcel niogelijk voor moest 
worden gozorgd, dat extra paarden voor eigen 
rijtuigen bcschikbaar wnren. Elkc zitplaats in ecn 
postwagen kostte vijf stuivers zilver per paal on een 
span van 4 paarden voor cen ci gen rijtuig 16 
stuivers. Voor een good rijpaard (koeda aloes) werd 
gevorderd 也 ropij zilver en voor ccn paard voor de 
bedienden (koeda gladag. zie GLADAG) 4* stuiver 
zilver per 3 palen. 

Op den postwagen werden geen „vilc of go- 
meeno personen geadmitteerd, waannede ver- 8taan 
worden slaven of gcmcene inlanders, welke laatste 
ten minste niet tot de heffe des volks geho- ren, maar 
van eenigen staat, qualiteit of goedo conditie zuUen 
moeten wezen'5. Ook werden niet toegelaten dronken 
of ruziemakende personen. 

Voor degenen, die met met de wagenpost nioch- 
ten rijdcn, waren „tusschen do Jakatrasche, Che- 
ribonsche en Preangcr R egentschap pen tot Soc- 
rabaya toe" pedati5s verkrijgbaar tegen cen prijs van 
4 tot 6 stuivers per paal, naar gelang het gezelschap 
uit 1 tot 7 personen bestond. 

Onder het Engelsch bestuur is de paardenpost- en 
postwagendienst ingetrokken, maar blijkens latere 
beshiiten moet hij al spoedig na de her- stelling van 
ons gezag(1816) weder ingesteld zijn. 

In 1823 (Ind. Stb. n°. 3) werd een nicuw „Re- 
glcment op de brieven- cn wagenpost op het ei- land 
Java" gemaakt, waarvan de bepalingen, voor zoover 
de wagenpost betreft, weinig afwijken van die van 
het Reglcruent van 1809. Het tarief van de herbergen 
beliep voor 24 uren / 5, tcrwijl berekend mocht 
worden voor logement alleen f 1, ontbijt / 1, iniddag- 
of avondmaal / 2. Voor bedienden in 24 uren 15 
stuiycr§,en voor middag- of avondinaal 5 stuivers. 

Om het gebruik der Gouverncments herborgen 
aan te moedigen werd in 1853 bepaald, dat amb- 
tenaren cn officieren, in dienst reizende, geen ver- 
goediug voor verblijfkosten mochten declareeren a]s 
zij vanparticuliereherbergengebruik maakten. 

Blijkens het Koi. Verslag van 1849 bestond do 
Gouverncments paarclenpost toen niet ineer uit een 
paarden- en wagen- (diligence-) poat, maar alleen uit 
een paardenpost. Als tarief gold / 1,25 tot / 2 per paal 
voor cen heel span. 

Langzamerhand werd het aantal trajecton, dat 
van Gouvernementswege bediend werd, ingc- 
krompen en dezC aan particulieren uitbesteed. Nadat 
in 1879 (Ind. Stb. n°. 314) nieuwe regclen voor de 
Gouvernements paardenpost waren gc- ateld, werd 
in 1887 het laatste traject voor ver- etrekking van 
paarden aan dicnetreizigers uitbe eieed (nl. 
Batavia—Sprang——Anjerj, waarmede dus fcitelijli 
de Gouverncments paardenpost had opgehouden te 
best a an. OfficiecI had de opheffing echter eerst in ] 
893 (Ind. Stb. n°. 49) plaats. 

Naast de genoemde paardenposterij bestond nog 
de binnenlandsche of binnenweegsche paardenpost, 
waarvan de paarden (zoogenaaind re- gentspaarden) 
door de inlandsche bevolking inoes- ten worden 
geleverd en onderhouden, en_die onder directio van 
den directeur der producten en civio- Je magazijnen. 
stond. In 1853 ging deze dienst over op den dirccteur 
der cultures, aangezien de verstrekking enz. der 
paarden in hecrendienst ge- Bchiedde en daarom 
eigenaardig onder het ressort van laatstgenoemden 
dirccteur belioorde. Een eigen]ijk roglement bestond 
er niet van de binnen- 

landscho pnardcnposterij, wftarom in 1879 (Ind. 
Stb. na. 314). daarvoor, togelijk met do Gou verno-
men ts paardcnpoatcrij. cen reglcment werd vast- 
gcsteld, dat bchoudens de in 1881 (Ind. Stb. n°. 190) 
en 1893 (Ind. Stb. u°. 49) daarin gebrachto 
w,zigingen cn aanvullingen tob do opheffing van 
kracht bleef. De binnenlandsche paardonposterij 
word tot 1915, in welk jaar zeis opgoheven, alleen 
nog inaar opeonige wegenin deresidentien B. tavia 
(afdccHng Krawang), Prcangcr Rcgontschappen, 
Cheribon,Semarang, Japara.Rembangen Madioen 
onderhouden, welko wegen gespecificecrd waron in 
cone bijlaag van dce> I van den Regeerings- 
almanak, tcrwijl in eeno andero bijlaag opgaaf word 
gedaan van de overeenkomston voor de levering van 
bespanuingen op verscliilicndo dior wegen. De 
kosten van deze posterij kwamen ten last© van don 
lan de. Het bestuur werd gevoerd door de hoofden 
van gew. bestuur. De posterij diende in de eerstc 
plaats voor gonvernomentsreizigors, maar wanneor 
do eischen van den dienst het ge- doogden, k on don 
ook andero personen er van gebruik makenen wcl 
togen betalingperpaal voor een heelsteJ (4) paarden 
80 cent, eneen half (2)50cent, met een minimum van 
onderscheidenlijk /8 en /5. 

In do wagens, waarvoor een heel stel paarden 
gespannen werd, mochten niet meer dan 6 en in die 
met een half stel bespannen niet meer dan 3 
volwassen personen plaats nemcn (2 kinderen = I 
volwasscnc), tcrwijl het maximum gewicht dor 
bagago voor 4 paarden op 50 K.G. en voor 2 paarden 
op 25 K.G. was gosteld, nl. voor het geval het 
maximum aantal personen werd vervoerd, anders 
mocht voor clken persoon minder30 K.G. bagago 
nicer worden mcdegenomcn. De Goiiv.- rciziger 
genootkostoloos vervoer voorzichzelven, voor clken 
hem bcgoleidendon persoon v.aa 20 cent per paal 
vcrschuldigd. 

Deaannemcrs waren verplichtgezonde,goodaf- 
gcrichto paarden met goede tuigen benevens een 
koetsier cn 6en looper te levereu. De reizigers 
mochten zich van hunne woning laten halen mits 
daarvoor niet meer dan 2 palcn ora gereden bell ocf 
de to worden en de wegen daarheen good bc- 
rijdbaar waron. De spannen bchoefden in den regel 
niet mccr dan 6enmaal per ctmaal geleverd te 
worden, bchoudens hij spoedeischende geval- len. 
Of een heel, dan wel een half stel paarden moest 
wordon ver«trekt, hing af van den rang van den 
rciziger. Voor den Gouv.-Gen., op wicn het 
rcglement niet van toepassing wa、，word bij clke 
rcis het aantal paardon bcpaald. 

Op Madoera bestond de zg. jjanCnibahann paar- 
denpostdienst, welko in 1881 bij den Linnenland- 
schcn dienst werd ingelijfd. en in ] 888 werd opgo- 
heven en aldaar het verstrekken van paardon en 
wagons thans ook verpacht wordl. 

Tegenwoordig zijn bijna overa] in den Archi- pel 
paarden en rijtuigen to verkrijgon; wagenn on 
rijtuigen komcn in verscliillende vonnen cn namen 
voor. In Batavia en omstreken wordt vcel gebruik 
gomaakt van do twcewieligo" dos-ildoa (afgokort 
tot sado); to Socmbaja, behalve van dezo, ook van 
de vicrwicligc kosong *); in SaorH- 

i) Omtrent het ontstaan van dozen zondcr- 
Jingcn nauin wordt het volgeiide verhaald: Een 
koetsier wees mot zijn zweep op zijn ledig rijtuig 
met de woorden „kosong, toean!,> (=ecn ledig, 
bcschikbaar rijtuig, menecr!), waarna dat woort van 
voortuigen den naant kosong bohouden heeft. 
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kartaon Djokjakarta van dc,cvcncens viorwioligo, 
andong. Hot rijdcn Jangs do post- cn andcro wcgen 
gcschiedt of met reiswngcns met 2 tot 6 paarden, die 
bovendicn op steilo wegen nog van eon voorspan 
buffels voorzien worden, of mot „klein vervoer”； 
daarvoor vindt mon in Oost-Java veel de zg. tjikar 
(kar op vecron, van een langgerekten vorm, zonder 
banken, ingang voor); in de Preanger de kahar-balon 
(klcino tweewieligo rijtuigjes) en verder in West- en 
Midden-Java, do gcriefelijko, ook tweewieligo 
“deeleman"; in de Padangschc Bovonlanden do zg. 
anak tram (kleine tweewieligo rijtuigjes); ter 
hoofdplaats Beukoolen de plan kin, welke wordt 
getrokken door een «api (altijd een stior). Een model 
van een plankin vindt men in het Museum te 
Rotterdam. Een goedo „sapi plankin'* kan draven als 
ecn paard on wordt met f 200 tot / 300 betaaid. In de 
Minahasa zi)n geen huurrijtuigen tc krijgen, de aldaar 
gevestigde Europeanen bezigen veel zg. 
spijkerbuggies — lichto twcewielige rjjtuigen, aid us 
genoemd naar den fabrikant Spijkcr tc Amsterdam. 

De ccbte pedati (met schijfwieleu) komt lioe J 
anger hoe minder voor； zo wordt als vrachtkar nog 
slechts in afgelegcn bergstreken aange- troffen. Om 
het bederven dcr groote wegen te. voorkomen, 
moeten de pSdati's de soms parallel daarmede 
aangelegde pedati- of buffelwcgen volgcn. (Zie 
verder PEDATI en Van der Lith, >NcderL Oost-
Indie, II, bl. 457). 

Bekcnd is de verbazende en voor nicuwelingen 
vaak angstwekkendc vaart, waarniede de wagens 
door de snclvoetigo paardjes worden getrokkon, en 
waartoe die viervoeters door do inlandsche koetsiers 
op alle mogelijke, en naar Westerscho begrippen, 
mecstal onpraktischo wijzen worden aangedreven； 
de inlanders wchijnen or geen be- grip van te hebben, 
dat de dicren ook wel cens rust noodig hebben en dat 
men veel sue!lor voor- uitkomt door de paarden in 
cen matigen, maar geregeldcn gang te houden, dan bij 
tusschenpoo- zen in cen vlicgendc vaart (zie verder 
PAARD). 

De hotels en logemonten in Indic zijn, bchalvc op 
de groote plaatsen, zeer primitief ingericht De 
geniiddcldc prijs der hotels bedroeg tot voor cenigc 
jaren / 5 a / 6 por dag met inbegrip van allc inaaltijdcn
； bij langcr verblijf is schikking mogelijk. Op kleine, 
van de lioofdwogon afgclegon plaatsen heeft het 
Gouvcrncment, ten bohoeve van reizende 
ambtenaren of officioren kloine iogcorgebou won — 
pasanggrahnns — opgcricht, waarvan ook 
particulicrcn gob'nik rnogen rnaken. In (le Minahasa 
zijii deze inrichtingen hot best; op Sumatra 
daarentegen zeer gebrekkig; daar zijn zo ZCJIH 
gowoonlijk niet voorzien van levcns- rniddclen en 
beddegood, dat de roizigers dan zelf nioeton 
medebrengon. 

b. Draaatloel. De tlraagsloel kv/ain cn komt nog 
onder allerlci vormon en namen in den Ar- ehipc) 
voor. De incest bekendo is de tandoe (Maleisch en 
Jnvaanscli). De djoli (van liet JSanskr. doli -- 
draagstocl) is cen groote draag- Htod, Hlcchts door 
prinscssen gebruikl cn door ](i personcn gedragen. 
Voor (lo gordijnen der djoli word eon spcciaal batik 
gewoven (sarnon djolen). Ecn groote djoli met eon 
gaandery aan allc kanten or om heen draagt don naani 
van (ijolang of dj6mpAn<i (Maloisch djcinpana of 
ecnipuna). PClangki (Maloisch palangking, van he： 
Portugecs.clio palan(]uin) id eon palankijn, 

zooals mon eortijds veel in Britsch-Indie go- bruikte. De 
kremoon (wcllicht van het Holland- sch-Japanscho nori 
mon) is een draagstoel, zooala de Chinecscho vrouwen 
gobruiken; de krebong con mot gordijnen omhangen 
draagstoel. Een lawah of tandoo lawah is eon tandoc, 
bestaande uit een hung mat met houten dak. 

Of het gebruik van den draagstoel in den Ar- schipel 
inhccmsch was, of wel van cldera is ingo- voerd cn zoo 
ja, wanneer, heeft men niet kunnen naspeuren. Zeker is 
het, dat de draagstoel in den tijd van de oorste vestiging 
der Hollanders in den Archipci veol in gebruik was. Zoo 
vinden wij o.a. in „Bcgin ende Voortgangh van de Ver- 
eenighde Nedorlantscho geoctroyeerdc O.-L Comp.^, 
dat do „grooto heeren of edelluyden op 't Eijlant Bulf' 
gedragen werden in draag- stoelcn. Kan men vertrouwen 
hcchten aan de afbeeJdingen in dat werk, dan bestond 
zulk een tan doe uit tweo bamboo staken, waarop een 
soort van bank onder een zeer primitief bamboe tentje. 

Uit vcJo plakaten in de 18e ceuw tot beteugo- ling van 
pracht en praal uitgevaardigd, blijkt dat niet aPeen in do 
rytuigen, maar ook in de draagstoelen overdreven luxe 
beatond. Alleen aan de Hooge Rcgeeringspersonen was 
het vergund om draagstoclcn met glazen of zg. chaises A 
portor met goud of zilver bealagon to gebruiken. Wel 
inochtcn. gebezigd worden ordinaire draagstoelen en 
oriinonts „7oodanig dezelve in practycq zyn>,. Uit een in 
1752 uitgevaardigd verbod op do slaven is op te maken, 
dat de lijf- heeren en lijfvroiiwen zich door hunne 
lijfeigenen in draagstoelen of norimon lieten vervoeren 
In de op bl 587 bedoelde regelen voor het transport van 
ziekon naarTji-panas (1747)is ook sprakevan het vervoer 
por draagstoel of palenquin, waar- voor aan olkcn 
Javaanschen dragor op elke halte 8 stuivers en aan den 
toozichthoudenden man doer % rijksdaalder betaaid 
mocst worden. 

Op Saparoea was een draagstoel in gebruik door 4 
porsonon gedragen, en aan elke zijde nog 2 om den 
toestol rocht te houden, van een kap voorzien en met 
kussens belegd： een model is te zien in het Museum to 
Rotterdam. 

Tegenwoordig zijn voor het bestijgon der hooge 
bergen op Java veelal draagstoelen to verkrijgen, die men 
vervaardigt door aan een leunstool bamboo-stokken te 
binden; vooral dames bedionon zich daarvan. 

Omtront hot gobruik van draagstoelen om- streeka 
1860 zij verwezen naar hot in Med. Nod. 
Zcndcliuggcnootsch. VII (1863) opgenomen ar- tikel van 
W. Hoczoo „Roizcn en Reisgelogon- heden op Java?'. 

c. Spoorlrein cn tram. Door het- aanJeggen van 
spoor- cn tramwogen is het reizen in Indio zeer vergemak 
kcl ij k t； nuiar het reizen per spoorfcrein. is in Indic 
nog vorro van coinfortabel; Hcldring *) maukt niet hen 
onrcchto do opmerking, dat het coinfort in do 
spoorwagens gering, de hooveel- heicl rook cn 
ongereohtigheden, welko do locomo- tief toezondt, 
daarontegen groot is; terwijl de ,,contr61o-】nani。''，
zooals bij het uitdrukt, in Indie liaar toppunt hcoft 
boreikt. Do snolheid der t-roinon is ovor hot，idgoiueen 
gering (gomid- dold GO K.M. por uur — de bij heb Alg. 
Regl. in 

*) Oost-Azie on Indie, beschouwingen en schotson, 
Amst. 1899. VII, Het roizen in Tudii.-^^ 
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Ind. Stb. 1895 no. 300 bepaalde maxima zijn voor 
sneltreinen als regel 75 K.M. (voor somniigc 8nel 
remen cn op spociaal daarvoor aangcgeven 
baanvakkcn zijn groot ere snelheden dan 75 K.M. 
toegestaan. Ind. Stb. 1917 no. 96), voor personen- 
treinen 60 K.M. en voor gcmcngde trcincn 45 

K.M. en voor gocderentrcinen 40 K.M. per uur； 
voor trams is luidens Ind. Stb. 1905 no. 516 de 
maximumsnelhcid als rcgel 30 K.M. per uur (op 
speciaal daarvoor aangegeven baanvak- ken kan die 
snelheid tot 45 K.M. per uur worden verhoogd — 
Jnd. Stb. 1911 DO. 511) tcr- wijl de treinen, met 
uitzonciering van het traject Batavia —Tandjoeng 
Priok, waar avond- dienst bestaat, slechts overdag" 
Idopcn. (Zie verder SPOOR- EN TRAMWEGEN). 

d. Autoniobiel. In delaatste jaren nee mt het ge- 
bruik van de auto voor liet reizen in Indie stork toe. 
In de buitenbezittingen ondervindt men daarbij 
dikwijls vee] last van het gemis aan goc de wegen 
en van bruggen.Overigens is de autoinobiel ten in 
Indie zeer gewaardeerd vervoermiddel. 

2°. T o w a t- e r. Tijdens de Comp, was het 
personenvervoer te water in den Archipel zeer 
gebrekkig ingericht, daar door de Comp, dat ver- 
voer zooveel mogelijk werd belemmerd, zoowcl om 
den particulieren handel tegen te gaan als uit vrees 
dat personen, die zij liever niet in haar gebied zag, 
aldaar zich zoudcu vestigen. Geen vaartuig mocht 
van de eene plaats naar de andere varen dan met een 
pas, welke naar vele plaatsen niet werd afgegeven. 
Geregeldc diensten voor het vervoer van personen 
bestonden niet tijdens de Comp. Wei werd in 1754 
een geregeldc prauw- vaart ingcsteld tussehen 
Batavia, Chcribon, TSgal en Semarang, maar deze 
diende uitsluitend voor postvervoer. 

De in 1811 te Batavia opgerichte prauwveeren 
(tjoenia, djoekoeng en papan) hadden niet be- 
paaldelijk b etrek king op vervoer van personen. 

Bljjkens het Koi. Verslag van 1849 was te 
Batavia het vervoer van personen en hunne bagage 
te water uitsluitend toegestaan aan de voerders van 
de tainbangans (kleine prauwen), die onder het 
tjoenia- of b uitenprau wenveer behoorden en ook 
aan dezelfde regelen waren onderworpen. Ook te 
Semarang en Soerabaja bestond een dergelijk 
monopoJie voor de tam- baugans, welke in de kleine 
prauwenveeren waren ingeschreven. De privilegien 
werden in. 1858 opgeheven, zoodat van toen af 
icder vrij personen mag vervoeren. 

a. Stooin.echepen. Tussehen bijna alle deelen 
van den Archipel wordt gemeenschap onderhou- 
den door de stoomers der Kon. Paketvaart- 
Maatschappij, waarvan verschillendc diensten door 
het Gouvernement worden gesubsidieerd, terwijl 
vele andere routes worden afgelegd zonder subsidie. 
Waar de bouten niet kunnen aanleggen wordt de 
gemeenschap met den wal gevonden door kleine 
bootjeB, dikwijls zg. tambangans (zeilkano's) die 
zich soms met haken aan het in voilevaart zijnde 
schip vastklampen (zie PAKET- VAART 
MAATSCHAPPIJ (KONINKLJJKE). 

Eene opgaaf van de andere min of mcer gere- 
gelde stoomvaartdiensten wordt jaarlijks in het 
Koloniaal Verslag opgenomen, waarvan een 
uittreksel voorkomt in den Regeeringsalmanak. 

b. Zeilvaarluigen komen over den gebeelen 
Archipel in allerlei vormen en onder vernchillendc 
namen voor. De zg. vlerkprauw, die nog veel 

wordt aangetroffen in do Molukkon en op N.- 
Guinea schijnt wel eon der oudste vormen ge- wcest 
to zijn; daarvan kouit alt-hans cen afbedding voor op 
do Boroboedoer (8o ecuw na Chr.). Voor de namen 
der in den Archipel voorko- mende vaartuigen voor 
personenvcrvoer — waar- medc cl us goreisd wordt 
— zy verwezen. naar VAARTUIGEN” 

Gouvorncmontsroizigors. Het „ro- glemcnt op 
liet reizen in Ned.-Indie van Euro- pccsche 
burgerlijko landsdionaren en andere personen" van 
1862 (Ind. Stb. no. 153a) is vervangen door een 
nieuw reglement (Ind. Stb. 1890 no. 209), —
gewyzigd bij Ind. Stb. 1902 no. 441 cn 442,welke 
echtei nog steeds niet in working zijn getreden — 
dat slechts algemecne en aan weinig verandering 
onderhevige beginsclen bevat. In afwachting van 
herziening der uitvoeringsbo- palingcn zijn de 
oudevoorschriftennogvankracht. 

De Guuvernementsreizigers zijn voor de ver- 
goeding voor reis- en verblyfkosten naarmate van 
him tractcment vcrdecJd in 4 klasscn. 

Bij reizen over land op Java en Madoera be- staat 
de tegemoetkoming voor rcis- en ver- blijfkosten in
： 

1°. postpaarden (niet aan reizigers 4e kl.) hetzij 
van Gouvernementswcge gestationneerd; het.zij 
particuliere postpaarden volgens de daa*-- voor 
geslotcn overeenkonist door den aanne- incr te 
levercn (zie hiervoor bl. 587). 

2°. rcisgeld tot goedmaking van kleine uitga- ven 
aan het reizen 】net postpaarden verbonden, van 12 
cent per paal； 

3°. transportkosten, voor reizen zonder post-
paarden cn voor reizigers 4c klassc, bedragende 
voor reizen wegens plaatsing of verplaatsing voor 
]e, 2c, 3e en 4e kl. ondcrschcidenlijk 80, 65, 55 en 
45 c«nt per paal, welke bedragen bij reizen in 
cominissic en andere reizen beloopen 50, 50, 35 en 
35 cent; 

4°. daggeld, voor alle dagen, die de rciziger 
buitenzijnstandplaats moet verbiijven, van / JO, / 8, 
/ 6 en / 5 voor reizigers le, 2e, 3e en 4e kl. 

In Ind. Stb. 1872 n°. 77 is opgenomen het 
reglement op het reizen van landsdionaren langH 
spoorwegen, dat aangevuld is bij Ind. Stb. 1873 no 
166 en 1886 no. 72 en in 1887 (Ind. Stb. no. 250) 
zooveel mogelijk van toepassing is verklaard op 
stoomtramwegen. De Gouvernemcntsmizigcrs 
moeten van doze vervoermiddclen gebruik makcii 
wanneer doze hon in de richting van het oord hunner 
bestemming kunnen hrengen. 

Terwijl vioeger steeds voor het reizen per spoor 
cn tram werd gcdeclarcertl, zijn in 1900 bcpalingcn 
gemaakt tot het verstrekken van vrijbiljetten op S.S. 
aan Eur. cn ini. landsdiena- ren, de laatntcn tot den 
rang van wedono. Ook de Ned.-Tnd. Spourwcginij. 
is met ingang van 1° Januari 190J overgegaan tot liet 
verstrekken van dergclijke vrijbiljetten, terwijl 
verschillendc tramwegrnaatschappijen cveneens 
zulke n>aat- regelen hebben genomen. 

In do concessievoorwaarden voor spoor- en 
tramwegen wordt tegenwoordig liet beding van vrij 
vervoer voor hedoelde Jandsdienaren ge- steld, 
boven en bchalvc de verpJichting van kosteloos 
vervoer voor in dienst reizende amb- tenaren van de 
justitie en politic alsmede d wan«- arbeiders en 
hunne geleiders, dat ook indevroegc- re 
concessievourwaarden reeds werd opgenomen. 

Voor reizen over zeo zijn bepalingcn opgeno 
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men in het contract met de Kon. Paketvaartmg., zijn 
met verschillendo andero stoomvaartdienaten 
contractcn geslotcn, terwijl voor vervoer van 
Gouvernementsrcizigers met zeilbootcn steeds 
afzondcrlyk wordt gecontracteord door het hoofd 
van gewestelijk bestuur. 

Vergunning tot r c i z e n i n den Arch i'p o 1. 
Europeanen en met dezen gelijk- gesteldcn en, in 
bizondere onistandigheden, ook Oostersche 
Vroemdclingen, kunnen voor cen bepaaldcn tijd 
vergunning bekomen tot reizen, hetzij in gcheel Ned. 
-Indie,hetxij in een of meer bepaald aangeduide 
gedeclten daarvan. In verband met Ind. Stb. 1902 no. 
100 is cen special。 vergunning tot reizen op Java 
en Madoera voor Europeanen cn met dezen 
gelykgestelde personen niet meer noodig, terwijl 
voor Vreemde Ooster- liugen een zoodanige 
vergunning in verband met do nieuwe bepalingen op 
het verkeer voor met Inlanders gclijkgesteldcn hare 
waarde grootendeels heeft verloren. De vergunning 
tot reizen in een enkel gewest der Buitenbezittingen 
moeten Europeanen en met dezen gelijkgestpl- den 
vragen aan het hoofdvangewestelijkbestuur； die tot 
re'zen in verschillende gewesten of in ge- hee] Ned.-
Indie aan den Directeur van Justitie. 

Oostersche Vrcemdelingen moeten de vergunning 
steeds aan den G. G. vragen. 

„Een reisgids of “handbook", zooals er wcl voor 
Britsch-Indie en Japan bestaan, is onze Oost nog niet 
rijk", schrecf Heldring in zijn in de noot op bl. 589 
aangehaald work. De rcizigers in onzen. Archipel 
moesten zich toen behelpen met den, ook door hem 
genoemden zeer bandi- gen, maar in vele opzichten 
wel wat al te belt nopten ..Reisgids voor Ncd.-Indi6'', 
door Dr. J. F. van Bemmfilcn en G. B. Hooyer 
sainen- gesteld op uitnoodiging der Kon. 
Pakctvaartmij., en voor reizen op Java van den in 
1890 te Leipzig, Batavia (G. Kolff en C°.) en 
Amsterdam (Seyffardt) verschenen „Fiihrer auf 
Java" door 
L. F. M. Schulze, welk werk in het Duitsch werd 
gesteld om er meer bekendheid aan te geven, en van 
„Batavia, Buitenzorg en de Preanger" floor M. Buijs 
(Batavia, G. Kolff en C°.〕S9I). 

Sedcrt is onzo Oost ccnige reisgidmen rijk ge- 
worden, waarvan wij noeincn: Baedeker. Indien, 
Handbuch fur Reisende (Leipzig 1911), waarin 
bohalvo Britsch-Jndie enz. ook Java behandeld is: 
Dr. A. H. Parcau, Bali en Lombok, reisgids voor 
toeristen (Amsterdam, J. JI. de Bussy 】913); Guide 
to the Preanger Regencies (Ver. toeriKten Vci'keer 
Batavia 1910), Guide hook for Batavia and the 
Vicinity (dezelfde); Guide through Nellicrlands 
India (Kon. Paketv. Mij. AmHterdan), J. II. de Bussy 
1911); an official guide to Eastern Asia, Vol. V East-
Indies, published by the I in perial Govern ment 
Railways of Japun (1917); verder de door do 
Stoomv. Mij. Nederland, Rott. Lfoyd uitgegoven 
bockjes, waarvan eenigo reed« genoemd op biz. 584. 

Hoewcl geen bepaaldo reisgids kan nog ge- wezen 
warden op: „In(li(i in bceld" door den A. N. VV. B. 
Toeristenhoiul voor Nederland in 1911 uitgegoven. 

Het gebrek aan goede rcis- en logcer-gelegen- 
heden, dat in velo streken van den Archipel bestaut, 
wordt dikwijJs ver^oed door do niet ten onrechto 
spreek woordelij k goworden In- cliBchc 
gftstvrijheid en hulpvaardigheid. 

J uni 1919 / r . W. P. G. O. 

RfijONG. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN- 
STRUMENTEN. 

REKENING. Zin BEGROOTING. 
REKENKAMER (ALGEMEENE). Het opper- 

toe zich i, op het bchcer cn do verant woo rd in g van 
aJlc landsgclden cn goederen is in Indie opge- 
«ragen aan een college, Algemceno Rekenkamer in 
Ned.-Irdie genaamd i), bcataande uit een voor- zittcr 
cn 6 leden, bijgestaan door een sccretaris en een 
uitgebreid personee] van hoofd- en andero 
ambtenaren. Dat oppertoezicht wordt door haar 
uifgeoefend overeenkomstig de bepalingen der 
Comptabiliteitswet (Ned. S. b, 1917 no. 275, na- der 
gew. bij de wetten in Ned. S. b. 1917 nos. 634 en 
702) cn met inachtneming van de bepalingen harer 
instructie, vastgesteld bij Ind. S b. 1898 no. 164; het 
strekt zich uit zoowel over de ordon- natcurs als over 
de comptabelen in Iiidie en neemt daarby de 
begrooting tot richtsnoer, waarvan do jaarlijksche 
rekening, voor zoover het beheer in Indie 
betreff.door haar wordt onder- zoch，. Over een cn 
ander is gehardeld in de artikclcn BEGROOTING 
VOOR NED.-INDIE cn COMPTABELEN, 
COMPTABILITEIT. 

Blijkens de daar mcdegedeelde bijzonderheden 
strekt zich het toezicht van de Rekenkamcr uifc over 
do handelingen van het centraal bestuur in de 
koIonic en behoort haar dus eeno groote mate van 
or.afhan kelijkheid verzekerd te zijn. Diartoe worden 
voorzitter en leden, die Neder- lander moeten zijn cn 
den vollen ouderdom van 30 jaren bereikt moe en 
hebben, door de Konin- gin benoemd en ontslagcn 
(do seCretans door den Gouv. Gen.)； be halve bij 
he bereiken van den 65 jarigen leeftijd — voor welk 
geval on':slag imperatief is voorgeschreven — en on 
slig op eigen verzock kunnen zij slechts in bepaalde 
gevallcn, in artt. 53 en 54 Comptwet genoemd, ui, 
hun ambt worden ontzet of ontslagen. Wan- neer do 
Gouv.-Gen. meent dat daarvoor aan- leiding bestaa , 
worden zij in de ge】egenheid gesteld ecne 
schnflelijkc verantwoording in te dienen, ja zelfs 
desverkiezende zich persoonlijk in Nederland i e 
gaan verantwoorden. De Gouv.- Gen. heeft het recht 
den botrokkene inmiddels te schorsen. Ook omtrent 
het verlof buiten Indie zijn voor den voorzitter cn do 
leden der Rekenkamcr bijzonderc bepalingen 
gemaakt; wanneer zij daarna in Indie terugkeeren, 
nemen zij onmiddellijk wedcr zitting. Wanneer door 
zoo- danig verlof of op andero wijzc, een diet hoofd- 
ambtenaren in do vcrvulling zijner wcrkzaam- heden 
wordt verhinderd, benoemt de Gouv.-Gen., ondcr 
nadero bekrachtiging van de Koningin, ecn tijdclijk 
lid. Do voorzitter cn do leden mogen gcono andore 
betrekkingen in dicnst van den Lande beklecden ； 
door art. 52 der Compt- wet en 12 dor Instructio is er 
voor gezorgd dat or geon strijd bestaat tusschen 
huuiio nmblspliohtcn cn hunno pci-soonlijko 
bclangen. Do Kainer is in 2 tafcls vordceld ； do 
vordeeling der werkzaamhcdcn over dio afdeclingen 
is ge- rcgcld in art. 18 dcr Instructie. Wanneer do 
Kamer in vereenigdo zibting vergadert, moeten m in 
st o ns 5 leden togen woordig zijn ; do tafels 
beslissen met 3 leden en kunron zelfs, bij eei)- 

I) Door Diondels werd voor het eerst ceno 
„gcnoralo Rckonkamer van Irdie>, irgesteld, cn 
wel bij besluit van 19 Doc. 1808. Zio Ned.、 Inti, 
plakaatboek XV, bl. 403. 
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8tcmmigheid, met 2 Icden cen besluit ncmen. Da 
Kamer is verplicht jaarlijks een omstandig ver- 
elag barer werkzaamhcden in to dienen, dat in 
vcrecnigdo zitting wordt vastgestcld； hot wordt 
door den Gouv.-Gen. aan den Min. v. Koi. gezon- 
den en door de Koningin aan do Stfiten-Generaal 
medegcdeeld ； voorts doct. do Kamer den 
Gouv.- Gen. zoodanige voordracliten en 
medcdeelingen als, volgens haar inzien, kunnen 
leiden tot ver- minderin g of be spa ring van 
uitgaven en tot ver- eenvoudiging van het 
geldelijk bcheer. 
Bij het decentra lisa tie besluit (Ind. Stb. 1905 no. 

137) is aan de Algemcene Rekenkamcr het 
onderzoek opgedragen van de door do locale raden 
voorloopig vastgestelde begrootingsreke- ningen 
van ge west on of gedeelten van go westen met eigen 
geldmiddelen. Zij brengt. van haar bevinding 
verslag uit aan den Gouv.-Gen., die het slot van 
rekening vaststelt. 

In overweging is nog het denkbeeld om aan de 
Kamer het toezicht op tc dragen over het beheer der 
landschapskassen. 

De controle op het beheer en do verant woor- ding 
der Indischc gddmiddelen, voor zooverre di。in 
Nederland worden gevoerd, be rust bij do 
Algcmeene Rekenkamer aldaar en geschiedtover- 
cenkomstig de voorschriften der genoemde Com pt 
wet en voorts naar de bestaande of nader vast te 
stellen bepalingen voor de controlo der 
Staatsontvangsten en -uitgaven. Van deze werk- 
zaamheden biedt zij de Koningin jaarlijks een 
verslag aan, dat aan do Staten-Generaal wordt 
medegcdeeld. ^ 7 . <* ? 
-RgMBAJA. Zie VAARTUIGEN. 

REMBANG. Landboschrij ving. Rcsi- dentie van 
Midden-Java, tan N. door de Java- zee, ten 0. door 
Soerabaja, ten Z. door Kediri en Madioen en ten W. 
door Semarang be- grensd. In de Java-zee begrenst 
Oedjoeng Ldran de reede van RSmbang ten 0. en 
Oe- djoeng Awfir-awSr de reede ,van Toe ban ten 
W. De Noordelijkste punt van het gewest is 
Ocdjoeng B6nd&. Van Madioen en Kediri wordt 
RSmbang gescheiden door eene heuvelrceks, die 
haar hoogste punt bcreikt in den G. Pandan, 906 
M. hoog, juist op het grenspunt der drio ge westen. 

De oppervlakte van de residentie R^mbang 
bedraagt 1436 K.M.2. Zij had op het eind van 1905 
eene be volkin g van bijna miHioen zielen, 
waaronder ruim 1000 Europeanen, 土 18 000 Cbi- 
neezen en ruim 600 Arabieren. 

De G. Pan dan (897 M.) en de G. Lasern (807 M.) 
ten Z. van Oedjoeng L6ran, bestaan uit oud-tertiaire 
eruptief-gestcenten, aau de oppervlakte tot eene 
bruine klei verweerd. Overigens is de bodem van 
Rfimbang geheel van sedimentairen aard ； hij 
bestaat in het N. uit een nitgestrekt kalkterrcin en in 
het Z. uit een brcc- cie- en mergelLcrrein, tusschen 
welke de breedo Solo-vlaktc gelegen is. Het 
Noordelijke kalk- steenterrein loopt van do grens 
met Semarang over het midden en Noorden van het 
gewest door tot de Soerabaja*sche grens; het wordt 
alleen afgebroken door de kwartaire gronden, 
gevormd door het stroomgebied van de kali Loe si 
en de kali G6n6ng. Bedoelde kalkgrondcn bestaan 
echter niet uit zuivere kalksteen, maar zijn 
vermengd met andesietgruis en worden afge- 
wisseld door mergelbanden en kleisteenen. Het 
Zuidelijke tertiaire gebergte, dat zich langs do 
geheele Zuidcrgrcns uitstrekt, bestaat uit ecn 

ondergrond van brcccien, welke ten N. van Nga- wi 
door de Solo-rivier loodrecht op de richting der 
lagcn doorsneden worden. Dezc brcccion worden 
naar het Noorden door zanderigo mcrgels, cn aan de 
Zuidzijde door kalkhoudcnde zand* stecnen 
overdekt. 

De kwartaire afzettingen in het stroomgebied van 
de Solo-rivicr bestaan uit bijna horizontalo ban ken 
van rolsteenen, gele klei en zand, in vroegcren tijd 
bij hoogeren waterstand door do rivieren afgezet. De 
bovenste laag dezer afzettingen is eene gele klei, aan 
de oppervlakte eenigs- zins donkcr geklcurd door 
plantaardige overblijf- selen. De kwartaire gronden 
van het gebied der Solo-rivier vinden Westelijk eene 
voortzetting in de Randoeblatoeng-vallei. Ten O. en 
ten W. van den G. Las6m ligt nog cen klein, vlak, 
kwartair terrein, bestaande uit gclc klei en witte 
kalk- houdende tuffen. Langs de Noordkust st re kt 
zich eene zeer smalle strook alluvium uit, welke 
alleen ten W. van Toe ban zich wat die per 
landwaarts voortzet. Eindelijk ligt ten N. van Bow 
emo, tusschen de Solo-rivier en de Socrabaja'sche 
grens, con driehoeldg stuk alluvium, bevattendo de 
r&wA Mlangi cn het mccr Kedoeng Djarakan. 

De rivierexi van Rem bang behooren alle tot het 
gebied van de Noordkust. De Solo-rivier of 
Bengawan doorbreekt ten N. van Ngawi op de grens 
met Madioen den reeds vcrmelden Zui- delijken 
heuvelrug. Over die grens ligt de bedding van de 
rivier 士 30 M. bo ven zee. Op R5m- bangschen 
bodem stroomt zij met vcle krommin- gen langs de 
districtshoofd plaatsen TjSpoe, Pada- ngan, 
Kalitidoe en RdngSl en de afdeelingshoofd- plaats 
Bodjonegoro naar de Soerabaja'sche grene, alwaar 
de bedding eene hoogte heeft van 10 M. bo ven zee. 
De Solo-rivier verdcelt het vrij regel- matige 
parallelogram, waaruit de residentie RSmbang 
bestaat, in een grooter No ord westelijk en cen 
kleiner Zuidoostelijk deel. Haro voor- naamste 
zijrivieren zijn: de Randoeblatoeng, do GSnSng, de 
Gandoen g, de Tidoe en de Patjal. Do kali Loesi, 
mode eene belangrijke rivier, ontspringt ten Z.O. 
van Blora en stroomt in Zuidwestelijko richtingnaar 
de Semarangsche grens, in welk gewest zij in de kali 
Sprang valt. Naar het N. stroo- mcn : de rivier van 
Las6m en de Randoegoenting, grensrivier met 
Japara. 

Nabij do grens met Semarang ligt, op kwar- tairen 
bodem, de uitgcstrckle slijkbron Ke<&ngi, welke 
eene geheel kale oppervlakte van 100 M. lengte en 
800 M. breedtc beslaat, waarop eene mcnigtc 
slijkhoopjcs verspreid liggen, wanrvan enkclc nu cn 
dan slijk en zout waler uitwerpon. Ook worden 
uitgeworpen, met do klei, stukken van do 
ondcrliggende mcrgclkalk, fossielc becn- dcren en 
tanden. De bron KCsangi ligt in dezelf- de lijn en op 
geringen afstand van de zout- cn slijkbronnen van 
Koewoc en Dj&nA. in Semarang. In de nabijhcid 
van Toe ban vindt men, vlak aan zee, 66nc, cn nabij 
de kust talrijke anderc zoet - waterbronnon. De 
Noordelijkste bron ontlast zich gedecllclijk ook in 
zee; vooral bij eb ziet men het water in het zand 
opborrelen. Dazo bron is nu door een gemetsclden 
put omsloten; zij bc- stond al in oude tijden en 
vormde Loen cen kleine kom, waarvan in ecn 
Chineesch bericht van 1416 n. Chr. melding wordt 
gemaakt. 

In de merge Is en kListecnen ten Z. van Sedan zijn 
cenige brainkoollaagjes van 0,60 a 0,70 M. dikte 
aangetroffen. De kolon zijn van geringo 
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kwaliteit, zoodat van eeno ontginning niet veel 
te verwachten is. De pctroleum-industrio is 
daarentegcn voor (lit go we st van groot be lang 
geworden. Reeds van ouds waren cenige natuur- 
lijke petroleumbronnen bekend, maar men mccn- 
de, dat eene exploitatie der bronnen hict loonend 
zou zijn, totdat de Dordtsche petroleummaat- 
schappij ook hier aan het werk toog. To Led ok, 
to Tinawoen, te Semanggi en op nog andero 
plaatsen werden bronnen aangeboord. Het cen- 
trum der petroleumindust tie is de nieuwe stad 
Tjepoe, ontstaan uit de gelijknamige desa, bene- 
vens de des&'s Ngardng cn Panolan. Het is op 
weg eon groote stad te worden. Behalve een 
raffinadcrij, zijn daar allerlei etablissementcn 
verrezen, o.a. een groote smeerolie-, kaarsen-, 
was- en blikkenfabriek. Men vindt er ook een 
centrale houtstapclplaats. 

In de Zuidelijkc heuvelrceks wordt zaclite 
zandsteen gevonden, die tot behakte bouwsteen 
en tegels (de bekende Ngawische tegels) wordt 
verwerkt; verder harde zandsteen, gebezigd voor 
sluizen en dammen; eindelijk harde kalksteen, 
waarvan kalk wordt ge brand en zachte kalk- 
steen, die, onder den naam van watoe koem- 
boeng, de grondstof levert voor lekstecnen, 
grafpaaltjes en lijstwerk. Deze zachte kalksteen 
wordt, aan de lucht blootgcsteld, zeer hard. 
Uit de holen van het Zuidelijke kalkgebergte, 
die bewoond worden door ontelbare vledermui- 
zen, wordt salpcter verkregen. 

De kwartaire gronden in deze residentie zijn 
vergclijkenderwijs het beste bevolkt en bebouwd ； 
over het algemeen echter is Rem bang tengevolge 
van gebrek aan be vloeim gs water en we gens den 
kalkachtigcn, voor den landbouw minder geschik-, 
ten bodem, het minst vruchtbare gewest van Java；, 

Het bouwgrondareaal van de Inlandsche be- 
volking be sloe g in 1915 een oppervlakte van: 

a. in geregelde cultuur: 
bawahs van levend water voor- zicn  27.608bouws. 
fsa walls van re gen afhankelijk., 208.623 ,, 
moerassawahs ..............................  1.526 ,, 
tSgalvelden  ...................................  60.328 „ 

L. niet in geregelde cultuur.. 178 „ 

Te zamen .............. 298.263 bouws. 
De opbrengst aan rijst (padi) was bij benade- ring 

4.480.000 pikoels, d.i. gcmiddeld 19.84 pi- koels per 
be plan ten en 20.98 pikoels per ge- wlaagden bouw. 

Aan teclt van zoetwatervisch in vijvers of bawahs 
wordt niet gedaan; trouwens, daarvoor is het gewest 
tc arm aan waler. Daarentegcn is de zeevisscherij cr 
van beteekenis. Do vecstapcl bo.stanat nit 384.00() 
stuks hoornvee (rundcren cn buffels), t erwijl er 16000 
paarden zijn. De klcin-veeHlapel is juict on 
bclangrijk. 

Be halve rijat worden djagoeng, katjang, en indiyo 
verbouwd. In 1894 is het monopolie voor de 
kofliecultuur in Rem bang opgeheven. De ta- 
bakscultuur voor de Europeeschc markt in de 
afdceling BodjonSgoro, reeds v66r 1854 van veel 
bctcckonia in die gewest, is na cen tijdperk van 
grootcji bloci.allengs achtcruitgcgaan; in 1882 is de 
laatHte Europeeschc tabaksonderneming te Malo, 
<listiicL Ngoompak, aid. BodjonCgoi'o, opgeheven; 
voor de inlandsche bevoJking in genocnide afclee- 
ling is de tabakscultuur echter eene ware volks- i 
ulluur en eene rijke broil van inkomsten. 

in 

Hot meest waardevolle product van Rfimbang is 
het djatihout, voor do cultuur waarvan do lage 
kalkgebergten bijzonder geschikt zijn. Al sedert ecu 
wen wordt het djatihout (zie op hot woord DJATI) 
voor den bouw van huizen, bruggen en schepcn 
gebruikt. Vroeger geschiedde de aan- koop cn het 
vervoer van dit hout door de be vol- king in 
heerendienst； in dien tijd zijn tengevolgo van 
overmatigen cn zorgeloozen aan kap vclc bosschen 
vernield. Aan ' hot roekelooa gebruik van djatihout 
hebben de Europcesche tabaks- ondernemingen een 
groot aandeel gehad. Sedert de cljatibosschen onder 
het beheer van het boschwczen (zie aldaar) zijn 
gesteld en vooral na 1875> in welk jaar ecn nieuw 
regiemen t op dien tak van dicnat in working trad, 
worden de dja-tipcrceelen, na door particulicren 
tegen de betaling van eene overeengekomen som te 
zijn leeggekapt of uitgedund, van Gouvcrne- 
mentswego opnieuw beplant. Van do 28 bosch- 
districten, waarin Java en Madoera is verdeeld, 
behooren er 9 tot Rem bang. De djatibosschen 
bcslaan in RSmbang eene oppervlakte van ongc- 
veer 384.000 bahoc. 

De gemiddelde regenval, over 27 jaar berekend, 
bedraagt voor de hoofdplaats Rem bang 1422 
millimeter per jaar, voor Toe ban 1366 en voor 
BodjonSgoro 1830 m.M. Over het geheel is het 
klimaat, tengevolge van de weinige verheffing enden 
aard van den bodem in alle deelen van het gewest vrij 
warm, maar niet ongezond. 

Geschiodenis. Tijdens het Hindoetijd- vak maakte 
de residentie achtereenvolgens deel uit van de 
verschillcnde OostJavaansche rij- ken (zie JAVA, 
G©s c hie de nis); de tra- ditie kent in het oosterdeel 
der residentie bet rijk van Bowerno, welks naam nog 
voortleeft in dien van de aldus genaamde 
districtshoofd- plaats. In het daarop gevolgde tijdvak 
van de vesfiging on uitbreiding van den Islam 
behoorde Rem bang tot het rijk van DSmak. Uit dit 
tijdvak zijn de plaatsen Toe ban en Bonang aan de 
Noord- kust bekend. Bij de ve rd eelin g van he^ rijk 
van Deinak na den dood van Tranggono werden de 
tegen woordigo aid. Bodjonfigoro en een deel van de 
afd. Blora onder den naam van Djipang aan cen 
zijner zonen toegewezen; het landschap Rem- bang 
kwam aan een anderen zoon. Deze land- schappen 
werden in het begin dcr 17e eeuw door Mataram 
veroverd. Bij verdrag van 1743 tus- schen de 
Compagnio en Pakoe Boewono kwam Rembangmet 
zijnc djatibosschen onder het Gouv. dcr 
Noordoostkust. Onder Daondels were! dit landschap 
eene residentie. 

Administratief is het gewest verdecld in 4 af- 
deelingen, tevens rcgentschappcn, nl. Rembang, Toe 
ban, BodjonSgoro en Blora met golijknamigo hoofd 
plaatsen, 7 contrdle-afdeelingcn en 23 distrioton; het 
hceft 1829 dcsa's. De contrdle- afdeeliiigcn zijn : 
RSmbang, Toe ban, Djatirogo, Pailangan, Blora cn 
Panolan. De standplaatsen zijn gclijknamig. D。
bcvolking bestaat uit Java- nen, die in het klcinere 
Noordclijke decl van het gewest Chcribonsch- cn in 
het grootcre Zuidelijke deel Solo'sch-Javaansch 
spreken. 

Spoorwcgen komcn in dit gewest niet voor; echter 
zijn cr vcrschcidonc stoomtramlijnen, allc van 
particuliero maatschappijen. Langs de Noord kust 
loopt de groote postweg van de Wester- tot de 
Oostcrgrens. Verder zijn allo districts- 
hoofdplaatseji door wegop verbondon., Al dezq., 
'一 3S 
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we gen zijn thans good per as bcrijdbaar, be 
halve die van Padangan naar do Madioenschc 
grens. 

RfiMBANG. Afdceling cn rcgcntschap der gc- 
lijknamigc residentie, groot 1032 K.M.\ uitma- 
kendc het Noord westelijko 牛 gedccltc van het 
gewest en begrensd door de afdaelingen Toeban en 
Blora, de rcsidcntic Scmarang en de Java-zee. De af 
dee ling is vcrdeeld in G districtcn, nl. Waroc, 
(hoofdplaats RSmbaug), Binangon of Binangocn, 
Kragan, Soelang, Pamotan cn Sedan, met gclijk- 
namige hoofdplaatscn. Zij vormt slcchts 66ne 
controle-afdccling； de standplaats van den con- 
troleur is Rfimbang. Van de Scmarangsche grens 
strekt zicb langs de Noord kust ecne st rook allu- 
viale en kwartaire grond uit, wclke wordt afge- 
broken door den 807 M. hoogen G. LasSm, die, 
evenals de Zuidwaarts daarvan gelcgen G. Boe- tak 
(677 M.) uit boomblcndc-andcsict bestaat, welke 
aan de oppervlaktc is verweerd tot een bruine klci. 
Het Zuidwestclijkc deel van de af- deelin g wordt in 
gen omen door ecn heuvjJrij van kalksteen, 
waartusschcn merge] ban ken worden aangetroffen. 
De rivieren in volgorde van het Westen naar het 
Oostcn zijn: de Randoegoen- ting, de Soelang, 
welke langs de districtshoofd- plaats van dien naam 
stroomt, en de rivier van LasSm, in haar bovenloop 
kali Gong en kali DjStak gchecten. Al dezc riviert 
jes hebben een Noordwa&rvschen loop •cn monden 
uit in de Java-zce. De hoofdplaats dcr afdecling is 
Rem- bang (zic op dat woord), gelegen aan den 
grooten postweg en door eene stoo mt ramlijn 
Westwaarts met Djoewana, Oostwaarts met Las^m 
en Zuid - waarts met Blora verbonden. Aan deze lijn 
ligt de districtshoofd plaats Soelang, juist op de 
grens tusschen kwartaii* en tertiair terrein, we Ik 
laat- ste voor een groot deel door djatibosch is ingc- 
nomen. Lasem is bekend door de gebatikte kleedjes, 
kain Las细，die er vervaardigd worden en door de 
bekende sigarenkokers en anderc kleine voorwerpen 
van pauweveeren gevlochten. Met deze laatste 
Industrie houden de Chineezen zich be zig. Een 
weinig ten 0. van LasSin ]igt Kadjar, waar de 
bronnen voorkomen, die Lasem en Rem bang en 
tusschen liggen de desa's door een pijpleiding van 
water voorzien. De desa Bonang, 7.5 K.M. van 
Lasem, cen bloeiend visschersdorp, is bekend 
doordat Soesoehoenan Bon an g daar leefde en 
stierf. Een voornaam middel van be- staan vindt de 
be volkin g van de stranddesa*s dozer afdeeling in 
de vischvangst. De voormalige zoutpannen ten W. 
van de desa Waroc zijn tot viBchvijvers ingcricht. *. 

REMBANG. Hoofdplaats van het gelijknamige 
gewest, de afdeeling cn het rcgcntschap van dkn 
naam, vlak aan zee gelegen. Hare grenzen zijn 
vastgesteld bij Ind. Stb. 1880 no. 82. Aan de 
Westzijde vomit het riviertjc GCnSng de grens der 
hoofdplaats. Het residentiehuis ligt op nau- welijks 
50 M. van het strand, dat droog en zandig is. 
Tengevolge hiervan is de Jigging der plaats gc- zond 
te noemcn in vergclijking met andere ge- westelijkc 
hoofdplaatscn aan de Noordkust van Java. Naast het 
residentiehuis ligt de in 1829 uit vrijwilJige 
bijdragen opgerichte protestant- schc kerk, een 
gebouw met een koepcl gedekt en merkwaardig door 
den fraaien predikstocJ, die door een Javaan is 
vervaardigd. De Europeesche wijk ligt in het 
Oostelijke, de Chineesche in het Westelijke gedcelte 
der plaats. Dezc laatste bestaat bijna .geheel uit 
steenen huizen, waartus 

schcn do fraaie, rijk versierde kliSntdng, met twee 
steenen leeuwen voor den in gang, do aandacht trekt. 
De inlandscho wijkcn met do regentswonin g, de 
alocn-aloen on de moskce Jiggen ten O. en 
gedccllclijk ten Z. van de Europeesche wijk. 

De hoofdplaats had op het eind van 1905 ruim 
13.000 inwoncrs.waaronder 170 Europeanen (tegen 
200 in 1840, volgcns Bleeker), ruim 2000 Chincczcn 
cn ocn 10 lai Arabicr^n. De inlandscho nijvcrhjid ter 
hoofdpjaats brengt voort: g? we ven cn gebatikte 
hoofddocken en saroengs, karoeng- matten en 
gCmoeti-touw voor prauwen ； verdor is er uit vocr 
van trasi, troeboek en kroepock./ / 

District van de contrdle-afdceling, het 
rcgcntschap cn de afdeeling Toe ban, residen. tie 
RSmbang； met eeno oppervlakte van 370 K.M.2. 
Het district tclt 91 desa's. 

RfiMfiK DAGING (JAV.). Zio EXCOECARIA 
BICOLOR. 

REMfiNG (SOEND.). Zio CRATOXYLON. 
RfiMOEK DAGING (MAL.). Zie SHOREA 

LEPROSULA. 
RfiMOEK DJOENG of REMOEDJOENG (JAV.). 

Zic ORTHOSIPHON. 
REMONTE. (Aan vulling van het paarden- 

matcriaal bij het leger). Tot 1902 was het leger 
uitsluitend gcremontccrd met inhcemsche paarden 
(hengsten), hoofdzakelijk van het Sundel- hout- cn 
het Makassaarsche ras, de berg-artillerie bovendien 
(sedcrl 1863) gedecltelijk ook met muildicrcn. Deze 
laatsten werden aanvankclijk in Syric cn Noord-
China, later te Chefoo (China) aangckocht. De 
benoodigde paarden worden aanvankclijk op 
veilingen op de hoofdplaatscn van Java aangcschaft, 
ahvaar Arabischo koop- lieden jaarlijks gcregcld 
schcepsladingen van Celebes en van de Kleine 
Socnda-cilanden aan. brachten. Daar door dezc 
wijzc van aanschaffing nict steeds in de behoeftc aan 
legerpaarden kon worden voorzien, werden 
mccrmalen commissi en van bereden ofiiciercn naar 
Socmba en Zuid- Celcbes gezonden om ter plaatse, 
rechtstrecks van de cigenaren, paarden aan te 
koopen. Plan- nen om op Timor (1868), op Socmba 
(1875) cn te Makassor (1878) stoeterijen ten 
behoevc van het leger op te richtcn, zijn df mislukt 
df nooit tot uitvoering gekom^n. 

In 1888 word te Poerabaja (afd. Sockaboe/ni van 
de res. Preanger Regentschappcn) ccn rc- montc-
depot opgcricht, alwaar 2- d 3-jarigc paarden van 
verschillende inhecmscho rassen werden 
opgekweekt, om op 4%-祀 5-jarigen Jcef- tyd aan de 
cavaleric of de bereden artillcric to worden 
afgelevcrd. In 1902 were! (lit rc mon lode pdb 
overgebracht naar het zeei- ruimc, nicuw gebouwde 
dlablisscment nabij Padalarang, cvcn- ccns in de res. 
Pre an ger Rc gentschappcn. Bij Gouv. besluit van 
27 Augustus 1905 no. 7 (Bij- blad no. G329) we rd, 
ter ver be te ring van lint inheemsche paardenras, aan 
het remonte-depob ecn tanunc stoctcrij verbonden, 
ondcr het bchecr van den directeur van dat depot. 
E.irst in ]908 (Kon. besluit in Ind. Stb. no. 240) word 
het rcinontc»depdt in de formatic van het leger 
opgenomen, tcrwijl in 1912 (Ind. Stb. no. 291) word 
bepaald, dat het, instede van on- der ecn 
hoofdoflicier der cavalerie, gcstcJd zou worden 
onder een hoofdambtenaar, ressortcc - rend onder 
heb Departement van Landbouw, met den titcl van 
..Dirccteur van stoetcrij en remontc-<lep6t to Pad a 
la rang/* 
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In 1902 werd eon begin gemaakt met het re- 
montccren van de cavaleric met uithcemscho 
paarden, terwijl in 1905 word beslotcn ook de 
bcredcn-artilleric met die paardon to rcmon- teeren, 
zoo we I ter vervanging van de inheem- sche paarden 
als van de muildieren (bij de berg- ai'tiUcrie). Daar 
een proof met uit Perzie aangc- voerde z. g. Persian 
Gulf Arabs, leerde, dat dezo paardensoort, we gen a 
hare ovcrheerschcndo ! slechte eigenschappen ftls 
legerpaard ongcschikt was, (Koi. Verslag 1906), 
werd voortaan uit- sluitend met Australische panrden 
gercmon- teerd. In 1907 was de cavaleric gehecl van 
die paarden voorzien, in 1909 ook de veld-artille- rie, 
terwijl toen reeds bij drie van de vier berg- batterijen 
de muildieren door d raag-trekpaarden waren ver van 
gen. Thans worden inhecmschc paarden alleen nog 
gebezigd als munitiedraag- paarden bij de 
bergbatterijen on voorts als draagtrekdieren bij den 
transporttrein. 

Aanvankelijk werden de Australische paarden 
voor het leger aangekocht op Java uit de dieren, die 
daartoe door handelaren uit Australie der- waarts 
werden overgebracht； daar dezo wijze geen 
voldoende waarborgen schonk voor een ge- regelde 
aanvulling van het benoodigde paarden- materiaal, 
werd in 1906 (Koi. Verslag van dat jaar) besloten, dat 
cene commissie van 3 offi- cieren e6n of tweemaal 
per jaar naar Australie zou worden gezonden ten 
bchoeve van den aan- koop zoowcl van volwassen 
paarden voor recht- strecksche aanvulling van de 
bereden wapens als van vierjarige paarden voor het 
re monte- depot. 

Bij de alg. order voor het leger 1909 no. 122 zijn 
vastgesleld „Algcmcenc voorschriften be- treffendc 
de aanschaffing, enz. tier tot het leger hehoorende 
paardenaan wdke voorschriften als aanhangsel zijn 
toegevoegd: „Instructien voor den aankoop, de 
afkeuring cn afmaking van troepenpaarden5,. Aan tc 
koopen Australia sche paarden mogen niet jonger dan 
3 en niet oudcr dan 7 (cavalcrie) of 8 jaren (artillerie) 
zijn, paarden jonger dan 5 jaren worden in het 
remonte-dep6t opgen omen, aldaar opgekweekt cn 
gcleidcjijk aan den ruiter go wend, om daarna l< r 
vcrdcre africhting aan de cavalci'ic of de artillerie to 
worden o verge gc ven. Vcreischto hoogte 1.47一1.55 
M, voor rijpaarden, 1.47— j.58 M. voor 
rijtrekpaarden, 1.40—1.50 M. voor <lraagj)aard(!n 
dcr artillerie. Inhecmschc paarden voor deJ) trein en 
jnunitiedraagpaarden voor (](； art ilh-ric worden op 
Java, — voor tijdelijk buiten Java geJegerdc 
gedcclton van den trein ter pjaatse —flangekocht ； 
zij mogen niet jonger dan 3 en niet ouder clan 7 jaren 
zijn cn niocten een hoogte hebben van J.17—1.30 M. 

Toen bij het uitbreken van don Eur. oorlog in 1914 
do uitvoer van paarden uit Australie werd verboden, 
werden in 1915 door ccn naar China gezonden 
commissie 248 Mongoolschc pony's en 20 
muildieren aangekocht (zio Ind. Alii. Tij<lschrift 
1916, biz, 48—80), waarvan de eerste hlechts matig 
ais troepeupaard voldeden, zoodat van verdere 
aunschaffing van (lit paar- dcj)nuiteriaal werd 
afgczicn. In hetzelfdo jaa,r verlecnde he I 
Australische Gcjncenobcst toe- stemming voor den 
aankoop van ccn 200-tal Jegcrpaardcn, mits lager dan 
1.47 M., van welko soorl er 250 werdcji aangeschaft. 
Kort daarop echtcr werd de uitvoer van paarden uit 
Australie 

gchccl verboden, wclk verbod gehandhaafd bleof to
： October 1918, toen wcdcrom vergunning tot 
uitvoer van paarden lager dan 1.47 M werd toe- 
gestaan. 

In 1915 werden door het Lcgerbcstuur onder- 
handclingcn aangeknoopt met de op het Idj6n- 
platcau gevestigdo N.V. Vectcclt Oadernoming 
Djampit teneindc to gcraken tot het fokken al- daar 
van legerpaarden en zoodoende de rcmon- tcering zoo 
veal mogelijk onafhankelijk van het buitenland to 
mtiken. Voor (lit docl is bij de sup- pletoire Indischc 
begroot ing voor 1917 een bed rag van / 200.000 
toegestaan, dat 一 gedeeltelijk in werkkapitaal 
gedeeltelijk in fokmateriaal —— als renteloos 
voorschot aan genoemde N.V. is verst rckt. 

Vollcdighcidshalve zij hicr nog melding gc-* 
inaakt van de ordonnantie in Ind. Stb. 1916 no. 355, 
waarbij is vastgestcld cene regeling van de keuring cn 
registratie van paarden, in het bezit van particulicrcn, 
teneindc tc weten, over wclkc paarden en voor welkc 
doeleindcn het legerbestuur bij mobilisatie kan 
bcschikkcn, ter voorzicning in de alsdan grootere 
behoefte. Eindc 1915 was de sterkte aan legerpaarden 
2643 stuks cn 50 muildieren. Zie ook het artikel 
PAARD.电 f ^>21 

REMPANG. Eiland, behoorende tot de af- 
decling Tandjocng Pinang der residentie Riouw en 
Onderh. Zie TANDJOENG PINANG. 

REMPELAS (JAV.). Zie FICUS AMPELAS. 
RENDA, Zie Supplement. 
RjJNDENG. Het loof van den grondnoot, Arachis 

hypogdea, dat als veevoeder wordt ge- bruikt. Ook de 
Javaansche naam voor een soort van Hydrocotyle. 

RfiNDJOEWA. Zie RANDJOEWA. 
RENGAS (MAL.). Zie GLUTA. 
RENGASDENGKLOK. District van de afdec- 

ling Krawan g, residentis Batavia, met 39 desa's. 
RINGAT (RINGAT). Plants aan de Kwantan, 

ongeveer 157 K.M. stroomopwaarts aan bcide oevers 
der rivier gclegcn. Zij is sedert 1878 de hoofdplaats 
van doafdeelinglndragiri der rcsiden- tie Riouw en 
Onderhoorighcden, de standplaats van den Assistent 
- Residen t, van den aan hem toegevoegden Adspirant 
Controleur en van een douanc ambtenaar. Vroegcr 
was daar ook de Soe- tan van Indragiri 
gevestigd.Door de overname der pachten en in- cn 
uitvoerrechten door hetGouvt., zoomede door de 
uitgifte van woeste gronden aan particuliercn voor 
tabakscultuur, die cchtcr nooit tot ontwikkeling is 
gekomcn, vermeerder- den de inkomsten van den 
Soetan zoodanig, dat hij zich cen voor cen inlander 
vorstclijk gebouw kon docn zetten, dat in 1896 gerced 
kwam cn gdegen is op den rcchtcroever der Batang 
Kwan- tan, ongcvccr cen uur bo ven do hoofdplaats. 
Vrocger was het Europcesch ctabJissemcnt te Koc 
wala Tjfinako, waar do Nederlandscho vlag hot eerst 
werd geheschon; daarna te Pakan Lais, waar de 
toenmaligo assistent-rcsidcnt verbiijf hie Id, inaar van 
beidc posten is niets rnpcr over. Ren gat, het centrum 
van don handel in Indragiri, is ccn uitgestrekte 
kampong, langs beido oevera van de rivier ccn smalle 
strook gronds beslaande. Die oevers vormon langs 
den gehcelen beneden- loop dcr rivier als het ware 
dijken, waaraohtor het terreiii aanstonds veel lager 
wordt, in den regentijd gehcel onder water staat cn in 
don dro- gen tijd mocrassig is. Het Oostelijk gcdeeltc 
van 
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do hobfdplants op den rechterocver is Gouverne- 
montsgrond, gedeeltclyk in 1838 afgestaan, ge- 
dceltelijk in 1893 vcrkrcgen tegen teruggave van 
con stuk van het in 1838 aangewonnen tcrrein. 
Daar bcvinden zich de gouverncmentsgebouwen: 
assistent-residcutswoning met kantoor, kazerne 
voor de gewapendc politiedienaren, vrij groote 
steenen gevangenis, pasanggrahan, inlandschc 
school en douanekantoor. Voorbij het douane- 
kantoor bevindt zich de nette Chineesche wijk, 
bestaande uit aaneengcschakslde ki$deis(winkcis). 
Bo ven Reiigat, aan den rcchteroevcr van de 
rivier, treft men, behalve de verspreide woningen 
der be volkin g, ook do vcrblijven der leden van 
de Soetansfamilic aan. Lage waterstanden komen 
voor van April tot cn met October, niaar dik- 
wjjls is de waterstand tot in Juni nog voldoende 
om met stoomschepcn van 7 voet diepgang tot 
R^ngat tc komcn. Bij langdurige droogte staat 
er soms slechts 5 voet of zelfs minder water 
in de rivier, in het hart je van den regentijd stijgt 
het niveau tot 16 voet. 

Er is cen Icvcndig handcisverkccr met Singa- 
pore, door kleinc stoomers met Chineesche 'supef^, 
carga's in gcregelde vaart onderhouden ； die 
stoomers vervoeren ook passagiers en varen de 
post tusschen Singapore en Rdngat vice-versa. 

Het zielental is niet groot, doch gestadig toe- 
nemende, ook door de zich daar vestigende ge- 
wezen Javaansche koelies der groote landbouw- 
ondememingen in de buurt. 

R&NG色L. District van de controle-afdeeling, 
het regcntschap en de afdeeling Toe ban, resi- 
dentie Rem bang； met eene oppervlakte van 
348 K.M.2. Het. district telt 107 desa's. Er is 
een levendige tabakshandel. Bij de gelijknamige 
districtshoofdplaats komt een riviertje uit een 
diepe grot te voorschijn. 

RfiNGKONG. Zie MUZIEK en MUZIEKIN- 
STRUMENTEN. 

REN HAGEDIS. Europeesche naam voor het 
hagedissengeslacht Tachydromus (zie ondcr fam. 
LACERTIDAE). 

RENTEVERBOD (MOSLIMSCH). Zie ISLAM 
DL II bJz. 171； vgl. C. Snouck Hurgronjc, .Ne- 
derland en de Islam (Leiden, 1915) biz. 35 v.y., 
Tl£ W. JuynboliHandl. t.d. kennis d, Mohamm. 
wet, biz. 268 y.y., Handb. d. Islam. Gesetzes biz. 
270 v.v. 
R它NTJONG of RfiNTJONG. Bonaming van het 
letterschrife, dal in zwang is, zoowel bij de Mid. 
den-Maleische bevolking van de residencies Bon- 
koelen en Palembang a Is bij de REdjangers en de 
L6bouters (gewest Benkoelen). Het is eeno varie- 
teib van het voorheen ingevoerd Indische schrift 
en nauw verwant met. het Lampongsche en Bv- 
taksche schrift, Heb ontleent vermoedelijk zijn 
naam aan he；，Maleiscbe woord „rentjongs，d. i. 
Fchuin, scheef, puntig toeloopend 一 waaronder 
dan de vorm der leLters wordt aangeduid. De let- 
ters worden met een puntig voorwerp op de 
gladde zijde van bainboelalten, hoorn, ivoor, cnz. 
gegrift. Vroegor werd ook met. een soorl inkt op 
boombast geschreven ； tegenwoordig echler wordt 
vecl van papier en potlood of inkt gebruik go- 
maakt. RentjongschrifL kau dus worden be* 
schouwd a Is een schriflsoorL, en die naam zou 
daarom kunnen worden gegeven aan elk schrift. 
op Sumatra (om ons tot die eiland te bopalen) ge- 
bruikelyk, met- uitzondering van het zg. Malei<ch- 
Arabise be karakter. Een afbeelding van de Ren- 

tjong-letterteokens vindt men o.a. in de „Tabel van 
oud- en nieuw-Indische Alphabetten. Bijdrage tot de 
palaeographie van Nederlandsch-Indie*, door K. F. 
Hollo (Uitgave Bat. Gon. v. K. en W. 1877, 1882, bl. 
11. 20,28,29); „Do talen en letter- kunde ,van 
Middon-Sumatra0 door A. L. van Hasselt die tovens 
oonige teksten io Rent jong- schrift gooft (Midden-
Sumatra, dl III, 2. p. 7— 23). „Verklaring van hot 
Rawascho Rdntjong- sebrift in de ondorafd. Rawas 
(res. Palembang、'' door L. E. WesJy (Tijds. Binn. 
Bostuur III (1889), achtor p. 366. ),,Pesomah Oclo? 
Manna op het oi< land Sumatra" door J. van Aleurs, 
(Studion 23e jg. XXXVI (1891) — Letterschrifl. der 
Pesomah oeloe Manna —); „Bijdrage tot de kennis 
van hot Midden Maleisch (Besemahsch en 
SSrawajsch dia» IBCG" door 0. L. Helfrich (Verh. 
Bat-.- Gen. v. K. en \V., dl LTII (1904), p. 198—
200). 

RENTOK KOEDA. ZicMUZIEK ENMUZIEK- 
INSTRUMENTEN. 

REQ., Hoofd plaats der onderafdeeling Noord- en 
West-Manggarai van do afdeeling Flores, ge- legen 
aan de N.kust. Het ligt in het ressort Reo van het op 
Flores gelegen gebied van het land- schap Bima. 

R6R£K (JAV.). Z^ SAPINDUS RARAK. RESAK 
(MAE.). 'Zie SHOREA en VATICA. RESAM 
(MAL.). Zie GLEICHENIA. 
RESERVE (KOLONIALE). Zio KOLONIALE 

RESERVE. 
RESIDENT. Zie BESTUUR. Dl I, bl. 281 De 

naam duidt oorspronkelijk op een soort gezant der 
Compagnie, ,,resideerend" bij het hof van ecn 
inlandsch vorst, gelijk nog thane het Franschc 
kolonialo staatsrecht van ..resident g6n6ral 
(aupdrieur)5, pleegt to spreken, wanneer eon 
landvoogd of onderlandvoogd ge- plaatst is naast en 
bo ven een zelfbesturend vorst (Marokko, Tunis, 
Gambodja, Annum). 

RESIKI (JAV.). Zie MICHELIA MONTANA. 
RfiSOELA (JAV.). Zie METROXYLON. 
RESUMES botreffonde do rcchten der in 

landscho bevolking op den grond, zio dl 1, bl. 820. 
Voor de heerendiensten (zie aldaar) is slechts een 
eindresum6 gepubliceerd. 

RETEH. Landschap, te voren onderdeel van het 
voormalige Sultanaat Lingga-Riouw, thans een 
district der afdeeling Indragiri. Hut land- schap 
omvat het stroomgebied van de R6t6h- rivier en het 
benedengedeeltc van dat van hare voomaamste 
bronrivier de Gangsal, waarmede zij zich ongeveer 
cen dag atoomens van do mon- ding links vereenigt. 
Ten Zuiden grenst hot land- schap aan de rcBidentie 
Djambi; van Tajidjoeng Laboe volgt de giens de 
waterscheiding tusschen de Tocngkal- en RSleh-
rivicren. 

De bodem van Jict landacliap bostaat gehecl uit 
alluvium, is voor verreweg het grootstc gedeelto zeer 
inoerassig en geheel met woud bedekt. In het W. en 
Z. W. is het terrein lioogcr en rijzen de 
zandsleenheuvcls geleidelijk tot een hoogte van 100 
M. De ondergrond is daar meerendeelr. zwaro klci. 

Van de beidc brojiriviercH is de Gangsal de 
voornaamste; zij heeft den laugstcn loop, ont- springt 
jn de hcuvels op de grens met Djambi, stroomt met 
vele kronkclingcn eerst in Noorde- lijke, daarna in 
Oostelijkc richting. Na do ver- eeniging in de 
nabijheid van Kota Ba roe of Koeala R6l6b, met de 
R6t6h, die uit het Zuiden komende loodrecht invalt, 
maar hoogerup 
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Noordoostelijko richting voornamclijk langs do 
Noordgrens van het landschap stroomt, blijfb do 
rivier de Oostelijkc richting behouden cn valt met 
dric armen in zee, de Palah Parang in het N., de 
Tengah in het midden en de T6rap of KCrana, in het 
Z., die de riviercilanden Asam of Kitjang en Roekoe 
omsluiten. Voor de monding ]igt con modderbank, 
waarin een gcul, die met laag water 
6 h, 7 voet diep is cn toe gang vcrlccnt tot do Palah 
Parang, waarin bij laag water 11 voet water staat cn 
die het beste vaarwatcr naar do rivier is; do beidc 
anderc zijn minder goed bo- kend, maar de TSngah 
is door stoomschcpen met 
7 voet diepgang t c bevaren. Tot nabij de uitwatc- 
ring der Gangsal is het water der bij laag water hier 
en daar slcchts 5 voet diepc rivier zeer mod- derig; 
daarna wordt het holder, maar met bruin- roode 
kleur, waarschijnlijk door de oplossing van 
looizuurhoudcnde plantendeclen, en ccrst in den bo 
ven loop is het klcurloos. De Gan gsal is tot bo ven 
Pgngalian bevaarbaar voor schepen van 7 voet 
diepgang, die de R6t6h slechts enkele boch- ten 
ktmnen opvaren. 

Eb en vloed doen zich gevoelen tot on ge veer een 
myl bo ven de vereen iging der be ide bron- rivicrcn 
met ecn verval van ongeveer 10 h 12 voet. Tot 
daartoc zijn de oevers deels laag met rizophoren en 
nipah begroeid, deels wat hooger met een meer 
vasten bod cm; slechts hicr cn daar verbreekt een 
hutje met omliggcnde ladang de eentonigheid. In de 
bosschen zijn goede hout- soorten ovcrvlocdig en 
aan den bo ven loop der rivier komen uitgestrekte 
bamboebosschen voor, die het materiaal leveren 
voor de vlotten, waar- medc producten worden 
afgevoerd. 

Van de dieren we re Id trekken hier de bij niil- 
liarden voorkomende muskieten, ecu vreeselijkc 
plaag a]s ze zijn, het meest de aandacht, vecl meer 
dan de enkele reiger, marabout en ijsvogcl en de 
krokodillen, die in de modder of op een omgevallen 
boomstam zich koesteren in de zon- newarmte. En 
als de avond is gevallen, worden Jan gs de oevers 
struiken cn boo men vcrlicht door on tel ba re 
kevertjes, die zich op de takken en bladercn bewegen 
en wier flikkcrlicht een holder schijnsel in het water 
werpt. Meer landwaarts in vinden we de boschfauna 
van Sumatra's Oost- kust. Van de zoogdieren veel 
olifantcn, tijgcrs, varkens, hei'tcn cn apen. 

Aan d(*n bo ven loop der Retdh, tusschen de 
kampongs Baloi cn Brin gin en cen paar uur bo- vrn 
laatstgenoemde nederzetting komen in den 
alluvialcn bodem bruinkolen voor in horizontalc 
lagcn. Zij werden in 1847 door den Eng^l- Kchnn 
koloncl Low cn in Jan. ] 849 door luit. t. z. G. F. de 
Bruyn Kops, cn Dr. C. J. H. Hubcrwald ondcrzocht. 
Voor zoover zij aan den dag komcii JangB cn nabij 
den rivi<-roevcr varieert de dikto der lagcn van 1—
4 voet. De kool is vrij zuiver, glinstcrend zwart op de 
breuk, licht en bros. Waarschijnlijk zijn do dric 
vindplaatscn dcclcn van cen cn kelc Inag. In het 
laatst van do cersto helft der vorige eeuw werden de 
kolen door Chi- neesche arbeiders voor rckening van 
den Sultan ontgonnen, die ecn contract tot lovering 
had gc- Hlotcn met ecn particulier to Singapore. 

ZijriviertjcB van do Gangsal zijn de Soengci E- 
rang cn Soengei PSngaliftn, beidclinks; van den bo- 
ven loop der Jnatstc voert een voetpad door het 
oerwoud naar het gclijknamig rcchtcr zijrivicrl jc 
van de Batang Koeantan of rivjer van Indragiri. 

Aan de Gangsal liggen de kampoeng^ Pfisagoc- 
an, Brin gin cn Pengalian, uit cnkclc hutten bo- 
staando; aan do R3t6h Brin gin, Baloi, Tocpei, 
Tambangan cn Socroetrui. van niot vcel meer be- 
tcckenis dan de vorige. De voornaamstc plaats is Kota 
Baroc, (zic aldaar), gclcgcn op de land- tong bij de 
samcnvlociing van Gangsal en Ret6b, on go veer 36 
zccmijlen stroomop waarts van de monding. 

V6or de expeditie van 1858 was Kota Baroc, waar 
toen ook Panglima bSsar Soclocng zctcldc, eenc 
bclangrijkc Maleische vestiging, uit een vijf- tigtal op 
5 h 6 voet hooge palcn gcbouwcle huizen bestaande. 
Daarna cerst zeer achteruitgegaan, begint het plaatsje 
thans weer op te komen. 

We gen of paden zijn er niet, zoodat de com- 
municatie met sampan,a geschiedt, die vlak en breed 
zijn, om gcmakkelyk tegen den fellcn stroom te 
kunnen oproeien. 

De be volkin g houdt zich bezig met lad an g- 
bouw, voornamclijk van pisang, rijst en aard- 
vruchten, die in den vruchtbaren bodem wclig 
grocien. De RSl6h-rijst is lang en dun van konel, van 
goede kwaliteit, maar kan niet lang bewaard 
worden.[In goede jaren wordt cen weinig uitge- J 
voerd rjaar de naburige eilanden. De klappcr- cultuur 
is tocncmende. Hier cn daar komen velc docrian 
boomcn voor; andere vruchtcn zijn schaarsch. Ook 
het inzamclen van boschproduc- ten is ecn bclangrijk 
middcl van bestaan. De veestapel bestaat uit eenige 
weinige karbouwen cn geiten. De karbouwen worden 
te water ver- voerd; men laat zc achter de sampan aan 
z we ramen, terwyl de kop van het dier met cen rotan 
wordt opgehouden. Vertoont zich een krokodi], dan 
laat men de rotan los, om den karbouw gelegenheid tc 
geven den krokodil te verjagen. 

De riviervischvangst dient nagenoeg uitslui- tend 
voor eigen gebruik. In de dclta-armcn wordt echtcr 
eene groote hoeveelhcid garnalen gevan- gen, die 
gedroogd naar Singapore wordt uitge- voerd. Van 
meer betcekenis is de zcevisscherij, waaraan niet 
allccn de walbewoners, maar ook cn vooral de orang 
laoet deelncmen, die zich in hunne prauwen voor de 
mondingen der rivier ophouden. 
，Sedert 1899 is ook in het tolgebied opge- nomen cn 
tc Poelau Kidjang in het dcltagebicd der rivier een 
ontvangkantoor voor de in- en uitvoerrechten 
gevestigd. 

Gcschiedenis. Niet ver van het begin der delta valt 
links do uit het N. komende Soengci Sepi in 
deBataparang.Hier was het tooneel van het verzet van 
den Panglima besar, Tengkoc Long, cen gewczcn 
zccroovcr, die van het zelf- bcstuui- van Lingga-
Riouw vergunning had ver- kregen zich aan de R5t6h 
te vestigen cn die met groote dapperheid de zaak 
verdedigde van zijnen vorst, den in 1S57 afgezetten 
sultan van Lingga- Riouw, Machnioed Moothlafar 
Sjah. Zijne verst crkingen werden door de in Nov. 
1858 gezon- clen militairo expeditie vornicld en hij 
zelf snouvcklo met vclcn dor zijnen. 

In 18G1 deed con bende Ri5 6hcrs, onder aan> 
vocring van zckcren Datoc Mocda Isinail, eon inval 
in het Tocngkalschc, wclks hoofd Pang6- ran Badri 
over do grens met RSi6h in gcschil was met den daar 
gevestigden wakil van Ling- ga-Riouw Radja Berima. 
Van Gouvernemonts- wege we rd ecn coinmissie naar 
tob onder- zock gezonden, die de zaak bo eindigde. 
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By de inlijving van het Sultanaat Lingga- Riouw 
en onderhoorigheden bij het- rcchtstrccks door hot 
Gouvernement bestuurd gebied (1913) kwomen de 
landschappen R6t6b, Gaoeng, Man- <Iah en 
Katenian, a Is onderhoorigheden van dat Sultnnaat, 
van zclf ook onder hot rechtstrceksch bestuur van 
het Gouverneme»t. 

RfiTfiH-RIVIER. Zie RfiTfiH. 
REUB&E. De V Mockim Rcubee: Md Mancu€, 

Bcurculeueng, Banibong, Beulah on Rexibee, vormen 
cen ± 32,8 K.M.2 groot landschap van de 
onderafdccling Sigli, afdceling Noord- kust van Al 
jdh, met 1591 gorcgistrccrdc mannen. Het ligt Z. W. 
van Sigli cn wordt in het uitersto N. gedccltc gekruist 
door de trambaan Sigli一 Padang Tidji. Het land is 
overdekt met hcuvcls, die echter steeds onder do 100 
M. blijven, be- groeid met gras, alang-alang cn 
schaarsch ge- boomte. Daar tusschen in liggen klcine 
moeras- sen, maar op de W. grens strekt zich N.—Z. 
uit <1Q groote Paja Reubee, wel bekend uit do daar in 
1901 gclcverde zwarc gevechten. Van Z. naar N. 
stroomen de Kroceng Rcubee, plaatsclijk ook wel 
Klroeeng Bcufr ah cn Kroeeng Dee gehceten, en de 
Kroeeng Oetoee. In de Kr. Reubee wordeii tai van uit 
klappei'stammen vervaardigde atuwdammen 
aangetroffen, welke het water docn rijzcn en in sawah-
leidingcn vloeicn. Als ver- keerswegen ziju die 
rivieren van geen nut; daar- toc bevatten zij in den 
drogen tijd to weinig water. Een colon no we g gaat in 
het N. langs de trambaan ； en Meunasah Reubeo ligt 
op ecn drie- sprong van wegen naar Padang Tidji, 
Gardt cn Lala. Het handelscentrum binnen het land- 
schap is Keude Grong-grong a an de trambaan, waar 
dagelijksche benoodigheden, lijnwaden, copra en 
pinang worden vcrhandeld. De vee- «tapel tclt 1150 
runderen, die vooral als plocgvec dienen. De visscherij 
in Paja Rcubeij en Paja Lenggoeng Icvcrt in den 
drogen tijd der be volkin g aardig wat op. Ovcrigens 
vinden goud- en zilver- smeedkunst, weverij en potten- 
en pannenbakke- rij beoefening, zij het op kleinc 
schaal. Het bestuur wordt gevoerd door den 
waarnemenden oel^ebalang Teukoe Radja Oesen, 
wicns korte verklaring dd. 24 Juni 1908 bij Gouvts. 
besluit van 23 December d. a. v. we rd goedgekcurd cn 
bekrachtigd. Onder hem staat over iedere moc- kim 
ecn Imcum, en onder de Imeums staan de keut.jhi-'s 
aan het hoofd der meunasah's. Zie ■<Bijdr. t/d T. L. & 
V. k. v. N.-I., D. 66 (1911) 'bl. 397. 

REUNDEU BEUREUM (SOEND.). Zie HE- 
MIGRAPH1S. 

REUNGAS (SOEND.). Zie GLUT A. 
REUNGAS WOELOENG (SOEND.). Zie SEME-

CARPUS HETEROPHYLLA. 
REUVENS (Mr. CASPAR JACOB CHRIS-

TIAAN). Werd in 1793 te 's-Gravenhage ge- boren, 
studeerde te Amsterdam, Leiden en Parijs, en werd 
na een tweejarig professoraat tc Harderwijk in 1818 
benoeind tot builen- gewdon^ (sinds 1826 gewoon) 
hooglceraar in de archaeologie te Leiden, terwijl bij 
(evens opt rad als Direct eur van. 's Rijks Museum 
van Oudlieden. Beido betrekkingen bekleedde Jnj 
tot zijn dood in 1835 (to Rotterdam). Reuvens is do 
grondlegger der modernc afchaoologie in 
Nederland. Wat，zijn verdere werkzaam- hedon 
aangaat, kan verwezen worden naar het Nieuw 
Nedcrlandsch Biografisdi Woordenboek 

IV (1918) koi. 1144; voor Indio is zijn optrodon 
van belang gowcest, doordat hij uit do sinds 1819 
door Rcinwardt uit Java ovorgezondon oudlieden 
cen Indische afdooling aan zijn Museum vormde 
cn door de groote zorg, aan die afdeeling bcstced, 
do mogelijkhoid hceft ge- schapcn tot de 
beoefening in Nederland van de Javaanschc 
oudheidkunde on kunstge- schiedcnis. Zelf heeft 
hij ook hot zijne daartoc bijgoclragcn door zijn in 
1824 opgestelde, in 1826 in deel 3 der 
Gcdonkschriften van do Dcrde Klasso van hot 
Kon. Nod. Inst. v. Wc- tcnsch., Letterk. en 
Schoone Kunsten ver- schenen „Vorhandcling 
over drie groote stcenon beolden, in den jare 1819 
uit Java naar de Nederlanden overgezonden". Dit 
opst el, ge- schreven naar aanleiding van een 
drietal stuk- ken uis Singasari, gotuigt van groote 
scherp- zinnigheid en niet minder waardeering 
voor deze kunst, en is to beschouwen als do eerstc 
wetenschappelijko behandeling van een onder- 
werp uit de Hindoe-Javaansche kunstgeschie- 
denis. 
REVISIE. Zie RECHTSWEZEN. 
RfiWOELOE (JAV.). Zie HIBISCUS ABEL- 

MOSCH US. ’， 
REYNIERSZ (GAREL). Geb. te Amsterdam in 

1602. Opperkoopman en gouverneur en direc- teur 
van Coromandel zijnde, werd hij in 1636 Raad 
extraordinair van Indie cn in Dec. 1638 raad 
ordinair. Na eenigen tijd in het moederland vertoefd 
te hebben, keerde hij in 1645 in Indie terug, werd 
pres, van schepenen en pres, van weesmeesters en 
26 April 1650 Gouv.-Gen. In 1653 werd hij door de 
H.H. XVII teruggeroepen, doch overiced 18 Mei van 
dat jaar te Batavia voordat hij de tijding daarvan 
ontvangen had. Hij toonde zich ecn ijveraar voor de 
verbreiding van den ChrLstelijkon godsdicnst en 
vaardigde op aandringen. van den Bataviaschen 
Kerkeraad zelfshe: besluit uit oin do Moorbche 
enChineeschc tcmpcls ter hoofdplaats af te breken, 
doch dit besluit word niet ten uitvoer gelegd, omdat 
de Raad van Indie vreesde clat een zoo scherpe inaat 
regel do oorzaak zou word on van hot verlaten van 
Batavia door de nijvere cn haast onmisbare 
Chincesche gomeentc, Tijdcns zijn bestuur warden 
de nagelboomen in de Moluk- ken, be halve op 
Ambon, uitgeroeid, cen contract met den Sultan van 
Ternate gesloten, de Kaap de Goedc Hoop in bezit 
goiomen en tegen <b- Portugeezen op Ceylon strijd 
gevoerd. 

REYNST (GERARD). Geb. to Amsterdam, zoon 
vanP.lteynsl en T. Zij vert. Hij wan kooprnaii tc 
Amsterdam, doelgenoo^ in vcrKchillondo rcodc- 
rijon voor de vaarL op Indiii on China cn van de 
oprichtingdcrComp.nl een harcr be wind he bboren. 
Den 20en l^ebr. IG13 werd hij tot Gouv.-GIUJ. hc- 
noenid endaarna van eene instruclic voorzicn. JIol 
bohoordet ot zijno instructie om den tocnemendon 
invloed dor Engelschen in de Molukken tegon te 
gaan. In 1614 kwum hij tc Bantam aai>, waar hij 6 
Nov. van dat jaar het bestuur aanvaardde, Hij hicld 
zicb den jnvesten tijd in de Molukken op, keerde in 
1615 naar Java tcrug en zorgde zelf voor de 
overbrenging van he： Ned. liandelskantoor van 
Grissec naar Japara, dat, bed or L ecn goruimcn tijd 
het hoofdkajit oor der Comp, over Midden- en Oost-
Java zou blijvon. Hij overlecd 7 D：c. )615 in hot 
fort Jukatra. Op zijn karakter wordt eonig lie hl 
geworpendoor 
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do goheimo instructie, wolko Isaac le Mairo mec- 
gaf aan zyn zoon Jacques, op diens scheepatocht tot 
het zoeken van oon andcron doorgang naar den 
S.illen Ocoaan dan Slraat Magolhaony In dio inst 
ruc;ic wordl Reynst voorgostcld als ijdel on. 
hebzuchtig, en zoo t oont hij zich ook oenigszins in 
ecn. toevallig bowaard geblovon brief aan zijn 
zwagor Jacques Niquot. Tyclens zijn bcstuur word 
Straat lo Mairo ontdekt en cen contract met den 
Vorst- van Indragiri gcslotcn. 

REYNST (Jhr. JOAN CORNELIS). Gob. op don 
huizo Larenstein bij Arnhem 23 Jan. 1798 uit het 
huwelijk van P. H. Reyns!, lid dor Algcm. 
rekenkamcr van N.-I. en S. J. Radermachcr. Na 
korten tijd als fouricr bij de vrijwilligc jagers van 
Gclderland gediend tc hebben, werd hij 9 Febr. 1815 
benoemd tot ambtenaar dcr 5e klassc B. voor den 
dienst in Indie; den 8en Juni 1816 te Batavia 
aangekomen werd hij den volgcnden dag klerk bij de 
Alg. rekenkaincr en reeds 20 Oct. d. a.v. 2e commies 
bij dat college, en 2 Dec. 1817 le commies. Daarna 
diendc hij als secretaris te Cheribon (12 Maart 1818), 
werd secretaris van den hoofdinspecteur van 
finantien (15 Jan, 1819), provisioned resident te 
Sambas (26 Juni 1819). Den 18en April 1822 werd 
hij toegevoegd aan den dir. dcr ink. en uitg. rochten 
te Batavia, 19 Juli d. a.v. aan den coinmissaris voor 
Palembang, 

N ■- terwijl hij 1 Juli 1823 adjunct van dicn commis- . saris en 
resident van Palembang word, uit welke / laatste 
betrekking hij 7 Aug. 1826 ecrvol ontsla- 

gen werd. Daarna werd hij aohterecnvolgens pro-
visioned dircctcur van lands productcn cnz. (24 Nov. 
1826), waarnemend algcmecn sccreta- ris (18 Mei 
1827) cn 1 Sept. 1827 wed er voorloo- pig belast met 
de genoemde dircctie, tot hij 15 Maart 1828 
definitief directeur van dat departement werd. In 
1830 (5 Mei) were! hij belast met de waarncnxing 
der functie van directeur-gene- raal van financien; 18 
Fcbr. 1833 were! hij definitief tot die hooge 
betrekking benoemd en tevens, tot 3 Mei 1833 be lust 
met de waarnenxing van de betrekking van Directeur 
van 's lands producten «-nz. De 5cn April 1836 tot 
lid in den Raad van Tnclii； benoemd, nam hij 
gelijktijdig met die be- trekking nog tot 20 Maart 
1838 de functie van directeur-generaal van finanlien 
waar. In Jan. ]839 v(：rtrok hij met verlof naar 
Nederland cn word 31 Aug. 1840 in don Ned. 
adelstand verhe- ven; van zijn verlof tcruggekccrd 
trad hij in <7an. 1811 wcHer als lid van den Raad 
van Indie op, were! ] 1 Oct. 1842 vice-president van 
dat Hooge college cn als zoodanig, na den dood van 
M' iku8, tot 30 Sept. 1845 belast met de waar- 
jicining van het ambt van Gouv.-Gcn. Op zijn 
vcrzock werd hij J1 Jan. 1850 uit's lands dienst 
onfHJag' n ； in Nederland tcruggekccrd overlccd hij 
11 Oct. 1871 to *8 Gravenhage. Een arlikcl van zijne 
hand over het inlandsche bestuur in de binncnlanden 
van Palembang is gcpublicecrd T. v. Ned.. Ijulie,!, dl 
I, bl. 258. Tijclens zijn uur als waarnejneiul 
landvoogd' haddon geene bclangrijkc 
gcbeurtenisscJi plaats; allccn behoort te woi-dcn ver 
meld, dat op zijn last aan de Java- schc bank voor cen 
juar vcrbodcj) werd hurc biljet- ten tc verzilvereii, 
ten cinde deze instclling staan- tehouden (zic 
MUNTWEZEN, Dill, bl.803). 
Do onderncming van don Bngolschon avonturier 
Murray, dio zich in 1844 to Koe.oi(O.K. Borneo) 1 
rachttc to vostigen, maar in oon govccht meh de 
Inlanders hoi loven vcrloor, was nan hiding, dat 

cen gouv.-commissaris met oon klcine scheeps- 
inacht, naar Koe：ci werd gozondon. Dcze zonding 
had tongevolgc, dat met don Sul .an van dat rijk eono 
ovoreonkomst word go .lolen, waarbij deze zich 
onder NedorUndsche souvoroini eit plaatste. 
Dczelfdc commissari? sloot daarna ook contracton 
mot eenigo vorston op Borneo's Wostkust, waar- 
door do Noderlmdsche invloed op dat ui-gestrek- t o 
eiland word ui^gebroid. Ni zijn terugkeor in 
Nederland kwamdoordc bcmooiingen vanReyxwt in 
1858 eono jongons-woesinriohiing to Soerabaja tot 
stand, on do N.I. Escompto Mij. te Batavia.- 

RHABARBER. Zio RHEUM. 
RHAMNUS-GROEN. DJZC kostbarc verfstof, ook 

als Chinocsch groen of Lo-kao bekend, wordt in 
China op omslachtigc wijze verkregen uit den bast 
van Ramntis utilis cn R. chlorophorus. Het is de 
aluin-lak ccncr glukosidischc kleurstof, lokaon-zuur 
(C92H48O2； ?). Zij wordt voor zijde- en 
katoenverven gebruikt en was omstreeks 1860 ook in 
Europa zeer gozocht ； thans is zij gehecl vergeton. 
In de jaren 1857—66 zijn op Java van 
Gouverneincntswegc velo proeven met deze verf- 
plant genomen; zic dicnaangaandc: Bijdragc tot do 
gcscliicdenis dcr Rhamnus-kultuur op Java, door K. 
W. van Gorkom (Tydschr. v. Nijverhoid en Landb. 
in N.-Ind. XV, 1871, bl. 17). 

RHAPIS JAVANICA Bl. Fam. Palmen. Woerook 
(JAV.), Waregoo (SOEND.). Een. kleine waaierplam, 
die vaak in paggers en als sicraad wordt aangeplant. 
De stammetjes leveren fraaie wandelstokken, die 
buitongowoon veel gelijken op de in China geteelde 
en via Canton en Hongkong verscheepte “partridge 
canes", dio voor wandel- en parapluiestokkon in den 
Europee- schen handel komen. Deze zijn afkomstig 
van ecn andere soort Rhapis. 

RHEINISCHE MISSIONSGESELLSCHAFT. 
Tusschen 1799 cn 1828 zijn in do Rijn pro vincie 
verschillciule grootere on kleinere verecnigingen 
ontstaan, die de Zcnding trachtten te dienen. In 
laatstgenoemd jaar hebben dezo zich ver- ecnigd tot 
de Rheinischo Missionsgesellsohaft ge- vestigd to 
Barmen. In Ned.-Indie ar be idt het Genootschap in 
de Z. cn O.-afdecling van Borneo, in de residentio 
Tapanoeli en op de cilanden: Nias, Mentawei-
eilandon, cn iggano. Zio ver- dor ZENDING 
(Protestantschc). In Amsterdam is gevestigd de 
„Vereeniging tot bovordering der B-jlangen van het 
Rhijnsch Zendingsgenoot- schap", opgcricht in 
1869, dat^zich in 1913 aan- sloot. bij het 
Zondingsbureau uitgaande van het Ned. Zend. Gen., 
de Utr. Zend. Vereen., cn het Sangir-Talaudcomitc. 
Een der Zend in ga- directcurcn dezer laatste is lid 
dezer Verceniging en tevens buitengowoon lid dcr 
Deputation te Barmen. 

RHEUM. Plantongoslacht dor Poli/gonaceeiin 
mot vole soorten in do gcinatigdc strekon. Op Java 
kweokt mon hier cn daar verscliillonde vormen, 
wolkoi- bladstccJen men als rhabarber gebruikt. Van 
in China gckwockte soorten wordt de wortel 
geimporteerd en door de iucdi< cijnverkoopors als 
laxans verkocht ondor den naam Kelambak (MAL.), 
Kalenibak, KrSmbah (JAV.). 

RHINACANTHUS COMMUNIS Neos. Fam. 
Acanthaceac. Daoen booroeng (MAL. AMB.), TCreba 
of Tr6ba djapan (BATAV. MAL.). Een 1—2 M. hoogo 
hcester, dio in hoggen gokwoekt wordt. De wortel is 
con bokend en uitstokond 
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geneesmiddel tegen ringworm, naar het schijnt ook 
tegen cascado en andero huidziekten. De 
genceskrachtige working schijnc to borustcn op de 
aftnwezighcid van eon harsachtigo stof, rhi- 
nacanthine, in do bast van de wortels. 

RHINOCEROS. Zic NEUSHOORN.》 
RHIZOPHORA CONJUGATA L. Fam. Hlii- 

zophoraceae. Bakau a kit, Bakau minjak, B. poetih 
(MAL.), Tandjang (JAV., MAD.), Bangko (MAK.). Lage 
boom, typisch bestanddccl van de mangrove (zio 
aldaar), binnen het bereik van eb en vloed. De stain 
rust op steltwortrls, de zaden kiemcn aan den boom, 
cn hangen met eon deel van den kioin buiten do 
vrucht. Het hout is cen goed brandhout. De bast 
wordt ingezameld en a)s bakaubast in den handel gc- 
bracht. Hij dient als looimiddel. 

RHIZOPHORA MUCRONATA Lam. Bakau 
hitam, B. korap, B. m$rah (MAL.), Tandjang (JAV.). 
Boom, vcel gelijkend op de vorige, maar met 
grootere bladeren en vruchten en hooger van stam, 
in groeiplaats gelijk aan de vorige. Het hout is goed 
brandhout. Ook de bast van deze soort is een 
looimiddel en schijnt zelfs een hooger 
looistofgehalte to hebben dan die van de vorigo 
soort. 

RHIZOPODA (Sarcodina).Klasse van Protozoa, 
die gekenmerkt is door het，bezit van pseudo- 
podien (Zie PROTOZOA), die als voortbewe- gings- 
en voedingsorganellen dicnst doen. Het lichaaxa kan 
in ecto- en entoplasma gediffcren- tieerd zijn, terwijl 
een pellicula altijd ontbreekt. De voortplanting 
geschiedt door decling of agametenvorming, maar 
daarnaast heeft veelal gameten vormin g plaats. 

De orde der Amoebina onderscheidt zich door 
het bezit van een mecstal naakt protoplasma- 
lichaam, dat vingervormige pseudopodien uit- zendt. 
De rneeste soorten leven in zoet water; Eommige 
zijn echter bewoners van den darm van den mensch 
en verschillende dieren. Onder de darmbewoners 
zijn enkele pathogene soorten. Entamoeba telragena 
en E. histolytica (volgens Hartmann E. dysenteriae 
format etragena) ver- oorzaken de in tropische st re 
ken algemcen voorkomende amoebendysenterie. 
Men vindt deze parasieten dan in de faeces en in den 
inhoud van leverabscessen van lijders aan deze 
ziekte. Da d ysenterieamoeben voeden zich in 
hoofdzaak mot roode bloodlichaampjes. Zij bezitten 
het vermogen zich ip te kapselen; deze kapsels 
verlaten met de faeces den darm van den gast- heer 
en kunnen de infeclie bewcrkstelligen. 

De orde der Foraminifera is gekenmerkt door het 
bezit van een kaJkschaal, die uit vele ka- mers kan 
bestaan cn door vele open in gen door- boord kan 
zijn. De pseudopodien zijn meestal dun en vertakt. 
De meeste soorten leven in zee, hetzij op 
kustplanten, of op den bodem der zee of zij drijven 
in zee rond (pelagische organismen). Na het 
afsterven van het protoplasmalichaam zinken de 
ledige echaaltjes op den bodem der zee en geven daar 
aanleiding tot de afzetting van bepaalde 
kalkhoudendo lagen (Globigerinen- slib). Ook in de 
zeebekkens van den Maleischen archipel ontbreken 
deze bezinksels niet, zonder echter zoo op den 
voorgrond te treden in de groote Oceanen, zooals de 
Siboga-e xped it io aan- toonde; in de Banda-zeo 
vond Weber op groote diepte den bodem dicht 
bedekt met de vertakte buizen van Rhizammina 
algaeformifi, die zijn 

maximal。ontwikkcling op een diepto van bijna 
3000 M. bcreikt. Foraminiferen uit den Maleischen 
archipel werden het eerst beschrevcn door Ehrenberg 
on door P. Harting, in zijne „Bijdrago tot do kennis 
der mikroskopischo fauna en flora van do Banda-
zcen (Vcrh. K. Akad. Wctonsch. dl X, 1864), terwijl 
F. W. Millett tai van nieuwe soorten beschreef en 
afbcelddo (Journ. R. Mi> crosc. Soc. 1S98—99). 
Bekend is, dat ook in vroegere geologische tijden 
dezo organismen een dergeJijkc rol gespccJd hebben 
als heden ten dage, en het ,,kr甘b.v. grootendeels zijn 
oorsprong aan do afzetting van Foraminiferen-
achn,a,lt,je3 te dan ken heeft. Maar ook in jongere 
lagen der aardkorst ontbreken zij nict; zoo toonde K. 
Martin hunne tegenwoordigheid aan in do ter- tiairc 
kalklagen van Java; daarbij treden vooral de 
Nummuliten op den voorgrond, daar zij ton gevolge 
van hun grootte en verbazend aantal tot eene 
bepaalde formatie „de Nummuliten- kalkstcen>, 
aanleiding gegeven hebben. De laatste orde, die wij 
noemen, die der Radiolaria, is gekenmerkt, doordat 
het protoplasmalichaam cen kiezelskclct afscheidt, 
dat in sommige gcvallen buitengewoon 
gecompliceerd is. Het kan bv. bestaan uit 
concentrische bollen, die door openingen doorboord 
worden en door radiale staven verbonden zijn. De 
Radiolarien leven drijvend (pelagisch) in zee op 
allerlei diepten tot 5000 
M. Hun schalen kunnen even als die der Fora- 
mlnijeren door ophooping een aandeel nemen in de 
vorming der aardkorst, hetgeen vooral in het tertiair 
het geval is geweest. 

RHODAMNIA TRINERVIA Bl. Fam. Myr- 
taceac. SSkala (MAL. LAMP.), Marapoejen (MI- 

NANOK. MAL.), Andong (JAV.), Ki beusi (SOEND.). 
Boom, over geheel Z. en Z.O. Azie tot in Australia 
verbreid, in het lage land, met een korteren stam, in 
het bergland tot 30 M. hoog. In do bergstreken wordt 
het buitengewoon zwsre, harde hout gebezigd bij den 
huisbouw. Ter Sumatra's Westkust gebruikt men het 
hout zeer veel voor houtskool en plant men den boom 
daarvoor zelfs aan. De vruchten zijn eetbaar. 

RHODOMYRTUS TOMENTOSA Wight. Fam. 
Myrlaceae. Karamoenting (MAL.). Een heester, die in 
het N.lijk dccl van den Archipel aan het strand of in 
de hoogerc bergstreken voorkomt. De zwartroode 
vruchten Binaken naar kruis- bessen. Men kan er ecn 
zeer goedo jam van maken. 

RHUS SEMIALATA Murr. Fam. Anacardia- 
ceae. Heester uit Br.-Indic, China, Japan en 
Formosa, op welker bladHtoelen en jongo takjos 
door den steek van bladluizen gallon ontstaan de z.g. 
Chincescho galnoten (djoong pundan, oedjoeng 
pandan, tjontjong pandan). Dezo zijn in den ini. 
medicijnhandcl te vinden on bo- vatten vcel looizuur, 

RHUS VERNICIFERA D. C. Do Japansche 
lakboom, inheomsch in Centr/ial China, vandaar 
naar Japan overgebracht en ook wel in Indio 
gekweekt. B.v. to Tjibodas, waar de plant zich een 
slechto groeiex' heeft getoond. Het is oen booin, die 
tengevolge va,n insnijdingen een sap levert. Met dit 
sap bestrijkt men houten voor- werpen, die aldus 
gevernist schynen to zijn. Men verkrijgt op deze 
wijzo het Lekendo Ja- pansche lakwork. 

RHYNCHOTA (8NAVELDRAGERS). Inse(；- 
ten, wier monddcelen ecn zuigtoeslel vorm”n, 
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die bestaat uit cen gclcden snavel, govormd door de 
onderlip, waarbinnen de bo von- en onder- kaken als 
zaagvorniigo borstels heen cn wcer kunnen worden 
bo wo gen; zij hebben ccn onvol- korncn 
gedaantewisseling .Dezc ordo wordt in clrio 
onderorden verdceld: Phylophthires (plan- 
tenlui^en), Homoptera (cicadcn, zio aldaar), 
Hemiptera (wantsen). De onderordc der Plan ten- 
luizen omvat de familic der Schildluizen cn die der 
Bladluizen. 

De schildluizen (Coccidae) dragen dozen naam, 
omdat het lichaam van het vleugcHoozo wijfjc den 
vorm van een schild heeft, dal ook na den dood van 
het dicr nog do zich ontwikkelendc eieren beschut. 
Zijn sommige dezer insecten voor den mensch nuttig, 
wijl zij stoffen bereiden waarvan de nijverheid weet 
partij te trekken, xooals Coccus cacti (zio 
COCHENILLE) en Oarteria lacca (zie LAK), 
vcrscheideno andere zijn bepaald schadelijk, wijl zij 
de sappen uit de door hen be woonde cultuurplant 
opzuigen en deze <lientengevolge doen kwijnen. Het 
meest bcrucht is de groene koffieluis (Lccanium 
viride Green), die zoo we 1 op de Java- als op de 
Liberia-koffie voorkomt; zij is nict allcen schadclijk, 
omdat zij tie plant van hare sappen be roof t, maar 
haar zoetachtige excrementen vallen op de lager ge- 
plaatste bladeren en overdekken die met een laag 
zoogenaamde honigdauw, waarop zich heel spoedig 
een zwarte schimmelplant ontwikkelt, die zich over 
de gehecle oppervlaktc van het blad uitbreidt. Da pas 
uit bet ci gekomen larven hebben cen geelachtig witte 
kleur, maar nadat zij zich hebben vastgezet, schciden 
zij over do rugzijde van het lichaam een stof af van 
groen- achtig gele kleur, die een soort van rugschild 
vormt, waardoor het volwassen wijfje dan vol- 
komen op cen vliezig schilfertjo gclijkL. Deze luizen 
zuigen zich bij voorkcur vast aan de jongc takjes en 
de onderzyde der bladeren, nabij de bladnervcn. Zij 
worden vcrvolgd door ecne soort van 
lievenheersbeesties, de Exochomus nigroma- rulatus, 
die men zelfs van de Kaap naar Ceylon hreft 
overgcbracht, om de plaag der groene koffieluis te 
bestrijdcn. Ofschoon minder alge- jneen verspreid, is 
de bruinc schildluis (Lecanium coffeae Nietner) toch 
geen minder ernstige vijand van den kofficboom, 
want zij hceft op CJeylon gedurende de jaren 1843— 
7 ontzettende schadc aangericht; in haar jeugd 
moeilijk van Lecanium viride. te onderschciden, 
groeien de vrouwelijke larven spoedig niet allecn in 
lengte en breedte, jnaar ook in hoogto uit en doen zich 
ten slotto voor als groote bruine wratten op de 
bladcron, de jongc lakkcn en de bessen. Chionaspis 
sacchari- folia is ccn schildluis, din op de bladeren 
van het Huikcrriet, zoowel aan bo ven- als onderzijde, 
voorkomt. Ten sJotte ve rd ien t n og ve rme Id i u 
g(1(? witto luis (Dactylopiuf adonidtim L.), door do 
Engel- schcn „mcaly bugs** genoemd naar do witte, 
meelachtige stof, die het gehecle lichaam dor “udcre 
dieren bedekt. Niet allecn do jongo takken van den 
kof fie boom, maar ook do groeno bessen <-n haar 
stceltjes zijn voor dezo schildluis een geliefde 
verbiijfplaats, zoodat de be8 niet rijpt, maar zwnrt 
wordt en ten slottc afvalt. Andero Dactylopiuu-
sooTlcn koxnen op verschillondc <,nltuurgewassen 
voor, vooral op vruchtboomcn ； zoo zijn do cacao-
vruchtcn dikwijls gcheel door witte luizen bedekt, 
oven a Is do vruchtcn van den zuurzak, djiSroek cnz. 
(Zie: Dr. J. C. Konings- 

berger, Dz dierlijkc vijanden der koffiecultuur op 
Java, Med cd. uit 's Lands Plantentuin XX). 

De bladluizen (Aphidae) kenmerken zich door het 
bszit van lange, dunno pooten, die een naar 
verhouding vrij groot, mcestal ovaal en dik lichaam 
dragen； zij hebben lange sprieten, uit 5—7 leden 
bestaande; ccn zuigsnuit, die uit 3 leden bestaat cn in 
de rust, tegen de buikzijde van het lichaam gedragen 
wordt ； twee paar door- schijnende vicugels, die 
evenwcl bij de wijfjes mecstal ontbreken en in zeer 
vecl soorten bij beide geslachtcn afwezig zijn. Op de 
rugvlakte van den derden achterlijfsring (van achteren 
geteld) ziet men mcestal twee buisjes, vroeger ten 
onrechte aangezicn als de organen, waardoor de 
j.honigdauw" wordt afgescheiden. Het voort- 
plantingsvermogen dezer luizen is zeer aanzien- lijk, 
daar b?halve de gcslachtclijke generation, uit 
mannetjes en wijfjes bestaande, in den loop van het 
jaar gewoonlijk verscheidenc ongeslachte- lijke 
generatics optreden, die levende jongen 
voortbrengen, welke onmiddellijkna hun geboorte 
loopen en zich vastzuigen kunnen. De meest berucht 
ge worden e dezer plan ten vijanden is voor Europa 
wcl do “druifluia'' {Phylloxera vastatrix)； voor Indie 
noe men wij de zwarte koffieluis (A phis coffeae 
Nieln.) die soms in grooten getale op de jonge 
bladeren en takken van den koffieboom voorkomt, en 
door deze van hun voedende sappen te berooven, 
maakt dat zij aan het kwijnen raken. Deze luizen 
hebben een breed, dik en rond lichaam, donker blauw-
groen van kleur, terwijl zuigsnuit, sprieten en pooten 
veel lichter van klcur zijn. Ook op het suikerriet 
komen een paar soorten voor, Aphis sacchari Zehnt. 
en A. adu-sta Zehnt. 

De wantsen (Hemiptera) hebben twee paar 
horizontaal op het lichaam liggendo vleugela, 
waarvan het voorste paar half Icderachtig, half vliezig 
is. Van do het water bewonende soorten 
{Hydrocores}, die van dicrlijk voedssl leven, noe- 
men wij slechts de waterschorpioenen.wier voorste 
ledematen het voorkomen van grijppooten hebben ；
daartoe behoort o. a. de groote Belostoma indicum, 
die in a lie mocrassen (riwa) van Java voorkomt, 
alsmede Diplonychus rusticus, wiens wijfje de tot een 
kock aaneenge bakken eieren op den rug met zich 
voert. Van mecr belang voor den mensch zijn do land 
wantsen {Geocores), die zoowel door hun 
soortenrijkdom als door hun bonte kleurenpracht de 
aandacht trekken, omdat onder deze verscheidenc 
soorten voorkomen, die aan sommige cultuurplanten 
belangrijke schade kunnen toebrengen. Zoo de 
beruchte walang sangit (Lcptocorisa acuta Thunb.), 
die soms in kolossale zwermcn op do rijatvelden 
neervalt en binnen weinige dagen den oogst vernielt. 
Zoowel in volwassen toestand, als in dien van larvo 
en nimf boortdit insect do pas te voorschijn komonde 
aren aan, en zuigt er hot sap uit, tengovolgo waarvan 
do rijstkorrel niet tot ontwikkeling komt of uitdroogt. 
Da walang sangit hceft een lengte van 15 tot 17 m.M., 
is groen of gcolbruin met rook- kleurigo vleugels, en 
heoft tweo paar stinkklieren op de rugzijde van het 
achterlijf, waaraan zij de bekendo onaangoname 
wantsen lucht te dan ken, hceft. (Zic: L. Zehntner in 
,,Do Indische Natuur" le Jrg. 1900, Afl. 5 en 6). Ook 
Nezara viridula L.t een zeer algemcen voorkomondo 
wants, isdik- wijls hoogst schadelijk voor de padi, 
wijl zij zich aan de hnlmen vastzuigt en doze doot 
verkleuren. 
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Op het Buikerrict komt nict zcldzaam de walang 
kongkang (Colobalhristcs saccharicida KarscJ^) voor, 
dis de bladcren aansteekt, welkc dientcn- gevolge gccl 
worden en afvallcn. De zwarte da- dapwants (Cydopdta 
obscura Lep. ct Seiw.) boort zijn snavel in den bast van 
den dadap, waardoor deze opzwelt en ten slotte de 
uiteinden dor takken afsterven. Dit in de bergstreken van 
West-Java als „kapi>pihin bekende insect is zwart en rood 
gekleurd cn heeft een lengte van circa 15 m.M.; het legt 
z(jn ciercn in breede banden rondom de takken.： 
Verschcidene want- 占，芬'二sen, tot het gcslacht 
Hclopdtis behoorende, brengen hoogst ernstige schade toe 
aaji kinaboo- men, theeheesters cn de cacao; zij zuigen het 
sap uit de jongc plantendeelen, die dientengevolge 
verschrompelen en bruin worden. Van do van dierlijk 
voedsel levcnde soorten wordt hier nog vermeld de 
bekende bed wants of wesgluis (Cimcx of Acanthia 
ledularia L.), die vlcugelloos is en op het bloed van 
menschen aast. 

RHYTHME. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN- 
STRUMENTEN. 

RI LAOE. Een dcr districten der ondcrafd. 
MarQs. (zie aldaar), gouv. Celebes en Ond. 

•" JRIAM-KANAN. District der ondcrafdeeling 
Martapocra, onder het bestuur van een kjai met 
standplaats Karang-Intan, aan de Biam-Kanan, 
ongeveer IO% K.M. stroomopwaarts langs de S°i 
Bintjau van Martapoera gelegen. Het district is dun 
bevolkt door Maleicrs en Dajaks. De laat- sten 
verschillen niet mcer in zeden en gewoonten van de 
Maleiers. De voornaamste kampoengs zijn: Karang-
Intan, Pfnjambaran en Soi Alang aan de Riam-
kanan<,^ 

RIAM-KIWA. District der onderafdeeling Mar- 
tapocra, onder het bestuur van cen kjai (districts- 
hoofd) met standplaats Pengaron (zie aldaar). De 
voornaamste kampoengs zijn ； Pengaron, Lok 
Tjantoeng, Boemi-rata en Sei Raja, alle aan de 
Riam-kiwa gelegen. De be volkin g van dit district 
woont trouwens hoofdzakelijk aan deze rivier en 
houdt zich bezig met den landbouw. Velen vinden 
een bestaan door kolen te graven uit de verlaten 
schachtcn der Gouv/s mijnen to Pengaron en deze 
kolen in don Weslmoesson naar Bandjermasin te 
vervocren en aan Chinee- zen te verEoopen已，</^
化 

RIANG-RIANG' (MAL.). Zie CICADEN. 
RIBKWALLEN. Zie NETELDIEREN. 
RICHARDSONIA BRASILIENSIS Gomez.Fam. 

Rubiaceae. Djdmprak (SOEND?). Kruidachtigo, 
neerliggende plant, uit Z.-Amerika overgebracht, in 
W.-Java tot in het lagere bergland verwildcrd en 
plaatselijk zeer algemeen. Wordt door som- migen 
aanbevolen als grondbedekker, door ande- ren 
daarentegen als zoodanig schadclijk geacht. 

RICINUS COMMUNIS. Zic DJARAK. 
RIDDERORDEN. Zie ONDEKSCHEIDIN- 

GEN en ONDERSCHEIDINGSTEEKENS. 
BIE (of RIjE). De Ini6 Kid of Koka-vulkaan 

verheft zich tot 土 2245 M. met spitsen top op de 
hoogvlakte van Ngada in Midden Flores. WichmanJI 
(Tijdschr. Aardr. Gen. 1891. 235) noemt den berg 
Oxnboen. Hij behoort tot de nog werkzame vulkanen 
en heeft eon regelmatigcn, vrij die pen krater, met steile 
wanden. Beschrij- - v in gen geeft Pannekock van 
Rheden in Jaarboek Miji)wezen 1910 cn 1911 
(Verhandelingen)； zic ook Rouffaer in Tijdschr. 
Aardr. Gen. 1910, 788 en 1233 met foto. 

RIEBEECK (Mr. ABRAHAM VAN). Gcb. 18 
Oct. 1653 aan de Kaap de Gocdc Hoop uit het hu- 
welijk van J. van Ricbccck, stichter dier kolonic, met 
M. Quevellerius. Na tc Leiden in de rechtcn te zijn 
ge pro mo vc c rd (25 Ma art 1673), vertrok hij als 
onderkoopman naar Indie, waar hij Mei 1677 a an k 
warn. Hij werd 3 Jan. 1678 met een zending naar 
Bantam be In st, 2 Aug, 1678 tot lid in den .Raad van 
just it ic aldaax, benoemd, in 1684 secre- taris van 
de Hoogc Rogcering, in 1690Raadcxtra- ordinair, 30 
Mei 1691 pros, van schepencn cn 24 Sept. 1691 
Raad orclinair. Den 18en Sept. 1702 tot Dircctcui*-
gcn. benocmd, werd dat ambt 31 Jan, 1704 hem 
definitief opgedragen ； den 2en Moart 1708 werd 
hij Gouv.-Gen., on bekleedde de landvoogdij tot zijn 
dood, 17 Nov, 1713. Tijdens zijn bestuur werden de 
tinmijnen op Banka ont- dekt, de betrekkingen met 
Bandjermasin her- nieuwd cn werd ecn contract 
mctDjohorgcsloten. Nog jnoest gewapenderhand 
tusschen beido wor- den gekomen in de geschillen 
tusschen rivali- secrende staat jes: Bon6 en Goa op 
Celebes, Ternate en Tidore in deMolukken. In den 
omtrek van Batavia werden de eerste plantsoenen 
aange- legd van de gouv. koffic. Van Ricboock 
ondernam herhaaldelijk exploratio-tochten tot 
vorkenning van de dostijds nog bijna onbekendo 
binnenlan- den van. Bantam, Choribon en de 
Preanger. Hij st rekt e die tochten uit tot de woeste 
en. schaars bewoonde Zuidkust, waarheen hij een 
weg liet aanleggen； en het was tengevolge van de 
ont- beringen en vermoeienissen op zijn 
laatstentocht dat hij kwam te overlijden. De 
predikant Valen- tyn, die persoonlijk met hem in 
aanraking kwam, noemdc hem cen „zeer bit teren 
heer", iemand van een gemelijk karakter,doch tevens 
een„braaf cn wakker man, die van geen geschenken 
hield". Twee van zijne portrettenj.jcijn eanwezig in 
het Ryksmuseum. f 

RIEDEL (JOHANN GERARD FRIEDRICH). 
Geb. 17 Febr. 1832 te Tondano, Minahasa. Hij trad, 
na zijne opvoeding in Europa te hebben vol- tooid, 
in 1853 als ambtenaar in Ned.-Ind. dienst, werkte als 
controleur in de Minahasa onder de residenten A. J. 
F. Jansen cn C. Bosscher aan de reorganisatie van 
dat go west cn werd in 18G4 assistent-resident van 
Gorontalo; hij wist veel bij tc brengen tot de 
welvaart van dit landschap, door de aandacht van 
den bandel op de in die st reken aanwezige 
boschprod ucten, rot an cn gom copal, te vestigen. 
Gorontalo werd onder zijn be- stuur het handels-
emporium beoosten Makasscr. Naar Billiton als 
assistcnt-residcnt ovcrgepluatst, word door hem 
eenc reorganisatie van het in- landsch bestuur 
voorgcstcld, welkc do Indischc regeering 
goedkeurde. Bevordcrd tot resident, von Timor on 
Onderhoorighedcn, maakte hij cen reis door de 
binncnlanden van het eiland Timor tot op eenige 
palcu afstands vaj) de grens van de Portugccsche 
bezitting, om te trachtcn de wocstc cn 
koppcnsncllende bevolkiug bekend te maken met de 
bedoelin gen van de Indische Be geering en haar 
gezag tc hand haven ； het door hem inge- diende 
voorstcl tot reorganisatie van het Euro- peesch 
bestuur word door het nouvcrncmcnt goeclgekcurd. 
In 1880 als resident naar Ambon ovcrgeplaatst, 
diendc hij tevens cen voorstel in tot reorganisatie 
van het Europeesch besluur, dat eveneens werd aan 
gen omen. In 1883 werd Riedel eervol ontslagcu cn 
gcpcnsionnccrd. In December 191 ] overleed hij tc 
Batavia. 
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Bebalvc het werk, gctitcld ,,Dc sluik- cn kroos- 
harigc rassen tusschcn Sehbcs cn Papua**, naar 
aanleiding waarvan de hoogeschool to Leipzig 
Riedel den doctorstitel vcrlccnde, schrcef hij tai van 
artikelen over taal-, land - cn volkonkundc in 
Nederlandscho en buitcnlandschc tijclschriftcn. Als 
resident van Timor, later van Ambon, was hij in de 
gclegenhcid mcnigvuldige gegevens tc ver- zamelen 
betreffende de bevolking van de in vole opzichtcn 
nog onbekende streken in het Z.-O. van onza 
bezittingen, bepaaldclijk de Aroe-, Kei-, TiSnimbar-
groepen en de Zuidwcstcr-cilanden. Zie over liem 
Wcekblad v. Indie (1911—12), 963, Ind. Gids 1912, 
I. 396. 

RIEMSDIJK (JEREMIAS VAN). Geb. te Utrecht 
18 Oct. 1712 uit het huwelijk van S. van Riemsdijk, 
pred ikant, met J. Bogaert. Hij trad als sergeant in 
dienst der Comp., doch ging spoe- dig na zijn 
aankomsb te Batavia (24 Sept. 1735) in burgcrlijken 
dienst over, we rd J 736 onderkoop- man, 1738 
koopman, 1740 2e opperkoopman, 1742 le 
opperkoopman, 1743 kapitein van de compagnie 
pennisten en Oct. 1753 benocmd tot Raad 
extraordinair. In 1759 word hij pres, van 
weesmeesters； 15 Oct. 1760 word hij benoemd tot 
Raad ordinair en 17 Aug. 1764 tot Dirccteur- 
generaa]. Den 2Sen Dec. 1775 word Van Ricms- 
dijk tot Gouv.-Gen. gekozen ； kort nadat hij door 
het opperbestuur in die betrekking bevestigd was, 
overiced hij to Batavia 3 Oct. 1777. Tijdens zijn 
kortstondig bewind worden op Celebes on- lusten 
bedwongen, verwekt door den inlandschen 
gelukzoeker Sankilang, en had de Comp, den strijd 
voort te zotten in Balambangan tegen do vroegero 
meesters van Java's Z.O. hoek, de vor- hten van Bali, 
cn tegen de nazaten van den in- surgcnienhoofdman 
Soerapati. 

Van. Rienisdijk was een pracht lie vend land- 
voogd, bezittcr van de Imdgoederen Buitenzorg, 
Pondok G3d6 en Tjiseroa, van een prachlig 
woonhuis op de Tygersgracht en de builenplaat- sen 
Schoonzigt en Vijvervreugt aan den An jol- .schen 
weg. Door do Holl. Maatsch. van Weten- schappen 
te Haarlem was hij benoemd tot direc- teur van die 
maatschappij in Indie, tezamen met zijn opvolger R. 
de Klerk cn den raad van Indie J. C. M. Ridcrmacher, 
stichter van het Bat. Gcnootsch. v. K. en W. 

RIGAiH. Een landschap van de onderafdee- ling 
Tjalang, afdccling Wcstkust van Atjeh, met 239 
geregistreerde mannci). Het heeft ccn baai: Lhdft 
liigaih, die ook in den kwaden moesson vrij vcilig is. 
Bij de cilandjes Eunggaiig cn Rcu- sajn zijn goede 
ankcrplaatsen voor rcsp. 6 en 3 vaartuigen. IIcl was 
in deze baai, dat Teukoc in 1886 de Hok Canton 
ftfliep. Ten N. van de baai ligt ecu inocrassige z6ne, 
dio zich 
N. W. uitslrckt tot aan don Gocnong Koeali op de 
grens van Lageuon on het daartoc gerekende 
]<aneuoft, en in het N. 0. tot aan do uitloopers van 
ecu gebergte, dut cuhuincerb in den 967 M. hoogen 
Goenong Suwalh. Laatstgezogd gcberglc daalt naar 
het N.O. plotseling steil af naar de <lalen van de Z.0. 
stroomendo Kroceng (r. zijrivier van do Kroceng Ba 
bah Sab6), cn van eon N. W. vloeiende voedin 
gsader van de Kroceng Lagcuen. De bevolking, 
gcvesligd vooral in het Z. W. deel van het landschap, 
langs do Kroceng Rigaih cn aan de kust, leeft van 
rijstbouvv, zoo op d roge als op bewaterde velden, 
en van de pcpcrcultuur. Oelfeebalang is 

Pdtjoot Maftc, wicns kortc verklaring dd. 18 Nov. 
1899 is goedgeketfrd cn bckrachtigd bij Gouv. besluit 
van 10 Febr. 1901. 

Zic: Bijdragcn t/d T.-, L.- & V. v. N.J.,， Deel 55 
(1903), bl. 207. 

RIGASBAAI. Zio TfiLOK RIGAIH. 
RIMAU. Rivicr-eHand in rcsidontie Palom- bang, 

gelcgcn aan do Wcstzijdc van do Moeai- dclta 
tegenover Muntok (Banka). Het beslaat ccn 
oppervlakte van 500 K.M.2 en wordt om- geven door 
de Banjocasin in het Z., de Tjatfek en Lalang in het N. 
Het bestaat grootendecls uit moe rassen cn is bijna go 
heel in erfpacht uitgege - ven voor do teelt van 
klappers, rot an en caoutchouc. 

RIMAU of HARIMAU (MAL. ), collccticfnaam 
voor grootc wildc katten: zie KATTEN, BANTER, 
TIJGER. 

RIMAU AKAR, R. BOELOE, R. DAOEN, R. 
KfiTJIL (MAL.). Zic KATTEN. 

RIMAU BAT0E (MAL.). Zio PANTER. RIMAU 
KOEMBANG (MAL.). Zio PANTER. RIMAU 

LALAT (MAL.). Zie PANTER. RIMAU 
TOENGGAL (MAL.). Zic TIJGER. RINDIL 
(MAL.). Zio EGELS. 
RINDJAA Eiland tusschen Komodo (zie al- daar) 

en den vasten wal van Manggarai (Flores) en daarvan 
gescheiden door Straat Mdlo. Het wordt door den 
Sultan van Bima gebezigd als weidegrond voor zijn 
vcestapel. Ad min istratief behoort hot eiland tot de 
onderafdeeling Noord：,, en West-Manggarai, 
afdeeling Flores der residen- tie Timor en Ondcrh. ； 
het heeft eene oppervlakte van 249 K.M.2. 

RINDJANI. Deze nog werkzame vulkaan op het 
ciland Lombok is ongeveer 3800 M. hoog en behoort 
dus tot cle hoogste bergen van den Archi- pel. Hij 
bezit ecn groote, oudo, ongeveer ellip- tischc caldeira 
met naar O.—W. 9 K.M., naar N.—Z. 6.6 K.M. 
doorsnede. Heel in de diepte ligt cen sikkelvormig 
nicer, Segara-Anak, welks waterspiegcl ongeveer op 
1975 M. b.z. ligt cn dat aan bijna allc zijden door 
uiterst stoile wan den wordt ingesloten. Aan de 
concave zijde van den sikkcl verheft zich het 
werkzame erup- t iopunt, de Baroe, 400 M. bo ven hot 
meer. Do uitvloeiing van dit laatste is aan de N.zijdc. 
Empties zijn bekend van 1884 en 1901. De eerste 
Europeaan, die den eigenlijken top bestceg, was Mr. 
S. J. L. M. van Schaik in 190S (Tijdschr. Aardr. Gen. 
1910, 307); hij we rd. gevolgd door Elbert (Die Sunda-
Expedition I, en Tijdschr. Aardr. Gen. 1912, 637). Een 
uitvoerigo geolo- gischc beschrijving gaf Van Heck in 
Jaarb. Mijnw. 1909, Wetensch. Ged. ； referaat 
daarvan met literatuur opgaaf door Verbeek in 
Tijdschr. Aardr. Gen. 1911, 335. Zie verdor ook 
Junghuhn, Java, 1213, Zollinger in Tijdschr. v. Ned.- 
Indid IX. 192 en ook dit laatste tijdsclir. XLV cn LXII. 

RINDOE. KaiMpongcomplex in Ngada. Zie aldaar. 
RINGGELD. In het landschap Koerintji (Sumatra) 

(zio aldaar), waren tot voor cen tiental ja- ren 
algemccn en zijn thans riog sporadisch gego- ten 
messin gen ringsn als pasmunt in omloop. Dczc ringen 
van ruw maakscl, volgcns eon a oire perdue systecm 
veiwaardigd, kwainon voor in drie verschillende 
soorten, waaraan door ver- schillondc onderzookers 
de incest uiteonloopendc waarde wordt toegekond. 
Ook o mt rent degonon, 
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die het recht haddcn dezc munten tc vorvoardi- gen, is 
men nict censtemmig. (Zie Fischer, in Int. Arch, fur 
Ethn. XXI, p. 99 en de da ar aange- hnalde bronnen.) 

RINGGIT. Ruine van ecn vulkaan op Java 
(residentie Besocki), die door erosic een aller- 
zonderlingsten vorm heeft gekregen, een stcile graat- 
of hanekam, met vijf spitse toppen, waar- van de 
hoogste den naam Ringgit draagt en 1250 M. hoog is. 
Deze keten is door een dwarsjuk verbonden met con 
boogvormige lagero bergrij ； waarschijnlijk hebben 
beide samen vroeger <56n vulkaankcgel ge vormd; het 
gchcel wordt in het Zuiden omsloten door ecn veel 
uitgestrekter, cirkelboogvormig ringgebergte, het 
ovcrblijfsel van een ouderen kratcrwal, door Verbcek 
naar den hoogsten top (1303 M.) het Besdr-gebergte 
genoemd. De Ringgit is een der weinige vulkaan- 
bergen van Java, die uit leucietgcsteenten be- staan. 

Een door Junghuhn (Java 960—978) aan den 
Ringgit tocgeschre ven eruptic van J586 heeft. zeer 
waarschijnlijk uit den Raoeng plants gehad, zoo- als 
door Stohr (Nat. Tijdschr.. v. N.-I. XXVII, 132) en 
Verbeek (Java 97) werd aangetoond ； in historischcn 
tijd heeft de berg zekcr niet meer gewerkt. 

RINGWORMEN, Anndides. Zic ook WOR- MEN. 
Deze hoofdafdceling omvat in hoofdzaak 
gesegmenteerde dieren, wier verlengd, worm- achtig 
lichaam door ringvormigeinsnoeringen min of meer 
duidelijk in een groot aantal ringen of segmenten 
verdecld wordt. Daar elk dezer ringen zijn eigen 
lichaamshoJtc bezitten kan en zij dus inwendig door 
tusschenschotten van elkander worden gescheiden, 
bcantwoordt aan de uit wen- dige segmentatie 
gewoonlijk ook een inwendige, zoodat het grootste 
gedeelte van het lichaam der ringwormen uit 
gelijkvormigc segmenten be- staat, die elk ecn zeker 
gedeelte der inwendige organen bevatten. In het 
primitiefste geval be vat elk segment: een 
lichaamsholteafdeeling, ecn paar buikzenuwknoopen, 
een paar cxcretieorga- nen, een paar geslachtsorganen, 
ccn deel van den darm enz. Het lichaam is week. De 
opperhuid is dooreen dunne chitinelaag bedekt； 
ondcr de opperhuid ligt de stork ontwikkclde, zeer 
samen- trek bare huidspierzak. Wij kunnen in dezc 
hoofd- afdeeling drie klassen onderscheiden : de 
Borstel- wormen (Chaetopoda), de Zand wormen 
{Gephy- rea) en de Bloedzuigers (Hirudinea, zie al- 
daar). 

De Borstelwormen zijn, zooa]s hun benaming 
uitdrukt, gekenmerkt door het bezit van borstels, die 
uit chitine-zelfstandighcid bc- staan en de dieren bij de 
beweging van dienst zijn. Bij de Aardwormen 
(Oligochaete】】)zijn deze bor- eteltjes klein, recht of 
S-vormig gebogen en hetzij alleen aan de buikzijde 
geplaatst, zooals bij de in Europa algemeen vcrspr.?ide 
pier (Lumbricus ier- reetrits L.), of wel zij Btaan in een 
kring rondom elken ring, gelijk bij het gcslacht 
Perichaela, Singgat (JAV.), dal in O.-Indie door een 
groot aantal soorten vertegenwoordigd is (zie Horst, 
Earthworms from the Malay Archipelago, in Wc- ber5s 
Zool. Ergebn. einer Boise in Niederl. Osf - Indien ； 
Micliaelsen, Oligochacten, in Kiikenthal's Ergebn. 
einer zoolog. Forschungsreisc in den Mo- lukken und 
in Borneo). In tcgenstclling met de I mceste 
Borstelwormen zijn de Aard wormen twee- I klachtig 
en in den tijd der geslachtsrijpheid ont- | 

wikkclt zicli op conigen afstand achter don kop ccn 
gordclvormige, klierachtigo verdikking, dio dienst 
doet bij de vorming der kapsels, waarin de eicren 
worden gclegcl cn waarbinnen de jon gen tot ont 
wikkcling komcn. De Aard wormen Icven in 
vochtigen grond, vooral in zu】ken, die rijk is aan 
huinu?, in vcrmolnid hout cn in het zoete water. Door 
de vclc gangen, die zij in den grond graven, waardoor 
dezc als *t waro voortdurend omgcploegd en 
blootgesteld wordt aan de inwer- king der hicht, 
spclcu zij een bclangrijke rol voor de vruchtbaarhckl 
van den bodem, zooals Darwin in zijn bekcjul work 
(The formation of vegetnbio mould t hrough the 
action of worms, 1881) op uit- nemendo wijze heeft 
aangetoond. In do hooge bergwouden dor Pre an ger 
komt ccn groote aard- worm (Perichaeta musica 
Horst) voor, door de Socndaneezen tjatjing-sondari 
genoemd, die do merkwaardige cigcnschap bezit een 
kort afgebroken, schril geluid te kunnen 
voortbrengen; het is cen der grootste wormen, dicn 
wij kennen, daar hij ccn lengte van circa 5 d.M. 
bcrcikt, bij cen dikte van ongcveer 2 c.M. (Zic 
Vordcrman, Bij- drage tot de kennis van den 
Sondaric-worm, cn : Nog lets over den Sondarie-
worm, Nat uurk. Tijdschr. v. Ned.-Indie, di. XLI en 
XTAV). Na ver want aan do Aard wormen zijn de 
Enchytraei- den, kleinc witte wormpjes, die men 
algemeen in bloempotten cn tusschen bladaarde 
aantreft ； zij worden door sommige 
natuuronderzoekers als schadelijk voor de 
eultuurgewassen beschouwd, wijl zij de wortels 
daarvan zouden aantasten. Zoo vond Prof. 
Zimmerman tc Buiteuzorz. bij zijn onderzockirigen 
over het koffie-aaUje (zi? PARA- SIETEN), in de 
wortels van den koffiei.cester een klcinc 
Enchytraeide van circa 6 m.M. lengte (zie 
Teysmannia, dl IX, bl. 182); in Europa werden zij 
aangetroffen in suikerbicten. aard- appelen, 
graansoortr-n «nz. (zie Van ha und Sto- klasa, Die 
Riibenncmatoden, mit An hang iiber die 
Enchytraeiden, Berlin, 1896). 

Alic overige Borstelwormen (Polychaeten), wicr 
verblijfplaats de zee is, zijn langs de zijden van het 
lichaam met ccn rij van voetstompjes voorzien, 
waarin de borstels zijn ingcplant ； deze borstcls 
munten uit door een groote verscheiden- heid van 
vorm en vertoonen ondcr den mikros- koop dikwijls 
een uiterst sierlijken bouw. Aan de rugzijde dezer 
voetstompjes zijn enkelvoudigc* of vertakte 
aanhangseis gepJaatst, die dccls als ge- 
voclszintuigen, dccls als ademhalingsorgaiicn dienst 
doen. Bij de in zee 1c ven de Borstelwormen treft 
men gewoonlijk good ontwikkeldo oogen aan. De 
mceste van hen bezitten het vermogen het voorste 
gedeelte van den slokdarm, als ccn slurf, naar buiten 
uit te slulpcn ； hij die Koorten, die van dierlijk 
voedsel Icven, is deze slurf mot cen aantal grootere 
of klcinero hoorn-tandjes bezel, zooals bij de 
NcTcidcn en de E unici den (Dio- patra). Tot deze 
luatste familie b^hoort ook ecn merkwaardige worm 
van de Mohikkcn, de waw。 of oeIc, waarvan reeds 
Kumphius en Valentijn gewag mnken, die op 
bepaaldc tijden van het jaar, in de maanden Fcbruari, 
Maart en April, den 2en en 3cn nacht na voile maaii, 
in groote hoeveclheid aan de oppervlakte van hot 
water komt; zij wordt dan bij fakkcllicht door de 
inlan- sclic bevolking gcvischt, oin op allerlci wijze 
toc- bereid, als vocdscl genu Hi gd tc worden. Een 
ge- lijksoortig verschijnscl heeft plaats in de Stille Zu 
id zee, nabij de Samoa- en enkelc an de re cilan - 
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den, waar in de maanden October on November, 
omstreeks het laatsto kwartier dcr mtian, de Palolo-
worm in verbazendo massa nan de opper- vlaktc der 
zeo komt, cn dan door de bevolking cvencens 
vcrzamcld cn als vocdscl gebruikt wordt. Uit de 
onderzoekingen van den laatsten tijd is gc- bleken, 
dat de Palolo niet uit volkomen dieren be， staat, 
maar slcchts uit de met geslachtsproducten bcladcn 
achtcreindcn van de in do koraalrots hui- zendc 
Eunice viridi^ Gray. Waar de zee bode ni rotsachtig 
van aard is, bieden de talrykc spleten cn schcuren 
een welkomc schuilplaats voor vole Wormcn； vele 
van hen bcwoncn cchtcr eigen gc- graveii gangen in 
den bodem, bij voorkcur in zulk een, die uit een 
mcngsel van zand cn k】ci bestaat en voldocnde 
stevigheid aanbiedt om zich in to graven. Door 
samentrekking van het achterstc gedcolte van het 
lichaam perst de worm het lichanmsvocht naar het 
vooreinde, dat dienten- gcvolge a an z welt cn 
waarbij tevens de slurf wordt uitgcstUlpt; op die 
wyze wordt bet zand op zij ge- drongen cn een gang 
gevormd, waari'i het dier nu gemakkelijk kan 
vooruitschuiven. Een groot aan- tal Ringwormen 
bewoont cigengebouwdc kokers, soms zecr sierlijk 
van vorm, hetzij uit aaneengc- lijmdc zandkori'cls of 
schclpstukjes gevormd, hetzij uit kalk of ccn 
hoornachtigc zelfstandig- heid bestaande. Slcchts 
weiuige soorten worden in zee vrij zwemmend 
aangetroffen ； daartoo be- hooren b.v. de 
pelagische Alciopiden, met hun glasachtig 
doorschijnend lichaam cn groote, uiterst 
samcngestelda oogen. (R. Horst, Polychaeta errantia 
of the Siboga-cxpedition.) 

De Zand wormen {Gephyrea) vertoonen uit wen 
dig vcel overeenkomst met de zee-kom- kommers en 
werden dan ook vroeger beschouwd als ccn 
overgangsvorm, ccn brug (y^(pvQa) tus- schcn de 
stekelhuidigen (zic aldaar) en de ring- wormcn. Zij 
bezitten ccn roJrond, worstvormig lichaam, waarvan 
het voorste gedcolte bij soin- migen als een slurf kan 
ingetrokken cn uitgestulpt worden ； vau een 
uitwendige segmcjitcering blijfb hoogstena een 
spoor over (b.v. k ran sen van bor- stcls nabij het 
v66r en achtercinde). Alle Ge- phyrecn zijn zee be 
wo tiers, die eigen gegraven gangen in het zand of 
kalkgesteente bewonen, of zich verschuileii in ledige 
slakkenhuizen of rots- spleten. De zee bod cm van 
den Indischcn arcliipel herbergL ccn groot aantal 
soorten, die ons vooral door de onderzoekingen van 
onzen landgcnoot C, Ph. SluiLcr zijn bek^nd 
gcworden. Als Gephy- reen worden 2 gro^pen 
samengevat (Echiuroidea <-n Sipunculoidea), 
waarvan de eerstgenoemde vei l duideinkcr
 (1 cBorste 1 wormen verwant is 
<iai) de laatstgcnocmde. 

Lil(raluur : C. Ph. Sluitcr, Die Sipuncnli<l<-n 
mid Echiuriden(1<T Siboga-Expedition. R. II. 

RINOE (SOENB.) Zie PJPER CUBEBA RINTJIK 
BOEMI (SOEND.). Zio QUA MOLLIT. RIOE
 ). Zie DOEJOENG. 
RIOUW, RIAU, RIJAU, RHIO <-n RIO. Zoo 

norint men de hoofd plants vun de rcsidentio Itiouw 
cn oiulerhoorighedcn, sedert 23 Septem- b< r 1828 
toL vrijhiivtji verklaard; de plaats hcet cigcnlijk 
Tandjocng P i n a n g (zie aldaar). Volgens 
ixlandschc op vat ting wordt onder “Hiouw" 
bcgrcpeji het complex dcr Biutan- Bat am- en 
Karixnun ciJandcngrocpen (die ondor h(!t direct 
bestuur van den onderkoniug stonden) in 
tcgenstelling met “Linggji", het engere gebied van 
den Sultan. Dezc indecling kiopt volkomcn 

met do aardrijkskundige begrippen „Riouw- 
archipcl" en ..Lingga-archipeF*. 

Den naam Icidcn sommigen af van het Portu- 
gccscho woord rio = rivicr, mccr waarschijnlijk 
houdt hij verband met het Maleischc woord rijoeh, 
dat, van ccn handelaplaats gezegd, „loven- cljg" 
boteckcnt. 

RIOUW CSTRAAT) langs de Z.W.kuat van 
Bintan, het grootc N.O.lijke eiland van den Riouw-
archipel, is de hoofd weg van om de Oost- cn Zuid 
naar Singapocra. Do straat is good bc- betond cn 
vcrlicHT en daardoor ten alien tijdo vcilig te 
bevaren, de breedto van den vaarweg bedraagt op de 
smalste gedeeltcn nog 3 K.M., de minste diepte 15 
M. Do eilanden, we Ike haar begrenzen zijn 
heuvclachtig, de grootste ver- heffing is de 370 M. 
hooge Bintan berg op het eiland van dicn naam. Z. 
W. daarvan liggen, in de straat, Pangkil en het aan de 
Westzijde hooge Lobara, aan de Westzijde vindt men 
achtereen- volgcns Galang, Rempang en Batam met 
de voorliggende Ideinere eilanden Karas besar en 
kStjil, Nginang, Tandjoeng Saoe en het Iago 
Toendjoek ； tusschen deze eilanden liggen, langs 
den vaarweg, betondo gevaren. 

In de straat heeft men een Z.Z. 0. moesson van 
Mei tot September en een iets kra ch tiger in Januari 
cn Februari geregeld doorstaanden N.N.W. moesson 
van December tot Maart, in dezen laatsten cn in de 
kentcringcn gaat de wind geregeld met zon rond. 
Buiig weer komt het incest voor van November tot 
Februari en de regen is vrij wel verdeeld over het 
geheele jaar; alleon in December staab er dikwijls 
zee in de straat. De stroomen bcreiken geen groote 
snel- heid, op de richting en snclheid is evenwel geen 
vastc staat to maken; de vertikale waterbewe- ging is 
niet groot cn overwegend enkeldaagsch. Zie 
Zcemansgids deci II. 

RIOUW- EN LINGGA-ARCHIPEL. Dus heeten 
de eilandengroepen gelegcn tusschen Straat Sin- 
gapoera en 1° Z.B., die deel uiLmaken van de 
residentic Riouw en Onderhoorigheden. Zie aldaar. 

RIOUW EN ONDERHOORIGHEDEN. La n d- b 
e s c h r y v i ii g. Dezc residen tie omvat ver- 
schillende, wijd uiteengelegen, geographisch niet 
bijeen behoorende gedeeltcn, tusschen 4° 50’ N.B., 
do Noordclijkste punt van P. Sekatoeng, ecu der 
Noord-Natoena-eilanden, 1° 17’ Z.B., de Zuidpunt 
van P. Djoe, Joe of Round-island, het Zuidelijkstc 
van de Pekadjang of Zaven-eilan- den, 109° 20z O.L., 
Oostpunt van P. Sempadi der Serasan- of 
Zecroovcrs-eilandcn (ten Noorden va)i Sambas, 
Borneo) cn 101° 12z O.L. in het bin- ncnland van 
Sumatra, op de grens van de Koean- tan-landen mot 
de resideiitie Sumatra^ Westkust. 

De uiterstc grenspunten Jiggen 土 840 on 900 
K.M. van elkander verwijderd, maar de landop- 
pervlakte van het gewest is zeer klein in verhou. ding 
tot die grooto afstandon en bedraagt naar gio bale 
berekening niet mccr dan 42.420 K.M. (label, 
metingen 1895 Top. Bureau Batavia) Van het gebied, 
waarover zich de rcsidentie uit- strekt wordt slcchts 
10% door laud en 90% door zee ingenomen. 

De berekening der landoppervlaktc kan niet 
undrrs dan giobaul zyn, omdat er geen juiste 
landkaarten van hot go west best aan, want topo- 
graphische opneming of triangulatio van hot land 
heeft nog niet plaats gehad. Met gebruikmaking 
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dergegevens, vcrkregei) van de militairc patrouil- 
les, die gedurende de jaren 1905 cn volgcnde in 
Indragiri cn de Kocantanlandcn ageerden, word door 
den Topographischen dicnst in 1910 een zecr brn ik 
bare kanrt van genoemde st re ken op COD schaal van 
1 : 250.000 vervaardigd. Van de arcliipels bestaan 
verschcidenc zcckaartcn, die, hoeweJ "reeds veel 
verbeterd, nog nict zondcr fouten zijn en in allc geval 
van de cilandcn slechts de kust-en en voor de 
schcepvaart van b?lang zijnde punten aangeven. Het 
cilandgebied is een dcr weinige t^rreinen van den 
ArchipeJ, waarvan zo]fs nog gecn schetskaart door 
den Topogra- phischen dienst in het licht gegcveii is. 
Slechts van het eiland SingkBp bestaat. con kaart, 
die, hoezeer nog verre van volledig en nauw- keurig, 
iets meer dan een schetskaart mag heeten. Zij werd 
in 1893 naar de opmetingen van het personeel dcr 
Singkdp-tin-Maatschappij samengestcld door den 
directcur dier vennoot- schap, Jhr. J. P. J. van dcr 
Docs de Bijc, op ccn schaal van 1 : 50.000. 

Valt alzoo voor de vervaardiging van cen goede 
landkaai-t der residentie nog nagenoeg alles te docn, 
veel betcr is het gesteld met de kennis van het hoogst 
belangrijk zeegebied, dat het go west omvat.Sedert 
1894 word de hydrographischeopne- ming van de 
zeeen en straten ter hand gen omen. 

De taalkaart, samengesteld in 18S9 door K. F. 
Hoile en de godsdienstkaart, behoorendc bij het Koi. 
Verslag van 1896, geven beide eenc te eenen- male 
onjuiste voorstclling van de taal- en gods- 
dienstverspreiding in den Riouw- en Lingga- 
arcliipcl. 

De residentie omvat 1°. een gcdeelte van het 
vasteland van Sumatra tusschen Tandjoeng Oeng- 
ka, aan de mon ding der Kampar-rivicr en Tandjoeng 
Laboe Toengkal,aan den mond der Tocng- kalrivier, 
2°. een aantal van meer dan duizend eilanden, 
grootere en klcinere, grip gen in het Zuidelijk 
gedeelte dcr Chineesche Zee tusschen Straat 
Singapore, Sumatra, Banka en Borneo. 

Het eerste gedeelte bestaat over ecn groote 
uitgestrektheid uit het moerapsig alluviaalland, met 
kustwoud bedekt, (Zic verdor: KAT咒MAN, 
3IANDAH, INDRAGIRI, KWAN TAN, Rfi- 
NGAT en RETj6H. 

Het tweede gedeelte, de eilanden wcrcld, waar-
van de Maleier zegt „banjaknja sagantang lad”"， 
zoovele als er peperkorrcls gaan in een gantang 
(ruim 8% liter), vormt verscheidene groepen, te 
zamen tot twee hoofdgroepen te br«、ngcn: dio van 
den Riouw- en Lingga-archipel cn der Poelau- 
Toedjoeh. De eerste (zie daarover ook: BATAM, 
KARIM ON, LINGGA en TANDJOENG PI- 
NANG) zullen wij hierondcr nader bespreken； voor 
de tweede, zie POELAU TOEDJOEH. 

De honderden eilanden, die den Riouw- en 
Lingga-archipel uitmaken, bchooren voor verre- 
weg het grootstc gedeelte tot de zeer Ideine, om 
eenige grootere gpgroepeerd. Ze zijn dientenge- 
voJge in eenige groepen te onderscheiden, die elk 
weer in verschillende ondergroepen te verdeelen 
zijn. Soms vindt men drie groepen aangenomen, 
maar met het oog op de diepte an beteekenis der 
scheidende straten en de strekking dcr eilanden most 
eeneindeeling in vijf groepen juister worden geacht, 
die naar de hoofdeilandcn zijn tc noemen : 1°, de 
Karimon-groep, 2°. de Batam-grocp, 3°. de Bintan-
groep, 4°. de Lingga-groep en 5°. de Singkepgroep. 

Zoowel in den horizontaleu, als in den verti- 
kalen bouw dcr talloozc eilanden valt de nicest 
grilligc vcrsclicidcnlieid op te merken cn den rei- 
ziger, die aan boord van een stoonier door den 
doolhof van sti'aten wordt gevoerd, treft nict al- lecn 
die eindclooze afwissding in lijnen, maar te- gelijk 
do harmonischc kleurenpracht, zoo over- wcldigcnd 
innig cn rijk als geen pen seel vermag weer tc geven. 

Terwiil de kleinste eilanden rotsige klippen, zand 
platen of kora a Ivo rmin gen zijii, hoogstens een 
hectare in oppcrvlak, omvatten de drie groot- ste, 
Bin tan, Lingga en Singkdp rcsp. on ge veer 1075, 
825 en 827 K.M.a Den kt men zich de jong- stc 
vonningeo, de aanslibbingen door zee- en 
hcmelwatcr cn de schcppingcn der koraaldiercn (zie 
KORAALRIFFEN) weg, dan vertoont zioh de kern 
van den arcliipel, een rotsig berg- en hcuvelland, dat 
in den Pick van Lingga of Goe- noeng Dai (1206 M.) 
de grootste hoogte bereikt. Die berg- cn 
heuvehilanden vormden eons een deci van het 
bcrgland van Sfalaka. Eigenaardig is, dat zij 
vcrrijzen uit een zeebodem, die slechts zeer weinig 
relief bezit en nergens (buiten ecn enkel punt in 
straat Singapore, dat tot 150 M. diep is) een grootere 
diepte dan 100 Meters bereikt. 

Velc klcinerc rotseilanden zijn in den loop dcr 
ceuwcn als zoodanig verdwenen, gchccht aan andere 
nabijgelcgcn of rondom ge van gen in het alluvium, 
zooals de enkele granietrotsen uit- wijzen, te midden 
van mangrove wouden tusschen KatSman en Danci. 

De horizontalc vorm dcr eilanden is zeer ver- 
schillend, zoowel meer of minder langgerekt als 
meer massief, zoowel met diepe insnijdingen als met 
weinig gebroken kustlijnen. Eigenaardig is do vorm 
van het eiland MSsana, tot de Lingga- groep 
behoorende, dat een rechthoekig gebogen clleboog 
vertoont, waarvan de lange arm in de richting 
N.N.W. — Z.Z.O. is gelegen ； over beide armen 
loo pt cen heuvelrceks, die haar grootste hoogte 
bereikt in het ontmoetingspunt (106 M). 

Alleen onder de kleinste eilanden vindt men er, 
die geheel vlak zijn, zand platen door zee st rooming 
cn bezinking ontstaan, gelegd op rots en koraalrif, 
waarvan Terkoehi in Straat Riouw ecn voorbeeld is; 
andere zijn hoog, 66n bergmaH.sa, zonder ken baren 
top, zooals Karimon kSijil, dat meer dan 375 M. 
hoog is. 

Zooals bij do bespreking van de adininistratio ve 
indeeling zal blykcn, komt die niet jnet do hier 
genoemde gcographische ovcrecn. De gren- zen dcr 
vermeldc groepen zijn : 1°. van de Kari- mon-groep: 
N. Straat Malaka, O. Straat Malaka en Straat 
Doerian, Z. de kust van Danei en Kat6- man, W. 
Straat Malaka. Beiialvc de eilanden, die tczamen de 
afdceling Karimon vormcn (zie nldaar), bchooren tot 
deze groepde P6ropos-groep,degroep van Sanglar 
(Valseh Docrian), de Doerci-grocp en de RoeJkan- 
of Rokan-eilanden, meest bekend onder de namen 
NoordMiddel-en Zuid-Brooder; 2°. van de Batam-
groep： N. Straat Singapore, 
0. Straat Riouw, Z. Straat DSmpoe en Straat 
Doerian, W. Slraat Docrian, orovattende de- groepen 
van Moro, op de zeekaarten Doerian gc- nocmd, van 
Socgi, van Tjombo], vaji Boelan, van Batam, 
RSmpang en Galang en tai van kleincre ； 3°. van 
de Bintan-groep: N. Straat Singapore, 0. en Z. de 
Chincesche zee, W. Straat Riouw； zij omvat het 
hoofdeiland Bin tan met cen aan tai 
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ten Zuiden en Oosten daarvan gclcgcn groepen 
klcine cilanden ； 4°. van do Lingga-groop: N. 
Straat DiSmpoe, 0. en W. de Ohinceschc Zee, Z. 
Straat Lima; verreweg do mccste tot dezc groep 
bchoo- rende eilanden strekken zich uit in cen N. 
W.— Z. 0. richting. Behalve het hoofdeiland Lingga 
met de daarom gclegcn kleincrc, kunnen als do 
voornaamsto groepen genoemd worden: do Abang, 
Panglap, SSnimpan, MSrodong, TSmiang, SSban 
gka, Mahmoct, Bakocng cn Tjompa. Het is vooral 
dit gedeelte van den Riouw-Lingga-archi- pel, 
waarvan de kaarten een lang niet juiste voor- stelling 
geven. De zelfs op do jongsto zeckaarten 
voorkomende grootcrc eilanden zooals Bakocng, 
SSbangka, TSmiang, bestaan in werkelijkheid uit 
cen aantal kleinere, door nauwe cn ondiepo kre- ken 
van clkander geschciden. Hier en in hetNoor- delijk 
gedeelte van de Boelangroep verdwijnen meer en 
nicer cilanden door aanslibbing cn koraal- vorming, 
geholpen door de kustvegetatie en worden aan 
andere nabijgelegeno gehecht; 5°. van de Singkdp-
groep: N. Straat Lima, W. en 0. do Chineeschc Zee, 
Z. Straat BSrhala ； de groep be- staat uit Singkep 
met de omliggende kleinero cilanden groepen, 
waarvan Sela jar het grootste is. 

De Pekadjang of Ze ven-cilanden vormen cen zeer 
kleine groep bczuiden Singkep, nict te ver- warrcii 
met de Poclau-Toedjoch in de Chincesche Zee. Zij 
behooren geographisch tot het Bankacomplex (Zic 
onder LINGGA). 

Wilde men cen bcschrijving van het bergland 
geven, dan zou elk eiland afzonderlijk moeten 
worden bchandeld, waartoe te eenenmale de ge- ge 
vens ontbreken. Lange re bergkammcn kunnen uit 
den a a rd der zaak slechts op de grootere eilanden 
voorkomen ； men vindt ze echter niet op alle; de 
mecst beteekenende, echtcr toch van gcringo 
uitgestrektheid, komen voor op Soegi (150 M.), 
Tjombol, Batam (de Boekit Ladi), RSmpang, Galan 
g, T6miang (het Piang- cn het BSnaja-gcbcrg- te, 
een tafclland met drie dicht bij clkander gclcgcn 
bergtoppen, 223 M.) Mesana, Lingga en Singkep. 
Maar het is ook op de grootere cilanden, dal de 
uitgestrektste alluvialc terreincn worden aan 
geLroffcn, veclal met mocrassigen bodem. Vele 
cilanden bestaan slechts uit ecn enkelen bergtop met 
(liens uitloopers; de he Ilin gen van bergen cn 
heuvcls zijn over het algcmeen stcil. Kegelvorni 
komt ecn cnkelc inaal voor, maar clan nog 
onrcgelmatig, zooals de Pick van M6rodong (186 
M.); koepel- cn tafeJvorm is mcer algemcen. De 
Bintnn bSaar is cen zadclberg, 372 M. hoog. Tot de 
voornaamstc bergtoppen zijn nog to rekc- nen de 
Djantan en Belina, 454 M. cn 417 M. in het Noorden 
van Karimon besar; de Djora of Pick van Docrian, 
op Moro, 309 M.; de zadclbcrg BSkaka op Soegi, 
306 M.; de Sfipinljang op Lingga met een bijna plat 
bovcnvlak, 1027 M.; op PCnocba of SClajar de 
gelijknamige berg, 300 M. cn op Singkdp de 594 M. 
hoogc Landjoct cn do Tjina, TCrap en Laboe, 
rcspecticvclijk 388 M., 427 M. cn 436 M. hoog. Alle 
overige toppen zijn ]agcr dai)300 M. 

Talloozc rivieren vocrcn het water van do licuvcls 
cn bergen naar zee, maar zij hebben alle con zeer 
korten loop. Toch zijn zij voor handcl cn schecpvaart 
cn dus voor de welvaart dcr eilanden van groot 
belang, alt hans dicgcnc, we Ike r bencdenloop, zij 
het ook slechts bij vlocd, voor prauwen cn tongkangs 
be vaarbaar is. Die rivieren toch vormen de 
natuurlijko havens en afschecp- 

plaatsen dcr landbouw- cn boschproductcn. Wij 
zullcn een opsomming van de namcn dersoengei's 
achtcrwcgc latcn cn alleen nog docn opmerken, dat 
verreweg de mecstc een voldocnden toevocr van zoet 
watcr jtnissen, zoodat het zee water bij v】ocd zeer 
ver landwaarts binnendringt. en slcchta in den 
regentijd door het rivierwatcr wordt tegen- 
gehouden. 

Moerasscn, (paja) treft men zoowel langs de 
kusten aan, ala mecr binnenslanda in de grootcrc en 
klcincre dalcn tusschen de hcuvels en bergen 
gelegen, en daar waar vroeger ondiepe zccarmen 
waren, die door slibafvoer zijn veran- derd in 
laagland, met ecn mangrovc-bosch of met nipah 
begroeid, dan wel met sagoepalmen be- plant. Zijn 
reeds daarom die moerasgronden van veel be lang, in 
meerderc mate werden ze dat in den lateren tijd, voor 
zoo ver ze door droogleg- ging geschikt zijn gemaakt 
voor de gambircul- tuur. 

Bij het bespreken van de kustlijnen der eilanden 
we rd opgemerkt, dat langs de xneeste eilanden geen 
diepo insnijdingen voorkomen. To oh zijn er enkele, 
die daarop een uitzondering ma- ken, dock geen van 
alle zyn voor de scheepvaar-b van groote beteekenis, 
omdat koraal en klippen zc onveilig maken en door 
verzanding en aanslibbing do dieptc tot ver uit den 
wal zeer gcring is geworden. De grootste zijn: van 
Batam: de Senimba, Djodoo en Teruig, alle drie in 
ham men- aan de Noordzijde, waarvan de laatste het 
diepat (7.5 K.M.) land waarts in loopt, met een 
breedte van nagenoeg 5.4 KM. aan den in gang； van 
Bin t an: de SSboeng- en Soempat-baai aan de 
Noordkust, waarvan de laatste met uitzondering van 
een paar ondiepe plekken voldoende water bo vat, de 
nagenoeg gehecl on bruikbare Bintan- baai aan de 
Zuidwestzijde en de Zuidelijk daarvan gclegen baai 
van Riouw of Tandjoeng Pinang, die good bebakend 
is cn waar kleine stoomers en handelsschepen van 
niet mecr dan 3,9M. diepgang met hoog water 
kunnen binnenkomen. OokLingga heeft eenigo die 
pc kustinsnijdingen. Aan de N.O. kust de 
schilderachtige Semarong-baai, een wijde binnen zee 
met nauwen ingang, waarin de drie riviertjes Doeara, 
Semarong en RSsoen uit- monder),maar die zoo 
weinig diep is, dat ze slechts door kleine schepen en 
prauwen bevaren kail worden. Zuidoostelijk van de 
evengenoemde baai buigt de kust weer landwaarts in, 
een wijde, maar eveneens ondiepc bocht vormend, 
die baai van Limboeng hect. Daartegenover in 
Zuidoostelijke richting is eenc nog die per 
inbuigende baai tus> schen do kapen Roe cn Djang 
aan de Zuidkust, Tulok SocngciKodong, die met eb 
nagenoeg droog valt. Singkep heeft de Raja-baai aan 
de Noord- cu de Baharoc-baai aan de Zuidkust. De 
Raja- baai heeft een dieptc van bijna 9 M., die echter 
door verscheideno zandruggen wordt afgebroken, 
tcrwijl cr bij eb ecn breede kuststrook droogJoopt; in 
het Zuidwcstclijk gedeclto geeft een nauwe, vrij 
diepc geul langs het eilandjo Boentar toe- gang tot do 
ondiepe SSkanah-baai, nog in de ccrste holft der 
19dc ceuw de beruchte schuil- plaats van 
stoutmoedige zeeroovors. De ondiepe, wijdo 
Baharoe-baai is door een breed en diep vaarwatcr 
gesoheiden van de Singk^p-Laoet- eilandcn, die haar 
aan de Zuidzijde bebohutten. 

Van ontzaglijk groot jr be lang dan de water- 
arnie, alienga verdwijnende baaien »ijn do zco- 
straten, verkeerswegen bij uitnemendheid tus- 
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scbcn de kwistig gcstrooidc cilanden, en zoo tal- rg 
dat zc een wegcnnet vormen, zooals te land, met 
uitzondcring van Java, nergcns in Indie is aan tc 
wijzcn. 

Ecn bcschrijving van al die water we gen gaat het 
bestek van dit art ike 1 verre te bo ven. Slcchts tot de 
voomaamstc, wat breedte en dieptc bc- treft, zullen 
wij ons moeten bepalen. Zoo slccht als do landkaarten 
van den Riouw-Lingga-ar- chipel zijn, zoo goed zijn 
de kaarten, die onze Nederlandsche zeeofficiorcn 
hebben gegeven van doze waterwegen : zij hebben 
zich nict slcchts bc- paald tot het opnemen van de 
hoofdstraten, maar zich ook den mocitcvollcn arbeid 
getroost, do zijstraten, stegen en sloppen zoovcel 
mogclijk nauwkeurig in kaart te brengen. De 
rcsultaten van hunne loodingen en me tin gen toonen 
over- tuigend aan dat, zij het langzaam, op tai van 
plaatsen het land hero vert wat de zee het cens 
ontnomen heeft. Geleidclijk aan worden de stegen cn 
sloppen opgeruimd cn eindelijk zullen nog slechts 
straten en hoofdwegen open blijvcn voor de kielen 
van schip cn prauw, waar de stoom- kracht den strijd 
weet，vol tc houden tegen koraal, slib en rizophoren. 
Van de vcle vaarwaters zijn Straat Singapore, Straat 
Riouw en Straat Doe- rian voor de schecpvaart de 
voornaamste. De eerste, die 81 ELM. lang is, met een 
afwisselendc breedte van 5.5 K.M.—18.5 K.M., 
scheidt Malaka en het eiland Singapore van de Batam- 
en Bin- tan-groepen. Zij vormt een decl van den 
grooteii weg naar Achter-Indie, China, Japan en Aust 
rail e, wel niet zonder gevaren door do vele blinde 
klippen, maar deze ziju door het plaatsen van een 
aantal ba kens en lichten en door nauwkeurige 
kaarteering vrijwel onschadelijk gemaakt. Dui- 
zenden schepen be we gen zich langs dezen heir- weg 
en doen de groote distributie-haven Singa- j>pre, een 
stad met ruim 260.000 inwoners aan de Noordzijde 
gelegen, aan. Steeds gaat te Singapore de handel voort 
zich uit te breiden. Een aan- zienlijk gedeelte daarvan 
betreft den in- en uit- voer van en naar Nederlandsch-
Indie. 

Door de Philipst raat tusschen de Takong-eilan- 
den en de Westelijkste ciJanden van de Batam- groep, 
die geheel vrij van gevaren is en goeden ankergrond 
heeft, is Straat Singapore voor groote echepen 
verbonden met Straat Doerian, den kort- sten weg 
voor stoom- zoowel als voor zeilschepen tusschen 
Straat Banka en Straat Malaka en die in den West-
moesson voor zeilschepen, bestemd van om de Z. naar 
Singapore, bo ven Straat Riouw de voorkeur verdient, 
oxndat dan beoosten Ling- ga harde Noordelijke en 
Noordoostelijke winden doorstaan. Straat Doerian 
wordt aan wcerszijden begrensd door een aantal 
eilanden van verschil- lende groottc, Westelijk tot de 
Karimon-groep, Oostelijk tot de Batam-groep 
behoorende. Breedte en diepte van de straat zijn zeer 
ongelijkmatig； de eerste varieert van 3.7—7.4 K.M. 

Straat Riouw wordt aan de Westzijde begrensd 
door de eilandenreeks, waar van Bat am, Rem pang 
en Galan g de grootste zijn, en aan de Oostzijde door 
het eiland Bintan en de Zuid- waarts daarvan gelegen 
tot do Bintangroep be- iioorende eilandjes. De breedte 
is zeer verschiJ- lend, het geringst (3.7 K.M.) tusschen 
Saoc en Bintan. 

Straat Riouw en Straat Doerian zijn goed ver- licht, 
bebakend en be fond cn leveren vooralle charters van 
schepen een voldoend veilig vaar water op. 

Voor de residentie zclvo z,n de talloozo klei- nerc 
waterwegen van niet minder be lang dan do 
genoemde heirbanew dcr groote schcepvaart. Langs 
al die straten heeft het verkeer plaats en wordt a lies 
vervoerd wat den handci voedt. Het zou geen nut 
hebben bier al die verkcerswegon to bespreken. Als 
do voornaamsten zijn to nocmen Straat GGlam of 
Itam ten Zuiden van Karimon- b6sar, Straat Soegi 
tusschen Soegi en Soegi Ba- wah, Straat Soelit 
tusschen Soegi en Tjombol, St raat Tjombol tusschen 
het eiland van dien naam en do Boelangrocp, in het 
W. gedeelte. Voorts Straat Boelan, aan natuurschoon 
de rijk- ste en die voor kleinc schepen bij alle weer 
een veilige verbinding aanbiedt tusschen Straat Si-
ngapore cn Straat Riouw； dan de straten Dempoe, A 
bang, Panglap en Temiang, die van Straat Riouw naar 
Straat Doerian in do Amphitrite- baai leiden. 

Tusschen Lingga en het Noordelijk daarvan 
gelegen Bakocng is de korte, om haren hevigen st 
room gevaarlijke St raat Dasi, die toegang geeft tot 
den doolhof van nog haast onbekende stegen 
bewesten het op de kaart als den eiland getee- kende, 
maar inderdaad uit tai van eilanden best aande 
SSbangka. En ten Zuiden van Lingga scheidt de diepe 
Straat Lima dit ciland van S6- lajar, dat door Straat 
PSnoeba van Singkdp ge- scheiden is. 

Hoewel al deze straatjea niet verlicht zijn, weten 
de vele in den Riouwschen archipel varen- de 
Chineesche bootjes er toch des nachts hun weg te 
vinden. 

In deze en de honderden hier niet genoemdo 
straten loopL veelal een hevige stroom, die soms ccn 
sncJheid van 12 K.M. bcreikt (b. v. in Straat Pin toe 
bij den Westelijkcn ingang van Straat T6- miang). De 
stroomen zijn zeer onregelmatig on worden door do 
talrijke land pun ten en vernau- wingen tusschen de 
eilanden gewijzigd. 

Treden in de zeeen van den Oost-Indischen 
archipel min of meer halfjaarlijks wisselende 
stroomen op, in de Chineesche Zee, waarin do 
Riouw-Lingga arcbipcl is gelegen, volgen de stroo-
men duidclijk de mocssons. In den Noordoost- 
moesson treedt dus cen ovcrhecrschcnde Zuid- 
westelijke stroom op, in den Zuid west-moesson is de 
stroom minder overhecrschend, maar tocli in 
hoofdzaak tegengesteld aan den cvcngenoemd<；. 

Is het nict mogelijk den stroom in de verschil- 
lende straten te bcschrijvcn, onrcgcjniatig ais bij is 
door de velcrlei richtingeu van de kustlijn, door 
uitstekende land pun ten, door vernauwin- gen en 
verwijdingen, even min kunnen in bijzon- derheden 
do getijstroomen worden besproken, die ook de 
grootste onrcge]matigheden vcrlooncn. So ms loo 
pen die stroomen gedurende 6 ui-en in de 66ne en dan 
gedurende 6 uren in de tegcngcsteldu richting； so ms 
gaat de stroojn gedurende 10, 12, ja zelfs 18 uren 
doorloopcnd in dezelfde richting. In den Riouw en 
Lingga-Archipel gaat over- wegend enkeldaagsch 
regime van de verlikalc waterbeweging in het Z.-
iijksle gedeelte van de Z.-Chinecsche zee over in het 
overhcerschend dubbeldaagsch regime van Straat 
Malaka. Vu)>- daar dat de vervallcn zoo sterk uit<；
ei)loopcn, nieb aJIeen voor verschillcnde ])Jaatsen, 
maar ook voor dezelfde plaats ondcr verschillcnde 
onistandig- heden. Het grootste verval wordt 
aangetroffc/i in de riviermonden van do O.-kust van 
Sumatra, waar hot water belangrijk wordt opgcstuwd. 
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In het algemeen staat cr tusschcn de cilandon 
weinig zee on treft men mccstal ccn spicgclglad 
,watcrvlak of zooals de zee man zegt, „slegt water" 
aan; allecn in do maanden December cn Januari 
komt meer zee en vaak hoogo deining voor. 

K 1 i m a a t. Do Z.Z.O.-mocsson bogint onge- 
veer in Mei en staat spoedig met voile kracht door 
cn is in Juli het kmchtigst ； in September of Oc- 
tober kentert de moesson, de richting van den 
wind wordt Westclijkorcn mcestal worden N.N. W., 
Z.W. en W. winden waargenomen, maar ook 
wcl Z.0. cn Z.Z.O. De overgang naar de Noorde- 
Hjke winden begint in November met N., N.W. 
en N.N.W., welkc laatsto in December de heer- 
schcnde zijn, tcrwijl in Januari en Februari de 
Noord-moesson met kracht doorstaat, die nog be- 
stendiger is dan de Zuidzuidoost-mocsson. 

AJs in Ma art de moesson begint af te nemen, 
wordt de richting van den wind Oostelijker, zoo- 
dat dan veelal N.O. winden hccrschen. April en 
Mei zijn de kentcringmaanden ； er waaien clan 
winden uit alle richtingen. *s Nachts zijn de win- 
den meestal krachtiger dan daags; hevige storm- 
vlagen uit het Westen komen gedurende den 
Z.Z. O.-moesson voor en worden wel „Suma- 
traantjes" genoemd. 

De Riouw-Lingga archipcl heeft over het ge- 
heel ecn aangenaain klimaat, daar de groote hitte 
woitlt afgckocld door sterke zcestrooniingcn en 
veelvuldige regenbuicn. 's Nachts valt veelal 
zware dauw waar tc ncmcn. Vroeger werd het 
gewest steeds als gezond beschreven, maar moge 
<lat al zoo geweest zyn, thans is het nict mecr het 
gcval. De bij eb di'oogvallende inodder-en koraal- 
stranden, die voortdurend in uitgestrektheid toc- 
ncincn, zijn ondcr andcre oorzaak van vccl ma- 
laria, waarvan een hoog sterftecijfer het gcvolg 
is en die meermalen de overgeblcvcn bevolking 
genoopL heeft een ciland go heel te vcrlaten. Mcer- 
dcre eilanden zijn als zoodanig berucht. Zic ver- 
ier beneden ondcr Bevolking, gezondheidstoe- 
filand. Kan de hitte buiten de schaduw vaak zeer 
groot zijn, waartoc de stecnachtige gesteldheid 
van den bod cm vecl bijbrengt, in de schaduw lig- 
gen de thcrmometcrschommelingcn tusschcn 72° 
<-n 95°. De mcest voorkoniendc temperaturen lig- 
gen tusschcn 74° cn 84°; de Iago re en hoogere zijn 
minder vcelvuldig. Dikwijls heeft men cl agon 
achterccn droog weder, maar het aantai regen- 
dagen is talrijker dan dat der droge. De regens 
zijn echter mccstal Jiict aanhoudend cn duren in 
<icn re gel slcchts cnkclc urcn/Over het gehccl is 
de rcgcnval vrij gelijkmatig vcrdccld, zoodat van 
ceu droog cn nat jaargctijde geen sprakc kan zijn. 
Uit waarneniingen (e Riouw (Tandjoeng Pinang), 
iGopt iule over ecn tijdvak van 33 jaren, blijkt dat 
<le regen val in November cn December ccn maxi- 
mum bcreikt cn dat ecu good ni'-rkbaar jninimuni 
voorkonit in Februari en ecu tweede, minder 
bterk, in Juli. In de overigu maanden bedraagt het 
aantal dagen waarop regen valt gem id de Id van 11 
i(if J 8. Te Tandjoeng Piuang was over de jaren van 
waanicjning het auntai regendagen per jaar ge- 
middeld 1G5 met ecn rcgcnval van 3028 m.M.; 
>c Tundjocng-Bocton op Lingga ware)) die getal- 
len 132 en 3415. 

Faun a. In het gcdecltc van het. gewest, 
dat op den vasten wal van Sumatra gclcgcn is, 
komt de fauna met (lie van de kustlanden van 
het Oostclijk gcdecltc van dat eiland overcen. 
Hetdicrenrijk van de eilanden wcreld is nog sleohte 

zeer onvoldocndc ondcrzocht. Groots zoogdieren 
zijn niet vclerlci cn vcrschcurcnde dicrcn komen nict 
voor; wel zijn cr tijgcrsop hot eiland Singapore, dat. 
geographisch tot den Riouw-Lingga archipcl 
behoort. Onzc kennis van de ichthyologische fauna 
van den Riouw-Lingga archipcl is hooMzakclijk tc 
dan ken aan den verdienBtclijken Dr. P. Blecker, die 
de visschcn in het Natuurkundig Tijds. voor N.-I. en 
in de Vcrhandclingen van het Bat. Gen. v. K.en W. 
bcschrcef. (Zie verdcr artikel FAUNA.) 

Flora. Waar niet door menschcnhand ver- andci-
ing in den toestand is go brae ht, vertoont dezc 
eilanden wereld een vegetatie, die zoowcl om haar 
cigenaardig voorkomen, verband houdende met het 
wordingsproces van den bodem, als om den 
overvloed van kostbare houtsoorten een grondiger 
onderzoek waard is, dan haar tot nog Loe ten deel 
viel. Maar de overvloed van edel hout van 
reusachtigc af me ting, die nog geen eeuw ge- leden 
elk der eilanden tot een schatkamer maak- te, is 
gevallen, voor verreweg het grootste ge- deelte onder 
de bijl van de arbeiders op de Chi- neesche 
gambirplantagcs en in vlammen opge- gaan ondcr de 
pannen, waarin de millioenen pi- koels gambir zijn 
gekookt, die in de vorige eeuw naar Singapore 
werden uitgevoerd. 

To ch ont broken de oerwouden nog niet geheel 
cn zijn zelfs sommige klcinere eilanden daarmede 
nog gehccl bedekt; bfilockar, jong bosch, heeft 
echter de overhand. De kustflora komt in groote trek 
ken met die van de andere eilanden van den Archipel 
ovcrecn. Het binnenland is tamelijk rijk aan 
houtsoorten en ook de Kamferboom komt er voor. 
Aan de kusten groeien in het zee water ver- 
schillende wieren, waaruitde bevolking agar-agar 
bercidt (zie verder onder PLANTENGROEI). 

Bevolking. De bevolking van den Riouwschen 
archipel bestaat hoofdzakelijk uit Inlanders on 
Chineezen, terwijl Europeanen en Vrccmde 
Oosterlin gen 一 andcre dan Chineezen —er verre in 
do minderheid zijn. ' 

De sterkte der gehcele bevolking van Riouw en 
Onderhoorigheden bed roc g volgens opgave van het 
gewestelijk bestuur in het laatst van 1915 (in 
cenigszins afgeronde cijfers): Europeanen en 
dnarinedo gelijkgesteldcn 230 Inlanders .  109000 
Chineezen         .......................  ..  17000 

(w. o. ruirn 14000 mannen). 
Andcre Vrconule Oosterlingen ...............  320 

Tolaal .................  126550 
Op een totale landoppervlakto van 士 42420 

K.M2. geeft dit totaal gemiddeld 3 per K.M2. 
Tot de “Inlanders" moeten in de ccrste plaats 

gcrckcnd worden do eigenlijk gezegde Malciers; 
daarna komen in aanmerking de afstammclingen van 
Bocgineezcn, verder, in eenigszins noomens- 
waardig aantaJ: Minangkabaucrs (Kocantan- ncr«), 
Javancn, Bankancezen, Palembangers en cindcJijk 
de groepen, die gcrekend worden overbi ijf scion to 
zijn dcr oorspronkelijko bevolking van dezc eilanden 
dan wel van de wateren, die bcdoeldc eilanden 
omspoelcn, namelijk de Orang-Laocl (Baroct, 
Mantang, Kbcala) cn de Orang-Oct an (Benocwa, 
Barat). Zic aldaar. 

Do eigenlijke Maleicrs zijn van het schieroi- land 
Malaka afkomstig. Bij gebrek aan betrouw- bare 
gegevens is niot nategaan wanneer de cerste 
Malcischc vostigingen in den Riouwschen archipal 
hebben plaats gchad In de twaalfdo eeuw zou, 

in 39 
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volgens een legende, op Bintan geregccrd hcbben een 
vorstiii met name PCmCsocri-Iskandcr- Sjah. Dezc 
naam wijst op ecn Malcische afkomst. Men mag 
cchter aannemen, dat kolonisatie op moor 
uitgebreide schaal eerst een aanvang nam, toen de 
Malakaschc vorsten een min of ineer daadwerkclijk 
bestuur op de grootstc Riouwschc eilanden in 
voorden, vermoedelijk in de 15c eeuw. In het begin 
dcr 16e couw vestigden de Sultans hunne residentie 
tijdelijk en op het cind der 17e definit jef eerst op het 
eiland Bi nt an en later op Lingga. 

Van de Riouwschc eilanden uit bevolkten de 
MaJeiers de in de Zuid-Chincesche zee liggende 
eilanden groe pen An am ba s, Natoena en Tambe- 
]an als vaste bewoners in tegenstelling met de aldaar 
op zee rondzwervende destijds hoofdza- kelijk van 
zeeroof levende Orang-Laoet. 

De Boegineezen hebben zich reeds zeer met de 
Maleicrs vermengd en zijn op de mceste eilanden 
nabij Singapore te vinden. Toen Riouw nog de 
voornaamste handelsplaats in de buurt van St raat 
Singapore was, vestigden zich aldaar ook vdle 
Boegineesche handclaren en nadat het 
Onderkoningschap van Riouw als eene erfelijke 
waardigheid a an ecn Boeginecschen groote was 
afgestaan, had er in het gebied van dien vorst 
gestadig belangrijke immigratie van zijn landge- 
nooten plaats. Na de opkomst. van Singapore, 
samenvallende met de vlucht van den Bocginee- 
schen hoofdopstandeling Aroeng B61awa (1819), 
wcken duizenden Boegineezen naar Singapore en 
Malaka uit, om Dimmer terug to kceren. 

Eenige kleine eilanden van den eigenJijken 
Riouwschen archipcl zijn hoofdzakelijk bewoond 
door afstammelingcn van Boegineezen, die, meer 
geestkracht bezittendc dan de Maleicrs, zich ook 
meerdere middelen van bestaan weten te ver- 
schaffen, o. a. door zich op vruchtcnteelt toe te 
leggen. 

De Koeantanners houden zich voornamelijk in de 
Poelau-Toedjoeh op, de meesten slechts tijdeliik. Zij 
verhuren zich er als be wake rs van klappertuinen. 

Het Javaansche ras wordt hoofdzakelijk ver- 
tegenwoordigd door de duizenden op de verschil- 
lende “estates" (land- en mijn bouwonderne- 
xningen) werkzaam zynde contractkoelies. 

Bankaneezen en afstammelingcn van vroeger 
geimmigreerde Bankaneezen treft men aan in 
Lingga en Singkep, waar zij in afzonderlijke 
kampcengs wonen, terwijl de Palembangcrs zioh 
hier en daar als handclaren gevestigd hebben. 

Voor zoo ver bet reft Indragiri, zie aldaar. 
Het uit een economisch oogpunt voornaamste 

dee] dvr be volkin g in de residentie Riouw wordt 
voorzeker gevormd door de Chineezen. Handel en 
scheepvaart zyn bijna uitsluitend in hunne han- den, 
land bouw en zee vischvangst beoefenen zij op 
groote schaal. Ook omtrent hen kan niet met 
zekerheid vermeld worden, wanneer zij zich het 
eerst op deze eilanden gevestigd hebben. In oude 
Chineesche kronieken, o.a. van de 13e eeuw, 
worden reeds eenige eilanden van den Riouwschen 
archipel genoemd en het is wel aan te nc- meu, dat 
de Chineesche nederzetting te Tan- djoeng Pin an g 
eenige ecu wen bestaat. In het laatFt der 18e eeuw 
was het aanLal Chineezen er aanzienJijk. Door do 
onbeperkte toelating onder het Sultanebestuur 
hebben zij zich langzamer- hand nagenoeg overal, 
waar zij zich een middel 

van bestaan konden verschaffcn, gcncstcld. McC de 
vestigingen in de gambir- en pepertuinen bo- draagt 
het aantai Chineesche nederzettingon in de residentie 
Riouw ongeveer duizend. Door hot Ntderlandsch-
Indisch Gouvernement is die onbeperkte toelating 
wat aangaat het eilandengebied tot dusver 
gchandhaafd. Evenwel kan do in Riouw gevostigde 
en niet in Ned.-Indie gebo- ren Chinees toch 
wettelijk niet als ingezeteno beschouwd worden, 
indien hij geene schriftelijko vergunning tot in won 
in g heeft bekomen. Aan het tc dicn aanzien bepaaldc 
bij art. 106 juncto art. 105 van het Regeerings-
Reglcmcnt zal hij zich niet kunnen onttrekken. Eene 
nieuwe rege- ling dcr toelating van ATeemdelingcn 
in de residentie Riouw is in behandeling. 

De ordonnantie op het recht van verbiijf voor 
Oostersche Vrcemdelingen is slechts voor het op den 
vasten wal van Sumatra gelcgcn deel der residentie 
toepasselijk vcrklaard. Aldaar zijn ook wijken voor 
Chineezen aangewezen, namelijk to Ren gat, Kota-
Baroe (R31eh), Simpang (Gaocng), Poli)i-Iga], Kria 
(Mandab), Soengci-Goentoeng (Kat dm an), Prigi-
Radja en Koeala-Tjinako (bcide aan de Indragiri 
rivier). 

De Riouwsche Chineezen behooren tot de 
volgcnde stammen: 

Hokkien — van de gelyknamigo provincie in 
China, ook wel Foekien genoemd en waarin Amoy 
gelcgcn is; 

Tio Tsioe (Tee-Tjioe), Kh6 (Hakka), Macau 
Loei-Tsioe; van de provincie Kwang-Toeng = 
Canton； 

HaiJam — van het ciland Hai-Nan of Hailam. 
De Tio-Tsioe's zijn raet 9700 zielen het sterkst 

vertegen woordigd, terwijl de Hokkiens, waartoo de 
voornaamste en beschaafdste Chineezen in Riouw 
behooren, met ruim 3700 zielen daarop volgen. DJ 
Hokkiens wonen voornamelijk to Tand joeng Pin an 
g, Meral (Karimon) en TSrfim- pa (Anambas 
eilanden)； de Tio-Tsioc's worden het meest in 
Senggarang (vlak tegenover Tandj. Pin an g) en omst 
reken aangetroffen. Vrouwen en kinderen maken 
slechts een klein percentage dcr bevolkingssterkte 
uit. 

Hoewel een groot ——misschien nog hot 
grootste — deel der Chineesche bcvolking vlot- 
tende is, zoo heeft het aantai gevestigden zich 
gaandeweg zeer vermeerderd, vooral in den Poelau-
Toedjoeh archipcl on meer in hot bijzoj)- dcr op de 
Anambas eilanden, doordat zij zicb aldaar op de 
klappercultuur zijn gaan toeleggcn. Voorls vcrrijzcn 
op vcrschillende eilanden voorl- durend nieuwe 
k6dei*s (winkels). De gevestigdo Chineezen, 
waartoc de kooplicdcn en tuinbezittera behooren, 
zijn ordelijken loyale ondcrdancn.Onder de koclic's 
dcr gambirtuincn cn de in de Straits thuis bchoorende 
visschers, die zich slechts tijdelijk of periodiek in het 
Riouwschc ophouden, schuilen cchter de grootste 
deugnieten. 

T a a 1. Met betrekking tot de taal zij uangc- 
teekend, dut vele Kiouwers zich ook in het 
Chinccsch kunnen verstaanbaar maken en verdcr, dat 
vele E igelschc woorden en uitdrukkingen in hun 
omgangstaal het burgerrecht verkregun hebben. In 
de eerstc plaats bet reft zulks aJlo commando^ op- en 
de namcn van veJe dccJen van sloomschcpen als: go 
ahead, go astern, full speed, slow, map, ticket en 
verdcr sign, receipt, cheque, club, book, pencil, 
stamp, manager, coat, enz. DJ vele Gninecsche 
stammen stcllen het Bo- 
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atuur dikwijls voor mocielijkhcdcn met do taal, daar 
slcchts wcinig Chineczcn mccr dan 66n dinlect 
sprckcn en tevons do Malcische taal machlig zijn, 
zoodat zij als tolk kunncn fungccrcn. Do meeste 
Chincezcn te Tandjoeng-Pinang eprckcn het Tsiang 
Tsioe, cen der sub-dialcctcn van het Hokkien 
(Amoy). 

Kampoengs. Wonivgen. Als algemeene re gel 
geldt, dat, voorzoover betreft het cilandcn- gebied, 
de kanipoen gs en allccnstaande wonin- gen der 
Inlandsche be vol king aan de kusten gelegcn zijn. 
Uitzondcringen daarop treft men aan op de cilandcn 
DjSmadja en Bcengocran (Poelau-Toedjoeh), waar 
ook in het binnenland Malcische nederzettingen 
liggen. Ook de dorpen der inwoners van 
Bankanecsche afkomst op Lingga en Singkip liggen 
mccr landwaarts in. De grootste cn mecst bevolkte 
Maleische kam- pong is TambSlan, gelegen op het 
ge]ijknamige ciland in de Zuid-Chinecsche zee. Zc 
is, evenals de meeste Maleische nederzettingen in 
den Poelau-Toedjoeh archipel, van zee uit slechts 
langs een met re ven bczaaid vaarwatcr te bcrci- ken. 
Thans, aangezien die toegangen sedert bc- hoorlijk 
be ba ken d en betond zijn, Icvert die om- standigheid 
voordoschecp-of prauwvaartniet veel moeilijkheid 
op, doch in vrocgerc jaren was het in dat opzicht 
anders gcsteld. Met voordacht koos de vaste 
bevoIking zich dergclijkc moeilijk te ge- naken pun 
ten tot be wonin g uit en wcl om zooveel naogelijk 
tegen de zeeroovers beveiligd te zijn. 

De huizen der Maleicrs en Boegineezen staan allo 
cn die d?r andere deelen der be volkin g voor het 
overgrootc decl op palcn, die, indien de won in gen 
nabij of in het water go bouwd zijn, wel 10 voet bo 
ven den bodem uitsteken. Als bouwmateriaal wordt 
hoofdzakelijk hout ge- bruikt, aangezien bamboe in 
den Riouwschen archipel zeer schaarsch is. Inplaats 
van hout bezigL men voor den vloer niboeng latten 
cn voor de wanden boomschors, terwijl het dak met 
atap van roembia (sagoepalm) of nipah wordt gedekt. 
De meer gegoeden gebruiken pannen, sirappen cn in 
den laatsten tijd mcer en mccr gcgalvani- eeerd ijzer 
(,,zink‘‘)als dakbedekking, terwijl uitcraard hunne 
woningen ruimer en geriefelijker zijn ingericht. De 
fraaiste huizen ziet men in de Poe la u Toed joeh, 
ondcr mcer in het reeds ge- noemde TambCIan, te 
TSrfimpa cn op vcrschci- <lcn<： andero plaatscn. 

De woningen van den kleinen man bestaan 
mccstal uit eenige sJaapplaatsen, die door bontc kal 
oencn go rd ijnen van de overige ruimte afge- 
Bcheidcn zijn. De keuken is veelal cen klcin ver- 
trckj<- tegen de cigcnlijkc woning gobouwd cn de 
8tookplants cen houten bak met zand cn ccnige 
steerx-n, waaiopde polten en pannen gezet worden. 

Bijzone!ere vcrmelding verdicncn de enkelo 
dorpen dor Bankaneczcn in de afdecJing Lingga, o.a. 
MSrawaiig, niet ver van Daik. Do huizen Htaan er in 
twee rijen meL con breed grus veld er tusschen, zijn 
van good hout gebouwd, wcl ge- ti in me rd cn 
geriefelijker ingoricht dan do gc- gewone Malcische. 
Do daknok buigt zich aan do uiteinden ccn weinig 
naar bo ven; als dakbedek- king dient rocinbia-atap. 

De woningen van Chincezcn zijn vcrschillcnd 
naar gclang van de gegoedheid der bewoners cn van 
clc plaats, waar zij staan. De Chineesche wijk to 
Tandjoeng-Pinang bestaat bijna uifsluitend uit 
stecnen huizen met een h tweo verdiepingen. 

Er zijn cr vrij grootc bij, naar Ghinccschcn trant 
voorzicn van ccn “impluvium". Aan den zeo- kant 
cindigt het chinccschc kwarticr cchter in ccn wnar 
paaldorp, tot vrij ver in zee uitgebouwd. 

Ook to Tandjocng-Balei (Karimon) komen 
vcrscheidenc stecnen woningen voor. Elders treft 
men die wcinig aan en zijn ook de huizen dcr mccst 
gegoeden van hout opgetrokken, zooah te TGrSmpa 
(Siantan, Anambas cil.), alwaar mooic grootc huizen 
aan het strand staan. Het daarvoor gebezigde 
materiaaJ is van zeer goede kwalitcit, o. a. Borncosch 
ijzcrhout, (b^lian), en ,,zink" voor dakbedekking； 
het gcheel maakt een indruk van netheid en welvaart. 

Tc R^n gat (Indragiri) zijn de „kSdei*s "aan 
elkander gebouwd, van hout opgetrokken, met 
steencn vloer cn een zinken dak. Bijna ovoral in de 
residentic is cen deel van het chinecsche huis tot 
winkel (kSdci) ingericht cn duidt men het gcheele 
emplacement van woning en winkel ook veelal met 
het woord „kSdcin aan. 

Bchalve op de reeds genoemde plaatsen wor- den 
de Chinecsche nederzettingen over den ge- hcelen 
Riouw.-Lingga-, Poclau Tocdjoeh archipel en de 
kust- van Indragiri aangetroffen. Er zijn 
nederzettingen,die zichbijde Malcischekampoengs 
aansluiten en ook die gchecl afzonderlijk 5>taan. 
Sommige bestaan slechts uit 66n ,,k§dei''. 

Ter wille van het gemak bij den afscheep of de on 
tvangst van handelsgoederen, zijn de k&dci's op 
sommige plaatsen ver in zee, tot- op een af- stand van 
ongeveer 400 M. van het strand, ge- bouwd. Met eb 
loopt do st rook tusschen die huizen cn het strand 
nagenoeg droog. Complexen van dergclijkc kedei's 
of visscherswoningen vor- men typische paaldorpen 
met eon of meerdcra straten cr in. Dio straten 
(plantars) zijn, zooals van zclf spreekt, ook op palen 
en hebben een dek van rondhouten of niboenglatten. 
Dczc plan tars werden vroeger vrij slccht 
onderhouden, doch vele daarvan zijn in de laatste 
jaren verbeterd. 

In de gambir- en pepertuinen wonen de Chi- 
neeschc arbeiders in „bangsals,\ groote loodsen, 
waarin de gambir bcrcid wordt cn waarvan een 
gedccltc voor bewoning bestemd is. Die bangsals 
staan gewoonlijk op een hoog punt to midden der aan 
plan tin gen en in do nabijheid van water. Niet ver 
van de ban gsal zijn de offerplaats, do varkenshokken 
en cen groententuin. Het centrum van tot eenzelfdo 
rcssort behoorende bang- sals is de j.kangka**, van 
waar de producten worden vcrscheept en die daarom 
aan een soengei (riviertje, kleino zeeinham) ligif De 
kangka bo- sta&t gewoonlijk uit eon pie in, 
waaromheen zijn gebouwd de woning van den 
gemachtigde van den onderncmer (taukd-nSgri), een 
of meet k3dci*s, de barbierswinkel en cen tempclt je. 
Nabij do kangka bevinden zich groententuinen, 
vruchtboomcn cn, zooals bij alle kampongs, klappor-
nanplantingen. 

Al it I del en van bestaan. Tcr vergclijking ga 
vooraf een staatje van do voornaamsto be- 
staansmiddclen in do drie hoofddcelcn van hot 
gewest. 

1. Indragiri, Inlanders: inzameling van bosch 
producten (rotan, vcrschillendo g3tah- soorten w. o. 
d jglootocng, nipahbladcren), rijstbouw op ladangs, 
klappcr-, rubber- on sagoo- cultuur,vcetcclt,handcl 
cn vischvangst. Chineezen; handel cn het 
conscrveercn van visoh en garnalan. 

2. Riouw-Lingga oilandeu, Inlanders: zee- 
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vischvangst, inzameling van brandhout, winning 
van sagoe en agar-agar. Chincezen: handel, 
scheepvaart, landbouw (gambir cn peper), 
zeevischvangst. 

3. Poelau-Tocdjoeh, /jiZanders.-klappercultuur, 
winning van tripangcnpaarlmoersclielpen.handel. 
Chineezen: klappercultuur, handel en schcepvaart. 

Zie vcrdcr voor Indra giri aid a ar. 
Het hoofdmiddel van bestaan der Inlandsche be 

volkin g in den Riouw-Lingga archipci is de 
zeevischvangst, die door de voortdurend grootc 
vraag naar versche visch te Singapore in gunstige 
conditio rerkeert. Pagclijks varen vcrscheidcnc 
tftoombootjes tusschcn Singapore cn de Riouw- 
sche cilandcn en hftlcn op een groot aantal plaatscn 
de visch, in ijs verpakt, op. Voor de verpakking cn 
verscheping zorgen de kedeihou- ders, die de visch 
van de Maleische en ook van de Chineeschc 
visschers opkoopen. 

Vcrdcr wordt ook veel gezouten visch en ge- 
droogde garnalen naar Singapore uitgevoerd. Ecn 
betrekkelijk groote vlucht nee nit de van gst van 
,,bilis", ccn kleinc vischsoort, die door Inlanders ge 
vangen en door Chincezen middels koking in pckel 
en daarna droging geconscrveerd wordt. 

Agar-agar, het zeewier, waarvan de bekende 
gelatine wordt gemaakt, wordt hoofdzakelijk in de 
zeestraten tusschcn de Boelan- cn Soegi-ei- 
landengroepen gewonnen. De inzameling was onder 
het Sultansbestuur cen apanagerecht van eenig hoof 
den, doch is thans geheel vrij. 

Het kappen van brandhout is van ecnige be- 
teekenis, dpordat Singapore en de talrijke in de 
Riouwsche wateren varende sloombootjes, vecl 
brandhout noodig hebben. Het bestc matc- riaal 
daarvoor is lict bakauhout (zie BAKOE) uit de 
mangrove-bosschen, dat echter door de sterkc 
iiitkapping vrij schaarsch begint te worden. 

Op de eilandengroepen in de Zuid-Chineesche 
ice nee mt de aanplant van klapper door Inlanders 
gestadig en in belangrijke mate toe, tcrwijl 
verscheidene Inlanders ook een zeIfstandigen 
coprahand cl drijven. In dat gebied behooren vok 
vrij veel k&dei's a an Maleiers. Het belang dcr 
MaJeische handelaren wordt voor een groot dcel 
beheerscht door het a] of niet bestaan van 
concurrcntie ten aanzien van de gelegenheid tot 
vervoer der handelsartikelen naar en van Singapore. 
Is de Maleier namelijk slechts aangewezen op ecu 
Chineesche reederij, dan loopt hij veel kans door 
datlichaamop veel minder gunstigen voetdan de 
Chineesche handelaren behandcld te worden. 

Met de inzameling van waardevoile zeepro- 
ducten als tripang (gamat) cn paarlemoerschel- pen 
houden zich voomamelijk de Orang-Laoet van 
genoemde streken bezig. 

De be roepen en bedrijven der Chincezen in 
Riouw zijn velerlci. In de eerste plaats dienen 
genoemd te worden de handel en scheepvaarl, dan 
de landbouw (gambir en peper op de Riouw- Lingga 
cilanden en klapper in Poelau-Toc- djoeh), verdcr de 
houtaankap, vischvangst en vischhandel, be raiding 
van sagoe, houtskool- en kalkbranderij, loondienst 
op de land- en mijn- bouwondememingen cn 
verschillende ambachten, 

Handel en schcepvaart zijn nagenoag uit- 
sluitend in Chineesche handen. De vele stoom- 
bootjfts, die hetzij dagelijks of om den anderen dag, 
hetzij wekelijks den Riouwschen archipel 
doorkruisen en met Singapore verbinden, behooren 
aan Ohinocsche r;ederycn. L<e uit voer 

van producten on do invoer van voedingsinidde- Ijn 
en. a lie benood igdhcden voor klceding, huise - lijk 
gebruik en genot geschiedcn voomamelijk door 
Chineesche tusschenkomst. Dit interme- diair is den 
Riouwschen Maleier zeer welkom: aan de k&dei 
kan hij de opbrengst van zijn arbeid of erf, hoc 
gering ook, steeds verkoopen, van do kSdei kan hij 
tc alien tijde alle door hem gc- wenschte 
benoodigdheden betrekken en wcl zoowel het een 
als het andere tegen redelijke pryzen, omdat 
tusschcn de kddei's onderling concurren- tie bestaat. 

Ecnc volledige handelsstatistick bestaat om- trent 
deze residentie nog niet, omdat het grootste deol vaji 
het gewest buiten het tolgc bicd is ge- bleven. Over 
tai van handclsplaatsjes vcrdecld. bedraagt de 
gezamenlijke waarde van den iii- en uitvoer in het 
gewest ettelijke miljoenen (zie opgave b biz. 613), 
waartoe de Chincezen het nicest hebben 
bijgedragen. 

Nauwkcurige cijfers, de schecpvaartbeweging cn 
den in- en uitvoer betreffende, zijn bovendicn slechts 
te vcrkrijgen ten opzichte van de plaat- sen waar Ha 
venmeesters of fungeerend Haven- meesters 
gevestigd zijn. 

De Koninklijke Paketvaart Mij. onderhoudt a. een 
14 daagsche vaartbeurt tusschen Batavia, Riouw, 
Singapore; b. cen 14 daagsche tusschcn Singapore 
en Poelau-Tocdjoch; c. ecn maande- lijksche 
tusschen Singapore, Riouw, TambeJan, Pontianak； 
d. een wekelijksche tusschcn Singapore, Indragiri. 

Veel meer dan mat eenige plaats buiten het 
gewest in Ned.-Indie bestaat gemecnschap van de 
boofdplaatsen cn meei-dere cilanden met Singapore, 
waartoe verscheidene kleinerc stoom- schepen 
worden gebezigd ； zoo is er een stoom- beurtvaart 
tusschen Tandjoeng Pinang en Singapore 
;Tandjoeng Batoe, Soclit, Bojan cn Singapore; 
Dabo, Daik, S6najan, Tandjoeng Pinang en 
Singapore; Tandjoeng Balei en Singapore ； 
RCngat, Tembilahan, Prigi Radja en Singapore ； 
Poe la u Toedjoeh archipci en Singapore； zoo we! 
voor transport van personen als van goederen, van 
weJke gelegenhcden ook tot overbrenging van de 
post wordt gebruik gemaakt. Die stoom - vaart 
dagteekent van 1869, Loen het eerstu stoomscheepje 
voor de gemecnschap tusschen Tandjoeng Pinang en 
Singapore in do vaart we rd gebracht, weinige dagen 
later door cen twccd< gevolgd. Sedert 1828 is 
Tandjoeng Pinang ecn vrijhaven; het daarmedo 
beoogde doel handel en schcepvaart derwaarts te 
lokken on Singapore naar de kroon te steken we rd 
in het gchcel niist bereikt, (Zie TANDJOENG 
PINANG). Behalve de besproken stoomschecpjes 
bevaren een aantal tongkang's on toeako's, aan 
Ohineezon behooren - de zeilvaartuigen, dozen 
archipci om de producten van de verschillende 
cilanden cn den vasten wa) naar Tandjoeng Pinang 
of Singapore te vervoeren, als gambir, peper, 
machine brand Jio ut, plan ken, balkcn, houtskool, 
kalk, schelpen, visch, loepa- loepa (eon soort 
vischlijm, zoogenaamd ijzcrgla8, vooral aan de 
mondingen der Indragiri-rivi<：r door Obineezen 
bereid), boombast voor looistof, akar pakis (cen 
liaan, die als bindtouw gebruikb wordt), sagoe enz. 
en die vandaar medebrengen wat de bevolking 
noodig heeft. Zelfs de zoog<-- naamde sampan-
kotak, de eigenaardige vaarLuig- jes die het 
plaatselijk verkeer tusscheji Tandjoeng Pinang, 
Sengarang en Pcnjcngat onderhoudcji en 
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door den schipperstaando met twee lan go riomcn 
worden gerocid, zijn in handon van Chincezen. 

Do inlandscho schecpvaart, door de Singapocr- 
sche Chineezen nagenoeg gchcel verdrongen, is van 
uiterst geringg beteckenis. Zij bcpaalt zich tot de 
visschersprauwen cn de vaart met zeil- prauwtjes 
naar Singapore voor het overbrengen van visch, 
vruchtcn enz. Die prauwen voeren houten ankers met 
66n arm, met ccn grooten steen of een stuk ijzer 
bczwaard. Enkclo inlanders hebben grootere 
zeilvaartuigen in hun bozit, vooral in de afd. Poelau 
Toedjooh. 

De kleinerc prauwen vervaardigt men vcelal zelf, 
de grootere komcn van Singapore, maar ook in het 
gewest zelf zijn vermaardc schccpstimmer- werven 
op het eiland Pos6h ten Westen van Singkdp. Ook op 
vcrscheiden plaatscn in do Poelau Toedjoeh en op het 
eiland Mahmoed ten N.O. van Lingga worden fraaie 
en deugdzame prauwen gemaakt, waaronder zeer 
snelle zcilers. Wcdstrijden met zeilprauwen zijn het 
nationaal vermaak bij uitnemendheid； de meeste 
prauwen voeren bij deze wedstrijden overmatig groot 
zeil, zoodat de be manning bij de wedstrijdcn op uit- 
leggcrs aan de windzydo gezeten is om het om- elaan 
van de vaartuigen to voorkomcn, iets wat intusschen 
herhaaldelijk gcbcurt. Dan springen alien te water, 
hoozen al zwemmende de prauw Iceg, zetten de 
zeilcn weer bij, om den wedstrijd to vcrvolgcn. De 
plan ken en ribben worden van verschillende 
houtsoorten gemaakt, do voorste- ven steeds van k织
dang-, de gaffelvormige in- houten, waarin de riemcn 
rusten bij het staandc rocien, van mSntadahout. De 
plan ken worden met pen en gat (de pennen of houten 
spijkers van kfipini-hout) aan elkaar verbonden, en 
door een laag tusschen genepen gSIam-bast, die nat 
ge- worden uitzet, watcrdicht gemaakt. Met do 
scheepvaart is ook de handcl in handen dor 
Ohineezcn ； Europeesche handelarcn zijn er niet. 
De inlandsche handel in den Riouw-Lingga archipcl 
is niet van veel betcekenis; op de eilan- den vindt 
men enkele inlandsche winkelicrs cn rcizondo 
klcinhandelaren. Bcter is het tc dien opzichto gestcld 
in de afdcclingcn Poelau-Toe- (1 joch en Indragiri, 
waar de inlandsche handel toeneemt in beteekenis. 

De volgcnde tvveo opgaven (aen b) go ven de cij- 
fers voor de scheepvaartbeweging en den in- cn 
uitvoei1 over 1913 (het normalo jaar v66r den oorlog) 
ann de officieclc statistieken ontlecnd. 

a. Scheepvaartlxjweging in de voornaanisto 
havens der residentic. 

Havens 

Aatigckornen particulicre schcpcn. 
Stoomschepen. Zcilschepcn. 

1 
J v n 

 
»• © 

Tandjoeng Balei 306 32 124 15 
Samboe 2145 1127 1155 224 
Tandjoeng Pinaug 835 ■109 99 11 
Prigi Iladja 112 35 41 6 
Rdngat 87 32 —■ — 
Poelau Kidjang 26 12 25 5 
Pfinoeba 220 39 2 0.5 
TCrfimpa 163 102 4 0.3 
Tg. BClitoeng 13 10 —- — 
SCrasan. 2

4 

18 3 0.1 

Do meeste schcpen, ala behoorende aan to 
Singapore gevestigds Chinccschu rccdcryen varen on 
dor Britschc vlag. Door de mild ere bepalingon 
betreffendo de kustvaart (Ind. Stb. 1912 nos. 47679) 
cn de opcnstclling van verscheidcnc havens in do 
residentic Riouw voor den alge- mcencn handel (Ind. 
Stb. 1913 no. 23) is aan die voor Riouw's wclvaart 
zop hoog noodige scheep- vaart voldoond grootc 
vrijheid gclaten. 

b. Waardc van den in- en uitvocr in guldens: 
Invocr / 5.568 454 voorde Riouwsche cilanden, / 

1.417 415 voor Indragiri en KatSman. 
Uitvoer / 26.076 526 voor do Riouwschc cilan- 

den, / 2.690 228 voor Indragiri en KatSman. 
(waaronder ruim / 21.000 000 aan aardoliepro- 
ducten). 

Het gambirbedrijf op de Riouwsche cilanden is in 
zijn ganschcn omvang van oudsher in handen van 
Chineezen gcwccst en geblcven. Hoc we 1 
achtcruitgcgaan, wordt het thana toch nog op zeer 
aanzicnlijke schaal gedreven. De meeste 
gambirtuincn worden op het eiland Bin tan aan- 
getroffen, namclijk ongcveer 250: "Daarop volgt. 
Lingga met ruim 200, terwijl ecn 150 tai verdeeld is 
over andero eilanden, waarvan Batam en Karimon de 
voornaamstc zijn. Bij de gambir- cultuur wordt 
roofbouw toegepast. Na 4 tot 9 jaar, al naarmatc men 
op jongeren of oudercit boschgrond gcplant heeft, 
produccert de gambirplant niet voldoendo meer, om 
met voordecl geexploitccrd to kunnen worden on 
mocten cr, tot voortzetting van het bedrijf, intusschen 
andcre oogstbarc aan plantin gen zijn. Voortdu- rejid 
nioctcn dus nieuwo stukken grond (de 
wissclgronden) worden ontgonnen tot men na 
ongeveer twintig jaren tot de oorspronkelijk 
gebezigde stukken terugkeert en zoodoendc elkc 
onderncmcr toch binnen zeker areaal blijft. Op dezo 
arealcn dicncn de ondernemers, in verband met do 
inlijving van het Sultanaat bij het recht- streeks be st 
uu rd gebied, ccn titcl volgcns onze agrarischc wet 
(crfpacht, huur) to vestigen ； bij wijze van 
overgangsinaatrcgel is toegestaan voor- loopig als 
van ouds met de ontginningen dcr wissclgronden 
voort te gaan. 

In vroegcr jaren, toon vrij wel uitsluitend in hefc 
Riouwsche gambir van prima kwaliteit ver- vaardigd 
we rd, haakle dat product op Java en in andere deelen 
van Ncderlandsch-Indie zeer hoogc prijzen cn, 
aangezicn de omstandigheden, waaronder de cultuur 
gedreven we rd, ook gun- stig konden genocmd 
worden, zag het Gouverne- ment er geen bczwaar in, 
om bij invocr van Riouwsche gambir binnen het 
tolgcbicd een rccht van / 20.一 per 100 K.G. to 
heffen. De oiu« standigheden hebben zich cchter 
langzamerhand gewijzigd. Ook elders in 
Ncderlandsch-Indie, als in de Westerafdceling va» 
Borneo, op Banka, op Sumatra's Westkust, in 
Indragiri, be gon de bovolking zich mot meer cn mccr 
konnis op de gambirtcelt on berciding toe te leggen, 
waardoor mccr en ook zeer goede gambir van buiten 
Riouw op de markt kwani. Tcgelijkcrtijd stegen de 
productiekostcn in het Kiouwschc door uitputting 
van den grond en verhooging van het arbcidsloon. In 
1910 we rd reeds tegemoetko- ming noodig gcacht cn 
dicntcngevolgc het in- voerrecht van / 20.— op / 
15.— gcbracht. De con- currcntic met andcre gambir 
wcrtl echter steeds schcrper, de prijzen van het 
Riouwsohe product gin gen gestadig achteruit on 
waron ton 
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laatste nagenocg gelijk a an die van anderc strc- 
ken, terwijl de Riouwschc gambir zwaar bclast on 
de and ere vrij blcef. itrachtige hulpverlee- ning van 
de zijdc van het Gouverncmcnt was noodig en we 
rd verkregen ； in 1914 word hot invocrrecht tot / 
5.— per 100 K.G. verminderd. 

De buitenlandsche (Malaka, Singapore) gambir 
is cchtcr nog aan ecn recht van / 20.— ondcr- 
worpen en daar het Riouwschc product vcelal via 
Sin gapore naar Java vcrschccpt wordt, zijn 
bijzondere maatrcgelcn gen omen, om tc voorko- 
xnen, dat het buitenlandsche fabriknat niede nls 
Riouwsch ingevoerd wordt. 

Van de pepercultuur is nict vccl ovcrgcblcvcn. 
Do nchteruitgang, cen gcvolg van de daling der 
prijzen, spiegelt zich duidclijk af in hetgeen de 
pcperbelasting vroeger on later heeft opgcbracht, 
namelijk / 72000.— in 1892, / 25000.— in 1900 en 
/ 3500.— in 1913. 

In de laatstc jaren is de Chinees zich ook op de 
rubbercultuur gaan toeleggen. 

Ecn zeer bclangrijkc tak van Chincesche In-
dustrie is de houtaankap op de cilandcn Lingga on 
Singkdp. Men werkt er met klcine onderne- mingen 
(panglongs), elk met hoogstens twintig 
arbeiders.De jaarlijksche uitvoer van timmerhout 
bedroeg in 1913 on gcveer 25000 ton met cen 
plaatselijko waardc van 土 f 450 000. Voor het 
houden van cen panglong wordt ecne vergmining 
van het bestuur vcrcisclit, welke tegen be- taling 
eenef matige retributie telkens voor drie xnaanden 
verleend of verlengd wordt. Bij den uitvoer van het 
liout wordt cen rccht geheven van 10 % der 
plaatselijke waardc bene vens $ 0.75 = / 1.05 per 
kojan (“kojangeld”). 

De vischvaugst vormt niet aDeen voor de 
Maleiers, doch ook voor de Cbincezen con voor- 
naam middel van bestaan. Tot voor kort was bet 
vissefaen in de territoriale wateren van Riouw 
geheel vrijgclaten. Aangezien cenige ge vallen van 
didst al en roof aan vreemde Chineesche visschers 
werden toegeschrcven en het ook uit cen fiscael 
oogpunt noodig werd, om meerdero contrdle op die 
zwervende vreemdclingen uit te oefenen, is bij 
gewestclijke verordening be- paald, dat uict-
Inlanders voor het uitoefencn van het 
visschersbedrijf de vergunning van het bestuur 
behoeven, op straffe van boctc of ge- vangenisstraf 
en c.q. verbeurdverklaring. 

De visch wordt hoofdzakelijk ge van gen met 
groote trekiietten (poekat) ii)voile zee en met 
fuikvormig geplaatste staketsels (kelonc) nabij het 
strand (zie bij: VISSCHERIJ EN JACHT). Het 
conserveeren van visch en garnalen en de uitvoer 
ervan geschieden nagenocg uitsluitend door 
Chineezen. 

Op industrieel gebied houdt do Chinees zich 
verdcr be zig met het vervaardigen van sagoemeel. 
Versclieidene sagoewasscherijen, waaronder een 
met stoom als drijfkracht, werken op het ciland 
Lingga en cen paar der KarimonscJic eilanden, 
zoomede aan de kust van Indragiri. 

Chineesche arbeiders worden nagenocg bij file 
takken van landbouw, handel cn nijverheid 
gevonden. Bij de rubbercultuur worden zij lang- 
zamerhand door Javaansche contractkoelies ver- 
drongen. Ook onder de huisbedienden treft men 
Chineezen aan. 

De in het gewest gevestigde Europeanen cn 
daannede gdijkgestclden vinden hoofdzakelijk bun 
bestaan in dicnst van het Gouvemement of 

van de groote land- en mijnbouwindustne. BIJ den 
landbouw zijn vrcemdelingen van vcrsclnl- Icndc 
nationalitcitcn als Belgen, Eigclschen, Franschen, 
Duitschers, Oostenrijkcrs, Japanners, betrokkan. 
Aan hetgeen omtrent den Europeo- schcn landbouw 
onder het hoofd: agrarischo aan g?lcgenhcden in 
Riouw cn Ondcrhoorigbcdcn is vcrmcJd zij het 
volgendo toegevoegd. Ecn twintig- tal csrates zijn in 
exploitatie; de grootstc onderne- ming, 
namelyk„Boelann of„Bulang,,op het eiland Boclan 
bij Britain, werkt met ruim 2000 koelies en heeft 
velc duizenden bouws reeds in cultuur gcbracht. 
Indicn de rubbcrprijzen niet aan mer- kcJijk mcer 
achtcruitgaan, gaat het mcercndcel dicr 
ondernemingen ecne goede toekomst tege- moct. 
Door den aanplant ook van cocospalmcn heeft men 
zich bovendien cen uitweg gebaand, voor het geval 
met de rubber mocieJijkc tijden dicnen doorgemaakt 
te worden. 

Het arbeiders vraagstuk ba art echter steeds 
zorgen, aangezien de kosten ter bekoming van 
gcschikt werkvolk steeds etijgen en men toch van 
den kant der werving aan groote teleurstel- lingen 
bloot staat. Bovendien blijken vcle Java- nen niet 
tegen het Riouwschc klimaat bestand te zijn, 
waardoor het ziektecijfer onder de koelies op de 
eilanden steeds groot is. Indragiri verkeert in dit 
opzicht in veel gunstiger condities. 

Mijnbouw gcschiedt op groote schaal door de 
Singkep Tin Maatschappij op het eiland Singkdp cn 
in een st rook zeebodem nabij de hoofdnedcr- 
zetting Da bo. De door het Inlandsch zc If bestuur in 
1887 verlecnde en in 1893 aan gevuldc con- cessie 
betrof slechts de mijnontginning op het land, terwijl 
de zeetinconcessie, hoewcl tijdens het 
Sultansbestuur verleend, van het Gouvcrnc- ment is 
uitgegaan en we I op grond van het be- ginscl, dat 
het beschikkingsrccht der inlandsche zelfbesturen 
zich niet over de territoriale wateren van het 
landschap uitstrekt. De cijns der land- concessio 
bedraagt 5 % der netto opbrengst en / 5.一 voor elke 
2 pikoel uitge voerde tin ； die van de 
zcetinconcessie 4 % van de opbrengst. 

Door het mcer cn meer gebruik maken van 
nieuwe ontginningsmethoden, heeft men on- danks 
gestadige uitbreiding der exploitatie, het aantal 
arbeiders gaandeweg kunnen verminde- rcn. In 1913 
werkten er een 700 tai vrijc Chincesche koelies voor 
den eigenlijkeB mijnarbeid en ongeveer 300 
Singkdppers voor intclligcntcr work, als dat van 
machinist, motorist cn krani (mandoer). De 
Singkdppcrs voldoen zeer good cn toonen daarjnede 
cnergicker aangclcgd te zijn dan het gros der 
Riouwschc Malcicrs. 

In zco wordt met veel succes gebruik gemaakt 
van twee groote baggermolens van Nederlandsch 
fabricaat. 

De opbrengst der land- en zcelinoutginning te 
zamen bedroeg over J913/1914 13800 pikoel, tegen 
1)100 piko(-l in ]912/19J3. 

Als in ver ba nd met de niijniiHlustrie staande 
dient ten deze nog de aandacht gevestigd te worden 
op de groote lankinstallatic der Konink- lijkc 
Petroleum Maatschappij op het ciland Samboc in de 
onmiddellijkc nabijhcid van Singapore. Daarheen 
worden de prod uelen der die Maatschappij 
tocbchoorcndc, in NcderJandsch- L)die werkende, 
pctroleumfabriekcn gcbracht, om vandaar naar 
vcrschillcnde deelen der aarde te worden 
verseheept. Het vaarwater bij het eiland is voor dat 
doel byzonder gunstig; groote 
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tan kbootcn kunnen er zondcr mocitc komcn on 
dicht bij den wal mccrcn. Van we Ik con grootcn 
omvang het bcdrijf aldaar is, blijkt gcnocgzaam wit 
de volgcnde cijfers: in 1913 were! van Sam boo nan 
petroleumprodueten veracheept ccn hoc- veelheid 
van bijna ICO.000.000 liters ter waarde van / 21.500 
000. Het aantal koclies (Javanen en Chineezen) op 
het eiland werkzaam bedraagt on geveer 1200. 

Met den houtaankap en houthandel door Euro- 
peanen schijnt het in hotRiouwscho nog niet naar 
wensch te willen gatin. Op hot ciland St. Barbo (bij 
de Tambfilan eil.) met bosch van zeer goedo 
kwaliteit (balau en rfisakhout) is men sindseenige 
jaren met de bosche xploitatie bezig, doch met 
ongunstig resultaat. Uitgebreide concessic tot 
houtaankap op de Anambas- en Natoena eilan- den 
zijn uitgegeven, maar, voorzoover bekend, is met de 
e xploitatie der toege^zen arealen nog niet 
aangevangen. 

Beter schijnt het gesteld te zijn met de Neder- 
landsch-Indische GStah-pert ja Maatschappij, die de 
bladeren van gfitah-pSrt ja leverende boomen van de 
bevolking op het eiland Singk^p opkoopt en in hare 
fabriek te Singapore laat verwerken. 

Het Europeesche fabriekswezen in do residen- tie 
wordt vertegen woordigd door cen fabriek van 
petroleumblikken, deel uitmakende van do 
tankinstallatie op het eiland Samboe; fabrieken op 
de rubber estates om de ,,latex" tot voor den hande] 
geschikte rubber te verwerken; een groote 
gambirfabriek op de ondemerning Acr-Mcelik in 
Indragiri en een fabriek —de grootste en kost- 
baarste — op het ciland Karimon, bestemd om uit 
djfiloetoeng de bekende minderwaardigegStah- 
Boort, rubber te extrahcercn. Deze installatie is in 
1912 opgericht geworden o. m. ten einde te voldoen 
aan een dcr voorwaarden, waarop aan de 
Nederlandsche-Indischo Boschproducten Maat- 
gchappij conccssie word verlecnd tot het cxploi- 
teeren — met uitsluiting van anderen — van 
djSloetoengboomcn op Borneo. Door onvoldocn- 
den aanvoer van grondstof moest do fabriek cchter 
al zeer spoedig sluiten (1913). Vermoede- lijk zullen 
de kostbare gebouwen en installatie ge- handhaafd 
worden, zij het ook met een gewijzig- cle 
Ijestemming. 

Ot zond/iciditoestand. De gezondheidstoestand 
onder de Inlandschc bevolking laat dikwijls vccl te 
wenschen over. Het is voomamelijk de malaria, die 
slachtoffers eischt en hoe we 1 het kwaad door het 
op vrij groote schaal verbreiden van het 
kininegebruik ccnigszins beperkt is geworden, is het 
sterftecijfcr tcngevolge van het heerschen van 
genoemde zicktc onder do Inlanders toch nog groot. 
De reden hiervan is, dal de Inlandt r het gebruik van 
kinine te spoedig staakt, aangezien liij de 
onmiddellijke uit- werking van dat middel zeer 
onaangenaam vindt； bij de Europcanen komcn 
nagenoeg geeno Htcrfgcvallen wcgcus malaria voor. 
Ter bestrij- ding van malaria onder de militairen en 
gewapen- dc politicdicnaren zijn hunne kazerncs op 
doel- ynat ige wijzc van muskieten-gaas voorzicn. In 
Indragiri komt, niettcgenstaandc de velc modder en 
muskictcn, minder malaria voor dan op do cilnnden. 
Hier en daar, zoo we 1 op de eilanden als op den 
vasten wal van Sumat ra, koint beriberi voor. 
Ofschoon die zieklo hoofdzakclijk aan het rijkclijk 
gebruik van volkomcn ontbolstcrdo rijst moct 
toegeschi-cven worden, zoo worden 

toch gcdeeltcn dcr bevolking, die zich met sagoe 
voeden, ook door die ziekte aangetast. Een proef van 
bestuurswege op SSrasan gen omen met 
verstrekking van ongcbolsterdo rijst (padj), wel- kc 
ter plaatso tot zoogenaamdc „roode ryst** d.i. 前st in 
het ,,zilvervlic8‘‘ gestampt word, leverde gunstige 
resultatcn op on schijnt door de be vol- king aldaar 
ter harte to zijn gen omen. In de ga- vangenissen 
komen bcri-beri gevallcn nog slcchts sporadisch 
voor. 

Lepra is onder de Inlandschc bevolking zeld- 
zaam; ze wordt meer onder de Chineezen gecon- 
stateerd. 

Als een gelukkig verschijnsel mag vermeld 
worden, dat cholera-epidcmicen zeer zclden op de 
Riouwsche eilanden hecrschcn, niettegenstaande in 
het naburige Singapore zich vrij vaak cholerage 
vallen voordocn. Eene aanneemlijkc verkla- ring 
daarvoor ligt in de omstandigheid dat op het 
cilandcngebied geenc rivieren van eenig be- lang 
voorkomen on de bevolking haar drink- en bad water 
steeds uit onbesmet ge bleven putten betrekt. De 
zickte wordt door de drukke commu- nicatie met 
Singapore wel sens van daar geim- porteerd, doch 
bcpaalt zich dan in den regel tot slechts enkelo 
gevallen. 

Ook de gezondheidstoestand onder de koelies op 
de landbouwondernomingen in den Riouw- schen 
archipci laat over het algemeen nog te wcnschcn 
over, hoewel daarin, door de meerdere zorg.doordc 
betrokken beheerders aan de hygig- nischc 
toeatanden en de zieken verpleging op hunne estates 
bestecd, reeds verbetering valt waar te nemen. De 
slechte conditie, waarin gewoonlijk de van Java 
aangebrachte koelies verkeeren, mankt deze 
immigranten zeer vatbaar voor klimaatsinvlocdcn en 
voor in het nieuwe land hccrschcnde zickten. Be 
halve aan malaria, lijden de koelies nog al aan 
mijnwormziekte en dysenteric zoomedo — en in niet 
geringe mate — aan syphilis. 

Gcachiodcnia. Omtrent de oudere ge- schicdenis 
van den hiervoren bcschreven archipel is niets 
bekend. Wel komen in Maleische gcschrif- ten 
legendarischo verhalen voor, die er op wijzen dat in 
de zesde eeuw op Bintan een gercgcld be- stuur 
bestond met ecn vorstin aan het hoofd en dat tijdens 
hare regeering een vorstenzoon uit Palembang met 
ecn harer dochtcra huwde en zioh vestigdo op het 
eiland Singapoera en de grond- leggcr werd van het 
Maleische vorstenhuis van Malaka, maar veel meer 
is van dat Bintansche staatje niet bekend en omtrent 
de overige eilanden zwijgon do kronickcn. HeL 
schijnt zclfs, dat Bintan daarna verlaten is geweest, 
althans niet onder cen aanzienlijk hoofd heefb 
gestaan. Om- streeks het einde van de 14de couw 
vermeldt het- zclfdc geschrift, dat op Linggaeen 
onafhankelijko radja regeerde. Met vrij groote 
zekerheid mag worcicn aangenomen, dat de 
gcscliiedonis van den Riouw-Lingga archipel van 
v6dr 1500 die is van kleine vestigingen van 
ondernemendo stam- hoofden, die met huu 
onderhoorigen, de voor- ouders der tegenwoordigo 
Malciers en Orang laoct, deels lecfdon van visschcrij 
en zeeroof, deeh van weinig beduidenden land bouw 
naby do plaat- sen waar ze in do nauwe, aan andoren 
onbokende straiten hun schuilhoekcn hadden. 

In het binncnland van do grootore eilanden heeft 
toen ook zeker reeds een zeer achaarsche, zwervende 
bevolking gelcefd, waarvan nu nog 
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overblijfselen worden aangetrofEen in de Orang 
bSnoewa of Orang oetan. 

Op enkcle pun ten, zooals a an do Bintanbaai, 
heeft， waarschijnlijk cen grootere vestiging be- 
staan, die tot zekcrcn bloei gcraakte als veilige lig. on 
ververschingsplaats van handclsprauwen, want van 
in- of uitvoer kan daar in die tijden wel geen sprake 
zijn geweest. 

Wat met eenige zekerheid o mt rent de lotgc- 
vallen van den archipel bekend is, valt na 1500 en 
voor cen goed be grip dier lotgevallen is het noo- dig 
den blik te wenden naar Malaka, het Malei- sche rijk, 
dat, volgcns do kronieken door den vierden opvolger 
van Sri Tri Bocana, den stich- ter van Singapore, was 
gevestigd. Vermelding verdient nog dat de titel 
“Soelthan" aangenomeu werd door den eersten 
Mohammcdaanschen vorst van Malaka, namelijk 
Mahmoed Sjah I (1296). 

Toen in 1509 de Portugeezen voor het eerst met 
den Maleischen archipci en het Malcische 
schiereiland in aanraking kwamcn, was de st ad 
Malaka dan ook reeds gedurendc Inn go tijden de 
zetel der vorsten en een Malcisch rijk van be- 
tcekenis. 

Het ligt niet binnen het bestek van dit artikel, te 
trachten de schaarsche en onzekere gegevens omt rent 
de immigratie der Maleiers op het scliier- eiland en 
omtrent de stichting daar van even- bedoelden staat 
we er te geven; alleen omdat de tegenwoordige 
residentie Riouw en onderhoorig- heden in dien 
ontwikkelingsgang is betrokken geworden, dient er 
hier op gewezen. 

Malaka's behcerschers hebben 晶ns in een on- 
dergeschiktc verhouding gcstaaii tot Siam, maar in 
het begin derl6e eeuw wasdaarvan.in de prak- tijk 
althans, geen sprake mccr, al schikte laatst- genoemd 
rijk zich noode in deze verandering. Dat Malaka zich 
hoe langer hoe meer onafhan- kelijk was gaan 
gevoelsn en gedragen, had het te dan ken aan zijn 
welvaart, gevolg van zijn bloeienden handel, op zijn 
beurt een gevolg van de gunstige ligging der stad, aan 
den zseweg tusschen Azie*s Westen en Azi&'s 
Oosten. Daze welvaart had niet alleen gewekt ccn 
gevocl van onafhankelijkheid bij Malaka's vorsten, 
maar ook de kracht, om die onafhankelijkheid tc 
handhaven en verder de zucht en de kracht, om nabij- 
gelegen st re ken aan zich te onderwerpen. Ook te 
dezen opzichte kan niet met zekerheid het bcloop der 
gebeurtenissen geschetst worden, jnaar ala vaststaand 
mag worden aangenomen, dat in den tyd, dat de 
Portugeezen met Malaka in aanraking kwamen, zijn 
Sultan 一 behalve op eenige andere st reken, die hier 
niet ter zake doen — in een of anderen vorm gezag 
oefende of re ch ten preten- deerdc op verschillende 
eilanden bezuiden het Maleische schiereiland en op 
een decl der Ooste- lijke kustlijn van Sumatra. 

Wanncer en op walke wijzo dit proces zich heeft 
voltrokken is moeiJijk te zeggen ； misschien z^n 
zonen of andere bloedverwanten van Malaka *s 
Sultan op buit uitgegaan in den omtrek, heb- ben 
sommigen ervan zich hierendaar gevestigd en 
Maleische nederzettingen gsvormd on he bben zij in 
een of anderen vorm erkend een eenigermate 
ondergeschikte verhouding tot het Malaka'sch hoofd 
van hun geslacht: een verhouding, meer of minder 
daadwerkelijk, naarmate Malaka^ be- heerscher meer 
of minder lust en kracht gevoelde haar in de prakt ijk 
te laten gelden en tevens naarmate zijn uitgeweken 
bloedverwanten ge- 

ncigd waron zich haar in de praktijk to laten wel* 
gcvallon. 

Z66 werd in hot begin der 16e eouw Lingga 
namens den vorst van het Maleische rijk bestuurd 
door ecn van diens bloed ver wan ton onder den titel 
radja, maar gehcel gewillig schikte zich deze niet in 
zijnc ondcrgcschiktc verhouding; ook op Bin tan werd 
op bovengenoemdc wijze het best uur gevoerd ； 
Singapore wordt evencens bestuurd narnons 
Malaka*s boheerscher; de Kari- nion-eilanden 
vermocdelijk ook reeds toen, zekcr althans in het 
begin der 17e oeuw. Wat Sumatra betreft, Siak wordt 
in het begin der 16c oeuw tot de onderhoorigheden 
van Malaka gerekend, al wordt blijkbaar dezc 
ondergeschikte verhouding niet altijd in acht 
genomen; Kampar (Poelau La wan) eveneens, zij het 
dan onmiddellijk onder， geschikt aan Malaka of 
middellijk, doordat het was een onderhqprigheid van 
den radja van In- dragiri, die op zijn beurt een vazal 
was van Malaka. Ook verdcr Zuidwaarts heeft Malaka 
eons in vlocd trachten uit te oefenen : immers in 1630 
is Tongkal cen twistappel tusschen Djohor (Malaka) 
en Djambi, we Ik laatste rijk „over Ian gon tytn 
Tongkal aan het Maleische rijk had ontrukt. 

Hoogstwaarschijnlijk eeliter dagteekent Mala- 
ka's in vloed op verschillende der bovengenoemdc 
eilanden en landstrckcn van veel vroeger dan het 
begin der 16o ceuw, maar stellige berichten omtrent 
de tijden v66r de komst der Portugeezen ontbreken 
nagenoeg geheel: vandaar dat in dit artikel het begin 
der 16e eeuw als begin periodo voor het aangeven der 
stellige gegevens in dit opzicht wordt aan gen omen.. 
Ook overigens trou- wens is, zooals bo ven reeds 
gezegd, weinig van de geschicdcnis der tegen 
woordige rcsidentio Riouw uit de tijden voor de 
komst der Portugeezen bekend. De Vo6r-Indiers 
zullon in overoudo tij- den waarschijnlijk er mee in 
aanraking zijn gc* wcest. Lingga wordt in de eerste 
helft der 15de eeuw genoemd in Chineeschc bronnen; 
Bintan schijnt eveneens aan de OhinecBche 
handelaren bekend te zijn geweest, toen dezen, 
voordat Malaka tot zijn grootsten bloei was gekomen, 
nog bewesten het Malcische schiereiland handel dre-
ven en blijkbaar ook dit eiland bezochten. 

De Portugeezen waren dan in 1509 in aanraking 
gekomcn met Malaka. Wcldra we rd on die aan ra kin 
gen van vijandelijken aard ; in )511 ver- scheeii de 
gouverneur van Portugcesch-Indie, Affonso 
d'Albuquerque, zclf v66r do stad en ver- overde haar. 
Dezc gebeurtenis on de daarop vol- gende oorlogen 
tusschen de Portugeezen on de uit hun hoofdstad 
verdreven radja's hadden gevolgc, dal doze zich meer 
gingen bemocicn mot sommige der eilanden, die 
than» deel uitinaken der residentie Riouw. Verdrevcn 
tocli somwijlen uit het vastelands gedeelte van hun 
rijk, hebben zij da〕】 hun zetel gevestigd op Bin tan, 
ccn enkcle niaal op Lingga. Toch was dit slechts een 
ver* huizing van zeer tijdelijkcn aard, want al spoe- 
dig na do verovering van Malaka in 1511 werden de 
eigen]ijke bcstuurszctels van de Maleische vorsten de 
stad Djohor en het in de nabijheid gelc- gen Batoe Sa 
war. Het rijk zclf heetto dan ook spoedig het rijk 
Djohor, onder we Ikon naam hot steeds voorkoint in 
de bronnen van Nederland- schen oorsprong. 

Bij de vijandelijkheden tusschen het nu Portu- 
geesche Malaka en Djohor hadden ook do cilan- den 
Bintan en Lingga to lijdcn. Immers, wanneer 
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op een van beido cilandcn do behcerscher van het 
Maleisohe rijk was gcvestigd, dan word van ddir uit 
het Portugceschc Malaka bedreigd, dan waren 
daarop gericht do aan vallen, door de Por- tugeezon 
ondernomen tegen den vijand. In 1521 word een 
poging der Portugcczcn, om sultan Mahmoed van 
Bin tan te vcrdrijven, verijdeld: zij kwam hun op een 
nefirlaag van beteckenis to staan. In 1523 en 1544 
vond een herhaling dezer gebeurtenis plaats. Maar in 
1526 gelukte het Pero de Mascarenhas, Mahmoed to 
verdryven van cl it ciland, dat nu enkele jaren door 
een inlandschen vorst namens de Portugeezen we rd 
bestuurd. Ver- moedelijk we rd na dezo gebeurtenis 
Djohor mcer dan voorhecn de eigenlijke 
bcstuurszetel van het Maleische rijk, al hield de vorst 
daarvan zich al spoedig (minstens reeds sedert 1539) 
weder v66r en na op Bintan op. 

Maar omdat het centrum van het Maleische rijk 
op dezs wijze evenals v66r de verovering van 
Malaka door de Portugeezen bleef op het Maleische 
schiereiland, concentreerdc zich het belang van dat 
rijk 一 ook voor do Europe era — in de eerste plaats 
op dat vastelands gedeelte: de be- richten omtrent het 
rijk Djohor van Europecsche zijde bepalen zich dan 
ook vooral .tot het schier- ciland. Weinige 
betrouwbare berichten zijn uit de 16c en 17c eeuw 
tot ons gekomcn omtrent die streken van Djohor's 
gebied, wclkc de tegen- woordige residentic Riouw 
cn onderhoorigheden nitmaken. 

Dat in den Ian gen, so ms door cen meer vre- 
delievende verhouding afgebroken krijg, tus- schcn 
Djohor cn Malaka gzvoerd of in do veeten tusschen 
Djohor en het zich in de 16c en de eersta helft der 
17c eeuw steeds mcer ontwikkelende Atj6b alwcdei 
de eilandea van het Maleische rijk worden 
betrokken, is gemakkelijk tc begrijpen. Evenecns, 
dat do sultans van Djohor soms ge- <1 won gen hun 
verblijf —tijdelijk —op die cilan- den hidden ； op 
Bintan, ook op Lingga. Dicpcr hicrop in tc gaan zou 
ecn bespreking zijn van zich hcrhalcndc 
gebcurtenissen. Toen an de re Europeers dan de 
Portugeezen — de Engclschcn en de Nederlandcrs 
— in het begin der 17c eeuw in doze strcck kwamen, 
vondon zij daar dien onze- k”ron toestand. 

Ook den Nederland era blcek natuurlijk het 
triootc belang, dat gelegcn was in het behecrschen 
van Straat Malaka en het trachten te veroveren van 
de daar gelegcn stad stond al spoedig op het program 
der Nederlandsche pioniers in het Oosten. Jn 1606 
sloot Corn Uis MatcliefF de Jon go cen verdrag met 
den sultan van Djohor, wien bij gezamenlijk Malaka 
ging insluiten ； cn hierby we rd bcpaald, dat ingc 
val van wcls>aeen Malaka aan de Ooat-Indischc 
Compagnie zou blijvcn. De aan slug mislukte, maar 
aan de O.-I. Comp, we rd bij een nicuw contract 
(1606) afgestaan ecn of and ere plaats aan den sultan 
van Djohor toebe- hoorende, om haar 
koopmansgoederen en amuni- tie te verzamelen cn 
te bewaren en om „zoo noo- dig ambaehtslieden cn 
huisgezinnea** uit Nederland „te brengen". 
Matelieff dacht o.a. aan Bintan. Van het plan is 
cchter nicta gekomcn, of- schoon in de eerste jnren 
ondcr do streken, waar men con „algcmeon rendez-
vous" voor de Ncder- Jandera in het Oosten wilde 
gevefltigd zion, ook do omgeving van Straat Malaka 
blijft genoemd. Zoo word i i 1614 nog gcdacht aan 
Karimon (bfisar ?), om dair cen vnrsterkte plaats in 
tc richten voor 

de Oost-Indischo Compagnic. Ook hiervan is niets 
gekomen cn al deze plannen kwamcn op den 
achtcrgrond na Batavia's stichting in ] 619. 

Dit nam niet weg, dat de Compagnic betrek- 
kingen onderhicld mot het rijk Djohor en met 
vcrschillcndc zijner onderdcclen, ook met som- mige 
van die, wclkc thana de rcsidentie Riouw en 
onderhoorigheden uitmaken. Maar juist met 
laatstgcnoemdc onderdcelen zijn 's Compagnic^ 
betrekkingen al van zeer weinig beteekenis gc- wcest 
1). Sedert 1615 staat vast, dat zij handel dreef op 
Indragiri, een handel, dien zij decide met Chineczen 
en Portugeezen en al spoedig ook met de 
Engelschcn. Van veel beteekenis was die hande] 
zekcr niet; van vriendclijken aard bleef de 
verhouding nict altijd. Zoo we rd in 1622 onze 
handelsfactorij aldaar opgeheven, maar bleef do 
handel met korterc of grootere tusschen poozen 
voortbestaan, al waren de voordeclen niet groot, 
vooral wanneer Indragiri's “Coningen" (de „Soe- 
tan^, en de „Jang di pSrtoewan moeda") werden 
lastig gevallen door Atj^hers (o.a. 1624) of door do 
be won era der bovenlanden, wcik laatste een 
gewoon vcrschijnsel was onge veer het midden der 
17e eeuw. En „den peper valt er diet ende't gout is 
oock niet abondant te bccomen". Er kwam brj, dat de 
politick der Compagnic meebraebt, dat men trachtto 
den handel van deze streken te trekken op Malaka, 
nadat dit in 1641 in handen dcr Nederlanders was 
gekomen, of op Batavia; e-' voorzoover dit gelukte, 
was de handel der Nederlanders op Indragiri zelf van 
te minder beteekenis. En indicn, zooals b. v. 
ongeveer het midden der 17s eeuw plaats vond, de 
Nederlanders optraden tegen Indragirische 
vaartuigen op een wijze, die in de oogen der beido 
„Coningen*, van Indragiri den zeeroof nabij kwam 
(hot lichten „tegcn ord re endc buyten redenen van ,t 
een en 't ander haerer goedcren uyt eenige 
Andragierso vacrtujgen"), dan we rd de verhouding 
onaange- naam, dan we rd de handel van nog minder 
be* tcekenis cn bleef do Compagnie in de eerste 
plaats afwachten, tot de peper van Indragiri en de 
Westwaarts liggende streken in Malaka en Batavia 
word aangcbracht en word pas in de t weede plaats 
rechtstreeks door haar op Indragiri handel gedreven. 
De betrekkingen, we Ike de Oom- pagnic met dit rijk 
had, reasorteerden onder Malaka, wat verband zal 
gehouden hebben met do onderhoorigheid van 
Indragiri aan Djohor, onge- vecr het midden der 17e 
eeuw eerder versterkt dan verminderd. In tijden, dat 
ds O.-L Comp, daar in Indragiri door een ambtenaar 
was verte- genwoordigd, waa deze ondergeschikt 
aan den Ncderlandschcn gouverneur van Malaka. 
Dit most weder het geval zijn gewcest ongevser 1671 
en 1672, in welk jaar bepaaldclijk sprake is van „het 
Andragirys opporhoofd", dio don rang had van 
“coopman". Dit opperhoofd had weder do leiding 
van een logo of factorij, wclke do Compag- nio in 
Indragiri bezat en dio in 1679 word afgo- loopen 
door Bantamsche vaartuigen, bij welko gclcgenheid 
ons opperhoofd, Jan van Assendelft, word vermoord. 
Zij bostond nog minstens in on- geveer 1725, maar 
het opperhoofd had toon slechts den rang van 
onderkoopman. Peper on goud 

i) Van die, wolko thans behooren tot hot 
gouvernement Oostkust van Sumatra of tot 
Engclsch gebied behoeft hier niet te worden 
gosproken. 
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waren steeds de export-, klecdjes on contanten de 
import-art ikclen. 

Wat bet reft 's Compngiiic's betrekkingen met de 
overige dcelen der tegenwoordige reside。tic in de 
17e on de cersto helft der 18c eeuw/ook hieromtrent 
is weinig zekers to bcrichtcn/ 
。：In do Riouw-Lingeagroep, „de mcnicntc van 顷 
anden genoempt Bentem", we rd v66r de ver- overing 
in 1641 van Malaka herhaaldelijk cloor echepen der 
Compagnic gekruist op Portugcesche vaartuigen en 
mcer dan eens kwamen do onzen dan met de hoofden 
en bewoners diet eilanden in aanraking. Ook word 
van sommige dier eilanden eenige smaJlc han del b. 
v. op Batavia ged re- ven. Van anderen handel kon 
zeker ook bezwaar- lijk sprake zijn, want producten 
of goud vielen van die schaars alleen langs de kusten 
bevolkte eilanden zeker niet te verwachten. De 
bcrichten omtrent deze betrekkingen leveren weinig 
be- langrijks. In 1633 is sprake van een „coninck,, 
van het eiland Bin tan, maar in we Ike verhou- ding 
deze totDjohorstaat, wordt niet uitgemaakt. 
Belangrijk is een omschrijving van het. Djohor- echc 
rijk, opgemaakt in 1G41 onmiddeUijk na de 
verovering van Malaka. Toen we rd aangenomen, dat 
tot Djohor behoorde, be halve gedeelten van het 
Maleische schiereiland, het volgende gebied 
daarbuiten: “d'riviere Chiaca (Siak), gevende rys, 
agulhout, beserstcen, yser, verckcns, etc.; rio 
Campher (de Kampar-rivier) geeft santgout ende pc 
per; d'riviere van Bencalis, d'sclve heeft veel cuyt, 
speck als andere lyfftochten ； d'cylan- den van 
Ongarangh (Oengar ?), gevende alder- hande fruyten; 
Can mon, heeft goet water ende oock agulhout, doch 
van clcyner estime; d'eylan- den van Boulongh ende 
Ben ten, synde van on tai- licken meenichten, geven 
houtwcrck, be quae in om huysen ende scheepen van 
te bouwen ； Lingen met de omleggende cylanden, 
gevende camphor ende olye, soo mcede d'eylaiiden 
Songi (Socgi ?), Sedili(?),Besariende 
Kitsil(bSsarenkS ji】?); d*ey- landen van 
Sincapoura, synde visryck". Opmer- kelijk is dat 
verscheidene der grootc eilanden hier niet zijn 
genoemd, wat er wel op wijst, dat die eilanden of niet 
of uiterst schaars bevolkt waren, en dat ook het 
zielental der andere gering was blijkt uit de 
vermdding van hetgeen ze voor den handel 
opleverden. Van dj groote cilanden- groepen, die nu 
de afdeeling Poelau Toedjoeh vormen, is geen enkcle 
genoemd. In de Maleische kroniekep komt wel het 
een en andcr omtrent die eilaliclen voor, waaruit zou 
blijken dat ze althans toen ter tijde dee) uitmaakten 
van het Maleische rijk. Zoo wordt verhaald dat den 
13den Mei 1735 sultan Soleiman naar Boengocrari, 
het hoofd- eiland van de Groot-Natoenagroep, 
vertrok, van waar hij spoedig terugkeerde op het 
bericht dat de nader te ver meld en Radja KStjil 
Riouw be- dreigde, die later (1735) zelf op Siantan, 
een der Anaznbascila刀dei) landde, on de Maleische 
ves- tiging aldaar verwoestte. Ook wijst men than8 
nog op Sfirasan het graf van een Riouwschen sultan. 

Door de verovering van Malaka in 1641 door de 
Nederlanders met hulp der Djohorieten, had de 
toestand in deze streken groote verandering 
ondergaan. De Nederlanders hadden da ar niet langer 
re ken in g te houden met de Portugeezen en 
voorloopig even min met eenige andere Euro- 
peesche natie. Ook Atj4h, dat zich in de laatste jaren 
der 16de en de eerste decennien der 17de 

eeuw gcducht in de buurt van Straat Malaka had 
laten gelden, we rd van minder be tee ken is, vooral 
voorzoover het aanrakingen met Djohor betrof. Wat 
nu dit laatstgenoemde rijk aangaat, de Oost- Indische 
Compagnic kon het over het geheel goed met de 
beheerschcrs er van vinden. Maar opmer- kclijk, dat 
na de verovering van Malaka zoo weinig notitic 
wordtgenomen van het eilanden-gcdeel- tc dor 
tegenwoordige residentie Riouw en onder- 
hoorigheden, wederom een aanwijzing, dat die 
eilanden wat hun bcvolking betrof, van weinig 
beteekenis waren. Voorzoover men met Djohor in a 
an raking kwam, gold dit die gcdcelten van het rijk, 
we Ike op het schierciland waren geJcgen, of — er is 
reeds op gewezen — die deelen, we Ike op Sumatra 
lagen. 

In het laatste kwart der I7de eeuw begint daarin 
verandering to komcn en wel door een- zelfden 
factor als in het. begin der 17de eeuw. Onge veer 
1680 toch vestigde de toenmalige sultan (of jangdi 
p6rto?wan bSsar) van Djohor zijn zetel t3 Riouw, ter 
plaatse, tegenwoordig Riouw lama genaamd, 
vcrmocdeJijk in verband met twist en krijg tusschcn 
Djohor en Djambi. In deze „ko- ninklijke 
residentieplaats" word dan ook in 1685 cen contract 
gesloten tusschen Djohor cn de O.-I Comp., het we 
Ik in 1689 werd vervangen door cen nieuw, waarbij 
aan haar verschillende voor- rechtcn in den handel 
werden afgestaan, vooral ten opzicbte van Siak. Het 
contract van 1689 was gesloten te Djohor, toen 
wedcr de residentie van het rijk. Het schijnt dit te zijn 
gebleven tot 1709, toen sultan Abdoe*! DjaJil Raj at 
Sjah, een usurpator op Djohor's troon, Wider zijn 
residentie vestigde te Riouw. Met hem en zijnen 
onderkoning (jang di pSrtoewan moeda) sloot de O.-
I. Comp, in 1713 ecn nieuw contract met voor haar 
nieuwe handelsvoordeelen. 

De reden, dat Djohor's Sultan in 1709 het 
vasteland vcilaat en te Riouw verblijf gaat houden, 
moet misschicn worden gezocht in aan va lien, die 
zijn rijk had te doorstaan van vijandelijke clementen, 
waaronder Boegineezen esn eerste plaats innemen: 
fortuinzoekers, die, los van eigen land, roofden in 
vcrschillende streken of tracht- ten dear hun invloed 
ts vpatigen. Al spoedig wia- fon zij ook in het rijk 
Djohor hun rol to spclen, door zich te steken in 
binnenlandschc verwikko- lingen. In 1719 verdreef 
Radja K6 jil van Siak Soelthaj) Abdul DjaJil Sjah III 
van Riouw en ontvoerde diens kindcrcn, waaronder 
zijn。twoo zoons Soleiman en Abdul rah man. D.： 
Sultan week naar het schierciland Malaka uit, wuar 
hij, op last van Radja K6tjil, moet vermoord zijn. De 
Boegineezen wisten echter, ondur hunne aan- 
voerders, de drie gebroeders Dae ng Marcwa, Da- 
eng Prani en Dacng Pali, Radja K6 jiJ naar Siak terug 
te drijven en de gevangen sultanskindcren te 
bcvrijden, waarop zij Solcimai) tot Sultan van 
Djohor ui trie pen (1721). Drzc verhief, tot be loo- 
ning Dacng Marewa tot Ondcrkoning „Radja- 
Mocdan (later: jang di pfirtoewan moeda) en ver- 
leende aan Daeng Prani den titel van „Ra(lja- 
Toewah", onmiddeDijk in rang op den onderko- ning 
volgende, cn eloot met hen een verbond van 
bondgenootschap en vriendschap, hetwclk in 1728 
en 1734 vernienwd werd. Aan beiden werd de titel 
sultan verlcend. Door aanhuwclijking met vrouwen 
uit de allcrhoogste Maleische ge- slachten wisten de 
aanzienlijke Boegineezen hunne positie in het 
Djohorsche rijk hecht en 
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sterk te makcn en zich to hand haven ook tcgen 
aanvallen van buitcn, o.a. van Siak (zie OOST- 
KUST VAN SUMATRA). Ook op hot Malcischc 
schierciland buitcn het Djohorschc rijk wiaten zij 
grooten in vlocd en gezag tc verwerven. 

Met de tocneming van den invloed der Bocgi- 
neezen in het Djohorsche rijk verminderdo die der 
aanzienlijke Maleiers, van den Sultan in de eerste 
plaats. Sultan Soleiman was niets dan hun werktuig; 
zij heerschten, mot Riouw als bestuurs- centrum, 
over het rijk Djohor. Het wekte steeds mcer den haat 
op der Maleische aan zienlyken en ook den Sultan 
we rd het te machtig. Onge veer het midden der 18de 
eeuw steldo hij zich in nau- wer verbinding met de 
O.-I. Comp. Dit handcls- lichaam had cveneens de 
schadelijke gevolgcn ondervonden van de 
gezagsuitoefening on gezags- uitbreiding der 
Boegineezen in deze streken. Hoofdzaak voor haar 
was de tinhandel van het Malcischc schiereiland cn 
de Boegineezen hadden haar daarin ten zeerste 
belcmmerd, sedert zij zich op het sclucreiland 
hadden geveatigd en daar tot macht en aanzien waren 
gekomen. Sultan Soleiman zocht haar hulp te 
verkrijgen cn stood in 1745 Siak aan haar af, een 
schenking toen zondcr groote beteekenis, omdat 
Djohor in de Siaksche aangelegenhedcn zoo goed als 
niets meer had te zeggen, maar die toch als nasleep 
had, dat de O.-I Comp, zich al spoedig veel meer dan 
voorheen met de Siaksche aangelegenhedcn inlict en 
haar suprematie daar in 1761 deed erkennen, waar- 
door de band tusschen Siak en Djohor gcheel were! 
verbroken (vgl. het artikel OOSTKUST VAN 
SUMATRA). 

Hulp echter tegen der -Boegineezen invloed hnd 
de Coinpagnie aan Djohor‘8 sultan niet zeer spoedig 
verlcend. Maar de tocnmnligc Bocginecsche 
onderkoning van Djohor, Daeng Kambodja, ver- 
bond zich ongeveer 1756 met de, dcr O.-I. Comp, 
vijandige partij in Siak cn de Boegineezen traden 
vijandig tegen ons Malaka op, slotcn die stad zelfs 
in, tot in Juli 1757 versterkingen uit Batavia den 
vijand nood zaakten af tc trekken. De macht dcr 
Boegineezen ging voor het oogenblik achtcr- uit en 
Solciman rekende zich zelfs in dit jaar van het 
Boegincesche onderkoningschap ontslagen. Dacng 
Kambodja onderwierp zich in 1758 aan de O.-I. 
Comp. Maar Soleiman was zoo weinig 
gerustgcsteld, dal hij in 1759 aan de O.-I Comp, 
vroeg, dat zij cen miJitaircn post tc Riouw zoude 
veHtigcn. D、・zc ging toon niet op dit denkbccld in. 
Nog in hetzelfde jaar verzoendo Pacng Kam- hodja 
zich met den hoogbejaarden Solciman, dlo in ]760 
ovcdeed. Bij de sncllc wissclingen van Killians in het 
Maleische geslacht, (zie o. a. Nct- uchcr in T. Bat. 
Gen. II, <lie ook van de hicr ver- meklc afwijkendo 
jaartallen nocmt) juist om- fitrccks dicn Lijcl, 
Lrachtten Daeng Kambod ja cn and ere 
Bocginecsche aajizicnlijkcn him getaan- den in 
vlocd in Djohor, vooral in Riouw, weder to 
verjiicerderen en zagen zij kans, het gezag weder aan 
zich tc trekken. De O.-I. Comp, legde hun geen 
beletselcn in den weg en, Loen in 1777 Dacng 
Kambod ja slierf, was Ho invloed der Boegineezen 
in hut Djohorsch gebkd, ook op de eilanden, weder 
overwegend. De Compagtiic had het ondervonden, 
want in slrijd jnct de door haar met Djohor gcslotcn 
contraclcn, had Kambodja den handel met andcre 
nation, o. a. met Engcland, begunstigd. Zijn ZOOJI en 
opvolger in het onderkoningschap, radja Ali, was 
mcer genegen de 

O.-I. Comp, naar do oogen to zien, omdat hij met 
mededingers had te kampen, en daarondcr met 
gevaarlijkc cn hij wel begreep, dat，de hou. ding dcr 
O.-I. Comp, ten aanzien van hem nog gewicht in do 
schaal kon leggen. Ondcr die mede- dingers trad op 
den voorgrond radja Hadji, bloed- verwant van radja 
Ali, een Bocginees van hoogo geboortc, wicns vader 
eens cen zeer aanzienlijke positie in het rijk Djohor 
had in gen omen, maar die than s zelf zwierf over de 
zee en de st re kon in den omtrek in on rust bracht. 
Hij had zich reeds opgehouden op Lingga, had aan de 
rivier van Indragiri bij de monding der Tjinako den 
handel op die rivier belemmerd, had deel genomen 
aan de onophoudelijke woclingen en 
krijgsverrichtin- gen in de omstreken van het 
Maleische schiereiland, had de Westkust van Borneo 
tot het tooneel zijner daden gemaakt en was na den 
dood van Daeng Kambod ja naar Riouw 
teruggekeerd, met de blijkbare bedoeling zijn rol te 
spelen. Hg wist dan ook reeds in 1778 radja Ali te 
verdrin- gen uit zijn onderkoningschap. 

De O.-I. Comp, kreeg het met radja Hadji te 
kwaad. Wel wetend, dat hare macht niet meer die van 
vroeger was, vooral nu zij met Engeland oorlog 
voerde, wist hij, zonder zich om de mee- ning van 
Djohor's sultan te bekommeren, onder de 
Boegineezen van het Maleische schiereiland zich een 
aanhang van beteekenis te verwerven. Hij trad 
vijandelijk tegen de O.-I. Comp, op en maakto Straat 
Malaka onveilig. De O.-I. Comp, verklaarde hem in 
1783 den oorlog. Po gin gen, om Riouw tc 
bemachtigen, in 1783 en het begin van 1784, 
misluktcn; onze schepen en troe pen moes- ten het 
opgeven. Op zijn beurt ging nu radja Hadji Malaka 
verontrusten, maar door schepen van het z.g. 
Landesknder onder Van Braam we rd hij in Juni 1784 
bij Tglok KBrtapang verslagen. Hij z?lf sneuvelde. 

Radja Ali nam nu weder het onderkoningschap op 
zich. Van Braam blokkeerde daarop Riouw en 
trachtte met den sultan — toenmaab sultan Mahmoed 
— in onderhandeling te komon. Dit leidde, dank zij 
den invloed der Boegineezen, tot geen resuJtaat en 
Van Braam trad handelend op. Radja Ali en bijna 
alien der zijnen echter zagens kans to ontvluchten ； 
do sulLan trad in onderhandeling； de 
Nederlandsche vlag word bo ven Riouw geheschen 
en in November 1784 werden bij een nicuw contract 
de verhoudingen nader gercgcld. Djohor we rd 
beschouwd als vor- overd grondgebied cn sultan 
Mahmoed ontving het als Icen terug uit handen der 
O.-I. Comp. Do verbintenissen tusschen den sultan 
van Djohor en de Boegineezen werden vernietigd ； 
geen Boe- ginees mocht tot onderkoning worden ve 
rhe ven. Do O.-I. Comp, zou ccn garnizoen te Riouw, 
toenmaals do hoofdplaats van het rijk Djohor, leggen 
cn daar een resident plaatsen, die in 1786 Tandjocng 
Pin an g als verblijfplaats koos. Hier- too ging mon 
dadclijk over, te eerder, omdat men vreesde, dat de 
Engelschen zich ddar zouden voa> tigen. In 1787 *rd 
het contract vernieuwd en thans werden o. a. de in- 
en uitgaand^ rechten onder het bchecr der O.-I. 
Comp, gcsteld. 

Een rustig bezit block al spoedig de nieuwe 
leenstaat van de O.-I. Comp, niot te zijn. In Mei 1787 
deden een aantal Soloksche vaartuigen een aan val op 
ons fort cn het Europceach garnizoon capitulcerdc. 
Vcrmoedelijk stonden die Solokkera (Ilanocn's) in 
verbinding met radja Ali, dlo na 
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zijn vlucht in 1784 zich met "de zijncn op do 
Westkust van Borneo en omliggcnde eilanden 
ophicld ； zeker ook met Djohor's sultan Mahmoed 
zelf, die blijkbnar zich noode schikte in de con- 
tracten van 17S4 en 1787. Maar zijn positie ver- 
beterde er niet op. De indrin gers stelden hem zoo 
hooge eischen, dat hij uit Riouw week cn zich ciders 
op verschillende plaatscn in zijn rijk vestigde, o. a. 
op Lingga. De O.-I. Comp, ging in 1788 weder het 
door de Ilanoen^ vcrlaten Riouw bezetten, maar ?ij 
kwam na do gebcurtenisscn van 1787 op gespannen 
voet met Mahmocd. 

spoedig cchtcr werden ondcrhandclingcn 
gevoerd zoowcl met radja Ali als met den sultan. De 
O.-L Comp, had tegen ondcrhandclingcn to minder 
bczwaar, omdat zij zelvc in die dagen weinig kracht 
kon ontwikkelen, wijl zij bevreesd was voor den 
invlocd der Engclschen van Poelau Pinang uit en 
omdat Riouw door het uitwijkon van de Malcicrs 
met Mahmocd was ontbloot van zijn be volkin g en 
de Cliineezen, we Ike zich daar vestigden, geon 
rustige elementen bleken te zijn. De 
onderhandelingcn badden nog we I tot geen 
beslissing gdcid tosn in 1795 Malaka a an de 
Engelschen o verging, maar ware】】 toch zoo ver 
gevorderd, dat onze gouverneur van Malaka, 
Couperus, die de slad aan de Engelschen over- 
leverde, zc nog als grondslag voor de toekomstige 
verhoudingen kon laten gelden. Mahmoed werd op 
den troon van Djohor hersteld en vestigde zich op 
Lingga. In de eerste jaren had hij weder strijd tc 
voeren tegen radja Ali, die zich iii 1800 weder had 
meester gemaakt van Riouw. In 1803 werd' echter de 
vrede gesloten tusschen Maleiers en Boegineezeit en 
radja Ali word in 1804 door Mahmoed hersteld als 
onderkoning. In J805 over- leed Ali en word 
opgcvolgd door radja Djafar, een zoon van radja 
Hadji. De sultan vestigde zich weder op Lingga 
(Daik), de onderkoning op Peri jin gat (Mars). 

Djafar was nog onderkoning, toen na de rcs- 
tauratie het gezag van Nederland krachtens het 
Londcnsch tractaat van 1814 in den Archipel werd 
herstdd. Mahmocd eebter was in 1811 over- leden. 
Na zijn dood wierpen zijne beide zoons TSngkoe 
Abdulrahman en TSngkoe Long zich als 
pretendenten voor den troon van Djohor cp. Door 
den onderkoning en de rijksgrooten van 
Boegineesche afkomst werd Abclulrahman tot 
Sultan uitgeroepen, waarjnede het Ned.-Ind. 
Gouvcrncment zich vereenigde. De Djohorsch- 
M&leische rijksgrooten weigerden echter Abdul-
rahman als vorst te erkennen en schaardcn zich aan 
de zijde van T6ngkoc Lon g. Van deze on- ecnigheid 
trok Raffles partij door in 1819 tc bc- werken, dat 
Tfingkoc Long zich, ondcr den titel van Soclthan 
Hoesiu, tot Sultan van Djohor liet uitroepen en als 
eerste bestuursdaad het eiland Singapore aan 
Engeland afstond. De strijd tusschen de Engelschen 
en Nederlandors o)n zich den invloed in Straat 
Malaka te vcrzckcren, do contracten door beide 
partijen in 1818 met J)jo- hor gesloten, de vestiging 
der Kugclschen te Singapore, enz. dicnen hier te 
worden voorbijgegaan (zie het artikel 
ENGELSCHEN IN DEN MA- LEISCHEN 
ARCHIPEL), omdat zij geen bJij- venden in vloed 
hebben gehad op die dcelen van het rijk Djohor, die 
thans vormcn de residentie Riouw en 
onderhoorigheden. Alleen dient er op gewezen, dat 
bij het contract, door den schout- bij-nacht 
Wolterbeek namens het Gouvernement 

in 1818 met Djohor gesloten, Nederlands rechtcn op 
Djohor op den grondslag van het contract van 1784 
werden erkend en bevestigd. In 1819 en 1820 diende 
dit gezag echter nog gowapender- hand tegenover de 
Bocgineezen to worden ge- handhaafd, maar bet 
gevolg was, dat do ovor- groote meerderheid der 
Bocgineezen Riouw ver- liet en zich naar Singapore 
verplaatstc. Later kcerde een decl hunner naar Riouw 
terug. Het contract van 1818 werd in 1820 nader 
geregeld. 

Bij hot Londensch tractaat van 1824 werd Ma- 
laka afgestaan aan Engeland en trok Nederland zich 
terug van het Maleischc schicreiland. Verder werd 
bij artikel 12 bepaald, dat Nederland afzag van allo 
vertoogen tegen het bezetten van Singapore door 
Engeland, waartegen de koning van Engeland 
bcloofde „dat geen Britsch kantoor zal worden 
opgerigt op de Karimon-eilanden, of op do eilanden 
Batam, Bintang, Lingga of op ecnig der andere 
eilanden, liggende ten Zuiden van Straat Singapore, 
cn dat met dcrzelver opper- hoofden geene tract at 
cn, onder Britsch gezag, zullcn gesloten worden". 
Ten gcvolge van dezo bepalingen diende het rijk 
Djohor te worden ge- splitst. Sultan Abdoerrahman 
schikte zich in het onvcrmijdclijke en ,,sehonk‘‘in 
1825 het Engelsch gebied van het rijk Djohor aan den 
pretendent, indertijd ter willo van het bezetten van 
Singapore door de Engclschen op den voorgrond 
geschoven. De sultan liet uit zijne titels dien van 
sultan van Djohor weg; hij was thans alleen sultan 
van Ling, ga, Riouw en onderhoorigheden. 

Nog een enkcl woord over do geschiedenis van 
het aid us ingekrompen gebied. Over Indragiri is 
reeds elders in dit werk gesproken (zie aldaar), rcsten 
dus in boofdzaak dd eilandengroepen. 

Niettcgenstaande bij het tractaat van 1824 was 
bepaa]d dat de Karimon-eilanden tot Riouw -Lingga 
zouden behooren, trachtte de sultan van Djohor, 
hierin niet tegengegaan door de Engel- sche 
autoriteiten, zijn gezag te laten golden op do Kari 
mon -eiland in, maar in 1827 verd reef de resident 
van Riouw, Elout, de indrin gers van- daar cn 
hajidhaafde daarop de rechtcn van Riouws sultan. In 
1852 vestigden ecn paar Engelschen van Singapore 
met vergunning van den sultan Mahmoed Moelhafar 
Sjah ccn handelsmonopolio op Karimon, doch 
werden door gewapend op- treden van den 
onderkoning, gestcund door oen oorlogsschoencr cn 
kruisboot van het Gouv., genoodzaakt om Karimon 
tc vcrlaten. Na di(ui tijd was van betwisling van 
rechtcn op de Riouw- Lingga-groepen van 
buitenlandschc zijde geon sprake mcer. Wei viclcn 
nog nader te regclen de betrekkingen tusschen het 
Gouvernement en d(-n sultan van Riouw. Dit 
goschiedde bij het contract van 1830, waarbij die van 
1784]8J8 tot grondslagen werden gen omen. Dat 
Riouw con lecn was van het Gouvernement werd dan 
ook uitdrukkelijk bevewtigd. Vcrdrr werd gestij>n- 
leerd, dat het be wind over het rijk, ondcr den sultan, 
zou worden waargcjnoincii door ccn ondcr- koning 
of radja moeda, uit h«-t geslacht tier Boe- gineezen, 
cn wcl zoovccl inogclijk uit het geslacht van radja 
Djafar. De kcuze zou steeds geschie<lcn door den 
sultan, ondcr goedkeuring van het Gou- vernemen t. 
Ondcr de verdere gebcurtcniss(4i dient tc worden 
gome Id het opt reden tegen zee- roovors, die 
ongeveer het tweede kwart der lOdo eeuw wcer 
geducht zich lieten geJden en gestcund werden door 
aanzienlijke onderdanon van den 
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8Ultan. Vooral sodert 1837 word door ons optre- den 
dio plaag aanmerkclijk vermindcrd. 

Mocilijkhedcn berokkendo ons do wijzc, waarop 
de in 1842 opgctreden sultan Mahmocd Moetha- far 
Sjah in binnen- en buitenlandscho aange- 
Icgenheden handelde. Toon in 1844 do toenma- lige 
ondcrkoning overlccd, trachtte de sultan hot 
onderkoningschap afgcschaft to krijgen. Het gc- 
lukto hem niet en toen in 1845 een nieuwe onder- 
koning was aangesteld, werd zijno positic nau- wer 
omschreven: „Voort8 zal Lingga, Riouw on 
onderhoorigheden door den ondcrkoning boheerd 
worden". Even min mocht het sultan Mahmoed 
gelukken zijnc plan non op sommige streken in het 
Malcische schiereiland ten uitvoer te leggen, streken, 
met de bemoeicnissen waarvan Nederland zich op 
grond van het tractaat van 1824 had te onthouden. 
Het Gouvernement wildc Mah- moeds inmenging 
daarin dan ook niet en tocn, nadat ook lict Engclsche 
bestuur geldaagd had over de gcvolgen zijner 
woelingcn, deze voort- ging met zich daarmede in te 
laten, werd hij in 1857 van- den troon vervallcn 
verklaard. Zijn rol was echter nog niet uitgespeeld, 
Hij — thans tongkoc Mahmocd genoemd — stclde 
zich in bc- trekking met onrustige elementen op 
Sumatra's Oostkust, nl. langs de rivier Ret eh. Daar 
waren nog gevestigd afstammelingcn der Solokschc 
zeeroovers, die er in het laatstc kwart dcr 18do eeuw 
waren gekomen. In dezen tijd was aan hun hoofd een 
zekere panglima besar Soeloeng of Long, die het 
handwerk zijner voorgangers wedcr had opgevat. 
Met hem stclde zich tongkoc Mah- jnoed in 
verbinding en de panglima koos trouw de party van 
zijn verbannen vorst. In 1858 had daai'op een kleine 
expedibie plaats tegen Retdh, onder bevel van den 
luitenant ter zee ic klasse A. J. Kroef. De panglima 
bSsar sneuvelde, het gezag van Riouw's nieuwen 
sultan en van het Gouvernement werd daar he rate Id 
en Mahmocd vluchtte naar het Maleisch 
schiereiland, waar hij in 1864 overleed (zic 
Ri5TEH). 

In 1857 was aan het be wind gekomen sultan. 
Solei man (1857—1883) met wieii een nicuw con-
tract werd gesloten op 1 December 1857, dat sedert 
de grondslag is blij ven uitmaken van onze 
verhouding tot het rijk, hoezeer daarin door latere 
overeenkomsten vcrschillende wijzigingen zijn 
gcbracht (zic bier beneden en bij GONTRAC- TEN). 
Hij was de eerstc van de Riouwschc vor- sten, die 
Batavia bezocht en werd door den tocn- maligcn 
resident geschctst a】s niet afkeerig van verbe (firing 
van den tocstand van zijn land. Ze If verzocht hij om 
de plaatsing van een gouver- nementsambtenaar op 
Lingga en toen daaraan werd void aan, toonde hij er 
zich zeer jnede in genome)). Onder de leiding van 
dien ambtenaar werd getrachl don landbouw en 
andcrc bronnen van besGaan te bcvordcrcn en 
vorleendo de sultan zijne mode working tegen de 
zooroovers, die nog op de Noord-westkusL van 
Singkep cn bygelogcn rilaiidjcs verbiijf hidden en 
wist velcn van lien IP hewegen, zich op landbouw toe 
te leggen. De ont ^ijinijig der Singkeptinmijncn 
werd door hem afgestaan aan de parliculicre 
induslric. Op Sumatra trad hij op in de zaken van het 
laudschap Mandah, dab werd hcrinnerd aan zijne 
ondor- hoorigheid aan Riouw-Lingga. Ook met 
anderc land st reken van Sumatra, ten Noordcn en ten 
Zuiden van Indragiri werden de betrekkingen in zijn 
tijd onderhouden, terwijl ook het Gouverne- 

ment zich mcer met die streken ging bemocien en zc 
in 1892 met de ondcrafdeeling Indragiri tot 66ne 
afdccling vereenigde. 

Doordat Solci man door steun te zoeken bij het 
Gouvernement zijne poaitie trachtte te verster- ken, 
on de ondcrkoning Mohammad Joesoef daar- 
entegen, die zich geheel door fanatieko familio- 
leden lict leiden, ecn zoovecl mogelqk onafhan- 
kclijkc houding tegenover den sultan aannam, was de 
verhouding tusschon deze bciden niet altijd even 
aangenaam cn het kostte het bestuur vaak groote 
moeitc den ondcrkoning althans tot ccnig bewijs van 
eerbied voor den sultan tc be- wegcu. Zclfs trachtte 
de ondcrkoning tot cenc geheele politieke scheiding 
tusschen Riouw en Lingga te gcraken. Wei verre van 
het voorbeeld van den sultan te volgcn ten opzichte 
van diens verhouding tot het Europcesch bestuur, 
was de onderkoning een vorst, van wien niet alleen 
geen initiatief tot eenige verbotering van den 
toestand van land en volk uitging, maar die zelfs elk 
streven in die ricliting zooveel mogelijk tegenwerkte. 
Soleiman overiced in 1883 zonder naaste bloed- 
verwanten na te latcn, die men geschikt achttc om 
hem op te volgen. 

Met terzijdestelling van de afstammelingen in 
rechtc lijn van den tweeden zoon van sultan Abdoe5! 
Djalil Sjah, de zoogenaamde anak radja's van 
Singkdp, en van andere rechthebbenden, werd in 
1884, volkomen in strijd met do adat en de bezworen 
overeenkomsten tusschen de Ma- leische en 
Boegineesche vorsten, een Boeginees, de oudste 
zoon van den onderkoning, en van moeders zijdo 
kleinzoon van Soelthan ilahmoed, tot Sultan 
verheven, die onder den titel AbdoeU Rachman 
Maadlam Sjah 18 Febr. 1885 zijne waardigheid 
aanvaarddo. Dit- was cene diepe ver- nedcring voor 
de Maleische landsgrooten en ver- brak den band 
tusschen hot Maleische volk on de vorsten. Aan de 
allerzonderlingste verhouding, dat <lc vader de 
rijksbestuurder was van zijn zoon, kwam in 1899 ecn 
eindc door den dood van den Jang di pertoewan 
moeda Riouw, Mohammad Joesoef, die deze 
waardigheid sedert 1859 had beklced. 

Wat ccn sultan Mahmocd in 1844 niet was gelukt, 
de afschaffing te verkrijgen van het onder- 
koningschap, waarmede hij bedoelde het Maleische 
rijkje van zijn Boegineesche indringers in het bestuur 
te ontdoen, gcschieddo in 1900. Na Joesoefs dood 
word geen opvolger benoemd ； dicns jongero zoon 
radja Ali KSIana had al te voren verzocht van zijne 
waardigheid als zoo- danig ontheven te worden ； de 
sultan zelf werd voorloopig met de waarncming van 
de functio van rijksbestuurder be last; hij verliet het 
Maleische Lingga, waar de vorige sultans govestigd 
waren en nani zijn intrek in de astana van wijlen zijn 
vader op het Boegineesche cilandje Penji- ngat. Bij 
het politick contract van 1905 werd do waardigheid 
van ondorkoning afgcschaft. Dit contract kwam na 
vcel mocite en cenc zesjarige voorbercicling tot 
stand, met het resultaat even- wcl, dat het al spoedig 
na de inwerkingt.reding verouderd bleek tc zijn, 
althans ten aanzien van eenige onderwerpen van ons 
politick bclcid in do Buitenbczittingcn wedor 
aanvulling behoefde. In 1909 werd cene 
ovoreonkomst betreffendo de overname dcr pachten 
in den Poelau-Toedjoch- archipcl gesloten, waarbij 
het bedrag tier door het Gouvernement, wegens de 
overnoxning van rcch- 
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ten, aan den Sultan van Riouw uit tc kccren 
Bchadeloosstelling op f 183.000 's jaars gcbracht we 
rd. 

Ecn reeds voorbereido herziening van het 
contract van 1905, hoofdzakelijk noodig om het 
financicwczen van het landschap nader te rcge- len 
en op de basis van algehsele schciding van de priv6 
inkomsten van den Sultan en de landschaps-
inkomsten, stuitte af op do afzetting van den Sultan 
(1911), gevolgd door de inlijving van het Sultanaat 
(1913). 

Sultan Abdulrahman Ma ad la in Sjah had nnme- 
lijk reeds mcermalen het misnoegen van de Ned.. 
Indischc Regeering opgewekt. Scnsucel en spil- zick 
in hooge mate, Iccfde hij alleen voor zijne 
hartstochten en was verder, wat karakter aan- gaat, 
zwak en onbetrouwbaar. Zoolang zijn vader, de 
onderkoning leefde, was dezc feitelijk de man, die 
het heft in handen had cn legde de persoon van den 
Sultan niet veel gewicht in de politieke echaal. Nad 
at echtcr de waardigheden van Sultan en 
onderkoning in <?6n hand waxen gekomen en 
Abdulrahman Ma ad lam Sjah de eenige be- etuurdcr 
was geworden, werden de gevolgen zij- ner ge 
broken des tc nicer gevoeld. In 1903 we rd hij, naar 
aanleiding van zijn on beta me I ijk gedrag te gen 
over den Resident, den vertegen woordiger van het 
Gouvernement, en van veronacht za- niing der 
Nederlandschc vlag, tot boetedoening door den 
Gouverneur-Generaal naar Batavia opgeroepen. De 
Sultan kwam, vroeg vergifienis en bcloofde 
beterschap. De Gouverneur-Generaal schonk hem 
vergiffenis, evenwel met de bedrei- ging, dat indien 
hij zich wedcr aan dergelijke on- regelmatigheden 
schuldig maakte, zeer strenge maatregelen tegen 
hem zouden genomcn worden. Van beterschap is 
echter niet gebleken. Herhaal- delijk maakte de 
Sultan zich nog schuldig aan niet-nakoming zijner 
contractueele vsrplich- tingen o.a. ten opzichte van 
de Nedcrlandscho vlag. Het aanbren gen van de zoo 
noodige ver- beterin gen in het inwendige bestuur 
van het landschap stuitte af op onwil of onmacht van 
den Sultan. 

Te PSnjingat, de residentie van den Sultan, had 
zich eenc verzets-partrj met Rad ja Ali K6- lana, 
halfbroeder van den Sultan, aan het hoofd, gevormd, 
bij we Ike partij de. zoon en vermoede- lr)k opvolger 
van den Sultan, da T&igkoe BSsar, zich bad 
aangesloten. Deza invloedrijke groep was wars van 
elke in men gin g van de zijde van het Gouvernement 
en steeds er op uit, den Sultan door dreigementen en 
valsche voorspiege- lingen er toe te brengen, zich 
aan de leiding van de Gouvernements-ambtenaren te 
onttrekken. Zt-lve was zij er van overtuigd, dat 
Nederland, uit vrees voor vreemde in men gin g, loch 
nietsingrij- pends tegen het R-iouwsche zelfbestuur 
zoude wa- gen te doen. Het gelukte haar eindelijk 
den Sultan, die, Ian gen tijd tusschen twee vuren 
gezeten, ge- tracht had bmide partyen door beloften 
tevreden te stellen, gshecl op hare zijde te krijgen. 
De Sultan herriep de reeds door hem gedane 
toezeggii)- gen tot hervorming en nam, zich stork 
voelendc door het hem door de verzets-partij 
aangebracht waandenkbeeld omtrent Nederlands 
onmacht, een aanmatigende houding aan en 
verloochendo opnieuw de Ncderlandsche vlag. 

Na al hetgeen er aan was voorafgegaan bleek het 
nu maar al te duidelijk, dat de Sultan, zclfs na 
herhaalde ernstige waarschuwingen onver- 

bctcrlijk blccf en niot wcnschte of bij machte was 
met het Gouvernemont samen te werken om een 
behoorlijk en rcchtvaardig bestuur over het land-
schap Riouw in te voeren, en waar verder door het 
Inlandsche zelfbestuur van Riouw op on- 
dubbelzinnigc wyze klcinachting voor de Nederland 
sc he vlag waa getoond, word het tijd, dat de 
Icenhcer zich van zulk een vasal ontdecd. 

Bij besluit van den Gouv.-Gen. dd° 3 Fcbruari 
1911 werden de Sultan en do TSngkoeBSsar van 
Riouw en onderhoorighgden van hunne waardig-
heden ontzet en word de toenmalige resident van 
Riouw, G. F. de Bruyn Kops, met de uitvoering van 
dat besluit belast. Alles liep in de beste orde af. De 
Sultan en zijne familieleden zoomede do Iciders der 
verzets-partij we ken naar Singapore uit, waar zij nu 
nog zijn en van waar uit zy ribg steeds trachten on 
rust en wantrouwen onder het Riouwsche volk te 
zaaien. 

Aan den ex-Sultan cn den ex-T6ngkoe B3sar is 
eene maandelijkschc toelage tot levensonder- houd 
van respectievelijk / 2000 en / 400 toegc- kend, 
onder de voorwaardc, dat die toelagen zul- len 
worden ingetrokken zoodra de begifl igden zich 
wedcr in het Riouwsche gebied vertoonen. 

Krachtens een der bcpalingen van het politieko 
contract nam ds resident, bij ontstentenis van Sultan 
en Tfingkoe B6.?ar, het bestuur over het Sultanaat 
voorloopig in handen.Toen nader bleek, dat 
handhaving van het Inlandsche zelfbestuur in den 
Riouwschen archipcl ongewenscht was, word het 
Sultanaat bij het rcchtstreeks door het 
Gouvernenient bestuurd gebied ingelijfd (Ind. Sub. 
1913 no. 19). 
In verband met dieno vergang moesten uiteraard op 
velerlei gebied hervormingen plants hebben en zoo 
zijn dan ook, ten aanzien van het gewest Riouw, 
geleidelijk nieuwe re gelin gen getrofien betrefiends 
het bestuur, de rechtspraak, het belastingwezen, de 
agrarische aangelegenheden, het Inlandsch 
onderwijs, de scheepvaart, cnz. 

Bestuur. Het gewest bestaat uit: 
a. rcchtstreeks door het Gouvcrncment bestuurd 

gebied, omvattende: 
1. den geheelen Riouw-Lingga-Poelau-Toe- 

djoeh-archipel cn de districten Rfiidh, Mandah- 
Gaoeng en Katfiman op den vasten wal van Sumatra, 
tezamen uitmakend het gebied van het in 1913 
ingelijfde Sultanaat van Lingga- Riouw en 
Onderhoorigheden ； 

2. in Indragiri een kleinc strook lands oin Ren 
gat cn cene bij Tjinako. 

b. landschappen met Inlandsch zelfbestuur: 
1. Indragiri; 
2. Kocantaxidistricton, omvattendo de zeven 

landschapjes (fcdcratics): 
Ampat Kota di Ilir (Tjfirfinti), Lima Kota di 

Tengah (Talock), Lima Kota ()i Mo<(lik (Locboek 
Djambi), Ampat Kota di Mocdik (Loe bock 
Ambatjaug), Tiga Kota (Loe bock Ramo), Oeloe 
Tesso, Poetjoek Kantau Indra- giri. 

Naast dezo politieko staat de administralievo 
indeeling, waarbij het gewest thans in vijf 
afdcclingcn is gesplitst: 

1. Indragiri, omvattende het landschap In-
dragiri, de Koeantan districten en de lot het 
voornialigc Sultanaat Lin gga-Riouw be hoord 
hebbende districten R6.6h en Mandah-Gaocng, 
onder een Assistent-Resident met standplaals Ren 
gat. Aan dezi Assistent-Resident is cen Ad- 
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epirant-Controlcur tocgevoegd. Do afdeeling telt 
twee onderafdeelingon . 

a. Koeantandistricten, ondcr een Oontrolcur 
met standplaata Tnlock; 

b. Indracirische Benedenlandcn, omvattendo 
het deltagebied der R6t6h, Indragiri, Gaocng en 
Mandah rivicren, onder een Oiviel-Gezaghebber 
met standplaats Tfimbilahan. 

2. Tandjoeng Pina ng, omvattendo de eilan- 
dengroepcn Bint an, Batam, Boelan, Rem pang, 
Galang en Tambfilan, onder een Cantrolour met de 
gewestelijke hoofdplaats als standplaats. 

Aan den Controleur is een Adspirant-Gontro- leur 
tocgevoegd. 

3. Lingga, omvattendo de eilandengroepcn 
Lingga en Singk^p, ondcr een CJontroleur met stand 
plaats Penoeba. 

4. Karimon, omvattendo de eilandengroepen 
Karimon,' Koendoer, Soegi en Tjombol, zoomede 
het op Sumatra gelegen tot het voormalig Sul- tanaat 
Lingga-Riouw bchoord hebbendo district Kat6ma.n, 
ondcr een Controleur met standplaats Tandjoeng 
Balei. 

5. Poclau-Toedjoch, omvattende de Anambas- 
en Natoena-eilandengroepen in de Zuid-Chi- 
nceschc Zee, ondcr een Controleur met stand- plaats 
Tand joeng-Belitoeng op het eiland Boe- ngoeran of 
Oroot Natoena. 
De afdeeling telt drie ondcrafdeclingen: 

a. Anambas-eilanden, omvattende de DjS- 
inadja en Siantan-eilandengroepf'n, ondcr con Post 
bonder met standplaats TerSmpa; 

b. Noord-Natoena, omvattende de eilanden- 
groepen Boengoeran en Poclau-Laoet, onder den 
Controlcur-afdcclingschef met standplaats Tan- d 
joeng-Belitoen g； 

c. Zuid-Natoena, omvattende de eilanden- 
groepen SCrasan, Poe la u-Pan cl j an g en Soebi, 
Eoomcde het ciland Midai, onder een Posthouder 
met standplaats SSrasan. 

Aangczien aan de Posthouders in deze streken vrij 
hoogc cischen als bestuurdera moeten ge- steld 
worden, is hunne financicele positio bij Ind. Stb. 
1912 no. 53 in dier voege verbeterd, dat hun, in stede 
van 5 dricjaariijksche ver- hoogingen ad /10.— 
niaands, 4 tweejaar- lijksche van / 25.— *s maanda 
zijn toegekend. Het aan vangstractemcnt is / 150.— 
*s maands. 

Voorzoovcr betreft het eigenlijke Europcescho 
bcBtuurspcrsonccl, heeft do Resident nog de 
bcschikking over cen Controleur bij het Binnen- 
Jandsch BcKtuur, die zonder met een bepaald 
bestuursressort belast te zijn, het Hoofd van 
Gcwcstelijk Bestuur hoofdzakelijk bij de bc- 
haudiJing van aangelegenhedcn, het Inlandscho 
Ztlfbcsluur en de iiihcemschc rechtspraak bc- 
treffende, ter zijdc staat. 

De onderafdecling Indragirischo Benedcn- 
Janden we rd gecreSerd (Ind. Stb. 1912 no. 133), 
oindat het dcltagcbicd der Indragirischc rivieren 
door economischen vooruitgang zoovecl be- 
stuursbemocieniM eischte, dat deze nict nicer D a ar 
Ix-hoorcn door den Assistent-Rcsidcnt van uit 
Rdngat kon geschicden. Tot (lien vooruitgang In-eft 
in nict gcringo male bijgcdrugcn de nog steads 
voortdurende inuuigralie van „Ban- (.1 jareczcn** 
(liedcn uil de Zuider- cn Oostcr-Afdeeling van 
Borneo), die zicb in genoemd dclta- ge bicd met vccl 
succes op de rijst- cn klapper- cult tnir Loelcggen. 
Tegclijk met de inlijving van het Sultanaat 

Lingga-Riouw word bij Ind. Stb. 1913 no. 19ccno 
regcling betreffonde het districts-, onderdistricts- en 
kampoengbestuur in dat gebied in het Icven 
geroepen. Uitgaande van den toestand, zooah hjj op 
het tijdstip der inlijving was, moot gcleide- lijk 
anngestuurd worden op cene vastgesteldo 
cindformatie. Do inkomsten dor districts- en 
onderdistrictshoofden zijn gclijkgcmaakt aan die 
hunner ambtgenooten in Zuid^Sumatra. Do 
kamprenghoofden genieten mode eene gcldelijko 
tegemod homing uit 's Lands kas en tevoren uit de 
landschapskas. Zij zijn nameJijk geene volka- 
hoofden, doch door het Bestuur aangestelde bo- 
ambten en trekken uit hun ambt geene andere 
inkomsten (apanagerechten of gemeentedien- eten). 

De Inlandsche titels zijn voor districtshoofd 
,,Amir", voor ondcrdistrictshoofd „wakil Amir” of 
j.Dato-Kaja" en voor kampoenghoofd „Pang- 
hocioc", “Balin'' of ..Kapala*'. 

Het Chineesche bestuur bestaat uit 6en „Kapi- 
tein" te TandjoenPinang, negen „Luitenants*, 
respectievclijk tc Tandjoeng Pinang, Senggarang 
(twee, waarvan ^en voor het eiland Bintan). Bo- jan 
(in Straat Boelan), Tandjoeng Bilei (Kari- mon), 
Penoeba (Lingga), Da bo (Smgkep), R6- ngat 
(Indragiri) cn TSrempa (Anambas-eilanden), vier 
wijkmccstcrs en t al van Thaulo's, gemeente- 
hoofden. Behalve degenon, die voor de hoofd- plaats 
cn het daartegenover gelegen Senggarang 
aangewczen zijn, hebben de Imitcnants en de 
Wijkmeestcrs vrij uitgebreide bestuursressorten, elk 
met talrijk^ en so ms zeer afgelegen Chineo- scho 
nederzettingen, waardoor hun werkkring min of 
mecr o vereen komt met dien van districts- hoofden. 
Hoe we I de Kapitein uitsluitend voor de hoofd plants 
is aangesteld, kan hij toch veel in vloed uitoefenen, 
daar de meeste Chefs (Tauk6) der 
gambirondernemingen op de Riouwschc eilan- den 
medc ter hoofdplaats gevestigd zijn. 

De opiumregie we rd in 1911, ter vervanging van 
de opiumpacht, ingevoerd. De opium wordt 
hoofdzakelijk vcrkocht aan Chincezen en op de 
landbouwondernemingen werkende Javaanscho 
koclies. De eigen lijko Riou w- Maleische be volkin 
g gebruikt geen opium en ook geen sterken drank. De 
bctaling in Straitsmunt van het gekochte opium is 
voorshands toegeluten.' 

De communicatiemiddelen, die het bestuur ten 
dienstc staan, zijn in de eerste plaats ds ver- 
schillcndo in het gewest gestationcerde lands* 
vaarluigen, namelijk e6n stoomschip der Gou- 
vernementa Marine en elf „gewestclijko vaar- 
Cuigcn", waarvan zca grooterc en klcinere steam- 
launches en vijf motorslocpen, bene vens eenige 
gewone sloe pen en sampans. Bovendien beschikt de 
Haven mecster, die tevens superintendent over de 
talrijkc kustlichten in het gcwest is, over een 
stcnmlaunch voorden haven- cn lichtendicnst. In do 
tweede plaats inakcii do ambtenaren ook gebruik van 
de boo ton der Kon ink lijke Paket- vaarl 
Maatschappij cn, voor zeer klcine traj： c ton of bij 
noodzaak, ook van de Chineesche stoom- schcepjcs, 
die in grooten getale het eilandenrijk doorkruisen, 
doch door do minderc zindelijkheid en beperkte 
ruimte aan boorcl den reizigers wei- nig gerief 
aanbieden. Deze bootjos zijn echter van bijzonder 
vcel nut voor do overbrenging van do post. 

Do gewapende politic is zoodanig over het gewest 
verdceld, dat clko afdeelings- of onderaf- 
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declingsohef over cen dctaohement van ininstens 
brigade, d.i. 士 20 man te beschikkon heeft. 

De detachementscommandanten zijn Euro- 
peesche of Amboineesche onderofficieren van het 
jeger of gewczen onderofficieren. Het korps is 
ongeveer 270 man sterk. 

Voor de Algemeenc Politic zijn in dienst gc- 
6teld: &6n Europeesche Politicopzicner met 
standplaat s Tandjoeng Pinang, zeven man tri *s 
en 84 agenten, over de verschillende stand- 
plaatsen der Europeesche best.uursambtenaren 
en der districtshoofden vcrdeeld. 

In ernstige gevaHon kan van de diensten der 
militaire macht gebruik gemaakt worden. Het 
garnizoen bestaat. uit a, 1 Kapitein-Com mandant, 
2 Luitenants, 1 Officicr van Gczondheid en ruini 
honderd man te Tandjoeng-Pinang en b. 1 Luite- 
nant en veertig man te Ren gat (Iiidragiri). 

Het belastingwezen in het gewest Riouw ver- 
keert voor een groot deel nog in ccn o vergangs- 
toestand en wel in verband met de plants gchad 
hebbende inlijving van het Sultanaat Lingga- 
Riouw. De in genoemd landschap op het tijdstip 
der inlijving werkende bclastingen zijn namelijk 
door het Gouverneincnt overgenomen en zoo 
treft men daarondci* eenige aan, dis elders in 
Nederland sch -Ind i e onbekend zijn. De o verge- 
nomen bclastingen zijn: 

a. Uitvoerrecht van 10 % op ruwe en 5 % 
op gezuiverde sa goe. 

b. Huur van door Vrcemde Oosterlingen tot 
het drijven van bandel geoccupeerde gronden. 
De huuqjrijs bedraagt van /0.28 ($ 0.20) tot 
/1.40 ($ 1.00) *s maands. 

c. Belasting op de verzamelde boschpro- 
ducten, waaronder hout; 10 % van de plaatse- 
lijke waarde. 

d. Belasting op de houtskool- en kalkbrande- 
rijen; / 10,一 tot / 25.— in de drie maanden. 

e. Licenties tot het kappen van hout, het 
inzamelen van boschproducten, het plaatsen 
van werktuigen voor de zeevischvangst en het 
aanleggen van haarden tot het koken van ,,bilis" 
(vischsoort). 

/. Kojanrecht ad /1.05 (§ 0.75) per voile 
uitgevoerd wordende kojan van 40 pikool. 

g. KlapperbeJasting in den Poelau-Toedjoeh 
arcbipel ad / 2.10 ($ 1.60) per duizend uitgevoerde 
klappers. 

h. Belasting op copra en klappeiolie ad 5 % 
der plaatsdijk waai-de bij den uitvoer. 

i. Retributic op het winnen van cctbare 
vogelnestjes, schildpadeieren, parel -en paarle- 
moerschelpen, tripang, agar-agar. 

Dezc be lastin gen worden deels in eigen behcer, 
dcels door tusschenkomst van een pachtcr geind. 
Verpacht zyn: het uitvoerrecht bene vens de 
kojangclden op sagoe, de belasting bene vens 
de kojangelden op de boschproductcn, de 
klapperbelasting en die op copra cn klappeiolie. 

Overigens worden er de gewone, ook elders in 
Nederlandsch-Indie werkende bclastingen ge- 
heven als inkomsten-belasting, personcele be- 
lasting, belasting op bedrijfs- en andere inkoin- 
sten, verponding, in - en uitvoerrechten en accijn- 
zen (alleen voor het op den vasten wal van Su- 
matra gelegen deel van het gewest),cijns van 
ondernemingen van land-, bosch- en mijnbouw, 
terwijl de volgen de nxiddelen nog verpacht zijn : 
sterke d ran ken, varkensslacht, hazardspelen en 
peper be lasting. Hierbij valt aan te teekenen, dat 
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do inheemsche be volking van hot voormalig 
Sultanaat Lingga-Riouw voorloopig van do be- 
taling van dirccte belasting is vrijgesteld (Ind. 
Stb. 1914 n°. 132 cn 2o.) cn voorts dat, op eigen 
verzoek der nicest invloedruke Ohineezen in 
Riouw, de zoogenaamde dobbelpacht is afgeschaft 
(Ind. Stb. 1918 n°. 160) en het houden van 
hazardspelen slechts bij uitzondering toegelaten 
zal worden. 

In de landschappen Indragiri en Koeantandis- 
ti'icten worden bclastingen ten bate der betrok- 
ken landschapskassen gcheven. Het beheer dier 
kassen staat ondcr toezicht van het Europeesche 
bestuur； de voorschriften voor de ad in inist ratios 
zijn bij Residents besluit vastgestcld, terwijl de 
jaarlyksche begrooling door den Resident moet 
worden goedgekeurd. Na afloop van elk jaar 
worden de begrootingsrekeningen, vergezeld 
van do noodige toclichtingen, ter verificatie naar 
het Departement van Binnenlandsch Bestuur 
gezonden. 

In 1900 bedroegen de inkomsten ruim / 80000O, 
in 1918 meet dan 2 millioen. Hoewel intussclien 
de uitgaven ook aanmerk?lijk zijn gestegen, kan 
Riouw in de laatsto jaren toch ruim 66n miljoen 
naar Batavia remitteeren. 
,.Agrarische aangelegcnhcden. Ondcr de verschil- 
lende vorinen van grondbezit, die men onder 
het Sultansbestuur aantrof, was er een, die oru 
zijne consequentien de bijzondere aandacht trok, 
namelijk het bezit, dat uit de zoogenoemde 
,,schen kings brie ven" van Sultans of Onderko- 
ningen voortvlocide. Aan onderscheiden grooten 
waren door het Leenbestuur gronden als be- 
looning van bewezen diensten of als levensonder- 
houd afgestaan, waarbij soms aan de begiftigden 
rechtcn van publiekrcchtelijkcn aard waren toe- 
gekend, Dezc rechtcn zijn intusseben — met 
handhaving van die van zuiver privaatrechtclij- 
ken aard — afgckocht of in cene concessie gc- 
converteerd, dan wel vervallcn doordat de be- 
langhebbenden den door het Zelfbestuur gcstel- 
den termijn tot afkoop of con versie onbenut 
had den doen vooibijgaan. 

De Sultan had volgens den Riouwschcn ad at 
heb bcschikkingsrecht over den grond, dat na- 
mens hem ook door zijne vertegen woordigers, de 
Amirs, uitgeoefend word. 

Om tot ontginning van ccn st»ik „wocste 
grond" tc kunnen overgaan heeft do Inlander 
een „soerat tAbas'' van het betrokken districts- of 
onderdistrictshoofd noodig, voor het verkrijgcn 
waarvan eenc kleinc vergoeding ten bato van 
de n8gri-kas verschuldigd is. De vergunning tot 
ontginning vervalt, indicn bin non 66n jaar geen 
daadwerkelijk begin met het ontginnen is ga- 
maakt. Bly kt na drie jaren, dat het aangevraagde 
sink grond bchoorlijk in exploitatie is gebraebt, 
dan kai) de „soeral tebasn tegen cen „soerat 
gra))tn (van het Engelsche woo rd ,,grant/') uls 
bewijs van erfelijko bezitsrechlcn ingewisseld 
worden. Dez。"grauls'' worden door de districts- 
hoofden onder toezicJit van de Europeesche be- 
stuursambtenaren verlecnd; zij zijn, voor zoovecl 
mogclijk, van behoorlijke schetskaartjes voor- 
zien en worden in cen daarvoor bestemd register 
uigeschreven. 

Over de door de be voIking aangcganc verbinte- 
nissen betreffendo haar grond bezit ontstond 
vaak gescJiil ten aanzien van den aard dier trans- 

acties. Ten einde het karakter van dergelijke 
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ovcrcenkomsten zoovcel mogclijk vast te leggon 
zjjn bij Ind. Stb. 1013 no. 243 vastgestcld „Rcgelcn 
nopcns de registratio van overecnkomsten tus- schen 
Inlanders, ten docl hebbendo vervrccm- ding of het 
verbinden voor schuld van met In- landsche rechten 
bezeten gronden in Riouw cn Ondcrhoorighcden." 

Ondcr het Inlandschc vorstenbestuur zijn velo 
Chincezen, hetzij door koop, hotzij door eeno 
anderc transactic met de Inlandschc bcvolking enr 
ook door cigen ontginning in het bezit van klapper- 
(in de Poelau-Tocdjoch) zoomedc sagoe- (op 
Lingga) aanplantingen gcraakt. Ter bevesti- ging 
van hun te goeder trouw verkregen bezit en van het 
karakter daarvan werden den belang- hebbenden 
huuractcn met daarbijbehoorendo Bchctskaartcn 
uitgcrcikf, waaraan de betaling van eene jaarlijksche 
retributie aan het Zelfbcstuur (later aan het 
Gouvernement) verbonden word. 

Van een cenigszins ander karakter zijn weder de 
rcchtcn, die de Chineezen uitoefenen op de door hen 
voor de gambir- cn pepercultuur ge- geoccupeerde 
gronden. Tegen voldoening van zekeren pachtschat 
hadden de Chineezen als het ware de voile vrijheid. 
tot het aanleggen van gambirtuinen cn tot het 
ontginnen dcr voor de cultuur benoodigde 
wisselgronden. Toen op het gebied, waann die 
tuinen gelegen zijn, na de inlijving van het 
Sultanaat, ook de agrarisebe bepalingen van het 
Gouvernement van toepassing werden, moest met 
den bovengeschctsten toestand gebroken worden. 
Aan het ontginnen van terreinen, ook voor 
wisselgronden, zou o.a. voor niet-Inlanders het bezit 
van cen wettigen titci op den grond moeten 
voorafgaan. Eeno onmiddeHijke doorvoering van 
dat beginscl zoudc echter gelijk gestaan hebben met 
do ver- nietiging van de geheele gambircultuur, daar 
met het aanvragen cn verkrijgen van „crfpachtn of 
,,huur" van de honderden in exploitatic zijnde tuinen 
eenige jaren zouden hcengegaan zijn, terwijl het 
voortbestaan van het gambirbedrijf slcchts bij ecn 
ongestoorden voortgang van het oatginnen dor 
wisselgronden mogclijk is. Om <Iaaraan tegemoet 
te komen is een overgangstoe- btan<l in het Icvcn gc 
roe pen, waarbij, ondcr door den Resident vast tc 
stellcn voorwaarden, aan <le bestaande 
gambirondernemers toegestaan wordt om op den 
ouden voet met h?t ontginnen van wisselgronden 
voort te gaan, mits zij tot het verkrijgen van een 
agrarischen titcl op het voor hun bed rijf noodige 
areaal zoo spoedig mogelijk voorloopigc aanvragen 
indienen en zorg dragen, dat deze binnen vier jaar 
door definitieve, met Iwhoorlijko achctskaarten 
gevolgd worden. In- tuHschcn wordt van a lie tuinen 
cijns betaaid en wcl / J.40 = $ 1 (voor de grootc) cn 
/0.70 = $ 0.50 (voor de kleinc) ,8 maands. 

Ecn derde soort van grondoccupn,tic door 
Chineezen, die met ouze agrarischo wetgeving in 
strijd is, bestftat uit het gebruik van den grond voor 
de - oprichting van woon- en winkelhuizcn ei) we J 
op on gc veer vijfhondcrd verschillcndo 
nederzettingen. Dcze aangelegenheid wordt thana 
bcheerscht door de in de Ind. Stb. 1918 nos. 367 en 
368 opgenomcn regelingcn. Ondcr het Inlandsch 
Zclfbewtuur word voor dcrgolijk gebruik van den 
grond huur gcheven, wclkc heffing door het 
Gouvernement voorshands is overgenomen (zi。sub 
b dcr van hot Inlandsch beBtuur ovei'gc- nomcn be 
lastin gen). . 

Voor het drijven van groote ondememingen van 
landbouw- of boachexploitatie (houtaan- kap) dan 
wcl mijnbouw werden door het Inland- soho 
Zelfbcstuur „conces8ie,s,* verleend. Na do inlijving 
van het Sultanaat Lingga-Riouw hebben de aldaar 
van kracht zijndc conccssies hunne rechtsgcldighcid 
bchouden. Conversie van „con- ccBsic" in 
“crfpiicht" is, ondcr zeker voorbe- houd, in dat 
gebied toegclaten. 

Do oudste in de residentie Riouw op eeno con- 
ccssio werkende landbouwondernemingen zijn in het 
landschap Indragiri, namelijk „Soengoi Lala", ,,Acr
・Moelik'' on ,,Djapocra", alwaar rubber cn gambir 
verbouwd worden. Het oorspron- kelijke doel was er 
tabak te telcn, doch dat is op eene totalc mislukking 
uitgeloopcn. 

Tijdens het tijdpcrk der bijzonder hooge rub- 
berprijzen verrezen op de eilanden nabij Singapore 
verscheidene estates, toebehoorende aan met vreemd 
kapitaal werkende peraonen of maatschappijen. De 
voornaamsten daarvan zijn die der maatschappijen 
„Boelan>, of „Bulang,\ „GaIang,\ “Bintun" en 
“Noembing", alwaar, behalve rubber, ook klappcrs 
verbouwd wordzn. 

Voor de concessie's wordt cijns van hoogstens $ 
1. — = / 1.40 per bouw betaaid. 

And ere conccssies betreffen houtaankaponder- ne 
min gen, de tan kin st allat ie op het eiland Samboe 
en de mijnontginning op het eiland Singkdp (Zie 
onder B c v o 1 k i n g, middclen van bestaan). 

Onderwijs. De eerste Gouvts. Europeescho lagere 
school in dit gewest we rd in 1857 opgericht. V66r 
(lien were! onderwija gegeven in een aan den oud-
Rcsident van Riouw, H. Cornets de Groot, daarvoor 
in huur afgestaan gebouw. Do huur- prijs word 
cchtcr niet gctoucheerd en grocido aan tot cen fonds, 
bestemd om de ouders van arme schoolkindercn 
financicel te steunen. Dit Cor- nets-de-Groolfonds is 
thans aangegroeid tot ruim / 17.000.—, waarover ten 
nutte van de Christenge meento to Riouw cn in de 
eerste plaata in verband met opvoedings- en 
onderwijsbe- langen kan beschikt worden. Zie verder 
het artikel ONDERWIJS. 
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Weslkust Borneo, Blad. I, 1 : 200.000; no. 333 
Vaarwaters en ankerplaatsen nabij de Zuid-Natoena-
eilanden. 

G. F. d. B. K. 
RIOUWLAMA. Voormaligc woonplaats van den 

Sultan van Lingga, Riouw en Onderhoorigheden en 
diens rijksgrooten op het eiland Bin tan Oostwaarts 
van Tandjocng Pin an g gclegen. Zio BINTAN, 
RIOUW EN ONDERHOORIGHE- DEN en 
TANDJOENG PINANG. 

RIVIEREN. Insulinde, de grootste archipel der 
aarde, be vat ook de aanzicnlijkste rivieren van alle 
eilanden ter wereld ; aanzienlijk zoo we 1 door 
hunne lengte als door hunne watermassa, breedte en 
diepte. Evenwel komen deze grootc stroomcn alleen 
op Borneo, Sumatra en Nieuw-Guinea voor, de 
eenige eilanden waar zich uitgcstrekt(; laaglanden 
hebben gevormd; de grootc rivieren dragen er dan 
ook bijna gehccl hot karakter van laaglandstroomen. 

De grootste rivicr van den Indischen archipcJ, de 
Kapoeas, heeft cone lengte van 1143 K.M. cn 
overlrcfl dus verre den langsten stroom van 
Frankrijk, de Loire (930 K.M.) cn zelfs de Wcich- 
sel (1050 K.M.); de Rijn is 1360 K.M. king. De 
Barito staat niet veel bij de Kapocas achtcr. Voor 
Sumatra's grootste rivicr, de Batang Hari, wordt eene 
lengte van 800 K.M. opgegeven, zoodat zij de Po 
(672 K.M.) cn zelfs de Seine (776 K.M.) zou 
overtreffen. TerwijJ nauwkeurige gegcvens voorde 
lci)gte dcr meestc rivieren buiten Java nog 
ontbreken, is het met de kennis van de opper- vlakte 
dcr Btroojngcbieden nog slcchler gcsteld. Gering in 
verhouding Lot de lengte is dat opper- 
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vlak bij de evci) wijdig stroomondc rivicrcn dor Su 
matraan schc laagvlaktc, benoorden de Bat an g Hari, 
on bij de nog rcgclmatigcr parallel gaandc st ro omen 
van Borneo's Zuidkust, de Bari to inbe- grepen. 
Aanzicnlijker is de breedte cn daardoor de grootte 
van het stroomgebied bij de Batang Hari (47500 
K.M.1 2) *) en de Moesi (61200 K.M.2) *) bij de 
Mahakam on vooral bij de Kapocas. Voor de laatstc 
geeft Molengraaff cp 102.000 K.M.2)2); by dat voor 
den Rijn (157.000 K.M2.) stfiat dit cijfer aanzierlijk 
achtci*. Bij do groo ste rivicr van Java,de Solo,is de 
oppcrvlakto 15500 K.M.21), bij de Brantas 9570 
K.M.2 3). 

De waterschcidingen tusschcn de stroomgebie- 
den vertoonen hicr cn daar in de laagvlaktcn 
onderbrekingen, waardoor bifurcatics mogclijk 
worden. Zeer veelvuklig zijn dezc echter niet; men 
vindt zc in het moerassige deJtaland aan wccrszijden 
dcr Moesi en, reeds veel hoogcr stroomopwaarts, van 
de Bari to naar de Kapocas Moeroeng. 

De hoofdwatcrscheidingen, die de stroomge- 
bieden scheiden, we Ike tot verschiUende zee en 
behooren, han gen in hunne hoofdrichting uit den 
aard der zaak van den vorm der eilanden cn de 
richting der bergketencn af. Niet allccn Sumatra, 
waar het langc ketengebergte de watcrscheiding 
tusschen oceaan cn binnenzee di'aagt, is in dit opzicht 
een zeei- cenzijdig ciland, maar ook, hoe- wcJ in 
mindere mate, Java,waar toch het gcbergte in het 
Oostcn zoo vcrbrokkeld is. Het stfoomge- bied der 
Brantas blijft zelfs op dene plaats, bij de baai van 
Gemail, niet veel mecr dan con kilometer van de 
Zuidkust vcrwijdcrd. 

Op Borneo hceft de richting der hoofdwater-
schcidin gen langen tijd aanleiding gegeven tot een 
zeer verkeerdc voorstclling van het bergland. Oude 
kaarten van Europa plachten cen berg- keten dwars 
door Rusland van den Octal riaar de Karpatcn te 
teekenen ter voldoening aan het dwaalbcgrip, dat de 
watcrscheiding tusschen groote stroomgebieden 
steeds ecn lijn van aan- zienlijke bodemverheffing 
moct volgcn. Om dc- zclfde reden word do hoogte 
van hydrographi- sche centra, waarvan belangryke 
rivicrcn uit- gaan, als de Waldaihoogteii en het 
Fichtelge- bergte, sterk overdreven. Gelijksoortigc 
dwaling hceft in onzen tijd het bergland van Borneo 
doen teekenen als eene stcr met vijf stralen, totdat 
Molengraaff aan (lit dwaalbcgrip een einde maakte 
4). Een van Noord naar Zu id gerichte keten, die de 
watcrscheiding tusschen Kapocas rii Mahakam en 
Zuidclijker tusschen Melawi en Bari to zou vorincn, 
bestaat niet. De Malawi en de Djolooi, de 
voornaamsto bionrivicr van do Balan g Moeroeng of 
Bari to, stroonien in tegen- gestelde richling in 
hetzelfde lengteda], gclcgen tusschen het Schwaner-
gcbergto cn het Madi-plateau ；de watcrscheiding is 
slechts cen toeval- 

1) Vera lag nopens eon ingest old irrigatie-on- 
derzock op Sumatra d oor J. van Tubergen. 
(VerJig B. O. W, 1913, B, Bijl. I, biz. 9). 

2) Giologische vcrkenningstochten in Cen- 
traal-Borneo, 1900, bL 489. 

3) Th. Al. ona, Rapport nopens hot voor- 
loopig hydiGlogiscli onderzock van het Bran- 
tnsgobied (Archief v. d. suikerindustrie in N.I., 
1913, biz. 658). 

*) Handclingen van het 5e Nat. en Gen. 
Congres, 1895, bl. 505. 

]ige, cvcnals die tusschen Mahakam cn Kapocas, 
wclkc bcidc hunno bronnen in het Bo ven - Kapocas- 
kcten-gcbergte hebben. 

Het ccnvoudigstc type dcr rivicrcn is dal, waarbij 
men den loop vcrdcclen kan in boven-, midden- cn 
vlakteloop； in den bo ven loop he b ben uitschuring 
cn wegvocring van stoffen verreweg do overhand 
boven ophooping cn afzetting; het vcrval is or groot 
cn onrcgelmatig； er zijn nog hindernissen to 
overwinnen cn het normale ver- val is nog niet 
bcreikt. Daardoor ontstaan zoo- wcl 
stroomvcrsneHingen, watcrvallen en draai- kolkcn, 
die met bahulp van rolsteenen erosieke- tcls, fraai 
cylindervormige kuiJen in het rivicr- bed uitschurcn, 
als rolstceneilanden en rolsteen- banken. In den 
midden loop wissden uitschuring cn neerlegging 
plaatselijk af, maar zijn bcide niet aanzienlijk en 
houden clkander in het alge- mcen in evenwicht ； het 
vcrval is regelmatigcr, stroomsplitsing komt nog niet 
voor. In den bcncdcnloop is het verval ook 
rcgelmatig, maar zeer gcring, cn daardoor de 
sedimentatie aanzienlijk, zoodat groote be zin kin gs 
ban ken aanleiding geven, dat de rivier herhaaldelijk 
haar stroom- bed verlcgt. Zoo ontstaan eilanden, 
doode rivier- armen, en by den mond veelal splitsing 
tot delta- arinen. 

Tot dit t ypc wordt het mecst genaderd door vch 
rivicrcn aan de Oostkust van Sumatra en aan de 
Zuidkust van Borneo. Alleen zijn er onder de cerste, 
waarbij ecn deel van den bergloop een af- wijkend 
karakter vertoont, doordat zij in kahne- ren loop cen 
lengtedal doorstroomcn; zoo de Moesi, de Kwan tan. 
De Kapocas daarentegen en eenigermat e ook de 
Mahakam, vertoonen cene afwijking, doordat de 
midden loop cn de beneden- loop zich herhalen 】
).Bij de Solo, die nagenoeg geheel cen vlakteloop 
hceft, is deze door het d oo rbre kin gsd al door de 
middclste tertiaire heuvclrij van Oost-Java, tusschen 
Ngawi en Ngloewak, in twceen gcdceld. De Brantas 
is vooral gekenmerkt door de merkwaardige 
omstandig- heid, dat zij achtcreen volgens naar alle 
vier de hoofdrichtingen van het kompas gericht is, lets 
wat wel met gcenc andere rivier op aarde het ge- val 
zal zijn. 

Onder de kloinerc stroomen zijn er ook eenrge, die 
de afvloeiing vormen van lengtedalen of in de bergen 
ingeslotcn hoogvlakten. Aldus op Sumatra o.a. die 
aan de N. helft der Westkust, op Java de Tji Taroem, 
de Tji Manoek, Toentang, Tan- doewi, S6rajoe, op 
Celebes verschcidene. 

Sommige rivicrcn hebben cen zeer cen zijdig 
stroomgebied. Onder do grootere is het duide- lijkst 
voorbccld daarvan de Mahakam, die schier al hare 
grootere zijrivieren van de Noordzijde ontvangt. 
Omgckcerd on t van gen Moesi en Ba- tang Hari do 
mccste van het Zuiden. Kampar en Rokan ontstaan uit 
tweo nagenoeg even lango an watcrrijkc stroomen; 
ook Panci en Bila zijn tweclingstroomcn met cen 
gemecnschappelyke monding. 

In cen go bicd als do archipci, waar de mccste 
i) Zie voor de Kapocas do belangwekkonde 

uitecnzettingen van Molengraaff, Geol. Vcr- kenn 
ingstochten 489 v. Uitvoerig handelt deze ook over 
de vorming van rolsteenbankeu (karangans), bl. 
500 v. Voor de Afahakam Molengraaff in Handl. 
Nat.enGoneesk.Congres, b】z. 700 v. 
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streken ecn scherp afgcscheiden regentijd cn 
drogen tijd hebben, zal ook het vermogen dcr 
meeste rivieren een duidclijkc jaai'lijkschc perio- 
de vertoonen. Geregeldo waarnemingen omtrent 
den waterafvoer zijn allccn voor eenige rivieren 
van Java verricht, het best voor de Solo cn de 
Brantas (Verslag nopens do werken in do Solo- 
vallci, 1900; Verslag der Open bare Werken in 
1894). In denOostmoesson bedraagt, beider 
afvocrslcchts eenige tientallcn M3. Ziet men even 
we 1 zulk cen rivier in den bcnedcnloop, dan 
meent men .cen statigen st room voor zich to he b 
ben. Het zeer slibhoiidende water verbergt de 
ondiepten voor het oog; prauwen van 
aanmerkelijkc grootto * varen op en af, in het 
ccrstc gcval door inannen getrokken, ook wel 
geboomd, in het laatstc door ecn paar man 
geroeid, maar voornamclijk door den stroom 
voortgestuwd. De breedte bedraagt cen 
honderdtal meters tusschen de aanzienlijke 
dijken. Maar de illusic verdwijnt plotseling als een 
der prauwen midden in de rivier blijft liggcn en de 
bemanning overboord stapt, waarbij zij niet 
verder dan tot de knicen in het water komt te st a 
an. De vaargcul bezit hare ondiepstc plaat- sen 
waar ze ze zich van den eenen oever naar den 
andcren slingert en dit- doet zc zeer dikwijls. De 
prauw blijft cr wachten tot. zich een aantal 
gelijkgezinde vaartuigen vereenigd hebben en de 
bemanningen tijgen gemeenscliappelijk a an den 
arbeid, het uitdiepen der geul waartoe zij een 
houten schop door het zand trekken"】). 
Een kenmerkende trek der Indische rivieren is de 

bandjir, de plotselingc was tenge volgc van hef- tige 
regen buien, Aan de benedenhelling cn den voet van 
de bergen, waar de dalen en ravijneii niet zeer diep 
zijn, vertoonen de bandjirs het vreeselijkst hun 
vernielend karakter. In de te voren dikwijls Icdige 
bedding komt de water- massa aan als een door 
modder grijsgekleurden muur, rotsblokken en 
boomstammen van de zijhcllingen meevoerend. ja 
dikwijls inlandsche huizen meesleepend, als het 
stroombed niet breed genoeg is om den vloed geheel 
te bergen. Cultuur- ondememingen geven elkaar op 
Java dikwijls door telegraaf of telefoon van het 
naderen van een bandjir kennis； de stand der 
Brantas te Kediri wordt dagelijks naar de stuw van 
Lengkong gete- legrafeerd, bij hoogo standen zelfs 
driemaal per dag. Gewoonlijk houdt de hoogste 
stand in do bergbeken slechts kort aan, maar duurt 
het eenige uren, ecr het mogelijk is ze weer te door- 
waden. In den benedenloop, ook der kleinere 
rivieren, gaat de rijzing langzamer en ook de 
stilstand duurt lan ger en de daling is gelcidclij- ker. 
Bij grooterc etroomen verlengen zich al dezo tijden 
aanzienlijk en verklcint zich de was. 

Terwijl vele kleine rivieren in de bergravijnen 
nagenoeg of geheel uitdrogen in den drogen tijd, 
bevatten andere altijd vrij veel water. Zij kunnen dat 
te dan ken hebben aan verschillende oor- zaken: de 
groote uitgestrektheid van het boven- stroomgebied
； of de ligging daarvan in eenc regenrijke 
bergstreek, die ook in den Oostmoesson water 
ontvangt; of de aanwezigheid van watcr- rijke 
bronnen, die door het grondwater eener -uitgebreide 
landstreek gevoed worden. Zulke bronnen komen 
vooral voor aan den voet van die vulkanen, we Ike 
uit losse, grove tuffen en poreuze lavastroomen 
bestaan. 

1)yX^eth, Java, 2c druk, III, 155 

Melchior hceft getrachtl) de waarschynlijk 
hoogsto standen der rivieren in eeno formulc to 
brengen, naarmato van grootte, vorm en helling 
van het stroomgebied en de grootst xyaai'genomen 
regenvallen; dat de poging niet in alien deele 
goed geslaagd is, heeft hij, waarschynlijk tcrecht, 
aan den invlocd van niet in rekening gcbrachto 
oorzaken, als de aan- of afwezigheid van bos- 
schen, de meerdero of mindere doordringbaar- 
van den bodem, toegeschreven 2). Hoe aanzien- 
lijk de bandjirs dcr Indische rivieren, cn vooral 
die der kleine, in verhouding tot de grootto van 
het stroomgebied zijn, blijkt uit een vergelyking 
met den hoogston bekenden stand dor Maas by 
Grave: 

Stroomgebied Waargenomcn 
in CM.3 *) max.-afv. in M8. 

Maas bii Grave .. + 20.000 2400 
Solo bij Ngloewah. + 16.000 2700 
Brantas bij Kediri. + 5.000 1700 
Sprang ................... 土 845 2000 
Tjomal  .  ..............  543 1500 
Genteng ...............  178 1190 
Sragi ....................  185 332 

De beide laatste zijn buren, maar de Genteng 
heeft den bo venloop in merge Igesteente, de Sragi 
grootendeels in vulkanisch gesteente, waarin vcel 
meer water wegzakt. 

Een voorbeeld van cen rivier, die zeer krachtig 
band jirt, is de Embaloeh, een Noordclijke zijtak 
van de 'Kapoeas. In een enkelen nacht „wies de 
rivier 5% Meter en bij het aanbreken van den 
dag zagen wij den helderen bergstrooin van gis- 
teren veranderd in een vuilgele watermassa, die 
in razende vaart voorbijstoof, groote massa^ 
hout met zich vocrendn 3). Deze rivier door- 
stroomt eerst een lengtedal in het hooggeberglo, 
waar de regen val zeer aanzienlijk is, en waarvan 
de richting, van West naar Oost, bovendicn 
samenvalt met die waarin de zware on weers buien 
aldaar meestal plaats hebben； daarna moot de 
geheele watermassa door een betrckkelijk kort 
dwarsdal worden afgevoerd. 

Sommige rivieren overstroomen telkcn jare 
periodiek hare oevers in den benedenloop, als 
de Kapoeas, de Mahakam, de Solo. Do eersto 
twee hebben jaarlijks reusachtige overatrooniin- 
gen in haar eersten vlakteloop. De Kapoeas 
zet aldaar een gebied onder water van onge vcer 
6500 K.M.2. De uitgestrekte meren, die na den 
afloop van het water overblijven, drogen, bc- 
houdens de diepere geulen, geheel uit in tijden 
van langdurige droogto. 

Be halve de stroomsplitsingis ook de macander- 
vorming ecn kenmerk van den vlakteloop.der In- 
dische rivieren. Buitengewoon talrijk zijn do 
oude afgesneden armen bij de rivieren van Bor- 
neo； ze heeten er evenzeer danau’8 als andere 
meren. De gculen, dio de bochtcn afsnijden, 
worden pintas (van hot Mai. we rk wo ord pintas, 
den weg afsn ijden), anta san of t Crocsan (d. i. 
beide: de rcchtste of kortste weg) genoemd. Bij 
de Solo zijn de meeste armen dichtgeslibd en in 
cultuur gebracht. Do ligging dcr desk's op hoogcrc 

1) Tijdsohr. v. h. Inst. v. Ing. Afd. Ned,- 
Indig, 1 即5—'96, bl. 15. 

2) Vgl^yeth, Java, 2e druk, HI, 154—-'5. 
8) Molengraaff, Verkenningstochten, 174. 
*) Bo ven het punt waar de afvocr go mo ten 

we rd. 
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Btrooken aan weerszijdcn gecft den oorsprong duidelijk aan. 
Soms loopt de districtsgrcns nog langs den ouden loop, 
zooals dat bij de Maas nog met de provinciale grens tusschcn 
Brabant on Geldcrland en bij den IJsel met de gemeentclijkc 
grenzen plants heeft. 

De be ken de cigenschap van laaglancisrivicrcn, door 
hunne slibafzetting bij overstrooining hoo- gerc Rtrooken 
langs de oevers to vormen, komt ook in doze laagvlaktcn 
vcelvuldig voor. Bij de Solo is het terrein vlak langs de rivier 

gemid- de】d 1 M. booger dan 100 M. craf. 

Het slibgchalte dor mecstc tropische rivicivn is zeer 
groot, bij dat der Europecsche vergelckcn. Waarncmin gen 
zijn daaromtrent allccn we er van de Solo on Brantas be ken 
d. Het Solo-water is ge- iniddcld ruini CO maal moor met 
slib bezwangerd dan dat van den Rijn. 

Reusachtigc zan d ve rp laat si n gc n hebben bij grootc 
bandjirs plaats, vooral bij die, we Ike ver- gczcld gaan van 
aardschuivingen tengevolg<? van de doorweeking der 
aardlagen door de rogens. Het beruchtstc voorbceld is de 
watervloed, die in Februari 18G] Midden-Java, voora] 
Big£16n, bczocht on waarbij in dric da gen ecn regen niassa 
van bijna 1 M. hoogte vj^l. In sommige rivicren stceg het 
water tot 18 M. bo ven den gewonen stand. Bijna ovcral in 
Bagdldn was het groen van den plaiitcngroei ve rd we non 
en had plaats gc- maakt voor con kalcn vaalroodcn bodem; 
in de bergen was de bovenste aardlaag naar omlaag 
gcglcdcn, met veklen, koffiotuinen, boo men on al; de 
vlaktcn waren ondcr ecu onmetelijkc niassa slib bcdolvcn. 
Nagenoeg allo bruggen en watcr- leidingen werden verniekl. 
Gansclie dorpen ver- el wen en spoorloos jnct hunne huizen, 
boo men, vcc en bewoners; duizenden mcnschcn en dicren 
kwamen om (volgens de beschrijving van con ooggetuige, 
dc-n hoofdingcnicur G. A. Pct, gc- citecnl door De Meyier, 
Bevloeiingcn, bl. 81). 

Didi a vorming komt in den Archipcl zeer vecl voor. Even 
wcl heeft Molengraaff er de aandacht op gevestigd dat, wat 
Borneo bet reft, de voor- waarden voor dellavorming loch 
niet onver- dc(Jd gun st ig schijnen to zijn ； aan de West- 

en Oost kust sebijnen allccn rivieren met con groot 
R)ibhoudcnd v(?rmogcn in st-aat delta's to vormcn tcrwijl 
die bij an de re, b. v. de Sambas en den B：i・ t ang par 

ontbreken; aan de Zuidkust acht hij de verhoudingen nog 
ougunstiger, waar.schijnlijk tengevolge van de sterke sf 
rooming, die er het gc- het'Je jaar door, hetzij in Oostelijke 
of in Wests lijke richting, evenwijdig met de bust vcrloopt. 
Ook op Sumat j a wisselcn, zoo we) aan de West- als aan 
de()os( kust, rivieren met (ui zonder delta's af. Aan <lc 
Oostkust over we gen de cersto in het ZuideJijk, de laatstc in 
het Noordclijk (led. Dat de kusl langs straat Banka 
vo]maaktven- wijdig vcrloopt aan den overwal van het 
cihuid Hchijnt crop tc wijzcn dat de stroom door deze straat 
ecn verder vooruitdringen van de Mocsi- ddta verhindert. Op 
Java is ecn schcrp contrast t usschcn de Noord- en de 
Zuidkust; aan de cersto vorineu allo grooterc rivieren dell ; 
aan de Uatstc zijn cr goon tc vinden, tenzij waar de kust door 
eilanden (Noesa Baroeng, Noesa K6inbaiigan) bcschernid is 
tegen fullc branding; zic Veth, Java, 2c druk, III, 84 v.; hoc 

stork sommige delink aanwassen, blijkt uit fig. 9一11 

i) Geol. Verkenniiigstochtcn. bl. 498 v. 

aklaar. Andcrc, als die van de Brantas, de Tang- gnel An gin 
nwt de Kali DCinak worden door de st rooningen gedecltclijk 
of gchecl in hunnen groei gcbinderd. Ook (Celebes heeft 
rivieren met en zonder dHLa's. Eerst nad(*rc onderzoekingen 
over de voorwaarden van deltavorming zullcn in de oorzakon 
dezer afwisseling inzicht kunnen gc ven. 

De beteekenis der rivieren voor den mensch iq ook in 
Indie zeer aanzienlijk. De laaglandsatroo- men zijn mcestal 
over aanmerkelijkc lengte bc- vaarbaar, althans voor niet te 
groote vaartuigen, en dus voor den hand cl van belang (zie de 
bij- zonderheden in de artikelon over de groote cilan- den on 
de grootste rivieren). In ondcr cultuur gc- brachtc st re ken is 
de bctcekenis buitengewoon greet, met name voor den 
rijstbouw (zie ondcr BEVLOEIINGEN). Ook riviervisscherij 
wordt vc(il beoefend (zie VISSCHERIJ). 

Bed ij king komt, mcer of minder gc re geld, allccn bij 
cenige rivieren van Java voor. Aldaar allccn heeft ook de 
Waterstaat met de rivieren uitgebreide bamoeienis (zie de 
Vcrslagcn der Open bare Werken). 

ROBINSON (CHARLES BUDD). Amerikaansch 

plantkundige, geboren te Picton (Nieuw-Schot- land) 26 

October 1871, ontving zijn eerste onder- wijs in zijn 

gcboorteplaats on in Halifax en was in de jaren 1897 on 1898 

student aan de Universiteit tc Cambridge, en daarna leeraar 

aan een school te Picton, 3n 1S99.ging hij te New-York aan 

de Co- lumbia-Universitcit in de plantkunde studeeren, was 

daar tevens assistent aan de New-York Bo・ tanical Garden 

en behaaJde den doctorsgraad in plantkunde aan de 

Columbia-Universiteit in 1906, waarna hij onmiddellijk een 

wetenschappe- lijke positic kreeg (Assistcnt-curator) aan het 

herbarium van den Botanischen tuin. Daar hield hij zich 

bezig met het bewerken van een groote col- lectic planten uit 

de Philippijnen, zoodat hij zicb. moor en meer voor do flora 

dicr eilanden ging in- teresseeren. Dezo bclangstelling was 

aanleiding dat hii in 1908 ecu betrekking aannam van plant- 

kundige bij het Bureau of Science te Manila. Drie jaar lang 

hield hij zich daar met verachillendc studies bezig, waarover 

hij een aantal verhando- Hngen publicccrde. Van Augustus 

1911 tot Dec. 
1912 was hy weer aan den Botanischen tuin to New-York 
verbonden, doch hij keerde naar Manila terug in 1912, om bij 
het Bureau of Science wederom in dienst te treden. Reeds 
vroeger was bij hem het dcnkbeeld gerezen, opnieuw een stu-
dio tc inaken van de flora van Amboina, meer spcciaal om de 
door Rum phi us in zijn „Herbari- um Amboincn afgcbeelde 
soorten door hot vcrzamelen van Icvcnd inateriaal en het 
bestudeo- reii ter plaatso, beter te Iccrcn kennen. Tot begin 

1913 hield hij zich met do voorberciding van zijn jjannen 
bezig; tot uitvocring kwamen ze op 15 Juli 1913, toen hij op 

Aniboina aankwam. H可 vestigde zich in do stad on maakte 

van daaruit zijn excursies. Den 5dcn December was hij, bij 
nitzondering zonder geleidc, wederoni uitgegaan, doch 
keerde, tegen don afspraak, des avonds niofc in de stad terug. 
Toon hij ook de volgende dagon zich niet vertoondc, gingen 
de autoriteiton op onderzoek uit, waarbij ten slotte block dat 
Robinson in don n a mid dag van dien dag in een klei- no 
Bootonoeschc kampong, 9 mijl ten Zuiden van Ambon, 
vennoord was. Zijn cigenaardige klce- ding en de vreemde 
wijzo. waarop hij zich uit- 
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drukte, was oorzaak gewecst, dat de bovolking hem 
had aangezien voor de legendarischc „potong 
kiSpala", die naar het heet, in November cn De-
cember rondloopt cn menschen het hoofd afslaat. 
Men had Rolins n toen vermoord cn zijn lijk in zee 
geworpen. 

Het groote aantal zcor nauwkeurigo aantcekc- 
ningon on do roods bijecngebraclite collectics heeft 
E. D. Merrill te Manila verzauield in ccn work, 
getiteld „An Interpretation of Rumphius's Herbarium 
Ainboincnsc,, (Manila 1917). dat ecn belangrijko 
bijdrage vornit tot de kennis van de flora van 
Amboina en tevens nieuw licht werpt op do door 
Runiphius beschreven cn afgebeeldo plantensoorten. 

ROCHUSSEN (JAN JACOB). Geb. tc EMcn bij 
Breda, den 23stcn Oct, 1797 uit het hnwelijk van j. 
Bochusscn. directour dcr accijnzen in N.-Holland, 
met A. J. Erbcrvelt. In 18)4 cont roleur dcr directo 
belastingcn in het buiton-arrondissement van 
Amsterdam, word hij 22 Jan. 1826 sccretaris van de 
Kamer van koophandel en fabrickcn to Amsterdam, 
10 Aug. d.a.v. entreposeur nldaar, IS Juli 1S28 
directcur van het Amsterdamsclie entrepotdok. Den 
2Jen Dec. 1831 benoemd tot lid van lict college van 
^.comuiitteerden tot de aaken van den Rijn^faard, 
was hij S Ma art 1837 commissaris voor de 
onderhandelingen te B'rlijn ； 14 Nov. 1839 werd hij 
raad van legatie en 30 Juni 1840 Minister van 
Financicn, uit we Ike betrek- king hij 14 Juni 1843 
op verzoek eervol ontslagen werd en tegelykcrtijd 
benoemd tot buitenge- woon gozant en 
gevolmachtigcl minister bij het hof ran Belgie. Tot 
Gouv.-Gen. benoemd (5 Febr. 1845), aanvaardde hij 
het bestuur 30 S?pt. d.a.v.； 12 Mei 1851 trad hij als 
landvoogd af. In 1852 tot lid dor Tweed。Kamer der 
Staten-Gcnei'aal geko- zen, legde hij het mandaat in 
Febr. 1S57 neder, doch trad spoedig daarna (18 
Maart 1858) als Minister van Kolonien op. Opnieuw 
tot lid dcr Tweedc Kamer gekozen (Nov. 1864) nam 
hij zit- ting tot Sept. 1869: hij overlecd tc's 
Gravenhage 21 Jan. 1871. Rochussen fungeerde van 
SIci 1853 tot- Maart 1858 als 's Konings cominissaris 
bij de Ned. HaDdelmaatschappij. Hij publiccerdc de 
vclgcndc geschrifton : Verdediging dor regten van 
Nederland tegen de aanmatigingen van Groot- 
Brittannie, Am$t. 1836; Toclichting en verdediging 
van eenige daden van mijn bestuur in Indie, 's Hagc 
1853; Het wetsontwerp op de pari, cul- 
tiiurondernemingen in N.-L, Ha go 1862; Du regime 
des colonies Hollanduises, Brux. 1864； Daniel 
Hooibrink's kunstmatige bewerking cn bevruchting 
van granen en boomen cn hare toc- passing op 
cultures in Indie, 's Hage 1864 on eenc mcdcdccllng 
over <lc kinacultuur op Java in BuH. de ]a Soc. 
imper. d 'acclimatation, Paris, Mai 1863. 

Tijdons het bestuur van Rochussen jnoesten 
kleinc onlusten in het Bantainsehe worden be- d won 
gen ； in Pale m bang brak in de binncJilandcn verzet 
uit, even a Is op Borneo *s Wcstkiut, waar 1egen de 
Chincczen jnoest wordoi opgetreden. Een drietal 
expeditics op Bali Jcidden tot de on- derwerping der 
vorstcn cn totTle inlij ving van ecn gedeelte van bet 
ciland bij het Gouv. grondge- bied. Ecn cskader 
tuchligdc de 8oeloe-eilanden we gens gcpleegde 
zeerooverijen; van ecn t weeden focht moest worden 
afgezien oindat Spanje, van wclks kolcniaal gebied 
die eilanden een dee I uit- inaakten, zich daartegeu 
verzetto. Rochussen is ile eerstc Gouv.-Gen. go wee 
st, die go broken heeft 

met do politick van onthouding in de Buitcnbe- 
zittingen. Belangrijk waren de maatrcgclcn door 
Rochussen ten opzichte van he t muntwezen ge- 
nomeu, met name door de invocring van het re- 
ccpisscn-stelscl; ccne nieuwe wetgeving word in - 
gevoerd en, ook ten gcvolgc van hot uitbroken van 
een hongersnood in Pemak en Grobogan, do lasten 
van het cultuurstelsel eeriigszins vcrzacht. 
Tengevolge van zijn verzet tegen de bestaande 
verhouding tusschen de R. K. kerk en den Staat nam 
Rochussen het besluit tot verwijdcring van. den 
bisschop i. p. i. Groo fl, met cenigc gecstelij- ken; cen 
en ander leidde tot herziening van die betrekkingen. 
Eindclijk moot nog vermeld wor- den dat 22 Mei 
1S48 te Batavia een vergadering van ingezetenen 
werd gehouden, ten eindc de Rs- geering to 
verzoeken ook in Indie gelegcnheid to verkrijgcn 
zich voor *s lands dienst te bekwamcn Ook vrijbeid. 
van drukpers, aandeel in de volks- vert 
egenwoordiging, toepassing van het Cukuur- stclsel, 
enz. werden bohandeld iu die vergadering, aan welke 
i en onrechte een revolutionnair karak- ter was 
toegeschreven en waarvoor reeds mili- taire 
voorzorgsmaatregelen waren genomen ； zij 
verwekte bij het koloniaal bestuur groote on- 
gerustheid, maar liep in volkomen orde af. In 1848 
werden fondsen boschikbaar gesteld voor de 
oprichting van Javainsche scholen, een nieuw 
Burgerlijk Wetboek en Wet book van Koophandel in 
werking gesteld.. De vestiging van den En- 
gelschman James Brooke als Sultan van Serawak 
leidde tot meerdere bemoeicnis met de zeken van N. 
Borneo. Ook op Celebes werd krachtiger opgetreden; 
de G G. begaf zich daarvoor in 1849 naar Makasser 
en Menado, dat tot vrijhaven werd verklaard. 

ROCHUSSEN-RIVIER of MAMBfiRAMO. 
Zic MAMBERAMO. 

RODAMALA. (SOEND.) Zie NEUSHOORN. 
RODJfeH. Zic MUZIEK EN MUZIEKIN- 

STRUMENTEN. 
ROEANG. Vulkaan en eiland dcr Sangi cn 

Talaud-groep； het hoogstc punt (aan de O.zijde) is 
725 M. De vulkaan is hocfijzorvormig en naar het Z. 
open. Reeds in het laatst dcr 17e ecuw was de berg 
als vulkaan bekend； van ccn uit- barsting wordl het 
eerst gewag geniaakt in 1808 (Junghuhn, Java, 1255), 
de werking duurdc vcrmoedclijk in 1810〕】og 
voort. Verdero cruptics en steen regen s zijn bekend 
uit 183G (of 1840), 1856, 1870, 1871 (3 groote 
vloedgolven ； vcci menschen gedood, ook op 
Tagoelandang), 1874, 1904. De laatste wordt 
beschreven door Koper- berg in Jaarbock Mijnwczcn 
1909 Wctcnsch. Gcd. met kaailje en '13 foto‘8； zic 
ook referaat van Verbeek in Tijdschr. Aardr. Gen. 
1911, 341). Typisch voor dezen vulkaan is de aan wc 
zig he id van een si»terprop als bij den MSrapi op 
Java. 

ROEBIS (MAL.). Zie PASSIFLORA QUADRA 
NG CLARIS. 

ROEDIANG. Zie MUZIEK EN MUZIEK- 
INSTR UMENTEN. 

ROEDJOE. Zic TALAK. 
ROEKAM ASAM (MAL.). Zie FLACOURTIA 

RAMONTCHL 
ROEKAM MANIS (MAL.), Zic FLACOURTIA 

RUKAM. 
ROEKfiM (JztVy SOENJ)>), Zic FLACOURTIA 

RUKAM- - . 、 ， 
ROEKOE-ROEKOE (MAL.). Zic OCIMUM 

SANCTUM. 



ROEKOE ROEKOE RIMBO-ROKAN AM PAT KOTA. 631 

ROEKOE ROEKOE RIMB6 (MINANGK. MAL.). 
Zio OCIMUM GRATISSIMUM. 

ROEM-SERAM. Zic PAPOEA'S, sub IV ten 
cerste. 

ROEMAH SfiMOET (MAL.). Zio HYDNOPHY- 
TUM. 

ROEMANA. Zie NOEMFOR. 
ROEMBATI. Zic ONIN. 
ROEMENGAN. Thans weinig werkzamc vul- 

kaan van 1317 M. hoogte in de Minahasa, mot 500 
M. wijdcn, diepen, nog zcci^'weinTg"geerb- 
deerden kratcr, die echtcr in 1904 een wat ver- 
hoogde working vertoonde in de solfataren (Ko per 
berg in Versl. Kon. Ak. v. Wet. 1911). De eerste 
bestijging gcschiedde door Rein ward t (Reis n. h. 
Oostel. ged. v. d. Ind. Arch. 555); in 1894 were! de 
hoofdkrater, de Maha woe, door de Sarasin ,s 
bezocht (Entwurf, 40). De laatste eruptie heeft 
volgens Koperbcrg (1. c.) in 1789 plaats gchad, 
Reinwardt vcrmcldt 1790. De vulkaan behoort tot de 
zich in N.Z.riehting ten W. van het Tondano-mcer 
uibstrekkende berg- reeks. 

ROEMPOET (MAL.). Algemeene naam voor 
grassen, of voor veel op grassen gelijkende planten 
en onkruid. Zie in samenstellingen met roempoet 
ook het tweede woord. 

ROEMPOET BANGGALA (MAL.). Zie PANI- 
CUM MAXIMUM. 

ROEMPOET MAS (MAL.). Zie HEMIGRA- 
PHIS. 

ROEMPOET PAHIT (MAL.). Zie PASPALUM 
PLATYCAULON. 

ROEMPOET SEBOESOEK (MAL.). Zie CLI- 
TORIA CAJANIFOLIA. 

ROEMPOET TOERI (MAL.). Zie CLITORIA 
CAJANIFOLIA. 

ROEN (RUN). Het Westelijkste eiland dcr Banda-
groep, 土 3 K.M.2 groot, rijst steil uit zee op on is 
omgeven door een koraalrif. Het vormt volgcns 
Vcrbcek5s onderstelling met Poeloe Ai het 
ovcrblijsel van 6en cruptiepunt, maar is grootendecls 
met koraalkalk be de kt. Het is 土 190 M. hoog. In 
den v66r-Europeeschen tijd was het goed bevolkt, 
bedekt met klapper- en notemuskaatboomen ； de 
bewoners dreven een uitgebreiden handci in noten, 
foe lie en klappcr- olic. De Compagnic roeide allc 
noteboomen uit < n niaakte het eiland tot cen 
woestenij. Pas in 1875 is men met een nieuwen 
aanplant begonnen, die thans weer een bclangrijk 
product levert. Do bcvolking bedraagt ± 140 zielcn 
(zie H. P. Th. Witkanip in Tijdschr. Aardr. Gen. 
1908, biz. 290, met kaart 1 ： 20000). 

ROENDt：NG. Zic BINANGA. 
ROENGKOE. Zic VAARTUIGEN. 
ROEPAT. Eiland in de Slraat van Malaka, 

behoorendo tot de afdceling Bfingkalis van het 
gouverncmcnt Oostkust van Sumatra. Het ligt t-
usschcn de mondcn van do Siak on de Rokan cn 
wordt van het- cigenlijkc Sumatra gescheiden door 
de Si raat Roc pat. Heb eiland wordt voornl. 
bewoond door onkclo Orang Akit (zie aldaar). 

ROEPIT. Zijrivier der Kawas, die cen linkcr- 
zijrivi(；r der Moesi is (zie SUMATRA Ri v i c- r e 
n). Ann den mond Jigt Moeara Rocpit，(zic aJdaar). 

ROEROEKOE (MAL.). Zic OCIMUM SANC- 
TUM. 

ROESA (MAL.). Zie HERTEN. 
ROETENG. StandplaatR vnn den civielgezag- 

hebber der onderafdeeling Midden cn Zuid Manggarai der 
afdceling Flores, residcntic Timor./ / ? 

ROEWAH, d. i. de 8e maand van het Moham-' med 
aa.r)schc jaar. Zie MOHAMMED A ANSCHE KA 
LENDER EN GEDENKDAGEN, A. 

ROEWAJ (SOEND.). Zio PHASEOLUS LU- NATUS. 
ROEWAK-ROEWAK. Op Sumatra en in den Riou w- 

Lingga-archipe 1 de naam van ccn watcr- hocn, 
Amaurorius phoenicurus. 

ROG. Ikan pari(MAL.),Roggcn behooren met de haaien 
tot do Kraakbcenvisschen (zie ondcr V1S- SCHEN). Van 
de haaien onderscheiden zij zich doorhun afgcplattcn vorm 
cn doordatdc lichaams- zijden omgeven worden door de 
gewcldig ontwik> kolde borstvinnen. De Zaagvisschen 
(Priatis) heb- ben eon verlengden snuit,zijdelings 
mettanden bc- wapend. Zijleven in zee, maar st ijgen hoog 
de rivie- ren op. Van de Siddcrroggcn (Torpedinidae) komt 
in den Archipel N ar cine timlei Bl. Schn. voor. Deze 
visschcn bezitten ecn tusschen den kop endc boratvin non 
gelegcn clcctrisch orgaan, uit vervormd spierweefsel 
gebouwd en uitecngrootaantainaast elkaar geplaatste zuilen 
(electrische cellen) be- staandc, waarheen sterkc zenuwen 
loo pen. Wille- keurig kan de visch dit orgaan ontladen, 
waar- door het hevige schokken aan al wat het aan- raakt 
kan toedienen. Urogymmis asperrimus Bl. Schw. is met 
beenige tuberkels, waartusschen langere harde doorneu, 
bedekt. Trygon heeft aan den staart ecn langcn, gezaagden 
stekel, die ge* vnarlijke verwond ingen kan veroorzaken. 
Trygon uarnak komt ook in zoet water voor. De Zeedui- 
veJs of Duivelsroggen, Myliobatidae, omvatten vormcn 
met zeer breede, vleugelvormigc vinnen. De tanden zijn 
vlak cn vormen een hard plaveisel. Sommige soorten 
bcrciken reusachtigc afmetin- gen, zooals die van het 
geslacht Diarobalis, waar de borstvinnen twee naar voren 
gerichte horens . vormcn. J 

ROGOD JAMBANG AN. Ecn zeer sterk uit go- spoeldc 
vulkaan mine op de grens tusachen Ban joe mas en 
PSkalongan cn 2175 M. hoog. Junghubn (Java II. 247) 
vermcldt alleen, dat de berg in 1790 door Cornelius werd 
bestegen. Het terrein is nog zeer weinig onderzocht (Ver- 
beek Java 403,417). 

ROGODJAMPI. District met gelijknamige hoofdplaats 
van de contrdle-afdccling GSntdng, regentschap en 
afdceling Ban joe wan gi, residentie Bcsoeki; met cenc 
oppervlaktc van 810 K.BI*. Het district tclt 45 dcsa's met 
(in 1905) bijna 73000 bewoners, waaronder een 100 tai 
European en, do ch toen behoordc het district G3at6ng er 
nog bij. De suikerfabrick Rogodjampi is in 1914 gesloten. 
Veel padi wordt er gctceld. 

ROKAN. Een rivier ter Ootskust van Sumatra. Zic de 
artikelcn : SUMATRA R i v i c r o n cn verdcr BfiNA en 
OOSTKUST VAN SUMATRA. 

ROKAN AMPAT KOTA. Landschap decl uit- inakende 
van de onderafdeeling Rokan der af- dccling Bengkalis 
(gouvt. O.-kust van Sumatra). Van Randjau Batoe af, cenc 
stroomversnelling ter plaatse waar de Rokan Kiri, hicr nog 
Batang Soempoer gehcotcn, zich door het Barisangs- 
bergte hceuwringt, tot aan Mocara Ngaso, cen rcchterzijtak, 
wordt hot stroomgebied van eerst- genoemde rivier 
ingenomcn door het landschap IV Kota. 

Do IV Kota worden begrensd door de afdceling 
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Loeboek Sikaping (residcntic Sumatra's West- kust), 
de landschappen Rambah cn Koento Bar Es Salam, 
de Tapoeng Kiri streek (bchoo- rende tot Sink) on de 
ondcrafdeeling Bo ven Kampar, afdceling L Kota 
(Sumat ra's Wcstkust). 

De bodem is van het Westelijkc grcnsgebergte af 
tot aan Loeboek Bandahara berg- eii heuvel- achtig 
met talrijkc insnijdingen on plooien. Be- 
nedenstrooms van genoemde nederzetting is het 
terrein golvend om in Koento Dar Es Salam vlak en 
verder rivicrafwaarts moerassig te wor- den. 

De gchecle be volkin g van het landschap IV Kota 
is van Minangkabauschen oorsprong. Zij is afkomstig 
van Rau en van de Kampar Kan an- streek. De 
matriarcliale instellingen zijn onder haar van kracht. 

Onder den Radja of Linggam staan rcchtstreeks 
de hoofden der negrien Rokan, Pandalian, Loeboek 
Bandahara en Ocdjoeng Batoe, die den tite] 
Bandahara voeren. Zij worden genoemd de „Andik6 
nan berampat di baroeh". 

In elke negri is een aantal panghocloes, dat 
overeenkomt met het aantal aanwezige en door hen 
vertegen wooi-digde soekoes； de bmdahara's zijn 
tevens panghoeloe in hun eigen soekoe. De 
panghoeloes worden terzijde gestaan door hunne 
tookomst ige ver van gers, die hen by verhindering 
ook ver van gen, de “samboetan's''; deze doen tevens 
dienst als “bintara's" (Zic RAM BAH). Voorts heeft 
men in elke soekoe een of meer “doebalangs". 

Als onderhoorigheden zijn te beschouwen de z.g. 
Am pat Kota di Boe kit, oorspron kclijk vier, thans 
zes in getal, en gelcgcn in de stroomge- bieden van 
de Poesoe, Pakis en Pamandang rivicren, alle linker 
zijtakken dcr Rokan Kiri, dan de Tj仓pang Kiristreek, 
omvattende vijf negrien en een drietal niet zc If stand 
ige dochter- nederzettingen, a lie gelegen in het 
stroomgebied der Batang MSntawai, eene rechter 
nevenrivier der Batang Soempoer en ten slotte de 
Tjdpang Klananstreek met drie nederzettingen in het 
stroomgebied der Batang Tibawan, een linker- zijtak 
van de Soempoer. Al dezc onderhoorigheden staan 
onder hare eigenc in meerdere of mindere mate 
zelfstandige, doch aan den radja ondergeschikte 
hoofden. 

Alle voornaamste hoofden der z.g. djadjahan 
(=onderhoorigheden) zijn: ,,radja kalau tiada radja" 
hetgeen zeggen wi], dat ieder hunner de 
bevoegdheden van den hoogsten waardigheids- 
bekleeder in het landschap mag uitoefenen in z§n 
eigen negri en voor zoover bet reft zijne eigen 
onderhoorigen. Echter vervalt dit recht, toodra de 
Radja zelf ter plaatse is. 

De onderhoorigheid der hierbo ven bedoeIde 
nederzettingen blijkt, behalve uit de reeds aan- 
gegeven verhouding der hoofden tot den radja, nog 
uit de verplichting om by de installeering van den 
Jang Dipfrtoewan Sakti een buffel aan te bieden en 
materialen te levercn voor den bouw der 
radjawoning. 

Wat betreft de rechtspraak, den godsdienst, den 
land bouw en de andere middelen van be- staan, geldt 
voor de IV Kota hetzelfde- als met betrekking tot dio 
onderwerpen van Kam bah is gezegd. 

De welvaart is, sedert do inlijving bij het Gouvts. 
gebied, waardoor veiligheid en orde in deze st re ken 
in de plaats zijn getreden van de 

twisten en oorlogjcs van wclcer, van lievcrlcdo aan 
het toencmcn; de landboww wordt nieer intensief 
beoefend cn er heeft ccn vrij 1cvendig 
handelsverkcer met de Wcstkust plaats, hetgeen door 
den aanleg van ccn transportweg naar do 
Kamparrivicr (nu nog slechts een voctpnd) ongo- 
twijfeld zal worden bevorderd; tot het docn van 
opnemingen in dezo richting is bereids het noodigo 
verricht. 

G e s c li i c d o n i s. De Ampat Kota, thans met 
KoentS Dar es Salam, Ram bah, Kepanoehan en 
Tambocsai de ondcrafdceling JRokan vorincn- dc, 
hebben mot opzicht tot die landschappen steeds eene 
vrijwcl op zich zelf staandc positio ingenomen. 
Kenmerkcnd is, dat in de IV (Mai. ampat) Kota ook 
voor de radja's het matriarchalo crfrccht geldt. 

Evenals zulks met Rambah het geval was, kwam 
bet N.-I. Gouvcrnemcnt het eerst met de IV Kota in 
aanraking ten tijde van de militairo aclie tegen Pakih 
Suldh of Toeankoe Baliau, did in het ged ucht 
versterkte Daloe Daloe als laatstc Padrihoofd mot 
straffc hand het bestuur voerde. 

Bij den inval der Padri's in de IV Kota was do 
radja om het levcn gekomen. Zijn lijk word in de 
rivicr geworpen. Nadat de te Daloe Daloc ge- plaatste 
Controleur in 1843 was teruggeroepnn, bleef het 
landschap buiten bestuursbemocienis. EJD radja 
schijnt er Ian gen tijd niet te zijn go- weest. Dit 
duurde tot de verheffing van Achmad, ecn dcr recht 
hebbenden op de rad ja-waardigheid tot Jang 
DipSrtocwan Sakti. Na gedurende go- ruimen tijd te 
hebben bestuurd, droeg hij do waardigheid over op 
zijn jongeren breeder Hoesin, die uit，defcrentie hem 
den titel Jang Dipfirtoe- wan BSsar aan bood. 

Achmad vestigde zich te Loeboek Bandahara en 
tocn Hoesin niet lang na zijne verheffing stierf, bleef 
Achmad onder den titel Jang DipSrtoewan BSsar 
alleen het bestuur voeren. Tn 1888 erken- de hij de 
souvereiniteit van het N.-I. Gouverne- ment, we Ike 
erkenning echtcr geen verderc in- incnging onzerzijds 
ten gevolge had, zc]fs niet toen de radja, die bemind 
en om zijn godsdienst- zin geacht was, zich 
gewapenderhand opwierp als beslcehter van 
geschillcn over de radja-waardigheid in Ram bah en 
in Kfipanoehan. In 1896 kwam Achmad, wicn men 
den bijnaam Jang DipSrtocwan Kramat bad gegeven, 
tc overiijdcn, Hij liet dric zoons na, van wic de 
tweede de hoog- sto waardigheid in bet landschap 
met den titol van Jang Dipfirloewan BGsar voor zich 
op- cischte, waardoor verdecldheid onder de familio- 
ledcn en de ondergeschikte hoofden ont- stond. 

Nadat in begin 1901 een Controlcur in de lio- 
kanstreken was geplaatst en door dozen amblc- naar 
ten sJotte overeenstemming was verkregen onder alls 
stemhebbende hoofden, werd de recht- matige, toen 
ongeveer vijfLienjarige candidaat Ibrahim, kind van 
den oudsten zoon van Acli- m&d, in 1903 tot Jang 
DipSrtocwan Sakti verhe- ven, zoodat sindsdien in de 
IV Kota weder een 66：ihoofdig radjabestuur bestaat, 
dat te Rokan is gevestigd. 

In het jaar 1905 werd door den Radja en de 
hoofden van dit landschap de „korte verklaring*, 
geteekend. 

ROKOK (DAOEN), bladeren, die gebruikt worden 
als wikkelblad voor inlandscho siga- retten. 
Verscbillendo plauten leveron daoon 
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rokok, bv. do Ardn-palm, do Nipa-palm, Pi- sang, 
Costus c. a. 

ROKOK SfiRIAWAN. Do fijngcsneden blado- 
ron van Mimusops Alengi (Tandjoeng), die in droog 
pisangblad gowikkeld, gcrookt wordcn tcgen sakit 
s6riawan, ocn aandoening van mond- on 
neussljjmvlies (niot te vorwarren met in- dische 
spruw). 

ROMA (ROMANG). Eiland tot de Zuid-Westcr- 
cilandcn behoorende (zie aldaar) on mcer in hot 
bijzondcr tot de Ldti-grocp gcrekend, groot ongc- 
vcer 130 K.M2. en behoorende tot de ondcrafd. 
Wdtar, afdceling Zuid Timor en Eilanden, rcsi- 
dentie Timor. Er bchooren 7 kleinc on be woondo 
eilandjes toe, waarvan allcen Maocpora en Noesa 
Njata (Nocsiata) ecnigszins vruchtbaar zijn cn 
ebbenhout, kemoening, kajoc tjSndana (Santalum 
album) en sapanhout oplovcrcn ； de overige 
eilanden zijn niet vecl mccr dan weinig begroeidc 
rotsen. Nocsiata wordt beschouwd als het land, waar 
de zielen der afgestorvenon ver- blijven. Opdat de 
ziel eene zichtbare plaats zou hebben om te 
betrekken wanneer zij in aanra- king met de 
Icvenden wil komen of wanneer dezen haar 
oproepen, vervaardigt men de zielc- beelden, die 
onder het dak of in afzonderlyke huisjes, ,,zoldcrs", 
worden bewaard. De zicl wordt opgeroepen door 
middel van een spijs- offer. Roma bestaat uit eenige 
oude vulkanische eruptiepunten zonder 
werkzaamheid, cn tot op groote hoogte met 
koraalkalk overdekt. Het hoogstc punt is 土 700M. 
Over het algemecn goed met wildhout bewassen is 
Roma echter nict zeer 
vruchtbaar, ofschoon de bewoners van Kisar, in 
tijden van droogte, soms tijdelijk naar Roma 
verhuizen. De vcestapcl is bclangrijk minder dan op 
de overige grooterc eilanden der LMi-groep. Ook de 
be volkin g is weinig talrijk, minder dan op de 
kleincre eilanden Ldti of Kisar; zij word in 1888 
geraamd op 1130 personcn, van we Ike 294 
christenen en 836 heidenen, die over 5 negrien 
verdeeld zijn, waarvan Djerocsoc op de Z.kust de 
voornaamste is. De orangkaja, aah wien de 
orangtoewa's, over de anderc negrien gcsteld, 
ondergcschikt zijn, woont in die plaats. Bij Dje- 
roesoe, dat schilderachtig gelegen is, staat een 
.stecnen pilaar met het merk der Compagnie, we Ik 
gcdcnkteckcn ook vereerd wordt op het jaarlijksch 
parka-feest, waarby vecl varkens ver- bruikt en vecl 
toeak gedronken wordt. De be- volking staat 
ongcveer op denzelfden trap als de overige bewoners 
der L6li-grocp (zie aldaar); haar hoofd vocdsel is cl 
jagoeng； de ardn-palm cn de sa- goe-pahn komen 
veelvuklig voor. Het vruchlbaar- 8te gcdceltc van het 
eiland vormen de omstreken der Roe wa Kocdabaai, 
waarecn klcin riviert jezich in zee storl; de 
ankcrplaats in den W. inocHSon in in dio baai v]ak 
tcgenover het eilandjo Noes- mitan; in den O. 
moesson voor hot kleino go- hucht Hila. (Zic G. W. 
W. 0. Baron v. Hoevcll, T. Bat. Gen. XXXIII, 1890, 
bl. 218; Riedel, De eluik- cn kroesharigo rassen, bl. 
459; J. H. de Vries, T. Aardr. Gon. XVIII, 1901. bl. 
605; Verbeck, Molukken-Vorslag, bJ. 435)/]' 

ROMANS, POfiZIE EN SCHETSEN (TOO-
NEEL). Zio LITE RATU UR (NED.JNDI* IN DE). 

ROMB它BAI-MEER. Zie MAMB&RAM0. 
ROMBONG RONGG&NG. Zic MUZIEK cn 

MUZIE KINSTR UME NTE N. 
ROMOON. Eig. Roemo'ong (totdorp wordendr), 

vroegerc districtshoofdplaats gclegcn aan den 
linkeroever der Ranoiapo, waar deze in de goH van 
Amocrang valt. Flinke negorij uit 3 kam- poongs 
bestaande, bijna aancengcgroeid met do hoofd plants 
Amocrang, afd. en res. Men ado. 

ROM00N-TOMBASSIAN (ontstaan uit de districten 
Romoon cn Tombassian), district van de onderafdeding 
Amocran g, afd. Men ado der gelijknamigo rcsidentic, 
onder cen late districts- hoofd. De voornaamste plaatscn 
zijn, behalve Amoerang cn Romoon (zic aldaar), 
Bitoeng, vroegcre districtshoofdplaats, Pondang, Pina- 
morongan (bet. plaats, waar men koppen snelt), Wakan 
met een pasanggrahan, Pakoeoerd, 430 M. hoog en 
Bojong met een koffieland. Do be- volking van Romoon-
Tombassian behoort tot de Tontemboan of Tompak6wa. 

RONDWORMEN. Zic WORMEN cn INGE- 
WANDSWORMEN. 

RONGGfiNG. Zie DANSEN, MUZIEK cn 
MUZIEKINSTRUMENTENcn PROSTITUTIE. 

RONGGING (IKAN TJOETJOET) (MAL.) Zie 
HAAI. 

RONGHOD (SOEND.)- Zie ACHASMA COCCI NE 
UM. 

RONGKOB. Onderdistrict van het district S6manoc, 
re gentschap en afdeeling Goenoeng Kidoel, residentie 
Djokjakarta. 

RONGKOB. Grot in het gelijknamig onderdistrict van 
de residentie Djokjakarta voor de ox- ploitatie der 
vogelnesten； zie VOGELNESTEN./；.. 

ROOD SANDELHOUT. Het hout van Pte- rocarpus 
santalinus, een Br.-Indische boom. Het bovat een roode 
kleurstof, en was daarom vroeger als verfhout veel in 
gebruik. Thans wordt het nog steeds als luxehout hoog 
geschat. Vroeger schijnt het hout in O.-Indie in gebruik 
te zijn geweest als geneesmiddel, thans is het bij de 
medicij nverkoopers op Java niet meer te vinden. 

ROODE VISCHJES. Zic HARING. 
ROOFDIEREN (Carnivroa), een orde der Zoog- 

dieren (zic a]daar), waartoe behalve de Land- roofdieren 
(Fissipedia) ook de in den Indisc hen Archipel niet 
vertegen woordigde Zaehonden (Pinnipedia) behooren. 
De Fissipedia zijn in de eerste plaats gekarakteriseerd 
door hun gebit, dat zich aan het voedscl aangepast heeft. 
In den regel is dit van dierlijken aard, in vele ge- vallen 
echter ook gemengd. De hoektanden zija dikwijls groot, 
de kiezen hebbon gewoonlijk schcrpe spitsen en met 
uitzondering van de beren, is in clkc kaak 66n paar der 
kiezen bijzonder sterk ontwikkeld: do zgn. 
"scheurkiezen". In de bo ven kaak zijn dit de achterste 
halve'of valsche kiezen, in do onderkaak de voorste ware 
kiezen. Pri niilief gebouwd zijn de ledematen, met name 
bij bcren, wezels en verwanten, die 5 vingers cn 5 tecnen 
bezitten on „zoolgangcrs** zijn. Andere, in het bijzonder 
honden on katten, zjjn „teen- gangcrsM gowordon en dit 
gaat gepaard met ver- Jics van den eerston teen, 
zeldzamer ook van don eersten vingcr. 

De Fissipedia zijn op het vastcland van Z.- Azie 
talrijk, in Australie slechts door 66n bo ven- dien 
misschien ingevoerdo soort van bond (don Dingo) 
vertegenwoordigd. Vandaar, dat ze ook in het Westclijk 
deel van den Indischen Archipel in cen groot aantal 
soorten gevondon worden, tcrwijl slechts enkelo weinig 
meor Oostelijk zijn doorgedrongen. Do in Ncderlandsoh- 
Indie voor- 
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komende families zijn: Ursidae (zic BEREN), 
Mustclidac (zic WEZELS). Canidae (zie HON- 
DEN). Felidae (zie KATTEN), Vivcrridae (zic 
CIVETKATTEN). Van de Hyaenidac hcefl Dubois 
cen fossi.lc soorb (Hyaene balhygnatha) van Java 
bi'schrcvon (Tijdschr. Ned. Aardrijksk. Gen., (2) 
XXV, 1908, biz. 1266). 

ROOFVOGEL. De roofvogels {Accipilrcft) zijn 
gekenmerkl door ccn veelal korten, krachtigcn, aan 
de punt，haakvormig naar beneden go bogen 
snavel, die aan den wort el door cen mccstal on- 
bevoderde, weekc huid, de zoogenaamdc was- huid, 
pmgeven is, en door krachtigc, van scherpe nagcls 
voorziene pooten, voorzicn van 4 tcenen, waarvan cr 
drie naar voren cn ecn naar achteren gericht is. Zij 
voeden zich met dicrlijk vocdscl, dnt al naar gclang 
d(r soorten, xiit insecten, visschcn en hoogcre 
gcwcrvelde dieren bestaat. Ruim 80 soorton komen 
in den Archipel voor, varieerend in de grootto van 
een musch tot die van ccn kalkocn. De vcrschillendc 
soorten worden door de inlanders nict met af- 
zonderlijke namen aangeduid, maar zijn alge- mccn 
bekend als alap-alap (JAV., SOEND.), oelocng-
oeloeng (MAL., JAV.). Tot de echte Vaikcn behoort 
de zeldzamc Falco ernesti, een Slechtvalk, die zeer 
vecl op de onze gclijkt en op de groote Socnda-
cilanden cn op Nieuw- Guinea is waargenomen. In 
levenswijzc komt hij eveneens met onze Slcchtvalk 
overeen ； op Java bewoont hij de wouden der 
gebergten cn schijnt zich vooral met，wildc 
hoenders to voeden. Een met onze torenvalk 
verwantc soorL, en in het aJgcmcen op doze 
gclijkcnde, is Cerchncis moluccensis, die op Ceram 
cn Boe roc. J*o o rko m t en op Halniahera^en 
Ternate door de nauwver- wan te Cerchncis 
orientalist op Java, Borneo cn Cb- lebcs door 
Cerchneis occidenlalia vervangen wordt. Tot de 
kleinste Roofvogcls behoort Microhierax 
jringillarius van Java, Sumatra cn Borneo, niet 
grootcr dan een musch, van bo ven blauwzwart, van 
ondcren witachtig; deze vogcl voedt zich 
voornaniclijk met groote insectei), doch laat kleine 
vogels niet ongemoeid. 

Tot de Kuifarenden behoort Spizaetvs limnaetxis, 
de oeloeng-oeloeng liitam der Maleiers, cen soort ter 
grootte van cen kip, die in twee klcurphasen 
voorkomt, geheel bruinzwart of van onderen gehee
】 wit met donkerder klcur op de bo ven- deelen； 
hij komt voor op Java, Sumatra cn Bor- neo. Op 
Celebes leeft Spizaetus lanceolatus. De pooten zijn 
bij dezc twee soorten tot aan de teenen bevederd, 
hetgeen ook het geval is bij de Malcische 
ruigpootarend, Ictinaetus malayensis, de 
helangclang of lang (MAX..), heulang (SOEND.), een 
van Sumatra tot de Molukkcn voorkomcjidc 
bruinzwartc vogel met lichte dwarsbanden in den 
staart. Onl>evederde pooten bezitten de 
Zeearenden,die zich kenmerken door hujine le- 
venswijze, by voorkeur zich nabij het water 
ophouden, hetzij vooral na den broedt ijd in de 
nabijheid der zee, hetzij langs de oevers der ri- 
vieren, ineren of moerassen. Zij voeden zich bij 
voorkeur met visschen, die zij, hoog uit de lucht °P 
eens nedcrdalende, met de klauwen uit het water 
grijpen of langs de oevers met den bek van gen; 
zoogdieren, vogels, zclfs doode dieren versmaden 
zij niet. De groote twcckleurigo Zcearend, op Java 
bahak genoemd, is in zijn jeugd bruin, wordt later 
geheel wit met donkcr- grijzen rug en vleugels en de 
eerste helft van den 

staart； dezo hcct Haliaetus leucogaster. Hij is van 
Nieuw-Guinea, de Molukkcn cn de Aroc-ci- landcn 
tot op Java, Sumatra en Borneo waargeno- 
Wn.Polioaeltis ichtyaetus, in het Oostclijkc gedeelte 
van Java door de Javanen DjAkA-woeroc, door de 
Dajaks, nabij de rivici'cn B jadjoc cn Kahajan 
woonachtig, Tabocnau, door de Dajaks langs de 
oevers der rivici' Barito of Docsoen cn door de Ma- 
leierste Bandj6rinasiii,TajnbocnaTi gcnocmd.isklci- 
ner;<le zeis fraai bruin van klcur met uitzondering 
van den licht blauwgrijzen kop cn bovcnhals, van 
den wit-ten onderbuik, van het bovengcdceltc van 
den staart en ecn gedeclte der staarlpcnnen ； de 
vlcugclpennen en ccn breede band op den staart zijn 
zwartbruin. Met pijisncllc vaart schiet doze arend in 
schuine richting, de vleugels bijna gc- hcel tegen het 
lijf aangeslotcn, op cen visch ncer, die hij nabij de 
oppcrvlakte van het water ont- dekt cn duikt 
gewoonlijk daarbij, dikwijls cen halve minuut onder 
water blijvcnde. Uren lang kujmen deze vogels 
onbeweeglijk op allcenstaan- de boo men dicht aan 
den oever zitten. Hij is waargenomen op Java, 
Sumatra, Borneo en C_-lobes. De kleinere Haliaetus 
humilis is op de- zelfdc plaatsen waargenomen, in 
1835 door den Ncdcrlandschen rciziger Salomon 
Muller op Sumatra ontdekt, cn kenschetst zich, be 
halve door zijne geringc grootte, door zeer lange 
nagcls, die sterk sikkelvormig gebogen cn scherp als 
een naald zyn. De Maleiers van Sumatra's West - kust 
onderscheiden dric soorten van Zecarendcn: Alang 
paikan (een kleine soort), Alang djala (ccn groote 
zwartc soort) en Alang kapala poctih (cen soort met 
witten kop). Twee wouwachtige Zecarendcn zijn 
Haliastur intermedius en Hal. girrencra de eerste 
komt in het Wcstelijk, de twcedc in het Oostclijk decl 
van den Indischen archipel voor; deze vogels zijn 
bruin rood, met witten kop, hals, bo ven rug cn de 
ondcrzijdc van het lichaam tot aan den onderbuik, en 
bij cerst- genoemdc zijn de witte vedcrcn van kop en 
hals van zwartc schachtstrecpjes voorzicn. Do Visch- 
arend van den Indischcn archipel is Pandion 
leucocephalus； dezc is van do ten onzent voor- 
komende soort door geringcre grootte to onder-
scheiden. Gelijk de naam reeds aanduidt voeden de 
Wespcndieven zich hoofdzakclijk met bijeii cu 
wespen cn met de larven en poppen dozer dieren ； 
op Java en Sumatra komt voor de gekuifde Pernis 
ptilonorhynchus, terwijl Cjk bcs ecn cigene vorm, 
Pernis celebensis bezit. Bij deze vogels is de st reek 
tusschcn mondhoek en oog niot met haar- of 
borstelachtigc vedcrcn bedekt, zooals bij andcrc 
Roofvogels, jnaar met schubvorrnigc vcdcren. Op 
Nieuw-Guinea cn de Aroe-cilandcn komt de 
langstaartige wespendief, Henicopernis longi- 
cauda, voor. Hoofdzakelijk met slangcn voedt zich 
de Slangenarend Circai-hia hypoleucos, zeer nauw 
verwant met de Europeesche C. gallicw on slccbts 
wa urge no men op Timor en Flores. Ook de 
vertegenwoordigers van het genus S-piloruin 
schijnen veel slangcn te verdelgcn ； de mecst be- 
kendo soort its Spilornis bacha van Sumatra cn Java, 
aldaar genocnid oeloeng-oeloeng djamboel of bido, 
hoofdzakclijk donkcr-bruin van klcur met witte 
vlekjes op de onderzijde, op de vleugels cn in den 
nek. Ha vikken en Sperwcrs komen in grool gctal, 
voornamclijk in het Oostclijk dee I van den archipel 
voor. De witte havik (Aelur leucosomus) van de 
Aroe-eila)idcn cn Nieuw- Guinea is Jichtgrijs of 
geheel wit. Eenigc kleiner<- 
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.soortcn zijn do gckuifdc havik (Aslur trivirgalu8) dcr 
Socnda-eilandcn, van ondcrcn wit met rocst- bruihe 
dwarsbanden ; ccn ongckuifdc soor、(Aslur griseiceps) is van 
ondcrcn wit met donkcrc lengle- vlckkcn en slcchts 
wanrgcjiomcn op Glebes. Kkincr dan onze sperwer is de op Java 
on Sumatra voorkomonde Accipitcr virqat^; doze is van bo ven 
leiklcurig zwart, van ondcrcn rood- 厂) bruin met wittc 
dwarsbanden. /Op de grootc Q 〔 Soenda-cilanden komt de 
zwaluW-wouw, Elcuius Jvy.oleucus, voor, van bo ven grijs en 
van ondcrcn wit, in het Javaansch alap bangkong genaamd. Ten 
slotte mogc nog ccn fraaic kuikendief, Circles assi?nilis9 van 
Celebes vcrmcld worden, die alclaar in niocrnssige st re ken nict 
zcldzaam is; hij is bruin met rondo, grijze vlckjes op de 
onderdeelon en op de vlcugels. 

ROOFZALMEN (Myctophoidea). Zie VIS- SCHEN. 
Velc soortcn zijn diepzeedieren en met lichtgcvende 
organcn langs de zijclcn voorzicn. Ecnigc soortcn zijn 
aJgcineen aan de kusten on komcn ook ter inarkt, zooals 
Saurida tumbil (Bl.), Bocntoet karban (MAL.), kadil 
(JAV.) Harpodon nehereus (Ham. Buch.), Aroean 
(MAL.) is naakt, op de schubbcn langs de zijdclinic na. 

ROON (POELOE). Eiland nabij de Zuidwest- kust dcr 
Gcelvinkbaai in Nicuw-Guinea tusschcn 

ongeveer 2。15' on 2° 25z Z.B. en 134。30’ en 134° 36' 
O.L. gelogon cn gescheiden van den vas- ten wal door 
straat Nocmamocran. Dit, in hoofdzaak uit gneis 
bestaandc ciland, wordt aan de zcezijde uagenoeg overal 
begrensd door dicht begroeide stcenachtigc hcuvcls, we 
Ike slcchts op cnkelc plaatscn bcschut worden door 
rotsige jcs. In ongcveer veerticii uren is het eiland rond 
to rocicn. Hel is ecu koraalformatic met i)asaltstccn en 
zand ； zelfs op de hoogste toppen worden in den bodem 
zecschclpcn gevonden. Hi vic ren worden er nict 
aangetroffen, maar wondcrlijk rijk is dil eiland aan be 
ken en bronnen, die nirnnicr uitdrogen of minder rijk 
vlocicn. Z<Jfs is het kl(*inc cilaml ccnigc* flin ke 
watcrvallen rijk cn al dat water is kocl cn kristalliclder. 
De be voIking woont hoofdzakclijk aan de Westkust, 
waar de kanipojigs Jcndc, Mena cn War liggen ； in 
cerstgenocinch* kampong is ccn leeraar van Ut n chtscl) 
Z<UHliiiggcnootschap wcrkzaam. 
In het bijincnlajKi, dat langzaam stijgt tot eon hoogti- 
van 300 M.，wonc)i <lc Monoarboe, die vc« 1 gierst 
verbouwen on nict van de straiulbc- volkiug v( 
rschil!<?)). De kustbcwoners zijn geen zuiverc 
Nocjnforen, maar c< n mcngelmoes van <l( z< lirdcj) 
v;iJI \Vaii<lamcn ei> Ansocs,zoodat hun iaal ook van 
Nocmfoorsch afwijkt. Sagoo is hi< r sb-cht s in g( ringc 
hoc vec iheifl aan wczig 

t claaroni vu(?l van Wandainen ingevoerd. De 
klappcrbooni I iert welig aan het strand ； de z((• is rijk 
be vol kt met visch en schikl paddci); he I bo sch lc vert 

vogels cn wild。varkens. Het hoofd best aan (h zer 

Papoea*H is de vischvangst. Roon wordt cciwnaal per 
inaanfl door de sclicpcii r Kon. Pak<4 vaarl Mij. 
aaiigcdaan. 

ROORDA (TACO). C：eb. J» Juli 1801 tc Brit- sum 
(Friesland) uit het huwelijk van Gerrit Koorda, 
prcdikanl, cn Martina Gzavius. Na door zijjien vader tot 
de acadcniische lessen voorbe- reid tc zijn, nt uthterde 
luj in d( godgelceiclhcid oil Id tcrcii te Gj()ning(Mi(*n 
giny in 1823 voor eon jaar naar Leidon, ten eindc du i(-
ssen in de Oostersche talon van Haniaker te volgun; 11 
Oct. 1824 pro- inovcerde hij (Jroningcn in de theologie 
cn 

word 7 Fcbr. 1825 to Leiden doctor honoris oausa 

in do Icttcrcn. Na eon verbiijf van 2 jaren als pre- dileant 
tc Lutjegast word hij in 1827 naar Burg be roc pen, (loch 
ternauwernood aldaar gc vestigd, word hij benoemd tot 
buitengewoon Hoogiccraar in de Oostersche tde 
Hcbreeuwsche oud- heden cn de exegese van het Oudc 
Testament aan het Athenaeum ill. tc Amsterdam, we Ike 
be- trckking hij 20 April 1828 aanvaarddc In 1834 word 
hem bovendicn het gewoon professoraat in 
Bospicgclendc wijsbcgecrtc opgudragen; cenigc 
maanden later word ook hot buitengewoon Hoog- 
Iccraarschap in de Oostersche talon enz. in ecn gewoon 
professoraat veranderd. 

Zijn verbiijf te Amsterdam was van bcslisscn- den 
invlocd op den loop zijner volgcnde studien Hot. lid 
maatschap loch van hot Hoofd bestuur van het 
Bijbclgcnootschap aldaar was hem aan- Iciding kennis tc 
maken met de talen van den In(L archipel, met name met 
het Javaansch； eenc opdracht hem geworden om 
toczicht te houden op het aanmaken van nieuwo 
Javaansche typen deed hem zich mccr op de studio dicr 
taal toe- leggcn, zoodat hij reeds in 1841 zijno „Proevc 
van Jav. poczie uit het Jav. heldendicht Brata Jocda" kon 
publicceren. In cone zitting, den 14en April van datzelfde 
jaar gehouden door het Kon. Ned. Instituut, in te gen woo 
rd i ghc id van Koning Willem II, word door Rrjorda eenc 
redevoering gehouden over de onmisbaarheid dcr kennis 
van het Javaansch.voor de O.-I. ambtenaren, die den 
stoot gaf tot het openen van do gelegenheid voor de 
oplciding dicr ambtenaren aan de D iftsohe Akadcniic. 
Terstond bi) clc oprichting were! Roorda tot Hoogleeraar 
aan die inrichting benoemd, waar hij de ziel der Indische 
afdceling was; zijn bij uitnoniendheid wctcnschappclijk 
cn grondig onderwijs in het Javaansch werd hoogclijk op 
prijs gcstcld door hen die, acadcmisch opgcleid, liet 
konden waardccrcn, maar blcek tc hoog voor de vcle 
gcbrekkig ondcrlcgdc studenten, dio de meerderheid van 
zijn gchoor vormden. Zijnc krachtigc persoonlijkheid 
deed weldra daar de studio van het Javaansch de 
hoofdplaats inne- mcn, met min of meerdere 
vcrwaarloozing van de an de re vakken, waarvan de 
studio den aanstaan- den ambtenaar was voorgcschreven. 
Na de op- heffing dor Delfi sc he Akademie werd Roorda 
als Hoogiccraar in het Javaansch aan de Ryksinstel- ling 
voor onderwijs dcr Ind. taal-, land- en vol- ken kunde tc 
Leiden ovcrgeplaatst; hij aanvaard- dc deze betrukking 
14 Sept, 1864 met cone toe- spraak „()vcr het voornauu? 
doel en de methode vaji het onderwijs in do Javaanschc 
taaT\ Tot zijn cl ood blccf l<o ord a aan die Instelling 

verbon- d(、n ； hij ovcrlecd 5 Mei 1874 te Leiden. 

Roorda was lid do】、 Kon. Aka cl. v. Wetenschappcn. 
Ofschoon Roorda ook oj)het gcbied der wys- begeerte 

on dcr taalkundc buiton den Indischcn archipel 
bclangrijko bijdragen heeft gclcverd, is zijn hoofd 
werkzaamheid toch gewcest do bcoefe- ning dcr 
Javaansche taal, waarvan de weten- schappc lijke studio 
door hem is gegrondvest. Wei genoot hij het voorrccht, 
do voorlichting to heb・ bon van niannen als Gericke en 
Winter, die goede kenners van die taal waren, maar hot 
is do ver- 

dicnste uitsluitend van Roorda gcwcest, de 
studio van het Javaansch op cen vasten, woten- 
schappelijkon grondslag gevestigd te hobben. 

.
1 

liccds in 1843 vcrscheen door zijno zorgon eone 

verbetcrd(? uitgave van d(双av・ spraakkunst van 
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Cornets de. Groot met. Ices- on woordonbock, dat 
echter geheel in do schaduw word gcstcld door zgne 
latere werken op grammatikaal cn lexico- graphisch 
go bicd. In 1847 toch gaf hij uit het t^Jav.-Ncdcrd. 
Woordcnbock, samcngestcld door 
7 J. F"C. Gcricke, uitgegeven door T. Roorda, 
wanrvoor wel vclc bouwstoffen door Gerickc ver- 
zamcld waren, maar waarop toch Roorda den etempel 
van zijn geest drukte. Met J. J. Meinsma gaf hij in 
1862 daarop cen Supplement； een cn ander werd 
gchecl omgewerkt，in J. F. C. Gerickc's Jav.-Mal. 
Woordcn boek, Amst, 1875, waarvan het laatstc 
gcdceltc na Roorda's dood door A. G. Vreede is 
bewerkt, die pok ccne betere uitgave (I88G) bezorgde. 
Zijno^Javaansche granimatica, bene vens ecn 
Iccrboek", Amst. 1855 2 din. was cen geheel 
zclfstandig werk; eenc verkorte uit- •、. ^gave 
daarvaii vcrscheen in 1874. Be halve dezo \K-
hoofdwerken gaf Rooida vbrschcidene Jav. tek- sten 
uit, zooals: Het bock Radja Pirangon, *s Ha go 1844; 
Jav. wetten, Amst. 1844; Verza- meling van Jav. brie 
ven enz. 1845; Wajang-vcr- halen, *s Grav. 1869; 
Kitab toehpah, Jav.-Moh. wetboek, 2e uitg. Leiden 
1874. Verscheidenc werken van Winter warden door 
Roorda uitgegeven, met name de Jav. samenspraken, 
le d】； de verkorte uitgave van oud-Jav. gedichten 
； do vertaling van de 1001 nacht in het Jav. en van de 
anecdoten en leerzamc verhalen van Schmidt; een 
bundel Jav. gesprekken, opgesteld door een Javaan 
van Soerakarta, werd piede door hem uitgegeven. In 
de Bijdr. t. T. L. cn Vlk. plaatste hij een Beschrijving 
van de koffic- cn suikei'- cultuur in het plat Maleisch 
en Jav. (1856)； cen verhaal van den oorsprong en het 
begin van den opstand van Dip& Ndg&r& (I860); een 
verhaal der lotgevallen van Radon Pandji (1864); cone 
bijdrage tot de Jav. taalstudic (1864) en eene bijdrage 
ter verklaring van sommige uitdruk- kingen in de- 
Wajang-verhalen (1870). Eindelijk verwierf Roorda 
zich grootc vcrdicnstcn door de be working van de 
twee de uitgave van de Jav. vertaling van het Nieuwe 
Testament. 

ROORDA VAN EYSINGA (Dr. PHILIPPUS 
PIETER). Zoon van den predikant Sy.ze Roorda van 
Eysinga, werd geboren 1 December 1796 te Kuinre in 
Over日sei. Hij trad in den krijgs- dienst en nam ah 2e 
luitenant deel aan den slag bij .Watexiqo.. Als le 
luitenant ging hij in Oost- Indischen dienst over en 
kwam 8 November 1819 te Batavia aan. Reeds 
dadelijk legde hij zich op Eet Maleisch toe en verliei 
in April 1820 den militairen dienst om benoemd te 
worden tot kweekeling voor de inlandsche talen. Hij 
bleef zich ijverig op het Maleisch toeloggen en 
etudeerde ook in het Perzisch, Arabisch en 
Hindostanscb. 3 April 1822 werd hij eerst e commies 
by bei Departement van inhndscho zaken; de pas 
opgerichte inlandsche drukkerij werd aan zijne zorgen 
toevertrouwd; 19 Juli 1822 werd hij tot ambtenaar 
voor Palembang benoemd. De Regeering droeg 
Roorda de ver- vaardiging van een Nederlandsch-
Maleisch en Maleisch-Nederlandsch woordenboek 
op, welk woordenboek in 1825 het licbt zag. Ook 
ontwierp hij een Nederduitsch-Javaansch 
woordenboek in de hooge en lage talen. Hij zette zijne 
Javaan- sche en Arabixche taalstudicn ook na zijne be- 
noeming tot Maleisch translateur van de hoogo 
regeering (18 Oct. 1825 ) voort. In 1827 tothoofd- 
commies bij de AJgemeene Secret arie aangest eJd 

gaf hij con dor boste Maleischo handschriften, 
Makoba Segah Ridja, met een。vertaling uit. In 
1828 werd hij SecreUris van Bintam, dock vroeg 
mot hob oog op zyne geschokt e gezondbeid en ook 
in hob belang van zijno uitgave eenor Javaansche 
spraakkunst een twee-jarig vorlof naar liot vaderhnd 
aan. Den 2 Juni 1830 aldaar aangokomen, vestigde 
hij zich aanvankclijk te Kainjien. De Leidscho 
hoogeschool benoemde hom tob doctor honoria 
causa. In 1836 werd hij hoogleoraar voor de Taal-
,Land- on Volkenkunde voor O.-I. aan de Kon. Mil. 
Academio to Breda. Zijn verlangen naar Indie dreef 
hom in J 8i'3 er toe zijne be trekking nedor te loggen 
(zijn opvolger was Dr. de Hollander) cn ten twccdo- 
male vertrok hij in 1843 daarlicen, waar licnx de 
vervaardiging van een voiledig Maleisch- 
Nederduitsch woordenboek werd opgedragen, welk 
woordenboek hij in 1846 vol.ooide. In December 
1848 keerde hij met pensioen naar Ncderland terug, 
waar hij 1 April 1849 aankwam en te Leidon zijn 
verblijf koos. Hier ving hij zijn Algemeen 
Nederduitsch-Mnleisch woordenboek in do Hof-, 
Volks- en Lage tanl aan, dat hij to Utrecht, waarheen 
hij zich in Mei 1854 metter- ^,oon b ego ven had, 
voltooide. Hij overleed al da ar 14 Oct. 1856. Zio 
voor zijn letterkundigen arbeid en verdero 
bijzonderheden: v. d. Aa, Biographisch 
woordenboek, waaraan het boven- staande is on. 
leend. 

ROOS. Ook in Ned.-Indie cen algemeene sior- 
plant. Veel gekweekt wordt de Perzische roob, Rosa 
datnascena (Boenga ajer mawar, MAL.). Zie verder 
TUINBOUW en SIERPLANTEN. 

ROOS VAN JERICHO. Zie ANASTATICA 
HIEROCHUNTICA. 

ROREGE. Zie VAARTUIGEN. 
ROREHE. Zie VAARTUIGEN. 
ROSENBERG (CARL BENJAMIN HERMANN 

Baron VON), werd den 7en April 1817 to Darmstadt 
geboren en overleed to ‘8 Gravenhage 15 November 
1888. Ofschoon aanvankelijk bo- stcnid voor den 
militairen dienst, legde hij reeds als j on gen cen 
groote voorlicfde aan den dag voor de studie der 
natuur en het 】ezen der beschrij- vingen van 
vreemdc landen en volkcn. Gcdrcvcn door con vurig 
verlangen om met eigen oogen de tropen te leereii 
kennen, bcsloot hij, na het volbrengcn van zijn 
Hessischen militairen dienst, zich als vrywilliger bij 
het NederJ.-Indische Icger te latcn aanwerven en 
vcrliet als zoodanig den 23en November 1839 
Hellevoetsluis, op weg naar Java. NauweHjks in 
Indie aaugekomen, werd hij naar Pad an g 
gedirigeerd om Junghului bij zijno 
onderzoekingstochten op Sumatra als assistent to 
vergezcllen. Zcstien jaren bleef hij op Sumatra^ 
Westkust wcrkzaam, gedurende wcJken tijd hij 
herhaaldelijk met terreinopneming were! bclast, 
waarbij hij natuurlijk geen gelcgenheid o)ige- bruikt 
lict, om do mcnschen- en dicrejiwcreJd to 
bestudeeren ； vooral aan de Indische vogels wijcldc 
hij in het byzondcr zijn aandachl. Onderwijl 
bevorderd tot adjudant-onderofficier, werd hij in 
1856 bij het Topografisch Bureau te Batavia 
gcdetachecrd en maakte van daar in 1858, ajs 
teekenaar aan boord van Z. M. stoomschip ecn reis 
medo naar Nieuw-Guinea, Hot volgende jaar ging 
hij in burgerlijken dienst over cn were! ter 
beschikking gcstcld van den Gouvcr- neur der 
Molukkcn, ora een opneming van het ciland Ceram 
tot stand te brengen. Ten cindo 
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cvcnwel meer party te trckkcn van zijnc licfcle voor 
de natuurlyke historic, vooral in het be lang van *s 
Rijks musca, werd hij bij besluit van 4 Juni 1862 door 
don Gouv.-Gen. speciaal bclast met hot docn van 
rcizen in het bclang van natuur- kunclige 
onderzoekingen ； als zoodanig maakte hi) vanuit 
zijn standplaats Amboina reizen naar Gorontalo, de 
Kei- en Aroe-eilandon, Timor cnz. Tot herstel zijner 
door deze velo reizon zecr ge- schokte gezondheid 
ging hij in Jan. 1866 met een tweejarig verlof naar 
Europa. In Indio teruggc- kcerd, vestigde hij zich 
opnicuw in do Molukken, om van Ternate uit 
ondcrzoekingstochten naar Nieuw-Guinea tc doen, 
waar hij in 1869 o. a. do Geelvinkbaai cxplorecrdc. 
Na twee juren zag hij zich cchter om 
gezondbeidsredenen gedwongen <len dicnst te 
vcrlaten cn keerde in 1871 voor goed. naar Europa 
tcrug. 

Als zijn voornaamstc werken moeteii genoemd 
worden: Reistochten in do Afdeeling Gorontalo； 
Reis naar de Zuid-Oostcr-cilanden ； Reistochten 
naar de Geelvinkbaai op Nieuw-Guinea in de jaren 
1869 en 1870, allc uitgegeven door hst Kon. Instituut 
voor de Taal-, Land- en Volkcnkunde van Ned.-Indie 
en Dcr Malayischc Archipel, Land und Lcute in 
Schilderungcn, gesammelt wiihrend eines 
dreissigjahrigen Aufenthaltea in den Kolonien. 
Voorts publiccerde hij tai van op- stellen in het 
Tijdschr. v. h. Bat. Gen., het Natuurk. Tijdschrift v. 
Ned.-Indie, de Mitthei- lungen des Ornitholog. 
Vcreins in Wien enz. Zie ook over hem: Dr. Th. C. 
L. Wijnmalcn in de Bijdragen t. T. L. en Vlk. van 
Ned.-Indie deel XXXVIII, 1889 en de literatuur-
opgaaf aldaar. 

ROSENGAIN. Een van de buiten-eilanden der 
Banda-groep, het verst Zuidoost gelegcn, 士 4 K.M2. 
groot, tot 166 M. hoog, uit andesict en koraalkalk 
bcstaandc. Het maakte dezelfdo geschiedenis door 
als Rocn (zie aldaar): bloeitijd v66r de 17c ecuw, 
uitrociing der note boomen door de Compagnic, 
verdwijnen dor be volkin g, nieuwe aanplant sedert 
1873, thans wecr van eenige betcekcnis. Bsvolking ± 
140 zieleii. (H. P. Th. Witkainp in Tijdschr. Aardr. 
Gen. 1909, biz. 62, met kaart 1:20000). 

ROTAN. Klimmcnde pal men, behoorende tot de 
gcslachtcn Calamus, Dacmonorops, Kortha- sia en 
Plectocomia, en nog conige andere minder goed 
bekende gcslachtcn. De mcestc vor- men zijn 
gekeninerkt door de lange interno- tlicn van do 
dunno stammcn, cn door het bezit van stekch, die in 
vecl gevallen u-'n de sterk vcrlengde voortzetting van 
de middenrib der bladeren zitten. Ook de bladercn 
zelf cn deelon van <le bJociwijzcn kunnen dcrgclijko 
stekcls dragon. Doze zijn voor de lange Htengcls het 
hulj)niiddel oin zich in de takken van boomcn vast te 
zetten, waardoor de Btara zich bijna onbeperkt 
verlengcn kan, en afmotingen van meer dan 40 M. 
kan bereiken. De vior bovengo- noe)n<l<5 
gcslachtcn zijn over con zeer groot decl van Zuid- en 
Zuidoost-Azio verspreid. Met tal- rijkst aan soorten 
is het geslacht Calamus, die ook de beste rotan 
lovcrt. Het in den Euro- ])ecschcn handol 
voorkomendo product wordb incest gewonnen van in 
het wild grocicndc plun- tcn. IK in het bosch cen 
rotanstoel gevonden, dun wordt do stum bij den 
grond afgekapt en naar beneden getrokken. Om dion 
stain van zijn aanhangsolen to ontdoen, wordt hij, 
nadat de weeko en waardelooze top is afgesnedon, 

met kracht, to beginnen bij hot boveneinde, tusschen 
tweo stukken hout doorgetrokken. Vcrvolgcns wordt 
hij in stukken van 土 5 M. gokapt, die, mcestal in 
twecen gebogen tot bun- dels gebonden, naar do 
af8chcepplaats worden gebracht na grondig to zyn 
gedroogd. De duur van hot drogen is verschillend en 
loopt uiteon van 5 — 30 dagen. In den laatsten tijd 
wordt rotan ook aangeplant cn wol de mecst waarde- 
vollc soort Calamus caesius (zie aldaar). Niet alle 
rotansoorten leveren cen goed product. Bij velo is do 
stam na het drogen bros en daar- door niet bruikbaar. 
De hoogsto waardo heb- ben de Calamussoorten, dio 
niet dikker zijn dan een pink met een mooie 
glanzende opporvlakte. Dit glanzen is te danken aan 
een kiezclachtige zclfstandigheid, die aan den stam 
het uiterlijk geeft alsof er cen laag vernis op is 
gestreken. De dikto moot over do geheelo lengte 
zooveol inogelijk gelijk zijn, en de internodien zoo 
lang mogelijk. Voor special© doeleinden zijn zeer 
dunno rotans gezocht, die alleen in hoepelbossen 
verzonden worden 

In do practijk brengt men de rotan tot ver- 
schillcndo groepon. Ondcr glansrotan verstaat men 
de soorten, die een laag glanzend glazuur hebbon, 
welke er bij het ombuigen gemakke- lijk afspringt. 
De kwaliteit van die soorten wordt belieerscht 
speciaal door de kleur, die hclder stroogeel moet zijn. 
in. de tweede plaats door de dikte. Halfglansrotan is 
glansrotan, waarvan men het glazuur heeft 
afgeschraapt. Dit geschiedt vooral te Singapore met 
de beste en duurste soorten. Ook in het bosch bij het 
verzamelen wordt de glazuurlaag wel verwijderd. 
Wat de beteekenia is van (lit dofmaken, ligt nog in 
het duister. Mandenriet of Rotan ajir (MAL.), noemt 
men de weinig verkiezeldo soorten, dio eenigszina 
kleverig aanvoolen, en voornamelijk worden gebruikt 
voor de fabrikatie van rotan- moubcls. Ilotanstokken 
zijn 2 a 2| M. lange, vrij dikke, weinig buigzamo 
stamstukken. 

Do bewerker onderscheidt nog “vlechtriet" en 
„pitriet,*. Onder vlechtriet verstaat men de buitcnlaag 
van de rotan, dio er in de meubel- fabi-ickcn 
machinaal in recpen wordt afgeschiJd. Dit vlechtriet 
wordt voornamelijk gebruikt voor etoelzittingen； 
het pitrict, dat overblijft, dient voor de fabrikatie van 
het rotan-meubilair, en voorts ter vervnnging van het 
vlechtmateriaal, dat de wilgen leveren. 

Ecn deel van do rotan komt in den vorm, waarin 
hij verzameld is, bij den verbruiker. Ecn ander deel 
wordt in de exporthavens nog nader gcreinigd on 
ondergaat zelfs te Singapore een afzonderlijkc 
bewerking, waaronder behoort hot zwavclen. 

De inlandscho naincn zijn zeer verward； mon 
moot cigonlijk onderscheid makon tusschen de 
namcn, waarondor do rotan bij de verzame- laars 
bekend is cn do namen, die de handelaars er aan 
geven Eenige aanwijzing geven intus- schen w(；l do 
handclsnamen. Men onderscheidt: 

1°. S e g a r s. cen uitiuuntende glansrotan, die 
vooral van Calamus caesius Be.cc. afkomstig is. Hij 
wordt. vooral gevonden in Boeloengan, Padang, 
Palembang, Ponang on de Lampongs. 

2°. D j a h a b s, een glansrotan van Boeloe- ngan 
cn Koetei, oveneens oen uitstokende soort, afkomstig 
van Calamus tr achy coleus Becc. 

3°. P a k a y H van Kootoi en Paair. Een uit- 
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stekende soort van glansrotan, die gehee] of 
gedeeltolijk van de glazuur ontdaan is. 

4°, B o e j o o n g s. Een knichtigc glansrotan, 
vermoedelijk van Calamus optimum afkomstig. 

5°. Aye r. Bindrotan, met vele soorten, die 
verschillende cigcnschappen vertooncn. Ze ko- men 
uit- verschillcndo dcelen van den archipel. 

Rotan is ecn belangrijke bron van inkomsten voor 
de Buitcnbezittingen. De uitvoer bedroeg in 1911 ruim 
50.000 ton. Daarbij was alleen aan rotanstokken voor 
cen waardc van / 150.000. Java produceert geon rotan. 
Wat vandaar ge- exporteerd wordt, is vooral uit Zuid-
Sumatra afkomstig. 

ROTAN ASAM (MAL. MOL.). Zic CALAMUS 
ACIDUS. 

ROTAN BOEJOENG (MAL.). Zie CALAMUS 
OPTIMUS. 

ROTAN DAPIT (MAT..). Zie FLAG ELL ART A. 
ROTAN IRIT (BORN.). Zie CALAMUS TRA- 

CHYCOLEUS. 
ROTAN LANANG (MAL.). Zie FLAGELLARIA 
ROTAN LILIN (MAL.). Zic CALAMUS JA- 

VENSIS. 
ROTAN LOEMOES (MAL.). Zie CALAMUS 

ASPERRIMUS. 
ROTAN MANAU (MAL.). Zie CALAMUS MA- 

NAU. 
ROTAN MANTJI (MAL. BENGK.). Zie CAL A- 

MUS JAVENSIS. 
ROTAN POETIH (MAL. MOL.). Zie CALAMUS 

ALBUS. 
ROTAN ROEMBI (MAL.). Zie DAEMONO- 

ROPS CRINITUS. 
ROTAN SEGA (MAL.). Zie CALAMUS CAE- 

SIUS. 
ROTAN S6MAMBOE (MAL ). Zie CALAMUS 

SCIPIONUM. 
ROTAN TAMAN (BORNEO). Zie CALAMUS 

CAESIUS. 
ROTfe. Z:

C ROTI. 
ROTHENBUHLER (FREDERIK JACOB). In 

1758 geboren le Zweibrucken (Pfalz); kwam in 1771 
a Is scheepsjongen in Indie, en daarna in den 
burgerlijken dienst der Comp. In 1780 vertrok hij in 
den rang van boekhouder van Batavia naar Midden-
Java om zicb in de Ja- vaansche taal te bekwamen; 
werd in 1785 translat eur met den rang van 
onderkoopman en la，er secretaris van poli ie te 
S^jnarang. In 1794 werd hy benoemd tot resident van 
Ptkalongan, in 1799 tot gezagbebber van Java's 
Oosthoek (st andplaats Soerabaja) met den. rang van 
opperkoopman. l£ij wist die plaats en de rjjkgeliden 
Molukkenvloot aldaar 1 e behouden, t oen in 1807 de 
Engelsche vloot onder den vice- admiraal Pellew 
verscheen, door met dezen een vergelijk te t ref fen, 
dock had zich sederb over die capitulate tegenover den 
G.-G. Daen- dels t e verant woorden. Ondanks 
tegenkan ing van de bevolking voerde hij de vaccine 
in, en toonde zich een voorstander van den par icu- 
lieren landbouw en indust rie. Zelf was hij eigenaar 
van de landen Goenoengsari en Djagir. Toen hij in 
1809 zijn post neerlegde, liot hij voor zijn opvolger na 
een ui'. voerig „Eapporl van den staat en gest eldheid 
van bet landschap Soerabaja, enz.". Daendels 
benoemdo hem bij zijn aft reden tot raad exi raordinair 
supernumer. ir van N.J., met vergunning om in den 
Oosthoek te blijven wonen. Onder het Engelsch 
tusschen-' 

bostuur trad hij op als advieur dor nieuwo regeering, 
on lid van de commissi。i ob reorga- ni>a.ie. Bij hob 
herst el van het Nod. gozag in 1816 werd hi), ah man 
van he ancion rdgimo en aanhanger van ho'：, 
consorval ieve regeorings- bcleid, door do 
Commissarissen-Generaal lor zijdo gel：xi en, maar 
bleef eon vraagbaak voor de re-iden en van 
Soerabaja en een aul ori eib in allo plaaiselijke 
belangen en vraagstukkon. Hij overleed als landhcer 
in 1836. Zijn graf me" opschrift is nog aanwezig op 
den heuvol Goenoengsari bij Soerabaja. 

ROTI, ROTE of ROTTI. Eiland ten Zuid- westen 
van het eiland Timor en daarvan door Siraat Ro: 6 
gescheiden, gclegen tusschen 10° 37' en 11° Z.B., en 
122° 52' cn 123° 29' O.L., met de omgelcgcn 
eilanden de gclijknamigo onderaf- deeling der 
rcsidentie Timor vormend. Het is 土 1700 K.M2. 
groot, in het midden een hcuvcl- land uit 
mcsozoische en jongcre formatics be- staande; ovei- 
de geologischc formatie zic Ver- bcck's 
Molukkenvcrslag Jaarb. Mijnwczen N.I. 1908 biz. 
315—327- Aan het strand zijn hier cn daar 
uilgcstrckte laagvlaktcn, en langs de kust bevinden 
zich vele in ham men, waaronder de Boeka- of 
Cyrus-baai aan de Zuidoostkust do grootste en 
veiligste is. Een andere belangrij- ke inham vomit de 
Korbafo-baai in het N., dio door een smalic landtong 
gescheidcn is van de Penggo Baai ten O. daarvan. 
Op het aid us gc- vornide schiereiland ligt het 
landschap Landoe. Talrijke rivierl jes loopen overal 
in zee uit cn zijn voor den landbouw van veel nut, 
want de bodem is vruchlbaar; onder de gewassen 
beklecden rijst, gierst, ma is, aard- en peulvruchten, 
bene- vens suikerriet, een eerste plaats. In den 
Archipel berocmd zijn de kleine Rotinecsche 
paardjes, als hoed an ig mcnig Timoreesch paard 
ook wel is verhandc】d, en die voor de paarden van 
laatstge- noemd eiland in uithoudin gsvermogen en 
kracht niet be hoc ven onder te doen. Het komt thans 
voor, dat ten behoeve van de veeteelt de landbouw 
wordt verwaarloosd. Als uitvoerproduct komt naast 
huiden de cassia fistula meer cn meer op den 
voorgrond. 

Het Nederlandsche gezag wordt cr vertegen- 
woordigd door een Ci vie 1 Gezaghcbber, die tc 
Mokdalc gevestigd is; het geheelo eiland IXJ- staat 
uit ] 8 landschapjcs, waaronder Tcrma- no, Thie, 
Dengka, Oenale, Renggo en B-jlba de voornaamste 
en meest bevolkte zijn. Acht dozer liggen in het 
Oostelijk en de acht andere in het Westclijk deel des 
eilands, de grens daari usschen maakt tevens de 
taalkundigc grens uit. De land- schapjes Bokai, 
Kcka, Lole cn Talae zijn tot 66n grootcr landschap, 
de Karad jaiin Am pat samen- gevoegd. Zij worden 
bestuurd door r a(1 j a * a, bygestaan door een 
ryksbestuurder, cn tot elk staatje behooren meerdere 
kampongs, wclker hoofden als ni a n e k g o r o k 
bekend zijn. De bevolking wordt ijvcrig, dock 
procesluslig ge- noemd. De Rotineezen zijn niet zoo 
sterk en gc- wiJJig als de Savocneezcn. Periodiek 
heerschte er cpidcniisch cen ziekte, die op 
Iongontsteking gc- leck, doch sedert is herkend als 
malaria. Geen wonder, dat zij hiervan zoo sterk 
nadeel ondervin- den. Krachtig gebouwd zijn de 
Rotineezen niet en (lit wordt o.a. geweten aan bun 
voeding, die voor cen groot dccl of vaak gehcel uit 
pahnsuikcr bestaat. Vden liebben den Christelijken 
gods- dienst aangenomeny Vele Rotineezen zoeken 
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de gewapende politie. 
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Dezc sluiters mogen niet gelijkgcstcld worden , - met 
zulkc als in het Mai., Jav., enz., en beant-, ."""" 

-••> 63ft .. 
(Tchter gb^oonlijk^ over i诺:谄v： /««, 
M. P. wuat; afu, asch, M. P. awu. E.：nc oor-^ 
spronkclijko ng gnat over in n, bijv. nadak,.. 
naani, oud-Jav. wiaran ； an in, wind, M. P： 
angin. Ecne k, zoo we 1 aan het begin van een 
woord als in het midden, is mcermalcn verdwe- 
nen ； toch staan do dialectcn daaromtrenb op 

zeer vcrschillend standpunt. Als sluiters 
kunnen van de mcdc-klinkers alleen de k, (al 

■ Ccl'/ci 

 

ROTI. Ondcrafdccling dor afdceling Zuid Timor 
en 0. van de residentie Timor, bestaande uit het 
gclijknamige ciland cn de daaromheen gelegcn 
kleinere cilandjes, onder het bcheer van een C vielen 
G：zighcbber, te Mokdalc gevestigd. 

ROTI (STRAAT). 10 K.AI. breede straat tus- 
schen Roti en Timor met het daar beW. gclcgen 

een 

naar het dialect volkomen of onvolkomen uit- 
gesproken), dialectisch ock de t, zcldzamer de 

Semaoe. De oevers zijn aan weerszijden heuvel- 
aehtig, hiei* en daar rotsig, met sinalle, voorlig- 
gende kustriffen bchalvc in de bocht aan de Zuidkust 
van Semaoe, we Ike door dit rif gedecl- telijk wordt 
gevuld. De diepten in de straat zijn 、groot, in het 
midden ligt, op den onderzecschcn rug, we Ike Roti 
met Timor verbindt, cen koraal- bank met 16 M. 
minste water en ZO. van de 

s, cn slechts bij enkelc woorden de n optreden, 
(dialectisch so ms schynbaar nog eeno I of /). 

woordcn ook alleen maar bij uitzondering aait - r'".-y 

straat vindt men de ondiepe Beatriceriffcn. In het 
Oostgedeelte der straat wordt meestal een moeilijkc 
zee aangetroffen. Zie Zee man s- gids dr cl V. 

ROTSPELIKAAN. De rotspelikanen of Jan van 
Gen ton, tain. Sulidae, behooren even als de 
Suhollcvaars tot de orde van de Steganopoden, 
gekenmerkt door het hezit van 4 tecnen, die door 
zwemvliczen verbonden zijn. Het zijn echte 
zeevogcls, die uitsluitend van visch Icven. Sula 
cyanops is wit met bruine vleugds en staarb en broedt 
o. a. op aan de S raat Soenda gelcgcn eilandjes, even 
als Sula piscator, die go heel wit is met grijsachtig 
zwarte slagpenncn. Op Celebes, in de Molukkcn en 
op Nieuw-Guinea wordt Sula .如《 gevonden; deze is 
van bo ven roest- bruin en van ondcren wit. 

ROTTERDAMSCHE BANK. Zie CREDIET- 
INSTELLINGEN. 

ROTTINEESCH. Het Rottineesch wordt ge-
sproken op het eiland Rotti cn door de Rotti- necsche 
kolonisten op Timor. De taal is verdceld in 
vcrschcidene tongvallen, waarvan de ver- schillen 
grootendeels van phonetischen aard zijn ； de 
dialecten van Dcngka en Oc-nalc wijken even wcl 
nicer van de overige af. Wat het klank- stelsc] betreft, 
kan in 't algemeen gezegd worden, dat v66)'a.an of in 
lict woord kuiuien voorkoincn de mcdckliiikei's k, t, 
d, (meer linguaal), p, b, /, m, 71, I (r), n, h, (alleen 
vooraan), bene vens de ngg en nd, (dialectisch ook 
mp, mb). Niet a lie dialectcn staan cchtcr op hetzelfde 
stand punt: zoo kunnen bij v. in het Termanoe'sch, dat 
als het voornaamstc dialect wordt beschouwd, de nf)g 
cn nd niet in het woord voorkomcn, maar worden dan 
tot ng cn n； vele dialectcn kennen alleen ecnc I, 
terwijl bij andere zoo we 1 de I als de r in gc bruik is. 
Ge heel ontbreekt de Mai. Pol. ng, we Ike tot n wordt, 
(slechts cnkele dialectcn kennen eene uil do Rott. 
n(jg ontstano、ng); ook de Mai, (enz.) tj, dj, nj, be 

neve ns de half-vocalen j an V)(uit g( zonderd in 
enkelc uit roepen), komcn niet voor. Onder de 
klinkers ontbreekt de p6p6t; de taal kent ook geen 
twcc-klajikcn. Eenc Kott, h bcantwoordt in den regel 
aan ecne M.. P. p, (weIke dus in het woord verd wijnt), 
bijv. henu/c, vol. M. 1>. penuh; de Bott, p komt 
slechts bij uilzondering overeen met ecnc oorspronke- 
lijke p, ten zij die elders door een neus-klank wordt 
voorafgegaan ； nog kan de p be ant woorden aan 
ecne mb of w ciders; de laatste klank gaat 

zulk een sluitenden medcklinker in de verwan- ten 
； zij zijn ook niet in gelijke mate ecn on mis- baar 
gedcclte van het woord als in de meestc andere talen, 
maar kunnen of mocten in vele 
gevallen weer verd wijnen ； zoo eindigt bijv. aok, 
(lichaam evenals Jav., Mai. awak, op ecnc lc, (al of 
niet volkomen uitgesproken), maar tegen- over awak-
nja bijv. staat ao^n-a, zonder k. Over den aard cn het 
out st aan dezer mede-klinkers kan hier niet verdcr 
uitgeweid worden. 

Aan gaande de spraakkunstige vormcn is in 
algemeen op te merken, dat a lie, elders voorkomende 
suffixen, geheel ontbreken ； pre- fixen komen nog 
veel voor, en worden ook als zoodanig nog wel 
gevoeld, maar zijn toch, met eene enkele 
uitzondering, thans zonder levende kracht, zoodat cr 
geen nieuwe woorden mede worden gevormd. De 
taal heeft evenwel nieuwe middclen tot woord-
vorming gevonden, gclijk beneden blijken zal. In het 
tegen woorclige stanch punt der taal zijn er onder de 
wei'kwoorden, wclke vervoegd worden cn andere, we 
Ike onver- anderlijk blijven. Door de wijze van linn 
ont- staan, mocsten de bijzondere slot-mede-klinkers 
mecr bcpaaldelijk bij de naamwoorden voor= komen 
； daardoor is thans de toestand gescha- pen, dat voor 
het taal-gevoel cen sluitcr meer bcpaaldelijk aan het 
woord een naamwoordelijk karakter gee ft, 
(substantieven of adjectie ven, v. d. de k aan het slot 
van henuk = M. P. penuh). terwijl cen werkwoord als 
regel alleen op eene vocaal kan eindigen. 
Dientengevolge kan van een subst, een werkwoord 
afgeleid worden een- voudig door afwerping van den 
sluiter, bijv. van udan, (Jav. idem), regen ； ana uda, 
het regent； omgekeerd beteekent het denkelijk ont- 
Icendc yaku (Mai. enz. spijker), in het Rott, 
,,spijkcrcn'', tcrwyl “sp^ker": pakuk luidt. Als 
algemeen middcl tot afleiding van naamwoorden van 
werkwoorden bezigt men nu de toevoeging van cone 
k, (dial, ook Z), zeldzamcr eene s, meestal, alt，hans 
in nbstracten zin, gepaard met 1'cduplieatie, dus lad, 
guan, (Jav., enz. laku): lalad/c, lict guan; van mate, 
sterven: mamates, do dood, dooci (ndjcctief)； enz. 
Van de veranclerlijke werkwoordcii wordt het subst. 
gevormd door toevoeging va» den mede-klinkcr aan 
den vorm v. d. 3den pers. enkelv., bijv. nafada, hij 
zegt, (Jav. war a): nafadak, het zeggen, gezegde, 
enz.; met reduplicatie: nanaak, het eten, spijs, van 
naa, 00rspronke 1 ijk* naka{n), hij eet. Nog kan 
bijvoeging of afwerping of verwisscling van ecn 
sluitenden mede-klinkcr dienen om eene nuance van 
boteckenis aan to duiden, bijv. Term, langa, 
(gewoonlijk zonder sluiter), hoofd in cigonlijkcn 
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zin, langak, hoofd, van cen dorp b v., lang as, 
afgehouwen hoofd； op doze wyze kunnen werk- 
woordcn dan ook oen sluiter vcrtoonen, bijv. nalaik, 
hij loopt snel, naast nalai, hij vlucht, (Mai. lari); 
ladk, loopen, naast lad, gaan, ver- trckken ,(Jav. 
laku). Ook om cene samen st oiling a Is zoodanig te 
kenmerken, bijv. ia-dui, visch- graat, (als 
afzonderlijk wo ord : duik, been, graat) ofa-halk, 
„vuur-schip*\ stoomboot, (afzonderlijk: hai, vuur); 
langa-hedik, hoofd-pijn, (afz. }icdist pyn, ziekte); 
cnz. Voorts kan het ver- voegen van een op zich-zclf 
on veranderlijk werk- woord als midde】 tot woord-
afleiding bcschouwd worden, bijv. naast fepa, slaan: 
nafepa, hij is gewoon te slaan, hij pleegt te slaan, is 
geneigd tot slaan; lafepak, (met sluitende 2), zij 
slaan elkandcr, of: zij alien slaan. Bij het subst. 
worden enkel- en meerv. door toegevoegde 
lidwoorden onderscheiden. De pronominale suf- 
fixen kunnen vrijelijk aan elk subst. gevoegd 
worden ； dikmaals gaat dan het volledige voornw. 
nog vooraf. Een substantief als gcniticf-bepaling 
gnat steeds vooraf; dan wordt altijd aan het be- 
paalde woord het pronominaal suffix v. d. 3den pers. 
enkel- of meerv. gchecht. Ook in samcn- stellingcn 
gaat eene echte genitief-bepaling vooraf; in andere 
gevallcn volgt het bcpalende woord； daarbij komen 
echter vele onregelmatig- heden voor. Op te merken 
is nog de bijzonderc neiging der taal tot 
samonstelling, bijv. van bijvoegelijke naamw. met 
zelfstandige naamw., van bijw. met werkw.; enz. 
Eigenaardig is voorts, dat de taal menigmaal bij als 
voorzetsels fungeerende woorden, welke meestal 
vervoeg- bare werkw. zijn, verschillendc nuances 
aanduidt als verlcden tijd, (buiten het perfectum, dat 
evenals het futurum, op gewone wijze door 
bijwoorden of partikels wordt aangeduid tegen- over 
het praesens), het duratieve cener handeling 
tegenover het imperfectieve, welke overigens df 
nietl df niet geheel en al in de taal wordt aan- geduid! 
Het Rott, is ten nauwstc verwant met het 
Timoreesch, iets verder slaan de overige talen van 
Timor, enz., ook de Ambonsche tongvallen, do talen 
der Zuid-Westcr-eilandcn, het Solorcesch, enz. 
schijnen met het Rott, eene zelfde groep tc vormen. 
Door de zendelingen is thans ons letter-schrift 
ingevoerd. Ofschoon van eene eigenlijke 
letterkunde nog geen sprake is, ziju in den laatsten 
tijd meerdere verhalen, enz. door Rottineezen op 
schrift gebracht. 

Literatuur : D. P. Manafe, Proeve eener be- 
kiiopte spraakkunst van het Rottincesch, (Bijdr. ..•- 
Kon. Inst. T. L. en Vlk. N.-I. dl XXXVIII, bl. 

G33—648); H. Kern, Rottineesch-Maleischc 
Woordenlijst' door R. Pell。(Bijdr. dl XXXIX, bl. 
1—26)； J. Fanggidacj, Rottincesche Spraak- kun 
st, (Bijdr. dl XLI, bL 554—572); H. Kern, 
Nederlandsch-Rottineesche Samenepraken (Bijdr. 
d] XLH, bl. 71—102); J. Fanggidaej, Fabelen in 't 
Rottineesch (Bijdr. dI XLlV, bL 452—459; 662—
711). Manelualain deded-kokola manini s6da-
molena Lukas sulakela sala sila ia, (het Evangelic 
van Lukas), vcrtaald doordenz., Tului Lote- la sudi 
leohdtakala, Allerlei Rottincesche verhalen, door 
denz. (vertaald door J. C. G. Jonker, Bijdr. T. L. en 
Vlk. 7de volgr. IV; Tului ddkiddkik, bebe- rapa 
theritera lusalin kapada bahasa Rotti, door C. Frans, 
Leiden 1912; Rottincesche leksten, door J. C. G. 
Jonker, Leiden 1911; Over do find-medeklinkers in 
het Rottineesch (enTimo- 

rcesch) door denz., Bijdr. T. L. cn Vlk. 7do vlgr« V
； Rottinecsch-Hollandsch Woordcnbock, door 
denz., Leiden 1908. Bijdrftgo tot de kennis der 
Rottincesche tongvallen, door denz., Bijdr. T. L. en 
Vlk. Dl 68 (1913); Rottincesche spraakkunst, door 
denz. Leiden 1915. J・ C. G. J. 

ROUFFAER-RIVIER. Een der bronrivieren van 
de MambCramo. Ztc aldaar. 

ROUW. Zic OVERLIJDEN. 
RO WOKfiL^. Nicu WO naam van het Zuid- 

wcstclijkst gelcgen district van het regentschap 
Karanganjar, afdeeling KSboeindn, residentio 
KSdoe, met gclijknaniigo hoofdplaats. Vroeger 
hcette dit district Ban joe mod al en nog vroeger 
Karang bolong. Het heeft eene oppervlakte van 168 
K.M2., telt 78 desa's en is verdceld in 3 
onderdistricten. • 

In dit district liggen de vogclncstkKppen van 
Karan gbolong. 

ROXBURGH (WILLIAM). Beroemd plant- 
kundige, gcb. in 1759 te Underwood in Schot- land, 
overleden in 1815 te Edinburg. Zio over zijne 
verdiensten voor do kennis der Indischo flora, deze 
Enc. Dl I, bl. 394, alsmede eene levensschets in 
Teysmannia VII (1897), bl. 457. 

RUBBER. Zie CAOUTCHOUC. 
RUBUS FRAXINIFOLIUS Poir. Fam. Ro- 

saceae. Ketjalingan(JAV.), B6ngb?rdt6an (SOEND.). 
Eon opgerichte, min of meer klimmende heester in 
de hoogere bergstreken met vruchten, die in vorni en 
smaak wat op de Europeeache fram- boos gelijken, 
doch minder zoet zijn. De blade- ren zijn geveerd. 

RUBUS MOLUCCANUS L. Akar koepor (MAL.). 
Berate, Brembet (JAV.), Hareuen (SOEND.). 
Klimmende heester met gelobdo bladeren, zecr 
algemcen in don gcheelcn Archipel in velo vor- mcn. 
Do bladeren zijn een inlandsch genees- middel. 

RUM of RHUM. Alkoholisch vocht met 50— 
60 % alkohol, gedistilleerd uit gegisto melasse of 
suikerrietsap. Rum is dus „rict8uikcr-bran- dewijn" 
evenals cognac „wijn-brandewijn** is, of juister, 
behoorde te zijn, en arak (Zie Dl I, bl. 56) 
oorspronkclijk is „rijst-brande wynf,. Aanvankelijk 
kleurloos, neemt de rum op het vat aliengs een 
geclbruine klcur aan ； ook het aroma vermeerdert 
door het lange liggen. Veelal wordt echter de rum 
gekleurd met cen alcoholische op- lossing van 
gebrande suiker of caramel. De beste soorten worden 
in Wcsl-Indie gestookt („Oudc Jam&ica-Rum''); in 
Oost-Indio diatiHeert men dit vocht niet, ten niinsto 
niet ondcr den naam rum. Iii den handel wordt rum 
veelal nagejnaakt, door aardappelspiritus to kleuren 
met gebrande suiker (caramel) en te aromatisceren 
met „rum- essence" en soms ook met vaniolje. 

RUMEX NEPALENSIS Spreng. Fam. Poly- 
gonaceae. AsSm-asGm (JAV.). Een soort van zuring, 
die in de ini. geneeskunde wordt go- bruikt. Nog 
andero soorten van Jtumex treft 】nen op Java aan. 
Sominige worden op do wijze van Europ. zuring 
gegeten, andere zijn ecu surrogaat voor spinazic. 

RUMPHIUS (GEORG EVERHARD). Bcroomd 
Ambonsch natuuronderzoeker der 17e eeuw； do 
grondlegger van de wetenschappelijko kennis onzer 
0.-Indischo bezittingen, vooral wat betreft de daar 
Jcvcndo plantcn en dieren. Van zijn fami- lienaam 
Rumpf is bijna uitsluitond do latijnscho vorm in 
gobruik. 
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Wat wij van Ruinphius* jeugd wetcn, is be- perkt 
tot ecnigo toevalligo uitlatingen in zijne brieven on 
geschrifton. In 1628 word hij geborcn, 'waar en 
wannecr is nict met juistheid bekend ； in iodcr goval 
tussclien 15 Mei en 7 Juli 1628. Hij noemt Hanau ann 
den Main als zijno vaderstad, doch vcrmeldt ook, 
geboortig to zijn uit het graaf- echap Solms, nu 
“Rcgierungsbczirk" Coblenz, in de Rynprovincie. 
Volgcns sommigen zou Miin- zenberg in de Wctterau 
zijne geboorteplaats zijn. Zijne opvoeding genoot hij in 
ieder geva] in de stad Hanau, waar zijn vader architect 
was； wij lezen zulks in ecn brief yan Rumphius aan 
de be- windhebbers dor O.-I. C., waar hij verzocht een 
deel zijner gage te willen zenden „als recognitie uyt 
kinderlijeke plight", aan zijnen ouden vader, „genaemt 
Augustus Rumph, bouwmeester van Hsnnu''. 

Tot zijn 18e jaar bezocht hij het gymnasium te dier 
stede. In zijn onstuimig verlangen de we- reld in te 
gaan, beging hij toen de onvoorzichtig- heid zich als 
soldaat te laten aanwerven door graaf Ludwig von 
Solms-Greifenstein — Braunfels, die voorgaf 
commandant te zijn van het Ve- netiaansche leger en 
volk tc zoeken voor een Italiaansch garnizoen. Die 
graaf was echter een geheim werf-officier ten dienste 
der Hollandsche West-Indischc Compagnie, en 
ronselde toen sol- daten, niet voor het schoonc Italie, 
maar voor het gevreesde wilde Brazilie. De jonge 
Rumphius heeft van al zijn Hanausch latijn gebruik ge- 
maakt, om in een lang gedicht, getiteld Peregri- natio 
sive Iter in Brasiliam (Amb. Krdb. dl VI of dl I, 
v66raan) uiting te geven aan zijne ver- ontwaardiging 
jegens den vorstelijken bedrieger. Met zijn lotgenooten 
werd hij, onder voorwendsel dat de reis via Nederland 
naar de Adriatische zee ging, naar het koloniaal 
werfdepot op Texel ge- voerd en daar voor 
Pernambuco ingescheept op „De Swarte Racf". Maar 
dit schip vie! in handen der Portugeezen en zoo kwam 
Rumphius in Portugal terecht. Daar vertoefde hij (als 
soldaat ?) twee of dric jaren (1647 1648 of —49) cn 
rijpto zijii lust tot natuuronderzoek. Vooral bocide hem 
hetgeen hij cr over't verre Indie vernomen had cn zoo 
reisdc hij in 1652 wed er uit Hanau naar Nederland met 
bestemming naar de kolonien, dit- niaa] nict als 
gevangene, maar vrijwillig cn wdl bewust („de 
ondersoeckinge van gewassen etc. is wel het meeste 
oogmerck waerom ik mij in India begeven hebbe", 
schreef hij in 1669). 

Oj)26 Dec. 1052 zeilde hij, bij de Comp, inge- 
Kchrcven al» do „adelborst Jeuriacn (als vertol- king 
van het duitsche Georg) Rumph van Hanau, met het, 
jacht “Muydcn" naar Indiii, vertoefde kort te Batavia 
en werd al in 1653 naar Amboina gezonden: in 1655 
word hij daar tot vaandrig cn ,,fabryck,> (ingenieur) 
aangcsteld. Aangezien Rumphius — het was in de 
dagen van Do Vla- ming -- „tot de militairo chargie niet 
wel gchu- incurt was**, werd ])ij in 1657 in 't civile 
ovorgo- plaatsL, als onderkoopman en hoofd van 
Larike, ecn vrij belangrijko post op de Z. W.kust van 
het sehicreiland Uitoe. Waarschijnlijk is Jiij toen, of 
eenige jaren later, getrouwd met een nieisje uit Ambon; 
iinmers in 1669 kon hij spreken van “zijne faniilic", on 
had een. zoon cn ineer dan e6n dochter. To Lnrike 
voldced ]iij zoo goed, dat hij in het begin van 1662 
bevorderd word tot koopman cn opperhoofd over do 
gehocle kust van Hitoe, na (lit ambt a) van IGGO af 
provisioned to hebben 

in 

waargenomen; zijne woonplaats was toen natuur- lijk 
to Hila, in het fort Amsterdam. Men achtt© hem te 
zijn： „ecn man van nuchterc bequaemheit die sich 
heel wel na de humeuren der Amboinesen weet te 
schikken, het Arabiach schrift leaende en 
schrijvendc, dacrcnbovcn gcleert in allerley slach van 
wiscunstcn''. In ccn andcrc ,,conduiCe-staat'' van 
1666, wordt de aard van Rumphius aldus zeer gunstig 
geschetst： „hij heeft den roem en oock het uyterlijck 
aansien te zijn een man van goede kennisso en 
ervarentheyt in dese landen... Van cen goet en statigh 
loven en van een onbil- lijcken (?) maer nedrigen en 
heusschen omme- gangk en vooral van ecn 
conscicntieux cn op- reght gemoet, niet gierigh of te 
inhaligh". 

Om zijne kennis der wis- cn bouwkunst, die hij 
van zijn vader had gelcerd, schijnt Rumphius in Indie 
het eerst vermaard geworden te zijn, en soms vinden 
wij achter zijn naam vermeld： „de Malhematicus". 
In 1654 was hij in die functie op Ceram； in 1662 
vertoefde hij op Banda om rapport uittebrengen over 
de versterking van den berg van Banda Neira (Dagh-
Register 1663, bl. 255); in 1673 schreef hij een 
belangrijk veralag over de fortificatie van het kasteel 
Victoria te Ambon. 

De betrekking van „koopman^^ op Hitoe heeft 
Rumphius tien jaren waargenomen, tot 1670, en hij 
schijnt vooral in die pcriode zijne uitnemende kennis 
der Indische natuur bijeengegaard te hebben. In het 
begin van genoemd jaar maakte hij zich op in het 
belang zijner studien naar Batavia te vertrekken, toen 
hem in April de ramp over- viel eener oogziekte 
(glaucoma simplex), die bin- nen weinige maanden in 
volslagen blindheid ein- digde. Rumphius noemt als 
oorzaak zijner oogziekte de te groote inspanning, en 
het dagelijksch wandelcn in de hitte der zonne, om 
planten te ver- zamelon. Zoo was hij gedwongen het 
bestuur over de kust van Hitoo — een belangrijk ambt 
in die dagen, toen do Molukken nog „de Groote Oost" 
vormden en het nu halfvergeten Amboina daar- van 
het gewichtig centrum was — neder te leggen. Om 
zijne „langduyrige, goede en onopsprae- kelijko 
diensten", liet de Comp, hem rang en gage bohouden 
onder benoeming tot een sedentair ambt te Ambon. 
Sedert leefde hij stil op de hoofdplaats. Als 
magistraatspersoon heeft hij tot op hoogen leeftijd 
velerlei belangrijke diensten bewezen, en dat zijn rijp 
oordeel en goede raad- gevingen door de regeering op 
prijs gesteld wer- den, bewijzcn de rapporten en 
adviezen, bepaal- dclijk over vestingbouwkunde en 
landbouw, die van Rumphius' hand in de archieven 
berusten. Ecn ad vics van Rumphius over den 
Ambonschen landbouw is gedrukt in do hierna to 
noemen bio- graphio van Leupo; cenige andere 
rapporten van zijno hand kwamen later torecht in het 
Tijdschr. v. Staathuishoudkunde en Statistiek. Dl XIII 
(1856). 

V66r alios was liij bezig inot zijno gelicfde na- 
tuurkundige cn ook met historische studien, „zon- der 
hetwolck hij anders sorgde, — d.i. bezorgd was — in 
melancholy zijne dagen te moeten ein- digon". Wat 
cene vortroosting is geweest in „de langc droevo 
nacht" van Rumphius' blindheid, was zijn gelukkig 
huiselijk leven cn zijne brief- wisseling met ccn groot 
aantal geleerden en geest- verwanten, zoo in Indie als 
in Europa; terwijl ook van hoindo cn verre, uit allo 
Oosterscho kantoren nnturalien en curiositeiten hem 
werden toege. 

41 
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zonden. Daardoor vindt men in zijno werken 
soms nauwkeurige informatics over allerlci min 
bekende gowesten. „Allengs was het huis van 
Rumphius, met den blindcn geleerde, die hot 
bewoonde, voor alien die Indie bereisden con 
mid- delpunt geworden. waaraan zij zich 
schatplichtig gevoelden en waarheen zij idles 
zonden, wat hun vreemd cn merkwaardig 
voorkwam, zekcr, dat het daar aan ecn 
zorgvuldig onderzoek zou warden onderworpen 
en dienstbaar gemaakt aan do wetenschap" 
(Harting). In Indie tcldcn onder zijne 
correspondenten vooral: J. Camphuys en Is. de 
St. Martin, voorts A. Cleyer, W. ten Rhijno, 
H. de Jager, J. de Vicq; in Nederland do lecraren 
dcr Leidsche hoogeschool, benevens H. d'Acquet, P. 
Blaauw, J. Rulitius； in Duitschland C. Ment- zel en 
J. M; Fehr. (Een groot deel dezer corres- pondentie 
van Rumphius werd, uit het Ncder- landsch eerst in 
het Duitsch vertaald, gepubli- ceerd door den 
natuuronderzoeker M. B. Valen- tini, professor te 
Giessen, in zijn „Museum mu- seorum” (Frankfort 
am Main, 1704 — 14, 3 din. fol.) waar dl II geheel 
met de briefwisseling van grootendeels Hollandscho 
geleerdon gevuld is. Een verkorte en in het Latijn 
overgebrachte uit- gaaf van dit werk kwam in 1716 
te Frankfort^ook uit als „Historia simplicium 
reformata. Accedit India litterata, seu dissertationes 
epistolicae, ab Europaeis curiosis et eruditis, 
Cleyero, Rumphio, Herbcrto de J ager, ten Rhijne, 
Kaempfero aliis- que in India reciprocatae de 
plantis, arboribus, gemmis aliisque rarioribus ad 
scrutinium naturae artemque medicam spectantibus. 
Hier vindt men dus die (52) brieven nog eens ten 
tweeden male in het Latijn vertaald, zooals de titel 
verder ook uit- drukkelijk vermeldt („ex autographis 
belgicis ante hac in linguam germanicam translatae 
nunc vero exterorum gratia latinitate donatae,'). 

Vergeeflijk zal men het vinden, dat de beschei- 
den natuuronderzoeker in 1682 met vreugde zijne 
schoonste schclpen en steenen liet bijeenzoeken om 
te voldoen aan het vereerend verlangen van den 
bekenden Groothertog van Toscane, Cosimo de 
Medici III, aan wien hij ook afstond zijn kabi- netje 
uit 400 fraaie Indische houtsoorten ver- vaardigd, 
dat hij den “bedelaarsmantel" noeindo —
,vermoedelijk za] dit stuk nog wel in een der 
Italiaansche musea of paleizen aan te treffen zijn. 
Correspondentie, hierop betrekking hebbende, en 
enkele voorwerpen uit die verzameling zijn, als 
resultaat van de Rumphius-herdenking in 1902, 
teruggevonden. De voorwerpen, vooral schelpen, 
bevinden zich thans in het Staatsmuseum te Weenen. 
TJCT674 heeft andermaal een groot ongeluk 
Rumphius getroffen, nl. bij de aardbeving. die in dat 
jaar op 17 Februari de stad Ambon teisterde, zijne 
gade en jongste dochtertje te verliezen: 
„erbarmelijck was het dien man bij dezo zijne lycken 
te zien zitten, alsmede aen to hooren zijno 
weeklacht, beide op dit toeval endo zijne blind- heid 
gepasG". De herinnering aan Rumphius, trouwe 
gade is bewaard in den soortnaam Susannas eener 
echoone orchidee, Flos Susannae (tbans Platanthera 
Susannae Lndl.) en Flos Susannao minor (thans 
Habenaria Rumphii Lndl). Hem zelven ter eere 
doopte later Linnaeus een Moluk- schen boom 
Rumphia Amboinensis L. (thans Cordia tiliaefolia 
Warb.). 
Nog een derde slag van het noodlot trof hem in 1867, 
toen bij den grooten brand van Ambon 

zijne boekon on ocn deol zijnor geschriften, bo- 
paaldclijk ook de reeds gcrccd zijndo platon voor hot 
Kruidboek, werden vernieJd. Veel Icod zal hot den 
blindcn golcerdo ook gedaan hebbon, dat hem 
meermalcn schrifturen cn teokeningen wordon 
ontstolen; zoo lezen wij van zekeren Mr. C. Go- 
raerts, chirurgyn, dat hij con Maleisch woorden- 
boek, door Rumphius omstreoks 1670 samengo- 
steld. to Batavia „op do gouwediefs passar opge- 
kogt,5 had. Van een soortgelijk onrecht van nog 
grooter beteokenis, zal straks to gewagen zijn. 

In zijn latere levensjaren hcoft Rumphius een 
trouwe hulp gevonden in zijn zoon Paul August, die 
blijkbaar met vollo tocwijding aan zijns va- ders 
studien deel nam, hem „zijne oogon leende", en ook 
de oorspronkelijke teokeningen voor het Kruidboek 
ontwierp. Van dezen jongeren Rumphius weten wij 
anders weinig, ook heeft hij zijn vader slechts 
weinige jaren overleefd (gest. 1706). 

Op 15 Juni 1702 is G. E. Rumphius to Ambon 
overleden in den ouderdom van 75 jaren. Op zijn 
verlangen werd hij begraven in een eigen ,,graf- 
stedc,> buiten de stad. Dit graf schijnt later in ver- 
getelheid geraakt te zijn. In 1824 heeft de Gouv.- 
Gen. van der Capellen, t日dens zijn verblijf in do 
Molukken, een eenvoudig gedenkteeken voor den 
grooten Ambonschen natuuronderzoeker laten 
oprichten ter plaatse, waar volgens de overlevering 
zijne woning en tuin was. In de herinnering der 
inlanders leeft Rumphius voort door do ver- 
beteringen, die hij in de sagoeboreiding heeft aan- 
gebracht. Ook is zijn naam verbonden aan eon 
plantage (doesoen) en een put, die hij in de nabij- 
heid van Roemahtiga heeft laten graven, alsmedo 
aan een heuveltje nabij de eersto bfent^ng. In 
Nederland werd, bij do herleving der Indisch-bo- 
tanische studien na 1820, Rumphius o.a. gehul- digd 
in het kostbare plaatwerk Rumphia van C. L. Blume, 
en is sedert dien tijd in wetenschappe- lijke kringen 
het onderzoek zijner geschriften aan de orde 
gebloven. Meer dan 66ne schoono blad- zijde is in 
onze lettcren aan Rumphius gewijd, zoo door Dr. W. 
R. van HoiiveH (Tijdschrift van Ned.-Indie 1839, II, 
bl. 25-30), Cd. Busken Huet (Land van Rem brand, 
1884, dl II, tweedo helft, bl. 91 vlg.), Prof. P. 
Harting, (Album dor Natuur 1885, bl. 1-15), G P. 
Rouffaer (de Gids, 1901, II, bl. 228) e. a. Ook in het 
buitenland is do achting voor Rumphius en zijne 
werken zeer groot. Dit is wel duidelijk gebloken 
door de groolo belangstelling, dio de in 1902 
georganiscerdo Rumphius-herdenking is ten deel 
gevallen. Ter gelegenheid van het feit, dat het op 15 
Juni van dat jaar 200 jaar geleden was, dat R. tc 
Ambon overleed, word op initiatief van hot 
koloniaal Museum te Haarlem een Xumphius-
gedenkboek uitgegeven en eon inedaillo geslagcn. 
Tevcns werd een Rumphius-fonds gesticht (na 
Greshoffs dood “Greshoff's Rumphius-fonds” 
genoemd), dat on- derzoekingen in de Molukken kan 
steunen, pu- blicaties die daarop betrekking hob ben, 
kan uit- geven, en een gouden medaille kan 
toekennen aan natuuronderzoekers, die zich groote 
verdiensten hebben verworven voor het onderzoek 
van den Ned. Ind. Archipel, in het bijzonder van het 
Oos- telijk deel daarvan. 

Het leven van Rumphius, gelijk het hierboven 
geschetst is, werd het uitvoerigst beschreven door P. 
A. Leupe, in eene voortreffelijke archicfstudie, die 
door de Kon. Akad, (Nat. Verh. Dl XII) in 1871 is 
uitgegeven en die in 1902 door Prof. Hee- 
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res in hot Rumphiusgcdenkboek is bcwerkt； voor do 
waardeering van Rumphius als natuurkundigc is 
editor dit historisch gcschrift onvoldocndc. 
Levensschctson van hem komcn o.a. voor in het 
grooto Franscho biographischc werk van Du Pe- tit-
Thouars (T. XXXIX) cn in do nieuwere All- gemeino 
Deutsche Biographic van do hand van 
E. Wunschmann. Do voorgangster van deze bei- do 
was ecno in 1833 te Breslau verschencn voor- 
treffelijke, to weinig bekende, Latijnsche verb an- 
deling van Prof. A. W. E. Th. Henschel, (Vita G. E. 
Rumphii, Plinii indici.. .Breslau 1833), die tevens 
eene „Claris Rumphinna" bevat, d.i. synoniemie dor 
botanische cn zodlogischc namen. Van 154 
geneeskrachtige planten uit het Am- bonsch 
Kruidboek geeft Henschel een overzicht als 
„Specimen materiae medicae Rumphianne". Een 
uitvoerig overzicht van zijn levcn cn werken is te 
vinden in hot bekende werk van Dr. M. J. Sirks, 
Indisch Natuuronderzoek, 1915, p 25 — 61. 

Een feit, dat in Rumphius' levcn telkens weder • 
de aandacht trekt is, dat — met geringe uitzon- dering 
— zoowel de machthebbers in patria en te Batavia als 
de opvolgende gouverncurs van Ambon blijkbaar 
bewustheid hebben gehad van het belang der studien 
door Rumphius daar in stille bezigheid ondernomen, 
zoodat zij hem rus- tig zijn gang lieten gaan, nergens 
tegenwerkend, doch integendecl mcermalcn hem 
verder helpend, soms in ruwen, maar toch 
goedgemeenden trant. Dat de O.-I. C. niet allccn 
geleid en gediend were! door lieden, die uitsluitend 
gevoel hadden voor gezwollen geldbuidcls, maar dat 
er ccn zelfs vrij machtig gedeelte was, dat oog had 
voor de geestci ijke waardij onzer Indischc 
bezittingen, mag zeker wel in het licht gesteld 
worden, ten faveure dier Comp., al kan het natuurlijk 
in de geschiede- nis niet de schandc keeren van haar 
hardvochtigo Molukken-politick. Dat de Comp. 
Rumphius, Ambonscho Historic voor zich zelve 
wilde hou- den als „een secreet en zecr dicnstig 
document", en zichook geenszins haastte zijneanderc 
geschrif- ten wereldkundig tc maken, mag men haar 
niet to zwaar aanrekenen: de opvatting der spreuk 
„kennia is machf, was in dien tijd eeno andero en 
minder vrijzinnigc dan nu gchuldigd wordt. 

De Comp, liet mcer dan ecns voor Rumphius de 
boeken komen, o. a. die Ds. Joh. Rulitius in 16G5 tc 
Amsterdam op zijno aanwijzing kocht. In zijno 
blindheid verzachttc zij Rumphius* lot, hiclp hem 
aan teckenaars cn copiisten cn vergc- makkclijkte 
zijne uitgebreide briefwisseling. En toen in 1697 het 
groote “Kruidboek" eindelijk na tai van 
wederwaardigheden veilig in Nederland was 
gcarrivecrd, overlcgden de Zevcntienen, hoo zij nu 
den ouden vadcr konden eeren en verheugen, door 
zijn zoon, don reeds genoomden Paul August 
Rumph, tot koopman te benocinon. Vooral is het do 
Gouv.-Gen. Joannes Camphuys gewecst, zelf ijvcrig 
verzamelaar van zeldzaam- heden op Indisch 
natuurhistorisch gobied on van Japanscho 
curiositciten, die op waardige wijzo doze 
„maeccnatum caritas** der Comp, jegens Rumphius 
betoonde, Nog op zyn sterfbed was hy bezig te 
zorgen voor het liom toevortrouwdo handschrift van 
den grooten Ambonschen bota- nicus. Na Cnmphuys' 
dood is onmiddollijk ccn Raad van Indie, Is. de St. 
Martin, daar, om verder voor de schrifturen van 
Rumphius to zorgen; en in aansluiting daarmedo laat 
de Gouvcrneur van Ambon dadclijk dicns tcekenaar 
P. van Eyck 

ccn gewczcn schccpsjongcn, en den klcrk J. P. 
Sipman, ccn Duitschcr, later tot gouvcrneur van 
Makasscr opgcklommcn, uit Ambon naar Batavia 
overgaan om die gcschriftcn beter tc ordenon. 

Z66r stock t bij deze nobelc gezindheid af hot reeds 
aangeduid gedrag van Ds. F. Valentijn, den bekendon 
samenatcllcr van Oud en Nieuw Oost-Indie. Over 
diens cigen vcrdicnsten willcn wij hier niet 
oordcelcn, maar ccn feit is hot, dat hij zich van een 
aanzienlijk gedeelte van Rum- phius' nagclatcn 
geschriften, hem to Amboina in 1707 —1712 
vermoedelijk door zijne familicver- wantschap met 
Rumphius in handen gevallen, meester gemaakt heeft 
cn die als zijn eigen werk hceft uitgegeven: zoo met 
name de Ambonmche Landbeschrijving cn het 
vcrvolg daarop, de Ani- bonsche Historie, ja zelfs een 
deel der zoologi- scho en botanische geschriftcn van 
Rumphius. Door P. A. Leupe is t. a. p. op Valcntijn's 
han- delwijze gewezen. Ten opzichte der Ambonache 
Historie was het feit reeds in. 1869 in 't licht gesteld 
door Dr. L. W. G. de Roo (Not. Bat. Gen. VII, bl. 
LXXXI) cn ook in de Jonge's werk, Opkomst van het 
Ned. gezag in Oost-Indie, DI IV, voorrede, bl. VI —
VII, is gedoeld op het stelselmatig verzwijgen van 
Rumphius' naam door Valentijn. Daar de 
oorspronkelijko manus- cripten van Rumphius nog in 
de archieven en bibliotheken te 's Gravenhagc_ en te 
Batavia, deels ook in de l)ibliotheek te Turijn, 
behouden zijn gebleven, is het niet moeilijk den 
grooten omvang van Valentjjn's litterairen diefstal na 
te gaan. 

Is zijne verdicnste als degdijk Indisch his- 
toriograaf nimmer goed tot haar recht gekomen, ecn 
beter gesternte lichtte over zijn natuur- historischen 
arbeid. De wetenschappelijke werk- zaamheid van 
Rumphius op dit gebied is onge- mccn groot geweest. 
(zio daarover G. P. Rouffaer en W. C. Muller, Eerste 
procven van een Rum- phius-Bibliographic in 
Rumphius-gedenkboek 1902 en M. J. Sirks, Indisch 
Natuuronderzoek, 1915) Zijne tijdgenooten noemden 
hem om zijne vermaardheid als natuurvorscher, 
schoon toen nog niets anders van hem gedrukt was 
dan eenige brieven over Indische onderwerpen in de 
„Ephe- mcrides", den Pliniu-^ Indicu-s, zijnde dit de 
titel, aan Rumphius toegekend bij zijne benoe- ming 
in 1681 tot lid der toenmaals te Weenen, thans te 
Halle, govestigde Academia Naturae Cu- riosorum, 
die sedert 1670 do genoemde Ephemerides en 
Miscellanea uitgaf. Terwijl er vaak in dergelijke 
eerenamen uit de 17e eeuw een onver- dionde lof 
schuilt, is bij Rumphius het tegendeel het geval, als 
oorspronkelijk natuurvorscher staat hij boven Plinius, 
die alleen publicist was. Verrewcg het bclangrijkst is 
Rumphius' plant* kundige arboid, nl. zijn 
..Herbarium Amboi- nenso>,, dat, als fundament der 
Indische botanie, steeds in 66n adorn genoemd wordt 
mot Van Rhccdc's beroemdon „Hortus Malabaricusn. 
Beiclo Nedcrlandsche standaardwerken vullen 
elkander trouwens voortroffelijk aan, iminers het 
eerste handelt over de planten van „Water-Indie,n het 
laatste over die van ,,Land-Ind花 Voor do 
afbeeldingen komt aan Van Rheedo de eerepalm too, 
voor den tekst aan Rumphius. Omstreeks 1660 heeft 
hy dezen plantkundigen arbeid aangevangen cn toen 
hij het gezicht ver- loor, was blijkbaar reeds vecl als 
losse aantecke- ningen tc book gesteld. Doch ook in 
zijne blind- 
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hcid heeft Rumphius, als intellectueel middel- punt 
in een kleinen kring van trouwe helpers, zijne 
plantkundige studien met onbegrijpelijke energie 
voortgezet. Na den brand van Ambon in 1687 werden 
de platen opnieuw door P. van Eyck e. a. geteckend, 
wellicht minder goed dan bij het oorspronkelijkc 
werk: sommige planten zijn zeer duidclijk afgebeeld, 
andcre nauwelijks herkenbaar. In 1692 ging het 
eerstc gcdeeltc (Lib. I—VI.) naar het vaderland. doch 
veronge- lukte op de reis met- het schip „Waterland,', 
dat 12 Sept, van dat jaar door de Franschen in den 
grond geboord werd； gelukkig had de oud-Gouv.- 
Gen. Camphuys to Batavia de voorzichtigheid gehad 
het handschrift te laten copieeren, eene accuratesse, 
die ten eeuwigen dage hem tot hoo- ge eere zal 
strekken. Vennecrderd met drie boe- ken (dus nu Lib. 
I —IX, zijnde de vier eerste folianten der uitgave van 
1750) ging het in 1696 andermaal naar patria; een 
jaar daarop volgden Lib. X—XII en in 1701, slechts 
kort voor Rum- phius5 dood. nog een „Auctuarium,5 
of toegift. Te zamen belt het- werk 699 platen ； 
duizenden planten zijn. er duidelijk beselireven, of 
ten minste aangeduid^ Waren de berichten, die voor 
Rumphius over de flora van Insulinde naar Europa 
gekoDien zijn, slechts gering en beperkt tot verhalen 
over de meest voorkomende vrucht- boomen, door 
hem werd met eenmaal op dit go- bied het helderste 
licht verspreid- In de hoogsto mate wordt bevestigd 
iu dit Kruidboek, wat Prof. Harting van Rumphius in 
het algemeen getuigde, nl. dat door hem, meer dan 
door eenig ander, de natuur der Indische gewesten 
bekend is gewor- den, en dat hij de meesten zijner 
tijdgenooten door helderheid van voorstelling en 
klaarheid van inzicht overtrof. 

Of het feit, dat het handschrift van dit werk zoo 
lang onder de papieren der O.-I. C. bleef rlisten, 
alvorens aan het licht gebracht te worden, alleenlijk 
te wijten is aan de kostbaarheid der uitgave, dan wel 
aan de vrees, dat er wellicht „passagien in moghten 
sijn tot nadeel van de Comp.’’，is niet met zekerheid 
te zeggen: ver- waarloosd of geringschat werd 
Rumphius' handschrift in geenen deele. Eerst in 1736 
evenwel meldde zich een erne tig liefhebber voor de 
uitgave aan: de Amsterdamsche hoogleeraar Johan- 
nis Burman, een even vlijtig als kundig geleerde, die 
o. a. ook de Nederlandsche uitgave van het botanisch 
plaatwerk van Weinmann bezorgde. Onder zijn.e 
leiding, en door hem andermaal van eene Latijnsche 
vertaling voorzien, verscheen het in 1741 — 1750 te 
Amsterdam big M. Uytwerf e. a., in zes folianten, 
onder den titel „Het Am- boinsch Kruidboek 
{Herbarium Amboinervse}, dat is: Besclirijving van 
de meest bekende boo- men, heesters, kruiden, land- 
en waterplanten, die men in Amboina en de 
omliggende eylanden. vind, na hare gedaante, 
verscheide benamingen, aanqueking, en gebruik; 
mitsgaders van eenige insecten en gediertens. Voor 
meeste deel met de figuren daar toe behoorende. 
Alles met veel moeite en vlijt in veele jaaren 
vergadert; en be- schreven in twaalf boeken door 
Georgius Ever- hardus Rumphius”. orspronkelijk 
had ook Rumphius zijn boek in de taal der geleerden 
ge- schreven, doch later voor het praktisch gebruik n 
Indie het in het Nederlandsch overgebracht. Be naam 
van zijn werk moat, ook volgens de voorrede (dd. 
Amboina 20 Sept. 1690), geenszins 

zoo opgevat worden als bohandelde het geschrift 
alleen. de planten van het kleine eiland Amboina en 
niet die van overig Indie, voor zooverre hem bekend, 
doch doelt alleen op do plants van ont- staan van dit 
Kruidboek. 

Deel I, tevens Lib. I, versiord met Rumphius' 
portret, door zijn zoon geteekend, (met kleine 
wijziging hetzelfde als in de Rariteitkamer voor- 
komt), handelt over de gekweekte boomen en hun 
nut, in de eerste plaats over de palmen; DI. II over de 
specerij-boomen (Lib. II) en over de h&rsleverende 
boomen (Lib. Ill); DI. Ill over do timmerhouten (Lib. 
IV) en anderc boomsoorten (Lib. V); DL IV (Lib. VI) 
over de heesters. Het is dit gedeelte, nl. Lib. I — 
Vlj^vaarvan de eerste zending met de ,,Waterland'' 
verloren ging. Bij den vijfden foliant vangt eene 
tweede afdeeling aan, door Rumphius, blijkens de 
voorrede van 31 Dec. 1695, eerst latex* ingediend. 
DL V omvat Lib. VII over de lianen, Lib. VIII over 
de genees- krachtige en andere gekweekte planten, 
en Lib IX over de slingerplanten. en het kruipend go 
was DL VI handelt in Lib. X—XI over de wildgroei 
ende kruiden en Lib. XII over koralen en andere op 
planten gelijkende zeegewassen. Het Auc tuarium 
verscheen in 1755, zoo ook de Index, door Burman 
bewerkt en in 1769 opnieuw uit gegeven, intusschen 
vorbeterd naar de geschrif- ten van Linnaeus, Pallas 
e. a. 

De vele wederwaardigheden, die Rumphius* 
handschrift heeft ondergaan (zie daarover vooral J. P. 
Lotsy, Over de in Nederl. aanwezige bota nische 
handschriften van Rumphius, R. Gedenk boek 1902) 
en de aanmerkelijke vertraging der uitgave, zijn 
natuurlijk niet zonder nadeeligen invloed op het werk 
gebJeven. Ter eventueele verbetering zouden de 
handschriften, met do oorspronkelijke teekeningen 
of copieen daarvan, kunnen dienen, die berusten in 
de universiteits- bibliotheken te Leiden (2 ex. 
voiledig) en te Utrecht (alleen. van het Auctuarium) 
alsmede in de stedelijko bibliotheek te Amsterdam 
(van Lib. I-VI). 

Zijne bJindheid heeft hem belet op den fijne- ren 
bouw der bloemon. te lotten — reden, waaroni zijn 
werk niet wel paste in de systematische school van 
Linnaeus, met wiens binoininale no- menclatuur de 
Rumphiaansche namen ook niet overeenkomen. 
,,Populair", gelijk zijn Raritcit- kamer, is het 
Ambonsch Kruidboek nooit ge- weest, maar bij de 
vakgeleorden. is het nog heden uiterst gezocht en, 
zeldzaam op auctiea voorko- mend, brengt het daar 
hooge prijzen op. Het Kruidboek blrjft de meest 
uitnemende type van een botanisch werk, dat de 
planten beschrijft in alle opzichten, niet alleen haar 
vorm, maar ook hare inlandscho namen, 
eigenschappen, toepas singen, lore enz. In 1894 — 
1900 heeft Dr. M Greshoff do ,,Methode van 
Rumphius'' volgens den tegenwoordigon stand der 
wetenschap toege- past op een 50-tal gewassen, die 
voor Indiii van bijzonder belang zijn, voornamelijk 
ook om aan to toonen. hoe uitnemend Rumphius' 
beschrijvin- gen nog voor het heden bruikbaar zijn. 
De be- teekenis van Rumphius* kruidboek is in het 
licht gesteld door K. Goebel in het Gedenkboek 1902 
(Rumphius als botanischer Naturforscher) 
Herhaaldelijk heeft men getracht eon sicutel, 
gebaseerd op de inoderne botanisebe nomencla- tuur, 
te leveren op hot kruidboek. Behalve de reeds 
genoemde van Henschel is cr een zeer be- 
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langrijkc van Hasskarl (Neuer Schlussel Zu Rumph's 
Herbarium Amboincnsc, 18GG). Later heeft men op 
grond van nieuwe vorzamclingcn op Ambon 
getracht, ook de onbekende soorten thuis to brengen. 
Do eerstc poging daartoc word in 1900 door Bocrlagc 
gedaan; in 1913 werd door C. B. Robinson (zie op 
dien naam) opniouw een rcis tot dat doel 
ondernomcn. Hot rcsultaat was een uitvoerig werk 
van E. D. Merrill, An Interpretation of Rumphius's 
Herbarium Am- boinense, Manila 1917. 

Het tweed。groote werk, dat van Rumphius in 
druk verschenen is, is de bekendo „Amboin- sche 
Rariteitkamer, of eene beschrijving van allerhando 
schaalvisschcn cn schclpen, alsook sommige 
mineralen, gestcenten cnz." Dit bock was door den 
schrijver bestemd als „trait(Funion5 , tusschen zijnc 
botanische en zoologische geschriften, wclke laatste 
nimmer aan lict licht gekomen zijn, doch verminkt 
worden teruggevon- den in DI III van Valentijn. Het 
handschrift van de Rariteitkamer werd, blijkens 
Rumphius' voorrede, dd. 1 Sept. 1699, aan zijn vriend 
den Delftschcn burgemeester Dr. H. cFAcquct, al- 
mede een ijverig curiositeiten-verzamclaar, ter 
uitgave toegezonden, en verscheen aJs een keu- rige 
foliant, rijk voorzien van in kopex, gegra- veerde 
schoone platen, in 1705 te Amsterdam bij 
F. Halma. Daar in die dagen de liefhcbbcrij voor 
“rariteiten", bepaaldelijk voor Moluksche schel- pen, 
bijzonder groot was cn de “zeetuinen van Ambon" 
wereldberoemd waren, maakte het boek veel opgang 
en werd het herhaaklclijk her- drukt (in 1740 en 
1749) en ook in het Latijn (tc Leiden in 1711 als: 
„Thesaurus imaginum pis- cium, testaccorum etc.”) 
en Hoogduitsch (1766) overgebracht. Het bevat drie 
bockcn, nl. over de wceko schaaldieren, over de 
hardc schaal- dicren of conchylien, en over de 
niincralcn en gesteenten. Op ecn dergelijke wijze, als 
Burman zorgde voor R.'s botanische liandschriftcn, 
word door Simon Schijnvoet, aan wicn het werk door 
Halma was opgedragen, voor de Rariteitkamer 
gezorgd. Sdiijnvoct, die overigens zeer deskun- dig 
was, heeft Jiicr cn daar in zijn oog belangwek- kende 
vorinen ingevoegd, die cchtcr in de Mo- lukkcn niet 
voorkomen. Nicttcmin blijft het a] mode cen 
standaardwerk van ongemeone waarde, dat op bijna 
iedere bladzijdo ecn schat van waarnciningon bevat. 
In 18G8 ondernam de A meri k a an sc he 
natuuronderzockcr A. S. Bick- more de rcis naar 
Amboina om de schclpen, door Rumphius 
bcsclircvcn, daar opnicuw tc verza- melen. Zijn 
reisverhaa) vlocit over van lof voor de 
nauwkeurigheid van de oudc „Raritcitka- mer,\ In het 
bovengenoemde Runij)hiusgedenk- bock heeft J. G. 
de Man cen slcutcl gclcvcrd op de in de Rariteitkamer 
beschrovcn krecftachtige dieren (Crustacceen) 
tcrwijl E. von Martens getracht heeft ftlle overige 
ongcwcrvcldc dieren tc identificeei'en cn hun 
nomenclatuur mot de moderne in ovcreensteniniing 
te brengen. Voor de betcekcnis van het mineralogisch 
cn gcologiscli (1 cel van dit work zie C. A. Wichman 
in hot Gc- denkboek J 902. 

„Wannccr wij don arbeid van Rumphius in zijn 
gehecl overzien" — schreef Prof. Harting 
1. c. — „dan inocten wij erkennen, dat voorzeker 
weinig man non hebben geleefd, die hem in werk- 
zaamheid en nanwkeurige natuurbeschrijving 
geevenaftrd hebben, tcrwijl zijnc boeken tevens 

den stonipcl dragen van die vroeger op hoogeren prijs 
dan tegenwoordig gestelde gcJcerdheid, wclke het 
work dcr voorgangers zorgvuldig hcclt gcraadplccgd. 
II ij vereenigde in zich ta- Icntcn, die thans zeer 
zcldcn meer bij een enkc- Jen persoon to zamcn 
voorkomen. Bovendien ccn man met ijzcrcn 
wilskracht en stalen ijver begaafd, die, in wccrwil dat 
hem op middelbarcn leeftijd het grootsto ongeluk 
overkwain dat ccn. natuuronderzockcr kan treffen, 
toch zijn gccs- tesoogen onverminderd op het 
eigcnlijke doc zijns levens gevestigd blecf houden, 
zoodat zijnc ziel als het ware slcchts de zintuigen van 
anderen behoefde te Icenen, om even werkzaam te 
blijven als vroeger; en dat gedurende meer dan dertig 
lange jaren!" 

RUN. Zic ROEN. 
RUND, sapi, (MAL., SOEND., LAAG-JAV.); l^mboe 

(HOOG-JAV. ). De tammc rundcren van den In- dischen 
Archipel st am men volgens Keller (Die Abstammung 
dcr altesten Halistiere, Zurich 1902), evcnals de 
Zeboe {Bos indictis L.) en allo anderc tarn me 
runderen van Zuid-Azie cn Afrika, af van den bant 
eng (zie aldaar). De bult op de schoft, aan den Zeboe 
eigen, komt ook bij do Nederlandsch-Indische 
runderen dikwijls nog voor, maar kan door 
bastaardeering met inge- voerde Europccschc 
runderen cn met den ban- teng klein worden of 
verloren gaan. 

Zie verder ondcr VEETEELT. 
RUNDEREN (Bovidae of Gavicornid), familie der 

Herkauwcrs (zie aldaar), gekenmerkt door het bezit 
van hoorns, die in tegenstelling met het gehcel 
bccnige gewei der herten een uit hoorn bestaande 
scheede hebben. De laatste groeit aan haar basis 
permanent in de lengte en wordt slcchts zelden 
periodiek afgeworpen, zooals bij het gewei dcr herten 
plaats vindt. In slcchts weinig gevallcn ontbroken de 
hoorns en, even- ecns een vcrschil met de herten, 
meestal is ook het wijfjc gchoornd, zij het ook dat 
haar hoorns in den re gel kleiner zijn dan die van het 
mannetje. Hocktandcn cn bovcnkaaksnijtanden 
ontbreken steeds. 

Tot de Bovidae behooren antilopen (door slechts 
den soort in Nederlandsch-Indie veitc- genwoordigd 
； zic KAMBING OETAN), scha- pen, geiten cn 
runderen in engcren zin, die met uitzondering van 
anoeang en bantdng in den Archipci allo slcchts als 
huisdieren aangetroffen worden. (Zie ANOEANG, 
BANTING, GEIT. KARBOUW, RUND, SCHAAP). 

RUNDERPEST. Zie VEEPEST. 
RUPSVOGEL. De rupsvogels (Gampephagidae 

gelijken cenigszins op de klauwieren; zij zijn direct tc 
herkennen aan de stuitvederen, die stijve schachten 
hebben, welke naar het eindc toe plotsding dun en 
zacht worden. Art ami des coeritleoffriseus is een 
groote, blauwgrauwc vogc 1 met zwartc kopzijden 
van de Aroe-eilanden cn Nicuw-Guinea. De soorten 
van het genus Grau- calus zijn klcincrcn hebben ecn 
zwakkeren snavel. 
G. javensis is grijs met witte buik en zwarto tcugels. 
Het gcslacht Pericracolus bevat prachtig gckleurde 
soorten, de mannetjes meestal schar- lakcnrood met 
zwart, de wijfjcs geel met zwart. Op Java komt P. 
exsul voor, wclke aldaai* bc- kend is ondcr den naam 
van t jabdjan en den Soendaneeschcn van seupah. Ten 
slotte zij ver- meld het gcslacht Lalar/e, waartoe do 
kleinsto vormen behooren'; L terat, de kapasan (BAT. 
MAL. 
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heeft de grootto van een musch en is donkergrijs met 
zwarten kop.cen witten strcep bo ven do oogen .en met witte 
zijpennen in den staargHct wijfje 'A is van ondcrcn met 
grijze dwarsstfeepen. Dcze soort komt，op de groote 
Socnda-eilanden voor. Zie KfiPODANG-SOENGOE. 

RUTA CHALAPENSIS L. Fam. Rutaceae. 
Wynruit (NED.), Aroeda (MAI.)> Go dong ming- goe 
(JAV.j, Inggoe (SOEND.). Een kruidachtige plant met 
sterk riekende saincngestoldc blade- ren. De var. 
angustifolia, afkomstig uit Z.-Europa en N.-Afrika, 
wordt op Java vaak in tui- nen gekweekt. De 
bladercn zijn ecn bekend inlandsch geneesmiddel 
tegen velerlei kwalen. 

RUTA GRAVEOLENS L. De Europeesche 
wijnruit, vaak in Europa gekweekt en wel vorward 
met de vorige soort. Zie aldaar. 

RUYL (ALBERT). Zoon van Cornells Ruyi, van 
Enkhuize.n, werd ten onrechte voorpredikant 
gebouden en was waarschijnlijk koopman of op- 
perkoopman in dienst dcr O.-I. C., en ecn der eerste 
personcn, die zich in Indie met het Maleisch heeft be 
zig gehouden; in 1611 verscheen zijn eerste 
vertaling. In 1622 werd hij a Is com- missaris naar 
Salec (Marokko) gezonden, Hij be- rijmde in 1629 
cenige psalmen. in de Maleische taal vcor 
kerkgebruik, do ch zijn Maleisch, be- paaldelijk van 
zijne vertaling van. den Calochis- mus, het 
Vraagbockje van Aldegonde en eenige predikatien, 
werd te “hoofsch" gooordeeld, en door den 
gouverneur van Ambon, Frederik de Houtman, 
toruggcbracht tot lager Maleisch. Voorts werden het 
Evangelic van Mattheus, de formulieren van 
huwelijk en doop door hem in die taal overgezeb, 
terwyl a an hem word toege- sclireven „SpiegheI van 
de Ma ley t sc he tale, enz." Zie over hem en zijn-
werken: Bijdr. Instil. Nieuwe vo]gr. II, 1859, bl. 102. 

7 RIJKSBESTIERDER. Naam van den hoogen J 
inlandsehen ambtenaar, die in tai van zelfbe- ' sturende 
landschappen de rechterhand is of was van den vorst. Zoo 
hadden in Atjeh de oeldeba- langs (de oude koninkjes des 
lands) hun banta, on de sultan meer of min zijn sjahbandar; 
zoo hebben de vorsten in het Maleische gebied hun radja 
moeda of ook wel een onderkoning (jang dipertoeaii moeda, 
radja moeda； zie Riouwj; zoo hebben de hoogere 
ornamentschapshoofden op Zuid-Celebes hun eoelewatang, 
en haddeu do vorsten van Bali en Lombok hun pepatih. In 
de Maleische rijken is hij meermalen een jon- gcre broeder 
van een vorig vorst. Ook de vier vorstendommcn op Java 
hebben elk hun rijks- bestierder of pepatih dalem; sinds 
1743 zijn die van het sultanaat Djokjakarta en het 
soesoohoc- nanschap Soerakarta half ambtenaar van hun 
vorst, half ambtenaar van do Compagnio (het 
Gouvemement), en elk van dezo boiden bezol- digt hen dan 
ook. Die van Djokjakarta voert gcregeld den • facultatieven 
titeJnaam Danoo- redjo; de titelnaam van dien van Solo is 
minder bestendig. Geheel vergclijkbaar niet deze lijks- 
bestierders (dl I, bl. 284) zijn de patihs der regen ten in het 
go u vern e men tsge bied van Java en Madocra, en ook de 
rijksbestierders van Djokja en Solo hebben elk we er cen 
eigen patih naast zich. Het gouvernement gaat op de bui- 
tenbezittingen het ambt van rijksbestiordcr dik- wijls tegen, 
om de vorsten zelf actioverte maken. 

Zie mr. L. W. 0. van den Berg, De Mohamme- 
daansehc Vorsten in Ned.-Indie, in de Bijdr. v. 

h. Kon. Inst. T. L. en V. 53 (1901) bl. 40. en、 
mm C. van Vollenhovcn, Hot adatrecht van N.- 
■瓦〕KM/%, 374, 470, 644, 663. 

RIJKSGROOTEN. Op Zuid-Celebes en in Ma- 
kassuarscho of Boegineescho rijkjes daarbuiten 
vormcn do lands- of rijksgrooton (opoo, toerMi, enz.) 
met don vorsv een rijksraad of hadat (zie aldaar)； de 
rijksgroof.en zijn or do hoofden van d.c 
ornamentschappen of ornamentschappe】】- bo nd 
on, wclkc cr te zamcn een inlandsch rijk vormcn, do 
vorst is er slechts de eerste onder ge- lijken, en de 
rijksgrooten zijn er dikwijls tovens kiesheeren of palili. 
In de Maleische zeJfbestu- rendo landschappen ter 
Oostkust van Sumatra en elders daarentegen heeft men 
wel rijksgrooten (orang besar), dock dezen zijn aldaar 
geon ge- lijken maar minderen van don vorsr-, en de 
rijksraad (kerapatan) st&at er den vorst slechts als 
adviseur ter zijde; de rijksgrooten houden hier veelal 
het midden tusschen vazalvorstjes on 
provincichoofden van den vorst. Voor de vorsten 
landen op Bali en op Java werd de naam meestal 
gebezigd^in de vagere beteekenis van voornaamsto 
grooten uit het rijk, hetgeen in Bali meestal zag op 
poenggawa,?, en op Java volstrckt niet beperkt was tot 
(thans ver- d wenen) vazal vorsten of 
provincichoofden ;derijks- raden in de Vorstonlanden 
dagteekonen als vastc en gcorganiseerde instelling van 
het begin dezer couw, ziin een schepping van onzen 
invloed, en hebben dezelfde adviseerende functie als 
in de Maleische landschappen. Door ons ingrypen in 
do inhecmscho rechtspraak is de rijksraad, ook daar 
waar hij vroeger slechts adviseur des vorsten was, tot 
een zelfstandige rechtbank geworden met de 
rijksgrooten als leden ； te dien aanzicn staan kera- 
patans cn hadats dus thans gelijk. Hot gouvernement 
gaat veelal den rijksraad als bestuurs- collegc tegen. 

Lileratuur: mr. L. W. 0. van den Berg, De 
Mohammedaansehe Vorsten in Ned.-Indie, Bijdr. v. h. 
Kon. Inst. T. L. V. 53, 1901, bl. 40; mr. XC. van 
Vollenhoven, Het adatrecht van N.-I., I, bl. 295, 374, 
664 en 763. 

RIJKSKAS. Naam, dien men in de Vorstcnlan- den 
plecgt te geven aan wat elders landschaps- kas (zi。
aldaar) heet. 

RIJKSRAAD. Zic RIJKSGROOTEN. 
RIJKSSIERADEN, AMBTSSIERADEN, OR-

NAMENTEN. Aldus noemt men voorwerpon, we Ike 
Bij vorsten of aanzienlijke hoofden ecr- biedig 
bewaard worden, en hetzij tegelijk met de 
voorouderlijke macht op hen vererfd zijn, het- zij de 
ware dragers zijn van geheimzinnige voor- oudcrlijkc 
krachten, wclkc de vorst en het hoofd slechts genict, 
omdat cn zoo lang hij het rijks- sieraad onder zich 
heeft. Tot symbool (gelijk onze kojiinklijke kroon) of 
tot tooiscl (gelijk do burgcmeestcrlijke ambtsketting in 
Nederland) zijn zij nog nergens in Indonesie 
afgedaald. Brj de Makassarcn en Boegineczcn van 
Zuid-Cclebcs heeft het rijkssieraad een vecl centraler 
en zelf- standiger beteekenis dan bij de overigo volken 
van Indie; misschien wijst dit zelfs op cen oude- ren of 
anderen religieuzcn achtergrond (dyna- misch, in pl. 
van animistisch). 

Bij do meestc volken van Indonesie maken do 
rijkssieradon een onderdeel uit — en wel het be- 
langrijkste — van de poesaka*s, de door zielen van 
afgestorvenen bewoonde, cn met bijzondercn eerbied 
behandelde erfstukkei). Ook dcze poesa- 
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k&'s, die do erfstukken van den vorst zijn, en door 
cen vroegcren vorat gebruikt of, als lichaamsdee- 】
en e. d. van hem afkomstig zijn en nu door zijn ziel 
worden bewoond, bcschouwt men als de machtigo 
raadgevers van den tegenwoordigen regeerder. 
Evenals de verecring van gewone poesaka's is alsdan 
ook die van de rijkssieraden een uitvloeisel van 
animisme (vgl. POES A KA en HEIDENDOM). 
Tcrwijl echtcr op Zuid-Celcbes de rijkssieraden der 
opperrijken dikwijls zulke erfstukken van 
voorvaderlijke hcmelingen of toemanoeroengs zijn, 
geldt dit aldaar lang niet voor alle ornamenten. Zijn 
al deze sieraden in de eerste plants van groot gewicht 
als heilaan- brengende beschermers voor het 
vorstengeslacht zelf, zij zijn dit in niet min de re mate 
voor de onderhoorigen, die dan ook niet nalaten aan 
de rijkssieraden hulp cn raad tc vragen en daaraan 
offers te brengen. 

In het Maleisch worden de rijkssieraden ka- 
besaran, van besar, groot, genoemd, hetgeen dus 
zeggen wil: "grootheid, staatsie),. Zij worden op 
Sumatra, evenals de gewone poesaks's, bewaard op 
een zoldert je in het huis van den vorst, veelal bode 
kt met een kleurigen doek, eri van waar zij elechts 
met cersmonien, als het afleggen van wapens en het 
branden van wierook, worden te voorschijn gehaald. 

Rijkjes op Timor hebben naast de eigenlijke 
rijkssieraden hunner vorsten dikwijls hun rijks- 
offersteen, so ms ook een rijksoorlogsgeesten- eteen. 

Op Java dragen de rijks- of ambtskleinoodien den 
naam van oep&tjir&, en de afzonderlijko 
voorwerpen hebben mecstal een eigennaam en 
worden, vooral in de Vorstenlanden, steeds met 
,,kjai”，heer, aangesproken. In het bijzonder op Java 
en Mad o era, doch ook we I in Pale m bang en bij 
enkelc vorsten van Celebes komt het voor, dat 
sommige dezer worden meegedragen door 
vrouwelijkc of mannclijke volgelingcn, zoodra de 
vorst zich in het openbaar vertoont. 

Op Celebes en in Makassaarsche of Boegi- 
neesche rijken overzee (op Socmbawa enz.) worden 
de vorstelijkc poesaka's door de Makassaren 
kalompowang, door de Bocgineczen aradjang 
genaamd, (bcidc van gclijke beteekenis als het 
kabSsaran dcr Maleiers, daar do stamwoorden lompo 
cn radja ,,groot" beteekcncn)； een anderc 
a]gcmeenc naam dezer rijkskleinoodien is gaoc- 
kang. In deze landcn voornamclijk worden de 
rijkssieraden door de Europeancn ornamenten 
genoemd. Het ,ornament op Zuid-Celebes geldt a]s 
bezitter van dojneingronden cn van slaven. Dat in 
deze ornamenten de macht dcr vorsten huist, wordt 
o. a. gestaafd met de mededecling, dat de Toradja-
stammcn langs het mccr van Poso den Datoc van Loe 
woe* als hun hecr cn god vorst erkennen, omdat hij 
in het bezit is van eenige voorwerpen, dio in 
overoude tijdcn aan cen vorst van Poso moctcn 
hebben toebehoord. Bij Makassaren cn Boegincezen 
is de eerbied voor de ornamenten zoo groot, dat 
usurpators steeds v66r allcs trachtten ze in han den te 
krijgen, ter- wijl aan den anderen kant dikwijls alleen 
het vertooncn van de geeerde voorwerpen voldoende 
was om oprocr te de in pen en verzet te breken, 
zooals o. a. in het begin van de 19c ecuw meer- 
malen voorkwam in het rijk van Gorontalo. Zeld- 
zaam zijn or dan ook de voorbeelden, dat men het 
gezag van een vorst erkende, zonder dat hij 

in het bezit van zijn ornamenten was, zooala zich 
voordeed in Gowa, wclks vorstclijke poe- saka*s eon 
tijdlang in handen waren van Bone, dat zc in den 
oorlog van 1814 en 1815 aan de Engelschen mocst 
afstaan. 

Deze ornamenten worden in de woningen der 
vorsten bewaard in, met veelkleurige doe ken 
behangen vertrckjes, so ms ook opgesloten in fraai 
bowerkte houten kistjes, cn speciale prieate- rcssen, 
penati genaamd, voor den dienst er van aangewezen, 
brengen op gezette tijden, in Mohammcdaansche 
streken op Donderdagavond, (malam Djoemaat) 
offers van rijst en sirih bij de heilige voorwerpen 
onder het branden van reukwerken en het zingen van 
liederen. Zeer dikwijls worden in die vertrekjes 
voortdurend eenige kaarsen, kandjoli, brandende 
gehouden. Ter cere van het ornament moeat of moet 
het ornamentschapshoofd eens per jaar een buffel 
slachten, Ook krijgen de ornamenten er zeer veel 
offers van de onderdanen van den vorat, offers soms 
zelfs in karbouwen of geiten bestaan- de, hetzij met 
bet verzoek eene ziekte te genezen, vruchtbaarheid te 
bren gen op de velden van den offeraar, of eenigerlei 
andere hulp te verschaffen. 

Bij groote epidemieen worden op Zuid-Celebes 
dikwijls ornamentsfeesten gehouden, waarbij de 
rijkssieraden, onder een troonhemel en door 
priesteressen en gewapenden begeleid, in plech- tigen 
optocht worden gedragon om een kuil, waarin men, 
ter bezwering van de booze geesten, eenige dieren, 
meestal een aap, een varken, een leguaan en een 
schildpad offert. Do ornaments- Dezittingen 
(ornaments velden, -slaven, enz.) kwamen feitelijk 
aan het ornamentschapshoofd ten goede, en deze was 
er dus veelal op nit, zijn ornament rijker te maken. 

De voorwerpen, die ryks-ambtssicraden kun- nen 
zijn, loopen in aard. zeer uiteen, en zijn in het oog van 
westerlingen dikwijls vodden en prullen. Men vindt er 
onder allerlei wapens: krissen, lansen, schilden, 
malienhemden, oudo geweren, enz., waaraan dan 
veelal de kracht wordt toegekend, hun drager 
onkwetsbaar en onoverwinlijk te maken. Verder: 
kleedingstuk- ken, waarvan men verhaalt dat zij 
alleen den wettigen vorst passen, sirihdoozen, 
kwispedoors, aarden en metalen potten, 
wandelstokken met gouden of zilveren knop, 
opiumpijpen, rijkver- sierde muilen, en dergelijke, 
voor gebruik door den vorst geschikto voorwerpen. 
Ook wel: gouden bcelden, die mythologische wezens 
voor- stellen, zooals o. a. in Djokjakarta, Soerakarta 
en Bantam ； vlaggen met vreemdsoortige figuren; 
wonderlijk gevormde of gekleurde brokken steen of 
hout, zooals de gaoekang^ op Zuid-Celebes; 
wonderdadige vruchten (Zuid-Celebcs), die dan bij 
haar vergaan wel vervangen worden door meer 
duurzame voorwerpen (lowatong); moe- atika^, 
klcine in het lichaam van dieren gevon- den steentjes, 
zooals mcermalen op Sumatra; lichaamsdeelen van 
vroegere vorsten. Ten slott© vindt men ook op 
sommige plaatsen oudo stuk- ken geschut als 
rijkssieraden, zooals te Soera-^ ^arta. waar het 
voornaamste den naam njai satomi draagt, te Batavia 
waar men het kjai satomo noemt, het bcschouwende 
als bezield door den echtgenoot van do vrouw, die in 
het voor- noemdo huist; het wordt vooral door kinder- 
jpoze vrouwen met offers geecrd, daar men er een 
voorstelling op vindt, dio aan den phallua- 
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dienst herinnert; te .Bantam cn op enkele andere 
plaatsen. 

Even we 1 moeten tot de rijks- of a mbtssieraden 
niet gcrekend worden do pajoehg's der Javaan- sche 
hoofden, de stokken cn vlaggcii van veel hoofden 
der buitcnbezittingen, die zij veelal voc- ren met 
verlof der Re geering en die nict met hei- ligen 
cerbicd omringd worden, doch vecleer het karakter 
van onderscheidingstcekcnen hob ben (zie 
ONDERSCHEIDINGEN). 

Bij ondcrscheidcn volken van den archipel 
worden ccden afgelegd op rijkssicraden, of worden 
in het tc drin ken ecd s water (deel I, bl. 652) 
rijkssieraden eclcgd. 

Litcratuur ^AVilkcn,^ Vcr§prejdc_ 
gesghriften，— 1912, IIL 3.三网顽^二20S； A. E. 
van Hasseh Volksbeschrijving v. Midden-Sumatra, 
bl. 86； Marsden, The history of Sumatra, bl. 203 ; 
J. J. de" Hollander, Handleiding I, bl. 59"R J- 
Veth, Java (le ed.) Ill, bl. 660; P. J. Ko ore man. De 
feitelijke toestand in het gouverncnientsge- bied v. 
Celebes en Onderhoorigheden, Ind. Gids 1883, I, bl. 
174, II, bl. 13S; Newbold, Political and statistical 
account of the British Settlements in the Straits of 
Malacca, II, bl. 193; I. Grone- man, Javaanschc 
rangen en pajoengs, Tijds. Ind. Aardr. Gen. afl. IV, 
bl. 1; G. J. Harrebomec, Een ornamentenkist van 
Gantarang, Med. Ned. Zend. Gen. 19e Jrg., 1875, bl. 
344; Notul. Bat. Gen, 1877, bl. vi, 1887, bl. xxni, 
1890, bl. 113; L. W. C. van den Berg, De Moh. 
vorsten in N.-I., in Bijdr. v. h. Kon. Inst. v. d. T. L. 
V. 53, 1901 bl. 72; Pamste in Ind. Gids 1905, II, bl. 
1180; Pawilo, De rijksornamenten van Gowa, Week 
bl. v. Indie II (1905— 6), n. 31; A. Couvreur (over 
Bima), Tijdschr. Binn. Bestuur 52, 1917^0. van 
Vollenhoven, Het adatrecht van N.-I., I, bl. 

f 372, 435, 544 enz. 
久 RIJST_： I n 1 e i d i n g, N a a m, L e g o n- d e e n 
Geschiedenis, Vaderland. Bijst is het graan, waarvan in 
vergelijking met andere graaneoorten de grootste 
hoeveelheid door den mensch ah voedsel wordt 
gebruikt, dat dus het meest gecultiveerd wordt. Men 
kan aannemen, dat bij ongeveer een derdo van het 
geheele menschelijke geslacht rijst een belangrijk dee
】 van de voeding uitmaakt, terwijl zij op vele plaatsen, 
zooals o.a. op Java zelfs het hoofd- voedsel bij 
uitnemendheid is. 

Reeds in de vroegste historische tijden is rijst als 
voedingsmiddel bekeud geweest. De oudste berichten 
dien aan gaande zijn afkomstig van China. Onge veer 
2800 v. C. zou door den Keizer Chin nun g eene zekere 
ceremonie zijn inge- fiteld, waarbij door den keizer elk 
jaar op cen bepaalden dag eigenhandig rijst word 
gezaaid. Vier andere veldvruchten werden dan gelijk- 
tijdig, maar niet door den keizer ze】f uitgezaaid, 
waaruit schijnt te volgen, dat reeds in dien tyd rijst de 
belangrijkste veldvrucht in China was. In Oost-Indie is 
de rijsccultuur eveneens zeer oud. Voor zoo ver het het 
tegenwoordigo Britsch- Indie betreft, wordt in het 
oudsto Hindoo ge- schrift, de Riga-Veda, van rijst geen 
melding gemaakt, wel echter in de latere Atharvu-
Veda, dateerende van wellicht 1000—800 jaar v66r 
Christ us. Wat Ncderlandsch-Indio aangaat, zoo heeft 
men wel gemeend, dat de rijstbouw daar, alt han s op 
Java en Bali, door do Hindoes is iu- gevoerd en de 
oorspronkelijke be volkin g zich hoofdzakelijk met 
gierst (djawawoct) voedde. 

maar dit schynt nict juist te zijn on ook in Ned.-Indic 
was de rijstbouw reeds eeuwen v66r Chr. geb. 
bekend. Het is zelfs niet onwaarsohijn- lijk, dat de 
eerste bewoners van Maleische origin e, dio zich op 
de eilanden van den Indischen archipci vestigden, 
met den rijstbouw bekend waren on dat speciaal op 
Java de sawahbouw be- reids v66r de konist der 
Hindoos bestond. Do juistheid van deze conclusio 
volgt o. a. daaruit, dat do verschillende benamingen, 
bij de rijst- cultuur in gebruik, gecn van allo op 
Sanskri- tischc afkomst wijzen, hetgeen wel het 
geval zou zijn, wanneer deze van Hindoe-origino 
waren. 

De belangrijkste van doze benamingen zyn: voor 
de te veld staande rijst en voor de geoogsto halmen 
padi (MAL.), pari (jAV.)of pare (SOEND.), voor rijst in 
den bolster gabah (JAV,, SOEND.), ontbolstorde dus 
geschikt voor het gobruik beras (MAL., JAV.) en 
gekookte nasi (MAL.). Daarvan komen padi en beras 
in alle Maleische talen voor. Voor alle stadien van 
ontwikkeling bestaan afzonderlijke namen. Het 
Maleisch en Javaansch 1) zijn in dit opzicht zecr rijk. 

Het is intusschen aan to nemon dat de meer- dore 
beschaving der Hindoes veel invloed heeft gehad op 
de ontwikkeling dor natte-rij stcultuur op Java, on dat 
daaraan do Ja vaansche legendo over den oorsprong 
van den rijstbouw haar ont- etaan te danken hoeft. 
Volgens de fantastischo overleveringen, die op Java 
in omloop zijn, heb- ben Retna Doemilah, de dochter 
van Batara Goeroe en Dewi Sri 2) (echtgenoote van 
Vish- noe) daarbij eene hoofdrol gespeeld. Men 
vindt deze legende beschreven door Dr. Sollewijn 
Gelp- ke in Bijdr. t. T. L. en Vlk. v. Ned.-Indie, 3e 
volg- reeks, 9e deel, nl. 114, door L. Th. Mayer in 
zijno geschrifton :勾Ecn blik in het Javaansche 
volksleven^.en „De Javaan als landbouweren vee- 
fokker" en door H. C. H. de Bie in ,,Dc landbouw der 
inlandsche bcvolking op Java", Batavia 1901. 

De kon nis van de rijst en den rijstbouw heeft zich 
van Oost-Indie langzamcrhand naar het Westen 
verbreid. In Europa we rd de rijst bekend door de 
veldtochton van Alexander don Grooto, dus 400 tot 
300 jaar v. Ohr. Noch in het Oude, noch in het 
Nicuwe Testament wordt rijst genoomd, maar in den 
Talmud wordt op onkele plaatsen van do rijstcultuur 
melding go- maakt. Nadat het eerst door Aristoteles 
of Theophrastus in de le eeuw v. Chr. rijst onder den 
naam. oryzo of oryza (naar hot schijnt evenals do 
benamingen voor rijst in de moderne talen van het 
Sanskritwoord vrihi 3) afgeleid) is ge- noemd, komt 
deze als “oryza" in Griekacho en Romcinsche 
geschriften herhoaldclijk voor en ton tijde van 
Christus* goboorto was do rijst reeds lang eo» 
handeleproduct bij do Romoinen. 

Van Z.-Azie verspreidde zich de rijst ovor Arable 
naar Egypte en N.-Afrika, torwijl de cultuur van daar 
in Sicilie on door do Mooren in Span jo 

1) Zio Sollewijn Gelpke, De pudie-kultuur 
in do Afdeeling Ngrowo, 1875—1876/ verder v. 
Hasselt, Volksbeschrijving van M.-Sumatra, bl. 325 
en De Waal in het Tijdschrift v. h. Bat. Gen. 1885, 
bl. 400. 

2) Dowi Sri is de Cores van Java, de godin 
van don land bouw. (Zio 1, 595). 

3) Zie Dictionary of the Economic Pro-
ducts of India, door George Watt, 5© deol, bl. 516. 

"- & 
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word ingevoerd. In N.-Italio hoefc do invoering door 
de legors van Karel V in de eerste.小。］ft van do 16e 
ecuw te hebben plaats gehadf 

In Amerika ii do cultuur van rijst, ntiar het schijnt, 
begonnen tegon do hclft van do 17c ecuw ondor den 
gouverncur van Virginia William Bar keley. Eeno 
belangrijko uitbrciding krecg dezo echxer eerst in hot 
laatst van de 17 eeuw, toon daarmede in do buurt van 
Charleston welgo- slaagde prooven waron genomon. 
Vooral in Z.- Oarolina, maar ook in Louisiana werd 
do rijst- bouw spoedig daarna een© zeer bolangrijke 
cultuur. Terwijl zij zich in Europa (Italie) tot circa 45° 
N. B. en in Azie (Cluna) tot 40° heeft uit- gebreid, 
komt de cultuur in Amerika niet veel Noordelijker dan 
35° N.B. (Z.-Oarolina). In het Zuidelijk halfrond is de 
grens ongoveer 32°. 

Het blijkt dus, dat de rijstbouw zich van Azid uit 
naar het Westen heeft verbroid. Daarmede 1B echter 
nog niet uitgemaakt, dat ook het va- derland van de 
rijst in Z.-O.-Azie is te zoeken. Volgene Roxburgh en 
anderen wordt wilde rijst o. a. gevonden aan de oevers 
der meren in de Oircars (kuststreek aan de golf van 
Bengalen) in Britsch-Indie. Volgens Barth en andere 
on- derzoekingsreizigers komt de rijst wild voor in 
Contraal Afrika in do streek tuschen Khartoum en de 
monding van den Senegal en wel in bosch- jes langs 
de oevers van riviertjes en andcr© wato- ren. Daar do 
wilde rijst zich van de gekweekte slechts door het 
gemakkelyk afvallen dor schijn- vruchten (vruchten 
met kroonkafjes, gabah) heet te onderscheidcn, is het 
niet altijd gemakkelijk na to gaan of men met den 
wilden stamvorm of mot verwilderde rijst te docn 
heeft. Niet on- mogolijk is het, dat zoowel in Z.-Azie 
als in Afrika de rijst oorspronkelijk in wilden staat is 
voorgekomen. Heeft men tusschen beide land- 
streken te kiezen, dan valt voor Z.-Azie als va- 
derland het meest te zeggen. 

Plantkundige bijzonderhoden, Eigen sc happen van 
het z e t m e e 1. EvenaJs de andere granen behoort de 
rijst tot do familio der Gramineae en volgens do in- 
deeling van Hackel, voorkomende in „Die natur- 
lichon Pflanzenfamilicn", door A. Engler und K. 
Prantl, 2e de」］, tot do groep der Oryzeae en het het 
geslacht Oryza. Van dit geslacht zijn een zestal 
soorton bekend, waarvan do rijst do eenige Koort is, 
die gekweekt wordt. Door Linnaeus is doze Oryza 
saliva gonoemd. Do rijst heeft stijf- bohaarde, 
langworpigc, 6enbloemige pakjes aan korte verdikto 
stccltjes. Zij zijn zijdelings sa- mengedrukt, stomp 
gekicld, met twee kloine, lancobvormige, toegespitste 
kclkkafjos, daaron- der nog 2 uitorst kleijio 
rudimontiaire kafjes cn verdor 2 veel grooterc, ovon 
lango, behaardo, diep echuitvorinige ,vorschillond 
goklourdo kroon- kafjes mofr stompe kiel. Het 
buitensto kroon- kafjo is 5-nervig on dikwijls van 
eono naald of naaldpunt voorzion, ovenconH 
vorschillond ge- klourd. Hot binnonste, fimalloro 
kroonkafjo is 3-nervig on wordt a an de randon door 
het bui- tonste haakvormig bedekt. Do bloein heeft 6 
raecldraden met langwcrpige, twcedcolige helm- 
knoppen, onder in het midden aan do helmdra- don 
bevestigd, een langwcrpig, kaal vruchtbo- gineol meb 
1 eitje, 2 eindstandige aan de basis vergrooide stijlen 
on 2 veervormige, ongoklcurdo of bruinachtigo 
stcmpels, terwijl het bloemdek door 2 vorgroeido 
echubjes wordt govormd. Do 

vrucht (graanvrucht of caryopsis) is kaal, stomp 
zijdolingg samengedrukt, in doorsnodo ellip- tisch, 
met 2 stomp© ribbon op elk der vlakko zijd&n on 
wordt door de kroonkafjes nauw om- sloten. De kleur 
van de vrucht is wit, rood, roodbruin, zwartbruin, wit 
mot roodachtige of zwart- achtigo strepon in allo 
overgangen. Het komt voor, dat men in dezelfde 
pluim naaab witte, ook roodo korrels vindt. Do kiem 
ligt aan een van de kanten en is kort en gekromd. De 
zetmcelkor- rels zijn meestal tot min of meer ronde 
massa's samengestold en do enkele korrels zeer klein 
(0.006—0.007 m.M.), scherpkantig-veelhoekig. 

Bij het kiemen dr ingen worteltje en stengeltje door 
het buitenste kroonkafje naar buiten. Dit scheurt dan 
onderaan in het midden open. 

De rijst beroikt eene hoogte van ± 以 meter. De 
hollo halm is onderaan eenigszins samengc- drukt en 
bovenaan rond, kaal, glad of weinig geribt. Do 
bladscheeden zyn open, samengedrukt; en zooals by 
de waterplanten. voorzien van groote intercellulaire 
ruimten voor luchttoevoer. Het vliezige tongetje of 
ligula tusschen blad- schcede en schijf, is kaal, lang, 
puntig en splijt gemakkelijk in tweeen. Bij do 
bovenst© blade- ren is het veelal korter, afgerond, 
onregelmatig getand en uiterst kort behaard. De 
bladschijf, in knop zijnde opgerold, later vlak, heeft 
aan de basis sxnalle, hoornachtig gekromd© oortjes, 
aan. de bovenste bladeren veel kleiner dan aan de 
onderste. Zij is lijnvormig, onverdeeld en gaaf- randig 
en heeft eene lengte van ± 25 c.M. bij eene breedte 
van ± 2 c.M. De bovenzijde is min of meer behaard 
en ruw, terwijl de onderzijde bijna glad is en de 
randen ruw zijn. Onderaan heeft de bladschijf 
oveueens wijde, intercellulaire ruimton. 

Do spil van de pluim is glad. De pluimtakjes, enkel 
of in tweeen ontspringende, zijn. nagenoeg glad en 
dikwijls gekromd. 

Het bloeien begint bij den top en schijnt het meest 
plaats te hebbon tusschen des morgens 6 uur en des 
middags 3l/2 uur on is het sterkst tusschen 10 en 12 
uur. 

Bij het blooien trodon de gesloten helmknop- pen 
op do buigzame draden zijdelings naar buiten. Deze 
buigen zich spoedig daarna om en de helmknoppen 
komen dan te hangen. Deze ope- nen zich vervolgons 
ovor de geheele lengte van den top naar de basis en de 
droge stuifmeel- korrels verspreiden zich in de lucht. 
Heeft het stuivon plaats gehad, dan openen de 
kroonkaf- jes zich verder, do stempols treden naar 
buiten of blij ven wel tusschen do wijdgeopende 
kafjes zitten. Later trekkon de stempols zich in den 
rogol gedeeltelijk tusschen do zich sluitende kaf- jos 
torug. Terwijl Kornick© opgeeft, dat bij do rijst 
kruisbestuiving rogel is, komt Kuyper na 
nauwkeurigo proeven tot de conclusio, dat zelf- 
bestuiving bij de bovruchting van het rijstge- was de 
hoofdrol speolt. Evonwel is kruisbestuiving niot 
uitgosloten on doordat in ioder geval het stuifmeol 
steeds van eeno andere bloom moet overwaaien of 
door insecten wordon overge bracht, kan de 
bevruchting door ongunstig weer, veel rogen en wind, 
zoodanig goinfluenceerd worden, dat eon groot deel 
der eitjos in. do vrucht- beginsols onbovrucht blijven 
en do kafjes dus voos zijn, gaboeg (JAV.). 

Do vrucht is bij de go won o rijst in den regel 
doorschijncnd. Bij do kloefrijst (Jav. etank, 
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Mai. poeloet), Oryza glutionosa Lour, is zij mat en 
op de breukvlakte zict deze er stearine- achtig uit. 
Togenover jodium gedragen zich do zetmeelkorrcls 
van de kleefrijst anders dan die van de gewone rijst 
en and ere graxien. Terwijl de laatste zich met 
jodium blauwviolet kleuren, is de jodiumverbinding 
van hot k<Stan-ze. mcel bruinrood tot violetrood 
gekleurd. Met jodium verzadigd words de kleur wel 
donkerder, maar blijft rood en zetmeel van gewono 
rijst lijkt dan zwart. Hoowel slechts bij uitzondering, 
konit zetmeel, dal met jodium gekleurd wordt, toch 
ook elders voor, o. a. bij oeno giorstsoort. 

Dafert, bekend om zijno geschriften over de 
koffiecultuur in BraziJie, echrijft dezo eigenschap 
van het zetmeel van klecfrijst too aan het voor- 
komen van erythrogranulose in de zetmeelkor- rels 
in plaats van granulose, zooals deze in ander zetmeel 
voorkomt. Deze laatste wordt met jodium blauw 
gekleui-d en do eersto rood. Anderen spreken 
eenvoudig van erythroamy- lum in kleefrijst 
tegonover amylum in gewone rijst. 

Het zetmeel van kleefrijst gaat bij vermengen met 
water spoediger in gisting en bederf over; door 
koken met water en mot zuren wordt het veel sneller 
opgelost en omgezet, eveneens door enzymen. 

Door deze gemakkelijkero oplosbaarheid ver- 
liezen de kleefrijs.korrels bij het koken hunno 
gedaante, kleven aan elkaar on gaan gemakke- lijk 
over tot eene brijachtige massa. Do korrels van de 
gewone rijst behouden in dit geval hun- nen vorm. 
Volgens Boorsma 1) bestaan er ook overgangen 
tusschen de gewono rijst en kleef- ryst. In dezelfde 
pluim vindt men dan zoowel rood- als 
blauwklourende korrels, welk feit ech- ter door 
Moquette verder is onderzoclit on waaruit de 
conclusio word getrokken, dat gewone rijst en 
kleefrijst samen gekruist kum en worden, waarbij het 
kenmerk der kleefrijst in zeer sterke mate op de 
nakomelingschap overgaat. 

Vari eteiten, Indeeling. Als bijzon- dere 
rijstsoorten worden door sommigen ge- noemd, 
behalve de reeds genoemde Oryza glu- linosa of 
kleefrijst nog Oryza montana (bergrijst) en Oryza 
praecox (vroegrijpend). Wetenschappe- lijk heeft 
deze verdeeling echlor niet veel be- teekenis. 

Oryza montana is hetzelfde als wat de Ja- vaan 
noemt pari gag4 of pari tegal en elders padi ladang 
of pare hoema wordt geheeten. Oryza montana is het 
eerste beechreven door Ix>ureiro, die deze rijst in het 
midden der vorigo eeuw in Cochin-China vond. 

De Oryza praecox heet op Java pari gen- djab, 
waarbij g&ndjah de algemeene uitdrukking is voor 
een vroegrijpend go was, speciaal in de 
Soendalanden pare hawara. 

De Oryza glutinosa is gekarakteriseerd door de 
van gewone rijst afwijkende eigenschappen van het 
zetmeel der vrucht, maar Oryza montana en Oryza 
praecox zyn botanisch en chemisch niet te 
onderscheiden van Oryza saliva. Men moet deze 
beschouwen als bepaaldo vormen van Oryza sativa, 
die langzamerhand door de cultuur, on mis- echien 
ook door toevalligo variatie zijn ont- 

1) Zie Dr. P. A. Boorsma. Scheikundig on- 
derzoek van in Ned.-Indie inheemeche voe. 
dingsxniddelen, le deol, bl. 26. 

etaan. Een echorpo afscheiding tusschen vroog- 
en laatrijpendo rijst bestaat niet. Tegenovor do 
pari gdndjali staat op Java-do pari dalem (in de 
Soendalanden leuir), gowone sawahrijst, tue- 
schonin de pari tSngahan. Do laa st rijpondo 
noemt men wol pari dj§ro. Als varieteiton 
zonder~ kafnaaldon spreekt mon op Java nog 
van van pari tjempa (M.-Java)en van pare tjerdh 
1) (W.-Java) en noemt de van kafnaalden 
voorzieno rijst pari boeloe. 

Eono Bcherpo afscheiding tusschen bergrijst en 
sawahrijst bestaat even min, al is do overgang 
wellicht iets inindor geleidelijk dan tusschen 
vroegrijpendo on laatryponde. De Javaan on- 
derscheidt zelfs nog de pari rawa, dus do moerasrijst, 
van de pan sawah. De pari rawa ie dan het 
tegenovergesteldo van de pari g&g&, die het xnineto 
water voor hare ontwikkeling noodig heeft, on 
daartusschen staat de pari sawah. 

Ook van de kleefryst kent men vormen, die meer 
voor bowaterbare gronden geschikt zijn, andoro voor 
onbewaterbare en eveneens vroeg- rijpeudo on 
laatrijpendo. 

Eene rationeele indeeling van do varieteiteu van 
Oryza sativa heeft men to danken aan Kor- nicke, 
beechreven in het standaard werk: Hand- buch des 
Gotreidebaues von Professor Dr. F. Kornicke und Dr. 
Hugo Werner. 

Bij deze indeeling wordt de Oryza sativa, L. eerst 
verdeeld in de twee groepen: usitatissima Kcke 
(gebruikelijke rijet) en glutinosa (kleefrijst). 

De cereto groep wordt dan we er onderverdeeld in 
de groepen communis Kcke (grooto of gewone rijst) 
met zaden van 5—7 m.M. lang on minuta Presl. 
(kloine rijst) met zaden van 4 m.M. De minuta wordt 
nog gesplitst in varieteiten met min of meer rondo 
korrels en zulke met langwerpige korrels. 

De varieteiten, die tot elk der aldus verkregen 
groepen behooren, worden in de eerste plaats 
onderscheiden door het al of niet voorzien zijn van 
kafnaalden (behaard of onbehaard) en vor- volgens 
door de kleur der vruchten. Tenelotte wor- den dan de 
varieteiten nog gckennicrkt door do kleur der 
kroonkafjes on bij de van kafnaalden voorziene door 
do kleur der naalden. VolgenK het resultaat van de 
door Kornicke onderzochte, meest van het Koloniaal 
Musoum tc Haarlem afkomstige varieteiten, wissclt 
de kleur der korrels van wit tot zwartbruin, die der 
kroonkafjoa van geclrood tot zwartachtig en van de 
naaldon van geelrood tot zwart, met alle overgangen. 

Ondor “geelrood" is hierbij te vorstaan ee/i klour, 
die door andcren “wit" wordt gonoomd. 
Behalve bij do afdeeling minuta ie aanvanke- lijk 
geon rekoning gehouden met do breedte dor 
korrols in verhouding tot do lengte, hoewel dio 
ook bij and ore groepen kan verschillen. Wannoer- 
echtor later de varieteiten nog tot bopaalde vor- 
nicn worden ingcdeeld, dan is hiermede wel reke- 
ning gohouden. Daarbij is tovens gelet op den 
bladstand, don vorm der bladeren, de klour der 

1) Volgens Do Bie 1. c. bl. 83 is de p. tjerdh eon 
padisoort, die als het ware het midden houdt 
tusschen gewone padi en kfitan, wellicht door 
toevalligo kruising ontslaan. Zij stelo minder 
oischen aan klimaat, grond en behan- doJing. 
Omdat de kafjes geen naaldon hebbon, wordt zij 
veel ale paardenvoer aangewend. 
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knoopon, do lengto der naaldon, do moor of minder 
krachtigo ontwikkcling onz. 

Met do door Kornicke aangegoven konmorken, die 
ten deelo ook door Dr. Sollewijn Golpko in zijne 
rapporton over do padicultuur in de afdoo- Hng 
Ngrowo worden genoomd, kan mon coxista- teeren 
of eone ondor verschillonde namon bo- kende 
rijstsoort tot dezoJfde varieteit moet worden 
gerekend. Door eene cultuurproef zal mon in 
sommige gevallen. moeton uitmaken of ook de 
cultuurvorm (gendjah —dalSm, g&ga — sawah) al of 
niet hetzelfde is. 

Het aantal varieteiton, zoowel van gewone padi als 
van k6tan, is zeer groot on dio der cul- tuurvormen 
van dezelfdo varieteit oveneens. Op Java on verder in 
Ned.-Indie is dezelfde vorm of varieteit dikwijls 
onder do meest verschillonde namon bekend of wel 
zijn dat verschillendo varieteiten onder denzelfden 
naam, hetgeon tot ver warring kan aanleiding go von. 
De namen staan in verband met de klour der kafjes of 
naalden, plaats van horkomst enz. Een groot aantal 
na- xnen van pari-soorten, samengevoegd tot de 
groepen: pari pari gendjah, pari g&ga 
dalem, pari gaga gendjah, kStan gaga dal§m, ketan 
gaga gendjah, ten deele nog weer gebracht tot 
groepen, die op eeno hodgte van 士 1500 voet en van 
士 22C0 voet voorkomen, vindt men in een opstel 
over „De rijstcultuur op Java55 van H. A. Stoijn Parv6 
in Bijdragen t. T. L. on Vlk. v. N.-Indie, nieuw© 
volgreeks, deel I. Daarbij worden verschillendo 
bijzonderheden van do ge- noemde op Java 
voorkomendo padisoorton me- degedecld. Vcrmeld 
wordt, dat in zeer koude streken slechts pa：i g6ndjah 
wordt getoeld, daar pari dalSm te lang zoude duren 
en dat in die etreken (土 2200 voet) pari gaga niet 
tieren wil. 

Ook in vclc publicaties en in catalogusscn van 
tentoonstcllingen vindt men opgaven van zeer talrijkc 
rijstsoorten, die in de verschillcnde deelen van den 
Archipel worden aangekweekt, zonder dat dezc 
opsommingen cenigc werkelijke waarde voor ons 
hebben, omdat ook al in die soorten zelve de 
verschillcnde ha]men onder elkander verschillcn 
vcrtooncn on cr door bastaardccring ecn ontelbaar 
aantal tusschcnsoortcn zijn ont- staan, die zeer 
uitcenloopcnde cigcnschappen bezitten. In de laatstc 
jaren tracht men aan het Procfstalion voor RijsZ cn 
Tweedc Gewasscn te Builcnzorg uit dozen warwinkcl 
van rijsbsoor- ten door sclcctic de beste soorten uit to 
zockon, ten cindo deze daarna voort tc plan ten. Uit 
do talJooze vormen van hot rijstgewas worden, 
hoofdzakeJijk vo]gens do te Svalov uitgowcrkto 
nicthodcn, die stammcn uitgczocht, welko het voor 
oogen gestcldo ideaal het best verwczcnly- ken. Dcze 
worden afzonderlijk uitgeplant oin cr door 
zelfbevruchting zaden van tc krijgcn. Door zoo 
nauwkeurig mogclijk genomon vergelijkondo 
cultuurprocven tracht men dan to komcn tot do kennis 
van do cigcnschappen van icdcro soort onder do 
omstandigheden van don gewonon land bo uw, ten 
eindc op dezo wijzo tot ccn varie- teii to komen, 
waarvan do resultaten bet or zijn dan do tot heden - 
aan gc plan to soorten. 

VervoJgcns tracht men door kruising van goedo 
rijslsoortcn bastaarden to verkrijgcn, dio in 
cigcnschappen bo ven do ouders uitmunton, ten cindo 
nieuwe rassen te schcppon, die boven do oudo to 
verkiezen zijn. De hcrhaaldelijk voorgo- stolde 
methoden o】n door uitzoeken van do 

zwaarsto korrels uit do pluim, ton eindo die als 
zaadgoed voor don niouwen oogst to gebruikon, do 
opbrengst to vermeerdoren, blijken volgcnade 
proeven van Van der Stole niot tot een goed result aat 
to kunnen leiden. 

C u 11 u u r van d o r ij a t. I. G r o e i- 
voorwaarden, Zaadkouzc. Da be- hoefto aan water is 
bij do rijst vcel grooter dan bij andcre granen, hoowol 
zeer verschillcnd bij do groepen bergrijst (pari g a g 
&) en natte rijst (pari s a w a li), al zijn dozo ook niet, 
zooala onder Varieteiten is opgemerkt ala 
afzonderlijke soorten aantemerken. De bergrijst is in 
de eerste plaats daar van beteekenis, waar do 
middelen voor kunstmatigo besproeiing ontbreken en 
verder op die plaatsen, waar geen voldoend irrigatie- 
water voor padi sawah aan wezig is. 

De behoefto aan water varieert naar den aard van 
den grond. Voor Java is voor den daar veelal 
aangetroffen zwaren grond bcrekend, dat het 
rijstgewas P/2 tot 3 L. per socondo per H.A. noodig 
heeft, terwijl men voor lichte gronden zelfs tot 7 L. 
per se conde per H.A. zou be hoe ven. 

Sawahrijst, waarvan dus vroegrijpende en laat- 
rijpende (g 6 n d j a h e n d a 1 e m) verbouwd wordt, 
groeit niet alleen op kunstmatig van water voorzien 
terrein, maar ook op laaggelegen gron- den, waar door 
natuurlijken toevoer de grond steeds drassig blijft. 
Stilstaand water is echter veel minder goed dan zacht 
stroomend water, dat lucht in den grond bren gt. 

Gronden, die kunstmatig bevloeid kunnen worden, 
dienon gewoonlijk afwisselend voor rijst en voor 
andere gewasscn. Er zijn er echter ook, die uitsluitend 
voor rijstcultuur dienen, waar dus steeds rijst na rijst 
geteeld wordt. 

Allo grondon, die niet to arm zijn voor eenc andere 
cultuur, kunnen ook voor do rijstcultuur gebruikt 
worden, mits voldoende water door re gon of irrigatio 
aan we zig is. De rijst stelt dus geen hooge cischen 
aan de grondgesteldheid. Veel humus is bij 
geirrigeerde rijstvelden geen voordet 1 en klei mot 
zand genxengd voldoet in het algo - mecn meer clan 
uitsluitend klei, terwijl lichi< zandgronden mecstal 
het minst voldoen. Zout- houdendo grond is voor rijst 
niet gescliikt. Daar- entegen kan laaggelegen grond, 
die om de Jigging voor ceno andere cultuur niet 
geschikt is, nog met succes voor de rijstcultuur 
gebruikt worden. To ch zal zulke grond gewoonlijk 
minder opbrengen dan de hoogcr golegene, waarbij 
de rijst in wissel- bouw treedt mot andere gewasscn. 

Voor ecno regclmatige ontkieming is eene tem- 
peratuur van miiistens 10—12° C. noodig； het 
maximum is 36—38° 0. cn hot optimum, dus do 
gunstigsto kiemingstemporatuur 30—32° C. Voor 
normalo ontwikkeling van do rijst moet buiten de 
tropen do voorjaarstemperatuur minstens 13° 0. zijn, 
do zojuertemporaturon 22—30° C. on het gcmiddcldc 
20° O. zijn. Vermenigvuldigt men do gcmiddckle 
tomperatuur mot het aantal dagon, dat het go was to 
veld st aat, dan behoort men te komen tot cenc 
warmtesom van 3500— 500° 0. Wanneer do rijst in 
den modder wordt uitgezaaid, zooals dit op 
verschillendo plant son gcschiedt, dan is het voor 
normalo ontkioming gewenscht, dat hot zaad zeer 
ondiop komt te liggen. Mot oen dun laagjo water 
bedekt, zondcr grond op do korrels, is dikwijls het 
best. Bij bergrijst, op droog beworkten grond gezaaid, 
kan do diepte van on- derbrengon tot 4 c.M. bedragen. 
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Van veel invlocd op den groci Her rijst. is het 
gebruik van goed gesortcerd zaaizaad, alios van 
dezelfde varictcit, dus ook op dcnzclfden tijd 
rypende. Voor zaad zijn zoovccl mogelijk do zwaax-
ste, volkonien ontwikkeldc, harde koiTels, die het 
nicest do karakteristiekc eigcnschappcn der soort 
bezitten, tc gebruiken. De korrcls bo ven a an do 
pluim zijn nicest beter ont wikkcld dan die onderaan 
on dus voor zaaizaad te prcfcrecren. Ingeval de rijst, 
zooals op Java nog veel geschicdt, pluimsgcwijzo in 
den nat. bewerkten grond der kweekbeddingen 
wordt- uitgelcgd, kan men na- t uurlijk geen 
korrcisgewijzc sortccring toepassen, niaar allccn de 
beste pluimcn uitzocken, namelijk die, we Ike rijp, 
goed gcvuld on naar het uiterlijk van dene soort zijn. 

Zaadwisseling, dus het gebruik van zaad van eeue 
andere st reek, kan bij de rijst ook voordec- lig zijn. 
De omstandigheden van grond, water en kHmaat 
inogen echter bij de streek, van waar het zaad komt 
en waar het gebruikt wordt niet. te veel verschilleu 
en waar het ecne nieuwe varie- teit bet reft, kan men 
eerst over de waarde oor- deelen, wannecr ook het 
resultaat van cene vol- gende gene rat ic bekend is. 

II. C u 11 u u r v a n r ij s t i n N e d.-I n d i e. 
Men kan in Indie twee hoofdvormen van rijst- 
cultuur onderscheiden, namelijk 1°. de cultuurop 
onbewat-erbare gronden, die meestal tijdelijk 
daarvoor gebezigd. worden en nict geterrasseerd 
zijn, de zoogenaamde gaga (JAV.) of 1 a - dang 
(MAL.) of hoc ma (SOEND.) en waar- op de a Is 
bergrijst (pari gaga enz.) bo ven reeds genoemde cult 
uurvorm van Oryza sativa ge- teeld wordt, en 2°. de 
cultuur op bewaterbare gronden of gcten-assecrdc 
gronden, waarop het re gen water door wallet jes 
wordt teruggehouden, de algemeen bekende sawahs. 
Op die gronden wordt a Is regel de gewone natte rijst 
(pari s a- w a h) geteeld, maar somtijds, wanneer 
gebrek a an water de cultuur van den gewonen vorm 
on- zeker maakt, ook wel bergrijst (g & g a). 

De blijvende, onbewaterbare gronden, de zoogen 
aamde tegalgronden, t 6 g a 1 a n of t i- p a r J) 
(SOEND.), die voor allerlei cultures worden gebruikt, 
dienen somtijds ook voor de cultuur van rijst, in dit 
geval Ixjrgrijst. In hoofdzaak geschicdt dan de cult 
uur op dezelfde wijzc a Is op de gfiga's. Dit is ook 
het geval met de cultuur van rijst in Deli, waar deze 
door de Maleische be vol- king na tabak op de 
gronden der Europeeschc ondernemers geteeld 
wordt’. Dit is eenc soort ladangbouw. 

A. G&ja- of ladangbouw. — Deze wijze van 
rijstbouw kwain op Java v roe ger veel algemecner 
voor dan tegenwoordig. De bcschikbare gronden 
zijn sterk verminderd en in 1874 werd van Gou- 
vernementswege bepaald, dat zonder toesteni- ming 
van de autoriteiten door de inlandsche be- vo Iking 
geen woeste gronden voor den a an leg van gaga's 
mo ch ten worden ii) bezit gen omen en dat daarbij 
aan bepaalde voorwaarden mocst worden voldaan. 
Zie ONTGINNING. Voor de Buiten- 

1) De Bie ]. t., bL 15 noemt „tiparsn ont- 
giiinwgen voor den drogen rijstbouw, aange- legd 
op gronden, welke de Soendanees，共gal" noemt, 
dus op terrein, dat te voren niet met zwaar bosch 
bedekt is geweest. De tegala» van M.-Java zou dus 
niet identiek zijn met de tipar van de Soendalanden. 

bezittingen bestaan zulke bepalingcn allccn op 
onkelo plaatsen cn daarom is do rijstcultuur op 
zoogenaamdo ladangs aldaar zeer algemeen, voor- al 
in do binncnlandcn van Sumat ra. De uitge- 
strektheid bcschikbare woeste gronden is daar 
trouwens veel grooter. 

Bij den aanlog van con gagii, zooals dit vroe- ger 
dus nicer algemeen dan tegenwoordig op Java 
gcscliieddc, begon de inlander een stuk woesten 
grond, nicest met dicht houtgewas begrocid, dat hem 
in Jigging en grootte geschikt voorkwam, 
uittezoeken en door wegkappen van booinen cn 
takken de grens aan tc geven. Het perceel werd dan 
zooveel mogelijk met con kapines van struik- gewas 
ontdaan (b a b a d, JAV.) en evcncens wer- den de 
takken van grootcre boomen verwijderd. Het gekapte 
werd tot lango stapels samengevoegd en wanneer het 
ongeveer e6no maand droogwas geworden, 
verbrand. Ook kleincre stronken en wortels, die 
geniakkelijk uit den grond konden worden gehaald 
en droog onkruid werden even- cens verbrand. Van 
de boomen lict men somtijds enkele staan, maar zoo 
mogelijk werden ook deze verwijderd, althans de 
bovenaardsche declcn. De stronken met do wortels 
lict men zitten. Om gc- makkelijk te kunnen 
omkappen werd dikwijls eerst de stain onderaan door 
cen vuur, dat er tegen gclegd werd, ten deele 
verbrand. Stukkcn hout, die niet gchcel verbrand 
waren, werden aan den rand der ontginning tot ecne 
oinheining op- gestapeld en boomstammen ook wel 
dwars over de hcHing gelcgd om afspoeling te 
voorkomen. 

Tegen dat de regens invielen, werd de grond 
tusschcn de overgeblevcn stronken zoo mogelijk met 
ecn tuinploeg (broedj oc J, JAV.), gewoonlijk echter 
met den patjoel bewerkt, en somt ijds werden nog 
eenige schuin afloopende goten voor af- watcring 
gegraven. De grond was na het oprich- ten van cen 
waclithuisje voor het zaaien dcr padi (bergrijst, pari 
gaga) gerecd. Met een poot - stok werden gaten 
gcinaakt, een paar rijstkorreln in elk geworpen en 
dan dichtgetrapt. Ook werd wel in voren op rijen 
gezaaid. 

Wanneer het weer niet tc ongunstig was, werd 
van ecne dergelijk gaga, een behoorlijkc oogst 
verkregen en jncestal nog een twccde. Op enkelo 
plaatsen zaaidc men widjen (Scsamum indicum) 
tusschcn de rijst. Deze werd ongcvoc r twee maan- 
den later geoogst. Ook niais (vroegcr rijp dan de 
padi),gierst en enkele andere gewassen zauidc rncn 
wel tegdijk met de ryst. 

Somtijds word het terrein na de rijst nog voor 
cene andere cultuur gebruikt cn aiiders aan zich- zelf 
ovcrgelatcn en cen nieuw «tuk ojitgonnej). 

De ladangbouw in de Buitcnbezittingen hcefL in 
hoofdzaak op dezelfde wijzc plaals, met kleinc 
afwijkingen, we Ike aan plaatsclijke om- 
standigheden tocgeschrevej) jnoctci) worden. In de 
bijinenlanden van Sumatra, waar con groot deel dcr 
inlandsche bcvolking een Jiojnadisch leven Jeidt, is 
de ladangbouw op vele plaatsen de eenige vorm van 
land bo uw. In het bekende work ,,Dwars door 
Sumatra, Tocht van Pad an g naar Siak" vermcldt do 
Jioutvester Koorders be- langrijke bijzonderheden 
over een ladangbouw in Midden Sumatra, waaruit 
blijkt, dat het oer- woud opengekapZ wordt cii de 
gevelde boomen worden verbrand, waarna de grond 
met den patjoel oppervlakkig wordt bewerkt on met 
rijst cn eenige andere gewassen wordt bc])lant. Men 
zaail onmiddcllijk in kleinc plantgaten, die met den 
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pootstok in den groncl zijn gestokon en oogst van 
denzolfden grond gedurendo drio tot vijf malcn, 
waarna hij vorlaten wordt om inisschicn in do cersto 
50 jaren nict weder in cultuur to worclcn genomen. 

Over den ladangbouw in de residentie Pa- 
dangscho Bovenlandcn vindt men eonige aan- 
teekeningen van den controlcur G. do Waal in het 
Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap 1885 
biz. 400, waar behalvo de bcschrijving van de 
cultuur, die vrij wcl met die van Koorders o vereen 
komt, uitvoerige bijzonderhcdon ver- mcld zijn over 
de getccldc rijstsoorten, de ver- schillcnde 
grondsoorten, do ccremonien en do Maleischc ben 
amingen van allo ondordcelen van den ladangbouw, 
ook over de pcrioden van de ontwikkcling van de rijst 
cn den duur dier perio- den. Slechts bij uilzondcring 
wordt in de strcck, waar de bcrichtgc ver zijnc 
waai'ncmingcn heeft gedaan (onderafdeeiing 
Limapocloeh Kota), de- zelfdo grond twee 
achtercenvolgendo jaren be plant. De afgeoogsto 
ladanggrond wordt na den eersten rijstoogst aan zich 
zclf ovcrgelaten en gaat langzamerhand weder in 
bosch over. Na vcrloop van jaren wordt，hij 
wcdcrom voor ladang gebruikt cn in ordc gemaakt. 

Omtrent den ladangbouw van M. Sumatra vindt 
men verder bijzondcrheden in het bclang- rijke werk
： Volksbeschrijving van M. Sumatra door A. L. v. 
Hasse It. In Rawas cn Lcbong (Pa- lembang) 
onderschcidt men twee soorten van drogc rijstvelden, 
de gewonc ladang, in Rawas djadjaran noegal 
genocmd, en de ract zorg bc- werkte vcldcn, die daar 
djadjaran badjak of b6r- tanam heeten. Deze laatste 
zijn veldcn, die gcheel van allo boomstronken en 
wortels gezuiverd zijn. Na twee- of driemaal 
overhoeks gcploegd to zijn, wordt de akker bij 
hcrhaling geiigcl, waarvoor een bijzonder soort van 
egge gebruikt wordt, door con karbouw of een koe 
getrokken. Do padi wordt op de aid us bewerkte 
velden niet direct, uitgezaaid, maar a Is bi bit van 
kweckbeddingen o verge plant. Dal planten geschiedt 
op rijen, die zoo ver van < lkaar staan, dat het wieden 
met den ploeg kan plaats hebben, waarvoor con koc 
of een sticr ge- spannen is. De veld ar be id vangl 
gcmecnlijk in Juli aan, en in Maart of April wordt er 
geoogst. 

In hetzelfde werk vindt men voor de opbrengst 
van padi op ladangs in de Padangschc Bo ven- 
Janden 13 tot 15 pikocl per hectare aangegeven, 
lerwijl maar zelden ecn cijfer van 25 pikool bc- n-ikt 
wordt. 

Over Atjeh vcrmeldt Dr. C. Snouck Hurgronjo in 
het bekende werk D.1 Atjehcrs o. a., dat men op de 
Oost- en Westkust wcl ladangs aanlcgt oin d(：
i)bodem door ecn jaar rijstbouw voor de peper- 
cultuur gescinkt tc maken. Be halve padi on paper 
])Jant men in de ladangs suikorriet, lombok, uien, 
enz. 

Over den lada))gbouw op Borneo ondcr do Da- 
jaks komcn enkole bijzonderhcdon voor in het werk 
„Thc natives of Sarawak and British Nortli Borneo" 
van Henry Ling Both. In hoofdzaak he(?ft deze op 
dezclfdo wijzc plaats a]s op Sumatra. 

Hocwcl voor den uanlcg van deze tijdelijkc rijst 
vcld(u)do voorkcur wordt gegeven aan hoog- gelcgcn 
lerrein, zoo worden toch ook wcl laagge- le.gcn 
vochtigo terreinen gebruikt, hetgeen even- (!(jns op 
Sumatra het gcval is. Do droge maanden worden 
gebruikt voor het plantklaar maken van 

den grond, cn de zaaitijd wordt z66gckozen,datdc 
grociperiode in den rcgcnmocsson valt cn hetrypen 
aan het oinde van den regentijd. In N.-Bomeo begint 
de re gen mocsson circa centot twee maanden vroeger 
dan op Java cn cindigt iets vroeger. 

De Dajak is niot minder bijgcloovig dan do 
Javaan. Hij neemt daarom bij zijn ladangbouw 
verschillcnde formalitcitcn cn ccremonien in acht, 
hecht veel aan goedc cn kwado teekens cn acht 
offerfeesten ook onmisbaar voor het wclslagcn van 
zijn padi. 

Bij de Kajan-Dajaks van Ccntraal-Borneo, over 
wic Dr. A. W. Nieuwenhuis uitvoerige mede- 
deelingen doet, wordt de rijstcultuur uitsluitend op 
lad an gs gedreven Deze verschillen weinig var> die 
van Noord-Borneo. Bij het oogsten wordt de rijsthalm 
met een cind van den stcngel af- gesneden, waarvoor 
de vrouwen haar gewone huishoudmesje gebruiken. 
Bij het bewerken der velden cn andere 
werkzaamhcden hclpen zij el- kander. Hun eeredicnst 
staat ook in nauw verband met den rijstbouw en de 
groote godsdien- stige feesten van het jaar vallen 
samen met het begin der vcrschillende 
wcrkzaamheden. Deze worden onderscheiden in 
houtkappen, bran den, zaaien, wieden, oogsten, einde 
van den oogst en het vie re n van nieuwjaar cn het 
begin van een nieuwen rijstbouw. De feesten bij 
zaaien en begin van ecn nieuwen rijstbouw zijn de 
voomaamste. De rijst wordt daarbij a Is bezield 
voorgesteld en ook bij hen worden vele formaliteiten 
in acht genomen. 

De cultuur in de Minahasa wordt beschreven door 
den zendeling N. Graafiand in Mededeelin- gen van 
het Ned. Zendclinggcnootschap, 8e jaar- gang, bl. 6 
c. v. Onder het medcgedeelde valt te vermelden, dat 
in die streken vroeger eens in de twee jaar rijst ge 
plant we rd. Door tusschenko mst van het 
Gouvernement doet men het nu elk jaar De Minahasa-
rijst, waarvan vorachillonde soorten naarpersonenzijn 
genoemd.is minder goed,vooral minder duurzaam 
dan de Javarijst. Daarom wordt zaaipadi van Java 
ingevoerd. De inheem- sche laat zich echtcr 
gemakkelijker dorschen (uit- trappen). Eerst wordt 
mais geplant en daarna rijst, vroegrypende en 
laatrijpende in vakken naast elkaar.Bij hot oogsten 
wordt zelden gebruik gemaakt van ecn rijstmesje, 
maar de halmen worden eenvoudig aan het eind der 
stengels met vingcr cn duim afgeplukt. Do 
werkzaamheden geschicden,ovenals op verschillcnde 
andere plaat- in Ned.-Indie, veelal in gemeenschap 
(mapaloes) 

B. Sawahbouw. 一 a. Op Java. Meer in over- 
constcmming met de grooivoorwaarden van de- 
rijstplant en daarom mcestal een g rooter en be ter 
product o pic verend is de cultuur van rijst op 
B&wah's, de op Java bijna uitsluitonde vorm van 
rijstcultuur on die voor de wereldproductie van zeer 
veel grootcr beteokenis is dan die op drogo terroinen. 

Naar den aard van don grond en de meerdero of 
min de re bewaterbaarheid worden de sawah's op Java 
verdecld in (Zie Mayer, De Javaan als landbouwer en 
veefokker, bl. 9): 

1. s a w a h 1 o h, dit zijn vette, zoogenaamd van 
levend water voorziene velden ； 

2. s a w a h tjengkar, of g a r e s, dit zijn magcrc, 
niet of slechts van weinig levend water voorzicno 
veldon ； 

3. s a w a h r & \v A, volden, die op altijd vochtigo 
moorasgrondon zyn ftangelegd； 
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4. sawah b & n A r & w a, moeras-sawah, 
waarvan de grond op gezette tijden van het jaar 
opdroogt; 

5. s a w a h i 1 § r, of b a n j o c o c r i p '), 
vclden, van levend water voorzien en ton alien tijdc 
bcvloeibaar (in de Soendalanden s. solokan)； 

6. s a w a h t a d a h o e d a n of t a d a h t. o e s 
a n, velden, van rcgen afhankelijk (s. gele- doeg in 
de Soendalanden )； 

7. s a w a h b o e n tar, velden, die het verst van 
do waterleiding verwijderd liggen, en het laatst 
water daaruit ont vangen； en 

8. sawah toempang of s・ banjo。 t o e m p a n 
g, velden, die direct water uit de Iciding krijgcn, 
omdat zij er aan gelcgcn zijn. 

De benaming toempang wordt in cnkcle stre- ken 
meer bcpaaldelijk gebruikt voor sawah^ in het 
gebergte, die in vorenbedoeld gcval ver- keeren, 
terwijl de sawah*s, die in de laaglanden het dichtst 
bij de waterleiding liggen, dan sawah t.jgdak 
wangan worden genoemd. 

Zoowel de sawah Ss, die van den re gen afhanko- 
lijk zijn a Is de overige zijn op geterrassccrd terrein 
aangclegd. In het eerstc geval is het uitslui- tend 
versch gevallen re gen water, dat voor bc- vlociing 
dient-, terwijl bij sawah's, van levend water 
voorzien, het bevloeiingswater afkomstig is van 
bergstroompjes of rivieren (kali's) en bron- nen, ten 
deele ook van versch gevallen rogen. In bcide 
gevallen zijn' de geterrasseerde gronden door 
dijkjes (galengans) in vakken (pd：ak, ko- tak) 
verdecld, waarbij de dijkjes dienen om het water 
tegen te houden. 

De van re gen afhankelijk sawah *s kunnen uit 
den aard der zaak alleen in den regenmoesson voor 
de cultuur van sawahrijst gebezigd worden. 

Volgens het Koloniaal Verslag van 1916 be- 
stonden, buiten de particuliere landerijen, de 
3.400.621 bouws sawahgronden op Java en 
Madoera in 1915 uit 2.270.915 bouws sawah van 
Icvend water voorzien, 1.051.205 bouws sawah van 
re gen afhankelijk en 78.50】 bouws moeras- 
sawah < erwijl nog bovendien 2.340.885 bouws t 
ggalvelden in cultuur waren. 

In tegenstelling met de overige sawahgronden, 
die be halve voor rijstcultuur ook voor de cultuur 
van zoogenaamde t weede gewassen (p&I§widj&) 
en gewassen voor de wereldmarkt als suikerriet, en 
tabak dienen, kunnen de moerassawah's met hun 
vele water voor Diet veel anders dan natto rijst 
gebruikt worden. 

Naar de ligging worden op Java de sawah's nog 
weer onderscheiden in sawah ngar6, die in de vlakte 
zijn gelegen en sawah pagoenoengan, in het 
gebergte gelegen. Een nieuwe sawah of pas ont- 
gonnen grond heet, in verband met do eersto 
bewerking, namelijk het wegkappen (babad) van 
het struikgewas en de lagere takken, sawah ba- 
badan, en zoo heeft men nog andere namen, 
verband houdende met gebruiks- en eigendoms- 
rechten (Mayer, 1. a.). 
Nieuwe aan leg van sawah‘8. 

1) De Bie, De landbouw der inlandsche be- 
voIking op Java, 1901, bl. 3, geeft aan s. ban joe 
oerip eene eenigszins andere beteekenis. Hij zegt, 
dat daarmede bedoeld worden de zooda- vige,diehet 
irrigaliewater uit bronnen of weilen bekomen, of 
velden waarvan het water door do omg«. ven de 
hoogere kanten heensiepelt. 

Grooto ontginningon, met het docl de grondon voor 
den aanleg van sawah's te gobruiken, komen op Java 
alleen nog voor op plaatscn, waar van 
gouvernementswege nieuwe irrigatiewerken zijn 
aangclegd en klcinere ontginningen voor hetzelf- de 
doel zijn ook langzamcrhand vrij zcldzaam go- 
worden. Waar zoo'n kleine ontginning nog voor- 
komt, wordt gewoonlijk cerst do waterleiding ge- 
maakt. Bij do prise d'ervu (bijv. v66r een stuwdam 
in cen riviert je of leiding) begint de Javaan cen- 
voudig in de richting van het to irrigeeren veld te 
graven, daarbij zorg dragende, dat zoo min mogclijk 
van do rechte lijn wordt afgeweken, met dien 
verstandc even we 1, dat de richting z66 ge- nomcn 
wordt, dat het water, in verband met do helling van 
het terrein, ge re geld op eeno gc paste diepte blijft 
nastroomen. De uitgegraven aarde wordt langs de 
kantenopgestapdden met denvoet of patjocl 
vastgedrukt en zoo noodig worden de kanten der 
leiding met takken en graszoden verst erkt. D:zc 
worden dan door in den grond ge- slagen palen 
vastgehouden. Om stukken steen graaft hij been of 
slaat deze stuk met pikhouweel (! joctjock dandang) 
of koevoet (linggis). Is hot maken der leidirg naar 
wcrsch geslaagd, dan wordt de grond op dezelfde 
wijze ontgonnen als bij de g&ga- en ladangbouw 
plaats heeft of, zoo dit met een tegalgrond, die tot 
sawah wordt ge- maakt niet noodig is, direct met 
terasseeren bo- gonnen. Hoe sterker de helling van 
het terrein, des te smaller zullen in het algcmeen de 
terrassen en des tc kleiner de enkclc vakken 
(pfetaks) worden, waarin de terrassen worden 
verdeeld. Men kan de grootte op 10 tot 200 en mccr 
Aren stellen Bij grooto vakken veroorzaakt het 
zuiver water- pas maken meer moeite dan bij 
kleinere. Na hot terrassccrcn legt men direct de 
galSngans om do enkele vakken aan en daarna laat 
men het veld order water loopen, waarbij in den 
begin no goed wordt toegezien of de galengans ook 
water door- laten. Is dit het geva], dan worden deze 
met bc- hulp van graszoden of iets anders hersteld. 

De vorm van de vakken wykt dikwijls vrij sterk 
van den rechthock af en wordt niet altijd even 
rationed gekozen. De be working en bo- handeling 
van do nieuwe velden geschicdt nu verder op 
dezelfde wijze als bij reeds bestaando Bawah‘8. Do 
oogst is echter in do eerste jaren gc- middeld minder. 
Er wordt dan ook voorloopig geen landrente van 
betaaid. 

Cultuur o p s a w a h * s. In den rcgel wordt op 
Java op de sawahgronden bij uitsJui- tend 
inlandsche exploitatic 66ninaal per jaar rijst geteeld. 
in hoofdzaak gedurendc den Wcstmoos- son. In den 
Oostmoesson teelt men dan, wanneer dit niet op van 
re gen afhankclijko sawah *8 on- xnogelijk is, een 
minder water cischend tweede ge- was 
(p&lAwidj&) als kat614pohoeng (Cassave), dja- 
goeng (Maia), tdrong (iSoZanwwi-soorten), lombok 
(Spaanscho peper), timoen (komkommcr), widj&n 
(Sesamum indictim) en verscliiJlende katjang- 
eoorten en knolgewassen. Waar veel water be- 
schikbaar is, tracht men echter gewoonlijk twee- 
maal per jaar rijst to tolen, wat in dit geval dan 
voordeeliger is dan 66n maal padi en verder ecn 
droog gewas. Do Oostmoessonaan plant heet dan 
pari gadoo er in overcenstemming daarmedo epreekt 
men van sawah gadoo. Er zijn streken, waarzelfs 
5oogstenin tweejaarworden verkregen, hetgeen 
echter uitzonderingen zijn. Uit den aard der zaak 
worden in zoo'n geval geen padisoorton 
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gebruikt, die zeer laat rypen 】)en do kwcckbed- 
dingen worden op con afzonderlijk sttik aangc- logd, 
zoodat do rijst voor een volgend go wag reeds gezaaid, 
is wanneer het vorigo nog op hot veld staat. 

Het is dus meestal de al of niet ruimo beechik- king 
over irrigatiewatcr, die de vraag bcheerscht of men 
padi en eon droog gewas of twecmaal padi in hetzelfde 
jaar zal tclcn. Door sommigen wordt wel gezegd, dat 
twecmaal padi den grond uitput en door andcren dat 
het de zoogonaamdo mentek, eene zeer verbreide 
padiziekte, bc- vordert. Irgeval een ruim gebruik van 
bevloei- ingswater wordt gemaakt, zal dit echter in het 
al- gemeen niet het geval zijn en eerder het tegendecl 
zijn waartenemen.Waar de Oostmoessonpadi cene 
mindere opbrengst mocht geven, behoeft dit nog niet 
het gevolg te zijn van gronduitputtin g door het vorige 
gewas. 

Op de plaatsen,. waar do sawahgronden niet 
uitsluitend voor inlandsche cultuur dienen, maar 
periodiek voor de teelt van gewassen, die pro- ducten 
levcren voor de Europresche markt, als suikerriet, 
worden dezo dikwijls langer dan een jaar aan de 
rijstcultuur onttrokken. Uit den aard der zaak worden 
dan de omstandigheden der cultuur eenigszirs anders. 

Wanneer bij uitsluitend inlandscho cultuur 
66nmaal per jaar padi geteeld wordt, begint men 
gewoonlyk ongeveer October, dus tegen den re- 
gentijd, de gronden voor de cultuur gerccd te maken 
—men zegt wel tegen den tijd,datdc gc- vleugelde 
gene ratio der witte mieren (larons) de paringsvlucht 
beginnen. Het tijdstip wordt ge- woonlijk door de 
gezamenlijke eigenaren van een complex 
sawah'snagehouden overleg vastgesteld. Dcze hclpen 
dan ookelkaar. Bij pari gadoe loopen de plant!ijden 
iets meet uiteen dan bij hoi 66n- maal rijst planf en. 

De eerste werkzaamheden bestaan in het her- 
stellen van doorgebroken of beschadigde of ook wel 
in het op broken en elders oprichton van stuwdammen 
(zie BEVLOEIING), of waar dit niet noodig is, in het 
uitdiepen en zuiveren der irrigatieleidingen. Wanneer 
dit geschied is, zal gowoonlijk begonnon worden mot 
eersb do zaad- beddingen (pawinihan) in gereedhoid 
te brongon. Op Java wordt namelijk slcchts bij 
uitzondering do rijst direct op het veld uitge- zaaid (s 
a w o e r), maar meestal een aanplant gomaakt door 
jongo plantjes (b i b i t) van kwoek- beddingen over to 
plaxiten. Tegen het direct uit- zaaion heeft men hot 
bezwaar, dat de aanplant licht onregelmatig wordt, dat 
voor de bowerking der gronden minder tijd overschiet, 
dat door het lunger to veld staan jneer tijd aan wiedon 
moot wo rd on besteed cn dat meer water noodig is. 
Waar mon hot op Java mot voordeel doot, leont de 
aard der gronden or zich too. 

Hoewel hot niot te ontkonnen valt, dat bij direct 
uitzaaion do padi snollor rijp is on do kos- ton van 
overplanting bospaard wordon, zijn do genoenide 
bezwaron z66 groot, dat torecht bij (1 o o p Java g o v 
o 1 g d o wijze van 

i) Wanneer de tijd het toelaat, vordiencn laat 
rijpende padisoorten de voorkeur boven vroeg- 
rijpende (g6ndjah),omdat de opbrengst van dezo 
laatste zoowel kwantitatief als kwalitaticf in den re 
gel minder is. 

g r o n d boworking direct uitzaaien in het algcmecn 
niet wordt gedaan. 
Kwooking van bi bit. De bowerking van den voor 

het kwcckbcd bestemden grond geschiedt in hoofdzaak 
op dczelfdo wijzo als die van het goheelo veld, met het 
verachil, dat alles met meet zorg, hoewcl in korteren 
tijd plaats heeft. Door eon dykje (g a 1 S n g a n) om 
het uitgekozen gemakkelyk bovloeibare stuk kan men 
het eon tijd lang ondor water zetten om ver- volgens 
den grond in natten staat to ploegen, to eggen en langs 
de kanten en hoeken met den pa- t joel te bowerken. 
Het einddool is, een uitgezuur- den grond te krijgon, 
waarvan de modderige bovenlaag volkomon waterpas 
ligt, goed door- werkt is, en vrij van alle 
onzuiverheden, als plan- ten wortels van een vo ig 
gewas, enz. Do gcheelo bewerking duurt vrij lang, 
vooral omdat eene vrij langdurige, hoewel zeer zachto 
doorstroomin g van water over het kweckbed 
gewenscht is om plantendeelen tot volledige ontleding 
te brengen en bohoorlijke uitzuring te verkrijgen. De 
be working zelvo kan men stellen op 士 10 dagen en 
do doorstroomingstijd van het water op 士 20 dagen. 
Wanneer het kweek bed klaar is wordt er somtijds een 
heg (p a g a r) omheen aangebracht, ter beschutting 
tegen losloopend vee. wildo varkons, enz. 

De uitgestrektheid. der kweekbedden bedraagt 士 
30 □ R. roeden vcor 66n bouw en de hoe- vcelheid 
zaadpadi gewoonlijk van 50 tot 100 katiJs per bouw. 
V66r het uitzaaien worden do kweekbedd en somtijds 
door paadjes in bakken verdeeld. 

Het uitzaaien geschiedt of door de geheele plui- 
men, mot de steeltjes in den modder vastgedrukt en met 
de zijtakjes min of meer uitgespreid, uit te leggen (o e 
r i t a n) of door de enkele korrels (ga b a h) gelijkmatig 
uit to zaaien (se bar an). Bczwaren van de oeritans zijn 
vooral, dat de korrels to dicht on ongelijk bij elkaar 
komen te liggen, waardoor de bibit zwakker wordt en 
een deel der korrels niet opkomt of plantjes geeft, die 
door andero verstikt worden, de onmogelijk- heid om 
het zaad goed te sorteeren en de groo- tero hoevoelhoid 
benoodige zaadpadi. Tegen- over 80 tot 100 kati's 
zaadpadi per bouw voor cen oeritan zullen ongeveer 50 
tot 60 kati*s staan voor een sebaran. 

Volgons wijlen K. F. Hoile (zie HOLLE), den 
bekendon deskundige op het gobied der rijstcul- tuur, 
zou het grootste voordeel van een sebaran zijn, do 
xnogclijkhoid, een bohoorlijken afstand tusschcn do 
uitgezaaido korrels te houden. Hij wenschte ijl to 

zaaien on dan P/2 kati gabah per □ roedo to gebruiken. 
Het gevolg van het ijl uitzaaien is dan, behalve 
besparing van zaadpadi, het snollor grooien en het 
storker worden van de bibit. 

Bezwaron van het korrelsgowijzo uitzaaien zijn 1°, 
hot minclor vastliggen van do onkele korrels; dezo 
spoolon gomakkolijkor wog dan do goheelo pluim on 
zinkon eordor to diep in den modder, 2°, bij ijlen stand 
van do plantjea onuwikkolt zich het onkruid storkor, 
3°. bij weinig geoefendheid van den zaaier kan het zaad 
ongelijk komen to liggen, on 4°. hot uittrekkon van de 
bi bit gaat bij korrelsgcwijz© uitzaaien minder 
gemakkelijk dan pluimsgewijze. 
I Do voordeelen dor sebarans wogon echter mees- I tai 
op togon de nadeelon, hetgoen do oorzaak is 
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dat eerstgenoomdo manior moer wordt toegepast. 
Het uitdorechen van de gabah voor cen seba- ran 

geschiedt gowoonlijk door aftrappen met den voet. 
Het zaad wordt v66r het uitzaaien eerst eenigo uron of 
lan ger in water goweekt (rBn- d e m), ook bij 
pluimsgowijzo uitzaaiing, sorutijds nadat by hot water 
nog wat kalk of asch is ge- voegd, waarmedo het zaad 
ook na het weeken wel wordt gomengd. Het geweckto 
zaad laat men dikwijls eerst nog tusschen 
pisangbladercn in een mand ontkiomen en zaait het 
dan pas uit. Na het uitzaaien of het uitleggon van de 
plui- men wordt eene dunno Inag water op het veld 
gebracht. Dit water wordt van tijd tot tijd ver- verscht, 
waarbij mon het 's nachts laat af loo pen en het *s 
morgens weer laat toestroomen. Even- als bij de 
irrigatio van het veld zelve, geschiedt dit afloopen en 
toestroomcn door eenc met den patjoel gemaakte 
cenvoudige opening in het om- gevendc dijkje (g a 1 
e n g a n), op enkele plaatsen met een bamboekoker in 
het dijkje. Is de bibit grootor geworden, dan laat men 
dagen achter- een het water dag en nacht 
doorstroomen, ter- xrijl daarentegen eenigen tijd v66r 
het o verplan- ten het k week bed ook wel overdag 
droog blijft liggen. Dit duurt echter niet zoo lang, dat 
de grond hard wordt of be gin t to scheuren. Kort v66r 
het overplanten moot steeds wecr water op het bed 
gebracht worden om het uittrekken van de bibit te 
vergemakkelijken. 

Ongeveer 351 ot 50 dagen na het uitzaaien kan in 
het laagland gewoonlijk met overplanten wor- den 
begonnen. Het is gowenschfr de bi bit niet ouder te 
laten worden dan noodig is. In het hoogland moet men 
het overplanten lets langer wachten dan in het 
laagland, omdat de groei daar angzamer is en van 
vroegrijpende padi (g e n- d j a h) is de bibit eerder 
overplantbaar dan van laatrijpende (d a 1 6 m). 

Bewerking van het veld； plan- ten, onderhoud 
van den a a n p1 a n t en o o g s t e n. Omstreeks 
denzelfden tijd, dat de kweekbedden bewerkt en 
vervoJgens be- zaaid worden, begint men de 
sawahvelden vaks- gewijze onder water te laten 
loopen, due men brengt water op de met galengane 
omgeven vak- ken, waarin de terrassen zijn verdedd. 
Ingeval de rijst volgt op suikerriet of een ander gewas, 
dat eene intensieve grondbewerking eischt, zoo- dat 
het voor die bewerking vroeger noodig was een deel 
der galengans tc verwijderen, zullen te- voren eerst 
nog niouwo moeten worden gemaakt. Men maakt 
zulke galengans bovenaan gowoon- lijk ongeveer 35 
c.M. breed, onderaan 50 c.M. en de hoogte ook 35 
c.M. Op de eene plaats zullen ze uit den aard der zaak 
sterker moeten zijn, dan op de andere. Tijdons de 
gchoele bewerking be- hoort er voor gezorgd te 
worden, dat ze goed dicht zijn. Ze moeten dus geregeld 
worden na- gezien en waar noodig versterkt, 
dichtgestopt en schuin afgestoken (Camping, JAV.). 

Wanneer de grond na een dag of 10 door het 
onderwaterzetten goed doorweekt is, vangt men op 
Java met de bewerking met den sawahploeg (zie 
LANDBOUWWERKTUIGEN) aan. Een Euro- 
peesche ploeg schijnt voor de bewerldng van den 
doorweekten grond te zwaar zijn te. Waar men niet 
kan ploegen (ml o e k o e) gescliiedt de bewerking met 
den patjoeL Tijdens het ploegen wordt I de toe- en 
afvoer van water tydelijk gestaakt, I hetgeen noodig is 
om slibvorlies door afspoeliiig te 1 

voorkomen. Er blijft editor zoovool water in do 
boworkte vtikken, dat door hot ploegen cen zachto 
modder ontstaat. 

Na dozo corsto boworking blijven do velden 
eenigon tijd liggen. Zij mogen daarbij niet weer 
uitdrogon, hot goon kan worden voorkomen door van 
tijd tot tijd wat water to laton toevlooien. Hoo nieor 
water hoo boter, althans wanneer dit in zachto 
bowoging blijft, dus niet stagneerend is. Hot best is, 
het water zachtjes te laten door- stroomen. Dit heoft 
dan golegenheid lucht op te ncmon, waardoor 
schadolijko bestanddeelen van den grond wordon 
geoxydeerd en vernietigd en zoogenaamdo uitzuring 
plaats heoft. 

Hecft het water voldoenden tijd gehad (14Lob 20 
dagen) om den grond te kunnen ontzuren, dan vangt 
de tweede beplocging (t r o n d j o 1) aan, of wanneer 
do grond dezo bewerking niet bohooft, wat bij weinig 
zand bevattenden ,vochtigen, diepen grond (s a w a li 
dal e-m) het geval kan zijn, de eerst e egging (a n g ga 
r o c)./ 

Na eenigen tijd wordt het veld zoo noodig nog 
cens of zelfs nog t wee niaal met de Javaansche egge 
(g a r o e) bewerkt en do grond tevens golijkge- niaakt 
(angler). Voor h6t gelijk en waterpas niaken wordt niet 
allcen de egge gebruikt, maar ook de patjoel of een 
blok, dat op de wijze van een eg over den grond wordt 
getrokken. Grooto kluiten worden steeds vorbrokkeld 
en verder wordt de grond nog wel met eene hark van 
half vergano plantendeelen, wortels enz. gezuiverd. 
De duur der bewerking van sawahgrond is gewoonlijk 
50 tot 60 dagen, soms zolfs langer. Bij beschikking 
over vee] water kan het echter in korteren tijd, zonder 
dat de groei dor padi er door zal lijden. Het is trouwens 
duidelijk, dat als het gevolg van 
terreinsonastandigheden, v66r- vrucht, 
arbeidskrachten, on niet het minst door plaatselijk 
gebruik zich verschiHen zullen voor- doen, ook in den 
tijd, die aan elk der bewerkin- gen wordt besteed, hot 
aantal malen ploogen en eggen, enz. 

Bemesting wordt gowoonlijk )iiet tooge- past. Het 
met het irrigatiowater op de velden ge- brachte slib is 
in don re gel rijk genoeg aan plan- tenvoedingsstoffen 
om hot verlies aan die stoffen door do rijst to 
vergoeden. Om uitputting van den grond te 
voorkomen behoeft men dus gewoonlijk geen 
bemesting too te passen. Eeno andere vraag is, of 
rundor-, karbouwen- of paardon- mest de opbrengst 
der B&wah's zoodanig doot toenomen, dat de 
toepassing rendabcl is. Dit gebloken niot altijd het 
geval to zijn en hot is zeor begrijpelijk, dat do Javaan 
dezon most, waar het mogelijk is, lievor voor zijno 
droge gewassen* bijv. tabak, gebruikt on de padi van 
de naworking laat profiteoren. Op vole plaatsen wordt 
do meat niet eens verzameld, zoodat het daar racer 
zor- geloosheid van den inlander is, dat hij deze niet 
voor de rijst gebruikt dan berckening of het gc- volg 
van bemestingsprooven. 

Wat men bij de waarde van den dierlijken mest 
voor do natte rijst niot uit het oog mag verliezen is ten 
eerste het feit, dat door do natte boworking en het 
voortdurend onder water staan van het veld do 
ontbinding van de mest in den grond niet steeds in de 
goede richting zal vorloopon, waartoc ook do hoogo 
tomperatuur zal bijdragen, ten tweede bo vat de op 
Java verzaxnclde most door de inrichting dor stallen 
en de wijzo van verzamelen minder urinodeelen dan 
do in Europa 
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verzameldc, torwijl juist do urino do waardc dor most 
in storko mate vorhoogt on ton dordc is de vooding 
van het veo nict sterk on daardoor do meat ook ni矶 
krachtig. 

Stikstofrijko kunstmest gaf ovenals bij suikor- rict 
ook bij padi cone aanrncrkclijko vorhooging van 
opbrengst. Do kosten van aankoop staan echtcr eon 
algcmeon gobruik in den weg. 

De rijst profiteert wel van do nawerking dor bij riet 
on tabak gobruikte meststoffon, namelijk in do 
streken, waar die gewassen voor do Euro- pceschc 
markb worclen gctcokl. Met suikerrict als voorvrucht 
zal de rijst moeten profiteeren van do nawerking der 
bemesting met zwavcl- zuro ammoniak, die by de 
rietcultuur veel gc- bruikt wordt. Dr. P. van dor Elst 
schreef daar- entegen ceno mislukking van den 
padioogst in Madioon aan nawerking van voor den 
rictbouw gebezigden kunstmest toe, wolko bcwcring 
door andoren is tegengesproken geworden. 

Wanneer do laatsto bewerking van den grond heeft 
plaats gehad cn deze dus ook volkomen genivelleerd 
is, noodig om eono gelijkmatige ont- wikkeling van 
de padi' te geven, kan mon direct met planten 
beginnen. Voor dit doel wordt eerst de noodige 
hoeveelheid bi bit, dio eeno lengte heoft bereikt van 
20 tot 30 c.M. uitgetrokken (t j a b o e t), in bossen 
gebonden, gowoonlijk met de arit getopt, en over het 
natte veld ter planting verdeeld (b a n d j a r i, d. i. in 
rijen ze&ten), het- geen door mannen geschiedt. Het 
planten zclf ge- schiedt in den rogel door vrouwen, 
tendeolefamilie- leden van den eigenaar of 
rechthebbenden. Dezo plantsters, die dikwijls tot 
over do cnkels in den doorweekton grond staan, 
nemen elk een bos- je zaailingen in do linkerhand, 
waarvan zij, na er het onkruid uit vorwijderd te 
hebben, telkens 士 3 plantjes nomen, dio dan 
tezamen op dezelfdo plaats, met de wortcltjes in den 
modder, meestal icts schuin, wo rd on geplant. Bij 
pari tjempa (zonder kafnaald), dio betcr uitstoclt, 
gebruikt men vcelal telkens maar e6n plantje. Dio 
plant- wijdte varieert nogal. Do niinsto is 66n kepel 
of do breed to dcr vuist. Dan heoft men do t j o e, de 
breedte van den vuist plus de lengto van den recht 
uitgestoken duim, e6n voet (s a k a k i) enz. 
Gcmiddeld kan men den afstancl tusschen do 
bundeltjcs op 11 c.M. stellen, op vruchtbaren grond 
iots voider dan op minder vruchtbaron e)i 
hooggelegejicn. Er wordt, behalvo op ccnige 
plaatson in de Preanger, nicest a I n iet op gelot of de 
plantjes in rijen komon to staan. Met eenigo moeite 
is dit cchter wel mogclijk. Gewoonlijk wordcji voor 
het ])lanlen zooveel vrouwon geno- nicn, dal dit 
dcnzelfdeii of den volgendcn dag afloopL. Men kan 
rckencn, dat 50 tot 60 vrouwon de uitgcstrcktJieid 
van cen bouw in 3 to： 4 uur afplanten. Zij boginncn 
gewoonlijk 's morgons tegen half 7 Lol 7 uur on 
cindjgon togen JO lot 11 uur. Het planten goschicdt 
ook wel door minder vrouwen, somtijds allcon door 
do vrouw van don <-igonaar met eenigo vrouwolijko 
familieleden. HcG komt ook voor, dat eon deel 's 
namiddags tusschen 4 en 6 uur wordt geplant, Ingeval 
het plantloon nict tijdons don oogst, aan welkon do- 
zclfde vrouwon mcostal deolnenien, wordt vor- 
rekend, krijgen zij behalvo voeding nog ceno ge- 
ringo botaling. 

Eerst 2 (ol, 4 dagen na het planton wordt nieuw 
water op de sawahs gogovon, uit vrees, dat an- ders 
do nog nict vaststaando plantjes losspoo' 

Ion. Men laat dit dan zecr langzaam toovlooien. Na 
ongovevr 10 to, 12 dagon, wanneer de plantjes zich 
horslcld hobben (1 i 1 i r), laat men somtijds het veld 
voor oono voikonion watervcrvorsching geheol 
droogloopcn, do ch voorziet het daarna direct van 
vcrsch water. Het void vercischt- stceds 
oplettondhcid. Hot water moot telkens, wanneer 
daarop schuini to voorschijn komt, vcrvorscht 
worden. Wanneer de uitstooling (goon d a) heoft 
plaats go had, behoeft men nict mcer zoo voorzichtig 
met het water te zijn, maar wanneer de padi in do aron 
schiet, moet weer ruim water worden gegeven. 

Hocwel daaraan volstrekt nict de hand wordt 
gohouden, kan men rekenon, dat tweemaal ge- wied 
behoort to worden, voor wclk doel somnii- gen het 
veld eerst latcn droogloopen. Gewoonlijk geschiedt 
het vrij zorgeloos. Het onkruid wordt dikwijls 
eenvoudig met do voeten in den mod- der getrapt, 
zelden bchoorlijk uitgetrokken en ver- wijdord. 
Inboeten (s o e 1 a m) wanneer dit bij uitzondering 
gedaan wordt, kan tegelijk root den oersten kcer 
wieden gcschicden. 

Mon kan rekonen, dat de pari dalem in het laagland 
5 to: 6 maanden na het uitplanten rijp is en de gendjah 
1 tot maand vrooger. Bij zeer zorgvuldigo cultuur on 
ruime beschikking over irrigatiewater kan do groeitijd 
ongeveer cene maand worden bekort. 

Voor de verschillendo groeiperioden van de padi 
zoowol voor en na het uitzaaien op de kweokbedden 
als van het overplanten tot het rijp zijn heeft de Javaan 
verschillende uitdruk- kingon. Mon vindt dezo 
vermeld in de geschrif- ben van Dr. Sollewijn Gelpke 
en die van L. Th. Mayer 1. c. 

Ongeveor tegon den tijd, dat de bloei begint, 
worden wachthuisjos van bamboo (g o e b o e g of r a 
n g g o n) in do velden opgericht om van claaruit do 
padi, te kunnon bo waken. Van uit de wachthuisjes 
worden o. a. door het spannen van touwen, waaraan 
getrokken wordt, de vogels ver- jaagd. Daarvoor 
diencn ook windmolentjes (k i- t i r a n), die een 
gonzend geluid geven en toe- steUetjes, dio door een 
watorstroom hotgewonschto schrikaanjagend geluid 
gevon, evenals andero toestellen om vogels te 
verschrilflcen, w e d e u- w e d e ii genaamd. 

Bij beginnende rijpheid buigt zich do pluim van do 
rijst door het gevuld wordon min of meor om on krijgt 
deze do karakteristioko kleur der soort. Ongeveer 
togen dion tijd laat men het veld droog worden om 
rijpheid te bevorderen, in de vochtige borgstrekon 
eerder dan in de vlakte. Aan het oogston, dat meest 
door vrouwon wordt gedaan, nomen in de eerstc 
plaats dcel alien, dio niedo hobben geplant, maar 
daarvoor geon bctaling hobben genoten. Dit oogsten 
geschiedt halm voor halm. Het daarvoor ge- bruikt 
wordendo mesje van eigenaardigo con- structio hoot 
a n i-a n i, in de Soondalandcn e t d m *)■ De pluinien 
worden daarmede af- gesnoden met con stoel ter 
lengto van 30 c.M. Zij wordon in do hand, waanuede 
zij gesnedeu zijn, zoo lang vastgohouden tot dezo vol 
is en clan in de andcre hand genonion. Onder het sny- 
don worden de aan do stolon nog vastzittendo bl：i- 
deren afgetrokken. Zoodra con bundoi to groot 

1) Over do inriohting on do wijzo van ge- bruik 
van het rijstmesjc zio DeBio 1. c. bl. 53. 
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is om vastgohocden to worden, wordt hij dicht- 
gebonden en na van cen merk voorzion to zijn, op 
het void neergelcgd, waar do enydster hem 
gemakkclijk kan tcrugvinden. 
Na afioop van den oogst krygt elk der snijd- sters 

als snijloon een aandeel in den oogst, do 
zoogcnaamde b a w o n. Tezamen bedraagt d t， 
aandeel gewoonlijk l/b—〔/旭 van het geoogsto. Do 
Bnijdsters nomen hot haar toekomende direct mode 
naar huis. Het aan den eigenaar verblijvendo wordt 
mecstal voorloopig bij een der wacht huisjos 
opgestapeld, nadat bet voor zandpadi bcstcmdo 
afgezonderd is. Bij droog wecr wordt het vervolgens 
op het veld bosgcwijze gedroogd, mair bij nat wcer 
naar huis gebracht. on daar onder een afdak 
gedroogd. Hot drogen kan tot zvlfa een maand 
duren. 

Zoodra do padi goed droog is, wordt zij op- niouw 
saamgebonden tot bossen, die men alge- meen g e d 
e n g s noemt, Do oogst wordt dan naar de padi-
schuur 1) (loemboeng) over- go Lracht en daarin 
opgestapeld om later (volgens de adat na 40 dagen) 
tot beras tc worden verwerkt. 

Bij de rijstcultuur liebben op Java, evcnals ciders 
in Ned.-Indie, verscliillende ceremonien en 
formaliteiten plaats, waarvan de Javaan het 
welslagen van de cultuur voor een groot deel 
afhankelijk stelt en die ten deele in vorband staan 
met do legendo aangaando het ontstaan van de padi. 
De doekoen-sawah is in deze do deskundige 
raadsman van de desa. Bij zijno ad- viezen en 
voorspcllingen boroept hij zich op de voorschriften 
door Dewi Sri, de echtgenoote van Wisnoe en de 
patrones van den landbouw op Java gegeven, ook 
wel op die van Batara Goe- roe, den opperste der 
goden, een en ander in ver band staande met den 
vroegeren godsdienst van den Javaan. 

Rekening houdende met den tijd vanhet jaar, weet 
de doekoen-sawah uit den stand der sterren de aan 
elk jaar, elko maand, elken dag en elk tijdBtip 
toegeschreven eigenschappen ook te be- rekenen, 
wanneer met de verschillende onderdee- len der 
rijstcultuur moet worden aan ge van gen om het 
welslagen van den oogst te verzekcrei). Men vindt 
dit eveneens uitvoerig boschreven door Sollowijn 
Gelpko en Mayer 1. c. Velen achton eeno berekening 
van het juisto tij -stip, het nauw- keurig in acht 
nemcn van do voorgeschreven formaliteiten, 
bezweringen en aanroepen van gees- ten van niet 
minder waardo dan groote zorg bij do cultuur, 
hetgeen het aanbrengen van verbete- ringen in den 
weg heet te staan. 

Voordat met de verschillende bowerkin gen als 
het maken van een dam, ploegen, zaaien, plan- ten, 
oogsten enz. wordt Legonnen, gaat in den regel een 
sJamLtan of sidekah (offermaal met bepaalde 
gerechten) vooraf of wordt ook wel eon een voudig 
offer (s a d j e n) gebracht. Zander slamdtan zou 
volgens Sollewiju Gelpke de Javaan even min gerust 
zijn op de uitkomsten van den oogst als zonder het 
inachtnemen van eene serie van formaliteiten en het 
beginnen van de 

1) In de Soendalanden hect deze 1 e u i t. 
De padischuur heeft dikwijis den vorm van eeno 

omgekeerde, afgeknotte, vierzijdigo py- ramide en 
een dak van atap. Do deur is bo- venaan bij het dak, 
zoodat men voor het vul- len en ledigen een ladder 
noodig heeft. 

werkzaamheden op door kabalistischo berckenin- 
gen gevonden tijdstippen. 

b. Sawahbouw in do Buitenbezittingcn. Als regcl 
kan men aannomcn, dat in do Buitenbezittingen de 
sawahbouw op lagoron trap staat dan op Java. Er zijn 
editor uitzondcringcn. Zoo deelt do toenmalige con- 
troleur F. A. Lief inck in don Sen jaargang van de 
Indischc Gids uitvoerige byzonderheden medo over 
de rijstcultuur op Bali, waaruit blijkt, dat do 
sawahbouw aldaar con zeor hoog standpunt inneemt. 
In het bcdoeldc artikel worden do instellingcn, 
belaslingheffing, bepalingcn en for- malitcitcn met 
betrekking tot den sawahbouw uitvoerig beschroven 
en aangetoond hoc o. a. door samen working van de 
dcelhebbers aan een soebak (cen complex sawah^. 
dat met hetzelfdo water geirrigeerd wordt, heet 
soebak), cene goede rcgeling van de waterrechton is 
verkregen. De formaliteiten en offerfeesten blijken 
op Bali bij den rijstbouw van nog meer beteekenis to 
zijn dan ondcr de Mohammedaanschc Javanen. 

Over den sawahbouw in de ondcrafdeeling Li- 
mapocloch Kota (Sum. Westkus；) vindt men 
bijzonderheden van meer technischen aard in een 
opstel van den vroegeren controleur G. de Waal in 
het Tijdschr. v. h. Bat. Gen. DI 30. In dit opstel komt 
in de eerste plaats de verdeeling voor, die do Maleier 
van de ver- schillendo padi- rcsp. poeloetsoorten 
maakt. De schrijver deelt verder med--, dat de 
sawahbouw aldaar moet onderscheidcn worden in 
den bouw op sawah's met Icvend water (s a w a h b 
an t j a h) en die > op sawah's, we Ike van den regen 
afhank lijk zijn (s a w a h babandar 1 a n g i t). Bij de 
laatste is het water uitsluitend hemclwater en is er 
dus geen sprake van eeno leiding. In den aanleg van 
waterleidingcn zou do Maleier voor den Javaan niet 
onderdoen. Eeno speciaal Maleische wijze van 
wateropvoering is het gebruik maken van het 
waterrad (kin. t jir) >). 

Het werk aan het kweekbed begint meestal reeds 
voordat de sawah voor de eerste maal om- gewerkt 
is. Do uitzaaiing geschicdt korrelsgc- wijze, nadat de 
korrels met fijngehakte Waderen zijn vermengd. Het 
scheiden van gabah en stroo geschicdt door 
uittrappen. Men heeft cene zekero voorliefde vo r 
drogc kweekb- dden, omdat do daarop verkregen 
pLnten sterker zijn. Voor do overplanting worden de 
plantjes uitgetrokken, vervolgens eene nacht op het 
veld in water go- plaaist, gedoopt in eene 
mestoplosKing of mot drogen meat bestreken, cn do 
toppen cr afgo- sneden, waarna xo overgeplant 
worden op do eigenlijko sawah. Op sommigo 
plaatson heeft men de gewoonte om vee, karbouwen, 
koeien of paar- den op do sawah rond to drijvcn om 
v66r do eigenlijko bewerkiug het onkruid Le dooden 
en den grond reeds oenigszins om te werken cn liot 
water erin te docn doordringen. Is de be working, die 
in lioofdzaak dezelfdo is als op Java, afge- loopen, 
dan laat men den grond ccnigcn tijd, meestal vrij 
kort, aan zichzelf over en bogint dan te plaiiten. Do 
plantwijdto is gemiddeki grootcr dan op Java； 
cvenals daar worden er 2 of 3 plantjes bij elkaar 
gezot. Wanneor na, ± 2 maaD- 

i) Zio ook A. L. v. Hasselt, Volksbeschrij- 
ving van M.-Sumatra, biz. 320. 
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den gewied wordt, brengt men lovens wat mest bij 
den voet van clkcn bundcl plan ten. 

Het oogsten gcschicdt met hot rijstmesje (a n i- a 
n i, JAV.), dat op Sumatra t o c w a i genoemd wordt, 
of mot den sikkcl (s a b i t). Van wat er met den sabit 
gcoogst wordt, trapt mon op het veld de korrels af on 
bowaart het gcoogste dus als gabah. 

De laatrijpo padi staat circa 140 dagen op het veld 
en 40 dagen op het kweckbcd, do vroeg- rijpe 90 
dagen op het veld en 30 dagen op het k week bed. 

In de Volksbcschrijving van M.-Sumatra door A. 
L. v. Hassclt vindt men evcncens bijzondcr- heden 
over den sawahbouw in de Padangschc Bovenlandcn. 
Hij noemt de s a w a h b a n t j a h de op 
moerasgronden aangelegdo sawah's en s a- w a h d a 
r a t, di g o e r o e n of katana- h a n, welkc het mcest 
voorkomen ； het zijn vel- don, die een gcdcclte van 
het jaar droog liggen en alJeen tor willc van de 
cuJtuur besproeid wor- den door water, dat men 
afleidt uit een beek of een bron. Onder de sawah di 
gocroen worden er echtcr ook aanget offen, die 
geheel van den re- gen afhankelijk zijn. 

De dijkjes om de vakken, waarin de sawah's zijn 
vcrdeeld, hceten pamatang en de vak- ken zelf p i r i 
n g (bord). 

Gewoonlijk wordt de sawah darat driemaal ge- 
plocgd, telkcns met ongevcer i icn dagen tusschcn- 
poos. Ook worden de sawah's wel bewerkt met (lc 
slagspadc of rechte steekspadc, in het laatste geval tot 
iets grootere diepte. 

Volgcns V. Hasselt worden bij het overplantcn 
van de bibit (b a n i e h) vier, hoogstens acht plan- 
tjes, gewoonlijk op den onderlingen afstand van 士 
30 c.M. in den modder gestoken en wel op rijen. Op 
zeer vruchtbarc akkers wordt de padi w〉der' uit 
elkaar geplant, omdat zij daar ster- ker uitstoelt. 

Op de koudere bergvlaktcn wordt sterk gexnest 
met asch on dicrlijken rncst. 

Voor een hectare sawah wordt tusschcn de 24 en 
28 kilo zaad gobruikt. Voor zaadpadi worden altijd 
de krachtigstc aren uitgezocht en afzondcr- lijk in de 
padischuren weggeborgen. Om het ver- wisselcn van 
zaad bekommert de Maleicr zich niet; eerst wanneer 
de oogst hcrhaalde'ijk bcnc- den het gemiddcldc 
blijfl, gaat hij cr toe “ver, andcr zaad dan van zijn 
eigen vclclcn tc gebruiken 

Juli cn Augustus zijn de oogst maanden. 
Bij den sawahbouw vcrlecnt jncn elkandcr wc- 

Herknciig buip Zoo ver. enigt zich ccn zeker nan( ai 
person,-n om Ininne sawah s gezamcrlij« (b. w( rken. 
D e v< r'cnigmg heel t o b o. 

In ecne nota van V. Hasselt, destijds resident van 
Tapanocli (Tijdsohrift voor Indischo 1 aal-, land- cn 
volkcnkunde, DI 36) vindt men ecno beschrijving 
van de rystcultuur in die residentie. Vermcld wordt, 
dat de sawah-rijst aldaar, na 5 tot 7 maanden, ook wel 
ecus 8 maanden nadat )ict zaad op de k weekbedd in 
gen is uitgezaaid, gcoogst wordt. De ”vlugge" padi 
heeft 5 tot 6 jnaanden noodig, do “langzamc" 6 tot 7, 
soms 8 jnaunden. Bahalve in het geval, dat do 
sawah*s van re gen water afhankelijk zijn, zooals te 
Sorkam (Baros) on op de Ban jak-oilanden, waar 
men hot cerst begint met het- aanlcggen van dijkjes 
om het regen water t e verhinderen weg te vlocien, 
be- wtaan de cerstc werkzaamhedcn in het aanlcggen 
dor waterleidingen. 

In To ba wordt het water nict dadclijk na het 
gcrccdkomcn dcr Icidingcn op de 8&wah's ge- 
bracht, maar vooraf do grond in drogen tocatand 
omge werkt. In Silindocng cn To ba wordt de padi 
nict ccrst op kwcckbcddingcn, maar direct op het 
plantklaar gemaakte veld uilgczaaid. Op andcro 
plaatscn worden de kwcckbcdden bij voorkcur 
aangclcgd op schrale gronden, omdat de inlander 
mcent, dat wclig gcgrocidc bibit minder kans gee ft 
op ccn good gewas. 

halve van den gewonen inlandschen plocg 
wordt vuor het bewcrken van den grond, cvenals op 
Java, gebruik gemaakt van den paf joel, op 
verschillcEdc plaatscn van Sumatra p a n g- k o c r 
gcnaanid. In de Tobalanden gebruikt men ook nog 
ecn hak met lange, houten pinnen in plaats van een 
blad. De dijkjes vcrdeclen het veld in mccstal 
rechthoekige vakken. De be working heeft in 
hoofdzaak op dezelfde wijze plaats als op Java, maar 
in tegcnstclling van Java schijnt men algcmeen mest 
van karbouwen, kocien en paar- den te gebruiken. 
Ook verschillcn de gebruikte werktuigen nogal van 
de Javaansche. Men gebruikt op sommige plaatsen. 
o. a. puntige stokken om den groncl om tewerken, dus 
om te steken. Men werkt dan met 2 stokken tegelijk, 
6en in elke hard. 

De gcheclc bewerking dcr veldcn tot het overplan 
ten duurt 40 tot 50 dag^n. Het overplanten gcschicdt 
op dezelfde wijze als op Java. Da plant- wijdto is 
ongcveer 20 c.M. Er worden 3 tot 8 plant jes bij 
elkaar gezet, iets schuin en zooveel mogclijk in rijen. 
Vooral bij harden en zandigen grond wordt，van ecn 
houten of bamboezen poot- stokje gebruik gemaakt. 

BP halve het directe overplanten van de kweek- 
bedden op het veld, wordt in Siboga en Baros nog het 
volgende toegepast: Over ccn klein go- deeltc van het 
veld worden de zaailingen bij bosjes van 30 tot 40 
stuka en met onderlinge tusschenruimten van niet 
ineer dan 5 cM. uitge- p]ant, om na 30 dagen 
wederom uitgetrokken en dan pas definitief 
uitgeplant te worden. Het eerstc is echter nicer 
algcmeen. 

In cnkele st re ken, vooral daar waar de grond 
steenachtig is en minder vruchtbaar, plant men ook 
wel eenige korrels bij elkaar op dezelfde af- stanclen 
als waarop men gewoon is de bibit uit te plan ten 
direct op het veld uit. In geval de 1'ijst direct breed 
werpig op het veld wordt uitge- zaaid, laat men het 
zaad tovoren ontkiemen, Na het uitzaaicn worclt het 
met een bosje net ven van ar6npalmbladeren in den 
grond gcslagen om te voorkomen, dat het door do 
vogcls wordt opge- pikt. Ook wordt het wel met eei) 
hark onder- geharkt. 

In do Tobalandcn wordt, cvcnals in de andere 
etreken der residentio Tapanoeli, tweemaal gewied. 

AJs iots bijzondors mag wel genoemd worden Jiot 
make】】 van inuizenpaadjcs door de padi, waardoor 
liet gehcclc void in strooken wordt ver- decld. Het 
licet, dat deze paadjes het binnen- waarts staancl 
gewas tegen vcldmuizen beschcr- men. Daze zouden 
zich bij voorkcur langs de opengclcgde gangen 
bewegen en allecn do aan wccrszijdcn staando 
halmen beschadigen. Deze paadjes dioncn tevons om 
bij het 侦pen van de padi de vogels tc kunnen 
verjagen. 

De mccstc werkzaamhedcn komcn in dio stre- ken 
voor rekening van den man ； het lichtere 
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work zooals het keercn cn vcrzamelcn van het 
onkruid, het，be waken dcr kweckbcddcn en van hot 
rijpondo graan, het in bossen binden cn ver- dee len 
der bibit, het u it plan ten on het wieden wordt in den 
re gel door vrouwen en meisjes ver- richt. By den 
oogst werken allo gemteresseerden to gclijk cn 
woi,dcn dikwijls bijgcstaan door fami- lic en 
vrienden. Mccstal wordt met. den sikkel gc- oogst . 
In de strandafdcclin gen gebruikt men ook het 
rijstmesjo (toewai). 

Op Atj oh vindt men veel sawahbouw, o； a. in de 
Pidiovallei. Bijzonderhcden cr over zijn ver- nicld in 
het reeds genoemdo work van Dr. Snouck Hurgronje, 
Do At jehers. 3Ien heoft er'vrij-vcer inoerassa waliX 
paja genaamd. De o\erigc zijn a He wat men op Java 
sawali tadahan nocmt, van den regen afhankclijk. 
Nergcns worden dus rivieren of stroomen voor de 
irrigatie gebruikt. 

Een stuk sawah gehccl door dijkjes afgezet licet- 
oemoeng, een complex rijst velden blang. Het 
beploegcn van cen oemoeng duurt circa 10 dagen. 

In de Bencdenlanden en ecn bclangrijk deel dcr 
Bo ven land on is de t a boc-methode, direct iiitzaaicn 
op het veJd in gebruik, volgcns zeggen ojndat dan bij 
gebrek aan regen minder kans op niislukking bestaat 
en de groei ook beter is dan bij overgo plant e (padi 
peanoela). De laatstc methode (dus cerst op ecu 
kweekbed uitzaaien) wordt toegepast in cen deel dcr 
Bovenlanden, bij uitzondcring in de Bcncdcnlandcn, 
in de IV Moe- kims en met- zekere wijziging in 
moerasstreken als de VII Moekims Boeen g. Bij 
inoerassigen grond is de eerste methode niet goed 
toctepassen. De t ijd tusschcn zaaien en overplanten 
is ongc- veer 44 dagen, een get al, waaraan men veel 
waar- de hecht. 

Bij de cultuur op mocrasgrond komt het voor, dat 
men het zaad cerst op nat gehouden xuatten of 
pisangbladeren uitzaait, waardoor het in 2 of 3 dagen 
gaat kiemen. Dit ontkiemde zaad spreidt men uit op 
ccn eenigszins drooggelogd stuk van den 
moerasbodem. 

De werkza&mhedcn van den rijst bouw worden in 
de Bencdenlanden alleen door de mannen ver- richt; 
in Pidie, Daja en liier cn daar in de Bo ven- janden la 
at men de uitplanting (poela) wel aan vrouwen over, 
die zich voor een gering dagloon daarvoor verhuren. 

Het bleek Dr. Snouck Hurgronje, dat het bijgeloof 
bij den rijstbouw der Atjehcrs nict z66 sterk is als bij 
do Javauen. Nji Sri is zelfs bij name niet bekend. Ook 
van de op Java in zwang zijndo formaliteitcn bij het 
bewaren van de rijst vindt men op Atjeh bijna nicts. 

Elders op Sumatra worden ook we er, evenals 
bijna overal in Ned.-Indie, bij de rijstcultuur alJcrlei 
formaliteitcn in achl genomen en offcr- feesten 
gehoudei). Onder de Maleicrs zijn de ceremonien 
niet minder talrijk dan onder de Javanen. Ook be 
reken t men weer een gunstigen dag voor den aan 
vang van het een of andcr onder- deel der cultuur, 
waartoe o.a. goede geesten worsen opgeroepen, die 
men in de rijst mede naar huis neexnt. Aan 
voorteekens hecht ook de Ma- leier veel waarde. 

Op Borneo vindt men sawahbouw vooral bi do 
kuststreken, zoowel bij Dajaks als bij gewone 
Maleiers. In hoofdzaak komt deze overeen met die 
op Sumatra. Het oogsten met het rijstmesjo (toewai 
of ani-ani) vindt men ook toegepast. In 

het algcmeen is de uitvooring minder zorgvuldig dan 
op Java. 

Bij cono vcrgelijking tusschcn den sawahbouw- 
op Java cn die in de Buitcnbczittingcn komt men tot. 
de conclus;c, dat daargolaten do in het algc- meon op 
Java zorgvuldigcr uitvocring, in de ver- schillcndo 
dcelen van den Oost-lndischen archipcl principiccl 
hetzelfde wordt gedaan.Do verschillcn, hoc t alrijk 
ook, betreffen nicer de onderdcelcn. Het oogsten 
met- den sikkel, zooals dit op Sumatra juccr godaan 
wordt dan mol do toewai, en dat men op Java nooit 
doct, zou men een verschil van ccnigc bctcekenis 
kunnen noemcn. 

Z i c k t c n c n P 1 a g e n v a n de R ij s t. De 
mccst algemeene ziekto in het rijstge was heeb op 
Java ami ment^kof bambang (aina = zick- 
te; mdntdk = booze geest). Deze vertoont zich het 
cerst door cone verdroging van de punten dcr 
bludercn, we Ike verdroging zich naar beneden 
uitbreidt cn daarbij vrij breede sti*ookcn vertoont, 
waarlussclien veelal nog smalle grocno dcelen 
overblyven. De blocmstengel ontwikkelt zich zeer 
schraal en zelfs blijft hij gchcel binnen de 
bladschccdc, zoodat de phiim zich niet ontplooit en 
de vruchtcn klcin blijven en zwart worden. Volgens 
K. F. Ho 11c kwain de ziekto omstreeks 18G8 
voornamelijk in Midden Java voor; de residentio 
Soerabaja vormdc de Oostelijkc en Chcribon met d 
ePrean gerdc Westulijkc gren s,maar sedert dicn is de 
ziekte vrij wel overal opgetreden, waar rijst bouw ge 
von den worclt. So mt ijd s worden honderden bouws 
padi door deze ziekte aan- getast en vernield. 

Janse schrcef de oorzaak der ziekte toe aan ecn 
schimmel, die o. a. ook op bamboe en andere 
gewassen voorkomt en van daar op de padi overgaat, 
doch Van Breda de Haan toonde aan, dat de 
schinune] slechts ecn secundair verschijn- scl 
uitmaakt en dat de prinxairc oorzaak gc- zocht moot 
worden in aan vallcn van aaltjes, be- hoorende tot het 
geslacht Tylcnchus. 

Een andere plaag is do ama w6rung (JAV.), 
veroorzaakt door aanvallcn van kleinc Half- 
vleugeligc insecten en wel eenigo vertegenwoor- 
digers der Cicadellidae en Del plutei anc, waar- van 
de larven de bladscliecden aanzuigen cn deze 
dicntcngcvolge dooden. Daarna tasten zij de incer 
binnon waartscho bladschcedcn aan, told at ten slotte 
de bloemstcngcl is be reiki. Er zijn ecnig。 

achtereenvolgende geslachten van deze kleinc 
insecten noodig om cen rijstplant tc dooden, zoodat 
deze cr nog weldoor kan groeicn, wanneer do 
levensoiustandigheden voor deze vijanden ongunslig 
worden. 

Een andere ve rte gen wo o rd i ge r dcr Halfvlcu- 
gelingen, de walang san git (JAV.) (Leptocorisa 
Acuta, Thumb.) zuigt de bloempjcs cn jong<- 
vruchtjes van de rystpluim aan om zich met hun sap 
to voeden. Van do aangetastc dcelen van de plant 
komt in den re gel niet veel tcrcdit, zoodat <!<• ledige 
pluim met vooze vruchtjes recht overciml blijft staan, 
wanneor de rijpe, normalc halmen door de zwaarte 
der korrels voorover buigen. Bclialvc dezo wantsen, 
die zeer onaangcnaaju rieken, vindt men op de padi 
nog andere van jninder bclang, en wel Antestia, 
Podops en Ncza- ra soorten. Rupsen van vlinders 
docn zeer vc<d kwaad en daarondcr vooreerst 
rupsen, die (b- bladcren aantastun en in korten tijd 
grootc oppervlaktcn sawah kaal eten. Vcrder zijn cr 
rupsen, die do bladcren zoodanig aanvreten* 
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dat er slcchts aan 66nc zijdo de opperhuid is o verge 
la ten cn de bladcrcn con wit voorkomen hebben 
verkregen, nanr walk verschijnsol mon de plaag 
doctih noemt. Ten slottc boorl do rups van 
Schcenobiva Bipunctifer, Volk, zich in den stcngcl 
van bo ven naar beneden, hotgetm den groei 
bclejnmert cn zclfs dikworf de plant doodt. De 
schade, dio door deze rups wordt aangericht, kan so 
ms zeer belangrijk zijn. Men vindt uitvoeri- go 
besclirijvingcn met afbeddingen over deze vijanden 
van het rijstgewas in Dr. J. C. Konings- bergcr, 
Schadelijke en nuttigo inscctcn van Java, 
Medcdeelingen van 's Lands Plantcntuin XXII. 
Evcnals bij andere granen kunnen muizen of ratten 
(tikocs) ook aan do rijst vecl schadc ver- oorzaken. 
Deze dicrcn komen dikwerf in zeer grooten getale to 
voorschijn om later wedcr even sncl to verdwijnen, 
maar kunnen in dion twsschcn- tijd onnoemelijk vecl 
schade aanrichtcn, zoo we 1 door de jongc plantjes 
als de rijpe aren weg te slepcn en op te eten. Hollo 
brengt hen tot twee klasseii, waarvan de eene in de 
bosschen huist en van tijd tot tijel, als de nood dringt, 
stroop- tochten naar de bebouwdc streken 
onderneemt, terwijl de tweedc in holen in den grond 
bij de «awah*s of in do galengans Iceft en zich daar 
in gunstige jaren schrikbarend sncl vermenigvuldigt. 

Daarom is het nuttig de ga]6ngans telken jarc to 
vemieuwen cn de muizen daardoor te verja- gen of 
te dooden. De vele proc ven genomen met vallcn, 
vergiften, schadelijke baccillcn enz. hebben niet veel 
rcsultaat opgcleverd, daar de uit- breiding van het 
aantai in con voor hen gunsfig jaar de aangerichte 
verwoestingen in hun gelc- clcren mcer dan good 
jnaakt cn in ongunstige jaren de 
weersomstandigheden veel schadclyker op het 
muizcngeslacht werken dan aHe kunst- matige u it 
roc i in gsmiddelcn. Sian gen, katten, uilen cn 
roofvogels zijn hun natuurlijkc vijanden, dio hun 
aantal evenzeer aanzienlijk kunnen beperken. 

Op plaatscn, waar die nog voorkomen, kunnen 
wiklc varkcns(t jeleng,JAV.)schadclijk zijn, terwijl 
losloopcnd vce het gcwas kan bcnadeelcn. Op 
Sumatra ook nog olifanten c)i hertcji. De var- kens 
wroeten de padi om cn ctcn de planten. Men tj-acht 
zc to vcrschrikkcn of van het veld af te houden op 
dezelfde wijze als waarop de vogels worden verjaagd 
ci) bovendicn door in het veld met urine gedrenkto 
Ja]>]»en op tc hangen. Aanrncrkelijk nicer schadc 
woidt aajigcricht door zwcrjiK n rijstetende vogels, 
die op het lijpendo ge was I'.ecrutrijkcii. Vooral A 
madina ory- :：<n；or(i, de zoogfiiaanvli! gelati 
ks, kunnen liindcrlijk zijn cn ve)<lcr heeft men de 
bon- <lol <-n poking (JAV.), Muni a nuija en 
Munia nisoria cn de in Indii： ingevoerde niusdi, do 
boerenJiuiMjnusch of ringjnusch, die schadc 
veroorzaken. Gelijk bo ven was vernicld, is het 
noodig wachthuisjes (gocboogs, JAV.) in de vcklen 
op tc richten, om van daar nit de vogels te kujnuui 
verjagen. 

Jn de opgeschuurdc padi kunnen schudelijk 
wor(.l<5i) de klandcr, Calandra ort/z<t, ecn 
Hiiuitkcvcrtje cn ook aiidcre kevers. Het rupsjo van 
con niot, behoorendc tot de familic der T inci diii, 
vrect evcnals de klanUcr de korrels uit. Nuplitaline 
of aluin worden gezegd <lczc inhccten tc weren, 
maar die bcstrijclings- jnicldelen kunnen toch niet in 
het groot worden toe go past. 

Dorse hen c n pollen van de r ij s t. Dorschen cn 
pcllcn gesebiedt op Java gewoonlijk in 66nc operatic, 
althans direct na clkaar, be ide howerkingen in ccn 
uitgchokl houten blok met Mn of twee uithollingen, 
door stampenx) met cen lan gen , houten, ronden stok 
,aloe genaamd. Gewoonlijk dient eon groot 
langwcrpig blok (lesoeng) om de gabah uit tc 
dorschen cn gelijk- tijdig het grootsto dec] dcr kafjes 
tc verwij- dcren cn heeft dan het afwerken, dus 
volledige pellen, waarbij ook het zilvcrvlics (pericarp 
-~ alcuronlaag) verwijclcrd wordt, in ccn tweede 
kleiner vierkant blok met ronde uitholling (loern- 
pang) plaats. Dit stampen geschicdt door vrou- wen 
cn jonge mcisjes, en ook hierbij wortlcn zckerc 
formaliteitcn in acht gen omen, a]s bijvoor- bccld het 
op bcpaalde wijzc liantccren dcr stam- pci's of aloe,s. 

Bij het eerste stampen, dat dus cen soort dor- 
schcn is, wordt de gabah van de padi gescheiden. Wat 
ovcrblijft licet mcrang, cen soort stroo, dat rijk is aan 
potasch cn waarvan de asch ccn extract geeft, dat o. 
a. voor wassching van het hoofd- haar kan worden 
gebruikt. Bij het volgende uit- stampen wordt ook het 
zilvervliesje afgeschuurd. Het schcidcn van de 
schoonc kon,cls en de zeme- len (dSdSk) heeft plaats 
door middel van cene cexi voudjge platte wan, van 
gevlochtcn bamboi- (tanipah of tapen). Bij (lit 
wannen wordt het mcngscl van rijst (beras) en 
zemelen opgegooid, waarbij de zewiden over den 
rand vallen. De kleine gcbroken korrels (inenir) 
komcn daarbij aan den rand dcr wan te liggen en 
kunnen dus afzonddrlijk verzaineld worden. Zij 
worden voor gebak gebruikt, terwijl de zemelen cen 
goed vee- voedcr leveren. Op Java geschicdt het 
cigcnlijkc dorsclien voor het verkrijgen van zuivere 
gabah bij uitzondcring door iiitt,rappcn. In de Buitcb- 
bezit t in gen komt dit vrij algenxeen voor. Na dro- 
ging van de padi op het veld, geschiedt dan het 
uittrappeti, door mani^en of vrouwen, hetzij op een 
vloer van latten, die op eene zekerc hoogt< van den 
grond is opgesteld, waarbij de korrels twsschen do 
latten door vallen cn op een mat worden opgevangen, 
of cenvoudigopden vastge- trapten grond. 

Het pcllcn voor cigen gebruik heeft ovoral in 
Ned.-Indie op dczelfdo wijzc plaats als op Java. De 
vorm, groottc en het getal dcr uithollingen van het 
gebruikte blok kunnen verschillen, ook het opstcllcn 
(bijvoorbeekl in sonunige streken van Sumatra op 
cen vloer op eenigen afstami van dcu grond) en het 
aantal open in gen, niaai* de wijzo van toe passing 
blijft dezelfde. In den vonn en de groottc van de 
gebruikte wnn vindt men ook verschillcn, 
bijvoorbeeld driohoeksvonn met afgeronde hoeken 
tegenover ronden vorm, maar op do work wijzc is dit 
oven min van in vloed. 

Bij deze inlandschc wijzc van pellen worden vole 
korrcJs gc bro ken cn wordt do oppervlakte niet glad 
on zuiver genoeg om do ryst duurzaani tc niakcn. 
Door het stampen kxmstmatig to doen, bijv. door 
middel van cen waterwiel, dat ver- schillende 
stampers zoonls in cone olicslagery achtereenvolgcns 
in op- on neergaando be waging brengt, hetgeen op 
unkclo pjaatsen in Ned.-Indie is toe go past, kan men 
do sterkto van het stampen beter regelcn <1 an met 
do hand, maar veel 

*) In Atjeh wordt de stamper wel door mid- <lel 
van eon wip bewogen. 
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kan het effect to ch niet verschiDcii. Da circa SO 
rijstpelniolciis 】)zooals dio op Java voorkomen, 
vooral voor do bereiding van ryst voor den han- del, 
ten deele voor de Europecsche markt, bc- rusten 
daarom meestal op ecu under bcginscl. Daze bestaan 
uit bijvoorbeeld 4 klcine stcenen widen, in het 
midden dikker dan a an den rand. Daze widen zijn 
bevestigd a an do vier annen van een horizontaal 
draaiend. houten kruis, dat door eene vertikale as in 
be we gin g wordt ge- bracht on draaien rond in cenc 
cj^indervormige steenen goot. Doze goot met cen 
diameter van 士 
6 Meter rust, op een houten cylinder van 土 1 
Meter hoog. Het kruis, waaraan de wielen zijn 
bevestigd, is nict onwikbaar met de vertikale as 
verbonden, maar liceft een weinig speling in 
vertikalcn zin, zoodat. de widen ongcveer cen halve
。voct- hoog kunnen worden opgelicht. V66r elk 
wiel is ecnc aangepunto bambocstaak bevestigd, die 
ook in de goot rondloopt eu de padi omroert. Als 
bcweegkracht dient meestal cen waterwicl, somtijds 
st oom of buffelt. De be we gin g wordt door kam 
widen op do vertikale as o verge bracht. 

Op het bo ven via k van den molen wordtdepadi, 
dio men wil pollen, opgestapeld, nadat men de 
stengeldeelen heeft afgesneden. Met ccn plankje en 
een harkje wordt ecu weinig van de padi in de 
steencn goot getrokken, en nu de molen in boweging 
gezet, iu het begin langzamer dan latei. Da gabah is 
na 士 3 uur van de stolen gescheiden, terwijl deze la 
at st c successicvclijk verwijderd worden. Door 
middel van cen wanmolentje wordt de gabaheerst 
gezuiverd van gcbroken kaftiaalden eu z. en dan bij 
grootere snclhcid van den molon op bcras verworkt. 
Nadat de widen nog onge veer 
7 uur hebben rondgeloopcn is dit resullaat- ge- 
woonlijk bereikt. Dz beras wordt dan in eonen wan 
molen van de zemelen gezuiverd. Men rckent op 10 
pikoel berasen 8 pikoeldMSk (zemelen) van 20 
pikoel padi, hoe we 1 het rendement gunstiger kan 
zijn. Ds beras wordt door eene schudzeef 
(machinaal) van het rystmeel (menir) en zoo noodig 
van de gebroken korrels geschciden. 

Da zemelen zijn zeer geschikt voor varkens- 
voeder, zoodat aan een pelmolcn met ecn Chinees 
als eigen a ar, in den re gel eene varkensfokkerij is 
verbonden. 

Esne jxjllerij van eenige beteekenis levert op Java 
40 tot 75 pikoel betas per dag. 

Da verzending geschicdt in goenizakken van 1,80 
tot 2 pikoel. 

Voor den verkoop in heL klein dien匕 eon klip- 
perdop (op Java ba、ok of beroek) veelal als maat, 
maar in het grooi een ganlang = Vio pikoel en als 
groo.fte ma at de kojang van 27 pikoel. 

Da rijst, die uit Britsch- en Nederlandsch- Indie 
en anderc Oost-Azialisc])e streken in Europa wordt 
aangevoeixl, is slechts bij uitzondcring voliedig 
gepeld, dus direct voor de consumtie geschikt. Bij de 
rijst van Java, zooals die in Nederland wordt 
aangevoerd, zyn de kafjes gcheel verwijderd en ook 
ten deele het zilvervJies, maar toch moot deze nog 
ecnc napeBing ondergaan ojn voor den verkoop in 
het klein geschikt te zijn. Bij do rijst uit Laag-Birina 
en and ere strekcJ), do 

')Volgeus het Koloniaal Verslag van 1916 
bedraagt het get al rijstpencrijen op Java 79, 
voornamelijk in Batavia en de Preanger en 7 op 
do Buicenbozittingen. 

zoogenaamde cargarijst-, is ook nog een deci dor 
kafjes niet verwijderd. Daze is, zooals do han de* 
laars in Nederland zeggon, niet gedopt on nict 
gepcld, tcrwijl dio van Java wol gedopt, maar niet 
gchccl gepold is. 
DJ wyze, waarop in Nederland de Java-rijst 

nagepcld wordt en do Birma-rijst voor do con- 
sumtic wordt gcrccd gemaakt, is eene andcre dan do 
bij de pc Imo lens op Java gcvolgde. Deze wijze van 
pollen heeft veel overcen kornst met，het gorl - 
pellci). De pelniolen bestaat uit cen ronddraaien- 
den, eenigszins conischen steen en op korten af- 
stand (l.o 2c.M.)vandezensteeneenplaatijzcren 
mantel, waarin op de wijze van eene rasp gaatjes zijn 
gemaakt, met het scherpe gedeelte naar do 
binncnzijde gekcerd. Het gcheel is omsloten door 
cone houten kast. 

Da te pollen rijst wordt door eene goot op een 
hellcnden, snel ronddraaiende steen gebracht en door 
de centrifugaalkracht naar den omtrek tus- schcn 
steen on jnantel geslingerd, om daar door do sclierpe 
kanten van de gaat jes van het zilver- vlics bcvrijd te 
worden, tcrwijl stof en meel door de gaatjes 
verwijderd worden. In een eersten molen gcschiedt 
het pcllen nog slcchts on volledig. Dit woitll daarom 
hcrhaald. in een tweeden molon en dan nog eons in 
cen derdon of zelfs vierden molen, zoodat de 
rijstkorrels volkomen van hot zilvcrvlies worden 
ontdaan en eene gladdo opper- vlakte krijgen. 

Bij het pellen ontstaan steeds, dus ook bij do 
Europecsche methode, gcbroken korrels. D:z。 
worden door eeno zoogenaamde harp, dat is eeno 
machinale zecfinrichting (schudzeef) verwijderd en 
afzonderlijk vcrkocht, dikwijls na ook wecr eerst 
naar do korreJgrootto gesorteerd tc zijn. 

De Javarijst wordt in Nederland na het pcllen, 
wan non en sortceren ook nog gepolijst, hetgeen 
geschicdt tiisschen twee concentrische cylinders, 
waarvan de binnenste beweeglijke met wol be- kleed 
is. Men verhoogt dan nog den glans door de korrels 
met wat olio rond tc draaien, deze dus ids vottig tc 
maken. Sommigo consumcntei) ver- langen de rijst 
ongepolijst, terwijl deze be working bij de mindere 
soorlon nict noodig schijnt te zijn. 

B c in o e i i n g e n van Ji e L Node r- landsch 
Indisc he Go u vernemo nt met de r ij s t c u 11 u u r. 
BeJialve door hot maken en in stand Louden van uil 
gebreidc irigatiewerken tracht do regeering ook nog 
den voor de in landscho be volkin g zoo bij u'itstek 
be- langrijkcn sawah-bouw te bevorderen cn le ver- 
bctcren door het aan leggon van demon st ratio- 
velden, het sclectecren van verbeterd zaaizaad, het 
nemen van cultuurproeven, lict bestrijden van 
ziekten, het uitloven van premien tot best rijding van 
schadelijk gcdiciio, enz. 

In den Regeeringsahnauak van J 916 vinden wij 
over deze punten het volgendc ver me Id : 

„Het Ds parte men t van Landbouw, Nijvcrhcid 
en Handel houdt zich in de corsto plaats bezig met 
het be ramen van maatregclen > waardoor aan den In 
landschen land bouw meer bevredi- gendc 
uilkomstcn kunnen worden verzekerd. Voor zijno 
bejnoeiouissen ten dezo wordt de Directeur 
bijgcstaaj) door twee Inspecteurs, waarvan cen —do 
Inspecteur van den Inland - schcn landbouw — 
fungeert als Chef van ))et proefstation voor rijst en 
tweede gcwassen.n 

,,Aan ecn der landbouwlecraren is opgedragen de 
leiding van den Selectietuin voor rijst en 
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tweede gewasson cn tevcns do hoofdlciding van <le 

zaadtuincn op Java.n 

”De Rcgcering stclt op hoogen prijs, dat vooral aan de 

rijstcultuur door de Hoofdcn van gcwestc- lijk bestuur de 

mecst mogclijko belangstcUing wordt gew^d." 

Zic vcrdcT on dor LANDBOUW. 
D c rijstcultuur i n v e r b a n d mot don e c o n o m i s c 

h c n t o c s t a n d van Java. Wanneer men nagaat hoezeer 
de volkswel- vaart van Ned.-Indie, in het bijzondcr van het 
dichtbcvolkte Java, afhankelijk is van het wcl- slagen der 
rijstcultuur,dan zijn de bo ven ver me Ide bcmociingen van 
het Gouvernement alleszins vcrklaarbaar. De hicronder 
opgenomen statis- tiek uit de Jaarcijfers over 1915 kan CCIY 
ant wo ord geveii op de vraag in hoeverre deze aanleiding 
tot vooruitgang he b ben gegeven. 

Gewcstclijk overzicht van de uitgestrektheid dcr totale on 

gcslaagde velden in bouws, die in de Gouverncmentslanden 

op Java en Madoera met padi zyn beplant. 

Gewestcn. 
Totale padi 
aan- plant. 

Geslaagde 
padi aan- 
plant in 
bouws. 

Pikoels padi 

van den g 
den aanp 

Pikoels 
padi 
P5 

bouw 
?slaag- 

ant. 

Bantam 

 

192.366 3.863.698 20.9 

Batavia  85.566 2.231.130 26.1 

Pre an ger  579.624 14.989 946 25 7 

Che ri bon  283 886 6.485.682 22.9 
Pekalon gan  249.978 6.878.252 27.5 

Semarang  397.575 9.014.912 22.4 

Rem bang  218.009 4.520.781 20.8 

Socrabaja  273.331 7.955.475 29.1 

I^asoeroean  237.703 7.520.3G5 31.7 

Basoeki  172.454 5.768.387 33.4 

Ban jocmas  232.785 4.992.632 21.4 

Kedoo  324.968 8.801.113 27.1 

Madioen  190.518 4.G02.849 24.2 

Kcdiri  208.571 5.96J.120 29.1 

Mad oera  84.788 1.167.278! J3.8 

Totaal 1915 3.965.95G 3.732.122 94.753.620 25.3 

,, 戚4 3.943.129 3.617.774 93.114.970 25.5 

,,1913 3.559.927 3.597.630 94.602.447 26.2 

，， 戚2 3.339.038 3.342.084 85.514.914 25.6 

,,J9U 3.207.079 3.361.441 90.627.457 26.6 

,,J910 3.163.018 3.274.264 81.286.647 25.8 

,,1909 3.395.119 3.395.119 84.068.407 24.8 

n 1908 3.281.019 3.280.892 82.132.337 25.0 

,,1907 3.347.350 3.077.231 77.729.625 25.2 

„ 1906 3.242.524(l3.072.2Gl 78.885.3241 25.7 

Wij zicn daaruit, dat door de vcrmcerdcrclo irrigal io-

werken moor land met rijat is be bo uwd geworden, maar dal 

de opbr(u)gst even bcclroc- vond laag is gcblevcn als to 

voreji. 

JJij zorgvuklig gen omen proeven, waarbij men iederc be 

working juisl op tijd verricht, kan men zondcr do 

culluurwijze to verandcren, per bouw aunzienlijk giooten; 

oogstci) behalcn > zoodat p oevun bleeds gunstiger afloopen 

dan de ge- rniddcldc opbrengst, maar over het algemcen is 

or nog gecno vermecrdoring van productio to be- Hpeurc)), 

DicttegcDstaaiide allo nweite, die daar- too is aan go wend. 

Samenstelling, Vocdingswaar- d G , Gcbruik. Volgons 
de uitkomsten dor ondcrzockingen, die in het laboratorium 
van het Koloniaal Museum te Haarlem over de samen- --* 

sidling van Indische voedingsmiddclen onder leiding van Dr. 
M. Grcshoff door den heer J. Sack zijn verricht, is de 
samenstelling van Java- rijst uit den hand el, rijstmccl, 
kleefrijst of witte ketan, kleefrijst mcel of ketan mccl on 
zwarto kleefrijst of ketan, als is aan go go ven (allea in 
proccntcn) in tabel no. 1 op pag. 664. 

Onder vocdingscijfer wordt verstaan do som van eiwit, 
vet cn zetmeeJ, rcsp. vermcnigvuldigd met 5.5, 2.3 en 1. 
Aangenomen wordt dus, dat ei- wit 5,5 cn vet 2,3 maal 
zoovcel waard is als zet- meel. 

Vcrder wordt bij de opgavc opgemerkt,dat rijst- mecl in 
het Ma lei sc h tepoeng beras cn ketan mee] tepoeng siam ') 
genocmd wordt. 

Het spreckt vanzelf, dat de samenstelling van rijst even 
min als die van an de re granen constant is, n och voor 
dezelfde varieteit, noch voor ver- schillende varietciten. Da 
wijze van cultuur, do a a rd van den grond, het klimaat enz. 
zijn facto- ren, die op de samenstelling invlocd uitoefenen. 

Een uitvoerig onderzoek over de samenstelling cn de 
voed in gs waard e van rijst werd in go st eld door Dr. P. A. 
Boorsma (zie Geneesk. Tijdschr. voor Ned.-Indie, DI 39, afl. 
5 cn 6), we Ik onderzoek re ken in g houdt met de vraag of 

het optre- den van beri-beri in eenig verband kan st角an met 

rijstvoeding, wat door sommigenis beweerd. Terwijl 
voorheen de mcening wordt uitgesproken> dat bed or ven 
rijst de uitbreiding der beri-beri be vordert, is het thans 
bewezen, dat gehcel gepel- de, dus afgewerkte rijst, als hoofd 
voedsei ge- bruikt, het ontstaan van deze ziekte in de hand 
werkt, dat althans roode rijst, die het zilvervlieAjo nog be 
vat, in dat opzicht een vollcdiger vocdsel is dan do volledig 
gepeldc witte rijst (Zie BERIBERI). “ 

Boorsma vond de gemiddclde samenstelling van sawah-
padi en die van de wcefsels afzonder- lijk zooals is 

aangegeven in tabel 2 op pag. 664. - 卜 

De opgegeven verhouding geldt alleen voor gcvuldo 
padikorrcls. Daar iederc rijstpluim on- OJitwikkcldo korrels 
be vat, sows in groote hoe- vcelheid, verkrijgt men meestal 
meer kaf. Vcrder is van belang, zegt Boorsma, dat de cijfers 
be- trekking hebben op volwassen sawah-padi； de 

samenstelling van padi, op g agave Id en gcoogst, wijkt 
merkbaar af. Boorsma vond zulke padi van minder gehaltc, 
all hans wat ciwit betreft, dan die van geirrigeerde velden. 

Onder de niet bepaaldc bestanddcelen vallen tc 
vermclden pentosancn en Iccithinc. Daze ko- men echter 
alleen in het kaf of in de zeiuelen voor. 

Bij ketan vond hij we i nig meer oplosbare koolhydratcn 
dan bij gewono rijst, wat anderon mcenen gevonden to 
hebben. 

Voor do samenstelling der reinasch, wat bet reft hare 
hoofd best anddeclcn, zie tabol 3 op pag. 6G4. 

Volgens een onderzoek van Van Lookeren CampagDc 
werd bij eeno productio van 43 pikoel luchtdrogc padi per 
bouw 63 pikoel droog stroo 

】)Dit woixlt van Bangkok aangevoerd en dient veelal 
tot berciding van gebak. 
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Tabel no.]. 

 

Stikstof Stikstof 
X 6.25 

z.g. eiwit 
1 

Vet 

Koolhy- 
draten 

berekend 
als zet- 
mecl 

Vezelstof 
Asch 
(ruw- 
asch) 

Water Voodings 
cijfer 

Java-rijst uit-den han- 
del  ......................  1.13 7.06 0.60 80.27 0.51 1.50 10.09 121 

Rijslmcel ................ 1.05 6.56 0.20 77.36 0.50 0.48 14.84 114 
Kieefrijst of vritte ke- 
tan  .........................  1.23 7.69 0.30 77.92 0.55 0.64 13.00 121 

Kieefrijstnieel of ketan 
mccl ..........................  1.30 8.13 0.80 73.12 0.26 0.70 13.68 120 
Zwarte kieefrijst of 

ketan  ..................  1.21 7.56 1.69 72.48 1.11 0.82 15.33 118 

Tabel no. 2. 

 
Water 

Ruw 
eiwit 

(stikstof 
X 6.25) 

Vot 

1 

Zetmeel Oollulose 
Opl. 

koolhy- 
draten 

Kleur- 
stof Asch 

Witte r§st. (Gabah): 13.72 6.71 2.08 51.06 9.69 2.58 — 5.2 
bestaande uit: 
24 % kaf .............. 12.50 3.13 2.7 — 35.0 2.1 — 17.5 
7 % vlies ...........  13.20 11.25 14.6 — 8.5 10.0 — 9.8 

69 % kern............. 14.10 7.50 0.6 74.0 1.0 2.0 — 0.55 
Ro ode rijst bestaande 

uit: (24 % kaf) .... 
6 % vlies ...........  

12.9 15.0 15.4 — I。 ? 22 io 
70 % kern............  13.5 7.82 0.6 71.0 1.0 3.5 — 0.6 

Witte ketan bestaande 
uit: (28 % kaf) 
7.5 % vlies .... 

14.5 11.50 1 13.0 I 一 10 ? 

 

9.0 
64.6 % kern .... 14.8 7.38 | 0.7 1 70.0 1.0 3.9 一 0.65 

Tabel no. ：3. 

 
Gabah (met 1.4 % asch) Geisoleerd vlies (met 

8.7 % asch) 
Geisolccrdo kern (met 

0.52 % rcinasch) 

Phosphorzuur 44.8 46 53 
IJzeroxyde 2.4 5.0 — 

(max. 6.0 (5.0 (4.2 
Calciumoxyde <    (min. 2.5 (2.4 （山 

1 max. 16.0 (15.5 (14.0 
Magnesia <    (min. 11.2 (10.0 (11.0 
Kali 26 27 22 

(danien) geproduceerd, dus 40.6% padi op het 
gewicht der plan ten berekend./ 
'•: Het betrof eene soort padr boeloe (van kaf- 
naalden voorzien), die 87. 5% gabah bevatte, dus 
12.5% m erang. Per bouw we I'd dusnaast 43 pikoel 
padi en 63 pikoel gewoon stroo 37.6 pikoel gabah 

en 5.4 pikoel mCrang (kort stroo, waaruit de gabah 
is verwijderd) verkregen. In de m^rang word 0. 5 % 
stikstof bij 15.9 % water gevonden, terwijl eene 
analyse van hot op het veld achterblijvendc stroo het 
resultaat op]everde: water 10.2 %, stikstof 0.36 %, 
asch 18.4 %. In de asch kwam 
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voor: phosphorzuur 0.2 %, kiczelzuur 81.0 %, kali 
9.8 %. Daarvan was in water oplosbaar: kali 6.8 %, 
kiczelzuur 1.2 % 】). 

Rijst is hot graan, dat het nicest a Is voed- sel voor 
den mcnsch wordt gebruikt. Voor mil- lioenen is het 
zelfs de bijna uitsluitendo voeding, ongovccr zooals 
in Nederland bij do mingegoedc arbeidersbovolkin g 
brood en aardappclcn bij elkaar. To ch is de voedin 
gs waarde beti-ekkelijk niet hoog en mocton daarom 
zecr grooto hoevcel- heden gobruikt worden om aau 
de bohoefton van het lichaam aan vertcerbaar ciwit 
en ten declc ook aan vet te voldocn. In werkelijkheid 
worden ook door de rijstetende be volkin g van Indie 
en China groote hoeveelhedcn gegeten. Men zegt, 
Hat een Malcischc arbeider van Achtcr-Indie 
maandelijks 28 K. G. gebruikt, een Siamccs zelfs 32 
K. G. en dat Japanncrs on Chineezen ook niet mindei' 
dan 1 K. G. per dag consumeeren. In de 
gevangenissen op Java is het rantsoen 3/4 K.G. per 
dag. 

Om zich een juist denkbeeld te vormen van de 
voed ingswaarde is eene vergelijking met die van 
aardappelen en gebuild tarwemeel rcsp. witte- brood 
van waarde. In de eerste plaats behoort dan het 
gehalte aan eiwit, vet en koolhydraten in die 
voedingsmiddclen bekend te zijn en op watcr- vrije 
drogc stof tc worden berekend en in de tweede plaats 
dient met de vertcerbaarheid Tokening tc worden 
geliouden. 

Stelt men het gehalte van watervrije rijst (betas) op 
9.1 % eiwit, 1.0 % vet en 88.0 % koo]hydra- ten, zoo 
kan men de aardappelen on go veer st e lien op 7.9 % 
eiwit, 0.6 % vet en 84.0 % koolhjrdra- Icn cn 
tarwemeel op 13.5 % eiwit, 1.8 % vet en 82.7 % 
koolhydraten. De verteerbaarheid bij rijst we rd voor 
eiwit, vet en koolhydraten rcspcc- tievclijk gevonden 
(Konig, Die jr.enschlichcn Nahrungs-uud 
Genussmittel ) 79.6 %, 92.9 % en 99.1 %, bij 
aardappelen 67.9 %, 96.3 % en 92.4 %, bij 
wittebrood 74.3 %, vet. niet bepaald en 98.0 %, Deze 
cijfers ziju gevonden bij verge- Jijkende proc ven, 
waarbij deze voedingsjniddelen uitsluitend werden 
toegediend. Gcjnengd met andcr voedscl zouden de 
cijfcrs wellicht iets anders gewecst zijn. 

Volgens bovenstaande cijfers is het gehalte aan 
voedende bestanddeclen bij rijst iets hooger dan bij 
aardappelen, maar minder dan bij tarwemeel. 

Wat verteerbaarheid bet re ft (de geringe hoe- 
veclheid vet legt hierbij geen gewicht in de schaal) 
wint de rijst het echter, ook van het wittebrood. 

Met het oog op de bctcekcnis van rijst als ecn 
voedingsmiddel meer in het bijzonder voor tro- 
landcn, waar moeilijk verteerbaar voedsei eerdttr 
digestie-stoornissen vreroorzaakt <lan in een korJer 
klimaat, is deze gemakkelijke vci,tcer- haarheicl een 
punt van groot gewicht. In elk gc- val blijft echtcr 
rijst even good als aardappelen en brood eene 
eenzijdige voeding. Men krygt te vecl koolhydraten 
in verhouding tot ciwitstoffoi <*n vermoedclijk ook 
vet to verteren. Het is dus gewcnscht naast rijst een 
ciwitrijk voedsel als vleesch, visch of wcl booncn tc 
gebruiken 2), 

】)De sajnenstelling van Europeesch rijst- 
pohnccl (dfidek) kun men stellen op: water 
11.5 %, ruw eiwit 9.0 %, vet 7.3 %, koolhydraten 
54.8 %, ruwe celstof 10.7 %, asch 6.7 %. 

2)Klappcrolie kan o. a. in het tekorb aan vet 
voorzion. 

hetgeen dan ook gewoonlijk, zelfs door de armst o 
inlandora gcclaan wordt. Mager rundvleesch be 
vat, op drogo stof berekend, 士 87 % eiwit en ± 
8 % vet, on daarvan is ongevcer 97 % en 81 % 
vertcerbaar. Er Lchoeft in verband met deze cijfcrs 
niet vccl vlccsch bij de rijst gebruikt tc worden om 
do voedingsverhouding aanzienlijk te verbetcren. 
Boorsma maakt in zijnc verhandeling over Rijst 】

.c. de opmerking, dat do rijst z66 arm is aan 
anorganische verbindingen, dat niet genoeg voedin 
gszouten aan we rig zijn om aan de behoef- ten van 
het lichaam ook in dat opzicht te vol- doen. Dit tekort 
moot dan evencens door de nevenvoeding worden 
aangcvuld. 

Om gewone rijst- voor het gebruik gerecd tc 
maken wordt dezo op Java gaar gestoomd. DiC 
gescliiedt in cen trcchtervormig, bamboozen mandjc, 
koekoesan genaamd, gcplaatst in den hals van cen 
kopcrcn ketd, den zoogenaamden dandang. Sonitijds 
wordt cchter de rijst een- voudig in een aarden pot 
gekookt, wat echtcr het bezwaar heeft, dat zij Jicht 
aanbakt, hetgeen bij het stoomen in een koekoesan 
niet mogelijk is. De rijst wordt opgcdischt in ecn 
zoogenaamde tjSting, een open, ecnigszins eng 
toeloopend mandje van fijn gevlochtcn bamboc. 

De korrcls van de kleefrijst (ketan) verliezen bij 
het koken in water hun vorm cn worden kle- verig. 
Men maakt er eene soort brij (boeboer) van of men 
gebruikt de ketun voor het maken van gebak. 

Behalve als voedsel voor mcnsch en dier die nt de 
ge wone rijst nog voor de bereiding van rijststijfscl of 
bedak, waschstijfsel, appre- tuur van weefsels en 
papier cn kosmetiek. In Europa wordt voor de 
bereiding van rijststijfsel de gebroken rijst eerst 
uitgetrokken met zwakko loog, dan gowasschen en 
gozeefd on de in het water bczonken stijfsel 
(zetmecl), na zooveel jnogelijk van het water bevrijd 
tc zijn, gedroogd en in den voor den handcl 
gewenschten vorm gebracht. Door monging met 
kleurstoffcn wordt een mengscl verkregen, dat voor 
het ver ven van gewoven stoffen kan diencn. 

Bij de in Indie bei-eido rijststijfsol (zie BfiDAK) 
worden do kleefstof en andcro bijmen gift gen van het 
rijstzetmeel opgelost door do rijst met water te laten 
gisten, waarbij verzviring plaats hceft. 

Rijstmecl wordt. gebruikt voordo bereiding van 
ragi (JAV.) Van gewone rijst on ketan maakt men ook 
nog gebruik voor het maken van tap6 (JAV.), tiitvoerig 
bcschrcven door Vordcr man in Geneeskundig 
Tijdschrift voor N.- Indic, deel 33, afl. 3, 1893, nader 
onderzocht door Went cn Prinsen Gee digs (Arcliicf 
voor de Java- suikcrhulustric, jaargang 1894, p. 529), 
een product, dat o. a. dient bij de bereiding van arak. 

Do kleefrijst is mcer clan gewone rijst geschikt 
voor do bereiding van alkoholischc cl ran ken, hor- 
wcl ook de gowone rijst daarvoor wordt gebruikt. Do 
Japanncrs maken er den rijstwyn,乞g. sake vaii, 
waarvan jaarlijks inillioenon hectoliters gc- 
produceerd worden, cn de Chincozen eveneens ecnc 
soort wijn. Deze hect Io tsioc en is in velo Chincesche 
warongs in het binnenland van Java verkrygbaar. Dit 
product schijnt meestal op de hoofdplaatson be re id 
tc worden en dan ver- zonden. 

De bruinc kleur van Japanseiie soya is afkom- stig 
van geroost rijstemccJ. 
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De afval van do bereiding van rijst diont ten 
elotto nog voor veevoeder. In Europa is het rijst- 
pelmeel, Jav. d6d8k, onderden naam rijstvoedcr- 
meel be tend. Het wordt，vooral mot succes voor 
het mesten van varkens gebruikt on staat, wat 
voedingswaarde voor vec betreft, zelfshoogerdan 
de rijst zelve, dit laatste in verband met het aan- 
zienlijk hooger vetgehalte, circa 8 %, naast- circa 
9 % ruw eiwit- en 55 % koolhydraten. 

Het rijst st TOO vindt volgens Semlcr o. a. 
toepassing voor papierbereiding, waarvoor het 
zeer gcschikt is. De waarde van rijststroo als vee- 
voedcr doet niet oiidcr voor stroo van andere 
granen. Het eerstc schijnt echtcr van iets minder 
gchalte te zijn dan het tweede. Ann verteerbare 
voedingsstoffen overtreft het rijststroo zelfs het 
haverstroo. 

Gevonden we rd bij een onderzoek in Japan: 
Stroo van 
sawalirijst bergrijst 
Ruw eiwit 3,2 % 3,0 % 

Koolhydraten 36,1 % 31,6 % 
Ruw vet 0,9 % 1,1 % 

Het st roo behoort dan in den vorm van liaksel 
bij ander voeder te worden gegeven, wat op Java 
bij de cavaleric ook geschicdt.  Uit- en in v o e r van r ij s t. Volgens de 
statistiek van den Handel en de In- en Uitvoer- 
rechten bedroeg de uitvoer van rgst uit Java en 
Madoera gedurende de laatste 15 jaren dezo 
hoeveelheden in K.G.-  Jaar Gepelde Ongepeldo 

1902 39.071.259 74.386 
1903 35.222.499 1.481 
1904 45.833.401 — 
1905 42.705.724 246.194 
1906 44.269.343 9.420 
1907 50.683.711 606.838 
1908 21.820.093 350.897 
1909 47.679.158 1.167 
1910 51.700.549 498 
1911 50.133.462 4.594 
1912 46.819.000 767.000 
1913 62.747.016 137.818 
3914 40.076.645 8.7C9 
1915 33.646.747 — 
1916 9.812.619 — 

 

Dzze rijst, die voornamclijk uaar Nederland 
wordt uitgevoerd, is voor het grootste deel af- 
komstig uit de residentie Cheribon cn van par- 
ticuliere landen in de residentie Batavia. Daze uit 
gevoerde rijst is van een zeer superieure kwali- teit 
en aangezien daarvoor in Nederland hooge prijzen 
worden betaaid, en het verschil op Java van betere 
en mindere rijst niet zoo groot is, loont het de moeite 
en de kosten deze rijst uit te voeren, hoewel Java 
zelf niet in zijne behoefte kan voorzien en zelf 
groote hooveelheden rijst, voorna- melyk uit 
Britsch-Didieen Achter-Indieaanvoert. 

De invoer van rijst in Java en Madoera zijn 
volgens dezelfdo statistieken in K. G. 

Jaar Gepelde On gepelde 
1902 220.328.328 56.490 
1903 66.441.674 4.235 
1904 133.004.699 320.832 
1905 135.788.773 71.253 
1906 135.689.000 3.300 
1907 120.285.092 600 
1908 187 257.744 — 
1909 215.014.481 1.080 
1910 459.192.029 6.356 

Jaar Gepeldo Ongepeldo 
1911 396.192.029 — 
1912 240.794.363 — 
1913 258.414.955 — 
1914 215.742.189 — 
1915 333.758.627 — 
1916 390.661.584 — 

De uitvoer van rijst uit de Buitenbezittingen is 
van zeer weinig bclangen wordt beperkt tot kleine 
hoeveelheden uit Aiup^nan, Pad 

an; 
y, Makassere.a. 

In do laatste 6 jaren was d e uitvoer ala 
volgt in K.G. 

Jaar Gepelde On gepelde 
1911 1.130.558 1.752.774 
1912 2.498.956 2.130.308 
1913 974.292 2.895.988 
1914 383.105 17.115.128 
1915 225.105 3.796.996 
1916 173.774 5.759.391 

De uitvoer der gepelde rijst was voornamelijk 
naar Ncderland gericht, die van de ongepeldo naar 
Singapore. 

Daartegenover staan grooto invoeren en wel 
van deze 

Jaar 
hoeveelheden. 

Gepelde Ongepelde 
1911 223.693.669 429.407 
1912 206.414.844 331.337 
1913 237.756.960 603.063 
1914 254.667.926 1.008.339 
1915 249.201.602 539.550 
1916 301.207.278 945.313 

Bij dezen invoer voornamelijk uit Siam, 
Saigon en Britsch-Indie zijn ook nog vrii aan- 
zienlyko hoeveelheden via- Singapore weder 
ingevoerd product uit Ned. Indie begrepen. 

Lileratuur Da St，ur]er. Land bo uw in N.-Oost- 
Indie, Dr. K. W. v. Gorkom's Oost Indischo Cultures 
2c deel; Semmler. Die tropischc Agri- cultur; 
Sollewijn Gelpke. Vcrslagen over do padi cultuur in 
de afdeeling Ngrowo； Sollewijn Gelpke, Da 
rijstcultuur in Indie, en De rijstcultuur op Java in 
Bijdr. t. T. L. cn Vlk. in Ned- Indie 9e dee] 1874.; 
Van Hassclt, Volksbeschrij- ving van Midden 
Sumatra； K. F. Hollo, Do vriend van den 
Javaanschen landman: K. F. Hoile, Bijdrage tot de 
kennis der ziekten en plagen in het rijstge was 
;Milayer, Een blik in bet Javaanschc volksleveri/2e 
dcel; Mayer, Do Javaan als landbouwer cn 
veefokker; H. 0. H. de Bie, De Land bouw der 
Inlandsche bovolking op Java； H. C. H. do Bic, 
Rijstcultuur op Java; J. 0. Koningsbcrger, 
SchadeJijko cn Nuttigo insectcn van Java； Werner 
und Kornickc, Dio Getreide Artcn: J. E. van der 
Stok, Ondcrzockin- gen o mt rent ryst en tweede 
gewassen ； A. G. Vorderman, Onderzockingen 
naar het verband tusschcii den aard der rijstvoeding 
in de gevango- nissen op Java en Madoera en het 
voorkomen van beri-bcri onder do gelnterncerden； 
Koloniaal Verslag; Statistiek van den Handel ,dc In- 
en Uitvocrrechtcw in Ned.-Indie； Jaarcijfers van 
Nederland cn Kolonien enz. 

RIJSTTAFEL. De rijst, het voornaamste voed- 
sel van de Indo-Maleische vol ken in Zuid-Oost- 
Azie en den Aziatisch-Ind ischcn archipe], is van de 
zich in die streken gevestigd hebbende Euro- 
peancn, vooral van de Nodcrlanders en huniic af- 
stanimelingen, het hoofd bestajiddeel dci, tafclgc- 
rechten goworden. De rijst vormt bij de mingogoc- 
den doorgaans, evenaJs bij de inlanders, de lioofd- 
spijs der drie dagelijksche jnaaltijdcn ； terwijl zo 
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in het huisgezin dcr gcgoede Europcanen ala rcgel 
ulthans vooi- een jnaaltijd, n.l.dion omstrecks het 
middaguur, ook de hoofdschotcl uitmaakt. 

Is nu zulk ccn dagelijksch rijstmaal bij den 
gewonen inlander en den arrncn Europeaan hoogst 
eenvoudig, wijl de rijst daarbij slechts gekruid wordt 
door wat Spaanscho peper, ccn gedroogd of 
gebakken visehje, eon stukje gc- droogd vlccsch of 
eenigo saus uit kcrric of groen- ten gekookt (lodeh), 
zoo is danrontegen bij don meergegoeden inlander 
en Europeaan deze rijst- niaaltijd door de zeer 
talrijko en afwisselendc bij- gercchten, welkc daarbij 
worden opgediend, een rijk voorziene disch 
geworden. 

Het bestaan van geheele kookboeken, bijzon- der 
bchandelendo die verschillende gerechtcn, hunne 
samcnstelling en toeberciding, bewyst wel de grootc 
verscheidenheid daarvan, doch tevens de 
onmogclijkheid in een work als dit ccn eenigs- zins 
vollcdig denkbeeld van de rijsttafel te geven. De 
volgcndc beknopte schcts nioge dus volstaan. 

De rijst zelve wordt voorgediend, na vooraf 
behoorlijk tc zijn uitgcwasschen cn gekookt of 
gestoomd, zoodat de korrels, hoewcl gaar, vrij droog 
zijn en niet aaneen mogen klcven tot eene vaste 
massa. Bij de rijst diencn verschillende sau- sen, 
waarvan de mecst algemecno wel is de kerrie- saup, 
het aftrekscl van den wortel ； 
voorts 
verschillende groentesausen (sajeeran), evcncens 
meesttijds naar het hoofdbestanddecl genaamd als 
b.v. (BATAV.) sajoer lodeh (van verschillende 
groenten ),sajeer asem (van tamarindeen spin a- zic 
(bajem), sajoer kloeak, cnz. Vleeschschotels worden 
in hoofdzaak gevormd door kip of rund- vlccsch, 
beide ook vccl tot gehakt (frikadcl) gc- maakt. Kip 
(ajam) wordt op allcrlei wijze too- bcrcid : gekookt, 
gebraden, ingewroven met kerric en allerlei kruiden. 
Kip in stukken gesneden met dikke uit verschillende 
kruiden bcrcide saus wordt ajam besengeh genoemd. 
Ofschoon in mindere mate, worden ook van cenden 
(bebek) Boortgclijke schotels gemaakt. 

VarkensvJecsch komt voor in den vorm van 
dobbelstecntjes, geroosterd op bamboestokjes (het is 
de zoogenaamd^ sSsato, die echter ook van an de re 
vleeschsoorten gemaakt wordt). Hier zij ook 
vcrmekl de dengdeng, zijndc dunne lapjes ru)id-, 
buffcl- of hertenvlcesch, ingewreven mot 
kruiderijen, in de zon gedroogd cn voor het ge- bruik 
a an tafcl in olio of bo ter gebraden. 

VcrHchillende zee- en rivicrvischsoortcn vor- 
mej), gekookt, gebakken of in ccn kerriesaus 
voorgedi(Mid, z(-.-r gezoclito byscholcls. Ook da als 
handclsarlikcl in gedroogden tocstand te vci'krijgen 
vischsoorten — voor den inlander vaak zijn ccnige 
dierlijke spijs bij do rijst — J<omcn als bijscholcls 
voor. Garnalcn en krabben (oedang en kepiting) 
gekookt cn met Spaansclio peper bcrcid, of gehakt 
cn in de eigen schalcn voorgediend, vonnen ook 
jiienigen schotel. 

Van eicrspijzen als gewone echotcls moctcn gc- 
nocmd worden ommelettcs cn vooral gezouten en 
hard gekookte ccndonciorcn (Color asin). 

Bij dit allcs komt nu eene gehcclo reeks van 
kleinero schotcltjes, de zoogenaamdc sambalans van 
den nicest vcrschillcnden uard, waarvan de 
Spaanscho peper, kokosnoot on ook soya en trasi 
(ook ecn prod ukt van visch, vrij onwel- rickend 
doch we gens den smaak onontbcerlijk) 

con bestancldecl uitmaken. Wij nocmcn slcchts: 
Icverljes van kippen, zeer kleine garnalcn cn ge- 
droogde visehjes (do Makasaarscho roodo visch- 
jes), gezouten vischkuit (troebock genaamd), taugG 
(ontkicmde katjang idjoo) (Phaseolus); gebraden 
tcrong (vrucht. van eene Solanu7/isoort); p说6h 
(booncn van Parkia) ； kroepoek (bereid van 
gedroogde, tot poeder gestampte garnalen)； gepofte 
of in do aren gekookte mals (djagoeng). Van de 
kruiderijen (boemboc boemboe) in al doze spijzcn 
voorkomende, zijn de voornaamsto： laos (galanga)
； <ljah6 (gember), uien, knoflook, keLoembar 
(komijn); djinten (karwei), curcuma, enz. Confiturcn 
(manisan), zooals van tamarindo en mangga-vrucht, 
zuren (atjar) van Europce- sche of Indische herkomst, 
zijn almcdc ccn ge- zochte toespijs； tcrwijl voor de 
echte liefhebbera, wicn al de in de spijzen 
voorkomende kruiderijen nog nieb prikkclend 
genoeg zijn, afzonderlijko schotclbjes met 
fijngewreven Spctanschc peper gcreed staan. Het 
spreekt wel van zclf, dat, bij deze groots 
verscheidenheid, voor elk bijzon- der rijsttafclmaal 
slechts eene keuzo uit de vele in aanmerking 
komende schotels en toespijzen kan gedaan worden. 
Bij goede keuze cn toebe- reiding is de bier 
beschreven rijsttafel een disch, waaraan do nieuw 
aangekoraene zich spoedig go went en wclko hij 
weldra als bijzonder smakolijk waardeerb, zoodat 
fcitelijk de rijsttafel het hoofd- maal in Indie is. 
Buiten Ned.-Indie schijnt door den Europeaan van de 
rijsttafel minder werk gemaakt te worden ； vooral is 
dit het geval in de Britsch-Indische kolonien. In 
Nederland is de rijsttafel by velo Indische familien in 
eere, en meji kan tegenwoordig in Nederlandsche 
steden, bepaaldelijk to '$ Gravenhage, eene ruimc 
keuze der ingredienton by de kruidehiers aantreffen 
； echter blijft de Ncdcrlandschc rijsttafel slechts 
eene gebrekkige vertooning der echt-Indischc. Ook 
bestaan er Indi^cho restaurants, waar men de rijstt 
afel gebruiken kan. g痣 < ' ■' 

Wie mecr uitvocrig de rijsttafel Beschreven 
wcnscht te zicn, zij verwezen naar Indische 
kookbocken, b. v. Oost-Indisch kookboek (G. Kolff 
cn Co. Batavia); voor cenvoudiger rijsttafeh heeft 
men het kookboek* van Mevr. G. G. Gallas 
(Nijmegen, bij II. 0. A. Thieme, 1878). Een nieuwer 
0.1. kookbook is dat van Mevr. J. M. J. Catenius- 
v.d.Moijden. De Indische tafel, 2e verm, druk 1913- 
We ten schappe! ij ke studienoverdit onderwcrpzijn 
vooral door Dr. A. G. Vorderman te Bxt.avia ge-
maakt. Zic voorts bij VOEDINGSMIDDELEN. 

RIJSTVOGEL. Zio WEVERVOGEL. 
RIJSWIJK. Zuidclijke wyk van Batavia, niet haar 

naam onClccncnd aan het 's Gravenhage gclegcn 
plaatsjo, maar aan ecn aid us geheeten fortje, dat in 
1G56 word opgetrokken ter plaatse ongcveer waar 
zich thans de cavalerie-kazerne bevindt. Er werden 5 
forten gebouwd tegen do strooptochtcn van do 
Bantamnurs, dio in den loop van dat jaar do 
vijandelijkheden tegen do Compagnio zeer on ver 
wacht hadden hervat. Soutelande o. a. heotte naar „de 
bracko gronden in dowclcke dab forb is liggenden. 
Bxtenburoh was gemaakt „van ecn tcmpel ecnigc 
jaron voor- leden door do Chinezen tot haere duyvel-
dionsb gcbouwdn. En Rijswijk lag „in de rjjsvclden”
， wat men tegenwoordig rystvelden noenit. (T. Bat. 
Gen. XVIII, 1S72, bl. 328、 
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SAADANG. Zie CELEBES, Deel I, biz. 452— 
/ f • ~-4o3. 

SABAMBAN. Rivicrtje aan de Z.O. kust van 

=Borneo, afdeeling Ba nd j ennasin, onderafdeeling 

丘套/.一 Pleihari. Het strooingebied vonnde voor 

1905 
~一 zelfbesturend landschapje, met een 
opper- 

vlakte van slechts J65 K.M2., dat vroeger tot 
Tanah Boeinboe gerekend werd; de geringe 
bevolking, bestaande uit Maleiers en Boeginee- 

,legt zich voornanielijk op de vischvangst 
toe. 

SABAN, d. i. de 8e uiaand van het Moham- 

een 

zen, 
medaansche jaar. Zie MOHAMMED A ANSCHE 
KALENDER EN GEDENKDAGEN, A. 

SABANG..Een tot do afdeeling Groot-Atjeh 
belioorende onderafdeeling, bestaande uit bet 
eiland Wc met cenigc miniatuur-cilandjes, waar- 
orider Rondo, en best uurd door een civiel-gezag- 
hebber met standplaats Sa bang, de vrijhaven 

de bekende Sabangbaai. Het ressort is 
verdeeld in de op zicKzelt staande moekims 
Balohan, Paja, Iboih en Sabang, onder hoof den, 
die eene Gouv. bezoldigihg genieten van f 30b 
,8 jaars. Het telde einde 1915: 1042 Atjehers, 
2107 andere Inlanders, 1297 Chincezen, 330 
andere Vreemdc Oosterlingcn, en 129 Euro- 
peanen. Daaronder waren 632 geregistreerde 
mannen, waarvan 242 ter hoofdplaaf s Sa bang, 
145 in Balohan, 210 in Paja en 35 in Iboili. 
De Atj^bers bier zijn hoofdzakelijk herkomst ig 
uit do XXVI Moekims van Groot-Atjeh. Zij 
leven van ladangrijstbouw, klappcr- en peper- 
cultuur. In later jaren is ook veel ficus aange- 
phnt. Hinder wordt，ondervonden van wilde 
varkens, en in de ficustuinen soins ook van 
stamboorders. Vermelding verdiencn de wel- 
varende klapperaanplant van den ex-kapitein- 
Chinees te Iboih en de Europeesche peperonder- 
neming Tjot Bafr Oe. De veestapel telt slechts 
300 runderen en enkele buffels. Poeld Wd is 

aan 

zeer bergachtig, maar de hoogste top： de G. 
Leumo Mate is slechts 688 M. Dat gebergte is 
grootendeeLs door oerwoud overdekt. Er zijn twee 
grooie baaien: die van Balohan in heb Zuiden, en 
die van Sabang en Pria La^ot aau de Noordzij. Zij 
zyn verbonden door een 9 K.A1. langen, 4 A 5 M. 
breeden. karrewQg^^ Andere wegen leiden van 
Sabang naar le Meule, naar de Niaesche kanip cn 
naar heb nicer Aneufr La^ot-, wat zoo de vaste 
uit^tapjes^Tijn van reizigers gedurende het 
oponthoud der booten in Sabang. In 1884 is er over 
gedacht aan de Zuidbaai 

(Lh6° Balohan) een kolenstation to vestigen, ter 
vervanging van Poeld Breueh, en op beschei- den 
schaal werd een proef in die richting gc- nomen. Don 
18en Mei 1893 werd onze vlag gehesclien te 
Sabang, dat de standplaats word van een 
bestuursambtenaar met, militaire be- zetting. Sedert 
1895 werd Sabang kolenstat ion. In 1897 werd het 
telegrafisch aangesloten. In 1898 kreeg het ecn 
2800-tons dok. En in 1903 werd er een 
handelsstation geopend en kwam het in directe 
mailverbinding met Nederland. (Zie Deel I, bl. 87). 
De Sabangbaai is een prachtige natuurlijke haven. 
De ingang is 750 M. breed cn kan dag en nacht 
zonder hulp van loodsen worden in- en uitgevaren. 
In do ruime ankerphats van. 900 X 1500 M. kunnen 
25 groote booten veilig ten anker komen, zonder 
elkaar te hinderen. Aan den kolenstoiger is plaats 
voor vijf groote oceaansf oomers. Schcpen kunnen 
tc alien tijde aanleggcn, 1400 ton en mcci- bunkeren 
en water innemen. Laden en lossen gc- schie lt met 
5 electrische transporteurs, aan land, en elevators en 
groote grijpmachincs te watcr. Ten bewijze dat dit 
snel gaat, zij ver meld, dat een lading van 7000 ton 
Ombilinkolen in Nov. '15 binnen l3/4 etmaal werd 
gelost en opge- slagen. In Jiandwerk zou dat. 12 
dagen gekost hebben. Er worden Cardiff-, Ombilin- 
en Ben- gaalsche kolen geleverd. 
Scheepvaartverkcer cn kolendebict nanxen tot aan 
het uitbreken va n den oorlog steeds toe. 

Voor het aantal schcpen, dat Sabang aandeed in 
1909/15 zie onderstaande tabcl. 

In 1911, 1913 cn 1915 w er den resp. )90.000, 
213.351 en 134.334 1 onnen steenkolen afge- 
leverd, en beliep het goederenverkecr 73.000, 
111.000 en ] 32.000 tonnen van 1000 K.G. of 1 M3. 

Een stat ion \ oor draadlooze tclegrafie voor de 
gemcen^chap t usscJien den wtil cn de schcpen in de 
vaarb word medio Maart 1912. to le MouJc geopend. 
Een t ijdelijk, zeer prim it ief quarantainc- station is 
in gebruik gesteld op Poeld Rocbiah. De afstanden 
van Penang, Singapore, Hongkong en Colombo zijn 
respectieveluk 308, 608, 1417 en. 9(i^ ^zecjinijlen. 

De N.V. Zeehaven- en Kolciistution Sabang to 
Amsterdam, opgericht 9 Aug. 1905 tot voort - 
zetting der gelijknamige sedert 1898 te Batavi > 
gevestigde vennoot^chap, zorgt voor de uit - voering 
der overeenkomst, in J 909 aangegafin 

Gorlogrf en Gts. schepen 1909 1910 J9U 1912 1913 J914 1915 

Aantal .......................... 88 88 129 98 山 J05  
Ton waterverplaats: 
Koop vaardijsehepen: 

78.105 80.293 274.801 82.999 103.622 109.646 87.53H 

Aantal  ................  .   ..   842 904 921 1025 J .071 883 76K 
Bruto Reg. ton:.... 2.199-114 2.434.523 2.666.949 3.099.395 3.294.685 2.728.945 2.230.656 
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met den Minister van Kolonien, ten aanzicn van do 
oxploititie van zechaven cn kolenstation aan de Saba 
ngbaai. Zo lovert steenkolen, drink- en ketelwatcr, 
ijs, victualien cnz. De regee- ring nam van haar over 
alle bestaandc terreinen, kaden, steigers, pakhuizen 
enz., en gnf hani- die in crfpacht tegen bctalingi van 
cen canon van 

% van don kostprijs. /'• t * G 
Zic voorts- HAVENWERKEN en WE. 
SABANGBAAI. Kleine jnaar belangrijke, vol- 

komen beschutte baai met mat ige diepten, welke 
ongeveer 1 K.M. het land indringt aan de West- zijde 
van de N.O. punt van het bergachtigo ciland Wc, aan 
de Noordkust van Sumatra: de ingang tus^chen de la 
go N.W. punt, waarvan een zeebreker afstcekt , en 
hot rolsige eiland Klah is ongeveer oven breed. 
Langs den rand van een hoog plateau liggen, aan den 
steil uit zee oprij- zenden Noordoevcr, steigery met 
diep water en. de ctablissenienten der 
Sabangmaatschappij; beW. dozen stciger ligt het 
droogdok en in bet Z.O. gedeelte der baai bevindt 
zich een petroleum- steiger. Schepen kunnen hier t c 
alien tijde kolen, water en ververschingen bekomen 
cn de noodige leparaties doen uitvoeren. Langs de 
steigers staat nimmer dcining cn zelfs me1 harde 
Z.W.lijke bui- en ligt men er rustig. 

De vertikale waterbeweging is bijna zuiver dub- 
beldaagsch, het vorval loopt uiteen van 1,8 M. tot 
enkcle dM. Zie Zecmansgids deel II. 

SABOEK. Zie Supplement. 
SABRANG (SOENB.). Zie CAPSICUM AN- 

NUUM. 
SACCA-KOFFIE. IIcl gedroogd cn geroost 

vi'uclitvleesch <ler kofficbes, sonis a Is waardeloos 
koffiesurrogaat gebruikt, op de wijze van eichorei. 

SACCHARUM OFFICINARUM. Zie SUIKER. 
SACCHARUM SPONTANEUM L. Fam. Gras- sen. 
Gelagah ( MAL.), Glagah (-IAV.). Eurih gede 
(SOENI).). Een hoog gras, vcel op suiker- riet 
gelijkend cn daarom 00k wel wild suikcr- riet 
genoenicl, doch smaller van blad. Het grocit met 
alang-alang op opengekaptc terreinen en <lorrc 
gronden, b.v. op door vulkanische uit- barslingen 
tijd(dijk van ])lantcngroei beroofde terreinen. Door 
zijn Jioogtc' en schcrpe blade- ren is het zeer 
hinderlijk voor het verkeer. De jonge bladercn 
worden graag door het vee ge- geten en 00k wcl aJs 
groentc genuttigd. De bladercn diencn voor het 
dekken van huizen. 

SACCOPETALUM HORSFIELDII Benn. Fam. .I 
nonaceac. J)janglot, Kalak kembang, Wani- tan 
(.JAV.). Kalak (SOUND.). Tot 20 M. hooge boom, oj> 
gel)cel Java voorkomend in de lage Linden, vooral in 
(Ijatibossehen. llct hout is z(ter gezocht, <-n wordt 
wegens zijn taaiheid cn clasticiteit vooral voor 
lansstelen gebezigd. 

SADANG (.IAV.). Zie LI VIST ONA.. 
SA'DANSCH. Zie SA'DAXS(!H!•： TALEN. 
SA DANSCHE TALEN. De Sa'danschc taal- 

•fiocp ligt. voor cen groot deci in het stroomgehied 
van de Sa'tlun, ecn der grootKte rivicrcii van ('elcbes. 
Be grenzen zijn: In het N. ceno lijn bings <ion 
brce<ltegraad 2°25' Z.B. van 119°30/ O.L. tot 112 
10z O.L. (Gr.) cn vandaar cenc lijn naar 120035, 0. L. 
tot haar snij])unt met 2°35z Z.B. In hot 0. loupl do 
grens van dit punt af, on- govecr parallel met de kust 
van Loowoc, met een hoog ten W. van Waibocnta, 
want dit behoort lot hot Bocgincesche taalgebied; 
verder W.lijk van Palopo tot 3°50' Z.B. Vandaar kan 
】ncn de 

Z.grens rocht W.lijk trokkon tot 119° 40' O.L., 
daarna N.lijk, de Sa'dan over op do helft van haren 
W.lijkon bencdonloop, verder evonwijdig langs de 
W.kust, boW. Let a, langs den recht eroe ver der 
Mamasa, tot hot snijpunt met 3° 20' Z.B., daarna vlak 
W. tot halvcrwege tusschen do Tjampalagian- en 
Balangnipa-rivicren. Van dit punt loopt do W. grens 
ovenwijdig aan do kust cn snijdt do rivier Karama O. 
lyk van Galoem- pang, op haar verecnigingspunb 
met de Baoo. Do groep hceft dus, voor Celebes, een 
groot gebied. Op de Schetstaalkaart van Celebes 
(1914) is het vecl te klein aangegeven. Binncn deze 
grenzen wordt voornamelijk Sa'dansch gesproken, 
naar de o nt kenning tad genoemd. Alleen in het 
Z.l^k deel, in de landschappcn Doeri, Enrekeng, 
Mai- wa, Kasa, Batoe La pa en Leta nadort de taal 
meet tot het Boegineesch. Omdatdeze landschap- 
pen t e zamcn Masenrcmpoeloe, (nabij het geberg- 
te) heeten, wordt hetgeen men daar spreekt sa- 
mengevat in de benaming: Masenrempoeloesch. Het 
Sa'dansch wordt dus gesproken in de land- schappen 
Masamba, Rongkong, Kanandede, Rante Pao, 
Makale en verder door de volgende volksstarumcn 
ten van het op de taalkaart aangeduide gobied To 
Maki of Mangki, To Arale, To Manibic-^To 
Taboelahan, To Rante Boelawan, To Mantanga, To 
Mainasa en To Melabo. De landstreek door deze 
lieden. bewoond, wordt aangeduid met den naam 
Pitoe Oeloena Saloe (De Zeven Rivierbronnen). De 
grenstalen van het gebied der Sa'danschc groep zijn
： In het N. het Lebonisch, gesprokon in Rampi, 
Leboni en Rat。(ontkenning haoed), de taal der To 
Seko en To Pad a (ontk. hari); in het W. de taal der 
To Galoempang (ontk. lente, ria), die aan den 
benedenloop der Karama wordt gesproken, het 
Mamoedjoesch (oedai) en het Mandarsch (andian) 
en op de grens van Balangnipa de taal der To Toebi 
(ade). In het Z. ligt het Boegineesch (de')en in het W. 
het Boeginccsch en het Bare'e. Vooral in hot Rante-
Paoscho is de bevolking zeer dicht. Men schat het 
aantal sprekers van het Sa'dansch op 400.000. 

Het klankstelsel van het, Sa'dansch. sluit zich het 
nauwst aan bij flat van het Makassaarsch. l^pet 
ontbreekt, a, so ms 0, is de vervanger, b.v. taloe 
(drie), toloe (ei). In het hoofddialect worden j cn w 
uitgeworpen, de kleinere dialecten behou- den zc, 
b.v, baanf bajan (parkiet), saa, sawa (slang). De 
palatalen ontbreken. De taal is niet vocalisch, cloch 
alleen hanizah, k, n, ng, zijn sluiters van lettergrepen. 
De klanken der R.G.H. wet en die der R.L.D. wet 
vallen samen in r, b.v. bar a (rijst in don bolster), 
pare (rijst hide aar). Van de voorvoegsels valt te 
zeggen dat ze tali'ijker zijn dan die van hot 
Boegineesch. Bohalve de frequentatieve invoegseis, 
zijn 00k oem en in nog in gebruik, clock oem is 
doorgaans voor- voegsel cn kan in bepaaldo gevallen 
zijn oc ver- liezen, terwijl dan do m tot 
prenasaleering van den st am beginner wordt, b.v. 
dakcC (zoeken), oendaka,, ndaka\ Voor st am mon 
die met een klinker beginnen wordt oem tot n, b. v. 
norong (zwemmcn) uit orong. Het voorvoogsel di, 
wijst- het passiof aan. Do pronominal。voorvoegsels 
komen als prefixen voor bij de vervoegde vor- men 
oni het ondorwerp, en als encliticae er achter om hot 
voorwerp aan te wijzen, b.v. moeamma'- na" (gij 
slikt mij in); achter deelwoordsvormen d nid on zij 
het onderwerp aan, b.v. moraina' 
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(ik wil). Het. achtervoegsel -an is zeer gcwoon, 
evenzoo -t doch -kan of -akan b©3taat niet als 
suffix; in do plaats daarvan treedt -an op, b.v. 
alliangki' (koop voor ons). De woord enschat sluir 
zich aan by dien vaw het Makassiarsch, 
Boegineesch en Toradja'sch. De genitiefvorming 
geschiedt. zoowel door samemtelling zond e. 
tusschenzet ;el, a Is door achtervoeging van het 
pron. suff. 3. pers enk. achter hob bepaalde wo( rd. 

ide Torad ja's van 

~ Literatuur : N. Adriani, lets over do talen dor 
To Sad a en der To Wotoe, Med. Ned. Zend. Gen. 
XLII (I89S), II】一150亦.Adriini & Alb. C. 
Kruyt, Do Bare,e-spn , 
T Midden-Celebes, III, 144一146; A.A. Van do 
/ Loosdrecht, Heb Verhinl vin Pano Boclaan 
('ekst, vertaJine en aan eekeningen), Med. Ned. 
Zend. Gen. LVIII (1914), 225—244; A.A. Van 

土匕'de Loosdrecht, N. Adriani cn H. Van der Veen, 
之Sa'dan、che Volksverhalen, Ibid. LX (1916) 

270—286 en 371—392.
 
、、 
SADATI-SPELEN. Zio ATJj：HERS, 5, (DI. 
I, p. 94). 

SADI-LATA. (JAV.). A-ndrographis panietdaia 
Nees, fam. Acanihaceae. E?n zeer oud cn nog 
heden gebruikt Indisch kruid, o. a. tegen slangc- 
beet. Reeds in de Serat Rama wordt vcrhaald, 
hoe Rama dit sadi-lata ter genezing aanwendde, 
toen hij cn zijn leger getroffen waren door het vergif 
van een slang, waarin Rad Bn Ind rad jet 

■Q- zich gemetamorphoseerd had. In de S6rat 
Manikmaja heet de plant s a m b i 1 a t a. Dr. 
Boorsma isolccrde uit de bladeren dczer plant de 
kristaUijne bitterstof andrographide； voorts be- 
vatten zij een zeer hoog gehalte aan kalizouten, 
waarop bij vele planten dczer familie het gebruik als 
in wr>rdig geneesmiddel berust. Zie ANDRO- 
GRAPHIS. 
XSADJARAH MALAJOE (eigenlijk SjMjamh 
Mfel'joe), ook ' genaamd Salalat al-salatin en 
SiLilah Radja-radja, is de litel van eeno Malei- sche 
geschiedenis der Mileiers, van dp oudst o tijden af 
tot aan den Porbugeeschen tijd, in 1021 der Hidjrah, 
dat is A. D. 1610 door den Mali- 
kaan Toen Mahmoed Seri Lanmg opges? eld. 
Do tekst bevat in somniigo redacties 34, in andero 
38 hoofdstukken; in laatstbedoelde wordt het 
werk voort gezet tot Alaoeddin Biajat Sjah 
(1591—1617). Evenals in andere sooitgelijke 
werken is de inhoud voor een deel legendarisch; 
zonder de hulp van gelijktijdige, vooral Porti- 
geesche, gescbiedverhalen is deze kroniek niet 
a Is absoluut betrouwbare materie te behandelen, 
hoewel uit de vergelijking der koningslij>ten met 
de gegevens der epigraphiek blijkt d t een groot 
deel der berichten juist is. Evenwel, dit feit 
is van betrekkelijk weinig waarde wegens het 
ontbreken van oude handschriften, en het dien- 
tengevolge oncritische karakter der tek£ tuitgaven. 
Eene inhoudsopgave versclieen in het Tijdschr. v. 
Ned.-Indie, III, bl. 256—261; vertilingen werden 
gegeven door Leyden (gedeeltelijk) onder den titel 
Malay Ann'Is translated (1821), en door M. L. 
Marcel Devic, eveneens gedeel.elijk (1878). De eer.-
te uitgave van den tekst is versehcncn to Singapoor, 
in de derde decade der 19e eeuw, on- get wijfeld 
bewerkt door/Kbdoellah Bin. Abdoel- kadii- 
Moensji, welke tekst in 1884 (door H. C. Klinl<eyt) 
te Leiden oncritisch is lieruitgegeven. Op den t eks? 
van Abdoellah en een Leidsch handschrift steurt de 
niet voltooide uitgave van 

E. D ihurier, Collection des principilos Chroni- 
ques Malaves, 1856. Al deze redic ios benevens 
die van enkele manuscripten zijn benvt door W 
G. Shcllebear voor zijno ui gave, in Ambische 
karakf ers cn in Iztijnsche transscriytic, in 1896 
te 8ins;apoer verschcnen. 
Zie do voorredo dier editie, on voorts de catalog! 

der Male!■ cho Handschrif.en van H. H. Juynboll 
(Leidon), bl. 230 c. v.. en Ph. S. van Ronkel (Bitavi
、)，bl. 268. e. v. 

SADJIRA. District van do controle-afdeeling 
Lebak-kaldr, regentschap cn afd. Lebak, residen- tie 
Bantam ； met ceno oppcrvlakto van 421 K.M2. Het 
district tclt 55 desa's. Hot Zuidclijk decl wordt 
ingenomen door cen zwaar bcgrocicl bcrgland, 
afwisselend van vormen en met fraaio dalen. Ten 
Noorden daarvan ligt ecn eentonig, meest met alang-
alang bedekt heuvelland. J)o gelijknamige 
hoofdplaats is gclcgen in het hicr ruimc en goed 
bevolktc dal der Tji Bcrang. 

SADOERI (iAV.). Zie CALOTROP1S. 
SAFFLOOR. Zie CARTHAM US. 
SAFFRAAN (verbasterd Sapran), de stempels 

van Crocus sativus, wordt uit Spanje in Ncd.- Indic 
ingevoerd en als ini. jnedieijn gebruikt. 

SAGA Zie ABRUS. 
SAGA KAJOE (MAL.). Zie ADENANTHERA. 
SAGEWIN(STRAAT). Smalle, zeer diepe straat 

tusschen het bergachtige, O.W. loopende, gerekto 
eiland Batanta met zeer steile, gehxkkelde Zuid- 
kust, welke slechts op enkele gedeelten een smal 
koraalkustrif heeft, cn het heuvelachtige Sala- wati, 
met een Noordkust van dezelfde formatie, aan de 
N.W. punt van den Vogelkop van Nieuw- Guinea. In 
den We tinloop der s^raat ligt, aan de N.W. punt van 
Salxwati, het hooge eiland Sagewin, dafc het vaarwn 
ter 1 o' op 3 K.M. ver- smal , ook in het Oostelijk 
deel der straat is een dergelijke vernauwing. Bij den 
Oostui loop ligt, aan de N.O.punt van Salawati, he； 
hooge eila-nd- je Snapan en steekt, van de Oostpun 
van Ba- tan' a, een zeer ui：gestrekb rif met ondiep© 
plek- ken af. Nu straat Dam pier goed in kaart is ge- 
bracht, wordt straat Sagewin, wegens de daarin 
voorkomende winds! il' en, her gebrek aan anker- 
plaatsen en den si erken stroom, gemeden door 
zeihehepen. Zio Ziemansgids deel VL 

SAGI. Zie SAGOE. 
SAGI. Zie ATJ金HERS, 2, c (DI. I, p. 91). 
SAGO (GOENOENG). NieL- wcrkzamo vulJcaan 

in de Padangsche bovenlanden (Sum. Weslk.) met 
eeri gedeclielijk verbrokkelden kraterrand； de twee 
hoogste toppen zijn do Goenocng Milin'ang (2261 
M.) en do G. Sago (2080 M.). Do vulkaan heeft een 
hocfijzervormige, naar heb Z.O； openliggendcn 
krat er, met glooicndo hellingen, zoodat mon er vrij 
gemakkelijk in kan afdalen. De groote diepto der 
ravijnen op de hellingen bewyst, dat de vulkanische 
werk- zaamheid reeds lang is geeindigd. In die 
ravynon komt een soort antiloop voor, de kambing 
hoc- tan. Op de N.- en O.-lijke JielJingen zijn uitge- 
strekto Gouv. koffietuincn aangelegd, die v66r 1908, 
toen do gedwongen koffiecultuur were! vervangen 
door directo l)elastingen, zeer beling- rijke productio 
opleverdcn, al was die opbrengst sinds de gouden 
tijden der koffiecultuur rce<ls veel verminderd. 

SAGO. Zio METROXYLON en SAGOE. 
SAGOE. Zio ADONARA. 
SAGOEof POHONSAGOE (VULG. MAL.)； Rom- 
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boclocng (JAV.); Kiraj (SOEND.); Rocinbija (AIAL., 
MAK.); Hoc da (TERN.): Tawasen of Tewa- scn 
(MINAH. LANDSTAAL); Labia (GORONT.)； Bi (N. G. 4 
R.); Bariam (N. G. NOEMF.)； Bia (BOER.); Mciijx 
(ATJ.); Lapia of Lcpia (AMB. LANDST.); Bai on Socat 
(AMB. GOR.); Kamrioe (AMB. WET.); Mang-a (AMB. 
KEI); Pi cone (AMB. Krs.); Rabia (AMB. AKOE); Rotnia 
(AMB. SERM.); Eera (AMB. TEN.). 

Mttroxylon Rumphiien MetroxylonSagiis., fam. 
Palmae. In geheel Indie tehuis bchoorende 20—30 
voet hooge boo men met groote gevindc bladercn. 
Eerstgenocmde is de eigenlijke sigoc- palm van de 
Molukkcn; de andcrc komt zoowcl in het wild als 
gekweekt in den gehcclen Archipel voor. 
Hoofdzakclijk client de sagoeboom ter ver- krijging 
van het be ken de meel, dat in het Oostc- lijke deel 
van den Arc hi pel nagenoeg het ecnigc, geenszins i-
ijkc lijke, voedsel der be volkin g vormt, cn trouwers 
ook elders niet zondcr beteekenis is (zie 
VOEDINGSMIDDELEN). Tot voor be- trckkelijk 
korten tijcl vond men den sigoepalm nagenoeg 
uitsluitend in het wild en hij groeide in de Molukkcn 
in zoo grooten getalc, dat de in- woners nict noodig 
hadden den palm aan to plant_n. Scdcrt een twintigtai 
jaren maken echter de Kokniale Verslagen melding 
van gerc- gclde aan plantin gen van den sagoepalm, 
die op Biliton, Zuid-Oost-Bornco en voider in Wcst- 
Java worden aangetroffen. Over het algemeen 
worden de gedoornde varietciten aangcplant, die 
tengevolge van de doornen de stammen en hun 
zctmcelrijkcn inhoud beschermen tegen aanvallen 
van eekhoorns, wildo varkens en marters. 

Gewoonlijk wordt de sagoepalm voortgeplant 
door midde] van de zijdclingscbe uitspruitsds, die 
zich na het afsterven van den ouden stam 
ontwikkelcn. Voortplanting door middcl van zaden is 
zeer goed mogelijk, maar wordt niet veclvuldig 
toegepast, daar de kieming zeer lang duurt en niet zoo 
zeker is als bij het planten van uitspruitscls. Men 
plant deze op ecn vochtigen, lief st slijkachtigen 
bodem, doch zoo, dat de spruit niet te diep in den 
inodder komt tc staan. De bestc planttijd is in den 
regenmoesson, doch, wanneer men over voldoendcn 
aanvoer van water beschikt, zijn aHc jaargctijden 
voor het plan ten geschikt. 

De jongc plant vornit spoedig uitloopers, die in 
sommige Nlreken weggesneden worden, totdat zij 
dric jaar oud is goworden; de daarna ontstanc Jaat 
men staan tot dat creen vijftal zijn gevormd. De 
vcrplcging van den aanplant bestaat in het 
schoonhouden van de boomer), die van klim- plantcn 
gezuiverd worden, terwijl het hooge on- kruid 
verwijdcrd wordt om de uitloopcrs gclcgen- heid te 
geven zich te ontwikkelcn. Ten slotto worden de <1 
roge en verdorde bladcron uit den aan plant 
verwijdcrd. Reeds op driejarigen Iceftijd heeft de 
sagoepalm cen kleincn stam; op goeden groiid cn bij 
goede vcrzorging wordt de voile was dan ii)tien of 
twaalf jaren bcreikt; maar in de vrijc natuur of ondcr 
minder voor- decligc grocivoorwaarden zijn daartoc 
dikwijls vijftien tot twinlig jaren noodig. Heeft de 
boom zijn vollcn wasdom bcreikt, hetgeen door de 
/welling van de blocmkoH blijkt en ook door de 
bontc kleur, die de bladstelcn aangenomen heb- ben, 
dan wordt de sagoe gcoogst. Daartoe wordt de boom 
gekapt, van bladercn cn doornen ont- 

daan cn ovcrlangs in tweegn gesplctcn, nadat hij 
cerst tcr verge ma kkclijking van de be working in 
twee of drie stukken was gekapt. Na ovcrlangg een 
deci van den harden bast te hebben ver- wijdcrd, gaat 
de sagocklopper schrijlings op den ha 1 ven cylinder 
zilten cn kJopt of bcitclt (mSma- lock) het merg er 
uit met cen of ander tocsteJ, dat in de vcrschillcndo 
dcelen van den Archipel ver- schilt. In de Poelau 
Tocdjoeh (Zie Tijdschr. Aardrijksk. Gen. XV 1898 
biz. 453) gebruikt men een naar voren breed 
uitloopcnde guts(j:6ma- lock) van on gc veer 3 d. M. 
lengte, we Ike van hard hout is vervaardigd, terwijl 
men in de Molukkcn een bamboedissel (nani) tot dat 
doe! bezigt. Terwijl de sagocklopper aan den arbeid 
is, heeft hij zorg gedragen aan wecrszijden van den 
stam bladschccdcn van den boom tc leggen om het 
wegspringende merg op te van gen. 

D? verwerking van het merg heeft op verschil- 
lendc wijzcn plaats, al naar gelang van de mate van 
bcschaving der bevolking, die het product nuttigt cn 
van do bcstemmingsplaats. Bij de minst ontwikkcldc 
be volkin g, b. v. op de Kei eilanden en aan de 
Geclvinkbaai, wordt het merg (ela), nadat de boom 
gerooid is, cruit ge- schcpt cn zonder vcrderc 
bewerking, dus met de tottvczels mede gegeten. Jn 
CjntraaLBorneo klopt men het merg met houten 
hamers murw en treedt het met de voeten in water 
fijn, zoodat het fijne meel door het afvloeicnde water 
wordt medegevoerd en zich lager afzet. In de 
Molukken cn op Ambon wordt echter veel meer zorg 
aan de bewerkihg van de sagoe bestced. Men kneedt 
het merg met veci water, zoodat het zetmeel uit de 
gescheurde cellcn losgemaakt wordt en met het water 
afvloeit, waarna ten slotte het uitgeputte merg 
achterblijft. D.ze bewerking heeft plaats in een 
waschtrog (sahani), we Ike uit een stuk van ecn 
uitgeholdcn sagocstani of uit een onder- stuk van cen 
ouden bladstecl bestaat, die aan den oever van cen 
riviertje op cen meter bo ven den bcgancn grond met 
ecn flauwe helling op twee vorken is opgesteld. Aan 
zijn lagere cinde is de trog afgesloten door een soort 
zeef, die ver- vaardigd is uit de vezels van den 
onderkant der bladstelcn van den cocospalm. Deze 
zeef is stevig aan den onderkant en de zijwanden van 
den trog vastgchccht en verder aan cen 
veerkrachtigen staak bevestigd, die haar gespannen 
houdt. Het zctmeclhoudende water, dat door het 
kneden uit het merg vi'ijkomt, loopt door de zeef 
hecn en vcrzamclt zich in een daaronderstaanden bak 
(goti), terwijl het uitgeloogde merg op de zeef en in 
den waschtrog achterblijft. De bezinkbak be- fetaat 
uit ecn horizontaal liggcnd. stuk van cen uit- 
geholden sagoeboom, waarvan boidc uiteinden door 
sagoe bladercn of ook wcl door den schors vaj) den 
kajoepoetih boom of andere spoiisach- tige vczcls 
zijn afgesloten. De bak rust op twee vorken, even bo 
ven den grond cn staat ouder het uitloopcindc van 
den waschtrog, waaruit het zot- jncclvocrende water 
over con bladschcede van den pinangboom 
binnenstroomt. Het zetmeel bezinkt allengs, terwijl 
het water uit de poreuzo zijwajidcn hcensijpelt cn de 
vochtigc laag achter- laat, wclkc uit den bak geschept 
wordt cn in sagoe blftderen wordt verpakt, welko 
daartoe over langs aan clkander gehecht en van ondc- 
ren omgevouwen zijn. Dit omhulscl wordt； ver- 
stcrkl met cenigo banden uit do schillen van do 
groene bladercn vervaardigd, die in dwarso en in 
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overlangschc richting zijn aangcbraclit. Het aldus 
verpaktc nice! kan vcle woken bewaard blijven, maar 
is (och niet voor vervocr op groote afstanden 
gcschikt. Met water gekookt vonnt de ruwe sagoe, a 
Is Sn goo-manta of Lapia-mata be- kend, een dikke, 
lijmige brij, van ccn min of n\ccr samentrekkenden 
smaak, die met zout, liinoencn on spaanschc peper 
gegeten wordt. Doze brij, sagoe-brij of sagoe-pap, 
genaamd Pa ped a, Popo- dah (De Clorcq. Bijclr. 
Ternate, 292), volgcns Riedel (Shiik- cn kroesh. 
rassen, S2) ook Lapia, is cen in de Molukken zeer 
aIgemeeJI voedingsmid- 
* del. ,、De sagoe wordt，door den Am bonces 
onder vcrsciiillende vorincn geget en en op zeer ver- 
sclullendc wijzen bcreid. Hef liefst werdt de sagoe 
door he in als pap6da genuttigd, hetzij warm of koud. 
Warm zijude wordt de papeda nicb met cen lepel. 
cloch met twee stokjes, gata-gata genoenid, al 
draaiende opgeschept en dan van het bord 
opgeslurpt, terwijl een saus van vis ch (koeah ikan) 
gekookt met spaanschc peper (tjili), of ook wel van 
mosselen cn an de re schaaldiercn, nict niag 
ontbreken. Koud zijnde wordt zij in een stuk 
pisangblad gewikkeld en clan als pro- viand op kleinc 
tochtcn niedegcnomcn." (Van Hoevcll, Ambon en de 
Oeliasers, 56). Het best te bewaren cn het 
gemakkelijkst- op reis mode tc ncmen zijn de 
koekjes, die in aarden of metaleii oventjes gebakken 
worden cn welke men bij het gebruik vooraf even in 
water weekt; zij heeten Sagoe maroeka, op Banda 
Sangjera, op Celebes Palekoc. Voorts hceft men 曾
goe tetoepoea, het zwak gerooste meel; Sagoe 
ooeksona, het ineel met cocosraspsel, suiker, peper 
en zout gekookt, enz. 

Voor de bereiding van sagoe voorde Europee- 
sche markt ondergaat de ruwe sagoe echter nog eene 
zuivering. De sagoe uit de Molukken komt zeer 
zelden naar Europa, maar vcel meer die van West-
Born co en van Oost-Sumatra, die door Chineezen 
wordt opgckocht en voornamelijk tc Singapore 
verwerkt wordt. Het product is dus afkomstig van 
den Metroxylon Sagus en wordt te Singapore 
aangebracht in kegelvormige pakken van pandanus 
bladercn. De ini恩ud is cen voehtig sagomeel van 
vuilwittc Jdeufl Volgens de be- schrijving van L. van 
Oyeii in Bulletin no. 44 van het Koloniaal Instituut, 
cl at schoone monogra- phieen over sagoe en 
sagoebereiding be vat, vindt deze bereiding als volgt 
plaats. 

De uit de pakken genomen sagoe wordt met water 
tot een dunne brij aangemaakt en op een groven dock 
geworpen,die als een zakineen groote tobbe hangt, 
aan welker rand hij vastgemaakt is. De sagoe wordt 
met de hand gewreven, zoodat het fijne zetmeel met 
het water door den dock heengaat en in de tobbe 
terccht komt, terwijl de vezels en andere 
onzuiverheden op den dock ach- terblijven. 
Vervolgcns wordt de filterdoek wegge- nomen, de 
doorgeloopen vJoeistof eenigen tijd ge- roerd en 
daarna ter bezin king met rust gelatei). Vervolgens 
wordt het bovenstaandc watei1 afgeschept en de 
vochtige ineellaag, die de helft van den ii)- houd. der 
tobbe uitniaakt, naar een ander toesteJ overgebracht 
om nog een laatste zuivering te on- dergaan. Dit 
toestel bestaat uit twee tobben, die zoodanig door 
goten met elkander verbonden zijn, dat uit de eene 
tobbe het vocht gemakkeJijk in de andere kan worden 
overgestort. Die goten zijn ongeveer 2,5 M. diep, van 
bo ven 3,5 en van onderen 3d.M. breed. Het eene 
einde van de goot 

is gcsloten cn het. andero open, maar voorzicn van 
een reeks kepen, waarin horizon tale stukkeii hout 
passen, die omstreeks .1 c.M. dik zijn. Een stuk dock, 
zoo breed als do goot, wordt aan zijn open cindc 
vastgeklcmd door het onderstc hout, dat in de kepen 
past, zoodat het in de onderstc tobbe afhangt. Nu 
mejigt men in do bovenstc tobbe het sagocmccl met 
water tot een dunne niclk aan cn gict die door de zeer 
flauw hcllendc goot in de tweede tobbe. Gcdurende 
den tocht door de goot bezinkt de sagoe en wordt 
door het afsluitendc houtje tcgengchouden, terwijl 
het water langs den dock doorloopt on daarop de 
lichterc vezels en draden achterlaat. Zoodra de laag 
sagoe den bovejirand van het houtje heeft bereikt, 
wordt de doek eon slag om een tweede hout je 
omgeslagen, dat hooger in de kepen wordt gestoken 
en zoo gaat men voort, totdat de goot vol is geraakt. 
Het doorvloeiende water neeint na- tuurlijk nog wat 
zetmeel mede, dat in de tobbe bezinkt en later weder 
met nieuwe hoevcelhcden tezamen wordt verwerkt. 

Het uit den goot genoracn, tczamengepaktc 
zetmeel wordt in stukken ter groottc van onge- veer 
cen kubieken voct vcrdecld cn een dag lang in de zon 
gedroogd, vervolgens op lange tafels fijngestampt en 
gezeefd, terwijl de op de zeef achtergeblevcn 
stukken verder fijngestampt worden, zoodat ten 
slottc alles door de zeef is geloo- pen. Nu wordt cen 
zekerc hoeveelheid van de fijne, vochtige sagoe in 
een groot stuk lijnwaad, gestort,dat met beide cindcn 
aan lange stokken is vastgebonden en door middel 
van ecn kruisstok in den vorin van ecn zak 
uitgespannen is. Deze zak wordt door middel van een 
langen stang aan- houdend in horizontale slingerende 
be we gin g ge- houden, waardoor de sagoe zich tot 
korrels van verschiUenden diameter samenbait. 
Wanncer de sagoe den juisten droogtegraad had 
bercikt,isdezc be working in een minuut afgeloopen, 
maar de operatic gelukt niet, als het nice] te droog of 
te voehtig was. De korrels worden nu door middel 
van zeven in verschillcjidc soorten- gescheidcn, 
zoodat men pare]sagoe van verschiJlcnde grootte 
verkrijgt, terwijl de grofstc stukken nogmaals de be 
working niocteji ondergaan. De op sorteering gezifte 
korrels worden nu in ijzeren pannen aa)i een lichte 
roosting onderworpen, waarbij zij ge- stadig met een 
houten lepel worden omgeroerd. Nad at de roosting 
cenige minuten geduurd heeft, worden de korrels 
weder gezift om de aaneeji- geklonterde Jos tc 
maken, daarna aan de lucht voorgedroogd cn daarna 
tot gcheel droog voor den twccden kecr geroosterd. 

De uitvoer va)i sagoe uit Nederlandsch Indie, 
waarbij dan. de uitvoer naar Singapore tot verdere 
ver working op parulsagoc is ingcnJotcn ,was in do 
laatstc jaren als volgt in K.G.： 

Jaar. Ku w 
Sagocmccl. 

Gezuivcrd 
SagoemceJ. 

Andere 
Sagoe. 

J 911 7.801.865 3.302.415 3.613.655 
1912 8,223. J 75 3.838.260 11.193.40(； 
1913 9.181.859 4.551.886 68.073 
1914 26.483.725 5.054.001 11.777 
1915 9.035.049 7.498.721 1.385.23J 
1916 10.140.715 9.207.517 J 1.392 
Behalve het meel van den sagoepaJm gebruikt 
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men ookde bladcrcn on wcl ak duurzaine dak- 
bedekking. De gedroogde bladcron zolvc vormon 
een goede soort atap, terwijl de 12 tot 15 voct lango 
bladstelcn ondcr den naajn van gaba-gaba con zeer 
duurzaain materiaal voor daksparren geven, die op 
de wijzc van bamboo worden gebruikt. 
,3 SAGdfi. Groot-Atjeh, buiten het cigenlijkc 
soeliansgebicd, wordt verdeeld in drio sag do's 
(sagfs) of zijden, elk bestaande uit cen zeker aantal 
moekims, waarnaar zij dan ook heeten: 
Doeaplohdoea (de XXII Moekims), Docaploh- uani 
(do XXVI Moekims) en Tcungohlheeploh (de XXV 
Moekims). 

Het Atjehsche beweren, dal de sagi-indeeling 
onder do vrouwelijke soeltan Noeroel-alam Nakia t 
oedin (1675—78) zou zijn tot stand gekomen, is 
stellig onjuist. Mogolijk echter w is tew onder haar 
bestuur de oeleebalangs door te drijven, dat elke 1 
roonswisseling moest geschieden over- ecnkomsiig 
de beslisaing van de vertegenwoordi- gers der drie 
sagi's. Maar deze sagfs waren door den drang der 
omstandigheden reeds lang voor dien geboren. 
Binnenlandsche twisten en oorlogen waren van 
oudsher in Atjdh aan de orde van den dag, en evenals 
nu de gampongs hare kracht von den in de 
vereeniging onder eenen. oelfee- balang, zoo 
moesten wel de oeleebalangs in hunnen onderlingen 
strijd het nut van een of- en defensief verbond gaan 
inzien. 

Elke federatie koos zich tob hoofd, tot „pang- 
lima”, den invloedrijksten machtigsten oelde- balang 
uit haar midden. De panglima sagi had echter alleen 
gezag in zaken, waarbij gemeen- >chappelijke 
belangen betrokken waren. De andere oeleebalangs 
bestuurden overigens hun eigen gebied alsof er geen 
sagi bestond. Do rang van panglima sagi bleef 
erfelijk, in de lamilie van den eerst a Is zoodanig 
erkenden oel&cbalang. Of latere titularissen, slechts 
den rang of ook den invloed hunner vaderen had- den 
geiirfd, dat kwam steeds uit bij oorlogen en andere 
buitengewone toestanden. De drie >agihoofden zijn 
thans Gouvcmementsainbte- iiaren. Bcnoemd cn 
ontalagen werden zij tot heden door den Gouverneur-
Generaal, maar in den vervolgc zal de Gouverneur 
van At jdh dat doen. Hun bezoldiging enz. is 
gcregeld bij Ind. Stb. 1914 no. 87. Zij gonieten con 
jaarlijksch t rakteinent van f 2400, waarbij voor die 
der XXVI. cn XXII Moekims pcrsoncelo toolagen 
komcn groot J 200 en 4800 gid. Voor bijzonder- 
heden, de drie bovcnvcimeldc sagi's betreffende, /it-
 ch|k S]^ CLIME I'Xi, OEL1L£- 
JJIEUE C» LH0° NGA. Zig,Dr. Snouck Hur- grojije
： De Atjehers I, 93, 145. 

SAGOENGGOE (JAV.). Zic CLERODENDRON 
S ERRATUM. 

SAGOEWEER. Zic PALMVVIJN. Ook wel Koi 
water genocnul, d.i. watc r van den kole- palm, 
waarover zi(.- T. Bat. Gon. XXXIII, bl. 2<iS. 

SAGOPALM. Zic METROXYLON en SAGOE. 
SAGRIJNLEDER. Zie HAAI. 
SAGUERUS. Zic A RENG A. 
SAHENDAROEMAN. Vulkaan op het eiland 

Sangite of Groot-Sangi. Deze ..slapende,* vulkaan 
wordt door Von Komorowicz (Jaarb. Mijnw. *|913) 
verondersteld het centrum to zijn van de lieftigc 
aardbevingen, we】kc op 14 Maart 1913 op de Siau 
en de Sangi- cn Talaut Eil.n zijn gevoeld. 

Zie ook Zeitschr. fiir Vulkanologie IL 1916; 151-158. 
SAHER (EDUARD AUGUST VON). Wertl den 9e Aug. 

1849 te Breda geboren. Aanvankelijk Jjestomd voor de 
I<6n. Mil. Acad cmie aldaar, werd hij voor zijnc oogen 
afgekeuixl. Daar do decoratiove kunst nem aantrok, kreeg 
hij zijne verdere opleiding aan de Acadomie voor schoone 
kunsten tc Brussel. Ook bekwaamde hij zich verci er to 
Weenen, Boedapest en Lon^len. 

In 1880 were! hij benoemd (o: Conservator van 
hetmuspum te Haarlem.en tot Direct eurderschool van 
Kunstnijverheid aldaar. Bekend i? do door hem volvoerde 
opdracht om voor de inzending op de wereld 1 
entoonstelling tc Parijs in 1900 afgieiseis t e nemon van 
den Boroboedder op Java. 

Hij schreef: ”De vei-sierencTelcungtcn in N.O.I." 
1900; ,,Eenigc Hindoemonumenten op Midden Java", 
Haarlem 1900 en bijdragen inde “Fiihrer durch die 
Niederl. Indischc Kunst-Ausstellung im Kaiser Wilhelm-
Museum zu Krefeld 1906”. 

Hij was medeoprichter van de vereeniging Oost en 
West. Von Saher overleed 4 Febr. 1918 te Haarlem. 

SAHOE. Ternataansch district op de Westkust van Let 
Noordelijk schiereiland van Halmahera. tusschen 
Gamkonorah ten Noorden en Djailolp. ten Zuiden. De 
Noordelijke grens gaat midden door een ravijn cn de 
Zuidelijke is de inham Oeboe-Oeboe, bij het eiland 
Damar. In het Oos- ten wordt het door den centralen 
bergketen van het district Kaoe gescheiden. De 
mohammedaan- sche bev'olliing is gevestigd in de 
strandkam - poengs Sahoe of.Soah Raha, uit4 wijken 
bestaande, en iiTTIe kampoengs Djarakore en 
Soesoepoe.^ Het binnenland heeft een vrij sterke 
bevolking, gevestigd in 7 groote en 20 kleine kampoengs, 
die alle langs voetpaden bereikbaar zijn. Het zielen- tal is 
nog niet bokend, daar de meeste binnenlan- ders eeii 
zwervend leven 】eiden. De hoofden der grootere 
kampoengs vocren den titel Sengadji. De sultan heeft hicr 
een oetoesan met een dj oeroe toelis (schri)ver), alfercs 
(commandant van de Sultanspolitie) cn sardjeti 
(gegradueerde bij de Sultanspolitic). Bit Sahoe is voor don 
sultan een belangrijk district vanwegc de belasting in rijst 
ten behoeve van de geheele hofhouding.jEr wordt :-'. bier 
veel padi op droge vclden verbouwcl. Boven- dien zijn 
eenige kampoengs verplicht tot persoon- lykc diensten bij 
den sultan, die evenwel met 24 realen s'jaars per 
dienstplichtige afkoopbaar zijn. Vole Sahoereezcn 
verhuren zich bij Europeanen tc Ternate als huisbedienden 
totdat zij die af- koopsom bij elkaar hebben en keeren dan 
weer naar hun land terug. (Zic HALMAH&RA). 

SAILONG. District van de onderafdeeling Bone, 
afdeeling Boni, gouvernement Celebes en Ondcrli. - <'•
'、.气' /' 1 ■' 

SAIR.' Zic MUZ1EK EN MUZIEKI^TBU- MENTEN. 
SAJJID. Sajjid bcteekenL in het Arabisch in ]iet 

algemeen :，,heern, maar is in den Islam 1 evens een 
adellijke titel geworden, evenah sjerief (dat in het 
algemeen „edelen beteekent). Met doze beido tilols duidt 
men de afstamine- lingen van den Profeot aan, de zgn. 
*AEden, d. w. z. de nakomolingon van 4Ali, inzonderheid 
die uit zijn huwelijk mot Mohammods doebter Fatimah 
(vgl. SJi'IETEN). Hoewel het spraak- gebruik in dit 
opzicht niot in alle Moslimsche linden vaststaat, wordon 
veelal do afstair.ir.elin- ' 

in 43 
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’危二- 

gen van 'All's zoon Hasan： sjcriefen on dio van zyn 
tweeden zoon H oosain: s a j j i d's genoemd. In 
Ned.-Indie, waar men hoofdzakolyk sajjid's (dus 
nakomelingen van Hoesain) aanlreft, duidt men 
mob den tit el sjerief bier en daar wel de in den 
Arcbipel ge- boren af sta mmelingen van sajjid's a 
an. Ook de titel habib (welke in heb Arabisch 
lotterlijk: „geliefdon beteekent), mot- welken men in 
Arable sajjid's ecrbiedig aanduidt, komt in Ned.- 
Indie voor. Groot is de adeltrols van volen der in 
Nod.-Indie gevestigde sajjid's uit> Hadhra- maut. 
Huwelijken van vrouwen uit hun geslacht met 
Inlanders of zelfs met. Arabieren, dio geen sajjid's 
zijn, beschouwen zij als eone groole ■schande. Zie 
verder:附.Snouck Hurgronje, Mekka, I, 56 v.jkDe 
Atj6hers, I, 158, 160 (The Achehnese, T, 1跪 
v.)^Sajjid Oethman's gids voor de priest erraden 
besproken, p. 17 vv. (Het Recht in Ned.-Indic, LXIII 
(1895), p. 738 vv.). 

SAJJID OETHMAN. Zie OETHMAN. 
SAJOR TATANAMAN (MAL. NEN.). Zie CLE- 

RODENDRON MINAHASSAE. 
SAKAI (ORANG). Zie ORANG SAKAI. 
SAKITA RIVIER. Rivier aan do Oostkust van 

Celebes (zie aldaar onder d. DE ZUIDOOSTARM) met 
gelijknamige plants bij de monding. 

SAKOE (KAJOE) (MAL. AMB.). Zio SEME-
CARPUS HETEROPHYLLA. 

SAKRA. Vrij groote plaats in de onderafdee- 
]ing Oost-Lombok, ten Z. van Selong, stand- plaats 
van een districtshoofd. Ook de naam van het 
Sasaksch district in die onderafdeeling. 

SAKSEN WEIMAR EISENACH (KARL 
BERNHARD Hertog van). Tweede zoon van den 
toen malig regeerenden vorst van dat land, werd in 
1792 geboren en ging, na reeds op jeug- digen 
leeftijd in de Napoleontischc oorlogen den 
vuurdoop te hebben ondergaan, in 1815'als kolo- nel 
in Nederlandschcn dienst over. Hij streed in dat jaar 
cn, na in 1816 en later successievelijk tot Gencraal-
Majoor en Luitenant-Gcneraal te zijn bevorderd, 
gedurende de Bclgische revolutie met 
onderscheiding in de gelederen van het Ne- 
derlandsche leger； in 1818 trad hij op als provin- 
ciaal kommandant io Oost-Vlaanderen, ondernam 
in 1837 eenereis naar Rutland en bracht et elijke 
jaren door op zijn landgoed Liebensteiu bij Weimar, 
en op reis in het buiienland, o.a. in Amerika, omin 
December 1848,als Generaal der Infanterie, te 
worden benoemd tot Commandant van het Indische 
leger. Deze benoeming had hij te dan- ken aan zijn 
vroegeren krijgsmakker bij Waterloo, koning 
Willem II. In April 1849 op Java aahgekomen, zou 
hij, na den dood van den Gencraal-Majoor Michiels, 
in dat jaar de derdc Balischc expeditie 
cominandeeren, toen hij bij zijne komst op Bali 
vernam, dat de oorlog zoo goed als geeindigd was. 
Het pleit was to?n reeds beslecht door Van Swieten 
en Do Brauw, zoodat hem slechts ch rol van 
pacificateur ten deel viel. Tot het laatst van 1851 aan 
het hoofd van het Indische leger gestaan heb- bende, 
zag hij zich wegens ziekte genood- zaakt Indie tc 
verlaten, oin in October 1853 op zijn verzoek tc 
worden gepensionneerd. Na jji 1854 te zijn benoemd 
tot lid van hot Comity van defensie in Nederland, 
overleed hij in 1862 in zijn gebooiteland. Door een 
samenloop van omstandigheden kon by gedurende 
zijn Verblijf 

in Indio van zijn on bot wist bare gaven van aan- 
voerder meer in het kabinet dan in de gelcdcron of to 
vcldc doon blijken. Aan zijno voorstellcn dankte het 
Indische leger — waarvoor hij, blij- kens zijne 
laatste, uit het hart gcvloeidc dagordcr, groote 
sympathic koesterde — o. m. de oprich- ting van het 
korps pupillcn to Gombong en de go 
wccrmakcrsschool te Meestcr Cornells; terwijl zijno 
ad viczen mccr dan cons in zake de defensio van 
Nedcrlandsch-Indie tegen ccn buitenland- schcn 
vijand werden ingewonnen, waarvoor hij in 1S51 
ecn Raad van verdediging wist te doen in het leven 
roc pen. In 1834 verscheen zijn „Pr6cis de la 
campagno de Java on 1811''. 

Hij was lid van ettelijke geleerde genootschap 
•pen, eerolid van het Bat. Genootsch. v. K. en W. 
Zijn portret werd in 1830 gograveerd door v. d. 
Meulen. 

SAKTI (DJOEKOET) (SOEND.). Zie NASTUR-
TIUM 1NDICUM. 

SALA GOENTING (BAT. MAL.). Zic SRI GOEN- 
TING. 

SALABANGKA-EILANDEN. Lago, met struik- 
gewas begrocide eilandengroep aan de Oostkust van 
Celebes, genoemd naar heb grooLste van do groep. 
Te Kalerowang, op heS gelijknamige eiland, is een 
drukke handel in rotan en bars me. Makasser^ 

SALABANGKA(STRAAT) loopt tusschen de 
gelijknamige eilanden en de Oostkust van het 
Z.O.lijk schiereiland van Celebes, beZ. de Tomori- 
baai. De Celebeswal is hoog van af hoek Neder- 
burg, aan den Noordingang der straat, en heeft, 
behalve in de bocht bij hoek Salabangka, waar een 
kenbare witte pick in het gebergte zichlbaar is, een 
hier en daar vrij ver uitstekende koraa]- kustbank; in 
heL Z.O. gedeelte der straat wordt de kust lager. De 
S^labangka-eilanden zijn laag, alleen Toko Aja, een 
van de Oostelijke groep, heeft een kennelijken 
heuvel; van deze eilanden steken, behalve aan de 
Westpunt waar de straat het smalst en slechts 1 K.M. 
breed is, droogval- lende kustriffen en gevaren nog 
al ver in de straat. uit. Ook in den vaarweg, welko 
vrij groote diepte heeft, liggen enkele losliggendo 
riffon, van welko de gevaarlijkste be枷nd of 
bobakend zijn. Door de straat loopt een fol tij. Zio 
Zeemansgids deci V. 

SALACIA MACROPHYLLA BI. Fa»i. Hippo- 
crateaceae. Katjipot (JAV.). Een klinuncnde heestcr, 
waarvan de bladcren als inlandsch gc- neesmiddel 
worden gebruikt on de zaadrok om de zaden gegeten 
word . 

SALAK. Vulkaan op de grens der residential 
Batavia en Preanger-regentschappcn. Het topge- 
deeltc is sterk geerodeerd; men kan echter nog twee 
kraterranden onderscheiden met ecn ge- 
meenschappelijkcn. middenrug (hoogsto top 221J 
M.); de Oostelijke is naar het N.O. gcopend door de 
diepc kloof der Tjiapocs, de Westclijke naar het W., 
door ccn kleinc beck, die langs de solfata- ren 
slroomt, de eenige gcringe overbiijfselen der 
vroegerc werking. Op gezag van Junghuhn (Java II. 
13) word vroeger aangenomen dat de Salak in 1699 
ecn hevige uitbarsting had gchad. Reeds door 
Hageman en Swaving word (lit botwijfeld en 
Vcj'beek (Java, 495 noot) toonde de onlioiidbanr- 
heid er van aan. De hoogere hellingcn zijn mc<-- 
rcndccls met zwaar bosch begrocid en de lagere goed 
bebouwd en vooral aan de Noordzijde diclit be vol 
kt. Naar het Z.W. is de Salak keten vorniig 
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verbondcn jnet de lagoro toppen Pcrbukti cn En- 
doet; nftar het O os ten met den PangSrango door het 
zadel, waarover de spoorwog loopt (54.0 M.). 

SALAK (MAL., JAV., SOUND.). Zio ZALACCA. 
SALAK-G£D£. Eon nieb meet werkzamo vul- kaan 
in den uitersten N.W.-hoek van Bantam, 594 M. 
(Verbeck, Java. 869). 

SALAK MINJAK (SOEND.). Zio ELAEIS. 
SALAKITI. Kain.pong op hot Zuidwestelijko 

schiereilind van West-Nieuw-Guinea. Salaki i ligt 
aan de Westzijdo van de gelijknamige baai, tusschen 
.do kampongs Roembati on Patipi. Door een 
uiistekende land； ong is het volkomen tegen den 
Noordwosten wind beschcrmcl. De plaats werd reeds 
in oude geschrifien genoemd, doch bostaat thans 
slechts uit een vijftal huizen, die, zooals elders, in 
zee, op een bij laag water zoo goed a Is 
droogvallende plek gebouwd zijn. Bij hoogsten 
vlocd is do vloer nog 66n me： er boven wai er, 
zoodat de huizen op 3 a 3,5 M. hooge palen staan. 

SalakiIi is niet zonder nijverheid. Er worden 
kleino vlerkprauwen gebouwd; hot hout is licht, de 
prauwen 5 tot 7 M. lang; de bowerking heeft plaats 
met een patjoel en met behulp van houten spijkers en 
rotan. Is do prauw gerecd, dan wordt de huid van 
binnen en van buiten zwart gebrand door iniddel van 
droge klapperbladcren, die tot cen fakkel zijn 
saamgebonden. Langs de geheele Maccluergolf 
worden deze vaartuigen geruild tegen goederen of 
sagoc ter waarde van ongeveer acht gulden. Het dr 
ink water moot gehaald worden uit een meer 
Oostelijk gelegen put. Salakiti staat onder heb gezag 
van den Radja van Palipi. Zie ONIN. 

SALAM. District met gelijknamigo hoofdplaats 
van de afdeeling en het regentschap Magelang, 
rcsidentic Kedoc. Het is gelegen tegen de helling van 
den Merapi en in het dal dcr K. EIo, tegen de grens 
met Djokjakarta； de hoofdplaats ligt dicht bij die 
grens. Het liccft cone oppcrvlaktc van 78 telt 64 
dcsa's cn is verdeeld in 3 onderdis- I rictcn. Op het 
eindc van 1905 bestond de be vol- king uit ccn ticntal 
Europeanen, enkele Chincc- zen cn ruim 65.000 
inlanders. 

SALAM (MAL., JAV., >OEND.). Zie EUGENIA 
l>OL\'ANTIIA. 

SALAMAN. District met gelijknanugc hoofd- 
[>laats van de afdeeling cn het regcntschap Mage- 
hing, residciilie Kcdoe, het Zuidwesten der resi- 
dentio bcnlaand<?. Het liccft eenc oppcrvlaktc van 
256 K.M2, telt 109 clcsa's en is verdeeld in 5 onder- 
<listrictc». Op het eindc van 1905 bestond de be- 
volking uit •! Europeancn, bijna 200 Chincczcn cn 
mini 95000 inlanders. Tn (lit district ligt tie Boro- 
bocdocr. 

SALAMPING (DAJ.). Zie OKA NG OETAN. 
SALANG. Lanclschfip aan de Z.W.-kust van het 

ciland Simaloer of Sinioclool, wolk oiland nil maakt 
de onderafdecling Simoulooc van do afdeeling 
Wcslkust van Atj6h. Het greiist ton 
N.W. aan LCkon, ten N.O. aan Siohoelc, ton Z.O. 
aan Simoclocl, cn ten Z.W. aan zee. IJeL heeft eon in 
vorhouding tot do andcre land- Hchuppen breedo 
moorassige kuststrook, waar doorheen een aantal 
onbelangrijke riviertjes hun weg vinden naar zee. 
Het. strand van Sa- Jang is do natuurlijke 
communicatieweg voor reizigers van Sinioeloel naar 
Lok on of omge- keerd. In hob O. gaat ccn voetpad 
Z.-N., komend uit Simoelocl en voerend naar 
Sichoclo cn 

Sibigd. Sa lang t eldc in 1912 314 zielon. Aan het 
hoofd staat Patoo Mohamad Sawal, wiens korte 
vcrklaring van 】Aug. 1910 word goed- gekourd cn 
bekrachtigd bi) Gouv. besluit van 16 Maart. 191J. Do 
panioentja6', hot voor- naamsto lid van hot eigenlijko 
inheemsche landschapsbostuur, krijgt f 5 per maand. 
In- landscho clhymologen op het eiland verklaren den 
naam „Salang,* uit het Minangkabauscho „salangn = 
lecncn. Niassers, die cr bclanddcn, zouden het land in 
Icen hebben gekregen van de hoof den van 
Simooloel, en van Sa lang uit zou toen Sichoele later 
zijn bevolkt. Die sage moet tevens vcrklaron, dat in 
Sa lang en Sichoele een andero taal wordb gesproken 
dan in de overige landschappen. Zie Van Langen in 
Tijdschr. Ind. Aardr. Gen. Io jaai-g. (1881), afl. Ill, bl. 
1, en Jacobson in Tijdsohr. K. Ned. Aardr. Gen. 1917 
bl. 269. Zie voorts SIMALOER. 

SALANGANEN. Zie GIERZWALUW. 
SALAT, Zic SfiMBAHJANG. 
SALATIGA. Zuidelijkste afdeeling van de rcsi- 

dentio Scmarang, voor 1895 een afzonderlijk re- 
gentschap, maar in genoemd jaar gevoegd bij het 
regentschap Scmarang. In het laatst van 1901 werd de 
afdeeling Salatiga opgeheven en als con- trole 
afdeeling gevoegd bij Ambarawa, doch twee jaar 
laterwerd de zotclvaii denAssistent-B.esident 
vcrplaatst naarSalatiga, en Ambarawa tot contrd - le-
afdccling van Salatiga gemaakt. De afdeeling is groot 
903 K.M2, had op ultimo 1915 ccne be vol- king van 
bijna 396.000 zielen, waarvan cen 1500- tal 
Europcanen, ongoveer 3000 Chineczen, Ara- bicren 
en andcre Vrcemdc Oosterlingen. De afdecling is 
verdeeld in twee controle-afdcelingen: Salatiga mot 
de clistrictcn Salatiga cn Tengaran, en Ambarawa met 
do disEricten Aiubarawa en Oc- ngaran. Aan den 
controleur van Aiubarawais toe- gevoegd een a 
cispirant-controleur met standplaats Ocngaraii (zic 
aldaar). Deze afdeeling bestaav gchecl uit vuJkanisch 
bergterroin, dat voor een groot gcdeeltc behoort tot de 
hellingen van den Alerbaboe, die op de Zuidcrgrcns 
gelegen is. De bclangrijkste rivier is de kali GacHng, 
lager kali Sc- ranggcheeten, wclke hctZ.O.gcdcelte 
der afdeeling doorstroomt. Het plateau in het Z.W. 
dor afdee- ling is zeor gcschikt voor de culfruur van 
Europec- schc groenten； ook werd cr vroeger wel 
tarwe ver- bouwd. Er zijn 21 
crfpachtsondernemingen, uit- geoefend op 71 
erfpachtspcrceelcn, waarop koffie, cacao, kina, coca, 
rubber cn speccrijen worden verbouwd cn twee 
ondernemingcn voor den aan- plant van 
suikerrictstekken. Tusschen Salatiga cn Ambarawa 
vindt men de Rawii Pening (zie Pl'NING) waaruit de 
Toentangrivier afvloeit. 
-De afdeoling wordt doorsnodeu door den spoor- 
wegKijdongdjati—Ambarawa( Willoin I),vau wcl- 
kc ktat.stc plants do stoointrainlijii Ambarawa — 
Magelang in 1905 is gcopend. Do stooratramlijn 
Djokja - Afagelang bestond toen reeds (sedert 1898). 

SALATIGA. District van de gclijknaiuigo con- 
trole-ufdeeling cn rcsidentic Semarang； met cene 
oppcrvlaktc van 29.5 K.M2. Op ultimo 1905 be- 
droeg de bcvolkiug bijna 115.000 zielon, waarvan 
een 800-tal Europeanon, 1300 Chincczcn, enkele 
Arabicrcn en cen 80-tal andcre Vrccmdo Ooster-
lingen. Het distiict is verdeeld in vicr onder- 
districtcn, Salatig^^ Bringin, Gctasan on Toen- tang. 
In het ondcrdistrict Getiisan worden Eufo- pcesclie 
groenten cn aardboion getceld. In dib dis 
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trict. hecft mon twee ondernomingen. god re ven op 
24 erfpachtsporceclcn. De ondenieining GiStas, eene 
vroegero enclave vnn Solo, bcstnnt nllcen Bit，27 
crf^ichtsporccelcn. Bovendien is cr e6nc 
onderncming voor suikcrrictbibit. 

S ALATIG A. Hoofdplaats van do gclijknamige 
afdeelingT'cohtrdle-af declin g, district cn regent- 
schap Semarang van de rcsidcntic Semarang, ge- 
legen a an den grooten weg van Semarang^ via Ba 
wen en Toentang naar Soerakarta. op 112 K『I. 
afsiaii3s van de liftlt-e Toentang van de N.I. 
Spoorwegmaatschappij- Van Salatiga iiit gaat cr een 
wee naar do Noord tot de haltc Bringin, die o]> 9 
ICM. "stands van Salatiga is gclegen. De plaats ligt 
580 M. boven zee en heeft ccn koel. aangcnaain, 
maar ccnigszins vochtig klimaat. Men heeft cr fraaic 
gezichtcn op de hellingen van den MSrbaboe cn den 
Oengaran, welke laatste berg geheel begroeid is. De 
woningen der Euro- peancn liggen grootcndccls aan 
den weg naar Toentang en om het z.g. kerkplein, eenc 
kleine open vlaktc, waarop de Protestantschc kerk is 
gebouwd. De aloen-aloen. waaraan de voormaligc 
Regentsworiing. thans bewoond door den Patih, ligt 
ten Z.O. van het kerkplein op ongeveer 2 K.M. 
afstands. Na het slcchten in 1848 van het fort ,,de 
Herstellcr" is het garnizoen o verge- bracht naar ecn 
kampement ten Zuiden van de hoofdplaats. waar 
o.m. de Indischc cavalerie ge- vestigd is. Niet ver van 
het kerkplein ligt de be- kende badplaats Jkalitanian
； en ten Zuiden van dat plein de CliineescKc wyk, 
waar ecn levcndige handel wordt gedreven. Men 
vindt er een Inland- sche Christengemeente met cen 
steenen kerkje en een Zcndingsschool, eenc 
nederzetting van het Leger des Heils en verder ecn 
belangrijk militair Iiospitaal. Salatiga is in de 
gcschiedenis bekend door de capitulatie van den 
G.G. Janssens in September 1811. De bevolking 
bedi-ocg op ultimo 1905 een kleine 12.000 zielcn, 
waarvan 700 Euro- peanen behalvc het garnizoen, cn 
1300 Chineczen, verder 7 Arabiercn cn een 80-tal 
andere Vreemdc Oosterlingen. - 

SALATIGA-ZENDING. Zie over de eigen- 
aardige organisatie: ZENDING (Protestantsche). Zij 
arbeidt in de residentics Pekalongan, Senia- rang .en 
jRembang met uitzondering van de vroegere 
residentie Japara. Het aantal Zen- dingsposten 
bedraagt 12. 

SALAWATI. Eiland behoorende tot de Radja- 
Ampat (zie aldaar), het gebied der Vier Radja's. Het 
ligt op de Noordwest kusl van Nieuw-Gui- nea 
tusschen 0° 40' en 1° 30' Z.B. cn 130° 35 en 131° 10' 
O.L. Het wordt door Straat Sage win van het eiland 
Bat ant a gcscheiden. De meest gebruikelijke naam 
van de straat tusschen Sala- wati en den vasten wal is 
Straat Galewd, overigens zijn plaatse质k 
verscliillende namen in ge- bruik； zoo heet het 
Zuidelijkste deel： Straat vqn SS16, de engte 
tusschen Salawati en Warir wordt genoemd: Straat 
Ka]obo-lol enz. Straat GalSwo is in het Zuiden 2 
K.M. breed, in het Noorden het tienvoudige daarvan 
en bezaaid met eilanden. 

De kusten zijn vrij regelmatig en vertoonen geen 
diepc inhammen; de Noordkust is hooger dan de 
Westkust en bestaat uit kalkbcrgen, die ruim 300 M. 
hoog zullen zijn; Oostwaarts wordt de kust laag en 
moerassig met uitgestrekte sagoebosschen en aan het 
strand een groot aantal klapperboomen. Rivieren 
worden er niet aange- 

troffen. Aan de kust liggcu vcrsclullendo ncdcr- 
zettingon; do twee grootste ka in pongs zijn： Sa mat 
6 aan den N.O.-hoek, de zetel van den Ridjd en 
Sailolof. ann do Z.W.kust, dat door eon kapitan-hoet 
bestuurd wordt. De bevolking dezer kampongs, 
meerendeels afkomstig van elders, is 
Mohammedaansch; do oorspronkclijkc bevolking is 
heidensch en houdt zich hot liofst in de bosschen op, 
doch vestigt zich wcl eens tijdelijk aan het strand. Zij 
heeft een eigen tanl en is wellicht in twee of meer 
stammon ver- deeld. • 

Officicol heeft Salawati gezag over de kust van 
Nieuw-Guinca van do SSremoek tot Kaap de Goede 
Hoop (T. Jainoersba)； het breidt zijn invloed 
landwaarts uit over do in het gebergte wononde 
stainmen Seg6t, Mo of Moi en Arfoc, die naar de 
.kust afdalen om boschproducton aan de 
strandbowonors te vorkoopen. Ook maakt het 
aanspraak op de kust veel verder Oostwaarts dan 
genoeindc kaap. Dit gezag wordt echtcr niet altijd 
geeerbiedigd. 

De kampong Samate bestaat uit een rij huizen, 
zich uitstrekkende 1.5 K.M. langs cen zfindigc 
kuststrook, die slechts 30 M. breed is; daar achter 
strekt zich een moeras uit. De Radja lie eft een vrij 
goede woning, gebouwd naar het model der 
Tidoorsche huizen. Sailolof is een vrij groote 
kampong, bestaande uit een lange rij huizen langs het 
strand en met ongeveer 300 in- woners. Het ligt 
geheel open voor Westen.- en Zuidenwind. Achtcr 
het strand is het ter rein moerassig. Veel 
klapperboomcn worden hier aangetroffen； 
klipperolie is dan ook een voor- naam uitvoerartikel. 
Ook is er handel op Afisool. Aan het hoofd van 
Sailolof staat een Kapitan- laoet, die wel de 
suprematie erkent van den Radja van Salawati, maar 
vrijwel onafhankelijk is. Zijn gezag strekt zich uit 
langs de kust van het vaste land van de Seremoek 
Westwaarts tot SiSle en verder Noordwaarts de straat 
in; de Segetstammen erkennen hem a Is hun heer. 
Ook heeft Sailolof cenig gezag over een deel van 
Waigeoc aan de Majalibitbaai en ook res- sorteert er 
onder het aan de Noordkust van Salawati gclegen 
Tipin. / 

SALEH. Zie RAD^N &AL也H. 
SALEHBAAI. Groote, ruim 45 zccmijl om de Z.0. 

het eiland indringende, zeer diepe baaiaan <!<, 
Noordkust van Soembawa, beW. cn beZ. de hellin-
gen van de Tambora. De23 K.A1. breede ingang der 
baai wordt bijm, geheel afgesloten door het eilancl 
Mojo, dat zeer steile kusten en cen langzaam 
glooienden bergrug zonder kenbare toppen licefi. 
N.O. en Z.W. van dib eiland, geven ruim 2 K.M. 
breode cn volkoinen schoone straten met steilo 
kanten toegang lot de baai. De N.O.zijdc van doze 
heeft hier en daar een randje koraalkustrif on valt steil 
naar zee af, de Zuidkant wordt ge- vormd door de met 
Jieuvels bezette hellingcn van een ruw bergland, 
waar in de kust talrijke kleine baaien worden 
aangetroffen cn vvaarvoor ccnigc hcuvelachtige 
grootero en een. menigte kleinerc eilanden liggen. 
Langs deze stork vcrbrokkeldc kust is het koiaalrif 
breeder cn trefl men, op een tot 20 K.M. breed 
onderzecsch plat mob Merk uileenloopendc diepten, 
tusschen en binnen de eilanden vele begroeide, steil 
uit zee oprijzende rotsen en onderscheidene gevaren 
aan; buiten de eihnden liggen eenige los.3e, 
gedceltelijk droog- vallende gevaren in het 
Z.O.gcdeelte dor baai 
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en in hot midden daarvan op don rind, warn- het 
onderzeesche plat stcil naar de diepto afvalt. 

Stroom staat in de Salehbaai alleen in de straten 
aan weerszijden. van Mojo； do ver- tikale 
waterbeweging is sterk ovcrheerschend 
dubboldaagsch en hceft een grootste verval van 1,5 
M. Zie Zeomansgids deel V. 

SALEIER (SILAYARA). Eiland gclegen tus- 
schen ±120° 25' en 35' O.L. en 5° 45' en G° 30z Z.B. 
ten. Z.O. van Celebes en daarvan gescheiden door de 
16 K.M. breede Straat Saleier. Het is van Kaap 
Tanette in het N. tot aan Kaap Apa- tan& in het Z. 32 
K.M. lang bij cen grootste breedte van 12 K.M. met 
een oppervlakto van 662 K.M.2. Het geheelc eiland is 
zeer bergachtig, de Noordpunt stijgt steil uit zee op 
ter hoogto van 土 15 M. en zet zich naar liet Z. 
trapsgewijze in den vorm van plateaux voort tot 
ongeveer op de grens van de regentschappen Tanetto 
en Batangmata, zijnde 士 12 K.M , waar het plateau, 
boven steeds smaller wordend, zich spUtst in een 0. 
en W. bergkam evenwijdig aan de kusten tot aan 
Barang-Barang, het Zuidelijkste regentschap, waar 
de 0.-bergkam zich naar het W. ombuigt en zich 
alleen a Is een breed, steeds smaller wordend 
gebergte voortzet tot in Knap Apatana. Het land 
tusschen de beide bergkam- men is in het midden 
meer of minder opgeheven, over welke opheffing 
verbindingswegen ala ribben van den 0. naar de W.-
kam gaan en naar het Z. toe steeds gcprononceerder 
worden. De hooge 0. bergkam, met a Is hoogste bergt 
oppen de Bontano Haroe (600 M. volgens zeekaart) 
en de G. Laijolo (680 M. idem) loopt overal zeer steil 
in de diepe zee af, slechts hier en daar is een klein 
«tukje strand gevormd. De lagere W. kam gaat meer 
hellcnd in de van 100 tot 士 1000 31. breede 
strandvlaktc ovcr,doch komt ookhierop ineerdcre 
plaatsen en in Barang-Barang gehecl met st eile 
wanden tot aan de zee, die slechts op deze plaatsen 
eon diepto van enkcle M. heeft en overal elders zeer 
ondiep is cn bij eb gedurendc den 
O. mocsson soms tot op 1 K.M. droogvalt, in de 
Laijolo baai zclfg over 3 a 4 K.M. Slechts zeer kleine 
vlakl cn treft men aan, zoo in Batang- mata en 
Balaboelo (zie Alexander, Het dal van Balaboelo). 
Baaien en inhammcn van eenigo botcokcnis voor de 
scheepvaart zyn er nict, do enkelo aan de W.-kust zijn 
zeer ondiep cn vaHcn bij cb grootendccls droog. Dit 
laatsto is ook de reden dat schcpen niet dicht bij den 
wal kunnen komen, behalve bij Bentcng cn Pa da ng. 
Bij curstgenocmdo plaats inoeton do schepen 
gedurende de W. nioesson bcschutting zoeken under 
Jict nabijgclegcn eilandjc P. Pa si Bonto- bangocn. 
Kaaj> Apatana is in dezen t ijd dikwijls noodlottig 
voor inlandsche prauwen door de sterke stroomen en 
heftigo branding. Zoo ook Straat Saleijer. 

I)c rivieren, die alle naar do W.-kust afstroo- jnen, 
zijn voor <lo scheepvaart en de vischvangst van geen 
beteekenis, gedurende het grootste deel van hot jaar 
zijn zij zoo goed a Is waterloos, slechts cnkele 
kunnen in den rogentijd met kleine bootjes bevaren 
worden, over korte af- standen. 

Van uit Bent eng loopt ecn goccio weg la ngs do 
W.-kust naar hot N. tot Boneloho (23 paal), naaj het 
Z.naarPadang en Tile-Tile en verder naar Barang-
Barang. De kampongs in het binncnland zijn mot 
elkaar en met den hoofdwcg verbonden 

door tallooozc voetpaden over de bergruggen. To 
paard zijn zij dikwijls mocilijk berijdbaar. De 
plantengrooi is goring, ecn gevolg van de klap- pcr- 
cn djagocngcultuur, welke hatste door clc 
onvrucht.baarJieid van den bodem groove uif- 
gestrektheden vorcischt. Slechts in het regent - schap 
Barang-Barang treft, men nog nitgcstrekte 
wildhoutbosschen met goede houtsooi-ten aan. Een 
poging om djati to planten mislukte. 

De grootste kampongs zijn gelegen aan do W.-
kust tc midden van grooie complexen klap- 
pertuinen. Die in hot binnenland zijn bij voorkeur 
gebouwd boven op bergkammen, een gevolg van de 
groote onveiligheid in vroeger tijd door de 
strooptocht en der zeeroovers. Goed drinkwater is 
slechts spaarzaam aanwezig. 

De bevolking is in hoofdzaak Makassaarsch met 
hier en daar nederzettingen van Bocginee- zen en 
Boetonneezen, dikwijls licrkenbaar aan den naam 
van de kampong. De afkomst wordt niet van Z.-
Celebes, maar direct van Loewoe af- geleid, 
familiebetrekkingen met Z.-Celebes zijn er weinige. 
In naam belijdt men den Mohamme- daanschcn 
godsdienst (zie Engelhard, Mededee- lingen over het 
eiland Saleijer), die in het begin der 17e ecuw schijnt 
te zijn ingevoerd. Overal zgn duidelijk de sporen van 
hei heidendom zichtbaar, zooals blijkt uit den angst 
voor en de aanbidding der vorstelijke ornamenten. 
(Voor het ontstaan cn de boteckenis van ornamenten 
zie T. J. Kooreman, De feitelijke toe stand in het 
Gouvernementsgebied van Celebes cn On- derh. en 
H. J. Gryzen, Mededeelingen over Beloe of Middcn-
Timor)： Verder heerscht het. ge- loof aan booze 
geesten ah ziekteverooraakers en bestaat de stille 
invloed der Bissoe's, voor- al op Pa dang en Tile-Tilo 
(zie Dr. B. T. Matthes, lets over de Bissoes of 
heidensche priesters en. priesteressen der 
Bocgineezen), de verklaring van rampen, misoogst, 
slcchte vischvangst enz. door bovonnatuurlijkc 
oorzaken. Resten van een. oud heidensch geloof en 
ecn oude wijze van bc- graven vindt men nog in de 
zg. lijangs, d. z. doodengrotten in kalkspelonken aan 
de kasten (zie de bovengenoemde woi-kjes van 
Engelhard en vooral van Grijzen). De huwelijken 
komen alle tot stand met don bruidschat, die bestemd 
is voor do vrouw, voor haar begrafenisko?ten. 
Polygamic komt weinig voor. Familiehuwelijken 
zijn geliefd vooral om de goederen bijeen te houden
； ondcr de hoogere standen heeft men nog al eena 
kindorverlovingen. Schaking is algemeen, in enkele 
regentschappen komen alle huwelijken op deze wijze 
tot stand. Scbeiding komt veel- vuldig voor, ook 
nogal cens op vorzook van de vrouw. Bekend zijn do 
pakarena's <1. z. danse- lessen; in tcgenstelling me* 
Z.-Celebc? zijn he hier geen prostituccs, maar do 
dochtors van hoof- den cn aanzienlijken. Veel macht 
hebben de hadjis op do groote handclsplaats Bara 
B.itang- inata； by tydon leeft hot fanatisme cen 
weinig op te Padang cn Tile-Tile om zichte 
keerentegen he；, bedrijf der Bissoes. Op hot 
particulicre Io ven der zg. geestolijkcn wordt strong 
gelet, verscheidenen onder hen zijn gecn hadji. In elk 
regentschap heeft men een hoofdgeeatelijke, die kali 
heet. 

Do taal heeft bestanddcelen van Makassaarsch, 
Boegineesch cn Bootonncosch, in de binnenKn- den 
heeft men dialecten, die zelfs door de regenten niet 
vorstaan worden. 

De woningen ziju allo op palcn gebouwd, zeer 
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eenvoudig, van primilieve materialon, ah licht hout, 
bamboe cn atap, slechfs die dor hoofden zijn 
degelijker, grootcr en goriefelijkor. Alleen de regent 
van Bonf obangoen liccft een Gouvcrno- 
mentswoning, waar het. heiligsto ornament, de 
kato'an, d. i. een ruim 1 M. hooge en brcedc bronzen 
kctoltroin. wordt bowaard (zio J. J. M. de Groot, De 
anticke keteltrommen in den O.-I. Archipcl cn op het 
vast eh nd van Z.O.-Azic. Verder Baron van 
Hoevell, G. P. Rouffaer e.a.). 

Het voornaamste middcl van bostaan is do 
klappercultuur. J)e geheelc W.-kustvIa-ktc wordt 
daarvoor gebezigd, ook in de binnenlandcn in de na 
byheid der kampongs vindt men grooto com- plexen 
tuinen. De vruchten brengon daar cchter minder op. 
Werden vroeger allo khppers ver- werkt tot olie, 
sedert- eon 20-tal jaron maakt men er alleen copra 
van, een govolg van de hooge copraprijzen. 
Opkoopcrs zijn Chineesche en Euro- peesche firme's 
te Makasser mot hun vert egen- woordigers op 
Saleier. Sedert kort beginnen ook enkelc Inlanders 
ah handelaars op te t re den. Het produkt wordt 
rechtstrceks met oversche- ping t e Makasser 
verzonden, de goede kwaliteit naar -Hamburg en 
Bremen, naar Marseille de mindero kwalitei\ De 
gemiddelde prys der copra i< f 18 per pikoel, der 
klappers f 3 de 100. Door fa miliehuwelyken en 
verpanding neemt he： grootgrondbezit van 
klappertuinen steeds toe. Als tweed© cultuur moot 
genoemd worden die van djagoeng ah zeer 
behngrijk, daar geen ryst verbouwd wordt en dit het 
eeuige voodingsgewas is. dat geplint wordi. In 
groote hoeveolheden wordt dit. product op de 
dikwijk onvruchtbare, steenachfigc berghellingen 
verbouwd； te late regen, droogte, rupsen maken 
den oogst zeer wisselvallig, die bovendien nooit. 
voldoende is voor de bchoefto, zoodat，
levcnsmiddelen in groote hoeveelheden worden 
ingevoerd; djagoeng van het tot Saleier behoorende 
eiland Kajoeadi en van Bonen, rijst van uit Makasser 
door Chineesche handelaars en van de Kleine 
Soenda-eil. door Inlanders. De andere cukuren zijn 
van weinig boteekenis ； in de djagoengtuinon 
worden geplant een weinig boontjes, gierst, oebi, 
kom- kommer, sioe manilla, serikaja, ananas, papaja, 
watermeloen. De pisangculcuur heefb zeer ge- leden 
door een ziekte. De batste jaron is de op- brengst aan 
djSroeks zeer toegenomen; zij worden naar geheel 
Z.-Celebes in groote hoeveelheden uitgevoerd; de 
manggaboomen komen in groot aantal in het wild 
voor, ook de kanaripitton zijn bekend. 

Van veeteelt kan men nieb spreken. Paarden en 
karbouwen loopen verwilderd rond tot men ze 
noodig heeft. In den drogen tijd hebben de bees ten 
reel moeite voldoende voed、cl en drinken te 
vinden. Op enkele plaatsen geeft men jaar- lijks 
feeslen, waarop jongens en jneisjes to zamen te 
paard zitten, waarLoe de paarden worden afgericht 
als telgangers. Op het eiland Pa si komen 
verwilderde koeien voor. 

De jacht is gering, het jagen op herfen is 
uitsluitend een prerogatief van de hoofden. Varkens, 
alhoewel in groote getale voorkomend, worden nie
匕 gejaagd. 

De visscherij wordt in hoofdzaak beoefend door 
de armen; zij zoeken schelpdieren, minder- waardige 
tripang, kleine visehjes 's avonds met fhmbouwen 
langs de kusten, verder wordt de 

visohvangst met. de lijn booofend in kloino prau- 
Wcn. Do kust.visscherij goschiodb met bohulp van 
bilalVs, d. z. oonigo honderdo M. langc hagen, 
loodrecht op do kust，in zee staando, waarin de 
viscli l)ij cb nclitcrblijft, zoo ook mot grooto 
bamboofuiken; de weinige vischvij vors zijn het- 
monopolie van hoofdon on aanzien- lijkcn. De 
groot.visscherij in diopc zee wordt alleen beoofond 
door de Orang Badjo van do Tygeroiknden en 
Kajoeadi. 

\Varen)do Saloiercczon vrooger bekend als koone 
zeevaardors, door de groote uitbreiding, dio do Kon. 
Pakeivaart Mij. de laatste jaren on- derging, werd 
hun veel uit de hand genomen on is de zeovaart zeer 
verminderd. 

Van de nijverlieid moeb genoemd worden de 
zoutfa brikatie. Te Pa da ng beeft men good 
onderhouden zoutpannen, op vele andere plaatsen 
maakt men zout voor eigen behoefte. Zoo brandt men 
ook kalk, echter van slechte kwali- toit, daar men 
bluscht mob zeowater. Het pot- tenbakkersbedryf 
noomt af door concurrentie met do Spermonde-
eilunders, die fijner pro- d.ucten leveren. 
Scheepsbouw kornt bijna niot meer voor, door 
gebrek aan bout en bekwanie ai'beiders; jjzer- en 
goudsmeden behooren reeds bijna. tot het verleden. 
Ook het weven van doeken is zeor achteruitgegaan. 
Vrooger waren de Saleiereosclie doeken bekend bij 
de Compagnio en tot in do Molukken en Kleine 
Soenda-eilan- den; sedert een 25 jaar zijn ze eebter 
geheel vordrongen door Europeesche doeken. Zoo 
verdween ook de eeiis zoo behngrijke katoen- 
cultuur; slechts in Bxtangmata komt deze cultuur nog 
een weinig voor en de arme vrouwen wcven daar 
eenvoudige, goedkoope doeken. Mooie dooken 
worden alleen nog maar gemaakt door vrouwen - en 
dochtcrs van hoofden, daar de adat hun het dragon 
van eigen weefsels voor- schrijft. Er worden echter 
reeds Europeesche garenn voor gebruikt. Bolangrijk 
is nog het weven van zoilen uit plantenvezels, doch 
lang- zaam vinden de linnen zoilen meer ingang. 

De handel is bijna gelieel in ]iandcn van 
Chineczen, eenmaal 5s jaars komt een kleine vloot 
van den Spcrmondc-Archipcl en van Boeton met 
glas- en aardewerk en allcrici snuisterijen. 

De gezondheidstocstand is zeer slecht, vooral 
door malaria, die epidcmisch voorkomt. Do maanden 
December, Januari, Februari zijn daarvoor berucht. 
Zwartwaterkoorbs is niet on- bekend. Dysenteric 
koint gcregeld, alhoowol niob epidemisch voor, 
cholera is zeldzaam. De kinderst erfte is zeer groot. 
Vroeger was er op Saleier een officior van 
gezondheid, liter cen dokter djawa, nu geen enkclo 
geneeskun- dige. De vaccxnatio werkt zeer goed, 
sedorb jaron zijn er geen pokkongevalJen meor voor- 
gekomcn; de onting ondervinclb geen rnooilijk- 
heden bij de bevolking. 

De voornaamste hoofdon zijn de regenten (opoe, 
lelaki), gekozen door hoofden en geeste- lijken en 
aangesteld door den Gouverneur van Celebes en 
Onderh.; hoofden van complexen kainpongs 
(glarang, poengawa, kapala), gekozen door de 
bevolking en aange.^tcld door den Assis- tent-
Resident van Bonthain, c vena Is de mindere 
kamponghoofdon. Do regenten worden gc- 
salarieerd met f 30 tot f 120 *8 maands, zij krijgen 
evonab do kamponghoofdon cen aan- 
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deel in de bolastingopbrengst. Zij hebben ambts- 
volden en jacht- on woidevelden. 

To Ben! eng is oon Inlandsoho Gouverne- 
mentsschool, te Padang en Bara Batanginata zijn 
particuliere soholen (Inlandsche), welkor succes 
geheol afhankelijk is van de bokwaam- heid der 
onderwyzors. 

SALEIER. Ondorafdeeling dor afdeeling Bon- 
thain, gouvornement Celebes en Onderhoorig- heden, 
bestuurd door een controlour met stand- plaats 
Bfenleng, gevormd door het hoofdeiland Saleier 
zijnde de regentschappen Tanette, Ba- tnngmata, 
Boekit, Bonea, Bontobangoen, Bala- boelo, Lajolo, 
Barang Bara- g en het zelfstandige glarangschap 
B^nteng benevens de eilandjes P. Pa si Tanette, P. Pa 
si Bont obangoen, Malimboe en Goenang en verder 
de Z. en Z.O. waarts van het hoofdeiland gelegen 
eilanden onder zelfstandige glarangs, t. w. de 
Tambolongang-groep, de Kajoeadi-groep, de 
Tijgereilanden, de Tanah Djanxp6a-groep, Kaluoe en 
Bonerale met de Kalaoe Toewa-groep en Kabia. 
totaal een 60-tal eilandjes. Op Bon6rat6 zet elt een 
post- h ou der. 

SALEIER(STRAAT). 16 zeemijl breede, zeer 
diepe strait tusschen de geleidelijk afloopendo 
Z.O.punt van het Z.W.lijk schiereiland van Celebes 
en de meb terrassen oprijzende Noordpunt van het 
smalle eiland Saleier. In de strait liggen de vrij hooge 
Noord-, Midden- on ZuideiRnden, het la at st e dicht 
aan de Noordpunt van Saleier, meerdere vaarwegen 
vormende, van welke die tusschen Midden- en 
Zuideiland de meest ge- bruikelijke is. De kustbank 
met betrekkelijk ge- ringe diepte v66r de Zuidkust 
van Celebes st eekt beW. de straat tot op 25 K.M. van 
den wal uit en hceft daar twee gevaarlijke ondiepten. 
In den ▼aarweg komendikwijls zeer sterke stroomen 
voor, die draaikolken veroorzaken en, zoodra wind en 
alroom tegen elkaur inloopen, soms rafelingen a Is of 
er branding op een ondiepe plek stond. 

Het is nicermalen opvallend hoe men in den W.N. 
W. moemson, komende uit het slechte en 
legenachtigo weer beW. de straat, aan de Oost- zijdo 
daarvan ploLscling xnooi weer krijgt terwijl men in 
Mei, Juni en Juli, met dik. rogcnachtig weer en lioogo 
zee van om de Oost komende, ])loiseling aan den 
Westkant van de straat fraai weder aani reft. Zie 
Zeemansgids deel V. 

SALEIERSCH (SILADJA'SCH of SILAJA- 
RA'SCH). Zie MAKASSAARSCH-BOEGL 
NEESCHE TALEN. 

SALEM. Vrocgere naam van het district Bau- 
tarkawoeng, cojitrole-afd. Boemiajoo, regent- scliap 
on afd. Bribes, rcsidentie Pekalongftn, thans de naain 
van een onderdistrict in die con- trolc-afdeeling. 

SALENDRO. Zie MUZIEK EN MUZ1EK- 
INSTKUMENTEN. 

SALIDA. Voorhccn een onderhoorigheid van het 
rijk Indrapoora, nu een nagri in het district Painan dor 
geiijknuinige afdeeling der residentio Sum. 
WestkuHt. Salida is borucht geworden wc- gens de 
zilvermijnen in haar gobied, welke ecnigo K.M. van 
Painan golegen zijn, in het brongobied van do Batang 
Snlidti. De O.-I. C. liot dio mijnon van 1670—1696 
bewerkon, daarna inoest hot work wegens vcrlies 
gestopt worden, doch eerst in 1729 word definitiof 
besloten de mijnen te verla- tun. Zij blokcn volgcnB 
de vorslagen dor O.-I. C. te zijn goweest „een 
grondelooze pool daar de E. Cio 

grooto sommon gelds in kwijt goraakt is". Op uit 
Holland ontvangen bevel word cchter nog van 1732 — 
1737 een poging gedaan om mot voordeel zilver uit de 
bergmijnen van Salida te winnon, men voerdc zclfs eon 
bczonding slaven van Madagascar aan, doch alles 
vergeefs. Voor een tijd- lang werden daarna dezo 
inijnen vcrpacht tegen 160 rijksdaalders per jaar, doch 
ten laatste waren ook geen pachtors mecr te vinden. Zie 
verder ZILVER./4 

SALIGOERI ( MI NANO K.). Zie SI DA RHOM- 
BIFOLIA. 

SALIJARA (SOEND.). Zie LANTANA. 
SALILE. Onbewoond eiland, benoorden Ombi- Ra, 

(zie OBI), bedekt met kreupelhout en licht geKoomte. 
Vanwege do vele giftige slangen, die er voorkomon, 
noemt de inlander het ook wel Poeloe Bisa (Obi Bisa). 
Het N.W. deel is bergach- tig en bestaat uit 
eruptiefgesteenten, tot 250 M. hoog, het overige is laag 
en vlak en bedekt met koraalkalk, in horizontal© 
terrassen, 

SALIMBAU. Voormalig zelfbcsturend land- schap 
in de W.-afd. van Borneo, afdeeling Sin- tang, 
onderafdeeling Smitau. Het ligt op den Zuidelijken 
cover der Kapoeas en is over het ge- heel heuvel- on 
bergachtig； in de vlakke gedeelten bij de rivieroevers 
worden steenkolen van vrij goede hoedanigheid 
gevonden, die door de bevol- king ontgonnon worden. 
Tot voor 1916 werd. het onbeduidendc landschap 
bestuurd door een Pa- nSmbahan; in dat jaar werd het 
op verzoek van het zelfbestuur ingelijfd bij het 
rechtstreeks bestuurd Gouvts gebied. (G. B. 24 Mei 
1916 No. 15). 

Literatuur : J. J. K. Enthoven, Bijdragen tot ■ de 
Geographic va% Borneo's W.-afd. T. A. G. 1902, bl. 
140 vlg.广'73 

SALIMPAOENG. Nagri, ongeveer 20 K.M. ten N. 
van Fort van der Capellen, Sum. Westkust, tot in de 
cerste helft der 19de eeuw befaamd door haar knappe 
ijzergieters, die hun erts haalden van den Goenoeng 
Basi bij Padang Loear CT. J.. 7do jrg., Bat. 1845, Iste 
dl. bl. 371)./ r 

SALIRA (of Sarira). Javaansche naam voor soorten 
van het hagedissen-geslacht Varanw (zio onder 
VARANIDAE), waranen of bijawak (zie aldaar). 

SALM (ABRAHAM). Geboren to Amsterdam 29 
Oct, 1801 en aldaar overleden 4 Dec. 1876； hij bracht 
een groot gedccite zijns levens in Indie door en 
schildcrdo ecn aanzienlijk aantai land- schappen van 
Java, die op de koloniale tentoon- stelling te 
Amsterdam in 1883 te zien waren. (Cat. dozer 
tentoonst. Groep I, 3e klasse, biz. 57). Een 24tal word 
op steen ge bracht door Greive en ver- scheen bij Buffa 
tc Amst. Zic ook P. J. Veth, •Javasche land sc happen, 
Amst. 1872 en H. F. 0." Ten Kate, Schilder-teokcnaars 
in Ned. O. en W. Indio (Bijdr. T. L. VK. LXVII), p. 
475—476. 

SALOEMARADJA-GEBERGTE. Hooggeberg- te 
op don Noordolijken arm van Celebes (zie aldaar) mot 
den bergtop Malino (2707 M). 

SALOMEKKO. District van de onderafdeeling 
Zuid-Bono, afdeeling Boni, gouvornement Celebes on 
Onderh. 

SALPETER. Van hot laatst der 18e eeuw tot het 
jaar 1841 werd in do nabijheid van Grisee (Soorabaja) 
salpotor bercid uit de vleermuisgua- no, die in do aldaar 
voorkomende kalksteengrot- ten govpnden werd. 
Volledige mededeelingen daarover bij Wichmann, 
Nova Guinea, IV. 5. 

SAMA INDRA. De VIII Mookims Sama； Indra 
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en Lho*- Kadjoe zijn ecu landschap van de onder- 
afdeeling Sigli, afdeeling Noordkust van Atjeh, 
begrensd: ten W. door Tjocmbo% Andeue en La-la, 
Jlot cn Areii: ton N. door Pidic; ten 0. door Kroeeng 
Scumidcuen. Il l Moekinis Pineung en Keumangan; cn 
ten Z. ook door Keuniangan. Ongevecr volgcnd de W.-
grcns loopt do colonne- weg Sigli-Garot-I>am Mcule. 
Een naar het 0. iiit- springend stuk van het landschap 
wordt gekruist door do Atjdhtrambaan Sigli — 
Beurcunoen. Ver- scheideno in Keumala ha ar 
oorsprong nomendc leidingen doorstroonicn het 
landschap van Z. naar N. en bezorgen de irrigatie van 
de rijstvel- den. De bevolking tclt o.nj. 2296 
geregistreerde mannen (1915). Aan het hoofd stnat 
Toukoe 3Ieuntroe Sri Padoeka Maharadja, wicns korte 
verklaring d.d. 1 Juni 1900 is gocdgekcurd en 
bekrachtigd bij Gouv. besluit van 10 Febr. 1901. 

Zie: Bijdr. T. L. & V. k. N.-I., DI. 55 (1903), / bl. 
67. 

SAMADERA INDICA Gartn. Fam. Sima- 
rubaceae. Gatdp pahit- (MAL. BATAV.). Ecn laag 
boompje, dat aan het strand groeit en waarvan de 
bladeren tegen roos gebruikt worden. Het zeer bittero 
a f trek sei van de zaden wordt aan- gewend bij ziekte 
van het darnikanaal. De zaden bevatten een vette olie. 

SAMADOGA. Landschap van de onderafdee- ling 
Tapafr Toean, afdeeling Westkust van Atjeh, 
omvattend de valid van de Kroeeng Samadoea, en zich 
uitstrekkend Z.-N. van Gocnoong Kram- bil (grens 
Tapaft Toean) tot aan Goenong Ribee (grens Dama 
Toetong). De O.-grens (met，Kloeet) st&at niet- vast, 
zoodat de groottc slechts kan worden geschat 土 100 
K.M2. te bedragen. De bevolking ad 土 2200 zielen is 
van oorsprong Maleisch, doch thans sterk veratj6hccht. 
Toch heeft de adat kamanakan het nog niet heelemaal 
verloren. Het landschap wordt gesneden door den 
verkeersweg Tapafr Toean —Blang Pidie. De 
bevolking Iceft van sawah- en ladangbouw, damar- en 
gdtahwinning, en zeevischvangst middels poekat's 
(netten). Ook doet men wat aan vlechtwcrk en 
zijdeteelt. Het landschap is ver- deeld in drie 
(oorspronkelijk twee) datoe-schap- pen. een op den 
rechter- en twee (vroeger 66n) op den linkeroever der 
Samadoea-rivier. De drie datoe^'s voerden tezamen het 
algemeen bestuur tot 1903, toen zij afstand deden van 
hun aandeel daarin ten behoeve van zekeren T. Pancu*-

, die al- leen verantwoordelijk zou wczen tegenover het 
Gouvernement. Diens korte verklaring d.d. 1 •Juli 
1911 is gocdgekcurd en bekrachtigd bij Gouvts besluit 
van 30 Oct. d. a. v. 

Literaluur : K. F. H. Van Langcn in T. Aardr. Gen. 
2e Serie VI bl. 84; Bijdragen T. L. enV. k. v. N.-I. Deel 
55 (1903) b】.242. 

SAMAKOERO% Landschap van de onderaf- 
deeling LJioft Seumawe, afdeeling Noordkust van 
Atjeh, grenzend ten W. aan Blang Mangat, ten N. aan 
Bloeefr en Geudong, ten 0. ook aan Geu- dong, en ton 
Z. gescheiden door doPase-rivicr van het gebied van T. 
Hakein Kroeeng, het aan Geu- <16ng onderhoorige 
Leubo6- Kliet en het aan Blang Me onderhoorige 
Barce. De bodeni is gclieel vlak, behoudens eenige 
lage heuvels in het aan den N.-voet waarvan zich do 
Paja Boebeue uitstrekt. Ten N. daarvan wordt het 
gehcele landschap bedekt door uitgestrekte gain pongs 
en p^achtige I sawahs, die, hoewel van den regen 
afhankelijk, I geregeld overvloedige oogsten geven. 
Bohalve 

met rijstcultuur houdt de bevolking zich ook bezig 
mot de tcelt van pinang. Die bevolking is zeer dicht 
en tcldc op hot einde van 1915 o.m. 1193 
geregistreerde mannen. Aan het hoofd staat Teukoc 
Hakem Njafr Nanggroe. wiens korte verklaring d.d. 21 
Sept. 1899 is gocdgekcurd cn bekrachtigd bij Gouvts 
bosl. van "15 Juni 1900 no. 37. In gampong Paja Bili, 
zijn woonplaats, voert hij zelf het gezag. Daarbuiten 
is het in handen van „tocha pouef* en „tocha lapan,\ 

Literaluur: Bijdragen T. L. on V. k. N.-L, DI. 55 
(1903). bl. 368. 

SAMALANGA. Eon landschap, dat met zijn 
onderlioorighedcn II Mockiins Tocnong in het W. cn 
Plinibang en Peudada in het O., deel uitmaakt van de 
onderafdceling Bircuen, afdeeling Noordkust van 
Atj&h. In het W. bopaalt de Kroeeng Oelim do grens 
met Mcureudoe; in het O. do Kocala Djeumpa die met 
Pcusangan； ten N. grenst het aan Str. Malaka； en 
ten Z. aan Pa- nieue (onderafd. Meulaboh). Het land 
wordt bcvloeid door vele Z.-N. stroomende rivieren. 
.als hoedanig van W. naar O. vallen te noe- nien: 
Kroeeng Oelim, Kr. Ki ran, Kr. Sama- langa, Kr. 
Pandrah met rechterzijrivier, Kr. Djeunieb, Kr. 
Scunalan, en Kr. Peudada. Voor de mondingen. 
liggen ban ken, waarop branding staat, wat het 
binnenvaren in de koeala's niet ;vergemakkelijkt. Het 
strand, cen zandstrook van soms slechts 10 a 15 M. 
breedte, loopt flauw hellend zeewaarts af, zoodat 
groote schepcn + 1500 M. uit den wal inoeton blijven. 
Nabij de zee bestaat het terrein uit cen lage 
duinfonnatic. waarachter met bangka-hout begroeide 
lagunes. die by ob en vloed beurtelings droogvallen 
en onderloopen. Waar het terrein hooger wordt. 
eindigen de lagunes cn beginnen de sawahs, die 
slechts door gampongs onderbroken, zich Z.- waarts 
uitbreiden tot aan het gebergte, d.i. gewoonlijk niet 
verder dan twee uren gaans. Dat smalle kustgebied, 
tusschcn Koeala Oelim in het W. en Koeala Djcumpa 
in het O., is d。 lioofdmoot van Samalanga, Daar 
doorhecn gaat ook do baan van de Atjehtrain, cn iets 
Zuidclijke)- de groote colonnewog Atjch —Temiang,. 

Samalanga prochiccert rijst, pinang, suikerriet cn 
tabak. Verder bosch producten, als hoedanig ook 
vallen te noemen： ivoor en rhinoceroshoren. Uit, 
1915 woonden er o.m. 8397 geregistreerde mannen. 

Het landschapsbcstuur word vroeger aang(,- duid 
als „de vior oelcclalangs van Samalanga''. De 
voornaamste hunnor was tic Kcudjroceji Tjifr, de drie 
overigen: Mocda, Hakim J'ji*1, en Hakim Moeda, 
waren hem ondcrgeschikt en stonden hem ter 对 de in 
hot bestuur. Van he I viertal is alleen do Tjifc 
gebloven. Thans is da( Tcukoe Keudjroeen Tji* 
Moehamat Ali Basah. wicns korte verklaring d.d. 26 
Febr, 1900 is goed- gekeurd en bekrachtigd bij Gouvts 
besluit van 4 Oct. d. a. v. 

Zio: Bijdr. T. L. cn V. k. N,J., 1)1. LV(1903) bl. 
87, vooral voor gcschicdkundigc bijzonderhoden. 

SAMANGKA (SOEND.). Zie (JITRULLUS. 
SAMAOE. Zie SfiMAOE. 
SAMARANG, Zie S EMA RANG. 
SAMARINDA. Afdeeling van de rcsidentie Zuider- 

en Oosterafdeoling van Borneo, onder een assistent 
resident met standplaats Samarinda. 
Verclceldin5ondcrafdcelingen：Oost-Koetei,West - 
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q 2/ Koetci, Bovcn-AIahakain, Beraoo on Boelocngan. 1 
SAMARINDA. Voornaamsto handelsplaats van de 
Oostkust van Borneo, gclogen aan de Ma- hakam, even 
boven haar delta on zctcl van den assistent-resident van de 
afdccling Samarinda. De ongeveer 700 M. breedo rivier 
scheidt de nederzetting van. Boegincczen, die onder den 
Sultan van Koetei staan, op don rechteroover, van die op 
den linkeroever, waar, op den door den Sultan afgestanen 
grond, naast den assistentresident cn zyne beambten enkele 
Europeanen cn een aanzienlijk aantal Chincesche cn 
Bandja- rceschc handelaren wonen. Deze hebben den in- en 
uitvoerhandel met Singapore, Celebes en Java bijna geheel 
in han den； hoofdzakclijk wor- den uitgevoerd getah 
pertja en rotan, die het stroomgebied van de Mahakam 
oplevert. De plaats is nog klein (1905: 土 4730 inwoners), 
maar gaat sterk vooruit; de huizen zijn van hout, het aantal 
nette woningen neemt steeds toe. Vlotwoningen komen 
niet meer voor. De Sultan woont te T6ngarocng, waar ook 
het geheelc zelf- bestuui* is gevestigd. 

In de nabijheid van Samarinda vindt men wat 
steenkoolexploitatie en zeer belangrijke petro- ? 
leumterreinen. Zie ook BORNEO. 

SAMBAL /MAL., SOEND.), sambel (JAV.). Zio 
RIJSTTAFEL. 

SAMBALIOENG. Landschap met zelfbestuur, 
vormende het Zuidoostclijk deel der onderaf- deeling 
Beraoe van do afdeding Samarinda der rcsidentio Z. 
en O. afd. van Borneo. Het wordt begrensd ten W. 
door Boelocngan, ten N. door Goenoeng Taboer, ten 
0. door de zee van Celebes en ten Z. door Koetei. Tot 
het landschap worden gerekend een 8-tal eilandjes. 
De uitgestrektheid bedraagt ongeveer 17.985 K.M.2, 
terwijl het naar Rchatting 6000 inwoners telt. Het 
geheelo land is, behoudens cen smalle kuststrook, 
zeer berg- achtig. Het wordt doorstroomd door de 
Kelei- rivier, met haar zijtakkcn, die op de W. grens 
in het gebergte ontspringt en bij Sambalioeng, do 
vcrblijfplaats van den vorst en de voornaamstc 
kampoeng, zich met de Segah of Makam vercenigt 
tot de Koran- of Bcraoe-rivier. De binnenlanden zijn 
uiterst dun bevolkt. Het bestuur bcrust bij een Sultan, 
die de kortc verklaring heeft getee- kend (J 7 Nov. 
1906). Do gcschicdenis van Sam- balioeng houdt ten 
nauwsto verba nd met die van (Joenoeng Taboer, 
waarvan hot gcruimen tyd een deel uitmankte; zie 
daarom aldaar. De be- volking bestaat uit 
Mohammcclanen (Maleiers met Bocgineezcn en 
andere stain men vermengd, wftartoo ook l)ehooren 
de Bad jo's, zie ORANG IJADJO -) cn heidenen, 
voornl. bestaandc uit drie stain men: de Bustips. do 
Poonans en do Sagai's. Do bevolking drijft eenigen 
handel in du voortbrongselen des lands, voornl. 
bostaande in steenkolen, boschprodueten onz. In 
Sept. 1917 were! aan do N. V. Stcenkolen Mjj. 
„Parapatta.n" voor 75 jaren voor de terreinon Rantau 
Ptindjeng cn Mary concessic voor winning van 
stcenkolen vorlecnd in (lit landschap. Voor litcratuur 
zio BERAOE. 

SAMBANG DARAH (DAOEN) (MAL. BAT Ay.). 
Zie EXCOECARIA BICOLOR. 

SAMBANGAN. Inlundsch genceamiddel; do 
stengcl van S patholobus lerrwjincus Benth. Wordt 
gebruikt bij bloedingen, signatuur-middel jiaar het 
roode sup, dat uit den versch doorge- sneden atengel 
welt. 

SAMBAS. Landbcschrijving. Zelf- besturend 
landschap gclcgcn in de afdccling Sing- kawang 
dorresidentie Westerafdceling van Borneo en 
daarvan vormendo de ondorafdo' lingen Sing- 
kawang, Pemangkat, BSngkajang enSambas. T。： 
het landschap behooren, volgens het contract van 14 
Aug. 1909, de cilandcn Baroc, Randajan, Loe- 
bockoctan, Penatah Besar, Pfinatah Ketjil, Kabocng, 
Saloear, S6mcsak, Koran, Tempoe- roong, 
Boeroeng, Pontianak, Pikak en Toewa. Do goheelo 
uitgostroktheid met do eilanden bedraagt volgens dat 
contract 士 12.320 K.M% 

Het landschap wordt begronsd ten W. en N. W. 
door de Chincesche Zee van den mond der Doeri- 
rivier tot Knap Dato； ten Z. en Z.O. door Mam- 
pawa — waar de Doeri gedeeltelijk de grens uit- 
maakt — Landak cn Sanggau, ten O. en ten N.O. 
door Sarawak. Voor de grens tusachen Serawak en 
Sfimbas zie Ind. Stb. 1892 no. 211. De grenzen met 
dit laatste land worden gevormd door het grootc 
ketengebergte； op de grens met Landak vindt men 
het daarmede samonhangende Ba- janggebergte. De 
hoogste toppen van het landschap zijn； de G. 
Bekoempai (1250 M) en G. Room poet (1505 M) op 
de grens van Serawak; de G. Nijoet (1704 M.), de 
hoogste top van het Bajanggeborgte, op de grens van 
Sanggau en Landak en de G. Bandoeng (770 M.), op 
de grens van Landak en Mampawa. Behoudons een 
breede moerassigo kuststrcck benoorden 
Singkawang tot dicht bij Hook Dato, is het land zeer 
berg- achtig; die vlakkc strook wordt alleen in het 
Noorden door een vrij hoog gebergte afgebroken. 
Van beduidende hoogte zijn de G. Raja (920 M.), 
Z.O. van Singkawang cn de G. Bawang (1442 M.) 
benoorden Bengkajang. Volgens onderzoekingen 
van lateren tijd zijn sommige van vulkanischen 
oorsprong (zie BORNEO III in Deel I biz. 359). Op 
de bergen ontstaan tai van beken, die het aanzicn 
geven aan belangrijke rivieron. De voor- naamstc 
rivier is de groote Sambas, ontstaan uit de 
samcnvloeiing van de Koemba — die haar oorsprong 
vindt in het gebergte op de grens van Serawak — cn 
de Sambas, welkc op de grens van Landak 
ontspringt. Na de vereeniging met de Koeinba 
stroomt ze onder den naani van Sambas 
Westwaarts tot S.ei Bclitak, waar zo do Banta- nan 
opneemt en ver volgens als Grooto Sambas Z. 
W.waarts gaat en tusschen P. PSkok en T. Bila met 
eon breedte van ruim 1500 M. in zee uit- mondt. Dan 
deKleincSambas, waaraan de hoofd- plaats Sambas 
(zio aldaar) is gelegon. De kleino Sambas is tusschen 
Kartijasa en Sambas door een kunaal tnet de Groote 
Sambas verecnigd en mondt bij Kerimoen in dezo 
uit. Andere rivie- ren van belftng zyn tic Sebangkau, 
de Seiakau, <le Raja en de Doeri, allc ton Z. van de 
groote Sambas. Ten slottc hoog in het Noorden, de 
Raloh, cen breedo rivier, met velo zijtakken, ontstaan 
op den G. Asoo Ansang. Zie voor de bevaar- 
bnarhei<i dor rivieren BORNEO IV A in Deel I, biz. 
361. Hot. gehecle landschap wordt door doze 
rivieren, inot tailooze bijrivieren, bevlooid. 

Plaatson van oonig belang zijn, behalvo de 
hoofdplaats, o.a. S?bftwi, Pemangkat, Singka- wang, 
Djintan, Sedan, Loehabaug, Koelor. Mon- trado, 
Btngkajang, Sebalau, Salinse, Ledo. De meer 
bevolkte plaatsen zijn door betrekkykel goedc wegon 
verbonden/.. 
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B e v o 1 k i n g. De bovolking is vooral be- 
noorden de hoofdplaats, waar zc vooiniamelijk uit 
Dajaks bestaat, dun gezaaid. Hare sterkte bedroeg 
ulto. 1915： 123.600 zielen, waaronder 100 
Europeanen, 26.000 Dajaks, 67.000 Maleiers, 
Javanen en Boegineczcn, 30.000 Chineezcn cn 270 
Arabieren en andere Vrccmdo Oosterlingen. De 
belangrijksto cultures zijn die van gambir, peper, 
rubber, sagoc, klappers, rijst en pinang. Zij ■ftorden 
hoofdzakelijk door Chineezen gedreven. Zie 
overigens voor middclen van bestaan, voort- 
brengselen van den bodem, handel en nijvcrheid cn 
landbouw. het art. BORNEO. 

Het landschap Sambas trok reeds sedert jaren 
(1SS8 —1890) de bijzonderc aandacht der par- 
ticuliere landbouw- en mijnindustrie; van de zeer 
talrijke concessics, welke da ar sedert 1886 werden 
uitgegeven, is echter nog si edits cen en- kelo in 
exploitatie geblcven. 

Geschicdcnis. De oudero geschiedenis van het 
rjjkje ligt nagenoeg goheel in het duister, alleen valt 
met zekerheid to zeggen, dat in hot begin van de 17e 
eeuw het geregeerd werd door een Malcischen vorst 
(Pang6ran Ratoe), die do suprematie van Djohor 
erkende. De O. J. C. kwam al zoer spoedig na hare 
oprichting met Sambas in aanraking, en sloot 
(oppei'koopman Bloemaert) 1 Oct. 1609 reeds een 
contract met den vorst-, waarbij o.a. werd bedongen, 
dat de handel in diamanten (waarvan hot hoettc dat 
vele werden gevonden) alleen aan Hollanders zou 
zijn toegestaan. terwijl aan allo andere Euro- 
peesche natien de toegang tot Sambas werd ont- 
zegd; daarentegen beloofde de Comp, den vorst 
togen diens vijanden te beschermcn (hij was in 
voortdurende twisten met Landak en Brocnei). De 
vorst trachtte het contract zoo goed mogelijk na te 
komcn, dock de diamanten bloven uit, het- geen den 
Bewindhebbers der Comp, ten slotte aanleiding gaf 
de aldaar opgerichte factorij in 1623 op te heffen. 

Ofschoon, naar het schijnt, de betrekkingen 
nimmer geheel zijn afgebroken, bleven zc nu lan- 
gen tijd te onbeduidend om eenige aandacht te 
verdienen. Na den dood van Rato。Sapodak, die 
twee dochters naliet, volgde zijn schoonzoon Ratoe 
Anom Koesoema Joeda hem op, doch werd na 
eenigen tijd gedwongen het bestuur over te dragen 
aan Radin Soleiman. Deze was de zoon van Radja 
Tengah van Broenei, gehuwd met de zuster van den 
Sultan van Soekadana. Deze laatste gaf Radja 
Tengah, met welk recht is niet bekend, verlof zich in 
Sambas te vestigen, waar hij veel invloed kreeg. 
Radin Soleiman ver- Jegde na zijne troonsbestijging 
den zetcl van het rijkje naar Loeboek-Madoeng en 
ontving van 对ne mantri's den naam van Mohammad 
Tsafioe- ，d-din. Zijne afstammelingen regeeren 
nog heden ten dage. Als van minder belang wordt 
het tijd- perk tot 1760 overgeslagen, in welk jaar 
Sultan Omar Akama'd-din, aangemoedigd door het 
succes van zijn buurman, den Pancm bah an van 
Mampawa, eenigen Chineezen toestond zich voor 
het goudgraven te Larah te vestigen. Die Chineezen 
vormden al zeer spoedig een macht, waar- mede 
rekening diende gehouden te worden. Er werd nogal 
vecl goud gevonden, wat den naijver van den 
PanCmbahan van Mampawa opwekte, die, 
aangezion de grenzen nimmer goed waxen 
vastgesteld, beweerde dat het goudrijkc district 
Montrado tot zijn gebied behoorde. Hij deed dan 

ook in 1772 eon inval in Sambas en verwocstto do 
Chinecsche vestiging SClakau. De Sultan deed op 
zijn bcurt cen inval, doch trok torug togen scha- 
deloosstelling, toen do Sultan van Pontianak door 
Mampawa was tc hulp gcroepen. Eenigen tijd later 
in 1787, bij eon tuchtiging van Mampawa door de 
Comp., koos do Sultan voor dat land openlijk partij 
en zond tot hulp 24 prauwen, waarvan ocnigo door 
do Hollanders al dadolijk in den grond geboord 
wordon, zoodat de overigo overhaast aftrokken, 
Mampawa aan zijn lot overlatende, Van ecnc 
bestraffing voor dit feit kwam niots. De Sultan blcef 
in voortdurondo twisten met de oiuliggende rijkjes, 
zoodat hij zelfs in 1792 zich hierover bij de Comp, 
boklaag- do, zonder gevolg evenwel, daar de laatsto 
in. 1791 geheel Borneo had verlaten. Den grootsten 
last cvenwel ondervond de Sultan van de Chineezen, 
die zich onrustbarend uitbreidden; drio jaren na het 
ontstaan der kolonie bedroeg hun aantal reeds 
duizenden. In de oersto jaren brach- ten zo nog de 
vcrschuldigdo jaarlijksche schat- ting aan den Sultan 
gcregcld op, doch langzamer- hand verslapte dit. 
Omstrceks 1770 achtten do Chineezen zich sterk 
genoeg, oni zich van het toezicht der door den Sultan 
aangesteldo Dajak- sche hoofden te ontslaan, en 
richtten zelfs, bij een hunner jaarlijksche feesten, 
onder de genoo- digde Dajaks een waar bloedbad 
aan, naar het schijnt, zonder dat de Sultan hen 
hiervoor durfdo bestraffen. Onder het bestuur van 
zijn opvolger, Aboe Bekr Kamaloe'd-din, was hun 
macht zoo groot geworden, dat ze de opgelegde 
schatting geheel weigerden te voldoen. Het werd er 
niet beter op, toen een jongere broecler van den 
Sultan, Pangeran Anom, tegen dezen in oponbaar 
verzet kwam en zich bij de Chineezen neerzette (zio 
overigens voor de Chineezen het artikel KONG- SI). 
Genoemde Pangeran ging nog verder en sloot zich 
aan bij de zeeroovers, die de omstreken geducht 
onveilig maakten. Daarna verzoendo hij zich weer 
met zijn brooder en keerde als Pangeran Bandhara 
(Rjjksbestierder) naar de hoofdplaats terug. Van dien 
tijd af werd Sambas 66n groot rooversnest, zelfs 
schuilplaats van de beruchto Illano's. Zelfs de Sultan 
nam aandocl in de roo- verijen. De eerste grootc 
ondorneming van Pa- ngcran Anom had in 1799 
tegen Bandjcrmasin plaats, vanwaar hij evenwcl 
werd verdreven. Hij ontzag zich zelfs niet Engelsoho 
vaJirtuigen aan to tasten en de bemanning to 
vermoorden, of gc- vangen te Louden. Jn 1812 
eindclijk, bcslotcn de Engelschen aan dezen toestand 
oen oind to maken, doch de expeditic, nog wel 
versterkt met hulp aan den Sultan van Pontianak, 
misluktc. Heel spoodig daarop word cchtcr do 
expoditio hervat en nu mot meer HUCCCS. Sultan en 
Pang6ran vluchtten, doch de Engelschen, niet van 
plan zich to Sambas duurzaam to vestigen, namcn 
den Sultan weder in genadc aan. J>oze overlocd een 
jaar daarna kindcrloos, terwijl Pa- ngcran Anom, 
iiiettegenstaande zijne vele mis- daden, het zoover 
wi«t to brongen, dal hij in 1815 als sultan werd 
erkend onder den titel Sultan Anoin Mohammad Ali 
Tsafioo^-din. Hij was cvenwel in zijn bestuur niet 
gelukkig en ondervond vooral van zijne vroegere 
vrionden, de Chineezen, vcel onaangenaamheden. 
Toen dan ook in 1816 het Nederlandsch gezag lier- 
steld was, zond hij een gezantschap naar Batavia oin 
de oudc betrekkingen weder aan te knoopen. 
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In 1818 word a an dit vcrzoek govolg gcgovcn. Op 
den Don September van dat jaar woci do Ned. vl&g 
to Sambas. Muller (zie aldaar) word als waarnemend 
resident goinstalleord, torwijl cr cen compagnie 
infantcrio in garnizoon word ge- plaatst. In 
liotzclfcle jaar nog word mot don Sul- t乎n eon 
contract geslotcn, in 1819 on 1823 cenigs- zins 
gcwijzigd on aangcvuld, waarbij wol de voor- 
naamstc bepaling was, dat do Sultan zijn rijk, tegen 
oeno jaarlijkschc bezoldiging, aan het Gou- 
vernement afstond, om het in leen terug to ont- 
vangen. Later ondergiug het contract nog ver- 
schillondc wijzigingen of word verniouwd on wcl in 
de jaron 1828, 1831, 1848, 1854, 1877, 1879, 1909 
(gocdgokcurd cn bekrachtigd bij Gouvts. bo- sluiten 
8 Jan. cn 9 Mei 1912 nos 4G en 25). 

Omstreeks 1830 — '32 had Sambas zeer te lijden 
van de strooptochten der Zee-Dajaks van S8- ribas, 
moordpartijen in het groot, waarbij gchecle 
('hineesche kampongs werden verwocst. Hetgocn in 
een volgend tijdperk gebcurde, houdt ten nauwste 
verband met den opstand der Chincezen in dat 
gebied, waarvoor zic KONGSI. 

Doch behalve de Chineesche was ook de Da- 
jaksche bevolking niet altijd rustig. Zoo hadden o.a. 
voortdurend twisten plants tusschcn de Dajaks van 
Sarawak cn die van Sambas en hidden deze over en 
weer sneltochtcn, doch door samenworking van ons 
bestuur met dat van Serawak hebben deze 
langzamorhand opgehou- den. ADeen de Songkong-
l)ajaks, ecn stam vor- l)lijfhoudendc op de grenzen 
van Sambas, Lan- dak en Sanggau, tot 1892 
onderhoorig aan den PanSmbahan van Sanggau, 
doch op eigen ver- zoek bij Sambas ingcdceld, 
maakte het don Sultan vrij lastig. In 1893 
vermoordden zij cenigo Jiajftks van de Boven-
Sekajan, voor welk feit zij door den Sultan bestraft 
werden, hetgeen evened niet verhinderde, dat ze in 
1899 zich wcdcr- om in Gouv. gebied aan 
koppensnellen schuldig maakten. Daar bovendicn 
deze stam alle gc- Jjoorzaamhcid aan den Sultan had 
opgezegd, word onder de leiding van de besturende 
amb- tenaren van Landak cn Sanggau ccno excursie 
togen hen ondcrnomcn. waarbij hunne voor- 
naanistc vesliging, Songkong BSsar, gctuchtigd 
word. Nadat de Songkong Dajaks den grooten ped 
van trouw aan den Sultan van Sambas had- <len 
afgelogd, bleven zij jaren rustig tot 1911. 1 ocn 
wedor voor jnaehtsvertoon in do Songkong- Mrcek 
niof-st gcpatroiiillccrd worden, terwijl in verband 
met den door de jong-C'hinocsche partij uit 
Mampawn (zif aldaar) in de jaren 1914 —1915 7< 
voor<lc)i o|)stan(l,<lie naarSajnbasovorsloeg, to£ 
ontwapening van de bevolking, inzondcrlieid van li'-
t Songkoiiggdiicd, moest worden overgegaan. 

B e s t u u r. Aan Jict hoofd van het landschap ̂ tuat 
de Sultan, sedert I860 Mohammad Tsa- fioc'd-din. 
IJij bestuurl met zijnc 1 landsgrooten !)<,( landschap 
in overleg en overeenstcniniing met de aldaar 
geplaatste Gouverncinents-amb- tenaren. Zijn gezag 
etrekt zich uit over de in- JiPeniKchc MalciscJie on 
Dajaksche bovolking, die buiten »icGouvemcnien's 
etablissemontcn woont. 
i^rdcr zij» mot bcpaalde bcHtuurswcrkzaamhe- <lcn 
bolust ])ang6rans en mantri's, tjotria^ ge- hectcn, 
waarvan zes als vertegenwoordigers of wakils van 
den Sultan optreden ； onder dezen staan weder 
districtshoofden of wedono's, kam- ])oonghoofdon 
cn ])cinb6kols. De Dajaksche stam- on 
kampoenghoofden hebben .vcrschillcndc titols 

als: mongkoc, ronggo, singa, kCpala benoewa, orang 
kaja. 
In hot jaar 1899 word toSambas een landschaps- kas 
opgericht, waarvan do inkomsten zouden be- staan 
uit do holft van don cijns, dien do zolfbe- stuurder 
van mijnbouwconcessies zou ontvangen. In verband 
mot de weinige cn steeds achteruit- gaando 
inkomsten uit de mijnconcessies werd bcpaald, dat 
met cenc storting van 10 % voor 1903 en volgcnde 
jaren gonoegen zou worden genomen. 

Litcratuur : Voor de gcslachtslijston der vor- sten: 
E. Netschcr, T. B. G. Deel 11853, biz. 1 e.v.； De 
Hollander Bijdr. T. L. V. 3e volgreeks, 6c deel 1871 
biz. 185; Ind. Mercuur 189G no. 12；-Nota 
betreffende het landschap Sambas, T. A. G. 1912, 
biz. 193 — 203 mot do daarin. vermelde bronnen cn 
de Kolonialo Vcrslagen. - '•、； ,：】 

SAMBAS. Onderafdeeling der afdeeling Single a 
wang van de residentie Westerafdeeling van Borneo 
met gelijknamige hoofdplaats. Deze onderafdeeling 
bevat een deel van het landschap Sambas, zie aldaar. 
De aan den ondorafd.-chef toegevoegde P os thou dor 
heeft als standplaats Si Loewas (Ind. Stb. 1916 no. 
93). 

SAMBAS. Hoofdplaats van de onderafdeeling 
Sambas der afdeoling Singkawang van de residentie 
Wester-Afdeeling van Borneo, tevens hoofdplaats 
van het gelijknamige Sultanaat. Op 1 Dec. 1910 
werd. hier een school voor kinde- ren van 
aanzienlijke inlanders geopend, welke zeer druk 
bezocht wordt. Zie BORNEO, IV, A in Deel I, biz. 
361. Q …疼 ) ■'；厂一 

SAMBER-GALfiNG. Javaansche naam voor cone 
Gierzwaluwsoort, Macropteryx longipennis, op 
Billiton Kelajang-kelepitoct, (?) op Sumatra Lajang-
lajang. Macropteryx mystacea heet op de Aroe-
eilandcn Foerkabel. 

SAMBI (JAV.). Zie SCHLEICHERA. 
SAMBILATA (JAV.). Zie ANDROGRAPHIS. 
SAMBODJA. Bolangrijke noderzetting van de 

Bataafscho Petroleum Mij, gclegen binnenwaarta op 
士 6 K.M. van het strand aan de Sambodja 1,ivior 
bezuiden de Mahakam monding in de af- dceling 
Samarinda, residentie Z.O.Afd van Borneo. 

SAMBODJA (JAV.). Zio PLUMIERA. 
SAMBOE. Eilandje, behoorende tot do afdeoling 

TanUjoerig-^Pinang, residentie Riouw en onderh.: 
bekond oin de groote petroleumtank- installatic. Zio 
TANDJOENG PINANG. 

SAMBOENG. District van de cont role-afd. 
Gocboeg, rogcntschap en afdeeling Demak, resi-
dentie Somarang; met cenc oppervlakte van 161 
K.M2. Het vormt het middendeel dcr afdeeling 
Dcmak. Het is vordccld in drie onderdistricten, 
Dempet, Gadja on Dampok. De bevolking be- droeg 
op nit. 1905 52.400 zielen, waarvan enkele 
Europcanon en een 50-tai Chineezen. Het district 
wordt doorsneden door do stoomtramlyn 1)6 n: ak - 
Pperw Adadi. 

SAMBOENGAN ( MAL. BATAV.). Zie VITIS 
ADNATA. 

SAMINISME. Jnlandscho communistische gees- 
tesstrooming op Java, met de z.g. Agama Nabi Adam 
als levens- en zede-leer, omstreeks 1890 ondcrricht 
door Sa min alias Soerontik&, land- bouwer in Bl ora 
(Rembang). Volgens de be- ginselen dicr leer is hot 
vorbodon te liegon, to stolen, overspcl to plegcn of 
kwaad met kwaad te vergoklen: voorts client in alles 
geduld to 
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worden bctracht: voedsel on geld mogcn allecn 
door cigen arbeid wordcn verkrcgen, cn moeten 
dcsgcvraagd worden wcggcschonken. Tot 1905 trok 
dezc utopistischc leer weinig de aandacht. De 
aanhangers van Samin wildcn slechts met rust gelatcn 
worden, om gehccl him eigen Icven tc leiden, zonder 
anderen last-ig tc vallen. Met do verbreiding der leer 
kwam con anarchistische richting aan den dag. welkc 
allcngs leidde tot lijdelijk, een enkele maal tot 
daadwerkelijk verzet tegen hot overheidsgezag. Er 
waren extre- mistischo volgelingen, die de rccli 
tmatigheid van elk gezag outkenden, bouwgronden on 
bosschen als vrij bezit bcschouwden, weigerden 
bclastingen tc betalen of desadiensten tc verrichten, 
en desarcgelingcn niet wilden op volgen. Ten slotte 
moesten in 1907 Samin. die onder den invloed dicr 
personen was geraalrt, met 8 volgelingen in het belang 
dor openbarc rust en orde buiten Java worden 
verbannen. In 1914 stierf Samin te Padang. 

liitusscnen werd de leer verbreid in Grobogan en 
Pati (S^marang) en in Ngawi (Madioen). De 
Saministcn gedroegen zich als rustige land- bouwers, 
doch vermeden elke aanraking met ambtenaren of 
hoofden. Eenige jaren later viel ook onder dit deel der 
bevolking een opleving waar te nemen, welke zieh 
uittc in lijdclijk verzet en tartend optreden, hetgeen in 
Pati in 1914 leidde tot ernstige ordeverstoringen, 
welke met geweld moesten worden gekeerd. In 
October 1917 werd de verzeijleider Pak Karsijah ver-
bannen. 

Uit een in 1917 op last der Regeering ingesteld 
onderzoek naar den economischen ondergrond van 
het Saniinismc is gebleken dat de opleving diet 
beweging samenvalt met een tijdperk van intensievere 
bestuursbemoeicnis met al Leri ei openbarc 
aangelcgenheden, de inlandschc huis- houding 
rakende. Voor instellingen en maat- regelen. van 
algemcen nut moesten bijdragen in geld of diensten 
van de bevolking worden ge- vorderd, o.a. voor 
oprichting van dcsa-kassen en volksscholcn, voor 
vorming van ambtsvelden, voor woningverbetering, 
zoomede voor verbe- tering van den veestapel. 
Daarbij k wain dat by de invoering van eeno nieuwe 
landrentc- regeling de grondbelasting sonis werd 
verhoogd, terwijl door seherpere doorvoering van het 
boschbedrijf de bevolking moeilijker in hare 
houtbehoeftc kan voorzien. 

Op het eind van 1917 waren cr in het gehee] 2300 
Saministischc gezinshoofden, waarvan 1700 in het 
regentschap Blora en 283 in Bodjonegoro (Rembang), 
terwijl de overigen verspreid zijn over de 
regentschappen ^Cmbang, Ngawi, Grobogan, Pati en 
Koedoes. Zie Indische Gids, December 1918 p. 
1444^vlg. en Mededeelingen omtrent enkele 
onderwerpen van algemeen bc- Jang. Batavia 
Landsdrukkerij 1919 p. 9 vlg. 

SAMMAN (Moehammad ibn 4Abd al-Karim 
as>Samman). Deze in Ned.-Indie als heilige ver- 
eerde mystieke leeraar leefde in de eerste helft der 18e 
eeuw te Jhedinah. De naar hem ge- noemde mystieke 
orde is de Tarikali Samma- nijjah. Bekend is in Ned.-
Indie de zgn. ralib Samman, d. i. de door Samm&n 
ingestelde, met heflige lichaamsbowegingen en 
groote luid- ruchtigheid gepaard gaande 
godsdienstoefening, welke als middel dient om in 
eenen staat va n mystieke geestverrukking te komen 
(vgl. RA- 

TIB). De levensgeschiedenis van dezen heilige 
(de zgn. hika,jat of mandkib Samrndn), bovat- 
tendo verhalen over de door hem gowrocht o 
wonderen, is in Ned.-Indie zeer populair. Zoo- 
wel }iot reciteeren als het aanhooren daatvan 
geldt als con vroom godsdienstig werk. 

Literatuur^C. Snouck Hurgronje, De Atjdhers, 
II, p. 220 .Achchnese, II, p. 216 vv.); 
冷e Islam in Ned.-Indie, p. 43 (Groote Gods- 
aiensten, serie II, p. 419); Ph. S. van Ronkel, 
Catal. dor Mai. Hss. v. h. Bat. Gon. v. K. en 
W. (Verh. v. h. Bat. Gen., DI. 57 (1909), p. 
421 vv.; L. W. C. van den Berg, Verslag eener 
Verzameling Mai., Arab., Jav. en andore Hss., 
Batavia 1877, p. 20, n°. 126. 

SAMOSIR. Onderafdeeling van de afdeeling 
Bataklanden der residentic Tapanoeli. Zij omvat 
in hoofdzaak het gelijknamigeeiland, maarboven- 
dien nog eenige landschappen op den hoogen 
Westelijken oever van het Toba meer (Sagala. 
Limbong, Saboelan en Tamba). Nu de beschik- 
baro gronden aan de N.O.zijde van het meer 
reeds vrijwel alle in concessie zijn gegeven, is het 
geen wonder dat de aandacht van de onderne- 
mers ook op de Westzijde is gevallen. Dit deel 
van de onderafdeeling schijnt wegens de groote 
hoogte (12 & 1500 M. bo ven zeeniveau) uitste- 
kend geschikt voor den aanplant van thee en wel- 
licht ook van andere cultuurgewassen. In dezelfde 
streken treft men ook den kamfer- en den benzol；- 
boom in de bosschen. aan. J)e hoofdplaats is Pa- 
ngoeroeran op het eiland Samosir, do zetel van 
eon controleur. 

Het tegenwoordige ciland Samosir heeft een 
lengte van ongeveer 43 K.M. cn cen breedte 
van nict meer dan 20 K.M. De oppervlakte 
bedraagt volgens den topographisc hen <lienst 
(Jaarverslag 1910, pg. 298) 土 530 K.M.2, ter- 
wijl anderen cen oppervlaktc aannemen van 
766 K.M.2 Voor korten tijd was Samosir met den 
Westelijken oever van het Tobameer verbonden 
door cen zecr lage en niet meer dan 200 M. breede 
landcngte, die ontstond door het puin van den 
vulkaan Pocsoek Boekit van het hoogc bergland 
van Toba. Voor Jiet drukke verkeer over de 40 
K.M. lange on op zijn smalst 3 K.M. breed<, straat, 
die Samosir van den Westocver scheidt. werden de 
prauwen over de landongte been gc- trokken, totdat 
in 1906 de lage landongte werd doorgestoken. Sedcrt 
Samosir van schiereilanH tot eiland goworden. Met 
Westen cn Zuiden van het eiland is wat 
terreinformatie betreft vrij vlak. alleen talrijke ruwe, 
small。bergruggen met bijna loodrecht ingesneden, 
zeer nauwo rivierdaleii doorsnijdcn de vlakte. Ecrst 
langzaam, maar daarna plotseling vrij stcil verheft 
zich het terrein tot een plateau van 1400 tot 1600 M. 
hoogte. dat hot geheele midden van het ciland 
opvult. Dit plateau, dat vcel gelijkt op cen breede, 
vlakkr landrug, vangt aan bij de Noord punt, die 908 
M. hoog is, cn klinit geleidclijk op lot het hoogstc 
punt van het eiland, het 1689 M. hoogc plateau van 
Ambarita. Ver volgens naar het Zuiden gaande 
splitst het zich in verscheidenc kleinerc ruggen, met 
zeer griJligc vormen en ravijnen van 75 tot 100 M. 
diep. Naar het Oosten loopt het terrein zeer steil naar 
het meer af, met scherpc c)i breede ruggen en 
cveneens diep ingesneden ravjj- nen, zoodat wel 
gesproken kan worden van cen berg wand. Het 
steilst is het Zuidelijk deci der Oostkust. Genoemde 
terreinformatie is zeer dui- 
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deljjk to zion aan den grootcn wcg, die in 1909 <I 
wars over het ciland van Oost naar West is aan- 
gelogd, 23 palcn lang en zeer geaccidentccrd is. Ecn 
ontclbaar a an tai vootpaclon zijn er verdor, die het 
land als con spinneweb overdekken, ter- wijl 
bovendien eon groote weg om het ciland heen bijna 
gcreed is gekomen. Hot ciland is nict onvruchtbaar. 
de bodem bestaat uit cen rooden, lecmachtigen 
grond, liier cn claar, vooral in het Zuidcn, bozaaid 
met stcenen. In lioogc mate lijdt het land echter aan 
watergebrek, niettegen- staandc er gcmiddcld 1270 
m.M. regon per jaar valt. Dit water dringt echter 
nagenoeg niet in den bodem en loopt ongebruikt naar 
het meer. Bij wtortbuien kunnen de riviertjes 
nauwelijks den opkomenden watcrvlocd bergen en 
ccnigc uren later kan men zc bijna droogvoets 
doorwaden; groote en storkc bruggen liggen hicr 
over gchcel of bijna gcheel waterlooze 
rivierbeddingen. De oorzaak hiervan moct gezocht 
worden in do boomlooshcid van hot ciland. Voor den 
huizen- bouw en het vervaardigen van soloes (dat 
zijn groote prauwen, die 40 a 50 personcn kunnen 
bergen) wordt het hout gehaald uit de bosschen van 
het randgebergte aan den Westoever van het ]))ecr. 
Wei is het ciland rijk aan gras, dat de alge- meene 
bedekking van den bodem vormt. Vee- teelt is 
daardoor cen zeer belangrijk middel van bestaan, 
vooral teelt van paarden, die veel naar deKaro-landen 
worden uitgevoerd. Ook rundcren- en schapcntcclt 
treft men aan, tcrwijl men in bijna icderc kampoeng 
varkensfokkerijen vindt. X'oornamer dan de veetcelt 
is echter de landbouw. Men beoefent nagenoeg niet 
anders dan den nat- ten rijstbouw, maar de daarvoor 
gesclnkte strook grond is zeer smal en er is 
bovendien nict vol- <loende water aanwezig voor 
eon vcrderc uitbrei- ding der sawahs. Het eiland kan 
dan ook de clichtc bevolking niet voeden, vandaar 
groote ar- nioedc en een aanzienlijke emigratie van 
do man- iielijke bevolking naar het eultuurgebied van 
Sumatra's Oostkust. Van de overige kJeincre niidde- 
J<n van bestaan verdient vcrmclding de visschcrij op 
het nicer. Ook blocit de weefkunst.; hicr worden nog 
de fraaiste cxcmplarcn van de ragidoep jxewcven. 
Op groote schaal wordt pottenbakkerij beoefend ； 
men vervaardigt voornamclijk ecn- voiHlige 
kookpotten (liocdon), die op de markt- ]»laatsen aan 
<lc oevers van het meer worden ver- kocht <»f 
verruild tegen rijst, vooral uit de land- streken 
Oclooan en 'I'oetocpan aan de Oostzijdc. _\Ion doct 
pogingcii <le verbouw van aardappclcn in gang to 
docn vinileu. 

Gcologisfh is li(ft eikind on<lerzocht door den 
inijningenicur、. Wing Easton, die o.a. in het Z. \V. 
solfa Loren en zwa vc] velden heeft go von den, < II 
eyfuici-ns een weiniiz bismuth en aluin. \Terder 
kojnen cr mi I ienta) war me zwavclbron ncn voor. 

Xicttcgcnstaande de dorheid is het cilaud tool) \ rij 
dicht bi'volkt. Men schat het aantal inwoners op 
70.000, ■ iclercn o|)85.00U, waardoor Samosir met 
een die .Hx-id van I (>0 inwoin'rs per K.M.2 tot de 
(liclit-. l hcvolkte gebieden van Ned.-Indie z i < 11 
hclioorcn. Uoor vcrschcidcnc Batakschc stum men 
bewoond. was het eiland vroegcr bc- ruchl wegens de 
rooverij<'n op het meer gepleegd. Scdert de 
Zuidelijkc aan het jneei* grenzendc To ba 
landschappcn omlcr ons bestuur wcrclcn ge- 
vennindcrdc]! deze wandaden, die na- t uurlijk met 
inlij ring van Samosir bij ons gebied in 1906 gcheel 
ophielden, cvcnals de velc onder- 

linge oorlogjes. Voor Jict inlandsch bestuur is het 
ciland verdceld in vcrschillende landschappcn 
(hocndoolans),die cen verzameling van kampoengs 
zijn. Het hoofd van elk landschap is een gekozen radja 
djaihoetan. Is het landschap te groot en tolt het tc veel 
kampoengs, dan wordt het onder- verdeeld in 
afzondorlijkc groopen van kampoengs, waarover de 
radja padoewa of tweede radja het gezag voert. Bcidc 
radja's dragen als tcckcn hunner waardigheid cen pot 
zondcr klep, res pec- ticvelijk met een gouden en 
zilveren band. Elke kampoong heeft dan nog con 
eigen hoofd. De kampoengs zijn mecst op klcine 
hcuvels gebouwd, bc- halvo die aan het strand. De 
bewoners zijn tot die bouwwijzc overgegaan in 
verband met de vroegcr veelvuldig voorkomende 
oorlogcn. Elkc kampoeng is omgeven door ccn aarden 
of steenen wal van 2五 3 M. hoogte en ter breedte van 
ongc- veer Meter beplant met bamboe. Deze be- 
planting diende vroeger voor verdediging, thans tot 
bescherming tegen de hevige winden, die vaak over 
het eiland waaien. 

De bevolking staat als vuil en lui bekend; be- halvc 
sirih, waaraan zij zeer verslaafd is, wordt vccl opium 
gebruikt, die van uit Sibo^a^wordt aangevoerd. Indicn 
men een lijn trelc'CcTwars door het eiland van 
Lottoeng in het O. naar Pangoe- rocran in het W. kan 
men zeggen dat de bevolking ten Zuiden van deze lijn 
wat karaktereigen- schappen, gcwilligheid en 
behulpzaamheid be- treft, zeer ver ten achter staat bij 
die, welke ten Noordcn van deze lijn woonachtig is. 
Het is wel zeer merkwaardig dat de zending juist ten 
Zuiden van deze lijn het meest gewerkt heeft. Langen 
tijd heeft op Samosir pandelingschap bestaan. Deze 
instclling is met ingang van 1 Januari 1910 afgcschaft, 
doch deze datum is later verschoven tot Maart 1914. 

De kleederdracht dcr bevolking is zeer eenvou- 
dig. Bij mannen en vrouwen bestaat zij gewoon- lijk 
uit ecn saroeng cn soms een baadjc, bij meer gegoede 
mannen konit daarbij een broek. 

Het grootste de el dcr bevolking is nog hei- dcnsch
； hicr cn daar, o.a. te Semenindoe aan den 
Noordelijken kampoengrand, treft men nog beel- den 
aan, die op vroegcren Hindoe-invloed wijzen. Sedcrt 
1893 is de zending met succes werkzaam. De drie 
zcndclingen hebben reeds veleinlandcrs tot het 
Christendom bekeord, o.a. in Palippi en in de hoeta's 
Naingonang, Si Pira en Oerat, alle aan de Z.W. kustjzij 
beschikken over 12 scholen met cen GOO Icerlingen./ 
In 1911 bedroeg het aantal Christencn 794, iir 1914 
breidde het zich uit tot 1768. Om politiekc redenen 
client aandacht gc- schonken te worden aan het 
onverwoestbaargeloof aan den „godvorsf, Si Singa 
Mangaradja, vooral omdat op Samosir nog al wat 
familieledcn woncn van den in 1907 gevallen Onipoe 
Poelo Batoe, den laatsten cl er rij van vorsten. 
Parmalim- cu Parsi- tekka sckten von den hier een 
uitstekenden bode m cn ook de Parhocclamdam 
beweging kon wclig ticren. In 1917 deed Samosir op 
politick gebied nog cens van zich hooren. Een plan, 
tot do stiehting van een onafhankelijk rijk leidde den 
Men Februari 1917 te Rea ni Ate in het. Westen van 
Midden-Samosir tot ecn aanval van ecn opgewonden 
menigto, doch do aanwezige militaire macht was 
voldoendo om het verzet . oogcnblikkelijk den kop in 
tc drukken./Q ! / 

SAMPAN. Zie VAARTUIGEN. 
SAMPAN BALANG. Zic VAARTUIGEN. 
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SAMPAN DJOKAR. Zie VAARTUIGEN. 
SAMPAN GOBANG. Zie VAARTUIGEN. 
SAMPAN KOTAK. Zie VAARTUIGEN. 
SAMPAN POEKAT. Zie VAARTUIGEN. 
SAMPAN TIMBA. Zie VAARTUIGEN. 
SAMPANAHAN. District van do ondcrafdee- 
ling Tanah Bocmboe dor afdceling Zuid-Oost- 
kust van Borneo, van do rcsidcntie Zuidcr- 
en Oosterafdecling van Borneo; voor 1905 bc- 
stond een zelfbesturend Inndschap van, dien 
naam, gevormd door het stroomgebied van de 
Sampanahan-rivicr. De voornaamste plaats is 
de gelijknaniige kainpoeng. Het riviertje strooint 
uit in de Pamoekan-baai. Het district Sampana- 
han is gevormd door samenvoeging van dit land- 
sobap met de beide Noordelijk daarvan gelegeue. 
:Litcratuur : Tijdschr. Bat. Gen. dl. I. 1853. 

SAMPANG. Afdeeling cn regentschap van de 
residentie Madoera, groot ruim 1483 K.M.2 Gedu- 
rendo den Compagnicstijd vormdc het een min 
of meer zelfstandig onderdeel van het Sultanaat 
Madoera (Bangkalan). Bij do voorbereiding van 
de invoeriHg^van liet rechtstreekschc Gouverne- 
mentsbehecr aldaar werd te Sampang ccrst con 
Onder-Regent geplaatst; daarna word het, tege- 
lijk met Bangkalan, tot een afzonderliik regent- 
schap verheven. Ten 0. door de afdcelingen Pa- 
mekasan en Soem6n6p en ten W. door de afd. 
Bangkalan begrentd, strekt de afd. Sampang zich 
over de geheele breedte van het eiland Madoera 
uit； zij bevat de contrdle-afdeeling Sampang met 
do districtcn Sampang, Kedoengdoeng, Tordjoen 
cn KStapang, onder den Ass. Resident, bijgestaan 
door een Asp.-controleur. De afdeeling telt 278 
de>a5s. 

Met uitzondering van een alluviaal terrein aan de 
Zuidkust bestaat de bodem van deze afdeeling uit 
tertiair gesteente, nl. mergcls en mergelachti- ge 
kalksteenen ； de merge]s vindt men meer in het 
midden, de kalksteenen aan de Noord- en do 
Zuidkust. Het terrein is over het algemcen zeer 
heuvelachtig; van de drie heuvclreekscn, die men op 
Madoera onderscheidt, wordt de Zuidelijkstc door 
alluviaal terrein ten 0. van de Balega-rivier 
afgebroken, maar zij verheft zich opnieuw in 
Oostelijke richting tot nabij de rivier van Sam- pang 
en verder ten 0. daarvan. De middelsto rug, ongeveer 
15 K.M. van de Zuidkust vorwij- derd, is van den 
Zuidelijken door kwartaire gron- den gescheiden, 
die voor de natte rijstcultuur ge- bezigd worden, 
maar zendt op enkelc plaatsen uitloopers naar de 
Zuidelijke keten. De Noorde- lijke kalkreeks, 
waarover de waterscheiding tus- schen het N. en Z. 
des eilands loopt, is op ge- middeld 12 K.M. van de 
Noordkust verwijderd. Met uitzondering van een 
paar toppen is deze heuvelreeks geheel boomloos, 
tengevolge van het roekeloos kappen der djati-
bosschen in den vor- stentijd. De streek tusschen de 
Noordelijke en de middelsto heuvelketen, wclke 
mede door uitloopers zijn verbonden, is bijua geheel 
van levcnd water verstoken en maakt daardoor het 
minst be- bouwbare gedeeltc der afdeeling uit. Naar 
de Zuidkust stroomen: de rivier van Balcga, die met 
haar zijrivier de Ragoeng het grootste strooingc- 
bied heeft van alle rivieren van Madoera, verder de 
rivier van Sampang, welke tot de hoofdplaats voor 
kleine schoeners bevaarbaar is. De rivieren, die aan 
de Noordkust uitwateren, zijn zeer kort van loop; de 
voornaamste zyn de Kali Batioh, de K. Kontjeh en 
de K. TCniberoe. 

Langs do gchcolo Noordkust van do afdeeling 
zyn zcovisscherij, do bcrciding van drogo visch cn 
trasi, benevens handcl en ooftteelt de midde- Icn van 
bestaan. Tai van wclvarondc dcsa's zijn da ar 
gelegen, waaronder do distr. hoofdpl. K6ta- pang 
(zio aldaar) do voornaamste is. Aan de beide oevers 
van do reeds genoemdo rivier van Tcmbc- roc, 
worden uit kalkstcen ncuten en mctselstee- nen 
gchouwen, waardoor tai van diepe groevon zijn 
ontstaan. Op 土 8 K.M. van de Zuidkust ligt het 
eilandje Mcndangin of P. Kambing; zie KAMBING 
(POELO).少；:'、■:. 

SAMPANG. District van de cohtrdlc-afdeeling 
het rcgentschap cn do afdceling Sampang, rcsi- 
dexitieMadoera, ook wel Kota Sampang genaamd. 
Het heeft 3 onderdistricten en 85 desa's; do we- dono 
woont ter afdeelingshoofdplaats. 

SAMPANG. Hoofdplaats der afdeeling van dou- 
zelfden naam, residentic Madoera. Zij was reeds 
tegen het eind der 17c eeuw, naar Valentijn's be- 
schrijving to oordcelen, een handclsplaats van be- 
teekenis. Zij telt ongeveer 9000 inwoners, waar-
onder ongeveer 50 Europeanen, 300 Chincezen en 
10 Arabicren. Er is cenige drukte door den handel in 
rijst en petroleum, door Chineezen cn hadji's 
gedreven en ecn lovendig personcnverkccr met den 
Javaschcn overwal (Pasoeroean en Probo- linggo), 
inaar do stad op zich zelf, met hare lage, steenen cn 
bamboezen huizen aan beide zijden van den 
postweg, biedt niets merkwaardigs aan. De 
woningen van den Assistent-Resident cn van den 
Regent zijn aan cen ruime aloen-aloen op ruim een 
K.M. bewesten de koni der hoofdplaats, aan den 
grooten postweg naar Bangkalan, gele- gen. De 
Sampang-rivier, die ter hoofdplaats 35 M. breed is, 
vergemakkelijkt het handelsverkeer, doordat de uit 
zee komende prauwen en schoeners voor de 
woningen der kooplieden kunnen worden gclost. 
Door den aanleg van do stooni- tramlijn Kamal — 
KaliangCt is de verbinding met Soerabaja en 
Pamekasan zeer vergeinakkelijkt. 

SAMPEU (SOEND.). Zie MANIHOT UTILIS- 
SIMA. 

SAMPIONG. Zie VAARTUIGEN. 
SAMPIROTO (MAL.). Zie ANDROGBAPHIS. 
SAMPIT. Ondcrafdccling der afdeeling Koeala 

Kapocas van de residentio Zuider- en Oostoraf- 
decling van Borneo, onder een controlcur met 
standplaats Sampit, bestaande uit de clistrictcn 
Sanipit (met de onderdistricten Tjcmpaga, Mcn- taja 
cn Kwajan), Mendawci (met de onderdistr. Bencden 
Katin* an, BovenKatingan cn Snjnba)cn 
P6mbocang(inet de ondcrdisti'.Sem bocloe cn 86ra - 
jan). De districtcn en onderdistricten worden bc- 
stiiurd door I.nl. hoofden met vcrschillendc titels. 
De districtsbestuurdcrs worden <loor het Gou- 
vernement aangcsteld. en bezoldigd en staan onder 
het onmiddcllijk gezag van den control our. 

De onderafdeeJing grenst ten W. uan Kocmai en 
Kota Waringin, ten N. W. en ten N. aan Sin- tang 
(waar do grens wordt gevormd door geberg- te -- hot 
Oostelijk deel Schwanergebergtc g< - naaind ), ten 
O. aan de Bajaklanden en ten Z. van Kaaj) 
Tjimantan tot Kaap Poeting, aan zee. De juistc 
groottc is niet bekend (zic BORNEO) cn wat het 
zieJental betreft loopen de gegevens zeer uitecn; 
volgens hot rapport van resident Joekes (1893) 
bedroeg hot toen 25.000. De )><■- volking bestaat 
uit Maleicrs, vermengd)net Ja- vaanschc 
bcstanddeelen cn Dajaks, die in ver- schiJJendc 
stain men zijn vcrdecld. De Zuidelijke 
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kuststrokon zijn nagenocg gcheol vlak on, voor- 
namolijk tusschen do rivieron PSmbocang on 
MSntaja, met talrijkc mcron bczct. Meer naar hot 
Noordcn is het land overdekt met houvclrijcn, 
uitloopers van hot grensgebergto, dat in hot arti- kel 
Borneo wordt beschroven. Sommige toppon boreikon 
eono aanzienlijke hoogte, bijv. (van Oost naar West) 
de Bockit Raja (2278 M.), de Rangbabi (12(53 M.), 
de Batoe (1259 M.), de P6- mantjoeng (1552 M.) cn 
de Raja of Segoeroch (1031 M.), zic atlas Stemfoort 
on Ten Sicthoff, 2e uitg. bl. 13, 1899. 

De onderafdeeling wordt hoofdzakelijk ge- vormd 
door het stroomgebied van drie groote rivicrcn, n.l. de 
Pemboeang of Serojan, de Sam- pit of Mentaja en de 
Mendawei of Katingan. De beschrijving dier rivicren 
geschiedde reeds bij het artikel Borneo, Deel I biz. 
364. Plaatsen van noemenswaardig belang worden in 
de onderaf- decling nict aangetroffen, de belangrijkste 
wer- den trouwens bij hot art. Borneo reeds vermeld. 
Alleen mag nog genoemd worden Kasoengan, 
grootendcels door Daj aks bewoond, de grootste en 
welvarendste kampoeng aan de geheele Katingan. Het 
districtshoofd is een Christen, ter- wijl er zich een 
zendingsschool bevindt. In de Bovenlanden houden 
zich voornamelijk de Da- jaks op, wier hoofdbedrijf, 
behoudens landbouw, bestaat in het inzamelen van 
boschproducten, welke zij verhandelcn aan de 
bewoners dcr Be- ncdenlanden, die de artikclen 
uitvoeren. 

Zic voor literatuur de aangehaalde bronnen bij het 
art. Borneo, maar vooral Dr. Molengraaff: Geol. 
Verkenningstochten, Leiden 1900, die eenc mooie 
beschrijving geeft van de Katingan-rivier met haar 
voornaamsto zijtak de Samba en tai van 
byzonderheden medetleelt onitrent de be- volking aan 
die rivieren. h /厂 

SAMPIT. Rivier in de Z. en 0. afdeeling van 
Borneo (zic BORNEO IV, D). 

SAMPITBAAI. Breede, driehoekige, voor he, 
Zuiden geheel open baai meL zeer matige diepten op 
de ZuidkusG van Borneo, waarin de goed be- vaarbire 
rivier van dien naam uitmond:. De kust 13 zwaar 
begroeid achl er een wit zand- Htrand daf, mo - 
uitzondering van enkelo plaatsen, waar het zich 
cenige me'.ers steil verlieft, zecr goleidelijk naar zco 
afloopt me： een bodem van modder cn zand. De 
binnenbaai, beN. een umallen, om do N.O. ui： 
ekenden, meb tjemara- boonien begrociden landtong, 
word1, ingenomen door 66n groo c inoddorvLiklc, 
waarover do be- tondc geul van do rivier me: slechts 
enkelo me' ers diepio bij laagwater loopt. De veriikale 
waterbeweging hceft een overwegend cnkel- daagscli 
karakicr en loop!，ui een van 2,5 M. tot enkelc dm. 
Zio Zeemansgids decl IV. 

SAMPOELAN (i> \ i ) ZH- SL.AXKAPEN. 
SANA (IAV.). Zio PTKROCARPUS JLNDICUS. 

SANA K^LING (IAV.). Zic DALBERGIA. 
SANANA. 11oofdplants der afdeeling Soela, 

slaniipiaats van den poMhoudcr, go!egen op de N.O. 
kust van het eilaiid Soclabesi in cen kleino baai)nct 
nauwen in gang, welke echter cen goedc unkcrplaats 
aanbiedt. Het dorp strekt zich on- gevcer J,5 K.M. 
langs het strand uit, wordt door- s n eden door de 
onbeduidendo San ana rivier en ornvat 9 Boa'w in 
ongeveer 50 woningen. Het zeer vorvallcn fort 
„Klaverbladn. uit den tyd van do ().I. ('onipagnic iw 
de woonplaats van den Salaha- kan, 
vertegenwoordiger van don Sultan van Ter 

nate. Al do bewonors, ongevoor 1000 ziolen, bolij- 
den don Mohammcdaanschon godsdienst. (Zie verder 

SOELA El LANDEN).-艺'L 
SANATORIA. Zio GEZONJ)EIE[DSETA BLIS- 

SEMENTEN._；/£ • 
SANDANG LAWfi (JAV.). Zie BANG。 
SANDEAN. Bcrgachtig landschap in Zuid-Do- lok 

van de ondcrafdcoling Padang Lawas, rcsiden- tio 
Tapanoeli. Wcgcns de gcringc vruchtbaarheid van het 
land is het ook weinig bevolkt, cn is de bevolking, die 
hare rijst op droge velden teelt, zeer arm. To 
Boroeangir, cene kleine kampoeng van het landschap, 
wordt goud van goede kwali- teit gevonden. 

SANDELHOUT. TjandanS, (JAV.), TjSndana 
(MAL.), zijnde dit de sanskrit-naam, die door geheel 
Indie bekend is. Op Timor Haoemdni Ai kamcnil. Op 
Soemba Ai nitoe, d. i. geesten- hout. Op Ambon Ai 
saroen. 

3antalum album, L., fam. Sanlalaceae, kleine altijd 
-groenc boom; in Bri'.sch Indie inhcemsch in het 
Zuidclijk deel van Dckkan, waar hij in on- vruchtbare 
gronden, tot op 3000 voet wast, en in het groot 
gekweekt wordt, bepaaldelijk in Mysore； in 
Nedcrlandsch-Indie vooral wildgroeiend op de kleine 
Socnda-eilanden, on voorts op Java, Madoera cn de 
Molukken. Levert het welriekende wit en gecl Sandel-
, Sintel- of Santal-hout, dat bclangrijk is als rcuk- hout 
en medieijn. Vcrreweg de grootste betee- kenis hceft 
dit bout voor het vaste land van Indie, als zijnde daar 
onmisbaar bij alle gods- dienstigo ceremonien; voorts 
voor parfum en geurige oliebcrciding, voor snywerk 
enz. In Ne- derlandsch-Indie is Santalum op Java 
bijna uitgeroeid, o. a. door do gezochtheid van het 
gcurigo en duurzame hout voor fijn schrijnwerk, 
wapengevesten cnz. In het oigenlijk Sandel-ge- bied, 
nl. Timor, Savoc, Roti, Soemba, is zulks nict het 
gcval, do ch wordt cr toch weinig verrich t om dit 
kostclijkc gewas voorbteplanten of zelfs maar tegen 
vcrnictiging te beschermen. Vrij aanzienlijke 
hoeveelheden worden nog icder jaar uitgevoerd van 
Koepangcxi Atapoepoe. Makasscr, oudtijds de 
stapclplaats van het geurigsto sandclhout, voert nu 
weinig uit, cn meest van inferieure kwalitcit, 
vergelcken met het uitgezochte Mysorc-hout. De 
Makasaren halen of haalden hun sandelhout vooral 
van de Leti cilanden ； ook van do Palos-baai komt 
dit hout in den handcl. Voor Europa heeft het 
sandelhout, dat trouwens door de O. I. Cic gercgeld 
word aan- gevoerd, in delaatste deccnnia cone nieuwe 
betee- kenis gekregen door het zeer belangrijk ge- 
bruik van sandclolio (oleum san tali, zie OLlEN 
VLUCHTIGES OF AETHERISCHE OLlEN, 
ESSENCES,) in de gcnecskunde voornamelijk als 
anti^onorrhoicum, eene inedicatic, die trouwens reeds 
aan Ruiuphius bekend was. Ook als luxehout cn voor 
reukwerken blijft de sanclel zeer gczocht. Het 
vermcerderd ge- bruik is aanleiding gowccst, dat in 
Ned. Indie de aandacht op Santalum mecr dan vroeger 
geves- tigd is, en cr op Java (Besocki) cn op Madoera 
door het boschwczcn cultxiurproevcn zijningcsteld. 

Sandelhout draagt de byvoegingen wit en geel, 
resp. voor het spint- cn kernhout, ter ondersohei- ding 
van het als verfstof dicncndo roodo sandol- hout, dat 
afkomstig is van Petrocarpus Santalinus Lf. on ook 
van P. Indicus WilH. (Zio SANA). E,in onccht 
Javaansch sandelhout van vccl 
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den echtcn sand cl ho ut- 

zwakker aroma koint va» Exocarpus ovatus Bl., 
cenboom, die op Sanlalum gclijkt cn tot dezelfde 
plantenfamilic behoort. Nog andcrc plantcn, 
geenszins a an Sanlahim verwant, levcren aan den 
handel houtsoorten, die als sandelhout. verkocht 
worden, omdat zij in uiterlijk of rcuk daarmedo 
eenigszins overeenkomcn. Eene afbedding en uit - 
voerige beschrijxdng van 
' ' ' 
boom komt voor in de Ind. Merc. 1897, biz. 1. 

SANDELHOUT-EILAND. Zie SOEMBA. 
SANDELHOUT-STAMBOEK. Zic PAARD. 
SANDELWOOD. Zic PAARD. 

SANDING of SANDION. Eilandjc voor de 
West- 
kust van Sumatra, bcJioorende tot de Pagei- 
cilanden van de ^Icntawei-grocp. Het ligt onge- 

14 zceinijl in Zuidoostelijkc richting van de 
veer 
Zuidpunt van Zuid Pagei cn is door Europeesch 

kapitaal in cultuur gcbracht. Het eiland is geheel 
niet- klappertuinen bedekt. Merkwaardig is dat 
^.-volgens W. Marsden (History of Sumatra, biz. 468) 
in 1769 hier een bei^otling zou gelegen'heblycn van 
eenige soldaten onder commando van een officier, 
die echtcr binnen het jaar were! opgeheven, terwiji 
t hans het eiland schijnbaar zoo gezakt is, dat 
wegens de branding het zelfs door kleine inland- 
sche vaartuigen mecstentijds niet te bereiken is. 

SANDORICUM INDICUM Cav. Fam. Melia- 
Ketapi. Melapengan, Sentoel (MAL.), Sen- 

toel (JAV.), Katjapi (SOEND.). Hoogc boom, op 
ceae. 
Java in het wild beneden 1000 M., verder in 
de meeste dorpen gekweekt als vruchtboom. 
De eenigszins donzige, fraai gekleurdc vruchten 
bevatten binnen ccn dikke vruchtschil enkele 
pitten, die met een aangenaam zuur smakend 
vruchtmoes omgeven zijn. Het bout wordt 
voor planken cn huisraad gebezigd, volgens 
soinmigen ook voor meubels. 

SANGA-SANGA. Plaats gelegen aan de Sanga- 
Sangarivier, rechterzijtak van de Mahakam, 
afdeeling Samarinda, residentie Z. en O.afd. Bor- 
neo. Heeft alleen beteekenis door de belangrijke 
petroleum productic daar ter plaatse.i>v 

SANGEANG.Eilandnabij deN.O.punt vanSoem- 
bawa, ook wel Goenoeng Api genoemd. (Zie API). 

SANGGA LANGIT (MAL. BATAY., SOEND.). 
Zie CASSYTHA. 

SANGGAR. Landschap in de onderafdeeling 
Bima, afdeeling Soeni bawa. residentie Timor 
Onderh. Zie SOEMBA WA. Een uitvoerige studie 
over de kartographie, geographic en geologic 
(lit landschap, dat den grooten vulkaan Tambo- 
ra draagt, verscheen in het Zcitschrift fiir Vulka- 

neo. Hee£t alleen beteekenis door de be! 

en 
van 

en platen. 

/’nologie, Bd. IV, 1918 biz. 85 — 192: J. J. Panne- 
koek van Rheden, Geologische Notizen ilbcr die 
Halbinsel Sanggar, met kaarten 

SANGGAR (DOMPO)-BAAI. Kleine, open Laai 
aan de Noordkust van Soemhawa, LeO. de Tam- 
Lora voor de kainpong van dien naam. Ter reedc 
liggen eenige ondiepten, o verigen s is d<? baai di 
ep 
en schoon. Zie Zeemansgids dee! V. 

SANGGARAN AGOENG. Pistrictshoofdplants 
in het landschap Koerintji (zie aldaar) van de 
rcsidentie Djambi. De plaats was vroeger zetcl 
van den controleur. Zij is gelegen aan den Noord- 
oever van het Koerintji-meer, waar de Merangin, 
linkerzijrivier van de T6mbesi, die naar de Ba- 
tang Hari stroomt, het meer verlaat. Een weg 
ioopt van bier langs de rivier stroomopwaarts 
naar Soengai Penoch, terwijl stroomafwaarts het 
paardenpad naar Bangko verbreed en verhard wordt tot grooten weg. 

SANGGAROENG. (TJI) Rivier op Java, ont- 
springendc aan de Z. helling van den TjSrimai, 
doorstroomt met in het algcmeen O.-wnartschon 
loop in ontclbarc bochten het gebergte van het 
rcgentschap Koeningan (res. Cheribon), en wordt 
beneden de gelijkhamige hoofdplaats door cen in 
den rotssteen van den steilen oover uitgekapte 
waterlciding, de Soorakatiga, dienstbaar gcinaakt； 
aan de bcvochtiging van verschillendc sawahs. Na 
zich N.O.-waarts gewend tc hebben, komt zij in een 
diepc. door het gebergte omslotcn vlakte, breekt 
door de kloof van Menan tang cn bereikt de vlakte 
van Losari, waar zich vcrcenigt met de Tji 
Tjangkolak, de grensrivier van cen gc- deelte van Ch 
erib on cn Tegal, tusschen wclke re- sidenties zij 
verder de grens vormt, tot zij bij den hock van Losari 
in zee valt. Na do vereeniging met de Tji Tjangkolak 
wordt zij veelal Tji Losari genoemd(zie LOSARI 
(TJI). Voor doscheepvaart heeft zij gccnc waarde. 
Men nee mt haar wcl als grens aan tusschen de 
Soendalandcn cn het eigen- lijke Java, wat cchter 
niet geheel juist is (zic bij CHER1BON). 

SANGGAU. Landschap, administratief behoo- 
rende tot de onderafdeeling Sanggau der afdeeling 
Pontianak van de resi lentie Westerafdeeling van 
Borneo,oppervlak ± 7552 K,M2. Het grenst tcnW. 
aan Taj an en Landak en Sambas, ten N. aan Sera- H 
akenSintang, ten O.enZO. aan Sekadau cn tenZ. aan 
Mcliau. Het rijk bevat het stroomgebied van de 
Sekajam rivier, die ontstpringt in het gebergte op de 
grens van Sambas, terwijl ze bij de hoofdplaats, 
evcnecns Sanggau geheeten, in de Kapoeas 
uitmondt. De Sekajam telt talrijke zijrivieren, 
waarvan de voornaamstc, de Meng- kiang bij de 
kampoong van dien naam zich met haar vcrcenigt. 
Voor grootere vaartuigen is doze rivier en hare 
zijtakken geheel onbevaar- baar. Het Zuidclijk deel 
des lands wordt door de Kapoeas doorstroomd.Pe 
bodem van Sanggau is in het midden en het Zuidelijk 
decl afwisselend laag en. heuvelachtig. Hooge 
bergtoppen komen hier niet voor. Meer Noordwaarts 
wordt het terrein zeer geaccidenteerd en bergaclitig 
(hoog- ste top de G. Bocdoek, 950 M) om aan de ge- 
ineenschappelijkc grenzen met Sambas cn Scrawak 
in woosto bergreeksen met hoogc en nioeilijk 
beklimbare toppen te eindigen. 

De bevolking beslaat uit Dajaks ten getale van 
ruim 28.000 ziclen, 土 8500 andore inlanders 
(voornl. Maleiers) cn 600 Chineezcn. De Dajaks 
bewonen meer de bovenlanden, houden zicJi voornl, 
bezig met landbouw en inzamclen van 
boschproductcn, waai'in ze met de Maleiers 
handeldrijven, welke la&tsten de artikclcn uit- 
voeren. De Chincezen en Maleiers vinden veolal een 
bestaan in de goud- en diamantgraverijen, in 
mindere mate cchter dan voorhccn. Het landschap 
wordt bestuurd door een vorst, met den titel 
Panembahan, vcrblijfhoudcndc t lioofdplaats 
Sanggau. Reeds in J 822 werd met dezen cenc 
overeenkomst aangegaan, welke in 1833, 1847, 
1855, 1860, 1882 vernieuwd werd ； het laatstc, 
thans geldende dateert van 13 Nov. 1909, 
goedgekeurc! en bekrachtigd bij Gouv. Besluit van 
15 Jan. J ()12 no. 7(5. Voor mecrderc 
bijzonderhed.cn, zooals plaatsbc- schrijving CJI 
ethnographic, geJijk mode voor do geschiedenis van 
het landschap, wordt verwezen naar de hieronder 
vermcidc bronnen. 

Lileratuur: 1£. P. A. Bakker. Het rijk 



Sanggau, Tijdechr. Bat. Gon. dl. XXIX (1884)； J. 
K.Enthovcn,Bij(lragcntotdoGeographievanBor- 
nco's Wester afdceling 1903, Liz. 574, vlg. ； Bijl. 
Hand.St.Gen.1911/12no.301 — 11; Koi. V 
oralagen. 
j SANGGAU. Ondci'ftfdceling dcr afdceling Pon- 
tianak van de residentie Westcrafdeeling van 
Borneo. Zij staat onder het bestuur van een con- 
troleur B.B. inet. standplaats Sanggau cn bevat 
de landschappon Sanggau on Taj an, zoomedc het 
onder rechtstrceksch bestuur gcbracht landschap 
Mcliau. Do bcvolking teldc ulto. 1915 土 65.900 
ziclen, waaronder een ticntal JCuropcanen, 土 
50.000 Dajaks. 土 ) 3.000 andcre inlanders, 
h 1800 Chincezen. ■' ' 八、’ 

SANGGOEL (SOEND.). Zio K0ND也 
SANGGONA. Zie MUZIEK EN MUZIEK- 

INSTRUMENTEN. 
SANGHJANG (JAV.). Zic -JAVANEN. Dxd II, 

biz. 217. 
SANGI-EILANDEN. Group van eilanden, 

Noordwaarts van de Minahasa, uitmakende de 

S ANC G A (J -S ANGIR ' I I. , . _ °曾 > 
乙"弓 Yt ..* ，•二 Vy 

, R ijst wordt allecn door gegocden on by fees- 
tclyke gelegcnhoden gcgeten. Met uitzonde- 
ring van cnkclo Mohamtncdancn cn con 600 
Chincczcn zijn de bowoners der Sangi-eil. 
alien Christcncn. Landbouw is het hoofdmiddel 

bestaan, de klappcrcultuur is eon volks- 
cultuur geworden (copra verkoop); vischvangst 
is nevenbedryf. De notcmuskaattcelt gaat 
achtcruit, doordat de boo men door ccn ziekte 

van 

zijn aangetast. J)c nijverheid bepaalt zich tot het 
vervaardigen van vaartuigen (zclfs kotters cn kleine 
schooners worden gemaakt). het smeden van 
werktuigen (o. a. peda's, patjoels enz.) cn alierlci 
knutselwerk. De kunst van het woven, cn verven van 
stoffen (de z.g. kain koffo en tagoso) verdwynt 
langzamcrhand, doordat de uit de hand gewoven 
koffostoffen (voor kleeding en versicring) 
verdrongen worden door de vcel gocdkoopcrc 
ingevoerde katoentjes. De handel is voornamelijk in 
handen van Chi- ncozen. Ingevoerd wordt 
hoofdzakelijk; rijst. 

onderafdeeling Sangi-eil. der afdceling Menado van 
de residentie Menado. Zij zijn gelegen op gemiddeld 
125" 30' O.L. tusschen 2° 4' 30〃 en ruim 4s 50' N.B. 
De onderafdeeling wordt onder- vcrdeeld in 5 
landsdhappen: Iste Kandhar Taroena (zie aldaar), 
2de Alanganitoe (zie aidaar), 3de Taboekan (zie 
aklaar), 4,(lc Siaoe (zic aldaar) on 5de Tagoelandang 
(zie aldaar), die elk be- stuurd worden door een radja 
met zijn mantri's nl. djoegoegoe's (tweede hoofden) 
en kapit&n's laoet (negorijhoofclcn). De radja's cn 
djoegoe- goe's worden op voorstc) van den 
Controleur door den Resident benoemd en 
ontslagen; hun macht en invlocd is thans goring, 
doch gaf vroeger wel cens aanlciding tot knoeierij en 
willekeur. De eersten hebben bij contracten (zie 
daarvoor bij de verschillende landschappen) de 
opperhecrschappi) van het t«ouv. orkenl en zijn 
thans weinig nicer dan bczokligde ambte- naren. Bij 
benocmingen wordt dan ook tegen- woordig nicer 
gclct op bekwaamheid dan op >tand en aanzicnlijke 
afkomst. De 1'echt- spraak in burgcrlijke gedingen 
over personen behoorende tot (lc eigenlijko 
bnvolking der niet onder rechtstreekseh bestuur van 
het Gouv. btaande lan(lschapj)<*n berunt bij de 
radja's met de mantri's. Strafzakcn behandelt de 
.,ma- dj^li* (de radja is voorzitter, de mantrfs zijn h-
den cn alle bc81uitcn, door die rechtbank go- slagcn, 
warden door den Controleur nagegaan). Zware st 
raffen (w.o. de doodstraf) worden uit- proken door 
den KijkHraad (Controleur, als v(^rvanger van den 
Resident, voorzittor en <le radja met zijn 
rijksgrooten ledcn). De voornaamste cilanden zijn; 
Sangi of Groot Sangi, met een bcvolking van 60000 
ziclen, Siaoe met ongeveer 40000 bewoiicrs en 
U'agoe- Inndang n)et 7000 Zij zijn zeer berg- 
achtig en laten slechtB ccn vlakkc kuststrook van 1 
h tot 2 K. M. breedte vrij: langs de stranden. vindt 
men hier en daar moerassen. Op do oi- landeii Sangi, 
Siaoe en Roeang zijn werkende vulkancn, die 
meerinalen groote \-erwocstingcn hebben 
aangericht: <>p Sangi, <le G. A woe (zio A 
VVOEH), op Siaoe eve neons de G. A woo (zie bij 
SIAOE). J)e ini. bcvolking der Sangi-eil. wordt 
midcrschciden in aanzicnlijkcn (afstammelingen 
<ler radja*s) en burgers (vroogcr waron er ook 
>laven). Do voornaainste voedingsmiddelcn zijn: 
sagoe, batata, l)6te, kiha, pisang cn visch. 

zout, petroleum, tabak, manufacturcn, drankeii 
(sterke dranken zijn verboden), wceldeartikelen enz
；； de uitvoer bepaalt zich tot： copra, pala. foelie, 
rotan, haaivinnen, ebbenhout. ijzerhout en 
rotanmatten. 

Literaluur: R. Neumann. Die Mission auf 
den Sangi Inseln (Evang. Miss. Mag. 1897)： 
A. Pennings, Med. 
(Med. com. Sangiv en Talauer eil. 1908); De 
Sangi en Talaud eilanden ( Econ. geogr. 1912. 
136); Extract uit bricvcn van cen handelsman 
over de Minahasa on de Sangi en Talaud eil. 
(De Banier III, 1911)： Modeclcelingen 

van de Talauer eilanden 

van het 
bureau voor de bestuurszaken der Buitenbe- 
zittingen door het Encvclopaqdisch bureau, L > 
•Moving II, 1912 bl. 5 t/m 8V:，-y；s C-〈十"、 

SANGI-EN TALAUDEILANDEN (Comite tot 
voorziening in de gecstclijkc bchoeften van de 
gevestigde Protest antscho Christengcmeenten op 
de). De zendingsposten dezer vereeniging zijn 
gevestigd op de navolgencle eilanden A. Tagoe- 
landang, een zendingspost; B. Siau, 2 posten ； C. 
Groot-Sangi 4 postcii; D. Salibaboe 1 post; E. 
Karakdlang, 2 posten. Het officieele domicilie van 
het Comito is Amsterdam； het bureau is echter 
gevestigd in het gebouw der Ned. Zen- dingschool, 
thans tc Oegstgeest. Zio verder ZEN- DING 
(Protestan tsche). 

SANGIANG.Zio HEIDENDOM. DeelII, biz.88. 
SANGIR. Rivier, rec liter zijtak der Batang Hari 

(zie SUMATRA (Rivieren). 
SANGIREESCH of Sangirsch is de taal van de 

Sangir-eilandcn, van wclke Groot-Sangir het 
voornaamste is. Op (lit ciland wordt, met eenige 
]>laatselijkc verschillcn, het hoofddialect ge- s pro 
ken ； gewoonlyk wordt dat van het landschap 
Manganitoe als het standaarcl-dialect beschouwd, 
omdat hqt best bekond is. Siaoe, dat ten Z. van (；r. 
Sangir ligt, hcoft ocn cigon dialect. Nog mcer Z.lijk 
Jigt Tagoolaiiclftug, waar cveneens ccn afzonderlijk 
dialect bostaat. Op de eilanden aan de N. kust dcr 
Minahasa wordt ook vcel Sangi- rcesch gesproken, 
daar zij hoofdzakelijk door Sangircezen worden 
bewoond. 

Het Sangireesch bohoort tot de Filippijnsche 
taalgroep ； het is allercerst ver want met het 
Talaoetsch, het Bentcnansch en het Bantiksch on 
vci'volgens met de Minahassischo talen, vooral met 
het Tonsea*-sch, voorts nog met de talon der Soeloe-
oilanclen en der Filippijnen. 
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Doordat het schoolonderwijs voor een groot deel 
in het Malciscli wordt gegeven en do Sangi- rcczen 
veel in den vreemde zwerven, is de invloed van het 
Malcisoh op het Sangireesch zeer groot. Door de 
voormaligc Spaansche overheersching zijn er ecnigc 
Spaansche woorden in het Sangireesch gekomen; ook 
Tcrnataansche woorden ontbreken niet, daar de 
Sangireezen vroegcr ook vcel op Ternate kwamcn. 

Nevens de dagclijksche taal bestaan er van ecn 
aantal woorden omschrijvingcn, vermin kingen, oude 
synoniemen, die (vroegcr nicer dan thans) in gebruik 
waren op zee, waar men vele dingen niet bii hun 
waren naain dorst to nocmen, oin geen gevaren uit te 
lokken. Zulke ter men heeten Sasahara of Sasalili. 

Het klankstelsel van het Sangireesch biedt weinig 
opmcrkclijks aan. De e komt voof in ge- accentueerdc 
syllaben en als klinker dcr oor- spronkelijke sluit 
medeklinkers, voor zoover dezc niet afgevallcn, maar 
klinkcnd gemaakt. Overi- gens is de e tot oc of o 
geworden, zclden tot t. 

Dat de palatalen niet voorkomen, is wat men 
vcrwachten kon in eene Filippijnsche taal. Ten 
opzichto dcr R-G-H-wet nee mt het Sangireesch eene 
cigenaardige plaats in tusschen de talen der 
Filippijnen on die der Minahasa. De gewonc 
vertegenwoordiger is h in het dialect van Ma- 
nganitoe, r (met bilabiale uitspraak) in de andere 
dialccten van Gr. Sangir. Bij uitzondering vindt, men 
g, den klank dien men rcgelmatig zou inogeii noemen. 
Als eindsluiters kent het Sang, alleen de 
medekJinkers ng en hamzah; wanneer de 
consonantischc sluiter niet tot ng of, wordt, maar 
gespaard blijft, wordt hij klinkend gemaakt doordat 
hij met e wordt uitgesproken. 

De woordaflciding wordt bijna geheel bc- 
heerscht door de voorvoegscls, die in echt 
Filippijnsche vceltalligheid voorkomen. De deel- 
woordsprefixen die met m beginnen, hebben 
daarnevens een vorm met n (me- en ni-, ma- en na； 
enz.), die in het Praeteritum optreedt. Het Praesens 
kenmerkt zich door rcduplicatio van den stam, de 
meervoudsvorm van het werk- woord door 
redupliceering van het voorvoegsel. De een voudige 
stam met het m-prefix is Futu- rum, zoo ook die met 
het oem-infix. De geredu- pliceerde stam met het 
infix oem is weder Praesens; de Praeteritum-vormer 
is in, dat in de wi-prefixen gevoegd, tot n wordt 
afgeknot, en in de oem-vormen gevoegd, met oem te 
zamen tot im versmclt. In het Passief vormt het (in-
strumentale) prefix t- het Praesens (stam gere- 
dupliceerd) en het Futurum (eenvoudige stam), ni； 
of -in- het Praeteritum. Het suffix -awj heeft 
plaatsaanwijzende beteekenis. 

Pronomina praefixa zijn in het algemeen vreemd 
aan de werkwoordsvormen in de Filip- pijnsche talen; 
daarom is nierkwaardig een vorm met takoe' of 
dakoe^ in den len pers. enk v., als nadrukkelijk naast 
de i- en -ang-xormcn met pron. suff. -koe. 

Het gebruik van het tusschenzctsel oe of n (bcide 
vormen ontstaan uit noe, attoe) is uitge- breider dan 
in de talen der Minahasa, maar minder uitgebreid dan 
in de talen der Filippijnen. 

Literatuur: A. J. F. Jansen, Vergelijkende 
Woordenlijst van talen en dialecten in de resi- dentie 
Men ado (hieronder Sangireesch en Ta- laoetsch in 
150 woorden), Tijdschr. Bat. Gen., dL IV, bJ. 521-
548 (1865); J. G. F. Riedel, 

Ncdcrduitsch en Sa n gi - Man gan it u sch Woorden- 
lijstje, Ibid., dl. X, bl. 375, vlg, (1867); Id., E 'nige 
Sangirccscho vcrhalcn cn liederen, Batavia, 
Landsdrukkcrij, 18G8; Id., Bijdrage tot de kennis der 
talen en dialccten, gesproken op de eilanden Luzon, 
Panai, Balangingi, Solog, Sangi, cnz., Vcrh. Bat. Gen., 
dl. XXXIII (1868); Id., Beschry ving van de uitbarsting 
van den Awuh、 Ta run a, in Siauwsch dialect, 
Tjjdschr. Bat. Gen., ' dl. XVI. b], 91—95 (1867);. Clara 
W. J. Sicllcr, Vcrtaling van den Heide]bergschcn 
Catechismus, Leiden, Brill, 1891; Id., Vert. v. d. Luther- 
schcn Citech., Ibid., 1891; Id., Twee cn vijftig 
geschicdcnisscn uit het Oudc Testament, Ibid., 1890; Id. 
uit het Nieuwe T., Ibid. 1891; Id., Vertalingon van de 
vier Evangelien cn de Hail - delingcn d. Apostelen, Ned. 
Bijbelgenootschap, 1889—1896; Id., Christel. 
Alnianak, 1893 en volgcnde jaren； Id., Vert. v. 
Bunyan's Christen Reizc naar de Eeuwigheid, Leiden, 
Brill, 1898； N. Adriani, Sangireesche Spraakkunst, 
1893; Sangireescho Teksten, met vex'taling cn aan- 
teckening, uitgegeven door N. Adriani, Bydr. K. I. 5, 
VIII (1893), bl. 321—440; 5, IX (1894), bl. 1—168； 
X, bl. 386—449, 461—524( (ook als afzonderlijk 
boekdeel uitgegeven, Den Haag, Nijhoff, 1894). 

SANGIREESCHETALEN.ZieSANGIREESCH. 
SANGIRSCH. Zie SANGIREESCH. 
SANGKAPOERA. Hoofdplaats van het eiland eu de 

afdeeling Bawean (zie aldaar), tot de resi- dentic 
Soerabaja behoorende. De plaats, aan de Zuidkust van 
cen ruiine baai, heeft ongeveer 4000 inwoners, 
waai'ondcr enkcle Europeanein Het in 1801 gebouwde 
fort is sedert lang gesloopt: op de plaats waar het stond, 
is de woning voor den civielen gezaghebber opgericht. 
Sangkapoera heeft geregelde verbinding per 
stoomschip met Soerabaja cn Singajioxe——* 
^SANGKIT SANG^STAN (JAV.). Zie MOS- CHOSMA.,. - 
• 

SANGKOEBAH (JAV.). Zie PLANTAGO. 
SANGKOELIRANBAAI is de N.Z.-loopende, 

tamelijk diepe, verwijde mond van de gelijkna- mige en 
verscheidene andere rivioren op de Oost- kust van 
Borneo, ten Westen van hoek Mangkali- hat. De 
Oostkust der niet breede baai is houvel- acht ig, de 
Westkant laag en beide zijn zwan.r be- groeid. Op den 
laatsten ligt de roode ro! sparl ij Tanah Merah, tot welkc 
het koraalkustrif in de baai dringt, daarbinnen volgt 
langs den wal een modderbank, waarop eenigo 
eilandjos liggen, waarondor de steile, roode rots Sirrih. 
Aan den linkeroever der rivior ligt de kampoeng 
Godang, het vaarwater daarheen heeft eenige 
losliggendo gevaren. Het eiland Mia ng Ketji], aan den 
Z.W. hoek der baai, loopt meL hoog water groo endeeh 
onder en is bedekt met rizophoren； Mia ng besarr' 
daarbuLen, is een zwaar begroeid koraaleiland met een 
randJcustrif. De veriikale waterbewe- ging is zwak en 
overheerschend dubboldaagsch. Zie Zeemansgids deel 
1W9 ， 

SANGLIR (JAV.). Zie GAULTHERIA LKl - 
COCARPA. 

SANINTfiN (SOUND.). Zie CASTANEA A】L 
GENTEA. 

SANRABON瓦 District dcr ondcrafdecling Takalar 
(zie aldaar) van de afdeeling S<H,ngg<f -Utfinasa, 
gouv. CeJebes en On(Lz 

SANSEVIERA ZEYLANICAAviJJd. Fam. 1^-( > 
liaceae. Lidah boewaja (MAL,). Kruidachtige 
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plant, met lango, vlcezigo, witgcvlckte, rccht- 
opstaandc bladcren, waaruit men in Br.-Indio een 
zecr storko vczcl bercidt (Bowdtrin(/hemp). De plant 
is vormoedelijk uit Afrika afkomstig, waar nog meor 
so or ten van Sanseviera in het wild voorkomen. In 
Ned.-Indiii wordt dezc plant nog niet in het groot 
gekweekt. Het is een trago grocicr. 

SANSKRIT. In ruimeren zin is dit de incest gang 
ba re benaming van de oude taal dcr Arische In diets, 
met inbegrip van het dialect der Wed&'s; in meer 
cigenlijken zin is do benaming toe passe- 埒k op de 
taalder-klassieke letterkunde in het na- Wedisch 
tijdperk, ecne taal die, lang nadat zc op- gehouden 
had de gewone volkstaal te zijn, als schrijftaal zich 
tot in den nieuwen tijd hand- haafde en nog heden ten 
dage in Indie de plaats inneemt, die het Latijn welccr 
in Europa bcklced- de. Hoewcl reeds ecnige ecuwen 
v66r het begin onzer jaartelling zich uit het 
Oudindisch jongere dialcctcn ontwikkeld haddon, 
welkc men als Prakrita*s, d. i. gewone volkstalen, 
bestempelt in tegenstelling tot het Sanskrit, d. i. de 
beschaaf- de taal, blcef deze laatste bij de verbreiding 
der Indische beschaving in vreemde landen den bo 
ven to on voeren. De groote in vloed, dien het 
Sanskrit op verscheiden talcn van niet-stam- 
verwante volken hceft geoefend, is zoo niet ge- heel, 
dan to ch grootendeels toe tc schrij ven aan de 
omstandigheid, dat het de taal was ccner on- gemeen 
rijkc gewijde en profane letterkunde, zoo- we] van de 
Brahman istische Indische secten als van de 
Noordelijke Boeddhisten. In de talen van den In 
dischen Archipel openbaart zich die in- vlocd door de 
menigte van aan het Sanskrit ont- leende woorden. 
Rijk aan zulkc woorden zijn vooral het Juvaansch, 
Maleisch, Balincesch, Soendaneesch, Madoereesch, 
Tagalog, dock ook de overige talen bezitten ecu 
grooter of kleincr aantal van aan het Sanskrit 
ontlcende bena- mingen. Op de spraakkunst der 
Indonesischc talen heeft het Sanskrit geen in vlocd 
geoefend. In de grootere Javaanschc, Maleische en 
Ba- takschc woordenboeken, alsook in het Kawi-Ba- 
lineesch Woordenboek vindt men den oorsprong dcr 
aan het Sanskrit ontlcende woorden mecstal 
behocrlijk opKcgeven. 

SANTALUM ALBUM L. Fam. Santalaceae. 
Sandclhout ( MCD.), TjCndana ( MAL.), Ilaoo meni (TI 
v.). Lage boom, op Java allecn in het uiterate Oostcn 
in het lagc land, vorder bekend van Celebes, 
Madoera, cnkele van de kleino Socnda-eilandcn, 
Timor. Op velc plaatsen is do boom bijna gcheel 
uitgeroeid. Do boom wordt gekapt om het kernhout, 
dat bij droog worden een aangenamen geur verkrijgt. 
Dczo gear is diet gevolg van de actherische 
sandclhoutolie, ilie een bclangrijk gcncesniiddel 
tegen vcnerischo ziekten is. Ook wordt de olio in de 
parfumerie gebruikt. Het hout komt voornameJijk 
van Timor, maar de jjroduclie is stork aan het 
afnemen. 

SANTAN San ten (JAV., SOEND.), 
Oesa.ni (BATAV. MAL.). Hot geraspto kioinwit van 
rijpo klappernotcn, dat tot bereiding van 
versdiillendo spijzen gebruikt wordt. 

SANTEN (KAJOE) (JAV.). Zic ODINA. 
SANTO. Zie MUZ1EK EN MUZ1EKINSTRU- 

MENTEN. 
SANTRI. Leer ling van con school voor gods- 

(licnstonderwijs (vgl. PfiSANTBEN). Ook al- 

gomeono benaming ter aanduicling van personen, 
die zich min of meer ijvcrig t oeleggon op mleving 
van do geboden van den Islam (vgl. ISLAM, 
in, c). 

SAOESOE. Zelfbcsturond landschap in het 
Zuidwcstelijkst gedcclte der Tomini-Bocht, be- 
hoorendo tot de ondorafdceling Parigi (afdecling 
Middcn-Cclebes) (zic aldaar) dcr rcsidentie 
Mcnado, met ccn bevolking van ruim 400 
zielen, alien Mohammedancn, ondcr het bestuur 
van een zelfbestuurder met den titel van Mara- 
dika； zij houdt zich bozig met de teelt van rijst 
en mals, zooincde met de inzameling van bosch- 
producten (vooral ook veel uitvoer van good 
timmerhout) on als takken van nijverheid worden 
de bereiding van zout on het kloppen van boom- 
bast (foej a) genoemd (Med. Enc. Bur. II bl. 164, 
165 cn 173). 

SAOESOE'SCH. Zic TO RAD J A TALEN, 
SAPANHOUT. Zic CAESALPINIA SAPPAN. 
SAPANTI. Zic NUZIEK EN MUZ1EKIN- 

STRUMENTEN. 
SAPAR, d. i. de 2e maand van het Mohaxnme- 

daan-che jaar. Zie MOHAMMEDAANSCHE 
KALENDER- EN GEDENKDAGEN, A. 

SAPARANTOE (.JAV.). Zic SINDORA SV- 
MATRANA. 

SAPAROEA. Eiland in de Banda-zee, tusschen 
128° 32' 50 cn 128° 43' 10" O.L. cn 3° 29' 50" en 
3° 38' Z.B. gclcgcn, bchoorende tot de gclijkna-f^ 
mige ondcrafdeeling der afdceling Amboinajic 
sidentie /Ymboina). Het wor3T7lo6FTw^-nTham-/<C-- •. ■- . - 
men, ccn aan de Noord- en een aan do Zuidzijde, 1 
in twee schicreilandcn vcrdeeld, welkc door een 、寸须 
landengtc van ongevcer een. half uur gaans met 
clkaar zijn verbonden. Het ciland is bergachtig,匕，u ..... > 匕- doch het 
gebergte vorint gecn aaneengesloten ge- ,乜 c heel. Ecn dcr hoogsto 
bergen, de Booi, stijgt nabij 
den lioek van dien naam steil uit zee op； hij is on- ' 
gcvccr 320 M. hoog. Aan de Westkust verheft zich 
de Massa (251 M.). Langs die kust vindt men eenc 
lage strandvlakte jnot klapperboomen bcgrocid. 
Het N.O. dec! van het ciland is langs de baai van 
Toehaha zeer laag en vlak. Noemenswaardige 
rivieren worden or niet gevonden； alleen do Wae 
Ila, dio in den Noordelijkcn in ham uitmondt, kan 
over ecu kleino uitgestrektheid met prauwen wor- 
den bevaren. De bevolking woont in verschillen- 
(Ie kampoengs langs het strand en bestaat voorhet 
grootste deel uit inlandschc Christenen. Hot voor- 
naamstc voortbrengsel zijn de kruidnagclen; sa- 
goe is wel voorhanden, maar niet voldocnde voor 
de behoefte cn wordt vcel van Ceram aange- 
voerd. De grootto bedraagt ±128 K.M2. 

SAPAROEA. Onderafdccling van de afdecling 
cn residentio Amboina, bestaando uit het gelijk- 
namigo eiland en de cilanden Harockoe cn Noesa 
Laoct en enkele daiiroin hcen gclcgen oilandjes. 
Zij zal in lict gehcel 土 13.000 ziclon tellen, voor 
het meercndecl inlandschc christenen.jA I'-- 

SAPAROEA. Hoofdplaats der gelijknaniige on- 
derafdceling, aan de Zuidkust van het eiland van 
dien naam, tevens standplaats van den contro- 
leur. Zij maakt met do Wcstelijk gclogen nege^i 
Tiouw cen gehcel uit en bchalvo een kork en 
school vindt men er nog <lc ruinc van het fort 
Duurstode; bovondien is hier een afdeeling va i 
de Ambonscho schutterij. Ook is or een hulppre- 
dikor gevestigd. Niet vci1 van het strand is in 12 
vademen water een goedo ankerpliiats. Door den 
opstand in 1817 hceft Saptiiooa eon trourige ver- 
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maardhoid gckrogcn, maar sedert is de rust nim- mer 
weder op zoo emstige wijze verbrokcn. (vgl. Vander 
Kemp, Nad rc mcdcd. o. d. opstand van Saparoea in 
1817, met kaart; in Bijdr. Kou. Inst. •DI. 69 (1913). 
biz. 1). 

SAPAROEASCHE SCHOOL. Zie ONDER- 
WIJS. Deel III. biz. 95. 

SAPt：. Zie MUZIEK EN MVZIEKINSTRV- 
MENTEN. 

SAPE(STRAAT), tusschen de Oostkust van 
Soembawa. en het. hooge eiland Komodo, is ruim 20 
K.M. breed, door do vcrlichting te alien tijde veilig 
te bevaron en biedt, voor de vaart om do Noord, 
voordeelen aan boven straat Alas. Do Oostkust van 
Soembaw-i is stcrk vcrbrokkeld en heeft tillooze 
kleine Inaien. zij is in liet N.W. gedeelte der strict 
hag, beboudens het- midden- gedeelte, waar heb 
bergland de kust na dert en de hoeken rot sig zijn; de 
Z.O.punt van Soembawa wordt gevormd door een 
hoog, bergacht ig schier- eiland, waarvan a 11c 
afstekende hoeken aan de N. en O.kanten loodrccht 
uit het wat er oprijzen. T>c kust daalt. behalve aan 
den N.W.hoek der straat, steil af naar een 
onderzecsch plateau mot zeer uileenloopende diept 
en, dat bijna de geheolo st raat beslaat en door een 
zeer smalle geul, met meet dan 200 M. diepte, wordt 
gescheiden van het plateau, waarop Komodo ligt. 
Buiten het eerste ligt, door een brecde, zeer diepe 
straat gescheiden van de N.O.punt van Soenxbawa, 
het groote, hooge, aan a lie kanten st eil u 让 zee 
oprij- zende eiland Sangeang, een vulkaan met 
dubbel- 1 op en st oil afvallende. onbegroeide Oost 
helling terwijl de Zuidzijde flauwer afvalt cn in een 
strandvlaktc overgaat. Op het plat eau vindt men, aan 
de N.O.punt, het hooge, zeer grillig gevonn- de,.aan 
a lie zijden door diepe baaien ingesneden, 
grootendeeh met alang-alang begroeide eiland Banta 
met een plat ten top en st oile kusten. Z.O. daarvan 
een hoog, spits, kaal rotseiland en, beO. het 
schiereiland aan de Z.O.punt van Soem- bawa, 
eenige kleinere, hooge rotseilandcn, van welke het 
bergachtige Kelapa, met eenige steile rotsen Z.W. 
daarvan, het grootste is. Tusschen de N.O.punt van 
het schiereiland en Banla lig- gen, in het 
Wcstgedeelt e der straar dat gewoon- lijk bevareii 
wordt, Jioogc, steile rotseilandjes en enkele gevaren. 
Het bergachtige Komodo, zonder kenbare t oppen, is 
even grillig van vorm en ver- brokkeld van kust als 
de Oostkust van Soemba- wa en Banta, de Zuid- en 
Westkusten zijn hoog en steil, alleen acht er in enkde 
baaien vlakker met een rand koraalkustrif, de 
uitspringendc hoeken zijn ille rotsig en veelal 
omgeven door losse stecncn. Onder doze valt de 
hooge, suikcr- broodvormige hoek Leioet oh op. 
V66r de Zuidkust ]igt een groot, zeer steil rotseiland 
met kleinere, losliggende steenen en aan de 
Z.W.punt het kale, onbegroeide Langkoi 
(Schoorsteen- eiland) met een zeer ken baren, 
Jangen, smallen ka)n. Vooral de Zuidkust loont t ot 
belangrijko hoogte sporen van hei. geweld, 
waarmedo de zee de kust, vooi-il in den 
Z.O.moesson, beukt. V66r de Westkust liggen, tot in 
de zeer dicj>e geul tus- sbhen Komodo en Bant'i, 
enkele zeer steile tot zuilvormige rotseilandjes. 

De Z.O.moesson staat van April tot October 
door, het krachtigst in Juli en August us en ken- 
inerkt zicJi door zijn groote droogte. Er waait dan 
voort durend, doch overdag het ineest doorstaand, 
een krachtige Z.lijke tot Z.O.lijke wind, welke een 

hooge deining en onstuimige zee veroorzaakt, die op 
allo ondiopere plekkon branding voroorzaakt, vooral 
als de stroom tegon den wind in (rokt. November en 
December zijnkenteringmaa ndcn,waar- in het 
eigenlijk alloen een weinig kalm is in dost raat. Ook 
in den Westmoesson staat. er zeo en deining, de ken! 
ering van dozen naar den Oo^tmoesson is 
kenmerkend door bijzonder mooi helder zicht. In 
straat Sape staat ccn fel tij, dnt，zelfs in dioy> water 
zware stroomrafeliugen veroorzaakl. De vorl ikile 
waterbeweging is ovcrheorschond dub- beldaagsch, 
het verval bedraagt hoogstens 1,5 M. Zie 
Zecmansgids deel V. 

SAPfiKfeN. Zie SEPfiKSN. 
SAPI (JAY., SOEND.) Zie RUND. 
SAPI ALAS (JAV.), Sipi Leuwcung (SOENV). Zie 

BANTING. 
SAPINDUS RARAK D. C. Fam. Sapindacecte. 

Lemoeran (MAL.), Lerak, WGrak (JAV.). Rerek 
(SOEND.). Zeer groote boom, in het wild en aan- 
geplant. op Java tot 1500 M. boven zee. Hot hout is 
niet gcschikt als bouwhout. De bast on de vruchten 
bevatten vecl sajjoninc, zoodat ze onder den naain 
van zeepnoten (boewah saboen, gebruikt worden om 
te wasschen. Vooral het hoofdhaar wordt er mee 
gewasschen, maar men bewcert, dat het op den duur 
de hareii doet uitvallen. Met succes zijn de vrueb - 
ten gebruikt om er schurft niec tc bestrijden. De 
saponinc der vruchten doet zc verdcr een mid del zijn 
om ongedierte tc dooden .cn om visschcn te 
bedwelinen. 

SAPIT-OEDANG. Zic R ADJA-OEDANG. 
SAPIUM INDICUM Willd. Fam. Euphorbia- 

ceae. Goerah ( MAL). Een boom, die aan of nabij het 
strand voorkomt, in het bezit van vergif- tig 
meJksaj). J)e vruchten, vooral de onrijpe, zijn een 
vischvergif cn worden ook als zoodanig gebruikt. 

SAPIUM SEBIFERUM Roxb. Kleine boom of 
heester van China, in de tropen vecl gccu)- tivcerd. 
naar het schynt, tegenwoordig niet op Java, doch' 
daar verwildord bij Batavia. De vetlaag om de zaden 
wordt in de Europ. indus- trie gebruikt om er kaarsen 
en zeep van t(- niaken. De zaden bevatten eon 
drogende oli<\ De boom heet wel C'hincesche talk 
boom. 

SAPOEDI(STRAAT), tusschen de Oostkust， van 
Madoera en Sapoedi； is nagenoeg 14 K.M. breed en 
matig die]), zij is verlicht cn wordt druk bevaren. 
Voor de Oostpunt van Madoera ligt he： 
steenachtige Gilijang, dat een. steile OostkuHt en aan 
de Z.O.punt een nagenoeg loodrcchton, 2<) M. 
hoogen rotswand heeft, incer naar buiten neemt de 
diepte gcleidelijk toe. Sapoedi is heuvei- achtig,en 
heeft een, op ongelijken afstund van d<- kust 
gelegen, ringvonnige hcuvelrij, wclkc op velc 
plaatsen gcleidelijk naar bet strand afdaalt: lings dit 
eiland loopt eon zeer smal, droogval• lend kora-
ilkustiif, dat. st oil ifv，山 nm de slra'ii. BcZ. 
Gilijang liggen de st oile, gedeellclijk droog- 
vallende, uit koraal bestaande Tcmbagariffen, het 
eenige gevaar in de schoone straat. 

In den Westmoesson is de wind overwegend 
W.N.W. en de strooin om de Zuid hob Klcrkst, in den 
Oostmoesson slant de wind nice st al stijf uit het 
Z.Z.O. door cn is de st room om de Noord het 
krachtigHt. De vertikalo waterbeweging i、 
overheerschend enkeldaagsch en loopt uiteen van 
ruhn 2 M. tot enkele din. Zie Zeemansgids deci IIJ. 

SAPOEDI-ARCHIPEL. Groop van een J3-toI 



SAPOEDr-ABCHIPEL SA KI BOE DO LOK. 093 

eilandcn beoosten Madoera; maftktc vroeger ccn 
afzondcriijko controlc-afdceling uit, doch v or nit 
thans adininistraticf ecn district van de contr. 
afdeeling Kangean, afdceling cn regentschap 
SoemSndp, residentie M adocra on is vcrdceld in de 
ondcrdistricten Gajam cn Djoengkat, waar- van het 
eerste ― onder den wedono — Jict hoofd- eiland 
Sapocdi omvat cn het tweedo — onder cen ass. 
wedono — uit ccnige kleinerc eilandcn be- staat, 
waarvan Rails en Goa Goa (zie onder die namen) do 
voornaamste zijn. Het district tclt 28 dcsa's en ruim 
50.000 inwoners. 

Het hoofdeiland Sapocdi met ccn oppcrvlakto van 
ongeveer 159 K.M2. is een kaal hcuvelland； de vrij 
dichtc bcvolking bestaat uit Madoercczcn, sterk 
vermengd met Balineesche, Makassaarschc en 
Boegincesche elementen. Veeteclt, handel cn 
visseherij vormcn de voornaamste middelcn van 
bestaan； do veestapel is zeer belangrijk en er is een 
druk vcrkcer met Soemenep, Panarockan en Bali. 
Het districtshoofd is tc Gajam gevestigd (zie aldaar). 
To Treboeng op de uiterste Noordwestpunt van het 
eiland bevindt zich cen kust- licht. dat de 
drukbevaren zeestraat Sanoedi vor- licht. f'> /z '： 

SAPOELOE. District van de controlc-afdceling 
Noord- Bangkalan, rcgentschap en afdeeling 
Bangkalan, residentie Madocra: met een opper- 
vlakte van ruim 264 K.M2., 3 onderdistricten en 49 
dese's. Er is vcel veehandel cn veeuitvoer. De 
wedono woont in de gelijknainigc, a an den ver- 
keersweg van Bangkalan over Arosbaja naar Ke- 
tapang gelegen desa. waar zich tevens cen 
gouvernements-pasanggrahan bevindt. 

SAPOELOEH BOEAH BANDAR, de vermaar- dc 
„Tien Havens" van Sumatra's Wcstkust, ten Z. van 
Painan en allc in de afdeeling Painan gcle- gen: 1. 
Batang Kapas, 2. Talock, 3. Taratak, 4. Sirantih, 5. 
Amping Parak, 6. Kam bang, 7. Laki- tan, 8. 
Palangai, 9. Soengai Toenoc, 10. Poengga- <an (zie 
ook BA LAI SA LA SA cn JNDRAPOE- BA). 

SA POE RAN. District met gelijknaniige hoofd- 
pJaats Vein de gelijknamige contrdlc-afdceling, rc- 
gentschap cn afdeeiing VVonosobo. residentie Ke- 
doe； met cene oppvrvlakte van 407 K.M2. Het dis- 
t rict is gelegen tegen ileZ. W. helling van denSoem- 
l»ing cn in het daaraan^rcnzencl deel van het Zui- 
clejijk \ oorgebergte, tclt 69 dcsa's cn is verdccld in 
3 onderdistricten. Op het eindc van 1905 best on d de 
bcvolking uit cen 20-tai Europeanen, riikelc 
Chineezen en ruim 57.0U0 in la nderx. In (lit district 
ligt het lioofcletablissfincnt van <!<■ thce- 
<>)i<lcrn<Hning Uagelen. 

SAPOTILLE. Zie CURAS SA POT A. 
SAPRAN (vi". MAL.). Zie SAFFRAAN. 
SAPROSMA ARBOREUM JiL Earn. Rubia- ccae. 

Kajoc tahi (MAL.), Sembockan (JAV.), Ka- hitoetan 
(SOEND.). JIeeHtcr of klcine boom, die bekend is om 
den (loordringenden fnccaliijn- Ktunk, die bij het 
aunsnijdcn van stain of tak- ken ontstaat. Nog een 
paar andere soorten van de faiuilic dor Rubiacceen 
hebben die cigcnschap cn dragon dezclMc 
inlandsche namen. 

SARAB. \aani (lo(-r <!<• J^vpceu's van aiui de 
eelitc kaj-elM liild pad Chf.lonia imbricala L.) gege 
ven (zie oi der SCHI I J)1>A DDEN, fan>. 
Chclonidde 11. B. 3., onder KJ? UIPENDE DIEREN 
cn ontkr PftNJOE). 

SARADAN ( JAV., Zie FLACOURTIA 
KAMONTCJIl. 

SARAGI. Zi<- MCZIEK EN MTZIEKI、- 
STRJ-MENTEN. 

SARAK. Verba st ering va n het Arabi'Che sjnr', 
d. i. de Mo linischc we. (vgl. ISLAM, II, c). 匕 

SARANGAN. liivier, die op den Bandaliaru 
ontsj)ringt cn geheei door het Noorden van het 
gouvcrncment Oostkust van Sumatra stroomt. 
Onder den naam van Rangkat (zie aldaar) komt 
zc beneclcn I'andjoengpocru in de straat van NR- 
laka uit 弭 H ' 

SARANGAN (JAV.). Zie CASTANEA ARGEX- 
TEA. 

SARCOCEPHALUS CORDATUS Miq. F&rn. 
Ixubiaceae. Bangkal MOL.), Kajoe 
(MAL. ME NA DO), Gempol (BATAV. MAL., JAV.), 

Klepoc pasir, Lampajan (JAV.), Djabon (SOEND.). 
Vrij hooge en dikke boom, vooral in het Oostcn 
van cLen Archipel, op Java tot op 1300 31., maar 
nicest in de vlakte voorkomend. Het hout 
wordt bij voorkcur gebruikt voor de handvatten. 
dor pacli-snijmesjcs. 

SARCOCEPHALUS UNDULATUS Miq. Bang- 
kalan, Bangkal pCrainpoean (MAL.), Mamclen 
(AMBON.). Boom van Malaka, Sumatra en Bor- 
neo, misschien identick met de vorige soort. 
De zurc, bittcrachtig smakendc bladcrcn worden 
rauw gegeten on gebruikt als wikkelblad voor 

vischspijs. De vruchten zyn zuur en wranjr 
en worden zeer zclden gegeten. 

SARCOLOBUS SPANOGHEI Miq. b'aiu. Asclc- 
piadaceae. Peler kambing (MAL.), Lakambing 
Lekambing (JAV.). Gonggom (SOEXD.), Wali- 
kambing (JAV., SOEND.). Olakambing (O.-.JAV.). 
Klim men de licester van de kuststreken, met 
vuilgele bloemen cn hartvormige bladercn. De 
wortel en de bast bevatten het zeer vergiftige 
sarcolobide； fijngepoederd worden ze daarom 
gebruikt om dieren te vergiftigen. Ook de 
zaden schijncn zeer vei'giftig te zijn.- ' 

SARI KOENING (SOE、D.). De gedroozde en 
tot een poedcr gemalen bloemkron.cn van Schima _ 
Noi-ovhae, in den nicdicijnhandel in gebruik. 
In O.-Java hceten aldus de bloemen van Calo- . J 

 

een 

■uni. 

mas 

phi/llu in I nophylli 
SARI KOEROENG. De nog geslotcn bloem- 

knoppen van Mesua ferrea, in den inlandschen 
drogerijenliandel in gebruik. 

SARI MEKAR. De geopende bloemen van 
Mesua /errea, in den inlandschen drogerijen- 
handel in gebruik.    SARI MOERNI. De welriekendc mecldradeiL 
uit de blocmen van Jlesua ferrea, in den in- 
landschen medicijnhandol in gebruik. 

SARI POETIH. Zie DJAEOER. 
SARI TJANGKOK. De van de meeldraden 

beroofdo fijngestanipte bloemen van Mesua ferrea, 
in den inlandschen medicijnhandci in gebruik. 

SARI TOMBONG. Zie DJAMOER. 
SARIAWAN (MAL., SOEND.) srijawan (JAV.). Zi<- 

SPKUW (IND1SCHE). 
SARIAWAN (KI) (SOEM\). Zie SYMPLO- COS 

ODORATISSIMA. 
SARIBOE (MAL.). Zic LJ V1STONA. 
SARIBOE DOLOK. Xcderzetting in de afdeeling 

Sinielocngoen en clc Karolandcn van het 
gouvernement Oostku^t van Sumatra, -gelegen aan 
den voet van den Singgalnng, die zich op den 
Noordocvcr van het rl'ob；i-incer verheft. Oor- 
spronkelijk was de plants \ an weinig beteekenis. 
maar woklra trok het frisschc cn gezond© klimaat 
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als gevolg van de groote hoogtc. waarop de plaats I 
ligt, de aandacht (jaarlijkschc rcgenval 1883 I m.M.). 
Door haar Jigging tusschcn de Karo- on de 
Timoeriandcn word zij met de opkomst van deze 
streken een bclangrijk centrum. Wogcn voeren o.a. Io. 
naar Kabajj^pjahe (37 K.M.), waar aan- sluiting wordt 
verkregen met den weg naar de Alaslanden cn dicn 
over Arnhernia naar McAan; 
2o. rechtstreeks over 上丝I页玉Z夷曳H'- naar dan: 3o. 
Oostwaarts naai' P<5inatang Si a ntar mot een zig weg 
naar Poerba Sariboe a an liel' Toba mecr. Sariboe Doi 
ok word dan ook de hoofdplaats van de afdecling cn 
als zoodanig zotel van den assistent-resident. Sedert 
1912 is de zetel van het bostuur vcrplaatst naar de 
tegenwoordige hoofd- phiats Pematang Siantar. 
omdat in het Simeloe- ngocnsche de Europcesche 
cultures ccn hoogere vhicht hadden gcnomcn. 

SARIKAN (AKAR) (MAL.). Zie SPATHOLOBUS 
FERRUGINEUS. 

SAREKAT ISLAM. O n t s t a a n. De bakermat 
dezer nationaal-democratische Inlandsche 
verecniging ligt in de volkrijke wijk Lawdjan te 
Soerakarta； het centrum van batik-bedrijf. Hier 
heeft~de inlicemschc was- en kleur-sicrkunst mini c 
productiviteit gekregen door hare levenssap- pen te 
deelen met den Inlandschcn handel. In de 
economische geschiedenis der batik-industrie komen 
twee perioden voor, welke van invloed zijn geweest 
op hare bedryfszekcrheid. In de cerste. omstreeks liet 
midden dcr vorige ceuw, werd haar gcduchte 
concurrentic aangedaan door de Europeesche chitsen-
fabrikatie. Daaraan wis- ten de nijveren het hoofd te 
bieden inct behulp van het oer-kapitaal. waardoor het 
eerste proces. het was-schi]deren. kon worden 
versneld: de me- talen stempel verving de vaardige 
art’isten-hand. Toch was de nijverheid in een 
afhankelijkc positie geraakt. Engelands en Amerika's 
vrije cn Neder- lands kunstmatig gesteundo 
concurrentio had de Javaansche weef-nijvcrlieid 
doodgedrukt； de grondstof, het wit-goed, moest uit 
den Chinee- schen tusschenhandd worden verkregen. 
Ton tweedomale onderging het bedrijf een technisch- 
economische transforma tie, toen omstreeks het eind 
der vorige ceuw het tweedc arbcidsproces, het 
kleurwasschcn der met was beschilderde doeken, 
sneller en goedkooper kon geschieden middels 
aniline-kleurstoffen. De afhankelijkheid van den 
Chineeschen tusschenhandel was daar- door grooter, 
cn de cconomische strijd tusschcn de concurrentcn in 
het batikbedrijf van ander ras steeds mcer cen 
ongclijke geworden. 

Toch bleven. de tegenstanders op commcrcieel 
tenein in de beste sociale verstandhouding leven. 
Psychologisch verklaarbaar, waar beide groepen van 
handclaren in dezc omgeving van gepronon- ceerd 
autoriteitsleven in sociaal-rechtelijk op- zicht al even 
weinig in tel waren. Bit zou ver- anderen, toen in 19] 
1 tijdens de staatkundige gebeurtenissen in het 
Hemelschc Rijk, een be- roering over de Chincesche 
gemcente vaardig werd, welke tot buitensporigheden 
leidde. De houding der u 1 tra-democratische 
immigrant.on, de sociale positie, die de Chineesche 
gemcente bezig was in eendrachtig liandelen te 
veroveren, het moderniseerings-proces, dat zij, 
bezield door nationalistische gevoelens, in snel tempo 
onderging, waren cen openbaring voor allc lagen der 
Javaansche maatschappij. 

Deze was reeds in zachte deining geraakt： vage 

nationalistischc denkbeelden waren tot haar 
doorgedi'ongen. De inipulsieve goestesstrooming, 
zich plots openbaronde in- en wcer uitgaando van het 
eerste Javanen-Congres,* van October 1908, had don 
maatschappclijken toestand, ook in do Vorstenlandcn 
beinvlocd. De oprich- ting van Boedi OetAmii onder 
don prikkel dor Wcstcrsch-intdlectueelc beschaving, 
beteekende dat andero bostanddeclcn der 
maatschappij uit den toestand van apathische 
berusting waren ontwaakt. De handelsaristocratio in 
dit oer- Javaansch milieu, meer en meer bewust 
worden- de van do gemeenschappelijke verhouding, 
waar- in zij staat tegenover de haar ook in sociaal-
rech- telijk opzicht over hot hoofd groeiende concur- 
renten van ander ras, besefte dat zij haro kracht kon 
vcrlioogen door cconomische aaneensluiting. De 
handels-naijver zou allengs tot vijandschap 
overslaan! 

Aanleiding tot het vormcn van een actie-orga- 
nisatic gaven intusschen unfairo handelsprak- tijken 
van enkde Chineesche leveranciers van batik-
grondstoffen, die slechte waar hadden ge- leverd voor 
goed geld. Met de oprich ting van een Inlandschcn 
handelsbond zou tevens cen boycot op touw kunnen 
worden gezet tegen dergelijke personen. De opiichter 
van de Sar^kat Dagang Islam ijah van Batavia (1909) 
en van de Sardkat Dagang Islam te- Buitenzorg 
(1911), zekere Ra- den Mas irta Adisoerja, 
hoofdrcdacteur der Medan Prijaji. ecn Solonees van 
huis uit, werd in den arm genomen om den bond 
technisch te for- meeren cn daarvoor in de pers 
stemming te ma- ken. De godsdienstig-economische 
leiding der organisatie was en bleef in handen van den 
stich- tor Hadji Sainanhoedi, groothandelaar in batiks 
te La we j an. ri irta Adisoerja ondernam, na het 
reglement voor den bond in clkaar te hebben gezet, 
propagandareizen, o.a. naar Soerabaja, en deed toen, 
ook in de pers, voorkomen alsof de „Sarekat Dagang 
Islam" te Solo ccn afdeeling was van de 
gelijknamige, door he in gestichte verecniging te 
Buitenzorg. Als orgaan dcr nieuwe vereeniging werd 
bij een Europeesche firm a tc Djogja ecn blad 
uitgegev^en, Sarotamsi. ge])ecten, waarvan slechts 
enkele proefnummors vcrschc- iien. Toen den 
iiitgevcr block clat do Jioofdredac- teur, genoemdc 
TlrtA Adisoorja, zijno geldclijkc verplichtingen niet 
nakwam, word de vcrdcre uitgifte gestaakt. Het 
vercenigingHbcstuur brak daarop zijnc rclaties met 
den hoofdredactcur af en liet het blad vorder to Solo 
drukken. Naasl do commerciecle. factor, welke de 
vereeniging bij de oprichting stork heeft l.ehccrscht, 
vroeg de reli- gieuse al dadelijk de aandacht. De 
aanduiding van den bond als een IsJamitische had 
ovcnwel nicts te niakcn met het motief tot 
aaneensluiting. Bedoeld als tcgenstelling n)cl anderc 
national" teiten, die men uit do verecniging wilde 
wcren, was de Islam-idee hot symbool van 
maatschap- pelijke eenheid. van groote 
propagandistische waardo, zoowcl voor de 
verdediging van het onaantastbaar 
gemecnschappelijk bozit, als voor de bevestiging cn 
uitbreiding der organisatie voor ijiet-rcligicuzc 
dodcindcn. Van den Islam ah dubbelbegrip werd 
uiteraard partij getrokken door orthodox。olementen 
der Mohammcdaan- sche gem eon to. o)n den door de 
practijk des Jo- vens, ook in de Vorsfcnlanden, 
verslappenden ge- loofsijver aan tc wakkeren. Deze 
nu zuiver-gods- dienstige invloed kon met sucees 
worden aange- 
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wend toen do, door de pors opgcblazcn zendings- 
politiek do gcmocdcrcn in beroering had gebracht. Do 
bcschouwingon daarovcr bij do bcgrootings- debatten 
en do kronkcndc uitlatingen van onkcle Kamcrleden 
over hot geloof van het Javaanscho volk haddcn het 
hunne bijgedragon om de schcrp gehekclde pasar- on 
zondag-circulaires vnn 1910 weer in de herinnering 
tcrug te roepen, en in verband met do zendings-actic 
in do Vorstenlandcn, de geloovigcn tot 
waakzaamhcid aan to sporen. Er was intusschen iets 
goheimzinnigs in de wijzo van toetreding tot den 
bond, welko ook het plaatselijk bestuur tot 
waakzaainheid noopte. De leden moesten een 
geheiincn ced afleggen, waarbij ondor 
indrukwekkende formaliteiten word ge- zworen zich 
volkoinen te zullen onderwerpen aan den wil van het 
bondsbestuur, en ondcrling hulp en bijstand te zullen 
verlcenen. Het karakter van geheim genootschap had 
do bond gemeen met een kort te voren opgerichte 
Chineesche vereeniging ter plaatse, welke met hare 
togclijk in het leven geroepen Javaansche zuster-
vereeniging op soci- aal terrein werkzaam was. De 
actic-organisatie dcr Sardkat werd voortgezet door 
opneming van een groot aantal leden, en uitte zich in 
het boy- cotten van Chineezcn, dio het onderste uit de 
kan wilden hebben. Doch ook op duidelijker wijzc 
zou blijken, dat het solidariteitsgevoel was aangewak- 
kerd. Om de nietigstc persoonlijkc redenen had- den 
volksoploopen en straatrelletjes plaats, ge- richt tegen 
Chincezen, van wie niets mecr kon worden geduld. 
Die vijandige stemming werkte aanstekelijk ook op 
de niet tot den bond toego- tredenen. Waar do Sar^kat 
op het Soesoehoenans gedeelte der hoofdplaats was 
opgericht, moesten de ingezetenen van het 
Mangkoenegarans stads- deel uit traditionecl 
antagonisine nicts van toetreding weten. Toch kon 
een groep manschappen, van het M. N. legioen de 
verleiding niet weerstaan om ook eens van hunne 
vijandige gcvoelens tegen Chincczen te doen blijken. 
Daar door dergelijke excossen was geblekcn dat het 
vereenigingsbe- stuur niet bij machte was het groote 
aantal leden in de hand to Jiouden, besloot de 
Resident van Soerakarta op 10 Augustus 1912 de 
vereeniging «18 gevaarlijk voor de openbare rust on 
orde te FC horse , met ver bod van vergaderingen to 
hou- den of nieuwe leden aan te werven. Onmid- 
<lcl]yk daarop word huiszooking gedaan bij de 
voornaainste bestuurslcden, zonder dat voor de 
vereeniging compromitteorendo schrifturen kon- den 
worden gevonden. Den 26en d.a.v. word de 
Rchorsing opgeheven, oncler niededeeling dat do 
fttatuten, die do vereeniging had ingediend, moesten 
worden gewijzigd in (lien zin dat alleen inge- zetencn 
van het gewest Socrakarta lid kunnen worden, en dat 
con behoorlijko geldelijke con- trole wordt ingesteld. 

Hot slalulair reglement, blijkens hot slot ervan 
vaHtgesteld op 9 November J91J, on goodge- kourd 
door R. M. Tirt& Adisoerja, zegt in een voorwoord： 
„IIet zal eon ieder wel bekond zijn, ,.d&t de Jiuidige 
tijd wordt aangemerkt al« het „tijdpcrk van 
vooruitgang. Onzo leus moot thans ,,zijn: dal het 
streven naar vooruitgang niet by wijdele klanken 
blijve. Ook op ons Mohammeda- „non rust de plicht. 
het onze ertoc bij to dragen, wanrom wij bcsloten 
hebben tot oprichting der ,,vereeniging Sarftkat 
Islam.n 

Art. ] zogt dat de vereeniging Sar6kat Isiftin 
overal is gevestigd, waar minstens 50 ledon zyn. 

Het docl was omschrovcn als volgt: „te berciken „dat 
do leden broederlijk met elkaar omgaan, en 
„ccn8gczindhcid cn ondorling hulpbctoon onder 
„allo Mohammedancn te bevordoren, cn voider 
,,door allc geoorloofdo middelen, wolke niet in 
„strijd zijn met de wetten des lands en van het 
„Gouvemcment, tc trachten het volk op to hef- ”fen, 
ton oindc tot blooi, wolvaart en grootheid „van het 
rijk te gorakon?5 

Uitbroiding. Do te Soorabaja gemaakte 
propaganda was niet vruchteloos? Hier had de 
vicring van het Chineesch niouwjaar in Februari 
1912 tot ernstige ongeregoldheden aanleiding 
gegeven. De Chineesche handelaren hadden als 
protest tegon bestuur en politie hunne pakhuizen en 
winkels gesloten, waardoor de bevolking ten zeerstc 
werd ontriefd. In de Inlandschc maat- schappij was 
deining gekomen door de maat- regelen, genomon ter 
beteugcling van epidemi- scho ziekten. Op 10 
September 1912 werden bij notarieele acte de 
volgcns juridisch advies samen- gestelde statuten 
vastgesteld der vereeniging Sardkat Islam te 
Soerakarta. De vereeniging word opnicuw opgericht 
door Oemar Said Rad6n Tjakra Amin&tK, 
handelsgeemployeerde te Soe- rabaja, die zoowel 
voor zich zelf handelde ala in hoedanigheid van 
gemachtigdo voor een 11-tai Soloncezen, w.o. Hadji 
Samanhoedi, een 5-tal andero batikhandelaren, 4 
beambten van het Soesoehoenansbestuur en cen 
particulier. Deze statuten wijken slechts weinig af 
van de oorspron- kelijke. Het docl werd aldus 
omschreven: a. be- vordering van handelsgeest, b. 
bijstand aan leden, die in inoeilijkhcden verkeeren, c. 
bevorde- ring van de geestelyke ontwikkeling en van 
de materieelc belangen van den Inlander en d. tegen- 
gang van bestaande verkeerde begrippen om- trent 
den Mohammedaanschen godsdienst, en bevordering 
van het godsdienstige leven onder de Inlanders, 
overeenkomstig de wetten en gebrui- ken van 
gemeldcn godsdionst. Alles met gebruik- making van 
al zoodanige middelen, welke geoor- loofd en niet in 
strijd z可n met de openbare orde en goede zeden. De 
statuten werden de Regeering aangeboden met 
verzoek om goedkeuring. 

E e r s t e C o n g r o s. Op 26 Januari 1913 word 
te Soerabaja in den stadstuin een openbare 
vorgadering gehouden, welke van groote pro- 
pagandistischc beteckonis is geweest. Op die mee-
ting, welke door duizende Inlanders werd bijge- 
woond, word Hadji Samanhoedi als de stichter der 8. 
I. gehuldigd. In verband met het voorne- men om do 
vereeniging over gehoel Java uit to breiden, werden 
3 hoofdafdeelingen ingesteld, ieder met cen eigen 
hoofdbestuur. Tot voorzitter van hot hoofdbestuur to 
Soerabaja werd aange- wozen de heer Oemar Said 
Tj&krA Aminata, die do vorgadering te Soerabaja 
opendc en leidde. In zijn openingsrede word liet doel 
der vereeniging, booogendo de opheffing van het 
volk, ge- schetst. Hij begon mot erop tc wijzon dat 
„de S.L geen politiokc partij is,gecn party 
diede„revo- ]utie wil, zooals door velen w 
rdtgemeend." Met een beroop op art. 55 
Regeeringsreglement, zeide spreker: „wij nioeton, 
wanneor wij onderdrukt „worden, de hulp inroepen 
van den Gouverneur- „Goneraal. Wij zyn loyaal 
tegonover hot Gouver- „ncmont, cn wij zijn tovreden 
ondor de Holland- „sche Regeering. Het is niet waai\ 
dat wij onrust „willen stoken; het is niet waar, dat wij 
vechten „willen. Wie dat zegt of denkt is niet good 
bij hot 
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„hoofd. Dat willcn wij niet, duizendmaal ncen!" 
Dit. eerste S. I. congrcs was voor de Indischo 

maatschap])ij cen open baring. Er had hicr nieuwe 
recht-svorming plaats in constitutioneel opzicht’， 
een transitoirc rechtsorcfening was bezig zich to 
ontwikkclcn. Het Inlandsch clement der Indischo 
maatschappij was doende zich orgaucn te vormen 
buiten het ambtelijk mcchanisme. Het，vereeni- 
gingsbestuur was bezig zich in te schuiven tus- schen 
Bestuur en bcvolking, en het bestuursgezag te 
onderm可nen ten bchoevc van eigengezagsvesti- 
ging. Nevens het Javanistisch-econoniisch element 
der Soerakartasche vereeniging. min of nicer bcin- 
vJoed door godsdicnstige gevoclens, kwain liier een 
democratische strooiuing aanzetten, welke de 
grondslagen van het bestuursstclsel aantastte. Dat 
stelscl was aUerminst berekond op ecn orga- nisch 
volksbestuur van zoodanigen omvang. En die 
omvang nam verrassend toe. De vercenigiug kreeg 
een ongedachte populariteit, dank zij den 
suggestieven invloed van propagandareizen en 
congressen in Bandoeng, Batavia, en Soerakarta. Do 
Sarekat. Islam was ecii sociaal phenomeen, dat door 
zijn snelle verbreiding en de geestdrift, waarmede het 
door de volksmassa werd begroet, de aandacht inoest 
trekken. Ecn verschijnscl, dat ongetwijfeld wijst op 
sociale evolutie, op een wij- ziging in den 
zielstoestand der individuen. waar- uit een deel der 
Iiilandschc maatschappij bestaat. ])ie individuen 
begonnen zich bewust te worden van hunne 
gemeenschappelijke verhouding. Door het Minder-
Welvaarts onderzoek (1904—1914) was de 
beteekenis der juridischc structuur en de 
economische substantie dicr niaatschappii ondcr de 
algemecne aandacht gebracht. 

Gedragslijn der R e g e e)• i n g. Intus- schen 
stond de Regcering voor cen moeilijk pro- bleein. De 
Sarekat Islam had oin goedkeuring dor statuten 
verzoeht, dus om rechtspersoonlijkheid. Deze 
onttrekt een vereeniging aan preventief politioneel. 
en repressief administratief toezicht. De 
inaatschappelijke waarde der rechtspcrsoon- lijkheid 
is groot, de autoriteit der goedkeuring zou in de 
oogen van het publick moreelc steun beteekenen van 
het gezag voor de vereenigings- gestie. De statuten 
op zich zelf iieten de gevraag- de erkenning toe, doch 
hoe werden ze in de prac- tijk uitgevoerd! De inhoud 
was van sociaal-cco- nomischen aard, docJi vorm en 
inrichting van den bond dedeii mecr den ken aan een 
politieke partij, welke door haar bestaan alleen onrust 
heeft ge- wekt. De begeleidingsverschijnselen zijn 
van dien sard gewcest, dat de openbare orde werd 
ver- stoord. ； economische grieven eindigden in ras- 
conflicten. De band door het ecdgcnootschap ge- 
legd was toch aanwijsbarc oorzaak dat indivi- dueele 
grieven zich konden uitbreiden tot massale 
botsingen. Het wachtcn moede, besloten cenigc 
Jeden der Jioofdbesturen, Jiet Centra al Comite 
uitmakend, gehoor te vragen bij den Landvoogd. Op 
29 Maart 1913 werden zij in speciale audientic 
ontvangen. (verslag in Javasche Courant, 4 April 
1913 no. 27). Bij die gelegenhcid gaf de Gouverneur-
Generaal blijk van sympathie met het op gecstelijke 
en stoffelijko ontwikkeling der he vol king gerichte 
streven der vereeniging en van vertrouwen in de 
goede bedoelingcn der Jei- dere. Alvorens tot het 
verleenen der rechtsper- soonlijkhcid over tc gaan, 
moest de Regeering cvenwel de overtuiging bezitten, 
dat de beweging bij de leiders in vcilige banden was, 
in dien zin 

dat. die leiders niet，cnkel den goeden wil, maar ook 
do kracht, de bekwaamheid on den invloed op de 
leden toonden to bezitten, noodig om to voorkti- mcn 
dat cen verkeerde, aan de openbaro orde of aan ecn 
vreedzame samonlcving van do ver- schillcndc 
bcvolkingsgroopcn vijandige geest tot ontwikkeling 
mocht komen. In plants van te strexrcn naar 
uitbreiding van het aantal Jeden. moest allo aandacht 
worden gowijd aan consol ida tie der vereeniging 
door goede organi- satic en door behoorlijke regeling 
van het gelde- lijk bcheor, zoodat toezicht van de 
zijde der leden niogelijk zou zijn. J)e Regcering blcef 
intusschen ecn afwachtcndo liouding aannenjen. Zij 
wilde de practischc ontwikkeling van zaken aanzien. 
en konnis nemen van de open bare jneening ter zake. 
Ten slotte besloot de Regcering te weigeren om de 
vereeniging in baren toemnaligen vorm, geheel Java 
omvattendo, te erkennen, doch verklaarde zich tevens 
bercid om te erkennen vereenigingen, desgcwcnsclit 
onder denzelfdon naam en met de- zclfde statuten, die 
zich zouden bepalen tot klei- nere ressorten. Werd 
toch aan de grootc Sarftkat rechtspersoonlijkheid 
toegokend. dan zou die in het belong der openbare 
rust cn orde kunnen worden ontnomen. Sedert de 
afkondiging van het K. B. van 14 Mei 1913 no. 37 
(Ind. Stb. no. 432) kan dat geschieden, ook al heeft 
de vereeniging niet in strijd gchandeld met de 
statuten. Doch practisch zou zulks tevens beteekend 
hebben: stelling nemen tegenover de gehe.de. 
beweging； terwijl het toch niet aanging het 
hoofdbestuur en alle afdeeJingsbesturen en bloc 
vcrantwoordelijkte stellen voor handeHngen, zij het 
ook niassale, van leden in een a nd or ressort. Anders 
zou de zaak staan. wanneer men met kleinere 
vereenigings- eenheden tc doen had, met 
overzichtclijker ge- bied, waarin het verband 
tusschen orcleverstoring cn bestuursgestic 
gemakkelijkor zou zijn aan te tooncn. De ontneming 
der rechtspersoonlijkheid aan zulk een vereeniging 
zou niet kunnen beteekenen cen stelling nemen tegen 
de beweging ah zoodanig. Andere vereenigingen 
zouden onge- deerd blijven, cn er een nuttigo 
waarschuwing door krijgcn om op het goede pad te 
hlijven. Al zouden die plaatsjelijke corporaties zich 
met d- kaar in verbinding stellen door oen centraal li- 
chaam, toch zouden eerstgenoemden tegenover 
Kegeering de verantwoordelijke eenheden bl ij - ven. 
Op grond van doze overwegingen werd bij 
Gouvcrnements besluit van 30 Juni 19]3 no. 3 
(Javasche Courant 15 Ju】i 1913 nn. 56) aan rv- 
questrant medegcdcckl dat tegen inwilliging van het 
verzoek zooals het duar lag, bezwaar bestond, doch 
dat ovcnluccl in tc dicncn vurzoeken van plaatselijk 
werkende vereenigingen van soortge- lijkcn aard. i nd 
ion daartegen nit anderon hoof de geen bedenkingen 
zouden rijzen, in gunstige OVCJ - weging zouden 
wordeii gcnoinen. J)<、weigcrinK geschiedde 
krachtens het K. B. van 1870 (Ind. Stb. no. 04) op 
gronden, ontlcend aan het algc- meon hclang, terwijl 
met het oog oj)de uanhangifi gemaakte intrekking 
van het verbod van art. JI ) Reg. Roglemont, dit 
voorschrift buiten beschou wing werd gelatcn. De 
Regeeringsbeschikking heeft de openbare incciiing 
niet geheel kunnen bevredigen. De govoJgde 
gedragslijn werd weif<-- lend-opportunistisch 
gevonden. De anti-S. i. pen? verweet de Regeering 
zwakheid on haJfheid. De vercenigingsleiderK zagen 
daarin een toepnh- 8ing van het zoo verfoeide 
„verdeel-en-bcersch- 
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systecm". De bcweging was toen niet. nicer te 
stuiten, dat zag men wcl in, en het bezorgdo pu- 
blibk zocht de schuld crvan. ccnsdocls in de cthi- 
sohe regeeringspolitick, andcrdcols in de reacti- 
omiairc bestuursgestie. Toon de boschikking ge- 
volgcl werd door do befaamdo zevonclc hormats- 
circulaire van 22 Augustus 1913 no. 2014 (Bb. 
7939), werd gevreesd voor ondermijning van het 
gezag. Intusschen, met do Regecringsbcslissing 
was tevens de rich ting aangewozen, waarin do 
beweging moest worden gelcid. De verceniging 
moest plaatselijk, nicest regcntschaps-gowijs 
worden geconsolidccrd en eenigo geldelijke con- 
t-role op do slecht gevoerde administi'atio worden 
ingesteld. 

V e r d e r e uitbreiding. Doch ook nieuwe 
vereenigingen werden georganisccrd op Java en 
Madoera, inaar ook daarbuiten, eerst op Sumatra, dan 
op Borneo. A an de beweging ging steeds vooraf een 
ontevreden stemming ondcr de bevolking； na 
aansluiting werd die stemming er niet boter op. In 
Zuid-Sumatra vertakte de be 
weging zich in een (ondc~gro (1s re- ds lic^faardc. 
uit een. vccht-ilmoc fevoede) revolutionnaire 
strooming, de Sarekat A ba n(j, roode vereeniging, 
die in het laatst van 1914 in Rawas de gemoe- deren 
in berocring bracht en naar Djambi oversloeg, waar 
in Augustus — October 19]6 een opstand uitbrak, 
doch waar enkel te Sarolangoen en Bin<zin-rI\ lock 
de Sarekat fslam een daadwerkelijk aandeel had. In 
Pasir (Z. 0. Borneo) werd de in 1914 opge- 
richte S. I. als mid del gebezigd om de hctcrogene 
bevolking tot aaneensluiting te brengen tegen 
het gouvernementeel gezag, dat in de plaats 
was getreden van het zelfbestuur, zoodat in 
1917 de rechtspci'soonlijkheid moest worden 
mgotrokken. Ook op Java waren rellctjcs niet 
uitgebleven, vooral daai- waar groote Chincesche 
nederzettingen zijn (Toeban, 1913). In 1914 werd 
aan 56 S. T. vereenigingen rechtspcrsoonlijkheid 
toegekend door goedkeuring haror, naar ccn in 
overleg met. de Regeering vastgesteld model 
ingerichte statu ten. J)oel on werkkring zijn daarin 
aJs volgt oni8chrcven： De vereeniging stclt zich 
ton doel om, mot inachtneming dcr voorschriften 
van den Islam en uitsluitend door jniddelen, 
niet slrijdig met de wctlen des Lancia, de goede 
zeden en de openbar。ordc : a. de bclangen dcr 
Jnlandsclic bevolking te bevorderen pp het gc- 
hied van den landbouw, den handel en de nij- 
verheid, do gczoiulhcicl, de opvoeding en het 
onderwijs, waaj'toc door de leden o.a. zullen 
word。〕】 opgericht: f(»6pcraticv(* vereenigingen 
of hanclel inaatschappijen, en scholcn； b. ver- 
keerde begrippen onitrent clcn Mohammedaan- 
Hchen godsdi(!nst weg te neinen on het godsdicn- 
stig on godvruchtig leven ondor de Inlanclscho 
bevolking te bevorderen: c. eon hartelijken band 
to onderhoudon tusachen de Icden en hen op te 
wok ken tot ondeding hulpbctoon. Zij verleent 
voorts onderstftnd aan leden. dio buiten cigen 
schuld en opzet in moeilijkheden verkcorcn. Zij 
streeft naar samenwerking met zustervereeni- 
gingon van gclijk doel. 

c d o r a t i e. Nadat talrijke plaatsolijkc 
vereenigingen waren opgericht, werd overgegaan 
(1915) tot do instelling van eon ccntraal lichaam 
--do coiitrale loiding hcoft de facto steeds be- I 
Htaan —, waarvan de statulcn werden goedge- 
kourd bij Gouvts.-besluit van 18.Maartl916no.41 

(Javascho Courant no. 25). De to Soerakarta 
gevestigelo Centraal Sarekat Islam heeft een Icdcn-
snbstraat uitsluitend uit rechtspersoncn bestaandc, n.l. 
S. I. vereenigingen, dio als zoo- danig zijn erkend. Uit 
art. JI harer statute】】 blijkt, wclkc plaats de 
Centralo inneemt tegen- over hare ondofdoelon. Hot 
bestuur dcr C. 8. I. heeft n.l. voortdurend toezicht uit 
te oefenen op de handelingcn dcr leden. Ingoval cen 
bestuurdcr van eon vorooniging-lid zich schulclig 
maakt aan wanboheer, aan wangedrag of aan een 
actie. waardoor de open bare rust on orde in gevaar 
wordt gebracht, is hot Centralo bestuur gehou- den, 
zoodra het daarvan kennis krijgt, het ontslag van dien 
beatuurder te vorderen. De C. S. I. werd 
gcconstitueerd onder voorzitter- sehap van R.O. S. 
Tjftkra ikminata； voor Hadji Samanhoedi was ocn 
plaats ingeruimd als eere- voorzittcr, tcrwijl Radin 
Goenawan en Abdoet ^loeis als ondervoorzitters 
zitting namen./ 

Intusschen was tusschon de voormanpen der 
beweging een verwij dering ontstaan, welke 
voortsproot uit do tegenstrijdigheid der belangen van 
do ressorten, welke zij heetten te vertegen - 
woordigen. De vader der S.I., begreep al spoedig, dat 
zijn positie onbetcekenond zou worden tegen- over 
den aanzwellenden invloed van R. 0. S. Tj&kra 
Aminiita. Doch ook de leider voor West- Java, R. 
Goenawan, die vooral door eigenaar- dige 
mystificaties, welke met of buiten zijn wil in Zuid-
Sumatra plaats had den, op den voor- grond was 
gotreden, zou door zijn zelfstandig optrcden de 
eensgezindheid in do centrale lei- cling hobben 
verbroken. In het begin van 191G werd zclfs het plan 
geopperd om voor West- Java en Sumatra cen 
afzonderlijke centrale in te stellcn. Een schouring 
scheen toon onvermijdc- lijk, vooral door l;ct 
optreden dcr Sumatra-ver- eenigingen. die van cen 
innige aansluiting bij de C. S. I. niets wilden weten. 
Daarbij kwam, dat op het geldelijk beheor van R. 
Goenawan door de pers fellc critiok werd uitgeoefend. 
Dank zij de tegemoetkomende houding van den 
VOOJ•- zitter bleef do eenheid bowaard. Door de cen-
trale instelling was do federatievo band om de 
plaatBelijke vereenigingen geslagen, en zou de bond 
als nationale partij voor de geineenschap- pelijke 
belangen dor hetcrogene volksgroepen optreden. 

E e r s t c N a t i o n a a 1 C o n g r e s. In de week 
van 17 — 24 Juni 1916 word te Bandoeng het ,,Ecrslc 
Nationaal Congr" gohouden. Eon 80 tai S. I. 
vereenigingen, vortegenwoordigende 300.000 ledon, 
hadden elk een of meer leiders afgevaurdigd. De 
eongresrede van den leider. den hcer TjAkra Aminiita. 
word met bclang- stclling cn in de grootste ordc door 
de duizenden aangehoord. Met de aanduiding 
nationaal'' in don congres-naam werd volgens den 
rede- naar booogd oon andcr doel der S. I. beweging 
naar voron to brongon. n.l. to trachtcn op to kliinmon 
tot do lioogto van eon natie. Hij sprak voorts ovor het 
eerste streven om mede tc helpcn, dat Indie spoedig 
zeljbeslmir krijge, of op zjjn allerminst, dat aan de 
Inlanders het rccht wordc gegeven om mode te 
spreken in bestuurs- aangelegcnhedon. Be problomcn 
van kdoniaal staatsrccht betroffendc zelfbostuur, 
docentra- lisatic en autonomie werdon besproken. Het 
doel werd on»s<- revo i als de e6nmaking van Indic 
en Nederland, on om do ingezo.encn te 
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doen worden onderdanen van don zelfbostu- rondon 
..Staaf' Indie. On】ecn goedo rich- ting uit te sturcn 
moe t de lous zijn： "met “het Gouvernement, 
samen met het Gouverne- ..ment cn tot stcun van het 
Gouvornement.n Hij hoopte dat deze evolutie-
beweging steeds mod t plaats hebben ondcr de 
bcschcrming van de Driekleur； doch het volk moe 
t zelf werken om zijn eigen lot te bopalen. Ten einde 
blijk to geven van den wensch om de instelling van 
den in uitzicht gesteldcn Kolonialen Raad te bespoe- 
digen, werd een telegram verzonden ann H. M. de 
Koningin. Door verschillende sprekers werden op 
de volgende dagen behandcld: do godsdienstige 
factor in de beweging, de parti- culiere landcrijcn, 
de pricsterraad, cnz. Het congres werd gesloten met 
een woord van den heer Tj^kra Aminats aan alle S. 
I. leden om steeds de landswetten en de bevelen van 
het Bestuur te eerbiedigen, cn naar den vooruitgang 
der bevolking te streven mot gepaste en geoor- 
loofde middelen. 

Ook uit dit congres blcek duidelijk dat de 8. I. een 
uiting is van de bewustwording der bevolking. Zij 
gaat belang stellen in de regeling der verhouding 
tusschen overheid en volk. Tot dusver is de 
vereeniging cen loyale uiting, als men de 
nevcnverschijnselen, welke elkc volks- beweging. 
waarby de psychisch-minderwaardigc massa 
betrokken is, buiten beschouwing laat. 

I n v 1 o e d van a n d e r e verecni- g i n g e n e 
n stroom ingen. Tot dusver was do invloed, welke 
andere vereenigingen met sociaal-economische 
doejstelling op de beweging en hare leiding 
trachtten uit te oefenen, van geene beteekenis 
geweest. Boedi OetauiA had zich bij het begin der 
S. I. actie gereserveerd gehouden. Alleen na de 
schorsing der Soerakar- tasche S. I. betuigde B. 0. 
krachtig hare sym- pathie. De Indische Partij 
poogde dadelijk haren revolutionnairen geest tc 
doen inwerken op do S. I., doch de gel oof 
sparagraaf was het schild, dat weerstand bood tegen 
al te vriendschappe- lijke toenadering. De 
vereeniging Insulinde, vaarin de I. P. zich na hare 
ontbinding oploste, kre g even min vat. Was de 
invloed der op Indischen bodem ontstane 
stroomingen op de S. I. al bitter weinig geweest, het 
zou anders worden toen de uit het Westen komende 
socia- Jistisch-revolutionnaire vloedgolf ook J 
ava'sst.ran - den bad bereikt. Tevoren had de in 1914 
door sociaHstische elementen der Europceschc ge- 
nieente te Sgjnarang georganiseerdc “Indische 
Sociaal-Democratische Vereeniging" vergeefs a an 
raking gezocht met de Inlandsche beweging, om 
met behulp van hare Jeiders de massa der bevolking 
te bereiken. Na een tijdelijk verbond van de 
internationalistisch-gezinde I. S. D. V. met de 
nationaJistische vereeniging Insulinde, kwam na het 
uitbreken der Russische revolutie, het 
revolutionnair sentiment van een decl der I. S. D. V. 
zoodanig tot uiting, dat er een scheuring kwam in 
die partij. Verlost van don remmenden invloed der 
meer gematigdo elementen, die te Batavia cen 
afdeeling stichtten der Nederlandsche S7D/A. P., 
kon de I. S. D. V. die aansluiting zocht en verkreeg 
met de 8. D, 1>., de Communistische Partij in 
Nederland, zich thans met kracht met de Inlandsche 
beweging bemoeien. Een welkomc aanleiding 
daartoe gaf de „Indic- Wecrbaar" actie in 1916. 
Gebruik 

makendc van de fello critiok, wclko do deputatie on 
hare lastgovondc veroenigingen trof, wildo do I. S. 
D. V. aansturen op schciding tusschon de radicalc cn 
de gematigde elementen in do 8. I., zoo mogclijk op 
een algomcen stelling-ne- men tegen de militairc 
weerbaarmaking. Het Indie-Weerbaar Comitd had 
tot de C. S. I. een uitnoodiging gericht om adhacsic 
te betuigen aan de actie, naar aanleiding waarvan het 
bestuur der C. S. I. cen in otic aannam, welke 8 
September 1916 bij notaricele acte te Soerabaja 
werd vastgelegd. In die motio werd bevestigd de 
iheor- jnalcn geuitc aanhankelijkheid aan liet 
Gouverne men t, en betoogd dat het stroven der S. I. 
ge- richt is op de verkrijging van staatsrcchtelijke 
zellstandighcid voor Indie, in cenheid mot en onder 
bescherming van Nederland. Met de ont- worp-
motio van het I. W. Comite werd volledige 
instemming betuigd. Gewezen werd op de nog 
bestaande grieven der bevolking over onvol- doende 
rechtszekorheid, over krenkende behan- dclingcn 
door Europeanen, welke wc ggenomen dicncn tc 
worden, wil het Gouvernement vol- komen kunnen 
rekenen op de trouw der bevolking. De 
weerbaarmaking werd aangemerkt als een zaak, 
welke behoorde to worden uitgcmaakt door een 
vertegonwoordigend lichaam, gekozen door het 
Indische volk. Erkennendc dat de in- stalling van een 
zoodanige vertegenwoordiging niet in korten tijd 
haar beslag zou kunnen krijgen, terwijl 
omstandigheden onmiddellijke voorziening zouden 
kunnon vereischen, sprak het dagelijksch bestuur 
der C.S.I. als zijn stelligc meening uit, dat de 
invoering eener niilitie gc- paard zou moeten gaan 
met de vermeerdering van de rechten der Inlanders, 
opdat de militie- plicht door hen als nation ale plicht 
worde ge- voeld, en niet met wrok en tegenzin door 
hen worde aanvaard. De heer Abdoel Moeis. 
commis- saris der C. S. I. werd gemachtigd die motie 
aan te bieden aan H. M. de Koningin, den Minister 
van Kolonien en aan de Staten-Generaal. Daarbij 
zouden aan genoemdo machton worden overge- 
bracht de in den breede omschreven wenschen cn 
bezwaren betreffende de welvaart, de op- voeding cn 
de rechtszekerheid der Inlandsche bevolking, terwijl 
de wensch word uitgesproken, dat de instelling van 
den Kolonialen Raad spoc- dig haar beslag zou 
mogen krijgen. De uit do motie geblejcen 
meegaando bonding der C. 8 I. met de weerbaar-
aetie was voor het anti-weerbaar sentiment der I. S. 
D. V. tc machtig. Met Insulin- d。samen werd door 
haar ecn protest-vergade- ring to Semarang belegd. 
Die actie kon evcnwel niet beletten dat de tegenstand 
der sterke minderheid in de S.I. werd gebroken, en 
deze vereeniging zich v66r een Inlandsche militie 
verklaardc, zij het ook onder beding van poli- tieke 
rechten door de inftteJJing eoncr volks- 
vertegenwoordiging. Toch was de re volution- naire 
actie der I. S. D. V. op de S. I. niet zonder invloed 
geweest. Die invloed nam toe door toe- docn van den 
partijgenoot SCmaoen, die eorat 8. T. afgevaardigdo 
te Soerabaja was geweest, en later als voorzitter der 
Semarangsche 8. J. meer en meer op den voorgrond 
trad. Do door dozen leider gevoerdo oppositio tegen 
de centralo leiding der 8.1. :-cheen van zoodanigen 
prikkelen- den invloed te zijn op de mentaJiteit van 
het hoofdbestuur, dat de voorzitter Tj&kra AminUa 
van tactick moest veranderen, ter voorkoming 
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van oon zoo gcvreesdc brouk met do aanzwellen- <lc 
revolutionnaire mindorheid. 

Duidclijk bleek dezo z wen king in revolution- 
nair-socialistischc richting uit de houding dcr 
centralo S. I. leiding tijdens het Twecde Natio- naal 
Congres op 20 — 27 October 1917 to Batavia. 

T w o o d c N a t i o n a a 1 C o n g r o s. De door 
den heer O. S. Tjakra Aminata op don vooravond van 
den cersten congresdag uitge- sproken vcrwachting 
dat'dit congres naar buiton cen even gunstigen indruk 
zou maken als dat te Bandoeng, is niet bewaarheid. 
De nientalitcit der Bataviasche vergadering was cen 
andero； niet allcon van de zijde der oppositie, docli 
ook van de bestuurstafel werd een andore toon gc- 
hoord. Deze toon was scherpcr, ruwer, in het 
bijzonder als het ging om zaken, waarin de Regeering 
en hare organen werden betrokken; en dat was het 
geval bij de groote mcerderheid der programpunten. 
Deze betroffen ook ditmaal de meest brandende 
vraagstukken, als zelfbe- stuur, nationalisme, 
particulier landerijcnbezit, priesterraden, grondhuur, 
suikerindustrie, reeht- spraak en woningverbetering. 
Verklaard werd dat naast het streven der Inlandsche 
beweging om hot lot der Inlanders te verbeteren, de 
vcrschillende vereenigingen slechts 66n doel 
beoogen, n.l. de zelfstandigheid van Indie. Gczegd 
werd dat de Regeering met hot treffen eener regeling 
voor de particuliero landerijen beoosten de 
Tjimanoek wachten wil, totdat aldaar even- eens 
ongeregeldheden zijn voorgekomcn als op die 
bewesten die rivier hebben plaatsgehad. Het verschil 
in rechtstoestand tusschen „overhcer- schers" en 
“overheerschten"' werd goacccn- tueord met een 
beroep op het verschil in rcdactie tusschen art. 108 
R.R. en art. 4 G. W.: De toepassing van si edit c 
wetten door monschen met een slechten inborst moot 
]eiden tot ver- drukking der overheerschten, werd 
beweerd. Na aanduiding der beido wegen ter 
verkrijging van rochten. n.l. de revolutionnaire cn de 
par- lemcnt-aire, werd getuigd dat het bestuur der C. 
S. I. nog steeds bleef vasthouden aan de par- 
Jcjnentaire actio. Maar de vice-president zeide • 
evens t wanneer het vredolievendc streven 2ehcel 
vruchteloos mochi- blijk- n, indien de parle- inentairc 
actic geen succcs zou hebben omdat zij voorltiurcnd 
stui > e op de vestingen: wiBekcuren verdrtikking, d” 
besturen der S. I.zoudi n weteu zicl)op to offeren 
voor hun land cn liunne landgc- nooten, wanneer 
zulks waarlijk noodig mocht zijn. Het voorstcJ dcr 
Semarangsche S. I. om do motio flfr (!. S. I. inzakc 
Indiii-AVcerbaar in te trek ken, werd intusschen 
verworpen. De ambtenaren werden op (lit congres 
voorgestelcl als werk- tuigen van het Gouvcrnoment, 
wier werk uit- sluitcnd bestaat in het bcvoordeclon 
van het (Jouvcrncment： de bcvolking zou slechts als 
belastineobject dicncn. De licer Abdoel Moois bracht 
voorts verslag uit van eon onderhoud, dat hij had met 
cenige hccren vaji hetHiiikcrsyndi- caat te 'w-
Gravenhagc over misstanden bij de suikerindustric, 
welke hij weet aan het systecni, dat bij die i)idustric 
worrit toegopast, waardoor die ciiltuur lijkt op 
dwangcuituur. Diontengevol- ge werden als 
wcnschcn uitgcspi'okon: goon bestuursinmenging 
meor bij don grondverhuur; vaststclling grondprijzcn 
naar vraag en aanbod； de suikorindustrie inoct ertoe 
medewerken dat in het eind de Inlandsche 
grondeigenaar ook 

deelhebbor wordt in de industrie. Do houding dor 
centralo leiding had niot allecn invlood op, doch 
werd zclve voor een deel bcpaald door de ontevredon 
stemming dor bevolking, tot uiting komendo in de 
talrijko voorstellen van hot honderdtal 
afgevaardigden dcr locale verecni- gingon uit allo 
deelen van don Archipel, vertegon- woordigende 
ongeveor 360.000 Icdcn. 

Die ontevroden stemming had cen algemoon 
sociaal-oconomischen achtergrond. In sommige 
buitengeweston, waar in do economischo politiek 
aan het sociaal element te weinig aandacht was 
geschonken, waren misstanden ontstaan op het 
gebied van heerendionstvordering en belasting- 
heffing, welke ter kennisse kwamen van de 
Regeoring en haar de den besluiten het lid van den 
Raad van Indie, den heer Liefrinck, een plaatselijk 
onderzoek te doen instellen. De bloot- legging dier 
misstanden had op haar beurt aan- leiding gogevon 
tot heftigo critiek op het be- stuursbeleid, wat koren 
op den S. I. molen was； anderzijds tot aanvallen in 
de pers op het S. I. gestook, dat do grondoorzaak 
lieetto to zijn van de verbittering op Sumatra, 
hetgeen weer reden was voor aansluiting der 8. I. 
gelederen. Het uitstel dcr opening van den zoolang 
verbeiden Volksraad (wot van Dec. 1916), welks 
samenstel- ling slechts geringen invloed toeliet voor 
de volksklasson, cn de regeling van het kiesrecht van 
Inlanders voor gemoenteraden, met haren eisch van 
konnis dor Nederlandsche taal, stelden de 
verwachtingen der S.I. leiders diep teleur. Voor het 
uitblijven van voor de volksmassa bevredigend 
hervormingswerk kon de leiding geen vorklaring 
vinden, welke de anti-gouver- nementcole strooming 
kon tegenhouden. In do algemeene vergadering van 
23 October 1917 werden do boginsolvcrklaring en 
het werkpro- gramma dor Centraal Sarikat Islam 
vastgesteld, beide van groote draagwijdte. In de 
beginselver- klaring word zelfbestuur vooropgesteld 
als eind- doel van don politieken strijd tegen 
overheer- sching. Als twecde hoofdbeginsel werd 
opge- nonien de strijd tegen elkc overheersching van 
het zondig kapitalismc, op grond van de over- 
weging dat de meerderheid der Inlandsche be- 
volking in ellendige Icvensomstandighedon vor- 
keert. Eerbicdiging van en vordraagzaamhoid jegens 
andere godsdicnstige gezindten dienen te worden 
betracht, doch voor do zodelijke opvoeding van hot 
volk wordt in den Islam als prediker van 
democratischo idccen naast hoog- houding van het 
Gezag, de godsdienst bij uit- nemendheid gezion. 
Gclijko behandeling van alle gezindten wordt 
govraagd, doch overigens blijvc de Staat 
ontoegankelijk voor den invlood van welke roligic 
ook. De hoofdpunton van het werkprogramma 
betroffen: bestuursdecentrali- satio en kicsrccht, 
bewegingsvrijheid, onderwys, godsdienst, 
rcchtswczcn. landbouw on nijverheid, financien en 
belastingwezen, sociale vraagstuk- kon cn 
landsvcrdediging. 

In hot laatst van 1917 sloot de S. I. zich aan bij het 
Nationaal-Comite, gevormd. uit vertegen- 
woordigers van allo Inlandsche vereenigingen, met 
hot dool samonworking tot stand to brongen. Eon 
door dit Comite aangowende poging om ge- 
zamcnlyk candidatcn voor den Volksraad aan te 
bovelon, faaldc door het uiteenloopon der belangen. 
Op het Bandoong Congres was do vraag roods ter 
sprake gobracht of do S. I. zich 
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van eenige bcnioeienis met den V olksvaad zon 
°nthouden, w&ar de sanicnstclling van datcollege, 一 
immers voor cen groot deel gekozen door locale 
raden, waarin de Inlandsdic bcvolkiug geen invloed 
had — het democratisch bewustzijn niet bovredigde. 
De heer Abdoel lloeis betoogde toen met klem, dat 
de S.I. ondanks hare bczwjiren tegen den Volksraad, 
toch vertegenwoordigers daarhecn had af to 
vaardigen. om bij de hand te zijn en te voorkomen 
dat de Inlandsehe huis- houding in de war werd 
gestuurd, dat de rcchtcn der bovolking liaar worden 
ontfutseld. De S. I. m oet medewerken a an het 
opzettcn van cen nieuw gebouw, aan het instcllen 
van cen ware volks- vertegenwoordiging. In den op 
IS Mei 1918 ge- openden Volksraad nainen zitting 
de hceren R. 0. S. TjAkra AminAta al$ benoenul, cn 
Abdoel Moeis als gekozen lid. Aan de bcraad- 
slagingcn werd door deze S. I. leidcrs van meet af 
aan met- groote cnergie en met talent dcclgo- nomen. 
Elkc gelegenheid woi'dt tebaatgenomen om voor de 
rcchten en belangen der bevolking op te komcn. 

D e r d e Nationaal C o n g r e s. Het derde 
Nationaal Congrcs, van 29 September—G October 
1918 te Soerabaja gehouden, openbiardc <cn nieu 
wc g- estes str coming in dz beweging. Naar het 
congrcs waren door 87 S. I. ver - eenigingen 
afgevaardigden gezonden, die totaal 450.000 leden 
vertegenwoordigden. Ook hicr werden in het 
openbaar de nicest actueele staatsrechtelijke en 
economischc vraagstukken besproken. doch op een 
wijze. welkc afweek van de vorige. Was uit het 
eerste nationaal congres gebleken, dat de S. I. actic 
zich agressief richtte tegen de ambtenaren. doch niet 
tegen do Regeering, met wie $tceds loyale 
sainenworking werd gezocht, op het tweede congres 
was openlijk stelling genomcn tegen de 
Landsregeering, als hoofd dor ambtenarij, van 
welkcr centrum blijk- baar geen groote 
hervormingen waren tc ver- wachten. Uit het derde 
congres bleek ten duidc- Jijkste dat het 
revolutionnair sentiment een aocialislisch karakter 
had gekregen, er werd front gemaakt tegen de 
Regeering en het Bestuur. voor zoover zij optreden 
als beschermers van het ka- pitalisnie, als 
ruggesteun, als orgaan van dat zon- dige kapitalisme. 
Psychologisch gonctcn bc- duidde dit een zwenking 
der S. I. tacliek in Marxistisch-socialistische 
richting, ech aanvaar- ding der kJas； en trijd- 
heorie, met hare vooroji- Btellingen en gevolgen. 
Die theorie werd in be- ginsel aanvaard als middel 
van kennelijk groote propagandistische waarde. 
Deaannemi igvandeze politiek-economische 
strijdwijze was voor de centrale leiding 
onvermijdelijk, wilde de innerlijke verdecldheid, 
ontstaan door den gestadig in- druppelenden invloed 
der revolutionnair-socia- listiscJie propaganda, niet 
tot op(*nlijke breuk lei- den tusschen de zich 
vormende partijen in het hoofdbestuur. En dit 
bestuur zag wcl in, dat de toenemende invloed der I. 
8. D. V. op de massa der landbouwers en 
loonarbeiders in eenige centra der suikerindustrie 
bezig was het gezag der S. I. te ondermijnen. Van de 
verschillende aspccten, waarin het socialisme zich 
voordoet, werd het voor de groote massa prikkelende 
gekozen, nJ. de Htrijd tegen het kapitalisme. De 
groote klassenstrijd tus- gchen arbeid (proletariaat) 
en kapitaal (bourgeoisie) moest voor Indiii‘8 bodem 
er een zijn tusschen de inlandsehe en de niet-
inlandsche bevol 

king. Onder doze laatste trok immers de kapitalis- 
tiscliegrocp vau politiek-cconomischo„ondordruk- 
kers" on ,,ovcrheerschcrs‘‘ het moest de aandacht. 
De in het Marxismc zoo tondentieus gcplooide 
scheidingslijn tusschen arbeider en kapitalist moest 
hicr — zoo good cn zoo kwaad het ging — samcn- 
vallen met die tusschen ox-orhcerschendc en over- 
Jieerschtc rassen. Van de socialistische dogma's 
werd de massa-irriteerendo waarde ingezien ； van 
de working da ar van op apathischc gemoederen 
werd vecl goods verwacht voor de opwekking der 
volkslagcn tot lotsverbetering -a ctic. De leden der S. 
I. Centrale, die zich gingen toeleggen op het be- 
grijpen der socialistische theoriccn, begonnen in te 
zien dat de econoinisehe impasse, waarin de stroo- 
ming dreigde te geraken, kon worden vermeden. met 
bchulp van krachten in die theorieen ge - legen. Deze 
zijn toch, z.a. de economischc wor- steling in Europa 
had getoond, bij niachte om de aandacht van het volk 
gestadig tc boeien cn het zelfbewustzijn te 
versterken. Waar andere mid- delen blijkbaar hadden 
gefaald, zouden die theorieen wellieht do leuzen 
kunnen worden voor eendrachtige massa-actie. 

De S. I. leidcrs, die medewerking van vreemd ras 
aan hunne vereenigingsactie bleven wantrou- wen, 
gingen met de zwenking in internationaal- 
socialistische richting nice, toen een deel van het 
Centraal bestuur voorging, en de nieuwe strijd- 
methoden aanwees, z.a. organisatie van de prole- 
tarische massa van arbeiders en landbouwers voor 
den economischcn strijd tegen de kapitalistische 
klasscn. Tegenover die qualitaticf sterkc minder- 
heid in de centrale leiding staat (lc nationaal- 
democratische grocj), die den socialen vooruit- gang 
wil hevorderen door bij de gestclde juachten steeds 
aan te dringen op hervormingen, op uit- breiding van 
het onderwijs, afschaffing van hce- rcndicnsten, 
verlichting van bclastingdruk en opheffing van het 
])articulicr landerijcn-bezit. Een derde groep omvat 
degcncn, die van den godsdienst allo ])cil 
verwachten, en het religious clement leggen in de aan 
de or de zijndc maat - schappelijke vraagstukken. De 
socialistisc]i<- geestesstrooniing had zich reeds 
geuit, niet al- lecn in gcschriftc. Daadwerkclijk was 
men cn daar overgegaan tot jnassa-actie； uitcraard 
het eerst daar, waar de organiisatic het sterkst is. nJ. 
bij de vakxrerccnigingcn, \vc】k(： sedert jaren 
ouder ambtenaren cn beambten waren gevormd. Als 
econoinisch strijdmiddel was <{<, solidariteits- 
staking de nicest aangcwczetic, cn dit middel werd in 
het laatst van J 917 door den bond vau Inlandsch 
])andhui8personcel aangegrepen, naar aanleiding 
van eeii ontslag-kwcstie. D。bonti mcende op die 
wijze. onder invloed der 8. 1. Cen- tralc, zich te 
moeten schrap zetten tegen <le K<- geering. 

ZooaJs hiei'vorcn vcrincld, had iict revolution 
nair sentiment in de S. I., leiding een doctrinajj 
socialistisch karakter gekregen, wat duidelijk block 
op het derde Nationaal Congres. De stemming was 
even verbitterd als eon jaar tevoren. Naar aanleiding 
van con rede over bestuurshei - vonning, welke 
besJoten werd met cen verklaring dat het streven dor 
S. I. moot zijn om den volks wil souverein te niaken, 
merkte de hcer Tjdki'a AminfitA op, dat wannecr 
groote hervormingen niet spoedig komcn, de 8. I. en 
de andere ver- eenigingen zelf de zaak ter J)and 
moeten nemen en zelf oprichten gemeentelijke, 
gewe«telijke an 



SARfJKAT ISLAM. 701 

j'cgcn tscha ps-v ol ksi'ad cn on con wcrkolijkcn 
V^olksraad voor Indic. De Voorzitter, do do batten 
resumocrond, wees erop dat hot kapitaal wordt 
anngezien on voorgesteld als de algcmcenc vyand, 
tegen wicn de algejnccne strijd moet worden aan- 
gebondon. Die vijand geniet de stcun dor Rcgee- 
ring, vervolgdc ]iij, heeft ambtenaren, politic on 
militic in dionst. ])c arbcidershcvolking van Java 
gcnict geen bcschcrming van Overhoids- wogc. zc 
Jiceft die nooit gehad cn ook nu, na een eeuw ondci* 
de Regcering van Nederland to heb- ben gestaan, is 
zij cl a ar van verstoken. De wet- gever moot ingrij 
pen cn Indie in oct ook zijn ar- beidswet hebben, 
niinimumlooncn, verbod van vrouwen- cn kindcr-
arbcid, maxi mum-ai'beids- <Iuur. 
ouderdomsverzekering； zij moctcn bij de wet 
worden vastgesteld en de werkgever moet tot 
niedewerking worden verplicht. Tcrzake vrage de 
Rcgecring niet het advics van het suiker- syndicaat, 
maar van de S. 1. Intusschcn zal de S. I. de 
Inlandsche organisaties in actie brengen om den 
strijd tegen het kapitalismc in tc zetten en de 
werklicden tc organisecrcn. Op een der volgcnde 
congresdagen ging de heer Semaoen zelfs zoover. 
dat hij de cthische politick slecht vond, waar zc door 
het ondcrwijsstdsel de botcr opgeleiden van het volk 
scheidt en vcrvrecmclt. 

De bctcekcnis van het jongste Natipnaal Con- gres 
der 8. I. vond uiteraard uitvocrige bespre- king in de 
pcr«. In het oi'gaan dor I. S. D. V., Het Vrijc Woord" 
word verklaard, dat de a otic dier socialistische partij 
dozen ommckeer in de S. \. beweging voor een groot 
dec! heeft bein- vloed. Voorts word getuigd, dat 
alleen de socialistische klasseactic tot 
machtsvorming kan lei- <lcn. cn dat die actie het 
overheerschei)dc element in de S. I. beweging zal 
gaan vornien. 

Op wclke wijze de door het bind gepropageerde 
klassenstrijd in de practijk tot uiting komt, is in- 
tusschon gebleken t ijchins de massa-uitspattingen in 
de Scmarangschc invlocdssfeer clcr 1. S. D. V., met 
name in Koedoes cn Demak in October X<> ve n)ber 
1918. 

IJ e S a j' e k a t Is】a in i n den V o 1 k s- r a a <1. 
Ook in den Volksraad word de richting 'l<*i- S._ I. 
Iciding en beweging besproken. De N'oorzitter drr 
('entralc S. 1. achtte het raadzaam <)p 14 Novein her 
1 f) 18 een uiteenzetting tc geven van de 
gcschifsclenis van het ontstaan cn den izro(；i der S. 
I., en van <le factoren. welke medc- 2<-werkt liebben 
tot Jiet i one men van het huidige standpunt en het 
Ix-palen dor tegenwooixlige ii<Jiting <li<T 
verccniging. !)<.• geboortc der S. J. vcrklurend(' als 
ccn uiting van ri;c(ls lang bc- • i aaink' ing<"h<m(lfii 
cisclien <)m het bestaandc in 11<4 soeiale z<)ow< l 
a)s in het ceonoinischc levcn !•, \ < rbuhTiui. rlient 
in <!<, beweging te worden gc- zicn (•<,!) kra<-htig 
pr(itest f cgcn de in mcnig op- zi<Jit gel>r<J<kige 
ifclitsbecieeling： tegen ch, in de wetgeving 
volgchoiKlfri on tc ver doorgedreven j；issen-
on(Jersclici<ling: tegen liet feodale an)bte- 
narc'iidoiii, met <le tlaarinede noociwendig gc- 
paai'd gnande willekeur kortom bet doel der ver- 
reniging rcik( (ineindig verder dan zooals het on) 
s«,hrovcn is in de statuten. Volmondig en open- bar 
tig inocst de spreker he ken non, dat men by de 
Xcboorlf der S. I. zeer vuorzichtig was cn ook in 
OOHt zijn met het oog op art. 111 Reg. regie ment, 
dat verocuigingen cn vergaderingen van staat- 
kuiKligon aard absoluuf verbood. De S. I. mocst diiK 
in schijn als eenvoudige econoniische ver- 

eeniging worden go boron. Be 8. I. ontclekte al 
spoedig, dat op economisch terrein de Inlander bitter 
weinig kans van slagcn zou hebben, be- 1 ennnerd als 
hij is door een tekort aan rechtcn en ccn tcvecl aan 
vcrpJichtingcn. Zij moest daarom haar strijd naar 
politick terrein verplaatsen, of beter gezegd: aan twee 
fronton strijden, het economise he en het politickc. 
Den invlocd schetsen- dc der J. S. D. \ . op de S. I. 
verklaarde de heer Tjsikra Aininata voorts, dat waar 
ook de S. I. in haar streven tot verheffing der 
bcvolking zich genoopt zict tot het bestrijdon van het 
zondig kapitalismc, in de middelen van beidc 
verccni- gingen ovcrcenkonist bestaat, en samengaan 
mogclijk cn wenschclijk is, zonder dat van weder- 
zijdsche . invloecl sj)rake behoeft to zijn. Entotdie 
overeenkomst der middelcn bchoort wcl het or- 
ganisccrcn der massa. Hij wees cr voorts op, dat waar 
bij de suikerindustric een wanverhouding bestaat 
tusschen de twee tegenover elkaar staan- dc machtcn, 
kapitaal en arbeid, en waar de grootere. de sterkerc 
partij,z het suikerkapitaal, daarbij nog in velc 
opzichtcn gestcund wordt door de Regeering, 
conflicten onvcrmijdelijk zijn. Op de vraag of hij met 
,,zondig kapitaJisme" bc- docldo dat cr twee soorten 
kapitaliame zijn, of dat hij elk kapitalismc hekelt, 
verklaarde de heer Tjakra Aminatii eenige da gen 
later dat het bui- tenlandscli kapitalismc in Indie zich 
in de nicest zondige gedaante vertoont. Op het 
verwijt dat hij. zich ophield met de verkondiging van 
weten- schappelijk afgedanc Marxistische theoricen, 
verklaarde hij dat de huidige richting der S. I. wordt 
afgebakend door de natuurlijke omstandigheden, niet 
gebaseerd is op theorieen, maar op de blootc 
wcrkclijkheid. 

Tn den Volksrzuid word de wcifelendc houding 
der Centrale leiding aan eenc critiek onderwor- pen. 
Het hoofdbestuur weet niet welke weg zal worden 
ingeslagen, den revolutionnairen der socialistische 
Semaocn-fraetic of den parlcmen- tairen der 
nationaal-democratischo Abdocl Moeis- partij. Men 
wect nog niet welke beweging het eerst client te 
worden bevorderd, die voor de godsdienstige, de 
politiekc of wcl de econoniische ontwikkeling. Voor 
de ontwikkeling in godsdien- stige richting is kort 
tevoren de weg aangewczen door de oprichting van 
het Moslimsch Comite, de ^'entara Kungdjeng Nabi 
Mohamad. In haar antwoord op het vers lag van den 
Volksraad over de aanvullingsbegrooting 1919 wees 
de Rogccring erop, dat een deel der centrale leiding 
zich op be- denkclijkc wijze in verkccrde richting 
heeft laten inedcsle])cn: cen critick, welke in den 
Volksraad weinig bestrijding vond. 

De rcvolutionnairc gebeurtenissen in Eurojia 
zouden h un weorslag ook in Indie hebben. Den 
16don November 1918 word op instigatie van het S. 
I). A. P. lid van den Volksraad, den heer Cra- )n(n-. 
mot de voormannen van 8. I., B. 0. en Insulindc de 
z.g. radicale concentratie gevormd. die zeven dagen 
later iiare Nota overlegdc bij het vdrslag dor 
comniissic van rapporteurs nopens den door de 
Rogccring, biijkens hare vcrklaring van 18 dicr 
maand door haar te volgen koers. In die van hot 
Dcmocratisch Blok, gcteckend o.m. door de hecren 
Abdoel Moeis en Tjakra Aminita, word de eenige 
weg aangegeven, wclken de Rc- geering volgcns de 
stcllcrs zal hebbon te begaan, opclat zonder 
verstoring der orde hare goecle voor- neinens zullen 
kun non worden verwozenlijkt. Die 
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van eenigc bemoeicnis )nct den Volksraad zou 
°nthoudon, waar de samenstdling van dat college, —
immers voor een groot deol gekozen door locale 
raden. waarin de Inlandschc bevolking geen invloed 
had - het dcmocratisch bewustzijn niet bovrccligde. 
De hcer Abdocl Moeis betoogde toen met klcin, dat 
de S.I. ondanks liarc bezwaron tegen den Volksraad, 
toch vertegenwoordigers daarheen had af tc 
vaardigen. oni bij de band te zijn en te voorkomen 
dat de Inlandschc huis- houding in de war werd 
gestuurd, dat de rcchtcn dcr bovolking liaar worden 
ontfutscld. De S. I. in oct juedewerken aan het 
opzctten van ccn nieuw gebomv, aan het instcllen 
van een ware volks- vertegenwoordiging. In den op 
IS Mei 1918 ge- openden Volksraad namcn zitting 
de lieeren B. 0. S. Tj&kra AminAta- als benoemd, 
en Abdocl Moeis als gekozen lid. Aan de beraad- 
slagingcn werd door deze S. I. leiders van meet af 
aan met groote cnergie on met talent deelgc- nomen. 
Elkc gclegenhcid wordt tebaatgenomen om voor de 
rcchtcn en belangcn dcr bevolking op tc konicn. 

Derde Nation aal C o n g r e s. Het derde 
Nationaal Congrcs, van 29 September—6 October 
191S te Soerabaja gehouden. openbiardc < cn 
nieuwe g-estesatreoming in d? bewegiog. Naar het 
congrcs waren door 87 S. I. ver ■ ecnigingen 
afgevaardigden. gezonden, die totaal 450.000 leden 
vertegenwoordigden. Ook hicr werden in het 
openbaar de nicest actueelc staatsrechtelijke en 
economischc vraagstukken besproken. doch op een 
wijze. welkc afweek van de vorige. Was uit het 
eerste nationaal congres gebleken, dat de S. I. actie 
zich agressief richttc tegen do ambtenaren, doch nict 
tegen de Regcering, met wic $t,ceds loyalc 
samenwerking werd gezocht, op het tweede congres 
was openlijk stelling genomcn tegen de 
Landsregecring, als hoofd dcr ambtenarij, van w elk 
er centrum blijk- baar geen groote hervormingen 
waren to ver- wachten. Uit het derdc congres bleek 
ten duide- lijkste dat het revolutionnair sentiment 
een nocialislisch karakter had gekregen, er werd 
front gemaakt- tegen de Regeering en het Bestuur. 
voor zoover zij optreden als bescherniers van Jict 
l:a- pitalisjne, als ruggesteun. als orgaan van dat 
zon- dige kapitalisme. Psychologisch gemeten be- 
duidde dit ecn zwenking der S. I. tactiek in 
Marxistisch-socialistiBche rich ting, eeh aanvaar- 
ding dcr k】*&cn trijd- heniie, met hare voorop- Bt-
ellingen en gevolgen. Die theorie werd in be- ginsel 
aanvaard als iniddcl van kenneJijk groote 
propagandistische waarde. Deaannemi vandeze 
politiek-economischc strijdwjjze was voor de 
centrale leiding onvermijdelijk, wilde de inner]ijke 
verdecldheid, ontstaan door den gestadig in- 
druppelenden invloed dej- revoiutionnair-socia- 
listische propaganda, niet tot openlijke breuk lei- den 
tusschen de zich vormende partijen in het 
hoofdbestuur. En dit bestuur zag wcl in, dat de 
toenemendc invloed der I. S. I). V. op de niassa dcr 
landbouwers cn loonarbeiders in eenige centra der 
suikerindustrie bezig was het gezag der S. I. tc 
ondermijnen. Van de verschillende aspccten, waarin 
het socialismezich voordoet, werd het voor de groote 
massa prikkelende gekozen, n.l. de strijd tegen het 
kapitalisme. De groote klaBsenstrijd tus- Hchen 
arbeid (proletariaat) en kapitaal (bourgeoisie) inoest 
voor Indie's bodem er een zijn tus- echen de 
inlandschc en de niet-inlandsclie bevol 

king. Onder doze laatsto trok inuners do kapitulis- 
tischc groep vau politick-ccononiischc„ondordruk- 
kers,* on „ovcrhcorsclicrsn hot nicest do aandacht. 
De in het Marxismo zoo tondentieus goplooide 
scheidingslijn tusschen arbeidcrcnkapitalistmocst 
hier —- zoo goed cn zoo kwaad het ging 一 samcn- 
valien met die tusschen overhecrschcnde en over- 
heerschte rassen. Van de socialistischo dogma's word 
de massa-irriteorendo waarde ingezien; van de 
working daarvan op apathische gemoederen werd 
veel goods verwacht voor de opwekking dcr 
volkslagen tot lotsverbetcriug <actie. De leden dcr S. 
I. Centrale, diezicli gingen toelcggen op het bc- 
grijpen der socialistischo thcoricen. begonnen in te 
zien dat de economischc impasse, waarin de stroo- 
ming dreigde te geraken, kon worden vermoden met 
behulp van krachten in die thcoriccn ge - legen. Dcze 
zijn toch, z.a. de economischc wor- steling in Europa 
had getoond, bij machte o)n de aandacht van het volk 
gestadig tc boeien cn het zelfbewustzijn te 
versterken. Waar andcrc mid - delen blijkbaar 
liadden gcfaald, zouden dio theo- rieen wellie ht de 
leuzen kunnen worden voor cendrachtige massa-
actie. 

De S. I. leiders, die mode working van vreem d ras 
aan hunne vercenigingsactie blcven wantrou- wen, 
gingen met de zwenking in internationaal- 
socialistische richting mec, toen ecn decl van hot 
Centraal bestuur voorging. en de nieuwe strijd- 
methoden aanwees, z.a. organisatie van de proki- 
tarische massa van arbeidors en landbouwers voor 
den cconomischcn strijd tegen de kapitalistische 
klasscn. Tegenover die qualitatief sterkc niinder- 
heid in de centrale leiding staat de nationaal- 
democratische groep. dio den socialen vooruit- gang 
wil bevorderen door bij de gestckle machten steeds 
aan te dringon op hervormingen, op uit- breiding van 
het onderwijs, afschaffing van hce- rendiensten, 
verlichting van belastingdruk cn opheffing van het 
particulier landcrijen-bezit. Een derdc groej) onivat 
degenen, die van den godsdienst allo ])cil 
vorwachton, en het religious clement leggen in de 
aan de ordc zijndo )naat - schappe] ijkc vraagstukken. 
De socialistiscJx geestesstrooi»ing had zich reeds 
gcuit, nict al- leen in gcscJniftc. F)aadwcrkclijk was 
men J)i< r cn (laar overgegaan tot )na«s<i-actie； 
uiteraard heteerstdaar, waar de organisatie het sterkst 
i -. nJ. bij de vakvcrecnigingen, wclkc sedert jareii 
onder anibtenaren en b(tanibtej)waren gevorind. Als 
economise]】 strijdmiddeJ was(!<, solida riteits 
staking de incest aangewezene, en dit iniddcl werd in 
het laatst van 19J 7 door den bond van Inlandsch 
pandhuispersonccl aaiigegrcpen, naar aanleiding van 
cen ontslag-kwestic. Do boixl mccnde op die wijze. 
under invloed dcr S. I. Centrale, zich te moeten 
schrap z(;ttcn tegm tie !?<•- geering. 

Zooals hiervoren vcnncJd, J)u(l lid revolution nair 
sentiment in de S. J. leiding een doctrinair 
socialistisch karakter gekrogen, wal duidelijk bleek 
op het derdc Nationaal Congres. J)c stem - ming was 
even verbitterd als ccn jaar tevoren. Naar aanleiding 
van ccn rede over bestuuraher- vorming, welkc 
besJohm werd met ccn verklariug dat het streven dcr 
S. I. moet zijn on)den volks wil souverein te jnaken, 
merkte de hcer Tjdkra AminitA, op, dat wan neer 
groote hervoriningen niet spoedig kojnen, de S. 1. 
<,n de andcrc ver- ecnigingen zclf de zaak ter hand 
moeten nc)n<u» en zelf opriehten gemeentelijke, 
gewcstclijkc cn 
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regontsohaps-volksradon cn con wcrkolijkcn 
Volksraad voor Indic. De V'oorzitter, do dobatton 
resumocrcnd, wees crop dat Jict kapitaal wordt 
aangezien on voorgcsteld ala de algcmecnc vijand, 
tegen wien de algemeene strijd moot worden aan- 
^ebondon. Die vijftnd gcnict tic steun dcr Rcgce- 
ring, vervolgdc hij, heeft ambtenaren, politic en 
militie in dionst. De arbcidersbevolking van Java 
geniet geen bcscherming van Overhcids- woge, ze 
lieeft die nooit gehad cn ook nu, na ccn <ieuw onder 
de B egeering van Nederland tc Jiob- ben gestaan, is 
zij daarvan verstoken. De wetfever moot ingrijj)cn 
cn Indie moot ook zijn ar- beidswet hebben, 
minimuniloonon. verbod van vrouwen- en kinder-
arbeid, maxiimun-arbcids- <luur. 
oudei'domsvcrzekei'ing： zij moeten bij de wet 
worden vastgesteld en de werkgever moct tot 
niedowerking worden vcrplicht. Terzake vrage de 
Rcgecring niet het ad vics van het suikcr- s.yndicaat, 
maar van de S. J. Intusschen zal de S. I. de 
Tnlandschc organisaties in actie brengen om den 
strijd tegen het kapitalisme in to zotten en de 
werklicden tc organiseeren. Op een der volgende 
congrcsdagen ging de hcer Semaocn zelfs zoover. 
dat hij de cthische politick slccht vond, waar ze door 
het onderwijsstcisel de beter opgcleidcn van het volk 
scheidt cn vcrvrcemdt. 

De bcteckenis van het jongste Natipnaal Contres 
dcr S. I. vond uitcraard uitvocrige bespre- king in de 
pers. I n het urgaan dor I. 8. D. V., ..Het Vrijc 
Woord'- werd vcrklaard. dat. de actic dier 
socialistischc partij dezen oimnckeer in de S. I. 
beweging voor ccn groot decl Jieeft bein- vloed. 
Voorts word getuigd, dat alleen de socia- listische 
klasseactie tot machtsvorniing kan lei- <len, en dat 
die actie hot overheerschcndc element in de S. I. 
beweging za) gaan vormen. 

Op wclkc wijzc de door het bl ad gepropageerde 
klasscnstrijd in de practijk tot uiting koint. is in- 
tusschon gebleken t ijdens de massa-uitspattingen in 
fl<- Semarangsclx' invloedssfcer der 1. S. D. V., met 
name in Kocdoes cn Demak in October Xovembcr 
1918. 

I) e S a r e k a t 1 1 a m i n (I e n Vol k s- i- a a d. 
Ook in den Volksraad werd do richting <1<T S._ I. 
)<*i(ling en beweging besju,oken. De \Oorzittfr dcr 
('entralc, S. I. aehtte het raadzaam op I -I Novein 
b<*r 191 y etui uiteenzetting te geven van de 
gc«chiodenin van het ontstaan en den iiioei der S. Ien 
van (le factoren. wolkc mede- 2' werkt lieblwn tot het 
in no men van het huidige standpunt en het hepalcn 
der tegen woordige rif'hting dier vcieeni^ing. De 
geboorte tier S. I. viTklnrcndc aJs (:<-n uiting van 
reeds lang be- i aaixle n ciselien (»m het 
bestaandc 
in het socialc zoowel als in het econo in isi-he leven 
I<• \ <Tl>cter<-n, <li< nt in <!<• beweging te 
worden ge- zicn eei)kraditprotest. de in mcnig op- 
ziclit gebrekkige rechtsbcrleeliug; tegen de in de 
w<*tgcving volgchoiKlfn en te ver doorgedreven 
rassen-ondersclicidiii Li: te^en het ffodale a tn bte- 
iiarrndoni, met (!<• daarrnode noodwendig g(i- p；
tar(l gaande wilkikeur kortom het (iocl dcr ver- 
reniging reikt on<*in(li}X viu'der dan zooals het om 
s< hr<!V(?n is in (|(> statuten. \rohnon(lig en open- 
hartig inocst(!<, spreker l)«,kcnnen, »lat men bij de 
^•■boorte dcr S. I. zeer voorzichtig was on ook 
moesL zijn met het <><>g op art. 111 Reg. 
regiement, <lat veroenigingen on vergaderingen van 
staait- kundigen aard absohmt verl>ood. De S. I. 
inocst dus in schijn als eenvomlige economisehc ver- 

eeniging worden go boron. Be 8. I. ontdekte al 
spoedig, dat op economisch terrein de Inlander bitter 
weinig kans van slagcn zou hebben, be- lemmerd alw 
liij is door ccn tekort aan rechtcn en ccn tcvcel aan 
vcrplichtingcn. Zij moest daaroni haar strijd naar 
politick terrein verplaatscn, of beter gezegd: aan twee 
fronton strijden, het economise he cn het politickc, 
Den invlocd schetscn- dc dcr J. S. D. \ . op de 8. I. 
vcrklaardc de hcor Tjakra Aminata voorts, dat waar 
ook de S. I. in ha ar streven tot verheffing der 
bcvolking zich goioopt ziet tot het bestrijdon van het 
zondig kapitalisme, in de middelen van beide 
vereeni- gingen ovcrcenkomst bestaat, en samengaan 
mogelijk cn wcnsclielyk is, zonder dat van weder- 
zijdschc . invlocd sprake bchoeft to zijn. En tot die 
overeenkomst der middelcn bchoort wcl het or- 
ganisccrcn der massa. Hij wees er voorts op, dat waar 
bij de suikerindustric cen wanverhouding bestaat 
tusschen de twee tegenover elkaar staan- de machten, 
kapitaal cn arbefd, cn waar de grootere. de sterkcre 
part%, het suikerkapitaal, daarbij nog in vele 
opzichten gestcund wordt door de Rcgecring, 
conflicten onvcrmijdelijk zijn. Op de vraag of hij met 
„zondig kapitalisme" bc- doclde dat er twee soorten 
kapitalisme zyn, of dat hij elk kapitalisme hekelt, 
vcrklaarde de hecr Tjakra Aminata ecnigc dagen later 
dat het bui- tenlandsch kapitalisme in Indic zich in de 
meest zondige gedaante vertoont. Op het verwijt dat 
hij. zich ophield met de verkondiging van weten- 
schappelijk afgedanc Marxistischc theoricen, ver- 
klaarde hij dat de huidige richting der S. I. wordt 
afgebakend door de natuurlijke omstandigheden. nict 
gebaseerd is op theorieen, maar op de blootc 
werkclijkheid. 

In den Volksraad werd do weifelcndc houding der 
Centrale leiding aan ccnc critiek onderwor- pen. Het 
hoofdbcstuur wcct nict welke weg zal worden 
ingcslagcn, den rcvolutionnairen der socialistischc 
Semaocn-fractie of den parlcmen- tairen der 
nationaal-democratische Abdoel Moeis- partij. Men 
weet nog nict welke beweging het eerst dient te 
worden bevorderd, die voor de godsdienstige, de 
politieke of wcl de economisehc ontwikkcling. Voor 
de ontwikkcling in godsdien- stige richting is kort 
tevoren de weg aangewezen door de oprichting van 
het Moslimsch Comite, de Tentara K angdjeng Na bi 
Mohamad. In haar antwoord op het verslag van den 
Volksraad over de aanvullingsbegrooting 1919 wees 
de Regccring crop, dat een deci dcr centrale leiding 
zich op be- (lenkelijk<' wijzc in verkeerde richting 
heeft laten modcslepcn: oen critiek, welke in den 
Volksraad weinig bestrijding vond. 

I)c revolutionnaire gebeurtenissen in Europa 
zouden hun wcorslag ook in Indic hebben. Den I 
(iden November 1918 werd op instigatie van het S. 
I). A. P. lid van den Volksraad, den lieer Crain cr, 
met de voormannen van S. I., B. 0. en 1 nsulindc do 
z.g. radicals concentratie gevormd. (Iio zeven dagen 
later hare Nota overlegdc bij het verslag der 
comniissie van rapporteurs nopens den door de 
Regccring, blijkens hare vcrklaring van 18 dicr 
maand door haar tc volgen koors. In die van het 
Dcniocratisch Blok, geteekend o.m. door de heeren 
Abdoel Moeis en Tjakra Aminata, werd <lc ocnige 
weg aangegeven, wclken do Re- geering volgcns de 
stellcrs zal hebbon te begaan. opchit zonder 
verstoring der orde hare goede voor- nemcns zullen 
kunnen worden vcrwezcnlijkt. Die 
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schap, namelijk die van onomlijndc bcloften cn vage 
in-uitzichtstellingen, docli deze： Er wordo 
onverwijld eeii Voorparlement of Nationale Raad 
bijeengeroepen, samengesteld in streng demo- 
cratische verhouding door en uit vertegenwoor- 
digers van alle politieke organisaties, zoomedo uit 
afgevaardigden van bijzondcre nog niet in politieke 
organisaties begrepen groepen. Dit v66r-parlement 
zal tot taak hebben de spoedigo samenstelling eencr 
voorloopigo constitutic. om dan plaats te maken voor 
een definitieve volks- vertegenwoordiging. -Voorts 
vcrklaarden de on- derteekenaars uitdrukkelijk de 
verantwoordelijk- heid voor eventueele 
ordeverstoringen bij niet volgen van dezen eenigen 
weg af te wijzcn. 

Op 25 November word door de concentratie een 
motie iugediend, waarin gevraagd wordt om een uit 
en door het volk gekozen parlcment met vol- ledige 
wetgevende bevoegdheid, en de instclling van een 
aan dat- parleincnt verantwoordelijke Regeering 
v66r de op 1921 vastgcstelde beeindi- ging van het 
inandaat van den bestaanden Volks- raad. Blijkens 
het voorloopig vei'slag over de mo- tie, dd. 30 
November, hebben de voorstcllers dor motie 
verklaard genoegen tc nemen met de instel- ling van 
een commissie, die de hervormingen zal 
voorbereiden, en waarin de vertegenwoordigers der 
organisaties zitting zullen nemen. 

Het op 2 December 1918 ter kennisse van den 
Volksraad gebracht Regeeringsantwoord op do 
algemeene beschouwingen bet-reffende de aan- 
vullingsbegrooting van 1919 bevatte medo cen 
critiek op de houding der S. I. leiding. De Regeering 
kon niet inedegaan met de wijze, waarop de 
verantwoordelijkheid voor het optreden van 
plaatselijke S. I. vereenigingen van het Centralc 
bestuur werd afgewenteld ； het moge juist zijn, dat 
de autonomie der verschillendc afdeelingen eischt en 
medebrengt, dat in plaatselijke aangc- legenhcden en 
acties aan haar de noodige vrijheid wordt gelaten. de 
keuze van de middelen en de wijzo waarop deze 
worden gehanteerd, de tactiek welke wordt gevolgd, 
zijn geen kwesties van plaatselijken aard, doch 
rakend de geheele S. I. organisatie, welke naar het 
optreden van de af- deelingen naar buiten wordt 
beoordeeld, en er in haar eigen belang voor heeft te 
waken, dat zij dat oordeel kan doorstaan. Voorts 
herhaalde de Regecring haar bereidverklaring tot 
samenwer- king met de 8. I. op het cmvangrijke 
arbcidsveld door haar statuten bestreken, namelijk in 
de eerste plaats de verheffing van het geestelijk en 
maatschappelijk leven der Inlandsehe bevolking. 
Drie dagen later werden de algemeene beschou-
wingen heropend met een rede van den hcer Abdoel 
Moeis, waarin werd opgemerkt dat de Regeering het 
op Volkszelfstandigheid en niet op Koloniale 
zelfstandigheid aanstuurt. In deze tijden van 
nationalistische tendenzen moot met die politieke 
organisaties, welke de uitdrukkingen daarvan zijn, 
worden tokening gehouden. Door het raadplegen der 
politieke organisaties toont de Regeering met (laden 
den goeden wil oin met het volk in overleg te treden. 
Nu stoot zij, volgens den hcer A. Moeis, ondanks den 
reeds tc kennen gegeven goeden wil, die politieke 
organisaties voor het hoofd, hetgeen zeer te betreu- 
ren is. Want nog zijn de voormannen der bclang- 
rijkste politieke organisaties, naar spreker mcent, op 
den parlementairen weg. Nog hebben ze van 

hun kant met do Regecring samen willen werken in 
het belang van hun land cn volk, getuige de 
aanwezigheid dicr voormannen in den Volksraad, 
Gomecnteraden, Commissies, enz., getuigo ook de 
goedc wil dicr voormannen om zich steeds te 
verstaan met de betrokken autoriteiten in span- nendo 
aangelcgenhcdcn, cen goede wil dio gc- kwalificecrd 
wordt als ecn poging om te stichten „een staat in den 
staat.** Mogen dio voormannen niet gonoodzaakt 
worden het parlomentairo pad to verlatcn, om ecn 
anderen weg in te slaan. Dit zou cen ramp zijn, die 
niet kan worden overzien. Aldus do vice-president 
der C. S. I. in den volksraad. De verandering in de 
mentalitcil der algemeene S. 1. leiding heeft uitcraard 
ook de aandacht getrokken der parlementaire kringen 
in Nederland, hotgeen blijkt uit do beschouwingen 
daarover tijdens de bchandeling der Indische 
begrooting en aanvullings-begrooting voor 1919. 
Naar aanleiding van ecn opm rking in he1 vooi - 
loopig vt rslag dcr Twcedo Kamer, dat de aandacht 
der bevolking zou kunnen worden geves- tigd op het 
goede, dat de S. I. op economisch gc- bied kan tot 
stand brengen, werd in de Memorie van antwoord 
van 27 Maart 1919 twijfel uit- gesproken of het wel 
op den weg der Regeering kan liggen zulks te doen, 
zoolang by do leiders zelven de .drang ontbreekt om 
de in die vereeni- ging levende krachten nicer in deze 
richting aan te wenden. De Regeering wijst er voorts 
op dat het beeld der S.I., geschetst in de inleiding tot 
het Koloniaal Verslag van 1917, zich in het afge〉 
loopen jaar ecnigszins heeft gewijzigd. De S. I. heeft 
zich nicer van de Regeering afgewend en zich 
geschaard aan de zijde yan aan het bestaand gezag 
vijandige elementen/ > 

De revolutionnaire strooming, welke zich ook in 
de Inlandschc beweging heeft uitgestort, is in den 
laatsten tijd zoodanig in kracht toegenomen, dat het 
ver band door de S. I. gelegd, hier en daar kon worden 
misbruikt om tc trachten actief in te grijpen in hot 
maatschappelijk gebeuren, en de openbare orde te 
verstoren. 

Nu de organisatic den leden zeker niachtsbc- 
wustzijn heeft bijgebracht, konden allcrlci on- rustige 
en kwaadwillige elemcntcn door extremi-- tisehe 
leiders worden opgewekt tot gewelddadigc massa-
actie. Het Jigt in de redo dat dergelijkc 
geestesstroomingen aansluiting zoeken bij de zoo 
samengcsteldc S. 1. beweging ,omdat deze doorgr- 
drongen is tot de onderste lagen der Inlandsclw 
samenleving. De Kaoom Tani, Bocroeh dan Keree 
(boeren- en arbeiders-, eigenlijk prole- tariers-
bonden) en de in den allerlaatstcn tijd '(Kocdoes, 
Mcnado, Solo, Garoct) op den voor- grond getreden 
al dan niet fanatieke verzets-organisaties, in West-
Java S. I. afdeeling B. of S. I. 2 geheeten, hebben nicer 
cen parasitair karakter. dan dat zij in wezen een 
organiseh gehceJ zouden uitinaken van de Sardkat 
Islam beweging. 

Litcraluur: Cabaton, La Harekat Rlain, Revue du 
monde Muselmau 1912： Tertius, Indische bc> 
weging on gezagsbeleid, Koloniaal Tydschrift： 19】
3; Walbeehm, Oetoesan Hindia en S. I., Koloniaal 
Tijdschrift 1913; Ger. S. S. J, Ratu Langi. Serikat 
Islam, Onze Koi onion I no. 4. J 913; J.(l<- Gruyter, 
De Indische beweging, De Beweging - September 
1913; W. Kerremans, De S. I. en do Toekomst, 
Vragen van den dag, Alei J9J4； Mr. L. H. Fromberg, 
De Inlandschc Beweging op Java.- Gids, October-
November 1914； L. R. W. van 
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Gesselcr Verschuir, Do nationalo bowoging in -
.Britsch-Indie cnz. Koloniaal Tijdschrift 1915; X H. Ph. 
Kai, Opmcrkingcn over bestuur cn zen- ding enz. Koloniaal 
Tijdschrift 1915; J. F. H. Later, De Inlandscho Bcweging, 
Indischo Gids 上、、、> 1916; Mr. W. K. S. van Haastert, 
De Sarckat < Islam 1916; Dr. D. A. Rinkes, Ou de on 
nieuwe 1 stroomingen onder do bevolking, Indisch Gc- ' -
nootschap November lOlGj^Dr. . N. Adriani, Geestelijke 
stroomingen onder de bovolking op. Java, Synthesc serie 1( 
no. 6. 1916; S. Surya- ningrat Wahidin Soedirohoesodo, 
Nederlandsch 、 Indie Oud en Nieuw 1916/17; Idem 
Stroomingcn en partyen in Oost-Indie, Nieuwo 
Amsterdammer Mei —Juni 1917； A. Miihlenfcld, 
Hedcndaagscho geestesstroomingen in de Javaansche 
wereld, De Taak, Augustus 1917 ； R. Huygen de Raat, 
Eenigo gedachten over het Sarckat Islam Congres te - 
Soerabaia, enz. 1918);J. Th. Petrus Blumberger, Be Sarckat 
Islam., eriz. Koi: Tijdschrift i919;B. 

■ Alkema, De Sarikat Islam 1919. J. Th. P. B.. 
SARINEMBAH. Op een na het belangrijksto der 6 

Karo-landschappcn van de Bata> landen, waartoc 
bchooren 4 oeroengs met totaal bijna 14.000 
inwoners. In 1914 word liier do vier<- e zen- 
.dingspost der Kar olanden gevestigd. Do plaats Sa- 
rinembah, in het bezit van een pasanggrahan, ligt aan 
den grooten transportweg van Medan naar de 
Alaslanden, op 24 K.M. afstand van Kaban Djahe. 

SAROENAI. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN- 
STRUMENTEN. 

SAROENEN (JAV.). Zie SPILANTHES. 
SAROENG. Of vulgo Sarong, naar zijn oor- 

sprong een echt Mai. - Polynesisch woord, cluidt —
zie hiervoor onder KLEE DING, II, p. 328 — het 
klccdingstuk aan dat wij „rok, vrouwenrok" noemen, 
een gesloten, koker-vormigen dock, dien in onze Oost 
zoowel vrouwen als inannen over het Jioofd aandoen, 
en bij uitdoen eenvoudig op den grond latcn zakken 
om er zoo uit tc stap pen. 

Het woord, Jetterlijk beteekenend „koker, liulsel, 
scheedc" in het Mai. en Jav., zelfsuitslui- tend zoo 
nog in lictSoend.,hceft verre ver wanton. Allcreerst 
JJajaksch „saloi,,> het korte nauw- shiitenclc 
vrouwenrokje dat van den navel tot even over de 
kniecn gaat; Bal. "tiocng", houten scheedc, doeh ook 
met novenvorm ,.sfiroeng''; Tag. “saJong", het 
zwaard in de scheede steken: Fidji „salangu,,

J 
ijihullen. 

JJCH te zondedinger is het dat we het woord nict 
temigvinden bij Makassarcn en Bocgineezcn, waar de 
saroeng-zelvo zoo algcinecn gedragen wonlt. l[un 
woord daarvoor it： lipa of lipa <\, wat noodzakelijk 
in verband moet staan m-1 Mai. ,,】ipat‘‘，
gevouwen, dubbeJ. Dit wordt verklaard door (le zeor 
oude gewoonte om de twee bancn die voor een 
saroeng noodig zijn iinmers, die volgcns de Jengte 
luineengezet inoc- ten worden om ecn klced van 
behoorlijke breedte (tevens neervallende hoogte) te 
geven ——ineen- tievouwen samcn als 66n stuk good 
te verkoopen. In cenc merkwaardige handelsmemorio 
van 1603 *) wordt van de op IJali talrijk geweven 
kleedjes o.a. vcrtelil: ,,<)ocK mode zoo syn die 
meesL doorden banck twee in malcandcrcn ge- 
vouden & als zy by paren zyn zoo zynt c o o- I)a (J r 
s & een alleen wordt genonmt S a I i e a- r a n g h .. .. 
du Jav a n c n noemcnse allcgaer C a y n bull y." Hicr 
hebben we dus de „kain 

kebarn ( IAV.) of „k6mbar,* (MAL.), het t w e <• 
1 i n g-klccdje, tegenover ..sa-ldrang** 
(MAL.)* 
6 c n b a a n. Dit inoengevouwen twceling- 
klcedjo is de „kain lipaf1 — zooals men in de 
Oostclijkc hclft van onzen Archipci nog in 
1851 
b.v. zoide 2) — in goed Maleisch, de ,,Hpa" 
van 
Zuid-Cclcbcs, de „kain saroeng'' of bij vai-
korting 
„sarocng,* der Malciera cn Javaney^ 

Ecn norm ale geweven saroeng is dus hueemaal 
ook samengenaaid; dens overlangs, waardoor de 
twee banen van elk 土 55 c.M. breedto tc zamcn 
een kain geven met een behoorlijke neervallende 
hoogte van 土 1,00 c.M.： en 仓6ns daarna over- 
cl wars, waardoor het dock tot kokerdoek wordt, 
do kain tot saroeng. Dit is het oude Indonesische 
kleedingstuk, gebaseerd op het smallc Indische 
weefgetouw, en aldus nog van Celebes cn Bali 
af naar het Oosten algemecn te vinden. Daar" 
bewesten komen al meer cn mcer breodere weef- 
tocstellen in zwang, waardoor het overlangs 
samennaaien van twee banen onnoodig wordt, 
en men slechts 6en dock noodig heeft van min- 
stens 1 M. breedto en ± 2 M. lengte, wat dan 
overdwars eens samengenaaid de saroeng geeft. 
De gebatikte saroeng, thans algemeen op Euro- 
peesch fabrickskatoen vervaardigd, is altijd uit 
eene breedte. 

雁r 

De geweven Indische saroeng draagt — in scherpc 
onderscheiding van het zoogenaamdo ,,stukgoc<T', 
Eng. ,,piccc-good", wat aan cen stuk uniform 
voortgeweven en in clkc afmeting daarvan 
afgenomen kan worden, het loutere begrip dus van 
“dock" of Mai. kain — een be- pa aid begin, do k a p 
a 1 a of ,,hoofd". Bij den ouderwetschen toestand der 
smalle weeftoe- stellcn weeft men daarna uniform 
door tot op de dubbcle lengte, die de gerccde saroeng 
later moet hebben, en si ait- dan weer met zoo'n 
zelfdo- (nu omgekeerd) hoofd. Later moet toch het 
doek midden door gedeeld, en moet do kapala van. 
de ecnc baan prccics samenvallen met de kapala der 
and ere. Dat aan dit zuiver samenvallen nog al eens 
iets hapert, kan. men tel kens waarnemen ； iets wat 
natuurlijk geheel vermeden word bij getouwen, dio 
uit eene vollo breedte we ven. Maar de saroeng blijft 
aldus in haar wezeir een zclfstandig doek, een 
katoenon of zijden individu. 

Bij breeder weeftocstel moot ook de kapala 
aan 't begin van het dock zich bevinden; niet 
onmiddellijk, want om een goedo aanshiiting te 
krijgen bij het samennaaien tot saroeng. wee ft 
men eerst een kort zoogenaamd „voorcind,\ 
van hetzelfde dess in als het „lichaam,, der 
saroeng, waarop omniddellijk het „hoofd,, in. 
zijn geheel voIgt, cn dan het geheele uniforme 
“lichaum" (MAL. b a d a n). Bij het tot kokerdoek- 

*) In liaar geheel als Bijluge III afgedrukt voor fie 
3o aflevering (1904) van „ Do Batik- kunst in 
Neclcrlnnclsch-Indie en haar gcschiede- nis" 
(complect gekomen in 1914). Zie daar biz., xix dcr 
Bijlagon, en noot 125 — 126. Het woord “snrong" 
konit. mcrkwaarcligerwijze g e e n e n k e 1 e m a a 
1 in deze Memorie voor； het woord „cayn" 
daarentegen herhaaldelijk. 

-)J)e resident Van Lijnden schrcof toch bv.. in 
Natuurk. Tijdschr. v. N.-I., 11 (1851), p. 324： „Op 
Solor zijn gewild: lijnwadcn (kain. serassa, kain4 
7co7assi, kain lipat {Endeh cn Boeton), tjindejs, wit 
katoen)". 一 ’ 
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samennaaion blijft aid us de kapala onaangotast in 
zuiverheid van lijncn. 

De oude, incest oors])ronkclijke vorm dor kapala 
is rechtliiniy. Het ontstaat door het cenvoudig 
inwoven daar van anders gcklourde inslagdradcn: de 
gehccle kapala is aldus in klcur verschillend van het 
“Kchtitim'', en bovendien zelve wcer onderverdceld 
door rcchtc st repen. overdwars loopend, eerst 6 op 
ondcrling gelijken en korten afstand, dan cen breeder 
cff°n tus- schenband. on dan weer(> strepen op 
denzelfden onderlingen afstand als daareven. 
Daarniec is de kapala gerccd. cn begint- de badan. 
Die tweemaal zes kapala-strepen shiitcn dus telkcns 
5 smallc stiooken tusschcn zich in — elk dozer weer 
door een fijner lijntjc in twecen gedecld —, wclke 
beide vjjftallen den breeden tusschenband van de 
kapala weerzijds flankcercn. Alle uit- zonderingen 
op dezen zeer vasten regel bij go woven doeken zijn 
fcitelijk abnormalitoiten. 

Daamaast, als nicer gccomplicccrdon en zekcr 
ook jongcrcn vonn, heeft men de kapala met Jorcv^, 
die de Maleicr „poctjoek rfboeng". dus ,,b&mboc-
schcuten'' noemt. de Javaan ..■toenipal". Deze torens 
of :,pieken" staan in de gereede saroeng op Iweerjjen 
tegenover elkaar, wcer met een neutralen 
tusschenband tusschen beide. De beide zigzaglijnen 
ontw汰kelen zich dus in de kapala. zonder elkaar met 
de tegen- gestelde spitsen aan tc raken. In dit geval 
wordt <ie volledige kapala. met haar beide rijen van 
toejnpaFs.bij het brcc dere weeftoestel aan't begin 
van het dock ste?ds ingeweven. 

TerwijI de rechtlijnige kapala door gowoon 
weven met veranderden inslagdraad wordt ver- 
kregen, worden de toompal's er afzonderlijk in 
gebrocliecrd; op cnkelc cilanden, vooral Celebes, 
graag met zgn. flottantcn inslag; op Sumatra's 
Westkust vcoral. met overvloed van gouddraad. 

Bij de gebatikte saroeng*s heeft men de recht- 
lijnigc kapala van het weven niet overgenomen； 
misschien 66k omdat men dit tc doodsch vond, maar 
hoofdzakelijk wcl omdat de gemakkelijker was-
techniek toestond de levendiger toenipal- \ ersicring 
precies zoo snel aan te brengen. Bij batik's heeft men 
dus alleen saroeng's met toren- kapala's, in scherp 
onderscheid tot de effen voort- loopende kain,s-
])andjang. Die kapala moot, in aansluiting met haar 
ont,staan, eigenlijk in haar gehecl aan 't. eene 
uiteinde van het dock ge- batikt worden; doch in 
Midden-Java heeft)nen het besef daarvan meestal 
verloren, cn komen reel saroeng's voor waar de 
kapala in 5t midden der badan zit, het hoofd dus op 
de hoogte van den buik. Ook andere fantasieen in de 
kaj)ala komen bij batikkon voor. 

De ruimte,die de kapala eener saroeng in nee mt, 
varieert van l/< tot % der totals lengte van het dock: 
bij gebatikte .saroeng's is % wel het aller- /neest 
voorkomend. 

Bij geweven saroeng's loopt cen liehtere bie$ 
(MAL. pinggir, JAV. seret) over de hecJe lengte Jangs 
beide uiteinden bij de Kinalie halve banen, die per se 
sainengenaaid moeten, langs een kant dus in a ar , 
verkregen door het op- spannen van Jichtcrgekleurde 
kettingdraden a Ida ar. Bij gebatikte saroeng's is deze 
he lit ere beis weerzijds door kleine arceerlijnen, ais 
met een soort traJic-werk, versierd. 

Als varieteiten van de gewone saroeng, voor 
volwasf>en personen berekencl, heeft men nog 

1 de k i n(1 e r s a i' o c n g, cn 2C. de half- s 1 a g - s 
a r o e n g (Jav. saroeng tanggoeng). Voor de cerstc 
soort rckencn clc fabrikanten hicr te lan - de 3 mini 
ni« m - m a ten, nl. 0.61 X 1.22 M., 0,69 X 1,27 M., 
en 0.7(5 x 1.42 M. Do niaat voor do saroeng 
tanggoeng wordt. 0,81 X 1.65 N. genomcn. 

Nnast dit zoo tc zeggen Maleischc saroeng-typo 
heeft. men de reel primitiever, nauwe. doch tcgelijk 
zeer lang necrvallendo geweven saroeng's, die de 
vrouwen in den 7'imor-archipel dragon, van boven 
de borsten tot bij de enkcls neder- gaande, ook bij 
Batak-vrouwcn in gebruik; hier zijn 3, zclfs 4 bancn 
aan elkaar genaaid, cn vormcn een echten „slaapzak,\ 
Zoo'n „slaap- saroeng", deels door de koudero 
nachtcn gceischt, en ook in boomschors (foeja) bij de 
Toradja's van Midden-Celebcs voorkomend, is dan 
wcl 1,70 M. breed (hoog) bij maar 1,15 lang (wijd). 
Den cenvoudigsten vorm van doze nauwe kokor- 
doeken gevon de straks a! genoemde Dajaksche s a 1 
o i's, uit maar cen baan bestaandc van zwaar katoen, 
met vooraJ in Britsch- Borneo s ijJvollo sti'engc 
figuren. 

Curious is, dat nog tegenwoordig in Palcu-banrj, 
bij gebatikte doeken zclfs, de oude gewoontc in 
zwang bleef de saroeng's uit 2 bancn saincn tc 
stollen. Naar een deskundig gegeven uit 1893 wordt 
daar blauw-op-wit gebatikt goed „in paren vcrkocht, 
in de lengte aan el kaar gezet en dan als Sarongs van 
dubbeln breedte gedragen". Zoo'n Palenibang-
saroeng in oudcrvvetschcn stijl is dan 1,57 breed bij 
1,88 M. lang. 

De algemecno regel voor het dragen van do 
saroeng van Maleisch tyj)e is dezc： nadat men haar 
over het hoofd heeft aangedaan, en haar zoo van het 
middel naar oiniaag la al v alien dat de kapala rcchts-
achterwaarts blijft, neeint men met de rechterhand de 
overtollige wijdtc der saroeng daar in het midden van 
de kapala dubbel, en brengt nu die dubbelc vouw of 
]>)ooi met de linkerhand achterom naar de 
linkerhcup, zoodat de, hetzij rechtlijnige hetzij met 
tocmpal's versierde, kapala ecn klein gcdeelte over 
di” Jin- kerheup naar voren in dubbclgcvouwen 
toestan<l onilaag valt. .Dtin wordt ze daar boven om 
het middel ingestopt, en draagt door haar eigen nau 
\v aangehaald-zijn zichzelve. Dat cr echtcr op dezen 
algemeenen regel uitzondenngen zijn van p<；i■- 
soonlijke voorkcur of locale mode.sprcekt van/.«Ji 

Op Borneo draagt men saroeng's van boom- 
schors bij werk op het veld en als rouwkleeding bij 
de Mendala in Kajan^. Saroeng，$ van vezolstof 
(lemba) worden vooral aan don Boven-Mahakam, 
doch ook in Z.-Borneo gedragen. Hier heeft mon in 
het binnenland dvsde ouderwetsche dracht behou- 
den, in hetzelfde materiaal als bij de heidenschc slam 
men op Mindanao; terwijl dnarentegen aan de 
kuststreken van Borneo —cvenals op ecn grooI deol 
van Sumatra —zijdewcefselen gouddraad lietgelicfd 
materiaal vormen voor saroeng's van welgestelden. 

Literaluw: Yule and Burnell, Glossary ofAnglo- 
Indiun Words, 1886, of 2o cd. J903, «. v. S a r o n g 
； Rouffacr cn JuynboJI, De batikkunst in Ned.- 
Indie (1914), p. 72—79; JuynboJl, Catal. R. E. M. 
Borneo, I (1910), p. 104 -1J 5. G. J>. R. 

SAROENI (JAV.). Zie WEDELIA. 
SAROKA (KALI). Langste rivier van het ei- Jand 

Madoera： zij inondt in de baai van Soeme- n6p uit. 
Saroka is tevens de naani van 66n der 
dtablissemcnten in het zoutJairl SoemCncp cn van 
het aldaar in aanleg zijnde Converne 



SAR KA- SASAKS. 705 

incnts zoutland (zio verdcr ondcr SOEMENEP). 
SAROLANGOEN. Afdcciing dor residcntic 

Djambi, met gclijknajnigo hoofdplaats, (stand- 
plaats van den controlour, op den linkeroever der 
B. Tenibesi, tegenovor de uitmonding der B. Asai) 
ecn oppcrvl.K , < beslaande van 土 4000 K.M . 
met cen bevolking (in ] 912) van ruim 21.000 zie- 
lcn> w.o. 4 Europcancn en IGChineezcn ; zij wordt 
begrensd ten N. door de afdcciing M。. TombCsi, 
ten O. door de afdcciing Djambi, ten Z. door de 
onderafdeeling Rawas (Palembang) en ten W. 
door de afdeeling Bangko. De naam der plaats 
zou afgeloid zijn van ,,Saro'' (= naar, ellendig) en 
„m61angoen,, (= verhuizon, als gevolg van on- 
dervonden teleurstellingcn op vorige woonplaat- 
sen). Tijdens de cxpcditic in 1901 was Sarola- 
ngoen een onzer eerste bivakplaatsen, en reeds 
spoedig werd overgegaan tot de vestiging van 
cen controleur te dier plaatse; in Juni 1903 werd 
de controleurswoning aldaar nog door kwaadwil- 
ligcn beschoten, doch in 1904 kon de n ilitaire be- 
zetting reeds worclen opgeheven en vervangen 
door gewapende politiedienaren. De afdeeling 
■ mvat de landschappen (in Ind. Stb. 1906 no. 261 
districten genoemd): Bockit Boelan Batin, Da- 
too q i an betigo, Datoe q )an B ra-r-pe S«-ckoc 
(zio bij die namcn), Batin IV, III doesoen, 
Batin Penganibang, Tjermin nan Gedang, 
Batin delapan di ilir, Batin II, Seloero, S. 
Pinang, Kcleboe nan V, Batin VII di oeloc 
en Kam pong IV, alle gelcgcn in het stroom 
gebied der Batang Asai en Liinoen en van 
een deel der midden Tembesi. De bevolking 
bestaat uit cen vermenging van Minangkabauers, 
I: awassers cn eigenlijkc J)jambiers; men onder- 
schcidt zc in Batin- en Pengoeloe-bevolking. Zy 
is zecr wc Ivar end; de hoofdmiddclen van bestaan 
zijn landbouw, vceteelt cn inzamcling van bosch- 
productcn; de rijsteultuur wordt gedreven op 
<lroge en natte velden, die be work t worden met 
ploeg of hak; voor de sawahcultuur worden 
kwcckbeddingen aangclegd, en de oogsten zijn 
gewoonlijk zoo ruim. clat rijstuiLvoer plaats vindt 
naar (le benedenst reken ； de vcestapel bestaat uit 
buffels cn rundcren ； or worden goedc prauwen 
vervaardigd ； met goudgraven en wasschen Jioudt 
incn zich mode bezig； de weefkunst wordt niet 
beoefend, wcl wordt er fijn vlcchtwcrk vervaar- 
digd .b mboe cn hevea worden vecl aangcplant; 
uitgevocnl worden: rotan, get i h, was, karbouwen 
<-n vogehii st jes (deze afkonistig uit Bockit Boi lan 
bij Nupal MrJintaiig)； zoutbronncn treft men aan 
in Batin l'en<(ajnl)ai)g. Uc plaats Sarolangoen 
js door laiKlwcgcn v('rl)on(lcii inul Mu. ^'einbesi, 
en Soeroclangoc , tcrwijl de langs de 
Batang Asai cn S*1'. Li moon gelcgcn doesocns 
jiH-di- <>n<leiling door landwegen verbonden zijn. 

I)c .Minangkabausclie instellijigen lueinpoh (soli- 
• larileilsstclscl), bains (weerwraak) en boewang 
(uitstooting uit fainilie cn kainpoeng) warden bij 
•)nze komst hier aangetroffen. Zic overigens bij 
BATIN en DJAMBJ. 

I.ilerahmr: O. L. Helfrich: Bijdrago tot de ken- 
nis v. Boven Djainbi; Tijdschr. Kon. Aardr. Gen. 
<11. XXI, no.(» (1901) biz. 973, en XXII (1905) 
no. 2 biz. 331; Van de i Bor: Een en under betref- 
fende bet ressort van den ('ontroleur te Sarola- 
ngoen, ondcrafd. Boven-J'ambc.siderafd. Djanibi; 
Tijd 申 hr. B. B. 1. 1 79 en-130 4H5. 

SARON. Z，MUZIEK EN MUZIEKINSTRU- 
MENTEN. / 

&、孕 A y/〃* HI 

SASAK. Kleine nederzetting in do afdcciing 
Locbock.S.ikaping van de residcntic Sumatra's 
Wcstkust. De plaats ligt in ccn ongezonde, moo- 
rassige omgeving aan de kust van den Indischcn 
Occartn, tusschcn de monding van de Masang in het 
Zuidcn cn cic Pasaman jn het^ Noorden en zeer dicht 
bij den equator. /' f-' >' 

SASAK. Zic VAAKTUIGEN. 
SASAK KAMBANG. Zic VAARTUIGEN. 

O. SASAKS. Met de klcinc groep Bodha's (zic alJaar) 
zifix de Sasaks als de eigenlijkc bewoners van het 
ciland Lombok te beschouwcn. Sasak of Gocmi-Sasak 
i3 ook ccn der Inlandsche bena- niingcn van het ci land 
； Silaparang is de andere. De naam Lombok is 
hoogstwaarscnijnlijk af- komstig van zeevaarders, die, 
het eerst landcndo bij de destijds bclangrijkc 
havenplaats Lombok aan de Oostkust, het gcheelc 
ciland daarnaar noemden. 

Van de vroegere gcschicdenis der Sasaks is z;er 
weitiig bekend, In taal cn uiterlijk komcn zij nog het 
meestjnet de Soembawaneezen over- cen. Zoovcel is 
zekcr, dat de vorsten van Socm- bawa over Lombok 
of een dccl daarvan gezag uitgeoefcJid hebben en dat 
tusschcn de bewoners van de bcide genoemde 
cilanden velerlci en iangdurige aanraking heeft 
bestaan. Ook Makas- saren on Boegineezen hebben 
zich als zeevaar- ders en handclaren reeds zeer vroeg 
met de Sasaks in verbinding gesteld cn langen tijd is 
Lombok de twistappel tusschcn de Soemba- waschc 
cn Makassaarsche inachthe bbenden ge- wccst. In de 
17c ccuw begon de Balische in- vloed zich te docn 
golden. Gelegenhcid tot in- menging in Sasakschc 
binnenlandsehe aangcle- genheden deed zich 
mccrmalen voor, daar het < iland verdeeld was in 
vcrschcidcnc vorsten- dommetjes, welkcr bestuurders 
(Dato's) nage- noeg voortdurend in ondcrlingen krijg 
waren cn waarvan dan de ecn d&n weer de ander de 
hulp van buiten inriep. De D.ito van Praja, door zijno 
tegenstanders in het nauw gcbraclit, vroeg bij- stand 
van den Balischen vorst van Karang- Asem, die 
dadclijk daaraan gchoor gaf en wcldra ;ille Sasakschc 
i adj a *8, clicn van Praja er ondcr begrepen, aan ziefh 
onderwierp. 

Dit geschiedde tegen het midden van de 18c eeuw 
en va/i dien tijd af tot 1894 blecf Lombok uitsluitend 
onder Balische ovcrheersching en de invlocd daarvan 
op de zeden en gebruiken, bcstuursinrichting, 
landbouw en letterschrift der Sasaks is van groote en 
blijvT^ndo beteekenis. Had bij het begin van dat 
tijdperk het Mohammc- danisme op Lombok nog geen 
post go vat, dan zou verniocdclijk, evenals op Bali, de 
geheclo bevolking in het Balisch-Hindoeismc 
opgegaan zijn. Thans steldc het verschil in godsdienst 
ecn onovcrkomelyke hinderpaal tot assimilatie, het- 
geen ook tot afscheiding ten aanzien der vesti- ging op 
het ci land leidde. De Baliers occupeeren uitsluitejid 
ccn gcdccltc van West；Loinbok, ter- wijl het 
Sasakschc gobied zich hoofdzakclijk over Aliddeji- cn 
Oost-Lombok uitstrekt，. 

Over het algcmeeh hebben de Balische vorsten op 
Lombok zich welwiilend jegens hunne Mo- 
hanuncdaansche qndordanen betoond en er waren 
onder hen, die blijkens de van hen afkom- slige 
beschikkingen ernstig er • jiaar gestreefd hebben, 
goede cn verstandige inecsters voor de Sasaks to zijn
； dat editor de Balier en voorai die van kastc, 
overtuigd van zyn supcrioritcit 

45 
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als menschelijk wczen, op den Sasak diep 
ncerzag was niet te verbergen. Hctgccn 
hoofdzakelijk de Sasaks tot hcrhaalde opstanden 
tegen het Balische gezag gedreven heeft, was de 
onduldbaro onderdrukking en uitbuiting, die zij 
van de over hen gesteldc Balische districtshoofden 
cn andere ambtenaren tc verduren hadden. Slechts 
de in West-Lombok gevestigdo Sasaks schcnen 
beter behandeld tc zijn, daar zij zich niet allecn 
van verzet- onthielden, maar zclfs op de hand dcr 
Baliers waren. 

Als uiterste iniddelen oni den laatsten opstand 
dor Sasaks te fnuiken bezigden de Balicrs de al- 
geheelc verwoesting on uitinoording van ver- o verde 
dor pen cn vcrnicling dcr bouwlanden. De bevolking, 
van allcs bcroofd, vluchtte steeds verdcr naar het 
Oosten, zich het noodige desnoods door geweld 
verschaffende. Gcteisterd door hongersnood en 
epidemieen, voortdurcncl bestookt, behalve door den 
vijand, door groote rooverbenden van cigen ras, 
wendden de Sasaks zich tot het N. I. Gouvcrnemcnt 
met het be- kende gevolg. 

Hebben de Sasaks op verschillend gebied veel van 
de Baliers gelecrd, de welvaart, de vrijheid, de groote 
rechtszekerheid en de gelcgcnheid tot intellcctucele 
ont wikkeling, waarvan zij thans het genot hebben, dan 
ken zij aan het rechtvaar- dige bestuur ondcr het N. I. 
Gouvernement. e Economisch is Lombok, en de 
Sasaksche be- volking in de eerste plaats, sedert 1895 
met reu- zcnschrcdcn vooruitgegaan zoodat het ci land 
thans tot de meest wcivarendc streken van Ne- 
derlandsch-Indie behoort. 

Het aantal zielen van het eiland wordt ge- schat op 
rond 470.000, waarvan ruim 430.000 Sasaks. 

Buiten Lombok worden Sasaks, als aaneen- 
geslotcn kolonie slechts in het^voormaligc land- schap 
Karang-Asem oj)Bali aangetroffen. Toen de vorst van 
Karang-Asem nog het oppergezag over Lombok had, 
riep hij contingenten van weerbare Sasaks op, om als 
hulptroepen of dpagers bij zijne oorlogen tegen 
Kloengkoeng dienst te doen. Hij wees hun niet ver Van 
zijne rcsiden- tie een stuk grond ter be won in g cn be 
bo u wing aan, om op hen het oog te kunnen houden 
en ze, zoo noodig, dadelijk bij de hand te hebben. Ze 
hadden er een goed bestaan en ook hunne 
afstammelingen zijn er gebleven. 

Aan de andere zijdc van Lombok kwamcn de 
Sasaks, die geen zeevarend volk zijn, slechts tot 
Soembawa en veelal niet vrijwillig, maar als slaven. 
Zij schijnen daar eeliter in de bevolking te zijr* 
opgegaan. 

Dat de Sasaks geen prikkcl hadden groote 
zeetochten te ondernemen is verklaarbaar, door- dat 
hun eigen land door zijne buitengewone 
vruchtbaarhcid hun niet alleen alle 1c vens mid- delen 
schonk, maar van zeer vroege tijden af zooveel rijst 
opbracht, dat daarvan een groot deel kon uitgevoerd 
worden, hetgeen uiteraard niet nalict vreemde 
handelaren daarheen te lok- ken, van wie de Sasaks 
wed er allerlei andere benoodigheden konden 
bekojnen. 

In rechten ert verplichtingen zijn de Sasaks onder 
ons bestuur gehcel met de Baliers gelijk- gesteld. Waar 
noodig, zijn in zake bestuur en reehtspraak de Balische 
en Sasaksche be vol- kin gen van elkander gescheiden. 
Aan het hoofd 

van districtcn zijn Sasaks gcplaatst cn do Sasaks staan 
terecht voor een Raad van Sasaksche hoofden. De 
districtshoofden worden van Gouvcrne mentswege 
bczoldigd, terwijl de desa- hoofden voor hunne 
prestaticn met het gebruiks- rccht op belastingvrije 
ambtsveldcn beloond worden. Het Sasaksche 
dorpsbstuur is denhoofdig cn vroeger was het ainbt 
van dorpshoofd (kliang, palima, pirkanggo) crfelijk. 

Behalve het verschil tusschen hoofden en 
onderhoorigen bestaat by de Sasaks ook verschil in 
stand, waarbij de Balische invlocd merk- baar is: de 
adel {perrvangsa), die weder in hoogerc en Jagere 
gesplitst wordt, en het gowonc volk (kaoela of 
phigajah) terwijl tot voor kort (190G) de slaven of 
hoorigen (scpangan) de laagststaan- de categoric 
uitinaakten. 

Van den adel staan bo ven aan de Dato's (vrou- 
welijk Nene-bini,) daarna komen in de tweede plaats 
de Radens (vrouwelijk Dinde) en de Mami's 
(vrouwelijk Bai, terwijl een ongehuwde Ma mi Laloe 
betitekl wordt) cn in de derde plaats do Bapak's, 
Dimoengs cn Djro's (vrouwe- lijk Ina. cn La). 

De mindere inan wordt, zoo lang hij onge- huwd 
is, Loek en na zijn trouwen Ama of Pe genoeind ； de 
vrouwen respectievelijk La cn Ina. 

De afschciding tusschen die verschillende lagen is 
vrij streng en evenals bij de Baliers, mogen de 
vrouwen niet huwen of ge me en sc hap hebben met 
een man van lagcrc geboortc. 

Da Sasaks, ook de vrouwen, hebben een krach- 
tigen lichaamsbouw, cen donkcrc huidskleur en een 
weligen haardos. Die van Bajan (Noord- Ix)inbok) 
hebben — althans de inannen — een gedistingeeifler 
type met minder platten neus, mooi gebogen 
wenkbrauwen cn minder uitste- kende jukbeenderen. 
Dz adel heeft over het aJgemeen een lichtere 
huidskleur. 

Wanncer de Islam op Lombok in gang heeft 
gevonden is niet met juistheid bekend. Aanneme- Jijk 
is de veronderstelling, dat zulks gcschicd is na den val 
van Modjopahit, het laatstc Hindoe- Javaansche rijk. 
Arabische handeJaren zouden toen, BaJi voor zich 
gesloten ziende, op het daar- opvolgende, nicde 
dichtbevolkte, eiland tor- rein voor hunne negotie en 
geloofspro])aga)Hla gevonden hebben. Volgens 
sominigc ovcrlcv<-- ringen zouden familicledcn van 
den Soenan van Giri zelf den nieuwen godsdicnst naar 
Lombok overgcbracht hebben. Weer andcrcn be we 
rcn, dat de Sasaks door den invlocd van Soembawa, 
Islam zijn geworden. 

Een klein gedcelte der bevolking, de Bod ha% 
behield zijn eigen goden vereering, we Ike gaando 
weg meer naar het BaJisch-Hindoeschc geloof is gaan 
overhellcn. Genocmde bcvolkijigsgrocji bewoont het 
Noordelijk deel van Lombok, dat door het RCudjani-
Poenikam gcbergle van Ijct meest volkrijke, 
vrucJitbare en gemakkelijk te bereizen g< dcelte van 
het eiland gescheiden is, en bleof daardoor buiten het 
drukke handcJs- verkeer met vrcemdelingen. Ook de 
aid a ar en in het gebergte zelf ge vestigde Sasaks zijn 
veel minder in de Mohammedaansche leer ingewijd 
dan de bewoners der groote, zich over het midden van 
het eiland van Oost naar West uit- strekkende vlakte, 
cn vormen tc dien aanzien eene afzonderJijkc secte, 
de waktoc-(e!oe, in onder- scheiding van de wakloe-
lima. De Sasak-waktoc- 
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lima, zoo gcnoemd, omdat zij zich aan de vijf door 
den Islam voorgcschreven dagclijkschc gcbedcn 
ondcrwerpen, kunncn wat bet reft den graad, waarin 
het Mo ham med aan sc he geloof bij hen is 
doorgedrongen, nagenoeg met de meestc an de re 
Mohamincdanen van den Indischcn archipel 
gclijkgctcld worden. De Sasak-wnktoc- toloc cchter, 
die slechts eens in de week bidden, waarbij dricniaal 
in stnande en dricmaal in zittendo houding Allah 
aangcroepen wordt, die niet aan vasten of bedevaart 
naar Mekka doen en waarvan cen dcel nog 
varkcnsvleesch cot, zijn feitclijk nog animisten in 
den eersten overgangstocstand tot het 
Mohammedanisme. Slechts de besnijdcnis hceft 
algemeen bij hen in gang gevonden. Ondcr zulke o 
mstand igheden gcvoclen zij weinig behoefte aan 
mesdjids (Mo- hamm. tempels) en wcl golcerden, die 
dan ook in hun gebied zeer dun gezaaid zijn. Wordt 
in cen of andcr spcciaal ge val de behoefte aan ccn 
bchoorlijk onderlegdcn wctgelcerde gcvoeld, dan 
leen.t men er eon van de waktoe-Iima. 

Het amimistisch karakter van hunne geloofs- 
opvattingen komt o. a. sterk uit door de for- 
maliteiten, die bij een bczoek aan de Segara- anak, 
het wcl be ken de kratermcer op de Rendja- ni, 
moeten worden in acht gen omen. De kJecding of 
althans de hoofddoek inoet wit zijn ； men brengt 
offers aan den god Batara en tracht de boschgecsten 
te misleiden door menschcn, dieren en voorwerpen 
nict bij hun waren naam te nocmen ； Balisch mag 
er niet gesproken worden, (loch uitsluitcnd Sasaksch. 

Bij menige dcsa treft men offertafcls aan, waarop 
aan de goden in de bergen geofferd wordt. 

Bovendicn — dit gelclt ook voor de waktoe- Iima 
—zijn cr cenige plaatsen op het eiland, waarbecn de 
Mohammedanen ter bedevaart gaan en ook offers 
brengen. Een dcr meest bc- zochte en in aanzien 
zijndc is een heilig graf tc Batoe-Lajar (Tanah-
Makam). 

Be ha) vc in den godsdicnst, be st aan uiteraard 
tusschen de vlakte- en bergbewoners door de 
mecrdcre of minderc aanraking met vreemdo 
elcincnten ook grootere of klcincrc verse hi Hen in 
zeden en ontwikkcling, in dorps- en huisbouw. 

De dorpen dcr berg be woners zijn onrcgclmatig 
gebouwd； die in de vlakte zijn naar Balisch model 
door rechte we gen doorsneden en do grooten' in 
vierkantc wijkon verdecld. De wonin g(*n heblx；JI 
barn boezvn> houten of Iccmcn wanden en in (l(> 
grootere (lesa's onihein in gen van klcimureji als bij 
de Baliers of van paggers (heggcu). Oni en bij de won 
in gen zijn de rijst- schuren en evenlueel paarden- en 
geitcnstallen, buffel- en kockralen, verder so ins 
waterputten, badplaatsen en privirten. !)<• 
dakbedekking is van riet of atap en bij de mecr 
gegoeden van pannen en gegalvanisecrd ijzer. 

De klccding van do groote inecrdcrhcid van het 
volk is zeer eenvoudig, over het algemeen donker 
geklcurd on bestaande uit zcJf gewoven stof. De 
mannen dragen eon hoofddoek — be- halvc die van 
Bajnn —cen londenklced (kering, sei emo) cn a]s go 
rd el ecn breede langc dock (saboel), die 's morgens 
on '$ avonds tegen de koudo over de schoudcrs 
gcslagcn wordt. De adeHijken bedekken het 
bovenlijf met een kortcr of lunger baadjo of buis 
(tjanti of tongkong) en dragon hun becnklecd, als de 
Balischo aan- 

zicnlijkcn, met ccn slip van voren, die soms zoo lang 
is, dat zc tusschen de voctcn op den grond sleept. 
Hunne krissen zijn langcr dan die dcr Baliers cn 
hebben gevesten van ccnigszins andcr model, maar 
men zegt, de besnijdcnis symbolisch voorstcllcndc- 
De klccding tier vrouwen be” paalt zich gedurende do 
dagclijkschc bezigheden tot twee Jcndeklccdcn 
(bendang) over clkaar en evcntuccl langc dock 
(Umpot) over de schouders, ook om klcine kindcren 
tc dragen. Op straat clragen de vrouwen vcclal een 
kort, wyd cn vorm- loos baadjo, aan den hals sluitend 
en met korto mouwen — voor de gchuwde vrouwen 
— of zondcr mouwen — voor de meisjes. Het haar 
wordt in een slordigen wrong gedragen ； het ge- 
hecl maakt geen indruk van nctheid of sierlijk- heid. 
Gcgocde vrouwen s token zich tegen woo rd ig ook 
in zijdc en fluwecl. 

Omtrcnt het karakter dcr Sa.saks bestaan ver- 
schillende getuigenissen. Lijdzaamheid, arbeid- 
zaamheid, gewilligheid en voorkomendheid worden 
o.a. als de voornaamste trekken genoemd. Van de 
bergsasaks wordt nog speciaal vcrmeld, dat zij 
eenvoudig zijn met het eten cn voor Euro： peanen 
eenigszins schuw, cen cn ander in tegen- stelling met 
de vlakte-bewoners. Voor bcidc categorieen geldt dat 
de Sasak geen opium, doch wel sterken drank 
gebruikt, zonder hierin on- mat ig te zijn. De 
eerlijkheid zou over het alge- meen te wenschen 
ovcrlatcn. Verder dient de aandacht gevesfrigd op de 
oinstandigheid, dat zich ondcr de bevolking vrij vele 
elementen van avontuurlijken aard bevinden. Er 
hebben name- lijk op Lombok nog vaak door Sasaks 
gepleegde vecdiefstallen en rooftochten, al dan niet 
met manslag gepaard, plaats, ten aanzien waarvan op 
goede gronden kan aangenomen worden, dat zij bij 
wijzc van sport of uit zucht tot a von- turen dan wel 
als bewijs van moed bedreven zyn. Daaraan maken 
zich daadwerkehjk schuldig o. a. pcrsoncn, die het 
gansch niet om den broode be hoe ven tc doen, tcrwijl 
gewoonlijk de bende uit zoovele leden samcngcstcld 
is, dat het luttele van ieders aandecl in den buit a 
priori vaststaat, waartegenover het risico van 
verscheidene jaren d wangarbeid in de schaal wordt 
gclegd. En dat risico is niet klein, daar indien slechts 
op een der dcelnciners de hand kan gclegd worden, 

deze —-en dit is iets karakteristieks bij de Sasaks 一 
in den re gel dadelijk be ken t schuldig te zijn en al 
zijne mcdeschuldigcn opnoemt, die, achter- haald, 
mede gewoonlijk ecne volledige be ken- tenis 
afleggen. 

In so mmige streken zouden de succesvollc vee- 
dieven zoo in cere zijn of geweest zijn, dat de jonge 
meisjes er geen jongeling als echtgenoot wenschten 
tc aanvaarden, indien hij zich nog nict op het stelcn 
van vee kon be roe mon. 

Aan de vecdiefstallen draagt de veebezittende 
bevolking zelvo in zooverre schuld, dat zij to weinig 
zorg aan do be waking van haar vec bc- steedt. 

De Sixsakscho taul verschilt aan incrkclijk van het 
Balisch, hocwel daarin velo Balischo woorden 
opgenomen zijn en toont veel overeenkomst xnet het 
Socmbawasch. Het Sasaksch bestaat niet uit een 
hooge cn cen lage taal, maar heeft wel 
beleefdheidswoorden cn uitdrukkingen, die een 
mindcre, met een mcerdere sprokende, bezigt. 
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Van oorspronkclijkc literatuur is nagcnoog geen 
sprakc. Prof. Van Eerde vcrmccnt dat de “Toetoer-
nionjeh" cen zuivcr Sasaksch verhaal is. Het is de 
geschicdenis van ccn prins, Witara- sari, die als aap 
verinouid om zijne schoonc prinscs werft. De 
prinscs, door hare zusters ge- minacht cn misha nd 
old, wordt door bovenna- tuurHjke machten in de 
gelegenhcid gesteld, cen feest ten paleizc bij te 
woncn, waar zij wordt opgemerkt door den prins 
met wicn zij ten slotte huw钏 een Sasaksche 
asschcpoestergeschiedcnis 

Uverigcns bestaat de letterkunde uit stukken, uit 
het “Maleisch of Arabisch vertaald. 

Of de Sasaksimmei-cen eigen letterschrift hg- 
ben go had is niet bekend ； zoovcel is zeker, dat zij 
zich thans hoofdzakclijk van het Balische schrift, 
ook op lontarblad gegrift, bediencn, tcr- wijl het Ara 
bische ook langzamcrhand in gang vindt. Hierbij 
kan opgemerkt woi-den, dat velc Sasaks ook het 
Balisch en het Maleisch machtig 
zijn. 

De drang xiaar ontwikkeling doct zich ook bij de 
Sasaks gevoelen. Sinds de vestiging van het 
NedcrJandsche gezag is daaraan tegemoet gc- 
komen door de oprichting van verschcidenc 
scholen, die a lie goed bezocht worden. 

Onder de zeden cn gebruiken, waarop Balische 
invlocd duidelijk nierkbaar is, moet het huwelijk 
genoemd worden, De vorsten van Mataram heb- 
ben daaromtrent zelfs wettelijke regenngen gc- 
maakt, o.a. om den koopprijs' van het meisje onder 
verschillende omst andighctlen te bcpalcn on den 
rcchtstocstand van door Baliers ge- schaakte of 
gehuwdc Sasaksche vrouwen vast te leggen. 

De laatste Balische vorst van Lombok had 
zelf onder zyne wettige vrouwen ecnc Sasaksche, 
die vecl invloed op haar geinaal moet gehad 
hebben. 

产 Bo ven werd reeds medegedeeld, dat do 
J 弓.'"vrouw, evenals bij de Baliers, slcchts met een 

kX 痞f man van gelijke of hoogere geboortc huwen mag. 
Vcrder kennen de Sasaks ook het schaken, met 
gelijke gc volgen a Is bij de Baliers, als huweiijks- 
vorm. De onschuldigste wijze is de schaking met 
medeweten van de famiJie van het meisje (merari) 
daarop volgt， de schaking, slcchts met goed- 
vinden van het meisje {memage) en eindelijk de 
gewclddadige ontvoering (melako). Blijfb het 
meisje, ook in het laatste geval, den minnaar 
getrouw, dan gaat het huwelijk door, nadat de jonge 
man eerst het zocngcld (njorongan dosa) en later 
den koopprijs {mas-kawin} betaaid hceft. 

Waar het Mohammedanisme mecr is doorge- 
drongen moet het meisje zich onderwerpen a an de 
keuzc barer ouders. Overigcns heeft de jeugd, ook 
bij de Waktoe-lima, volop gelegenhcid clkaar, bij 
vejdarbeid, feesten of op de jnarkt te leeren kennen 
en met elkander oingang tc hebben. Bloemcn, 
geschenken en niinncliedcren, op bain- boe of 
lontarblad gegrift, zijn de Jiefdesbodcn. 

-Die Jicdercn zijn so ms versierd met keurige 
teekeningen naar bloemen of dierenmotieven; de 
spin bijv. is het zinnebecld van huisbouw en 
huiselijkhejd, de haan poscert als be sc he r me r van 
het gezin bij uitnemendheid. 

Kindcrhuwelijken konien ook voor, uitcraard met 
de be paling, dat de gehuwden dan eerst fi&nxen 
woncn, wanneer het vast staat, dat de puberteit bij 
beiden ingetreden is. 

Bij cchtschciding konien de kindcren a an den 
vadcr, tenzij zij de moederzorg nog niet kunnon 
ontberen. De termijn, binnen welkcn cenc gc- 
scheidcn vrouw niet mag hertrouwen is bij de Sasak-
waktoc-( eloc vecl korter dan bij do Sasak- waktoc-
Iima (30 en 100 da gen). 

Bcroepsprostitudes worden onder do Sasak- schc 
vrouwen weinig aangetroffen. 

hoofdmiddcl van bestaan dor Sasaks is de 
land bouw cn nicer spociaal de rijstcultuur, die, dank 
zij het goede voorbecld, nagenoeg op even hoog pcil 
staat als die bij de Baliers. Ook het socbakwczon (de 
vcrdecling van het land in irrigatiege bieden of 
waterschappen) is van de Baliers overgcnomcn. De 
voornaamsto water- leidingen dan ken zij aan het 
Balische bestuur en intellect; cvenzoo het 
waterschapsbchcer. Als opzichters over de 
bcvlociing en verdeelers van heb water fungeeren . 
y,p^kaseh,s, ondcrgeschikt aan den p&nib&kil-
p&kasih, die het toezicht heeft over het，gehcele 
leidingnet, dat door cen dam in de rivier zijn water 
ontvangt. 

De terrcingcsteldheid van een groot deel van 
Lombok cigent zich bijzonder voor den aanleg van 
sawalfs. Tusschen het Noordelijko en Zuide- lijkc 
gebergte bevindt zich tusschen de West- en Oostkust 
een zacht glooiende vlakte, hoofdzake- lijk bestaande 
uit aan de oppervlakte sterk ver- weerde vulkanische 
tuffen en doorsneden door tai van kleinc rivicrcn. 
Deze gcheelc dicht be- volkte vallei is dan ook 6en 
onafzienbaar groot rijstveld, bij het rijpen van het 
gcwas gelijkende op eene goud gcle zee, waarin de 
talrijke d6sa*s zich als groene eilandjes voordoen. 
Waar in het ge bergte geen irrigatie mogelijk is, 
wordt de rijst op tegalvclden verbouwd. 

De opbrengst van rijst is vcel hooger dan voor de 
consuniptie dor bevolking noodig is en telkcn jare 
worden groote hoeveelhcdcn van het product 
uitgevoerd. Dastijds ging het surplus boofd- zakelijk 
als belasting naar de vorstelijkc pak- huizen en was 
de vorst de voornaamste rijstex- portcur. Sedert de 
vestiging van. ons bestuur heeft de Sasak te dien 
aanzien volkomen vrijhcid en kan gemakkelijk, Iangs 
de vele goedgebaandc we gen, per pikceJpaard of 
grobak (vrachtkar) zijn produeten naar cen dor 
havenplaatsen aan de Oost- of Westkust vervocren. 

Behalvc rijst verbouwt de Sasak in cciiigsziiis 
beduidende hoeveelheid en waarvaji eon dec! 
uitgevoerd wordt: k lap pern, katoci), tabak en uien 
en verder nog mais cn katjang. 

De vlucht, die de landbouw op Lombok onder de 
Sasaks neejnt, is o. a. cen gcvolg van de groote 
rechtszekerhejd, die de kleinc man gedurondo de 
laatste decennia ten aanzicn van zijn grondbezit 
geniet. Do nieuwe toestand werd ingclcid met de 
mcesterlijke ontwarring van den agrarischen chaos, 
die door den oorlog tusschen Baliers cn Sasaks 
ontslaan was en waarmede de eerstc op Lombok 
geplaatstc Ncderlandschc bestuurs- axnblejiaren zich 
bijzonder vcrdienstclijk ge- jnaakt hebben. In 1906 
werden de rcchten der Inlandsche bevolki/ig op den 
grojid in de afdec- ling Lombok bij eene verordening 
iji Ind. Stb. no. 431 vastgelegd door de be paling, dat 
vervrecjnding of verpanding daarvan aan nict- 
Inlanders verboden is； zelfs jnogen de Sasaks van 
Midden- en Oost-Lombok die 伊chCen niet aan 
Baliers overdragen. 
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Do grondcn worden, naar gelang van de daarop 
uitgeoefende rcchten, gcsplitst in a. grondcn in 
erfeljjk individucel bezit, die de overgroote massa 
vormen ； b. gronden in privaatrcchte 1 ijk bezit van 
gemeenten, die ook in erfelyk vast gc- bruik kunnen 
afgestaan worden ； c. gcwijdc gron - den； d. 
grondcn, ingen omen door open bare wcr- ken als 
gebouwcxi, waterleidingcn cnz. en e. Sta-
atsdomcingrond, niet uit ecnigcn lioofdo tot de 
dorpen behoorende, waarover in voorko- mende 
gcvallcn ten bate van gomeenten of per- sonen kan 
worden beschikt. 

In hoofdzaak be rust deze regcling op histori- 
schen grond. Het. Sasaksche dorp had van ouds het 
beschikkingsreclit over alle bebouwdc en 
opbebouwde gronden binnen zijn gebiedskring 
(pajar). Zooveel inogelijk we rd aan iedcr werk- baar 
man het bcwerkingsrecht over cene uitge- strektheid, 
voldocnde voor het onderhoud van oen gezin, 
overgedragen, wclk rccht, bij ge- trouwe nakoming 
dcr daaraan verbonden ver- plichtingen, van vader op 
zoon overging. 

Als oppervlaktc-eenheid gebruiken de Sasaks 
evenals de Baliers op Lombok de tenah, voor 
geirrigeerde velden cn de tjoetak voor de tuincn 
inhoudendc 800 -petjaraken of rond 7200 M2. EGn 
petjaraken is ecn vierkant, waarvan de zijdcn lang 
zijn een depa-agoeng of groote vadem d. i. de afstand 
van teen tot vingertop bij uit- strekking van been en 
arm in 6en rcelite lijn. 

Met vcctcelt voor den export houdt de Sasak zich 
niet op； men voert integendeel veel buffels in, ten 
einde aan de behoeftc aan slacht- en plocgvcc tc 
voldocn. 

Te voron was de paardenfokkerij van betee- kenis, 
cloch die hceft door den langdurigcn Ba- lisch-
Sasakschcn oorlogstoestand cn later door een kwade-
drocs-cpidemie zeer ernstig gclcdcn. 

De zcevisschcrij wordt vrij druk uitgeoefend, doch 
uitsluitend vlak bij de kust. 

Op industriecl gebied wordt door de Sasaks nog 
niet veel gepresteerd. B日zondcrc vermel- ding 
verdient het zeer fijne cn fraaic vlcchtwcrk, dat in den 
vonn van tasschcn cn cloozen ook veel naar Bali 
uitgevoerd wordt. Het wevcii van go wone 
kicedingstukken is onder de vrouwen vrij algcjnccji. 
Voorts kunnen genoemd worden de zoutwinning 
door indamping van het zee- watcr cn (l(： 
grof.sjncderij, lerwjjl het aantal goud- en zi)vc)-
8)ncdcn, naarmate de welvaart stijgt, toen＜：cjnt. 
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W. Cool. De Lombok exp. 1896; Dr. Neeb en As 
beck Jirussc. Naar Lombok 1897; II A. Iji( frink. 
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INSTKUMENTEN. 
SASAWI LEUWEUNG (SOBND.). Zio GY- 

NANDROPSIS. 
SASI is in de Molukken cen rccht, aan de nego- 

rijen toegekond on omschrcven bij art. 71 van het 
regie men t op het Binncnlandsch Bostuur cn dat dcr 
Financicen op Amboin a cn onderhoorig- heden (Ind. 
Stb. 1824 No 19a.), waarvan v66r het bestuur van den 
resident Riedel veelvuldig gebruik word gemaakt, 
doch dat door dezen word tegengegaan cn sindsdicn 
weinig rnecr wordt toegepast. 

In die negorijen, op welkcr gronden veel 
vi'uchtboomen voorkomcn, wordt door den. regent 
het verbod van ,,sasi‘‘ gelegd op boomen, waarvan de 
vruchten nog niet rijp zijn, sagocpal- men,dicnog tc 
jong zijn cn dergelijke. Die boo men worden dan van 
cen merk voorzien of men bindt een klappcrblad aan 
den stam om het verbod van exploitatic aan te go ven. 
DJ „kapala kdwang" (cen soort boschwachter) en zyn 
helpers („anak of toclocng kBwang'') zorgt ervoor, 
dat het verbod niet gcschonden wordt. Hij ontvangt 
voor zijne bemoeienis bij het opheffen van een 
opgclegdc sasi („boeka sasi‘＞) een zeker deel dcr 
vruchten. Het rccht van sasi be- treft allcen de boo 
men, gecnszins den grond. (zie Van Hoevell, Ambon 
en nicer bepaaldelijk de Oeliasscrs p. 186). 

SATOEI. District der onderafdeeling Plcihari, 
afdecling Bandjermasin, onder het bestuur van ecn 
kjai (districtshoofcl) met standplaats Asam- Asam 
aan de gelijknaniige rivier gelegen. Het district is dun 
bcvolkt (voornamclijk door Dajaks), arm aan goede 
wegen en van weinig betcekenis. De voornaamste 
kampoengs zijn Asam-Asam cn Djorong. Uitgevoerd 
worden voornamclijk ijzerhout (in den vorni van 
sirap- pen, het uitmuntend materiaal vopr dakbe- 
dekking) en boschproductcnC 

SAUMLAKKI. Hoofdplaats der afclceling Ta- 
nimbar en Babarcilanden, der residentie Amboi- na. 
In 1915 bestond de be vol king van het res- sort 
Saumlakki uit 土 10.800 inlanders, 15 Euro- peancn 
cn 40 Vreemdc Oosterlingeni＞，七，Z 

SAUROPUS ALBICANS BL (= S. andro- gynus 
Merr.). Fam. Euphorbiaceae. Daoen kar- toe, 
Memata, Tjekop nianis (MAL.), Ba bing, Katoe (JAV.), 
Katoek ( SOE VD.). Heester, tot 3 /2 M. hoog, vaak 
door de inlanders aai)«.c- plant, o.a. in mocstuincn. 
De wortels zijn cen iniandsch gcncesniiddcl. De 
takken met bl de- ren worden als groente verkocht. 
Ook govon ze, fijngewreven, cen grocne kleurstof 
voor soni- inigo eetwaren. De vruchtjcs worden 
geconfijt gegeten. 

SAUROPUS ANDROGYNUS Merr. Fam. 7/u- 
pllorbiacea. Mem ata, Tjekop maais (MAL.), Ba- 
bing, Katoe, Kat oekan (: AV.), Katoek ( -OE SD.). Ecn 
vraak aangej)lantc hcester, vooral langs wegeii en 
lieggen cn in moestuinen. De wortels zijn cen 
iniandsch genocsmiddel； de twijgen met de 
bladcren vindt men als daoen kartoo of daoen katoek 
op de niarkt. Ze worden ge- stooirjd ci? in sajoer 
gekookt gegeten. De vruchten worden geconfijt. 

SAUSSUREA LAPPA Cl. Fam. Compositae. 
Kruidachtig plant uit Voor-Inclie, waarvan do 
gedroogdo wort el als Costus- wortel bekend is ou 
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uit Bombay vooral naar China wordt uitgevoerd. 
Vandaar komt een deel naar Ned.-Indie, waar deze 
drogerij als poet jock algcmccn bekend is en gebruikt 
wordt, mecst gemengd met ganti. 

SAVOE. Zie SAWOE. 
SAWA (JAV,). Zie ENGELHARDTIA. SAWAH. 
Zie RIJST. 
SAWAH-GEBERGTE of BOEKIT SAWAH. Is 

de voortzetting van het Barisan-gebcrgte, welko 
naam het in de afdeding Kroe (rcsidentic Ben- 
koelen) ontvangt. Het vangt aan bij den voet van den 
Bt. Seminoeng (1S8I Al.), die stcil uit het Ra- nau-
nicer oprijst en vomit Zuid-oostwaarts gaan- de de 
grens van de residentie Bcnkoelcn met de 
Lampongsche Districtcn. De Sipoclang (1315 M.) in 
het； Noorden is de eenige noemcnswaardige ver- 
heffing in dezen 136 K.31. langen keten. Langs de 
Seinangko rivier en -baai zet hij zieh voort in het 
mecst Westelijke van de drie schicreilandcn van 
Zuid-Suinatra en breekt bij Tandjoeng Tjina aan 
Straat Soenda af. 

SAWAH LOENTO. Onderafdccling dor afdee- 
ling Tanah Datar, residentie Sumatra's Wesfkust met 
gclijknainigc hoofdplaats. De onderafdccling onivat 
in het N. de landstrekcn Soelit Aier, Tandjoeng Balit 
en Talawi, in het stroomgebied der Oembilin 
gelegen, en Siloengkang en Padang Siboesock in het 
Z. (zie ondcr die namen). Bij de gewestelijke 
reorganisatic van 1913 (Ind. Stb. no. 321) is de 
onderafdeeling verdecld in de districten Sawah 
Loento en Talawi. Vroeger zondcr ecnig bclang, is 
dezc landstreek na 18G7 vau groote beteekenis 
geworden, tocn de ingc- nieur De Greve en zijn 
opzichter Kalshovcn steenkolenlagen ontdekten in 
ccn onbewoonde bergkom, waardoor de Loento, een 
rcchterzijri- viertje der Oembilin, stroomde. Naar 
ditriviertje, langs welks oevers slechts eenige schrale 
sawahs voorkwamen, kreeg de plek de naam van 
Sawah Loento. Eenige jaren later word het terrein 
nader onderzocht en opgenomen door Verbeek; deze 
bepaalde de lengte der drie nagenoeg horizontale 
lagen op 14 K.M. en schatte de hoeveelheid 
“Oembilin-steenkool" op ongcvcer 200 millioen ton. 
Het Gouv. besloot hierop tot exploitatie over te gaan. 
doch eerst nadat 25 jaren lang cen strijd was gevoerd 
over de rich ting waarheen de kolen zouden worden 
afgevoerd. In 1892 k warn de Bpoorwcgverbinding 
met de Emmahavcn (zie aldaar) tot stand cn 
daarmede begon de ont- wikkeling van het gebied. 

Het vroeger eenzame, onbekendc, doodstille, 
kleine dal der Loento werd door de kolenontgin- ning 
een bekend en nyver gebied, een drukke plaats, die 
den in druk wekt van een Europeesch industrie-
centrum in de bergen. Er heerscht thans alom leven 
en bed侦vigheid. Tot de be- langrijkste gebouwen 
behooren het zeefhuis en de kolenwasscherij, 
benevens de electrische centrale, die de electriciteit 
]evert voor het gehecle mijn- bedrijf. Naast het 
zeefhuis bevindt zich een fa- briek, waar het fijne 
gruis tot briketten wordt geperst. Groot is het aantal 
menschen, dat door deze ontginningen aangetrokken 
werd, en thans heeft de plaats Sawah Loento de 
grootste Euro- peesche gemeente ter Westkust van 
Sumatra na Padang. Op uit. 1913 waren alleen aan 
de mijnen verbon den 87 Europeesche anibtenaren 
en beam bten, w.o. 4 ingenieurs. Natuurlijk were! het 
grootste contingent van de bevolkingstoename 
geleverd door de inlanders, die voornanielijk als 

arbeiders dienst docn. Tot 1898 word uitsluitond 
gewerkt met ccn paar duizend tot dwangarbeid 
vcroordcelden, toen werden prooven gonomeu met 
vrijc koelie's, eerst Chincezcn, daarna Ja- vaansche 
contract-koclie's, en het getal dozer laatsten neemt 
steeds toe, torwijl het getal ver- dordceldcn is 
afgenomen. Uit. 1913 waren er werkzaain ruim 3000 
dwangarbeiders, tegen ruim 1400 contract ant en. 
j\Ien streeft er meer en nicer naar de dwangarbeiders 
to vervangen door vrije arbeiders. In 1913 waren cr 
reeds bijna 2000 vrije arbeiders. Zie ook KOLEN. 

Ook de hoofdplaats Sawah Loento is door do 
stoonkoolcxploitatie geheel van voorkonien ver- 
andei'd. Van rustig, weinig beduidend plaatsje is het 
tot een levendig industric-stadje geworden, met tai 
van groote gebouwen, huizen ,magazi)nen winkels 
cnz. Van de eigenlijkc mijnen, gelcgen in het 
gcdeeltc, dat Doeria i genoemd wordt, de plaats 
binnentredend komt men het eerst in het 
Europeesche gcdcelte, dat zich ook over het eigen 
hjkc Sawah Loent o uitstrekt met school (behalve de 
Europeesche is cr ook ecn inlandsche school), 
socictcit, hotel cn verder het station boven op den 
hoogen spoordijk. Onmiddcllijk aan dit laat- ste 
gcdeelte grenst de inlandsche kota, dicht op- een 
gebouwd, doch van cen paar flinke wegen 
doorsneden. Zij telt vele toko's cn heeft in het 
midden der kom een nauwe pasar, die druk be- zocht 
wordt. De Loento, die achter de kota langs stroomt, 
opwaarts volgend, vinden wc aan het eind der vallci 
het civiele etablissement, de con- troleurswoning 
met kantoor, de gevangenis en de kazerne. ])e 
controleurswoning bevindt zich op den rechteroever 
der Loento, waar ook het hospi- taal cn de loodsen 
voor reconvalescente dwangarbeiders zich bevinden 
en een geheel nieuwe Javaansche kampong werd 
gebouwd. Massa's steen en cement zij <i voor deze 
mctamorpliose noo- dig geweest cn groote 
hoeveelheden blijvcn noo- dig voor onderhoud en 
verdere uitbreiding. Te- genwoordig worden dan ook 
de bouwmaterialen tot zelfs de pannen toe, in eigen 
beheer gemaakt en verrezen daarvoor steen- cn 
pannebakkerijen, benevens kaJkovens. In het nauwe 
dal komt men plaats te kort voor uitbreiding, men 
wockcrt in dit bergJand met de ruimte, ovcral 
worden stuk- ken uit de hellingen gehakt, 
terrcinplooien gelijk- gemaakt en ravijntjes 
aangcplempt oni gebouwen te kunnen plaatscn. 
zoodat de plaats als tegen de bergen scJujnt op tc 
kruipen cn nog steeds komt men ruimte tc kort. Te 
Ajcr Karoeh werden geheelc k am pongs voor 
immigranten gebouwd, Doerian werd een chaos van 
met zink gedekto liuisjes en indische restaurants. 
Ook vindt men cr aanzienlijke huizen, het gebouw 
waar(1c vocdsel- leverancier het eten kookt voor de 
duizenden arbeiders, de kazernes voor de 
politiesoldaten, de koclieloodsen en paardcnstallenr

- 
Het Gouvernement is voorncmens de cxploita- tie 

der Oembilinsteenkool uit te breiden in de richting 
van Pamoeatan, hcmelsbreed eenige K.M. ten O. van 
Sawah Loento gelcgen. Daarme- de zouden gepaard 
kunnen gaan het stiehten van een nicuw bestuurs- en 
bcwoningscentrinn, dat meer plaats biedt dan de 
bergkom Sawah Loento. 

Een tunnel van 828 M. lengte geeft Sawah Loen- 
to de genoemde spoorweg verbinding met de Em- 
inahaven.ZieSPOO R ENT RAM W EG E N. Bo ven 
- dicn is de plaats met de buitcnwcrcld verbonden 
door ecn rijweg, in N.lijke richting via Kolok 
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'(9 K.M.) en Talawi (3 K.M. vcrdcr) naar Pa- dang 
Ganting (zie aldaar), wclkc laatstc plaats reeds cerder 
door ccn weg, via Goegoek Tjino, was verbonden 
met Fort van dcr Capcllen, tot 1911 de hoofdplaats 
van Tanah Datar. Vordcr is in 1899 het begin van eon 
rijweg over Koc- bang Sirakoek naar Moeara K ala 
ban aangelegd, welke weg nog niet gehccl voltooid 
is. De voor- naamstc andere plaatscn in do 
ondcrafdecling zijn <le gelijknainigc hoofdnagri's 
dcr in den aanhef van dit artikel genoenide 
landstrcken. Talawi, 12 K.M. ten N. van Sawah 
Locnt<5, aan den linker oever der Oembilin, cn 
Soclit Aicr (12 K.M. ten W. van de boven genoemde 
nagri Kolok) met haar intelligente bcvolking zijn wcl 
clc belangrijk- ste. Siloengkang. aan den 
rechterocver van het gelijknamigc riviertje (aan 
welks linkeroever de spoorlijn loopt) is bekend om 
haar weef-industric, waarmedc zich om zoo te 
zeggen alle vrouwen be- zig houden. De 
zoogenaamde Silocngkang- kleedjcs vinden in een 
groot c^cel yan -Indie af- trek. (Zie 
SILOENGKANG)./!: 

SAWAH-SLA. Zie LIMNO'CHARIS. 
SAWAHAN. District, behoorende tot het ge- bied 

van den Socsoehoenan, van de afdeeling en de 
rcsidentie Soerakarta. Het hceft dric on de dis- tricten 
met name Sawahan, Nogasari en Ke bon agoeng cn 
had op het cind van 1905 ccne bcvolking van 29.000 
zielen, waaronder 15 Europcanen. Vroeger hcette dat 
district Kaliiisa. Het ligt be- noorden de hoofdplaats 
Soerakarta in het heuve- lig land aan den linkeroever 
der Solo-rivicr. 

SA WAI. Naam op West-Sumatra voor Dicru- 
rus-, Dissemurus- cn Buchanga-soorten. Zic ook: 
DRONGO en LAJANG-LAJANG BABI. 

SAWAIBAAI. Zie SELEMANBAAI. 
SAWAL. Onwcrkzanie vulkaan, 1763 M. hoog, 

gelegen in de afdeeling Galoeh, residentie Cheri- 
hon. Hij wordt in het Zuiden door de producten van 
den veel jongeren Galoenggoeng overdekt. Bekend 
zijn de ertsen (zwavelmineralen van ko- per, lood en 
zink), die door war me bronnen binnen den 
kraterrand zijn afgezet. (Jaarboek Mijnwc- zen 1872, 
II, 173 en Tijdschr. v. Nijv. en Ldb. XIV, 1869, 354). 
De berg bezit een zeer uitge- spoclden cn verbroken 
k rat er, die 3.6 K.M. door- snede heeft (Verbeek, 
Java, 455). 

SAWAL, d. i. de 10c maand van he Mohain- med
顼 jam-. Zie 310Hz\MMEDAANSCHE 
KALENDER CEDENKDAGEN, A. 

SA WAN. Dist rict van de afdeeling Boeleldng, 
residentie Bali en Lombok. 

SA WANG. Een in langgerckten vorm zich Z. N. 
uitstrekkend, nagenoeg gchccl met hcu- vcls bedekt 
JandscJiap van de onderafdeeling Lh6° Sou in awe, 
afdeeling Noordkust van Atjeh, grenzend ten W. aan 
Pcusangan, cn langs do Kroecng Mane aan 
Glocmpang Doea; ten N. aan st ri al Ma I aka； fen 
(?. la，j/.- K roeeng Djamoean en K rooeiig lice pka 
ih nan Nisain； cn ten Z. aan het Laut-gebicd. 
Sawang wordt bevlocid door de K roecngSawang, 
die in haarbencdcnloop Kroeeng ftlane of Kroeeng 
Panga hcct. Tongkangs kunnen liaar opvaren tot 
Keudc Aland, djalocrs tot Koeta Sawang. J loogerop 
krijgt de rivicr het karakter van een bergstroom, vol 
rolstcenen. en strooni- versnellingen. Jlet land echter 
wordt er juist mecr bewoonbaar: het gebergte wijkt 
ecn weinig van de rivier terug, zoodat er zich ecn 
vallei vormt, waarin good geirrigeerdo sawahs, en 
gampongs: Sawang, Lhoft Tjoot Koehoe, Goontji, 

Risdh, cn Lambajong liggen. Do zijrivicrcn zijn, 
stroomafwaarts gaandc, links： Kroceng Djeu- 
reungdh, Lambajong, cn Gocntji; rcchts: Kroecng 
Tocan cn Djambo Hadji. Alleen de Kroeeng Tocan 
kan men met djaloers een eindje opvaren. Het 
landschap hceft cen 土 2 K.M. breede vlakkc 
kuststrook, Blang Panjang, welke, be- halve door ccn 
kale grasvlakte, wordt ingenomen door ccn complex 
gam pongs cn sawahs, van Bocngkaih tot ManB, dus 
de hcele N. kust langs. Door dicn „blang panjang", 
dat „lange veld", zijn aangclegd de baan van de 
Atjdhtram cn do iets ten Z. daarvan loopendc 
eolonneweg AtjBh— Temiang. Er wonen o. m. 2727 
geregistreerde mannen (opgavo ult. 1915). 

De bevolking bestaat van rijstcultuur op sawahs cn 
visehvangst. Pinang cn boschpro- ductcn zijn de 
voornaamstc uitvocrproducten. 

Het bestuur wordt waargenomen door Tcukoo 
Keudjroecji Ali. 

Zie： Bijdragcn T.-, L.- en V.k. v. N.-I., DI. LV 
bl. 135, vooral ook voor geschiedkundige en 
pohtieko bijzonderhcden. 

SAWANG TOENGKOE. Plaatsje aan de Zuid- 
oostkust van Noord Pageh, zetel van het bestpur over 
de Pagfe -eilanden (zie aldaar)./-? G 

SA WELA. Naam op Cjram voor Ibis molucca. Op 
Celebes hect Egatheus falcinellus Moeloloneo. 

SAWI (•)AV.). Zie BRASSICA NIGRA. 
SAWI ALAS (J AV.). Zie BRASSICA JUNCEA. 

SAWLSAWI (MAL.). Zic BRASSICA NIGRA. 
SAWITO (SAWIETTO). Boegineesch zelfbe- 
sturend landschap aan de W. kust van Z. Celebes, met 
gclijknaniige hoofdplaats, behoorende tot het 
voormalige bondgcnootschap Adjatapparang, met 
een oppervlakte naar schatting van 土 700 K.M2. Het 
wordt door de Sadang in Z.W. richting doorstrooind 
en telt nog een aantal onbeduidendo riviertjes. De 
voornaamste bergtoppen zijn in het Noorden gelcgcn 
en zijn naar schatting ± 1250 M. hoog. De bodem is 
zeer vruchtbaar, zoodat de getceld wordende 
producten niet alleen in eigen, behoefto van het 
landschap voorzien, doch ook uitgevoerd worden. 
Het zijn rijst, djagoeng, klap- pers, pinang en kamiri. 
Visehvangst verschaft aan de kustbewoners een ruim 
middel van bestaan, terwijl de handel eveneens niet 
onbeteekenend is. De bevolking wordt geraamd op 
30.000 personen. D zelfbestuurder draagt den titel 
Adatoowai g. Zie voor verdero bijzonderheden: D. F. 
van Bran m Morri% Tijdschr. Bat. Gen. dl. 36 
J1S93), biz. 213./ 儿’ 

SA WO, SAWO DJAWA (JAV.). Zie MI MU- 
SOPS KAUK1. 

SAWO MANILA (MAL., SOEND.). ZieACHRAS. 
SAWOE of SAVOE. Eiland in den Indischen 

Occaan, ten Westen van het eiland Roti, gelegen 
tusschen 121。45' en 122° 4’ O.L. en 10° 27' en 10° 
38’ Z.B., 土 540 K.M.2 groot, met de omlig- gende 
eilandjes vormondc ecn onderafdeeling van de 
afdeeling Zuid-Timor en eilanden der residentie 
Timor. Het binnenland is eon flauw golvend 
heuvelland, weinig begroeid, voor ecn groot deel 
zelfs geheel kaal, meest bestaandc uit zand- en 
kalkstecnen der triasformatie; de top pen zijn tot ruim 
300 M. hoog. Aan de klisten zijn deze go- steenten 
overdekt door jong-tertiaire witto mer- gels en 
koraalkalkcn. De voortbrengselen zijn nagenoeg 
dezelfde als op Timor； vooral do paarden hebben 
een goeden naam. Sedert eenigen tyd is er ecn 
proofaanplant van katoen. Het Neder* 
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landsch gczag wordt er vortcgcnwoordigd door een 
Gczaghebbcr, die tc Soba gcvcstigd is; staat- kundig 
v rmt het eiland c< n landschap, bestuurd door c n 
Radja met een Rijksbostuurder, ondcr wie hoofden 
met den titcl van Tomoekon gcsteld zijn. 
Afzondcrlijk ligt het to he landschap Sawo • 
behoorendc eiland Randjoca (zio aldaar). De 
bevolking schijnt gemengd te zijn en tc best’nan uit 
Tinioreezen, Rotincezcn cn an dore eilanders en 
wordt geroenid om ha ar vlijt en goedaardig- heid; 
velcn zijn reeds tot，hot Christendom be- keerd. 
Veel Savoeneezcn cmigrecrcn thans naar Timor, 
niet voor vast, doch om cr work te zoeken. Ook 
wordeii er aangemonsterd op de in Austra- Jischc , 
wateren naar tripang visscheude vloot^4 

SAWOE-ZEE is het groote, driehoekige, zeer 
diepe bekken tusschen Flores met de daarbeo. 
gelegen kleinerc eilanderT'e'nTimor, Roti, Sa- woe 
en Socmba, dat om de Zuid en om do West in 
verbinding staat met den Indi源hen Oceaan en om 
de N.O. door de st rat cn Florea, La- makwera cn 
Boling, Alor, Pa nt ar eri~Onibaai gemeenschap 
Jieeft met de Floreszee. V&n deze bergnehtige 
eilanden licbben de Noor- delijke velc on de en nog 
werkende vulkanen, waaronder verschcidene den 
regclmatigen kegel- vorm vertooncn, zijn Soemba 
en Sa woe tafel- landen, is Roli eigenlijk meet 
heuveachtig dan berftachlig en heeft Timor het 
aanzien van een grillig kalkgeberglelandschap mot 
))ooge, jnas- sieve klompen in het binnenland. De 
kust en van Flores, Sfiloi:_en Lomblen zijn overal 
steil, hebben nagenoeg geen kustrif en vallen zeer〈
teil naar zee af, die van Soemba, Sawoe, Ro;i en 
Timor rijzen geleidelijkc r op nil zee, welke da ar 
onmiddellijk onder de kust，ook minder groote 
diepte heeft. Enkele losliggende eilanden onder den 
wal worden aangetroffen op de Zuidkust van Flores, 
de Z.AV.punt van Timor, Roti en Sa woe, overigens 
is heb bekken volkomen schoon cn tel'., na de 
Banda-, Flores- en Celebeszee onder de diepst en 
van den Archipel. 

De Westmoesson is minder krachtig dan de 
Z.O.moesson. April is geheel kent eringmaand, de 
Z.O.moesson komt eerst door in j\lei en duurt t ot en 
met September, 5s n\chts veel meer geregeld 
doorstaande dan overdag. AHeen in Juni, Juli en 
Augustus staat de wind overdag vrij geregeld door, 
in Jiili waait deze des nachts bijna onaf- gebroken 
uit het Z.O. In Oct ober hebben zwakke O.lijke en 
Z.lijke winden eenigszins de overhand, in 
November zwakke Z.lijke cn W.lijke winden en van 
December tot en met Februari waait een weinig 
geregeld doorstaande, flauwe Weslmoes- son terwijl 
Maart niet veel meer dan overheer- schende W.lijke 
winden heeft. Noordclijke winden komen hier 
slechts weinig voor. In den Z.O.- moesson is de 
lucht helder en weinig bewolkt, maar is het zeer 
heiig, weJke heilghoid t oaneemt tot in September; 
zoodra in November af en toe een regenbui vail, is 
de lucht weer helder. In den West mocsson heeft 
men veelal goed weer )neb bewolkten hemel en goed 
zicht, in Januari en Februari kunnen soms vrij harde 
winden door- staan, al dan niet gepaard met buien. 
De regen- val blijit voornamelijk heperkt to- de 
jnaanden December tot en met Maarb en is in heL 
West- gedeel：e der Savoezee geringer dan in heb 
Oost- gedeelle; van af Juli tot en met October komt 
glechts bij hooge uitzondering een regenbui voor. 

Onwccr valb hot meesto in de kenteringen, vooral 
in November. 

De strooni loopt veelal om de Z.W., is in beido 
,nioossons zeor merkbaar en soms vrij sterk, do 
deining is matig en het hoogsG in den Z.O. moes- 
son. Zee komt. hc^ nicest voor niM doorstaanden 
Z.W.windJ in de ken' erinpfmaanden i-< het kalm. 
De ver ikalo wat erbeweging is overlieerschend 
dubbcldaagsch cn loopt. ui con van hoogst ens 
2 M. tob enkele dm., in heb Westgedeel*e dor 
Savoezee is zij sterker dan in ho' Zuid- en Z.O.- 
gcdcel e. Zio Zeemanscids deel V. 

AWQEHEESCH. De taal van het ciland 
Sa woe is zeer nauw ver want- met het Soemba'sch 
liocwcl beido talen in klank-stclsel en vooral 
ook in spraakkunstigen bouw zeer van clkandcr 
vcrschillcn. Die grootc vcrwantscliap blijkt uit 
de bijzondcr groote overcenkomst van den 
woordcn-schat van beido talon, cn uit enkele, 
bij a lie verse hil, juist opmerkelijkc pun ten van 
ovoreenkonist in de s])raakkunst. D? taal be- 
hoort dus tot de Bi ma- Soc m ba-groe p. Het aantal 
klanken, waarvan de taal zich bedient, is niet 
goring； ondcr de klinkers komt ook vooi- ecn 
kJank, wcJkc tusschen ccnc (1 offen a en e in 
zweeft, en beantwoordt a an de M. P. pepet. 
Ann medc-klinkcrs bezit de taal: ]：, g, (waarnaast 
nog eenc varictcit welke door g wordt aange- 
duid), ng, t； d, d, n, dj, j, nj, p, b, b, (als in het 
Socmb. en Bim.), m, I,，•，j,w, h. Deze klan ken 
kunnen evenwel allcen aan het begin van ecno 
lettergreep voorkomcn ； allc cind-mcdc-klinkers 
zijn afgeworpen ； ook verbindingen van ecn 
ncusklank met eene tenuis of media duldt de taal niet. De s is gchecl verdwenen en regcl- 
matig tot h gcworden. Ook cene oorspronkelijko 
k oi p zijn soms weggevallen, in den rcgcl a]g 
zij in het Bini, respectivclijk h of / luiden, bij 
adju, hout, Bini, liadju = M. P. kayu ; ngaa, eten 
Bini, ng aha = Mad. nyakan; enz. ； ai, vuur, 
afi = P. M. apui: enz. Opmcrkelijk is eej)o 
neiging tot vocaal-omzetting, als de eersto 
lettergreep oorspronkuJijk ecne u of i be vat, cn 
de laatste cene a, daarbij wordt dan de a tot 
e (of a), de eerstc lettergreep bchoudt den klcm- 
toon, bijv.: emu, huis, oud-Jav. umah, enz.； 
bedu, blind, M. P. wula ; limi, vijf, M. P. lima ; 
enz. Ook verzachting van eenc t.nuis koint 
mcermalen voor, vooral van ccnc t in d, zoo we 1 
in het woord, (als bijz. in het vcrmeldc b^du, 
blind), als v66r aan het wo ord, bij v. debu, suiker- 
rict, M. P. lebu. Van de over-gccirfde foiTnaticvcn 
heeft de taal alleen in Jcvend gebruik behouden 
liet prefix ?)e = M. P. pa of pe (in de derde letter- 
greep van achteraf komt wel eene e, geen e voor) 
waarmede causatieve cn reci])roquc wci-kwoor- 
den gevormd worden； van and ere prefixen zijn 
wcl sporen to vinden, zij Icvcn cchtcr niet nicer 
en behooren thans. tot den woord-stam. Suf- 
fixes zijn spoorloos verdwenen. In tegcnstelJing 
tot het Soemba'scb, (waarin elk werkwoord eenc 
voHedigc vervoeging in enkel- 
ondergaat), en ook tot het Bim., is elk-spoor van 
vervoeging verdwenen, zoodat het ccnvoudige 
stani-woord als praedicnat kan optreden, bij v. kako, 
(gaan); kako ja, ik ga; helio, (xicu) helio ri ju, ik zie. 
Daartegeuover staat, dat de taal thans gebruik maakt 
van een aantal nieuwo vonn-clejnentcn, waarvan 
enkele hicr vcunc Id zullen worden, bijv. in de eerste 
plants een soorb 

soms 

en meervoud 

〃 / / y - ■••• 
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prefix ta, waardoor het woord ccnvoudig als we rk 
woo rd wordt gekenmerkt, zoodat de bo ven- Rtaande 
voorbc^lden ook kunnen luidcn : ta-kalco- ja, ta-
hel6o ri ja. Tegenover ta staat ne, wat bijv. voor ccn 
substantief kan voorkomen, als in : ta- kakoke 
(nadrukswijzcr) ne douae (vorst) nc (lid- woord),de 
vorst gingop weg; cn gebruikt voor ecn verbaal stam-
woord, dient oin (lit als ccn substantief te kenmerken, 
bijv. ； van ia, ken non, kunnen: Tie id, kundc, het 
wordt op doze wijzc ovcral gcbc- zigd, waar de taal 
den substantief-vorm cischt, bijv. pidu Iodo ne 
p&muhu (met clkandcr strijdcn) 

zeven dagen streden zij met clkandcr. Door do, 
dat ook als betrekkelijk voornw. optreedt, voor een 
verbaal woord te plaatscn, wordt onder meet 
aangeduid, dat de handeling pleegt te gcschic- den : 
ta-wie doi no is: hij geeft geld, eenvoudig als feit 
voorgcstcld, maar： do-wie doi no, hij pleegt geld te 
geven; dicntcngcvolge staat do ook in het perfcctum, 
waar (lit een toestand aan- duidt. Nog ccne an de re 
functie van ta is te mcl- den, namelijk： indien een 
verbaal woord afhangt van ecn andcr, wordt dit 
voorafgegaan door la, bijv. oo (willcn) ta-wie, willcn 
geven ； in dit gcval wordt la ook voor den vorm met 
do ge- plaatst, (het dialect van Raidjua vertoont hicr 
pe, in ovcrccnstemming met Soemba'sch pa). Even a 
Is in het Bi in. is de conjunctief van den indicaticf 
ondcrschcidcn. Als eene bijzonder- heid moet nog 
ver me Id worden, dat, zoo ccn tran sitief work wo 
ord eindigt op a, i of u, de cind- vocaal kan ve ran de 
rd worden, rcspcctivclijk in e of o, bijv. ng a a, (eten), 
eki, (binden), egu, brengen : ngae, eke, ego, (maar be 
vat het woord twee a's, als bijv. tunu, aansteken, bran 
den, dan luidt de vorm tune, zoo ook bijv. helote 
naast heloto, sluiten)； de eerste vorm wordt 
gebezigd als het object onbcpaald of wcl bc- paald, 
doch meervoudig is ； de t we ode als het bcpaald cn 
cnkclvoudig is. Ook cnkele intransi- tieve 
wcrkwoordcji, we Ike beteckenen: zijn, weg-zijn of 
afzijn, vertooncn dezelfde verande- ringen. Bij h-l 
substantief wordt cnkel -en meer- voud aangt duid 
door Jidwoorden. Et-nc genitief- bcpaJing volgt, 
gelijk in allo tahui dozer groep, op het bcpaaldc 
woord. De vollcdige pers. voorn w., we Ike trouwens 
ccn-lettcrgrepig van vorm zijn, (lic)ien ook als b( 
zittcJijke, bijv. ja, )]«： cniu ja, mijn huis； sojn« 
maakt men gebruik van ojiisclu ij vingcn met ccn 
woord, dat bezitting aunduidf : als zoodajiig konicn 
voor: unu, oha cn bij v. douae oha no, zijn vorst. 

Lit< ratuur : II. Kern, Sawiuiccschc Bijdragen : 
VolzijuK-ji, Samensprakcji cn Woordunlyst, met 
eene grajnmalische inleiding (Bijdr. T. L. cn Vk. D. 
XL1); J. K. Wijngaardcn, Sawuncesche woordenlijst. 
Met een Voorwoord van 0. Poon- scn. ('$ Grav. Nijho
仃，1896). E n gedeeite van ecn Sa woenccscli 
verhaal, tot d usverre het eonige, (Iat bi-kejid 
g<'maakt is, is te virden in „E nige verhaJen in taliji 
gesprdken op Sumbawn, Timor CJI cilaj dc jiM 
door J. C. G. Jonker, 
Bijdr. T. L. cn Vlk. Ode Vokn-. II. 1. C. G. J. 

SCAEVOLA FRUTESCENS Kr.(= Sc. Kocni- yii 
Vahl). (.otideniaceac. Ambocng-a)nboeng, 
BeroewaH laoet, Gaboesan*, Pclampang (MAL.), 
Pupaljcda (MAL. A.OL.), Doodoolan, Wocdoclan 
(JAV.), Bubakoan, Gagabocsan (SOE • D.). Ty- pische 
strandhecster met vrij groote bladeren, dik- wijls in 
groote hoeveelhedon bij clkaar groeiend. Hot hout 
van de oudero Ink ken is zeer duurzaam 

cn daarom wcl als nagels of pennon in vaar- tuigen gobruikt. Het 
merg uit de jonge takken laal zich gemakkeJijk tot klcinc 
voorwerpen snijden cn kleurcn； men snijdt er in de Moluk- ken 
(vccl bv. to Ambon) allerlci figuren van. Wortel, bast, bladercn cn ' 
vruchtcn zijn ccn inlandsch genccsmiddel tegen velerlci kwalen. 

SCHAALDIEREN (Crtt^iacca). D.ze klasso omvat o.a. de 
dieren, die wij in het dagelijksch ]evcn met den naam van krabben, 
kSpiting (MAL,, JAV.), kreeften en garnalen, oedang (MAL.), (zic 
aldaar) bestcmpclen. Evenals bij de insectcn is hun lichaam uit 
ringvormige gelcdingen opge- bouwd, die uit we nd ig door een 
chitine-huid (cuticula) bedekt worden, welke door de aan- 
wczigheid van kalkzouten ccn zckcrc mate van hard he id vci'krijgt 
en zoo tot een pantser of schaal wordt, waaraan de naam van 
Schaaldicrcn ontlccnd is. Bij den groci van het dicr wordt die schaal 
van tijd tot tijd afgeworpen en heeft eene vervclling plaats. Soms 
gaan van de rugzijdo van het dicr twee klcppcn uit, zooals bij de 
Wa- tervloo (Daphina) en de Ejndenmossel (zie aldaar), waardoor 
het dicr ccnigc uitwendige overecnkomst vertoont met ccn 
Schclpdier, waar- mede laatstgcnoc mdc dan ook vroegcr in eene 
groep vereen igd we rd. Ook kunnen bij sommige parasietisch l-. 
vendc Schaaldicrcn de lichaams- gcledingen op latercn Iceftijd 
gcheel verdwijnen, zoodat de dieren dan mccr op wormen gelijken, 
zooals met eenigo Vischluizcn (Lernaea) het ge- val is. Het verst 
gaat de red uctie onder invloed van de parasictischc levcnswijze bij 
de Rhizo- cephala (parasicten van kreeften en krabben), bij wie niet 
alloen de lichaamsgclcding cn de ledematen verdwijnen, maar het 
lichaam tot ecn zakje wordt, dat slechtsfcen zenuwknoop cn ge 
slachtsorganen be vat/ 

Bij de laagst ontwilncclde Schaaldicrcn(vroeger : 
als Entomostraca, gclecde kreeften, samengevat) zijn de 
lichaamsringcn of segmenten meestal duidelijk van clkaar 
gcschciden en zeer ver- schillcnd in aantal. Tot de Entomostraca be- 
hooren o.a. de Phyllopoda (vb. watervloo), de Cirripedia (vb. 
cendon mossel^ zie aldaar, Saccu- lina, (zic PAR AST ETEN) en 
de Copepoda. Sommige Copepoda zijn parasicten (vischluizcn, 
Lernaea), maar de meeste Icvcn vrij in zee en vor- mcn ccn zeer 
belangrijk bestanddeel van het plankton. De Copepoden zijn klcinc 
Schaaldieren, die in alle zecen in vclc soorten voorkomen. De 
Siboga-expeditie verzamelde in den Indischcn Ar- chipcl 33S 
soorten dozer groep. De hooger ontwik- kclde Schaaldicrcn 
{Malacostraca, gepantserde krccftcii) bezitten ccn constant 
aantalsegmenten, van welke er 66r> of inner met den kop 
vcrsmclton tot 66n stuk, zoodat men aan het lichaam van dezo 
Schaaldicrcn twee afdcelingcn kan onder- scheidcn, het 
kopborststuk on het achterlijf. 

De oinvangrijksto groep der Malacostraca vornit de orde dor 
Decapoden (zic aldaar). Hier- toe behooren de cigenlijkc kreeften, 
garnalcn en krabbcu. Terwijl de garnalcn cn kreeften (Macru- ra, 
langstaartigcn) een lang, gestrekt achterlijf of staart bezitten, 
waarvan zij zich in het water als ccn kruchtige roeispaan bediencn, 
zijn do krabben (Brachyura, kortstaartigen) door hun breed, 
schiklvorinig kopborststuk, waarondcr het korto achterlijf 
verborgen Jigt, be ter inge- richt voor klautcren cn loopen. Van do 
aan het kopborststuk ingcplantc acht pootenpuren zijn - 
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de drie voorstc als kaakpooten bchulpzaam bij de 
opneming van het vocdscl; de vyf achtcrstc parcn 
(looppootcn) doen nicer dienst voor de beweging cn 
hun eindlid is of een cnkelvoudigc klauw, of de 
laatste twee leden vormcn ecn schaar, die vooral aan 
het Istc paar looppooten (schaarpootcn) sterk 
ontwikkcld is. Het. eindlid van het- 5dc paar 
looppootcn is vinvormig ver- breed bij cen aantal 
zwomkrabben of Poi'tunidcn (vg. kepiting, Neptumis 
pclagicus). De aan het achterlijf geplaatste 
Icdematcn doen of dienst als zwempooten 
(garnalcn), of worden door het， wijfje gebruikt om 
de cicren er aan tc bevestigen. 

Verrexveg het meerendcc]der Schaaldicrcn be- 
wooiit het，water cn in o verccn st c in min g daar- 
nicde zijn zy met kieuwen voor de adejnhaling 
toegerust. Gewoonlijk zijn deze bevestigd aan de 
basis dcr borstpooten en dan in eenc bizondcre 
kieuwholte, door zijdclingsche uilbrciding van het 
rugschild gevormd. opgeborgen: bij de Pisse- 
bedden cvcnwel vervullcn de plaatvormig ver- 
breede achterlijfspooten de rol van kieuwen. 

Slaan wij cen blik op de Schaaldicrcn-fauna van 
den N.-I. archipcl, dan treft ons, dat de Krabbcn 
(Brachyura) daar vccl talrijker in eoorten zijn dan in 
het geinatigd kliniaat; zij zijn vooral kustbewoners 
en de rot-sstranden, koraalriffen cn zandbanken we 
melon gewoonlijk van krabben. Zeer gemeen op de 
zandbanken der lagunen zijn Calappa-soorten: 
krabbcn, die in tocstand van rust een merkwaardige 
gclijkenis hebben met een brok door het water 
afgcsleten koraalsteen. De scharen zijn groot cn ruw 
en passen juist tegen het borstschild, dat ook on- 
effen en rond is. Vcrscheidenc malen, zegt Hickson 
(A naturalist in North Celebes), als ik doze dieren 
half be graven in het zand zag liggen, was ik onzeker 
of het werkelijk krabben waren of enkel stecnen, tot 
ik ze met een stok omkeerde. In de mangrove-
moerassen krioelt het van de zoogenaamde 
Wenkkrabben (Gelasimus), die ge- kenmerkt zijn 
door de ongelijkhcid. van hun schaarpooten, daar de 
schaar van den rechter voorpoot bij het mannetje zoo 
groot wordt als het geheele overige lichaam, terwijl 
de linker bijzonder klein blijft. Die groote schaar 
dragen zij opgeheven voor zich uit, evenals cen 
kamp- vcchter zijn arm, voor hij den strijd begint; 
daaraan ontleenen zij den naam van roepers of 
wenkkrabben. Zij prijken met de schoonstc kleuren, 
sommige zijn grijs met een gele of purperen schaar, 
andcre groen met zwarte vlekken of zwart met twee 
kobaltblauwe vlckken in het midden van het 
rugschild. De groote schaar wordt door het mannetje 
gebruikt in den strijd tegen andere mannetjes, maar 
Alcock meent, dat door het hcen en wcer bewegen 
van de schaar de be wondering van het wijfje opge- 
wekt wordt. Zij hebben de gewoonte om in het zand 
holen te maken, soms van meer clan een voet diep, 
waariii zij takjes, biaderen en zaden slepen en 
werken zoo mede om van koraalzand een 
humushoudend en begroeid strand te maken. Tot de 
meest in het oogvallendc strand be woners onderde 
tropen behooren de Herejniet- of Kluize- 
naarskreeften (Paguridae), die verscholen zitten in 
slakkcnhuizen, waarin zij hun week en sj)i- 
raajsgewijs gekromd achterlijf verbergen. Bij de 
meeste soorten is de schaar der voorpooten aan eene 
zijde grooter dan aan de andere en zoo- dan ig 
gevormd, dat zij de opening van het slak- 

konhuis juist afsluitcn kan. Van tijd tot- tyd is de 
kreeft genoodzaakt cen grooter hoorntjo op tc 
zoeken, omdat het oude hattr te klein wordt. 
Ofsclioon van nature cchto waterbewoners, kun- nen 
de heremietkreeften langen tijd op het droge Icven 
en ver het land, intrekken; zoo heeft men ze op 
ntijlen afstand van de kust，, en hoog op do bergen 
aangetroffen. Ja zclfs tegen loodrcchte wan den 
klimmen zij behendig op； zoo beschrijft 
Kiikcnthal, hoe hij gewekt wcrcl door het gcluid van 
kluizcnaarskrccften, die zijn ramen binnen- 
klommcn eu zich van het kozijn op den grond licten 
vallcn. Navcrwant met de Heroinictkrcef- ten is de 
Klapperkrab (Birgus lalro, kiStani- kanari, MAL.), 
cen der grootste kustkrabben, die ook een groot deci 
van zijn Icven op het drogo doorbrengt cn wiens 
kieuwhoJte, in ovcrccn- stemming daarmec, 
gcdceltelijk voor hicht- adcmlialing ingericht cn in 
een longzak veran- derd is. Hij graaft diepe gangen 
in den grond, zoo wijd als konijneuholcn en bcklecdt 
die van binnen met d(k vczcls van klappcrdoppen 
Hij Jccft voornamclijk van het zaad vleesch dci- ko- 
kosnoten, die hij met zijn sterke scharen open- 
breekt, na ccrst de vczcJlaag zoover te hebben 
afgeschild als noedig is om het kiemgat (cen der drie 
oogen) te be re i ken en tc doorboren. Of- schoon hij 
zich vooral van afgevallen noten voedt, is hij ook op 
klappcrboomcn klimmcndc waai-ge- nomen. In het 
achterlijf vormt zich cen ophooping van cen 
blicachtig vet, dat door de Chinee- zen als vocdsel 
zecr op prijs gcsteld wordt; alvorens het dier tc 
nuttigen wordt het mcestal eenigen tijd in ge van gen 
staat gc Louden. Ook de Gecarcinidae (Joejoe, JAV. 
) en Telphusidae zijn krabben, die yeel op het land 
worden aangetroffen ；hun kieuwholten zijn sterk 
uitgezet en kunnen als longen dienst doen. Jaarlijks 
trekken zij in groote troepen naar zee om tc parcn en 
ei- eren te leggen. De Geotelphusa hendersonisana 
word, door Dr. Hallier in Sambas aangetroffen op 
een hoogte van meer dan 1000 meter. Van de groote 
k reef ten van den MaJeischen archipcl noemen wij 
slechts de prachtiggekleurdc Langoes- ten 
(Palimtrus), ken baar aan hun verbazend lange 
buitenste sprieten en het gemis van eenc schaar aan 
de voorpooten. 

Ook in de zoete wateren van N.-Indie zijn de 
Malacostraca veel talrijker vertegen woordigd dan 
in Europa, Terwijl in Jaatstgenoemd were Id dee 1 
in rivieren en beken slechts een zeventai krabben* 
cn kreeften-soorten voorkomcn, vcrzamcldc Wc- 
bcr op zijn rcis in zoetwater 34 soorten van krabben 
en 41 soorten garnalen, onderde laatste het gcslacht 
Palaemon met meer dan 20 soorten. Zoo wordt ook 
het krabbengcslacht Sesarma door zecr talrijkc 
soorten in het zoctwater van den N.-I. arcJ)ip；；J 
vertegenwoordigd, Weber vcrzanielde van dit 
geslacht J5 soorten Daarcn- tegen out broken de tot 
de orde der Ampliipoden, behoorende Viookrceftcn 
(Gammariden) en do tot de ojde der f«oj)oda 
behoorendt! zoetwater- pissebedden (Asellidae), die 
de Europceschc zoete wateren bevolken, in den N.-
I. archipel ten cenen maJe； even zoo komcn de 
Entomostraca daar vecl minder talrijk voor, want 
Weber heeft, ondanks zorgvuldig onderzoek va) cen 
uitge- slrekt gebied, slechts 15 soortt n van deze 
groep kunnen verzamelen. 

Literaluur : Max We bar, Zoolog. Ergebnissc 
einer Raise in NiedcrL Ost-Indien, Bd. II； J. G. 
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de Man, Bcricht iibcr die von Herrn Schiffscapi- tiin 
Storm zu Atjeh etc. so wio in dor Javasec 
gesammcltcn Decapodcn und Stomatopoden, 
Zoolog. Jahrb. Abth. Syst. Bd. X; Idem, Zoolog. 
results of the Dutch Scient. Exped. to Central 
Borneo, the Crustaceans: Notes from the Leyden 
Museum, Vol. XX en XXI; J. G. de Man. The 
Dccapoda of the Siboga Expedition. I Penacidac, II 
Alpheidae; J. E. W. Ihlc. Die Decapoda brachyura 
dor Siboga-Expedition. I Droiniacea； W. T. 
Caiman. The Cuma- cea of the Siboga-Expedition; 
H. J. Hausen. The Schizopoda of the Siboga-Exp.; P. 
Mayer Die Caprellidae dor Siboga-Expedition ； H. 
F. Nierstrasz. Die Isopoden dor Siboga-Expedition I 
Iso pod a chclifcra ； P. P. C. Hoek. The Cirripc- dia 
of the Siboga-Expedition ； A. Scott. The Copepoda 
of the Siboga-Expedition. I. Free- swjinraing, littoral 
and semi-parasitic Copepod a ；G. W. MiiIler. Die 
Ostracoden der Siboga- Expedition. R, H. 

SCHAAP (Ovis aries L.), kanibing bclan- da ( 

MAL. ); wedoes welaula, ( JAV.)； dOBI ba, (SOEND.) 
Schapen en geiten vormen tezamen een onderfamilie 
der Rundcren (zie aldaar), zich ondcrschcidcnde 
door den grootendccls bc- haarden snoet en den 
korten etaart. Van de geiten onderscheiden de 
schapen zich in het al- gemcen door nicer naar buiten 
gcriclite horens. Wilde schapen komen in den 
Indisehen Archipel niet voor. De schapen, die cr als 
huisdicr go； houden worden, zijn waarschijnlijk 
mecrendeel van Europeeschen oorsprong. Zie zijn 
klein van stuk en worden nicer voor hun yleesch 
gehouden dan om de wo], waarvan ze weinig 
opleveren ； de huiden worden uitgevoerd, maar 
hebben minder waardc dan geitehuiden (vlg. Jrb. 
Dep. Ldb. ,08. p. 268). Ook vctstaartschapen, 
wedoes gem- bcl (JAV)； domba gibas (soEND.) vlg. 
Mayer p. 175, komen voor, vooral in sommige 
streken van Celebes, waar men zich nicer op de 
schapen- tcclt toclcgt dan elders. In het Paloc-dal 
(Cjn- traal-CeJcbcs), waar grootc grasvlakten 
geschiktc weiclcplaatscn opleveren, liggen dorpen, 
die slechts door herders bewo jnd worden en 
grooten- deels uit buffelkralcn en schaapskooicn be- 
staan; de schapen zijn er gcwoonlijk zwart gc- vlekt. 
(Sarasin, *is)n in Celebes, Wiesbaden, J 905), Ook 
op Timor, Soc in ba, Savoc en Roti worden vcci 
schapen getecld (vgl. Jrb. D.-p. v. Ldb. '08. p. 208). 
Op Sumatra zijn indertijd Australische Kchapcn 
ingevoerd om het ras tc verbeteren door kruising. 
braclit ze naar de Toba-vlakte, v/aar grootc weiden 
zijn en waar door de veepest van 1879 de .voorraad 
buffo Is aanzienlijk was gcilund. D.- proof mislukte 
cchter door gebrek aan deskundige Iciding en goed 
toezicht. Ook elders, zoo van wege den 
Vceartsenijkundigen Dicnst op Soemba, zijn 
Australische scliapcn geiniporlecrd, om te trachton 
do wolprodutic te bevordercii. (vlg. Jrb. D.：p. Ldb. 
J12, p. 218). 

SCHADUWBOOMEN. Voor schaduwbooincn in 
cacao- cn koffietuincn, zic doze E：ic. DI. I 433, H 
380, alsmcde de afzonderlijke artikclen bc- Ircffcnde 
vcrschillcndc gcslachtcn, als Adenan- thera, 
Albizzia. Artocarpu-f, Bixa, Gaesalpinia, Cassia, 
Cedrela, Hriodendron, ErythrIna, Leu- caena, Melia
； Musa, Pitkecolobium, Spondias, zijndo dit de 
boomsoorten, voor schaduw in gebruik genoinen of 
ten minsto aanbo- volcn. Ejn afzonderlijk geschrift 
over de Ned. 

Indische schaduwboomcn ontbreckt; ccn alge- mccn 
overzicht dcr kofficschaduwplantcn vindt men in O. 
F. Cook, Shade in coffccculture, Washington 1901. .
 - -： , ■ 

SCHAKING. Zic HUWELIJK, Dccl II, bl. 119. Op 
het vadcrrcchtclijkc Bali is de schaking nog bittcrc 
ernst, die tot moorddadige tooncclcn kan Icidcn (dl. 
I, bl. 122), op het oudcrrcchtelijkc Zuid-C Jebcs is 
schaking ccn zwaar adatdclict, hctwclk cen breeder) 
kring van blocdvcrwanten verplicht tot bloed wraak, 
die nieuwe blocdwraak uitlokt. Diarcntegcn is b.v. op 
het vaclerrcchtc- ]ijke Ambon cn op Zuid-Sumatra de 
schaking incestal ecn schijn vertoon in g, een bij 
onver- mogen om den bruidschat te betalen of de 
feesten te bekostigen gespeclde komcdic. To ch 
schccrt art. 332 van het nieuwe strafwetboek (1915) 
voor de gouvc)-ncmentsrechtspraak alle gcvallcn van 
schaking over een kam； zic daar- tegen Van Hocvcll 
, Ambon, 1875, bl. 129, en in Ind. Gids 1S81 II bl. 
882—886, cn vglX\Vilken, Vcrsprcide geschriftcn, 
II, bl. 475. 、 

SCHARRELAAR. Ondcr dezen naam ver- meldcn 
wij een paar vogcls behoorende tot de familic van de 
Coraciidae. Op Cclcbes leeft Cora- cias teinmincld, 
donkcrblauw met lichtgroen en bovenkop en st uit en 
bruincn rug, de ccnige vertegenwoordiger van het 
geslacht in den Ar- chipcl. E：n kortcrcn, brccden, 
rooden snavel bezitten eenige soorten van het 
g?slacht Eury- slomus ; E. orientali-s koint op de 
grootc Soenda- eilanden voor, is blauw-groen met 
blauwen keel cn bruinzwarten kop. E. australis van 
de Moluk- ken, Nicuw-Guinea cn Celebes is bleeker 
van kleur en E. azureus van Halmahera is blauw. Zie 
LARTAUen LOENGGOEN-GEOE. 

SCHEDEL-VERVORMING. Ko mt bij jonge 
kinderen in den geheelcn Archipel voor, bepaal- 
delijk op Sumatra, Java, Bali, Celebes, Borneo cn de 
Kci-cilanden, en is of eene kunstmatige af- plaLting 
van het voor- of het achterhoofd, door middel van een 
band of ccn plankje, of een ver- vorining door 
handgrepen, die het hoofd mcer of min zouden 
fatsocnccren. Alle deze gebruiken zijn ontstaan door 
de vrees, dat het kind cenig letsel zou kunnen krijgcn 
aan de groote fontanel (het open hoofd je), die men 
steeds ziet kloppen. Het waarnemen dezor 
rythmische bewegingen deed veronderstcllen dat 
daar de ziel van het kind lecfde en bij elk letsel 
gemakkelijk zou kunnen ontsnappen. De bandages 
beoogden dus die breede fontanel kleiner to maken, 
vroeger tot sluiten te brengen. Anderc nicer gezochtc 
verkla- ringen bij Virchow, Int. Aichiv. f. Eihnogr. 
VI, 1893, 190 cn Wilken—Plcyte, Handleiding, 242. 
D.iarna is men die vervorming mooi gaan vin den, of 
als 可pisch voor elk volk, als noodzakelijk 
raskennierk gaan bcschouwen. Hctzjlfde gebruik 
bestond vroeger in Europa. 

SCHEEPSMETING. D.1 Dicnst van scheep- vaart 
, deci uitniakeiide van het Departement dor Marine, 
bchandelt o.m. alle aangclegcnheden bctrcffcndc de 
scheepsmeling. De zoogenaamdc methode van Mo or 
so in wordt sedert 1 Maart 1882 ook in N.-I. 
toegepast. Alic sc he pen en vaartuigen in N.-L 
thuisbehoorende, die op zco- bricvcn of gczcgcldo 
jaarpassen varen of die vallen ondcr de toepassing 
van art. 1 der ordonnantie op de in- cn ovcrschrijving 
van vaste go'ederen [(d.i. cl io grootcr dan of gelyk 
zijn aan 4 lastcn (12 Al3)], zoomede de schcpeii en 
vaartuigen, dio 
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nist in N.-L tchuisbchoorcn, indicn hun inhoud 
bckend moet zijn, worden genietcn. De eenhcid 
van scheepsmaat is de J\I3, do ch de meet brief 
geeft den inhoud be halve in die eenhcid ook in re- 
gister tonnen van 2,83 J\I3 a an. De Hoofdcn van 
Gcwcst. Bestuur vcrdeelon hun gewest vcor zoo- 
veel noodig in schcepsmcterdistriclcn. In <lc dis- 
4 tricten, waar eon havenmecstcr die betrekking 
als hoofdanibt vcrvult, treedt dezc als schccps- 
nicter op, in anderc districtcn worden daarvooi' 
gcschikte personen als schecjismet e r a an go we ze n. 
In den Ergccringsahnanak van N.-I. treft men 
in het cerste dec], be halve de opscmmii g dcr 
tocpasselijke Indische staalsbladcn, ook hetover- 
zicht van de verdeelin g ilex. gewest<?n in scheops- 
inctcrdistrictcn 

SCHEEPVAART (DIENST VAN). Zie BE BA- 
KE NING. K USTVERLICHTING cn LOODS- 
WEZEN. 

M >c'( SCHEEPVAART EN HANDEL. Zic HANDEL 
"£?小 cn SCHEEPVAABT. 
么 Js* SCHEFFER (RUDOLF HERMAN CHRIS- 

■, J ,/TIAAN CAREL). Nedcrlandsch plantkundige, 
、口』3 geb. te Spaarndam 12 September 1844, waar 
N Z 2^ zijn vader geneeshcef was. In 1862 ging hij in 
筑...Utrecht in de medieijnen studeeren, in 18G4 
iegde^hif het Candida at sex a men af in de wis- en 
natuurkunde, waarna hij de aandacht trok 
van Miquel. Met tocstemming van zijn vader 
ging Scheffer zich nu verdcr op de plantkunde 
toeleggen met het doel, op den duur naar Indie 
te vertrek ken en daar een werkkring te krijgen 
bij 5s Laiids Plantentuin. Er was nJ. al in 1863 
bij den minister van Kolonien aangedi ongen op 
de aanstelling van een wetenschappelijk ge- 
vormd botanicus, aan welkcn aandrang de mi- 
nister ten siotte toegaf. In 1807 (20 Maart) 
promoveerde Scheffer op een dissert at ic: De 
Mysinaceis Archipelagi 1 dici, 15 Nov. d. a. v. 
vertrok hij naar Java. Op zijn reis deed hij 
Ceylon aad .waar hij den botan. tuin te Perade- 
nyia bezocLt en met Thwa.tes kennis maakte. 
Bij zijn aankomst werd Scl effer tot directeur van 
's Lands Plantentuin aangesteld, waardoor de 
tuin voor het eerst sin ds vele jaren weer onder 
wetenschappelijke Jeiding kv/am. Scheffer bracht 
een jaar in het huis van den hoitulanus Tcys- 
mann door, van wien hij op practisch gebied 
buitengewoon veel leerde. Onder Scheffer's direc- 
toraat werd de tuin weer onttrokken aan het 

beheer van den intendant der Gouvernements- hotels, 
en dus weer een zelfstandige inrichting. Een betere 
verzorging van bibliotheck, herbarium en bibliotheek 
werd doorgezet. Tcysmann werd van zijn 
hortulanusschap ontheven en hem het maken van 
wetenschappelijke reizen opgedra- gen, waardoor hij 
rneer vrijheid van beweging en mecr rust kreeg. 
Binnendijk werd hortul nus, H. G. Wigman nam de 
plaats van Binnendijk in. In 1876 werd een terrein te 
Tjikeumeuh als kul- tuurtuin bij 's Lands Plantentuin 
gevoegd; de bergtuin te Tjibodas werd ingcricht, en 
in J87G een landbouwschool te Buiteiizorg gesticht. 
Scheffer's belangstelling was zoowel op de 
practisehc als de wettnscliappelijke zijde van zijn 
taak gcricht, zooals blijkt uit zijn kultuur- proeven, 
zijn onderzoekingen over de koffie- bladziekte cn 
zijn wetenschappelijke mede- deelingen in het 
Natuurkundig tijdsclirift van Ned. Indie (1870 en 
1873). Aan hem is te danken de oprichting van een 
nieuw tijdschrift, Annales 

du Jardin Botanique de Buitenzorg, waarvan in 1876 
het cersto deel verschccn, en waarin cenige 
verhandolingen van zijn hand voorkomen. Aan zijn 
bclangrijke wcrkzaamheid kwam ecn ontijdig einde. 
In Febr. 1880 word hij ernstig zick, ecn verbiijf in 
Sindanglaja mocht nict baton, hij ovcrlced 9 Maart 
fSSV'op 35 jarigen leeftijd. Zijn opvolgcr was 
Melchior Trcub. 

SCHELLINGH-EILANDEN (DER). Ook ge- 
naamd MO OR-El LANDEN. Zio aldaar. 

SCKELPDIEREN (Lamel'ibranchiata). Beja of 
Reran g, Ke pah (M/iL.). Weekdicrcn, wier lichaam 
ingcslotcn ligt binnen twee schalcn of klcp- peji, ecn 
rechtcr en een linker, die aan de rugzijdc bcwcgelijk 
met cJkaar verbonden zijn door middcl van ecn 
bruinen, clastischcn band, tcrwijl op de schelprand 
daar ter plaatse mccstal tandjes st a an op de cone 
klep, die aan groefjes op de an dore klcp beant 
woorden en *te zamen ,.het slot?' vormcn. Deze 
groep wordt daarom ook wcl met den naam 
Tweel<lcppige w e e k cl i e r e n (Mollusca bivalvia) 
be stem- peld. TengevoIge van de clasticiteit van den 
slot band zal de schclp, in toestand van rust, altijd 
cenigzins gapen; het sluiten geschicdt door 
tusschenkomst van jeen of twee spieren,* die dwars 
door het lichaam van de binnenzijde va，n de cene 
klep naar de andere loo pen cn van wclkc men de iji 
plant in gsplaat sen als glinsteren- de plckken op de 
binncnzijdc dcr schdp kan herkennen. Niet alt ijd 
zijn bcide schelpklcppen aan elkaar gclijk. Een kan 
sterk gcwelfcl zijn en naar ben eden gekeerd, soms 
zclfs vastgegrocid zijn, tcrwijl de anderc klep dan 
vlak is cn als deksel dicnst doet (ocstcr). Tcgcn de 
binnen- zijde der schclp Jigt de mantel (zie 
WEEKDIE- REN), ecn huidplooi, die van de 
rugzijdc van het wcekdicr ]angs de rechtcr- en 
linkerzijde afdaalt, zoodat het lichaam daardoor 
omgeven wordt, e vena Is cen book door zijn band. 
De schclp is het afscheidingsproduct, van den mantel 
en wordt opgebouwd uit cen organ ische zelfstand 
igheid, conchiolinc genaamd, waarin zich 
kalkzoutcn (hoofdzakclijk koolzure kalk) he bben 
afgezet. Aan den buitenkant wordt zij gedurende het 
leven bedekt door een uit organischc stof be- staande 
laag (periostracum), bij sommige dun en 
doorschijnend, bij andere dik cn ojidoor- zichtig, die 
haar tegen nadeclige uitwendige in- vloeden 
bcschcrmt; waar het pcriostracum bc- gint te 
ontbreken, ziet men dan ook, hoe de schelp door het 
koolzuur-houdende water wordt aangetast, zooals b. 
v. a an den top van vcle zoctwater-schclpen 
zichtbaar is. De groci van de schclp geschicdt door 
afzetting zoowel van nieuwe 8tof Jangs den rand, 
waardoor dus haar oppcrvlak vergroot worth, als 
tcgcj) den binnen- kant, waardoor zij in dikte 
toeneemt. Dcze bin- nenste ]aag, die op het gehccle 
buitcnoppervjak van den mantel wordt 
afgesch(?idcn, vertoont dikwijJs ecn 
])aarlcmocraclitigen glans, wclko zijn oorzaak heeft 
in intcrfcrentie-verschijnselcn Tusschen 
pcriostracuin en paarlcmoerlaag vindt men nog de 
])risBicnlaag, groot<；ndeels uit koolzure kalk be st 
aan de cn opgebouwd uit lood recht op de 
oppervJakte staandc prisma^. De af.schei- ding van 
de klcurstoffen, waarnu de de ni(-esfc zceschclpen 
zijn versierd, heeft allecn langs den jnantelra))d 
plaats； ook alicilei oneffenheden van de sclielp, 
bultcn, stekcJs enz. ontstaan op deze plaats. Bat de 
groei dcr schclp nict altijd gerc- 
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geld doorgaat, maar tcngcvolgc van het ongun- stigo 
jaargetijdc of van andcrc oorzaken soms langdurig 
afgebroken wordt, kan men opdeopper- vlaktc van 
vole schclpen waarncmcn, waar de gedurende 
opcenvolgondo porioden gevormdc afzettingen door 
duidclijkc ]ijnen van clkaar gc- schcidcn zijn. 

De Schelpdicrcn missen cen kop, maar lang de 
randen van den mantel vindt men dikwijls talrijkc 
vocldj'aden, soms ook ccn groot aantal oogen 
(Kamschelp). Bij de ineeste soorten ver- grocicn de 
bcidc mantelhelften gcdceltclijk langs de randen ； 
achteraan blijven cvcnwel altijd nog 46n of tweo 
openin gen over. Door de onderste dezer open in gen 
wordt het water voor de adem- haling ingezogen en 
deze heet daarom ademgat, tcrwijl de bovenste 
aarsgat genoemd wordt, wijl daardoor het 
ademhalingswater met de excrementcn wordt 
uitgestooten. Bij zulkc Schelpdieren, die zich diep in 
den grond of in andcre voorwerpen plcgen in te 
graven, vcrlengt de mantelrand, die de openingen 
begrenst, zich tot lange buizen, adembuizen 
(Siphonen) genoemd ；waar deze voorhanden zijn, 
kunnen de schelpkleppcn natuurlijk niet dicht tegen 
clkaar aansluiten, maar zijn uit^engebogen, gapen 
(Strandgaper). In de ruimte tusschen. het lichaam en 
den mantel, de jnantelholte, ligt rechts en links cen 
kieuw, die gewoonlijk in 2 vlakkc platen verdeeld is; 
daarom worden de dieren dezer groep plaatkicuwigc 
week dieren (Moll, lamellibranchiala) genoemd. 
Evcnals de slakken bezitten bijna alle Schelpdieren 
langs de buikzijdc van het lichaam een voet, die. nict, 
zooals bij eerstgenoemde groep, de Gastropoda, 
zoolvormig, maar zijdclings samengedrukt, bijl- 
vonnig is, waarom zij ook wcl bijlvoeters, Pelecy- 
poda, genoemd worden. Met dezen voet kunnen zij 
nict allcen kruipen en zich soms zelfs springen- <le 
bewegen, maar hij kan ook als een bevesti- 
gingsorgaan dicnst doen, wanneer hij aan de 
ondcrzydo ccn groove bezit, waarin talrijke jiiivrtjes 
uitmonden, die klevcrigc, in water ver- hardende 
draden (byssus gciiaamd) afschcidcn, met bchulj) 
waarvan lict dier zich aan stcencn, ]xdcn e»z. 
vastklccft (vb. mossel). Alic Schelp- < lie re JI leven 
in het water cn het nieerendecl in zee; voo ral de 
Indischc Ocoaan be vat een groot aanLal SQprton, 
waarondcr er vole zijn, dio door hun grootte, vorm of 
kh；urcnrijkdom zich ondcr- sclieideii. Eukdc 
vornu-n mog(?ngenoemd worden : Bij de 
Kajnschclpcn (Pecten, bejasisir,MAL.)zijn de bcidc 
klcppon waaiervormig, straalsgewijs gc- ri Ixl bij h<-
t slot )net oorvormige zijstukken voorzien ； zij 
kunncji door de schelp snel open <n dicht, t,e 
klappcjx jiict allcen vlug door het water zwejiunen, 
maar zelfs daaruit springen of vliogcn (beja terbang). 
Paarlcmocrschclpcn of Paarloesters (zie aldaar), 
Meleagrina, tot de familio dcr Aviculidae 
behoorendc, zijn van bui- ten geschubd, in cost groen 
met witachtige stralcn, van binnen paarlemocrachtig 
met groe- JH*J), gelen of zwarten randzoom. 
Verwant met deze is de Poolschc haxner (Malleus 
vulgaris) beja keris (MAL,), met schijnbaar twee 
lango, smaUc oorcji aan het slot cn cen langgcrckte 
schelp, a]s de steel van een hanicr. Van de M o s- 8 c 
1(ui (Mytilus), met hun vcriengcl drie- hoekige 
schelp, die geen paarlemocrluag van binnen bezit, 
nocmcn wij slechts do groen- achtigc M. 
smaragdinus. De 0 e s t e r s 

(Ostrea'j zijn in den Indischcn archipel door eenige 
soorten vertegenwoordigd, die zich vast- hcchten aan 
de in het water hangende takken van de mangrove-
boomcn cn daarom ook wcl booni-ocstcrs genoemd 
worden. De vlakkc, dun- schalige O. parasitica, tiram 
b3sar, of tiram akar (MAL.), buigt zich met cen der 
klcppen om de takken heen en groeit op die wijzc- 
vast; daaren- tegen. hccht zich de gcplooide O. folium 
met uit den schclprand ontspringende uitstcokscls 
vast. Men treft haar dikwijls aan op fuiken (sero), die 
eenigen tijd in zee gestaan hebben, waarom zij ook 
wcl s6ro-ocster genoemd wordt. Groote schelpcn 
hebben de Steckmosscls Pinnae zij hebben. ccn stc^k 
ontwikkcldcn byssus, van wclks zijdeachtigc, 
goudkleurige draden in Italie zelfs handschocncn 
vervaardigd worden. 

De in zoetwater levendc SGroommos- seis of N a 
j a d e n (Unionidae) spelen in den Indischcn archipel 
ecn veel minder beteeke- nende rol dan op het 
vasteland, van Azie, wat nioet worden toegeschreven 
aan het eilanden- karakter van O.-Indie en de 
daarmede samen- hangende geaardheid dcr rivieren. 

De K o k h a n e n {Cardium), Kerang (MAL.), 
hebben ecn ge we If de schelp, met sterke, knob- 
bclige of stekeligc ribben, welker uiteinden langs de 
randen in clkaar grijpen; met hun grooten, knievormig 
go bo gen voet kunnen zij zich sprin- gende 
voortbewegen. 

Aan deze sluit zich de groep der Cyrenidae aan, 
die de eigcnlyke zoetwater-Schclpdieren van den 
Indischcn archipel omvat. De echte Cyrena's zyn in 
tai van weinig scherp begrensde soorten. over den 
gehcclcn Indischen archipel verspreid, voornaniclijk 
in. het kustland, dicht bij zee, dikwijls in brak water; 
hierondcr behoort de E. coaxans (Boja koclok), van 
we Ike Rumphius vertelt, dat zij good zijn om te eten, 
als men ze vooraf een halven dag in zoct water legt, 
opdat ze het meestc zand uitspuwen. 

De Tridacna's of doopvontsclielpen (zie aldaar), 
die door hun sterke, straalsgewijs verloopende rib ben 
aan Cardium herinneren, worden slechts in den 
Indischen on den Sbillen Oceaan aangelroffcn ； zij 
liggen met den top hunner reuzcnsclielp in het 
koraalzand gedoken, ter wijl de opening bo ven wa 
arts gckcerd is, zoo- dat de bontgekieurde 
jnantclrandcn zichtbaar zijn. 

Verdcr zijn nog eenige vormcn tc vermelden, die 
door hun bo re n de levenswijzc overcenstem- men, 
zij zijn gekenmerkt door het bezit van lange 
adembuizen en cen sterkc vergroeiing der 
niantclranden, zoodat het dier als ware in ecn wijdcn 
zak ligt besloten; zy leven in eigen ge- graven gangen 
in den bodem of in allcrlei harde voorwerpen. Do 
mes-vormige Solen, kapang (MAL,), hceft ccn 
langgcrckte schelp, waarvan bo ven- en ondernind 
cvcnwydig loopen ； met hun sterken, cylindrischen 
voet, dio van voren eikelvorxnig is aangczwollcn, 
boren zij zich in den zee bode IU. De Paalworm (zie 
aldaar) heefb een heel kleine schelp, die slechts cen 
goring gedecltc van het lichaam bedekt; wel scheidt 
ook het overige naakte deel van den buisvor- niigen 
mantel ccn dunne kalklaag af, waarmede de 
binnenkant van het boorkanaul beklecd wordt, maar 
dezo sbaat mot do eigenlijke schelp nict in 
verbinding. Ver want met dezen dwergvorm is 
Cyphus arenarius, die in het zand tusschen de 
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wortels der man gro ve- boo men, reusacht.igc kalk- 
kokers maakt, sows 1. M. lang en 5% c.M. breed. 
Maar de meest afwijkendc vorm vertoont de in den 
Ind. Oceaan levende Gictcr-schclp (Asper- gilliim), 
wier kalkbuis van voren wordt afge- sloten door een 
zcefvormige plant, omgeven door een krans van 
buisjes, terwijl het achtcreinde verschcidene 
kraagvormige plooicn vertoont. De echte schelp is 
zeer klein en met de kalkbuis vergroeid. Het voorsto 
deel van het dicr is in den bodem ingeboord. 

Literatuur: Alb. Mousson, Die Land - und 
Susswasser-Mollusken von Java; M. M. Schep- man, 
On a collection of shells from the Moluccas, Notes 
from the Leyden Museum, vol. XV; idem, The 
Mollusca of the Dutch Scientific Borneo- Expedition, 
ibidem, vol. XVII, pls. 2, 3 and 4； E. von Martens, 
Siiss- und Brackwasser- Mollusken des Indischcn 
Archipels, Zoolog. Ergebnisse einer Reise in N.O.-
Indicn von Max Weber, Bd. IV; Ph. Dautzenberg et 
A. Bavay Les Lamellibranches de Fcxpedition du 
Siboga, partie systematique; P. Pelscncer. Les 
Lamclli- branches de 1'expedition du Siboga, partie 
anatomique. R. H- 

SCHELPTROMPET, Zie MUZIEK EN MU- 
ZIEKINSTRUMENTEN. 

SCHILDERKUNST. In den rechten zin des 
woords, is zij niet zoo gemakkelijk in onzen 'Archipel 
aan te wijzen. Toch leven er wel de /elementen die 
haar moeten voortbrengen; tee- * kentalent, vooral op 
B a.lJL; en kleurgevoeligheid, op meer dan een eiland 
in onze Oost. Op Bali wordt dan ook meer bepaald 
schilderkunst aan- getroffen; terwijl elders een 
dekoratief beschilderen te vinden is, dat op West- 
Ceram zijn grootste hoogte schijnt te hebben bereikt, 
en voorts op Halmahera. 

Toch moet weleer java, voor de komst van den 
Islam, zijn schilderkunst hebben gehad. Reeds 
Raffles (History of Java, 1817, I, bl. 473) merkte van 
de Javanen op: „They have a tradition, that the art of 
painting was once successfully cultivated among 
them, and a period is even assigned to the loss of it； 
but the tradition does not seem entitled to much 
credit". Maar dezelfde Raffles had ook reeds te voren 
uit de Radja Kapa-kapa, een geschrift dat in 
oorsprong tot den tijd van Madjapahit teruggaat, 
vertaald, hoe cen man van rang, behalve kennis van 
lelterkunst, muziek, tijdrekening, en taal, 66k op de 
hoogte moest zijn van 10 bedrijven of handwerken, 
van welke tien aller66rst ge- noemd wordt het 
njoengging of schilderen (ib., bl. 255). 

Inderdaad, de d j o e r o c soengging (JAV.), p e n 
o e I i s (MAL.), de，仰nschilder" of kunstschilder 
moet in het Hindoesche Java een persoon van zekere 
beteekenis zijn gewee^t, zijnerzijds aansluitend bij 
wat in Voor-Indie aan werkelijke schilderkunst 
leefde, waarvan nu nog de fresco's der grotten van 
Adjanta (N.O. van Bombay) het meest sprekend 
getuigenis zijn 】)； terwijl anderzijds, wat 
tegenwoordig op Bali nog leeft, een voortzetting is 
van hetgeen vroeger Java bezat. 

Dat op Java weleer schilderkunst bloeide, 

1) Zie de kostbare uitgaaf van J. Griffiths: 
„The painting in the Buddhist cave-temples 

of Ajanta,\ Londen 1896—97, 2 din. fol. 

blijkt uit afdoende historische getuigenissen. In het 
Chin, reisverhaal Ying-yai Sheng-Ian van Ma 
Hoean, verschencn in 1416, cn door Groencvcldt 
vcrtaald voorzoover ons Indie betreft, wordt over het 
toenmaligc rijk van Madjapahit o. a. vcrtold: ,,There 
is a sort of men who paint on paper men, birds, 
animals, insects and so on： the paper is like a scroll 
and is fixed between two wooden, rollers three feet, 
high ；.. .. The man squats down on tlic ground and 
places the picture before him, unrolling one part after 
the other and turning it towards the spectators, whilst 
in tho native language and in a loud voice ho gives 
an explanation of every part" *)• We hebben hicr de 
ouderwetsch-Javaansche w a j a n g b d b d r of w. k 
a r d b d t, die ecn beschildcrd breed vlak van 
daloeivang (papier van, glocgoe-boom- bast) 
vereischt, waarop de verschillende episodes 
afgcbeeld staan, die de dalang verklaart. Dat dit 
schilderkunst met 1 ij m v e r f was, zal zoo dadelijk 
blijken. 

Ecn nict minder authentiek bericht dateert van 
bijna ecn eeuw later, 1511, en ook uit Madjapahit. 
Kort na de definitieve verovering van Malaka door 
de Portugeezcn (15 Aug. 1511), kwamen uit 
verschillende streken afgezanten van inlandsche 
vorsten naar den zegevierenden Albuquerque, om 
hem hulde te brengen: daar- onder was ook een 
gezant van den nog heiden- schen „voornaamsten 
koning van Java" (Madjapahit), welke, onder andere 
geschenken, ook meebracht: „een doek zoo lang als 
een beirami1 2), waarop geschilderd waren al zijne 
veldslagen met zijn wagens met houten kasteelen 
door paar- den getrokken, en olifanten gewapend met 
der- gelijke kasteelen, en de koning in die wagens 
met vier vlaggen, en geschilderd met zijn gevolg, en 
ieder ding afzonderlijk, en zoo natuurlijk dat het niet 
beter kon" 3). 

Dech het jongste authentiek bericht uit vroeger 
eeuwen zal wel zijn dat van Frank van der Does uit 
Juli 1596 voor Bantam, bij de eerste schipvaart der 
Hollanders naar Java, waar hij getuigt: „Ter selvcrtyt 
quam aldaer by onsluyden een Javaen die 
vuytgeconterfeyt hadden onse 4 schcepcn ydereen 
met syne vlagghen endc behoorlycke coulueren, 
twelck well een vreemdichheyt was om t'aensien" 
(De Jonge, Opkomst, II, 1864, p. 326-327). 

Oud-Jav. woorden als „ranggadjiwa,,en „tjitra- 
kara", d. i. s c h i 1 d e r, k u n s t s c h i 1 d e r, 
„tjitraldka,\ d.i. teckening en sch i 1 de), ij, bewijzen 
dat zulke feiten geon uitzonderingen zijn geweest. 

Slechts zelden krijgt men op Java nog antieke 
beschiJderdc papieren, voor de wajang bdber be- 
stemd, te zien. Zij zijn van de breedtc van „papier 
sans fin", en ettelijke meters lang, door op inc- kaar 
klopping van den boom bast verk regen. SJechts eens 
zag schrijver dezes zulk ecn antick 

*) Notes on the Malay Archipelago and 
Malacca, compiled from Chinese sources, 1876, bl. 
53 (in Verh. Bat. Gen., dl. 39, J 880). 

2) Een gewoonlijk met meek rap rood ge- verfd 
lang dock, weleer veel vervaardigd in Cambay en 
omstreken (Voor-Indic). 

3) Castanheda, life bock (Io ed. Coimbra, 1552), 
herdruk Lissabon 1833, bl. 218, in cap. 62. Foutief 
verklaard en foutief aangehaald in 
/Veth% Java, 2e ed., I (189G), bl. 262 en noot J. 
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tafercel； bij de bcsnydcnis van den Kroonprins van 
Jogja in Sept. 1889, tydens do gencralo opkoinst dcr 
inlandscho ambtenaren ter ecro daarvan 
(„makadjangan**), werd in de pondok van den 
Regent van Goenocng Kidocl vortoond de als poesaka 
voreerde wajang bdbfer uit de desa G e 1 a r a n, onder 
zijn gebied. Do voor- stelling van dit zeer oude cn 
fraaie papier-schildo- rij had plaats zondor eenige 
muzick-begelciding, en met zeer zachte stc in van den 
dalang 】). De Anijang-bdbfer-prcntcn die onze 
musca bezit- ten, zijn daarentegen moderne makelij 1 

2). Het beschilderen van leeren en houten wajang-
poppen tegenwoordig op Java, met kleuren 
„vermcngd met een fijn soort (zie De Docs, Tijdschr. 
/示at. Gen. XXXVI, 1893, bl. 95—96), is nicer 
ververij dan schildcrkunst. Dcsgclijks de vrij vecl 
voorkomende gekleurdeJav. wajang-poppen op 
papier, waarvan o.a. het Ethnogr. Museum tc 
Rotterdam (no. 456) een heelen boekband bezit met 
384 vrij grove karoctjil-figuren; hoewel daarbij zeker 
teekenkunst zich handhaaft, die echter geheel aan den 
leiband blijft der geijkte wajangpop-voorstelling. 

Een der beste overblijfsels van de schilder- kunst 
tegenwoordig op Java is te vinden bij de d j o e r o e 
soengging (of p e n j o e n g- g i n g) der kraton's van 
Solo cn Jogja, vooral Solo； h o f-s c h i 1 d e r s, die 
de scheeden cn gevesten van kostbare krissen 
beschilderen met fijne blad- en andcre ornamenten in 
tecdere kleuren, met lijmverf op het hout gehecht, 
zooals Bali niet smaakvoller zou kunnen maken. Een 
mooi staal van deze soort was door H. M. de Koningin 
ingezonden op de le Groep-Tentoon- stclling dcr 
Vereen. „Oost en West", Mei 1900; no. 2 van den 
Catalogus; een kris, door Pakoc Jiocwana X in ± 1895 
geschonken,' 

Van de oude,nu in hoofdzaak verdwenen, schil- 
clcrkunst der Javanen op daloewang, is het tegen- 
woordige lijmverfschiklercn der Balincezen op dock 
cn hout de voortzetting. Naar een persoonlijk te 
Singaradja (BoeJdldng) in Oct. J 888 gemaak- te 
notitie is do technick daar aldus: men nee mt a n t j o 
e r (bcendercn-!ijn)in dunne blaadjes, waarvan de 
beste soort uit Java komt), wcekt die in water, wrijft 
zc met wat water en een beetjo kalk tot ecn verdunde 
brij, en voegt er de verlangdc verf (meest Chineesche 
poederverf) bij: de tcekening moot eerst op dock of op 
hout met potlood zijn aangcbracht, cn daarna met in a 
n g s i (inlandschen in kt, gemaakt, volgens ceii 
oudjavaansch recept, van I am poliez wartsei + lak -|- 
long van den kepoh-boom) 3 *) zijn nagetrok- ken; is 
het dock, dan moot dit bovendien vooraf met ket an 
pap gedekt zijn. Op de nu aanwezige tcekening wordt, 
met lijmvcrven van verschil- 1 ende kleuren, de 
beschildering aangcbracht. 

1) Zic hierover nader Dr. Hazeu in Notulen Bat. 
Gen. 1902 Bijlage XVI,en vcrtaald ：„Eine wa j an 
g - ber- V o rstc 11 u ng in Jogjakarta**, Intern. 
Arch. f. Ethn. XVI (1904), p. 128-135, met 2 
platen. Voorts R. A. Kern's „De wajang I)6b6r 
vanPatjitan‘‘(Tijdschr. Bat.Gen.LI.l 909, p. 338 —
356), met 3 pl. van een zeer versletencx. 

2) V< rg. Dr. II. H. Juynboll, Catalogus R. E. M. 
Java, III, 1918, p. 205—2C9. 

3) Zie een oud-Jav. rccept voor51 maken van 
inkt, medegodceld door Dr. Brandes, in Tijd- 

,schr. Bat. Gen. XXXII (1888), bl. 438 — 440. 

Aldus ontstaan die talrijkc Balinecsche schil- 
derijen op dock, do langs 6ss of gordijnen, do 
pelelintangan's of doeken met kalcn- darisch-
voorspellencle voorstellingen, en derge- lijkc, die 
dicnst docn bij het versicren van ver- 
brandingstoestcllcn, het omgeven. van bed- steden, 
cnz. Aldus ook de vecl voorkomende polychromic op 
hout, die van tijd tot tijd zich veredclt tot werkelijke 
schildcrkunst. De meeste doeken brengen het niet 
verder dan tot cen merk- waardige, inaar 
schreeuwende voorstolling in kleuren en zwarte 
omtreklijnen van de bekendo Balin, wajang-achtige 
poppen, vaak door bijge- voegde letters nader 
verklaard; 's Rijks Ethn. Museum bezit er zoo 
verscheidene, (lie beschfeven zyn in Dr. JuynbolPs 
Catalogus van Bali en Lombok (1912), p. 33-34, 105 
— 106, 122 — 125. 

Het met verven bedekken der Balineesche, mcest 
uit hout vaardig gesneden bcelden, waarbij veel goud 
en rood en groen en zwart, bederft echter voor ons oog 
door harde kleuren het goede effect wat het 
oorspronkelijk snijwerk had. Dock het schildcren op 
effen houten- vlakken, vooral als versiering van zgn. 
parba's of tempel-beschotten reikt veelal hooger； 
een mooi bleek schilderij kan men zien op den 
zuidelijken achterwand van de bale-agoeng in den 
desa-tempel te Singaradja； een prachtig teer 
beschilderdc „pangogongan,* (draagstoel voor 
goden) trof my in den onaan- zienlijken desa-tempel 
te Band jar Mala, even be-W. Singaradja. Ilier is 
werkelijke kunst te genieten. 

Onder het legaat —Van der Tuuk bezit het Le- 
gatum Warnerianum (Univ.-Bibl.) te Leiden, als no. 
823 (Cod. 3390)een allermerkwaardigste verza- 
meling van 307 platen, waarvan 28teekeningen in 
zwart, do overige met dunne lijmverf gekleurd, die 
zeker van het Balin, teckentalent een goed, hier cn 
daar verrassend overzicht geven; de schildei kunst is 
daarin zwakker. Eenige van dezo platen werden slap 
gereproduccerd in Dr. H. H. Juynboll's verhandeling
： Proeven van Balin, teekenkunst,in Int. Archiv.f. 
Ethn. XVI(1904),p. 81—^7 en sterker 
inNieuwenkamp's Bali en Lombok (19 6), terwijl een 
inhoudsopgave van de platen voorkomt in Dr. 
Jnynbolfs Suppl. op den Cat. der Jav. en Mai. Hss. II 
(1911), p. 474—485. 

Een mooi schilderij op hout bezit's Rijks Ethn. 
Mus. in Ser. 366 no. I, met den in staatsie tronen- den 
Ardjoena als hoofdfiguur, belaagd door dui- velsche 
machten, hcrinnerend aan de verzoeking van 
Bocddha; eon stuk, in 1883 van den heer Ph. van der 
Kellen aangekocht, waarschijnlijk vroe- ger ecn 
gcdeelto van ecn tcmpclwand. Zie de beschrijving 
hiervan in Dr. Juynboll's Cat. van Bali cn Lombok, p. 
32; waar tevens nog eenige andere Balincesche 
schilderstukken be- schreven en gedeeltelijk ook 
afgobeeld zijn (pl. VI —VIIJ), doch alleen in zwart. 

Buiten Bali mag alleen nog van decora- t i e f 
schilderwerk worden gesproken. Do daarvoor 
onmisbare kleurgevoeligheid uit zich in andere 
richting op Java in de Vorsten- landscho batik's (k&in 
sogan), in den Timor- archipel bij de prachtige met 
ikatten verkregen katoenen weefsels, op Bali wcer en 
op Atjfeh vooral in de rijkc zijdeweefsels. Doch op H 
alma h e r a, vooral aan de Noord-Oostkust ,tref- fen 
we onmiddelijk decoratief beschilderen aan, van 
groote distinctie. Ook hier weer is het mate- riaal, 
evenals vroegor op Java, do primitievo 
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f o e j a of geklopte boombast. In tcere gelc en bruine 
tinten, dccls herinnerend aan de soga- klcur der 
Vorstenlandcn, on vrij strengc patro- nen. worden 
hier tai van dingen gemaakt die cen fecst zijn voor 
Jict oog. Mooie stukken bczat de voormalige Ind. 
Instclling te Delft, in haar Ethnologischo 
Verzameling, o. a7*nosf 3202 cn 3205, rcsp.uit 
Galcla on Tobelo. DitTernafaansch Hal in ah era, 
mct"(Jalela als centrum, schijnt wel het beste voort 
te brengen van deze tot kunst zicb. verheffende 
nijverheid. Dit is tc opmerkc- lijker, omdat b. v. in 
Midden-Celebes, waar de Toradja^ ook talloozc 
klcedingstukkcn van foeja beschilderen, dit bedrijf 
niet verder komt eJan tot schrecuwcndc klcuren cn 
stijllooze or- namenten 】).Eenige zeer mooic 
Hahnahera- stukken werden in vcrclienstclijkc 
chromo-- lithographie gereproduceerd als nos. 40, 41 
en 42 (deze prachtig!) van plaat VII, en no. 37 van 
plaat VI in Prof. KukenthaFs „Im Malayi- schen 
Archipcl" (1896)； de man, die, meer dan Cam pen 
en De Clercq, oog heeft gehad voor deze 
karakteristickc schoonheid, en terecht o.a. zeide van 
B al ma h era: “Die hochste kiinstJcri- sche 
Volleiidung bekunden die Rindenkleider" (bl. 
1(>2)f De wijze waarop deze foeja-kleedjj aldus 
mooi daar bcschilderd wordt, is echter tot nog toe 
ononderzocht geblcven. 

De jongste verrassing op dit gebied is wel wat in 
1917 bekend is geworden over huisver- siering in 
Wes t-C era ni: met hoogst origineele en sterke 
ornament-lijnen. gedekt door teere kleuren. die op de 
beste Halmahera-klcuren gelijken； zie daarover H. 
F. E. Visser's „Over ornamentkunst van Scram", in- 
Volkenkundige Opstellen (uitgave Koloniaal 
Instituut) I, p. 91 vlg.. en vooral Plaat 5 en 7. G. P. 
R. 

SCHILDLUIS. Zic RHYNCHOTA. 
SCHILDPAD. Het hoornpantscr van somniigc 

groote schildpadden; belangrijk handelsartikcl 
vooral op, Celebes en in de Molukkcn, als zoo- 
dan.ig ook karet genoemd； een naam, die via hi t 
Spaansch uit het Caraibisch komt. 2) Men onder- 
scheidt in den handcl Egypt ische schildpad (rood, 
zonder gele vlckken) en West- en Oost- Didische 
(geel en rood bruin gevlekt). Laatst- genoemde soort, 
vooral die van Celebes, is ver- reweg de kostbaarste 
en wordt voornanidijke naar China uitgevoerd. Echt 
schildpad is al- :een afkomstig van de cchte 
caretschildpad, (Ghelonia imbricata L.) en 
onderscheidt zich van andere lioornsujistantie^ door 
grootei*e hardheid, door den glans bij het polijsben 
en vooral door de eigenschapj dat stukken caret bij 
verhitting week worden en cvcnals mctalen aan 
clkaar gc- weld of gclascht cn in alle mogelijkc 
vormen ge- bracht kunnen worden. Daardoor kuniicn 
ook kleinere stukken en afval tot schildpadden vocr- 
wcq)cn verwerkt worden. Daarnaast berust de 
waarde voornamelijk op de heldcrheid van kleur: 

‘)Verg. de uitvoerige studie van Dr. N. Adriani 
en Alb. C. Kruyt: “Geklopte boom- schors als 
kleedingstof op Midden-Celebes en hare geogr. 
verspreiding in Indonesia'', met aanteekeningen 
van Dr. J. D. E. Schmeltz, in Intern. Arch. f. 
Ethnogr. XIV (1901), bl. J39 vlg.； en deze 
Encyclopaedic sub VVOE- JANG. 

2)De eigenlijke Mai. naam is： sisik koera- 
koera. 

eCn warm doorschijnend geel met fraaic rood brui-
ne vlokken is het mcest gezocht. (Zie ook ondcr 
SCHILDPADDEN fam. Ghdonidac IL B. 3) Ecn 
vohvassen cxemplaar lovcrt2—GK.G. schild- pad 
op, hetwclk op vrij wrecdaai-digc wijzo ver- 
kregen wordt , door de levcndc dioren tc roostcrcn, 
waardoor do hoornplatcn loslatcn. Op Celebes 
geschicdt dit ook door middel van kokend water, 
waarbij gewoonlijk het dier even tc voren door ecn 
slag op den kop gedood wordt. Aangczicn juist- 
van Celebes het fijnstc schildpad komt, schijnt 
deze methode de beste rcsultaten op to Icvcren. 
Hccft de bchandeling bij het levcndc dier plaats, 
dan wordt dit naderhand weer los- gelaten, in de 
hoop dat nieuwvorming van do hoornlaag plaats 
hccft. Hoewel het zeer waar- schijnlijk is,dat de 
hoornlaag, indien de laag van Malpighi niet al te 
zeer bij het roostcren gelcden heeft, geregenereerd 
kan worden, is het vrij wel zeker, dat de daarbij 
ontstaande hoornschildcn gecn handdswaarde 
bezitten. Toch kan het los- laten dcr ontpantserde 
dicren een gunstigen invlocd he b ben op het voort 
be st aan der soort, waarbij men cchtcr bedenken 
inoet, dat de mcer- derheid dezer gcniutileerde 
dieren wel spoedig te grondc zullen gaan en niet 
meer aan de voort- planting zullen deelnemen. 
SCHILDPAD-EILANDEN. Groep in de Banda- 

zee, gel egen op 127° 53' O.L. en 5° 12z Z.B., be- 
staande uit drie kleine eilandjes, begrocid met 
struikgewas cn hoog geboomte cn omringd door 
groote bij laag water droogvallendo riffen. De groep 
is geheel onbewoond en behoor tot de on- 
derafdeeling Amboina van de gelijknam^e afdee- 
ling en residentie. 
SCHILDPAD-EILANDEN.ZieTOGIANEILAN- 
DEN. 

SCHILDPADDEN (Ghelonia). Orde van krui- 
pende dicren (zie aklaar) met good ontwikkeldc, 
vijfvingerigc (-teenige) voorste en achterslc 
ledcniaten. Vierkantsbeen (quadratujn) onbe- 
wegelijk met den hersenschcdcl verbonden. 
Slaapgroeve geheel overdekt, of een of twee juk- 
bogen aanwezig. Tandcn ont broken cn worden 
functioneel ver van gen door lioonikakcn.. Roni]) 
omgeven door cen bccnig pantser, dat aJ of niet met 
hoorn platen bedckt en -meestal met wcrvclkolom en 
ribben vergroc*id is. Jiorstl.ecji ontbreekt. 
Copulatie-orgaan on gc pa a rd. Ei<rc)i meestal rond 
en hard van schaaJ. De Oost-1 JI - dische 
schildpadden kunnen in de volgende onderorden en 
faniilio's verdeeJd woitlen: 
I. A thecae (schildloozcn J) ). Been pan tscr uit 

mozaiek van kleine beenstukji s b(rstaan(ie, niet 
met ribben en wervelkoJom vcrgrocid, geon 
hoornpantser. 

1°. fam. Dermockeh/idae cf Spharfji- 
dae (Lcderschi Id padden). V^nnen zoji- 
der n age Is, marine, 1 gcslachl mot 1 soort, 
circumlropiscli. 

II. Thecophora (Schilddragers). Rug- en buik- 

1)De naam A thecae (Schildloozcn) is eigcji- 
lijk onjuist, daar wel degeJijk ecn bcenpaj tser of 
schild voorkonU, dat echter niet volkonv-n 
hoinoloog is met het schild der Thecophora. Cope 
en DoHo, die deze namen ingevoc rd Ji( |). ben, 
hadden daarbij in de eerstc hd hoornschild op het 
oog, dat echter ook bij da Careltochelyidae cn 
Trionychidae ontbreekt. 
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schild Xi it groote been platen bestaando on met 
ribbon on wcrvelkolom vergrocid. 

A. Pleurodira (Halswenders), met zij- 
delingsche halsbeweging, hals cn kop niet 
volkoinen in het schild tcrug to trekken, 
bekken met rug-buikschild vci'grocid. 

1°. fam. Ghelyidae (Slanghalsschild- 
padden), lango hals, hoornpantser aan- 
wczig, vingers cn tecncn van zwem- 
vliczcn voorzien, 4 of 5 nagcls, zoet- water, 
2 gcslachten met 10 soorten, N.-Guinea en 
Roti (Australic, Z-Aine- rika). 

2°. fam. CarettocJielyidae, geen hoorn-
pantser maar wccke opperhuid, vin- nen 
met 2 nagels, zoet water, 1 gc- slacht met 1 
soort, N.-Guinea. 
B. Cryptodira (Halsbuigers), met vex- 

tikalc halsbeweging, hals en kop in S-vonu 
binnen het schild terug te trekken, bekken met 
rug- cn buikschild vergroeid. 

1°. fam. Ghelydridae, hoornpantser a an 
we zig, buikschild klein cn kruis- vormig, 
van 4 of 5 vingers (teencn) alleen 
nagelkootjcs vrij, zoet water, 1 geslacht 
met 1 soort op N.-Guinea (verder 
ncotropisch). 

2°. fam. Testudinidae (Landschild- 
padden in ruimen zin), hoornpantser 
aanwezig, buikschild groot en ovaal, van 4 
of 5 vingers (teenen) alleen na- gelkootjes 
vrij, land-, moeras- en zoet- watervormen, 
9 geslachten met 12 soorten, hoofdz. Indo-
Maleisch gebied (verder kosmopoliet). 

3°. fam. Chelonidae (Zeeschildpad- 
den) hoornschildcn aanwezig, vinnen met 1 
of 2 nagels, marine. 2 gcslachten met 3 
soorten, circumtropisch. 

4°. fam. Trionychidae (Rivicrschild- 
padden) geen hoornschildcn maar wecke 
opperhuid, zwemvliezcn tusschen vingers 
(teencn), 3 nagcls, zoetwater, 4 gcslachten 
met 7 soorten, hoofdzakclyk Indo-
Malcisch gebied (verdcr kosmopoliet). 

Voor de geographischc verspreiding zie onder 
KRUIPENDE DIEREN. Alleen moot hier nog 
worden opgemerkt, dat het Austro - Malcischo 
gcdeclte van den Archipd, als men de marino 
vormen uitzondert, vcel armor is aan schild- paddeii, 
zoowel wat aantal der individucn UIB wat dat der 
soorten betreft, dan het Indo- Malcisclic cleel. In het 
laatste komcn 13 geslach- tcji m<-t 18 soorten voor, 
in het eerste 5 gcslach- icn met 13 soorten, waarvan 
echtcr 3 gcslachten met 11 soorten idlcen aau N.-
Guinca cn do om- Jiggende eilandcn eigen zijn. Er 
blijvcn dan voor Celebes en de Molukkcn slechts 2 
geslachten met 2 soorten over, terwijl land- en 
zoctwntcr-schild- padden op de kleinc Soenda-
cilandcn, als mon Timor en de omliggendc eilandcn 
uitzondert, g<-heeJ schijnen tc out broken. 

De grootstc vertegenwoordiger dcr marino 
schildpaddcj) is do Lcdcrschildpud (Dermochelys of 
Sphargis coriacea L.), waarschijnlijk om die re den 
door de Malcicrs katoeng of katong (zio A Id a ar) 
genaumd, wat in het Oud-Javaansch (Kawi) vorst 
schijnt tc betcekenen. Ook do Boe- fiinecschc naanx 
ratoo hceft dezcJfde beteekenis. Dczc soort wijkt 
zoozeer van de andcro schild- 

padden af, dat zij cen afzonderlijko familie, ja zclfs 
ccn afzonderlykc onderorde, A thecae (schild- 
loozen) vormt. Bchalvc de in clc tabcl genoemdo 
cigenschappcn (zic I, 1), moet nog vermeld wor- den, 
dat de slaapgrocvc cvenals bij de andcrc zccschild 
padden (Chelonia en Gar Ma} o verde kL is en dat de 
gladde huid aan de rugzijdc zeven en aan do buikzijdc 
vijf kammcn vertoont. Daze circumtropisch 
voorkomende vorm is de grootstc dcr recente 
schildpadden on kan ccn lengte van 2 M. cn ecn 
gewicht van 5 a 600 K.G. (volgcns Agassiz zelfs tot 
1000 K.G.) bereiken. Sal. Muller verhaalt, dat hij in 
September 1834 tc Padang con vrouwelijk excmplaar 
machtig werd； waarvan het schild 1,70 M. lang en 
0,82 M breed was. Mcrkwaardig is het, dat alleen zecr 
kleino of zeer groote excmplaren gevangen worden. 
Dit hangt waarschijnlyk daarmede samcn, dat de 
ciercn op cenzame, zandige kusten gelegd worden en 
jongo dicrcn dus waarschijnlijk nog dicht bij de kust 
verblijf houden. Ouder wor- dende Icven zij in voile 
zee en zijn zecr schuw, terwijl alleen groote, 
geslachtsrijpc dicren in den paartijd de nabijheid der 
kust weer opzoeken. 

zijn waarschijnlijk uitsluitend carnivoor en 
leven van kreeft-achtige dieren, weekdieren en 
visschen. Hoewel de gevangen geslachtsrijpo wijfjes 
meestal talrijkc eieren (土 1000) be vat ten en dus do 
voortplantingsxnogelijkheid zeer groot is, wordt de 
lederschildpad toch minder dikwijla gevangen, dan 
de andere zeeschildpadden. Be- halve door hare 
schuwheid en door hare levens- wijze wordt dit 
waarschijnlijk veroorzaakt door do omstandigheid, 
dat een groot deel der jonge lederschildpadden aan 
roofvisschen ten offer valt. De drio andere in onzen 
Oost voorkomende zeeschildpadden behooren tot de 
Chelonidae. (voor de algemeeno kenmerken zie 
onder II. B. 3). De groote of groene zeeschildpad 
(Chelonia mydas L.), die het cetbare 
schildpadvleesch op- levert en door do Balincczen 
pin joe of penjoe (voor andere ini. namen zio aldaar) 
genoemd wordt, bereikt eveneens belangrijke 
afmetingen (lengte tot 1,10 M), terwijl haar gewicht 
450 K.G. bedragen kan. De hoornplatcn van het 
rugschild zijn glad en sluiten volkomen bij elkaar 
aan, bij jeugdigo exemplarcn vertoont de midden- rij 
een kam. De kleur is olyfgroen mst geel- bruine 
vlekken. Do vinnen bezitten 66n nagel. Hoewel ook 
in voile zee voorkomend, leveu zij grootendeels in do 
nabijheid van zandige kusten, die geschikt zijn voor 
het leggen dcr eieren. Aan de Zu id kust der Preangcr 
ten Zuidcn dcr Wijn- koopsbaai is Panocmbahan ecv 
bekende leg- plaats, wa&r Prof. J. F. van Bemmclcn 
x) do eigenaardigo wijze van eicrlcggen heeft waarge- 
gcnomcn. De wijfjes graven daartoc met hare lange, 
vinvormige voorpooten en met de mecr handvorinige 
achtcrpooten een grooten kuil, waar zij zelven 
middonin gaan liggen on makeii aan het achtcreinde 
met bchulp van de a elite r- pooten cen diep gat, 
waarir 50 tot 150 eieren gelegd wordei' Na het leggen 
wordt dit gat met do achtcrpooten zorgvuldig 
dichtgemaakt. 

De groote zeeschildpad is in hoofdzaak herbi- 
voor cn Iceft voornamelijk van de weeko deolcn van 
het zeegras, hoewel zij dierlijk voedscl niot gchecl 
schijnt te versmaden. In onzen archipcl 

i) J. F. van Bcmmelen. Eon reisje naar de 
Zuidkust van de Preangcr, Gids 1891. 

in 46 



SCHILDPADDEN. 
722 

vormt het schildpadvlcesch geen gcwichtig han-
sels- of voedingsartik^], hoexvel vleesch cn 
eieren van zeeschildpaddcn vooral door Chineezcn 
als lekkernij bcschouwd worden. In Europa 
worden in liGofc1 zaak West-Indischc schild pad 
den tot scluldpadsocp verwerkt en dezc komen 
meestal levend aan de m&rkt. 

E、n derde marine schildpad is de echtc Caret- 
schildpad {Chelonia imbricata L.), op Timor en Roti 
kt6h, door de Papoca's van Lobo sarab cn door de st 
rand be won ers van Ceram fcnoc ge- noemd. Zij is 
veel kleiner dan de vorige soorten (het grootstc, 
bekende schild is 85 c.M. lang) en ondcrscheidt zich 
van deze doordat de hoorn- schilden van het 
rugschild, vooral in de jeugd, dakpansgcwijze over 
elkaar liggen. Bij jongc dieren vertoont het rugschild, 
dric sterkc kam- men, de hoornkaker zijn a an de punt 
stork ge- kromd en herinneren daardoor a an den 
snavcl van een roofvogcl. Het zijn dan ook 
vlesschetcrs, die zich hoofdzakclijk met visschcn en 
weck- dieren voeden. De groote voor- cn de klcine 
achtervinnen dragen elk 2 nagels. Het hoorn- pantser 
is in de jeugd geelachtig en verkrijgt eerst later het 
bekende gcc] en warm bruin ge- marmerde uiterlijk 
van het cchtc schildpad (zie aldaar). De vierde marine 
schildpad is de onechte caret-schildpad (Caretla s. 
Thalasso- chelys cardia L.), we Ike in de jeugd vecl 
op de vorige soort gelijkt, door het voorkomcn van 3 
kammen op het rugschi】d en het min of meer 
dakpansge5vijze gepbatst zijn dor hoornschildei. Bij 
vol was sen ex. verdwijnen de kammen en liggen de 
hoornschilden naast elkaar, terwijl zij eeu gelijkmatig 
bruinc kleur bezitten. Het rug- schild kan 土 1 31. 
lang worden cn is a an de ach- terzijde gezaagd. Het 
hoornpantser bezit slechts geringe handelswaarde. 
Deze vorm is evenals de vorige carnivoor en vertoont 
ook verder zeer veel overeenkomst in voorkomcn en 
levenswijze met de echte caret - schild pad. 
Waarschijnlijk heeft de Boeginecschc naam Alcoeng, 
waar- mede schild padden met minderwaardig hoorn- 
schild aangeduid worden, op deze soort betrek- king. 
Van de familie der Testudinidae (land- schildpadden 
in ruimen zin IL B. 2) komen tal- rijke vertegen 
woordigers in onzen Oost voor. Het geslacht Tesludo, 
de echte landschildpacl, bezit plompe pooten, die met 
groote dakpansge- wijze geplaatste schubben of 
wratten bedekt zijn en welker vingers resp. tcenen tot 
aan het nagel- 】id met elkaar vergroeid zijn. De 
voorpoot vertoont 5, de achterpoot incest al slechts 4 
nagels. Ook de kop is aan de bovenzijde met een aan- 
tal kleine hoornschilden bedekt, terwijl het rug- 
schild sterk gewelfd, cn een flink ontwikkeld hoorn 
pantser aan we zig is, we Iks platen con con- trische 
groeistreepen vertooncn. AJle soorten zyn plan 
teneters. In het Westelijk deel van den Axchipel 
(Sumatra cn Borneo 】))komt op vrij groote hoogte 
(1600 tot 1800 bo ven de zee) in droge, boschrijkc 
streken F. emys Schleg. en Mill. voor. Deze vorm is 
gekenmerkt door een weinig gewelfd rugschild, wdks 
voor- cn achter rand eenigszins omgebogen en 
gezaagd is. De beiderzijdsche borslschilden zijn in de 
mediaan- 

i) In Borneo wordt deze soort ban in g ge- 
noexud. Het is twijfelachtig of zij ook op Java 
voorkomt (zie Lid th do Jeudc. Notes Leyden 
Museum XVII 1895—96). ' 

lijn van elkaar geschcidcn, de voorpoot is aan de 
bovenzyde met beenige wratten bedekt, evenals de 
zoolvlikte van den voet, terwijl bij de achterpoot 
buitendien aan dij en hiel stevigo sporen voorkomcn. 
Bij do tweedo soort, nnar den ontdekker Forstcn T. 
forsleni Schb g. cn Miill, genoemd, die allecn op 
Celebes en Halma- h6ra aangetroffen wordt, is het 
rugschild meer gcwclfd cn vertoont ecu gclobdcn 
achterrand. Dz voorpooten zijn met dakpansgcwijze 
ge- plaatstc schubben bedekt cn de kortc staart bezit 
aan het uiteindc een stevige hoorn schub. 

Van de overige geslachten der Testudinidae (II. B. 
2.) bezitten er dric cen semi-aquatielo levenswijze. 
Men zou deze vormen dus gevoc- gelijk als mocras-
schildpadden kunnen onder- scheidcn. Vingers en 
tcencn zijn gewoonlijk van zwcmvliezen voorzicn, 
terwijl de voor- cn achter- pooten evenals bij de echtc 
landschildpadden 5, resp. 4 nagels dragen en het 
rugschild meestal slechts zwak gcwclfd is. Het 
geslacht Cyclemys is gekenmerkt doordion de 
samenstellende dcclen van het laatstc ook oudcrling 
bewegelijk zijn. De huid van den kop is glad en be 
vat geen hoorn - schilden. C. dhor Gray (= Emys 
diardi Schlcg. en Mull.) komt in het Wcstelijk deel 
van den archipel voor cn wordt op Borneo koera-
koera genoemd, terwijl C. amboinensis Baud (= 
Emys couro Schleg. cn Mull), door den geheelen ar-
chipel tot Halmab6ra toe verbreid is. Ook deze soort 
wordt op Borneo kocra-koera genoemd, elders ook 
wcl ban in g (zic bo ven bij Tesiudo emys Schl. en 
M.) 

Het geslacht Natocheli/s, waarvan de cenige 
soort N. plalynota Gray tot het Indo-Maleische 
gebied beperkt is, wijkt van het vonge geslacht af 
doordat de kop met klcine hoornschilden IH bedekt, 
terwijl de verbinding van rug- en buik- schild diep 
gezaagd is. Inlandscbo naam op Borneo beijogo. 

Het derde geslacht Geoemyda komt overeen met 
Cyclemys door het ontbreken van hoornschilden in de 
kophuid, maar wijkt daarvan af doordat rug- en 
buikschild beenig met elkaar verbonden zijn. De 
zwcmvliezen zijn weinig ont- wikkeld en voor- en 
achterrand van het rugschild zijn gezaagd. D ： beidc 

soorten G. spengleri Gm ：\. en G. spinosa Gray 
komen allecn in Sumatra, Borneo en de omliggcndc 
cilandgroepcn voor en kunnen oiiderscheiden 
worden, doordat du cerste soort dric cn de tweedc 
soort slechts 66n kam op het rugschild bezit. De 
laatstgcnocindo soort wordt evenals Cyclemys dhor 
Gray cn C. amboinensis Diud. op Borneo kocra-
koera gc- noemd. Behal ve Notochelys plalynota 
Gray, (schild lengte tot 0,36 M) cn Tesludo emi/s 
Schlcg. en Mull. (schildJengte tot 0,54 M), zijn de 
boven- genoemde soorten der Testudinidae allo 
klcinu vormcn, wicr rugschild hoogstene 2J/2 d.M. 
lang is. 

Ten slottc behooit tot deze familie nog ecn vijftal 
aquatiele geslachten, dus echte zoct- 
waterschildpadden, die met elkaar daarin overeen 
komen, dat op lict achtcrgedeclle van den kop kleine 
hoornschildei) voorkoni(：i», cn <lut do 
zwcmvliezen tusschcn vingers cn tcencn sterk 
ontwikkeld zijn. Callagur borneensis Schleg. en 
Mull. (in], naum b(jloekoc)is ccn groote, herbivore 
schildpad (lengte van het schild tot J/2 M. toe), wclkcr 
rugschild in de jeugd 3 afgebroken kam： men 
draagt, maar later glad wordt, en allcen in 
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Borneo voorkomt. Orlilia liorneensis Gray is van de 
z< Jfde groottc cn komf, behalvc in Borneo, ook in 
Sumatra voor. Zij heeft con stork gcwclfd rugschild 
met mcdianc kam. De derde grootc zoetwatcrschild 
pad Balagur baska Gray (Icn gtc van het rugschild tot 
0, 56 M) heeft ccn gcdc- primecrdi n vorm on bezit 
slechts 4 nage aan hard cn voet. Zij is omnivoor en 
komt allcen in Sumatra voor. De laatste twee 
geslaclitcn bevatten kleinc, carnivore vormcn 
(rugschild tot 0,2 M). Bellia crassicollis Gray bezit 
ecn tamc- lijk gewcJfd rugschild met 3 kammcn, 
waarvan de 2 zijdelingschc later verdwijnen en met 
ccn gezaagden achterrand. Zij komt op Sumatra, 
Borneo en Java voor. Damonia Subtrijuga Schlcg. en 
Mull, bezit een vlak rugschild met 3 blijverde 
kammcn en met een gaven achter- rand. Zij komt 
alleen in het Westen van Java voor (residenties 
Bantam en Batavia) cn ver- schilt van d( n 
vastclandsvoi'm door het bezit van ecn grootcn, 
dikken kop. Alle moeras- cn zoctwatcrschildpaddcn 
schijnen door de Ma- leiers koera-koera genocmd to 
worden. Di eigen]日ke rivier-scbildpaddcn 
{Trionychidae II. B. 4) onderscheiden zich van de 
aquatielc Testvdinidae door hun plat, cirkclvormig of 
ovaal lichaam en door het ontbreken van een 
hoornpantser. Het buikschild bestaat uit los sa- 
menhangende bccnstukjcs cn is door we eke huid met 
het rugschild verbonden. De kop is van een 
bewegelijken snuit voorzicn, de kaken worden door 
vleczige lippen omgeven cn de gehoorope- ning is 
onder cen huidplooi verborgen; vingers en tecnen 
duidclijk, maar door sterk ontwikkelde zwemvliczen, 
verbonden, slcchts de binnen- stc drie dragen n age 
Is. De hals is lang, maar kan volkomcn binnen het 
schild teruggetrokken worden op de wijzc dcr 
Cryptodira. Het zijn vleesch- ctcrs, i) die 
hoofdzakelijk van visch, kikkers, zoetwatcrmosscls 
cn -slakken leven. De jongc Qiercn bezitten zc^r 
scherpc kaakranden, die bij vcle oudere cxemplarcn 
in een brccden, plat- ten kaakrand verandert, bij 
anderc cchtcr in dezelfde conditic blijft. Volgcns 
BouIcnger hangt dit sanien met het dieet: bestaat (lit 
uit week vocdscl, visseben, kikkers, cnz. dan blijft de 
kaakrand schcrp, bestaat het echter voorname- lijk uit 
wcckdiercn met harde kalkschaal clan slijt de 
hooi'nkaak vccl sneller af. Zij leven voorna- jnelijk in 
den modderige】】bodem van ondiepc walcrc)), 
waarbij allcen de snuit van tijd tot tijd door mid del 
van den lan gen nok aan de opper- vJakte van het 
v/atcr gebracht wordt om ad cm tc halcn. 1 2) De 
algeniccnc JIaleische naam voor 

1) Schlegel cr Mtiller (zie onder Literatuur) 
hebb n ten onrcchtc uit hot feit, dat zij bij enkclc 
opongesneden cxemplareji Rras in den mivig 
gevonden hebben, afgelcid, dat de Trio- nychidae 
uitsluitcud herbivoor waren. Latere 
ondcrzockingen hebben dezo waarncmingcn in 
het algcmcen niet bevestigd, al is ccn gemengd 
dicct voor sommige soorten niet uitgeslotcn, 
zoodat men aannemen moet, Hat. de waterplan ten 
door Miillcren Schlegel gevender?,nicer ecn 
onvcrmijdelijk tocvocgsel van de daarin levcnde 
wcckdiercn cn visschen, dan wel het eigenlijke 
voedingKniateriaal dcr rivierschild- padden 
voorstellen. 

2) Zic L. Agassiz, Contributions to the Natural 
History of the U. S. A. vol. I, 1857 p. 333. 

allcrlei rivierschildpadden is labi-labi, wclkc naam 
vooral in Sumatra gcbruikclijk is. Door de 
Socndancczcn worden zij koeja genoemd; de Javanen 
gcbmiiken den naam pad a wan g. Behalvc Pelochdys 
cantori Gray (schild 1,29 3). lang), wclkc 4 wratten 
op het buiksebild ver- toont, ccn korten snuit bezit cn 
bij den mond van rivicrcn cn aan de zcckust 
aangetroffen wordt, houden de Trionychidae zich op 
in rivie- ren, bergstroomcn, meren cn mocrasscn, kort- 
om het zijn cchtc waterbewoners, die alleen op den 
oever komen om cicrcn- tc •eggen ； zij zijn 
buitengemeen schuw cn storten zich bij het minstc 
onraad in het water. Hoc we] de rivicr- schildpadden 
voornamclijk in het Indo-Malei- schc gebied 
voorkoraen, wordt behalvc bo ven- genoemde 
submarine soort, die van Bengalen tot N.-Guinca 
verbreid is, ook nog Trio-tiyx sinensis Wiegm. (schild 
0,2 M. lang) in het Oostelijk deel van den Archipc 1 
en wel op Timor aangetroffen (zie liicrvoor onder 
KRUIPENDE DIEREN)】). 

Van het geslacht Trionyx, gekenmerkt door een 
langen snuit en door talrijke oneffenheden op het 
buiksebild, komen behalvc de reeds genoemde soort, 
nog 3 andere vertegenwoordigers in onzen Oost voor 
cn wel T. pliayrei Theob. (Indo-Malcisch, schild 0,5 
M. lang), T. cartila- gineiis Bodd (Indo-Maleisch, 
schild 0,72 11. lang) en T. huruni Gray (in Borneo, 
schild 0,4 II. lang), terwijl ten slottc nog de In do -
Male is che vorm: Dogania sill) plana Geo fir. (schild 
0,25 M. lang), ook met langen snuit, doch zonder 
oneffenheden op het buikschikl, ver meld moeten 
worden. 

Als laatste der Cryptodirc schildpadden zij nog 
genoemd de zeer zcldzamc, N.-Guineesche 
zoetwatervorm: Devisia mythodes D. Ogilby (slechts 
1 cxcmplaar bekend, schildIcngtc 0,33 M>) 2) met 
grooten, platten, drichockigcn kop, behoorendc tot de 
overigens neotropische familio der Chelydridae (zie 
over de discontinue ver- spreiding dezer familio onder 
KRUIPENDE DIEREN en II. B. 1.) 

Van de Pleurod ire schild padden (met zijde- 
lingschc halsbeweging) komen 2 familic's voor： de 
Garetlochelyidae (II. A. 2.) en de Ghelyidac (II. A. 1.) 
De ccrstgenocmde familie be vat slechts 66ne soort, 
Carettocltelys insculpta Ramsay (schild 土 0,5 M. 
lang), we Ike allcen in N.-Guinea voorkomt. Evcnals 
by de Trionychidae ontbreekt liicr het hoornpantser, 
komt cen snuit voor en is do gchooropening 
verborgen, aan den andereu kant is cchter het 
buikschild goed ontwikkeld cn beenig verbonden met 
het rugschild, en dra- gen de min of nicer vinvormige 
ledematen iedor 

Volgcns de ondcrzockingen van Gage, (zie Simon 
Gage en Suzanna Phelps Gage. Aquatic 
Respiration of soft sheJl-Turtlcs. Axiicr. Natur. 
Vol. XX p. 233—36 (1SS4) ) zouden do Tri-
onychidae in sta? t zijn door van bloed- rijke 
aanhangscls dcr kcelhoJtc onder water ad cm to 
halcn. Dit zou dus ecn soort secun- dair verkregen 
kicuwadeJUhaliiig zijn, die naast de Ion gad e 
inhaling voorkomt. 

1) Van tweo andcro soorten: Emyda granosa 
Schoepf cn Trionyx cartilagineus Bodd. is het 
voorkomcn in Celebes rcsp. in do Molukken zeer 
twijfclachtig (zio Siebcnrook, Zoolog. Jahrb.-
Suppl. Bd. X 1909). 

2) Zio Douglas Ogilby. Proc. Roy. Soc. 
Queensland vol. XIX p. 11 (1905). 
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slcchts 2 nagels. Het is eeii zootwatervorm, 
welkc ook bij den mond. dcr rivieren voorkomt. 
Do tweede familie woixlt ook wcl Lan 
ghalsschild - padden genoemd van wcgc don 
langcn hals, die niet geheel in het pantser 
tcruggetrokken kan wordcn. Hare ledcn bczillen 
cen good ontwik- kcld hoornpantscr en dragen 4 
of 5 nagels op hand en voet, wclkc ]aatstc van 
zwemvliczen voorzicn zijn. Van het geslacht 
Ghclodina； geken- merkt door zwakke 
hoornkaken, door het voor- komen van. 4 nagels 
op beido ledematen en door <lc aanzienlijke 
Icnglc van den nek (hals grootcr dan het overige 
dec] van de wcrvclkolom) ko- men 3 soorton in 
N.-Guinca en oniliggende ci- landcn voor: Ch. 
novae-guineae Boulgr. (N.- Guinea, Roti, schild 
0,18 M. lang), Ch. sieben- rocki Werner (Duitsch 
N.-Guinca, schild 0,16 

M. lang) Ch. oblonga Gray (cilandcn ten Z. van 
N. -Guinca, schild 0,23 M. lang), terwiyl het ge-
slacht Emydura met sterke hoornkaken, met 5 
nagelige hand cn 4 nageligcn voet cn met rclatief 
korteren hals (koitcr dan lict overig deel van de 
wcrvclkolom) door 7 soorten ver- tegenwoordigd 
word，welkc cvenecns tot N.- Guinea cn 
oniliggende eilanden beperkt zijn: 
E. macquarri Gray (schild 0,27 M. lang), E. krejjti 
Gray (schild 0,25 M. lang), E. alberlisi Boclgr. 
(schild 0,16 M. lang), E. stibglobosa Krefft (echild 
0,22 M. lang), E. branderkorsli Ouwens (schild 0,88 
M. lang), E. schnitzel Vogt (schild 
O. 14 M. lang) en E. novae guineac Meyer (ook op 
het eiland Waigcoe, schild 0,22 M. lang). Alle 
bovengenoemde vertegenwoordigers van do fa- 
milie dor Langhalsschidpaddcn zijn zoctwater- 
bewoners, die echter soms aan den mond dor 
rivieren aangetroffen wordcn. 
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cmys Schleg. cn Miill. and its affinities, Notes from 
the Leyden Museum Vol. XVII, 1895—96; 
F, Siebenj-ock. Bsmcrkungcn zu zwei seltenen 
Schildkroten (Cillagur picta Boulgr. u. Em yd ilia 
novae guincae Keyer). Zoo]. Anz. Bd XXX, 】906, 
id. id. Synopsis dcrzczcnteJiScliildkrdt.cn mit 
Bsriicksichtigun g dcr in historischer ZmiG ausge- 
storbenen Artcn, Zool. Jahrb. Suppl. Bd X, 1909; 
Nelly de Rooy. Reptilicn (Eidechsen, Schildkroten, 
Krokodilcn) in Nova Guinea, Result. Exp6d.scient. 
n6erJ. Nouv. Guine? Vo). V. zoologie. 1909; The 
Reptiles of the Indo- Auslralian Archipelago, I. 
Lacerlilia, Che Ionia, Emydosaui'ia. Leiden 1915. 
SCHILDPADDENBAAI. Breede, weinig ver het 
land indringende, voor het，Zuiden geheel open 
baai met matige diopten aan do Zuidkust- van 

Java, beO. Tjilatjap. Aan de Oostzijdo vindL men hot 
hooge, uib steilo, ongenaakbaro ro：son mei, pun*, 
igo t oppen boslaando schiereiland Ba-ta, waar vit do 
klipholon van Kara ng Bolongootbaro vogelno3tje3 
worden gewonnen, aan do Weatzijdo do hooge, st eil 
oprijzonde Oostpunb van Noosa Kambangan mot do, 
boN. don coegang lob Tjila- i jap gelcgon Iago, 
zandige kust van Java, Do Noordkust der baai is hag 
en heeft zandstrand, dat zeergeleidelijk naar zee 
afdia-li ； ongeveor in het midden der baai verheft 
zich daarop de hou- vel Solok, welke met een steilo 
helling in zee loopt. BcW. dozen houvel stroomt do 
rivior Sera joe, de meest belangrijkc op di: 
kustgedeelte, door een moerassige st rook acht er het 
strand naar zee en word; da ar afgeslolen door een 
droge bank, waarop aLijd hevige branding staat. De 
vertikalo watorbeweging is sterk overheerschend 
dubbel- daagsch en bedraagt ruim 2 M. tot enkele 
dm. Zie Zeemansgid? decl III. 

SCHIMA NORONHAE Rcinw. Fam. Thea- 
ccae. Poospa (SOEND.). Zeer hooge, dikke boom, met 
fraaic bloemen, op Java alleen in hot Westen en 
vooral op ongev. 1500 M. bo ven zee. Daar vaak zeer 
algemeen. Het lichtgele of eenigs- zins 
vleoschklourige kernhout staat hoog aan- geschrcven 
wegens zijn duurzaamheid en sterkto en wordt voor 
huisbouw en bruggen gebruikt. Mon kan het in 
groote afmetingen krijgen. De bast is een 
vischvergif. De gedroogde bloemen komcn gemengd 
met andere bestanddeelen iu den inlandschen 
medicijnhandel voor. Een anderc S chi ma-soort van 
Banka (8. bancana, Seroo of SSroek) levert ook een 
goedo soort van hout. 

SCHLEGEL (HERMANN). Geboren te Alten-
burg den lOdcn Juni 1804, kwam hij in 1825 naar 
Holland, wetende dat Temminck, directeur van het 
Museum van jiatuurlijkc historic tc Leiden, cen 
wetenschappelijken helper zocht. In dat jaar begon 
hij zijn werkzaamhcden ah preparatcur ad interim; in 
1828 werd hij benocmd tot conservator van de 
afdecling gcwervcldc dieren,ostcologie en fossielen 
cn in 1857,na Tem- minck's dood, kwam liet 
Museum onder het tijdelyk bestuur va» Schlegel en 
Susanna; in 1858 we I'd Schlegel tot directeur 
benocmd, tcr- wijl Van dcr Hoe ven oppcrdircctcur 
word ； in 1860 vroeg Van dcr Hoe ven ontslag en 
werd Schlegel de ccnigc directeur, en blccf dit tot 
zijn dood, den 17on Januari 1884. 

Met vcrwijzing voor andere bijzonderheden uit 
het Icveji van dozen gelccrdc naar de hicrondcr 
genoemde levensborichton, moot bcpaaldclijk bier 
ter plaatse gewezen wordcn op de vcrdicn- ston van 
Schlegel voor hot natuurkundig ondor- zoek van 
Indie. Zijnc belangstelling in alles wnt do fauna der 
kolonien betrof, dreef hem er to<- oin, van ]ict 
oogenblik af dat hij met het dirccto- raat va»i het 
Museum beklecd werd, tclkeriK wed er aan tc drin 
gen op ])et verzamclen voor deze inrichting, hotzij 
bij rcizigers, die den tocht naar Insulindc gin gen aan 
vaardcii of bij hen, di»- uit den aard van liun 
werkkring reeds ginds ver- toefden. In het Kon. B^sl. 
van 17 April 1850, waarbij de Naluurkundigc 
Commissie (zie al- daar) word ontbonden, was 
bepaald, <lf t teJkcn« wanneer zich con erkond 
bekwaam porsoon aan- bood tot het doen van eon 
natuurkundige rci« naar Ned,-Indie en het 
verzamclen van natura- lien ten behoove van ‘8 Rijks 
Musca, zou worden 
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ovcrwogen of dio onderneming van Gouvcrnc- 
mentswcgo kon word on bcvorderd door gcldc- lijke 
of andero middclcn. Naar aanlciding daar- van deed 
Schlegel in 1859 het voorstcl om Dr. H. A. Bernstein, 
dcstijds to Batavia, naar do Molukken te doon gaan 
on vandaar zoo mogelijk naar Nieuw-Guinea. Bit 
plan were! uitgevoerd, ftithans gcdccltclijk； 
Bernstein bercikto Tern Me, ging naar Batjan, 
Halmah6ra, Moro tai, de Obi- eilanden, Kajoa, G6b6, 
Gagic cn Waigcoe. Later, bij een bezock aan G6t6, 
Batante, Salwati en ondcre eilandjes vond hij den 
19cn April 1865 op Bat an to den dood. Voorts dient 
vermcld to worden Schlegels aansporing om Von 
Rosen berg (zie aldaar) cn Diard (die echter stierf 
voor hij aan de opdracht gcvolg kon geven), voor lict 
Museum te doen reizen cn verzamelon, ten gc- volge 
waai-van Von Rosenberg naar Goram, de Kei- en 
Aroc-cilanden ging, later naar de Gecl- vinkbaai op 
Nicuw-Guiuca ； en de re is van Hocdt, Von 
Rosenberg's opvolger, mede door Schlegel beraamd, 
naar Ambon, Ke lang, Boano, Manipa, Boeroe en 
Ceram, de Kei- cn Sangieilanden, Dor6h en Miso61. 

Vele waren de betrekkingen, die Schlegel in het be 
lang van het Museum na dicn tijd nog aanknoopte; 
daar waren Ludeking, Wassink, Van den Bossche, 
Wienceke, Bernclot Moens, Semmclink, Riedel, Van 
Rencssc van Duyven- bode, later Ritscma, De 
Gavere, Neeb, Vosmaer, Van Lansbergo, Piepers en 
Van Musschcnbroek, die Schlegel tot het overzenden 
van vcrzamc- iingen, in verschillcndc gcdeelten van 
Indie gc- maakt, wist tc bewegen. War? hem van 
regcc- ringswege grootcr mode working verleend, 
dan zou hij nog vcel nicer tot stand gcbracht hebben. 
Hij was van oordecl, dat men de bestc rcsultaten 
verwachtcn kon van ecn tocht naar de zeeengten cn 
baaicn van Bali, Lombok, Soembawa, Florcs, 
Socmba cn Timor, van ecn reis door de Zuid- westcr- 
on Tcinnibar-eilanden, in de richting van de Kei- en 
Aroc-eilanden en terug langs de kust van Nieuw-
Guinea en door het Zuidelijk deel dor Molukschc 
Zee. 

In 1827 is Schlegel zclf bij de Regecring als 
„reizen<l naturalist", zooala hij schrijft, aanbe- 
volen, maar toon het bericht kwam van Boic's dood, 
verzocht Teniminck, die Boio tot zijn op- volgcr had 
bestemd, aan Schlegel, om liever to Leiden in het 
Museum tc blijven. 

Zie vc rd er: G. Schlegel in Jaarb. der Kon. Ak. v. 
Wet. 1884 (autobiografie); Ed. Everts in N<_d. 
Spect. 23 Feb. 1884； A. A. W. Hubrccht in Auf der 
Kohe; Joh. F. Sncllcman in Eigen Haard 1884 en 
M&nncn van beteekenis 1884. fn het eerstgenocindc 
levensbericht een volkdigc lijst der geschriftcn van 
Schlegel (Loor F. A. Jentir k. 

SCHLEICHERA TRIJUGA Willd. Earn. Sa- 
pindaccae. Kocsumbi (MAL.), Kesambi, Sam bi 
(JAV.), Kosambi (SOUND.). Grooto boom, over den 
Archipel verhreid, op Java benedon 1000 M. De stam 
is kroin cn knoestig met wortel- lijston en gleuven. 
llet dichte, vastc, zeer zwaro liout in om zijn taaiheid 
zeer gezocht voor het vervaardigen van allerlci 
gebruiksvoorwerpen. Ook voor het niakon van 
Jioutskool is het zecr gcschikt en wordt hob veel 
gebruikt; verdcr is het ecn uitstekend brandhout. Do 
bast is ecn inlandsch goneesmiddcl, do jonge 
bladorcn gc- bruikt men als sajoor. Uit do zaden perst 
men 

een heldcro gcelachtigo olio, de Makaasar-olio, die 
vclerlci toopaasing vindt, maar mccstal ge- mengd 
met andero bestanddeclen tot het in- smeren van 
hoofd on lichaam wordt gebruikt en ook als 
gcnccsmiddcl. In Voor- cn Achtcr- Indie levcrt do 
boom ecu soort van lakhars (zg. stoklak), dat zich, 
tcngevolgo van do steok van een schiklluis als con 
pijpje om do takken verzamelt. Het is do grondatof 
voor de bcrci- ding van do schcllak. 

SCHMELTZ (JOHANNES DIEDRICH EDU-
ARD). Gcborcn tc Hamburg den 17cn Mei 1839, be 
gon hij, na de school verlaten tc hebben, cen 
handwork tc lecren; ecn lichaamsgebrck bc- lettc 
hem, in dezc richting voort to gaan cn, gestcund door 
invlocdrijkc vrienden, wijddo hij zich toen aan de 
studie van inscctcn cn schclpcn. Op zijn 23c n jaar 
kwam hij in kennia met Johan Casar Godeffroy, chef 
van ccn der grootste Ham- burgschc handelshuizen, 
dat op Samoa cn ver- scheidenc andcrc eilanden der 
Stille Zuidzec kantoren had gevestigd; zelf 
belangstellendo in dierkunde en land- cn 
volkenkunde, be gon Godef- froy cen museum in tc 
richten voor de natuur- cn volkenkundc der Sbille 
Zuidzee cn van Aus- stralie, tot we Ik docl hij 
wetenschappelijk gc- vormdc reizigers uitzond. Met 
do inrichting. later met do leiding van dat museum we 
rd Schmcltz belast cn in dezen werkkring werd hem 
rykelijk de gclegcnheid tot studie geboden. Toen in 
1882 de firma Godeffroy tengcvolge van ver- kcerde 
spcculaties haar fortuin verloor, moesc het museum 
worden opgeheven. Schmcltz had inmiddcls luet ccn 
aantai ethnologen en zoologen van naam kennis 
gemaakt, was de leerling ge- weest van den 
anthropoloog Dr. Rud. Krauso en had samcn met 
dezen in 1880 cen be rede- neerden catalogus 
gcschreven van het bovenge- noemdc museum, ondcr 
den titel “Die ethno- graphisch-anthropologische 
Abtheilung des Museum Godeffroy in Hamburg. Ein
 it rag zuv 
Kunde der Sudsee-V61ker,\ Dit boek, dat zijn waardo 
bchouden heeft als-gids bij de studio der Zuidzce-
volkcn cn even zee r als voorbecld voor de inrichting 
van ecn muscum-catalogus, vestigr- de de aandacht 
van Mr. Serrurier op Schmeltz； dezo word als 
conservator aan 'a Rijka Ebhno- graphisch Atuseuni 
to Leiden voorgedragen en den 13en Mei 1882 als 
zoodanig benoemd. Voor- namelijk wijddo hij zich 
hier aan do studie van de voorwerpen van Indoncsie 
cn van West- Afrika. In 1887 gaf hy uitvoering aan 
ecn plan van Prof. A. Bastian to Berlijn door het 
oprichten van het Internationales Archiv fur 
E^hnographie, het tijdschrift waarvan tot heden 24 
dcclcn en ccn aantal supplemcntcn verschencii. 
Schmcltz word rcdacteur van het Archiv cn schreef 
daarin talrijkc opstellen van uitccnloopenden aartl, 
mccrcndecls over of naar aanleiding van voor- 
werpcji in het museum. Ecu zecr omvangrijke arbeid 
is zijno in gcmecnschap met (len oud- rcsideiit F. S. 
A. do Clorcq in 1893 gepublicecrdc 
„Ebhnographische beschrijving van de west- en 
noordkust van Ncderl. Nicuw-Guinean. Nadat Mr. 
Serrurier in .1896 zijn betrekking als direc- teur van 
's Rijks Ethnographisch Museum had nedergelcgd, 
werd Schmcltz ccrst voorloopig met. do leiding dezer 
instelling belast, cn don 16en Sept. 1897 dcfinit,ief tot 
directeur benoemd. In 1896 bevorderde de 
hoogeschool to Leipzig hem tot philosophiac doctor. 
Hij overleed 26 Mei 
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1909. Een necrologief gcsclireven ^or G. J. Dozy, 
verscheen in het 19c deel van het Intein. Archiv fiir 
Ethnogr. Zic ook Lcidsch jaarboekje 
^SCHOLLEVAAR. Van de Schollevaars of 
Aalscholvcrs, fam. PJiaJacrocoracidae, komt een 
drielnl soorten als brood vogcls in den Arclnpcl 
voor> tcrwijl cen vicixlc, de gewone schollevaar 
(Ph. carbo), waarvan cen paar exemplarcn op 
Sumatra en Nieuw-Guinea zijn gcschotcn, als 
tocvalligc gast to bcschouwcn is. Ph. javanicus, 
ccn klcinc doiikei'gcklcuidc soort, koiut op Java, 
Sumatra en Borneo voor, cn di-aagt by do Ja- 
vancn don naam van pet joek. Op Celebes cn ver- 
der Oostclijk konU con soorl voor, die van onde- 
ren wit is en van bo ven zwart, Ph. mdanoleucus. 
Zij leven zoowel langs de zee als langs de rivieren 
< n voeden zich uitsluitend met visch, die zij 
duikend bemacht.igcn. 

SCHOLTEN VAN OUD-HAARLEM (Mr. 
CHRISTIAAN JACOBUS). Zoon van Mr. Willein 
Scholten van Oud-Haarlem, (raadshcer in den 
Hoogen Raad van Nederland cn later President- 
van de Rechtbank van eersten aauleg to Am- 
stei'dam) en van Charlotte Elisc von Scholfen,' 
geboren to ^-Graycnhagc Juli 1774. Hij stu- 
deerde aan liet atheiieiinvte Amsterdam en pro- 
moveerdc te Leiden in de rcchtcn op 29 Novem- 
ber 1811, waarna hij den 2e i December van dat 
jaar als advocaat van het keizcrlijk gerechtshof 
te 's-Gravenhage >vcrd bee digd. Gcdurende het 
jaar 1813 vertoefdo hij tc Parijs ter voortzetting 
zijner studien. Vcrvolgens was hij wcrkzaam als 
surnumerair bij de registratie te Amsterdam 
en word als zoodanig op zijn vorzoek eervol 
ontslagcn op 16 December 1814 uit hoofde 
zijner aanstelJiug, don 9e i Februari 1815, tot 
ambtenaar der derde klassc voor den dicnst in 
Ned-Indie. Den 10cr)Januari 1816 werd die 
aanstelling op zijn vcrzock weder iugetrokken. 
en den Hen December 1816 volgde daarop zijno 
aanstelling tot Substituut-officier bij de Recht- 
bank van eersten aanleg te Amsterdam. Op 11 
Januari 1824 word hij benocmd tot- Substituut 
van den procureur-generaal bij het Hoog Gc- 
rechtshof te *s-Gravenhage en den 27en Juli 1833 
aangesteld tot Jid van dat Gerechtshof. • 

Daarna begon zijne werkzaamhcid in den 
dienst der jechterlijke niacht in Indie. Bij K. B. 
van 23 November 1836 werd hij benoemd tot Pre- 
sident van het Hoog-Gerechtshof aldaar Spoedig 
na zijne aankomst in Indie kwam hij reeds tot de 
overtuiging, dat in afwachting van de invoering 
der nieuwe wetgeviug begonnen. moest worden 
met voorziening in de incest belangrijke leemten 
in de Ned.-lndische wetgeving, vooral het 
handolsrecht betreffende. Op zijn voorstel 
werd daarop door den G. G. De Kerens ee e 
commissie benoemd, om ontwerpen in te dienen 
van de nicest dringend noodzakelijke we：<elijke 
verordeningen in afwachting van meer algejneene 
en dofiniticve bescJiikkingen door het Opporbe- 
stuur in Nederland te nomen. Dcze Commissio, 
benoemd bij G. B. van 31 October "37, bestond 
uit den hecr Scholten van Oud-Haarlem als 
voorzitter en do heeren Mrs. A. A. van Vloten en P. 
Mijer respcctievclijk raad en griffier bij het Hoog-
Gerechtshof. Binnen korten tijd w er den door doze 
Conunissie aan den G. G. ingodiend de volgen de 
ontwerpen van wettelijke bepalingen, a. op den staat 
en de verplichtingen van koop- 

lioden, b. het wissolrccht, c. do faillissementen, d. de 
enkelo cn bedriegelijko bankbrouk, alsmede cen。
provisioncole procedure in zakon van koop- handel. 
Doze pogingen tot hot aanbrengen van ecnige 
particclc verbeteringon, wclkc inzondor- heid door de 
handelaron cn bolanghebbcnden in °nd rworpen van 
landbouw en fabrickon werden govraagd, is ochtor 
nict gcslaagd. Scholten van Oud-Haarlem werd door 
zijne zecr gcscliokte gezondheid gonoodzaakt tot con 
vcrvroegd vertrek uit Indie in don aanvang van 1839. 
En nu word door den G. G. D Kerens, bij 
kabinetsschrijve.i van 18 Januari 1339 gi'hct 
Departement van Kolonicn voorgestcld oni zich het 
tijdelijk vorblijf in het mood rland vau Scholten te 1 
nutte te maken en d)< r dozen, bijgo- staan door 
eenigo ervaren mannon toegcrust met juist in Indie 
opgedane ervaring, eo、 Reglement op do 
Rechterlijkc organisatie en het beleid dor Justitie voor 
Ned.-Indic te doen ontwerpen, ge- schoeid op do 
Nederlandscho organickc Wet eu voorts van dien 
grondslag uitgaande, de too- passing op Indic van de 
overigo dcelcn der Neder- landsche wetgeving voor 
to bcreiden. 

Naar aanleiding van dit voorstel werd by 
K. B. van 15 Augustus 1839 no. 102 ecne Com- 
missio ingcsteld, bestaande uit de Heoren Mrs, C. J. 
Scholten van Oud-Haarlem, J. Schneitker, vroeger 
secretaris der Hooge Indische Rcgcering, later lid in 
het H. G. van Ned.-Indio, toenmaals raadshecr in het 
Provinciaal Gerechtshof van Gelderland en Mr. J. F. 
W. van Nes, ccrtij ds raad in het H. G. van Ned.-Indie, 
laatstelijk Resident van Pasoeroean, waarbij in 1841 
nog gedurendc cenigc maanden werkzaam was de 
heer Mr. B. G. Bini a van Nauta, laatstelijk oingaand 
rec liter op Java, vroegor raad in hot Hooggcrcchtshof 
van Nod.-Indie. De taak dor Commissio was dei'halvo 
niet het scheppen van eeno nieuwe wetgeving voor 
Ned.-Indie, maar enkel om do bepalingen der 
Nederlandscho wetgeving, zoovecl mogolijk 
onveranderd, voor Ned.-Indie over te neraen en allecn 
dan daarvan af tc wijken, wanneer de plaatselijke 
gcsteldhcid en de aangclegcnhodon van Indie 
dringend geboden dat wijzigingcn werden 
aangcbracht of dat nieuwe bepalingen werden 
gemaakt, voor Ned.-Indie nicer geschikt. 

De in 1839 ingestelde Commissie werd ont 
bonden bij K. B. van 15 December 1845 no. 68 en de 
Jieer Sc' olten van Oud-Haar]cm in dat jaar, op 
verzook, uit hoof do zijner verzwakto gezondheid uit 
zijne Indische betrekkingen ontslagen onder 
toekenning van den titcl van Staatsraad. Hij overleed 
den 5e)Juli 1849 te 's-Gravenhagc. In het Utrechtscho 
tijdschrift, dat> van ] 844 — J 847 bestond, Jieeft de 
heer Scholten cen overziclit van zijne 
werkzaamhedon gegeven onder den titcl „ Bijdragon 
tot vcrmecr- dering van de kennis van de 
Nedcdandsche en Vi'ecmde Kolonicn. Zie A. J. v. d. 
Aa： Biogra- phisch woordenboek en Handelingen en 
gcschrif- ten van het Indiscl) genootschap te '时-
Graven- hage 2e jaargung. 

SCHOOLMUSEUM. Zic VEREENIGINGEN. 
SCHORPIOENEN. Kala dj6 .gking ( MAL), K" dj

筋gking, KGtoenggdng (JAV.). Zic onder SPINNEN.' 
SCHORPIOENVISSCHEN (Scorpaenidae), bc- 

hooren tot de Scl&roparci, Acanlhopteri/gii (zio 
VISSCHEN). Da kop draagt gewoonlijk slekels 
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cn dikwijls, cvcnals het lichaam, vertaktc ten- take Is 
en wratten, waardoor zij con wcerzin- wckkend 
uiterlijk verkrijgen. Vclc soortcn zijn giftig. Do 
soortcn van hot geslacht Piervis, Jav. krapoc matjan, 
zijn gckenmerkt door de lange draadvormig 
verlengdo stralen der vinnen, voornamclijk dcr 
borstvinnen. Wanneer het dicr zich tusschen algen of 
andere zeegewas- ecn ophoudt, komcn deze in het 
water zwevendc d raden zoo zecr nxet de omgeving 
overeen, dat men pas bij aanraking bemerkt met ecn 
visch to doen tc hebben. Verwondingen a an do 
vinstralcn hebben vergiftigingten gevolgc. 
Synancidium horridum C. V., Mai. S6ban, met 
monsterachtigcn kop cn met wratten bedekte huid, is 
bijzondcr giftig. De 13 stekels der rugvin hebben eon 
peervormig giftreservoir, dat door een kanaal, in een 
groef van den stekcl, uitinondt cn cen melkachtig gif 
afschcidt. Ecn verwond ing aan deze stekels heeft 
heftige pijnen tengevoIgo, die uren lang kunnen 
aanhouden, bij hevige ver- wondingen kan zclfs, na 
opzwellen van lichaams- deelen, de dooa intreden. 
Verwant aan de Schor- pioenvisschcn zijn de 
Platycephalidae, met het eenige geslacht 
Platycephalus, Bo bo so (SOEND.). Vole soorten 
komcn in Indie voor, waarvan enkelc in grooten get 
ale op de markt komcn. Het zijn bodemvisschen ； 
de zeer afgeplattc kop is van stekels voorzien. 

SCHOUTEN-EILANDEN. Naum door den ont- 
dekker in 1616 gegeven aan de twee eilanden Wiak 
(zie aldaar) of Biak cn Soepioi'i (zie aldaar), welkc 
ten Noorden der Geelvinkbaui in Nieuw- Guinea 
tusschen ongeveer 0° 40’ en 1° 15’ Z.B. cn 135° 25’ 
en 136° 20z O.L. gelegen zijn. De bei- de eilanden 
zijn van elkandcr gescheiden door wtraaL Sorin 
Dido, torwijl de geheelc groep van het ten Zuiden 
claarvan liggendc Jap6n gescheiden is door straat 
Japcn of Soren Arwa. Ten Zuidoosten van Biak 
liggen de Padcaido-eilan- den. 

De bewoners dcr Schouten-eilandeii bchooren tot 
een krachtigen stam (zie PAPOEA'S, sub IV, le), die 
door land cn scheepsbouw en het stichten van 
kolonien (o.a. op Noemfoor) getoond heeft flinke 
cigcnschappen t。bezitten. Na dcii moord op (*en 
deel der beinanning van de Coredo (zie Koi. Verslag 
1887, biz. 16) was langcn tijd geon handelaar tc 
bewegen zich op deze eilanden te vestigen, zoowe) w 
eg ens den brutalcn aard der bevolking als wegens (le 
Jigging der eilanden buiten de route der Kon. 
Pakctvaart ^laat- Hchappij. 

Bij J nd. Stb. HHK no. 485 is ook ten bchoevc van 
de Scho； ten-cil nden cen gezagh bber bij het 
Binnonlandsch Bcstuur met eenig peisonecl in 
diciiHt gesteld. 

SCHOUTENIAOVATAKoith.(=/l^iwo/>/zomm 
fragrant Ji. Ur.). Fain. Tiliaceae. Landji, Wali- 
koekoon ( JAV.), llari koekoon (SOE> D.). Zeor vor- 
breide, vrij hoogo boom, die vooral in do vlakto van 
Midden- en Oost-Java vcel voorkomt. Het 
lichtroodbruinc of vlecHchklcurigo kernhout be- 
hoort tot de kostbaarstc; Javaansche houtsoor- tcn. 
Het is taai, clastisch en duurzaani, wordt gobruikt 
vuor gereedschap, assen van karron, clisselboomen, 
ankerstokken enz. Het laat zich gejnakkelijk 
bewerken. 

SCHUBDIER (Manis'), ccn in Azie en Afrika 
voorkomend geslacht, dat vroeger met andere 
Zoogdiercn tot de orde dcr Tandeloozen (Eden 

tata) ■vereenigd word, maar be ter als ccn eigen ordo 
(Pdolidota; zic ZOOGDIEREN) tc bcschouwcii is. 
De Schubdiercn zijn zecr opvallcnde dieren, die van 
allc andere Icdcn hur nor klassc afwijken door do 
bedekking van hun lichaam met groote bruine of 
bruingcle hoomcn schubben, die elkaar 
dakpansgewijzc bedekken cn in bouw met de 
schubbcn der Kruipcnde dieren te vergtlijkcn zijn. 
Op den buik ontbroken zc, hicr zijn ze door haren ver 
van gen, die echtcr ook tusschen de schubben in klcin 
aantai gcplaatst zijn. Het lichaam is spoclvormig, de 
kop klein, de pooton kort, de staart lang cn dik. Da 
voeten hebben elk 5 tecnen cn clragen sterke 
klauwon. Oogen en ooren zijn zeer kleir, maar het 
reukzintuig is good ontwikkeld. Het gebit is gehcel 
verk ren gegaan ； zijn functie is overgenomen door 
een met hoornen tandjes bedekt kauworgaan ir den 
maag, dat het voedsel klein wrijft op een dergelijke 
wijzc als dat in den “kauwmaag" dcr vogels gc- 
schiedt. De dieren voeden zich. met insccten, vooral 
mieren en termieten, die ze op dezelfde wijze als Mic 
renege Is en Micrcncters van gen door middcl van 
hun lange, wormvormige, ver u it st re k bare, 
kleverigc tong. Het zijn goede gravers en (althans de 
Aziatische soortcn) be- hendige klimmers. Bij gevaar 
kunnen zij zich. tot ecn bal oprollen en in deze 
houding brengen ze ook den dag slapende in door hen 
zelf gegraven hole。door. 

In den In dischen Archipel, cn wcl op Sumatra, 
Java, Borneo en naburige kleinere eilanden, komt een 
soort voor, die ook Achter-Indie be- woont: M. 
javanica Dcsen. tenggiling (MAL.) pc using (SOEND.)
； op Sumatra onderscheidt men volgcns Weber naar 
den leeftijd: tenggiling bSras, t. andjing ev t. ikan; 
cskir (BAT.). 

Verg. o. a. Jentink, Revision of the Manidae, in: 
Notes Leyden. Mus., Vol. IV, 1882; Weber, Beilr. z. 
Anatomie und Entwickelung des Genus Manis. 
Zoolog. Ergebnisse Jtiise in Nicderl-Ost-Indien, Bd. 
II, 1891. ； - ? --(■' .. 

SCHUTTERVISCH. (Toxotcs), Socmpit-socm- 
pit (MAT,.), Blibiran (JAV.), bchoort tot de Acan- 
thopteryqii (zie VISSCHEN). Een 5-taI soorten 
bewoont de rivicren cn de kusten van Oost- Indie, 
Australie, Polynesia cn Nicuw-Zeeland. Zij 
bcmachtigcn hun voedsel, dat uit insecten bestaat, 
welkc op planten Icvcn, die langs de oevers of in het 
water zelf groeien, op eene zeer merkwaardige wijze. 
Met hunne kaken, waarvan de onderkaak v66r de 
bovenkaak uitsteekt en die zij met groote snclhcid en 
gemakkelijklieid naar voren kunnen breiigen cn 
weder intrekken, werpen zij druppels water op die 
insekten, waarna deze in het water tuimelcn en dan 
dadelijk ver- slonclcn worden. Baar zij ook in 
gcvangcnschap dezo gewoonte bchouden, worden zij 
in Europa als aquarium-visch gehouden. 

SCHUTTERIJBELASTING. Zic BELASTIN- 
GEN, DI. I biz. 231. 

SCHUTTERIJEN. Volgens het N. I. Pla- 
kaatboek I. blzn. 70—71 wcrcl reeds 18 Augustus 
1620 te Batavia ccn uit binnen de st ad woonachtige 
„vrije luiden van Nederlanders, „Jappandcrs on 
Swartcnn bestaandc schuttery opgericht, „soo tot 
conservat-ie van a lie goedo ord re in t yden van 
brant, oploopcn ende alar- mcn.” Hicrin ligt de 
oorsprong van de tegen- woordige schutterijen. In 
1642 weixl in de „Sta- tuten van Batavian 
(Plakaatboek I. blzn. 546— 
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556) ccn „Reglement voor de schutlerij te B^ta- via" 
opgcnomcn, waarin o. in. voorkwam: „Tcr meerdcre 
verscekcringe van rust cndc vrcdc der gocdo 
mgcsctcnen, mitsgaders wccringc van alien tumult, 
oprocr cndc hostilitcit is noodich geacht cndc goet 
gevonden, dat altijd. ccnigo compagnien gewapende 
borgercn gehouden sullen woHen". Vorcnbedoeldc 
,,Statuten‘‘ werden eerst in 1766 herzien 
(Plakaatboek IX. blzn. 505—521), waarbij omtrent 
de schutterij werd bepsald, dat „a]lc christen burgers, 
zoowcl Europecscn als inlanders, vc rd co Id blijvcn 
in so veclc compagnien als thans in gebruik is". In 
de, den 7dcn Februari 1798 vastgestoldc ..Instructic 
voor den Chef dcr Indischc Militic,5 (Plakaatboek 
XII, biz 769), werd in art. 6 o. m. bepaald : „Hij sal 
ter betere defcnsic dcr stad „(Batavia) cn des eiland 
(Java) zoo spoedig „mogelijk ook de landmilitic, dat 
is de aanwezige „burgercorpsen.... organisecrcn on 
wcl zoo- „danig, dat dczelvc in cas van nood met de 
mi]i- „tie overccnkomstig kunnen wcrkzaam zijn ter 
“algemecncverdcdiging''. In het in 1802 uitge- 
vaardigde „Voorschrift nopens de Bataviaschc 
schutterij" werd „het corps burgcrij" wedcr „van a lie 
militaire betrekkingen" afgezonderd. 

Toen, na de landing dcr Engelschcn nabij Tjilint 
jing op 4 Augustus 1811 (zic: KRIJGS- 
VERRICHTINGEN OP JAVA), de froepen Batavia 
ontruimden, vaardigde. de G. G. Janssens cenc„ 
Regaling van het bestuur over de stad Batavia" uit 
(Plakaatboek XVI. biz 735), waarin „aan den Najoor 
der Burgerij Hille brink „het go zag binnen de stad 
Batavia', word op- gedragen „niet aanbeveling de 
rust e» de goede „orde te maintineeren en hierdoor de 
veiligheid “van de goede ingezetenen te vcrzekcren." 

Tijdens de 0. I. Compagnie bestond ook te Sc ma 
rang een schutterij; wanneer deze werd opgeriebt, 
valt niet na te gaan. Zeker is het echter, dat, na 
teruggavc van do kolonien door de Engclschen in 
genoemde plaats cenc schuttei ij aan we zig was, 
waarvoor bij de resolutic van 11 Ma art 1823 no. 28 
een reglemcnt werd vast- gesteld. Vrijwilligers van 
dit korps werden in den Java-oorlog tegen de 
opstandelingcn ge- bruikt (zie de Waal, Onze 
Indische Financien II biz. 90). Bij besluit van 29 Mei 
1823 no. 8 werd te Soerabaja ecne schutterij in het 
levcn gc- roepen en een regiement daarvoor 
vastgesteld, dat echtcr, evenals het vorenbedoeldc 
regiement van de Semarangsche schutterij, in 1825 
kwam te vervallen, toen bij resolutic van 17 Mei van 
dat jaar no 26, een „Reglemcnt voor de schutto- rijen 
te Soerabaja cn Semarang*5 werd gearres- teerd. 

Na bet herstcl van het Nederland sch go zag werd 
de schutterij te Batavia eerst weder bijeen- geroe pen 
bij de resolutic van 18 Augustus 1825 no. 1, op grond 
van de overweging „dat de „voortdurende staat van 
oprocr tengevolgc van „den open baren opstand 
tegen het Gouverne- „ment (Java-oorlog) het 
noodzakelijk gemaakt „heeft uit het garnizoen te 
WeItevreden zooveel „manschappen te trek ken, dat 
hctzelvc thans te ,,zwak is om zonder te grootc 
vermoeienis van ,,de troepen, daarmede de gewone 
posten to “kunnen blijven bezetten"; en voorts „dat, 
om ,,in of bij de hoofdplaats eeno eenigszins bedui- 
Mdende macht te kunnen bijeenbrengen, geen „ander 
middel voorhanden is dan de christen 

„ingczetenon op to roc pen tot het dragon dcr 
„wapcncn op den voct der schutterijcn pnlangs 
opgericht to Semarang cn Socrabaja.n Op die 
opnicuw opgerichto Bataviaascho schutterij werd 
van toepassing vcrklaarcl het rcglcmont voor de 
schutterijcn to Soerabaja cn Semarang, totdat cen 
definitief reglemcnt zou zyn vast go- stcld. Het 
ontwerpen van cen dusdanig re glome nt word 
opgedragen aan den Hoofd-Baljuw en den 
Commandant dcr schutterij te Bit a via, wier on 
twerp bij resolutic van 3 Januari 1832 no. 12 (Ind. S 
b. no. 1) werd gcarrcsteerd. Voor de dric toen op Java 
bestaande schutterij- korpsen golden dus twee 
regiementen, die, met bet re k king tot de tank dier 
korpsen, verschillcn- dc beginsclen huldigden. In het 
regiement voor de schuttcrijen te Soerabaja en 
Semarang werd als tank genoemd： „het helpcn 
bewaren van rust en orde op de plaats van inwoning", 
in dat voor de schutterij to Batavia ook het bewaren 
van rust en orde buiten de plaats van in won in g； 
te- vens was in het laatste sprake van „mobiel 
vcrklaring", d. i. gereedmaking om te vclde te 
trekken. Aan dit verschil in bcstcinming van de dric 
schutterijkorpscn kwam in 1838 eeno einde, toen bij 
resolutic van 24 April no. 21 (Ind. S.b. no. 21) werd 
bepaald, dat het reglc- ment voor de schutterij te 
Batavia toepasselijk zou zijn op allc actievo 
schutterijcn op Java. Bxlocldc resolutic schreef 
(evens voor, dat op alle hoofdplaatsen van 
residentien op Java cu Madoera schutterijcn zouden 
worden opgericht, die al naar gelang der plaatselijke 
gcsicldhoid zouden worden onderscheiden in 
rustende en actieve; tegelijk werden de toen recdg 
bestaando schutterijcn te Batavia, Semarang en 
Soerabaja vcrklaard te behooren tot do actieve. 
Vorenbo- doeld Reglemcnt voor de Bataviaschc 
schutterij word bij besluit van 9 Juni 1838 no. 33 
(Ind. Stb. no. 22) vervangen door het “Reglemcnt 
voor de schutterijcn op Java", dat, sedert 
herhaaldelijk gcwijzigd cn aangcvuld, thans nog van 
kracht is, cn waarin de taak van die korpsen is 
omschreven nJs in mecrbedockl regie- ment voor de 
Bataviaasche schutterij vaji 1832. Voor de 
wijzigingcn cn aan vullingen, die sedert in het 
regiement van 1838 zijn aangcbracht, zoomede voor 
verschillende bcpalingcn met be- trekkir.g tot de 
schutterijcn wordt. verwezen naar den Rsgeerings-
Almanak voor N. I; eon enkele dcr hier bedoeldc 
bcpalingcn ocht(fr niogo hieronder nadcr worden 
besproken. De ver- plichting tot den schutterlijken 
dienst was, zoo- als uit het vorenstaande blijkt, 
oorspronkclijk ge- grond op resolutien, besluiten en 
regiementen ； het Rcgeeringsreglcment zweeg er 
tot 1854 over; eerst bij art. 113 van het, op grond van 
art 59 der grondwet van 1848 in vorengenoemd jaar, 
bij do wet van 2 September vastgestcld 
R?geeringsreglen)c)it weixl aan aJlc ijigezctcncji de 
verplichting opg(；]eg(l om dccl te nemcn aan 
schutterijcn of andere gewapende vercenigingen, 
weJke door den G. G. noodig worden geoordecld tot 
be waring van rust en orde, terwijl in dat artikel me 
de werd bepaald, dat algemeene ver- ordenin gen 
zuUen aan geven we Ike bij de schutte- rijen 
ingelijfdo ingezetenen kunnen worden gc- roepen 
oin medo te werken tot de hand having van het 
Ncderlandsch gezag. Voor het bewaren van rust he b 
ben o peen volgen de Indische Regcc- ringen op Java 
alleen sohutterycn noodig go- 
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oo rd co Id op de dric reeds genoemde hoofdplaat- 
sen, tc Djokjakarta cn Socrakarta on gedurende 
cenigc jaren ook to Ghcribon (opgericht in 1885) cn 
te Pasarocan 一 we Ike beido laatst-bcdocldc in 1881 
(Ind. Stb. no. 13) word on opgeheven- en zulks 
niettegenstaande art. 1 van het Regie- ment van 1838 
voorschrijft, dat op allc hoofd- plaatscn van de 
rcsidentien op Java schutterijcn zullcn worden 
opgericht. Aan het bcpaaldc bij het tweede 
gedceltevan art. 113 R. R. word eerst uitvocring 
gegeven door de ordonnantic in Ind. Stb. 1904 no. 
424, inhoudende, dat van de schutterijcn op Java 
kunnen worden opgcroepen om me de te werken tot 
de hand having van het Nederlandsch gezug in Indie 
die leden, wclkc zich vrijwillig schriftclijk 
verbinden, tclkens voor den tijd van 66n jaar, om 
binnen ccn bc- pnalde kring, zich tenminste 
uitstrekkend tot de grenzen dcr residentic, waar zij 
zijn gevestigd, zoodanigo medewerking te verleenen. 
In 1915 xnaakte de Indische Regccring een 
onbeperkt gebruik van de haar bij art. 113 R. R. 
vcrlcendc bevoegdheid, door bij de ordonnantie in 
Ind- Stb. no. 360 art. 32 van het schutterij- reglement 
van 1838 aan te vullen met de be paling, dac de 
schuttcrijen, voor zoover zij nict noodig zijn voor het 
bewaren van ordc en rust, ook ge roe pen kunnen 
worden oin medc te werken tot handhaving van het 
Nederlandsch gezag in Indie te gen over ccn 
buitenland schcn vijand. 

In de Buitenbezittingen bestaan schutterijcn te Pad 
an g (sedert 1833), Makasscr (sederfc 1827), Men 
ado (sedert 1848), Amboina, Sapa- roea cn Ternate 
(sedert 182J); tc Koepang (Timor) word in 1870 (Ind. 
Stb. no 33) een korps schuttnrij opgoricht, dat echter 
in 1883 (Ind. Stb. no. 240) wed er we rd opgeheven. 
Bij Ind. Stb. 1857 no. 88 were! het R?glemcnt voor 
de schutterijen op Java van toepassing vcrklaard op 
de schuttcrij tc Pad ang en bij Ind. Stb. 1875 no. 99 
op die te Ternate. Voor de schuttcrij tc Makasscr 
word een regie men t vastgestcld bij Ind. S ,b. 
1875no. 275, dat bij Ind. S,b. 1891 no. 69 werd 
herdoopt in „Reglcnient voor de schut- terij in liet 
Gouvernement CJlobes cn Onder- hoorighcdcDn. 
Ind. Stb. 1912 no. 428 be vat ccn „Regiement voor 
de schutterijen in do R.siden- tic AmbDina", cl at 
strckL *cr vervangin g van het bij In<l. Stb. 188G 
no. 136 vastgcstelae gelijk- namige reglemcnt; dit 
laatste staatsblad be- puulde dat in bcdocldc 
residentie schutterijcn zouden bcstaajx tc Amboiua, 
Kajeli, Hila, Sa- paroi a cn Bmda-Neira, Een nieuw 
reglcxnent voor de schutterijen in do rcsidjntie Men 
ado word vastgestcld bij de ordonnantie in Ind. Sib. 
1878 no. 107. Voor de positio van het person cel dcr 
mo bid vcrklaarde schutterijen, zic Ind. Sib. 1915 no. 
481 CJI 658 cn 1916 no. 296. 

Alhocwel in den loop tier tijden tot de schutte- 
rijen op de hoofdplaatsen van Java ook artillerio en 
tot die tc Batavia ook ruiterij heeft bchoord, 
bcHtondcn die korpsen in de laatsto jaren allccn uit 
infantcrie, totdat bij do ordonnantic in Ind. Stb. 1916 
no. 295 word bcpaald, dat van laatst- bcdoeldc 
schuttcrij 100 schuttcrs zullcn worden opgc]ei(l voor 
den diejist bij de vestiHg- artillerie. Bij de 
ordonnantic in Ind. S.b. 1917 no. 259 we rd die 
maatregcl ook ten aanzicn van het korps schuttcrij tc 
Soerabaja getroffen. Vollcdighcidshalve zij nog 
medegedceld, dat in 1900 door den G.G. cene 
commissio werd ingo- 

stcld tot het ontwerpen van ccno rcorganisati© 
dcr schutterijen, van wclkcr wcrkzaamhcid naar 
buiten nooit iets is gcblcken, dat do schutterijcn 
sedert de ordonnantic in Ind. Stb. 1910 no. 415 
in stedc van onder het Dep. van BinnenJ. bc- 
stuur onder dat van Oirlog ressortcercn, en dat 
thans, in verband met do in v< eiing van den 
dicnstplicht voor Europeanon op Java, is bc- 
sloton de schutterijen op dit ciland gclcidclijk op 
te heffen. (Zic de desbetreffendo ordonnantic in 
Ind. Stb. 1918 no. 360).(A, 

SCHWANER (Dr. C. A； L. MJ . Geoloog cn 
ontdekkingsreiziger, werd in 1817 te Mannheim 
gcboron, studeerde cn promovcerde in Duitsch- 
land — waar schijnt onbekend tc zyn —, werd 
begin 1842 benocmd tot lid der Natuurkundige 
Commissio in Nederlandsch-Indie cn vertrok het- 
volgendc jaar naar Batavia. Daar ontving hjj 
de opdracht der Rogecring tot het onderzoek van 
Borneo, waar hij van 1843 tot 1848 verbleef. Hij 
keerde toen naar Java (Buitcnzorg) terug, om 
zijnc wetenschappelijke verslagen uit tc werken. 
In het laatst van 1850 werd hem opnicuw ecne 
zendingnaar Borneo opgedragen; hij trad tevoren 
in het huwelijk, maar overiced v66r zijn vertrek, 
den 30cn Maart 1851 te Buitenzorg. 

Op Borneo had hij zich eerst geruimen tijd 
bezig gehouden met het onderzoek der kolcnlagen 
in het Barito-gebicd cn met dat van de bevaar- 
baarheid dicr rivier voor grootcre vaartuigen. In 
October 1847 be gon hy zijn groote reizen, eerst 
de Barito op naar de bovenlaiiden van Koetei en 
terug. Daarna bezocht hij het stroomgebied dcr 
Kapoeas Mocroeng of Kleine Dajak en eindelijk 
geluktc het hem, de Katingan opvarendc, over 
het grensgebergte tusschen de Wester- en de 
Zuider- cn Oosterafdeeling de MSlawi tc bcreiken, 
om zoo langs de Kapoeas bij Pontianak uit te 
komen. Het verhaal dier rcizen is uitgegeven on- 
dcr den titcl: Borneo, Beschrijving van het 
stroomgebied van den Barito en reizen langs 
cenige voorname rivieren van het Zuidoostclijk 
gcdcclte van datciland, tweedeelen, Amsterdam 
1853. Het Kon. Instituut voor de taal- land- cu 
volkcnkundc van Ncderlandsch-Indie, dat de 
uitgavc op zich had genomen, droeg deze op 
aan haren secretaris, Prof. J. Pijnappel Gz.» die 
het reisverhaal van aanteekeningen voorzag. 
Dit boek bewijst, dat Schwancr niet allccn als 
geoloog ccn voortrcffcJijk waarnemcr en be- 
schrij ver was, maar dat hij ook het uiterlijk van 
cen land, zoowel als do eigenaardigheden der 
be volkin g,mccsterlijk wist op to nemcn cn weer to 
geven. Zoo is het bock ook voor geographie cn 
cthiiographio van groot gewicht, tc nicer waar 
omtrent sommige dcr bereisdo streken sedert 
geenc reisvcrhalen verschenen zijn. Schwaner 
Hchrcef to vorcii:Resultato,) van OCIJ onderzoek 
naar den Barito-strooni (Ind. Arc hie f, 1849, II); 
Reis naar en aanteekeningen betreffendo de 
steen kolcn van Batoe-Belian (Nat. Tijdschr. v? 
Ned.-Indie, III); Aanteekeningen betreffendo 
Tanah Bocmboe (Tijdschr. v. Ind. Taal-, Lmd-cn 
Volkcnkundc, I, 1); Do dood van George Muller 
(Tijdschr. v. Ned.-Indie, 1849, I). 

Het genoemdo grensgebergte is door Mo Ion- 
graaff het Schwancr-gobergto genoomd (zio Dael 

I I. 358). 
SCHWARZ (JOHANNES, ALBERT, TRAU- 

| GOTT), gob. to Langowan(Minahasa)22 Juni 1836, 
over!, te Sceral^aja 28 Febr. 1918, bozqcht he" gym- 
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nasium 1 e Rott erdam en kwam op zijn 18do jaarbij 
ho： NeH.ZencTelinpgenootschapaldaar 
inopleiding. In I860 vor：rok hij naar Indie cn in 
1861 bogon hij zijn werk a Is zend cling te So nd 况
(Minahasa). Me： gnedcn aanleg voor t 
aalsTucrieTSegaafcl, be- oefendo hij het Ton* 
omboansch, de grootsto der Alinahassische talen en 
vcrznmcld e eeno menigto gegevens voor de 
bestudeering daarvan. Om he：, land Be It^ng-
Mongo nd on voor d o Zend ing 1 c vor- kennen, 
maakt e hij in 1866 eene reis daarheen, met zijn 
amb' genoot Wilken en in 1S75 n-«g cono met zijn 
collega De Lange. Van bcide reizen gaf hij 
bolangrijke vershgen in Med. Ned. Zend. Gon. XI, 
XII en XX, wnarbij ook veel goedo st of is voorde 
best udeering van ho! Mongondo wsch. Wat 
Schwnrz van liet To nt emboansch heeft- verza- meld, is uiigegeven in twee lijvige boekdeelen： 

Tontemboansch-Nod erlandsch Woord enboek, niot 
Nederhndsch-Tc n emboansch Regis! er (1908) 
en T( n/emboansebo Tekslen in 3 deelen (I ekst, 
vert a ling, aan eekeningen), versebenen in 
1907, verder in ecni. e tijdschrifiar ikelon, te 
vinden in de Med. Ned. Zend. Gen. en hot 
Tijdschr. Bat. Gen. van 1903. De st of, bewerkt 
> in de Hoofdstukken uit de spraakkunst van l)e,l 
_Tonf emboansch,door N. Adrimi en M.'L. Ar1rani- 
、 Gunning, is ook voor een d eel van Schwarz afkdni- 

stig. 
Literaluur : J. A. T. Schwarz, Med. Ned. Zend. 

Gen. LXII, 63—109; J. A. T. Schwarz als taal- 
v^c.beoefenaar, Bijdr. K. I LXXIV, 438—445. 

SCHIJFKWALLEN. Zie NETELDIEREN. 
/‘u SCINCIDAE, kadal (JAV., SOEND.). Familic 

一，, van bode m be wonen de, sozns graver de, cen 
enkele maal ook in boomen lover de Hieedissen 
(zie aldaar en onder KRUIPENDE DIEREN). 
Kop met symmetrischc hoornschilden, romp 
dakpansgewijzc met hoornschubbcn bedekt, 
waarorder in bcide gevallen been platen gelcgen 
zijn. Twee vollcdige jukbogen. Tong aan voor- 
zijde ingesneden, dakpansgcwijze gcplaatste 
schubben. Kop breed en stomp, plompc lichaams- 
bouw, staart lang en breekbaar, Icdcmaten 
veelal gering ontwikkeld of ontbrekend. Geen 
d(j- of liesporien. Meestal ovovivipaar, kosmo- 
poliet. In den Oost-Indischen Archipcl komen 
6 geslachten met ± 124 soorten voor, waarvan 
109 tot het kosmopolitische geslacht Lygosoma 
behooren. Dz meest bekende vci^legen woordiger 
is echter: Mdbuia mulli/asciata Kuhl (cok dit 
geslacht is circunitropisch.) ,de gewone kadal 
(op Simaloer hile genaamd), een vrij groote 
vorm (35 c.M. lang, staart alleen 22 c.M.), die 
van de Nico baren en Aiidamanen tot de Philij>- 
pijnen en van Achter-Ii'.die tot N.-Guinea 
voorkomt. Deze bodemvormeix met middel- 
matige pooten, een eenigszins gedeprimeerden 
romp cn een roIronde staart vertoonen in bouw 
en levenswijze de lypische cigcnschappen der 
geheele familie. Het zijn dagdicren en insckten- 
fters, die zich gaarne onder steenen en in bode m- 
gaten verbergen, lioewcl het geen eigcnlijko 
gravers zyn. Ovovivipaar of vivipaar. Van bo ven 
zijn zij olijfbruin geklcurd met donkere flank- 
streepen, aan de voorzijde eonis in rood over- 
gaandc, de onderzijde is lichtgroen of gecl gc- 
jklcurd, de keel soms blauwachtig. Van het ge- 
slacht Lygosoma, dat in een liental endergo- 
slachten vcrdecld wordt en dat van het von go 
in hoofdzaak afwjjkt, doordat de verhcmclte- 
spleet minder ver naar voren reikt, zijn de mcest 

bekende vcrtcgcnwoordigcrs: L. sanctum Duin & 
Bitr., ccn kkino vorm (11| c.M. lang, staart alleen ± 
7 c. M.) uit Java, Sumatra cn Malaka, gckcnnicrkt 
door ecn zilverwitten rugstreep begrensd door 
zwartc vlekkcn. De bovcnzijde is verder lichtbruin, 
de onderzijde wit of licht- grocn, terwijl zwarto 
flankstrccpen aanwczig zijn L. nigrilabrc Gunth. een 
grootei'e vorm (26 c. M. lang, staart alleen 14 c. M.) 
uit Celebes. Rugzijde lichtbruin met donkcro 
vlckken, cen donkerbruinc flankstrccp, buikzijde 
gcelachtig, soms bij de keel zwart gcvlekt. De 
Toradja's noemcn deze bodemhagedis oclowa, 
evenals 
L. smaraffdinum Lesson (van dezelfde grootte), 
een boomvorm uit den gcheelcn Archipel met 
uitzondering van Sumatra bekend, waarvan vele 
lokale varietciten voorkomcn. Bovenzijdc blauw, 
groon of olijfklcurig, onderzijde lichtgroen of geel, 
een lichto fJankstreep. L. variegatum Peters ccn 
klcine vorm (14 c. lang, staart alleen 8% c. M.) uit 
Borneo en het Oostclijk decl van den Archipcl, 
gekcnincrkt door cen dorso- lateralc rij van lichte 
vlckkcn begrensd door een zwarlo flankstrecp. L. 
olivaceum Gray (24% c. M. lang, slaart alleen 13 c. 
BL), ccn Indo-Maleische vorm, bovcnzijde 
olijfkleurig met dwarsrijen van zwartc cn lichte 
vlekkcn, onderzijde lichtgroen, staart roodachtig. L. 
chalcides L.(19c M., waarvan de hclft staart) een 
gravende vorm met slccht ont- wikkelde ledematcn 
uit Achter-Indie, Sumatra en Salcicr. Kleur 
gelijkmatig bruin, aan de onderzijde iets lichter. De 
Malcische naam is oelar bisrkaki of bengkaroeng. L. 
cyanurum Lesson, een langgestaarte vorm (15 c. M., 
lang, staart alleen 91/® c. M.) met good ontwikkelde 
Icde- maten, we Ike van Java en Borneo tot in Poly- 
nesie voorkomt. Bovcnzijde olijfkLurig met 3—5 
gouden of mctaalglanzig groene lengte- streepen, 
onderzijde wit, staart blauwachtig. Toradja-naani 
tologana. Van de anderc geslachten (voor de namcn 
zic label) zij alleen nog TribolonotUJi vermeld, ccn 
geslacht dat uiterlijk zeer sterk van de overige 
Scincidae afwijkt, doordat de dikke bcenschubben 
aan de rugzijdo in stevige opstaande tanden 
eindigen. Daardoor koint ecn oppervlakkige 
gclijkcnis tot stand met de Z.-Afrikaanschc 
Zonuridae, waarmec heL overigens niet ver want is. 
Er zijn twee soorten uit N.-Guinea bekend, die in 
grootte en voor- komcn vecl op elkaar gclijkcn, Tr. 
novae guincae Schleg. (16 c.M., waarvan de heJf* 
staart) cn Tr. gracilis de Rooy (18 c. M., waarvan do 
hclft staart). 

Zooals uit achterstaande tabcl blijkt, is vooral N.-
Guinea (met 74 van 124 soorten, waarvan 53 eigen 
sooi-tcn) als radiatiecent rum van bclang, terwijl 
Borneo (met 30 soorten, waarvan 17 cigen) cn 0-
lobes (met 20 soorten, waarvan 9 eigen) als 
sceuudaire centra te be- sdiouwen zijn. Sumatra (met 
19 soorlcn, waar- vm 6 eigen) en Java (met 15 
soorten, waarondcr geen cnkelc eigen soorl) zijn in 
verhouding veel arincr aan kadaJs,vooral wat het 
aantal der cigen soorten betreft. Over het gehcel 
krijgt men den indruk, dat hc< Oostclijk deel van den 
Archipel cn vooral N.-Guinea vecl beterc 
ontwikkclings- voorwaardtn voor deze 
bodemhagedissen schijnt op te leveren, dan het 
Westelijk deci. In cerstgo- nocmd deci komen nl. 95 
soorten (waarvan 82 eigen), in Jaatstgenoemd deci 
slcchts 42 soorten (waarvan 29eigen) voor. Daarbij 
krijgt men sterk 
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den indruk, cl at het Au stro - Malcisch gebied nict 
van het Indo-Maleischc gebied maar van N.- Guinca 
uit met kadals bevoJkt is, aan gezien het met het 
eerste, als men van de 8 door den gcheclcn Archipc 1 
verbreido soorten afzict, slcchts 5 soorten gcmccn 
hceft, tcrwijl het 13 met N.-Guinca 
gcmecnschappelijkc soorten bc- zit. Ook op anderc 
wijzc blijkt het op den voor- grond treden der 
Scincidae als men van het Westen naar het Oosten van 
onzen Archipcl doordringt. Terwijl in Borneo en Java 
de leden dozer familic slcchts der aanwezige hagedis- 
soorten vormen (30 van. 91, resp. 15 van 44) cn 

(lit vcrhoudingscijfcr voor Sumatra zelfs tot % daalt 
(19 van 68), nee mt het voor Cclebea toe tot bijna % 
(20 van 42) en bedraagt het voor N.-Guinea bijna % 
(74 van 119). Zij vormen dus in het Oosten van den 
Archipcl verreweg do soortenrijksto hagedissen-
familie, aangezien de Gecko's nog geen zesde (19 
van 119) en de Agarniden juist ccn zevendo van het 
totaal aanta] der N.-Guinceschc hagedissen (17 van 
J19) oplcvcrcn. Voor Celebes zou dit laatstc cijfer in 
bcide gcvallcn 9 van 42, d. i. 3/14 bedragen en dus 
wecr bclangrijk hoogcr zijn dan voor N.-Guinca. 

Overzicht van de verspreidhij der ge.slachle.it en families van Scincidae in den 

Indischen Archipel. 
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SCLATER (PHILIP LUTLE、). Engelsch zoo- 
loog geb. 4 Nov. 1829, gestorven 27 Juni 1913, 
sedert 1859 secrctaris der Londensche Zoological 
Society, hie Id zich be zig met System at ische 
zoologie, spec. Ornithologic, waarover hij talrijkc pu 
blicaties het licht deed zien, in we Ike ook de 
vogclwcrcld van Ne<l.-Indio vcelvuldig were! bc- 
handcld. Hij schreef o.a. Exotic Ornithology, A 
Book of Antelopes, en was redactcur van hot orr i 
hnlojrifsch t ijdschrift: "The Ibis." 

SCORODOCARPUS BORNEENSIS Bccc. Fam. 
Olacaceae. Koelim ( MAL.) ; Kajoo bawang oetan 
(N.BOK'EO). Grooto boom van Borneo en Sumatra, 
waarvan het hout stork naar uien riekt, maar 
overigens overal als bouwhou', Dieub<41iout cnz. 
hoog staat aangcschrevon. Do vruebten worden 
gogeten door de inlanders. 

SEBA. Hoofdplants der onderafdceling Sawoo 
van de tot do residentie Timor behoorendo afd. Z.-
Timor cn • ilanden, gelogon aan do Noordkust van 
hot eiland Sa woe, tevens standplaats van don 
posthoudcr； wordt door de booten der Ko- ninklijkc 
Paketvaartmaatschappy aangedaan. Er bevindt zich 
eon kustlielit./s 1 

SfiBAKOR (RIJKLOF VAN GOENS)BAAI. 32 
K.M. breedo, weinig diep het land indringendc, voor 
hoi West en gobcol open baai mot vrij grool o <licp' 
cn op do Westkust van Nieuw-Guinca, beZ. de 
Macclucrgolf. l)o kust loopt gcleidclijk op en is 
n]le'U bij do Noord-enZuidhookenderbaai.waar zy 
nagenoeg zonder kuslrif steil naar zoo afdaalt, rotsig
； aan do Ooslzijdo liggen, v66r do kust, meerdero 
koraaldroogvallingcn en, tob vor uit don wil in diop 
water, con grool aantal droge plekkon £n losliggondo 
gevaren. In hot midden dor baai vindt men de vrij 
hooge eilanden Karas,Tooboo- 

aroes% en Faoer, van welke het eerste en grootste in 
het midden een smrlle, l&ge vlakte heeft, ter- wijl hel 
laatste aan de Zuidpunb het hoogste is; dezo eilanden 
hobben hicr on d%】r roiskusb en vallen, nagenoog 
zonder kustrif, st eil naar zee af. Bui. en Karas ligt 
slochts een gevaar, juist op den. verhoogden 
onderzeeschon rug, welke ongeveer 6 K M. boW. dit 
eiland oprijst en aan de bui en- zijde zeei steil is. De 
vorlikale waterbeweging is overheerschend 
dubbeldaagsch en bedraagt hooftsten=? 2,5 M. Zie 
Zeemansgidg deel VI. 

Sg BATIK (SfiBITIK). Eiland voor de Zuide- lijko 
helft behoorendo tot do Tidoengsche landon (ros. Z.- 
en O.afd. van Borneo), terwyl het Noor- dclijk 
gedeolte sedort 1891 aan do Britscho Noord- 
Borneo-iMaatschappij is toegowezen. Ingevolgo cen 
daartoo door de regecring van Britsch-Noord Borneo 
gedaan voorstel is de bij art. IV van het grenstractaat 
van 20 Juni 1S91 (Ind. Stb. 1892 n°. 114) 
vastgestoido grons door stecncn grens- pilureu 
uitgezot. 

SEBEH (MAL.). Zie CANNA. 
SEBESI. Een van do vulkanischo cilandjos in 

Straat Soenda, 859 M. hoog. Het bohoort tot de 
residentie Eampongsche Districten on sluit deu 
toegang tot de Lampongbaai af. Het eiland ver- toont 
veol ovoroo^ikomst met het dichtbij gelegen 
SObockou. • …苴一， 

SEBJAR.Ecn dor belangrijksto riviorcninWost 
Nieuw-Guinea. Zy mondt uit op do Noordkust der 
Maccluergolf. Do breedto in den benedenloop 
bodraagt 100 tot 200 M.; do diopte is aldaar ge- 
middcld 3,5 vadeni, dock neo mt spoedig af. By 
bandjir is reeds by do monding zoet water in de 
rivicr; do covers zijn hicr begroeid mot rhizopho- ren 
en nipah, zy zijn laag en worden by hoog wa 
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ter grootendeels ovorstrooird. Hoogerop zijn do 
oevers langs de geheclo rivier begrocid met bosch. 
Aan een rechter zijriviertjc ligt Tomoo met 20 
huizen. Hooger op liggcn langs do Scbj ar do kam- 
pongs; Arandai, Korindam, Rcwangi, Irira en 
Barnia; laatstgenoemde kampong ligt op 1° 54' 24" 
Z.E. en 132° 58' 49" O.L. De breedte dor rivier is hier 
75 M, de diepte ± 4 vadem. lets bovcn Barma 
vercenigcn zich de twee bronrivieren van de Scbjar, 
n.l. de TimaworriS en de Raward. Eerst bij Barma 
komt grind in de rivier voor, bergen zijn hier echter 
nog nict tc zien; vanaf Arandai zijn do oevers reeds 
hoog. Aan do Timaworro wordt bruinkool 
aangetroffen. Van de Raware loopt een pad over het- 
gebergte naar het stroom- gebied van do Wirjagar en 
de Kamocndan, twee rivieren die ten Westen van de 
Sebjar in de Mac- cluergolf vallen. De lieden van 
Argoeni halen hun sagoe van de Sebjar. De bewoners 
van Barma hebben de zeden en gewoonten van 
benedcn-Seb- jar en ofschoon evenecns heidenen, 
achten zij zich verheven boven de Papoea's van het 
binnenland. In 1911 inaakte cen patrouillo in 21 
dagen een marsch dwars door do “Vogelkop" vanaf 
War- paperi aan de Noordkust over Barma naar den 
mond van de Sebjar. 

S^BOEKOE. Een van do vulkanische eilandjes in 
Straat Soenda, ten Noorden van Sebesi gelegen on 
426 M. hoog. Het is het Noordelijkste van de rg 
vulkanische eilandjes, die aanvangt bij den Radja 
Basa op Sumatra en dwars over Straat Soenda zich 
uitstrekt tot den Pajoeng op Java's Zuid-Westelyk 
schiereiland. Het is geen zelfstan- dig eruptiepunt, 
maar wordt beschouwd als te behooren tot den 
vulkaau SSbfisi. Omstreeks 1888 is een poging 
gedaan om op het eiland vec tc telcn en hout te 
hakken, doch zonder succes, wegens gebrek aan 
werkvolk. Thans werkt er de N.V. 
Cultuurmaatschappij SCboekoe, die met eon tien- tal 
vrije koelies wat hout kapt en klappernotcn plukt, 
welke per niptorboot naar Anj6r_worden ver voerd.j 
域-希七 

SfiEOEKOE (SIBOtKOE) .Naam van eon land- 
streek, kampoeng en rivier in de Tidoengscho lan- 
den, in het Noord-oostelijkste gedeelte van do res. 
Zuider- en Oosterafd. van Borneo. De streek, vroe- 
ger veel tot verblijfplaats van zeeroovers die- nende, 
is zeer dun bevolkt. Geruimen tijd maakte deze 
streek een punt van grensgeschil tusschen 
Boeloengan en Broenei (of beter tuBschen 
Nederland en do Britschc Noord- Borneo-
Maatschappij) uit. Zoo o.a. werd in 1889 nabij den 
mond der SCboekoc-rivier een aan een boom 
gebonden Britsche vlag aangetroffen, terwgl in een 
paar andere boomen op die plek de merken B. N. B. 
met do jaartallen 1883 en 1889 waren aangebracht; 
een en ander werd door een Nederl. ambtenaar 
verwijderd. Bij de op 20 Juni 1891 te Londen 
gehouden conventic (zie Ind. Stb. 1892 n°. 114) is 
aan de geschillen een einde gemaakt en zijn de 
grenzen geregeld. In 1912 zijn deze door een 
Nederlandsch-Engelsche commissi© op het terrein 
uitgezet. Zie ook BORNEO en het Rapport der 
Grensregelingsoommissie Ind. Sub. 1916, n°. 145. i/i 
SfiBOEKOE (eiland). Zie POELAU LAOET. 
SECHIUM EDULE Sw. Fam. Cucurbitaceae. 
Laboe Siam (MAL.); Gambas (JAV.). Klimplant met 
ranken, inheemsch in de Antillen en Midden- 
Amerika, in de tropen gecultiveerd. Men plant haar 
op erven en laat ha ar in de boomen klimmen 

om na ccnigo jaron groei de vruchtcn to kunnon 
oogsten. Deze zijn zoo groot als ccn appel cn smaken 
als gekookte komkominers. Men cet ze afgekookt bij 
do rijst. Do plant niaakt na het tweede jaar 
wortclknollen, die als z。jong zyn, kunnen worden 
gegeton. Do nog groene stengolp worden gedroogd 
en dienon op Reunion voor hot vervaardigen van 
dameshoeden. 

SECRETARY (ALGEMEENE). Do Algemeene 
Sccretario, het bureau van den Gouvcrne;ir- 
Generaal van Ncd.-Inditi, bestaat onder dion naam 
sedert het begin van 1S19. Zij ontstond toon uit do 
samensrnclting van do „General© Secretary**, het 
bureau van do Commissarisscn Gencraal, die 
uitgezonrlen waren om onze Oost- ludischo 
bezittingen uit de han den van hot Britsche 
tusschenbcstuur over tc nerncn, en de 
„Gouverncments SecretarR", het bureau, tot welks 
opriebting ten bchoeve van den Gouver- neur-
Gciieraal door C. C. G. G. bcsloten was den dag 
nadat, bl日kens hunne resolutie van 19 Aug. 1816 
(Ind. St，bl. no. 5), de overncming van hot ciland 
Java had plaats gehad. Dio verceniging der beide 
bureaux liield verband met art. 10 van het Rog. Regl. 
van 1818, bepalende dat aan do Hooge Rcgcering, 
waaronder blijkens art. 2 van het Regiement te 
verstaan was de G. G. met de aan hem toegevoegde 
Raden van Indie, zou zijn toegevoegd een 
Algemeene Secretaris, die als zoodanig tevens den 
G. G. zon ten dicnste staan. Volgens datzelfde artikcl 
zouden behalve do Alg. Secretaris een of nicer 
Secretarissen aangesteld kunnen worden, indien de 
werkzaaniheden zulks vorderdeiij en zou do G. G. 
„de Secretarij,> rego ]en op zoodanige wijze, als hij 
nuttig oordeeldc. De later als koloniaal staatsnian 
zoo bekendtj ambtenaar J. C. Baud, die met den titcl 
van Secrctaris aan het lioofd stond 
derGouvcrnemcnts Secretarie, was de eerste Alg. 
Secretaris. Hij werd tot die betrekking benoemd in 
Januari 1819, tcr- wijl de Secretaris Gencraal, Chef 
der Gcneralo Secretarie, R. cPOzij kort tevoren 】id 
van den Raad van Indie was geworden. Bij besluit 
van C. C. G. G. van 1 Februari 1819 no. 10 werd ver- 
volgens de verceniging der beide Sccrctariecn tot 
66n bureau tot stand gebracht. 

Aanvankelijk cvenals do G. C. te Batavia gc- 
vestigd ging de Secretaric in 1838 over naar 
Buitenzorg, dat in 1836 den G.G. als verblijfplaats 
was aangewezen, on toen in 1818 die verbi ijf plaats 
opnieuw naar Batavia werd verlcgd, ging de 
Sccrctai-ie weer jnedo naar die plaats te- rug. Van do 
hun gelaten vrijheid om zich ook te Buitcnzorg op tc 
houden, zoo dikwijls het bclang van den dienst het- 
zou toelaten, irjaakten do ver- schillendc 
Landvoogden een zeer ruim' nebruik, zoodat al 
spoedig de feitclijkc toestand zoo was, dat zij tc 
Buitonzorg woonden en nan Batavia slechts korte 
bczoeken brachtcn. Do Secretaric blcef cchter te 
Batavia, ook toen die too stand in 1870 door het 
Oppcrbestuur gcsanctionneerd was. Eorst in 1888 
ging zij grootendeels wecr over naar Buitcnzorg, 
waar zij sedert gevestigd bleef, met uitzondering van 
eonig ondergeschikt perno- neel, dat te Batavia werd 
achtergelaten, o. a. voor do aanrakingen met den 
Raad van N.-I., de Bepartementen van Algomcen 
Bestuur en hot publiek. 

Ook in do latere Regeeringsreglcrncnten is, 
evenals in dat van 1818, het bestaan der Alg. 
Secretaric in zekeren zin vastgelegd, doordat 
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daarin molding wordt gomaakt van den „Algo- 
meencn Sccrotaris", en de Minister Van Dcdom, die 
hot wcnschclijk achtto dat de begrootings- wetgever 
met betrekking tot do Alg. Sccretnrio vrijheid van 
handeJen zou hebben, deed dan ook bij een in 1893 
ingediend wetsontwerp tot wiizi- ging van hot Reg. 
Rcgl. van 1851 o. a. het voor- stel tot wijziging van 
de artikelen 15, 31, 32 cn 33, waarin van den Alg. 
Seerctaris sprake is. Het bureau zelf wordt slechts in 
e6n Rog. RpgL, dat van 1827 (art. 10), genocind en 
allcen om eene daaromtrent door den C. G. du Bus in 
1826 ge- inaakte regeling voorloopig to bestendigen. 
De Alg. Seerctaris werd bii het Reg. Rcgl. van 1836 
(art. 13) niet langer, zooals in vorige reglcmenten, 
toegevoegd a an de Regcering van N.-L, maar aan den 
G. G., hetgeen verband hield met de omstan- digheid, 
dat volgens dat Reglcment (art. 2) de Raad van N.-l. 
niet nicer tezamen met den Landvoogd die Regcering 
uitmaakte, maar cen xuiver adviseerend karakter 
kreeg. Den Raad zou volgens art. 2 van het 
Rcglcmnnt cen Secre- taris zijn toegevoegd cn als 
zooclanig fungeerde Jangen tijel een der tot het 
personcel dor Alg. Secretarie behoorende 
Gouvernemcnts Secreta- rissen. Op de begrooting 
van 1878 komt voor het cerst een afzondcrlijke 
Secretaris van den Raad van N.-I. voor. Aan dezen is 
ecnig minder personeel toegevoegd. dat deel blijft 
uitmakon van hot personeel dor Alg. Sccretaric. 

Onder den Alg. Sccrotaris zijn op het，bureau 
werkzaam gesteld Secrctarissen, dio thans den naam 
dragon van „Gouvernemcnts Sccrctaris- sen", als 
hoedanig zij ook in het Reg. Regl. van 1854 (artt. 15, 
17, 18, 31, 32 en 33) worden ver- meld, en voorts eon 
aantal ambtenaren van lage- ren rang en klerken. De 
samenstclling van hot personeel dor Socrctarie en de 
titcls der ambtenaren ondergingen herhaaldelijk 
veranderingen, f vcnals het aantal en de nainen der 
afdeelingpn, meermalen nog gcsplitst in 
ondcrafdcelingcn of bureaux, waarin de Secretarie in 
den loop der rijdpn verdccld is geweest. Hoe de 
toestand in ))et begin van ieder jaar was is tc vinden 
in de van Regeeringswege uitgegeven almanakkcn, 
wclke sin ds J 8(55 den naam ciragen van „ Regeo- 
rings A bn a link van Ncd.-Tndif''5. Blijkens don 
uXJmanak van 1919, het jaar waarin dit artikel gc- 
whreven word, tckle de Alg. Sccrctario in het begin 
van dat jaar behalve de vijf Gonverncjnents 
Secretarisscn, waaronder cen titulairc, zes Refc- j-
endaj-issen, tweo Hoofdcomniiczon, zestien Coni- 
niiezen redacteurs, waarvan vijf den tit el Ad- iunct-
referoTidaris voeren, zevon Ecrste, zeven Tweede en 
twaulf Derdo (Jonimiczen, benevens drie 
Ambtenaren ter beschikking, cn voorts eon Archival 
is en een Expediteur. Bovendicn is nog (nidcr den 
Aliz. Seerctaris gcplaatst do in 1892 in •lienst 
gestelde „J>aiKlsnrchivarisn, aan wien is opgedragen 
de zorg voor het bchoiul, do bruik- baarheid CJI de 
hewerking van liot z.g oud-arcliicf, bevatteiido de 
arehiefstukken van voor 1816. Hot aantal afdeolingen 
bedro(?g volgcns genoom- <h、n ulmanak vier, n.l. 
eeno afdceling (do eerste) .Kahijift, en politieke 
zaken", cone afdceling (de t weede) „Al(?omcenc 
zakenn, ccnc afdceling (de derde) zondor naam, 
vcrdceld in vijf bureaux, t .w. twee penonede, cen 
vcor agrarischc, ccn voor tinancie(ilo, cn ccn voor 
Jiiilitairu zaken, en cin- Jclijk H，收 cone afdcelin-'. 
(<le vici'(le), medezonder naam, dio vordceld is in 
dric bureaux, t.w. een 

bureau “Arehicf", een bureau “Expeditic" cn eon 
bureau gevormd dour J】et personeel to Batavia. 
Voorts M or nug cen afzondcrlijk bureau „Bc 
grooting,,

< 
In vrocgcrcn tijd hobben nog een drieta] bu- 

roaux bestaan, welko, ofschoon aan de Alg. Secre- 
taric ver bond en, toch niet bestemd waron om aan do 
gewono wcrkzaanihcden van dat bureau deel to 
nomen, t.w. het “Departement voor Tnlnndschc 
Zaken", het „Statistiek bureau" cn de Afdceling 
Statigt-iek*'. Het Dep. voor Ini. zaken,dat in 1S20 
werd opgericht, moest zich in de eerM。plaats aan 
translateurswerk- zaamheden w万den, maar had 
daarnevens nog cen andere taak, o. a. hob beoefenen 
der In- landsclic talen. Nadat do cerate chef, de heer 
C. P. J. Elout, dio den titel droeg van Gouvernemcnts 
Secretaris, tot Resident van Riouw was benoemd 
werd dit “departement" by eone reorganisatio dr：r 
Alg. Secretarie in 182G inge- trokken cn door ceno 
op meer bescheiden schaal ingerichto ,,Afdeeling 
Inlandsche zakon** vervangen. Het „Statistiek 
bureau" werd in 1837 in het leven geroepen en bad 
een werkkring, dio weinig bij zijn naam paste, daar 
het zich niet in de eerste plaats met de Statistiek in 
engeron zin had bezig te houden, maar zich vooral op 
historisch gebied moest bewegen, ten cinde met de 
verzameldo gegevens den G. G. bij de behan- deling 
dor dagelijksche zaken te kunnen voor- lichten. Tocn 
hot bureau in 1851 tot eene gewone redactic-
afdeeling der Alg. secretarie werd ge- niaakt kreeg 
deze dan ook den haar karakter beter aangevenden 
naam van „Afdeeling staat- en geschicdkundige 
zaken", welko naam in 1853 werd veranderd in dien 
van “Historisch bureau". De „afdeeling Statistiek" 
eindelijk werd in het leven geroepen in 1864 en was 
belast met werk- zaamheden, die beter met haar naam 
in over- eenstcniming waren, o. a. het verzamelen der 
noodige gegevens voor ecnc behoorlijke Statistiek 
van Ned.-Indie. Na kraclitens Ind. Stb. 1884 no. 213 
eene inkrimping te hebben ondergaan, tcngevolgc 
waiirvan zij in hoofdzaak nog slecht? vuor do 
sainciistelling van den Reg. Almanak en van 
somniige hoofdstukken van het Koloniaal verslag tc 
zorgen had, word de afdeeling Statis- tiek in 1893 
opgeheven. De beido laatstgenoemdo bureaux 
liebben op den duur niet aan huuno bcstciuming 
kuuncn beautwoorden, omdat het (la：irbij gcplaatste 
personeel, daar het deel uit- xnarkfc van liet 
personeel der Alg Secretarie, aan grotto afwisseling 
blooti'.on■! en daarenbo- ven spe、，k nl nicer < n 
uieer aan zijne specialo werkzaaiu . ■' n t uutlrokken 
om behulp- zaam tc z：ji) •；「、ufilui ;iing van liet 
steeds toe- nomende ^c.vo)： - secretarie-work. 

Volgons zijno instructio is de Alg. Secretaris do 
vraagbaak cn voorlichtervan het bestuur. Hijdoet aan 
do Regcering voorstellcn of herinneringen tot 
bovordoring van den dienst on zorgt voor deredac- 
tie,expcditic,rcgistrecringcn bewaring der beschik 
kingen van den G. G. alsmede voor de samenstel- 
ling van het Staatsblad van N.-I. en van den 
Regeeringsalmanak van N.-I Vrocger was hem ook 
opgedragen het toozicht op do uitgavo van het in 
1857 opgcricht Bijblad op het Staatsblad van N.-I., 
dat ccliter in 1905 word overgedragen op den len 
Gouvs. Sccrotaris. Krachtens de bo- docldc Instructie 
is een van de voomaamato werkzaanjhedcn der Alg. 
Secretarie het uitwor- 
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ken der bcslissingen en donkbceldcn van den G.G. 
hetzij in den vorm van bcschikkingen (bosluiten), 
hetzij in dien van aanschrijvingen (missives). 
Daanncdc gaat gepaard cen onderzock (exami- 
necrcn) van de door andere autorileitcn aan den 
Landvoogd gedanc voorstcllen, hetgecn in zich sluit 
het voorbreugen bij den Landvoogd van do 
bedenkingen cn opmerkingen, waartoc die voor- 
stellen aanleiding gaven, en in dit cxamincercn is de 
lioufdoorzaakgclegen vandebczwarcn, wclko in 
vroeger cn later tijd tegen het bureau zijn ingebracht. 
Voor het eerst werden die bezwaren in het，
openbaar gehoord bij do behandeling der Indische 
begrooting van 18G7, de eerste die bij de wet werd 
vastgesteld, terwijl in hetzelfde jaar de ook als 
schrijver over Indischo aangelegen- heden bekende 
staatsiuan E. de Waal ze ter sprake bracht in no. 11 
zijner „Aantcckcningen over koloniale 
onderwerpen". En sedert is daar- over, ook in' den 
laatsten tijd. zoowcl in ah buiten het Parlement 
herhaaldelijk uitgeweid. De voor- naamste grief was 
dat de chefs der Departeiucn- ten van Algemeen 
Bcstuur niet tot hun recht konden komen, omdat de 
Alg. Secrctarie tusschcn hen en den G. G. in stond. 
Zij hadden dientenge- volgc te weinig aanrakingen 
met den Landvoogd om vruchtbaar met hem te 
kunnen samenvrer- ken cn het deed afbreuk aan 
hunne zclfstandig- heid, vermindnrde hun 
verantwoordclijkheids- gevocl cn was kwetsend 
voor hun gevocl van eigeuwaardc dat hun werk aan 
de kritiek der Sccretarie was onderworpen. Ecne 
andero be- denking tegen de Secretaric bestond 
hierin, dat door hare bcmoeienis met de 
Regceringszaken deze niet zoo geregeld en vlug 
werden afgedaan als anders het geval zou kunnen 
zijn, en verder werd ook over de groote kosten van 
het bureau geJdaagd. Men bepleitte daarom eene 
inkrini- ping van de Secretaric tot een minder 
kostbaar Kabinet van geringen omvang, dat 
hoofdzakelijk zou dienen voor de ontvangst, 
registratie en expeditie der aan den G. G. gerichte of 
van hem uitgaande stukkeh cn waaraan redactiewerk 
aUeen zcu worden opgedragen, voor zoo ver dat uiet 
kon worden verricht door de departementen, welke 
dus in den regel de beslissingen van den G. G. op 
hunne voorstellen zclf zouclcn krijgcn uit te werken. 

Tegen dit dcnkbceld word echteraangcvoerd dat 
de G. G.» om behoorlijk zijne omvangrijke en zware 
taak te kunnen vervullen, noodzakelijk de 
beschikking moest hebben over ecn goed tuege- rust 
bureau, dat hij kon gebruiken op de wijze, die hem 
goeddocht. Zijne verantwoordclijkheid toch 
tegenover het Oppcrbestuur bracht niedc, dat hy zich 
over de zaken een zeJfstandig oordeel moest kunnen 
vormen en dat zou nict wel mogc- lijk zijn, indien hij 
allo voorlichting moest ont- vangen van de Dep. 
chefs, van wic bezwaariijk kon worden verwacht dat 
zij onbevooroordccld zouden staan tegenover hun 
cigen work. Op grond hiervan waren tot dusver allc 
Gouver- neurs-Generaal tegen eene ingrijpende 
wijziging in de inrichting en werkwijze dor Alg. 
Sccretarie gekant en v/erd zulk eene wijziging ook 
door de verschillcnde Ministers van Kolonien over 
het algemeen bedenkdijk geacht cn door de nicest 
gezaghebbende schrijvers over Indisch staats- recht 
verkeerd geoordeeld. Daarbij kwam dat, naar men 
vertrouwde, de bezwaren, waartoe de Alg. Secrctarie 
aanleiding had gegeven, in 

beteckcnis zouclcn vermindcren naaruiato de 
middclcn van verkecr tusschcn Buitenzorg en 
Batavia verbeterd cn daardoor do persoonlijkc 
aanrakingen tusschcn den G. G. cn de Dep. chefs 
vergemakkelijkt worden, cn naarmate hot ge- lialto 
der bij do dcpartenientcn geplaatsto amb- tenaren, 
dat in vrocgcrcn tijd vaak te wcnschen overlict, cn 
daarmedc de dougdclijkheid van hun work, 
vooruitging. Volgcna incdcdccling van den Minister 
vjin Kolonien bij de behandeling dcr Indische 
begrooting van 1919 zoudon do aanrakingen 
tusscJien don G. Q. cn de Dcp. clicfs tbans nicts 
nicer te wenschei) overlatcn en zou do tc grooto cn 
ongunstige invloed der Sccro- tarie gehecl tot het 
verledcn behooren. Zij zou eenvoudig geworden 
zijn, „het bureau van den noodig om do voorstellen 
in zoudani^en ,,vorm bij hem to kunnen 
voorbrengen, dat hij „gemakkelijk zijno dispositio 
kan nemen, een „bureau, dat onmisbaar is, omdat die 
gcinakkc- „liike vorm onmisbaar is bij do 
reusaclitige uit- „breiding van het belieer over 
Indie". 

Literatuur: Mr. C. B. Ncdcrbiirgh: Nog ecns de 
AJgemeeno Secrctarie, in Ind Gids 1906 II 1633 en 
vlg., waarin o. a. aangeJiaald zijn de vroegere 
parlementaire stukken cn de bekendsto handboeken 
over Indisch Staatsrccht, waarvan er cen paar 
nieuwe uitgaven beleefden, die even- wcl omtrent de 
Secretaric dezelfde inzichten huldigen； P. II. van 
der Kemp： De geboortc der Algemcene Secretaric 
te Batavia cn van het Staatsblad van N.-L, in Ind. 
Gids 1910 I, 433 en vlg.: voorts ecnige korterc 
stukjea in Ind. Gids 1907 II, 1419 en 1588, 1910 II, 
1398, 1915 I, 773 en 812 en IJ, 1442 en 1457, 1919 
I, 242. In de Staten Generaal kwam zij na 190G ter 
sprake bij de behandeling der Ind. beproutingen van 
1909 (V. V. bJ. 26, M. v. A. bl. 59), 1911 (M. v. T. 
bl. 21 V. V. bl. 37, M. v. A. bl. 60), 1913 (M. v. T. 
bl. 30, V. V. bl. 35, M. v. A. bl. 57), 1914 (V. V. bl. 
40, 
M. v. A. bl. (>2, Bcraadsl. 2c Kamer b]. 286), 1919 
(V. V. 1>1. 216, M. v. A. bl. 232, Bcraadf?]. 2e 
Kamer bl. 2016, 2063, 2073, 2093 en 2098). • 

SfiDAHAN. Naam van Jagcrc cn hoogcro 
waterstaatsambtenaren op Bali en Lombok, vroeger 
dienaren van een dcr vorsten, nu van het 
Gouverncment. 

SEDAN. District van do controle-afdeeJing, ho 
regentschap, de afdceling 6ii lie r&sidcntic Rcrn- 
bang； met ecne oppervlakto van 253 K.M2. Hot 
district telt 55 dcsa's. Het ligt tegen het bcrgland 
bczuiden den Goenoeng LasS n en is de vlakte aan 
den Oostvoet； de gclijknamige hoofdpl&ats ligt op 
30 M. hoogte. 

SfeDANAU. Eiland behoorendc tot do Natocnn 
gro理.Zie POELAU TOEDJOEH. 

SEDANfi (TJI). Ten on rec' te dikwijls Tji dani 
genoemd, rivier in de res. Batavia, stroomende langs 
Buitenzorg en TangCrang； in de C'ompag- 
niestijdcn bij laatstgenoemde plants do grens met het 
Rijk van Bantam vormende. (Zie ook TANGS 
RANG). 

SEDEKAH. Eene vrij willige lief degave; verbast 
ering van hot Arabischo woord sadakah, d，it, door 
Mohammed aan ]iet spraakgebi-uik der Joden on 
leend, in den Koran ongeveer ah syno- niem van 
zakdt wordL gebruikt (vgl. DJAKAT). p1 den Islam 
verstond men lai er onder sadakah in hot bijzonder 
do onvorplichte liefde- gaven in t egenst elling met 
de zakdt, de in do wet gereglomenteerdo heffing van 
de bezittingon der 
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geloovigcn. In Ned.-Indie duid aidikah {sidekah) 
in ho': bijzondcr ook cencn podsdionstigen 
jnan 1 】)d aan; zie KANDOERI. 

SfiDfiP MALfiM (JAV., SOUND.). Zio POLI- 
ANTHESQud^y、s c," d " 〃 9 2 

SEGA (MAL.) in>vcrschillcndo samonstellingoji. 
Zie CALAMUS en ROTAN. 

S £ GAL AH £ R A N G. District van het particu- 
lieriTland Pamanoekan- en Tji semlanden (zie on- 
der PAMANOEKAN) afdeeling Krawang; met 
eene oppervlakte van 229 K.M-. Hot district telt 
48 desa's. De geljjknamige hoofdplaats ligt op het 
langwerpig, van W. naar 0. gestrekt voorterr s 
van den vulkaanketcn, die in het N. het plateau 
van Bandoeng begrenst./f * 

SfiGARA" ANAKAN(KINDERZEE) is do dne- 
hoekige, meer dan 10 K.M. he匕 land indringondo 
binnonbaai beN. hot Westgedeelte van Noesa 
Kambangan, aan de Zuidkust van Java. In den 
Z. W.hoek heeft do zee gemeenschap met de 
Mauri sbaai door een nauwen doorgang met rol- 
sigen oever, waarin het. hooge, begroeido, rotsige 
eiland Wie ligt, in den Z.O.hoek met de Schild- 
paddenbaai door eon aanvankclijk smille en on- 
diepe, zich om de Oost verbreedonde en dieper 
woi'dende kreek beN. langs Noesa Kambangan. 
Do West- en Oostkusten der Kindcrzee zijn laag 
en moerassig, meerdere rivieren, waaronder de 
TjiBerem de voornaamste is, monden bier uib; de 
Zuidkust is zwaar begroeid en loopt steil op naar het 
hooge gedeel e van Noesa Kambangan. On- geveer 
op het midden van dezo kust troft men een 
druipsteengrot aan. Door de Kinderzee loo- pen 
eenigo weinig diepe geulen, daarlusschen is de diep
： e zeer gering en vallen verschillende plek- ken 
droog； op een vierlal van deze zijn kampoengs 
gebouwd. Zie Zeeman^gids deel III. 

SfiG^RI. Een der districten in de onderafdcc- 
ling Pangkadj6n6; de gelijknamige hoofdplaats 
is aan de rivicr van Segd.i gelogen. De voormali- 
ge onderafdeeling Seg6ii word den 1 Juli 1905 
(Ind. Stb. n°. 321) bij Pangkadjdn6 gevoegd. 

SfiGOENG, S nggo ng (JAV.), Sigocng(soENi).), 
tdlegoe op Sumatra {Mydaus javanensis Desm. = 
meliceps F. Cur), do „Stinkdas,,, ccn tot de fami- 
lie dcr Wczcls (zie aldaar) behoorend, op Sumatra, 
Java cn Borneo voorkomend, 土 35c.M. lang zoog 
diet van donkcrbruinc kleur met ccn witten 
ovcrlangschcn band over kop.rug en het korto 
staarlstompje. De cxcmplarcn van Borneo zijn ook 
als M. lucifer Thom, onderschciden on van do 
Natocna-cilaiideJ) is ccn M. ollula Thom, beschrc- 
vcn.Desigocng(soEND.),cenbewoner van hoog ge- 
legcn bosschcn, graaft holcn in den grond, die 
volgcns do bcschrijving van Horsfield den vorm 
Jiebbcn van een bo] van bijna cen meter in mid- 
dcJlijn, vanwaaruib in verschillende richtingcn 
gangen naar de oppcrvlakto gaan. Ovcrdag woont 
het dier in zijn hoi, *e nachts gaat het op roof 
van inscktcn cn wormen uit. Het verspreidt een 
verpestenden stank door het uitBchcidingspro- 
dueb van twee aan wcerszijdcn van den anus ge- 
Icgen klieren, dat vrij ver uitgespoten kan wor- 
dcji. Toch wordt het dier, na verwijdcring dei- 
kliercn, door de Sociidancezen gegeten. De lever 
wordt volgcns SaJ. Miiller door de inlanders als 
con koorlswcrend middel bcschouwd. 

S^GOENI (Solor, Lomblcm). Zic TANDWAL- 
VISSCHEN.' 
SEISMOLOGIE. Zio OBSEKVATORIUM. 
SEKADAU. Landschap vol.cns Gouv. Best 

18 Aug. 1916 no. II vormende de ondcr-afdeeli 
SSkadau der afdeeling Pontianak van de res Pen- 
tie Wester-afd. van Borneo. Het heeft eene op- 
pcrvlakto van 5830 K.M.2, terwijl de bevolking 
ult°. 1915 word geschat op 38.000 ziclen, waar- 
ondcr 28.000 Dajaks, 9000 Malciers, 1000 
Chincczon on enke'e Europcancn. Het grenst ten 
W. aan Sanggau, Meliau en Simpang, ten N. en 
ten O. aan de aid. Sintang en ten Z. aan Matan. 
Het wordt door do Kt» poeas in tweeen gedceld en 
omvat verschillende /.ijtakken dier rivier, waar- 
van do voornaamste zijn: aan do linkerzijde, de 
Sekadau en aan do rcchter de Aja en op de grens 
van Sintang de Belitang. Het stroomgebied dier 
rivier vormde eertyds gedeeltelijk het rykjo Beli- 
tang, hetwelk nu gerekend wordt tot SSkadau te 
behooren. Het landschap is, bchoudens streken 
langs de Kapoeas en de Bfilitang, zeor bergachtig, 
en vooral in het Zuiden bereiken sommige toppen 
w.o. de G. Berangin (op do grens met Matan 
1G08 M.) een aanzienlijke hoogte. De Dajaksche 
bevolking in het landschap houdt zich bezig met 
inzamelen van boschproducten, vischvangst en. 
landbouw, hetwelk naast handel ook het hoofd- 
bestaan vormt der Maloiers en Chineezen, welke 
laatste voornamelijk gevestigd zijn te Sekadau, 
Belitang en Soengei Aja, gelegen nabij de mon- 
ding der rivier van dien naam, in welker nabijheid 
zich klcine goudwasscherijen bevinden. In het 
Belitangsche worden stecnkolen aangetroffen, 
doch de ontginning gcschicdt tot heden met wei- 
nig resultaat. 

Het landschap wordt bestuurd door een vorst, 
met den titel Panembahan, verblyf houdende te 
Sfikadau, gelegen aan den linkeroever der Ka- 
poeas, bij de monding van do S. Sekadau. Van de 
ouderc geschiedenis van het landschap is niets 
met zekerheid bekond, zio Enthoven, T.A.G. 
1903 biz. 671 v.v. In 1822, voor het eerat, is met 
den vorst een contract gcsloten, waarbij het 
Gouvcrncment als opperlecnheer word erkend, en 
de vorst o.m. beloofdo het koppensnellen. in zijii 
gebied to zullen tegongaan en do pachten enz. met 
het Gouv. te deelen. Sedert zijn de contracten in 
de jaren 1847, 1855, 18G9, 1881, 1887 en 1902 ge- 
wijzigd of herzien. In 1908 werd in overeenstem- 
ming met den Panembahan een landschapskas 
opgericht. Bij Gouv. besluit van 28 Dec. 1910 no. 
27 word do toenmaligc bestuurder van het land- 
schap, AchmadSri Negara, wegens herhaalde con- 
tracts-schending enz. van zijno waardigheid ont- 
heven. In zijne plaats werd voorloopig eene be- 
stuurscommissio ingesteld, welker leden op 26 
J uni 1911 de korto verklaring hebben afgelegd. 
(Gouv. besluit 15 Jan. 1912 no. 79). 

Lileratuur: L. C. Wcstenonk, Do M eiilang- en 
Sekadau- Dajaks, Tijdschr. Bat. Gen. dl. XXXIX ' 
(1897), bl. 305; J. J. K. EJnTE<5VDir, Bijdragen 
tot_- 

 

de Gcograpliio van Borneo's "Wcster-afd. 1903, 

 
neo en 

bl. 574. zooniedo clo daarbij vcrmelde bronnen ； 
Nota betroffonclo hot landschap Sekadau, T A. G. 
1912, biz. 666. Bijl. Hand. St. Gen. 1911/12 no. 
301 —14.: Koi. \r'erslagoii. -y // ?' 

SEKADAU. Onderafdeeling dcr afdeeling 
Pontianak, residentio Wcsterafdcoling van Bor- 

om v attend o het gelijknamige landschap. } . / 
(Gouv. BesL 18 Aug. 1916 n。. I & • -切_?,折或 

SEKAH (ORANG). Zic ORANG SfiK AH. 
SEKAJOE. Standplaats van den controleur van 

 

Moesi-ilir (zie aldaar) en van den assi tent-resi- 
dent der Paleir.bangschc b 'nedei landen. 
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StKAMPONG. Onderafdceling van de afde?- ling 
SSpoetih-Toclangbawang dor residontio 
Lampongscho districtcn met de hoofdplaats Soe- 
kad或m (zie aldaar), standplaats van den contro- 
leur. Do ondcrafdceling bestaat voor eon zeer gro"t 
doel nog uit moerassen, vaak mot bosschen bedekt. 
Do bcvolking vindt dan ook voor cen groot deel haar 
bestaan in het verzamelon van boschproducten, o.a. 
rubber, rotan cn da mar. Daarnaast zijn van belantr 
de ladangbouw en vooral de pepcrcultxiur, wc：'c 
voornamelijk in het gebied van Labocan Katoe on 
der kleine Ma- ringgai wordt beoefend. 
Klappercultuur is er maar weinig; in de omgeving 
van Soekadana plant men raineh. waarvan do vezel 
gebruikt wordt voor het maken van vischnettcn. Als 
bij- zonderheid verdient nog vermelding, dat. bij de 
Lampongers, die de marga SSkampoeng, district 
XIII en XIV bewonen. do zijdecultuur nog in eere 
wordt gehouden. Het schijnen uitsluitend do 
vrouwen te zijn, die zich hiermeo bezig houden. en 
een werkelijke teelt van de rupsen beoefenen (zie 
Korte Berichten voor Landbouw. Nijvcrheid en 
Handel, Augustus 1911). 

Bui ten do hoofdplaats Soekadaua verdienen 
vermelding de havens Laboean Maringgai (zie al- 
daar) en Djaboeng a an de rivicr Sekampoeng, waar 
doze voor zeeprauwen bevaarbaar wordt. Hoewel 
het plaatsjc ongevecr 30 K.M. do rivicr op ligt, is 
het toch nog een haven van locale be- teekenis, 
vooral in den tijd van den peperafvoer; het hoeft een 
tolkantoortje onder een inlandsch ambtenaar. In het 
binnenland ligt de vrij kleine kampong Djepara 
nabij het ineer van dien naam, dat een zekerc roe]) 
van heiligheid bezit. daar er volgens de ovcrlevering 
vroeger een vulkaan is geweest, die al het land ten 
Zuiden verwoesttc. De middeJlijn van het nicer be- 
draagt 1400 M.; de afwatering geschiedt door de 
Wai Djepara. waarin veel krokodillen voor- komen. 
De afvoer van de landsproducten geschiedt over de 
beide genoemde havens naar Batavia, of over 
Menggala cn TSlokbetong. De onderafdceling is 
echter zeer spaarzaani van wegen voorzien. De 
groote rijweg, 44 K.M. lang, van Soekadana naar 
Goenoengsoegili is in goe- den staat, maar de 
overige, nicest karrenwegen, zijn in den regentijd 
nict veel meer dan eenige kei- en kleimassa's met 
poe】en en plassen er tus- schen. 

De bevolking der ondcrafdeeling bestaat alleen in 
de genoemde marga Sekainpoeng district XIII en 
XIV uit zuivere Lainpongers. In het overige, de z.g. 
Melinting streek, is zij samengesteld uit 
Lampongers, Boegineezen, Bantammers en Pa- 
lembangers, benevens do vermcngingen daarvan. 
De verscheidenheid van bevolking heoft in deze 
streek invloed geoefend op de adat, die in de 
kampotngs nabij riviermonding en zee is gewor- den 
een adat-melinting, een verzwakte adat. 

SfiKAMPOENG. Een van de kleine zeJfstandigc 
rivieren, die door de Oostelijke vJakte van Sumatra 
etroomen； de mecst Zuidelijke rivier van de 
residentie Lampongschc Cistrictcn. Zij ontspringt 
op den Boekit Barisan nabij de grens met de resi- 
dentio Benkoelen, aan den Noordvoet van den 
vulkaan Tanggamoes. door de bijzonder wel- 
varende Wai Lima Btrcek in den bovenloop te zijn 
gestroomd, jnaakt de rivier een grootc bocht naar het 
Noorden om vervolgens een Zuid-oostelijke 
richting aan te nemen. Het is opvallend hoe de 

rivier nagenoeg cvcnwijdig loopt mot do Zuidkust 
van Sumatra: tegenover do beido inh am men van het 
land, Kcizers- en Lampongbaai. staan tweo bochton 
van do rivier naar het Noorden, tegen- ovor do boide 
uitst ekende schieroilandcn van het land staan tweo 
bochten van de rivier naar het Zuidon. Bit wordt 
voroorzaakt door do heuvol- rceks, wclke den 
Tanggamoes verbindt mot don Radj i Basa in het 
uiterstc Z.W. en cvenwijdig loopt mot do kustlijn. 
Zacht glooiendo en in do vlaktc overgaando 
uitloopers van deze heuvel- recks reiken tot aan den 
rcchteroever van de Sekainpoeng, terwijl de 
linkeroever bestaat uit gol- vend heuvelland, waaruit 
sommige toppen tot. een 100 M. uitsteken. Do rivier 
doorsnijdt hior enkclo tcrrein-opplooingen, 
waardoor strooinver- sncllingon ontstaan, die don 
waterloop onbovaar- baar maken. Eenige kilometers 
benedenstroonis van TeginSneng bovindt zich een 
wntcrval van ongevcer 8 M. hoogte. De rivier, die er 
thans reeds vrij beduidend uitziet, is hier overbrugd 
en den len November ] 915 werd de Zuid-Suniatra 
spoor- weg tot hior doorgetrokken. Bcncden 
Teginendng komen nog zoo veclvuldig ondiopten en 
stroom- versnellingen voor, dat do rivier zelfs niet 
voor prauwon bevaarbaar is. Nabij don mond veran- 
dert dit plotscling, zoodat de laatsto 30 K.M. zelfs 
voldocndo water bevatten voor de vaart van 
zeeprauwen. Beneden NCgara Batin koint do SS- 
kampoeng in de Javazee uit. De moncling is( nge- \ 
e.T 400 M. breed, maar aan den ingang ligt een zeer 
hinderlijke drcmpcl, waarboven bij laag water nict 
meer dan 2 voet water staat. Het moerassige 
laagland, dat bij de andere Sumatraansche rivic- ren 
meestal zulk een groote uitgestrektheid bezit, strekt 
zich by deze rivier slechts tot op geringon afstand van 
de monding langs de oovers der rivior naar het 
binnenland uit en verdwijnt gcheel langs het 
Zuidelyk de。】，waar de voet van den Radja Basa 
tot aan do zee reikt. 

SfiKAR. Kampoeng gelcgen in de gclijknamigo 
baai in West Nieuw-Guinea op do Zuidkust van de 
Maccluergolf. Het is do mccst geschikte af- 
voerhaven voor doze golf, zoodat de uitvoer van 
boschproducten hier dan ook niet onbeJangrijk is： 
de iuvoer heoft echtcr minder te betcekenen. 
Kocmbati heeft suprematio over 8. kar, hetwolk 
reeds bleek in 1663 toen Vinck deze plaats be- zocht. 
De bevolking staat in nauwe familiobe- trekking tot 
de naburigo Harifoercn, inaar bo- vendien wonen er 
veel afstanimelingen van Be- rauschc slaven. terwijl 
zich er ook vrijc menschen van Tambina, Tarof en 
Kaisw6ri gevestigd heb- ben, toon zij den strijd tegen 
hun)node-BerauerH nict konden voJJiouden. To S 
kar is gcrcgeld 66n- maal in de 5 dagen pasar, welko 
gehouden wordt oven buiten de plaats, to 
Wortoewar; de bergbe- woners bi ongcn hier hun 
Jandbouw- on boschproducten, die zij tegen visch, 
scheJpdiercn, rijst, fiagoe cnz. inruilen. J)c bevolking 
van 8 kar haalt do sagoo te Bira en uit hot Kinara-
Moegoe- tira complex. S kar is van Fak-Fak uit 
gemakke- lijk to bereiken; de reis gaat over land naar 
Ka- joni en van daar per prauw over zee naar S'kar. 
Vroeger stonden, behaJve do niOKkee, nlle huizen 
in zee,terwijl do voorgalerijon dor h uizen nietclkan- 
der verb on don waren door bruggen (fatar). In het 
belang van don handeJ heoft hot JJesluur getracht S 
J<ar naar don vaston wal to verplaatson. Voel keuze 
bood het smalle strand claartoc niet cn ten siotte werd 
eon plaats uitgokozen lets bc-oosten 
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Sisir. Do oudo ligging had cchtor wcl voordcelen, 
daar do prauwen zclfs bij laag water aan do hui- zen 
gelost en gcladen konden worden. Het vlak bfl Sokar 
gelcgen Kokas wordt 66nmaal por maand door do 
Hchopcn dcr Kon. Paketvaart Mij. iiangcdaan. 

SEKAR. Zic MUZIEKEN MUZIEKINSTRU- 
MENTEN. 

S〈KAR DJALAK (「AV.). Zio BUTE A. 
SfiKfiNDAL (MAL.). Zie CORDIA MYXA. 
SfiKINTJAU. Vulkaan in do afdecling Kroe, 

residentie Benkoelon, 1719 M. hoog. Bohoort tot een 
groot randgebergte, dat de bronnen van de Wai Bcsai 
omsluit en naar het Z.O. verbonden is met den 
Tcnggamocs; het SCkintjau-massicf maakt daarvan 
het Z. W.-gedcclte uit. Het is een jong eruptiepunt, 
dicht bij den rand van een dubbel-caldera, die door 
de latere vulkanischo producten grootendeels 
opgevuld is en waarvan de rand in het W. en Z. 
daardoor bedekt is. Of- Bchoon aan den kegel zelf 
geen werkzaamheid meer valt waar te nemen, 
leveren vecl solfataren en ecn warmwatermeortjo in 
de caldera het be- wijs, dat deze nog niet gehcel hceft 
opgehouden. De beklimming geschicdt het best van 
uit Antatai (marga Soeo) voor den SCkintjau cn van 
uit Soekaradja (marga Wai TCnong) voor den W61i- 
rang. Teekening in Jaarverslag 1911 van den To- 
pografischen dienst, op Pl. XIV en op p. 74 een 
be>chrij \ ing \ an Philippi, r 

SfiKONG. Ze VAARTl JGEN.- 
SfiKOPONG. Een van de weinig sterk naar voren 

komendo kapen langs de overigens recht 
Noordwaarts gaande Oostkust van de Lam- 
pongscho districten. Zij bevindt zich tusschen de 
monding van de Sepoetih in het Noorden en de 
Sfikanipoeng in het Zuiclen. 

SfiKOTJE. Zi<- VAARTU1GEN. 
SELA. Onderdistrict van het district Am pel, 

afdeeling Bojolali, residentie Soerakarta. Do gc- 
lijknamige hoofdplaats van dit onderdistrict is 
bekend, omdat zij gelegen is op 士 1570 M. hoog- 
te, op het zadel tusschen MCrbaboo en Merapi. Hier 
heeft de Soesoehoenan eene pasanggrahan cn cen 
uitgestekte groententuin, die vroeger in bruiklecn 
aan den resident van Soerakarta gege- ven werden. 
Dezo nan) daarvoor de verplichting op zich, d<-n 
Soesoehoenan dagelijks een d j o- d a n g (geslotcn 
bak) met toebereide 8pijzen te zendcn.Dit zeer oude 
gebruik, dat in 1910 is afge- scliaft, (iatccrde 
vermoedeJijk uit den tijd, dat de Soon an bevreesd 
was, door zijn eigen personeel vergeven te worden. 

SELA. Gelegen in de afdecling Grobogan, resi- 
dentie Semarnng. Voorinalige enclave van den 
Soesoehoenan van Soerakarta, is bij contract van 14 
Januari 1902 van den Soesoehoenan afge- kocht voor 
/ 16497.28 's jaars. llet landschap is 148 djoengs 
groot cn bevat eenige heilige graven ter hoofdplaats 
S61a. Van den koop zijn uitge- sloten het graf 
„Kra(ljnn S61" van Kjai Ageng S61a met (liens 
b<jidc vrouwen, de daarbij belioo- rende mo.- k<^o 
cn de woiiing van den grafbewaar- dcr, wolke grond 
aan den Soesoehoenan blijft, tcrwijl het onderhoud 
van het graf voor gezamcn- lijkc rckening blijft van 
den'Soenan cn den Sultan van Djokjakarta. De 
overige graven worden door het Gouvernement 
onderhouden. Daaronder is ook ecn graf van 
Panembahan Notoprodjo van ( hcribon (Ilandelingen 
St. Ger. 1902 — 1903, 174, biz. 7, contract no. 14). 

S色LABOENG. Afwatcring van het Ranau- 

mecr (zio aldaar) in do residentie Palombang, door 

de KomGring behoorende tot het stroom- gebied van 

do Mocsi. 
SfiLADANG (MAL.). Zie TAPIR. 
SfiLAI (TIMOR). Zie JAVAANSCHE AAP. 
SfiLAR (IRAN) (MAL.). Zic MAKREELACH- 

TIGEN. 

S它LAROE. Zuidclijkstc eiland van de Tanim- 

bar-eilanden (zio aldaar). Het is over het algc- mccn 

vlak en laag. De voornaamstc kampoeng is Adaoct 

op do Noordkust ann ecn baai, die cen veilige 

ligplaats voor schepen aanbiedt. 
SELARONG. Zie DJOKJAKARTA. 
SELASEH ( VAL.). Zio OCIMUM BASILICUM. 
SELASI of S&LAS6H (MAL.); sdlasih, soelasih, 

telasih cn toclasih (JAV.)； salasih (SOEND.); tolaai 
(MAK.)； woo^ene (AMB. 

Ocimum Basilicum !>.、fam. Labiatae. In ge- 
hccl Indie gekweckt, afkomstig uit Britsch-Indie. De 
varietciten dragen nog afzonderlijke namen ter 
onderscheiding, b. v. lampSs (JAV., SOEND.)； 

kSmangi (MAL.) enz. Da bladcren worden als groentc 
gegeten. Met de slijmhoudende zaden be re id t men 
op vele plaatscn een verkoelenden drank. Eon 
affrjksel der gehcele plant dient }oma als 
gcnecsmiddel； voor de uit deze plant bereido 
vluchtigc olien, zie DI. Ill, bl. 85. Op het vas.eland 
van Indie speelt ,,tulasi" ccn groote rol in do 
folklore" (zie W. Crooke, Folklore of Northern India, 
1896 II, 110). 

SfiLASIHAN (JAV.). Zie CINNAMOMUM 
PARTHENOXYLON. 

SfiLAT PANDJANG. Naam van een niet on- 
belangrijko handelsplaats, gelegen aan een nauwo 
zecstraat tegenover het eiland Medang op hot tot de 
afdeelinz Bengkalia (gouvt. O. v. Sumatra) 
behoorend eiland Tubing Tinggi ； stand- plaats van 
ecn civiel gezaghebber, die in het bij- zonder toezicht 
hceft te Louden op de naleving van het panglong-
rcglcmcnt voor de in die af- deeling gelegen 
Chineeschc houtaankapperijen, plankcnzagerijen on 
houtskoolbranderijen. Ter plaatso wordt vecl sagoe 
gomaakt cn naar Singapore uitgevoerd, tcrwijl op liet 
eiland uitgesirekfcc sagoepalm bosschen worden 
aangetroffen, die de grondstof daartoe leveron. De 
plaats wordt goregel d aangedaan door de 
stoomschepen van de K. P. Mij. 

SELATON (JAV.). Zio FRAXINUS. 
SELDERIE. De schoutcn van de Umbellifeor 

Apiu)n graveolens. Ook op Java in de bergstreken 
gckweckt. Een bekendo groente dcr Europeanon, 
hetzij in den vorm van stengels met onontwik- keldc 
bladcren, of als knollen (knolselderio). 

SEL£(GALEWO)STRAAT, tusschen de West- 
kust van den Vogelkop van Nieuw-Guinea en het 
voorligpendo Sahiwat i, is 70 K.M. lang en zeer 
vorschillond van breed e. AUeen het Z.W. gedeel- te 
is over 16 zeemijl smal, heoft op enkele pLiat- $cn 
nog niet 1,5 K.M. breed o, is volkomen schoon met 
stcilo kan*cn en hceft in het Noordgedeeke groo' o 
diept e. Men vindt hier langs den Guinea- wal enkele 
eilandjes. Meer om do Noord word: do st raat tot 20 
K.M. breed, bevat een doolhof van eilandjes, 
waaronder alleen Warir aan de Oost- kust van 
Salawati eenig oppervlak heeft, is zeer ongelijk van 
diopt o on heeft, tusschen de vele min of meer 
bevaarbare geulen, tai van banken en govaren. Het 
Noordolijkste gedeelto der straat 
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is* tusschen de van weerszijden ver uitst ekendo 
eilanden mo' riffen, ruim, diep en schoon. Alleen in 
dil pedeel o bestnat de grond hoofdzakelijk uit in 
odder, overigons is deze hard zand, koraal on si een. 
Do kust van Salawati is bij den Zuid- inloop der si 
raat. en in ho' nauwe gedeel e laag on met. rizophoien 
begroeid, waar do st raat zich verwijd is zij wat 
hooger en gaat do bogroeiing over in hoog gebooml 
o. De Guineawal is even- eens laag me： hoog 
geboomte, alleen book S&16, aan den Zuidingang 
dor straa-t, is hoog en st een- acht ig, t erwijl aan den 
N. O.hoek dor st raat do uit loopers oprijzcn van het
，hooggebergt o van do Noordkust van Nieuw-
Guinea. V66r do Zuid- kust van Salawati liggen 
cenigo eilindjos en go- varen en daarbui. en s eekt, tot 
op nicer dan 20 K.M., een zand- en niodderbank me 
zeer matige diep en uit ； deze bank vereenigt zich 
met. die beZ hoek S616, waardoor een drompel 
wordu gevormd beZuiden den ingang der straat. 

De moessons zijn in straat Sile kort en zwak. De 
Z.O. moesson staat door van Mei tot en met Oct ober 
mo. Z-lijie en Z.O.lijke winden. welke in Ju】i en 
Augustus het kracbiigst zijn, do fliuwo Westmoesson 
wa^ib van December to' en rret. 

met N.lijko en N.W.lijke winden； April, 
Mei en November zijn ken eringsmaanden. Gc- 
durende den Z.O.moesson is de regenval gering, 
inFebruari en Ma art koxnen met W.lijke winden af 
en t oe zwaro regenbuien voor, dikwijls zeer plaai- 
selijk en gcwoor.lijk tijdens den namiddag of des 
nachts. In de st raat loopb een mat ig tij, de verti- kale 
waierbeweging is overheerschend dubbel- daagscb, 
he： verval loopt ui. een van ruim 1 M. tot een enkele 
dm. en is in het Noordgedeel o wat. st erker dan in 
hot ZuidgedeeLe. Zie Zee- xnansgids deel VI. 

SELEMADEG. District van do onderafdeeling 
TaJjftnan^fdeeling Zuid Bali, residontio Bali on 
Lombok. 

SJ：L色MAN (SAWAI)BAAI. Ongeveor 25 

K.M. breede, naar het Noorden gebeel open baai, 
Z.O. van do Tocdjoeheilanden op de Noordkust van 
Ceram. De bati dringt aan den West kust het verst hei 
land in, acht er de Noord-Zuid loopendo kust rijst 
daar en in het Oo=5tgedeel o der baai laag heuvelland 
op: in het midden der Zuidkust komt he' hooge 
bergland van Ceram tot vlak aan zee en heefc ter 
plaatse een kenbaren pick. BeO. de kampoeng 
Seleman aan deZuidkusl,si eeki een smal, heuvelacht 
ig schiereiland, aan do punc waarvan eenige hgo 
eilandjes op een groo“ rif liggen, om de N.W. uit 
tusschen de inhammen van Sawai en die van Besi. De 
eerste heeft aan den Westkan,. een hoogen hoek me： 
loodrechto klippen en levert, in matige diep： e, de 
beste en veiligst e ankerplaats van de geheele baai op, 
de tweede is klein en nauw. Langs de Zuidkust dor 
baai vindu men enkele eilandje^ en riff on, welko het 
zneest ui st eken in den Z. W.hoek. Zio Zee- 
mans&ids deel VI. 

SELENDANG (MAL.). Zie KLEEDING. 
SELENKA(EMIL), gcb. 27 Nov. 1842 toBruns- 

wijk, over). 21 Jan. 1902 to Munchen, doctor in do 
natuurwetenschappen, boogleeiaar in de dier* kunde 
van 1868 tot 1874 aan do Universiteit to Leiden^ya n 
1874—96aandiete Erlangen, van!896 tot zijn aood 
al? ord. honor, prof, aan die to Mun.- chcn. In 1889 
en J 892 bereisde hij Ned. Indie, voor- namelijk 
Borneo met hou doel de embryologie der Primates, 
bepaaldelijk dio van den orang-osan, 

ta bostudeercn in gezekchap van Movr. Lenoro 
Selenka, en boschreof tczamen met haar die rei- zon 
in: Ein Streifzug durch Indien (Wiesbaden 1896) en 
Sunnige Wclten, Osb-Asiatische Rciso. skizzen 
(Wiesbaden 1896) Do wctenshcappelijke r?sn)taten 
zyner onderzoekingen zijn in een J eoks publicat»0s, 
ale- Studien zur Ent wick lungsgo- schichte, 
vcrschenen, vorsierd met buitcngewoon franic 
doorSolenka zcJf geLeekendeplaten. Zio A. A. W. 
Hnb'prht： Selenka, ein Lebensbild 

S^LERIKE of SARIRfi. Ecn kampong gelegon in 
Zuid Nicuw-Guinca, ten Ooston van MSrauko, op 
140 25' O.L. dus 36' ruim Westwaarts van de grens 
van Papua-Tcrritory. Dczc nederzetting word op 1 
Februari 1892, als gevolg van een oind 1891 
ingestelden contractueelen dienst, bozocht door liet 
stoomschip “Camphuiijs'' van de Kon. Paketvaart 
Maatschappij, aan boord waarvan zich do posthouder 
van Patani of de afdeeling Zu.id-_ cn Oost-
Halniahera (waartoe toen het Nederlandsch gcdoclto 
van Nieuw-Guinea bo- IK orde) bevond, die do 
opdracht had, aldaar aau wai to gaan, toneindo door 
het uitreiken van cen wapenbord on ceno 
Nederlandsche vlag aanra- king met de bcvolking te 
verkrijgen. Het geluk diendc den posthouder, dat hij 
op weg naar de kanipoug den Britschen zendeling 
Montague (vgl. Koloniaal Verslag 1892 en Tijdschr. 
Aardr. Gen. XVIII, 1901, 956) ontinoette, die met 
den in deze streek thuisbehoorenden stem der 
Marinde-anim (Zic PAPOEA'S, sub. Ill, ten achtste) 
in aanra- king was geweest. Aan den invloed van dien 
zendeling was het te danken, dat do Nederlandsche 
ainbtcnaar bchoorlijk door de bcvolking ontvan- gon 
werd, die tijdens zijn bezoek hare wapens (pijl, boog 
en steenen knods) had afgelegd. Nadat die zendeling 
do rodon der komst van den post- houder aan do 
bcvolking duidclijk had gemaakt. reikte deze het 
wapenbord on. de vlag uit en do Papoea's bcloofdeu 
deze te hijsehen telkens wanneer er cen schip in 't 
.gezicht kwam, waarop de posthouder eenige kleine 
geschenkcn uitdecldf： cn, na eene wandcling door 
de kampong, met den zendeling Montague naar het 
stoomschip „Cainp- hu|js'' terugkeerdc. Dit overigens 
onbeduidendo, feit en het om de twee maanclen 
aandocn van Selerike was ecn gevolg van de langs 
diplorna- tieken weg ingekomen klachten van don 
Gouver- ncur van het tocnnialigc Britseh Nieuw-
Guinea over de strooptochtcn, die gedurende zekeren 
tijd des jaars door do Marind6-anim naar laatstgc- 
noemd gebied cn ook naar de naburige Queens- land-
eilandcn ondernomen werdon, cn bchoort tot het 
voorspel der wederbezetting van Nieuw- Guinea. 
Eind 1892 word te Seleriku een post- houdcr met 10 
pradjocrits gcplaatst, die het or echter niet houden 
kon en met de volgende boot, begin .1893, tcrug ging. 
In het najaar ging Nederland uit politicko 
overwegingen or too over hicr andermaal een 
nederzetting te vestigen. Toch worden in do eer«to 
liclft van J 900 enkele perso- ncn dcr equipage van 
het fitoomschip „Gcncraal Pc】'' der Kon. Paketv. 
Mij., die naar den wai wa- ren gegaan, tuBschon 
Boeterike cn Jocberikc ver- moord. In 1902 word de 
zelfstandigc assistent- residentie Zuid Nieuw-Guinea 
opgcricht met be- stuurszetel te M6rauk5. Van 1902 
tot J 905 w® hicr eenccompagniogelegerd.(Zieook 
J>APOEA'S sub III, ten achtsto cn NIEUW-
GUINEA). 

S£L£SEH. Kloino nederzetting in de afdeeling 
Langkat" v(ni het gouvornemt nt Ooslkus' van 
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Sumatra, gclcg^n a an cen van do velc rf*chtcrzij- 
rivioi'cn dcr Wampoe rivier. Het in tevcns ccn 
station van het Deli spoorwognet. 

SELIMBAU. Zie SALIMBAU. 
SfiLlNGOET. Zie MUZ1EK EN MUZIEKIN- 

STRUMENTEN. 
SELIR of GOENDIK. Naam van de bijvrouw, een 

vrouw van lag< ren rang, zooals de aanzien- lykc 
Javaan cr, naast de eerst? vrouw of pad mi, dikwijls 
een of mecr hceft. De vorsten van Socra- karta en 
Djokjakarta he b ben ticn, so ms twir.tig byvrouw< 
n met drie waarvan zij sl< chts ge- huwd zijn, omdat 
zij met de Rato? (Voratin, eerste vrouw) mede, 
volgcns de Mohammcdaan- schc leer, sk chts vier 
vrouwen mogon hebben. Moot nu eon dcr niet door 
hen gehuwd* bij- vrouwen bevallen, dan laten zij 
zich van ecn dir door hen gi huwdcn scheiden, om 
mot de ir.oc der van hun kii.d to kunnen trouwen en 
zocdooi de 
te vooikomt n, dat dit „buiten echt" geboren wordt, 
wat bij Javancn een groot.e schai.de is Da»r dit 
scheiden eeno zuivere formaliteit is, en de aldus 
gcscheiden vrouw evcngoid „s61ir,> van den Vorst 
blijft als voor de schciding, wordt bier niets kwaads 
of vernederends in g< zien. D。sSlir v< rschijnt. bij 
plechtige gelcgcnheden nict in het openbaar met 
haren echtgenoot en is in den regel min of meer a an 
de pad mi onder- geschikt; hare kir dcren voeren 
lagerc lite Is dan de kii.dcrcn van de pad mi en zijn 
meestal van de opvolging in de waardigheden van 
den vader uitgesloten. Het huwelijk met- eene selir -
heeft zor.der vccl omslag plaats; is de man van 
hoogen rang of van add, dan laat hij zich bij de 
sluiting van het huwelijk niet zeldendooreen 
gcmachtigde of wakil vertegenwoordigen, wien hij 
tot tceken zijner volmacht zijn kris of hoofddcksel 
mtde- geeft. In de Vorstenlanden dragen de dochtcrs 
van de sSlirs van den Vorst aan de hoven den titel 
van Raden ajoe en v66r haar huwelijk dien van Rad 
du ad jQng. De selirs zclven behouden hare eigen 
adellijke titels indion zij deze be zitten; anders 
worden zij gewoonlijk Rad du of Raddn ajoe 
pproemd. 

1. Linker zijtak der Oembilin-rivier; zij 
Btrooint door de onderafdccling Fort van der Ca,pc
】lcn (zie aldaar). 

2. Rcchtcrtak dcr Sinam ar (zie aldaar), die op den 
Sago ontspringt, langs Boed stroomt on rechts de 
Pungian opnecmt, die door do grot van JJoeo 
Htrooint (Oudh. Versl. 2e kw. 1912 bl. 47. no. 43) 
(zie BOEd). Mon vcrgclyke vooral TIGd SELO. 

SfiLO. Bcnan.ing dcr He maand van he. Mo- 
hamir'ccltun ebc jaar. Zie MOHAMMEDAAN- 
SCJ1E KA LENDER- EN CEDE NKD AGE N, 

SELOEANG (MAL.). Zie KAllPEltACHTI- GEN. 
SfiLOEMA. Afdecling dcr residontio Bcnkoc- inn, 

inct hoofdplaatH I'als (standphiats van den •ontroleur 
of civiel-gezaghobbcr), begronsd ten Koordeii door 
de afdeelingcn Benkoelen en Be- djang, ten Ooston 
doorTdbingTinggi (Palombang), ten Zuidon door 
Manna cn ton Westen door don [ndischen Oceaan, 
ecn oppervlaktu beslaando van 2346 K.M-., en een 
bevolking tcllondo van ruirn 28.000 ziclcn, ondcr 
welke 3 Europeanon. Zij omvat do districten Aer 
Priokan (met do niar- ga*s Andolas, Bang Sdlocpoc, 
Loo book Sahocng, Priockan, Ngalam, Somidang 
Boenga Mas, Anak 

Tandjocng Raja en de zclfstandige pasar Tais), 
en Tallo (met de marga*s Ocloe Tallo, Uir Tallo, 
Semidang Alas cn Semidang Maras en do zcl£- 
standige pasar Tallo). In 1910 tcldc de vcestapel 
ruim 1500 runderen on 士 500 btiffels. Bchalve 
rijst als hoofdcultuur worden voor uitvoer aange- 
plant koffio (Liberia en robusta), pepcr, kruidna- 
gelcn, I arc t (ficus clastica), damar, rotan en gam- 
bir. Weckmarkten worden gehouden te Acr Pri- 
oekan, Tais, Tallo, Mas Mambang en Pad jar Boe- 
Ian. De hoofdplaats Tais is 60 K.M. verwijderd 
van de hoofdplaats Benkoelen. Zic verdcr BEN- 
KOELEN. 

L iteratuur : Pruys van der Hoeven: Ecn woord 
over Sumatra； Ezcrman: Wannecr en op welke 
wijze de Scrawaicr de hulp zijner voorvaderen in- 
roept, in T. B. B. XXXVI biz. 60; H. E. K. 
Ezernian: Met eon en ander over het inlandach 
bestuur in de rcsidentio Benkoelen in Indische 
Gids 1909 II biz. 1585月 人拓芋 
SELOERA. Eilandje 4)ezuidcn Soemba, aldaar 
bekend als do bakermat der Soembaneesche 
goudsmeedkunst, thans zonder vaste bewoners. 
maar nog vcel bezocht, als ankcrplaats voor 
prauwen en voor inzamcling van tripang, parel- 
moerschelpen en schildpadciercn. Het bestaat 
uit een tot ruim 300 hoog heuvelland van 

iptief gestccntc^'Z 
SELO KAT O N. /District van de gelijknamige 

controle-afd., rcgentschap en afdecling Kfindal, 
residentie Semarang； met eene oppervlakte van 分/今乙mJ— 
266 K.M .; de bevolking bedroeg op u】t. 1.905，、顼.， 
nncrAvPAr -(in nHA wnorwnn acr» 1 ftn.+.al 、八 争j 

erui 

van 

 

ongeveer 60.000 zielen, waarvan een 100-taI 
Europeanon en 130 Chineezen. De standplaats 
van den controleur is Soekoredj J. Men vindt 
er 8 eultuurondernomingen,~~ reven op 47 
erfpachtsperccclen, waarop koffic, cacao, kina, 
thee, rubber en spccerijen worden geteeld. In 
dit district ligt het leprozen gesticht PGlantoe- 
ngan (zie aldaar). Het ..district is verdecld in 4 
onderdistricten. ZA 宪 

SELOMPRfir. Zic MUZIEK EN MUZIEK- 
INSTRUMENTEN. 

S^EJjQJJG^Hoofdplaats der onderafdeeling Oost 
Lombok op het eiland Lombok. 

SEMAN. Zie VAARTUIGEN. 
SfiMANGGI (JAV.). Zie HYDROCOT YLE 

ROTUNDIFOLIA. ， 
SfiMANGKA. Rivier in Zuid Sumatra, die • 

op den Paaagi (2232 M.) in de residentie Ben- , -.r ? w > 
koclen op de grcus met Palembang ontspringt. ' 
Zij stroonit aanvankelijk in Zuidelijke richting 
over het smalle, op ongeveer 900 M. hoogte 
gelegen Scmangka plateau en breekt dan door 
cen nauw dal naar do breede vallci van don 
bencdenloop, steeds den Oostvoet van den Boekit 
Sawah volgende. Dit bovenstroomgebied was 
ccnmaal oen nicer, maar is in den diluvialen tijd 
Icoggcloopen. Do oude nicer bodem bestaat 
grootondcols uit tufgesteonten van de omringende 
vuJkanon nfkomstig. Do SGnjangka zet haar 
loop in Z.O. richting door de residentie 
Lampongsche «Jistricten voort cn stroomt met 
eon vrij breedou mond uit in do S6mangka-of 
Koizersbaai. Niettogenstaande de vole strooru- 
versnellingen wordt het bcnedongedeelto van de 
rivier nog wcl bevaren en heeft hierlangs het 
vorvoer plants dcr landsproductcn naar de han- 
dclsplaats Kota Agoeng, een weinig ten Oosteu 
van den riviermond gelegen. Het sinalle SCmang- 
ka-plateau in den bovenloop is vrij goed bovolkt 
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en bevat ongeveer S000 bewoners, torwijl langs den 
benedenloop zich niet nicer dan 1000 bewo- ners 
hebben govestigd. 

SfiMANGKA (MAL,). Zio CITRULLES. 
SfiMANGKA BfiLANDA (MAL.). Zio CUCU- 

MIS MELO. 
S&MANGKO (KEIZERS)BAAI, op de Zuid- 

kust van Sumatra bij den We?iingang van straat 
Soondi, dringt ruim 55 K.M. om do N.W. hot land 
in, is zeer diep en a an den niond 35 K.M. breed. In 
do baai ligt, bij den mond, het zeer hoo- ge, 
dichtbegroeide, na n a He kan on st eile eilmd 
Taboein, vorder is deze gebeel schoon. De West- 
kust loopt vrij st eil op en is omgeven door een ernal, 
st eil naar zeo afvallcnd kust rif; de ocnige 
ankerpliats, welke daar wordt govonden, is ge- heel 
open voor Z.O.winden. Achter in de baai, waar de 
gelijknamige en andere minder belang- rijke 
rivieren uitmonden, is de kust liag en ge- deel elijk 
moerassig en loopt geleidelijk naar zee af, bij Nieuw 
Kota Agoeng treft men hier de eenige plants der baai 
aan wa%r geen branding staat en men veilig kan 
landen. N.O. van dezo plaats ligt de hooge, 
kegelvormigo vulkaan TSng- gamoes 
(Keizerspiek). De Oostkust der baai is Jioog met 
hoog acht erhnd, maar minder st eil afloopend 
kustrif; bij den jnond, ZW. van den hoogen berg 
Tangka, \ reft men, in de hier rotsige kust, twee 
kleine, veilige baaien aan, voor den in gang van 
welke vele eila-ndje^ en losse steenen liggen. Zie 
Zecmansgids deel I. 

SEMANGKO BERG. Zie KEIZERSPIEK. 
SEMANOE. District met gelijknamige hoofd- 

plaats van het regentsejiap Goenoeng Kidoel, 
residentie Djokjakarta. Het telt 4 onderdistric- ten t. 
w. S6min, Pondjong, BCdojo en Rongkob en had 
eind 1905 eene bevolking van 士 70.000 ziclen, 
waaronder een paar Chineezen. 

SfiMAOE of SAMAOE (Samau). Laag eiland ten 
Westen van Timor's Zuidwestpunt, tusschen 10° T 
en 10° 25' Z.B. en 123° 12' en 123° 3V O.L. 
gelegen, behoorende tot de onderafdeeling Koe- 
pang der afdeeling Zuid-Timor cn Eilanden van de 
residentie Timor en O. Het bestaat grooten- deels uit 
koraalkalk en bevat verschillendo slijk- bronnen. De 
Radja van Koepang houdt hier met het meerendeel 
zijner onderhoorigen verblijf. In de straat, die het 
van Timor scheidt, ligt het eilandje P. Kambing, of 
Hoog-eiland, een merk- waardige slijkvulkaan, tot 
85 M. hoog (Verbeek, Molukken-Verslag, biz. 328). 

SEMAOE(STRAAT) is de 3 tot 5 K.M. breede, 
diepe straat aan de Z.W.kust van Timor, tusschen dit 
eiland en het daar beW. gelegen heu- volacht ige 
Seniaoe. De Westkust loopt glooiend op, behalve 
aan de Zuid- en Oostpunlen, waar do kust rot sig is 
en in het midden, waar Semaoo rood de slechts voor 
kleine schepen geschikte Pelikaanbaai laag is; voor 
deze baai ligt bet eiland Kam ba ng met een 
afgeknot kegelvonnigen heuvel. Langs dezen wal 
loopt een smal, st eil kustrif. Aan de Oostpunt van 
Semaoe vindt men, bij do plaats Hainsisi, de 
gouvernementskolen- loodsen, waar steeds kan 
worden geladen en ge- losG, betgeen ter reede van 
Koepang niot hei geval is. De kust van Timor 
bostaat in de straat uit heuvelland en vormt in het 
Noordgedeel e een diepe bocht, waarin het eenige 
gevaar der straat is gelegen. Het kustrif is hier smal 
en st eil, meer om de Zuid is het breeder; bij hock 
Oisina, d。Z.W. punt van Timor, vindt men veelal 
een 

list ige zeo en stroonirafelingen. Do st room in do 
straat. is niet bijzonder krachtig, do vloedUroom 
loopt om do N. en O., do minder krachi i°o ob- st 
room om de 7. en W. Zie Zeemanspid^ deel V. 

SEMARANG. Residentie van Mid den-Java, 
waarbij op 1 Januari 1901 (Ind. Stb. 1900 no. 334) 
de toenmalige residentie Japara ia gevoegd. Het 
gewost wordt ten N. bespoeld door de Java-zeo on 
verdcr begrensd door do residentien Rein bang ten 
O., Madiocn, Soera- karta en Kedoo ten Z. en 
Pekalongan ten W. De naam van hot go west is in 
het I-J oog-Javaansch S^mawis. In het O. wordt do 
grens gcdeeltelijk gevormd door de kali 
Randocgocnting； in het W. door de ka：i Koeta； 
op de Zuidergrens ver- heffen zich do vulkanen 
MCrbaboo (3145 M.), Telemojo (1892 M.), 
Oengaran (2050 M.) en Prahoe (2565 M.). Do in zee 
uitstekende punten zyn van O. naar W.: Tg. Boegel, 
Tg. Batoo, Tg. Meritjan, Tg. Djati, Tg. Firing, Tg. 
Koeui- ran cn Tg. Korowolang of Kendal. 

De oppervlakte vnn de residentie bedraagt 8144 
K.M.2； op het eind van 1915 telde de bevolking 
2.612.000 zielen, dat is 320 per K.M.2. Zij was als 
volgt verdeeld: 土 14.600 Europea- nen, 土 34.000 
Chineezen, ± 4600 an< ere Vrcemdo Oosterlingcn 
en 土 2.560.000 Inlanders. 

Het Noordelijko gedeelte van het geweat wordt 
geheel ingen omen door twee vulkanen en hunne 
hellingen, nl. de > Moeria, hoogste top 1595 M. en 
de > ten N. van den Moeria gelegen vulkaan 
TjSlering, die slechts 717 M. hoog is. De gesteenten 
welke aan de oppervlakte van deze reeds sedert lang 
niet meer werkendc vulkanen gevonden worden, 
zijn leucietge- steenten, welke ovorigens alleon in 
Bdsoeki en op Ba we an worden aangetroffen. In 
verweerdon toestand hebben zij het voorkomen van 
rood- bruine klei. De Patiajam, een kleinere vulkaan 
aan den Zuidoostelijken voet van den Moeria cn 
slechts 353 M. hoog, bestaat uit losse uit- werpselen, 
meestal fijne tuffen, welke merk- waardig zijn, 
omdat daarin talrijke fossicle zoogdierenbeendcren 
zijn aangetroffen, overeen- komende met dio, welke 
in het N. van Madioen in kwartaire lagcn 
voorkomen. Aan het bo ven- vernielde vulkanisch 
gobergte, dat aan do zee- zijde omzoomd wordt door 
eene zeer sniallo strook alluviaal zeezand en zceklei, 
grenst in het Z. een breede strook alluvium, ecn 
voor- malige zeearm, gedempt door de 
aanslibbingon van de kali S6rang en de kali 
DjoewanA. Doze strook is thana nog voor ecn deel 
moerassig. Op dit alluvium volgt Zuidwaarts gaandc 
ecnc strook kwartairo grond, die zich, met afwisse- 
lendc breedte van do kali KoetA. op do West- grens, 
in zuiver Oostelijke richting tot de Oost- grens der 
residentie uitstrekl. Ten N. van Poer- wodadi, flat 
nog op kwartairen bodem is ge- logon, zijn de 
kwartaire afzettingen begrensd door een 
kalkgebergte cn ten Z. door ecn merge)- gebergte, 
dat zicJ* van do Oostgrenfj tot den G. Oengaran 
uitstrekt. Ten O. en ten Z. van dezen berg ligt een 
klein brcccio-tcrroin. Tusschen dozen vulkaan en 
het Zuidelijkste deel van het gewest, dat gdieel 
wordt ingenomen door de hellingen van den 
Merbaboe en den Telfimojo, iigt de bergvlakto van 
Anibarawa, <170 500 M. bo ven zee, eertijds ecn 
nicer, dat door de Toen - tang-rivier werd afgetapt. 
])o rawa, Pening, ec» ondiep nicer met moerassigo 
oevors, is als laatub* 
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overblijfscl van het vroegore meet to bcschou- wen. 
Van don uitges trek ten mantel van den vulkaan 
Prahoo bchoorb allecn do Noordooste- lijkste so tor 
tot Scmarang. 

De rivieren van dit gewest behooren allc tot het 
gebied van de Java-zee. De voornaamsto 时n van 
Oost naar West: de Randoegoenting, grensrivier met 
Rembang; de kali Dj oowana, die in een laaggelegen, 
mocrassig terrein ont- epringt en die door enkele 
kanaaltjes in verbinding staat met de kali Sdrang, 
welko bij hoogen waterstand door do kali Djoew&na 
ont- last； de kali GSlis; do kali Djcp&ra； do kali 
86rang bovengenoemd ontspringt op den MSr- 
baboe; zij doorstroomt den Z.O. hoek der rcsi- 
dentie, loopt onder den naam van kali Gading over 
Solo'sch grondgebied, vloeit opnieuw, onder den 
naam van kali Serang over het gebied der residentie 
Semarang en neemt de uit Rembang komende kali 
Loesi op. Zij maakt in haar ver- deren loop de grens 
tusschen de afd. D6mak aan de eene en Grobogan, 
Koedoes en Jap ra aan de andere zijdc. De kali 
Tocntang bovengenoemd stroomt langs de dcsa van 
dien naam, verder langs K6doengdjati, kruispunt van 
spoorwegen en DSmak en valt onder den naam ?an 
kali D&mak in de Java-zee. Eene bclangrijkc rivier 
is nog de kali Bodri, wclke ontstaat uit de 
samenvloeiing van de Logong en de Loetoet, die 
beide op den G. Prahoe ontspringen； zij ontvangt 
ook veel water uit beken, die van de hellingen van 
den G. Oengaran komen. 

Talrijk zijn de bevloeiingswerken, in deze 
lesidentie tot stand gebracht. Voor de belang- rrjkste 
zie DEMAKSCHE IRRIGATIEWER- KEN. 

Tot dit gewest behooren de Karimocn Djawa- 
eilanden (zic aldaar) welke, althans wat de grootere 
eilanden betreft, uit oude sedimentair- gesteenten, nl. 
uit afwisselendc lagcn van kwart- sieten en kleileien 
bestaan. Op eenige der klei- nere eilanden komt 
bazalt voor. Ten N. van den vulkaan Tjfildring ligt 
het eilandje Mondo- liko, met een vuurtoren. 

Ten N. van de districtshoofdplaata Oengaran en 
ten 0. van de desa LSinahbang zyn brok- Btukken 
van stcenkoollagen gevonden, wclke echter tot 
dusverre, wegens onzekerheid om- tront de te 
vcrkrijgen resultaten, tot geon ont- ginning 
aanlciding hebben gegeven. Uit de modderwcllen 
van Koewoe (afd. Grobogan) on Djono op het gebied 
der voorinaligo Solo'scho enclave S61o, wordt zout 
bercid door do bevol- king (zie op KOEWOE en 
DJONO). 

Onder de gcnccskrachtigc bronnen is die van 
P61antoengan (zie aldaar) het mccst be kend. 

Do rcsidentio Semarang is het voornaamsto 
gowest van Midden-Java. Hare hoofdplaats is do 
belangryksto haven van dit deel des eilands. Behalve 
do gewone gewassen wordt door do bevolking 
katocn verbouwd, uitaluitcnd in de afdeeling Demak. 
Do afdeeling Japara heeft gebrek aan water voor den 
natten rijstbouw; do sawahs zijn or voor de helft van 
den regen afhankclijk, zoodat do oogst bij weinig 
regen voor cen groot deel mislukt. Het bouwgrond- 
areaal van do Inlandschc bevolking besloeg in 1915 
een oppervlakte van: 

a. in geregeldo cultuur: 

sawahs van Icvcnd water voorzien 228.227 bouws 
sawaha van regen afhankelijk . . 165.403 „ 
inoerassawahs .....................  8.865 ,, 
tCgalvelden ..................... 142.856 „ 

b. nict in gcrogelde cultuur . . 58.375 „ 
Tezamcn. . . .603.726 bouws 

De opbrengst van rijst (padi) was bij ben adoring 
9.141.000 piko.ls, d.i. gcmiddeld 21.28 pikoels per 
bcplanten en 23.66 piko Is per gc- slaagden bouw. 
Aan zoetwatervischtcclt wordt nict gedaan. Do zeovi 
scherij daarentegen is van beteekenia. In 1903 waren 
3389 personen in het bezit van 3702 prauwen, w.o. 
119 majang- prauwen (van 土 3 M3. of meet inhoud), 
en telde de overige bemanning der prauwen on de 
andere visschcrs te zamcn 7634 koppen. 

Do veestapel was in 1905 als volgt: hoomv-;c 
(runderen en buffels) 3G5.000 en paarden 17.000- De 
kleinveeteelt is een niet onbelangrijk bij- bedrijf. 

Onder de industricen der bevolking zijn vooral 
bekend do gongfabricatic ter hoofdplaats (zie 
MUZIEK EN MUZIEKINSTRUMENTEN, bl.' 816 
cn het aldaar op bl. 836 genoemde boek van Jacobson 
en Van Hasselt), on de houtsnijwerkinduatrie van 
Japara (zie JAPARA, Deol II, bl. 180). Voor den stand 
van handelaars te Koedoes zie op dat woord. 

In het gewest liggen 39 particuliere landerijen, 
waarondcr eenige van meer dan 1000 bahoe's 
oppervlakte； men teelt er hoofdzakelijk rijst, 
kokosnoten en tweedo gewassen. Heb aantal 
landbouwondernemingen op gronden in erf- pacht 
bedraagt ruim 60. Op de meeste daar- van wordt 
koffie, vceltijds tezamcn met kina, cacao, indigo, 
kapok, notemuskaat, pepor en andere spccerijcn 
verbouwd. Op een paar ondcr- nemingen in do 
afdeeling Ambarawa wordt uit- sluitend kina 
aangeplant. Op eenige erfpachts- perceelcn verbouwt 
men alleen rijst, suiker- riet cn tweedo gewassen. 
Onder de landbouw- ondernemingen, werkende op 
overeenkomsten met de bevolking, zijn 12 
suikerfabrieken, een tapiocafabriok, 2 rijs： p llcrijen 
en 4 ondornemin- gen voor do cultuur van suikerriet 
als plantma- teriaal. Vordcr zijn cr 5 
gouvernementarubbor- fabrieken, die het Qielksap 
van do gouveme- mentsaanplantingen verwerken. 

Administratiof is het gewest verdeeld in 8 
afdeelingen, nl. Semarang, Salatiga, Kendal.： 
DSmak, Grobogan (hoofdpl. Poerwodadi), Koedoes 
en Japara. Het gebied der afdeeling Salatiga behoort 
tot het regentschap Semarang, zoodat het gewest 
verdeeld is in 7 regentschap- pen; verder heeft het 15 
controle-afdcelingen, 35 districton cn 3433 
gouvernements - en 227 particulioro dcsa*s. Do 
Karimoendjawa-eilanden vornion 66n desa, roods in 
het aantal gouverne- mentsdesa's begrepen. 
Controleurs zjjn, behalve op do hoofdplaatsen der 
afdeelingon, gevestigd to Ambarawa, to Oengaran, to 
SoekorCdjo (hoofdplaats vau de controle-afd. 
Selokaton), to Bodja, te Gocboeg, to Wirosari en to 
Dipcwana. 

Do middelon van verkecr zijn: de spoorlijn van 
Scmara g ov，r G endi i naar S( er^kart i met een 
zijlyn van KSdocngdjati naar AmSa- rawa； do 
stoomtramwegen Ambarawa —Mag^- lang, 
Semarang — Rcmbang( met de zijtakkon: ^bSmak —
Blora, Poerwodadi — Goendih, Koedoes 



742 SEMARANG. 

—Petjangaan, Wirosari — Kradenan cuf Djoowa- 
na — Pakis} cn Semai-ang—ChcHzihoMy 

广)q < '}Op d© Noordclijkc on Oostelijkb hellingen @ - ' J van den 
Oengaran liggcn verscheideno1 Hindoc- oudhcden. bcstaandc in 

vervallen tjandfs on Ciwaitischc bcelden. (Zic OUDHEDEN). 
By acto van 15 Januari 1678 tusschcn den Sultan 

van Mataram ou den admiraal Spoelman werd de 
stad Semarang met allc landen en dorpen daaronder 
ressorteeren'dc aan de Compagnic af- gestaan. By 
latere contractcn werd dit gebiod xiitgebreid. 

Van 1743 tot den val dor Conipagnie was Scinarang do zetel van 
den Gouverneur van 、 Java's N.O.-kust, waaronder de 

kustlanden aan 
E" f J de Javazeo van de Tji Losari tot Pasoereoan rcssorteerden. 
Ondcr Daendcls werd Semarnng / SV een landdrostambt en in 
1816 niv het Engelsche 

t usschenbestuur ecne residentic. 
Bij Ind. Stb. 1908 no. 175 word voor de resi- 

<ientie Semarang ecu gewestelijke raad ingcstcld. 
SEMARANG. Afdccling cn I'egcntschap dcr 

gelijknamige residentic. cn begrensd ten N. door de 
Java-zee, ten 0. door de afd. Deina：k, , ten Z. door 
de afd. S.alatiga cn ten‘W. door de afd. Kendal. Het 
rcgcntschrijj Semarang om- vair ooE~hel"gebied der 
controle-afd. Sakitiga en Ambarawa. Do afcLeli 
gtevens controle afdeellng Semafang7"^groot 391. 
K.M.2, is verdceld. in 3 districten, als volgt: 
Semarang, Padoeroonj；an en Singdn-lor. Zij teldc 
ult, 1915 eene*lievolkiug van i zielen. 
waarondcr 11.000 Euro- 
peanen, 17.000 Chineezon cn 1500 an dore 
Vrecmdo Oosterlingen. 

Het Noordclijkc gcdeelte van de afdeeling 
bestaat- uit cene aHuviale strook langs de zee, die 
ten O. en ten W. van do hoofdplaats moe- rassig. is. 
De hoofdplaats zelf ligt op kwartairen bodem, welke 
zich verder Oostwaarts uitstrekt over de zeer good 
bcbouwde districten Padoo- roengan on Singen-lor. 
Het Zuidelijko gedeelte wordt ingenomen door 
mergelgronden. 

Men vindt in de afdeeling geene suikerfabrie- 
ken, doeh 31 particuliere landerijcn en 6en erf- 
pachtsondernoming, uitgeoefend op 3 pcrceelon, 
waarop klappors en Jnlandsche gowassen worden 
getceld. 

SEMARANG. Hoofdplaats van het gewost, het 
regentschap, de afdeeling, de controle-afdeo- ling en 
het district van dien naam, gelcgen aan de Java-zee, 
aan beide oevers van eene weinig aanzienlijke 
rivier, do kali Ngaran of rivier van Semarang 
geheeten, waarvan de monding is verzand, zoodat 
prauwen van eenigen omvang niet kunnen binne 
valien. Daarom werd een kanaal gegraven (1870) 
bcoosten de monding dier rivier, welk. kanaal op 
voldoende diepte wordt gehouden. zoodat groote 
prauwen het jnidden der stad kunnen bereiken (zie 
beneden). Het a an tai inwoners bedroeg op ult. 1905 
ruim 96.000 zielen, waarvan 5J 00 Europeancn, 
14.000 Chineezen, 700 Arabieren en 800 andcre 
Vreemde Oosterlingen. 

Van ecouomisch standpunt beschouwd is de Btad 
aan ic merken als de hoofdplaats van Midden-Java. 
Het is cen centrum van vcrkcer en van in- en 
uitvoerhandel voor de residenties Semarang, 
Soerakarta, Djokjakarta, voor Noord.- Kfidoe en hot 
Westelijk gedeelte van R 6 in bang, on een 
opslagplaats van de voor uitvoer bestomde 
k’oJonialc prodneten uit deze landstreken af- 

komsfig. De hoofdkantoren van tai van grooto 
Europeescho on Chineescho handelshuizen, zyn er 
govostigd, alsinedo agenbsehappen van voor- namc 
bankinstcl 1 ingen on laildbouwmaatschap- pijen, 
kantoren van ondernomingen op industri- ecl gebied 
enz. Van uit Semarang vocren spoor- en tramwegen 
in Zuidelijke, -Westclijko en Oostclyke richting, dio 
door talrijkc vertakkin- gen dezo havenplaats met d'e 
voornaaniste af- voergebieden in directe verbinding 
brengen eu aansluiting geven aan de naar Oost- en 
West- Java voerendo spoorwegen. Door ombouw en 
verzwaring der lijncn van hier gevestigde spoor- en 
tramwegmaatschappijen en door aanleg van ter 
afkorting bestemde nieuwe lijncn is to vor- wachten 
dat ecrlang tot stand zal komen do Noordelijke 
spoorwegverbinding van Java, die de kortste weg zal 
zyn tusschon Batavia^n Soerabaja, voerende langs 
do voornaainste ha- venplaatscn der Noordkust: 
Cheribon, Tegal, Pekalongan en Semarang en 
Oostefijk daarvan geficKt door de vallei der 
Solorivier langs Bodjonegoro on Lamongan. 

De haventoestanden zijn niet in overcenstem- 
ming met het gewicht dor plaats als haudela- 
centrum. Het sedert 1870 tot. stand gekomen 
havenkanaal (zie boven), eene afsnijding van de 
Semarang-rivicr nabij hare uitmonding in zeo, is 
sedei't jaren van onvoldoonde capaciteit, 
opslagruimte voor handelsgoederen is op daar- toe 
gunstig gelcgen terreinen niet in voldoendo mate 
aanwezig. Sodert een paar jaren werd go- tracht 
daarin to voorzicn door den bouw van een 
]))auwhaven, welkcr voltooiing echtorwegens tech- 
nischc bezwaren nog steeds op zich doet wach- ten. 
Afdoende verbetoring is, in verband met de ver uit 
de kust gclegen ankerplaats der zeo- schepcn, 
waarmedo gedurende den Westmoesson do 
communicatie niet altijd vorzekerd is, slechts te 
bereiken door don bouw van cen haven voor 
oceaanschepen. In den laatston tijd wordt door 
belanghebbendo kringon in die richting drang 
uitgeoefend, dio, ondanks de groote kosten, (naar 
schatting 40 millioen), aan havenaanlog verbonden, 
gewettigd is te achten door don omvang van de 
toencming van handel en ver- koer, als door 
onderstaandc cijfcrs geillustreerd. 

Ter reede aangekomen schepen: 
jaar a an tai toenamo tonneninhoud toename 1902
 743 45 % 1.095.569 120 % 
19H 1075 2.302.863 

Van en naar Semarang per spoor- en tramwog 
vorvoerde goederen： 

Jaar aantal tonnen toenamo 
1902 459.802 70 % 
1911 785.392 

Van en naar Semarang j)or «])oor cn trainwog 
vervoerde reizigers： 

Jaar aantai toename 
1906 1.H5.8J6 50.2 % 
J91J 1.722.797 

」)e lioofdpluats Semarang wordt begrensd ton 
Noorden door de Java zee, ten Westen door het zg. 
Westerbandjirkanaal en de Somarang-rivier, ten 
Oosten door hot Oostorbandjirkanaal on een van dat 
kanaal uitgaande lijn, die Zuidwaartu gcrichG is naar 
het hcuvolhi d (Ind. Stb. 1905 no. 21 J), dat 
aansluiting geoft aan het bergiand van Midden-Java. 
De Zuidolijke grens der hoofdplaats is in ongovoer 
Oost-Westelijkc richting in het heuvelJand gclegen. 
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Do zooovengonoomdo bandjirkanalon Jiobben 
ten doel het ovortolligo water gedurcndo den 
wcstmoesson uit do Scmarangrivior on de Oosto- 
ijjk van do hoofdplaats stroomondo riviortjes naar 
zee af to voeron. Sinds de totstandkoining dezer 
kanalen koint, bohalvo, op onkclo Noorde- lyk 
gclegen zecr Iago terreinon, overstrooming nict nicer 
voor. 

Do stad wordt in cene richting, loopendo on- 
gevoer van Z.W. naar N.O., doorsnedon door don 
grooten postweg langs Java's Noordkust. In de 
benedenstad shut hierop aan de Z.waarts door de 
wijken Karangtocri, Djomblang. en Tjandi yoeronde 
groote wcg~Iiaar Oengaran, (lie verbinding geeft via 
Salatiga met Soora- karta en via Ambarawa met 
Kedoc, Djokja en Banjoomas. Tusschen beide 
genoomde wegen sijn binnen de gemeente Semarang 
tweo onge- voer in Oost-Westelijke richting gelegen 
ver- bindingswegen. Do Zuidelijkc voert ongeveer 
Jangs don voet van het bovengenoemd hcuvel- land 
en vormt ongeveei, de grens tusschen boven- on 
benedenstad. Tusschen dezen ver- bindingsweg, 
gewoonlijk als „grootc toerweg" aangeduid en do 
bebouwde kom dcr benoden- stad, bevindt zich eene 
uitgestrekte, in particu- 】ier bezit zijnde, open 
vlaktc, waardoorheen eon tweode verbindingsweg is 
aangelegd (de Pieter Sythofflaan) tus ehen den 
grooten postweg en den weg naar Oengaran. De 
bcdoeldo vlakte, eertijds een rijstveld, wordt 
geleidelijk door wegaanleg en grondophooging 
geschikt gemaakt voor woningfeouw. 

De benedenstad omvat het aan zee grenzendo laag 
gelegen gedeeltc, waar de haven- en spoor- weg 
emplacementon zijn gelegen met pakhuizen en 
handelainrichtingen, aansluitondo aan hot «tadsdeel, 
waar de handelskantoren en tai van Europeescho 
winkels gevestigd zijn. Noordclijk van dit stadsdeel 
is sedert eenigo jaron het ruim aangelegdo 
personenstation der Neder- lundsch-Indische 
Spoorwegtnaatschappij ver- rezen, bestemd om als 
Contraalstation to worden ingoricht voor allo te 
Semarang samenkomende wpoor- on tramwegen. 
Het govormdc stadsdeel, <iat door het gemis aan de 
voor Indie typische lanon, nicer cen Europeesch 
karakter vertoont, gelegen rondoin ccn plein van 
beperkte af- metingen, het zg. Paradeplcin, waarop 
de Pro- tcstantscho kerk, in 1794 gebouwd, en 
waarom- heen vcrschillcndc magazijnpn cn winkels. 
In dit Htadsgedcclte zijn tai van nieuwe, weelderig 
op- getrokken kantoorgobou wen verrozen, die ge- 
tuigenia afleggen van den toenemenden vooruit- 
gung van Semarang. Zuidolijk strekt zich uit do 
Chineesche woon- en handelswijk, terwijl nog 
Zuiflclijkor on Oostelijk-Westelijk van hot 
Europeescho handelskwnrtier do fnlandsche, 
Muleischo cn Arubiwcho wijken zijn govesligd. 

Do voornaainsto door Europeescho woningon 
bezetto stadsgedeoltcn in do benedenstad zijn 
gcgroepcord om het gedeeltc van den boven- 
genoemden postweg, dat zich van do brug over de 
Semarang-rivier af aan do grens van hot 
handelHkwurtior, over ongeveor 3 K.M. lengto 
uitstrekt in Z.W. richting. Dit weggcdeelto druagt 
den naain van Bodjongschen weg en ataut van ouds 
bekend als do schoonste stadB- weg van Java (zio 
BODJONG). Bij het N.O. begin van doze breede, 
aan weerszijdon mot tamarindeboomen beplanto 
laan, bevindt zich 

hot door forscho afmotingen opvallende resi- 
dentiokantoor (hot zg. Grooto Huis), wolks gevcl zich 
27 M. bo von den Wg- boviiicrL Daar- naast is hot 
post- en tclegraafkantoor gelegen, gronzendo aan den 
aloon-aloen met daartogon- ovor het inilitaire h os pit 
a al en het stadsvorband. Aan don aloon-aloen hceft 
mon de Regents^ woning, den_Stadstuin cn het 
nieuwo ■felefoon - gcbou\v； Het daaropvolgcnd 
gcdecltc van den Bodjongschen weg is voor ecn groot 
deol ge- occupcord door hotels, reatauraties, 
winkelge- bouwen on magazijnen, die in toenemend 
aantal verrijzen. Zuidelijker komen deze inrichtingen 
schaarscher voor cn vertoonen zich de grooten- deels 
in tuinen gelegen woningen van de gegoede 
Europeanen, afgcwisseld door op ruime erven 
gelegen gebouwen als dat der JSocietcit „H r- monic,\ 
het Gcmcentchuis, de Hoogefc B 11ger- scliool cn het 
Protestantsche wceshuis/Aan Ket Z.W. eindo van den 
Bodjongschen weg is het Bodj ongpark^^golegen, 
oon lommerrijk plein mef^riuzielitont, waarop van 
zes richtingon wegen uitkomcn. Dit plein is 
eenerzijds over de ge- heele longte begrensd door de 
in een park gelegen Residentsiwpning (vroogero 
Generaals- woning) aan de overzijde door hot 
monumentale hoofdbureau der. Nederlandsch-
Indische Spoor- wegmaatachappy. De beidc overige 
zijden van het plein zijn ingehomon door cene 
particuliore woning en door het erf van het 
voormalige Residentiohuis. Laatstgenoemd gebouw, 
dat tijdens het Engelsche tusschcnbestuur werd 
gebouwd en waarin de voormaligo Gouverneur van 
Java5s Noordoo< kust gehuisvost was, moest wegens 
working van den grond worden afgo- broken. Op het 
vrijgekomen terrein zal aan de voorzijdo wordon 
gobouwd een bureau voor de Semarang-Joa 
aStoomti'ammaatschappij, terwijl op het ovorigo 
gedeeltc van het zeer ruime terrein (oorspronkelijk 
6% bo w groot) eon Europeesch woningpark verrezen 
is en het door particulicr initiatiof tot stand gekomen 
Juliana Ziekenhuis, dat door moderne inrich- ting 
zoowel op Euishoudelijk als hygienisch gobied en 
door goedo verzorging eene wolver- diondc 
vermaardheid geniet. Do bovenstad, die geacht kan 
wordon Noordelijk begrensd te zijn door den 
zoogonaainden “Toerweg" is een stad in wording, 
hoewcl de als Tjandi bekend staande wijk reeds 
sedort tientallcn -van jaren door Europeancn 
bewoond is en steeds in om- vang toeneemt. Eene 
belemmering tot vestiging in het heuveltorroin was 
hot ontbreken van vol- doondo hoeveelhcdon zuiver 
water, terwijl men bovendien aangewezon was op 
levering uit eon particulior geoxploitoerdo 
waterleiding zonder voldocnd toezicht van 
overhcidswegc. Sedert is hierin voorzien door aanleg 
van gemeente- wego eoncr waterleiding, die do stad 
van zuiver water voorziet, ontloond aan do bronnen, 
ont- springondo op do hellingen van den Oengaran. 

Het door do gomcento voor oen groot deel iu 
oigendom bozoten houvelterrein^ dat zich tot 
hoogton van ongovoor 140 M. boven do zoo verhoft, 
is door nieuw aangelogdo wegen oener- zijds met do 
wijk Tjandi en don weg naar Oe- ngi ran, anderzijda 
met de benedenstad verbon- den; door zijn hooge en 
open ligging en prachtigo vorgezichton (Noordwaarts 
op do Javazee, van Oost langs Zuid naar West op het 
bergland van Midden-Java met zijne talrvke 
vulkanen) 



744 SEMARANG-SEMBAHJANG. 

eigent dit terrein zich byzonder voor bcbouwing, mits 
voldaan wordt aan de voorwaarde yoor gemakkclijke 
bruikbaarheid, voldocndc zuiver water en goede 
verlichting. A an cleu ciscli van bruikbaarheid wordt 
voldaan voorloopig door een van genieentewege in to 
voeren omnibus- dienst, later door aanleg van 
electrische tram- verbindingen; gas cn electrische 
verlichting zijn verkrijgbaar, de waterkwestio werd 
reeds opgelost. Te vcrwachten is daarom, dat do 
benedenstad geleidelijk zal worden ccn zaken- stad, de 
bovenstad woonwijk. De bijzonderc gunstigo 
omstandigheid, dat zoo dicht bij do kust het heuvelland 
veriijat. heeft geen stad aan Java's Noordkust luet 
Semarang gemeen. Dit voorrecht is een waarborg te 
meer voor den vooruitgang dezer stad, die in de laatste 
jaren niettegenstaande ongunstige voorwaarden van 
hygiene, die geleidelijk worden opgeheven en 
onvoldoende haventoestanden, tot toenemenden bloei 
geraakt. Do vooruitgang der gemccnte Semarang is 
voor een groot dec! te danken aan do ijverige pogingen 
van den gemeenteraad, welk college werd ingestcld bij 
Ind. Stb. 1906 no. 120. Vermelding verdient nog de 
Kolonialo Tentoonstelling, die in 1914 op particulier 
initia- tief werd gehouden en succes heeft gehad. Ware 
de Europeesche oorlog niet uitgebroken enkele dagen 
voor do vastgestelde opening diet Tentoonstelling, dan 
zou dat succcs stellig veel grooter geweest zijn. 

Reeds in de laatste helft van do 17e eeuw eeno 
plaats van eenige beteekenis, was Semarang 
gedurende de tweede helft van de 18e on het begin van 
do 19e eeuw de zotel van .den ' Gouverneur der 
Noordoostkust van Java./ ' f •. SEMBAHJANG, do 
bekende Mohammedaan- sche godstiienstoefening, 
ook salat (Arabiseh: saldl) genoemd, welke reeds van 
af het begin van Mohammeds prediking het 
hoofdbestanddecl vormde van het ritueel, dat ter 
verheerlijking van den Schepper, door Mohammed aan 
zijne volgelin gen werd voorgeschroven. Zij is in allo 
hoofdzaken ontleend aan het ccremonieel der 

ritaecle gebeden, oudtijds in het Oosten bij Joden 
en Christenen in gebruik. 
A. DE DAOELIJKS TE VERRICHTEN S5MBAH- 
JANG'S De simbahjang moet dagelijks min- stens 
vijfmalen op bepaalde tijden volbracht worden door 
ieder meerderjarig Moalini (dkil- bdligh, zie 
aldaar), niet alleen door niannen, maar evenzeer 
door vrouwen; zelfs kinderen behoort men van af 
hun 7e levensjaar .daartoc aan te sporen. 
VrijsteHingen verleent do wet si jchts in. b毛
zondere gevallen (zieken en gebrekkigen, brjv., 
behoeven den slnibahjang slechts te verrichten in 
zooverre en zooals hun dat mogelijk is, en voor hen, 
die op reis zijn, of in gevaar verkeeren, gel- den 
afzonderlijke voorschriften). 

Ter vervulling van dezo godsdienstoefening bo- 
behoeft men zich nieteteeds naar hetgemcenschap- 
pelijke bedehuis(zieMOSKEE) te hegevon. Ieder 
kan zijn slmhahjang verrichten in zijne woning, op 
het veld, of waar hij zich op den voor de salat be- 
paalden tijd bevindt, hetzij alleen, hetzij tezamen 
mot andere gcloovigen. In dit laatste geval neemt 
een der aanwezigen als voorganger (Arab. imdm) de 
leiding op zich, evenals dit in het bedo- huis 
geschiedt. De overigen richten zich dan hij alle 
bewegingen en verdere ceromonien van den 
slmbahjang naar hunnen imdm 

Toch gcldt volgcns do wet het dcclnemcn aan een 
geinecnschappelijkcn siinbahjang als ver- kieslijk 
(L，ehalve b\j de nict-verplichte dagolyk- sche 
ft^nbahjanff's) cn op de gemccnto in haar gchcnl rust 
do plicht, te zorgen, dat er tclkona op do 
vastgcbtcldo tijclcn een genjeenschappclijke salat 
plaats vindo. Hobben ccnige geloovigon zich 
gozamcnlijk van dozen plicht voor do ge- meente 
gekwot(；n, dan staat het daardoor aan do overigen 
vrij, om huntie s^mbahjang^s afzonderlijk to 
verrichten. Vroiiwen plegen niet dan bij uit- 
zondering in het bedehuis to konien cn nomen dan 
een tildaar voor haar afjrezonderdc plaats in. Over 
den a dan ter aankondiging van do t ij den der salat 
van uit hot bedehuis, zie MOSKEE, C. 

De vijf dagelijks verplichto simbahjanj's zijn de 
navolgende: 

(1) de loehoer (Mai.) of lohor (Jav.), d. i. mid- 
dag-saZat (Arab, thoehr), even nudat de zon, na haar 
hoogste punt aan den hemci bercikt te hobben, naar 
het Weston begint te neigen； 

(2) de asar (Mai.) of ngasar (Jav.), d. i. namid- 
dag-suZai (Arab. *a«r), in Ned.-Indie umstreeks 
half 4 des namiddags； 

(3) de magrib, mtgrib of moegrib (Mai.) of 
makrih (Jar.), d.i. do zonsondergangs-semba%- jang 
(Arab, mayhrib), dadelijk na zunsondergang, in 
Ned.-Indie te omstreeks G uur; 

(4) de isa (Mai.) of ngis& (Jav.), d.i. simbah- 
jang van den laten avond (Arab. %寸d)), in Ned.- 
Indie te omstreeks half 8 ‘8 avonds; 

(5) do ioeboeh (Mai., Jav.) bij het eerste aan- 
breken van den dageraad (Arab, soebh), in Ned.- 
Indie ongeveer tusschen 4 en 5 uur 's morgens. 

Het geldt bovendion voor ieder Moslim ala 
verdienstelijk, om aan deze verplichto siin.- 
bahjang'8 nog eenige niet-verplichte tue to voegen. 
Men kan dit ten alien tyde doen, bo- halve juist bij 
zons-opgang of -ondergang of op het oogenblik, 
waamp de zon haar hoogste standpunt aan den 
heme! bcreikt, daar dit ah navol- ging van 
oudheidensebe praktijken gebrand- merkt wordt. 
Als bijzonder aanbevelenswaardig geldt volgcns de 
wet hot verbinden van eenige nict-verplichte 
s^mbahjang's met de 5 verplichto (zie hierondcr sub 
B)en hovendicn het volbrengon der beide volgendo 
nibahjang'st 

(1) do loeha (MaJ.) uf loeka (Jftv.), d.i. do voor- 
middags-saZui (Arab, dhoehd), ongeveer to 9 i 10 
ure des morgens; 

(2) do taJidjoed (Mai., Jav.), een nachtclijko 
simbahjang (Arab.: tahaddjoed) voor wclkcn hot 
middelste derdo gedeelte van den nacht ala do heste 
tijd geldt. In Hommige MoslimRche landen wordt 
met het oog bierop omstreeks middernacht wel een 
herinneringssein daarvoor van uit do moskee 
gegoven (op Java do bldoeg d&tca ge- noemd). 

Tn allo Mohammodaanscho landen wordon zelfa 
do verplichto stinbrilijang's door velen wol oens 
verzuimd. In Ned.-Indie ochter in do ijver voor den 
simbahjang in de Inlandscho maatschap- pij 
buitongewoon gering en de nalatigheid te dion 
opzichte van oudshor veeJ grooter on algeiueenor 
dan in do moeate andere Mofllimsche fltreken (zio 
over do oorzaken daarvnn: ISLAM, III, b en c; DI. 
II, bl. 169, lo koi. en 170, lo koi.). 

B. HET RITUEEL VAN DEN SSMBAHJANO. Orn een 
simbahjang goldig to kunnen volbrengen, be. hoorb 
de geloovigo zich in ritucel reinen tocstand te 
bovinden. Is dit niot het geval, dan zal hg 
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vooraf oeno ritueele wassching mocton vcrrichtcn. 
De wet ondcrschcidt tweo tocstandon van ritueele 
onreinheid en, in verband daarmedo ook tweo 
soorten van ritueele reinigingen, ceno „klcinc,, cn 
eeno “groote". De eerstbedocldo (waarbij men 
slechts ccnige nadcr aangeduido lichaamsge- dcclten 
hoeft te bevochtigen) wordt wacloe (het Arab, 
woedhoe) of abdan en do tweede (eene mecr 
uitgebreido bevochtigingvan het gehede lichaam) 
ghoesl genoemd. Over de, tot in bijzonderheden 
afdalendo voorschriften betreffende deze wns- 
sebingen (en do daaraan, zoo noodig, nog voor- 
afgaunde reiniging van werkelijke bezoedelingen) en 
verder over de gevallen, waarin iemand ritueel onrein 
wordt, zic Th. W. Juynboll, Handleiding Mohamm. 
Wet, bl. 63 vv. (Handb. d. islam. Ge- setzes, 71 w.). 
Het ontstaan dier voorschriften schijnt wel te 
verklaren uit overoud volksgeloof aan do niagische 
kracht van water ter bezwering van mogelijk onheil, 
dat den geloovigo gedurende do godsdienstoefeuing 
zou kunnen treffen (vgl. A. J. Wensinck, Animism us 
und Diimonenglaube im Untergrunde des jiidischen 
und islainischen rit.uellen Gcbets, in Der Islam IV 
(1913), p. 21 9 vv. en: Die Entstehung der 
muslimischen Rein- heitogesetzgobung, t.a.p. V. p. 
G8 —SO). Over de gelegenheic! tot het verrichten 
der voorgcschrc- ven wasschingen op het erf van het 
bedehuis, zie MOSKEE, A. 

Voorts heeft hij, die ecn sembahjang gaat ver-
richten, te zorgen voor de reinheid zijner klneding en 
van den boderu, waarop hij zich jilaatst. Ge- durende 
den simbahjang moet zijn lichaam bo- vendien 
behoorlijk bedekt zijn. Manuen moeten van hun 
lichaam alt hans het gedcelte tusschen knieen en 
navel en vrouwen haar goheele lichaam (behalve 
gelaat en handen) bedekken. Ook het hoofd eens 
Moslims mag gedurende den sembah- jang niet 
ontbloot zijn. De oorsprong dezer voorschriften zal 
eveneens wel gczocht moeten worden in 
bijgRluovige vrecs voor invlocd van booze machten 
gedurendo de godsdienstoefening (vgl. Wonsinck, t. 
a. p. cn I. Goldziher. Die Entblds- sung des Hauptea, 
t. a. p. VI, p. 301 vv.). 

Ten »lottc geldt ook de reeds vermekle adan als 
cene sourt van onheilsbezwcring, daar men aan- 
ncemt, dat de demonen vlicden bij het booren van de 
heilige woorden dezer oproeping. Daarom geldt het 
voor hen, die den simbahj-mg niet in eb de geinecnte 
in liet bedchuis, maai' afzonderlijk, vcrrichtcn als 
aanbevclenawaardig om, alvorena hunno 
godsdienstoefening to beginnen, de adan- 
formuliArcn af to roepen en daarop nog to laten 
volgen do zgn. hi mat, dwz. de Arabischo formu- 
ICH, wclke in bet bedehuia als laatstc sein bij het 
beginnen van den gcrucenschappelijken nimbah- 
jang worden ufgeroepon. 

Pc sembahjang zclve bostaat uit do navolgcnd^ 
ceremonien: (1) men begint n)ct in rechtup- staande 
hou<lin<z, hot gelaat nnar de kiblat (d.i. <le richting 
naar Mekkft) gewend, de nijat (Arab.: nijyah, d.i. 
bedoeling) uittespreken, dwz. het vooruemen te 
formulecren tot het volbrengen van een zoo 
nauwkeurig mogelijk aan te duiden thnbahjang, — 
(2) zegt dan, onder hot opheffnn van do handen: 
Alldhoe akbar (God is groot); (lit is do zgn. takbir 
(het a灿ar-zeggen), waarmede de toestnnd van 
wijding (ihrdm) gedurendo den sfnibahjatig begint, 
— (3) en rcciteert daarop do FtUihah (liet eerste, uit 
7 verzon bestaande hoofd- ntuk van den Koran), 
waaraan men nog een andcr 

kort Kornnhoofdstuk of eenige afzonderlijku 
Koranverzen toevoegt, — (4) Vervolgens buigt men 
het bovenlijf voorover, tutdat do hand- pal men ter 
haogte van de knieen konien, 一 (5) richt zich wedcr 
op in Rtaandc hooding, — (6) werpt zich daarna met 
het goheele licha&m voor- over op den grond z66, 
dat de knieen, dan de handen en eindolijk het 
voorhoofd den grond taken (dit is de zgn. soedjoed, 
d. i. prosternatio), — (7) n^emt vcrvolgens. hooEd en 
bovenlijf weder op- richtend, con kniolcnde houding 
aan, — (a) ea verricht daarna nugmaals den ̂ oedjoed. 

Bij het overgaan van de cene houding in de andero 
(nl. voor het sub 4 vermelde buigen en vddr en na de 
beido aocdjoed's) herhaalt men den takhir. Tn elk der 
voorgeschreven houdingen moot het lichaam cen 
nogenblik in rust blijven terwijl men de formulicren 
uitspreekt, welke daartoe iu de wet worden 
aanhevolen. De cere- mojiien, onder 3 — 8 
heschrevon, vormen teza- men eene afdeeling van 
den sfimbahjang, ccne zgn. rakahat (Mftl.) of 
rakangat (Jav.), verbasterd uit het Arabisch: rak'ah. 
Tedcre n^mbahjang bestaat in een zekcr aantal dezer 
rakahaCs； de morgen ."faZaZ uit 2, de inagrib uit 
3 en elk der drie overige dagelijksche sembahjang'8 
uit 4 rakahat 

Na afloop van iedeio rakahat begint men de 
daarop volgendo wedcr met het sub 3 genoemde 
Koranreciet, gevolgd door de sub 4 — 8 genoemde 
lichaamsbewegingen. Ten slotte heeft men, na het 
volbrengen van het voorgeschreven aantal rakahaCs, 
in knielendc, zittende houding de zgn. tasja/ihoed uit 
to spreken, d. i. een formulier, aldus genoemd naar 
de ajahadah (de Moslimsche ge- loofsbelij denis), 
welko cen hoofdbestanddeel daarvan uitmaakt, en 
daarop te laten volgen: de sacra mcnteele heilbedo 
over den Profeet en de taslimah (d.i. het ealdm-
zeggen), dwz. den greet naar links en rechts tot 
besluit. 

Een vaste gewoonte, wclke naar de wet als 
verdienstelijk geldt, brengt mede, dat men met de 
dagelijkR verplichto ^imbahjang'^ nog eenige n»et-
verplichto verbindt. De wet beveelt ia hot bijzonder 
daarvan aan: 2 rakahaCs voor de moreen-salat, 2 
vddr en 2 na de middag-,*a血，2 na de tnagrib-aalat 
en 2 na do fcvond-sa^t. Deze onverplichto rak>that's 
vereenigt men telk^ns tot cenen afzonderlyken 
simbahjang v66r, reap, na den verplichten. Dit geldt 
als beter dan om ze tezamen met do verplichte 
rakahafs tot een cnkelen simbahjang ta doen 
samensmelten. 

Eindelijk geldt nog als verdienstelijk (soenat), het 
even aantal der aan het einde van deudag vol- bra c. 
to rakahafs oneven te maken door den zgn- wilr涣
mbahja叫(hot Arub. woord ic»lr beteekent onev「n). 
Dczo kan hestaan uit een enkele, maar ook uit 3 tot 
11 rakahafs, naarmate van ieders ijver. Hoofdzaak is 
hefc verrichten van ^akahat, dio het even aantal 
oneven maakt. Wil iomancl zijne dageJijkscho 
s^mbaJ'jang's be^in- (ligen met den isa-sembahjang, 
dan la at hij den witr, tot daarop volgon. Wie echter 
ook don naohteljjken tahdj^ed nug in acht wil ncmen 
wacht met den tvilr tot na afloop van dien tahdjoed. 

C. DE VRIJDAGSDIENST EN DE SCMBADJANG^ RIJ 

FEESTKN BN BIJZONDERE GELEGENHEDEN. 3»es 
Vrijdugs wordt in plants van den dagelijk- schen 
niiddag een bijzondoro dienst 
gehoudon: do ttimbahjang djoema/iat (Ma】.，Jftv., 
in het Arab.: salat al-djoem*ah). Deze bestaat in 
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een-e' preek of koetbah (Arab,: clioelbah) en een 
gemeenschappelijken s^mbahjang van 2 rakahat'f!, 
t，erw,l het als soenal (aunbevolenswaardig) gcldt； 
bovendien vd6r (en liefst ook na) den dienst nog een 
onverplichten semba^tjang daaraan too to voegen. 

Het. bijwonen van dozen Vrijdagsdienst is een 
godsdienstplicht voor ioder manlijk, ter plaatso 
govestigd Muslim, die zicb niet op eene bijzondero 
wettelijke vrrjstelling da nr van (bijxr. wegens 
ziekte) kan beroepen. Zulk ecu govest'gd inwoner 
heet in het Arab, moc.klm. wclkc benaming in Atjdh 
bij overdracht ook toegepast wordt op 
gcbiedskringen (de zgn. inoekijn^), waarin de 
bevolking der verspreide dorpen zich tot het houden 
van den Vrijdagsdienst vereenigt (vgl. ATJEHERS, 
2, b). 

De dienst is s^echts geldig, indien liij volbracht 
wordt door minstens 40 tot het bijwonen dior 
godsdienstoefening verplichtc Moslims; Op zulk 
een a anta 1 geloovigen valt slechts in eenigszins 
volkrijke plaatsen to rekenen. Waar dib niet het 
geval is, heeft gcen Vrijdagsdienst plaats； men 
verrieht daar ook Vrijdags do gewono middags- 
salat. Tevens mag op iedere plants slechts in ecn 
bedehuis de Vrijdagsdienst gehouden worden, 
behalve op hoofdplaatsen, die zoo uitgest-rekt cn 
volkrijk zijn, dat hare bevolking zich niet >n 66n 
bedehuis zou kunncn vercenigeu. Deze voor- 
sehriften vinden hunne verklai'ing in de omstan- 
digheden, waaronder de Arabische veroveraars 
aanvankelijk in groote, op den duur tot steden 
uitgroeiende, vaste legerkainpen bijeenwoonden. 
Aan de leden der nfzonderlijke stammen werd 
verbuden, zich Vrijdags ieder in hun eigen ver- 
zaroelplaats voor dezen dienst af te zonderen. Zij 
moesten daartoe integendeel onder leiding van den 
opperbevcihcbbcr, die tevens plaatsclijk hoofd was, 
in diens bedehuis hijeen komen. Waar men niet 
aldus samenwoonde, bestond geen wet- tige 
gelegenheid tot het houden van den Vrijdagsdienst 
(vgl. verder： C. Snouck Hurgronje, Islam mid 
Phonograph in het Tijdschr. v. h. Bata〃. Gen. XLII, 
401-404; C. H. Becker, Zur Gescliichte des 
islamischen Kultus (Der Islam, IIT, 394 v.). 

De preek bestaat uif lofprijzingen van Allah en 
diens Gezant, ecne opwekking der geloovigen tot 
vroomheid en godsvrueht, en verder uit Koranrcciet 
en heilbeden voor de geloovigen. Zij wordt in twee 
gedeelten gesplitst en door den k/tib (Arab.: chalib, 
d. i. prediker, vgl. MOSKEEPERSONEEL) staande 
op den ininbar (kansel) voorgedragen (meestal uit de 
eene of andere bestaande preekverzameling, daar 
man zich hierbij in Ned.-lndiii aan het ge- bruik der 
Arabisclie taal gebonden acht). De ktlib houdt naar 
oud-Arabiseh gebruik, een staf of zwaard in de hand, 
en behoort in de korte pa.uze tusschen do beide 
gedeelten der preek te gaa，n zitten. Voor het begin 
der preek wordb de ftdan nogmaals, maar nu i n d e 
in o s k e e, afge- roepen, en na afloop der preek 
weerklinkt de bo- vengenoemde kamat, ter 
aankondiging van den alsdan volgenden, verplichten 
aembahjang. 

Op de beide wettelijke feestdagen van het 
Afoslimsch<» jaar (zie GAREBEG, onder no. 2 en 
3) heeft een feest-s&mbahjanff plaats (ge- v/oonlijk 
niet laat in den morgen). Hetdeelnemen aan deze 
godsdienstoefening is niet verplichfc, al geldt bet als 
afkeurenswaardig, haar zonder 

geldige redenen te 宁erzuimcn. In verband mot het 
bijzondero karakter der fpestdagen (vooral van den 
zgn. “kleinen" feestdag) nemen echtor ze'er vplcn> di
。tinders： nooit in het bedehuis komen, bij deze 
gelegenheid deel aan den 花m- bahjang; daarondcr 
ook Inlandsehe hoofden. De dienst komt, behoudens 
klcinc afwijkingon, met den Vrijdagsdienst overmen; 
de simbahjang gaat hierbij cchter aan do preek vooraf. 

Over den byzonderen sitnbahjang inden vaston- 
tijd (den zgn. larawih) zic VASTENMAA ND. 
Andere buitengowono simbahjang's zijn de saint oin 
regen af tc s me eken (Arab.: saldt al-istiskd} cn do 
simbaJijang's bij- zons- en maansverduiste- ring. De 
eerstbedoclde plechtigheid beeft hior cn daar wel eens 
plaats in tijdcn van droogte (op Java onder den naam 
混tike). Het voor dozo n^mbaJsjang's voorgeschroven 
rituee] stemt in het algemccn overeoo met dat dor 
sembahjang's op de feestdagen. De regcrL-
simbahjang kennierkt zich bovendien door een oud-
magische cere iconic, daarin bestaande, dat de l：6tib 
(daarin ge- volgd door de overige manJijko 
aanwezigen) na beeindiging der preek zijn 
bovenkleed zoo om- keert, dat de rechterkant links en 
de boronkant naar beneden komt te hangen. 

Literatuur : Het hoofdstuk over den simbah- 
jan(f in de verschillendo handboeken over do 
Moshinschc Wet. Yerdei^C. SufljjjcJiJtlurgronje, 
Mekka II, 78 vv.^be Jltjihcrs I, 84 vv., II 311, 
335^vy^The Achehnesc I, 80. vv., II 283,304 v)； 
>dVIr. van den Berg's beoefening van het Mohamm. 
瑚无E蓟二 47- (1球痢瓦 1884 I, 39h2O9); 乂De Islam, 
p. 24 v. en,?Do Islam in' Ned.-Indie p. 20 vv.( 
Grp.o.tc„Godsdiensten II, 256 v. en 39G M oh a in 
medaniam e (in Colijn?s Neer- lands Indie I p.' 251 
vv.)； G. K. Niemann, Inleiding tot de kennis van den 
Islam, p. 371 — 390留.J. Veth, Java I (I875)p. 389 
vv.; IV(1907) p. 444 vv. ； C. Poensen, Brieven over 
den Islam uit de binncnlanden van Java, p. 1G3 vv. ； 
M. Th. Houtsma, lets over do dagelijksche ^alat der 
Mohamm. (Theolog. Tijdschr. XXIV, 127 vv.)； Th. 
W. Juynboll, artikd Prayer in Hasting's. 
Encyclopaedia of religion and ethics, X, 196 — 199: 
I. Goldziher, Zaubcreleniente im islami- schen Gehet 
(Or. Studien, Th. Noldcke zum 70. Geburtsdag 
gewidmet, p. 303 vv.); E. Mittwoc-h, Zur Entstehung 
des isl. Gebets und Kultus (Abb. Berl. Ak. d. 
Wissensch., Phil-hist. Cl. 1913, 2)； C. H. Becker, 
Zur Gesch. d. islam. Kultus (Der Islam ITT. 374 vv.). 

SEMBAMBAN. Zie SABAMBAM. 
SfiMBILANG. (MAL.). Zi<- VALLEN. 
SliMBILANGAN. Onderdistrict van het district 

Bangkalan, contr.-afdooling Noord-Bang- kalan, 
afdeehng cn regentschap Bangkalan, residontio 
Madocra. In de gelijknamige desa, op de 
Noordwestpunt van het eiland Madoera, vroegere 
zetol van de vorslen van West-Ma- doora, bovindt 
zich een vuurtoren, die den Noor- delijken ingang van 
Straat Madoera verlicht. 

SfiMBOEKAN (JAV.). Zie SAPROSMA AR- 
BOREUM. 

SUMBOENG (MAL.). Zic BLUMEA. 
SEMECARPUS HETEROPHYLLA D.C. Fam. 

Anacardiaceae. Ingas 1 j61ik (JAV.), ROU gat* 
woeloong (SOEXD), Kajoo sakoe (AMB.). Vrg .grooto 
boom, die veel op de Mangga geJijkt en over den 
gehcolen Archipel verspreid is, op Java beneden 900 
M., o.a. vool in djatibosschen, 
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berucht om het schorpc sap, dat bij insnijdon of 
beschadigon uit allo dcclcn vloeit on op de- huid eorst 
plaatselijkc swelling on jouk, daarna zweron 
vcroorzaakt. Het sap van sttvm cn takkon achijnt hot 
gevaarlijkst te zijn, zoodat do inlanders er moeilijk 
too te krijgen zijn, don boom •to vcllen. Hot hout is 
bovendien niot zeer duur- zaam. Daarentegen worden 
de jongo bladeren wel rauw gegeten. Do vrucht 
gelijkt op die van Anacardium occidentale (djamboo 
monjfet, SOEND.)； op do sappige eetbaro, verdikte 
vrucht- atoel zit de kleinere vrucht met een 
sponsachtigc 8chil, welks olieachtig vocht do huid 
sterk cn pynlijk aantast. Het zaad is eetbaar. 

SfiMfiNDO of SfiMINDO. Een van de vele 
hoogvlakten, die zich in het bcrgland van Palembang 
voordoen, en meestal ingesloten zijn tusschen de 
beido ketencn, waaruit de Barisan, bestaat en door 
dwarsruggen van do naastby liggende hoogvlakten 
wordon goschei- dcn. Aangozien de Oostelijko keten 
hier echter ontbrcekt wordt het SemSndo-plateau 
alleen aan drie zijden ingesloten t. w, in het W. door 
don Boekit Barisan met den G. Bcpagoet (2732 M.), 
in het N. door den rug, die aanvangt bij den G. Patah 
(2817 M.) en over de Bt. Balai (2284 M.) naar den Bt 
Soemoer (1403 M.) loopt en do scheiding vormt met 
de PasSmah landen, terwijl in het Z. de grens met 
Makakau wordt gevormd door den rug, dio bij den Bt. 
Djaboet (1803 M.) aanvangt en over Bt. Ringgit 
(2029 M.) en Bt, Loemoet (2056 M.) naar den Bt. 
Nanti (1G19 M.) loopt. Over het plateau stroomen do 
Enim en do Ogan, bcide zijrivieren van do Moesi, die 
hier hun bovcnloop hebben. Zij worden van elkaar 
goscheiden door een lagen heuvelrug, de PSinatang 
Pandjang, die zich ver naar het N.O. nitstrekt. 

SSmendo darat is hot Z.W. deel van de onder- afd. 
Lematang-ilir, en wordt door den Barisan- keten 
gescheiden van SSm^ndo oeloe loeas, dat door do 
bronnen van do in de Bcnkoelenschc afd el n<? Kauer 
uitwaterendo rivier Locas wordt bosproeid, en in I860 
bij de afdeeii ig Kauer is ingelijfd. SSnidndo darat 
wordt door- stroomd door de bronnen van ' e Enim 
en, voor eon kloin gedeclte, door dio van do Ogan. 
De hoofdplaats Poelau Panggoong ligt aan do A. 
Mioeh. 

Do SSmfindoers zyn afkomstig uit PasCmah 
I6bar, waar zij vroeger in het dorp Perdipo (dit dorp 
beboort tot do niarga Socmbai BSsar 8oekoo 
Looboek Boentak, ondcrafd. PasSmah- laudon, belt 
58 zielon, en ligt op den rcchtor Lfimatangoever, ter 
zijde van den grooten weg 土 6 K.M. van Bandar, in 
do rich ting Pagar Aiani) eon afzonder】可ken stain 
schijncn ge- vormd to hebben, die zicb door 
oigennardige gobrniken on strange grondbeginsolen 
van do overige PasSmah*s onderschcidde on bij wio 
waarschijnlijk vroeger ook do Islam bekend was, 
waarvan thans echter weinig sporen zijn over- 
gcblovcn. Volgons hunno instellingcn werden 
moordenaars cn bloedschendors levend begraven; 
opiunischuiven en hanengcvechten zijn verboden； 
do slavernij was tot 1872 in zwang. Ten bohoevo van 
het huwelijk betaalt do man eon kleine so)n als mas 
kawin of huwelijksgeld, doch hij is vcrplicht zich to 
vestigen in hot dorp van do vrouw. Rijstbouw, 
hoofdzakelijk op natto velden, is het hoofdbedrijf van 
deze 

goedaardigo on gastvr^jo bovolking. Zio vorder , 
Tpdschr. Gori. XV, 446. 

Tn―word dit' landachap met Kisam, M kakau on 
BSlalau op verzoek dor hoofden, on cl er Ncderland 
sch gezag gobracht oil bij Palembang ingelijfd. V66r 
dien tijd was by do bovolking do atoeran sindang 
mardika van kracht, zio bij PASfiMAH. 

SEM^ROE. Hoogsto berg on werkendo vul- kaan 
van Java, in do rosidentie Pasoeroean, volgens de 
laatsto meting (cinde 1911) 3676 M. hoog, het 
Zuidelijksto en jongsto gedeelte van het 
vulkaancomplox TSriggSr—AjSg Ajeg—Semeroe, 
waarvan Fennema ni Jaarb. Mjjnwezen 1886, Wet. 
Ged. p.- 5 — 72, een uitstekende, of- schoon nog 
onvolledigo monografie gaf, waarop Verbeek (Java, 
128, 139) zich grootendeels beroept. De vulkaan is 
zoo good als voortdurend werkzaam en zijn. hooge 
rookpluim is tot op grooten afstand (o. a. van uit 
Sperabaja) duide- lijk zichtbaar. Reeds aan Junghuhn 
was in Sept. 1844 de bestijging geiukt, nadat reeds in 
1836 door Van Nes, resident van Pasoeroean (Jav. Ct. 
10 Sept. 1836), een mislukte poging daartoe was 
gedaan, terwijl G. F. Clignett als eersto Europeaan op 
18 October 1838 den top bereikt had (Tijdsclir. van 
Ned. Indie, II. 1838, p. 446)； Junghuhn geeft van 
den berg een be- schrijving met 9 schetsen en profilen 
(Java, III. 756 — 795) en woonde een eruptie bg, die 
een half uur duurdo. De eigonlijke krater heeft zich, 
voor zoo ver bekend, reeds tweemaal, doch over 
slechts korten afstand, in Zuidelijke richting 
verplaatst; het oudsto en nog altijd hoogste 
eruptiepunb heet Mahameroe, en vormt thans een 
plateau zonder krater (opgevuld door de latere losso 
producten)'； daarna volgde het S m6roe genoemde 
punt, terwijl de nog werkende krater met Djonggring 
SSloko wordt aangeduid. Empties worden go meld 
van 1818, 1832 en 1885 (Junghuhn, Java. p. 795 en 
Fennema, 1. c. p. 49 o. v.), waarvan de eerste zeer 
heftig achy nt te zijn geweest, doch waarvan weinig 
bijzonder- heden bekend zijn geworden. Van die van 
April 1885 geeft Fennema eon. uitvoerige 
beachrijving; de oppervlakte van het door een 
puinstroom verwoesto terrein bedroeg bijna 7 K.M.2 
langs de Z.Z.O. helling van don berg. In Juli 1895 had 
cen nieuwe doorbraak van den kraterrand plaats; 
hiero ver bestaat een nog onuitgegeven rapport met 
kaart, berustende bij de Algemeeno Secrotarie in 
Indie. Op 29 — 30 Augustus 1909 had de z.g. ramp 
van Loomadjang plaats, waarbij 208 porsoncn om het 
loven kwamen on 38 ini. dorpen gchool of 
gedecltelijk vorwoest werden (Mr. G. Vissering, 
Gowoldigo natuurkrachten; Batavia 1910). Een door 
Ir. Hugo Cool ingesteld ondorzook (Jaarb. 
Mijnwezon 1909. Wet. Ged.) toondo echter aan, dab 
van een verhoogdo working van don SCmiSroo geen 
sprake was, en dat de moddorstroom, dio do 
verwoesting toweeg bracht, zijn ontstaan to danken 
had aan een samonloop van moteorologische 
omstandigheden. In het Jaarverslag Top. Dionst 1909 
en. 1911 komon vorschillende kaarten en foto's voor 
van den Semeroo, mot tokst door L. F. van Gent. Een 
intoroBsanto bescliryving van eoil tocht naar den k 
rat or door F. A. A. van Gogh en Dr. Am. Hoi in op 
15 Nov. 1911 verscheen in hot Tijdschr. Aardr. Gon. 
1913, 744 met oonige foto's. en don volgonden dag, 
toen de reizigera 
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reeds op hun terugweg waren, had eon vrij hevige 
eruptio plaats. waarbij door ben o. a. de hoogte van 
de aschwolk op 15 也 20.000 M. werd gemetcn. Do 
op 200 K.M. afstand. op Bali, gevallen asch had nog 
ccn dikte van 4 m.M. In Juni 1912 constateerdo Van 
Gogh de aan- wezigheid van nieuwe lavastroomen 
en do voort- durende neiging van de krateropening 
om zich naar het Z. te verplaatsen. Sedert schijnt de 
berg weer tot zijn normalen staat van werk- 
zaamheid, het periodiok uitstooten van rook- 
pluimen, teruggekeerd to zijn. 

SEMINARIE TE DfiPOK. In het jaar 1869 
ontwikke Ide de yvl;rigo zendingsvriend Ds. J. A. 
Schuurman Joh. Zn. to Batavia het denk- beeJd om 
ergens in de buurt dcr lioofdstad een seminarie tot 
opleiding van inlandsche zende- lingen op te richten. 
Tengevolgc van zijn op- treden vormde zich in 
Nederland het „Cjntraal ComitS voor do oprichting 
en instandhouding van een semin arie nabij Bata via 
dat er in elaagde een aanzienlijk kapitaal bijeen te 
bren - gen, zoodat in 1878 het seminarie te Dfepok 
kon worden gcopend. Het oorspronkclijke denk- 
beeld om op doze wijze de uitzending van Euro- 
peesche zendelingen overbodig te ma ken is niet 
verwezenlijkt; reeds vooraf verklaarden een aantal 
ervaren zendelingen, dat de tijd daarvoor nog niet 
rijp was. Niettemin heeft de inrichting a an de 
Zjnding zeer belangrijke diensten be- wezen door 
haar te voorzien van inlandsch hulp- personeeJ, 
vooral in den tijd, toen op de mecste arbeidsvelden 
nog geen eigen opleidingsscholen bestonden. Jonge 
lieden uit alle streken van den archipe] kunnen door 
de zendelingen naar DApok worden gezonden en 
worden daar op hun aan- beveling opgen omen en in 
een cursus van vier jaar voor hun werk voorbereid. 
Em groote moei- lijkheid is, dat de aanleg en 
ontwikkcling der leerlingen zeer uiteenloopt; aan cen 
Papoea kunnen niet dezelfdo eischen gesteld worden 
als aan een Sangirees of een Batak, die een goede 
voorberciding op een zendingsschool hob ben ge- 
noten. Vcertaal bij het onderwijs is het Malei- sch en 
menigmaal is gebleken, dat het den leerlingen 
moeilijk valt oxn datgene, wat zij in het Maleisch 
hebben geleerd, in hun eigen taal aan hun 
volksgenooten over te brengen. On- dan ks deze 
bezwaren heeft het seminarie bruik- baro krachten 
afgeleverd, hetgeen zeker voor een niet gering 
gedeelte is toe te schrijven aan den persoonlijken 
invloed der mannen, die met het onderwijs belast 
zijn. Aan het hoofd der inrichting staat een Directeur, 
voor wclke post tot nu toe steeds een ervaren 
zendelin g werd gc- kozen; deze is tevens belast met 
het theologisch onderwijs. Aan hem is een 
gediplomeerd hoofd- onderwijzer toegevoegd, die 
belast is met do vak- ken van het lager onderwijs. 
Sedert eenige jaren is het seminarie eenigszins 
gereorganiseerd ten einde te voldoen aan de eischen, 
gesteld bij Ind. 8tb. 1906 No. 242, dat bepalingen be 
vat voor subsidien uit 's Lands kas aan particuliere 
in- landschc kweekscholen voor ondcrwijzerfi. Im- 
mere de leerlingen moeten, wanneer zij in hun 
vaderland zijn teruggekeerd, ook als school- 
meesterB optreden en tengevolge van de thans 
vigeerendo subsidieregelingen is het bezit van eenig 
officieel erkend onderw 日 zersdiploma, liefst een 
einddiploma eener particuliere ge- eubsidieerde 
kweekschool, een vereischte. 

Verff. verder ZENDING (Proteptantsche) 
SEMINOENG. Niet meer werkzamo vulkaan van 
1S91 M. hoogte, die zich vlak aan dcnZuid- 
oostelykon oever van het Ranau-mcer verheft; over 
den top loopt de grens van Palcmbang on Benkoclcn. 
Teekcning in Jaarvcrslag 1909 van den 
Topografischen dienst. • 

SfiMIOE. Zio MAWARA. 
SfiMIR (KI) (SOEND.). Zio HURA CREPITANS.

 , 
SfiMITAU. Zie SMITAU-.ZJ '， ' ' 
SEMLER (HEINRICH). Gcb. to Grunborg IS Mei 

1841, overl. te San Francisco 7 Juli 1888. Schrijver 
van het standaardwerk: „Dic tropische Agrikultur, 
ein Handbuch fiir Pflanzer und Kauf- leute," in 3 
deelen, Wismar 1886 — 88. Dit boek, dat ook ten 
onzent gunstig bekend is, bevat veel van Semlcr's 
eigen ervaring in landbouwzaken. Van eeno tweede 
uitgave is in 1897 DL I. vor- schenen. 

SfiMOET KALONG. Javaansclie naam van een 
Irdisch kortschild-kevertje, Paederus peregrinus 
Fabr., dat hevige huidontstekirg vei-oorzaakt. (Zie 
Vordrrmar, Gen. Tijdschr. N. I. XLI, 282). 

SfiMONGKA (JAV.). Zie CITRULLUS. 
SfiMPANG. Zie SIMPANG. 
SfeMPIDAN. (MAL. w. BORNEO). Zie FAZANT- 

HOENDERS. 
SEMPLAK. \'oorrrrlig groot particulier land in de 

afdeeling Buitenzorg, i 1918 < oor hei Goux er eme 
t i eru ekoch , waar vnl. rijst, thee en koffie geteeld 
word n. 

SfiMPOER (SOESI). Zie DILLENIA AUREA. 
SfiMPOR. Warme bron in het district Gom- bong, 

afdeeling KCboemdn, residentio KCdoo. Ter plaatse 
bestaat eene mineraalwaterfabriek, en een hotel met 
badplaats, veel bezocht door lijders aan 
rheumatische aandoeningen. 

S它NAMAKI (MAT,.). Zie CASSIA ANGUS- 
TIFOLIA. f f .. 了. 

SfeNDARA (JAV.). Zie ANAPHALIS. 
SENDIOE. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN- 

STRUMENTEN. 
SENDOEDOEK (MAL.). Zie MELASTOMA. 
SfiNDOK (DAOEN) (MAL.). Zie PLANTAGO 

MAJOR. 
SfiNDORO. Zie SINDORO. 
SENECIO SONCHIFOLIUS Monch. Fam. Cow- 

poaitae. Patah kSmocdi (MAL.) ; Sajoer moektt 
mania (MAL. MOL.); K6m6nd61an (JAV.); DjongS 
(SOEND.). Kruidachtige plant, bekend onkruid der 
tropen. De wortela zijn een inlandsch go- nccsmiddel 
tegen ingewandziekten. De bladercn zijn zoowel 
groente als inlandsch geneesmiddol o. a. tegen 
epruw. i ( 

SfeNGGANG (-OENJ).). Zio AMARANTUS. 
SENGGANG TJOETJOEK (SOUND.). Zie 

AMARANTUS SPINOSUS. 
SfiNGGANI (JAV.). Zio MELASTOMA. 
SENGGOENG. Naam op Simaloer bij Sumatra 

gegeven aan twee fioorten van boomhagcdissen uit 
de familie dcr Agamidae (zic aldaar): Apha- niolis 
aculiroelris Modig]. uit Sumatra en BJIBCO en 
Calotes cristatellus Kuhl, wclke iu den gcheelon 
Archipel voorkomt en onder vcle andcro inland- 
sche namen bekend is (zie daarvoor onder 
BOENGLON). 

SENGGOENG (JAV.). Zie SfiGOENG. 
S它NGGOEROEH. District, waaruit de con- 

trolc-afdeeling K&pandj知，afdeeling en regent-
schap Malang, reflidentie Pasoeroean, beatuat. 
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Het hoeft zcs ondordistricten on 112 deaa's 
on had op li< t eindo van 1905 cone bevolking van 
土 136.000 zielen, waaronder 士 250 Europea- 
nen e i 土 120 Chincezen. De stnndplaats van het 
districtshoofd is KSpandjfen (340 M. hoog). 
Dit district hceft 15 orfpaehtspcrccclcn, in 
handen van zevcn administratien； het is het 
Zuidwestelijkste district van Pasoeroean, en 
omvat eon sector van den vulkaan Kawi, het 
aangrenzend decl van do dalcn van Brantas en 
Lesti cn hot Zuidwaarts daarvan gelegen ge- 
dcelto van het Zuidergobergte. 

SENGKALA. Onder sSngkala, voluit tj&ndr& 
sengkAlS, (van Oud-Jav. cangkala), verstaat 
men een jaartal, waarvan de cijfcrs vcrvangen 
zijn door woorden, die een bepaalde, vast- 
staande getalwaarde bezitten. De gewoonte 
om dergelijke chronogrammcn te vervaardigen 
ie door de Hindoo's op Java mcegcbracht, doch 
terwijl men zich in den Oud-Javaanschen tijd 
or too bepaalde de uitgekozcn woorden naast 
olkandei1 to zetten zondor dat ze in eenig ver- 
band met elkander behoefden te staan. wat de 
beteekenis betrof, hebben de latere Javanen 
er naar gestreefd, in de woorden van het op 
deze wijze uitgedrukto jaargetal tevens een 
aanduiding te leggen van de in dat jaar plaats 
gehad hebbende gebeurtenis. Het klassieke 
voorbceld daarvan is het zoogenaamdc jaar 
van den val van Madjapahit: Sirn& hilang ker- 
taning boemi, hetgeen beteekent „vernictigd, 
verloren is de voorspoed des lands" cn een 
cijferwaarde geeft van nul-nul-vier-6en, dus 
1400, want men begint altijd met de eenheden 
cn noornt de cijferwoorden van achteren naar 
voren. 

De meest volledige lijst van zulkc woorden 
met cijferwaarde is nog altijd die van Gcricko 
in Verhand. Bat. Gen. 16 (1836); een belang- 
rijke aanvulling gaf Brandes op p. 311 — 313 
zijner Pararat on - edi tie (Verh. 49, 1896), terwijl 
de : ^ngkala's van denZ^Nagarakrftagaina in 
Tijdschr. Bat. Gen. 56(1^14) p. 550 zijn gepu- 
bliccerd. Eenige der voornaaniste traditioneele 
oijferwoorden zijn： 0 de woorden, dio lucht, 
leegtc boteekencn； 1 aarde, maan； 2 oog, arm; 
3 vuur; 4 zee; 5 wind, zintuig, pijl; 6 jaargc- 
tijde; 7 berg, paard, asceet; 8 olifant; 9 ope- 
ning; 10 hemelstrcek； 1 J. Qiwft； 12 zon. Dio voor 
•ujfers booger dan 9 zijn thans in onbruik ge- 
raakt. Beludvc op Java, vinden de > engkala's, 
die ook wel als ,,roepiit>j，ndra'' aangeduid wor- 
den, nog toepassing op Bali (zic bv. De Vroom 
jn Tijdschr. Bat. Gon. 21, 1875, p. 178), waar 
men zc bij voorkeur wawatekan noemt. 

SfiNGON DJAWA (JAV.). Zie ALBIZZIA 
卜 TIPULATA. 

SfiNGON LAOET (JAV.). Zic ALBIZZIA 
MOLUCCANA. 

SfiNGON SABRANG (JAV.). Zie ALBIZZIA 
MOLUCCANA. 

SfiNOE (JAV.). Zie MELOCH1A UMBELLA- 
i'A.以 

SfiNTADA (MAL,). Zic PODOCARPUS NE- 
HU FOLIA. 

SfiNTALA. Vrocger con regentschap, thans 
r-en district behoorendo tot het rcgontschap 
Pangasi afdeoling Koelon Prog der residentic 
Djokjakarta, met golijknamige hoofdplaats, 
welko golcgon is op den rcchterocvcr van de 
knli Progo en aan den spoorweg Djokjakarta — 

Koetoardjo. Het district heeft 2 ondordistricten t. w. 
Lendah en Boetoeh cn telde cind 1905 土 41.000 
inwoners, waarondor een 10-tal Euro- pcancn en 土 
30 Chincezen. Do bodem beataat langs do rivicren uit 
kwartairon grond, overigens mecst uit kalk- cn 
mergelgronden. Europeescho 
landbouwondernemingcn worden in dit district niet 
aangetroffen. Ten O. van de hoofdplaats zijn door 
Radfcn Sal6h opgravingen gedaan, waarbij f ossicle 
zoogdier-beenderen aan het licht kwamon (vgl. 
Verbeek en Fennema, Geol. Bcschr. v. Java en 
Madoera, bl. 349). 

SfeNTANI-MEER. Golegen op de Nbordkust van 
Nieuw-Guinea, ten Zuidwesten van de Hum- 
boldtbaai en ruim 6 K.M. daarvan verwijderd. Het 
heeft een zeer grilligen vorm; gemeten in rechte lijn 
is het ongeveer 24 K.M. lang en het strekt zich uit in 
de richting Oost-West. De breedte is zeer 
verschillend; deze bedraagt in het mecst Oostelijkc 
deel 12 K.M., in het midden 2 tot 4 en in het Westen 
ruim 7 K.M. Het laatste is met het midden gedeelte 
van het meet verbonden door cene 6 K.M. lange en 1 
K.M. breede geul. De hoogte boven zeepeil is 73 M., 
de grootate gemeten diepte ongeveer 50 M. In het 
midden en in het Weston liggen verscheidene 
eilandjes. In den. Westmoesson veroorzaakt de 
hevige Westen wind cen ruwen golfslag , die gevaar 
oplevert voor de inheemsche prauwen. De eenige af 
watering heeft plaats langs de Djafocri； deze valt in 
de S^kanto, die op haar beurt weer in. de Tamirivier 
valt. Laatstgenoemde rivier valt ten Oosten van de 
Humboldtbaai in zee. Het meer is omgeven door 
heuvela, bezet mot alang-alang; waar- schijnlijk moet 
de geringe plantengroei niet worden toegesclireven 
aan ontwouding, maar aan de slechto grondsoort, die 
veel kalk en ijzer bevat. Hier en daar, in het bijzondor 
in het midden-gedeelte, strekt zich langs het strand 
eon moerasstrook uit. Aan de Noordzijde wordt het 
meer begrensd door het Cycloopge- bergte (zie 
aldaar). Rivicren van eenig belang vallen niet in het 
meor. 

De voornaaniste negorijen aan of in het meer 
gelegen zijn.: Poee, Ajapo, As6, Andari, Ifar of Ifaar, 
Poojo, Abaar. Simboro, Dondaje of Saeso- ro, Dojo 
of Norokobo, Sisiri en Jakonde; do huizen staan op 
palen en do meeste negorijen zijn in het water 
gebouwd. Menigmaal worden prauwen over land 
van. de Jotefabaai (inham in do Humboldtbaai) naar 
het meer gcsleept. Het water is helder en zeer 
vischrijk; ook worden er in aangetroffen: 
krokodillen, schild- padden cn zaagvisschen. Aan het 
meer huizen veel watorvogels, waaronder een 
smakolyko eendsoort on een groot aantal roigers. 

Voor literatuur zie: Tijdschr. Aardr. Gen. 1894, 
1897, 1902 cn 1911. Nova-Guinea, Uitkomsten der 
Ned. N. G. Expeditie in 1903 onder leiding van Dr. 
A. Wichmann； Mr. H. A. Lorentz, Eonige maanden 
onder de Papooa*s. 

S 仓 NTE (JAV.). Zie ALOCASIA MACRO- 
RH1ZA. 

SfiNTIGI (JAV.). Zib PEMPHIS ACIDULA. 
SENTOEL (MAL.). Zie SANDORICUM. 
S^NTOLO (JAV.). Zie ABROMA. 
SfiPAH DJANTOENG (MAL.). Zie MANOEK- 

MANJEUSEl P. 
SfiPAH-POETRI (MAL.). Zic MANOEK- 

MANJEUSEUP. 
SfiPAH-RADJA. CoHcctiof-naam bij de Ma- 
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leiers voor Paradijsvogcls, volgcns Raffles de naam 
door de inlanders by Benkoelcn gegeven aan een 
Horingvoecl, Adhopyga siparaja. Zie MANOEK 
MANJEUSEUP. 

SfiPANG ( MAL.).ZieCAESALPINIA SAPPAN. 
SfiPAOEK. Linkerzijrivier van de Kapoeas in de 
afdeeling Siiitang, W. Afd. v. Borneo, mondt 72 
K.M. benedenstrooms van Sintang in den hoofd- 
stroom uit. In den bovenloop wordt door de Da- 
jaksche bevolking goud gcwasschcn. 

SEPASSERRI. Eon modderbron gclegen nabij de 
Noordkust van Nieuw-Guinea, niet ver van do 
monding. < er Sirami, een zoutwatcr-kreok, die 
wordt aangetroffen op 士 28 K.M. ten Oosten van de 
Kairivicr. Reeds op eenigen afstand is de bron waar 
te nemen door een rookpluim, die er uit opstijgt. De 
bron ligt by den Noordelijkcn rand van een groote 
moddervlaktc van 土 1 K.M. mid- dellijn. Om de 3 
立 4 sec. wordt een kolom mod- der opgeworpen. De 
moddervlaktc bestaat uit een gestolde korst boven 
cen diepe laag hccte modder. In den omtrek is vcel 
afgestorven hout. Door het maken van een 
knuppelweg is het mogelijk in de nab^beid van de 
bron te komen. Een witte nccr- slag in den omtrek 
wijst op zwave). De Papoca's vermijden deze pick. 

Ook in het heu veil and ten Zuiden vau de Sira- 
mi wordt zulk een modderbron aangetroffen, door de 
inboorlingen „gowokf, genaaind. 

SfePAT ,JAV.,SOEND.). Zie LABYRINTH- f' 
VISSCB EN. 

/ SfiPATOE (KfiMBANG) (VUI.G. MAL.). Zie 
» HIBISCUS ROSA-SINENSIS. 

彳了，二织 sfiPEKfiN. Onderdistrict van het district en 
^rde contr.-afd. Kangdan, regentschap en afdoe- ling 

SoemfinSp, residentio Aladoera, omvattende vier 
bewoonde eilanden van den Kangean- Archipel (zio 
aldaar). De ass. wedono is op het belangwekkende 
eilandjc van dien naam go- vestigd, dat, feitelijk niet 
anders dan oen dorre, totaal onvruchtbare zandhoop, 
niettemin een zeer talrijke bevolking herbergt 
(ongeveer 8000 zielen) en het centrum is van een 
druk handels- verkeer. 

Het eilandjc SepSkSn is tevens de standplaats van 
een opziener der in- cn uitvoerrechten en accijnzcn. De 
bevoJking, waaronder vele Ma- kassaren en Boegineezen, 
bestaat nagenoeg uit- *■ sluitend van handel, vischvangst cn 
scheeps- bouw. Er zijn groothandelaren onder, die tot op 
Singapore zaken doen. Deze groothandelaars wiBlen~ioF' 
voor korten tijd een groot deel der overige bewoners in een 
soort pandelingschap te houden, waartegen eerst zeer onlangs, 
door doeltreffende maatregelen van de Soemenepsche 
afdeelingsbank, met vrucht is opgetreden. De SepSkeners 
behooren tot de stoutste zeevaarders van den Indischen 
Archipel.^ X ~ SEPOETIH. Onderafdeeling van de afdceJing 
小二 W " Sfipoetih-Toelangbawang der residen tie Lam- "-^i^-
pongsche < istricten, met de hoofdplaats Goe- noengsoegih 
Zij behoort grootendeels tot het stroojngebied der Sfipoetih 
(zie aldaar) en bestaat meercndeels uit vlak, mocrassig land, 
dat over aanzienlijke uitgestrekheid is bedekt met wouden. 
waaruit de bevolking de boscbproducten verzamelt, hetgeen 
een der belangrijkstc mid- delen van bestaan vormt. Aan 
Hawahbouw wordt weinig gedaan, men vindt mecst ladangs, 
Pepercultuur is ook van eenig belang, maar de grond is op reel 
plaatsen zoo schraal, dat de 

I ranken niet oudcr dan S of 9 jaar wor.den on de 
planters dus het dubbele aantal tuinen dicncn aan to 
leggon, willen zij een oogst hebbon als dio van botere 
streken. In nagenoeg alle kampoenge worden 
zijderupscn gctceld en zijdo gesponuon, dio grof van 
draad, wordt gebruikt voor het we ven van 
inhcemsche sarongs (tapis). Waar do adat 
voorschrijft, dat bij fccstelijke gclegonheden 
uitshiitcnd deze doeken gedragen mogen worden, 
blijft do zijdocult.uur station air en wordt het spinnen 
cn woven in cere gohouden. 

De belangrijkstc wog door de ondorafdeoling is 
de grooto rijweg van Goenoengsoegih Zuid- waarts 
naar Telokbfitong, Noordwaarts naar Menggala aan 
He Toelttxigljawang. Eon zijweg gaat Wcstwaarts 
naar Kota Boemi aaii de Rarem en naar de Aboeng 
streek. De hoofdlijn van het Zuid-Suinatra 
spoorwegnet z&I door de onderafdeeling loopen en is 
reeds voltooid tot Blambangan. 

De hoofdjilaats Goenoengsoegih, iu het centrum 
van de onderafdeeling gel gen, is het gc- makkclijkst 
te bereiken. Zij ligt in het midden van den grooten 
weg van Telokbetong naar MSnggala, is door een 
hoofdweg naar het Oosten verbondon met Soekadana, 
de hoofdplaats van Sekampoong, terwijl voorts twee 
wegen naar hot Westen de verbinding tot stand 
brengen met Kotaboemi en andcrc plaatsen aan de 
RarCjn. Bovendien is de plaats over de SCpoetih be- 
reikbaar voor prauwen. Eenmaal was de plaats van 
groot belang, zooals de naam nog aangeeft (soegih = 
jijk, praclit; do goenoeng = berg is niet meer dan 30 
M. hoog). Het was zelfs ecns de standplaats van den 
resident, werd daarna dio van cen assistent-resident 
en thans van den con- trolcur. Het plein, waaraan 
controlcurewoning cn kantoren liggen, is grooter dan 
men elders in de Lampongsche ( istricten vindt cn 
herinnort nog aan den vroegeren bloeitijd. 
Goenoengsoegih zict de handclswarcn langs en door 
zich gaan zonder or ze]f veel profijt van te trekken. 
Alleen wat van het Westen wordt aangevoerd houdt 
cr ten deele halt tot tydelijken opslag cn verdore 
verzending waarmee zich Chineesche hande- laars 
belasten, die tevens toko's Louden. Her- leving had do 
Zuid-Sumatra-spoorweg kunnen brengen, maar deze 
buigt Wcstwaarts en gaftt bij Boeiniadji over de S 
poetih. Buiten de hoofdplaats vordient vermejding: 
Tarabangi, 12 K.M Noordwaarts gclegen, cen kJeinc 
kampo ng m(*t dicht op elkaar gobouwdc huizen, die 
geldt als de zuiverst Lampongsche kampoeng, waar 
de adat onvcrflauwd voortbestaat； er zijn geeu 
Chineczen cn geen Palembangers. (Voor het Rarem-
gcjiicd on de Abo<!ng-8treck zio men aldaar)>< 

SEPOETIH. Een van de kleincrc, zolfstundjg in 
zoo strooinendo rivieren, die door de groote 
laagvlakto in het Oosten van Sumatra loopen. Zij 
behoort gchee] tot de residentie LampongHclK- 
districten en ontspringt in het lieuvclland aan do 
Costgrcns van do residentio Benkoelcn. Di： rivier 
«troo)nt in N.O. richting naar de afdcc- 
lingshoofdj)laat« (Joenoeng oegih, waar zicli eon 
brug bevindt voor den grooten weg Telokbetong— 
MSnggala, dio hicr de rivicr Hnijdt. 
BtfvcHi''genoemdo plaats is bij Boeiniadji oen 
spoorbrug gclcgd voor het Zuid Sumatra spoor 
wegnet. Strooniafwaarts neo nit de Sdpoetih haar 
belangrijkstc linkerzijrivier op, de 1Y- 
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ngoebooan, dio grootoudeols cvonwijdig.met.haar 
liep en veroorzaakt dat oen grooto bocht wordt 
geniaakt .naur hot Ooston om con wcinig bonodon 
havontjo Tjabang op to nomen de rcchter- z^rivier 
P6ngadocngan, waaraan de plaats Sooka- dana, cn 
vervolgcns in do Java.zeo uit to storten. Hoowel het 
stroomgebied dozor rivier eon uit- gestrekthoid 
bcslaat van 6600 K.M/ is zij toch elechts met 
handclaprauwen bevaarbaar en wel in den 
Westmoesson tot Goonoongsocgih, in don 
Oostmoesson alleon tot\ het vereenigingapunt 

d,o Pengoebocan. Do monding van do rivier is 
wel 750 M. breed, maar een drempol, waarboven bij 
laag water niet nicer dan 2 voet water staat, 
veroorzaakt moeilijkheden bij liet binnenvaren. 

SEPOETIH (MAL.). Zio SINDORA WALLI- 
CHII. 

SfiPOETIH-TOELANGBAWANG. Afdeeling 
van de residentie Lampongache districten onder een 
Assistent-Resident met standplaats MCngga- Ja en 
verdceld in de 3 onderafdeelingen Toelang- 
bawang,S poetihenSekampong.Zic opdie namen. 

SERA (SEIRA). Eiland behoorende tot de Ta- 
nimbar eilanden (zic aldaar); op de Noordkust ligt de 
kampong Wailootoe, waarvoor ecne goede 
ankerplaats is. Do bg.volking houdt zich bezig met 
tripangvangst. ' '■ 

SERAJA. Vulkaan in hot O. van Balij bestaat uit 3 
toppen, waarvan de hoogste 1174 M. be- reikt. Maakt 
don indruk van een zeer uitgestrekte vulkaanruino, 
waaraan geen spoor van eenige werkzaamheid meer 
te bekennen is. Werd reeds in 1845 door Zollinger 
beklommon (Jaarb. Top. Dienst 1912, 57 cn 1915, 
247). 

SERAJA ( MAL.). Naam voor verschillende 
woorten van Shorea, dio timmerhout levcrcn. 

SfiRAJOE. DO belangrijkste rivier van Midden 
Java en van de ganache Zuidkust des eilands. 
ontspringt op de Zuidhelling van den Prahoe. Haar 
langstc bronrivier komt van deu lioogsten top van 
dien vulkaan, maar oen kortcrc, die in een meer 
Zuidoostelijk gelegcn ravijn ontstaat, draagt ter 
plaatsc den naam SCrajoe. Langs den oever der oerste 
loopt over een half uur gaans de weg, die van het 
Dieng-plateau naar Wono- nobo voert, door eon- 
allerlicfclijkst dal, waar het riviortje in zachten loop 
door oen weide rnct ranonkelH en viooltjes vlocit. 
Waar do ribbon van J*rahoc on Pakoowadja elkaar 
het dichtsj naderen gaat (lit dal over in een nauwo 
borg- klo f en do weg volgt den sniallcn rug, die tus- 
Nchen cloze cn het ravijn der tweedc bronrivier i« 
gelegcn. Na beidcr vcrccniging stroomt de rivier 
langs Kedjadjar, waar de wegen van Poerv/oredjo cn 
Ngadiredjo (afdeeling Teniang- goeng) nuar den 
Jiiting samonkonien, en dan in woesto vaart vlak 
langs den stcilen voot van den Tcldrep cn daarna 
Jangs den Sindoro- ▼oet. Hier neemt ze van <lo 
Westzijde de splcct- Tonnigc afwatcring van het 
rl'filaga Mcndjcr. het grootslc der Dieng-mcertjcH, 
oj). Thans gaat <1(； rivier in steeds nagenoeg 
Zuidwaartschcn Joop don West rand van het 
hoogland van Ledok volgen, hot Bagelonscho 
Tempe, zooa]s Bu<l- dingh (lit vruchtbarc, 
dichtbovolkte, in fraaic berglijst gevatto landschap 
noomde. Do Serajoe krygt or haar nieeHte water van 
do Sindoro- hdlingen on Htroomt er langs hot 
lovcndige, vricnclelijke Wonosobo (790 M.), met 
schoono Jigging on heerlijk koel klimaat. 

Waar de SSra-joe bij Leksono haar gro tste zij- 
rivier in Ledok opneemt, de Begaloch, die van den 
Klddocng-pas tusschon Sindoro on Soem- bing 
afstrbomf7'gaafc ze de rich ting van deze naar het 
Weston volgen. Het dal vernauwt zich hicr tusschon 
het LGksono- en het Midangan- gebergte ； do rivier 
vormt over enkclc kilometers do grons tusschon 
Banjoomaa cn Kfidoe (afd. Wonosobo) en ncomt dan 
de Kali Toelis op, dio van hare bron op het Dieng-
platcau af grena- rivier tusschon boide residentics is. 
Bij de samcn- vloeiing botreedt de SSrajoc de 
residentio Ba- njoemas on doorstroomt nu eon tweede 
vrucht- baar landschap, hot hoogdal van 
BandjarnSg&ra. (288 M)., bij welke plaats zij 
door"Uo' aan de Toclis ovcnwijclig gaande MSrawoe 
veraterkt wordt. Weatwaarts gaat dit vlakke hoogdal 
over in een wat smaller en sterker hellond dal- stuk, 
dat toegang goeft tot de vruchtbare meer- vlakte van 
Banjocmas, die de SSrajoo in tai van bochtcn langs 
den Zuidrand doorstroomt, dicht naby den voet van 
het m^fkwaardig gevonnde Zuid-S6rajoe-
ketengebergte?K.6rt voor - de hoofdplaats wordt do 
rivier zeerifversterkt door do waterrijko Kali Kktwing, 
die vele der talrijkc en krachtigo boken van den 
Slamat opneemt. Ton Noorden der stad. Banjoemas, 
die op slechts 16 M. hoogto is gelegen, verrijst cen 
klcino hcuvolrij uit den cover, zoodat deze plaats eon 
zeer schilderachtige ligging heeft. Maar wel het 
fraaiste deci van den rivierloop is de kloof, dio do 
SSrajoe door het Zuid-Serajoe- ge.bcrgte heeft 
uitgeschuurd en waardoor het meer van Banjoomas is 
locggel.oopen. Langs den Oostoever is in dit schoonc, 
stcilwandige dwars- dal juist nog plaats voor oon reeks 
van dorpen en dien oover volgt ook de stoomtram naar 
Poorwokorto. Kort voor do kloof neemt de rivier de 
van don Salak komendo Logawa, kort or na do 
Tadjoem op, welke laatste ook haar doorbrekingsdal 
door hetzelfde gebergte, meer Westwaarts heeft. De 
SSrajoe betreedt nu in uiterst tragon loop de 
moorassige strandvlakte, waar zo nog oon i)aar 
scherpo bochten vormt, om dan mot een wijden, 
zakvormigen mond, (lie in den Oostmoesson aan 
sterko verzanding is blootgestold, den Oceaan te 
bereiken. Een prauwenkanaal verbindt haar mot de 
reede van Tjilatjap cn maakt het dus mogolijk, do 
sterko brandfiig'^op de bank voor den mond te ont- 
gaan. 

Een rivier, waarvan hot stroomgebied zich over zoo 
aanzienlijkc Icngto van West naar Oost, dus in do 
richting dor hoofdketenen uit- strekt, moot in den 
regentijd ecn groote watermass a ftfvooron en door 
den loop door de kloof moot dezo stork opgestopt 
worden. Berucht is de bandjir van Fobruari 1861. tocn 
het water te .Banjocmas in don naoht van 22 op 23 
Fobruari 10 Motor hoog op don grooten wog moot 
hebben gestnnn (zio vorder Yoth?g..Java, 2e 
drijk^.UI^ 161}. .Gegovons o nitro nt verval, 
stroomsnclheid cn vennogon zijn voor de Serajoe niet 
gepubli- ccerd; aangaando do bovaarbaarheid wordt 
slcchts vermokl, dat dezo tot byna 45 K.M. van den 
mond reikt. 

Hot Serajoo-strooingebicd is in teohnisch bell cor 
bij do Irrigatio-afdeoling SSrajoe, dio het gewest 
Banjooinas en hot voormalig gowest Bagelcn (thans 
by K<5doo) omvat (vgl. BE- VLOEIINGEN, Deol I, 
biz. 296-7). Reeds zijn 
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in het Serajoe-dal vorschillcnde irrigatiowerken 
aangelegd. 

SIRAK (MAL.). Zie UIL. 
StRAMPAS. Landbeschrijvin g.Land'- streck in 

het Z.O. dcr afdecling Bangko, rcsidon- tio Djambi. 
Het wordt in het N. begrcnsd door do Bt. Mesoerai (i 
2500 M.), Bt. Oeloe Nilo, Bt. Soombing (een 
werkende vulkaan) on Bt. TSbnt- talas (2050 M.), in 
het \V. on Z. door den Barisan keton, in het 0. door 
het landschap S.ei Tenang. Do in het Z. van S ei 
TSnang ontspringcnde Aor Dikit doorstroomt 
ditlandschapinnlgemeenWcs- tcl. rich t ing onder 
den naam van S. MDnt^nang; er wordt goede koffic 
gcteeld. De vruchtbare bo- dem is van vulkanischen 
aard; behalve dat hij op sommige plaatsen zwavcl en 
goud moet be- vatten, is het voorkomen van anderc 
delfstoffen niot bekend. 

B o v o 1 k i n g. De Mohammed, bevolking, in 
1895 bij benadering geschat op 2000 personen. is 
eene vermenging van bewoners der Djam- bische 
Benedenl. (zoowel de oorspronkelijke als de in die 
streken gevestigde afstammelingcn van Jav. 
kolonisten) en Minangkabausche Ma- leiers, terwijl 
ze in uiterlijk voorkomen veel over- eenkoinst heeft 
met den Maleier van Sum. Westkust. De klceding der 
manncn bestaat uit een korte kain van wit katoen, 
door een buik- band opgehouden, terwijl sommigen 
bovendien een korte broek dragen. Het bovenlijf is 
verder bedekt met een om de schouders geslagen stuk 
katoen van eenige M. lengte, terwijl het hoofd 
gedokt- is door een muts (kopiah), of door eon. 
eenige malen om het hoofd gewonden stuk wit of 
gckleurd katoen. In den gordel steekt gewoonlijk een 
kris ofsdwar. Aanzienlijken dragen de bekende 
sfiloewarAtjdh (wii^c bro^k )en baadjeen een an dor 
model hoofdbedekking. Het hoofdhaar wordt zoowel 
kort als lang gedragen. Jonge meisjes dragen. 
gewoonlijk cnkel cen kain； gehuwde vrouwen nog 
een stuk katoen van 2 M. lengto om het lichaam 
geslagen en in een wrong boven de borsten 
vastgemaakt. Bij feestelijke gelegen- heden zijn zij 
geklced met saroeng en nauw- sJuitend baadje 
(badjoe koeroeng) van rood of zwart katoen. Mcisjes 
onderscheiden zich door een witten, gehuwde 
vrouwen en weduwen door een zwarten hoofddock; 
de eersten (en so ms jonge gehuwde vrouwen) tooien 
zich o.a. met armbanden van kraJen, koper, zilver of 
goud, met halskettingen (van aaneengeschakelde 
Mexi- caansche of Chin, dollars) en met oorringen 
(soo- bangs), dikwijls zoo zwaar, dat zij het 
inschcuren der oorlellen veroorzaken, waardoor de 
oorgaten buitengewoon groot worden. De huizen der 
bewoners onderscheiden zich in vorm gewoonlijk 
niet van de Maleische. 

Het landschap bestond in 1895 uit slechts 66n 
district (thans ressorteert het onder het districts- 
hoofd van Bangko)； verdeeld in zeven doesoens 
(allo gelegen in het Z. gedeelte) en elke verdeeld in 
een aantal soekoe's enz., (evenals in Koerintji). Het 
hoofd draagt den van den Sultan van Djani- bi (wiens 
suprematie erkend werd, doch die zich weinig om 
SSrampas bekommerde) ontvangon erfelijken titel 
van Pamoentjak. 

Geschiedcnis. Van de gcschiedenis van het 
landschap is zoo goed als niets bekend (op het einde 
van 1804 en begin 1805 word het, cven- als Soengei 
TCnang door een Engelsche expeditie gotuchtigd). 
Overigens vertoont het in alle op- 

om wij voor verdcre bijzondcrheden (ook voor de 
goraadpleegdo bronnen) daarheen verwijzon. Tijdens 
de expeditie onzer troepen togenKoerintji in 1903 
boden SSrampas cn S.d TSnang, schrifte- lijk, 
onvoorwaardelijk hun onderwerping aan, die 
aanvaard werd; aanvankelijk werden beido 
landschappen gcsteld onder Moko-Moko (roai- 
dontio Benkoelen), doch nog in hetzelfdo jaar werden 
zc gebracht onder Djambi en voorloopig gevoegd bij 
do controle-afdeoling Bovon-TGmbfiai om bij do 
reorganisatic in 1906 gobracht to worden onder do 
controle-afdeeling Bangko. 

S由RAN. ZieCERAM. 
SPRANG. Afdecling en rcgentschap der rcsi- 

dentie Bantam, groot 1369 K.M.2. Het omvat tevens 
het gebied van de vroegere aid. Anj3r (zie aldaar) en 
beslaat het Noordclijkste deel van Net gewest; grenst 
ten Z. aan de afdeelingen Lebak en Pandeglang en 
vormt twee controle- rifdeclingen, nl. Sprang, 
omvattende de distric- ten Serang, Tjiroeas (hoofdpi. 
Tjiteureuplor), Pontang (hoofdpl. Begog) cn Tjikandi 
(hoofdpl. Prigi'; en Tjilfgon, omvattende de districton 
Tjil&gon, AnjSr (hoofdpl. Anjdr lor) en Kra- 
inatwatoe. Het aantal desa's bedraagt 510. Het langs 
de Bautambaai cn de Javazee ge- legeu Oostelijk 
gedeelte bestaat uit alluviale groixden, welke iu het 
N.O. mocrassig zijn； in bet grootste deel van de 
districten Tjiroeas en Tjikandi maken witte 
puimsteentuffen, die door verweering een grijsbruine 
kleur hebbon gekregen, het hoofdbestanddeel van 
den bodem uit. He Westelijk gedeelte is bergachtig: 
in het N.W. ligt de berg G6d6. 

De voornaainsto rivieren van deze afdeeling zijn 
de Tji Doerian, lager Tji Kand6 goheeten, 
gremsrivier met de residentie Batavia; do Tji 
Oedjoeng, do belangrijkste rivier der residentie, 
welko by haar loop door do afdeeling voor kleine, 
inlandsche zeeschepcn bevaarbaar is on de Tji 
BantSn, welke langs de lioofdplaats stroemt. De Tji 
Kand6 staat door het Sultans- kanaal of kanaal van 
Tirtajasa met de Tji Oedjoeng of Tji Pontang, — 
zooals dezo rivier dicht bij hare monding heet — in 
verbinding. De Noordclijkste punt van de door haar 
go- vomido delta hect Tandjoeng Pontang. Jn do afde 
cling worden nagenoeg geene erfpacljts- perc eelen, 
maar wel tweo grooto particulioro Iftnclerijen 
aangetroffen, nl. Tjikandi-Ilir cn Tjik andi-Oedik, 
samen cenc oppcrvJakte be- slaando van bijna 43.000 
bouws, met ecnc be- volking van 76.000 zielen (1 
Jan. 1911). Evon- als op deze landon, wordt in de 
gohcele afdee- ling hoofdzakelijk rijst verbouwd, 
terwijl do klappercultuur zich zeer heeft uitgebreid. 
Oj) de Tjikandilandon komon nog voor sirili on 
pinang, benevens rubber. 

Im het regentschap S6rang wordt Javaansch 
gesproken. Dat ook in dit deol der residentie de 
Soendanoesclie taal wordt gebezigd, evenals in de 
drio andoro regontschappen van Bantam, blijlct uit 
do namen van bergen, rivieren, meren on desa’s,, 
welke Soendaneesch zijn. 

NicG alleen in taal, maar ook in voorkoinon on 
liarakter is de bevolking van het regentschap Sera ng 
van de overige bevolking van Bantam onderscheiden. 
Hot w ren wcl grootendecls Ja- van.cn, nuiar ook 
Boegincezen, Lampongcrs on and oro Maleiers, dio 
zich in vro oger eeu won in 
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Noord-Bantam vestigdcn; vandaar dat or tus- schon 
den Noord- Bantam mor on don Javnan van Midden-
Java cen groot vorachil bestaat. 厂 SPRANG. 
Hoofdplnats van de rcsidentio Bun- •' tain on van do 
afdccling on hot gclijknamigo district Scrang, gelegon 
aan do Tji Banton op 25 M. zochoogtc. Op het cind van 
1905 had do plaats 士 6000 inwoners, nl. 土 200 
Europoancn, + 4900 inlanders, 830 Chincezcn, 80 
Arabicren cn 50 andcro Vreemdo Oostcrlingon. Het is 
cen lief gelegen plaatsjo, dat bijna over al van 
stroomend water is voorzicn cn daardoor ook in den 
drogen moesson zijn groen on frisch voor- komen 
behoudt. Het ligt aan beide zijdcn van den grooten 
postweg cn is door ecn. spoorweg met Batavia 
verbonden. Aan de ruimo aloen- aloen liggen het 
residentiehuis, do rogentswo- ning cn de 
Protestantschc kerk, die ook bij de Roomsch-
Katholicke gemeente in gebruik is cn in 1897 gehcel is 
hcrsteld. Tegenovor de regents- woning Jigt het fort, 
dat van twee bastions is voorzien en eene bezetting van 
eene compagnie infanterie heeft. Het voornemen 
bestJat dit garnizoen te vervangen door gewapendo 
politie- dienaren. 

Do weinige Europeanon wonen aan den postweg, 
in de nabijhcid. van het rcsidentiehuis; de inlanders en 
Chmeezen voornamelijk in het Noordelijko gedeelte 
dor plaats. De Chincezen cn enkcle Europcanen drijven 
een levendigen handcl in 侦st, copra, petroleum, koffie 
en lijn- waden ； de kleinhandcl, welke te Scrang zeor 
bJoeit, is grootendeels in handen van de inlanders. 

SERANG. Rivier op Java, residentie Sema- rang, 
in den bcnedenloop op do kaarten wol Tanggoclangin 
geheeton, naar hot gelijknainigo dorp bij de kruising 
van den postweg. Bij de bevolking is dezc naam echtcr 
nict in gebruik voor do rivier. Zij vormt de grens van 
do afdee- ling De in a k met de afcleclingen Grobogan, 
Koe，. does en Japara. Van do bronrivieren, dio op den 
Merbaboe ontspringen, zijn de voornaamstc de K. 
Gading en de K. Beating, die zich op Solo's 
grondgebied vereenigen tot K. Serang. Ecn groote 
rechtcrzyrivier is do Loosi; zio over Jiaar Icngtedal 
BLO RA en GROBOGAN. Over de w aterwerken tc 
Sedadi zic DEMAKSCHE WATERWERKEN; over 
dio to Wilaloong zio OENDAKAN cn KOEDOES. 

SERANG-LAO. Zie CERAM-LAO ET. 
SERAPAT (MAL.). Algemccne naam voor 

rul)berlianen. Zie l>. \. URCEOLA en WIL- 
LUCHBEIA. 

SERASAN. Eiland behoorendo tot do Natoona 
groep. Zi(- POELAU TOEDJOEH. 

SfiREdDJADI. Een volgens Ind. Stb. 1914 no. 87 
tot de afdccling Oostkust van Atj也h bchoo- rende 
ondcrafdoeling, Htaando onder een civiel- 
gezaghebber met standplaats L6k6p, en onivat- tend 
het gobied van Kedjooron Aboq, van Pu- ngocloo 
P6nardn, van Kedj ron Tand61 en van Pengoeloe 
J)jeineh, zoomedo het tot hot gebied van Kedjoer n 
PStiambang (Gaj j Loods) behoo- rend complex van 
gamp ngs, genaamd Tamp6s cn gclegcn aan de 
sanienvJoeiing der Poenti mot do Tanp rrivior. 
Eigcnlijk komt de naam SSr- bodjadi alleen toe aan het 
rcssort van Kedjoe- ron Aboq, con nog maar een eeuw 
oudo kolonio van Gajo's uib Dorot op do N. hellingen 
van het hcoggebergte, dat het landschap Peurcula6, in 
het Z. begrenst. Zio voorts: GAJ0LAND. 

HI 

SfiRDANG. Het landschap Sf-rdang, dat dnol 
uitmaakt van do onderafdceling van dicn naam, is 
samcngcstcld uit： 

a. cigenlijk Sfirdang , 
b. Scnvinbah met J'andjocng moeda, 
c. de Batakdoesocn,. 
d. Serbadjadi, 
c. PCrb oengan,, 
j. Denai. 
In het bestdur van eigcnlijk Sfirdang laat do 

Sultan zich bijstaan door de wazirs over do vier 
districtcn Kam pong baroe, Kampong besar, 
Kampong docrian en Rantau pandjang. 

De vroeger bestaan hebbende waardigheid van 
Radja Mocda werd in Serdang, evenals dat elders 
reeds te voren was geschied, bij supple- t ire 
overcenkomst van 14 Maart 1910 afge- schaft. In do 
onder b, d, c, on / geno?mdc onder- deelen van het 
landschap wordt het bestuur namcns den Sultan g. 
voord door zijne wakila met den titel van 
Kedjocroean. Over de Batak- doesoen heeft do Sultan 
ook cen wakil aango- steld； hoewel het sub b. geno. 
mde Sendmbah cigenlijk ook tot de Doesoen behoort, 
heeft dit gedeelte toch eon eigen rechtstreeks aan den 
Sultan ondergeschikt hoofd (de Kedjoeroean). Voor 
verdere bijzonderhedcn omtrent de in- richting van 
het bestuur wordt verwezen naar het in 1907 gcsloten 
politiek contract, dat ge- lijkluidcnd is met dat der 
overige landschappen in het gewest Oostkust van 
Sumatra. 

Gosch iodenis. Serdang was van ouds een 
onderhoorigheid van Siak. Omstreeks 1855 were! het 
door Atjeh bezet en gedwongen de Atjdhsche vlag to 
voeren. In 1862 were! het door ons aan Atj^hschon 
invloed onttrokken en de Sultan legde op 16 Aug. van 
dat jaar de gewone verklaring ter erkenning van de 
souvereiniteit van het Gouv. af, daarbij tevens weder 
den Sultan van Siak als opperheer erkennende. Bij 
contract van 23 J uni 1884 ovcnwel deed laatst- 
genoemdo Sultan tegen schadeloosstelling alge- 
heelen afstand van do aupremat.ie over Ser- dang. 

SERDANG. Onderafdceling van de afdeeling Deli 
en Serdang van hot gewest Oostkust van Sumatra, 
bestaande uit het door een Sultan be- stuurd 
landschap (zie aldaar) van dion naam. De hoofdplaats 
Locbock Pakain.standplaats van den controleur en 
eeifluitenant der Chineezen, bestond in 1905 uit 土 
2700 inwoners, waaronder een 10 tai Europeanen, 土 
1000 Inlanders, 土 1000 Chineezen en 750 and< re 
Vrcenide Oosterlin- gen ； de Sultan woont to 
Pel)aoengan (zie aldaar). Door do gunstigo 
grondgcstcldhcicl *<311 het aan- gename klimaat 
lovert do landbouw goode uit- koinsten op, al is do 
hoedanigheid van den grond dan ook nict zoo 
gcschikt voor do tabakscultuur al» in Deli on 
Langkat; bohalvo tabak worden in dezo 
onderufdocling voornamelijk rubber (hevea 
brasiliensis) cn voorts ook nog klappcr- boomon on 
con weinig k off io (robusta) geplanb. In do 
hoogcrgolegon stroken clrijft do Batak-bevolking de 
rijstcultuur op natto veldcn; men is doendc daaraan 
uitbreiding to geven. Voor \ cr- doro bijzondci'hedon 
wordt \ erwe en naar de ar ikelon OOSTKUST VAN 
SUMATRA en DELL 

S它RDANGSCHE SCHOOL. Zie ONDERWIJS, 
Doel III, biz. 95. 

SER^ (JAV.); s3rai (MAL.); sereh (SOEND.); ga- 
48 
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rama koesoc (TERN.); korma kocsoc (MAL. MEN.); 
sarimbata (MINAH. LANDST.); sanggo-sanggd 
(BAT.); sere man gat bi (ATJRH). 

Soort van Andropogon- Linn., fam. Gramineae. 
Mecstal wo)db hicrv^or opgcgevcn A. Schoenan- 

thus L. Daarechtcr niet. bckcnd is, dat dcze soort op 
Java voorkomt, wordt denkclijk A. Nardus 
L. bedoeld. De jonge worlds van het gras worden 
&]s specerij bij de spijsbereiding gcbruikt; men 
stookt er ook rone vluchtige olic *(verg. GRAS- 
OLlfiN, I, 817) uit, die bij allerlei aandoeningcn 
uitwcndig wordt aangewcnd. We gens de over- 
eenkomst in den vorm van ziek suikcrrict met dit 
gras, is de be kendo zickte bij het suikerrict Ser^-
zi<,kie genoemd ； zie hiervoor bij SUIKER. 

SfiRfiH (KI) (SOUND.). Zie CINNAMOMUM 
PARTHENOXYLON. 

S£R£NDJAJA. Kleine rivier in de afdeeling 
Langkat, gouvt, Oostkust van Sumatra, met velo 
uitwateringen in de straat Malaka, waardoor een delta 
gevormd wordt. Het grootste eiland van die delta is 
Poelau Koempai, bekend door de herhaalde 
rooverijen, die aldaar in vroeger jaren door Atjehers 
werden bedreven. De mecr land- waarts gelegen 
streek, door de Serendjaja door- stroomd, bezit 
uitgebreido peper-aanplantingen van Atjehers, die 
zich daar bepaaldelyk voor deze cultuur gevestigd 
hebben. 

SfiRIAWAN (KEMBANG) (BATAV. MAL?). Zio 
SPILANTHES ACMELLA. 

STRIDING (IRAN) (MAL.). Zio KORENAAR- 
VISSCHEN en ZEEBAARS. 

SERI&RE (GUILLAUME DE). Geboren in 1788 
te Naarden, a Is zoon van een Waakchen predikant. 
Hij studeerde te Leiden in do theo- logie, word in 
1811 boroepen a Is Waalsch predi- kant te Zutfen, 
waar hij sinds 1816 tovons a Is professor in de 
geschiedenis en aardrijkekunde aan bet gymnasium 
optrad, en de Waalsche gemeente te Deventer 
bediende. In 1821 met zijn gezin naar Indie 
vertrokken, werd hij provisioneel a Is predikant te 
Batavia aangest eld, dcch was tot 1824 werkzaam bij 
het Gouverno- ment ten behoeve van onderwijs, 
kunsten en we'enschappen. Tevens redigeerde hij de 
offi- cieele Javasche Cour ant, en ontving eene 
maan- delijksche 1 oelage a Is historieschrijver van 
N.-I. Van 1825 tot 1828 was hij predikant to Soera- 
baja, ging daarop a Is ambtenaar le kl. over in 
burgerlijken dienst en werd belast met de bewerking 
eener statistiek van Java. In 1829 trad hij op a Is 
secretaris van de commissie tot herziening van het st 
els el van Landelijko Inkomsten, daarna a Is direct 
eur van het land- bouw-elablissement en proefstation 
Tjilankap (Krawang) met den titel van ass.-resident. 
Hier verlfreeg hij goedo uitkomsten. met de 
cochenille-cultuur, maar vooral mot de thee- culiuur, 
waarvan hij aLs de grondlegger was aan to merkon. 
Van het Gouv. ontving hij deswege eeno 
tevredenheidsbetuiging ； later, in 1867, werd hem 
door de commissie voor de wereldtentoonstelling te 
Parijs do gouden ine- daille gesch onken wegens 
zijne verdiensten voor dit cultuurgewas. In zijn 
gedenkschrift noemde hij zich a Is degene, die het 
eoi-st de cul uur cn fabricatie van thee op Java tot 
stand had gebracht. 

In 1831 werd hij tot resident van Krawang 
benoemd. Het volgend jaar echt er brak onder het 
Chineesche werkvolk te Tjilankap een op 

stand uit・，waarbij bijkans het gehcelo otablisse- 
mont werd verwoost. N&det deze opstand door 
Michicls was gedempt werd het proefstat ion- wel 
wedcr opgobouwd en cone kwcokschool' voor 
landbouwkundige ambt enaren daaraan. verbonden, 
doch in 1834 definilief opgeheven. 

Het volgend jaar werd hij benoemd tot resident 
van Banjoemas, in 1839 tot resident van> Reni bang, 
vert rok toen met eon tweojarig verlof naar 
Nederland en word bij zijn terugkeer in- 1841 
bevorderd tot gouverneur van de Mo- lukken. Hier 
ijvcrdo hij inzonderhoid voor de ophoffing van het 
gouv. monopolio en de ont- wikkeling van het 
particuliere ini iMief. Im 1845 verzocht hij zijn 
pensiocn cn keerdo naar Nederland terug. In zijn st 
erf jaar word hij in den Ned. adelstand opgenomen. 
Hij overleed: in 1868 te 5s-Gravenhage. Van zijne 
hand ver- schenen. eene Lofrede op J. P. Coen, eene- 
Levensschets van den comm.-gen. Du Bus de 
Gisignies en een gedenkschrift „Mijne loop- baan in 
Indien. 

SfiRIMPEI. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN- 
STRUMENTEN. 

SERIMPI. Danseres aan de vorstenhoven op- 
Java. Zie DANSEN. 

SfiRINDIT, Selindit (MAL.) of Lisik (BAT.). Naam 
in West-Suinatra gegeven aan eeno Papogaai-soort, 
Loriculvs galgulus, op Billiton en Mend anao 
Kelinsak. In het Javaansch Slin- dit. Op Celebes heet 
Loric-ulus sliqmatus Tirdito. 

SERING (INDISCHE). Zie MELIA AZEDA- 
RACH. 

SfiRKAJA (O.-JAV.). Zie A NO NA SQUA-
MOSA. 

SfiRMATA. Eiland in doTimor-zee, behoorendo 
tot do Looang-Serinata-groep (zie LOEANG). Hot is 
het grootste ciland van die grooj), lang en smal, 
bestaande uit een rondtoppig, meest met alang-alang 
bogrocid hcuvelland, tot ruim 400 
M. hoog, grootendeels uit oude gesteenton bo 
staande, maar hier en daar door koraalkalk be- dekt. 
De kusten zijn steiJ, zonder ankergronden. Op het 
geheele eiland is slcch ts een book jo, ont- springende 
op de Bero en in het Noorden bij kampoeng DjerwaJi 
(waar de O.-f.C, vroegor (:cn klcinc bezetting had) in 
zeo uitnwndendc. De voornaamste voortbrengselen 
zijn djagoeng, ka- tjang en oebi, die in zulkc 
hocveclhedcn worden aangeplant, dat zc ook naar do 
naburige cilanden worden uitgevoerd. Uchalvc met 
doze producten, voedt zich de bevolking met rijst, 
vecl vlccsch, visch, scholpdicren en schildpaddcn. 
Van do hui- zen zijn sonnnigo op palen, an dore op 
den grond gebouwd, cn vereenigd in con 12tal langs 
de kun- ten liggende nCgriiin, welke worden 
bestuurd door orang kaja,s bijgestaan door oudsten. 
Voor aanvaHen van buiten zijn deze negrien jn(?t 
hoo- ge, dikke steenen muren omgeven. De 
bevolking bestaat uit heidenen en is verdeeid in twee 
k】a$- sen, vrijen en slaven； de laatsten verrich ten 
ech- ter hetzelfdo werk ah de overigen; in hot alge- 
meen zijn de bewoners zecr werkzaam en vrij wel- 
varend.^4 

SERMOWAIRIVIER. Op Noord Niouw-Gui- nea. 
Zij valt in zee ten Westen van T. Kamdara. Zeer 
waarschijnlijk ontspringt de Sermowai ten Zuiden 
van het Sfintanimeer, stroomt met woinig verval 
tusschen twee evenwijdig loopendo borg- ketens in 
N. W. W. richting tot ongcveer den 140cn 
lengtograad, breekt zich daar met groot verval 
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in N. richting door het gebergto been en bowcegt zich 
in algcmecn Noordclijkc richting door do vlakto naar 
zee. In den bcnedenloop is dezo rivior 40 A 50 M. 
breed en zeer diep. Bij hoog water worden de oevers 
overstroomd； het bosch is hicr dan ook i 1 en mot 
dun onderhout bezet. Op ± 10 K.M. van de monding 
valt do Sokoato, con belangrijke zijrivier, er in. 
Boven het ver- eenigingspunt wordt de Sermowai 
geleidelijk smaller tot 25 立 30 M. ； in do hier sterk 
kronkelen- de rivier komen weldra grind- en 
rolsteenbanken voor; op do oevers vertooncn zich 
hior heuvels. In dit gedeeltc is een watorval van 土 50 
M. hoogte； daarna stroomt de rivier weder over 
grooten afstand door vlak terrein. De Sermowai is 
over ongevecr 40 K. M. met prauwen van geringen 
diepgang bevaarbaar. 

In het beneden-stroomgebied van deze rivier huist 
de Saweh-stam (zie PAPOEA'S, sub V ten vierde) ； 
in den bovenloop houden zich de Taboo's op (zie 
PAPOEA'S, sub V ten vijfde), die een zwervend 
lovcn leiden. 

S^RO (SOEND.). Zie OTTERS. 
SfiROEA. Eiland met vulkaan in de Banda- zeo； 

deze laatste is een 650 M. hooge afgoknotte kegci, 
met een hoofdkrater, waaruit naar het O. twee 
duidelijke lavastroomen zyn gevloeid, dio beido nog 
versch en bijna onbegroeid zijn (Vcrbeek, Molukken, 
577, Fig. 500 — 502). De vulkaan wordt door 
Junghuhn Lcgolala ge- noomd (Java III, 1236). 
Erupties wordon door hem opgegeven van 1683, 
1694 en Sept. 1844; Verbeek noemt cchter 15 Juni 
1687, 4 Juni 1693 en Aug. 1844. 

SfiROEDOENG (BAT.). Zie GIBBON. 
SfiROENE. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN- 

8TRUMENTEN. 
SfiROENEI. Zip MUZIEK EN MUZIEKIN- 

STRUMENTEN. 
SfiROET (JAV.). Zio STREBLUS. 
SERRURIER (LINDOR). Ge boron 21 Dec. J846 

tc Dordrecht, wnar zijn vader Waalsch pre- <likanl 
was, beproefde hij, nade schooljaron, cerst in het Jan 
cl bo n wbed rijf, daarna i>)den tuinbouw, vervolgcns 
in het notariaat een werkkring te vin- den en bracht 
het in laatstgenoemd vak tot candid aat-not aris. Eenc 
o proc ping van de Japan sc he rege(ring, die 
Hollandsche jongclui als werk- krachtcJi verlangdc, 
gaf Scrrurier aanlciding Japan sch tc gaan studecren 
bij Prof. J. J. Hoffmann. Nad at gebJcken was, dat do 
in vracanto 
pjaatsen reeds van Ned.-Indie uit waren bezet, we rd 
Scrrurier be last met de uitgaaf van het Japansch-
Nt'dcrlandsch woordenbock van Hoff- majin. Hij 
ging daarop in de rechtcn studccren a an de Leidschc 
hoogeschooj, waar hij 23 Sept. 1873 word 
ingoschroven on 5 October 1877 cum laudo 
projnovccrde op stcJIingcn. In laatstgc- nocnid jaar 
werd hij lx?nocmd tot conservator van het 
Elhnographisch Museum tc Leiden en in 188〕，na 
hot ontslag van Leemans, tot dircctour van deze 
instelling. Van het Japanschc woorden- bock begon 
toon een en andcr to versehijnen. Met kracht breidde 
hij de vcrzamelingcu van hot Museum uit en wist het 
aantal voorwerpon gc- durendo zijn dircctoriaat to 
verdrievoudigen. Hij bracht er eenc anthropologischc 
afdccling tot stand en schicp do verzamclingen uit 
don Stillen Occaan, uit Afrika cn Amerika, we re Id- 
doelcn waarvan bij zijnc komst slechts weinig a an 
we zig was. Meer cn mecr weixlen ethnogra- 

fische collccties uit Ned. O.-Indie naar Leidon 
gezonden, word de instelling in de overzecsche 
bezittingen en elders bekend, werden bezitters van 
voorwerpen tot schenking of tot geven in bruikleen 
uitgelokt. 

De vreugde over deze uitbreiding van het snel 
opbloeicnd en van zoo grooto beteekenis ge- worden 
Museum were! bij Scrrurier in toene- mende mate 
getemperd door de ten eencnmalo onvoldoende 
huisvesting van de aan zoo velerlei oorzaken van 
bederf blootstaandc vcrzamelin- gen; voortdurend 
sterker deed zich de behoefte aan ruimte gevoelen. 
Aan noodkreten liet de directcur het niet ontbreken ； 
cerst verscheen (1893) Museum of pakhuis? daarna 
Museum of mesthoop? Toen ook deze roep niet 
beantwoord werd en de poging om het Museum naar 
Amsterdam over te brengen mis- ]ukt was, nam 
Serruricr 22 Augustus 1896 zyn on tslag als directeur 
en vertrok naar Indie, waar hij 28 October d. a. v. aan 
het Gymnasium Willem III benoemd werd tot lecraar 
in de aard- rijks- en volkenkunde, bij welken 
werkkring hij nog gelegcnheid vond als secretaris van 
het Bata- viaasch Genootschap cn als conservator van 
het museum dezer instelling werkzaam te zijn. Hij 
overleed tc Batavia den 7dcn Juli 1901. Van het 
Japanschc woordcnbock zijn de letters A, O en B 
verschencn, de laatste in 1892, en de uitgaaf is op last 
van den Min. van Kolonien gestaakt. Voltooid 
daarentegen is De Wajang pcorwa, eene 
ethnologische studie, Leiden 1896, bestaande uit een 
verzameling van 21 platen met tekst in 4°. (verkorte 
editie in 8°.), Behalvo een. aantal opstcllen in 
vaktijdscbriften, kan nog vcrmeld worden de 
catalogua van Japansche boeken te Leiden. Van de in 
1890 gecon- stitueerdc Maatschappij tot bevordcring 
van het natuurkundig onderzoek der Nedcrl. 
kolonien, die de Borneo expeditie (A. W. 
Nieuwenhuis) de Siboga expeditie (Max Wcber) cn 
de Nieuw- Guinea expedities (Lorentzcn van 
Nouhuys, enz.) op touw zetto, is Serrurierdc 
stichtercn was hij do secretaris. (A. A. W. Hubrecht 
in DJ Gids 1901, 539; G. Schlegel in T'oung Pao, Oct. 
1901; J. D. E. Schmeltz in Int. Arch. f. Eihn. XIV, 
137; H. ten Kate, Lind or Serrurior hcrdacht, Tokyo, 
1902). ・ 

SERWAROE. Voornaamste plaats op het ciland 
LftTI, zic aidaar. 

SESAJAP. Groote rivier in de Tidoengsche landen 
(N. O.-lijk gcdeelte van de residentio -Z.cn O.-afd. 
van Borneo). Zic BORNEO, IV, H. 

SESAMUM INDICUM L. Fam. Pedaliaceae. 
Sesam, Gingelly, Tcelsecd； Bidjan, Lenga, (MAL.), 
Widjen (JAV., SOEXD.). Eenjarigo kruid- achtigc plant, 
dio bijna 2 M. hoog kan worden. Een zecr oudo 
cultuurplant van onbekondo herkomst, thUns over 
alle warmere dcelen der aarde verspreid. Het zaad 
levert do bokende sesam-olic, die in Europa voor 
velerlei doeloinden wordt gebruikt, in Indic vooral als 
haarolie, spijsolie en voor genecskundige doeleindcn. 
Men plant widjen zclden allccn, nieestal met andero 
cultures samen, zoo b.v. tusschcn de katoen in 
Palombang, en op Java tusschcn rijst on mais. Het 
zaad is rijp in 4| a 5 maanden na het zaaien. Voor het 
openspringen van do zaaddoozen. worden de planten 
afgesnedon en gedroogd. Men kan dan hot zaad 
uitschuddcn of uit- dorschen. Het is zeer vorschillcnd 
van kleiir 
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geelwit via bruin tot roctzwart-. Het oliegchaltc van 
het Ind. zaad loopt zeer uitecn ten gcvolgc van 
onzuivcrhcid der gckweekte rasscn, die vaak 
gemengd zijn met minderwaardige ondersoorten. De 
uitvoer uit Ned.-Indic is bctrckkelijk zeer gering (in 
1914 ruim 2000 ton). Het zaad wordt， door de 
inlanders als geneesmiddel gebruikt cn ecn enkelc 
maal bakt men er kockcn van. 

SfiSAWI (MAL.). Zie BRASSICA NIGRA. 
SESBANIA AEGYPTIACA Pers. Fam. Le- 

gximinosac Papilionatac. Kajoe djawa (MAL.), 
Djanti, Kdlor wana (JAV.), Djajanti (SOEND.). 
Boomheester of kleine boom, overal gekweekt, 
omdat de bladercn en de wortel algemeen als 
inlandsch geneesmiddel worden gebruikt. Ook als 
schaduwboom in koffietuinen aangeplant. 

SESBANIA GRANDIFLORA Pers. Toeri ( MAL., 
JAV., SOEND.). Kleine boom met fraaie witte of roode 
groote bloemen, bekend om zijn snellc groei. doch 
die maar kort leeft. De plant word overal gekweekt 
wegens de verschillende i uttige eigenschappen. De 
bast is een inlandsch geneesmiddel, vooral tegen 
darmkwalcn. t het kleve- rige sap uit de bast maakt 
men vischlijnen en vischgaren tegen het water 
bestand. Bladeren en jonge takken zijn een 
uitmuntend veevoeder. Ze bevatten een saponie-
achtige st of, waardooi- ze als suirogaat voor zeep 
kunnen dienen. Ook worden de bladeren als 
geneesmiddel gebruikt, terwijl de witte bloemcn en 
de peulen als groente gegeten wordon. 

SESUVIUM PORTULACASTRUM L. Fam. 
A'zoaceae. Gelang (MAL., JAV.), G^lang laoet (MAL. 
MOL.). Kruipende kruidachtige plant met vleezige 
stengels en bladeren, aan het zeestrand en bij de zee 
groeiend. De bladeren worden als groente gekookt 
gegeten. Schijnt ook als veevoeder (varkens) 
geschikt te zijn. 

SfiFAN (IKAN) (MAL). Zie SCHORPIOENVIS- 
SCHEN. 

SETANGGI, ten rechte: I<ta'ggi (MAL., SOEND.). 
Een samenstel van verschillende plant- aardige en 
dierlijke welriekende stoflen, dat op open vuur 
gebrand wordt. ter berooking. De beste istanggi 
Jcomt van Makasser. Bij de samens. elling worden 
gebruikt: ras6, tijnpaoes, kajoe garoe, mSnjan merah, 
kajoe tjindana, kajoe poejoek, rasa ma la, suiker. 

SETARIA ITALICA Beauv. Fam. Grassen. 
Djawawoet (JAV., SOEND.), Djoewawoet (.TAV.), 
Djegeng (SOE\D.). Een in Japan, China, Trans- 
kaukasie en O.-Indiii vaak in het groot aange- plantc 
grassoort (z.g. trosgierst), ook in Ned.- Indic vaak 
gekweekt. De vruchtjes dienen o.m. tot duivenvoer. 
Als voedingsmiddel in het groot wordt de plant, in 
tegensteJling met andere deelen van de wereld, in 
Ncd.-Indie niet gebruikt. 

SETA WAR (MAL.). Zie COSTUS. 
SETEKWA. Zijrivier van de Otakwa (zie aldaar), 

die op de Zuidkust van Nieuw-Guinea, ten Oosten 
van Kaap Steenbooin in zee valt. Do Setekwa is aan 
de monding 50 M. breed, doch kan slechts over 
korten afstand per stoomsloep opgevaren worden; al 
spoedig maken ondiepten en grindbanken nog slechts 
het gebruik van prau- wen mogelijk; ook worden hier 
talrijko stroom- vorsnellingen aangetroffen. Ruim 50 
K.M. kan do rivicr per prauw opgevaren worden. 
Reeds in 1904 was ecn deci van den bovenloop van 
de Setekwa verkend door Z. W. N, G. Expeditio, die 
echter het verkende gedeelto als een deel dor 

Otakwa bcschouwd'e. Het punt, waar de Setekwa en 
Otakwa samcnvloeien, ligt op 4° 47’ 26〃 Z.B. en 
137° 19' 1" O. L. In tegenstelling met do Otakwa, 
worden a an de Setekwa geon nedor- zottingen 
aangetroffen. 

SfiTJANG ( MAL., JAV., SOEND.). Zic CAESAL- 
PINIA SAPPAN. 

SEULAWAlH AGAM. Zio bij GOUDBERG. 
SEULIMEUM. Standplaats van den controleur 

coner gclijknaniige onderafdeeling der afdceling 
Groot-Atjfeh. Do onderafdeeling omvat do sagi der 
XXII Moekims cn de geografisch mecr tot de 
Pidievallei behoorende VII Moekims Pidie, met eene 
bevolking van ruim 37.000 Atjdhers (w. o. 12.856 
geregistreerde mannen), ruim 1100 andere Inlanders, 
460 Chineezen, een 20-tal andere Vrcenide 
Oosterlingen, en 65 Europeanen (1915). 

De sagi der XXII Moekims, Atj.: Doeaploh- doea, 
bestaat uit： het oelcebalangschap VII Moekims 
Bafret (Moekims： Lam Teungdh, Aneufr Batde, 
Sibr6e, Ateue€, Kroeeng Mafr, Lam Kra% Lam 
Meulo, Loesoe, Baftet-, Lam Ara); het oelde- 
balangschap V Moekims Montasie*- (Moekims： 
Montasie*, Pi Jeueng, Lam Djampo% Hoho, Tjot 
Saloran)； en verder de zelfstandige moekims: 
Renkic of Indrapoeri 1. oever Atjehrivier, 
EumpciAra of Indrapoeri r. Atjehrivier, Djroeefr, 
Aneufr Gle, Lam Leu^ot, G16 Jeueng, Tandh A bee, 
Lam Kabeue, Seuhmeum, Djanthde, Gocnong Biram, 
Lam Tcuba, Kroeeng Raja, Lain Panaih- Lcungah, cn 
Pantja. 

De VII Moekims Pidie zijn: Paloh (Padang Tidji), 
Tandj ：ng, Nitjah, Beurabo, Koenjdt en Peudaja. 

Het bekende sagihoofd Pangliina Polem word, 
nadat hij zich in Sept. 1903 had gemeld, bij Gouvts. 
besluit van ] 1 Mei 1904 als zoodanig bc- noemd. Zijn 
persoonlijke invloed en lust dicn tc doen gelden zijn 
vrij groot, waardoor hij meer bestuurder schijnt dan 
in verband met do bc- tcekenis van zijn ambt zou 
worden verwacht. (Zie SAGOJR). BehaJve over de V 
AIookiniH Mdntasiefr en de VII Moekims Ba^dt 
vindt men ook ocliebalangs aan het hoofd der 
zolfstandigo moekims Lain Leufr ot cn SouJinieum. 
Ovcrigcns worden de moekims steeds door imoum's 
bestuurd. Het sagi hoofd heeft cene gouv -r； e- mcn 
s bezoldig ng groot / 2400 ,sjaars, waarbij komt eene 
pcrsoncele i(>< J ago a<l / 4800. De tra lite menten 
der beide oeldebaJangs bedragen / ] 200 cn van die 
aan het hoofd van zelfstandige moo- kim$ / 900, 
terwijl de traktementen van ；；nderd 
moekiinhoofdeu wissclen van / 300 tot / 600. 

De XXII Moekims zijn voor den Groot-Atjfeher 
de ,,Toci6ng" (bovenl&nd, bcrgstrcck) bij uit- 
nemendheid, en bestaan uit het bovenstroomge- bied 
van de AtjeJirivier en het zich ten N. daar- van tot aan 
Straat Malaka uitstrekkendo gc- bergte, dat 
culniineert in den weelingvulkaan ScuJawalh Again 
(1726 M.) cn Seulawaih Wong, door ons veclal 
Goudberg en Wees berg geheeten. (Zic 0() CD 
BERG). De VJI Moekims Pidie liggen aan de andere 
zijde der watcrscheiding cn aan- den bovenloop der 
rivieren, die van Goud- en Wees berg Oostwaarts 
stroomen, cn zouden gco- graphisch eor tot het 
landschap Pidie zijn to rekenen. 

De Atj6h rivier ontspringt in het tertiaire, zeer 
geaccidenteerde heuvelland aan hetbovonslo deel der 
vallei en stroomt in N.W. richting. Bij 
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Seulimeum nee mt zij op do Sculiineum rivier, dio het 
water uit do koin van Rcueng-Reueng vorzainclt en bij 
Indrapo ri (zie INDRAPOERI) links de Kroeeng Djrc 
ii. Bij Ane.止 Galong wordt zij bcvaarbaar voor groote 
prauwcn. 

Velc verlaten sawahs boven Indrapocri en 
Seulimeum getuigen van een vrocger vccl dichter 
bevolking. De sawah-huur is hier dan ook laag en van 
rijstgebrek is nimincr kwestie. Sinds 1914 hceft een 
rnantri blang leiding te geven in zako planttijd en 
plantwijze. De veestapel telt ruim 21.000 runderen en 
士 3500 buffels. In de moekims Lam Ara en Gle 
Jeueng wordt door vrouwen eenige pottenbakkerij 
beoefend. Ruw yzer- smeedwerk wordt vcrricht in de 
VII Moekims Bafret, en zout wordt gemaakt aan het 
strand in de moekirn Kroeeng Raja. Op de klappcr- 
cultuur en copra bereiding legt men zich alge- meen 
meer en meer toe. De Oereueng Toenong 
(bovenlanders) stonden in de Atjehsche samen- loving 
immer bekend als boersch en achtcrlijk, maar zeer 
dapper. j\Iohammedaansche onderwijs- centra zijn 
Lam Bira (moekim Locsoe), Lam Si (moekim Gle 
Jeueng) on Lam Pisang (moekiin Tandh Abde). Een 
Gouv. Inlandsche school 2e klasse vindt men te 
Seulimeum； een volksschool met 4 jarigen cursus te 
Kroeeng Raja, en elders tai van gewone volksscholcn 
met dric klassen. Nog du ncr dan in het bovendal dcr 
Atjehri- vier is de bevolking van het bergland ten N. 
der vallei. Olifantcn, rliinocerossen en tijgers huizen er 
meer dan mcnschcn. Maar op de N.W. helling van den 
Goudbcrg ligt 190 — 450 M. hoog een leeggeloopcn 
kratermeer, waarvan de bodem geschikten bouwgrond 
lever . Daar vindt men het gampongconiplex Lam 
Teuba. Langs de N. kust Jiggen een aan tai dorpen, 
waaronder Kroeeng Raja aan de inonding van do 
gelijk- namige rivicr in de baai van Kroeeng Raja, met 
eon bevolking van visschers en peperplanters. Meer 
Oostelijk bij Locb6fr liggen de resten van eon oud 
Portugcnsch fort, datcercnd uit den tijd toon daar vccl 
peper groeide en de bevolking er heel wat dichtcr was 
dan nu. De Atjelitrani kruist dezc onderafdceliiig, 
volgend eerst het dal van do Atjehrivicr langs Aneufr 
GaJong en Indra- poeri, en boven Sculiineum dat van 
de Seuli- xnoum rivier. Dun klimt zij in tai van 
windingen daar do wuterschaiding oinhoog, oni aan de 
an- dore zijdo weer naar beneden te kronkclen in de 
richting van Padang Tidji: het eerste object van do Pi 
dio expeditio van 1898 en n ad ion de leger- plaats van 
eon aanzicnlijkc trocpenmacht en 8tandi)laats van den 
militaircn civielgezagheb- ber der toenmalige 
ondcrafdeeling VII Moekims Pidie. Ecn verharde weg 
voert van Koeta Radju over Lanibaroo, Sibrde, 
Samahani, Indrapocri, en Old Jeueng naar Seulimeum. 
Tot Indrapocri blijft dio weg aan den linker oever der 
Kroeeng Atjdh, maar ook aan clc andcro zijdo diet 
rivior voert ecn weg uit dq XXVI Moekims over 
Kroeeng Gloom pang, Lam Djamp6fr on Mata Io naar 
Jndrapoeri Si brie, waar een zecr drukke vecmarkt is, 
hoeeft verbinding naar hot Oostcn met Mate le, on naar 
het Westen voert ecn weg over Lam Kra6- cn Bileuci 
naar de XXV Moekims. In aanlcg zijn ccn weg vlak 
langs do trambaan, en wegciTseuliincuni — Lain 
Teuba en SeuJiineum ； — Lamo Toumot. In de VII 
Moekims Pidie gaat oon verhardo wog van Kroeeng 
'I'andjong over Padang Tidji naar Kroeeng Octdih. 
Onvcrhardo 

wegen voeren van Padang Tidji naar Goenong 
Tandjong, Nitjah en Krociing Blang Peute, Blang 
Kocntj1, en Peudaja.Zi / OJq 

SEUNAGAN. Landschap van de onderafdcc- ling 
Mculaboh, afdceling Westkust van Atjdh, grenzend 
ten W. aan het thans administratief „Kawaj XVI" 
geheeten landschap Meulaboh, ten N.O. aan Bcutong, 
ten Z. O. aan Tripa, en ten Z.W. aan den Indischen 
Oceaan. Inclusief Trang en Tadoc woncn er 2921 
geregistreerdo mannen (uit. 1915 . De bevolking is 
gemengd Pidircesch, Maleisch cn Atjehsch, en 
gevestigd vooral lang de Kroeeng Seunagan cn hare 
linker- zijrivieren Kroeeng Kocloe en Soengde Poclo 
le, en langs de Kroeeng Trang en Kioeeng Tadoc. 
Eigenlijk Seunagan is rijk aan sawahs, meest met 
levend water； en ook van de pepcrcultuur wordt 
vooral in Trang cn Tadoc veel werk ge- maakt. In het 
bovenstroomgebied van de Seu- naganrivier worden 
bruinkolenlagen en < en weinig goud gevonden. De 
veestapel van Seunagan bestaat uit karbouwen. Een 
colonneweg voert van Meulaboh over Peureumcu?, 
Paja Baro en Poetje* Reude eb over de Seunagan 
rivier naar Paja Ocdeueng, Djeuram, Aloce Tho, 
Blang Panjang, Oeteucn Poeld, Sikaboe, Tjot Goet, 
Babali Kroeeng en Lh。’ Seundt, waarna hij de 
rivier kruist en op Boengong Talde aangaat. 

Tijdclijk oeldebalang is Teukoe Keumangan, die 
als zoodanig is bevestigd bij Gouv.ta besluit van 10 
Nov, ‘15. Onder den ocleebalang of „keu- djrocen 
Nagan5* staan drie imeums: van Paja Oedeueng, 
Blang Moelieng, en Nigan, ieder met een raad van 
vier kcutjhi,e，s. Behalve de drie i men ms, die 
rechtstrceks onder den keudj roecn staan, hebben ook 
familieledcn van den oeleeba- lang aandeel in het 
bestuur, zooals T. Moe da Mat Sajet, het hoofd van 
Poeld le, en T. E®, die gezag had in de bovenstreken. 
Andcro waardig- heidsbekleeders zijn of waren: de 
Pangoeloe Sid6。，Keudjroeen Bale, Keudj roeen 
Sampan, Keudjroecn Tandi, cn Keudjroeen Koeala. 
Als dorpsautoriteiten laten zich nocmen de kcutjhi’ 
(gamponghoofd), de keutjhi* blang of keutjhifr loeeng 
(die leiding geeft bij den savzaharbeid) en de iineum 
nicunasah. 

Met Seunagan heeft men heel wat te stellen gchad 
oni er ecn rustigen tocstand te verkrijgcn. In 1902 
gingen er een paar compagnieen been, maar het 
succes van de „expeditic Matthes', was maar gering. 
Bij verscheidene gliwang-aan- vallen leden ook wij 
zware verliezen cn velo gewe- ren gingen er verloren. 
De taak bleck zwaarder dan was gedacht, cn waar de 
achtervolging van Toeankoc Moehamat Dawot en 
Polein mcor urgent lekcn, liet men Seunagan maar 
weer voorloopig liggen. Eerst in 190-1 waren de be- 
noodigde marcchaussees bcschikbaar, werden Poclo 
lii en Djeurain bczet, en kon krachtig en stelselniatig 
worden opgefcreden. In Jan. 1905 volgdc de 
onderwerping van den tegenwoorcligen 
waarneincnden ocldcbaking Teukoe Kcuniangan. 
Teukoe E* volgde, en in de twe de hclft vim dat jaar 
kwanwn ook Teukoo Djo an, brooder van T. Keunia 
gan, cn ecn paar honderd volgeli gen in onderwerping, 
onder inlevering van 25 gew ren Ml.*95, 60 
achterladcrs en tai van voorladois, cn in Dec. 
onderwierpen zich weer ruim 200 lioden uit Tadoe. In 
1910 legden ook T. Moeda Mat Sa jet cn do andere 
restccrondo bendehoofdon heb hoofd in den schoot 
met 土 500 man. Goblekon 
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is dat de hardnekkighcid van het verzet in Seunagan 
haar oorzaak vond in de aanvoering door kinderen en 
volgers van den m>7sticus Habib Seunagan (over wien 
men 

Snouck Hurgronje： De Atjihers, II. 15)^Tcung- koe 
Poeteh. cen invloedryk lid van die secte, is th a ns 
kadli van Seunagan. 

Litcratuur: K.F. H. Van Langen in T. Aardr. Gen. 
2e Serie VI, bl. 56; Bijdr. T. L. & V. k. 
N.-I., Deel 55 (1903) bl. 222;Koi. Verslag 1903; 

-T. Binn.Best., Deel 46 (1914) 2e afl.; G. J* Van 
Eijbergen: Atjeh up to date, bl. IS. 

' SEUNEU^AM. Het ZuideJijkste landschap van de 
onderafdeeling Meulaboh. afdccling West- kust van 
At，j&h. De Ko ala Sikandang Rajeu° bepa .It in het 
N.W. do grens met Tripa. de Koe- ala Seumanjam 
die met het landschap Koeala Batde, onderafdeeling 
Tap/ Toean, in het 0. In het N. (bovenstrooms) grenst 
het ook aan Tripa en in het Z. en Z.W. wordt het 
bespoeld door den Ind. Oceaan. De 
bodeingesteldheid is zeer moe- rassig. Langs de 
rivier, de Kroeeng Seneu^am, liggen een aantal 
kampo ngs met eene Atj6hsche bevolking, w. o. op 
ult.° 1915: 130 geregistreerde mannen, levende van 
rijstbouw op moerassawahs en pepercultuur. 

Literaiuurt K. F. H. Van Langen in T. Aardr. Gen. 
2e Serie V. VI. bl. 64； Bijdr. T. L. & V.K. 

Deel 55 (1903) bl. 226 en deel 61 (1908) / bl. 600. 
SEUNGIT (KI) (SOEND.). Zie PREMNA 

FOETIDA. 
SfiWANGI (SWANGI). Zie BANDA-EILAN- 

DEN. 

SfiWOE (GOENOENG en POENTJOEK). In het 
Z. der residentie Djokjakarta, tusschen de vlakte 
van Djokja (S. Opak), ten W. en die van Patjitan ten 
0. strekt zich ter lengte van bijna 90 K.M. en ter 
breedte van gemiddeld 15 K.M. een weinig of J iet 
gestoord kalksteen- gebied uit, dat op uitnemende 
wijze het bekende karstverschijnsel vertoont. Het is 
nl. door het regenwater, onder vorming van een 
groot aantal trechters (dalinen) dermate uitgespoeld 
en onderspoeld, dat de rivieren er alle een onder- 
grondschen loop hebben, en pas dicht bij de kust, 
hetzij als zoodanig, hetzij als bronnen te voorschijn 
komen. De kust zelf valt stcil naar zee af. In het 
Tijdschr. Aardr. Gen. 1910, 247 komt van dit 
gebied een uitstekende bcschrij- ving voor van Dr. 
J. V. Danes. De naam G. Sewoe wordt wel het best 
vertaald door „dui- zendheuvel-terrein"; inderdaad 
bestaat het uit een ontelbaar aantal min of ineer 
zuiver half- 

bolvormige witachtige topjes, waartusschen en- 
kele hoogere oprijzen. 
,，，' /rfSfiWOE (TJANDI) of Duizend Tempels, de 

i ' / / f. grootste teinpelgroep van Java, gelegen ten Noor- 
、、’  ...................................  ............ ，一〜 

■ •/ Ficr rijen bijtempeltjes, resp. 28, 44, 80 en 88, 
\ l . in een vierkant, terwijl 1 ' ' 

/ ' ' ' derde 
rij overblijfselen 

van vijf grootere tcinpels aangetroffen worden 

grootste teinpelgroep van 
van Prambanan. O】n den hoofdtejnpe] li；gen 

tusschen de tweede en 
in de breede strook 

(wellicht waren er eenmaal acht) ； ten slotte 
Jagen naar de vier windstreken. ongevcer 300 M. 

buiten de eigenlijke groep, nog voortempels, 
waarvan alleen van de Zuidelijke, Tjandi Boe- 
brah, de rulnes over zijn. De geheele groep is 
Boed histisch. De rijkversierde bijtempeltjesheb 
ben wanrschijnlijk alJc een dhyani-Boeddha-beeld 
bevat. De hoofdtcmpcl kon van vier zijden betre- 

den worden, waar ccn trap toegang gaf tot een fraai 
geornamenteerde kapel met nissen voor beeldcn, 
waarvan cr cchter gocn enkcl meet .aangetroffen 
is. Aan de Oostzijdc vormt de kapel den doorgang 
tot de cella, waar men cen grooten troon vindt; 
hierop liecft volgcns Brandes (Rapp. Out h. Comm 
1904) cen kolossaal bronzen zittend Boeddha-
bccld zijn plaats gchad. 
Tjandi Sdwoc werd het cerst in 1806 /7 door 

Cornelius afgeteekend en beschreven; later Hadden 
gedceltel ijkcontgravingcn d oor de Dj okj a* sche 
Archaeologische Verceniging en vcrvolgens door 
den genie-officier T. van Erp plaats, welke thans 
door den Oudheidkundigen Dienst worden 
voortgezet. Men zie in het bijzonder IJzcrman's 
Beschrijving der oudheden op de grens van Soera- 
karta cn DjogdJakarta (1891) en Van Erp in 
Twentieth Century Impress! ns of Netherlands India 
(1909) en Rapp. Oudh. Comm. 1909 met plaat 137-
142. 

SfiWOE (TJI). Grensrivier tusschen de ge- 
westen Batavia en Cheribon. 

SHENG. Zie MUZlEK ENNUZIEKINSTRU- 
MENTEN. 

SHO. Zie MUZIEK EN MUZIEKINSTRU- 
MENTEN. 

SHOREA. Plantcngeslacht der Dipterocar- 
paceeen, waarvan vcrschillende soorten in den 
Archipel voorkomen, het meest op Sumatra en 
Borneo. Het zijn hooge boomen, sommige soorten 
zelfs 50 — 60 M. hoog, welker zaden door de 
bevolking verzameld worden. Men bereidt eruit het 
plantenvet Tengkawang of Borneo-talk (Zie 
TENGKAWANG). Ook leveren verschil- lende 
S/iorea-soorten Damar (zie aldaar). Van enkcle 
soorten is het hout in gebruik onder den naam Rasak 
(MIXA NGK.) of RCsak (MAL.) Zie b. v. Shors (/Iftiica. 

SHOREA APTERA Burck. Tengkawang ma- 
djaoe, T. saloengsocng, T. soengkasoewoe (w. 
BORNEO); T. asoe, T. mGngkaboeng (z. o. BORNEO). 
Zeer groote boom, bekend om zijn uitstekend en in 
groote hoeveelheid te vcrkrijgen hout, in het 
bijzonder gebruikt voor huizen- en bruggenbouw. 
Zoowel de damar als het vet uit de zaden wordt 
gebruikt. 

SHOREA BALANGERAN Burck. Belangiran 
(MAL. BANDJ.), Kaweh (\v. BonxEo), M^Iangir 
(BANKA). Hooge boom ； het rood bruin- gevlamdo 
hout is een uitstekend timmerhout. Het vet uit de 
zaden wordt niet verzameld； de damar heeft geen 
handelswaarde. 

SHOREA CILIATA King. Koemoes (MAL.). Zeer 
groote boom (50— 60 M.) van het Malcische 
schiereiland, waarvan het hout een voortreffelijk 
timmerhout is, maar bovendicn ook zeer goede 
houtskool levert. De geclwitte damar, die op groote 
schaal wordt ingezamcld, is van inferieuro kwalitcit. 

SHOREA FURFURACEA Wig. KCloekoep 
(MAL. BANKA), Keloengkoeng, Kocjoeng (z. 
SUMATRA), MCranti (BILLITOS). Groote booin, tot 40 
M. hoog. I let hout gaat voor zeer dcugde- Jijk door. 
De damar wordt zeer rijkclijk afge- scheiden, en wo 
id als damar batoo verk ocht. De kwaliteit is echter 
inferieur. 

SHOREA GLAUCA King. Rasak (MAL.), Si 
manto, Tapah (AT J En). Hooge boom van het eiland 
Simaloer en verinoedclijk ook op N. Sumatra te 
vinden. Koint op Simaloer plaatselijk zeer veel voor 
en wordt daar door de Javasche 
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JJosch-exploitatie-maatschappij op-grootc 
schaal :gekapt om het fraaic licht-gcelbruine, later 
•donkerbruine hout. Het wordt gcbruikt voor ■kade- 
en steigerwork, bruggen； wagons cnz. on van 
Simaloer uit o. m. naar Europa gciixportcord. De 
damar is zcor good, doch schijnt wcinig verhan del d 
tc wordcn. 

SHOREA KOORDERSII Brandis. TCnang (MAL. 
MOL.), Salo tena (TERNATE), Haro, Rama wocring, 
Waro (MIXAIL). Tot 55 M. hooge boom van Celebes 
en de N.lijke Molukken. Het hout is geschikt als 
bouwhout onder dak. De damar is zeer goed, een 
soort van katoog-damar, die in grooto hoeveelhedcn 
afgescheiden wordt. 

SHOREA LEPROSULA Miq. Meranti boenga, M. 
boewah (MAL. PALEMB.). Grootc boom van 
het^W.lijk deel van den Mal. Archipel, tot 40 M. 
hoog. Het hout heeft niet vcel waarde, het wordt •door 
de inlanders vooral voor vloerplanken gebruikt. Ook 
de harsafscheiding van stam en •takken is gering ； 
aan den voet van den stam vindt men in den grond 
vaak dikke platen van damar, die als damar daging of 
rcmek daging in den handel wordt gebracht. 

SHOREA SELANICA Bl. Kajoe bopa (MAL. 
MOL.). Zccr groote boom van de Molukken, vooral op 
Boeroe voorkoinend. Het hout wordt wel gebruikt, 
doch heeft geen bijzondere be- teekenis. De damar 
wordt zoowel aan stam cn takken als in grootere 
stukken aan den voet van den boom aangetroffen. 
Handelswaarde heeft het product echter niet. 

SHOREA STENOPTERA Burck. TCngka- wang 
toengkoel (w. BORNEO). Zware, laag bij den grond 
vertakte boom, de beste van alle tengkawangboomen, 
en in de Westerafd. van Borneo aangeplant (zic 
TEJNGKAWANG). DO damar schijnt niet van veel 
belang tc zijn. 

SI ANOK. Nagri naast Koto Gadang gelcgen (zic 
aldaar) in Sumatra's Westkust. Si-Anok heet ook het 
riviertje, dat op de Noordhelling van den Singgalang 
ontspringt, en door het te- genwoordige 
Karbouwengat (zie aldaar) stroomt. Het vorjnt de bo 
venloop van de Masang. 

SI BOEAL- BOEALI. Eon 1819 M. hooge berg in 
Jiet Z. W. van de Iioogvlakte van Sipirok dor 
rcHidentic ^i'apanoeli, ecn weinig ten Noorden van 
de Jjoofdstad Padung Sidirnpoean. JIij is do hoogstc 
top van ecn gebergte, dat op k or ten afstancl van den 
rechterocvcr der Batang Toroe loopt, en wcl cens 
genocmd wordt: „het Si Boe- al-boeali gcbcrgGc". 
Zooals de naam, die „voort- durend dampen" 
beteekent, aangeeft, worden cr vcrschillcnde war me 
bronnen op aangetroffen, waaruit naar zwavcl-
verbindingen riekcnflo hcete dampen opstijgcn (zic 
S.PIKOK). In het Zuiden gaat lict gebergte over in een 
heuvclrij, waarvan de U'or na Godang de hoogste top 
is, die daar de haast onrnerkbare waterscheiding 
vormt tusHclien Sumatra's West- cn Oostkust. Niet 
nicer dan een paar honderd meters liggen van elkaar 
de bronrivicren van de Aek Lita, en de Aek Jlambiri, 
door cen geringe terrcinver- heffing gescheiden. De 
eerste is ecn bronriviertje van de Si XJoeti, die de 
bclangrijksto bronrivicr is van do Aek Pocli, de 
belangrijko linkcrzij- ri\ ier van do Batang Toroc, die 
in den Indischcn Oceaan uitkomt. Be tweede 
vorccnigt zich met do Aek Godang, die als 8i Hapas 
uitkomt in do Baroemoon, welke zich als Panai in do 
Straat van Malaka stort. 

SI BOEHOEAN.Tot 1917 hoofdplaatsderonder- 
afdeeling Padang La was, afdeeling Padang Sidim- 
pocan van de rcsidentic Tapanocli, sedert ver- vangen 
door Goenoeng Toca. De plaats is gele- gen aan den 
bovcnloop van de Bo-rocmoon, die als Panai in do 
Straat van Malaka uitkomt. Het is ecn kruispunt van 
vele karrewegen, waar- van die naar Pasar Matanggor 
(richting Padang Sidirnpoean) over ecn lengte van 
ongeveer 54 K. M.、al tot goeden rijweg is gemaakt. 
De om- geving is zecr geschikt voor den aanleg van 
sawahs, vanduar dat zich hier een der contra van de 
bcvolking der ondcrafdccling bevindt. Si Bochoean is 
daardoor een flinke plaats met cen drukke 
Maandagmarkt. Het bezit een inlandschc 
gouvernementsschool en een. hulppostkantoor, is 
voorts van beteekenis als zetel van den Europeeschen 
bestuursambtenaar. Het is er zeer hcet； een 
tempcratuur van 95°. overdag is rcgel ； berekend 
over cen waarne- mingstijd van 7 jaar is de 
gemiddelde jaarlijkscho hoeveelheid regen 2580 
m.M. 

SI BOERAGAS. In een der kampoengs van dat tot 
To ba behoorend landschap, door de n atuur en de kun 
st dor Bataks tot een bijna onneembare sterkte 
gemaakt, wierp zich in 1889 de Atjeh- sche bende die, 
in dienst van Singa Mangaradja, eon inval in. To ba 
deed. Een. militairc expeditie, in. Augustus van dat 
jaar naar To ba gezonden, her- stelde de rust. 

SI BOLGA (SIBOGA). Hoofdplaats van de 
residentie Tapanoeli. Een vriendelijk plaatsje, zeer 
schildcrachtig gelegen achter de talrijke eilandjes van 
de ruime baai van Tapanoeli, met op den achtergrond 
een heuvelketen, die bij Bonan Bolok reeds een 
hoogte van 400 M. be- reikt en waartegon op zich de 
weg naar Si Lin- doeng slingert. Reeds in 1842, toen 
in plaats van de residentie Air Bangis, de residentie 
Tapanoeli werd gevormd, werd Sibolga hoofdplaats 
en zij is dit geblcven tot op heden, met een 20 jarige 
onderbreking (van 1885 tot 1906), toen Padang 
Sidirnpoean hoofdplaats was. Het stadje telde in 
1905, 17600 inwoners, waarvan 570 Chinee- zen, 100 
andcro Vreemde Oosterlingen, in hoofd- zaak 
Klingaleezen, en slechts 40 Europeanen (Reg. 
Ahuanak 1918). In 1898 werd do plaats door con 
grooten brand geteisterd, maar bijna geheel wecr 
opgobouwd. 23 Januari 1913 werd de nog nieuwo, 
ruim gebouwde pasar-wijk op- nieuw in asch gclegd 
cn bleef cenige jaren een ruinc ； met den 
wederopbouw is men thans bezig. De nieuwo stad is 
ruim gebouwd, met breede, schaduwrijko lancn en 
goed onderhouden wegen. De moorassigo omgeving 
en ccn buitengewoon grootc regcnval, die per jaar 
gcmiddeld 4000 m.M. hedraagt, zijn oorzask dat do 
gezondheids- toestand toch nog tc wenschen ovorlaat; 
vooral do malaria hcorscht hier in zulk cen hardnok- 
kigen cn kwaadaardigen vorm, dat zc ecn ramp voor 
do plaats dreigt to worden. O. m. duikon hierdoor 
herhaaldeLjk geruchten op dat Si Bolga niet 1 anger 
residentie-hoofdplaa s zal blijven. Door middel van 
draineering on op- hooging van het terrein met zand 
is men druk bezig mot do assainccring, terwijl do 
putton en watorreservoirs dor erven bij verordoning 
mocton afgosloten worden cn cen waterloiding is 
aango：o_d. Ook bostaan plan non tot hot stichton 
van oon bovenstad, zooals' Batavia on Semarang 
hebbon. Doze zou dan vorrijzon op den 
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土 5 K.M. verwijdcrdc Bonan .Dolok, waarheen een 
fraaie weg voert en waar alreeds cen pasang- grahan 
is gebouwd. (W. Th. de Vogel, Rnppoi't over Kei 
onderzoek aangaandc den gezondheids- toestand van 
de haven plants Sibolga in Med. Burgcrl. Genccsk. 
dienst v. Ned.-lndie afl. 4 pg. 62). 

Al zetel van den resident van een assistent-
resident en controlcur. heeft Si Bolga. dat in het bezit 
is van cen post- telegraaf- en telefoon- kantoor(door 
cen kabel is het zelfs verlSondcn met Padang, 
waardoor men niet meer gcheel af- hankclyk is van 
de overlandlynen)een Europec- scho en ecn 
inlandsche gouvernementschool. een zekere 
Icvendighcid, maar de grootste drukte wordt 
veroorzaakt door den uitgebreiden handel； een 
gevolg van de goede verbindingswegen met het rijke 
en belangrijkc achterland en van de Jigging aan de 
prachtige baai van Tapanoeli, die ecn goede 
ankerplaats vormt, terwijl een steenen havenhoofd 
het laden en lossen der schepen~vergcmakkc]ijkt. 
Grootc loodsen zijn in de nabijheid daarvan 
opgericht. 

Onderstaande tabel geeft nict alleen een over- 
zicht van 6c beteekenis van Si Bolga als hand- 
delsstad, niaar tevens van den vooruitgang gedurende 
de 10 jaren, welke aan den Euro- peeschcn oorlog 
voorafgingen. 

 Invocr in guldens. 

Jaar. van binnen van buiten 
totaal. 

 Nederl.-Indie 
1903 690.000 5 c 8.000 1.228.000 

1904 509.000 G16.000 1.225.000 
1905 898.000 529.000 1.427 000 
1906 1.027.000 463.000 1.490.000 

1907 1.152.000 9.000 1.161.000 
1908 1.133.000 G58.000 000 
1909 1.091.000 798.000 1.889.000 
1910 1.071.000 763.000 1.834.000 
1911 1.307.000 1.044.000 2.351.000 
1912 1.534.000 1.506.000 3.040.000 

1913 1.613.000 1.447.000 3.0G0.000 

 Uitvoer in guldena. 

Jaar. naar binnen naar buiten 
TotaaL 

 Nederl. Jndie. 
1903 652.000 140.000 792.000 

1904 754.000 ]82.00() 936.000 
1905 840000 165.000 1.005.000 

1906 910.000 185.000 1.095.000 
3907 1.1 J 3.000 120.000 1.233.000 
1908 1.200.000 78.000 ].278.000 
1909 1.061.000 17G.000 1.237.000 

1910 1.306.000 204.000 J.5 J 0.000 
1911 1.634.000 143.000 J.777.000 
1912 1.184.000 1.I2I.000 2.305.000 
1913 1.553.000 1.479.000 3.032.000 

Opmerkelijk hierbij is de buitengewone eprong, 
dien de JiandeJsomzet gemaakt heeft tij- dens de 
jaren 1912 en 1913 en bovendien hoe zoowel uit de 
import als de export blijkt, dat Si Bolga meet 
beteekent voor den handel in-dan 

buiten Ncdorlandsch-lndie. Ondcr de handcls- 
jiroductcn nam kamfer vroeger ecn cerste plaats in, 
tegenwoordig zijn het meer koffic, benzoe en rotan 
terwijl de allcrlaatstc jaren de waardevolle artikclcn 
rubber en copra hierbij zijn gekomcn, die zekcr 
aanzienlijk hebben bijgedragen tot do hooge vlucht 
van den totalen handelsomzet. Door de snelle 
ontwikkeling doet zich sterk do behoefto gevoelen 
aan cen betere haven. Men denkt aan cen verder 
uitbouwen van den aanlcg- steiger, zelfs aan een 
geliecl nieuwe haven in de bocht ten Oosten van het 
ciland Saroedoet. 

Van de grooto wegen, die in Si Bolga uitkomen 
verdiencn vermelding: de 70 K.M. lange weg naar 
het wegencentrum Taroetoeng en de grooto postweg, 
voor auto's berijdbaar, over Padang Sidimpocan naar 
Fort de Kock, terwijl in aan- leg- was een brecde 
transportweg naar Barocs, de concurreerendc haven 
van het gewest, welk werk thans is gestaakt. De 
eerstgenoemde weg is van groote econoniischc 
beteekenis, omdat hij de geheele Toba hoogvlakte bij 
het achterland van Si Bolga voegt, door cen zijweg 
kan medewerken aan de ontsluiting van de 
vcelbelovende Dairi- landen cn tenslotte omdat hij 
de aansluiting vormt met het spoor- en wegennet van 
de Oost- kust. Het is juist deze weg, die de laatste 
jaren vergeleken wordt met Daendels postweg op 
Java 6n om de groote economische beteekenis en om 
de wijzc waarop de totstandkoming geschiedde. In 
het Rapport beti-effende de spoorwegplanncn voor 
Midden Sumatra is ge- wezen op het groote nut van 
cen spoorweg van Si Bolga naar Panjaboengan, die J 
"2 K.M. lang zou worden en 12i miJJioen jnoet 
kosten; later zou dan dwars door Padang Lawas de 
verbin- ding tot stand komcn inct de hoofdlijn. Het 
Gouvernement onderhoudt een auto-clicnst over 
Loeboek Sikaping naar Fort de Kock, terwijl in 1916 
geklcn werden uitgetrokken voor ecn dcr- gelijken 
dienst naar Padang Sidimpocan cn ccn via 
Taroetoeng naar Balige, waarmede de Weaten 
Oostkust van Sumatra door een geregclden dienst 
met elkaar verbonden zouden worden. Daarnaast 
bestaat een particulierc onderneming. Door al deze 
dicnsten we rd Si Bolga verrijkt met ruime garages 
en een herstellingswcrkplaats voor niotorrijtuigen. 
Mocilijkhcid bij het aan- leggen van al deze wegen 
is geweest het over- bruggen van de talrijkc rivicrcn, 
maar vooral het voorzien in de noodigo w 
rkkrachtcn. Do rosul- taten zijn cchter buitengewoon 
loonend: kostto vroeger het vervoer van 1 K.G. 
goederen (zout, visch, klapperolie) van Si Bolga naar 
Taroetoeng 13 cent, thans is deze prijs gcdaald tot 
2l/5> cent; reizendc inlanders niaken zoo veelvuldig 
gebruik van de Gouvernements auto's, dat daarin 
voor de goeflcrcn vaak geen j)laats jncer is te vinden. 

SI BOLGA EN BATANG TOROE-DISTRIC- 
TEN. Afdeeling van de residentie Tapanoeli. De 
naam is eenigszins eigenaanlif/ gekozen, daar de 
voornaamste der Batang Tor edislricten, meb name 
Batang Toroc zelf, niet tot deze afdeeling, maar tot 
de afdeeling Padang Sidimpocan, onder- afdeeling 
Angkola en Sip rok, belioort. 

V66r de verheffing van Tapanoeli to zeJfstan- dig 
gewest (1906) oinvatte de afdeeling Sibolga ook 
Nias en de Banjak-eilanden en voorts Ba- r%8 en 
Singkil en bestond uit niet minder dan vjf 
onderafdeelinszen. Thans is het een afdeeling zonder 
meer, omvattende de koeria^ Si Bolga, 
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Saroedoet, Si Boeloean, Sait ni Hocta-Halangan 
(samengetrokken), Badiri, Tockka (niet to vcr- 
warren met Toekka in Jict Bovcn-Baroessche), 
Tapanoeli, Holang (kolang), Oento Moengkoer, 
Pakpahi, Pinang Sori,. Lpemoct, Anggoli on 
Manosor. Er behoorcn voorts toe iiet.in voile zeo 
gelcgen eiland Mocsala (M nsala. zie aldaar) en 
vcrschillendo klcine cilandjcs in de baai van Ta- 
panoeli, als Pontjang Gadang, Pontjang Katjik 
(vrooger bestuurszetel), Toengkoes Nasi, Bakal, 
Oenggas en enkelo anderc. Het gedeeltc op den 
vasten wal grenst ton Westen aan den In dischen 
Oceaan van do monding der Batang Toroe tot die der 
Aek Koi an g, ten Zuiden cn Zuidoosten aan de 
onderafdeeling Angkola cn Si irok (waar de bene- 
denloop der Batang Toroe in hoofdzaak de grens 
vormt), ten Oosten aan de onderafdeeling Si Lin- 
doeng, ten Noorden aan de onderafdeeling Ba- roes. 
De kuststrook is grootendcels moerassig; alleen om 
de baai van Tapanoeli en tusschen de mondingen van 
de Batang Toroe cn de Aek Loemoet nadert het 
hcuvelland de zee, als steile rotsen daarin afvaHend. 
De Tombak Rantjang bijv. ten Zuiden van Si Bolga 
is 428 M. hoog. De baai van Tapanoeli is een van de 
fraaiste zee- boezems der wereld. Hierin monden 
verscheidene kleine, aan den mond cvcnwcl vrij 
breede rivier- tjes, waarvan de Ack Si Boelocan, de 
Aek Hala- ngan en de Aek Loemoet de voornaamste 
zijn. De moerassige streek cn de noodzakclijke 
overbrug- gingen dezer rivieren hebben lang den 
aanleg van ecn grooten transportweg tegengehouden. 
Vroeger begon dan ook de groote postweg naar 
Padang Si impoean eerst bij Loemoet (37 K.M. van 
Si Bolga), wclke plaats nien per prauw be- reikte. 
Omstreeks 1902 is het weggedeclto Si- Bolga — 
Loemoet klaar gekomcn, waarmede in 1891 werd 
begonnen. Behalvc uit do moerassige kuststrook 
bestaat do afdeeling geheel uit zwaar bergterrein, dat 
den aanleg van ecn weg van Si Bolga naar 
Taroctocng zeer heeft bcmocilijkt. Op 1G击 K. 
M.van Si Bolga voert deze weg (zio ook het artikel 
SI. BOLGA) door hot die pc dal van de Aek Jiaisan 
(bovcnloop van de Ack Ko- ]ang), die hicr door een 
grooto kabe.brug is overbrugd. 

J)c nfdceling wordt bestuurd door een contro- Icur, 
die tc Si Bolga verblijf hondt. Het inlandsch bestuur 
beriiHt bij do hoofden der hier I ocria's gen oc in de 
landschappcn. Tc Si Bolga heeft men voorts een 
zclfstandig pasarhoofd. 

De liavcn van Si Bolga is voor den ；Jgemcenen 
hundel opcngesteld. 

Als tccken hoezeer deze afdeeling zich als 
cultuurHtrcek ontwikkcl in den trant van het 
Dclisclio, waardoor het Europecsche element daar in 
betcekenis toencenit, mogc geldcn dat in 1913 liier 
word > pgcricht de „Tapanoeli Planters Vcrccniging" 
en in 1916 het “Vrijwilli- gors korps Tapanooli'*. 

Het bergachtigo binncnland, dat alleen vrij wat 
bo8(：li[)ro(lucten kivert, is slcchts dun bevolkt. Het 
grootstc deel der be vol king woont in do kustvJaktc, 
voorul in flo hoofdstad Si Bolga. 

\)c)bevolkiiiK bestaat gehocl uit Bataks, deols 
van het Tob sche, deels van het Angkolasche type； 
ulleen op de hoofdplaats cn in de onniicklcl- lijko 
omgeving woont een gemengdo be vol king van Mu 
ai pkabauschc Malciers, cn afstanim - lingen van 
Atjehers, Maleicrs, Niassers cn/, die zioh mot Bataks 
hobben vermengd. Voorts na- 

natuurlijk Chincezcn cn KJingaleczen. Het aantal 
ziolon bedroeg i lt.° 1915: 20870, waarvan 150 
Europeancn en 900 Vrcemde Oostcrlingen. Voor het 
grootstc (.' eel is de bevolking Mohamme- daansch； 
toch zijn cr ook tamolijk veel Christen inlanders 
n.!.6265inhetjaarl9! 4. De zendingspost Si Bolga 
bestaat sedert 1870. 

Landbouw, klapperteelt, hot winnen van benzoe 
en van andere boschproducten, en vis- scherij voor de 
kustbevolking zijn de voornaamste middelen van 
bestaan. 

SI BORONG BORONG. Hoofdplaats van de 
onderafdeeling Hoogvlakte van Toba der afdeeling 
Bataklanden in de residentie Tapanoeli. Do plaats ligt 
in. het centrum van de Toba- hoogvlakte, een weinig 
ten Zuiden van het Toba- mecr. He is een belangrijk 
centrum van groote wegen: Zuidwaarts naar 
Taroetoeng, West- waarts naar Baroes, Oostwaarts 
over Pangari- boean naar Habinsaran en Noordwaarts 
naar Balige aan het Toba meer. Sedert de vestiging 
van onze bestuurszetel aldaar is de plaats merk- baar 
in bloei toegenomen. In 1908 stond de nieuwo 
controleurswoning vrijwel vergeten en eenzaam op 
de wijde vlakte. Enkcle bescheiden inlandsche 
winkeltjes waren toen in aanbouw, thans is het een 
„stadje in wording" met twee formcele „straten,\ 
terwijl twee Europeesche firma's or cen flink filiaal 
hebben en er een hulp- postkantoor is gevestigd. 
Voorts prijkt er een splintcrnicuwe, niet zeer groote, 
maar met het oog op de koudc practisch ingerichtc 
pasanggrahan. Eerst in 1914 begon men ook 
geregelde regen- waarne in ingen te doen, waarvoor 
de plaats in het hartje van de Toba hoogvlakte toch 
als aan- gewezen scheen； in dat jaar vicl er 2580 
m.M. In 1891 werd hier voor verbetering van do paar- 
denteclt op de hoogvlakte ecn stoeterij opge- richt, 
die echter haar doel niet bereikte en 4 jaar later weer 
word opgeheven. De economische ontwikkeling van 
de hoogvlakte, gepaard aan de verbetering van het 
verkeersnet, waarvan Si Borong Borong juist het 
centrum is, doet vcrwachten, dat de plaats nog zeer in 
beteekenis zal toenemen. 4C导&•〈-任心 / o 

SI GOENTOER. Een dor vroeger onafhanke- lijke 
landschappen van de onderafdeeling Batang- llari 
(residentie. Sumatra's Wcstkust) aan de 
samcnvlociing van de Batang -Hari en do Ba- tang-
Pangean. Dank zij het energioke karakter van den 
voorlaatsten radja Si Bocdjang Lama, die ons zeer 
vijandig gezind was, heeft dit land- schapjc de laatsto 
40 a 50 jaren voor do onder- werping aan het Ned. 
gezag de voornaamste rol gespcckl aan de Batang-
Hari. In de omgeving van de plaats ,die thans cen 
pasanggrahan bezit, bevinden zich vele met zo g 
aangclegdc gambir- tuinen. De uitvocr van dit 
product geschiedfc naar Padang. Op de liooge vlakte 
Padang- Rato, dio zich bencdensti'ooms van het laag 
gelcgcn Si Loelock uitstrekt, zijn ovcrblijfselen uit 
den Hindoe-tijd aangetroffon, dio van het vroegerc 
bestaan van ecn belangrijko Hindoe vestiging 
getuigen (zic BATANG- HARI DIS- T.RICTEN, 
thans Batang Hari goheoten, Ind_ Stb. 1915 n. 356). 

SI-KIK1K (MINANGK. MAL.). Zic RADJA- OEDAXl

；, 
SI LALAHI. Haven aan den N.W. oover van het 

Toba-mcer in de onderafdeeling Dairilanden dor 
rosidontie Tapanoeli. Deze plaats is niet- 
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zond( r be lang, sedert cen paar jaar gclcdcn de 
aandacht van het Europecschc k a pita al plotseling 
viel op de daarachtcr gelogcn Dairi landen, waar 
men op groote schaal met do thec-cultuur denkt te 
beginnon. Reeds is Si Lalahi door eon zeer goed 
paardenpad van 37 K.M. lengte verbonden met het 
centrum Sidikalang cn is een ijzeren kabelbrug in 
aan- bouw ter vervanging van de rotan hangbrug van 
groote capaciteit over de diep ingosneden Lai 
Renoen, die hier 350 M. lager strooint dan het 
omringende terrein en daardoor can ernstige 
verkeershindernis vorint. De verbinding met de 
Oostkust geschiedde vroeger over het To- ba meet 
met zijn zeer steile afdalingen en opklimmingen, 
maar in het begin van 1918 werden reeds gelden 
toegestaan voor den aanleg van een weg 
Noordwaarts door den voet van don Piso-Piso naar 
Sariboe Dolok, vanwaar het vervoer gemakkelijk 
verder Ran geschieden. Het district Si Lalahi telde 
in 1913 volgens de Memorie van overgave 1224 
inwoners. 

SI LAMPOJANG. Een voormalig bufferstaatje 
tusschen de beide vroeger onafhankelijke land- 
schappen Sian tar en Tan ah Djawa, gelegen in 
fjimeloengoen (gouvt. Oostkust van Sumatra). Het 
dankte zijn ontstaan aan de omstandig- heid, dat de 
beide genoemde landschapjes om aan de vele 
onderlinge oorlogjes een einde te xnaken, besloten 
elk een stuk grond af te staan aan een derde van een 
andcre ma-rga, die do stichter werd van Si 
Lampojang. Hier moest tot hoofdvrouw (poeang 
bolon) van den vorst steeds ecn meisje uit Tanah 
Djawa genomen worden, terwijl uit de dochters een 
als hoofd- vrouw aan den vorst van Siantar geleverd 
moest worden. Door deze familieverhoudingen kon 
het kleine Si Lampojang als bemiddelaar optreden 
tusschen de beide grootere buren en bleef de vrede 
bewaard. 

SI LANTOM. Landschap nabij het boven- 
stroomgebied van de Bila, behoorende tot de 
onderafdeelingSilindoeng,afdeelingBataklanden, 
residentie Tapanoeli. Reeds bij Gouv. BcsI. van 11 
Maart 1841 was het tot Gouvernementsgebied 
verklaard, maar het kwam eerst na J872 onder ons 
toezicht te staan en toen nog zeer on vol- doende. 
Tot 1907 behoorde het administratief tot Sipirok. 
Het grootste de el van het landschap bestaat uit een 
zeer eenzaam plateau, de voort- zetting van de 
lioogvlakte van Sipirok in het Zuiden. Hier was het, 
dat de bekende natuur- vorscher Junghuhn in 1844 
tot zijn groote ver- rassing pijnboomen aantrof. De 
afwatering ge- schiedt hoofdzakelijk middels de 
Aek Poeli naar de Batang Toroe. 

SI LIMA KOETA. Ecn van de Karo-Jand- 
schappen der Bataklanden op Sumatra, ge- middeld 
1400 M. boven zeeniveau. Bet wordt doorstroomd 
van de belangrijkste rivier der Karo-landen, de Laoe 
Biang, die op de heJlingen van de vulkanische 
kegels Singgalang cn Si Piso Piso ontspringt, de 
geheele hoogvlakte door- enijdt en als Soengei 
Wampoe naar Langkat ter Oostkust stroomt. Het 
landschap, dat een opper- vlakte heeft van ruim 200 
K.M.-, bevat 4700 inwoners, echtcr niet alle Karo 
Bataks, maar cen gelijk aantal van den Timoer stain, 
terwijl in het Zuiden vrij veel Tobancezon Wonen. 
In 1904 onderwierp het landschapshoofd zich aan 
qns gezag. Het landschap behoort administratief 

tot de ondcrafdceling Simclocngoen der afdecling 
Simelocngoon on de Karolanden van het gouver- 
nimcnt，Oostkust van Sumatra. 

SI MANOEK MANOEK. Een 2200 M. hooge 
berg op de grens van het gouvernement Oostkust van 
Sumatra cn de residontio Tapanoeli. De keten, 
waarvan deze berg de hoogste top is, komt uit bij 
Parapat aan de Oostzijdc van het To ba nicer. 

SI MANGOEMBAN. Bet Zuidelijkste van de drie 
bekkens. waaruit do ondcrafdceling Silin- doeng (zie 
aldaar) van de afdceling Bataklanden der residentie 
Tapanoeli bestaat. Voor een aan- zienlijk deel is dit 
bekken, doorstroomd van do Batang Toroe, nog 
moeras en oerwoud, slcchts zeer spaarzaam 
bewoond. De moerassige vallei is berucht om haar 
koortsen, haar lugubere plekken van zwarte modder 
en rookende poelen. Het plaatsje Si Mangoemban, 
met passanggrahan, ligt aan den Z.W. voet van den 
Doi ok Sanggoel (1055 M.) aan de Aek Pooli, cen 
weinig boven de plaats, waar deze uitmondt in de 
Batang Toroe. Si Mangoemban is door cen weg 
verbonden met Taroetoeng, maar de plateau- rand, 
die de schciding vormt tusschen de dal- vlakte van 
Si Mangoemban cn het hoogland van Si| irok, vormt 
daarin een zeer hinderlijke verkeersstoornis^zi- / ： 
•;?) 

SI MOMO. Leprozendorp op de Karo hoogvlakte 
van de Bataklanden in de nabijheid van Kaban 
Djahe. Het is gesticht door het Neder- landsch 
Zendelinggenootschap, daartoe in staat gesteld door 
een groote gift van den oud-minister J. Th. Cremer. 
Nadat een brand de kolonie had verwoest, is er met 
Regeeringshulp een nieuwe, veel betere en 
hygienischer, hoewcl toch nog uiterst cenvoudige 
inrichting verrezen, waaraan thans zoowel de 
landschap kas der Karolanden, als het 
Gouvernement subsidie vcrlcenen. Het aantal 
verpleegden bedraagt ongevecr 300. 

SI OSAR. Volz (Bcitrage z. geol. Kenntn. v. 
Nord-Sumatra, in Zcitschr. d. deutschen gcol. Ges. 
1899) geeft een schcts van dezen op de Karo- 
hoogviakte, ten N. van het J'oba-jncer, gelogen 
ouden vulkaan, waarvan overigens niets bekend is. 

SI POHOLON. Een van de middelpuntcn dor 
vallei van Silindoeng, behoorende tot de ondcr- 
afdccling Silindoeng van de afdecling Batak- Jandcn 
der residentie Tapanoeli. Het ligt aan do Aek Si 
Geaon, ecn weinig ten N. W. van de hoofd- plaats 
Taroetocng. Sedert do verplafttsing van het 
seminaric van Pansoer na Pi toe naar Si Poholon is 
dit plaatsje het geestelijk en intellcc- tueel 
middclpunt geworden van de Rijnsche Zending. Het 
seminaric is ecn oplcidingsschool voor inlandschc 
lecrkrachten. J)c zendingspost, waartoe 13 
bijgemeentcn behooren, telde in )914 bijna 6900 
Christenen. 

SI TOEMBA. Hocta in hot landschap Sipirok 
(residentie Tapanoeli) aan den grooten weg van 
Sipirok naar Padang Sidimpoean, bekend door zijn 
heete, zwavelhoudende bronnen. De bodem is hier 
over een groote uilgcstrcktheid geheel ondermijnd, 
terwijl de stoom met groote kracht uit tai van 
openingen wordt gestooton. Men vindt er 
komvormige ruimten in den bodem, gevuld met 
troebel, melkkleurig, maar soms ook holder, kokend 
water. Van jicinde cn ver kwamcn reeds Jang lepra-
1 ijders en 时der、 aan huidziekten om door baden 
in het zwavelhou- 
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dendo water gcnozing tc zockon. Om het water op de 
gewcnschte tenipcratuur tc brengen wordt koud water 
uit de verschillcndc stroompjes van de omgeving cr 
heen gelcid. De Rijnsche Zending zorgdo reeds jaren 
voor de zickcn, die zich hier ophieldcn, cchtcr slechts 
op uitorst primitievc wijze. Thans is er met 
Gouvcrncments- subsidie con leprozengcsticht 
opgcricht, waaraan de regeering ook naar gclang van 
het aantal vcrplcegden steun verleent. 

SIAK. Onderafdccling van de afdeeling B ng- 
kalis, gewest Oostkust van Sumatra, omvattende het 
landschap Siak Sri Indr poera (zie aldaar) met 
uitzondering van de landschappen Tanah Poetih, 
Koeboe en Bangka en de eilanden Mir- bau cn 
Padang. \ / ,, 

SIAK KETJlL. Riviertjc in de afdeeling Bengkalis 
van het gouvernement Oostkust van Sumatra. Het 
stroomt door een zeer moera sig land, langs een 
reusachtig aantal poelen en plas- sen, waarvan er vijf 
den naam van meren ver- dienen, vrijwel zuiver in 
Oostelijke richting om dan met groote bochten en de 
meest grilligo kronkelingcn zich uit te storten in de 
Brouwer- straat (zie aldaar), slechts een. weinig ten 
Noor- den van de monding der grooto Siakrivier. De 
Siak Kctjil blijft ochter geheel onafhankelijk van de 
Siak. 

SIAK RIVIER. Zie SUMATRA R i v i c r e n. 
SIAK SRI INDRAPOERA EN ONDER 

HOORIGHEDEN. Zclfbosturend landschap be- 
hoorende tot de afdeeling Bengkalis van het 
gouvernement Oostkust van Sumatra. Het omv it e 
oorspronkelijk: 

a. eigenlijk Siak, bestaando uit depenghoeloe- 
flehappen Siak besar, Siak kctjil, Betoeng en 
R^mpah; 

b. het gebied van den Datoo Lakaamana, be- 
etaande uit het penghocloeschap Domci, zich 
uitstrekkende van Socngci Seneboci tot aan Tan- 
djoeng Leban, cn het landschap Boekit Batoe, zich 
uitstrekkende van Tandjoeng Leban tot aan 
Tandjoeng Balci: 

c. het landschap Mandau, zijnde het stroom- 
gebied van de Mandaurivicr, daaronder begrepen de 
Batin SSlapan; 

d. het landschap Pekan Baroo； 
e. }jct landschap T ratak Boel ooh; 
/. de eilanden: 
I. Poclau Roepat met P. Selat Moeroeng en de 

anderc nabijgclegcn klcinero eilanden; 2. Podau 
Padang; 3. Poelau Merbau； 4. Poclau Rantau of 
Tubing tinggi; 5. Poelau Pantjocr of Rangsang; G. 
Poclau MCnggoong; 7. Poelau To pang; 8. Poclau 
Pandjang； 

<j. de Onderhoorighedcn, zijnde de land-
schappen : 

1. Tapocng kanan; 2. Tapoeng kiri； 3. Tanah 
I,ootih; •!. Bangka on 5. Koo boo met de eilanden 
Poelau JJjcinoer, P. Tokong Sim bang, P. Tokong 
RcbiaJi, I*. rrokong Batoc, J'. Tokong Mariani, P. 
Tokong mas, P. Sipoetjang, P. Lftbocan Bilik, P. 
Pasir Pandan ,1>. Lalang bSsar on P. Lftlung kejil. 

Bij meuw contract van Septomber 1916, ge- slotcji 
bij de verheffing van den tegenwoordigen sultan is de 
indecling veranderd (zie hieronder). 

De bcvolking van het landschap Siak is 
Bchaarsch, niet werkzaamcnarm. Betrouwbarege- 
gevens omtrent de sterkto dor be vol king van Uit 
landschap bostaan or nog nict. Do Gouverne- 

ments-commissaris Nieuwcnhuyzen, die in 1858 
onze betrekking met Siak rcgeldo, schatte do 
bcvolking van eigenlijk Siak op ruim 17.000, die dcr 
Onderhoorighcdcn op ruim 14.000 ziolcn； de Sultan 
echtcr schatte de bevolking van zijn gcheclc gebied 
in 1893 op totaal 25.000 zielen, bpiten de 
vrcemdelingen (vooral Chineczen); binnenkort zal 
cone ziclentclling gehouden worden. De inheemsche 
bevolking van Siak vindt ecn middcl van bestaan in 
de teelt van rijst op droge vcldon (enkelc sawahs 
vindt men o.a. slechts te Teratak Boeloeh en 
Petapahan), de inzameling van boschproducten, ook 
bijenwas, on de vischvangst, vooral 
troeboekvisscherij. Rijst wordt van Singapore en 
klappcrs worden van Mai aka in Siak ingevoerd. De 
handel, vooral de doorvoerhandel met Pakan Baroe 
aan de Siakrivier en Teratak Boeloeh aan de Kampar 
als transito-plaatsen, is hoofdzakelijk in handen van 
Chincezen, lieden van Pajakoemboeh (Pad. 
Bovenlanden) en personen uit de V Kota's. 
Kcnteekenend is de vergelijking, die de Siakkers 
gebruiken om den doorvoerhandel in hun gebied te 
beschrijven: Eigenlijk Siak is de keel waarlangs de 
artikelen (handel) van den niond (Singapore) naar de 
maag (Midden-Sumatra) gevoerd worden. Aan de 
Siak-rivier (zie aldaar) ligt de eigenlijke Inlandsche 
hoofdstad Siak Sri Indrapoera, die door zijn 
langgestrekte bouwwijze aan beide zijden van de 
rivier en zijn groot sultanspaleis gehccl den indruk 
van een stad maakt, vooral waar in de moerassige 
omgeving do nederzettin- gen allc uiterst klein, 
vervallen en armoedig zijn. Aan den rechtoroever 
bevindt zich de Europee- sche wijk, cen wel wat 
weidsche naam voor de controleurswoning, de 
pasanggrahan, het etablis- senient dcr in- en 
uitvoerrechten en een inland- scho school. Van de 
oude versterking (fort) zijn alleen nog enkcle 
gebouwen, die verhuurd worden, overgeblcven; de 
walien zijn geslecht en de militaire bezetting is sinds 
ecn tieatal jaren opgeheven. Schuin tegenover het 
fort, dus op den linker oever der Siak-rivier, ligt het 
Chi- neesche kamp. Even voorbij het Chineesche 
kainp verdient vermelding de door een hoogen wal 
omgeven en van steen opgetrokken be- graafplaats 
(magam) der leden van het sultans- geslacht, ook 
bekend uit de Siakgeschiedenis. lets verder bevin t 
zich do woning van den Sultan, omgeven door een 
gehecle kampo?ng van won ingen, toebehoorende 
aan familieleden en dicnstbaren. Het paleis van den 
Sultan is een grootsch, modern gebouw met een 
reusachtigen tuin. Van do andcre gebouwen verdient 
in de eersto plaats vermelding het imposante, cerst 
kort geleden in geheel modern indischen stijl 
opgetrokken gemeentehuis, on meet als eigen- 
aardigheiil de drukkerij, waar met twee hand- persen 
de sultansbesluiten cnz. gedrukt worden. Wegen 
zockt men op de hoofdplaats Siak tover- geefs, 
slechts loopt op het Gouvernements etablis- sement 
een rcchte weg, cn aan den overkant der rivier 
ovenecns een weg, dio hot Chineoscho kamp 
verbindt met de kainpo ng dalam van den Sulla . Aan 
wegen heeft de inlander geon behoofto, daar de 
talrijke soengefs en krcckjes, uitkoincndo in do 
Siakrivier, gemakkclijkor te onderhouden 
verkcersmiddclcn in dit mocrassigo land zijn. Do 
handel der hoofdplaats Siak is in de laatsto jaren sterk 
vorminderci, terwijl de hoogerop gclogcn 
doorvoorplaats Pakan Baroe 
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(zie aldaar) aanmerkelijk in bloei is tocgenomon. 
Nog zij venneld, dat in de Ondcrhoorighed</n to 

Bagan Si Api-Api, bekend oin haren grooten handel 
met 3JaIaka cn Singapore in trasi cn droge visch, cn 
te Selat Pandjang (op het ciland Tebing Tinggi) 
controlcurs zijn gevestigd (zie onder die namen). 

Voor b e v o 1 k i n g en gcschiedenis, zie 
OOSTKUST VAN SUMATRA. 

B e s t u u r. Het bestuur van het Jandschap Siak 
wordt gevormd door den Sultnn, de vier 
Boekoehoofden (Datoe Pasisir. Lima Poeloch, Tanah-
Datar en Kam par) cn den Datoe Lak sain ana van 
Boekit Batoc. In de onderhooriglieden hceft dat 
bestuur zijne vertegenwoordigers onder de titels van 
Tcmenggoeng en Datock cn daaron- der de kampo( 
nghoofden en batins. De inrichting van het inwendig 
bestuur van dit landschap word beheersclit door het in 
1907 gcsloten contract, in hoofdzaak gelijk met die 
der overige landschappen in het gewest Oostkust v. 
Sumatra. Daar bij het ovcrlijdcn in 1908 van den 
Sultan Sjarif Hassim diens zoon, Tengkoc Sjarif 
Kasim. de aangewezen opvolger. nog imhclcrjarig-

was, word het bestuur over het landschap tijdclijk 
opgedragen aan twee Regonten. Op 3 Maart 1915 had 
do verheffing van Sjarif Kasim tot sultan plaats. Hij 
betuigde zijn instemming met een regeling van zijn 
inkomsten, die meer in overeenstemming was 
gebracht met de land- schapsmiddelcn. Ontving de 
vorst vroeger ruiin 90.000 gulden per jaar, thans werd 
dit bedrag gereduceerd tot 45.000 gulden en 
bovendien werd geheel geschrapt een som van 50 000 
gulden, die de vorige sultan als Tcngkoe Neah Said 
Sjarif Hassim per jaar ontving, en ecn soort 
persoonlijko toelage was voor zich en zijn erfge- 
namen. Als schadeloosstelJing vooi* dit laatste verlies 
ontving de nieuwe sultan een som van 500.000 gulden 
ineens. Bovendien betuigde de Sultan zijn instemming 
met het voornemen om een nieuw politiek contract te 
sluiten, waarin o.a. tot uitdrukking zou komen het 
beginsel van teniggave der Gouvernements-uitgaven, 
weJke gedaan waren in het rcchtstreeksche be- lang 
van het landschap. 24 Mei 1910 werd dit nieuwe 
contract gesloten en 29 September 19IG door den 
Gouverneur Generaal bekiachtigd. 

Sedert de inslelling der onder controle van het 
Europeesch bestuur staando landsch pskas wor- den in 
Siak, evenals in de andere zelfbesturende 
landschappen ter Oostkust van Sumatra, allc 
inkomsten van het landschap in die kas ge- Btort, dus 
ook de door liet Gouverneincnt uit- betaald wordendo 
schadeloosstcJlingen wegens overgenomen 
belastingen en rechten en de cijns voor uitgegeven 
landbouwconcessies enz. (haeil tanah), terwijl alle 
uitgaven in het belang van het landschap te doen, 
waaronder ook het inkomen van den SuJtan en de 
hoofden, uit die kas worden bestreden. 

Behalve voor de in eene bijlage van het politick 
contract genoenide belastingen berust het recht tot het 
l)ef；en van belastingen van weJken aard ook, 
daaronder begrepen het invoeren van pachten en 
monopoJicn, uitsluitend bij het Gouverneincnt. 

Bij Gouv. BL van 28 Januari ]915 (Ind. Stb. no. J) 
zijn zeer gewichtige veranderingen gekomen in het 
zeifbestuur. Aangezien de ter hoofdplaats Siak gevestigde 
vier soekoehoofden 彳才*j . Z . 

3® , , C•/ /、 
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ecn lioogci, plaats innanicn, met den Laksamana 
vanBockitBatocdc raad van landsgrootcnvonn- den. 
doch sedert de soekoe leden zich verspreid 
hadden,gccn eigen bestuursgebied nicerhaddencn 
slecl.ts forincel deel uitmaakten van het zelfbo- stuur, 
besloot men doze waardighed .* op to hof- fen, en 
voortaan den sultan alleen het zelfbestuur tc la ten 
tiitoefenen. Ook werkte hiertoe mode do 
oinstandiglieid dat sedert het gezag dezer lands- 
grootc verdwenen was, zij do uitoefening van een 
bchoorlijk bestuur in den weg stonden. Tegelijk met 
de afschaffing van deze waardig- lieden werd een 
bchoorlijk districtsbcstuur inge- stcld, gegrond op een 
indeeling van het uitge- strekte landschap in vijf 
districten. De vroegere landsgrootcn zouclcn slcchts 
in aanmerking komen voor de nieuwe ambtelijke 
betrekking van districtshoofd, inplaats van hun oude 
adat- positie, voor zoover zij de noodige geschikthcid 
betoonden. 

Literal tin r : Gramberg, Geographische aantec- 
keningen betreffende de res. Sum. O.kust speciaal 
Siak, T. A. G. VI, bl. 100; J. A. van Rijn van 
Alkemadc, Reis van Siak naar Paja Kombo, T. A. G. 
Rks. 2, II. b'. 202： H. Hijmans van Anroojj, Nota 
qmtn-nl het ii)k van Siak,一T. B. G. XXX, bL 259
 Net seller, T)e NederlandcrB in 
Djohor en Siak7(jd2'- lS6.5. Verh. B. G. XXXV, 1870. 
Het nieuwe contract vindt men in zijn geheel als 
bijlage I opgenomen i、de Kroniek 1917 van het 
Oostkust van Suniatra-Instituut. 

SIAMANG (MAL.). GIBBON. - 
SIANTAN. Eiland bchoorende tot de Anam- 

basgroep. Zie POELAU TOEDJOEH. 
SIANTAR. De steeds meer in gebruik komendo 

bek orting van Pcmatang Sian tar, hoofdplaats der 
afdeding Simeloengocn en de Karo Jandcn van het 
gouverneincnt Oostkust van Sumatra. Onder het 
“Siantarschc" verstaat men mecst de groote, 
waarschijnlijk aHuviale vlakte, die, voor een groot 
deel begroeid met alang-alang, afgcwisseld door 
enkcle bosschen, de omgeving van de hoofdplaats en 
wcl voornanieJijk het cultuurgebied van 
SimCloengoen vormt. (zio aldaar en onder Pc in a tang 
Siantar). De ocroon (=landschap) Siantar vormt cen 
der 4 Jand- schappcn van de onderafdecling 
Simeloengocn on bestaat uit 4 deelen, welkc men 
tezamen als een bondgciiootschap zou kunnen 
beschouwen t.w.: Siantar proper, Bandar, Sidepmanik, 
cn Sipolha. Jn September 1885 begaf zich do con- 
troleur Hijmans van Anrooy naar de Bovcn- landen 
om een onderzoek in te stellcn omtrent 
grcnsgeschillen tusschen Siantar en Pagoerawan, t 
evens naar na- leid'ng van gerucht n over een go- 
heime overccnkomst, welke door een vrcemdcling 
gcsloten zou zijn )nct den radja van Siantar 
betreffendo Jiot ontginnen van gronden, en h« t 1 oek- 
nnen van privilegien, di- reel ge'ekon op bui'enJandsc1 
o ii jn< rgJ g n de zaken in hot lindsc ap. H< t g<-voh; 
v： n b >venrenn< m<le re H wns, dat Siantar bij het 
Ned. gel>i<-d word ingc- Jijfd, hetgo n bij 
Gouvcrncmentsbcsluit vnn 23 October 1889 word 
goedgekeurd. De Jaatsto Radja werd oin zijn 
knevdarijen bij Gouv. Besl. van 24 April 1906 van zijn 
waardigheid vcrvul- len verklaard en naar Bcngkalis 
verbannen. (Nota betreffende de Simeloengoensche 
landschap i en, Tijdschr. v. Jnd. T. L. en Volkenk. dl. 
51 (1909) pg-'527).- 
De Siantar-]ijn is de st oom tram verbinding 

/ 
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van Pematang Sian tar met Tebing Tinggi, waar 
aansluiting w rdt vcrkrcgen aan hot Deli-spoor- 
wegnet. Plannen bestaan tot de verlenging van deze 
lijn naar Prapat aan het Toba-nicer. Scdcrt 2 October 
1917 is or con particuliere autodienst geopend (eons 
per week) van Siantar naar Pana- hatan, in aansluiting 
waarmede van Pana: atan eon motorboot vertrekt 
over het Toba-mcer naar Balige. Vandaar uit kan men 
per auto do residentie Tapanoeli binnenrijden. 

SIAOE-EILANDEN. Deze eilandongroep, waar- 
van Siaoo en Makalehe do voornaamste zijn, met de 
eilandjes ten Noorden hiervan tot Groot Sangi, het dj 
oogoegoeschap Tamako op laatst- genoemd ciland en 
het djoegoegoeschap Kaboe- joean op do 
Talaudeilanden, vormen een land- schap van do 
onderafdceling Sangi-eilanden, afdeeling Menado 
der gelijknamige residentie (korto verklaring 10 Oct. 
1913) onder het bestuur van eon radja met zijn 
mantri's (zie KANDHAR- TA It Oh NA). Het eiland 
Siaoe is het grootste en zeer bergachtig. De grootste 
berg <5n vulkaan is de A woo, (土 1900 M. hoog) 
wiens kale top met zwavel is bedekt en die steeds 
rookwolken uit- stoot. De overige bergen zijn niet 
hooger dan 250 M. Do vlakke kuststrook is zeer smal. 
De voornaamste plaatsen zijn: Oeloe, do standplaats 
van don radja en een zendcling met ecn oplei- 
dingsschool voor ini. part, onderwijzers; Ondong, de 
standplaats van ocn zendeling en eon djoo- goegoe； 
Tamako, op groot Sangi de standplaats van oon 
zendcling en een djoegoegoe. Ondong en Oeloo zijn 
door een vrij goeden weg verbon- den. Het ciland 
Maka!6h6 is bewoond； men vindt cr een 
zoetwatermeertje. 

SIBAJAK. Een oude vulkaankegcl ongeveer 45 
K.M. ten Z.Z.W. van Medan (Opstk. v. Sumatra). Do 
Sibajak zelf (hoogste punt 2094 M.) vertoont van het 
O. gezien een breeden afge- stompten top, en is naar 
het N. verbonden met <icn J). Pinto (2212 M.) on 
wordt door de Bataks AIH „vader der bergen" 
nangeduid. Blijkens de kaart, voorkornende in het 
Jaarv. Top. Dienst J!)J4, PL XXfX (met 
vcrschillendc foto's, zie ook dat Jaarv. 1907, P：. J, 
wtiar een foto van <lon krater wordt gegevon) zijn 
bcide bergon n-cds tanielijk uitgespoeld, ofschoon in 
den Sibajak-krater (do D. Pinto bezit cr gecn) nog 
hevi^o solfataron-working plaats heeft; toch is do 
afzetting van zwavel or tegenwoordig maar goring, 
ofschoon zij vroeger aanzienlijk moot zijn gewcest. 

SIBAJANG. Linker hronrivicr, dio met de 
Singiugi oven boven Gocnoeng Sahilan in de 
ondorafdceliiig Kam))ar Kiri, afdeeling Bcngkalis 
van het gouvernement Oostkust van Sumatra, do 
Kampar Kiri vorint. I let Sibajang stroomge- biod 
vormdo vroogor oen onafhankelijk Jand- schap, dat 
meer in naani dan in wcrkclijkheid den Radja van 
Gocnoeng Sahilan als gebiedor had. Do vorHt had 
goen direct gozag; wannocr hij zicl)vortoondo bracht 
do bevolking hem rijst op, hetgoen langzamerhand 
tot een vaste be- lasting is geworden. Meldcnswaard 
is, dat Siba- jing feitclijk oen bondgenootschap 
vormdo, bestaando uit do landschappen Batoe 
Sanggan, Oedjoong Boekit, Koentoo, cn Loedai, elk 
bo- stuurd door eon chaJipah (stcdchouder) on met 
zoo stork doorgevoerdo zelfstandigheid, dat 
bomoeienis met elkaars zaken absohuit buiton- 
geeloten was, tenzy daarom govraagd word. 

Tandjoeng Balit is de voornaamste plaats aan de 
Sibajang. & / 

SIBASO. Naani voor de sjamanen bij de Ba- taks
； letterlijk: het woord ； bij uitbreiding: zij, die door 
cen geest bcziold zijnde, ook geachb worden het 
woord van dien geest te spreken. Gewoonlijk zijn hot 
vrouwen. (Zie SJAMANIS- ME). 

SIBERG (JOANNES). Geboren te Rotterdam (14 
Oct. 1740) uit het huwelijk van H. Sibcrg met A. Th. 
Jalink. Hij vertrok 24 April 1758 als constabclsmaat 
naar Indie en word in het- zelfdc jaar te Batavia tot 
assistent in dienst der Comp, benoemd. In~T776 
huwde hij met een dochter van den toenmaligen 
Ontvangcr-genc- raal van Ned.-Indie Alting en werd 
in dat jaar bevorderd tot opperkoopman, 
commandeur van Sumatra's Westkust. In Sept. 1780 
(zijn schoon- vader was toen waarn. G.-G.) volgde 
zijn be- noeming tot gouverneur cn directeur van 
Java,s Noordoostkust, we Ike be trekking hij tot Sept. 
1787 bcklccdde, na inmiddels in 1782 te zijn 
benoemd tot Raad extra-ordinair van Ned.- Indie. 
Aan zijn opvolger J. Greeve gaf hij dd. 18 S?pt. 1787 
een zeer belangrijke “Memorie" betreffende dat 
gouvernement (gepubliceerd in de Jonge: Opkomst, 
DI. XII, bl. 8—124). In deze functie trader, vooral 
zijn hoedanigheden als ,,handig koopman" op den 
voorgrond. Van Do venter sckrijf，: (Da Jonge, XII, 
bl XLV) „Met het reeds door hem vergaderde kapitaal 
trad hij regtstreeks en zijdelings als concurrent der 
par- ticulierc havdelaren op, kocht hij of deed hij 
door de kapitein -Ohinezcn allo rijst en zout 
opkoopen, en verhandeldc hij die hetzij aan de 
Con^)agnie, of overal elders". Maar hij had cok 
goede hoedanigheden ；in 1784 bijv. stichtto hij op 
eigen kosten te Somarang ecn ”Marineschool'' (De 
Jongc, XII, bl. G4). Bij zijn aftreden als gouver- neur 
werd hij bcncemd tot President van het College van 
Schepenen van Batavia en vervolgens (in hetzelfde 
jaar 1787) tot Kolonel van de burgerij aldaar en com 
missaris van het klein zegel. Vicr jaren later volgde 
zijn aansLelling tot Raad ordinair van Ned.-Indie en 
in 1793 tot Ejrste raad en directeur-gencraal van 
Ned.- Indie ad interim, wclkc laatstc betrekking hy 
cchter wcderrechtclijk cn ten kostc van Van do 
Graaff, gcwczen Gouverneur van C ilon, dio door de 
hecrcn XVII reeds in 1791 tot die functio geroc pen 
was, beklccdde. G.-G. tevens C.-G. Alting, wist zclfs 
to bewerken dat zijn schoon- zoon (14 Dec. 1793) 
werd benoemd tot Comm.- Gen., wclkc betrekking 
Siberg waarnam tot do ontbinding dicr Hooge 
Commissi。op 28 Sept. 1799. Bij het overlijden van 
den G.-G. van Over- straaten (die Al ing als zoodanig 
was opgcvolgd), den 22 Aug. 180J, trad Siberg op als 
waarn. G.-G. en werd in die functie bevestigd door 
het Staatsbcwind der Bataafschc Republick dd. 16 
April 1802, hoowel hij reeds als dir-.gen. in Holland 
zeer gewantrouwd word (De Jon go, XII, bl. LXIV 
noot). Na nicermalen ontsJag tc hob ben vcrzocht 
werd hem 19 Oct. 1804 vergund zijn waardigheid 
over te dragon aan den dir.-gen. Wiese, doch hij trad 
officiecl eerst af den 15 Juni 1805. Daarna blccf hij 
als ambteloos burger in Indie wonoji cn ovcrlccd op 
Molenvlict bij Batavia, don 18 Juni 1817. Tydens 
zijn bestuur als G.-G. had coix algemecno opstand in 
Chcribon (zie aldaar) plaats, en was hot in Bantam 
wegons 
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het vermoorden van den Sultan (18 Maart 1804) ook 
niet ruslig. Een doorslaand bewijs van zijn anti-
Franschc gevoelcns (hij word steeds ver- da cht. 
Engclschgczind to zijn), maar ook vai、 zijn 
zelfstandighcid gaf Sibcrg in 1803, toon den Il Dec. 
een Fransch eskader ter reede van Batavia kwam, 
mcldcnde den hernieuwden oorlog met Engeland. 
Dit eskader voerde to vens 200 man hulptroepen a 
an, met nb. 40 hoofdoffficiercn, zoogena&md om 
bcschcrwing te vcrlccnen tegen den gemcen schappe 
li)ken Engelschcn vijand, doch inderdaad om vasten 
voet op Java te krijgeJi. Si berg zag dit zeer good in, 
nam het aan- bod a an voor zoo ver de manschappen 
betrof, doch liet den woordvoerdcr, Adjudant-
Generaal de Gosson met zijn geheelen staf wecr 
vertrek- ken naar Mauritius, vanwaar hij gekonicn 
was. Als G.-G. schreef Siberg 19 Mei 1802 een 
„Kort vertoog^, omtrent het „Bericht,> van D. van 
Hogendorp, en wcdcrlcgt daarin diens bewcrin- gen 
(De Jongc, XIII, bl. 39—3). Over het alge- meen 
worden de bestuursdaden van Siberg, in zijn 
verschillende functien, verre van gunstig beoordedd. 
Everzco zijn karaktei-; ofschcon zecr ervaren in 
zaken van hardel cn cultures geld Lij tevens als man 
van weinig integriteit, die zijn eigen bf lang bo ven 
het Camp. beJang stelde en betrokken was bij een 
reeks van rrtal- versatics. 

Zrifera加u — 遂p_Rhcde van der Kloot, 
De GouverncuYs-Gcneraai en Commissarisscn- 
Genefaal /. . .^enz., *s Gravenhage, 1891; zoo mode 
de daarbij vermelde bronnen. 

SIBfiROET. Het grootste en nicest Xoordelijke 
eiland der Mdntawci-eilanden (zie aldaar). Op oude 
kaarten staat het aangegeven als Menta- wei, Noord-
Pora en Goe Fortuin； bij de eilan- ders is het onder 
geen algemeenen naam bekend. Het strekt zich uit 
van 0°55'tot l°50' Z.B. en van 98°38, tot 99°25' O.L., 
met een lengte van omstreeks 100, een gemiddelde 
breedte van 40 K.M. en een oppervlakte grooter dan 
do ge- zamenlijke oppervlakte der overige eilanden 
van de groep. In het N. wordt het van de Batoe- 
eilanden geschciden door de ongeveer 40 K.M. 
breede straat van Sib松roet, die evenals de Zee- 
bloemen-straat, welke het eiland scheidt van 
Sipoera, door de groote scheepvaart bevaren wordt, 
echter boven deze verkozen wordt wegens haar 
beteren ankergrond, ook omdat zij zich bevindt in 
den lichtkring van. het kustlicht van Poelau Bodjo 
(Batoe-eilanden). 

Rivieren zijn er vele, doch van zoo geringe 
beteekenis, dat slechts de voornaamsto ver- meld 
worden: Marasigep met uitwatering in de Straat 
vanSibCroet, Tabekat of ToeboenWoinan, SiJipat of 
Kabaloean, Sil ogoeiTj i in p oengan, Sai-bi, 
Sjaribiroo (O.zijde); Katorei, Teleleoe (Z.zijde): 
Simaloebak, Papadjat, Mataloe, Ma- 16gie 
(W.zijde). Er is voor zoover bekend eon groot meer 
dicht aan de Z.kust, Ngeo-Ngeo geheeton; een ander, 
als zoodanig aangemerkt, is slechts de voortzetting 
van de binnenbaai van Tabekat, met deze verbonden 
middels een na- tuurlijk gevormd kanaal； op de 
kaarten komt het voor onder den naam Berasaremin, 
waarschijn- lijk een verbastering van Bcrasa asin of 
„zout smakend", een naam door de bemanning van 
een der oorlogsschepcn daaraan gegeven, omdat zij 
in haar verwachting er zoet water te vinden 
teleurgesteld word.: het water is er zout en brak. 

Het begrip van landschappen als politioke eit 
administ,ratievc eenheden is den cilandcrs vreemd- 
Do onder namcn bekonde streken zijn gewoonlijk 
riviergebieden of genoemd naar de daarin ge- legcn 
hoofdkampoengs. Op Siberoet zijn die stre-
ken :Marasigep in het N.; Tabekat, Bilipa捉 Silogoci, 
Tjinipoengan, Saibi, Siberoet in het O. ;• Katorei, 
Teldlcoe in het Z. ； Simalocbak, Papadjat Mat aloe, 
Malegic in het W. De hoofdkampoengs best a an uit 
cnkele grooto cn een aantal kleino- huizen. Een groot 
huis wordt door meerdero gezinnen, soms wel 50, 
bewoond. De bowonera van SibCroet staan als 
oorlogzuchtig to book. Van de Mentawei bewoners 
hebben alleen zij een schild onder hun bewapening, 
waaruit blijkt, dat zij crop bedacht zijn hun wapens 
tegen menschen tc keeren. De meeste 
vyandelijkheden tegen ons gezag of tusschen de 
Mdntaweiers onder] i ng zijn dan ook ten laste der 
bevolking van Siberoet te boeken. Toen Alfred 
Maass c.s. om- strecks 1900 het eiland wildc 
bczoeken voor be- studeering van volk, taal onz. 
word dit niot toegestaan, omdat het Gouverncment 
geen voilig- heid kon waarborgen wegens de 
vijandelijko gezindheid der bewoners. Ook thans nog 
hebben de bewoners der overige Mentawei eilanden 
wel onderlinge aanraking, maar ongaarne met dio 
van Siberoet, omdat zij op hun tochten daarheen 
steeds vyandelijkheden ondervonden en ver> 
schoidenen van hen daarbij het levcn lieten. Do 
krijgszuchtige aard dor lieden van SibCroet heeft 
vennoedelijk de milder gesteinden bewogen zich 
andere woonplaatsen te kiezen cn zoo moeton deze 
dan op de andere eilanden zijn terocht ge- komen. Dit 
geeft steun aan de reeds door Marsden verkondigde 
meening, dat SibSroot do bakermat is van de 
M^ntaweiers. Ook do taal- kundigen komcn tot de 
theorie, dat hot». Mentaweisch afkomstig is van den 
vasten wal, bijeen bleef op Sibtroet, cn later zich 
verspreiddo over de andere eilanden. 

Omliggcndc eilandjes: Semasin of Sigir, Poia,. 
Sanggoerak, Maana (Bcrtlia), Katoembnng, Lan- ga-
eira (Carolina), Pokci of Limo (Anna), eordcr een 
schicreiland, Tanbanan, Tseribakat, Siala- noesa, 
Goelaboegci, Tinamboe Sikoro, Siraboea, 
Tinongonai, Sariotoi, Tinoto, Baboes. (O.): Litboet, 
Koebo, Lokwi, Bokhoe, Sikadja, Ma- seh6, 
Sitalelalioe, Timian (in de Katorci-baai)； Siloina of 
Selenna, Pan gain ng of Njangnjang, Karamatjit, 
Simakalabai of Mainock (Montrado), Karangbodjit 
of Poelogajat (West-eiland); Jangs de Z.kust： 
Koraniki, Li pa of Karaniou, Djock- djock of Beti, 
door welke dric eilanden aan de Z.W.kust on het 
eiland Siberoet do Jonny -Street of Ogak Njong 
govormd wordt. 

Sedert 1914 is SibCroct met do Pagai-cilau- den 
vereenigd tot cene onderafdecling Mcntawci- 
eilanden van de afdeeling Padang inct MoearaSi- 
bCroet aan do rivier van dicn naain als stand- plaals 
van den bcslurenden ainhtcnaar.. (Zie- ook 
MftNTAWEI-EILANDEN). / •/ t ：" 

SIBEROET(STRAAT) loopt (usschon hot 
heuvelachtigo Ta nah Bala, het Zuidelijksco dor 
Batoe-eilanden en het vrij hooge Siberoot, het 
Noordelijksto der Mentawci-eilanden. Hol Wost- 
gcdeelte van de 40 K.M. breedo straat is zeer diop en 
schoon, in hot Oostgedeelle liggon, op don 
onderzeeschen' rug welke de beido eilanden verbindt, 
talrijko govaren, zoodal slecbta twee veilige 
vaarwegen daarover leiden, eert 
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langs den Noordwal cn cen dicht beN. langs 
SibSroot; de laatst e wordL algomeon bevaren om 
godokt te zijn tegen do hoogo, inrollende deining en 
verzekerd to zijn van ankergrond, indien an- keren 
noodij, mocht wezon. Door do verlichting kan de 
straat ook des nachts worden bevaren. De West punt 
van Ta nah Bala heeft een zoer kenbaren heuvel, de 
Zuidpunt is laag en zandig, daartusschen is de kust 
niet genaakbaar door de hevige branding; beO. de 
Zuidpunt wordt een baai gevormd, voor welke het 
dichtbegroeide, heuvelachtige, door een smal kustrif 
omgeven eiland Bodjong ligt. De Noordkust van 
Siberoet is laag, zandig, met hoog geboomte begroeid 
en loopt geleiclelijk op naar het heuvelland ； alleen 
de N.W.punt, Boompjeshoek, is rotsig en kenbaar 
aan een helder witte rots met een enkel boompje. 
Z.W. van dezen hoek vormt de kust meerdere 
hoeken, waartusschen zandstrand ligt en waar- voor 
een smal, steil afloopend, steenachtig kustrif 
uilsteekt, waarop zware branding staat. BeO. 
Booinpjeshoek loopt het kustrif geleidelijk naar zee 
af, bij de Noordpunt van Siberoet is het weer steiler( 
n aan de N. O.punt buit engewoon st eil.Het W.lijkste 
gevaar in de straat is het drogo Makas- serrif, waarop 
alt ijd hooge branding staat, de overige gevaren 
liggen meet langs den Oostrand van den uit zand en 
koraal bestaanden onder- zeeschen rug, het 
Zuidelijkste dezer riffen op 4 K.M. van de Noordpunt 
van Siberoet. 

Van November tot Mei is het in de straat steeds 
fraai weer met flauwe koell e, overdag uit het N.W., 
's nachts uit het Z. en Z.W., in Maart en April komt 
een enkelo maal een zeer kort e W.lijko bui, soms 
met regen gepaard, voor. Do buien, welke zich des 
namiddags dikwijk boven de eilan- don 
samenpakken en die, welke zich elken avond boven 
den Suniatrawal vormen en met den landwind naar 
zee drijven, losscn op voor zij de straat bereiken. Van 
Juni tot September waaien veelal hard。N.W. cn W. 
winden mot zwaro buien. Do st roomcn zijn 
onregelmat ig en veelal afhankelijk van den wind. Zij 
bereiken hun grootste snelhoid langs den wal. Do vert 
ikale waterbewegiug is ovorwogend dubbcldaagsch, 
het verval bedraagt hoopRi ens 1 M. Zio 
Zoenmnsgicls deci I. 

SIBOGA EXPEDITIE. Dczo ex】 editic tot 
ondorzoek dcr Fauna en Flora dcr zeciin cn dcr 
gostddheid dcr diepe bekkens van den Indischen 
archipcl had plaats ondcr Jeiding van Dr. Max Wcber, 
hoogleoraar aan do Universiteit van Am- sterdani, 
met 11. M. flotillc-vftartuig „Siboga,> ondcr 
commando van den Luitonant t/z. Io kl. G. T. 
Tydcman. Hem ter zijde Btondcn de Luitc- nants t/z. 
II. J. Boldingh cn C. E. Hoorcns van Hoyningen on 
de hoofdmachinist 1). M. Klazinga. Do 
wotenHchappclijke staf bestond nnast don Ioidor uit 
Mcvrou w A. Wcbor —van Bosso voor de algologio, 
do zodlogen Dr. J. Voreluys, H. T. Nierstrnsz, Dr. A. 
H. Schmidt, tovens arts, on don tcckonaar J. JI. 
Huysmans. Op 7 Maurt 1899 ver- liot do « xpeditio 
Soorabaja cn kcerdo 27 Februa- ri 1900 derwaarts 
tcrug na een weg van 10.000 zeomijlon afgclegd to 
hebbon. Op dozen weg wor- don achtereenvolgens in 
do Bali-, Flores-, Savoo-, Celebes-, Halmahera-, 
Ceram-, Banda- en Timor- zeo bonevons in do 
voornaamsto straten tusschon do eilanden van den 
Archipol nicer dan 300 loodingen tot op diepten van 
5684 M. verricht on grondproeven opgehaald. Met 
verschillendo vangwerktuigen word op 244 stations 
do Fauna 

van den bodem, van het oppcrvlaktc-water en van de 
tusschengelegen waterlagen onderzocht on vaak in 
verband daarmedo de tempcratuur cn het zoutgehalte 
van het water bepaald. Voorta werd op talrijko 
eilanden de Fauna en Flora van het strand onderzocht 
cn bijzondero aandacht aan de koraalriffen gewijd. 
Naast schetsen van ankerplaatsen, werden 
kustopneming, astrono- mische plaatsbepaling cn 
meting van berghoog- ten verricht. Hierdoor werden 
gegevens verza- meld voor de samenstelling eener 
nieuwo, be- langrijk gewijzigdo kaart van de diepte 
der zecen van den Archipel, terwijl de bewerking der 
grondproeven de geaardheid van den zeebodem 
leerdo kennen. Do hydrographische uitkomsten der 
expeditie veroorloofden verder de bestaande kaarten 
op verscheidene plaatsen te verbetoren, zoo vooral de 
Zuidkust van Timor, de ligging der eilanden in de 
Halmahera-zee, de Westkust van Nieuw-Guinea enz.. 

Maar vooral werd een zeer omvangrijk mate- riaal 
bijeengebracht, waardoor het mogelijk werd een 
beeld te ontwerpen van de marine- Fauna van den 
Archipel, niet alleen van die organismen, die op of 
even boven den bodem leven van af 4391 M. diepte 
tot aan het strand, maar ook van die organismen, 
welke in hot water zweven (Plankton) van het 
oppervlak der zee tot ettelijke duizenden meters 
diepte. Reeds een voorloopig onderzoek leerde, dat 
hierbij onver- wacht veel nieuwe uitkomsten 
verkregen waren. Eene rijke verzameling van algen 
benevens van ftndere lagere plantaardige orgnnismen 
(Diato- nieen, Coccosphaeren en Peridineen), die in 
het water zweven, heeft eveneens onze kennis om- 
trent den Archipel op ongekende wijze uitge- breid. 

De resultaten, die verkregen werden door het 
onderzoek van het op de expeditie verzamelde, dat 
door vijftig medewerkers in Nederland en het 
buitenland werd ter hand genomen, zijn ver- schenen 
in het werk: „Siboga-Expeditio. Uitkomsten op 
zodlogisch, botanisch, oceanogra- phisch en 
geologisch gobied verzameld in Neder- landsch Oost-
Indie 1899 — 1900 aan boord H. M. Siboga, on cl er 
commando van Luitenant ter Zee le kl. G. T. 
Tydeman, uitgegeven door Dr. Max Weber, Prof, in 
Amsterdam, Leider der Expedi- tien, waarvan thans 
75 aflevcringen verschcnen zijn. Voorloopige 
inededeelingen over de resul- taten dor expeditie 
verschenen in Bulletin 24 — 35 dor Maatschappij ter 
bovordoring van het Natuurkundig Ondorzook der 
Ncderlandsche Koi onion, van welke Maatschappij 
de expeditio uitging on die-ook haar financicclen cn 
moreolen. stcun verlecnt bij de uitgave van 
bovengenoomd werk, dat tovens geldelijk gestcund 
wordt door do Dopartomonten van Binnenlandsche 
Zaken en van Kolonien. Voorloopigo inedodeeling 
over do resultaton dor expeditie bovat do ,,Gids?' van 
1900 on Pcterinann's Gcogr. Mitteilungen, Hoft VIII, 
1900. 

SIBOLANGIT. Een plateau in de Deli-doesoen 
van het gouvornoment Oo>tkust van Sumatra, 
golcgon aan don grooten zoogenaamden Karo weg 
van Medan (Arnhcmin) naar Kaban Djaho. Fo'tclijk 
is het niet nicer dan eon vrij breedo landrug tusschon 
*do PiJtani- on do Bd- tiinoes rivieren, vrij 
geaccidontcerd en met cen aanmerkelijko helling 
afloopend. Hot bo> hoort tot do rogenrijksto 
gebieden van Su- 
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matra; per jaar valt hier G000 m.M. rcgcn. Dit was 
medo een van de redenen, waar> in het Batak Instituut 
conccssios op de gronden heeft aan- gevraagd voor 
beoefening van den sawah- bouw. Deskundigcn hebben 
de geschiktheid van den bodom daarvoor in twijfel 
getrokken cn bovondien zouden do kosten in verband 
met het bevolkingsvraagstuk zeer aanzienlijk zijn. Van 
do plannen is tot nog toe dan ook niets gekonien. Een 
deel van het terrein is beschikbaar gcstcld voor een 
succursalc (de eerste buiten Java) van den 
Buiteuzorgschon PJantcnUiin. waarvan de 
aanlcgTnelTjraclit is ter hand genomen. Sibola- ngit is 
do hoofdgeinecnte voor het Nederlan sche 
zcndinggenootschap in do Deli-<?oesoen en tclt thans tai 
van bijgcmeentcn onder haar ressort. In 1910 bedroeg 
het aantal Christenen 279 en dit had zich uitgebreid tot 
337 in 1914. Er is een hulpziekenhuis onder leiding 
vaneen vcrpleegster, terwijl ook voor de verzorging der 
melaatschen . een verpleegster is aangesteld. De plaats 
heeft cen Europeesch hotel, vooral voor doortrekkende 
reizigers naar de Batakhoogvlakte. 

，一，' 一 SICHOELfi. Landschap aan de N.O. kust in 
v . r- het meest W. deel van Simaloer of Simoeloel, '. _s'"' 

wclk oiland uitmaakt de onderafdeeling Simeu- 
loeo van de afdeeling W. kust van Atj&h. Het 

* grenst ten W. aan Lekon, ten Z.W. aan Salang, 
ten Z. en ten 0. aan Simoeloel, en ten N.O. aan zee. 

In de Sibigd-baai heeft het een prachtige natuurlijkc 
haven, we)ke slechts door een nauwe geul binnen te 
varen, een ruime ligplaats biedt aan een goed aantal 
van do grootste oceaanvaar- ders. Vraclitschopen van 
de Al.Oen Nederland en Rott. Lloyd plegen er binnen 
te varen om hout te laden van de te Sibigo gevestigde 
hout- aankapmij. Sichoeld wordt bevloeid door voor 
dit eiland vrij belangrijke rivieren, t. w. de Loean 
Laoeld, afwatering van het meertje Bawa Laoeld, 
welke in do Sibigd-baai uitmondt, de Loean 
Sichoelfe, die langs het plaatsje Sichoeld strooint, en 
de Loean Lajaniba^ong, die bij het plaatsje van dien 
naam in zee vloeit. Een goede grasweg, in 
heerendienst aangelegd, voert van Sibigo over 
Sichoele naar Sembilan. Overigens is het strand de 
communicatieweg, terwijl een paar voetpaden 
Z.waarts voeren, dwars door het eiland, naar 
Simoeloel. Aan het hoofd staat Datoc Mohamad 
Toenei, wiens korte verkJaringdd. 29 Maart 19J3 is 
goedgekeurd en bekrachtigd bij Gouv. be- sluit van 
16 Januari 1914. Hij is van Atjchschen oor prong, 
van „soekoc dagang'5, de vreemdelin- genkolonie in 
het landschap. De voornaamste der inheemsehe 
soekoehoofden is de pamoentja8-. De bevolking 
meent van Niassche afkomst te zijn en spreekt 
evcnals dio van Salang, de „v/ali banoeah" 
(landstaal), welke gehee! afwijkl van de in Simoeloel 
en Tapah gesproken banon. Zio voorts SA LA NG en 
SIMALOEI^- 

SIDA ACUTA Bunn. Fam. Afaltaedae.Sidagoeri 
(JAV.), Galoenggan, Sadagori (SOE\D.). Kruid- 
achtige plant met gele bJoeinen, vaak eenigszins 
heesterachtig en tot I M. hoog, algomeen langs de 
wegen en op bouwland tot 1500 M. boven zee. Uit de 
bast kan een vezelstof worden afge- scheiden. 

SIDA RHOMBIFOLIA. Saligoeri, Sapoe Jia- 
laman (XAL.), Sidagoeri, Otok otok (JAV.). Een tot 2 
M. hooge h eester op dezelfdo plaatsen als do 
vorige.De wortel wordt gekneusd als inlandsch 
geneesmiddel gebruikt. De plant heeft vooral 

de aandacht getrokken als mogelijkc vczolplant, 
daar de vczel uit den stcngel zeer veel goodo 
cigcnschappcn heeft. Proefnemingon in hot 
groot hobben cchtcr nog iiiet plaats gohad, 
zoodat het nog onzeker is of Sida rhombifolia 
met voordeel kan worden gecultivcerd. 

SIDAGOERI (JAV.). Zio SIDA RHOMBI- 

FOLIA en SIDA ACUTA. ； 
SIDAJOE. Controle-afdecling (met gelykna-' c, 

niige hoofdplaats) der afdeeling Grisee (Grosik) 
van de rcsidentic Soerabaja. De afdeeling 
staat uit de districten Sidajoe cn Karangbi- / j 
nangoen. Het aantal desa's bedraagt rosp. 55 
en 119, waarondor eene pnrticuliero desa, ge-/z 

legen op het pax'ticuliere land Dradjat. Sidajoo 
was voor de reorganisatie van het binnenlandsch ( 
bestuur eene afzonderlijke afdeeling, tovens / 
regentschap ； eerst werd do afdeeling opgehovon 
cn gedeeltelijk gevoegd bij Gr see en Lamongan； 
in 1910 kwam het regentschap te vervallon. 
De streek is schraal en arm, voornamelijk kalk- 
formatic, de sawahs hebben jaarlyks te lijden 
van gebrek aan water of overstrooming； zoodat 
steeds belangrijke afschrijvingen van do land- 
rente moeten plaats hebben. De hoofdplaats, 
vroeger aan zee gelegen, maar door do vorlog- 
ging der Solo-monding en de daardoor veroor- 
zaakte aanslibbing thans ver van de kust vor- 
wyderd, is armoodig en vervallon; particuliere 
Industrie komt niet voor, even min inlandscho 
nijverheicl； vischvangst is een vrij belangrijk 
middel van bestaan. 

SIDAJOE. District van de controJe-afdeeling 
Sidajoe, afdeeling cn regentschap Griseo (Gr6- 
sik) der residentie Soerabaja. Het tclt 55 desa's, 
is verdecld in 3 onderdistricten en teldo uit. 
1915 土 52.000 zielen, waarondor een 30-tal 
Europeanen en ruim ] 00 Chineezen. 

SIDANGOLI. Ternataansch district op do 
Westkust van hot Noordelijk schiereiland van 
MaJmahera, grenzende ten Noorden aan Dj ailolo, 
ten Zuiden aan Dodinga cn ten Oostcn aan het 
district Kaoe, waarvan het door de centrain berg- 
Jceten Alazn to ma toea gcscheidcn is. Do grens 
met Djailolo is het riviertje Taocroc Itji, dal bij 
kaap Golaoe in zee valt. Do grens met Dodinga 
valt by het riviertjo Ake Laha. Do kampoeng Si- 
dangoli Jigt aan het strand aan cen door cilandjes 
beschernido bocht vol zandbanken en wordt bo- 
wooncl door ongevcer 600 Moliaminedanen, bijna 
alien Tcrnatanen, die hun Jevensondcrhoud vin- 
den in de tjakalang visscherij, de inzameling van 
maleo-eieren on het maken van atap, welke arti- 
kelen zij ter hoofdplaats Ternate aan den man 
brengen. De christenkampoeng Sidangoli ligt on- 
goveer drie kwartier de rivier op De door eiland- 
jes goed beschernide bocht voor Sidangoli wordt 
veel benut als reparatiepJaats van inlandHche 
vaaj-tuigon. Op de 28 eiJandjcs v66r de baai, waar- 
van de meeste enkcl met laag water droog vallen, 
houden zich Orang Bad jo op, waarvan de helft in 
paalwoningen, do helft in schuitcn vcrblijf hou- 
den. Het.binnenland is niet bewoond, doch wordt. 
veel door zwervende Tobarocw bezocht. Eon voot- 
pad door het gebergte, dat echter alleen voor 
b r^bewonerrf bruikbaar is, verbindt Sidangoli 
met kampo ；ng Lan.6 in de baai van Kaoe. 
SIDAT (JAV.). Zie AAL. 

SIDAWAJAH (JAV.). Zio W00DF0RDIA 
FLORIBUNDA. 
SIDDERROG. Zie ROG. 



'/ '二，C1-)'■ - >-•> “ f 
I c S (D E K A H - SI DJO E ND IO E NG. 

卞八 ___________ L，/工妃* “ C/ ' ________________  
SIDfiKAH. Zie SfiD^KAH. 
SIDfiNRfiNG. Boogineesch landschap aan de 

W.kust van Zuid-Celebes, bchoorende tot cn 
de hoofdstaat vorm< nde van het voormalig bond- 
genootschap Adja-Tapparang. Het maakt decl nil 
van de onderafd.Parc ParedcrgelijknanHgcafdcc- 
ling van het gou verne ment Celebes enOnderhoorig- 
tT^.X-Jicden. Het grenst ten N. aan Rappang, ten 0. aan 
< Wad jo, ten Z. aan Soppeng, ten W. aan Malocse 
(-v/^Tassi, Soepa en Sawito. z\an het lioofd staat cen 
毕-zelfbestuurder met den titel Adatoewang, bijge- 
4. staan door4hadatleden met den titel Pabitj ara, dio 
,.hoofclcn zijn van de clistricten Gocroe, Amparita, 
Y、,Mas6pe en Arawa. Bovendien zijn cr nog de 
,: aistricten Pitoe- ri Awa cn Pitoe- ri -Asc. Hot tegen- 
, woordig zelfbesturend landschap Malocse Ta«si, 
/ 濯 , dat vroeger aan Sidenreng onilerhoorig was, is er 
in 1906 van afgescheiden. Het wordt door de Ba- 

- toe poct6 in Z. W. richting doorstroomd cn. heeft 
nog tai van anclere onbeduidende riviertjes. In 
het N. 0. gedeelte vindt men )iet meer van Siden- 
reng. Op de Noordelijke en Westelijke oevers 
hiervan vindt men uitgestrekte sawahs； dit 
gebied behoort zeker tot de meest welvarcndc 
van geheel Celebes. Aan het meer vindt men de 
volkrijke plaats Ainparita； andcre groote kam- 
poengs in dit landschap zijn o. a. Alakoeang en 
Masepe, waar de zelfbestuurder gevestigd is. De 
verhouding tot het Gouvrrm mcnt is geregeld op 
den voet der korte verklaring. 

Zie Tijds. Aardr. Gen. XIX (1902), 329. En voor 
het met den vorst gcsloten contract, enz. bijz.: Bijl. 
Hand. St.-G^n 1888/89 no. 7622 23 en 1892/93 no. 
104!,— ,0. Verder T. L. en V. 7e Voltrr. VI bl. 175. / 
' 

SIDENRENG-MEER. I)it meer is gelegen in het 
landschap Sidenrdng, afdeeling Pa re-Pare, gouvt. 
Celebes cn Onderh. Het is in den natten nioesson 
bijna 70 K.M2 groot ； zie overigens CELEBES (e. 
DJ•:x ZUJPARM). 

Litcratuur ： A. Wichmann, Die Binnenseen 
von Celebes, Pet. Mitt. 1893. 

SIDfiNRfiNG-RAPPANG. Onderafdcebng van de 
afdeeling Pare-Pare, gouv. Celebes en Onderh. 
bestaande uit de Jandsehappcn Sidenreng cn 
Rappang (zie op die namen). 

SIDIKALANG. Hoofdplaats van de onderaf- 
(leding tie Dairilandcn der afdeeling liataklanden van 
de reside】tic J'apanoeli. Eon weinig ton Westen va» 
het dal der Lai Renoen ligt zij aan den Noordvoet van 
den JJatoeardan op ecn hoogto van ongeveer 1000 M. 
bovcn zeeniveau cn heeft daardoor een heerlijk 
kliniaat (jaarlijksche regen- val 3200 m.M.). 
Europeesche groenten, zclfs aardbeien, gedijen liier 
uitstekend. .11 el Rijnsche Zendingsgenootschap 
plaatste hier in 1907 een van haar zcndclingen en 
richttc er later een soort ambachtsschool op, 
beJievens een machinale houtzagcrij, waarover M. 
Joustra een geiJlu - streercl arlikel publicM'ei'do in 
het Weekblad ,,Indio" 1918. De 
bestuurHncdcrzctting ligt op korten afstand van het 
eigenlijke dorp, waarmee hot door(；cn fliiiken weg 
is verbon(leii, en is nog zeer priniilief. Niet alleen als 
zotel van het bestuur is Sidikalang van bclang, maar 
tevens als verkecrsmiddclpunt, wiuvi' zich ilc haudel 
con- centrof^rt, niet alJecn de klcinhaiulcl, maar ook 
iti zckoreji zin de groothande], voornamclijk 
gedreven door Chincezen. Het is de stapol- plauts van 
de benzoe geworden, sodert het l>estuur hier <lc 
voornaaniste handelsbcurs ves- 

tigde, waar dagelijks op ccn bcpaald uur de 
aangevoerdo benzoe bij opbod en a contant wordt 
verkocht. Vroeger were! ze per pikocl- paard 
vervoerd naar de haven Si Lalahi_jian den West-
oever van het Toba-meer, vandaar over het meer 
hecn en per groLak naar Medan, —of wel do 
benzoi- were! per koclic in Zuidc- lijke richting 
naar Baroes vervoerd. Scdert cchter de Dairi-
landen de aandacht trekken van het Europeesche 
kapitaal, breidt zich het verkeers- wezen uit en 
bclooft Sidikalang ecn belangrijk cultuurcentrum 
te worclen. In aanleg is een weg over de 
genoemde haven Si Lalahi langs den Noordoever 
van het Toba-mcer naar SariboQ'__. Pol ok. waar 
tai van wegen het verder vervoer naar de Oostkust 
mogelijk maken. Dit werk heeft niet alleen 
cconomische waarde, doch levert bovendien 
strategische en pacifistische voordeclen op, 
omdat de Dairilandcn altijd nog beschouwd 
niocten worden als de buffer tusschen Atjeh en 
eigenlijk Tapanoeli. 

Een weinig ten N. van Sidikalang ligt de kampoeng 
Hoeta Radja, die vroeger bekend was om de sterke 
kannibalistische neigingen der bewoners./^ /?夕 

SIDJOENDJOENG. Onderafdeeliug der afdee- Hng 
Tanah Datar, residentie Sumatra Westkust, met 
gelijknamige hoofdplaats, standplaats van cen 
Controleur, ten Oosten van Sawah Loento gelegen. Het 
N.-lijkste gedeelte van dit langge- rekt ressort behoort 
tot het stroomgebied der Koeantan, terwijl het Z.-lijke 
dec! behoort tot dat der Batang Hari of Djambi-rivier. 
De water- scheiding tusschen deze hoofdstroomen wordt 
gevormd door het gebergte, gelegen tusschen de 
kampoeng's Boekit Sabalah en Tandjoeng Gael ang. De 
hoofdplaats Sidjoendjoeng aan de Palangki. zijrivier van 
de Koeantan, is door goede wegen verbonden met 
Sawah Loento in W.lijke en met Boco in N.W.-lijke 
richting. De eorstgenoemde weg loopt over Pamatang 
Panel] ang, Palangki, Moearo Bodi (de beide laatstge- 
noemde nagri's liggen tegenover elkaar aan de oevers 
der Palangki), Padang Siboesoek (23^-4 K.M. van 
Sidjoendjoeng), en Moearo Kalaban (ruim K.M. verder, 
spoorhalte vd6r den tunnel naar Sawah Loento), hetwelk 
ongeveer 3* K.M. van Sawah Loento ligt. De tweedc 
weg, naar Boe6(ruim 46K.M.),loopt overMoearo. 
Tandjoeng Ainpaloe (20^4 K.M. van Sidjoendj oeng), 
yit-ftngkai (IS K.M. verder. de weg naar Fort van der 
Capellen buigt hier in W.-lijke richting af), Taloek. Tigo 
Djangko en Pangian. Een derde, gedeeltelijk nog in 
aanleg zijnde weg. die in Z. richting loopt, is de 
zoogenaamde Midden-Sw matraweg, welke het Z.lijk 
decl der ondcrafdceling Sidjoendjoeng zal openleggen 
en haar zal verbinclen met de Batang Hari- distrieten, 
welko tot nu too nog niet langs een rijweg to bcreiken 
zijn. Deze nieuwe weg is reeds over verscheidoii 
tientallen kilometers afgeleverd on reeds eenige jaren tot 
Tan- dj oeng Gadang (25 K.M.) good borijdbaar. Hij zal 
ongetwijfekl veol bijdragon tot ontwikke- ]ing der slccht 
bcvolkto strekon. waardoor hij loopt, de ocrwouclen dio 
hij doorsnijdt toegan- kelijk maken, en de Batang Hari-
districten aan- shiiten aan de Padangsche bovenlanden; 
hij zal echter aan onderhoud zeer vcel kosten. Deze weg 
volgt van Sidjoendjoong cerst den linkor- oever der 
Soekain, kruist deze rivier bij Moearo 
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Batoe en loopt naarTaudjoeng Gadang(25 K. M.); 
vandaar stijgt de weg naar de bovengenoemde 
,\vaterscheiding tusschen Koeantan on Batang Hari, 
en daalt wedei' naar Boekit Sabalah aan de Takoeng, 
om. langs het zeer warinc Tandjoeng Lolo en Si 
Aoer, Soengai Lansat to bereiken (afstand tot T. 
Gadang 31* K.M.), wclke nagri eveneens aan de 
Takoeng (linkeroever) ligt; de richting dezer rivier 
wordt door den weg gevolgd tot voorbij de 
gelijknamige plaats, om dan rechts af to slaan naar 
Poolau Poendjoeng, waarmede de Batang Hari zal 
bc- reikt zijn. 

De onderafdeeling Sidjoendjoeng is bij de 
gewestel. reorganisatie van 1913 (Ind. Stb. 321) 
verdeeld in de districten Koto VII en Sidjoendjoeng. 
Bij het laatste district zijn gevoegd de landschappen 
IX Koto en Pa dang Tarap (zie BATANG HARI-
DISTRICTEN, thans Ba ang Hari genoemd). Ter 
hoofdplaats is een belang- rijke markt, waar ook vee 
van de Batang Hari verhandeld wordt; er is verder 
een pasanggralian en een bloeiende Gouv. Ini. 
school. Ook de markt te Tandjoeng Ampaloe aan den 
rechter- oever der Oembilin is belangrijk； deze 
plaats is fraai gelegen, er is een pasaiiggrahan en een 
Gouv. Ini. school. De overige plaatsen van be- lang 
werden bij de beschrijving der voornaamste wegen 
boven genoemd met uitzondering van Loeboek Tarap 
(zie aldaar), dat 18 K.M. ten Z. van de hoofdplaats 
ligt.^4 f 猝j,与 

SIDOARDJO. Afdeeling cii reg^^tscliap (met 
gelijknamige hoofdplaats) der resideutie Soera- baja, 
eene oppervlakte beslaande van 639 K.M.2. De 
afdeeling omvat twee controle-afdeelingen, nl. le. 
Sidoardjo, bestaande uit de districten Sidoardjo, 
Porong en Gedangan, en 2e. Pramlion, met de 
districten Boelaug en Krian. Het aantal desa's 
bedraagt 828. Zij telde ult. 1915 een bevolking van ± 
50.000 zielen, waaronder r- 900 Europeanen, ± 2780 
Chineezen en 士 100 andere Vroemde Oosterlingen. 
De afdeeling bevat, met uitzondering - van den 
kleincn drie- hoek in het N., die tot de afdeeling 
Soerabaja be- iioort, het geheeJe deltagebied van de 
Brantas- riviei-. Zij grenst ten Z. gedeeltelijk aan de 
residence Pasoeroeaii en wordt voor het overige 
ingesloten door de afdecljngen Modjok6rto. en 
Soerabaja en de straat van 51adocra. Verschei- dene 
kleine voonnalige rivierannen, die thans aan hun 
bovenmonden zijn afgesloten, stroonien in Oostelijke 
richting over de delta en doen meest dienst als 
afvoerleidingen. Het groote bovloei- ingswerk, dat de 
geheele delta van Jevend water voorziet, is 
beschreven onder BRANTAS-DELTA-WERKEN. 
Er zijn in deze afdeeling geene jjarticuliere landerijen 
of crfpachtsperceelen; daarentegen werken er J5 
suikerondernemingen op overeenkomsten met de 
bevolking. Jaai'lijks wordeji ruim 12000 bouws, op 
de delta gelegeii, ten hehoeve der fabriekeii met riet 
beplant. De delta is gclicel bebouwd； tusschen de 
rijst- en suikerrietvelden liggen dicht bevolkte desa's. 
Langs het voortdurend zich verbreedende zee- strand 
woncn vissehers en eigenaars vau visch- vijvers of 
huurders daarvan, wier bedrjjf zeer winstgevend is. 

De hoofdplaats der afdeeling, Sidoardjo iigt aan de 
spooi侦n Soerabaja — Ban^il en Sidoardjo -
Modjokerto. aantal inwoners bedroeg op ulC. 1915: 
13.400, nJ. 200 Europeanen, 12.000 f：<> j. ： ' :f 
jC 

Inlanders, 1170 Chineczon en 25 Arabiercn De pasar 
is er druk bozocht. Bij de desk's Poe- loengan en 
Kalanganjar liggen modderheuvols, waaruit 
gasblazen opstijgcn, die later berston, waardoor het 
gas vrykomt. Hot afvlooionde water bezit 
geneeskrachtigo eigenschappen. 

Op korten afatand van de desa Porong, aan de 
rivier van dien naam, ligt de oudhoid Tjandi Pari, uit 
rooden Modjopahitschon steen opge- trokken. :
 :，， .「、 ? --. 

SIEGESBECKIA ORIENTALIS L. Fam. 
Compositae. Djaboengan (JAV.), Djaboeng (SOEND.). 
Kruidachtige plant met breede getande bladeren en 
bloemhoofdjes met klier- haren bezet. De bladeren 
worden als* groente gegeten en door de inlanders als 
geneesmiddel gebruikt. Komt in de vlaktc voor langs 
wegen, ,ook in het bcrgland tot ongeveer 2500 M 

SIEMSIEM (Simsim). Een der Pakpaklandt n van 
de residcntie Tapanoeli. Het ligt in het midden dezer 
1 an den en wordt door den Batoe Arden (1675 M.)cn 
den BatouGadjah geschcidcn van het Zuidelijk 
gelcgcn Kelasan, door den Pertjo Kiling en 
Pentjinarin van Pegagan en Kepas in het Noorden. 
Het is ecu buitengewoon woest ber_ - land, 
doorstroomd van de Lai Koembi. die tot ib_- Sim 
pang Kiri behoort, en van de Lai Ordi, die als 
Soelainpi naar de Sim pang Kanan stroom t. 
waterscheiding dezer beide rivieren wordt g'-- vormd 
door een bergketen, waarvan de Si Bao - langit de 
hoogste top is. Vooral het dal van dv LaiKoembi is 
geheel opgevuld met tufgesteenten, die naar het 
Westen aan dikte afnemen, zoodat tens!otte de 
ondcrliggcnde oude leisteen voor dvn dag komt. 

De dorpen, waarvan de voornaainstc zijn Salak en 
Gapoek aan de Soelampi, ondcrscheidcn zif-h 
uiterlijk terstond. van de andere Batakdorpc；；. 
doordat ze meesta) in geheel open, terrein liggen en 
door een cirkelvormige, gevlochtcn omh'-;- ning van 
bam hoc zijn omgeven. Deze staat ni> i loodrecht, 
maar schuin om het binnendringen l<； 
bemoeilijken, terwijl een nauwo poort van bain - boe 
eveneens versterkt is. 

SIERADEN. Zic KLEEDING. 
SIERPLANTEN. Zie TUINBOUW. 
SIGENTI. Zclfbesturend landschap in de 

derafdecling Parigi (zie aidaar). J)c bevolkin ： 
bedraagt ruim 2500 zielen. Met were! vroegcr t< n 
onrechte als onderh oorigheid van Afooeton J 

beschouwd, waartoe het in bondgeuootschapp'- lijke 
verhouding stond, cn is thans door de koi verklaring 
tian het Gouv(jinnm(Mit gebond'-n. (Med. Enc. Bur. 
dcel 11 bl. 1U8). 

SIGI. Ze] f best u rent I landschap, rcssorteercn<l 
onder de rosidentie Mcnado; het beboort tot «b- 
Kajclische landschappen en wordt begrenset t i-n N. 
door Beroinaroe, t(u) O. door Saocnoc '-n U'uwa' li, 
ten Z. J^indoe eji ten W. ; JJolo. J let hoc fl jnel' 
Beromaroe cciic gcinci：!, fichcLpjiclijki- 
z(dfbestuiirsler, die den Lite] drau；1 van Magaoc of 
Madika. J)e bevolking is 69000 zielen Merk, het 
hoofdmiddel van bestaan is de landbouw (n)ais, rijst, 
Jtlappers) cn in gcringr mate inzamding van 
boschprodueten. De voor- naamste kampo ngs zijn 
Bora, Watoenondjo cn Sidondo. Tc Kalawara 
Napocti (zio aidaar) i、 eene Javaansche 
nederzetting van de Wilt'- Kruis kolonie. V66r onze 
nicer(laadworkclijk<- inmenging in de 
binnenlandsche aangclegcnli< - den dezer strekeji 
oefende Sigi suprematie nil 
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over cen groot dcel van Middcn-Cclcbes tot in Napoe, 
Besoa, Koelawi en Lindoc. Hieraan is door onze actie 
een c ndc gcmaakt; het zelfbe- stuur heeft 
vcrklaringen afgclcgd, waarbij hot afzag van alle 
aanspraken op de huiten het eigenlijk landschap 
gelegcn landstrekcn. D。 vorhouding tot het Gouvt. 
is thans gerogold op den voet der kortc verklaring. Zie 
KAlLI (Meded. Encyclopaedisch bureau II bL 85 — 
205 en Tijds. B. G. deel LIV afl. 1 en 2). 

SIGI. Zi<- VAARTUTGEN. -----  --  ------ — 
,SIGFSCH. Zio TORADJATALEN. 

SIGIR of S EM ASIN. Het Noordoostelijkst gcle- 
gen eilandje van de Mentawei-cilanden, door zijn 
hoogen en bolvormigen boonigroei kenbaar punt van 
beteekenis voor de zeovaarders, die van Pa； dang uit 
de straat van SibSroct willen bereiken. Het is 
oorspronkelijk door koraaJdieren gevormd en door 
aanslibbing van aarddcelen en rizophoren tot een 
eilandje gemaakt. 

SIGLI. Kust- en handelsplaats aan de )n ending van 
de Kroeeng Bar oh — in den bene- denloop Kocala 
Sigli gehecten, — in Straat Alalaka; standplaats van 
den chef der ondcr- afdeeling Sigli, afdccling 
Noordkust van Atjdh. De plaats, geheeten naar een in 
de 18e ecuw aldaar gevestigden „teungkoe,> of 
schriftgeleerde, afkomstig uit Celebes en op wicns 
graf thans nog als „1 ramaf5 wordt geofferd, bestaat 
uit een Westelijk voornamelijk civicl -en een 
Oostelijk militair gedcelte, gelegcn op ccn landtong, 
welkc door ccn overbrugd water van clkaar zijn ge- 
scheiden. Op het civiele gedcelte (het oorspron- 
kelrjko Sigli voor onze vestiging), met fraaie aron 
(tjeumara) lanen, bevinden zich de kan- toren van 
bestuur, militairen commandant, recherche en post- 
en telegrnafdienst. de wonin- acn der civielc 
ambtenaren, het station, de werk- iilaatsen en de 
woningen van het personeel van de Atjeh-tram, 
politickazerne (zal echter spoedig A crplaatst worden 
naar het Oostelijk gedeelte),- <lrie scholen, 
marktplaatscii, pasanggrahan, gas” <-n ijsfabrick, 
bioscoopgebouw, het oude Chinee- s<-])c kamp 
(waarvan in 190(> ccn groot gedeolte is afgebrand en 
gchcel weer opgebouwd) enhetnieu- wc kamp of 
kramat. Op het militaire gedeolte (vdor onze vestiging 
„Kocta Mamplan,5 geheeten, \vak(! cJi-gobiffl van de 
Sool tans van Atjch) lig- ycn de 
troepenkampementen, hospitaal, begraaf- ))Iaatsen, 
gevaiigenis cu cnkele Chinccschc v iiikcls met de 
gobouwen van d c AI j eh - lo veran tie. 

fn Fcbruari 1876 werd onzo vlag tc Pi die 
gehesehen, cn in Juni <1. a. v. word er ccn post 
<»pgcricht aan de oude Kocala, vroegerc mon- ding 
der Kroeeng Baroli. nicer Westclijk van onzo 
tegenwoordige vestiging gelegcn. De oclecba- Jang 
van Pidii： kreeg Loen / 50.00() schadcloos- stclling 
voor een hem ci nd December 1873 ten •mrecJito 
toegediende tuchtiging. De vestiging word(!(：htcr in 
1877 vcrlegd naar bovengenoemdo lajidtong of 
.Koota Majnjdan, omclat zij nict ；ia)i haar docl: 
toczicht op in- on uitvocr, bcant- woordde. Tot J 890 
was Sigli do standplaats van den Assistent-Resident 
der Noord- en Oostkust, die in dat jaar naar Idi en in 
1893 naar Lhoft Sou in awe verhvisde. In 1891 word 
cen blokhuis opgcriclit op het thans civicic 
plaatsgedeeltc, dat door ecn gcblindccrdoa ijzcrcn 
brug met militair Sigli ■were! verbonden, zulks tor 
bovciliging van de com muni atie tusschcn wal cn zee. 
In 1878 en 1879 werd Sigli stork verontrust, on ook 

tusschcn 1886 cn ] 897 diende het den Atjehschen 
schutters van uit het klassieke „Klapa satoe" met het 
bekend • “Vccrtje" gedurig als schijf. maar door de 
expeditie van Augustus 1897 werd de omgeving, i.et 
door T. Bintara Pineueng g slirhic wakcueh-gebicd 
gezuiverd, en de Pidie- expeditic, die in Juni 1898 ecn 
aanvang nam. deed den toestand duurzaam ten goede 
veran - deren. Sigli heeft ccnigc beteekenis als 
uitvoer- haven voor peper, pinang en copra. /- > ' 

SIGLI. Onderafdceling van de afdccling Noord-
kust van Atjeh van het gouverncment Atjeh en 
Onderhoorigheden, oinvattende 23 zclfbesturen- dc 
landschappen: (XII Moekims) Pidie met de V 
Mockims Kale cn Laweueng, (V Moekims) Rcubee, 
(II Mockims) Ar^e, (III Mockims) Ibdeh, (V 
Moekims) Tjoembo% (II Moekims) Titeuc, (II 
Moekims) Troeseb, (III Moekims) Aron, (VI 
Moekims) Ic Leubeue, (VI Moekims) Ndjong, (III 
Moekims) Gloempang Pajong. (VIII Moekims) Sama 
Indra, Bambi en (III Moekims) Oende, (III Moekims) 
Pineueng, de Moekim Kroeiing Seumideuen, (III 
Moekims) Gigieng, (II Moekims) Keumala met 
Kcumala Dal am, (IX Moekims) Keumangan, de 
Moe- kim Ine Tarene ill, clc Moekims Andeue en 'la. 
de Moekims Hot, Tangseh met Beungga, n G cum 
pang onder een controleur bij het B. B. met 
standplaats Sigli, met totaal 上 160 000 ziclcn. Het 
ressort strekt zich uit van Pidiepunt in het Westen tot 
aan de hcuvels van Lageuen en Moesa in het Oosten, 
on landwaarts in tot ver- 

schilleude nog niet zuiver aangegeven toppen en 
ketenen van het Barisan-gebergte. Die land-
schappen, hoofdzakelijk in dePidie-vallei gelegen, 
vorinen e6n geheel, ziju onderling niet door 
natuurlijke grenzen gescheiden, zoodat het ge- bied 
van het cenc vaak diep in dat van het andcre 
dringt,terwijl de enclaves over en weer vele zijn. Zie 
voorts de over de diverse oeleebalang- schappen 
Jiandelende artikelen. / 

SIGNAAL-TROM. Zic MUZIEK ENMUZIEK- 
INSTRUMENTEN. 

SIGNATUUR. Het was tegen het cindc der 
middelecuwen een algemeen hcerschend gcloof, 
dat do geneeskrachtigc planter aan teekenen te 
herkcjmcn waren, die met de ziekteverschijn - 
selen, tot welker gene zing zij geschikb waren, 
ccn zckcre ovcrconkomst hadden. Men noemde 
dio teekenen haro signatuur. Over voorbeeldon 
van signatuur in Insulinde zic P. J. Veth, D? 
leer der signatuur (Int. Arch. f. Ethnogr. VII, 
1894, bl. 138 (van clen overdr. bl. 50) ); A. G. 
Vorderman, De transmigratie- en signaturenleer 
in de Jav. genecskunde (Veth's fcestbundel, 
1S94, bl. 241)j - 

SIGOE. Zic MVZIEK EN MUZIEKINSTRU- 
MENTEN. • s 乙 .、 ， 

SIJAM. Arabia olio benaming van de vasten. Zie 
VASTENMAAND. 

SIKADOEDOEK. Doze oude vulkaankegel Kgfc 
vrij goisolecrd op 50 K.M. N, van Ajcr Bangis 
cn 37 K.M. 0. van Natal. De berg is niet nader 
onderzocht. (Fennema, N.-Sumatra, 210). 

SIKKA. Zic FLO KES. 
SIKKA'SCH. Het Sikka'sch, gesproken op Mid - 

den-FlorcsA is nauw Ycrwant aan het Solorscli, 
dat de taal is va)v de bevolking van Oqst-Flores, 
cn van de cilandcn Adonarp en Splor en van het 
Wcslelijk gcdceltc vaxx LoinblAm; boido schijnon 
mot de talen van Timor en die van Ambon tofe 
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eenc groep gcbracht te kunncn woi-dcn, ofschoon 
二zeker vcrschil niet tc ontkennen is/ Beidc ，:工~ talen 
duldcji enkcle niede-klinkcrs als ^luitcrs. 

De nasale shiiter wordt in het Sikka’sch gewoon- 
lijk weergcgevcn doorcene ng, we Ike zoowel aan 
eenc oorspronkelijke ”g'als aan cene m, n elders kan 
beant wooi-den ； in het- Solorcesch daaren- tegen, 
(volgens de opgaven), als regcl door eene ”, 
bc&ntwoordendc aan n, m, tig elders. Onder de 
sluiters komcn ook zulkc voor, welke oor- 
spronkelijk niet tot het woord bchooi-d hebben, 
bijv. in het Sikka'sch limanff, arm, 31. P. lima; 
diiang, oud. Mai. enz. tua ; nurak, jong, Soend. 
ngora ; tebbot, lichaam, 3Ial. f itbuh; moret, leven, 
vgl. Oud-Jav. mahurip; euz. Ook in het Solo- 
reesch komcn doze anorganische sluiters voor, bijv. 
liman, hand ； mean, rood, M. 1. merah, enz.; djar 
an inak, merric, (het，laatste bij M. P. ina, moeder). 
In het Sikka^sch vertoonen slechts enkelc met cene 
vocaal beginnendc werkwoorden eene volkomcn 
vervoeging; bij ecn aantal anderc is slechts ecn 
overblijfscl van vervoeging op te merken, welke 
blijkt uit eenc verandering, welke de aanvang-
mcde-klinker ondergaat; zoo luidt bijv. turn, 
wijzen, (Jav. tuduh, enz.)in den Isten pers. enkelv. 
au turu, doch in de*i 2den on 3den pers. du duru, 
nimti dun(. In het Soloreesch schijncn slechts 
enkele met een klinker begin- nende werkwoorden 
nog vervoeging te kenneu. Van werkwoorden 
worden in beide talen naam- 
woordelijke vormen afgeleid, zoo het grond- woord 
op een klinker eindigt, door toevoeging van ng of 
n, bijv. in het Sikka'sch van leba, dragen aan een 
draagstok, (Mak Umbara): ai (bout) -lebang, 
draagstok; van inale, stervev, ata (mensch) -
mateng, een doode; zoo ook in het Solor. ata-
maten; and ere naamwoordclijke vormen schijncn 
niet voor te komen Eene g< njtief- bepaling gaat, 
gelijk in alle talen dezer groep, zoowel in het Sikk. 
als in het Solor. aan hex be- 
paa lde woord vooraf: er is weinig, so ms nagc- 
noeg geen verschil tusschen de gen itief-construe- 
tie en samenstclling. Enkel- of meervoud wordt 
bij de zelfstandige naamwoorden niet aange- 
duid. Bezittclijke voornw. worden in beide talen 
gevormd door toevoeging van ?u/, resp. -n; aan 
het pers. voornw., bijv. Sikk. au, ik, aiing, 
myn； nimu, hij, enz,: nimung, zijn, enz.; Solor. 
goe, ik, goen, jnyu ； na , hij, naen, zijn; enz. Dczc 
vormen st a an na het woord, dat zij bepalen. 
Daarnaast komt in het Sikka'sch nog eenc en- kele 
maal het pron. suffii van den 3den pers. n, (hier ng 
luidend). Verhalcu of teksten in de Ipndstaal zijn tot 
dusver no ch in het Sikk. 
noch in het Solor. bekend gemaakt. 

Literatuur: Woordenlijstjc van het dialect van 
Sikka, (Hol, Sikka), door L F. Calon, Tijdschrift 
van T.-, L.- eJi VJk. van Ned. Ind., 

/ DI. XXIII; Sikka^ch-Holl., door denzelfden, 
、".切 in JDL XXIV van-hotzelfde尘jckchrifL; „Ec,]ige 
仁、)opmerkinge】】 over het dialect van Sikkan, ge- 
/ ： volgd door eenige spreekwijzen door dcnzclfden, 

,,in DI. XXV van hetzclfdc Tijdschirft; „Bijdrage 
/ lot de kennis van het dialect van Sikk?, door 

f " denzelfden, Verh. v. h. Bat. Gen. LI. L, eerstc 
' stuk. Woordenlijstjc van de Solorecsche taal, 

door H. H. 0. Lecmker, Tijdschrifb van T.-, L.- 
VJt. v. Ned. Ind., Di XXXVI, ygl. ook „De 

Eind-medc-klinkcrs in het Rottmecsch en 
/ Timoreesch, door J. C. G. Jonker, Bijd. T.- 

yo L.- en Vlk. v. Ned. bid. 7de VoJgr. V; vgl. ook 

“Over de vorvoegde werkwoordsvormen in de 
M. P. talen”, doordenzelfden, Bijdr. 8ste Volgr. I. 

J. 0. G. J. 
SIKLOHAT. (Kei-eil.) Zie DUIF. 
SIKOENJARA. Zic VAARTUIGEN. 
SIKOETJI. Zie VAARTUIGEN. 

SIKOK-ALANG. Eene sperwer-soort, Accipi- 
ter virgatxbSy van de z.Soend a-eilanden cn het_ 
Indischc vastclanti,./；. / /y.~Co- (？ 

SILAJANG. Nagri in het landschap 3Iapat , 
Toenggoel (zie aldaar), Sumatra's Westkus叫 / '■ z' „ t 

SILAM of K0M0RAN. Eon eiland op de kuat ” 
van Zuid Nieuw-Guinea. (Zie K0M0RAN). ' ■, '■:, 

SILAOET. Nagri in de onderafdeeling Indra- 
poera van de residence Sumatra^ Westkust. Silaoet 
is de Zuidelijkste plaats van de residentie 

 

en ligt vlak by de grens met Benkoelen. De grooto 
weg van ]ndrapoera naar Mokko Mokko gaat 
langs dezo plaats. Ook de rivier van Indrapoora - 
(zie aldaar) wordt gedeeltelijk Silaoet genocmd. 

SILAT. Voormalig zelfbesturend landschap ' 
in de W. Afdeeling van Borneo, afdeeling Sintang, 
onderafdeeling Smitau, hoofdzakelijk gevormd 
door het strooingebied van de Silatrivier, linkcr- 
zijtak van de Kapoeas. Tot voor 1916 werd hot 
onbeduidende landschap bestuurd door een 
Radja met den titel van Pangeran; in dat jaar 
werd het op verzoek van het zelfbestuur inge- lijfd 
by het rechtstrceks bestuurd Gouverne- ments 
gebied (G, B. 24 Mei 1916 No. 15). 

Literatuur: J. J. K. Enthoven. Bijdragen tot de 
Geogr. van Borneo's W. Afd., T. A. G. 1903, bl. 182 
vlg. ).. 

SILAU (SILO). Vroegei1 Batak landschap, dat 
uiteengevallen is in Jiet tegenwoordige Poerba en 
Doi ok Sila'；. Het vormde met Panei het vroegere 
rijk Nagoer (zie aldaar). 

Silau heet ook de rivier, die op den Si Manock 
JIanoek, een. weinig ten Oostcn van het„Tobamccr 
ontspringt cn met vele bochten. in N.-O., soms 
OosteJijke richting stroomt door het gouverne- ment 
Oostkust van Sumatra (afdeeling Asahan) tot aan 
Kisaran. Hier gaat de grootc weg over de rivier, die 
nu scherp naar het Oosten ombuigt om bij 
Tandjo.eng Balai opgen omen te worden door de 
vrijwel evenwijdig strooinende Asahan rivier en 
weldra uit te komen in de Straat van Malaka. 

SILAU TOEA. Zelfstandige, maar kleine rivier 
in het gouvcrneincnt Oostkust van Sumatra (uf- 
deeling Asahan). Zij ontspringt aan den voet van 
de Si Manoek Manock, een der hoogc toppen van 
het gebergte, dat de Oostzijdc van Jiet Toba meer 
omgeeft. Na de vlakte bereikt te liebben, stroomt 
de rivier hoofdzakelijk in Noord-Oostelijkc rich- 
ting, tot aan de plaats, waar de grootc weg over 
de rivier Icidt. Hier heeft ploteeling (；en splitsing 
plaats; links gaat een tak onder den naam van 
Balai of Solem, rechts de Poclau Banding of 
Boeloeroe, die zelf weer een gededt(: van haar 
water door ecn linker zijtak Sikasiin stuurt. Een 
weinig boven I>aboean Kfickpc vcrccnigen zich al 
deze takken weer, om even ver beneden genoem- 
de plaats in de Straat van Alalaka uit te komen. 
Aan den mond ligt de kleine nederzetting Bo- 
gan. 

SILA WANG. Landschap op het ciland Timor, 
behoorendc tot de ojidcrafdceJing Beloe der 
afdeeling Noord- en Midden Timor van de resi- 
den tie Timor en 0., ten. Z.O. van Djeniloc, aan 
de zoogenaamde groote grens. 

SIL&BAR. Zie supplement. 
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SILEUKAT. Een ondcrhoorigheid van het 

landschap Troomon. Zic TROEMON. 
SILI (JAV.). Zie NEUSV1SSCHEN. 
SILINDOENG.. Ondcrafdeeling van de afdec- 

ling^BatalcIanden in de rcsidentio Tapanoeli, ten 
Zuiden van hot Toba nicer golegcn, met Taroe- 
toeng.als Jioofdplaats. Zij bestaat uit tai van "iii 1879 
en later ondcr gercgeld bestuur gebrachte 
landschappen en lioendoelans. 

Het is een bcrgland bij uitnemendheid methoogc 
bergeji, ware hooglanden en vlakten, ruwe bergke- 
tens, waartusschcn schoone valleion. Onder de 
hooge bergen verdiencn in de corsto plants vermel-
ding de Dolok Martimbang (1680M.) on deSiDoea 
Doea (1410 M.), die aansluit bij den Si Tarindak 
(1617 M.) en Si Marbalatoek. Dezc rij van ber- gen 
verdeelt de ondcrafdeeling in twee dcelen: het 
Noordelijke deel, hoofdzakelijk ingenomcn door de 
schoonc bebouwde vallci van Silindoeng, 
Noordwaarts gaandc tot de gebergteketen, waar- op D. 
Oetoes (1921 M.), D. imoen (1504 M.), D. Sitindjak 
(1206 M.) en D. Poeocng (1784 M.) zich verheffen ； 
het Zuidelijk decl door de niet minder schoone, echter 
minder bebouwde valleien van Si Gompoelon en 
Pangaloan, bekend staande onder den naam van 
Pahae, Zuidwaarts gaande tot de D. Omboen (1240 
M.), D. Si Alang (1632 31.) en D. Saoet (1804 M.). In 
1906 werd in het Zuiden a an de onderafdceling 
toegevoegd cen derde bek- ken, de nog grootendeels 
moerassige vallei van I)i Mangoemban, dio toon van 
Sipirok werd afgc* scheiden. De bodem bestaat 
voornamclijk uit tuffen en tufzandstcen, tcrwijl de 
bovenste lagen veel puimsteen bovatten. De dric 
bekkens wor- den doorstroonid van de Batang Toroe 
met haar zij- en bronrivieren, dio zich door de 
genoemde borgketcncn wringt, cn het water tenslotte 
naar den Indischcn Occaan brengt. Eerstgenoemde 
vallei is gemiddcld 90() meter hoog, cn nioet in nog 
nict lang vervlogen tijd een nicer geweest zijn, zooals 
nog blijken kan. In 1865 bestond, blijkens cen kaart 
van het zcndclingge- nootschap tc Barmen, a an de 
Oostzijdo nog een meer, dat sedert verzand is. Nu 
stroomt er in het Westen do tamclijk breede rivicr Si 
Geaon, in hot Oosten de Si I'ocniandi, die zich met de 
vorenge- nocindc rivicr beneden Tarootocng tot de 
Batang Toroc vereenigt. 

De vallei, dio eene lengte van 6 kilometer bij eene 
breedte van gem. "2 kilometer hceft, is een groot 
rijstvcld, afgebroken door vele kleinc ne- 
derzettingen, omgeven van bamboebosehjes. Zij 
wordt overigens begrensd door bijna gehcel van 
boschgroei untbloote bergwanden, wellicht ten 
gevolgc van roofbouw in den tijd toon, de vallei nog 
een meer was. Langs dezo bcrghellingen wor- <len 
so]fatarcD, warmo on minorale bronnen aan- 
gotroflen, zooals ovcral elders in de onderafdceling. 
Zij vonnon con breede Jijn, getrokken van den Dolok 
Pocsook Bookit ,aan do Wcstzijdo van het Tobameor, 
naar don Si Boowal-bocwali, het WcHter-
grensgobergte van Sipirok. Het water van deincrale 
bronnen van Silindoeng ondcr- Kcheidt zich van de 
andere in dit gebied door do overvloedigc afzetting 
van koolzure kalk. Het wordt gedronken, tcrwijl van 
de war me bronnen gebruik wordt gemaakt tegen 
huid- en gowrichts- aandoening. 

Het klimaat kemnerkt zich door grooton rogen- val
； te Taroetoeng valt jaarJijks 2100 m.M. Het 
Zuidelijke en middenste bekken zijn het warmst, 

het Noordelijke hceft ccn. bergklimaat, cenigszins 
ruw met vaak grootc tempcratuuraverschillcn, vooral 
tusschcn dag cn nacht. In den rogentijd cn bij hevigen 
wind is het er erg guur. 

De onderafdceling Silindoeng heeft ccn bcvol- 
king van 土 56000 pcrsoncn, die ruim 500 kam- 
poengs bewonon. Allccn in de vallei vanSilindoeng 
wonen 30.00() mcnschen, zoodat dit gebied. tot do 
dichtst bevolkte gedcclten van Sumatra behoort. De 
bovolking is van zuiver Batakschc afkomsb (Toba 
Bataks) zondcr noemenswaardigo vermcn- ging met 
andere volksstammcn. Voor cen cleel is zij nog 
heidcnsch gcblcvon, cen goring aantal Bataks is hior 
Mohammcclaansch, vooral in de vallei van 
Silindoeng, tcrwijl cr een 5 a 600 Mo- hammedanen 
voorkomen in Pahac en ook vrij vcel in het gebied van 
Si-Mangoemban. Het grootste aantal, (土 30.000) is 
Christen. De Rijnsclie Zen- ding hceft hicr in 18G3 
haar intrede gedaan en in dezen betrekkelijk korton 
tijd is nagenoeg de ge- heele bevolking gekerstend. 
Naast de eigenlijko zending heeft hot gcnootschap 
zich ook bezig gc- houden met werken van 
barmhartigheid en zich op onderwijsgebied bewogen. 
Zoo vindt men hicr het groote zendingshospitaal Pea 
B,adja.(zie aldaar), een seminarie voor 
inlandscKe^onder- wijzers tc Si Pohokm, ccn 
Ilollandsche school voor Batakkindcrcn te Pea Radja, 
een weef- school cnz. 
.Dat het dichtbcvolktc Silindoeng, met zijn centra van 
regccrings- cn zendingsarbeid ook een. gebied is, 
waar het cconomische leven krachtig tot uiting komt, 
spreokt van zelf. In den land- bouw en de vectcelt 
vindt de bovolking mime bronnen van inkonisten. 
Hoofdzakelyk word白 rijst gctceld, do gcheelc vallei 
is als het ware een reusachtige sawahvlaktc, waarin 
aardige groene baniboc-boschjcs cn tai van wittc 
kerkjes en scholen cen vroolijke afwisseling brengen. 
Dit be- langrijko gebied kan dan ook bcschouwd 
worden. als het hart van hot door de Toba's bewoonde 
deel der Bataklandcn. Behalvo rijst worden ge- teold: 
djagoeng, gadoeng of oebi, in geringer hoc- veelheid 
groenten en aardappelcn en er wordt ook veel work 
gemaakt van do koflie- cn benzoe- cultuur. 
JIarktplaats is de hoofdplaats Taroetoeng (zic aldaar) 
met de drukste markt van heel de Bataklanden. De 
handel beperkt zich tot cen. binnenlandschcn liandei: 
dio naar buiten (naar zee) is zecr goring, naar de 
Tobalanden van mecr betcekcnis. Scclcrt de veeziokte 
herhaaldelijk in deze streken optrad, is de veestapcl, 
voornamclijk karbomven, zeer verminderd cn daaroni 
werden vole karbouwen van Angkola en Padang 
Lawas_ ingevoerd. Daarentegen worden joi\go 
liengsten naar die streken cn naar Siboga uitgevoord. 
De nijverheid is van weinig betcekonis en bestaat uit 
weinig nicer dan de fabrikatie van bruin- zwarte 
suikcr van den arijnpaim cn hot maken van matwerk. 
Het woven van kleedcn geschicdt mccrendccls voor 
oigen gobruik. 

Het grondgebied is verdcokl in staui- of marga- 
gebieden. Zoo wordt do vallei van Silindoeng in-
genomcn door de twee hoofdmarga's Hasiboean. en 
Nai Pospos, wicr gebieden om staatkundigo re- denen 
gescheiclen zyn doorecnstrcokgrondss, Oea- loe 
Ompoc geheoten, waarop ecn aantal kam- poengs is 
geboxiwdjStaando onder S radja*s(groot- raden). 
Deze Oealoc Ompoe is als eon soort voor- post van 
Hasibocan tc beschouwon, als een grens- wacht tegen 
Nai Pospos, wolke stain voor onge- 
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veer drie ceuwen door Hasibocan naar den Noord- 
wcstelijken hoek (Si Poholon) is gcdrongen. Volgens 
Bataksch gcbruik wcrd tocn de grens- strook 
afgcstaan a an 8 hoofden, deels van Hasi- boean, 
deels van aanvcrwantc marga's, die niet aan de 
veroveringen hadden deelgcnomen. De verhouding is 
niettemin tot aan onze bestuurs- vestiging altijd zeer 
gespannen gewcest. Hasibocan is onderverdeeld in 
de marga's Hoeta To- roean, Hoeta Galoeng, Hoeta 
Barat Si Tompocl en Panggabean： Nai Pospos in de 
marga's Hoeta Oeroek, Manoengk&Iit, Toemeang en 
Naga Ba- riang. In Si Gompoelon en Pangaloiin en 
Djandji Angkola zijn de tocstandcn eenigszins 
anders: da ar loopen vcrschinendc marga's dooreen. 

Het bestuur (inlandsch) bcrust in handen van door 
het Gouvernement aangestelde djaihoetans, lioofdon 
van een aantal kampo ngs, die tezamen ceue 
fccleratic (hoendoelan) vormen. Zij genicten geene 
vaste bezoldiging en levcn van hunne in- komsten 
van den landbouw en ,de veetcelt, som- migen ook 
door den handeJ. Buitendien genieten zij een aandeel 
in de boeten en gercchtskosten, door ben in zaken 
opgelegd. De bevolking toch is gclaten in het bezit 
van hare eigen rechtsbedce- ling ondcr de leiding en 
het toezicht van de best urende ambtenaren. De 
rcchtspraak wordt uit- geoefend door vcrschillende 
rapats, in welke de djaihoetans zitting hebben, onder 
het，presidium van den assistent-resident der 
afdeding of van den controleur der onderafdeeling. J? 
r,廿 

SILOEMPOER. Een van de groote watcrloopcn 
in het Oosteii va n de residentie Palembang. Het is de 
afwatering van het Lebak Deling nicer en komt na 
een korten, zeer sterk bochtenclcn loop Oostwaarts 
door het mocrassige laagland uit. een weinig ten 
Noorden van de Luciparapunt, tegen- over het eiland 
Banka. Aangezicn het Lebak Dc- ling-meer ook 
jniddels de A. Padang. een der monden van de Moesi, 
afwatert, wordt de Si- loempoer ook wel ccns tot de 
Moesi-delta gere- kend. De richting W. — 0. pleit 
cchter tegen deze opvatting. 

SILSENGKANG. Nagri bij Sawah Loent 6 in de 
residentie Sumatra^ Wcstkust, aan den grooten weg 
naar Solok. Het. ligt in een eng, wocst dal, waardoor 
zlcii^de" spoorweg wnngt tot aan den tunnel, een 
weinig voor Sawah Loent6. Daar in het nauwe dal 
bijna geon sawahs voorko)nen, zijn de njannen 
genoodzaakt elders een bestaan tc zoeken. De 
vrouwen Jcggen zich toe op het weven - ah middel 
van bestaan. Wakkerc inlancLsche vrouwen en 
belangstellendc Europcesche dames hebben zich er 
voor gespannen om dit middel van bestaan op te 
voeren, o.a. is een cooperatieve or- ganisatic 
gevormd, die materiaal aankoopt en de 
Averkstukkei) tegen vaste j>rijzen verkoopt, hetzij 
aan reizende handcJaar.s, hetzij op vaste verkoop- 
plaatsen; zoo is Silocngkajig 牙n bekepd centrum van 
wcefkunst gewurden. /. 

SIMA. District van lief tot Socwochoenujis ge- 
bied behoorend regentschaj) Uojolali, afdeeiing van 
dien naan), residentie Soerakarta. J let is gelegen 
tegen den Oostvoet van den Alcrbaboe; het hceft drie 
onderdistricten met name Sima, Tari en Sambi en had 
eind 1905 een。bevolking van 32.000 zieJen, w.u. ± 
30 Europeanen cn 15 Chineezen. 

SIMALANGGANG. Nagri met zeer belangrijkc 
markt in de landstreek Soengai Baringin (zic PAJO 
KOEMBOEH). Er is een beroeinde balai 

(raadzaal), de Balai Gadang, waar de datock nnn ba 
ran am (de zes volkshoofden) van Gooroen, Loeboek 
Batingkap, Tais, Simalanggang, Pio- bang on 
Socngai Baringin sinds ecu wen rcchtspre- ken in 
zaken, waarin partijen zich niet hebben ncorgclcgd 
bij de beslissing der volkshoofden van een der zes 
nagri's. Dezc „raadzaaF, is in _dc open lucht, hier 
mag geen gebouw geplaatst worden (zie BALE)； 
immers zegt de bevolking： „het dak is de hemcl, de 
aardc is de vlocr, bergen zijn de wanden en de mat is 
de grasvlakte*'. (L. C. Westenenk, De 
Minangkabausche Nagari, Mcdcd. Enc. Bureau VIII 
1915)/ 

SIMALOER. Maleische benaming van het 
N. ste en na Nias grootste eiland van de reeks, die, 
de Westkust van Sumatra volgend, in het Zui den met 
Enggano cindigt. In de landstaal heet het Simoeloel
； quasi Atjdhsch is de naam Simeu- loee, welke in 
het Staatsblacl prijkt, echt Atjfehsch hcet het Poclo 
Oe, d.i. klappcreiland, een naam, dien het dan kt aan 
den klappcrrijkdoni van de omliggende kleinerc 
eilandjes. Volgen8 de bevolking, zoo van Simalocr 
als van den Sumatraan- schen overwal, heette het 
vroeger Maroes. Engel- sc he zeekaarten nocmen het 
Hog-Island. Verkeerd is de op sominigc oudc kaarten 
voorkomende benaming Poeloe Babi, welke cen. der 
Tapah- eilanden ten Z.O. van Simalocr tookomt. Het 
is 54 zeemijlen lang, van 5 tot 14 zcemijlcn breed, CR 

土 80 G. M2. groot, en strekt zich N.W. —Z.O. uit, 
tus-ch n 2°20, < n 2°57 N.B. cn 95°43'en 96°31' 
O. L. DenaarSumatragekcerdezijdovanhctcilan<l 
hceft drie prachtige baaien : van Sinabang, Tclok 
Dalam cn Sibigo, die zclfs de grootste schepcn in 
veelvoud gemakkelijk kunnen ontvangen. De JSi- 
nabang-baai is sinds 1912 geheol bebakend enver- 
licht, zoodat de booten er ook 's nachts kunneu 
binnenvaren. Voor de beschrijving dier baaiei. en van 
de kust, alsook van de omliggende ciland- jes, zie 
men den Zecmansgids voor den O.-I. Archipcl 1916, 
Deel I bl. 216-226. Het bin non- land is zeer 
geaccidenteercl, maar de hoogstc top, de Delo*- 
Sibao, is slcc])ts 567 M. (of volgens der Zecmansgids 
625 M.). J)at hcuvelland is bedekt met aan 
uitstekende houtsoorten rijk oerwoud, dat reel 
neerslag verwekt. J)c rivicren hebber zich diep 
ingesneden, maar voor het verkeer zijn zij van weinig 
betcckcnis. J)e nederzettingej.. der bevolking liggen 
langs de kust of in de na - bijheid daarvan aan de 
bciHidciiioopcn der ri vieren, en het strand leverdc 
tot voor kort du eenige land ver binding, met nog ecn 
paar voet - paden dwars door het ciland, van Salang 
naar Sigoclc. Pas in de lautste tien jaren werden aan- 
gelegd de karrenweg Sinabang-Lusikin, de gras 
wegen Salang-Lambaja en Sibigo-SfimbiJaji, cn de 
landverbinding tusschcu Sinubang- en T-'lok JJalam-
baai. Aardbevingen worden veelv waargenomcn, en 
bodcjninzinking<ui vallen laiig.i de Sinabang- en 
Tclok I)alani- baaien hier cn daai- to constatecren. 
(Zic Koi. Veralag 1907). 

Het eiland is rijk aa» karbouwen (8 u 9 dui- zend), 
die zich ondcrscheiden door het geniis van cen phiini 
aan de staart. 

Toen in Nov. 1.854 de resident F. H. J. Net - scher 
van ̂ 'apanocli Simalocr bezocht, nicendi hij de eerstc 
Europecschc gasl cr te zijii. Uit du door hem gegeven 
beschrijving in het Tijd«. Indischc Taal-,Lan«.l- en 
Volkenkundc, Batavia 18QG, valt op te maken, dat 
ook tocn reeds het Atjehsche en het Maleische 
element zich er ge- 
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ducht dedon gelden en de cigen bevolking dus stellig 
reeds gehccl was geislamiseerd; maar uit de nog 
loopende verhalen hoe die Islamisatie is in haar werk 
gegaan, moet worden besloten, dat er sindsdien. nog 
geen twee eeuwen zijn verloopen. 

Vo or wat be. reft de verhouding tot Atjeh tee- kent 
Netscher aan:„Sigoeli en Lemawe alleen zijii ,.niet 
cijnsbaar aan Atjeh, doch jaarlijks zendt „de Vorst 
van Analaboe eenc praauw, die de be- “woners dan 
vullen met olie, klappers en rotan, ,.als een bewijs van 
eerbied zoo zij zeggen, doch, „naar mijnc mecning, in 
de hoop van goede „vrienden te bl日ven". Indcrdaad 
verbleef te Meulaboh een „Pangoeloe sideft,\ die zich 
uitgaf voor hoofd van Poeld Oe. 

Ind. Stb. 1880 n°. 149 bracht Simaloer admini- 
stratief onder den gouverneur van Atjdh, en in. 1881 
maakte de wnd. Assistent-Resident K. F. H. Van 
Langen een reis er heen om een onderzoek in to 
stellen naar de aanwezigheid van steenkool in het 
gebergte nabij Sinabang. De tocht gaf hem st of voor 
opstellcn: „Het ciland Simaloer" in Tijdschrift 
Indisch Aardrijkskundig Genoot- $chap le jaargang 
(1881) afl. Ill bl. 1, cn ,,Ver- $【&g eon er reis.... enz" 
in Tijdschrift Indische zU'aal-, Land- en 
Volkenkunde. Deel XXVII. 

Sinds liet men Simaloer wecr iiggen, tot in 1899 
Tapafr Toean militaire bezetting kreeg onder luitenant 
H. Colijn, die tevens optrad als wnd. 
civielgezaghebber der onderafdeeling Tapa5- Toean, 
bij wclk ressort Simaloer ook were! inge- cleeld. In 
Nov. 1902 maakte de wnd. assistent resident der 
onderhoorigheden, inajoor Van Dnalcn, een reis naar 
het eiland, om een terrein uit te zoeken voor ecn 
ondernemer uit Oilfee Lhcue, die er ecn houtaankap 
wilde beginnen. De keuzc viel op de bosschcn rond 
de baai van Sinabang. In Maart 1903 werd een 
voorloopigc vergunning tot houtaankap verleend. en 
te Sinabang werden. cenige militairen i it Tapafr 

Toean onder con sergeant gedetacheerd, voor de 
veiligheid van de kappers, aanvankelijk 150 
Chincezen. Den 7den Sept. .1904 werd het bivak 
overvallen. Een paar man sneuvelden en a lie tien 
geweren van de^ heelo bezetting gingen vorlorcn, 
maar werden dra heroverd. 

Een in 1902/3 door den ingenieur Jansen in- 
^estcld onderzoek naar den steenkolenrijkdoni van 
het eilancl levcrclc geen gunstige uitkomsten. 

Majoor Van Daalen werd op zijn reis verge- zeld 
door den controleur AVcstenenk, die de gelegenheid 
tc l>aat nam materiaal te verza* melen voor een 
„Sinmloorcescli woordcnl寸stje”， pepubliceerd in 
de Bijdragon T. .L. & Vk. v. X. J., deci 56, bl. 302, 
on een artiKel ,,giniid6er'' in de le afl. van 1901 Van 
het Tydschrift van het Koninkl. Ned. Aardrijksk, 
Genootschap. 

I)e in 1903 verJeendc concessies werden in 1906 
overgedragen aan do Atj6J)-boschoxploi- 
tatiecompagnie, en vran <leze gingen zij in October 
1910 over op de Java-boschcxploitaticmaat- schappij, 
die zich thans deugdelijk te Sinabang heeft genosteld. 
Aklaar worden in liaar electri- .sehe zagcrij de 
volgens Amerikaansche methoden amvergezaagde, 
uitgcsleepte en per spoorbaan verdej- 
getransportcerde woudroiizcn van soms 75 — 100 Al. 
hoogto, (vooral rasak-boomen Shorea- barbala 
Brandis) na looging in daartoe spcciaal m iddols 
oxcavateurs gegravon bassins, tot balkcn cn planken 
verwerkt. 

hi Noord-Simaloer werden in 1906 nog ver- 

gunningen tot hoxitaankap verleend aan een on- 
dernemer, die zich te Sibigo vestigde. Zijn con- 
cessics zijn in 1912 overgegaan op de Hout- 
aankapmaatschappij Noord-Simaloer. 

Ecn fusie tusschen Java-boschcxpl.mij en 
Houtaankapmij Noord Simaloer kwam in 1917 tot 
stand. 

In Oct. 1907 word te Sinabang in verband met hot 
opcnstellen van de haven voor den alge- meenen 
handel, een ontvanger voor de tolrech- ten geplaatst, 
mede ten einde den civielgczag- hebber van Tapafr 
Toean bii te staan in het be- stuur van het eiland. Het 
militaire postje werd op- geheven ende militairen 
vervangen door gewapen- de politie. In de volgen de 
jaren werden voor ver- scheidene om het hoofdeiland 
heengelegen klei- nere met klappers begroeide 
eilandjes, vanwaar de copra reeds in de zeventiger 
jaren naar Penang en Marseille werd uitgevoerd, door 
Atjehs gouverneur landbouwconcessies verleend . 
aan Europeanen. Dat geschiedde achtereenvolgens 
met Poelo Pandjang, Poelo Babi, Poelo Lasiah, en 
Poelo Silaoet Besar en KStjil. 

In 1912 werd Simaloer eene afzonderlijke 
onderafdeeling, welke officieel „Simeuloee,' werd 
gedoopt, onder een controleur met standplaats 
Sinabang； en in hetzelfde jaar kreeg men tele- 
grafische gcmeenschap met de bxutenwereld via 
Tapafr Toean en Singkel. 

Sinabang heeft eenc bevolking van Chineezen, 
Maleicrs, Atjehers, Javanen, en zoo te zeggen. geen 
Eilanders. Het gcdcelte van Sinabang, ingenomen 
door het emplacement van „de Java- bosch”, lijkt cen 
vrij on-Inclische industriestad inet smalle paden. 
Langs die straten staan zagerij, p&khuizen, 
magazijnen, kantoren, en dichte planken woonhuizen 
voor het personeel der maatschappij, meest 
Amsteidammers. De plaats is electrisch verlicht, en 
heeft eene badwaterlciding en een ruim hospitaal van 
de maatschappij ten dienste van haar Javaansche 
contractkoeli's. 

De onderafdceling ornvat de landschappen: 
Tapah (andersgezegd Oclao of Defajan). Simoe- loel, 
Lekon, Salang, en Sigoele (Sichoeld), met in 19J2 
respectievelijk: 5350, 2660, 471, 314 en 2067, totaal 
10802 inwoners. In het Tijdschrift. Koninklijk 
Nedcrlandseh Aardrijkskundig Genootschap 1917 
no. .1, zegt J. Kreemer, dat do bevolking thans 16000 
zielen telt. Zij kent nog nict veol behoeften, leeft van 
rijat- bouw op mocrassawahs cn ladangs, en klopt 
sagoe *als zc rijst te kort komt, verder van klap- 
perteelt, vischvangst, inzameling van boschpro- 
ducton cn verkoop van karbouwen, die in do 
bosschen cn vlaktcn langs de kust good gedijen. Vcle 
eilanders vinden tcgenwooi-dig ook emplooi als 
daglooners* bij de J. B. E. M, te Sinabang of in het 
bosch, of bij de houtaankap aan do Sibigd- baai. 

De bevolking is tweoerlci: die van de drie 
eerstgenoemde landschappcn is inhcomsch en spreekt 
de „leng ban6'' (d. i. "landstaal"), die van Sichocle en 
Salang in eent van Niassche origine to zijn en spreekt 
de „wali banoeah" (beteokent ook “landsbaal”). De 
kennis van Atjehsch en 3Iinangkabausch is op het 
eiland daaronboven algcmeen. Zie omtrenfc do talen 
H. T. Damste: „Simaloereesche texten" in. Bijdragen 
t/d T. L. en Vk. v. N.-I., Bcel 71 (1916) Do 
volksinstcllingen in beide groepon land. 
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schappen ziju nog onvoldoendc onderzocht on 
omtrent overeenstcuiming of verschillcn kan nog 
niet wordcn geoordeeld. Vast staat dat overal de 
bevolking verdccld is in sockoc's, dat de kinderen. 
hooren tot de sookoe van den vader en dat do 
vrouw den man volgt. A an het hoofd van iedero 
soekoe staat een datoe. Binnen ieder landschap 
voert een dicr datoe's den. titel pamoentja*-. in 
Simaloer zijn er zclfs twee pamoentja^s； en een 
ander heet malintang. De pamoentja6, was primus 
inter pares en van de landschapsinkom- sten genoot 
hij het IccuwendeeL Naast hem werkte zich editor 
naar boven het Jioofd van de vreeuidelingenkoionie, 
de datoe van „soekoe dagang". 

Die vreemdelingen: Atjehers en Minangka- 
bauers, waren bazige lieden, die als wereldwijze 
Mohammedanen diep neerzagen op de eenvou- dige 
eilanders. Ze maakten er jacht op, ver- zamelden ze 
in kralen, en verkochten hen als 
slaven naar den overwal. Dat hield op nadat de 

bevolking geheel tot den Islam was bekeerd, maar 
hun superioriteitsgevocl bleven ze behou- den en 
van dat gevoel gaven zij blijk in hun op- treden, 
zoodat het tegenover derden moest schijnen, alsof 
de datoe van soekoe dagang de radja was van het 
landschap. Van de zijde der inheemsche bevolking 
genoten zij ook zekere erkenning: Zij ontvingen de 
,,sieureu°”, een rystschatting, opgebracht door de 
gehuwde eilanders ad 1 nali per man en per jaar. In 
Bijdr. 

L. en Vk. v. N.-I. DI. 55 bl. 248 wordt gezegd 
de A^-eeiiidclingenhoofden van Tiipah en oimaJoer 
zouden zijn opgekomen als nazaten van •乂 zeeroovers, 
die daar vroeger huis hidden, terwijl de hoofden der 
anderc landschappen scheppin- gen zouden zijn van den 
Pangoeloe Side6- te Meulaboh, ingevolge opdracht van 
Atj^h's soeltan. Resident Netscher zag in 1856 ook de 
vreemdelingenhoofden aanvoor de wettige heeren des 
lands. Ook na 1880 drong ons bestuur die nieuwe 
bewindhebbers steeds naar voren, en werd met 
pamoentja*, malintang en verdere inheemsche datoe*s 
zoo te zeggen geen rckening gehouden.Men beschouwde 
de datoe's dagang als de eenige werkelijke bestuurders, 
liet hen korte verklaringen teekenen, en keerde hun de 
hasil (in- en uitvoerrechten) uit, waarop zij eigenlijk 
geenerlei rechten liadden. Toen men de vergissing 
bemerkte, were! de sieurcu。door ons afgeschaft, en het 
vreemdelingenhoofd van Tapah werd getroost met een 
door de bevolking in heerendienst aangelegden 
klappertuin. 

Tegenwoordig gaan de schadeloosstellingcn voor 
afgeschafte hasil-inning in landschaps- kassen, 
waaruit den vrecmdelingenhoofden, en in mindere 
mate ook den pamoentja^s, trakte- inenten worden 
betaaid. Dcze bedragen voor do Jandscbapshoofden'' 
van Tapah, Siinocloel, Lfikon, Salang en Sichoele 
rcspecticvelyk 50, 40, 15, 15 en 15 gid. 's maands, 
terwijl zij ook nog houteijns ontvangen tot bedragen 
van 100, 40, 30, 20 en 30 gid. De pamoentjaft,s in die 
landschappen ontvangen maandelijks 10, 10, 5, 5 en 
10 gid. traktement. 

,(Bit artikel is meer uitvoerig terug te vinden /< -7'm 
het Koloniaal Tijdschrift, 1907 Juli, bl. 917). (' SIMANTO 
(ATJiin). Zie SHOREA GLAUCA. 

/ SIMAR BANTAJAN (MAL). Drybalanojts aro- 
.^^natica Gaertn.t fam. Dipterocarpaceae./Hooge >/•J- " 
boom van Sumatra en Borneo, die de/Bomeo- 

kamfer levert. Behalve kamfer levert hij ook eeu hout, 
dat voor huisbouw cn meubelen geschikt is en vooral 
ook ter vervaardiging van kisten, de bekende 
kamferhouten kisten cn koffers, gobezigd wordt. Door 
het vellen ter winning der kamfer is hij echtcr van vclc 
plaatsen roeds geheel verdwenen. Niet a 11c boomen 
loveren kamfer cn hoc minder zij daarvan bevatten (in 
holten van den stam), dos to beter is do qualiteit van 
hot hout. Het is zwaar, fijn, duur- zaam. S. g. = 0, 770. 
Zievcrder bij KAPOER BAROS. 

SIMAR PEGOELINGAN. Zie MUZIEK EN 
MUZIEK1NSTRUMENTEN. 

SIMARASOK. Nagri bij Baso, Sum. Westkust 
(zie OUD AGAM).<hWvV,、.；：' e 

SIMAWANG. Nagri a an den N.O.lijken oever 
van het Siiigkarakmeer ter Sum. Wcstkust. Den 
22sten Juli 1818 werd dezc plaate bereikt door 
Raffles, die van hicr uit de vervallcn hoofdplaat- sen 
van het Mina ngkabausche rijk bezocht: Soe- roeaso 
en Pagar Roejocng (Tigo Balai). Op den terugweg 
naar Padang vond hij in de Oembilin, daar waar zij de 
uitwatering vormt van het ge- noemde jncer, een steen 
met Hindoe-Javaansche inscriptie (Raffles, Memoir 
bl. 361: Oudh. Versl. 2de kw. 1912, bl. 47, No. 42). 
Die steen ligt nu op den kleinen pasar bij de spoorhalte 
Oembilin. Op verzoek der bevolking liet Raffles te 
Simawang de Britsche vlag planten on bleven 12 
Bengaal- sche soldaten achtcr om die te bewaken. De 
hecr Salmon, van 1816 — 1817 Britsch resident te Pa-
dang, werd te Sinaawang geplaatst, doch hij heeft 
nooit zijn bestem ini ng gevolgd door de weldra 
gevolgde inlrekking der post, toen de ovorgave der on 
de Compagnie's kantoren aan de Hollanders plaats 
vond (22 Alei 1819 werd te Padang de Nederlandsche 
vlag goheschen). Volgens het adatverband behoorl 
Simawang tot Tanah Datar (onderafdeeling Fort van 
der CapcHen.), waartoc het bij de gowestel. 
reorganisatie van 1913 ge- bracht is (vgl. PADANG 
PANDJANG). Z 

SIM 色 LOENGOEN (=, eenzaam, verlaten, 
droefgeestlg)； naiini eencr onderafdeeling van do 
afdeeling Simeloengoen cn do ICirolandcn, gouvt. 
Oostkust van Sumatra, met de hoofdplaats Pematang 
Siantar (zie aldaar) to vens afdeelings- hoofclplaats. 
Doze onderafdeeling wordt ingono- men door de 
landschappen Siantar,TanahDjawa, Raja, Panei, 
Poerba, Dolofc Silau en V Koeta. ^ezainen beslaan zij 
een oppervlakto van 4500 K.M2., bewoond door 士 
65.0b0 personen, voor het overgroote decl 
belioorcnde tot den stam der Timoer-Bataks, verdeeJd 
in 4 hoofdmarga.^ n.I. Sinaga, Damanik, Poerba en 
SGragih. De stam- leden wonen niet bijeen, maar het 
huwelijksver- bod is langen t ij d blijven bostaan. De 
Heidensche godsdienst wordt aangetast zoowcl door 
do Rijn- sche zending als door Moliammedaansche 
immi- granten. 

De onderafdeeJing grciwt aan den N.O.oever van 
liet Toba-mccr, en st rekt zich vandaai1 Oostwaarts uit 
tot in de laagvlakte, waar ze grenst aan Asahan, Batoo 
Bara, cn Padang. Het Westen wordt geheel ingenomen 
door hoog- vlakten, waarop zich velc afzondorlijko 
bergen verheffen; in het Z. de Si Manoek-Manoek 
(2200 
M.), naar welke hoogste top de geheele bergkam wel 
eens wordt genoenid, welke corst de grens vormt met 
Oeloean en daarna bij jParapat_in de Dolok 
Marbalatoek (1650 M.) en de Batoe Lo- 
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Idng (1800 M.) een steileu meerrand vormt tot aan 
den Dolok Piso-Piso. In het N. verheffen zich de 
Simbolon (I486 M.) en Simerito, in het W., op de 
grens met de Karo-hoogvlakte^do Singga- lang (1844 
M.) en de Tinaroh M.). Hier ont- springen de Boloek, 
Bolon (d. i. groote rivier), Hapal en de vele zijrivieren 
van de Padang, welke alle uitkomen in do Straat van 
Malaka. Zij bebbon zich diepe beddingen uitgeslepen 
en zijn door de vele watervallen en stroomversnol- 
lingen onbevaarbaar. Opmerkelijk is het ver- 
schillend karakter van dit gebied met de laag- landen, 
die meer Oostelijk liggen. Voorbij Tebing Tinggi 
krijgt de bodein een geheel anderen'tint, daar bevindt 
men zich in een golvend heuvelland, dat geleidelijk 
tot 1400 M. hoogt stijgt, terwijl achter de 
terreinglooiingcn de Bergen der hoog- vlakte zich 
verheffen. Het geheele land maakt een zeer gunstigen, 
opwekkenden indruk. Wei komen op vele plaatsen 
uitgestrekte alang-alang- vlakten voor, maar over het 
algemeen is heb vlakke land vruchtbaar en waterryk. 
Daamaast komen enkele boschreserves voor, terwijl 
de meeste bergen nagenoeg geheel met wouden zijn 
bedekt. 

Nog in 1910 gold Simeloengoen a Is een achter- 
lijk, haast onbereikbaar Bataklandje, waar of 
oerbosschen met tijgers en olifanten, of onafzien- 
bare, kale, dorre, haast onbewoonde steppen waren. 
Wol trachtten reeds lang bestuursamb- tenaren orde 
te scheppen in de enkele verspreide kampoengs, en 
zendelingen der Rheinische Missions Gesellschaft de 
menschenetende of gif- rnengende bewoners tot het 
Christendom te be- keeren, inaar bekendheid 
verkreeg het land cerst, doordat men in Simeloengoen 
beg on to zien een gebied met groote economisclie 
Lockomst. Van groot belang is de omstandigheid, dat 
Simflocngoen een belangrijk deel kan oplevercn, van 
de enorme rijsthoeveelheden, die hot cultuurgebied 
van Su, matra*s Oostkust noodig hceft, en die thans 
bijna geheel van overzee moeten worden ingevoerd. 
Simeloengoen is door den waterrijkdom van do velo 
rivieren uitstekend geschikt te maken voor den 
8ftwah-bouw. Do Bataks, die deze landen be- wonen, 
zijn cchtcr lui on gedegenereerd door ziokten, door 
langdurige slavernij en door opium- misbruik. 
Vandaar dat invocr van vreemde ar- beiders 
noodzakclijk zoude zyn, ware het niot-, dat vrij 
gejnakkelijk ecn belangrijke immigratio tot stand kon 
komen van de bowoners van het overbevolkte eiland 
Sunyosir on van Toba-Ba- t aks. Reeds omstreeks 
1900 deed de zendcling Simon een poging oni do 
voor irrigatie gemakke- lijk vat bare volden van 
Bandar te doen bewerken door Tobancesche 
Cliristcnon, om doze a Is vasto kern to benutten bij 
het kerstenen van de Heidc- nen. Dcze p6ging 
mislukte cchter, daar de immi- ^ranten in hot warme 
klimaat aan volo ziekten begonnen te Jijden. Ook een 
nieuwe proef in 1908 mislukte, door het uitbroken 
van een zwaro cho- Jera-epidemie. Nu ochter necmt 
he•/ aantal immigrant cn gestadig toe, in 1912 
bedroeg hot aantal 1500, in 1913 breidde het zich uit 
tot 25U0, terwijl het aantal in 1915 stceg tot 6500 en 
nog voort- durend heeft toencming pluats. Als 
centra% 1 hoofd over deze Tobancezen werd in 1914 
van Gouvernoniontwege eon gcwczen controle-
mantri aangosteld. Op zijn bureau te Pcmatang 
Siantar worden do immigranten gcregistreerd en vor- 
deeld over de verschillendo kampoengs. Ten einde 

de mcestal berooid hicr aankomenden aan ploeg- veo 
enz. te helpen en hon van leversonderhoud geduronde 
do cerate moeilijke maanden te voor- zicn, wordt ecn 
afdeelings-credietbank opgericht °P coopcratieven 
grondslag. Deze lieden zijn zecr arbeidzame en 
bekwame landbouwers, die tot uitstekend voorbceld 
dienden-voor do Timoer Bataks. Van huis uit zijn zij 
bekend met de sawah-cultuur, vandaar dat zij al 
spoedig begonnen met heb aanleggen. van 
geirrigeerde velden, welke pogingen door de 
Rcgeering worden gesteund. Reeds zijn thans geheel 
op kosten van de landschapskas 4000 bouws be- 
vloeid, terwijl de Deli Rijstbouw Mi]., in Augustus 
1914 to Medan„opgericht, een concessie bezit van 
1100 bahoe, uitsluitend voor den rijstbouw. In. het 
geheel komen 300 K. M.2 voor bevloeiing in 
aanmerking, waarvan 220 KM.2, in sawahs om- gezet 
kunnen worden. Rekent men, dat de gron- den niet 
meer dan een. rijstoogst per jaar op- leveren, dan zou 
Simeloengoen in de toekomat in staat zyn om iaarlijks 
ongeveer 30 millioen K.G. rijst te leveren, d i. 士 J/3 
van hetgeen ter Oostkust van Sumatra moet worden 
ingevoerd. Hot groot e belang van deze 
onderafdeeling voor het geheele gouvernement is 
hierniede aangetoond. 

Nakst den rijstbouw worden ook andere cultures 
beoefend: zoo is men begonnen met gras to planten, 
natuurlijke weiden uit te zoeken en door andere 
middelen de veeteelt aan te moedi- gen. De 
paardenteelt, in de Timoer- en Karo- Bataklanden van 
belang, begint zich te ontwik- kelen evenals de 
varkensfokkerij. Sariboe Dolok bezit al een depot van 
8 Sandelwooddekheng- sten. Vruchtboomen worden 
met behulp der Buitenzorgsche selectie-tuinen 
verkregen, en eenige tienduizenden klappers uit de 
beneden- streken ingevoerd. De aanplant van tweede 
ge- wassen, die ditgevoerd kunnen worden, neemt 
toe. 

Concessies zijn bier in den aanvang uitgegeven 
voor enkelo tabaks- en koffieondernomingen, terwijl 
spoedig door ver°chillende maatschappii- en eon 
begin werd gemaakt met den aanplant van rubber. In 
1908 waren de landschappen Bandar en Siantar reeds 
bijna geheel voor rubber- conccssies uitgegeven. 
Toen eindelijk bleek, dat en bodeni en klimaat zich 
uitermate eigenden voor do tlicecultuur, begonnen 
ook kapitaal- krachtigc lichamen, waaronder vele 
Engelsche, zich voor Simeloengoen te intercsseeren. 
In het geheel zijn 70 concessies uitgegoven mot een. 
tolalo oppervlakto van 1140 K.M2., waarvan reeds de 
holft is boplant inet rubber, koffie, tabak on thee. 
Groote rubber-, koffie- on theefabrieken met st oom- 
en motorische kracht verrezen. Op eenzamo plaatsen 
^taan do woningen van era- ploye< cn do villa *s der 
a dm inistrat ours en op Amerikaunsche wijzo 
ontwikkeldo zich het centrum, hot ro oderne plaatsje 
Peniatang Siantar (zio aldaar). 

Eon groote hindern代 voor do verdere econo- 
mische ontwikkeling v or men do nog gebrokkige 
communicatie-middelen, waardoor het land nog te 
veel geisolecrd is. De rijst o. a. kan dientenge- volge 
niet zoo vlug cn goedkoop afgevoerd worden als 
wensebelijk zou zijn, maar nog duidelyker spreken do 
nadeolen van gebrekkigo communi- cat io-middelon 
lings den weg rn-ar Tebing Tinggi. Over kilomotors 
lengt o ziot mon afgebrande bos- seben, omdat- bij do 
verandoring van bosch in cultuurland het hout wegens 
do hooge vorvoer- 
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koston hiet kon worden verkocht en ter plaatso 
verbriind moost worden. Met bekwamen spoed 
wordt ecliter gearbeid om ook hierin verbetering 
te brengen. Reeds is een weg tot stand gokomen. 
van de hoofdpla-ats PCmatang Siantar naar Te- 
bing Titiggi. Hoewel de slecbte toestand, waarin 
de weg tot voor korten tyd verkcerde, dringend 
verbetering bohoeft, is dit toch een der drukst 
bereden wegen van Sumatra-. Thans is hij omge- 
legd en geheel verb ar d; een pa rticuliere a uto- 
dienst zorgt voor de geregelde verbinding tus- 
schen beide plaatsen. Ook wordt gewcrkt, aan. 
de voortzetting naar N^goeniondi oan. de Zuid- 
zijde van het Toba-meer, om da-ar aansluiting 
to verkrijgen bij het wegennet van Tapanoeli en 
de Westkust. Van nog grooter beteekcnis is de 
stoomtram van de hoofdplaats naar Tebing Ting- 
gi. Den len April 1916 word deze lijn geopend, 
waardoor de verbinding tot stand is gekomen, 
met het Deli-net waarnaar de cultures zoo ver- 
langend uitzagen. 

Geschiedenis. Als gevolg van de expeditie in 
1865 naar Asa han ontstonden vijandelijkheden 
met de Bataks der bovenstreken, welke duurden 
tot den dood van onzen hardnekkigst en tegen- 
stander Radja Pa Netek in 1870. In 1887 werd 
het landschapje Raja getuchtigd en hierop volg- 
den de eerste verklariDgen van onderwerping aan 
het Nederlandsche gezag door de hoof den. van 
Simeloengoen en wel op 23 October 1889 van. 
Siantar, in 1891 van Tanah Djawa en in 1904 
van Raja ~ ' 
werd de z.g.n. Korte verklaring geteekend. 

Literatuur. Nota van toelicJiting betreffende 
i Simeloengoensch e landschappen. Tijdschr. 

en Panei. Eerst op het eind van 1907 

"气/ ■ 

/〜二也 ------ $  ... "—— 
■' - '■ .'Moor Ind. T. L.- en V. dl. 51 (1909) 

Mooleiibufgh. Eeri land- van gfdote economisclie 
beteekenis. Tijdschr. Binn. Bestuur, dl. 49 (1916) 
pg. 423; J. T. Cremer. Ons land van oiibeperkto 
mogelijkheden. 

SIMfiLOENGOEN EN DE KAROLANDEN. A£- 
deeling van het gouv. Oostkust van Sumatra, 
vcrdeeld in de twee onderafdeelingen Simeloe- 
ngoen en de Karolanden ； hoofdplaats sinds 1906 PSmatang Siantar (zie aldaar). De afdeeling telde 
eind 1915 ruim 159.000 inwoners, waaronder 350 
Europeanen, 4800 Chineezen en 400 andcre 
Vreemde Oosterlingen. (Zic de afzonderlijke arti- 
kelen KARO-LANDEN en SIMELOENGOEN). 

SIMEULOEE. Zie SIMALOER en SIMOE- 
LOEL. 

SIMISAP. Nagri in de afdeeling Sol ok van de 
residentie Sumatra's Westkust aan den Noord- 
voet van het Midden gebergtc gdegen en belang- 
rijk als voorloopig eindpunt van. den grooten weg, 
die van Solok over Koebang nan Doea tot hier 
voltooid is, jnaar doorgetrokken zal worden naar 
Takoeng. 

SIMOELOEL. Ecu JandscJiap, v-ormend de 
middenmoot van Jiet gelijknaraige ciland (Zie 
SIMALOER), en reikende zoowcl aan deszeJfs 
N.O.- als aan de Z. W.-kust. Het wordt overigens 
afgesloten in het Z.O. door het landschap Tapah 
of Defajan, en in het N. W. door Sala ng on 
Sichoele. De prachtige baai Lh6fr Dalam aan de 
N.O.-kust behoort tot liet landschap. Simaloer 
is ook rijk aan goed timmerhout, dat door de 
Javaboschexploitatiemaatschappij wordt gewon- 
nen. Het is na Tapah het best bevolkte landschap. 
De bevolking leeft van rijstcultuur op niet al 
te best be work le sawahs, ladangbouw, sagoe- 

kloppon en klapperteelt, die vooral aan de Z.W.- kust 
nogal belangrijk is. De verkoop van klap- pers en 
karbouwen brengt geld op om kleeren, aardewerk en 
weoldeartikelen en zoo noodig ook rijst te koopen. 
Het landschapshoofd Datofr Nja Noeh. wiens korte 
verklaring dd. 4 Sept. 1900 is goedgekeurd on 
bekrachtigd bij Gouv. besluit van 23 Ma art 1901, is 
van Ma- leischcn oorsprong en stamt, zoo men zegt, 
af van den befaamden Datoefr Bakoekoc*-, die 
cilanders opving en kraalde en als slaven naar den 
overwal .ycrkocht, of als hem dat werd bolct, 
vermoordde. 

De bevolking is ingedeeld in soekocs. Van de 
hoofden (datoe,s) dier soekoc's, die het eigenlijk 
bestuur uitmaken, zijn. de voornaam- stc de 
pamoentja*- en malintang. Pamoentjafr,s zijn cr twee: 
een uit soekoe Bolawa, en een uit soekoe Tocfa； 
niaar op de in Toefa gchouden pamoentj waardigheid 
wordt ook aanspraak geinaakt door lieden van soekoe 
Kaboe. De malintang-waardigheid is in soekoe 
Abesi. 

Voor de zaken van zee- en scheepvaart is er ccn 
geutjhifr panglima, die meent gelijkwaar- dig te zijn 
aan de beide pamoentj Vs. Met hun dricen vormden 
zij volgens hem de treeft, waarop de rijstpot： .Dato*- 
Nja" Noeh, boven het vuur rustte. (Zclfdc beeld als in 
Meulaboh ge- bruikt tot kenschetsing der verhouding 
van do drie datoe's van Malcischen blocde tot den 
Teukoe Tjhi七 het Atjehsche hoofd der Kawaj XVI). 
Zie verder het artikel SIMALOER. 

SIMOENG (MAL ). Zie OTTERS. 
SIMPAI. Uitgestrekt vulkanisch gebergte ten 

O. van TjitjaI6ngka (Preanger). Het hoogste punt 
ligt op 166G M. Merkwaardig is het groot aantal 
jongcre eruptiepunten, dat binnen, op en buiten den 
ringwal voorkomt. De vulkaan is geheol onwerkzaam 
(Verbeek, Java, 730). 

SIMPAI (MAL.). Zic SLANKAPEN. 
SIMPANG (Sempang). Landschap in de residentie 

Wcsterafdecling van Borneo, afdeeling KBtapang, 
ondcrafdeeling Sockadana. De opper- vlakte bedraagt 
土 7870 K.M.2,(1. i. 土 15 maal die van het landschap 
Soekadana, terwijl de bevolking in 1915 word 
geschat op ongovcfr 10.000 personen, voor het 
grootste deci bestaandi) uit Maleicrs (hieronder 
gerckend Bocgineezen, verblijf houdende ter 
Westkust, en nicer speciaa! te Soengai Boewaja en de 
zgn. „ Orang Bockit" of bergbewoners), voor het 
klcinste deel uit Dajaks en een gering aantal 
Chineezen. Het landschap grenst ten W. aan Kocboc 
en de zee, ten N. aan Aleliau, ten O. aan Sfikadau en 
Ma- tan, en ten Z. aan Matan en Sockadana. Tot het 
landschap behooren de langs dekustgelcgcneilan- den 
Kocmbang, Melang Merakit, Nanas, Antoe en Masa 
tiga (nota Sim pang T.A.G. 1912 biz. 332). Het 
Westolijk gedeelte is nagenoeg overal vlak, do 
Oostclijke helft bergachlig; de hoogsto top pen zijn 
de G. Palocng (111() M.), op do grens met Soekadana 
on Noordoostclijk daar- va» de G. Batoe Dajculi (958 
M.). In het Noordcn ontstaan op het gebergte twee in 
haren bovenloop slecht bevaarbare rivieren met 
verschillende zijtakken, beide met een ongevecr 
Zuid-westwaartschen loop; nl. de S. Sfimandang, na 
de vereeniging met de Simpang (Zuidelijk van de 
gelijknamige kainpoeng) ondcr (lien naam 
doorstroomende cn de S. Koewalan, uitstroo- mende 
in de Zuidelijkste mondingsarm van do Kapoeas, de 
S. Lida. Kampoengs van noemens- 



SIMPANG—SIMPANG OELIM. 779 

waardig belang wordcn in het landschap niet 
gevonden; allecn nocmon wc Simpang (gelegen a an 
de samenvlooiing van S. Simpang en Matai), 
vroegere verblijfplaats van den Pancmbahan, met een 
geringe bcvolking en. TiSlok Mclano aan de 
monding der Simpangrivier, de tegenwoordigo 
verblijfplaats. Voor voortbrcngselen van den bodem, 
middelen van bestaan etc. der bovolking zie het 
artikel BORNEO. Den 14 Juni 1823 werd het eerste 
politieke contract met Sempang gesloten, in 1845 na 
de afscheiding van Socka- dana een afzonderlijk 
contract aangegaan, dat in 1881 weder vernieuwd 
werd. In 1911 werd de Panembahan Soeria Ningrat 
wegens wanbe- $tuur ontslagen, zyn opvolger 
Panembahan Anom Kesoeina Ningrat legde op 28 
Juni 1911 de korte vcrklaring af. Sedei't 1908 is in het 
landschap een landschapskas gevestigd. 

Literaluur: H. von De wall: Matan, Simpang enz. 
Tijdschr. Bat. Gen. DI II (1862) zoomede J. P. J. 
Barth: Overzicht der afd. Sockadana, Vcrh. Bat. Gen. 
DI. 50 (1897)； Bijl. Hand. St. Gen. 1911/12 n°. 301-
14, 15; T. A. G. 1912 biz. 330 vv. 

De geschiedenis van het landschap houdt ten 
nauwste verband met die van Soekadana cn wordt 
daarmedc behandeld. Zie SOEKADANA. 

SIMPANG AMPAT. Ncderzetting in de onder- 
afdeeling Ophir, afdceling Loeboek Sikaping van de 
residentie Sumatra's Westkust. Het woord beteekent 
“viersprong". Hier loopt de grootc weg van Taloek 
naar Sasak aan de kust, welke voorbij Simpang 
Ampat in de kustlagune wel cens onder water staat. 
Links voert een klcine weg naar het Zuidwaarts 
gelegen gebied van de Masang-rivier, terwij! rechts 
om de moerassen hcen cen flinkc rijweg, die bij 
Mocara Kiawai over de Pasanian- rivier gaat, 
voltooid is naar het cvenccns aan de bust gelegen 
Ajer Bangis. 

SIMPANG KANAN cn SIMPANG KIRI. Zie 
SINGKEL en TfiMIANG. 

SIMPANG OELIM. Het incest W. tevens het 
sirootste landschap van de onderafdeeling Idi, 
afdoeling Oostkust van Atjeh. Strekt zich in 
langgerckten vorm Z.-N. uit, langs den rcc lit croc ver 
van den beneclenloop der Dja mbo Aje. 

rivicr scheidt het van ,,Pase，5, en wcl mccr 
paaklflijk van Keurcutw, rechtstrccksch ge- De N.O.-
grens wordt bepaald door Straat Malaka. Langs de 
O.-grens liggen van X. naar Z. de landschappcn 
I)joel6ft Tjoet, Tanjong Senmantofr, weer
 Tjoct, en Djoelo®- 
Kajcut. Ten Z. grenst het a an het (<ajo-lan(l- "hap 
Scrbodjadi. In Simpang Oeliin kan men I v.fe 
gcdeellen onderscheidcji: 

L de vlakko benedenstreken, uitmakeiide een < < 
nig8zins pecrvorniig**!! gelijkbecnigen dri(?hoek, 
met Straat Alulaka cn het benedenste stuk van de 
Djam bo Aje a Is upHtaandc zijden. samonko- mend 
on)str('vl<M „ Dianiantpunt!,, en als basis den 
Arakoendo geheeten tak, dicn de Djambo Aje i<'ts 
bovon Lho^ Nibdiig \V.N. W. afsplitst. Dit ge- deelte 
is dicht be vol kt en, voor zoover nict be- dekt door 
zcomoeraHbosschen, gchcel in cultuur gebracht cn 
met sawahs en tuinen als overdekt. fn het Z.O. wordt 
het gesneden door de Atjeh- trambaan, die haltes 
keeft te Arakocndo, keude Simpang Oclim, en 
Madat, cn vlak ann de ovorzij van de Djambo Aje 
weer een to Panton Laboe. De brug over de 
Arakocndo meet 115, die over de Djambo Aje 80 
Meter. De spoorreis Simpang 

Oclim —Idi (32 K.M.) duurt 1* uur. Naar Lhoc Soumawe 
is het een rit van ruim 3 uren. Ecn groote eolonneweg volgt 
het beloop van da trambaan, tcrwijl een andere groote weg 
meer Zuidclijk van Arakocndo over Grong- Grong en Lh6° 
Nibong gaat en bij Paja Naden zich met ccrstgezcgden 
eolonneweg voreenigt. Van. Keudd Simpang Oolim aan. 
den N. eolonneweg divergocrcn cen aantal wegen naar 
verschillende punten aan den Z. eolonneweg. Ook gaat er 
van de keudfe af eon weg N.O.-waarts naar de koeta van 
den oeldebalang te Tanjong en verder naar Koeala 
Simpang Oelim. Nog een eolonneweg voert van de 
trambaan langs den rechter Djambo Aje-oevor N.-waarts. 
Bij Mounasah Loeeng kruist die weg een tak, dien de 
Djambo Aje daar W.-waarts uitzendt en die zich dra splitst 
in Kroeeng Rawa en Soengoo Blah, welke laatste zich 
weer ondervordeelt, haar Z.sten tak af- waterend in de 
Koeala Simpang Oelim. 

2. de geaccidenteerde bovenstreken, een lange en naar 
verhouding smalle strook grond langs de Djambo Aje, 
gekruist door een groot aantal rechter zijrivieren, zooals 
de Kroeeng Lipat, Kr. Roe be, Kr. Pculalo en Aloee le 
Mirah. Die bovenstreken zijn dun bcvolkt cn weinig ont- 
gonnen, en hebben meer dan de benedenstreken gelcden 
van de onrust in vroeger jaren. Pasij r -- Tinggi cn 
BLangdeunong aan de Djambo Aje zijn de voornaamste 
plaatsen. Langs de Djambo Aje voert ecn weg, die cchter 
niet overal in zoo heel goeden staat verkeerL 

Zijn de benedenstreken overwegend Groot- Atjdhsch, 
XXVI Moekimsch zou men kun- nen zeggen, — de 
bcvolking der bovenstreken is moor van Pase*sche 
origine. Het totale zielen- tal bedroeg volgens telling van. 
1906： 9839, ver- dceld over 2180 gezinnen. Op 1 Januari 
1916 bedroeg het aantal geregistreerde mannen 4011. 

De bestaansmiddclen van de vrij welvarende bcvolking 
zijn sawahrijstbouw, veetcelt en pi- nangcultuur vooral, 
cn. in de kuststreken vis- schcrij en zeehoutaankap. Do 
pepercultuur, waaraan hot landschap zijn opkomst dankt, 
en die in 1877 naar schattiug nog 700 kojan op- loverde, 
daaldc in 1897 bededen de 100, in 1904 bonoden de 10, 
inaar haalde in 1901 weer 20,35 kojan. 

Aan het hoofd staat de energieke oelcebalaug Teukoe 
Mocda Oesdih of Joesoh, wiens korte vcrklaring dd. 28 
Sept. 1S99 werd goedgekeurd cn bekrachtigd bij Gouv. 
besluit van 15 Juni 1900, n . 37. Onder hem besturen 
„toeha peuof* de gam pongs Poetj6fr Aloee, Pculalo 
,Gampong Blang on Bantajan； „peutoea rajeu6" do gam-
pongs Soengoo Roesa, Madat, Paja Deuman, Bintah en 
Tjoh: cn „peutoea oebit" do meuna- salfs, waarin die gam 
pongs zijn verdceld en do‘ cnkele daartoc behoorenclc 
scuncuboft,s of peper- tuincomplexen. Toeha peuet en 
peutoea rajeu" wordcn door Atjehers aangesproken met 
„tcu- koc" en besproken als „peutoea (sagd6),\ In den 
monel van Pasecrs zijn dio titcls rcspecticvc- lijk “anipon" 
en „oeleebalangn. 

Simpang Oelim is cen stichting van Teukoe Moeda 
Njafr Malem, een Groot-Atjeher uit de XXVI iloekims, die 
er. zich omstreoks 1850 vestigde. Inl860 kreeg hy een 
,,sarakatA'' van Atjdhs soeltan. Hij was wel bevriend mot 
Teukoe Paja van Tanjong Seumanto* of Arakoendo, die, 
ook Atjeher uit de XXVI Moekims, in 1869 
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Teukoc Moeda Angkasa van Blang Me uit het aan 
Tanjong Scuniant6fr grcnzenclc Mcureubo had 
verdreven. Samcn trokken ze 66n lijn tegen de 
Pasders, en dezcn konden het niet van hen winnen. 
Na de twecde Atjeh-expeditie wei- gerde T. Moeda 
Malem eenc ..vcrklaring,* te teekenen, houdende 
erkenning van den Koning dcr Nederlanden als 
wettig opperheer. Toen nu in April/Mei 1S76 ecn 
conflict tusschen Keureutoe en Simpang Oelim op 
handen sdieen. en een control cur voorstelde, een 
stoomer de Djambo Aje op te stureii oin, tezelfdertijd 
dat Keureutoe zou aauvallen, <le langs den rechter- 
oever gelegen Simpang Oeliinscho versterkingen te 
bescliieten, gaf zulks den Gouverneur-Generaal Van 
Lansberge aanlciding, dd. 17 Mei naar Atjeh te 
seinen, dat Z.E. onverdeeld goedkeurde al wat mocht 
geschieden om Simpang Oelim af- breuk te doen, en 
dat gaarne zou worden vernomen dat met Keureutoe 
daartegen krachtig geageerd was. De Commandant 
van de Zeemacht, de Legercommandant. en de 
Militaire en Civielc Bevelhebber op Atjdh, Generaal 
Wiggers van Kerchem, opperden bezwaren, maar de 
Land- voogd bleef bij zijn plan. Bij besluit van 15 
Juli werd de Commandant van de Zeemacht 
gemachtigd, den Gouvernementsstoomer „Tjen- 
rana" naar de Oostkust te dirigeeren, ten eindc op de 
Djambo Aje den. handel van Simpang Oelim te 
beletten en eventueel den vorst van Keureutoe in zijn 
operaties te helpen: en den Legercommandant werd 
verzocht. te zorgen, dat de “Tjenrana." militaircn aan 
boord krccg. T. Moeda Angkasa, die ons al 
meermalen had trachten over te halen tot een 
gewapend optreden tegen Arakoendo en Simpang 
Oelim, of tot het inaterieel steunen van zoodanig op-
treden zijnerzijds, kwam begin September weer bij 
Idi's assistent-resident Mr. J. van. Kaat- hoven 
vergunning vragen, die landstreken te mogen 
veroveren. Van ons vroeg hij enkel: geweren, 
patronen. slaghoedjes cn kruit. Den 24sten werd de 
gevraagde vergunning vcrleend. De “Tjenr&na" 
kwam aan in de Djambo Aje en op den 26st,en 
September vertrok eenc ge- inengde compagnie van 
het linkerhalf J2e Bat. uit Batayianaar Idi, „op 
verlangen van Z.E. den Gouverneur Generaal", en 
met het doel „den inval van T. Moeda Angkasa met 
eene Keureutoeschc strijdmacht op Simpang 
Oclimsch gebied moreel te steunen". Zoo borichtte 
de Legerconimandant den Assistent-Resident. In- 
tusschen wijzigden zich's Landvoogds inzichten, en 
dd. 2 October instrueerde hij den Militaircn en 
Civielen Bevelhebber, dat T. Moeda Angkasa niet 
anders dan als overwinnaar uit den strijd mocht 
komen, doch ook niet anders dan met onze hulp. 
Generaal Wiggers van Kercheni voelde niets voor de 
onderneming, eu vroeg zijn ontheffing. Den 22sten 
October had het optreden van Moeda Angkasa plaats. 
Er kwam niemendal van terecht! Den31sten gaf hij 
een tweedc vertooning. Het reeultaat was weer 
hoogst onbevredigend. Begin November trad 
Generaal Dieniont op als gouvemeur. Er ging» n 
troepen naar Simpang Oelim, en den 14den was 
Tanjong Seinnanto®" genomen en de rechter 
Arakoendo-o。ver van vijanden gezuiverd, doch 
door onze troepen. T. Moeda Alalem bood den 18den 
November zijne onderwerping aan. Hij stemde er in 
toe, dat onze troepen te Simpang Oelim een bivouak 

zouden betrekkon. cn aanvaardde aanvankelijk ook 
den hem gestclden eisch om naar Koeta Radja te 
gaan tot het verncmcn van de voor- waarden. Den 
23stcn word hot bivouak to Simpang Oelim 
betrokken. Maar de radja bcdacht zich op het punt 
van het gaan naar Kocta Radja. Voor generaal 
Dieniont was dat een grootc te- Icurstelling. Hij 
mcende de verandorde hoiiding van T. Moeda 
Malem te mocten wijtcn aan door onze 
bestuursambtcnaren geiuaaktc fouten, en zond den 
Assistent- Resident De Schecmaker, om te trachten 
den radja te bekeoren. De radja echtcr onttrok zich 
aldra aan verdero aanrakin - gen, en toen hij zich ook 
van een hem gcsteld ultimatum niets aantrok, werd 
hij den 12den December geproclameerd met zijn 
geslacht voor altijd te zijn vervallen van den troon 
van Sim- pang Oelim. DeSchecmaker beraadslaagde 
met de peutoca's over de aanstelling van een 
nieuwen radja. Een peutoea T. Njafr Lamkocta, werd 
tot radja aangesteld. We lieten hem den 5den Januari 
1877 een verklaring teckenen. de Ncdorlandsche 
vlag werd plechtig uitgereikt cn geheschen. en den 
7den werd de blokkadc van Simpang Oelim 
opgeheven. Zoo meenden we de zaken voldoende te 
hebben geregeld. 

Maar T. Moeda Malem verbleef te Teupien 
Sireun aan de overzijde der Djambo Aje, op s]edits 
korten afstand van ons bivouak. Nadat hij in Juni 
1877 onze post te Blang Ni had over- vallen, werd 
den 9den Juli Teupien Sireun genomen. We maakten 
er veel waarden en goud- werken buit, welke voor 
een good deol zijn terug te vinden in de goiidkamer 
van hctjiiuseum van het Bataviaasch Genootschap. 
Den 3den Januari 
1878 kwjfni Moeda Slaldni^ bij den \vd. Militaircn 
en. Civielen Bevelhebber kolonel van der Heydcn te 
Blang Ni in onderwerping. Hij vertrok naar Atjeh, cn 
in Simpang Oelim keerde hij niet meer terug. Wcl 
echler zijn zoon Nja。Oesoh, en als dezc in Simpang 
Oelim kwam, had hij het er te zeggen, en niet onze 
radja T. Nja« Lumkoeta. Dezc was tel kens 
genoodzaakt naar Jdi de wijk to nomen. In 1888 
vestigde T. Njafr Oesoh alias T. Lam Reuiing zich er 
voor vast, en dr a was hij dr- eigenlijke oelecbalang. 
Veel vo】k lict hij uit Atjeh overkomen. Het werd 
ticrig in Simpang Oelim, maar wat er groeide was 
ons niet welg。- zind. Vandaar dat in 1892 Simpang 
Oelim voor alle in- cn uitvocr word gesloten. Toen 
werd op 21 Juni ] 893 de onder Nederlandsche vlag 
s-a- rendc „ Raj ah Kongsi Atj4h" op de hoogte van 
Diamantspunt afgeloopcn en op den wal gezet, cn 
vier vrouwelijke passagiern hield T. Njafc Oesoh 
gevangen,om de oj>heffing van Simpang Oclim's 
sluiting te dwingen. Dat had resultaat. Men stckle 
alleen als conditio, dat T. Nja^ Oesoh niet slcchts 
zijn gevangcncn JosJict. )naar ook ze】f zijn 
opvvachting zou komen inakcn te Idi en inderdaad 
kwam den 5den Juni 1894 Njaft Oesoh zich 
vertoonen. waaj'op de sluiting werd opgeheven. 

In 1895 reisde Njafr Oesoh naar Koeta Radja en 
werd erkend als oelecbalang: T. Moeda Oesoh. 

T. Nja。Lainkoeta, de schijn-oeleebalang van 
]877, trad af, en word in December ]898 ver- moord. 
In 1898 schijnt tijdens de Tapa-bcweging Moeda 
Oesoh's trouw even gewankcld tc hebben. Maar dat 
was zijn laatste „zwakken moment. En hij leverde 
sedert goed work. Nergens ter 
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Oostkust zijn de benedenstrekeu zoo dicht bc- volkt 
en zoo deugdclijk ontgonnen. En zoo hoorde men 
vroeger Simpang Oclim wcl als „dc case van de 
Oostkust" bctitclen. Die naam was wel verdiend, en 
zoo thans verouderd, is hij dat enkel omdat de verdere 
Oostkust nict meer a an ■ecn woestijn doet don ken. 

Literatuur: H. T. Damste: Simpang Oclim, Eon 
stukje Atjehgeschicdenis. KoL Tijds. 1918 bl. 1031. 

SIMPOL (JAV.). Zie STELECHOCARPUS. 
SIMSAM (Aroe-cil.) Zie KAOA en MANOEK 

NANJEUSEUP. 
SINABANG. Standplaats van den controleur der 

onderafdeeling Simeuloee van de afdeeling Westkust 
van Atjdh, en zetel van de Java- 
boschcxploitatiemaatschappij, die de bossclicn 
exploiteert in het Z. deel van het eiland Siina- loer. De 
plaats ligt aan de prachtige Sinabang- baai in het 
landschap Tapah. Zie voorts: S1MA- LOER en 
TAPAH. 

SINABANGBAAI is de zeer grillig gevormde, 
ongeveer 6 zeemijl het land indringen de, vrij smalle 
en vrij diepe baai aan het Zuidgedeelte van de 
N.O.kust van Simeuloee (Simaloer) op do We<tkust 
van Sumatra. Door de verlichting is ook des nachts de 
veilige ankerplaats van de ge- gelijknamige 
kampoeng, do hoofdplaats van Simeuloee waar een 
groote houtexploitatie wordt gedreven, te bereiken. 
De kusten zijn laag en vormen. tallooze kleine baaien, 
waarin de be- groeiing tot aan het water reikt, slechts 
bier en daar reikt Jiet heuvelland tot aan de kust, waar- 
langs een kustrif loopt, dat alleen bij de hoeken ver 
uitsteekt. Dwars v66r de baai ligt het, in het 
Westgedeelte heuvelachtige eiland Pandjang besar, 
dat de ingang der baai versmalt tot 1 K.M., daar beZ. 
vindt men in de baai nog vele kleinere ei Ian den en 
dieper in losliggende gevaren. Do Oostkust loopb oni 
de Noord uit in ecn. smalle Undtong, waarop een ken 
bare heuvel. N.O. van deze ligt cen uitgestrekte 
steenachtige via kt e, waarop vele riffen, afgewisseld 
door groote diep- i en en beNoorden de baai t reft 
men, tot zeer ver in zee, vers])reide eilanden- cn 
riffencouxploxen aan, welke slechts een nauwen 
toegang tot de baai overlaf cn^-Olet Noordelijkste 
dier eilanden is hot zwaar begrocido en aan de 
Oostzijde hooge Sioemat, gelegen op een groote 
koriuilvlakte niel vele gevaren en zeer ongelijke diept 
cn. 

De regenval is zeer groot aan den wal, op eeni- gen 
afstand van de kust is het dan fraai weder. ])e 
stroomen in do baai zijn weinig kracht ig en do vcrl 
ikale waterbeweging gcring bij ecn overheer- schend 
dubheldaagsch get ij. Zic Zeeinunsgids deel I. 

SINABOENG. Fraaio vulkaankcgd, 24G0 M. 
lioog, in de afdeeling SimSloengocn van het 
youvernenient Oostkust v. Sumatra. Bezit een 
dubbolkrater mot zeer intensicve solfataren* 
werkzftainhcid. In beide kruters bevindt zich cen 
ineertje. De beklimining gescliiedt het best van 
Sigarang aan do Noordzijde. Kaarten, 卜 che's! n cn 
foto5s in J a ar verslag 1912 van den Topografischen 
Dienst, XXIV, 107 en bij VoJz, Nord.-Sumatra, I 5 en 
Ibid. Tijdschrift Aardr. (icn, 1908, 1375. 

SINAKOB (GOENOENG) of G. SOR. De hoogste 
l op (1959 M.) in het Cycloopgebcrgte (zie aldaar). 

SINAMAR (Sinamoc). Zijrivier van de Kwan- tan 
op Sumatra. Zic aldaar, R i v i o r e n. 

SINDANG. District met gclijknamige hoofdplaats 
van de controle-afdceling Kandanghaoer cn Indra in a 
j oe - West van liet regentschajT cn de afdeeling 
Indramajoc, residentic Cheribon. Het telt 48 clesa's cn 
is vcrdeeld in twee onderdis- tricten. Zr 

SINDANG. Kleine zclfstandige rivier in het ui- 
terste Zuiden van de residentic Sumatra's West- kust. 
Zij ontspringt een weinig buiten het gewest op de 
helling van den Goenoeng Raja in het land- schap 
Koerintji cn stroomt hoofdzakelijk in Westelijke 
richting, totdat ze vlak bij de kust met eon scherpe 
bocht naar het Noorden gaat, van. rcchts de slechts 
weinig kortere Tapan ontvangt en vervolgens bij het 
visschersdorp Pasir Gan- t，ing in den Indischcn 
Oceaan uitmondt. Hoewel de Sindang slcchts door 
kleine prauwen kan be- varen worden en o.m. de 
onbescherrade reede van. de mondingsplaats het 
binnenloopen van groo- tere schepen belemmert, is de 
rivier toch van be- teekenis voor het verkeer. Het is de 
meest ge- bruikte afvoerweg van het veel producten tot 
uitvocr opleverendc, maar geisoleerde Koerintji. 

SINDANGBARANG. District met gelijknamige 
hoofdplaats van de controle-afdeeling Soekane- gara, 
regeirUehap en afdeeling Tjiandiaer^ resi- dentie 
Preanger Regentschappen. Het district heeft een 
oppervlakte van 1485 K.M.2 en telt 3 onderdistrictcn 
met 13 dcsa's. 

SINDANGKASIH. District van de controle- 
afdeeling Poerwakar^a»- regentschap Krawang, 
residentic Batavia； met cene oppervlakte van 267 
K.M.2. Het district telt 5-i desk's. 

SINDANGLAJA, Bekend hcrstellingsoord op de 
Oostolykc helling van don Gede in de Preanger 
Regentschappcn. Het ligt 1084 M. boven de 
oppervlakte der zee en heeft een aangenaam, maar zeer 
vochtig klimaat. Evenals in. geheel West-Java is de 
rogentijd, die van November tot April duurt, de 
warmsto. De thermometer wijst een teinperatuur aan, 
varieerende tusschen 10° on 24° C. ； 's nachts is het 
cr dikwijls zeer koud； somtijds moeten zelfs enkele 
kamers van het etablisscment door een kachel worden 
verwarmd. De gemiddelde hoeveelheid regen is 
grooter dan te Buitcnzorg en bedraagt 4230 m.31. 
Dicht bij het etaElissement is eene bron met warin 
water van ongeveer 43° C., dat een gering gehaltc aan 
zout bezit. Deze bron heet Tjipanas en ligt dicht by het 
buitcnverblijf van dien naam van. den Gouverncur-
Generaal. Sindanglaja is per voertuig of to paard te 
bereiken uit het Zuiden van Tjiandjoor, uit het 
Noorden van Buitcnzorg, langs den grooten postweg, 
die over den M6gamendoeng loopt. Het ligt in een. der 
fraaistc streken van do Preanger; het etablissc- ment 
bezit goccle gebouwen en zeer mooie tuinen. 

SINDANGLAOET. District van de gelijkna- mige 
contrdlc-afdeeling, regentschap, afdeeling cn 
residentic Chori bon： met eenc oppervlakte van 16-1 
K.N.2, 67 desiVs en 94.800 inwoners, waarondcr 土 
90 Europeanen, 1260 Chineezen, 80 Ara bicron (eindc 
1905). De hoofdplaats, tevens standplaats van den 
Controleur, is Lemahabang, In dit district liggen de 
suikerfabrieken Sindang- laoet en Karangsoowoong.^ 
f ? - 

SINDANGSTREKEN. Tot 1904zonderafdeeling der 
afdeeling Tubing Tinggi, residentio Palem- bang: in 
dat jaar opgehevon en voor een deel bij de toonmalige 
controle-afdeeling Redjang en LSbong gevoegd en 
ondor do residentio 
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Benkoelen gebracht, voor een antler deel ver- eenigd 
met de contr61e-afdee]ing Moesi-oeloe, afdeeling 
Palen.bangscho bovcnlanden. Door dit. gebied 
stroomt de Klingi (zijrivier van de Moesi) met haar 
rcchterzijrivier de Bliti. Het landschap strekt zich uit 
over de Oostelijke hellingen van het gebergte. 
waarin de Redjang- valleien zijn gclegen, tot aan de 
onderafdceling Jloesi-oeloe. waarmede het tot 1876 
een geheel vormde. 

SINDARA (JAV.) Zie ANAPHALJS. 
SIND J Al. Onderafdeeling der afdeeling Bon- 

thain, gouv. Celebes cn Onderh ooi ighedcn, be- 
staande uit de districten Oost-Boelo-Boelo. La- 
mati. Tondong, West-Boelo-Boelo, Manipi met 
Toeroengan, Manimpahoi en Pao. De stand- plaats 
van den controlcur Sindjai ligt aan de gelijknamige 
rivier. 
、SINDOEPRADJA- EN DOETAMATIWER- 
KEN, een uitgebreid stel irrigatielcidingen be- 
hoorende tot de irrigatieafdeeling Tjinianoek, 
residentie Cheribon. De Sindoepradja is van deze 
werken de hoofdleiding； zij krijgt haar water uit de 
Tjimanoek bij Rentang door middel van een 
inlaatsluis zonder kunstmatige opstuwing, stroomt 
Noordoostwaarts nagenoeg evenwijdig aan de 
Tjimanoek. Bij Tjikocngan hceft men de 
Soekaredjasluis, waar de Doetamatileiding be- gint. 
Het Sindoepradj agebied bevloeide in 1914 reeds 
nagenoeg 45.000 bouws sawahs. 

SINDOER (MAL.). Zie SINDORA SUMATRA 
NA. 

SINDORA SUMATRANA Miq. Fam. Legu- 
minosae- Ca&salpineae. Sindoer. Tampar hantoe 
(MAL.). Boom van het Westen van den Archipel, 
botanisch niet volledig bekend. Daarom is het niet 
zeker of hij identiek is met de op W.-Java 
voorkomende soort (Oekoe aka, SOEND.). Het hout 
is op Sumatra in groote hoeveelheden te krijgen. Het 
is gevlamd en wordt voor meubelcn gebruikt. Uit 
den stam verkrjjgt men door inkappen een vloeibare 
roodgekleurde balsem (minjak sindoer), die als 
vemis wordt gebruikt en met damar gemengd tot liet 
breeuwen van prauwen. Het schijnt echter moeilijk 
te zijn een goed monster van deze tamparhantoe-oJie 
te verkrijgen, zoodat de eigenschappcn ervan nog 
niet volledig bekend zijn. De ])latte gestckelde 
peulen heeten saparantoe en zijn bij de medieijn- 
handelaren te vinden. Ze worden uit Palcmbang naar 
Java uitgevoerd en doen dienst tegen veler- lei 
kwalen. 

SINDORA WALLICHII Bth. Sepoetih, Se- 
poetih sendok (MAL.). Zeer groote boom met 
lichtgeel, later donkerder wordend spirit en 
donkerrood tot bruin kemhout. Het hout is 
buitengewoon hard en is een goed timmerhout. 

SINDOR。(S跖doro). Een der regehnatigst ge- 
bouwde vulkaankegeJs op Ja va (zic de foto bij 
Verbeek, Java, 294), geJegen in Kedoe en door een 
1405 M. hoogen pas (van Kledoen^) jnet den 
Soembing verbonden. Ten tijde van Junghuhn's 
bestijging (Java II. 320) was de berg door ont- 
wouding en verbranding bijna geheel kaal en zeer 
waterarrn; in 1878 werd met de geregelde 
reboiseering begonnen. Een eigenaardigheid van 
den Sindoro is dat de top een klcine, bijna zuiverc 
vlakte vormt, 3J50 M., waayin de kleine krater (130 
X ISO M.), door cen uiterM lage rand omge- ven, 
plotscling bijna loodreeht neerdaalt tot op een diepte 
van 2975 M. Het plateautje zelf is 

eenigszins rcchthockig van vorm, 300 X 400 M. 
Westelijk en Noordclijk van don krater liggen 
zandvlakten (zie de toptcekening in het Jaarversl. 
Top. Dienst 1905. Pl. III). De controlcur Ou- demans 
£Tijdschr. v. h. B. B. III. 1889, 369) en I)r； Koorders 
(Tijdschr. v. Nijv. en Ldb. LI. 1895, 241) merkten op, 
dat de krater sedert Junghuhn's teckcning 
verandcringen had onder- gaan, waarschijnlijk 
tcngevolge der eruptie van 1882. Oudemans deelt 
medc, dat niet alleen de topkrater in functie was, maar 
dat teveus aan de N.W.-helling een nieuwe krater 
ontstond (zie ook Verbeek p. 294). Koorders 
beschrecf ook nog een oud eruptiepunt op do 
Westhelling, de Kembang. als cen drogc put van ong. 
200 M. diameter en 50 M. diepte, waarvan de rand 
slechts weinig boven den vulkaanmantel uitstcekt. 
Behalvc van 1882 zijn ook empties bekend van 1806 
on 181S (goring). 

SINGA MANGARADJA. Pirestervorst. Zie 
BATAKS. 

SINGAL (SUE、D). Zie VALLEN. 
SINGAMERTA. District van de controle-afdee- 

ling, het regcntschap en de afdeeling Bandjarne- gara, 
residentie Banjocmas; met eene opper- vlakte van 253 
K.M2. De hoofdplaats is Bandjar- negara. Het district 
telt 94 desa's met 76.000 in- woners, waaronder 100 
Europeanen en bijna 500 Chincezcn en anderc 
Vreemde Oosterlingen(I9J 5) en is verdeeld in 4 
onderdistricten. 

SINGAPARNA. District met gelijknamige 
hoofdplaats van de controlc-afdeeling Mangoen- 
redja, regentschap cn afdeeling Tasikmalaja,. 
residentie Preanger-Regentschappen; met eenc 
oppervlaktc van 270 K.M2. Het district telt .5 
onderdistricten met 53 desk's. Dit district is bekend 
om het mooic vlechtwerk, dat men er maakt. De pasar 
te Singaparna is daardoor ook zeer bc- zocht. 
Singapar： a is het eindpunt van do stop intra n), die 
van Tasikmalaja hierheen Jeidt.yL 
^^NGAPOERA(STRAAT). Breede, zeer larige straat 
tu&sCheiTde-ZZO.punt van Malaka met het 
voorliggcndo eiland Singapoera en den Hiou*A - 
Archipel. Het Oostgedeelte der straat, beN. langs hot 
eiland Binlan, is 20 K.M. breed cn heeft alleen aan 
den Oostuitloop verspreidc gevaren; het 
Westgedeelte, N.W. van de daar v66r Ba tam en 
Bocban gelegen arcJiipel van eilandjes, is tot den 
Alalakawal toe bozaaid met kleine eiland- jes, a lleen 
het middengedeelto der straat, beOo-- -en don 
meridiaan van Singapoera, is schoon, maar zeer 
ongclijk van dicptc. De straat in botond cn verlicht en 
wordt zeer druk bevaren. 

De Zuidkust van het eiland Singapoera is beW. do 
Htad eenigszins hcuvclach<,ig rnet, in he! 
Westgcdooltc, een lage, met struikgewas en rizo- 
phoren begroeido strandvlakte cn voorlijzgcnd 
koraalkustrif; daarbuiten liggen, van 5 K.M. br- 
Zuidcn do doJckcn tot oj)22 KM. uit den wal, do 
bovengenocmdo cilandjes, omgeven door vole 
losliggendo govaren, waartusschen slechts enkele 
bevaarbare passages ovcrblijven. BeO. de stad is de 
kust laag en vlak met een steeds breeder wordende 
voorliggcndo zandbank )not ondiepe plekken, welke 
ver om de Oosf, uitsteekl. 

De ZuJdkust van Alalaka is, tusschen het eiland 
Singapoera en hoek Boeloes, de N.W. hoek dor straat, 
laag cn met rizophoren begroeid en heeft een breede, 
aan den bui enkant Mile modder- bank, beO. het 
eiland is de Malakawal, vooral de West- eji 
Zuidoosthoek, Tg. Penjoesoe, lieuvcl G /2-Y < ()',
 L; . > 7 
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achtig, daarachter verheft zich do kenbare heuvel 
Barboekit met een spit sen top. De kustbank is smal, 
loopt geleidelijk af en gaat bij Tg. Penjoe- soe over in 
een reeks van gevaren rondom de voorliggende Lima-
oilanden, welko zich om do O.N.O. voorzetten in de 
Rumeniadroogten. 

De kusten van Bin tang en Batam zijn heuvel- 
achtig met uitspringende rotshoeken, waartus- schen 
baaien met een breed, droogvallend kustrif worden 
aangetroffen, vooral de kust van Batam is daardoor 
zeer verbrokkeld. Buiten den wal steekt een min of 
meer breed koraalkustrif af, waarop bij do hoeken 
vele losse steenen liggen en dat, van af hoek Berakit, 
do N.O.hoek van Bintang, om de West steeds smaller 
wordt en met zeer ongelijke diept en naar de straat 
afdaalb; beN. Batam is het smal en steil. De 
buitenzijde der eilandjes N.W. van Batam on Boelan 
is steil, daarbuiten liggen nog eenihe losso' gevaren in 
straat Philip, de breedste en Zuidelijke toegang tot de 
straat van om de West. Een Noor- delijker en nauwer 
passage, tusschen do v6or den Malakawal gelegen 
eilandjes, is de Selat Sinki, terwijl de zeer smalle 
straat Semboelan tusschen deze en den Malakawal 
loopt. V66r de Zuidkust van het eiland Singapoera, 
Z.W. van de st ad, ligt het groote, vrij hooge ciland 
Blakang Mati, omgeven door een koraalrif dat a an de 
Noordzijde het smalst is langs do smalle Keppel 
Harbour, aan do Oostzijde van wellce men de 
uitstekend ingerichtc dokken en werkplaatsen 
aantreft； de reede ligt Z.O. van de st ad. 

In den Oostuitloop van straat Singapoera treft men, 
ongevecr midden tusschen de hoeken Pen- joesoe en 
Berakit on aan de Westzijde van een plateau met 
ondiepe plekken, do hooge Pedra Brancarots aan en 
Z.W. daarvan cenige losso gevaren, welke dat 
gcdeelte der straat onveilig jnaken； het Middle 
Channel, tusschen deze rots cn do gevaren buiten de 
Limaeilanden, wordt hier bij voorkeur bevaren. • 

De mocBsons zijn zwak en staan niet geregcld 
door, er is veel stilto. Van December tot en met Maart 
waait cen Noord Oost-mocssocn met vrij ge- rcgcldc 
N O.lijke wind, van Alei tot en met September ecn 
Zuid-mocsaon, met Z.O. tot Z.W.lijke wind. Zware 
buien komen niet voox*. Regcn valt het gehcelc jaar 
door, het ineest in December cn Januari, Jiet minst in 
den Zuid-mocsson. 

De stroom in de straat kentert twceniaal in het c\ 
maal, maar loopt zeer ongelijk sterk en lang cn hangt 
veel af van den heerschcnden moesson; dio om do 
Oost in den Z.W. mocsson is atorkcr dan die om do 
West in den N.O. nioesson, doch dezo laatbtc loopt 
soms 12 uur lang de straat in. De snclhcid bedraagt 
gewoonlijk 3 tot 4 K.M. per uur cn kan toencmcn tot 
7 K.M., in Keppel harbour loopt gewoonlijk ecn flink 
t ij. Bij veel str oom ziob mon op de minder diopo 
plekken in het Oostgodceltc van de straat dikwijls 
rafelingon en op de ondiepten branding. De vertikalo 
waterbeweaing is overwegend dub- beldaagsch, het 
verval loopt uitoen van 5 tot J M. Zio Zeemansgids 
decl II. 

SINGARADJA. Hoofdplaats van do residentio 
Bali cn Lomhok, standplaats van den resident <n van 
den controleur der a f de cling Boeldleng. Ult. 1914 
bedroeg de bevolking 士 9100 zielen, waaronder 120 
Europeancn, 1120 Chineezen, 320 Arabieren on, 20 
andore Vreemde Oosterlingen. Zie verder onder 
BOELNLENG. 

SINGARAN (JAV.). Zie TETRACERA HEBE- 
CARPA. 

SINGASARI. Plaats ten Noorden van Malang, 
hoofdstad van het gelijknamige rijk (1222— 
1292),waarovcr men zio onder JAVA(G es c hiodo n 
i s). Van de talrijkc oudheden, die hier vroeger 
gelegen hebben en waaronder een groot aantal be 
olden cn beschreven steenen waren, zjjn thans een 
torentempel en ecnige bcelden, o. a. reusachtigc 
tempelwachters, over. De oudheden van Singasari 
zijn uitvoerig besclire- ven door Dr. Brandes in hot 
twee de deel van het Archaeologisch onderzoek op 
Java en Madoera (1909), waar men ook ecn volledige 
literatuur- opgave vindt. 

SINGilN-KIDOEL. District van de controle- 
afdeeling Gocboeg, rcgentschap on afdeeling De- _ 
mak der residentio Semarang met cene opper- vlakte 
van 274.5 K.M2. Het district is vruchtbaar en goed 
bebouwd. Men vindt or vele klapperaan- plantingen,' 
waardoor veel copra wordt geprodu- cecrd. De 
bevolking bedroeg op ultimo 1905 bijna (50.000 
zielen, waarvau een 80-tal Europeanen. en 470 
Chineezen. Te Kalitjeret heeft men eene ne- 
derzetting van de Salatiga zending, waaraan ver- 
bonden is cen ziekenliuis. Het district is verdeeld in 
drie ondordistricten en telt 85 desa's. 

SINGEN-LOR. District van de controle-afdeeling, 
rcgentschap, afdeeling en residentie Semarang; met 
ecne opper\rlakto van 222.4 K.M2., met eenc 
bevolking op ult. 1915 van ruim 75.000 zie- len w.o. 
cen 10-tal Europeanen. De hoofdplaats is Mranggen, 
bij de luilte Broemboeng van den spoorweg 
Sehiaraug—Soerakarta. Het bestaat uit eene 
vruchtbare vlakte, die ecliter onvoldoen- dc wordt 
geirrigeerd. Het district is verdeeld in drie 
onderdistricten. 

SINGGA POEAR ( MAT., BENK.). Zie SPOOK- 
DIERTJE. 

SINGGAHAN. District van de controle-afdee- ling 
Djatirogo, rcgentschap cn afdeeling Toeban, 
residentie Re mbang; met eene oppervlakte van 434 
K.M2. Het district telt 62 desa's. De gelijknamige 
districtshoofdplaats is naar Djodjogan verplaatst. 

SINGGALANG (DOLOK). Deze nog niet nader 
ondcrzochte vulkaan is gelegen vlak ten N. van 
Sariboe Dolok op de Karohoogvlakte. Van Samosir 
gezien doeb de berg zich voor als een fraaic kcgcl, met 
breed afgestompten top, die naar het O. vermocdelijk 
eon grooten krater bezit (Jaarb. Mijnw. 1894. Wet. 
Ged. fig. 4, Pl. B cn Volz, Noi'd-Suraatra I. 137). 

SINGGALANG (GOENOENG). Niet workzamo 
vulkaan in de Pad. bovenlanden, Sum. West- kust, met 
den sedert 1905 weder werkzamen vulkaan U'andikat, 
ecn dubbcl-vulkaan vormend. ])c hoogstc top van den 
Singgalang, waarbij een hoogst schilderachtig 
kratennccrtjo van 200 Al. doorsnedc ligt, is 2877 M.; 
de Tandikab heeft een hoogte van 2438 M. Daar de 
Singga- lang voor het grootste gedccltc begroeid is, en 
de in el waterdanip verzadigdo Westenwind in zijn 
koelc bosschen spoodig neerslag vormt, is deze berg 
als reusachtig waterreservoir van groolc waardc. 
Versehillendc riviertjes in Panama n ontspringen op 
zijn W.-lijko hcllingen； de Anei (zie aldaar) begint 
ha ar loop als onbechu- dende afwatering van het 
kratermeertjo en vloeit lungs de Z.-lijko holling af ； 
de Masang (zio aldaar) ontstaat op do N.-lijko holling, 
terwijl aan den voet van den berg op vorschillende 
plaatsen 
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het heorlijkste water opwolt, (Soengai Tanang, 
waterleiding voor Fort de _Kock,_ badplaats). De 
berg kan van dcTzydc van Koto Toeo (dat van Fort 
de Kock duidelijk te zien is) zondcr bezwaren 
beklonunen worden in 5 — 7 uron (zie ,,Acht dagen 
in de Pad. Bovenhinden", Ver. Toeristenverkeer, 
Batavia 1909, bl. 20). Verbeok (Sum. Westkust, 457 
en 461) geeft een uitvoerige beschrijving met vele 
schetscn. Van den oudsten kraterrand is bij bcide 
bergen maar weinig overgcbleven； in die kraters 
vormden zich j ongcre kegels: de jongste krater is bij 
den Tandikat droog. bij den Singgalang met bov(.n- 
oedocW kleiu nieertje, de Danau Gadang, bedekt, 
terwijl Z. daarviln op 900 M. afstand nog een meert 
je. de Danau Kctjil, zicli in een ne- venkrater bevindt
： de nieertjes liggen rcsp. 2838 en 2766 M. hoog. 
Van den Singgalang zijn geen uitbarstingen bekend 
geworden: van den Tandikat berichtte JMartin 
(Tijdschr. Aardr. Gen. 1889, 459) dat hij iiCcIeii 
nacht van ] 9/20 Fcbruari van dat jaar is begonnen te 
werken onder het uitwer- pen gedurende drie dagen 
van reel asch, die als modderstroom langs de liclling 
liep (foto). Do jongste vulkanische producten van den 
Singgalang zijn merkwaardig, onidat zij uit 
puimsteen- stoffen bestaan. 

SINGGIR, (SERAWAK?) Zie FAZANTHGEN-
DERS. 

SINGINGI. Landschap op Sumatra, onivatten- de 
het gebied. waar het gouvernement- Oostkust van 
Sumatra en de residentie Westkust van Sumatra 
sanienkomen met de Kwantandistric- ten van de 
residentie Riouw en Onderhoorig- heden. Het had 
vroeger een eigen Soetan, die te Moeara Lemboe 
woonde, maai- steeds onder suzereiniteit van den 
vorst van Pagarroejoeng stond. Na de expeditie van 
1899 kwam de vorst met vele andere hoofden naar 
Siak om door tusschenkomst van den Sultan aldaar 
zijn onderwerping aan te bieden aan het Gouver- 
nement. Al v orens deze onderwerping aan te nemen 
moest de streek beroisd en onder- zocht worden, 
hetgeen eerst in 1905 door den toenmaligen 
Controleur I. L. O5 Brien ge- schiedde. De bevolking 
van Singingi, verdeeld over 6 kota^, is geheel van 
Minangkabausche afkomst. Nabij de Singingi rivier, 
die met do Sibaja ng een weinig bovenstrooms van 
Goenoeng Sahilan, in het gouvernement Oostkust van 
Sumatra, de Kam par Kiri vormt, bevinden zich st 
eenkoolvelden, die echter nieb geex- ploiteerd 
worden, Dit is wel het geval met de goudvelden, 
waaraan Singingi eenige bekendheid ontleent. 

SINGKARAK. Vroeger een onderafdeeJing der 
afdeeling Tanah Datar met degdijknamige lioofd- 
])laa.ts, gelegcn aa.ii den Z.Jijken oever van liet 
ineer van Singkarak, standplaats van een Con- 
troleur. Bij de geweslelijkr reorganisatif van 
1913 (Ind. Stb. 321) is dit ressort opgelieven, 
het Z.lijke gedcelte is gevoegd bij Solok en 
vormt daarincc de onderafdceling Solok en 
Singkarak, het N.O.lijk gedeelte, de larasscn 
Soelit Aier en Tandjoeng Balik, is gevoegd bij 
Sawah Loento. De vroegere Controleurswoning, 
sehoon gelegen aan het mcer, is Lot pasanggrahan 
ingericht. Singkarak is bekend door de goede 
tabak, dier er groeit en de fijne niatten, die te 
PanjinggaJian, aan den WJijke^ oever van Iiet 
mcer, gevlochten worden. /j / 

SINGKARAK (MEER VAN). Eon van de groot- 
ste meren op Sumatra, golegcn in het Barisan- 
gebergte vandcPadangschebovcnlandenXresidon- 
Gie Sumatra's Westkust) tusschen den Marapi in het 
Noorden, den Talang in hot Zuiden. Het 112 K.M.2 
groote meer is bij de Europcanen en in bet Z.lijke 
gedeelte ook bij de Inlanders als Singkarak-meer 
bekend, in het N.lijk gedcelte wordt het gewoonlijk 
Laoet Soempoer of Laoet Simawang (zic 
SIMAWANG) genoemd. Zijn waterspiogol ligt 362 
M. bo ven zee, het heeft een lengte van 21K.M. by een 
grootste breedte van 7700 JI. De grootste diepte 
bevindt zich in het Noorden, waar 268 M. gepeild is, 
het Zuiden is 180 Meter diep. De oor- spronkelijke 
meening van Verbeek, dat het een caldera nicer zou 
zijn, is later, en waarschynlijk terecht, in twijfel 
getrokken. 

Het Singkarakmeer wordt door vcrsehillende 
rivieren en beken gevoed, in hoofdzaak door de nit het 
Zuiden komende Soemani-rivier, welker hoofdtak, de 
Lembang of rivier van Solok, weer uit een kratermeer, 
Danau di Baroeh (zie aldaar) ontspringt. De 
afwatering geschiedt aan den N.O.lijken oever door de 
Oembilin, die later Kocantan wordt (zie SUMATRA, 
Riviere n). Men heeft het debiet van deze afwatering 
gemeten om de nu verloren gaande water- kracht aan 
te wenden tot electrificatie van het spoor- en 
mynbedrijf te Sawah Loento, doch hiervan is 
afgezien. Het meer moet vroeger heb- ben 
samengehangen met het meer van Solok, dat toen de 
tegenwoordige vlaktc rondom die plaats bedekte. 
Deze Zuidelijke oever is de eenige plaats, waar een 
ruime vlaktc aan het meer grenst. Over- al elders rijst 
het gebergte zoo steil langs den oever op, dat soms 
nauwelijks ruinate overblijft voor een rij- of 
spoorweg, De spoofweg Padang Pandjang — Sawah 
Loento gaat langs den Ooste- lykenoever. 

SINGKAWANG. Afdeding der residentie Wes- 
terafdeeling van Borneo, verdeeld in vijf ondor- 
afdeelingen, t. w. Singkawang, PCmangkat, Bfing- 
kajang, Sambas en Mainpawa. De eerste vier 
onderafdeeHngen omvatten het landschap Sambas, de 
laatste het landschap Jlampawa met een deel van het 
landschap Man dor (Ind. Stb. 1916 n°. 93). De 
afdeding telde uit. J 9】5 士 170000 zielen, waaronder 
4: 100 Europcanen, 41200 Chineezen, 270 Arabieren 
cn andere Vrcomdo Oosterlingen, 46.000 Bajaks en 
83.000 andere inlanders. Zie verder onder 
MAMPAAVA cn SAMBAS. 

SINGKAWANG. Hoof(1 plaats der gelijknamigc 
afdeeling en onderafdceling van de residentie 
Westerafdceling van Borneo, gelegen aan den mond 
van een klein riviertjevan dien naarn. Op de 
hoofdplaats ligt een klein garnizoen. Voor hare 
beteekenis als handelsplaats zie BORN EO, Deel 1, 
biz. 370 en 376. 

Door de Capucijner ordc werd in J 907 te Sing- 
kawang, (v66r Pontianak hare hoofdvestiging), cen 
school opgcricht, waar interne leerlingen onderwijs 
ontvangen. Deze ordu werkt onder d•• Chineezen en 
Bajaks. De Protestanlscbe missie, uitgaandc van de 
American Methodist Episcopal Church, werkt voornl. 
onder de Chineezon. 

SINGKAWANG (w. SUM.). Zie HOPEA. 
SINGKEL. Onderafdeeling van de afdeeling 

Westkust van Atj4h, onder cen controleur bij bet 
binnenlandsch bestuur met standplaats Nieuw- 
Singkel en bestaande uit: 1. Iiet district Bcneden- 
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Singkel, onderdistrictcn Nieuw-Singkol, Telofr 

Ambocn, Rantau Gadang, Paja Boembocng； 2. hot 
district Simpang Kanan, ondordistricton Poenaga, 
Tandj oeng Einas, Socro, Selatong, Kocta Batoe,; 3. 
het district Simpang Kiri, onderdis- 
trictenKoctaBahroe, Langki , Binanga, Komrih, 
Belegen, Batoe-Batoe, Toealang, Pasir L16; 4. het 
district Banjak-eilanden (zio het artikel BANJAK-
EILANDEN); 5. het landschap Troe- inon met de 
onderhoorigheden Sileukat en Bocloe Sama. (Zie 
aldaar). De vier districten zijn direct • bestuurd 
gebied, maarTroemon heoft zelfbestuur. Aan het 
hoofd der districten staan districts- hoofden, op eene 
bezoldiging van f 900 'sjaars, die tevens ieder een 
ondcrdistrict hebben to be- sturen, respectievelijk 
Nieuw-Singkel, Tsndjocng £ i as en Binanga. De 
hoofden der 14 overige onderdistrictcn genieten. f 
300 's jaars. Zie Ind. Stb. 1908, 41; 1913, 541； 1914, 
87 on 622； 1915, 156. 

De onderafdeelingshoofdplaats lag vroeger op een 
riviereiland van de delta der Singkclrivier, nabij de 
plaats van een in 1861 door een zeebeving en 
overstrooming verwoest, nog ouder Singkel. In 1905 
were! Singkel als bestuursvestiging ver- laten voor 
het in het binnenland, aan de Simpang Kiri gelegen 
Rocndiing, maar in 1912 keerde men tcrug tot een 
,,Nieuw-Singkcl", gebouwd aan den vasten wal, een 
stuk Oostelijkcr dan de vroe- gere vestigingen, op cen 
mooi zandterroin, dat weinige jaren tevoren nog door 
do zee werd inge- nomen. Die landaanwas gaat echter 
door, en met eene angstwekkende snelheid, zoodat de 
situatie van Nieuw-Singkel er wel niet op zal 
verbeteren. Bovendien vormt zich voor do monding 
van den rivicrarm, waaraan Nieuw-Singkel ligt, een 
drem- pel, welke iedere nadering van schepen belet. 
To Nieuw-Singkel staan controleurswoning, post- en 
tclegraafkantoor, Gouvcrneinents Inlandscho school, 
en andere openbarc gebouwen. De handel heeft vce) 
van zijn vroegoren omvang ingeboet, Kinds de 
Batoe-eilanden en SimaJoer zclf door de booten van 
de Koninklijkc Paketvaarl Mij. wor- den aangedaan 
en de benzoe cn andero producten uit de 
Pakpaklandcn moer en nicer hun weg vinden naar 
Si)?oga cn naar de Oostkust. Uitge- vocnl word on 
vooral benzoii, kamfer, rotan on gedroogde visch, en 
ingevoerd zout, lijnwadcn, tabak, rijst, pctroleunj cn 
opium. De bevolking ter hoofdplaats is gemengd 
Maleisch, Atjchsch, Singkolsch, Niasch cn 
Chinccsch. 

J)c diRtricten 1, 2 cn 3, hierboven gonocnid, 
onivatton het stroomgebied van do Singkcl- rivier. 
Die „batang ajer besar,\ zooals de bcvol- king haur 
aanduidt, is de grootstc rivior langs de lieole 
Wcstkust van Sumatra. Zo is 400 a 500 M. breed cn 
ontstaat uit de vorconiging bij Pa- mock a op 12 K.M. 
van do kust van do N.-Z. Htroomcndc, uit hot 
Alasland komendo Simpang Kiri en do N.O.-Z. W. 
vlooiendo, uit de Dairi- Bataksche Pakpaklandcn 
afkomstigo Simpang Knnan. De landstroken langs de 
O.-oovors di or “Himpangs、' 8taan bekend ills do 
districten Sim- pang Kiri en Simpang Kanan, dio n 
cn tezamon als „Boven-Singker, plocgt aan te 
duiclon; het gebied boneden Pa mock a, dat van de 
Singkol- rivior alzoo, vormt ecn 3o district: 
Benodon- Singkel. 

Langs de Simpang Kiri, die tot buitendeondor- 
afdeclingsgrenzcn over cen afstand van 15 dag- 
rcizen bevaarbaar is, liggon van Z. naar N., 

de onderdistrictcn: Koeta Bahroc, Langkis, Binanga, 
Toealang cn Posit- B16 cn nan linkerzij- rivieien: 
Komrih, Bclegen en Batoe Bitoe. Van die 
onderdistrictcn is Binanga het meest wel- varcndc. 
Daar verblyft ook het districtshoofd van Simpang 
Kiri, cn in dat ressort ligt ook Roenddng, van 1905 o 
1912 de standplaats van den onderafdcelingschcf, met 
railitaire bezetting. Tot daar is de Simpang Kiri 
bevaarbaar voor vaartuigen van 6 voet diepgang, 
behalve bij zeer groote droogte, wanneer men maar 
half zoo ver komt. 

Langs de Simpang Kanan of Tjinendang, die 
onbevaarbaar is voor vaartuigen van eenigen 
diepgang, maar waarlanga Inlandsche sampans nog 
wel 5 3 6 dagreizen hoog kunnen komen, liggen 
achteroonvolgens de onderdistricten: Poe- naga, 
Tandjocng £tnas, Selatong en Koeta Batoe, en nog 
Oostelijker, op Tapanoelisch gebied, de Pakpaksche 
landachappen Sim-Sim en Kelasan. Aan ecn 
rechterzijrivier, de Soelampi, ligt het onderdistrict 
Socrau. Het districtshoofd van Simpang Kanan 
verblijft te Tandjoeng £ n as. 

Waar de bevolking overal langs de rivieroevers is 
gevestigd, en alle transport te water geschiedt, zijn de 
landwegen in deze onderafdeeling van slechts geringe 
beteekenis. De langs de rivieren gelegen kampoengs 
en ladangszyndoorvoetpaden verbonden. Van do 
Simpang Kiri leiden voet- paden van Kota Beringin 
en Dah naar Boeloe Sama. Een vrij groote weg voert 
van Toealang over Kroeeng Lo waih naar Troemon, 
en een voetpad van Pasir B16 naar Kroeeng Lo waih 
vd, cn een van Poelo Paja over Seulikat naar 
Bakongftn. Voetpaden van benzoehandelaren vocrcn 
van de pangkalans Belegen, Komri i en Soelampi 
Oostwaarts naar de Pakpaklanden. De bevolking, 士 
16.000 zielen, is van Pakpaksche n ooispr。】g. Haar 
taal heeft dus het Dairi- Bataksch tot grondslag, maar 
ze heeft vele Atjdhsche en Malcische elementen in 
zich opgenomen. In Benedon-Singkel, waar die ver- 
menging wel het allersterkst is, stuit men ook op velo 
Mandailingsche woorden. Door haren overgang tot 
den Islam en hare veelvuldige aan- • rakingen niet 
Maleiers en Atjehers,is de bevolking liaren 
Pakpakschcn instellingen ontrouw gewor- den, vooral 
aan do Simpang Kiri. 

Die bevolking maakt geen wolvarenden indruk. Ze 
leeft van handci, landbouw en vischvangst. De cigen 
rijstproductic is onvoldoende, zoodat rijstinvoer 
plaats heeft uit Singkel en Troemon. Het gebruik van 
opium is algemecn. De handel is bij lange na niet nieor 
wat hij vroeger geweost is. Vroeger waren op de 
plaatsen, waar do rivieren bevaarbaar werden, door de 
hoofden van do VVestkust “pzingkalan's" 
(ruilplaatsen) gomaakt, waar do berg bo vol king haar 
boschproduct inruildo tegen kains en opium. De 
kusthoofdon bepaaklcn do prijzen en maakton dus 
grove wilisten. Thans echter hebben do Pakpaks op 
eigen territoor vcrkoopplaatsen van benzoe geopend, 
Sidikalang on Salak, waarheon do handelaron van 
Singkel zich hebben to begeven, willcn ze eon deel er 
van machtig wordon. Bolangrijker danSingkel is 
tegenwoordig deafvoernaarSiboga, en ook de 
handolsbotrekkingen van do Pakpaks mot de 
Oostkusb nemen toe. - 

G o s c h i o d o n i s. Ons gezag in Singkel (lateorb 
van 29 Mei 1840； maar tot 1904 reikte hot niet ver. 
Hot optrodon in dat jaar van do 

in 50 
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colonne Van Daalen in het Alasland bracht do 
Boven Simpang Kiri in beroering. Pasir B16 
word een centrum van vijandighe虬 waar aan- 
vallen op Singkel on allerlei rustverstoringen 
werden boraamd. Later versterkto de vijand 
zich to Batoo-Batoe. Tot. beveiliging van de vier 
datoe's van Beneden-Singkel, die op de nomi- 
natie etonden. van te worden vermoord, werd 
don 29sten Sept. Pamoeka bezet, a an do samen- 
vloeiing van Simpang Kanan en Simpang Kiri; 
onmiddellijk volgde een aanval op ons bivak 
aldaar. Toen trok begin October een colonno 
onder kapitein Van Leijden van Singkel naar 
Boeloe Sama, en van daar over land naar Batoe- 
Batoe, dat in een bloedig gevecht den 22sten 
October word genomen. In November niaakto 
Colijn, toenmaals Assistent-Resident van de 
Gajolanden, van Medanuit een. tocht naar Boven- 
Singkel en Pakpaklanden, om die streken to 
pacificeeren en er het bestuur te regelen. In April 
1905 werd Singkel gesteld onder een militair 
civielgezaghebber, wien in Juli Roendfeng aan 
deSimpangKiri als standplaats werd aangewezen. 
Met ingang van 1 Januari 1906 werd Singkel 
van Tapanoeli afgescheiden en toegevoegd aan 
Atj4h. In 1908 kreeg Singkel weer een controleur, 
wiens standplaats in 1912 verlegd werd van 
Roenddng naar Nieuw-Singkel. 

Literatuur: Tijds. Ind. T., L,. en_. Vk. Bat. 
, Gonootsch., DL '49 (1907) bl. 355; W. K. H. 
■- Ypes: • Nota omtrent Singkel en de Pakpak- 
landen, Bijdr. 5e volgr., 5e dl. (1890), bl. 318 
e. v.; E. B. Kielstra: Sumatra's Westltust van 
1836-1840; Bijdr. 5e volgr. VII (1892), bl. 622 
A / Q ' e. v. en 651 e. v.； E. B. Kielstra： Sumatra's 
月 jk '' Westkust sedert 18507 
' SINGKfiP. Zio LINGGA, RIOUW EN ON- 

DERHOORIGHEDEN en TIN. 
SINGKIL. Districtshoofdplaats. Zie BANTIK. 

SINGKIL (JAV.).Zie PREMNA FOETIDA. 
SINGKOEANG. Nederzetting in de afdeeling 
Natal en Batang Natal van de residentie Tapa- 
>• noeli, gelegen op de plaats waar de Batang Gadis, 

die ook wel rivier van f ingkocang wordt ge- 
■ noemd, in den Indischen Oceaan valt. 

SINGKONG (JAV.). Zio MANIHOT UTILIS- 
SIMA. 

- …SINGQSARIv-JJoofdplaats van het district Ka- 
ffanglo, regentschap en afdeeling Malang,residentie 

: Pasoeroean, van groote historisclie vermaardheid 
als een der vorstelijke residenties (Singhasari) van 

het Hindoe-rijk Madjapahit. Van de toenmaals 
talrijko tempels zijn nog enkele ruinen over (zie 
OUDHEDEN). 

SINILBAI. Naam op Goram voor een IJs- 
vogel, Tanysiptera galeata; Kwakokoedo heet 
op do Aroe-eilanden Tanysiptera hydrocharis. 
Kinsoes en Kwoer zijn namen voor Tanysiptera 
Carolinae op Noefoor. 

SINJO. Afkomstig van het Portugeesche sen- 
fa o r, duidde dit woord oorspronkelijk aan de 
afstammelingen van de Portugeezen, die, toeji 
de O.-I. Compagnie in Didie kwam, daar gevestigd 
z可n gebleven en zich verder steeds met inlanders 
vermengd hebben. Bij uitbreiding is sin jo de 
algemeene benaming ge worden der mannelijke 
afstammelingen van Europeanen en inlanders. 
Tevens wordt het woord gebruikt ter aandui- 
ding van een jnannelijk kind, hetzij van Euro- 
pcesche of van gemengde afkomst, equivalent 
van ons “jongeheer". 

SINKfiH (SIN-KHEH). Zie CHINEEZEN. 
SINOM (JAV.). De zuur smakendo jonge 

bladeren van do Tamarindo. 
SINSRING (JAV?) Zio BOOMSPITSMUIZEN. 

SINTA. Naam in West-Sumatra voor een 
Porsr leinhoentje, Poliolimnas cinereus. 

SINTANG. Landschap op Borneo's Westkust, 
omvattende hot gobied van do onderafdoelingen 
Sintang en Mdlawi (Ind. Stb. 1916 n°. 172). 
De oppervlakto bedraagt ± 61.366 K.M.B 

met een bovolking van 60.000 zielen, waarvan 
46.000 Dajaks, 12.000 Maleiers, 1900 Chinoezon： 
en 90 Arabieren en andere Vreemde Ooster- 
lingen (ult. 1915). Het wordt bestuurd door een 
vorst, verblijf houdende ter gelijknamige hoofd- 
plaats, met den titel Panfimbahan. De verhou- 
ding van het landschap tot het Gouvornement 
is geregeld bij een politick contract. 

Omtrent de vroegere geschiedenis van het 
landschap verkeeron wij in hot onzekere； het 
moot door Sookadana en eens door Bandjer- 
masin onderworpon zijn en daardoor lot een 
twijfelachtige ondorhoorigheid van boide rijken 
zijn geraakt, waaraan hot zich langzamerliand 
heeft onttrokkon. Bij onzo oerste aanrakingen 
met Sintang, in 1822, was het althans onaf- 
hankelijk. Hoewel door den vorst wantrouwend 
ontvangon, wist de heer Gronovius met dezen 
in dat jaar nog een voorloopig contract to slui- 
ten, hetwelk in '23 door eon nieuw werd ver- 
vangen, waarbij aan het Gouv. oon stuk grond 
tot het bouwen van cono versterking (waarin een 
garnizoen van 40 man word gelegd) word afge- 
staan, zoomodo het behe r van sommige inkom 
sten, die tusschen het Gouv. en het ini. bestuur 
gedeeld zouden worden. In den loop der tyden 
werd dit contract belangrijk gowijzigd en ia 
1855 een nieuw politick contract gesloton, 
waarbij het land-;cbap door het Gouv. als erfelijk 
leen aan het ini. bestuur werd afgestaan. In 
1880 werd dat contract aangevuld met oeno 
nadore regeling van do reclitspraak, Daar bij 
de door hem geteekende on beeedigdo akto van 
vorband 26 Januari 1906 (G. B. van 31 Maart 
J 906 n°. 14), do toenmalige Pan<5mbahan zich 
o. a. bercid verklaard I ad om mede to werken 
tot het sluiten van cen nieuwo ovorcenkomst 
met hot N.I. Gouv，rnement, werd den 19 October 
1911 in verband daarmedo door dien bestuurder 
de I orto \ erklaring afgelegd. 

Reeds onkele jaren na Jiet bezetten van Sin- 
tang word de niilitaire post aldaar weder inge- 
trokken, en onthield inen zich tot 1841 van ver- 
dero bomoeiingen mot het landschap. Grooten- 
deels w eg ens vrees voor uitbreiding van grond- 
gebiod door Radja James Brooke van Sarawak, 
besloot men in 1846 Sintang weder to occupeeren, 
als gevolg waarvan in 1855 or o.a. een inilitairo 
post verrees. Een aantal in), boofden was even- 
wel met de genomen bestuursmaati-egelen nict 
ingenomen; zij zoehten hoewel tevergeefs, hulp 
bij Brooke, vermoordden een Nederl. officier, 
en vielen zolfs in 1856, doch zonder succes, onzo 
post aan. 
In 1864 moest weder do staat van beleg wor- 
den afgekondigd, daar Hadji Mohammed 
Sal6h, een der vroegere opstandelingen, met 50 
prauwen en 600 man (welke macht nog met 
andore vijandelijko benden werd versterkt) de 
Kapoeas afzakte, voornemens om Sintang to 
verovoren. Er werd besloten den v ij and nict af 
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to wachten, doch dozen tegemoot to trekken, waarop 
men weldra slaags raakto. Hoowol dezo oxpoditio 
niot mislukte, blovon do oporatien toch zondcr 
gevolg met betrokking tot do muitorij. De Regcering 
kourde deze tochton naar hoogor dan Sintang golcgen 
landstreken dan ook af, cn wenschte dozo plaats als 
uitorste post te bcschouwen. Heel spoodig daarna 
zakto een vijandelijko macht van 3000 man do 
Melawi af, on er moest om deze te verdrijven zolfs 
van Pontianak versterking worden ontboden； het 
gelukto na grooto krachtsinspanning do vijande- lijko 
bonden te verstrooien. Vo oral door de be- mooiingen 
van den ons gunstig gezindon Panem- bahan nainen 
de zaken eindelijk een -gunstiger wending, zoodat in 
hot eindo van 1867 hot gebied vrij rustig was, totdat 
in 1874 woder nieuwe vijandeJijkheden, doch nu 
benoorden Sintang, ontstonden, welko door Lu it.-
Koi. Do Rochomont met 200 man, versterkt door Sin- 
tangsche hulptroepcn warden onder rukt, nadat te 
voren do Ass.-Res. by zijn pogingen om hot verzot te 
fnuiken, was doodgeschoten. 

In 1891 waren de Tebidah-Dajaks in de Kajan- 
strock (boven-MSlawi) het middeipunt van verzet. 
Zo weigerden do bovclon van don Panem- bahan op 
te volgen, die hen met don controleur on cen groote 
inlandscho expeditio daartoe wildc dwingen. Hij 
werd echtor teruggeslagon, torwijl om uitbreiding 
van het verzet te voorkomen do autoriteiten boslotoa 
hem krachtig te hulp to komcn, met we]ko hulp men 
er ton slotto in. slaag- do do rust te herstellon en de 
meesto vyandigo hoofden den ecd van trouw to doen 
afloggen. Eind '95 en '96 noodzaakten de woelingon 
van zekeren Radfen Pakoo Djaja in hot Boven- 
MClawi'sche wedor tot militair optredon； na velo 
woderwaardigheden eindigdon dezo on- lusten 
eindelijk mot do gevangonneming on verbanning van 
dat hoofd, bonovons djio zijnor zoncn cn een aantal 
zijnor voornaamsto bondge- nooten.Tn 1900 hadden 
er weder rustverstoringen plaats in Malawi (Kajan 
streken), di。ochter spocclig bcteugeld waren, terwijl 
in 1908 woder- om krachtdadig moest wordon 
opgotreden tegon gcostdrijvers, die tegen hot ini. 
zelfbestuur in verzet waren gekomcn. 

Over het algemecn waren do voortdurondo 
vijandcJijkhcden met name in het Mclawi-gc- bied 
minder tegen hot Gouvcrn- monl dan wol togen den 
PanSmbahan van Sintang goricht. Die bestuurdcr, 
Hadji Qoesti Adi Abdulmadjid Kesoema Negara, 
word dan ook in 1912 ont- hoven van zijnc 
waardigheid. In 1913 werd tijdens eene oprocrigc 
bewoging in het Kajan- gebied, ten docl hebbendo 
don tcrugkeor van dicn ontslagen bestuurdcr to be 
work cn, do controJeur A. Janson vermoord op do 
Pajak- rivier. Door aanhoudond patrouilleorcn word 
het verzot gebroken. De hoofdaanloggor Donda vond 
in Kcbruari 1915 don dood. 

In 1902 werd voor dat landschap eon land- 
schapskas opgericht. 

Literatuur: E. B. Kielstra, Bijdragen tot der 
gesehiedenis van Borneo's Westcrafdeeling, In- scho 
Gids, ]892 en 1893; J. J. K. Enthovon, Bijdragen tot 
do Geographic van Borneo's Wes- terafdecJing, 
1903; Nota betreffende hot landschap Sintang^ T. A. 
G. 1912, biz. 320; Koi. Verslagcn. J 〃 , 

SINTANG. Afdeelmg van do rcsidentic Wester- 

afdecJing van Borneo, omvattende het landschap* 
van dicn naam, en hetgeen verder ten Oosten 
daarvan binnen do grenzen van het gewest 
gelcgen is, benevons het Gouv. gobied bekend 
onder den naam „Pinoehlanden,\ ondor cen Ass.- 
Res. met standplaats Sintang, en verdeeld in 5 
onderafdeelir gen nl. Sintang, Melawi, Smitau, 
Boven-Kapoeas en Pinoehlanden (Ind. Stb. 1916 
n°. 172 en Gouv. Besl. 18 Aug. 1916 n°. 11). De 
bevolking tclde ult. 1915 土 112.000 zielcn, waar- 
onder( en 30-tal Europeanon, 土 90.000 Dajaks, 
+ 18.000 Alaleiers, 土 3.000 Chineezen en 土 200 
Arabiercn en andere Vreemde Oosterlingen. 

De afdeeling grenst ten Noorden aan Sera- 
wak, ten O. en ten Z. aan de residentie Zuider- 
en Oostcrafdceling van Borneo en ten W. aan 
de afdeeling Pontianak. Deze, meest natuurlijke 
grenzen, worden voor een groot deel door geberg- 
ton gevorind. 

Uitgezondcrd een strook lands benoorden de 
hoofdpl. Sintang en he£ merengebied benoorden 
de Kapoeaa in de onderafdeeling Smitau, is de 
bodom deels heuvel-, deels bergachtig en bereiken 
sommige toppen ocn aanzienlijke hoogte, terwijl 
do machtige Kapoeas, mot haar vcle en grooto 
zijrivieren, in deze afdeeling ontspringt. 

Ter vormijding van herhalingen verwijzen 
wy voor de samonstelling en middelen van 
bestaan der bevolking, voortbrengselen van 
den bodom, in het algemoen voor alle bijzonder- 
hedon naar hot artikel BORNEO en do daarbij 
vermcldo bronnon, zoomodo naar de afzonderlyke 
artt. over de verschillende landschappen of onder- 
afdoelingen on vooral naar de hicronder vermelde 
literatuur. 

Dr. G. A. F. Molongraaff: Geologische ver- 
kenningstochton in Contraal-Borneo (met atlas), 
1900; Dr. A. W. Nieuwenhuis: In Centraal- 
Borneo, rois van Pontianak naar Samarinda, 
1900, 2 din ; on J. J. K. Enthoven： Bijdragen 
tot do geographic Van'Borneo's Wester-Afdeo- 
ling, T. A. G. 1903./ 入 \祯! 

SINTANG. Hoofdplaats vanzde afdeeling en 
het landschap van dien naam, verblijfplaats 
van den Ass.-Resident, den Panembahan en 

 巧一. 

don kapitan (districts-hoofd) der Chineezen, 
gelegon aan do samonvlooiing der Kapoeas- en 
Melawi-rivicrcn en op bcido oevers (van eerst- 
genoomdo rivier) gebouwd. De plaats heeft 
cono Europeescho, Maleischo en Chineesche be- 
volking, in afzonderlijko wijken geconcentrccrd, 
terwijl er eon militaire versterking is, met cen 
klein garnizoen. Do wegens haar uitstekendo 
ligging belangrijko handclsplaats vormt als het 
ware den sleutel tot West-Bornco's binnen- 
landen; do handel is grootcndeels in handen dor 
Chincozcn. Er bestaat eon Gouv. inlandscho 
school. 

SINT AR (MAE.) Zic SINTAU. 
SINTAU. Naam in West-Sumatra voor ceno 

Pitta-soort, Pitta coerulea; eene andere Pitta, 
Pitta cucullata hcet op Billiton Popak en op Wcst- 
Sumatra Si pindjocr. D? laatstc naam wordt 
aldaar ook gegeven aan Eupetes macrocercus, cen 
vogcl, die nicer aan eon Kwikstaart doct denken. 
Pitta celebensis hcet op C. lobes Tengc-Tengo. 
Op de Aroe-eilandcn wordt Pitta novae guineae, 
Kawcrbero genoemd en op Misool Pepek. 
Eucichla cyanura hcct op Sumatra Sintar, op 
Java Paok (SOEND.) Pitta elegans hect bij do 
Malcicrs op Oost-Sumatra Koebajj. Pitta Mill- 
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leri wordt door de Bejadjoc-Dajaks op Borneo 
iBoeronng-kapak genoemd. 

SINTOK (MAL^ jAV.).Zic CINNAMOMUM 
SINT OK. 

SIOER-SIOER (MAL.). Zie XANTHOPHYL- 
LUM LANCEATUM. 

SIPIROK：^JL a n d b e s c h r ij v i n g. Land- 
scKap, vroeger een zelfstandige ondcrafdeeling, 
maar sedert 1907 gedecltelijk vereenigd met Ang 

waarmec het ethnographisch reel ovcrccn- kola  ----------------  。， 
k< mst heeft, tot de onderafdeeling Angkola en 
Sipiiok, terwijl de gedeelten Si Mangocinban en 
Si Lontain bij de onderafdeeling Si Lindocng 
werden gevoegd. Het landschap vorint een min of 
meer op zich zelf staand aardrijkskundig geheel, 
waarvan als natuurlijke grenzen kunnen aange- 
nomen worden: in het Westen het dal van de Ba- 
tang Toroe, in het，Noorden de Aek Poeli, ccn van 
de belangrijke linkerzijrivieren, in het Oosten het 
randgebergte van Pa da ng Lawas, waarin zich als 
hoogste toppen o. m. verheffen: de Dolok Haoe- 
apan (1682 M.), Dk. Tampoelon Andjing (2000 
M.), Dk. Si Idjock (1G01 M.) en de Dk. Si Pipisan 
(1562 M.). In het Zuiden ontbreekt een duidelijko 
natuurlijke grens, bchalve in het Westelyk dccl, 
waar men de Aek Si Raloen als zoodanig kan 
aanmerken. Als Westgrens wordt ook wel aange- 
nomen het Siboea.l-Boeali gebergte (zie aldaar). 
Het landschap bestaat hoofdzakelijk uit een hoog-
vlakte en een betrekkelijk nauw dal, dat de ver-
binding vormt met de hoogvlakte van Si Lantom. 
Het belangrykste gedeelte is de hoogvlakte, 700 a 
900 M. boven den zeespiegel gel egen. Hoezeer nog 
meerendeels met bosschcn bedekt, vindt men hier 
toch het voornaamste bevolkingscentrum en 
ook de uitgestrektste in cultuur gebrachte gron- 
den. Aan de Zuidwest- en Westzijde wordt het 
omgeven door het Si Bocal-boeali gebergte en 
het als eene Noordelijke voortzetting daarvan te 
beschouwen en door een zadelvormigen rug er 
mede verbond en Pangarambangan gebergte, 
waarvan de Noordelijke flanken glooiend afdalen 
naar het dal der Aek Poeli, dat met den aan den 
anderen oever gelcgen voet van den ontzaglijkon 
Doi ok Saoet en den ui Hooper van dezen, den Tor 
Si Gam ba, de Noordelijke grens van het plateau 
vorint. Oostelijk ervan verheilen zich vaak, met 

van 

loodrechte rotswan den uit het plateau oprijzend, 
steile toppen en bergketens, met grilJig belijnde 
kammen en bedekt met bijna geheel onbewoonde 
oerwouden. 

Het plateau van Sipirok wordt van het Zuiden 
naar het Noorden. over de geheele lengte doorsne- 
den door de Aek Si Goeti, ontstaan uit de samen- 
vloeiing van.de Ack Mandoer an a, die van de hel- 
ling van den hoogsten top van den Si Bocal 
-boeali komt en de Aek Lita, die op den Tor na 
Godang ontspringt. Na de vereeniging krijgt de 
Si Goeti dien naam en vervolgt in Noordelijke 
riehting haar Joop. Op het punt waar de Aek Mar- 
lehoewean in de Si Goeti valt en dat „Binanga na 
toloe*, (de drie mondingen) genoemd wordt, ont- 
moet zij de uit het Noorden komende juist in te- 
genovergestelde riehting stroomende Ack Si Ma- 
doras, die een nagenoeg even langen loop heeft. 

rivieren stroomen dan verder on- De vereenigde rivieren stroomen dan verder on- 
de, den naam van Aek Poeli, die hoofdzakelijk 
Westwaarts gaande, zichbuiten de hoogvlakte uit- 
stort in do Batang Toroe. 
Het Oostelijk gedeelte van Sipirok, aan gene 
zijde van den Oostelgken keten,sfcaat bekend onder 

,den naam Harangan, waar vcrscheidenc bergrug- 
gen achter elkander'zijn gelcgen, die afglooiend naar 
het Oosten, cen overgang vormen tot het 
aangrenzende bcrgland van Padang La was. Het 
geheel bestaat uit cenige bergknoopen on samen- 
gcstelde bergreeksen, waarvan het water voorna- 
melijk sainenvloeit in de Batang Uoeng na Godang. 
Dezc komt van den D. Soewanon en heeft een zeer 
smal. in Zuidelijke riehting loopend leng- tedal langs 
den voet van het Tim bang Malaha gebergte 
uitgespoeld. Zij komt uit in de Panai. Gcen der 
rivieren of beken is bevaarbaar; som- mige zijn 
vischrijk en in den bovenloop leveren vele het 
benoodigde water voor den natten rijst- bouw, dat 
door Jcidingcn. op de sawah's wordt ge- bracht. In het 
gebergte worden verschillende war- me bronnen 
aangetroffen, waaruit naar zwavel- verbindingen 
riekende heetc damp opstijgt, o.a. bij de hoeta Si 
Toemba (zie aldaar). Nabij den oor- sprong van de A. 
Mandoerana bevindt zich het nieertje Harite (zie 
aldaar). Verder zyn er war- me bronnen bij Papgaran 
Dolok, bij een bronrivier van de A. Latoeng, aan de 
A. Si Aladjamboe, nabij den mond der A. Poeli, in 
het algemeen op en in het verlengde van het Si Boeal-
boeali gebergte. 

De bodem bestaat meerendeels uit roodgelen 
kleigrond (tano liat) in meerdere of mindere mato met 
zand vermengd, hier on daar uit zandgrond (tano 
horsiek), voornanielijk in de valleicn langs de 
rivieren, ook uit tuf (tano boero) in Si Lantom, terwijl 
vooral Jangs den Noordoostelijken voet van het Si 
Boeal-boeali gebergte een zwarto, meer humusrijke 
aarde (tano raboek) wordt aan- getroffen. In het 
Pangaram bangan gebergte en geheel Si 
Mangocinban, zoo ook in de Harangan is de grond 
bruin van klcur, ]os en met vecl wit- achtig zand 
vermengd (tano hidje). Op verschillende plaatsen 
komt tano bange voor, een Jicht- roode klei, die 
zoutachtig van smaak is en gc- droogd veel door 
zwangere vrouwen. in klcine hoeveelheden na do rijst 
wordt gegeten. 

Voor pottenbakken on het maken van vormen bij 
het kopergieten wordt ccn donkere potaardo (tano 
lioedon) gebruikt, en tano hoebang, donker- blauw 
van kleur, (loot dienst bij het blauwvcrven van 
weefsels. 

Klima at. Moessons hcerschcn er nicl; wcl valt er 
in Mei, J uni, Juli en Augustus minder regen dan 
anders en JB het dun weJ eens tot 10 dagen achtereen 
droog, maar overigens zijn cr veel regendagen. De 
grootste regenval komt voor van November tot 
Maart, soms gepaard mot hevige win den, vooral uit 
het N.W. De temperatuur is 's morgens vroeg 
gewoonlijk 68。 F., de hoogste overdag 86° F. De 
gezondheids- toestand is gunstig/ 

Ve r k e<- r. Een transport weg, voor karrenver- 
voer geschikt, Jeidt van Padang Sidimpoean naar Si 
irok (38% K.M.) over deri pas tussclien Tor na 
Godang en den voet van J)et Si Boeal-boeali 
gebergte. Eon zijwcg, ook voor karren geschikt, voert 
van Soemoeran langs Baringin cn Padang Matinggi 
naar Praoe So rat. Van Si pirok zet do groote 
transportweg zich voort Noordwestwaarts dicht langs 
den linker Batang Toroe oever door het landschap Si 
Mangoemban naar de Ack Poeli, waarover een fraaie 
ijzercn brug ligt en vandaar naar Taroetocng. Een 
groote hindernis daarin is de plateaurandj dio het 
hoogland van Sipirok Scheldt van de dalvlakto van 
Mangoemban. 
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Naar het Noordoosten loopt de grooto weg van Si! 
irok over Si 'Badoar, naar Si Pogoe. Andcro 
karrenwegen zijn er niet； wcl tai van binnenwe- gen 
en paden, die de vcrschillcnde dorpen verbin- den en 
slechts te paard of te voet zijn to begaan. 

Bevolking. De bewoners van het land- schap zijn 
Bata's (zic aldaar) mccrendecls geves- tigd in het 
Zuidclijk en Oostclijk gedcelte van het Si irok-
plateau. Het overige gedeelte, do Ha- rangan, is 
slechts sporadisch bevolkt, terwijl het geheele 
Pangarambangan-gcbcrgte zoo goed als onbewoonde 
wildernis is. Het bevolkingscij- fer is vooruitgaandc. 
Tegenover bijna 16000 in- woners in 1890, stonden 
cr 18.( 00 in 1895, 20 000 in 1900, terwijl het in 1905 
gestegen was tot ruim 22 000; toen behoorden Si 
Lantom en Si Ma- ngoembannog tot Sipirok. De 
laatste bcken.de op- gaaf over 1913 geeft bijna 23 
600, zonder Si Mangoemban, maar naar het schijnt Si 
Lantern inber,)ej en. In 1890 telde de kocria Sipirok 
31 hoeta's en pagaran*s; de kocria Baririgin 25; de 
koeria P- raoc Sorat 10; het landschap Si Ma- 
ngoemban 25 enhetlanischapSi Lantom 6hoeta's en 
pagaran's； te zamen dus 100 dorpen. De voor- 
naamste zijn: Sipirok (zie volgend artikel), Boe- nga 
Bondar een zendingspost van het Rijnsche zen 
dingsgenootschap, Baringin, Paraoe Sorat, Si 
Toemba (zie aldaar). 

De dorpen vertoonen alle hetzelfde type, heb- ben 
twee, cnkele grootere mecr rijen huizen met een 
breede straat tusschen bcide. In het midden van de 
straat staat aan ecne zijde do woning van het hoofd 
en daartegenover de sopo na godang, het gebouw 
waar vergaderingen worden gehou- den, waar 
vrecmdelingen logecren, waar de jon- gelieden uit de 
hoeta den nacht doorbrengen en de zolder zich 
bevindt, waarop in zakken de padi van den radja on 
diens familiclcden geborgen ■wordt. 

Be halve de sopo na godang zijn er vaak nog sopo,s 
van aanzienlijken cn ook de klcine rijst- Hchuren, die 
de bevolking aehter de huizen, ba- gas, bouwt, 
worden sopo genoemd. Zc zijn alle van liout, evcnals 
de liuizen zelf, op palen ge- bouwd, zoodat do vloer 
ecn paar meter boven den grond Jigt. De huizen staan 
met de smalle zijde naar de straat; aan die zijde is de 
deur, waartegen een steilo trap is geplaatst. De 
omwanding is niet booger dan ccn meter； lict dak 
van nlang-alang of idjoek is groot cn hoog, de nok 
langer dan het huis, zoodat de dnkvlakkcn buiten het 
huis uit- fiteken. Sn ij werk komt slechts aan de 
huizen van raclja*s en aanzienlijken voor. 

Soimnigc nederzcltingcn bestaan uit niet mecr clan 
6cn of tweo huizen. 

Sipirok moot als een bolwerk van het Moham- 
medanisnic worden bcschouwd. JIocwcl het Rijn- 
sche Zendingsgenootscliap hier vunaf 1857 werk- 
zaam is, —(le eerstc zendeJing was Van Asselt — 
mochi het loch niet gclukkeu nicer dan l/5 van do 
bevolking te kerstencn, terwijl bovendien verdero 
voortgang buitengeslotcn schijnt. Het aantal 
Christcncn is van 2386 in 1912 achteruitgcgaan tot 
1868 in 1913, doch (lit schijnt samcn to hangen met 
een administralievc wijziging, want 7 bij- gemeenten 
zijn van Sipirok afgescheidcn en ge- voegd bij het 
ressort Pangaloan. 

Economise he t o e s t a n d. Van het plateau van 
Sipirok is nog slechts ecn klcin gedcclto bebouwd; 
het grootste gedeclte wordt door boschwildornis 
bedekt, hicr on daur afgobroken. 

door ilalang-vlaktcn, die de plaats van vroeger bosch 
hebben ingenomen. Aan de overzijde van het Si 
Bocal-bocali gebergte, naar den kant van den Batang 
Toroe, dat decl uitmaakt van do koeria Si irok, cn do 
Harangan, dio tot de koeria Baringin bchoort, vormen 
de bcbouwde gedeeltcn. slechts stippen in het rondom 
gelcgcn woud. 

Het voomaamste middel van bestaan der be-
volking is de landbouw, hoezeer ook. alsdcprijzen. 
hoog zijn, boschproductcn worden ingezamcld. 
Sedert do vrijstelling der kofficcultuur wordt ook 
hiermede zeer veel verdiend. Zij wordt ondcr den 
naam van Mandailing-koffio veel uitgevoerd naar 
Amerika en is zeer gezocht. De rijstcultuur wordt) 
meercndeels op nattc vclden (saba) gedreven； vooral 
langs den Noordoostclijken voet van den Si Bocal-
bocali zijn uitgestrekte saba's, om en bij de 
hoofdplaatsen der drie kocria/s； terwijl ook langs 
enkele riviertjes de rijstveldcn van betee- kenis zijn, 
maar overigens vindt men slechts kleine plekjes in de 
vallcien nabij de dorpen tot saba's aangelcgd. De 
vallei van Sipirok zclf is het beste deel; het is een 
sawah-vlakte met zeer dichte, welvarende en in aantal 
toenemende bevolking, zoodat allecn de koeria Sip 
rok ongevcer 12.000 inwoners telt, dat is dus meer dan 
de helft ,van het geheele landschap. De veestapel is 
niet onbeduidrnd, n.l. (opgaaf 1905) 1812 bufiels, 
2742 runderen en b v n i , 826 paarden. In het- 
algemecn kan gezegd worden, dat de bevolking vrij 
welvarcnd is, althans op het plateau van Sipirok, wat 
zij, behalve aan hare rijstvelden, in hoofdzaak dankt 
aan de koffiecultuur in uit- gestrekto Lui non op de 
Noorcloostelijke hellingen, van het Si Bocal-bo ali 
gebergte. 

Geschiedcnis. Hoezeer reeds van 1832 af de 
bevolking van Mandailing en Angkola onder onze 
bescherming lieette tc staan, was toch Sipirok tot 1837 
gehecl in de macht van Toewankoe Tambocsei, die 
zich in den Padri-oorlog van een groot dccl der 
tegenwoordige rcsidentie Tapanoeli had meester 
gemaakt en als strijdcr voor den godsdienst te vuur cn 
te zwaard de bevolking dwong den Islam aan tc 
ncmcn. Onder den naam ,,Ba】ijau'' is deze „geesel 
der B&taks" bij de to- genwoordigo bevolking 
bekend. Eerst in laatst- genoemd jaar kwain aan zijn 
gezag in de Batak- landen een einde, toon na den val 
van Bondjol onze troepen, onder Majoor Van 
Beethoven, van Ran naar Portibi in Padarig Lawas 
oprukten. Na. den val van Tamboesci zwoer do 
bevolking den haar ondcr de gruwelijksto 
wreedheden. opgedron- gen godsdienst af, maar niet 
voor lang, want met het Nedcrlandsch gezag deed de 
Islam andermaal zijne intrede cn maakte snolle en 
blijvcnde vorde- ringen, zoodat het volk van. 
Mandailing en Aug- kola op enkclo duizenden na 
Mohammcdaansch is geworden on men het zich een 
cer rekondc ge- noomd tc worden met den naam van 
den vroege- ren aartsvijand ,.AIaleier,*. Eerst sinds de 
laatsto jaren is het nationaal bewustzijn levendig 
gewor- den en schaamt men zich don naain Batak niet 
ineer. In Mei 18 L7 kwam Sipirok tegen ons in ver- 
zet onder lei ding voornamelijk van den. radja van 
Baringin cn clien van Si Alagocndi. Ecn mili- tairo 
macht, vorsterkt door hulptrocpon van Angkola, trok 
er den 5en Mei hcen om do trouw gcblcvcn hoeta's 
Sipirok en Pangaribocan, die onze bescherming 
inriepen, te hulp to komcn en hot verzet te fnuiken. 
Vcrscheidono dorpen, waar- ouder Baringin, P^raoo 
Sorat onz. werden ver- 
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brand door do onzcn en de opstandelingcn beidc; 
veel vee en have word geroofd, maar de troepcn 
trokken 5 dagen later onverrichter zakc naar Pa- 
dang Sidimpoean terug. Den 19cn Mei werd an- 
dermaal naar Sipirok opgerukt. maar a an het ver- 
zet kwam eerst een einde nadat de Jang di Per- toean 
van Kota Siaiitaj-met de hoofden van Ang- kola 
door 3cnresident, luit.-kol. Van der Hart, daarheen 
waren gczonden, die den radja van Baringin. en de 
andere hoofden der opslandelingen wisten te 
bewegen in onderwcrping te komen, waarna 13 Juni 
de troepen uit Sipirok terugtrok- ken. In 1876 
werden in de ondcrafdoeling de sla- ven vrijgekocht 
tot een getal van 802. Sedert ken- merkt zich de 
geschiedenis van Sipirok door niets bijzonders. 

B e s t u u r. Het landschap is verdeeld in drie 
jdistricten: Sipirok, Baringin en Paraoe Sorat. Het 
inlands ch bestuur, alsmede do rechtspraak, wor- 
den uitgeocfend door de koeriahoofden van dcze 
districten, die daarvoor cen bezoldiging ontvan- gen 
van 80 gulden per maand. 

Sedert de reorganisa ie voor Sumatra van het 
inlandsch binnenlandsch b< stuur zijn ook in Sipirok 
“districtshoofden" (dgmangs) aangesteld. Div zijn 
dus inlaodsche gouvernements-amb- tenann. 

SIPIROK- Vroeger hoofdplaats van de toen- 
malige onderafdeeling van dien naam, doch sinds 
1907 als zoodanig opgeheven, d i r Sipirok met 
Angkola samen cen onderafdeeling (hoofdplaats 
Padang Sidimpoean) uitmaakt. Sipirok is echter nog 
een plaats van beteekenis, met eenige winkels en 
drukke markt. Er is ook een hulp- postkantoor, en er 
zijn twee groote Gouvernemen ts-inlandsche 
scholen, cen groote moskee, benevens een 
zeudingspost van het Rijnschc zendingsgenootschap. 
JDe vroegere controleurs- woning doet dienst als 
pasanggrahan. _ 

S1PITOEH. Collectitf-jiaam st-Sumatra 
voor Cacomajitts-soorten, eon - gcslacht van 
Kockockeii. Op Java heet Cacomantis merulina 
Kedasih rn Cacomantis pravata Tra( jak( ?) 

SIPOERA, ook wel PORA, medeGoe-Fortuin op 
dudekaarten, Si Kobo bij de eilandersjigt tenZ.O. van 
Siberoet tusschen 2° 2' en 2° 25' Z.B. en op de 
gemiddelde lengte van 99° 45' O.L. Is langs de 
Oostkust ongcvcer 50 K.M. lang. In het N. en 
N. W. is het land laag. met een sin al en zandig 
strand: de heuvelreeksen verheffen zich in het 
midden van het eiland tot een sin allo kam en zijn het 
hoogst in het Z. (Mangkodjo), waar zij steil in zee 
vallen, waai?door de Zuidkust zeer onherbergzaam 
is. 

Hoeken en kapen: Siinapai (Oosthoek), Sjo- 
relno, Papo okat (O.kust): Batoe Kinapat (Marl-
borough), Djodjotet (Z.kust), Keketai (Z.W.kust). 

Baaien: Siboeroek of Sidoealeleoe (Hurlock- 
baai), een insnijding in de Noordpunt van het eiland, 
wegens gemis aan goed drinkwater slechts bezocht 
door visschers, die er ecn rijk jachtter- rein vinclen, 
Tara bi bi, Aroe, Pasakiat, Sioeban, Simangga, 
Sibaraoe, Simabai (Sem baai), Sigitji, Garampangan 
(O.kust): Simatei, Siinalepe (Z. W.kust)： Boeroeng 
of Sjaribenoa (N. W.-kust). Voor groote schepen zijn 
alleen van belang Sioe- ban, Sem baai en de baai van 
Sjaribenoa. 

Rivieren hoogst onbeteekenend Daaronder zijn de 
grootste: Sjoreino, Sioeban, Sibaraoe aan de 
O.zijde, Sjaribenoa aan de W.zijde. 

Hoofdkampoengsr Taro bi bi, Sjoreino, Sioeban 

Simangga, Sibaraoe, Sigitji in het O.; Sibi- soea in hot 
Z.; Sibirioelan, Sjaribenoa in het W. 

Omliggende eilandjcs: Si Boeroek-Bocrook, oen 
cilandcn-groep van 2 grootere en een 10-tal kleinere 
eilanden, die de Hurlockbaai ten N. in een kring 
omsluiten: het Noordelijksto eiland heet Poelau S机
an, nadat tai van menschen daar aan de pokken zijn 
gestorven; Simabai, Mang- kodjo, Djawa(O.)； 
Sidoeamata, Tobo(Z.); Noko, Boeroeng (2 eilandjes, 
voor de baai van Sjaribenoa). Zie verder 
MflNTAWEI-EILANDEN. 

SIPOET (MAL.); scssoe, (AMB.). Aldus wordt op 
Ambon de tot de Prosobranchia (Zie GASTRO- 
PODEN) behoorendo zoctwatcr-slak Melania 
plicaria gonoemd. 

SIRABOENGAN (GOENOENG).Niet 
werkzame vulkaan (1726 M.) ten N. van de Paloepoeh 
ten Oosten van. den weg van Fort de Kock naar 
Loeboek^jkaping, Sum. Westkust. 

~StRANTIH. Een der „Tien Havens" van Su-
matra's Westkust (zie SAPOELOEH BOEAH 
BANDAR), een nagri in het distr. Batang Kapas der 
onderafdeeling Painan, aan zee gel egen, aan den 
inond van de gelijknamige rivier. 

SIRIH (MAL). Algemeeno benaming voor die 
peper-soorten, wclke Miquel's gcslacht Chavica 
vormden cn waarvan de bladeren of vruchten met 
gambir en kalk gekauwd worden. Het zijn slingerplan 
ten van het geslacht Piper L., uit de fam. der 
Piperaceae, waarvan een zeer groot aantal soorten in 
den Maleischen Archipcl in het wild voorkomt en 
verscheidene tot dit gebied zijn beperkt. Ofschoon bij 
gebrek aan do gekweekee soms wilde soorten 
gebruikt worden, bedient men zich toch tot dit doel in 
het Weste- lijke deel van den Archipcl hoofdzakelijk 
van de bladeren van Piper Belle L. = Chavica Betle. 
Miq., terwijl in het Oostclijkc decl van den Archipcl 
hiertoe de vruchten van Piper Betle L. var. Siriboa 
Cas. DC. = Chavica Siriboa Miq. gebezigd worden. 
Voor de bladeren van Piper Betle, L. en ook wcl voor 
de gansche plant vindt men de volgende benamingen: 
sireh (MAL.); soeroeh (LAAG-JAV.)； ggdah (HOOG-
JAV.)； sdrd (MAD.); seureuh (SOEND.); sewch (LOEB. 
SUM.); napoeran (EAT.); bocrangir (BAT. MAND.)； 
leko (MAK.); daocna kocramLGr, ranina kocrainbSr 
of lai koeraaber (MINAH. LANDST.); amoo of kamoc 
(AMB. LANDST.)； nan claim (N. O. NOEMF.)； bid 6 
ma race (TERN.)； k6nana (SAWOE). 
-Voor do vruchten van Piper Belle L. var. Siriboa 
Cas. DC. gebruikt men de volgende bo- namingon: 
oboe joe (BOL. MONG.); daoma of wewadi, raninaof 
wawali cn lalai (MINAH. LANDST.) bidd masdCo 
(TERN.) ； daloe (BOEROE)； amoeisi of kamoc isin 
(AMB. LANDST); aroj (AMB. BAB.); inaan (TANIMBAR); 
maroea (AMB. GOR.); r 6ian (AMB. KEI); pari',an (A MB. 
A HOE); kaiinoo (AMB. LJCTI); nialhoe (AMB. Kis.)；
nan bon (N.O. NOEMF.)； ga- djeng (MAK.) 

Het sirih-blad, resp. de sirih-vrucht, is vooral van 
beteekenis bij het sirih-kauwen, waarom- trent 
bijzondcrhcden zijn mcdcgcdeeld bij het art. Pi nan g 
in deze E ic. DI. III. E no Nedor- landsche 
monographic over dit bclan.grijk In- difjch 
volksgebruik vindt men in Bulletin Kolo- niaal 
museum no. 32, Haarlem 1905. Ook bc»taat ecne 
dergelijke studio van L. Lewin, Ucber Arcca Catechu, 
Chavica Bjth und das Betelkauen, 1889. 

Met het door heb sirihkauwen ontstanc roode 
vocht. worden zieken onder het provelen van 
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gebcden of bezwcringen bespuwd, zic GENEES- 
MIDDELEN (I, 769). Voorts client o. a een af- 
kooksul der bladcrcn tot reiniging van schurft- 
wondon, wrijft men do met ecu steen fijngomaak- te 
vruchten over de tandon tegen den worm on zijnook 
anderszins dcclcn vnn be ide plantcn in de inlandscko 
gonecskunst tegen allcrlci kwalcn in gebruik. Da 
vluchtige olio dcr bladen be vat trouwens eene sterk 
antiseptisch werkendo st of, chavicol, cHe ook in de 
Europccsche geneeskunde is a an bevolcn. Verder is 
er para engenol en cadi- nee n in do aethcrische sirih 
olie aangetoond. Bij de Europeanen op Java is sirih-
honing cen bekend middel tegoo hoest, gelijk ook ccr 
»f- treksel der bladerei'. 

Ar de re in het wild groeiende sirih-soor'en komen 
cerst in aanmerking bij gebrek aan de genoemde, zoo 
Piper (Chavica) Melamiris Miq., Daoen karoek, die 
wel dient ah inlandsch middel tegen asthma. 

De sirihdoos, tampaf- sirih, Jav. pakinangan (van 
kin an g, met weJk woord de Javanen de ge- 
zamenlijke bestanddeelen van de betelpruim 
aanduiden, zie ook PINANG), is de berg- plaats voor 
de betelbladercn cn be vat een ga- graggan (1. i. een 
stel doosjes, tjepoek's met deksels, voor tabak en 
gambir, een derde, zonder deksel, voor de pinang en 
een potje voor de kalk. De sirihdoozen zyn van hout, 
van gevlochten bies, van kopcr, zilver of goud. 

DJ Maleiers van Midden -Sumatra leggen do 
kopcren doozen, de zakken van gevlochten pan- dan 
blad, van leder of katoen voor de betelbla- deren, de 
doozen van hout, van bamboe of van kJappcrdop, de 
koperen of zilveren doosjes voor de kalk bestemd op 
een kopcren of hout-en schaal, t jerana tjarantjang of 
doelang; in Lebo ng wordt de t jerana ver van gen 
door een mandje, kem- bodjo, van gevlochten 
bamboe, bruin rood geverfd. 

SIRIH PAIT (MAL. MOL.). Zie PIPER FRA-
GILE. 

SIRIWO. Rivier in Noord Nieuw-Guinea. Zij 
moudt in de Geclvinkbaai tegenover P. Ratewo, een 
der Moor- of Der Schcllingh-eilanden. Op do Top. 
kaart van J 912 is do Jigging van dezo rivier foutief 
aangegeven. Aan do kust stroomb zij door een I age 
moerasstrook, dio zich tot diop in het binncnland 
uitstrekt en zich in Noord- ooHtelijkc richting 
voortzet tot den mond dcr Mainbfiramo. De Siriwo 
stroomt recht Z.-N. on waar zij door het gebergLc 
preekt, is de stroom- BneJheid groot (ruini 2 M. per 
sec.); zij vonnt duar Lal van eilandcn, begroeid met 
glagah en dicht bosch. Zij ontstaat uit de 
samcnvlociing van do Ootawa (L.) en de Sawa (R.), 
De eersto 18 de bclangrijkste cn de Tarocnggaroh, 
een stain ven half-jiomadcn, die zich in dezo stroken 
ophouden (zie PAPOEA'S, sub IV, ten achtste), 
noomen dan ook do goheelo rivior “Oetswa?', tcrwijl 
do naam “Siriwo" Jiun onbokend is. Op het 
vcrcenigingspunt is de rivior 土 500 M. breed; do 
Sawu hceft aan haar mond een breedto van 150 Al., 
zij heeft eon snellen stroom cn is ondoor- waadbaar. 
Do Siriwo ontspringt op het Weij- landgebergte; por 
atoomsloop kan zij slechts Mn dag, per prauw 5 
dagen opgevaren wordon d. i. tot het punt, waar het 
houveltorrcin begint. Do oevers zijn dicht begroeid. 
In grooten getalo worden hier aangetroffen 
kroonduiven, varkons 

casuarissen. In den bovonloop zijn vcel para- 

dijsvogcls, een teeken, dat de jagers nog nieb tot hicr 
zyn doorgedrongen. Krokodillen komen voor tot in 
don bovcnloop van do Sawa. Aan do Girocssi, 
rechtor zijrivier van de Sawa, is een vindplaats van 
bruinkool. 

SIROEKAM. Nagri in het district Socpajang, 
ondcrafdccling Alahan Pandjang (zie aldaar), Sum. 
Westkust, bekenef^oor Haar knappe ijzer- smeden； 
v66r de gow. rcorg. van 1913 was Siroe- kam cen 
laraa. .• 、,？ 

SISAL. Vozelstof, afkomstig uit de bladeren van 
verschillende Agave-soorten. De vezel van Agave, 
sisalana noemt men meestal Java-sisal, dio van 
Agave Cantala (Nanas sabrang): Java- Cantala. Zio 
AGAVE en VEZELSTOFFEN. 

SISALHENNEP. Tot de nieuwero cultures op 
Java kan gerekend worden die van de sisal- hennep. 

In ongeveer 1900 werden de cerste onderne- 
mingen opgericht en sedert heeft zich de cultuur zoo 
uitgebreid, dat op het oogenblik ruim 10.000 bouw 
met dit ge was beplant zijn, voor- namelijk gelegen 
in de Vorstenlanden en in de residentie Kediri, terwijl 
bevoIkingsaanplantin- gen zich o. a. bevinden in de 
residenties Sema- rang en Madoera. 

Op de ondernemingen wordt aangeplant zoo- wel 
de Agava Rigida, var. sisala, als de Agava C.intala. 
DJ Agava Rigid a var. sisala is op Java geimporteerd, 
terwijl de Agava Ga-ntala op het eiland in het wild 
voorkomt. De vezels van de eerste komen op de 
markt onder den naam van Java-sisalhennep. Da 
bereiding van den vezel uit de bladereii geschiedt 
door middel van machincrieen van groote capaciteit. 
(1) 

Do uitvoer van agavevezels uit Java bedroeg in 
1911 士 2000 ton (in de officieele statistieken van 
Nederlandsch-Indie werden deze voor het eerst in 
1912 afzonderlijk opgenomen). De uit- voeren 
bedroegen in: 

Landen van bestemming. 
Hoeveelneid in 

1000 K.G. 
1912. 1913. 

Nederland en order .............  1086 1249 
Duitschland en order .... 98 262 
Ovcrig Europa ....................  496 484 
V.&，. van Noord-Aincrika 4375 6557 
Andero bestemmingen ... 96 196 

TotalcJi ...................  6151 8748 
Literatuur : E. Do Kruijff. Da Sisalcultuur op 

Java, (Teysmannia 1908 pag. 517). Verslag van liet 
Vczolcongrcs gelioudcn te Soorabaja van 3—8 Juli 
1911. 

SISIK. Zie KLEURSTOFFEN. 
SISIK TfiNGGILING. Inlandscho medic 泓i 

logon huidzickbe; do schubbon van Manis; zie 
SCHUBDIER.. 

SISSO. Worden op Celebes de zoctwater-slak- 
(i) De bet. naam van de door do bovolking 

aangcplanto agavovarieteiteix is niet met 
zokerheid vastgcsteld. Do vczolboreiding ge 
schicdtdoor middel van con cenvoudig schraap- 
procos, waardoor bladmoes en vezels goschei- don 
wordon. Da vezol is mindorwaaitlig. 
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ken (Prosobranchia, zic GASTROPODEN) tot. 
het geslacht AmpnUaria behoorcrdc, genocmd； 
de groote soort (J. cclcbensis) licet sisso salom- be, 
de middelsoort sisso kapcng, de klcine sisso po< ir. 
SITOE TJIROMPANG. Eon zeer oudo vulkaan- 

rufne, ±10 K.M. W. van den Papandajan. Volgens 
Vcrbeek (Java, 686) was de oorspronkelijko ringwal 
5 K.M. in doorsnedc, die thans aan de O.-zijde over 
1700 M. verdwcnen is; het hoogsto punt is 21S2 M. 
Het meertje van denzelfden naam Bgt 1 K.M. ten Z.O. 
van het middelpunt van den ringwal, is 200 x 300 M. 
groot on niet diep. 

SITOEBONDO. District van de controle-afdce- 
ling, het regcntschap en de afdccling Panaroc- kan, 
residentie Besoeki; met eene oppervlakte van I4S 
K.M2. Het district telt 42 dcsa5s mot bijna 66.000 
inwoners, waaronder 土 200 Europe- anen en ruim 
600 Chineezcn, bijna 300 Arabie- ren en een 20-tal 
andere Vreemde Oosterlingen (1905). De hoofdplaats 
is gelijknamig. Verbouwd worden er hoofdzakelijk 
padi en suikerriet. 

SITOEBONDO. Hoofdplaats van het district, de 
afdeeling en het regentschap Panaroekan der 
residentie Besoeki, geiegen tegen het Westelijk 
uiteinde der groote vlakte aan de Sampejan, dio naar 
haar vroegeren naam van Dawoean of Do- wan ook 
wel K. Dowan wordt genoemd. Het is eene 
welvarende plaats met ruim 6000 inwoners (einde 
1905), waaronder 土 150 Europeanen, 600 Chineezcn 
en bijna 300 Arabicren； de beide laatste rassen 
hebben hier elk hun eigen wijk. De 
bestuursambtenaren, die er wonen. zijn de assistent-
resident, de regent, een controleur en het hoofd van 
het district, waarin zij Jigt. 

SIWALAN (JAV.). Zie BORASSUS. 
S，JACOB (FREDERIK). Gcb. te 's Graven-. 

ha^ge 25 Februari 1822 uil het huwelijk van Mr. 
Frederik Bernard. s'Jacob, Secret a ris van deii Raad 
van State, en Maria Pet rone Ila Rochusscn; kwam in 
1835 a Is adelborst op het Instituut te Medemblik en 
weid in 1845 als luit. t/z. 2e kl. geplaatst op^de 
,,Jason", bestemd den nieuw bc- noemden Gouv.-
Gen. v. Ncd.-Ijidie, J. J. Rochus- sen (zijn oom), naai- 
Java overte brengen, die hem tot zijn 
ordonnansofficier benoemde, in we Ike functie hij 
eene missie naar den Sultan Adam van Bandjermasin 
en eene naar den Gouvcrr.eur der St rails-Settlements 
met gewenschtcn uitslag volbracht. In 1846 nam hij 
deel aan de eerste Balische expeditie onder den 
Overste Bakker. In 1848 verJiet hij *s lands dienst. In 
het bezit van een toen voor het cerst zondcr 
gouverncmcnts-, voorschot uitgegeven suikercontract 
vestigde hij zich als suikerfabrikant in de residentie 
Socra- baja, bouwde de fabrick Kremboer.g en 
exploi- teerde haar gedurende bijna 10 jaar. In 1849 
huwde hij met Loonie Susanno Charlotte van 
Hogerdorp, jongste dochter van den toennialigcn 
Vice-President van den Raad van Ned.-Indic. Einde 
1857 verliet s5Jacob Indie om zich te Rotterdam te 
vestigen; aldaar zag in 1859 van zijne hand het Jicht 
„Gcdwongen en Vrijc suikcr- cultuurop Java*1 naar 
aanlciding van het ongun- 8tig oordeel door Sloet tot 
Oldhuis uitgesproken in de Tweedc Kamer op 14 
December 1858. In 1870 vestigde hij zich te Utrecht, 
waar hij op nijne buitenplaats Nieuweroord een 
“cercled'esprit” om zich been vereenigdo, en in 1879 
gedurende een jaar lid van den gemeenteraad was. 

Na gedurende 1867—1879 waarnemend presi 

dent-directcur cn dirccteur-generaal dor Mij tot 
exploit，atic van St aatsspoorwegen tc zijn gcwcest, 
wei,d s'Jacob in Novembei' 1880 aangozocht o】n als 
Gouverneur-Gcncraal van Ir.die op tc (reden tn de 
plaats van den terugkccrendcn lar.dvoogd Mr. J. W. 
van Lansberge, uit wicns harden hij den 12den April 
1881 het bestuur overnam. 

De zonder inachtiging van het，Opperbestuur 
den 7cn Januari 1882 geslotcn ovcrcerkomst met de 
Billiton-Maatscliappij (zic aklaar) tot vcrlen- ging 
van hare concessic tot 1927, gaf aanleiding tot 
politiekc mocilijkhcden en tot afkeuring in de 
Tweedc Kamer der Staten-Goncraal van' het door het 
Indisoli bestuur in dezo govoerde bclcid. De 
Gouverneur-Gcncraal wenschte d( zc uit- spraak, 
waardoor (evens de in IJ die geslotcn overeenkomst 
zou worden tc niet gcdaan, nict te aan vaarden en 
bood einde 1883 de。Kor.in.g zijn ontslag aan. Op 
den 1 Iden April 1884 droeg hij bet bestuur der 
koIonic over aan den ir.middcls tot zijn opvolgcr 
beroemden Otto van RFS. 

s'Jacob vestigde zich na zijn terugkeer in Ne-
derland opnieuw op zijn builengoed Nieuw，r)ord te 
Utrecht, waar hij den 3dcn April 1901 overlccd. 

Gedurerde de driejarige periode van zijn bestuur 
werden door den Gouv.-Gen. drie ambte- lijko reizen 
ondernomen: naar Bantam, naar Atjdh en naar 
Socrabaja. Voorts we rd de trian- gulatie van Java 
voltooid ； de opncmivg gclast voor den aanleg van 
cen spoorweg van Pro bo- linggo over Loemadjan g, 
DjenxbSr, Bond o wo so naar Panarodkan of 
Kamponjan; een aanvang gemaakt met don aanleg 
van den spoorweg ter Oostkust van Sumatra en voor 
het aJgemcen verkccr werden opengcstcld de lijnen 
Semboeng- Toe loan gagoen g, Ngandjoek—Sraga, 
Buitcn- zorg—Tjiindjocr en de stoomtramweg S ma- 
rang—Djoewana. Ean Gouvcrnements tclefoon- 
dienst word ingevoerd. 

Het Hooggcrechtshof van Ncderlardsch-Indio 
werd gcreorganisceid cn het rechtswczen in do 
gcwesten Celebes en onderhoorigheden, Timor, Men 
ado, Amboina, Ternate, Riouw en O.id( r- 
hoorigheden, Bali en Lombok en de Wcsteraf- 
deeliiig van Borneo onder L iding van h< t lid in den 
Raad van N.-I. Mr. T. H. der Kir.dcren als 
Gouvernements Commissaris gcrcgcld. 

Nieuwe reglementen op h<-t vcrlcenen van pen- 
sioenen aan burgcrlijkc ambtcnarci!, op de toc- 
kenning van ovcrtocht van Nederland naar Ned.- 
Indie cn omgekeerd, en op den burgcr- Jijken 
gexxeeskundigen dicnst werden ingevoerd, tcrwijl 
cen ajgemeen regie me nt op den aan kg en de 
exploit?'ie van gtoomtramwegen tot stand kwam. 

Ejnigc persoonlijke diensten op Java en Ma- doera 
werden afgeschaft cn door een hoofdgcld van de 
heercndienstplichtigen vervangen. 

Evn nieuw landverliuurreglcmcnt voor de Vor- 
stenlajidcn kwani tot stai)d； rechtstreck^ch bestuur 
werd in het regcntschap Socm6. (Mail ocra) 
ingevoerd en de residentie Banjoewangi als zoodanig 
opgeheven. 

De eerste Hoogerc Burgerschool voor meisjes 
werd opgericht. 

WoeJingcn, vcrwikkelingcn en ongercgeldhc- den 
hadden plaats cn werden onderdrukt in do afdeeling 
Ommelanden van Bcnkoclen en Lais, te Palembang, 
in Lidragiri, de Boven-Doesoen, Midden-Sumatra 
(Lagoe Boti gctuchtigd) en in Amocntai (Z.- en O. 
afd. van Borneo), tcrwijl in> 
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Atjeh, waar sinds 11 Maart 1881 het civiel be- etuur 
was ingcvocrd, maraudeursbenden wcdcr met me ord 
ore stoutmoedigheid optraden. 

Wcgcns het afloopcn van het bij Panga gc- strarde 
Engclsche stoomschip ,,Niscro‘‘ nioest het lardschap 
Teurom wordon getnch1 ipd, het- g en aanleiding gaf 
tot de befaamde Nisero kwesti$, cn moeilijkheden 
met Engeland. I 1884 werd de hoofdplaats Padang 
Kling stormendcr- hr nd ingenomen en het ' erblijf \an 
den radja platgeschoten, doch eerst na het ingrijpen 
van do Engclsche regeering cn een Ned. Eng. 
ultimatum, volgde de onderwerping cn de be' rij di g 
van de goxankelijk weggo voerde schipbreukclingen. 

Bali en Lombok werden tot reside”Eie ver- heven 
en do landschappen Boc'd d g en Djem.- brana order 
rcchtsfrceksch be stuur gebracht. Het bestuur der 
rcsiclcntie Amboina word gereorga- niseerd. Tai van 
Maleische en Batakscho lar.d- schappcn werden 
achterecnvolgens ingelyfd en ondcr het 
gouvernement Sumatra's Westkust gebracht. 

De havers van Sambas, Sirgkawang cn Soe- kad ar 
a ((Wcstcrafdeelir g van Borneo), van Oelde lheue 
(gouvernement A:j8h cn Ordcr- hoorigh* clen) cn 
van Pa boar, Tfimoekoes, Sangs.t cn Lok an (eil. 
Bali) werden voor den aljzeir.ceron bar de] oper gesf 
eld. In 1883 werd de haven Tandjocng Priok \oltooid. 

K.()ortsepi(lc mie&i en chok ra heerschten afwiss( 
ler d in vc rschiller de c\ c len van Java. De veezickto, 
die do Westelijkc rcsidentien Bantam, Batavia cn de 
Pre an ger regen tschappcn tcister- de, word ten slotte 
door de gen omen krachtige maatrcgclen bed won 
gen. 

Grootc natuurrampen teisterden de kolonie. Daaroi 
der dicnen vcrmeld: de uil barsting van den vuJkaan 
Sindoro, de o verst roomin gen in Socrabaja, 
Madioen, Kcdiri cn Men ado ； de modd( rvlocd uit 
den vulkaan Gocntoer cn ten slotte de herhaaldc 
uitbarstirg van den vulkaan Krakatau (Str. Socrda), 
waardoor con deci van Bantam cn der Laniporgs door 
de daarmede go pa a rd gaando v]ocdgolf word ver 
woe st en 34.000 menschon het leven verloren. Tot 
leni- gh)g van(IQ gcvolgcn dezer ramp bracht de par- 
ticulierc liefdadigheid / 1.000.000 bijecn. Zie Eigci 
ilaard, 1881, bl. 78 e. v. cn 1901, bl. 249 e. v.). 

SJADZILIJJAH. Benair.ing van do orde der 
Sjadzilie on, Zic TARj^KAT. 

SJAFAI (Mohammad ibn Idri ■) do grondlepger 
der naar }iern gcnocnxde Sjafi'i Lcho school op het 
gebied der MoTimschc wets verb luring; vgl. 
ISLAM, II, c. Zic over h( ni cn de voornaamsto ver 
ogonwoordigors der Sjafi'i i-cho rich' ing: 
I. Wiis enfold, Dor imam cl-Scliafi,i, scino Schii- 
lor und Anhiintor (Abh. der kgl. Go ell ch. d. Wis^cn-
ch. zu Go iir on, 1890—91, B<1. 3G—37); Vg], N. 
J. do Goojo, Einige-； iibor den Imam a«- (Zci.sebr. 
d. D. Slorgcnl. Go>ellsch. 47 [1893J, p. 106—117). 

SJAHBANDAR. Arabischc, doch uit twee Per- 
xischo woorden: s j a, h ,,hoofd", „vorstn cn bandar 
,,haven", gevormde De Ja- 
vaansche en Maleische uitspraak issabandar, do 
Makassaarschc en Bocgincc scho is s a b a- n a r iu 
De letterlijke betcckenis is „havch- msMer”, maar de 
functien van den sjah- bandar strekken zich, Jiaar het 
ii lur dsche staatsrooht, verdor uit dan deze 
Hollandscho 

vcrtaling van den titel op zich zelvo zoude doen 
vermoeden. Hij is namclijk de autoriteit, dio tevens 
de in- en uitgaandc rechten int, en de vorstclijko 
monopolien of andere handelsprivi- legiiin 
exploitcert. Alic schccpsgezagvocrdera, 
schepclingen cn in de havenplaats gevestigde 
vrccmdclingcn ataan ondcr zijn bestuur en zijno 
jurisdictic. In de Moluksche sultanaten is hij do 
persoon, be last met de ad minist ratio der vor- 
stelijkc vaartuigen en de daarop geplaatste bc- 
manning. De s j a h b a n d a r komt in bijna alle 
inlandsche staatjes voor, welke havenplaat- sen 
bezitten met ccnigen noemenswaardigen handcl. Hij 
is aldaar mcestal een der voornaamste Rijksgrootcn. 
Zic aldaar. De titel wordt reeds vcrmcld in do 
Ocndan g-Oendan g Ma- la joe. Zic INLANDSCHE 
WETTEN. Te Batavia, cn ook wcl elders, noemen de 
in landers aldus den Europecschcn chef van den 
plaatse- lyken d ion st dor in- en uitvoerrechten. 

SJAlR of SAlR. ZOO wordt een gedicht ge- 
noemd, dat doorgaans uit een groot aantal strofen van 
vier re gels bestaat, die re gels moeten alle op 
clkandcr rymcn. In dit opzicht wrjken de strofen af 
van de pantoen's, waarmedc zij den bouw der rcgcls 
ge mcen hebben. Vandaar dat pantoen's, zondei- dat 
cenige verandcring be- hoeft te worden aangebracht, 
in een sja'ir kurncn worden ingelascht. 

Zooals uit den naam sja'ir, die van Arabischo 
origine is, blijkt, hebben wij niet met een oor- 
spronkelyken Malcischcn dichtvorm te doen. 
Verreweg de mcesto sja'ir's zijn dan ook van 
betrekkelijk jongen datum. 

De cisch, dat do vicr regcis eener strofe op 
clkandcr moeten rijmen, is blijkbaar voor velo 
dichters tc zwaar, dikwijls zijn de rijmen verre van 
zuiver; vole gedeelten van menigen sja'ir zijn nict 
veel mecr dan bcrijmd proza, waarin elke poetischc 
gcdachte ontbreekt. De eenvoudigo bouw van het 
gedicht veroorzaakt vaak eeno groote eentonigheid. 
Maar is een echt dichter aan het woord, die den vorm 
behcerscht, dan is van eene vermoeiende 
gelijkvormigheid niets te bespeuren, cn treft het 
dichterstuk niet alleen door zoetvloeiendheid van 
taal en door zange- righeid, maar ook door de 
schoone, dichter町k。 •rklceding der stof. Mon 
vindt, zooals Prof, d© Hollander zegt, daarin 
„sierlijke schilderingcn, juistgekozcnc 
vcrgelijkingen, eene kindcrlijke nalvctcit, ccno 
eenvoudige en heldere voorstel- ling van 
gebeurtenissen en toestanden, eene natuurlijko 
uitdrukking van aandoeningen en go- 
moedsbewegingen." 

Voor do nicest verschillcndc onderwerpen wordt 
van dezon dichtvorm gebruik gemaakt. Een groot 
gcdcclte der sja'ir's, en deze zijn in don rcgcl de 
uitvoerigste, behandelb de lotge- vallen, do „foits ct 
gcstcsn van een held of heldin, avontuurJijko tochten, 
iievigo gcvcchten, too- ncclen van liefde, trouw en 
tocwijding, van haat cn verraad. Aiidcrc bcschrijvcn 
eene gcwichtigo gcbcurtcnis, ceu oorlog of groote 
ramp, zoi als b. v. den Atjch-oorlog, de verwoesting 
van do Lanipongschc Disl ricten door de uitbarsting 
van de Krakatau. Wecr andere zijn uitsluitend 
didactiscb, go vet) zoo tc zeggen vermaningen, wijze 
lessen of onderricht in hetgeen voor een 
Mohammcdaan van be lang is. 

Vclo sja'ir's zijn in lithogrnphie uitgegeven 
((Singapocra, Poe 1ft u Piiiang),; van sleohta 
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enkele bestaan door Euro pea nen bezorgde cditif s. 
Klinkcrt heeft o. n. de Sj. Kin Tambochan, Sj. Jatim 
Nosst&pa Sj. Bidasari (Leiden. Brill 18SG) het licht 
docn zien; Sj. Soeltan Abdoe'lniocloek verschecn in 
het Tijdschrift van Ncd.-Indie (1847). Spat gaf in het 
2e stuk van zijne Maleische taal (1901)de Sj. Poctcri 
Akai; Dr. A. A. Fokker in zijn Mai. Lcesbock Sair 
Sudagar Bddoh. Prof. Brandstelter schreef a. o. over 
de Sjn'ir's in zijno zecr lezenswaardige 
„Charaktcrisirung dor Epik der Malaien,>. Eene lijst 
van sja* irs vindt men in de Hollander's 
„Handlciding bij de beoefening der Mai. taal en 
lettcrkunde**. Zie ook de afdeeling Poesie in de 
catalogi der Maleische handschrif ten to Leiden.en 
Batavia, resp. van H. H. Juijnboll en Ph. S. van 
RonkeL 

SJAKA. In He Javaansche babads of kronie- ken 
vindt men schijnbaar het begin der Hindoe- 
kolonisatie in verband gebracht met het begin der 
Javaansche tijdrckening, de aera van Adji Saka, die 
in het jaar 78 onzer jaartelling een aan vang neemt. 
Adji Saka wordt namelijk voorgesteld als een 
machtig vorst van goddelijken oorsprong (ook 
Praboe Djaja Baja genoemd), die eene taL rijke 
kolonie naar Java overbracht (later door het 
uitbroken eener pest tot den terugtocht ge- 
noodzaakt), en er onder de nog gehee) wilde be- 
volking godsdienst, wettelijke orde en het let- 
terschxift invoerdc. De jaren van doze aera zijn de 
Indischc luni-solaire, die nog op 珏li _in ge- bruik 
zijn. Het jaar bestaat namelijk uit twaalf synodieche 
maansomloopen of ware maanden, maar wordt van 
tijd tot tijd, ongeveer op de wijze van 
schrikkelmaandcn, zoo na mogelijk met den loop der 
zon in overeenstemming ge- bracht, zoodat het een 
gemiddclden duur ver- kr|jgt, die met ons zonnejaar 
overeenkomt. Er heeft langen tijd vrij wat vcrschil 
van gcvoelen bestaan o nit re nt het juiste tijdstip, 
waarop de aera van Adji Saka een aanvang nam, 
maar men mag aannemen, dat daarover thans een 
voldoend licht verspreid is. Het blijkt, dattoen de 
Javanen de Mohammedaansche tijdrekcning 
aannamen, die naar zuivere maanjaren van 354 
dagen telt, zij die maanjaren als de voortzetting 
hunner vroegere zonnejaren beschouwden en dus 
een- voudig doortelden als hadde er geen ve ran de 
ring plaats gehad. Het Ara bische jaar 1043, aan van- 
gende op 8 Juli 1633 nieuwe slijl, was het eerstc 
maanjaar, dat de Javanen op deze wijze op hunne 
vroegere zonnejaren lieten volgen, en wcl in dicr 
voege, dat terwijl het jaar 1555 der tot dusver 
gevolgde tijdrckening reeds was aangevangen, zij het 
eerste maanjaar tot aan zijn einde het jaaital 1555 
lieten voeren, zoodat het twee de 1556 werd en zoo 
vervolgcns. Van 1633 af 1555 jaren terugtcllcnde, 
verkrijgt men het jaar 78 】i. C. als het begin der aera 
van Adji Saka. E；nc nauwkeurige bcrekening van 
den juisten aan- vajigsdag is zecr bczwaarlijk； 
Cohen S^uarC sic It dicn op 14 Maart 78 on neemt 
daarbij aan, dat men eerst van het jaar 1 begon tc 
spreken Loen het eerste jaar vol was. Op Bali is de 
ware telling beboudeji. 

Doze Javaansche tijdrckening is van het vaste- 】
and van L.die afkonistig en door de Hindoos op Java 
ingevoerd. Adji Saka is eene ver binding van het 
Javaansche woord adji, vorst, en het Sanskrit woord 
sjaka, Sjaka is bij de oude Hin- doe8 de algemeene 
naain voor de nomadische bar baren, die de Grieken 
Skylhen noemden. Met 

den Sjaka-vorst is misschien de Skybhischo vorst 
Kanisjka bedoeld, die de Indus-streek veroverde In 
den laatstcn tijd zijn cchter van verschillende zijdcn 
bed cn kin gen geopperd tegen de gelykstjl- ling van 
Kanisjka met der vorst, van wiens kro- ning in 78 n. 
C. de jaartelling begint. Daar deze aera pas in de ©de 
ecuw in Indie algcmeen in ge- bruik is gekomen en 
dus niet ecr op Java kan zijn ingevoerd, kan wat de 
Javanen omtrent Adji Saka vcrmclden niet juist zijn 
cn kan zij voor den tijd, waarin de Hindoe-
kolonisatio zelve awvirg, hoeeenaamd niets 
bew^zen/ 

SJALOT. Zie ALLIUM. / 
SJAM SJAM (Waigeoe). Zie KOESKOEZEN. 
SJAMANISME. Zie PRIESTERS. 
SJAR', SJARt'AH. Le Mohammedaansche wet 

Zie ISLAM, II, c. 
SJATTARIJJAH. Benaming eener mystieke 

ordo. Zie TARilKAT. 
SJERIEF. Zie SAJJID. 
SJFIETEN gelden bij de orthodoxe Mohammo- 

danen als ketters. De naam Sjfieten is afgeleid van 
het Arabische woord sji'ah, dat in het alge- meen 
„partyn beteekent. Onder „de par町"， de sji'ah bij 
uitnemendheid, verstond men reeds vroeg in den 
Islam de p a r t ij van *A 1 i, den 4en cbalief, den 
echtgenoot van Mohammeds dochter Fatimah, die 
tevens een voile neef van den Profeet (nl. de zoon van 
diens oom Aboe Talib) was. De Sjfieten, d. w. z. zij 
die tot , All's parti) behoorden, huldigden de 
opvatting, dat 'Ali de opvolger van den Profeet had 
behooren te zijn en dat ook, na 'Ali's dood, uitsluitend 
uit diens nakomelingen (de zgn. A 1 i cl e n) de 
wettige imam's (d. i. hoofden der Mosliinsche 
gemeente) konden voortkornen. Deze opvatting is in 
strijd met de leer betref- fendo het chalifaat zooals 
deze gchuldigd wordt door de groote meerderheid 
der Moham medanen, de zgn. So ennieten, d. w. z. 
„rechtzinni- gen" (nl. de iieden der soennah, vgl. 
ISLAM, II, a). Zic over de soennictische 
chalifaatsleer PANISLAMISM E. 

0 r pr nkelijk stond de famiJio van den Profeet 
onder de geloovigen niet in bijzondero mate op den 
voorgrond. 'All en Fatiinaii zelvcn maakten als 
erfgenamcn van den Profcet slechtH aanspraak op 
zekero stukken grond, die aan Mohammed behoord 
had den. JJe eerstc clialiefcn wilden hun die goederen 
cchter niet afslaan, bcwcrende, dat zij niet aun den 
Profect in cigcn- dom hadden toebehoord, maar door 
dezen slechts als hoofd der gemeente waren beheerd. 
Hebzucht cn spijt over deze tegenwerking deden 'Ali 
toen bedacht zijn om zijne wenschen op andere wijze 
vervuld te krijgen. Hij begon nu zelf op het hoogste 
gezag aanspraak te maken, en bercikte met de Jiulp 
zijner partij, na den dood van den 3en chalicf, 
'Oethman, inderdaad dit doel. Maar 'Ali's Jiuldiging 
tot chalief werd niet door alle Alosinns als geldig 
erkend. 'Oethmun's stadhouder van Syria, 
Moe'awijah, do gr<4n.l gger der Jatcre 
OeniajjadendynaB- tie, wierp zich, gestcund door 
ecn leger uit Syriii, als tegenstandcr tegen 5Ali op, 
hom bescliuldigende, den moord van 'Oethmln op- 
zettelijk begunstigd te hebben, cn werd wcldra door 
zijne aan hangers in * All's plaats als chalief erkend. 
'Ali zelf werd in het jaar 40 11. (= 661 n. C.) door een 
godsdienstig dweper vermoord. 

Na 'All's dood en het rampspoedig eindo van 
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dions zoon Hoosain, dio ala togon proton den t togen 
den Oemajjadischon chaliof Jozid in den elag bij 
Kerbela in 61 H. (= 680 n. C.) sneu- velde, 
ontwikkelden do Sjfieten zich tot ceno Trijdvertakte 
legitimistischo partij, dio in ver- echillende deolcn van 
hot Moslimscho rijk propaganda maakto voor 
Alidischo candidaten. Do program ma's, waarmedo 
dezo partij optrad en hare geheimc agenten (dd'i's) liet 
werken, weken in vcrschillondo strokon onder invloed 
van plaatselijke omstandighedon sterk van clkandcr 
af. Want do Sji'itisch。leidors, overal door de 
machthebbcrs vervolgd, on steunzoe- kend bij de 
ontovreden, verdrukte elementen onder do bevolking 
iu vcrschillende streken, xnoesten wel rekening 
houdon met do in dio kringen heerschcnde 
opvattingen en wenschen. Ook menige ketter^ vond 
daardoor ingang bij de een of andero vertakking der 
Sjfieten. Zelfs bij de mecst gematigde, zuiver 
Arabischo Sjfieten, de zgn. Zaidieten (d. i. aanhangers 
van den Alidischen imam Zaid), die thans nog in Zuid-
Arabie en een deel van den Hidjaz voorkomen, treft 
men verschcideno leerstel- lingen aan, die door do 
Soenni tische Moslims als kettersch verworpen zijn. 
Vooral echter in niet-Arabische landen wekon de 
Sji'ieten in menig opzicht ver van do orthodoxo 
opvatti i- gen af. Men stelde daar do imam's uit 'Ali's 
nakomelingen voor als onfoilbare ver- 
tegenwoordigers van Allah op aardo. 

Politick succes hebbon de Sji'ieten niet dan bij 
hoogc uitzondoring gchad. Aliden, die open- als 
pretendent durfden optroden, moesten hunne 
waaghalzerij gewoonlijk spoedig met den dood 
bekoopen. De eene opstand der Sjfieten na den 
andcren word bloedig onderdrukt. Na verloop van tijd 
konden slechts weinige Aliden nog roeping gevoelen 
voor het spelen dor ge- vaarlijkc rol van pretendent on 
daardoor is mettertijd onder do Sji'ieton do leer van 
den verborgen imam ontstaan, do thoorie nl., dat na 
het imamaat van cen zekor aantal wettige opvolgers 
van den Profect — volgcns ceno der beHtaande 
mceningen waren er zeven van zulke wettige inidm' 9, 
volgens eeno andere cchtcr t w a a If geweest — do 
laatsto dozer im&irCs op mysterious。wijzo van de 
aardo zou verdwenen zijn, om eerst tegon hot ein do 
der dagen uit zijne verborgenheid weder tcrug to 
liccren, ten einde den lang verbeiden hcilsstaat， te 
grondveston. Tot op dien tijd kunnen do Sji'ieton dus 
niet anders doen dan de tcrug- komst van hunnen 
imam afwachten en intus- flehen berusten in do 
tijdelijko heerschappij hunner wercldlijke vorsten, in 
zaken van clen godsdicnst voorloopig voorgeliclit 
door hunne fnoedjlahid's (d. i. gezaghebbendo 
godgclecrden). 

In Perziti word do leer dor Sjfieten (on wel die der 
zgn. "twaalvcrs") in do 16c eouw onder lict bewind 
der Sefiden tot staatsgodsdicnst verheven, on go voor 
in denzelfden tijd, waarin ook de Soennictischo Islam 
weder een politick centrum krcce in het rijk der 
krachtigo Turkscho Oesmancn-sultans. TusscJicn 
Pcrzid cn Turkijo beslaat daardoor op rcligious-
politiek go bicd eeno scherpe tegcnstclling, welko aan 
do oniler- lingc gcschillen eon fanatick godsdienstig 
karak- tcr geeft. Het totaal der Sji'ieton wordt thans op 
bijna 5 % van allo Mohammedancn gcschat. 
Kettcrscho gebruiken en opvattingen dor 

I 

Sji'ictcn verbreidden zich uit Perzie op den duur 
ook naar Hindostan, waar zij zich met den 
aldaar doorgedrongen orthodoxen Islam ver- 
mengden. Vandaar uit werden zij met don 

Islam weder naar den Indischen Archipel over- 
gebracht (Vgl. ISLAM, III, b). Eerst nadat de 
Moslims in Ned.-Indie later van zuiver ortho- 
doxc zijde betcr waren ingelicht, verlorcn do 
Sji'ietische elementen van den Indischen Islam 
langzamerhand hunne vroegere beteekenis en 
kwam bijv. de kettersche viering van het 'asjoerd- 
feest ter herdenking van 'Ali's zonen Hasan 
en Hoesain (die bij de Sjfieten als de 2e en 3e 
imam gelden) in Ned.-Indie, met uitzondering 
van eenige streken op Sumatra, geheel in on- 
bruik (Vgl. HASAN-, HOESAIN of TABOET- 
FEEST). 

De zeer talrijke, in alle landen van den Islam 
verspreide nakomelingen van den Profeet, alien 
tevens afstammend van Mohammeds schoon- 
zoon 'All, werden op den duur in den Islam onder 
invloed der Sjfieten, ook in orthodoxe kringen 
als eene soort van godsdienstigon adel vereerd； 
zio SAJJID. De groote meerderheid dezer 
Aliden behoort tot de Soennieten. / 

Literatiiur^C. Snouck Hurgronje, Mekka, J, 
pz 32 vy., 37 vV. r^rohammeclaJnisni, p. KKTvvT?^ 
A^Pe Tslaan, p. 14 v. .((?roote Godsd., II 2iB v.)； 
JcLJcF^Maluli (Revue Colon. Internat., I [1886] 
pL25h9j；刘e IslamNcderl：：IHaie,-p： 7 
(Groote Godsd., II, p. 383)^\De Atjehers, I, 
pl 214 vv. (The Achehnese, I, p. 202 vv.)； 
R. Dozy, Het Islamisnie, Hfdst. 6, 9 en 14； 
G. K. Niemann, Inleiding tot de kennis van 
den Islam, 1861, p. 2G9 vv.; G. van Vloten, 
Rccherches sur la domination arabe, le chiitisme 
et les croyances messianiques sous le khalifat 
des Omayades (Verhand. d. Kon. Akad. v. 
Wetensch., Afd. Letterk ; Amsterdam, 1894); 
XTh. W. Juynboll, Handleiding t. d. kennis 
d. Mohamin. Wet, p. 320 vv. (Handbuch d. 
islam. Gesetzes, p. 327 vv.)； 0. van Arendonk, 
De opkomst van het Zaidietische imamaat iu , 
Ycmci^I. Goldziher, Vorlesungen iiber den Islam,/ 
p. 208 vv. ； A. Muller, Der Islam im Alorgen- 
und Abendland I, p. 271 vv.; J Wellhausen, Die 
religios-politischen Oppositionsparteien im alten 
Islam (Abhandl. dor K<51. Gesellsch. d. Wissensch. 
zii Gottingen, Phil.-hist. KL, Neue Polge, V, 
no. 2). 

SJIWA, SJIWAISME. Zie QIWAISME. 
SJOEGA. Kleine rivier in West Nieuw-Guinea. 

Zij stroomt ton Z. van het nicest O.-lijko deel 
van do Alacducrgolf; zij valt niet in dezo golf, 
doch in de Mamawene, waarheen ook de be- 
woners dcr Sjocga zich voor een deel hebben 
vcrplaatst. De Mamawenc mondt uit in de 
Kaitero on is good bovaarbaar; aan dezo rivier 
Jigt op ccn heuvcl do kampong Firdcbd. 

Do Sjocga staat ook in verbinding mot do 
O.-lijk daarvan strooincndo Wagocra. Dio vor- 
binding is sin al en door ccn ondiepto nabij don 
Sjocgam nd slechts bij hoog water to bevaren; 
terwijl de oevers van deze geul uit strandmoeras 
bestaan, is de bodem van steen. De Sjoega is 
belangrijk, oindat langs haar eon verbinding 
bestaat tusschon de Maccluergolf en do Argoeni- 
baai. Van den bovonloop voert een moerassig 
pad naar de boven-Bianongga, dio in do Ar- 
gocnibaai valt en op dit punt roods voor prau- 
won bovaarbaar is. Prauwen worden in twoo 
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dagen van de eene rivicr naar de andcre gcslcept. 
SKANDIRIJA. Zie VAARTUIGEN. 

SLABOON. Zie PHASEOLUS VULGARIS. 
SLACHTBELASTING. Z’e BELASTINGEN, 

DI. I biz. 25S. 
SLAMfiT. Nog werkzame vulkaan op de grens 

van Banjoemas met de afdccling Tegal. Van het 
topgedeelte verschcen cen fraaie kaart in het 
Jaarversl. Top. Dicnst. 1910, Pl. IX en X p. 54; bieruit 
blijkt zecr duidelijk, dat cr drie kraterran- den zijn, die 
in elkaar zijn gel egen. doch nict con- centrisch, maar 
zoo dat in Jiet Zuidwesten cen rand deel aan ailc d ie 
geniecn is, zoodat het cruptie- centrum zich tel kens 
nicer naar het Z.W. heeft verplaatst. Het hoogstc punt, 
3432 M., ligt op den oudsten (buitensten) wal. De 
tegenwoordige (binnenste) kratcr is tusschen 3320 en 
3376 M. hoog; de kraterbodem ligt op 3187; de 
binnen- wand is uiterst steii ； vooral aan de N. en 
W.-zij- den zijn fumarolen, verdcr komt ook veel 
zwavel- afzetting voor. Deze op een na hoogstc berg 
van Java maakt vooral van de N. en Z.-zijdcn gezien, 
waar hij uit een lage vlakte oprijst, een zeer impo- 
santen indruk. Junghuhn, die hem in 1838 en 1847 
besteeg en er een uitvoerige beschrijving van 
geeft(Java II. 203 — 246) noemt hem een der 
regelmatigst gevormde kegels; een deel van zijn 
helling (b.v. de streek om Boemiajoe) is bekend om 
zijn vruchtbaarheid； sedert Junghuhn's be- zoek is de 
krater zoo goed als niet veranderd, al- leen is de 
werkzaamheid verminderd. De berg heeft een aantal 
reusachtige lavastroomcn doen uitvloeien, waaronder 
er zijn van 20 a 25 K.M. lengte. De eruptie van 1772, 
door Junghuhn ge- noemd, is later onjuist gebleken; 
bekend is alleen, dat de berg asch heeft uitgeworpen 
in 1825, 1835 cn 1849, doch nooit in bijzonder hevige 
mate. De Slam说 is eigenlijk een jonge kegel, 
opgebouwd op een ouderen voet； deze laatste wordt 
in Tegal Pfinoesoepan. in Banjoemas Sembocng 
genaamd en is slechts 1386 M. hoog. Voor het 
geologisch gedeelte zie Verbeek, Java, 404, 433. 

SLAM&TAN. Zie KANDOERI. 
SLANGEN. (O phi di a), oelar (MAL.). Onder- orde 

van ge^chubde Reptielen (zie OIK
7er KRUI- PENDE 

DIEREN en onder HAGEDISSEN), gekenmerkt door 
een st erk verlengd rolrond lichaam, waaraan de 
ledemat en ontbreken (soms zijn nog resten van het 
bekken en van achi erst e ledemat en aanwezig, 
Bo.dae') en door een kor；en of middelmatig langen 
staari. De huid is bed ekt met veelal gekielde hoorn兮
hubben, die elkaar mee tai dakpan gewijze bedekken 
en cen saxr.en- hangende hoornlaag vormen, welke 
bij he： vervellen als een geheel in kop-staart 
waartfche richting afgestroopl wordt. Jukbogen on- 
breken en het eecundaire verLemeltc is zeer goring 
ont- wikkeld. Aangezien de te verzwelgen prooi in 
verhouding tot de eigen Jichaamsomvang dik- wijls 
onmatig groot is, zijn kaak- en verJ：en:el e 
beendeien zeer los aan elkaar en ir.ee den scl；ec?el 
verbonden en kan de muil dus buiiengewoon wijd 
opengesperd worden. Van de prooi wordt ahijd de kop 
he. eerst verzwolgen. Teikens wordt de eene 
kaakLelft over de prooi been ge- schoven, terwijl de 
andeie, los er mede sairen- hangende I:elft haar 
vasthoudi, waarbij do naar achier gebogen landen 
zorgen, dat zij zich niet in de verkeerde richting kan 
bewegen. Op die wijze schuift de slang als \ ware haar 
lichaam over de pi-ooi heen, deze rijkelijk met 
speeksel 

bevochtigend cn tot eon soort worst knedend. Do 
ver!oring duurt meest vele uren. De tong ia lang, dun 
en gesple' en, kan in een spierschecd® er，ggo rokken 
worden cndient voornainelyk als zecr fijn tastorgaan. 
In verband jneb den Jangen duur van het verzwelgen 
der prooi kan do lucht- pijp langs den bod cm der mo 
nd ho 1( e verplaatst en t usschcn do boide 
onderkaakhelf. en naar buit en gestoken woi-clcn, 
zoodat de ademhaling door hot voedseloj?ncn;en niet 
belemmerd wordt. Ten gevolge van den geringen o in 
vang in d warso richt ing va n d e lichaamsholte is 
alleen d c rccht er- long behoorlijk ontwikkeld. Bij he
： mannelijk go- slacht is een gepaard copulatie-
orgaan aanwozig, met st erk, onnangenaam riekend 
secree', dat waarschijnlijk of sexueel prikkelend werkt 
of di ent ter h erkenning van soor： genool en. Hot 
meerendeel der slangen legt'eieren met buigzame, 
perkamentacht ige schaal, maar vele gifslangen en 
alle waters langen zijn lev end barend. Hob embryo is 
meestal voorzien van een eitand om de eischaal bij de 
geboorl o i e doorboren. 

De talrijke, in den O. I. Archipol voorkomende 
slangen kunnen op de volgende wijze in famine's 
gerangschikt worden： 

I. Oogen rudiment air, geen tanden in do 
onderkaak, buikschilden niet grooter dan de 
overige schubben, gravendc vormen. 
Typhlopidae (Blinde Slangen). 

II. Oogen normaal on' wikkeld, rudiment en van 
achtcrpoot en aanwezig, in den vorm van sporen 
naast den aars. 

A. buikschilden iels grooter dan do overige 
schubben, gravendo vormen. llysiidae 
(Rolslangen). 

B. buikschilden veel grooter dan do overige 
schubben, bodem- of boom- vormen. 
Boidae (Reuzenslangen). 

III. Oogen normaal ontwikkeld, geen rudimen- ten 
van achterpooten. 

A. horizontale bovenkaak onbewegelijk cn 
van ecn rij tanden voorzien. 

1. beenderen van den onderkaak ond 
eding bewegelijk ver bo nd cn, geen 
kingroeve Xenopeltidae. 

2. been('eren van de onderkaak ou- 
derling onbewegelijk, geen kingroeve. 
Amblycephalidae (Dikkop- sJangen). 

3. beenderen van den onderkaak 
ondeding onbewegelijk, kingroovo 
aanwezig. Colubridac (Kingslang- 
achtigen). 

B. Bovenkaak vertikaaj, bewegelijk en 
slechts van een enkele groot e gift and 
voorzien. Vi-peridae (Adderacht igen). 

De eerst e groep o in vat blinde en gravend o 
vormen (Ti/phlops); kJeine, op aardwormen ge- 
lijkend o dicj en, wier lichaam rondo in ir.el road e, 
glinsterende, dak]juibgewijs over elkaar liggendo 
schubben is beklecd. Haar kJeine kop heeft een nauwe 
mondopcning, tcrwijl de oogen onder eon in I e. 
middendoorschynend schild geplaatst zijn; de kort e, 
dikke st aart is aan het ci nd nieesta] met een 
hoornacht ige punt voorzien. Zij Icven ond er den 
grond en voeden zich met worn cn, insckt en- larven 
en and ere onderaardsche, geleedpootigo dieren. Er 
kon.en verscheidene soon en van (lit geslacht in den 
Ind. archipel voor; het meest bekend zijn: T. lineatus 
Boie van Java en Sumatra, die met verscheidene 
overlangsche strepen ia 
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versierd en T. braminus Daud, tlio ook in hollo plant 
enstengels (suikorriel) voorkomt en een veel grooter 
verspreidingsgebicd bozit (Z. Afrika, Z. Azie en 
Indo-Australie). In sommigc strcken worden deze 
volkomen onschadelyke di even als zeer giftig 
beschouwd. Tot do tweede groep bohooren de 
reuzenslangen (Boidae) met groote, achter do oogen 
reikende roondopening; de kop breeder dan de hals; 
het lichaam van bo- ven met schubben, aan de 
onderzijde met schil- den bekleed. Voorls 
onderscheiden zij zich van alle and ere slangen door 
het bezit van een rudi- menlairen bekkengordel, met 
sporen van een d可been; deze zijn ook uilwendig 
zichtbaar als stompe klauwen ter weerszijden van den 
aars. Het geslacht Python, dat uitsluitend aan de oude 
wereld eigen is, onderscheidt zich van de Boa's, die 
de nieuwo wereld bewo- nen, door de dubbele rij 
schilden onder den zeer korten staarb en door de 
aanwezigheid van tanden in den tusschcnkaak. Zeer 
ge- meen in den Ind. archipel is P. reticiilatus Schn. 
(Oelar-sawah, MAL.), die in Achter-Indie, in de 
Philippijnen en in den gehcelen Archipel Oostelijk tot 
Ambon voorkomt. Hagen zegt van deze slang: het is 
een nachtdier, dat overdag op koele, don- kere 
plaatsen in een kluwen opgerold ligt en eerst in den 
laten avond uitgaat op buit, die voor- namelijk bestaat 
uit ratten, a nd er o kleino zoog- dieren tot de grootte 
van een jo ng varken, vogels enz. Voor den mensch 
schijnt zij evenwel niet gevaarlijk. Zij brengt gaarne 
een bozoek aan de kippenhokken en wordt ook 
dikwijls aangelroffen onder hob atappen dak der 
huizen, waar zij de ratten vervolgt. Haro Icngte 
bereikt bij uitzon- dering 10 M. Hare kleur is 
olijfbruin met- een donkere rugstreep en tweo dito 
zijstreepen, dio zich op den romp tot cen reeks van 
ruitvonnigo figuren verbreeden, vandaar de naam net 
boa of ne: pyJion. Haar vleesch is nict onsmakelijk en 
wordt door de Chineezcn gegeLen. Van do 
Jioofdzakelijk neotropische ondcrfamilie der Bo'inae 
(echte Boa's) komt een volkomen on- gevaarlijke 
vorm Enygrus in N.-Guinea en Po- lynesie voor. Na 
verwant met de Boidae is de famiJie der R o 1 s 1 a n 
g e n {llysiidae), waar- 1oc de Oclar-riboo 
{Cylindrophis rufa Laur.) be- lioort, van Cochinchina 
over alle eilanden van den Ind. archipel verspreid; 
dezo slang wordt circa 80 c.M. lang, is van bo ven 
bruin of zwart gckJeurd, met koraaZrooden halsband 
en oven- eons goklcurde onderzijde van den staart, 
torwijl de buikzijdo van hob lichaam zwarte <1 wars 
ban- den vertoont. Zij Jovon in gun gen onder don 
grond en voeden zich )not worinen, insect en- larven 
onz. Volgens Hagen wordt zij door de MaJoiers in 
Doli oelar ka])ula doea (tweokoppige fiJung) 
genoomd, daar dezo het dikko staarleinde eveneons 
voor con kop houden; workelijk is heb nioL 
gemakkelijk dadolijk v66r- on achtoroindo vun 
elkaar t e onderscheiden, daar heb di er do 
eigonaardigheid heeft zich ook achtorwaarts te 
bewegen on dan hot ataarteindo als cen kop omhoog 
te houden. Zeer gemocn in don Ind. archipel is ook de 
eonigo veri egenwoordiger van do fam. der 
Xenopeltidae, X. unicolor Rei w., van boven 
iriseerend en donkcr staal-blauw geklourd, van onder 
wit. Van een and ere kleine slangen- familie, do 
dikkop-slangen of Amblycephalidae, volkomen 
onschadelijke vormen, dio echl er doormat de kop 
veel dikker is dan do hals, de habitus 

van gifslangen nabootsen, komen enkele ver- t 
egenwoordigers, o.a. Amblycephalus carinatus Boie 
en A. laevis Boie in onzen Oost voor. Zij voeden zich 
hoofdzakelijk met slakken. Na af- schciding van do 
bovengenoemde familien bl加ft er, behalve de 
hicronder te bchandelen familia der Addors 
(Viperidae), een groote afdeeling van slangen over, 
die al]e na met elkaar verwanb zijn, de Colubridae of 
Ringslangachtigen, en die men vroeger verdeekle in 
giftige en n；o -giftige slangen. Ongelukkig houdt 
deze verdeeling geen steek, daar er een aantal slangen 
zijn, wier beeb voor den mensch niet gevaarlijk, voor 
kle；ne reptilien en vogels daaren egen doodelijk is. 
Deze groote afdeeling, die negen-tiende van alle 
slangen omvat, wordt daarom t egenwoordig ge- 
splitst in 3 paralelle groepen; de le groep is die van de 
Gia d-t a n d i g c n {Aglypha), wijl alle daartoe 
behoorende slangen slechts een soort tanden hebben, 
die niet hoi of gegroefd zijn； deze slangen zijn 
ongevaarlijk. De 2e groep, de Gro ef-tandigen 
(Opistoglypha) omvat de soorton, bij wie ten minste 
een der achterste bovenkaak-tanden aan de voorzijde 
met een. overlangsche groef is voorzien; de hienoe 
behoorende slangen zijn verdacht en ten deele 
vergiftig. De 3e groep is die der G i f-t, a n d i- g e n 
(Proteroglypha), bij wie de voorsle boven- kaaktand 
van een groef of een kanaal voorzien is; deze slangen 
zijn alle giftig en haar beet is meestal ook voor den 
mensch gevaarlijk. 

GLAD-TANDIGEN： Wormslangen (Calama- ria) 
no emt men de kleine, wormachtige slangen, die niet 
veel dikker zijn dan cen ganzenpen en van welke do 
grootsto niet. meer clan 50 c.M. lang wordt; met een 
klcinen, met enkele regel- matige schild en bed ekt en 
kop cn een korten, in den rogol spitsen staart. Zij 
leven op den grond onder steencn, boomstammen e. 
d. en voeden zich me' insecten. Algcmeen bekend is 
de Oela lemah (C. linnaei Boie) van Java, met rooden, 
door vierkante zwart e vlekken afgebrvkcn bulk, en 
cen glinsterende rug, die bij sommige een- kleurig 
bruin, bij and ere gevlckt of o verlangs of d wars 
gestreept is. Van de echte CW泌er-ach3gen is 
Coluber melanurus Schn. in Deli gemeen en wordt 
door do inlanders dikwijls met de gewone brilslang, 
Naja tripudians Merz, verwisseld； zcldzamer 
daaren egen is Zamenis korros Schl., door de 
inlanders dikwijls met de gevaarlijk© 
reuzenbrilslang, Naja bungarus Schl. (z.e verder) ver 
ward. Van hot geslacht Tropidonotus, soms 
watorslangon (Oolar-ajer, MAL.) gonoemd, wijl zij 
zich gaarne in de mbijhoid van he water ophouden, 
en waarvan de ringslang, Tr. natrix L. in Nodorland 
oen bokonde vert egenwoordiger is, komen ook in 
Indie vorschoidone soort en voor: wij nocnion slechts 
Tr. vittatus L. van Java en Tr. trianguligeriis Boio van 
Sumatra. Van heb geslacht Dendrophis noomon wij 
D. pittus Boie (Oolar-tali, MAL.) con prachtige 
boomslang, meer dan 1 M. lang, van bo von glinst 
erend bruin meb eon gclon, zwart-gozoomdon band 
langs de zijden, van ouder geol of lichtgroen 
gokleurd. Zij is van Voor-Indie af over den geheelen 
Mal. archipol verspreid. Do wratslangen (Aero- 
chordus) ond orschoid on zich van allo overige 
slangen door do kleino, korrelachtige schubben, 
waannedo het lichaam geheol of gedeel.elijk bed ekt 
is. Het zijn echt e waterdieren, die uren- lang onder 
water kunnen blijven, zondor aan do 
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oppervlakte to koinen om adem 1o halen. Zij 
bowonen do riviercn van Ach(er-Indie cn allo 
eilanden van den Mai. archipcl, maar worden 
so ms een paar mijlen van de kust in zee aange- 
troffen. A. javanicus Hornst. heeft een stompen, 
breed en kop, is bruin van klour en beroikt so ms 
een lengte van 8 voet; Hagen vertelt, dat bij 
een overstrooming van de Deli-rivier eens een 
zes voet lang exemplaar dezer soort in zijn hospi- 
taal te Laboean terecht kwam. 

GROEF-TANDIGEN : Tot deze groep rekenen wij 
allereerst de Zwcopslangon, herkenbaar 
aan haar slanke gestaltc, do lange, dunne staart 
en do langwerpigc, lancetvorniige schubbcn. 
Merkwaardjg is het ver mo gen dezer slangen om 
tegen een gladden, loodrechten boomstam zon- 
der eenig zicht baar houvast door middel van 
hun buikschilden naar boven te klimmen. Op 
volwassen Jeeftijd zijn zij zeer bijtachtig, terwijl 
zij, als zij jong zijn, daaren egen heel goedaar- 
dig zijn en zich kalm in de hand lat en nemen.Niet 
alle Zweepslangen leven uitsluitend op boo men: 
op werkelijk hoogo boomen, zegt Hagen, treft 
men slechts twee soorten aan: Dryophis prasinus 
Boie (oelar poetjoek, MAL.), met langen, smallen 
kop en spitsen snuit, van boven fluweolgroen, 
van onder geelachtig, die tot hoog in de toppen 
der boomen leeft en door haar gracieuse bewe- 
gingen met alle wetten van de zwaartekracht 
schijnt te spott en ； en de Oelar-manoe (MAL 

)(Chry- 
sopelea ornala Shasd). Daaren4 egen treft men de 
Oelar-sampah (MAL.) pulverulent 

Boie) op kale, zonnigo, za ndige pJaatsen, waar- 
mede haar kleur in overeenst emming is; zij wordt 
als gift ig zeer gevreesd. Do tot het geslacht 
Dipsadomorphtts behoorende soorten, door Schle- 
gel Takslangen genoemd, hebben een zij- 
delings saamgedrukten romp en doen zich door 
haar spleetvormige pupil t erstond als nacht- 
dieren kennen; de meeste zijn met spikkels en 
vlekken versierd en doen aan een met inos be- 
groeiden tak denken. Een der grootste is do 
Oelar-boeroeng (D. dendrophilus Boie), van bo- 
ven blauwachtig zwarl, met ongeveer vijftig 
gele d wars band en, van onder eenkleurig zwart 
of geel gemarnierd. Ofschoon zij zeer bijtachtig 
is en terstond tot aanvallen gereed, vreest nie- 
mand haar, daar ied ereen weet dat haar beet 
zonder gevaar is. Hagen zegt, dat men haar bijna 
een waterslang zou kunnen noemen； bij zag haur 
in Deli dikwijls op de over het water hangendo 
takken, in een kluwen saamgerold, liggen en als 
zij vervolgd werd, stortte zij zich onjnidde]li)k 
in het wat er en toonde zich een voortreffelijko 
zwemster. Ecbte waterslangen zijn de Ilomalop- 
sinae, eenefamiJie, die onder de groeftandjgen de- 
zelfde plaats inneemt als de wratslangen onderdo 
gladtandigen; e vena Is deze laatst o hooren zij 
uitsluitend in bet zoe e wat er thuis en verd walen 
af en toe in zee. Zij hebben een dikken kop, met 
boven op den snuit liggende neusgat en, waardoor 
zij gemekkeJijk even boven water kunnen adeni- 
halen. Hiertoe behoort de bekende Homalopsis 
buccata L., die 3 voet lang wordt en in I eekening I 
eenigszins op een boa gelijkl, rood bruin met bree- I 
de donkerbruine d wars band en. Men treft haar I 
vee】 in kleine stroomen, stilstaande poelen en I 

rijstveJden; Hagen vond haar in Deli dik- 
wijls in brak water tusschen de wor(els der 
rhizophoren, bakau (MAL.), waarom zij daar 
Oelar-bakau genoemd wordt' 

GIF-TANDIGEN : Er bestaat hclaas geon uitwen- 
dig kenmerk, waaraan men cen gifslang tor- 
stond van een onschadolijko kan herkennen. 
Allen zijn evenwel in het bezit van een op zydo 
van den kop gelegen gifklier, die door eon buis 
in verbinding staat met do voorste bovonkaak- 
tand, wclke of van eon groef of van een kanaal 
is voorzien. Het gif is een holder, lichtgeel 
vocht, dat zuur reageert, cn ook in gedroogdea 
toestand zijn wcrkzaamheid behoudt. Bij hot 
toebrengen der beet wordt hot gif in hot onder- 
huidsche bindweefsel gostort en vandaar in de 
algemeeno circulatie gebracht door opname, het- 
zij door de lymph-, hetzij door de bloedvaten; 
door den mo nd of het darmkanaa] wordt heb 
vocht niet opgonomen. Het gif van verschillende 
soort en van gifslangen heeft een verschillende 
uitworking. Allereerst behooren hiertoe de soor- 
ten van heb geslacht Doliophis, meest kleino 
slangen, dun van gestalte, met kleinen kop ea 
nauwe mondopening, gewapend met betrekke- 
lijk korto giftanden; zij zijn niet in staat daar- 
niede de led emat cn van den mensch te omvatten 
en te ver wo nd en on worden daarom weinig ge- 
vreesd. De gowono soort van de Soendaeilanden 
is D olio phis intestinalis Laur. ruim x/2 M. lang; 
van onder lichtgroen gek】eurd, met dwarse, 
zwarte vlekken, behalve de onderzijde van den 
staart, die rood is, van boven bruin, met aan 
weerszijden een gele, zwartgezoonide en langs 
het midden van den rug een oranjeroode streep. 
Grooter is do D.bivirgatusBoie, die de dikte heeft 
van een mansvinger. Hun gifklieren zijn ver- 
bazend lang en strekken zich aan weerszijden 
langs den gebeolen hals uit. Dit diertjo is van 
boven blauwzwart gekleurd, torwijl do kop on 
buikzijde fraai karmijnrood zijn en een witto 
zigzaglijn langs de zijden 】oopt，. Hieraan sluiten 
zich eenige grootere en dikkere soorten, tot hot 
geslacht Bungarus behoorond e, gekenmorkt door 
een reeks grooto schilden op don rug； zij borei- 
ken een lengte van zos voet, zyn blauwachtig 
zwart van kleur, mot gelo dwarsbanden of 
ringen. Meest bekend zijn de Oolar bSlang (MAL.), 
oelS, welang (JAV.) B. /ascialus Schn. on oolii 
两ling B. coeruleus (8. candidus) Schn; do eor- 
ste met gele ringen, de tweedo mot liaJvo 
gele banden go*eekend. Zij worden op het vasto- 
land van Indie, Ceylon on do Soenda-eilandon 
aange! roffen en behooren tot de zeor gevaarlijk© 
slangen, weJker beet meestal doodelijk is. In 
het Leidsch Museum bovindt zich een oxomplaar 
van den wfilang uit KMoe, geschonkcn door don 
resid ent Mussch enbro ek; de inland er, die doza 
slang bemachtigd e, word door haar gebe' en en 
etierf drie kwariier daarna. Zij verschuilon zich 
in aardholen, onder gebouwen, waar zij jacht op 
rat (en maken en worden soins bin non de huizen 
ond er do bed den aange! roffen. Van do Bril- 
slangen (zie aldaar) zij hi er aJlecn vormold 
de reuzenbrilslang Naja (<s. Ophiophacjus) bunga- 
rus 8chl., een van do grootste en govaarlijkato 
gifslangen, dio wij kennen; het voor verwijding 
vat ba re ged eelt o van haar nek is naar verhou- 
ding kleiner dan bij de brilslangon. Zij bereikt 
een lengte van 12 voot, is van boven gcelachtig 
grysbruin gekleurd, van onder zwartachtig inot 
gele keel en geJijkt eenigszins op de onschadolijko 

Zamenis Icorros SchL Haar voedsel scbijnL 
hoofdzakelijk uit and er o slangen to bestaan. In 
Indie heerscht het geloof, dat zij ondor haar 
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soortgenoot en koninklijke eer goniot. De Zeo- s 1 a 
n g e n vormen eon afgesloten groop van slangen, bij 
den eerst en oogopslag kenbaar aan den zijdelings 
saamgedrukten^ataart. die den vorm van cen 
rooispaan heef|^)e moesten heb- ：ben een geelacht 
ige kleur, die edit er door don- kere dwarsbanden of 
langs de ruglijn geplaatste ruitvlekken afgebroken 
wordt; zij bereiken een lengte van 2 tot 6 voe'. De 
zeeslangen zijn ver- spreid over den geheelen 
Indischen Oceaan tot in de Stille Zuidzee, waar zij 
dikwijls in groote soholen vereenigd worden 
aangetroffen; zij sobijnon zich evenwel slechts 
zelden vor van de kust te verwijderen en komen soms 
nabij d© monden der rivieren. Ofschoon voor den 
mensch mind er gevaarlijk, daar zij, als zij in het net 
ge- raken, geen poging schijnen to doen om te bijten, 
heeft to ch mcnig onvoorzichiigc bad er hoL leven er 
bij ingeboet, wijlhaarbeet niet minder vergiftig j8 dan 
van do op het land levendo gifslangen. Zeer gemeen 
in den Ind. Oceaan is Platurus (8. Laticaudata) 
laticaudattis L. met 25 a 50 zwari e ringen om het lijf; 
zij komt soms aan land en word door Hagen in Deli 
eens in hot bosch gevonden, twee geogr. mijlen ver 
van ^le kust (var. Fischeri). Pelamydras (s. Hydrus} 
platurus L., ook niet zeldzaam, heeft het lichaam over 
de geheele lengle zijdelings saamgedrukt; zij is va n 
bo ven bruinzwart gekleurd, van ondor geo】，bcide 
kleuren scherp van clkaar geschciden, tot op den 
staart, waar zij zich oplossen in vlek- ken of banden. 

Do laatste familio is dio dor Viperidae, do 
Addcrachtigcn, die alle soorten omvat, wo Ike door 
haar gestalte en maakscl min of nicer op onze gewone 
adders gelijken. Zy hebbon mecstal cen dik, 
gedrongen lichaam, met korten, dikken staart en een 
grooten, driehockigen of harlvormigen kop. Haar 
bovenkaak is kort, aan weerszijdcn alleen met cen 
lange giftand gewapend; bij hcl ope non van den bok 
komen IM;ide in vorticalen stand te staan, tcrwijl 
daar- bij (evens het vocht uit do gifklicr in hot tand- 
kanaal gcperst wordt. Zij zijn de gevaarlijkste van alle 
gifslangen cn hun be t, althans van do grootero 
soorlcn, is mcestal doodelijk voor den monsch. De 
Indische adders behooren grooten- decls tot de 
onderfamilio dor Ratdslangachtigen (Crolalitiac), 
wclkc gekemnerkt zijn door cen diepe zinLuiggroovo 
tusschcn neusopening cn oog.Er komen t vvcc 
gcslachtf-n voor: do drichocks kopslang Ancislrodon 
(s. Trigonocephalus) met grooto schilden aan do 
bovenzijdo van den kop, on Lachesis (Bothrops) mot 
klcinc schubben daar ter plaatse en con vrij langcn 
grijpstanrt. Voor do inlandscho benamingen zio 
onder OELAR en ORAI. Do tweo incest be kendo 
soorten van eerai genoemd goslacht A. rhodostoma 
Boie cn A. punicens Rcinw. zijn bruinachtig rood van 
klour, do ccrstgcnocmde met tweo rijen van donkc 
rbruino drichocken aan de rugzijde en ecn rooden 
band langs jnond en oog. Daar- ('nl.cgc n zijn do twee 
nicest voorkomendo Zac/te^ts-soorten groenachtig 
van klcur en wel L. graminetis thans min of nicer 
uniform groen cn L. wagleri Bo io met zwart ge 
marine rd en van een dcrliglal gceJgroenc 
dwarsbanden voorzien. 

S. Miiller dee It o mt re nt bo ve ngc noo mdo soor- 
ton bet volgende niede: „het zijn trage, naar het 
sohijnt geen vijand kennende en zeer zeker geen 
vijand schuwcndc dieren, welko het grootsto 

gcdcelto van hun leven, in ccncn kring to zamen 
gcrold, waarvan do kop het middelpunb uit- maakt, 
in eene schicr onbewcgclijko rust door- brengen, en 
slechts dan gevaarlijk worden, wan- nce： mcnsch of 
dier hen onopmerkzaam te dicht nabij komt, of zij in 
hunnen oogcnschijnlijken doodslaap gestoord 
worden. De tweo rood- bruinc soorten, 
Trigonocephalus rhodostoma en puniceus 
(Ancislrodon rhodostoma Boio en A. puniceus 
Reinw.), houden zich gaarne op aom- bere, min of 
meer duistero en vochtigo plaatsen op, als tusschen 
het dichto bamboesriot, onder oude omgcvallen 
boomstammen, in aard- en rotsholen, dichto struiken, 
doornige heiningen enz. De eerste dezer twee toeft 
steeds op den bodom, kruipt in kleinc boomen en in 
het bam- boesriet en vlijt zich tusschcn de gaffcis of 
op de takken en bladeren ter ruste. Ditzelfde is mot 
de groene soorten het geval, met dit onder- scheid 
evenwe], dat dezo meer in droge en warme oorden 
behagen vinden en zich dikwerf vrij op de groene 
takken neervleien of wd, daaromheen geslingerd, 
zich in do zonnehitte koesteren, ter- wijl de Tr. 
puv.icf.us (= Ancistrodon puniceua Reinw.) meest 
aan zoodanige, minder lichte plaatsen de voorkeur 
geeft, welke kleur met die van haar lichaam 
overeenkomt, waardoor zij slechts ?.ls bij toeval 
opgemerkt wordt.Isdedoor- gaandebeweging d er 
hart ko p-add ers langzaam,bij het doen van een 
aanval daaren^egen zijn de be- wegingen van alien 
zeer snel. Zij beginnen ge- woonlijk met den kop 
bodaard, doch eenigszina trillend oruhoog te richten 
en na hun slacht- offers juist in het oog gevat te 
hebben, schieten zij, met geo pend en muiJ, pijlsnel 
er op af. Van de groeno soorten en onder dezen 
voomamelijk do Bothrops viridis (= Lachesis 
gramineus Shaw) schijnt do beet minder gevaarlijke 
gevolgen te hebben dan van de tweo roodbruine, die 
door do inboorlingen van Java terecht zeer gevreesd 
zijn. Zoo verineldt de natuuronderzoeker Kuhl, dat 
tijdens zijn verblijf te Buit enzorg . tweo werklieden, 
die in den Gouvernenxent.sluin bezig waren met 
grassnijden, door een groot e Tr. rhodostoma 
(=Ancistrodon rhodostoma Boie) gebe- ten werden, 
met het gevolg dat een dier ongeluk- kigen reeds na 
verloop van vijf minuten den geest gaf". 

Dr. Calmette, directeur van hot Institut Pasteur to 
Lillo, boroidt t egen woo rclig door inspui- ting van 
paardon een serum tegen slangenbeet. 

Voornaamste literatmir : Sal. Muller en Herm. 
Schlegel. Over de in den Indischen archipel voor-
komendo soorten van hot slangengeslacht Tri- 
gonocephalus. Over do slangensoorten van heb 
geslucht Homalopsis, over de slangen van het 
goslacht Elaps, welko den Indischon Archipel 
bewonen, over do Brilslangen van den Indischen 
Archipel. Uit: C. J. Tenunink. Verhandl. natuurl. 
geschied. Nedorl. overz. Bezitt. Zoologio. Leidon, 
1839— 4; Th. W. van Lid th do Jeude, Reptilia from 
the Malay Archipelago II Ophidia. Zool. Ergebn. 
Reise Niederl. Ost-Indion (Max Weber) I, 1890—9; 
id. id. On a collection of Snakes of Deli, Notes 
Leyden Mus. XII 1890; id. id. Reptilien (Schlangen) 
Nova Guinea Rds. Exp. Sciont. n6erl Nouv. Guined, 
Zoologie, Bd. V en IX, 1911; G. Boulonger. 
Catalogue of Srakes in the British Museum, Vol. I—
III, 1893—96; L. Cohn. Schlangen a us Sumatra, 
Zool. Anz. Bd. XXIX, 1905; Dan. de Lango Jr. 



SOO SLANGEN-SLAVE RNIJ. 

vnd Nelly de Rooy. Amphibien und Rcptilien, uit 
Alfred Maass, Durch Zen' ral-Sumatra, 1913. 

SLANGENGOD. Zie BRILSLANG. 
SLANGENHOUT. Zie STRYCHNOS LIGU- 

STRINA. 
SLANGENKOPVISSCHEN(Op7MOCcpftaZtdae

)bo- hooren tot de Percesoccs. Het geslacht Ophio- 
cephalus, Ikan gaboes en Toeman (MAL. ), kojnt in 
verschillende soort en op de groote So end a- eilanden, 
Celebes, Bali, Flores en Ambon voor. Het zijn 
zoetwatervissclicn, die door middel van een 
afzondcrlyke holtc bo ven de kieuwen g<. legen, in 
staat zijn atmospherische lucht t e ad emen en dus 
langen tijd op Jiet droge blijven leven. Ophiocephalus 
striatus BL, donker grijs van bo ven, licht met donkere 
spikkels van onderen, is zeer gewoon en op Java een 
zeer bekende markt- visch. Ophiocephalus micropeltis 
K. v. H., met een breedcn, helrooden, zwart 
omzoomden band langs de zijden, behoort onder de 
fraaiste soorten en schijnt vooral in sommige deelen 
van Sumatra algemeen te zijn. 

SLANGHALSSCHILDPADDEN. Familie van 
Pleurodire zoel wat erschild padd en ； in onzen Oost. 
alleen op N.-Guinea en omliggende eilanden 
voorkomend (zie onder SCHILDPADDEN II A. 1 en 
onder KRUIPENDE DIEREN). 

SLANGHALSVOGEL. Deze tot de familie der 
Phalacrocoracidae behoorende vogel is eigenlijk een 
scholievaar met rechten, puntigen snavel en een 
langen, dunnen hals. Plotus melanogaster komt op de 
groot e So end a-eilanden voor en draagl op Java den 
naam van petjoek oela. In levenswijze komt hij met 
deschollevaars overeen, bewoont echter alleen de 
binnenwateren en komt niet aan zee voor. 

SLANGSTERREN. Zie STEKELHUIDIGEN. 
SLANKAPEN (Semnopithecinae), een on- 

derfamilie der Cercopithecidae (zie MEEK KAT- 
TEN), gekenmerkt door een slank lichaam; langen. 
staart, een grooten gelaatshoek, de ]engte der 
achterpooten, die grooter is dan die van de voorste led 
emat en、en vooral door den eigen- aardigen bouw 
van de maag, die uit drie afdee- lingen bestaat, 
waarvan de beide laatste een aantal uitzakkingen bezitt 
en ； deze geconipliceerde maag staat in verband met 
den aard van het voedsel, dal meer uitsluitend dan bij 
and ere a pen uit plan' endeelen bestaat. De Slankapen 
leven in troepen in bosschen, van de kust tot op 
aanzienlyke hoogte in het gebergte, meestal in de 
nabijheid van rivieren. Ze bewonen uitslui- tend het 
Orienlaalsche gebied en het grootst o aantal der 
soorten is Indo-Maleisch. Van den Indischen Archipel 
bewonen ze aJJeen bet Weste- lijke gedeelte: Sumatra, 
Java, Borneo en na- burige kleine eilanden. 

Behalve den Neusaap (zie aldaar) behoort tot de 
Slankapen het geslacht Semnopithecus (Py- gathriz), 
waarvan een groot aanbal soorl en be- schreven zijn, 
die dikwijls slechts in geringe kleurverschillen van 
eJkaar afwijken. Daartoe 
• behooren de volgencle. 8. maurw Scbreb. (aura- 

E. Geoff.), de loetoeng (MAL., JAV., SOEND.) of 
boed&ng (JAV.), bewoont Java en Z.-Sumatra, van het 
laagland, vlak bij zee, tot hoog in heL gebergl e, en een 
verwante, zoo niet idenMeke soort, S. pruinosus 
Deem, irangan of djirangan (MAL. Bandjgrmasin), 
tjingko (MINANGK. MAL.), boehis, bigok entjikok (uit 
Forbes DAJ.)Sumatra, Banka, Billiton, Borneo en het 
Maleischo Schier- * 

eiland. Het vohvassen di er is gcheel zwart en lang 
bohaard (de a Is pruinosus onderscheidon soort is 
meer grijszwart), do jongen zijn rood bruin. De onder 
den naam S. pyrhus H>rsf., loetoeng merah (MAL.)> 
bosebreven rood gekleurde dieren zijn waarschijnlijk 
niels anders dan volwassen wijfjcs van S. maurus, bij 
welko de jeugdkleur bewaarcl gebleven is; ze komen 
met de zwarte cxemplaren in denzelfden troep voor. 

Behalve deze soorb komt op Java, en wel Wesl-
Java, alleen nog voor do soerili (SOEND.), S. aygula L.
 Eschh.), een donkergrijze 
aap met zwart gezicht en zwarl e kuif. De Soen- 
daneesche naam is een nabootsing van het flui- tende 
stemgeluid. De soerili leeft gewoonlijk in het 
gebergte, maar komt volgens Miiller on Schlegel 
(Monographisch overzigt van heb ge- slachb 
Semnopithecus. Verh. Nat-Gesch. Nederl. 
overzeesche bezitt. Zoologie, 1839— 4), ook wel tot 
dicht bij de zeekust. Volgens dezelfde schrijvers leeft 
hij bijna aliijd in troepen van 4 tot 10 exemplaren, 
terwijl alleen zeer oude manne jes en zwangere 
wijfjes so ms aJJeen aan- ge.roffen worden. 

NELU讨 met deze soort verwant is 8. albocine- 
reus Schinz van Sumatra. Di eiland wordt verder 
bewoond door S. melalophus F. Cuv., simpai (MAL.), 
die rood gekleurd is, me: donker ge- kleurd gezicht 
en donkerbruine kuif ； 8. femo- ralis Horsf., giak 
giak (MAL. Sumatra), die ook van Borneo vermeld wo 
rd I, een bruinzwarle, op den buik en de binnenzijde 
der ledematen get! celt elijk wit gekleurde soort, die 
vooral in het laagland, zelden in he》geberg o w rdt 
aangetroffen; 8. siamensis Mull, en ScliJeg., koka 
(MAL.), van Indragiri; 8. thomasi Cjllo.t van Langkat. 
Van hel eiland Sipora is een oigen soorL (S. 
poienziani Bonap.) beschroven. 

Verwant met S. femora Us zijn 8. natunae Thom, 
et Hart, van de Natoena-e.lanf!en, cn S. Chrysomdas 
Mull, en Schleg. van Borneo, I er- wij] in Noord-
Borneo ook ver wan en van S. thomasi gevonden 
worden (S. everelti. Thom. e. a.). Soorlen van Borneo 
zijn verder: 8. /ronlatua MiilL, djirangan goenoeng 
of irangan goenoong (MAL. Band jermasin), 
sampoelan (DAJ.), t o herkennen aun een driehookige, 
kalo, niclkwil f o vlek op het voorhoofd, een soorf, 
wolko volgcns Miiiler evenals de kastanjel)ruine 8. 
rubicundus Miill. kalahi (MAL. B'ndjCrmasin), 
kalaKi (DAJ.) in hoogere, bergachtigc terreinen leefi 
； S. cru- ciger 0. Thom., moei'jii, (MAL.), bedjii 
(DAJ.), die kenbaar is aan ecn zwart kruis op(!en rug. 
, SLAVERNIJ. Slwernij kwam bij verscheideno 
volken van onzen Archipel voor, en was, v66r de 
inwerking van Europeosciie wo gevinc> encul uur, 
sterk onder hen verbrekl. Ho volgen^e <-vcrzichb 
geefl een beold van dien oorspronkelijken too- gtand. 

Io. 0or«pronkclijl<6 t o e s f and on. l)o 
verschillende volksslammen van Java hebben, in de 
laatst e eeuwen al hans, geen slavon gehouden. In den 
voor-MohammedaanscLen f ijd, zegt Ve h, schijn de 
slavernij daar onbekend te zijn geweesl; en zelfs de 
Ishm vernweht, haar nie in te voeren. De dorpen, die 
den Isl1 m niet aanamen, werdon als veroverd gebied 
beichou wd en liadden bui engewone helis' ingen op 
o bren- gen; maar de inwoners werden nie t<>' sl-ivon 
gemaakt. Alleen in Ban am werdende bewener- dezor 
dorpen a Is rijksslaven beschouwd, en bios 
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ven in dien rechtstoestand ook nadat zij don Islam 
hadden aangenomen. Eorst met de ophoffing van het 
Sultansbestuur verdwcen hot onder- scheid tusschen 
de dorpen dezer rijksslaven, abdi ：(v. h. Arab.*abd) 
geheeten, en dio door vrijeliodon bewoond. In lat or 
tijd hielden sommigo Javaan- scho hoofden slaven; 
maar zij deden dit in na- voiging der Europeanen en 
do rochtstoestand dier slaven werd beheerscht door 
hot Hollandsch- Romeinsche, niet door het 
Mohammedaanscho recht. Op Sumatra was de 
slavernij sterk ver- breid. Als slavenhoudende 
stammen waren hier te noemen de Maleiers van 
MinangkabaUj de Atjd- hers,do Redjangs end。
bewoners van Indragiri, SSmindo, Blalau, 
Palembang, Singkel, Pangkalan, Laboehan batoc, 
Koorintji, Serampas, Soengai TSnang, Batoe bara, 
Siak Sri Indrapoera en de bovenlanden van Asahan
； verder de incesto Batak -stammen (speciale 
berichten spreken van de Balaks van het Pane- en 
Bila-stroomgebied, die van Mandailing en Pertibi, de 
Karo-Bataks, de Raja-Bataks, deBataks van 
Angkola. on do Toba-Bataks) en de Lampongers. 
Onder de Koe- boes en Loebo es was slavernij 
waarschijnlijk on- bekend ； de Loeboes waren z e 1 
f de slaven der Mandailingers en Bataks van Pad a ng 
La was. Wat de kleinere oilandennabij Sumatra 
belreft, kwam slavernij voor op Nias en Riouw, niet 
op de M&ntawei-eilanden en waarschijnlijk evenmin 
op Engano, terwijl ook de bewoners der Anambas-, 
Natoena en TambS- lan-eilanden geen eigenlijke 
slaven (alleen pan- delingen) hielden. Als 
slavenhoudende stammen van Borneo waren, 
behalve de Land-en Zee Dajaks van Serawak, te 
noemen de Dajaks aan de Barito, de Dajaks aan den 
RMjang, de Biadjoe-Dajaks, de Ot-danoms, de Olo-
ngadjoo, deDajaks van Tompa,Bsoek,do Mendalam 
Kajans, de Kajans aanden Bloede,de Ix)ngglats,de 
Pni- hings, de Moeroets, de Dajaks van Sambas, de 
Kind jin-Dajaks, de Dajaks van Matan of Raping en 
die van Simpang. Daarentegon bestond sla- vornij 
waarschijnlijk niet by de Doesoens en de Rambai- en 
SCbroeang-Dajaks. Op C e 1 e b e s trof men 
slavernij aan in de Alinahasa, in Bo- laiing 
Mongondou, Lipoo lo Holontalo, Boeool, Sandjai, 
Bangkala, en bij de stammen van Midden-Celebes. 
Ook op het eiland Saleier, nabij do Zuidkusb van 
Celebes, werden slaven gehouden. Onder de 
Maka«saren on Boogineezen van Zuid- Celobes 
bestond oveneens slavernij. Op do K 1 o i- n e S o c 
n d n-o i 1 a n(1 on o n do M o 1 u k- k e n was do 
slavornij bijna overal aanwezig. Wij noemen hier: 
Bali, Lombok, Soombawa, Soemba, Florcs, de 
Solor-groep, Bonerate enKalao,Timor, Sa woe, Roti, 
Wetar, Kisar, Ldti, Damar, do Loeang-Sermat^-
groep, de Babar-groep, do Tanimbar eilanden, de 
Aroo-eilanden, do Kei- eilanden, de Watoebdla-
eilandcn, <lo Ceramlaoet en Goramgroep, Coram, 
Ambon en do Oeliasors,do Sangi-on Ta la ud - oila 
nd o n cn Ijdoro. Op Halina- h6ra worden slaven 
goliouden door do Galola- en Tobdlorcezen en de 
inwonors van het district Kau. Over Booroo hebben 
wij togenstrijd igo bo- rich t cn. Wat N i e u w-G u i 
n o a aangaat, is het morkwaardig dat, terwijl in het 
Engelsche on DuiLscho gebied geen slavernij 
voorkwam, vor- 8cheid ono stammen van 
Nederlandsch Niouw- Guinea slaven hidden; dit is 
waarschijnlijk toe te sclirijvon aan den invloed van 
Ternate, waar- mede Jiet Wcstelijk deel van het 
eiland sedert 
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lang in verkcor is gowcest. Slavernij bostond in Dor6h, 
Roon cn Arfak, bij de Noeforeezen, aan do Golf van 
Maccluor, op Adi en aan de Golf van Kaimana. Aan do 
Humboldtbaai, in Ayambori on onder do Hattammers 
was slavernij onbekend. Van Bommige stammen wordt 
bericht, dat zij slaven roofden, zonder d%t blijkt of ze 
dro zelf hielden of alleen verkochtcn; dit zijn de 
inwonors van SSroei, Ansoes en Wend关i en do Karons. 

Onder do oorzakon w a a r d o or men q I a r f werd 
speeld en krijgsgevangenschap en koop een groote rol. 
Dat krygsgevangenen slaven werden kwam vooral bij 
vele Batak- en Dajak- stammen voor; maar ook bij de 
inwonera van midden-Celebes en op sommige kleinero 
eilanden (Soemba, Timor, Tanimbar-eilanden, Ceiam). 

Zij, die a Id us slaven werden, waren meeat vrou- wen 
en kind eren, zeld en volwassen mannen. Eene and ere 
oorzaak was menschenroof (Zuid- Nieuw-Guinea), die 
dikwijls practisch moeielijk van krijgsgevangenschap 
was te onderscheiden. Slavernij door koop van buiten 
den stam kwam zeer veel en in a lie deelen van den 
Archipel voor. Op Lombok was de koop en verkoop van 
slaven zelfs gereglem ent eerd. Bijzo nd ere vermelding 
verdient het houden van Papoea-sliven, uit Nieuw 
Guinea aangevoerd, door vele Indonesi- sche stammen 
van hot Oostelyk deel van N.-Indie. Als regol was do 
prijs van eene slavin hoogor dan die van eon mannelijken 
slaaf. Schuldenaara geraakten gewoonlijk in 
pandelingschap, dat practisch van slavernij verschilde, 
doordat de pandeling door heb betalen der schuld steeds 
vry kon worden, terwijl de slaaf zich gewoonlijk niet kon 
loskoopon tegen den wil van den eigenaar. Intusschen 
kon een schuldenaar ook in eigenlijke slavernij 
vervallen, hetzy dadelijk, hetzij wanneer binnon zekeren 
tijd de schuld niet betaaid was (zoo by sommige Batak-
stammen, bij de Reel jangs, bij de Ot-danoms, in 
Bond),hetzij wanneer de schuld een bepaald bed rag had 
bereikt( zoo op Nias en volgens Junghuhn bij de Bataks). 
Ook kwam hot voor, dat do debiteur of diens farailie door 
den crediteur werd verkocht; zoo o. a. in de Lampongs , 
waar het eohter als een misbruik werd beschouwd. Ook 
tengevolge van het plegen van eon misdrijf kon men 
slaaf worden, gewoonlijk bij niet-betaling der boete 
(Timor); men kwam dan in dezelfde posit ie aL and ere 
schuld enaars. Maar ook kwam het voor, dat de schuldige 
dade« lijk en onvoorwaartlelijk slaaf werd, alleen of met 
zijne familio; vooral op Sumatra en Borneo treffon wij 
velo gevallon hiervan aan. Verdor werden onbeschermde 
weezen tot slaven gemaakt (Raja-Bataks, Niassers), cn 
gaf men zichzelf vrij- willig in slavernij, hetzij bij 
hongersnood (Soem- bawa) of om zoodoonde door de 
besclierming van eon machtig persoon aan de gevolgen 
van een misdrijf te ontkomcn (Soemba). Eindelijk kon 
men door huwelijk in slavernij geraken. Bij de 
Lampongers werd de dochter van een man uit het voIk, 
die met een slaaf trouwdo, slavin, en bij de Biadjoe-
Dajaks werd bij, dio eeno slavin huwde, zelf slaaf. Eon 
groot deel der slavon evonwel was niet slaaf geworden, 
maar als zoodanig geboren. Kindoren van een slaaf en 
eene slavin waren slaven, al verkeerden zij ook in 
commige st reken (Laboehan batoe, Holontalo, Sooniba, 
Jhiddb).- in belero positie dan hunne ouders door de 
meer- doro sympathie, die de meeater voelde voor hen, 
met wie hij van jongs af had samengolcefd. Kin- 
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deren uit gemengd huwelijk (van vrij man en 
slavin of vrye vrouw en slanf) voigdcn gowoonlijk 
den recht sto©stand der moeder, behalvo ala deze 
de slavin van den vador was, dan was het kind 
me硕 vrij. Afwijkende regelingen bestonden o. a. 
bij de Tompassoek-Dajaks, waar het kind van 
vrij man en slavin in een toeatand van haIfsla- 
vcrnij kwam, en op Sa Icier, waar bij zoodanig 
huwelijk de helfl der kiaderen vrij was, de a nd ere 
helf( sla.af werd. 

Een slaaf kon op verschillende wijzen v r y 
worden. Dit de wot of de publieke opinie 
hem hot recht gaf zyno vrijheid te eischen t ogen 
bolaling eener bepaaldo som aan den m eeat er, 
kwam in velo deeJcn van Sumatra voor; bui en 
dit eiland zeer zeld en. Vrijgelat en werd ook zeer 
vaak de slavin, met. wio de mees* er een huwelijk 
aangegaan of bij wie bij een kind verwekt had. 
Verd er k wam vrijht ing voor uit 8 Iler lei mot ieven: 
wegens behngrijke diensten door den slaaf aan 
den meester bewezen. om lingduria goed gedrag, 
wegens het dienst doen bij de begrafenis des 
meesters, om een staatsfunc*ie te kunnen ver- 
vullen, wegens heb te talrijk worden der slavon, 
zoodat de meester ze nieb meer alle gebruiken 
kon. Ook een mind er edel mot ief speeld o eene rol, 

b. v. in Batoebara, waar een sliaf, die oud en 
ziekelijk, dus waardeloos was, vrijgeLUen werd ； 
in Semindo geschiedde dit alleen a Is d e slaaf het 
wenschte. Adoptie van slaven door den meaner 
kwam voor bij de Bataks van het Pane- en Bila- 
stroomgebied, bij de Ma nd ailing -Bataks, in de 
Lam pongs en op Nias. De vrijgelitenon stonden 
gewoonlijk achter by de vrijgeborenen, minder 
rechtens dan wel in de &chatting der publieko 
opinie. 

Den recht&toestand der slaven moe- 
ten wij ons niet te ongunstig denken. Bijna overal 
had de slaaf recht- op hetgeen hij in zijn vrijen tijd 
verdiende, al kwam dib soms bij zijn dood aan 
den meest er. Ho ever dit eigendomsrecht van 
den slaaf kon gaan, blijkt bieruit, dat bij de 
Ot-danoms en de Kindjin-Dajaks de slaaf 
soms rijker was dan de meester; bij laatstge- 
noemden, en evenzoo op Soemba, hidden vele 
slaven zelf slaven. Dat slaaf en slavin nieL moch- 
ten trouwen met wie ze wilden, is geen wonder, 
daar dit ook met vrije jongelieden en vooral 
meisjes het geval is. Huwelijken van vrij man en 
slavin kwamen veel voor; gewoonlijk werd dan do 
slavin vrij (zie boven). Huwelijk van vrye vrouw 
en slaaf was meest verbod en. Nog in een and er 
opzicht was de slaaf nieb akijd g eh eel recht eloos; 
dikwijls was nl. de meeker door he： recht der 
publieke opinie in de behandding van zijn slaven 
aan zekere regelen gebonden. Zoo mocht bij do 
Bataks van Mandailing^en Pertibi do meeker 
den slaaf niet doodenf evenmin in Siik; in Bo- 

Mongondou bleef hij ongeatraft ah hij hem 
e, maar niei. a Is hij dio opzelt elijk of mot een scherp voorwerp deed. Bij de Bitaks van 

Mandating was de s la venstand zelfb in het bezit van 
poliiieke rech( en, daar hij een ver： egen- woordigei 
in de v。Iksvergadering had. Bij de tot den fchm 
behoorende volken van den ArchipeJ werd de slavemy 
uit den aard der zaak si eeds znin of meer beheerscht 
door het Mohammedaan- sche recht. Toch had ook by 
deze volken heL inheemsche gewoon' erecht zich in 
meerd ere of mind ere m^te gehandhaafd. 

/TWat de feitelyke p o s i t i e der slaven 

为勺 

 

bo rof, wordt ons in verroweg do meesto gevallen 
boricht, dat zij good bohandeld worden. Ui zon- 
deringen on* broken echt or nie . In La bo ehan bate© 
hadden de gewone shven het hard, de erfsla- ven bo 
er. In Asahan worden zo slocht, vaak wrood 
bohandeld. Op Nias was hun lot zeer treu- rig Op 
Bonerate en Kalio was hun toeatand dragelijk, inaar 
niob benijdbaar. Eon bewijs der gewoonlijk goodo 
bohandeling was, dat zij vaak (vooral op Sumatra) als 
led on der familie van den meeater worden 
beschouwd. Ook verschildo in vele gevaUen hunno 
leefwijze weinig of nieb van dio der vrijen. zoonls bij 
do MSndahim Ku j a ns. Wei stonden slaven in de 
algemeene acht ing 1 iger dan vrijen； in de Minahasa 
b. v. werden do af- stammelingen dor vroegore sliven, 
zelfs nu nng, me： verach. ini, aansezien. In't 
algemeon schikto de slaaf zich vrijwel in zijne posi io. 
Bij de B.itaka waren do slaven nieb on.ovreden mob 
hun lot; ontvluchi ing kwam zelden voor. In S6mindo 
gebeurde het vaak, dat een sliaf zich nie： vrij kocht, 
a] had hij er de middelen voor. Op Bonerat e en Kalao 
had den de slxven he： dikwijls bo- ter dan in hunne 
vroegere vrijheid ； dus schiki en zo zich. In Oost-
Timor kochten sUven zich zelden vrij; zij vond en het 
be' er sliaf I e blij ven. In La- boehan 
batuedaaren:egen haddon de sLiven het slecht, en 
vluchtten dus vaak. Op Nias beging een slaaf dikwijls 
zelf moo rd, als hij naar een vreemd lind verkocht 
werd； hier was hob dus meer hot scheiden van de 
gewone omgeving dan de slavemij op zichzclf, die 
smarlelijk gevoeld werd. 

Het w e r k der slaven bestond voornamelijk in 
landarbeid en hui«elijko bezigheden. In enkelo st 
reken (o.a. op Bonerate en Kalao en bij do 
Tompassoek-Dajaks) dreven zij hand el, wat op eene 
groote vrijheid van beweging duidt. Het werk der 
slaven was bijna norgens drukkend ； gewoonlijk 
hadden zij veel vryen tijd, vooral do af2X>nderlijk 
wonendeslaven (di_ waren meest erf- sliven)< dio 
slechts nu en dan dienst deden en den meester een deel 
van den door hen verbouw- den oogst moeaten afstaan 
(Poso)； de slavon, die in het huis des meest ers woo 
nd on, stonden meer onder zijn voorldurend toezicht 
en hadden minder vrijheid. Op Nias on Atjdh deden 
do 8la- ven dienst in don oorlog. 

Omtrent hot aantal der slaven en het percents go, 
dat zij uitmaakten van de geheelo bevoIking, hobj)en 
wij weinig gegevons. In hot ilgemoen kan men 
zeggen, dat zij op Sumatra en Celebes zeer talrijk 
waren, op Borneo veel minder. 

Literatuur : Hier komt ongoveer do goheelo 
ethnograpische ii eratuur in aanmorking (zio do ikelen 
dezer Encyclopaedio be.,roffcnde de vor- schillende 
volksstammen en do gegovens verza- meld in H. 
Nioboer*s “Slavery as an Industriil System", Don 
Haag, Nijhoff, 1900, bl. 109—114 on 118—120). 
Hartmann^ Reperl oiium met vervolgen nocmt enkcle 
tijdschriftartikelen be- trekking hebbende op slavernij 
bij bepaaldo stam- men. Bijzondero vermelding 
verdienen de beHng- rijke studio van II. F. W. Corne 
s de Groo',: No上 over do slavcrnij en hob 
pandelingschap in de ro- siden.ie Lampongsehe Di st 
ric en, in he. Tijdschr. y. h. Bat. Gen. deel XXVII 
(1882), lie: op.寸 cl van F. A. Ucfi'inckf Slivemij op 
Lombok, in he zelfdo Tijdschrifl-, deel XLII (1900) 
en hob arlikel van Alb. C. Kruyi,: De shvernij in Poso 
in Onzo Eeuw. deel I, 1911 biz. 01 en vJg. 
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2°. De r e g c I i n g dor slavornij o n- i dor d e 
hoorschappij van den E u- ropceschen w e t g c v o r. 
Do slivcrnij in I haren oorspronkelijken t oestand bc《
ond dus v66r de komst dcr Europeanen in Indie. Do 
uit- oefening daarv%n, door do Europoanen overge-
nomen of liovcr nagevolgd, is onlstaan uit, do bohoef 
e, by hunne eerst e vestiting m Indie, aan 
huisbedicnden en handwerkslieden, die zij onder de 
inlandsche bevolking t er plaatse hunner in- woning 
zich niel of moeilijk konden aanschaffen. Zij was 
reeds van de vroegst e tijden eene be- hoef. e van 
gemak en eene gewoon e. De Oost- Indische >laaf 
oflijfeigene (zooah hij tijdens de O.-I Compagnie vaak 
officieel genoemd werd) was een voorwerp van gerief 
en weelde. He zij geroofd, ho zij reeds in 
lijfeigenschap geboren, •was hij — behalve de negers 
van Afrika, door de Compagnie kaffers genoemd, en 
met ui zonde- ring van de enkele, die ui, Nieuw-
Guinea en de Papoesche eiUnden warden aangveoerd 
— van ho zelfde ras a Is de bevolking, waarmede hij 
]eefde. De eers^e slaven waren echt er afstamme- 
lingen van B ilineezen, Boeeineezen, Makassaren en 
Timoreczen. Het lot van deze slaven was zeer 
dragelijk, wanneer men heb vergeleek me1 dat der hen 
omringende vrije inlanders, wicr onderwor- penheid 
aan hunne hoof den en vorsi en weinig minder 
oo.moedig en nederig was dan die der slaven aan 
hunne meesters of meeateressen, ter- wijl do recht en 
dier vrije inlanders weinig meet waren, al. hans door 
hunne vorsf en en hoof den weinig ineer geeerbiedigd 
werden. Niet alleen Europeanen, ook welgestelde nie
： -Europeanen (Mohammedanen, Chineezen, 
Hindoe's) mochtcn de hi er bedoeldc slaven houden. 
Aan het eigen- aardige der verhouding van deze 
lijfeigenen tot do Indische samenleving en hare 
verschillende toestanden mag het zeker worden 
toegesclireven, dat de verordeningen op de slaven, van 
het begin dcr vest iging van hob Nederlandsch gezag 
in den Indischen arc hi pel, in een milden geest gesteld 
en uitgevoerd zijn. Bij eene publicatie van 1622 werd 
het aan Christ enen verbodcn, slaven te ver- koopon of 
to schenken aan onchristenen； blij- vendo het echter 
vergund aan Christ enen on onchrist cncn, ieder onder 
de hunnen, slaven te ver- koopen en to koopcn. De 
Christ enen moest on hunne slaven behandelcn „als 
eigen kindoren om Christ enen van hen t o maken", 
terwij] „Mooren, Hcidenen, en andore niet-
geloovigen,* hunne slaven ni矶 van godsdienst 
mochten iMcn verande- ren,tenzij dezolijfeigenen 
cenigo geneigdheid tot he：. Chri-tcndom t oonden, a 
Is wanneer hunno eigenaren „he：. onderwijs daarin" 
zouden moo en gedoogen, om daarnu afsland van de 
slaven, to doen, (egen genot van zoodanigen prijs ah 
bij do plaal selijko overheid in redelijkheid zal bc- v 
on den worden t o behooren, lietzij aan Christ e- nen 
of wcl aan de Compagnie zelve. Deze bo- schikte in 
hare verschillende inrichl ingen, werven, pakhuizon, 
enz., behalvo over vrijlieden (orang prijman) ook over 
slaven. Aanvankelijk werden de slaven geacht tot het 
huisgezin hunner meester» te bohooren; doch het 
eigendoinsrecht word in 1767, 1770 en 1784 zoodanig 
beperkt, dat vorboden werd slaven mede te nemen 
naar Ceylon en do Kaap de Goede Hoop. Eerst in 1777 
were), t engevclge van do toeneming van het aan- tal 
slaven, aan de Christ on-meest ers toegostaan om 
hunno „onchristenn slaven te verkoopen „aan 

wien hij wil, Christ en, Mohamcdaan of Heiden". Bij 
rose lu ic van 1754 was verboden, een “heiden 小af" 1 
e li' en besnijden； 1 erwijl zijne epneming in den 
C.irii, elijken godsdienst vrij stend en in 1770 werd 
bepaald, dat “lijfeigenen, die belijde- nis van den christ 
elijken godsdienst hebben ge- daan,\ nieb verkocht of te 
gelde gemaakt moch- ton worden, doch he'zij „bij ac；
e teatamentair vrUgemaakb" of „aan bl edverwan en 
gecedeerd" cf „bij verlrek uib Indie tegen tauxa. ie van 
ge- zworen tauxat eurs5, overgelaten races! en worden 
aan hen, „die uib chrisf en-menschlievendheid. hen 
overnemen en dan willen vrij geven of wel hen 
vergunnen om zich vrij te kcopen". 

De O.-I. C .mpagnie heefb nioi slechts, door deze en 
dergelijke verordeningen, voorLdurend er naar 
gestreefd, deze slavernij binnen haar ge- bied zooveel 
megelijk te verzachten: zy heefb ook ten aanzien van de 
beperking van den sUven- handel en den invoer van 
slaven st eeds de meeste zerg aangewend; dcch de or de 
geringe middelen van cr n role, waarover zij in een ui 
gest rekt eilandenrijk be$chik：e, heeft de ui.slag harer 
pegingen niet. al ijd aan> het heilzame harer be- d< 
elingen bexntwoord. ffiij resclu. ien van 1669 4/ en 1784 
werd bepaalu, dat geene lijfeigenen raccht en ge 
ransporteerd worden „dan voor Secre'.aris of Notaris en 
getuigen,5 en nadat de sliaf zal hebben bekend 
„inderdaad des compa- ran,.s lijfeigene te wezen". In 
geval van “sbafs cn.ken.enis,> mocht geene acte worden 
opge- raaakt, maar meest daarvan kennis worden gege- 
ven aan den fiscaal. Bij “placcaat" van 1688 was o.m. 
gelast, de slaven te registreeren. By resolmie van 1729 
was aan nouirissen verboden, transpor- ten t© passeeren 
van Binische slaven, „tenzij na voorafgaand enderzoek 
van den Licentmees- ter". Op menschenfoof stond de 
doodstraf, d.w.z. niot alleen „voor degenen, die ter zee 
of te land, vrije menschen of lijfeigenen" uib de bezit- t 
ingen der Compagnie „vorvoeren of stelen, al is de 
miadaad nieb geccnsommeerd, maar ook voor degenen, 
die, op welko wijze ook, willens en we ens hulp daaraan 
hebben gecontribueerd, enverminderd de vrrjheid des 
reg； ers om pro re rata eene mindere straf te 
decerneren". Sedert 1722 liet echt er do Compagnie den 
in veer van slaven a Is het ware ter sluik tee, tegen 
voldoe- ning eenor bee： e van 10 rijksdaalders, die ge- 
heven en verant woord zoude werden a Is licent van de 
Boom (inkomend recht) doch waarvan de Ho oge 
Regeering nicest wordon geacht, onkun- dig tc zijn! 
Tech werden niettemin in 1732, 1740 en 1782 nog 
verbodsbepalingen geiroffen, strek- kende om don 
aanveer van slaven te beperken. In 1809 werden die 
bepalingen ingeirokken door den Gouverneur-Generaal 
Paondeh, die vooi, de organism ie van het loger so Ida 
ten noodig had, die i)ij, behalve uib de werklieden aan 
do wervon, uit ingevoerdo slaven list pre实en. Reods 
tijdens de O.-I. 0oini)agnio kende men do slaven van het 
am b a c ii t s k w a r t i o r, do gouvornements-slaven, 
de lijf- e i g e n e n van het gouvernement en do lands-
lijfeigenon. Nadal het ambachlskwarlior in 1808 wxs 
opgehoven, wer- den do slaven van hot gouvornement, 
voor zoover ze nieb geschikt werden geacht vooi' 
soldaat, „naar willekeur" verkocht. Gedurende het daar- 
op gevolgd Bri.sch tusschonbost uur (1811—1816) 
toonde Raffles, den door Wilberforce togen do 
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slavernij aangebodon strijd te willen steunen. 
Ontbrak hem de macht, op eigen gezag tot 
emancipatie over te gaan, hij deed a Iles tot 
aanmoediging van den lust tot manumissi© bij de 
eigenaren dor slaven. Bij proclamatie van Mei 1812 
voerde hij eene belasting in van I Spaansche mat 
voor iederon slaaf boven de 8 jaren en te beginnen 
mot 1 Januari 1813 werd do invoer van slaven op 
„Java en Onderhoorig- heden" verboden: Hij voerde 
eene nieuwe regis- tratie der slaven in door middel 
van do cert ifica- ten. Alle slaven, van wie men later 
geene certifi- cat en kon ovorloggen, zouden a Is 
vrije lioden worden aangomerkt. Op de eigendomso 
verdracht van een slaaf werd eene belasting van J/2 
Spaansche mat geheveri. Voorts werd bepaald, d%t 
van J8I3 af de slavenhandel in den Indischen ai-chi- 
pel een eindo moest nomen; doch toen niettemin 
sluiksgewijze slaven uit Bali werden aangevoerd, 
werd getracht dit bij eene proclamat io van No-
vember 1815 met nadruk te keer to gaan, o. a. door 
iederen eigenaar van slaven de verplicht ing op te 
leggen, te bewijzen hoc en wanneer hij in het bezit 
van iederen slaaf was gekomen. Bij pro- clamHtie 
van December 1815 werden door hem nlle kosten 
opgeheven, die eene vrij^illige emancipatie in den 
wcg stonden en trok hij do bevoegd- heid der 
pcliliebeambt en in oro, op verzoek en op kosten van 
de eigenaren, slaven gedurende eeni- gqn tijd in 
hechtenis te houden. Na vele ontwer- pen te bebben 
ingediend tot, voorbereiding eener spoedige 
vrijmaking der slaven, wist hij in het begin van 1816 
de „Java benevolent institution" te doen oprichten, 
waarvan het dool was: de be- vordering der 
afschaffing van de slavernij in den Indischen 
archipel en te waken voor het lot dor 
geemancipeerden, dat ]iij zich meer scheen aan te 
trekken dan de rechtcn der in zyne gedu- ronde 
1813—1815 met den avonturier Hare aan- gegane 
transaction — de door J. C. Baud ge- noemde 
Bandjermasinschc afschuwelijkheid.— betrokken 
vrije lieden. Zie BANDJERMASIN (RIJK VAN) 
Deel I, biz. 135. 

By het herstel van het Nederlandsch gezag was 
het lot der slaven nie° onaangoroerd gelaten. Het 
verbod van slavenhandel en van invoer van slaven in 
Nederlandsch-Indie werd neergelegd in aitikel 113 
van het Regeeringsreglement van 1818, terwijl bij 
artikel 114 werd bevolen dat „o mt rent de 
behandeling dor aanwezige slaven, zoowel ak 
oratrent Jiun lot en dat hunner kinde- ren en alle? 
vooits wat tot de slavernij betrekking heeft, de meest 
redelijke cn billijke voorzienin- gen zouden worden 
vastgesteld". 

In 1818 bood de Java benevolent institution — 
na het herstel van het Nederlandsch gezag ber- doopt 
in „.Jaxraansch Menschlievend Genoot- schap" — 
aan Commissarissen-Generaal eene memorie aan 
met voorstellen tot tegengang van den slavenhandel 
en tot eindelijke algeheele af- schaffing van den 
slavenstand, waarop het Ge- nootschap de opdracht 
ontving om in overleg met den President van het 
Hoog-Gerechtshof, met inachtneming van „de 
jongste verordeningen" op dit punt, eene 
„algemeene wetn te ontwerpen. AIs eerste gevolg 
van de bepalingen van het Regeeringsreglement was 
nanielijk bij publicatie van 3 Juli 1819 (Ind. Stb. no. 
58) het aanleggen van nauwkeurige registers 
ointrent alle slaven in geheel Nederlandsch Indie 
gelast. Alleen die slaven mochten worden 
ingeschreven, voor WJQ 

een transport volgens de bostaando verord coin- gen 
als bewijs van eigendom kon worden vor- toond, 
terwijl alien, die binnen con bepaaldon tormijn (op 
Java on Madoera voor ul imo December 1819, op de 
Builenbezittingen plaatsolijk vast to stellen) niet 
zouden zijn geregistreerd, van rechtswege vrij 
zouden zijn. Die termijn werd bij Ind. Stb. 1820 no. 
22a voor Batavia — on bij no. 34 voor geheel Java 
en Madoera—verlengd tot ultimo December 1820. 
Het duurde tot Februari 1825, nadat te voren de 
toenmalige Gouverneur der Molukken en lat ero 
Gouver- neur-Generaal Mr. P. Merkus aan die 
commissie toegovoegd was geworden, vooi-dat door 
het Ge- nootschap een ontwerp werd aangeboden. 
Behalve dedaarin voorkomende bepalingen tot 
verzekering der recht en en verplichtingen, zoowel 
vande meea- ters a Is van de slaven en bepalingen tot 
beteugo- ling van den slavenhandel, were! in het 
ontwerp ook uiting gegeven aanden reeds in 1818 
geopper- den wonsch om tot eene eindelijko 
algeheele afschaffing der slavernij te gerakon en 
weldoor voor te stellen： dat alle kinderen, die na 
zeker to bepa- len tijdstip uit slavinnen were! en 
geboren, vrrj zouden zijn en dat slaven na hun 45e 
jaar de hero egdheid zouden erlangen om zich vrij te 
koo- pen of door anderen to doen vrijkoopen. Het 
laatste vooral vond echter geen genade bij hot Hoog-
Gerechtshof. De vrijverklaring van allo na zeker 
tijdstip uit slavinnen geboren kinderen achtte het Hof 
een inbreuk maken op de heilige rechten der 
ingezetenen en zoo'n met de mensch- lievendheid 
overeenstenimende maatregel zou, wanneer de Staat 
dien to ch in het algemeen belang noodig oordeelde, 
alleen clan toepassing kunnen vinden, wanneer aan 
de slavenhoudors voor deze beperking van hun 
eigendomsrecht schadevergoeding werd toegekend. 
De bevoegd - heid tot vrijkoop van 45-jarige slaven 
vond hel Hof ongeraden, omdat diL aanleiding zou 
geven tot diefstal en bedrog van de zijde der slaven 
om zich het benoodigde geld te verschaffen, torwijl 
vrijkoop van slaven door anderen slechtH zou leiden 
tot executie en gijzeling van den vrijge- kochte, 
waarvan Jiet slot zou zijn, dat de gold- schieter zich 
toch van diens arbeid zou verzoke- ren De Rftad van 
Indie was ook tegen Jiot voor- stel. Tegen dezen 
stroom was de Gouverneur- Generaal niet 
opgewassen en terwijl ten aanzien van dit punt de 
beslissing van de Kroon werd in- geroepen, werden 
de grondslagen voor ceno humane behandeling der 
slaven neergelegd in do verordening van 24 
December J825 (Ind. Stb. no. 44), waarbij tevens 
strengo straffen werden bedreigd tegen hel in 
slavernij brongen of hou- den van vrije lieden. Het 
scheidcn of afzonder- lijk verkoopen van gehuwde 
slavon werd verbod en en miKhandeling van slaven 
strafbaar ge- steld mot eene boete van / JO.- tot / 
500.-. Ali mishandcling werd ook beschouwd de 
onthou- ding van het gewone voedsel, ovennatigo 
arbeid en niet vorzorging van zickc slaven. VOOJ- 
moorii, doodslag en verwonding werd men tcrecht 
gesteVl ahof de misdaad jegenn eon vrij niensch was 
ge- pleegd, terwijl de slaven zclven voor misdrijven 
zouden terechtslaan voor de gewone recht ban- ken 
der vrije inlanders. Aan de slaven werd hei recht op 
voeding en kleoding vorzekerd en do in eesters 
mochten hun alleen voor misslagen eene huiselijke 
correctie toedienen, terwijl zij overigens hunne 
klachten bij den Resident 
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moosten voorbrengen, die cone straf van ton hoogsto 
14 dagon gevangonis mocht oploggon, dan wol 
hoogstens 30 rotanslagen, welko bij wijzo van gunst 
ten huize van den meestor mochten worden 
toegcdiend. 

Do one! er hob beatuur van cl bn Gouverneur- 
Generaal Baron van der Capollon in 1825 uitge- 
vaardigde bopalingen legden don grondsl&g voor 
alle volgendo maatregelen, waardooi, de slaven- 
handcl in Nederlandsch-Indie gefnuikt en einde- lijk 
binnon de grenzen van heb Nedcrlandsche gebied 
onmogelijk geworden is. In het door den 
Gommissaris-Generaal du Bus de Giiignios in 1827 
uitgevaardigd Regeeringsreglem ent hand el- den de 
artikelen 119 en 120 over slavenhandel on slavernij. 
„In afwachting van de nader te arrest eoren 
bepalingen" zou de beha nd cling der slaven 
,,provisioneel geregeld" worden volgens 
laatstgenoemd Staatsblad. Bij Ind. Stb. 1829 no. 29 
word onderden bij Ind. Stb. 1825 no 44 verbod en 
slavenhand el ook begrepen het aanvoeren van 
kinderen beneden de lien jaren met oogmerk om die 
in of tot dienstbaarheid op te voeden. In het door den 
Gommissaris-Generaal Van den Bosch in 1830 
vastgost eld Regeeringsreglement handelden de 
artikelen 118 en 119 over deze materie. Bij 
Gouvernements besluit van 23 October 1833 word 
hot grondbeginsel der bij de publicatie van 3 Juli 
1819 (Ind. Sib. no. 58) be- volen rogistratio der 
slaven opnieuw in herinno- ring gebracht door de ui
：drukkelijke verklaring „dat de verzuiinde registrat 
ic van slavenkinderen onherrroepelijk derzelver 
emancipafio 1 engevolgo hecfU'. Ind. Sbb. 1834 no. 
47 herhaaldo het bij Ind. Stb. 1825 no. 44 gedaan 
vorbed tegen het scheid on en afzone!erlijk 
verkoopen van lijfei- gonen tot c6no fainilio 
behoorende. In hot bij Koninklijk besluit van 20 
Februari 183G no. 91 vast gest eld 
Kcgeeringsreglemcnt luidden de over dit onderwerp 
hand elend o artikelen 104 en 105 conform do 
<)vereenkomstigo artikelen van heb voorgaandc reg 
1cment. Bij Ind. S^b. 1851 no. 66 werden de op do 
behandeling van alavon bet r ok king heb bond o arl 
ikelen 33 en 38 van moergenoomde publicatie van 
1825 gewij- zigd on aangovuld. 

Na 1851 waren <lo dagon van dezo slavernij 
getel<l. In 1845 word een t ijdschrift uitgegeven om 
ook voor haro afschaffing propaganda te ma- ken, 
namelijkdo Bijdragen lot de kennis del" Neder- 
landsche en vreemde kolo7tien,b ijzonder 
belrekkelijk de vrijlating der slaven. Do arlt. 115, 
116 en 117 van hot bij do wet van 2 Sept ember 1854 
vast- gest old KogeoringsroglomenL maken 
weliswaar nog van deze slavernij gowag; cloch de 
oerst6 a linen van eoiHtgenoomd art. bopaalde, ook 
voor elko andoro slavernij dan do hior bodoelde, ge-
bied encl: „Uiterlijk op den Isten Januari 1860 is do 
slavernij in geheel Nederlandsch-Indie afge- Hchaftn. 
Bij <lc wet van 7 Mei 1859 (Ind. Stb. no. 46) word 
tot dozen gowichligon maatregel over- gegaan. Do 
bepalingen ter uitvoering werden vast goat old bij do 
Ind ischo Slaatsbladen van dat jaar nos. 47 en 48. 
Aan do meosters dor slaven, die t engovolgo van 
dezo wet werden vrijverklaard, were! „op hun 
verzoek" do volgendo vergoeding vorleond : 
voor eeno ulaaf of eene slavin 

t/m. 10 jaren van / 50 tot / 120 
bo ven do 10 t/m. 20 jftren „ / 100 „ - 220 ,,,,20 

„ 30 ” ” • I 60 ,, - 350 

,,,,30 ,, 40 ,, ,, - 125 ,, - 300 
,,,,40 ,, 50 ,, „ - 100 „ - 200 
,,,,50 „ ,, - -10 ,, -

 10O 
Geone vergocd ing word verleend ： 
«■ voor slaven, die wogens eene boamettelijke 

ziekto (lopra b.v.) uit do samenleving waren of 
moesten worden verwijdord ； 

voor slaven, dio weggcloopen en bij de af- 
kondiging dor wot in Ned .-Indic langer dan drie 
maanden afwezig waren； 

c. voor slaven, dio tot dwangarbeid veroor- deeld 
waren en wier straftijd bij do afkondiging dezer wet 
nog een of meer jaren duurde; 

d. voor slaven, wier meosters op I Januari 1859 
gedurende nicer dan vier jaren de bet a ling der door 
hen verschuldigde belasting liadden ver- zuimd. 

Omtrent de maatregelen, dio do Regeering ten 
aanzien van de verzekering van levensondor- houd — 
althans aan de ouden van cl a gen, do ge- brekkigen, 
de ongeneeslijke zieken en and ere hulpeloozen — 
der geemancipeerden, moralit er, verplicht was to 
nemen, meldt de wet nie^s; doch in het Koloniaal 
Verslag over 1859 leest men： „door de 
meewarigheid, vooral van de inhndsche bevolking, 
met het lot van de vrijverkharden, die door ouderdoni 
of anderzins niet in staat waren zelven in hun 
onderhoud te voorzien, be- hoefd en liieromtrent van 
bestuurswege geene maatregelen to worden 
genomen". Art. 10 der wet bepaalde slechts, dat de 
geemancipeerden „gelyke regt en en vorpliglingen a 
13 cle overige inlandsche bevolking" hebben en liot 
daarop volgen: „Hunne kleederen en de verdere 
onroe- rond e go cd eren, die op hot tijdst ip der 
vrijver- klaring, volgens gebruik, tot liunno 
beschikking staan, worden bij vrijverklaring hun 
eigendom**. 

Het aantal der hiorbodoelde slaven, dat volgens de 
registers in 1814 alleen op Java en Ma- doera 27.142 
bedroeg, was in 1843 voor geheel Nederlandsch-
Indie reeds tot 9907 gedaald. Bij de Memorio van 
Toelichting op hot ontwerp der wet van 7 Mei 1859 
werd gorekend op hoogstens 7000 vrij te verkhren 
shven en op eeno vergoe- ding van / 1.000.000 a / 
1.400.000. De ui komst bleef beneden do raming. In 
het geheelwere!en vrij- verklaard ongeveer 4739 
porsoncn. Nauwkeurig is dit cijfer niet op te geven, 
omdat de gebrek- kige staat der slavonregisters op 
velc phatson niet toeliet, juist na (e g<ian voor 
hoeveelshivon geene vergooding is aangevraagd. 
Heb totaal bed rag dor toegokende vorgoedingen 
bedroeg / 784.668, namelijk / 225.486 voor 1254 
slaven op Java en Madoera on / 559.182 voor 2902 
slaven in do Buitenbezittingen. Van vergoeding werd 
afgezien door do eigenaren voor een getal van 
ongeveer 488 slaven op Java en Madoera. en 43 in do 
Buitonbezitt ingen； terwiji voor 52 slaven do 
aanvragen om vergoeding werden afgewezen, hetzij 
wegens verzuim van formalileiten, hetzij omdat do 
geemancipeerden daartoe niet in do terinen vielen. 

Do vrijlating liad binnen den bij hot Regee-
ringsreglem out gost elden torinyn on, dank zij der 
welwillendo medewerking van de eigenaren, zon- der 
eonigo nioeilijkhoid plaats. 

Niottemin was do slavernij na 1 Januari 1860 nog 
lang niot in Nederlandsch-Indie vordwenoh en 
bleven do oorspronkclijko tocstandon niet slechts 
buiton, manr ook binnen eon gedeelto van ons 
rechtstreeksch gobiod bestaan, zoowol 
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in don vorm van slavernij of pandelingschap als in 
dien van slavcnhandel. Di: is deck een gevolg van 
de omstandigheid, dat de slecht geredigeorde eerste 
alinea van art. 115 van het Rcgeeringsre- glcmen* 
en de even slecht geredigeerde wob van 1859 slcchts 
worden t oegepast op de hierbovon bedoeldo 
gerecist reerde slaven in Nederlandsch- Indie en op 
de zoogenaamde perkhoorigen op het eilind Banda 
； en decls een gevolg van hob bopaalde bij do 
tweedo alinea van art. 27 van hot 
Regeeringsreglement, als volgt luidendo: „De 
algemeene verordeningen zijn op dio ge- deel en van 
Nederlandsch-Indie, alwaar het recht van 
zclfbestuur aan de-inlmdsche vorst en en volken is 
gelatcn, slechts in zoo vor toepasse- lijk, als me" dat 
recht bostaanbaar i$"; terwijl ah derde hoofdzaak 
der slecht e uir voering van de wot. van 1S59 moot 
worden oppenoemd de onvol- ledige kennis van do 
toenmalige regeoring om- trent- gewest elijke en 
plaatselijke Indische toestanden. 

Nadat de Regcering in 1872 door een bevolen 
administratief onderzoek op de hoogte was ge- raakt 
van den omvang dcr slavernij in de Bui- tenbezi 
tingen, werd met het Opperbestuur overleg gepleegd 
wat gedaan moest worden ten aan- zien der s la 
vernij, voorkomende in streken, waar de vorst en en 
volken, ofschoon onder rechtstrecksch gezag, nog in 
hot genot hunner eigeno in- stellingen waren 
gelaten, zoomede in die, waar vors'i en en volken 
niei onder direct gezag stonden. Dit leiddo tot de 
beginselverklaring, welko in het Koloniaal Verslag 
van 1874 is ui;godrukt en hierop neerkomt, dat waar 
arlikel 115 Re- geeringsreglemendi。beginsel van 
afschaffing der slavernij zoo gebiedend uitspreekt, 
de Regeering zich verplicht rekende dit beginsel in 
toepassing te brengen overal waar rechtst reeksch 
gezag werd ui.geoefend en de bevolking nieL meer 
in het beziL was van hare eigene rechten en in- 
stellingen — zooals in do Gouvernementslanden op 
Celebes — of waar het Nederlandnch gezag vasten 
wort el had geschoten, doch di：，gezag door het 
zelfbestuur der vorsten of der bevolking werd 
beperkt — zooah op Sumatra's Westkust. 

Daaren： egen moest da ar, waar het zelfbestuur 
a&n Inlandsche vors( en of bevolking is gewaar- 
borgd en onze invloed en ons gezag nog zoo weinig 
gevestigd waren dat- een bepaalde inmenging in den 
maatschappelijken toestand der bevolking 
ongeraden zou zijn, door overreding en aanwending 
van andere in he' bereik der Regeering liggende 
middelen in overeenstemrning me. b oof den en 
bevolking getrach! worden dat begin- sel le doen 
zegevieren. 

En diensvolgens werd sedert gehandeld. 
Vrijlu ing tegen betaling van scha dev erg ceding 

vond pHats allereerst op Sumatra's West- kvst. De 
kos： en da ar van bedroegen bijni f400.000, 
waarvan ongeveer / 3GO.000 benoodigd waren voor 
Tapanoeli. Ongeveer 20.000 slaven konden worden 
vrijgemaakt. De bepalingen tot afschaffing der f-
Iavernij aldaar werden vastgest eld bij Ind. S-b. 
1876 no. 35 en 166, terwijl bij Ind. Sib. 1876 no. 246 
de vrij verklaarden v oik omen go- lijkgesteld 
werden met de vrijgeborenen. In- Lusschen werd 
arlikel 1 van eerstgenoemd Staatsblad, luidende: „na 
ul imo July 1876 bestaat in het Gouvernoment 
Sumatra's Westkust geen lyfeigenschap meer, onder 
welko be- naming ook," vooraknog buiten t 
oepassing ge- 

lat en in de onderafdeeling Silindocng en do af- 
deeling Pa dang Lawas bij Ind. Si b. 188u no. 21 en 
in de t oon gevormde ondorafdecling Tobi bij Ind. S 
b. 1883 no. 40. Ten aanzien van do ondor- afdeoling 
Silindocng word die niet toepasselijk- heid bij Ind. 
S.b. 1880 no. 114 inge' rokken. 

Vervolgens kwain aan de bourt het landschap 
DjSmbrana der residentie Bali, waar de vrij- 
verklanng der shven ingovolge Ind. S-b. 1877 no 90 
op 30 December van dat jaar haar beslag kreeg, na 
be'aling door don Ke-ident aan eigena- ren van do 52 
geregistreerde slaven van eon schadevergoeding van 
f 2660. In het landschap Bocleleng (Bali) waren 632 
slaven gore- gi?t reerd7"D^l)oofdcn daar wilden van 
een dido- lijko vrij verkh ring tegen 
schadevergoeding eerst niet we'en; wel wildon zij 
medewerken om tot eene geleidelijke afschaffing te 
geraken. Diartoe werden maatregelen geiroffen bij 
Ind. S b. 1877 no. 89. Enkelc jaren liter stemden do 
slaveneigenaren echter toe in eon dadelijke vrij- 
verklaring tegen schadovergoeding. De vrij vor- kla 
ring vond in Boeleleng plaats op 1 Januari 1885. 
Voor den vrijkoop van do geregistreerdo slaven werd 
een bedrag van /Il .000.- best eed. 

Daarna，had op dezelfde wijze de vrijverklaring 
phats in de zelfbesturende rijken Batjan, Ternate en 
Tidore, respect ievelijk in 1878 en op 1 Juli en 20 
Sept ember 1879. De vryverkliring be' rof in Bit jan 
152 slaven — waarvan 42 aan den Sul an behoorden 
— in Ternate 1371 slaven en in Tidoro 3078 slaven, 
waarvoor aan schadevergceding onderscheidenlijk f 
8840.-, / 51.000.- en / 50.000. werd be：aald. 

Verdor moet ook nog worden genoemd het 
landschap Pangkalin ko a Biroe me, XII Kota 
Kampar, dat met de lindschappen Fading La wan en 
Silindoeng onder rechtslreeksch bejtuur was 
gebracht. In dat landschap had op 17 April 1879 de 
vrijverkliring plaats van 188 slaven, toebo- hoorende 
aan 10 meesters, aan iedor van wio do „isi adat,5 ad / 
11.40 werd be：aald. 

In de laatste plaats moo en de Gouvernementa- 
landcn in Celebes worden vermcld. Bij Ind. 8. b. J 
875 no. 】40, aangevuld bij Ind. Stb. 1875 no. 287, 
weid o m. bepaald dal, allo aldaar aan- wezige slaven 
moe孔en worden geregi-it reerd on dat do slaven, 
wier inschrijving werd verzuimd, zoomede allo 
kinderen na do inworkingi red'ng van bedoelde 
ordonn tn io ui. slavernij geboren, vrij zouden zijn. 
Die vrijdoni.sbepalin^ bleof echter een doodo lei ter, 
zoolang nio. t evens tot, vrijverkliring tegen 
schadovergoeding van do eigenaren werd 
overgegaan, Voor de vrijmaking van 15.000 slaven 
werd een bedrag van / 750.000- noodig geacht. De 
Gouverneur oordeeldo echt er uib een poli iek 
oogpunb de vrijmaking niet raadzaani, omdit hij 
vreesde dit onder invlood van Jiun jjieesf era do 
shven zclf aan een verzel I egen de heoogde 
hervorming zouden dcelnemcn en de openbare rust 
en ordo in gevaar zouden brengen. Do Indischo 
Regeering zag daajop van den maatregel af. Door 
ovejlijden, vrijkoop, vrijhting en on vluchting 
verininderde bet aanlal geregistreerde sliven 
geleidelijk. In 1905 bleken de eigenaren bereid om 
de slaven tegen mat ige losprijzen vrij te verkhren, 
waarop bij Gouvernementsbesluib van 3 October 
1905 no. 12 do Gouverneur van Celebes en 
Ondcrhoorigheden gemachiigd werd om te 
bcschikken over eono som van ten hoogste /7150.- 
tot algohoeleo vrij- 
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koop van de in het recht ST rooks bestuurd Gou- 
vernements gebied van gonoemd gewest nog 
ftanwezige slaven. In sommige st reken is de 
slavernij best emd haar nat uurlijken dood (o st er-
ven, zooal^ in de afdeelingon Pa da ng La was, Toba 
en Silindoeng (Tapanoeli). In 1890 bedroeg het 
aantal slaven in Padting La was 1221 en in Toba en 
in Silindoeng bedroeg dat aanl al respec- tievelijk 
311 en 1893 In 1908 waren in Toba nog 128 slaven, 
t erwijl ultimo 1914 in Pa dang La was nog 346 
slaven over waren. In andere streken word onder den 
invloed van ons gezag zonder beta ling van eenige 
schadcvergoeding, aan do slavernij een eind 
gemaakt he zij rechtstreeks, he' zij door omze ting in 
pandclingschap. Door het bestuur werd in het hatste 
geval het bedrag vastgest eld, waarmeo de scbuld 
geacht werd maandelijks te verminderen. Zoo werd 
op heb Bcbiereilind Sajno；ir (Tapanoeli) in 1911 
bepaald dat a lie slaven ah pandelinf,on beschouwd 
zou- den wordon, die zich uilerlijk I Maart 1914 zou- 
den hebben vrij^ekocht. Bij de invoering van 
daadwerkelijk bestuur in Zuid-Nias werd voor de 
slaven een afzonderlijk register aan«,elegd, waarin 
zij als pandelingen werden ingschreven. In 1914 
zouden all© pandelingen zich hebben. vrij- gekocht. 
In West-Nias werden reeds in November 1912 a lie 
slaven en pandelingen vrij verklaard. In Atjeh is de 
slavernij in de Gajo- en ALislanden in 1906 in 
pandelingschap onigezet en zijn % lie pandelingen 
geregist reerd. In het geheole gou- vornement A. jeh 
en Onderhoorigheden kan de slavernij sederL 1908 
als verdwenen worden beschouwd. Ter Sumatra's 
Oostkust werd op heb oind der 19e eeuw de slavernij 
in pandelingschap omgeze：, welke regeling in 1905 
ook werd ge- troffen in de nieuw ingelijfde 
Bataksche land- echappen SimSloengoen en 
Karolanden. Voor de algeheele afschaffing word 1 
Januari 1910 a Is eind ermijn gesteld. 

In enkelo zelfbesturende streken in do Wester- 
ajdeeling van Borneo zooals Tajan, Sanogau, 
Siinpang en Sint ang kwair.en verschillendo inst 
ellingen voor, dio he I- midden hidden tus- sclien 
slavernij en pandelingschap. In Sin'ang werd in 1891 
aan do slaven hot recht t oegekend oin zich voor / 
100.- vrij te koopen. In het. met, Sint a ng ge-lo! en 
politick contract werd bedon- gen, da,t bedoeldo t 
oestand van slavernij op 5 Juli 1903 zou ophouden 
to bestaan. Toch komen daar t hans nog cnkele 
slaven voor. 

In de Zuider- en Oosteraldecling van Borneo 
wordon door do Suk.ans van Koo ei cn Pa«ir in 1877 
verordeningen ui. gevaardigd t oi regeling eener 
geleidelijko afschaffing van do slavernij, wuarbij o. 
m. werd bepaald dat geen nieuwo filaven noch 
pandelingen meer niochi en worden aungenomen, 
dal slavenkindercD beneden 16 jaron vrij zouden 
zijn en dat na September 1886 goon tlavernij of 
pandelingschap meer geduld zou worden. Tor be： 
ero con. rolo op de Jiandha- ving van liel verbod van 
invoer van slaven word in 1880 door den l<e->ident 
een registry ie dor HIUven golast, aan welke bovel in 
Boeloengan eerst in ] 892 gevolg werd gegeven. 
legelijkeriijd werden de slaven omgezet in 
pandelingen met een maximum scbuld van / 250.-, 
welke elke maand met / 2.50 verminderde en ook 
voider elk oogonblik bij gedecl en allosb^ar was. Op 
7 Mei 1895 werd door Koe'.ei eene gelijko rege- Jing 
gotroffen met een maximum-scbuld van 

1100.-, jaarlijks vern'inderendo mot. f 16.- Bij de 
registrat io gaf do fair.ilie van den Sul.an aan al hare 
sla-ven do vrijheid. 

In 1897 volgden Goenoong Taboer en Samba- 
lioeng he匕 voorbeeld van Boeloongan. Ten si)tte 
werd in Koeiei op 7 Mei 1905 en in Boeloengan °P 
21 Manrt 1906 allo slavernij en pandelingschap 
afgeschaft. Aangenomen kan worden, dat zulks 
thans ook het geval ig in do beide andere rijken. Ook 
in Pasir en Boven Mahakanx is door de invoering 
van rechtsrreeksch bestuur aan die inst ellingen een 
eind gemaakt. Op de Sangi- en Talaud eilinden werd 
reeds in 1889 de afschaffing der slavernij bij phkkaat 
van de Radji's bevolen en op een reis van den 
Resident overal aan do bevolking bekend gemaakt. 
Dit voorbeeld word in 1903 door Bohang 
Mongondou on in 1905 voor de overige zelfbesturen. 
in de afdeoling Menado gevolgd. In de zelfbesturen- 
do landschappen der afdeeling Midden Celebes (re-
iden ie Menado) werden de laatste nog aanwezige 
sliven en pandelingen ul imo Febru- ari 1911 in 
vrijheid gesf eld. In Zuid- Bali werden de sliven 
geregist reerd en geleidelijk vrygehten. In de 
landschappen Bidoeng en Kloengkoeng behoort de 
slavernij sedert 1908 tot heb verleden, in de 
kndschappen Tabanan. en KarangasSm sederL 1909. 
In het，Endschap Bangli ia op 31 Augustus 1910 en 
in het landschap XJSnjar in. 1912 een eind aan de 
slavornij en het pandelingschap gekomen. Wat 
Lombok be' reft im bij artikel 1 van de ordonnantie 
in Ind. S. b. 1901 no. 286 bepaald, dat alle slaven van 
niet-inheemsche afkomst vrij zouden zijn, terwijl 
krachtens artikel 1 van de ordonnan' ie in Ind. Sib. 
1901 no. 287 onder de inheemsche bevolking nlleen 
zij ah lijfeigenen (sepangans) zouden worden aange- 
merkt, die op 1 Oct obor 1901 ah zoodanig bij het 
bestuur zouden zyn geregistreerd. De na dien datum 
uit slaven geboren kinderen zouden vrij zijn, t erwijl 
elke slaaf het recht had om zich vrij t e koopen. In 
1905 worden de overblijvende sSpangans op 
aandrang van het bestuur vrij verklaard. 

In con aantal zelfbesturen op Flores,. Soeniba cn 
de eilanden van de Solor: en JZor-archipels zijn door 
het bestuur maatregelen ge.roffen toi ge- leidelijke 
vrijmaking van do daar nog aanwozige fiHven en 
pandelingen. Ton aanzien van het landschnp 
Soembawa werd bepaald, dit op ul.imo Maart 1910 
alle slaven en pandelingen moesten verdwenen zijn. 

In heb algemcen kan worden gezegd, dat slavornij 
thans beperkt is tot do binnenbnden der nog 
onvoldoende aan ons gezag onderworpen strekon. 

Literatuur : F. Valenf ijn, Oud en Niouw Oost- 
Indie; T.Siamford Raffles, History of Java； J. 
Crawfurd, History of t-ho Indian Archipeligo； Lady 
Raffles, Men.oir of tho life and public services of T. 
Stamford Riffles； G. J.C. S(chnei her), 
Goschiedkundig Ovorzigt van den t oestand der 
slaven in Nederkindsch-Oost Indic en van de maat 
regelen der Rogeering tot vorbo ering van hun lob 
(Bijdragen tob de konnis der Nederland- sche en 
vreemde kolonien, bijzondor be'.rekkelijk de 
vrijluting der slaven, jaarg. 1846); Mr. L. W. C. 
Kouchonius, Handelingen dor Regoring en der 
Staten-Goneraal botreffondo heb Regloment op het 
beleid der regering van Nederlandsch-Indie; Mr. C. 
F. Tollens, Verzamoling van bepalingen, 



808 SLAVERNIJ-SLOET VAN DE BEELE (MR. LUDOLF ANNE JAN WILT, BARON). 

met in het Staatsblad van Nodorlandsch-Indie 
opgenomen, 1808—1856; Mr. H. D. Levyssohn 
Norman, De Bri'sche heerschappij over Java en 
Onderhoorigheden (1811—1816); Mr. J. H. J. Hoek, 
Het herstel van het Nederlandsch gezag over Java en 
Onderhoorigheden in do jaren 1816 tot 1819; 
Bijlagen der Handelingen van de Sta- ten-Generaal, 
Tweede Kamer, 1858—1859; Ko- loniaal Verslag, 
1849—1915; Boudewijnso cn Van Soest, De Indo-
Nederlandsche wetgeving; H.R. Rookmaker, 
Slavernij in Nederlandsch- Indie, Nieuwe Rott 
erdamsche Courant. 4 en 5 Juni 1902;,,De slavernij 
in Nederlandsch-Indi&', Nieuwe Rott erdamsche 
Courant 22 en 23 Janu- ari 1907; “Slavernij en 
pandelingschap" door L. M. Vonck, no. S van de 
Berichten en Mede- deelingen van de Vereeniging 
van ambt enaren bij het Binnenlandsch Bestuur in 
Nederlandsch- ^Indie (1909) Ph. Kleint jes, 
Sraatsinst ellin- 

gen van N. lJ,.3eUer2ene uitgave (1917) Deel I, 
blzril4-]25. 

SLAWI. District met gelijknainige hoofdplaats 
van de controle-afdceling Protjot, afdeeling en 
regentschap Tfgal, residentie PtSkalongan. Het 
district heeft eene oppervlakte van 土 90 K.M.2, 
heeft 3 onderdistricten en telt 51 desa's met, op het 
einde van 1905, ± 89.000 zielen, waaronder bijna 90 
Europeanen en 土 1100 Chincezen. Het district 
heette vroeger Doekoeh-waringin. 

SL^MAN. District van de controle-afdeeling, het 
regentschap en de afdeeling Indramajoe, residentie 
Cheribon； met 28 desa's en 土 53.000 inwo- ners, 
waaronder enkele Europeanen en 660 Chi- neezen 
(einde 1905). De hoofdplaats Djatibarang ligt aan de 
spoorlijn van Batavia naar Cheriboii^ aan het punt, 
waar deze, eerst recht Oostwaarts gaande, zich Zuid-
Oostwaarts ombuigt. Hier be- gint ook de 
stoomtramlijn naar Indrama- joe. 

SL^MAN. Een der drio regentschappen in de 
residentie Djokjakarta, waaruit Mataraman (zie aldaar) 
bestaat. Het regentschap wordt door de kali Krasak van 
de residentie Kedoe gescheiden. en verder ten W. 
begrensd door do kali Progo, welke het scheidt van het 
regentschap P. ngasih. In het Z. en O. wordt Sleman 
begrensd door de hoofdplaats Djokjakarta .en de 
regentschappen Bantoel en Kalasjkn. JHet Noordelijk 
deel van het regentschap behoort tot de Z. hellingen van 
den Mfirapi; het Zuidelijke gedeelte wordt ingenomen, 
door kwartair terrein. Het is verdeeld in 7 distric- ten； 
nl. God6an, DjoemSnSng, Mlati, Ngidjon, Gamping, 
Klfegoeng en Balong. De gelyknamige hoofdplaats van 
het regentschap is gelegen aan de kali BSdog, 11 
kilometers ten N. van Djokjakarta en aan den wog, 
tevens stoomtramlijn, van daar naarAJagelang. 
Europeesche landbouw in dib regentschap wordt 
gedreven op 14 ondernomin- gen, waarvan 7 voor tabak 
en 7 voor suikerriet. EindoI905 tclde dit district 土 
224.000 Inlanders; omtrent de Europeanen en 
CJiineezen ontbreken de gegevens. Als 
Hindoeoudheden worden ver- .f meld ] 8 beelden te 
KaranggfinSng en de badplaats f SindanglSrak te 
Ng6pas. 

? SLIKBRONNEN. Zie MODDERWELLEN 7. ... SLOANEA 
SIGUN Schum. Fam. Elaeocar- b ir" j paceae. MSrantong 
(JAV.), B616k6tdbdk (SOENJD.). 

I Vrij hooge tot hoogo boom, op Java tot op i '1600 M. 
verspreid groeiend, some ook wel in groot aantal bijeen. 
Het hout is waarschijnlijk I zeer geschikt voor pakkisten, 
maar wordt * 

weinig gebruikt, ofschoon het in grootc hocveol- 
hedon en afmetingen to krijgen is. 

SLOET VAN DE BEELE (Mr. LUDOLF ANNE 
JAN WILT, Baron). Geboren te Voorst den 23 (of 28) 
Maart 1806, uit het huwelijk van J. A. J. Bn. Sloet van 
Oldhuis met J. J. S. Vis, studeerdo te ULrecht in de 
rechten en pro- moveerde den 17 Maart 1830. Hij 
vestigde zich als advocaat en procureur to Zutphen, 
nam in hetzelfdo jaar (1830) vrijwillig dienst bij de 
Gel- derscho schutterij, bracht het tot Ion luitenant en 
h or vat te eerst in 1834 zijn praktijk, zond ordeel te 
hebben gehad in de eigenlijko krijgsver- richtingen 
tegen Belgie. In 1835 werd hij tot wethouder van 
Zutphen benoemd, in 1838 tot rechter-plaatsvervanger 
in de arrondissemonts- rechtbank aldaar, in 1841 tot 
hout vest er in hot 2e jachtdistrict, in Nov. 1847 tot 
griffier dor Staten van Gelderland. Van 9 Sept,—7 
Oct. 1848 was hij buitengewoon lid van de Tweedo 
Kam er der Staten-Gen. en werd 31 Mei 1860 
aangesteld tot Voorzitter van den Raad van toe- zicht 
op de spoorwegdiensten. In het volgend jaar, 23 Juni, 
werd hij tot Gouv.-Gen. van Ned. Indie benoemd, 
aanvaardde het bewind 19 Oct. van dat jaar, en vervuld 
e deze functio tot 25 Oct, 1866, toen hij op verzoek 
eervol werd ontslagen en onmiddellijk naar Nederland 
ver- trok, zich vestigde te Lei den en later te Arnhom, 
alwaar hij overleed. Van Febr. 1868—Sept. 1871 was 
hij lid van do Tweede Kam er; 19 Jan. 1875 ]id van 
den hoogen raad van ad el en werd 31 Mei 1876 
benoemd tot curator der rijksuniversi- teit te Leiden en 
21 Aug. 1877 tot president van dat college, welke 
functie hij tot zijn dood waar- nam. Hij overleed den 
12en Dec. 1890 op 84 jarigen leeftijd. 

Zeer groot is hot aantal geschriften, meest 
archiefstudien, of over oudhoHandsch recht, ge- 
nealogie, heraldiek, oudheidkundo van Celder- land, 
enz., dat van de hand van Mr. Sloot verscheen, zoowol 
afzonderlijke w er ken als bij- dragen in verschillende 
tijdschriften； aangezion geen van alle betrekking 
hebben op Indi。，kun- nen ze hier on verm eld 
blijven. Hij ijverdo voor de studio der inlandscho talon 
en zond den indo- loog Friedrich naar de Lampongs 
voor hot be- studeeren der belangwekkendo 
lettorkundo van dat gewest. Zelf bracht hij eeno 
verzameling Lam- pongsche handschriften bijeen, 
later uiLgegevcn on toegelicht door V. d. Tuuk. 

Tijdens het bestuur van G.-G. Sloet haddon in 
Indie verschillende expeditien plaats； zoo naar de 
bergdistricten Mani pa en Toeroengan (1862); Ma nd 
ar (1862); Toradja-landen. (1863), alle iu het gouv. 
Celebes en Onderli.; Nias (1863), Coram (1864 en 
*65); tegen de vorsten van Asahan, SSrdang etc., ter 
Oostkust van Sumatra (1865) en werden I en slotto de 
Pasoemah-landen ingelijfd (1866), Andoro 
bolangrijko feiten zijn： De bevolking in de 103. 
Amboina en Onderh. werd ontheven van de verpliclite 
teolt en lovering van kruidnagelen (18G3); de gouv. 
kancel- on indigo-cultures op Java worden 
ingeLrokken (1865), alsmede do pacht der 
visscherijen iu N.-I. (1864)； do blandongdiensten 
werden afge- schaft en hot reglement voor het boheer 
der lioutbosschen op Java en Madoora ingovoerd 
(1866); de oprichling van kamers van koophandol en 
nijverhoid had plaats (1863); vorder werden de wet tot 
regeling van de wijze van beheer en 
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verant woording dor gelclmiddelen van N.-I (1864), zoomede 

het wetboek van strafrocht voor jEuropeanen afgekondigd 

(1866); oeno herziening van het passenst elsel voor inlanders 

en daarmedo g.g. op Java en Madoora vond plaats (1863) en 

ten slotte word een nieuw reglement op do brievcnpos- terij 

ingevoerd (18G3), zoomedo een aanvang ge- maakt mot het 

aanleggen van den spoorweg Se- marang—Vorstenlanden en 

concessie verleend voor het aanleggen der lijn Batavia—

Buitenzorg (1864). Te Bandoeng werd eene kweekschool 

voor inlandscho onderwyzers opgericht; de lyfstraffen, door 

de poli.ierechters opgelegd, werden afge- echaft, en de 

ingenieur S. Es W. Roorda v. Eysinga, auteur van den 

bekenden Vloekzang, naar Nederland verbannen. 

Literaluur>^l. A. van. Rhe.de van.der Klo.o.t^ Do Gouv.-

GerC en Comm.-Gen. van N.-I., ‘8 Gravcnhage, 1891 en H. 

Kern, Levensbericli- van L. A. J. W. Bn. Sloet van de Beele, 

in Jaar- bock v. d. Kon. Akad. v. We ensch. 1891, bl. 39. 

SLOETIA SIDEROXYLON T. et B. Fam. 

Moraceae. Tempinis (MAL.), Kapini, Pindis (MINANGK.). 

Hooge boom van Sumatra en de S raits, vaak genoemd 
Riouwsch ijzerhout. Het zware, harde, donkerroodbruine 

hout .is een van de kostbaarsto houtsoorten. Het wordt noch 
door de witte inieren noch door de paal worm of chimmcls 

aangetast cn het wordt daarom voor allerlci doeleinden, 
waarbij het op groote duurzaamheid aankomt, gebruikt. Het 

is te betreuren, cl at het slechts in bep^rkte hoeveel- heden te 
krijgcn is. 

SLUIPWESPEN. Zic WESPEN. 

SLIJK-ROLLE. Aldus no emt men in do Mo- lukken de 

in de jnoclder levende longslak Auricula midae9 de Midas-

oor van de vcrzainelaars. (Zio GA、TROPODEN). 

SLIJMAPPEL. Zic AEGLE VARMELOS. 

SLIJMVISSCHEN (IJleymiidae) behoorendo tot do 

Jugulares, Acanthopterygii (zie VISSCHEN). Zijn in den 

Indischen Archipcl vooral vertegen- woordigd door de vole 

sooricn van het geslacht Salarias; onbeschubdo, kleino 

visehjes, waarvan het jnanne jo dikwijls een paar 

beweegelijko horejiljes op den koj)draagl. Zij leven voorna- 

rnclijk op nlfcn. 

SMEEDKUNST. Zic M ETAALBEWERKING. 

SMILAX. Plantengeslacht der Liliaceae9 waar- vun eon 

anntal boorten in den Archipel voorko- men. Ifct zijn 

kliinj)lanten, vaak met stekelH, on groenc, weinig in het oog 

vallendo bloeiucn. Van Sniilax China wordt de wortclstok uit 

Singapore aangevoerd en op de pasnrs onder den naani 

Gadoeng wabrang of G・ tjina (MAL.) als gcnecbiniddcl te 

koop uangeboden. Van Sm. leucophylla worden de zeer 

jonge stengels op de wijzo van asperges gegeten. Smilax 

zeylani- ca schijiit als surrogaat voor Sm. Cliina gobruikt to 

worden. (1 nl. naam kajoc tjina octun i i do Molukkcn).. Van 

cnkelc andcre soorten zijn do vrij groote, op clruiven 

gelijkendo vruchten eetbaar. 

SMIT AU. Ondcraf decling van de afdceling Sin- tang, 

residciitic Westerafd eling van Borneo, onder een Uontroleur 

B.B. met standplaats Smitau, bestaat uit de voorrnaligc 

zelfbesturende land- 8chappcn Silat, Salim ban, Soehaid, 

Djongkong en Piasa, do Btrooingebicden van de Empanang-

, S6broeang- en Einbaurivieren, zoomede do Batang 

Looparlanden. Do oppcrvlakte bedraagt 

8430 K.Ma. en het aantal inwonors werd uit. 1915 gcraamd 

op 土 19.000 Dajaks, 士 5.300 Malcicrs, cn 土 600 

Chineczcn en andcre Vreemdo Oosterlingcn. Ten N. grenst 

de onderafdeeling aan Sarawak, waarmede onze ambtenaren 

her- haaldelijk aanraking hadden, vnl. tengevolgo van 

ongorcgeldhcdcn on snclpartijen van de op wcderzijdsch 

gebied wonende Batang Loepar- Dajaks. De hoofdplaats 

Smitau is een onbe- duidend, zeer weinig bevolkt plaatsje 

met weinig handel en vertier. Sedert 1905 is eon missie van 

de R. K.orde der paters Capucijnen in de onder afdeeling 

werkzaam. 

Literaluur: J. J. K・ Enthoven, Bydragen tot de Gcogr. 

van Borneo’s Westerafd. T. A. G・ 1903 biz. 11G vlg. en 199 

vlg. en de daarbij op- gegeven bronnen. 

‘ SNANGAN (DAJ.). Zic WEZELS. 

SNEEUW-GEBERGTE. Zie NASSAU-GE- BERGTE. 

' 、 ・ ’ 

SNIPACHTIGE VOGELS. Tot deze rekenen wy in de 

eerste plaats snippen (Zie aldaar) en verder strandloopers, 

ruiters, wulpen, grutto^s en steltkluiten. Van strand loopers 

komen een aantal soorten op den trek in Indie voor; zij 

worden bij de Javanen, evenals de ruiters, met den naam van 

tiril of trinil aangeduid. Tot de grootste soorten van strand 

loopers behooren Tringa co?iutus, ook in Nederland 

voorkomend en de nog een weinig grootere Tringa crassiros- 

tris9 die in Oost-Sibene zijn broedplaatsen heeft. Onze bonte 

st rand loo per, Pelidna alpina en de breed bek-st rand looper, 

Limicola platyrhyncha^ zijn eveneens in den Archipei 

waargenomen, ook de franjepoot (zie aldaar). Van het 

geslacht Leimo7iites9 waartoe de kleinste vormen behooren, 

is een driotal soorten waargenomen, die onder- ling slechts 

weinig verschillen en veel overeeii- komst vertoonen met 

Leimonites minuta. Van de ruiters noemen wij de ook ten 

onzent voorko- mende boschruiter, Totanus glareola, en de 

groenpoot-ruiter, Glottis glottis, terwijl de in Indie 

waargenonwn tureluur, Totanus eurhinus, tot den 

Oostelijken vorm behoort e i van de onze onderscheiden is 

door de ineerdere grootte. Ook onze oevcrlooper, Tringoides 

hypoleucos, is geen zeldzaino trekvogel jn den Archipel. 

Wulpcn zijn in een drietal soorten in bijna den gehcolen 

archipci waargenomen; twee ervan zijn zeer nauw vorwant 

met de gewone en do rcgcnwulp, Numcnius arquata en N. 

phaeopus. Ook onzo grutto’s (Limosa) zijn door nauwver-

want c vormen vertegenwoordigd, en gelijk de voorgaancle 

soorten, alleen op den trek waarge- ronien. Sieltkluit en, wit-

en-zwarte vogels met zeer lango roode poo ten en in 

tegenstelling met de gewono kluit weiiiigopwaarts 

gebogensnavela, komen in twee soorl en voor, Himantopus 

himan- topus en leucoccphalus. 

SNIPKWARTELS. De snipk wart els gelijken op den 

gewonen kwartel, onderscheiden zich ech- ter van doze door 

het gemis van eigonlijko staartpennon en door langere pooten 

mot slechts 3 t eonen; so ms is de achtorteon aanwezig, maar 

steeds zeer kort. De wijfjes zijn albijd g root er en mooior 

gekleurd dan do xnannetjes; deze laat- ste zorgen voor het 

uitbrocdcii dor eioren en het opvoeden van do jongen. Do 

nicest bekende is Turnix pugnax9 do Vechtkwartel der 

Europea- nen; drigocl(voor het manno jo),gSmak (voor het 

wijfjo) (JAV.), poojooh (MAL.) Zie ook onder 
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DRIGOEL, alwaar als Javaanscho naam voor hob 
wijfje minder juist，gomma is opgegeven. Vol- geiis 
het Ja vaansche woordenboek zou hoi man- net jo 
ook bSntje heeten. Deze vogel wordt op Java, 
Banka, Billi on en Sumatra govonden en is 
hoofdzakelijk bruin gekleurd met donkere golf- 
lijnen, zwarte vlekken en witte streepen op don rug
； do keel is bij het mannejte licht gekleurd, bij het 
wijfje zwart. De wijfjes, robust er gebouwd dan de 
mannetjes, worden tot vecht en afgericht. Een goede 
kaxnpvechter is den inlander even dierbaar a Is zijn 
tort eld uif. Zij worden gevangen door een in een 
kooi opgesloten wijfje, dat do kamplus igo door haar 
roop lokt, waarna zij door de eigenaardige inricht ing 
der van een valdeur voorziene kooi gevangen 
worden. Eene andero rangmeihode is die met 
strikken en drio.anti ige vorken, die in de pas 
gesneden padi- velden onder het stroo verborgen 
worden. Nog moeilijker dan het- vangen is het tem- 
men en opkweeken, waaraan veel tijd en zorg 
besteed moe：en worden. De snipkwartel van Ce-
lebes wordt onderscheiden onder den naam T. 
rujilatus; van dezen schTijnt die van Soembawa, T. 
powelii, af te wijken door heb ontbreken van de rood 
bruin e kleur van bulk en dijen； T. maculosa van 
Zuid-Celebes en Zuid-N.-Guinea komt ook op Aust 
ralie voor, de schoudervederen zyn met een 
geelgouden of stroogelen rand versierd ； lichter 
gekleurd dan deze is de zeldzame T. rufes- cens, 
slcchts bekend van de Timor-groep. 

SNIPPEN. Hei> aantal soort en van S -ippen dor 
eilmden van den O--I. archipel is gering; slechts een 
zeven!al is bekend, met inbegrip van de toe- vallige 
verschijning van trekkendo of afgedwaal- de 
exemplaren. Scolopax saturata is reeds lang van 
Java bekend ； vreemd genoeg is deze vogel nergens 
anders in den Archipel gevonden; in N.W. Nieuw-
Guinea komt een zeer nauw ver- wan'e^Vorm, 
Scolopaxrosenbergi, voor; beide vor- men behooren 
tot de zeldzaamheden. Eene nauw- keurige 
beschrijving is overbodig, wanneer opge- merkL 
wordt, dat saturata minder groot is dan onze gewone 
Hout snip, doch een langeren bek heeft; zij is so jn 
herd er gekleurd in heb slgemeen dan de gewone 
Houtsnip, Scolopax rusticola； TO- senbergi is een 
weinig donkerder van kleur dan saturata en iels 
grooter. Op Obi-Major_leefL een zeer zeldzame 
snip, Neoscolopaz rochusseni, 1 erst ond van 
Scolopax saturata te onderkennen door de gedeel 
elijk naakte beenen, i erwijl dezo bij saturata beved 
erd zijn tot aan he* loopbeen; ove- rigens doakerder 
gekleurd dan de gewone Hout- snip, komt hij vrijwel 
met deze in kleur overeen, echt er overt reft hij haar 
in groott e en krachi iger en linger snavel; het eenjge 
typische exempliar is in he： Leidsch Museum/ De 
in het hooge Noor- den broedende Gallinago 
stenura, jav. blekek, be- zoekl onzen Archipel in 
grooten ge:ale bij gel egen- heid van den win ertrek; 
van November tot April wordt dczc vogel algemeen 
gevond en op Sumatra enJava.terwijl op Borneo 
enMolukken van tijd tot tijd eene aanverwan' e soort, 
G. meg ala, zich ver- toont, die in Oost-Siberie 
broedt. Dr. S. Muller verhaal , dat G. sienura op 
rijstvelden en in moe- rasachtige st reken zeer lalrijk 
is, dat hare ge- woonien absoluut overeenkomen met 
dio van. onze gewone Watersnip, G. gallinago, die 
uilerst zeld en op Java voorkomt, en dat zij bij het 
op- v liegen helzelfde geluid laat hooren a Is deze. 
Op Oost-Sumatra, zegt Dr. Hagen, dat zij van Octo 

ber tot ongeveer half Februari niot zeldzaam ia, ja 
zelfs waar kudden weiden, talrijk voorkomt; kort 
voor zonsondergang vallen ze daar neer en. laten zich 
zelfs niot door schot en verdrijven, ko- men dan 
slechts liter wanneer do duisJ ornis is in- ge：reden; 
deze weiden worden zoo hals'arrig be- zocht wegens 
gemis van natte rijstvelden aan de Oostkust; bij dag 
vindt men zo wel eens langs natte straatgoien. Deze 
beide soor：en laaen zich lichtelijk onderkennen van 
Scolopax saturata door hun geringere groott e, licht 
er kleur en kop versierd met de welbekende wi：1 o 
s! repen. Een gansch anderen indruk maakt de 
Bastaardsnip, Konings ip of Goudsnip, Rostratula 
capensis, mot haar zacht gebogen snavel en hooge 
pool en; deze vogel komt in Afrika voor zoo wel ala 
in het warme ged eel e van het Indische vast eland, 
on, wat voor ons van belang is, op de Groote Soenda-
eihndon, waar hij wordt aange' roffen van November 
tot April; het vleesch is even smakelyk a Is dat van 
de Watersnip； deze vogels leven in het riet en in 
moerassen, some op droge gronden tusschen strui- 
ken; zij liggen gedurende do hi:te op den grond； zij 
vliegen langzamer dan do Wat ersnippen； eene 
anatomische bizo nd erheid is, dat de luchi pijp over 
het geheele borstbeen loopt en vior kronke- lingen 
maakt a Ivo rens de long te bereiken. Van verre reeds 
is deze vogel van de and ere Snippen te kennen aan 
de meer elegan e bonding, donkerder olijfkleur der 
bovendeelen, en hot zuiver wi aan den buik. De 
Javanen noemen dezen vogel blfikek k&mbang of 
pangoeng. 

SNIJBOON. Zie PHASEOLUS VULGARIS. 
SNIJWERK. Dit wourd beslaat een onafzien- baar 

terrein in het inlandsche levon. Het mes, het echte 
enijwerktuig, Mai. pisau, vormt het voornaamste, 
soms zelfs het eenigo gereedschap van den inlander. 
Het is meestal van staa] ge- maakt en van een spitse 
punt voorzien; alleen in de minder beschaafdo 
streken, op Niouw-Gui- nea en de talrijke eilandjes, 
welko dit grooto land omringen, waar de 
ijzerbewerking weinig of niet bekend was, diende 
een geslepen steen- scherf als gereedschap, een 
primitief voorwerp, dat echter door de oude Papoea's 
bJijkens hun werkstukken vaardiger were! gebruikt 
dan de later ingevoerdo cn meer geachikte 
Europccscho messen. Dat mesjo is een 
onafschcidelijko mot- gezel van den inlander; in huis 
inaakt hij er allerlei nuttige huishoudelijko 
voorwerpen mode en zelfs op reis gaat het mede naast 
liet zwaard als wapen tegen verveling. De Timorees 
bergt het in zijn sirih-zak en de Dajak reserveert voor 
zijn ,,njoe'' een plekje naast de scherpe kling van den 
mandau, een zoo algemeen Dajaksch go- bruik, dat 
geen behoorlijko mandau zonder dit mesje te denken 
is. De scherpe punt client als boortje, dat herhaalde 
malen orngedraaid cen breed gat met schuin 
toeloopendc wan den doct ontstaan; de snede dient 
verder om vlakken af to schaven en te ronden. 

Doch boven dit veelvuldig gebruik, boven deze 
utiliteitswaarde staan de aesthetische eigenschap- 
pen, welke dit eenvoudige volkswerk van bizon- dere 
waarde doen zijn, hooger zelfs dan men uit 
doweinige werktuigen zou mogen opmaken. Daar, 
waar het echte mannenwerk, de kopcr- en ijzerbe-
werking, zich veeJal niet bovc de meest eenvoudige 
gebruikswaarde heeft kunnen verheffen, is steeds in 
het snijwork meerdere ontwikkeling to bespeu- ren. 
Ja zelfs op eilanden als Nias, waar het 
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vrouwelijk vlechten en woven alle sierkunstigo 
opvatting mist, is in het snijwerk der mannen iets 
bizonders to vinden. Bij Papoea^, Timoreo- zen, 
Dajaks, Balineozcn en Bataks staat hot dan ook 
bovonaan in de rij der volkstechniekcn, ecn 
ornamentalo, een decoratieve kracht toonond, welke 
niet in gelijke mate bij de andore produc- ten kan 
wordon aangewozen. 

Dit is een volkomen natuurlijk verschijnsel. Geen 
techniek komt zoo geheel overeen met don aard van 
den inlander, als het snijden. Het vor- dert geen 
bizondere krachtsinapanning, alleen taai geduld en 
cenigc vingerkracht, die tot precies, werken in staat 
stellen. Het eischt absoluut geen ingewikkelde opzet 
of inrichting, die geregeld doorwerken en een goed 
gedacht overzicht nood- zakelijk maakt. Komt het 
heden niet klaar, dan morgen, of overmorgen. Het is 
een echt werkjo voor den geboren knutselaar, die 
onze Wester- sche doorzettingskracht en onze 
tijdswaardo niet kent. Een geschikte houtsoort of een 
mooi stuk bamboe vindt hij toevallig op een tocht in 
het bosch, neemt het mede en als hem de lust be- 
kruipt, wat te maken, zoekt hij het op en begint te 
snijden. Eerst de randen en wat lijnen, die zoo 
ongeveer de verdeeling aangeven! Dan legt hij het 
weer weg en het begonnen werk blijft soms dagen 
liggen. Bij een ijverigo bui wordt het weer begonnen 
en naar tijd en lust het veroorloven, voortgezet. 
Volgens onze begrippen traag en lui, maar toch ccn 
werkwijze, die aan het gemaakte bizondere 
kwaliteiten geeft. De man werkt alleen als hij zich 
gedisponeerd gevoelt, als hij werkelijk behoefte voclt 
om door te gaan. Is dit niet het geval, dan blijft het 
werkstuk grof en primitief; gaat hij door, dan ontstaan 
die raak-uitgesneden ornamentaties, precies 
gesneden, het kalme, rustige aspekt, dat die 
versicringen voor ons zoo aantrekkelijk maakt. 

Toch is het niet iedereen gegeven om werkelijk 
eierkunstenaar te zijn. Bij de Kajan's en Bahau's 
vermeldt Dr. Nieuwenhuis, dat bij de intrede der 
pubertcit de meisjes zich gaan oefenon in het 
vlechten en versieren mot kralen, do jongens in het 
snijden in hout en been of in het ontwerpen van 
patroncn. Die arbeidslust wordt dan bevor- derd door 
het beginnend verkecr tusschen beido ticksen, dio 
van wecrszijden zich bezighouden met hcl maken van 
fraaie geschcnken. Doch na het huwelijk eindigt die 
ongewone activiteits- periodc en slechts do weinigen, 
dio bizondcron aanleg hebben, ontwikkelcn zich tot 
moesters, soms tot buiten hun stam bekend. Daarbij 
komen nog allerloi boperkendo bopalingen. Bijv. hot 
Bnijden in hertshoorn is alleon hun geoorloofd, die 
eenige tochten hebben mcegemaakt. Dit ma- teriaal 
mag bij oogsten cen maand lang niet gebruikt worden 
om do rijstzielen niet to ver- Rchrikkcn, wc)ko 
onthouding evonzeer bij zwan- gerschap der 
cchtgonooto vorbindend is. Maar heeft hij cindelijk 
zekor mecsterschap bercikt, dan voclt do Kajan-
Dajak zich meer dan go- woon monsch on onder do 
bizondere bescherming van een goedon geest to 
staan. 

Die cigenaardige ai'beidswijzo geeft tevens aan hot 
Indoncsischc snijwerk een beperkt karakter. 
Uitvoerig Hnijwcrk, zoo toepasselijk bij uit- Bluitend 
houten huizen, komt lang niet algo- mccn voor en 
necn moot bepaald op Sumatra, Java, Celebes en 
vooral op Bali komen om oon verzorgde versiering 
van lict huis of van don 

tempcl to vinden. En zolfs d a a r worden groote, 
heorschende partijen in de versiering ge- mist, do 
ruime, architecturale opvatting. Het is doorgaans een 
aaneenschakeling van kleino motioven, ； oms 
geraffineerd doorwerkt, maar als geheel to verbrokkeld 
om een machtigon indruk te maken. Vandaar tevens, 
dat de grooto artistieko waardc by het Indonesiach 
snywerk in de beworking van kleine voorwerpen het 
meest algemcen to vinden is, meer schuilt in de sier- 
kunst dan wel in de beoldende kunston. 

Het materiaal, dat hiervoor voorai in aan- merking 
komfc, is de bamboe, die met weinig moeite tot 
tabakskokers kan worden verwerkt en met bepaalde 
voorliefde wordt versierd. 

De eenvoudigste vorm hiervan is het inkrassen. 
Met do spitse mespunt wordt do epidermis door- 
gesneden en uit een complex van lijnen eon ornament 
gevormd. In het eerat zgn dio fgne lijntjes weinig 
zichtbaar, maar tijdens het ge- bruik nemen ze allerlei 
vuil op, dat als donkere vulling het ornament tamelijk 
goed laat uit- komen. Men kan deze bewerking het 
besto aan- duiden met graveeren, daar uitsluitend met 
lijnen wordt gewerkt en niet met vlakken. Om dit 
geheel bijeen te houden wordt hot fond meeatal 
voorzien van schuine lijntj es, die elkaar kruisen en zoo 
gcarccerd donkere partijen vormen. 

Dit gograveerde bamboe-ornament is vrijwel 
algemeen in den Archipel. Men vindt hot o.a. op 
bamboekokers van Ned. N.-Guinea, Ceram, Ternate, 
Flores, Soemba, Oost-Timor, Z.-Celebea, Riouw en op 
geheel Sumatra. Deze opvol- ging geeft tevens in het 
algemeen de succeasie- velijke stijging in 
ornamentwaarde aan met het Bataksche bamboe-
ornament als hoogste punt. Waar men bijna overal den 
bamboekoker afsluib met een cirkcltje uit 
pompoenenschil of met een primitieven stop, komt hier 
de Bataksche aristocratic te voorsc ijn met fraai 
afgewerkte deksels, die breed en mooi glimmend zwa 
t het gelo bam- boe afsl iten. Het ornament is r 
fgesloten door korizontale banden met fijne 
detaiHeering en het zoo gevormde veld is gevuld met 
teere spiralen en doorecngestrengelde lyntjes. Daar- 
nevens een zorgvuldig uitgevoerde arceering, die het 
lijngewcmel versterkt, den nadruk legt du or vorming 
van kleindonkere vlakjes. Ook laat men hier < c sned 
n volloopen met eon bruine verfstof, die zich eventjes 
onder de bam- boehuid verspreidt en wazig do lynon 
vergezelt. Do Toradja's maken mot eenvoudige 
motieven schittercndo versicringen op hun bamboe-
kokers. 

Op dit gegraveerde werk volgt het echte snijwerk, 
waarbij door diepe, dus grovere sno :en do epidermis 
zoo ver doorgesneden is, dat naar willekeur dezo 
afgesplcten kan worden. Vanzelf ontstaat een klooker 
ornament-karakter, hot mannelijko, naast het tecre, 
vrouwelijk graveer- work.. 

Voor don oppervlakkigcn beschouwer van snij-
werk en ornament zal dit ondorschcid van weinig 
belang zijn. Maar toch zit er dioper waardo in, dio 
juiste dotermineering wenschelijk maakt. Men vindt 
bijv. onder do Bataksche kokers ge- sneden 
excmplaren, o.a. in het Britsch Museum to London. 
Dozo wijkon zoozcor a£ door orna- inontbehandeling 
— er is to London bijv. 66n met do voor bamboo-
omamenb zoo zeldzame menschonfiguur — dat zij een 
bopaalde groep v or mon, scherp goscheiden van do 
boken.de 
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Batak-vcrsiering. Een sterker voorbeeld is op Timor 
te vinden, cen sprekender, omdat het door voldoend 
studicniateriaal hicr gelukt is, de herkomst van die 
groepen vast te stellen. 

In Oost-Timor, vermoedelijk ook in het Mid- der 
deel, heerscht bijna uitsluitend het gegra- veerde 
ornament. Dit Bcloneeschc ornament baseert zicli 
deels op de nicer dan sobere vulling met ruitjes en 
driehoekjes, die ook op Soemba, Flores en Zuid-
Celebcs gelijkend tc vinden zijn 占n op een weelderig 
ensemble van spiralen, dat kennelijk-verwant is aan 
het Alfoersche ornament van Ceram cn dat van 
enkele Dajakstammen. Typeerend voor de laatste 
drie is een eigenaar- dige fondvulling van fijnc, 
schuine streepjes, die nu eens in de cene, dan wcer in 
de andere richting loopen en die nog op geen ander 
snijwerk zijn toruggevonden. 

Daarentegen op West-Timor — het land dcr Atoni 
Timor 一 zie Ten Kate, T. A. G. II, s. XI, 1 — 
verdwijnt- dit gegraveerde ornament geheel, maakt 
plaats voor een gesneden ver- siering met zeer 
onafhankelijke eigenschappen. Het baseert zich op 
een merkwaardige verdceling van het cylindrische 
vlak, die met de gebruikto motieven in nauw verband 
staat. Het ornainents- karakter is koel en strak, wat 
vooral uitkomt bg vergelijking met het wufte 
Beloneesche. En evenals Prof. Haddon voor het 
ornament van Britsch. N.-Guinea een bepaalde 
afdceling in groepen heeft aangewezen, zoo kan ook 
hi er cen gedecideerde splitsing plaats vinden met 
scherp omechreven kenmerken. Al is het door onvol- 
doende herkomstopgave der voorwerpen niet 
mogclijk geweest, gelijk Prof. Haddon, deze aan de 
districtvcrdeeling te toetsen, toch wordt dit opg< 
wogen dr or de bistorische waarde van (lit ornament, 
dat blijkens het prachtig materiaal van het Leidsch 
Museum minstens zestig jaar in diezelfde 
groepverdeeling heeft voortgelcefd. 

Wat dit West-Timoreescho snijwerk eveneens 
belangwekkend maakt, is de vorming van het fond. 
Bij enkele groepen is het ornament uitge- sneden 
tegen blank gehouden fond, bij andere in de 
omgekeerde verhouding. Bij beide is het wegnemen 
der epidermis vergoed door een in- vulling met 
zwai'te was. Deze wordt op de bamboehuid 
ingewreven cn hecht alleen daar, waar het snijden de 
ruige onderlaag heeft bJoot- gemaakt. Een effen, 
zwart fond zou te zwaar doen tegen het gele, blank-
gehouden ornament en vandaar dat de W.-
Timoreezen dit oplichten met allerlei varieerende 
arceeringen, die inder- daad verschillendc 
schakeeringen doeu ont- staan, een geestige zwart-
en-witkunst, die men op dat eiland niet zou 
vermoeden. 

Dit opzettelijk invullen met zwart kan men 
elechts. gedeeltelijk terugvnnden bij enkele Pa- 
poea* en Dajak-kokers. De arceering van het W.-
Timoreesche snijwerk en van het Indone- sische 
bamboe-graveeren wordt echter bij beide gemist. De 
Dajak van Centraal-Borneo ver- goedt dit door de 
kleinste fondverdeeling met zwart in te vuJlen en 
door de grootere met drakenbloed rood te kleuren: 
een gebruik, dat zeifs tot in de gemengde kuststreken 
is doorge- drongen. 

In die half-Malcische streken vindt men een min 
of meer floralisch ornament, dat schitterend 
oyertroffen wordt door dat van Centraal- Borneo en 
— blijkens de bamboekokers uit Sarawak en 

Brocnei in het Britsch Museum — van Noord- 
Borneo, die beide ocn zoo grooto overeenkomst 
toonen met de prachtigo exemplaren door Dr. 
Nieuwenhuis niecgebracht, dat een nauwgezet 
vcrgclijkend onderzoek wenschelijk wordt. Op 
mcesterlijke wijzo is hier mot cen zoo gevaarlijk 
niotief, de spiraal gewerkt, een elegant goheol, dat 
deze Dajaksche snijwerken naast die dcr Bataks en 
Wcst-Tiinoreezcn tot de meestcr- stukken in don 
Archipel maakt. Eon eigenaardig feit bij dit snijwerk 
is hot overheorschen van do toempal-verdeeling, dat 
echtc, Indonesischo siermotief, elders alleon bij 
vlechtwcrk en weef- sels algemeon gebruikelijk. 

Het versterken van snijwerk door invulling van 
zwart is bovendien to vinden op de hoogst 
interessante becnen kokers van West-Timor, van 
zwart of wit op do besneden kalebasson, iu do 
Timor-groep on N.-Guinea voorkomend. Deze toch 
diencn om de sirih-kalk to bewaren en geven. alzoo 
eon ongezochto aanloiding om de gesneden lijnen 
met kalk in te vullen. Een meor op zichzelf staando 
versiering met wit is daarentegen op de Dajaksche 
pagaaien te vinden. 

Deze versieringen zijn allc in den engsten zin van 
het woord: vlakornament. 

Het snijwerk op bamboekokers van Padang en 
Palembang geeft een gelcidelijken overgang aan. 
Hierop komt gegraveerd ornament voor, waarbij het 
fond gevormd wordt door schuin- uitgesneden. 
deelen en zoo regelmatig en zekor toegepast, dat hier 
het voor Indonesie zoo zeld- zame bas-relief op 
bamboo mag aangewezen worden, een primitieve 
uiting van rclicfwerk, zoo mecsterlijk door 
Japanners beheerscht; een verschijning, die 
terugkeert in het basrelicf dor gesneden huisver 
ieringen in Midden-Sumatra. 

Evenzeer een overgang tot relief-snijwerk geven 
de a jour gesneden ornaincnten van Dajak- schc 
huizen en de prauwversiersela, die in het Oostelijk 
Archipel-decl algcmeen woiden. Bcido worden op 
uitstekende punten toegepast cn dit bepaalt de 
bewerking. Men tracht den ovcrgaiig van huisnok tot 
de lucht geleidoJijk to niakon door het fond van het 
snijwerk weg to nomen. 

Dezelfde afwisseling in aspekt tracht men in dezo 
deelen 一 ook op Sumatra — te verkrij- gen door 
polyclirooin ornament op planken to schildcren on 
daardoor het bewegelijke van hot plastiek ornament 
te krygen. 

Dit h jour sniiwerk en de polychroom-be- 
schildering behooren nog tot het echte, Indo- 
nesische siergebied. Jlet plastiek ornament als mooio 
siervorm valt gehecl er buiten, is cen be- sHst 
overblijfscl van den inachtigon Hindoo- invloed. 

Op de eilanden, die wei ig gehifluencecrd zijti 
gewordc。，is bijv. het jneiiBchcnbccld, hot zoo 
geJiefd onderwerp van plastiekc bohan- deling, 
primitief geblovon. Bij de Papoea's staat het 
ornament op de korwar^ in geen verhouding tot do 
hoekige rnenschcnfiguren en zolfs de zoo artistieke 
Dajaka zijn niet in ataat bun bed den cenigo 
aantrekkelijkbeid to geven. In hun plasticko 
versieringon, waarvan de bccncn mandaugrepen de 
besto zijn, bereikon zij in geenen deele do hoogte 
van hun vlakornament. I)e spiralen van dozen 
versieringuvorm zijn letter- lijk plastisch 
overgebracht, tcrwijl men in dat gewemol van fijne 
lijntjes rust tracht te brcngen door het uitboren van 
groote gaten, het toepas- 
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flen van grootere schaduwpartijcn. Evenzoo de 
beeldstavcn bij do Bataks. 

Om mooie plastiek in het Indischo snijwcrk to 
vinden nioet men zich bepaaldclijk richten tot de 
vorsierde huizon op Java — helaas jam- merlijk 
verdwijnend — en op Sumatra, tot de 
tempelversieringen van Bali, voor workelijke 
boeldendc kunst tot dat laatstc oiland en do prachtigo 
krisheften on maskers op Java en Bali. Die 
Balineesche beelden en die wapenversierin- gen 
vertoonen dezelfde cigenschappen ； als de Jaatste 
een vogel- of mensch-figuur bedoelen en geven, staat 
deze becldsculptuur weder hooger dan het relief-
ornament, juist de omgekeerde verhouding van de 
Indonesische sierkunst, die in vlakornament het 
hoogate staat. 

Dat gewriemel van fijne krulletjes, overdadig 
verspreid, die naturalistischo motieven in over- vloed 
toegepast, missen in dch regel verhouding. Ze zijn 
niet rustig, neigen meer tot mooi-maken dan mooi 
zijn. Vooral is dat op te merken in de gesneden 
Javaansche schcrmen, in de versierde gamfilan-
instrumenten, die hun armoede in wer- kelijke 
sierkracht bedekken met oversteJpenden overvlocd. 

Zcer eigenaardig toch, hoe ondanks de eeuwen van 
Hindoe-kultuur in den Archipel nog in onze da gen 
beide richtingen naast elkaar zijn blijven leven, hoe 
weinig wisselwerking zij op elk and er hebben 
geoefend. 

Want de behcersching van het beeld on do 
zwakheid van het abstract© ornaniont zijn tevens de 
kenmerken der Hindoe-tempels op Java. Voor den 
Hindoe-versierder is een natuurlijk ge- geven als 
uitgangspunt dringend noodzakelijk; als hij dit- mist 
en een abstracte friesvulling moet maker!, ontstaat 
een veelal verward geheel. Hij is als vorsierder in de 
cerate plaats een vertellei1, »lie decoraticf het levcn 
rondoni zich weergeeft of in rijke beelden van fantasic 
demoncn vol krachtige expressie bcitelt. Een fries met 
vogels en planten is ook nog voldoende om mooi ver- 
werkt tc worden. doch abstracte motieven zyn voor 
hem dood. De macJitige, allernobelste ecn- voud der 
Dhyana- Bocddha^ op den Boroboe- <loer, het juistc 
sicrcn van cen godenbeeld, waarvan de heerlijke 
Prajfiaparamita in hot Lcidfich Museum van 
Oudheden een zeldzaam voorbeeld geeft, staan 
hemelhoog boven de vulling der paneelcn aan die 
tcmpelruine, waar- bij do overdaad van krullcndo 
Renaissance nog zuinig wordt. Zoo'n omlijsting van 
een tempcl- poort is zcer bizondcr door het Banaspati-
motief, wakend boven don ingang, praehtig gcdacht 
on uitgevoerd; rnaar nu de be working der voet- 
ntukJien, der basementen. Do gchcclc ornamen- tatie 
runt，duar op wegdeinende spiralengolvcn, <-en 
grootc, decoraticve font! J)e doordachte toepassing is 
hier vordrongen door een zwe]gen in versicring. 

Volledighcidshalve zij lucr nog gewezen op do 
beworking der Balineesche beelden. Vincit men bijv. 
op Java beitels cn gutsen, die Bit bceld- snijdcn 
zoozeer vcrlichten, op Bali is het mes, voigens 
verklaring van den heer C. M. Pleyte, het uitsluitend 
geroedschap gobioven. 

Evenzoo mogen nog hier vormcld worden do 
hoornen lepels der Timoreezen, die naast de con- 
voudige uit Jdapperdop gosneden, als fraai ver- 
wiorde voorwerpon to lang reeds do aandachl ge- niist 
hebben. 

* Als hulpmiddel bij andere techniekeri doet do 
gesneden, houten stompcl het meest dionst. Zoo 
gobruiken do professionecle tatoeeerders by de 
Kajan-Dajaks een drukplankje, klinge, waar- mcc met 
zwart op do monschelijke huid wordt gedrukt in plaats 
der andors gebruikelijko voor- teokoning 
(Nieuwenhuis, LXII hoofdst.). Klei- ncre stem pels — 
lambagan — dienen bg de Dajaks om do breedo 
vrouwonhoeden te be- drukken (Hardeland, 
lambagan). Op Celebes, in Saocsoe, past men dit bij 
het versieren van foeja too (zio Intern. Archiv f. 
Ethnogr. XIV, iv, 1901, bl. 160; toela) en op Java voor 
het drukken van eon goedkoop soort Wajang-figuren. 

Het gcklopte aardewerk in den Ind. archipel wordt 
soms versierd door het slaan met houten staafjes, 
waarin een regelmatig ornament is ingesneden. Direct 
snijwerk op aardewerk vindt men o.a. op Zuid-
Celebes, waar naast geschil- derdc figuren ook 
gesneden lijnen voorkomen, dio soms tot primitiof 
bas-relief zijn uitgediept. 

J. A. L» 
Literatumr : Dr. M. Uhle, Holz.-u. Bambusge- rate 

a. N.-W.-N-Guinea. (Publ. K. E. M. Dresden) VI, 
188G; Dr. A. W. Nieuwenhuis, In Centraal Borneo, 
Leiden 1900; J. A. Loebfer Jr., Timo- recsch Snijwerk 
en Ornament, Den Haag 1903; J. A. Loebfer Jr., 
Bamboo ornament der Kajan- Dajaks, Den Haag 
1903; J. A. Loebfer Jr., Het Ned.-Ind. bamboe-
ornament. (Het Huis O. o. N.) 1906; Job. F. 
Snelleman, Siermotie- ven v. d. Geelvinckbaai. (Els. 
Maandschr.) 1906; Job. F. Sr.elleman, Vcrsiordc 
bamboe. (De Aarde e. h. volken) 1907; Joh. F. Sn< lie 
man, Bataksche ,en Timoreesche bamboe-kokers. (De 
Aarde e. h. volkoxi), 1907 7 
Nieuwe£iiuis, Qu er (lurch Borneo, II. Leiden 1007; 
<57 A. Loeber Jr., Bamboe-snijwerk" en weefsels op 
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ringen uit de Z.- on O. Afd. v. Borneo. (Bydr. t. d. T.-
L.-O. V. v. N. I.) 65, 1911; J. A. Loe- bdr Jr., Over 
Indische bamboe-ornament, (Bijdr. t. d. T-, L-, o. V. 
v. N.-I.) 67, Ifll^XfroL Dr,^ A. W. Nieuwenhuis, Dio 
Veranlag.ung 
Vollcer (Tnt. Arch.) Ethnogr. Suppl. 1913; Noto 
eooroto, Iko. (Het N.-L Huis, O. e. N.) 1913— 1914 
； C. Spat, Bambookokers v. Loe woe. (Els. 
Maandschr.) 1914; J. A. Loebdr Jr., Houtsnij- en 
motaalwerk in N.-I. (Techniek on Sierkunst in N*-L) 
VIII. Amsterdam 1916; Joh. F. Snelleman, Bamboe-
ornament v. Ceram (Indio) 1917; J. A. Loob6r Jr., 
Bamboo-ornament v. h. oil. Borneo. (Ned. Ind. O. on 
N.) 1918—19. 

SO (JAV.). Zie G NET UM GNEMON. 
SOA. Kampoengcomplex in Ngada(ziealdaar). 
SOA SIWA (Ternat. SOAR Sid). Zio bij FATA 

LIMA, PAT A SIWA (slot) 
SOA-SOA. Naam in do Molukken gegeven aan 

soort en van het hagedissengeslacht V ar anus (zie 
onder VARANIDAE), waranen of bijawak (zie 
aldaar). Op Ambon on Batjan is deze naam ook 
gobruikelijk voor het Agamiden-geslacht Lophwa (zie 
AGAM1DAE). 

SOBANG. Zio MUZIEK EN MUZIEKIN- 
STRUMENTEN. 

SOBE-MEER. Zie ANGGI-MEER. 
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SODJOB. Bergtop op Celebes (zie aldaar onder 
a. <e NOORDARM). 

SOEA。(ATJ.). Kreek, waarvan het water alleen 
by vloed of na zwaro regens ecn uitweg vindt naar 
zee. 

Pl aats bepalingen op Atjdh zijn so ms met dit wo 
ord samengesteld: Socafr Glanggang Meura6, Soea*1 
le Mirah. Soea" is ook de naam van eeno 
onderhoorigheid van Lho6- Pawdh Noord. (Zic 
aldaar).，二"•： * * 、 

SOEASA. Zie SOEWASA. 
SOEBAH.-Controle-afdeeling met gelijknamige 

hoofdplaats van het regentschap en de afdeeling Ba 
tang, residentie PSkalongan. Het bestaat uit de 
districten Soebah en Bawang en heeft eene op- 
pervlakte van 4567 K.M2. 

SOEBAH. District met gelijknamige hoofdplaats 
van de controle-afdeeling Soebah, regent- echap en 
afdeeling Batang, residentie Pekalo- ngan, met eene 
oppervlakte van 275,5 K.M-. Het district telt 4 
onderdistricten met 71 desa's. Op het einde van 1905 
had het eene bevolking van 土 C8.000 zielen. 
waaronder 30 Europeanen en 170 ChineezenJ^J'八 

SOEBAK. Naam van het，inheemsche wat er- 
schap op B li; zie dl. I, bl. 122, 124, 127. 

SOEBANG. Naam van controle-afdeeling, 
district en districtshoofdplaats in de afdeeling 
Krawang, residentie Batavia. Het is tevens do 
hoofdplaats van de Pam-noekan- en TjiasSm- 
landen.' 

SOEBANG-PAS. Pas in het Barisangebergto 
(Sum. Westk.), vooral bekend gewordoji bij het 
zoeken van de beste richting voor do spoor]ijn 
tusschen de Oembilinkolenmijnen (Sa- wah Loento) 
en de zee (Emmahaven). De weg van Loeboek 
Salasih naar Solok (zie LOEBOEK SALASIH) loopt 
erdoor. 

SOEBANG SOEBANG (BAT.). Zie SCAEVOLA 
FRlTESCENS. 
.SOEBI. Eiland der Natoena groep, waarop een 
kustHcht. Zie POELAU TOEDJOEH. 

SOEDARA (DOEA). Een dubbelvulkaan met 
twee kegels van ongeveer gelijke hoogte (1373 M. 
volgens de Lange's trigonometr. bepaling) aan de 
N.O.-punt der Minahasa (res. Menado). Were! in 
1893 door de Sarasin's bestegen (Entwurf einer 
geogr. geoL Beschr. von Celebes, p. 11 en Tafel 
IX) , doch geen spoor van vulkanische werkzaam- 
heid werd gevonden. De eerste bestijging ge- 
schiedde door Forster in 1880. Een schets van den 
top komt voor bij Koorders (Dicnstreis, Tafel 
X) ; een krater ontbreekt misschicn geheel. Zio 
over de waarschijnlijke werkzaamheid v66r niet te 
langen tijd, bij Niermeijer in Tijdschr. A ar dr. Gen. 
1907, 674. " 

SOEDIANG. District van do onderafdeeling 
Maros.-(afdeeling Makasser, gouv. Celebes en 
Ond.). Was vroeger eene enclave van Gowa. 

SOEFf, SOEFISME. Zie ISLAM, II, e. 
SOEGI. Eiland behoorende tot de afdeeling 

Karimon. (Zie aldaar). 
SOEHAID. Voormalig zelfbesturend land- schap 

in de W. Afd. van Borneo, afdeeling Sintang, 
onderafdeeling Siuitau, gelegcn aan den Zuidelijken 
Kapoeasoever. Tot voor 1916 werd het 
onbeduidende landschap bestuurd door een Radja 
met den tit 1 van Pang6ran. In dat jaar werd het op 
verzoek van het zelf- bestuur ingelyfd bij het 
rechtsteeks bestuurd Gouv. gebied (G. B. 24 bMei 
1916 No. 15). 

Literatuur : «L..J. K._ Enthoven., Bijdragen tot de 
Geogr. van Borneo's W. Afd., T. A. G. 1903, bl. 174 
vlg. 

SOEKA. Een der zes Karo landschappen van do 
Bataklanden. Het landschapshoofd, die den titcl 
sibajak draagt, oorepronkelrjk alleen hoofd van het 
zelfstandige dorp Soeka, bestuurt thana I woe 
ooroengs en 3 zelfstandige dorpen met totaal 土 
10.000 inwoners 

SOEKA PINDAH. Twee marga's in do resi- 
dentio Palcmbang, die ecn wcrkzaam aandeel 
hebben s eha l aan het laa ste verzet in dit gewest. 
Soeka Pindah Tdngah telt ruim 3500 zielen, ver- 
deeld over 6 doesoens, alle gel egen aan de Rawas 
rivier (linker zijrivier van de Moesi) een weinig 
beneden de piaats, waar deze de Roepit opneemt. 
Verder benedenstrooms Moeara Roepit ligt Soeka 
Pindah Ilir met ongeveer 4300 zielen, vcrdeeld over 
7 doesoens, waaronder Paoeh met 土 850 en Batoe 
Koetjing met 土 350 inwoners, die beide 
brandpunten van den opstand waren. 

SOEKABOEMI. Afdeeling der residentie Pre-
anger Regentschappen, groot 4030 K.M.2 en 
verdeeld in 3 controle-afdeelingen, nl. Soekaboe- 
mi, omvattende het district Soekaboemi； Tjitjoe- 
roeg, waartoe behooren de districten Tjitjoeroeg, 
Tjibadak en Palaboehan, eindelijk Djampang met de 
districten Djampang-tengah on Djain- pang-koelon
； derhalve in het geheel 6 districten. In het W. 
maken de Wijnkoopsbaai of Pfilaboe- han-ratoe en 
do Zandbaai of baai van Tjilfitoe meer of minder 
diepe inhammen. De Zuidweste- lijkste uithoek heet 
Oedjong GSntdng. De afdeo- ling beslaat het 
Westelijkste gedeelte der residentie, nl. het gedeelte, 
gelegen ten W. van de lijn.dio van den top van den 
G6de in nagenoeg Zuidelijke richting loopt naar het 
punt, waar de Tji Bala- poelang in de Tji Boeni valt, 
welke laatste verder Zuidwaarts tot aan hare 
monding de grens der afdeeling vormt. De afdeeling 
Soekaboemi, waar een patih aan het hoofd van het 
InJandsch be- stuur staat, maakt deel uit van het 
regentschap Tjiandjoer. In 1915 telde haro bevolking 
± 43500 zielen, waaronder 土 1600 Europeanen en 
3500 Chineezeii en andere Vreemdc OOH- terlingen. 

Het Noordelijk gedeelte der afdeeling wordt in- 
genomcn door vulkanisch terrein, nl. do hcllingen 
van den Ged6, den Salak, den Tjakraboeana, wicr 
toppen op de Noordelijke grens liggen on van den 
Halimoen； daarop volgt ecn breed brcccie- on 
mergoltcrrein, terwijl zich langs do Zuidkust een 
kalkterrein uitstrekt. 

Do tertiairo brcccicn, merge!s en kaJkstoenen 
beslaan de grootste Zuidelijke helft der afdeeling. 
Ten Z. van de Tjil6toe-baai komen zoowcl schio- 
fers cn kwartsicten, waarschijnlijk tot de krijt- 
formatie behoorende, als eoceene kwartszandsteo- 
nen aan den dag. Het aantreffen dezer laatsto deed de 
aanwezigheid van steenkool vermoeden, welke ook 
in 1855 werd aangetroffen, echter niet in voldoendo 
hoeveelheid om voor eene ontgin- ning op grooto 
schaal in aanmerking te komen. Steenkool van goede 
kwaliteit werd verder gevonden in het eoceene 
gebergte ten Z.W. van do hoofdplaats Soekaboemi 
en in 1890 werd eene inaatschappij opgericliOot 
ontginning der terrei- nen, tot het land Tanisari 
behoorendo. Na eenigo' honderden tonnen kool te 
hebben verkregon, word do ontginning v/egens de 
geringe dikto der lagon gestaakt. In de bedding van 
do Tji Karang, eon 
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zijriviertje van de Tji Boeni on in dio van andero 
riviertjes in de nabijheid daarvan zijn kopcr-, zink- cn 
loodertsen aangctroffen. De ontginning ervan is 
voorloopig niet loonend gebleken. 

Behalve de zeer belangrijke Tji Boeni zijn do 
volgende rivieren vermcldenswaard: de Tji Kaso en 
de Tji Karang, welke aan do Zuidkust uitmon- den； 
de Tji Letoe welke in do baai van dien naam valt； 
deTji Mandiri,eene belangrijke rivier, die op den 
rechteroever al het water opneemt, dat van het Noor 
del ijk grensgebergte afvloeit, nl. do Tji Pelang, do 
Tji Tjatih met de Tji Leuleuj, de Tji Heulang en de 
Tji Mahi als zijrivieren en de Tji Tarik. De Tji Bareno 
is grensrivier met Bantam. 

In deze afdeeling zijn niet minder dan IGO erf ■ 
pachtsondernemingen, waarvan einde 1912 135 in 
exploitatie en waarop thee, koffie, kina en ook wel 
kapok, cacao, peper, cocosboom : cn groentenge- 
teeld worden. Op een viertal erfpachtsperceelen 
wordt veeteelt gedreven. Op overeenkomsten met de 
bevolking werken er een vijftiental rijstmolens, met 
water als beweegkracht en alle in handen van 
Chineezen. De inlandsche landbouw bepaalt zich tot 
den verbouw van rijst en tweede gewas- fjen. Sawahs 
zijn tot vrij hoog in het gebergte, tot 1100 M. boven 
zee aangelegd. De inlandsche bo- volking vindt voor 
een aanzienlijk deel een mid- del van bestaan op de 
erfpachtsperceelen. Men treft die aan in allo zes 
districten van deze afdeeling. In het district 
Palaboehan zijn vooral vele erfpachtsperceelen voor 
de cultuur van koffie, thee en cacao beatemd, 
uitgegeven. De meest be- kende theeondernemingen 
zijn Sinagar en Para- kan-salak, resp. groot 2041 en 
1747 bouws. De districten Soekaboemi, Tjibadak en 
Tji joeroeg (destijds genaamd Goenoeng parang, 
Tjiheulang en Tjitjoeroeg) maken het in 1823 door 
het Gou- vernemont teruggokochte particuliere land 
Tji ko!6, later Soekaboemi genaamd uit. De Gouver- 
neinom s koffiecultuur in genoemde districten is 
thans geheel verdwenon en heeft plaats gemaakt voor 
eene vrijwilligo cultuur van thee.» Arinsui- kor ia een 
niet onbelangrijk artikel van uitvoer. 

Behalve de spoorlijn Buitenzorg — Soekaboemi 
— Bandoeng loopt door do afdeeling de grooto 
militaire weg, die van Buitenzorg komt en zich bij 
Tjiandjoer aan den grooten postweg aansluit. Vcrder 
wordt de afdeeling door vclc wegen door- eneden, 
dio vooral in de laatste 20 jaren belangrijke 
verbeteringen hebben ondergaan. 

SOEKABOEMI. District met gclijknainige 
hoofdplaats van de controle-afdeeling en afdeo- ling 
Soekaboemi, regentschap Tjiandjoer, resi- dcntic 
Preanger regentschappen. Het heeft eeno oppervlakte 
van 225 K.M2. en telt 4 onder-dis- tricten met JI 
desa's. V66r 1913 heetto hot Goenoeng parang. 
SOEKABOEMI. jloofdplaats van dogclijknamigo 
afdeeling dcr residontio Preanger regentschappen. 
Zij ligt in ccnc bekoorlijkc strcck, aan den Zuide- 
lijkcn voct van den Ge<16, op 602 M. boven zee. 
Zecr schoon is het uitzicht op de zacht glooiendo on 
met een rijken plantcngroei prijkende hcllin- gon van 
genoemden vulkaan cn op de heuvcls ten Zuiden. 
Sedcrt den aanleg van do spoorlijn Buitenzorg 
Soekaboemi一Bandoeng is de plaats zeer 
vooruitgegaan; zij had op het cind van 1905 eene 
bevolking van ± 15.000 zielen, nl. GOO Europeancn, 
12.000 inlanders cn 土 2100 Chineezen. Het klimaat 
is er aangenaam koel, gelijkma- 

tig en betrekkelijk droog (de tcmpcratuurschom- mclt 
tusschen 23 cn 31° C.; do rcgenval is 3100 n .M.), 
vaardoor de plaats bijzonder gcschikt is tot 
hcrstellingsoord. Men vindt er dan ook two© zecr 
goedo hotels. Zie voor het gezondheidseta- blisscmcnt 
Selabatoo gcsticht door Dr. van Tijn, in Eigen Haard 
18991 Ecn tweede daaraan ver- bonden 
inrichting.Selabintana, ligt 300M. hooger. Do gie zen 
van uo hoofdplaats zijn nader v<ist- gosteld bij Ind. 
Stb. 1918 no. 291.《〜刁 } f T' 

SOEKADANA. Hoofdplaats van de onderaf- 
deeling Sfikampong van do afdeeling Sepoetih- 
Toelangbawang der residentie Lampongsche 
Districten, standplaats van den controleur. Door haar 
gunstige Jigging is de plaats een han- delscentruin 
geworden van het Oostelijk laag- land der residentie. 
Voor de in- en uitvoer over zee ia het verbonden met 
de kustplaatsen Dja- boeng en Laboean Maringgai 
door slecht onder- houden en moeilijk begaanbare 
karrowegen. Door een 44 K.M. langen, goed 
onderhouden, gropten rijweg is de plaats verbonden 
met de af- deelingshoofdplaats Goenoengsoegih, dat 
ten N. W. ligt. Soekadana is een aardig plaatsje, met 
uitstekende pasanggrahan en telt ongeveer 1600 
inwoners. De haYidel, voornamelijk van peper en 
boschproducten. wordt cr gedreven door een aan- tal 
Palenibangers en Chineezen, die er toko's hebben en 
tevens de landsproducten opkoopen. De bevolking is 
zeer gemengd, o. a. zijn er ruim 100 Palembangsche, 
nog geen 10 Boegineesche cn 40 Javaansche 
gezinshoofden. De zuivere Lampongers zijn echter in 
de meerderheid.; 

SOEKADANA. Landbeschrijving. Landschap, 
met do onderhoorige Karimata- en eenige langs de kwt 
gelegen kleine eilanden, behoorende tot de 
onderafdeeling Soekadana, afdeeling Kfitapang der 
residentie W. afd. van Borneo (Ind. Stb. 1914 no. 487). 
Het vroeger zoo uitgestrekte ryk wordt thana begrensd 
door do riviertjes S. Melija in het N. en S. Sidoek in 
het Z; door het Paloeng-geb. in het O. en in het W. door 
de Chineescho Zeo, en heeft een oppervlakto van 
slechts 425 K.M.2, met de Karimata eilanden 682 
K.M.2 en een totalo bevolking, ult° 1915, van 4G00 
personen, bestaande uit Maleiers, zgn. „ Orang boekit" 
of bergbowoners, eenige Javanen, Boegineezen cn 
Chineezen. In het- landschap wonon geen Dajaks. 
Voor do Karimata-eilanden, zie op dien naam. Over 
het algcmeen is het landschap, ook langs do kust, 
bergachtig, op Hommigo plaatsen laag cn luoerassig, 
terwijl geen rivieren van belang worden aangetroffen. 
Aan het hoofd van l;ot landschap staat een Pane in 
bahan; do tegenwoordige bestuurder, opge- treden in 
1910, tcekende de korte verklaring (G. B. 15 Jan 1912 
no. 79). In 1908 werd cr een land- Kchapskas 
opgericht. Behalvo do hoofdplaats Soekadana (zie 
aldaar), verblijfplaats van den Panembahan, zijn cr 
geen venneldingswaardige plaatson. Voor do 
voortbrengselen van den. bodom, middclcn van 
bestaan enz. der bcvol- king zio hot ai'tikel BORNEO. 
To Soekadana word medio 1907 een 
tanninoKcutch)fabriek in working gebracht. 

G e s c h i e d c n i s. Om een beknopt ovor- zicht 
van do geschiedenis van het rijk to goven. is het 
noodzakelijk do landschappcn Matan on Simpang (zio 
aldaar), welko in vroeger tijdon mot Soekadana een 
geheel vormdon, gelijktijdig 
I to beschouwcn. 
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In tegenstelling met andere rijken op Borneo's 
Westkust, is hot inogclijk van Soekadana ecn vrij 
aaneengeschakeld verhaal van het ontstaan, den 
bloei on het vorval to gevcn. Volgens een niet 
bevestigde traditic werd het rijk gesticht door een 
Brawidjaja, een der vorsten van Madja- pahit, die de 
oorspronkelijke Dajaksche bevolking wist te 
onderwerpen en als vorst gehuldigd werd ； hij 
breidde ziju macht tot diep in de binncnlan- den uit, 
stichtto verschillende plaatsen — waar- onder 
waarschijnlijk ook het tegcnwoordigo Soekadana, 
waar hij zijn zetel had — en liet na zijn dood een 
gevestigd cn uitgestrekt rijk aan ，zijn zoon na. 
Deze, Pangdran Praboe geheeten. gaf zijn jongercn 
broeder het landschap Tajan (zie aldaar) in leen en 
bleef zelf te Soekadana i gevestigd： diens zoon 
Pangdran Karang Toen- djoeng was de eerste, die 
den titel Panembahan aani am. Zijn opvolgers 
breidden het gebicd steeds uit, waardoor het rijk 
weldra tot grooten bloei geraakte. Omstreeks 1550, 
ten tijdc der regcering van Panembahan di Baroeh, 
stichter van Matan (waardoor we nu geruimen tijd 
Soekadana en Matan als e6n rijk venneld vinden), 
vcrschenen de eerst-e zendelingen van den Islam in 
het rijk. Zijn zoon, Giri Koesoema, omhelsde als 
Panem- .bahan de nieuwe leer cn huwde omstreeks 
1600 
met een dochtcr van den vorst van Landak (zie 
aldaar), waardoor na zijn overlijden het bestuur over 
beide rqken in 6en hand kwam. Met dezen vorst 
venden de eerste aanrakingen der Neder- landers 
plaats. Het was nl. Van Waerwyck, die 25 Maart 
1604 van het eiland Karimata (waar hij geankerd 
was) een sloep naar Soekadana zond om berichten 
omtrent den handel in te winnen. Het gevolg was, dat 
de factory te Bap.tam in 1607 (of 1606) Hans Roef 
naar Soekadana zond met het doel diamanten in te 
koopen, waarin deze naar wensch slaagde； men 
besloot daarom de be- trekkingen nauwer aan te 
halen en zoo mogelijk aldaar een kantoor op te 
richten. Tot dat doel werd Bloemaert het volgend 
jaar met een zen- ding belast, welke tot een 
overeenkomst leidde met de vorstin (die inmiddels 
het bestuur — ook over Landak, waar vooral de 
diamanten werdeji gevonden — in handen had), 
welke overeenkomst evenwel niet de gewenschte 
resultaten opleverde. Hoogetwaarschijnlijk omdat 
Bloemaert met den Sultan van Sambas, die rechten 
op Landak pretendeerde, een mcer daadwerkelijk 
contract had gesloten, nam de inmiddels aan het 
bewind gekomen vorstin van Soekadana (die hierin 
een gevaar zag) al heel spoedig een bepaald 
vijandige houding aan, en verbood o. a. alien handel 
aan de bewoners der Kariniata-eilandcn (welke van 
uit S. bestuurd werden) met de onzen. Nietteniin had 
de Comp, op Soekadana een factorij gesticht en 
behaalde groote winsten met de diamanten cn 
„bezoarstecnen,}, welke zij van S. en Landak betrok. 
De tocstand bleef zoo tot 1622, toen Soekadana door 
den Toeinenggoeng Bahoereksa, Boopati van 
Kendal, op last van Sultan Agoeng van Mataram 
Svcrd aangevallcn en na eene Jiard- nekkige 
verdediging gen omen. Onze loge, zoo- mede die der 
Engelschen, welke zich eveneen« in S. hadden 
gevestigd, geraakten bij deze gele- genheid in brand, 
terwijl de bezetting (aan het hoofd 8tond Fr. 
Gouwenaer) naar het binnenland vluchtte. De oudc 
Vorstin werd onttroond, mede- govoerd naar Java, 
cn keerde nimmer naar 8. terug. Voor het eerst 
vinden we nu melding ge- 

maakt van een kostbaron diamant, „Intan Ubi" 
geheeten, welke in do geschiedonis van Soekadana 
steeds een groote rol heeft gespeeld. Dr. do Hacn, 
afgezant van J. P. Coon naar -het Hof van Mataram, 
ontmoetto 13 Aug. 1622 do oudo Vorstin te Pingit, 
welke plaats haar als verblijf was aangewezen. en 
vernam van haar ge- schicdenis van den diamant; van 
de i steen, die hem toen vertoond werd, betwijfelde 
hij echter de echtheid (Van Dijk, bl. 182). 

Het nu volgend tijdperk is eonigszins duistor. 
Hoogstwaarschijnlijk evenwel kwam in 1623 de 
inmiddels nieerderjarig geworden zoon van de 
onttroonde vorstin, met erkenning dcr oppor- 
heerschappij van Mataram1) onder den titel van 
Panembahan van M^liau (zie aldaar) (waar hij zijn 
woonplaats had) aan het bewind en verwiorf later 
van een uit Mekka teruggekeerden Sjeich rang en 
titel van Sultan Mohammed Tsafioe'd -din, waarna 
hij zich te Matan vestigde. Deze breidde zijn macht 
zeer uit； door uithuwelijking zijner zuster verkreeg 
hij zelfs de suprematie — voor korten tijd — over 
Sambas. De handel nam onder zijn betuur te 
Soekadana eveneens oen groote vlucht, waarvan de 
Engelschen handig gebruik maakten en cr een 
factory vestigden. Goli oem de Sultan overleed in 
1G50. 

De Nederlanders, die na de gebeurtenissen van 
1622 wel is waar de betrekkingen met Soekadana 
nimmer geheel afbraken, doch slechts van af do 
schcpcn handel dreven, zagen deze vestiging dcr 
Engelschen met leede oogen aan en von den eene 
geschikte aanleiding om de gehatc coneurrenten te 
verdrijven in het navolgendc： Op het eind der 17e 
eeuw ontstonden twisten tusschen Soekadana en 
Landak (welk rijk toen weder afzonderlijk werd 
bestuurd), naar het heet over het bezit van. den 
bekenden diamant, op onrechtmatige wijzo door den 
toenmaligen Sultan Zcinoc'd-din den Pangdran van 
Landak afhandig gemaakt. Hoe de diamant, die nu 
weer Danau Radja werd gc- noenid, in het bezit van 
Landak was gekomen, blijkt niet duidclijk. De 
Pang6ran, op wrank bedacht, vroeg hulp aan den 
Sultan van Bantam, belovcnde diens suprematie to 
zullen orkon- nen, indicn tot tuchtiging van 
Soekadana word overgegaan. Als gevolg hiervan 
were! in 1G99 door Bantam eigenlijk om 
bovenvermeldo redenen door de Comp. (Bantam kon 
zonder hare toeatemming nicts uitrichten) een expo- 
ditie tegen Soekadana ondernomen, waarbij zich nog 
een aantal Landakkers aansloot, tegen welke 
vereenigde inacht do Sultan, hoewel dapper wcer- 
stand biedende, niet bestand was zoodat hij gc- 
noodzaakt was naar het binnenland te vluchtcn. Na 
cen moedige verdediging van de factory door de 
Engelschen, mocston doze zich ten slotte over- 
geven, terwijl de plaats daarna werd verwoest, by 
welke geJegenheid de Hollanders veel buit maakten. 
De naar Kota-Waringin gevluchte Sultan Zeinoe5d-
din word van den troon vervallcn verklaard, het 
bestuur in handen gegeven aan een zoon zijns 
brooders,)net den titel Panembahan, terwijl 
Soekadana (en Landak) als wingewesl van Bantam 
werd beschouwd. De Comp, vergenoegdf zich 】nct 
een ruime belooning voor de bewezon 

】)De lieerschappij van Mataram schijnt 
ochter van zeer k or ten duur te zijn gewceat. Van 
Dijk zegt nl. uitdrukkelijk (bl. 190) dat S. in ] 636 
cijnsbaar was aan Bandjfirmaain. 
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十 ，,tprwiil haar hoofddocl： vcrdrijving dcr 
刍ens.* ; volkomen was bcreikt; van eon be- 
P^dc vcstiging in Soekadana schijnt de Comp, 
fich echter te hcbben onthouden. 
Het succes van Bantam was evenwel slechts 

tiidelijk, daar de verdroven Sultan, met Boeginee- 
8che hulptroepen (afkomstig van BandjCrmasin, 
waar zich vele Boegincezen hadden gevestigd) 
zich, met verdrijving van den door Bantam aan- 
gesteldcn Panembahan, op den troon wist te her- 
stellen, waarin hij van de zijdo van Bantam gecn 
verhindering ondervond. Sultan Zeinoe'd-din 
overleefde zijn hcrstel slechts enkelc jaren; zijn 
opvolgers deden, veel moeitc om Soekadana en 
Matan tot vorigen bloei te brengen cn slaagdcn. hierin 
volkomen: langzainerhand kwamen Engcl- schen, 
Franschen en ook Chincescho jonken op de st ad 
handel driven. Een der nak,oinelingcn van Sultan 
Zeinoe'd-din, Sultan Ahmad Kama- 
loe'd-din, gaf zijn brooder een strook gronds bo- 
noorden Soekadana in crfclijk bezitten geschenke, 
die or de negorij Sim pang (zie aklaar) bouwde en 
aldus de grondlegger van het tegenwoordige rijk van 
dien naam werd. Door huwolijkcn blcven de vorsten 
van Soekadana en Sim pang steeds, aan clkaar 
vermaagschapt en behield eerstgenoemd rijk zeer 
Jang de suprematie over Sim pang. In- middels stond 
Bantam in 1778 zijn lang vergeten rechten op 
Soekadana aan de Comp, af, en werd KamaJoe'd-din 
met deze verwisseling van Oppcr- heer in kennis 
gesteld, zonder evenwel do Comp, als zoodanig te 
erkennen. Zooals roods gezegd, had Soekadana zich 
horateld en de handel ter 
W.kust grootendecls tot zich getrokken, hotgoen 
den naijver van den Sultanenstichter van Pontia- 
na虹 den Arabier Abdoe'r-rahnian opwekte, wion 
doze bloei een doom in het oog was. Deze sluwo 
bondgenoot van de Comp, wendde zich tot haar 
om hulp, wcJke dadelijk word vcrleend. Mot ver- 
eon de krachten word tot tuchtiging van Soekada- 
na bcsJotcn. Voor de stad gckoinen, bovond inon 
deze bijna gehccl verlaton -- de Sultan was naa.r 
het Zuiden gevlucht, waarhocn hem nagenoeg 
de gehccle bevolking was govolgd; toch werd de 
met zoovecl moeitc opgebouwde totaal 
vernielcl, van den grond weggovaagd. Dit gcschicd- 
de in 1786. Na deze verwoesting, waarinedo aan 
Soekadana als rijk ecn eindo was geniaakt, blcven 
de rcclitmatige vorsten slechts over Matan (of 
K ajoeng) gezag uitocfencn. De verdrevon Sultan, 
aanvankelijk to Matan verblijf houdende, verlog- 
dc spoedig zijn zctel naar Luja, aan do Kajoeng 
en ovcrlccd in 1792, het bestuur uan zijn zoon 
Sultan Mohanimed Djamaloo'd-din overlatendc. 
De door de ('ojnp. gedane pogingen om zich met 
horn t•• verzoenen zijn sleeds nuHlukt. De Sultan 
van P<7id ianak hud zijn docl volkomen bcreikt; 
de handel was naar zijn hoofdj)laats vurlcgd. 

Het verwoeate Soekadana bleof goruiinon tijcl 
verlaton, terwiji do onigeving weldra tot schuil- 
on verblijfplaat« cliendo van beruchto zeoroovors, 
waarmedc zclfs de Sultan spoodig gemeene zaak 
maaklc. Na ccr«t in do verwoosting de hand te 
hebben gehad, deed de Coinp. in 1799 eon poging 
om Sockadana weder op to bouwen, bonoomdo 
tot Regent aklaar een prins van Mampawa, cn 
Hchonk hem den titcl Pangcran, doch vorgoefs; 
de Pangcran zag zich genoodzaakt naar Mam- 
pawa terug te kccrcn. Geruimcn tijd word do baai 
van Soekadana de schuilplaftts van oen goducht 
roovershoofd, Datoe Tjamcrang, of Radja Sa- 

brang gehceten, die zich als heer en meestor in de 
verlaton streken beschouwde, terwiji niemand hem 
weerstand durfde bieden. In 1816 beproefdo- hij zelfs 
een aanval op Simpang, doch werd terug- gcslagen, cn 
eerst in 1819 verliet hij Borneo's Westkust. Intusschen 
nam het verval van Matan hand over hand toe. Om zijn 
half-brooder Pangd- ran Mangkoe Rat Soema, die 
rechten op den troon van Matan pretendeerde, tevreden 
te stel- len, schonk de Sultan hem de landstrcek Kinda- 
wangan (zie aldaar), doch deze volhardde bij zijn 
pogingen om zijn brooder te verdrijven. Beide 
brooders, zoowel als de Pandmbahan van Sim- pang 
deden druk aan de zeerooverij mede, de. Sultan van 
Matan had zelfs een geheele vloot, die de kusten van 
Borneo onveilig maakte en ook naar Riouw en Java op 
roof uitging. 

Zoo stonden. do zaken in 1822. Met andcre staten 
ter Westkust waren door het heratelde Ned. gezag de 
betrekkingen reeds lang aangc-； knoopt, toen door 
den heer Tobias, Commissaria op Borneo, een ini. 
gezantschap (het hoofd er van was een half-breeder 
van den Sultan van Pontia- nak) met brieven on 
geschenken naar Matan en Sinipang word gezonden, 
welke gezanten een goed onthaal vonden, terwiji de 
vorsten toen. reeds de beloftc aflegden den zeeroof 
zoovccl mogelijk to zullen keeren. In den loop van dat 
jaar evenwel werd door roovers van Matan do Nederl. 
kotter Hermina afgcloopen. en de born anning 
vermoord, zonder dat de Vorat pogin-. gen had gedaan 
(hij was zclfs wellicht medo-. plichtig) oin zulks te 
verhinderen. In dien tijd deed Raffles, van Bcnkoelen 
uit — wetende dat. de,vorsten van Simpang cn Matan 
nog niet door contracten aan het Gouv. verbonden 
waren — pogingen om hen aan zich te verbindon,. 
waar- naar vooral de vorat van Matan — schuldba-- 
wust — wel ooren had. De Hollanders waren hem 
echter voor； in Nov. '22 vertrok (op last van den Com 
missaris) de heer G. Muller van Sambas om met Matan 
en Simpang de oudo betrekkingen te hernieuwen, 
terwiji zich bij ho in aanHloot de majoor Radja Akil 
met 6 bewapendo ini. vaartuigen. Radja Akil was de 
klcinzoon van Radja Jahja, sulan van Siak, die door 
zijn schoonbroeder op het laatst dcr 18e ecuw was 
verdreven cn met zijn nakomelingen cen zwer- vend 
leven leidde. Akil wist, vooral door per- soonlijken 
nioed, zijn naam bijzonder bekend te- inakcn, had oen 
oigen vloot, met door hem aan- gesteldo officicrcn cn 
manschappen to zijner bcschikking en streed in 
vcrschillendo oorlogen. In 18J5 bonoomdo de 
toenmalige Eng. resident van Banka hem tot hoofd van 
Billiton, terwiji hij bij het herstol van het Ned. gezag 
als majoor in dicnst van hot Gouvemement overging 
en aanvankelijk uitstekende diensten bowees. 

Bij do komst van Muller was de regeering ia Matan 
nog steeds in handen van Sultan Mohammed 
Djainaloe'd-din, terwiji de PanCmbahan van Simpang 
tovens Rijksbestierder van Matan was. De 
ondcrhandelingcn leidden tot voor- loopigo 
overeenkomsten, do basis van do later gesloten 
contracten vormende; in hoofdzaak atonden beido 
vorsten hun rijk aan het Gouv. af om hot in Icon torug 
to ontvangen. Hoewel do Sultan tocstond dat met den 
Panembahan van Simpang afzonderlijk onderhandcld 
word,, wenschte hij toch zijn oudo rechten op dat land-
, schap to handhaven, torwijl het Gouv. zich do 

Hi 52 
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rcchten op Soekadana (in 177S door Bantam aan do 
Comp, afgestaan) voorbchicld, doch vergunning 
verleende. dat vervallcn rijk door bcvol- king enz. 
wed er op te richten. De K ari m a ta-eilan- den 
evenwel zouden onder het onmiddellijk ge- rag van 
het Gouv. komcn. Verder behelsde de overeenkomst 
o. a. bepalingcn omtrent beteuge- ling der 
zeerooverij, het heffen van bclastingcn, het 
toekennen eener schadeloosstelling aan de vorsten 
wegens derving van inkomsten enz. Na het hijsehen 
van de Nederl. vlag te Simpang Bengadong 
(toenmaligc vcrblijfplaats van den Sultan van Ma 
tan), zoomede op de plek waar vroeger Soekadana 
gestaan had cn op de Kari- mat -cilanden, had de hecr 
Muller zijn taak vol- bracht. Deze voorloopigc 
overeenkomsten wer- den in hoofdzaak in 1S23 
bekrachtigd. 

In 1827 maakte zich de Sultan van Ma tan aan een 
daad schuldig, die ver strekkendc gevolgen had. ]n 
dat jaar strandde op de Karimata-eilan- den een 
Nederl. schip, waarvan de bemanning en een groot 
gedeelte der lading werden gered door het — van 
wege het Gouv. over die eilanden aangesteld — 
hoofd Batin Galang (een voormalig zeeroover, doch 
die sedert het Gouv. zeer aan zich vcrplichtte). De 
Sultan van Matan beschouw- de zich 
(niettegenstaande het gcsloten contract) nog steeds 
als hecr over die eilanden, eischte van Batin Galang 
dat hij de lading zou uitleveren, hetgeen deze 
weigerde. Na een wanhopige ver- dediging werden 
Galang en diens breeder gedood en de gescheurde 
Nederl. vlag door den Sultan als zegeteeken naar 
Matan gevoerd. Deze daad kon de Regeering niet 
ongestraft laten ； met bc- hulp van Radja Akil werd 
tegen het vijandige Mi an (dat intusschen terdege 
versterkt was) ope< trokken. Na het veroveren van 
een aantal kfentengs, waarbij door den vijand moedig 
wecr- stand werd geboden, werd eindelijk de hoofd- 
plaats bereikt en verlaten gevonden. De bevol- Icing 
werd vergiffenis toegezegd, indien ze vrij- willig in 
onderwerping kwam, terwijl de Sultan daarop, van 
alien verlaten, zich met zonen en bloedverwanten in 
de binnenlandcn schuil hield. 

Tot beJooning voor zijnc veelvuldige diensten 
werd Radja Akil door het Gouv. tot Sultan van 
Soekadana (met de onderhoorige Karin)ata-ei- 
landen) aangesteld en besteeg den troon onder den 
Xitel Radja Akil dipfirtoean Sjah di Brussel. De 
vervallcn plaats Soekadana werd hem als ver- 
blijfplaats aangewezen en verrees weldra onder den 
naam Nieuw-Brussel, welke naam intusschen jneer 
cn nicer in onbruik geraakt is. Zijn verhou- diog tot 
Matan en Simpang evenwel was minder gemakkelijk 
te rcgelen. ]n 1829 overleed de afge- rette, 
voortvluchtige Sultan van Matan cn door het Gouv. 
werd als zijn opvolger bestemd en be- noemd de 
Pangeran van Ki*ndawangan, zoon van een 
halfbroeder van den overleden Sultan, met den titeJ 
Panembahan Anoni Kfisc/eina Nagara (en hiermede 
dus een cind gemaakt aan hefSultansbestuur in 
Matan), die bij zijn aanstel- Jing het oppergezag v&n 
Nieuw-Brusse) moest erkennen； in hetzelfde jaar 
was waarschijnlijk de Pan&mbahan van Simpang 
gestorven, terwijl Kijn opvolger mede de 
opperhoorigheid van ge- noeind rijk erkende. 

Intusschen bleek Radja Akil als Sultan in geen 
enkel opzicht aan de verwachtingen te beant- 
woorden; zijn aanstellerij, inhaligheid en heersch- 
eucht deden de bevolking verloopen, vooral edi 

tor nam hij do Vorsten (die hem zelfs allo go- 
hoorzaamheid ontzegden) cn hoofden tegen zich in 
en in het algcmeen liet de erkenning van zijn gezag 
allcs to wcnschen over. Doch ook door den hoogen 
toon van den nieuwen Sultan ontstond tusschen hem 
en den toenmaligen Resident een onaangenaine 
verhouding, welke zoo hoog liep, dat in 1831 beiden 
naar Batavia_werden ontbo- den tot vereffening der 
beslaandc geschillen. Dit alles leidde tot het sluiten 
van een contract (12 Maart J 831 bekrachtigd), 
waarbij vcrschillende aangelegenheden werden 
gercgeld, terwijl op do hoofdplaats een fortje werd 
gebouwd met een kleine niilitaire bezetting, welko in 
1834 reeds weder were! ingetrokken en vervangen 
door een posthoudcr en 5 politie-oppassers. 

Intusschen blecf inzonderheid de Panembahan 
van Matan alle gehoorzaamheid aan den „Siak- ker" 
(zooals de Sultan door de bevolking smade- lijk 
word aangeduid) ontzeggen en vermeed zelfs alle 
aanraking inct hem. Tot eene uitbarsting kwam het 
evenwel niet, omdat in 1833 de PanSm- bahan op 
aandrang van het Gouv. afstand van den troon deed, 
terwijl zijn broeder, Tjakra Nagara, bestuorder van 
K6ndawangan, tot Panembahan werd verheven. 
Deze weigerde later evenwel Let bestuur te 
aanvaarden, zoodat het landschap feitelijk eenigen 
tijd zonder wettigen bestuurder was, totdat in 1837 
Anom Kesoema Nagara weder in zijn vroegere 
waardigheden werd hersteld en zyn broeder in 1839 
als vroeger met hef bestuur over Kendawangan werd 
belast, onder })et oppergezag van Matan. 

In 1837 werd met don Sultan van Soekadana een 
nieuw contract gcsloten, waarbij de schei- ding van 
het Matansche rijk van Soekadana werd 
uitgesproken, welk rijk voortaan alleen zou bestaan 
uit de Jandschappen Simpang en het oude Soekadana 
(Brussel), terwij] in J845 eindelijk een dergclijke 
bcpaling word gemaakt be- treffende Simpang, 
zoodat den Sultan nog slcchts het oppergezag over 
de Karimata-cilanden, waarvan de hoofden evenwel 
door het Gouv. worden aangesteld, bleef toegekend. 

Door zijn wanbestuur was Sultan Abdul Djalil 
Sjah (zooals hij ook wordt aangeduid) niet in het 
minste er in geslaagd Soekadana tot vroegeren bloei 
te brengen. Hij overleed in het jaar 1849, een 
belangrijke scliuld aan het Gouv. nalatendc, on werd 
opgevolgd door zijn zoon Tongkoo b.Csar Anom； 
wien echter door het Gouv. sJcchts de titel van 
Panembahan were! vcrlcend. 

Sedert do afscheiding der Jandschappen Matan cn 
Simpang zijn orde en rust betrekkclijk in die 
Jandschappen teruggekeerd. Wei ontstonden vooral 
in het Simpangsche nu en dan conflicten tusschen de 
bevolking en den vorst, waarmede 
volksvcrhuizingen plaats grepen, doch het Gouv. 
behoefde daarbij niet kraeJjtdadig tusschen beide te 
komen. In J914 moost echter in Matan wegens 
verzet, waarvan de oorzaken moeten worden gczocht 
in te ver gedreven godsdienst- jjvcr cn 
ontevrodenheid over hccrejidicnston, belastingen en 
afschaffing van verplichte pcr- soonlijke diensten bij 
de J)oof den, gewapender- hand worden injzegrepen. 
Ook in Si in pang was militair optreden noodig in 
1915; vermoedclijk waren kuiperijen van den in 
1911 afgezetten Pane in ball an daaraan niet vreeind. 
De met de verschillende landschapj)en gewloten 
contracten zijn nu en dan vernieuwd of gewijzigd, 
zie onder 
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MATAN en SIMPANG. Mot Soekadana wcrdcn na 
1837 nog contractcn aangcgaan in 1859, 1861, 1881 
on 1888. Na don dood van den Pancm- bahan 
Tcngkoc Poetra in 1910, clio in 1878 Tongkoc besar 
Anom was opgevolgd, word door den nieuwen 
bcstuurdcr Tongkoc Andoct op 
1 Juli 1911 do korte vcrklaring afgelegd. In 1908 
word voor Soekadana ecn landschapskas opgcricht. 

Lileraluur: P. J. Veth, Borneo*s Westcr- 
Afdccling.... enz., Zalt-Bommel, 1854 — 1856, 
2 din.; Mr. C. L. D. van Dijk? Neerland's vrocgste 
betrekkingen met Borneo.... enz., Amsterdam, 1862
； E. B. Kielstra, Bydragen tot de geschiede- nis van 
Borneo,s W.-Afdf, Ind. Gids, 1889, ,90/92 en ‘93; J. 
P. J. Barth Overzicht der afd. Socka- dana, Verh. Bat. 
Gen. Deel 50 (1897) ； Bijl. Hand. St. Gen. 19 11/12. 
no. 301 -14 =15;哭.A. G. 1912 biz. 320 vv. . ： .3.,
用趾#金瑚,， 

SOEKADANA. Hoofdplaais van het landschap van 
dien naam (zic aldaar),ecrtyds ccn beroemdc 
handelsplaats, de groote markt van Borneo's 
Westkust, tegenwoordig slechts van historisch 
belang. In 1786 werd de plaats door den Sultan van 
Pontianak met behulp van de O.-I.C. geheel verwoest 
en de bevolking verstrooid. Na haar weder-
oprichting in 1828 hceft Soekadana nini- 
merdobelangrijko plaats van vroeger ingenomen ； 
do baai werd hoe langer hoc minder bruikbaar 
tengevolge van de aangroeiendc koraalriffen, doch 
vooral sedert 1895, tocn de bcstuurszetel en 
daarmededohan.de! naar het ZuidelijkeKetapang, (in 
Matan) werd verlegd. heef het alle beteeke- nis 
verloren. Van het ter plaatse gebouwdc fortje is niets 
mecr over. Eenigc levendighcid werd cr weer 
gebraclit door de oprichtingeenertannine fabriek op 
Pool IU Datoek, cen paar K. M. ten Zuiden van do 
plaats, in 1907. Doch deze fabriek werkte ongeregcld 
on werd in 1911 weer gcslotcn; zij had to k a in pen 
met bezwaarlijken aanvoer van grondstof en 
moeilijken afzet van liet product in Arnerika. Do 
bevolking telde in 1906 土 900 zielcn, waarondcr op 
het Gouvts gebiecl, de z.g. □ paal, 530 ziclen, 
hoof<lzakelijk Malcicrs en Chineczcn. Do plaats 
wordt door Chineescho Htooinertjes aangedaan.-- 

SOEKADANABOCHT is de groote, voor hot Z.W. 
en W. geheel open inham met geiinge d;ep- te, welite 
aan do We tkust van Borneo wordt gevormd door hef. 
ver oni do Z.W. ui stokende eihnd Maja. De 
Borneownl bestaat uit laag, be- grocid moerasland, 
dat bij hock Goening booger en hier en daar rosig 
word I en ovorgaat in eon rij heuvel-i met drie 
suikerbroodvorniige, konbaro toppen rond het 
plaatsjo Soekadana, dio aan- slui en aan hot hoogc 
achtergelegon berglmd. In hoi diepsL van de bocht is 
de kust weer liag, moorastig en dichtbegroeid, 
evenah do Zuid- kust. van Maja, welko Hat st o bij 
hoog water tot. diop bndwaarts in onderloopt; aan 
dezo l.iatste ligt do rotsheuvel Satai op den ui 
springenden hoek vc n dicn naam. In den N.O.lioek 
der baai mondt de Sompangrivier ui. over een breedc, 
zecr ondiepo, zachto niodderbnnk on tusseben don 
Borneowal en M ja do S811.L Ma ja, de Z.- lijkHfe 
mond van do Kapoeisdelta,over een diepe- re vlak e 
met harden grond. L-ings den wal li t, beN. den 
uitspringenden mond dor Pawanrivior, een zeer 
smolie droojiv，Hondo kustbank, welko Btrekl tot 
do Sempndeheilanden cn aan do Z.O. en 
Z.W.hoekenvan Majavindu men steile,hardo ban- 

ken; buiten cleze daalt een zeer breode modder- bank 
overal met flauwe hellingen af naar het midden dor 
baai, waar de diepte nog zeer matig is. Bij hoek 
Goenoeng en bij Sookadana liggen onder de kust 
rotseilmdjes en Z.W. van de plaats op cenigcn afstand 
van den wal, hot rotsig。 dicht begroeide Ejoe mt a 
met een kenbaren.kegel- vormigen piek; overigens i.? 
de bocht volkomen schoon. 

Z.W. van het eiland Maja ligt, op grooten afstand, 
het hooge, bergachii,?e Knrimata meb omliggendo 
groepen, van welke de L%jah- en Vogelnes eilmden 
beW.de bocht van Soek idina. 

Van November to. Februari is de wind Noor- 
delijk en trekt overdig als zeewind s： erk mar het 
Westen, des nachts a Is landwind minder naar het Oo 
ten, van Maart tot Oci ober is de wind Zuidelijk me 
dezelfde neigingen, in October is de li nd wind in den 
re gel Oost en krachi ig, de zee- wind zwak. Regen 
komt het geheele jaar door voor, de mees e neerslag 
valb in October tot en met Januari, de min te in Juli, 
Augustus en September. Onweders komen 
herhaaldelijk voor in den Z.O.moesson. Deze 
kenmerkt zich door heiige luchlen. en grauwo 
nevelwolken mbij den horizon； bij heldere 
bovenlucht en kracutigen wind is het dan meermalen 
buitengewoon heiig, welko weerges. oldheid 
tongarah potfi/i word genoemd. Stroom staat er niet 
in de baai, de vertikal© waterbeweging is sterk 
overheerschend e >kel- daagsch en loopb uiteen van 
5 tot 0,5 M. Zie Zeenian<nid-i deel III- 

SOEKAHARDJA. District van het tot Soesoe- 
hoenans gebied behoorende gclijknamige onder- 
regentschap, afdccling en residentie Socrakarta. Het 
heeft zes ondcrdistricten met name Soek4- hardja, 
Boetakredja, Bangsri, Soegian, Kepoeh en OctCr en 
had op het cinde van 1905 eeno bevolking van 53.000 
zielen, w o. een paar Europeanen en 100 Chineezen. 
Soekahardja ia de standplaata van den onder-regent 
of I liwon van de t wet dis- trictcn Soekahardja en 
Tawangsari, cn tevena van het districtshoofd 
(pan^woo-district) van Soekahardja. De hoofdplaats 
ligt aan den rijweg Solo-Wonogiri. 

SOEKANEGARA. Controle-afdeeling met ge- 
lijknainige hoofdplaats in het rcgentschap en do 
afdeoling Tjianclpcr, residentie Preanger Regent-
schappen en verdeeld in 3 districted nl. Pagela- ran, 
I'jibeber en Siiidangbarang. . ■，u 

SOEKAPOERA. 'In 1G41 word door Sultan 
Ageng van Mataram een rcgentschap van dion naam 
gesticht, welks hoofdplaats inoct geweesi zijn op de 
plaats, waar thans Sockaradja (afd, Tasikinalaja, 
residentie Preangcr Regentschap- pen) aan de 
Tjiwoelan ligt. In 1686 (officiecl 1705) kwam dit 
regcntschap aan de O. I. Compagnio; in 1818 werd 
het met do rcgentschappen Soein^： dang en 
Limbangan tot eene afdccling van hot nicmvS'gewcst 
Preanger Rcgentschappen samon- gevoegd, totdat het 
in 1859 cone afzonderlijko afdeeiing werd. 
Intusschcn was Manondjaja de hoofdplaats van het 
regcntschap geworden. In 1870 werd het in twee 
afdcclingon gesplitst, nl； Sockapocra on Sockapoera 
kolot (zio aldaar), welko splitsiiig in 1901 weer 
opgehevon werd. Tocn wcrdcn toch de afdeclingen 
Tsaikmalaja en Sockapocra kolot opgeheven cn 
gevoegd bij de afdccling Sockapocra. Het hoofd 
dezor afdeoling, de assistent-resident krecg echter tot 
nd- plaats Tasiknialaja, tcrwyl den tocnmaligen ro- 
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gent vcrgund werd, voorloopig te Manondjaja to bl
可ven wonen. Toon doze stierf, vestigde zijn op- 
volger zich to Tasikmalaja. Bij Ind. Stb. 1913 N°, 
856 is de naain Soekapocra van de afdceling cn het 
regeutschap veranderd in dicn van Tasik- tnalaja, 
zoodat dio daarmede thans tot de go- echiedenis 
behoort. 

SOEKAPOERA. Vroeger controle-afdceling met 
gclijknaDnge hoofdplaats van de afdceling en het 
toenmalige gewest Probolinggo. Thans is het nog de 
standplaats van het districtshoofd van TGnggfr, 
controle-afdccling en afdecling Pro- boliriggo, 
rcsidentic Pasoerocan. Zij ligt, S50 M. hoog, aan den 
weg van Probolinggo naar den Bromo, y； , 

SOEKAPOERA-KOLOT. Naam van een gewe- 
zen afdeeling van de residentie Prcangcr Regent- 
schappen. Toen in 1S70 het Preanger stclsel afge- 
schaft en de geheele indeeling dezer residentie 
gewijzigd werd, is de afdeeling, tevens regentschap 
Soekapocra in twee afdcelingen gesplitst en kreeg de 
AVestelijke, a】s meer. vonnen- dc het oude rcgent-
schap, den naam van Soeka- poera-kolot (kolot, 
Soend. = oud), terwijl Mangoenredja de hoofdplaats 
werd. De afdeeling kreeg een eigen assistent resident 
en een z.g. „zelf Btandigen patih", doch bleef 
ressorteeren onder het regentschap Soekapocra. In 
1901 werd zij ech- ter weer opgeheven en met de 
toen eveneens op- geh v，n afdeeling Tasikmalaja, 
weer gevoegd. bij de afdeeling en het rcgentschap 
Sockapoera, waarvan de hoofdplaats toen 
Tasikmalaja werd. De naam behield dus van 1901 af 
slechts een gc- schiedkundige beteekenis. 

SOEKARADJA. District van de controle-af- 
deeling, het rcgentschap, de afdeeling en residentie 
Banjoem.as一； met eene oppervJakte van 138 K.M 
. Het district telt 94 desa's met 土 100.000 inwoners, 
waarvan 70 Europeanen en GOO Chinee- zen en 
andere Vreemde Oosterlingen (1915). De 
gclijknannge hoofdplaats is een bedrijvigc 
handelsplaats. Zij ligt aan een driesprong van 
wegen, die vocren naar Banjoemas, Poerwokfirto en 
Poerbolinggo. 

SOEKARADJA. V66r 1913 district met gelijk- 
namige hoofdplaats van de controlc-afdeeling 
Mangoenredja, regentschap en afdeeling Tasik- 
xnalaja, thans de naam van een onderdistrict, re- 
Bidentie Preanger Regentschappen. De plaats was 
vroeger de hoofdplaats van het in 1641 ge- stichte 
regentschap Soekapocra (zie aldaar en bij 
PREANGER REGEM'SCHAPPEN, G e- B c h i e d 
e n i s). 

SOEKARANDA. Nederzetting in de afdeeling 
Langkat van het gouvernement Oostkust van 
Sumatra, aan den iniddenloop dcr Wampoe, met in 
de omgeving uitgestrekte rubberondernemin- gen・ 

SOEKASADA-PANDJI. District van de afdee- 
ling Boeleleng, residentie Bali en Lombok. 

SOEKfiT DJAMPANG (JAV.). Zic PASPALUM 
CO NJ UG AT UM. 

SOEKET KALADJANA (JAV.). Zie PANICUM 
MUTJCUM. 

SOEKfiT KREMI (JAV.). Zie CASSYTHA. 
SOEKfiT M6NIR (JAV.). Zic PASPALUM 

SCROBICULATUM. 
SOEKMA DILOEWIH (JAV.). Zie GUNNERA. 
SOEKOE. Het woord soekoe, dat in het Ma- 

leisch „poot**, “been", „vierde deci” beduidt, komt 
als benaining van bepaalde groopen der 

Indonesische volksorganisatie bijna uitsluitend voor 
op het ciland Sumatra, op het daarbuiten gelcgen 
stuk van den Malcischcn rcchtskring (het Malcischc 
schicrciland, den Riouw-archipel en een stukje 
Westkust van Borneo), cn op Billiton. Het eenige 
gcval — naar het schijnt —, waarin men soekoe nls 
naam van een volkscom- plcx ciders in Indonesie 
ontmoet, is op Solor cn eenige naburige cilandcn, 
waar het stamgenoo- tendorp gezegd wordt soekoe 
tc hceten; doch inisschien is hicr misvatting in het 
spcl. 

Is het woord soekoe op Sumatra, in Riouw enz. 
als naam van ccn volkscomplcx zeer ge- bruikelijk. 
het daardoor ftangeduide volkscom- plex is voor 
vcrschillendc streken aldaar zeer verschillcnd. Dat ( 
c. ft voor Europeesche on- derzoekers zwarigheid. 

De centrale plaats wordt ingen omen door het 
soekoe-wczcn ter Sumatra's Westkust, in het 
Minangkabausche land. De naam „vierde deer, voor 
de Minangkabausche soekoe in het grootste decl van 
dien rechtskring sch nt doorzichtig. Im- mers zijn da 
ar sinds oudc tijden de talrijke ge- slachten of 
omvangrijke vcrwantencomplexen der bevolking 
samcngebracht in vier groote groepen, 
onderscheidenlijk veelal genoemd „de negen" (n&n 
IX), „do vijf" (nan V), „de vier" (nan IV) en „de zes" 
(nan VI； soms „de zevcn,,» nan VII); uit wdke 
namen men vermoedelijk mag opmaken, dat deze 
soekoc's voorheen negen, vier, vijf en zes (of zeven) 
geslachten hebben omvat, hoewcl die aantallen 
tegenwoordig lang niet altijd meer uitkomen. 
Aangczien deze soe- koe-indccJing gecn verband 
houdt met Indone- sischc vcrwantschap, cn 
aangczien de volksover- levering zclf dit soekoe-
wczcn aan den zoon van een moeder Jndo Djati 
(“Hindocgeslacht") toe- schrijft, ondersteJt 
Wcstenenk, dat de invoering van deze 
geslachtenunies — in dl I bl. 759 vcrgele- ken met 
cen unie van b v. Brederodc met een paar andere 
middeleeuwsche geslachten — een admi- nistratieve 
maatregel moet zijn geweest, afkom- stig van de 
oude Hindoovorsten van Minang- kabau. Deze 
indeeling van de 22 a 27 Minangkabausche 
geslachten of kampoengs (II bl. 264) in vier 
soekoc's, die derhalve door het hcclc land verspreid 
wonen, bestaat nog wtcedH； cn elke 
Minangkabausche dorpsgemeente of »agari (I bl. 
636; II bl. 747) bevat geslachten uit tweo drie of vier 
dezer soekoe's. Deze soekoc*s als ge- heel hebben 
geen eigen besluur cn geon eigen reel)ten of 
bezittingen; maar wcl heeft elk 8tuk eencr soekoe, 
voorkomend binnen ccn bepaalde nagari, zijn cigen 
besluur, rechtcn en soms bezittingen. De term 
sockoe-hoofd of sockoe-hoof- den ter Westkust ziet 
dus op het (eerstc-) hoofd of op alle hoof den vun 
zulk een tot e6n nagari beporkt soekoe-stuk. De 
]cden van zulk een soe- koe-stuk zijn allcrminst alien 
van cencn bloede. 

Een tcrminoJogische afwijking van het hicr 
vennelde doet zich voor in dat deel van het Mi-
nangkabausche land (met name in het Solok- schc), 
waar de naam soekoe gegeven is aan de 
oudinheemschc geslachten of kampoengs zelf (die 
dan dikwijJs Hindoesche eigennamen schij- nen te 
hebben gekregon). Jn dit bijzondcre geval beduidt 
sockoe-Jioofd derhalve： hoofd van een 
Minangkabausch geslacht. 

Waar zich builen het Minangkabausche land 
Minangkabausche kolonies bevinden (Atjdh, 
Bovcn-Djambi, het Maleische schiereiland, Siak, 
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enz.), daarheen hcbbcn zij hun sockoe-wezen 
meCgevoerd, doch in stork gowijzigden zin. Soekoe 
toch zict daar noch op een gcslach- tenunie, noch op 
eon. ink 1 geslacht, doch op een complex van liedon, 
dio uit een zolfde streek van Minangkabau afkomstig 
zijn. De soekoc's hecten daar dan ook naar dio strekon 
van her- komst, b.v. soekoe Tanah Datar, soekoo 
Kam- par cnz.; in Siak scliijnt hun aantal beperkt tot 
vier, in Atjeh en elders niot. 

Soekoe als naam van bovolkingscomplexcn komt 
evenwel ook by andero rassen dan het 
Minangkabausche voor; en daar in doze andere 
gevallen de naam „viorde doel" geen zin meer hceft, 
is hij wellicht aan het Minangkabausche 
epraakgebruik ontloond. Zoo woi'dt een enkel maal 
het Gaj 5sche geslacht (I bl. 730) behalve a】8 koeroe 
ook als sookoo aangeduid; zoo is in de Lampongsche 
districton soekoe dikwijls de naam van de ver wanton 
wijk in ©on dorp (I, bl. 636, II bl. 518); zoo is tor 
Sumatra's Oostkust de Malcische bcvolking 
goorganisoerd in terri- toriale groepen (grooter dan 
dorpsgomeenten), die soekoe heeten (I. bl. 759), 
onderdeelen van de zelfbesturende rijkjos zyn, en op 
haar beurt in indoeks of ondersoekoo's zyn gesplitst; 
zoo wordt de naam soekoe in Riouw on op Billiton 
gegeven. aan niet-genealogischo comploxen van de 
zooge- naamde zccmenschen of orang laoet. 

Aangezicn vanouds on dor Europeanen een 
legende bestaat, dat men niet trouwen mag binnen zijn 
eigen soekoe (II b!. 749 en 747), dient daarover nog 
uitsluitsel te wordon gegeven. De Minangkabauer 
mag niot trouwen (II bl. 118) binnen zijn eigen 
„goslacht"; waar dat ge- elacht dus, als in Solok, 
soekoe heet, mag hij niot trouwen binnen zijn soekoo, 
doch waar het kam- poeng hect, mag hij gerust 
trouwon binnen zijn geslachtcnunic of soekoe, mita 
hij het doo met een vrouw uib een. andero kampoeng 
dor soekoe dan zijn eigene. De Maleier van do 
Oostkust mag cvengoed binnen als buiton zijn 
territoriale soc- koc-groep huwon. 

De soekoc-hoofdon ter Sumatra's Westkust, die 
ingevoerd zijn door het Ncdcrlandschc gezag ter willc 
van cultuur- en hoerondiensten (I bl. 637) die b. v. in 
hot Suinatra-rogloinent van 1874 oen ccreplaats 
genicten, had den uiteraard met ccn J ndonesisch 
sookoe-wozon niots te maken. 

AIH literatuur is voornamolyk to noeinen: De 
Rooy, De positio dor VolkHhoofden in eon gcdocllc 
dor Padangschc Bovenlandon, Indischo Gids 1890, cn 
VVcstoncnk, Do Minangkabausche Nagari, derdo 
uitguvo, 1918 (aflov. XVJI dcr Medcd. Encylop. 
Bureau). Daarnovons do alge- mecne geschriften over 
Sumatra's VVcstkust, Sumatra's Oostkust cnz., 
etX,V7an. Vollcnh.oy.eii, Met adatrccht. van Nod.-
Indie, docl J, 19»8 (zie het register akiaar op sookoo). 

SOEKOEN (MAL., JAV., SOUND.). Zie ARTO- 
CARPUS COMM UN J S. 

SOEKOEPAN (JAV.). Zie TRIUMFETTA RI1OM 
BO1DEA. 

SOEKOKfiRTO. Tot 1918 do naam van het 
tegenwoordige district Kaliaat (zio Ind. Stb. 1917 no. 
692) van do controle-afdeeling cn afdee- )ing 
Djfimbfir, regentschap Bondowoso, rcsidentio 
BCsocki. Het district telde 51 dcsa's met ruim 100.000 
inwoners, w.o. 160 Europeanen cn 30 Chineezen 
(1905). Do lioofdplaats is Kalisat, eeno wolvarehde 
plaats en aanvangspunt van do 

税况吐岩K 普M警wang& Jn dit district 
worat veel tabak verbouwd. 

SOEKORfiDJO. Standplaats van den Contro- 

器毅普踹笄片1V" di岫妙。。如.(Zio 
SOEKOEWONO. Hoofdplaats van het geliik- 

namig onderdistrict, district Sockakerto, afdee- 
"%!率畔吹，regentschap Bondowoso, residen- 
pe Besoeki, is ecn drukke marktplaats met veel 
Inlandsch verticr. 

SOELA-EILANDEN. Groep van drie groote 
cn verschillende kleine eilanden, gelegen tus- 
schen ongeveer 121° 10' en 126° 30’ O.L. en 
1° 40' en 2° 20' Z.B., behoorende tot het sulta- 
naat Ternate. De groote zijn bekend onder de 
namen Taliaboc, Soela Mangoli en Soela Sanana 
of Soela BSsi, de twee eerste in een richting 
van Oost naar West en het derde zich van 
Noord tot Zuid uitstrekkende； onder de kleinere 
is het voornaamste Lifoematola, ten Oosten 
van Mangoli. 

Alle drie eilanden zijn zeer bcrgachtig. Soela. 
I Sanana heeft ze fs in het gehecl geen laagland, 
behalve enkele smalle kuststrooken. Het berg- 
land heeft op dit eiland het karakter van een 
tafolland, van meest 3—400 M. hoogte, door- 
sneden met diepe, steile ravijnen, die zich 
bijna overal tot nabij de kust uitstrekken. 
De grootste hoogte is 700 M. Voor zoover be- 
kend bestaat het eiland uit sterk geplooide 
kristallijne gesteenten, cl eels bedekt door jonge 
tertiaire zand ；c8teenten en conglomeraten. Soela 
Mangoli heeft een hoog bergland, het Lokoe- 
gebergte in het smalle Oostelijk deel (1060 M.), 
ecn tweede berggroep, het Boejagobergte (tot 
800 M.) in het midden van het Westelijk deel, 
verder heuvelland. De Westhelft heeft een 
laagvlakto aan de Zuidkust, de Oosthelft aan 
do Noordkust. Taliaboe bestaat in het smaller 
Oostelijk gcdeclte uit heuvelland, Westwaarts 
uit het hoogste en breedsto bergland der groep 
(tot 1320 M.)； slechts kleine kustvlakten. Beide 
eilanden zijn opgebouwd uit granieten en andere 
oudere eruptiefgesteenten, benevens uit meso- 
zoische lagon. Aan do steile kusten van allo 
eilanden vindt men veelal de voor de Molukkon 
zoo karakteristieke rifkalkterrassen. Do beste 
ankerplaatsen 通n de Vesuvius-baai, aan de 
Zuidkust van het Westelijk cinde van Soela 
Mangoli, en de baai van Sanana op Soela Sanana. 
De plantengrooi is zeer weeldcrig; op het laatste 
eiland zijn echter groote alang-alang-veldon, 
door don roofbouw. 

De bcvolking dor groep onderschcidt men in: 
le. Soelaneczen, dio verreweg het talrijkst zijn 
(ruim 12000 van de 15000). Zij bewonen do 
kusten van Soela Sanana en do strandvlakte 
van Oostolijk Soela Mangoli. Soela Sanana is 
hot best bovolkte ciland, met ruim 10000 bo- 
woners, waarvan 3000 in de hoofdplaats Sanana. 
Do Soclancczcn zijn Mohammcdancn. 2e. Vor- 
schillcnde heidcnschc stammen, dio de kuston 
van Westelijk Soela Mangoli en van Taliaboo 
bewonen (samon ruim 2000 zielen). Een dool 
dor hcidcncn leidt nog ccn zwervend loven in 
hot binncnland van Taliaboo; hot bostuur 
tracht hen tot vaste vestiging to doen ovorgaan. 
3o. Enkele Mohammedaanscho dorpen aan do 
West- en Zuidkust van Tali iboe, waarvan 
Likitobi aan de Zuidkust. verreweg liet grootst 
is (ruim 600 inw.). 
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Do voornaamstc voortbrcngselcn zijn padi, mals 
en sagoe. Do gcoogstc padi dient hoofd- zakelijk tot 
bctaling der verschuldigdo belas- ting, tot ruilmiddel 
tcgen, lynwadcu cu als versnapering bij feestcn; 
mais is het ho fd- voedsel op Soela Besi cn sagoe. op 
Mangoli cn Taliaboo; voorts wordt tabak en 
suikerrict ge- tceld en zijn klapperboomen in 
ontclbarc menigte langs de kust van alle eilanden 
aanwezig. Onder de boschproducten verdienen was, 
da mar en rotan vermelding, de laatste evenwcl van 
slechte hoedanigheid. Wat de nijverheid betreft. zoo 
houdt de bevolking van Soela Bcsi zich bezig met 
het woven van sarongs met europeesche garens, het 
vlechten van ligmatjes en de ver- vaardiging van 
schoeners en anderc vaartuigen； ook zijn het lieden 
van dit eiland, die tc Boeroe olio stoken en tot dat 
einde korter of langer daar vertoe ven. De 
vischvangst is het hoofd- bedrijf der Badjoreezen. 

Door de afgelegen ligging voorheen cen ge- 
liefde schuilplaats van zeeroovers, die van de Obi-
eilancLen naar hier overstaken, is sedert voor do 
bevolking cen rustiger tijdperk aange- broken, terwij 
1 de plaatsing sedert 1S80 van een posthouder te 
Sanana, thans van den gezag- hebber der 
onderafdeeling Soela-eilanden, res- sorteerende 
onder de afdeeling Batjan van de residentie Ternate 
en Onderh., tot meerdere be- perking van willekeur 
gcleid hceft ； bij berechting van kleino 
overtredingen wordt die ambtenaar steeds 
geraadpleegd en zelden wordt buiten hem om 
gehandeld. 

Ter hoofdplaats Sanana (zie aldaar) wonen de 
Salahakan en de Ternataansche hoofden. 

De Soelaneezen verbouwen rijst, mais en andere 
gewassen; onder hen hcerscht weinig armoedo, maar 
ook geen welvaart. Do heidenen drijven geen 
landbouw en leven meest van sagoe. Ze zijn zeer 
armoedig en veel ziek. Op Taliaboe worden veel 
boschproducten inge- zameld. Chineesche en 
Arabische kooplieden te Sanana en Likitobi koopen 
dezo op, evenals de copra. 

De Soela-eilanden werden in 1330 door 

Kolano Moloma Tjeja (in do Ternataansche 
kronieken Ngolo Natjaja genoemd) aan Ternate 
onderworpen on kregen 's vorsten zoon Hamid tot 
eersten stadhouder (Salahakan). In 1488 kwam het 
stadhouderschap aan een prins uib het Ternataansche 
adellijke geslacht Tomaitoe. In het midden, der 17o 
eeuw was hier als Salahakan geplaatst Kimalaha 
Terbile, die zich bij do nationale partij van de prinsen 
Saidi, Kalamata en Madjira aansloot (zie TER> AT 
E, sultanaat) en zich tegen sultan Mandarsah en de 
Compagnie verzette, waarop verscheidene 
kampoengs op Soela Sanana en Mangoli in 1652 
door Arnold de Vlaming verwoest werden en Terbild 
uit- geleverd en te -Atabon onthalsd werd. Na de 
gevangenneming en den gewelddadigen dood van 
Saidi en de vlucht van Kalamata en Madjira, 
onderwierp Soela zich in 1656 weder aan het gezag 
van Ternate, doch werd onder direct toezicht van den 
landvoogd te Ambon gesteld, die er een nnlitaire 
bezetting plaatstc. Hoewel geheel overbodig erkende 
Soela in 1681 's Com- pagnio's 
souvereiniteitsrechten. In 1687 werd Soela weder 
onder Ternataansche landvoogdij gebracht, die tot 
1914 heeft geduurd (zie TERNATE) • Voornamelijk 
tot wering van zeeroof 

word in 1880 tc Sanana oen posthoudor goplaatsU 
Sedert 1909 is ook hicr con begin gemaakt mot 
de voorbcrciding tot de geleidelijko afschaffing 
der hecrendicnsten cn belastingen in natura, 
tegen ecn bclasting in geld. Sedert 1914 vormeu 
de Soela-cilandcn een onder-afdeeling cn district 
van de afdeeling Batjan, onder ecn gezaghebber 
bij het Binncnlandsch Bestuur, met standplaats 
Sanana. Ook het districtshoofd, van Ternate 
afkomstig, is te Sanana gevestigd. " 

Literatuur. J. W. v. Nouhuys, Bijdrage tot do 
kennis van het eiland Taliaboe (T. A. G. 1910, 
biz. 945, 1173); P. van Hulstijn, Mcinorie over 
de Soela-cilanden Qlcdcd. Encyclopcdisch Bu- 
reau XV, 1918).j顷* " 

SOELANG. Digtl-ict van de controlc-afdeeling,- 
het regentschap, de afdeeling en residentie R3m- 
bang； met eene oppervlakte van 269 K.M:. Het 
district tclt 75 desa*s cn is verdeeld in drie ondor- 
districten. fl.;十 

SOELANGKAR (SOEND.). Zie LEEA. 
SOELASIH. Zie TALANG. 
SOELIKI. Onderafdeeling der afdeeling L 

Koto jnet gelijknamigo hoofdplaats, standplaata 
van een Controlcur. JDeze onderafdeeling wordt 
van N. naar Z. doorstroomd door de Sinamar, 
zijrivier van de Koeantan. Soeliki is met do 
afdeclingshoofdplaats Pajo Koemboeh verbon- 
den door een breeden, ruim 24 K.M. langen weg, 
die door een zeer dicht bevolkte streek loopt. 
De spoorlijn van Pajo Koemboeh is dan ook tot 
Soeliki, of juister tot aan de belangrijke markt 
Limbanang, even ten Z. van Soeliki, doorgotr- k- 
ken. Van Soeliki loopt deweg in N. W.lijke richting 
door, doch begint al spoedig stork te kliinmen. 
Te Koto Tinggi (ruim 18 K.M. ten N.W. van 
Soeliki), waar bij de markt een goede pasanggra, 
han staat en waar zich merkwaardige grafsteenen 
bevinden (Oudh. Versl. 2de kw. 1912, bl. 39 No. 
12), splitst zich de weg: in N.lijke richting gaat 
hij naar de koffiestreek Baroeh Goenoeng 
(i3j K.M. van K6t6 Tinggi), in O.lijko dionaar 
Poear Datar (2A K.M.), welke in 191J /1912 door 
de Mijnbouw Mij “Aequator" is verlengd naar 
haar terreinen, welke midden in het oorwoud 
liggen ten 0. van Bondjol, op de grens tusschen 
Bondjol en Soeliki, en aan welke terreinon do 
naam is gegeven van “Mangani", oindat in do 
goudriffen ook mangaan was gevondon. fn hot 
O.lijk deci der onderafdeeling ligt het landschap 
Mahat (zie aldaar), dat echtcr nict behoort tot 
het stroomgebied der Sinaniar, doch tot dat dor 
Mahat rivier (bovenloop der Kam par) Bij do 
gew. reorg. van 1913 (Ind. Stb. 321) is bopaald 
dat de onderafdeeling bestaat uit 66n district 
van denzelfden naam ； v66r dien was het rcssort 
verdeeld in de larasscn Soeliki, K6t6 La was en 
Mahat. Ter hoofdplaats Soeliki cn tc Limbanang 
zijn belangrijke markten. Er zijn Gpuv. Ini. 
scholen te Soeliki en te K6t6 Tinggi. /' i 

SOELING. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN- 
STKUMENTEN. 

SOELOEK. Mysliek (letterl jk: hot bewandel(m 
van den mys ieken wcg). Zie ISLAM, II. e. . * 

SOEMALATA, Zie CELEBES cn KWAN， 
DANG. 

SOEMANGAT. Dib woo rd komt, mot tai van 
dialek ische verscheidenheden, in den Archipel 
voor in de be cekenis van zicl of levensgeest. 

SOEMANI. De Batang Soemani (rivier in do 
residentie Sumatra's Westkuflt) ontspringt op 
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den vulkaan Goenoeng Talang (2597 M), vloeit eorst 
N. — en dan N.W. waarts, ncomt ten Z. van Solok do 
Batang Lfembang of Salajo op, den afloop van het' 
kratermeer Danau di Baroeh (zie aldaar), ten N.W. 
van Alahan Pandjang gelegon. De Ldmbang noemt 
nog de Batang Moearo Panas op, die op don Talang 
ontspringt, terwijl de Soomani, even voor de 
verceniging met de Lfem- bang, verrijkt wordt met 
het water der Tjoepak, die ook van den Talang 
stroomt. De Batang Soemani stroomt langs Solok en 
vloeit als troe- • bele, waterrijke rivier, na de 
belangrijke nagri 
Soemani doorstroomd te hebben, cen paar K.M. 
Jjewesten Singkarak in het meet van dien naam; 

zij is de bclangrijksto voedster van dat mcer (zio 
SINGKARAK). 

SOEMANIK. Belangrijke nagri in het district 
Soongai Tarap, ondcrafdceling Fort van der 
Capellen, (Sum. Wcstk.), 9 K.M. ten'N： van Fort 
van der Capcllcn, uit oudo tijdcn Gekcnd als 
woonplaats van ccn der vicr rijksgrooten van den 
Radjo Pagar Rocj oong： den Machoedoem, die 
strijdgeschillcn cn wapenquaesties moest uit- maken. 
(L. C. Westenenk, De Minangkabauachc Nagari, 
Mededl. Enc. Bureau VIII. 1915). Men vgl. 
SOEROEAS0, SOENGAI TARAP, PA DANG 
GANTING en BATIPOEH. 匕乌 
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卜 幻 VOORBERICHT. 

Met dit vierde deel zou de tweede uitgave der Encyclopaedie van Ned.-Indie. volgens den 

oorspronkelijken opzet, in hoofdzaak beeindigd zijn. Blijkens het voor- bericht in DI. Ill lag 

het bij de verschijning van clat deel nog in de bedoeling, op het laatste deel nog een algemeen 

supplement te doen volgen en daarna de uitgave als afgeloopen te beschouwen. Deze wijze 

van behandeling zou echter onvermijdelijk tengevolge hebben, dat het werk binnen korten tijd 

verouderd zou zijn, vooral in den tegenwoordigen tijd van snellen groei en wisseling van 

toestanden in Nederlandsch- Indie al spoedig na het verschijnen niet meer zou beantwoorden 

aan den eisch, tot betrouwbaren gids te strekken voor een ieder, die omtrent verschillende 

onderwerpen, Ned.-Indie betreffende, inlichtingen zoekt. 
Daarom hebben de uitgevers, in overleg met de redactie, besloten tot het volgen van een 

nieuwe werkwijze, daarin bestaande, dat niet een samenvattend supplement- deel zal 

verschijnen, doch supplement-afleveringen, waarin telkens wanneer daartoe voldoende 

aanleiding bestaat de reeds verschenen artikelen zooveel mogelijk worden bijgehouden en 

waarin voorts nieuwe artikelen worden opgenomen. 
Verschillende omstandigheden zijn oorzaak geweest, dat ook dit deel later verschijnt dan 

de redactie gehoopt had. Voornamelijk aan het wachten op toegezegde artikelen, welke naar 

het oordeel der redactie in het werk niet ontbreken mochten, moet deze •\ertraging worden 

toegeschreven. Met dankbaarheid gedenkt de redactie hoe de bijna 200 medewerkcrs alien 

een deel van hun kostbaren tijd aan de Encyclopaedie hebben willon wijden; dubl)el 

erkentclijk is zij hun — en dat is gelukkig de overgroote meer- derheid g(?weest 一，die 

Imnne bijdragen op tijd hebben ingeleverd. Een enkel mede- werkcr Loch kan. maandenlang.' 

stagnatie van het werk veroorzaken. Komen ten slotte de langverbeide artikelen nog, dan is 

het uitstel — hoe onaangenaam ook — niet vruchteloos geweest. Maar de termijn van uitstel 

kan niet eindeloos worden gerekt, het werk moot voor(gang hcbbon. Is rodefijk lang (soms 

ook wel onredelijk lang) op een of ander belungrijk artikel gewacht, dan is er na het verstrijken 

van dien wachttijd, juist onidut al tot het uiterstc geduld geoefond is — steeds in de hoop, dat 

het toegezegde artikel toch eindelijk nog zal komen — geen gelegenhoid meer om de 

bewerking op te dragon aan een ander, gesteld al — desneen — dat die altijd te vinden is en 

ten slotte is do redactie in zoo'n geval wol genoodzaakt, een vaak zeer belangrijk onderwerp 

on- besproken te laten. Zoo moge het anders eenigszins zonderling schijnende feit verkla- ring 

vinden, dat artikelen als liach, Saboek en Silebar (DI. Ill) en Sterrebeelden, Tijd- rekeiiiny, 

Tochten en Vaarluicjen (DI. IV) niet op hun plaats in genoemde deelen be- liandeling vondcn, 

maar naar het supplement verwijzen, terwijl het stuk oude ge- schiedenis van Sumatra in het 

artikel Sumatra ontbreekt. De heer G. P. Rouffaer, die de bewerking van al deze artikelen op 

zich genomen had, heeft geen gelegenhoid kiumen vinden, die op zoodanigen tijd af te 

leveren, clat zij nog in genoemde deelen 
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plaats konden vinden. Gelukkig is verwijzing naar het supplement uitsluitend tot 

bovenbedoelde artikelen beperkt kunnen blijven. 
Niet alle artikelen, welke in de Iste uitgave der Encyclopaedie opgenomen zijn, hebben 

vermelding gevonden in de 2e uitgave. Die, welke in de eerste uitgave wel, in de tweede niet 

of althans niet in denzelfden vorm voorkomen, zijn in alfabetische volgorde te vinden in een 

aan dit deel toegevoegde lijst. 
Voorts is in dit deel opgenomen het in het voorbericht op DI. I bedoelde naam- register 

van personen, wier namen in den tekst van eenig artikel zijn genoemd, doch van wie geen 

biografie in deze Encyclopaedie voorkomt. Alleen de persoonsnamen, voorkopiende in het 

artikel Tijdschriften en Periodielcen zijn niet in dit register opgenomen, wijl dit anders een 

omvang zou hebben verkregen ver buiten verhouding tot het daarvan te verwachten nuttig 

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

het voorbericht van DI. II. 
Werd hierboven reeds in het voorbijgaan gewaagd van de dankbaarheid, welke de redactie 

vervult ten opzichte van de medewerkers, nu de Encyclopaedie op haar weg gekomen is aan 

een mijlpaal, die oorspronkelijk als eindpunt bedoeld was, wil de redactie niet nalaten, 

nogmaals haar dank te betuigen aan alien, die op eenigerlei wijze hebben bijgedragen tot het 

tot stand komen van dit werk. Van harte hoopt zij ook bij de voortzetting van het werk den 

onmisbaren steun te zullen blijven onder- vinden, welke haar tot dusver zoo ruimschoots 

verleend is. 

DE REDACTIE. 
October 1921. 
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SOEMBA, TJENDANA of SANDELHOUT- EILAND. 
Landbeschrij v i n g. Gelegen in den Indischcn 
Oceaan ten Z. van Flores en daarvan gescheiden 
door Straat Socmba. Het ligt tusschen 119° 3' en 
120° 50' O.L. en 9° 15' en 10° 20z Z.B. en heeft een 
oppervlakte van ongcveer 14000 K.M.2. Een 
gebruikclijke indee- ling van het eiland is die in drie 
landschappen: Mem boro of West-Soemba, 
Waingapoe of Midden Soemba on Melolo of Oost-
Soemba. Voor de administratieve indecling zie 
onder SOEMBA, afdceling. 

De talrykc kapen op het eiland vormen vele 
bochten of inhammen, die vooral langs de Noordkust 
tainelijk goede ankcrplaatsen op- leveren, waarvan 
de voornaamste is de Nanga- niessi Baai of Baai van 
Waingapoe. 

Eerst door de verkenningstochten van Wit- kamp 
(zie Litcratuur) is het mogelyk gewordon ecn good 
dcnkbecld van de bodemgesteldheid van het eiland 
tc verkrijgcn. Het wordt voor lict grootste deel 
ingenomcn door kalkplateaux, die zelden uit harde 
kalkgesteenten, niecstal uit krijtlagen en zachte 
mergels bestaan. Zij ver- tooncn vele der typische 
verschijnselen van de karstformatie, zooals dolincn, 
blinde dalen, ho- len, steilwandige canons, De 
terreinen met sclu rpc richcis (,,karrcn‘‘)，die voor 
vele andcre kalkgcbergleu typisch zijn, ontbreken 
nagenoeg. Daurcntcgcn koint veel voor het cvcnccns 
voor il<- karstvorming zeer karakteristicke gcval, 
dat d。］)lateaux zijn stukgesneden tot afzonder- 
lijl:e ruggen cn kopjes. Ecn zoo sterke en rcgel- 
nialigc versnijding als in den Gocnoeng Sdwoe op 
Java (zie DUJZENDGEBERGTE) wordt ni(J 
vennekl; do kopjes zijn mccstal mccr dam- <lan 
kegelvonnig; zulkc langwcrpigc kop- j>en koindn 
trouwens ook in den Gocnoong Sewoc vccl voor. I 
let sterkst spreekt dit land- schapskarakter in 
Middcn-Soeinba. Dit wordt gruotendi^cls 
ingenomen door ecn hoogvlaktc \ an 5 -()00 M., stork 
versneden, met honderden (!i(-ht opeengetlrongen 
kopjes en hinge, stork vertakte, grillig kronkelendc 
canons, met steile wanden on liorizontale bodems. 
Do afwatcring is echter grootendcels ondcrgrondsch. 
In do wijdc < zeer vlakke pannen is de bodem 
mccstal iiH-t zwarte lecin bedekt. Het plantenklced 
dozer kulkplateau x is zeer eentonig cn bestaat 
grootendeols uit alang-alang. Ten clcole zal die de 
nutuiirlijkc begroeiing vormen, maar voor een ander 
dcol is do ontwouding cn de ook op Socinba 
algemcene gewoonto van het afbranden «chukl aan 
de ovcrheersching van dit gras; op wat vruclitbaardcr 
gronden schict na het bran- den struikgewas op, dat 
ook grootc terreinen bcslaat. Voor het afbranden is 
hicr cen gcldiger 

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

Terwijl deze kalkplateaux ook in het Noorden van 
West- en van Oost-Soemba een groote 
uitgestrektheid beslaan — maar hier met meer 
bovengrondsche afwatering, dus met talrijker, 
gewoonlijk waterhoudende rivieren —, vertoonen 
de Zuidelijkc deelen van het Westen en Oosten een 
ander landschapstype. Hier liggen hoogere 
berglanden, ten deck bestaande uit eruptief- 
gesteenten, die elders door do kalklagen bedekt zijn, 
maar hicr boven hot kalkdek uitsteken. Zoowel in 
het Westen als in het Oosten vormen de hoogste 
deelen dezer berglanden de water- scheiding 
tusschen Noord- en Zuidkust. In het Westen ligt die 
ongevecr evenver van beide kuston, in het Ooston 
dicht by do Zuidkust, zoodat zich hier naar het 
Noorden de langste rivieren en grootc 
stroomgebieden van het eiland hebben kunnen 
ontwikkelen, met name dat der Kambcra-rivier, die 
uitloopt in de baai van Kambinaroe, een onderdeel 
van de reeds genoemde Nangamessi-baai, de 
grootste inham der Noordkust. De 
eruptiefgesteenten zijn zoowel oudere (graniet, 
syeniet, porfier, dioriet, gabbro, diabaas) als jongere 
(andesiet, basalt, porfierict, rhyolict). Vulkanische 
verschijnselen zijn echtcr op Socmba nict 
waargenomen, zoodat men aanneomt, dat de j 
ongore crupties nicb in het tegenwoordig tijdvak, het 
kwartair, maar in het tertiair hebben plaats gehad. 
Toen inoest zij zich over de goheele lengte van het 
ciland hebben uitgestrekt, want ook onder de kalken 
van Middcn-Soemba koinen hier en daar 

eruptieve vormingon voor den dag, met name 
puilnsteenconglomeratcn. De afhcllingen dozer 
berglanden naar do Zuidkust zijn de eenigo terreinen 
van het eiland, die een samenhangend dicht 
boscliklccd dragon; daarin staan de san- 
dclhoutboomen. AUeen op de eruptievo bodoms 
komcn deze uitgestrekto bosschen voor. Aan de 
Noordclijkc hcllingcn is, vooral in West- Socriiba, 
reeds veol bosch voor den ladang- bouw vcrnield. 
Hot bestuur gaat thans het branden tegen. Op ccn 
eiland mot ovorheer- schenden kalkstconbodein en 
waarvan hot kli- 
maat gekenmerkt is door fell© droogtopcriodon, 
is dat zoor noodig. In Wcst-Soeinba reiken do 
hoogsto punten tot 8 — 900 M., in het Oosten, 
het borgland van Massoo, dat do krachtigsto 
vormen en dotalrykste toppen bezit, tot 11 —1200. 

IV 1 
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Als hoogste top wordt opgegeven de Wangga mali, 
1225 M. 

Zooals uit het voorgaande valt af te leiden, is de 
vruchtbaarheid van Soomba over het algemeen 
gering en do meeste landschappen zijn dan ook dun 
bevolkt, met name in Midden- Soemba. Het dichtst 
is do bevolking in de centralo en Zuidelijke deelen 
van het Westen en ook eenige streken van het 
Zuidoosten zijn xneer bewoond. De meeste dorpen 
in de kalk- streken liggen boven op de kopjes, en 
ook in de andere terreinen zijn ze meest op toppen 
aangelegd; bovendien zijn ze door dichte cactus- 
hagen omgeven, die sleclits 66n doorgang be- 
zitten. Soms bestaat de omheining uit hooge muren 
van opeengestapelde steenen, van zware 
poortdeuren voorzien. Sedert 1906 heeft het bestuur 
den aanleg van nieuwe dorpen op deze wijze 
verboden. In den omtrek van vele dorpen bevinden 
zich open tuinkampoerfgs, waar de bevolking in 
den oogsttijd verblijf houdt. 

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

De lontarpalm wordt op het eiland in groote 
menigte aangetroffen; ook tjemara's en koesam- 
bi*s komcn veel voor. Het incest bekend is 
natuurlijk de Sandelhout-boom, waarnaar het eiland 
wel genoemd wordt. 

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

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

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

De huizen zijn over het algemeen zeer groot, 
doch uiterst primitief ingericht on zonder uitzon- 

dering op palen gebouwd, tcrwyl do daaronder 
ontstano ruimto tot verblijfplaats van paarden en. 
andero huisdioren dient; voor de karbouwen is 
meestal in de nabijheid der huizen cen kraal ge- 
bouwd. De huizen der aanzienlijken onderschei- den 
zich nagenoeg in niets van de ovorige. (Voor de 
inwendige inrichting van do huizen zie Roos, bl. 19, 
voor de uitwendige Ten Kate, pl. 5). 

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

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

De voornaamste bedrijven der mannelyke bc- 
volking zijn veeteelt en landbouw, waarbij ook de 
vrouwen behulpzaam zijn; vlechten van mandjes en 
touwwerk en breien van vischnetten; inzame- len 
van de weinige op dit eiland voorkomendc 
boschproducten en vogelnestjes, schildpadvangst, 
voorts eenigszins het smeden van ijzer- en koper- 
werk, terwijl enkelen bedreven zijn in het vervaar- 
digen van mamoeli's en kanatars (zie beneden), 
waarbij meestal muntstukken het materiaal leve- ren. 
De vischvangst, hoewel niet onbelangrijk, bepaalt 
zich tot de rivieren en het bij eb droogge- loopen 
strand, aangezicn de Soembanees zich op zee waagt. 
Overigens verrichten de vrou wen al het werk; zij 
helpen, zooals reeds gezegd, bij den landbouw, 
bereiden zout, suikcr (eigenlijk stroop gekookt uit 
het sap der lontarj)aljnen, hetgeen uitsluitend door 
Savoeneezen geschierlt) en bakken aardewerk, 
terwijl ze, behou<k ns in <!<■ binncnlanden waar 
niet geweven woi'dl, zond<-r uitzondering bedreven 
zijn in het spinncn, en weven van katoenen garens 
voor klccding- stukken. De weefkunst staat op 
Soemba cp ze“r hoogen trap van ontwikkeling. Het 
woven z<-lf geschiedt door vrouwen dcr Iftgerc 
klasso； het voorafgaande aunbrengen dcr figuren in 
de wittc weefgarons door het proc6d6 van “ikablon" 
en op- volgcnd verven door de vrouwen der 
rnarainba'H en cnkclc voorname kabisoe's (verg. 
!)<■. Koo, 594). (Zie voor het weven: Ten Kate 
551;(). V. Jtouf- facr, Catalogus der O.-I. weefscls 
enz. 190J en als vervolg： Koloniaal Wcekblad, 7 
Nov. J901 : J. A. Loeber Jr. in Nieuwe Rott. Ct. van 
4 Sept, 1901, Eerste Blad B, on Dex. Met ikalien in 
Ned. Intlici (met afbeeldingen) in Onze Kunst, jaarg. 
J, 1902 ； Nieuwenkamp in Tijdschr. Aardr. Gen. 
J920. 

De bcwoners drijven betrekkeljjk weinig han- del 
in de producten des lands； wel worden soniini- ge 
artikelen uitgevoerd, doeli van groote beteeke- nis 
kan de handel niet worden geacht. Een uitzondering 
evenwel maakt hierop de panrdenuit- voer, welke in 
de laatstc jaren gemiddeld ruim 2400 stuks *s jaars 
bedraagt. Do uitvoer heeft plants van Waingapoe, do 
eenige handelspJaats van beteckenis. 

De kleeding dcr Soembaneezen is vrij eenvou- 
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dig en bestaat hoofdzakelijk uit de kambala 
(hoofddoek), soms onder do kin vastgebondcn met 
de katanga ngingi (een lap katoen); vcrder de hinggi 
(door De Roo met „sjaaln en ,,plaid" vertaald), indicn 
mooi gckleurd en met figuren doorwoven, hinggi 
komboo genocmd； en de roesoe banggi of 
lendendoek. Onafscheidelijk van den Soombanees is 
de kaloemboet of sirihzak en een doosje of bakje 
(tonggal), voor den buik gedragen en bestemd voor 
berging van geld en andere waarden. De wapenen 
zijn lange lansen (nimboe), ronde schilden van 
buffelhuid (teming) en een soort van kapmessen 
(kabela of van grooter afme-- ting kabela inadita), Bij 
het paardrijden gebrui- ken de Soeinbaneezen, 
geboren ruiters, zadel noch dek, tcngevolge waarvan 
de meeste paarden doorgcreden zijn. Onder 
bestuursinvloed wordt meer en meer gebruik 
gemaakt van een lichte schabrak, dan wel van een 
kapokkussentje of deken. De vrouwen dragen 
saroengs, laoe, of laoe komboe, wanneer ze gekleurd 
cn met figuren voorzien en laoe hada, indien ze met 
kralen opge- maakt zijn. Mannen zoowel als 
vrouwen dragen annbanden van koper, ivoor of 
kralen; andere versierselen zijn in W. Socmba 
oorhangers van hout (poela) of van goud en zilver 
(mamoeli) en gouden kettingen (kanatar); mamoeli 
en kanatar dienen tot het bctalen dcr bruidschat； de 
laatste hebben, bij uitzondcring, wel eens een 
waardevan / 7500 (De Roo, 595). 

Sommige versierselen, zoomede de mooiere 
binggi's en laoe,s — vooral die met menschenfi- 
guren versierd — mogen alleen door de aanzien- 
lijken gedragen worden. In de binncnlanden, vooral 
in West-Socmba, is de kleeding vcel armoediger en 
bestaat soms alleen uit ecn schaamgordel en 
hoofdbedekking van gekloptc boomschors of zwart 
katocn. 

De Soembaneezen zijn shiikharig, zc dragen het 
haar Jang； het wordt bij de vrouwen soms door ecn 
kam van schiklpad of hoorn opgehou- d“n. Vooral in 
N. W. Socmba is het tatoueeren in zwang, waarbij 
men dezelfde figuren als in de wccfscls aangebracht 
worden, terugvindt. De Soembaneezen zijn 
weigemaakt en flink gebouwd cn in d(；n rogcl 
grooter dan Javanen; soinmige vrouwen zijn bcpaald 
schoon to noemen. 

Voor de Socinl)aneeschc taal zio het art. 
SOEMBA^CII. 

I)e Soembaneezen zijn aniniisten; bcdchuizcn 
noch tcmpclu worden bij hen aangetroHen, wel 
daarontegen offerplaatsen, soms voor cen gehce- len 
stam of negCri en dan clikwijls bestaando uit enkel 
een afdak op vier palcn, waarin dichtgc- bonden 
inandjes, bestemd voor oflcrandcn, zijn ojjgcbangen. 
Dcrgclijkc offerplftatsen, ook wel in den vorm van 
cen gewoon huis, worden oemba niarapoc gcheeten. 
Sonunigc personen (ratoe, hocwcl geon eigcnlijkc 
pricsterw) vurvullen bij het oflcrcn en bij het oogsten 
ecn belangrijke rol. Ovcrigens niet alleen op 
bepaakle plaatscn, doch overal, in zoowel als 
buitenshuis, wordt aan de niarajjoe's, de zielcn dcr 
afgestorvenen, geofferd. (Zic ovcrigcnH De Roo, 
586 en D. K. Wiclenga in de Macedonier 1909 — 
1912). 

De feesten der Soembaneezen, die overal uit zang, 
begelcid door do djoengga (soort tweesna- rige, vaak 
met werkelijk talent bcspecklc guitaar) cn dans 
bostaan, keninerken zich door grooto 
liiidruchtighcid, verhoogd door siaan op trom- mcn 
(lamba*s) en gongs (ana monggoo). Sominigc 

danscrcssen dragen ringen met bosjes rechtop- staand 
paardenhaar aan de vingers, wat door het wuiven 
onder het dansen een bevallig effect maakt, tcrwijl do 
mannen ook wel belletjes aan de vooten bevestigen, 
waarvan het gerinkcl gedu- rende den dans het 
eigenaardige daarvan zeer verhoogt. Tot do feesten 
behooren mede een soort spiegelgcvechten, te paard 
zoowel als te voet. 

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

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

Blijkbaar voor het eerst wordt door Pigafetta (zic 
kaartje bij de uitgave van A. da Mosto, Roma 1894) 
in 1522 melding gemaakt van een eilandje 
“Chendam", waarmede waarschijnlijk het tegen- 
woordige Tjendana of Soemba bedoeld is (zie 
Rouffaer, Bijdr. Kon. Inst. 6 VI, 1899 bl. 625y- noot). 
Nog een paar eeuwen daarna heerscht de grootste 
onzekorhoid omtrontde eilanden bewesten Timor. Bij 
Rumphius en Valentyn vindt men den naam 
,,Nomba‘‘ (zooals wij zullen zien, een ge- wono 
naamsverwisseling voor “Soemba"), een naam, dicn 
wij ook reeds aantreffen in het Dag- Register (anno 
16G3), waaruit wc tevens gewaar- worden dat 
daannede Soemba bedoeld moet zijn. Tevens treden 
daarbij twee zaken duidelijk in het licht, nJ. dat het 
beroemde sandelhout — dat vooral op Timor's 
Zuidkust aangetrofEen wordt, cn van oudsher uit 
Timor's Noorderhavens uit- gevoerd word — toch 
wel degelijk reeds toen ook uit Soemba word 
uitgevoord; en bovenclien, dat het eiland in de 17o 
eeuw aan Bi ma (Oost-Soom- bawa) onderhoorig 
was. 

Wij moctcn nu cen groot cn duisterblyvend 
tijdperk overslaan, om van Socmba eerst weder 
melding gemaakt te vinden in 1756, toen Paravi- cini 
als Commissaris naar Timor word gezonden om de 
zaken aldaar in ordo to brengon. Dezo wist den tijd to 
benutten om met verschillendo vor- sten van Timor 
cn omliggonde eilanden contrac- ten te shiiten; voor 
den inhoud zie Veth, Gids 1855, T, G99. Dit contract 
werd, mode ondcrtcc- kend door aclit 
Socmbanecschc vorsten, dio zich dus blykbaar aan de 
oppcrhcerschappij van Bi ma hadden onttrokken. In 
1757 door do Hoogo Re- gecring goedgekeurd, blccf 
het, zij l et slechts in naam, van kracht tot 1845. 
Paravicini had inmid- dels de aandacht dcr Hoogc 
Rogeeringbijzonderop Soemba gevestigd, die dan 
ook in 1757 het opper- hoofdtoTimoraanschrecf 
hetcilandSoenibanauw- kcurig to doen onderzoeken. 
Dit gaf aanleiding tot de indicning door hot 
opperhoofd Van Pluskow van een rapport (zie Loupe: 
Het oiland Soemba 
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in 1759, Bijdr. Kon. Inst. 4, III, 224), dat cven- wel niet veel 
bijzonders bevat; men verwachtte wel vcel 
handclsvoordeelen, o.a. jaarlijks „om- trcnt cen 
scheepslading sandelhout, een goede kwantiteit slavenn 
enz., indien het geheelo eiland in het bczit van de Comp, 
mocht geraken. Nau- welijks had de Comp, eenigszins 
feitelijke aanra- king met Soemba, of zij kwamtot de 
ervaring, dat de inwendigc toestand van het eiland door 
onder- linge twisten on oorlogen alles te wcnschen over- 
liet; ze moest zelfs spoedig gewapenderhand op- treden 
tcgen de weerspannige, in Middcn-Soemba gelegen, negeri 
Batoe Kapcdoe (Veth, Gids 1855 I, 702). Deze 
omstandigheden, zoomede het mis- lukken der 
handclsvoordcelen, zullen wel de oor- zaak zijn dat de 
Comp, zich langzainerhand met Soemba niet meer inliet. 
Volgens Grono- vius (Tijdschr. v. N・ I. 1855, I, 280) had 

de Comp, op het eiland vroeger een ainbtenaar, en tot diens 
bescherming een militaircn post, gevestigd te „LabajaM 
(waarschijnlijk Labaing aan Soemba's Oostkust, onder 
Mendjeli, even- als het zekcr is dat Oost-Soemba altyd meer 
onder den invloed van Timor on Savoe vcrbleef). Deze, 
door anderc schrijvers betwiste mcening, vinden wij 
gedeeltclijk bevestigd in de Gen. Res. van het kasteel 
Batavia (Realia dl. Ill, 296) do. 27 November 1775, waarin 
tai van bijzonderhe- den over Soemba schuilen, welke 
alleszins publi- ceering verdienen. O.a. word op 15 Aug. 
1775 door het toenmalig Opperlioofd van Timor, Fok- kens, 
aan de Hooge Regeering een memorie over het，eiland 
ingedicnd, waarbij interessante mede- deelingcn worden 
gedaan, terwijl Fokkens daar- bij tevcns de Hooge 
Regeering in ovcrweging geeft door het zenden van een 
cxpeditie bezit te nemen van het ciland, waaraan deze 
evenwel geen gevolg heeft gegeven. 

Dat ook de vorsten van Soemba zich weinig om het in 
1756 gesloten contract bekommerden, zien we vermcld 
door Mr. W. van Hogendorp: Beschrijving van het eiland 
Timor on nabijgele- legene Eilandcn (Verh. Bat. Gen. dl. II 
(1780) bl. 98). Hieruit blijkt dat behalve die van „ManicllyM 

(d. i. Mendjeli in den Oost-hoek) alle vorsten zich aan de 
gehoorzaamheid van de Comp, hadden onttrokken. Ook 
Van Hogendorp spreekt van en ,,Sandclbosch.Eiland”，
doch nu als namen voor een en hetzelfde eiland Soemba (in 
tegenstelling met de verwarrende aanduidingen van 
Rumphius en Valentyn); van dicn tijd af schijnt de naam 
Tjendana of Sandelhouteiland ook meer en meer in gebruik 
te zijn gekoincn, hoewcl bij de bevolking zelve het eiland 
slcchts bekend is onder den naam Tanah Soemba of Tanah 
Hoemba. 

Van Hogendorp declt verder mede dat het san- dclhout 
op Soemba veel minder dan oj)Timor groeit, daaraan 
toevoegend: „Mcn zal ook vccle moeite hebben, om de 
Inwooncrs tot Jiet kappen der boomen over te halen, om dat 
zij stollen, dat de zielen der overledenen zich, in den ecncn 
of anderen boom, herbergcnn. Wat Van Hogendorp hier 
niededeelt wordt soms nu nog als de oorzaak van den 
geringen handel in het Socmba'sch san・ delhout 
aangemerkt. 

Intusschen is het met de kennis van het eiland op het eind 
dor 18e eeuw nog treurig geslcld en ook in het begin der 
19e eeuw benweide men er zich weinig mede. In 1820 word 
C. Sluyter, resident van Timor, in commissie naar Soemba 

gezonden： een uittrcksel van diens rapport vindt men in het 

Tijdschr. v. N.-L 1853, I- 48. Ter vervanging van dat van 
175G sloot Sluytcr met een aantal vorstjes con nieuw 
contract (zic Veth, Gids, 1855, I, 550 noot), hctwclk in 18G0 
weder verviel en vervangen word door nieuwe contracten, 
zic Bijl. H. St- Gon. 1861/G2 No. 669. Daarbij worden de 
navolgende, tot de overecn- komst toegetreden Radja's 
genoemd: die van Taimanoe, Kadoemboe, Kambera en 
Mendjeli (dit laatste ten rechte: Mangili). In volgcnde ja- ren 
boden nog verschcidcne vorstjes hun ondcr- werping aan en 
traden tot het contract toe; zelfs de Radja van Lewa, in het 
binncnland van Mid- den-Soemba, die zich later zoo berucht 
inaakte, behoort tot hen; in 1874 were! hem door den res. 
van Timor cen acte van bevestiging uitgcrcikt. De nakoming 
van het contract liet cchter door- gaans bij velen dier Radja's 
alles te wenschen over, trouwens meestal begrepen zij or de 
bedoe- ling niet van (zie J. Esser, Tijdschr. v. N. 1. 1877, II, 
161). In 1874 hadden zelfs twee der tot liet contract 
toegetredenen staatjes het intijds ver- ijdeldc voornemcn 
opgevat de sinds I860 op }iet eiland verblijf houdendc 
controleurs vandaar te verdrijvcn. 

Na de inededeelingen van Sluytcr volgt al spoedig een 
bclangrijkc bijdrage tot de kennis van Soemba, 
samengesteld uit de geschriftcn van wijlcn D. J. van den 
Dungen Gronovius, resident van Timor, die eenige maanden 
op Soemba doorbracht, opgenomen in Tijdschr. v. N. I. 
1855, I. 277, terwijl zich daarbij aansluiten de hieronder 
vennelde bijdragen. (Volledigheidshalve deelen wij nog 
mede, dat Gronovius als resident van Timor in 1841 door 
Sluytcr word vervangen, clus niet, zooals men zou 
vermoeden, na Sluytcr aldaar bestuurshoofd was). 

Inniiddels were! in 1866 gevrolg gegeven aan ln,t 
voornemcn der Regecring om op Socmba diit gezag uit to 
oefenen, en worden or twee contjo- leurs (aanvankclijk een 
controlcur stem*I- 
plaats Kabaniroc cn cen ambtenaar ter bc- schikking) cn 12 
j)oliticoj)passers gcj)laa(st. Op deze forniatie word in J879, 
waarschijnlijk door de voortdurende binncnlandsclH； 

ongcrcgr](l)i<•- den, reeds weder teruggekomen (in den 
laatsl <-n tijd waren beidc ambtenaren, wcg(?ns de vijandi- 
gc houding der bevolking, in clkanders onmid- dellijke 
nabijheid, n.l. to Kabaniroc cn Wainga- poe gestatiojineerd)(
；n het bestuur in (ian(h*n gc- stcld van een civiel 

gezaghebber cn twee posl- houders. Eon dor controleurs 
blccf echtcr als overgangsmaatrcgcl nog tot 1883 tc 
Wainga])oc, in welk jaar de gezaghebber (wiens 
bernoeiingen zich feitclijk niet verder uitstrekten dan tot den 
aankoop van paarden voor het Gouv.) in diens plaats trad. 

Wij kenden Soemba niet anders dan als c(*n tooneel van 
voortdurende twist en vcrwocsting； steeds voerden de 

vcrschilJcnde radja's ondcrling oorlog, hetgeen gcrcgeJcI 
sa)ncngij)g met het ver- branden van kampoengs cn het 
rooven van scJien en vce. Gedurcndc eon recks van jaren w( 
rd op Soemba cen dubbelzinnigc rol gcspechl door een van 
Pon tian ak verbaunen cn ter lioofdplaal s Wuingapoc 
vcrbJijfhoudendcn Ara bier, Sjari<?f A b- doel Rachman, 
die door cen huwelijk ni(jleen d6hncescheprinses zoowcl 
alsdoorzijn j)crsooniijk- heid, zich grooten invloed liacl 
weten te verwer- vcn. Later is gcblckcn, dat hij in vcle 
onlusten de 
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hand had on ook ocn belangrijk aandeel in den 
slavenhandel. Gcruimcn tijd wist hij de Europ. 
ambtenaren te misleiden, doch nadat zijn slcchte 
handclingcn aan het licht warcn gekomen, werd hem 
in 1876 het verblijf op het eiland ontzegd en ecn jaar 
later overiced hij op Timor. 

In 1876 was onze inmenging noodig tegen het 
bergvolk van Kiritana (rijk van Batoe Kapcdoe) 
wegens herhaaldo zeerooverijen on andcro ge- 
wclddadigheden. Geruimen tijd cchtcr was voor- al 
het gebied van den Radja van Lewa het mid- delpunt 
der onlusten. Op zijn roof- en plundcr- tochtcn was 
hij veelal vergezeld van de beruchte berg-
findehneezen, van wie de eigenlijke Soem- 
baneezen steeds verschrikkelijk te lijden hadden. Zij 
vervulden vooral ook ecn groote rol bij den op 
Soomba destijds bestaanden slavenhandel, welke 
echter zooveel mogelijk door het Gouvernement 
werd'belet; ook werden sedert maatrcgelen geno- 
men om de immigratie van findehneezen zooveel 
mogelijk tegen te gaan. In 1892 overleed de bo- 
vengenoemde Radja van Lcwa en bleef het land- 
schap ccnigen tijd zonder wettigen bestuurder. 

In het Koi. Verslag van 1899 zien we dat cen 
vaartuig, bemand met Savoeneezcn, wegens slecht 
weder cen schuilplaats zookende op Socm- ba, door 
de bewoners der kampoeng Ngandambo- loo (W. 
Soemba, op de kaart evenwel niet te vin- den) van 
alles wat het bevatte werd bcroofd en do boot tegen 
betaling van cen losprijs vrijgoge- vcn. In het 
verslag van 1900: „Ook op Soemba werden weder 
verschillende kleine oorlogen ge- voerd, waarbij als 
gewoonlijk gebruik werd ge- niaakt van gchuurclc 
berg-findehneezen". In den loop van Jict jaar 1901 
eindclijk was ons onniid- dellijk optreden, zoo lang 
mogelijk vermeden, noodzakelijker dan ooit. De 
Radja's van Lowa en Rcndeh schcncn het plan te 
hebben opgevat in vereeniging de hoofdplaats 
Waingapoc aan tc vallcn en tc verwocstcn. Met de te 
hulp geroepen landingsdivisie van het 
flottieljevaartviig ,,Java‘‘ en £nd6hnecsche 
hulptrocpcn werd de vcrblijf- plaats Lainbanapoe 
van den Radja van Lcwa vcrwocBt, tcrwijl doze met 
zijn aanhangers in de binncnlaiidcn ontkwarn. Ecn 
dotachement cava- 
leric, van Makasser ontboden, niaakto vcrschil- 
Jcn<k- loch ten naar het binnenland, doch het be- 
oogde doel werd slechts ten deele bereikt, daar 
gcnocinde Radja steeds aan zijn vervolgcrs wist t(- 
(nitkoincn. Nicttcinin hceft ons optreden zooveel 
indruk gemaakt, dat voor het oogenblik al- thans de 
rust was herstold. Do Radja van Rendch s(J)ijiit, om 
buiten schot to blijven, zich intijds uan het complot 
onttrokken tc hobben. 

(}edurendo de laatste 25 jaren werden van Pro- 
tcstantsclio zijde pogingen aangewend om op Oosl-
Soeniba Jict Christendom in te voeron cn 

zich zendingsposten te Kabaniroc Me- 
lolo Pajeti nabij VVainga])oc en Karoeni (West- 
Soeinba). De resultaten zijn even we] zecr go- 
ring; voornl. zijn het de Savoeneezcn, die tot het 
(Jliristenclom overgaun, tcrwijl do eigenlijke 
Boom baneozen daartdo weinig neiging bctooncn. 
Mede wegens het geringe succes is de Katholioke 
missio na cen tienjarigen arbeid op Laocra (of 
Rui, Wcst-Socmba) in Nov. 1898 opgeheven. 

Na des actic tegen den vorst van Lcwa keerde 
de politick van oiithouding terug. Zelfs werd in 
plants van cen kaptcin-civiclgczaghebber, nil ocn 
posthondcr inot de wanrncming van do gchoolo 
.afdooling bclast, met twee anderc posthouders, 

cen tc Mclolo en cen te Memboro, welke laatsto 
plaats vcdal onbezet blccf. De posthouder van 
Waingapoe was waarnomend civiclgezaghcbber 
en deed tevens dicnst als zoodanig voor ^hd6h. 
Het kon dan ook niet lang duren of weer linoest 
met krachtige hand ingegrepen worden. Oemboe 
Karai van Memboro had ecn groote moord- en 
strooptocht gehouden naar Kodi en een groot 
aantal slaven buit gemaakt. 

Luitenant Rijnders werd nu in 1906 belast met 
een militaire strafexpeditie. Intusschen was Van 
Heutsz aan het bewind gekomen, zoodat men 
zich nict als vroeger tcrugtrok na het toebrengen 

maar nu was van enkele slagen, maar nu was de tijd aangebro- 
ken, dat het geheele eiland onder ons bestuur zou 
worden gebracht. In het volgende jaar werd lui- 
tenant Rijnders aangesteld tot militair en civiel 
gezaghebber van Soemba, met standplaats W aing- 
apoe. De troepen bleven als vaste bezetting en 
successievolijk werd nu op het geheele eiland orde 
en rust hcrsteld. In plaats van posthouders kwa- 
men nu luitenants als civielgezaghebbers, een in 
Oost- en een in West-Soemba. 

Spoedig leerde men de kracht van het Gouver- 

bevordord. Nu de orde en v 

nement kennen en erkennen. Zelfs de beruchte 
radja van Lewa kwam binnen het jaar zijn on- 
derwerping aanbieden en werd naar Padang ver- 
bannen. In 1912 werd het civiel bestuur gekgd in 
handen van een controleur en in 1915 in die van 
een assistent resident. (Zie SOEMBA, afdeeling). 
Het rechtswezen werd geregeld, tcrwijl bij Ind. 
Stb. 1914 Nos. 744 en 745 een landraad werd inge- 
steld. Soemba, certijdshct land van roof en moord, 
levert nu ecn gcheel andcren aanblik op dan en- 
kele jaren geledc 
~ 
gen. is het land ontslotcn, door onderwijs wordt 
de geestclijko, door de invoer van superieuie dek- 
hengsten cn runderen de matericclc ontwikkeling 
，5 3*二.L sL 5, veiligheid is verzekerd 
zal Soemba ongctwijfeld binnen niet al te langen 

len. Door het aanleggen van we- 

tijd worden cen der belangrijkste kleine eilanden 
van onzen Archipel. 

B c s t u u r. Voor de administratieve indee- 
ling zie SOEMBA (afdceling). 

Het bestuur over do verschillende rijkjes 
het eiland berust bij hoofden, door het Gouverne- 
ment Radja, door de bevoiking Ocmboe of Ma- 
ramba genoemd. Ze worden nict door de bevoi- 
king gekozen, doch hun waardigheid is bij gcble- 

van 

ken gcschiktheid erfelijk. Voor de aanvaarding 
van het bestuur leggon zij do korte verklaring af 
(zie Do Alacedonier, 1915). In het algemecH be- b
 
： 
staat hun rykdom in cn wordt afgoincten naar het vj " 
aantal pnarden on onderhoorigen, waaroverzij bo- "儿>、•-广 
schikkcn. J)c macht dicr vorstjes was eortijds ' 
bcgrcnsil, zo beschikten naar willckcur over 
heid, levcn of clood hunner onderdanen. Scdcrt de 
vestiging van ons bestuur in 1906 is het met hun ? 
willckcur gedaan. Fcitelijk gezag uitoefenende^ • 
kampoeng- of n6genhoofd.cn bestaan op Soemba 
niet, wcl wordt de raad van een bepaald persoon, 

bokoel genoemd, vcclal opgevoigd en vindt 
men in elk, uit mcerdcro gezinnon bestaund huis 
de a ma oenia, die als hoofd der fainilio bcschouwd 

.gewoonlijk gehoorzaaind wordt. 
Literaluur: Behalve de in den tekst vollcdig op- 

gegeven bronnen: S. Roos, Beschrijving 
voorwerpen afkomstig van Soemba, enz., Notulen 
Bat. Gen. 1)1. IX (1872), bl. xxxi (bijl. F); Dez., 
Bijdragc tot do kennis van taal, land en volk op 
Soemba (met woordenliist on samenspnikcn), 

arna 

en 

on- 

van 



6 SOEMBA, TJENDANA OF SANDELHOUT-EILAND-SOEMBA'SCH. 

 

 

< ，--Verb. Bat. Gen. DI. 36(1872) LI. 1; J. E. Tcys- 
X inann, Verslag eener Botanische reis over Timor 
、enz., Natuurk. Tijdschr. voor N.I. DL 34 (1874) 

bl. 348; J. de Roo van Alderwerclt, Eenige medc- 
deelingen over Soeinba, en Soembaneesch-Hol- 
landsche Woordenlijst met een schets eener gram- 
anatika, Tijdschr. Bat. Gen. DL 33 (1890), bl. 565 
en DI. 34.ClS21LbL2.34： Dr. H. F. C. Ten Kate, 
Verslag^eener reis in de Timorgrocp enz. III. 
Soeniba, Tijdschr. Kon. Ned. Aardr. Gen. 2e 8. 
DI. II (1S94), bl. 541 (met kaart cn platen); Dcz., 
Beitrage zur Ethnographie der Timorgruppe, In- 
tern. Arch, f E.l'r. Bn nd VII, (1894), bl. 242 
Tafeln)： W. Pos, Soembaneesche Woordenlijst, 
Bijdr. Kon. Inst. 6, IX (1901), bl. 1S4; S. Cools- 
ma, De Zendingseeuw voor Ned. Oost-Indie, 
Utrecht 1901, bl. 847 vlg.; Schetskaart van het 
eiland Soemba, schaal 1.300.000, Batavia, Top. 
Bureau, 1915; H. Witkamp, Een verkennings- 
tocht over het eiland Soemba, Tijdschr. K. Ned. 
Aardr. Gen. jg. 1912, bl. 744 en 1913, bl. 8, 484 
en 619; D. K. Wicli ga, Schets van een So'mb.- 
neesche spraakkunst, met woordenlijst en verha- 
len. Batavia, 1910. Dez. Soembaneesche verha- 
len. 虫si危flu迎*二&〜网_了・，DI. 68, J913. 
Dez. schreef een aantal opstellen over Soemba 
in verschillende jaarg. van „de Macedoniern 

(1908 en vlg.). Zie nog Ind. Gids, 23e jaarg. (1901) 
bl. 1382. 〜 , 

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

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

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

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

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

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

SOEMBA(STRAAT), tusschen de Noordkust 
van Soemba en de Oostpunt van Soembawa, de 
West punt van Flores en tusschengelegen eilan- 
den, is 65 tot 45 K.M. breed, zeer diep en geheel 
schoon. De Noordkust van Soemba is over heL 
algerneen rotsig en si eil, afgewisseld door enkele 
zandige gedeellen en lage hoeken en loopt ge- 
leidelijk op naar he'; gebergte, dat bij en beO. 
Palmedo den pliteauvorin vert oont. Kenbaar 
zijn: de loodrechl e rot sen bij Boekajnbero in het 
Westen, de roode steenen met tusschengelegen 
zwarte strandjes ingesloien tusschen wiite st ran- 
den aan weerszijden, beO. Mem boro de steile, 
witte, maar nieb hooge steenhoek Wanda en tg. 
Sasar, de Noordhoek van Soemba waar, door 
afstortingen van den steilen ui.looper van een 
plateau, loodrechte kaIksteenwanden van tot 
40 M. hoogte zijn ontstaan. Langs Noord- 
Soemba loopt een uilerst smal koraalkustrif, dab 
zonder eenige gevaren steil naar zee afdaalt. 
De Z.O.punt van Soembawa is steil met rotsi</e 
hoeken en hoog oploopend naar het berg- 
achtige binnenland, in heb bijzonder bij den in- 

gang van straat Sapd. waar de kust eenige kleine 
baaien vormt ； voor de kust ligt een s ma lie ko- 
raaldroogvailing, in enkele baaien afgewisseld door 
zandstrand, waarop bij de rotshoeken vele losse 
steenen voorkoinen. Aan de Z.W.punt van Flores is 
de kust zeer sterk verbrokkeld, steil en rot sig en rijst 
steil op naar he 匕 berghnd. De om de Zuid 
uitspringende Toro Keri.a draagt, zeer dicht aan de 
kust, een hoogen heuvel, waarvan de uivloopers niei 
loodrechte wanden in zee af- dalen; ook het liooge, 
zwaar begroeide, da ar beW. gelegen Gili Mota met 
taraelijk spitsen top is zeer steil. Rindja en Komodo 
met de daarvoor gelegen eihnden hebben eveneens 
steile. rotsige zuidkusten. De groole baai aan de 
Zuidkust van het eerste eiland, waar het hooge 
bergland mei loodrechte wanden afvalt, wordt 
grootendeels gevuld door hot aan den buitenkant 
grillig ge- vormde Noesa Kode (Oewada Sami) met 
steile rotskust en en daart egen liggende steenen onder 
en boven water; de Toro Langkoi op he1 tweede 
I eiland heeft een zeer st eile, eveneens grillig inge- 
sneden rotskust, waarvoor ecn. grooter en meer- dere 
kleine eilanden en verspreide steenen en gevaren 
liggen. Aan de Z.W.punt treft men hier het steile en 
begrocide eiland Langkoi (Schoor- steeneiland) aan, 
dat een hngen, smallen, zeer kenbaren kam heeft. Het 
plateau, waarop deze eilanden liggen, steekt om de 
West van Flores uit, is bij hoek Kerica en beZ. de 
eilanden zeer smal en valt, zonder v66r de kust 
liggende droog- vallin«i, steil naar zee af. Zie 
Zeemansgids deel V. 
5- SO刖IBA'SCH. Op het eiland Soemba komcn 
eeifaantal tongvalleii of talen voor, waarvan cl ie, 
welke in Kambera gesproken wordt, het best be- kend 
is, en gewoonlijk bepaaldelijk met den naam 
Soembaneesch aangeduid wordt. Ook he! in Jiet 
Westen voorkoinende Laora'sch is eenigszins na- der 
bekend geworden. Ofschoon zeer na-verwant met het 
Soemba'sch of Kam beta's ch is he' ver- schil toch nog 
groot genoeg om van eeno afzon- derlijke taal te 
kunnen spreken. Stellig staat hcl- geen in and ere 
landschappen gesproken w()r<lt veelal in de 
verhouding van cen di-iJe<；t tot de Lalen van 
Kambera en Laora, en kan. nict van afzonderlijkc 
talen spreken； zoo staat bijv. wat gesproken wordt in 
Mangili zeker in eene der- gelijke verhouding tot hcS 
Kaniberu'sch ,n\aarveel is daaro ver nog niet met 
zekerlieid t e zeggen. Alle meer of minder bekende 
talen of tongvaJlen zijn het naast verwapk aan het 
Sawoe*sch cn Bima- neesch en vormen daarmede 
eenc groep. JfeL klank-stelsel van het Soemba'sch 
(Kaxnbera^ch) is vrij good ontwikkeld ； bejialve de 
gewone klin- kers, waarvan de mcestc in eene lange 
en kortcrc variiilcit voorkomen, kent de taal ook 
Lwee- klanken； de pepet on： breekt evenwel en is 
vervan- gen door eene korte a. Aan heb begin of in 
cen woord kunnen de volgcndo jnede-klinkers voor- 
konien: k, ngg, ng, t, (I, nd, n, dj, ndj, nj, p, b, 
(waarvan bij het uitspreken de lip])en naar liinnen 
getrokken worden), mb, m, I, r, j, w, h («)； de g, do 
jnecr dentale varieleiten van(1,(lj, alsmede de b, 
kunnen nooit zonder nasalen voorshig uitgespro- ken 
worden. De tenues, benovens I, r en s (h). kunnen ook 
als sluiters opt red cn, doch slechts e6n neus-klank, de 
n(/, welke dan ook aan eene n of m elders kan Leant 
woo rd en. De uitspraak der slui- ters is echter vrij 
onduidelijk; wil men den sluit er docn uitkomen, dan 
wordt aan het woo rd een u- klank toegevoegd, bijv. 
la-pit wordt lapilli, vou- 决，*w 4-' 
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wen, Jav. lempit. Bij enkele woorden, welke 6en- 
lettergrepig geworden zijn, is die u een vast be- 
standdeel geworden, bijv. patu, vier, (M. P. epat); 
ngangu, eten (uit *ngadng; het Soemb. duldt geon 
hiaat = SAW. ng a a, BIM. ngaha, MAD. ngakan). Door 
achtervoeging van de u verspringt het accent niet. Bij 
afleiding kan het voorkomen, dat achter die 
toegovoegde u eene ng wordt geplaatst evenals na 
eene werkolijke eind-vocaa], bijv. pasdmboeroeng, 
elkander ontmoeten, van sam- bur (u); deze vorrn kan 
ook uitgesproken worden: •pasamburungu, (dus 
wederom met toevoeging van u aan den sluitenden 
medeklinker), doch het accent blyft steeds op de 
eerste lettergreep van het stamwoord. Van de klank-
verschijnselen is te vermelden, dat eike s afwisselt 
met h, of beter ge- zegd, thans zoo goed als door 
iedereen als h uitgesproken wordt ； eenige jaren 
geleden edit er waren beide klanken nog afwisselend 
in gebruik. Voorts de v era nd ering van a in. e 
(althans in de meesfe gevallen) door eene i inde 
vo]gende lettergreep, als eti, dial, nog ati = M. P. 
(h)atai. Van de algemecne M. P. voorvoegsels zijn 
alleen nog in gebruik： ma, dat evenals in het Bim. 
zeer bepaal- delijk di ent tot vorming van 
deelwoordelijke vormen, en pa, tot vorming van 
causatieve en reciproque werkwoorden, en ook 
vansubstantie- ven, welke bijv. dienst doen als 
bepalingen, zoo als ndjara (paard )-pakaliti, rij-
paard), van kaliti, rijden); wel zijn nog and ere 
prefixen te onderken- nen, maar zij hebben geen 
levende kracht meer. De oude suffixen zijn gehecl 
verdwenen； ook in- fixen komen niet voor. Nieuw-
voriningen zijn bijv. de samenstellingen met wangu, 
(in waarde gelijk aan Bim. kai), waannede men 
instrumentale werkwoorden vormt, en met 
voorvoeging van pa instrumcntale substantieven, 
bijv. patu- lihu-ican(/u, schrijf-werktuig = 
penhouder, enz.; de toevoeging van eene ng om 
transitieve en in- transil ieve werkwoorden te maken, 
enz. Alle werkwoorden worden vervoegd ； voor 
elken pers. enkel- en meerv. bestaat eon afzonderlijke 
vorm; door enkele woorden, welke aan het 
werkwoord vnorafgaan, wordt evenwel het pron. 
voorvoegsel aangcl rokken； zoo bijv. door nda, 
(niet), men zegt dus bijv. nda-ku rongu ja, (ik hoor 
het niet), ecn verschijnsel, dat zich ook elders, bijv. 
in het One!-Jav., Mak. voordoel. In plaats van in den 
finicl on vorm kan cen werkwoord dikwijls 
Kiibstanticf opt reden, gevolgd door het bozit- telijk 
voornw. en nja, in do plaats van ja (zic hieronder): 
laku-na nja voor na-laku, hij ging. Een werkwoord, 
dat afhangt van een a nd er, jnoet in s u bs t a nt i e f 
■ vo rm staan on neemt hot prefix pa aan, bijv. van 
laku, guan: na-bisu pa- laku, hij wil gaan. Gelijk in 
})et Mak. of Bo eg. een substuntief als object (of nu 
ecn intransitief werkwoord als subject), nog cens 
pleonastisch pleegt aangeduid te worden door i, zoo 
geschiedt dit in het Soemba'sch door ja voor het 
enkelv. en sa {ha) voor het meerv., welke met eene 
vooraf- gaando ng respect, tot nj of ndj 
samensmelton. Over 'L algemeen lioudb do 
Soembanees van om- slachligo uitdrukkingen； bij 
een werkwoord wordt so ms cen voornw. wol 
driemaal uitgedrukt, bijv. ^u-(ik)-tfa(zjen)-
(Zu(nadruk-wyzer) -ku (ik) njungga (ik, volledig 
voornw.), ik zie. Bij de sub- stantioven wordt enkel- 
en meerv. regelmatig uitgedrukt door do lidwoordon 
na en da, wolko aan het subst. voorafgaan. De 
gonitief wordt uit- gedi-ukt met behulp van het pron. 
suffix v. d. 

3den pers.: na (lidw.) uma-na na (lidw.) maramba, 
het huis van den vorst; meerv,: da uma-da da 
maramba, de huizen cl er vorsten. Bij de pers. 
voornw. b estaan verschillende vormen voor da- tief 
of accusatief, welke laatste vorm zonder accent na 
het praedicaat ook als onderwerp kan op- treden. 

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

Literatuur. Bijdrage tot de kennis van. taal-, /• 
land en volk op het eiland Soemba, door S. Roos/',方，>.二 
Verh. Bat. Gen. XXXVI; Soembaneesch-Hol- iX - 
landsche Woorden-lijst inot eene Schets der 
Grammatika, door J. do Boo van Alderwerelt; 「 
Tijdschr, v. Ind. T.,- L.- en V.-kunde, dl. 33, 34; * & 
Soembaneesche Woordonlijsl, door J. Pos, Bijdr...' 
T.- L.- en V.-kunde, 6de Volgr. dl. 9; Schets van 
eene Soembaneesche Spraakkunst (naar het dia- / 
lect van Kambera), doorD. K. Wielinga, Batavia>r ' 
1910; Soembaneesche Verhalen, door denzelfden,. J。 
Bydr. T.-, L.- en V.-kunde, dl. 6S; Proeve eener . 
spraak-leer van de Laoranecsche taal, door Arn ' 
J. H. v. d. Velden. Tydschr. v. Ind. T.- L.- en V.- 
kunde, dl, XLII. J. C. G. J. 
'SOEMBAWA. Eiland, behoorende tot de groep 
der- Kleine Soeiida-eil., gelegen ongeveer tus- 
schon 116° 45' en 119° 10' O.L. en 8° 5' en 9° 5' 
Z.B. De grootte bedraagt ruim 13000 K.M.2 Het 
is ten W. door Straat Alas van Lombok en ten 
O. door Straat Sapd van P. Komodo gescheiden 
en grenst ten N. aan de Soenda-Zee en ten Z. aan 
den Indischen Oceaan. 

Het eiland is zeer onregelmatig gevormd; de : 

van 
CM ... 

a G 一 
、:M' 

'Nd〜 

k us ten vertoonen als het ware 晶 n aaneenscha- 
keling van inhammen en vooruitspringende pun- 
ton. De grootste baai is dio van Saleh, in het 
N.W., dio in ongeveer Z.O. richting het v 

diep binnendringt en met recht den naam' .{- •"- zeor 
van binnonzee verdiont. Vlak voor den ingang - 
ligt het eiland Mojo,^waardoor slechts toegang 土” 
tot do baai wordt vorlcond door twee smalle, 

waarvan de Noorde- echter zeer diepe straton, 
lijke, nl. Straat Batahai, het meest bevaren 
wordt; de Westelijke hoot Straat Saleh. De Noor- 
delijko oevor dezer baai is zeer steil en heeft 
slechts flauwe bochten; do Z.lijke is daarentegen 
vrij vlak, heeft tai van inhammon en een groot 
aantal kusteilandjes; het grootste, P. Ngali, is • 
verbonden met，het Oostolijk daarvan gelegene 
P. Tongardborecn zandstrook, die waarschynljjk 
pas in de tweede helft der 19e eeuw boven den 
vlocd is uitgegroeid, (Pannekoek van Rhcden in 
Tijdschr. Aardr. Gen. 1914, biz. 77^). Westwaarts 
/ 0 5" 
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van straat Saleh ligt de open bocht van Soem- bawa, 
voor do scheepvaart van belang omdat do 
hoofdplaats Soembawa er aan gelegen is. Uit eon 
handelsoogpunt het meest belangrijk is de smallc en 
diope baai van Bima, in het Noordoosten. Ze is te 
onderscheiden in buiton- en bin non baai; de laatste 
is eerst vrij diep , tot 40 M., maar is bij den ingang 
slechts 600 M. wijd; lator verbrecdt zc zich, doch 
neemt langzamerhand in dieptc af, tot. 10 M. Aan 
beide zijden door heuvelrijen be- grensd wordt deze 
baai voor een der veiligste van den geheelen 
Archipel gehouden. De landings- plaats bij de 
hoofdplaats Biwa (aan de 0. kust dcr baai) is door 
ondiepte vrij slecht. In het Z. dringt de baai van 
Tjempi het eiland binnen; zo is slechts door een 
smalle landtong van de Saleh- baai gescheiden en 
het geheele ciland wordt zoo- doende in cen O. en 
W. schiereiland verdeeld. 

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

Soembawa bestaat, evenals Java en Flores, in het 
Westen grootendeels uit cen samenhangend 
bergland, terwijl de OostheJft (en evenzoo de 
isthmus) bezet is met gelsoleerdo bergen pn berg- 
groepen — grootendeels vulkaan-ruinen —, door 
diepe inzinkingen gescheiden. Het grootste deel van 
het Westelijk schiereiland is een hoogland van 
meest 500 — 700 M. hoogte, bezet met hoogcru 
toppen (tot boven 1000 M.) cn doorsheden door 
diepe dalen. Evenals het hoogland in de Zuid- 
Preanger bestaat het uit breccien, tuffen,拓 en 
kalksteenen en mergels, door vulkanische ge- 
steenten doorbroken; waarschijnlijk alias uit het 
tertiaire tijdvak. Dit hoogland reikt tot de Westen 
Zuidkust en in het O. tot de Jandengte. In het N. ligt 
ervoor een groep van drie j on gore vul- kanen 
bewestx?n de hoofdplaats en ten Z. en O. van deze 
daalt het hoogland af naareen sterkcr golvend 
landschap. Die vulkanen zijn de Batoc Lanteh (土 
1800 M.), de Sangenges (士 1700 M.) en de Sekedct 
(士 1100 M.); zij vertoonen gecn working. Ook 
wijzen hun sterk geerodeerde vor- men op 
langdurige rust. De sterkst stukgcsn?dene dezer 
vulkaanrulnen is de Sangenges. Langs de Noordkust 
ligt vanaf T. Dalem (de Noordpunt van. het 
Westelijk deel) tot cn met de Wcstelijkc eilanden in 
de Saleh-baai jonge, opgeheven koraalkalk, deels in 
drie lerrassen van ongevcer 1.0, 20 en 80 M. hoogte, 
decis nog hooger. Bezui- den deze kustkalkcn zijn 
enkele kleine laagvlak- ten gelegen, de grootste van 
het eiland. Van de gejsoleerde vulkaanrulnen in het 
Oosten worden als hoogste toppen opgegeven de G. 
Sasah of Wa- 

doendanga, bewesten de baai van Bima, ruim 1400 
M. en de G. Maria, bij Straat Sapd, 土 1500 M. In de 
Noordclijkste landtong van het eiland, afgescheiden 
door de Saleh-baai verheft zich de vulkaan Tam bora 
(zie aldaar) tot een hoogte van 2850 M. Berucht is 
zijnc uitbarsting van het jaar 1815, ecn der hevigste 
uit de aan heftige empties zoo rijke geschiedenis van 
het vulkanismo in den Indischen Archipel. 

Het klimaat, de jaargetijden en de richting dcr 
winden versehillen zeer weinig van die in Java's 
Oosthock. Alleen ontbreekt het, be halve tegen den 
Tambora, aan strekon met zwaren rcgenval. Do 
plaatsen aan de Noordkust hebben slechts 120—125 
c.M. regen per jaar en op al de lagere terreinen van 
het eiland is de regen val te goring en de 
Oostmoesson zeer droog. 

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

Do plantengroei van Soembawa vertoont in 
hoofdzaak een Aziatisch, geen Australisch karak- ter, 
wat haar samenstelling betreft. Maar door het droge 
klimaat komt het uiterlijk der vegetatie overeen met 
dat der Oostelijker Kleine Soenda- eilanden. Groote 
terreinen zijn bedekt met gras- velden,soms hooge 
rietgrassen, veelal alang-alang, maar meest kortc 
grassoorten. Vooral in den Oostmoesson leveren zij 
een troosteloozen aanblik op. Waar iets meer regen 
valt of iots minder in den bodem wegzakt, hebben zij 
door afzonderlijk staande boomen en boomgroepen 
het karakter van savannen. De bowoners hebben deze 
graslan- den uitgebreid door het gebruikelijke 
afbrandcn der terreinen en door het vernielen van 
djati- wouden. In wat voclitiger streken komen 
struik- bosschen voor. Hoogore wouden vindt men in 
Dompo cn de landengte is voor een groot deci met 
bosch bedekt. In het droge jaargctijdo ver- liczcn 
vole dcr in het wildgroeiendeboomenhujiiie 
bladeren, zoedat men dan vaak hcrfstgczicht* n to 
zien krijgt. De Noord el ijke afhelling is echtcr ook 
daar dor, wat in het aJgcmcen van de naar de 
Noordkust hellende terreinen dozer oilanden gcldt, 
evenala van Java's Oosthoek. Eon rijko vegetatie 
vertoonon allerwegon de dalen; daarin on in de 
kustvJakton liggen ook do sawahs. Do Tambora 
draagt in hot N. en N. W. hooge bergwouden. ] n het 
Z. on O. zijn die in 1815 vernield on nog altijd 
meestal slechts door gras en struiken vervan - gon. 

In het binnenland van het eiland komen groote 
kudden herten voor. Zij worden gejaagd cn het 
gedroogdo vloesch vormt eon uitvoerartikcl naa r 
Java en Celebes. Ook wilde varkens zijn vcelvul- dig. 
Verscheurend gedierte wordt op het ci land niet 
gevonden, slechts ecn soort wilde katton. zoo- mede 
«]angen en krokodillcn. 

Het hoofdmiddcl van beslaan is natuurlijk de land 
bouw, maar ook de veo^.eeltiszcer belangrijk. Ivijst 
cn inais zijn de hoofdvoedingsmiddelon. Van de 
eersto hccfl uitvoer plaats, vooral uit het Westen. 
Soembawa is het land van wasen kat jang-id jo, die 
vrij veel naar Java en elders worden uitgc- voerd. 
Tabak wordt langs rivioroovers verbouwd cn ook als 
tweedo gewas op sawahs. De kofficcul- tuur, 
omstreeks 1880 begounen, is nagenceg wcer 
verdwenen. Van de boschpioductcn komen vooral 
voor sapanhout (zie aldaar), dat de bekendc roode 
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Torf levert cn het gclo verfhout, kajoe koening cf 
tcgeran (zio CUDRANIA). 

De veestapel is zoer belangrijk^ n.l. paarden, 
karbouwen en geiten. Van do beide eerstc heeft cen 
aanzienlijko uitvoer plaats. De paarden zijn klein, 
maar sterk en gewillig cn gaan vooral naar 
Socrabaja.cn Semarang, voor het straatverkccr. 

Do oorspronkolijke be volkin g van Soembawa is 
van Maleische afkomst, doch onderscheiden in twee 
groepen: 1°. De waarschijnlijk oudere bewo- ners, die 
overeenkomst met de Sasaks van Lombok vertoonen
； daartoe behooren do be wooers van de 
binnenlanden der WestheJft, die in het Westen tot 
straat Alas reiken, zoomede eenige stainmen in het 
Oosten, o.a. de hoidensche Dcoc Donggo, bewesten 
de baai van Bima (zie BIMA). 2°. De hoofdbevolldng 
van het Oostelijk deel, de Bima- neezen en 
Domponeezen (zie BI MA en DOMPO). 3°. De 
Soembawanen in de meeste kustlandschap- pen dor 
Westhelft. Doze zijn langer van gestalte en lichter van 
huidskleur dan do overige bewoners. De onder 2° en 
3° genoemden hebben veel invlocd van de 
Makassaren en Boegineezcn ondervonden. In het 
algcmeen is de bevolking rustigen gewillig. 
Misdadcn komen zeldcn voor. Ongunstige oigen- 
schappen zijn leugenachtigheid cn onbetrouw- 
baarheid, vooral bij do Soembawanen. 4°. De 
vreemdeJingen, die in grooto kolonien aan de kus- 
ten van het eiland wonen, vooral Makassaren en 
Boegineezcn, maarookSaleyereezen,Mandareezen, 
en Arabieren. Ligtvoct (zie Lit.) schatte hun a an tai 
in 1876 alleen in het rijk Soembawa op 10 000 op een 
gehcelc bevolking van 50 000. De u it barsting van 
den Tambora in 1815 heeft het ciland gcweldig 
achtcruitgozet. Het middendecl we rd grootendeels 
verwoest en de bevolking ge- dood. Tien tai Ion jaren 
heeft de ramp nagewerkt. Thans gaat Soembawa 
vooruit, vooral in de laat- stc jaren, doordat het 
Europeesch bostuur zich niecr met de toestanden 
inlaat. Door de vele vruchtbare vulkanische gronden 
kan het een goede toekomst to go moct gaan. Behalve 
ten gering aan- tal ink Oliristenen ter hoofdpl. Bi ma 
(hocwel daar, zcojnin als ciders op het eiland, 
zendclingen, van wclke gezir.dtc ook, gevestigd zijn), 
de genoemdc Dooc Donggo cn de eveneens 
heidcnschc Kolo (ten NO. van de baai van Bi ma; zic 
BI MA), bclijdt de gehcelc bevolking den 
Mohamm.gcdsdienst. Eenige Ilindoc-bccldcn zijn op 
het eiland gevondon. De ,'aatjes Soembawa cn 
Dompo waren in d，：n lat< r. n Hindoe-tijd aan 
Madjapahit ondcr- hoorig i). 

Staatkundig is het ciland thans verdceld in de 
]andschappen Soembawa, Bima, Dompo en Sang- 
gar; v roe ger bestonden nog Tambora en Pckut of 
Papekat, mu ar do uit bursting van de Tambora in 
1815 niaakte aan die rijken ecn oindc. Administra- 
tief vorrnt Soembawa met de omliggc nde cilanden 
de aftlceliiig So(unbawa van do residentio Timor 

i) Zic voor Bi ma en Soembawa: P. J. Veth, De 
onderhoorigheden van Mad japahit (een ver- bcti rde 
opgavo van Dulauriii* e.a.), Tijdschr. v. N. I. I lie 
Serie, 1(.•■ Jaarg, (1867) DI. I. bl. 88; en voor Dompo 
do ..Pararaton", uitgegevon door Dr. J. Brandes, 
Verb. Bat. Gen. 1)1. 49 (1897), bl. 14], waar vcrmekl 
wordt dat laats^- genoemd rijk in 1279 Qaka = 1357 
A. D. door Mad japahit word ve rove rd. Voor do 
Hindce- beclden vgl. Elbert, Die Sunda Expedition, 
DI. II, bl. 75 —76, met lit. opgaaf. 

en Onderhoorigheden onder een Assistent-Resident. 
Hot aan Bima onderhoorig W. gedeelto van Flores 
ressortcort adniinistratief onder de afdee- ling Flores. 
De afdecling Soembawa is verdceld in dric 
onderafdeelingen : Soembawa, Tali wan g en Bima. 
Zij is gesteld onder het bestuur van den Assistcnt-
Rcsident, aan wien is toegevoegd ecn Controlcur ter 
beschikking; de onderafdeeling Tali wan g staat 
onder een Gezaghebber, de onder- afdceling Bima 
onder ecn Controleur. 

Van de staatjes is Bima reeds beschreven (zie 
aldaar). Dompo (niet: Dompoe) vormt het vrucht- 
baarste gebied van het eiland. Het ligt tusschen de 
Bima-, Tjcmpi- on Saleh-baaion. De planten- groei is 
er vcel ryker dan in de and ere lagere dee- len des 
eilands. Er zijn hier zoo dichte bosschen als men ze 
in het Oosten van den Arcbipcl slechfs inhoogere 
Dergstreken pleegt aan te treffen.(Ziever- der 
DOMPO). Tijdens Zollinger had ook het hoog- land 
in het Zuid westen des eilands dichte wouden. Hoe 
het daarmee thans gesteld is, is onbekend. 

Het landsehap Sang gar ligt in het Noordel 力 k 
schierciland, dat den Tambora draagt en geheel door 
dozen berg wordt ingenomen.Vrocger washet rij kje 
kleiner, maar het bevat van 1866 af ook het 
grondgebied van het landsehap Tambora, omdat die 
streek langs den Noordvoetvan den berg sedert de 
uitbarsting van 1815 woest cn onbewoond was. 
Datzelfde gold van het rijkje Pekat langs de baai van 
Saleh, dat bij Dompo is gevoegd en grootendeels neg 
onbewoond is. Sanggar heeft zich even min van die 
ramp hersteld en is zeer slecht bcvolkt (土 1000 
bewoners). Thans liggen de eenige grootore dorpen 
van hot schiereiland volgens den jongsten bezoeker 
Pannekoek van Rheden (Geolog. Notizen ii. d. 
HalbinselSanggar, Zeitsch. f. Vulkanologie, Bd. IV 
(191S), bl. 85) op de Westkust. De hoofdplaats van 
Sanggar, die Sxnggar of Koreh heet, ligt aan do 
Noordkust van den hals van het schiereiland. Door de 
armoe- de der bevolking zyn de inkomsten van vorst 
en grooten zeer gering. De bevolking toont overeen-
komst met de Bimaneezen; zij sprcekteentaal.die zeer 
verwant is aan het Bimaneesch; zij vindt een 
cenvoudig bestaan in hertenjacht, paardenhandcl, 
inzanielen van boschproducten en wat vischvangst. 

Voor do komst der Hollanders moet Sanggar, 
onder den toenmaals meer bekenden naam zijner 
hoofdplaats Koreh, onderworpen zijn geweest aan 
den Sultan van Ternate, Baab Oellah (zie P. A. Tiele, 
Do Euro peers in den Mai. Archipel, V, Bijdr. Kon. 
Inst. 4, V (1881) biz. 161 en noot 4). Reeds in 1521 
had Pigafctta „Bima (en) Kore", on daarnaast 
Soembawa, opgesomd als eilanden (nsschen End eh 
(Florcs) en Java (zic de ed. door A. da Mosto, Rome 
1894, bl. 107; cn verg. de gc- nocjndc noot bij Tide); 
en nogtogon woordig is in het Juvaansch kor6 cen 
algemcono term vocr „ovcrwalsch,,» met name bij 
paardcu. Wei cen bewijs, dat Koreh vroeger heel wat 
belangrijktr was dan thans Sanggar is. 

Even a Is de andero rijken op Soembawa was 
daarop Sanggar v66r het sluiten van bet Bong- 
gaaisch contract (1667) onderhoorig aan Makas- scr 
en vcrvclgcns cijnsbaar aan de Comp. In den loop der 
tijdon gaf het rijkje weinigmoeilijkhcder; 14 Aug. 
1858 werd met den toenm&ligen vorst en de 
lijksgrooion een nieuw contract gesloton (ter 
vervanging van dat van 9 Fobr. 1765), waarvan de 
bepalingon tot hedon van kracht bio ven (zie Bijl. 
Hand. St. Gen. 1859/GO, No. 55). 
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Het Westelyk schiereiland vormt in zijn gehcel het 
rijk van Soembawa, grenzende ten 0. op on- geveer 
118° 10* O.L. aan Dompo. Het landschap telt- 
ongevcer 80 000 bewoncrs. Van de bevolking 
vormen een belangrijk bestanddoel Makassaien en 
Boegineezen, verder Orang Badjo's en ccn aan- tal 
Chincezen, Arabieren en ccnigc Europcanen. 

Op ongeveer een helf uur afstand van de kust, aan 
de bocht ran Soembawa, ligt de koofdplaats 
Soembawa of Soembawa besar, met 土 5000 in- 
woners, waaronder cen 10-taI Europeanen, ccn 100-
talArabieren en ongeveer evenveelCbineezcn. De 
Bcegincezen woncn tusschen de hoofdstad on de zee 
in de Kampoeng Bcegis. In de omstreken der hoof 
dplaats liggen een a an tai volkrijke kam- pcengs, met 
100—400 huizen. Door den hcutrijk- dom van het 
landschap zijn de huizen zonder uitzondering grooter 
en forscher gebouwd dan in Bima. De Soembawanen 
spreken een eigen taal, welke cchter tot heden (in 
tegenstelling met de Bimaneesche) nog geen 
beoefenaars vond; Zollinger en Jasper publiceerden 
woordenlijsten. 

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

Het gebied van het landschap is verdceld in 5 
districten onder districtsboofden, te weten Tali- 
wang, Alas, Soembawa bSsar, Orong Teloe en 
Pcenoekika, die weer onderverdeeld zijn in ondcr- 
districten, aan het hoofd waarover demoengs zijn 
gesteld. De kampoengs staan onder kampoeng- 
hoofden, njaka geheeten ； zij worden, de bevolking 
gehoord, door het Zclfbestuur benocind en on 
tslagen. 

Taliwang was eertijds ccn vazalstaat, of lie ver het 
bestond uit drie vazalstaatjes, Taliwang, Djarewe en 
Serang, onder hoefden met den naam Intje desa. Zij 
voeren ook nu nog dezen titel,dock hunne 
prerogatieven en functien zijn geene an - dere dan die 
der demoengs. Evenals deze zijn zij onderdistricts-
hoofd. 

In den jongsten tijd is het landschap Taliwang 

onder invloed der Europeesche bestuursam bte- naren 
sterk opgekomen. Er zijngoede wegen aan- gelegd cn 
irrigatieleidingen, waardoor de sawahs sterk werden 
uitgebreid. Op de gelyknamige hoofdplaats zijn door 
Chineezen toko's gebouwd, veel grooter dan die van 
Soembawa besar. De be、 volking is sterk in welvaart 
toegenomcn. Haar grootte is gering, 土 8000. 
Immigratie zou hier veel goed kunnen doen. 
Van de vroegere geschicdenis van het rijk van 
Soembawa is weinig bekend. Zooals gezegd, was het 
in den Hindoe-tijd aan Madjapahit onder- hoorig； uit 
de Gowa'sche dagboeken (zieTijdschr. Bat. Gen. DI. 
34 (1891), bl. 228) blijkt, dat het in 1616 reeds aan 
Gowa onderworpen was. Zooals bekend, maakte 
Speclman aan de macht een eind cn traden alle 
voorhecn aan Makasser onder- hoorige landen 
successievelijk tot het Bonggaai- sche contract toe. 
Aanvankelijk weigerde Soembawa, do ch we rd 
gewapenderhand daartoe ge- d won gen, zoodat ten 
slo 机 e den 12den Juni 1674 in het kasteel Rotterdam 
door drie gezanten van den vorst het contract namens 
dezen werd onder- teekend. Deze gezanten waren 
„Nene Martani, Koning ende gebieder over het 
district ofte negory Oetang** (tevens 
Rijksbestuurder) ； „Ncne Ontong Langoe met Neno 
Djouro Saparang, re- presenterende hunnen 
Koning ende heer- 
scher, Maas Goa genaamt", (Zie Dagh-Register 
gehouden in *t Casteel Batavia, Anno 1674. Bata« 
via's Hagc, 1902, bl. 187, waarbij tevens de ver- 
schillende artt. van het contract worden opge- 
noemd). Door de aanwezigheid van den gezanl “Nene 
Djouro Saparang" wordt het waarsehijn- lijk gemaakt 
dat Saparang (z(. ker wel = Seia- parang of Lombok) 
in (lien tijd aan Soembawa onderhoorig was, en dat te 
mcer, omdat Zollinger die het archief te Bi ma 
doorwcrkl e, juist uit 1675 vermeldt: „Het schijnt, dat 
toenmaals Lombok onder Soembawa gerekend werd, 
of datdit land daarover eene indirekte heerschappij 
voerdc". (Verslag cnz., 1850, bl. 174； en verg. er bl. 
13). Bovendien wordt dit vermoeden bevestigd door 
Dr. W. G. C. Bij vanck in zijn opstd： Onze betrek- 
kingen tot Lombok (Gids, 1894, dl. IV, bl. 134). 

Volgens Zollinger vestigde de Comp, toon (in 
1674) eon post ,,SukkcIcr)burg'' op Soembawa, welke 
echtcr in 1075 al we rd opgeheven ； do bc- zetting 
word verplaatst n^ar Bi ma. Hoe wel do rust in het 
landschap Soembawa, dank zij de me- deworking van 
het zelfbestuur in latere tijden nimmer noeirensv aard 
word verstoord, is in 1908 (zie Koi. Verslag van 1909, 
bl. 68) ccn militair optreden noodzakeJijk geweest 
tenge- volge van onwil der bevolking van het 
vazalstaatje Taliwang, om zich aan de regis- tratie te 
onderwerpen. Voortdurcrde twiHtcn over 
trconsopvoJgiug, oorlogen met Bali (dab door Sela 
parang tegen zijn opperheer te hu]p was geroepen, 
inaar inmiddels van do gelegenheid gebruik inaakle 
omzelf aldaar vasten voet 1 e krijgen en wel met 
zooveel succes, dat omstreeks 1740 Selaparang 
goheelcn voor goed op Soembawa was veroverd), jnet 
de naburige Ooslelijke rijken aJs- medc met de 
vazalstaatjes in het W., haddon meermalen tusschen 
koni st van de Comp, ten go- volge. In 1765(den 9 
Febr.) Moot zij met Soembawa een geheel nieuwe 
overeenkomst, waarvan do bepalingen gehandhaafd 
bleven tot 1858, in welk jaar een nieuw contract let 
stand kwani. Een der bepalingen bier van luidde als 
van ouds, dal de 
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een zekerc hoevcel- Sultan verplicht was jaarlyka 
heid sapanhout tegen een bepaalden prijs aan het 
Gouv. te levercn. In latere jaren daaldc de prijs 
van dib hout zoodanig, da： do levering voor het 
Gouv. verlies gaf, wat een wijziging van het con- 
tract noodzakelijk maakte, hetgeen gcschicddo in 
1875. Het laatsto rolledige contract is dat van 
14 Mei 1905 (Bijlagen Handelingen Staten-Gene- 
raal 190S—09, No. 1—6). 

Literatuur, voor zoover niet reeds genoemd： 
H. Zollinger, Verslag van cene reis naar Bi ma en 
Soembawa ...............  enz., Verb. Bat. Gen. DI. 
XXIII (1850), bl. 1; A. Ligbvoet, Aanteekenin- gen 
betreffende den economischen toestand en de 
ethnographic van het rijk van Soembawa, Tijdschr. 
Bat. Gen. DI. XXIII (1876), bl. 555; J. E. Jasper, Het 
eiland Soembawaen zijn be- volking, Tijdschr. Binn. 
Best. DL 34 (1908), bl. 60; J. Elbert, Die Sunda-
Expedition, DI. II (Frankfort 1912), bl. 55; J. J. 
Pannckoek van Rheden, Voodoopige mcdcdeelingen 
over de geologic van Soembawa, Jaarb. Mijnw. Ned. 
Ind. 1913 (Verh.), bl. 15. 

SOEMBA WA. Afdeeling der residentic Timor cn 
Onderhoorighcdcn, omvattende het eiland van dicn 
naam en de omliggendc kleinerc eilanden ondcr een 
Assistent-Resident bijgestaan door een Controleur 
B.B., bciden met standplaats Soem- bawa-bSsar. De 
afdeeling is verdceld in drieon- dcrafdeelingcn, t.w. 
Socmbawa, Bima en Tali- vvang. In 1916 telde de 
afdeeling eene bevolking van 土 227.000 zielen, 
waaronder 土 50 European en en 土 1600 Vrcemde 
Oosterlingcn. 

SOEMBAWA. Onderafdeeling derafdeelingvan 
denzelfden naam, bestaande uit het gelijknamige 
landschap, onder den Assistent-Resident, Chef di-r 
afdeeling met standplaats Socmbawa besar. 

SOEMBAWAREESCH. Het Soejn.bawareesch 
wordt gesproken in het rijk Socmbawa. Aangaan- 
de het klank-stelscl is op te merken, dat alle 
consonanl cn, welkc in het Maleisch als sluiter 
kunnen opt reden, ook in het Soembaw. als zoo- 
danig kunnen voorkomen, met uitzondering van. 
<1 c k. 0]>merkclijk is, flat de klem-toon steeds op 
<lc la at Kt e lett ergreep valt. De meest kenmer- 
k(-i)(le klank-verschijnselen zijn： de verdwijning 
ccncr media, als regel, na cen neusklank, zoodat 
de naam van het rijk bijv. in de landstaal Semawa 
luidt ； voorts do toevoeging van eene wj na ni op 
het ei nd e van cen woo rd, bijv. beraning, dapper, 
Mai. birani; maning, baden, Mai. mandi; de over- 
gajig in bepaalde govallcn. van u in i in do slot- 
ic -1 ergreep, b ij v. anljir = Ma J. (h)antjur; alis = 
Mai. (h)alu3； enz. De woorden-schub van hot 
Soeinbawarccsch komt voor een aanmerkclijk 
deci overccn met d i c d er West el ij k e talen, als 
Jav., 
Mai. ； nxaar daarnaast koinen loch mode velo 
woo rd en voor, (als tau, niensch), wolko jneer aan 
de, vooral in hot Ooston in gobruik zijndo woor- 
den herinnoren, (afgeschoiden van d o rcchlstrccks 
aan het Mak. ontlcende woorden). Ook in do 
grammaticalo vorjnen konit- hi er en daar wol hot 
een en andcr voor, dat aan de talen in hot Westen 
hcrinnert, maar gewoonlijk doet zich daarbij eeno 
of unci ere bijzonderhoid voor. Zoo zijn alle suffi- 
xen verdwenen; toch kent de taal nog vormen, 
ovoreenkomende mot Mai. kahilancjan, Jav. ke- 
Langan, enz.； in plaats van hot verdwenon suffix 
is een neus-klank t usschen liet prefix cn liot stam- 
woord gekomen: kangildng; van udjdn, rogen, 
wordt afgcleid kamudjdn = Ma]. ka(h)udjanan.  

 

 
 

Op te merken is het prefix sa of si, soms nog ge- 
volgd door cen neus-klank, tot vorming van cau- 
satioven, bijv. soberest, schoonmaken , van b^resi, 
schoon; s&ngada,, aanwezig doen zijn, van adk, 
zijn. Allo werkwoorden worden vervoegd; na het 
pronominaal prefix kan, met eene vcrschillende 
nuance van beteekenis, zoowel het stam-woord 
als de vorm met den neus-klank staan; zoo kan 
bijv. de 2de pers. van bajar, (betalen), naar om- 
standigheden luiden： mu-bajdr of mu-ma jar. 
Eene gonitief-bepaling voIgt op de gewone wijze 
op het bepaalde woo rd. Blijkbaar is de taal ont- 
staan dcor vermenging van Westclijke en Ooste- 
lijkc Indonesische elementen, overigens is de 
plaats, die de taal ten. opzichte der verwanten 
inneemt, nog niet te bepalen. De nog zeer weinig 
bekende taal derSasaks (Lombok) is er nadermede 
verwant; zij staat vrij ver van het Bimaneesch 
en van de overige talender Bima-Soembagroep. 

Literjtxcur: Uitgenomen de woorden-lijst in het 
„ Verslag van eene reis naar Bima en Soembawa", 以 Q z p扩 door 

H. Zollinger, en een kort verhaal in.： „Eenige 一、 verhalen. in 
talen gesproken op Sumbawa, Timor :；二 洛也 _ en omliggende 
eilanden", door J. C. G. Jonker•永，七‘—"：’ (Bijdr. Ken. Inst. 
1904), is nog niets omtrent 好小.二 deze taal in druk uitgegeven. J. C. 
G. J. - SOEMBERKARENG. District van de controle- 
afdeeling, het regentschap en de afdeeling Probo- 
linggo.residcntiePasoeroeanmetdrieonderdistric- 
ten en 33 dcsa's; op het einde van 1905 telde het 
eene bevolking van ± 48.500 ziclen, waaronder 
土 60 Europeanen cn enkelo Cliineezen. De hoofd- 
plaats is Kademangan. 

SOEMBERWAROE. District van controle- 
afdeeling, rcgentschap en afdeeling Panaroekan, 
residentie Bcsoeki ； met eene oppcrvlakte van 112 
K.M2. Het district telt 4 onderdistricten met 48 
desa's en heeft 土 50.000 inwoners, w.o. een 
20 tai Europeanen, enkele Chineezen en 80 
Arabieren (1905). De hoofdplaats is Asembagoes. 

SOEMBING. Deze tweelingbroedor van den 
Sindoro verheft zich Zuidoostelijk van dezen 
laatston, evenccns in Kedoo en. vormt een fraaien 
kegel met afgeknotten top (foto bij Verbeek, 
Java p. 294). Do top wercL door den Top. Dienst 
opgemeten (zie Jaarverslag 19i5, Pl. Ill), waar- 
bij bleek dat het hoogste punt op 3371 M. ligt. 
Do over ruiin :/3 uitstekend bewaard gebleven 
kraterrand, die cirkelvormig en SOO M. in dia- 
meter is, loopt naar het N.O. in eon door een 
blokkenlawine uitgcgroefd dal in de richting van 
Temanggoeng uit. Van den kraterbodem, waar- 
van hot laagste punt 3183 M. ligt, is in het Z.W. 
slcchts eon sikkelvormige zandvlakte over； do 
rest wordt ingenomen door een jongoron vlakken 
puinkegcl (3261 M.), die den ovengenoemden 
blokkenstroom heeft geloverd. 

Ook dozo berg, die iu Junghuh ?s tijd. kaal was 
(Java II, 328), is thans geroLoiseerd; do teeke- 
ning van den top door .lunghuhn komt edi- 
tor geheol ovoreen met do j ongsto opneming. Op 
den kraterbodem bevinden zich enkole solfa- 
t ar on cn fumarolen； ovorigens is van werkzaam- 
heid niets meer te bespeuren en ook erupties zijn 
onbekond. Oudomans gaf in het Tijdschr. v. h. 
B. B. HI 1889, 373, een beschrijving van zijn 
tocht naar den top in 1887. 

SOEMfiDANG. Afdeeling cn regontschap der 
Preahgcr Regentschappcn, groot 1579K. M2., 
beslaando hot N.O. gedeelte dor residentie on 
begrensd door de afdeeling Krawang der resi- 
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dentie Batavia, de residentie Cheribon en de af- 
deelingen Garoet en Bandoeng van de rcsidentie 
Preanger Regeni-schappen. De afdeeling be vat 
slechts 6en controleaf deeling van denzelf den naam 
met 5 districten, nl. Soemedang, Tandjoengsari, 
Tjimalaka, Tomo en Dannaradja. De bevolking 
telde eind 1917 士 274.000 zielen, waaronder 150 
Europeanen en bijna 300 Vreemde Oosterlingen. 

Het O. gedeelte der afdeeling bestaat uit jong 
tertiair gesteente, nl. breccie- en mergelterreinen, 
het Z. en W. gedeelte is vulkanisch. Op dit gedeelte 
verheffen zich de oude vulkanen Tampo- mas (1683 
M.), Kareumbi (1681 M.) en Tjalan- tjang of Simpaj 
(16G3 M.), w elk er hellingen de kleine, op 460. M. 
boven zee gelegen hoogvlakte van Soemedang 
insluiten. Deze beslaat eene op- pervlakte van niet 
meer dan 4 kilometer lengto en 3 kilometer breedte 
； het vlakke terrein zet zich echter nog voort in de 
dalen van de Tji Peles en andere rivieren, die van de 
omringende bergen afstroomen. Zoo heeft men in 
het Noordooste- lijke gedeelte der afdeeling nog de 
Oedjoengdja- javlakte, zie aldaar. Op de 
Cheribonsche grens ligt de Tjakraboeana (1720 M.) 
en op die met Batavia de Boekit Toenggoel (2209 
M.) op welks hellingen de Tji Pdles ontspringt, 
welke rivier de genoemde hoogvlakte doorstroomt 
en zich door een lengtedal tusschen den Tampomas 
en den Simpaj een weg baant naar de Tji Manoek, 
welke belangrijke rivier het O. deel der afdeeling 
doorstroomt, en die bij Toino de Tji Loetoeng op- 
neemt. Dit riviertj e maakt voor een groot deel de 
grens uit tusschen deze afdeeling en de resi- dentie 
Cheribon. Eerst bij Tomo wordt de Tji Manoek 
bevaarbaar, zoodat zij voor de scheep- vaart in deze 
afdeeling van geen belang is. 

Op het vulkanische terrein in het Z.O. der af-
deeling ten Z. en ten Z.O. van de hoofdplaats vindt 
men een 13-tal landbouwondernemingen op 
gronden in erfpacht, waarop bijna uitsluitend thee 
en kina worden geteeld. Het voornaamstc 
erfpachtsperceel is het theeland Djatinanggor, groot 
ruim 1300 bouws, ten N； van den grooten postweg 
van Bandoeng naar Soemedang op de hellingen van 
den Manglajang (1818 M.), een voorberg van den 
Boekit Toenggoel gelegen. Verder zijn er nog een 
paar door water gedreven cassave-molens van 
Chineezen en Inlanders cn 2 sereh-olicfabrieken, 
die de grondstof voor de welriekende olien in 
Europa leven n. Ruim 30 jaren geleden bloeide in 
het Soeinedangsche de tabakscultuur voor de 
Euroj)cescbe markt, welke echter geheel te niet^is 
gegaan. De inlandsche landbouw omvat de teelt van 
rijst en tweede ge- wassen, o. a. mais en katjang. 

Op de plek, waar v66r 1875 liet fortje Tomo (bij 
de districtshoofdplaats van dien naam)stond, is eene 
kampoeng verrezen, die den naam draagt van 
Benteng (bet. fort). Evenals genoemde ver- sterking 
zijn ook de koffiepakhuizen, welke v66r den aanleg 
van de spoorlijn door de Preanger aan den oever van 
de Tji Manoek aanwezig wa- ren ten behoeve van 
den afvoer over de rivier naar zee, verdwenen. De 
voormalige districtshoofdplaats Tjonggeang ligt aan 
den ouden postweg, welke over een afstand van 25 
K.M. Zuid- waarts is verlegd, waardoor deze plaats 
thans veel minder levendig is dan vroeger. Bij de 
grens der residentie zijn twee ijzeren bruggen gesla- 
gen, 46n over de Tji Manoek en een over de Tji 
Loetoeng, welke het verkeer tusschen de Prean 

ger en Cheribon zeer vergemakkelijken, dat vroeger, 
vooral in den Westmoesson, dikwijls ver- traging 
ondervond door zware bandjirs, waardoor het vaak 
onmogelijk was, gedurencle eenige uren. den 
overwal met eene pont te bereiken. • 

SOEMEDANG. District met gelijknamige' hoof dpi 
aats van de controle-afdeeling, het re- gentschap en 
de afdeeling Soemedang, residentie Preanger 
regentschappen; met eene oppervlakte van 295 K.M2. 
Het district heeft 4 onderdistric- ten en telt 49 desa's. 

SOEMEDANG. Hoofdplaats der afdeeling 
Soemedang, gelegen in het midden der kleine 
hoogvlakte van dien naam, aan den grooten postweg 
van Bandoeng naar Cheribon;. is cen net plaatsje met 
8200 inwoners, w.o. 土 22 Europeanen en 土 200 
Chineezen (eind 1905). De regenval ter hoofdplaats 
is veel aanzienlijker dan te Bandoeng en bedraagt 
3046 millimeter. Het ligt op 460 M. boven zee in 
eene bekoorlijke streek en heeft een aangenaam, vrij 
koel klimaat. Aan alle zijden biedt de omgeving 
schoone gezichtspunten, hetzij liet oog rust op de 
omliggende met bosch bedekte heuvelen en daar- 
achter liggende hoogere bergtoppen, hetzij op de ten 
Westen en Noordwesten zich uitstrekkende vlakke 
strook met hare groene velden en gra- zende buff els. 
Rondo m de fraaie en groote aloen- aloen liggen als 
gewoonlijk, de regentswoning, de moskee en de 
woning van den assistent-resident ； deze laatste is 
vrij onaanzienlijk. De overige Eu- ropeesche huizen 
zijn meerendeels bewoond door inlanders. Ruim. 
dertig jaar geleden, toen er nog veel tabak werd 
verbouwd voor de Europeeschc in ark t, woonden ter 
hoofdplaats Soemedang ver- scheidene Europeanen, 
die, door het te niet gaan dezer cultuur, naai* eJtiers 
zijn vertrokken. Uc plaats is daarna sedert de 
exploitatie van dc)i spoorweg Bandoeng—Tjilatjap 
zeer ac])teruitgc- gaan.doch heeft in levendigheid 
weer veal gewon- nen doordat sinds ± )905 vlak 
buiten haar WesteHjke grens een 
artiileriekampement is ge- bouwd, waarvan de 
officieren op de hoof<ij,laats zelf wonen. Ook is er 
sprake van, oni voor Htrato gische docleinden een 
spoorlijn te Jcggen van Soemedang naar de bestaande 
J^reanger-spoor- weg bij de halle J<antja-ck6ky-f 

SOEMENfiP. Afdeeling en rcgentscliap van de 
residentie Madoera, groot 2091 K.M2. — de 
Oostwaarts gelegen cilandcn, bekend onder den 
naam van SoemfinGpsche eil. inbegrepen - - rm 
beslaande het Oostelijkste gedeelte van het ciland 
Madoera. Jn den Compagniestijd vormdr het een min 
of- meer zelfstandig rijkje onder bc- stuur van een 
Sultan; de uitgestrckthci<l was iets grooter dan 
tegenwoordig, daar ook het grootste deel van het later 
bij het regentschap I?amekasan en onlangs bij het 
regentschap Sarn- pang getrokken district Waroe 
onder Soeinfinfip ressorteerde. Evenals in |5angkalan 
(Madoera) werd in 1847 de Sultan door een PanSni 
ba I an en daarna door een Regent, met geheel 
dczclfcle bevoegdheden als op Java, vervangen. De 
：if- deeling wordt ten W. bfigrcnsd door de 
afdeclin- genPamekasan enSampang en is verdceld 
in t \\ • controle-afdeejingen, nJ. Soenienep en 
Kung<?an. De controle-afd. Soemenep omvat de 
districten Spem6n5p, Tiinoerlaoet en Baratlaoet, Al 
finding, Baratdaja en Timoerdaja, de controle-afd. 
Kan- gcan de dis切ictcn Kangcan en Sapoedi. De af 
deoling telt 316 des&'s. 
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De bodcm bestaat bijna geheel uit jong-torti- airc 
heuvels, nl. in het midden uit cene lange, aan de kust 
evenwijdig loopende strook mergelge- steente； ten 
N. en Z. daarvan treft men kalkge- steente aan. Door 
deze kalklagen en de zeo inge- sloten ]igt ten Z. van 
de hoofdplaats Soemg- nep — wclke zelve op eene 
smalle, zich Oost- waarts tot aan zee uitstrekkende 
strook kwartai- ren grond gelcgen is — een alluviale 
vlakte, dio voor een aanzienlijk gedeelte wordt 
ingenomen door zoutpannen. Zondert men nu nog 
uit eene zeer smalle strook zeezand langs de 
Noordkust, dan wordt het overige gedeelte van de 
afdeeling geheel ingenomen door heuvels, welke, 
hier en daar grillig dooreengeworpen, voomamelijk 
in het Noorden en Zuiden rijen vormen, wier hoofd- 
inrichting overeenkomt met de lengteas van het 
geheele ciland en die, naar het W. toenemend in 
hoogte, in den Tamboekoe (471 M.) hun toppunt 
bereiken. Aan de Noordkust hebben de N. 
Westelijke winden duinen doen ontstaan, welke bij 
Amboentfin tot 27 M. hoog zijn (zie aldaar). 

De voornaamste rivier, tevens de langste van het 
geheele eiland, is de Pajoedan, welker bron- nen 
gededtelijk liggen op den bergrug Pajoedan — 
Tamboekoe. Zij doorstroomt de Pajoedanvlak- te, 
welke nog de beste bouwgronden bevat van het 
overigens niet zeer vruchtbare eiland. De Paj oedan 
heeft eene lengto van 40 K.M. en valt onder den 
naam van Saroka in debaai van Soe- menep. Van de 
overige riviertjes is de Tambaa- goeng, die aan de 
Noordkust bij Amboenten uit- watert, de 
voornaamste. De meeste drogen in den Oostmoesson 
uit en daar zij voor een groot deel hunne bedding 
diep in den bodem hebben uitgespoeld, zijn zij voor 
den landbouw van wei- nig nut. Door den aanlcg van 
Gouverncmcnts- wege van omvangrijke 
irrigatiewerken is het water van de evengenoemde 
Tambaagoengrivier cchtcr in den laatsten tijd aan 
ecn geregelde bcvloeiing dienstbaar gemaakt. 

De regcnval ter hoofdplaats bedraagt 1700 m.M. 
*s jaars cn koint overeen met die van de jilaatRcn 
langs Java's Noordkust; echter heeft Soenicnep 
gedurende de maanden Juli en Augustus een zeer 
gcringen rcgonval, waarom men de ktiststrook t<-n 
Z. van de hoofdplaats dan ook o. a. voor den 
zoutaanmaak heeft aangewo- zen. 

De hoofdmiddclen van bestaan in deze af- dceling 
zijn: landbouw, zeevaart, vischvangst, veetcelt cn 
handcl, vooral kleinhandcl. Novcns rijst, oj)sawahs 
maar ook veel op droge gronden, wordcn 
inalHenkatjang-tanah verbouwd, van welk laatsto go 
was de bladeren tot vcevoeder dicncn, verder katcla, 
tubuk, indigo cnz. De Madooree- zen, ook die 
vandcafd •dingSoemenfip,zijnstouLD zeevaarders 
cn visschors; zij drijven handcl op Singapore cn de 
Molukkcn en ocfencn do visch- vangst uit, niet 
allccn onder de kust, maar ook ver in zee. Veo wordt 
veel voor den uitvoor ge- leeld ； het Madocreesche 
rundveo is zoowcl voor wlacht- uls voor trek vee op 
Java en elders in den Archipel zeer gewild. 

Met Mudoereesch van SoemCncp is door de 
regeering als sclirijftaal aangenoincn; in het dialect 
van de lioofdplaats zijn de ter landsdrukkorij 
uitgegeven Madocreesche boeken geschreven. 

De middclcn van verkecr in deze afdeeling zijn: 
de grooto postweg, die do vorbinding vormt tus- 
schen het Oosten cn het Westen van het eiland, 

en.verscheidenc binnenwegen, o. a. een langs do 
Noordkust, welke gedeeltelijk de Oostkust volgt en 
bij Soemenep uitloopt op den grooten post- weg. 
Verder heeft men den stoomtramweg van Kal\anget 
over SoemSnep naar PamSkasan, Sampan g 01? 
Kamal, waardoor het verkeer met Soc- rabaja zeer is 
vergemakkclijkt. Ook wordt de havenplaats 
Kalianget door de stoomers dcr Paketvaartmij. 
aangedaan en een geregelde dagelijksche verbinding 
tusschen die plaats en Panaroekan (Bcsoeki) door 
een stoomboot der Madoera Stoomtrammij. 
onderhouden. 

De hoofdplaats Soemenep, vroeger zetel van den 
panembahan, thans van den assistent-resident, den 
regent en den controleur van Zuid- Soemenep, is de 
belangrijkste en volkrijkste plaats van het geheele 
eiland; zij telt ongeveer 18.000 inwoners, waaronder 
ongeveer 250 Euro- peanen, 1000 Chineezen, 800 
Arabieren en 100 andere Vreemde Oosterlingen. De 
plaats is zeer uitgestrekt en verscheidene K.M. lang
； ze maakt over het geheel een vervallen indruk. De 
Inland- sche nijverhcid staat er op tamelijk hoogen 
trap: er worden benoodigdheden voor scheepvaart 
en visschcrij vervaardigd en men treft er bekwame 
goud- cn wapensmeden, lederwerkers en blauw- 
ververs aan. Een zeer goede drinkwaterleiding van 
recenten datum is den gezondheidstoestand 
beduidend ten goede gokomen: het drink water 
wordt uit een bron op het heuvelachtige terrein 
tusschen de hoofdplaats en Handing verkregen. 
Komt men de stad van het Westen — nabij het 
station van de Madoeratrani — binnen, dan ont- 
waart incn al spoedig do aloen-aloen en de daar- aan 
gclegen regentswoning, die in den mond des volks 
nog altijd kraton lieet. Zij bestaat uit drie om elkaar 
heen gebouwde muren met poorten, door wclko men 
het hoofdgebouw, de pendopo van den regent, 
bereikt. Aan de Westzijde van de aloen-aloen ligt de 
nieuwe moskee. 

Van den kraton loopt de groote postweg, die aan 
bcide zijden met dicht aaneengebouwde in- landsche 
woningen bezet is, naar de Arabische en Chincesche 
wijken. Aan deze laatste grenst de Europeeschc wyk 
met de woning van den assistent-resident en andere 
landsgebouwen, welke op ongeveer 3 K.M. van den 
kraton verwijderd zijn. Nog 2 K.M verder langs den 
weg begint de wijk Mardngan, aldus geheeten naar 
do kleine rivier van dicn naam, die van hier tot aan 
hare monding voor kleine vaartuigen bevaarbaar is 
cn w i ar vroogor do Europccsche ambtenaren 
woonden. Langs do baai van Socmenop, in do 
onmiddellijke nabijheid van de hoofdplaats, liggen 
do zoutpannen, die cen terrein beslaan van ongeveer 
6 K.M. lengto on ll/3 K.M. breedte. Tusschen deze 
zoutpannen, die evcnals sawahvelden door dijkjes 
van clkander gcscheiden zijn, liggen de woningen 
dor zoutmakors, hier cn daar bescha- duwd door api-
api- cn tandjoengboomon. Dit geheele terrein is 
onder den naam van Zoutland Soemenip bekend. Er 
bevinden zich 7 complexen van zoutdopotpakhuizen 
(etablissemcnten) n.l. Saroka, Nembakor, 
Pinggirpapas, Maringan, Kartasada, Palibocnan en 
Mondocng-mondoeng, wclko door smalspoorbancn 
voor machinaalver- vocr mot do 
zoutverpakkingsfabriek to Kalianget verbonden 
zijn. Op eenigen afstand bowesten de hoofdplaats 
Soemenep, langs den grooten post- weg naar 
PainCkasan en bcoosten de Kali Saroka is con 
terrein aangckocht, toneindo do zout- 
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winning gedeeltelijk in eigen beheer te kunnen 
bewerkstelligen. Zie ZOUT. 

Ongeveer 5 K.M. van Mardngan Oostwaarts, 
aan het eind van den postweg, ligt de landings- 
plaats Kalianget (zie aldaar) aan de baai van 
Soemenep, die slechts 3 vademen diep is, zoodat 
alleen kleine stoom- en zeilschepen in de nabij- 
heid van Kaliang冼 kunnen ankeren; de grootere 
schepen moeten blijven liggen op de buitenreede 
onder den wal van het eiland GUi Gentdng. 

Wat de nabij de kust gelegen eilandjes Gili 
Jang, Poet eran, Gili Genteng en Gili Radja cn 
verder de Sapocdi-, zoomede de nog meer Oost- 
waarts gelegen Kansean-Archipels aanbelangt, 
_、. wordt naar de desbetreffende artikelen onder 
die namen verwezen.Q 

j SOEMfiNfiP. District van de controle-afdee- 
", ling Zuid Soemenep, regentschap en afdeeling 
SoemSnep, residentie Madoera; met een opper- 
vlakte van ruim 78 K.M.1 2, drie onderdistricten en 
39 desa's. De xvedwio woont ter afdeelingshoofd- 
plaats Soemenep.A' i 

SOEMENEP. Hoofd^laats van de gelijkna- 
mige afdeeling der residentie Madoera. Zie SOE- 
MfiNfiP (afdeeling). 

SOEMPIT-SOEMPIT (IRAN) (MAL.). Zie 
SCHUTTERVISCH. 
SOEMPITAN. Zie WAPENS. 
SOEMPOER. Evenals dit het geval is met de 

woorden ,,s616'' en „biar6M komt in de Pad.. bo venl. 
(Sum. Westk.) de naam ,,socmpoer" daar voor, waar 
aan Hindoe-Javaanschcn invloed moet gedacht 
worden. 

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

B. Rivier in de onderafdeeling Loeboek Sika- 
ping, bo venloop van de Rokan Kiri (zie LOEBOEK 
SIKAPING). 

C. Landschap en daardoor strooinende gelijk- 
namige rivier (linker tak der Oembilin) ten 0. van 
Boeo. De nagari Soempoer (Soempoer Koe- does) is 
een belangrijke pick in de oude geschie- denis van 
Minangkabau als de standplaats van 

.den Rad jo Ibadat (Opstellen over Minangkabau '*^-
.1, T. Bat. Gen. deel LV, bl. 234 cn v]g. Oudh. 

" Versl. Mdekm -1512 bl. 48 No,44). 
.'SOENAMAKI (MAL.). Zie CASSIA ANGUSTI- 

■ FOLIA. 
f SOENAN DRADJAT. Zie HEILIGEN (MOH. 

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

EN KLEINE).Als zoovele andere plaats- en lands- 
namen in den Indischen Archipel (Samoedra = 
Sumatra, Java, Madoera, Dienggabi, Bfsoeki, 
Bali, Soembawa, Binia; ook wel Bantfn, als kra- 
ina^vorm van Bali), is ook Socnda aan de Hindoos 
ontleend. In het le boek van het Mahabharata^ 
het Adiparwa, komt het verliaal voor van twee 
reuzenvorsten, Soenda cn Oepasoenda, die eerst 
in cendracht leefden, door niinnenijd aan elkaar 
vijandig werden, en ten slotte clkandcr dood- 
den i) In Voor-Indie, in Noord-Kanara, beZ.O. 
de stad Goa en beO. de havenplaats Karwar, 

1) Zie Cohen Stuart's uitgave van het 
Brat^i- Joeda, I, Verh. Bat. Gen. XXVII, 

1860, bl. xxxi der InJeiding; Dr. A. Holtzmann, 
Das Mahabharata und seine Theile, II, 
1893, bl. 41—42; V. d. Tuuk!s Kawi —
Ba!. —Ned. Wdb. Ill, 1901, bL 26, i. v. 
“sunda". 

Jigt eon stad „SundaM of ,,Sonda''： en 
tusschen deze plaats en Goa, op Port, gebied, 
het rijkje Soenda (door de Port, ook “Sundaem'
、，en “Sundem" gespeld), met hoofdstad 
Ponda, dat in de 18e eeuw Goa menigmaal 
bedreigd heeft'). 

Is het doenlijk het oudstc bestaan van S o e n- (1 
a = West-Java als naamgeving eenigszins te bepalen 
? Uitgeschakeld moet dan worden de sinds de 18e 
eeuw al vaak onderstelde en nog. telkens weer 
verdedigde mogelijkheid, dat Ptolemaeus in ca. 150 
A. D. met zijn ”drie eilanden van Anthropophagen, 
de Sind a's (Sindai) genaanid" (VII, 2, § 27) soms 
,,Socnda‘‘- eilanden zou hebben bedoeld, in plaats 
van de Nikobarcn; het dan bij hem volgende eiland 
„van den Goeden Geest" (Agathoit-Daimonos) kan 
P. Bras zijn； de dan bij hem volgende „vijf B a r o 
e s-(eilanden) (Barou-sai), waarvan men zegt dat de 
bewoners anthropophagen zijn" (§ 28) duiden gewis 
de 5 groote eilanden langs Sumatra*s Westkust aan 
(Sinialoer, Baroes-(ei-) land, Nias, de Batoe-groep, 
en Siberoet); maar met de dan volgende „drie S a b a 
d i b i-(eilan- den) (Sabadeibai) van 
Anthropophagen" (hoogst- waarschijnlijk de 2 a 3 
zuidelijker iluntawci- eilandcn plus Engano) nadcren 
we S a b a(1 i b = Yabadib = Yawa-dlb = ”Java-
eiland''= West-Java, dat inderdaad onmiddellijk 
daarna (§ 29) door Ptolemaeus wordt beschreven 
onder 
• de 2 in de hss. voorkomende vormen lahadiou en 
Sabadiou, met de hoofdstad Argure (“Zilver") a】s 
overvaart-plek aan zonsondergangs-zijde(dus: den 
West-kant). 2) 

Dit komt geheel overccn met wat tot ca. 500 A.D. 
van elders blijkt: West-Java, met zijn politick 
middelpunt in de tegenwoordige residentie Batavia 
(aan de Tji Sadane en in de Tjelintjing-bocht, sedert 
ca. 400 A.D.), Wisjno(-T- tisch-Brahmanistisch, licet 
“Java" (of ..Java- ciland") en niet ,,Soenda"; en were! 
door Hindoes van Voor-Indict Westkust bezeild 
lan^.s Sumatra's Westkust en door Straat Soenda. De 
verdere vaart naar China gebeurde dan of l>(> 
Oosten oni langs Koetei (aidus Fa-Hian in 11 I 
A.'D.),df beW. om Jangs Palcm bang- Dja m 1 > i - 
Si 11 - apore; op welke laatste hoogte de koer.s vicl 
met dien van de gehepen der Kling's, Bcnj/a- ieezen 
en andere Hindoes van Voor-(nHi'''； achterwal 
(Oostkust), die, via Kedah, door 

1) Vandaar de zottc verwarring Lij F. 
Danvers, The Portuguese in India, London 1894, 

die in zijn Index maar ecn Soenda kent, het Island 
(!) of Sunda51, cn dan siinls 1(>!)7 (II, bl. 372) 
Soenda bij Goa behandi'lend, niet schijnt to weten 
dat liij niet rncer op West- Java is! Reeds 
Valentijn, bij (lc)i aanlief zijner „Bescliryvinge 
van Groot Java'' iraar- schuwt tegen hot ver 
warren van “Sunda" cn ,,Straat Sun(lan, met 
„Sunda, op de Malabaar- sclie kust gelegen" (IV, 
1, 172(), fol. 3). 

2) Verg. G. Coedcs, Tcxtes d^uiteurs grecs •et 
latins relatifs h 1"Extreme-Orient depuis 1c 4e 
siecle av. J. C. junqii'aii 14。sicclc, 1910, p. 60 —
(il, en den Index gcograi)hiquc <>p deze namen； 
alsniedc de (veelal gewangde) identifi- ceeringcn 
van Gerini in (liens Researches «m Ptolemy's 
Geography of Eastern Asia. 19。!)， die bij 
Coedes nog niet opgenomen zijn. Zie ook Me 
Crindle's Ancient India as described by Ptolemy, 
1885, p. 236 — 241. 
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StraatMalaka.naarTonkin en Zuid-China vocren. 
De landsnaam ,.Soenda?' komt dan ook ner- gons 

voor in ecnige inscriptie op Java '), of Chin, dan wel 
Arab bron over Java, v66r 1000 A.D. Paar het 
Mahabharata zijn definitieve afsluiting pas gekregen 
heeft in ca. 300 — 400 A.D. en cen speciaal West-
Voorindisch heldendicht is — in tegenstclling tot het 
ca. 200 jaar oudere Oost- Voorindische Ramayana; 
verg. Winternitz' Ge- schichte der indischen Litteratur, 
I, 2en druk, 4909, bl. 389 — 403, 427 — 4.40 —, en 
reuzenvorst „Suenda,5 in het Adiparwa maar een zedr 
bij- komstige figuur daarbij is (in tegenstelling b.v. tot 
Ardjoena, Bima, Krcsjna, ja zelfs den men- 
schenetenden reus Baka in datzelfde le boek; o.c. p. 
275 — 287), zoo ligt het vuor de hand de naamgeving 
“Socnda" in ca. 1000 A.D. toe te schrijven aan een 
volkplanting van Kanareezen uit Goa, K ar war, 
Ankola, en andere havens op de Westkust van 
Centraal-Dekhan, die dit Westland van Java “Soenda" 
noemden in tegenstelling tot het eenige eeuwen oudere 
K a 1 i n g = Kalingga =Midden-Java, en het 66k 
alreeds in ca. 1000 bestaande Djanggala = Oost-Java. 
Wel ze- ker hebben die Kanareezen-Soendacrs toen 
ook ovcrgebracht de op him Westelijke Ghat's in- 
heemsebe pepercultuur, waarvoor juist Soenda reeds in 
1225 A.D. befaamd zou zijn (zie onder). 

Soenda in concreten zin, als naam voor Wes t-J a v 
a, bestond cchter zekcr kort na 1000 A. D. In de tot nog 
toe oudst-gedateerde inscriptie op West-Java 
gevonden, nl. op den be- schrevcn steen van Tjitjatih, 
dicht bij de spoor- wcghaltc Tjibadak, beVV. 
Soekaboemi, van het jaar 952 Qaka = 1030 A. D., 
noemt zich Maha- radja Qri Djajabhoepati „vorst van 
Soenda" (pra/iadjian Soenda)2); cn in de 3 daarbij aan- 
sluitcnde inscripties van den heuvel Pangtjali- kan, d.i. 
Zetel", Z.O. van Tjitjatih. reeds in 1897 gevonden maar 
pas in 191G door Plcytc ontraad- seld (Tijdschr. Bat. 
Gon. dl. 57, 1916, bl. 206 — — 211, met 2 afb.), komt 
niet allecn het jaartal 952 ook voor bo ven een dozer 
drie, cn de naam Qri Djajabhoepati in eon ander, maar 
in alle dric 66k <!<： 1 enn ,,vorst van Soenda,, (2 maal 
prahadjum Soenda; 2 inaal hadji i Soenda). 
|}ovcn(li(!i)blijkt uit de <laar door PJcytc verbe- terde, 
cn nader door Krom (1. c. bl. 522 — 527) in haar zin 
vcrheldordc Jezing der inscriptic- Tjibjat.ih, dat dezc 
Soenda-vorst, met tai van titclnanicn achter zijn 
lioofdnaam, zelve Wisj- noeict was, v/clkc na bij ecn 
„heiligc voetprent'' die 1 + 3 inscripties, vrij ver van 
elkaar, maar onderling aancensluitend in tekst, Het 
opstcllcn. 

I Jet verbancl met Oost-J ava, dat Plcyte er 
])Als plaatsnaain uit verinocdelyk Kedoe (dcsa 

Mantyasih) komt wel „hct bosch tc Soesoep<Jan 
{alasnya i susunda) voor op eene Oudjav. inscriptie 
van 830 Cakfi = 918 A.D. 
Zio Oudjav. Oorkondcn, ed. Brandes-Kroin^^ 
J913, p. 35, rcgel 14; en verg. er voor dicn 
desunaurn p. 20, cn 241 —242. 

En al ccrdcr, 66k wel uit Kcdoc, in 802 C'aka, 
koint de plaatsnaam Soep ja voor (Kaxyi- Oork. ed. 
Cohen Stuart, 1875, p. 20); meded. Dr. Kr:)m. 

2) Brandes in Not. Bat. Gen. 1890, bl, 15; cn 
verg. Veth,fl Java, 2cn druk, 1,189G, bl. 52 — 53. 
In Not. Bat. Gen. 1891, bl. 28 staat „Qaka 945", 
maar dit is fout. 

in meende te vinden, ontbreek6 echter geheel ； 
zoo- als Krom aantoonde. Enkel spreekt uit het 
feit dat alle deze in scripties zijn in Oudjavaansch 
(en nict in oud-Soendaneesch), hoe sterk 
toenmaals reeds was het overwicht v&n，Java-
proper over “Soenda", d.i. op zijn. minst toen de 
West- Prcanger plus wel Batavia. En aangezien zij 
vallen 11 jaar nadat vorst Airlangga van Oost- 
Java dien naam officieel aannam, en 7 jaar voor 
deze als zegepralend heerscher over dn Oost- dn 
Midden-Java zijn triomf op don troon vierde' 
(blijkens diens inscriptie van den Pcnanggoengan 
uit 963 ^aka), zoo mag aangeiiomen worden, dat 
Soend&'s bedreiging van uit het Oosten reeds in 
Airlangga's tijd begon. 1) 
Een andere groote macht begon echter te drei- gen 

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

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

1) Zie Prof. Kern, Verspreide.. Geschriftcn,., 
VII (1917), bl. 83 vlg., vooral bl. 108 en 96. Men 
vergeto daarbij nict, dat juist de reuzen Soenda en 
Oepasoenda (d.i. “Soenda's jongere broeder") 
voorkomcn wecr in het Oudjav. dichtwerk 
Ardjoenawiwaha (Zang 21 : 8 — 9), dat in 
Airlangga^ tijd word gedicht, dus tusschen 932 cn 
964 C.; en dat er zelfs een jongcr gedicht bestaat, 
„gotrokken uit cen reeds bedorven Adiparwa" 
zooals V. d. Tuuk zoi. het Ratnawidjaja, dat 
afzonderlijk den strijd beschrijft van Soenda en 
Oepasoonda oin de schoono Tilottama (soms 
tevens sym- bolisch den strijd van Soenda-
Padjadjaran en 

I Ocpnsoenda-Palembang om het eiland Si- I ngapore 
? ?). 
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opgezette Javaanschex) —, bun dakcn van 
nipah-bladen, him katocnen heupklced (bij man- 
nen en vrouwen), hun kortgcknipt haar; en dan 
de pepcr, aldus: “The pepper grown on the hiUs 
(of this country) is small-grained, but heavy and 
superior to that, of Ta-pan (d. i. Toemapfil = 
Oost-Java)n (p. 70), geljjk hij later, bij zijn bc- 
schrijving der peper (p. 222-223), de pepcr uit 
Sin-t'o nogmaals no. 1 noemt, beter dan die 
van Ta-pan, en dan 4 andere nog minderc 
kwaliteiten uit Sh6-p*o = Java-proper. Doch 
het slot van Chau's afzonderlijke heschrijying 
geeft aan, waarom West-Java ondanks die prima 
Soenda-peper, toch maar weinig bevarcn werd: 
„As, however, there is no regular government in 
this country, the people are given to brigandage, 
on which account foreign traders rarely go there" 

(p. 70). 
Welke was die peperhaven met 10 vaam water 

? 
Slechts drie Soenda-reeden kunnen daarbij in 
aanmerking komen: oud-Bantam, ovd-Djakatra, 
of oud-Cheribon. Want ^3at de heele residcntic 
Chefibon en waarschijnlijk zclfs ook de wes- 
telijke strook van Tegal, tot de Tji Pamali of 
„Verboden Riviern~toe '— wat taal betreft toen- 
maals reeds tot „Soenda,> belioordc, dat blijkt 
uit die alleroudste inscriptie in blijkbaar Socnda- 
neesche taal van 1111 Qaka = 1189 A.D. uit 
Sadapaingan, in *t hartje van Cheribon (scngkala 
in zeer sterk gefigureerde letters; zie de littera- 
,tuur in Rapporten Oudh. Dienst 19] 4, p. 96 — 97; 
dergelijke gefigureerde lettertypen komen al 2 
eeuwen vroeger voor in Kediri). De verschillende 
inscripties van Kawali (Zuid-Chcribon) zijn ook 
in oud-Soendaneesch, doch ongedateerd, en 
waarschijnlijk zoowat gelijktijdig met het rijk 
Padjadjaran (zie onder); dus ook met de Soen- 
daneesche inscriptie uit 1333 (nief： 1223) Qaka = 
1411 A. D. tc Geger Handjoewang beN. Singa- 
parna 2), Een met het jaartal 1263 q. voorzien 1) Vroeger moet Midden-Java 66k paal- 

woningen hebben gehad. Men denke aan het 
beroemde landings-paneel van den Borobpc- _ 
doe上 Ook van Su-ki-tan = (eigenlijk) Djang- 
gala = Soerabaja = (bij uitbreiding) Midden- 
Java getuigt Chau Ju-kua in 1225: “Dwellings 
are built in the same fashion as in Sin-t'o" (p. 
83). In 1598 getuigt J^odcwycksz .oveiLiJc stad 
Bantam „Hare huysen zijn ghebout op 4. 8. 
off 10. pileren van hout" (jyeuwecd. jRoynaer- 
IJzeunan,. 1915；-p IQS). De tegenwoordige 
ifige Soend. neuten zijn rudinientair; de tegen- 
woordige Jav. woning is daarentegen onder 
' ',- Voorindischen (en Chinee- 
schcn ? ?) invloed aldus geworden sinds ea. 
1400(??). 

Het juiste jaartal 1225 voor Chau's Boek gaf 
s in Toung Pao, XIII (1912), p. 449, in 
< ZJJnG bespreking dcr cditic Hirth-RockhilJ. 

2) De afbeelding bij Hoile in Tijdschr. Bat. 
dl. 24 (1877), p. 588; de juiste lezing bij 

> > P!eytc in T. B. G. d】.53 (191J), p. 162, noot 3, 
/ met vcrbetcring door Prof. Kern van de 

「 / J?utief als 2 gelczen beido cijfers in't midden. 
De juiste pick van vinding heet Linggawaniij 
g?Icgen op een zuiddijken hergrug of ,,ka】*'； 
(Soend. gCgfr) van den Galoenggoeng" 

Het insci rift gedenkt d ； stic .ting vkn eon I 
heiJjgdo in ter cere van Bhatari = Parwati = 
Oema = qiwa's gade(pers. meced. Dr. Kron孑 I 

door working van 

grafbeeld van een asceet inet puntmuts (kStoo) op 
den G. Tjikapoendoeng (N.O, van Bandoeng), sluit 
dan weer aan bij het oudst bekende jaartal van een 
palmblad-hs. in oud-Soendaneesch, 1256 Q, uit 
Tjilegon (Z. W. van Garoet; zie Rapp. O. D. 1914； 
p. 71). 

Niets wijst cchter heen naar eenig centra al 
Soendaneesch gezag over geheel West-Java ge- 
durende de 2( ?) eeuwen van Paleinbang's opper- 
boogheid, die zich wel vooral in liet Bantain- 
Batavia-gebied zal hebben doen gelden； de door 
Chau in 1225 A. D. bedoelde peperhaven is zn. i. 
niets anders geweest dan het latere Bantam. De 
westelijke pasar dezer oude kota, daar waar de 
Hollanders in 1596 den Chin, kamp vonden, heettc 
ten rechte Kapalembangan 】)；terwijl de Chincezen 
de stad toen noemden H a-k a n g of „Beneden-
Haven,\ waar ze hun grooten peper- h an del dreven 
in het land van S u n-t a (verg. de gegevens uit 1618 
in Groeneveldfs Notes, 1876, p. 40 en 56 — 57). 
Omtrent eenig onder- worpen zijn van Cheribon-
Galoeh-Linibangan aan een westelijker Soend. vorst 
blijkt zelfs niets na Padjadj&ran's stichting in 1355 
Qaka； inte- gendeel; dit gebied, Soendaneesch van 
taal, blccf steeds een soort buffer-staat tusschen 
Javaproper en Soenda-proper. 

Met de langdurige „Middcn-Suinatra-expc- ditic" 
(RrmaSoe; 1275 — 1293 A.D.), uitgezon- den door 
den laatsten Vorst van Tocmapel (= Pasoeroehan; 
dan ook geheel Oost-Java, plus in hoofdzaak 
Midden-Java), Kertanagara, komt er een eind aan 
Palcmbang's overmacht. Volgens het in 1365 
geschreven gedicht Nagara- kertagama (cd. Kern-
Krom, 1919； Zang 42 : 2)； zou ”goejjda'' en 
,,MKdocra" reeds in of kort na 1206 Qaka = 1284 
liulde zijn komen betuigen aan hem, sarnen met 
Pahang,* = (Zuid-Malaka)= het Maleischc 
schiereiland, “Malajoc" — ( Djain- bi-Palembang) = 
Sumatra, „Goeroenn = ((Jo- ram) =de Molukken, en 
“Bakoclapocra?' (Tandjoengpoera) = Borneo； 
waarschijnlijk wel cen z6er clichterlijke voorstelling; 
te nicer, omdat pas in dat eigen jaar het kleine eiland 
Bali ,,vcr- pletterdn word (Zang 42 : ])! Kertanagara^ 
cigen val en dood in J293, gevojgd door den sncl- len 
opbloei van het in 1294 gcstichte MADJA- PAHJT 
(zie dezen naam), jnaakt "Java” nu blijvend beJust op 
„Soendan. De MiddeJ-javaansche kronick Pararaton 
(Jc ed.-Brandes, J896; 2e ed. Brandes-Krom, J920, 
nog nict verschenen), eindigend 1403 Qaka = 1481 
A. J),, getuigt daarvan ； daarbij alleen Kprckcnd 
van S o (: n d a, nergens cchter van gPadjtidjamn". 

Gadjah Mada, de beroemde rijksbestierdor 
(1331—1364) van den beroemden vorst Hayam 
Woeroek (1350—1389), somt bij de aanvaarding van 
zijn ambt in 133J tijdens H. W/s grootmoo- dcr — 
Madjapahit's cerste Koningin — „Soon- da" reeds op 
tusschen BaJi on Palcnibang, a)8 cen dcr landstrckcn 
die onderworpen mocstiuj worden. In 1357, zeven 
jaar na aanvaarding regeering, tracht Hiiyam 
Woeroek op vreedzame wijze het tc annexeeren, 
door cen Soend prinses te wiHen huwen. Maar in 
])Jaats der prin- 808, komt de “Maljaradja" van 
Socnda zelvc tc Madjapahit, met gevolg. doch 
zonder haar; 

1) Aldus de Sadjarah Bantcn in 1662/63, Zang 
26； zie Hoesein Djajadiningrat, <，n,;sche 

beschouwing van de S. B., 1913, ])•技.、 
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het eind is een gevecht te Bocbat (Noord van de 
hoofdstad), Avaarbij de vorst van Socnda sneu- velt 
eu tai van zijn menal^s (rijksgrooten, ridders) 
worden afgemaakt; de zoogenaamde „geschie- 
denis met de Soenda-lui te Bocbaf* (pasoeijda 
Boebat)】).Doch van eenige politieke verceni- 
giug, een verdwijnen van den vrijstaat Soenda, 
bJijkt niets, ondanks Madjapahit,s machtsont- 
wikkeling. 
Maar nauwelijks gaat het verval van het rijk 

Madjapahit, tijdens de regeering van zijn tweede 
Koningin (Dewi Soelnta, 1400 — 1447 A. D.), 
duidelijk aan het licht treden, ook door propaganda 
van Islamieten (Malik Ibrahim te Gresik,, + 1419), of 
in West-Java, en nu bepaalclefijk weer in de 
tegenwoordige residentie Batavia, waar 66 k de oud-
WisjnoeTtische zetel van ^Taroema** aan de Tji 
Sadane (alias Tji G6de) van 400( ?) —ca. 500 
gevestigd was geweest8), wordt in 1355 Qaka = 1433 
A. D. het rijk gesticht, dat zich blijkbaar „op een lijn,, 
durft stellen met JIadjapahit: PA DJADJARAN, met 
hoofdstad Pakwan = PAKOEAN. Men zie op beide 
woorden voor den bloei van dit rijk, 1433 — 1526; 
ten val toen gcbracht door Moh. Javanen, die zich 
v66r 1520 gevestigd hadden in de baai van Bantam, 
m. i. zich nederzettend op de oude plek waar Chau 
Ju-kua's peperhaven uit 1225 ge- zocht client te 
worden. Znlk een tcrugkeer tot een van ouds door de 
traditie befaamde on daar- door “gehciligde" plek, 
zulk een repristinatie, is ccht-mcnsehelijk in 't 
algcmecn, echt-Javaansch in 5t bizonder. 

Doch alrccds in 1459 was — onder invlocd van do 
Voorindische, speciaal Guzeratsdie zee- vaart ? — de 
naam Socnda als S o n d a i het allcrecrst op ecn 
Europecschc kaart verschenen: die van den 
Vcnetiaan Fra Mauro, gefacsimilecrd op bl. 80 van 
flugc's .,Gesehichte des Zeitalters <lcr 
Entdeckungen**, 18813); het ligt daar als een 
cilandje lun.tchcn , 'I'aprobana oftcwcl Suma- tra,' 
(,/l'aprobana over* Siomctra") cn ,,Java minor" 
(„Giiva monor"), tcrwijl oostelijk van dit 

1) Zi(； Pararaton (Verh. Bat. Gen. XLIX, 
le Stuk) 189(), bl. 28-29, 120, cn 131-135~ V(»or de 
ligginji van Boebat, zie de Nagaraker- tat^ama 
(J919), Zang 86 : 1 ; en nadcr'CTud- heidk Verslag, 
1914, p. 206. 

2) J n dezen nict-Voorindischen naam „Tu- 
roema,* heeft Pleyte een Sanskritizccring ver- 

van Socnd. taroem, de indigo-plant, nu nog 
over in don n aa m der Tji Ta room, de grensrivier 
tusschcn Batavia en Krawang.;_ tcrwijl li ij den nuam 
„Sa(lanen, die wcer geon Socndanccsch is, mcende te 
kunnen hcrlciden tot Sanskiit-oorsprong; zie Vcrspr. 
Gesclu*. Prof. Kern, VII (19J7), p. 6 noot 2...In ca. 
1530 heetti! de Tji Sadane (vulgo Tjidani): Tji Gcde 
of „Grooto Rivier", zooals iron wens 66k de Tji 
ri'arooni toon wel hcotte; zie bij SOERASOWAN. 

3) Vorg. met het hiervolgende het art. 
„Sun- dan in Yule and Burnell, „Hobson-Jobsonn, 
1886 of 1903, waar reeds de plaatsen van Barbosa, 
Ant. Nunes, cn Linschotcn genoeind staan. Daaruaast 
kan men cr bij hot art. nCftrnatie,* uit 1673 hot andero 
„Sunda,\ bcZ.O. Goa, vermcld vinden als peperland; 
zie ook daarover Dagh-Rcgister 1640 — 41 (1887), 
p. 193: ,,Sonda". 

laatstc een grootcr eiland “Java major" („Giava mazor") 
is geteekend. D.i. dus: "Sondai" neemt hier in 1459 de 
plaats in van StraatSoenda, begint door de zeevaarders 
zijn meerderc bekend- heid te krijgen. Geheel hiermee in 
overeenslemming is wat Barbosa in 1516 over de 
onderlingc Jigging van Sumatra, Socnda, cn eigen!ijk 
Java (Groot-Java) te boek stelt： van ,>Cunda" zegt hij: 
,,En voorbijgaande zclfs Sumatra, gaande den weg vnn 
(= naar) Java, ligt (daar) Soenda wat een klein rijk is, 
waar veel peper valt; zij hebben een eigen Koning, (die) 
sinds gcruimen tijd wonscht tc dienen den Koning (van 
Portugal) on- zen Heer; hier zijn vele slaven, en laden 
vele schepen van China"; waarop dan volgt de be- 
schrijving van het „Rijk van Java", waar men aankomt 
„verlatende hot eiland van Soenda" (leyxando ha ilha de 
Qunda)】).En precies nog zoo vindt men op de kaart uit 
1529 van den in Spaanschen dienst overgeganen 
Portugees Diogo Ribeiro, gedeeltelijk gefacsimileerd 
door Tiele in / het JIccstjHinimer Bijdr. Kon. Inst. 1883, 
Land- / en. Vk.kunclg, Jjl. 8, 
tusschen"Sumatra~f.,'Cama^' tran) en „de [bcidej Java's" 
(lavas； sic!) het eilandje ,,Sunda" geteekend. 

Tevens kwam een nieuwe plaats hier in aanzien, K a 1 
a p a, of voluit SoendaKalapa gehee- ten, aan. de monding 
der Tji Liwoeng, de zeeha- ven voor do landwaarts in 
gelcgen hoofdplaats Pakoean-Padjadj aran ； een plaats 
die later, in het einde dezer .16e eeuw —waaiom, is nog 
volledig dui- ster — herdoopt zou worden in Djajakerta, 
Dja- katra, alias SOERAKARTA, waar later aan den 
Oostoever het Kasteel van Batavia zou verrijzen (verg. 
KOTA /.Calapa^heet het, en 
,,deze haven van Soenda" („este porto de Qum- da") in 
het contract dat op 21 Aug. 1522 door de P ;rtvgeezen inet 
de inantri's (“m&mdarjns") van den Koning van Soenda 
er wordt gesloten (Al- guns Docunicntos, ] 892, bl. 460—
461: en verg. Veth, Java, 2en dr., I, 1896, p,. 286 —2S1) 
„0010,1^ -eok-hect^Iiet in. 1554, „(Ieze havenTan , 
Kalapa, die is die van Soenda" zooals er staat (Subsidies 
para a historia da India Portugueza, 18G8, 1, bl. 42). Maar 
voluit wordt de „haven" van ,,si】mdab&niGa'' — even 
verder genoemd cnkcl „Bamtan — reeds in 1527 
ondcrscheiden van de „huvon,' van „sumdacalapan (Joao 
de Lisboa. Livro de mariTiharia etc. ed. Brito Re- bcllo. 
Lisboa 1903, p. 251, 252); en ook „suda calapan staat op 
de kaart van Diogo Ho me m —a kins hect hij ten rechte 
— uit 1558, gefacsimileerd door W. de Gray Birch in zijn 
vertaling „Tbc Commentaries of the great Afonso Dalbo- 
querque", Hakluyt-ed., Ill, London 1S80, bl. 1, tcrwijl 
bewesten daarvan „buntan, d.i. Banten ligt; en „sunda 
calapan staat ook op do latere bewerking dezer zelfde 
kaart van 1568, gcfacsi- mileerd bij Ruge, op, cit., bl. 534, 
met ook ten westen daarvan ecn juistor „banta,,

> En 
„Sunda Calapa'* noemt lluygon van Linschoten het nog 

1) Barbosa's „Livro" in Collec^ao de Noti- cias 
etc., II, 2c ed., Lisboa 1867, bl. 36S —369. 

2) De toon tegelijk opgorichte gedenkpilaar 
(padram, padrao) met hot wapen (woreldbol； esphera) 
van den inmiddels op 13 Dec. 1521 in Portugal 
overier!cn Koning Manuel I, en ecn Port, inscriptie 
daarondor, is thans terug- gevonden beN. het 
oude_Stadliuis; zio de af- bcolding in Oudh. Verslag 
1910, p. 53. 

iv o 
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in zijn in 1596 verschenen Itinerario, hoewcl de naani tocn 
al verouderd was^oodat, toen de Hollanders hier het eerst 
op 13 Nov. 1596 aanliepen, zij in hun Journalen sprekcn 
van ,?Jaccatra, wclc- ke stadt eertyts (sic) genaemt is 
gewccst Sonda Callappan (De Jonge, Opkomst, II, 1864, bl. 
336; en verg. Lodewjrcl<sz^J3erste. Boeck, 159S. ccL 

162)7nGKt oritstaan van Socnda' Kalapa moet 
dus wel""tot voor 1500 A. D. teruggaan. 

Doch de 两ze waarop Linschoten den vollen naam 
noemt, is niet minder merkwaardig; by spreekt van ,,Tava 
mayorn, groot-Java, en voegt dan toe: „Die principaelste 
Have vaift Eylandt is Sunda Calapa, waer van die straet- 
den naem heeft” (fol. 25b); hier hebben we dus — en wel 
naar Port，, bronnen, door Linschoten bewerkt, die 

tusschen 1583 en 1588 te Goa voor hem be- schikbaar 
waren — den naam Soenda, die op Java, en ondanks Java, 
naar voren springt. 

Hierbij moet stilgestaan worden. Want ronduit gezegd: 
onze naam S o e n d a - e i 1 a n d e n, dan weer 
onderverdeeld in Groote en Kleine, is een anomalie^ iets 
legcnnatuvrlijks ! J a v a - e i 1 a n- d e n mocstcn zij heeten! 
Want na ca. 1050 A. D. (kort na Erlangga) had alJengs Java, 
politick en nioreeJ, de leiding gekregen over allo andere 
eilanden of eilanden-deelen in onzen ArcJiipel. Bij Marco 
Polo in 1292 is Java = eigenlijk Java, en Java minor = 
Noord-Sumatra ； wanneer de Portugeczen in 1511 van 

Malaka meester zijn geworden, heeten veelal Indonesiers 
„Jaos,\ ,,Ja- vanenM, ook al zijn daar tai van Mo!ukkanen en 
Makassaren, Boegincezcn on Socndaneczen on- der; en 
men verg. de heele reeks getuigenissen in Veth5?.. Java, 2e 
uitgaaf, I, 1896, bl. 11 — 14, voor den verbazenden 
onivang dien, ook in het begrip van talrijke inlandsche 
stammen (tot op Soemba en Timor toe), de naam Java en 
Javancn in onzen Archipel had en heeit. 

Doch ondanks dit doorslaand overwicht van. den naam 
Java, spreken wij toch, onredelijker- wijze, van S o e n d a-
e i 1 a n d c n, groote en kleine! 

Alleen aan de Portugeezen hebben wij dit zon- derlinge 
spraakgebruik toe te schrijven, die sinds ca. 1600 steeds, de 
17e en 18e ccuw door, zijn blij- ven sprekcn van „de 
eilanden van Socnda?' [as ilhas da Sunda, ook de Sunda cn 
do Sunda). Voor hen werd omtrent 1545 door de toen 
uitgebarsten troebelen bij de ineenstorting van Dcmak, 
waar- uit het meer binnenwaarts gelegcn Padjang dan zou 
voortkomen, de scheepvaart op Groot-Java moeilijker; hun 
handel met Java concentreer- de zich op Soenda en hun 
begrip van Java kromp daartoe sanien. In het reeds even 
aangchaalde „Boek der Gewichten van Jndien (Subsidios- 
etc., 1) opgesteld in 1554 door Antonio Nunes, wordt niet 
gerept van „Java5\ doch volgcn acJiter clkaar de gewichten 
gebruikelijk tc Malaka, Banda, Ter- nate (^Maluquo39), 
China (versta: Macao), en Soenda, tevens het slot der 
gansche lijst. 

Doch ook reeds eerder, uit den tijd toen Dcmak zeker 
lieerschtc, hebben wij een treffend voor- beeld hoe, zelfs in 
officieele taal cn op Java-zelf, de Portugeezen „S o e n d a" 
zeiden waar beslist Java bedoeld was. Op 27 Jan. 1532 toch 
sluiten zij een contract met den (Si) Adji Dipati van G r 6 s 
i („o siayge de pate senhor da dicta po- voa^am daguacimn), 
den “Koning” van Gresik dus in ouderwctsch-Holiandsch, 
en in dit contractword t van nicts anders gesproken dan van 
„het 

eiland van Soenda”, „hct- gezegde ciland van Soenda?' ― 
waarop ook uitdrukkelijk ”dc haven van PanaroekanM wordt 
vernield voor te komen! —,ja zelfs van „dc eilanden van 
Soendan x). We hebben hior dus Soenda = Java in zijn voile 
uit- gestrekthcicl, met Soenda-proper, Gresik en Pa- naroekan 
op zijn noordkust; on de nciging ook al om de omliggende 
eilanden Socnda-eilandcn te betitelen! De naklank van dit 
toch zeer verwar- rend Port, spraakgebruik in loco uit ca. 1530 
gaf zelfs aanleiding tot een verniaarden fiatcr van BARROS 
(zic dezen naam) in zijn He Decade van 1553, waar van Dipati 
Joenoes („Patc Unuz"), hcer van Djapara in 1512, gezegd 
wordt: dat hij zich later 一 n.l. voor 1521 一 , Koning van 
Soenda” maakte (Lib. IX, cap. 4). Doch versta hier: Koning 
van Java-proper, met Ma- djapahit als centrum (verg. Bijdr. 
Kon. Inst 6,.， VI, 1899, p. 131-139). 

3Iaar wie, voor het Port, volksbegrip, er zeker het nicest 

aan heeft toegebracht Soenda op den voorgrond te stcllen, is 

Camdes — wiens vcrblijf- tijdcn in Port. Indie waren gewecst 

1553 — 56, en (na Macao) 15G0 — 67 —, met zijn in 1572 

voor het cerst verschenen, en dadelijk incnigmaal herdrukt 

heldendicht der Loeziaden (Os Lusia- das, d.i. Do Daden der 

Lusitaniers). In zijn Xcn, tevens laatsten zang, geeft hij een 

gansch panorama van de Oostersche landen, daarondcr ook 

van onzen Archipel, en bezingt achterecnvolgens met 

vermelding telkens van eenige karakteristic- ke 

bizonderheden, in 4 strophen, Ticlore met Ternate, Banda met 

Borneo, Timor mck S o c n- d a, en ten slotte Suniatra. Doch 

over J a v a wordt gezwegen! En de bizonderheid wclkc hij 

van Soenda?' vcrtclt over een Mvcrstecnende ri- vier" in oge n 

u ook al wijzcn naar het bo ven- Bantain-gebied. aan den 

anderen kant heeft to( h Camoes-zclvc met zijn Diets anders 

!»<•- 

dueld dan gansch-Java, waar hij, na het vcrind- den van Timor 

met zijn sandelhout, inccns ov(-r- gaat tot “Soenda zoo 

uitgestrekt, d；it hE.小・… zijde verbergt naar onbercikhaar 

Zui<P, j En al zijn lezers met hem, hebben hier aan So<-ii*!a 

= Java gedacht, cn haJfbcwust jnedetfcdaan a «n de 

propaganda voor den naam Sor-nda. 

Camoes en anderen in Indie wisten wd De nicdicus-

j)lantkundine (Jaix ia <la OrLa. h*vcn<l to Goa sinds ca. 

J.510, zegt in zijn ahi.iai- in J 5G3 

1) Zic dit contract afgedrukt in J. J. Biker, Colleccao de 
t rat ados etc. J, Lisboa 1881, bl. 55 — 62, cn verg. Veth's 
Java. cd., J, J 89(), 

287 — 288, alsmede Bijdr. Kon. Inst. 6, \ I, bL 172. Op 
bl. 59 bij Biker f-taat: ,.()sayge de pate maar in een eigen 
afschrift van dit nrehiefstuk, uit Lissa bon ontvang<Hj, st 
aal dnidelijk nsiaygcn. 

2) „Olha a Sunda tao larga, que hum a banda Escon de 

para o Sul difficu]toson. 

Aldus in stroplic 134 (v/aar even 彳心1 

had kunnen staan). Het w<)c)r(\ van<*n,* wordt in dezen 

zelfden Xcn zang in Av. 

44 genoeind, waar het toen in Malaka WC!IH> kendc 

spreekwoord „Maleiers zijn vcrlichl. Javancn dapper” 

wordt te ])as gebracht. Ow v bedoeldc “wonder”."ivicr” 

(waarschijnljjk <l(* Tji Oediocng), die: ,.ln steen verkeert 

Let hout, dat in liaar valtn, verg. de literatuur i/i Vetlfb Java, 

2c ed., Ill (1903), p. 95, noot 2； CamOcs ontbreckt er 

ccliter. 
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vcrschenen beroemdc Coloquios — vooraan voor- 
zien van een Ode door zijn vriend Camocs!—, &ij 
zijn XIXc Gesprek (Over Cubebe), dat de 
Portugeezen dat hanlden „uit Socnda on uit va", en 
spreekt daarop zelfs over do „eilanden van Javan 
(ilhas de Jaoa; ed. Ficalho, I. 1891, p. 288). De 
Spaansche medic us Christoval Acosta, die kort na 
Orta verscheiden jaren te Cochin had gepraktizeerd, 
schrijft desgel可ks in zijn Tractado de las Drogas etc. 
(Burgos, 1578, p. 24) over de peper： dat men die 
vindt op de kust van Malabar, te Malaka, in Kedah, 
；,on in Soenda en in eenige eilanden van Java" (y 
on la Sunda y en aJgunas islas de Taoa). Godin ho 
de Eredia, de te Malaka geboren Indo met 
Boegineesch bloed, schrijft in zijn' “Bericht van het 
Goud-Schier- cil&nd" (Informag互o da Aurea 
Chersoneso) van 1599 i), nog wel degelijk over 
„Java Maior", kent gecn Soenda als eiland, maar wel 
als haven, en begint zijn naderc beschrijving aldus: 
„Het Eiland is verdeeld in verscheiden Provincien en 
R目ken, en de voornaamste zijn de voJgendc: 
Soenda Kalapa (dus geen Diakatra alsnog zich 
bewust), Cheribon enz." En verg. Couto's be-
schrijving van het „eiland Java" in zijn IVe Decade 
(le ed. 1602), Lib, III, cap. 1. 

Do ch dit verhindert nict, dat, ook officieel, 
Soenda voor Java in eero blijfb bij de Portugeezen, 
hetgeen in 't begin dcr 17e eexiw weer be* vorderd 
wordt door het feit dat juist om West- Java, om Ban 
ten en Soenda Kalapa, de naij ver met do Hollanders 
zich cunccntrccrdc; zoo heet het in ] 615 officieel uit 
Voor-Indie aan den Ko- ning, dat du kleedjes van 
Palikat gewild zijn „in Soenda en in de verderc 
havens van Java" („na Sunda c nos ma is portos da 
Jaoa,\ Docum. Remcttidos, III, J 885, bl. 189 — 
190). En eerdcr reeds bezat de naani bij hen ecn nog 
veel ruimer bclcckcuis; FranQois Pyrard de Laval 
schrijft al in het bekend vcrhaal zijner rcis naar het 
Oos- t< n, <lic van Mei 1601一Fcbr. 161! geduurd 
had: „ Les Portugais a])pellcnt toutes les isles qui 
sont au (Ida de Alalaca, la Sonde, co mine qui diroit 
la mcr & les isles <lu Slid. Sous ce nom sont com- 
pris<'.- Suinaf ra, Jaua, les Moluques, & toutes les 
autre：! isles particuliores de ce coste-liV, (Voyage, 
3o(•<!., Paris IG19t II, bl. 164 ； dcsgcJijks al in zijn 
Biscours du voj<agc, 1611, p. 239). Naar dit gc- 
lui^cnis van Pyrard her ha alt dan P. Davity Jiet in 
zijn Descrijition(i6nera]e de FAsic, 】iouv. rd., Paris 
1660, fol. 8G9, ondcr het hoofd „I$lo (sic) de 1;>. 
Sviide>,; or nog bjjvoegcnd: „Les trois jirincipalcs 
rlc ccs Isles sont Suniiitra, la grande laue & Borneo”. 
In Port, werken der 18c ccuw vindt rnci) aldus niet 
mi dors dan van „(le eilanden van Soenda'* 
gesproken; zoo in 178G: „Het l']iland van Suniatra, 
het grootsto dcr eilanden van Soenda, hceft enz.** 
(„(i maior das Ilhas do Siindii", Jfistoria dos 
descobrimcntos etc., If, Lisboa 1786, bl. 24; on vorg. 
or bl. 158). 

I)aarcloor hadden do i'ranschcn den term spoe- 
<lig ovorgenonien. In den grooten alphabctischcn „ 
DicHonnairc de Tr)voux'' (ook, on mccr offici- 洞，
goiiocind „ Dictionnairc Universci Francois et 
Latinn), nouv. Edition, IV, Paris 1732, wordt bij Jiet 
art. „Les isles do la Son de. Sondae curicuzclijk 
herinnerd, op het voetspoor 

」)Het ccrst uitgegeven door A. L. Caminha, 
Lissubon 1807, met ccnigo and ore ongedrukto 
stukken. Zic daar bl. 110. 

van Nic. Sanson ()704), aan den schijnbaar ana- logon term 
bij Ptolemaeus (zie hiervoor) „Sindae insulao tres 
Anthropophagorum", die misschien wol ccnigcn invloed 
had uitgeoefend; en heet het voorts „Les principalcs de ccs 
isles [de la Sonde], ....sont Sumatra, Java & Borneo" (fol. 
2084). In de nog veel uitgebreider „Encyclopedic, ou 
Dictionnaire raisonne etc." van Diderot en . d'Alembert, kan 
men in dl. XV, Ncufchastei 1765 desgelijks lezen .,S o n d 
c, lies d e la,... Iles de la mer des Indes, situ6es autour de 
Fequa- teur, & au couchant des Moluqucs .... Les 
principalcs do ces iles sont Sumatra, Java & Borneon. En 
wanneer in An IV (= 1796) de Fransche verineerderdo 
vertaling verschijnt der rcisbeschrijving van C. P. Thun 
berg, die in het Zweedsch iuidde „Rcsa uti Europa, Africa, 
Asia" (Upsala, 1789), dan heet die in het Fransch „Voyage 
an Japon par le Cap de Bonne-Esperance, les Isles de la 
Sonde, etc." / 

In de 18e eeuw bezaten ook de Engelschen deze / 
uitdrukking. In den len druk van zijn History / °L_§9】
natr0" (London, 1783) begint MarsdenY''* ,.Sumatra is an 
island in the East IndiesY^tKe most western of those 
classed by geographers under the distinction of Sunda 
islands" (bl. 3). En geheel desgelijks heft in 1817 Raffles 
zjjne History of Java aldus aan: „The Country known to 
Europeans under the name of J a v a, .... is one of the 
largest of what modern (sici geographers call the Sunda 
islands'' (I, bl. 1 )/Maar het feit‘5 alwecr dat Raffles niet 
stilstaat by deze zonder- lingc en onlogische benooming, 
zelfs ondanks dat hij een anderen geopperden 
verzanrdnaam „the Asiatic Isles" vermeldt, bewijst wel dat 
men toen al aan den term gewend was, en niet meer als 
vreemd voelde wat inderdaad zeer vreemd was. 

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

1) Het is this niet j uist, dat het „Grosses vollstandiges 
Universal-Lexicon aller Wissen- schnfften und KiinsCc", 
XXXVII[, Leipzig— Halle 1743, i. v. „S o n d e, oder die 
S u d- I n H o 1" als gotuigon ten deze, zelfs voor Davity 
on Tavernier, 6ok noemt Schouten. Overi- gens is de 
aanhef van dit art. zeer interessant: „dio Portugicsen 
benounen also allo Indiani- scho Inseln, wclche jonseib 
der halb Insel Malacca liegen, und werden wegen ihrer 
grosson Anzulil insgemein in die I n s o 1 n d o S o n d a 
gog en 0 s t en z u, und die gegen Wes- " ten z u, 
cingetheilet .... Unter denen Insoln do Sonda gegcii 
Westen zu sind die vor- nehmsten Borneo, Sumatra und 
Java?' (fol. 729). Inderdaad zegt het Tavernier (Les six 
Voyages, etc., Paris 1G7S, II, bl. 294): „& quclqucfois 
aux Isles de la Sonde & aux Philippines"; hetgeon in do 
vertaling van Glazcmakcr, Amsterdam 1G82, wordt. 
weerge- gevon mot: „en sonitijts naar do Filippynscho 
Eilanden / en naar die van Sunda" (II, bl. 221). 
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non, vcrtaald naar het Engolsch van Th. Salmon, een boek 
,.Behelzcndo de Tegenwoordige Staat der Smidasche 
Eilanden, en weJ inzonderheid Borneo, Java, Sumatra en 
enz.n Op Celebes naf zijn bier de „GrooteM Soenda-
cilanden dus reeds complect. Trouwens, nog lang daarna 
rekcnde men Celebes er niet bij: J. van den Bosch vcr- 
taalt in zijn “Nedcrlandschc bezittingcn, in Azia enz,n, 5s-
Grav. — Amsterdam, 1818, op bl. 149 van di. II het 
volgende uit dl. IV van Malte- brun's ^Precis de la 
Geographic universellen (le ed.. Paris 1810 — 29, 8 din.): 
,.De beroemde straat Su)tda of de la Sondey scheidt het 
eiland Sumatra van Java. De zecman, uit de Indische zee 
tusschen deze eilanden doorvarcnde, ziet weldra het groote 
Land van Borneo v66r zich; van hier do n eer gewone dan 
juiste benaming van Sundasche eilanden, aan deze drie 
(sic) Landschappen gegeven5\ 】) 

Terwijl daarop in i860 door het inachtwoord van 
Multatuli de pakkende fantaslische term 1 n s u 1 i a d e als 
verzamcln^am voor onzen Archipel in zwang kwarii, en 
sinds 士 1884 onder wetenschappelijk voorgaan van Bastian 
de juis- ier naam Indo n c sic anengs terrcin won, jiioeten 
wij het aan de Portugcezen wyten of dan- ken, dat wij het 
grootste decl van ons overzeesch bezit met den onlogischen, 
doch historisch-ver- klaarbaren term van S o e n d a-e i 1 a 
n d e n be- titelen, en dat we nog slechts eon stap verder bell 
oef den to gaan om van ”Soenda・Archipel” to spreken, 

zooals de moderne Spanjaarden. iuder- daad plegen te doen 
met hun ^Archipielago de la Sonda”. Verg. trouwens noot 2 
hieronder. 

Dat onder de “Kleine" Soenda-eilanden — een benaming 
die eerst in de le helft der 19e ecuw ontstond. naar analogic 
der 1 Groote Soenda- eilanden 2) — de reeks wordt verstaan, 
die jnet B^liJ)egint, en met Timor eindigt, onder inbe- grip 
van Alor, doch met uitsluiting reeds van Wetar (Wetter), 
hetgeen tot de Zuidwester- eilinden en het gewest Amboina 
behoort,— is bekend. Geologisch, met uitzondering van 
Soemba, Sawoe, Roti on Timor, behooren zij inderdaad tot 
de recente, deels ook jong-tertiaire vulkaanreeks die over 
Sumatra en Java liccni^aat, en, over Alor en Kam bi ng 
noordwaarts buigend, naar Banda loopt. Historiscli en 
politick behoort Timor volkomen er bij, en vormt dit. niet 
enkel slechts naar den naam, de ^Oost-^grens van wat ten 
rechte de “Kleine Java・eil&nde】T' waren te heeten, zooals 

korten tijd (ca. 1600 — 1650) Soem- bawa bij ons inderdaad 
J av a Mino r gc- noemd werd, ~ 

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

1) Maltebrun had het schcrper geformu- leerd: „Le 

celebre detrpit de la Sonde, pro pre- I ment de Sunda9 ・.・

・；la cette d6no)ni- nation commune d^iles de la S。”

衫。，-donnGe az ces trois contrees (dus: Sumatra, Java, en 

Borneo), denomination insignifiante, mais sur laquelle il est 

inutile de chicaner” (Pr6cis, IV, 1813, p. 265). 

2) Soms telt men 6 groote, door Bangka en Billiton 

afzonderlijk mede te rekenen; a Id us het art. „Soenda-

Arcliipeln (sic) in het Aard- rjjksk. en Statist. Wdb. van 

Ned.-Indie, III, 1869. Er is dan echter niet de minste reden, 

Madoera niet mec to rekenen. 

naam van „Kleine Socnda^cilandcn" blijvcn prijken.

 G・ P・ R・ 

SOENDA KALAPA. Zie bij SOENDA, SOE. RAK ART 
A (no. 2), en SOERASOWAN. De conservatieve Chineezen 
sprelccn nog altijd over Batavia als： Ka-la-pa (cn niet bv. 

van Sha-ko-ta of Pa4ia-pi), tcruggaande dus met dien Chin. 
j)laatsnaam tot hun vestiging te Soenda Kalapa in de 16c 
eeuw, of vroeger. 

SOENDA-LANDEN. Onder dezen naam ver- staat men 
het gedeelte van Java ten W. van de rivieren Tji Losari en Tji 
Tandoej. Deze vorinen ook de taalgrens; Soendaneesch 
wordt gesproken over geheel West-Java, doch met eenige 
beper- king. De taal der Noorderkuststreek van Bantam is een 
dialect van het Ja vaansch en ook elders in deze residence 
schijnt zij sterk me: Javaansch vermeng:! to : ijn; in cen deel 
van Cheribon heeft Javaansch den bo ventoon; de strook 
langs de Zuidkust is bij de ontwikkeling der taal in liet 
binnenland achtergebleven cn naar de Oostclijke grens van 
West-Java gaat de taal geleidelijk in hot Javaansch over. 
Onder Soendaneesch (zie verd er op dat wo ord) wordt dus in 
het algemeen verstaan de taal van West-Java, maar in he! bij- 
zonder die van de Preanger, van de Zuidelijke helft der 
afdeelmg Buitenz^rg cn van de Zuide- Hjke helft van 
Krawang. In dit uitge.strckt gedeelte des lands is de taal he: 
zuiverst, he二 rijkst cn he:- nicest beschaafd en daar heeft zij 
zich da n ook tot een geschrcven taal ontvzikkcld, Voor ver- 
d ere bijzond erd erhed en o mt rent d c So end a-la nd c.i 
wordt verwezen naar SOENDANEEZEN en naar de verse 
hill end e artikelen, die over dit gedeelte van Java handclen. 

Literaluur: A. de Wilde, De Prcanger-Rogenr- schappen 
op Java, Am st., 1830; Dr. J. ten Brink, Op de grenzen der 
Premgcr, Bat., 1861 ； J. Hageman J.Cz., Gcwhicdcnis der 
Socmhr-hi jvlcn, 匚 B. G. Dl. XVI (1867) bl. 193, X.V1I (I860), 
178 en XIX (1870), 201; K. F. Hoile, Bijdjagc-n tot de 
gcschiccleiiis dor P」‘c3ngcr・Rc/cn」"})；】 pen, T. B. G. 
Dl. XVfT (i860), bl. Gronc- man, Bl ad cn uit het dag bock, 
cnz., (iron., iS71; S. CjoJsma, Twaalf voorlczingen over \Ves; 
-Jav；：, 1879 (opnieuw vcrsciicnen in .1 88i to Rott, onder 
den tit cl ，/Arcst-Java51)； 0. \ an Rees, Ovcrzigl van de 
gcscJriedenis dor l^rean- gcr regentseb,, Verh. J3at, Gen. Dl. 
XXXIX (1880); Mr. J. A. v. d. Ohijs, Geschicdcnis van de 
Soenda-lanflen, in he'; SocnHascJi vcitaald d<;<)r Ridcn Karla 
Winata, Bxtavia, 1880; Dezelfdc, Oud-B：intam T. B. G. DL 
XXVI (J8S1), bl. J； 

J. Veth, Java, Dl. HI, J882, AVcst-Java, 

1—354; S. Cjolsma, Soendanecseh-Hol), woor- 

denboek, Leiden 1884, Inleicling； J)r. J. ]iran<lc>, Eenige 

oflicieele stukken met belrekking tot TjCr. bon, T. B. G. DL 

XXXVII (J891), IJ. 419； P. de lioo de la FajJlc, Preangei -

scJictscj), Ba： ，1895;/!). J. Vc：h, Java, 2c druk, bewerki. 

door Joh. P・ Sncllcman en. J. F. NieDnej^cr, DL I, <)u(ie 

gcscliiedenis (1896), cn II, njcuwe gcschied cnis (1898), 

SOENDASTRAAT tu.sscben Javads Wes! ku.> en 

Sumatra^ Zuidkust is van ouds de nicest l；e- varen toegang 

tot den 0. I. Archi])eL De Javawal langs de straat is over het 

algemeen laag en zwaai begroeid, daarachter rijst, bebalvc ter 

hoojjc yan de J/eperbaai, het heuvclland geleidelijk op； in bet 

Noordgedeelte van de straat is bet la nd tob aan het strand 

bebouwd. 
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De Z.W.hoek van Java wordt gevormd door een 
driehoekig, zwaar begroeid schiereiland, dat door een 
zeer smalle, lage, moerassige landtong met Java 
verbonden is en zyn hoogste verheffing hceft aan den 
Zuidkant, waar de kust bestaat uit hooge, naakte 
rotsen. Naar het Westen en Noorden loopt het 
heuvelland af naar een vhk strand, xsaarop het rotsige 
Javahoofd en do lage- re Eerste punt uilsteken; de 
Noordhoek van dib scbiereiland is de lage, zandige 
Tweed。punt. BeO. dit scbiereiland ligt de diep 
inloopende Welkomslbaai met moerassige West- en 
zandige Oostkust, welke even beZ. de Derde punt het 
st eilst is en dan overgaat in een breede, lage, 
bebouwde kustvlakte. BeN. de Peperbaai wordt deze 
vla-kte afgesloten door een den oever nade- rend 
bergcomplex, aan welks voet een smalle, met 
struikgewas begroeide strook langs de kust loopt, van 
welke enkele gedeelten bestaan uit hoogoploopend 
zandst rand. Voorbij de Vierde punt wordt heb 
achterland weer vlakker en heeft de kust eenige 
hooge, begroeide hoeken, waar- tusschen zandstrand 
tot het aan de N.W.punb van Java gelegen gebergte, 
dat met een smalle, hooge, begroeide landtong, de St. 
Nicolaaspunt, om de Noord naar zee afdaalt. Langs 
den wal vindt men, bijna zonder eenige droogvalling, 
een s ma lie kust bank, welke alleen in de Wclkoir.st- 
en Pcperbaaien eenige meerdere breedte heeft en, 
meerendecls in die baaicn, verscheidene eilandje? en 
gevaren draagt. Het nicest b eken de van deze is het 
hooge, begroeide, door e'en smal koraal- rif onigeven 
eiland Merak, met het Z.W. daarvan gelegen 
Brouwcrszand. Buiten de bank neemt de diept e in de 
slraat gcleidelijk toe, alleen in de Behouden Passage 
en beZ. de Vierde punt loopt de bank steil af. BeZ. 
Javahoofd is het vastelands plat uiterst smal, verdcr 
buigt de rand, op korten afstand beN. het 
daartegeuover liggend Prin'cnciland, om de Noord 
dwars over de st raat heen. Van het dichtbegroeide 
Prinseneiland is het Noord- en Oo^tgedeelte 
hcuvelachtig, hot Z.W.- gedcelte Jaag Lehoudens de 
gevaarlijke rot sen aan de hockcn van de 
Kasuarisbaai; op enkele uitstekende ])unten i】：i is 
de kust schoon. 

De Zuidkust van Sumntia vcitoont dric berg- ncht 
ige la ndtongen, waartusschen de ver het land 
irrlringende Lampong- cn Semangko (Keizers) 
baaien. Nagcnoog op de punt van do O.Iijko l-indf 
ong li<<t de massicve vulkaan R'idjabasa met ecn 
dubbeitoy) en Z.O. d；> ar van ccn heu voila nd, hiei- 
cn da ar bcrgland; op do jniddelsto verheffen zich, 
o]> de punt, de Tanggang cn dicht beN. de 
Kcizcrsbaa i de rcgclmat ig kegelvonnige 
TanggajL'.oe> en andcro hoogo bergen, welko vrij 
steil ium weerszijdcn afvallen ； de W.lijkc land- 
(ong draagt den uitloopcr van het Suinftt raanscho 
ketengebergto, dal vrij steil afloopl naar do 
Keizersbuai, doch naiir het Z. on Z. W. overgaat in 
hcuvelbmd cn in een lagc kustst rook, waarvan do 
zandigo Vlu kkc hock de Zuidwestpunt is. 

N.O. van den steilen, rotsigen, mot hoogo l)oon)cn 
begroeiden Varkenshoek liggen, door eon smalic, 
diopo gcul van den wal gcscheiden, de grootcndeels 
rnocrassigo Zutphen-eilandcn mot enkele gedcclf en 
rotskust, waarop zich vrij hooge houvels verhoffon. 
BeN. den hoek is de kust steil en vindt men uit lie hl 
gelen zandst een bestaando ci landjcs, bo\V. dezo 
vallen de uitloopovs van den Radjabasa tot bijna aan 
zee af. Buiton den Var- kenshoek nomen do diept on 
snol too. Langs den 

Oostkant van de L?,inpongbaai loopt een heuvelland 
van afwisselende hoogte met bier en daar vlakke 
gedeelten, waai-onder enkelo drassige, langs het 
strand; hier vindt men de volkomen be- schutto 
Oostbaai. De Westkust is sterk verbrok- keld met hier 
en daar een smalle kuststrook, welke bij den n?ond 
der riviertjes drassig is; voor de talrijke baaitjes 
liggen eilandjes van verschil- lende groobte. Aan den 
Z.O.hoek der middenland- tong liggen de 
heuvelachtige Lagoendi-eilanden, uelke aan den 
Zuidkant steil uit zee oprijzen; Z.W. van dien hoek 
loopt de rand van den onder- zeeschen rug, welke 
Java met Sumatra verbindt, op korten afstand langs 
de kust. De kusten van de Keizorsbaai loopen vrij st 
eil op, alleen achter in de baai is het vlak en. -drassig. 
De Zuidpunb van de Westelyke landtong is vlak en 
zanclig, by de monden der rivieren wat drasf ig. Voor 
de kust ligt een sir al koraalkustrif, waarbuiten enkele 
gevaren liggen en dat geleide町k naar zee afdaalt; 
recht om de Zu id steekt ecn onderzeeschc uitloopcr 
van het gebergte tot op ruim 40 K.M. in de st raat uit. 

De diepten in de straat zijn zeer groot tot aan den 
onderzeeschen rug tusschen Java en Sumatra, die in 
net midden vrij steil oploopt naar de Krakataugroep, 
van welke het hoofdeiland de hooge vulkaan 
Krakatau ig, welks N.W. wand bijna loodrecht oprijst 
uit een, by de uitbarsting in 1883 ontstane, zeer diepe 
put; overigena vak de berg naar zeo steil af en is, 
behalve aan den. N.O.kant en aan den Z.O.hoek, 
on?.ringd door een smal, ondiep kustrif. N. 0. van 
Krakatau ligt, ireb eenige kleinere eilanden, een 
ondiep gedeelte met bankon, riffen en klippen en, 
tusschen dit en den Sumatrawal, het nog hoogere, aan 
alle zijden steiie Scbesi mot eon dubbeltop en het 
lagere Sebookoe. Binnen deze groep zijn de diepten 
niet zeer groot maar ongelijk, tusschen Varkenshoek 
en Java's Vierde punt liggen daar nog het lage, met 
struikgewas begroeide eilandje Dwars in den weg, 
waarvan alleen. de Zuidpunt, beO. de naar het Z.W. 
open baai, heuvelachtig is. Z.O. van dit eilandje, ligt, 
dicht bij den. Javawal, de steil uit zee oprijzende, 
booge, begroeide rots Bra- bantshoedje, N.O. ervan 
Toppershoedje van de- zelfdc formatie met de 
Windsorklip en N.W. ervan do oven boven water 
uitstekende Stroomklip. Overigens liggen in straat 
Soenda geen gevaren. 

De straat is verlicht en ten alien tijde veilig te 
bevaren. BeO. Krakatau wordt gewoonlijk langs den 
Javawal gehouden； zeilschepen van om de Zu id 
kiozen do Behouden Passage alleen in den 
Z.O.inoesson, onidat er clan beN. Prinsen- cikind, bij 
ongunstige gelegenheid, gevaar kan ontstaan door 
den stroom do straat weder uit t o drijven. 

De richting der t recht ervormige straat man kb dat 
do Westinocsson hier krachtiger is dan do 
Oostmoeason, foitelyk gaat de wind hier het ge- heele 
jaar door met de zon rond. In April is hei kentering, 
van Alei t/m Juli waaien winden. uit olle richt ingen, 
doch hebben O.Iijko en Z.O.lijke de overhand, in 
Augustus cn September staat do Z.Z.O.wind vrij 
geregeld en vrij krachtig door, in October cn 
November is do wind Z.Z.W.. daavna loopt deze 
W.lijker en staat vrij gero- geld cn krachtig door. In 
Januari beveikt do West- mocsson zijn grootstc 
kracht om in Ai/art af t o gaan, hoewol het nog flink 
cn vry gcrogold uit licb W.Z.W. bl'jit waaien. Stilte 
en flauwe windon 
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komen zelden yoor. Land- en zeewind zijn onder den 
Javawal zeer merkbaar. De la nd wind staat van Mei 
t/ni September geregeld en krachtig door, in October 
waait dezo vrij constant uit het Z.W., in November is 
hij overheerschend Zuid, van December tot en met 
Februari is de W.Z.Wj wind minder geregeld, maar 
krachtigcr. De zee- wind heeft in Mei zeer 
uiteonloopende richtingen, in Juni is dezo 
overheerschend Zuid en in Juli O.N.O., in Augustus en 
September weer Z.-Z.Z.O. en wat geregelder en 
kraebtiger, in October en November waait hij uit het 
Z.Z.W., in December tot en met Februari W.Z.W.-
Wcst, minder geregeld maar krachtiger. Buiig weer cn 
bedekte lucht zijn in de straat regel. Regcnbuien gaan 
veelvuldig gepaard met onweer, meer dan elders in 
den Archipel, maar krachtige windstooien komen 
zelden voor; van Mei t/m November is het erg buiig, 
vooral met het begin van den dag. Bij Java's Eerste 
punt valt het heele jaar door regen, veel van November 
t/m Februari, het minst in September; bij de Vierde 
punt en in de Lampongbaai valt belangrijk minder 
neerslag, hei minst resp. in September en Juli. 

In straat Soenda loopt veel stroom, gewoonlijk 
kentert deze ^enmaal in het etmdal, maar de duur en 
snelheid voor iodere richting zijn zeer ongelrjk, die 
Qm de Z.W. loopt steeds linger en krachtigcr dan die 
oni de N.O. De stroom heeft den buitenkant der 
Zutpheneilanden steil ge- houden, Z.W. van Dwars in 
den Weg een hinge, ondiepere bank gevormd en aan 
weerszijden van dat- eiland diepe geulen uitgeschuurd 
in den uit zand me： steentjes eh schelpen bestaanden 
zee- bodem; tusschen dit eiland en de 8:roomklip ver- 
oorzaakt hij soms sterke rafelingen. Het afvallen van 
dien stroom van het plateau buiien Krakatau en het 
overtrekken op den beZ. den Vlakken Hoek 
uitstekenden rug zijn mede oorzaak van het steeds 
bewogen water in de straat; vooral in den 
Westmoesson, als wind en stroom tegen el- kaar 
inloopen en bovendien de Oceaandeining de straat nog 
wordt ingestuwd, staat erveelenhooge zee. 
Betrekkelijk kalm is het in Maart, Juli en November. 
De vertikale waterbeweging is over- heerschend 
dubbeldaagsch en zwak, het verval bedraagt hoogstens 
2 M. Zie Zeemansgids deci I. 

SOENDAL MALAM (MAL.). Zie POLYAN- THES. 
SOENDANEESCH. De- taal van West-Java^ 

bergland draagt in den mo nd van degenen, wier 
moedertaa] zij is, in den regel den naajn van Basa Go 
eno eng of Bergtaal. Allengs wordt hei eehter bij de 
Soendaneezen van eenige ontwikkeling ge- woonte 
om ook te zeggen: Basa Soenda of Soen- daneesch. 
Het is de landtaal van ruim vicr milli- oen zielen. De 
rijkste ontwikkeling van de Bergtaal verioont zich in 
de Preanger, en wel erken'; de Preingerman den 
Bantamschen stamgenoot, maar hij no emt djens taal 
Soenda Banten, en zegl dal zij nieb zuiver is en geene 
hooge woorden heeft. Ook in he': Buitenzorgsche is 
de taal minder gekuischt. To ch kan men niet zeggen, 
dat het Soendaneesch zich in tongvallen splitst, want 
de afw才kingen, die jnen hier en daar aantreft, zijn 
gering in geial en beleekenis. In rijkdom van woorden 
moet het Soendaneesch onderdden voor het 
Javaansch, en misschien ook voor hei Ma- leisch. 
Kenmerkend voor hei klankstelsel is he： voorkomen 
vandelangepepet (oof eu), welkeook hei 0. Ja v. bezit 
(alt hans in d e laat st e lett ergreep). 

doch de nieuwero taal verloren heeft. Voorts hob 
verschil, dat gemaakt wordt, of een woo rd, met eene 
h begint, dan wel (kortheidshalve gezegd) met een 
klinker, wat de taal ook gemeen heeft met het 0. Jav., 
in tegenstelling tot het heden- daagsch Jav., gelijk in 
het algemeen het So end. een meer ouderwetsch 
karakter draagt. In gra m- maticale vormen tot 
afleiding van woorden doet de taal niet- onder voor 
het Jav., eerder is zij in dat opzicht rijker, evenwel 
ontbreekt haar het middel om een comparatief en 
gedeeltelijk ook een imperatief door den woord vorm 
zelf te ken- nen te geven. Ook de vervoegde vormen 
onlbre- ken. Kenmerkend voor de taal is nog het 
veelvuldig gebruik van interjectie's, welke het ka-
rakter van een klanknabootsend, gevoels- of reflex-
woord dragen. Heb So end. heeft veel ge- schiktheid 
voor eenvoudigen en duidelijken pro- zastijl, en een 
goed schrijver, zooals wijlen Raden Hadji Mo eham 
mad Moesa, de verdienstelijke Panghoeloe van 
Garoet, weet zijne moedertaal zoo te hanteeren, dat 
de losheid en geinakkelijk- heid der rede bewijs 
levert van de voortreffelijk- heid der taal en van den 
ruimen voorraad van woorden en uitdrukkingen, 
waarover zij te be- schikken heeft Van overoude 
tijden af waren de Soendaneezen een volk van 
landbouwers. Me* vreemdelingen weinig of bijna 
niet in aanraking komen.de, blevcn zij, in hunne 
bergst reken opge- sloten, buiten den invloed van de 
beschaving, die gedurende eenige eeuwen in 
Midden- en Oost- Java heerschte,'al is ook het Jav, 
niet zonder invloed op de taal gebleven, gelijk blijkt 
uit den woordenschat, het letterschrift en het gebruik 
van hooge (lemes) woorden en midden (sedeng) 
woorden, naar analogic van het Krajna en Mad ya in 
het Jav., doch niet in zoo sterke mate. Na den val van 
het rijk van Padjadjaran en de vervan- ging van het 
oude Heid end om door den Islam, hebben 
daarenboven de Socndalanden geen. vor- stenhuis 
gehad, onder welks besciierniende hoede eenige 
beschaving had kunnen ontluiken — geen hofstad, 
binnen welker muren een weinig kunst en 
wetenschap Jiad kunnen bloeien. Geen wonder dus 
dat de Soendanees voorheen geene e'genlijk gezegde 
literatuur heeft kunnen voort- brengen. Wel is hij er 
eehter allongs toe gekojnen om, in navolging van de 
niouwere Javaanschc poezie, in zijn oigen taal 
diclitstukken of liever gezegd r ij m w e r k e n op 1 
e st el Ion. Deze missen eehter allo kunstwaarde en 
strekken allcen ten bewijze van den invloed, nu reeds 
bijna vier eeuwen lang, door den Islam op den 
bewoncr van het Soendaneesche deel van Java 
uitgeoefend. Een reeks van kloine goschrift en, 
veelal in proza, is opgcsteld door vrome en geleerde 
mannen, die leerling en lezer wilden inprenten wat 
goed en nuttig is voor dit leven en voor Jiet 
tockomende, en hem wilden verkondigen wat verbod 
en is door de Wei, van God. Wat de spretklaal ende 
schrijftaa] betreft, zoo vindt men in de eerste plaats 
bij den adoJ, de bangsu mdnak, keurlgheid van taal 
en juistheid van uitdrukking. MM den ad el en de 
mannen van Moslimsche studie zijn er verder ook 
eenige lieden uit het vo]k, wier taal aanspraak heefb 
op don naajn van goed en zuiver Soendaneescli. Die 
schrijvers bedienen zich, of van he- Javaansch-
Soondaneesche, 6f van het> Arabisch-
Soendaneesche alphabet, en zij Jieb- ben eon 
eenvoudig en duidelijk spellingstelsel. Eersv na liet 
jaar 1862, toen Jonathan Rigg, land- 
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heer van Djasinga, zijn “Dictionary of tho Sunda 
language of Java" (Deel XXIX van de Werken va.n 
het Bat. Gen. v. K. en W.) uitgaf, is met ijver werk 
gemaakt van de studie van het Soenda- neesch. De 
zendeling Coolsma gaf in 1873 zijne “Handlciding 
bij de beoefening der So end an ee- sche taal5*. Later 
kwamen de leerboeken van Grashuis (de 
Soendaneesche tolk, 1873, 2de druk 1879, Soendan. 
Lees bo ek 1874, So end. Bloemle- zing in 2 deelen, 
1881, 1892, Bijdrage tot de ken- nis van het So end., 
1891) en de „Soendasche grammabica" van H. J. 
Oosting in 1884, het „Soendasch—Nederduitsch 
Woordenboekn, 1879 —1882 en het “Nederduitsch—
Soendasch Woor- denboek”，1887, vandenzelfden 
schrijver, en me- de het „So end a nees ch—
Hollandsch. Woorden- boek", 1884, van Coolsma, 
(nieuwe uitgave 1912.) De zendeling Geerdink 
vertaalde en vermeer- derde het Woordenboek van 
Rigg. De kundig© zoon van den Panghoeloe van 
Garoet, Raden Karta Winata, leverde in 1883 
„Soendaasch一 Hollandsche s&menspraken". Zie 
voorts den catalogue der So end. Hand schrif ten door 
Dr. H. H. Juynboll, 1899, en het supplement daarop 
door denz., 1912. 
SOENDANEEZEN,OERANGSOENDA(SOEND.), 
ORANG SOENDA of ORANG GOENOENG (MAL.), naam 
der Inlandsche bewoners van. de vier Westelijke 
residenties van Java (Bantam, Batavia, Preanger 
Regentschappen en Cheribon), volgens de 
volkstelling van 1905 ongeveer 7专 mil- Hoen zielen 
sterk. (Volgens een globale telling hadden de 4 
genoemde re.ddenties ult. 1917 een ziel(>ntal van ± 8 
3 millioen). Als ethnologische grens tusschcn de 
Soendaneezen en hun Oostelijke buren, do Javanen, 
kan de Tji Pernali in Tegal (res. Pekalongan) worden 
aangonomen, zoodathet Soendaneesche gebied zich 
iets verder uitstrekt den over de, vier bovengenoemde 
residenties. Daarentcgen zijn de bewoners van de 
afdeeling Batavia der gelijknamige reaidentie 
grootendeels geen Soendaneezen; evenmin als van de 
Noorde- ]jjkc kuststrook der residentie Bantam en 
van de hoofdplaats Cheribon en onigeving, waar Ja- 
vaansch gesproken. wordt [zic BATAVIA (Ge- west) 
en BANTAM]. Als do kern der oigenlijke 
Soendalandcn kan men de Preanger beschouwen. 

De Soendaneezen zijn to beschouwen als zeer na 
verwant aan de Javancn; de verschillen tus- Hchen 
dezo beide volkon zijn in hoofdzaak toe to schrijven 
aan vcrschillendon ontwikkelingsgang in den loop 
der tijden; in het bijzondor is de invlocd der 
IIindoekolonisatie in West-Java vcel jnindcr 
ingrijpcncl geweest dan op Midden- en Oost-Java. Vo 
or de geschiedenis der Socnda- landcn zie men het 
artikcl JAVA Geschiedenis, cn de daar genoemdo 
iiteratuur, in het bijzondcr Dr. F. de Haan: Priangan; 
voor de gcograpliische gcsteldlicid van het door de 
Soen- daneczen bo wo on de land, den cconomischcn 
loc- stand, cnz. het artikel JAVA cn de namen der af- 
zondcrlijkv residenties. Verge]ijk ook de artike- len: 
ART J A DOM AS, BATOE-TOELIS, OUD- II 
EDEN en PADJADJARAN. 

V o o r J< o m e n en 1< a r a k t e r. De kleur der 
huid is licht geelbruin, icts minder donker dan bij de 
Javanen. Vrij groot is het verschil in huidsklour 
tusschen den hoogeren en den lagoren stand; vooral 
vrouwen cn meisjes uit den hoogeren stand vertoonen 
vaak ecn opmerkelijk lich- tero liuidsklcur. De kleur 
der oogen is zwart of 

donkerbruin. Het hoofdhaar is zwart, eenigszins grof, 
nict zelden met eenige golving, cn wordt bij mannen 
zoowel als vrou wen lang gedragen; een krulletje 
(galing) aan de slapen wordt voor eentee • ken van 
schoonheid gehouden. Kroeshaar is een 
zeldzaamheid, en zal wel aan vermenging met 
vreemdelingenmoetcn worden toegeschre ven. Een 
uitzondering op het algemeen voorkomen maken de 
albino's (dja!6ma boeld), van welke men enkele 
exemplaren aantreft. Behalve door hun lichte of 
blanke huidskleur kenmerken zij zich ook door hun 
licht ha ar en roodachtige of lichte oogen. Het gelaat 
der Soendaneezen is doorgaans baar- deloos, en men 
verwijdert gewoonlijk met een knijptangetje het zich 
hier en daar op het gelaat ontwikkelende haar. 
Sommige mannen dragon cchter een met zorg 
gespaard kneveltje. De Soendanees bereikt zelden 
een lichaams- lengte van vijf voet; de vrouwen zijn 
in den regel korter en tengerder da^i de mannen. De 
Javaan is doorgaans hooger van statuur dan de 
Soendanees, en ranker, minder ineengedrongen. 
Behalve door de huidskleur, kan men den Javaan van 
den Soendanees gemakkelijk onderscheiden door di 
ens rechte gestalte. Flinke, gespierde, krachtig 
gebouwde personen ontbreken geenszins, ook niet 
onder de vrouwen. In het algemeen kan ge- zegd 
worden dat,terwijl schoonheid, welgevormd- heid 
van het lichaam het kenmerk is van den hoogeren 
stand, de kraclitige, en gespierde bouw des lichaams 
bij den minderen stand wordt gevon- den. In het 
gelaat van den Soendanees zit niet veel uitdrukking. 
Zijn voorhoofd is meestal vrij hoog; dunne 
wenkbrauwen dekken de oogen. De oog- splect hceft 
bij velen een duidelijk waarneem- baren schuinen 
stand, maar minder dan bij de Chincezen； zij is 
wijder dan bij de Chineezen, nauwor dan bij de 
Europeanen. De neus is klein, meestal van boven 
plat, met afgeronde punt, vrij breedo vleugels en 
wijde neusgaten. Een welge- vormde neus is echter 
ook geen zeldzaamheid. De mond is doorgaans 
groot, niet vooruitstekend, en met dikke lippen ； de 
daarin bewaard wor- dende sirih-tabakspruim maakt 
het gelaat niet schooner. Het gebit is in den regel 
fraai, regel- matig en wit, maar de gewoonte, de 
tanden te vijlen en zwart te maken, ontneemt het voor 
ons al zijn schoon. De jukbeenderen zijn ook bij dit 
volk, evcnals bij den geheelen Maleischen stain, 
sterk ontwikkeld. 

Do Soendanees bezit een a ant al eigenschappen, 
waardoor vecl Europeanen, die onder het volk 
vortoefd hobben, zich zeer tot hem aangetrokken 
govoelen: hij is zachtaardig, beleefd, voorkomend, 
gastvrjj, heeft weinig pretenties en eon afkeer van 
twiston en vechton. Hij is eenvoudig, matig, stil, in 
zich zelf gekcord, schroomvallig en hoffe- Jijk in den 
onigang. Natuurlijk heeft zijn karak.ter ook 
schaduwzijden: zijn boleefdhcid on gedwee- heid 
ontaardt monigmaal in slaafschheid en vloierij ； het 
ontbreekt hom gewoonlijk aan initi- atief, 
spaarzaanihoid is hem meestal vreemd evcnals 
waarheidsliofde; hazardspelen on on- tucht maken 
ook onder de Soendaneezen veel slachtoffcrs. Aan 
het gebruik van sterken drank maakt do Soendanees 
zich in het algemeen niet schuldig, oven min als aan 
opiumschuiveu, behalve in enkole strekon. De 
houding der hoofden tegenover hot mindere volk was 
vooral in vroeger tijcl zeer uit de hoogte, in het 
algemeon was do gunstige beschrijving op hen niet 
van toepassing. 
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By den snellen ontwikkelingsgang dcr Ini. be- 
volking van Java in de laatstc jaren is wcllicht 
do bovengegeven karakterschets dcr 8oenda- 
neezen niet inccr gehccl van toepassing. 

Intellectueel schijnt vooralsnog de Soendanees 
achter te staan bij den Javaan. Zijn geschiedenis, 
de omstandigheden waarin hij maatschappelij k 
Icefde en gedeeltelijk nog leeft, hcbben zijn ver- 
standelijke ontwikkeling meer tegcngewerkt dan 
bevorderd. Door de Ncd.-Ind. Regeering zijn 
cen Kweekschool voor de opleiding van Soenda- 
neesche Ini. Onderwijzers, twee opleidingsscho- 
len voor Soendaneesche Inlandsche ambtenaren 
en talrijke Ini. Lagere Scholen onder de Soenda- 
neezen geopend, voor welker geschiedenis en 
resultaten de Koi. Vcrslagen te raadplegen zijn. 
(Zie ook ONDERWIJS). 

De k 1 e e d i n g der Soendaneezen komt in 
hoofdzaak met die der Javanen overeen; echter 
bcsteedt de Soendanees" minder zorg aan zijn 
kleeding, het nettc omdoen. van den hoofddoek 
enz., dan de Javaan. Opvallend is het onder- 
scheid in de kleur der baadjes van de vrouwen: 
terwijl in Midden-Java algemeen het blauwzwart 
■ daarvoor gekozen wordt, hebben de Soenda- 
neesche vrouwen een voorliefde voor helle, spre- 
kende kleuren. . 

H u i z e n, nederzettingen. De huizen 
staan gemeenlijk op stijlen, rustende op neuten 
van rivier- of bergstecnen, ongeveer een paar 
voet boven den grond; door een opstap of trapje 
(golodog of tangga) komt men in de woning； de 
huizen der mindere klasse staan direct op den 
beganen grond. Bijna ieder huis heeft een gaan- 
derij (tepas), waar men zich overdag veel op- 
houdt. Even min als de Javaansche heeft de Soen- 
daneesche woning vensters; alleen in de zijwa,n- 
den wel eens een vierkante opening van bamboe- 
tralies voorzien. De woning wordt wel in ver- 
trek ken verdeeld door middel van overigens los- 
hangende gordijnen; meer gegoeden behangen 
de binnenzijde der wanden met de een of andere 
soort van st of (kasang). Het meubilair en de 
voorwerpen voor huiselijk gebruik zijn in hoofd- 
zaak volkomen overeenkomende met wat men 

 

in de woning der gcringe Jieden onder de Javanen 
aantreft. 

. ,比,.De naam ddsa wordt tegenwoordig officieel 
' a】gemeen voor dorp ook in de Soendalanden ge- 

//) 

bruikt; in het Soendaneesch verstaat men er 
eigenlijk een groot dorp onder, terwijl voor klei- 
nere dorpen de naam kampoeng of lemboer ge- 
bruikt wordt ； laatstgenoemde benaming wordt ook 
wel toegepast op een enkel huis met erf of een 
hoeve. Gehuchten heeten babakan; de dorp* 

gemeente of kaloerahan = gebied van een loerah of 
dorpshoofd, bevat in de Soendalanden, althans in^de 
Preanger, meestal niet, zooals op BI.-Java, e6n enkele 
of voornaamste dorpskom, maar eenige lemboer's of 
kampoeng*s, elk eventueel met zijn gehuchten. In 
verschillende streken van West-Java, in het bijzondcr 
in de Oost- Preanger en Cheribon, treft men de 
zoogenaainde bale desa aan, in den regel bestaande 
uit een lang voorvertrek met twee kamers tegen den 
achter- wand, en dienende tot vergaderplaats van het 
dorpsbestuur, tot doorgangshuis voor reizigers en tot 
1 oka al voor samenkomsten van de jonge- lingen van 
het dorp; in Bantam wordt het ge- bouwtje vooral als 
dorpsgodsdiensthuisje ge- bruikt, waarvoor in de 
Preanger een afzonderlijk 

gebouw, de tadjoeg, wordt gebezigd. In 吁enig 
dorp in do Soendalanden. vindt men in het midden 
eon aloen-aloen (grasplein), wat men op Midden- , 
Java alleen op de hoofdplaats van het regent- 
schap aantreft. Een Inlandsche stad heet op 
West-Java dajeuh. In vroeger tijd kwamen in de 
residentie Bantam allerwege landbouw-Zioeve?i 
voor, verspreid liggende landbouwerswoningen 
op groote beplante erven, door dijkjes met heg- 
gen omzoomd; sedert 1844 werd de bevolking \ 
door het gewestelijk bestuur gedwongen te gaan^^-e；?z/ 
samenwonen op geyieenschappelijke erven; de _ ( f 
huizen hadden toen voldoende tusschenruimtOy- 
maar door vermeerdering der bevolking warden / 
doze ruimien volgebouwd, zoodat vcrschcidcne'〉 
kampoengs gingen gelijken. op een groot huis met 
een aantal kamers. Deze wijze van aanleg werd 
langzamerhand gewoonte, zoodat ook nieuwe • 
kampoengs aldus werden aangelegcl, met slechts 
een smallen weg tusschen de huizen. Sedert 1896 
streeft het bestuur naar verruiming dezer opeen- 
gebouwde dorpen. 

Bestuur. Naar de voorstelling van Prof. 
Van Vollenlioven nadert de dorpsinrichting der 
Soendalanden meer die van Bali dan van Midden- 
en Oost-Java. Men had er, hetzij een dorpsver- 
vergadering (waartoe echter niet allc kerndorpers 
—zie beneden — als op Bali behoorden), die 
het bestuur voerde, of wel cen dorpshoofd met 
eenige handlangers, die het dagelijksch beheer 
voerden. Door invloed van verplichte diensten, 
en vooral van de Gouvernementskoffiecu]tuur, 
die in de Preanger zoo lang het geheele bestuurs- 
stelsel beheerschte, is van den ouden toestand 
veel verloren gegaan ； thans vaJlen ook de 
d^sa's in W.-Java, met uitzondering van die 
op de particulicre landerijen (zie aldaar), onder 
de working der Ini. gemeenteordonnantie van 
1906, die niet in alle opzicliten aan de adatrege- 
lingen aansluit. Het dorpshoofd heet in de Prcan- 
ger loerah, in Chcribon koewoe of koewoe gCdc, 
in Krawang mandor, in Bantam djaro. Jn het 
algemeen is het dorpshoofd in West-Java meer 
de voornaainste machthebbende dan op M.- en 
O.-Java； overigens kent men er, onder vcrschil- 
lende benamingen in do verschillende residenties, 
dergelijke functionarissen als op M.-Java — 
plaatsvervanger van het hoofd, dorpsbodc, dorps 
schrijver, dorpspoJitiedienaar en dorpsgodsflicnst- 
beainbte. Deze laatste, in de Soendalanden incest 
amil of 16bfe genoemd (zie die woorden) is con 
persoon van veel gewicht. Zooals de naam ainil 
reeds aanduidt is hij belast met het innen. van 
de Moh. godsdienstigo belasting (djakat en pi- 
trah, zie aldaar), terwijl hij vroeger in de Proan- 
ger ook de werckllijke belasting voor de regonten 
indc； hij heeft stem in landbouw- en bevlociings- 
zaken, meet nieuw aangelegde bo uw vol den <)\), 
houdt registers aan en vcrricht de inenting. Zie 
verder DESA, DESAHOOFD,DESA BESTU UK. 
De gomeensohapsbanden, hoewel niet gcheeJ ont- 
brekend, zijn in de dorpen van het grootste 
dee】 der Soendalanden veel minder liecht dan 
in die op Midden-Java. (Zie ook PREANGER- 
STELSEL , DI. Ill, p. 508). 

8 t a n d e n. De hoogste stand, met den naa in 
m跖ak aangeduid, wordt gevormd door adellijken 
en hooge ambtenaren; lagere add wordt met 
den naam santana aangeduid, terwijl al het ge- 
wone volk in de Gouvernementstaal wel met 
tjatjah wordt aangeduid. Echter zijn ook in de 
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Soendaneesche dorpen nog drie standen te ondcr- 
scheiden： de kerndorpers, afstammelingen van 
de stichters of van ouds in het dorp gevestigden, 
o.a. priboemi genoemd, oudtijds uitsluitend de 
dragers van voile lusten en lasten, de bijwoners, 
die eerst langzamerhand akkerbezitters worclon 
en vroeger lasten en lusten ten halve droegen, on 
de kostgangers, meestal loondionaars of boeren- 
knechts, die geen lasten voor de gemeenschap 
“ te dragen hadden. 
.夺蜉 Grondbezit; 1 a n d b o u w; a n d e r e 
C- C. •' .m i d d e 1 e n van b e s t a a n. Het beschik- 
' kingsrechl, (zic aldaar en GROND, RECHTEN 
.OP DEN — ) is geheel of bijna geheel verdwenen, 
(al vertooncn zich van een vroeger bestaan nog 
d- ,, wel sporen; het grondbezit is cr dus, met geringe 
/?,/uitzonderingen, erfelijk individueel. leder In- 
.。加 ' '

v
 lander kan er grond bezitten niet alleen in een 

vreemd dorp, maar zelfs in een andere residentie. 
Tengevolge van de vrije beschikking, die den 
6 . ■' bezitter toekomt, is het groot-grondbezit sedert 
、？、• ■ •土］5 jaren vooral in de Pre anger in het oogval- 
七/f < lend toegenomen; echter wordt op deze grond- 
'一 ... • stukken geen eigenlijke groote landbouw ge- 
dreven, doch de wijze van beheer is als die van 
een conglomeraat van kleinbedrijven. 

Evenals elders op Java is ook voor den Soen- 
danees de landbouw het hoofdmiddel van be- 

staan, en daarondcr neemt de teelt van rijst op sawahs 
de voornaamste plaats in; in de Preanger worden de 
sawahs na het oogsten vaak niet voor tweede 
gewassen, maar als vischvijvers gebruikt. Voor de 
bijzondere beteekenis van de Gouverne- 
mentskoffiecultuur in de Preanger, zie KOFFIE- 
CULTUUR, (GOUVERNEMENTS) en PREAN- 
GERSTELSEL. Vooral in het Zuidelijk dccl van 
Bantam kom he. wel voor dat landbouwers een zeer 
extensieven roofbouw drijven, waarby ze slechts 
twee jaar op dezelfde plaats blijven; van- daar de 
naani djelema manoek of vogclmenschen. Icder jaar 
steken ook velc Bantammers over naar de 
Larnpongschc districten om werk te vinden in de 
peper- cn andere cultures. 

Bo Jnlandsche nijverheid is als middel van bestaan 
van weinig beteekenis； do liefhcbberij voor den 
landbouw is zoo groot, dat de handwerks- mari niet 
in hoog aanzien staat, en deze vaak, zoo«lra hij 
daartoc de kans ziet, weder land- bouwer wordt. De 
bestaande nijverheid is in hoofdzaak huisindustrie en 
wordt zeer vecl als nevenbedrijf door den 
landbouwcr cn zijn gezin uitgeoefend. Als takken 
van deze industrio kun- ncn genoemd worden: het 
woven cn spin non, hot vlechtcn van inatten, het 
bereiden van olio, het pottenbakken enz. Als op zich 
zclf staandc mid- delen van bestaan kunnen vermeld 
wordon do weverijcii van halfzijdcn saroengs in de 
kampoong Tji-Manoek, afd. Panel6glang dor res. 
Bantam, en do I'angCranschc hoedenindustrie: dezo 
laatstc echter staat geheel ondcr Europecscho leiding 
(zie HOEDENINDUSTRIE). 

Bijzoiidero vcrmelding verdient voorts het door C. 
M. Pleyto beschrevcn oud-Soendaschc batik-
procede, voorkomendo in de districten Djampang-
koelon (Preanger), Lcbak kidocl cn Tjaringin 
(Bantam); als dekmiddel wordt mcel van kleefrijst 
met suikerwater gebruikt, tcrwyl do verving niet 
door indompeling geschicdt, maar door het 
opsmeren van de verfstof door middel van een k 
wast. 

S p e 1 e n c n v e r m a k e n. In karakter 

komen. de kinderspelen met die der Javaansche 
jeugd overeen, en de grondstoffen daarvoor be- 
noodigd zijn alleen die, welke de hen omringende 
natuur hun aanbiedt. Oudere kinderen en ook wel 
volwassenen houden zich gaarne met vlieger- 
oplaten bezig; de Javascho vlicger is door zijn vele 
en waarlijk mooie vormen te .loven. De oudere 
Soendanees — daarin den Javaan gelijk —vindt er 
ook een middel in zich met wedden- schappen 
daarbij te vermaken, daar de touwen der vlicgers met 
lijm besmeercl en door fijn ge- stooten glas gehaald 
worden; de kunst is dan, het zijne door te snijden. Het 
hazardspel is bij alle bewoners van Java 
hartstochtelijk bemind; getuige onder meet het laten 
vechten van hanen en krekels, en de vele vormen van 
dobbelspelen. De Wajang is ook voor den 
Soendanees een der grootste vermaken； z!j is 
blijkbaar uit Midden- Java ingevoerd; de Dalang is 
meestal een Javaan, en zijn taal Javaansch; het 
Topeng- (masker)-spel komt veel onder hen voor 
(zie TOONEEL). De Gamelan is den Soendaneczen 
bekend; maar het eigen muziekinstrument dor 
Soendaneezen is de Angkloeng; een schud-
instrument, van bamboe vervaardigd, in 
verschillende grootten voorko- mende(zie MUZIEK 
ENMUZIEKINTRUMEN- TEN, en voor de 
RonggBngs of publieke danse- ressen DANSEN). 
Een b酋zonderheid van de Soendalanden, vooral van 
Bantam, is het voor- komen van eon rondtrekkenden 
bard, den toekang njantoen, die, onder begcleiding 
van de katjapi, een tokkelinstrument, des avonds 
voor zijn dorpsgenooten de pantoens opzegt, die ver- 
halen van het oude Hindoerijk Padjadjaran. 

Voor do Moh. godsdienstige feesten en de 
godsdienstige maaltijden, zio GAREBEG, MO- 
HAMMEDAANSCHE KALEND.ER EN GE- 
DENKDAGEN.en KANDOERI; voor gebruiken bij 
begrafenis zie GRAF en OVERLIJDEN. 

Godsdienst en Zen ding. Het karakter, de vorm 
van het godsdienstig leven der Soendaneezen, 
zoowel in hun voor-islamitischen toestand als 
daarna, was en is in het algemeen gelijk aan dat der 
Javanen. Het leven in het heiden- dom, voor de 
komst der Hindocs, had ongetwij- feld zeer veel 
gelijkheid. Maar de invloed dor Hindoos op den 
Javaan was in allerlei opzicht van veel mecr 
beteekenis dan op den Soendanees; de Javaan werd, 
ook religious, veel meer ge- hindoelseerd dan de 
Soendanees. De overblijfselen uit die Hindoe-
periodo worden dan ook veel minder in do Socnda-
landen gov on den dan elders op Java. Maar dit 
neemt niet weg, dat in do tegenwoordigo 
godsdienstige voorstellingen van' den Soendanees 
nog zoowel bcstanddeelen uit zijn eigon 
oorspronkclijk heidendom, als van den godsdienst 
der Hindoes worden aange- troffen, nu hij een 
Mohammedaan, en naar velen willen, beter 
Mohammcdaan dan de Javaan is geworden. 
Oorspronkclijk en nu nog vereert hy natuurkrachten; 
gclooft hij zich omgeven van allerloi goede en kwade 
gees- ten; hecht hij aan overgcleverde meoningen en 
zeden der ouden; aan het gezag der doo- koen's; aan 
gunstige en ongunstige tijdstippon, aan heiligo of 
verbodcii plaatscn, aan amulotten en offers. Maar 
ook do instellingen van den Islam zijn on dor het 
volk vorspreid; do cultus van don Islam is in cere; en 
de kennis van den Islam in het algemeen wordt aan 
do jeugd in tallooze scholen cn sominarien 
onderwczen. Do geestdrift voor don 
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Islam wordt door de bcdevaart naar Mekka ge- 
voed en levendig gehouden, en de kennis van 
den Islam door allerlei geschriften bevorderd. 
Kortom — alles wat ons van den godsdienstigen 
toestand der Javanen bekend is, kan in velerlei 
opzicht van den Soendanees gelden； zij zijn alien 
Mohammedaan geworden, en willen dat ook ziju; 
zijn het ook wellie ht beter dan de J a vanen. 
Slechts een gering aantal Soendaneezen, in eenigo 
d4sa's in het Zuiden van Bantam wonende, 
bekend onder de namen B a d o e j's, bleven 
het oorspronkelijk godsdienstig leven der va- 
deren voortzetten, en betrekkelijk geisoleerd 
van de hen omringende wereld leveu: zie BA- 
D0EJE. 

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

De Ned. Zend. Vereeniging heeft zich van den 
beginne aan geinteresseerd voor de vertaling des 
Bybels in het Soendaneesch. Door de medewer- 
king van het Ned. Bijbelgenootschap kan sedert 
1889 de geheele Bijbel door de Soendaneezen in 
hun eigen taal gelezen worden. Daarbij werd 
tevens gezorgd voor de in een Christelijke ge- meente 
eerste en noodzakelijke literatuur voor school en 
catechisatie. Ook hebben de zendelingen zich 
verdienstelijk gemaakt door hunne stu- die van de 
Soendaneesche taal en het leveren van Woordenboek 
en Spraakkunst. In de bijzondere lotgevallen en 
ervaringen dezer Missie kan hier niet verder getreden 
worden, en moet naar de door de N. Z. Ver. 
uitgegeven schrifturen en inzonderheid naar haar 
„OrgaanJ, verwezen worden. Het aantal Christenen 
(lidmaten) in het geheele zendingsgebied der Soenda-
landen bedroeg volgens het koloniaal Verslag van 
1917 op ult. 1916: Bantam 104, Batavia 13U6, Pre- 
aiiger Regentschappen 595, Cheribon 348. Zie verder 
ZENDING (J'BUTESTANT.SCUE). Voor de taal zie 
SOENDANEESCH. 

Literatuur : ^P. J. Veth, Java; 8. Coolsma, West-
Java, Rott. 1881;标.A. van der Lith, ..Ned. Oost-Indie; 
A. de Wilde, De Preanger- regentschappen, 1830, 
Orgaan der Ned. Zend. Vereeniging te Rotterdam；
^Dr. F. de Haan, Priangan. 4 din. Batavia, den Haag, 
19,10; C. M. Pleyte, De Inlandsche Nijverheid in 
West- Java als sociaal-ethnologisch verschijnsel 2 
stuk- ken. Batavia 1911/12; Air. C. van Vollenhoven, 
Het adatrecht van Nederlandsch-Indie p. 692 en vgl. 
； „Welvaart.?'-verslagen. 

SOENG (JAV.). Zie DJAMOER. 
/ SOENGAI BARINGIN. Laii^lstreek in de on- 
• •顷 L .. f •. J 匕 …； 
7 Z .宇"/， 、成夕叫妙成 

名勺乙化 ；,((/ /I s" 

derafdeeling PAJt) K.OEMBOEH (zie 
aldaar), 
Sum. Westkust再 / * 

SOENGAI BATOENG. Nagri met 士 600 inwo- 
ners in de IX Koto, onderafdecling Sidjoen- 
dj oeng, residentie Sumatra's Westkust. De bc- 
volking leeft voornamelijk van rijstbouw. Op 
den pasar wordt veel versche en gedroogde visch 
verhandeld, die in de Batang Hari en zijn zij- 
rivieren wordt gevangen. De nagri is door een 
weg van 37|K.M. verbonden met Sidjoendjoeng. 
De Soengai Batoeng is de belangrijkstc van de 
vcle stroompjes, die gezamenlijk de BatangBinoe-， 淌 
ang, een zijrivier van de Batang Hari, vormen/丁，d。 

SOENGAI DARfiH (DARAS), Hoofdplaats 
der onderafdeeling Batang Hari. Sum. Westk. 
(Ind. Stb. 1913, No. 569), waar de Midden-, . j 广p 
Sumatra weg langs zal loopen naar Djambi.- 

SOENGAI DJARNIH. Nagri bij Baso, onderaf- 
decling Oud Again, Sum. Westk., met bekende 
(priniitieve) pottenbakkerijen,.. 

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

,Het landschap heeft nog wel eens van zich laten 
hooren. Toen in 1845, na het optreden van kolo- nel 
Van Swieten, de bevolking der XII Kota zich 
aan ons gezag onderwierp, bevond zich de toen- 
malige radja van Soengai Koenit onder de hoof- 
den, die hun onderwerping k wain on aanbieden. 
Aanrakingen werden verder echter niet met (lit 
landschap gezocht. In 1893 deed de radja naar 
aanleiding van een grensgeschil met de nagari 
Loeboek Alalakaeen gewapenden inval op Gouvcr- 
nementsgebied. Bij de nadering van ecn kleine 
troepenmacht haasttc hij zich het bezette gebied 
te ontruimen en tentweeden nialcondcrwicrpzich 
het landschap aan ons gezag. J'ijdcns ons optre- 
den in Djainbi en Kocrintji in ] 902 word te 
Poelau Kintjoeng op het gebied van den radja 
een versterking gebouwd om een eventueel op- 
rukken van onze troepen over Soengei Koenit on 
Indamar naar de Djoedjoehan en Tcbo te verhin- 
doren; spoedig werd dezo versterking echter ver- 
laten en in Fcbruari 1904 bood Soengei Koenit 
ten derden male zijn onderwerping aan. Daarop 
volgde ten sJottc de inlijving bij ons gebied, waar- 
mede do onafhankclijk))eid van Jict landschap 
een eindc had genomcn. Toen er in 1905 een 
groote bende vijandige Djambiiirs werd aango- 
troffen, gaven hoofden en bevolking tijdens do 
uiteendrijving en verwijdering van deze onge- 
wenschte eJcnienten blijken van de beste gezind- 
heid. (Zie ook BATANG HARI DISTRICTEN.). 

SOENGAI LANSAT. Ter Sum. Westkust A. Na- 
gri aan de Takoeng-rivier en aan den Midden-Su- 
matra-weg (zie SIDJOENDJOENG). 
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B. Nagri, gelegen op den linkeroever der 
Batang Hari in de onderafdeeling Bat. ITari, 
centrum der Hindoe Javanen in het laatst 
der 13de en in do 14e eeuw. Dicht by het dorp 
ligt een vlakko, 1,44M. lange steen met inscripties, 
terwijl op 10 minuten afstands zich bevindt een 
reusachtig Mahakala beeld, waarvan de lengte 
土 4 M. bedraagt en dat rijk versierd is. (Oudh. 
Vcrsl. 2de kw. 1912, bl. 49, No. 50/52).,X ; 

SOENGAI LIMAU. Voornaamstc plaa^s van de 
XII Koto ter Sumatra's Westkust in het N. der 
onderafdeeling Pariaman. Het ligt aan zee ±14 
K.M. ten N. van Pariaman en was het eindpunt 
vandcspoorlijn van Loeboek Aloeng via Pariaman 
langs de kust Noordwaarts. Deze lijn is thans 
eebter doorgetrokken en buigt bij Soengai Limau 
wcer Jandwaarts in naar Loeboek Basoeng. De 
groote weg, welke in hoofdzaak evenwijdig met 
den spoorweg loopt, blijft bij Soengai Limau de 
kust volgen tot aan Tikoe, waar hij recht Oost- 
waarts gaat cveneens naar Loeboek^Basoeng. 
Belangrijke marktplaats voor copra； &c~c> f( 

SOENGAI PAGOE. Landschap in ue ondei'af- 
deeling Moearo Laboeh, Sumatra's West- 
kust, in het Zuiden van de Padangsche Boven- 
lauden, behoorende tot het stroomgebied van de 
Batang Hari. De terreinen van de Naamlooze 
vennootschap „Mijnensyndicaat Soengei Pagoe" 
zijn gelegen op de Noordelijke hellingon van den 
GoenoengKocrintji, ongeveer 20 K.M. ten Oosten 
van Moearo Laboch. Do belangrijkste ertsafzet- 
tingen zijn die van Soengei Poeding en van Soe- 
ngei Al ci, n.l. matrix met in den dagzoom ijzer- 
ca mangaanertsen en in de dieperp god eel ten py 
rich De ertsen bevatten een zekcra hpeveelheid 
cdele mctalen, in hoofdzaak zilver. 

SOENGAI POEAR ter Sum. Westkust. A. De 
nagri der Minangkabausclie kopergieters in 
0 LID AG AM (zie aldaar).' 

B. Nagri in de VIII Koto bij Palembajan (zie 
K OTO). 

SOENGAI TANANG. Badplaats ongeveer 5 
K.M. ten Z. van Fort de Kock (Sum. Westkust) 
aan den voct van den vulkaan Singgalang, waar 
tevens de watervang is der watcrleiding voor 
Fort do Kock (zic SINGGALANG). 

SOENGAI TARAP. Vr. egcr district der onder- 
af<h cling Fort van der Capcllen (Sum. Westk.), 
genoeiiHl naar de nagri daarin gelegen, 4 K.M ten 
N. van Fort van der CapeHcn, aan den weg, die op- 
klimt tegen de helling van den Marapi naar Tabat 
Palah om wocr te dalcn naar Piladang en Pa jo 
Kotiinboch (zic al da ar). Doze nagri was in oude 
tij<i(；r) zeer bekend als de woonplaats van cen 
der vier rijksgrooten van cl on vorst van Minang- 
kaban : den Bandaharo of Tit ah, voor wien allc 
adalgcscliillen werden gcbracht en van wicns 
uitspraken hoogcr beroep was bij den Radjo adat 
t<- Boco (T. Ji. G. decl LV, bl. 2-15). To Soengai 
Ta rap Imbben ook leden van het rcgccrendo huis 
gewoond, getuige de ovorgeblcvcn slavenkam- 
poeng, waar nu de afstamrnelingen der vrijgela- 
tenon lovcn, evenals dit het geval is te Pagar 
J<ocj ociig on te Boeo. Vgl. voor de overige rijks- 
gn.oton SOEROEASd, PADANG CANTING en 
SOE.MANJK; ook BATIPOEH.X 

SOENGEI DJAWI-DJAWI. Voornaamstc han- 
deJsplaats van het zelfbesturend landschap Bila, 
Mouvt. Oostkust van Sumatra, gelcgonaandcnlin- 
kcroever van de Bila-river, nabij hare vcrecni- 
ging met do Panei-rivier bij Tandjocng Kopiah. 

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

SOENGEI IJOE. Een landschap van de onder- 
afdeeling Ttmiang, afdeeling Oostkust van 
Atjdh. 

SOENGEI KAKAP. Plaats in de onderafdee- 
ling Pontianak van de gelijknamige afdeeling 
der residentie Westerafd. van Borneo, gelegen 
aan de kust. Vrocger was Soengei Kakap de hoof d- 
plaats der toenmalige afdeeling, van denzelfden 
naam;(dochinl895,Ind.Stb. no. 75)werddestand- 
plaats van den controleur verlegd naar Koeala 
Kakap (z；e BORNEO, Deel I biz. 370), eene 
Chineesche nederzetting op een. uur afstand te 
watei' van Soengei Kakap gelegen. Wordt in het 
^■Igemeen langs de Westkust van. Borneo veel 
fewerk van de klapperteelt geinaakt, nergens heeft 
de cultuur zoo'n uitbreiding gekregen als in de 
streek tusschen de Kapoeas Ketjil en de Poeng- 
goer Besar, waarvan Soengei Kakap het centrum 
is. Aanvankclijk geschiedde de klapper-aan- 
plant, cnz. door van Celebes aangevoerde slaven, 
die een ongehikkig bestaan. hadden. en bij duizen- 
den in de moerassige streken door ziekten en ont- 
bering het leven lieten, terwijl de oigenaars, 
Boegineezen of Chineezeh, te Pontianak-verblijf 
houdende, schatten. geld verdienden. Langza- 
merhand werd door gemeenschappelijken arbeid 
het moerassigo land als het ware met een net 
van draineer-kanalen overdekt, waardoor het 
overtollige water gelegenheid had naar zee af te 
loopen, en de grond hierdoor geschikter werd ter 
bewoning en beplanting. Het Gouv. wist eindelijk 
paal en perk te stellen aan de willekeur der eige- 
naars, liet een. kanaal van Pontianak naar Soe- 
ngei Kakap graven, en een goeden landweg aan- 
leggen en plaa'ste eindelijk een controleur te 
S. Kakap, met gevolg dat de bewoners dezer 
landstrcek gaandeweg hun vrijheid herkregen, 
zich bijna zonder uitzondering op de klapperteelt 
bleven toeleggen, en nu een betrekkelijke wel- 
vaart genieten. De klappers worden in te Pontia- 
nak gevestigde fabrieken verwerkt tot olie of 
copra, terwijl in die producten cen levendige 
handcl, vooral met Singapore,., wordt gedro- 
ven. 

Literaticur: A. I£. Gijsberts, De kokospalm in 
de Kapoeas-delta der Res. W. afd. v. Borneo, 
Tijdschr. dor Ned. Mij. van Nijverh. DI. 54 
(1891), bl. 5; J. J. K. Enthoven, Borneo's 
We.stcrafdccling, T.A. G. 1903 bladz. 25 vv. 

SOENGEI KfePAHIANG. Een strcck in de af- 
deeling Asahan van hot gouvernement Oostkust 
van Sumatra, die vroegcr bekend stond om don 
rijkdom aan rijst. Door herhaalde misoogsten 
ging de rijstbouw bijna te niet en verplaatsto 
zich de bevolking. Men heeft een proof genomon 
om cr den rystbouw weor in zyn vroegeron 
luister to hcrstcllon, doch volgens het Koi. Ver- 
slag 1915 moot deze proef als mislukt beschouwd 
wordon wegens do ongeschiktheid van den bodom. 
Plannon bestaan om do proef te herhalen ton 
Zuiden van de Asahan rivier, waarvoor de land- 
schapskassen en Deli Plantcrsvereeniging golden 
bijeen brengen. 
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SOENGEI LABOEAN. Zic DELI-RIVIER. 
SOENGEI PENOEH. Hoofdplaats der afdeeling 

Koerintji, residentie Djambi, standplaats van den 
controleur, cn van het districtshoofd van SSlapan 
Helai Kain (Zie KOERINTJI). 

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

SOENGEI TENANG. Landstreek in het Zui- den 
der afdeeling Bangko, jesidentie Djambi. Het 
landschap, in het 0. begrensd door het Tiga- poeloeh 
geb., in het Z. door de Barisan, in het N.O. door de 
Bt. Mesoerai (土 2500 M.) en Bt,. Sedingin, is 
bergachtig, zonder dat de toppen. evenwel een 
aanmcrkeli；ke hoogte bereiken (de Bt. Toenkat in 
het midden wordt geschat op 土 1600 M.) Door het 
midden en Noordel. gedeelte stroomt de Tembesi in 
N.O. later N.lijke richting, De bevolking is 
samengesteld uit dezelfde be- standdeelen als in 
Scrampas, terwijl het landschap bij de on 'erwerping 
in 1903 verdeeld was in 5 districten, welke alle in 
een aantal doesoens (deze in soekoe's, enz.) zijn 
verdeeld. Het hoofd van Kota Tapoes droeg den erf 
tit el Pamoentjak. Zie overigens SSlRAMPAS, 
KOERINTJI en de daar genoemde bronnen. 

SOENGEILIAT. Afdeeling der residentie Banka 
en Onderhoorigheden. Zij beslaat een oppervlak- te 
van ongeveer 1650 K.M.2 en bestaat uit de dis- 
tricten Soengeiliat en Mfirawang met de hoofd- 
plaatsen respectievelijk Soengeiliat en Batoeroe- sa 
(Merawang), eerstgenoemde plaats tevens af- 
deelingshoofdplaats, alsmede standplaats van den 
Controleur. 

De bevolking I estond einde 1917 uit 士 29700 
zielen, n.l. + 100 Europeanen, ± 13200 Inlanders en 
± 16400 Chincezen en andere VreeHide 
Oosterlingen. 

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

De Banker ees heeft in deze afdeeling geen sa- 
wahs； jaarlijks worden ladangs aangelegd, waar- 
van in betrekl:e!ijk geringe mate rijst wordt ver- 
kregen, niet voldoende voor eigen gebruik, zoodat 
rijst een der voornaamste invoerartikelcn van deze 
afdeeling is. Ook worden de ladangs ge- bruikt voor 
het planten van tweede gewassen: oebi, ananas, 
pisang e.a., doch altijdslechts voor eigen g(A)ruik. 
De gambir-cultuur, vroeger zeer bloeiend, wordt 
thans bijna gelieel ver van gen door die van neper. 
L- atstgenoemde cultuur dr日ft de inlander in 
navoJging van den Chinees op ruime schaal. Er zjjn 
thans ruim 3000 groote en kleine inlandsche 
pepertuinen. Ook ondervin- den de klapper- en 
rubbercultuur geleidelijk meer belangstelling. 

De Cinneesche bevolking, niet tot de ir.nnwer- 
kers behoorende, beoefent veelal de peper- cn ka- 
ret-cultuur. Er zijn ongeveer 800 flinkc pepeitui- 
nen der Chincezen, waarin ruim LOCO k< elics 
wer- ken. De peper wordt naar Singapore en Batavia 
uitgevoerd. De klapper- en karetaanplantingen zijn 
nog te jong om product te leveren; wel be- staan er 
productleverende klappertuinen, doch slechts 
voldoende voor binnenlandsch gebruik. De handel 
is grootendeels in handen dcr Chinee- zen; men treft 
daaronder vele belangrijke groot- handeiaren aan; 
het aantal onder de inlanders is 

uiterst gering. De Chineezcn hebben in de eerste 
helft van 1915, ter vervanging van het Sema- rangsch 
Stoom- en Prauwenveor en van de Stoomvaartlijn 
der K. P. M., een eigen prauwen- veer, “Men Lie" 
genaamd, opgericht, dat met ge- chartei'do 
stoombooten een verbinding met Singapore en 
Batavia onderhoudt. De handel bestaat voornamelijk 
uit levensmiddelen ten be- hoevo van het personecl 
der tinmjjnen. Speciale inheemsche nijverheid treft 
men hier niet aan. Een groot decl dcr Inlandsche en 
tegenwoordig ook der Chineesche bevolking vindt 
een bestaan in de visscherij. De veeteelt wordt door 
den Inlander zoo goed als niet beoefend. De Chinees 
bcpaalt zich alleen tot de varkensteelt, waaraan hij 
groote zorg besteedt. 

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

SOENGEILIAT. Hoofdplaats dcr gelijjcnamige 
afdeeling van de residentie Banka en Onderh. Zij is 
fraai aangelegd en bestaat uit een Europcesche en 
Chineesche wijk, benevens een uitgebreide 
Maleische kampoeng. De plaats is gelegen. aan de 
Soengeiliat-rivier, op 3 K.M. afstand van de zee, 
waarmede zij verbonden is door cen stroomtrani- lijn 
en een landweg. Het klimaat kan gezond gc- nocmd 
worden. Er is een modern ingericht hospi- taal, 
toebehoorende aan de tinwinning. Voorts is er een 
Holl. Chin, school en een Gouvts. inlandsche school 
.Een sectic-ingenieur is hier gevestigd. 

SOENGGOE-MINASA. Afdeeling van het gouv. 
Celebes en onderh., bestaande uit de3 ondcrafdce- 
lingen Goa, Takalar en Djcneponto. 

SOENGKAI (MAL. PAD. novENL.). Zic SPATH 
ODE A MACROLOBA. 

SOENGKAI. District dcr ondcrafdccling Pa- dang 
(zie aldaar), Sum. Westkust. 

SOENGdE RAJA. Een landschap van de 
onderafdeeling Langsa, afdeeling Oostkust van 
Atjeh, dat zich van KoeaJa Beukah tot Koealu Nipah 
langs straat Malaka uitstrekt en overigens door 
Peureula*- geheel wordt ingesloten. Het heet naar do 
sterk kronkelendc rivicr, die het W. —(). doorloopt, 
en tclt ruin) 1500 ziclen, w. o. 609 geregistreerde 
mannen (uJt.° J915). J)e voor- naamstc nederzetting 
is de keudc Soengoc Raja met do kocta van het 
landschapshoofd aan het kruispunt van de rivier cn 
do Atj6h trambaan. Verder leeft de bevolking vooral 
in scuneub6ft,s of pepertuin-complexon. De 
peperproductie haaldo in 1893: 846, 6876 kojan van 
20 pikoe], maar dat was buitengewoon. Jn ]9J1 gaf 
ze 125 kojan. Do rijstcultuur wordt gedreven op van 
regen afhan- kdijke velden. Meer en nicer legt rncn 
zich ook toe op de cultuur van klappers. Overigens 
is er een Europcesche landbouwonderneming： ,.de 
Soengei Raja Rubbercultuur Maatsehajjpij", 
waurvan l)et doe! door den naam wordt aangege- 
geven. De veestapcl, — vooral runderen -- is goed 
en breidt zich uit. Zcevissohcrij geschiedt slechts ter 
voorziening in de eigen bchocftc. Een nijverheid van 
wel cenigc beteekenis is de atap- inakerij uit 
bladeren van den nipahpalm, die in de verschillende 
kreeken langs de kust over- vloedig voorkomt. Voor 
de winning van hout uit de strandbosschen is een 
vergunning uitgegeven 
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aan eene Europeesche firma. Oorspronkclijk inaaktc 
dit landschap deel uit van Pcurcula8-, maar in 1855 word 
Sajet Agil cr mee bcleend in belooning voor zijn hulp 
aan den Soeltan van Atj也h in diens strijd tegen don 
Soeltan van Deli. Klcinzoon van Sajet Agil is de 
tegenwoordigo bestuurder: Saj6t Oesen, wiens korte 
verklaring dd. 10 Aug. 1911 were! goedgekeurd cn 
bekrach- tigd bij Gouvts. besluit van 22 Juli 1912. Zio: 
J. A. Kruyt: Atjdh en de Atjchers (1877), Bij- Lz*dragen 
t/d T. L. en V. k. v. N.-I., Deel 69 (1914), bl. 432. 

SOENGSANG (JAV.). Zie GLORIOSA. 
SOEMNAH, SOENNIETEN. Zie ISLAM, II, a cn 

SJtlETEN; vgl. SOENAT. 
SOENTI (JAV.). Zie ZINGIBER. 
SOEOEK (SOEND.). Zie ARACHIS. 
SOEPA. Boegineesch landschap in Zuid- Celebcs, 

behoorende tot het voormalig bondge- nootschap Adj 
a Tapparang, met een oppcrvlakte van omstreeks 225 
K.M2. en eene bevolking van 土 5500 personen. Hot 
maakt deel uit van de onderafdeeling Pare-Pai*e der 
golijknamige af- deeling van het gouv. Celebes en 
Ond. ； aan het hoofd staat een Datoe, ter zijde 
gestaan door een hadat. Het wordt begrensd ten N. 
door Sawito, ten 0. door Sawito en Maloese Tasi, ten 
Z. door Maloese Tasi, ten W. door de Straat van 
Makasscr. Op het gebergte Bodjo, waarvan de 
hoogstc toppen op 工 260 M. worden geschat, 
ontspringen vcrschillende rivieren, die allo in de baai 
van Pare-Pare uitmonden, dock waarvan allcen de 
3Iaraoelang voor ini. prauwen van gerin- gen 
diepgang bevaarbaar is. J)c bevolking houdt zich 
voornamclijk met landbouw bezig, in hoofd- zaak 
bestaandc in de teclt van djagoeng (het hooftlvoedscl 
dor bevolking) en rijst, welke laatstc wordt 
uitgevoerd. Een ander bclangrijk niiddcl van bestaan 
levert de klappercultum-. De voor- Daajnstc plaatsen 
zijn Mangora Bombang, do .st andj)la;its van den zclf 
bcstnurdcr en Garassi. I)(： verhoii<ling van Jicl 
landschap tot het Gouv. m gere^cld <>p <lcn voet 
der korte verklaring. 

\'oor iiieerilcre bijzonderhcden zie 1). F. van 
Braani Morris, Tijdschr. Gen. DI. 36 (1893) l)l. 202 
cn JJijd. v. T. L. cn V. 70. Volgr. VI bl. I7S. 

SOEPAJANG. District der onderafdeeling Al li i'i 
Panelja g (zie aklaar), Sum. Westkust. 

SOEPIORI. Het nicest Westelijkc en klcinstc <h；
r S' houtcn eilanden (zio aldaar), gelegen be- nomdini 
de (•ecJvinkbaai in Nieuw-Guinoa cn door straat 
Sorcn Dido van Biak, het (indcre eiland, gc>( 
hei<len. Het wordt ook wel Korido gennanid, naar 
het laiKlschap van (lien naain op do Zuidkust, wclk 
deel van het eiland allecn be- woond is en daaroni 
uitsluitend door liundclaren wordt bezoclit. De 
voornaainste kampoengs zijn liicr： Warbcfoiidi, 
Oemjjcrai on Awabjadi. Aan <lie Rust li'^gcn velc 
eilanden, waaroudci- Sovvck het voornaainste is, 
daar hot aun zijne Zuidzijdc cv<uic»：ns incerdere 
kampoengs liceft, door tnlrijko kreckon en 
doorgangen van den vaslcn wal to bercikcn. Aan de 
Noord- en Westkust van Socpi- ori is geon strand to 
herkennen en vnlt het rots- achtig(3 terrein ovcral 
steil in zee af; liier zijn geen nederzettingen, bchalve 
op een zandigo pick aan ccn kleinen in ham bij do 
Noord west punt, waar zich eenige lieden van Sowek 
gevestigd hebben; (lezo kanipoeng licet Maocdor. 

In het binnenland wonen do Omboutla, dio 

zich. evenals de boschbcwoners van Biak, met het 
smeden van ijzcr tot lanspunten bezig houden. 

S0ERA WiSESA. Zic bij SOERASOWAN. 
SOERABAJA. Rcsidcntie van Oost-Java, ten N. door 

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

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

De oppervlakte van dit zeer dicht bevolkte gewest 
bedraagt 5951 K.M.2; op het eind van 1917 telde het 土 

2.530.000 inwoners of 425 per K.M.2 Deze bevolking 
bestaat uit 土 21.000 Europcanen, 土 39700 Vreemde 
Oosterlingen en + 2.469.000 Inlanders. 

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

Het terrein is over het geheel meer vlak dan 
bergachtig; langs de Noordkust strekt zich een Iago 
kalkrug uit, het O. deel van het Noordelijke 
kalkgebergto van Oost-Java, hij heeft enkele steile top 
pen en is Oostwaarts verbrokkeld tot drie heuvels, ruim 
100 M. hoog, welke wegens hun langwerpig platten. 
vorm bij de zeolieden be- kend staan als „d i 
doodkisten”. Zij bevatten grotten met eetbare 
vogelnestjes. Bezuiden het Solo-dal liggen eenige 
geisoleerdo heuvelgroepen, medo van kalksteen, 
waarvan do Oostelijkste, nabij Grlsee, de kust bcreikt en 
Zuidwaarts daarvan volgen de Oostelijko uitloopers van 
den Qoenoeng Kendeng, den middelsten der drie tertia 
ro bergreeksen van Oostclijk Javaj voor een groot deel 
met djatibosch begroeid. Hob Zuidelijk gedeelte van het 
gewest is bedekt met do Noordelijko hellingon dor 
vulkanen Ar. joeno cn Andjasmoro cn de Wcstelrjke van 
den vulkaan PCnanggoongan (zie op <lezo drie namen). 
In dit vulkanisch bcrgland zijn allcon op de Wcstelijke 
hellingen van den Welirang en den Kenibar eenige 
solfatarcn, die nog werken. Do hcllingcn dezer vulkanen 
bestaan aan de oppervlakte uit roodc klei met 
andesictblokkon, sonis afgcwisscld door lava. 

Het vlakkc terrein, dat meer dan do helft van de 
residentie beslaat, is gelegen ten Zuidon van de Brantas-
rivicr en haar N. tak. de kali Soerabaja en tusschen de 
kali Solo en do kali Lamong. Het bestaat uit kwartaire 
afzettingen, alluvialo rivicrafzottingcn en zeealluvium. 
De kwartaire afzettingen, waartoo do vlakten van 
Djombang cn ModjokCrto behooren, bestaan 
gedeeltelyk uit zanderig, vulkanisch materiaal, 
gcdoeltelijk uit gelo en bruino klei, door do vormenging 
mot plantaardigo bestanddcclen donkcr geklourd. Dit 
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materia al is bijna geheel door de rivieren aange- 
voerd. Do aDuviale rivierafzottingen, grijs en grauw 
van kleur, liggen gcwoonlijk slechts enkele meters 
boven de rivier, die de afzettingen aan- bracht. Het 
zeealluvium. uit grijzc zeeklci be- staande, vormt 
een smalle strook langs de zee, die zich nergens 
hooger dan 5 M. boven zee verheft en die door de 
inlanders tot vischvijvers is in- gericht. Deze 
vischvijvers liggen beneden den hoogwaterstand der 
zee. Ten N.W. van de hoofd- plaats strekt zich het 
zeealluvium uit tot 23 K.M. landwaarts in, nl. tot 
Lamongan. 

De Brantas-vlakte, voortzetting van de vlakte van 
Kediri, daalt van de Oostgrens van 40 M. boven zee 
geleidelijk tot 10 M. In het Zuiden stijgt zij tot 60 
M. en gaat dan geleidelijk in de vulkanische 
hellingen over, waarvan het breiach- tige materiaal 
door het regen water en de talrijke kleine riviertjes 
naar de vlakte werd gevoerd. 

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

De vlakte ten Z. van de Solo-rivier (Zie art. 
JAVA, DI. II, biz. 186 — 7) ligt bij de Rembang- 
sche grens niet hooger dan 5 M. boven zee. Haar 
grootste deel vorint de terreinkoin BSngawan -djero 
(zie aldaar). Vgl. verder het art. SOLO- 
VALLEIWERKEN. 

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

Een der voornaamste zijtakken van de Brantas is 
de kali Watoedakon, die langs Djombang stroomt. 
Een andere zijrivier, de kali Brangkal, die onder den 
naam van kali Pikatan op het Anti j asm oro-
gebergte ontspringt, vloeit bij Modjokerto in de 
Brantas. Een linkerzijtak is de kali Bfirat, die in de 
heuvels bij Kaboeh ontspringt, bijna evenwijdig met 
en op geringen afstand van de Brantas Oostwaarts 
stroomt en niet ver van Kfimiri in deze rkfier valt. 

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

Zoowel door de vruchtbaarheid van den bo- dem, 
de gunstige ligging van hare hoofdplaats voor den 
handcl als wegens hare dichtebovolking is 
Soerabaja het voornaamste gewest van Java. De 
inlandsche bevolking vindt ha ar bestaan in den 
rijstbouw? den kleinhandel, de vischteelt in vijvers 
langs de kust en het beoefenen van eenige takken 
van nijverheid, voornamelijk ter hoofdplaats. Het 
bouwgrondareaal van de Inlandsche bevolking 
bcsloeg in 1915 een oppervlakte van: 

a. in geregclde cultuur: 
sawahs van levend water voor- zien  147.791

 .............................................. bouws 
.sawahs van regen afhankelijk .148.405 ,, 
moerassawahs .............................  20.108 ,, 
tSgalvelden ................................. 45.597 ” 

b. niet in geregelde cultuur • 1.697 ,, 

Tezamen ...........................  363.598 bouws 
De opbrengst van rijst (padi) was bij benade- 

ring 6.196.179 pikoels, d. i. gemiddeld 21.03 pi- 
koels per beplanten en 21.86 pikoels per gcslaag- 
den bouw. 

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

Producten voor de Europeesche markt, als 
koffie, worden geteeld op een 24-tal perceelen in 
erfpacht； in de afdeelingcn Sidoardjo, Modjoker- 
to en Djombang zijn 39 suikerfabrieken in wer- 
king, terwijl op een 40-tal particuliere lander日en, 
in den omtrek van de hoofdplaats en grootendcels 
in het bezit van Chineezen, voornamelijk rijst, 
suikerrict en ooft worden verbouwd. In het Z. 
van het district LSngkir en over het geheele dis- 
trict Mantoep, afdccJing Lamongan, zoomede in 
het N. van de afdcelingen Djombang en Modjo 
kerto, nl. in de districtcn Ngoro en Modjokasri 
vindt men uitgestrekte djatibosschen, welke, 
sedert de reorganisatie van het boschwezen, met 
zorg worden geexploiteerd en in stand gehoudon. 

De gemiddeldc regenval komt voor de kust 
benoorden de Brantas-delta cn voor deze zel ve 
vrij wel overeen met die voor de kustpJaatscn in 
Midden- en West-Java. Voor de Oostclijk van 
Soerabaja gelegen kustplaatscn zijn de cijfors niet 
onbelangi'ijk lager. J)e jaartemperatuur verschilt 
niet van die to Batavia en Scmarang, rnaar do maand 
October is te Soerabaja droger cn druk- kender dan 
op de beide eerstgenoemde plaatsen. In die maand 
cn de daarop volgcndo ontvlucht icder wien dit 
mogelijk is, de hoofdplaats en gaat ecnigcn tijd 
doorbrongen in de koe]c plaatsjcs Prigen, Trawns, 
Trites of andere, gelegen op de hellingen van Iiet 
Ardjocno-gebergte. 

Administraticf is het gewest, na de reorganisa- tio 
in 1900, verdeold in G afdeeJingen tevens re- 
gentschappcn, nl. Soerabaja, Sidoardjo, Modjo- 
ktsrto, Djombang, Grisec en Lamongan. De voor- 
malige afdeclingen Sidajoe en Bawean zijn als 
controle-afdeelingen bij de afdeeling Griseo ge- 
voegd. Het gewest is verder onderverdeeld in 13 
controle-afdcelingcn cn 28 districtcn met 4629 
Gouvernenients en 319 particulierc desa's. Con- 
troleurs zijn, bchalvc op de hoofdplaatsen der 
afdeclingen, gevestigd to Pram bon, Modjosari, 
Modjoagoeng, Ngimbang, Sidajoo, Karangge- 
nfing en Sangkapoera. 

De bevolking bestaat uit Javanen, ter hoofdplaats 
en in enkele desa's in de binnenlanden ver- 
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mengd met Madocreescho elementen; dezo laat- 
sten, in do hoofdplaats vrij talrijk, zijn grooten- dcels 
kleinhandelaars, tuinjongens of werken als koeli op 
de suikerondernemingen. Bchalve land- bouw, 
vischteelt en vischvangst beoefent de be- volking 
enkelo takken van nijverheid; ter hoofdplaats zijn 
zeer bekwame smeden, bankwerkers, timmerlieden 
enz. werkzaam in de grooto werk- plaatsen, die men 
daar aantreft; to Grisee zijn kopergieters en 
kalkbranders. Het weven van zijdcn, met goudclraad 
doorstikte kleedingstuk- ken, vroeger te Grisee door 
velen beoefend, is zeer achteruitgegaan. Daarentegen 
wordt in het district Goenoengkendeng nog veel aan 
weven gedaan； de vervaardigde kleedjes zijn echter 
grof en dienen voor eigen gebruik. Te Grisee is de 
han- dclsvloot sterk achteruitgegaan； Arabieren die 
daar ter plaatse nog handelsvaartuigen bezitten, zijn 
uitzonderingen geworden, nadat de stoom- vaart 
meer en mcer uitbreiding heeft gekre- gcn. 

De middelen van verkeer zijn： de staatsspoor- 
weg, nl. de lijn Soerabaja — Sidoardjo-Modjo- 
kerto-Djombang, welke door Midden-Java, naar 
Batavia en Anjer Icidt； sedert 1898 bestaat langs de 
lijn Wonokromo — Tarik cene kortere verbinding 
tusschen Soerabaja, Modjokerto en de Wes- telijk 
daarvan gelegen plaatsen. Verder de lijn Soerabaja 
—Sidoardjo— Bangil, welke de hoofdplaats met de 
Oostelijke residentien van Java ver- bindt. De Oost-
Java Stoomtrammaatschappij heeft in exploitatic de 
lijnen Soerabaja — Krian en Modjokerto — Ngoro 
met een zijtak Soemeng- ko- Dinojo； de 
Modjokerto Stoomtrammaat- schappij. de lijn 
Modjokerto —Modjosari — Ban- gil, terwijl eene 
stoomtram van Babad aan do Solo-rivier langs Ploso 
en Djoinbang over do Zuidcrgrcns naar Pare in 
Kediri loopt. Eindelijk voert eene tramlijn van de N. 
I. Spoorweg Mij. van Babad langs Lamongan naar 
Soerabaja met ecn zijtak van Tebaloan naar Griseo. 
Verder zijn er in de residentie tai van goed 
onderhouden wegen: beh a I vc de grooto postweg, 
die uit Reinban a k onion de, langs de Noord kust 
over Grisee <-r)de lioofilplants Jangs Sidoardjo naar 
Pasoeroe- an Icidt, zijn allo districtshoofdplaatsen 
door goe<|(> rijwegen in<-t elkaar verbonden, terwijl 
de liraiitas <■)! de kali Soerabajaeengoedenverkeers- 
weg to water aanbieden tusschen Soerabaja en do 
hoofdjilaats Kediri. 

Van <le 11 indoc-oudheden op het terrein van do 
Brantas-delta is reeds met enkelo woorden gc- 
sproken. De voornaamstc liggen in het Zuidcn der 
delta aan den linkero ver van do kali Porong bij de 
desa Tjandi Pari, welke den naani van do ruinc draagt
； het zijn drie tcmpcls van rooden bakstecii, 
waarvan de grootstc ruim 12 M. hoog en 10 M. breed 
is. Over do ruinen vanJ\Iodjopa- hit, ruim 12 K.M. 
ten Zuidwestcn van Modjo- kCrto, zio Veth, Java, lo 
dccl 2c dr. bl. 207 — 214. 

SOERABAJA. Afdeeling on regentschap der 
gclijkniimigo residentie, begrensd ten N. on ten 
().door <lc straat van Madocra, ten Z. door de 
afdeeling Sidoardjo en ten W. door do afdeelingen 
Mo<ljokcrto on Grisee. De grens tusschen de af- 
decling Soerabaja on Grisoo wordt govormd door do 
kali Lamong. De afdeeling Soerabaja inaakt e^nc 
controlc-afdee]ing uit, welko is verdocld in 3 
districtcn, met name： Soerabaja, Djabakota 
(hoofdpl. Wonokromo) cn Goenoengkendeng 
(hoofdpl. Drioredjd). De bcvolking tel de ult°, 1917 

17500 Europeancn, ruim 24600 Vrecmde Ooster- 
lingen cn ruim 330000 Inlanders. Het aantal desa's 
bedraagt 738, waarvan 275 op particu- lierc landen 
zijn gelegen. 

Het Noordelijkste dccl van het district Socra- 
baja, van de monding van de kali Lamong tot de 
hoofdplaats der afdeeling, bestaat uit eene breede 
strook vischvijvers, een hoogst eentonige streek, 
waardoor de groote postweg van Grisee naar 
Soerabaja loopt. Ook langs de Qostkust der afdeeling 
strekt zich eene, hoewel minder breede en allecn 
over eene lengte van 1| K.M. afgobro- ken reeks 
vischvijvers uit. Westelijk van de kali Soerabaja 
loopen W. — 0. twee tertiaire heuvel- reeksen, de 
Noordelijke geisoleerd, de Zuidelijke een 
rechtstreeksche voortzetting van den Goe noeng 
KSndSng (zie SOERABAJA, residentie). Ten W. 
van de halte Wonokromo loopt eene heu- velreeks 
van mergelgesteenten van ongeveer 18 K.M. lengte, 
gemiddeld 3 K.M. breedte en 40 M. hoogte. Ten 
Zuiden van deze reeks en daarvan door eene 
moerassige sawahstrook gescheiden, waarin de 
rawa, Wijoeng ligt, strekt zich eene twee- d© 
heuvelreeks uit, die bij Sepandjang begint en in 
Westelijke richting de afdeeling doorloopt. Zij 
bestaat uit mergcls en kalksteen, uit losse zand- steen 
en breccien van vulkanisch materiaal. De hoogte van 
dezen heuvelrug bedraagt 50 tot 100 M. Zoowel in 
de cerste heuvelreeks bij Lidah. als in het Oostelijk 
verlengde van de tweede, in de Brantas-delta, is door 
boringen petroleum in aan- zienlijke hoevcelheid 
verkregen. Zij wordt geex- ploiteerd door de 
Dordtsche Petroleummaat- schappij, die de olie door 
middel van pijpleidin- gen naar de raffinaderij te 
Wonokromo voert (vgl. PETROLEUM). In de 
Zuidelijke heuvelreeks gelegen, wordt op acht 
vcrschillende plaat- sen jodiiunhoudend water 
gewonnen. In de eta- blissementen heeft de 
afscheiding plaats van jodium uit het bronwater. Het 
gewonnen jodium wordt onder de samcnstelling 
joodkoper in den handel gobracht (zio ook JO DI 
UM). 

De particuliere landerijen in de residentie Soe-
rabaja, onder het bestuur van Daendels en Raffles in 
eigendom afgestaan, en grootendcels in handen van 
Chineczen cn Arabieren, liggen alle binnen het 
gebied dezer afdeeling en brengen rijst, suiker, 
tweede gewassen en kokosnoten voort. Ecn gcdeolte 
van do particulicro desa Djagir, op het particuliero 
land van dien naam, is sedert ccnigc jaron 
ingenomen door do gebou- wen cn raffinadcrijen der 
Dordtscho potroleum- jnaatschappij bovongenoemd, 
welke gelegen zijn aan den Zuidclijkon oever van het 
Wonokromo -kanaal. 

SOERABAJA. District van do contrdle-af- deeling, 
het rcgentschap, de afdeeling en residentie 
Soerabaja; met ecnc oppcrvlakte van 127 K.M2. Hot 
district tclt 107 Gouvernements en202 particuliere 
dcsa's cn bovat 7 ondcrdistricten. De hcvolking tcldc 
ult°, 1915 ± 15.000 Europea- ncn, 士 19.000 
Chineozen, 土 2660 Arabieren, ± 300 andcro 
Vrceindo Oostorlingen cn ± 143.200 Inlanders. 

SOERABAJA. Hoofdplaats van het gewest, het 
rogentschap, do afdooling on hot district van dien 
naam, gelegen aan do straat van Madoera cn aan do 
bcido mondingon van do Soerabaja* rivier, nl. de 
kali Mas cn do kali Pegirian; voornaamstc 
handclsstad van gchccl Ncdorlandsch- Indie en 
tevens de nicest bovolkto. Op het oind 
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van 1917 had zij ruim 145000 inwoners, nl. 土 15000 
Europeanen, 土 ] 06000 Inlanders, 土 21000 
Chineezen, 土 3000 Arabieren on andere Vreemde 
Oosterlingeii? De stichting der stad klimt op tot het 
midden der 15e eeuw： zij wordt toegeschre- vcn 
aan Rad^n Rachmat of Soenan Ngampel, zoo 
genocmd naar de thans nog bestaande kam- poeng 
Ampcl, waar hij zich vestigde en alwaar hij in 1467 
overleed. De door hem aldaar gebouw- de moskee 
werd het middelpunt der stad, die, dank zij hare 
gunstige ligging aan zee en a>an eene bevaarbare 
rivier, tot aanzien kwani onder de regenten van 
Soerabaja, leenvorsten van het rijk D6mak en later 
ondergcschikt aan Mataram. In 1743 werd het 
rcgentschap door den vorst van Mataram afgestaan 
aan de Compagnie： de hoofdplaats Soerabaja was 
van dien tijd af de zetel van den gezaghebbcr van 
Java's Oosthoek, na in 1677 tweemaal op Taroena 
Djaja door de troepen der Compagnie veroverd te 
zijn geweest. In het laatst der vorige eeuw was de 
stad reeds eene belangrijke handclsplaats. Onder 
Daendels maakte de aanslibbing van de kali Mas het 
reeds noodig de havenhoofden van de rivier 
belangrijk te verlengen en de rivier zelve uit te 
diepen. Deze landvoogd stichtte aan het rechter 
havenhoofd een steenen fort en liet een 
constructiewinkel voor militaire doeleinden bouwen. 

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

Van deze vestingwerken, die nooit geheel zijn 
voltooid, is thans weinig meer over; de wallen zijn 
geslecht en de grachten gedempt. Het fort Prins 
Hendrik is in 1893 als zoodanig opgehe- ven; de 
gebouwen werden, met uitzondering van enkelc 
gedcelten, in genocmd jaar aan het civiele bestuur 
overgegeven. In 1915 zijn zij in gebruik gesteld voor 
de uitbreiding der Staatsspoorwegen in verband met 
de nieuwe haven. 

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

langrijk geweest； sedert 1908 heeft men in het 
thans meest ongunstige profil eene verdieping van 
22 d.M. in het diepste punt bereikt.Over rond 300 M. 
breedte, wordt aldaar thans een diepte van 83 d.M. 
onder Soerabaja havenvloedpeil aangetrof- fen. 
Ongetwijfeld heeft ook de schrocfwcrking der door 
de Straat varende stoomschepen ecn niet 
onbelangrijk aandeel in dit resultaat. Naar- mate de 
diepte echter toeneemt, wordt het slibben 
kostbaarder, en het effect geringcr, zoodat indien 
men binnen afzienbaren tijd van de nieuwe haven, 
die berekend is op waterdiepten van 9 a 10 M. 
beneden laagwater, voiledig nut wiltrekken, andere 
methoden bepaald noodzakelijk zijn. Voorstellen 
dienaangaande zijn in bchandeling. 

Ter verbetering van den Oostelijken toegang .tot 
de reede zijn de Porongwerken uitgevoerd tot 
ruimeren afvoer van Brantaswater door de kali 
Porong en. beperking van den waterafvoer door de 
Soerabaja-rivier, waarbij tevens gclegcn- heid werd 
verkregen tot den aanleg van een spoelstelsel voor 
de riolen en goten ter hoofdplaats. (Zie verder 
BRANTAS-DELTA-WER- KEN). 

De veilige reede van Soerabaja, deels begrensd 
door het kleurenrijke, daartegenover gelegen eiland 
Madoera, is Icvendiger dan die van eenige andere 
handelsplaats in Ned.-Indie. Het bezwaar van het 
tijdverlies door en de kosten, verbonden aan het 
overladen nit de zeeschepcn in prauwen en 
omgekeerd heeft zich zoo stork doen gevoelen, dat 
in 1911 begonnen werd met den aanleg van een 
haven, die in 1917 gedeeltc- lijk in gebruik kon 
worden genomen, en waarom- trenfc overigens 
verwezen wordt naar het artikel HA VEN 
WERKEN. Slech ts zij in aansl oiling daarinede nog 
vernidd, dat sedert dien de nood- zakelijkheid 
gevoeld werd tot het verschaffcn van meerdere 
kadelcngte, zoodat de uitbouw van picren in het 
havenbassin reeds onderhan- den is. Bovendien 
block, dat beneden de Roode Brug, 4.5 K.M. 
strooniopwaarts van de uitjnon- ding der kali Mas, 
geen vastc vorbindingen over de rivier met de 
haventerreinen bestonden, en in verband met het 
enorme Bcheepvaartver- keer aan het tot stand 
brengen van dergclijkc verbindingen groote 
bezwaren waren verbonden, terwijl zij oen z6er 
bcJangrijke on op den diiur ontoelaatbare belemm 
ering van J)ot verkcer tc land tusschcn de 
haventerreinen on de stad zou- den 0} lev- ion. Om 
daaraun t(s gemoet tc konicn, werd ecn zweefbrug 
over de kali Mas ontwor- pen, die ecdang zal worden 
gebouwd. 

De Oostelijkc oever der kali Mas is geheel bc- 
bouwd. De stoom tram ]angs dozen oevor loopt door 
tot aan de Oedjoeng ter Jioogtc van het marine-
ctablissenfent, bestaande uit een ruim bassin met dry 
vend dok, wcx'kplaatsen, slecp- hcllingen, 
rnagazynen en won in gen voor het talrijke personeel 
bij het etablisseraent werk- zaam. Hot is in 1891 
uitgebreid met de fabriok voor de marine en het 
stoomwezen, die in gemcJd jaar uit de stad naar het 
marine-etablissement is overgebracht. Het daardoor 
in de stad vrijge- komen terrein is thans ingenomen 
door entre- pot-]okalen. Aan de uiterstc punt van do 
[and- tong aan den rechteroever van de rivier, de 
Oedjoeng genaanid, 】igt een kustbatterij, tor 
verdediging zoowcl van den ingang van de rivier als 
van dien van het bo veil Led oclc! e bassin en ter 
bestrijking van de reede. 
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Ten 0. van den geheel bebouwden rechteroever 
van de kali Mas ligt de kampoeng Petireman en verder 
Oostwaarts volgt een inoerassig, met nipahboomen 
beplant terrein, dat zich uitstrekt tot de Pegirian, de 
meer Oo$telijk gelegcn uit- monding van de Soerabaj 
a-rivier. De stad strekt zich voornamelijk in de lengte 
uit en hoofdzake- lijk aan beido z可den van de kali 
Mas. Van do Oedjoeng tot aan de spoorweghalte 
Gocbeng, in het Zuiden der stad, bedraagt de afstand 
8 kilometer. De kali Mas, die de hoofdrichting 
Noord— Zuid behoudt, verdeelt de stad in een 
Westelijk en Oostelijk gedeelte； de groote postweg, 
die, van Gresik komende, op ongeveer 4 kilometer 
van de Oedjoeng deze rivier bij de Roode brug be- 
reikt, buigt zich bij dit punt Zuidwaarts om en volgt 
over eenigcn afstand den Westelijken oever tier rivier. 
De groote postweg en haar verlengde over de „Roode 
brug^, verdeelen de stad in een Noordelijk en een 
Zuidelijk gedeelte. 

Genoemde Roode brug ligt in het midden der stad, 
daar zij zoowel van de Oedjoeng als van de halte 
GoebSng op 4 kilometer is verwijderd. Daar klopt de 
slagader van. het wereldverkeer den gan- schen dag 
door. Vooral des morgens tegen acht uur, de tijd, 
waarop de Europeesche handelaars zich uit het 
Zuiden der stad naar hunne kanto- ren begeven, 
heerscht er eene onbeschrijfelijke drukte van vier- en 
tweewielige rijtuigen, karren met koopwaren 
bcvracht, passagierende matro- zen, inlandsche en 
Chineesche kooplieden, koe- lies enz. 

Op geringen afstand ten W. van de Roode brug, op 
den weg naar Gresik, ligt het residentic- kantoor, te 
midden van Europeesche woonhuizen, kantoren, 
toko's, school- en kerkgebouwen. Soerabaj a is 
zoowel fa bricks- als handelsstad. Be- halve het reeds 
vermelde Marine-etablisseinent vindt men er den 
Artillerie-Constructie-winkel en de Pyrotechnischc 
wcrkplaats, verscheidene fabricken van stoom- en 
andere werktuigen aan b<*ide covers van de kali 
Mas, de werven van het niouw prauwenveor aan de 
Pegirian cn die van j)articulier prau wen veer aan den 
Westelijken oever van de kali Mas, alwaar ook de 
suiker-, koffie- cn petroJeum-pakhuizen, eene stooni- 
koffiepellcrij in verbinding met de halte Kali mas 
gelcgon zijn. 

De regentswoning, vroegcr gelegcn op eenigcn 
afstand ten Zuiden van liet residcntickantoor, is in 
1882 ingerieht tot Hoogcre Burgerschool; ecn deel 
van de aloen-aloen is hcrschapen in cen fitadstuin, 
waar des Zondags muzickuitvocringen worden 
gegeven. Sedert bestaat cr gecne lands- woning voor 
den Regent, die huishuurindemni- leit genict. Op 
bovcnbcdoeld terrein is onkele jaren gelcden het 
nieuwe Palcis van J ustitic ver- rezen. Verder vindt 
men er toko-gebouwen. Hot breedc open torrein, 
waaraan dezo gebouwon ge- Icgcn zijn, is het cenigc, 
wat van de oudc aloen- aloen is overgeble ven. Het is 
ecn van de drukste punton dor stad. 

Hot Chineesche kainj) bereikt men, indicn men bij 
de Roode brug in Oostelyko richting de kali Mas 
overgaat. I Jot strekt zich ver langs den Oostelijkcn 
oever uit； men vindt cr cen aantal good gebouwdo 
steenen huizen, drie groote pasars, nl. pa^ar Glap, 
Bong cn Kalianjar-Koe- Ion, een Chineeschen tempel 
on vole welvoorzicno Chineesche toko*s. Het 
Maleische kamp behoort gedeeltelyk tot de 
Chineesche wijk, gcdeoltcJijk 

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

Voor de Moorcn, Bcngaleezen en Arabieren zijn 
geene afzonderlijke wijken aangewczen. Zij wonen 
verspreid dooreen in wijken, algemeen bekend onder 
den naam van Arabischc wijken, gelegen aan de 
beidc oevers van de Pegirian- rivier, waar thans ook 
Chineezen eene wijk be- wonen, waarbinnen de 
groote pasar Kapasan is gelegen. 

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

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

Bij het plein voor het Paleis van Justitie begint de 
eigenlijke nieuwe stad, welke zich Zuidwaarts tot 
voorbij de halte Goebeng uit- strekt. Ongeveer in het 
midden tusschen deze halte en de halte Kalimas ligt 
het station .Soerabaj a van. den Staatsspoorweg, dus 
ongeveer in het nieuwe gedeelte, dat bijna geheel 
wordt in- genomen door woonhuizen en villa's voor 
Euro- peanen, hotels, enkele schoolgebouwen, (op 
Simpang) waartusschen ook nog kampongs der 
inlanders gelegcn zijn. Een der voornaamste 
Europeesche wijken is de wijk Simpang, fcusschen 
den grooten postweg en do Soerabaja-rivier, die zich 
lets beneden Simpang, nl. bij de G&nteng- brug in 
kali Mas en kali Pegirian verdeelt. Een der 
voornaamste gebouwen in dit gedeelte der stad is de 
residentswoning, een ruim gebouw van twee 
verdiepingen, do voormalige woning van den 
gezaghebber van Java's Oosthoek. Aan de achterzijdc 
wordt liet rijk beschaduwde erf be- spoeld door de 
Soerabaja-rivier; aan de voorzijde ziet het uit op een 
in 1860 aangelegd park, met een stcenen beeld, dat 
uit de rulnen van Mqdjo- pait afkoinstig en Dj&ga 
Dolog, dat wil zeggen: bewaker der boo men 
genaamd is. Dit Boeddha- beeld is in ccn bosch 
gevonden en daarom zoo ge- heeten. Voor den 
Javaan is het een voorwerp van godsdicnstigc 
verecring. Op korten afstand Zuid-oostwaarts van de 
residentswoning bij do halte Goebeng ligt hot grooto 
militaire hospitaal, voortreffelijk ingerieht en ruimte 
aanbiedend voor 400 zioken. Behalvo militairen 
kunnen er ook civiele ambtenaren en particulieren 
ver- pleogd worden. Het hospitaal is mode aan de 
Soerabaja-rivier gelegen en heeft een fraaientuin. 

Nieuwe Europeesche wijken worden. bijge- 
bouwd vooral in hot Zuiden der stad, o. a. de wijk 
Kajoen, die zich van de halte Goebeng Zuidwaarts 
langs clc rivier uitstrekt, cn waarop verscheidene 
dwarsstraton. uitkomen bonovens de wijkon 
Goebeng, KSpoetran cn Sawahan. 

Door den Staatsspoorweg staat de hoofdplaats in 
verbinding met alle doolen van Java. Hot ver- kecr 
door de stad geschicdt langs in goedon staat 
verkeorende, met asphalt bodekte wegon on door 
middcl van de stoomtram, die van de Oedjoeng^ in 
Zuidclijke richting de oudo on vervolgeris de 
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nieuwe stad doorloopt, welke zij verlaat na de 
buitenwijk Groeda, ten Z. van Kepoetran gelegen, 
doorloopen te hebbcn. De lijn is thans doorge- 
trokken tot Kriaii,-in de afd. Sidoardjo gelegen. 

Aan de Westzijde van Ue'Stad is doorUe 0. J. 
Stoomtram Mij. een nieuw spoor aangelegd van 
Wonokromo tot het station Paser toeri. Hier 
langs~loopB*een breede verkeersweg, welke een 
gedeelte van het verkeer langs Groed4, de zeer 
nauwe Zuidelijke uitweg van de stad, moet afleiden. 
Aan de Oostzijde van de rivier heeft de gemeente 
een groot uitbreidingsplan van de stad ontworpen op 
het land Ketabang. In het ver- lengde van de 
Palmenlaan komt een brug, welke het nieuwe 
stadsgedeelte met Simpang zal ver- binden. Op het 
land Ketabang bevinden zich thans eenige door de 
gemeente gestichte model- kampongs. 

Soera ba ja wordt door de Algemeene Ned. Ind. 
Electriciteit Mij. voorzien van licht en kracht, 
waarvoor een turbinecentrale is gebouwd op 
S6mampir. Verder beschikt de stad over twee 
moderne Gouvernements-telefoonkantoren. 

In de behoefte aan goed drinkwater, dat de stad 
niet oplevert-, wordt voorzien door de waterleiding, 
door de gemeente geexploiteerd. Door middel van 
buizen wordt het water aan- gevoerd van bij Kasri 
(in de residentie Pasoe- roean) gelegen bronnen (zie 
KASRI). Op ver- schillende plaatsen in de stad zijn 
standkranen voor de bevolking opgericht, alsmcde 
openbare badhuizen, waardoor de 
gezondheidstoestand belangrijk is verbeterd. A jr 十
『勺 

SOERADADI. District met gelifknamigo hoofd- 
plaats van de controle-afdeeling, het regentschap en 
de afdeeling Tegal, residentie Pekalongan. Het heeft 
2 onderdistricten, telt 27 desa's en had ult°. 1905 
eene bevolking van ruim 33.000 zie- len, waaronder 
een 20 tai Europeanen en enkele Chineezen. 

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

Zij grenst ten N. aan de residentie Semarang, ten 
O. en Z.O. aan de residentie Madioen, ten Z. voor 
een klein gedeelte aan den Indischen Oceaan en 
verder aan de residentie Djokjakarta en ten W. aan 
laatstgenoemde residentie, aan de residentie K§doe 
en aan de residentie Semarang. In het 0. wordt de 
grens van het gewest voor een deel ge- vormd door 
den top en de hellingen van den vul- kaan La woe, 
in het W. door die van do vulkanen Merapi en 
Merbaboe. 

De oppervlakte van. deze residentie bedraagt 
6217 K.M.2, eind 1917 telde zij ruiin 2.060.000 
inwoners of 331 per K.M2. Hieronder waren 
ongevecr 4000 Europeanen en ± 14.000 Chineezen, 
Arabieren en andere Vreemdo Ooster- Jingen. De 
Arabieren en de andere Vreemdo Oosterlingen 
waren alien ter hoofdplaats van het gewest 
gevestigd. Het middelste gedeelte van de residentie 
Soerakarta is vlak en dit deel, de vlakte van Solo 
genoemd, wordt afgesloten ten O. en W. door de 
vulkaanvoeten van den Lawoo eii den Merapi, en ten 
Z. door het Zuidergebergtc, —een uib breccien, 
kalksteenen en mergels be- 

staand tertiair gcbergte — en ten N. door een tertiair 
heuvelland, dat bestaat uit mergels, klei- en 
zandsteencn met enkele tusschenliggende 
Ralklagen. In het Zuidwesten is genoemde vlakte 
niet door bergen afgesloten, maar staat aan dieh kant 
in verbinding met de vlakte van Dj okj a- karta en 
evenzoo in het Noordoosten met de vlakte van 
Madioen. Door dit vlakke terrein loopt de spoorbaan 
van de hoofdplaats van Madioen naar die van 
Djokjakarta. De aldus be- grensde vlakte van Solo, 
in het midden waarvan de hoofdplaats der residentie 
gelegen is, wordt doorstroomd door de Solo-rivier； 
zij heeft in het algemeen eene flauwe helling van 
Zuid naar Noord. De bodem bestaat grootendeels uit 
vul- kanische producten, aangebracht door de Solo- 
rivier en hare talrijke zijtakken, die op den Merapi 
en den Lawoe ontspringen. Alleen in de na- nijheid 
van de tertiaire heuvels is dit vulkanisch materiaal 
vermengd met gruis van zandsteenen, mergels en 
breccien. Vermelding verdient nog eon klein 
gebergte ten Z.O. van Klateny naar eene in de 
nabijheid gelegen desa, het gebergte bij Djiwo 
geheeten, dat uit gesteenten bestaat, die vermoe- 
delijk tGt de krijtperiode en het oud-tertiair be- 
hoorenfj'De voornaamste rivier is de B ngawan of 
Solo-r(vier (”b6ngawan" beteekent „groote ri- 
vier"), welke in het Zuiden der residentie op de grens 
van Madioen en Soerakarta ontspringt, voor een 
klein gedeelte de grens uitmaakt tus- schen 
genoemde residentien, daarna in Noord- westelyke 
en vervolgens in Noordelijke richting stroomende, 
de kali Kedawoeng op den rechter- oever opneemt. 
Eenige kilometers ten N. van Wo- nogiri, aan haar 
linkeroever gelegen, herneemt zij hare 
Noordwestelijke richting, die zij behoudt, totdat zij 
op den linkeroever het water ontvangt van de kali 
Dengkeng oin dan, na deze sarncn- vloeiing in 
Noordelykc richting stroomende, de hoofdplaats te 
bereiken, welke op haar linker- oever gelegen is. 
Van de desa Oet&r (ten N. van Wonogiri gelegen) 
tot de hoofdplaats zijn de bochtige oevers der rivier 
met weJvarendo kam- poengs omzoomd. Bij 
genoemde desa is de Solo- rivier reeds 30 M. breed, 
maar bevat in den dro- gen moesson zoo weinig 
water, dat zij gomakke- lijk doorwaadbaar is. Ten O. 
van de hoofdplaats ontvangt zij het water van de kali 
P<Sp6, wolke door de stad stroomt. Zij beiioudt nu 
})aar Noor- delijke richting tot zij de kali TjSinara 
en andere kleinere riviertjes op den linkeroever 
opneemt cn kronkelt zich dan in Noordoostclijko 
richting oni den voet van het tertiaire heuvclland 
hovenge- noemd, tot zij de Oostelijke grens der 
residentio bereikt, waar zij de uit het Z. komende 
kali Ke- doeng-bant^Bg opneemt, welke van den 
Lawoo komt en die de grens vorrnt tusschen 
Soerakarta en Madioen. 

De tweede bclangrijko rivier in dit gewest is de 
kali S6rang, welker bronnen op de helling van den 
MGrbaboe liggen. Zij behoort 8】ccht$ voor cen 
klein gedeelte tot de residentie Soerakarta, waarvan 
zij het Noordwestelijke deel afsnijdt. J)e door de 
residentie Djokjakarta strooniendc kali Oja 
ontspringt in dit gewest op het Zuidergc- bergte; zij 
overschrijdt spoedig de grens cn ver- eenigt zich in 
Djokjakarta met de kali Opak, welke in den 
Indischen Oceaan uitmondt. 

Nuttige mineralen zijn er in Soerakarta niet. In de 
kwartaire vlakte, door de Solo-rivier en liare talrijke 
bijstroompjes besproeid, maar 
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Neg ar as ch e districten Karanganjar en Karang- Xf pandan der 
afdeeling Sragen. De afdeelingen z可 verder verdeeld in districten en 
die weer in on-分 der-districten, aan welker hoofd staan ,,pan&woe-•
遥或 district" (Soenan) of „pandwoe goenoeng" ⑶.7^ .— N.) en „ man 
tri onderdistrict" (Soenan) of „man- "硬.嵯? 
tri goenoeng" (M. N.) Behalve over deze amb- "； 
tenaren hebben de assistent■ s esidenten nog de 
beschikking over politiepersoneel, dafc buiten het 
Zelfbestuur om, door het Gouvernement benoemd 

voornamelijk op de hellingen van de vtilkanische 
gebergten in het Oosten en Westen van de resi- 
dentie, worden op een groot aantal (110) onder- 
nemingen op gehuurde gronden producten voor 
de Europeesche markt geteeld. Zij komen voor 
in elk van de vier afdeelingen, waarin het gowest 
verdeeld is, maar in hoofdzaak in de afdeelingen 
Klatdn en Sragen. In 1918 werden er de volgende 
producten geteeld: rijst op 34, suiker op 31, koffie 
op 31, tabak op 27, tweede ge wassen op 21, kapok 
op 19, rubber op 18, indigo op 14, peper op 13, cacao 
op. 12, vezel (hennep, enz.) op 9, noten- muskaat op 
7, klappers op 5 en coca, kina en. thee elk op 3 
onderneiningen. 

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

Ook de hoofdplaats Solo is onder die twee 
zelfbesturen verdeeld. De residentie is admini- 
stratief, voor zooveel betreft het Europeesch toe- 
zicht, de politie en de rechtspraak, verdeeld in 4 
afdeelingen, nl. Soerakarta, Klaten, Bojolali en 
Sragen. De assistent resident van Soerakarta heeft 
onder zich een controleur te Wonogiri (vroeger was 
Wonogiri een afdeeling). De afdeelingen Klatdn en 
Boj olali ressorteeren geheel onder den 
Soesoehoenan； de overige 2 afdeelingen zijn ver- 
dceld onder den Soesoehoenan en prins Mangkoe 
Negara. Echter zijn in het Soesoehoenans gebied 
enclaves van Mangkoe Negarasche desa's en 

en bezoldigd wordt en dat den assistent-resident 
behulpzaam is in do uitoefening der politie. 

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

De middelen van verkeer in dit gewest zijn: de 
Staatsspoorweg, die van de Oostgrens naar de 
hoofdplaats loopt, de lijn van de Ned.-Indische 
spoorwegmaatschappij van de hoofdplaats Noord- 
waarts naar Semarang en Zuidwestwaarts naar 
Djokjakarta, de stoomtramlijn Soerakarta —Bj. 
jolali, de groote Zuidelijke postweg, welke van 
het N.O. naar het Z.W. ongeveer evenwijdig met 
den spoorweg de residentie doorsnijdt en vele 
andere rijwegen. In de laatste jaren is het han- 
dels- en personenverkeer zeer vergemakkelijkt 
door de verbetering van tai van rijwegen en den 
bouw van vele permanente bruggen, waaronder 
twee zeer groote en kostbare over de Bengawan 
rcsp. in den weg van Solo naar Sragen en van 
Solo naar Wonogiri. 0mtrent de zeer merkwaar- 

omgekeerd in het gebied van Mangkoe Negara 
enclaves van den Soesoehoenan; alleen komen in de 
afdeeling Klaten en het Soesoehoenansche gecleelte 
van de afdeeling Srag6n geen Mangkoe Negarasche 
enclaves voor. 

In vroeger jaren had de Soesoehoenan ook vele 
enclaves in do residentie Semarang, waarvan de 
grootste was Sela, in de afdeeling Grobogan. Deze is 
in 1902 door het Gouvcrnement afge- koclit (zie bij 
SELA). Verder waren er in de af- deeJingen 
Seinarang, Demak, en Salatiga nog verse h ci dene 
enclaves tot eene gezamenlijke uit- gestrektheid van 
J201/., djoeng. Deze bestonden uit Javaansche (of 
z.g. kedjawen) gronden en de huurlanden Gfisangen, 
Qetas, Asinan en Plaoer, die allc evcncens afgckocht 
zijn in 1900 (contract van 1() Januari J 900. Zie 
Handelingen St. Gen. 1902/1903, 174, biz. 6, 
contract N°. 12). 

Aan het hoofd van hot Javaanschc bestuur van den 
Soesoehoenan staat de Rijksbestuurder, de eerste 
minister mob den titel van Raddn Adipati, benoeind 
door het Gouvcrnement on bozoldigd hoofdzakelijk 
door den Soesoehoenan, doch ook voor een gedcelte, 
n.l. / 1000's maands, door hot Gouvernement. Hij 
heeft een groot bureau, waur- in nlle departementen 
min of nicer voreenigd zijn. JCIkc assistent-rosidont 
(hoofd eener afdeeling) heoft iiaast zich van den 
Soesoehoenan een „regent-poIiLic,, en van den Prins 
Mangkoe Negara een onder-rogent, met den titel van 
„wedana. goGiiocng". Elko regent-politie hcoft een 
patih bij zich, genaamd “kliwon" of “onder-regont". 
Voor de 2 districten van den Soenan in Wono- 

digo Hindoe-oudheden, welke in deze residentie bij 
de desa Prambanan, nabij de Djokjasche grens 
worden aangetroffen en die bekend zijn onder den 
naam van rumen van Prambanan, zie men Veth, 
Java, le deel, 2e dr. bl. 147 — 172 en onder 
OUDHEDEN. 

SOERAKARTA. Afdeeling der gelijknamige 
residentie, bestaande uit de vroegere afdeelin- gen 
Soerakarta en Wonogiri; dit laatste vormt thans een 
ohderafdeeling van Soerakarta on- dcr een 
controleur. De afdeeling is verreweg de grootsto der 
residentie en wordt ten W. begrensd door de 
afdeeling Sragen, ten 0. door de resi- dentio 
Madioen, ten Z. door den Indischen Oce- aan en ten 
W. door de residentie Djokjakarta en de afdeelingen 
Klatdn en Bojolali. 

De bodoni bestaat in het W. grootendeels uit 
kwartairo gronden, welke deel uitmaken van de in 
het vorige artikel genoemde vlakte van Solo; in hot 
Z. bestaat hij uit de Z.W. lijko hellingen van den 
Lawoe-vulkaan, die in h-1 Z. stuit tegen het 
Zuidorgeborgte, dat byna geheel bestaat uit broccicn 
en kalkstecn, waartusschcn slechts wei- nig 
morgclstecnon worden aangetroffen. Ingeslo- ton 
tusschen kalkstccncn cn morgels ligt de vlak- to van 
Watoeretna, die opgevuld is met grauwe en gelo kloi 
en fijn zand, waavtusschen rolstee- non, aangobracht 
door de Bengawan on haro zijtakken. Do vlakto ligt 
150 a 170 M. boven zee en nagenoeg horizontal. Zij 
word in een vroeger tijdperk goheol onder water 
gozob, waarschynlijk door uitbarstingen van den 
Lawoo. De Bengawan heeft zich in don kwartairon 
bodeni der 

giri, nl. voor Soekoardjo en Tawangsari. is ook eon 
,,k]iwr>n'' o£ "onder-regent" to Soekoardjo. En voor 
het Mangkoenegantnsche gedeolto van Wonogiri 
heeft men to Wonogiri, naast den controleur een 
,,wiid如谄-gocnoeng". Eveneens heeft men er een te 
Karanganjar voor do 2 Mangkoe 

vlakte tot 6 M. diep ingesnodon. Het gebiod van den 
Soesoehoenan, tot dozo afdeeling bchoo- rendo, 
niaakt deol uit van de vlakte van Solo en grenst ton 
0. aan den voet van den Lawoe. Do rivieren, die deze 
afdeeling besproeien zyn de bovongenoomdo 
Bengawan of Solo-rivier, die op 
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de grens van Madioen en Solo ontspringt en haar 
voornaamste zyrivieren, de Koeloer en de Ke- 
dawoeng rechts en de Dengkdng, als grensrivier 'met 
do afdeeling Klatdn en de Pepe links. De laatste 
loopt door de hoofdplaats. Van de Lawoe- helling 
ontvangt de Solo-rivier veel water uit de talrijke 
stroompjes, die op de helling ontsprin- gen. Op een 
twintigtal particuliere huurlanden, onder beheer van 
Europeanen en alle gelegen in het gebied van den 
Soenan, worden producten voor de Europeesche 
markt geteeld, nl. suiker, indigo, koffie, tabak, 
cacao, peper en kapok. Op de landerijen van 
Mangkoe Negara worden deze producten ook 
geteeld, doch het voornaamste product is daar 
suiker. 

De afdeeling bestaat, behalve uit de hoofdplaats 
uit de volgende districten: Sawahan, Kar- tasoera, 
Grogol, Soekohardja, Tawangsari, Wo- nogiri, 
Djatipoera, Djatirana, Batoeretna en de in het 
regentschap Wonosari van Djokjakarta gelegen 
enclave Ngawen, alle met gelijknamiga hoofdplaats 
en waarvan de eerste 5 tot het gebied van den 
Soesoehoenan en de laatste 5 tot dat van 
Mangkoenegara behooren. Eind 1917 tel de de 
afdeeling ruim 910.000 zielen, w.o. 2000 
Europeanen en 10000 Chineezen. Arabieren en 
andere Vreemde Oosterlingen; hiervan zijn de 
Arabieren en de andere Vreemde Oosterlingen alien 
op de hoofdplaats gevestigd. 

SOERAKARTA. District van het tot Soesoe- 
hoenans gebied behoorende gelijknamige regent-
schap, afdeeling en residentie Soerakarta. Het 
bestaat uit het gedeelte van de hoofdplaats, dat tot 
het gebied van den Soesoehoenan hoort en heet 
eigenlijk Kota Solo, in tegenstelling van het 
Mangkoendgara'scJie gedeelte dat K o- t a 
Mangkoenegaran (zie aldaar) heet. Het district „Kota 
Solo" staat onder een pand- woe-district of 
districtshoofd en heeft 5 onderdis- tricten met name 
Koeta, Lawejan, Serengan, Pa- sarkliwon en 
Dj&bres. Op het einde van 1905 had het eene 
bevolking van ruim 100.000 zielen, w.o. 1600 
Europeanen, 6500 Chineezen, 350 Arabieren en 400 
andere Vreemde Oosterlingen. 

SOERAKARTA of SOLO. Hoofdplaats der 
residentie Soerakarta, zetel van den Soesoehoenan 
en van den Mangkoe-Negara, standplaats van den 
Resident cn van den assistent-residcnt. Onge veer 
200 M. boven de zee, gelegen a an den linkeroever 
der Bengawan of Solo-rivier en aan de beide oevers 
der kali Pepe, vormt de stad een belangrijk 
knooppunt van in alle richtingen loopende wegen. 
Door spoorwegen is Soerakarta, met hare drie 
stations te Dj6br6s, Balapan en Poerwasari, 
verbonden inet Noord-, Oost- en West-Java, en door 
een stoomtramweg met Bajalali. De grenzen der 
hoofdplaats zijn vast- gesteld bij besluit van den 
Directeur van Binnen- landsch Bestuur van 9 
October 1917, opgenomen in Bij blad 8876. In 1746 
tot hofstad, nagara, verheven, toen Pakoe Boewana 
II den zetel van Matarams rijk van het hem zoo 
noodlottig ge- worden Kartasoera overbracht naar 
Solo, wordt zij sinds dien Soerakarta Adi-ning-rat 
geheeten. 

Het grootste gedeelte der stad behoort tot het 
Soesoehoenans, een vijfde, het N. W. dcel, tot 
MangkoenSgarans gebied, terwijl het middelste, de 
oude Europeesche wijk met residentiehuis, fort en 
militair terrein, als Gouvernementsgebied is aan to 
merken. Het aantal inwoners bedraagt ongeveer 
130000, waarvan 2000 Europeanen, 

7500 Chineezen, 500 Arabieren en Mooren, en 
120000 Inlanders. Do Inlandsche cn Chineesche 
bevolking vindt haar hoofdmiddel van bestaan in 
handel en nijverheid. Do iuheemsclie batik- industrie 
heeft hier belangrijken steun gevonden in. den batik-
handel, zoodat beide zich tot grooto hoogte hebben 
ontwikkeld. Met was-schilderen en klour-wasschen 
houdt zich dan ook een groot deel der bevolking 
sinds lang bezig; vooral sedert met behulp van 
koperen stempels cn aniline-kleurstoffen beide 
batik-proccssen kon- den worden vereenvoudigd en 
versneld. 

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

De stad strekt zich 4 K.M. in Noord-Zuidelijkc en 
6 K.M. in Oost-Westelijke richting uit. In het 
middelgedeelte, de oude stad, zijn Javanen, 
Chineezen enEuropeanen in afzonderlijkebuurten 
gevestigd. De kern der hofstad is het aaneen- 
gesloten complex gebouwen, woonverbiven van den 
Soesoehoenan, zijne gemalinnen en vrouwen, en 
talrijke vrouwelijke hofdignitarissen, uit- makende 
den eigenlijken Kraton, de dalem met de kapoetren; 
het geheel dubbel ommuurd door hooge wallen. Een 
smalle ringweg, de soepit oerang, omvat de kraton-
kern, waartoe van zware deuren voorziene poorten 
toegang verleenen. Een 30 M. hooge wachttoren, de 
songga-boeivana, biedt gelegenheid tot een 
vergezicht over de sirappen daken der vorstelijke 
verblijven. Daar- buiten, ingesloten door de muren 
van het grootere complex, strekken de kraton-
kampoengs zich uit, verblijfplaatsen van 
ambtenaren, beam bten cn hovelingen. Het geheel, 
de bdta- boemi, een ommuurdc rcchthoek van 700 
bij 500 M., zou tienduizend bewoners bevatten, aHe 
in min. of meer nauwe betrekking staande tot de 
omslachtige hofhouding. Aan de Noordzijde de 
groote aloen-aloen, het forum van den Kraton, een 
zandvlakte, in het midden waarvan twee waringins-
koeroeng als symbolcn van gezag. Aan dat piein do 
pagelaran, cen rcusaclitigc open bare ontvangst- cn 
wachtzaal, cn de groote moskce. Aan de andero zijde 
de Zuidclijke alocu- aloen, omsloten door 
opcengcpakto kampoengs van beambten, 
ainbaclitsliedcn en pandhuis- houders. Beido pleinen 
omgeven door muren met poorten, toogang 
vcrleenend tot de kraton- pasars aan den grooten. 
weg. 

Ten N.W. van de Kraton, nabij de groote pasar, 
do Kapatian, het centrum van het daad- werkelijk 
zdfbestuur, met de woning en de kantoren van don 
Ryksbestuurder, en van dicns uitgebreid personoel. 

Het paleis, de (island van Mangkoe Negara, is 
gelegen aan den ZuideJijken oever der I?epe, binnen 
eon ommuurd complex van modern uitziendc 
gebouwen en kantoren, door een binnen-frontmuur 
gescheiden van de kazerncs cn het exorcitie-plcin 
van het legioen. Het paleis met zijn rcusachtigc 
pand&pa wordt door den ZeJfbestuurder 
gerestaureerd in oud-Javaan- schcn stijl. De 
Europeesche wijk — waarvan do oude buurt door 
hooge huizen aan nauwe straten op een oud-
HoBandsch stadsdeel ge- 1 可kt — met het 
residentiehuis, do kantoren, de kerk, schouwburg, 
societeitcn, scholen en winkcis, 
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]igt bezuiden de Pepe, met het fort Vastcnburg 
centrum. Bit fort, in 1779 gebouwd en in 1832 
vernieuwd, is een rcgelmatige vierhoek met steonen 
wallen, waarbinnen eenigo officiers- woningen en de 
kazernes van het bataillon. Sedert zijn nieuwe 
Europeesche nederzcttingen gekomen te Poerwasari, 
Djebres en Balapan. In eerstgenoemd stadsdeel ligt 
de Sriw^dari, de groote stads- tevens dierentuin met 
sportterrein en rijksmuseum, bevattende een kleine 
collectie Javaansche oudheden en ethnografica. In de 
hoogergelegen buurt Dj6brds vindt men ecnige oudc 
villa5s van landhceren, en de Europeesche 
begraafplaats. De Chineesche wijken zijn ge- legen 
in Djebres (Mesdn), Kepatian en Balapan, terwijl in 
de Zuidelijke stadswijken dichtaancen- geslbten 
winkelhuizen langs de hoofdwegcn zijn gebouwd, tot 
aan de uiterste stadsgrenzen. 

Het Soesoehoenans-gedeelte der stad vormt ecn 
district, het Mangkoenegarans deel is een stuk van 
een district, beide verdeeld in onder- districtcn met 
een 40 tai kampoengs, onder hoofden, die bezoldigdc 
rijksbeambten zijn, be- noemd door het zelfbestuur, 
zonder ecnigen invloed van den volkswil. Van een 
organiseh dorpsbestuur mot eenig desa-verband is 
dan ook geen sprakc. 

De hervorming van het stedelijk politiowezen 
kreeg in 1914 en 1918 haar beslag； de openbare 
veiligheid is daardoor, medc in verband met de 
electrise he verlichting van wegen en kampoengs, 
zeer verbeterd. 

Van de nabijheid der rivieren ondervindt de stad 
bijna jaarlijks cenigen last. De hevige 
overstroomingen van 1861 en 1897 hebben 
gedurende vcle ctmalcn ccn groot gedceltc der 
Jjoofdplaats diep onder water gezet. De ovor- 
stroomingen zijn het gevolg of van hevige plaatse- 
lijke regens, waardoor de in en nabij de stad 
strooincnde zijrivieren der BCngawan buiten de 
oevers treden, of wel van zwaren regenval in J)et 
affluentcn-gebicd der bovenrivier, tongevolge 
waarvan de Bengawan met haar gcring vcrval nabij 
<lc stad, het bandjirwater opstuwt in hare zijrivieren, 
en zoo in (le lagc stadsgcdceltcn. Door den aanleg 
van een grooten ringdijk met afvocrkanaal, sluizen 
on andcrc kunstwerken, waarmede in J 902 were! 
Eegonnen, is gctracht gcworden de stad tegen de 
zvvare bandjirs uit het Zuidcn te beveiligen. Die 
werken, wclke ticn jaren hebben geduurd en ruim / 
025.000 licbbcn gekost, zijn in zoover doeltrcffcnd 
gc- wcest, dftt de stad sedert gevrijwaaril is gcblevon 
voor groot bandjir-onheil. De klcinero over- 
strooniingen, veroorzaakt door het gobrekkig 
functionccrcii der afwatcringsgoten en spocllei- 
dingen, zullcn cierst dan tot het vcrlcdcnc bc- hooren, 
uls de in studio genomen grootschc plan non tot 
verbetering der plaatselijke af watering cn rioleering 
tot uitvoering zullcn zijn gekomen. 

IH door de bandjirwerken eonige verbotering 
gekorneu in don hygicnisclien tocstand ter hoofd- 
plaats, enkcle jaren na de voltooiing daurvan zou een 
grooter ranip over de stadsbevolking konien. ])o 
pestzicktc kwam begin .1915 haar eorsto slachtoffcrs 
in Solo opeischcn; gedurendo den Westmoesson 
19J5/16 kwamcn or 1900 pestgevallen voor, bijna 
alle met doodclijkcn afloop. Do met kracht 
aangevatte bestrijding dicr ziekte was aanleiding dat, 
ditmaal niot 

vruchteloos, de aandacht der plaatselijke over- heden 
on van de Regeering word gevestigd op do 
hygienische stadsbelangen. De bcteugeling der pest-
epidemie kwam necr op een rationeelen herbouw der 
ovcrbevolkte stadsgcdeelten, waar- bij talrijko 
woningen tot op den grond werden afgebroken cn 
wederopgebouwd. Bij de recon- structie werd hier 
voor het eerst op groote scliaal gebruik gemaakt van 
hout voor stijlen en dakgebinte, waardoor de 
woningverbetering, welke behoudens volslagen 
armoede, op kosten der met voorschotten gesteundo 
bevolking ge- schiedde, niet gelijk behoefde te staan 
met economischen achteruitgang. In 3$ jaar tijds 
werden 25000 woningen complex-gewijs geleide- 
lijk verbeterd. In het N.W. stadsdeel konden geheele 
k@mpoengs worden gereconstrueerd, dank zij het 
ook in geldelijk opzicht krachtige Mangkoenegarans 
zelfbestuur. 

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

De hoofdplaats is ten opzichte van de ver- zorging 
harcr openbare belangen, vergeleken met grooto 
plaatsen elders op Java, misdeeld, gevolg van de 
eigenaardige staatkundige ver- houdingen in dit 
bevolkingscentrum, in verband met de lango jaren 
gcvolgde onthoudings- politiek ton aanzien der 
zelfbesturen. Admini- stratief-rcchtclijke eenheid 
ontbreekt. Drie auto- riteiten met wetgeving, 
rechtspraak, bestuur en politic toegerust, hebben er 
de openbare zorg in handen, met het gevolg, dat de 
plaatselijke openbare werken van direct 
waameembaar niaatschappelijk nut, als wegen, 
markten, slacht- huizen, straatverlichting, 
begraafplaatsen, drink- watervoorziening, 
brandwecr, schouwburg, par- ken, op don duur 
onvoldoende verzorging vinden. Aan de publieke 
belangstelling in de publieke zaak behoeft niet te 
worden getwijfeld in een stad, waar cen twintigtai 
Javaansche en een achttal Chineesche vercenigingen 
werkzaani zijn op sociaal-economisch gebied, een 
twintigtai scholen den drang naar onderwijs trachten 
te bevredigen, waar ticn en meer persorganen in- 
vlocd uitoefonen op een zich ontwikkelendo 
openbare mooning, cn waar ondanks het aristo- 
cratisch bestuursstelsel en het ingewikkeld auto- 
riteitsloven, oen opgewekto volksgoest in allo lagen 
dor Javaansche maatschappy inwerkt. Scdcrt ccnigo 
jaren maakt do instelling van een gemeentcraad to 
Soerakarta dan ook een punt van ernstige 
overweging uit. 

SOERAKARTA of (corrupt) SOELAKARTA, alias 
BATAVIA. Ouderwetsch-Javaansche naam voor 
Djajakarta, Djaketra, of sedert 1619 Batavia, onder 
do B'antainmcrs vooral, en ook in Cheribon in 
gebruik tusschen ca. 1630 en 1700. Beide vorincn 
komcn voor in do in 1662/63 samengesteldo 
Bantamsche hofkroniek, do Sail jar ah Bantcn; zie 
Dr. Hocscin Djajadiningrat, Critische bcschouwing 
van do S. B. (1913), p. 43, 46, 70, en zijn 
aanteekening op p. 76, noot 1 over den j uiston vorm: 
soera-karta = „ge- 
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slaagde durf of held", zeg naar ons taaleigen: 
Volslagen Held. Speciaal aldus geheetcn naar 
den onder Coen in 1628—29 afgeslagen grooten 
aanval der Matarammers, waarin do Bantam- 
mers juichten, die hen daarover „doodskop- 
pen" (beijdoel, p. 48) scliolden. Verg. hierraee 
het Mai. scheldwoord Pak si-BSndoel = Dom- 
kop,s vadern, al voorkomend in Verhaal 26 
der in 1614 afgesloten Sadjarah Mela joe, ed. 
SheUabear, 1898^_p. 111. ~ ' 

Deze Jav. naam „Soerakartan voor oud- 
Batavia is dubbel van belang; eenerzijds staat 
hij naast den reeds sinds ca. 1530 bestaaudcn 
term SOERASOWAN (zie dit woord) voor 
Bantam, stad en land; anderzijds heeft hij in 
16ST aanleiding gegeven tot de omdooping der 
desa Wanakerta in Padjang tot de toen nieuw 
gestichte Mataramsche hofstad KARTASOERA 
en in 1746 nogmaals tot de omdooping der 
desa Sala in de hofstad S 0 E R A KA RTA of 
SOLO. Aan de hand van een oud-Hollandsch 
document uit 1710, heeft Dr. Brandes op deze 
feiten reeds in 1894 gewezen (zie Tijdschr. Bat. 
广Gen. XXXVII, p. 423—426, 437-438, 449- 
451)； terwijl men zich in 1710 volkomen nog 
bewust was, dat hierin een hulde school van 
Javaanschen kant voor de hulp der Compagnie 
te oud-Soerakarta = Batavia aan den wanke- 

,l lenden Mataramschen troon. G. P. R. 
SOERASADJI. Zie SOERASOWAN. 
SOERASOWAN, aHas ook SOERASADJI. 

Oude lioftermen voor de stad en daarmee 
tevens het rijk Bantam, waarvan noch de beteekenis 

noch het eerste in gebruik raken vast staat. Soerasowan 
zou kunnen zijn: de Held maakt zijn opwachting(voor 
denVorst);Soe- rasadji: de Held der offerande (of: van het 
ont- haal), daar immers sadji = babali = babantSn = 
“offerande" is of „spijze (voor een gast)" (zie ,，〜了. d. 
Tuuk, Kawi-Wcb. Ill, 1901, p. 300; en X、。IV, 1912, p. 
973 en 853). In dit laatstc schemert dus zeker het verband 
met den naam BantCn door, w elke zelf, volgens V. d. 
Tuuk, cen krama- vorm van Bali zou wezen; maar wat 
precies in beide nainen met soera = of god, of held (c.q. 
moed), bedoeld kan zijn, blijft duister; in tegenstelling 
b.v. met het reeds in de 14e eeuw bestaande Soera b(h) a 
j a (“Held in 't ge- vaar"), en. met het SOERAKARJ'A 
uitca. 1630, als andere term voor oud-Batavia bij de Ban- 
tammers juist (zie dien naam). En wel licet het, dat de 
stichter van het Moh. Bantamsche rijk, overwinnaar in 
1527 van het heidensche rijk FADJADJARAN (zie 
aldaar), Maulana Ha- sanoe*d-din, den titel 
„Panembahan Soera- sowan" bij zijn kroning voor dat 
jaar reeds ge- kregen zou hcbben; maar dit werd pas 
geboek- staafd in de in 1662/63 samengesteldc Ban-
tamsche hofkroniek, de Sadjarah Banten. Zio daarvoor 
Dr. Hoesein Djajadiningrat, Critische -beschouwing van 
de S. B. (1913), p. 33, alsmede ' de andere plaalsen in't 
Register i. v. Socrasadji en Soerasowan; en verg. Veth's. 
.Java, 2en druk I..(.1896), p. 286, nootT 

'Overigens vergete men nict, dat de kraton 
(kadatoean) van de lioofdstad (dajeuh) Kawali, in het 
landschap Galoeh (Zuid-Cheribonj, reeds in ca. de 
15e eeuw heette Soera Wisesa, d. i. „Machtig Held". 
•) 

“I) Zie Hoile in Tijdschr. Bat. Gen. XVI 
—■•一 

Moet dus voorshands volstaan worden met de 
waarschijnlijkheid dat de wisselnamen Soerasowan en 
Soerasadji voor de stad (en het rijk) Bantam inderdaad 
uit de 16e eeuw dateeren, ovenals Djajakarta voor 
Soenda Kalapq, (zie bij SOENDA), en Grage voor 
Tjerbon (Cheri- bon; verg. V. d. Tuuk, IV, p. 693 a), 
zoo kreeg in het jaar 1G80 de naain Soerasowan cen 
beperkter zin. 

Sinds 1680 kwam toch de naam opnieuw in eere, 
omdat Sultan Hadji (1680 —1687)— wegens de 
stichting van Tirtajasa (beZO. van Pontang) door zijn 
vader Sultan Agoeng (1651 — 1683), voluit dan ook 
wel Sultan Agoeng Tirtajasa geheeten — zijn cigen, 
door den Nederland er Cardeel gebouwd en versterkt 
kasteel in *t midden der hoofdstad, e r a s o w a n 
noemde, dus hi er zoo iets als „ecIii-Bantam, oud-
Bantam"; en vandaar op 15 Djoemadila- kir Alip 1091 
= Za. 13 Juli 1680 het conceptcontract dateerde 
„geschreven in de vesting van den Suithan, genaemt 
Soerosoean", dat hij aan de Ned. gezanten, van 
Batavia gekomen, aanbood (De Jongc 】)，VII, bl. 
356 — 358; en zie 384; verg. Veth, 2en druk, II, 1898, 
bl. 70 ■'\noot 1). Toch bleef ook de ruimer beteekenis 
steeds gebruikt; het contract van 17 April 1684 werd 
gesloten „in 't casteel den Diamand tot Sourousouang, 
grootste stadt in 't conink- ryk Bantam" (De Jonge, 
VII, bl. 399). Aldus komt het als „nagara Soerasowan" 
ook voor in een Javaansch bevelschrift voor de 
Lampong's van Sultan Aboe'l-Mahasin van Banten 
(1690 —1733), gedateerd 13 Rabingoelakir Dal akir 
(=Be) 1104 = 23 Dec. 1692 2). Maar in de 
„Beschrijving van Bantam in 1787" door den 
koopnian aldaar, Jhr. J. de Rovere van Breugel, heet 
het weer: „Het kasteel des Konings, bij ons genaamt 
de Diamant en bij de Javaanen, 

(1867), p. 465 — 466; en de verbeterde lezing 
en vertaJing door Prof. Kern, bij Pleyte o. c. LIII 
(1911), p. 167 — 168, met afbeelding (zonder 
de 4 regcls pantoen-randschrift). Een jaartal 
ontbreckt. 

】)Bij De Jonge, 1. c. bl. 356 moot ,,Giem" 
en ,,Ghicin‘‘ font zijn, want Djim(akir) was het 
jaar 1090, niet 1091; De Jonge maakte er maar 
wat van in zijn noot 1 ； ook Jeze men op bl. 
359 voor 3 Juli: 13 Juli 1G80. Valentijn was dus 
historisch precies verkeerd, waar hij zegt in zijn 
Beschryvinge van Bantam: ,,Suithan Agong liot 
ze (nl. de stad BantSn) nader- hand, op de raad 
van een Priester, Soera Soan, dat een kloek, een 
deftig onthaal bctcekcnd, noomcn; dog SuJthan 
Hhadji heeft na den oorlog (nl. met zijn vader; 
dus na I.G82) by Gonge-slag verboden, dicn 
naam nicer te nocincn" (IV, J, 172G, fol. 213). 
Verg. nog Van der Chijs in Tijdschr. Bat. Gen. 
XXVI, 1881, bl. 32-33. 

2) Aldus moet het slot gelezen der oor- konde 
door Humme gepubliceerd in Bydr. Kon. Inst. 4, 
VIII, 1884, bl. 17; er staat' ,,Dal ahir**, d. i. = 
achir = akir. De op- merking van Dr, Brandes in 
Tijdschr. Bat. Gen. XXXV, 1892, bl. 113 en 
noot 1 is ' eene vergissing； het jaartal 1734 A. 
D. valt nii den dood van Sultan Aboo'l-Mahasin, 
in den nacht van 11. Juli 1733. 
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naa den naam van hun eersten Koning, Sourou- SOUan, 
ligt enz." (Bijdragen Kon. Inst. 2, I, 1856, bl. 324). • 

Men merkt hier op, hoe de naam Soerasowan ook 
in 1787 in verband bleef gebracht met den eersten 
Moh. vorst van Bantam, Hasanoe5d- din Soerasowan 
(ca. 1527—1570), na zijn dood ook genaamd Soenan 
of Pangeran Sabakingking (“Trcurplaats"; de naam 
zijner Jjegraafplaats, ten Noorden grenzend a an 
Banten*s oude mesi- git； verg. Dr. Hoesein, o. c. 
})TT25, met noot 1J. En in de noot heeft men 
opgemerkt, hoe Valen- tijn den naam Soerasowan 
trachtte te vertalen met „kloek onthaal". De naam 
„Pakoewonn voor het verbiijf der Sultans op Mr. 
Serrurier's „Kaart van oud-Bantenn (Tijdschr. Bat. 
Gen；~ XLV, 4902, p. 259) is daarehtegen geheel on- 
hfstorisch; Soendaneesch pakoewon is „groote 
huizing". 

Nu echter sinds 1903 bekend is geworden, door een 
aanteekening van een Port, piloot, die den 
ongelukkigen sclieepstocht van Francisco de Sa naar 
West-Java in de eerste helft 

van 1527 blijkbaar meemaakte, oni een Port, 
fort te gaan stichten op ,,Soenda‘‘，dat men dit 
toenmaals niet bedoelde op te richten te Soenda 
Kalapa (waar men op 21 Aug. 1522 reeds grond 
had toegewezen gekregen aan den Oostoever 
der Tjiliwoeng door den Sanghyang van Padja- 
djaran； zie bij PADJADJARAN en SOENDA), 
maar te Bantam (3 maal genoemd: „sumda 
bamta", en dan 1 maal: „Bamtan), nu komt 
toch de vraag op: is de naam Soerasowan 
(Soerasadji) — wat deze dan ook precies inoge 
beteekenen — niet een overwinnings-devics uit 
1527 van de Moh. Bantammers op de Portu- 
gcezcn, die nog wel rechtstreeks naar “Soenda" 
waren gezeild, komende van hun overwinning 
op de Moh. Bintanners in Nov. 152G? Opmer- 
kiug ook verdient,dat deze zelfde pilootmeedeelt, 
hoe Francisco de Sa, op de terugreis van Pana- 
roekan naar Malaka na dezen ongelukstocht, 
op rcsp. 30 J uni en 13 Aug. J 527 een gedenk- 
pikiar (padrao) voor den Koning van Portugal 
</pri<：htte aan den mond der TjigSdc („Qidigyn) 
'I'ji Sadane, toen hernaamd ,,rivier van St. 
(；srgc‘‘，en op het strand van N.W. Bantam 
t(!^< j)ovcr eon klein eilandje, dat niets anders 
k；u) zijn als P. Salira bij St. Nicolaas-punt; 
blijkbaur a)s formeele in-bezit-ncmingcn (contra 
Spaansche jnededingcrs!) van Soenda-pro per. 
Zi(- daartoc Joao de Lisboa, Livro de niari- 
nhuria etc., cd. J. J. do Brito Rcbello, Lisboa 
J 903, p. 252, 251. Ook wordt daar reeds de 
Hock van Po))tang vcrmcld als „punt van 
Scning" (a ponita de Charnao p. 251), met 
het zocte water daarbij verkrygbaar (ni. van 
do '「ji Pontang, alias Tji Ocdjoeng). G. P. R. 

SOERAT. Met de benaming soeral (Arabisch: 
8oerah) worden aapgeduid de hoofdstukkcn van 
den Koran. 

SOERAU. Zic MOS KEE, b en P也SANTRJ3N. 
SOEREN (MAL., JAV., SOUND.). Zie CEDRELA 
FEJ51HFUGA. 

SOEREN BEUREUM (SOEND.). Zie CEDRELA 
FEBRIFUGA. 

SOERIKAJA (JAV.). Zic ANONA SQUAMOSA. 
, SOERILI (SOEND.). Zie SLANKAPEN. 

'「喉°日 
of SOEROE KEBO (JAV.). Zie 

-EUPHORBIA TRIGONA. 
SOEROEAKI. Een der Goram-cilanden, hot 

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

SOEROEASO. Vroegcr district der qnderafdee- 
ling Fort van der Capellen, Sum. Westkust, alzbo 
genoemd naar de nagri Socroeaso, in vroegere 
eeuwen van belang als de woonplaats van den 
Indomo, een der 4 rijksgrooten van den vorst van 
Minangkabau, wiens titel nog steeds voortleeft bij 
zijne nakomelingen. De Indomo was de „pajoeng 
pandji,^, de rechterhand van den rad jo, waar- 
schijnlijk zijn adviseur (L. C. Westenenk, De 
Minangkabausche Nagari, Mcded. Enc. Bureau VIII. 
1915). Te Soeroeaso woonden ook regee- rende 
vorsten; in het begin van de 18de eeuw werden 
brieven van den “keizer" van Minang- kabau 
geschreven uit deze nagri. Ook Francis verhaalt van 
vorsten te Soeroeaso en Soengai Tarap, en op 23 Juli 
1818 zag Raffles te Soeroeaso nog de rulnes van de 
vroegere grootheid. Men vgl. voor de overige 
rijksgrooten SOENGAI TARAP, PADANG 
GANTING en SOEMANIK, en ook BATIPOEH. 

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

SOEROELANGOEN. Hoofdplaats der onder- afd. 
Rawas(zie aldaar) der resident!e Palembang. 

SOEROENE. Zio MUZIEK EN MUZIEK- 
INSTRUMENTEN. 

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

SOEROPATI. Zic ondor BALAMBANGAN. 
SOESOE (GETAH) (MAL.). Zic WILLUGH- BEIA 

FIRMA. 
SOESOE (KEMBANG) (JAV.). Zie TABER- 

NAEMONTANA CORONARIA. 
SOESOEAN (SOEND.). Zie VITIS PAPIL- LOSA. 
SOESOH. Eon tot de onderafdeeling Tapaft Toean, 

afdceling Westkust van Atjdh, behoorend landschaj), 
in het N. W. door de Ajer bekali ge- scheiden van 
Blang Pidie, in het Z.O. door de Soengci Sangkalan 
van Lhoft Pawoh-Noord, bc- grensd naar het O. mode 
door Blang Pidie, en bespocld in het Z.W. door den 
Indischen Occaan. Einde 1915 woonden er o. m. 604 
geregistreerde mannen, waarin het Maleische 
element sterk overhcerscht. Men houdt nog vast aan 
de Minang- kabauscho adat kamanakan 
(matriarchaat), en kent ook con indccling in soekoe's, 
welke hier echtor enkel bepaald wordt naar de 
landstreok in het stainland, vanwaar men herkomstig 
is. Huwclijk tusschen sockoegenooten is dan ook wel 
gcoorloofd. Socsoh is een belangrijk In- landsch 
handclscenUum, wat het dankt aan zijn ligging ten 
opzichte van de Gajo Loees on aan zijn ook in den 
kwadon moesson vry vcilige reede. Aan het hoofd 
van het landschap staan 
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twee datoefr,s: Datoefr Binding en Datoefr Radja, 
wier korte verklaring dd. 9 Juni 1911 is goedge- 
keurd en bekrachtigd bij Gouv.ts besluit van 27 Jan. 
1912. 

Vroeger omvatte Soesoh ook het gebied van 
Manggeng, Lh6fr Pawoh-Noord, Blang Pidie en 
Poeld Kaj6e, en Koeala Bat^e, welke Atj&hsche 
nederzettingen zich echter geleidelijk wisten los te 
maken. Het laatst gebeurde dat met Blang Pidie. 

、 Literatuur: K. F. H. Van Langcn in T. Aardr. '卜 Gen. 
2e Serie VI, bl. 71; Bijdr. T. 

"、N.-I., Deel 55 (1903), bl. 231： 
SOESONG (BOENGA) ~CMA£. MOL.). Zie TA- 

BERNAEMONTANA CORONARIA. 
SOEWANGI (MOL. .MAL.). Zie WEERWOLF. 

SOEWASA. Zie METAALBEWERKING, Deel II, 
biz. 719. 

SOGA (JAV.). Zie PELTOPHORUM FERRU- 
GINEUM. 
SOGA TINGI (JAV.). Zie CERIOPS. 
SOGAN. District met gelijknamige boofd- plaats, 

van het het Pakoe-Alam-gebied vormend 
regentschap Adikarta, residentie Djokjakarta. Het 
heeft twee onderdistricten, nl. Wates en Tern on. De 
gelijknamige hoofdplaats van het eerste is tevens 
hoofdplaats der afdeeling. Op et einde van 1905 
telde het 土 36.800 zielcn, waaronder een 10 tai 
Europeanen en ± 40 Chineezen. 

SOJA. Zie GLYCINE SOJA en 
SOKA BEUREUM (SOEND.). Zie IXORA. SOKAN 
(MAL.). Zie HOORNVISCH. 
SOKO. Naam door de Toradja op Celebes gege- 

•- ven aan de boomhagedissen: Caloies crislatellus Kuhl 
en C. celebensis Gray uib de familie der Agamidae (zie 
aldaar onder boenglon).} 

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

roendoeng, Terong perat (SOEND.). Opgerichte, breed 
vertakte, gestekelde, hecsterachtige plant tot 1.50 M. 
hoog, in Palembang op de ladanes gekweekt om de 
vruchten, die gekookt bij de rijst geseten wordc-1. 

、 SOLANUM INDICUM L. Fam. Salonaceae. 
Terong peuheur (SOEND.). Kleine, sterk geste- kelde 

heester, over den geheelen archipel ver- spreid. 
Wortels en zaden zijn een inlandsch ge- neesmiddel. 
De vrucht, ter grootte van een dui- venei, wordt 
zondcr de zaden rauw of gekookt gegeten. 

SOLANUM LYCOPERSICUM L. Rangam(MAj")， 
Leuntja komir (SOEND.), Tomaat (NED.). Kruid- 
achtige plant met gele bloemen en roode bes- 
vruchten, afkomstig uit Z.-Amerika, thans in allc 
subtropische, tropisebe en gematigde streken ge-
kweekt. Ook in Indie worden ze so ms gekweekt; in 
de Soenda-landen vcrwilderen ze in het ge- bergte, 
maar brengen dan kleinere vruchten voort. In de 
cultuur hebben ze veel van ziekten te 场den. Ze 
worden in de keuken algcmeen ge- bruikt. 

SOLANUM MELONGENAL.Terong (SOEND.), 
Aubergine, Eierplant. Ongeveer 1 M. Jiooge heester, 
welks vruchten een grooto verscheiden- heid 
vertoonen, zoowel in kleur en grootte als in vorm. De 
vruchten ont broken op geen enkclc pasar. De 
Inlanders eten de vruchten meest gekookt, de 
Europeanen gebakken bij de rijst- tafel. 

SOLANUM NIGRUM L. Ranti (JAV., BAT.), Leuntja 
(SOUND.). Kruidachtige plant, over bijna 

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

SOLANUM TORVUM Sw. Fam. Solanaceae. Poka, 
Tjepoka, Tjoeng beloet (JAV.), Takokok (SOEND.). 
Hcester, 4 a 5'M. hoog, sterk geste- keld, met witte 
bloemen, op Java zeer verspreid voorkomend tot 
ongeveer 1500 M. boven zee. De vruchten worden 
door de Inlanders onrijp gegeten, zoowel rauw als 
gekookt. Ze zijn ineestal op de pasars te koop. 

SOLANUM TUBEROSUM L. Zie AARDAP- PEL. 
SOLIDARITEIT. Volgens aloude instellingcn, in 

verschillende deelen van Ned.-Indie nog van kracht 
(Gajo's, Bataks, Djambiers, Lampongers, Toradja's, 
Makasaren, Cera miners enz). zijn de leden van een 
stam, geslacht, familie, dorp, Lampongsche papadon, 
of andere gemcenschap in een aantal gevallen 
gehouden hun medeleden bij te springen met hulp en 
met opbrengsten, en zijn leden eener 
bloedgemeenschap in be- paalde gevallen 
aansprakclijk voor de rechts- handelingen en 
ongeoorloofde gedragingen van medeleden. De eerste 
vorm van soJidariteit komt uit bij het bijeenbrengen 
van een bruid- schat, bij onderling hulpbetoon enz.; de 
twee de vorm is onder Europeanen het best bekend 
onder den naam adat tanggoeng- menanggoeng. Voor 
elken rechtskring client men afzonderlijk na te gaan, 
in welke gevallen zulk een solidaritcit bestaat, welke 
personen zij oin vat en waartoe zij verplicht; Der 
Kinderen, in artt. )37,138 en 547 Sumatra reglement 
(1874) en art. 48 Bcn- koelen-reglement (1880), ging 
uit van een soJidariteit, die aan het Minangkabausche, 
Batakschc en Benkoeleesche leven vreemd was. De in 
I bl. 277 en 821 genoomde aansprakelijkheid van ecn 
bcschikkingsgcrcchtigden stam of dorpenbond of dorp 
voor sommige delicten, die gebeuren op zijn gebied, 
heeft met solidaritcit slechts in schijn tc maken; zie 
daarvoor de pandectcn van Jiot adatrecht, dl. I en di. 
IV A. Tot voor kort achtte het NederlandscJi gezag 
zich verplicht aan (lit solidariteitsstcJsel zoovecl 
inogchjk ecn einde te maken, eensdeels omdat het met 
onze begrippen van recht en billijkheid niet zou 
overccnstcmmon, anderdeels omdat het velcn in hun 
eigen belang zou nopen inisdaden te verhelcn. Ook het 
straf- wetbock van 1915 gaat nog daarvun uit. 

Literatuur: Vcrwey in Bijdr. Kon. Inst. T.L.V. 
1893, bl. 237 cn v.; Der Kindercn, De algemeene 
verordeningen tot regeling van het rechtswezen in het 
gouvernement Sumatra's Westkust, II, bl. 26-28, 33, 
40, 55 — 57, ]28, J 31 en 133; over Minangkabau? 
Adatrechtbundel I on VI, bl. 164 — 199;4Adriani-
Kruyt, De To- radja*s, 1912“Wilken, Vcrspr. Geschr. 
1912, II bl. 460 vgg. ； zVTan VoJlenlioven, Jfet 
adatreejit van N.-I., deftl I, 1918. 

SOLO-RIVIER. Zie JAVA, Dl. II, biz. J86 - 
7. 

SOLO-VALLEI-WERKEN. Het denkbedd eener 
bevloeiing der SoJo-vallei is het eerst geop- perd door 
den ingenieur Ledeboer in 1852; daar- na door den 
ing. Walter in 1877, die daaraan reeds het plan tot 
afdamming van do Solo cn verlegging der monding 
door doorgraving der 
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Noordelijke heuvelrij verbond. In 1881 diendedo jng. 
J- L. Pierson een voor-ontwerp voor de be- vloeiing 
der Solo-vallei in. Op doorgraving der heuvelrij tot 
geheele verlegging der monding was daarbij niet 
gerekend, omdat inmiddels besloten was tot het 
graven van het mondingskanaal naar Oedjong 
Pangka. Daar men later echter meende, deze 
doorgraving toch niet te kunnen missen, word zij wel 
opgenomen in het wetsontwerp, dat, gegrondvest op 
nadere opnemingen, sedcrt 1889 onder lei di ng van 
Pierson verricht, in 1893 door den Minister Van 
Dedem werd ingediend en in dat jaar tot wet is 
verheven. De kosten waren daarbij op bijna / 
19.000.000 geraamd. 

Van 1893 tot 1897 word aan de werken ge- arbeid 
onder de leiding van J. L. Pierson. Tegelijk wcrden op 
grondslag van reeds vrocger verrichte waterpassingen 
en driehoeksmetingen grond- kaarten en 
overzichtskaarten vervaardigd. 

Allengs bleek, dat de oorspronkelijk aange- nomen 
eenheidsprijzcn te laag geraamd waren, waarop in 
1897 de hoofdingenieurs Blinkers en Mensinga in 
eene commissie benocmd werden, ten eindo ter zake 
van advies tc dienen. Zij raamden de totale kosten op 
38 millioen, den tijd van voltooiing op 7 of 8 jaar; 
door verminci erde capaciteit van het hoofdkanaal 
zou een paar millioen kunnen worden bezuinigd. In 
1898 bczocht de nieuwe directeur der B. O. W., J. E. 
de Meyier, de werken. Zijn nota en het rapport 
Slinkers — Mensinga gaven den minister Cremer 
aanleiding in Nov. 1898 telegraphisch de schor- sing 
der werken te gelasten. Hij stelde daarop de 
ingenieurs Teldcrs, Leemans, Kraus en De Mcyier in 
commissie, die in 1900, na eene in- spectie ter plaatsc 
door de beide laatstgenoem- den, hun verslag 
uitbrachten. (Verslag van de commissie van advies 
nopens de werken in de Solo-vallei; Delft, 1900). 

Deze commissie verklaarde „de hoofdtrekkcn van 
het grootsch irrigatic-ontwerp, nl. do prise d'eau tc 
Ngloewak en het trace van hoofdkanaal en zijkanalen 
doelmatig tc achtcn”, behoudens ecnige wijzigingcn. 
Maar zy wenschte de breedte d«；r lioofdkanalcn en 
daarmee de grootto van tai van kostbarc kunstwerken 
aanzienlijk to ver- mi nd crcn, omdat zij na onderzoek 
meende, dat bijna de helft op de als benoodigd 
geraamde hoe- vcelhcid irrigaticwater bij 
stelselmatige verdee- ling kon woi'den bezuinigd. To 
vens zou liicrdoor liet ernstig bczwaar van het 
dichtslibben der leidingen, dut ongevcor cvcnredig is 
aan do water- massa, stork vcriniuderen. Zij wildo 
verdcr Oost- moesson-bovlociing vcrkrijgcn door 
opstuwing van water tegen de heuvels bczuiden het 
hoofd- kunaal. I)it zou het oprichten van 25 suiker- 
fabrieken, elk voor 1000 bouws, mogelijk maken. 

De doorgraving zou eerst moeten plaats heb- bon, 
als con nador onderzoek der water- en Hlibbeweging 
in liot Westgat cn do Straat van Madoera zou hebben 
aangetoond, dat do Solo n】ct inag worden gelcid 
door do Kali Miring. 

Zondcr do doorgraving en bij de voorgcstelde 
boperkingen raanide de Commissie de alsnog gc- 
vorderde uil.gaven op / 27.500.000; reeds waren 
uitgegoven / 11.300.000; totaal / 38.800.000. De 
doorgruving zou alsnog kosten / G.500.000, totaal / 
10.600.000. Eventueel totaal generaal / 49.400.000. 
Jaarlijkscho onderhoudskosten • 3曾.000. Tijd van 
voltooiing 15 jaar. 
De directe baton der werken achttc de Com- 

missic onvoldocnde om rente en aflossing der 
benoodigde gelden tc waarborgen. Hare meerder- 
heid meende echter dat de te wachten indirecte 
voordeelen zoo groot zouden zijn, dat zij tot 
voortzetting der werken adviseerde. Afwijkend 
was het advies van het lid De Meyier, die het 
bedenkelijk vond de arbeidstaak op ander gc- 
bied te beperken door de begrooting 15 jaar lang 
met 2 millioen en meer tc belasten, waar aan 
het work ernstige risico's waren verbonden. 

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

mogelijkheid om op anderc, min kostbare wijze, in 
do waterbehoefte van de vlakte te 
voorzien, die ten deele reeds tot de uitvoering 
van verschillcnde werken leidden. (Zie voorts ,, 
nog het artikel: BElNGAWAN DJfiRO). / : ~ a ； 

SOLOE BOLON. Zie VAARTUIGEN.忒.盘 厂公 
SOLOE RATSARAN. Zie VAARTUIG五注 /二 
SOLOK. Afdeeling van de residentie Sumatra's • 、 

Westkust." Bij do gewestelijke reorganisatie van ’ 
1913 (Ind. Stb. 321) is de afdeeling verdeeld in ,吃罗•5%-入*盆 drie onderafdeelingen: Solok, Alahan Pandjang 
en Moearo Laboeh (zie aldaar). -广气,:― ,二仓
-. 

Het aantal inwoners bedroeg eind 1917 ruim 了* ■- ] 140.000. 
Voornaamste plaats is de hoofdstad . ■:.： ' ' Solok, de standplaats van den assistent-resident. 
Als belangrijkst middelpunt van straatwegen en 
station van den spoorweg naar Sawah Loento, is Solok 
de bclangrijkste marktplaats der afdeeling. Toch is het 
slcchts een stil plaatsje aan de Silajoe gelegcn, met een 
vrij goed klimaat, hoewel het niet vecl meer boven 
zeoniveau is gelegen dan het Singkarak meer. Van de 
Gouvernements inrich- tingen verdienen vermolding: 
het post- en tele- graafkantoor, het oude koffiepakhuis 
en gebou- wen van het garnizoen benevenseen 
Europcesche,, Hollandsch-jMaleische en een 
Inlandsche school. 

SOLOK. Onderafdeeling der afdeeling Solok van de 
residentie Sumatra's Westkust, bij de gew. rcorg van 
1913 (Ind. Stb.321) vcrdeeld in drio districten: Solok, 
IX Koto en Gocgoek. De vruchtbare en goed bevolktc 
vlakte van Solok (388 M. boven zee； gem. 
jaarlijksche rcgenval 2192 m.M.) moot de bodem zijn 
van ecn vroeger meer, dat samenhing met het meet van 
Singkarak. Zij wordt doorstrooind door de Soemani en 
haar zijtakken, welkc rivier in het Singkarak- meer 
stroomt. De onderafdeeling wordt door- sneden door 
de sj oorlijn van Padang Pandjang naar Sawah Loento, 
die in Z.O.lijko richting Solok bereikt om, daddyk na 
dezo plaats ver- laten to hebben, eon groote bocht te 
maken in N.O.lijko richting, waarna zij de al nauwer 
\\or- dendc vallei opzoekt der Lasi-, later Siloengkang- 
rivicr, den ccnigon weg door het zeer bcrgachtige en 
kale land om Sawah Loento te kunnen bcnadcren. 

Goedo wogen doorsnijden de onderafdeeling. De 
voornaamsto zijn do vier wogen, die van Solok als 
middelpunt uitgaan. Naar het Z. loopt een weg over 
Goegoek (18 K.M.) naar Loeboek Salasih (26 
K.M.), waar hij zich Woste- lijk wendt over de 
befaamdo Soobang-pas on do Barisan afdaalt naar 
Padang (62 K.M). Do tweede weg, naar het Z.O., 
verbindt Solok met Alahan Pandjang (bijna 47 
K.M.) en Moearo Laboeh (110 K.M.), do 
hoofdplaatson dor golijk- namigo onderafdeelingen. 
Do derdo weg loopt in N.O. richting via Soongai 
Lasi (ruim 13 K.M.) en Siloengkang (21 K.M.) naar 
Moearo Kahiban (laatsto spoorhalto voor den tunnel 
naar Sawah 
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Loento); hier begint de weg naar Sidjoendjoeng, 
di * grootendeels ovenwijdig loopt aan de spoor- 
lijn. De vierde weg loopt in N. W.lijke richting 
naar Singkapak (ruim 15 K.M.). Singkarak en 
Soemahi hebben inarkten van beteekenis. 
SOLOK HAMBAR. Nagri in de onderafdeeling 

Sidjoendjoeng, Sum. Westkust. 
SOLOR. Eiland behoorende tot de Kleine Soen- 

da'eilanaen, tusschen 8° 27' en 8° 37' 50〃 Z.B. en 
122° 54' en 123° 8' O.L. gelegen, en een deel uit- 
makende van de onderafdeeling Oost-Fiores en 
Solor der tot de residentie Timor behoorende af- 
deeling Flores. Het eiland is bergachtig, met top- 
pen tot byna 900 M. Het wordt verdeeld in 4 
landschappen, waarvan twee, n.l. Lawajong en 
Lamakera, worden bestuurd door sengadji's en 
twee, n.l. Tamankajoo en Lewol^in door ka- 
kangs. Het zijn vooral de bewoners van dit ei- 
land, die met harpoenen jacht ma ken op haaien 
en walvisschen. Vgl. Kluppel “DeSoloreila.nden”， 
Tij<kch^XX_(1893^. Aan een 
nieuwe^ beschrijving,~zooals-die"-3bor "Beckering 
van de beide andere eilanden der Solor-groep 
(Adojoarar en Lomblfem) gegeven is (zie onder 
beide) bestaat dringende behoeftey4 ? 
SOLOREESCH. Zie SIKKA'SCH. 
SOM BA (JAV.). Zie CARTHAMUS. 
SOMBAON. Naam in de Baraklanden. .van 

Tapanoeli gegeven aan BatakscHe geesten van 
hoogen rang, die als schutsgoden worden aange- 
merkt van de streken, waar zij huizen. Elke hei- 
densche Bataksche st am heefb zijn sombaon of 
sombaons, die meestal onder vorstelijke titels be- 
kend staan. Sommige van deze heeten in de 
vroegste tijden menschen te zijn geweest, die door 
hunne goede daden en werken of als de sticliters 
van een dorp na hun dood een plaats onder de 

goden hebben erlangd. Hunne woonplaatsen 
zijn de ontoegankelijkste bergen en bosschen. 
Volgens den een zijn zij steeds onzichtbaar; an- 
deren meenen, dat zij zich somwijlen aan de 
menschen vertoonen in de gedaante van dieren, 
als tijgers, slangen, enz. (zie ook BATAKS). 
SOMOROTO. District van de controle-afdee- 

ling,. het regentschap en de afdeeling Ponorogo,, 
residentie Madioen, met eene oppervlakte van 
330 K.M2. Het heeft 4 onderdistricten en 67 
desk's en telde ult°. 1905 bijna 96.000 bewoners, 
waarvan een 10 tai Chineezen. De standplaats 
van het districtshoofd is de desa Kahoeman. 

De zijtak van den stadsstoomtram van Madi- oen 
naar Ponorogo gaat van de afdeelingshoofd- plaats 
Ponorogo tot Kahoeman (Somoroto). 

De kalksteen in het onderdistrict Sampoeng 
wordt door de bevolking geexploiteerd. Ingevol- ge 
een aan de Koloniale Bank verleende conces- sie tot 
de oprichting van eenc suikerfabriek in de afdeeling 
Ponorogo met een maximum jaarJijk- schen aanplant 
van 1600 bouws zijn door die bankinstelling in de 
desa's Doeroengan (distr. Ponorogo) en Pengkol 
(distr. Somoroto) van de inlandsche bevolking 
gronden aangekocht voor emplacement van de 
fabriek, die echter eerst zal worden opgericht zoodra 
bevredigende re- sultaten zullen zijn verkregen van 
de proefaan- plantingen van suikerriet in het gebied 
barer concessie. Ook de Inlandsche bevolking plant 
in dit district suikerriet, doch uitsluitend voor de 
inlandsche markt. Het riet wordt zeer primitief in 
buffelmolens verm al en en het sap daarna in pannen 
verdampt tot koeken./ t 

SONBAIT (GROOT-). Eertijds het machtigste rijk 
van W. Timor of Duwan. Heeft zich aedert 1885 
opgelost in tai van landschappen, welke thans deels 
bijeengevoegd zijn. Het tegenwoordi- ge Fatoe Leo, 
Mollo en Miomaffo zijn er overblijf- selen van. (Zie 
op die namen). 

SONBAIT (KLEIN-). (Sonbait KetjU of Son- bait 
Anah). L&ndsch&p op de Westkust van het eiland 
Timor, behoorende tot de onderafdeeling Koepang 
van de afdeeling Zuid-Timor en eilanden der 
residentie Timor en O. Men vindt er de vruchtbare 
vlakten van Bakoenase en Oepara. Ten Z. sluit het aan 
aan Amarassi. 

SONCHUS ARVENSIS L. Fam. Compositae. Dj 
ombang,Galiboeg,Lempoeng, Raj ana (so END .). 
Porsche overblijvende kruidachtige plant met gele 
bloemcn en wit melksap, als onkruid langs akkers en 
wegen vaak voorkomend, ook in Nederland 
(Melkdistel). De bladeren. worden op gezwellen 
gelegd ter genezing. De jonge bladeren en loten zijn 
een bitter smakende groente. 

SONDANG. Zie MUZIEK EN MUZIEK- 
INSTRUMENTEN. 

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

Amoerang, afdeeling Menado der residentie Menado, 
staande onder een le districtshoofd, met den titel van 
Majoor, standplaats Sonder met ongeveer 2000 
inwoners, (538 M. hoog gelegen in een ketelvormig 
dal), waar tevens een hulp- prediker is gevestigd. In 
de nabijheid van Sonder ligt het ziekenhuis voor Eur. 
en Ini. patienten van het Zendingsgenootschap. 
Voornaamste plaatsen in het district Sondei, zijn Tint
珀p (380 M. hoog) met een waterval in de nabijheid, 
Timboekar (grafsteen), Tangkoenei, Lelema en 
Toempaan. De bevolking lee ft hoofdzakdijk van den 
rijst-en jnalsbouw. In Sonder zeJf zijn vele 
kleinhandelaren gevestigd. Ecn merkwaardig- heid 
van Sonder is het voorkomen van schelpen, visch- en 
krokodillenbeendcren in den grond, die men o. a. bij 
het graven eener waterlciding heeft aangetroffen op 
ruim 500 M. hoogte. J)e bevolking van dit district 
behoort tot den stam Tontfemboan (Tompakewa). 

SONGSONG (JAV.). Zie ONDERSC HE IDIN- GEN, 
ONDERSCHEfDINGSTEEKENS. 

SONNAH,SONNIETEN.ZieSOEANAH,SOEN- 
NIETEN. 

SONNERATIA ACIDA L. f. Fam. Sonneratia- ceac. 
PSdada, P6r6pat n)6rah (MAL.), Betah, Bi- d&d，，
Bog6m, Kapidadu (JAV.), Bogem (SOUND.). Matig 
hooge boom van de vloedbosschen of on- middellijk 
daarachtor, vooral veel aan de rivier- mondingen te 
vinden. De boom valt op door de vele reclitopstaando, 
op asperges gel ijkendo wor- teJs, die in de nabijheid 
van den stam loodrecht uit den bodem oprijzen. Zij 
zijn. zjjwortels van Jiorizontaa] vcrJoopende 
onderaardschc wortel.s en hebben de functie, de 
onderaardsche deeJcn van zuurstof te voorzien 
(adcmworteJs). Zij zijn voorzien van tai van 
luchtkanalen, zijn daardoor zeer lieht en gelijken op 
kurk. Ze worden dan ook wel onder den naam van 
Kajoe gaboes (MAL.) als suiTogaat voor kurk 
gebruikt. De vruchten worden hier en daar gegeten. 
Het hout schijnt on bruikbaar te zijn. Een andere 
soort, die dezelfde ini. namen clraagt en vecJ op do 
bo- vengenoemde gelijkt, is Som^ralia(4ba. Van 
doze plant is het kernhout zeer duurzaam. Het wordt 
op sommige plaatsen veel gebruikt. 
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SOPE. Zie VAARTUIGEN. ；,‘ "•小「- 
SOPHORA JAPONICA L. Fam'： Legumindsae- 

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

SOPHORA TOMENTOSA L. Lolang badjo, Lo- Jang 
pante (MAL. MOL.), Boe wall oepas, Oepas bidji 
(MAL.), Kajoc penawar (JAV.), Ki koe- tjing, Ki 
oetjing, Mata koetjing (SOEND.). Hees- ter met gcle 
bloemen, tot 5 M. hoog, in den. ge- heelen Archipel op 
zandig zeestrand te vinden. De plant is een belangrijk 
inlandsch geneesmid- dcl; de wortels worden 
uitgegraven en gedroogd en als tcgengif gebruikt. Ze 
zijn zeer bitter, even- als de zaden, die tegen cholera, 
bloedspuwing enz., worden ingenomen. Het hout is 
zoo goed als niet in gebruik'. De plant bevat een giftig 
alkaloide, dat vermoedelijk identiek is met cytisine uit 
de Gouden Regen. 

SOPOETAN. Deze 1748 M. hooge vulkaan is de 
eenige nog werkzame van een groep van drie bcrgen 
(Manimporok, Rind^ngan en Sopoetan), die ten Z.O. 
van Amoerang (Minahasa) gevon- den wordt. Als 
eerste Europeaan besteeg Rein- wardt in 1821 den 
Sopoetan (Reis naar het O.-gedeeltc van den Archipel, 
p. 570) en hij vond toen een sterke solfatarenworking, 
waar- op in 1833 een groote eruptie volgde (Wich- 
mann in Monatsbei'. d. deutschen geol. Ges. 1910, 589 
en Koperberg in Versl. Kon. Ak. v. Wet. Natuurk. Afd. 
XX, 1911, 2e ged. p. 110 (*n 273). Pecqucur (bij 
Junghuhn, Java, p. 848, zie ook p. J 261) spreekt van 
een eruptie in 1838, welk jaartal ook door A hl burg 
(Monatsbcrichte 19J0, p. 19J, 665) wordt 
ovcrgcnomcn, terwijl Koorders (Dienstreis p. 17 en 
79) ze in 1832 stelt. Dcze Jaatstc schattc in het laatst 
dcr vorige eeuw 

kraterdieptc op 250 M., welk getal door Bii- cking 
(Pcterm. Mitt. 1889, 249 en 273) te groot wordt 
geacht. De Sarasin's bestegen den berg in 1895 van het 
Oosten uit. (Entwurf einer geogr. gfoJ. Beachr. von 
Celebes, p. 58), terwijl Rinne in I !)00 den 
Maniinporok bcklom (Zeitschr. d.d. ger>l. Ges. 1900 
met foto). 

Tot 1901 schijnt de vulkaan in betrekkelijke rust te 
hebben verkeerd: toen opende zich een nieu we groote 
solfatare in een atrio tusschen den So|)o<-f an cn den 
builenrand (zie bij Koperberg). Ten »lotte had op 17 J 
uni 1906 een uitbarsting plaats, waarbij nicer dan 10 
millioen M3 gruis en steenmassa te voorsohijn kwain 
benoorden den (ugenlijken Sopoctan-kcgel 
(Koperberg), terwijl in 1911/12 een nieuwe kegci, de 
Aisepoet, werd op- geworpen (Jaarb. Mijnw. 1912. 
Verh. 313). 

SOPPENG. Bchoort tot de zelfbesturendo 
landschapp(ni van het gouv. Celebes en Onder- 
Jioorighccb-n: ligt in het midden van het Z. 
KfliicTcilajHl； wordt met inbegrip van de vazal- 
staatjes, bcgnuisd door Tanette ,Baxroe,Sopping r> 
atlja cn Maloese J'asi ten VV., Siddnreng, het n,°or van 
Tdmp6 en Wad jo ten N., Wad jo cn ：l'n6 ton (). en 
Lamocroo met Tanette ten Z. 

vruchtbaar, bergaehtig land met rivieren, die 
ineercndeels ocn Oostwaartschen loophebben; de 
voornaainstc voortbrengselen zijn rijst, ook voor de 
ojnliggcnde streken, djagoeng, aard- en pculvruchten, 
klappcrs en pisang; slechts het 了lakkc gcdcclte 
langs(io Waianae, con vijfdc van het，gchcol, is 
bebonwd； Jiet land is rijk aan vec. 

De sterkte der be vol king is ± 75000 zielen, zij behoort tot den 
Bocginecschcn stam en spreekt Boegineesch. De regeeringsvorm is 
als die van Bond. De macht van den datoe of vorst wordt beperkt 
door 7 kiesheeren, onder wie vier, die groote kiesheeren heeten en 
den titel van p a- n g e p a dragen, altijd van vorstelijke afkomst 
moeton zijn en mode recht hebben op den open- vallenden troon, 
een recht dat de kleine kiesheeren, pabitjara, niet hebben. In 1824 
was do vorst van Sidenring een der groote kiesheeren van Soppeng 
joverigens telde Sopping in 1840 32 kroonvazallen. In 1824 is 
Soppeng tot het Bong- gaaisch contract toegetreden, heulde 
evenwel later, ook in 1859, met Bon6; na de onderwer- ping van 
Bone is in I860 met Sopping een nieuw contract gesloten, dat in 
1867 hernieuwd en bij het optreden der tegenwoordige vorstin 
bevestigd is. De verhouding van Soppeng tot het Gouvt. van 
N. -I. wordt thans beheerscht door de korte ver- klaring. De 
voornaamste plaatsen zijn Wattan- soppeng, de hoofdplaats in het 
W., Barae in het 
O. , het verblijf der vorstin, Piseng, Tadjoen- 
tjoeng, Akampeng en Mare-Mare. Deelen van . . . _ Soppeng zijn 
Mario ri awa en Mario ri wawo. 
SOR (GOENOENG). Zie SINAKOB. 广/ 夸 
SORBET, SERBAT (JAV.), SARBAD (SOEND.). /、' < Eene 

verkoelende, verfrisschende drank. Meest- al wordt een bepaalde 
soort bedoeld, nl. een af- treksel van een licht geelbruin poeder, dat 
ook serbat heet en bestaat uit tjabe djawa (JAV.), kruid nagelen, 
notemuskaat, karclemom, poe- tjoek (JAV.), gember, sereh, de 
vruchtenschil van djeroek poeroet (JAV.), peper en kaneel. Van dat 
poeder wordt ook een stroop bereid voor den ha nd el. 

SORDAM. Zie MUZIEK EN MUZIEK- INSTRUMENTEN. 
SOREANG. Controle-afdeeling en district van het regentschap en 

de afdeeling Bandoeng, resi- dentie Preangerregentschappen. De 
controlo- afdeeling heeft 4 districten, nl. Soreang, Bandja- ran, 
Tjiwidcj en Tjililin. Het district heeft eene oppervlakto van 70 K.M.2 
en telt 3 onderdistric- ten met 29 desa's. Vroeger (voor 1913) heetten 
controleafdeeling en district: Kopo, naar eeno desa op ± 3 K.M. van 
Soreang gelegen. Op de hoofdplaats Soreang zijn de controleur en 
het districtshoofd gevestigd en is sinds 1912 een land- bouwcursus 
geopcnd.K 

SORGHUM SACCHARATUM Monch (= S. vulgarc Pers. = Andropogon 
Sorghum var. saccharatum). Fam. Oramineae. Batari (MAL.). Een 
van de vcle vormen van de Gierst, met sui- ker-bevattende halmcn. 
Hicr en daar om do zaden gekweekt. 

SORGHUM VULGARE Pers. (Andropogon Sorghum Brot.), Fam. 
Gramineae. Djagoeng tjantcl (JAV.), Djagong tjetik, Gandroeng 
(SOEND.), Gierst (NEDERL.). Hooge grasach侦ge pUnt met langc 
bladeren, in den Archipel gekweekt om de zwarte, glim monde 
vruchten, dio gegeten worden. De gedroogdo bloeiwijzen worden 
hicr en daar als bczoms gebruikt. Jonge plan- • ten zijn vergiftig, 
omdat zo oen glucoside bevat- ten, dat in blauwzuur kan ovorgaan. 

SORIK MARAPI. Vulkaan op Sumatra in de rcsidontic Tapanocli 
土 1° N.B., doch niet to verwarren met do Alarapi in de Padangscho 
bovon- landen. De Soiik Mara] i maakt deol uit van een bergketen, 
die te vorvolgcn is van don Kalaboe tot 
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den Loeboek Raja, met een strekking van Z. W. na 
ar N. 0. De hoogte werd door den Topografischen 
dienst op 2145 M bepaald. De hoogste top van den 
berg is spitstooloopend en hecft cen fraaien krater, 
die een bijna cirkelronde opening hceft, waarvan de 
middellijn 550 M. is. Aan alle zijdcn dalen de 
wanden zeer steil in den krater af, aan de Oostzijde 
zelfs loodrecht. In den krater be- vindt zich een 
meer, well<s water melkwit ziet. Aan den rand zijn 
overblijfselen van Hindoe- begraafplaatsen 
aangetroffen, bestaandc in ver- brande 
metselsteenen en enkele stukken behou- wen steen, 
sommige met inscripties. Naar het Z. zoowel als 
naar het W. gaan de hellingen van den Sorik Mara 
pi op groote hoogten in die van andere vulkanen 
over. In het Z. is de Sorik Marapi nl. door een rug 
van ruim 1700M. met'denMalintang, in het W. met 
den Sikadoedoek vcrbonden. TenN. van den berg 
loopt cen door het Gouvernement aangelegde weg, 
die Natal aan de Westkust ver- bindt met het dal van 
de B. Gadis. Het hoogste punt van dezen weg, 1260 
M. boven de zee, wordt door de inlanders 
Hemelpoort genoemd. Over den rug, die den S.M. 
met den Malintang verbindt, loopt een weg, met een 
hoogte van ruim 1700 Al.; daardoor is het dal der 
Batahan, die op de Z. hellingen van den S. M. 
ontspringt met dat der B. Gadis verbonden. Wat de 
vulkanische werk- zaamheid betreft, de S.M. 
verkeert thans in het solfataren-stadium. In de 
archieven der Hol- landsche ambtenarcn ter plaatse, 
die tot 1830 teruggaan, is van een uitbarsting niets 
bekend. Even min heeft in 1892, toen deze streek 
door hevige aardbevingen geteisterd werd, een 
werke- lijke eruptie van den 8. M. plaats gehad; wel 
worden geweldigc aardstortingen gerapporteerd, 
wasrdoor beJialve reel bosschen ook de kampoeng 
Si-banggor op de 0. helling van den berg gedeel- 
telijk werd bedolven, waardoor 160 menschen het 
leven lieten. Zie verder VULKANEN. 

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

SOSA. Landschap in het Zuidoostelijk gedeelte 
van Padang La was, residentie Tapanocli, ver- deeld 
in Sosa djoeloe of Pomparan na IX en Sosa <ijae, 
Boven en Beneden Sosa. Het is een vlakte aan het 
gelijknamig riviertje, bronrivier van de Rokan 
Kanan, in het Noorden gcheel en al on bewoond, 
overigens bewoond door Bataks, die echter voor een 
groot dcel trachten voor Maleiers door te gaan. Het 
is zeer boschrijk en rijk aan. boschproducten. De 
rijstbouw geschiedt hoofd- zakelijk op droge 
velden. 

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

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

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

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

SOTJA. Desa met Gouvernementscultuur- tuin in 
de afdeeling en het rcgentschap Bang- kalan der 
residentie Madoera, ongeveer halver- wege Kamal 
en de hoofdplaats Bangkalan gelegen. 

SOTO (CHINEESCH). Een watcrig a f kook sei van 
de runderpens, dat door inlanders veel gegeten 
wordt. 

SOTO. Zie VAARTUIGEN. 
SOULAMEA AMARA Lam. Fan). Siuiarubn- ceae. 

Penawar pipis, Soclamoc pohon (TERN.). Heester of 
boom, in de nabijheid van do kust voorkomend, 
bekend o】n den uiterst bittcren smaak van alle 
deelen, vooral van wortcis vruchten. Deze laatste 
zijn cen bekend niidch-l tegen cholera en plcuritis. 
Ook tegen koorts zij n de vruchten een bekend 
inlandsc-ii mid del. 

SOWSI (Kci-c'：l). Zie MA NOEK MANJEU- 
SEUP. 

SPAAN (ADRIANUS JOHANNES). Geb. 11 Maart 
1840, studoerde aando toenmalige K. A. te Delft 
voor O.-I. ambtenaar en vertrok in d ie functie in 
1860 naar Indie. In 1867 (na zijne be- vordering tot 
contr. Ie kl.) werd hij met contr. Valek benoemd voor 
de res. Bantam in de comm, tot onderzoek naar de 
rechten der bevolking van Java en Madocra op den 
grond. Reeds hel volgend jaar versclieen het bekende 
Banlamsche rapport (in druk uitgegeven in 1871), 
waarmode Spaan voor good zijn naam vestigde. Na 
een 2 jarig ver- lof wegens ziekte naar Nederland 
lierplaatst als controleur werd hij in 1873 benoemd 
tot ass.-res. van Karang-Pandan (thans Wonogiri) en 
daarna tot ass.-res. van politie terhoofdplaats 
Soerakartii. Een dergelijk rapport als hot 
Bantamsche om- trent de rechten, die in de res. 
Soerakarla op den grond worden uitgeoefend, door 
Spaan bewerkt ingevolge Gouv. Besl. dd. 25 Oct. 
1875, werd af- gedrukt als Bijlage B van Jiet 
Eindresume, IIIo 
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gedeelte, Batavia, 1896. 15 Mrt. 1881 volgde zijne 
benoeming tot resident van Bantam. Tijdens zijn 
bestuur woedde aldaar in hevige mate do veepest en 
had in 1883 de groote uitbarsting van Krakatau plaats. 
2 Nov. 1884 bevorderd tot resident van Soerakarta, 
verliet hij in. 1890's lands dienst en vestigde zich 
daarna te *s-Gravenhage. In het vaderland vervulde 
hij o.a. de functie van be- stuurslid van het Ind. 
Genootschap, Curator dor Indische Instelling en van 
redacteur van de le uitgave dezer Encyclopsedie. Hij 
overleed den 26n Dec. 1895 te 5s-Gravenhage. 

Zie ook R. A. van Sandick, Ter herinnering aan A. 
J. Spaan, Insulinde, le jaarg!896, no. 1. 

SPAANSCH RIET. Onder dezen naam ver- staat 
men hier te landc steeds rotan (“rotting"). Zie 
CALAMUS en ROTAN. Het eigenlijk Spaansch riet 
komt van Ar undo Donax L., een Z.-Europeesch 
rietgras. 

SPAANSCHE MAT. Zie MAT SPAANSCHE. 
SPAANSCHE PEPER. Zie CAPSICUM. 
SPAANSCHE VLIEG. Zie MYLABRIS (DI. II, biz. 

837). 
SPAARBANKEN, SPAARKASSEN. Een der 

karaktertrekken van den inlander is zorgeloos- heid. 
Meer werken dan noodig is om hot I evens- 
onderhoud voor zich en zijn gezin. gedurendc den dag 
zelf te verdienen, doet hij in den regel niet. In dagen 
van overvloed, d. w. z. in den oogsttijd, vergeet hij 
spoedig de kommer en ellende, die hij nog kort 
geleden moest doorstaan. Wat hij niet direct noodig 
heeft, verspeelt of verkwist hij aan onnutte dingen. 
Komt dan de tijd, waarin niets tc verdienen valt en 
heeft hij niets om zijn honger te stillen, dan neemt hij 
zijn toevlucht tot leenen, gewoonlijk tegen hooge 
rente en zeer moeilijke voorwaarden van aflossing. 
Hij verkoopt of ver- pandt alles wat hij bezit cn valt 
zoodoendein han- den van woekeraars, die er in Indie 
ontelbaar reel zijn. In de laatste 20 jaren is hierin veel 
ver- betering gekonien, door het scheppen van gelo- 
genheden om credict tc vcrkrijgen en om tc spare n, 
als ook doordat eindelijk het besef bij den inJu nder 
gaat ontwaken, dat het bezit van geld hem nuttig kan 
zijn. Terwijl vroegcr veelal railing in natura j)laats 
vond, komt gaandeweg geld de plants aJs ruilniiddel 
innemen ook onder do inlanders. 

To( h kost het den inlander nog mocito zijn vr(t(-s 
voor bcatcling of voor in vcrlcgenheid zijnde 
familieleden te overwinnen en. zijn geld toe te ver- 
trouwen. aan spaarbunken of spaarkassen. Ook 
ontbreekt het hem nog vaak aan sociaal govocl. 

J)il alles in aanmerking nemendc moot het ver- 
wondcring wekken, dat voor het begin van do 20stc 
ccuw zoo weinig is gedaan om den inlander 
gelegcnhcid te geven tot sparen cn hem daardoor tot 
spaarzaaniheid te prikkelcn cn tc Iceren zor- gen voor 
de toekoinst. 

Wcl werden in het begin van do 2e hclft dcr vo- 
I'ige ccuw op de drie voornaamste plaatscn van Java, 
H paar bun ken opgericht, nl. to Semarang in 1853, 
Batavia in 1857 cn Socrabaja in 1859, maar hocwcl 
nienmnd uitgcslolen is, worden dezo in- stcllingeii 
bijna uitsluitend door Europeancn ge- liruikl. Deze 
banken hebben haar ontstaan to danken aan de 
stichting in Indie van departemcn- ten der 
Ncdcrlandscho maatschappij ，/lot nut van 't 
&lgcmecn”, waartoe tijdens het bestuur v&n den G.-
G. Duym&cr van Twist (p. m. 1851) werd 
overgegaan. Dezo genootschappen zijn groo- 

tendecls sedert lang te niet gegaan; te Soerabaja 
bestaat het ,,Nut‘‘ echter nog cn de spaarbank al daar 
is nog steeds onder zijn behecr, terwijl die te Batavia 
en Semarang zelfstandig zijn blijven be- staan. 

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

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

Voor 1877 was er bij de banken geen rentegevend 
maximum bepaald, waardoor dikwijls groo- to 
sommen aan haar werden toevertrouwd en de 
instellingen feitelijk ontaardden in kostelooze ad- 
ministratiekantoren. Toen vooral in het tijdvak 1870 
—1876 het kapitaal der banken aanzienlijk begon aan 
te groeien en de gelegenheid om de gelden 
winstgevend tc maken meer en meer begon te 
ontbreken, were! in 1877 door de Bataviasche bank 
de maximum-inleg bepaald op / 2000 en de aan haar 
toevertrouwde kapitalen. van grooter bedrag aan de 
inleggers teruggegeven. De meeste andere 
spaarbanken hebben sedert dit voorbeeld gevolgd, 
terwijl vrij algcmeen de regel geldt, dat voor 6en 
gezin de op verschillendo ho of den beleg- de gelden 
te zamen het maximum van / 2000 niet mogen 
overschrijden. Do minimum-inlegbedraagt / 1,—. 
Het rentecijfer wordt naar gelang van de uitkomsten 
van het vorig jaar, voor elk jaar op- nieuw bepaald. 
De terugbetalingen geschieden terstond bij aanvraag, 
mits het bedrag niet meer dan / 100 beloopt; in welk 
geval de bank het recht heeft om eenigen tijd — in 
buitengewonc gevalien zclfs tot 6 maandon — met 
terugbetaling te wachtcn. 

In 1891 word te Socrabaja opgericht de „I n- c a s 
s o-, s p a a r- e n h u 1 p b a n kn en in 1895 to Batavia 
do „A 1 g e m e o n e S p a a r- e n deposit o-b a n k". 

Do in Dec. 1892 to Medan gevestigde „D e 1 i- s 
c h e spaarban kn werd in 1897 opgeheven. 

Op initiatief van den zendelingleeraar Kruyt 
kwam in 1888 te Modjowarno (Soerabaja) een 
spaarbank tot stand uitsluitend voor inlanders, maar 
— en (lit verdient waardeering en maakt het 
voorbeeld van den zcndcling te sympathieker —
zonder onderscheid van godsdicnst. Dcze bank is in 
1917 opgoheven on de daarbij belegdo gelden zijn 
overgegaan naar de I n c a s s o-, S p a a r- e n II u 1 
p b a n k te Soerabaja. 

Op hot voorbeeld van Kruyt richtto do zende- 
linglecraar Kroemer in 1897 te Kendalpajak (Pa- 
soeroean) een soortgolijko spaarbank als die te 
Modjowarno op. 

Ongcveer op dezelfdo wijze workt de te Menado 
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gevestigde spaarbank „M i n a h a s s a . Reeds in 
1894 bestonden plannen tot oprichting dezer 
instelling; ze kwam echter eerst in 1896 tot stand.. 
Onmiddellijk bij hare oprichting bleck, dat ze in. een 
bepaalde behoefte voorzag. Deze nuttige in- stelling 
kon zich meer en nicer verheugen in de sympathie 
der inlanders, die er ruini gebruik van maakten. 
Hoewel speciaal voor inlanders opge- rioht, worden 
toch Europeanen niet geweerd, aangezien daardoor 
het kapitaal grooter wordt en zoodoende een 
behoorlijkc rente kan worden uit- gekeerd (4 a 5 %). 
In verschillende plaatsen (15) buiten Menado 
werden gcdelegeerden gcvestigd. 

De Am bon sc he spaarbank had spoedig na haar 
oprichting (1896) te kampen met zeer groote 
moeilijkheden, welke veroorzaakt werden door de 
hevige aardbeving, die het eiland in dat jaar 
teisterde. Wei bl even de bij de spaarbank 
verhypothekeerde panden vrijwel gespaard, maar en 
uit vrees en uit gcbrek ontstond er haast een zg. 
,,run‘‘ op de bank en werd cen groot gedeelte der 
gelden teruggevraagd. Deze spaarbank is om- gezet 
in een soort van afdcelingsbank. 

De S p a a r- e n ]i u 1 p b a n k in 1894 te 
Buitenzorg opgcricht voor het personeel van de 
Algemeene Secretarie, werkt, evenals die in 1897 te 
Bandoeng voor het personeel der Staatsspoorwegen 
tot stand ge- komen, meer als hulp- dan als 
spaarbank. Het- zelfde kan gezegd worden van 
Vercenigingen van Inlandsche ambtenaren te 
Mpdjokertp _.en Sidhoardjo,.de eenige 
overgeblevenen van zoovele van dergelijke 
instellingen, welke in den loop der tijden na een 
meerendeels kortstondig bestaan te gronde zijn 
gegaan. 

De in 1914 door den heer J. Dinger to Wlingi 
(Kediri) opgerichte „L een- e n i n 1 e g b a n k 
Wlingi" is eveneens meer als hulpbank be- doeld. 

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

De eveneens te Bandoeng in 1915 opgerichte N. 
V. De E e r s t e Nederlandsch- Indische spaarkas 
(verkort De N. I. S.) neemt een bizondere plaats in. 

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

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

De ontwikkeling der Indische spaarbanken se- 
dert 1913 kan bJijken uit het hierondcrvolgcnde 
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Dit go eft n.l. de bedragen aan, welke gedurendc de 
jarea 1913 tot en mot 1917 bij de 9 voornaamstc 
spaarbanken zijn ingelegd. In het begin van den 
wercldoorlog liep het bed rag der inlagen plotse- ling 
sterk terug, om in '16 en *17 weer sterk op te loopen. 
Dit laatste hield ook verband met het feit, dat toen 
bij de afdeelingsbanken (zie lager) en groote 
bankinstellingen de gelegenheid, om gelden te 
beleggen tegen booger rente, dan de spaarbanken 
uitkeeren, minder gemakkelijk was. 

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

Bijzondere vermelding verdient de in 1897 tot 
stand gebrachte Poerwokertosche Hulp-, spaar- en 
landbouwcredietbank, zoowel om het nut, dat die 
instelling in beperkten kring sticlit, als omdat de 
goede werking dier bank do Regeering er toe hceft 
gcleid den toenmaligen ass. res. De Wolff van 
Westerrode, aan wien het suc- ces der 
Poerwokertosche bank voor een groot deel te danken 
was, op te dragen een onderzoek in te stellen naar 
hetgeen van Gouvernementswege kon worden 
gedaan tot bevordering van de oprichting van 
landbouwcredietbankcn. 

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

2. dorpsgeldcredietinstellingen; deze spaar- on 
credietinstellingen, ten behoeve van ingezetencn 
vangehuchten, dorpen of verceniging van dorpen, 
worden gaandeweg do gewone crcdict- cn spaar- 
instellingen van de klcine landbouwers, id ci no 
handelaren en nijvcron; 

3. regentschaps-, afdeelings- en gewcstelijkc 
banken, oorspronkelijk bedoeld als onder)inge 
spaar- en hulpbanken van inlandsche landsdiena- ron 
(pryaj^banken), maar gaandeweg geworden 
algemeene spaar- en credietinstellingcn, hoofd- 
zakelijk voor de inlandsche bcvolking cn voor de 
dorpsbanken, maar ook voor nict-inlanders. 

Zie voor verdere bizonderheden omlrent deze 
banken bij VOLKSCREDIETWEZEN; voor do van 
Gouvernementswege in 1897 ingestelde Post-
spaarbank zie: POSTSPAARBANK. W.F.G.O., 

SPANJAARD(Dr. JACQUES). Geb. to Haarlem 
6 Juli 184G uit hot huwelijk van J. G. Spanjaard, 
laatstelijk secretaris van do Algemeene Reken- 
kamer en A. E. Arntzenius. Na eorst aan de 
Rijksinstelling voor onderwijs in Indische taal-, 
land- en volkenkunde te Leiden, later aan de 
Gemeenteinstelling voor onUerwijs in do taal- land- 
en volkenkunde van Ncderlandsch-Indie te Delft te 
hebben gestudeerd, doed }i)j in 1867 het 
grootambtenaars-exanaen voor den Indischen dienst 
en vertrok nog in hetzelfde jaar naar No- derlandsch-
Indie. Mot verlof wegens ziekto in he: laatst van 
1868 bier te lande teruggokeerd, werd hij den 15en 
Januari 1869, ter vervanging van Mr. D. Koorders, 
benoemd tot tijdeliik leeraar 
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jn de Staatsinstellingen van Nederlandsch-Indie aan d© 
Indische Instelling te Delft. Den 21en juni 
daaraanvolgende definitief a Is zoodanig aangesteld, 
werd hij bij besluit van 6 Juli 1872 benoemd tot 
hoogleeraar en, na het overlijden van Prof. J.J. 
Meinsma, den 8en October 1886 Lot hoogleeraar-
directeur der genoom de onder- wijsinrichting. Dit 
ambt werd door hem bekleed rot aan do opheffing der 
Indische Instelling met } Januari 1901, welke 
opheffing voor hem een zware slag is geweest. Tot zijn 
dood bleef hij verder ambteloos ； hij overleed 7 Nov. 
1910 te s'-Gravenhage. Een groot deel van zijn werk- 
zaam leven heefb hij gewijd aan de bevordering van 
den bloei der voormalige Indische instelling. Van de 
commisse voor het afnemen van de exa- mens van 
cand. Ind. ambtenaar maakte hij vele jaren a Is 
secretaris deel uit,terwijl hij alslid vanhet Kon. Inst, 
voor T.L. en V. en het Inst itut Colonial International, 
zich bleef wijden aan de studie van koloniale 
vraagstukken. Met Prof Mr. P.A. v.d. Lith bewerktehij 
„De Staatsinstellingen vanN.-I. 1871", en schreef 
opstellen in verschillende tyd- schriften, waarvoor zie 
Repertorium op de Koi. iiteratuur. 

De Seuaat der Kijksuniversiteit te.Utrecht be- 
noemde hem den 20en Januari 1894 honoris causa tot. 
doctor in de Staatswetenschap. 

SPANJAARDEN IN DEN MALEISCHEN ARCHIPEL. 
(DE) De koloniale expansic van Europa op het eind 
der 15e eeuw was die van het Iberisch eiJand, van 
Spanjc en Portugal. De loop der gebeurtenissen had het 
Westen (Ameri- ka) aangewezen tot een terrein voor 
het land der Grandes； het Oosten (Afrika on Azie) tot 
een gobied voor het volk van Hendrik den Zeevaar- 
der. De regecringen van beide staten meenden mil het 
feit der ontdekkingen of zg. ontdekkin- gren rechten 
ten aanzien van do bezochte streken van Oost en West 
te hebben verkregon. Beide zoclitcn — tegenover 
elkandcr — eon waarborg voor die pretentien in hare 
bckrachtiging door den Paus. Van bclang is de 
beslissing, in Mei 1493 door Alexander VI genomen, 
waarbij een schei- dingslijn werd getrokken van pool 
tot pool, 100 jnijlen (leguas) bewesten de Azorcn cn de 
Kaap- V<；rdischc eilanden, tusschcn hetSpaanschc 
(wes- tolijk) cn het Portugeeschc (oostclijk) gedcelto 
dcr nicuw ontdekto wcrelden. 

|>(； vretis voor vcrwikkclingen, wclko zouden 
kunnen ontspruiten uit dezo voor die tijden vago, niet 
juist to precisccrcn, grensaanwijzing, leiddo tot 
onderhandelingcn tusschcn de bcido mogend- heden 
en tot het verdrag van Tordesillas van 7 Juni 1491, 
wuarbij do dcmarcatie-lijn werd getrokken 370 leguas 
bowesten do Kaap-Verdischo eilanden. ()<>k thans 
echtcr bleef het bezwaar bc- staan, dat do 
l)ulpn)i(ldelcn tot het bepalen der lengto onvoldocndc 
wuren, om do scheiding juist vast to stollen. Dit zou 
con kwart ccuw later moeilijkheden geven in Azie. 

i)o Porlugcozen hadden al spoodig na de ver- 
ovoring van Malaka, in 1511, de stevens hunner 
schcpcii gowend naar het Oosten van don Archi- pcl, 
naar de Molukken cn zich daar gevestigd. Zij 
besohouwdon — terecht ■— dezo eilanden. te liggen 
binnen do wereldhelft, hun in Rome en to TordesiJlas 
tocgewczcn. De juistheid dezer niconing werd niet 
<ioor alien voetstoots toc- gegeven； er waren er, die 
daaraan twijfeklcn. °ndcr hen do zoo merkwaardigo 
Fernao do 

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

Ruim cen jaar na zijn vertrek had De Magalhaes do 
naar hem genoemde straat ten Zuiden van Amerika 
bereikt. Met grootc gevaren had hij haar bezeild cn na 
lang zwalken daarna over den Grooten Oceaan kwam 
hij met nog drie schepen bij de Philippijnen. In een 
door zijn optreden uitgelokt gevecht verloor hij den 
27en April 1521 op een der eilanden van die groep het 
leven, met een aantal der zijnen. De 
overigeSpanjaarden gingon in. twee schepen 
Zuidwaarts (Mindanao) en Westwaarts (Pelawan). 
Vandaar naar Burnei (Broenei), waar men al spoedig 
op vijandigen voet kwam te staan met den Vorst. Men 
keerde daarna ,cn wel langs de Soeloe-groep, terug 
naar Mindanao. Dit werd in Zuidelyke richting verla- 
ten en over de Sarangani- en Siau-eilanden kwa- mcn 
de bcido schepen in November 1521 bij Tidore. Hier, 
evenals door Djilolo en Batjan, werden de 
Spanjaarden goed ontvangen. Handel werd cr 
gedreven en op het eind van 1521 ging 6en schip do 
terugreis ondernemen. Deze vond plaats langs 
Bocroo, Timor en verder langs do Kaap do Gocdo 
Hoop. De andero der beide bodenis vertrok in April 
van '6 volgend jaar van Tidore, maar moest door 
tegenwind en gebrek terugkcci'on. Do manschappen 
werden op oen Por- tugcesch vaartuig van Ternate 
naar Spanjc terug gezonden, maar vclon stierven op 
reis. 

Op Tidore bleef cen Spaanscho factory. De 
Portugcezen hadden met Icede oogen do komst hunner 
Europeeschc buren gezien; nog meer hun blijven in de 
Molukken. Op het Iberisch schier- eiland zelf word do 
strijd oni de Molukken ecn belangrijk punt in het 
diplomatick verkeer. Rc- sultaten gaven 
ondcrhandclingen voorloopig niot: elk dcr tweo 
partijen blcof de Molukken plaatscn binnen haar 
wcreldhelft. Inmiddels verliot in middon van 1525 
opniouw een Spaanscho vloot het vadcrland met 
bestemming naar do Molukkon via Straat Magollaan. 
Slcchts cen dor schepen bereikte, in 't begin van 1527, 
I Tidore. Zij wc-rdon daai* good oatvangon, niette- 
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genstaande het onvriendelijk optreden der Portu- 
geezen van Ternate. Ook nu weder waren de 
Spanjaarden aan Tidore's vorst uiterst wclkom. 
-Had men de nieuwe vreemdelingen reeds gaarne op 
Tidore gezien, toen zij daar inl521 waren ge-. komen: 
immers het eiland was een med edinger —in 
staatkundigen en commercieelen zin — van Ternate, 
dat zich aan Portugals zijde bevond; nu was er meer. 
Hoe langer hoe meer begoanen de Lusitanen gehaat te 
worden in de Molukken door hun optreden: hunno 
Europeesche concurrenten waren ook daarom wclkom, 
vooral in het met Portugal krijg voerende Tidore en bij 
den vorst van Djilolo op Halmahera. 

De Spanjaarden — weinig in getal, met slechts 
een schip — konden zich slechts met moeite staande 
houden, al dreven zy handel, o.a. met Bandaneezen, 
die hunne specerijen op Tidore brachten; en al zagen 
zij kans, in hun twisten met de Portugeezen, ook op 
Makjan vasten voet te krijgen. Op hunne 
onverschrokken tochten, om van de Molukken uit in 
Oostelijke richting Amerika weder te bereiken, werden 
een aantal eilanden verkend, o. a. de Noordkust van 
Nieuw- Guinea on verschillende Papoesche eilanden. 

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

Intusschen had de Spaansche regeering in Europa 
bij verdrag van 22 April 1529 voorloopig hare 
pretention op de Molukken opgegeven tegen een 
geldsom door Portugal te betalcn. De grens- lijn zoude 
nu zijn 17° ten Oosten van de Molukken. De 
Spanjaarden zouden uit de Molukken worden 
teruggeroepen. Door allerlei omstandig- heden 
veriieten pas in't begin van 1534 de enkele 
overgebleven Spanjaarden deze eilanden op een. 
vaartuig der Portugeezen. Het scheen, dat dezen nu 
althans van hunne mededingers bevrijd zouden blijven. 

Lang duurdo hunne gerustheid niet. "Al spoedig 
verschenen weder Spaansche schepen in de Molukken. 
Zij waren wel niet uitgezonden met de bedoeling 
binnen het Portugeesche gebied op te treden, maar de 
omstandigheden brachten lien daartoe. Zoo kwamen er 
in 1544 via de Philip- pijnen — ook reeds verboden 
terrein — weder op Halmahera. De eisch der 
Portugeezen, om terug te keeren werd beantwoord met 
de mede- deeling, dat zij slechts noodgedrongen daar 
ver- toefden en spoedig hunne stevens weder naar de 
Philipp彳nen zouden wenden. Ongelukkig tracht- ten 
weder inlandsche vorsten, welke met de Portugeezen 
op gespannen of vijandelijken voet stonden, de andere 
Westerlingen in hun belang te gebruiken. Z66 de vorst 
van Djilolo, z66 die van Tidore. Na eenigen tijd in 
eerstgenoemd rijk- je te hebben vertoefd, staken de 
meesten der Spanjaarden in April 1544 naar Tidore 
over. Een vredelievende verhouding bleef voorloopig 
be- waard. Meerdere eilanden in de buurt werden door 
de Spanjaarden, welke voeren tusschen de 

Molukken en Spaansch Amerika, verkend. Nieuw- 
Guinea werd zelfs zoogenaamd in bezit genomon in 
1545. Maar ook nu duurdo hun zijn in deze streken 
niet lang. In October 1545 werd hun door de 
Portugeezen, die in hunne handelingen strijd zagen 
met het verdrag van 1529, de keus gclaten,- de 
Molukken te verlaten of zich vijandelijk te zien 
aangetast. Zij kozen het eerste on in begin van 1546 
vertrokken de overgeblevenon via Malaka naar 
Europa. 

Toch gaf Spanje het Oosten niet op. De lust om te 
ontdekken wat daar nog niet bekend was, de ijver tot 
Kerstening, de zucht tot machtsuit- breiding, de hoop 
op handelswinsten, dit al les prikkelUe hen tot 
nieuwe pogingen, om van Spaansch Amerika uit Azie 
te bezeilen, te ver- kennen, er vasten voet te krijgen. 
Een vloot, in November 1564 uitgezonden, bereikte 
in Febru- ari van het volgend jaar de Philippijnen, die 
thans voor Spanje's kroon niet alleen met woor- den 
werden in bezit genomen, maar waar de Spanjaarden 
zich vestigden en zich staande hidden, 66k tegen de 
Portugeezen uit de Molukken. •Vandaar uit werden 
andere eilanden in den ointrek bezocht: in 1578 en 
1580 kreeg men met Broenei vrjandelijke 
aanrakingen, in 't laatste jaar werden betrekkingen 
aangeknoopt met do Soeloe-eilanden. 

De Spanjaarden waren dan ook nog op de Phi- 
lippijnen gevestigd, toen in 1580 Portugal met het 
nabuurrijk werd vereenigd. Door deze gebeur- tenis 
scheen de verhouding tusschen de Portugeezen en 
Spanjaarden in het Oosten geheel an- ders geworden 
dan v66r dien tijd: nu toch konden de laatsten hunnen 
voormaligen concurrenten hulp bieden in de 
mocilijke tijden, welke zij op de Molukken 
beleefden, in die dagen on een twintigtai jaren later, 
toen de Nederlanders daar waren verschenen. Wat 
dan ook gebeurde. (Zic het artikel PORTUGEEZEN 
IN DEN MALEISCHEN ARCHIPEL). Toch bleef de 
onder- Hnge naijver, vooral op handelsgebied, 
tusschen de vertegenwoordigers der beide 
zusternatien be- staan. En niettegenstaando het 
PortugccscJio bezit in't Oosten door Spanje bij de 
verceniging aan Portugal was gegarandeerd 
geworden, bJe- ken de Spanjaarden niet afkccrig, van 
de Philip- pijnen naar do Molukken over tc steken 
66k in eigen belang. 

In Mei 1605 werden de Portugeezen door do 
Nederlanders uit Tidoro — hun zctcl op de Molukken 
—verdreven. Zij zochten weder heul on troost bij de 
Spanjaarden. Deze zagen natuurlijk zeer goed in, 
welko belangen voor Portugal niet alleen, maar ook 
voor Spanje, op het spe] ston- den bij het 
voortdringen van de Nederlanders in het Oosten. 
Gaarne werd daarom hulp verlecnd. In Februari 1606 
— in het jaar, waarin de Span- jaard Do Torres de 
naar hem genoem.de straat doorvocr en daardoor den 
eiJandenvorm van Nieuw-Guinea constateerde — 
vertrok een vloot uit de Philippijnen onder bevel van 
den gouver- neur dier eilanden, Pedro Acuna, zc】f; 
cn, daar de Nederlanders zich niet op Tidore hadden 
ver- sterkt, kwam het eiland geniakkelijk in de macht 
der Spanjaarden (1606). Deze nu gaven het niet terug 
aan de Portugeezen, maar bleven thans zelf daar 
gevestigd. 

Onze Oost-Indische Compagnie heeft dan ook 
gedurende ruirn een halve eeuw in de Molukken met 
hen rekening moeten houden. In 1G0G kwa- 
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men de Spanjaarden niet allcen zich vcstigen op 
Tidore, maar ook op Ternato, waar zij o.a. Ga- 
moelama bezetten, terwijl de onzen o. a. Jfalajpc in 
bezit namen op voorstcl van den tocnmaligen Sultan 
(1G07). Ook op omliggende eilanden vcr- kregen de 
Spanjaarden invloed, b. v. op Batjan, op Mak j an, op 
Halm ah era, op de Siau-, Sangi- en Tagoolanda-
cilanden, op de Noordkust van Celebes, tot Tontoli 
toe. De kerstening dier stre- ken werd met kracht ter 
hand genomcn: vooral de Jezuieten-orde maakte zich 
hier zeor verdicn- stclijk. 

Natuurlijk kan hicr tor plaatse niet in bijzon- 
derheden worden ingegaan op den strijd tusschcn 
Nederlanders en Spanjaarden om de Molukken. Hoe 
krachtiger de eersten in het Oosten werden, hoc meer 
zij den invloed der laatsten beperkten; maar die 
invloed bleef in den eersten tijd van beteekenis, niet 
het minst, omdat in de verwik- kelingen het succes 
niet altijd aan den leant der onzen was. Maar 
langzaxnerhand kon het der Compagnie weinig nicer 
schelen, dat de toch in het Oosten machtelooze 
Spanjaarden in de •Molukken bleven; hun zijn daar 
had zelfs ecn goeden kant, daar het de Ternatanen in 
be- dwang hield door middel van de Tidorcezen. De 
Ternatanen toch kan men veelal op de hand der 
Compagnie zicn, de Tidoreezcn op die der Span-
jaarden. Uit sympathie zeker niet altijd： meestal 
slechts gedrongen. Vooral omdat het den inlander al 
heel spoedig bleek, dat de Europeaan in de eerste 
plants eigen voordecl zocht en pas dat van zijn 
bondgenoot, wanneer aan eigen belang voldaan was. 
Zoo was de inlander hedrogen in zijn hoop, den 
Europeaan te kunnen gebruiken ten bate van cigen 
wcnschen en zag hij, dat die wenschen niet go ba at 
werden door hun krijg onderling. De naijver tusschcn 
de inlandsche vor- sten verblcekte eenigermatc bij (lit 
licht, waarin Ix'iden zagen, dat de Europeaan de 
vijand was. Jsn dikwijls moesten zij door de 
Nederlanders en Spanjaarden tot den krijg worden 
aangezet: doze t<x h zagen hun belang gediend, 
vooral do Neder- lan<l<Ts, in de verzwakking dier 
inlandsche poten- 

JCukele data. In ]G08 werden de Spanjaarden 
<lo<)r ons van Jfakjan verdreven; in 1G09 werd 
JJatjan aan de Spanjaarden ontnomcn; het 
Twaalfjarig bestand werd in de Molukken niot 
tofgcpasl. I n .1620 vcrlictcn de Spanjaarden 
liiinii^ vfisterkte jjlaatscn op 11 al m ah era. 

Op Tidore en Ternate blcven zij zich liand- 
liaven, ook op de NoordkusL van Celebes, o.a. 
in Van de Molukken dreven zij con niet 
©naanzicnlijkcn handcl op Makasscr, waar zij ccn 
handdskuntoor had don. Zoo was de tocstand nog 
in 1648, tdcji de vrede van Munstor word geslo- 
ten. Maar hoe nicer (lc Compagnie haar mono- 
polic wist door to zetten, hoe minder de Span 
jaarden opgewassen waren tegen de kosten, wclko 
de Mohikken voor lien na zich sleepten, zoncler 
(hM haiidelswinstcn als vergoeding daartegen- 
over s ton den. Ook de verhomling met do Coni- 
pagnio was niet steeds vriendschappelyk. In 1660 
werden zij verdreven door de Nederlanders van do 
Noordkust van Celebes; in 1663 vertrokken zij 
yit Tidore en Ternate. Hun rijk in do Molukken, 
in den Alalcischcn Archipcl, had tiit. 

Literuluur : S. Rugc, Geschichte des Zeitaltcrs 
<lcr Entdcckungen; P. A. Tide, De Europccrs 
111 "en Malcischen Arcliipcl (Bijdragen Instituut 

T.-, L.- en V.kundc N.-Indie, passim) en de daar 
aangegeven bronnen en literatutir; Tiele—Hee- 
res, Bouwstoffcn voor de geschiedenis der Ncder- 
landers in den Malcischen Archipcl; Dagregisters 
van ^'kasteel Batavia： A. Zimmermann, Die / 
Kolonialpolitik Portugals und Spaniens (Berlin, / 
1.897) Az\ran der Linden, L'exjpansion coloniale 
de rEspagne (Bruxelles, Laniertin, 1907) cnz.- 

J. E. H. 
SPATHODEA CAMPANULATA Beauv. Fam.『 

Bignoniaceae. Snelgroeiende boom met roode 
bloemen, uit Afrika afkomstig, op Java veel als 
sierbooni en ook langs wegen gekweekt (o.a. veel 
in Bandoeng). De plant wordt vaak tulpenboom 
genoemd. 
SPATHODEA MACROLOBA Miq. Fam. Big- 

noniaceae. Soengkai (MAL. FAD. BOVENL.). Kolos- 
sale boom van de Padangschc Bovenlanden, ook, 
maar minder algemeen, in de lagere bergstreken. 
Het hout is zeer deugdelijk, is bruinachtig wit 
van kleur, vast en dicht, fijn van vezel, en uit- 
muntend geschikt voor stijlen, balken en plan- 
ken. Ook maakt men er prauwen van. 
SPATHOLOBUS FERRUGINEUS Bth. Fam. 
Leguminosae. Akar sank an (MAI.), Areuj sam- 
bangan,Kisambang konj ang.Tjaroelang ( SOEND.). 
Klimmcnde heester uit de lagere bergstreken, welks 
dunne buigzame, sterke stengels een goed touw zijn. 
Het sap uit de stengels is een middel tegen 
verschillendo vrouwenzickten. De ge- droogde 
stengelstukken worden op de markt verkocht als 
middel tegen hoest en bij koorts. 
SPECHT. Specht en (Picidae) zijn klimvogels en 

liebben d erhalve voor zooverre zij vier teenen 
bezitten, t wco naar voren en t wee naai achteren 
gekeerd. Zij onderscheidcn zich van de a nd ere 
klimvogels door den langen, stevigen snavel, de 
buitengeineen lange tong, waarvan de hoorns ter 
weerszijclen over den kop gelegen zijn, en de staart 
veeren, die meestal stijf en stekelig zijn. Zij hebben 
eene enorni groote geographische verbrei- ding, 
doch komon niev voor op Madagascar, in Australie 
cn Polynesia, in den O.-I. Archipel nie- Oostelijk van 
Celebes en Flores. In hot g eh eel kent men thans van 
de eilanden van den archipel ruim 35 soorten, 
vertegenwoordigende 17 geslach- t en. De Spechten 
voeden zich met insecten en lirven, die zij in het hout 
en de schors der boomen vangen, na daarin. gaten 
gehamerd te hebben. Onder de soorten met st,日ven, 
stekeligen staa rt cn by wie do ha Is niot merkbaar 
zijdelings samengedrukt is, komen in clcn O.-
Indischen archipel de volgende voor: Gecimts 
vittatus van Su- inat rft en Java en G. puniccus van 
Nias, Sumatra, Java on Borneo ； viltatus heeft 
groeno vleugels, rood bij puniccus; beidc hebben 
den bovenkop rood,doch bij p uniceus cind igen de 
rood e nekveeren in een gele kuif; vittalus be woo nt 
de bosschen in de no bijheid van weiland, waar hij 
de mieren- hoopen plunder!, waardoor de vogel een 
eigen- aardige sterke lucht van zich geeft. Een fraaie, 
hoofdzakelijk roodo soorb is G. dedemi van N.- 
SumMre. Chrysophlegma miniahim van Java heeft 
kop me1 kuif, rug en vleugela karmijnrood, rug met 
gele dwarsbanden, kuif in nek geel met roed ； 
o])dezc soort gelykt-sterk Chr. malacccnse, doch 
deze heeft，den rug olijfklevrig met onregel- mal ige 
zigzag streepjes van. geel, terwyl de nek- kuif geen 
rood vortoont; deze vogol im gevonden op Sumat ra, 
B：inka en Borneo; een and ere soort Chr. mentale 
is alleen op Java to vinden, de rug is 
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olyfkleurig, kop donker olijfgroen met gels kuif, 
vieugels rood ； eene vierdo soort Ghr. mystacale, 

slechts van Sumatra bekend, vertoont cen goud- 

kleurig olijfgroen aan a lie bovendeelen, slechts 
voorhoofd en zijden van bovenkop zacht rood- 
bruin. Gauropicus JRafllesi komt voor op Sumatra 
en Borneo; bo ven- en onderdeelen go ud kleurig 
olijfgroen, vieugels en staart zwart, wilt e vlek- 

' ' den buik； kop bo 
ven op met 

lengde kuif scharlakenrood, zijden van kop en nek 
met zwart e en wit t e st repen, kin goudgeel-bruin; 

ken op zijde van ver- 

bezit slechts drie teenen. t wee naar voren en een 
naar acht eren gekeerd, eene ui zo nd ering bij de 

den kop uniform bruinzwart met ecn scharlaken- 
rood o nekstreep, bovendeelen vuil olijfkleurig, 

b vuil witto banden 
fijn gest reept. Specht en zoo groot a Is con lijster 
zijn Micropternus brachyurtis van Sumatra, Ban- 
ka, Billiton en Java en M. badiosiis uitsluit end 
van Borneo naar hoi schijnt； zij onderscheiden 

zich in hoofdzaak doordat de eerste 
vlek onder ieder oog heeft, t erwijl bij badiosus het 
oog omgeven is door rood ； zij hebben. de boven- 
d eelen rood bruin, al of niet met vuilwit gestreept, 
staart zwart ook met banden. Van Tiga javanen- 

de Oostkust 

benedendeelen brviner, met 

een rood e 

 

 

Specht en. Een veel kleinere vogel is Dendrocopus 
van cl ib aan soorten analis,de eenige represent。nt， 

zoo rijk geslacht; gemakkelijk t e kennen aan den 
bovenkop, die karmozijnrood is, t erwijl rug, vieu- 
gels en staart zwart zijn met witte banden. Deze 
vogel is gebleken de misdadiger ie zijn, die op 
Java de koppen van de telegraafpalen doorboort 
of vol gaten hakt; aan d 
danken wij deze waarneming； de specht verwart 
het brom men van de lijnen met de geluid 
insecten, en kapt de paal open acht er de lijnen, i~ 
de hoop daar een prooi te vinden. Van het ge- 
slacht lyngipictis komen voor ons doel in aan- 
merking: Igngipicus aurantiiveniris, slechts in 
Noord-Borneo gevonden, bovendeelen breed ge- 

en Inspect eur Past eur 

en van 

in 

streept met zwarb en wit, kop bovenop asch- 
grauw, achterkop en nek zwart, ter weerszijden. 
van achterkop een scharlakenroode streep, wan- 

gen en hals wit, borst en buik oranjerood met 
bruinzwart gest reept; lyng. -pi cat us van N.W.- 

Borneo, rug breed, wit met smaller zwarte band en, 
onderdeelen vuil geehvit met，zwarfe langsstre- 
pen, kop bovenop zwart, daarlangs aan achter- 
kop t er weerszijd en een scharlakenrood c streep, 
waaronder een breede witte band tot aan d 
schouders, van af het oog gevolgd door een 
ten band; lyng. grandis van Lombok en Flores 

zwar- 

komt vrijwei overeen in kleuren met de volgende 

soort, do ch is groot er; deze, Iyn<j. auritus, is be- 
kend van Sumatra, Java en Borneo, bovendeelen 

zwaribruin met witte strepen, kop bovenop 
bruin, voor de rest zijn kop en nek zwart, alleen 
langs zijd en van achterkop een scharlakenroode 
-r，，' streep, wangen, kin en hats wit; lyng. ramsayi is 

* / een weinig bekende Specht vau de Soeloe-eilan- 
den, de eenige daar voorkomende, terwijl ten 

slott e lywj. temmincki tot Celebes beperkt is en 
gekleurd is a Is volgt: bovendeelen olijfkleurig grijs 
zwart e vena Is vieugels en staart met witt e banden, 
kop olijfbruin met aan elite zijde van den 

aclit erkop een flinke held er scharlakenrood e 
pluim. Lepocestes porphyromelas van heL Ma lei - 
sche schiereiland wordt ook op Sumatra en Bor- 

UIDl. 

neo gevonden, het is een veel grooter en minder 
somber gekleurde vogel clan de voorgaande, bo- 
vendeelen purperrood, slechts de bovenstaart- 
dekvederen somber zwart evena is slaarl; kop van voren 
bruin, naar achteren donkerder, ter- wijl in den nek 
enkele zijdevederen getopt zyn 

met held er karmozijn. Nergens dan op Java heeft 
men Miglyptes tristis gevonden, bovendeelen 

zwart, zeer fjjn met vuil wit gebancl evenals de 

'  ....................  den achterkop, teugels 

in den nek smal,.rood, buik zwart； M. gramvii- 
thorax leeft op Sumatra, Nias en Borneo, koinl in 
uiterlijk veelovereen met tristis, en is van dezelfde 
grootte, doch heeft borst en buik met vuil witte 

goed ont wilckelde kuif aan 

banden; J/. I ukki van Sumatra en Borneo, heeft 

sis ver； elt Dr. Hagen, dat hij een aan 

van Sumatra overal voorkomende vogel is van 
de kust tot op het Toba-plateau； zij vliegen 
meest bij paren, wordt er een geschoten dan sf cl^ 
de and ere zich als rad eloos aan en wijkt niet 
de zijde van den gescliotene, niettegenstaande de 
tegenwoordigheid van den jager, zoodat deze uit 
med elijden een eind e aan het leven va n het dier 
maakt; deze vogel leeft op Java, Bali, Borneo en 
Sumatra； de kleurverdeeling is deze: voorste deel 

pracht ig goudkleurig, stuit van rug en schouciers 

en van 

en rug voor de rest karmozijn, vlcugeldekveeren 
held er goud kleurig ohjf, donkere vieugels wit ge- 

vlekt, staart zwart, witte veeren aan buik cn 
borst zwart omzoomd, voor- en achterhoofd en 

nekkuif karmozijn, ter weerszijden van den kop 
twee breede zwart e st repen. De vijf nu volge nd e 

geslachten bevatten Specht en met d ikken kop t e- 
genover den dunneren hals. Beperkt tot Java is 
Chrysocolaptes strictus, in kleurverdeeling sterk 
aan de voorgaande soort herinnerend, cvenwel de 
vogel is groot er, heeft steviger gebouwden, langer 
snavel en mist de witte vlekken op de vieugels； 
Chr. validus heeft eene grootere verbrei'ling； hij 
wordt n.l. gevonden op Java,Bor neo cn Sumatra ； 
voorrug geelwif, naar acliteren overgaandc in 

en 

oranje en scharlakenrood op den stiiir, schouders 

en vieugels bruinzwart evenals staart, gcziclit, 
kin en halszijden goudkleurig, bovenkop en nek 

met kuif, 
rood； Dr. Hagen merkL op, dat zc nergens op 
Oost-Sumatra talrijk zijn, bijna ui(slui： end in de 
bosschcn gevonden worden cn bij paren leven； zij 
zijn in het geheel niet schuw. Veel klcincr zijn do 

he匕 ge.slaclil fIemicercus, waarvan II. 
concrelus slechts oj) Java gevonden wo rd t, hij 
heeft voorrug en scliouders met ovaJc of ecnigs- 
zins Jiartvormige zwarlo vlekkcn gczoonul mob 
wil; hierbij gevoegd, dat de kuif in den nek even- 
8,1s de gchcele kop bovenop scharlakonrood zijn, 
doe* de vogel volkomcn kennen； //. sordidus zic； 
er juist. zoo gekleurd uit, behalve dat voorhoofd 
en bovenko]) vcrmiljoen rood zijn en nekkuif olijf- 
grys; deze vogel is op Sumatra, Banka cn Borneo 
niet zeldzaam, op Oost-Suinat ra zclfs talrijk bij 
do afgestorven boomen op oude labaksveldcn, 
eene levenswjjze du$ ongeveer als concrc.lus, dio 

zich op vlakten op alleenstaande boo men 

houdL； hij voedt zich met klcine zwarte mieren. 
Aan Celebes eigen zijn I.wee soorten van })ct ge- 
Blaclit Microslictus, M. julvus van Noord- 
vjallacii van Zuid-Celebes, groote vogels me： 
kracJitigen snavel, beide bovendeelen zwari, ook 
staart en vieugels, nek zwari me： witte punjes; 
bij julvus zijn alle onderdeelen vuilbruin, !«>)) 

bovenop en wangen karmozijn, bij wallacii, 
derdeelen wit en bovenkop met nek en verlengde 
van ond erkaak karmozijnrood. Een eno rm groot c 
vogel is II emilophus pulverulentus, ken ba ar aan 

evenzoo alle onderdeelen karniozijn- 

soorten van 

en M 

on- 

en 
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den langen, krachtigen snavel, zwart leikleurig 
vederenkleed, op de ondercleelen hceft iedere ve- der 
een lichte vlek aan den top, kop en nek groen- 
olijfkleurig met fijne witte puntjes, onder ieder 00g 
cen blcekroode vlek, kin en ha Is okerkleurig 
safiraangeel; hij houdt zich in valleien op en kan 
,gemakkel^k gelokt worden door nabootsing van heG 
hakgeluid ； bekend 0.9. van Java, Sumatra en 
Borneo. Een bijna even groot e vogel is Thriponax 
javensis van Sumatra, Java, Banka en Borneo, te . 
kennen aan de zwarL gekleurde bovendeelen, ter- 
wijlde ondcrdeelen vuilwit zijn en voorhoofd, kop bo 
venop evenals nekkuif kannozijnrood gekleurd zijn, 
00k cen breede streep achter de onderkaak vert00nt 
deze fraaie kleur. Ten slotte nog oen paar soorlen, 
behoorende tot de Spechten, met korten zachten 
staart, zonder stekelveeren, hals niet ingesnoerd, 
normaal. Het zijn zeer kleine vogeltjes, de eene 
behoort tot hot geslacht Pi- cumnus. P. innominatus 
is de eenige representant in den ganschen Archipel en 
wel van Sumatra bekend ；de rug en schouders 
goudolijfkleurig, borst en buik witaebtig geel met 
zwarte vlekken, kop olijfbruin, lange wilte streep 
boven ieder 00g； deze weinige kenmerkeix zullen 
het vogelcje in verba nd met de geringe groot te 
gemakkelijk doen ond erkennen van alle and ore 
Specht en. Een nog iets kleiner vogeltje is Sasia 
abnormis van Sumatra, Nias en Borneo; gemakkelyk 
te kennen aan de volgende kennierken: bovendeelen 
uniform olijfklcurig, alle onderdeelen van kin tot 
onder- staartvederen oranje-rood-bruin, staartje 
zwart; men ziet hem zeld en op groot e boomen, meer 
op struiken en h eesters, pikt a Is de specht en aan de 
schors, klautert a Is de specht en en voedt zich me。 
maskers van witte micren, tengevolge waarvan (lit 
vogeltje een onaangenamen geur bij zich heeft. Van 
de vorige kleine soort is deze terstond 一 be- halve 
reeds door de kleur — te onderkennen aan de 
merkwaardigheid, (lat zij slechts drie teenen hceft, 
waarvan natuurlijk een achterwaarts ge- kcerd is. 

Specht cn in het algemcen worden in het Ma- 
Jcisch pClatoek genoemd en in het Soendaneesch 
tjaludi. Zie verder TOEKIK en BALATIK. 

SPECX (JACQUES). Geboren te Dordrecht om- 
ntrecks 1585. Reeds in 1 GOG was liij in dionst dor 
Conqi. te Firando (Japan) en we rd in 1609 tot 
opporkoopjnan, hoofd van de factorij aldaar be- 
ivcnid (cn was als zoodanig een van de eerste en 
voornaamste grond leggers van den hand el met 
Japan), welkc fund ie hij waarnam tot 1613 en daarna 
van J6J4一1621. Hicrop vertrok liij naar Batavia, 
\ver<l in 1622 eorst tot President van Schcpenen te 
Batavia, daarna tot Raad oxtra- ordinaris van Ned .-
Indie en in 1624 tot comm, politick bij den 
Butaviaschen Kerkeraad be- nnemd. Op horhaaldcn 
aand rang van HH. XVII (die waarschijnlijk 
inlichtingen over den Japan- schen hand cl wenxcht 
en) vertrok hij in 1627 naar Holland. 25 Oct. 1628 
werd hij door de XVilen benoemd tot cersten 
ordinariis Read van Ned.- Indic, waarop hy 25 Jan. 
1629 naar Indic ver- t jok. Aldaar gearriveerd was 
Coen juist een dag fc voren o veiled en, waarop Specx 
onmiddellijk door den Raad van Indie provisioneel 
tot G.-G. werd gekozon en 25 Sept . 1629 als 
zoodanig op- tr&d. Die keuze werd door de Heoren 
XVII niet bekrachtigd, waaroni Specx 17 Mrt. 1632 
werd t eruggeroepen. Den 7cn Sept, van clat jaar gaf 
hij hel bestuur aan zijn opvolger H. Brouwer over, 

vertrok 3 Dec. naar hot vaderland en kwam aldaar aan in 
Juli 1633. 

Specx aanvaardde onder weinig gunstige om- 
standigheden het bestuur: Batavia, werd nl. van Aug. 
1629 af ten tweeden male doorMataram be- legerd, welk 
beleg echt er onverwacht werd afge- broken den len Nov. 
d. a. v. Behalve clat in Maart 1632 een „Nieuw reglement 
rakende do generale directie en beleytover deregering in 
Indi W, door he匕 Opperbestuur in Nederland werd vast- 
gesteld, kenmerkte de regeering van Specx zich niet door 
bijzondere gebeurt enissen. Bij zijn af- treden werd hem 
door de Chineesche burgers van Batavia een gouden 
gedenkponning aangeboden, uib dankbaarheid voor de 
door hqp' tijdens zijn bestuur genoten bescherming. 
Zie^raji Rhede 早/尸 d, Kloot, De Gouv.-Gen. en Comin.-
Gen. enz., 5s Gravenhage 1891. 

SPEELMAN (CORNELIS). Geboren te Rotterdam, 3 
Maart 1628, zoon van J. C. Speelman (koopman te 
Rotterdam) en H. H. Witters. Op jeugdigen leeftijd 
vertrok hij als assisten*. in dienst der O.-I. C. naar Indie, 
kwam te Batavia in 1645 en werd achtereenvolgens (in. 
1648) tot boekhouder, (1649) tot onderkoopman en 
(1652) tot koopman bevorderd. In 1657 volgde zijn be- 
noeming tot boekhouder-generaal van Ned.- Indie en 
twee jaar daarna tot kapitein over de compagnie pennisten 
te Batavia cn ■president; van Chineesche boedelmeest 
cren. In 1661 werd hij schepen van Batavia, vervolgens 
den 12en Juni 1G63 aangesteld tot Gouverneur 
endirecteur van Coromandel, welk ambt hij tot Sept. 1665 
waarnam, waarna hij naar Batavia terugkeerde. In 1G66 
werd hij als admiraal en superint end ent naar Makasser 
gezonden, behaald e aldaar een groot o overwinning en 
sloot 18 Nov. 1667 het zgn. Bongaaisch contract (zie op 
dien naam, zoomede BONI, GOWA en MAKASSER); in 
dat jaar (1667) werd hij tevens benoemd tot Com missaris 
over Amboina, Banda en Ternate en vervolgens tot Raad 
extraordinaris van Ned.- Indie. In 1609 wederoin als 
admiraal naar Ma- kasser afgevaardigd, bracht hij dat rijk 
tot vol- komen onderwerping, tot belooning waarvoor 
hem het volgend jaar een gouden keten met inedaillc 
goschonken werd. 23 Maart 1671 volgde zijn benoeming 
tot ordinaris Raad van Ned.- Indie; een jaar daarna zien 
we hem benoemd tot- admiraal van een vloot tegen de 
Franschen, ter- wijl hij in Dec. 1G76 als 
opperbevelhebber naar het oorlogstooneel op Java's 
Oostkust werd ge- zonden, waar hij wederom groote 
blijken van zijn voldhoorslalont gaf. Op het laatst van 
1077 naar Batavia teruggeroepen, werd hij 18 Januari 
1678 benoemd tot Eersten raad en directour-gcncraal van 
Ned.-Indie cn mot zeer veel ecr bij zijn aankomst to 
Batavia ontvangen. In hetzelfde jaar word hij tevens tot 
President van he. college van schcpenen to Batavia 
aangesteld. 29 Oct. 1680 volgdo zijn benoeming tot 
Gouv.- Gen., terwijl hij 25 Nov. 1G81 (ter vervanging van 
R. van Go ens) in functie trad. 

Tijdens zijn bestuur als G.-G. werd de Sultan van 
rL'crnit 0 tot ond erwerping gebracht en stond deze do 
hnden, tot dat rijk bohoorende, in vollen eigendom aan do 
Comp. af. Overigens is deze periodc wel do mecst rustige 
in hot veel bowogen loven van Speelman, den man die in 
allo op- zichten, in hob civielo zoowol als in het militaire, 
aan do Comp, u让stekende dieiisten heeft bewe- 
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zen. Hij overleed den lien Januari 1684 in he：; 
kasteel Bitavia. De begrafenis geschieide me： 
grooten luister, en kostle de voor dien tijd onb- 
zaglijke som van 131.400 rijksd. In 1658 was 
Speelman te Bxtavia goliuwd me'; P. M. Wonde- 
raer, dochter van S. Wonderaer, ontvanger- 
generaal van Nei.-Indie, ui§ wells huwelijk oen 
zoon sproot, Mr. J. Specimen, overleden in 
Holland den 4en Juni 1686. (Zie M. A. van Rhede 
van der Kloot, De Gouv.-Gen. en Cb'mm.-Gen., 
% Gravenhagc 1891). 

SPEELWIJK. Fort, in 1684 gebouwd bij de 
hoofdpla,ais des Sultana van Bantam; zie BAN- 
r.TAM deel I, bl. IGej^VoSh, Java, 2o dr. II, 221. 

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

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

Behalve dat de spelen ons de ontwikkelings- 
geschiedenis van een volk kunnen leeren, kunnen 
zij soms ook dienen tot bowijzen van de ver- 
spreiding der rasseu. In de speeltuigen vinden 
wij soms “survivals", die tot verrassende ontdek- 
kingen hebben aanleiding gegeven op ethnogra- 
phisch gebied. Hiervoor zij verwezen naar het 
bslangrijke hoofdstuk “Survival in Culture', in 
Tylor's baanbrekend (zooals uitdrukt) 
werk „Primitive Culture" en R. Andree ,,Ethn. 
Paralleled". 

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

Onder spelen zouden ook kunnen gcrekend 
worden: ZANG, MUZ I EK, DANS, TOONEEL, 
het opgeven van RAADSELS en het zeggen van 
PANTOENS, waarvoor naar de desbetroffende 
artikelen wordt verwezen. 

Hoewel, zooals nader zal blijken, de grens niet 
scherp is te trekken, heeft men de spelen ge- 
splitstin die van kinderen en van v o 1 w a s- 
s e n personen en van de laatste achtereen- 
volgens behandeld: kaartspelen, de spelen op de 
Chineesche toptafel, schaken, dammen, dieren- 
gevechten, steekspelen, spiegelgevechten en nog 
enkele vermaken, die slechts in bspaalde streken 
van den Archipel voorkoinen. 

Vooraf moge echter gaaa ecn beknopt: 

Historisch overzicht. 0 o s t-I n- dische 
Compagnic. Dat reeds bij het ontstaan van de O.-I 
Comp, de hartstocht voor Jiet spel groot was, blijkt 
uit een placaat van 1(520, waarbij dobbelen on 
spelen „voor allo onse onderdanen ende dienaren" 
verboden werd, aangezien „eenige haer daer toe soo 
gants bege- ven dat sij niet anderm soeeken ter hant 
te ne- 

men”. Ovcrtroding van dit verbod werd ge- straft met 
verbeurte van het verspeelde geld of goed, dat 
gelijkelijk verdeeld word onder den aanbrenger, hot 
ziekenhuis te Batavia en den “officier" en met een 
boete „naer gelegentheijt van. saecken5' voor den 
winner en den verliezcr. In hetzelfde jaar werd echter 
het spelen tusschen en. dobbelen door Chineezen 
toegclaten, omdat de Regeering dat „voor het 
tegenwoordige" niet •durfde verbieden; „evenwel 
het selvige niet gaarne" toelatende en om de spclers 
„van't solve to abstraheeren" werd een belasting van 
20 realen van achten „ten hondert" van de winners 
gevorderd. Hiervoor worden gecommitteerden 
aangesteld, aan wie clke Chinees, die wilde spelen, 
van dat voornemen kennis moest geven met opgaaf 
van de plaats en, na het spel, van hetgeen verspeeld 
was. Een boete ten voordeele van den aanbrenger, 
den „officier,, en de gecom- mittcerden moest 
verhinderen, dat de belasting ontdoken. werd door in 
het geheim te spelen. Het schijnt, dat de belasting 
niet geholpen heeft om den hartstocht voor het 
dobbelen te vermin- deren, want in 1622 werd een 
verbod uitgevaar- digd om „in taerlingh afte ander 
spel sijn selfs ofte sijn slaeffs ofte slavins persoon 
jegens eenich opgestelt gelt ofte waerde ter kwantic 
tc stellen,^. In verband met die bepaling is het 
eigenaardig, dat wanneer een Chinees zijn 
speelschuld niet kon voldoen, hij als „lijffeygen 
slaeff), verkocht worden kon. 

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

Vooral doordat het spelen aan Chineezen werd 
toegestaan was de verlciding voor de aan het spel 
verslaafde onderdanen en dienaren der Conipag- nie 
zoo groot, dat de bedreigde straffen weinig 
uitwerkten. Het bleek althans noodig om het verbod 
telkens wcer te herhalen en te verduidclijkcn. 
Strenge straffen werden bedreigd tegen het spelen 
van Chineezen met Nederlanders, aan welke laat- 
sten zelfs verboden was om op de „spcelbacnen!, der 
Chineezen te koinen of naar het spelen t(■ blij ven 
kijkcn. 0veral werd het spelen geweord. Aan den 
cipier der gevangejiis was in het bijzon- dcr de zorg 
opgedragen om tc waken tegen dob- bclcn onder de 
gevangonen. 

In de winkcis „binnen het kast.ccln cn op de 
schepen op de rcedo was elk spel, hetzij „tccr- lingh-
,cacrt- of tuysch-spel of op ticklack- en ver- 
keerborden", vei'boden. Overtreding van dit verbod 
werd gestraft met een boete zoowel van de mcestcrs 
als van de arbeiders. 

Aan do „groote off generaelc tacffcl" (voor on- 
gehuwde dienaren der Comp, binnen 't casteel) 
mochi iiicrnand dobbelen of „tuyschen met caerton,> 
of steonen, maar waren aJlccn „eerlijcke 
tijtcortinghenn toegelatcn. 

In ‘8 Comp, ziekenhuis en in het lazarus- 
(inelaatsehen-)huis moesten alle „questieuse tijt- 
cortinghen cn vuyle wcrckcn", als dobbelen, met de 
„uytersto vlijf, gowccrd worden. 

Zelfs onder de weeskinderen schijnt het kwaad 
wortel te hebben gevat; v/ij vinden althans con 
bepaling, dat lietgeen zij met spelen verloren, niet 
gelnd mocht worden. Op “reysc" mochten aan boord 
geen dobbelsteenen, kaartspelcn enz. worden 
medegenomen op straffe van op water en brood „in 
de ijsers gesetn te worden. 
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Den schutters te Batavia was het verboden om Op 
wacht te dobbelen. 

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

Omstrceks 1G78 begon men met het verpach- ten 
van de belasting op het “topspcl". Er mocht niet 
anders getopt worden dan op claartoe spe- ciaal 
aangewezen topbancn. De zeer hooge boete op het 
spelcn, elders dan op de bancn (in het bijzone!er was 
verboden het spelen op de manden van rondventers) 
kwamen ten goede a an den „officier,5 en aan het 
lazarushuis. In 1739 waren te Batavia 8 en buiten de 
stad 16 topbancn, tcrwijl omstreeks 17G0 ook 
melding wordt gemaakt van topbancn to Semarang 
en C'heribon. De bancn waren open van 6 u. *s mor-
gens tot 9 u. ,s avonds, maar op vergunning van den 
„gcpcrinittcrdecrden oflicier,, mocht ook we] *s 
nachts gespceld worclcn. Een bewijs da ar toe hcettc 
“nagtbricfjo”. Aan de pachters, <li<： niet mochten 
modespclcn, was opgedragen te waken tegen valsch 
spcl. Wic „op den top" wildc voorzitten bctaaldc aan 
den pachter 21/., rijksd. per half etmaal. 

Tocgclaten waren allccn de van ouds gebrui- 
kelijke spelen met 2 tot 6 dobbelstecncn op 6 k an 
ten bespikkcld van 1—6; met ccn, cvencons op 6 k 
an ten van J ― 0 bcspikkold toilet jc, dat op e(ui 
“picringjc" (bordje), op een tafel staandc, niet 
toegedekt mocht worden; met kaarten (spel- len van 
27, 30, 60, 75 of 84 stuks) of met 13 of 12 koporen 
pitjes. De verpacliting geschieddo v66r 1775 van 
jaar op jaar; daarna voor 3 jaren. 

Het ovoneons Chinccschc pho- of topho-spel 
word bij ad modatie aan den kapitcin-Chinces ge- 
latcn, die cr een aardige inkomst van had, maar in 
het laatst van. de 18c eeuw word de „gcreg- tigheyt" 
voor dit spcl tegelijk met die der t op- banen 
verpacht. Omtrent. de toen gcldcnde con- tlitien der 
pacht kan nog gemeld worden, dat de topbanen open 
moesten zijn, zoodanig dat mon het toppen van 
buiten konzien,e» datslcchts 

inannciijkc Chincezen werden toegelatcn. In het 
bijzonder moesten geweerd worden slaven envryo 
onchristen inlanders. Pit gold ook voor de top- 
warongs of toptafels, tot het houden waarvan de 
pachter ex e： f er s gerechtigd was. Op de bazaars 
in do om- of bovenlandcn mocht echter, behalvc 
door Chineczen, ook door vrijc onchristen inlanders 
getopt worden. Behalve hooge boeten werden zeer 
gestrenge straffen (als het in de „boeyen van 
Schcepencn" in een donker gat op water en rijst 
stellen; in de ketting aan de gemeene werken te 
arbeiden of geeseling) bedreigd tegen het spelen 
door degenen, die daartoe niet gerechtigd waren. 

Het houden van hanengevechten was ook reeds 
lang voor den aanvang der O.-I. Comp, in zwang (zie 
bl. 61). Dezc ,,tuysche侦‘‘ wclke „om veel 
consideration" geoordecJd werd ,,te weesen een 
dingh van seer schadelijke gevoJge" nain zeer toe, 
waarom dat spel in 1664 verboden werd. 

Wanneer dat verbod opgeheven is, blijkt niet, 
maar in den aanvang van de 18e eeuw vinden wij 
melding gemaakt van een soort belasting op dit spel 
(nl. 4 stuivers van elke rijksd., welke bij het wedden 
gewonnen werd), welke belasting eveneens werd 
verpacht. De vechterijen mcchten alleen plaats 
hebben op bepaald* aangewezen plaatsen, welke 
kenbaar waren door het uithan- gen van een houten 
of gcscliilderdcn baan.Slaven en lyfeigenen waren 
expresselijk uitgesloten. Evenals tegenwoordig nog 
(zie bl.( 2) werden de hancn voorzien van een spoor 
of vlijm en werd bij de gevcchten hoog gewed. De 
pachter moest zich onzijdig houden en zorg dragen 
voor eerlijk spel, o.a. cr voor waken dat bij den eenen 
haan de spoor niet beter bevestigd was dan bij den 
ande- ren. Bij het spcl mocht niet getapt worden, 
zelfs geen „water met syroop". De opbrengst der 
pacht (1755 土 5000, 1775 土 3000 en in 1797 ± 
1000 rijksdaalders) werd aanvankelijk verdeeld 
onder de Academic der Marine, het Seminarium 
theologicum en het College van schepcnen, later 
onder vcle beambten b. v. in 1797 als volgt： de 
advocaat fiscacl 312, diens geweldiger 179, dros- 
saarcl der Batav. ommcl. 324; cassier v. cl. gen. 
ontfangst 49, diens oppassers 12, boode v. cl. 
schcepenen 8, geweldiger v. d. landdrost 179 rijks- 
daalders. 

In het eind van de 18e en het begin van de 19c 
ccuw was de „spoorlooze drift" voor het dobbclspel 
zodzeer toegenomen, dat het noodig was om de 
bepalingcn tot het tegengaan daarvan te 
vci'schcrpen; zoo werden in de „Jakatrascbe 
bovenlandcn" allo amfiocn- en dobbclkitten, welke 
een schuilplaats voor allerlei misdadigeis aanboden, 
gesloten on het dobbelen op de lande- rijen nogmaals 
strong verboden. 

In de herbergen were! in 1801 alle dobbel- of 
hazardspel cn „genoraclijk allc speelen, die om grof 
cn hoog geld gcspccld werden", alsmede wed- 
denscliappen claarop, verboden. 

Behalve de voormclde spelen werd ook verpacht 
het battement- of wajongspel (zie TOONEEL), in 
verband waannede het Chineesche tsiauw 
tsiangspel, dat daaraan afbreuk deed, werd 
verboden. 

Eveneens was verboden het omstrceks 1722 te 
Batavia in zwang gekomcn „crgerlijk en aanstoo- 
tclijk spel van „ranje panje" of „grijpen en grab- 
belen", omtrent welk spel het niet mocht geluk- ken 
iets te weten te komen. 

E n g e 1 s c h t u s s c h e n b e s t u u r (181L — 
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1816). Terstond na de overneming van het be- stuur 
door de Engelschen werden de verpach- tingen der 
speelhuizen en der hanenvechterijen in Batavia 
afgeschaft, welke maatregel bij Proclamatie van 28 
November 1811 met ingang van 1 Jan. 1812 tot 
gehcel Java word uitgestrekt. Haar weldadige 
invloed heeft zich, naar het schijnt, reeds spoedig 
doen gevoelen, want in de Java Gazette van 14 Maart 
1812 worden de rust, die over het eiland. heerschte 
en vooral de weinige misdrijven, die men onder de 
inlanders in de hoofdplaatsen bespeurde, 
grootendeels toege- schreven aan de afschaffing der 
speelhuizen on hanenvechterijen, waardoor vroeger 
in zoo hevige mate de hartstochten van den Javaan en 
van den Chinees werden opgewekt. Door de 
eigenaars van de bazaars om Batavia werd 
schadeloosstelling gevraagd voor het gemis aan 
inkomsten van de hanenvechterijen. Het verzoek 
werd echter afge- wezen, op grond dat de vergunning 
voor het houden der vechterijen steeds tydelijk was 
ver- leend; de afschaffing geschiedde om aan een 
open- baar kwaad een eind te maken, waarvoor de 
bazaarhouder wel wat mocht over hebben, even- a】
s het Gouvernement, dat toch ook een deel der 
vroegere inkomsten opofferde; terwijl de baza 
arhouders in de vermeerderde welvaart ook eene 
vergoeding vonden. Het Gouvernement verbond zich 
echter om van. den houder, die zulks wenschte, den 
bazaar tegen inkoopsprijs over te nemen (Java 
Gazette 11 April 1812). 
• Bij het h e r s t e 1 van o n s g e z a g (1816) werd 
het verbod tegen de hanenvechterijen streng 
gehandhaafd, terwijl de Chineesche spelen (pho en 
topho) alleen werden toegelaten bij ge- legenheid van 
het Chineesche nieuwjaar eh bij aankomst van 
Chineesche jonken. Voor die spelen werden dan 
lieenties afgegeven. 

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

De topbanen mochten van 6 uur's morgens tot 's a 
von ds 12 uur bespeeld worden ； deze termijn kon 
echter door het plaatselijk bestuur vcrlengd worden. 

Bij elko baan werd steeds een politiedienaar 
geplaatst, wien. de pachter moest betalen / 1 per 
etinaal en den kost. Deze bepaling heeft meer- malen 
bestrijding gevonden, maar werd steeds 
gehandhaafd, omdat de Regeering van oordeel was, 
dat de politiedienaar niet was voor toezicht op den 
pachter, maar om te waken tegen onge- regeldheden, 
welke gewoonlijk in het nadeel van 

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

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

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

In 1883 (Ind/ Stb. no. 250 en 251), 1884 (Ind. Stb. 
no. 182), 1889 (Ind. Stb. no. 133) cn 1898 (Ind. Stb. 
no. 262) kwamcn verschillende voorname 
wijzigingen van de voormelde voor- waarden tot 
stand, waardoor alleen geocrloofd werden de 
dobbelspelen: Po of Lien-po en Min-thoa»； de 
spelen met Chineesche kaarten Soe- sik, Pong-ho, 
Tio-peh-hi, Prien Kim en Tje-ki cn 15, 21 en 31 met 
Europeesche kaarten. 

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

Ook in de Buitcnbezittingcn werden op vole 
plaatsen de Chineesche hazardspelen verpacht. 

In 1918 is de verpachting van het recht van 
Chineesche dobbelspclen afgcschaft. Sinds dicn kan 
in de daartoe aangewezen rrewesten en ge- deelten 
van gewesten aan te gueder naam cn faain bekend 
staande Chineez n, in het gouv. Celebes en Ond. bij 
gelegenheid van adatfeesten, bovendien ook aan te 
goeder naam cn faain bekend staande Inlanders, op 
hun verzoek door het Hoofd van plaatselijk bestuur 
schrifte- lijk verlof worden vedeend tot het houden 
van hazardspelen. Voor elk etinaal of gedeeltc 
daarvan, waarvoor dat verlof wordt vcrleend, moet 
vooraf een vast recJit in 's Lands kas worden gestort. 
(Zie Ind. Stb. 1912 no. 230, j° 1913 no. 115, 1914 
no. 173, 292 en 1918 n." 160 cn 591) 

I. K i » d e r s p c 1 c n, Wat aan het begin van 
dit artikel word gezegd van “survivals" is 
voorname]ijk van toepassing op kiudcrspelci), welke 
oorspronkclijk kopicen van ernstige hande- lingen, 
dikwijls ook van rcligicuse pJechtigheden, blijven 
voortleven lang nadat de gebruiken, die zij 
nabootsten, liunne beteekenis verJoren hebben of 
verdwenen zijii, waardoor zij ons meermalcn een 
authentiek becld geven van gebruiken cn 
plechtigheden uit lang vervJogen lijden (Hazeu). 
Niet ten onrcchte zegt Snouck Hurgronjc, dat de 
kinclersj)elen een klein museum der ethnographic 
van het vededen vormen. Zoo kan — om ecn enkel 
voorbeeld te noemen — uit het voorkomen van pijl 
c)i boog a]s speeltuig bij volkcren, die deze niet als 
wapen gebruiken, worden afgcleid, dat aldaar 
vroeger stannnen woonden, die pijl en boog wel als 
wapen bezigden, of dat pijl cn 
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boog om do een of andere reden bij dat volk zelf in 
onbruik is geraakt. 

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

Dikwijls vallen ze samen met godsdienstige 
feestcn. 

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

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

De aftelrijmpjes van de Javaantjes zijn al even 
onsamenhangend en zonder zin als die van de 
Hollandsche jeugd. Ook vindt men, b.v. bij de 
Bataks (Batakspiegcl) het z.g. „opgooien,, van eon 
stuk bamboe waarvan de eene zijde plat en de andere 
rond is, om te bepalen „wie hem" zal zijn. AJdaar 
bestaat bij vele spelletjes de ,,straf‘‘ voor den 
verliezer daarin, dat de winner het rccht heeft hem 
pijn te doen, b.v. door hein in 'I oor te knijpen, e.d. 

Bij het in Z.-Celebes (Matthes) veel voorko- 
mendc krijgcrtje in zee wordt op zeer eigenaar- dige 
manier aangewezen wie vangen moet; het water 
wordt zoodanig in beroering gcbracht, dat er vclc 
luchtbclletjcs op drijven; de jongens loo- dan van 
een bcpaaldc plaats er naar toe en Ktckcn do hand er 
in； wie te laat komt, d.w.z. als ilc blaasjes reeds 
weg zijn, moet vangen. 

Krijgcrtj(\ verstoppertje, spelen met den bal, 
tollcn, vliegcrs oplaten, knikkeren, blindeman- netje 
zijn ook de meest geliefde spelen van de jeugd op 
Java, Sumatra en omliggende cilandcn en van den 
Riouw- on Lingga-archipel. 

In Midden-Sumatra vinden wij het schicten met 
ccn soort van proppcnschieter; loopen op halve 
klapperdoppen (met cen touw door den dop, 
waarvan de ronding naar boven gekcerd is, tusschen 
de teonen bevestigd). In do Bataklanden 
(Batakspiegel p. 141/2): krijgcrtje (waarbij men ook 
de honk Kent) verstoppertje, spelen met 
bamboestokjes, klapperdoppen, steenljes, (welke 
spclc i geJijken op ons knikkoren on bikkelcn), 
sleltloopen, tollen, ecn soort voetbal, dammen, 
scliaken. 

Jn het algemeen hebben de Bataks bizondero 
voorliefde voor spelen en tijdpasset ringen, welke 
schcrpzinnigheid cn gevatheid, maargeenkrachts- 
inspanning eischen (De Bataks p. 60/61). 

Op Celebes en de eilanden der Alolukken ver- 
nuiakt de jeugd zich, bJijkens Riedel, met pijl cn 
boog, schcrmen, kleine booten, vruchten wer- pen en 
voortschoppen, knikkeren met vruchten- pitten, 
touwtje springen en vooral ook het trek- 

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

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

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

In de SLinahasa: tollen, spelen. met proppen- 
schieters (met een prop van. bladeren of jonge 
vruchten) en het „tatakoien,5, een meisjesspel met 
halve klapperdoppen en bamboeschijven. 

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

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

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

Op Ambon (v. Hoevell) wordt veel gespeeld het 
8pel met den z.g. betooverden bamboe, welke door 
een aantal personen wordt vastgehouden, die de 
bewegingen, welke de bamboe maakt, me- demaken; 
ook het snorhout en touwtje trekken (hela rotan). 

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

In Atjeh (Snouck Hurgronje): tollen, vliegers 
oplaten, werpen on schoppen van klapperdoppen 
enz., oorlogje cn vechtspelen, verstoppertje, krij- 
gertje, hinkebaan, enz. 

Op Bali (v. Eck): tollen, knikkeren, vliegers 
oplaten, spelen met proppenschieters, pijl en boog, 
dobbelspclen, enz. 

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

Op Ceram (Tauern, Patasima enPatalima) main 
lanka (spiegelgevechtcn) en touwtrekken (beide m t 
muziek), spelen met steonen en steenvrucht- pitten, 
tollen. Gedurende het maisfeest komt een spcl voor, 
dat aan en in het water wordt gespeeld nadat de 
gekookto mais is opgegeten. Verder vinden wij daar 
ver meld het vaiigcn van vlinders met platte houten, 
overeenkomstig onze slag- houten. 

De voornaamste kinderspelen verdienen wel wat 
nader beschouwing. 

Het spelen met k n i k k e r s (Jav. nekeran of 
nglerak, Mak. datte, Boeg. gatti) — waarvoor 
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veelal gedroogde pitten van vruchtcn of steentjes 
worden gebezigd — is in don Archipel vrij alge- meen. 
Op Java vindt men ons gewone kuikkeren (toedjon), 
dat ook gespeeld wordt in een of meer kuiltjes (woq) 
of als potspel in een figuur, dat naar mate het aantal 
spelers drie of meer be- draagt, dric- of meerhoekig is; 
het „gatdng,5, waarbij onder het uitroepen van 
verschilleude woorden knikkers of steentjes in de lucht 
worden geworpen; ,,obrag"(?) dat 
met„toedjon,5overeen- komt, maar waarbij de werper 
op den rug van zijn tegenstander zit; simbar-garit of 
sSbar-garit (=uitstrooien en door lyntjes afsclieiden); 
sim- bar soeroe of sebar-soeroc, aldus geheeten naar 
het lepelvormig blad of stukje papier (welks gc- daante 
min. of meer herinnert aan het soeroe- blad) waarmede 
de knikkers (d.w.z. pitten) bij dit spel over den grond 
worden gestrooid. Te ]?atavia heet het knikkerspel 
macn goendoe 云H. A. van De wall in Tijdschr. Ind. T. 
L. Vk. LX ' (^1908, p. 434—441). Ook in Z.-Celebes 
en op 
Sumatra komt het knikkeren met vruchtenpitten veel 
voor； in de Bataklanden genaamd erpeskir en erbitjik 
(Batakspiegel). 

Met t o 11 e n (gangsingan = feitelijk brom- men, 
maar wordt ook voor andere dan bronitollen gebezigd, 
of kekejan, Mak. en Boeg. gasing, Bal. megangsing), 
welke in Indie in allerlei vorm, maar betrekkelijk 
weinig afwijkende van die der Hollandsche jeugd, 
voorkomen, wordt op ver- schillende wijzen gespeeld. 
In Japan vindt men een bamboe bromtol volmaakt 
gelijk aan die op Java; zcowel uit dit feit, als uit de 
overeenkomst van den Japanschen naam (to-lo) met 
den Holl, zou afgeleid kunnen worden dat de tol van 
Java naar Japan is overgebracht (Schlegel). Bij het 
gangsingan paton (potspel), door meer dan tweo 
personen gespeeld, worden de tolleu in een ka- langan 
(= omheining of cirkeltje).gedreven, en bij het 
gangsingan telegan, dat door niet meer dan twee 
kinderen met priktollen wordt gespeeld, is het do el om 
de eene tol op de andere te laten vallen en elkanders tol 
zoodoende uit te gooien. Dit laatste spel treft men op 
vele plaatscn in den Archipel aan, o. a. in Midden-
Sumatra (v. Has- selt; main gasing), waar de tol met de 
punt naar boven wordt opgezet; Riouw en de eil. in de 
Chineesche zee; in Centraai-Borneo (Nieuwenhuis); 
bij de bewoners van Poso (Kruijt) en in de Minahasa. 
Er is geen spel, waarop de Poso-bewooer meer verzot 
is dan het tolspel, dat ook door volwassenen met 
hartstocht wordt gespeeld ； de tollen, die bij hem in 
hoog aanzien staan, zijn van ebben- of misilihout, en 
worden met een dik, lang touw uit bastvezels van den 
soekabooni ge- draaid opgezet. De opwinding by het 
spel is dikwijls zoo groot, dat men tracht elkaars tol te 
splijten. Ook in Centraai- Borneo wordt het tol- spel 
door volwassenen gespeeld en wel tijdcns het 
zaaifeest. Meestal worden platte, ovale priktollen 
gebezigd; die der oudere mannen zijn van 可zerhout en 
wegen soms verscheidene kilo's. Het exempl. in het R. 
Ethn.JVIus. te Leiden, dat N. medebracht, is welficht 
wel de grdofsfe erf zwaar- ste ter wereld. 

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

Ook v 1 i e g e r s treft men bijna overal in Indie in 
allerlei vorm en kleur aan; dikwijls moe- 

ten zij menschou cf dieron voorstellen, ook ziet men 
er met afbecldingen uit de wajang en met allerlei 
aanhangsels. Dr. v. Dissel tclde 19 soor- ten 
ondcrscheiden, naar kleur en figuren. 

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

De Mai. en Jav. naani voor vlieger, lajangan (dat 
evenals het Boeg. pasadjang en het Bal. lajang, 
woordelijk „zwevern beteekent) duidt het begrip be ter 
aan dan de Hollandsche. Kinderen buigen vaak een 
droog blad zoodanig, dat het als vlieger dienst kan 
doen. 

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

Op Celebes kent men nog een ander vliegerspel, 
waarbij het doel is om elkanders vliegers op den grond 
te laten vallen. 

Hoewel niet tot het bestek van dit artikcl be- 
hoorende achten wij het vcrmcldiiigswaard, dat de 
vlieger in Indie ook wordt gebruikt o)n to viss chcn. 

Van de talrijke 8 p e 11 e t j e s i n figuren o p den 
grond nocmen wij voor Java (Mayer) slechts: 

1. Obag boendcr, dat gesj)cehl wordt in een in 
quadranten vordcclden cirkel. In elk quadrant plaatst 
zich een speler, een vijfdc spcler jnoet nu tracliten eon 
hunner aan te raken of uit het quadrant te trekken 
zondcr daarin zelf cen voet te mogen zetten. 

2. Obag odor. Een rechthoek wordt verdceld door 
een middellijn en 3 dwarslijnen. De helft der spelers 
vat post op de dwarslijnen en tracht den anderen 
spelers de doorgang te beletten. Is een dier spelers 
door het figuur geloopen, dan heeft zijn partij 
gewonnen. 

Een variatic van dit spel vindt men op Atjch, waar 
het galah heet (Snouck Hurg.). 

3. Tjoe of fit joe, feitelijk niet anders dan het 
bekende touwtjes trekken (aan weerskanten van een 
streep wordt aan een touw getrokken met het doel de 
tegenpartij over de streep te halcn) aldus genoemd 
naar het gduid, dat de spelers daarbij maken en dat 
doet denken aan het gegons van de muskietenlarven 
(tjoe). 
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De voornaamste s p e 1 e n met don b a 1 steenen, 
kalapanoten en wat daarvoor meet kan dienen, zijn 
(waar niet anders vermeld, wordt alleon Java — 
Mayer — bedoeld): 

1. gampar, waarbij een steen met den yoet wordt 
voortgeschopt om een anderen steen te taken; 

2. bfengkat ； eenige ballen (gewoonlijk 
vruchten of zaden) worden op een rij geplaatst; de 
speler tracht nu zooveel mogelijk daarvan met zijn 
bal to raken; ook hier wordt de bal voortgeschopt； 

3. adoe kalapa — Atjdh： poepo。boh krdh, 
Soend: t^mpoeh of gemprik — (door den gehee- len 
Archipel heen; veel op Java, Sumatra en Celebes), 
waarbij elk der spelers een kalapa-noot hecft, 
waarmedo zij beurtelings trachten die van een andcr, 
welke daartoe op den grond wordt gezet, stuk te slaan
； beide noten moeten rond of beide plat zijn, het spel 
wordt ook om geld ge- speeld. Men vindt meermalen 
vermeld (o. a. bij Snouck Hurg.) dat dit spel ook met 
kemiri-noten wordt gespeeld； dit moet echter 
wegens de hard- heid dier noten betwijfeld worden. 
Als een ver- fijning van hot ,,adoe-k细iri" noeint 
Snouck het Soend. tjempfed-spel, dat gespeeld wordt 
met een toes tel (pidekan), bestaande uit een houten 
basis met 4 bamboe zuiltjes waarover een reep rotan. 
De kemiri-noten worden tusschen. basis en rotan. 
stevig vastgelegd en daarop z66 hard geslagcn tot een 
der noten breekt; 

5. tjiraq (of djiraq) oela ongeveer als bfengkat, 
maar liier wordt de bal (gewoonlijk een met hagel of 
gotri gevuldc n.oot) met de hand geworpen; 

6. tjiraq woq (Mai. pitji; Atj. moepodo) ons 
“sluiken'' komt overal in Indie met vele variaties voor
； hot bekendste is dat, waarbij de speler alle noten 
tegclijk in cen woq (kuiltje) werpt; die in het kuiltje 
blijven zijn voor den speler； van. de rest wijst no. 2 
hem aan welke hij moet raken; hij blijft aan de bourt 
totdat hij mist, waarna no. 2 op dezelfdo wijze gaat 
spclcn； 

7. tjiraq end as (djanban) ook met een rij noten. 
J)c spelers gooien van cen grenslijn af ver over de rij 
heen, wic het verst af ligt mag begi n en van <lat punt 
af te werpen naar de rij; degene, <li<- Iict <liclitst bij 
lag, heeft het voordeel te mo- g(；n no men wat de 
anderen niet raakten; 

8. 6tdng, gewoonlijk door meisjes gespeeld; in 2 
op eciiigcri afstand van clkaar getrokken. krin- geu, 
plaatsen zich de twee partij hoof den (babon) en 
achLor hen de anak5s (kinderen). Do babon's werpen 
beiden met con bal, waartoe zij hun kring inogen 
vcrlaLen; wordt do babon of alle anak's van do eciie 
partij geraakt dan is het spel verloren, zoo ook 
wanneer de kring door de anclcro babon wordt 
ingonoinen; 

9. dim bool; een speler (babon) plaatst zich in 
cen kring cn tracht eon der anderen mob een bal te 
rakon; wic geraakt wordt moet allo spelers een ein.l 
drag(5» en babon zijn; wordt de kring inge- nomon, 
dun nioet de babon alle spolers dragen on weer babon 
zijn; 

10. irna ima; een aantal kinderen.zitten ge- hurkt 
in cen kring cn laten onder het zingen van cen 
bcpaald lied jo een bal (steen) van hand tot hand 
gaan; wic den bal in de hand heoft by het laaste 
woord, moet lets zingen. 

13. rd wo han (Soend.) of het gooien naar een 
doclsteen. 

In Sumatra (Midden-Sumatra: v. Hasselt; do 
Bataklanden, Atjch: Snouck Hurg.), Riouw, Cen- 

traal-Bornco (Nieuwenhuis), Savoe, Flores en , U-A 
and ere der kleine Soenda-eilanden (Ten Kate), 
heeft men het s d p a k r a g a (Atj. thipafrraga) 
een soort van ,,voetbal''-spel, dat veel behendig- 
heid vercischt en ook veel door volwassenen 
wordt gespeeld. De spelers vormen een grooten 
kring. Een schopt een van rotan gevlochten bal 
van p.m. 20 c.M. in doorsnede, hoog op; de andere 
spelers trachten nu den bal weder in de lucht te 
schoppen voor hij den grond raakt, waarbij de 
handen niet mogen gebruikt worden, wel het 
hoofd, een schouder enz. ； soms gaat de bal wel 
meer dan 100 maal weor in de lucht. In de Pa- 
dangsche Bovenlanden schopt men met de teenen 
of de wreef, in Rawas met de binnenzijde der voet 
welke daartoe met leder of pinangblad bekleed 
wordt. 

Nieuwenhuis trof in Centraal-Borneo een spel 
aan, waarbij platte rolsteenen in kuiltjes worden 
geworpen； van een bepaald doel bleek hem 
daarbij echter nie^z-^ 

Belialve de genoemde spelen dienen nog ver-/ 
melding: 

matjanan of tijgertje, een soort van bele- 
geringsspel, dat op borden of in een figuur op den 
grond wordt gespeeld met 23 steentjes, waarvan 
1 de ma句 an en de overige de wongs (menschen) 
voorstellen of met 25 steenen, nl. 2 tijgers en 23 
runderen; dit spel ziet men veel op straat door 
Javanen spelen. Het figuur, waarin dit spel wordt 
gespeeld, komt zoowel in als buiten onzen Archi- 
pel veel voor. Dr. Plischke noeint het rimau- 
rimau； in. Atjdh heet het meurimoeeng-ri- 
moeong (tijgertje spelen); 

malingan of rooverspel, dat met 36 stuk- 
ken (iedere speler 18) wordt gespeeld is een oud 
spol, dat reeds door Raffles wordt genoemd (Dr. 
Plischke); men vindt het veel in Indie; 

d a m d a m a n, dat veel overeenkomst heeft 
met ons dammen. ； elke partij heeft slechts 16 
steenen. ；<• 

d a k o n (Java), een soort van bakspel, dat 
men door den geheelen Archipel aantreft, dat 
zoowel door kinderen als door volwassenen, (voor 
namelijk inlandsclie vrouwen, ook wel Eur. 
dames) wordt gespeeld; metjiwa (Bali), bajang- 
kaq of kaldleh (Midd.-Sumatra), tjato, tjoeka6, 

of djoengka6- (Atjeh), tjonka (Westk. v. Borneo), 
galatjang (Z.-Celebes, waar het gewoonlijk in den 
rouwtijd wordt gespeeld). In. een schuitvormig 
houten blok (op Java papan, dakon, op At俪 

oerook tjoeka* genaamd； Schmeltz geeft in zijn 
Ethn. Musea, bl. 24, cen afbeelding van het 
cxcmpl., dat in hot R. Ethn. ]\Ius. te Leiden is) 
zijn aan de uiteinden twee komvormige^Euilen 
(do zg. potten) aangobracht cn daartusschen een 
dubbele rij van 7 — 9 kleinere kuiltjes. leder der 
beide speelsters heeft de beschikking over een 
pot en een ry kuiltjes en over een aantal steentjes 
of pitten (gewoonlijk 81, so ins veel ineer). Een 
speelster telt haar steentjes over do kuiltjes uit, 
neemt dan de inhoud van een der kuiltjes on doet 
daarmedo hetzelfdo, cn z66 vcrvolgens met do 
andere kuiltjes totdat oen steentjo valt in een 
leeg kuiltje, waarop de andere speelster aan de 
bourt komt. Door ook telkens een steentje in den 
pot (natuurlijk niet van do tegenpartij) to laten 
vallen, komcn langzamerhand allo steentjes in 
den pot. Daarop begint zij met do steentjes der 
tegenpartij. Wic alle steentjes in haar pot ver- 
zameld heeft, wint het spel. Het komt aan op 
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handigheid en ligt niet aan bloot toeval. Bij ge- brek 
aan een speelblok worden ook wel kuiltjes in den 
grond gemaakt. Dit spel is uit Syrie af- komstig en is 
over de geheele wereld verspreid (Stewart Culin); 

t j o e k i op een bord, waarop met 60 witte en 60 
zwarte stukken gespeeld Avordt. De op het bord 
getrokken lijnen vormen 120 kruispunten; 

p a t j h i (Atjeh; Snouck Hurg.), dat met schelpjes 
op een kruisvormig bord wordt gespeeld. De 
schelpjes worden opgegooid en naar mate ze 
neerkomen mag een soort van kegel (pawoih) op een 
der r.uiten van het bord worden gezet. Het wordt 
gespeeld door 2, 3 of 4 personen; 

k a t a i (een in Midden-Sumatra inheemsch 
jongensspel), waarbij een stokje over een kuiltje 
wordt gelegd en met een grooten stok wordt weg- 
geslagen; de medespeler tracht het stokje op te 
vangen, in welk geval hij wint, anders werpt hij het 
terug； het spel heeft veel van ons tjiepelen； 

d j o e g i 1 a n, een echt jongensspel, waarbij een 
puntig stukje hout met kracht in den grond geworpen 
wordt, waarop de tegenpartij trachten moet het met 
zijn houtje omver te werpen; in het Karoland 
(Batakspiegel p. 141) heet dit spel erpantek; 

g i m e r, een dobbelspel met een toiletje of 
geldstuk, dat men draait en dan ziet welken kant ten 
slotte bovenkomt bij het op zijde vallen; 

k 6 p 16 k, kruis of munt met duiten waarvan de 
eene kant wit is gemaakt; 

het werpen met knoken van buffels en koeien, dat 
op Z.-Celebes wordt gespeeld; 

m o t e la, een meisj esspelbijde bewc ners vanPo- 
so ； twee dunne plankjeswordenineenhandgehou- 
den, met een stok tracht men nu zoodanig op een der 
plankjes te slaan, dat een vooraf bepaald doel wordt 
geraakt en het andere plankje in de hand bl刘ft. 

kuitschoppen en kuitslaan zijn spelen algemeen in 
den Archipel verspreid. Kruijt geeft een beschrijving 
ervan zooals ze bij de be- woners van Poso worden 
gespeeld, hetgeen steeds geschiedt op feesten waar, 
vele menschen bij el- kaar zijn. Bepaald 
voorgeschreven is het bij het plantfeest „omdat de 
geesten ditbij diegelegenheid gaarne zien". Het 
eerste spel heet aldaar inowinti of mosiwinti, het 
tweede mositimbojoe; 

n i n i t o w o n g, een op Java, vooral Midden- 
maar ook West-Java, voorkomcnd bijge- loovig 
meisjesspel, waarvan Dr. Hazeu een zeer 
belangwekkende studie geeft in het T. v. T. L. rcn V. 
XLIII (1901) bl. 36 en volg. Raffles niaakt er reeds 
melding van. Vroeger schijnt het nieer gespeeld te 
zijn om kwaad of ziekte hersteld of een verloren 
voorwerp terug te krijgen; tegenwoor- dig komt het 
zelden meet voor en dan nog slechts voor de 
aardigheid. Als iemand „Nini Towong wenscbt te 
maken" dan roept hij daartoe de hulp van cen of meer 
oude vrouwen in, die een pop vervaardigen van 
vcrsleten voorwerpen (als een waterschepper, 
vischfuik, bezems)； door middel van bfidak, roet 
enz. wordt aan het geimprovi- seerde hoofd een 
menschelijk aanzien gegeven en het lichaam gekleed 
enversierd als cen bruid. Het bijgeloof wil dat de 
geest van Nini Towong, een beschermheilige 
(volgens sommigen van de keu- kens) in de pop 
vaart, wanneer aan verschillende ceremonien, 
waarin nog al veel variaties worden gevonden, wordt 
voldaan. Nini Towong nu bezit de gave om 
geneeskrachtige kruiden of de plek 

waar verloren voorwerpen zich bevinden, aan te 
wijzen； ecn meisje te voorspellcn wic haar brui- 
degom zal zijn, enz. Aan het spel docn, bchalve de 
oude vrouwen, alleeii jonge meisjes mede; de 
uabijhcicl van jongens zou alles doen inishikken. De 
meisjes zingen of neurien versjes en halen allerlei 
grappen met de pop uit. Tegenwoordig gelukt het 
spel niet meer zoo dikwijls als vroeger, toen volgens 
de overlevering de pop gelieel uit zichzelf bewoog. 
Het spel wordt gespeeld na zonsondergang, bij 
heldere ma an en duurt wel tot's nachts een uur. De 
pop wordt 's middags gereed gemaakt. De naam 
varieert naar de land- streek: Djokja: Towong, Solo: 
T o w o k, Madioen: T o w o k, E d o k of D i w o e 
t, Bagel^n: T j o w o n g, Tjiandjoer: T j o e- w o n g 
of Boejoet, Semarang: S o endrin g, Batavia: T j o e 
w o n g, enz. 

Snouck Hurg. noemt dit spel als bewijs, dat 
uitgestorven of uitstervende gebruiken en bijge- 
loovigheden der voorouders in de spelen der kin- 
deren blijven voortbestaan. 

Hij acht het waarschijnlijk dat de op Java en 
Sumatra bekende jongensspelen, die men suggest! e-
s p e 1 e n zou kunnen noemen, ook af- komstig zijn 
van vroegere gebruiken en bijgeloof. Deze spelen 
bestaan daarin, dat een der jongens door allerlei 
hulpmiddelen onder de suggestie wordt gebracht dat 
hij een of ander dier (aap, olifant, pauw) is； gelukt 
dit dan bootst hij van zelf dat dier na. 

Het snorhout of de snorrebot is een voorwerp, dat 
oorspronkelijk overal en thans nog over het grootste 
gedeelte der aarde voor bijgeloovige doeleinden 
dienst doet. In onzen Archipel wordt het b.v. op N.-
Guinea (evenals op voormali / Duitsch- en naar men 
ineent ook op Engclsch-N.- Guinea)bij 
debesnijdenisplechtigheidgebruiktom door zijn 
geluid den vrouwen de toegang tot de voor de 
besnijdenis dienende plaatsen te bcletten. 

Als speeltuig vindt men het in Indie o. a. op Java, 
Sumatra (bij de Toba-Bataks), Ambon en in de Mi 
nah as a. Het bestaat in zijn cenvoudig- sten vonn uit 
een lat aan een touw, dat Biiel wordt rondgedraaid en 
die dan een cigenaardig suisend of bro in mend 
geluid jnaakt, Ook wordt het touw wel weggelaten en 
de lat om ecn vinger, die door een gat wordt 
gestoken, sncl rondgedraaid. Men vindt cr van 
vcrflchillende vormen, soms met allerlei 
voorstelJingen er op. In de Minahasa worden ze van 
blad vervaardigd. (Zie Schmcltz, Das Schwirrholz). 

Evenals in ons land worden zuigelingen zoet 
gehouden met iets boven bun lioofd te hangen; in 
Atjdh (Snouck Hurg.) allerlei van gekleurd papier 
geknipte voorwerpen; in Centr.-Borneo 
(Nieuwenhuis) ecn pop； in Z.-Celebes (Matthes) 
ecn kroontje van lontarbladeren met verschillend 
gekleurde lapjes. In Atjdh bezigt men ook rood 
gekleurdc gekookte eieren, doors token met een 
stokje, versierd met papieren sieraden. Evenals op 
Java vindt men daar trommeltjes met papieren vellen 
en aan heide zijden een touwtje, waar a an een hard 
voorwerpje is bevestigd, dat bij het ronddraaien van 
een door de tromheenge- stoken houtje telkens op het 
vol neerkomt en zoodoende een geluid als het 
kwaken van een kikvorsch maakt (op Java： 
klontongan; Atjdh: tengtong). Kinderen, die pas 
kunnen loopen, laat men in Z.-Celebes om een in den 
grond geplanten staak loopen waaraan cen uitgehold 
stuk bamboe 
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met handvatsol is bovestigd. Ten Kate vond op Florcs 
een so >rt van rammelaar van klappcrdop. 

IL S p c 1 e n van v o 1 w a s s e n e n. On- dcr de 
kinderspelcn leerden wij reeds vele spelen kennen die 
als hazardspel door volwassenen worden gespceld. 
De vetdere spelen onder deze rubrick zijn: 

a. Kaartspolen. Bijna overal in Indio treft men 
het kaartspel aan. Hoewel Chineesche kaarten het 
meest in zwang zijn, worden Euro- peesche ook wel 
door de inlandsclie bevolking ge- bruikt. Onder de 
spelen met Europeesche kaarten nee mt vooral op 
Celebes en eenige eilanden der Jlolukken (met name 
Bonerati en Kolao) een voorname plaats in het o m i-
s p e 1, dat door de Portugeezen is ingevoerd, ons 
,,omber". Het omi wordt evenals omber gespeeld met 
spellen van 40 kaarten, waarvan 10 „sapadan (van het 
Port, espada = degen) voorstellende gekruiste degens 
en overeenkomende met schoppen; 10 ,,kajoe‘‘ (van 
het Mak. ,,hout") gekruiste stokjes, over- 
eenkojnende met klaveren; 10 „kopasan (van het Port, 
copas) voorstellende ananasvruchten en 
overeenkomende met harten; en 10 „boelaeng, (van 
het Mak. „goud^,) voorstellende gele krin- getjes en 
overcenkomende met ruiten. De namen dcr kaarten 
komen ook overcen met die van ons omber: assa 
(aas), rei (Port, koning of beer), sota (Port, vrouw), 
djarang (Mak. boer) on verder van 7 tot 2 = toedjoc 
toedjoe, annang annang, lima lima, appa appa, balloe 
balloe en roewa roowa. Ook onderscheidt men 
sapadila (spadille), manila (manille), basattoe (basta) 
en pontoe (ponlo). ,,VoIc" kent het omi niet. Wcl 
echter het spadille force, dat genoemd wordt: parisiki 
sapadila (lettcrlijk spadille heeft hartzeer). Zie verder 
de uitvoerige beschrijving van Dr. B. F. Matthes. 

Op Java Rent men nog het s 6 t o t e r (van ons 
,,st‘ootcrcn'' afgeleid) een soort van blufspel van 
Europeeschen oorsprong： op Bali (v. Eck) 
mclclangan. 

Van de spelen met Chineesche kaarten nocmen wij 
(Young): 

1. P h i c n k i m, dat mot 70 kaarten wordt g<-
spc(：ld, 35 met roode en 35 met zwarte Chinee- 
HCIIC karakiers, voorstellende naar de waarde dcr 
kaarten to beginnen met de hoogstc: goud; koning 
(rood) on gcncraal (zwart); litterator (rood) on 
raadsheer (zwart); raadshcer (rood) cn olifant 
(zwart); strijdwagen; paard; kanon on soklaat. Van 
goud is cr 66n in elke kleur cn van soldaat ticn, van 
de overige kaarten vicr. Rood gaat boven zwart. 

Ifoogstcns 4 cn jninstens 2 personcn kunnen aan 
het s])eJ deelncmen. Wordt het met 2 pers. gespeeld, 
dan krijgt de gever 15 cn de medc- spelcr 14 kaarten, 
de overige blijven bedekt op tafcl liggen. Het docl is 
series van kaarten van dezelfde kleur tc niaken, 
waarvoor bcurt om bcurt van de bedekte kaarten 
wordt af gen omen. Eon serie is b.v. ecn suite van 3 
kaarten van opvol- geiKlc waarde (kiok) of 1 goud 
met 2 opvolgcnde kaarten. Dezo series tellen 3 
punten (foe); 3 de- zclfde kaarten hooger dan soldaat 
telt voor G foe en wordt genoemd kham; een 4e er by 
telt voor 9 foe; 3. soldaat telt voor 1 foe. Zoo zijn cr 
nog vele combinatics. 

2. Verschillende spelen met de ang pai (roode) 

kaarten, wclkc slcchts in zoover van die van het 
Phion kim verschillen dat er geen kaarten ,,goud" 
zijn, terwijl in rood voor “litterator" en „raads- hecr", 
kaarten gemerkt ,,ambtenaar" en „mi- nistcr" 
bestaan. Van alle soorteii van kaarten zijn cr in elke 
kleur 4 (ook van soldaat), dus 56 in het gcheel. 

Met deze kaarten wordt o. a. gespeeld het t i o p e 
h hi, d. i woordelijk den witten visch henge- len, zoo 
genaamd naar de cigenaardigheid welke deze viscli 
(Trichitirus haumila； Mai. ikan sola- joer), volgens 
do verhalcn van Chineesche vis- sehers, heeft, nl. dat, 
wanneer een van een school uit het water wordt 
gehaald, zijn naaste buurman hem in den staart bijt 
en zich mee laat optrekken, waardoor de visscher in 
eens do geheele school ophaalt. De serien, die met de 
kaarten gemaakt worden, worden dan vergeleken bij 
aaneenge- schakelde visschen. Het spel wordt door 2 
of 3 personen gespceld. Met 2 pors. krijgt ieder 10 
kaarten, er worden 16 kaarten open gelegd en de rest 
bedekt； met 3 pers. ieder 7 kaarten, 14 open, en de 
rest bedekt. Ook bier is het doel series te maken. 

3. Bij het s o e s e k (Chineesch kleuren), worden 
112 kaarten gebruikt waarvan een gelijk aantal (28) 
met gele, roode, groene en witte tee- kens, de gele en 
roode overeenkomstig de roode en de groene en witte 
overeenkomstig de zwarte ang pai-kaarten. Aan het 
spel kan door hoog- stens 4 pers. worden 
deelgenomen. De gever geeft zich zelf 21 en de 
overige spclers ieder 20 kaarten; de andere blijven 
bedekt op tafel en dienen om door afneming series tc 
maken, zooals bij de reeds genoemde spelen werd 
vermeld. De standaard geteld waarnaar wordt heet 
hier ho. 

4. 1 i o e k foe, 16 t s e, m o e t t s e e n 1 i o e n 
g k i o e, welke alle gespeeld worden met de zg. tien-
letterkaartcn. Een spel dier kaarten bestaat uit 38 
stuks, nl. 6 kaarten resp. gemerkt pak tse, joen tshien, 
mo kwoeng, li fa, 1 kwon en 1 sok; en 4 serien van 8 
kaarten gemerkt van 2 tot en met 9 sjip, kwon, sok en 
tshien. 

Gcwoonlijk spelen 4 personen met elkaar; het 
docl is series van opvolgcnde kaarten te maken; het 
aantal punten hangt af van de op de kaarten staande 
cijfers. Verdere bijzonderheden heeft men nict 
machtig kunnon worden. • 

5. De spelen met de P e h p a i (de witte kaarten) 
nl. tjit ki, pong ho of bang boe, gonggong, tio p6h hi, 
khoan 6 en djago. 

Een spel peh pai bestaat uit 120 kaarten,ver- decld 
in 3 serien in waarde opvolgend alduS ban, pian en 
tiau en verder 12 aanvullingskaarten Ian tshien, ang 
hoa en p6h hoa van elk 4 stuke. In olkc serio zijn 9 
kaarten genaamd 1 ban, 2 ban cnz. 

Gcwoonlijk nemcn 4 personen aan deze spelen 
decl. Het docl is ook hier om series te maken, lietzy 
van kaarten tot dezelfde serio behoorende, hotzij van 
2 dicr kaarten met een aanvullings- kaart. 

De kaarten worden in 2 giften rondgcdceld. Heeft 
ieder cen bcpaald aantal, dan mag do gever een kaart 
afnemen van de overgcbleven kaarten in ruil voor 
con zijner kaarten, die hy open op tafel legt. No. 2 
mag nu die open kaart ncmen of eon dcr bedekte, enz. 
tot de voorraad uitge- put is. Dan is het spel 
geeindigd en wordt er afgerekend naar mate van do 
waarde der goinaak- to serien; de lagerc serie betaalt 
aan de hoogerc. 
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Wie geen enkele serie kon maken verliest het meestc. 
De spelen met dezo kaarten vindcn bijna geen 

liefhebbers onder do Chineezen: wel echter onder de 
Indo-Chineeschc en Indo-Europecsche vrou- wen； 
ook in de kazernes treft men ze aan. Daar- door komt 
het, dat de kaarten. behalve de ccht Chineesche ook 
nog andere. nl. half - Chineesche, half-Maleische of 
Javaanscho namen dragen. Een eigenaardigheid van 
deze kaarten is, dat behalve aan de daarop 
voorkomende figuren,- ze to her- kennen zijn. aan 
inkepingen, oogjes of andere figuurtjes 
voorkomende aan de beido smalle zij- den; zoodat de 
spelcr al zijne kaarten op elkaar kan houden on maar 
oven de bo venrand jes be- hoeft om te buigen om te 
zien welke kaarten hij heeft. 

b. Chineesche t o p t a f e 1. dobbel- spelen 
(Young). 1. lien-po (Celebes tongko)= met den po 
tollen. De po is zeskantig; oik der vlakken is verdeeld 
in 2 vakken, een rood en een zwart, waarop 2 
Chineesche schriftteekens zijn gesteld, nl. thong en 
po, wat ongeveer beteekent gangbaar en 
kostbaarheid. De po is gevat in een gelijkvormig 
doosje, waarover een eveneens ge- lijkvormig deksel 
past. Op een mat of tafel (met kleine pootjes) is een 
figuur aangebracht, een vierkant waarin een kleiner 
vierkant, de ho.-k- punten der beide vierkanten zijn 
verbonden door lijnen, waardoor om het midden-
vierkant 4 gelijk- zijdigo trapezia ontstaan, welke 
genummerd zijn van 1 tot 4. De po-houder zit voor 
een der vak- ,ken en de spelers zetten in de andere 
vakken liun inzet op. Is dit geschied, dan doet de 
houder de po ongezien in het doosje, sluit het en laat 
een der spelers het eenige malen omdraaien cn in het 
midden-vierkant plaatsen. Ook wordt de po wel door 
den houder onder een dock naar willekeur gelegd 
v66rdat de spelers ingezet hebben. 

De inzet geschiedt op een chineesche kaart; zet 
men op rood dan wordt de kaart met do tee- kening 
naar boven. gelegd, op zwart omgekeerd. Heeft nu 
iemand op rood gezet en komt de po met het roode 
gedeelle van het bovenvlak naar het vak waar hij 
opzette te liggen, dan wint hij; is dit niet het geval 
dan verliest hij. Er bestaan vele variaties van opzet, 
al naar mate waarvan men een of meermalen den 
inzet wint of verliest. Zoo heeft b.v. verschillende 
beteekenis de wijze, waarop een kaart gelegd wordt; 
of de geldstuk- ken onder of boven de kaart liggen 
enz. V66r het spel worden afspraken gemaakt 
omtrent'de waarde der geldstukken. Voor een gulden 
wordt b. v. een cent opgezet enz. 

2. met clobbelsteenen, waarvan de 6 vlakken 
gemerkt zijn van 1 tot 6; 1 en 4 in rood. Het spel met 
3 steenen heet lak kauw (6 oogen wer- pen), met 6 
steenen poah tsap peeh (18 oogen werpen). Deze 
spelen worden gespeeld door 2 personen, aan ieder 
waarvan zich gewoonlyk anderen aansluiten. De 
hoogste worp is alle steenen met gelijk aantal oogen, 
dan voIgt een op elkaar volgende reeks. De eerste 
speler werpt tot hij een diet worpen heeft of anders 
tot de bovenvlakken van 2 van de 3 of van 5 van de 
6 steenen gclijke oogen aangeven; het aantal oogen 
van den overigen steen geeft het aantal punten aan. 
Wie het meeste punten heeft wint den inzet van de 
tegenpartij. 
3. lien-tao of het spel met het tolletje. De tao 

is zeskantig en evonals de dobbclsteenen gemerkt 
van 1 tot 6. Op een mat of tafel is een figuur 
getrokken, in 2 vakken, gemorkt A on B, verdeeld； 
tot het vak A behooren 3 vakjes, gemerkt 1 tot 3 cn 
tot B 3 vakjes, gemerkt 4 tot 6. De inzet heeft plaats 
op een der vakjes 1 tot 6 of op vak A of B. Do tao 
wordt op een bordje opgezet en met een deksel 
gedekt; het aantal oogen, dat ten slotte boven komt te 
liggen, geeft aan welk vak wint. Komt b.v. G boven, 
dan wint degene, die op 6 zetto 4 maal den inzet； 
wie op vak B zette wint echter slechts een ma al zyn 
inzet, waarvan nog 10 % voor den bankhouder 
afgaat; degenen, die op de vakjes 1: 5 of op vak A 
zetten, verliezen. 

Bit spel komt ook voor bij do Bataks (Wijn- 
gaarden), die er zeer verzot op zijn; het heet daar 
main djoedi. 

4. min-thoan is een veel primitiever spel. Op de 
mat of tafel is een vierkant getrokken, verdeeld in 4 
vakken, gemerkt 1: 4. De bankhouder legt een 
onbepaald aantal centcn of andere kleine voorwerpen 
onder een deksel; de spelers zilten op een der vakken, 
waarna de voorwerpen worden afgeteld. Is het aantal 
b. v. een veelvoud van 4 dan wint hij, die op vak 4 
zette, de inzetten van de anderen； is het een 
veelvoud van 4 + 1 dan wint hij, die op vak 1 zette 
enz. De bankhouder krijgt telkens een percentage van 
de winst. 

5. Het si-ki, peh-ki en tsap dsi ki of 4, 6 en 12 
kaarten spel. 

Op een mat of tafel is een figuur aangebracht naar 
gelang van de 3 spelen bestaande uit 4, 6 of 12 
vakken, de helft rood en de helft zwart, op elk 
waarvan een der op de chineesche kaarten 
voorkomende Chineesche schriftteekens is ge- 
plaatst. De spelers zetten op ccn der vakken, na- dat 
de bankhouder een kaart ongezien in een doosjc heeft 
gedaan. Het vak met het teckcn, overeenkomende 
met dat van die kaart, wint cn naar gelang van het 
spel, wordt, 3, 6 of JO maal den inzet uitbetaald. De 
overige vakken verliezen. De bankhouder ontvangt 
van den winner een kleine recognitie. 

Onder de sedert 1883 verboden spelen neenit een 
voorname plaats in het tsap dsi ki-spcl, dat ook nu 
nog wel nadere bespreking waard is, vooral omdat or 
na het verbod velo spelen uit- gedacht zijn, die 
schijnbaar anders, maar feitclijk niet finders dan 
vermommingen zijn. van dit verboden spel. 

6. Het tsap dsi ki, zooals dit voor ons Indie 
veranderd were! om ook voor den inlander toegan- 
kclijk te zijn, werd gespeeld met kaarten als dob- 
bclsteenen van 1 tot 6 gemerkt; ieder spelcr en d。
bankhouder hadden eon stcl roodc en ccn stel zwarte 
kaarten. De inzet gcschicddc op ecu ojngekeerdc 
kaart, soms ook wel op een figuur, waarop 12 kaarten 
geteekend wareu, Voor den inzet zocht de houder cen 
kaart uit, die hij oni- gekcerd op de spceltafel legde 
of in een doos borg. Wie gezet had op de kaart 
overeenkomende met de door den bankhouder 
gekozene won JOmaal pen inzet. Eon winner mocht 
twccniaal zijn winst inzetten, zoodat een gelukkig 
speler de kans had — al was het ook een geringe — 
om lOOOmaal zijn eersten inzet te winnen. Het ligt 
voor de hanq, dat die kans een grooten prikkcl tot 
dcel- neining aan dit hazardspel gaf, zoodat ook wel 
E uropeanen er zioh aan waagden. Daar dezen echter 
niet gaarnc persoon]ijk in het speelhuis 
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kwamen, steldcn 对 tusschenpersonen a an, zg. 
tainbangans, die tegen een vergocding voor hen 
speclden. De vergoeding bedroeg in gcval van winst 
gewoonlijk telkens den inzet. Werd b.v. de ecrstc 
maal 10 cent ingezet, dan had de speler kans om / 100 
en de tambangan om / 11,10 te vcrdienen. 

Het kan geen vcrwondcring wekken, dat na het 
verbod werd getracht om het zoo geliefde spel toch 
to spelen, maar zoodanig dat de man- nen der wet het 
niet herkenden. Vandaar de tal- rijke 
vermommingen. 

In de eerste plaats werd niet meer opgezet op 
kaarten, maar op een figuur, met zes vakken in zwart 
gemerkt 1:6, aan den eenen kant waarvan de 
Chineesche teekens stonden die „groote kant'' en aan 
de andere, die „kleine kant" beteekenen, waarmede 
bedoeld werd rood en zwart. Zette iemand bij 4 aan 
den grooten kant, dan betee- kende dit 4. rood enz. 
De bankhouder bediendo zich van 2 tolletjes (tao), 
een niet een rooden en een met een zwarten steel. 

Toen deze verniomming horkend was, werd 
midden door hetzelfde figuur een lijn getrokken, 
echter zoodanig dat de 1 voor het grootste deel aan 
een kant kwam te vallen, welke kant dan rood 
voorstelde. 

Ook deze vermomming werd spoedig door de 
politic ontdekt, waarop men zijn tocvlucht nam tot 
Jiet licn-po, dat wij onder sub 1. leerden ken- nen. De 
po-Louder bezigde het po-doosje om er de 
uitkomende tsap dsi ki-kaart in te leggen, en riep bij 
de opening schijnbaar zonder eenige be- doding het 
uitgekomen nuinmer af. 

Nog moeilijker te onderscheiden van het ge- wonc 
lien-po is een andere vermomming, die zonder figuur 
niet gemakkelijk te bcschrijvcu is. (Young geeft 
cenigc voorbceklcn van briefjes, die door spelers aan 
tambangans werden mede- gegeven, waarop vermold 
staat plaats, dag, uur en de inzctlcn). 

Ten Kate vend op Florcs houten dobbclstee- IHTI, 
en bij do Bataks (Wijngaarden) bestaat het biigeloof, 
dat dobbelsteenen, uit menschenbcen- <l>Tcn 
vervaardigd, gcluk aanbrengen. 

c. S c h a a k s p e 1 (Jav. tjatoor) zooals be- k“nd 
uit Pcrzic afkomstig, wordt ook in Indie g<-specl(l, 
vroeger zclfs zecr vcel. Het ccrstc boric hl 
hicronitrcnl voor Java gaf Raffles (1817, I, bl. 34(), 
350), met aangeving van eenige cigenaardigo 
afwijkingen in het Jav. schaak- spcl, vcrgeleken met 
het Europeesche. Om- 祯recks het midden van de 
vorige ceuw was heb schaakspel o. a. op West-
Borneo zeer in zwang onder de inlundsche 
bevolking, wauronder er vclen waren, dio het fijner 
speclden dan de Europcancn. 

I)c sink ken zijn dezelfde als bij ons gebruikt 
worden, maar soininigc nanicn zijn verschillend. 
O[)Java worden do stukken genoemd: koning: rutoo 
(vorst); koningin: patih (vizier); raadshcer: mantri 
(staatsdicnaar); paard: djaran (paard); k as tool: praoe 
(schip) ； pion: bidak of pidak. 

Op eenige cilanden dor Alolukkcn treft men hot 
schaakspel aan; o. a. op de Kei-eil., waar het 
arbadoan wordt genoemd, terwij 1 op do oil. LMi, 
Mo a en Lakar bij hot waken bij lijkcn de tijd gekort 
wordt door con soort van schaakspel, dame genaamd, 
dat evonecns van vreemden oorsprong is. 

d. Veel algcmecner dan het schaakspel is het d a 
m s p e 1 (Java: tjoeki; Midden-Sumatra: tjatoewe; op 
vcrschillondc eilanden der Moluk- ken: rahei diama 
of dama) dat gewoonlijk ge- speeld wordt op een 
bord, dat ongevcer verdeeld is als ons dambord, maar 
dan meestal denzelfden naam draagt als het 
schaakbord; ook in een figuur op den grond. Het spel 
varieert naar do landstreek; het algemeenste is een 
spel, dat veel overeenkomst lieeft met ons „wolf en 
schaap". Behalve de onder kinderspelen genoemde 
soorten van damspel mag hier nog worden vermeld 
het in Z.-Celebes gespeeld wordende gala, dat door 2 
personen wordt gespeeld op een bord met 49 
vierkante vakken, waarvan er 9 met een kruisje 
gemerkt zijn. 

Het schaak- en het damspel worden met eenigszins 
andere spelregels ook op de Riouwsche eilanden 
gespeeld. 

e. - Dierengevechten. Over den ge- heelen 
Archipel vinden wij als volksvermaak het wreede spel 
van dieren tegen elkaar te laten vechten. Het is echter 
niet het genot in het zien lijden der dieren, dat de 
inlanders zoo verzot maakt op deze spelen； maar wel 
de grenzelooze hartstocht voor weddenschappen en 
het hazard- spel. De verschillendo dierengevechten 
worden dan ook voornainelijk gchouden om 
gelegenheid te geven tot wedden. 

1. Het voornaamstc diet spelen zijn de h a- n e n 
v c c h t e r ij e n, meer algemcen h a n e n k 1 o p p c 
n genoemd, welke, zooals reeds uit het historisch 
overzicht bleck, van ouden datum zijn. 

R. v. Eck geeft in de Ind. Gids, 1879, I, bl. 103 cn 
vlg. een vertaling van een door hem op Bali gevonden 
in het O ud-J a vaansch geschreven regiement op het 
hanengevecht (Sima tetj aden), dat blijkens het 
opschrift ecn gcschenk zou zijn van Madjapait; het 
geeft allerlei voorschriften, welke op straffe van 
„door den vloek der goden getroffen" of „door allerlei 
booze ziekten bezoclit te worden*' niet mochten 
worden over- treden. Thans treft men dezo spelen nog 
in den gcheelen Archipel aan; door het vorbod — zie 
historisch overzicht — echter weinig meer op- Java 
en in andere strekon, waar onze wetten vol- doende 
kunnen worden gehandhaafd. Toch wor-. den ze ook 
daar nog wcl gespeeld op afgelegen plaatscn. 
Verschillcnde schrijvers (o. a. v. Ilassclt) maken de 
opmerking, dat het verbod tegen deze wreede spelen 
weinig zal helpen, zoolang niet strafbaar is hot 
houden van vechthanen, d.i. van hanon, die vast 
liggen aan cen touwtje om den poot of in eon kooi. 

Op Bali komen dezo spelen, welko v. Eck een der 
grootste plagcn van het eiland nocmt, zeer veel voor. 
Wellicht wordon ze nergens met zoo- veel hartstocht 
gespeeld als daar. Het gebourt zelfs wel dat cen Balicr 
vrouw cn kindoren vor- pandt of verkoopt oni te 
kunnen wedden. 

Hocwcl wellicht niet in z66 sterke mate als op 
Bali, worden do hanenkloppcrijcnbijnaoveralmet hart 
cn ziel gespeeld en bijgowoond. Ecn gun- stige 
uitzondering daarop inaakt Centraal-Borneo, waar, 
volgcns Nieuwenhuis, spelers en om- standors vrij 
kalin blijven ondor het spel en niet hoog gewed wordt. 
Als inzet geldt daar vaak do haan zolf, een bijl, 
zwaard, kralen onz. 

De Islam verbiedt allo hazardspel ten strong- 



62 SPELEN. 

ste, maar weinige belijders van dien godsdienst 
storen zich daaraan (Snouck Hurg.). Toch acht de 
inlander het veilig om de goden door offcren en 
andere godsdienstige voorzorgen gunstig te 
stemmen. 

Overal zien wij dezelfde zorg voor de vecht- 
hanen. De ware liefhebber van vechthanen — en die 
zijn er talloos velen — zorgt daarvoor be- ter dan 
voor vrouw en kinderen. De hoofden a an de Boven-
Mahakam beschouwen het houden van vechthanen 
als een attribuuthunnei, waardigheid. 

Talloos zijn de kenteekenen, waaraan goede en 
minder goede vechters onderscheidcn worden. A. L. 
v. Hasselt noemt zelfs 20 soorten van vechthanen. 0. 
a. hangt de waarde af van de plaat-s van geboorte; 
hanen op een heilige plaats gebo- ren zijn zeer 
kostbaar, hetgeen Dr. Matthes de vraag doet stellen 
wat wel een te Mekka geboren haan zou moeten 
kosten. 

Behalve op Atj&h (Jacobs) en de Mentawei-eil. 
(Pleyte) worden de hanen, voorzoover men heeft 
kunnen nagaan, overal, evenals vroeger, voorzien 
van scherpe kuustsporen of dolkjes van staal of ijzer 
(tadji). De Atjeher laat dit niet toe, orndat hij den 
strijd dan niet eeriijk acht. Op Zuid- Celebes en in 
Centr.-Borneo gebruikt men voor sporen zelfs 
Engelsche scheermessen, we]ke in het laatste gebied 
zeer kunstig op ronde slijpsteenen vlijmscherp en in 
den vereischten vorm worden geslenen.Zekomen in 
allerlei vorm voor; de beste worden duur betaaid. In 
het begin der vorige eeuw werden de sporen — 
althans op Oost-Java — in zeer zwaar vergif 
gedoopt, waardoor het ge- vecht terstond beslecht 
was. Het aanbrengen der sporen vereischt veel 
handigheid. De Boegineezen a an de Boven-
Mahakam bevestigen ze a an beide pooten en laten 
den kam een besnijdenis onder- gaan, 

Gewoonlijk hebben de gevechten plaats op een 
bepaalde vechtbaan, een verhevenheid van eeni- ge 
vierkante meters oppervlakte. Twee personen zijn 
belast met het to: zicht, de eene op de inzetten der 
weddende toeschouwers en met de inzame- ling van 
het geld, dat verwed wordt, terwijl de andere de 
dieren laat vechten en in twijfelaehtige gevallen 
beslist, welke haan wint. 

Er wordt zooveel mogelijk naar gestreefd, b.v. 
door het op verschillende wijzen aanbrengen der 
sporen, de beide partijen even sterk te doen zijn; 
daarop moeten de opzichters nauwkeurig acht slaan. 

De dieren worden in een bamboe kooitje of in een 
cylinder van boomschors naar de kampplaats 
vervoerd. De strijd is cerst beslist wanneer een der 
hanen is gedood of, na weggeloopen te zijn, door zijn 
tegenstander driemaal op den kop is gepikt. Raken de 
dieren uitgeput dan wordt alles aangewend om hen 
weer strijdlustig te maken, waartoe ook medewerkt 
het oorverdoovend la- waai der toeschouwers, dat bij 
alle dergelijke ver- maken schijnt te behooren. Een 
afgevallen spoor mag niet weer aangebonden 
worden. En zoo be- staan er nog vele regelen, 
waaraan strong de hand gehouden moet worden en 
die naar de verschillende landstreken zeer 
verschillend zijn. 

Bij de gevechten speelt een groote rol een soort 
van trom of gong, waardoor aangegeven kan worden 
het oogenblik van begin en einde van het gevecht, 
alsook wanneer het gestaakt moet worden. Ook dient 
die muziek om de hanen aan te moedigen. 

Welk een voorname plaats deze spelen in Z.. 
Celebes reeds sinds overoude tijden innemen, blijkt 
wel daaruit, dat in do meestc heldendichten 
vergelijkingen, aan de hanengevechtcn ontlecnd, 
voorkomen, en dat velc volksgezegden aan deze 
spelen herinneren. In Z.-Celebes vermaken zelfs 
kinderen zich met het laten vechten van hennen, die 
van bamboo sporen worden voorzien. Priesters 
mogen aldaar wel hanen laten vechten, maar zonder 
sporen. 

In Boni worden bij huwelijks- en bcsnijdenis- 
plechtigheden hanengevechten gehouden, waaraan 
de voorname hoofden dcelnemen； hetgeen z ij 
verliezen wordt niet door de hoofden zelf, maar door 
de arme bevolking opgebracht. 

Het spreekt van zelf, dat ook bij de hanenge-
vechten vcel bijgeloof heerscht en veel hocus po- cus 
wordt verkocht. 

Zeer goede beschrijvingen en nadere bijzon- 
derheden van deze gevechten vindt men o. a. bij v. 
Hasselt, Matthes, v. Eck en Nieuwenhuis. 

2. Het laten vechten van g e m a k's of p o e- j oe 
L'S, een soort van kwartels, is ecn geliefkoosd 
vermaak op Java. De Javaan stelt er een groote eer in 
een goed gedresscerde gemak te bezitten. Het 
vangen, hetgeen met strikken geschiedt, en het 
temmen der schuwe dieren vordert dan ook heel wat 
behendigheid en een eindeloos geduld. V. de Serie re 
noemt de dressuur met recht een treuzelwerkje. De 
gevechten hebben plaats in de pendapa of onder een 
grooten boom. Ook hierbij wordt veel gewed. De 
gemak's worden niet van sporen voorzien. Als 
vechtdieren worden slechts gebezigd de wijfjes, die 
mooier en naar het hect sterker en moediger zijn dan 
de mannetjes. 

3. Omgekeerd is het bij de gevechten der d j a n 
g k r i k 5s (krckels), waarvan alleen de mannclijke 
sekse voor den strijd kan dienen. Deze diertjes 
worden eerst aan een draad horizontaal opgehangen 
cn daarna door onderdompeling in water 
bewusteloos gemaakt en in een bamboe kokertje 
gcsloten. V66r het gcvecht worden ze op allerlei 
wijzen tot het gevecht geprikkeld. 

4. Hoewcl minder voorkomende, mogen toch 
niet onverineld blijven de vcchtvisschen (lictla 
pugnax), die door de Javancn in groote waterva- ten 
te zamcn worden gebracht met kleinerc visehjes 
(Veth). Al spoedig ontbrandt de strijd om den buit, 
cn kunnen do inlanders zich ver- lustigen in de zeer 
eigenaardige kleurwisseling, die de dieren vertoonen, 
zoodra hun woe do wordt opgewekt. 

5. Van de op Java nog voorkomende tijgerge- 
vechten, d. w. z. van een buffel met tijgers, geeft v. 
Hoevell een zeer belangwekkendc beschrij- ving. 

Zie verdcr Q. M. R. VcrhueH en DIERENGE- 
VECHTEN, waar ook gevechten tusschcn wildc 
zwijnen, bokken en ram men zijn vermeld. 

/■ Stock spelen. Op Java en Madoera was vr^egcF 
het stcckspel of tornooi (Jav. sodo- ran; van sodor, 
Ians) in groot aanzien. Buddingh geeft van zulk een 
feest, dat hij omstrecks ] 836 op Java bij woonde cen 
lovendige beschrijving. Evenals tijdens de 
middcleouwen in Europa trachtten de ruiters, gezeten 
op schitterend opge- tuigde paarden ,elkander met 
cen (stompen) Ians uit den zadcl te lichten. Hoewel 
cr toen nog veel yerk van gemaakt werd, waren deze 
feesten reeds in den tijd van Buddingh veel 
verbasterd. Het- 
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geen niet belet, dat ook in den tegenwoordigcn 5ijd 
deze tornooien nog mot voel animo gcspceld en met 
bclangstelling gcvolgd worden. Op het Poeasa-fecst 
(1 Sawal) worden zij over gcheel Java gespceld. 

In een soort van strijdperk rijden de strijders, 
voorafgegaan door den adipati on wedono's eerst 
driemaal rond onder de tonen van de gamelan, waarna 
het gevecht, telkcns van twee ruiters te- gen elkander, 
begint. De strijders zijn gewoonlijk versierd met 
kransen om den hals ； als hoofdtooi- sel dient de 
koeloek (staatsiemuts); het naakte bovenlijf is 
ingewreven met boreh (gele zalf), over den kleurigcn 
broek hangt een sarong. De Ians is van hout, lang en 
dun maar taai, hoog geel geschilderd en versierd met 
een kleurigen wim- pel, de punt is stomp. Ook de 
paardjes zijn schit- tcrend uitgemonsterd; de 
glinsterende koperen plaatjes, de kleurige strik aan 
den staart, het hcl- geklcurde zadcl, alles draagt bij 
om den indruk to verhoogen. Het doel is om den 
tegenstander van het paard af te werpen, hetgeen 
slechts weinig voorkomt, want, hoewel de ruiters met 
losse teu- gel rijden, zitten zij en door den 
eigenaardigen vorm van het zadel door hun 
behendigheid meestal stevig te paard. Gewoonlijk 
wordt dan ook degene, die cen strijder ontwapent 
door zijn Ians te broken, uit de hand te slaan of af te 
nemen als overwinnaar beschouwd. Gamelan en 
clowns (badoets) wisselen dit schouwspel af — dat 
Kalff niet ten onrechte een der kleurigste tafereelen 
van het Jav. volksleven noemt. 

g. Tijdens de nicuwj aarsfeesten worden op 
Soemba een soort van spiegelgevechtcn gehouden (v. 
Eck). Deze gevechten vindt men trouwens bijna 
overal in onze Oost； gewoonlijk staan zij in verband 
met godsdienstige feesten. 

Kruijt geeft een beschrijving zooals ze bij den 
bewoner van Poso voorkomen. 

Op Ambon (v. Hoeveil) houden knapen dik- wijls 
spiegelgevechtcn (bakoc poekel,) waaraan ook wel 
door ouderen wordt deelgenomcn. Dik- wijls 
eindigen ze dan in blocdige gevechten. 

Ook in Midden-Sumatra (v.Hasselt) vindt men 
doze spelen. 

h. Spelen, welkc slechts in bepaaldc streken 
worden aangetroffen. 

J. Ji) do cerstc j)laats noemen wij de op Madoe- ra 
veelvuldig voorkomendc sticrenwcd- r e n n c n (sapi-
kerapan of balapan), waarvan Leon en Van Gcnnep 
Icvcndigo beschrijvingen geven. Zij vormcn het 
ecnige volksvermaak, dat den Madoorees groot genot 
verschaft cn waarann hij met hart cn ziel deelneomt. 
Doordat hij alles er voor over heeft om als 
overwinnaar uit het strijdperk to treden, komen deze 
spelen den vce- stapcl zeer ten goedc. De 
Madoercezcn genicten torccht eon groote 
vermaardheid voor hun fok- kunst. 

Als er korapan wordt gehouden stroomt de be- 
volking van heinde cn ver toe, of om het feest bij to 
woncn of om mode to docn. De stieren worden 
prachtig opgetuigd met kleurige foedraals om de 
hoorns; cen bontc bewerkte lap daartusschen; 
vlaggetjcs aan den nek, kleurige soms kostbarc stof 
(dikwijls bewerkt met figuren, draken of uit do 
wajang, van goud en zilverdraad) om de len- dencn 
en als halsband, waaraan belletjcs of franjo van goud- 
of zilverdraad hangen. 

De stieren worden twee aan twee voor een soort 
van slode van bamboe gespannen, waarop de 
eigenaar plaats neemt. Een commissie bepaalt welke 
spannen tegen elkaar zullen strijden； zoo- veel 
mogelijk worden gclijke krachten gekozen. De 
renbaan is een breedc grasvlaktc; het doel cei in den 
grond gestoken paal of boog van bamboo. Het is 
verbazingwekkend welk een vaart de dieren soms 
kunnen krijgen. De winnaar wordt feestelijk 
ingehaald door de desabewoners, die zijn 
overwinning als een groote eer voor de desa 
beschouwen. 

Het R. Ethn. Mus. te Leiden bezit zeer goede 
voorstellingenvan deze spelen, welke ookbcschre- 
ven zijn in den catalogus dcr verzameling poppen, die 
aan H. M. de Koningin zijn aangeboden (Batavia, 
Koli? en C°. 1894).七.■- 

2. Onder de heidenbevolkirig van Celebes komt 
een spel voor, dat wel afzonderlijke vermeiding 
verdient, zoowcl om de eigenaardige gebruiken, die 
daarbij in zwang zijn, als om de groote voor- liefde, 
welke de bevolking ervoor betoont, nl. mawawerit of 
k a 1 a p a- (k o k o s)- n o o t werpen. Wanneer 
bekend is, dat iemand ter ecre van een of andere 
heuchelijke gebeurtenis. de kalapa zal werpen, 
stroomen de inwoners van heindeenvei're toe om aan 
het spel deel te nemen. Als de menigte zich om het 
huis van den feestge- ver heeft verzameld, houdt een 
priester van een gat in het dak uit een godsdienstige 
toespraak — waarschijnlijk om de booze gecsten te 
verbannen； waai'na met allerlei heterogene 
voorwerpen uit dat gat naar do dicht opeengepakte 
menigte wordt geworpen — lepels, vorken, muilen, 
sarongs,duiten, kippen zelfs, al naar gelang van den 
rijkdoin van den feestgever. leder tracht iets machtig 
te worden, waardoor een ontzettend ge- drang 
ontstant. Dan is het oogenblik van cTen dag 
gekomen: de kalapa, voor de gelcgenheid met 
kokosolie extra glad gemaakt, vlicgt over de hoofden 
heen; honderde handen grijpen er naar, men verdringt 
elkaar, een verwoed gevecht voJgt, want wie de 
kalapa binnen het huis van den feestgever weet te 
brengen, krijgt den uitgeloofdcn prijs, die, naar 
gelang van den rijkdom van den uitlover, bestaat in 
lijnwaad, een varken, een paard zelfs. Onnoodig te 
zeggen, dat er heel wat builen, kneuzingen en ook wel 
erger verwondin- gen worden opgeloopen. 
(Graafland). 

3. Een an/) er, niet minder gevaarlijk spel der 
hcidenschc bevolking van Celebes is d o d u t u (spel 
met rijststampers), waarbij de spelers, cl io niet 
bcliendig genoeg zijn, Icelijk bekneld kunnen 
gcraken tusschen de stampers, die snel tegen elkaar 
worden gedrukt. Gehikkig geraakt dit wrecde spel 
meer cn meer in onbruik. 

4. Te Noeniali (op Ceram) wordt de dans afge- 
wisseld door cen zeer cigcnaardig spel, dat, voor 
zoover men heeft kunnen nagaan, nergens anders in 
den Archipel wordt aangetroffen. De mannen vormcn 
een dubbelo rij; de tegenover elkaar staanden houden 
clkandcrs handen vast en laten over hunne ar men con 
meisjo op handen en voc- ten kruipen, dat een wild© 
kat moot voorstellen. (Martin bl. 167). 

Voor zcilwcdstrijdcn, die men ook onder spelen 
zou kunnen rekenon, zie VAARTUIGEN. 
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SPERMONDE-ARCHIPEL. Op het brecde pla-
teau, dat oin de West uitsteekt van het Z. W.lijkc 
schiereiland van Celebes, ligt een archipel van zeer 
vele, lage, met struik^ewas begroeidc koraal- 
eilanden, waarvan enkele hoog liout hebben, en 
tallooze, waaronder zeer uitgebreide koraalriffen, 
welke over het algeineen Noord-Zuid strokken cn a・
an de Oostzijde min of meer droogvaHend en zan- dig 
zijn. Poor oplieffing ont 3taanhiervoort(lurcnd uit 
riffen droogvullondc platen en door begroeiing uiG 
deze eilandjes, tcrwijl omgekeerd, door vcrlies van 
deze begroeiing cilandjes wedertot platen wor- den, 
zooals o.a. groot Lae Lae bij Makasser. Heb grootste 
eiland van den ArcJiipel is het lage, voor- 
namelijkaan de Zuidzij de met hoog Jiout begroeide 1 
anakeke, omgeven door een breed, grootendeels 
begroeide kustrif en bank, dal op geringenafstand van 
den Zuidrand vanhet. plat isgelcgcnen van den 
Celebeswal wordt gescheidcn door cen bruikbaar 
vaarwater; aan den West rand vindt men de ei- landjes 
Langkai, dat dichl begroeid is, het met struikgewas 
bedekte Lankoejang en op de ui.er- Ke Westpunt 
Kapoposang met Mapper- en 
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tjemaraboomen. Wegens gebrek aan goed drink- 
water zijn niet meer dan een 20-tal van deze eilanden 
bewoond, de meest bekende daarvan zijn 
Koedingarang Lompo (Groot Hertebecst) recht West 
van Makasser en Kapoposang, het grootste der 
Noordolijke groep. 

Langs den geheelen, bijzonder steilen buiten- rand 
loopt een verhoogde rug, welke slechts beZ. de 
parallel van Makasser hier en daar is afge- broken. 
Tusschen dezen rug en den wal wordt een kom 
gevorind met diepten tot meer dan 50 M.» welke beZ. 
Makasser een matig aantal, meest- al meer 
uitgebreide en, op een uitzondering na, diepere 
gevaren bevat, waartusschen ruime vaar- waters 
worden gevonden, terwijl beN. die parallel zoo 
tallooze kleine eilanden, banken en gevaarlyke riffen 
zijn gelegen, dat in dien doolhof slechts zeer enkele, 
bruikbare vaarwaters zijn aan te wijzen o.a. een langs 
den wal, dat gedeeltelyk over de van den wal af st 
eken de bank loopt, en een langs Kapoposang om de 
Z.O. Dat langs den wal is bobakend, de beide andere 
betond, en het Zuideiijke ook verlicht . Zie 
Zeemansgids deel IV. 

SPERSIEBOON. Zie PHASEOLUS VULGARIS. 
SPHAEROCOCCUS. Zie AGAR AGAR. 
SPIEGELPAUW. Zie PAUW. 
SPILANTHES ACMELLA L. Fam. Compo- 

nitae. Daocn loedah, Getang, Goclang (NAL.), 
Lcg6tan, Sarocnen (JAV.), Djotang (SOEND.). 
Kruidachtigc plant met kleine, gele bloemhoofd- jes, 
ecn typisch onkruid langs rivieroevers. De plant is 
zeer bekend als volksgenecsmiddel tegen kicspijn. 
De smaak is bytend en scherp. De bloemlioofdjes 
heeten in den ini. medicijnhandel Kern bang 
seriawang; ze we' ken den speeksel- vloed op en 
worden gebruikt tegen mondspruw. Den naani A-B-
C-kruid dankt do plant aan het fcit, dat de Moorschc 
schoolincestcrs in den tijd van Rumphius hun 
leerlingen de schcrpc gelo bhicjnlioofdjes in den 
mond gavcn, opdat ze dan bcf er het Uspelend 
uitspreken van de Arabischc si.-'-klanken zoudcn 
leercn. 

SPINAZIE (NIEUW-ZEELANDSCHE). Zio 
^'ETRAGONIA. 

SPINIFEX SQUARROSUS L. Fam. Gramineac. 
Djoekoct tijara (SOEND.). Sterk vertakt, stekelig en 
stijf yras met p untige bladcren. Ko mt ovcral op 
zandig zeestrand. .De vrouwclijkc bioci- wijz<- heeft 
den vorrn van ccn stekeligcn bol, die bij rijphcid der 
vruchtcn van de ])lan.t loslaat cu door den wind 
voortgedreven, over het strand rolt. 

SPINNEN (Arachnoidea). Klasse van lucht- 
ademeixlogclcdedieren, die gekenmerkl zijn door he 
bezi!. van 4 paren poo ten, 2 kaakparen on ccn pool 
loos achtcrlijf. Hiertoe beboort aller- eerst (I c orde 
der Schorpipencn, dio door hun langc, van scharen 
voorziene onderkakon en hun hard huid-pantser 
ecnigc gelykenh mob kreeft en verloonen. Zij liebhcn 
een uit 13 ringen bestaand achtcrlijf, waarvan de 
achterste 6 een soort van staart vormen, die aan hot 
eindo in een gifstekcl uilloopt. De schorpioenen, 
Kala- djfingking (MAL.), Kaladjfingking, 
Ketoenggeng (JAV., zie aldaar), leven voornamelijk 
onder de t ro))en en in de war mere god ecl ten van 
den gc- maligclen aard go rd el; vecl hooger dan 45° 
N.B. komen zij nicL voor. In den Ind. archipel wordt 
ccn vrij groot aantal soorten aangetroffen; een 

dor grootste is Buthus afer, die ongeveer de lengte 
van 1 d. M. bereikt. Deze dieren hebben een 
nachtelijke levenswijzo en houden zich over dag op 
onder steenen, dorre bladeren en op andere donkere 
plaatsen； daar zij veel van warmte houden, dringen 
zij ook dikwijls menschelijke woningen binnen. Ala 
zij zich bewegen, hebben zij gewoonlijk den staart 
omhoog gericht, met naar voren gebogen gifst ekel. 
Hun prooi be- staat uit kevers, kakkerlakken, 
sprinkhanen, spinnen e. d., die zij door een steek met 
den gif-angel dooden. Voor den menach schijn< 
evenwel de steek niet gevaarlijk, ofschoon zij hevige, 
brand ende pijn veroorzaakt, die echter slechts korten 
tijd aanhoudt. Zij brengen levende jongen ter wereld, 
ten getale van 20 tot 50, en deze bli)ven in de eerste 
weken in de nabijheid der moeder. Het verhaal, dat 
een schorpioen, als hij in een kring van gloeiende 
kolen geplaatst wordt, zichzelve doodsteekt, schijnt 
op waarheid te berusten. Blootgesteld aan sterke hitte 
of andere prikkels, neemt het dier tot zelfmoord zijn 
toevlucht en de dood volgt weinige minuten na de 
toegebrachte steek. 

Een tweede orde vormen de S c h o r- p i o 
enspinnon (Pedipalpi), die zich door haar geleed 
achterlijf aan de Schorpioenen aan- sluiten； maar 
haar eerste pootenpaar is dun en lang en loopt uit in 
een. zweepvormig eindlid. Bovendien zijn haar 
bovenkaken. aan he： eind, in plaats van met een 
schaar, voorzien van een klauw, evenals bij de 
spinnen. Ofschoon de beet dezer dieren door de 
Europeanen zeer gevreesd wordt, zijn het volgens 
Monicke (Blicke auf das Pflanzen- und Thierleben 
der Niederl. Ma- laienlandern) volkomen. 
onschadelijke diertjes, die zich met kleine insecten 
voeden. Een op Java niet zeldzame soort is 
Thelyphonus caudatus (Goenting), die een lengte van 
ruim 3 c.M. be- reilct; haar achtcrlijf loopt aan he匕 
eind uit in een geleed, draadvormig aanhangsel. Men 
treft ze dikwijls aan binnen de huizen, vooral van 
zoo- danige, die van bamboe gobouwd zijn； zij ver- 
spreid en een sterke lucht van azijnzuur. Hei grootste 
aantal soorten be vat de orde der edit e spinnen (JAV. 
Kemangga, zie aldaar), ge- kenmerkt door haar 
gezwollen, ongeleed achter- lijf, dat aan de basis 
steelvormig is ingesnoerd. Haar bovenkaken bezitten 
een klauwvonnig, bewegelijk eind lid, aan wellcs 
spits een gifklier uibmondt, terwijl de ondorkaken 
pootvormig zijn； bij do manne^jes doen dezo laatste 
dienst ah paringsorgaan, waartoe ho匕 lepelvormige 
eindlid met een blaasachtig aanhangsel is voor- zicn, 
dat voor de paring met spenna gevuld wordt. Aan hob 
einde van het achterlijf ziiiten 4 of 6 spintepeltjes, die 
de openingen dragen van de spinklieron, welke de 
stof lev even voor de dradon van hot web. De grootste 
van alle spin- nen zijn de zoogenaamde Bosch- of V 
o g el- spin n e n, van welko Aly gale javanensis een 
op de So end a - eila nd en algemeen vorspreid e 
vertegenwoordigor is. Dit dier, hetwolk een lengte 
van ruim 7 c. M. bereiken kan, is over zijn gcheele 
lijf dicht me： hinge haren bedekt; he; houdt zich op 
in gaten in den grond, in rotssple- ten, onder 
booiuwortels, enz. Eerst na zonsonder- gang verlaat 
het zijn. schuilplaats, om op buit uii- to gaan, dio het 
besluipt en bespringt op de inanier van de katten; met. 
zijn beet kan het- zolfs kleine zoogdioron, zooals 
muizon, vogels e. d. 

IV 5 
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dooden. Doleschall bracht eens zulk eon vogel- spin 
met een vogeltje van middelmatige grootte in een 
stopflesch te zamen, en oogenblikkelijk sprong de 
spin op haar prooi los en beet haar met de 
klauwvormige bovenkaken in de naby- heid der 
ruggegraat, zoodanig dal heb diertje na 15 second en 
onder hevige stuiptrekkingen gtierf. De groep, die in 
Indie het rijkst aan soort en schijnt te zijn, is die der 
Wielspinnen (Orbitdariae), aid us genoemd wijl zij 
een wiel- vormig, gewoonlijk loodrecht hangend 
web ma ken, dat uit cirkelvormige en straalsgewijs 
verloopende draden bestaat. Hiertoe rekent men de 
in ons land algemeen voorkomende k r u i s- s p i n, 
behoorende tot het geslacht Epeira, dat ook in den 
Ind. archipel verscheidene soorten telt. Van het 
geslacht Nephila komt N. maculata veelvuldig voor; 
haar web bestaat uit zeer sterke draden, die op 
goudkleurige zijde gelijken (A. L. van Hasselt en H. 
J. E. F. Schwartz in Tijdschr. K. N. Aardr. Gen. 
1898, bl. 669). Misschien zou van deze spinnen zijde 
kunnen worden gewonnen, evenals op Madagascar 
ge- schiedt van N. madagascariensis; niet alleen de 
eiercocons dezer dieren worden afgehaspeld, maar 
ook van de spinnen zelve wordt direct zijde 
gewonnen. Kenmerkend voor de tropen zijn de 
zoogenaamde d oornspinnen (Gastera- ca nt Zia),die 
een van bo ven plat,hoekig lijf bebben. waarvan de 
ho eken meestal in kortere of langere stekels uit loo 
pen； zij zijn gewoonlijk zeer bo nt gekleurd, rood, 
oranje, geel met donkere punten, vlekken en st 
repen. De kruisnetspin- n e n (Inaequitelariae), die 
een onregelniatig web spinnen, uit in allerlei richl 
ingen elkaar krui- sende draden bestaande, zijn in 
den Archipel ver- tegonwoordigd door de geslachten 
Theridion, Pholcus e. a.; Trechterspinnen (Tubi- 
telariae), die een horizontaal web maken, dat 
uitloopt in een koker, waarin zij, op buit loerende, 
zich verschuilen, waarloe onze gewone huisspin en 
de waterspin behooren, komen in Indie weinig voor; 
van het zeldzame geslacht Segestria werd door de 
Sumatra-Expedi：ie een nieuwe soorb 8. 
snellemanni verzameld en door Dr. A. W. M. van 
Hasselt beschreven. Van de Krab- spinnen 
(Laterigradae), zoo gencremd wijl zij, evenals de 
krabben, zich zijdelings loopend voortbewegen, die 
geen web maar slechts eenige losse draden spinnen, 
no emen wij de overal onder de tropen voorkomende 
Heteropoda sanatoria: een groote, harige, bruine 
spin, die zoo verba- zend roofzuchtig en weinig 
schuw is, dat zij den natuuronderzoeker de 
verzamelde insecten onder de handen tracht weg te 
halen (Hickson, a Naturalist in North-Celebes), De 
Wolfspinnen (Cytigradae), die geen web maken, 
maar met hun lange pooten verbazend hard kunnen 
loopen en op die wijze hun prooi bemachtigcn, 
waarbij zij dan gewoonlijk nog hun eiernest 
meeslepen, zijn in Indie niet zeldzaam; van het 
geslacht Lycosa, waartoe de beruchte Taraniola-
spin van Z.- Italie behoort, komen. er verscheidene 
soorLen voor.Vrij talrijk zijn ook deSpringspinnon 
(Saltigradae, JAV. matjanan), die zich kenmerken 
door het bezit van korle pooten, met dikko dijen, met 
behulp waarvan zij zich springende voort« bewegen. 
Van deze zegt Doleschall, dat zij vooral door kleuren 
en glans uitmunten, a Is zijnde spinnen, die bijna 
altijd aan de zonnestralen zijn blootgesteld; dit wordt 
bevestigd door de twoo 

nieuwe soorten, door de Sumatra-Expcditie ver-
zameld ,Phidippus keratodes en Amycus albo-
maculatus. Ook de orde der Hooiwagens 
(Phalangiidae) met hun verbazend lange pooten en 
klein, geleed lichaam, is in 0.-Indie door eenige 
soorten vert egen woordigd. Ten slot! o moeten nog 
de M ij t e n (zie aldaar) tot de klasseder Spinnen 
gerekend worden. Zij zijn in het bezit van bijtende, 
zuigende of stekende monddeelen, al naarmate zij 
een vrij leven leid en of parasitisch op planten of 
dieren voorkomen; tot de laatste behooren de T e k e 
n (karapati, BATAV. MAL.). Van de op plant en 
levende soorten no emen wij Tetranychus bioculatus, 
de „red spider" der Engelschen, een roode mijt, die 
niet alleen aan de bladeren der theeheesters, maar 
ook aan die van de koffieboomen op Java ernstige 
schade he eft toegebracht. (Zie: De dierl. vijanden 
der koffiecultuur op Java, door Dr. Koningsberger en 
Prof. Zimmermann, DI. II). 

Literatuur: Dr. C. L. Doleschall, Bijdrage tot de 
kennis der Arachniden van den Ind. archipel, Nat. 
Tijdschr. Ned.-Indie, di. XIII, 1857; idem, Tweede 
bijdrage tot de kennis der Arachniden van den Ind. 
archipel, Acta Soc. Scient. Indo-neerlandicae, Vol. 
V, 1859; Dr. A. W. M. van Hasselt, Araneae: 
Midden-Sumatra, reizen en onderz., Natuurl. Hist. lie 
Afd. A. 

SPINNEN. Zie WEVEN. 
SPIRULA AUSTRALIS. Kosino polii isch e 

tienarmige inktvisch (zie aldaar) der diepzee, 
gekenmerkt door het bezit van een uitwendigc 
gekamerde schaal, die in een vlakke spiraal is 
opgerold, echter zoo, dat de windingen elkaar 
nietaanraken. Vandaarde populaire na-un „post- 
hoorntje". Het lichaam bezit een paar eindstan- dige 
afgeronde vinnen. 

SPITSMUIZEN (Soricidae), een soorl enrijk e en 
zeer verspreide familie der Insect enet ers (zie 
aldaar), verwant met de mollen, waarvan ze ziEi 
echter onderscheidcn, doordat ze geen holen graven. 
Het zijn kleine dioren (de kleinstc zoog- dieren 
behooren tot deze familie), die over }i(- algemeen 
})eb uiterlijk hebben van muizen nici een spitsen 
kop. Den naam ..stinkmuis", <iien men wel voor 
deze dieren hoort gebruikon, heb- ben zij tedanken 
twin eon slerk riekendc stof,di” °fgescheidcn wordt 
in klicren, aan do zijden van he: lichaair geplaatst, en 
die hen voor vleesch- etendo dieron ongenietbaar 
maakt. 

Uit Nederlandgoh-Indie zijn alleen een aan'al 
soorten van heb in de Oude Wereld zeer ver- opreido 
geslacht Crocidura bekend, tikoes boe- eock en t. 
kastoeri (MAL.), tikoes jnariangin (MAL. 
Bandjermasin) tjCroeroet of tjfiloeroet (BATAV. 
MAL.); soorten van dit geslacht komen hoofd- 
zakelijk in hot Wostolijk gedeelto van den Archi- pol 
voor, maar hot hooft zich Oostelijk tot de Molukken 
on Timor verbroid ； de grootste ver- Bpreiding 
heeft 0. (Pachyura) cacrulea Kerr (indica Gooff.) 
Hot geslacJit Ghimareogali, dat aan heb loven in 
water aangopast is, bewoont 乎aM do Himalaya, 
China en Japan, Noord- Borneo (C7u phacura 
Thom.). 

SPOKEN. Zie RECHTVLEUGEL1GEN. 
SPONDIAS DULCIS Foi'Bt. Fam. Anacardia- 

ceae. Kfidondong (MAL.). Boom van de eilanden van 
den Stillen Oceaan, veol gok weckt in do tro- pon om 
do vruchton, die som8 zoer lekker kunnen zUn als ze 
goed rijp zijn en weJkor smank cenigs- 
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zins a an dien van eon appcl doen denken. Uit den 
stam vloeit een gom. 

SPONDIAS LUTEA. Kedondong tjoetjoek, (MAL.), 
Kadongdong sabrang (SOEND.). Vrij hoogo boom uit 
trop. Amerika, op Java aange- plnnt en hier on daar 
verwilderd. De oranje- kleurigo vruchten worden 
gegeton. Zo hebbcn de groottc van een pruim, doch 
zijn zuur met cen aangcnamcn bijsniaak 
(varkenspruim). Uit het sap dcr vruchten maakt men. 
door gisting in Guatemala een goeden cider. 

SPONDIAS MANGIFERA Willd. Kedondong (MAL.), 
Klontjing (JAV.), Kadongdong, Kadongdong 
leuwcung (SOEND.), Oelit, Oerit (AMBON). Hooge 
boom, in djatibosschen en in de nabijheid der 
vloedbosschen voorkomend. De wortel is een ini. 
geneesmiddel evenals de bast en de bladeren. De 
laatste worden ook wel als groente gegeten, als ze 
jong zijn. De vruchten zijn vrijwel oneet- baar. 

SPONSEN (Pori/era). Deze hoofdafdeeling omvat 
de laagstbewerktuigde meer-cellige dieren \zie 
PROTOZOA), die vroeger begrijpelijker- wijze 
algemeen voor planten werden aangezien, want zij 
zyn nict alleen, evenals de laatstgenoem- den, aan 
een vaste standplaats gebonden, maar bezitten ook, 
evenals de planten, voor de opne- ming van het 
voedsel een st els el van kanalen, die zich door het 
geheele lichaam een weg banen. Deze kanalen zijn 
in sommige verwijde gedeelten (t rilkaniers^ bekleed 
met een laag van zweepcellen (zoogenaamde 
kraagcellon), die door do bewe- ging van haar 
zweepvormig aanhang-el (flagellum) den voed 
selaan voerend en waterstroom steeds in gang 
houden. Die waterstroom treedt door nauwe, 
samentrekbare huidporien binnen, passeert- dan de 
invoerkanalen, welker holte dikwijls door naalden 
gedeeltelijk versperd wordt en geraakt van daar door 
de kamerporien in de trilkamcrs; op die wijzo wordt 
hot water als het waro gefiltrcerd en wordt 
verhinderd, dat groo- tere schadelijke lichainen in do 
trilkamer» binnen- (I ringen. De hicr geplaatste 
kraagcellen hebben nict, alleen <le verrichting om 
den waterstroom 1 c onderhouden, maar dienen ook 
om aan dezen he' voor de spons gcschikte voedsel t 
o onttrekken en op t c neinen. Het wat er verlaat ver 
volgens de trilkaincrs floor de uitvocrkanalen, die 
met linn openingen meeslal uitkomen in cen 
gemeen- Hchappelijke holte, wclke door cen 
grootste opening (osculum) met de buitenwercld in 
verbinding staat. Door het osculum verlaat het water 
lieL sponslichaam. Bij bijna allo sponsen wordt he'. 
weeko lichaain gesteund door een soo rl geraanite, 
go vo rind door hoornaclitige vczelcn of door 
naalden, die uit koolzure ktilk of uit kiezclzuur 
bestaan. Op grond van don bouw van dit skclet 
verdeelon wij do sponsen in 3 groote groopen: 
Kalksponsen (Calcispongia) mot kaJknaaldon, 
Hexaclinellida = kiezelsponsen mot 3-assigo 
kiezelnaaldcn, en Demospongiae, wicr skclet best 
aat of slechts uit 4-assige kiezel- naald cn of uit 6en-
assigo kiezelnaaldon door hoornstof (spongino) 
verbonden 6f alleon uit spongine-vezels. De 
gedaante dor sponsen is, zelfs bij een cn dezelfde 
soort, zeer verschillend ； Kommige vormen 
vertakte of veellobbigo massa's, niet ongelijk aan 
koralen, and ore weer solid e klompen als 
paddeatoelen, terwijl weer andero vreemde 
voorwerpen alsclunne korstcn bedekken. 

Het treffenclsto voorbeeld van veelvormig- 

heid van e6n en dezolfde soort van sponsen le- vert 
de boorspons Oliona, dio als een dunne korst and ere 
voorwerpen kan bed ekken of in het inwendige van 
kalkgeateenten en levend e schelpen verblijf houdt 
en daarin een doolhof van gangen boort, welker 
uitstroomingsope- ningen aan de oppervlakte voor 
den dag ko- men; zoo hebben de oesters op de kusten 
van Europa dikwijls van deze spons veel te lijden. 
Volgens sommigen kan dezelfdo spons ook de 
gedaante van een grooten beker aannemen; deze 
zoogenaamde Neptunusbekers (Poterion), die ook in 
den Indischen Arch ip el voorkomen,be3taan uib een 
zuiver ronden of eenigzina platgedrukten trechter, 
van 2 a 3 voet middellijn, die met een korteren of 
langeren steel op den bodem vastzit. Volgens 
Vosmaer echter behooren de Neptunusbekers tot een 
a nd er ge- slacht dan Cliona, maar hebben in de 
jeugd een borende levenswijze. Ook Spirastrella 
purpurea, onder welken naam Vosmaer talrijke 
vroeger beschreven soorten samenvat, behoort tot do 
zeer veelvormige soorten. De sponsen vertoonen een 
groote verscheidenheid van kleuren； vele zyn bruin 
tot zwart gekleurd, and ere daarentegen paars, 
oranjekleurig, ja vuurrood of groen. De minsG in het 
oog vallende vormen dezer groep zijn Kalksponsen; 
zij hebben de gedaante van bekers, enkelvoudige of 
vertakt e cylinders, welker uitstroomingsmond 
(osculum) dikwijh met een sierlijken krans van 
naalden omgeven is. Deze naalden , die drie of vier 
armen hebben, zijn in zoo grooten getale in heb 
weeke weefsel ver- spreid, dat ook de gedroogde 
spons nog zijn vroegere gedaante en omvang 
bohoudt. De Kalksponsen schuwen het licht en men 
vindt ze dus bij voorkeur in grotten en rolsspleten, 
onder steenen, in ledige slakkenhuizen en tusschen 
het dichte loof der zeewieren； want zij leven uit- 
sluitend in zee, zelfs in brak water heeft men tot 
hiertoe geene soort aangetroffen. Ook schijnen zij 
zich hoofdzakelijk in de nabijheid van de kust, op 
geringe diepte, op te houden： de meeste soorten 
vindt men in de strandzdne tot een diepte van 2 
vaam. Reeds van daar tot de diepte van 10 vaam 
nemen zij belangrijk in aantal af en in grootsto 
diepten behooron zy tot de zeldzaam- hed en. 

Van de Kiezelspo nsen vermelden wij allereerst 
de merkwaardige Glassponsen (Hexactinellida), aid 
us genaamd, wijl na het afspoelen van de geringe 
hoeveelheid weeke sponszolfstandigheid, die het 
lichaam bezit, er eon kiezelgeraamte overblyft, dat 
op een spinsei van fijno glasdraden golijkt. De 
grondvorm van do naalden dozer sponsen bestaat uit 
drio gelijke, onder rechte hoeken elkaar kruisende 
assen; maar door reductie, vortakking enz. van de 
stralen dezer naalden ontstaan daaruit een groot 
aantal vormen, uitmuntende door sierlijkheid en ver-
scheidenheid. Een van de oudst bekende glassponsen 
is heb geslacht Hyalonema, uib een beker- vormig 
sponslichaam bestaando, dat gedragen wordt door 
een steel van spiraalsgewijs in elkaar gedraaido 
naalden, die do dikte van eon breinaald hebbon on de 
lengte van 1/2 M. kunnen bereiken. Maar sierlijker 
zijn nog do Euplectelld's (Venus* bloemenkorfje), 
die de gedaante hebben van een zwak gebogen 
cylinder, welks wand uit ten deele saamgosmolten 
naalden bestaat, die fijne porien 
tusschenzichopenlaten,terwylhij van bovendoor 
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een zeefvormige plaat wordt afgesloten. Deze 
glassponsen komen tot op groote diepte in zee voor 
en zijn door de natuuronderzoekers der Siboga-
Expeditie ook op versohillende punten in den Ind. 
archipel aangetroffen; zoo boven de Noordelijke 
punt van Celebes op een diepte van 1264 M., bij de 
Lucipara-eilanden op 1595 M., maar ook op 
geringere diepte, zooals ten Zuiden van Timor op een 
diepte van 112 M. en in de straat t-usschen de 
Oostelijke en Westelijke groop der Kei-eilanden op 
90 M. 

Tot de Kiezelsponsen met een-assige naalden, 
verbonden door hoornstof, behooren de Z o e t- 
water-sponsen (Spongillidae), die in te- genstRiling 
met het meerendeel der sponsen het zoete water 
bewonen; zij schijnen. over de geheele aarde 
verspreid te zijn, maar vooral N.-Amerika en het 
stroomgebied van de Amazone is bijzon- der rijk aan 
deze vorxnen. Nadat Von Martens het eerst eene 
soort van Borneo beschreven had, gelukte het aan 
Max Weber op talrijke plaatsen in den Ind. archipel 
een zeventalsoorten. Spongil- lidae te vinden, 
zoowel in stilstaande als in stroo- mende wateren; op 
Sumatra in de meren van Singkarak en van 
Manindjau, op Java in vijvers bij Buitenzorg, 
Tjipanas en Garoet', op verse hillend e plaatsen in 
Celebes, op Flores in een kleine rivier bij .Bari. 
Meestal waren he? vormen, die, als 
kleine,onbeduidendc, weinig in he匕 oog vallon- de 
korsten, takken, afgevallen bladeren en steenen in 
een dunne laag bedekken (Zool. Ergebn. einer Reise 
in Niederl. Ost-Indien, Bd. I, 1890). 

Ten slotte verm eld en wij de Badspons 
(Euspongia), waarbij de kiezelnaalden ontbre- ken 
en het geraamte gevormd wordt door een net-werk 
van vezels, uit eene hoorn- of zijde- achtige 
zelfstandigheid, spongine bestaand e, die tyd ens 
haar groei allerlei vreemde lichaampjes, zandkorrels, 
stukjes van schelpen, sponsnaalden enz. in zich 
opneemt. De bruikbaarheid van dit sponsgeraamte 
voor menschelijk'e doeleindei berust op de groote 
buigzaamheid en veerkracht van zijn vezels, alsmede 
op de kleinheid van de mazen, die gemiddeld 0,2 
m.M. wijd zijn en een zeer krachtige capilliire 
werking uitoefenen. Op de laatste eigenschap berust 
het vermogen. der spons om water op te zuigen, 
terwijl zij tenge- volge van haar veerkracht 
gemakkelijk kan worden samengedrukt en zoodra de 
druk op- houdt, zich weer tot haar vroegere grootte 
uitzet. De groeiplaatsen der badspons vindt men 
hoofd- zakelijk in de Middelhndsche en Adriitische 
zee; zij treedt hier in een dozijn vorscheidenheden 
op, die ond er verschillende namen in den ha nd el 
komen. 

Literatuur : G. C. J. Vosmaer. The Porifera of the 
Siboga-ExpediLion. 

SPOOKDIERTJE (Tarsius), het eenige ge- slacht 
van de tot de Groote So end a - cila nd en, Celebes, 
de Philipp加en en enkele kleinerc na- burige eihnden 
beperkto familie Tarsiidae (zie HALFAPEN). Do in 
verband met de nachtelijke levenswijze sterk 
vergrooto oogen, de groote, naakte ooren, de lange 
achterpooten. en de schijfvorniig verbreede 
uiteinden van vingers en teenen geven aan deze 
hnggestaarte diertjes, die de grootte van een kleine 
rat bereiken, een eigenaardig voorkoinen. In de 
achterpooten zijn he： twee voetwortelbeenderen, 
die verlengd zijn en 
zedaardoortotspringpootenvervormd hebben. De 
tweede en derde teen van den voei dragen 

klauwen, de overige nagels. Nachtdieren, die in 
paren leven in bosschen en zich in boouien springend 
voortbewegen, waarbij de zuigschijf- achtige toppen 
van vingers en. teenen hun van nut zijn. Hun voedsel 
schijnt hoofdzakelijk van dierlijken aard te zijn 
(insecten, hagedissen), maar gedeeltelijk ook uit 
vruchten te beataan. 

Gewoonlijk worden drie of vier soorten onder- 
scheiden. T. tarsius Erxl. {spectrum Geoffr.), van 
Java, Sumatra, Banka, Billiton en Borneo, singga 
poear (MAL. Benkoelen); keraboekoe (MAL. 
Lampongs), mentiling en beroek poeir (MAL. Banka)
； t&mpiling (W.-Borneo); lingseng (DAJ.) 
onderscheidt zich door kortere ooren en door kortere 
en spaarzamere staartbeharing van T. fziscus Fisch, 
(juscomanus Fisch.), die van Celebes, Saleier en 
Savoe vermeld wordt (op Celebes tanda bana en 
tangkasi genoemd)； bovendien heeft de liatste op de 
onderzijde van den staart schubben, die bij T. tarsius 
on.breken, (Weber, Zoologische Ergebnisse, Bd. Ill, 
1893, bl. 260). Van de Sangi-eilanden is beschreven 
T. sangirensis Meyer (ini. naarn: tenggahe), die 
misschien idenLiek is met T. philippinensis Meyer 
van de Philippijnen. 

SPOOR- EN TRAMWEGEN. GESCHIEDENE Het 
transportwezen op Java is reeds gedurende de eerste 
helft van de vorige eeuw een onderwerp van 
overweging bij de Indische Regeering ge- weest. De 
uitbreiding, welke van lieverlede de cultures in het 
tijdvak 1830 — 1840 hadden ver- kregen, deed het 
nijpend gebrek aan transport- middelen hoe langer 
hoe meer in het licht treden. Verschillende 
proefnemingen tot verbotering dor 
transportmiddelen werden gedaan. 

De Minister J. C. Baud beij verde zich cen 40tal 
kameelen uit Teneriffe naar Java te zenden ； ook 
zond hij, op hcrhaalden aandrang uit Java, ezcls en 
ezelinnen; deze proefnemingen echter jnishik- ten. 
Een in den loop van het jaar 1840 gedaan onderzoek 
leidde tot de uitkoinst, dat spoor- wegaanleg, zonder 
al to groote terreinbezwaren, jnogelijk was; de 
Kolonel-JJirccteur vaji (lc(；< nic Van der Wijck 
ried, ook met het oog op de verdc- diging, een lijn 
aan van .Socrabaja via Solo <■)) Pjokja tot in de 
Preanger met verschilh-ndi： zij- takken. Zondcr in 
bijzonder 1)eden te tred'-n over tai van nicer of 
minder verdiensttslijkc ombirzo<•- kingen en 
plannen van autoritciten on pai Liculic- ren, de 
strekking liebbendc om tot spoorwcgaan- leg op Java 
te geraken, mag het K. B. van 28 3J( i 1842 no. 207 
(Minister van Kolonien was dcstijds do heer J. C. 
Baud) worden aangcrncrkl als cen belangrijkc stap, 
waarmede het lijdj>crk van voorbereiding (1842 - 
1862) aanvangt. Bij dit Bc- sluit werd bepaald: „dat 
ter bcvordcring van „het transport van producten en 
goederen van „Sen)arang naar Kadoo en de 
zoogeuaamdc „VorstenIanden van Java en vice 
versa, zaJ w<>r- ,,dcn aangelegd een jjzcren 
spoorweg, besternd ,,om te worden bereden met 
ijzeren wag<-ns, gc- „trokken door buffeJs, ossen of 
paarden**. 

Dit besluit bleef eehter onuitgevoerd. 
Een overzicht van genoemd tijdperk vindt men in 

het „Voorloopig Verslag over vcrbctcrdc 
vervoermiddelen op Java,5 dd. 6 November 1862, van 
de hand van den Adviseur bij het Ministerie van 
Kolonien T. J. Stieltjes. De vol- gende opgaven zijn 
aan dat Verslag ontleend: 

In 1846 stelde de Gouverneur-Gencraal Ro- 
chussen o.m. voor, alle conccssies aan particulie- 
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ren of maatschappijen te weigoren, en 2% milli- ocn 
gulden beschikbaar te stellcn voor cen rijksspoorweg 
van Batavia naar Buitenzorg. 

In 1851 werd door den G.-G. Duymacr van Twist 
in overweging gegeven, to bepalcn dat aan 
particulieren concessies kunnen worden verleend, 
welk voorstel instemming vond bij het Opper- 
bestuur. 

Het beginsel om aan particulieren concessies te 
verleenen, in October 1852 aangenomen, werd in 
1860 wederom bestreden door den Minister Ro- 
chussen. In laatstgenoemd jaar word aan de hee- ren 
Stieltjes en Dixon eene zending naar Java op- 
gedragen tot het instollen van een onderzoek om- 
trent de bestaande vervoermiddelen op Java en 
omtrent hetgeen tot verbetering mocht noodig zijn. 

In het jaar 1851 werd door de Regeering aan den 
len luitenant der genic D. Maarschalk opge- dragen 
het maken van een ontwerp voor een spoorweg van 
Batavia naar Buitenzorg, wclk project in 1853 gerced 
kwam en tot grondslag diende van het later 
uitgevoerde trace. De Beer Maarschalk steklc voor: 
„Aanleg van staatswege en „verpachting der 
exploitatie tegen uitkeering van ”3 % van het 
aanlegkapitaal en aflossing zoo „dat in 30 jaren / 
1.777.379 zou zyn afgelosf*. 

Tai van concessie-aanvragen zondcr ernstige 
voorbcrciding werden in het tijdpcrk 1842—1862 
ingediend. Intusschen was in November 1861 de 
conccssie-aanvrage van den heer Pool man c.s. voor 
eene lijn van Semarang via Petjarongan — Goeboek 
— Poer wodadi — Ngesrep — Soerakarta — Klaten 
naar Djokja door de Regee ring in handen gcsteld van 
den heer T. J. Stieltjes om advies. Dit advies was niet 
gunstig； voor verbinding van Se- rnarang met de 
Vorstenlandcn gaf Stieltjes de voorkeiir aan con 
trac<5 Semarang via Oengaran —Merakmati — 
z\.mbarawa — Salatiga — Bojolali - Toelong naar 
Solo met zijtakken Merakmati 

Mag'lang —Mendoet en Toelong — Klaten — 
JJjokja. 

Eene pcriode van 20 jaren ging aldus voorbij met 
loutcr bcschouwingen over aanlcg van spoor- wegen. 

Eersle spoortveg. In 1862 werd, door het verlee- 
non der conccssic Semarang— Vorstcnlanden aan 
den heer Pool man c.s., twee jaar labor gevolgd door 
eenc concessio voor de lijn Batavia — Buitenzorg, 
verlcend aan do inmiddcls gevormde Nedor- 
landsch-Indische Spoorweg maatschappij, cen niouw 
tijdpcrk geopend, waarvan men grooto 
verwachtingen kocsterdc voor spoorwcgaanleg door 
particulicr initiatief. 

De financicelo mocilijkhedcn, waarmede dezo 
maatschappij ondanks krachtigo staatshulp te 
kainpen had, schrikbo cenerzijds het particulior 
initiatief af, andcrzijds meende de Regecring, dat 
eene proefneming met aanleg van staatsspoor- 
wegeii allicht minder risico mcdebracht dan ren- 
tegarantie aan particuliero maatschappijen. 

Eerste aanle(] van staatsspoorivegen. Bij do wet 
van 6 April 1875 (Ind. Stb. no. 141) werd de eerste 
inachtiging tot aanlcg van ccn staatsspoor- weg in 
Nederlandsch-Indie verlcend (Soerabaja— 
Pasoeroean — Malang); tai van wetten tot aanlcg van 
staatsspoorwegen op Java en Sumatra kwa- men 
sedort tot stand. 

TEJENWOORDIGE TOES 2 A ND IN HET ALQEMEEN. 
Uitgevoerde concessies. Uitgevoerd werden, bc- 

halve de reeds genoemde lijnen der Nedcrlandsch- 
Indischc Spoorwegmaatschappij, de navolgende 
concessies, voor particuliero spoorwegen ver- leend: 

bij Gouvernements besluit dd. 18 Januari 1882 
voor de lijn Tegal — Balapoelang (Java spoorweg- 
maatschappij)； in September 1895 werd deze lijn in 
beheer overgedragen aan de Semarang—Cheri- bon 
stoomtram maatschappij, en werd verder als 
stooratramweg geexploiteerd; 

bij Gouvernements besluit dd. 23 Januari 1883 no. 
17 voor de lijnen Belawan — Medan — Deli-toe- wa 
en Medan — Timbang Langkat (Dclispoorweg- 
maatschappij)； 

bij Gouvernements besluit dd. 19 Februari 1884 
no. 1 voor de lijn Batavia —Bekasi (Batavia- sche 
Oosterspoorwegroaatschappij), later verlengd tot 
Krawang. Ingevolge de wet van 9 Juni 1898 (Ind. Stb. 
no. 222) werd deze lijn door de Regeering 
aangekocht voor / 4.570.187, en sedert 4 Augustus 
1898 als staatsspoorweg geexploiteerd. 

Ultimo 1917 waren in exploitatie in Neder- 
landsch-Indie de volgende spoorwegen: 

Spoorwegen. 
Spoor- 
wijdtc 

M 
Lengte 
in kilo-
meters 

Staatsspoorwegen op Java 
Oosterlijnon 907 K.M. I 
Wosterlijnen 1449 K.M. f 

1.067 2356 i) 
Staatsspoorwegen ter Sumatra's 

Westkust .................................  1.067 245 2) 

Gezamcnlijke Staatsspoorwegen  2601 
Lijnen der Nederlandsch-Indi-. 
sche Spoorweg Maatschappij 

Lijnen der Deli Spoorweg Maat- 
schappij ................................... 

1.435 
1.067 

206 
218 3) 

Gezameniijko particuliere spoor-
wegen  .........................................   424 

Totaal der spoorwegen ..  3025 
De afzonderlijke spoorwegen vinden hie ro nd er 

achtoreenvolgons bchandeling. 
De Staatsspoorwegen werden sedert 1875 als 

afzonderlijko dicnst boheerd onder een Inspec- teur-
Generaal. Alot ingang van 1 Maart 1888 word dezo 
dionsttak opgeheven cn toegevoegd aan het 
Departement van Burgerlijke Open bare Werken. 

Met 1 Juli 1909 is de dicnst van spoor- en tram- 
wegen en het bcheor van do Staatspoor en -tram- 
wogen gesteld ondcr de leiding van den hoofd- 
inspecteur der Spoor- en Tramwegdiensten, too- 
gevoegd aan het. Departement van Gouvernements-
Bedrij von. 

De reorganisatio van den dicnst der Staats- spoor- 
en tramwegon van 1 November 1917 

1) Waarvan 84 K.M. als tram geexploiteerd. 
2) Met 1 Januari 1918 overgebracht bij den 

dienst der eenvoudige lijnen (tranilijnen enz.'. 
3) Waarvan 123 K.M. v66r 1917 als tram 

geexploiteerd. 



7J SPOOR- EN TRAMWEGEN. 

bracht mede eene verdccling van het bedrijf in de 
volgende dienstvakken: 
1. de Administratieve Dienst: 
2. de Dienst van Weg en Werken; 
3. de Dienst van Traktie en Materieel ； 
4. de Dienst van Beweging en Handelszaken; 
5. de Dienst van Eenvoudigc lijnen (Tramwe- 

gen en Automobieldicnsten)； 
6. de Dienst van opname; 
7. de Dienst van Lijnaanleg; 
8. de Dienst van Constructie en Bruggenbouw； 
9. de Dienst van Uitbreiding en Bouwkundige 

Zaken. 
Door den dienst van Eenvoudige lijnen worden 

beheerd: 
de Staatslijnen op de Buitenbczittingen (incl. de 

vroeger zelfstandige lijn ter Sumatra's Wcst- kust); 
op Java de Staatstramwegen Oosterlynen; 
de Lands automobieldicnsten. 
Het hoofd van den dienst der Staatsspoor- en 

tramwegen heeft onder de bevelen van den Di- 
recteur van Gouvernemcnts-Bedrijven de alge- 
jueene leiding van de opnemingen, de uitrusting en 
de exploitatie van die spoor- on tramwegen. 

Sedert 1917 is het 0m bilinsteenkolen bedrijf 
onder een afzonderlijken leider gesteld en is ge- heel 
gescheiden van den dienst der staatsspoor- wegen ter 
Sumatra's Westkust. 

Het toezicht op de spoor- en tramwegen vormt een 
afzonderlijken dienst, behoorende tot het De-
partement van Gouvemementsbedrijven en wordt, 
onder de bevelen van den Directeur van genoemd 
Departement, beheerd door het Hoofd van den dienst 
van het toezicht op de spoor- en tramwegen. 

Reglementen. De spoor- en tramwegen in Ned.- 
Indie worden beheerscht door de volgende regle- 
menten: 

Algemeen Reglement v o o r de Spoor 
wegdienste)i in Ncderlandsch- Indie (Algemeen 
Spoorweg Reglement). Vast- gesteld bij art. I der 
Ordonnantie van 31 Dec. 1895 (Ind. Stb. 1895 no. 
300 en 1896 no. 19) en gewijzigd bij Jnd. Stb. 1896 
no. 33, 242 en 243; 1897 no. 116 cn 264; 1898 no. 
229; 1899 no. 118; 1900 no. 107； 1901 no. 370; 
1902 no. 455; 1903 no. 87 en 397； 1904 no. 369 en 
431; 1905 no. 518; 1906 no. 415 en 456; 1907 no. 
309, 446 en 500; 1909 no. 79, 190, 228, 53G en 587; 
1910 no. 152 en 487; 1911 no. 227 en 468; 1912 no. 
467; 1913 no. 697; 1914 no. 599; J915 no. 106; 
1916no. 607; 1917 no. 36, 96, 321 en 497. 

Algemeen Seinreglement v o o r de S p o o r w e g 
e n i n N e d e r 1 a n d s ch- I n d i e. Vastgesteld bij 
art. 2 van het Gouv. best van 16 Febr. 1910 no. 22 
(Ind. Stb. no. 153), in werking getreden 1 Nov. J.9I0 
(Gouv. best 22 Jul 1910 no. 27, Ind. Stb. no. 4J1) 
engewijzigd bij Gouv. besl. van 7 April 1911 no. 65 
(Inil. Stb. no 282). Vgl. mede het Gouv. Besl. van 20 
Dec. 1916 no. 21. 

Algemeen Reglement v o o r den Dienst e n het V 
e r v o e r op d e Secund a i r e Spoorwegen i n Neder- 
landsch-Indie (Algemeen Secundair Spoorweg 
Reglement). Vastgesteld bij art. 1 der Ordon- nantie 
van 23 Mei 1902 (Ind. Stb. 1902 no. 218) en 
gewijzigd bij Ind. Stb. 1902 no. 455; 1903 no. 87, 
1G7 en 397; 1904 no. 369 en 431: 1905 no. 

518; I90G no. 415 en 456; 1907 no. 446 en 500; 
1909 no. 79, 190, 228, 536 en 587： 1910 no. 152 
en 
487; 1911 no. 227, 4GS en618; 1912 no. 467; 1913 
697； 1914 no. 599: 1916 no. 607; 1917 no. 36, 96, 
321 en 497. 

Algemeen Reglement op den a a n- 
1 c g e n d e exploitatie van t r a m- 
w o g e n met m a c h i n a 1 e b e w e e g k r a c li t 
b e s t e m d v o o r algemeen v c r k e e r 
i n N c d e r 1. Indi e, m c t uitzondering 
van tramwegen van u i t s I u i t e n d o f 
o v e r w e g c n d p 1 a a t s e 1 ij k b e 1 a n g (Alge- 
mecn Tramweg Reglement). Vastgesteld bij art. 1 
dor ordonnantie van 17 Oct. 1905 (Ind. Stb. no. 
51G) en gewijzigd bij Ind. Stb. 1906 no. 415 
en 45G; 1907 no. 54, 292, 446 cn 500; 1908 no. 
351; 1909 no. 79, 190 en 460; 1910 no. 100; 1911 
no. 51】； 1913 no. 412； 1914 no. 696; 1915 no. 
631; 1916 no. 607： 1917 no. 36, 321 en 497. 

Algemeen Reglement o p v o o r 
algemeen v e r k e e r besteinde t r a ni- 
wegen van uitsluitend of o v e r w e- 
gen d pl'aatselijk belang (Algemeen Stads- 
tram Reglement). Vastgesteld bij art. 1 der or- 
donnantie van 3 Nov. 1915 (Ind. Stb. 1915 no. 
629); gewijzigd en aangevuld bij Ind. Stb. 
1917 no. 321 en 497. 

Reglement o p den aanleg en het ge- 
b r u i k van tramwegen ten b e h o e v e 
van ondernemingeu van landbouw 
en nij verh eid. Vastgesteld bij de ordon- 
nantie van 9 Sept. 1885 (Ind. Stb. 1885 no. 
158); gewijzigd en aangevuld bij Ind. Stb. 
1895 no. 171; 1902 no. 384; 1905 no. 517; 1911 
no. 557. 

Algemeene r e g e1e n betreffende 
den aanleg en de exploitatie van 
spoor- e n tramwegen, best。功 d v o o r 
algemeen verkeer in Nederlandsch-Indie. 
Vastgesteld bij art. 1 van het Kon. Besl. van 12 
Juni 1915 no. 44, opgenomen in Ind. Stb. 1915 
no. 506, en in werking getreden 1 Dec. 1915 blij- 
kens art. 2 van het Gouv. Besl. van 3 Nov. 1915 
no. 42 opgenomen in Stb. 1915 no. G30. 

Regelen i n a c h t te n e m e n b i j a a n- 
v r a g e n o in concessic v o o r den a a)i- 
1 e g e n d e exploitatie v a n spoorwe- 
gen v o o r a 1 g e m c e n v c「k c c r i u Ncdcr- 
]an dsch-Indie. Vastgesteld bij art. J van 
het Gouv. Besl. van J7 Oct. 1905 no. 4 (Ind. Stb. 
no. 514) en aangevuld bij art. 2 van lietGou v/Besl. 
van 31 Oct. 1907 no. 42 (In I. Stb. no. 447), traden 
in werking op 1 Jan. 1906. Zicook Bijblad no.6428. 

V o o r w a a r d e n, v/ a a ro p door den Gou- 
v e r n e u r-G.e n er aal J< r a c h t e n s art. 4 
lid 1 der Algem oene regelen, vastge- 
饥eld bij het Kon. Besl. van 12 Juni 1915 no. 
44 (Ind. Stb. no. 505), concessie kan wo r- den v e r 1 o c n d v o o r den aanleg e n d e 
exploitatie v a n tramwegen met rn a- 
c h i n a 1 e b o w c e g k r a c h t, b e s t e m d v o 
o r 
Algemeen verkeer i n Ncderlai) dsc h- 
lndi& Vastgesteld bij art. 2 van het Gouv. 
Best van 17 Oct. 1905 no. 4 (Ind. Stb. no. 515 en 
633), gewijzigd en aangevuld bij Ind. Stb. 1907 
no. 447; 1909 no. 191 en 422； 1913 no. 531; 1915 
no. 633; 1917 no. 82. Zie 6ok Bijblad no. 6428). 

 Spoor- of Tram wegen van groote h oe- 
v e e 1 h e d e n b u s k r u i t, e r n s t v u u r w c r- 
k e n, ni u n i t i e e n a n d e r e o n t p I o f b a r e 
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stoffen ten behoeve van ,sLands bur- "erljjjkeii en 
militairen dienst. Vast- gcsteld bij Ind. Stb. 1907 no. 
501, gewijzigd bij Ind. Stb. 1910 no. 487; 1913 no. 
697; 1914 no. 599; 1915 no. 106. 

Regeling van den dienst van het toezicht o p d e 
spoor- e n tram w egen. Vastgestcld bij het Gouv. 
Besl. van 30 Juni 1917 no. 42 (Ind. Stb. 1917 no. 
322). 

Algemeene rege 1 en in zake krui- s i ng van 
spoor- on tram wegen, b e- st c md vo or algemeen 
verkeer, zoowel on d er 1 ing als met rail banen ten 
be- hoove van ondernem ingen van 1 and- b o u w e 
n nijverheid. Goedgekeurd. bij be- schikking van den 
Directeur van Gouv. Bedrij- ven van 23 Mei 1910 no. 
3932 en gewijzigd bij be- schikkingen van 19 
November 1910 no. 9679, 4 April 1911 no. 3088, 22 
Aug. 1913 no. 8909 en 1 Oct. 1914 no. 18233. 

Concessievoorwaarden. De concessievoorwaar- 
den voor den spoorweg Semarang-Vorstenlanden, 
verleend bij Gouv. besl. van 28 Augustus 1862 no. 1, 
bckrachtigd in verband met de daaraan verbonden 
rentegarantie bij de wet van6 Julil863 en sedcrt 
herhaaldelijk gewijzigd, zijn van een verouderd type. 

De Delispoorweg heeft voor hare gezamenlijke 
spoor- en tramwegen nieuwe voorwaarden, vast- 
gesteld bijGouv.beat van9September 1912 no. 14. 

Daarbij zijn de volgende maxima gesteld voor 
taricven: 

voor reizigers leklasse 10 ct. per kilometer; 
i, ,, 2e ,, 6 ct. ,, n 
n ,, 3e ,, 4 ct.,, 
,, vrachtgoed 25 ct. per tonkilo meter. 

De duur der concessie is gesteld op 99 jaren, te 
rckcnen van 1 Januari 1912. 

Naasting kan te alien tijde plaats hebbcn op hot 
cindo van het jaar volgende op dat, waarin het 
voornemen tot naasting is medegedeeld. 

De vergoeding in geval van naasting wordt be- 
paald volgens ecn formule, die tot uitkomst heeft als 
maximum. 25 maal do gemiddelde netto op- brengst 
van de drie voordecligsto der laatste vijf jaren en als 
minimum het cindcijfer der construc- tii Tokening. 

Snelheden. De maximumsnelheden, die onaf- 
hankelijk van de spoorwijdte, ingevolge het Alge-
meen Reglement worden toegelaten zijn： 

 voor hoofd- 

spoorwegen 
voor secun- 
daire spoor-

wegen 
voor sneltreinen... 

,,personentrei- nen

 ...................  
,,gemengdetrei- nen

 ...................  
,,goederen trei- 

nen ................  

75 K.M. p.u. 

G0K.M. p. u. 

45 K.M. p. u. 

40 K.M. p. u. 

40 K.M. 
p. u. 

Eerlang zal voor den loop der exprestreinen het 
toegelaten maximum der snelheid niet voldoende 
blijken tezijn, terwyl fen de beveiligingsin.rich.tiu- 
gen op enkele hoofdlijne、fen de inrichtmg van. het 
rollend materieel cen. belangrijk grootere snel- heid 
zullen toelaten. 

Een globaal beeld van het alignement en de 
gemiddclde behonden snelheid over de vier 
spoorverbindingen tusschen de hoof：Jplaatsen 
Batavia cn Soerabaja, wclke achtereenvolgens als 
kortste verbinding op den voorgrond traden, vindt 
men in onderstaand overziebt. 

Vcrgclijkende opgave over vier spoorvorbindingen Batavia—Soerabaja. 
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20 
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p.uur. 

46 
Batavia--Krawang Ban-

doeng—Djokja — Solo-一 

Soerabaja ........................ 190G 25 + 847 1110 150 185 691 S76 1叫2 50 
Batavia — Chori bon — 

Se- marang Goendih—
Tj6- ])oe —Soerabaja ... 1912 10 + 83 80 150 0 725 725 20 36 
Batavia (Zuid) —Cheri- 

bon — Kroja—Djokja— 
Solo一Soerabaja ... 1917 13.3 + 329 321 300 56 784 840 15 58 

Personeel. De vcrdeeling van het bedryf is by I 2. Weg en werken; 
de meeste spoorwegen als volgt (zio hetgeen hier- | 3. Tractie on materieel; 
boven reeds betreffonde de Staatsspoorwegen i 4. Vevvoer, tarieven, beweging. 
is vermcld): I Voor de vcrvulling van de betrekkiugen van 

1. Administratie, controle, magazijn; 1 chef dezer diensten en van degenen, die dezen 
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meer direct terzijde staan, komen in den regel bij 
voorkeur in aanmerking personen, die reeds in 
Europa bij spoorwegen werkzaam zijn geweest. De 
subaltenie administratieve betrekkingen van klerk 
tot stationschef worden gewoonlijk vervuld door in 
Indie geboren zoons van Europeesche ouders of 
vaders. Voor de betrekkingen, waarvoor 
handenarbeid vereischt wordt, komen bijna uit- 
sluitend inlanders in aanmerking, terwijl inlanders 
en Chineezen ook kunnen opklimmen tot machinist, 
onderopzichter, haltechef en klerk 2e klasse. Sedert 
1917 worden ook inlanders, die aan bepa;=lde 
eischen voldoen, in ambtenaars- betrekkingen 
toegelaten. 

Bij de Nederlandsch Indische Spoorweg Maat- 
schappij waren op ulto December 1918 in Neder-
landsch Indie in dienst 2814 ambtenaren en 
beambten. Daarvan zijn: 
179 of 6 % ambtenaren in Europa geboren; 
564 of 20 % ambtenaren in Indie geboren (Euro- 

peanen of daarmede gelijkgestel- 
dcn), met inbegrip van 37 inlanders; 

2071 of 74 % beambten (inlanders). 
Aan het Europeesch personeel word t, zoo wel bij 

de Staatsspoorwegen als bij de Deli spoorweg- 
maatschappij en de Nederlandsch-Indische spoor- 
weg-maat-schappij, na volbrachten diensttijd pen- 
sioen uitgekeerd. Ook weduwen en weezen genie- 
ten na het overlijden van beambten pensioen. 

De pensioenen kunnen worden uitgekeerd bij de 
Staatsspoorwegen na 20 jaar dienst op 45- jarigen 
leeftijd; bij de Delispoorwegmaatschappij na 10 jaar 
dienst op 45 jarigen leeftijd, na 20 jaar dienst 
onafhankelijk van leeftijd en bij de Nederlandsch 
Indische spoorwegmaatschappij na 25 jaar dienst in 
Indie op 50-jarigen leeftijd. 

De pensioenen bedragen na volbrachten diensttijd 
bij de 88.1/4, by de D.S.M. 3/10 (na 20 dienst- jaren f 
300 daarenboven) en bij de N.I.S.M. 1/3 van het 
gemiddeld gedurende de laatste jaren ge- noten 
jaarlijksch tractement. 

Bij den Nederlandsch Indischen spoorweg be- 
staat bovendien een ondersteuningsfonds voor alle 
Inlandsche en daarmee gelijkgestelde beambten in 
vasten dienst. Onafhankelijk van hunnen. leeftijd en 
zonder dat beambten tijdens hunnen diensttijd 
daarvoor bijdragen storten, wordt uit dat fonds 
levenslange maandelijksche onderstand toegekend 
aan Inlandsche beambten, die eervol ontslagen 
worden tengevolge van ongeschiktheid voor den 
dienst. 

Deze onderstand kan per maand bedragen 4, 6, 8, 
10, 15, 20, 25 of 30 gulden, naarmate het geno- ten 
tractement bedroeg minder dan / 10, / 20, / 40, / 60, 
/ 80, /100, /120 of meer dan / 120 per maand. 

Aan nagelaten betrekkingen van in dienst of in het 
genot van onderstand overleden beambten, voor 
zooverre zij door den overledene verzorgd werden, 
worden in 66ns uitgekeerd 12 maande- lijksche 
termijnen van bedoelden onderstand. 

STAATSSPOORWEGEN OP JAVA.De eerste aanleg 
van Staatsspoorwegen werd bevolen bij de wet van 
6 April 1875 (Ind. Stb. *no. 141) tot verbinding van 
Soerabaja met Pasoeroean (63 K.M.) met een zijlijn 
Bangil —Malang (49 K.M.). 

Kort na de opening van het eerste baanvak in 
Oost-Java werd ook voor West-Java tot staats- 
aanleg van spoorwegen besloten (wet van 6 Juni 
1878, Ind. Stb. no. 201). Daar inmiddels de 
spoorweg Batavia—Buitenzorg van de Ned. Indi. 

sche Spoorweg Maatschappij in exploitatie was 
gekoinen, werd Buitenzorg als uitgangspunt voor 
bedoelde spoorwegen gekozen. 

Met do leiding van aanleg en exploitatie der 
Staatsspoorwegen werd belast de Inspecteur-Ge- 
neraal D. Maarschalk. De resultaten, verkregen bij 
den eersten aanleg van Staatsspoorwegen op Java, 
waren bijzonder gunstig, eenerzijds in den vorm van 
besparingen op de aanlegkosten, ander- zijds doordat 
de bruto ontvangsten van de voor het verkeer 
opengestelde baanvakken belangrijk hooger waren 
dan de exploitatiekosten. 

De nog in de ondervolgende statistieke cijfers — 
in navolgingvan het verslag over 1917 — gcvolgde 
verdeeling in twee afgescheiden lijnnetten, mnl. de 
Oosterlijnen en Westerlijnen, is .vervallen. 

Thans worden onderscheiden: 
1. Stamlijnen: Batavia-Noord—Buitenzorg en 

Buitenzorg — Djokjakarta ； Batavia-Zuid — Pada- 
]arang； Batavia-Zuid — Merak ；Tjikampek — 
Kro- ja; Socrabaja-Kota—Solo Sks. ； Wonokromo 
— Panaroekan； te zamen: 1729 K.M. 

2. Verbindingslijnen: Bangil — Kertosono ； 
Si- dhoardj o — Tarik, met eenige kortere te zamen 
249 K.M. 

3. Zijlijnen, waaronder enkcle als tramweg 
geexpJoiteerd. 

Onder hetzelfde beheer valien nog 83 K.M. 
tramlijnen met spoorwijdte 0.600 M., welke even- 
eens als tramweg worden geexploitcerd. 

Belangrijke data voor den dienst der Staats-
spoorwegen op Java zijn de volgende: 

16 Mei 1878. Opening van het eerste baanvak 
Soerabaja—Pasoeroean. 

17 Mei 1884. Opening van de Preangerlijn tot 
Bandoeng. 

24 Mei 1884. Opening van de Oostcrlijn tot Solo, 
waarmede de spoorweg-verbinding Soerabaja—
Semarang tot stand kwam. 

2 November 1885. Opening van de lijn Batavia —
Tandjoeng Priok. 

1 November 1894. Tot standkoming van do 
doorgaande verbinding Soerabaja — Batavia met 
overnachting te Maos en ovcrlading te Solo en to 
Djokj a. 

4 Augustus 1898. Overdracht van den. spoor- weg 
Batavia — Krawang, lang 63 K.M., van de Batavia 
— Ooster-Spoorweg Mij. 

15 Juni 1899. Indicnststclling van de derde 
spoorstaaf op het baanvak Solo —Djokja. 

2 Mei 1906. Gerecdkoming van het baanvak 
Poerwakarta — Padalarang, waardoor de verbin- 
ding Soerabaja —Batavia over Krawang — Pada- 
larang wordt verlegd met overnachting te Djokja. 
(instelling van exprostreinen). 

3 Juni 1912. Opening van de lijn Tjikamp- k — 
Cheribon. 

1 November 1913. Overdracht van den spoorweg 
Batavia —Buitenzorg, lang 56 K.M., van de Ned. 
Indische Spoorweg Maatschappij. 

1 December 1916. Overdracht van den tram- weg 
Babat —Djombang, lang 69 K.M., van de Ba bat—
Djo in bang Tram Mij. 

1 Januari 1917. Opening van de lijn Cheribon — 
Kroja, waardoor de verbinding Soerabaja — Batavia 
over Cheribon —Kroja wordt verlegd. 

De spoorwijdte is 1.067 Meter. 
Het geheele net is voor enkel spoor aangelegd, 

behalve de baanvakken Wonokromo — PSgirian, 
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Tandjocng Priok — Batavia en Tjilatjap haven — 
Soemilir, die over 7, 9 on 10 kilometer dubbel spoor 
hebben, terwijl het baanvak Goebeng— Soerabaja 
over 2 kilometer met drie sporen is voorzien. 

Bovenboutv. De oorspronkelijko, op vele lijnen 
nog voorhanden bovenbouw heeft spoorstaven 
wegende 25.7 K.G. p. M, in normale lengte aan- 
vankelijk van 6.80 M. later van 10.20 M. Zij zijn met 
spoorspijkers en spoorschroeven (tirefonds) 
bevestigd op djatihouten dwarsliggers, lang 2.00 M., 
breed 0,22 M. en dik 0,12 M. Sinds 1909 is een 
zwaardere bovenbouw in gebruik gekomen, 
waarmede de nieuwe lijnen zijn gebouwd en welke 
met het oog op het zwaardere en snellere verkeer 
over de stamlijnen op meerdere van do bestaandc 
hoofdlijnen is gelegd. 

De spoorstaven bij dezcn bovenbouw wegen 33.4 
K.G. p. M. en zijn r ormaal 11.00 M. lang. De 
spoorstaven liggen op zware onderlegplaten, die bij 
alle dwarsliggers zijn aangebracht en worden met 3 
tirefonds bevestigd. 

In de lijnen van de Staatsspoorwegen komen vele 
en belangrijke ijzerconstructies voor brug- gen voor. 
Van de in de latere jaren gebouwde lijnen is in het 
bijzonder de spoorweg Padalarang — Poerwakarta te 
vermelden, waarin vole hooggele- gen bruggen en 
viaducten van zeer belangrijke afmetingcn worden 
aangetroffen. De indicnststel- ling van tel kens 
zwaardere locomoticven is oor- zaak dat in de laatste 
jaren zeer omvangrijke ver- sterkingen der 
ijzerconstructies worden ten uit- voer gebracht. 

Van een last-schema, overeenkomend met twee 
locoinotieven van 54 ton totaal gewicht of 4.73 ton 
per M. met wagen van 18 ton totaal gewicht, is men 
in 1911 gekoinen tot een last-schema van twee 
locomotieven met totaal gewicht elk van 100 ton of 
5.56 ton per M. met wagen van 20 ton totaal gewicht, 
terwijl thans ecn last-schema (1917) is aangenomen 
overeenkomend met twee locomoticven met 168 ton 
totaal gewicht of 8.75 ton per M. on wagens met een 
totaal gewicht van 24 ton. 

Behalvc de beide tunnels in de Preangerlijn bij 
Lampegan (lang 632 M.)on bij Idjoe (lang 577 M.) 
is nog een tunnel tot uitvoering gekomen in den 
spoorweg naar Banjoewangi bij Mrawan (lang 450 
M.). 

De aard van den bodem bij do berglijnen en nicer 
in het bijzonder het vulkanische terrein in de 
Preanger x-egentschappcn en elders is oorzaak dat 
gedurendc den aanlcg en nog stoeds geduren- de de 
exploitatie verstoringen der evenwichts- toestanden, 
zich uitend in grondvcrschuivingen, plaats vonden. 

De gebouwen en de stationsinrichtingcn zijn 
reeds bij den eersten aanleg der stamlijnen op ruime 
schaal ontworpen. 

De contralo work plaatson voor herstelling van 
locomotieven en voor het bouwen en herstellcn van 
voertuigen bevinden zich te Madioen, Bandoeng en 
Meestcr Cornelia, terwijl kleinere her- stcllingswerk 
plaatsen worden aangetroffen te Soerabaja, te Dj，
mb：r en to Poerworcdjo. 

Do kosten van den aanleg der Staatsspoorwe- gon 
op Java bod roegen op ult. 1912: voor deOos- 
terlijnen / 78.900 per kilometer en voor de Westerly 
non / 90.400 per kilometer. Op ulto 1917 be- droog 
het totaal van do aanlegrekening der 

Staatsspoor- en tramwegen op Java (normaal- spoor) 
rond 248 milliocn gulden, zoodat gerekend over 
totaal 2508 kilometer lengte, de kosten van aanleg 
hebben bedragen dooreen f 98.780 per kilometer. De 
aanlegkosten van de 83 K.M. tram- wegen smalspoor 
(0.600 M.) hebben bedragen / 18.000 per kilometer. 

Oosterlijncn. 
Tractie en Materieel. Ultimo 1917 bestond het 

materieel uit 237 locomotieven, 599 rijtui- gen, 96 
bagagewagens en 5055 goederenwagens. 

In 1917 werden verstookt 79.699 ton steenko- len, 
waarvan 7640 ton Ombilinkolen en voerts 34.915 ton 
brandhout. 

De rijtuigen bieden plaats aan voor een, twe of drie 
klassen van reizigers; de construcfcie en indeeling 
dezer rijtuigen is zeer verschillend. De 
goederenwagens wegen ongeveer 6 ton en hebben als 
regel 10.5 ton laadvermogen. 

Vervoer. Gedurende 1917 werden op de Ooster- 
lijnen vervoerd 110.872 treinen, afleggende 
6.018.789 treinkilometers. 

De grondslagen der tarieven zijn in ruwe trek- ken 
als volgt: 

Reizigers le klasse 4.5 ct. per K.M.; 
Reizigers 2e klasse 3 ct. per K.M.; 
Reizigers 3e klasse l1/2 ct. per K.M., dalende bij 

grooter afstand tot 1 ct; 
Ini. reizigers 3e klasse 1 ct. per K.M. voor alle 

afstanden (sedert 1 Januari 1900). 
In 1917 werden. vervoerd: 

46.714 reizigers le klasse. 
389.888 ,, 2e „ 

17.523.710 ,, 3e „ 
totaal 17.960.312 reizigers. 

21.217 ton bagage en bestelgoed 
2.968.872 ,,koopmansgoederen. 

436.467 „ dienstgoederen. 
totaal 3.426.556 ton goederen. 
De ontvangsten waren als volgt: opbrengst 
reizigers ... / 6.437.970 ,, goederon . . ,, 
12.608.603 

„ diversen . . . „ 1.031.471 
totaal bruto ontvangsten / 20.078.044 Idem per 

dagkilometer / 51.42. 
Idem per treinkilometor / 3.33. 

Wostorlijnen. 
Tractie en Materieel. Ultimo 1917 bestond het 

materieel dor Wcsterlijnen uit 240 loeorno- tieven, 
648 rijtuigen, 156 bagagewagens en 4950 
goederenwagens. 

In 1917 werden verstookt 134.904 ton steenko- 
lon waarvan 07.648 ton Ombilin kolen, boven- dien 
22.374 ton hout. 

De rijtuigen biedon plaats aan voor een, twee of 
drie klassen van reizigers, op de Priok场n ko- mcn 
bovendien nog rijtuigen 4e klasse voor met 
uitshiitond staanplaatsen, voor inlanders. 

De goederenwagens zijn gel^k aan die bij de 
Oosterlijnen in gebruik. 

Vervoer. Gedurende 1917 werden op de Westerly 
ncn vervoerd 192.375 treinon, afleggende 8.847.040 
treinkilometers. 

De grondslagen der tarieven zijn dezelfde ala 
vermcld bij de Oosterlijnen. 



74 SPOOR- EN 1RAMWEGEN. 

In 1917 werden vervoerd: 
242.718 reizigers le klasse. 

1. 024.434 „
 2e ,, 

30.928.962 ,, 3e en 4c klasse. 
totaal 32.196.114 reizigers. 

36.366 ton bagage en bestelgoed. 
1.915.498 ,, koopmansgoederen. 

564.952 „ dienstgoederen. 
totaal 2.516.816 ton goederen. 
De ontvangsten. waren als volgt: opbrengst 

reizigers . . . / 9.601.717 
„ goederen ..............  - 10.110.931 
„ diversen . . . - 1.025.560 

totaal bruto ontvangsten / 20.738.208 
Idem per dagkilometer / 39.19. 
Idem per treinkilometer / 2.34. 
De exploitatiekosten voor het geheele net der 

Staatsspoorwegen op Java waren: 
in totaal ............................ / 20.487.239 
per dagkilometer. . . . - 23.82 
per treinkoilometer. . . - 1.39 

De netto ontvangsten waren: 
in totaal ............................ / 20.329.000 

in % van de bruto ontvangst 50 %. 
in % van het aanlegkapitaal 12.18 %.堡§ 
STAATSSPOOBWEG TER SUMATRA'S WESTKUST. 

Reeds van oudsher was de gemeenschap van de 
rijkbevoLkte Padangsche bovenlandeu met de kust 
en met de reede van Padang zeer gebrekkig. De 
toegangswegen moesten het Barisangebergte 
overschrijden, waarvan de laagste zadels bij Soe- 
.bang-op 1050 meter en bij Padang .Eandjang op 773 
meter bo ven de gemiddelde zeehoogte waren 
gelegen. 

In 1833 werd last gegeven tot het aanleggen van 
een karrenweg door de kloof van,de_AncLter 
verbetering van den transportweg Padang Pan- 
djang— Padang. 

In 1870 voltooide de mijningenieur W. H. de 
Greve een rapport aan de Regeering, waarin de 
beteekenis van de ontdekking der Ombilinkolen- 
velden werd uiteengezet. Na den dood van De Greve 
werd door Dr. R. D. M. Verbeek het onder- zoek naar 
de ligging der steenkolen voortgezet en voltooid. 

In 1873 werd aan den Ingenieur J. L. Cluyse- naer 
door de Regeering opgedragen een onder- zoek in te 
stellen naar de beste gelegenheid tot spoorwegaanleg 
in het gouvernement Sumatra^ Westkust in het 
algemeen, en voor den af- voer van steenkolen uit de 
Padangsche boven- landen naar de kusten in het 
bijzonder. De resul- taten van dit onderzoek zijn in 
den vorni van ge- drukte rapporten in de jaren 187G, 
1878 en 1884 gepubliceerd. 

In het rapport van 1878 werd het trac6 van de 
Emmahaven,yiaPadang door de kloof van dcAnei 
langsMfmeer van Singkarak, langs SolpJi. over 
Moeara-Kalaban naar Sawah Loento aanbevolen. 

Bij de wet van 6 Juli 1887 (Ind. Stb. 163) werd 
gelast de aanJeg van genoenid trace, lang 156 ki-
lometer, aangevula met de zijlijnen Padang Pan 
djang—Fort de Kock, lang 14 en Padang-Poeloe 
ajer, lang 2kilometer, welke lijnen 1 Januari 1894 
voor het publiek verkeer geopend werden. 

Bij de wet van 13 Juli 1895 (In4. Stb. 211) 

werden geldcn toegestaan voor de vcrlenging Fort de 
Kock — Paj akoem boch, lang 33 klio meter, cleze 
verlenging was 15 September 1S9G voltooic. De 
aanleg van deze lijnen, waarbij de terrein- 
moeilykheden op verschillende baanvakken door 
toepassing van tan I'adstaven wer.'en overwon- nen, 
geschiedde onder leiding van den Hoof' - Ingeuieur 
J. W. IJzerman. 

Op het cinde van 1917 waren in cxploitatie een 
hoofdlijii Emniahaven — Padang — Padang Pan- 
djang—Sawah Loento, lang 150 K.M. met zijlijnen 
Padang —Poeloeajor, Loeboek Aloeng-Soe- 
ngaiLimaucnPadangPandjang — Pajakoeinboeh, 
tezamen lang 95 K.M. De totale lengte bedroeg 245 
K.M. 

Bovenbouw. De spoorstaven wegen 25.7 K.G. per 
M., met uitzondering van de spoorstaven in tunnels 
en op eene 21/, kilometer lange helling van 3O°/oo, 
waar de kolentreinen geremd dalen. Op deze 
baanvakken zijn spoorstaven van 40 K.G. per M. 
gebruikt; de lengte der spoorstaven is 7 Meter. De 
spoorstaven zijn bevestigd op sta- len dwarsliggers, 
systeem Post, wegende 38 K.G. pei* stuk. Op de 
baanvakken, bereden door tand- rad-locomotieven, 
zijn middentandstaven aange- bracht lang 3.50 M., 
wegende 57 K.G. per SI (systeem Riggenbach). De 
grootste helling voor afvoer bedraagt 20 O/X) ad 
haesiebaau, 51 °/00 tand- radbaan en voor afvoer: 30 
°/00 adh. baan, 70 olm tandradbaan. De kleinstc straal 
der bogen bedraagt 150 M. 

Gebouwen en kunstwerken. De gebouwen zijn 
met het oog op het zwakke verkeer van reizigers en 
koopmansgoederen hoogst eenvoudig. 

Het aantal kunstwerken is zeer groot en omvat 
behalve tai van steunmuren, duikers en kleine 
bruggen, 55 bruggen van 20 tot 60 meter wijdte. 

In dozen spoorweg komcn 3 tunnels voor, lang 
respectievelijk 828, 35 en 70 Meter. 

Haveninrichtingen. De Einmahavcn is 22 H.A. 
groot, met inbegrip van het in de haven gelegen 
ciland. Pasirk6tjil. De diepte is 75 dM. onder eb bij 
springtij, het verschil tusschcn de watoratan- den bij 
eb en vlocd bedraagt 1] dM. J)c havenin- gang is 
1000 Meter breed. De bode in bestaat uit eene laag 
koraal, dik 4 tot 8 meter, slcchts in staut lichte 
kunstwerken te dragen. JJaaronder treft men eene 11 
tot 7 inetcr dikke slappc kleilaag aan, zoodat voor 
zware fundeeringen minstens J 6 Meter diepte 
noodig is. De werken, noodig om in enkele uren 500 
a 000 ton kolen in rnailsteamers en 2000 a 3000 ton 
in colliers met geringe kosten te kunnen laden, 
houden verband met deze inoei- lijkheden. 

De belangrijkstc werken, bchalvc de Htations- 
inrichtingen te Emmahaven zijn: een kolenBIaga- 
zijn, waar de kolen automatiscli gelost en geiaden 
worden on een viaduct, bestuunde uit vijf span- 
ningen van21 Meter en een consolcbrug, waarover 
wagens met bodemklcppen tot het stortvlak voor 
colliers wordon vervoerd. 

Voor het laden der kolen in de stooinschepen zijn 
electriscJie bunkerkranen in dienst gesteld. 

Tractie en jYIaterieel. Ultimo J917 bestond bet 
niaterieel uit 71 locomotieven, grootcndeels tand- 
rad-locomotieven, 103 rijtuigen, 17 bagagewagens 
en 873 wagons. Voor kolenvervoer van de Ombilin 
mijn te Sawah Loento tot de Emmaha- ven worden 
gebruikt 4-assige wagens met 20 ton laadvermogen, 
dakvonnigen bodem en zijklcp- 
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pen, zoo, dat de lossing automatisch kan geschie- 

den. 
Voor transport van kolen van het magazijn naar 

het sbortvlak worden gebruikt 2-assige wa- gens met 
bodemkleppen, ingericht voor auto ma- tische lading 
en lossing. 

In 1917 wcr-i en verstookt 46.161 ton Ombilin- 
steenkolen. 

De rijtuigen zijn ingericht voor 2 klassen van 
reizigers. 

Vervoer. In het jaar 1917 liepen 59.694 treinen, 
wclke te zarnen 1.396.439 treinkilo meters afleg- 
den.De treinen bevatten gcmiddeld ruiml9 assen. 

In 1917 werden vervoerd 3.324.870 reizigers, 
waarvan 50.886 in de eerste en 3.273.984 in do 
tweede klasse. 

Verder werden vervoerd in dat jaar: 
893 ton bagage en bestelgoed. 

700.183 „ koopmansgoederen en kolen. 
70.435 „ dienstgoederen. 

771.511 ton goederen in totaal. 
De ontvangsten van den spoorweg waren in 1917 

als volgt: 
Opbrengst reizigers. . . / 783.737 

,, goedei,en . . - 1.632.408 
„ diversen . . . - 269.501 

Bruto ontvangsten in totaal / 2.685.646 Idem per 
dagkilometer . . - 30.03. 
Idem per treinkilometer. . - 2.00. 
De exploitatiekosten waren: 
in totaal ...............................  / 1.552.100 
[)er dagkilometer ................  - 17.36 
per treinkilometer  ..............  - 1.12 
De netto ontvangsten waren: 
in totaal ............................... / 1.134.035 

in % van de bruto-ontvangst 42.24 %. 
in % van het aanlegkapitaal 4.38 %. 

LIJNEN BEII NEDERLANDSCH-INDISC HE SPOOR- w 
j;a - ? J A A TSC u \ p i i J. ( De stoomtramwegen dezer 
maatschappij zijn onder het hoofd traniwegen 
behandcld.) 

Bij G11verneme)itsbesluit dd. 28 Augustus 1862 
no. J. word aan den heer W. Poohnan c. s. conc(3ssic 
vcrleend voor den aanleg van ecn spoorweg van 
Scinarang via Solo naar JJjokja. 

Daze conccssic, waaraan rentegarantic was ver- 
bonden, werd voor zoovecl noodig bckrachtigd bij 
do wet van 6 Juli 1863 (Ind. Stb. 116) en word 
overgedragen aan de Nedorlandscli-Indische 
spoorwcginaatschappij. Die bekraclktiging door de 
wctg<!vende niacht had cchter niot plaats dan nadat 
in de concessie nog de vorplichting was opgcnorncn 
tot den aanleg van eone zijljjn naar Willem 1. 

Bij Gouvcrnenientsbesluit dd. 27 Alaart 1864 no. 
1 werd aan dezc maabschappij concessie ver- loend 
zonder rentegarantie voor de lijn Batavia—— 
Uiiilcjizorg. De hoofdingenicur J. P. do Bordes word 
jnet de uitvoering dozer spoorwegen belast, on had 
daarbij met tai van mocilijkhcden te kam- pen, 
waaronder het arbeidersvraagstuk, omdat dit groote 
work in vrijen arbeid mocst worden tot stand 
gobraciit. In 1870, nadat 109 kilometer van den 
spoorweg in pxploitatie waren gebracht, keerdc de 
heer De Bordes naar Nederland terug on werd de lijn 
voltooid onder bcheer van den 

heer D. Maarschalk, die sedert 1867 als Voorzitter 
van het Comite van Bestuur te Semarang was 
opgetreden. 

Niet minder had de Maatschappij te kampen met 
financiecle moeilijkheden. De staat verleende 
grooten steun aan de onderneming door het kapi- taal, 
waarover hij ^/2 % rente garandeerde, in 1873 te 
verhoogen tot 17 millioen, waardoor aan de 
onderneming tot hot einde van het jaar 1906 een 
jaarlijksch voorschot groot / 765.000 werd verzekerd. 

De lijn Semarang— Vorstenlanden kwam ge- 
reed op 21 Mei 1873, de lijn Batavia—Buitenzorg op 
31 Januari 1873. De concessie eindigt op 31 
December 1971. Het renteloos voorschot van den 
staat, dat ultimo 1872 / 2.981.982 bedroeg, naiu 
geleidelijk toe tofc de jaren 1875 en 187G, toen een 
maximum van / 3.334.430 bereikt werd, daarna 
werden jaarlijks belong- rijke bedragen afgelost. 
Ultimo 1893 was deze schuld gedelgd. In de periode 
1894 t/m 1918 bedroeg het aandeel van den staat in 
de over- winst / 5.601.000 of gemiddeld / 224.040 per 
jaar. 

Daar het aandeel in do overwinst nog tot ulti- mo 
1971 aan den staat ten goede komt en de lijn 
Semarang —Vorstenlanden bovendien bij het ein- 
digen der concessie vrij en onbezwaard aan den staat 
vervalt zonder andere vergoeding dan voor rollend 
materieel en werktuigen, mag het verlee- non van 
rentegarantie in het onderhavige geval als een voor 
den staat zeer voordeelige transactie worden 
beschouwd. 

LIJN SEMARANG —VORSTENLANDEN. Deze lijn 
werd aangelcgd met de in Europa meest gebrui- 
kelijke spoorwydte van 1,435 meter； voor den bo- 
ven bouw en het rollond materieel werden in 
hoofdzaak gekozen typen naar Europeesch model. 

Het eerste baanvak van dezen spoorweg (te- vens 
het eerste baanvak in Nederlandsch-Indie) Semarang 
—Tangoeng, lang 25 kilometer, werd voor het 
publiek verkeer geopend 10 Augustus 1867. Op 21 
Mei 1873 was de geheele lijn, lang 203 kilometer, 
vooi- het publiek verkeer geopend, terwyl de lengbe 
door het aanleggen der verbinding station Djokja S. 
V. — Djokja S.S. in 1887 tot 205 kilometer werd 
uitgobreid. 

In 1895 werd tusschcn den sbaat en de maat-
schappij cene ovcrcenkomst gcsloten betreffeude don 
aanleg en het gebruik van een derde spoor- staaf 
tusschcn Djokja en Solo om met smalspoor- troinen 
van de staatss^joorwegen deze verbinding tusschen 
Oostcr- on Westerlynen S.S. te kunnen berijden. 
Deze smalspoorverbinding wordt sedert 15 J uni 
1899 gobru kt voor het vervoer van wagcnladingen 
goederen in transit verkeer en thans voor allo verkeer, 
inclusief de expresstrei- ncn, van den dionst der 
sta&tsspoorwegen. 

Het ovorige transitvorkeer (reizigers, bagage en 
bestelgoed) wordt zoolang do regeering van. hare 
bevoegdheid geen gebruik maakt, door breed- 
spoortreinen bediend. 

De aanlegkosten ultimo 1918 waren per kilo 

meter / 29.165.753 
一茹— 141.296. 

Bovenboiiw. Oorspronkolijk werd de boven- 
bouw uitgevoerd in ijzeron spoorstaven, wegende 37 
K.G. voor do vlaktelijn en 42 K.G. voor de borglijn. 
In 1878 werd aangevangen met het ver- vangen dor 
yzeren spoors钿ven door stalen, we- 
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gen de 33.7 K.G. per M. De spoorstaven zijn met 
haaknagels en tirefonds bevestigd op djatihouten 
dwarsliggers. Over eene baanlengte van 20 K.M. 
zijn spoorstaven van 42 K.G. per M. van 14 M. 
lengte toegepast. Deze spoorstaven zijn op ijzeren 
dwarsliggers gelegd, wegende per stuk 70 K.G. 

Gebouwen en Kunstwerken. Het hoofdbureau 
der exploitatio is te Semarang gevestigd. Sedert 
1912 zijn de centrale werkplaatsen te Djokja in 
gebruik. 

Belangrijke stations met overlaad inrichtingen 
komen (in verband met het verscliil in spoor- 
wijdte met de aangrenzende spoor- en tramwe- 
gen), voor te Goendih, Solo en Djokja. Het 
aantal bruggen in dozen spoorweg is zeer groot. 

Bij de overbrugging van rivieren, die het water 
van den Merapi afvoeren, warden herhaaldelijk 
moei场kheden ondervonden, door de rijzing van 
de rivierbeddingcn, tengevolge van belangrijke 
lava-zandverplaatsingen. 

Tradie en Matcrieel. Ultimo 1918 bestond het 
materieel uit: 57 locomotieven, 35 bagagewagens, 
136 rijtuigen en 1493 goederenwagens. 

Het brandstofverbruik bedroeg in 1918 3400 
ton i- olcn en 37.800 ton brandhout. 

Vervoer. Gedurendc 1918 werden op de lijn 
Semarang— Vorstenlanden 23.070 treinen ver- 
voerd, afleggende 1.236.100 treinkilometers.: 

In 1918 werden vervoerd: 
21.000 reizigers le klasse. 
86.000 ,, 2e „ 

3.992.000 ,, 3e ,, 
totaal 4.099.000 reizigers. 

5.830 ton bagage en. bestelgoed. 
1.066.200 ,, ijl- en vrachtgoederen. 

103.300 „ dienstgoederen. 
totaal 1.175.330 ton goederen. 
De ontvangsten waren als volgt: 

opbrengst reizigers . . / 1.474.000 ,,
 goederen . . - 4.586.000 
,, diversen . . - 205.000 

totaal bruto ontvangsten . / 6.265.000 Idem 
per dagkilometer . . / 81.74 Idem per 
treinkilometer. . / 5.07. 
De exploitatiekosten. waren: in totaal /

 ............................. 3.172.000 
per dagkilometer / 41.39 
yer treinkilcm、ter / 2.57 
De netto-ontvangsten waren: in totaal /

 ............................. 3.093.000 
in % van de bruto-ontvangst 49 36 %. in % 
van de boekwaarde 8.41 %. 

LUN BATAVIA — BUITENZORO. In de concessie 
voor dezen spoorweg isbepaald, dat de spoorwijd- te 
zal zijn 1.067 meter, welke spoorwijdte later is 
voorgeschreven voor alle staats- en particuliere 
spoorwegen en voor bijna alle stoomtramwegen. 

Deze lijn moest gebouwd worden in een tijd- 
perk, waarin de Maatschappij met groote finan- 
cieele moeilijkheden te kampen had, wat een na- 
deeligen invloed had op den aanleg en de uitrus- ting 
dezer lijn. Gedurende de exploitatie werden 
geleidelijk de gebreken verbeterd. 

Het eerste baanvak, Batavia—Weltevreden, werd 
15 September 1871 geopend； op 31 Januari 

1873 was de geheele lijn, lang 55 K.M. met een zij- 
tak naar Mr. Cornclis, lang 1 K.M. en een zijtak 
naar de Kleine Boom, lang 2 K.M., gereed. 

Op 16 Februari 1887 werd do dienst op den 
zijtak naar de Kleine Boom, die door de openstel- 
ling van den spoorweg Batavia — Tand joeng Priok 
geen reden van bestaan mecr had, opgeheven. 

Als tete de ligne van den staatssj)oorwcg Bui- 
tenzorg—Preanger steeg de waarde van dezen 
spoorweg snel. 

In 1881 werd door de Regeering aangeboden 
de lijn aan te koopen voor 6 millioen gulden, het- 
geen op de Algemeene vergadei,ing van a?ndeel- 
houders op 25 Mei 1881 goedgekeurd werd. De 
betrekkelijke wet tot aankoop werd in de 
Tweede Kam er der Staten Generaal aangenonicn, 
de Eersto Kamer weigerde echter met een stem 
meerderheid daaraan hare goedkeuring te hech- 
ten. Nadat verschillende pogingen ter zake zonder 
resultaat waren geblcven, werden in 1911 de on- 
derhandelingen over den verkoop van de lijn 
Batavia — Buitenzorg aan den staat hervat; te 
gelijker tijd werd in behandeling genojnen een 
voorstel om nieuwe concessie-voorwaarden te 
verleenen voor alle bij de Nedcrlandsch-Indische 
Spoorwegmaatschappij reeds in exploitatie zijnde 
en nog te bouwen stoomtramwegen (zie verdcr 
onder Tramwegen biz 77 en vlg.). 

Als resultaat dezer onderhandelingen werd 
eene overeenkomst gesloten d.d. 30 Januari 1913, 
waarbij de spoorweg zonder rollend materieel en 
zonder magazijngoederen werd verkocht aan den 
staat voor een bedrag van 8,5 millioen gulden. 
Bij de wet van 20 Juli 1913 (Ind. Stb. 285) werd 
deze overeenkomst bekrachtigd； de overdracht 
van deze lijn aan den Dienst der Staatsspoorwe- 
gen had plaats op 31 October 1913. 

LIJNEN VAN DE DELI-SPOORWEG MAXTSCHAP- 
PIJ. (De stoomtramwegen dezer maatschappij zijn 
onder het hoofd tramwegen bchandeld). 

De snclle ontwikkcling der tabakscultuur tcr 
Sumatra's Oostkust en de zeer gebrekkige toe- 
stand der afvoerwegen, zoowel tc land als te wa- 
ter, gaven de Deli-maatschappij, waarvan des- 
tijds de hcer J. T. Cremer hoofdadministrateur 
was, aanleiding het initiatief te nomen voor eene 
concessie-aanvrage van een spoorweg van B la- 
wan via Medan naar Deli-toewa, met ccn zijtak 
van Mddan naar Tim bang Langkat. 

De concessie werd verleend bij Gouvernemcnts- 
besluit van 23 Januari 1883 no. 17 en inmiddcls 
kosteloos overgedragen aan de te Amsterdam ge- 
vestigde DeJi-spoorwegmaatschappy. De aan- 
vaarding der concessie, die voor ecn tijdperk van 
90 jaren verleend werd, had plaats op 3 Novem- 
ber 1883. 

In de plaats van deze concessie geldt tlians de 
boven onder „concessie voorwaarden" genoemde 
van 9 September ] 912. 

De spoorwijdte is 1.067 meter, het eerste baa»- 
vak, Laboean — M6dan, lang ] 7 kilometer, werd 
25 Juli 1886 voor het verkeer opengestcld. 

Geleidelijk werd het net uitgebreid; op ultimo 
1918 waren in exploitatie de lijnen: 

Medan —Belawan ............................23 K.M. 
M6dan —Tim bang Langkat . . 21 ,, Medan —
T. lok Niboeng .... 179 „ Xibing Tinggi-
Siantar .... 48 ,, 

Totaal ............................   271 K.M. 
Bogen met kleine stralon en belangrijke hell in- 
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gen konden worden vermedcn, daar het geheele net 
in de vlaktc ligt・ 

Bovenbouw. De stalcn spoorstaven, wegende 25.7 
K.G. per meter, zijn met haaknagels op hou- ten 
dwarsliggers bevestigd. Oorspronkelijk werd 
damarlaoet en djamhout, later bijna uitsluitend van 
Java afkomstig djatihout voor dwarsliggers gebruikt. 

Gebouwen en Kunstwerken. Het hoofdbureau der 
exploitatie, de werkplaatsen en magazijnen zijn te 
Medan gevestigd. Merkwaardig is het groot aantal 
uitgestrekte goederenloodsen, waaronder vcle voor 
rekening van nabij gelegen cultuuron- dernemingen 
gebouwd. 

Belangrijke overbruggingen komen in deze lij- ncn 
voor, waaronder die over de Kwala Deli met ecne 
totale lengte van 380 M., bestaande uit 20 spanningen 
van 18.35 M. en 3 spanningen van 4 M. 

Tractie en Materieel. Ultimo 1917 bestond het 
materieel, tevens dienst doende voor do tramwe- gen, 
uit 48 locomotieven, 132 rijtuigen, 27 bagage- wag 
ens e 1130 goederenwagens. 

Als brandstof word verbruikt 42.900 ton hout. 
Vervoer. Gedurende 1917 worden op den Deli- 

spoorweg 970.800 treinkilometers afgelegd. 

In 1917 werden vervoerd: 
52.000 reizigers le klasse. 

219.000 ,, 2e ,, 
2.429.000 „ 3e ,, 

totaal 2.700.000 reizigers. 
8.400 ton bagage en bcstclgoed. 

G09.000 „ koopmansgoederen. 

totaal 617.400 ton goederen. 

De bruto ontvangsten waren: 
Van reizigers  / 1.314.000 

„ goederen  - 2.282.000 
„ diversen  - 138.000 

totaal der bruto ontvangsten / 3.734.000 
Idem j)<?r dagkiloineter . . - 4G.89. 
I deni per treinkiloinetcjr . . - 3.85. 
De exploilatickoHten waren: 

in totaal ........................ / 1.409.000 per 
dagkiloineter  ............ - 17.69. per 
trcinkilomcter . . . . - ........... 1.45. 

De nelto ontvangsten warcu : 
in totaal ............................... / 

in % de J- bruto on tvangst ... 
in % van het aanlegkapitaal . 

2.325.(,00 
37.73 %. 
13.34 %. 

STOOMTR/\MWEUEN EN ELEcrriusciiE TRAMWE- GEN 

IN N ED ERLA N DSCH-I NDlii. 
OnMaan der stoonitramivegen. De hooge eischen, 

in navolging van Keglemcnten voor Europeesche 
Hpoorwegen door de Rcgeering gcstekl voor aan- Icg 
cn cxploitatic van hoofdspoorwegen en secun- dairc 
spoorwegen in Ncdcrlandsch-Indie, waren con 
beletsd oni, onder den naam van spoorwegen, 
stoomverbindingen in strekon met zwak ver- keer 
zuinig aan te leggen en te cxploiteeren. 

Het ontbreken van algenieene voorschriften 
omtrent den aanleg on de cxploitatie van stoom- 
tramwegen was aanlciding, dat bij do in 1881 aan 

   
de Nederlandsch-Indische tramwegmaatschappij 
overgedragen vergunning en bij de in hetzelfde jaar 
aan do Semarang — Joana stoomtrammaat- schappij 
overgedragen conccssies, in de voor- waarden van 
vergunning dergelijke voorschriften zijn opgenomen. 

De eerste blecf het karakter behouden van 
stadstram met beperkte lengte (14 K.M.), uitsluitend 
voor vervoer van reizigers. 

Bij Gouverncmentsbesluit van 28 December 
1915 no. 27 is de binnen de gemeenten Batavia en 
Meester Cornelia gelegen lijn der Nederlandsch- 
Indische Tramweg Alij. verklaard te zijn van uit-
sluitend en overwegend plaatselijk belang. 

Voorwaarden der Concessie. Het valt niet te ont- 
kennon, dat de concessie voorwaarden voor vele. 
tramwegen, zooals deze voor 1900 verleend zijn, veel 
gebreken bevatten. Sinds eenige jaren is een gelukkig 
streven merkbaar om eenerzijds nuttelooze en hinderl
可ke bepalingen te doen vervallen, anderzijds echter 
de verplichtin- gen der openbare middelen van 
vervoer tegen- over de gemeenschap aanmerkelijk te 
verzwaren. Zeer verdienstelijk is in die richting 
werkzaam geweest de Hoofdinspecteur der 
Staatsspoorwe- gen H. F. van Stipriaan Luiscius. 

Onder zijn beheer werden achtereenvolgens ge- 
wijzigdc con - cssicvoorwaarden vastgesteld voor: de 
S; rajoedalstoomtram en de Semarang Che- ribon 
stoomtram in 1908; 

de lijnen der Delispoorwegmaatschappy in 1912：
 ' 

da tramwegen dcr Nederlandsch-Indische 
spoorwegmaatschappij in 1913. 

De belangrijkste voorwaarden van deze laatste 
concessie zijn de volgende: 

Een vast tijdstip is gesteld, w a ar op de concessie 
voor de in exploitable zijnde en nog te bouwen 
tramwegen vervalt. Het vervoer van krijgsvolk en 
krijgsniaterialen geschiedt tegen halve vracht, 
postpakketten volgcns vastgesteld tarief en van een 
belangrijk aantal gouvernementsambtenaren jn 
dienst gratis. Naasting kan na een. bepaalden datum 
to alien tijde geschieden met een jaar vooraf 
aanzeggingtegen een prijs, die op eenvou- dige wijze 
wordt vastgesteld cn afhankclijk is van de 
cominercieele waarde cn hooger is dan de boek- 
waarde minus eenc jaarlijkscih vooraf vast gestcl- de 
afschrijving op het rollend materieel. Bij het einde 
dor concessie is de staat bevoegd de lijnen 
groepsgewijze al of niet over tc nemen; bij overname 
wordt ongevcer de boekwaardc betaaid, bij niet 
overncinen wordt stilzwijgend de con- ccssie voor do 
niet overgenoincn groopen met 30 jaren vcrlengd. 

TRAMWEGEN. A. Staatstramwcgen o p Java. Do 
aanleg van den eersten staats- tramweg op Java is 
golast bij de wet van 31 December 1904 (Ind. Stb. 
1905 no. 11), t.w. de tramweg van Madioen over 
Ponorogo naar Balong met zijtak van Ponorogo uaar 
Soemoroto. 

Doze lijn cn die van Krian naar GSmpolkerfp en 
de op 1 December 191G overgenomeii tram- weg 
Babat — Djoinbang vonnen tezamen do 
Staatstramwegen op Java ter gezamenlijko lengte van 
151 K.M., welkc bohooreu tot den Dienst van 
Ecnvoudigo lijnen en geon deel uit- maken van de 
Staatsspoorwcgen op Java. 

Dit is wel het geval met do volgonde lynen: 
Soemberkolok — Pandji, Tasikmalaja—Singapar- 
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na, Djatibarang—Indramajoe en Bandjar—Kalipoet 
jang, te zamen ter lengte van 84 K.M., welke 
aanvankelijk als secundaire spoorweg ge- bouwd zijn 
en thans als tram geexploiteerd wor- den. Alle 
bovenvermelde tramwegen hebben de normale 
spoorwijdte, 1.067 M. 

Ook zijn onder het beheer van de Staatsspoor- 
wegen op Java de volgende tramwegen smal- spoor: 

Ram bipoedj i—Poeger met zijtak Balang— 
Amboeloe; Tjikanipfek-—Tjilamaja; Tjikampek — 
Wadas. 

Deze tramwegen, ter gezamenlijke lengte van 83 
K.M., zijn aangelegd met spoorwijdte 0.600 M. 

B. Staatstramwegen o p S u m a- t r a. I. Zuid-
Sumatra Staatstramwegen. 

a： Lamponglijn 62 K.M. 
b. Palembanglijn 152 K.M. 

te zamen 214 K.M. in exploitatie op ulto 
1917. 

Als Staatsspoorweg in Zuid-Sumatra is de aan- 
leg van deze lijnen bevolen bij de wet van 30 
December 1911 (Ind. Stb. 1912 no. 121). 

De eerste lijn betreft het traject Pandjang — 
Hadji Pemanggilan en de tweede de geheele lijn van 
Kertapati tot Moeara Enim. Voor de verbinding van 
KSrtapati, het beginpunt der lijn, gelegen aan de 
samenvloeiing der Moesi en Ogan, met de stad一 
Paleinbang werd een veerdienst inge- steld. In 1917 
werd een aanvang gemaakt met den bouw van eene 
verbinding van Moeara Enim met de Gouvernements 
kolenmijnen Boekit Asem te Tandjoeng ter lengte 
van 13 K.M. 

Deze tramwegen worden gebouwd met spoor-
wijdte 1.067 M. en wat den eersten aanleg betreft, 
naar de eischen van deStaatsspoorwegen op Java. 
Met het oog op de zeer geringe bevolking wordt de 
uitrusting van deze lijnen tot het uiterst noo- dige 
beperkt en worden zij als tramwegen geexploiteerd. 
De aanlegrekening op ulto 1917 sluit op een bedrag 
van / 1G.316.479. 

De geldelijke uitkomsten der Zuid-Sumatra 
Staatstramwegen zijn aanvankelijk zeer bevredi- 
gend. De ontvangsten bedroegen in 1917 voor de 
Palembang lijn / 259.175 of / 4.91 per dag-K.M. en 
voor de Lamponglijn / 123.464 of / 5.50 per dag-
K.M. 

Naar een nauwe sainenwerking der Lands- 
automobieldiensten en der Palembanglijn wordt 
gestreefd. 

De exploitatiekosten van het bedrijf waren laag 
en bedroegen slechts / 3.08 per dag-K.M. 

Het ligt in de bedoeling om de lijn Palembang —
Lagipongbaai, ^waarvan het middenstuk nog niet 
gereed is, zoo spoedig mogelijk te voltooien. 

II. Atjehtram. Bij Gouvernements Besluit van 
26 Juni 1874 no. 4, werd de bouw gelast van een 
zeehoofd te Oelfee Lheue met een daaraan aan- 
sluitenden spoorweg tot Koeta Radja. De spoor-
wijdte was 1.067 Meter, de uitvoering geschiedde 
door het Departement van Openbare werken, de 
oplevering had plaats op 12 November 1876. 

In 1882 werd de spoorwijdte teruggebracht tot 
0.75 Meter, het beheer ging over van het militair 
departement naar dat der B. O. W. tot ] Maart 1891, 
toen het beheer van dezen tramweg weder 
overgedragen werd aan de Genie. 

Tot 1897 bestond deze tram uit genoemde ver-
binding, een ceintuurbaan (later opgebroken) en 

drie straalbanen, waarvan later alleen het ge- deelte 
Koeta Radja —Lam Baroe behouden bleef. 

Geleidelijk word deze tramweg uitgebreid langs 
de Noord- en Oostkust totdat met de openstelling van 
het lijngedeelte Bf sitang — Pangkalan Soesoe op 2 
April 1917, welke laatste plaats aan de Aroe- baai is 
gelegen, de hoofdlijn voltooid is. Van Besi- tang is 
ininiddels (in 1919) de verbinding tot stand gekomen 
met het net der Deli-Spoorweg Maatschappij. 

De aanlegrekening over eene totale lengte van 515 
K.M. sluit op ulto 1917 met een bedrag van J 
21.476.754. — of / 41.7 per kilometer. 

Het net kan verdeeld worden in drie gedeelten. 
a. de vlaktelijn in Groot Atjdh van Oelee Lheue 

tot Seulimeum, lang 45 K.M. met 4 K.M. zijlijn； 
b. de berglijn van Seulimeum tot Padang Tidji, 

lang 34 K.M.; 
c. de vlaktelijn van PadangTidji totPangkalan 

Soesoe, lang 427 K.M. met 5 K.M. zijlijn. 
Bovenbouw en kunstwerken van de vlaktelijn zijn 

geconstrueerd op een belastingschema van 
goederenwagens getrokken door een driemaal 
gekoppelde locoinotief met dienstgewicht van 12,8 
ton en grootste asdruk van 4.3 ton. 

Op de berglijn rijdenManet-Rimrothloconiotie- 

2x2 
ven --------- met een dienstgewicht van 31.3 ton 

5 
en een grootste asdruk van 7.2 ton. 

Tractie en materieel. Ultimo 1917 bestond het 
materieel uit 59 locomotieven, 147 rijtuigen en 919 
goederenwagens met 10 ton laadvermogen. 

In 1917 werden verstookt 22.705 M3. braml- hout. 
Vervoer. Gedurende 1917 werden vervoerd 

24.830 treinen, afleggende 1.173.361 trcin-kilo- 
meters. 

In 1917 werden vervoerd 2.865.725 reizigers, 
waarvan 36.550 in de eerste en 2.839.175 in de 
tweede klasse. 

Verder werden vervoerd in dat jaar： 165.193 ton 
goederen. 
17.732 ,, dienstgoederen. 

De ontvangsten van den tramweg waren in 1917 
als volgt: 

Opbrengst reizigers..... / 649.228 
Opbrengst goederen cnx. . - 460.0J 7 

Bru to ontvangsten in totaal / 1. )09.245 
Idem per dagkilometer . . / 5.93. 
Idem per treinkiloineter . / 0.95. 
De exploitatie kosten waren: in totaal /

 ................................. 907.993 
per dagkilometer.... / 4.86 
per treinkilometer . . . f 0.77 

De netto ontvangsten waren: in totaal . t f
 ................................. 201.252 

in % van de bruto ontvangst - 18.14 % 
in % van het aanlegkapitaal - 0.06 % 

C. Particulierc tramwegen met mac h inale 
beweegkraoht. Hicrtoe behooren de volgende 
ondernemingen, die in de hieronder genoemde 
volgorde zullen worden be- handeld. 

1. Semarang — Joana Stoomtram; 
2. Nederlandsch-Indische Tram; 
3. Oost-Java Stoomtram; 
4. Tramwegen van de Nederlandsch-Indische 

Spoorweg Maatschappij ； 
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5. Semarang — Cheribon Stoomtram; 
6. Serajoedal Stoomtrain; 
7. Kodiri Stoomtram; 
8. Malang Stoomtram; 
9. Pasoeroean Stoomtram; 

10. Probolinggo Stoomtram; 
11. Modjokerto Stoomtram; 
12. Babat — Djombang Stoomtram; 
13. Madoera Stoomtram; 
14. Tramwegen van de Deli Spoorweg Maat- 
schappij; 
15. Batavia Electrische Tram. 

Al deze lijnen hebben een spoorwijdte van 1.0G7 
Meter, met uitzondering van een der lijnen van de 
Nederlandsch-Indische Spoorweg Maat- schappij 
Djokja. — Brossot, die dezelfde spoorwijdte 
(1.435'M.) heeft als de spoorweg Semarang —
Vorstenlanden en de lijnen van de Neder- landsch-
Indische tramweg (2) en van de Batavia Electrische 
tram (15), die eene spoorwijdte hebben van 1.188 
Meter. 

1. Semarang Joana Stoomtram. A an J. F. Dijk- 
man were! bij G. B. 18 Maart 1881 no. 5 voor on- 
bepaaldcn tijd vergunning verleend tot den aan- leg 
en de cxploitatie van een stoomtramweg van 
Semarang naar Joana. Daarna werden aan de 
maatschappij, opgericht tot exploitable dezer con 
cessie, op 29 September 1881 nog voor de volgende 
lijnen concessies verleend: 

Koedoes —Majong 1886； D6 m ak — W irosari 
1887 ； Wirosari — Blora 1891; Majong —PStja- 
ngalian 1894;Wirosari — Koewoe 1895； Koewoe 
— Kradenan 1896； Joana — Tajoe Pakis 1896; 
Mocjong— Wrlakan 1898; Zijtak suikerfabriek 
Trangkil 1898; Laseni — Ngandang— Djatirogo 
1912. . 

Vcrder werden door deze maatschappij over-
genomen de vcrgiinningcn voor de lijnen: Goen- dih 
— Poerwodadi in 1892； Rembang —Blora — 
Ploentocran in 1896； Joana— Rcmbang — Lasfini 
in J 896; tcrwijl onthefiing werd gevraagd voor het 
makcui van het baanvak Tajoe— Pakis. 

Do concessic Goendih — Poerwodadi is voor 
onl)cpa:il<l<Mi tijd verleend； de overige 
concessies vcrvalJen 19 Juli 1996. 

Do lijn LasCin — Djatirogo kwam in het eind van 
1918 gereed. 

I?c lengte in cxploitatie bedroeg ultimo 1918 402 
K.M. 

2. Nederlundsch-Indische Tram. In 1881 werd 
aan de finna Dummler & Co. vergunning vor- leend 
voor den aan]eg en de cxploitatie van een 
stoomtramweg tusschen Batavia cn Meester Cor-
nells, welke vergunning overgedragen word aan de 
Noderlandsch-IndischeTramweg Maat- schappij. 

In 1890 were! vergunning verleend deze lyn door 
te trek ken tot k a in pong Malajoe, welke ver- 
longing in 1891 gereed kwam. Ecn nieuwe con- 
cosHic word in 1890 voor dozen tramweg vas ge- 
stekl. Do concessie duurt tot 1 Juli 1971. 

Op dozen tramweg worden uitsluitond roizi- gers 
vervoerd. De lengto is 14 K.M. De lijn heeft over do 
geheelo lengte dubbolspoor. Het is de eenige 
onderneming, die locomotieven zonder vuurhaard 
gebruikt, de twee assen dezer locoino- tieven kunnen 
gekoppeld worden, gebruikolijk is z。niet te 
koppelen. 

Bij G. B. 28 April 1911 no. 1 is wijziging ge- 

bracht in de concessie-voorwaardcn o. m. betref- 
fendc het recht oni dubbel spoor te leggen in den 
openbaren weg. 

3. Oost Java Stoomtram. Aan de 0ost-Java 
Stoomtram maatschappij werd overgedragen de 
vergunning, bij G. B. 24 October 1886 no. 2c en 
van 11 Mei 1887 no. 8c verleend voor den aanleg 
en de exploitatie van de lijnen Soerabaja—S6- 
pandjang en Modj okSrto — Ngoro. In 1890 
werden bedoelde lijnen in exploitatie ge- 
bracht. 

Bij G. B. 9 Mei 1908 no. 20 werd de duur dezer 
vergunning verlengd tot 14 September 1987. In 
1892 kwam een zijlijn Socmengko — Dinojo van 
de lijn Modjokerto — Ngoro in exploitatie. 

Bij G. B. 23 September 1893 no. 1 werd ver- 
gunning verleend voor een zijtak op de hoofd- 
plaats Soerabaja van den Stadstuin naar Hotel 
des Indes. Dit lijntje werd in 1897 geopend, in 
1903 werd de exploitatie gestaakt en werd de lijn 
opgebroken. 

Bij G. B. 19 October 1895 no. 6 werd vergun- 
ning verleend voor de verlenging Sepandjang— 
Krian, welke verlenging in 1898 voor publiek 
verkeer opengesteld werd. Daardoor is de lengte 
der thans geexploiteerdc lijnen: 

Soerabaj a—Krian ............................ 37 K.M. 
Modj okerto — Ngoro — Dinoj o . . 44 ,, 

Tezamen ............................ 81 K.M. 
Bij G. B. 6 Januari 1913 no. 33 verkreeg de 
Maatschappij concessie voor twee lijnen ter 
hoofdplaats Soerabaja, van Wonokromo —Koe- 
pang —Station S. S. naar den' S£a.Hstuin en 
van station S. S. naar de haven van Soera- 
baja. 

De lijn Wonokromo — Koepang — Station S.S. 
werd voor het verkeer geopend op 2 Maart 
1916. 

Bij G.B. 25 November 1915 no. 56 werd con- 
cessie verleend voor de toepassing van. electri- 
sche beweegkracht op de stadslijnen. De uitvoe- 
ring van de met de gemeente Soerabaja ter zake 
gesloten overeenkomst ondervond vertraging. De 
aanvaarding der concessie kwam op 19 Novem- 
ber 1917 tot stand. 

4. Tramwegen van de Nederlandsch-Indische 
Spoorweg Maatschappij. Op 1 Januari 1918 waren 
in exploitatie de volgende groepen van tramwe- 
gen. 
Groep. Trajept. Spoor- Lengte. 
 wijdte. 

M. K.M. 
I. Dj okja — Brossot (opengo- 1.435 

steld 15 Dec. 1917). 
34 

II. Djokja —Willem-1 - (open- 1.067 
gestekl 1 Juli 1907). 

111 

III. Goendih — Soerabaja(open- 1.067 
gestcld 1 Feb. 1903). 

245 
IV. Solo — Boj olalifopengesteld 1.067 29 

lUIoi 1908). —— 
Sa men .... K.M. 419 

Bij Gouverncments Besluit 28 October 1913 
no. 13 werden de oorspronkclijko vergunningen 
ingetrokken en vervangen door nieuwe concessie- 
voorwaarden, goldig voor do reeds in exploitatie 
zijnde en nog aan to leggen lynen. 

Wanncerdcze voltooid zijn, zal hot net zyn sa- 
inongcstelcl uit do volgende groepen: 
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Groep Traject. Spoor- Lengte. 
M. K.M. 

I. Djokja—Brossot . . , 1.435 61 
II. Djokja— Willem I . • 1.067 111 
III. Goendih一Soerabaja . 1.067 387 
IV. Bojolali—Solo 一 Kakap 1.067 94 

V. Semarang—Gambringan 1.067 59 

 Samen .. ..K.M. 712 
Een korte besclirijving van de lijnen behooren- 

de tot deze groepen volgt hieronder. 
I. Groep Djokj a—Brossot. Voor dezen tramweg 

werd ver gunning verleend bij G. B. 20 April 1893 
no. 9; de opening van het baanvak Djokja — 
Srandakan (23K.M.) had plaats in 1895. In 1913 
werd de bovenbouw vernieuwd, het trace verbe- 
terd en kwam de overbrugging over do Progo- 
rivier tusschen Srandakan en Brossot (1 K.M.) 
tot stand, en in 1916 de verlenging van de hoofd- 
lijn van Brossot tot Sewoe Galoer (5 K.M.). De 
uitbreidingslijnen bestaan uit eene verbinding 
Djokja—Pasar Gede— Poendoeng (27 K.M.) met 
zijtak Pasar Gede—Magoewo (4 K.M.). Hiervan 
kwam het gedeelte Djokja—Pasar Ged6 op 15 
December 1917 in exploitatie, terwfjl de lijn tot 
Poendoeng 15 Januari 1919 werd geopend. 

II. Groep Djokja — Willem I. Vergunningen voor 
deze lijn werden verleend als hieronder aange- 
geven: 

Data vergunning. Open- Lengte 
gesteld. K.M. 

Djokja—Magelang G. B. 14 
1895 no. 7 ........................... 

Oct. 
..1898 47 

Mag^lang—Setj ang—Willem 
G. B. 17 Mei 1901 no. 3 • I, ..1905 37 

Sfitjang—Parakan, G. B. 17 
1901 no. 3 ........................... 

Mei ..1907 27 
In het gedeelte Setjang — Willem I komen 

baanvakken voor met eene totale lengte van 
ruim 6 K.M. met middentandstaaf wegende 83 
K.G. per Meter (systeem Riggenbach). De 
grootste helling bedraagt 65 °/00. De kleinste 
straal der bogen is 150 M. 

III. Groep Goendih—Soerabaja. De voor deze 
groep verleende vergunningen zijn de volgende: 

Data vergunning. Open- Lengte. 
gesteld. K.M. 

Goendih—Soerabaja, G. B. 24 
Sept. 1896 no. 1  .........................  1903 230 ' 

Soemaii—Grisee, G. B. 1 Mei 1900 
no. 44 ：.二 .....................  1902 15 
In de concessievoorwaarden van 1913 wordt 

concessie verleend voor de volgende uitbreidings-
lijnen: 
Bodjonegoro — Djatirogo .... Jang 49 K.M. 
Babat-Ngidon-Toeban -Djenoe . „ 52 „ 
Pontjo —Ngidon ..........................  „ 29 ,, 
Grisee—Kandangan .....................  ,, 12 ,, 

Te zamcn ......................... 142 K.M. 
De eeretgenoemde lijn, Bodjonegoro— Djati- 

rogo is inmiddels gereedgekomen en 6 Januari 1919 
voor het verkeer opengesteld. 

Met het oog op de nieuw aan te leggen lijnen met 
zwak verkeer worden zoowel de spoorstaven als de 
bovenbouw der bruggen van de hoofdlijn in deze 
aijlijnen verwerkt en worden op de hoofdlijn een 
zwaardere bovenbouw met spoorstaven van 37.4 
K.G. per Meter en nieuwe bruggen van grooter 
draagvermogen aangebracht. Daardoor 

zal in de tockomst, na voltooiing van de lijn Se- 
inarang— Gambringan de mogelijkheid ontstaan om 
den afstand Semarang—Socrabaja (292 K.M.) in 4 il 
5 uren af te leggen. 

Groep IV. "Boj olali — Solo — Kakap. De 
geschie- denis van deze lijn dateert van 1899, toen 
aan de Solosche Tramweg Maatschapi)ij vergunning 
werd verleend voor een paardentram weg Solo— Boj 
olali. 

In 1906 werd de exploitatie van den paarden- 
tramweg overgedragen aan de Nederlandsch-In- 
dische Spoorweg Maatschappij, die de lijn tot 
stoomtramweg verbouwde en in 1908 als zooda- nig 
voor publiek verkeer openstelde. Op 1 Januari 1914 
ging deze lijn onder de nieuwe con- 
cessievoorwaarden in eigendom over aan de Ned. 
Ind. Spoorweg Maatschappij. 

De lijn is lang 29 K.M. en zal van Solo af in 
Zuidelijke richting worden verlengd via Wono- giri 
tot Kakap; de totale lengte zal dan bedragen 94 K.M. 
Met den bouw van laatstgenoemde lijn is een begin 
gemaakt. 

Groep V. Semarang — Gambringan. Deze lijn, 
lang 59 K.M., waarvan de aanleg met dien van een 
spoorweg zal overeenkomen, zal de kortste 
verbinding, met spoorwijdte 1.067 Meter, geven, 
tusschen Semarang cn Soerabaja. 

Wordt te eeniger tijd een derde spoorstaaf gc- legd 
op het baanvak Goendih — Solo dan is daar- mede 
de eenheid van spoorwijdte voor Java een 
belangrijkc stap vooruit gekomen, omdat dan zoowel 
Semarang, als alle stations van de Neder- landsch-
Indische Spoorweg Maatschappij, met uitzondering 
van de halten van den tramweg Djokja —Brossot en 
4 halten van het baanvak K'doengdjati —Willem I, 
bereikbaar zijn voor materieel voor spoorwijdte 
1.067 M. en daarinede ook voor jnilitair vei'vocr 
zondcr overlading. 

Uit dat standpunt beschouwd vormt de Jijn 
Semarang — Gambringan een zeer belangrijkc 
schakel in het net der spoorwegen op Java. 

De concessie voor bovengenoemde stoomtram- 
wegen eindigt op 31 December 1071. 

5. Semarang—Gheribon Sloomlram. Bij G. B. 7 
December 1893 werd vergunning verleend voor den 
aanleg en de exploitatie van cen stoomlrajn van 
Semarang naar Cheribon, weike vergunning 
overgedragen werd aan de Semarang Cheribon 
Stoomtram Maatschappij. 

De Mij. nam van de Java Spoorweg Maatscliap- 
pij over de lijnTegal -Balapoelang en cxploitecrdc 
deze sedert J 897 als tramweg (van J 886 — 1897 als 
spoorweg geexpioiteerd). De hoofdlijn was in haar 
gchccl op 1 Februari 1899 voltooid. 

De zijlijnen Weleri — Besokor (4 K.M.) en Chc- 
ribon — Kadipat6n (50 K.M.) werden in 1900 cn in 
1901 voor publiek verkeer opengesteld. 

Bij G. B. 12 Juli J912 no. 5 cn I Mei J912 no. I 
yerkrecg de maatschappij gewijzigde conccssic- 
yoorwaarden en werd vergunning verleend voor 
verschinende wijzigingen in het tj,a(；6 der hoofd-
lijn. De hoofdlijn wordt daardoor lang 226 K.M. en 
zal na uitvocring berijdbaar zijn voor treinen met 60 
K.M. snelheid per uur. De werken tot bereiking van 
dien toestand zijn in Augustus 】9I4 beperkt. 
Intusschen was met 1 Januari 1914 de 6dndaagsche 
treinverbinding Batavia — Semarang tot stand 
gekomcn. 

Bij G. B. 30 Augustus 1913 no. 42 verkreeg de 
maatschappij vergunning voor een stoointram 
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Pekalongan — KSdong Woengi—Wonopringo. 
—Cfp^l Mei 1918 is de verlenging Balapoelang — 
Margasari voor het verkeer geopend. 

De total© longto der lynen bedraagt 310 K.M. 
cn die der nevenlijnen 73K.M., te zamen 381 K.M. 
De vergunning eindigt 19 Februari 1994. 

6. Serajoedal Stoomtram. By G.B. 23 December 
1893 no. 6 werd vergunuing verleend voor den 
aanleg en do exploitatie van een stoomtramwog 
Maos — Bandjarn^gara, welke vergunning werd 
overgedragen aan de te's Gravenhage gevestigde 
Serajoedal Stoomtram maatschappij. Bij G. B. 
22 September 1899 werd vergunning verleend 
voor een zijlijn van Bandjarsari naar Poerbaling- 
ga. De geheele lijn werd in 1900 voor publiek ver- 
keer opengesteld. 

Bij G. B. 22 Juni 1912 no. 13 verkreeg do 
Maatschappij, in hoofdzaak onder dezolfde voor- 
waarden, als voor de hoofdlijn Maos — Bandj arne- 
gara gelden, concessie voor eene verlenging van 
Bandjarn-gara tot Wonosobo in de residentie 
KI doc. 

De verlenging Bandjarnegara tot Wonosobo 
werd op 7 Juni 1917 voor het verkeer geopend. 
De geheele lengte van de lijn bedraagt thans 
119 K.M. en 6.5 K.M. voor de zijlijn, te zamen 
126 K.M. 
De vergunning vervalt 10 April 1991. 

7. Kediri Stoomtram. Aan de te Amsterdam ge- 
vestigde Kcdiri Stoomtram Maatschappij werden 
overgedragen de vergunningen verleend bij G.B. 
31 December 1894 no. 42 en bij G. B. 5 November 
1895 no. 19 voor eenige stoomtramwegen in de 
residentie Kediri. 

De lijnen zijn in exploitatie gebracht in de ja- 
ren J 897 tot en met 1899. 

Sinds 1 Novem ber 1918 zijn de volgende ver- 
bindingslijnen door verkoop overgegaan aan de 
staatssjioorwegcn op Java: 

Djoinbang Pasar —Djombang Kota en Djom- 
bang Kota — 1)jonibang S.S., te zamen 2.97 K.M. 
Thans zijn in exploitatie de volgende lijnen: 

Djombang SS. ― Kediri SS. . . . 50 K.M. 
Koliri-Wat6s .................................  8 „ 
Pa [>ar - Pareo — Kcpocng . . . . 25 „ 
Paroc — Kandangan .....................  8 „ 
f^jelorucljo — Ngoro — Kandangan. 13 ,, 
Gocro — Urengolo一Karawasan. . 16 „ 

Tc zamen ................... 120 K.M. 
I)c vergunning vervalG 9 December 1994. 
8. Malang Stoomtram. Aan de to Amsterdam 

gcv(3stigdc liaising StoomtramMaatschappij werd 
overg(ulragen de vergunning verleend bij G. B. 
28 M(u 1894 no. 2 voor den aanleg cn de oxploita- 
tie van tramwegen in de omstreken van Malang. 

Bij G. B. 13 Juli 1901 no. 28 is aan deze Maat- 
scl)a|)])ij cenc gcwijzigdo vergunning voor deze 
lijnen gegeven. 

lijnen zijn achtereenvojgens in de jaren 1899 
tot 1908 in exploitatie gebracht. 

rrhans zijn in exploitatie de volgende lijnen: 
Malang- Gondang Lfgi —Dampit lang 37 K.M. 
Gondang Lwgi—K?pandjdn. . . „ 17 ,, 
Toe in pang — ^ingosari ...............  ...  23 „ 
Malang — Blimbing .....................  ....  6 „ 
Eenige zijlijnen (a an tai 6) . . . „ ________ 5 ,, 

To zamen ........................ 88 K.M. 
De vergunning vervalt 18 Augustus 1995. 

9. PasoeroeatiStoomtram. De bij G.B. 1893 no. 
2 
verleende vergunning voor aanleg en exploitatie 
van stoomtramwegen nabij de hoofdplaats Pa-_ 
soerocan werd overgedragen aan de Pasocroean 
Stoomtram Maatschappij, gevestigd te's Graven- 
hage. In 1896 werd een gedeelte, lang 6 K.M., 
voor publiek verkeer opengesteld. 

Het net was tot in de eerste maanden van 1909 
over de geheele lengte in exploitatie (44 K.M.); 
sedert is het vervoer op het baanvak Sengon — 
Alkmaar gestaakt. 

Bij G. B. 19 December 1910 no. 2 en 17 
Juni 1911 no. 19 kreeg de maatschappij op onge- 
veer dezelfde voorwaarden concessic voor twee 
zijlijnen van Pasoeroean naar de Gembong rivier 
en van. Waroengdoewo naar Ngempit. 

Ultimo 1918 bestond het net uit een hoofdlijn 
Pasoeroean — Waroengdoewo — Bekasi-Oost met 
3 zijlijnen. Warangdoewo — Sengon, Waroengdoe- 
wo—Ngempit en Pasoeroean — linkeroever Gem- 
bong rivier, met een gezamenlijke lengte van 46 
K.M. 

De vergunning eindigt 16 Augustus 2004. 
10. Probolinggo Stoomtram. Aan de 

Probolinggo 
Stoomtram Maatschappij, gevestigd te 's Gra- 
venhage, werd overgedragen de vergunning voor 
den aanleg en de exploitatie van een stoomtram, 
loopende van Probolinggo over Kraksaan naar 
Paiton, verleend bij G. B. 15 December' 1894 
ho. 6. 

Deze vergunning werd uitgebreid met de ver- 
gunning voor een zijlijn lang 2,5 K.M. van Krak- 
saan Itvngs Sedapaksa naar Kaliboentoe, bij G. B. 
25 Maart 1909 no. 4. 

De lengte van de lijn Probolinggo — Kaliboen- 
toe is 45 K.M. De geexploiteerdc baanlengte be- 
draagt 36 K.M. 

De vergunning eindigt 28 Augustus 1994. 
11. Modjoktrlo Stoomtram. De Modjokerto 

Stoomtram Maatsehappij, gevestigd te 's Gra- 
venhage, aanvaardde in. 1897 de vergunning ver- 
leend bij G. B. 23 December 1S9G no. 4, voor den 
aanleg en de exploitatie van lijnen van Kalian jar 
over Bangil naar Modjokerto met zijtakken van 
Melikan naar Porofig ~en Van Patjing naar 
Poh Djedjer. 

Hob personeu verkeer, dat 1 Maart 1903 ge- 
staakt werd op het baanvak Bangil—Pandakan, 
is sedert 1 Januari 1910 weder hervat. 

In 1906 werd nog opengesteld een zijlijn naar 
de suikorfabriok K'tanen. 

Op 30 Juni 1917 is de zijlijn Bangil—S. F. 
Soembcr广djo, Inng 1.8 K.M., overgegaan aan de 
staatsspoorwegon. 

Thans zijn in exploitatie do volgende lijnen: 
Porong — Modjokerto...................... 38 K.M. 
Djapanan —Pandaan ........................ 11 „ 
Pandaan — Bangil ............................ 14 „ 
Zijlijn Bangsal —Poh Djedjer.. . 15 „ 

To zamen ....................... 78 K.M. 
Do vorgunning oindigt 30 April 1996. 

12. Babat—Djombang Stoomtram. Aan de te 
's Gravenhago gevestigde Babat — Pjombang 
Stoomtram Maatschappij is bij G. B. 14 Moi 1896 
no. 14 vergunning verleend voor den aanleg en de 
exploitatie van denStoomtramwegBabat—Djom- 
bang, lang G8 K.M. 

iv 6 
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Bij de wet van 29 Juli 1916 (Ned. Stb. no. I 
352) is de overeenkomst bekrachtigd, waarbij 
de lijn Babat-Djombang door verkoop is over- | 
gegaan aan den lande. Op 1 December 1916 is 
de lijn in exploitatie overgegaan bij den dienst 
der Staatsspoor- en tramwegen. 

13. Madoera Stoomtram. De thans te's Graven- 
hage gevestigde Madoera Stoomtram Maatschap- 
pij kwam in het bezit van de vergunning, ver- 
leend bij G. B. 10 November 1896 no. 26, voor 
den aanleg en de exploitatie van eene lijn Kamal 
-Bangkalan-Kwanjer - Sampang - Pamekasan - 
Soemenep —Kalianget, lang 205 K.M. 

Op 1 September 1913 werd bovendien de 
rechtstreeksche lijn Kamal —Kwanjer, lang 16 
K.M., voor het verkeer geopend. 

De maatscliappij exploiteert bovendien twee 
stoombootverbindingen van Kamal naar Soera- 
baja en van Kalianggt naar Panaroekan. 

Het in haar bezit zijnd drijvend niaterieel be- 
stond ulto 1918 uit 5 stoomschepen, 3 motorsche- 
pen, 1 motorsloep en 16 prauwen, met gezamen- 
lijken inhoud van 452 kojang en 1 stoombagger- 
molen. 
De vergunning vervalt 29 October 1996. 

14. Tramwegen van de Deli Spoortceg Maat- 
schappij. De concessie voor deze tramwegen 
maakt een onderdeel uit van de concessie voor 
den Deli spoorweg, laatstelijk vastgesteld bij 
G. B. 9 September 1912 no. 14. 

Deze tramwegen zijn verlengingen of zijtakken 
van den spoorweg en hebben geen afzonderlijk 
materieel; het materieel van den spoorweg doet 
dienst op al deze lijnen. 

Van de als tramwegen geconcessioneerde lijnen 
zijn de volgende lijnen als spoorwegen in exploi- 
tatie: 
Perbaoengan —Tandjoeng Balei, 137 K.M.seinds 
31" December 1916. 

T< bing Tinggi — Siantar, 48 K.M., sinds 31 
December 1917. 
De op ulto 1917 als tramwegen in exploitatie 
zijnde lijnen zijn de volgende: 

Timbang Langkat —Kwala . . 20 K.M. 
Timbang Langkat — Tandjoeng 

Poera ...................................... 47 „ 
Loeboek Pakam-Bangoen Poerba 28 „ 
Tandjoeng Poera — Pangkalan 

Brandan .................................. 20 
KampoengBaroe — Arnhemia . . 15 „ 

Te zamen ................ 130 K.M. 
Het einde der vergunning valt op 23 Januari 
1983. 

15. Batavia Electrische Tram. Voor het 
tramwegnet van deze Maatscliappij (spoorwijdte 
1.188 M.) werd vergunning verleend bij G. B. 17 
Juli 1893 no. 17. 

De concessies ondergingen herhaaldeJijk wijzi- 
ging, laatstelijk bij G. B. 28 Juni 1909, no. 1. 

De thans in exploitatie zijnde electrische lijnen 
zijn de volgende: 

Batavia (benedenstad) — G oenoeng Sahari — 
Koningsplein —Harmonie, Jang 12,5 K.M. 
Ment.eng — TanaJi Abang - Harmonic, 4.5. K.M. 

Koningsplein — Batavia (benedenstad), 1.4 
K.M. 
Te zamen 18.4 K.M. 
De vergunning vervalt op 29 October 1995. 

Literatuur: Tot do periodiek verschijnende ge- 
schriften, waarin mededeoJingen over spoor- en 
tramwegen voorkomcn, behooren: Jaarcijfers van 
het Koninkrijk der Ncderlanden, Kolonien 
(Centraal-Bureau voor Statistiek den Haag) ； Di-
verse jaarverslagen der staatsspoorwegen en der 
particuliere spoorweg- cn tramwegondernemin- gen 
in Ned.-Indie; Statistiek van het vervoer op de 
spoorwegen en tramwegen met machinale be- 
weegkracht in Nederlandsch-Indie (Landsdruk- kerij 
Batavia tot 1913); Verslagen der Exploitatie van den 
Staatsspoorweg ter Sumatra's Westkust en van de 
Ombilin kolenvelden (Landsdrukkcrij Batavia); 
Regeeringsalmanakken voor Neder- landsch 
Indie(Landsdrukkcrij Batavia); Koloniale Verslagen 
(Landsdrukkerij den Haag)； Tijdschrift van het 
Koninklijk Instituut van Ingenieurs; Wcekblad „de 
Ingcnieur" (Orgaan van het Kon. Inst, van Ingenieurs 
en van de Vereeniging van Delftsche ingenieurs). 
Indiseh tijdschrift voor spoor- en tramwegwezen. 

Tot de verhandelingen, betrekking hebbende op 
spoor- en tramwegen in Nederlandsch Indie, die het 
licht zagen in de laatste tien jaren behooren: 

A. W. E. Weyerman, Geschiedkundig over- zicht 
van het ontstaan der spoor -en tramwegen in 
Nederlandsch-Indie, Rijswijk Batavia 1904； 
Onderzoek naar de mindere welvaart der Inland- 
sche bevolking op Java en Madoera (Welvaart 
Commissie), Vervoerwezen, Batavia 1906 en 1907; 
L. H. N. Dufour, Appareils de sdcurite pour les 
chemins de fer dcl'Ilcde Java. Extraitdu Bulletin de 
1,Association du Congres International des Chemins 
de fer, Bruxelles 1908; P. J. d'Artillac Brill, Het een 
en ander over het tarief- wezen der spoorwegen. Een 
beknopte uitcenzct - ting van de grondslagen van het 
spoorweg tarief- wezen ten dienste van 
spoorwegainbtenaren op Java, Helder 1908; K. J. A. 
Ligtvoet en E. van Zuylen, Rapport betreffendc 
terreinverkennin- gen cn een spoorwegplan voor 
Midden Sumatra, Batavia 1909; J. A. Haarman, 
Beschouwingen over den bovenbouw van het spoor 
met wijdte 1.067 M., in het bijzonder van dat der 
Staatsspoorwegen op Java, Batavia 1908; J. T. P. R-
ichtcr, Rapport nopens den aanleg van Staats-
spoorwegen in Zuid Sumatra, 3 deelcn, Jiatavia 
19J1; Rapport van do Coinmissie ter zakc van den 
aanleg van cen spoorweg over den Pas van Soebang, 
ingcsteld bij Besluit van den Minister van Kolonien, 
dd. 5 November 1906, 's G raven- hage 1907; Vers 
Jag der Commissie van Praead - vies aangaandc de 
spoor- cn tramtoestanden ter Hoofdplaats Semarang, 
GemeenlebJad Sen)a- rang 1913. In 1901 verschcen 
in druk bij de Landsdrukkerij to Batavia een 
„Verzameling van Overecnkom的cn" gesloten 
tusschen Staats- en Particuliere spoor- cn 
tramwegen, waarop naar behoefte vervolgbladen 
verschijncn. In 1910 is een herdruk van de 
„Verzaineling van Cone ssie voorwaarden van 
Particuliere spoor- en trainwe- gen" door })et 
Departement van Gouvernements- bedrijven 
uitgegeven, waarop rnedio 19】4 een vervolg 
verschenen is. S. A. Rcitsma, Medede - lingen betr. 
Indische Spoorweg-politiek — Dienst der S.S. in 
Ned.-Indie — Batavia 1916; Algemce- ne Medede 
lingen no. 14, Verbetering der speor- weg tcestanden 
in en om Soerabaja, in 3 dcelen, Deel III Dec mber 
1917; Verslag v„ d. Commissie v. Advies inzake het 
spoorweg vraagstuk te Soe- rabaja, ingesteld bij 
Gouv. Besluit van 28 Dec. 
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1916 no. 90; Verslag eener spoorwegverkenning in 
Noordwest-Borneo, samengesteld door J. C. F. van 
Sandick en V. J van Marie, Batavia, Albrecht en Co., 
1919, 3 deelen in 2 banden met platen en kaarten 
(Dienst der Staatsspoor- en Tramwegen, 
Mededeelingen opname n°. 13). 
SPOORKIEVIT. Zie KIEVITEN. 
SPOROZOA. Klasse van Protozoae, uitsluitend uit 

parasitische vormen. bestaande. De meest© vert egen 
woo rd igers vertoonen een afwisseling van 
ongeslachtelijke en geslachtelijke voort- planting. 

De meest bekende vertegenwoordigers dezer 
groep zijn de parasieten, die de verschillende vormen 
van malaria bij den mensch veroorzaken, zooals 
Plasmodium vivax, die de anderdaagsche koorts, P. 
malarias, die de derdendaagsche koorts en P. 
praecox, die de tropische mala ria- vormen 
veroorzaakt. 

De malaria-parasiet leeft in de roode bloed- 
lichaampjes van den mensch. Het is een klein door 
pseudo pod ien meer of minder beweeg- lijk 
lichaampje, dikwijls van een vacuole voor- zien en 
dan schijnbaar ringvormig. Het plant zich 
ongeslachtelijk voort (schizogonie) door in een 
aantal stukken (merozoieten) uiteen te vallen, die het 
bloedlichaanipje verlaten om in een nieuw in te 
dringen, waarin de merozoieten weer tot volwassen 
dieren uitgroeien. Bij de verschillende malaria-
soorten is de tijd, die tusschen het indringen in een 
nieuwbloedlichaam- pje en het vrij worden der 
merozoieten verloopt, niet even lang. De koorts van 
den patient stijgt, wanneer de merozoieten vrij 
u'orden. 

Wanneer deze scJiizogonie eenige kc eren heeft 
plaats gchad, groeien de merozoieten uit tot 
individuen (gametocyten), die een and ore bo- 
stemming hebben. Om zich verder te kunnen 
ontwikkelen, moeten zij met het bloed van den 
patient opgenomen worden door een steekmug 
(Anopheles), in wiens darm zij hun verdere ont- 
wikkcling doormakcn. Hier ontstaan uib sommi- go 
gamo'.ocyten ccnige kleine, slanke, beweeg- lijke 
cellen (micro garnet en), tcrwijl and ere elk in 66n 
onbeweeglijko rondo cel (macroganieet) v era nd 
eren. De vorming dezer garnet en is de sexueele 
voortplanling in do levcnsgeschiedenis der malaria-
mug, duar elke macrogameet door cen xnicrogamect 
bevrucht moet worden (copula! io). Door dezc 
verccniging van macro- en jnicrogameeb ontstaat de 
zygote, die den darm- wand van de mug doorbooi't 
cn daar uitgroeit tot een groot lichaam (oocyst), dat 
indelichaams- liollo uitpuilt cn waarin talrijke zeer 
kloine slanke cellen (sporozoicton) ontstaan. De 
oocyst burst open, de sporozoielen komon vrij in de 
lichaainsliolte,om vandaar in do speekselklicren van 
do mug binnen te dringen. Wanneer de)nug daarna 
den mensch steekt om bloed te zuigen, vlocil 
tegelijkortijd een druppel speeksel in do gojnaakte 
wo nd, waardoor do sporozoieten in hot menschelijk 
blood konien. Hicr dringen zij in do roode 
bloedlicbaampjes binnen, om uit te grooion tot den 
vonn, die zich door schizogonio voortplant. 

Uit dezo beschrij ving blijkt, dat de malaria- 
ziokte door bepaalde muggen (Anopheles) ver- 
spreid wordt en dat dus do bestrijding dezer ziekte in 
de eerste plaats gericht zal moeton zijn op de 
bestrijding der muggen. 

Behalve talrijke and ere vormen bchoorpn nog 

het geslacht Piroplasma. of Babesia tot de Sporozoa, 
wiens v ert egen wo o rd igers in de bloed- 
licbaampjes van verschillende huisdieren levep en 
door bloedzuigende teeken van den eenen gast- heer 
op den anderen worden overgebracht. Zoo vindt men 
ook in Oost-Indie de kosmopolitische Piroplasma 
bovis, die haemoglobinurie bij het rund veroorzaakt 
en wel, doordat bij deze ziekte zeer vele roode 
bloedlichaampjes verwoest worden, de roode 
bloedkleurstof in het bloed- vocht oplost en de urine 
rood kleurt. Wanneer in dit geval het wijfje eener 
teek Piroplaama-be- vattend bloed gezogen heeft, 
legt het eicren, die geinfecteerd zijn, waaruit wormen 
komen, die bij het zuigen van bloed heb Piroplasma 
op and ere rund eren overbrengen. 

SPREEUW. Tot de familie der Spreeuwen 
(St^irnidae) behooren de eigenlijke spreeuwen, de 
glansspreeuwen, de beo's en eenige afwijkende 
vormen. Van de eigenlijke spreeuwen zij in de eerste 
plaats genoemd de djalak (JAV., SOEND,), 
Shirnopostor jalla, een zeer gewone soort op Java en 
Sumatra; deze is aan de onderzijde wit, met zwarten 
kop en bruinen rug, en van de grootte van onze 
spreeuw. Gracupica melanoptera, do djalak a woe 
(JAV.) of kaleng poetih (JAV.)» een weinig grooter, 
wit met zwarte vleugels en staarb en bij jonge 
exemplaren met grijzen rug, is van Java en Bali 
j)ekend. Als kaldng mas (JAV.) of djalak mas (JAV.) 
is bekend Acridotheres javani- ct4s, geheel 
leiklexirig grijs met zwarten kop en witte 
onderdekveeren van den staart. Deze soorten komen 
in levenswijze vrijwel met onze gewono spreeuw 
overeen. De Glansspreeuwen voeden zich meer met 
vruchten en houden zich minder op den grond op dan 
de djalaks. Op Sumatra, Java en Borneo komt de 
tjamperling (MAL.) voor, Aplonis strigatus, zwart met 
groenen metaalglans; jonge exemplaren zijn van 
onderen wit met donkere langsstrepen. In de 
Molukken en op Nieuw-Guinea komt A. metdllicus 
voor, met mooier metaalglans en langeren staart. 

De soorten van het genus Gracula, ook Eulabes 
genoemd, zijn algemeen bekend onder den volks- 
naam B e o. Alls zijn krachtig gebouwd, met een 
incenged rongen lichaam en een grooten dikken kop, 
terwijl do meeste soorten voorzien zijn van naakte, 
gele huidlellen aan weerszijden van het achterhoofd, 
welke naar voren tot aan het oog rciken en 
doorloopen tot op de kruin van den kop, bonevens 
eon naakte huid onder het oog. Mob uitzo nd ering 
van twee soorten zijn zij geheel blauw- of groen-
zwart geklourd met een witten spiegel op de 
vleugels. De meest gewone soort is do Javaaiische 
Beo (Gracula javanensis} ook op Sumatra, Borneo 
on Banka voorkomend. Bij de Mnloiers en do 
Europeanea in den In- dischen archipel on ovenzeer 
in do Europeesche diergaarden worden zo veelvuldig 
gehouden. wegens haar groot talent om woorden uib 
te spreken en klanken na to bootsen, waarbij ze ook 
dikwijls een zeer welluidend gefluit doen hooren. Do 
Maleiors voeden do Beo's hoofdzakelijk met de 
vruchtcn van Carica papaja. Een dwaas en algemeen 
vorspreid bijgeloof is, dat de Beo's bij het zien van 
bloed doodvallen; het is waarschijn- lijk ontleend aan 
hot feit, dat deze vogels in ge- vangenschap, zoowol 
in Indie als cldors, hoewel zeer gozond schijnende, 
plotseling st erven. Er wordt veel hand el in deze 
vogels geclreven. Gracula javanensis leeft in 
rotskioven, en haar 
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gewoon stemgeluid klinkt als “schihoen"; zij voedt 
zich met insecten, larven en vruchten, heeft groote 
achterhofd- of neklellen en de bek is vuil ponceau-
rood met citroengele punt. Op Soembawa en Flores 
leeft. Gr. venerata, bij wie de kam van het iniHdelste 
paar huidlellen aan het achterhoofd in 3 lappen 
verdeeld is. Op de Westkust van Nieuw-Guinea, de 
Papoe- en de Aroe-eilanden komt- een met de Beo's 
verwante vorm voor, Mino dumontiiy bij welke soort 
de lellen ontbreken, doch de kop aan beide zijden 
gebeel naakt is, de buik citroengeel, de dekveeren van 
den staart wit en de pooten oranjegeel zijn. Aan de 
Noordwestkust van Nieuw-Guinea leeft een zeer mooi 
gekleurd e soort (21 danopyrrhus anais) met een 
hooggelen hals, krop, buik en stuit en bij wie slechts 
de huid achter het oog kaal is. 

Bij de Spreeuwen moeten nog genoemd worden 
eenige opvallende vormen van Celebes. Streptocitta 
torqiLata is een op een ekster gelijken- de zwarte 
vogel met blauwvioletten glans, met witten halsband 
en naakte oogstreek; Charitor- nis albertinae is een 
zeldzame verwante vorm van de Soela-eilanden. Eene 
zeer afwijkend e vorm is Scissirostrum dubium, op 
Celebes. Deze vogel is ongeveer van de grootte van 
onzen leeuwerik; zijn snavel, iets samengedrukt, en 
gekromd, is even lang als de kop； de wigvormige 
staart is iets langer dan het lichaam. De kleur bo venop 
in het algemeen groenachtig donker- grauw； staart en 
vleugels zwartachtig. Boven- dekvederen van den 
staart en enkele vederen van den achterbuik zijn 
versierd met lancetvor- mige, harde karmozijnroode 
aanhangsels. Deze soort wordt aldaar Moloneti 
genoemd, Enodes erythrophrys, eveneens van daar , is 
bruingrauw, vleugels en staart olijfgeel en een rood© 
streep aan beide zijden van den kop. Ten slotte moge 
het geslacht Basilornis genoemd worden, gekenmerkt 
doordat- de vederen van den kop een soort helm 
vormen. Op Celebes komt B. celebensis voor, 
glanzend zwart met een witten voorvlek en een groote 
kuif op het achterhoofd ； op Ceram leeft een op deze 
gelijkende soort, B. corytluiix, die een helmachtige tot 
over de neus- gat en reikende kuif en bruinachtig witte 
hals- vlekken en keel heeft. 

SPRENGER VAN EIJK (Mr. JACOBUS, PETRUS). 
Werd geboren 20 Januari 1842 te Hilvarenbeek, was 
van 1862—1872 ambtenaar van de registratie in 
Nederland en vertrok in laatstgenoemd jaar in het 
belang der belasting- hervorming naar Indie, alwaar 
hij eerst Inspec- teur, daarna Direct cur van Financien 
werd. In 1877 opgelreden als Algemeen secretaris van 
het gouvernement, werd hij in 1879 lid van den Raad 
van Indie. In die betrekking zag hij zich belast met> 
het ont werpen der ordonnantie op verpon- ding, 
zegelrecht en successie, zoomede van een reglement 
op de in- en uitvoerrecht en. In 1884 ah Minister van 
Kolonien opgetreden, wist hij in ] 886 de wet ten tot 
onth effing van cijns op suikerriei en tot schorsing van 
liet uitvoerrecht te doen aannemen. Ook kwam de 
overeenkonist met de Paketvaart Mij. onder zijn 
bewind in 1888 tot stand. Hij was de eerste Minister 
van Kolo- ni&n, die met een vast plan tot horst el van 
de Indische financien bij de Kamer kwam. In 1888 als 
Min. v. Koi. afget reden, behartigde hij ge- durende 
eenige jaren de belangen van verschil-〕 

lende Indische cultuurondernemingen en was t evens 
een gewaardeerd lid van den Haagschen 
gemeenteraad. Hij redigeerde van Dec. 1891 to) Febr. 
1894 het Weekblad „Nederland,>. Van 1894—1897 
was hij Minist er van Financien en werd in 1900 
benoemd tot Directeur-generaal van de Mij. tot 
exploitatie van staatsspoorwegen, als hoe da nig hij 21 
Maart 1907 te Utrecht over- leed. De Universiteit te 
Utrecht kende hem de on- derscheiding van doctor 
honoris causa toe. 

Van zijne hand verschenen belangrijke bij- 
dragen op wetgevend en comptabel gebied, o. a. eene 
toelichting op de door hem zelf tot stand gebrachto 
Wet op de personeele belasting. Zio over hem Ind. 
Gids 1907 deel I. bl. 731. 

SPRINKHANEN. Zie REGHTVLEUGELI- GEN. 
SPRUW (INDISCHE). (Aphthae tropicae. of 

Psilosis) is een ziekte, die alleen in de heete kliinaten 
[de Antillen, Indische archipel, Voor-en Achter- 
Indie, Ceylon en de Zuidkust van China (Amoy)] 
wordt aangelroffen, en in wierslepend ver loop 
perioden van beterschap en van ach- teruitgang elkand 
er afwisselen. In het Maleisch wordt zij Sariawan, in 
het Javaansch Srijawan genoemd, maar met dien naam 
worden door de doekoens en door de dames, die zich 
met inland- sche geneeskunde bezighouden, heel wat 
aan- doeningen bestempeld, die niets met Indische 
spruw te maken hebben. De Nederlandsche naam van 
Spruw is vennoedelijk hieraan te danken, dat in het 
verloop der ziekte steeds een belangrijke aandoening 
van den mo nd voorkomt. De hoofdverschijnselen der 
ziekte bestaan in: hardnekkige diarrhee van 
eigenaardig karakter, aandoening van de mo nd ho It 
e en verkleining van de lever. 

In gewone gevallen begint de ziekte als een zich 
zeer langzaam ontwikkelende maagdarm- katarrh, met 
gevoel van opzwelling van de maag, oprispingen en 
maagwater, vrij dikwijls braken, meestal op bepaalde 

tijden, b. v. 's morgen、 onregelmatige 

ontlasting, nu eens constipatie, dan weer diurrheo, en 
een eigenaardige klacht van pijn ond er hot rechter 
schouderblad. De tong is in den aanvang meestal 
nonnaal, of gc- heel of ged eellelijk bed ekt met een 
lichl geel, glad beslag. Langzamerhand treden aan de 
])unt van de tong, en ook op het beslagen ged eoltc, 
kersroode puntjes op, cn wordt de tong gcvoelig. In 
een verder voortgeschreden t ijdj)erk dor ziekte klaagt 
de lijder over opzetting van den buik (een buik als een 
trom), pijn in den mo nd, en diarrhee, die vooral des 
morgens optreedt, is de lijder prikkelbaar, gevoelt zich 
zwak, IUHI doos, cn klaagt. over zwakte in zijn 
gelieugen en geniis aan werkkracht. Langzamerhand 
wordt do tong rood, glad en glinsterend, de papillen 
zijn ver- dwenen, en meestal vertoont zy dan 
op])ervlak- kige zweeron, en so ms kleine blaasjes aan 
de punt en aan de ondervlakte. Aan wcerszijde van 
tlen tongriem zitten in den regel een paar klcino, nieL 
diepe zweerljes, die met een grijswil vliesje bed ekt 
zijn. Ook de binnenvlaktc van de lip pen, heL 
tandvleesch, het slijrnvlie;; der wangen en het 
verhemelte kunnen rood en pijnlijk zijn. Do lijder eet 
en drinkt dan moeilijk en klaagt over pijn achter het 
borstbeen bij het doorslikken der spijzen, aLs gevolg 
van gelijkaardige verande- ringen in den slokdarm. Er 
bestaat een droog, kleverig en vettig gevoel in den mo 
nd. Eigen- 
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aardig is het, dat de beschreven veranderingen 
tijdelijk weer geheel of gedeeltelijk kunnen ver- 
dwijnen, om clan plaats te maken voor hoviger 
verschijnselen van de zijde dcr ingewanden. De buik 
is daarbij opgezet, en de lijder heeft veel last van 
darmknorren, winden en oprispingen. In den regel 
worden in de morgenuren oen paar malen groote 
hoeveelheden outlasting goloosd, die sterk schuimt, 
grijsachtig van kleur is, en eigenaardig lijmachtig 
riekt. Braken komt voor, ir.aar niet geregeld. In dit 
stadium der ziekte is de het eerst door Van den Burg 
beschreven ver- kleining van de lever reeds duidelijk 
waar te nemen. . 

Deze toestand kan langen tijd voortbestaan, zo nd 
er dat belangrijke vermagering optreedt. Op den 
langen duur gaat echter de algemeene 
voedingstoestand meer en meer achterui'. De lijder 
verdraagt hoe langer hoe mind er voedsel, het braken 
wordt menigvuldiger, evenals de ontlasting； de 
opzetting van den buik blijft voortbestaan； hij 
klaagt over bra nd end e pijn in he； verloop van den 
slokdarm; tong, mondholte, pharynx,en zelfs de 
neusholten zijn vuurrood ；van normaal slijmvlies is 
niets meer te zien； a Iles glinstert zonder zwelling; 
de tong is kleiner ge- worden en dikwerf door kloven 
in kwabben ver- d eeld. De mo nd is zeer droog en 
het vettige gevoel, waarover vroeger wei,d geklaagd, 
ver- dwenen. De ontlasting wordt nog in groote 
hoeveelheden geloosd, de urineafscheiding is gering. 
De lijder klaagt over een gevoel van koude； de huid 
is flets en bleek; def zweetafschei- '! ing, die vroeger 
gering was, wordt overvloedig ； de prikkelbare 
stemming maakt plaats voor berusting, en ten slotte 
volgt de dood door uit- putting. 

Indischc spruw toont groote neiging tot recidi- 
veeren, zoodat bij lijders, die geheel genezen 
schenen, en gedurenden langen tijd geen enkel 
verschijnsel hunner ziekte vertoond hadden, he', 
geheele ziektebeeld weer kan terugkee- ren. 

De lijder aan spruw moot, zoo eenigszins 
jnogelijk, het, tropisch klimaat vaarwel zeggen. De 
beha ndeling bestaat in een zeer zorgvuldigo regeling 
van de leefwijze, vooral met betrekking tot. vocdiiig 
en kleeding. Zeer gunstige resultaten uonlen gezien 
van eon vruchtenkuur, onder goede leiding. Reeds 
Bontius wees er op, dat moloenen on komkommors 
bij sommigediarrheeen niet nadeelig zijn, maar 
Sonius, gencesheor t e Pali op Java, was 
waarschijnlijk do eerste, dio een vruchtenkuur tegen 
Indischo spruw regel- niatig toepasto. A Is inland sch 
geneesmidd ol heeft obut sa ria wan een grooten 
roop. Dit, geneesmid- del, in aft reksel of afkooksel 
gebruikt, bestaat nil eon niengsel van vorschillende 
kruidon, die niet altijd dozelfde zijn. Het doot 
meestal geon kwaad, jnaar ook niet veol goed. Tegen 
de jnond- aancJoening is het uitgoperste sap van 
Kajoe angsunu (bast van den pterocarpus indicus), of 
een aftroksel daarvan aan te bevolen. Ook een 
aft,reksel van jrutlus myrtilli werkt daarbij goed. 

Lileraluur. W. Bosch, Over de Indische spruw 
1837; H. Schorrenberg in Nederl. Lancet, Ge Jaarg, 
biz 480; Gen. Tijdschr. voor N.I. VI, 315; XIV, 436; 
XXIV, 127; Dr. 0. L. van den Burg, Indische spruw 
1880 en Gen. Tijdschr. v. N. I. XXI, 1 on 267; Dr. G. 
W. Kiewiotde Jonge. Tropische ziekten van den 
Inlandschen Archipel 

.1909; C. Elders, over de Behandeling en de Oorj zaken 
van Indischc spruw 1918. ， <, // ” 

SRAGEN. Afdeeling en regentschip van de residentie 
Soerakarta, met gelijknamige hoofd- plaats. De 
afdeeling beslaat het Noordoostelijke deel der residentie; 
zij wordt in het N. begrensd door de residentie 
Scmarang, ten 0. door de residentie Madioen, van wolke 
zij gescheiden wordt door de kali Kedoengbant^ng, eene 
rechter zijri- vier van de Solorivier, welke de afdeeling 
van het Z.W. naar het N.O. doorstroomt. De afdeeling 
Sragdn wordt verder begrensd ten Z. en Z.W. door de 
afdeeling Soerakarta en ten W. door do afdeeling 
Bojolali* 

Het regentschap Srag^n beslaat het Noorde- lijke 
deel der afdeeling en behoort tot dat ge- deelte van het 
Soesoehoenan's gebied, hetwelk Soekowati-wetan wordt 
genoemd. Het bestaat uit de districten Sragen, 
Gemolong, Gesi, Gon- dang en Masaran. Het Zuidelijke 
gedeelte der afdeeling wordt ingenomen door het tot het 
Mangkoe Negorosche gebied behoorende onder- 
regentschap Karanganjar, bestaande uit de districten 
Karanganjar en Karangpandan. Binnen het gebied van 
don Soesoehoenan liggen Mangkoe Negorosche desk's 
geenclaveerd en evenzoo liggen desa's, onderhoorig aan 
den Soesoehoenan, binnen het gebied van Mangkoe 
Negara. Het Zuidoostelijke deel der afdeeling wordt 
ingenomen door vulkanische gesteenten, behoorende tot 
de flauwe hellingen van den Lawoe; het Zuid- westelijke 
deel en het midden bestaan uit kwar- taire gronden, 
terwijl eene breede strook langs de Semarangsche grens 
heuvelachtig is en tot de jong-tertiaire mcrgelgrondcn 
behoort.Op het einde van 1917 had deze afdeeling eene 
bevolking van ruim 370.000 ziclen, waaronder 土 360 
Europea- nen cn 土 1100 Chineezen en andere Vreemde 
Oosterlingen 

De hoofdplaats, 90 M. boven zee, gelegen aan den 
Staatsspoorweg en den grooten Zuidelijken weg 
tusschen Soerakarta en Madioen, had op het einde van 
1905 8000 inwoners, w. o. 70 Europc- anen en 450 
Chineezen. Zij ligt te midden van sawahvelden, die 
echter grootendeels van den regen afhankelijk zijn. Hare 
grenzen zijn vastge- steld bij Ind. Stb. 1887 n°. 136. In 
den omtrek - van Karangpandan, de hoofdplaats van het 
on- derrcgentschap Karanganjar, alwaar Mangkoe 
Negara een buitenverblijf heeft, komen eenige war me 
bronnen voor op de helling van den Lawoo, o.a. die ,Can 
Pablingan. In doze afdeeling zijn 33 
landbouwondei'nemingen gelegen, waar op gehuurdo 
gronden indigo, k of fie, suikerriet, tabak, kapok on 
cnkclo andere gewassen geteeld worden. Enkclo dozer 
porceclen worden hoofd- zakelijk voor den houtaankap 
geexploitcerd. 

SRAGfiN. District metgelijknainigc hoofdplaats van 
het tot Socsoehoenansgcbied behoorend rc- gentschap 
Srag6n, afdeeling van dien naam, residentie Soerakarta. 
Het heeft drie onderdistricten, met name Sragfcn, 
Ngrampal en K6dawoong on had op het einde van 1905 
eene bovolking van 38.500 zielen, w.o. 150 Europeanen 
en 450 Chineezen. 

SRANDAKAN (spreek uit: Srandaan). District met 
gclijknamjgc hoofdplaats van het tot Sultansgcbicd 
bohoorend regentschap Bantoel, residentie Djokjakarta. 
Het vroegere district Pandak is bij (lit district ingelyfd, 
dat thans vijf onderdistricten heeft, t.w. Goemoolan, 
Bajoe- ran, Sanden, PCkodjo en Pandak. Do hoofd. 
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plaat s ligt a an. de Progo en aan de stoomtram,dio 
van Djokjakarta tot do suikerfabriek Sdwoega- loe i 
loopt (vgl. BROSOT). 

SRANGENGE (SOEND.). Zie HELIANTHUS 
ANNUUS. 

SRfiNGAT. District van de contr61e7afdeeling, 
het regentschap en de afdeding Blitar, residen- tie 
Kediri； met eeno oppervlakte van 166 K.M.2 Het 
district telt 55 dcsa's en had ult°. )905 eene bevolking 
van bijna 57.000 zielen, waaronder een 20 tai 
Europeanen en een 40 tai Chineezen. 

SRI BOMBOK. Javaansche naam voor Amau- 
rornis phoenicura. Zie BOERENG. 

SRI GOENGGOE (JAV.). -Zie CLERODEN- DRON 
SERRATUM. 

SRI GOENTING. Javaansche naam voor eene 
Drongo-soort, Dicrurus longus; eene and ere soort 
dezer vogels heet te Batavia sala go ent ing, Dicrurus 
cineraceus. Sawai-itam is een collectief- naam voor 
Dicruriz^-soorten op Sumatra. De Maleiers op Oost-
Sumatra noemen den Vlag- drongo, Dissemurus 
platurus, Haxnba-krah( ?) 

SRIGADING (MAL., JAV.). Zie NYCTANTHES. 
SRIKAJA (MAL., SOEND.). Zie ANONA SQUA-

MOSA. 
SRIJAWAN (JAV.), S&ijawan (MAL.). Zie SPRUW 

(INDISCHE). 
St. PETRUS. Rotseiland tusschen de Tam- 

belan- en Zuid-Natoena cilanden, waarop een 
kustlicht. 

STAARTPEPER. (Kemoekoes, JAV.) Zie PIPER 
CUBEBA. 

STAATKUNDIGE PARTIJEN IN NEDER- LANDSCH-
INDIE. Ontstaan. Eerst gedu- rende het laatste 
tiental jaren is het staatkundig leven in 
Nederlandsch-Indie tot ontwikkeling gekoinen, 
Artikel 111 van het reglement op het beleid der 
regeering van Nederlandsch-Indie (Ind. Stb. 1855 
no. 2) verbood oorspronkelijk al- daar alle 
vereenigingen ea vergaderingen van staatkundigen 
aard. Bij de invoering der decen- tralisatie 
(decentralisatiewet van 1903, Ind. Stb. no. 329) werd 
op dit verbod eene uitzondering gemaakt. In het bij 
deze wet vastgesteld artikel 68c van het genoemde 
regeeringsreglement werd toch bepaald, dat het in 
artikel 111 van het reglement vervat verbod tegen 
vereenigingen en vergaderingen van staatkundigen 
aard niet toe- passelijk zou zijn op vereenigingen en 
vergaderingen, uitsluitend strekkende tot het 
aanbevelen van personen voor het lidmaatschap der 
locale raden. Bij deze wet werdcn dus voor het cerst 
plaatselijke kiesvereenigingen toegelaten. Alge- 
meene vereenigingen van staatkundigen aard bleven 
echter tot 1915 verboden, toen bij Ind. Stb. 542 
artikel 111 van het regeeri ngs regie in e n t in dien 
zin werd gewijzigd, dat het recht van ver- eeniging 
en vergadering der ingezetenen werd erkend. Aan 
deze erkenning werd de bepaling toegevoegd, dat de 
uitoefening van dit recht in het belang der openbare 
orde bij algemeene ver- ordening zou worden 
geregeld en beperkt. In afwachting van de tot 
standkoming dezer alge- meene verordening werd de 
inwerkingtreding der wijziging tot een nader tc 
bepalen datum uitge- steld. Deze inwerkingtreding 
heeft lang op zich doen wachten: eerst op 1 
September 1919 werd het nieuwe artikel 111 van het 
Regeeringsreglement van kracht. Intusschen was 
reeds in afwachting van de totstandkoming der 
nieuwe bepaling, en nog in grooter mate na hare 
vaststelhng, aan de 

ingezetenen van Nederlandsch-Indie meerdero 
vryheid van boweging op staatkundig gebied 
toegestaan, wat na de instelling van den volks- raad 
ook onvermijdelijk was. 

Had de decentralisatie-wet 1903 vereenigingen 
uitsluitend strekkende tot het aanbevelen van 
personen voor het lidmaatschap der locale raden 
mogelijk gemaakt, aanvankelijk bestond voor de 
oprichting van zoodanige vereenigingen weinig 
aanleiding, oindat de ingestelde gemeente- raden, 
evenals de gewestelijke raden, door benoe- ming 
werden samengesteld. Nadat echter voor do 
gemeenteraden in 1908 verkiezingen waren inge- 
voord, werden in verschillende gemeenten de eerste 
kiesvereenigingen opgericht. Het staatkundig leven, 
dat in deze kiesvereenigingen tot uiting kwam, was 
in tweeerlci opzicht van be- perkten aard. Zooals van 
zelf spreekt, hadden deze kiesvereenigingen slechts 
bemoeienis met de gemeentelijke politiek van de 
plaats hunner vestiging. Maar bovendien waren de 
verkiezingen allccn ingevoerd voor de door 
Europeanen te be- zetten zetels, en was het 
kiezerscorps in verband hiermede tot de Europeanen 
en met hen gelijk- gestelden beperkt. 'Dit had tot 
natuurlijk gevolg, dat aan doze kiesvereenigingen 
alleen door de Europees.che bevolkingsgroep word 
deelgenonien: de Inlandsche ingezetenen, alsook de 
Chineezen en Arabieren, hadden geen 
medczeggenschap en toonden geen belangstelling in 
de plaatselijko politiek. 

Hadden soinmigo kiesvereenigingen, zooals b.v. 
die te -Soerabaja, een neutraal karakter, anderen 
kozen reeds dadclijk een uitgesproken staatkundige 
richting. Dit laatste was bet geval te Semarang, waar 
het staatkundig leven het snelst tot ontwikkeling 
kwam. Daar riclit- te een groep van democratisch 
gezinde Euro- peesche kolonisten (de ,,trekkcr8‘‘，
zooals zij in tegenstelling met de in Indiii blijvend 
gevestig- den, de „bljjversn, werden genoemd) rnet 
een aantal in Indie blijvend gevestigden, voor liet 
grootste gedeelte Indo-Euroj)eanen, gezamenlijk de 
Semarangsche kicsvcreeniging op met een 
democratisch program. Deze kicsvcreeniging vond 
een behoudende groep kiezers tegenover zich, die 
later do kicsvcreeniging ..Gemeentcbo 】ang'' 
oprichtte, welke kicsvcreeniging echter nimmer een 
levenskrachtig bestaan voerde, cn do leiding aan de 
Semarangsche kicsvcreeniging moest overlaten. 

In laatstgenoomde kiesverceniging kwam echter 
weldra verdeeldheid tusschen de be ide groepen, 
welke haar samcnstelden. De propaganda van E. F. 
E. Douwes Dekker, die in 1912 met eenige and ere 
deputaton Java bereisde om op te wckken tot de 
vorming een<-r zeJfstandige nationalistischc 
verceniging, vond bij een groot deel der 
blijversgroep te Scmarang instemming. Dit deel zag 
van verdcre saxnenwording met de Europeesche 
kolonisten af, verliet de ,.Semarangsche 
kiesverceniging" en organi- seerde zich in de 
Indische Partij (later vcrceni- ging Insulinde, later de 
Nationaal Indische Party)， Bij deze afsplitsing 
bleef het niet. Ook de sociaal-deniocraten, die van 
den aanvang af in do Semarangsche kiesverceniging 
met andere demo- cratische Europeesche kolonisten 
hadden Bamen- gewerkt, verlieten deze vereeniging. 
Enkclen sloten zich aan bij de vereeniging 
„Insulindc,\ maar al spoedig werd besloten tot de 
vorming 
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eencr eigen sociaal-democratische organisatie, de 
Indische sociaal-democratische verooniging, welke 
in 1914 te Semarang werd opgericht, en in 
samenwerking trad met de vereeniging „Insulin- de". 
Ook doze sociaal-domocratische vereeniging 
omvatte weder twee richtingen: een deel der leden 
aanvaardde de koloniale politiek van de Neder- 
landsche sociaal-democratische arbeiderspartij, 
terwijl een ander deel deze politiek fel bestreed en 
leiding wilde nemen in de bestaande Inlandsche 
organisaties om deze te brengen tot eene actie op den 
grondslag van den klassenstrijd, wat door het 
eerstgenoemde deel onraadzaam were! geacht. Deze 
tegenstelling en de komst van den Volks- raad, 
waarmede de laatstgenoemde groep zich nict wilde 
inlaten, leidden tot eene afscheiding: een deel der 
leden van de Indische sociaal-democratische 
vereeniging richtte in September 1917 te Batavia 
eene afdeeling op van de Nederlan- sche Sociaal-
democratische Arbeiderspartij. De Indische sociaal-
democratische vereeniging. aldus door het meer 
bezonnen deel harer leden vcrlaten, paste daarna de 
denkbeelden van het overgeble- ven deel met 
grootere consequentie toe. Had de poging om de 
vereeniging Insulinde onder sociaal- 
clemocratischen invlocd te brengen, gefaald (de 
samenwerking der Indische sociaaldemocraten en de 
vereeniging Insulinde was in Augustus 1917 
verbroken), thans verkreeg zij door middel van 
geworven Inlandsche aanhangers invloed op de 
plaatselijke vereeniging Sarekat Islam te Semarang, 
en daardoor tevens op de Centrale Sarekat Islam (zie 
aldaar). Dat zij zich meer en nicer in uiterste richting 
beweegt, blijkt uit het in Mei 1920 te Semarang 
genomen besluit om cl(-n naam der vereeniging te 
vervangen door dien van „Partij der Komxnunistcn 
in Indie.** 

Intusschen was wel gebleken, dat het staatkun- 
diy leven noch tot plaatselijke gebieden, noch tot de 
Europceschc bevolkingsgroep kon worden be- perkt. 
Reeds had de doorvoering der decentrali- sat if de 
behoefte doen ontstaan aan eene vereeniging, die 
voor de gcmeenschappelijkc belan- gen der locale 
raden zou kunnen opkomen. Daar- L<>(； word in 
Mei 1912 te Bandoeng do „ Vereeniging voor Locale 
belangen" opgericht, welke te Semarang was 
gevestigd en die zich ten doel st.(；l<lo, de 
ontwikkcling van het plaatselijk en ge- weslclijk 
zelfbestuur te bevorderen. De goedkeu- ring der 
statuten van deze vereeniging, die reeds boven het 
doel, in artikcl 68c van het Regeerings- regloment 
omschrcven, uitging, word nict ver- kregen. De 
rcgccring bcrichtte, dat zij zich tot ha ar leedwezen 
genoodzaakt zag om in afwach- ting van's wetgevers 
beslissing nopens do wyzi- ging van art. 111 van het 
Rcgceringsreglement <lczo goedkeuring in beraad te 
houden. De ver- ecniging ondervond in Jiarc 
werkzaamhoicl echtor geen beleinineriiig en word 
met hare jaarlijksche congresscn lotaan do 
verkiozing van den volksraad Ijot vcrzainclpunt van 
alien, die in het staatkun- dig loven van 
Nederlandsch-Indid belang stolden. Zij onlhiokl 
zich uiteraard van het vocren van jiartijpolitick on 
bcpaalt zich tot de behartiging van algemeeno 
decentralisatie-belangen. 

Was aldus de behoofte aan eon breeder staat- 
kundig leven reeds gcblekon, ook op andero wijzo 
kwam deze tot uiting. Onder den indruk der 
staatkundige gebeurtenisson in China kwa- incn de 
Chinecsche ingezetenen van Neder- landsch-Indie, - 
reeds lang ontovreden inot do 

positie, welke zij naar het geldend recht in 
Nedorlandsch-Indie innamen, in 1911 in be- weging. 
Hunno actie, die hier en daar tot onge- regeldheden 
leidde, had ten gevolge dat aan ver- schillende 
erkende grieven der Chineezen werd 
tegemootgekomen, en deze bevolkingsgroep meer 
zelfstandig en zelfbewust ging optreden. Een en 
ander ging aan de Inlandache maatschappij, die in 
nauwe aanraking met do Chineezen stond, niet 
onopgemerkt voorbij. Ook daar openbaardc zich een 
drang naar organisatie op economisch en staatkundig 
gebied, die in 1912 leidde tot de op- richting der 
Sarekat Islam (zie aldaar). TerzeLf- dertijd vond, 
zooals gezegd, de nationalistische propaganda van 
E. F. E. Douwes Dekker, vooral by een groot 
gedeelte der Indo-Europeanen, weer- klank; deze 
propaganda richtte zich echter tevens tot de 
Inlandsche, Chineesche en Arabische groe- pen en 
bleef ook onder de inlanders niet zonder uitwerking. 
Zoo openbaarde zich in alle groepen een streven om 
invloed te oefenen op den gang van het bestuur, en 
het was daarom juist gezien, in den volksraad een 
orgaan te scheppen, waardoor het zich openbarend 
staatkundig leven op wet- tige wijze tot uiting kon 
worden gebracht. Deze werd ingesteld bij de wet van 
16 December 1916 (Ind. Stb. no. 115). De eerste 
verkiezing had plaats in November 1917, op IS Mei 
1918 kwam de eersto volksraad bijecn. 

Het vooruitzicht, dat door de instelling van dien 
raad de gelcgcnheid zou worden geopend om. 
invloed te oefenen op het algemeen regeerings- 
beleid, bracht het staatkundig leven op een breeder 
plan. Want, terwijl dit vooruitzicht de Europoanen 
bracht tot.de vorming van algemee- ne staatkundige 
partijen, werden bovendien de niet-Europeescho 
vereenigingen daardoor ge- noopt, zich duidelijk 
uittespreken over de op staatkundig gebied te volgen 
gedragslijn. 

De uitbreiding van het staatkundig leven tot de 
niet-Europeesche bevolkingsgroopen deed de vraag 
rijzen, of de partijvorming zou geschieden al dan 
niet gescheiden naar landaard, alsook in hoeverre, 
bij organisatie naar landaard, de aldus gevorinde 
partijen zouden kunnen sanienwerken. Terwyl 
sommigen van oordeel waren, dat gelijk- gezinden 
uit alle bevolkingsgroepen in een staatkundige 
organisatie zouden kunnen samonwer- ken, 
betoogdon anderen, dat tusschen de Wes- terschc 
koloniston en de inheemschen zooveel verschil 
bestond ten aanzion van ras, ontwikke- ling en 
belang, dat zij nict in 66n partij zouden kunnon 
samengaan. Alleon eene tijdelijke samenwerking ten 
nanzien van bepaaldc onderwerpen van practische 
politiek tusschen tc dien aanzien gelijkgozindo 
partijen uit de verschilllende bevolkingsgroepen 
zou, naar hunne mcening, mogelijk blijken. Bij hen, 
die de gescheidonheid der groepen voorstonden, 
bestond daarbij nog verschil van opvatting omtrent 
de plants, dio bij dezo onderschciding aan do, 
hoofdzakolijk uit Indo- Europcanen bestaande ”bl可
vers" groep moest worden toegokond. Wio haar 
bcschouwden ala een onderdeol der Europecscho 
groep, waarto© zij staatsrechtolijk behoort, 
wenschte het behoud der zuiver Inlandsche 
vereenigingen, inot daar- naast Europecscho 
vereenigingen. Wio haar be- schouwden als eon 
groep van inheemschen, ten onrechto in een andero 
rechtspositie goplaatst clan do Inlanders, maar 
feitclijk met een gclyk belang als „overheerschtonn 
tegonover do „over- 
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heerschers", de Westersche kolonisten en liunne 
regeering, stond eene organisatie voor van Euro- 
peesche, Inlandschc (Chinecsche en Arabischc) 
Indiers. tegenover de Europeesche kolonisten. 

Deze verschillende opvattingen hadden vooral 
beteekenis voor de twee belangrijkste groepen, de 
Europeesche en de Inlandsche. De belangstelling der 
Chineezen toch bleef vooral uitgaan naar het eigen 
land van oorsprong en de eigen behartiging van 
speciale groepsbelangen, als handcl en onder- wijs, 
door Chinecsche Handels vereen igingcn (Siang 
Boe) en onderwysvereenigingen (Tiong Hwa Hwee 
Koan). De groote meerdei'heid der Chineezen liet 
zich dan ook nict in met de samen- stelling van den 
volksraad. Bij de Arabieren deed zich een gelijk 
verschijnscl voor. Veel beweging veroorzaakte in 
hunnen kring de oprichting in 1919, van de Jong-
Arabische vereeniging „A1 Irsjad", die de 
afschaffing dei-kasteindeeling en de emancipatie der 
Arabische vrouw voorstond, en scholen oprichttc, 
waar naar h re beginselen onderwijs werd gegeven. 
De tegenkanting, welke zij ontmoette, leidde tot de 
oprichting eener meer gematigde organisatie (Islah). 
De plannen tot in- voering eener militie gaven ten 
slotte den stoottot de oprichting van de Sar^kat Arab, 
gericht tegen de militie en andere voor de Arabieren 
onge- wenscht geachte maatregclen. Een bepaalde 
staat- kundige partij vormden echter de Arabieren 
niet. 

Anders was de houding der Europeesche en 
Inlandsche bevolkingsgroepcn. Wat de Inlanders 
betreft, beslotcn de bestaande Inlandsche ver- 
eenigingen, om als zoodanig aan het staatkundig 
leven deel te neinen, terwijl zij bovendien tracht- ten 
onderling tot overeenstem ming te geraken over de 
te volgen gedragslijn. De voornaamste Inlandsche 
vereenigingen, de te Soerakarta ge- vestigde 
vereeniging van Javaansche intcllec- tueelen Boedi-
Oetomo (zie a】daar) en de natio- naal-
democratische Centralc Sar^kat Islam (zie aldaar) 
besloten, (de laatste ondanks oppo- sitie van de onder 
socialistischen invloed ge- brachte plaatselijke 
vereeniging Sardkat Islam te Semarang), aan de 
volksraadsverkiezingen decl te nemen en stelden 
rcspectievelijk in Juli en October 1917 hun 
beginsclverklaring en program vast. Voor dien had 
reeds, op initiatief der vereeniging Boedi Oetomo, te 
Soerakarta ecne samenspreking plaats gehad van de 
besturen der verschillende Inlandsche vereenigingen 
om te ko- men tot eene algemeene nationale 
organisatie in den geest van het Britsch Indisch 
nationaal con- gres, welke bespreking leidde tot de 
vorming van het „nationaal comite/* eene federatie 
van in- heemsche vereenigingen, die loyaal zou staan 
tegenover de regeering, en de Inlandsche belangen, 
vooral de inheemsche taal en cultuur wenschte te 
bevorderen. Veel actie is van dit „Nationaal Co- 
mit&' niet uitgegaan: zijne poging om overeen- 
stemming van alle Inlandsche organisaties te 
verkrijgen ten aanzien der verkiezing van de le- den 
van den eersten volksraad mislvkte. 

Behalve genoenide vereenigingen namcn de 
Regentenbond „Sedia moelio" (in 1911 te Se- 
marang opgericht) en de vereeniging van Inlandsche 
ambtenaren „Mangoenhax,djo>, aan de 
candidaatstclling voor den Volksraad deel. Een 
bcpaald staatkundig program ontwikkelden deze 
vereenigingen niet; een concept-wcrkprograin voor 
den regentenbond, op de jaarvergadering in April 
1917 voorgesteld, werd in studie genomcn; 

doch tot een program heeft deze studie nietgeleid. 
Naast deze Ini. vereenigingen en den te Soera-

karta gevestigden “Prinsenbond" moge nog eene 
afzonderlijke groep, en wel van onverzoenlijke Ini. 
nationalisten worden vcrmcld, die te Weltc- vreden 
het „ Co mite voor Javaansch nationalis- me" hebben 
gevormd. Een andere groep Inlanders heeft zich 
aangesloten bij de Nationaal Jndische Partij. Buiten 
Java (Minahasa, Ambon, Midden- en Z.-Sumatra] 
bestaan wel reeds Inlandsche vereenigingen ter 
behartiging van algemeene be- langcn. Eigenlijke 
politieke partijen zijn dit cob ter niet. 

Wat de, hoofdzakelijk uit Indo-Europeanen 
bestaande, Europeesche blijversgroep betreft, zij was 
en bleef in zichzelve verdceld. Een deel dezer groep 
nam, gelijk gezegd, deleiding in de ,Jndische Partij,,

J 
die gedurende de kerstdagen van 1912 tc Bandoeng 
werd opgericht, eene vereeniging die alleIndiers, van 
welken landaard ook, wenschte tc vereenigen in den 
strijd voor de onat- hankelijkheid van Indie, en wier 
oprichting een oorlogsverklaring werd genoenid aan 
het Ned. gezag. Op de statuten dezer vereeniging, die 
de voorbereiding van een onafhankelijk volks- 
bestaan als doel stelden, werd door de regeering de 
goedkeuring geweigerd ； hetzelfde lot trof de 
dientengevoJge gewijzigde statuten, waarvan bij de 
aanneming was verklaard, dat zij wel anders luidden, 
maar feitelijk in het doel geen verande- ring 
brachten. Deze weigering had tengevolge, dat de 
aanhangers van Douwes Dekker toetraden tot de 
bestaande vereeniging „Insulinde,,

t een blijvcrs-
organisatie, die evenals de Indische Bond vooral do 
maatschappelijkc bclangen der Indo- Europeanen 
behartigde, waarbij “Insulindc" meer op sociaal-
politick, de Indische Bond zich meer op cconomisch 
terrain bewoog. Door hunne toetreding verkregen de 
】cdcn der voornialigo J n- dische Partij in de 
vereeniging “Insulindc" de Iciding: het program der 
Indische Partij word door “Insulindc" ongewijzigd 
aanvaard. Do vereeniging, die de koJoniale 
regeeringsvorm wenscht te veranderen in een 
nationale, word in J919 lier- doopt in „NationaaI 
Indische Partij" (Saiekat Hin- dia). Aanvankclijkin 
hoofdzaak uit Indo-Europeanen bestaande, heeft 
doze vereeniging ook leden uit andere 
bevolkingsgroepcn tot zich getrokken, en vormen 
thans de Ini. leden numcrick de sterk- ste groep. In 
de partij zijn twee richtingen: eene revolutionair 
gezinde, en cenc die het gestckle. doel wil 
verwezenlijken langs geJcidclijken, wetti- gen weg. 
Een ander deel der Indo-Euroj)eancn kon zich met de 
richting van de Nationaal-Indi- sche Partij nict 
vereenigen. Het wenschte tot do Europcanen te 
blijven behooren, en als zoodanig z,n bclangen te 
behartigen. A an vankclijk ver- eenigd in de Jndische 
Bond en de vereeniging „rnsulinde,,

> voordat de 
nationalisten da ar de leiding verkregen,richtton deze 
Jndo-Etiropcancn in verschillende plaatsen politieke 
vereenigingen op, als do Indische Vrijzinnigo 
Vereeniging tc Semarang en de ,,Na4jonaaJ-
democratJ、che partij" te Soerakarta. Deze 
vereenigingen bJeven echter een plaatselijk karakter 
behouden. Meer res ul La at bereikte het in ) 919 te 
Batavia opgerichte „Indo- Europeesch Vcrbond", dat 
zic'i kcert tegen elke actie, welke het bestaan van het 
Indo-Europec- sche volk en het belang van den Jndo-
Europeaan bedreigt of schaadt. In verschillende 
plaatsen werden van dit ver bond afdeelingen 
opgericht. 
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Het Verbond is ook toegankelijk voor Europca- ncn, 
die met het doel instemmen. 

Wat ten slotte de Europeesche bevolkings- groep 
betreft, leidde het vooruitzicht dor volks- 
raadsverkiezingen tot de oprichting van vcrschil- 
lende partyen, waarbij de Nederlandsche politie- kc 
verhoudingen niet zonder invloed bleken. Doze party 
en sloten overigens de and ere bevol- kingsgroepen 
van het lidmaatschap niet uit. De reeds vcrineldc 
oprichting te Batavia van eene afdeeling der 
Nederlandsche Sociaal-democrati- sche 
Arbeiderspartij was voorafgegaan door de 
oprichting, evenecns te Batavia, van den Neder- 
landsch Tn dischen Vrijzinnigen Bond (1916). De- 
zc vereei;iging hoopte allc ,,vr可zinnigen" en bo- 
vendien de vooruitstrevenden van Christelijken 
huize op een vooruitstrevend program te vereeni- 
gen. Geheel slaagdo zij hierin niet: Zij ontving wel 
den steun zoowel van democratische als behou- 
dondc ,,v侦zinnigen" ； van Christelijke zijdc wer- 
den echter zelfstandige vereenigingen opgericht, 
zoodat de samenwerking met de Christelijke de- 
mocraten mislukte. De Protestanten vereenig- den 
zich in de Christel歹k-ethische partij, waar- in 
zoowel een behoudende als een democratische 
richting wordt aangetroffen. Wat de Katholie- ken 
betreft, waren in 1909 te Soerabaja on later ook 
elders reeds Kutholicke Sociale Bonden op- gcricht-
, tusschen welke onderling verband werd geiegd door 
den Centralen Raad van Katholieke Sociale Bonden, 
eene organisatie, waarin demo- crrttisch gezinde 
Katholieken de leiding hadden, maar wicr 
werkzaamheid op sociaal terrein lag. Om op de 
komendc volksraacisverkiezing invloed te 
oefenenwerdnaast dezc sociale bonden te Batavia 
een voorloopig Katholick Co mite voor Politieke 
Adie gevormd, dat met do bestaandc Katholieke 
organisatics weinig overleg plecgdc en een nieer 
behouclend karakter droeg. Het coinite w< r(l later 
vervangen door de Katholieke Ver-- ccniging voor 
Politieke Actie te Batavia； terwyl I < n sl<»t te werd 
overgegaan tot de vorming der Indischc Katholieke 
Partij. In dezo partij hoeft di- lx h<>iKl<!n(lc 
richting de leiding; do democra- f richting kwain 
onder meer tot uiting in (,(•11 het bestuur der 
Soerabajasche Katho- licke Vcrceuiging ontworpen 
en aan de leden aan- concept-program. Bchalve 
ondcr do k；it liolicke kolonistcn, hee'L de 
Katholieke partij eciK- belangryke aanhang under de 
„biijvcrs,*. 

De Europeesche behoudenden. waartoc het 
groolstc gedeelte der Europeesche ingezetenen, bij 
handcl en cultures betrokken, mag worden gerekend, 
kwani bij do cerate volksraadsverkie- zin« niet tot 
eon eigen staatkundige organisatio. J let grootstc dccl 
was afkeorig van politieke actio, terwijl cun andcr 
deel zich bij den Vrijzinnigen Bond, de Christolijk-
cthischen of de Katholioken aansloot. Wel vorniden 
zich by de verkiezingen o.a. uit de gewestelijkc raden 
te Semarang on to Kcdiri groepen van behoudende 
kiezers, dio echter geen l)Jijvon(l verband beoogdon. 
Andcrzijds kwani nit de „Buitenzorgseho 
Kiesverccnigingn cone „evolutionairc beweging" 
voort, die beoog- do allc vooruitatrevonden, die 
afkeorig waren van ulk extremis me van reaetie of 
i,evolutie, bijeon to brengen. Doze be waging leidde 
tot de vorming van een „centraal comit6 van actie der 
evolu- tionaire groep", gevormd door achtticn leden 
van locale raden. Een bepaaldo partij wcnschto de 
cvohitionaire beweging, die juist sanienwer- 

king van personen met gelijk doc! bcoogt, ook al 
vcrschillcn zij van beginsel, echter niet te zijn. 

Het hijeenkomcn van den cersten volksraad 
(1918) bracht het politiek leven tot verdere ont- 
wikkcling. Onder den indruk der gebeurtenissen in 
Europa werd in November 1918 het vraag- stuk van 
de herziening derNederlandsch-Indische 
staatsinstcllingen aan do orde gesteld. De Neder- 
landsch-Indischc Vrijzinnige Bond ging naar 
aanleiding daarvan over tot de vaststelling van een 
urgentic-program, waarin de hervorming van den 
volksraad tot een lichaam met wetgevende 
bevoegdheid als eisch werd gesteld, terwijl tusschen 
de vereenigingen Boedi Oetomo, Sar^kat Islam, 
Insulindc en de Indische afdeeling der S. D. A. P. eene 
samenwerking tot stand kwam, de “radical。"，later 
„politieke concentratie" ge- naamd. Deze wenschte 
een uit en door het volk gekozen parlement mot 
volledigc wetgevende bevoegdheid on drong aan op 
spoedige totstandko- niing dezer hervorming. Ondcr 
den aandrang van den N. I. V. B. cn de conccntratie 
ging de regeering daarop over tot de instelling der 
„herzienings- commissie", waarin de bestaande 
partijen wer- den vertegenwoordigd en die van advies 
had te dienon omtreat de herziening der 
staatsinrichting van Nedcrlandsch-Indie. Deze 
gebeurtenissen brachten de behoudenden, die zich tot 
nu toe afzijdig hadden gehouden in beweging. In. De-
cember 1918 had te Bandoeng eene voorberei- dende 
bespreking plaats, die leidde tot de oprichting, in het 
voorjaar van 1919, van den Politiek- economischen 
bond, voornamelijk gericht tegen „de steeds scherper 
wordende bedreiging van revolutionair streven en 
kwado democratie", gelijk het in cen oproeping heette. 

Zij stclde als eerste punt op haai- werkprogram 
„krachtige bestrijding van alle invloeden, welke eene 
geregelde ontwikkeling van den economi- schen, 
politieken en niaatschappelijken vooruit- gang 
bestr^den", en wijdt aan deze bestrijding vooral ha ar 
aandacht. Zij vond vooral steun bij de Europeanen, 
betrokken bij de Europeesche cultuurondemcmingen. 
Aan de andcre zijde bleef de “politick。conccntratie" 
ook na de November- dagen bostaan, al bleek van veel 
verschil in in- zicht. Het congres van Boedi-Oetomo, 
in Mei 1920 to Socrakarta gehouden, besloot echter 
slechts voorwaardelijk tot de concentratie toe te 
treden, cl a ar zij zich op verschillcnde belangrijke 
punten (belastingen, socialisatie van bedrijven) niet 
met de pohtiek der concentratio kon ver- eenigon en 
geon concentratie-fractie in den Volksraad wenscht to 
vormcn. De tevens voorgestelde voorwatirde, dat de 
mothodo van actio der concentratio parlomontair zou 
zijn, word door het bestuur teruggenomen, daar van 
eene revolutio- naire actie der concentratie niet was 
gebleken. Ofschoon van verschillende zijden do 
wenschelijk- heid werd bepleit van de oprichting 
eener zuiver democratische of radicalc partij, is tot de 
oprichting daarvan tot nu toe niets gekomon. Eene 
poging van protestant-christelyke zyde om tot cen 
afzondorlijkc organisatie met democratisch program 
to geraken. leidde tot geon resultaat. In 1919 word to 
Scniarang cone „radicale groep,, go- vormd met cen 
algcmecn democratisch program. In hoevorro 
daarmede do grondslag is geiegd voor eon algomccno 
partij moot worden afgowacht. 
I B e g i n s e I c n. Boedi-Oetomo-partij. De par- I tij 
streeft naar de totstandkoming van een parle- 
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mentairen regeeringsvorm in nationalen geest. Zij 
spreekt als beginsel uit, dat door een nationale 
wetgeving moet worden aangestuurd op het weg- 
nemen van de maatschappelijke oorzaken, welke 
tusschen de leden van het volk ongelijkheid 
scheppen ten aanzien van hunne ontwikkelings- 
voorwaarden. Op godsdienstig gebied wenscht zjj de 
godsdienstige vrijheid te handhaven. (Be- 
ginselverklaring en program 1917). 

Centrale Sarekat Islam (zie ook SARllKAT IS-
LAM). De Centraal-Sarekat Islam stelt zich ten doel, 
om toenemenden invloed van de Ned.- Indische 
volken en volksgroepen op het bestuur en de 
regeering te verkrijgen, ten einde te ge- raken tot 
zelfbestuur. Vo or de behoorlijkc uit- oefening der 
staatsburgerrechten acht de C. S. I. naast 
intellectueele ook inoreele ontwikkcling van het 
individu noodzakelijk, waarvo.r zij in den godsdienst 
het beste middel ziet. Met eerbie- diging van alle 
andere godsdiensten en met be- trachting van 
verdraagzaamheid, zooals de Qoran in de Soerah 
Qoelja openbaart, gelooft de C. S. I. in den Islam, als 
prediker van democra- tische ideeen naast 
hooghouding van het gezag, den godsdienst bij 
uitnemendheid voor de zede- lijke opvoeding van het 
volk te nioeten zien. De staat echter blijvo buiten 
invloed van elken godsdienst, doch behandele alle 
godsdiensten op ge- lijken voet. (Beginselverklaring 
1917). 

De Naiionaal-Indische Party wenscht vervan- 
ging van den kolonialen regeeringsvorm door een 
nationalen regeeringsvorm, dus een onafhankelijk 
Indie los van Nederland. Zij wenscht een In- disch 
Nationalisme aan te kweeken door het doen 
doordringen van de idee eener volkseen- heid en het 
leven van het Indische volk te ont- wikkelen naar zijn 
aard en geschiedenis. Zij streeft naar een 
parlementairen regeeringsvorm. en algemeen 
kiesrecht los van elken band met ras, sexe of 
belastingen; en laagsgewijze associate van het 
intellect in de thans nog in verschei- den rassen en 
tusschenrassen te zamen levende 
bevolkingsgroepen, alsook het verdrijven van 
rassenwaan en rasbevoorrechting. (Beginselver-
klaring der Vereen. "Insulinde".) 

De Nederlandsch Indische Vrijzinnige Bond stelt 
zich op het standpunt dat elk loyaal streven naar 
zelfbestuur der bevolking van Nederlandsch Indie 
krachtig moet worden gesteund. Zij wil de 
maatschappelijke ontwikkcling zoowel van de 
economisch zwakke Europeanen als van de In-
landers krachtig bevorderen, en bestrijdt de 
maatschappelijke oorzaken welke tusschen de leden 
der verschiUende bevolkingsgroepen en klassen 
ongelijkheid scheppen ten aanzien der 
ontwikkelingsvoorwaarden. Klassenstrijd en ras- 
senstrijd worden verworpen. Zij streeft naar ge- lijke 
rechtszekerheid over de verschiUende be-
volkingsgroepen en is voorstander der weerbaar- 
making van Nederlandsch-Indie in die mate, dat de 
economische ontwikkeling der Indische be- voJking 
hierdoor niet wordt belemmerd. (Beginsel verklari 
ng 1916). 

In November 1918 sprak de bond zich uit voor de 
hervorming van den volksraad tot een verte- 
genwoordigend lichaam met wetgevende be- 
voegdheid op den grondslag van rechtstreeksche 
verkiezing van alle leden. 

De Ghristelijk-ethische partij acht het Chris-
tendom van centrale beteekenis, beheerschende alle 
terreinen van het menschelijk leven, zoodat 

de mensch, ook in zaken van algemeen belang en 
bestuur, zich hecft te laten leiden door de God- 
delijke geboden: Gij zult den Heer Uwen God 
liefhebben uit gcheel uw hart Ken uit geheel uw ziel 
en uit geheel uwe kracht en uit goheel uw verstand 
en Uwen naaste als u zelven. Do Chris- telijk-
ethische partij acht de ethische politiek, d.i. eene 
politiek van zedelijke verplichting in de koloniale 
staatkunde de eenig ware. Zij stelt zich echter 
tegenover de humanistisch-ethische politiek, opdat 
ook bij het bestuur en de regeering dezer landen met 
de inzettingen Gods worde rekening gehouden. Zij 
wil handhaving van de staatkundige saamhoorigheid 
van Nederlandsch- Indie met Nederland met dien 
verstando dat de Ned. Indische volken en 
volksgroepen cen steeds toenemenden invloed 
behooren te verkrijgen op het bestuur en de 
regeering met als einddoel zelfbestuur dezer landen. 
Zij erkent in de bestaande verhouding tusschen 
Nederland en Indie een van God aan Nederland in de 
historic gegeven roeping ten opzichte dezer landen. 
welke in- houdt a. eene opvoeding der inwonende 
volkeren, die er naar streeft om die geschikt te 
maken om een hoogere plaats in te nemen in de rij 
der volkeren； b. een bestuur dier volken en meer 
ge- rijpte volksgroepen, dat zich naast de verzorging 
der stoffelijke en lichamelijke, de behartiging der 
geestelijke, zedelijke en verstandelijkc belangen ten 
doel stelt. Zij wenscht handhaving eener voJ- strekte 
gewetensvrijheid en volkomen eerbiedi- ging van de 
vcrschillende godsdienstige overtui- gingen, voor 
zoover deze niet indruischen tegen de algemeene 
zedelijkheid, de open bare orde of do persoonlijke 
vrijheid; dientengevoJge zal de over- heid zich 
onthouden van elke rechtstreeksche be- moeiing met 
de godsdienstige ontwikkeling van het volk, en 
iederen ingezetcnc bchandelen op root van 
gelijkheid onverschillig zjjn denk wijze omtrent de 
hoogere dingen. (Beginselverktaring 19J 7). 

De 7. dische Katholieken gaan uit van de 
Katholieke beginselen, doch erkennen, dat rekening 
moet worden gehouden met het feit dat Indie een rijk 
is met eene in getalsterkte veruit overwegende niet-
Christclijke bevolking. Op staatkundig gebied 
oordeelen zij cone met hare ontwikkcling even red 
ige dcelnoining der bevolking aan het bestuur van 
geinecnte, gc- west en land gewenscht, zpomedc 
cone geleide- lijke voorbereiding van zelfbestuur 
ondcr cen- zclfde oppergeza'g met Nederland. 
(Bcginsel- verklaring 1917 van het Comitd voor 
Politieke Actie). Ecn ontwerp-prograni is in 
bcliandcling. 

De Sociacil-democratischc partij. Op het con- 
gres, in Juni J9J9 te Wellevreden gehouden, besloten 
de sociaal-democraten, vanaf J 917 ge- organiseerd 
in eene afdeejing der Nedcrlandsche Sociaal-
democratische Arbeiderspartij, tot de vorming eener 
zelfstandigc Indische Partij op den grondslag van het 
Leidsch program der Nedcrlandsche 8. D. A. P. 

Eene commissie tot vaststelling van ecn be- 
ginselprogram word benoemd; de progriun-com- 
niissie publiceerde eene proeve van ccn ontwei'p- 
beginselprogram en van een beginselverklaring. 

De Politick-economische Bond beoogt het ver- 
zekeren van snellon groei Jangs ordelijken weg van 
den econoniischen en maatschappelijken vooruit- 
gang van alle bevolkingsgroepen in Nederlandsch- 
Indie en het aankweeken en versterken van wc- 
derzijdsch vertrouwen en het gevoel van saani- 
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hoorigheid ondor alle bcvolkingsgroepen om tc 
komen tot zclfbcstuur op breedcn domocrati- schcn 
grondslag met bchoud van den band met het/ 
niooderland. (Statuten 1919). Het eerste punt van 
haar werkprograin luidt: krachtigo bestrij- din" van 
allc invloeden, welke cono geregeldo ontwikkeling 
van den economischen, politioken en 
maatschappclijkcn vooruitgang bolommeren. 

Het Indo-Europcesch verbond verzet zich tegen 
elke gowelddadigc actie, goricht tegen het Neder- 
landsch gezag in Nederlandsch-Indie, en neemt 
stelliug tegen elke actie, welke het bestaan van het 
Indo-Europeesclie volk en het belang van den Indo-
Europeaan hoofdelijk en gemeen- schappelijk 
bedreigt en schaadt. 

PEKIODIEKEN : De navolgendc partijen bc- 
schikken over cen eigen periodick: 

Sardkat Islam: Octoesan Hindia (dagblad); 
Nationaal-Indischc Partij: de Beweging (week- blad)
； Sociaal-democratische Partij: het Indische Volk 
(wcckblad); Christelijk-ethische partij: de Banicr 
(wcekblad)； Indische Katholieke Partij: de J 
avapost (weckblad). De uitgifte van hetorgaan 
vanden Nedcrlandsch Indischen Vrijzinnigen Bond 
„Vrijzinnig Weckblad" werd in 1920 gestaakt. De 
verceniging Bocdi-Oetomo besloot tot de uitgifte 
van een dagblad in de Ncderlandsche taal „Bocdi 
Octomo"; de Politiek-cconomische Bond tot de 
uitgifte van een wcekblad, het Indo-Enr. Verbond tot 
die van c?n 14-daagsch periodick „0nze Stem". Het 
orgaan der Partij dcr Kommunisten in Indie is „hct 
Vrije Woord", terwijl daarnevens onder hare Iciding 
het Malcische weckblad „Soea- ra wordt 
uitgegoven. Het Comite voor 
Jnvaansch nationalisme geeft het maandblad 
„Wederopbouw*, uit. Ch. P. v. W. 

STACHYTARPHETA INDICA Vahl. Fam. 
Vcrbenaceae. Gadjihan (JAV.), Djarong lalaki 
(S'>EXD.). Opgericht kruid met smalle area van 
blauwe blocmen. Komt vcel op vcrlaten sawahs 
xoor. De wort cl is ccn middel tegen gonorrheo, d<- 
bladercn dienen tegen ingewandsziekten. 

STAD EN VOORSTEDEN (VAN BATAVIA). \ ooj 
imilig*1 thans contfole-afdceling 
\ ；i n <!<■ rcsidentie Batavia, bestaando nagenoeg 
mi:uit (l<： hoofdplaats Batavia. 

liij J n<i. SI li. 1918 no. 185 is dezo afdccling met 
<!<■ afficelin^ J'angi'rang samengevoegd tot cen af- 
onder den naam Batavia met gelijkna- jiiigc 
luiofdplaats. *) 

I)<： nicuwc nfdeeling Batavia wordt begrensd 
ten W. door de Juvuzee, ten 0. do ox1 de afdccling 
AhM-.'.tcr-Cornelis, ten 7.. door de afdeelingcn (-)•( 
onii-lis en Jjuitenzorg en t< n W. door de Bantam, 
waarvnn zij gescheiden is door do 'I'ji Doorian. Tot 
haar Itchooren do Hoorn-, (i<- Agnietcn-, de 
Duizencl-cilanclcn en and ere daaroniheen gelegcn 
eilanden; hare oppcrvlakte is 111()K.M2. Aan het 
hoofd dcr afdccling slant cen assistcnt-rcBident met 
naast zich als hoofd van hob Inlandsch bestuur een 
patih, terwijl zij verder is vcrdeekl in twee contrdle-
afdcclingen, nl. St ad en Voorst eden van JJatavia 
met do disti'ic- tei)Batavia en VVeltcvrcdcn en 
Tangerang met do districten Tangerang, B larndja en 
Maoek. Het disti ict Batavia is vorSeold in de onder-
clistricten 

*) Uc grenzen der hoofdplaats Batavia zijn, met 
buitcnwerkingstelling van artikcl 3 van Ind. Stb. 
1904 no. 426, opnicuw vastgestekl bij § 7 van Ind. 
Stb. 1918 no. 185. 

Mangga Besar, Pendjaringan, Tandjoong Priok en 
Duizcnd Eilanden, wclk laatsto onder-district 
rechtstrceks staat onder den patih van Batavia. Het 
district Wcltevrcdcn is vcrdeeld in de onder- 
districton Gambir, Tanaha bang cn Pasar Senen. 

Voor bijzondcrhcdcn dcr stad Batavia, zie 
.BATAVIA. 
.STAGEN. Afvoerplaats van steenkolen, gele- gen 
bezuiden Kota Baroe, eiland Poelau Laoet, residontie 
Z. en 0. aftl. vp.n Borneo. Zie BORNEO V biz. 
370.(/T i 加 q 

STAM. Niet elke groep van individuen, die zich 
beschouwon als nakoinelingon van een per- soon , 
wordt aangeduid als stam. Meestal bezigt men dozen 
naam uitsluitend voor de grootste bloedgcmeenschap, 
de hoogste genealogische eenheid. Groote 
ondergroepen daarvan noemt men dan geslachten, 
welke op hun beurt ge- splitst zijn in familien, gelijk 
do familien veelal weer in familietakken cn gezinnen. 
Een kleino stam kent gecn geslachten, doch omvat 
alleen familien:inh 
tK.arola.nd,DjambiendeLampongs heeft mon 
tusschen geslacht cn familie nog de verwantenwijk in 
een dorp (I bl. 636, 759). In de literatuur over Borneo 
en over Nieuw-Guinea vindt men van stammen 
gesproken nu eens in den hier aangegeven zin, doch 
dikwijls ook (oneigenlijk en misleidend) om een 
geheel raa van stammen aan te duiden, die b. v. e n 
taal spreken of een levcnswijze hebben (de Bah.au- 
Dajaks, de Ot- Danoem, de Poenans enz; doef- anim, 
timan-anim enz.). 

Stanuncn, waarbinnen niot alleen de individu nog 
geen of woinig beteekenis heeft, maar die ook geen 
familien of andere verwantengroepen onder zich 
erkennen, sehijnen in Indonesia niet meer te bestaan, 
of het zou moeten zijn. op Nieuw-Guinea clan wel bij 
Loeboe's, Koeboe's, Towala's cn dergelijke. 

Een sprekenden, oudinheemschen vorm van den 
stam vindt men bij de Dajaks. De stam, veelal nog 
zwervend binnen cen eigen zwerfgebied (waarover 
hij het beschikkingsrecht uitoofent, 1 bl. 821), en 
verbonden door cen sterk gevoel van solidariteit, 
houdt anderc stain men en menschen op een ufstand, 
terwijl de aanrakingen met die anderen zelden van 
vriendschappclijken aard zijn; het stamhoofd is er 
slcchts eea eerste onder gelyken. In don Indischen 
Archipcl wordt deze stamvorm betrokkelijk zelden 
meer aange- troffen: bohalvc onder de Dajaks van 
Borneo ook nog onder do Papoca's van Nieuw-
Guinca, in sedentairon vorm op Timor un 
bijbehoorende eilanden, cn in den vorm van 
sedentairo gcslach- ten onder eigen gcslachtshoofdon 
in het Gaj .land. Is bij do Gajo's hot huwelijk binnen 
hot geslacht verboden, bij do Dajaks is het trouwon 
binnen en buiton den stam gelijkclijk geoorloofd. 
Daar, waar dikwijls liet oorlogspad bewandeld werd, 
aJs onder do Dajaks en Papooa's, deden zich de 
bezwaren govoelcn van het gemis aan cen cigen- lijk 
gezegd hoofd, zoodat men daar wol het ver- schijnscl 
zag, dat de oppersto leiding in den krijg we rd 
opgedragen aan 66n, voor elk geval gokozen, man. 

Van dozen grondvonn eonerzijds naar do ge- 
meenschap van nllo menschen, dioeenzoker dorps- 
torritoir bcwoncn — den tocstand, dien men b. v. op 
Java cn Madoora aantreft — an- derzijds leidt een 
lange weg, die tai van tussohen- v or mon to zien 
geeft. 
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Het dichtst bij den Dajakschen vorm staan Ceram 
en Boeroe, waar men onder den stam (op Ceram ifan, 
op Boeroe fena geheeten) fami- lien heeft met eigen 
bestuur cn eigen rechten en bezittingen. Op 
Tanimbar schijnt elke geheele stam in 66n dorp te 
huizen, zoodat stam en dorp er samenvallen. Anders 
is het bij de stamgenoo- "endorpen van het Toradja-
gebied op Middel- Celebes, van Halmahera en van 
Sol or enz.: de stam woont daar verspreid over tai van 
dorpjes, die uitsluitend door leden van dien 6enen 
stain worden bcwoond, zoodat de dorpelingcn er een 
groote familie vormen; doch bestuur en rechten zijn 
er niet bij den stam als gehecl (geen stam- hoofd), 
maar bij deze dorpen (een reeks dorps- hoofden). 

Op Borneo en op Boeroe wonen zulke stam- men 
elk binnen zijn eigen beschikkingskring (in Borneo 
soms parantauan geheeten, op Boeroe rahisin) 
zonder vermenging met andere； op Ceram wonen 
de stammen dooreen, doch binnen elken 
beschikkingskring (amani) aldaar is een stam de 
kernstam, de regeerende stam, de stam, welke de 
hoofden levert (ifan latoe). De stammen van Boeroe 
dragen alle een eigennaam, evenals de marga's 
(stammen dan wel geslachten) der Alas- en 
Bataklanden. Deze laatste marga's hebben geen eigen 
bestuur en rechten, zijn dus geen 
rechtsgemeenschappen meer. 

De stam heeft ovcral in Indonesie de neiging om 
territoriaal te worden: de band des bloeds wordt dan 
vervangen door een band van lang- durige 
samenwoning, maar de naarn overleeft den nieuwen 
toestand nog geruimen tijd. Zoo is de walak of stam 
in de Minahasa sinds lang tot een district (pekasaan) 
geworden, hetwelk echter ook de benaming walak 
(“balk" in do ooren der Compagnie; II bl. 734) 
behield. Het woord marga of merga beduidt bij 
Alassers en Ba- taks stam, doch op Zuid-Sumatra 
district, of dorpenbond, hetgeen in dezelfde richting 
wijst (II bl. 675). Verliest de stam aldus zijn 
genealogisch karakter, dan verliest hij op den duur 
tevens zijn beteekenis voor exogamie (als die te 
voren be- stond) en voor de solidariteit der stamleden 
als zoodanig. Is de hoogere rechtsgemeenschap terri-
toriaal geworden, dan kunnen de lagere toch nog 
geruimen tijd genealogisch blijven: men denke aan 
de families en de geslachten (kampoengs) in 
Minangkabau onder de nagarieen, aan de families in 
de Minahasa onder de districten, aan de fami- 
lietakken op Amhon onder het territoriale dorp, of 
aari de verwantenwijken van dorpen in Karo- land, 
Djambi en Lam pongs. 

De eenige moeilijkheid in dit verband schuilt in 
het dooreenwonen van groote genealogische 
groepen. Gelijk men op Ceram binnen 6en zelfden 
beschikkingskring verscheiden stammen vindt, doch 
slechtK 6en als den kernstam, den regeeren- den 
stam, zoo vindt men ook op het gebied der territoriale 
dorpenbonden in de Bataklanden dooreenwonende 
stammen of marga's, waarvan echter binnen elken 
bondskring 66n stain de kern- of regeerende stam is, 
die de eerste-hoof- den levert； de voornaamste der 
bijwonende stammen is dan de trouwstani en levert 
do tweede-hoofden. Evenzoo wonen op Nias in het 
gebied van 66n dorpenbond of ori somtijds ver- 
schillende stammen, mado, bijeen, waarvan een de 
regeerende stam is (III bL 456). In Minangkabau 
heeft men binnen het gebied van een na- 

gari of dorpsgemeente stukken van twee of meer 
geslachtenunies of soekoe's bijeen, zonder voorrang 
voor een van hen; het is misschien nuttig te 
herinneren, dat de soekoe's (zie aldaar) volstrekt geen 
“stammen" zijn. 

Een zuiveren bond van stammen, met cigen 
bestuur en eigen rechten, kent men op Booroe, waar 
zulk een bond fdna-lolen of foek -lolfen hcet en een 
eigennaam draagt. De larehs der Minangkabauers (IT 
bl. 536, 740) zijn geen bonden van kampoengs of 
geslachten, maar veeleer partijen met een reeks 
verschillende beginselen, elk een eigen stuk des 
lands omvat- tend en de daar woonachtige stukken 
der soe- koe's omvattend. Zoo ook zijn de groepen 
Oeli- of Oer- of Pata-lima (de^Tidore-partij) en Oeli- 
of Oer- of Pata-siwa (de\ Ternate-partij), waarin 
stammen van Ceram, Ceramlaoet, Kei en Aroc 
verdeeld zijn, geen stam menbonden in den 
Boeroeschen zin, doch oude staatkundige groe- 
peeringen. 

Literatuur: ^Wilken, Verspreide geschriften, 
J.912； Van dssenbruggen, Testeer- en voogdij- 
recht, 1902；?Snouck Hurgronje, Het Gajoland, 
1903, bl. 68, 332 enz.; Van Ossenbruggen, De 
oorsprong van het Javaansche begrip montja- pat, in 
verband met primitievc classificaties, 1917 (Versl. en 
Meded. Kon. Akad. v. Wet., afd. Lett., 5e reeks, III); 
de ethnologische werken over onderdeelen van Indie; 
en. Van Vollenhoven, Het adatrecht van Ned.-Indie, 
deel I, 1918. 

STARINGBAAI. Ruime, voor het Noorden open 
baai met matige diepten op de Oostkust van het 
Z.O.lijk schiereiland van Celebes, beW. straat 
Wowoni. De baai is aan den mond ruiin 10 K.M. 
breed en dringt nagenoeg even ver het land in, zij is 
omgeven door hoog bergland, alleen aan den 
Zuidkant van de Z.W.lijke bin- nenbaai is het land 
lager met twee alleenstaande heuveltjes; in den 
Z.O.hock der baai inondt do diepe rivier Laonti uit 
met een rolsigon. st eilen Oostoever. De kust is aan 
den Oostkant rotsig en aan den Zuidkant met 
risophoren begroeid, daa r- langs loopt een 
koraalkustrif, dat, snial en stcil is aan de Oostkust, 
breeder en vlakker op sommige gedeel. en der Zuid- 
en Westkust. Op dat rif lig- gen eenige eilandjes o.a. 
aan de Zuidkust Wawa- soengoe, beZ. hetwelk zich 
cen nederzetting van het Gouvemements 
Boschwczen bevindt. Verder liggen in de baai nog 
eenige verspreide, incest al droogvallende gevaren. 
Zie Zeemansgids deel V. 

STATIONS (PROEF-), Tn den loop der jaren 
hebben vrijwel alle groote cultures in Ned. Oost-
Indie ingezicn, dal zij naast de hu】p, die 
aanvankelijk *s Lands Plajitentuin en later het 
Departement van Landhouw hun gaf, ook zelf voor 
wctcnschappelijkc vooriichting dienden to zorgen. 
De suikerriet-cultuur gaf in de be- nauwde da gen van 
het eerste optreden der s6r6h-ziekte het voorbeeld en 
stichtte eenige proefstations; geleidelijk aan zijn do 
andere cultures gevolgd, en hetzij afzonderlijk voor 
66n gowas, hetzij tezamen voor meer dan 66n soort 
van onderneming, maar gelegcn in eenzelfde gebied, 
richtten zij wetcnschappelij ke instellingen op, die tot 
taak hadden de op hun cultures betrekking hebbende 
vraagstukken te bestudeeren en adviezen or over uit 
te brengen. 

Vele van die instellingen zijn door verschillen- de 
oorzaken te gronde gegaan, sommige omdat 
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de cultuur achteruitging (indigo), andere door gcbrek 
aan personeel met de vereischte eigen- schappen, 
terwijl weer andere samengesmoltcn zijn. 

Het is overbodig, die niet mecr bestaando in- 
richtingcn hier te bespreken; vc Istaan kan word n m t 
de thans Icvende, geheel of bijna geheel door 
particulieren in stand gehouden instellingen. 

De taak der proefstations is tweeledig: le. 
onderzoekingen verrichten ten bate van de cultuur, 
2e. bekend maken van de verkregen rcsultatcn aan de 
planters door publicaties, door lezingen, door 
voordrachten. Soms is de eerst- genoemde taak wel 
cens door de twee de, dus door den dagelijkschen 
voorlichtingsdicnst in de ver- drukking geraakt en 
werden de natuuronder- zoekers meer en meer 
adviseurs; in den laatsten tijd streeft men met succes 
naar een scherpe scheiding in het personeel voor deze 
beide doelcinden. 

Verreweg de meeste proefstations zijn thans 
gehuisvest in voortreffelijk ingerichte localitei- ten, 

met modern。laboratoria, rijke boekcrijen, 

proefveldcn, auto's om de dienstreizen zoo snel 
mogelijk te maken, veelal ambtswoningen voor 
Europeesch en Inlandsch personeel, en een meer of 
minder groot budget ten cinde den weten- 
schappelijken staf te bekostigen. Sommige 
instellingen lijden aan geklgebrek, dat hun belet hun 
krachten naar wensch te ontplooien; oor- zaak 
daarvan is, dat niet alien, op wier weg het ligt, tot het 
betreffende proefstation als lid toe- treden, maar 
blijven parasiteeren op de door andcrer geld 
verkregen resultaten. Aan dezen zeer ongewcnschten 
toestand zal een eind ge- maakt worden, wanneer de 
Kamers van Lnnd- bouw tot stand komen, waardoor 
declnamc aan de proefstations op Java ten niinstc 
voor tai van onderncmingen vcrplichtend wordt. 

Tusschcn de proefstations bestaat een groote mate 
van samenwerking； van sommige speciale (Ccntraal 
Rubberstation,e.a.) kan men geen lid zijn zoudcr 
tevenn te behooren tot het locale proefstation. 

De anibtdiiarcn komen, op voorstel van Dr. ]I. 
Lovink, hinds 1912 gcregeld jaarlijks bijeon, tcz.i 
men met，die van het Departement van Land- bouw 
cn van het 31eteoro)ogisch Obscrvatoriuin, tcrn；
in(lc gcmeenschappolyk ovcrleg to plcgen; de 
dircftciiren van de rubbeiproefstations ver- gaderon 
geregckl voor het bespreken van ccn logiHchc 
werkverdeeling en het verniijden van clubbelcn 
arbeid; vole proefstations ruilon de publicatics, ten 
einde dio under hun leden to versprcich-ii; de 
onderzoekingen van de rubber- proefstations 
versehijncn, behalvo als eigen nicdedeeling, ook in 
het Archief voor do Rubber- culluur, die van het 
Proefstation voor de Java- Suikcr-1 ndustrie ook in 
het Arcliief voor de Suikcrindustrie. 

Ilierondcr worden de bestaande particuliere 
procfslalionH in het kort nadcr besproken. 

A Igemccn Proefstation van de Algemeene Ver- 
eeniging van Rubber planters ter Oostkusl ran Su-
matra {A. V. 11. 0. &). 

Reeds enkele jaren na haar oprichting zag de gon 
oe in de plantersverceniging in, dat weten- 
schappelijko voorlichting van haar leden onont- 
beerlijk was; c>p do algemeene vorgadering van 27 
September 1913 werd dan ook besloten, dat 

men tot de stichting van een eigen proefstation zou 
overgaan, zoodra men / 30.000, noodig geacht voor 
aa-nkoop van een terrein, bouw en inrichting van een 
laboratorium en aansteiling van personeel, door 
middcl van een leening verkregen zou hebben. 

Tegelykertiid werd, om voorloopig in de on- 
middellijke behoeften van sommige leden te 
voorzien, met ingang van 1 October 1913, Dr. J. G. 
C. Vriens, oud-directeur van het Deli- Proefstation, 
benoemd tot adviscur； dit verband was cvenwcl 
slechts van korten duur en eindigde reeds op het 
einde van 1916. Zijn publicaties verschenen tot het 
einde van 1914 tezamen met de Medcdeelingen van 
de A. V. R. 0. S., daarna afzonderlijk onder don titcl: 
Mcdedeelingen van den Adviseur van de A. V. R. O. 
S.. no. 1-6. 

Inmiddels werd in Juni 1914 een prijsvraag 
uitgeschreven voor een } roefstationsgebouw, 
wnarop de antwoorden ingcwacht werden voor 1 
Augustus d.a.v. ； ofschoon een daarvan den 
tweeden prijs verkreeg, bleef tengevolge van het 
uitbreken van den oorlog het bouwen achterwege. 
Zelfs achtte men in die dagen zuinigheid zoo zeer 
geboden en de toekomst dermate onzeker, dat van 
een eigen instelling afgezien en aanshii- ting gezocht 
werd bij het sinds meer dan 20 jaren bestaande Deli 
Proefstation, dat, opgericht ten. bate van de Delische 
tabakscultuur, zich tot dien tijd vrrwel uitsluitend 
daarmede bezig gehouden hnd, maar welks statuten 
de oprichting van afdeelingen voor ander cultures 
toelieten. Het A. V. R. O. S.-bestuur wendde zich tot 
dat van het Deli Proefstation, hetwclk aanvankclijk 
tegen de opneming van een nieuwe rubberafdee- ling 
gekant was, vreezendc daardoor haar eigen 
organisatie te zullen verzwakken； immers wel zou 
in hoofdzaak afzonderlijk rubberpersoneel in dienst 
genomen worden, doch de directeur zou een gedeelto 
van zyn tijd voor de nieuwe afdeeling moeten 
gebruiken. Van dit eenigszins enghartige standpunt 
kon het Deli-Proefstation- bestuur evenwel 
afgebracht worden door de adviezen van eenige 
personen, die inzagen, dat thans een schitterende 
kans geboden werd om te komen tot een begin van 
6en groot. Deli-Proef- station, werkend niet allecn 
voor de tabakscul- tuur, maar ook voor die van 
rubber, koffic, klap- pcr, thee, enz., kortoni voor elke 
cultuur, dio zich zou willen aansluiten. De pleidooien 
voor de vorming van cen dergelijkc ccntrale weten- 
schappelijke instelling op Sumatra's Oostkust, dat ver 
van Java gelegen is en direct betrekke- lijk weinig nut 
kan hebben van de daar gevestig- de staats- en 
particulicro proefstations, waren zoo krachtig, de 
voordcclen zoo evident, dat tenslotto een samengaan 
van de nieuwe instelling voor de rubberciiltuur met 
het oude Deli Proefstation algemeen tocgejuicht 
werd: het Bestuur van het Deli Proefstation wijzigdo 
zijn oorspronkelijke meening cn beantwoordde de 
vraag van het A. V. R. 0. S.-bestuur omtrent 
aansluiting tocstoinmend, do algemeene vergadering 
der A. V. R. O. S. betuigdo op 4 October 1915 
eenparig haar instemming, die van het Deli 
Proefstation deed hetzelfde enkele woken, later. 

Het samengaan scheen dus verzekerd; immers 
alle belanghebbenden waren van het wonsche- lijkc 
ervan overtuigd en hadden daarvan door 
vergaderingsbesluiten blyk gegevon. 

De Directeur van hot Deli Proefstation, 
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Dr. L. P. de Bussy, op het punt staande met ver- 
ionrgaoh；l£feeg opdracht van de A. V. R. 0. S. in 
Europa personeel voor de nieuwe rubber- afdeeling 
te zoeken, terwijl met ingang van 1 Augustus 1916 
Dr. A. A. L. Rutgers, plant- kundige aan de Afd. 
Plantenziekten en Cultures to Buitenzorg, tot 
plantkundige aan de rubber- afdeeling benoemd 
word. 

Slechts korten tijd later evenwel veranderden de 
mecningen weder; de toenmalige vertegen- 
woordiger der Deli Mij., die, wegeus afwezigheid 
met verlof in Nederland, de voorafgaande be- 
sprekingen niet had bijgewoond, schreef na zijn 
terugkeer aan het Bestuur van het Deli Proef- station, 
dat de Deli Mij. niet de gronden naast het terrein van 
het Deli Proefstation, noodig voor de uitbreiding van 
gebonwen en proef- tuinen voor de nieuwe 
rubberafdeelmg, zou af- staan. 

Daarmede verviel het samengaan feitelijk. Wei 
trachtte men het reeds bereikte door nader overleg 
nog te redden, doch de tabakplanters zagen niet in, 
hoe het getij reeds verloopen was en dat zij 
noodzakelijkerwijze de bakens moesten verzetten, d. 
w. z. vertegenwoordigers van de A. V. R. 0. S. in het 
bestuur van het Deli Proefstation opnemen, wilde het 
oude, gevestig- de Deli Proefstation als eenige, 
centrale ins elling op S. 0. K. ten bate van alien 
blijven bestaan. Die tegenstand was des te 
onbegrijpelijker, daar de belangstelling der vroeger 
vrijwel uitsluitend tabak teelende maatschappijen 
inmiddels ook naar andere gewassen uitging en men 
wist, ook daarbij voorlichting noodig te hebben. Dat 
had tengevolge. dat reeds in de AJgemeene Vergade- 
ring van 29 September 1916 de A. V. R. 0. S. haar 
vroeger besluit tot oprichting van een rub- 
berafdeeling aan het Deli Proefstation Jierriep, 
besloot een eigen instelling te stichten voor het doen 
van onderzoekingen op allerlei cultuurge- bied, 
uitgezonderd dat van de tabak, en het eon naam van 
wijde strekking te geven: Algemeen Proefstation der 
A. V. R. 0. S., bij verkorting A. P. A. 

Dr. Rutgers werd met ingang van〕Januari 1917 
tot directeur benoemd； scheikundigen, 
botanici,landbouwkundigen, entomologische, ad- 
ministratieve assistenten werden spoedig aan hem 
toegevoegd, zoodat het werk met kracht aangevat 
kon worden. 

Het proefstationgebouw, opgericht op bijna 4 
K.M. van Medan to Kampoeng Baroe, kon in J uni 
1919 betrokken worden; daarbij zijn gebouwd 
woningen zoowel voor het Europeesch als het 
Inlandsch pcrsoneel. Voorts heeft het proefstation de 
beschikking gekregen over een terrein van 140 H.A. 
in Serdang om dat te gebruiken als selectie- en 
zaadtuin; ook uit de aanschaffing van de noodige 
apparaten voor het vulcani- seeren en keuren van 
rubber blijkt de wensch zich zoo veel mogelijk 
onafhankelijk van Java te maken. 

De onderzoekingen worden gcpubliceerd in de 
Mededeelingen van het Algemeen Proefstation der 
Avros, die gesplitst zijn in een Algemeene Serie en 
een Rubber-Serie; de laatste verschijnt ook in het 
Archief voor de liubbercultuur in Ned.-Indie; aan 
vele artikelen is een al of niet verkorte Engelsche 
vertali ng toegevoegd. 

Het is ondoenlijk bier a lie publicaties te noe- 
nien; een lijst ervan vindt men op den omslag 

van elke Mededeeling. Volstnan kan worden met de 
ver melding, dat in de Algemeene Sorie tot nog toe 
verschenen de jaarvorslagen van den directeur, 
onderzoekingen over den oliepalm, eenige 
aanteekeningen over den weg van Medan naar 
Balang Doea, over den Gajo-weg, over de Dairi-
Landen； in de Rubberserie onderzoekingen op vole 
gebiederi, die Hevea raken: blocmbiolo- gie, 
vegetatieve vermenigvuldiging, kiemproc- ven, 
uitdunuen, beschadigingen, tappen, veld- proeven, 
chemicalien, machinerieen, literatuur, enz. ； 
schrijvers zijn o. a. dr. A. A. L. Rutgers, Jr. F. C. van 
Heurn, J. JB. Corporaal, J. G. J. A. Maas, dr. C. 
Heusser. 

Door den Voorlichtingsdienst wordt de dage- 
lijksche aanraking met de praktijk onderhouden； in 
de jaarverslagen wordt daarover uitvoerig bericht en 
kan men lezen, dat ook de belangen van andere 
cultuurgewassen (thee, koffie, klap- pers, 
oliepalmen) niet uit het oog verloren worden. 

Speciaal voor de thee-cultuur is een bijzon- dcre 
regeling getroffen, daar een aantai thee- 
ondernemingen ter Suir atra's Oostkust zoowel lid 
van het A. P. A. als van het Proefstation voor Thee te 
Buitenzorg waren ； zij luidt als volgt: 

I. De A. V. R. 0. 8. verleent een jaarlijksche 
bijdrage aan het Theeproefstation te Buitenzorg, 
berekend naar den maatstaf van / 0.G0 per H.A. op 1 
Januari met thee beplant oppervlak der bij de A. V. 
R. 0. S. aangesloten ondernemingen. Deze bijdrage 
komt ten lastc der begrooting van het Algemeen 
Proefstation dor A. V. R. 0. 8. 

II. De by de A. V. R. 0. S. aangesloten thce- 
ondernemingen genielen dezelfdc rcchten als de 
leden van het Theeproefstation op Java. 

III. Niet bij de A. V. R. 0. S. aangesloten thee-
ondernemingen op de Oostkust van Sui»a- tra en in 
AtjBh kunnen geen Hd zijn van l>ct 
Theeproefstation. 

IV. De Directeur van liet I'lieeprocfutation 
detacheert in ovcrleg met den Directeur van het 
Algemeen Pro of station der A. V. R. 0. 8. telkcn jare 
iemand van het personccl van het Thc(。 proefstation 
voor zckcrcn tijd naar de Oostkust van Sumatra voor 
onderzoekingen van algo nieencn of specialen aard. 

V. De Directeur van het Algemeen Proefstation 
dor A. V. R. 0. 8. verschaft den gedeta- cheerden 
onderzoeker het gebruik van de iiuip- middclen van 
het A. P. A., tcrwjjl de genocnnle onderzoeker, 
voorzoover deze ondcrgcschikt is aan den Directeur 
van het Thecjirocfslalion, gedurendo zijne 
detacheering ook on(lcrgesc))ikt is aan den Directeur 
van het Algemeen Proefstation der A. V. R. 0. S. 

VJ. Deze overeenkojnst wordt pesJotcn voor den 
tijd van eon jaar, in^aande 1 Januari 1918. Deze 
termijn wordt geacht to zijn verlcngd tel- kenmale 
met 6en jaar, indien de overeenkomst niet tenininste 
3 maunden voor het verstrijken van den termijn is 
opgezegd. 

Op deze wyze zijn de wederzijdsche belangen 
zeer wel behartigd. 

De kosten van het Algemeen proefstation worden. 
betaakl uit de algemeene kas van de A. V. R. 0. 8., 
die naast deze. nog andere af- deelingen (secretariaat, 
immigratie-kantoor, enz.) bezit. 

Op 1 Januari 1919 bestond de sta£ uit direc- 
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teur, chemicus, entomoloog, landbouwkundige, 
botanicus, assistenten. 

Het Besoekisch Proejstation te Djember wordt in 
stand gehouden door de vereeniging van dien naam, 
op 10 December 1910 opgericht; de werk- 
zaamheden konden eerst in Januari 1912 een aanvang 
nemen, toen de liquidatie van het Algemeen 
Proefstation te Salatiga afgeloopen was. 

De leden behooren tot twee groepen van onder- 
nemingen: a. voor tabak, b. voor bergcultures; in 
1914 brachten zij aan contributies op resp. / 40872 en 
/ 14768. Bovendien verleent de rcgeering geldelijken 
steun. 

De instelling werd reeds kort na de oprichting 
gevestigd in een nieuw gebouw, voorzicn van goede 
laboratoria, te Djember en heeft de be- schikking 
over eenige proeftuinen, zoowel voor tabak als voor 
rubber. 

Haar arbeidsveld is in tweeen verdeeld： tabak 
aan de eene zijde, de gewassen der bergcultures 
(rubber, koffie, pal men) aan de andere ； voor elk 
ervan wordt jaarlijks een afzonderlijk werkplan 
opgemaakt; de taak van elk lid van het personeel ligt 
in hoofdzaak op slechts een der beide gebie- dcn, 
hetgeen niet wegneemt, dat door ieder ook telkens op 
het andere onderzoekingen verricht worden. 

De ambtenaren-staf, oorspronkelijk alleen uit den 
directeur, Dr. A. J. Ultee, bestaande, is ge- leidelijk 
met ander personeel uitgebreid en be- stond in ] 919 
bovendien uit een botanicus, phytopatholoog, 
chemisch assistent, botanisch assistent, analyst, 
assistente voor de adminis- tratie en 3 employe's voor 
de proeftuinen. 

De rcsultaten worden gepubliceerd in de Me- 
<lcdeelingen van het Besoekisch Proefstation, 
waarvan gedurende 1912 — 1919 28 nummers 
verschenen zijn; in 1917 is een afzonderlijke 
rubberscrie afgcsplitst, welke laatste ook opgenomen 
wordt in het Archief van de Rubbercul- ttmr； 
daarvan telt men tot en met 1919 12 num- xners. 

Met uitzondcring van (；en (J. W. Folkersma 
oV<T eon aanplant van Java-jute) zijn alle mede- 
geschreven door ambtenaren van het pr<)ef.«tation ( 
Dr. Arisz, Kouchcnius, Dr. Sprecher, Dr. Ult'-c); 
voor de titels zie men de omslagen. 

Xaast zijn taak van voorlichting en onderzoek 
heefb (lit proefstation door de omstandigheden nog 
eon andere gekregen, on wel het verschaffen a；m do 
le<Jen van de bij verschillende cultures noodige 
chcmicalicn (zwavelkoolstof, insecti- ciden etc. voor 
tabak; azijnzuur, natriumsulfiet, etc. voor rubber): de 
ontvangsten daarvoor bc- (.Iroegeii in 1918 nicer dan 
/ 100.000. 

Een voordecl is, fiat de planters aldus zuivere, 
gccoiitrolcerrle stoffen krijgcn en geen fancy- 
prijzeii be hoe ven to betalen; do vraag is echter, of 
dat tegen hel nadeel opweegt, dat den ainbte- uaren 
vcel kostelijkc tijd onttrokken wordt voor 
doeleinden, die eigenlijk nict op proefstation- gebied 
Hggen. 

Cniilraal Rxibberslalian. Het denkbeeld van eon 
centra]。instelling, die zich uitsluitend zou bezig 
houden met onderzoekingen over ruhber van het 
tijdsf ip van tap pen af tot dat van den verkoop van 
het product, welk denkbeeld het verst uitgesproken 
werd op liet rubbercongres 

in 1914 te Batavia, werd verwezenlijkt door de 
oprichting van do Ver. Centraal Rubberstation op 2 
Juni 1915. Statuten cn huishoudelijk regie in ent zijn 
opgenomen in het eerste jaar- verslag van het 
Bestuur; art. 1. van hot laatsto luidt: „Het Centraal 
Rubbcrstation houdt zich uitsluitend bezig met 
rubber in het stadium vanaf den oogst tot aan de 
aflcvering aan den fabrikant", en duidt volkomen de 
werkingsspheer aan. In stede van te concurreeren 
met do locale proefstations sluit hot zich juist bij hen 
aan; dat blijkt ook door de bepalingen omtrent het 
lidmaatschap： “Alleen ondernemingen, die 
aangesloten zijn bij het locale proefstation (dus een 
der Proefstations West-Java, Midden Java, Malang 
of Besoeki) kunnen lid worden van het Centraal 
Rubberstation'', terwijl de voorzitters dier locale 
vereenigingen als zoo- danig lid van het Bestuur zijn. 

Bovendien bestaat dat uit 4 door de Alge- meene 
Vergadering to kiezen leden en een ge- delegeerde 
van den Directeur van Landbouw, Nijverheid en 
Handel. 

De contributie bedraagt x/2 ct. per K.G. bereid 
product; ondernemingen, die nog niet in tap zijn, 
genieten kosteloos de voordeelen van het 
lidmaatschap, tot zij produceeren. 

De inkomsten aan contributies bedroegen in. 
1915/1916 bijna f 27.000, terwijl zij in 1918/1919 
gestegen waren tot / 72.500. 

Het aantal leden was bij de oprichting 59, op 1 Juli 
1919 168. 

Bij de geboorte reeds werd de vereeniging goed 
bedacht; van den Directeur van Land- bouw kreeg 
het een localiteit in 's Lands Plan- tentuin te 
Buitenzorg ten gebruike, van de Commissie voor het 
Internationaal Rubber- congres tc Batavia een 
vulcaniseer-inrichting en andere apparaten, 
benevens / 20.000.— ten geschenke. 

Na eenige jaren werd een eigen gebouw 
noodzakelijk; in Juni 1919 is men met het bouwen 
ervan begonnen, eveneens te Buitenzorg. 

Tot eersten directeur werd benoemd Dr. O. de 
Vries, tevoren scheikundige aan het Proefstation 
voor Vorstenlandsche Tabak; hem werd spoedig con 
assistent toegevoegd, later nog een echcikundige, 
benevens analysten, klerkcn, en cen uitgebreid 
Inlanclsch pcrsoneel- 

In weinige jaren is door hun arbeid het Centraal 
Rubberstation tot een oumisbare instolling gegrooid: 
welke onderzoekingen er in het bijzondcr verricht 
worden leert het werk- programina voor 1919/1920
： 

].Ondcrzoek van door do ondernemingen 
ingezonden monsters en <laarmeo samenhan- gendo 
adviezen over de bereidingswijze. 

2. Verder onderzoek in verband met het vast- 
stellen van de eischcn, waaraan marktrubber moot 
voldoon wat innerlijkc eigcnschappen bc- treft, cn 
met de mogelijkheid van keuring in die richting. 

3. Voortzetting van het onderzoek naar do 
chemische samenstelling, innerlijke eigcnschap- pen 
en uniforniiteit van onderneniingsrubber zoowcl van 
eerste als van tweodo en niindere kwaliteiten. 

4. Systematisch ondorzoek naar den invlocd van 
verschillende factoren, zoowel in de saiuen- stclling 
van do latex als in de beroiding van den 

IV  
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rubber, op de chemische samenstelling en inncr- 
lijke eigensehappen van den rubber. 

o.Chemisch onderzoek van latex in verband met 
do eigenschappcn van den daaruit bereiden rubber, 
en met de onderzoekingen van den Phy- sioloog. 

6. Onderzoekingen over de methodick van het 
nibberonderzoek. 

Publicatie's. Door het Centraal Rubberstation 
worden drie serieen van publicatie5s uitgegeven: 

1. Mededeelingen. 
2. Verslagen van het Bestuur. 
3. Korte Mededeelingen. 
De Mededeelingen zijn bestemd voor de pu- 

blicatie van de onderzoekingen, zoodra deze vol- 
doende gevorderd zijn om er een eenigszins af- 
gerond geheel van te maken. Het eerste nummer 
daarvan verscheen in Augustus 1916. 

De Verslagen van het Bestuur bevatten de meet 
huishoudeli]ke zaken, zooals jaarverslagen en 
verdere jaarstukken, statuten en huishou-" delijk 
reglement en dergelijke. Het eerste nummer 
verscheen in November 1915. 

De Korte Mededeelingen dienen om de leden op 
geregelde tijden (om de cen of twee maanden) met 
enkele woorden op de hoogte te houden van den 
stand der onderzoekingen. Hicrin worden b.v. 
besproken de onderzoekingen, die nog niet 
voldoende gevorderd zijn om in de Mededeelin- gen 
gepubliceerd te worden, maar waarvan enkele 
voorioopige resultaten toch reeds voor hen van 
belang zijn. Het eerste nummer verscheen in 
September 1916. 

Als auteurs van artikelen in de eerste serie, die 
ook in het Archief voor de Kubbercultuur 
opgenomen wordt, vinden wfj de namen van Dr. 0. 
de Vries, Ir. H. J. Hellendoorn, Ir. W. Spoon. 
Het Deli Proejstation. 
Tot 1895heeftde Delische tabakscultuur weten- 
schappdijke voorlichting meenen te kunnen 
ontberen; het ernstig optreden van de bi bit- ziekte 
(Phytophthora nicotianae de Haan) noopte de 
directies van eenige maatschappijen, met name 
vooral J. T. Cremer, zich om hulp te wen- den tot den 
directeur van 's Lands Plantentuin, prof. dr. Melchior 
Treub, die erin toestemdc op kosten van de Delische 
tabakscultuur een af- zonderlijk botanicus voor het 
doen van onder- zoek；ngen ten bate van die cultuur 
aan's Lands PJantentuin te verbinden. Als eerste van 
deze uit particuliere fondsen bezoldigde natuuron- 
derzoekers were] Dr. J. van Breda de Haan 
aangesteld, die in April 1893 naar Deli vertrok en er 
gedurende eenige maanden <lc bibitziekte 
bestudeerde. 

Zijn arbeid had zoodanig resultaten, dat tus- schen 
het Bestuur van de Deli Plantersvcreeni- ging en 
prof. Treub, die in 1894 op dienstreis in Deli was, 
een overeenkomst van langeren duur were! 
gesloten.zoodat bij Gouvernementsbesluit van 12 
October 1894 aan 's Lands Plantentuin een nieuwe- 
de 8ste-afdeeling werd toegevoegd onder den naam 
van „Laboratorium voor Onderzoekingen over Deli-
tabak”； de vereenigde planters verbonden zich, / 
25.000 beschikbaar te stellen voor den bouw van een 
laboratoriuni te Buitenzorg benevens / 30.000 — / 
50.000 jaarlijks gedurende 5 jaren. 

De bedoeling was, dat de onderzockers telken jare 
naar Deli zouden konien om er matei'iaal te 
verzamelen, maar de eigenlijke studie te Buitenzorg 
zouden verriclitcn. 

Als voorloopig laboratorium en tevens als ver- 
blijfphats voor"de tijdelijk aldaar vertoevende 
ambtenaren werd te AJedan een houten huis ge- 
bouwd, waarnaast later een steenen gebouw voor 
scheikundig werk verrezen is. 

Tot chef van deze Sste afdeeling werd de bota.- 
nicus Dr. van Breda de Haan benoemd； schci- 
kundige word in 1895 Dr. A. van Bijlert, in 1S9S Dr. 
E. C. J. Mohr. 

Na afloop van de 5 jaren is de overeenkomst 
tusschen den directeur van. !s Lands Plantentu n en de 
tabakmaatschappijen verlengd met 8 jaren, tot 31 
December 1907, waarbij het maximum van het 
jaarlijks te besteden bed rag verhoogd werd tot / 
40.000. 

In deze periode bleek hoe langer hoe meer, dat het 
zwaartepunt van de Sste Afdeeling niet in Buitenzorg 
moestliggen, maar in het centrum van de cultuur zelf, 
to Medan; het voortdurend van Deli afwezig ziin tier 
onderzoekers had te reel bezwaren en geleidelijk aan 
werd de vesti- ging te Medan dan ook permanent, 
terwiji de localiteiten te Buitenzorg ongebruikt 
bleven. 

l\Ict wederzijdsch goedvinden werd de band me*- 

's Lands Plantentuin losgcmaakt cn op 1 Juli 1906 
geheel geslaakt, op welken datum het zclf- standige 
Deli Proefstation, in stand gehouden door de Ver. 
..Het Del； Pi-oefstation), en onder leiding van cen 
directeur, de Sste afdeeJing ver- vangt. 

Opmerking verdient, dat op een Jioogst enkelc 
uitzondering na, alle tabaksniaatschappijen ter 
Oostkust van Sumatra steeds lid van het proef- station 
zijn geweest; het aantal Icden bedroeg op 1 Ju!i 1919 
23 met 84 on d erne min gen. 

De eerste directeur was Dr. J. G. (!. Vricns, die in 
December 1903 Dr. van Breda de Haan als chef der 
Sste afdoeling was opgevolgd. 

De resultaten van de onderzoekingen dezer eerste 
periode werden gcpubliceeni in deelingen van 's Lands 
Plantentuin (later van het Departement van- 
Landbouw), J3ull(4iii de rinstitut Botaniquc de 
Buitenzorg, cn de Korte Bci'ichten van 's Lands 
Plantenluir), en zijn van de hand van Dr. J. van Breda 
de Jlaan, Dr. A. van Bijlert, Dr. D. J. Hissink, J)r. F. 
W. I'. JI linger, Dr. E. C. J. Mohr, Dr. J. 0. C. Vriens. 

Bij het optreden van het Deli JVocfstat.ion were! 
het jaarlijksch budget van / 40.000 op I 70.000 
gebracht; de werkzaamiicdcn na nu n wcldra zeer toe, 
de staf werd vitgcl)rci(l cn mocst in verschillendc 
huizen en iopalitciten (o. a. de Biologische afdeeling 
in het inmiddels ojigerichte Pathologische 
Laboratoriuni) ondergebracht worden. 

Deze toestand bleef zoo tot het einde van 19】2, 
toen het ondeding contract der leden eindigde en over 
de voortzetting van J)ct Deli Proefstation beslist moest 
worden. De wcnsche- lijkheid daarvan werd algemeen 
ingezien, maar tevens, dat centralisatie en ecu breed 
ere grond- slag noodzakelyk waren; de vergadering 
besloot een jaarlijksch bed rag van /• 150.000 ter 
bcschik- king te stellen van den nieuwen directeur, Dr. 
L. P. de Bussy, die op 1 Januari 1913 do leiding van 
'Dr. Vriens overnam, benevens / 60.000. — voor een 
nieuw gebouw, te zetten op terrein, door do 
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Deli Maatschappij afgestaan in do onmiddel- lyj^c 
nabijheid van Medan, tc midden van eigen 
procfvelden tor grootto van 6 H. A.; daarin kon- derv 
de verschiHcndc, ver van eikaar gehuisveste 
afclcclingcn vereenigd worden on do dienst dus 
vlotter verloopen. 

Op de jaarvergadering van 1913 werd het nieuwe 
gebouw ingewijd ； in de omgeving zijn in den loop 
der jaren verschillende dependances verrezen； 
woningen voor ecn gedeelte van het Europceschc en 
inlandsche personeel, schuren, vegetatie-inrichting, 
insectarium, etc.. Dr. de Bussy trad af op 30 April 
1917 wegens zijn. be- nocming tot directeur der Afd. 
Handclsmuseuin van het Koloniaal Instituut, zijn 
opvolger werd Dr. J. A. cloning, die .in 1920 zijn 
betrekking nccrlegde, daar hij tot hoogleeraar te 
AVageningcn werd benoemd. In het begin van 1920 
stclde het Bestuur Dr. B. Palm tot directeur aan. 

Het jaarlijks toegestane bedrag is inmiddcls 
gestegen tot / 250.000, dat door de leden ponds- 
pondsgewijze naar verhoucling van het aantai balen 
tabak, door iedcr hunner geproduceerd, 
bijeengebraebt worclt. 

])c staf is verdeeld over 4 afdeclingen: een 
dierkundige. een ianclbouwkundige, een plant- 
kundige, een. sclieikundige; ieder met een zclf- 
standig onderzoeker cn assistent; de directeur wordt 
voor het ad ministratieve werk bijgcstaan door een 
secrctaris. Aangezien het behandelen der dagelijks 
binnenkomende vragen te veel tijd aan de 
wetcnschappclijke ambtenaren ontneemt, is de 
vorming van een afzondci'lijken voorlich- 
tingsclienst voor al het routine-werk noodig ge- 
worcicn. 

Indirect wordt het personeel vergroot door zg. 
gedetachecrde assistenten, d. z. employe's van de 
niaatschappijen, die onder leiding van de proof 
station-ambtenaren op terrein van do maatschappij 
en uitsluitend te liaren behoove bcpaaklc, vcel tijd 
eischcndc procfneiningen itilvoeren, bij v. op 
eclectic- of bcmestingsgebicd; (l(i werkingsspheer 
van het proefstation. is daar- door belangrijk 
uitgebreid zonder een evenredige toon a inc van vast 
pcrsoneel. 

Jlctgecn het Deli Proefstation mode tc deelen had. 
is aanvankclijk uitsluitend gcpublicccrd in <l(： 
maaiiddijks vcrsch ij nende Aledcdeelingcn van het 
Deli Proefstation; (lit orgaan verki'eeg cchtcr cen 
hybridisch karakter, daar zoowel arlikclen voor (,lo 
planters crin opgenomon wcrd(-n als stukken 
uitsluitend voov vakkunci i gen bcdocki, kortc 
berichfcen van onmiddcllijk belong, 
mctcorologische gogovens etc. Oni aan de voor de 
hand Jiggendc bezwarexi tegenioct te komon werd 
bij (Ion 8sten jaargang een splitsing ingevoerd cn het 
in afzonderlijke losse nummers vcrschijnende 
Bulletin van het Deli Proefstation begonnen, 
bestemd voor de nieer weten- schappcljjkc 
publicities, terwijl do McdcdeeJin- j>en zich tot den 
Dcliachcti planter blovon richtcn. Na den lOclen 
jaaj'gang werd het bcginsel, clko maand een 
aflcvcring het licht to cloen zion, verJatcn, daar dit 
onniogelyk was gebleken, cn werd besloten de 
Tweedc Serie der Mededeelin- gen, aangevangen in 
1917, in afzonderlijke, genii in merde aflevcringcn 
uit te geven. 

De ar be id van het Proefstation wccrspicgclt zich 
natuurlijk in de genoemde organon; men vindt 
daarin artikelen over bodemvraagstuk- ken 
(horbossching, bom esting met anorganisohe 

meststoffen cn groene bcinestcrs), biologie en 
bestrijding rcsp. behandeling van schadelijke en 
nuttige insecten (insecticiden, invocr van nuttige 
insecton), zicktcn van bacterieelen aard (slijm- 
ziekte) cn bestrijding daarvan, sclectie, het drogen 
van de tabak, het fermentatieproces, ad- viezen en 
reccpten, meteorologische gegevens (die, wclke op 
den regenval betrekking hebben, worden in de laatste 
jaren in ccn afzonderlijke aflevering gepubliceerd en 
zijn afkomstig van ecn net van regenstations, 
verapreid over geheel Noord-Sumatra； allo 
waarnemingen tezamen, met gcmiddelden cruit 
berekend, zijn verzameld in Bulletin no. 6) en als 
schrjjvcrs de namen van Dr. L. P. de Bussy, Dr. K. 
Diem, Dr. P. A. Dietz, J. E. A. den Doop, J. van Dijk, 
Dr. J. A. Honing, Dr. A. F. H. Lobry de Bruyn, Dr. 
E. W. Reminert, Dr. S. Tijmstra, Prof. Dr. Joh. 
Wester- clijk, benevens van eenige practici als J. 
Huges, J. S. C. Kasteleyn, F. L. Klink, C. H. G. 
Meylink. 

Dat in 1916 het Bestuur van het De】i Proefstation 
zich de gelegenlieid heeft laten ontgaan om, in 
samenwerking met do rubber-, thee-, koffie-, 
klapper- en oliepalmplanters, hun alleen voor de 
tabakscultuur werkende instelling uit te bouwen tot 
een groot centraal land bouwkun- dig institunt voor 
alle cultures van Noord-Su- matra, is onder 
Algemecn Proefstation van de A. V. R. O. S. reeds 
aangestipt. L. P. de B. 

Proejstation voor de Java-Suiker-Industria. 
Toen in het jaar 1883 en 1884 de serchziekte in 

het suikerriet voor het eerst optrad en groote on- 
gerustheid tewecgbracht, raadde de Inspecteur van 
den Inlandschen Landbouw, Dr. J. H. F. Sol- lewijn 
Gelpke, den suikerfabrikanten aan zich te doen 
voorlichten door ter plaatse aan te stellen 
deskundigen. In stede van, zooals tot clusverrege- 
bruikclijk was, bij voorkomendc gclegenheid advies 
te vragen aan in Europa woonachtige pcrsoncn, 
raadde hij aan, deskundigen te doen uit-komcn en 
dozen de gclegenheid te goven in een goed ingericht 
laboratorium de vraagstukken van den aanplant, de 
bestrijding van ziekten en van de suikerfabrikatie te 
bestudeeren. Zeer kort achtcr elkander werden op dat 
advies drie proef- stations opgericht en wel in 1885 
te Semarang^ onder leiding van Dr. F. Soltwedel met 
medewer- king van Dr. F. Benecke en H. 
Meulenians, in 188G tc Kagok in de residentio TSgal 
onder leiding van Dr. W. Kriiger mot medeworking 
van H. Winter on in 1887 te Pasoerooan onder loi- 
ding van Dr. J. G. Kramers onder medcworking van 
J. D. Ko bus. 

Het hoofddool van de stichtcrs van deze drie 
proefstations was het bestudeeren van de ser6h- 
ziekte en het bcramen van iniddelen om haar te 
voorkomen. of to genezen, waartoo in de eerste 
plaats het vraagstuk van de voortplanting van 
suikerriet op gcslachtelijkcn weg op don voor- groncl 
kwam. Maar buitendien stond reeds van den aanvang 
af con uitgebreid workplan vast over bemestings- cn 
bewerkingsproevon, over het onderzoek van de niet-
suikerstoffen van het suikerriet en ook over de 
bestanddeelcn van het sap bij verschillende persing. 

Do arbeid van de proefstations had in den eersten 
tijd met groote moeilijkheden te kampen, zooals met 
ziekte en sterfgevallcn onder het pcr- soncol, inot 
gobrek aan vertrouwen van de z^de der planters in do 
verstrokto adviezen en met 
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deels open, deels bedekte tegenwerking van 
ambtenaren, die ongaarne het ontplooien van 
wetenschappelijken arbeid in Indie door parti- 
culieren zagen. 

Desniettegenstaande is er door de eerste pio- niers 
buitengewoon goed werk verricht en door hen zijn de 
grondslagen gclegd, waarop de na hen kumenden 
hebben kunnen voortbouwen. 

Wanneer Solt.x^edel niet met onvermoeibaren 
jjver de voorwaarden had onderzocht, waarbij 
suikerriet kiembaar zaad oplevert en de beste wijze 
had gevonden uni uit zaad riet op te kwee- ken, dan 
had den zijne opvolgers nooit dat groote succes 
gehad met het kweeken van rietvarietei- ten, die vrij 
van ziekteverschijnselen blijven en door hare hooge 
riet- en suikeropbrengst de productie van de Java su
汰er zoo aanmerkclijk hebben doen stijgen. Ook op 
het gebied van be- mesting en bewerking zijn in de 
eerste jaren door Kriiger, Kramers en Kobus 
onderzoekingen verricht en conclusies getrokken, 
welke nu nog ge- heel onvcranderd kunnen worden 
gehandhaafd en die door het latere veel sterker 
gespeciali- seerde onderzoek volkomen werden 
bevestigd. 

Na het eerste vijfjarjge trjdperk kwam er ver an 
dering in het personeel van de proefstati- ons. Dr. 
Soltwedel was overleden, ten deele tengevolge van 
verdriet over het mislukken van proeven met het 
bestrijden der serehziektc en was opgevolgd door Dr. 
Benecke, wiens gezond- heid niet tegen de zware 
vermoeienissen van den proefstationsarbeid was 
opgewassen. Winter verliet het proefstation te Kagok 
om over te gaan naar dat te Semarang, maar trad 
spoedig in dienst van de firma Fraser Eaton & Co als 
adviseur van hare suikerfabrieken. Nadat het station 
te Semarang nog eenigen tijd te Klatdn en daama te 
Bojolali gevestigd was geweesf, werd het in het jaar 
1893 opgeheven. 

In I8S6 verliet Dr. Kruger het proefstation te 
Kagok en word opgevolgd door Dr. F. A. F. C. Went, 
die bijgestaan werd door Dr. J. van Breda de Haan en 
H. C Prinsen Geerligs. Dr. de Haan ging weldra over 
naar het Deli proefstation, terwijl zijn plaats te 
Kagok voorloopig niet werd vervuld. Van het 
oogenblik van de benoeming van Prinsen Geerligs af 
werd de werkkring van. het proefstation sterk 
uitgebreid, doordat van toen af ook de studie van de 
suikerfabrikatie in ])aar vollen omvaug in het 
werkplan werd op- genomen. Tai van verbeteringen 
in de fabrikatie en in de bereiding van suiker waren 
van deze verandcring in het werkplan een gevolg. 
Went voltooide de studie van de rietziekten, die door 
Kruger was aangevangen te zamen met zijn col- lega 
Dr. J. H. Wakker van het proefstation te Pasoeroean, 
deed buitengewoon scherpzinnige onderzoekingen 
omtrent de physiologic van het suikerriet en hieM 
zich ook met vrucht bezig met het zaaien van riet en 
met bemestingsproe- ven. In het jaar 1892 verliet Dr. 
Kramers den dienst van het proefstation te 
Pasoeroean en werd opgevolgd door Dr. J. H. 
Wakker. Kobus ging over naar het Archief voor de 
Java Suiker Industrie, aan welk orgaan hij als 
lioofdredac- teur werd verbonden. De verdiensten 
van Wak*- ker bestaan in de met Went te zamen 
voltooide studie van rietziekten en in het zaaien van 
suikerriet, bij welk laatste onderdeel hij zoo gelukkig 
was het zaadriet No. 100 te kweeken, dat tot voor 
korten tijd zulk ecn groot deel van de 

rietaanplantingen op Java heeft uitgemaakt. 
In het jaar 1896 werd Went bcnoenul tot 

hoogleeraar te Utrecht en in zijn plaats werd H. C. 
Prinsen Geerligs tot directeur te Kagok aangesteld. 
In hetzelfde jaar verliet Dr. J. H. Wakker het 
proefstation te Pasoeroean en word opgevolgd door 
J. D. Kobus. 

In dien tusschentijd had Dr. L. Zehntner aan. het 
proefstation te Pasoeroean de studie der rietvijanden 
uit het dierenrijk, die door Kriigcr was aangevangen, 
voortgezet en bij het aftreden van Wakker ging 
Zehntner over naar Kagok, waar hij dien schooncn 
arbeid voleindigde. Toen in het jaar 1899 Zehntner 
alle rietvijanden uit de inscctenwercld had 
bestudeerd en beschreven en hunne best侦ding had 
georganiseerd, vertrok hij naar het proefstation voor 
de cacaocultuur te Salatiga om ook daar zegenrijk 
werkzaam te zijn. 

Het work ging aan de beide proefstations, die in 
goede harnionie tezamenwerkten, ongestoord voort. 
De planters en fabrikanten had den ver- trouwen in 
den arbeid van de proefstations en de stroom van 
ontdekkingen, verbeteringen en nieuwe vondsten 
bleef onafgebroken vloeien. Hoewel het pcrsoncel 
veel wijziging onderging, vooral doordat vele 
jongcliedcn zich. aangetrok- ken gevoelden eenigen 
tijd aan het proefstation onder de beproefde leiding 
der direuteuren te dienen ten einde de aid us 
verkregen kennis en ervaring op de 
suikerondernemingen. ten nutte te maken, bleef het 
werkplan onwrikbaar ge- handhaafd cn het 
oogenblik kwam nader, waarop de vergaarde kennis 
in vasten blijvenden vorin zou kunnen worden 
gegoten. 

Waren tot nog toe de uitkomsten van de on-
derzoekingen en proefnemingen achterccnv"ol- gens 
in het- Archief voor de Java Suiker Industrie 
opgenoraen en ook in afdruk als numiners van een 
serie Mededeelingen ven de proefstations verspreid, 
omstreeks het jaar 1900 was de tijd aangebroken om 
die uitkonisten in de dcelen van een gropt, het 
geheele door het proefstation omvatte gebied 
behandclende standaardwerk tc verzamelon. 
Achtereenvolgens zagen de volgendo dcelen het 
licht: Tn 1904 „Methoden van Oiider- zoek bij de 
Java Riet Suiker Industrie" door H. P.A. M. 
Tervooren,dat sedert den vierden druk heeft bclcefd. 
In 1906 „Dc Dicrlijkc vij tmden van het suikerriet en 
hunne parasicGcn'' door W. van Deventer, sedert 
eenniaal Jicrdrukt, in )908 „Do fabrikatie van suiker 
uit suikciriet op Java" door C. Prinsen GeerJigs, na 
dien nog twee nialen opnieuw uitgegeven, in 19J1 
rietsuikerindustrie in de verschillende landen van 
productie" door H. C. Prinsen Geerligs en in 1915 
„De cultuur van het suikerriet oj> Java" door W. van 
Deventer. 

Het plan was geweest, dat Kobus dit laatst- 
genoemde dec J in bewerking zou hebben geno- 
mcn, duch zijn langdurige zicktc en daarop- 
gevolgde dood hebben daarin wijziging gebracht. 
Het zesde deel, dat over de niachinerieen za! 
handelcn, is nog steeds, sedert J 905, in bewerking 
cn za) vooreerst wel niet vereschijnen. 

De groote uilbreidiug van de werkzaamhcden aan 
de proefstations maakten eene uitbreiding van de 
gebouwen noodig. In het jaar 1900 werd het 
proefstation to Kagok overgebracht naar de 
hoofdplaats kalongan, waar een geheel nieuw, naar 
de eischen des fijds ingericht laboratorium werd 
gebouwd. In 1904 kwam het nieuwe, zeer 
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vitgebreide on uitstekend ingcrichte nieuwo 
procfstationsgobouw te Pasoerocan tot stand, waar 
de werkzaaniheden vecl beter konden ge- schiedcn 
dan in het tot du?ver gobruikte labo- ratorium. 

In het jaar 1905 werd te Pekalongan F. W. Bolk, 
worktuigkundig ingenieur aangesteld en daarniedc 
werd een nieuwe tak van onderzock en studie aan het 
proefstation ingewijd, nainelijk die der techniek. In 
1907 werdcjj de beide proef- stations, die slechts in 
zeer los verband tot elkan- der wcrkten, tot cen 
nieuw lichaam vereenigd, dat den naam kreeg van 
Proefstation voor de Java Suiker Industrie. Er kwam 
e6n vereeniging met een bestuur, 6en kas. 66n 
organisatie en drie afdeelingen, namelijk een 
I^andbouwkundige te Pasoeroean, een Technische 
cn een Chemische te Pekalongan. Prinsen Geerligs 
verliet in 1908 Java en werd benocmd tot dirccteur 
van do te Amsterdam te vestigen filiale van het 
proefstation, Kobus blccf directeur van de 
Landbouw- kundige afdeeling. Bolk van de 
Technische, tcrwijl J. J. Hazewinkel, voorheen 
ondordirec- tour aan het proefstation te Pekalongan, 
direc- tcur vnn de Chemische Afdeeling werd. 
Wegens zijn gezondheidstoestand moest Kobus eerst 
binnenlandsch en daama buitcnlandsch verlof 
aanvragen. Kort na zijn terugkomst in 1910 overleed 
hij. In zijn plants werd eerst Dr. J. P. van d(-i' Stok 
en daarna .Dr. Ph. van Harrc- veld aangesteld. De 
Heer Haze win kel nam in 1914 ontslag cn word 
ojigevolgd door L. G. Langgut h Stcuerwakl, terwijl 
Bolk tot heden direc- tcur van de Technische 
Afdeeling is geblevcn. 

lloewel na de jaren omstreeks 1905 — 1910 het 
tiidperk van de groote ontdekkingen cn belang- rijkc 
nicuwisheden voorbij schijnt to zijn on de 
nicdcdcclingen van de proefstations niet meer de 
baanbrekende bijzonderhcden bevatten van de jaron 
tusschen 1885 cn 1910, is de werkkring van het, 
proefstation nict minder nuttig, nu het er(»j)aan koinl 
de verworven kennis to verdie- f)en, t<- < 
<insoli<lceren, uit te breiden en toe te j)asscn. Thnns 
wordt zeer vce) werk gemaakt van statistiek, van 
vergelijking, van toepassing en uitInciting van de 
kennis op het gebouwde fon<l：iment. In 
verschillendc residenties zijn hulplaboratoria 
fjebouwd, waaraan gcschooldc oiHlcrzoekers zijn 
verb nden, die de vergaarde kennis in de 
onini<ldcilijke oingcving toepassen cn (1(： da ar 
ver k regen qjlaatsclijke ervaring naar de ccntralc 
werl<plants overbrengen, oni haar van daar uit over 
het gcbeele eiland weder te vei - spreiden tot heil vnn 
het algernecn. 

JJehalvc dat wordt er met ijvcr gewerkt aan het 
rietzaaicn, aan benicstings- en bewerkings- proeven, 
ann de stiltlie en de bcstrijding van riet- ziekten, ann 
bibitvoorziening, cnz. Verder wordt in de anderc 
afdoclingen de studie van de molen- pcrsijjg cn de 
toepassing in de j)raktijk krachtig bevorderd, de 
elcctrificatic van de fabrieken voorbcrcitl en ook alle 
proeddes voor de suiker- bcreiding en al les wat 
daarbij behoort bestu- deerd en verheterd. 

Ln 1919 werden (1c Chemische en Technische 
afdcclingnn van Pekalongan overgebraeht naar 竺n 
zeer mini cn groot nieuw laboratorium, dat ip het 
hcuveltercein boven Semarang is opge- richt. 

Het aantal Europeesche onderzoekers aan het 
proefstation bedraagt ongeveer 60. 

Hot proefstation staat sedert 1912 onder bc- heer 
van het Algcmecn Syndicaat van Suiker- fabrikanten 
in Nedcrlandsch-Indie, het wordt zonder ecnigc 
regeeringshulp of subsidie in stand gchouden door 
de aangesloten suiker- ondfirnemingen, die jaarlijks 
per bouw een zeker, na elkc 5 jaar opnieuw vast te 
stellen bedrag aan contributie betalcn. DQ 
publicaties van het proefstation verschijnen in het 
Archief voor de Sui- kerindustrie in Nedcrkmdsch-
Indie, terwijl bui- tendien geregeld statistische 
gegevens omtrent stand van den aanplant, regenval, 
weersgcsteld- heid, beschikbare bi bit, resultaten van 
veld- proeven, oogstresultaton, molencontrole-
staten, overzichten over de fabricatiercsultaten enz. 
onder de leden worden verspreid. 

H. C. P. G. 
Proefstation Malang. 
Het uiteenvallen van het Algemeen Proefstation 

op Java in 1911 was oorzaak, dat evenals andere 
afdeelingen ervan. ook die voor de koffie- cultnur te 
Malang een zclfstandig leven ging lei- den. De 
Vereeniging „ Proefstation Blalang" werd gcsticht 
cn benoemde tot directeur der nieuwe instelling Dr. 
Th. Wurth, tevoren chef der genoemde afdeeling, cn 
tot plantkxindigc Dr. Pedro Arens, die eveneens 
reeds in dienst van het Algemeen Proefstation 
geweest was; een landbouwkundige voegde zich 
spoedig bij den staf. 

Naast de k of fie werden ook andere gewassen in 
het arbcidsveld betrokken； vooral rubber (Hevea, 
Ceara), cacao en coca, doch deze beide laatste in vcel 
mind ere mate. 

In 1916 were! de contributie gebracht op / I. — 
per bepianten bouw, waardoor het personcel met cen 
schcikundigc, Ir. J. Hartjcns, kon uitgebreid worden. 

In 1915 liep de begrooting over 140.000, 
byeengebracht door do contributies van 5G 
ondcrncmingen, eon regecringssubsidie van / 4000. 
— en de opbrongst van ccn zaadtuin, die, met een 
boekerij, door de Malangsche Land- 
bouwvereeniging aan het Proefstation is afge- staan. 

Het publicatie-middel vormen de Mededeelin- 
gen van het Proefstation Malang： no. 29 ervan 
vcrscheen in 1919; de nummers, die over rubber 
liandelcn. zijn overdrukken uit het Archief voor de 
Rubbcrcultuur. Zij vorincn de nieerderheid on 
hebben betrekking op de anatomie van den bast, 
tappen (ook van Ceara), cen handleiding voor de 
bereiding van rubber van Dr. Arens, mengbakken, 
schade]ijke organismen; verder zijn cr andere over 
groeue bemesters, koffic- gronden in het 
i\Ialangsche, enz. 

Het proefstation is vole jaren ondergcbracht 
gcwcest in Jiuurhuizen, zoodat de bchoefte aan cen 
cigen. modern gebouw zich zeer doet ge- voelen; 
planncn daarvoor zijn thans in wording. 

Proefstation Midden-Java. 
Do opheffing van hot Algemeen Proefstation op 

Java was ook de aanlckling tot het in het leven 
roepen van cl it proefstation; naast ccnigc andero 
locale instellingcn (Bcsockisch Proefstation, 
Proelstation Malang) werd deze gestieht, op 1 Juli 
1911, voor flc ondernemingen in de residenties 
Somarang, doo, Djokjakarta, Soorakarta en 
Pekalongan, met Salatiga als standplaats. Bij de 
stichting waren er 24 leden, die iets meer 
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dan / 10.000 aan contributie (/ 0.50 en / 0.60 per bouw 
aanplant) bijecnbrnchtcn: bovendien vcrleende de 
Directeur van Landbouw grooten steun o. a. door een 
subsidie van / 4000. door vergunning tc verJeenen aan 
den Chef der Afd. Plantenziekten en Cultures. Dr. C. 
J. J. van Hall, tiidelijk het directeurschap op zich te 
nemen, door de publicities tegen. kostprijs aan het 
Departement te doen druk ken. enz.. Dr. W. Roepkc, 
vroeger reeds aan het Algemeen Proefstation 
verbonden, werd tot entomoloog aangesteld ； op 1 
Juli 1913 nam hij het dircctoraat van Dr. van Hall 
over, die cchter adviseur bleef. Van 1914 — 19] 7 was 
P. van der Goot als entomologisch assistent 
werkzaam. Dr. Roejike trad op 1 Maart 1918 af, dr. 
van Ha]l nam tijdelyk het directeur- sehap weder op 
zich tot 1 Januari 1920, toen dr. E. Bally, in Mei 1919 
als botanisch assistent opgetreden, tot directeur 
benoemd werd. 

In de Mededeelingen van het Proefstation 
Midden-Java zijn de onderzoekingen gepubli- ceerd, 
zoowel als de jaarverslagen van bestuur en directeur, 
en de werkplannen： van 1911 —1918 verschenen 32 
numiners, met artikelen vnl. over cacao en koffie 
(selectic, schadel日kc en nuttige in- secten: cacao-mot 
en diens parasieten, gramang- mier. Helopeltis, 
zwarte mier, bemestingsproeven, cacao-kankcr, enz.) 
van de hand van Dr. C. J. J. van Hall, P. van der Goot, 
Dr. W. Roepke, e. a. 

De contributie is later tot / I,— per bouw ver- 
hoogd, terwijl in 1919 besloten werd, dat dr. Bally 
zich voorloopig voornamelijk met de rubber- cultuur 
zou bezig houden en, wat betreft de andcre gewassen, 
a Deen de in gang zijnde bemes- tings- en selectie- 
proeven voortzetten. 

Het Proefstation voor Thee.. 
Werden reeds gedurende cenige jaren aan 's Lands 

Plantentuin onderzoekingen verricht over de op Java 
gecultiveerde theeen (Dr. P. van Romburgh, Dr. A. 
W. Nanninga), op 1 Maart 1901 sloot de 
Soekaboemische Land bouwver- eeniging een 
overeenkomst met prof. Treub, waardoor een nieuwe 
afdceling, geheel door parti- culieren bekostigd en 
den naam dragend van „Proefstation voor Thee", 
aan's Lands Plantcn- tuin gesticht werd. 

Dit nieuwe proefstation kreeg de beschikking over 
de noodige lokaliteiten te Buitenzorg en over het 
koffie-reserve-terrein te Sarongge in de afdceling 
Tjiandjoer, oni dat voor proeftuin in te richten. Een 
Commissie van de Soekaboemische Landbouw 
vereeniging hicld geregeld voeling met prof. Treub, 
terwijl Dr. A. W. Nanninga tot chef benoemd werd. 
O)n gezond- heidsredenen moest deze in J 906 
aftreden; zijn vervanger, Dr. C. Bernard, aanvaardde 
zijn tank op 1 November 1907. 

Waren tot d us ver de onderzoekingen voorna- 
melijk gcpubliceerd in de organen van '$ Lands 
Plantentuin en het Departement van Landbouw, in 
1908 begon de Serie Mededeelingen van het 
Proefstation voor Thee, die in 1919 70 nuin- mers 
telde. Ultimo December 1916 eindigde het contract 
tusschen den Directeur van Landbouw en de 
Soekaboemische Landbouwvereeni- ging; men aehtte 
het to. n wenscheJijk, daar niet alleen van West-Java, 
maar ook van Midden- cn Oost-Java en Sumatra vele 
thee-onderne- mingen zich wiJden aansluiteri, den 
ouden band niet op dezelfde wijze te vernieuwen. 
doch een 

geheel afzonderlijke vereeniging voor het in stand 
houden van het theeproefstati n te 
vormen. 

De Vereeniging ,,Algemeen Proefstation voor 
Thee" werd op 17 October 1916 opgcricht voor een 
tijdvak van 3 jaren, te beginnen met 1 Januari 1917; 
het proefstation bleef, als vroeger, een afzonderlijke 
afdceling van het Departement van Landbouw, 
Nijvcrheid en Handel, waar- voor een bijzon^erc 
regcling met den Directeur daarvan werd getroffen. 
Statuten, huishoudclijk rcglement, overeenkomst 
met den Directeur van Landbouw, Nijverheid on 
Handel zijn afge- drukt in Mededeeling no. LIJ.I; 
daaruit word© hi er slechts vermeld, dat de 
contributie per H.A. zal bedragen / 0.15 voor een 2- 
en 3-jarigen aanplant, / 0.70 voor een 4- en 5-jarigen, 
/ 1J0 voor een 6- en nieerjarigen, behalve wan- neer 
minder dan 600 pond per H. A. wordt op- gebracht. 
in welk geval / 0.60 wordt betaaid. 

In 1918 werd aan contributies opgebracht bijna / 
47.000, en bovendien / 13400. — voor het speciale 
HeJopeltis-onderzoek, dat 3 jaren zal duren en 
jaarlijks eeuzejfde bed rag eischt. 

Naast den directeur-botanicus zijn werkzaam pen 
scheikundige, ecn plantkundige, twee- land- 
bouwkundigcn, een beheerder op Pasir Sarongge, 
verschillcnde assistenten. 

Van 1914 —1910 was S. Leefmans, entorno- loog 
van het Departement van Landbouw, N)j- verheid en 
Handel, bij het Proefstation voor Thee gedetaeheerd, 
uitsluitend oni het Helopcl- tis-vraagstuk onder 
handen te nemen. 

De directeur is adviseur van de Regeering voor de 
Inlandsche Theecultuur. 

Jj) de lange serie Mededeelingen worclen de re-
sult aten neergelegd ； de auteurs zijn vnl. de am b- 
tenaren der instelling (Dr. Ch. Bernard, Dr. J. J. B. 
Deass, Dr. C.P.Cohen Stuart, ]f. L. Welter. S. 
Leefnians, A. E. Reijnst). terwijl de bel)an(leM<- 
ondcrwerpeji betrekking hebben op de plagm en 
ziekten van de thccplant (HelopeJtis, Cephalcuros, 
worteJschim mcls). selectie. (<>D- trjle van 
ingevoerde t heezaden,groenc benn stci ', thee-
gronden, fermentatie, jaar- en reis-vcrsla- gen, thee-
cultuur in a nd orc landcn, enz. <nz. 

Pr oaf station voor Vor/ilr：rila)i(l-ch，i 

T<ib(ik. 
Jn J898 verzochten de din-.tcuren van (l<： 

Klat^nsclie Cultuurmaatsch叩阿 on Cultuur- 
maatschappij Wedi-Birit den Directeur van 's Lands 
Plantentuin op hunne kobten ccn na- tuurondeizoeker 
aan te stollen ten bate van liun tabakscultuur in de 
Vorstenlanden ； dit vcrzo<-k werd door prof. Trenb 
ingewjlligd, die Dr. M. Raciborski voor dat doel 
benoemde. Dcze ver- trek reeds na 2*/2 jaar, 
publiceerde, behalve in de jaarverslagen van，时 
Lands Plantentuin van 1898, 1899 en J 900, een dee! 
van zijn resultaten in Bulletin de 1'Institut Botanique 
de Buitenzorg no. 0 en in “Parasitisehe AJgen und 
Pilze Java's" on werd in 1900 opgevolgd door JIj. 
Jensen, die tot J918 zijn umbt vervuld heeft. 
Aanvankelijk was zijn hoofdzetel te Buitenzorg on 
werden slechts cnkolc maanden van het jaur te 
Klaten doorgebracht； later is dat veranderd en werd 
te Buitenzorg niet anders dan tijdelijk gewerkt, In 
1907 werd op de on d erne mi ng Wedi bij Klatdn een 
lahoratorium met woning gc- bouwd, waardoor 
betere werkgelegcnheid en huisvesting dan te voren 
gesehapen was. 
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In 1009 werd bij „de driejaarlijksche hcrnieu- wing 
van het contract tusschen den Dirccteur van het 
Departement, van Landbouw en de Vorstenlanclschc 
tabaksplanters bclangrijk meer geld toegestaan, 
zoodat aan Jensen een schci- kundige, Dr. 0. de Vries 
,en later nog een assistant kon toegevoegd worden. De 
onderzoekin- gen, tot 1911 vrijwel uitsluitend in 
jaarverslagen gcpubliceerd, werden vanaf dat jaar 
opgenomen in de Medcdeelingen van het Proefstation 
voor Tabak, van welke-serie slechts 7 nummers ver- 
schenen, op een na alle van de hand van Dr. de Vries 
(over bodem, bcmesting, plantwijdte, opdroging). 
Dit Proefstation voor Tabakwas, zooals gezegd, con 
instelling van slechts twee der Vorsten- landsche 
tabaksmaatsebappijen, en stond onder opperleiding 
van den Directeur van Landbouw. De andere 
tabaksondernemingen gingen intus- schen inzien, dat 
ook zij niet langer van weten- schappclijke 
voorlichting verstoken konden bJijven, en slotcn zich 
aan bij het Algemeen Proefstation op Java te Salatiga, 
hetwelk in 1907 te Klatcn een afdeeling voor 
Vorstenland- sche Tabak met ten groot laboratorium 
stichtte. Het personeel breidde zich spoedig uit en 
bestond uit een botanicus (Dr. J. A. Lodewijks overl. 
16 Naart 19J2), ecnige scheikundigen (J. J. Reyst 
overl. 16. 8. 1908), Dr. A. J. Ultde, M. Betting, Dr. N. 
H. Cohen en assistenten ； hun publicaties 
verschenen in de Mcdedeelingen van het Alge- nieen 
Proefstation op Java (llde Serie no. 18, 20, 23, 25, 3G) 
en handeldcn over Phytophthora en bestanddcelcn 
van het tabaksblacl. 
IIet spreekt van zelf, dat het naast elkaar hestaan van 
twee gelijksoortige instellingen in cun plants, 
wci'kend vooi- en op tusschen elkaar ge](.'gen 
ondernemingen met hetzelfde cuituur- gewas, 
allerminst een gezonde toestand mocht liceten, cn 
toen in 1912 het Algemeen Procfsta- tion gcliquideerd 
werd, namen de Vorstenland- schc tabaksplanters het 
wijzc besluit zich te verecnigcn en gezamenlijk het 
„Proefstation VO(H' W^rstenlaiidsclie Tabak" in 
stand tehouden. Daai'door hichl de bovengenoeinde 
afdeeling voor X orstenlandsclic Tabak aan het 
Departement van Landbouw op te bestaan, doch er 
bleef (< n nauwe betrekking tusschen den Directeur 
(l;iarva» cn de nieuwe instelling; o. a. wordt door hem 
het wetenschappelijk personeel aan- gestekl c-n 
ontslagcn in overleg met het bestuur, tci wijl(>ok(lc 
algcineene leiding der wctonschap- pelijkc 
werkzaainhcclcn in zijn lianden berust. De bcidc 
ambtenaren-staven werden tot 6cn ver- smolten, 
Jensen lot directour benoenid； als werk- 
gelegcnlicdcn blcvcn de Jaboratoria op Wedi en te 
KJaten in gebruik, terwijl een niouw publi- catir-
iniddel het licht zag: de Mcdedeelingen van het 
Proefstation voor Vorstenlandsche Tabak. 3'ot 1919 
versr'hcncn dnarvan 37 losse nummers; in no. XXIII 
zijn de statuten en het huishou- rcglement afgedrukt. 

Mot verspreid zijn van de afdeelingcn over ver- 
8chillen<le plaatscn om cn in Klaten was niet 
bevorderlijk voor de werkzaamheden; men bleef hcl 
oog gcricht houdon op centralisatie in de hoofdplaats 
zclf, wclkc centralisatie door aan- koop van een 
terrein van 15 bouw aldaar en door het bouwen van 
werk- cn woongclegcnlieden in. 191,8 go heel tot 
stand kwani. Hot oudo labora- torium en l)uis zijn na 
het aftreden vnn Jensea 

als directeur verlatcn en aan de onderneming 
teruggegeven. 

De algemeene Vergadering stelt jaarlijks vast, 
hoevecl contributie voor het volgend boekjaar 
opgebracht moot worden； de leden dragon daarin bij 
voor al hun ondernemingen naar een door het Bestuur 
vast te stellen omslag op den grondslag van het 
gemiddelde der tabaksproductie per bruto bouw over 
de laatste 5 oogstjaren voor- afgaande aan het loopend 
boekjaar. Op ultimo April 1916 waren er 34 leden, 
terwijl de begroo- ting 1916/1917 een bedrag aanwijst 
van / 74.000. 

Een staalkaart van de talrijke door de amb- tenaren 
van dit proefstation verrichte onder- zoekingen en 
hun namen is de catalogus der Mededeelingen, 
vermeld op elk nummer ervan; de studies behandelen 
den bodem, grondbewer- king, bemesting, 
tabakszaad, plantwijdte, toppen, oogsten, opdrogen, 
fermenteeren, brand- baarheid, terwijl zeer veel 
aandacht verder ge- wijd is aan selectie en 
bastaardeenng, benevens aan ziekten en plagen 
(Phytophthora, Lasioder- ma). Schrijvers van die 
artikelen zijn： Hj. Jensen (1900-1917), Dr. O. de 
Vries (1909-1915), Dr. A. d'Angremond (sedert 
1914), Dr. N. H. Cohen (1911-1913), E. Sidenius 
(sedert 1913), A. N. J. Beets (sedert 1915). 

In 1919 bestond de staf uit directeur-plant- 
kundige, scheikundigc, landbouwkundige, assis-
tenten. ■ 

Proefstation West-Java. 
Op de Rubbertentoonstelling van 1914 te Batavia, 

waar ^do stoot word gegeven tot do oprichting van 
het Centraal Rubberstation, is ook de wens ch geuit 
naar een ru bberproefstation, in het bijzonder werkend 
ten behoeve van de ondernemingen in West-Java. Op 
de Algemeene Vergadering der 
Rubberplantersvereeniging van 29 December 1914 
werden concept-statwten en concept-regiement 
(Publicaties van het Ned.- Ind. Landbouwsyndicaat, 
7dc jaargang bl. 193) voor eon dergclijke vereeniging 
bekend gemaakt, en niedcgedeeld, dat de Directeur 
van Landbouw de noodige localiteit etc. had 
toegezegd. 

Voor de eerste 3 jaren zou de contributie niet 
hooger zijn dan / 0.40 per bouw. 

Tot directeur werd benoemd Dr. N. Swart, wiens 
standplaats Buitenzorg is. 

Behalve do bovenstaande wetenschappelijke 
instellingen, die door vereenigingen in stand 
gehouden worden, zijn er nog andere, welke werken 
ten bate van bepaakle maatschappijen of 
ondernemingen. Volstaan kan worden met ze hier te 
noomen. 

Laboratorium dor Rubbercultuur Mij. „Am- 
sterdain", Gala ng, S. O. K., Ir. J. G. Fol, schei- 
kundige. Technisch Departement dor Hollandsch 
Ainerikaansche Plantage Maatschappij Kisaran, 
Asahan. D. S. Andrews, chef, verder houtves- ters, 
bodembacterioloog, phyto pa tholoog, scheikundigen, 
plantkundige. Proefstation der Kla- tenschc Cultuur 
Mij., Klatfen. Ir. J. S. de Haan, directeur. Het 
Proefstation Malabar, Pengale； ngan (Preanger), Dr. 
W. van der Schalk, schci- kundige. L. P. de B. 

STATISTIEK. De statistick, in den zin, dio | 
tegenwoordig aan het woord gehecht wordt, maakte 
ten tijdo van do Compagnio geen onder- I decl uit van 
de bestuursbeiuoeienis, maar daar- 
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oni werd het bijeenbrengen en optcekenen van 
gegevens omtrent inaatscliappelijke toestanden en 
het handels- en scheepvaartverkeer geenszins door 
haar vertegenwoordigers in Indie veron- achtzaamd. 
Integendeel: men heeft slechts een van de onder 
toezicht van den landsarchivaris in het licht gegeven 
deelen van het „Dagliregis- ter gohouden int Casteel 
Batavia vant passe- rende daer ter plactse als over 
geheel Necler- landts-India'' op te slaan, om to 
ervaren, hoe zorgvuldig daarin op don laatsten dag 
van elke maand aanteekening werd gehouden van al 
de in den loop der maand aangekomen en vertrokken. 
kustvaartuigen, van de aangebrachte of mede- 
genomen goederen, van de overleden en „ter aarde 
gebrachte" ingezetenen, zoo blanken als ,,zwarten", 
van de ten doop gebrachte kinderen, van de in den 
echt verbonden paren, van de „bin- nen Jakatra's 
gebied" verbiijf houdende Java- nen, van de 
aangehaalde en “geconfisqueerde" 
koopmanschappen, van de gebrandmerkte. ge- 
geeselde, gewipte en opgehangen veroordeelden, 
enz., terwijl daarin tevens op den dag van aan- komst 
en vertrek van en naar jjatria en elders vermeld staan 
de voor rekening der Compagnie beladen schepen 
met volledige opgaaf van hunne inhebbende 
ladingen. Gegevens te over dus； maar aan eene 
systematische bewerking er van, aan de 
samenstelling van vergelijkende over- zichten ter 
bepaling van den eventueelch voor- of achteruitgang 
van het verkeer, liet men zicli nim- mer gelegen 
liggen, en al het bijeengebrachte werd, zoolang de 
Compaguie bestond, zorgvuldig onthouden aan de 
kennisneining van alien, die niet rechtstreeks bij haar 
bestuur, zoo hi er te lande als in Indie, betrokken 
waren. 

Dus ging het ook met de talrijke en belangrijke 
gegevens omtrent de toennialige cultuuraange- 
legenheden, de daarmede verband houdende le- 
veranties en contingenten aan den lande, omtrent de 
opbrengst der verpachtingen en andere inkomsten. 
der Regeering, omtrent het admini- stratief beheer in 
een woord, verspreid voorko- mende in de 
bescheiden, die door den heer Jhr. Mr. J. J. K. de 
Jonge in zijn stand- aardwerk „ De opkomst van het 
Neder- landsch gezag in Indie** aan het licht 
gebracht en thans publiek domein geworden zijn. 
Alleen over den financieelen toestand der 
Compagnie werden nog tijdens haar bestaan 
uitvoerige gegevens ter meer algenieene kennis 
gebracht in de talrijke rapporten en andere 
schrifturcn, welker verschijning en verspreiding in 
de laatste jaren der achttiende eeuw haren 
naderenden val vooraf ging; maar veel Jicht over den 
econoniischen toestand van de gewesten, die 
toenmaals nog onder haar gebied behoorden, zal men 
daarin tever- geefs zoeken. Wat in dit opzicht 
verricht werd door den lateren. Gouverneur-Generaal 
Van Over- straten, die als Gouverneur van Java's 
Noord- oostkust (1791 t/m 1796) eene opnoining in 
aJle regentschappcn van zijn Gouvernement liet doen 
van het getal negorijen, inwoners, buffels, tja- tja's 
(tjatjah) en jonks (djoeng) rijstvelden. als- jnede van 
de hoeveelheid rijst, welko die velden gerekend 
werden te kunnen opbrengen, bleef voor de 
buitenwere]d even geheini, als de thans nog in *s 
lands archief te Batavia berustende sta- tistische 
beschrijvingen van de Preanger boven- landen, 
Tagal, Pekalongan en andere gewesten, waarvan een 
opgaaf te vinden is in den door Mr. 

J.* A. van der Chijs met groote zorg bewerkten 
“Inventaris" van dat archief, de jaren 1602 tot en met 
1816 omvattende (zie ARCHIEF). 

Ware de Gouverneur-Generaal Daendels langer 
aan het bewind geblcven, niet onwaarschijnlijk zou hij 
de eigenlijkc grondlegger van de econo- mische 
statistiek viin Indic geworden zijn, want wars van het 
stelsel van geheimhouding, dat tot zijn tijd steeds had 
gegolden, zou hij zeker niet hebben nagelaten om de 
uitkomsten van het, blijkens art. 30 van zijne instructie 
voor de Re- genten op Java van 27 September 1808, 
door hem. gewenschte onderzoek naar den 
maatschappe- lijken toestand der bevolking en hare 
middelen van bestaan *), openbaar te maken, evenals 
hij dit met zoo vele andere gegevens van statis- tischen 
aard gedaan heeft in zijn in 1814 hier te lande 
uitgegeven „§jtaat der Nederlandsche Oost-Indischc 
bezittingen". Maar lang v66r hij de beschikking 
erlangdo over de door hem be- geerde bouwstoffon 
moest hij zijn ambt neder- leggen, en zijn 

onmiddellijke opvolger Janssen。 had zijn 

aandacht aan gewichtigei' belangen dan' het 
verzamclen van gegevens omtrent den econo- mischen 
toestand van land en volk te wijden. 

Raffles daarentegen kon deze taak weder op- 
vatten, en hij draaldc daarmedc niet. In zijne van 11 
Februari 1814 gedagteekende Revenue instructions cn 
de daarmedc verband houdende Regulation for the 
more effectual administration of justice in the 
provincial courts of Java (opge- noinen in zijn in 1814 
tc London gedrukt, maar niet in den han del gebracht' 
„Substancc of a minute on the introduction of an 
improved system of internal management and tlie 
establishment of a land rental on the ifftand of Java?') 
ont- wierp hij ecu systematisch gchccl van voorschrif- 
ten ter verkrijging van grondslagen in de eerste plaats 
voor de landrcntc, maar tevens voor con meer 
nauwkeurige kennis van de gchcelc inland- sche 
huishouding, en de als uitkomst van het door hem 
bevolen onderzoek in zijne „History of 

i) ,,De Regenten zuJlen verplicht zijn, jaar- lijks 
eene accurate zielebeschrijving to doen van het 
getal inannen, vrouwen en kin<leren, idem hoofden 
en priesters en inzonderheid hoc- veel work bare 
mannen zich in de rcsj)cl<ti(.-ve dessa,s bevinden; 
alsmode van de buffcis, draagbocsten, merries en 
andere paarden, met aantooning der vermcerdering 
sedert het voor- gaando jaar, het getal rijst- of 
sawaveldcn en andere bouwlanden, idem 
tegalvcldcn, barn boe brandhout- nipaborjsehen en 
vruchttuinen; wat iedor derzclve, bij een goed 
gewas kan opbren- gen； weJko inkomsten cn 
lasten ieder inge- zeten Jieeft; van den Regent af tot 
den gain een en arbeidor of daglooner toe; 
mitsgaders of ook nieuwe rijst- of andere 
bouwlandeu zijn aangeJegd, de uitgestrektheid 
daarvan en door wien die aanleg geschicd is； 
hoeveel nieuwe koffietuinon zijn aangclegd； het 
getal booinen dat in dezelve en de oude tuinen 
aanwezig is, zoomede het aanwezig zijnde getal 
oude klap- pers, on de aan pl ant die daarvan sedert 
het jongst geweken jaar gedaan is, en voorts in het 
gencraal welkc vermeerdering en verbetc- ring de 
onderscheidene cultures in dat jaar ondergaan 
hebben”. Staat der Ned. O.-I. bo- zittingen; bijlagen 
le stuk: Nd. 17 der Orga- nique stukken rakende 
Java's noordoostkust 



STATISTIEK. 105 
Java/' (2c editie, London, 1830) dool II, bl. 287 
vlgg. opgenomen statistischo tabellen vormen 
eigenlijk het oerste vertrouwbaro materiaal, dat op 
dit gobicd publiek do mein is goworden, zij het 
ook dat Raffles zelf erkcnt voor de juistheid er van 
niet onvoorwaardelij k to kunnen instaan. (,,In 
some particulars tho tables may bo deficient and 
inaccurate, as sufficient time had not been given to 
complete the detailed survey of tho country 
directed by the Revenue Instructions; but the 
general results may, for the most part, be depended 
upon5*). 
Op de do r Raffles gelegdo grondslagen nu werd 

na hot herstel van het Ncderlandsch gezag over Java 
en onderhoorigheden door do nieuwe best uurders 
voortgebouwd ； maar niettegenstaande in het besluit 
van den Gouv.-Gen. Van der Cap- pellen van 27 Juli 
1820 n°. 1 onverholen was ver- klaard, dat „nopens 
het eiland Java en de overige Nederlandsche O.-I. 
bezittingen nog niet volle- dig bekend waren die 
grondtrekken en eerste opgaven, welke vereischt 
worden tot de verkrij- ging van eon goede cn 
nauwkeurigo statistiek, waarvan het aanwezen zoo 
zeer van invloed zou zijn op allo deelcn van hefc 
algcmcen bestuur", kwam aanvankelijk weinig of 
nicts van het ter zako verrichte tor kennis van do 
buiten het be- stuur staando belangstollcnden. Wei 
werd over hcl algemeen door de verschillcnde 
residenten met bekwamen spoed voldaan aan den. 
hun bij genoernd besluit gegeven last o】n v66r 30 
April 1821 te bcantwoorden en in te vullcn alle hun 
toegezonden vraagpunten cn tabellen, ten doel 
hebbende de samenstclJing ecner statistiek van hunne 
residentien； maar het gelcverde werk strekto slcchts 
ter vergrooting van den stapel onuitgegoven 
paporassen, in 's lands archievcn opgeborgen； want 
al mocht de Commissaris-Ge- ncraal Du Bus de 
Gisignics van zijne belang- stclling in de zaak hebben 
docn blijken door zijn. besluit van 18 Mei 1827 n°. 
19, waarbij aan den heerG. deS' ridrc, oud-Gou 
verncur tier Molukken, word opgedragen „uit alle 
reeds vroeger bij het Gouvcuwment ingekomen cn 
nog verder in te komcn st atistieke opgaven van de 
O.-I. bozittin- gon, cone a]gcmccno verzamcling, 
onder den iiiuiin van ,,Statistieko geschicdenis van 
het ci land Java (ui oriel crhoorigllcden,^ bijeen te 
brengen on daar to fitcllcn'', toon do naar aanlei- ding 
van deze ojjdracht verrichte arbeid ten deelo gcrced 
was, ging al hot bijeengebrachto to grondc in d”n 
opstand dcr Chineczen en den brand tc J< rawang 
(1832), cn met hoeveel ijver do tank opnicuw ook 
werd opgevut door den bij besluit van 3 Januuri 1832 
n°. 31 daartoo aan- gowczen waarn. president van den 
Raad van Jus- litiu to Batavia J. M. van Bousecliem, 
verder dan do Gouvernemerits-bureaux brachten do 
vriicliteii van dicns arbeid hot cvcnmin. 

Achttc men zc de aundacht niet meer waard, of 
waren zij gehoel in hot vergcctboek gcraakt, loon 
ecnigc jarcu later bij besluit van den 20en Juni 18-1-
1 n°. 5 van den Gouverneur-Generaal Merk us de last 
uitging, dat over gehcel Java cono opncining zou 
worden gedaan van alle fac- toren den cconomischcn 
toestand dor bevolking on haar productief vormogen 
rakende ? Maar wolkc ovcrwegingeji bij dien 
opporlandvoogd ook mogen hob bon gegoldon, zoker 
is het, dat hot door hem ontworpon, niot minder dan 
32 breodvoorig uitgewerkte punten oinvattend sche- 

van onderzook in ruimo mate aan do behoefte aan 
meerdero kennis van het samenstel der in- landscho 
samenloving en huishouding zou zijn to gomoet 
gokomen. Doch „helaas,* zegt Dr. Wijn- malen in 
zijn onder do literatuuropgaaf aan te halcn geschrift, 
„het voorschrift door den Gouverneur-Generaal 
Merkus gegeven kwam niet tot volledige uitvoering. 
Ter willo van het ex- ploitatiestelsel, dat het regecren 
allcen door tus- schenkomst der hoofden noodig 
maakte, hebben wij het stelsel van „quicta non 
movere" toege- past, en dientengovolge voor degelijk 
onderzoek de gelegenheid, door ver bod zelfs, 
afgesneden". 

Zoo blcef tot het midden van de negentiende eeuw, 
met betrekking tot Ncderlandsch-Indie alle officieele 
statistiek zoo good als geheel ont- breken, met 
uitzondering alleen van een onder- deel van het 
maatschappelijk verkeer, namelijk handel en 
scheepvaart, want op dit gobied is de Indische 
Regeering met het publiceeren van officieele 
gegevens die van het mocderland. nage- noeg twintig 
jaren v66r geweest. Voor verdere bijzonderheden ter 
zake kan naar het artikel HANDEL en 
SCHEEPVAART, Deel II, biz. 25 vv. verwezen 
wordenJ^ 

Intusschen gingen de bemoeiingen van den Gouv.-
Generaal Merkus niet geheel te loor, want onder het 
bestuur van den Gouv.-Generaal Duy- maer van 
Twist werden de gestaakte onderzoe- kingen, door 
zijn. voorganger beoogd, weder op- gevat, en wel 
naar aanleiding van een rapport van den toenmaligen 
Directeur van Cultures Schiff, van 16 Augustus 
1851, ten betooge van de volstrekte noodzakelijkheid 
om niet langer te dralen met het bijeengaren van de 
gegevens, welke voor de juiste kennis van land en 
volk on- misbaar moeten wordon geacht. Zijns 
inziens toch moest stclselloosheid, uit onbekendheid 
met de wezenlijke volkstoestanden voortsprui- tende, 
voor het hoofdgcbrek der administratie in het 
binnenland worden gehouden, en om dit euvcl uit den 
weg te ruimen behoorde, in den geest van zijne 
beschouwingen, het geheele stelsel van belasting, 
cultuur- en heerencliensten na voorafgaande 
ondorzoekingen en opmerkingen op vasten voet te 
worden gcregeld. 

Die onderzoekingen al dadolijk in alle gewes- ten 
te gelijk te doen instcllen achtto de Gouv. Gen. 
Duymaer van Twist inoeilijk uitvoerbaar. IIij 
wenschte zich voorshands te bopalen tot een in do 
residentio Cheribon te ncmen proef, en beval bij zijn 
besluit van 25 November 1851 n°. 2, dat aldaar een 
begin zou worden gemaakt „met opnemingen van de 
uitgestrektheid der vel- den, hare verdceling, de 
rechten on verplichtin- gen van den grondbezittor, do 
volkshoofden en den souverein, zoowel met 
botrokking tot de bo- lasting als de cultuur- on 
hocrcndionsten, cn van het gotal huisgezinnen, veo, 
den aard der gron- den, enz.''. 

Dcze proef slaagdo naar wensch, en bevestigde 
de Regeering in haro ovortuiging van do „ wen- 
schelykheid en noodzakolijkheid oener voort- zetting 
der opnemingen op uitgebreide schaaF*, waartoe's 
Konings machtiging gevraagd. en ver- kregen werd, 
zoodat hij besluit van 2 November 1864 (Ind. Stb. n°. 
166) kon wordon ovorgogaan tot de organisatie van 
ccn niouwon diensttak onder do bonaming van do 
Statistioko opname vnn Java, nadat boreids oenigo 
maandon vroogor by besluit van 21 Februari 1864 
(Ind. Stb. n°. 25) 
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aan het bureau van de Algemeenc Secretarie was 
toegevoegd eene afdeeling onder de benaming 
Afdeeling Statistiek, die zich blijkcns art. 1 § IV van 
laatstgenoenid besluit in de eerste plaats zou hebben 
tot tank tc stellen het verkrijgen van een behooriijke 
statistiek van Nedcrlandsch- Indie, in verband 
waarmede haar alle ter Alge- meene Secretarie 
aanwczige en later ontvan- gen wordende verslagen, 
overzichten, politieke nota's, statistieken en kaartcn 
zouden worden afgestaan. 

Geheel afgescheiden nu van dit to Batavia 
wcrkzaam blijvend bureau werden krachtcns ge- 
noemd besluit van 2 November 1864 in elk gc- west, 
waar de statistieke opname daartoc ge- noegzaam 
zou gevorderd zijn, 1;adastraal-statis- tiekebureaux 
opgericht, uelkertaak zijn zoude „de behooriijke 
bijhouding der veranderingen in de bebouwdc 
gronden in de desa's en hare overbren- ging op de 
desa- en verzamelkaarten: het verkrij- gen eener 
behooriijke statistiek; het houden van 
aanteekeningen omtrent al wat strekken kan tot 
vermeerdering der kennis van hetgeen met het bezit 
en het gebruik van den grond en de weder- keerige 
rechten en verplichtingen van lioofden en bevolking 
in verband staat". De systematische en beredeneerde 
bewerking der aldus bijeen te brengen gegevens zou 
intusschcn aan de Afdeeling Statistiek worden 
opgedragen. 

Zoo verscheen in 1871 als vrucht van haren arbeid 
het ter Landsdrukkerij te Batavia ter perse gelegd 
geschrift „De residentie Kadoe naar de uitkomsten 
der statistieke opname en andere officieele 
bescheiden"; maar verdere publicaties van dien aard 
bl even a ch t er wege, in verband waarschijnlijk met 
de omstandigheid, dat het aanvankelijk aan de 
kadastraal-statistische bureaux opgedragen 
onderzoek naar alles wat op de rechten van den 
inlander op den grond betrek- king had, eerlang 
weder aan andere handen werd toevertrouwd. 

Nadat namelijk de door den toenmaligen Minister 
van Kolonien Fransen van de Putte inge- diende 
zoogenaamde cultuurwet, wegens de daar- tegen 
aangevoerde bezwaren, welke hoofdzakelijk 
ontleend waren aan gebrek aan kennis van den 
feitelijken toestand van het grondbezit, was inge- 
trokken, werd bij Ind. Stb. 18G6 n°. 80 de procla- 
matie afgekondigd, waarbij „aan de trouwe, aan 
Nederland zoozeer gehechtcbevolking van Java" de 
gebruiksrechten op den grond tegen alle in- breuk 
werden gewaarborgd, en ten slotte werd te verstaan 
gegeven, ,,dat de Koning en zijne regeering zich 
voorbeliielden, na een in te steHen plaatselijk 
onderzoek； te overwegen of de rechten der 
inlanders op den grond voor uitbreiding en nadere 
bevestiging vatbaar zouden 

Bij Gouv. besluit van 10 Juni 1867 n°. 2 nu werd 
dit onderzoek opgedragen aan drie residen- ten, die 
respectievclijk inWest-, Midden- en Oost Java 
werkzaain zouden zijn, en bij besluit van 6 
November cl. a. v. n°. 34 van eenc instructie werden 
voorzien, waarbij de aard van het in te stellen 
onderzoek omstandig werd uiteengezet. Volgens art. 
5 dier instructie zou het onderzoek uiterlijk binnen 
een jaar moeten afloopen. De bewerking van het 
bijeen te brengen materiaal werd opgedragen aan den 
chef van de afdeeling statistiek, rnet dien verstande, 
dat hij eerst de samenstelling van resum6‘B van elke- 
residentie, van West-, Midden- en Oost-Java, en ten 
slotte 

het eindrcsum6 van het geheele onderzoek zou 
hebben ondcr handen tc nemen. Het eerste go- deelte 
van dit cindresume mi zag het licht in 1876, het 
tweede in 1880, en het laatste (bewerkt door Mr. W. 
B. Bergs ma, gewezen chef der Afdeeling Statistiek 
ter Algemeene Secretarie) in 1S96. 

Inmiddels zetten de kadastraal-statistische 
bureaux de hun opgedragen werkzaainheden voort; 
maar gaandeweg kwam men tot het in- zicht dat zij 
geenszins aan het doel hunner op- richting 
bcantwoordden. ,,Dat de tegenwoordige toestand zeer 
veel te wenschen overlaat,\ dus leest men op bl. 101 
van het Koloniaal Verslag van 1878, „kan niet worden 
betwist. De inetin- gen, die door het personeel der 
statistieke opne- ming, dat grootendeels uit 
administratieve amb- tenaren en niet uit technici 
bestaat, verricht worden, hebben in zoover nut, dat zij 
de uitgestrekt- heid der belastbare desagronden op cen 
gegeven oogenblik leeren kennen ； maar verder gaat 
haar nut ook niet. Al. het verrichtc meetwerk baat 
niets voor latere behoeften aan gegevens omtrent het 
opgen omen terrein； men zal, om juiste gegevens te 
verkrijgen, van voren af aan op nieuw moeten gaan 
meten". Men begreep dan ook, dat een betere toestand 
eerst kon verkregen worden wanneer de metingen 
voor de uitvoering deragra- rische verordeningen en 
die voor de landrente verricht werden door technisch 
gevormde, met kadastrale metingen vertrouwde 
ambtenaren, en op grond van een en ander werden de 
in 1864 ingestelde kadastraal statistische bureaux bij 
besluit van 10 Mei J 879 n 4 (Ind. Stb. n°. 164)op- 
geheven, met bepaling, dat de arbeid aan het per-
soneel bij dien tak van dienst opgedragen, voor 
zoover de metingen betreft, tot den werkkring van het 
Kadaster zoude worden gebracht (zic aldaar), terwijl 
de verzameling van statistieke gegevens omtrent de 
bevolkixig en den volksrijk- doin — een werk, dat 
met het uitvoeren van nic- tingen niets gemeen heeft, 
en waarvoor op zich zelf geon afzonderlijk personeel 
noodig schc<-n - aan de zorg van de ambtenaren van 
het liinncn- landsch bestuur werd toevertrouwd. 

Zoo werden dus de in J864 getroffcji inaatre- gelen 
ter verkrijging van mcerderc en betere statistische 
kennis omtrent de econoinisehe bohm- gen van Jndiii 
weder grootendeels tc gedaau, want cerlang volgde, 
krachtcns Gouv. besluit van 28 November )884 n . 7 
(Jnd. Stb. n'\ 213), als bezuinigingsmaatregel ook de 
opheffin^ van de afdeeling Statistiek ter 
AlgemeeneSecretarie, met overbrenging van 
son)mige harcr wwkzaam- heden naar de de parte 
men ten van algcrnccn bestuur. 

In plaats van de aldus uit de rij der vcrschil- lende 
diensttakken verdwenen afdeciing Statistiek, die o. in. 
speciaal tot taak had het verzanic- Icn en voorloopig 
bewerken der bouwstoffen voor het jaarlijks aan de 
Staten-Gencraal in te dicncn Koloniaal Verslag, zijn 
het dus tJians bedoelde departementen, die de voor de 
samenstelling van dat versJag vereischte gegevens elk 
voor zoover het zijn werkkring aangaat, rcchtstreeks 
Jieb- ben te leveren. Nu reeds meer dan zestig jaren 
achtereen (het eerste Koloniaal Verslag liep over het 
jaar 1849) zijn die Verslagcn de verzaincl- piaats van 
het voornaamste slatistisch materiaal, dat met 
betrekking tot de verschiliende onder- declen van den 
staatsdienst ter bescliikking der 
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Rcgecring komt, en men kan niet beweren, dat hunno 
bewerking en dougdelijkheid geleden heb- ben onder 
het gebrek aan esprit de suite, waar- door de 
organisatie van den dienst der statistiek in Indie zich 
blijkens al het voorafgaandc heeft gekeninerkt. 
Tntegendeel: een streven, naar groo- tcre volledigheid 
was in de latere jaren vooral zecr merkbaar, in die 
mate zelfs, dat van den kant dor vertegenwoordiging 
(Verslag der Com- missie over het Koloniaal Verslag 
van 1898, Han- dclingen St.-G. 1899 — 1900, 
Tweede Kainer, Bij- lagen 54, 1) op boperking van 
den omvang der jaarlijksche verslagen, in het 
bijzonder wat de, incest statistische tabcllen 
bevattende bijlagen betreft, werd aangedrongen. 

Van zijn kant vond de Minister van Kolonien luerin 
aanleiding om nopens de inrichting van het statistisch 
gedeclte van het Koloniaal Verslag het ad vies in te 
winnen van de Centrale Commissie voor de Statistiek 
hier te lande, die de zaak in ern- stig beraad nam, en 
van het resultaat harer over- wegingen rekenschap gaf 
in twee rapporten (d.d. 12 November 1901 cn 15 Mei 
1902), waarbfj verschil- Jende verbeteringen en 
vereenvoudigingen, maar te gelijker tijd ook cnkcle 
wenschelijk schijncnde aanvullingcn werden aan de 
hand gedaan. Maar indachtig aan de haar bij hare 
instructie zeer bc- paaldelijk opgelegde taak om te 
overwegen „de wijze waarop het zekerst de meest 
betrouwbare gegevens voor de Statistiek worden 
verkregen", mcende de Centrale Commissie de 
opmerking niet achterwcge te mogen laten, dat aan het 
haar op- gedragen onderzoek naar de inrichting van 
het Koloniaal Verslag, naar de wijze waarop de ver- 
zamolde gegevens in beeld zyn gebracht. cigenlijk 
had behooren vooraf tc gaan een onderzoek naar de 
wijze, waaroj) de gegevens in het verslag voor- 
koniendc verzameld worden, want afgaande op de 
hier te landc opgedane ervaring, die haar gc- Jcerd had 
in hoevecl opzichten de methode van v crzanicling der 
gegevens te wenschen had over- gelatcj), lag als 
vanzelf de gevolgtrekking voor de hand, dat (lit in de 
Nederlandsche Oost- cn West- iiidischc Kolonien in 
nog veel sterker mate het gcval zou jnoeten zijn. Tot 
het instellcn van ecn (>|izette]ijk onderzoek te dezen 
opzichte ver- klaar(l(!(1c Centrale Commissie zich by 
brief van I()Mei 1902 bereid. Nadat het daartoe 
vereischto materiaal door de Regeering tc harer 
bcschik- king was gesteld, deed de Commissie 
omtrent ver- scliiliendc aangclegcnheden hare 
inzichtcn ken- n<n: van hare udviezen is zoovcel 
inogelijk ge- brtiik geniaakt. 

Terwijl jaren nchtereon (van 1849 tot 1884) het 

meest behuigrijke van de statistische gegevens (I<T 

Koloniale Verslagcn placht te worden opge- nomeii in 

de „Staatkundigo en Staathuishoud- kundige 

Jnarbockjcs", met de nit gave waarvan in 1819 door 

.Jhr. Mr. J. de Bosch Kemper con begin word 

geniaakt, cn zoodoende nicer onder het bore ik van het 

grootc publick word gebracht, word die taak 

oj)eci)igszins gewijzigdcn voet voortge- zet door het 

met 1 Mei 1884 in working getreden Statintisch 

Instituut, aan het hoofd waarvan Prof. Mr. A. IJcaujon 

als directcur was opgetre- dcn. De grootcndecls 

beschrijvcndc ovcrzichtcn, zooids die in de 

Jaarboekjes gebruikelijk waren, werden tocn vorlatcn 

cn vervangen door tabclla- rische, tien of nicer jaren 

omvattende overzichten in den vorni van de bekendc 

Engclsche “Statist、 caJ Abstracts'', en 

geld blijvcn voortgaan tot 1892, toen van Regee- 
ringswegc de Centrale Commissie voor do Statis- tick 
werd in het levcn geroepen, en het Statistisch Instituut 
herschapen werd in de Vereeni- ging voor 
Staachuishoudkunde cn Statistiek. Van dien tijd af 
heeft de Centrale Commissie voor de Statistiek 
gercgeld de uitgaaf der Koloniale Jaar- cijfers 
bezorgd, totdat bij de in 1899 plaats gehad hebbende 
rcorganisatie van den statistischen rijksdienst het met 
de Centrale Commissie samen- werkend Centraal 
Bureau voor de Statistiek de zorg voor die uitgaaf van 
haar overnam. De in Ma art 1919 verschenen jaargang 
behandelt het jaar 1916. 

Bij de bewerking der Jaarcijfers zijn de Koloniale 
Verslagen niet de eenige bron, waarmede re- kening 
wordt gehouden. Als zoodanig wordt ook gebruik 
gemaakt van de afzonderlijke verslagen, die door 
sommige diensttakken in Indie worden uitgegeven, t. 
w. de Algemecne verslagen van het onderwijs in 
Ncdcrlandsch-Indie; de Statistiek van den handel en 
de in- en uitvoerrechten van Nedcrlandsch-Indie; do 
Statistiek van de scheep- vaart in Nederlandsch-Indie; 
de Verslagen over de staatsspoor- en tramwegen in 
Nederlandsch- Indie; de verslagen betreffende het 
spoor- en tramwegwczcn in Ncderlandsch-Indie ； de 
jaar- boeken van het Departement van Landbouw, 
Nijvcrheid en Handel; de verslagen van het mijn- 
wezen en van het boschwezcn ； de justitieele en 
crimineele statistieken； de Statistiek betreffende de 
landsgevangenisscn en daarmede gclijk te stel- len 
strafinrichtingen; de Statistische overzichten tier 
behandeldo zieken van het Ncd.-Indische le- ger in 
Nederlandsch-Indie: do Statistische overzichten der 
behandclde zieken bij de marine in Nedcrlandsch-
Indic; do Verslagen omtrent den post-, telegraaf- en 
telefoondienst in Neder- landsch-Indie en omtrent den 
dienst der post- spaarbank in Nederlandsch-Indie; 
terwijl voorts ook tc rade wordt gegaan met de 
statistische op- gaven voorkomende in de officieele 
Javasche Cou- rant, den. Rcgeeringsalmanak, en de 
verslagen van de Javasche Bank, de Nederlandsche 
Handelmaatschappij, de Nederlandscli-Indische 
Spoorwcginaatschappij en andcre spoor- en tram- 
wegnuiatschappijen； en bovendien do Indische 
begrootingsstukken, benevens de bijlagen van de 
Handelingen der Tweede Kamer niet ongebruikt 
worden gelaten. 

Nauwkeurige statistische gegevens omtrent de 
burgcrlijkc ambtenaren cn officieren in Neder- 
landsch- Indie, hunno gezinnen en de weduwen cn 
weezon dior landsdiciiaren worden opgonomon in de 
wetcnschappelijkobalanscn van het Weduwen- cn 
Wcczenfonds van Europcesche burgerlijke 
ambtenaren en van het Weduwen- en Wcozen- fonds 
van do officieren dor landmacht in Nedcr- landsch-
Indie, wclko balanscn om do vijf jaren worden 
opgcsteld en gepubliceord. In 1918 ver- schcen de 
laatsto baluns van ccrstgenocmd fonds (afgesloten 31 
December 1914) en in 1915 clio van laatstgenoemd 
fonds (afgesloten 31 December 1912). 

Omtrent cnkelc der gcnoeindo statistieken zij nog 
het volgcndc ver meld. Op initiatief van do Centrale 
Commissie voor de Statistiek kwam in Juli 1903 eonc 
commissie tot stand ter bevordc- Iring van de eenheid 
in de sanitaire statistieken van leger cn vloot in 
Nederland en de kolonien, wolkc commissie in 
October 1914 een rapport uit- 
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bracht. Als resultaat hiervan werd overgegaan tot het 
telkaartenstelscl, de invoering van eenc door die 
commissie voorgestelde ziektelijst en do bewerking 
en publiceering van het materiaal door het Centraal 
Bureau voor de Statistiek in Nederland. 

In December 1914 werden nieviwe voorschriftcn 
gegeven omtrent de opmaking en inrichting der 
statistiek van den handel en. de in- en uitvoer- 
rechten in Nederlandsch-Indie en betreffende de op 
ma king van de door Nederlandsch-Indie aan het te 
Brussel te vestigen „Bureau international de 
statistiquK commerciale,5 te levercn bijdrage voor de 
samenstelling van een internationale 
handelsstatistiek (zie Bijblad No. 8210), terwijl in 
Mei 1913 nieuwe voorschriftcn werden gegeven 
omtrent de opmaking en inrichting van de statistiek 
omtrent de scheepvaart in Nederlandsch- Indie (zie 
Bijblad No. 7853). Ten behoeve van de controle op 
de samenstelling. van de statistiek van den handel en 
de in- en uitvoerrechten werd op elk dor kantoren 
van de in- en uitvoerrechten en accijnzen te Batavia, 
Seiparang en Soerabaja een ambtenaar in dienst 
gesteld (Gouv. besluit van 23 Jan. 1912 No. 16). 

Belangrijke statistische gegevens omtrent de 
handelsbeweging der buitenbezittingen komen ook 
voor in de aReveringen IX, XII en XIV van de 
„Mcdedcelingen van het bureau voor de be- 
stuurszaken der buitenbezittingen, bewerkt door het 
Encyclopaedisch Bureau", zoomede in de door de 
Afd. Handel van het Departement van Landbouw, 
Nijverheid on Handel uitgegeven wordende 
Gewestelijke jMaandstatistieken. 

Voor de verzameling der gegevens, benoodigd 
voor de samenstelling van de Indische gercchte- lijke 
statistiek wordt, op advies van de Centrale 
Commissie voor de statistiek, sedert 1908 — voor 
zoover de misdrijfzaken betreft — het teJkaarten- 
stelsel toegepast, welk stelsel in het belang van de 
nauwkeurigheid en van de betrouwbaarheid der 
statistiek verre de voorkeur verdient boven de 
verzameling op de tot dien datum gebruikelijke 
staten of tabellen .(zie Bijblad No. 6939). 

Hoewel de behoefte aan eene centrale leiding 
voor de statistiek zich meer en meer doet gevoe- len, 
is deze nog steeds niet tot stand gekomen. Wei was 
als eene poging daartoe te beschouwen de in 
Augustus 1907 plaats gehad hebbende toc- voeging 
aan den directeur van binnenJandsch be- stuur van 
den assistent-resident J. van Aakt (in November d. a. 
v. vervangen door den controleur G. P. A. Bischoff) 
ten einde zich op de hoogte te stellen van de ten 
aanzien der bevolkingsstatis- tiek elders 
gebruikelijke methoden van verzameling en 
behandding van gegevens en vervoJgens voor het 
ontwerpen van eon, inzonderheid voor Java en 
Madoera go]dend, aan redelijke eischen 
beantwoordend stelsel. Na voorbereiding van de 
volkstelling zou de arbeid van den heer Bischoff 
uitgebreid worden met wei'kzaamheden in het be-
lang van andere onderdeelen der statistiek. Na afloop 
van de genoemde voorbereiding is ]iij editor weder 
bij het corps besturende ambtenaren in- gedeeld. 

Blijkens de toelichting op de Indische begroo- 
ting voor 1918 wordt er aan gedacht oin het bureau, 
dat voor de in 1920 te houden volkstelling wordt 
ingericht, later om te zetten in een alge- meen 
statistiek kantoor, waaraan behalve de be- hartiging, 
inzonderheid van de demographic van 

Nederlandsch-Indie, de bewerking zal zijn op to 
dragen van de statistieken, wclke thans nog bij do 
verschillende departementen van algemecn be- stuur 
behandeld worden, met uitzondcring voor- loopig 
van de bewerking van de statistieken van landbouw 
en nijverheid. welke door het in 1916 opgerichte 
Statistisch Bureau van het Departement van 
Landbouw, Nijverheid en Handel worden 
samengesteld. 

Literatuur: Dr. F. C. L. Wijnmalen, „De statistiek 
in onze koi onion in Azie: eene bistorischo proeve", 
opgenomen in den eersten jaargang (1885) van de 
Bijdragen van. het Statistisch Insti- tuut; E. de Waal, 
„Aanteekeningen over kolo- niale onderwerpen" en 
”0nze Indische finan- ci^n''第S. van Deventer, „ Bij 
dragen tot de kennis van het landelijk stelsel op 
Java"; „Aardrijks- kundig en Statistisch 
Woordenboek van Neder- landsch-IndiS"; J. van 
Aalst, „Statistiek van de politie en j ustitie voor 
zoover in handeu van de afdeelingshoofden op Java 
en Madoera55 (Tijd- schrift BinncnI. Bestuur 1911, 
bl. 268): eenige artikelen omtrent de waarde der 
Indische statistieken in De Indische Gids van 1905 
(bl. 70, 898 en 1240); A. D. van der Gon Netscher 
,,De statistiek der buitenbezittingen van het Encyclo- 
paedisch Bureau (over de onjuistheid dier sta- 
tistiek)" (Tijdschrift Nijv. cn Landb. Ned.-Indie. deel 
91 (1915), bl. 75); A. D. van der Gon Net- schcr, ,,De 
Ned.-Tndische officieele handelsstati- stiek" 
(Tijdschrift Nijv. en Landb. Ned.-Indie, deel 91 
(1915), bl. 219 en 276) ； A. D, van der Gon 
Netscher, ,,Twee gouverneinents statistie- ken" (Ind. 
Mercuur, J916, bl. 225, 250 en 274); A. D. van der 
Gon Netscher, „De organisatie der Indische offcieele 
handelsstatistiek'' (Ind. Gids, 1917, deel II, bl. 992, 
1139 en 1281); „Een en an- der over de wijze van 
samensteDing der Ncd.-l n- dischc handelsstatistiek" 
(In- en uitvoer, 3dc jaargang, 1918, bl. 318); E. L. K. 
Schmulli' g, 

inlandscho landbouw op J-tva en Madoer i in het 
Koloniaal Vershg over 1916" (Koi. Tijdsc' r. 
1918/19, I, bl. 698); J. Th. Petrus Blujnbergor. “Over 
rijksstatistic"。''.(Tn-mi uitvo< r, 4c jaar- gang, bl. 
741); Ji. L. K. Schmulling. „De Indisc : 
landbouwstatistiek, hoc zij was cn ])ao zij word- n 
moet” (Ed. Gids, 1919, I, bl. 412 cn 537); 
Staatsbladen van Nederlandsch-Indie, en (lc in den 
tekst aangehaalde Regee rings- cn andcro vei1 slagen. 
Zie ook de literatuur-opgaaf onder BE- VOLKING. / 
A 仲 

STEENKOiEN/Zic KOLEN. 
STEIGERGELDEN. Zie UA\'KX- EX A \- KER 

AGE GEL DEN. g,* C" 
STEKELHUIDIGEN (Echinoderma la). Ongc- 

wervelde dieren, wier straalsgcwijs gebou wd 
lichaam door eon verkalkt huidskelet gesteund 
word(. en u it wend ig d ik wij Is met stekels van allcr- 
lei gedaantc is bewapend. De meeste Stekelhuidi- gen 
zijn 5-stralig； so ms kan heb aanlal stralen groot er 
zijn. Do mo nd- en aarsopening liggen gewoonlijk 
aan do beide polen van de hoofdas. Is de hoofdas 
lang, dan heeft het lichaam den cylinder-vo rm, 
zooals bij de meeste Zeekomkommcrs 
(Holothurioidea) hei geval is, wier hoofdas bij de 
voortbewegiilg horizontaal ligt; wordt daaron'e- gen 
de hoofdas korter, dan ontstaat de kogelvorm van de 
meeste Zeeappelsof ZeeegeLs {Echinoidea), of bij 
nog sterkcre verkorting der hoofdas en go- lijktijdige 
verlengingder stralen de ster-vorm van de Zeesterren 
(Asteroidea) en Slangst erren {Ophiu- 
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roidea); bij deze vormen heeft de hoofdas bij do 
voorlbeweging eon verticalen stand met naar be- 
ncden gekeerde mondopening. Een hoofdken- merk 
van de Stekelliuidigen is het watervaatstel- sel of 
ambulacrale stelsel, dat bestaat uit een ring- kanaal 
rondom den slokdarm en vijf daaruit ont- 
springende, in de lichaamsstralen verlooponde 
lengte-kanalen. Het is gevuld met een waterige 
vloeistof en zijn holte staat met het zee water in 
verbinding door middel van het steenkanaal (zoo 
genoemd naar de kalliafzettingen in zijn wand), dat 
meestal met een poreus kalkplaatje (madrepo re npla 
at) aan de huidoppervlakte uitkomt. Dit 
watervaatstelsel zot zich voort in een groote ver- 
scheidenheid van al of niet samentrekbare, door een. 
zeer dunne huid bekleede aanhangsels, die door 
openingen in het huidskelet naar buiten tre- den en 
deels a Is ad emlialingsorganen, d eels a Is be- 
wegingsorganen dienst doen. Zoo bezittende Zee- 
komkommefs rondom den mo nd een krans van al of 
niet vertakte voelers, die vaten uit heb ring- kanaal o 
nt vangen. Meer algemeen treft men even- wel door 
de huid bekleede buisvormige aanhang- sels aan, die 
uib de straalsgewijs verloopende lengt ekanalen 
ontspringen en als voetjes dienst doen； zij zijn 
gewoonlijk sanientrekbaar en aan het uiteinde 
dikwijls met een zuigschijfje voor- zien. Zoo vast 
kan een zeester zich met deze ani- bulacrale voebjes 
vastzuigen, dat men hem niet van zijn 
aanhechtingsplaats kan verwijderen, zonder de 
voetjes stuk te scheuren. Soms zijn die voetjes 
onregelmatig over de oppervlakte van het lichaam 
verspreid (sommige Holothurien), dikwijls echter 
liggen zij op merid iaansgewys verloo- pende rijen 
van de mo nd- tot de aars-pool (Zee- egels), dan weer 
koinen zij alleen op de mondzijde voor tot aan de 
uiteindender stralen van heb ster- vormig lichaam 
(Zeesterren en Slangsterren). Met weinig 
uitzonderingen zijn de Stekelhuidigen van 
geschciden geslacht en doorloopen de jongen na liun 
ontwikkeling uit de eieren een belangrijke 
gcdaantcwisseling; sommige soorten evenweldra- 
gcn de jongen nxet zich medc,die in eensoort van zak 
of bro cd ho L e tot ontwikkeling komen. Bo- vend 
ien kojnt bij enkele vormen nog een onge- bl icht 
elijkc v or in e n ig v u Id iging doordceling voor. A 
J Io Stekelhuidigen leven in zee en wel van de 
striindlijn toi in de groolsto diopte. Bij de Zee- 
komkonrmers is de huid lederaclitig van aard en hot 
daarin liggend c kalkskeleb bestaat uit micros- 
copische, losse plaaLjes, die aHerlei sierlijke vor- 
mcn vertooncn, als zeefplaatjcs, raadjes, gespen, 
ankers enz. Bij de regclmatig gebouwde soorten zijn 
de zuigvoc； jes op vyf jneridionale rijen go- plaatst 
en liggen mo nd en aars aan de beido uil- cindcn van 
het lichaam tegenovor elkaar. Bij velo cl icpzcc-
vormen evenwel vindt mon slechts dr io rijen van 
voeljes, op coil zoolvormigo buikvlakto gelegen on 
kunncji mond- en aarsopening dichter bij elltaar 
komen te liggen； zoo beginl heL dier 
dicnlengovolge een bilateraal-symjr.olrisch voor- 
kojnon te krijgcn cn cenigszins op eon naaktslak to 
gelijken. De oxpeditie met de „Sibogan heeft ook uib 
den Indischen Arc hip cl vcrscheidene dozer zondei-
ling gebouwde dieren aan het licht go- brachL； wij 
vormeldon slechts do violetkleurige Jienthodytes 
sibogac uit 700 tot 1900 M. diepte. Hot groolsto 
aanlal echter der uit do Indische zee bokendc 255 
soorlen leeft op ondiopero plaatsen, vooral op de 
koi'aalriffen en van deze worden ver- scheidone 
soorlen tot tripang (ziealdaar) bereid. 

Mendon naam van zee-slangetjes(kaweli-tali) be- 
stempolt men weldc langc, wormachtige Synapta- 
soorten, van welke sommige een lengte van 2 M. 
kunnen bei'eiken. Dank zij hun dicht onder de huid 
liggend e kalklichaampjes hechten zij zich 
gemakkelijk aan allerlei voorwerpen vast, krui- pen 
langs de koraalstammen, ja kunnen volgena Sluiter 
zelfs tegen een loodrechten glaswand naar bo ven 
klimmen. Bij de zeeegels wordt het meestal 
kogelronde lichaam gesteund door een skelet, uit 
twintig rijen kalkplaatjes bestaande, in meridia- nen 
gerangschikt en door naden met elkaar verbond en, 
zoodat zij tezamen een vrij stevige schaal vormen； 
een uit zo nd ering daarop maken enkele in de diep-
zee levende soort en, bij welke de kalkplaatjes 
bewegelijk naast elkaar liggen. In het midden van de 
naar boneden gekeerde zijde der schaal bevindt zich 
een door de huid gesloten opening, waarin de mond 
gelegen is; deze is bij vele soorten. van een sterk 
kauwtoestel voorzien, de lantaarn van Aristoteles 
genaamd. Vele Zec- egels namelijk voeden zich met 
and ere dieren. en bij de vervoIging van deze trachten 
zij zich op allerlei wijze te vermommen, door zich 
met wie- ren of schelpjes te bedekken. Zij bewonen 
meestal natuurlijke holten van den bodem, maar vele 
zijn ook in staat zich zelve holen in de rotsen te 
graven. Zoo zag Agassiz aan de Zuidkust van Viti 
Levoe (Fidji-eil.) de Echinometrd>s huizen indiepe 
gaten, die zij in heb koraalrif geboord hadden.; deze 
gaten lagen zoo dicht bij elkaar,dat zij slecht-s door 
dunne tusschenwanden gescheiden waren en het 
geheele rifoppervlak het voorkomen had van een 
honigraat. Van do talrijke in de Indische zee levend 
e soorten no emen wij slechts de groote Diadema 
saxatile (setosum)(babi-Iaoet,MAL.), wiena lichaam 
bed ekt is mot een woud van stekels, ter lengte en 
dikte van eon breinaald. Deze stekels zijn van fijne 
weerhaakjes voorzien, zoodat, als er een afbreekt in 
de wo nd, hierdoor een gevaarlijke ontsteking 
ontstaat, waarbij dikwijls vergiftiging optreedt. 
Tusschen de wort els der stekels vertoo- nen deze 
dieren vijf rijen glinsterende blauwe oogjes, 
waarmede zij zeer goed de nadering be- speuren van 
de hand, die hen wil grijpen； dade- lijk ziet, men 
hen dan de stekels oprichten t eR,ver- dediging. Ook 
zag Scnion. in de baai van Ambon, hoe cen school 
kleine visehjes dit bosch van ste- kels gebruiJcte als 
eon toovluchtsoord, oni zich daarin tegen vijanden to 
verschuilen. De Siboga- expedilio on*dekt e op 
diepten van 522 en S27 M- den merkwaardigen. 
Stereopneustes relictus de Mcyerc, tot een groep 
behoorend, die tot nog too alleen uit de krijt- en 
coceenperiodc bekend. was. Uit den Indischon 
Arcliipel zijn thans 156 soorten van Zeocgels 
bekond, waarvan ongoveer 70 op grootoro diople 
dan 200 leven.' 

Gclijk hun naajn uitdrukt, hebberido Zeesterren 
eenstervormig lichaam uit eenschijf cn vijf of meet 
daarvan uitstralendo armen bestaandc; deze worden 
door wcrvclvormige kalkstukjcs gesteund en zijn aan 
den onderkant van een groef voorzien, waaruit de 
zuigvoccjes voor den dag treden. lu heb midden van 
de schijf ligb de mond, die als een. slurf kan worden 
uitgostulpt cn waarmede zij schelpdieren en slakken 
uitzuigen, waarom dan ook de Zeesterren tot do 
gevreesdo vijanden van oest er- en mosselbanken 
bohooron. Sommige onder hen, zooals Linckia 
multifora, keniuerken zich door een verbazend 
horstellingsvorinogen, daar niot alleen een verloren 
arm gemakkelijk weer 
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aangroeit, maar ook uit den enkelo arm een niexi- we 
schyf met de ont brekende armen zich kan ont- 
wikkelen; op die wijze ontstaan de eigenaardige 
vormen, uit een klein schijfje met 4 korte armen en 
een grooten arm bestaande, die door Hackel zeer 
passend a ls koineet-vormen bet it eld zijn. Het 
schijnt dat. hierbij meestal zelfv erm inking in het 
spel is endedieren, door een of nicer armen in den 
steek te la ten, zich aan de vervolging hunner 
vijanden onttrekken. Bij de Slangsterren (goerita -
karang, MAL.), schijnt dat herstellingsvermogen nog 
sterker ontwikkeld te zijn, daar men bij deze zelfs 
ziet, dat de schijf zich in tweeen deelt en in clke helft- 
het ontbrekende weer aangroeit. De 
Slangsterrenonderscheiden zicli van deZeesterren. 
op heZ eerst e gezicht, doo rd at de bases der armen 
door d en vrijen schijfrand .verbondcn zijn, t erwijl 
zij by de Zeesterren onmiddellyk aan elkaar gren- 
zen. Bij de Slangsterren zijn de armen slank en zeer 
buigzaam, soms herhaald elijk vorksgewijs vertakt 
(Astrophyton). Ook deze groep is in den Archipel 
door talrijke soorten vert egenwoordigd. De Siboga-
expeditie verzamelde nie： minder dan 293 soorten, 
waaronder 172 nieuwe, die ten deele groot e diepten 
bewonen. 

Terwijl de tot hier：oe genoemde Stekelhuidigen 
a lie een vrij leven leid en, is die niei het geval met 
de zeelelien (Crinoidea); hun kelkvonnig lichaam, 
dat door verscheidene kringen van kalkplaatjes 
gesteund wordt, zit namelijk aan de eene zijde vast 
op een st eel, die uit bewegelijk met elkaar verbonden 
kalkschijfjes bestaat en door kransen van ranken 
omgeven wordt .Bij de soorten vanheb geslacht 
Antedon of Comatula (boeloeajam, MAL.), de 
haarsterren (zie aldaar) evenwel is die steel ai- leen 
op jeugdigen leeftijd aanwezig en wordt later 
vervangen door een krans van fijne ranken. De rand 
van het kelkvormig lichaam draagl 5—10 
vorksgewijze vertakte armen, die een clubbele rij van 
zijtakjes dragon, waarin de geslachtsproduc- ten tot 
ontwikkeling komen. In het midden van de naar bo 
ven gekeerd e zijde van het diet — de dekselder kelk 
—, die lederachtig van aard is, ligb de mondopening, 
dicht daarbij de aarsopening. Van de mondopening 
gaan groeven uit, die zich over de armen voorlzetten 
en als aanvoerkanalen van het voedsel dienst doen. 
De zee-lelien zijn schitterend. gekleurd, rose, donker 
wijnkleurig, groen, blauw of geel; zij zijn in den 
Indischen archipel, zooals de Siboga-Expeditie 
leerde, niet alleeni algemeen verspreid, maar komen 
er ook vrij overvloedig voor. Zij werden zoowel op 
groote diepte aangetroffen, als nabij dekust, voor- 
alde zoogenaamde Lithothamnium-grond schijnt een 
geliefde standplaats te zijn, Het geslacht Me- 
tacrinus is er zeer verspreid, werd zelfs op de ge- 
ringe diepte van 112 M. aangetroilen; Jlhizocrinus- 
soorten werden daaren! egen zeldzamer gedregd. 
Vooral in voorwereldlijkc zeeen waren de Crinoi- 
den door een groote verscheidenhcid van vormen 
vertegenwoordigd, zoodat zij een belangrijk aan- 
deel hebben in de vorming van vele gesteenten. 

Literaluur: J. Brock, Ophiuren v. Niederl. In- 
dien, Zeitschr. f. Wissens. Zoologie Bd. 47; C. 
Hartlaub, Beit rag zur Kenntniss der Co mat u 11- 
denfaunades Ind. Archipels, Nova Acta K. Leop. 
Carol. Bd. LVIII, 1891; C. Ph. Sluiter, Die Ever-
tebral en aus der Sammlung des K. Naturw. Ver- eins 
in Niederl. Indien, Natuurk. Tijdschr. v. Ned.-Indie, 
Bd. XLVII, XLVIII； Idem, Die Holothurien der 
Siboga-Expedition; J. 0. H.de 

Meijere, Die Echino idea der Sibo ga - Exped itio n; 
R. Koehler, Ophiuren de 1'expedition du Siboga； L. 
Doederlein, Die gestielten Crinoiden der Siboga-
Expedition. 

STEKELSNUIT-WORMEN. Zio WORMEN. 
STEKELVARKENS (Hystricidac), landak (MAL., 

JAV., SOEND.), ankis (DAJ.), familie der Knaagdieren 
(zie aldaar), welker leden een groot deel van het 
lichaam met lange, als gewijzigde ha- ren te 
beschouwen, stekels bekleed hebben. De 
stckelvarkens der Oudo Wereld zijn (in tegenst el- 
ling mot de Amerikaansclio Boomstekelvarkens) 
bewoners van den vlakken bodem en graven holen in 
den grond. Ze voeren een nachtelijke levens- wijze. 

Het geslacht Hystrix, waartoe het Zuid-Euro- 
peesche stekelvarken behoorl, is ook in het Wea- 
telijk deel van den Ind ischen Archipel door enkele 
soorten vert egen woo rd igd. Een groot versprei- 
dingsgebied heeft- H. javanica F. Cuv., die Oos- t 
elijk tot Zuid-Celebes, Flores, So cm ba wa en 
Djampea gevonden wordt, maar misschien op deze 
eilanden ingevoerd is; (de exeniplaren van 
Soenibaw% schijnen echtcr iets af te wijken en word 
en a Is H. sumbazvae Schwarz onderscheiden). 
Stekelvarkens worden door inlanders dikwijls in 
gevangenschap gehouden, hun vleesch wordr ge- 
gelen en hun stekels vinden als nailden in haar- tooi 
toepassing. Het diet graaft holen, die steeds twee 
uitgangen hebben. And ere soorten zijn: H mulleri 
Jent. van Borneo en Sumatra (door de. Maleiers van 
0.-Sumatra landak pakoel, op Borneo landak d-'edoel 
en door de Dajaks tahatong genoemd), met sterker 
stekels dan H. javani'ea en eenduxdelijkeren witten 
band om den hals; H. longicauda Marsden, goenjo, 
MAL. Indragiri) van Sumalr%; II. crassipinis GtJir.,. 
van Borneo. Trichys en Atkerura onderscheiden zich 
door minder ontwikkelde stekels en door een langen 
staart met eindkwast van Hystrix, t erwjjl ze 
onderling in den schedelbouw verschillen. Athe- rura 
macrura L. bewoont Sumatra en eenige na- burige 
kleinere eilanden, Tr. fascicluata Shaw (lipura Gthr.) 
Sumatn, Borneo en Malaka (verg. Jenlink, On 
Trichys fasciculala Shaw, in: No! cs Leyden. Mus., 
XVI, 1895, bl. 205) en de door grootero ooren te 
onderscheiden Tr. macrotin Muller op de Westkust 
van Noord - Sumatra. 

STELECHOCARPUS BURAHOL Hook. f. et Th. Fam. 
Anonaceae. Bocrahol (SOEND.); Kgpel, Ketjindocl, 
Simpol, Tjindocl (JAV.). Ma tig hooge boom, op Java 
zeer verbreid, soms gekweckt. J)c vruchten staan bij 
de inlanders zeer in aanzicn om hun aangenanien 
sinaak. 

STEMONA MOLUCCANA Wright. Fam. Ste- 
monaceae. Oebi gorita itam, Ocbi kanjaloet itani 
(MAL. MOL.). Klim plant met dunne, doch zeer lango 
en taaie stengels, met hartvorinige bladc- ron en 
klcine, groene bloemen. De sappige, bit- tere wortels 
worden door de inlanders tegen. sakit gorita gebruikt. 

STEMONA TUBEROSA Lour. Fam. Stsio- naceae. 
Anjaloct,Kanjalat, Kanjaloet (MAL. MOL). Kli in plant 
van de Mol uk ken met dunne, taaio stengels, die zeer 
lang kunnen worden. Volgcns Rumphius worden de 
dikke vleezige ,wortels fijngestampt gebruikt om 
luizen uit klecren cn van het lichaam to verdrijvcn. 

STEPHANIA HERNANDIFOLIA Walp. Fam. 
Menispermaceae. Ojod, SCloeroe, Tjeloeroe (JAV.), 
Areuj geureung (SOEND.). Kruidachtige plant 
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met kleine bloemcn en windcnden stcngel, tot in het 
lagere borgland voorkomend. De knolvor- mige 
wortels vinclt men als Tjintjaoo minjak bij de 
inedicijnverkoopers. Ze worden vooral door 
Chineezen gebruikt tegen koorts, buikpijn en 
benauwdheid en bevatten een dergelijk al- kaloidc als 
de wortels van Cyclea barbala. 
STERANIJS. Zie ILLICIUM. 
STERCULIA FOETIDA L. Fam. Sterculiaceae. 

Keloeinpang (MAL.), Djangkang, Kepoch (JAV.), 
K6poh ( JAV., SOEND.). Hooge boom, zeer bekend 
wegens de intens naar faecalien riekende bloe- men. 
Het vuilwitte, lichte, weinig duurza'me hout gebruikt 
men voor pakkisten, voor kano's cn voor doodkisten. 
De bladercn. zijn een in- ]andsch gcnecsmiddel. Uit 
de zaden bereidt men sambal. Ze bevatten zeer veel 
olie, die men als lampolie gebruikt, soms ook als 
braadolie. De perskoek is giftig. 

STERCULIA JAVANICA R. Br. Kalong, Ka- Jongan, 
Kebek, Moenoeng (JAV.), Binong, Hantap badak 
(SOEND.). Boom van Midden- en Oost- Java. De 
zaden worden in den medicijnhandel aangetroffen 
onder den naam Pranadjiwa, doch hebben met de 
echte pranadjiwa, die van Euch- resta Horsjieldii 
afkomstig is, niets te maken. Ze zijn van de cchte te 
herkennen, doordat ze in het geheel niet bitter zijn. 

STERCULIA SCAPHIGERA WaU. Hooge boom van 
Br. Indie, Malaka en Sumatra. Het hout wordt weinig 
gebruikt. De zaden komen onder den naam Boewah. 
tempajang, Bocwah bengkak, K cm bang semangkok 
en Pong tai hai uit Siam ingevoerd in den ini. 
medicijnhandel voor. Men legt ze in wat water, 
waarin suiker is opgelost. Na eenigen tijd is het water 
een golci- achtigc massa gcworden, die men als 
geneesmiddel tegen maag- en darmzickten inneomt. 
STERREBEELDEN. Zie Suppl.uucnt. 
STIELTJES (THOMAS JOANNES). Zoon van 

Hendiik Willem Stieltjes en Catharina Jansen, werd 
den 19en Mei 1819 te Zutphen geboren en ontving 
zijn eerste onderwijs op de rijks lagere school te 
Leuven, waar zijn vader als kapiteinkwart ienn cost er 
in garnizocn was. In 1834 als kanonnier vrij willig in 
d ienst get reden, word hij in 1839 benoen'.d tot t 
wecden luit enant der artillerie. In 1849 vcrlieb hij het 
leger met een niet eervol on1 slag, oindat. hij, a Ivo 
rens bij de troonsbestij- ging van Willem III opnieuw 
trouw aan den Koning t o zweren, cenige i nlichtingen 
had go- vraagd ouitrcnt den inhoud van den eed der 
ofii- cieren. Van dat tijd st ip dat eert zijne werkzaam- 
heid op technisch gebied. Krachtens zijno ook op di! 
gebied ver wo r ven kennis, were! hij in 1860 
benoemd tot adviseur voor technische zaken bij het 
Minist crio van Ko Ion ion om b clast to worden met 
eeno zending naar Ned.-Indie tot het doen van een 
onderzock o mt rent do bestaando midde- Icn van 
vervoer op Java, cn hot voorstellen van al hetgecn tot. 
verbet ering daarvan nood ig was, in ver ba nd mol 
reeds ingediendo ontwerpen en voor- stcllcn tot 
uanleg cn exploitat ie van spoorwegen °P dat oiland. 
De vrucht van zijn ijverig onder- zock, waarin hij 
door kundig technisch porsoneel 

Nederland en Indic word bijgestaan, is vervat in 
ecn door hem in 1862 uitgebracht „Voorloopig vers 
lag over vorbeterde ver voermidd elen op Javan. In 
1868 werd hij benoomd tot lid der Ko- ninklijko 
Academie van Wotcnschappen en in 1872 koos de 
„Rotterdamscho Hand els voreeni- 

ging" hem tot haren technischen adviseur, ter- wijl hij in 
1874, bij den 300jarigen dies natalis der Leidsche 
hoogeschool, het doctoraat honoris causa in do wis- en 
natuurkunde verwierf. Vier jaren later, 23 Juni 1878, 
stierf hy plotseling en geheel onverwacht. To Rotterdam 
is in 1883 op den Zuidelijken Maasoever(er vereering 
zijner na- gedachtonis een granieten zuil opgericht. 
Ectelijke nagelaten geachriften getuigon van zijne groote 
arbeidskracht, zijne oorspronkelijkheid, die op al zijne 
werken. een eigenaardig cachet heeft ge- stempeld, en 
zijn scherp vernuft. / ■•矿? :" 

STINKDAS. Zie SIGOENG. ~ ' 
STINKHOUT. Zie LASIANTHUS en SA- PROSMA. 
STINKMUIS. Zie SPITSMUIZEN. 
STOETERIJEN. Zie PAARD.全 
STOOMVAART. Achttien jaren nadat in Europa de 

eerste stoomboot (een sleepboot, van Symington, in 
Schotland) was gebouwd, en een jaar nadat in Amerika 
het eerste oceaan-stoomschip (de Savannah) van stapel 
was geloopen, wendde zich in 1819 de firma Deans, 
Scott & Co. te Bata-. via tot den Gouverneur-Generaal 
Baron van der Capellen met een plan, om in Indie 6 
houten ra- derstoombooten te laten bouwen voor de vaart 
op de kust van Java. De stoomwerktuigen en de ke- tels, 
van „geslagen 可zer" zouden uit Engeland komen； de 
vaartuigen zouden elk 100 ton. kunnen laden, en zij 
zouden met 6 of 8 stukken (12 "'s carronades) bewapend 
worden, ten einde ze tegen zeeroovers to kunnen 
gebruiken. Wanneer men bedenkt, dat eerst in 1820 in 
Frankrijk stoom- booten begonnen te varen, dan kan men 
zeggen dat bovengenoemde firma er vlug bi] was. In 
Indie was dan ook de zaak nog zoo nieuw, en wist men 
van stoomschepen zoo weinig, dat de Commandant der 
Zeemacht, Schout-bij-Nacht Wol- terbeek, hoewel hij 
het plan aanbeval, toch de be- denking opperde „hoc de 
boot zijn koers in hooge deining kan vervolgen, daar, 
door het slingeren, het een of anderschcprad buiten het 
water raakt*'. 

Ondanks het gunstig ad vies kwam de onderncming 
niet tot stand, en nog 6 jaar bleef Indie van stoomvaart 
verstoken. Bij Koninklijk besluit van 13 Februari 1824 
werd aan Isaac Burgess te Batavia het recht verleend om, 
met uitsluiting van alle andere particulieren, gedu- rende 
4} jaar stoomschepen te bouwen en daar- medc de kusten 
van Java te bovaren. Het eerste stoomschip, de Van der 
Capellen, van 60 nom. p.k., werd door den hecr Kerr 
voor Burgess gobouwd. Op den 23en November 1825 
word het, uit ccn aan do rivicr van Socrabaja gegraven 
dok, in die rivior gebracht. Den 23en December vertrok 
het van Soerabaja naar Semarang en Batavia, mot 8 
Europeescho passagiers, waarondcr de hecren Burgess 
en Kerr. Den 27en kwam men te Semarang, vertrok van 
daar den 30en en kwam den 4cn Januari 1826 te Batavia. 
De naam van dat cersto tc Batavia komende stoomschip 
word met kapitale letters in de officieelo Batavia- schc 
Courant vermeld. Do toen juist afgetreden Gouverneur-
Generaal Van der Capellen maakto den 13en Januari met 
con talrijk gezolschap, waarondcr do Schout-by-Nacht, 
kommandant der Zcemacht, aan boord van het vaartuig 
eon tochtjo naar Onrush en langs do eilanden; geen van 
het gczelschap had ooit ccn stoomvaartuig betreden. De 
tweede reis van den stoomor was naar AnjCr, do derde 
naar Borneo, de vierde naar 
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Semarang,en vervolgcns bleef hij geregeld varen. 
Intusschen was ook het denkbeold, om stoom- 

schepen over den oceaan uit Nederland naar Indie te 
zenden, reeds gerijpt. Do vooruitstrevende 
ondernemingsgeest van Koning Willem I droeg 
daartoe het meeste bij. In 1822 was de Luitenant ter 
zee G. M. Roentgen, een man van groote 
bekwaamheid, Adviseur in zakon van werktuig- 
kunde bij het Departement van Nationale Nijver- 
heid en Kolonien. Ondcr do verschillende zaken 
betreffende de toepassing van stoomwerktuigen, 'ook 
op oorlogsschepen, die hem van wege den Koning 
werdcn opgedragen, behoorde ook, het plan samen te 
stellen voor cen stoompaketboot, om tusschen 
Nederland en Oost-Indie te varen. Dit plan werd in 
1824 aan den Schout-bij-nacht De Jong van 
Rodenburgh ter beoordeeling gege- ven en daarna 
den Koning aangeboden, die daarop gelastte dat met 
de Nederlandsche Stoom- bootmaatschappij, cenige 
niaanden te voren te Rotterdam ppgericht door Van 
Vollenhoven, Du- tilh & Co., in onderhandeling 
getreden zou worden over den aanbouw van het 
schip. Bij Koninklijk besluit van 5 Juli 1824 no. 129 
werd het contract met die maatschappij goedgekeurd. 
Het schip was 72 M. lang, 9,15 M. breed, 7,32 M. hoi 
en mat 1200 ton, het was dus voor zijn tijd een groot, 
zelfs zeer lang schip. De diepgang zou 4,6 M. zijn. 
Het kreeg 3 machines van het stelsel van Watt (lage 
drukking met door condensatie ver- kregen 
luchtledig), elk van 100 nominale paar- denkracht, en 
3 koperen stooniketels. De steen- kolenvoorraad zou 
groot genoeg zijn (zoo men meende) om te strekken 
voor de geheele reis naar Indie. Men reken de 200 
passagiers te kun- nen overvoeren. De romp had een 
zeer scherpen boeg en een van voren naar beneden 
hellend dek, waarop een kanon van 48 % zou 
geplaatst worden. Het barks- of schoenerstuig was 
zeer licht. 

Het schip werd voor rekening van de Indi- sche 
geldmiddelen gebouwd op de werf van W. en J. 
Hoogendijk te Capelle aan den Use), ter- wijl de 
machines en ketels vervaardigd werden in de fabriek 
van John Cockerill te Seraing bij Luik. Het werd 
oorspronkelijk aangenomen voor f ItFQ.OOO, maar 
al spoedig werd doze som met / 40.000 verhoogd en 
later liepen de kosten tot / 610.000 op. Den 30en 
Maart 1826 werd het te water gelaten en kreeg het 
den naam van Atlas. Ofschoon de machines toen nog 
bij Cockerill in bewerking waxen, werd reeds in 
April de Luitenant ter zee Moll, die commandant was 
van het stoomscliip Curasao, tot commandant van de 
Atlas aangewezen. Den 30en December yer- zocht 
CoekcriH de werktuigen en ketels te doen afhalen; in 
Februari 1827 was de voorloopige beproeving 
afgeloopen. De opsteUing cn de ver- dere 
gereedmaking van Jiet schip duurden echter, onder 
voortdurend geharrewar tusschen de Ne- derl. 
Stoomb. Mij., Hoogendijk en Cockerill, tot Augustus 
1828. De luit. t/z. Moll werd nu tot commandant van 
de Allas benoemd, cn den 22en September deed het 
schip een proeftocht op de Maas, van Fijenoord tot 
voorbij Vlaardingen en terug, die zonder ongeval 
afliep. Den 27en Augustus 1829 werd de Atlas 
voorloopig overgenomen en aanvaardde Moll het 
bevel. Eenige dagen later rapporteerde hij dat er 
vervuring ontdekt was in den romp en berichtte de 
Ned. St. Mij. dat het noodig was de kotels te 
versterken. Dit 

laatste zal wel geweest zijn naar aanleiding van het 
gebeurde op het stoomschip Suriname van do 
Koninklijke Marine, dat ook koperen ketels had. Dit 
schip vertrok in den zomer van 1829 van Texel naar 
West-Indie. Nauwelijks in den Atlantischen oceaan 
gekomen, bezweken een voor een de ketels: de vuren 
werden ingedrukt en men keerde zoilende terug. 

Evenwel werd de Atlas toch den Gen September 
door het stoomschip de Batavi er van de Ned. Stb. 
Mij. naar Dordrecht gesleept, waar zij den 14cn a an 
k wa IU TEerst ~i n November was men in staat, met 
eigen middelen naar Hellevoetsluis te vertrekken. 
Die reis werd gemaakt onder zeil en stoom. De 
commandant rapporteerde, dat de machines vrij 
regelmatig werkten, doch dat er geen staat op te 
maken was. Met 13 slagen logde men 4 mijl; de 
ketels hidden geen stoom, do overdruk bedroeg 
nauwelijks 2 E.勿.Waarschijn- lijk was slechtc 
trekking hiervan de oorzaak, want het inaakte groot 
verschil of men in den wind of voor den wind 
stoomde. Met 18 slagen werd 6 A mijl gelogd. Na 
voor de haven van Hellevoetsluis ten anker gekomen 
te zijn, stoomde Moll nog eens, in den wind, de rivier 
op tot bij Bui- tensluisen en naar Helvoet terug. 

De Atlas bracht verder den winter door in den 
mond van het Voornsche kanaal, die voor dit groote 
schip uitgediept moest worden. 

In Maart 1830 werd het schip weer op stroom 
gehaald en eindelijk ging het, na nog een paar 
proefvaarten op de rivier, den 18en Juli naar zee. Het 
bleek een beter zeeschip te zijn dan men verwacht 
had: het stuurde goed, zeilde good ondanks do kleine 
afmetingen van het tuig cn wendde zelfs goed. Maar 
de machines bleven sleclit voldoen en gebruikten 
“verbazend" vecl steenkoJen en oJie. Na 3 dagen in 
zee te zijn geweest, keerde men naar Hellevoetsluis 
terug. 

In October werd de A lias naar Nieuwcdicp 
gezonden om daar voor de tweede maal to over- 
winteren. Zij kwarn de haven niet zonder onge- luk 
binnen, want de loods zette Jiaar cerst tegen den 
Zuidwa] aan den grond. 

De uitslag van de proeftochten had de benoe- 
ming, op den len October ]830, van e(；n＜： rtorn- 
missie ten gevolge, die het schip voor du vaart naar 
Oost-Indie ongesebikt verkJaardc. De Schout-bij-
Nacht Jhr. A，C. TwcnL, die bclast was met de 
zaken van den Stoomvaartclienst, cn do Luit. t/z. 
Moll waren van oordeel dat (le werktuigen to 
gecompliceerd waren cn niet vatbaur om zonder cone 
algehecle verandering hunner samonstolling to 
worden hersteld. be widen waren to zwaar (niet 
onwaarscliijn 1 ijk Jag do wiclas te laag — slechts 土 
],5 M. boven de lasUijn, tcr- wijl de widen cen 
middellijn van 7,25 M. had den —,cn het schip te 
diep — 4,8 M., de ketels tiok- ken niet, de aanvoer 
van steenkolen was to moeielijk; ook zou de 
koJenvoorraad niet voor do geheele reis kunnen 
strekken. Men gaf in over- weging er een zeilscliip 
van te maken of het als stoomschip voor de 
kustverdediging to gebruiken. Alleeen de heer 
Roentgen, die thans technisch directeur van de N. S. 
M. was (de hecr Van Vol- lenhoven was 
administratief directeur) meende, da^ met eene 
uitgaaf van nog / 25.000, do machines in 4 /naanden 
wel goed te maken zouden zijn. 

De A lias, ofschoon niet onvoorwaardclijk als 
stoomschip mislukt, was ongeschikt gebleken 
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voor de door Koning Willem 1 gedachtc bestem- 
ni)ng. Den 18en Januari 1831 word bepaald dat het 
schip in conservatie zou worden opgenomen: ze】fs 
het noodige kalfatcn word uitgesteld, on in hot 
volgcnde jaar besliste de Koning, bij Z.M. be- sluit 
van 2 Januari 1832 no. 61, dat de Atlas, ten voordeelc 
der Oost-Indischc koloniale kas, zou verkocht 
worden om to sloopcn. A an den con- structeur 
Soetermeer were! opgedragen, ad vies uit te brengen 
over het gebrnik, dat van de stoom- werktuigen te 
maken zou zijn. Dcze sickle voor, er cen ander schip 
voor te bouwen. De heer Roentgen diende 
daarentegen, namens de N.S.M. bezwaren in tegen 
het sloopen cn bood aan, voor / 25.000 het schip de 
noodige snclheid te gevon. II ct Departement van 
Marine advisccrde echtcr ongunstig hicrop en de 
Koning herhaalde de order on)Jjct schip tc 
verkoopen. Na de veiling, die te Willemsoord plants 
had, werd de romp aan J. Goedkoop gegund voor / 
20.000; de werktui- gen worden opgehouden cn Jatcr 
te Amsterdam aan den magazijn mecster van 
Kolonien afgegc- ven. De ketels waren te 
Willemsoord gesloopt. Do Ncderlandsehe 
Stoonibootmaatschappij nam ten sJottc in 1833 de 
machines weer over, om ze voor cen ander schip te 
gebruiken (zic lager). 

i)it is de achtjarigc geschiedcnis van het eerste, 
voor de vaart op Nederlandsch Oost-Indic best e in 
de stooinschip, waarvan men verwachtte,dat Iiet in 
50 dagen de rcis naar Java zou docn cn dat <ienocmd 
werd het product van cen „grootsch ont werp der 
daarstelling eener gemcenschap met >-toombooten 
tusschon dit rijk en dcszelfs O.I- bezittingcn,\ 

Met de t wee volgendc, na de Atlas voor Oost- 
Ii)<lir gcbouwde stoomers ging het niet betei'. I n 
182()werd door den Minister van Marine cn K 
olonicn met de Ned. Stoomb. Mij. cen contract voor 
twee oorlogsstoomvaartuigen, be- ■i<• n)<l tot 
wering van zecroovcrij. Zij zouden Is M. lang cn 8 
M. breed zijn, met cen diepgang v a I) ongcvcer 5 
voct. Verder hadden zij werk- t van J 60 nom. p.k., 3 
koperen stoomketcls, 3 masten, 1 langc 2-1 U cr, i 
carronadc van 24 U 
< n f e;irr()na(l(?s van (i 7/. Ecn van bcide werd 2< 
bouwd bij (*. Smit to Lekkerland on het andcrc bij 
K de Ceustcr tc Boom bij Antwerpen. Machi- nr en 
ketels werden geioverd door J. Cockerill & ( '<>. te 
Seraing. De contractprys van elk vaar- t nig was 
bijna / 353.000. Zij werden Orestes en 1'i/l(idc.fi 
genocnid. De eerste li(;p tc water den • n il 
September J 827, de tweede den 2 len Noveni- ht r 
van dat jaar. I n Mei 1828 waren de rompen l>i)i)；i 
geheel afgetiinmerd, maar)nel de machines 
< i) ketcls ging het inindc-r vlug. Wcldra deden zi<h 
ten aanzicn hiervan groote inoeilijkhedcn voor. 11 
newel in het contract tusschen de N. S. M. 
•■))('ockerill bepaald was, dat de bcprOcving der 
k<-tcis met eon druk van 5 '比 zou gedaan worden, 
li<*t Roentgen op den 24en Juii 1828 de kctcls van 
'!<• Orestes bcprocvcn met stoom van 70似 span-
ning. De ketels weerstonden dezc proof, maar oni- N 
reeks(!ci)jaar later had het bovenvormcldc be- 
langrijkc ongeval op de Suriname plants en, waar- ^' 
liijnlijk in verhand hiermede, werd bij Konink- lijl< 
bcsluit van 20 September 1829 het gebruik van 
stoom van .Jioogen" of “niiddclbarcn" druk 
verboden, terwijl koperen kctcls tcrecht gewan- t 
rouwd werden. Maar do Orestes en Pylades had- 

koperen ketels, en het was blijkbaar de be- 
•loeling van Roentgen om de machines met stoom 

van lioogo spanning tc laten werken! De met den 
Stooinvaartdicnst bdastc kapitein t/z. Jhr. A. C. 
Twcnt vroeg aan den Minister of er，u wcl met het 
work voor (lie vaartuigen behoorde voortgegaan te 
worden en gaf tevens te kennen dat hij twijfelde aan 
de sterkte van do koperen keteJs. In vereeniging met 
de dircctie der N. S. M. steldc hij voor, de ketcls tc 
beproeven door zc gedurende 6 dagen stpom te laten 
stoken van de maxijna-spanning. Cockerill & Co. 
wilden zich daaraan niet onderwerpen, want niet zg, 
maar de N. S. M. was verantwoordelijk, daar deze de 
ketels bcsteld had, en het de heer Roentgen was, die 
tot het gebruik van koperen ketels geadvi- seerd had. 
De luitenant-kolonel W. A. Bake, die als jijks-
commissaris bij de fabrick te Seraing ge- plaatst was, 
achtte wel den eisch van zulk eene strenge 
beproeving overdroven, maar twijfelde toch ook, naar 
aanleiding van het ongeval op de Suriname, of de 
ketcls wel de noodige sterkte hadden. En 
middelerwijl berichtte de N. S. M., dat de twee 
vaartuigen te samen niet / 705.640, zooals bedongen 
was, maar / 1.167.687 zouden kosten. . 

De Minister van Marine en Kolonien helde nu zeer 
over tot het denkbeeld, om van de ver- dere afwerking 
van de Orestes en Pylades geheel aftezien cn vond 
daartoe ook nog een argument (dat zekcr thans niet 
gelden zou) in de bewering van onlangs uit Indie 
aangekomen personen, dat een diepgang van 5 voet 
te groot zou zijn voor vaartuigen, tot wering van 
zeeroof bestemd. Hy steldc aan den Koning voor, 
twee commissien te benoemen, waarvan de cenc do 
quaestie der ver- antwoordelijkhcid en betaling, en de 
andere het ,,wctenschappel:(jk'' gedcclte der zaak zou 
onder- zocken. De eerste zou bestaan uit den Schout-
bij- nacht Jhr. Ruyseh, Commandant van de Mari- 
ritieine Directic van de Maas, den Kapitein t/z. Jhr. 
A. C. Twent, den Construeteur Glavimans cn den 
Luitcnant t/z. Le Jeune. De tweedc cominissie uit 
dezelfde personen, met toevoeging van den heer 
Roentgen； op deze wyze zouden de zeker te 
vcrwachten technische discussien in den boezem der 
commissie plants hebben en offi- cieele controversic 
vermeden worden. Aan deze commissie zou tevens 
worden opgedragen, de vraag tc beantwoorden: „of 
de in de laatste jaren, sedert den aanvang van den 
bouw der Orestes en Pylades verkregen 
ondervinding, min gunstige uitkonisten van de 
gedachtc ontwerpen doet ver- wachten,*. 

De Koning besliste conform en de commissies 
werden den 29on December 1829 benoemd. Zij 
waren het gchcclc jaar 1830 workzattm. De scheep- 
jes begonnon intusschen to vervuren. Toon de 
geldclijkc .comniissie in 1831 haar zeer uitvoerig 
rapport indiende, was de wetcnschappelijke nog niet 
gerecd. Het waarschijnlijk wel gewenschte rcsultaat 
was echtcr bcrcikt. cn bij Koninklyk hesluit van 8 
Augustus 1831 word bevolen dat de schccpjes, om tot 
ccnc afrekening met de N. S. M. te gcraken, zouden 
verkocht worden. Deze maatschappij kocht ze zelf 
woder in, onder verplichting tot sloopen. Ook de 
ketels werden gesloopt cn verkocht. 

Zoo mislukte voor de tweedo maal cen product 
van Roentgen's genio. Had men hem laten begaan en 
de koperen kctcls door ijzeren ver- vangen, zooals 
men in 1830 met de Suriname deed, dan zou hij do 
Orestes cn Pylades, en mis 

iv 8 
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schien ook de wel in onio gekregi'n hebbcn. Roentgen 
vend in 1829 de „hoogo- on lage-druk- machines" uit. 
die later „compound!,- machines genoemd werdcn 
Doze hadden op de drie gonoem- de schepen 
toegepast kunnen worden. Nil was do sleepboot 
Jicrculcs (1S30) de ecrste. die er mee x-oer. Het is 
opmerkelijk. dat het Koninkliik besluit van 29 
September 1S29 eerst den 26en September 1S33 
veryangen werd door een ander, waarby het gebruik 
van middelbaren cn hoogcn druk toegclaten word. 

Toen. na de afscheiding van Belgie, de Neder- 
lands^he regeering geweigerd had. de haar door de 
Mogendheden ter conferentie van Londen voor- 
gelegde 24 artikolen aan te nemen, en vervolgens, in 
het la at st van 1832. de citadel van Antwerpen 
belegerd en verwocst, onze kust geblokkeerd en het 
Rijk door Engeland en Frankrijk bcdreigd werd, 
huurde de regeering verscheidene particu- liere 
stoomschepen in, om die tot verdediging in te richten. 
De Nederlandsche Stoombootmaat- schappij richtte 
in 1S33 tot den Koning con ver- zoekschrift, waarin 
zij bekende de Pylades nog niet te hebben gesloopt, 
cn aanbood dit vaartuig, door gebruik te maken van 
de werktuigen van do Attas, tot een bekwaam 
zeestoomschip, ten dienste van het Rijk, in te richten. 
Bij Koninklijk besluit van 3 Juni 1833 werden haar de 
bedoelde werktuigen overgedaan, doch nog geene 
beslissing genomen over het huren of aankoopen van 
het schip, waarop het departement van Marine on- 
gunstig adviseerde. In het volgende jaar was de 
Maatschappij gelukkiger bij het departement van 
Kolonien, en kreeg zij gedaan, dat de hervormde 
Pylades voor den Indischen dienst werd aange- kocht. 
Maar nogmaals misluktc de stoomvaart naar Indie. 
Onder het bevel van een particulieren gezagvoerdcr, 
F. A. Bunneineijer, verliet de Pylades den 2en Januari 
1835 Hellevoetsluis. Nauwe- lijks buiten het Slijkgat 
gekomen, liep het schip, door ecnc, naar het schijnt, 
onopgehelderd geble- ven oorzaak, vol water en zonk, 
op 2 mijl afstand van den toren van Goedereede. De 
beinanning were! door eene vischsloep nog bij tijds 
overge- nomen. Het is opmerkclijk, dat de Pylades, 
die in 1826 heette 5 voet diep te zullen gaan, in 1833 
een diepgang van 8i, en bij het naar zee gaan, van 11 
voet had. 

In Februari 1835 deed de A msterdamsche 
Stoombootmaatschappij aan het departement van 
Kolonien een voorstel, om stoomschepen van haar 
over te nemcn. Dit had ten gevolge, dat in Mei het 
stoomschip Willem, de Eerste door dat departement 
werd aangekocht. TegeJijkertijd werden 2 ijzeren 
stoomschepen voor den Jndischen dienst, te 
Rotterdam, door de Nederlandsche 
Stoombootmaatschappij gebouwd. Het was nog 
steeds de uitvoering van het reeds in J 826 ondcr- 
nomen plan. De Willem J. in plants van de Atlas als 
,,paket'', de beide andere in plaats van do Orestes en 
Pylades tegen de roovers. 

Onder het bevel van den particulieren gezag- 
voerder H. Blad van Texel naar zee gegaan, kwarn de 
Willem I den 7cn Februari 1836 te Onrust, en den I 
Gen daarna te Batavia. Zij deed enkele reizen op de 
kust van Java, cn kwam om- streeks het begin van 
1837 onder het bevel van Johannes Karel Daniel 
LaminJelh “honorair le Juitenant van het opterigten 
korps mariniers". Na met den legercommandant eene 
reis te hebben gedaan naar Padang, werd de Willem I 
be- 

stemd om den luitenant-kolonel De Stucrs, be- noemd 
waarnemend gouverncur der Molukkcn. naar 
Anibon^over to vooren. Pen 2Gen April van 
Soorabaja vertrokken, strandcle het schip in den nacht 
x-an 5 op 6 Mei op de Lucipara-klippen in de Bandii-
zee, ten Zuiden van Ambon. Nadat de bemanning. 
passagiers en troepen, te samcn 140 personen, 5 
wcken op het rif hadden doorgc- bracht, werden zij 
door Z. M. kolonialc brik Nautilus, geconunandecrd 
door den luitenant le kl. F. N： Muller, en het 
ingchuurde koopvaar- dijsehip ''Erich, afgchaald en 
den 12en Juni te Ambon aangcbracht. (Het zeer 
belangrijke cn lezenswaardige rapport van den 
overste i)e Stucrs is te vinden in de Javasche courant 
van 30 Augustus 1837). Lammleth werd door het 
Hoog Mili- tair Gerechtshof van Nederlandsch-Indic 
van schuld vrijgesproken. 

De eerste der bovengenoemdc ijzeren booten 
kwam, geladen in het zeilschip N ceria nds Koning in 
Maart 183G to Batavia aan; zij werd tc Soera- baja op 
de aan de rivicr liggende Landswerf inecn gezet, den 
24en December te water g •- bracht en Hekla 
genaanid. De tweede boot kwam in Mei 1836 op 
dezelfde wijze te Batavia en kreeg den naam Etna： 
Dezc vaartuigen hadden compound- machines van 40 
noni. p.k. Zij werden als oorlogsschepcn door 
zeeofficiercn gekomman- deerd. 

Het volgende in Indic koinende stoomschip was 
het oorlogsschip Phoenix. Dit schip liad in Juni 1838 
den gewezen Gouverneur-Generaal Baron van der 
Capcllcn, als buitengewoon gezant van Koning 
Willem I, van Nederland naar Londen gebracht, om 
tegenwoordig tc zijn bij de kro- nirig van Koningin 
Victoria, en werd daarna b(-- stemd om naar Indie te 
gaan. Het vertrok den 3cn October van Hellevoetsluis 
en kwam d(-n Februari 1839 to Batavia aan, blijkbaar 
in zeer goeden staat, want reeds den Men daarna \ < i 
- trok het naar Soerabaja. 

Intusschen were! Indic eindeJijk verrijkt me! con 
tweede particulier stoomschip. De K()iiin(j)u der 
Nederlanden, cen houten stoomcr van 2-)I last, met 
ccno Engclscho machine van 120 p.k., was te Lasem 
gebouwd cn kwam omslrcck ： <((-n len Juni 1840 in 
de vaart, j)e firma Ai；i< l；inx-. Watson & Co. 
onderliicld met iiaar ecn 印.TUWJ. den dienst tusscl)e» 
Batavia cn Semaraiig. M ；i；n- tcgcJijkertijd 
verdween haar voorgangcr, <l<-. \ an der Capellen, na 
een 15-jarigen dienst. vertrok den J Bon April naar 
Singapore en were! daar verkocht aan Aziatcn. 

Den len November 1841 vertrok van <lc J'cxel- 
sche rcedc het tweedo naar O.-I. bestcm(l<； oor- 
logsstoomsehip, nanieiijk do He Ida. bit schip kwam 
den 27en Februari J842 tc Batavia. Er waren niM 
stoomschepen van denzelfden naam, maar ojnsti'eeks 
den len Juni van gcnccjnd j；iar werden do namcn van 
de beide kleino ijzeren stooinerH Hekla on Etna, 
veranderrl in Jianda cn Ternate. Zij voeren niet lang 
mecr； na October 1843 vindt men niot mcer 
vermeld. 

In het volgende jaar kwam er cen ,,sSr〉mj；g”， 
Prince van Oranje geheeten, in (k； vaari ； hd deed, 
onder hovel van ecn inlander, eenige ndzen op de kust 
van Java, n)aar schijnt in l« l；> of 184G van zijn 
stoonivermogen ontdaan en in ecu schoener 
veranderd te zijn. 

De stoomvaart onderging nu woldra eene bc- 
langrjjke uitbroiding. In 1845 best on d er reeds 
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cen Engclsche stoomv叫rtdicnst van Suez over Coilon 
en Madras naar Calcutta; in dat' j aar kwam tovens 
con stoomscliip vaif'Calcutta naar Singapore in de 
vaart, en werd cene nieuwe lijn geopend van Ceil on 
over Singapore naar Hongkong, waardoor een 
maandelijkscho dienst tus- schen Engel and en China 
ontstond. In verband hiennede liet de Ned.-Indischo 
regeering clko jnaand eon oorlogsstoomschip van 
Batavia naar Singapore gaan om de “overlandmail" 
to brengen on te halen. Het stoomschip Bromo, den 
18en Maart 1844 uit Hellovoetsluis vertrokken, en 
den 2en Juli van dat jaar te Batavia aangekomen, 
ving den len Augustus 1845 de eersto reis naar 
Singapore aan; de brieven waren van London naar 
Batavia 48 a 50 dagen onderweg. 

De Bro in, -■ was den 27en Juni 1844 gevolgd 
door de Merapi, die 13 November te Batavia 
aankwam, en 23 September 1845 ging de Vesuvius 
van Tcxel naar zee, om 13 Februari 1846 te Batavia 
aan te komen. Spcciaal voor den dienst tusschen 
Singapore en Batavia werd in Nederland het 
oorlogsstoomschip Batavia ge- bouwd. dat den 1 len 
September 1846 van Helle- voetsluis vertrok en den 
18en Februari 1847 te Batavia aan kwam. Na ccrst 
eenc reis naar Soera- baja te hebben gemaakt, 
volbracht de Batavia in Juni haar ccrste reis naar 
Singapore. De „pakket- vaart tusschen Java cn 
Singapore door een Zr. ?.Is. stoomschepen" nl. de 
Batavia, of bij ont- stentenis van deze con andcr, 
maandelijks over Muntok en Riouw en „voor 
zooveel tijd en gele- genbeid toclaten, tot Samarang 
en Soerabaja", was bij besluit van den Gouverncur-
Generaal dd. 22 April 1847 geregeld. 

Tegelijkertijd wees de Gouverncur-Generaal 
IJochussen den Minister van Kolonien op de 
noodzakelijkheid van cone geregeldo stoomvaart 
binnen den Archipel. De heer W. Cores de Vries, 
<■(•11 gewt zen zecofficicr, vertrok in hetzelfde 
jaar, door do regeering ondersteund, naar Indie om 
het vraagst.uk te onderzocken. Toen hij in 1849 n；
iar aanl<^i<!ing daarvan een voorstcl aan de rc- 
f/ciTing diM'd, voor er nog geen andcr particulier 
<oon)sclii|) <1 tn de Koningin dcr Nederlanden, dm 
toon aan de „Ncaerlandsch-1ndisehe Stoom- 
inna.tschnppij'' behoorde. 

Beston<l (*r in Indie reeds lang behoefte aan om 
schepen tc kunnen dokken, nicer < ineor werd die 
gcvoekl naarmatc Jiet aantal stoomschopcn grouter 
word. Reeds in 1841 was li<-t J ndisch bestuur 
genmehtigd geworden om op het Onrust con 
droogdok te docn graven, (locj) hicraan word weinig 
gedaan. In 1848 best on d het nog niet. Wcl werd in 
1841 te Soera- l>aja ccnc fa brick tot het roparccrcn 
van st-ooni- werkt uigen opgericht; in 1844 kocht het 
gouvor- nenicnt dexe voor / 150.000. ten behoove 
van 1*\ J. H. Bayer, tcrwijl do koopsoin aJs een aan 
licm verjeend voorscliot werd beschouwd. Machines 
van stoomschopcn werden door deze fabrick 
gereparoorcl. In 1843 werd nog tc Onrust Z. M. S. 
Hekla gckicld, maar in 1845 word con drijvcnd 
droogdok voor Socrabaja uitgezonden, dat cchter 
))ict gebouwd word, omdat cen gcdcelte op do reis 
vcrioren ging on het overige hout niet ge- schikt was. 
In plaats daarvan bouwdo men aklaar oen drijvcnd 
<iok van djatihout, dat in 1849 gcrccd kwnui. De 
stoo?nketels worden herstcld door don, reeds sedert 
1810 bestaanden, artiHerie- constructiewinkcl te 
Socrabaja. Met het Marinc- 

etablissement aldaar, waarvan do oprichting in 
1846 aangevangen was, werd alzoo langzamer- 
hand voorzicn in do noodige gclegenheid tot hot 
hcrstcllcn, later ook bouwen, van stoomschopcn. Het 
kleine raderstoomschip Onrust word in 1847 op hot 
Marine-etablisscment incengezet, do Borneo in 1848 
cn vervolgens het radcr-advicsvaar- tuig Tjipanas. 

Het corste schroefstoomschip in Indie was Zr. Ms. 
S. S emar any. dat den 19en December 
1847 uit Hcllevoetsluis vertrok en den 12en Mei 
1848 tc Batavia aankwam. Hot was cen dcr 
eerste schroefschepcn, die den Occaan bevoeren, 
hoewol rccds omstreoks 1837 de schroefvoortstu- 
wer was toegepast. De Semarang was ook het eerste 
schip dat van het drijvend dok te Socrabaja gebruik 
niaakte, namelijk op den 7en Octo^ her 1849.
 “ 

In 1850 werd eene maandelijksche vaart geopend 
tusschen Socrabaja en Makasser, met het aan cene 
kleine rcederij (Charles Etty) bohoo- rende 
stoomscheepje Langen Lamongan, van 53 last. In 
hetzelfde jaar maakte de regeering eeno 
overeenkomst met Cores de Vries, voor cene gcre- 
gelde vaart van Padang naar Batavia, van Batavia 
over Soerabaja naar Makasser, en tusschen Makasscr 
cn Mcaado, over Ambon en Ternate- 

De Nederlandsch-Indischc Stoomvaar*maat- 
schappij verkreetf in 1850 van de regeering een 
voorschot, om ccn tweede stoomschip aan to 
schaffon. Zij kocht daarvoor het Engelscho 
schrocfschip City of Glasgow, van 269 last, dat ondcr 
den naam van J va in 1851 in de vaart werd gcbracht 
tusschen de 3 hoofdplaatsen op de Noordkust. Cores 
do Vries opende in 1852 zijne vaart met het 
schroefstoomschip Padang, van 181 last. Wcldra 
waren de Makasserf van 175, cn do A mbon van 183 
last, daarbij gevoegd. In 1853 werd dezo vloot 
vermeerderd met de Banda, van 106 last. 

In verband met de plannen en onderhande- Jingcn 
dcr Regeering met，Cores do Vries vroeg en 
verkreeg de N. I. S. M. in 1852 eene verlen- ging van 
hare overeenkomst voor den tijd van 66n jaar, na 
afloop waarvan zij hare vaart staakte, terwyl zij de 
Koningin der Nederlanden naar Australiii zond. 
Maar daar Cores de Vries niot dadelijk over eon 
voldoend aantal schepen be- schikte, werd in 1853 
het contract mot de N. I. S. M. voor 5 jaar vernieuwd, 
en kwam de Koningin der Nederlanden weor in do 
vaart. Daar do postdienst op Singapore, in vorband 
met den Engclschen dienst op Europa, in eon 14-
daagschon veranderdo, wordon daarvoor do Java 
van de N. I. S. M. en cen oorlogsschip aan- gewezen. 

In 1853 bouwden H. Browne & Co. te Bassoon 
nog ceno raderstoom boot voor gouvememonts 
rekening, voor do gomecnschap tusschen Batavia cn 
Onrust. 

De particulierc stoomvaart- had nu voldoende 
uitbreiding gekregen, oin in dit artikol niet ver- der 
van oorlogs- of gouvernoments-stoomvaartui- gen to 
spreken, cn dionaangaande naar ZEE- MACHT to 
vcrwijzen. Het uantal particulicro stoomschopcn in 
Indie bedroeg 7 in 1853. 

Op den voet dcr overeenkomst met Cores de Vries 
sloot de regeering op den Ion Juni 1854 cen contract 
voor 5 jaar mot do naamlooze ven- nootschap tc 
Rotterdam, welke die overeenkomst overnam (zio 
verder PAKETVAART). 



lie STOOMVAART. 

De eerste stoomschepen van Cores do Vries 
waren van ijzer, maar latere werden van djati- hout 
gebouwd. Het aangrocien van do huid on gebrek aan 
dokgelegonheid zal misschien wel cene reden 
daartoe geweest zyn. Aan het gegra- ven dok te 
Onrust was steeds weinig of nict ge- werkt, en in J 
853 werd hiervan geheel afgezien, doch in 1854 in 
plants daarvan een houten drij- vend dok besteld bij 
de firm a H. Browne & Co., waarvan do werktuigen 
vervaardigd werden door Paul van Vlissingen en 
Dudok van Heel tc Amsterdam. Het word in 
September 1856 in gebruik gesteld. 

De gelcgenheid tot herstclleii van stoomwerk-
tuigen was in 1851 onder bcheer van het Marine-
departement gekomcn, doordat in 1848 hot gou- 
vernement de fabriek van Bayer weer overnam, deze 
tot artilleric-constructiewinkel bestemde, en den 
ouden constructiewinkel veranderde in „Fa- briek 
voor de Marine, het Stoomwczen en do N可verheid". 
Toen in 1857 Bayer weer eene nieu- wc particuliere 
fabriek had opgericht, werd de 
gouvernementsfabriek alleen „Fabriek voor de 
Siarine en het Stoomwezcn" genoemd. 

Van 1854 tot 1857 werd slechts eenmaal in de 
inaand een stoomschip voor de post naar Singapore 
gezonden; toen in 1857 weer een lialf- 
maandelijksche dicnst vereischt werd, sloot men 
daarvoor eene overeenkomst met de N. I. S. M., tot 
31 Mei 1859, voor de eene helft, en met de 
maatschappij van Cores de Vries, voor de andere 
helft; na afloop van ccrstgenoemde kwam dezo 
dicnst geheel in handen van Cores de Vries, wicns 
contract van 1854 in Nederland verlengd werd tot het 
ein de van 1865. 

Ofschoon de stoomvaart in den Archipcl groo- 
tendeels door Cores de Vries werd uitgeoefend, 
waren er toch nog eenige andere reederijen. De 
Langen Lamongan ging in 1858 over aan H. E. 
Levert & Co., die in 1859 cn 1860 ook de Sama- 
rang-packet bezat, terwijl in laatstgenocmd jaar de 
stoomvloot vermeerderde met de Oenarang, onder 
beheer van E. C. Wermuth en C. S. van H eeckeren 
en de Javaan en Kralon, van W. Major. In 186] telde 
men 18 stoomvaartuigen, waaronder eenige 
sleepbooten. Gaandcweg werden de niet aan de Mij. 
van C. de Vries behooren- dc stoomschepen door 
hem gehuurd of gekocht. 

De firma Buijs, Jacobs & Co. liet het stooin- 
Kcheepje Palembang-pakket, van 39 last, loopen 
tusschen Cheribon, Batavia, Palembang en de 
Lampongs, maar dit vaartuig werd reeds in ]863 niet 
meer zeewaardig i eacht. 

Vrcemde stoomschepen werden tot dusverre 
zelden of nodit in den Archipel gczicn. Vermelding 
verdient daarom de Bahiana, ecn Engelsch 
schroefschip van 84 jneter lengte, dat in November 
1859 te Batavia kwam met een tclcgraaf- kabel aan 
boord, dien het ging leggen tusschcn JJatavia en 
Singapore. Dit schip had de re is van Liverpool naar 
Batavia gedaan in G8 zeedagen. 

De Fransche Messagerics Jmperiales openden 
hare vaart van. Suez naar Jndii* in October 1862. In 
afwachting dat een eigen stoomschip dezer 
maatschappij tussuhen Singapore en Batavia zou 
varen, werd deze postdienst verricht door een 
oodogsschip of door de Hertog Bernhard, later ook 
door de Java, beidc van de gouverne- mentsmarine. 

fn 1865 waren er 4 particuliere stoombooten voor 
het vervoer in straat Madoera； 3 voeren 

tusschcn Batavia en de reede； 1 op de reede van 
Scmarang; 1 op do Tji-Taroem; 1 op de Solo- rivier
； 1 vervoerde tin voor de Billiton-maatschappij. 
Cores de Vries had bij het eindigen van zijn contract 
10 schcpcn 

De nieuwe contractant voor de paketvaart, 
Robinson, stichtte in 18G5 eene nieuwe „Nedcr- 
landscli-Indische Stoomvaartmaatschappij'' die in 
I860 haar dicnst aanvaardde met de schepen : Koning 
Willem III, Koningin Sophia en Baron Sloet van de 
Beele, van 1000 ton, de Minister Fransen van de 
Putte en Baron Bcntinck, van 800 ton, de Vice 
President Prins van 600 ton. de oude raderboot 
Koningin der Nederlandf.n van 500, de W. Cores de 
Vries van 400. de Minister van Staat Rochiissen van 
300, de Suuda van 200 en de Betsy voor de kustvaart, 
van 1.50 ton. De maatschappij van Cores de Vries 
werd „Besier en Jonkheim", te Rotterdam. Zij 
behicld 6 schepen, waarvan zij er 4 lict varen op 
verschillende plaatsen in den Archipel. Maar reeds 
in 1868 ver- kocht zij de 3 bestc aan de N. I. S. N.. 
twee werden gesloopt en het zesde te Singapore ver- 
kocht. 

De N. I. S. M. breidde ,gcholpen door een aan- 
zienlijkc subsidie van de regecring, haar lijncn- nct 
en hare vloot steeds uit. Bijna elk jaar kwam er eene 
gesubsidieerde lijn bij. De Zuidkust van Java werd, 
in 1869, het eerst bevaren door stooni- schepen van 
deze maatschappij. Telde zij in 18(58 15 schepcn, in 
1874 bezat zij er 18, toen haar contract met de 
regeering voor 15 jaar verlengd werd, om met 31 
December 1890 tc eindigen. Haar toppunt bereikte 
zij in 1885, toen zij 32 schepen bezat met 23.000 
registerton non nett<» ]aadvermogen, en hare bruto-
ontvangsten / 5.266.940 bedroegen, waaronder 
on.(rev< < r / 350.000 subsidie. Bij het eindigen van 
ha：' r contract had zij nog 24 schepen, waarvan 11> 
overgingen naar hare opvolgstcr „dc Koninklijkc 
Paketvaartmaatschappij", die den oen .Januari 1891 
hare vaart begon (Zie PAK ETVAAIVj'/. 

De tot klcincrc Indischc reederijen bclioorendc 
stoomvloot, waaronder verscheidene sleepbooten. 
sloepcn en andere kleine vaartuigeji, tel(l<- in 1869: 
J 8 schcpcn en 13 kleine vaartuigen； in 1871 
19 schcpcn, v/aaronder c6n dat op bjeddah voi r. 
het eerste Nederlandsch- J ndiHchc utooinschipjlai 
buiten den arciiipeJ ging； in 1X76 waren er 23 
schepen. De in 1877 opgerichtc maattsehappij 
,,Banda" bracht een schcepje, de /如〃如，in (!<■ 
vaart van Banda naar Nicuw-Guinca en Pori Darwin, 
en sloot daarna ecn contract md <!<• Regeering voor 
een gesubsidieerde gcregehh- vaart in het 
Zuidoostelijk deel van den arc}iip< L waarbij Port 
Darwin niet meer bezocht word. Hij het einde van dit 
tweejarig contrn< t, in Mei I87!t, ging ook deze 
dienst op de N. I. 8. M. over. 

Het aantal kleine reederijen num voort(lur(：n<l 
toe； in 1888 voeren 31, in 190J 49 stoomeiH l>ov<-
» 
20 registertonnen onder Nederlandsclic vlag in den 
arcliipel, behalve dio van de gesubsidieerde lijnen. 
Het waren echtcr incest kleine vaarluig(：»i. Het 
Ucintal boven 100 ton bedroeg van 4 tot 6 cn cerst in 
1902 8 schepen. Vervolgens narn het bijna elk jaar 
toe； in 1904 waren er 9, 1905 15, 
16, 1908 20, J9J0 23, I9J2 32, 1914 39, 1915 37. 
1916 42, J917 31. 

De belangrijkc venneerdcring in 1912 en vol- 
gende jaren is voornamolijk hcl gevolg van het in de 
vaart komen der schepen tot vervoer van 
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petroleum van de Ncclcrlandsch-Indischc tankboot 
niaatschappij on do Bataafsche petroloum- 
maatschappij. Tot de in Indie varende niet ge- 
subsidicerde Nederlandschc schcpen bohoorden ook 
van 1891 tot 1916 die van do Stoomvaart- 
niaatschappij „Oceaann, die met 4 schcpen goro- geld 
tusschen Java, Amsterdam on Liverpool voer, on die 
van eene Stoonivaart- niaatschappij “Phoenix", die in 
1892 eene maandelijkscho vaart op China open de, 
doch niet lang bestaan heeft. 

Motor vaart. 
Do aan stoomvaart verwante motorvaart 

(werktuigen gedreven door ontploffing van vluchtige 
olie) begon in Nederlandsch-Indie in 1911, op de 
Zuidkust van Java, door eene maat- schappij, die met 
een maandclijkschc subsidio van f 200 eene 
verbinding maakte tusschen Tjilatjap en Batoe-
karang. In dat jaar waren er 8 motorvaartuigen met 
een gczamenlijkcn in- }joud van 1067 kubieke 
meters ； in 1912 10 met 1228 NW, in 19)4 11 met 
1381 M3, in 1915 17 met 10.801 M3, in 1916 20, 
waarvan 7 met mcer dan 300 M3 inhoud, in 1917 24, 
waarvan 9 boven 300 M3. 

V' art op Nedenand. 
De eerstc stoonivaartniaatschappij, die onder 

Nederlandschc vlag tusschen Indie en Nederland 
voer. was de Stoomvaart maatschappij „Neder- Jan(r\ 
Zij werd, in verband met de opening van Jiet Suez-
kanaal in 1869, opgericht in 1870. Aan- vankelijk 
voer zij met 4 schepen. In haar con- t ract jnet de 
Regeering voor vervoer van brie ven, rijkspassagiers 
on goedcren were! de maximum duur der uit- of 
tliuisrcis op 50 dagen gcsteld. J)cze maatschappij 
opende in Juli J 871 haar vaart. in doorvracht met do 
N. 1. 8. M. In 1873 word de maatschappij .,Java,, met 
hetzelfdc (ioel, on in 1875 de „Rotterdamschc Lloyd" 
opgericht. J)e “Nederland'' kreeg later de schepen van 
de “Java" in huur. Ook lict de „Ko- ninklijke 
Nederlandschc Stoomboot-maatschap- een paar 
reizen naar .Java doen. Het aantal Xcderlandsche 
onderncn»ingcu op Oost-Indie word in 1882 
vermccrderd met de ,,Insulinde‘‘. De “Ncdcrlnnd" 
had Loen 14, de „ Rotterdamschc IJoy<l" 11, de 
“Insulindc" 6 stooinschcpcn； do Ix-idc 
eerstgcnoenido begonnen in 1887 geregekl 
beurtolings on)de 14 dagen te varen. In het vol- jaar 
werd de maatschappij “Holland" op- M-richt, die 4 
schepen van de N. 1. S. M. overnani. 

in 1902 begonnen de „Nederland*5 en ,,Lloyd" 
nok beurtfUings Djcddah aan te doen, tot. over- \()(!r 
van Mckkagangers. Zij hadden toen elk 15 •< hejjen. 
11 unno vloot word gaandeweg grooter: in 1909 
hadden zij elk 21 schcpen. Zij maakten nu tozanien 
con Javu- Bcngalen —lijn om de 4 woken, naar 
!vanggocn, Calcutta, cventucel Colombo. Horn buy 
on Kooratsji, terwijl Sa bang cn Singapore' steeds 
werden aangedaan. In 1914 was hot aant.nl sdicpcn 
van de “Ncdcrlnnd" aange- groeid tot 37, dat van de 
,,Lloyd" tot 30; in 1915 Gold。eeratgenoomdo 35 
schepen met eon bruto inhoud van 219.794 ton, de 
tweede 31 schepen met 170.172 ton. 

De moeilijke koleuvoorzicning cn het mijnen- 
gevaar gedurende den wercldoorlog waren oor- z.aak 
dat in 191(； door doze niaatschappijon min- <ier 
reizen naar Indic gemaakt werden en in het volgende 
jaar deze vaart stilstond. Daarentegen dodcn

》1916 de 
schepen van do „Noderlancr, 

7 cn die van de “Lloyd" 3 reizen uit Indic naar New-
York, waarbij de Holland-Amerikalijn 3 reizen 
voegde. Uit Now-York naar Indie deden dezc 
maatschappijen onderscheidenlijk 7, 5 en 3 reizen. 

Vaart onder vrfemde vlfigyen. 
Onder vreemdc vlag zag men in 1866 cen eigen 

schip van de Fransche Mcssageries Maritimes 
tusschen Singapore cn Batavia varen. Do schepen der 
„British India Stcain-navigation Company", 
tusschen Calcutta (Kalkata) cn Singapore varende, 
deden in 1872 Deli en Riouw aan； in 1873 were! 
Palembang door een Engelsch stoomschip bezocht； 
het Italiaarische S.S. Maddaloni, ge- commandeerd 
door den Garibaldiaanschen gene- raal Bixio, was in 
1874 door de Indische Regce- ring gehuurd voor de 
Atjch-cxpeditie. 

In 1873 word de ..Commercial Steamship Com- 
pany" voor de vaart door het Suez-kanaal naar Indie 
opgericht; anclere maatschappijen, door dien zeeweg 
varende, wier schepen in 1875 Batavia aandeden, 
waren de County line of steamships" en de „Star- and 
ball-line". In dat jaar wercl een Engelsche 
Stoombootdienst geopend tusschen Deli en Poeloe 
Pinang. De reederij van Rubattind te Genua deed in 
1876, 1878 en 1879 proefreizen naar Java, en begon 
in 1880 vierniaal per jaar Batavia aan tc doen. Deze 
reederij hcette in 1884 „Navigazione generalc 
Italiana". In dat jaar kwamen de schcpen van do 
,.Compagnic nationalc de navigation'5 om de dric we 
ken van Marseille. In 1891 werden 9 schepen van de 
Ocean steamship Company", die ook de Nedcr- 
landsche „Stoom vaart-maatschappij Oceaan" in het 
loven riep, in do vaart op Java gebracht； deze deden 
in 1891 reeds 17 reizen, in 1897 deed deze mij. 21 
reizen met 11 schepen. 

De Duitsche Nicuw-Guinea compagnie liet van 
1889 tot 1891 cen schip loopen tusschen Soeraba- ja 
en Finschhafen. Een andere Duitsche ondeme- ming, 
de “Sunda-linic" voer in 1891 en 1892 met 4 schcpen 
van Hamburg over Amsterdam naar Indic. Do 
„Noord- Duitsche Lloyd", van Bremen, voer in 1893 
van Singapore naar de Oostkust van Sumatra en de 
Westerafdeeling van Borneo en deed ook, op do 
reizen naar Nicuw-Guinca, Batavia, Makasscr en 
Ambon aan. Later had deze inij. ecn gcrcgelden 14-
daagschen dienst (de „Duitsche mail") van Hamburg 
over Amsterdam naar Java. 

De vaart buiten den Arc hi pel was overigens in 
Ncderlandsche handen; zoodra cchtcr in 1918, door 
hot opvordcrcn van Ncderlandsche schepon voor den 
oorlog door do Entente- mogendheden, onze vaart 
cenigzins venuinderde, stcldc eene Japanscho 
maatschappij, de „Osaka S oesin Kaisja**. met (i 
stoomschepen con 14-daagschon dienst op Java in, 
bene vens ccn inaandclykschcn dienst tusschen Java 
cn Beugalen. 

Binnen den Archipcl bestond reeds in 1878 ccn 
drukke vaart van klcino stoomers onder vreemde, 
incest Engelsche vlag. In dat jaar voe- ren, mcestal 
geregcld, 23 van die vaartuigen van Singapore of van 
Poeloe Pinang en Malaka naar versehillcnde N.I. 
havens. Dit aantal was in 1900 gekloniincn tot ruini 
40. Van Engelsche stoom- schcpen boven 100 ton 
waren er in 1888 nog slechts 4, in 1890 6, in 1892 10. 
in 1893 14, bene- vens 1 Duitsch; in 1895 17 en 1 
Duitsch, daarna wat- minder Engelsche, in 1900 12 
Engelsche en 2 
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Duitsche, in 1905 15 Engelsche, 6 Duitsche en 1 
Siamsch. In dcze sterktc kwam weinig verande- ring, 
totdat het vervocr van potroloum Jiot aan- tal 
vrcenide scliepen, evenals dat der Neder- landsch-
Indische, aanmerkelijk deed toenomen, zoodat op het 
cindc van 1913 69 Engelschc, 12 Duitsche en 1 
Japansch stoomschip van mecr dan )00 ton in den 
Archipcl voeren. In 1914 waren daar nog een 
Noorsch en een Siainsch bij geko- inen. 

Van de in den Archipel varende schepen onder 
Engelsche vlag behoorden vclc a an Chinceschc 
reeders: in 1914 22 boven de 100 ton： verder 3 a an 
de “Ocean" S. S. Company, 11 aan de te P. Pinang 
thuisbehoorende „Eastern S.S. Cy." en 29 aan de 
“Anglo-Saxon" petroleum maat- schappij: voor 1917 
zijn deze cijfers 13, 2, 7 en 26. 

Door den oorJog verniinderde het aantal En-
gelsche schepen. daar doze tot andere dicnsten ge- 
roepen werden. en de Duitsche verdwenen van do 
zee. Zes hiervan bleven in N. I. havens en gingen in 
191S onder Ncderlandschc vlag varen, daar zij aan 
de „Rottcrdamschc Lloyd", de Holland- Amerika lijn 
cn de „Koninklijke Hoilandsche Lloyd'5 (twee aan 
ieder) waren afgestaan tot vergoeding van 
Nederlandschc schepen, die nabij de Engclsclie kust 
door Duitsche torpedos ver- nicld waren. 

Vaarl op Axislralie,. - 
Reeds in I860 werden, als proef voor eeno ge- 

rcgelde verbinding met Australie, door de N.I. S. M. 
6 proefreizen op Queensland gedaan. Plan- ncn van 
de Australische Rcgccring voor eeno meet 
rechtstreeksche vaart op Europa stonden toen echter 
het tot stand koinen dier verbinding in den weg. 
Evenwcl bleef men hicrover steeds in 
onderhandeling, en in 1874 werden nog ecnigc 
proefreizen gedaan, doch in 1875 gestaakt, omdat zij 
verlies opleverden. Er voer toon, cone “Eastern and 
Australian Mail Steamship Company", die op hare 
reizen tussciicn Hongkong en Australie nu en dan 
Batavia aandeed; toen dezc reizen in. 
1876 tijdeljjk opgehouden waren, bervatte in 
1877 de N. I. S. M. de hare, met subsidic van de 
Nederlandsche-Indiscbe en van de Australische 
Regeering. Dezc vaart blccf echter onvoordeeh - cn 
werd in 1882, als niet nuttig genoeg, opgchc- ven. 
Een nieuwe lijn van Londen naar Brisbane, de 
“Queensland Royal Mail", deed in 1881 Batavia. 
aan, evenals de “Australian Steam-navigation 
Company". De “Eastern and AusGralian'' hervatte 
later hare vaart en vertoonde zich in 1896 nu en dan 
op Java, tcrwijl er ccn gcrcgclde roaandelijksche 
dienst van Batavia naar Londen en van Batavia naar 
Brisbane en andere Australische havens ontstond van 
de “Queensland Royal Mai]'' en van de „British India 
steamnavigation company", die zich in 1895 voor 
dozen dienst verccnigden, tot in 1900. waarna de 
„Queensland line of steamers" met 8 schepen, ora de 
2, 3 of 4 weken dezelfde wegen bleef be- varen; dit 
v/erd vervolgens een geregelde vier- wekelijksehe 
dienst, ook over Kapels. 

De „Queen steamship Cy.'', van Freemantle naar 
Singapore, deed Singaradja op Bali aan cn de „West-
Australian Steamnavigation Cy." voer denzelfden 
weg. 

Nadat de „Deutsch-Au6tralische Dampf- sehiffs 
Gesellschaft", die in 1898 opgericht was, ecnige 
jaren gevaren had van Hamburg over Kaapstad naar 
Freemantle en Adelaide, terwijl 

op de torugreis Java, Padang en Singapore werden 
aangedaan, sloot op 14 December 1911 de 
Koninklijkc Pakotvaart Mij. met de Rogecring cen 
contract voor ecn goregeldcn dienst tusschcn Java en 
Australie (Zio PAKETVAART). 

Vaart op China en Japan en op Amerika. 
In 1879 vatto de N. I. Regeering het plan op, eene 

lijn van de N. I. S. M. te subsidieeren, van Soerabaja 
over Manila naar China. Zij sloot daar- voor een 
contract om van 1880 tot 1884 vier reizen per jaar te 
doen, met ccn subsidic van / 10.000 per reis. In 1882 
werd dit contract gewijzigd in dien zin. dat met 
dezelfde subsidie voor clke rcis 12 reizen per jaar 
gedaan zouden worden. ]n dat jaar leverdcn 9 reizen 
aan de N. I. S. M. een zuivcrc winst op van / 63.000, 
en in J 883 brach- ten 12 reizen zuiver / 175.000 op. 
De Regeering vernieuwde in 1884 het contract nict, 
maar do maatschappij zetto zondcr subsidie hare 
reizen voort, daarbij Singapore aandoendc, wat gedu- 
rende den loop van het contract nict gcoorloofd was 
gewcest. Zij ging hiermede voort. tot zij na 1890 hare 
schepen verkocht. 

Do Kon. Paketvaart-maatscliappy liet in 1896 
oenige roizen op China cn J apan doen, maar 
ondervond daarvan, misschien omdat door het staken 
van de N. T. S. M. de vaart in vreemde 1)andon was 
overgegaan, gocn voordeel, en zij eindigde de proof 
in 1897. Doze niislukking was cen der inotieven om 
in 1902 aan do concessiona- rissen voor een nieuwe 
stoomvaartlijn van Java naar China cn Japan een 
rijkssubsidic toe to kennen, hooger dan eenig andere 
tot dusvern： verleend, namclijk in de cerstc 5 jaren 
/ 2.81 per afgelegdc zcemijl, of wei / 300.000 per 
jaar; ver- voJgens / 250.000 per jaar in de tsvecde vijf 
jaren en / 200.000 in de derde vijf jaron. Het aid us 
gc- noten renteloos voorschot jnoest uit de wiiibt t>-
- rugbetaald woi-den. Eeno voorwaarde was, <l：it 
aanvankelijk twee derden van het aantal schepen in 
Nederland zouden gebou wd worden later alle. 

Deze Java-China-Japan-lijn bogon op 17 Sep-
tember 1903, met 3 sclicpcn een gcregcldttn vi<-r- 
wekelijkschen dienst. van Batavia overScinarang. 
Soerabaja cn zoo noodig andere havens oj> (!<• 
Noordkust van Java, naar Makasscr, Hongkong. 
Shanghai, Jokohama, Kobe. Anioi un over 
Hongkong en Singapore naar Jiatavia tcrug. 

De onderneming was aanstoji<!« loojn-nd en kon 
met voordeel uitgebreid worden. 1 n 190.» word cen 
vierde schij) in de vaart gcbracht, groo- ter dan de 
ccrstc, in 1907 kwamen er)iog twee bij, en 
lierliaaldelijk werden nicerderc in liimr genomen. De 
zes eigen schepen Jiadden ecn bruto inboud van 
25.619 ton. Het aantal volgcns hot contract met do 
Rogecring vcrplichtc reizen werd weldra overtroffen: 
in 1907 werden 15 gowonc rondreizon gomaakt on 
daarbij 8 van Java naar Japan en terug cn 1 vun Java 
naar China cn t(-rug over Saigon. In liet hicrop 
volgen de jaar w<;r(h-n nog 4： j'ondrcizen. godaan 
en verder de dienst gp- splitst in 15 reizen op Japan 
cn ] I China, i n 1909 deed de my. 13 reizen op de 
China- cn 13 op de Japan-Jijn, benevens 3 andere. In 
dftt juar werden wed er twee nieuwe schepen in aa 
nbonw gebracht, grooter dan de vorige. 

Hocwel men dikwijls met inooilijkhedcn te 
kampen had, werd de vaart, bcJioudens cnkele 
wijzigingen, steeds oj)dezelfde wijzc voortgezet cn 
werden meer reizen per jaar gemaakt. In 1911 
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word do vloot vcrmeorderd met 2 schopen, elk van 
12.000 ton draagvermogen; in 1915 ging e6n sc hip 
door stranding verloren. 

De uitkomsten van het bedrijf waren zoo gun- stig 
on het beleid van het bestuur dor mij. zoo good, dat 
het dividend op de aandeelen, aanvan- kclijk gering, 
niet slechts aanmerkelijk grootor word, maar ook in 
1914 het achtorstalligo dividend geheel uilbctaald en 
een begin gemaakt word met tcrugbetaling van de van 
het Rijk gc- noten subsidie. Nimmer werd cen 
obligatie-lee- ning aangegaan. In 1915 niaakto do 
dircctie ge- bruik van eenc onvcrwaclite gelcgcnheid 
om het bedrijf aanmerkelijk uit te breiden. Een 
dringen- de nood aan schcepsruimte voor de vaart 
tus- schen Oost-Azie en de Westkust van Amerika 
werd aanstonds te baat genomen om eene lijn to 
openen, onder den naam van Java — Pacific-line, van 
Batavia, Semarang, Soerabaja cn Makasser over 
Manila cn Hongkong naar San Francisco. Met 2 
schepen, ben evens een van de Stoomvaart- 
51aatscha])pij Nederland en een van de Rotter- 
damschc Lloyd, werd een maandelijksche dienst op 
die lijn ingesteld, terwijl nog 2 schepen in aan- bouw 
warden gebracht. De middelen der Java- China—
Japan stelden haar daarenboven in staat to 
Tandjoeng-Priok, Soerabaja en Makasser eigen 
haven-inrichtingen te maken. Ook werd nog een 
aanlcgplaats in Ncderlandsch-Indie in de vaart 
opgenomcn, namelijk Menado, ten oindo het hoofd tc 
bieden aan Japanscho reederijen, die schepcn naar 
Noord-Celebes zonden. Op bet tdude van 1917 tcldc 
de vloot 11 schepen ； 4 daarvan werden in 1918 door 
do Regeeringen van Groot-Britannic en van de 
Vercenigde Staten van Noord-Amerika opgevorderd 
voor den oorlog; de hiervoor bctaaldo huur was hoog, 
of- schoon zij de door het gem is der schepen veroor- 
zaakte schade niet geheel dekte. Intusschen wa- ren 
in de laatstvoorgaande jaren zecr groote win- 8ten 
gemaakt. Terwijl het maafschappclijk ka- pil aal 
slechts 6 niiiliocn bedroeg, was de winst in 19J 7 ruim 
/ 9.600.000; aan do aandeelhouders word 20 % 
dividend uitbetaald, do schuld aan ii«'t Rijk werd 
geheel gedelgd, bclasting betaaid van bijna / ] 
.250.000 en bclangrykc reserves v, ai-cn gevormd 
voor vordere uitbraiding. 

N. M. L. 
STORM VOGEL. Slechts weinige soorton van 

Stormvogels zijn in het gebied van den Oost- 
Indischcn Archipel waargenomcn. Het zijn uit- st 
ckende vliegcrs, van in ecu wa ch tig voorkonien, 
echter ntee.'tal veol klciner, en daardoor goken- 
rnorkt, dat de neusgaten aan het einde van eon buis 
gclej/en zijn, die over eon godcelto van den rug van 
(lcn bovcn^navol loopt. Do klcur is bruin- zwart, grijs 
en wit. Pu/Jinus leucomelas en Prion banksi zijn o.a. 
in <lo wuteren van den Archipel waargonomen. Ook 
eon soort albatros (Diomcdea albalrus) ui。hot 
Noor<l elyk gedcelto van den Grooten Oceaun is bij 
Celebs en Borneo waar- genojpen. 

S. T. O. V. I. A. Gebruikelijke verkorto schrijf- 
wijzo. Zie N. I. A. 8. 

STRAALDIEREN. Zie NETELD1EREN. 
STRAFRECHT. A. STRAFSTELSEL BIJ DE INDI- 

SCUE VOLKEN BCITEN 1NVLOED VAN DE NEDER- 

I.ANDEKS. Bij allo volken in liunne kinds- heid is (le 
straf niet anders dan private wraak, het strafrecht 
privaat wraakrecht, dat wordt uitge- ocfend buiten 
bcmoeienis van eenc staatsmacht, 

die nog niet bestaat on zolfs van de maatschap- pij, die 
nog geen bcpaaldc regels omtrent wat voor good en wat 
voor kwaad gehouden zal wor- den, heeft 
voorgeschroven. ledcr zorgt voor zich zelf en geen 
wereldlijke macht zorgt voor alien. Daaroin wordt overal 
aangetroffen het beginsel, dat de aanrander van iemands 
leven of good mag gedood wordon door den. aangcrande 
cn hen, die met dezen con nauw aaneengesloten ,groep 
uitmaken, de familic, den stam. Pas vcel later wordt 
strafrecht publiekrecht, enkel toc- komendc aan het 
staatsgezag. Dit zien wij bij Israelieten, Egyptcnaren, 
Babyloniera, Asay- riers, Perzen, Griekcn, Romeinen, 
Germanen, dit zien we ook bij de volken van den 
Indischen Archipel. Dit wraakrecht, waarbij de 
aanrander vogelvrij verklaard werd, veranderde 
langzamer- hand in cen zoenrccht, een recht om de wraak 
af te koopen, de compositie, het rccht om boete te 
vorderen en evenzoo het recht om, door vrjj- willig boote 
tc betalen, de misdaad te verzoenen. En dit recht trad op, 
wanneer een zekere tijd verloopen was na de daad, 
zonder dat van het wraak rec lit door den beleedigde of 
zijne ver wan- ten gebruik gemaakt was. Daarop volgde 
de tijd, waarin privaat wraakrecht was uitgeslofcen en 
dat recht enkel mocht worden uitgeoefencl door de 
gcmeenschap, den Staat. In do.i Indischen Archipel 
kunnen de vcrschillende phases, welke bij den ovorgang 
van privaat tot publiek wraak- recht cn van dit tot ecu 
eigenlijk strafrecht zijn doorloopen, zonder moeite 
worden gevolgd. 

a. Overs pel. De Minangkabausche Maleiers 
(Midden Sumatra) beschouwen het als rechtvaar- dig, 
dat, wanneer iemand zijiie vrouw op overspel betrapt, liij 
haar met haren medeplichtige op do plaats doodt; doet 
een under dan de echtgenoot de ontdekking of maakt de 
beleedigde echtgenoot van zijn wraakrecht geen gebruik, 
dan wordt boete opgelegd (v. Hasselt, Volksbeschrijving 
van Middcn-Suniatra, bl. 233). Ook bij de Re- .-■* 
djangers bestaat dit wraakrecht nog (Marsden/ History of 
Sumatra bl. 229). Bij de Pasemahers bestaat het' recht 
voor den echtgenoot om, als iemand in zijn huis komt, 
met het doel overspel te bcdrijvcn met zijno vrouw, 
dezon to dooden, zoo hij hem op heeter daad betrapt. Is 
dit niet het geval, dan heeft hij recht om boete to 
vorderen (Gerscn, Undang-undang of verzameling van 
voorschriften in de Lematang Ocloe en Ilir en de Pas 
mali-landcn govolgd, Tijdschr. van Ind. z T. L. en Vk., 
dl. XX, bl. 142, art. 40). Bij deZ Balineczcn heeft de 
bedrogen echtgenoot hot rccht dengeno to doodon, dio 
met zijne vrouw . overspel gcpleogd hcoft; is editor do 
zaak tor kennisse van den Vorst gekoinen, dan houdt dit 
recht op on kan onkel de Vorst nog straffen (Van 
Blocmcn Waanders, Aantcekeningen omtrent de zeden 
on gebruikeu der Balincczon, Tijdschrift van Ind. T. L. 
en Vk., dl. VIII, bl. 109). Raffles in zijn History of Java. 
Vol. II, p. LIII, zegt omtrent do Javaansche wotten voor 
do komst van Adji Saka: „A man having received 
information, that his wife has committed adultery, was 
restricted from believing it, oven if he was told by 
credible persons, unless ho found her in the act; he might 
then deprive her of life. If she escaped however and 
concealed herself among her friends and neighbours, it 
was not lawful to put her to death, but on complaint, 
being made by her husband, she was prosecuted and pu 



120 8TRAFRECHT. 

nished according to the circumstances of the case". 
Die straf was dan eon boete. Bijna woor- delijk komt 
hiermede overeon eenc bepaling in de rapang = wetten 
van de Makassaren. Bij de Niassers en de heideuen op 
Halmahera heerscht hetzelfde recht (of gebruik). Bij de 
Makassaren cn Boegineezen moet de overspeler het 
zocn- of bloedgeld (sapoe) zoowel voor hem zclven als 
voor de vrouw, met wie hij overspel gepleegd heeft, 
opbrengen. Dat hier de sapoe wordt opgclegd, cvenals 
bij moord. vindt zijn oorzaak daarin, dat zoowel de 
overspeler als de overspeelster door hun daad des doods 
schuldig zijn geworden. Om dezelfde reden wordt in 
Benkoelen overspel met de bangocn (bloedprijs) 
gestraft. Bij de hei- dencn op Ceram, Boeroe*(Wilken: 
Het ciland Boeroe bl. 21—22,*Wilken： Bijdragen tot 
de kennis der Alfoercn van het ciland Boeroe, Ver- 
spreide gescKriYten dl. I, nag' 49) en ook bij de 
heidenen van Halinahera (De Alfberen van Hal- 
mah6ra, Tijdschr. voor N. I., jaargang 1883, dl. I, bl. 
290) wordt deze regel wel eens toegc- past. Op de Aroe-
eilanden heeft de beleedigde echtgenoot het recht den 
voor zijnc vrouw be- taalden bruidschat terug te 
vorderen; wil of kan de overspeler dien nietbetalen,dau 
gaat de vrouw daardoor in zijn bezit over (de Hollander, 
Landen Volkenkunde van Ned.-Indic dl. II, bl. 598). 
Door dat boetcstelscl blijkt duidclijk het privaat- 
rechtelijk karakter van de straf. Het misdrijf wordt niet 
geacht gepleegd te zijn tegen het alge- meen, doch tegen 
bijzondere personen. Maar hier en daar wordt toch naast 
het private boetestelscl het stelsel gehuldigd, dat het 
publiek recht ver- stoord is geworden en eene boetc 
moet，worden beta aid aan de geineenschap of zelfs a 
an de rec liters, die natuurlijk de eerwaardigsten, de oud- 
sten of de aanzienlij ksten zijn. 

b. Diefstal. Niet slechts bij overspel geldt dit 
wraakrecht, ook bij diefstal („it was lawful to deprive a 
thief of his life, when caught in the act/* zegt Raffles 
van de oude Javaansche wet- ten voor Adji Saka, Vol. 
II, app. p. LII). Ook de Makassaarsche rapang kent aan 
den bestolene het recht toe den op heeter daad betrapten 
dief te dooden (art. 25 van de rapang, Matthes, Ma-
kassaarsche Chrestomathie bl. 217: „en indien de dief 
op den weg achterhaald en gedood wordt, dan is de 
dooding van hem toegelatcn"). In het wetboek Dewa-
Danda der Balineezen komt het volgende artikel voor: 
art. 12： "Indien iemand eenen dief, dien hij op heeter 
daad betrapt, necr- legt of indien die dief ontvlucht en 
vervolgcns door den bewoner van het huis achtervdgd 
wordt gedurende langer dan 24 uren cn hij geeft er kcn-
» nis van aan zijn dorpshoofd, die op de alarmklok slaat 
en het den vorst rapporteert, dan mag de bestolene den 
dief overal, waar hij hem ontmoet, dooden, zijne 
handelwijze is te vergelijken bij de zee, welke tegen de 
klippen slaat, want hij ver- volgt zonder ophouden en 
daaroin is het hem ook vergund den dief te dooden" (art. 
JI v. 
：‘d. Dewa Danda T. v. T. L. en V. dl. XVIJI bl. 299). 
Dit zelfde recht geklt in aJlerlei nu- anceeringen bij de 
Bataks, de Minangkabauschc Malciers, Pasemahcrs, 
Niassers, Timoreezcn (Tijdschrift voor N. I. 1839 dl. I 
pag. 206—207; Recht en Wet 1882 bl. 202 — 203; 
Gersen: Undang-undang, bl. 141 art. 33; von Rosen-； 
berg: Der Malayische Arcliipel bl. 106; de Castor: 
Resume historique de retablissement Portugais 

N Timor. I'T V. Ind. T. L. en \'k. dl. XI, bl. 480). 
c. Doodslag. Dat doodslag dooi, doodslag gc- 

zoend werd is natuurlijk en koint dan ook bijna 
ovcral voor； ook bij de bewoners van den Indischen 
Archipel was dit een natuurrecht. Bij de Makassaren 
wordt dit recht in de ,,rapang" dan ook uit- drukkelijk 
erkend. „Wanncer vrije lieden met cl- kander twisten 
en de wapens tegen elkaudcr trekken en een hunner 
gedood wordt en de moor- denaar door de 
bloedverwanten van den ver- slagene betrapt wordt, 
dan is het toegclaten dat hij (door hen) wederom 
wordt gedood (nipapuli). Zoo de moordenaar cchter 
vlucht naar het huis van den rechter, mag Jfij niet 
mcer gedood worden, doch wordt hij met de sapoe 
(<lc bloedprijs of boete bij nioord) gestraft (art. 9 van 
de rapang, Matthes, Makassaarsche Chrestomathie, 
bl. 213); papuli beteekent letterlijk „gelijk doen 
staan" d.i. dus de straf gelijk doen staan met de 
misdaad, alzoo het jus talionis toepassen. 

d. Scha/cing. Raffles zegt in het tweede deel van 
zijn „History of Java", pag. Lili, hierom- trent, 
sprekende over den tijd voor de komst van Adji Saka
： „A man, having run away with the wife of another, 
and her being seized by Iier husband at their abode, 
both parties could be put to death: but if they were 
not discovered for a length of time, during which 
they kept themselves quiet and had begotten 
children, the adulterer was only liable to pay as well 
for liini- self as for the woman, a tine of ten tahils". 
Op Bali kwamen cn. komen thans nog de mceste 
huwelijken tot stand door schaking. Jiij een derge- 
lijke schaking heeft de beleedigde familie cen voile 
maand het recht den roover te zoeken en om tc 
brengcu. Na afioop van dien tijd lioudt dat reclii op 
en heeft de schaker slechts cene boete te vol- <iocn, 
waarmede liet misdrijf goedgemaakt en het huwelyk 
als voltrokkcn bcscliouwd wordt (C. J. Eck, Bali bl. 
379—380). Ook in he I gouvertie- ment Celebes en 
Onclerhoorighcden heerscht. nog thans dit gebruik. 
Ook daar komt schaking wel voor, wanneer de 
schaker niot in staat is de soenrang (bruidschat) te 
bctalen. In dat gcval voert hij het begeerde meisje 
weg, doch is <jan zoolang voor de geheclc familic 
van het meisje vogelvrij, tot hij den soenrang bctaald 
heeft. Zoo iemand van de fa mi lie der vrouw <lcn 
schaker zou ontmoeten cn niet dooden, althans 
aanvallcn OJH te trachtcn zulks te doen, zo<i hij 
onteerd zijn en door zijn faniiiie worden v(Tsto«)tcn. 

Bij alle Maleischc volken werd cn bij sonunige 
wordt Hi an s nog wel het aangr- 
troffen cn bij de Maleic】* op Sumatra was het al- 
gemeen. SoJidaritcit bestond daar aHercerst tu - 
schen de leden van dezelfde familie, dan LUKSCIUHI 

de leden van do gcslacht.er)-unie (socko<5), vcrvoL 
gens tusschcn de Jcden van de stad of het (lorp (kota) 
cn cindclijk tiiMsclien de led。】) van <ie uagari. de 
verzameling van eenigt? dorpen rnet bijbehoo- rend 
grondgebied. De nagariis bijv. verantwoordc- 
lijkvoor misdrijven op haar gebied gepJceg<i. welke 
niet tot klaarheid kunnen worden gebracht. Dit 
solidaritcitsstelsel draagt den naa)n van a<lat 
tanggoeng menanggoeng. Ook bij de Bataks heerscht 
dit stelsel, daar hcct de sockoe niar；ru. Voorts bij de 
Rfidjangers en PasGmahers. Indien bij de laatsten 
iemand ojngebracht wordt en <!<• dacler daarvan 
bekend is, doch zich uit de vooten heeft goniaakt, zijn 
do aanverwanten van <l(*o schuldige verplicht de 
boete te voldoen. Tngeva! 
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de weggcloopcn inisdadiger gcen familicbetrck- 
kingcn hecff of dcze het blocdgeld nict kunnen 
bctalen, is de gcheclc docsoen en daarna do marga 
vcrplicht het te voIdoeii.^,Als iemand rechtmatig 
met geldbocte is gcstraft en zich daarna uit de vocten 
maakt zijn zijn aanvcrwantcn, zijn doc- socn en 
daarna zijn marga vcrplicht die te beta- len.,, 
(Gersen: Undang-undang, bl. 125 art. 30 — 31). 

Sporen van het solidariteitsstclsol worden op Java 
gevonden in do Nawala-pradata. In geval van 
moord, waarvan de daders onbekend bieven, were! 
or onderscheid gemaakt, naarinatc het feit plaats had 
in de stad of op het land. In het eerste geval waren 
aansprakelijk en dus ook gehouden om gezanienlijk 
de verschuldigde bocto op te hrengen zij, die 
woonden binnen eencn kring van 110 tjengkal (een 
tjengkal = 12 Rijnlandsche voct), getrokken rondom 
het huis, waar de mis- tlaad plaats had. Bij een 
moord op het land ge- ]>lecgd, moest onderzock 
worden geclaan bij de hewoners van de 
zoogenaamde montja-pat en iiiontja-lima, dat zijn de 
vier naastbij gelegen en de vicr daaropvolgende 
dorpen. Were! de persoon, die het feit bedreven had, 
niet gevonden, dan waren de bewoners van dio 
dorpen voor de boetc aansprakelijk. Dit 
solidariteitsstclsel is cchter, waar het bestaat, niet 
onbeperkt. Brengt iemand •；cn familie, een stam 
herhaaldelijk in ongelegcn- heid, dan wordt hij 
verstooten, waardoor de verant woordelijkheid van 
de familic cn de stain voor zijn daden ophoudt. 

De verzachtende cn verschoonende oinstandig- 
heden waren in het strafrecht niet onbekend. 
Wanneer bijv. iemand de vrouw van een an dor of 
een wed u we of een niaa gd schaakte en door de 
bloedverwanton nagezet, gegre- pen word, dan 
moest hij aan den rechter wor- <len overgcleverd, 
maar wanneer daarbij een liandgeincen plaats had en 
do schaker gedood wcrfl, dan kon gcen 
strafvervolging plaats grij- pen (art. 38 van de 
Nawala-pradata). Evenzoo wanneer bij 
achtervolging van iemand, die over- sp»；l gcplcegd 
had of van dieven. roovers en moor- • lenaars dezc 
gedood worden, kon geen klacht worden ingediend 
en gebeurde zulks toch, dan werd zij afgewczen. Een 
beginscl van Javaansch si rafrecht was. dat alle 
aanklachtcn mocsten worden afgewczen, die direct, 
of indirect voort- sproten uit ecn ongeoorloofdc 
daad. Zoo bcpaalde art. 40 van de Nawala-pradata 
welkc spelcn al of niet ver I >o( Ion waren. Word 
icinand nu bij een twist in zo</n vi-rbodcn spcl 
gedood, dan werd de aanklaclit <l< r vcrwiuiten 
ufgcwezcn, omdat <!<, d()o<l < i n ^.evdlg was van 
een door den gedoodc bedreven onrechtniatige 
handcling. Voor hot laten optroden van dansmeiden 
moest vorlof ge- vraagd wonlen, Ix-halvc in 
bepaalde gcvallen. <)ntst<H>(l er nu bij <?en 
gclcgenhcid waar dansmei- 'Icn optroden, waurvoor 
gcen verlof vorlcend was, i'lhocwel zulks had 
Dioctcn gebcuren, twist '•H W(H<I daurbij icinand 
gedood, dan werd van do aanklacht ter r<ake van 
dicn doodslag gcen notitio gonoineii, omdat de 
vertooning on- wettig geweest was. 

Bij de (Jcnnanon bestond <ic gewoonte, dat alle 
lichaamsdcelen op ecn zekcrc waartle begroot waren 
en »lat naar doze waardo de vergoeding bij doodslag 
en verwonding berckcnd werd. lets 'lergelijks 
bestond ook bij de Javanen. Bij de wetten, die tot op 
de komst der Engolschon op 

Oost-Java van kracht waren, was bepaald, dat voor 
het uitsteken der beide oogen een schade- 
vergoeding van 500 realen zou worden gegeven, 
voor een oog 50 realen, voor het uitsnijden van de 
tong 500 realcn, voor het uitstooten van de tanden 
25 realen, voor het breken van den duim 50, voor 
den vinger 30 realen enz. (Raffles I, pag. 321). Bij 
de Dajaks heerscht dat gebruik thans nog. Zij 
verdeclen het lichaam van. den mensch in 12 deeien 
nam.: het hoofd, de oogen, de ooren, de stem, het 
lijf, do buik, do pudenda, de handen, het bloed, het 
hart, het vel en de haren. Elk dezer deeien 
vertegenwoordigt een vastc som in goe- deren: bijv. 
de oogen ecn stel gouden oorringen van 5 a G realen, 
de stem een tawa-tawa of gong van 12 realen, de 
handen een geweer van 6 realen, alles to zamen een 
aantai voorwerpen ter waarde van 8G realen. Bij de 
heidenen van het Oosten van den Archipel komt een 
dergelijke waardebepaling ook thans nog voor. 

Ook bij doodslag bestond het solidariteitsatci- 
sel. Waar het bestond, was bij onvermogen van den 
schuldige, de familie en daarna de stam vcrplicht het 
zocngeld to voldoen. Bleven zij in ge- breke dan 
werd de schuldige ter dood gebracht-. De regel gold: 
als men geld bezit blijft men in leven, zoo nict dan 
inoet men sterven. Hierbij blijkt weer duidolijk het 
privaatrechtelijk karak- ter van de straf. Want de 
doodstraf kon niet ten uitvoer worden gelegd, tenzij 
de bloedverwanten van den verslagenc het cischten 
en wanneer zij het cischten en zy werd toegestaan 
dan hadden zy het recht die zelf ten uitvoer te 
leggen. Maakten zij van dat recht geen gebruik, dan 
geschiedde do doodstraf door den lioeloe- balang en 
wel door middcl van onthoofding. (v. Hassclt: 
Midden-Sumatra bl. 232). Ook bij de Bataks werd 
de moordenaar, wanneer hij het zoengeld nict 
betalcn kon, aan de verwanten van don vermoorde 
uitgcleverd om door hen. ter dood te worden 
gebracht. En bij meerdero volken van den Archipel 
was dit regel (Minangkabauers, Niasscrs, Redj 
angers, Pasemakers, zie Marsdenf, pag. 222,234, 
Bijdragen tot deT. L. en V.kundc van N. I., Nicu we 
volgrecks dl. IV, pag. 268 en 273). 

Ook voor verwonding was het vergoedings- 
stelsel toepasselijk. De hoegrootheid van die 
vergoeding hing voornamelijk af van den aard der 
tocgcbrachto kwetsuron. Diefstal en overs pel 
konden, behalve de bovcnvermclde, nog andere 
strafrechtolijko gevolgcn hebben. Werd bij ont- 
dekking op hcctcr daad van het wraakrecht gcen 
gebruik gemaakt, dan stond op diefstal als eenigo 
straf de verplichting om het gestolene terug te geven, 
of de waarde cr van te vergoeden. Was de dief tot 
geen van beide in staat, dan moest hij den bestolcne 
als slaaf of pandeling dienen. Bij de Javauen was dit 
rogcl. RafFcs zegt ervan in zijn History of Java, vol. 
II app. p. LII: „a free subject having committed a 
robbery, he was delivered up (on detection) to the 
chief or tribunal of the place to which he belonged; 
and if unwilling to restore tlio stolon goods or unable 
to pay tho value, he was to be delivered over to the 
person, whom he had robbed and made to servo him 
as a bondsman; but no claim whatever was cniorcod 
upon the wife and children, who did not, on this 
account, forfeit their liberty (ecn bijna 
gelijkluidonde bepaling komt voor in de 
Mukassaarsche rapang: Als een vrij persoon een 
diefstal geplccgd heeft, wordt l】|j 
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overgegeven aan het hoofd zijner woonplaats. Indien 
hy nu het gestolenc niet kan voldoen of zich 
uitlosscn, dan wordt hij slaaf gemaakt van den 
bestolene. Zijne vrouwen en kinderen kunnen echtcr 
niet daarvoor wordcn aange- sprokcn (art. 25 van de 
Rapang, Matthes Mak. Ch rest., bl. 217). Bcsteelt cen 
dicf tweo per- sonen en kan hij het gestolene niet 
vergoeden, terwijl ook zijne faniilie daartoc niet in 
staat is, dan wordt hij verkoeht en hctgcen hij opge- 
bracht hccft. wordt onder de twee bestolenen 
gelijkelijk verdeeld. Bij cnkele vol ken sta at als straf 
op diefstal, be halve teruggave van het ge- stolcne of 
vcrgoeding van de waardc of vcelal van de dubbelc 
waarde. nog een boetc, bijv. bij de Boegincezcn, 
Makassaren en Balineezen. Bij de laatsten wordt bij 
onvennogcn de dief met vrouw en kinderen vcrkocht 
(van Bloemen Waanders, Bali, bl. 109). In cnkele 
gevallen wordt achtvoudigc vcrgoeding opgclegd (v. 
Eck, Bali, p. 242). Ook bij de Niassers staat op dief- 
stal eene geldboetc, terwijl het gestolene dubbel 
moet worden vergoed. Bij onvermogeu wordt de 
schuldige, dikwijls met zijn geheelc gezin. pandeling 
of slaaf van het hoofd (van Rosenberg, Nias, bl. 99—
100). By de Redjangers en Pasemahcrs wordt hij, die 
zich aan diefstal schuldig maakt, met een geldbocte 
gestraft, terwijl hem bovendien eene vergoeding 
wordt opgelegd van het dubbele van het gestolene 
(Marsden, bl. 221, 233; Gersen, Undang-Undang, bl. 
139 — 140 artt. 21 — 30). Hetzelfde geldt bij de 
ilinangkabauers en de Bataks, met dit on- derscheid, 
dat daar slechts eenmaal de waarde van het gestolene 
behoeft te worden terugge- geven. 

Bij misdrijven tegen bijzondere personcn heerscht 
dus bet stelsel van boetebetaling. 

Bij de staatsniisdrijven, waartoe gerckend worden 
de misdrijven tegen den persoon der vorsten en 
hoofden geldt dit niet, omdat hier niet is een 
beleedigde bijzondere persoon of lid van de 
geineenschap, maar iemand, die de gemeenschap in 
haren vollen omvang ver- tegenwoordigt, daarmede 
als het ware v/ordt vcreenzelvigd. Daar treedt het 
begrip van majes- teitsschennis naar voren, wclke 
met den dood gestraft wordt of met cen andere, maar 
altijd lichamelijke straf. Aan het Bonisclic hof werd 
iemand, die, zelfs bij ongeluk, zijn saroeng liet 
afglijden, waaronder echtcr altijd daar cen korte 
brock gedragen wordt, onmiddcBijk ge- worgd 
(Matthes, Boegineesch Woordenboek i. v. Jipa). 
Landverraad, spionnage, vcrvalsching van een 
vorstelijk bevelschrift worden met den dood gestraft. 

Behalve staatsmisdrijven worden ook zonder 
private klacht vervolgd de nnsdrijvcn tegen. de 
goede zeden, zooals bloedschandc, het zwan- ger 
worden van een ongehuwd ineisje, dit laatste echter 
slechts bij enkcle stammcn (Bataks en Niassers); bij 
de meeste volken zijn de meisjes aan geen 
beperkingen ten aanzien van het geslachtelijk 
verkeer gebonden. 

De straffen bestaan in den ouden tijd over lict 
algemeen in: doodstraf, lijfstraHcn, vrijheidsstraf 
(slavcniij cn pandelingschap) en vennogensstraf- 
fen. De doodetraf wordt bij de verschillende volken 
op de incest verschillende wijzen voltrokken, door 
kris, pick, door onthoofding, de eerste twee bij de 
Javanen, Maleiers, Makassaren, Boegi- 

neezen, Balineezen, Bataks, onthoofding bij 
Javanen, Minangkabausche Maleiers, Boegi- 
neezen, Lampongers, Timoreczen, Niassers； 
wurging bij de Bocgineezen en Makassaren: 
verdrinking bij Makassaren, Boegineezen, Bali- 
neezen, Sasaks, Lampongers, Dajaks. Die straffen 
worden bij de verschillende volken wcer op 
verschillende wijzen toegepast. Dan komen nog voor 
het uit elkander scheuren van het lichaain van den 
veroordceldc (op Bali cn Lombok), het 
doodhongcren en levend begraven (bij de Boegi- 
neezen, in de Palembangschc Bovenlanden, bij de 
Pasemahers). Bij de Bataks wordt in cnkele gevallen 
het lijk van den veroordeelde opgc - geten: bij 
ovcrspel, blocdschandc, Jandverraad. spionnage. 
Ecn vijand, met de v/apens in de hand gegrepen, 
wordt so ms Icvcnd opgegeteu. Dat opctcn van het 
lichaain, inaar dan nadat het gedood is, komt mecr 
voor, ook waar het niet een vijand van den staat 
geldt. Zoo hot een staatsvijand geldt, ontvangt de 
radja het eerste stuk, anders de beleedigde. 

Onder de lijfstraffen komen voor stok- en 
rietslagen, meestal een subsidiaire straf bij niet 
betaling van de boete, verminkende straffen: 
afsnijdcn van een of ander lichaamsdeel, uit- steken 
van de oogen (Bali). In Boni kwaiu ecn straf voor, 
bekend onder den naam van ripipi. Tegen elk der 
slapen van den veroor- deelde werd een kemirinoot 
gdegd cn aan weerszijden van het hoofd cen plankje 
aangc- bracht, wclke beide plankjes van voren en van 
achteren sterk werden aangedrukt, lotdat de oogen 
uit de kassen sprongen. Op dieven werd toegepast 
cen straf, bestaande in het stuksnij- den of laten 
uitspringen van de knieschijf. Op Zuid-Celebcs 
bestond cen straf, waarbij men iemand achtcrovcr 
legde, hem de kniecn zoover mogelijk optrok cn de 
handeii v66r d<， onderbeencn stevig samenbond. 
Vervolgens stak men hem een stok tusschen de 
armcn. cn beencn cn wierp hem door iniddel daarvan 
nu een、 voorover dan wecr aehtcrover, nu ecns naar 
de rechtcr- dan wcer naar de linkerzijcle； een<- 
andcre straf was de „ripaosisyo mejong", hicrin 
bestaande, dat men cen kat hing aan den IIHIH van 
den veroordceldc, die kat word dan door slagcn 
angstig cn woedend geiuaakl cn begon to krabben en 
tc bijtcn; ccn vrcesclijkc Btrof was de 
ripaokoriaralla, waiirbij de veroordeelde geheel 
naakt tegen een boom word vawtgebon- den en zijn 
ooren en neusgaten dichtgestopt, daarnu werd hij aan 
de roodc mieren prijs gc- geven; ook bij de 
Minangkabaucrs en de Atj('•- hers kwam deze straf 
voor (ook reeds in Europa tijdcns de heerschapj)ij 
der Merovirigors), zi<- Kruyt: Atjch en de Atjchcrs, 
bL 69. Ook up Java； Raffles (Vol. II, p. 197) maakt 
van een geval gewag. 

Tot de vrijheidsstraf fen behoorden al a vein ij en 
pandelingschap, (nieeatal subsidiair bij wa)i- 
bctaling van opgelegde geJdstraffcn) en verbaii- 
ning. Aanvankelijk was dat cnkel een verstoo- ting 
uit de familie wegens wungedrag, daarna ver bod om 
zich op het grondgebied van den stam op te houden. 
Bij de Makassaren cn Bocgi- neuzen kwam dit vcel 
voor, do aldus verbanne- ncn heetten „tau taiina 
kadjannangannn”，licdcn zonder kadjannang, d. w. 
z. zonder dorpshuof<l cn werd later synoniem met 
vagebond cn schurl.. Ook bjj de Bataks komt die 
verbanning voor 
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on wordt ze door den rechter uitgesproken. In de 
Javaansche wetboeken komt verbanning, a，l$ straf 
eveneons voor on wel in den vorm van interneering 
naar Lodojo in Kcdiri en Ajah in Kedoe. Een lichtcre 
vorm van verbanning was die, waarbij het den 
veroordceldc cnkel verboden was om in de 
hoofdplaats to vci'schijnen. Ook op Bali is 
verbanning een vcel voorkomende straf. De 
verbannene wordt dan naar ccn naburig rijk op dat 
eiland gezonden, aan den vorst daarvan wordt van de 
verbanning kennis gegeven en dezo zorgt er dan 
voor, dat Jiij zich niet vandaar vcrwijdcrt. Licbto 
vei'grij- pen worden meestal gestraft met tijdcJijke 
ver- 、两dering uit de woonplaats of wel daarmede, 
dat men den schuldige naar een ver vcrwijderdo 
pJaats zendt oin hout to hakken of lontarblade- ren te 
vcrzamelen. Eigen a ar dig was nog een soort van 
verbanning bij de Balineezen, ondcr den naam van 
munggal bekend en hierin bc- .•taande, dat de 
vcroordeclde het Rijk werd uitge- zet. on allecn 
mocht terugkeeren onder beding dat hij een bepaald 
aantal afgesneden menschen- boofden kon 
vcrtooncn (van Blocmen Waandcrs, bl. 113, van 
Eck, bl. 241). 

De straf van gevangenis is bij de bewoners van 
Indie weinig bekend. Bij de Balineezen bestond ze. 
Van Bloeinen Waanders. pag. 113 — 114 bcsehrijft 
zc als volgt： „Zij bestaat uit een ：：vig te zamen 
gesteld houten blok, van onge- v'-^r 6 voct lang, 2*/a 
voet breed cn nagenoeg 2 voet hoog cn heeft veol 
overeenkomst met een tijgerhok; zij heet pangkeng 
of krangkeng. Zij nu, die door den vorst wegens 
eenig misdrijf st de pangkeng veroordeeld worden, 
zijn ver- •li< ht daarin tc blijven zondcr dat J jet hun 
ver- nn<l wordt die ook slcchts voor ecn oogenblik 
tc verlatcn, totdat hun straftijd verstreken. is, . 
fwisselende tusschen ccn maand cn cen jaar -ii 
ufhankelijk van de goede of kwade luim ' in den 
vorst. De gevangene is gedoemd ge- ，顷dig in con 
liggendc houding to blijven, hij k：u)zilten noch 
staan. en zich rechts nocli links ZOB«I<T aan de vcle 
doorncn, welkc .HHI beide zijden zijn geplaatst, zich 
tc verwon- «leii. Ecnigc klcinc openingen, boven en 
op zij<lc ；iai)ge bracht, vcrschaffen hem versche 
lur-ht en diencn om hem vocdscl toe te reiken. V< 
rpli<；lit zijndc ook <)|> de pick, v/aar hij ligt, 
zijbehoeften te doen, vergaat hij in zijn oigen 
onreinlieid ( i) vincit daardoor den dood, voor- <!ai 
<1(! tijd zijner verlossing is aangebroken.'* Bohalve 
deze 8traf ken<lcn de Balineezen nog <i<- 
zoogenaamde mabldngger, waarbij de ver- 
<></rdeeldc geilurcnde cenige jnaanden ann den 
ketting goslot(sn wordt (v. Eck, bl. 239). Eon 
algeinccn in (ici) gelicelcn Indischen Archipel ' 
fiorkomende straf was de blokstraf, dat is de waarbij 
JHCJI den gevangene met do hccnen in een balk vast 
zette. Deze straf kwani bij v. op Bali voor uls 
maatrcgel tegen schulde- naron, <!：<■ hunne 
schi(!deii niet bctanklcn. Bij do Babaks diendc die 
opsluiting als preventiovo licchtonis t；n als middcl 
om de schuidenaron ”f hunne fainilie tc dwingen tot 
betaling dcr Kchnklen. 

ICen vierdc categoric van Htrftffen zijn do 
binaudstraffen. Zij werden vooi'namelijk toege- Pabfc 
°P overs pel cn diefstal. Ook werd niet •zcldcn de 
overspelige vrouw kaal gcschorcn, °- b'j 而 Jiataks. 
Di(- straffen London cchtcr 

meestal voor geld worden afgekocht. Bij de Alfocron 
bestond bij overspol de straf, dat de schuldige, 
somtijds met zwartgemaakt gezicht, het dorp werd 
rondgcleid, onder het slaan van trommels en 
bekkens. Bij de Minangkabauers werd de betrapto 
dief zeven dagen lang het dorp rondgeleid met het 
gestolene om den hals gebonden. Bij de Niassers 
werd de be- traptc kippendief de eerstc maal niet 
beboet, noch behoefde hij het gestolene dubbcl terug 
te geven, maar hem werd ecn kip om den hals 
gebonden en onder het slaan op klappordoppen werd 
hij zoo cen paar maal het dorp rondge- voerd. Die 
schande kon echter worden voor- komen door reeds 
den eersten keer de boete to betalen, die anders pas 
bij den tweeden kecr verschuldigd was. 

Bij de bewijslecr stond en staat volgens de adat op 
den voorgrond, dat er geen onderscheid bestaat 
tusschen een civiel- en een strafrech- telijke 
bewijsleer. De bewijsmiddelcn bestaan uit： a. 
bekentenis, b. getuigen, c. aanwijzingcn, d. eed. 

a. De bekentenis vormt volledig bewijs. Tegen 
woordig nog op de Landraadzittingen blijkt telkens 
we er, dat noch de beklaagde, noch de getuigen, noch 
de leden, cljaksa en panghoeloe begrijpen, waarom 
met het onderzoek wordt voortgegaan, wanneer de 
bcklaagde zijn schuld bekend heeft. 

b. Getuigen. Naast bewijs door bekentenis staat 
bewijs door r/etuigen cn daarbij komt het mecr aan 
op het aantal dan op het gehalte. Bij de Dajaks bijv. 
steckt de aanklager bij elk ge- tuigenis, die Jiij 
aanvoert tegen den bcklaagde, cen popje, dat van een 
scherpe punt voorzien is, v66r zich in den grond. 
Gelijkelijk handelt de beklaagde bij het voordragen 
zijner verdediging en het staven daarvan door zijne 
getuigen. Wanneer het getuigenverhoor is 
afgcloopen, worden al de poppetjes, die gedurende 
de te- rechtzitting van weerszijdon in den grond ge- 
stoken zijn, gcteld en hij die clan blijkt de meeste te 
hebben, heeft gewonnen. Heeft de aanklager de 
mecstc dan volgt veroordeeling, heeft de beklaagde 
de meeste, dan volgt vrijspraak. 

c. Aamvijzingen. Tot de bewijsmiddelen be-
hoove n voorts zekero kenteckenen of aanwijziu- 
geii, bij den Minangkabauschcn Maleier taado ge- 
hectcn. Zc worden onderscheiden in tando djah^, 
tando tjenio en tando beti. 

De tando djahe^ zijn aanwijzingen, dio iemand 
ondcr verdenking brengen. Zc gaan meestal van hem 
zolf uit: ccn kleur krijgen, verward raken, alleen 
loopen on gezolschap mijden. 

])c landd Ijenid zjjn de aanwjjzingen, waardoor 
de boosdoenors gekend kunnen worden: het 
samenwonen Met dengcnc tegen wien het straf- bare 
feit geplcogd word, behoort daartoo, evenzoo het 
bezit van rijstveldon naast dio, waarop gedoocl of 
gestolen is, het overnachtcn in hot- zelfdo huis met 
iemand, tegen wicn misdryf ge- plccgd werd, het in 
gezelschap verkeerd hebben jnct iemand, die daarna 
gedoocl of bcstolen word. 

Voorbeeklcn van tando beti zijn: het in bezit 
gevonden worden van gestolcn goed, van een 
voorwerp, don verdachte toobohooronde, het 
gevondon worden op of nabij de plaats van hot 
misdrijf. 

d. De eed. De eed is het bewijsmiddel, waartoo 
men in twijfelachtige gevallon zijn toevlucht 
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neemt. In den regel wordt hij aan den beklaagdc 
opgelegd on is dan een zuiveringsecd. Bit bewijs- 
niiddel toont weer het，privaatrechtelijk karak- ter 
van het strafrecht. De bcschuldiging van den 
aanklager en de verdediging van den be- schuldigde 
werden beschouwd als ecn rechts- strijd tusschcn 
twee personcn, niet tusschen de staatsmacht aan den 
eencn en de beschuldigdc aan den anderen kant. Op 
den regel, dat aan de beklaagde den ced wordt 
opgelegd vormen de Balineczen eene uitzondcring. 
Daar wordt door- gaans de eed opgedragen aan hem, 
die de meeste getuigen heeft mecgebracht. Weigert 
dezc, dan wordt hij veroordeeld. Hebben beiden 
evenveel getuigen, dan wordt aan beiden de ccd 
opgelegd. Zweren beiden. dan spreekt de reclitbank 
cen non liquet uit en blijft de toestand tusschcn beide 
partijen zooals die was. 

De eed bestaat hierin, dat hij die den eed aflegt, 
eene verwensching over zich zclven uit- spreekt voor 
't geval hij valsch mocht zweren. Daarbij komen 
allerlei zinnebeeldige handelin- gen tc pas. Zoo snijdt 
men bij de Bataks een kikvorsch, bij de Niasscrs een 
varken, bij de Dajaks een zwarte en bij de Chincezen 
eeirwil- lekeurige kip den kop af als symbool van het 
lot, dat men bij meinced over zich zelven inroept. 

Een zeer algenieen verbreide wijze van zweren is 
die, waarbij men cen weinig water drinkt, waarin 
zekerc voorwerpen gelegd zijn, die een 
zinnebeeldige betcekenis hebben. De Redjanger 
zweert bij heilige erfstukken, die in het water gelegd 
worden, dat hij daarna drinkt. Bij de Minangkabauers 
wordt dikwijls als uitvloeisel van het 
solidariteitsstelsei de gehecle familie meegebracht. 
De cedsaflegger roept dan niet slechts over zich 
zelven allerlei onheii aan, zoo hij valsch mocht 
zweren, maar ook over zijnc familie, die dan te 
kennen geeft, dat zij hierrnee instemt (dit koint 
eenigszins overcen met het stelsel van de eedsheljiers 
in het oud-Germaan- sche recht). 

Naast deze algemeen voorkoinende bewijs- 
middelen kwamen nog godsgerichten voor, bijv. de 
waterproef. Bij de inlandsche gercchten op Java heeft 
dit godsgericht lang bestaan. Zij bestaat hierin, dat 
beide partijen zich te water begeven en gelijktijdig 
onderduiken. Hij, die het eerst bovenkomt om adem 
te scheppen, ver- liest het proces. Bij de Lajnpongers 
behoeft de proef niet door partijen. maar kan door 
andcrcn verricht worden. Aan twee personen wordt 
iedcr een met linnen omwikkeld latje gegeven. Op 
het eene latje staat: „Ik ben schuldig" op het andere 
„ik ben niet schuldig", Ze gaan nu tc water en duiken 
onder. Hij die Jiet eerst bo ven- komt wordt 
onderzocht. Heeft hij het iatje, waarop staat, „ik ben 
niet schuldig", dan wordt de beklaagde 
vrijgesproken. in het andere geval veroordeeld. Naast 
de waterproef bestaan nog de vuurproeven (het een 
of and er voorwerp rnet de hand uit een kokende 
vlocistof moeten halen, druppelen van gesmolten 
lood op de handen enz.), alle met dezelfde bedoeling 
als de overeen- komstige proeven in de 
middeieeuwen in Eu- ropa: blijft men ongedeerd dan 
is men on- schuldig, zoo niet, dan is men schuldig. 

Dit strafrecht is onder de Mohammcdaan- sche 
overheersching ongewijzigd gebleven. Naast reel 
overeenkomst was er tusschcn beide vor 

men van strafrecht vceJ verschil en dat verschil is 
gebleven. 

Van al de volkercn van den Indischcn Ar- chipel 
was bij de Javanen het strafrecht het uitvoerigst 
gcregeld. De meeste Iccrstukken, in do nieuwere 
strafrcchtswetenschap uitvoeriger behandeld koiuen 
daar reeds voor. Evenzoo de ondcrschciding in 
algemcenc Icerslukken en bijzondere misdrijvcn. 
Het strafrecht was ou(l- tijcls gewoonterecht en dit 
was bij de Javaneu langzamerhund gccodifRTeerd 
en rnaakte den in- houd uit van de volgende 
Wctbookcn: 1. Nawala PradatS,; 2. Angger Sedasa； 
3. Angger Ageng； 4. Angger Gocnoeng. De 
inrichting dezer Wet - boeken week in velc opzichten 
van die der Euro- pcesche Wetbocken af. Zij 
bevatten bijv. zoo we I bepalingen van burgerlijk 
rccht als van strafrecht on zoowel van matcriecl als 
van formed burgerlijk en strafrecht. Vcrdcr vindt 
men bijna nooit algemeene rcgels of voorschriften 
gegeven: er worden sleckts bcpaalde gevallen 
gcsteld ei) de gevolgen, die daaraan verbonden zijn, 
gcregeld. Elk dier Wetbocken is verdeeld in hoof<l- 
stukken of artikels. Het cerstc artikel wordt altijd 
voorafgegaan door eene soort van of proclamatie. 

De Nawala Pradatii (Nawala beteekent lastbrief 
en Pradata is de naam van de rechtbank. waarbij dit 
welboek in gebruik was), scliijnt het oudste te zijn 
van die vier Wetbocken en reed、 onder de regccring 
van Pakoe Bocwiina If (in 1749 overlcdcn) te hebben 
bestaan. Onder(lien> opvolger Pakoe Boe wan a J JI 
(J 74 9 1788) vver- den deze wetbocken gewijzigd en 
onder dicns zoon en opvolger Pakoe Boe wan a IV 
(1788 J 820) kreeg het de gedaante, waaronder het 
ver- der bij de Pradatii in gebruik was. i)c Nawala 
Pradata is verdeeld in 42 artikels cn be vat l)< - 
palingcn omtrent de bevocgclln;id der verschil- 
lendc rechtbanken, over het koniun cn wegblij v<-n 
van gedaagden cn ciscliers en andere processuceh, 

voorschriftcn, verder over schuldcn en inschui- dcn,-

leenen, verder over dicfstal in ccn j>ac!<i - verblijf. 
roof, schaking, alsook over byzondiK, gevallen van 
verwonding en manslag.(laaron(i<-i- begrepen die, 
waarvan de dader onbekend is cnz. 

De Angger SCdiisa (Angger butcekcnt wfl. 
bepaling； SCdasa beteekent t ien, het wiitbock 
draagt dien naam. nmdat hierbij tien )nan( ris 
aangewezen waren, om jnet den Riiksbestif-nler 
recht tc spreken), is opgcsleld door(l(：n Rijksbest 
ierder in ovcrleg met de lloofdainbtenaren van Solo 
en goedgekeurd d(/or den tocninaligcn Koi dent Van 
Prchn. In de uitgav(? van Roonla oni- breckt de 
datum, maar omstrccks 1817 (Javaan- sche jaar 
J745) moot de opstcliing hebben plants gehad, want 
dat jaartal draagt de Angg<'-r Ageng, welko 
evenecns aan dienzolfden Resident ter goedkeuring 
aangcbod(?n is. Dit wetbock i.、 verdeeld in 50 (of, 
vol gens cun ai)(l(r handstdirifl. in 57) artikels cn 
handelt over huui* cn vciJiuur van landerijcn, panel 
cn schiiklvordcrin/cn, verier over het aficiden. van 
water, be bo u wen vun onontgonnen gronck-n, over 
amok makers, h<-t namaken en stelen van zegels. 
Volgens dit wei bock sprak tot 1847 de Bale 
Manggoe recht. 

De Angger Agfing (= het grootc wetboek), <>p- 
gcsteld in het jaar 1817 door de beide Rijksbe- 
stierders van Soerakarta en Djokjakarta en goo'l - 
gekeurd door de Residonten Van Prchn en Na- hujjs, 
is verdeeld in 41 artikch. Hierin worden 
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aeregeld zoowcl geschillen tusschcn de ondcr- danen 
van bciclc landen en misdaden. geplccgd door cencn 
onderdaan van den Socsochocnan op het，
grondgebied van den Sultan cn omgekeerd, als ook 
zaken, die betrekking hebben op de in- wendige 
regcling van bcide rijken. Vcle artikels zijn verdceld 
in twee dcelen, waarvan het eenc betrekking heeft op 
Soerakarta cn het andcrc op Djokjakarta. Het handclt 
over rechtsvordc- ringen tusschcn inwoners van 
bcide landen, over het opzoeken cn uitleveren van 
misdadigers, over moo rd. diefstal, roof, het koopen 
van gestolcn goed cn verder over vcrschillende 
processueele zaken. 

De Angger Goenoeng (d. i. het Wetboek van de <
；oenoengs, dat zijn ambtenaren op het land, die 
ecne betrekking bekleeden, overeenkomende met 
<lie van vrcderechters en tevens met het poHtie- • 
oezicht bclast zijn) is het jongstc dezer vicr wet- 
boeken. Het is opgesteld in het jaar 1840 (1768 
Javaanschc tijclrckening) door den Soesoehocnan 
Pakoe Boewana VII, is verdeeld in 102 artikels ',n 
bevat voorschriften voor de Goenoengs, die bclast 
zijn met het onderhoud van wegen, brug- gen. 
gebouwen, alsook met de politic buiten de 
hoofdstad. Daaren bo ven vindt men cr verschei- 
<lon zaken in geregeld, die ook in de Nawala 
Pradatii bchandcld zijn. 

Al dezc v/etten zijn te Soerakarta bij de recht- 
>praak van kracht geweest tot in 1847. In dat jaar 
echter is door het Gouvernemcnt cene over- 
(•enkomst met den Soesoehocnan gcsloten (Ind. St 
b. no. 30), waarhij cene andere inrichting der i < < 
htbanken tot stand kwam cn waarbij tevens ( u fikel 
J 2) bcpaald werd, dat er rccht zal worden ■< 
sprf)kcn overcenkomstig de Angger Gedc, (laag 
.l.ivaansch voor Angger Ageng). Hierdoor wcnlen 
<IIK de andcrc wetboeken afgcschaft. maar ver- 
> hcidiui zak(?n. die in doze gercgcld waren, waren 
.niet in <lc Angger Ageng; de reebtbank had ■I ii- 
z(io flikwijls zij over cen zoodanig gcval uit- iiraak 
inoest <l<>cn. wel hare toevlucht to ncnien 
■ IK-1 '/ewooiitorceht, de ad at en daar (lit voor- n；
i)n<-lij k den inhoud dozer wetboeken uitmaakte, 
bh-ven zij feitolijk van kracht. 

r tt n t Isdrlirlrn. Er h(^stondcn gecn straf- 
Ir p.iiii <l<- Nawala PradAta tegen cliefstal. Bl i)i< 
l>；i；> i yinx ni(*n nil van de o])vatting, dat < < ii 
r v.fl wist, altlians weten mocst, dat hij )ip f ino'-ht 
stelen. want de (lief word wel /■ .11 <tfi. \vanne<T 
hij <!<• schadeverpoecling niot li<4 

Kl'ichldeliclen. ..Wanneer de bloedverwanten 
iiivt liei nsten <*n t-r ccn iianklaclit heeft plants 
•jflijul dan hebbe (l<, zaak voortgang'- zoo luidt 

< ci t ■ arl ik<-l (>V'T n)o<»rci in <le Na wain 
Pra- <inta. WniHifer <l(is de bk>c<l verwani en we 
I be- iustten <-n geen aanklacht indienden. trnd iict 
staaisgezag niet uit zich zclf op. Gelijk ovcral in elke 
maalsehappij. <li<* nog op de cerste spor- f ••n :-f 
aa( van den tnip Her vooruitgang, trad het 
staatsgeza^ niet op ODI to stra(f(!n, tenzij op klacli- 
!<• van de l)eruidcel<le partij. I)it bcginscl Iced 
iiitzoii(l<-i in<< by n)is<lrijv(!n : 〃. tegen den staat, 
b. politicke mixdrijvcn, c. gcplecgd <Ioor als on- 
vcrbclerlijk bcschouwdc boosdoeners. 

Delicla r/JinmissiOnis el omissionin. Ondor de f 
wee(lc snort kan bjjv. gerekend worden dat, 
gcnoemcl in art. 4 dec Nawala Pradata: „wanneer 
,l<>rj)(!lingcn iemand niot te hulp willen koinen. 
•'*<* door roovers wordt aangcvallcn" cn dat in 

art. 90 der Angger Goenoeng: „wanneer iemand niet 
aangeeft, dat er ongcregeldhcden in een of andcr 
dorp zullen plants hebben." 

Opzel en .sckuld. In art. 38 Naw. Prad. komt het 
geval voor, dat iemand cene vrouw schaakt cn hare 
bloedverwanten hem nazetten. Strafbaar is de 
schakcf, „wanneer hij nu twist krijgt met de 
vorvolgcrs on iemand wondt" cnz.. waaruit volgt, 
dat het opzet wordt gcacht gcricht tc zijn op alle 
gevolgen van het schaken. ..Wanneer iemand te 
paard zit en dat paard op hoi gaat en een mensch of 
een kind overrijdt, zoodat het gewond of dood is en 
de erfgenamen er niet in berusten, zoo heBbe het 
proces voortgang/7 Hier is een voorbeeld van 
strafbarc schukl. De berijder had dan maar geen 
piard moeten nemen, dat op hoi ging slaan, zijn 
schuld lag in de keuze van een wild paard. Volgens 
onze begrippen zou die schuld niet vaststaan. 

Onloerekenbaarheid. Zinneloozen en personen, 
die den ouderdom van 15 jaren nog niet bereikt 
hebben, kunnen niet vervolgd worden (Winter, 
Tijdschrift van N. I. 6e Jaargang, le deel); misbruik 
van opium neemt de strafbaarheid niet weg (art. 50 
Angger S(5das>). 

Noodweer. Hij die zijn goederen tegen on- 
wettige aanranding verdedigt cn daarbij den 
aanrander doodt of wondt, is straffcloos (art. 14 
Naw. Prad.) 

Wettelijk voorschrift. Art. 40 Naw. Prad. Het 
bijwonen van verboden spelen is strafbaar. Wordt nu 
iemand bij zoo'n gclcgenheid gedood of verwond, 
dan is de dader niet strafbaar, want tic daad is ecn 
gcvolg van het overtreden van het verbod oni de 
spelen bij tc woncn. Er wordt wcl niet 
voorgcsclircvcn door de wet of bevolen door een 
daartoc bevoegd gezag om te cloodcn, jnaar de 
overeenkomst- met de modeme opvat- ting is 
duiclclijk tc herkennen. Hetzelfde gcldt van: 

A mblelijk bevel. „Wanneer cen roover door de 
dcsaliedcn wordt nagezeten en weerstand biedt cn 
hij wordt daarbij gedood, dan zal cen aanklacht der 
bloedverwanten ter zakc zondcr gcvolg blijven、' 
(Naw. Prad. art. 4). 

Medeplichligheid wordt gestraft met dezelfde 
straf als die bedroigd tegen de lioofddadcrs: 
wanneer zij, die nicdcpliehtig verklaard zijn, zekor 
mede gedaan hebben met rooven, zullen zij met 
dezelfcle straf als hun hoofdman ge- straft worden" 
(art. 21 Angger Ageng). 

Vr-rjuring van straf is onbekend, wcl is bekend 
<!<■ verjaring der strafvordcring. Ook vcrvalt de 
stral'vordoring wanneer iemand uit Solo gcvlucht is 
jiaar Djokja of(»mgekrer(l cn daar 12 maanden 
gewoond heeft of k or ter, wjinnccr hij claar cene 
betrekking heefl gekregen. 

Poffi ng etr her kali ng. Hicrover wordt nicts gc- 
vonden, zoodat nioet worden aangenomcn, dat 
poging niet strafbaar was cn bij recidive geen 
rckeniiig word gehouden met het vroegcr geplceg- 
dc strafbarc feit of daarvoor ondergane straf. 

Stralverzu'aring had plants, wanneer iemand als 
een slecht sujet bekend stond (art. 35 Naw. Prad.). 

De macht om misdrijvcn ook zonder vooraf- 
gaande klacht tc straffen, kwam toe aan den Vorst, 
die ook de niacht had de door de recht- banken 
opgelegde straffen te verandcren (ver- zwaren of 
verniinderen). 
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Bewys. Bepaald voorgcschreven bewijsmidde- 
Jen kent de Javaanschc wot niet. Al wat dicnen kan 
om de zaak tot klaarhoid tc brengen mag voor het 
bewijs gcbruikt worden. Zelfs e6n ge- tuige kan 
voldoende zijn: „al kan hij ook geen zichtbaar tceken 
in handcn krijgen, wanneer hij cen of twee getuigen 
heeft, zij de misdaad ook vaststaande,，(art. 34 
Angger ageng). Wanneer er echter slechts 6cn 
getuige is, moet die beccdigd worden, zoo het een 
man is; twee mannen als getuigen verschijncnde, 
behoeven geen eed af te leggen. Vrouwen kunnen bij 
moord en ver- wonding geen getuigenis afleggcn, bij 
andere zaken slechts als er twee zijn en die moeten 
worden beeedigd. De getuigen moeten van bekende 
eerlijkheid zijn en minstens 15 jaar, tenzij hun 
verstand vroegtijdig tot ontwikkeling gekomcn is. In 
dat geval kunnen zij ook beneden dien leeftijd als 
getuigen gehoord worden. Bekentcnis alleen zonder 
nadcrc aanwjjzingcn levert voldoende bewijs op 
(Angger ageng art. 3). Ook de eed is bewijsmiddel 
en wordt aangenomen als bewijs van onschuld, moet 
daarom door den be- klaagde worden afgelegd. 

Straffen. De straffeu, bij de Javaanschc Wct- 
boeken bedreigd, zijn vennogensstraffen, vrij- 
heidsstraffen en onteerendc straffen. De dood- straf 
is nict daarin opgenomen, omdat deze alleen door de 
Soerambi kon worden uitgesproken en deze 
rechtbank de genoemde wetboeken niet gebruikte, 
omdat het een priesterreclitbank was. De doodstraf 
werd ten uitvocr gclegd door onthoofding of door 
krissen (ook wel door middel van een Ians). 

De vermogensslrajfen bestaan in schadever- 
goeding aan de beleedigde partij en in boete aan den 
Vorst en ook in verbeurdverklaring van enkcle 
goederen bij sniokkelen en valsche niunt, van a]le 
goederen bij ambtsmisdrijven en bij het verleencn 
van huisvesting aan roovers. 

De vrijheid^straffen bestaan in： a. verbanning 
(vroeger waren de da a rover aangewezen plaat- sen 
Lodojo in de tegenwoordige residentie Kediri en 
Ajah in de tegenwoordige residentie K6doe); b. 
kettingstraf. waarvan de duur is 3 maanden, 4 jaar, 8 
jaar, levenslang; c. de straf van rotanslagen (50 — 
800 slagen). 

De onteerendc straffCJI bestaan in: a. arrest in de 
pendapS, van de woning van het hoofd (voor 
ambtenaren, die den rang van Mantri of Kliwon 
hebben); b. te kaak stelling, waarbij de veroor- 
deelde aan een pa al of kruishout wordt vastge- 
bonden en aid us wordt rondgeleid of op de niarkt 
ten toon gesteld; c. kaal scheren van het lioofd. 

De straf van rotanslagen wordt zelden dudclijk 
opgelegd, maar dient nicest als subsiuiairc straf bij 
niet betaling van boete of schadcloosstelling (50 
slagen voor 10 realen, 100 voor 25 realen, 200 voor 
50 realen, 500 (met verbanning) voor 500 realen). 
Die straf wordt nooit aan ambtenaren opgclegd. 

De verwisseling van de begrippen van straf- reebt 
en civielrecht komt nog uit in ceue be- paling van de 
Angger Ageng (art. 2) inhoudendc dat, indien een 
lager ambtennar van Soerakarta jets schuldig is aan 
cen to Djokjakarta of onjgc- keerd en bij het daaruit 
yoJgenclc proces de ver- liezer niet betaalt, aan den 
persoon, die het proces gewonnen heeft, gevraagd 
moet worden of hij er mee tevreden is, wanneer de 
ander aan den lijve gestraft wordt. 

De voornaamste misdrijven waren: doodslag on 
verwonding, diefstal, valschhcid, ovcrspel, prang-
desa. 

a. Doodslag en verwonding behoorden tot de 
jusrisdictie van de Soerambi, eigenlijk een geestc- 
lijkc rechtbank, en werden volgcns Moliam- 
medaansch recht geoordeeld. In geval van aanklacht 
werd de dader dus met kiqa<? (taho) gestraft, tenzij 
de erfgenamen van den gc- doode of do verwondo 
zich met scliadevergoc- ding tovreden stelden. 

Niet tot de jurisdictie van de Soerambi behoorden 
doodslag en verwonding: a. als gcvolg van schaking 
eu ovcrspcl. Deze konden, ook wanneer de verwonde 
of zijne erfgenainen zich niet met schadevergocding 
wilden tevreden stel- len, met enkcle 
schadcvergoeding worden gestraft en bij gebreke 
daarvan met andere straffen, doch in geen geval met 
de talio, b. als gevolg van twist bij het spcl, c. 
bedreven door een amokmaker; in het geval sub. b 
worden rotanslagen opgclegd in het derde geval (sub 
c.) boete en bij wanbe- taling rotanslagen. 

Doodslag of verwonding werden nict gestraft, 
wanneer de gedoode of gewonde zelf de oorzaak was 
van liet hem overkomene, door zich vooron- 
kwetsbaar uit te geven. 

b. Diefslal. Vroeger was er geen straf op diefstal 
gesteld. Bij betrapping op heeler daad, mocht de dief 
gedood worden en an tiers was hij verplicht het 
gestolene terug te geven. Kon hij dit niet dan werd 
liij pandcling bij den bestolenc, zoo deze dat 
verkoos. Een gchecl afzonderlijk misdriji was 
diefstal van ecn zegcl, dat kon dienen on, geld te 
leencn of conlractcn va.n grondhuur a£ t” sluiten. De 
dief werd dan veroordccld om terug i(■ geven wat hij 
door het misbruik, dat Jiij van dat zcgel gemaakt had, 
had verkregen cn wel aan den eigenaar van het zegel, 
omdat deze, docr- dat zijn zcgel gcbruikt was, de 
schuldenaar w；i- geworden van dengeen, van wien 
do zcgcldii-f geld had losgekregen of een contract. 
Kon Jiij niet teruggeven dan word hij tot rotanslagen 
ver- oordceld. Van diefstal werd onderscliei<lcn 
roof, welke bestond in diefstal op den opcnbanM) 
weg of op de rivicr, door cenigc pcrsoncn, di<- zich 
tot een bentle vcrcenigd hadden cn in diefstal 's 
nachts door cen ben de, waarvan de df?cln(;in»T.s kit 
joes genoemd werden. 

c. heliiuj. Artikcl 33 Angger Ageng Juidt hicr- 
omtrent: „Bijaklien er ie)nan»l is, <lic w^agt 
goederen tc koopen, van weiken aard ook, ver- 
l<regen bij k6tjoc partijen, straatroof of diefstal en 
hij heeft die goederen met voorbcdachtcn rad” 
gekocht cn de overheid komt dit te weten, dan krijgt 
hij 100 rotanslagen of 3 inaanden ketting- 81raf.11 
Uit deze straf blijkt, dat })clin<< nict werd 
bescliouwd alf； cen vorm van jnedcplichtighei<l, 
maar als ecn afzonderlijk misdrijf. 

d. cen delict um sui generis was het zich eigen- 
gercclitigd in het hezit stellcn van goederen van 
iemand op wien men cen schuldvonlerinx had. Het 
werd tjandaktjckel genoern«l, hetgeen grijpen of 
ncmen beteekciit 

e. Ooerspel: Zic v. z. v. Java bctrcfl het hier- 
voren op b). 119 medegedeelde. 

/, Prang desa. Een misdrijf, dat slechts kan 
voorkomen bij ecno maatschap])olijke inrichling. 
zooaJs die nog het best bewaard is geblevcn in de 
Vorstcnlandcn, inaar dat, blijkens het feit, dat er in 
alle wetboeken bijzondere straf tegen be- 
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dreigd is, niet zoldzaam was, is do zoogcnaamdc 
desa oorlog (prang dcsa). Zoowcl het aanleiding 
geven tot dorpsoorlog als opruiing dcr bcvolking tot 
zoo'n strijd is strafbaar gosteld. 

g. Valschheid't Hierondcr word verstaan munt- en 
zegelvervalsching. Muntvcrvalsching word be- 
schouwd als ccn misdrijf tegen den Staat, zcgel- 
vcrvalsching, waaronder were! verstaan het ma- ken 
van een zegel, gelijk aan cl at van ecn andcr on dat 
gebruiken oin geld of good op tc nemcn, als een 
misdrijf tegen ecn particulier. Eigenlijk were! het 
nicer beschouwd als ecn civielc verbin- tenis, want 
slechts bij wanbetaling van het door den bcnadeeldc 
gcledcn nadeel kon door dezen worden geeischt dat 
de schuldige gestraft werd on wcl met rotanslagen 
en verbanning buiten de hoofdplaats. 

B. TIJD DER OOST-INDISCHE COMPAGNIE. STRAF- 

RECHTSPLEGING ONDER HAAR GEZAO. De Oost- 
Indischo coinpagnie had, behalvc een uitslui- tond 
handelsmonopolie, van de Staten-Gene- raal ook de 
bevoegdheid gekregen om verdragen te sluiten met 
Inlandsche vorsten, waardoor zij cen staatkundig 
lichaam werd, dat recht had om zijn bestuur naar 
eigen goeddunken in te richtcn. Zij gaf daarom aan 
den door haar benoemden Gouverneur-Gencraal 
Pieter Both cene instructic mede, waarnaar hij zich 
tc richtcn had in alles, wat do administratie van de 
verworven bezittingen aanging. Een on- derdeel van 
die administratie vormde de Jus- titie, ecn onderdeel 
daarvan het strafrccht cn het strafstclsel. 

In die instructie (van 27 November 1G09) werd 
reeds begonnen met het leggen van de funda- 
menten van cene goede rechtspraak, in dien zin, dat 
hetgeen toen ter tijd in de Vercenigde Pro- vincien 
voor rccht gehouden word, ook als zoo- (ianig zoude 
golden oj)het grondgebied dcr Co)n- ])agnio. Ze w：
is< ontworpen door Hceren Zevcntic- n<,n en 
wEgestcld door de Staten-Gencraal cn kan als (•er-
!■■ lic^eeringsreglcnicnt van N. bc- " liouwd wor<l(
；ri. De artikelen 3 en 4 daarvan Jmndehlfn over <le 
Justitie. Zij hidden in, dat a；inkhigtcn van mesuren, 
overtredingen der urtikclbiifVfi). ordonnanticn cn 
bevelen, zoo van <!<• ('runals van den G. G. en die 
van zijnen alsme(i<* over alle onbohoorlijko handc- 
lingcn IUI niishanclclingcn op stuk van com- inereio 
van de Compagnic sullen op aanklagten van den 
J^iskaal van de Compagnie berccht, en gcd(!cidecr(i 
worden, naar dat do G.-G. cn dio van de Raden van 
India in billijkheid en goedo • onscicnt ie, ten dicnste 
van den Lando cn profijt van de Compagnie, sullen 
bevinden te behooren" (>JJ dat „alle geldstraffcn, 
civiclo breuken cn cri- inincclo confiscation sullen 
gedocld worden: con rlcrdc <leel ten j)rofijtc van 
den Fiskaal, ecn derdo part ten behoove van de 
armen hier te landc, gore part ice rd naar rate van do 
Kaineren cn ,t resterende dorde part ten profijto van 
do gonoralo compagnie.n 

Do tweede rnstructie, dio voor den G.-G. G. 
lieynst van 11 Mei 1613, was hiermedc nagenoeg 
woordelijk gelijkluidcnd (Ncd.-lndisch Plakaat- 
hoek door Mr. J. A. van dor Chys.deel II, pag. 23). 

.Do instructie voor den G.-G. Brouwer van 17 
Maart 1632 schrcef in artikel 1 voor: 

„Alsoo het fondament van allo goede, wcl gc- 
roguleerde Regering bestaet in de administratie 

van eon rechtmatigo justitie, werden Gouvor- neur-
Gcneracl corst, on andero Raden van India 
sericuslyck gelast, achtcrvolgcns haero commissie 
van do E. Hoogmogendo Hccrcn Staton-Gone- racl, 
initsgadera sync Prinsdycke Exccllentie, soo in 't 
gencrael als in 't particulier, de goede hant dacr acn 
to houden, dat op Batavia en allo andero plactscn, 
onder het gcbict van d'E.' Comp, synde, dcselvo mag 
worden bedient vol- gens de instruction en de 
practycken in de ver- eenigde Ncderlantsche 
provintien doorgaens, soo in 't civiel, als in 't 
criminecl, g'obscrveert, en dat tot dcr tijt van hier een 
andcrc bysondcre instructie op den nacin van hacr 
Hoogmogende en Syne Excellentic gemaeekt en 
overgesonden sal syn, waernae allo rechters in 
toecomende hen sullen hebben tc reguleeren.'' (N. I. 
Plakaat- boek, deel 1 pag. 263). 

Zeer instantelijk werd in artikel 2 van de 
laatstgemelde instructie crop aangedrongen, „dat alle 
civiele en crimineclc saecken, soo haest docnlyck is, 
inogen worden getermineerd, de saecken en 
dagelijksche processen, mitsgaders de gevangenen, 
uyt wat oorsaecke 't selve wesen mochtc, niet 
opgehouden, maer ieder cen ge- daen werde cort regt 
ende expeefitie van justitie, op dat alhier buyten 
clachten blijven mogen", terwijl den gouverneur-
generaal en den Raden van India (art. 4) werd 
opgedragen om toe tc zien „dat alle Indiaensc natien 
vricndelyck ge- tractcerd en jegens hen niet 
onbehoorlyck ge- proccdeert werde en sondcrling do 
Chineesen, den welckc met allo belecfthcyt dicnen 
gewonnen, omnie den hanclel van deselve op Batavia 
mcer en meer te docn ver meerd eren. * * 

In do Generale Instructie van 1650 lezen we o. a.: 
„Dat om de Justitio (als het fundament van alle goedo 
regeringen zijndc), met hiister te doen bekleeden, do 
Gouverneur-Gencraal cn Raden van Indio vooral 
goede zorg dragen moc- ten, dat de Achtb. Raad van 
Justitie des kastecls Batavia, doorgaans voorzien 
worde van de kapabclste, bejanrde ministers, die 
goed van leven zijn, do justitie liefhebben, om de 
boozen te straffen. cn de vroincn te beschcrmen, en 
dat in den gemelden Raad altijd, zoo ook geschiedt, 
een van de ordinaire Raden van Indie het Presidon 
tsainbt bckleedt.,, 

en voorts: „Dat do Gouvcrneur Generaal en de 
Raden van Indie allo resolutien cn condem- naticn 
van den gemelden Raad van Justitio zondcr cenigo 
vcrhindcringen of handstuitingen effect zullcn latcn 
sortcrcn, zonder cenigo dclin- quenton, bij form van 
pardon, van do opgclegdo straf to cxcuseren, veel 
minder sustentien en proceclurcn, op de aanklagt van 
den fiscaal van Indio in regten gobragt en aldaar 
geinten- teerd, to annulorcn en den voortgang 
dcrzclvo te bclctten tot grooto kloinachting en 
disrespect van den Raad van Justitie." (N. I. 
Plakaatboek, decl II, pag. 149 v.). 

Om aan die voorschrifton tc voldoen was het in de 
eersto plaats noodig wetten te makon, dio het 
rcchtsgevocl van veroveraars cn veroverden kondon 
bevredigen en rust en veiligheid van staat, eigendom 
cn persoon konden verzokcron en ter uitvocring 
daarvan werden daarom, waar de omstandigheden dit 
noodig maakten, Placaton uitgovaardigd, cerst onkel 
geldonde voor hot pas gestichto Batavia, later allongs 
van kracht verklaard voor do zick uitbroidende be- 
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zittingen en handelsgebieden. En、opdat，de uit te 
vaardigen bepalingen geen doode letter zou- den 
blijven, moesten zij worden „in brein gc- bracht en 
wel onderhoudcn" en opdat niet，do justiciabelen het 
gevoel zouden hebben als waren zij onderworpen aan 
het gezag van cen er- jrcns ver weg zich bevindend 
onzfchtbaar, phan- * tastisch en onbegrijpelijk 
wezen, gecn vorst, gccn vijand en toch geen 
landgenoot, moesten zij door de ingezetenen worden 
gekend en daar men vreesde ..dat de vcle loffdjjke 
Placaten cn or- donnantien wclke successievelijk 
waren geema- neerd, nict, zooals zulks bchoordc, 
wcrden na- gekomen, omdat deselve, als in 
verschillende placaatboeken. wijd en zijd verspreid 
en zeer lang en breedvoerig beschrevcn, daarenboven 
ook fastidious en moeilijk te lezen en derhalve niet 
aan een iegdyk bekend waren”, we rd het besluit 
genomen om in de landstaal een verza- meling op te 
stellen en uit te geven van allc de placaten en 
ordonnantien, door de Indische regeering 
successievelijk geemaneerd, daar- van een verkorte 
uitgave te verspreiden, waarin naar goede orde de 
voornaamste bepalingen zouden zijn gerangschikt. 
terwijl daarbij tevens zoude worde gevoegd al 
lietgeen zoo uit „de algemeene als de keizerlijkc 
regten", geacht werd tot dat einde dienstig te zijn". 
De man, die hiertoe het initiatief nam, was de G.-G. 
Antonie van Diemen en de man, aan wien de taak 
werd opgedragen, was Joan Maetsuyker, een reclits- 
geleerde met een grooten en welverdienden naam, die 
in 1636 door de Bcwindhcbbers der Compag- nie met 
den titel van „Pensionaris van het Hof van. Justitie te 
Batavia" naar Indie was uitge- zonden om als raad-
adviseur de Indische Regeering te dienen van 
consideratien en ad vies in alle zaken de Justitie 
betreffende, die later van 1653 — J 678 G.-G. was en 
wiens naam is hlijven voortleven als van eenen der 
allcrbeste Gouvemeurs-Gencraal, die iminer over 
Indie bet bestuur hebben gevoerd. 

Bij resolutie van 23 April 1641 werd aan Maet- 
suyker opgedragen om de successievelijk gecma- 
neerde en door de placaatboeken „confusivclijk, wijd 
en zijd verspreide ordonnantien, welke moeilijk en 
fastidieus tc lezen zijn”, te verzamc- !en en ieder 
onderwerp, ondcr zijn hoofd. trac- taatsgewijs bijeen 
te brengen, het superflue te amputeeren en het 
noodige daarbij te voegen, zoodanig als hij het, naar 
zijne wctcnschap en verkregen ondervinding van de 
gelegen heid der Regering zoude bevinden te 
behooren". Reeds het volgende jaar had Maetsuycker 
zijn arbeid voleindigd, hetwelk nu op (liens verzoek 
door de Regeering gesteld werd in Jianden van een 
coin- missie van vijf „regtsge]eerden en 
costuniieren" met verzoek „om het voorschreven 
goede work te resumeren, pondereren cn na tc zien,^ 
cn van hunne bevinding te dienen van rapport aan den 
G.-G. en de Raden van India. Het rapport, dat dezc 
commissie uitbracht, toont of de vohnaakt- heid van 
het werk van Maetsuycker of enkel dat zij het niet had 
doorgelezen, want zij ver- kJaarde zich gehecl en in 
alle punten daarmede te kunnen vereenigen en gaf als 
hare meening te kennen, dat het, zooals het daar lag, 
konde worde gepromuJgeerd. Dit geschiedde dan 
ook. Op 1 Juli J 642 werd het in Rade van Indie door 
de Re- geering bekrachtigd en bij placaat van 
dienzelf- den dag door den G.-G. bevolcn „dat dit 
werk, 

mitsgaders de punten daarin vervat, voortaan 
gehouden of in acht genomen, zoowel in als buiten 
regten gebruikt, geallegeerd en daaroj) door den 
Regter regt gesproken zoude worden op zoodanige 
wijze alsof ieder stuk van hctzelve bij afzondcrlijkc 
plakaten gestatueerd eri gc- promulgeerd ware.n 

Voorts werd, om nieuwe verwarring te voor- 
komen, die het gevolg zoude kunnen wezen van later 
uit te vaardigen placaten, bepaald, dat indien er, in 
het toekomendc, placaten, keuren of statuten 
mochten gemaakt worden, welke werden publiek 
gemaakt, Jict dispositief daarvan, door den Raad van 
Justitie des kas- teels, of door dengene, aan wien 
zulks vanwege den G.-G. zoude worden opgedragen, 
met zoo kortc en duidelijke woorden als cloenlijk 
zijn zoude, insgelijks in (lit tractaat, onder cen 
bekwamen titel, zoude worden ingeschrevcn en 
gerangschikt, hetgeen alsdan van gelijkc kracht en 
waarde zou gehouden worden als de placaten, 
keuren en statuten, waarbij hetzelve wa：•: 
ingenomen, terwijl eindelijk bij datzelfde pla- kaat, 
de Raad van Justitie tc Batavia, als zijnde het geregt 
in Batavia, als mede alle anderc Justicieren en 
Officieren, werden ontboden en bevolen om het 
bovcngemcld tractaat met al de artikelen daarin 
vervat, alsmede hetgeen op de voorgeschreven 
wijze, later daarbij gevoegd zoude worden, 
punctuelijk te onderhou- den en te doen 
onderhouden. al mocht zulks ook bevonden worden 
strijdig te zijn met de usantien, keuren, statuten of 
plakaten, we]k<- tot hiertoe gebruikt waren, aan 
welke bij deze werd gedcrogeerd cn die dus als 
afgeschaf; moesten aangemerkt worden, blijvende 
ccht< i aan den G.-G. voorbehouden de intcrj)r<：
tati< en vcrklaring van de cluistcrheden, die m： 
hetzelve zouden mogen ontstaan, rnitsgadcr- het al 
tore re n en ampliccren van dicn, naa r dat zulks in 
liet ver vol g zoude bevonden worden tc behooren : 
dit alles noehthans bij provisie en totdat door Hccren 
Zcvcnt iencn. met inacht i - ging of goedkeuring van 
's Lands aJgcmecn” Staten, een nader reg) cm ent op 
l)et bcl(?id dor Indische Regeering vastgestdd ⑴】
overgezon den zou worden. J)e slotbepialing van de 
StaLu- ten hiidt, dat van zoodanige zaken 
waaromtr(!nt. bij dczelvc niets bijzondcrs staat 
voorgeschreven, geobserveerd en onderhoudci) 
znHen worden de rcch ten, statu ten en koHtumcn in 
<!<■ Vereenigde Nederlandcn gobruikcJijk cn 
wanneer ook deze daaromtrent inoclit(m rh-ficicren, 
beschreven keizerlijkc regten. voor zoo ver(l<- zelve 
met den toesland landcn overeen- komen en da ar op 
van toepasxing geacht kunnen worden, gdijk dan 
ook allc do autoriteiten onder de gohoorzaainhcid 
van den Ncflerland- schen staal in deze gcwesten 
gesteld, gehouden waj'en zich naar het 
onderwerpelijke ordonnan- tiebock te reguleeren, 
voor zooveel zulks met de constitutie dozer 
gewesten zoude kunnen worden overccngcbracht. 
En opdat van dezc statuten, keuren en ordonnanticn, 
alsmede van die, welke later daarbij gevoegd zouden 
worden. niemand onwetendheid zoude kunnen voor- 
wenden, werd .ten slotte gelast, dat dczclvc jaarlijks, 
telkens na de verandering van de wet, te dezer stede 
(Batavia) vernieuwd en na voorafgaandc 
proclamatic en affictie van bil- letten, in de open 
bare raadkamer zouden 
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wordcn gcpubliccerd on afgckondigd. 
Dczc statutcn zijn vervolgcns, na bckrachti- gjng? 

bij opcnbaar bovelschrifb bekend gcmaakt en 
krachtens rcsolutie van do Regcering van 5 Juli 1642 
op den daaropvolgcnden Dinsdag door don Raad van 
Justitic te Batavia gcpubli- ceerd en afgckondigd 
onder den naam van „Ordonnantien en Statutcn van 
Batavia** om voortaan, in de pleats der luerboven 
gcnocmdc placaatboekcn, gebruikt te worden. 

De Regecring in Indic zone! alsnu dio statu- ten, 
kcuren cn ordonnantion naar het vaderland ter 
goedkeuring cn bevestiging door de Bc- 
windhebbers der Compagnie, cn bij missive van 
25 September 1642 were! door Heeren Zevcn- 
tienen aan den G.-G. teruggeschreven, „dat zij de 
bijeengetrokken plakaten en ordonnantien van den 
Raadspensionaris Joan JIaetsuycker houden voor 
even dienstig als noodzakclijk en dat de G.-G. cn de 
Raden van India daarop tc zijner tijd zullen worden 
gediend van der- sclvcr consideratien en ad vics,5. 
Heeren Zeven- ticnen vroegen en verkregen alsnu 
machtiging van de Staten-Gencraal om het 
ordonnanticboek tc promulgceren, waarna het word 
geapprobcerd bij de arrcstatic van de „Punten cn 
Artikelcnin form van gcnerale instructic voor den 
Gou- verneur-Generaal cn de Raden van Indi仓''van 
26 April 1650 waarbij bepaald werd, ,.dat alle 
civile ende Criminele saecken, dccisien endc 
Execution, sonder onderscheyt, toevertrouwt endc 
bcvoolen sullen bl目ven aan den Raed van .Justitie 
des Casteels, op den voct, ord re ende instructien in 
't ordinancie-boecq van Batavia, daor tcr plaetsc nu 
in gcbruicq syndo begrepen" voorts dat, „door de 
subalterne collegien van Justitie en Policie, zal 
worden gevoJgd het Ordonnantic- ende Placactboccq 
door de Ed. Joan Maetsuyckcr voor desen tsacm 
getrockcn 

van hicr, des noodigh gcacht sijnde, goct 
gevonclen mochtc werden anders tc ordon- neren '' 

l)i：8 golden by de inwerkingtreding der Statu- 
(en van Batavia allcrcerst cn in voilen omvang doze 
cn v/aar zij niet voox'zagcn schreef de slot- In paling 
voor dat „van zoodanige zakon, waar- ointrent bij 
dcselve niets bijzondcrs staat voor- gcschrevcn, 
geobserveerd en onderhouden zul- Jen worden de 
regten, Htatuten cn kostumcn in de Verecnigde 
NcderJanden in gobruik?, De Sta- 1,ni( i) hudden 
editor gecn kracht van wet over dr gohceJe 
uitgestrckth(?id van do bezittingen dci' (Jompagnie, 
doch slcchts to Batavia en onisi reken, d. w. z. cone 
landstreck, begrensd ten Ziiidcn door de Zee, ten 
Oostcn door de gren- zcii van het Chcribonsche 
sultanaat, ten Westen door die van het Rijk van den 
sultan van .Bantinn, ten Noorden door do zee, mot 
deze uit breiding, dat de eilanden en de Zuidkust van 
Sumatra onder }iun rechtsniacht stonden. De 
Statutcn moeten nict worden beschouwd a]s 
codificatie in clcn tegenwoordigen zin van <lai 
woord. Het is een ordcloozc verzamcling van 
burgerlijl<e en militairc Jiuishoudclijkc cn 
iulministratieve bepalingcn, verdceld in acht cn 
veertig verschiliende hoofd sink ken, waar- onder 
<lan ook, die handclcn over de Justitie <■>» wat 
(iaarmee in verband staat. Maar trots die 
ordcloosheid en trots vcJerloi Iceintcn ver- 7.0 ecn 
gun»tig oordeel, al behoeft mon nu juist nog nict in 
te stem mon met het oordcol 

van Valentijn, die zc in zijne „Lcvens der Opper- 
Landvoogdcnn nocmt: „dat algemccn en heer- lijk 
Rcgtboek van Tndien, waarna alle vonnis- sen 
alommc in het Oostcn uitgcwezen worden". (bl. 
294). Do ch ook Friedrich Saalfcld in zijne 
Gcschichte des Holl. Kolonialv/escns in Ostin dien 
cn zelfs Raffles p ijst zc en die is karig met zijn lof, 
waar het het koloniaal systeem betrof, dat hij op 
java aantrof en de gcschicde- nis daarvan. 

In opvolging van het bevelschrift van den G.-G. 
Van Diemen mocsten van de ordonnan- ticn, 
plakaten en andore Regeeringsvoorschrif- ten, 
waarbij sommige bepalingen, in de statuten 
opgenomen, werden gewijzigd of vermccrdcrd, 
afschriften worden mcdegedeeld aan den Raad van 
Justitie des kastcels cn door dezen opgenomen in een 
afzonderlijke. vprzameling, ge- voegd achter de 
statutcn zelve./ Of dit gebeurd is, is meer dan 
twijtclachtig, niaar hoe het ook zij, in wcerwil van de 
door Van Diemen gegeven voorschriften, was do 
toestand in 1715 van dien aard, dat op 9 Juli van dat 
jaar de G.-G. en Raden van India den last ontvingen 
van de Bewindhcbboren om de Statuten van Batavia 
„ door een bekwaam persoon, zooveel deselve zijn 
gcemaneercl, tot den tegenwoordigen tijd, in goede 
orde cn onder derzelver behoorlijke titels te laten 
redigeren en uitschrijven en hun een exemplaar of 
twee daarvan te doen toe- komen om door 
Gecommitteerde Bewindhebbers nagezien cn 
vcrvolgens geresolvecrd tc worden, of deselve hicr 
to landc dan wel te Batavia zouden worden gedrukt". 
Ter voldoening aan deze opdracht werd op 
voordracht van den G.-G. Christoffel van Swol (cf. 
N. I. Plakaatboek, deci IX p. 1 vlgg.), by resolutie der 
Indischc Regeering van 3 November 1716 
„goedgevon- den cn verstaan, do Heoren Mr. Willem 
van Egten en Abraham Alewijn, loden in dien acht- 
baren Raad van Justitie des kasteels, te com- mitteren 
om de Statuten van Batavia tot dien tijd toe tc 
amplicren met al hetgecn sedert dcrsclver 
samenstelling in het jaar 1642 zoudc mogen zijn 
gestatueerd, met last om dat alles in goede orde en 
onder dcszelfs behoorlijke titels tc redigeren cn te 
doen uitschrijvon, ten eindc Hun Hoog 
Edclachtbaren te worden toe- gezonden om het 
(15.fir of wel hier te lande te doen drukken”. Bij 
missive van 23 Juni 1717 boot! doze commissio aan 
de Rogeering een ontwerp aan van de wijze, waarop 
zij bij de samenstelling van haren arbeid niccndo to 
werk te mooten gaan en waarbij zij tevens de be- 
schikking dor Regcering verzocht op de vraag in 
hoeverre personeele en temporaire zaken daarbij 
zouden niogen worden opgenomen. Deze 
bcschiltking is vcrlecnd bij Resolutio van 25 Juni 
1717, waarbij aan de commissie werd te kennen 
gegeven, „dat de Regcering met haar geen vrucht of 
nut daarin zict, dat in de am- pliatie der Statuten van 
Batavia zouden worden ingetrokken zoodanige 
Ijijzondere uitgediendo zaken en orders, die of 
singulier zijn geweest of reeds voor lang hun beslag 
hadden gekregen, dcwijl dit het work vergrooten en 
confonderon zoudc cn dat gevolgclijk alle zoodanige 
orders, plakaten cn resolution wol buiten de statutcn 
of dcrzclvev ampliation gclaten mogen worden. doch 
dat, dcwijl de konnis van zoodanige orders, plakaten 
en resolution nu en dan van ecn 

JV 9 
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nuttig gebruik voor de dienst der Compagnie zoude 
kunnen zijn, het noodig werd geoordceld, de 
commissie te recomninndcren oni of onder of achter 
het werk een kort dock compleet register da ar van te 
houden, om achter de Sta- tuten gevoegd, dan wel 
onder zoodanige aparte plaats bewaard en gebruikt te 
worden als men op het oinde van het werk noodig 
achten en goedvinden zou." 

Na dezc resolutie bleef do zaak rusten (de beide 
leden van de commissie stierven onder- scheidenlijk 
in 1723 en 1721) totdat zij in 1752 door den G.-G. 
Mossel wedcr werd opge- vat. Hij benoemde een 
commissie, bestaande uit Jacob van der Sleijden,, 
secrctaris van den Raad van Justitie des kastecls, 
Pieter Greving. secretaris van Scheepencn en 
Christiaan Lode- wijk Senff, geheimschrijver van 
den heere Gouverneur-Gencraal. Ook dezc 
commissie zou haar taak niet afwerken. In 1754 
werden Van der Sleijden en Senff ontheven van de 
hun opge- dragen commissie en aan Greving, die nog 
het meeste werk had verricht, toegevoegd Mr. W A. 
Alting, P. Hakstecn en Mr. M. Th. Hilgers. Greving 
ontviel in 1756 aan de commissie on werd vervangen 
door M. Romp, Baljuw van Batavia. In datzelfde jaar 
werd aan AJting ontslag verleend en W. Fockens iu 
zijn plaats benoemd. Deze laatste werd den 5dcn Juni 
1761 vervangen door J. J. Craan, opperkoopman en 
gewezen eersten gezworen klerk ter generale 
secretarie, den man, die, nadat de overige leden door 
hunne benoeming tot extra-ordinaire leden in den 
Raad van Indie (1763, 1762 en 17G1), uit de 
commissie getreden waron en niet vervangen 
werden, ten slotte allecn het werk zou vol- eindigen. 

Bij zijn benoeming door den Gouv.-Gen. Van der 
Parra, kreeg Craan, behalve de opdracht „het verder 
helpen effenstellen en absolveeren der Statuten**, 
den last: „Om vooraf na te gaan en vervolgens aan de 
Regering te suppediteeren een distinct en 
nauwkeurig berigt . van de door de Regering 
successive geemaneerde plac- caten, ordonnantien en 
verdere statuaire ordres, welke liij vermeenen zal nog 
van dienst en gebruik te zijn, en welke niet; ten einde 
vervolgens mede aan deeze tafel (nl. van de Hooge 
Regeering) gercsumcert en in nadere deliberatie gen 
omen te worden om dus eens in een geschikte orde 
gecoUigccrt te krijgen de sodanige, die van 
applicatie zijn en in vigour konnen bl酉ven." Na drie 
jaren arbeids leverde Craan, die in 1763 van alle 
ander werk word ontheven, op 10 September 1764 
aan de Regeering in „een alphabetisch RecueiJ van 
aJIe vigee- rende placcaaten, ordonnantien, 
reglementen en verdere permanente ordres met 
aanteekening van de periode, die men door 
uytlaatingen of bijvoegingen zoude dienen te 
rectificercn". Dit recueil, dat liep tot ult.° Augustus 
1764, moest nu ter tafel van de Hooge Regering 
geresumeerd cn nader in deliberatie worden 
genomen, maar de G.-G. Van der Parra, in de 
overtuiging dat een vergadering voor een dergelijke 
taak minder geschikt was „daar het jugement over 
diergelijke zaaken niet zonder consultcring van 
nienigvul- dige papieren zoude kunnen geschiedcn", 
docli het best voegde aan eene commissie, die te 
voren met het colligeeren belast was geweest, 
namelijk de extraordinaire Raden Haksteon en 

Alting, richtte tot dezon het verzoek „hot Rccueil te 
visiteren en to examineren en van hunne bevinding 
rapport te docn". Alling on Taillefcrt, dio Hakstecn 
verving, hebben hunne opmerkingen neergelogd in 
een rapport van 29 Augustus 1765, waarbij zij o. in. 
verklaren, dat het hun niet mogelijk is geweest het 
ontwerp mot allo daarbij behoorende stukken to con- 
fronteeren, en zij zich daarbij mitsdien op de trouw 
en do nauwkourighcid der excerpateurs moesten 
verlaten; dat zij echtcr bij het resumcc- ren van het 
work hadden bevonden, dat hetzelvc volkomen 
voldeed aan den titel „Alphabetisch Recueil", die 
daaraan bij Resolutie van den 26 November 1764 
was gegeven gcwordcn, en dat hetzelve wel waard 
was om als een nuttig en geriefelijk sanienstel van 
wetten en perina- nente bevelen van allerlei aard in 
wezen te blijven: dat zij het echter noodzakelijk 
oordeeldeji hetzelve in eenen anderen vorm over te 
gieten om daaraan de gedaante van een welgcschikt 
„Stadts-wetboek,* dan wel „Verzameling van 
Statuten of Plaatselijke wetten, Reglementen en 
ordonnantiiin'' te geven en dat mitsdien aan liet hoofd 
daarvan zoude behooren gestcld te worden cen 
placaat, bij wege van introductie op dezelfde wijze 
en in den zelfden vorm als had plaats gehad bij de 
afkondiging der cerate of oude Statuten. Bij dat 
rapport was een aantal voorstellen gevoegd tot 
weglating en wijziging van die bepalingen, die reeds 
waren vervallcn of in. de praktijk gebleken waren 
minder te voldoen. De verzameling werd bij missive 
van den G.-G. in Rade van 21 October 1766 aan 
Heeren Zeventienen aangeboden. 

Daarbij is het gebleven. Het placaat is niminer 
bekrachtigd en dien tengevolge nimmer afgekou- 
digd. Toch liceft het wel gewerkt. Verschillcnde 
rechterlijke uitspraken loonen aan, dat zij ge- baseerd 
waren op die niet afgekondigde cn alzoo onwettige 
Statuten, en dit was het gcvolg van de meaning, 
waarin die rechtscollcges ver- keerden, dat het 
volkomen geoorloofd was zich bij hunne uitspraken 
tc basecren op die artikeden of bepalingen uit de 
Statuten, die in algelieeln overeenste>nming waren 
met de artikclen of bepalingen uit de oude Plakaton 
cn Wetten, waaruit zc gcextrahcerd waren. 
Daargelaten, dat deze opvatting in. strijd was met het 
beg rip, dat aan de verbindende kracht van wcttclijkc 
bc- palingen moot worden toegekend, blijkt uit die 
opvatting volkomen, dat de nieuwe Statuten gecn 
rechtskracht had don in zich zelvc, al waa dan ook de 
opvatting, dat zij die zouden kunnen ontleenen aan 
ocne overeenstemming met wM rechtskrachtigo 
voorschriftcn een dwaling. Niet do nieuwe, de oude 
Statuten waren zoowel te voren a]s daarna 
verbindend. 

C. NA DE OPHEFFING DER OOST-INDISCHE 

COMPAGNIE. In 1798 hield de 0. I. C. op to bestaan. 
De StaatsregeJing van dat jaar in (art. 247), dat de 
octrooien der Compagnio zouden wordon vernietigd 
en de Bataafs(；he Republiek allc bezittingen, 
oigendomnien (ui schulden der Compagnie zou 
overnemen. In 1802 werd in Nederland ecne 
commissie benoenx! ,,tot de Oost-lndische zaken*1, 
aan wie opdrachl werd gegQven tot het ins tell en van 
cen onderzooJt naar de wijze waarop in het algemeen 
de zaken °P de ineest bevredigende wijze konden 
wordon 
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vorbetord. Deze commissio advisecrdo tot licr- 
ziening dcr nicuwc Statuten, dio volgcns haar vce] 
goeds bevatten, dat waard was in stand to wordcn 
gehoudcn. Van die herziening kwam evcnwel niets. 
In 1808 zone! do Koning Daendels naar Indie, die 
daar met ecn plan tot volledigo rcorganisatie van 
bestuur, justitie en politic aankwam. Hij droeg den 
Raden van Indie W. van Hoesen en J. C. 
Romswinckel op cen „gcneraal Rccucil" samcn to 
stellen van de vcrschillcndc „Organisatien, 
Reglcmenten, In- structien cn andere verbeteringen 
in 'b bestier en de administratic der kolonie5, hetwclk 
onder den titcl: „Zamenstel der organieke wetten 
wclkc sints het begin van 1808 door Z.E. den 
maarschalk en gouverneur-generaal of op Hoogst- 
deszelfs propositien, door deze Vcrgadering (Raad 
van Indie) zijn gearresteerd" den 4en van Herfst- 
maand 1810 word afgekondigd. 

In dit “zamenstel" was meer rekening gehoudcn 
met de eigen wetten voorde Inlanders. Want, terwijl 
voor de Europeancn de Oude Bataviaschc St-atuten 
van kracht bleven, werden op den inlander zijn eigen 
wetten toepassel寸k verklaard, nochtans met deze 
restrictie, dat de straffen door den G.-G. zouden 
worden gewijzigd, wan- neer zij werden geacht niet 
in overstemming to zijn met de misdaad; ingcval do 
Inlandsche wetten niet in een of ander geval 
voorzagen of „wan- neer ze tegen latere cn 
algemeene beveelen dcr hooge overheid of tegen de 
eerste beginselen van regt cn billijkheid indruisschen 
of wanneer daardoor in lijfstraffclijke zaken het 
grootc nut dcr algemeene vciligheid of ten aanzicn 
der form van proccderen de nodige rechterlijke over- 
t uiging niet kan worden verkregen.** Bij vol- 
trekking van de doodstraf werd het fiat executio van 
den G.-G. vereischt, met uitzondcring van •1c 
militairc cxeculien in geval van opstand. Do straffen, 
door Daendels ter uitspraak aan de rechterlijke 
coBegcs toegestaan (plakkaat van 22 April 1808) 
bestonden in ： 1. Levend verbran- den atm cen paal, 
2. krissen ； 3. brandnierken; 1. gccselen; 5. 
kettingslag; 6. confinement; 7. condammalic tot den 
arbeid aan de genicenc wr-rken. De ccrstc straf kon 
cnkel de brandstich- cn moorddnaars treffen cn werd 
uitgevoerd door hen met cen Jangcn ketting aan cen 
paal (<• binden, waaromheen brand bare stoffen 
waren opgestapekl. 

i)al J)acn<ie]s de ten uitvocrlegging van gc- 
noenxJc straffen toestond lag niet nan eon 
wrcedhci<l van karakter, maar aan de ovorweging 
..dat lict wcllichl nan inccrderc inconvenientcn zou 
onderhevig zijn, indicn mot afschaffing van <ie 
inlandHche wetten cn gebruiken daarvoor in 
ecnmaal cen nicuw on aan den Jftvaan goheel 
vreoind Btelscl van rcchtsoefcning word gesub- 
stitucerd, hetgeen bij do oprichting dcr Land- 
gorichtcn in het jongst verstreken jaarpn bij do 
verbctcring in de rechtspleging over den Inlander 
opzcttclijk is vennijcl, zoowel als om do thans 
vigeoronde Javuansche wotton on gebruiken tot «cn 
vast en onverantwoordelijk richtsnoer aan <lozclve 
voor to schrjjvenn. Daendels was indcr- <laad 
volkomen overtuigd van zijn eigen on- kunde 
oinlrent de toostanden en het karakter van den 
inlander (niet to verwonderen nntuurlijk, waar hij 
niminer in do kolonien gediend had). Eon bewijs 
ervoor, dat geen ruwhoid of wreed- heid van inborst 
hem loidde was, dat hij bcpaaklo, 

dat wreedo straffen niet mochtcn worden op- gelegd, 
wanneer zo tegen recht cn billijkhcid in- druischten. 
En om dit aJgcmecn bcginsel toe te passen schrecf 
hij voor, dat van de Inlandsche instellingcn mocst 
worden afgeweken: lo. wanneer zij eencn misdadiger 
aan de hem competee- rendc straf onttrokken, d. i. in 
dio gevallcn, waarin de bclcedigdc persoon of de 
nabestaanden van den nedcrgeslagcne zelve geen 
rccht mochtcn eischen of de jaren nog niet bereikt 
hadden om zulks naar de Javaansche wetten to 
kunnen doen; in die gevallen was het 0. M. verplicht 
do zaak te vcrvolgen; 2e. wanneer de bedreigde 
straffen te licht of te zwaar, of niet geschikt „ter 
bewerking van do algemeene veiligheid,, waren, 
werd aan de betrokken rechtbanken over- gelaten om 
naar hun bestc overtuiging een andere straf op te 
leggen. Hier kwam wcl is waar het arbitraire in 
Daendels karakter voor den dag, maar hij greep toch 
niet zelf in, doch liet an- deren — en wcl ecn 
rechterlijk college — in- grijpen; 3e. waren de 
bewijsmiddelcn volgens die wetten niet voldoende, 
om de overtuiging des rechters te vestigen, dan was 
deze gerechtigd om daarvan „naar het voorbeeld van 
algemeene rechten en praktijk voor zoover dezelve 
toepas- selijk zijn, te suppleeren." Aan den prefect 
van Japara zond hij 13 December 1809 eene missive, 
dienende om voor het vervolg „enorme missla- gen" 
in de rechtspleging to voorkomen, die uit ceno 
vcrkcerde opvatting van de toepassing dier wetten 
gevolgd waren. Deze mocht nimmer zoo ver gaan 
„dat daardoor de principes van algemeene vciligheid 
of het stelsel van gelijk recht voor allc ingezctencn 
in lijfstraffelijko zaken zou mogen worden 
gekwetst." De misdaden, „als attentaten zijnde op do 
publieke veiligheid, waarvan de bescherming en 
vindicatie voor Europeers, Chinees en Inlander 
gelijk moot zijn en de hoogheid rakende van het 
Gouverncment zullcn volgens de Hollandsche 
wetgeving worden bcrecht en wcl door den prefect 
met twee asscs- soren, uit de Europecsche burgers en 
beambten te kiezen. De Inlandsche wetten zullen 
alleen gclden in zaken die de huwelijkon, 
godsdienst- plechtigheden of andere objecten in 
direct verband staande met de zeden en gewoonten 
der Javanen, concernecren, dan wel disputen uit haat 
en nijd van Javanon tot Javanen, die tot doodslag 
overgaan, zonder van roof vergezeld te zijn." . 

Het afkappen van handen of voeten, eon zeer veel 
voorkomendo straf, word verboden als „een straf dio 
de ondorvinding geleerd hcoft, dat niet alleen niet 
strekt tot afschrik, daar velen hunue verminkto leden 
opnicuw tot roof en misdaad gebruiken, maar dio hen 
ook brongt tot last der maatschappij en buiten staat 
stelt om door arbeid eon beter bestaan en 
Icvonswijze to zoe- kcn." 

“Capital。，lijffelijkc on diffameoronde>, straffen 
mochten niet worden ten uitvoer gelegd v66rdat do 
G.-G. daartoe het fiat cxocutio vcrleend had. Do 
organisatic van Daendels bevatto de begin- sclen, die 
als grondslagen zouden diencn voor do latero 
regclingen. Toen het Britschc tusschen- bestuur 
optrad, voorde het in alle takken van behecr zijne 
hervonningen in, daarbij volgende de inrichting 
daarvan in Britsch-Indid. Het on- derscheid, dat 
tijdens do Compagnie bestaan had in do 
rechtspleging tusschen Europeanon en 
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Inlanders, hield op, maar de Bataviasche Sta- tuten 
werden gehandhaafd ； alleen het strafstelsel werd 
door Lord Minto, landvoogd van Britsch- Indie, 
gewijzigd (Java vormdc onder het En- gelsche 
tusschenbestuur een dcr vicr gouvcrne- nienten, 
waarin de Hollandschc bezittingen wer- dcn verdeeld 
； de andere waren Jlalakka, Suma- tra,s Westkust on 
de Molukkcn, alle vicr onderge- schikt a an het 
opperbestuur van Bcngalen), doch alleen in zooverre, 
dat hot vcrzacht word. Ovcrigens hield hij de 
Bataviasche Statuten in stand. Ook Raffles, die door 
Lord Minto tot Lui- . tenant-Gouverneur van Java 
was aangcstcld, deed zoo en liet zich zelfs in de 
voigende bewoor- dingen over die statuten uit: “these 
form a body of regulations and laws, peculiarly 
adapted to this place and, if divested, as they are now 
directed to be, of cruelty and torture and modified in 
some instances wherein the punishment of death may 
be considered to exceed the offence, perhaps the best, 
that- could bo adopted for this place". Het materieele 
strafrccht. onderging dan ook geene andere 
wijzigingen dan die, welke Lord Minto tot 
verzachting van het strafstelsel had noodig 
geoordeeld. Zij bestonden in : 1. af- schaffing der 
pijnbank (die echtcr alleen nog maar in naam 
bestond); 2. een Engelschman (British born subject) 
zal nooit zwaardere straf ondergaan. dan de 
Engelsche wet voor het ge- pleegde misdrijf oplcgt; 
3. geen voniiis zal tegen hem ten uitvoer worden 
gclegd dan na gedaan rapport aan den Luitcnant-
Gouverncur； 4. de doodstraf zal tegen niemand, wie 
hij ook zij, niogen worden ten uitvoer gelegd dan na 
gedaan rapport aan den Luitenant-Gouvcrneur; 5. de 
Luitenant-Gouvcrneur zal het recht hebben van gratie 
of van gcdceltelijke remissie van straf, met 
uitzondering van onbelangrijke boeten, korte 
gevangenzetting of lichte lijfstraffen; G. de En- 
gdschen worden onderworpen aan de bestaande 
politiereglementen. - 

In de Instructie voor de Commissarissen-Gcne- 
raal, die in 1810 de bij de convcntie van 1814 te- 
ruggegeven bezittingen uit handen der Engel- schen 
moeten overnemen, staat: „zij zullen de plaatselijke 
wetten van Indie, bekend onder den naam van nieuwe 
Statuten van Batavia revi- deren en daarin zoodanige 
veranderingen vast- stellen, a Is zij na behoorlijk 
onderzoek raadzaam zullen oordeelcn.5, Nu waren 
die nieuwe Statuten nimmer afgekondigd, gelijk bo 
ven vcrmcld en waren in Holland de oude 
Bataviasche Statuten steeds besehouwd gebieven als 
het eenige wettige ordonnantieboek van Indie. De 
bedocling van het voorschrift zal dan ook wel 
geweest zijn, dat zulks moest geschieden met de oude 
Statuten. En zoo hebben de Commissarissen-
Generaal het dan ook opgevat-. In crimineelo zaken 
zou, voor zoover er geen plaatselijke of byzonderc 
verorde- ningen der regeering bestonden, reclit 
gesproken worden naar de wetten, die vroeger in 
Holland kracht hadden. Inlanders en anderen, dio 
geene Christenen waren, zouden naar hunne 
godsdicns- tige wetten geoordeeld worden, doch alle 
wrecde strafoefening bleef afgeschaft. Militairen 
stonden terecht volgens de bepalingen van het 
Crimineel Wetboek voor het krijgsvolk te lande, bij 
de wet van 15 Maart 1815 vastgesteld, welk wetboek 
ook, krachtens art. 214, toepasselijk was voor de 
Oost-Indische bezittingen. Ook voor de krijgs- macht 
te water was den 20en Juli 1814 ecn regle- 

ment in Nederland vastgestcld. Een belangrijk punt 
werd door do Cominissarissen-Gencraal antlers 
gcregckl dan het gcrcgeld geweest was. Ter- wijl 
vroogcr, bij veroordeeling, hot vonnis aan den Luit. 
- Gouverneur tor good- of afkeuring moest worden 
gezonden, en doze bevoegd was niet alleen om het 
onderzoek en zelfs de uit- spraak, zoo er reeds vonnis 
was gewezen, voor- loopig to schorsen, maar ook om 
do opgclegdc straffen tc wijzigen naar zijn 
goeddunken, werd dio bevoegdheid lhans wel nict 
opge- heven, zoolang de nieuwe regeling niet was tot 
stand gekomen, maar werd zij onderworpen aan de 
voorafgaande voorlichting van den Hoogen Raad, 
wiens advies altijd gevolgd werd (publicatie van 19 
Augustus 1816, opgenomen in het Ind. Stb. van dat 
jaar). Hooge Raad was de naam, dien de Raad van 
Justitie van het kasteel had geusurpeerd. Sedert 1819 
werd die Raad veranderd in Hooggcrechtshof van 
Ncd.- Indie. 

Voor de bezittingen buiten Java werden be-
palingen gomaakt, overeenkomende met die op Java, 
waarbij o. a. werd verboden cene ver- oordeeling tot 
slavernij en straffen met boctc alleen van de misdr日
ven van ,,moord, doodslag, menschendieverij, roof, 
dicfstal met braak of ander geweld cn zware 
verwondingen met opzct gepleegd.,^ Deze moesten 
worden gestraft vol- gens de voorschriften van den 
Koran of, indien dezc niet toepasselijk was, volgcns 
de Nederland- sche wetten, welke bovendicn in 
gevallcn, waarin zij mildere straffen bedreigden dan 
de Koran, moesten worden toegepast. Voorts werden 
alle verminkende straffen verboden. 

Deze regeling duurdc slechts kort. Want bij 
Besluit van den Commissaris-Generaal du Bus de 
Gisignies (1826 — 1830) van 15 Maart 1828 (In<l. 
Stb. no. 16) werd een reglement op de veroordee- 
ling tot dwangarbeid vastgestcld, waarbij de 
veroordcelden werden oiidorschcidcn in a. ver- 
oordeelden tot kettingarbeid, b. veroordcelden tot 
dwangarbeid, hetzij voor den kost zonder loon, 
hotzij tegen zeker loon. Deze bcidc klafisen moesten 
altijd strong worden afgcschcidcn. J)>- eersten 
werden te work gcsteld aan de Openbarc werken te 
Batavia en tc Socrabaja, de laatsten op de 
landbouwctablisscmcntcn to Krawuug cn te 
Banjoewangi in het geval, dat de straf hooger was 
dan een jaar en in het gcval, dat de vonnisse«> op de 
Buitcnbezittingen waren gewezen en deze tevens 
veroordeeling tot bannissemont in hidden. De 
strafplaatsen voor de cerste klussc werden 
tucJitplaatsen, die voor de twee klasso werkplaal sen 
genoemd. Ook de kleeding dcr veroordcelden was 
vcrschillend. Deze bepalingen waren nict geheel in 
overeenstemming met hot bestaande rccht. De 
inlandsche rcclitbanken toch kenden slechts 
driecrJei soort van dwangarbeid: I. dwangarbeid in 
den ketting met bannissement, 2. dwangarbeid in de 
ketting zonder bannisse- ment, 3. dwangarbeid 
buiten den ketting mob bannissement. Onder 
bannissement werd stecrls verstaan verbanning 
buiten het ciland, waar de veroordeelde woondc, 
naar eene plants door het Gouvernement aan te 
wijzen. De vjcrkplaatsen zouden dus alleen met 
veroordcelden uit do Bui- tenbezittingen kunnen 
voorzien worden. En dat was niet de bedocling. Een 
nader besluit van den Com inissaris-Generaal 
bepaakle daarom, dat de rechter, be halve lyfstraffen, 
alleen zou kun- 
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non opleggon: a. kcttingarbeid met bannisse- nlont 
buiten Java cn Madoera tcr plaatse door ]jot 
Gouvernomcnt to bepaJen, b. kcttingarbeid op Java 
ter plaatso door hot Gouvernomcnt to bopalcn, c. 
dwangarbeid buiten den ketting logon zeker loon of 
zonder loon met bannissement buiten Java cn 
Madoera ter plaatso door het Gouvernement to 
bcpalcn, d. dwangarbeid te- gon zeker loon of zonder 
loon ter plaatso op Java door het Gouvernomcnt to 
bepalcn, e. bannissc- nient buiten Java voor 
mj^daden door aanzien- lijke inlanders bedreven. 
T)oor dit besluit were! tevens uitvoering gcgpven 
aan den uitdrukke- lijkcn wil des Konings, dat de 
dwangarbeid zoo- veel mogelijk allo andcrc straffen 
zou vervangen, jpdat de staat de wcrkkrachten der 
misdadigers zou kunnen benuttigen. Overigens 
achttc het H. G. H. gecno verandcring in de 
wetgeving noo- dig ter aanvulling van 's Konings 
voorschrift, manr vond eene aanschrijving aan de 
rechtban- ken hiervoor voldocndc, omdat de 
vastgestcldo straffen toch naar het arbitrium judicis 
werden toegepast. 

Dcze wetgeving was nog altijd hoogst ge- 
brekkig. De Bataviasche Statuten waren nog de 
eenige richtsnoer en in gevallcn, waarin zij niet 
voorzagen, moest nog altijd naar het Oud- 
Hollandsch en het Romcinsch recht worden boslist. 

Zoo bJeef de toestand tot 1848. Bij art. 2 der 
Bepalingcn omtrent de invoering van- cn den 
overgang tot de nieuwe wetgeving, afgekondigd bij 
Publicatie van 3 Maart 1848, Ind. Stb. no. 10, word 
voorgcschreven, dat op het tijdstip van de invoering 
der nieuwo wetgeving word afge- schaft het 
wettelijk gezag van het oud-Hol- landsch cn van het 
Romeinscho recht, dat dit cchtcr niet van toepassing 
is ten aanzien van de bestaande strafwetgeving, 
wclke voorloopig wordt in stand gehouden 
ovcrccnkomstig art. 1 der „JJcpalingcn ter regeling 
van ccnigc ondcr- werpen van strafwetgeving, wclkc 
cenc dadelijke voorzicning vcrcischcn", vervat in 
Ind. Stb. 1848 no. (). Dcze bepalingcn handhaven 
den t ocstan«l, bohoudens eenige weinigo 
uitzonderin- gen. De struffen, die ter zako van 
misdrijf kunnen worden opgelcgd, zijn ： I. de 
doodstraf door mi'ldcl van de galg; 2. dwangarbeid 
in den ket- tii)g van 10 — 20 jaren buiten het eiland, 
waar het vonnis is geveld, voorafgegaan door ten- 
toonstelling ondcr de galg； 3. dwangarbeid i. d. k. 
van lioogstens 10 jaren op dczclfdc wijzo als sub. 2
； 4. dwangarbeid i. d. k. van hoogstens 10 jaren op 
het ciland waar het vonnis is geval- lej), 
voorafgegaan door tcntoonstclling, 5. dwangarbeid 
buiten den ketting van hoogstens 10 jaren, in de 
uitdrukkclijk bij do wet bcpaaldc gcvallen togen 
zeker loon cn anders zonder hetzclve, bui- ton Jict 
cilund waar hot vonnis is gcvallen; 6. dwangarbeid 
b. d. k. van hoogstens 10 jaren op <lezcifdc wijzc 
UIH sub 5, maar op het eiland waar het vonnis is 
gevallcn; 7. gevangenisstraf van lioogstcns 5 jaren in 
de gcvallen bij do wet- tclijke bepalingcn 
uitdrukkclijk voorzien; 8. rottingslagon (hoogstens 
40) voor mannelijko voroordccldon hij de straffen 
sub. 2 t/m. 6; 9. goldboete als ftccessoiro straf in de 
gcvallen, by do wottelijko bepalingcn 
voorgcschreven. 

De dwangarbeid moest woi'dcn vcrricht op 
plaatscn op Java en Madoera door don G.-G., op de 
buitonbezittingen door den hoogsten gezag 

hebber bin non zijn gebied； door den G.-G., buiten 
zijn gebied aangewezen. Voor hoofden word de 
dv/angarbeid door verbanning vervangen, waarvoor 
de plaatscn door den G.-G. werden aangewczon. 
Gccscling cn brandmer* werden afgeschaft. 

Wat de politioneele rechtspraak betrof, daarbij 
waren als straffen voorgcschreven: 1. hoogstens 20 
rottingslagen, niet in het openbaar te onder- gaan ； 
2. gevangenisstraf van hoogstens 3 dagen (deze 
bcide straffen konden ook vcrcenigd worden 
opgelegd); 3. blokarrest van hoogstens 8 dagen ； 4. 
ten arbeidstelling aan de publickc werken voor den 
kost zonder loon van hoogstens dric maan- den. 

Ondertusschen was in 1839, een jaar nadat in 
Nederland de nieuwe Burgerlijke wetgeving was in 
working getreden, aldaai, een commissie benoemd 
om die wetgeving ook voor Indio pasklaar te maken, 
hetgeen gcschiedde cn we?ke wetgeving bij K. B. 
van 16 Mei 1846 n°. 1 werd vastgesteld (Ind. Stb. 
1847 n°. 23). Bij art. S van dat K. B. werd bepaald: 
,,Onzen G.-G. van N.-L wordt opgedragen om ccn 
ontwerp van een wetboek van strafrecht voor N.-I. te 
doen vervaardigen en zoodra mogelijk naar Nedei,- 
land te zenden ter beoordeeling en bekrachti- ging." 
De G.-G. vroeg het advies van J hr. Mr. H. L. 
Wichers cn op diens advies werd eeno commissie 
benoemd, waaraan word opgedragen de 
samenstelling van een Wetboek van Strafrecht voor 
N.-I., van welke commissie genoenide BIr. Wichers 
het voorzittcrschap bckleedde. .Do commissie was 
van oordeel,. dat er slechts zou nioeton komcn edn 
Wetboek van Strafrecht voor Europeanen, Vreemde 
Oosterlingen en Inlanders gezamenlijk, het we Ik 
moest staan op den grondslag van Europeesche 
begrippen, zoo- wel op maatschappelij k als op 
godsdienstig gebied en waarnaast andere bepalingcn 
zouden worden opgenomen, gcwijzigd naar de 
niaatschap- pelijkc (adat) cn godsdienstige b egrip 
pen van do Inlanders. De Regeering vercenigde zich 
met dcze opvatting en gaf als haar wensch te ken- 
nen, dat wel het Nederlandsche W. v. S. als leidraad 
gobruikt zoudo kunnen worden, maar dat (lit 
Wetboek niet slaafs zou worden nage- volgd, omdat 
het enkel voor ecno Wcstcrscho maatschappij was 
ingericht. Voorts gaf do Re- gccring to konnen, dat 
zij voorshands enkel van do commissie verwachtte 
een ontwerp Straf- wetboek voor Europcanen en met 
hen gelijk- gcsteldcn, dat dan, al dan niet gewijzigd, 
op de Inlanders cn met dezen gclijkgestelden zou 
kunnen worden toegepast. 

Do commissie maakte weinig voortgang met haar 
werk, voor ecn deel hot- govolg van her- haaldo 
wijzigingen in haro samenstelling. Een intcrpcllatic 
in do Tweedc Kamcr, naar aanlei- ding van dien 
tragen voortgang gehouden, (18 December 1854 
door het lid Godcfroi) was oorzaak, dat de Regcering 
in het iloedcrland den G.-G. opdroeg to bcrichten 
omtrent den stand der werkzaamhedon. Hicrop werd 
cr nog over en weer ter zako geschrovcn en 
geantwoord, van don leant der Indischo commissie, 
dat zij tot het besluit was gekomen dat eenc 
omworking van do thans in Nederland vigoerendc 
straf- wetton het nicest doeltreffcnd zijn zou, dat zij 
cchtcr woinig vrjjcn tijd had cn dus geon tijd kon 
noomen, binnon welkon hot work gorced zou 
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z刘n cn zich daarom niot gekrenkt zoudc gevoelen, 
wanncer do Minister die taak opdroeg aan in 
Nederland gevestigde rechtsgelecrden met moer 
vrijen tijd. De Regeering in Nederland ant- 
woordde, dat zij de voorkeur bleef geven aan een 
nieuw ontwerp boven ecnc aanvulling of wijziging 
van het Ncdcrl. Strafwctboek, dat zij het met de 
commissic eens was, dat wegens de drukke 
wcrkzaamhcdcn, die aan de commissie reeds uit 
anderen hoof de waren opgedragen en de 
voortdurende verwisscling waaraanzij onderhevig 
was, het beter zou zijn eene commissie in Nederland 
met het werk te belasten, waarom zij ver- zocht, dat 
de commissie de reeds verzamelde bouwstoffen 
naar Nederland zou opzendcn. Daar- op werd de 
commissie bij besluit van 4 December 
1855 ontbonden en in Nederland in October 
1856 ecnc nieuwe commissic benoeind, 
bestaando uit Mrs. H. Godefroi, L. W. C. 
Keuchenius en MM S. Keijzcr als secrctaris. Aan 
deze commissie werd door den minister opgedragen 
enkel de noodige wijzigingen en aanvullingen in 
den Code Penal aan te brengen, in afwachting van 
het oogenblik, dat in Nederland een nationaal 
Strafwetboek zou worden ingevoerd. V66rdat deze 
commissic ook nog maar lets van zich had Jaten 
hooren, was ze reeds weder ontbonden, althans 
feitelijk door het optreden van Mr. Godefroi als 
minister van Justitie en de benoeming van Mr. 
Keuchenius tot lid in den Raad van Ned.-Indie. Op 
24 December I860 trad eene nieuwe commissie op, 
bestaande uit Mrs. J hr. D. A. J. Junius van Hemert, 
W. T. G. L. Franqois, S. Keyzer en A. A. do Pinto 
als secretaris. Ook aan deze commissie werd 
bepaaldelijk opgedragen de samenstelling voor 
Indie van eeu Strafwetboek, waarin zou worden 
opgenomen het in Nederland gcldende strafreclit, 
gcwijzigd naar de eigenaar- dige behoeften van 
Indie. Uitvoerige schriftelijke gedachtenwisseling 
volgde over de wijze van invoering (bij de wet of bij 
K. B.)t over wat tot leidraad moest strekken 
(bestendiging van het in Indie bestaande strafrecht, 
d. w. z. wat daar- van te vinden was in de oudc 
Bataviasche Sta- tuten en ten aanzicn van de 
Inlanders hun eigen wetten en gebruiken, ten 
opzichtc waar- van zich langzamerhand door de 
revisierecht- spraak van het Hooggerechtshof eene 
vasto jurisprudenlie had gevormd ook voor 
Inlanders, die cr toe leidde het voor Nedcrlanders 
geldcnde recht ook op Inlanders toe te passen, 
alhoewel dit nimmer door eenige wcttelijke 
bcpaling toe- passclijk was verklaard, totdat 
Nederland in het bezit zou zijn van een nationaal 
wetboek, of de Code Penal), voorts over de vraag, 
wat beter zijn zou, een wetboek voor al]e 
ingezetenen van N.-I. of een wetboek allcen voor 
Europeanen cn met hen gelijkgestelden, met 
toevoeging daaraan van de bepalingen, speciaal 
geld end voor Inlanders en daarmee gelijkgesteltien. 
Daarna toog de commissie aan den arbeid en bood 
op 19 November 1864 der Regeering een-ontwerp-
slraf wetboek voor Europeanen aan, vergczeld van 
eene uitvoerige memorie van toehchting en met eon 
voorstel om spocdshalve do invoering bij K. B. te 
doen vaststellen. Dit geschiedde, maar jiiet dan 
nadat tengevolge daarvan de Regeering, die bij 
monde van den minister I. D. Fransen van de Putte 
de invoering bij do wet had ver- dedigd, door een 
Kainervotum tot aftreden werd gedwongen. Het 
Wetboek van Strafrecht 

voor de Europeanen werd daarop bij K. B. van 10 
Februari 1SG6 n°. 64 (Ind. Stb. n°. 55) afge- 
kondigd cn ecn nieuw tijdpcrk daarmede. voor Indic 
ingcleid. Dit wetboek trad in werking op 1 Januari 
18G7. 

Aan het voorschrift van art. 75 al. 1 R. R., zooals 
dit oorspronkelijk luidde： „Voor zooveel de 
Europeanen betreft, bcrust de rechtspraak in 
burgerlijke, handels- en strafzaken op alge- meene 
verordeningen, die zooveel mogelijk over- 
eenkomen met de in Nederland bestaande wet- ten" 
was voldaan. Alleen ten aanzien van eischen, 
gesteld door den eigenaardigen toesLand der 
Nederl. Indische bezittingen, werden de bepalingen 
gewijzigd. Dit strafwetboek was dus eene copie van 
den Code Penal en de com mental oren van den 
Code (Schoonevcld e. a.) werden dan ook trouw 
door do renhterlijke colleges gebruikt. Natuurlijk 
bestaan cr noodzakelijkc afwijkingen. Zoo zijn in 
het strafwetboek niet opgenomen: a. bepalingen ter 
regeling van de invordcring van boeten en 
gercchtskosten en over het ingaan van tuchthuis en 
gevangenis- straf; b. de politieovertredingen (het 
vierde boek van den Code). Deze werden door den 
G.-G. bij ordonnanties van 15 Juni 1872 (Ind. Stb. 
nos. 110 en 111), respectievclijk voor de Europea- 
uen en voor de Inlanders, vastgesteld. De Code was 
verdeeld in vier boeken, het Indische wetboek in 
twee. Niet alleen was, zooals gezegd, het vierde 
boek wcggelaten, maar ook waren de eerste drie 
boeken van den Code in twee boeken ondergcbracht 
door de eerste twee boeken, beidc de algemcene 
bepalingen bevattende, in 6en boek samen te 
smelten. De verdceling van de straf ba re feiten in 
den Code in jnisdrij ven, wan - bedrijven en overt 
red ingen, reeds vcrlaten in 1848 (Ind. Stb. 1848 n°. 
6 artt. 2 cn 3), werd vervangen door eene twccledigc 
verdeeling in misdrijven cn overtredingen. Maar 
deze verdceling berustte niet op denzelfden 
grondslag it is die van de Nederlandachc sCx-afwct. 
De Neder- Jandsche verdeeling bcrust op de tlieoric, 
dat er zijn rechtsdelicten en wetsdelicten, de eerate 
soort in zichzelf strafwaardig door ])un eigen aard in 
strijd met de rcchtsordc cn die aanrun- dend, de 
tweede soort, slechts daarom als straf- barc feiten 
bescJiouwd, omdat hcG maatschappc- lijk belang 
dat cischt. Bij de Indische verdceling Iiing het af van 
de verordening, waarbij het feit strafbaar werd 
gestdd en van de daarop gcstolde straf of cr sprakc 
was van misdrijf of van over- treding. Was de straf 
niet zwaarder dan gevangc- nis en gcldboete, 
gezamenlijk of afzonderlijk, met of zondcr 
verbeurdverklaring van bijzonderc voorwcrp.cn en 
het gepleegdc of verzuimde feit .verboden of 
geboden bij de reglemcnten en keu- ren van politic, 
geiijk mede bij de wettelijkc ver- ordeningen op het 
«tuk van 's Lands middelen en pachtcn, of was die 
straf riel zwaarder dan gevangenis van drie maanden 
en geldboete, ge- zamelijk of afzonderlijk, met ot 
zonder verbcunl- verklaring van byzonderc 
voorwerpen cn het gepleegdc of verzuimde feit 
verboden of geboden 她 eene algemcene 
verordening, dan behoorde dat gepleegdc feit tot de 
overtredingen, tcrwijl het doen of nalaten van 
hetgeon bij algemcene verordening, onder 
bedreiging van btraf, was verboden of geboden en 
niet viel in de omschrij- ving van overtreding tot 
misdrijf verklaard werd. 
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Daar de diicledige verdeoling van de strafbaro 
feiten word verlaten, vervicl natuurlijk ook de 
drieledigo vcrdeeling der straffen in crimineele, 
corrcctioncele en politiestraffen. De bedreigde 
straffen waren: 1. doodstraf； 2. tuchthuisstraf 
(respectievclijk van 5-20; 5 — 15： 5—10 jaar); 3. 
verbanning van 5—10 jaren； 4. gevangenisstraf 
van 6 dagen tot 5 jaar； 5. geldboetc; terwijl 
(laarnaast als bijkomende straffen werden be- dreigd
： a. ontzetting van bepaaklo rechten en 
bevoegdheden voor den tijd van 5 — 10 jaar； b 
verbeurdverklaring van bepaalde voorwerpen. Met 
het vervallen van de onderscheiding tus- schen 
onteerende en niet-onteerende straffen vervielen do 
eerloosverklaring bij ambtsmisdrij- ven en de 
tentoonstelling ondor of bij de galg. Het, stelsel der 
verzachtende omstandig- heden werd uit de 
Nederlandschc wet van 1854 overgenomen cn mode 
het daarop berustend sys- teem van veranclering der 
strafsoort cn vermin- < I ering der straffen (tot 
voorbeeld van het Indi- sche 
strafwetboekhadgestrekt de Code Penal van J810, 
zooals die na 1810 in Nederland was ge- wijzigd). In 
het strafwetboek werd, even min als in de Code, 
melding gemaakt van het Iccr- stuk van den 
samenloop van strafbare feiten (concursus), maar 
wel in het Reglement op de strafvordering, waar, 
behalve bij boete, opeen- Jiooping (cumuJatie) van 
straffen werd ver- boden. Het tweede bock, hetwelk 
handelt over »le bijzondere misdrijven en 
overtredingen, is gehcel uit den Code overgenomcn, 
waar ze in het derde boek behandekl werden, 
uitgezon- <ler(l natuurlijk die bepalingen en 
uitdrukkingen, die niet op Indischc toestanden 
toepassclijk wai'en ； terwijJ eenige artikeicn 
betreffende jnisdrijven. begaan tcr gelegenheid van 
fail- lisscnient cn onvermogen en bij sui-s6ance van 
betaling, zijn overgenomen uit do bepalingen, we 
Ike in Indie reeds kracht van wet hadden. Bij de 
slotbcpalingen werden het wettelijk gc- zag van het 
Inlandsch, oud-HolIandsch en het liftineinsch rccht 
uitdrukkelijk afgcschaft. Van <!«• Batavi;is(the 
Statuten werd niet gerept, alhoc- w<-l ze t«>t dic-n 
tijd toe nog steeds van kracht geweest waren. Dat 
kon in het algeinecn geen kwaad, onidat alle 
misdrijven, in de statuten genoemd, ook, al was het 
in eenc andere om- sc.hrijviug, voorkwamen in het 
wotboek, be- houdens oene uitzondering, die in het 
wotboek niet bohandckl werd, hot niisdrijf van 
zoerooverij. Maar aangezicn (lit rnisdrijf ook niet 
voorkwam in den Code en ook niet in do 
Nederlandsche wet, mceiKle de Cornmissic dat niet 
to mooten opnemen, maar over to moeten laton aan 
eene afzonderlijke regcling. 

Het R. R. bepaalde (1 us in art. 75, dat de 
rcchtHpraak o.a. in strafzaken bcrust op algc- mcene 
verordeningen, zoovccl mogclijk over- 
•■(■nkoineiHlc mot de in Nederland bestaando 
wetten, maar verklaardo den G.-G. bevoegd de 
dnarvoor vatbaro bepalingen dier ver- ordoningen, 
desnoods gewijzigd, toepasselijk te verklaren op de 
Jnlandsche bcvolking of cen gcdeclte ervan. 

Op grond van dat artikel werd nu den G -G de 
opdracht gegeven om zoo spoedig mogclijk tot die 
toopassclijkverk 1 aring over te gaan. Do procureur-
generaal bij het H. G. H. Mr. T. H. der Kinderen was 
echtcr van mconing, <lat> hot practischer zoudo 
zyn, wannoer niet het W. v. S. 

voor Europeancn word toepasselijk vorklaard op do 
Inlandsche bcvolking, maar dat deze in het genot 
werd geatcld van ecn afzonderlijk wet- boek cn 
stelde, daar hij die taak wegens zijne 
ambstbozigheden niet zelf op zich kon nemen, voor, 
om daarmeo te belastcn Mr. T. T. L. U. Last, van 
verlof teruggekeerd rechterlijk ambtenaar, laatstelijk 
raadshecr in het H. G. H. van N.-L, aan wien daarop 
hij Besluit van 27 Juni 1866 n°. 2 werd opgedragen 
om cen strafwetboek voor Inlanders samen te stellen, 
dat een gehecl zoude vormen op zichzelf cn waarbij 
geen ver- wijzing naar een ander wetboek noodig 
was. Aan Mr. Last werd evenwel opgedragen, om er 
voor to zorgen, dat het Wetboek voor de Inlanders 
zoovcel mogelijk moest overeenstem- inen met dat 
voor de Europeanen. Aangezien Mr. Last echter van 
mcening was, dat het voor het Fransche volk 
uitgevaardigd wetboek voor den bedaarden Inlander 
geheel en al ongeschikt zou zyn en hij dus de hem 
verstrekte opdracht niet in den geest der Regeering 
zou kunnen uit- voeren, verzocht hij ontheven te 
worden van de verdere vervulling zijner taak, 
hetgeen geschicddo. De opdracht werd thans gege-
ven aan Mr. T. H. der Kinderen, die reeds het 
volgend jaar (1870) cen ontwerp strafwetboek voor 
Inlanders indiende, met eene uitvocrige memoric 
van toelichting, welk ontwerp na cnkele klcine 
wijzigingen werd vastge- steld bij ordonnuntic van 6 
Mei 1872 (Ind. Stb. n°. 85) en in werking trad op 1 
Januari 1873. Blijkens dit wetboek heeft de 
ontwerper zich strikt gehouden aan de 
bovcngemelde opdracht. Alleen daar, waar de 
bijzondere toestand, waarin de inlander door aard, 
godsdienst, zeden en omgeving geplaatst is, zulks 
noodig inaakt, is van het Wetboek voor Europeanen 
afgeweken. 

Dit wetbock heeft een reusachtige verbetering 
gebracht en is eon. zegen geweest voor den Inlander. 
Volkomen juist was het wat Mr. der Kinderen in de 
memorie van toelichting (§ 3) zegt: „tengevolgo der 
invoering zal rechtens zijn wat feitelijk reeds lang 
geschiedt, dat de inlander onderworpen is aan het, 
ofschoon eenigszins gewijzigd, strafrecht voor de 
Europeanen ；het is de vervanging eener sedert lang 
gevestigde jurisprudentie door eene positieve 
wetgeving. Feitelijk was toch de Code Penal si nds 
de laatste vijf en twintig jaren het richt- snoer hij de 
strafrechtsplcging over den inlander cn opmerkelijk 
is het, dat dit bij dezen nimmer den ininsten 
tegenstand heeft ondervonden, maar hij zich 
integendeel steeds gemakkelyker lieoft aangesloten 
aan onzo bepalingen, dio hem meestal duidclijker 
waren dan zijne adat, met wier voorschriften het 
vulgus in den regel on- bekend is." 

De Code vormt cen ovorgang tusschen het 
arbitraire strafstelsel van de compagnie en het 
gereglemcnteerdc van de op de nationale in- 
stellingen geschoeido Indische wetboeken. Voor do 
Codo was bijna. allo strafuitspraak overge- laten aan 
de willekeur van don strafrechter, cen vast stelsel 
van straffen ontbrak, oplegging van mecr dan e6n 
straf voor 66n feit kwam her- haaldelijk voor, do 
pijnbank (het scherpexamen) was con goregeld 
aangewend iniddel om don ver- dachte tot 
bekontenis te brongon, de verschei- denheid in de 
toepassing was groot en aan de 



136 STRAFRECHT. 

willekeur van den rechter overgelaten: ophangcn, 
onthoofden, wurgen, radbraken, vierendeclen, 
krissen (alleen voor inlanders); afschrikwekkendo 
vertooningen hadden plaats na de exccutie: uit 
elkanderschcuring van het lijk ten einde dat den 
vogelen ten prooie to geven, slcpen van het lijk langs 
de straten, plaatsen van het hoofd op een st-aak 
(Pieter Elberfeld)； de doodstraf moest op de 
rigoreusto wijze (zonder naderc oin- sclirijving) 
worden voltrokken aan amokspuwers dio tijdens 
hun toestand van amok 66nig wapen bij zich 
hadden. Verbanning, hoe zwaar de straf ook reeds 
was, ging veelal nog gepaard met kettingslag cn 
dwangarbeid. Ballingsoorden waren de eilanden 
Edam, Banda, Ceylon, de Kaap de Goedc Hoop en 
de daarbij gelegcn eilanden Robben-eiland en 
Banjoewangi. 

Nadat in Nederland op 3 Maart 1881 (Ned. Stb. 
no. 35) door den koning was bekrachtigd cn 
daardoor tot wet geworden het ontwerp van wet tot 
vaststelling van een wetbock v&n Strafrecht moest 
nu, om te voldoen aan art. 75 R. R., het Strafrecht in 
Indie in overeensteinming worden gebracht inet het 
Nederlandschc wetboek. Bij Besluit van 30 
NovemJjer 1883 were! daarom den Directeur van 
Justitie opgedragen om het Neder- landsche 
strafwetbock voor de Indische maat- schappij (voor 
zooveel de Europeanen aanging) geschikt te maken 
； de 两zigingen, noodig ten opzichte van de 
Inlanders zouden later overwo- gen kunnen worden. 
De Directeur van Justitie voldeed aan die opdracht 
door de indiening iu 1886 van een ontwerp, hetwelk 
in handen word gesteld van een bij K. B. van 28 
Maart 1887, no. 15 benoemde commissie in 
Nederland, samengesteld uit de lieeren Mrs. D. L. F. 
de Pauly, oud-Presid ent van het Hoogge- rechtshof 
van N.-Indie, A. A. de Pinto, lid van den Hoogen 
Raad, L. Hooy, oud-president van den R. v. J. te 
Batavia. D. J. Mon" Visch, raads- heer in het 
GefecKfsIibf to Arnhem, G. A. van Hamel, 
hoogleei'aar te Amsterdam, aan welke Commissie 
als secretaris \verd toegevoegd Mr. J. Lion, 0.1. 
rechterJijk ambtenaar met verlof. Aan die 
Commissie werd opgedragen „het ontwerpen van 
cen Wetboek van Strafrecht voor de Europeanen in 
N.-I.", uit welke opdracht bleek, dat de Regeering 
een geheel nieuw ontwerp wenschte. Den 24en J uni 
1891 bood deze commissie aan den Koning een 
ontwerp strafwetbock inet begelei- dende memorie 
van toelichting aan. De Indische Regeering ontving 
thans opdracht om de noodige maatregelen voor te 
bereiden, welke met <lc toc- komstige invoering van 
het wetboek gepaard zouden moeten gaaii, in de 
eerste plaats do toc- passelijk verklaring op den 
Inlander. De Regeering was van meening, dat thans 
het Strafwetboek voor Europeanen niet afzonderJijk 
zou kunnen worden ingevoerd, gelijk dat in 18G6 
ge- sciiied was, omdat toen de codificatie voor do 
Europeanen eigenlijk alleen was een ordenen van 
een ongeordenden toestand, terwijl thans, door de 
invoering van het strafwetbock, do Europeanen een 
strafrecht zouden krijgen, geba- seerd op do 
nieuwere begrippen der strafrechts- wetenschap en 
de Inlanders zouden blijven on- derworpen aan een 
strafrecht, gebaseerd op de verouderde begrippen 
van den Code P6nak Behalve tot onbillykheid 
legenover den Inlander zou dit tot moeilijkheden 
aanleiding kunnen geven in het zeker niet 
ondenkbarc gcval van 

conncxiteit. Bij G. B. van 7 Juli 1893 no. 26 werd 
nu Mr. R. Z. Dannenbargh met do aan- gowezen 
taak belast, di。ccliter, wegens zjjnc benoeming tot 
lid van het H. G. H., daarvan weder werd ontheven. 
Het nieuwe ontwerp W. v. S. voor de Europeanen 
had imniddels nog cenige wijzigingen ondergaan, 
maar werd nu toch bij K. B. van 12 April 1898 no. 
30 vastgesteld on afgekondigd in het Indisch 
Staatsblad no. 175 van dat jaar, inet bokend- stelling 
dat het tijdstip van in working treding nader zou 
worden bcpaald. En om tijd to spa- ren werd nu in 
stedo van aan eene commissie, bij K. B. van 3 Juni 
1898, no. 33 aan een cnkel rechtsgeleerde, Mr. J. 
Slingcnberg, opgedragen om onder de'leiding van 
het Departement van Kolonien cen nieuw 
Strafwetbock voor Inlanders samen te stollen 
overeenkomstig het nieuwo Strafwetbock voor 
Europeanen. Het resultaat van diens arbeid werd 
nimmer officieel bekend gemaakt, want het werd 
niet in het staatsblad opgenomen, doch enkel ter 
Landsdrukkerij ge- drukt. Dit niet opnemen in het 
Staatsblad was een gevolg van de omstandigheid, 
dat do unifi- catie idee veld had gewonnen, zoodat 
het oogen- blik was aangebroken om oen Strafrecht 
in to voeren, geldendc voor alle bevolkingsgroepen 
van Oost-Indie. Bij kabinetsmissive van 14 Juli 
1909 gaf de minister Idenburg dan ook aan eene 
bijzondere Commissie uit de Staatscommissie, 
belast met de herziening van het Indisch Privaal- en 
Strafrecht, opdracht om een zoodanig Straf- 
wetboek te ontwerpen, welke commissie op 11 Mei 
1911 een aanvang maakte met de bewerking van het 
ontwerp en op 28 Mei 1913 aan den Minister 
aanbood het “ontwerp van een Wetboek van 
Strafrecht voor Ned.-Indi8" met eene daarbij 
behoorende toelichting. Na ingewonnen advies van 
de Indische Rcgccring werd nu bij ordon- nantic van 
23 December 1915 no. 16 (Ind. Stb. no. 732) 
afgekondigd het K. B. van 15 October t. v. no. 33, 
houdendo vaststelling van een Wetboek van 
Strafrecht voor Ned.-Indie, ter- wijl bij G. B. van 31 
October 1917 no. 62 (Jnd. Stb. no. 645) het tijdstip 
van in working treding werd bepaald op 1 Januari 
1918. De invocrings- verordening werd vastgeatcld 
bij K. B. van 4 Mei 1917, no. 46 afgekondigd bij G. 
B. van 15 Augustus d.a.v. no. 24 ((nd. Stb. no. 497), 
terwijl bij ordonnantic van 18 December 1917 (Ind. 
Stb. no. 732), in verband met <lc invoering, cenige 
ordon nan ties werden gowijzigd, welke na 18 
December 1916 waren afgekondigd. 

Nauwelijks in working getreden, werd het reeds 
weder gowijzigd. Deze wijziging betrof de eerste 
vier artikclcn van den vijfden titel, handolcnde over 
de misdry VCJI tegen de open- bare ordc. Aanleiding 
tot die wijziging was een arrest van het H. G. H. van 
19 Mei J 915, waarbij de gemcldc artikelcn 
zoodanig werden gcln- tcrprctccrd, dat onder 
“groepen" der bevolking uitsluitend bedoeld zouden 
zijn de klasscn, waarin de bcvoJking van Ned.-Indie 
volgcnw het Indisch Staatsrecht ——in het 
bijzonder art. 109 R.R. (oud) — wordt 
onderscheiden, ccnc enge opvatting, welke 
gecnszins zoude strookcn met de bedoeling, 
waarmedo die be paling in het Strafwetbock was 
ingevoegd. Bij het aan- gehaald Koninklijk Besluit 
werd nu de rcdaclie dier artikelen in dien zin 
gewijzigd, dat de woor- den: „hij die opzettelijk 
govoelens van vijand- 
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schap, haat of minachting tcgon do Rogecring van 
Nederland of Nederlandsch-Indio of tus- schcn of 
tegen groepcn der be vol king van NccL- Indie 
opwekt of bevordert of ccn goschrift of afbeelding, 
waarin deze gevoclcns worden op- gcwckt of 
bevordcrd, verspreidt, openlijk ten- toonstelt of 
aanslaaf* werden veranderd in de nicer positiovo 
bewoordingen: „hij die in hot openbaar uiting geeft" 
(aan dergelijke gevoclcns) waardoor het delict zijn 
vage vorm verloor en ineer grijpbaar werd. Deze 
wijziging were! opge- nomen in het K. B. van 22 
Februari 1918 no. 82 (Ind. Stb. no. 292). Bij dit K. 
B. werd ook ccn tweede lid toegevoegd aan art. 156 
Sw. waarin een omschrijving van het begrip „grocpn 
der bcvol- king wordt gegeven. Voor de toepassing 
van dat art. 15G Sw. en hctvolgendo art. zal de 
rcchter dus re ken in g moeten houden met die 
omschrijving. 

Grondslagen e n Algemeene I n- h o u d van het n 
i e u w o S t r a f w e t- b o e k. Het Strafrecht behoort 
tot het publick- recht. Het wordt toegepast in het 
belang der gemeenschap en alleen, wanneer dat 
belang zulks vordert. Het karakter kornt vooral 
daarin uit, dat in vele gevallen de strafbaarheid der 
handeling blijft bestaan, zelfs al geschiedt zij met 
tocstcmming van dengene, togon wien zo ge- richt is 
(ieinand op zijn uitdrukkelijk en ern- stig verlangen 
van het leven berooven, art. 344) en dat als regcl de 
vervolging onafhankelijk is van den door de 
strafbare handeling bena- dceldc. Het Strafrecht 
wordt onderscheidcii in niaterieel en formeel 
strafrecht. Het rnaterieele strafrecht bevat de 
aanwijzing en de omschrij- ving der strafbare feiten, 
de regeling van de voorwaarden der strafbaarheid, de 
aanwijzing van do strafbare personen en do bepaling 
der straffen. Het geeft aan of, wic cn op wclke wijze 
gestraft zal worden. Het formeele strafrecht rc- gclt 
do wijze, waarop de staat, door middel van. zijno 
organen, zyn rccht tot strafoplegging en straffen doct 
gulden cn regelt dus het atrafpro- 

Het jnatericel strafrecht geeft antwoord op de 
vraag, wic strafrechtelijk aansprakelijk is, waarom 
cn waarvoor hij het is en wat de govol- gen zijn van 
die aansprakelijkheid; het formeele <>p <!c vraag: 
waar, wanneer cn op v/clko wijze hij aanBprakclijk 
wordt gestcld. Het niaterieel Strafrecht is 
ondcrgebracht in het Strafwctbock, (1(5 rcglcmenten 
cn kcuren van politic (gcwcstc- lijkc cn locale 
verordeningen) on. verschillcndo aigcineene 
verordeningen beti'effencle special© onderwerpen 
(do ordonnantiea op do bcdrijfs- en 
iukoinstonbciasting, de personcclo on zogcl- 
bolaHting, hot vendureglement, de ord on nan tie 
omCront onwettigo occupatio van landsdomein, 
grondliiiurordonnantie, de ordonnuntio hou- (iende 
voorziening tot besciienning van de in- Jandscho 
bevolking in cultuurcenlra cnz.). 

Hot Strafwetboek is vcrdeeld in drie boc- ken, 
waarvan het eorate omvat do algemeene 
Icorstukkcn, welko van toe passing zijn niot al- lecn 
voor de feiten omschrevcn cn strafbaar gestcld in het 
Strafwetboek zolf, maar ook — ten ware 
uitdrukkelijk anders is bopaald — voor die, welker 
slrufbaarhcid bcrust op andoro wottclijko 
verordeningen (art. 103 Sw.). Hot twoodo book 
omschrijft de misdrijven en stelt dozo strafbaar, 
tcrwijl hot derdc bock do strafbaro ovortreclin- gen 
omschrijft. 

Eer^le Doek. Algemeene bepalingen. Working 
dor strafbepalingen ten aan- z i c n van don tjj d, 
waarop hot s t r a f- b a r c f o i t g c p 1 c c g d is. 

Zoodra en zoolang de wettclijke strafbepalingen 
werken, moeten ze worden toegepast. Ar- tikel 1 der 
strafwet drukt dit uit cjoor to bepa- len, dat geen feit 
strafbaar is dan uit kracht van eene daaraan 
voorafgaande strafbcpaling. Bij verandcring in de 
wetgeving ni het tijclstip, waarop het strafbare feit 
begaan is, worden de voor den vcrdachto gunstigste 
bepalingen toegepast (art. 1, 2c lid). Do latere wet 
werkt dus terug, wanneer zij voor den verdachte 
minder streng is dan do oudere. 

Working dor strafbepalingen ten a a n z i c n van 
d e p 1 a a t s, w a a r het strafbare feit gepleegd i s. 

Hierbij komen vier verschillende stelsels in 
aanmeriting, wclke alle vier door de Ned.-Indi- sche 
strafwet worden gehuldigd. 

a. Het territorialiteitsstelsel. Dit stelsel is toe-
gepast in de artikelen 2 en 3 der Strafwet. Do Ned.-
Indische wettclijke strafbepalingen zijn toepasselijk 
op ieder, die zich binnen Ned-.Indie of buiten Ned.-
Indie aan boord van cen Nod.- Indisch vaartuig aan 
eenig strafbaar feit schuldig maakt. Hier is dus de 
toepasselijkheid der strafbepalingen cnkcl 
afhankelijk van de plaats, waar het strafbare feit 
gepleegd is, onverschillig wie de dader is. 

b. Het nalionaliteitsslelsel. Hier hangt de toe- 
passelijkhcid van de strafbepalingen af van de 
nationaliteit van den dader, onverscliillig, waar het 
strafbare feit gepleegd is. Dit stelsel is toegepast in 
artikel 5: De Ned.-Indische strafbe- palingcn zijn 
toepasselijk op den ingezetene van Nedcrl.-Indic, dio 
zich buiten Ned.-Indie schuldig maakt aan een der in 
dat artikel opgenoem- de strafbare feiten. 

Indien de dader van een der feiten in art. 5, le lid, 
ondcr no. 2 bedoeld, tijdens het begaan cr van geen 
ingezetone was, doch eerst daarna ingezetene van 
Ned.-Indic wordt, dan zal hij toch ter zake vervolgd 
kunnen worden (art. 5, 2e lid). 

Art. 5 n.l. onderscheidt twee gevallen. Voor de 
misdrijven in no. 1 van het eerste lid bedoeld, is het 
voor de toepasselijkheid van de Ned.-Iud. 
strafbepalingen onverschillig of do wet van het land 
waar het misdrijf werd gepleegd, dat feit strafbaar 
steldc. Voor de feiten, onder no. 2 al- daar bedoeld, 
is bopaald, dab zij alleen dan in Ncd.-Jndiu tot 
vervolging aanleiding mogen gevon, indien z^j ook 
volgens do vreemde wet atrafbaar zyn. 

Ten aanzien van do toepasselijkheid van do Ned.-
Indischo strafbepalingen op de laatstbc- doekle 
feiten wordt in art. 6 van het strafwetboek gezegd, 
dat zij beperkt is, in zoover, dat de dood- straf niet 
kan worden opgelegd ter zake van een feit, waarop 
door do wet van het laud, waar het feit begaan is, de 
doodstraf niet is gesteli^-; 

c. Het benchermingsstelsel. Hier is de toepasse- 
lykheid van de strafbepalingen niet afhankol^jk van 
do plaats, waar, of van den persoon door wien het 
strafbare feit gepleegd is, maar van do vraag, togon 
do rcchtsbelangon van wolken staat de strafbare daad 
goricht was. Dit stelsel is toegepast in do bopalingon 
van de eorsto drie numiners van artikol 4: De 
Nederl.-Indisch© 
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strafbepalingen zyn toepasselijk op ieder, dio zich 
buiten Ned.-Indie schuldig rnaakt aan een misdrijf 
tegen de veiligheid van den staat, tegen het. leven , 
lijf of do vrijheid van de Koningin of ■de leden van 
het Koninklyk Huis, van den Gou- verneur-Generaal 
of den waarncmenden G.-G., tegen het crediet van 
den Staat (valschheid in muntspecien, munt.papier, 
bankbiljettcn enz.). 

d. Het universa liteitsstelsel. Hier is de toe- 
passelijkheid van de wettelijke strafbepalingen zelfs 
onafhankelijk van de plaats, waar of den persoon 
door wien of tegen wien het misdrijf gepleegd is. Dit 
stelsel gcldt in de Indischo strafwet alleen ten 
aanzien van de misdrijven van zeeroof en het 
brengen van een Nederlandsch of Nederlandsch-
Indisch vaartuig in de macht van zeeroovers (art. 4 
ten 4e juncto artt. 438, 444 en 447). 

Een afzonderlijkc plaats ten opzichte van de 
strafwet nemen de Nederl.-Indische ambtenaren in. 
Op hen zijn de wettelijke strafbepalingen toe- 
passelijk, wanneer ze zich buiten Ned.-Indiii schul- 
dig maken aan een der ambtsmisdrijven opge- 
noemd in titel 28 van het 2de boek. Wie amb- 
tenaren zijn wordt door de Strafwet niet bepaald, 
maar artikel 92 Sw. breidt het begrip anibtenaar uit 
door verschillende categorieen van personen er 
onder te brengen, die anders niet daartoe zouden 
behooren. 

Ook aan den schipper en de opvarenden van een 
Ned.-Indisch vaartuig is een afzonderlijk artikel 
gewijd (art. 8), inhoudende, dat de Ncd.-Indi- sche 
wettelijke strafbepalingen toepasselijk zijn op den 
schipper en de opvarenden van een Ned.- Indisch 
vaartuigj die zich buiten Ned.-Indie schuldig maken 
aan ccn der in titel 29 van het tweede boek 
omschreven scheepvaartmisdrijven of in titel 9 van 
het derde boek omgeschreven scheep- 
vaartovertredingen zooniede aan een strafbaar feit 
omschreven in de algemeene Verordening omtrent 
de zeebrieven of jaarpassen in Ned.- Indie. 

De toepasselijkheid van de Ned.-Indische 
strafwettelijke bepalingen wordt evenwel be- perkt 
door de uitzonderingen in het volkenrecht erkend 
(art. 9). 

Tweede en Derde Boek. Onderscheiding der 
strafbare f e i t e n. De Code Pdnal verdeelde de 
strafbare feiten in drie soorten t.w. crimes, dHits, 
contraventions, in het Ncder- landsch vertaald met 
misdaden, wanbudrijven en overtredingen, naar de 
uit den Romeinschen keizertijd stammende, in de 
strafrechtsweten - schap overgegane, 
onderscheiding in crimina ■atrocissima, atrocia en 
levia. Die verdeeling berustte niet op het wezen van 
het strafbare feit, maar op de straf daaraan 
verbonden en had als zoodanig geen of weinig 
waarde, aan- gezien, door toepassing van 
verzachtende om- standigheden, het strafbare feit 
kon overgaan van de eene groep in de andere. In het 
oud- Nederlandsch recht kende men de onderschei-
ding tusschen on- en wandaden, gestraft aan „hals 
en hand** en “slechte" daden (slecht en recht), 
gestraft aan „huid en haar". 

In het Nederlandsche en Nederl. Indische 
strafwetboek is eene tweeledige verdeeling aan- 
genomen (1848), die in misdrijven en overlre- 
dingen, niet enkel als verdeeling in het wetboek, 
maar als systeem, welk systeem in de geheele 
Btrafwetgeving is doorgevoerd. Bij die verdee 

ling woi'dt uitgegaan van het bcginsel, dat er feiten 
zyn, welke onrecht inhouden en dus straf zouden 
verdicnen ook al stond er geen straf op en andere, 
die strafwaardig zijn enkel omdat de wet er straf op 
stclt; de namen aan die groe- pen gegeven zijn 
daarom die van rechtsdelicten en wetsdclicten. De 
onderscheiding dient als richtsnoer bij de 
beantwoording der vraag welke rechter bovoegd is 
van het strafbare feit kennis te nemen. 

Het uitwendig te onderkennen onderscheid tus-
schen misdrijven en overtredingen, namelyk dat 
onderscheid, dat in de strafwet tot uiting komt, 
bestaat in het volgende: 

a. Bij misdrijf wordt onderscheid gemaakt of er 
is opzet of schuld bij den bedrijver, bij overtreding 
valt elk verschil tusschen opzet en schuld weg; b. bij 
misdrijf zijn de poging en de medeplichtigheid 
strafbaar, bij overtreding niet; c. onder de misdrijven 
zijn er, die enkel op klachte vervolgbaar zijn; onder 
de over- tredingen niet； d. bij sominige 
overtredingen, namelijk bij die, waarop alleen 
geldboete als hoofdstraf gesteld is, kan do 
vervolging worden voorkomen door vrijwillige 
betaling van de hoogste boete op het strafbare feit 
gesteld, bij misdrijven kan dat nooit; e. bij 
overtredingen zijn de verjaringstermynen anders 
gesteld dan bij misdrijven; /. voorwerpen, den 
veroor- deelde toebehoorende, door middel van mis-
drijf verkregen of waarmede misdrijf opzette- lijk 
gepleegd is, kunnen altijd worden verbeurd 
verklaard, bij overtredingen slechts in bij de wet 
uitdrukkelijk genoemde gevallen, bij het 
desbetreffend artikel voorgeschreven. 

De strafwet geeft geen definitie, noch van 
misdrijf, noch van overtreding. Orn te onderkennen 
of men in een bepaald gcval met misdrijf of met 
overtreding te doen lieeft behoeft men enkel na te 
zien in welk der boeken van de strafwet het strafbaar 
feit i« ondergebracht. Is het ondergebracht in het 
tweede boek, dan heeft men te maken met een 
misdrijf, anderts met een overtreding. Ten aanzien 
van de bij de invocringsverordening gcJiundhaafde 
straf- bepalingen in andere verordeningen, rnaakt 
die verordening zelf uit of het strafbare feit is eon 
misdrijf of ccn overtreding. 

De misdrijven zijn wcor to verdeclen in： 
a. dio welke bestaan in overtreding van oen 

verbod (doodslag, dicfstal) of in do niet-opvol- ging 
van een go bod (geen aangifte doen van een 
samenspanning tegen den Staat, de Koningin of den 
Gouverneur-Generaa!)； 

b. do doleuse en de culpooze niisdrijven, al 
naarniuto de wet voor het be8taa.ii er van vor- dert 
dat ei* zij do]us = opzet of cuipa = schuld ； 

c. do zelfslandige en de voor'gezelle misdrijven. 
Tot de eerste soort behooren do enkel- voudigo 
stralbarc feiten als doodslag, diefstal； tot de tweede 
behooren die, welke bestaan uit ecno vereenifting 
van strafbare feiten, welke om hun onderling 
verband tot 66n strafbaar feit vereenigd worden en 
aid us eene kunstmatige eenheid vormen. Het 
voortgezet delict was in de vroegerc wetboeken niet 
bekend, wel in de rechtspraak. V oorbeelden hiorvan 
zijn: een kantoorbediende, die dagen achtereen 
teikens een kleinigheid wegneemt uit de kas van zijn 
chef; ouders die Jninne kinderen dagelijkH 
misbandelen; 
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(1. de afloopende en de voortdurende misdrjj- ven. 
Voorbeeldcn van de laatste soort zijn: het als 
verspicder den vjjand dienen, een static vocrcn, welke 
a an con iemand niet tockomendcn rang of titcl is 
verbonden, een rccht uitoefcncn, waarvan men bij 
rcchterlijke uitspraak is ontzet; 

e. enkelvoudige en samengestelde misdrijven, 
ook wcl collcctieve delicten genoemd. Bij do laatste 
is het ecu vereischte, dat dezelfde door de wet 
strafbaar gcsteldc handeling meermalen plaats vindt, 
zal cr een strafbaar feit aanwezig zijn: ecn beroep of 
gewoonte maken van het tewccgbrengen of 
bevordcrcn van ontucht door anderen met derden of 
het als vader, moeder of voogd tot een gewoonte 
maken van het plegen van ontucht met een 
minderjarig kind , of pupil; een beroep of gewoonte 
maken van , het opzettelijk koopen, inruilen, in panel 
nemen <>f verbergen van door misdrijf verkregen 
goc- deren (art. 481); 

/. misdrijven, die ambtshalve kunnen wor- dcii 
vervolgd cn die allcen vcrvolgbaar zijn als t-r ecn 
klacht door een daartoe bevoegd per- soon wordt 
ingediend (zie klachtdelicten); 

g. de sociale, de staatkundige cn de gewone. 
delicten. l)e eerste soort is gericht tegen de 
niaatschappij in het algcmeen, de twecde tegen ecn 
bepaaldcn staat of staatsinrichting; 

h. de eenvoudige en de gequalificcerde delicten. 
Under de laatste verstaat men die, welke door 
bijkomendc verzwarende omstanclighcden zwaar- 
<icr strafbaar zijn dan hetzclfdc strafbare feit in zijn 
cenvoudigstcn vorin (gequalificeerdo ciiefstal, art. 
363 tegenover art. 362； gequalifi- < cerde 
valschhcid in geschriften, art. 2G4 tegenover art. 
263). 

(.)p z c t e n s c h u 1 d. De strafwet geeft geen 
definitie van opzct en schukl. In de mc- niuric van 
toelichting op het Nederlandschc wetbock wordt (lc 
beteekenis van opzet omschreven als „de wil om het 
feit te plegen, dal de wet :I rufbaar stclt" en is het 
opzettelijk plegen van niisdrijf uangeduid als „het 
teweegbrengen van <i< verboden handeling willcns 
cn wetens". 

Sckuld is veranlwoordclijkheid (rcchtcns) hot door 
docn of laten, in strijd met ccn i • < hf svoorschrifl, 
veroorzaken van zekcr ge- \ <)l/, <!<, verwczenlijking 
van de bestanddeclen van ccn delict, voor zoover die 
verantwoordc- lijk lu id op dezen grondskig rust, dat 
de dadcr <lie veroorzaking had kunnen en mocten 
ver- mijdcn. Allecn dan is, naast causaal verband, 
schukl ver band aanwezig (Van Hamel, Iniciding §§ 
33 en 34). Van opzet moet wcl worden onder- het 
motief of de drijfvccr voor het plegen van ccn 
strafbaar feit, de innerlijke roersclcn, die tot het 
bodrijven ervan hebbon geb-id. 

De schuldleer bcrust op de erkenning van dr 
vrijlicit! van den wil (libre arbitre) d. w. z. <le vrijheid 
om den wil naar keuze to bepalen, zoowcl tusscJion 
docn on niet-doen als tusschen vcrschillcndc wijzcn 
van doen cn niet-docn, in tegenstclling met de leer der 
causaliteit cn van het (Icterminismc, volgens welke de 
wil bc- paald wordt door drijfvceren van de mccst 
uileenloopencie soort, welke weer afhangen van 
uitwendige oorzaken met hunnen invlocd op des 
daders karakter cn persoonlijkheid. 

T o e r c ]< e n i n g s v a t b a a r h o i d . Hicr- 
van komt in het wctbock gecnc oinschrijving 

voor. De artikclcn, die . daarop betrekking hebben, 
zijn do artikelen 44 t/m 47, inhoudende, dat niot 
strafbaar is hij, die een feit begaat, dat hem wegens de 
gebrekkige ontwikkeling of de zitskclijko stoornis 
zijner verstandelijko vermogens nict kan worden 
toegerekend. Dio artikelen hebben het oog op cen 
toestand, waarin de macht om den wil met bewustheid 
te bcpalen, niet of in verminderde mate aanwezig is en 
betreden daarmedc het gebied der paychia- trie. Door 
den Rechter zal dus moeten worden onderzocht: a. of 
er ziekelijko stoornis of gebrekkige ontwikkeling der 
verstandelijke vermogens aanwezig was of is en of die 
ten gevolge had, dat hot begane feit den dader niet kan 
worden toegerekend. Hij kan (en zal meestal) zich 
daarbij door deskundigen doen voorlich- ten. De 
artikelen spreken dan ook niet van het ■plegen van 
cen strafbaar feit, maar van het begaan daarvan, iets 
meer passiefs. Ziekelijke stoornis is iets blij vends in 
tegenstelling met de in art. 49 al. 2 (noodweer) 
genoemde ooizaken voor opheffing der strafbaarheid, 
zelfs bij overschrij- ding van de noodzakclijke 
zelfverdediging, indien deze het gevolg was van eene 
hovige gemoeds- beweging, door de aanranding 
veroorzaakt, welke gemoedsbeweging plotseling en 
tijdelijk is. Onder ziekelijke stoornis moet bijv. 
worden verstaan slaapwandelen, niet toorn, angst, 
rade- loosheid e. d. Deze worden onder de hevige 
gemoedsbewegingen begrepen cn moeten door de 
wcderrechtelyke handeling zijn veroorzaakt... 

Overinacht (art. 48). Volgens de Mettl. van 
Toelichting is overmacht elke kracht, elke dwang. 
elke drang, waaraan men geen weer- stand kan bieden. 
Daarom is het woord ge- drongen gekozen in plaats 
van het woord ge- dwongen, omdat het laatste te 
uitsluitend zou doelen op physieke overmacht, tcrwijl 
daar- nevens de minister onder overmacht ook de 
psychischc, de zedclijke dwang (drang) wilde 
begrepen zien. En terecht, want de laatste kan sterkcr 
zijn dan de eerste. Physieko overinacht aunwenden 
om iemand te beletten op ccn gegeven oogenblik iets 
te doen is gemak- kelijk genoeg voor den physiek 
sterkere; die physieko overmacht aanwenden om 
iomand tc dwingen iets to doen is vry wel 
onuitvoerbaar, wanneer bij den andcr het vaste besluit 
voorzit om niet toe te geven, zelfs wanneer de verhou- 
dingon zijn als die van een reus tot ccn dwerg. Maar 
tegen psychischcn dwang staat' icder, wicns 
zonuwgcstel of wiens gevoel van liefde, cerbicd, 
pietoit hem daarvoor vatbaar maken, weerloos. 

Noodwcor (art. 49). Opdat noodweer 
gcrechtvuardigd zij moet er zyn aanranding en deze 
moot zijn onrcchtmatig en oogenblikke- lijk of 
onmiddelluk dreigend. Dit laatste ver- cischte 
betcekent, dat. er geen ander middel was tot wering 
van de aanranding. De ver- dediger han dolt in nood. 
Verdcr dun verdedi- ging zal do in noodweer 
handolende dus niet mogon gaan, maar niet strafbaar 
is do ovor- schrijding van de grenzen der 
noodzakelyke verdediging, indien zij het gevolg is 
geweest van ecno hevige gemoedsbeweging, door de 
aanranding veroorzaakt. De twee alinea's van dit 
artikol hebben iets gohoel verschillends op het oog. In 
do eerste alineu wordt aan ieder individu ecn rccht 
toegekend, dat ook zonder 
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(Fettelyke bepaKng in iedere maatschappij wel .“vast zou 
staai^Oyien behoeft zich ccne wcder- >-* j^- rechtelijke 

aan?anding niet tc laten wclgevallen, noch met gevouwen 
handeu toe tc zien, dat iemand anders aldus wordt 

aangerand. Waar 
geen wettelijke macht ter plaatse is om den burger 
te beschernien, daar heeft uiteraard die burger het 
recht zichzclven te beschermen. En in het geval, dat 
het niet hem zelvcn, maar ccn ander betreft, is dat 
recht al even natuurlijk. Do tweede alinea bepaalt, 
dat overschrijding van de grenzen der noodzakelijke 
zelfverdcdi- ging mede niet strafbaar is, wanneer ze 
het gevolg was van eene hevige gemoedsbeweging, 
door de aanranding veroorzaakt. In het ccrste geval 
nu zal de aangcvallene voor zichzelven kunnen 
uitmaken of hij zich verdedigen wil of niet (d. w. z. 
wanneer hij daarvoor de noodige denkkracht heeft 
overgelioudcn), hij heeft het recht daartoe, behoeft 
van dat recht eehter geen gebruik te maken; zoo hij 
besluit tot verdedi- ging, handelt hij uit vrijen wil. 
In het geval, in de tweede alinea genoemd, is er van 
vrijen wil geen sprakc meer. De hevige gemoeds- 
beweging, waarin hij lengcvolge van de aanranding 
verkeert, heeft de vrijheid van dien wil opgeheven. 

Wettelyk v o o r s c h r i f t, . a m b t e- 1 ij k bevel 
(artt. 50, 51). Ook bij deze twee een dwang (drang) 
van buiten, niet phy- siek, maar ook niet psychisch. 
Het is cen drang, uitgaandc van den staat of van cen 
zijner orga- nen of van zijne wilsuitvoerders, de 
ambte- naren. Ze staan beide op hetzeJfde plan, 
doch er is verschil. In het wettelijk voorschrift komt 
de onverbiddelijke wil van de in concrete zich 
uitende abstractie van de wet te voorschijn, in het 
ambtelijk bevel de gehoorzaarnheid vorderende aan 
de in het algemeen uit de wetge- boren wil van den 
hierarchisch hoogcr geplaatsten ambtenaar, den 
meerdere, den chef van den lager geplaatste. Bij het 
wettelijk voorschrift schrijft de wet uitdrukkelijk 
voor, dat er z66 cn niet anders gehandeld zal 
worden. Het is geen bevoegdheid tot handelen, die 
ze geeft, het is een opdracht met dwingend karakter. 
Wanneer het enkel bevoegdheid was, dan zoude 
daarnaast bljjven bestaan de vrijheid om niet of 
anders te handelen. Het wettelijk voorschrift staat 
ten opzichte van den daaraan onderwor- pene als de 
overmacht bij den uit nood weer handelende. 

Anders is het met het ambtelijk bevel. Daar is 
geen onverbiddelijkhcid, geen niet anders kunnen; 
daar is voor den ondergeschikte ruimte gelaten voor 
eigen oordeel of dat ambtelijk bevel werkeJijk is 
ambtelijk, d. i. uitgaandc zoowel van een bevoegd 
ambtelijk persoon als naar een bevoegd persoon en 
betreffende eene zaak behoorende tot beider 
bevoegdheid. ])aar- om bepaalt dan ook de tweede 
alinea van art. 51, dat een onbevoegd gegeven 
ambtelijk bevel de strafbaarheid niet opheft tenzij 
het door den ondergeschikto te goeder trouw als 
bevoegd gegeven were! beschouwa en de nakoming 
daarvan binnen den kring zijner bevoegdheid was 
gelegen. Degeen, die het bevel geeft, moet in eene 
zoodanige ambtelijke verhouding staan tot dengeen, 
aan wien het bevel gegeven wordt, dat deze in het 
algemeen gehouden is de 15c- velen, van dien 
persoon komende, op te volgcn 

of uit te vocren. Hij, die niet gehouden was tot 
gehoorzaarnheid aan het gezag van den persoon, die het 
bevel gaf, kan zich niet、op het ambtelijk bevel 
beroepen. 

Jcugdige 1 c c f t ij d. Wanneer cen min- derjarige 
een strafbaar feit heeft geplccgd, voordat hij den leeftijd 
van zestien jaren bcreikt heeft-, dan is aan den rechter 
het oordeel voor- behouden of hij al dan niet gestraft 
zal worden, hetgeen natuurlijk af zal han gen van zijne 
minderc of meerdere moreelc cn intellectueclc 
ontwikkcling. Besluit de rechter tot nict-straf- fen, dan 
zal hij bevelen of dat de jeugdige delinquent aan zijne 
ouders, zijn voogd of zijn verzorger zal worden 
teruggegeven, zonder toepassing van eenige straf of, cn 
wel in eenigo bepaald voorgeschreven gevallen, dat hij 
tor beschikking van de Regeering zal worden gestcld, 
die hem in dat geval in een landsopvoe- dingsgesticht 
zal plaatsen of ter opvoediug toevertrouwen aan ecn in 
Ned.-Indic gevestigd bijzonder persoon of aan eene 
aldaar gevestigde vereeniging met 
rechtspersoonlijkheid of aan eene aldaar gevestigde 
stichting of instelling van weldadigheicl, ten eindc door 
deze of later op andero wijze van Regeeringswege in 
zijne opvoeding worde voorzien, uiterlijk totdat hij den 
leeftijd van cen en twintig jaren zal hebben bereikt. 
(Ind. Stb. 1917 n°. 741). Veroordcclt de rechter den 
schuldig bevondene, dan wordt het maximum der 
hoofdstraffen, op het straf- bare feit gesteld, met een 
derde verminderd en geldt het cen jnisdrijf, waarop do 
doodstraf of levenslangc gevangenisstraf gesteld is, dan 
wordt niet meer opgelegd dan ten hoogste vijftien jaren 
en zonder de bijkomende straffen (art. 47). 

P o g i n g (artt. 53, 54). Poging onderstelt opzet, 
gericht op cen strafbaar feit, zonder dat het gevolg (het 
gewilde strafbarc feit) in- trad. Daarom is poging tot 
een. afzonderlijk strafbaar feit gemaakt. Voor poging is 
noodig: 1. opzet; 2. cen docn of laten gericht op cen 
strafbaar feit; 3. ccn begin van uitvoering； J. het niet 
intreden van het gewildo gevolg van dat doen of laten 
en wel door omstandigheden, onafhankelijk van den 
wil van den dadcr. Poging is niet altijd strafbaar. Bij 
overtredingen niet (art. 54) en even min bij eenige door 
de Wft met name genoemdo mis dry ven: mishandeling 
(art. 351); dierenmishandciing (art. 302)； twec- 
gevecht (art. 184). 

D c e 1 n o in i n g (lite! V). Dadcr van een strafbaar 
feit is hij, door wicns doen of laten, de ge vol gen 
intreden, die alle beHtanddcelen van dat feit in zich 
bevatten, hij dus die het feit pleegt. Dcdnenier aan cen 
strafbaar feit is hij, die medeheJpt om een strafbaar feit 
te plegen, dat door 66nen dadcr had kunnen g(：- 
pJeegd worden, zoodat het in plaats van door 6en 
persoon, geplcegd of begaan wordt door de vereenigde 
wcrkzaaniheid van twee of mccr personen. De 
vcrschillendc vorinen, waarondcr de deelneming zich 
kan vertoonen zijn : 

«, middellijk daderschap (doen j)legen). Do dadcr 
verricht de handelijjg, waardoor })et strafbare feit tot 
stand konit, niet zelf, maar doct haar verriejiten door 
een ander, die niet toerekenbaar is, of de subjcctieve 
eigenschappcn mis匕 om als dadcr van het gepleegde 
feit to word?n aansprakclijk gesteld (Simons). I 沁/ 
onrechtmatige psychisclie werkzaainhcT3 is uit- 
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sluitcnd van den cen, de matericelc uitshiitend van 
den ander (v. Hamel). Middellijk dader- schap kan 
allcen bij dcngcnc bestaan, die zelf het strafbare feit 
zou kunnen plcgon, daar het cen vorm van daderschap 
is on de dadcr dus door „docn plegen", wat de 
hoedanigheden be- t reft, aan dezelfde vcrcischten 
voldoen moot als de dader door .,plcgcnn (Simons); 

b. mededaderschap. Twee personen, die in 
vereeniging ccn misdrijf plcgen, zijn clkandcrs 
mededaders: A is niet de dader en B de medc- dader 
of omgckcerd； ten aanzien van het ge- plccgdo feit 
zijn beidc ciadcrs, met betrekking tot elkandor 
mededaders (Noyon); 

c. medeplichtigheid, waarbij de een de feite- lijke 
dader is, de andor meer of minder, hetzij ter plaatse, 
hetzij van nabij of uit de verte liulp biedt (bijv. ter 
plaatse handlangersdiensten vcrricht of vooraf 
gelegenheid, middelen of inlichtingen heeft verschaft 
tot het plegen van het misdrijf); 

d. uitlokken. Bij uitlokken is het niet de j>er«oon. 
die uitgelokt wordt, maar het strafbare feit. Er is altijd 
opzet. name町k opzet oin de daad uit to lokken. Men 
kan door schuld aan- leiding geven tot een misdrijf, 
niet door schuld een misdrijf uitlokken： De wil om 
een misdrijf te plegen moot bij den physieken dader 
tc voorschijn worden geroepen, het feit, dat ver- 
schiilendc oorzaken kan hebben, moet zijn eerste 
oorzaak vinden in de daad van den uitlokkcr. Bij doen 
plegen is er ccn strafbaar feit. en ecn nict-strafbarc 
physieke dadcr. Bij uitlokken is cr een strafbaar feit 
en een straf- barc physiek。dadcr. 

De uitlokkcr wordt gestraft als ,,dnder" in- ciien hij 
met de in art-ikel 55 Sw. gcnoeinde middelen: giften, 
beloftcn, misbruik van gezag <>f va!i aanzien, 
gcweld, bedreiging of misleiding, het strafbaar feit 
opzetteljjk uitloktc. Het arti- kd is Hmitatief, niet. 
enuntiatief. 

Tegcn den mededadcr is dezelfde straf bedreigd als 
tegcn den dador. Bij medeplichtighcid wordt ln-t 
maximum der hoofdstraffcn, op het misdrijf ^csteltl, 
met een (lerde vorminderd ； gelclt het <-<n misdrijf, 
waarop de doodstraf, of ccn misdrijf, waarop 
levenslange gevangenisstraf stekl is, dan wordt 
gevangenisstraf opgelegd \ an ten hoogste vijfticn 
jaren. De bijkomendo straffnn zijn voor 
medeplichtighcid dezelfde als v<»or het misdrijf zelf. 
Bij het bepalcn van de ,-t raf komen allcen in 
aamnerking de handelin- gen, -lie de medeplichtigc 
opzettclijk heeft ；：emakkelijk gemaakt of 
bovorderd, bonevens hare gcvolgcn. De pcrsoonlijke 
onistandighcden, waardoor de strafbaarhcitl 
uitgcsloten, vermin- <ler(l of verhoogd wordt, komcn 
bij de toepas- :-ing dcr strafwet allecn in aanmerking 
ten n.mzicn van dien dadcr of mcdcplichtige, wicn zij 
})ersoonlijk betreffen. In de gcvallcn waarin, wegens 
overtreding, straf wordt hepaakl togon bestuurders, 
leden van ecnig bestuur of com- juissarisson, wordt 
geenc straf uitgesproken < egen den best uurdcr of 
commissaris, van wicn lilijk(, dat de overtreding 
buiten zijn Cocdocn i-： g(!j>lecgd. Medeplichtighcid 
aan overtreding is niet strafbaar. (Art. 59 Sw.). 

Het tweede lid van het woord mcdeplichtig sl;uit
，niet in ver ba nd met plegen, zooals m costal 
abusicvelijk wordt genieend, maar komt van ecn 
ancleren stam en betcckcnt verbonden (vgl. 

rekcnplichtig, schuldplichtig, plechtanker). 
Drukpersdelictcn. Do artikelen 61 cn 62 van het 

Strafwetbock houden bijzondere bepalingen in ten 
aanzien van de aansprakc- lijkhcid van uitgever cn 
drukker bij drukpers- delictcn. De uitgever wordt „als 
zoodanig" niet vervolgd, i nd ion het gedrukte stuk 
zijn naam en woonplaats vermcldt en de dader bekend 
is of op de cerstc aanmaning, na den rcchtsingang, 
door den uitgever is bekend gemaakt. De drukker 
wordt „als zoodanig" niet vervolgd, indicn het gcdi-
uktc stuk zijn naam en woonplaats vermeldt en de 
persoon, op wicns last het stuk is gedrukt, bekend is 
of op de cerste aanmaning, na den rcchtsingang, door 
den drukker is bekend gemaakt. Die bepalingen zijn 
cchter niet toepassclijk, indien, ingcval het cen 
uitgevei' geldt, de dader, of ingeval het een drukker 
geldt, de persoon, op wiens last het stuk gedrukt is, op 
het tijdstip onderschei- denlijk van de uitgave of van 
het drukken, strafrechtelijk niet vervolgbaar of buiten 
Ned.- Indie gevestigd was. 
Artikel 110 R. R. bcpaalt, dat het toezicht der 
Regeering op de drukpers bij algemeene verordening 
wordt gcregeld, in overeenstemming met het 
beginsel, dat het door de drukpers openbaren van 
gedachten of gevoelens en het toclaten van elders dan 
in Nederland gedrukte stukken, geen andere 
belemmering mogen on- dervinden, dan tot 
verzekering der openbare orde gevorderd wordt. In 
Nederland gedrukte stukken worden onbclemmercl 
toegelaten. Bij de beraadslaging over dit artikel 
kwamen twee scherp tegenover clkander staande 
opinies naar voren. De eerste werd verdedigd door 
Thorbecke, die hot opnam voor de vrijheid van 
drukpers, de tweede door van Golstcin en Baud, die 
mccndon dat in een land als Indie, wear de bevolking 
geen invlocd kon uitoefenen op de Regeering door 
midclcl van verkiezingen, ccn vrijc drukpers niet 
anders dan kwaad, immers misnoegen en 
ontevredenheid kon op- wekken. Immers de 
bovolking daar stond nog lang niet op den trap van 
ontwikkcling, welken die in Nederland bercikt had en 
zou, daar zij zelve tot een eigen oordeol over 
regeerings- daden niet in staat was, zich 
onvermijdelijk tot dupe maken van betaalde of niet 
betaalde ophitsers. Eon brug tusschcn die twee tegen- 
overgestelde opinies werd geslagen door het lid 
Mackay, die de volgcnde bepaling voorstelde: „Hct 
toezicht der Regeering op de drukpers wordt bij 
algemeene verordening geregeld, in. 
overeenstemming met het beginsel, dat het door de 
drukpers open baren van gedachten of gevoelens en 
het toclaten van elders dan in Nederland gedrukte 
stukken gccne andere belcmincring mogen 
ondervindon, dan in het belang van den Staat 
gevorderd wordt. In Nederland gedrukto stukken 
wordon onbelcmmerd toegelaten, be- houdens ieders 
vcraixtwoordelijkhcid, volgens rcgols by algemeene 
verordening te 8tollcn.n Op (lit amendement were! 
door Van Bosse een subamcndcmcnt voorgestcld, 
strekkende om de woorden „in het belang van den 
Staat" te vervangen door do woorden „tot verzekering 
van de openbare ordc". Zoowel amendemont als 
subamendement worden aangenomen en door de 
aannoming van het subamendement blccf do vrijhcid 
van de Regeering om de druk- 
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pers aan banden te leggen volkomen, daar zij altijd 
kon geschieden met een beroep op het belang der 
openbarc orde. De algemccnc ver- ordening, waarop 
het amendeincnt Mackay doelde, kwam tot stand in 
1856 bij K. B. van 8 April van dat janr (Ind. Stb. 74). 
Zij bevat eene regeling van het Regecringstoezicht 
op do drukpcrs en van de strafrechtelijkc verant- 
woorde町kheid van den schrijver, den drukkcr, den 
uitgevcr, den verkooper en den verspreider, terwijl 
verder voorzieningen worden gcgevcn tegen 
misdrijvcn en ovcrtredingen, door middel van de 
drukpers gepleegd. Dat K. B. wekte algemcen 
misnoegen, die in de Tweedo Kam er tot uiting 
kwam. Het gevolg da ar van was, dat bij Ind. Stb. 
1858 n°. 73 eene ordonnantie werd afgekondigd, die 
eene zoogenaamde authen- tiekc interprctatie 
inhield van eenigo in het Regiement voorkomende 
bepalingen, waardoor eenige verzachting werd 
aangebracht in de toepassing van die bepalingen, 
maar die bepa- lingen zelve ongewijzigd liet. Het 
duurde tot 1906 eer een werkelijke vrijheid van 
drukpers intrad. In dat jaar toch werd bij het K. B. 
van 19 Maart no. 24, (Ind. Stb. no. 270) alle 
preventief toezicht uit het K. B. vcrwijderd. Van 
dien tijd af is hot toezicht nog enkel van een 
repressief karakter. Thans moet op straffe van 
geldboete, de drukker of uitgever van elk in Ned.-
Indie gedrukt, alsmede van elk buiten Ned.-Indie 
doch niet in Nederland gedrukt cn in Indie 
uitgegeven drukwcrk, bin- nen 24 uren na de 
verschijning, een door hem onderteekend exemplaar 
zenden aan het Hoofd van PJaatselijk Bestuur, 
binnen wiens ressort het drukwerk verschijnt. Bij K. 
B. van 21 September 1900 no. 17 (Ind. Stb. no. 317) 
werden eenige bepalingen gegeven omtrent den 
invoer en de verspreiding binnen Ned.-Indie van 
gevaarlijke buitenlandsche drukwerken en word aan 
den G.£. de bevoegdheid toegekend om den invoer 
van buiten dat gebied, doch elders dan in Nederland, 
gedrukte stukken, tot ver- zekering van de openbare 
orde, te verbieden. Deze bepaiingen bedoelen in het 
bijzonder den invoer van fanatieko panislamitische 
bladen tegen te gaan. Aan de post is opgedragen dio 
stukken aan te houden en invoer ervan alsmede 
vervoer, bezit, verspreiding, verkoop, to koop of ter 
lezing aanbieden of kosteloozc afstand ervan zijn 
strafbaar gesteld. 

In de Memorie van Toelichting op het nieuwe 
strafwetboek werd ten aanzien van het druk- 
persreglement overwogen: a. of er voldocnde 
gewaakt wordt tegen verspreiding in Ned.- Indie van 
geschriften van strafbaren aard, buiten dat 
grondgebied uitgegeven; b. of er byzondere 
repressieve voorziening geeischt wordt tegen 
verspreiding in Nederland van een in Ned.-Indie 
verschencn geschrift van strafbaren aard, voor 
zoover aan berechting in Ned.-Indie kan worden 
gedacht en deze gewcnscht is； c. bestaat er 
behoefte aan bijzondere voorschriflcn omtrent de 
aansprakelijkheid van den redftcteur bij de 
periodieke pers. De eerste vraag wordt bevestigend, 
de beide andere vragen ontkennend beantwoord. 

Het drukpersreglement is thans nog slechts 
gedeeltelijk van kracht, omdat verscheidone van de 
daarin strafbaar gesfcelde delicten naar het 
Strafwetboek zyn overgebracht of daar opnieuw 

gcrcgcld. Allccn de strafbcpalingen in de ar tike- len 
12, 13, 19. 29 cn 30 zijn gehandhaafd. (Zie artikel G 
no. 15 van het Invocringsbesluit in Ind. Stb. 1917 no. 
497). 

S a m e n 1 o o p (cone u r s u s) (Tit. VI, le bock 
strafw.), is dan aanwezig, wanneer cen persoon 
verschillonde strafbaro feiten plecgt en tusschcn die 
feiten geen vcroordeelond vonnis ligt ten aanzien 
van 6en daarvan. Er kan 6enc handeling, or kun lien 
ook mcerdcrc hande- lingen gepleegd zijn. Pleegt 
iemand door eene handeling ineer dan een strafbaar 
feit, dan spreekt men van eendaadschc samcnloop 
(con- cursus idealis). Een voorbeeld hiervan is： het 
plegen van ontucht op den openbaren weg mot 
iemand beneden de 16 jaar. Pleegt iemand ter- 
zelfder of ongeveer terzelfder tijd meerdere 
strafbaro feiten door meerdere liandelingen (mis- 
handeling van mensph of dier cn verzet tegen de da 
ar tegen optredende politie) dan noemt men dat j 
uriclisch concursus realis (meerdaad - sche 
samcnloop). Valt cen feil in meer dan 6ene 
strafbepaling, dan wordt slechts eene dier be-
paiingen toegepast, bij vcrschil die, waarbij de 
zwaarste hoofdstraf is gesteld. In sommige gevallen 
bestaat de mogelijklieid, dat een foit valt onder mecr 
dan een strafbepaling en toch slechts 6en dier 
bepaiingen mag worden toege- past, onvcrschillig of 
de daarbij bedreigde straf zwaarder of lichter is. Dit 
zal het geval zijn, in- dien naast cen algemcenc 
regeling, wclkc voor con feit van toepassing is, een 
bijzondere bestaat voor datzelfde feit. Wanneer bijv. 
iemand een. ander op (liens ernstig verzock van het 
leven be- rooft, dan zal hij moord gepleegd hebben, 
doch niet de strafbepaling tegen moord (art. 340 
Sw.) wordt tegen hem toegepast, maar de bijzondere 
tegen moord op verzoek van den gedoode (art. 344 
Sw). Staan meerdere feiten, ofschoon elk voor zich 
zelf misdrijf of overtreding oplevc- rende, in 
zoodanig verband, dat zij moeten worden 
beschouwd als 66n voortgezette handeling, dan 
wordt slechts 6en strafbepaling toegepast, bij 
verschil die, waarbij do zwaarste hoofdstraf is 
gesteld. Insgelijks wordt slechts 6en straf paling 
toegepast bij schuldigvcrklaring aan valschheid, 
valscho munt of muntschennis en aan het gebruik 
maken van het voorv/erp, ten opzichte waarvan do 
valschheid, valschc muni, of niuntschennis gepleegd 
is. Bij samcnloop van meerdere feiten, die als op 
zich zelve staandc handelingen moeten worden 
beschouwd cn meerdere misdrijvcn oplcveren, 
waarop gcHjk- soortigo hoofdstraffcn gcstold zijn, 
wordt 6cn straf uitgesproken. Het maximum dezer 
straf is het verccnigd bedrag van de hoogste straffen 
op de feiten gesteld, doch niet hooger dan cen derde 
boven het zwaarste maximum. Bij samen- loop van 
meerdere feiten, die als op zjch zelvc staando 
handelingen moeten worden beschouwd en 
meerdere misdr日ven opleveren, waarop on- 
gelijksoortige Jioofdstraffen zijn gesteld, wordt elk 
dier straffen uitgesproken, doch mogen deze tc 
zamen in duur de langstdurcn<le met niet mecr dan 
een derde overtreffen. Geldboeten worden daarbij 
berekend naar den duur van het jnaxi- mum der op 
het feit gestelde vervangende hech- tonis. Bij 
veroordeeling tot de doodstraf of tot levenslange 
gevangenisstraf kunnen daarnevens geenc andere. 
straffen. worden opgelcgd dan ont- zetting van 
bcpaalde reehten, vcrbeurdverkla- 
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ring van reeds in boslag genomon voorwerpcn on 
opcnbaarmaking van de rechterlijko uitspraak. Do 
betrckkelijke zwuarto der hoofdstraffen wordt 
bepaald door do volgordc, waarin ze in art. 10 der 
wet geplaatst zijn, t. w. doodstraf, govangenis- straf, 
hcchtenis on geldboeto. Ten nanzien van de 
betrckkelijke zwaarto van burger!ijke cn mi- litaire 
straffcn is een regcling gegevcn in art. 5, 4e lid, letter 
f van het Invoeringsbesluit Straf- wetbock (Ind. Stb. 
1917, no. 497). Dit stelsel van strafoplcgging staat 
tusschen twee andcre stclsels, het cumulatiestclsel, 
waarbij zon- der bcperking voor iedcr feit do straf 
kan worden uitgesprokcn, bij de wet vastgc- Ktcld 
en dczc straffcn naast elkander kunnen worden 
opgelegd cn het absorbtie stelsel, vroeger 
opgenomen in het thans vervallen art. 167 Strfv. (art. 
305 I. R.) waarbij alleen de straf,-tegen het zwaarste 
misdrijf bedreigd, kan worden uitge- sproken. Do 
N.-Indischo strafwet maakt onder- scheid of op de 
misdrijven gelijksoortige of ongclijksoortige 
hoofdstraffen gcsteld zijn. In het cerste geval wordt 
e6n straf uitgesproken, die echter een derdo hooger 
mag zijn dan het zwaarstc maximum, alleen mag zij 
daardoor nict te boven gaan het vereenigd bed rag 
van de hoogste straffen op de feiten gesteld. In het t 
weede geval wordt iedere straf op zich zelvo 
nitgesproken en dus het cumulatiestclsel gc- volgd, 
doch met deze beperking, dat zij to zamen )n duur do 
langstdurende, dat is die, waarvan het bedreigde 
maximum het hoogst is, met nict nicer dan cen derde 
mogen overtreffen. Gclcl- bqeten worden daarbij 
berekend naar den duur van het maximum der op het 
feit gestelde ver- vangendc hechtenis. Bij 
overtredingen wordt voor elke overtreding zondcr 
verinindering straf opgelegd cn dus het zuivere 
cumulatiestelsol gevolgd. Doch ook hicr mogen de 
gezamenlijke straffen een zekeren duur, acht 
inaanden, niot overschrijdcn. Waar den rechter do 
keuzc tus- schen meerderc hoofdstraffen is gelatcn, 
komt liij de vergclijking ailcen de zwaarste dier 
straf- fen in aamnerking. De betrekkelijke zwaarto 
van gelijksoortige hoofdstraffen wordt bepaald door 
het maximum. De betrckkelijke duur, zoowel van 
ong(?lijksoortigc als van gelijksoortige 
lioofdHtraffen, wordt cvenccns bepaald door het 
Hiaximuin. j?ij samenloop van misdrijven met 
overtredingen wordt het zuivere cumulatie- .Hlelscl 
toegepast cn voor elke overtreding zondcr 
verinindering straf opgelegd. In geval iemand, na 
veroordeeling tot straf, opnieuw wordt schul- dig 
verklaard aan misdrijf of overtreding v66r <lio 
veroordecjling gcpleegd, wordt do vroegero .straf in 
rekening gebracht cn do bovenaangc- haaklo 
beginselen toegepast voor het geval van golijktijdigo 
berechting. De be paling van art. 64 houdt in (h； 
erkenning van het voortgezet delict <-n do 
voortgezetto overtreding, waarover boven is 
gehundeld. 

Klaohtdolicten. Do klachtdelicton in hot 
Btrafwetbock hebben ecn anderen oorsprong dan dio 
bij do vorschillcndo bevolkingen van I iniio. HiJ do 
luatsto waren zo cen uiting van het privaatrechtelijk 
karakter van hob strafrccht, in liet tegonwoordig 
wetboek zijn ze van Eu- iopceHchen oorsprong en 
stammen zij af van de dclicta j)rivuta uit den 
Roinoinschcn Koi- zertijd. Tcrwijl liot 
publiekrcchtelijk karakter van het strafrecht 
ineebrongt, dat de klacht uit- 

gaat van het openbaar ministerio, is op dat be- ginsel 
ceno uitzondcring gemaakt ten aanzicn van enkelo 
spccialc delicten, omdat het bijzon- clero nadecl van 
dengene, tegen wicn het delict gcplcegd was, mcer 
betcekcnis had dan het nadecl, dat do maatschappij 
iced in het afgetrok- keno cn het bijzonder bclang 
van den persoon, dio benadecld was, mccr gebaat 
zou zijn bij niet- vcrvolging dan het belang der 
maatschappij bij vervolging, dat laatste belang in elk 
geval nict zoo zwaar woog, dat niet aan den 
benadeelde kon worden overgelaten of hij den 
Rechter met zijne intieme aangelegenhcden in 
weten- schap wilde stellen en daardoor het gevaar 
loo- pen, dat die intieme aangelegenheden werden tot 
publiek domcin. Welkc misdrijven enkel op klachte 
vervolgbaar zijn is niet in edn titel of ar- tikcl 
geregeld, maar over verschillende titels ver- deeld en 
bij de verschillende daarvoor in aan- merking 
komende artikclen bekend gcsteld. Het zijn overspel 
(art. 284), het bewegen van een minderjarigo tot 
vleeschelijke gemeenschap met den dader (art. 293), 
beleediging (titel XVI), be- halve in het geval, dat zij 
wordt aangedaan aan eenen ainbtcnaar in de 
rechtmatige uitoefening zijner bediening (art. 316); 
schending van ge- heirnen (artt. 322 en 323), 
schaking in bepaalde gevallen en ondcr bepaalde 
omstandigheden (art. 332). De klachtdelicten zijn 
weer te ver- deelen in absolute en rclatieve 
klachtdelicten. Ondcr de cerste verstaat men de 
zoodanigo, waarbij altijd een klacht voorwaarde is 
van de vervoigbaarheid (overspel, het buiten edit 
vleeschelijke gemeenschap hebben met een meisje 
tusschen twaalf en vijftien jaren, beleediging (smaad 
of smaadschrift, ook tegen cen overle- dene), 
schending van geheimcn tegen een bepaald persoon 
of een bepaalde onderneming, bedreiging met 
smaad, smaadschrift of openbaring van con geheim, 
inbreuk op het auteurs- recht, schaking). Onder de 
laatste, die, welke in den rcgel vervolgbaar zijn 
zonder voorafgaando klacht, maar waarbij die klacht 
gevorderd wordt, wanneer er tusschen den dader van 
of den mede- plichtige aan cen misdrijf en dengene, 
tegen wien het misdrijf is geplcegd, eeno betrekking 
van nauwe vcrwantschap bestaat, door de wet nader 
aangowezen (zijn van tafel en bed of van goederen 
gescheiden echtgenoot of zijn blood- of aanverwant, 
hetzij in de rechte linie, hetzij in den tweeden graad 
der zijlinie). Voorbcclden hiervan zijn: diefstal, 
afpersing en afdreiging, verduis- tcring, bedrog, 
vernieling of beschadiging van goederen. 

I n(1 i c n i n g o n introkking van d e k I a c h t e 
n. (Titel VII van het Eerste bock). 

Do strafwet geeft niet alleon aan wio gercch- tigd 
is tor zake van con misdrijf ecn klacht in to dienen, 
doch voorziet ook in het geval, dat degene, tegen 
wion hot misdrijf word geplecgd, minderjarigo of 
eon ondcr curateele gcsteld persoon is. Is zulk een 
minderjarigo nog geen 16 jaar oud, dan zal niet hij 
gerechtigd zijn zich tot den ambtenaar to wenden, die 
bij do rege- ling van het strnfprocesrecht is 
aangewezen con klachto op te nemen, maar zal zijn 
wettigo ver- tegenwoordiger in burgerijjko zaken 
omtrent het al of niet indienon van do klachto moeten 
beslissen. 

Ook do onder curatcolo gostelde — bohalvo 
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als doze onder curatcelc stelHng wegens ver- 
kwisting word uitgesproken — ni&g niet zelf 
handelcn ten deze, zijn wettige vcrtcgenwoor- digcr 
in burgerlijke zaken is de tot klachte gc- rcchtigde. 

Mocht zoodanigo vertegenwoordiger ontbre- ken 
of de persoon zijn, tegen wien de klachte moest 
geschieden, dan zullcn ecnige andcre per- sonen de 
gerechtigden zijn, in de eerste plaats de toeziende 
voogd of curator of het college met de toeziende 
voogdij of curatcele bclast, m. a. w. de Weeskamcr. 

Ook do termijnen, waarbinnen de klachte moet 
zijn ingediend, zijn in de wet aangegeven. Doze 
termijnen, van 6 of 9 inaanden, naar mate de tot 
klachte gerechtigde binnen of buiten Ne- 
dcrlandsch-Indie verblijf houdt, beginnen te loopen 
van het oogenblik, dat die gerechtigde van het 
gepleegde feit kennis heeft bekonicn. 

Ten slotte is gelegenhcid gegeven een in- 
gediende klachte weder in tc trekken, in its deze 
intrekking gcschiedt binnen 3 maanden na de 
indiening. 

Uitzondering is gemaakt voor de klachte wegens 
overspel, welke nog kan worden ingc- trokken 
zoolang het onderzoek ter terechtzitting niet is 
begonnen. 

Strafverzw&ring e n s t r a f vermin d e r i n g. In 
de keuzc der strafbedrei- ging is eene zekere 
verhouding bewaard tusschen de betrekkelijke 
zwaarte van het gepleegde strafbare feit en de 
daarop gestelde straf. Het spreekt echter wel van 
zelf, dat die verhouding niet altijd billijk zijn kan. 
En daarom heeft de wet nog eenige speciale 
gevaJlen opgenoinen, waarbij de straf ten aanzien 
van een in eene zekere categoric vallende persoon 
nog kan wor- den verniinderd of wel verhoogd. De 
vermindc- ring betreft de personen, beneden een 
zekeren Jeeftijd (zie boven: jeugdige leeftijd). De 
ver- meerdering betreft de ambtenaren. Heeft de 
ambtenaar, door het begaan van ecn straf ba ar feit, 
een bijzonderen ambtsplicht geschonden, of heeft 
hij daarbij gebruik gemaakt van macht, gelegenhcid 
of middel, Jiem door zijn ambt gc- schonken, dan 
kan de straf met een derde worden verhoogd (art, 
521 Sw.). Wie ambtenaren zijn wordt door de wet 
niet gezegd. Alleen is in den slottitel van liet eerste 
boek (art. 92) aangegeven, wie onder ambtenaren 
moeten worden begrepen. Het zijn alle personen. 
verkozen bij krachtens algemcene verordening 
gchouden verkiezingen: alle leden van locale raden, 
die dit niet zijn krachtens eene verkiezing, zoomedc 
allo Inland- sche Hoofdcn en Hoofden van 
Vreemdo Ooster- lingen, die wettig gezag oefenen; 
onder ambtenaren en onder rechters worden 
begrepen scheids- reehters; onder rechters zij, die 
administraticve rechtsmacht oefenen, benevens de 
voorzitters on de leden van de Priesterraden. Allen, 
die tot de gewapendc macht bchooren, worden als 
ambtenaren beschouwd. Het artikel breidt dus het 
begrip ambtenaar uit door vcrschillendo cate- 
gorieen van personen er onder te brengen, die 
anders niet daartoe zouden behooren. 

.Een andere grond voor verhooging van de 
strafbaarheid is herhaling (recidive). Deze is dan 
aanwezig, wannecr iemand zich schuldig inaakt aan 
onderscheidene strafbare feiten en het eene feit van 
het andere gescheiden is door •een onherroepelijk 
geworden veroordeeling. Was 

er gecn veroordeclend vonnis tusschen beide feiten 
dan zou er ccn geval van sainenloop zijn (zie boven 
onder samcnioop). 

Bij de behandeling van recidive als grond voor 
strafverhooging kunnen twee stelscls worden gc- 
volgd n.l. 1°. dat icderc vroegere veroordecling 
zoodanigen grond oplevcrt en 2c. dat alleen cen 
vroegere veroordecling wegens een gclijksoortig 
delict tot verhoogde strafbaarstclling van het later 
gepleegde mag voeren. 

In de afgeschafte Ned.-Indischc wetboeken were! 
het eerste stelsel gehuldigd, zij het dan ook 
eenigszins beperkt. Het thans geklend strafwetboek 
past het tweode stelsel toe. 

Dit Strafwetboek kent twee vonnen van toe-
passing van dit stelsel. Vooreerst de algcmecnc 
recidive, welke alleen voor misdr可ven te pas komt, 
en voorts de bijzondcrc, welke zoowel voor enkelc 
misdrijven als voor overtredingen geldt. 

De bepalingcn voor de algemecne recidive zijn 
gegeven in den laatsten (XXXTsten) Titel van het 
twecde boek, die voor de bijzondere zijn verspreid 
in het tweede en in het derde boek. 

Ten aanzien van de algemcene recidive onder- 
scheidt de strafwet 3 groepen van misdrijven. 

De eerste groep onival de misdrijven, die alle 
gepleegd worden uit ongeoorloofd winstbojag of 
met bedriegelijk opzet, zooals diefstal, ver- 
duistering, bedrog, valschheid, bankbreuk. De 
twecde groep wordt gevormd door misdrijven tegen 
het leven gericht of gepleegd, mishande- ling en in 
het algemcen daden van geweld tegen personen 
ondernonien. De derde groep omvat de in 
verschillcnde titeJs verspreide strafbepalingen tegen 
beleediging en de misdrijven vermeld in de artt. 483 
cn 484. 

Ook een vroegere veroordecling krachtens de 
“militairc" wetten, kan den dad er van een delict tot 
recidivist maken. Tot de misdrijven van de eerste 
groep zijn daarbij gebracht: dief- stal, verduistering 
of bedrog； tot die van de tweedo groep 
gewelddadig verzet tegen of mis- handeling van 
meerderen in rang, of van ge- weldenarijen tegen 
personen, cen en ander Btraf- baar gesteld bij de 
militairc wetten. 

Indien een dader van cen delict, genoemd in ccn 
van de bedocldc groepen, vroeger veroor- deeld was 
wegens hetzelfde delict of wel ecu ander tot dezelfde 
groep bchoorenclc, dan kan hcni een zwaarderc straf 
worden opgelegd n.l. derde boven het bedreigde 
maximum. 

De stralverzwarende working van do vroegere 
veroordecling is slechts cen tijdclijke； zij duurt 
namelijk slechts 5 jaren, to rckcncn sedert de 
schuldige de vroeger uitgesproken straf gehcel of 
gedceltelijk heeft ondergaan, of sedert die straf hem 
gehcel is kwijtgescholden. Is tijdens het plegcn van 
het misdrijf het recht tot uitvoc- ring der straf nog 
niet verjaard, dan zal ook de strafverzwaring van 
toepassing zijn. 

De strafverzwaring wegens vroegere veroor- 
deoling zal alleen betrekking hebben op dn tij- 
delijkc gevangenisstraf, in de gevallcn, dat cen delict 
were! begaan, in de eerste en twecde groep 
genocmd, doch op ,,alle'' bcpa&ldc straffen in- geval 
het delict valt in de derde groep. 

Bij (le bijzondere recidive zal ook strafver- 
zwaring, so ms zelfs het opleggen van ccn zwaar- 
dcre strafsoort mogelijk zijn, doch alleen ingcval 
hetzelfde delict gepleegd wordt, als waarvoor de 
schuldige vroeger veroordeeld word. Bijv. in- 
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dien iemand ecn geschrift of afbeelding, waarin ccn 
bclcediging voorkomt voor de Koningin, met het 
oogmerk, om nan den belecdigcnden ir^- houd 
ruchtbaarheid to geven of de ruchtbaar- heid daarvan 
to vermeerderen, verspreidt, of openlijk tcntoonstelt 
cn hij bogaat dit misdryf in zjjn beroep, tcrwijl cr 
tijdcns het plcgcn van het misdrijf nog geen 2 jaren 
verloopon zijn, seel er t cen vroegero veroordeeling 
van den schul- dige wegens gelijk misdrijf 
onherroepelijk is gc- worden, kan hij van do 
uitoefening van dat be- roep worden ontzet (art. 137 
Sw.). 

De tcrinijn van 2 jaren loopt hier dus niet van het 
ondergaan hebben van do vroegcr op- gelcgdc straf, 
maar van het oogenblik, dat de vroegere 
veroordeeling kracht van gewijsde heeft hekomcn, 
onherroepelijk geworden is. 

Behalve bij de zoogen. verspreidingsinisdrij- ven, 
waartoe het zooeven bedoelde bchoort, (artt. 144, 
1G1, 163 en 321 Sw.) wordt de bij- zondere rccidive 
nog gevonden in cnkele anderc misdrijven, zoo bijv. 
in dat van art. 216 Sw., waar de bedreigde straffen, 
n.l. gevangenisstraf of geklboete, met een derde 
verhoogd worden on enkelc overtredingen, bijv. 
baldadigheid (art. 489 Sw.), buiten noodzaak 
onbevoegd uitoefenen van een beraep, waarvoor ecn 
algcmecnc veror- dening ecne toelating vordert (art. 
512 Sw.), het, in staat van dronkenschap 
verkeerende, in het openbaar bclemmercn van het 
vcrkcer of de ordo verstoren (art. 492 Sw.), het als 
bedienaar van den godsdienst vdrrichten van eenige 
godsdien- stige plcchtigheid betrekkelijk een 
huwelijk, dat slechts ten overstaan van den 
ambtenaar van den burgerlijken stand kan worden 
voltrokken, v 6 ord at partijen hem hebben doen 
blijken, dat liaar huwelijk ten overstaan van 
zoodanigen ambtenaar is volCrokken (art. 530 Sw.). 
Do te- gen deze laatste overtreding bedreigde straf is 
gelilboetc, )naar ingeval van herhaling binnen 2 jaar 
sedert cen vroegere veroordeeling wegens »( lijke 
overtreding onherroepelijk is geworden, 1<an 
hcchtenis worden opgelegd. 

Ecn voorbecld van verandering van de straf- soort 
vindt men nog in art. 536 Sw., dat straf- 
b. inr Htell het zich in kennelijken staat 
van dron- kensehap bevinden op den openbaren weg. 
De bedreigde straf is geldboctc, maar ingeval van 
herhaling binnen het jaar „kan" hechtenis w<n-(lcn 
opgelegd, tcrwijl bij tweede herhaling Binnen het 
jaar na de veroordeeling wegens de ccrslc herlialing 
hcchtenis moot worden opge- h gd, cn bij derde of 
volgcndo herhalingon, grplccgd tel kens binnen cen 
jaar na de laatsto veroordeeling, de duur van de 
hechtenis van tw<-<： woken op dric maanden is 
gesteld. 

Ih； overtredingen, in de artt, 492 cn 536 Sw. 
onischreven, worden als van zoodanig gelijken a a 
r<i beschouwd, dat vroegero veroordeeling we- gen« 
do cenc ccn dadcr aan de anderc overtreding tot 
recidivist maakt. 

V c r v a I v a n het r e c h t van straf- v o r(1 e r i 
n g e n van de straf (Titcl VI H, eerste bock). Ten 
aanzien van de gcrcchte- Jijke vcrvolgingcn gcklt de 
Romeinschc rechls- regel: „non bis in idem". Als 
beginsel is bij de Xrderlandscli- rndische Straf wet 
aangenomcn, dat nivinand anrlermaal kan wordon 
vcrvolgd voor ren foil, waarovor to zijnen aanzien 
reeds door den Ncd.-lndischun rcchtcr of door (lien 
in Nederland of door dien in andcro kolonien cn 

bezittingen van Nederland cen in kracht van 
gewijsde gegaan vonnis is gcvcld. Onder Nederl.- 
Indischc rcchtcr worden verstaan zoowcl do 
Gouvcrncmcntsrcchtcr als de inhcemsche, zoowcl 
in de Zelfbcsturen als in hot onder rechtstrecks 
onder Europcesch gezag staand gebied, waar de 
bevolking is gelaten in het genot van hare eigene 
rcchtspleging. Betreft het ccn feit, waar- over door 
ccne anderen dan ecn dcr bovengc- noemdc rechtcrs 
onherroepelijk is beslist, dan is strafvervolging 
wegens hetzelfde feit, van den persoon, te wiens 
aanzien die beslissing were! gegeven, uitgesloten in 
geval van vrijspraak of ontslag van rechtsvcrvolging 
en ook van ver- oordeeiing, indicn deze gcvolgd is 
door de ge- heele uitvoering van het vonnis, gratie 
of ver- jaring der straf. 

Een andere grond, waarop cen strafvervolging zal 
moctcn worden afgewezen, is de verjaring. De 
verjaringstennijnen zijn: a. edn jaar bij 
overtredingen cn drukpersdelicten; b. zes jaren bij de 
misdrijven, waarop geldboete, hechtenis of 
gevangenisstraf van niet meer dan drie jaren gesteld 
is； c. twaaJf jaren bij alle misdrij- ven, waarop 
tijdelijke gevangenisstraf van meer dan drie jaren 
gesteld is； d. achttien jaren bij alle misdrijvcn, 
waarop de doodstraf of levens- lange 
gevangenisstraf gesteld is. Ten aanzien van hem, die 
voor het begaan van het feit den leeftijd van achttien 
jaren nog niet bereikt had, wordt elk dier boven 
verinelde verjaringster- mijnen tot ecn derde van den 
daar bepaalden duur ingokort. 

De termijn van verjaring vangt in het alge- meen 
aan op den dag, nA. dien, waarop het feit gcpleegd 
is. Hierop is uitzondering gemaakt ten aanzien van 
do misdrijven van valschheid, valsche munt of 
muntschennis, enkele mis 

drijven tegen do porsoonlijke vrijheid en ten 
aanzien van cnkele overtredingen, begaan door 
ecnen ambtenaar van den burgerlijken stand 
in de uitoefening van zijn ambt. Bij deze delicten 
begint de verjaringstermijn later te loopen. 
Ook het recht tot tenuitvocrlegging van de 
straf kan door tijdsvorloop verjaren. De ter- 
mijnen zijn: twee jaren bij overtredingen, vijf 
jaren bij drukpersdelictcn. In allo andere ge- 
vallen is de termijn een derde langer dan die 
voor het recht tot de strafvordering, met dien 
verstande, dat in geen geval de termijn van 
verjaring korter is dan de duur dcr opgelegde 
straf. Het recht tot tenuitvocrlegging van 
do doodstraf verjaart niet. De termijn van 
verjaring vangt aan op den dag nd. dion, 
waarop do rcchtorlijke uitspraak kan worden 
tenuitvoergelegd. Bij ontvluchting van eenen 
vcroordecklc tijdcns het ondergaan van zijne 
straf cn bij herrooping eenor voorwaarde- 
lijke invrij holds telling vangt ecno nieuwe ver- 
jaringstennijn aan, ingaando op den dag 
na dien dcr ontvluchting en nil dien der hcr- 
roeping. 

De termijnen dcr verjaring van het recht tot 
strafvordcring staan in ecno bepaaldo verhou- 
ding tot de zwaarte van het misdrijf, althans 
in het algemeen; de termijnen der verjaring 
van de straf wecr in ecn bcpaalde verhouding 
tot de eersto. De termijnen dcr vervolgingsver- 
jaring zijn korter dan dio der strafverjaring 
wegons do inocilijkhcid, zoo niet onmogelijkheid 
om na to langen tijd voklocndo bowijsmiddelen 

iv 10 
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voor eene veroordeeling to kunnen bijbrengon. Do 
verjaring wordt geacht te zijn van publiek- rechtelijk 
karakter, zoodat ambtshalve daarop zal moeten 
worden acht geslagen. 

De verjaring kan worden gestuit en geschorst. 
Bij de stuiting begint een nieuwe verjaringster- mijn, 
zonder verband met die, welkc gestuit is; bij de 
schorsing wordt de werking der verjaring enkei 
opgeheven gedurende een. zekeren tijd en loopt 
wcer door, zoodra de oorzaak van de schorsing is 
opgeheven. De stuiting der verjaring wordt 
behandeld in de artikelen 80 en 85 al. 2; do 
schorsing in. de artikelen 81 en 85 al. 3. 

De verjaring van het recht tot strafvordering 
wordt gestuit door elke daad van vervolging, mits 
die daad den vervolgde bekend zij of hem bekond 
gemaakt op de bij algemeene verorde- ning daarvoor 
bepaalde wijze. 

Die verjaring wordt geschorst, indien de in- 
gestelde strafvervolging wordt geschorst ter zake 
van een praejudicieel geschil. 

De verjaring van het recht tot uitvoering van de 
straf wordt gestuit door de ontvluchting van den 
veroordeelde tijdens het ondergaan van de straf, en 
door de herroeping van een voorwaardelijke in 
vrijheidstelling; geschorst wordt zij door de bij 
algemeene verordening bevolen schorsing van de 
tenuitvoerlegging, terwijl de verj aringstermijn niet 
loopt gedurendo den t可d dat de veroordeelde, zij het 
ook ter zake van een andere veroordeeling, in 
verzekerde bewaring is. i) * * * * * * * * x) 

Zoowel het recht van strafvordering als dat tot 
uitvoering van de straf, vervalt door den dood (van 
den verdachte en van den veroordeelde). Dit lijkt 
heel natuuriijk, jnaar is niet altijd zoo geweest. Het 
strafrecht kende in vroeger tijd wel degelijk straffen 
aan het lijk of in effigic (memoriae damnatio) en 
verbeurd- verklaring na den dood. 

Eene uitzondering op den regel, dat de dood een 
eind maakt aan strafvervolging en uitvoering van de 
opgelegdc straf, bestaat ten aanzien van de 
overtredingen van algemeene verordeningen 
betreffende *s Lands middclen en pachten. Bij de 
artikelen 391 van de Strafvordering, 490 van het Ini. 
Reglement en de met art. 400 I. R. overeenkomende 
bepa]ingen wordt de toepassing van het voorschrift, 
dat het recht tot strafvordering vervalt door den dood 
(art. 77 Sw.), uitgesloten ten aanzien van de 
genoemde overtredingen. De vervolging wordt 
aanhangig gemaakt of zoo reeds begon- nen, 
voortgezet tegen de erfgenamen of vertegen- 
woordigers van den dader. 

Wat betreft de ten uitvoerlegging van cen v66r het 
overlijden reeds in kracht van gewijsde 

i) Mr. J. W. Spin Jieeft over de ver- 
jaring ecn artikel geschreven: „Bijdrage 
tot de leer van de verjaring in strafzaken9*, 
waarin hij tot de conclusie komt, dat de 
eerste sporen van verjaring op het gebied 
van het strafrecht zich reeds vertoonden 
in het Attische recht in de vijfde ceuw v66r 
Christus en dat zij ook bij de Roincinen 
ten tijde der Republiek reeds vaorkwam. 
In de Middeleeuwen kwam zij eveneens hicr en 
daar voor. Eerst de Code van 1791 waarborgde 
de verjaring tegen elke klacht en elke straf. 

gegaan vonnis bevat art. 4 van het Invoerings- besluit 
voorschriften. 

• De aansprakelijkheid van erfgenamen of ver- 
tegenwoordigers is evenwol beperkt in zooverre, dat 
alleen verinogensstraffen — geen vrijheids- straf dus 
— tegen hen kunnen worden tenuitvocr- gelegd. 

De vonnissen, houdende veroordeeling tot 
geldboete en verbeurdverklaring, kunnen worden 
temiitvoergelegd zoowel op de goedcren van den 
veroordeelde als op de voorwerpen, die in bedoelde 
verordeningen voor opgelegde boeten executabel 
zijn verklaard. 

Bij overtredingen, waarop geen andero hoofd- 
straf is gestcld dan geldboete, kan men de straf-
vervolging voorkomen door vrij willige bctaling van 
het maximum der op het strafbaro feit ge- stelde 
boetc en van de gemaakte kosten, indien er reeds 
eene vervolging had plaats gehad. Zoo er nevens 
geldboete verbeurdverklaring op Jiet feit gesteld is, 
moeten tevens de aan verbeurcl- verklaring 
onderworpen voorwerpen worden af- gegeven of de 
waarde ervan, te scliatten door den bij algemeene 
verordening daarvoor aan- gewezen ambtenaar, 
binnen eenen, door dicn- zelfden ambtenaar te stellen 
termijn, worden vergoed. 

De laatste titel van het eerste boek geeft aan, 
wclke beteekenis moet worden gehccht aan 
sommige, in het wetboek voorkomende, uitdruk- 
kingen, waaromtrent anders vcrschil van op- vatting 
zou kunnen bestaan. 

Straffen. De op te leggen straffen zijn opgenoemd 
en nader behandeld in den twecden titel van het 
eerste boek. Ze zijn verdeeld in hoofd^traffen en 
bijkomende straffen. De hoofd- straffen zijn: a. 
doodstraf; b. gevangenisstraf； 
c. liechtenis; d. geldboete； de bijkomende: 
ontzetting van bepaalde rechten; b. verbeunl- 
verklaring van bepaalde voorwerpen ； c. open - 
baannaking van de rechterlijkc uitspraak. 

a. doodstraf. De doodstraf geschiedt door 
ophanging. Ze wordt door den scherprcchter 
uitgevoerd op een schavot, door den veroor(leeld<- 
met een strop om den hals aan ecn galg vast te maken 
en een luik onder zijn voeten te docn wegvallcn. Do 
tenuitvoerlegging moet gcschic- den in 
tegenwoordigheid van bij do wet aa»gc- wezen 
ambtenaren (art. 339 Strfv., 323a Jnl. Regl.) op 
zoodanige wijze, dat zij niet door het publiek kan 
worden waargenomen. Voor de inwerkingtreding 
van het K. B., afgekondigd in Ind. Stb. 1907 no. 455, 
was de tenuitvoerlegging tegen door de Europcesche 
rechtbankcn ver- oordcelden in het openbaar, zooals 
in do Slraf- vordcring uitdrukkelijk was 
voorgeschrcven. Ten aanzien van vonnissen van 
Inlandschc rcchlbanken bestond dit dwingend 
voorschrift niet, doch had toch — alUians tot 1906 
— de exccutio in het openbaar plaats. Over het voor 
cn tegen van de doodstraf is onnoemclijk vceJ 
geschreven. De sterkste argunienten er tefn>n zijn 
hare onherstelbaarhcid in geval later jnocht blijken, 
dat de rcchter dwaaldo, toexi hij de veroordeeling 
uitsprak en haar in strijd zijn met de zich overal meer 
cn nicer baanbrekend*- overtuiging, dat de straf geen 
doel moet zijn in zichzelf, maar enkei mag dicncn tot 
beveili- ging van de niaatschappelijke orde cn tevens 
gericht moet zijn op de verbctcring van den 
misdadiger. Ze is in het Ned.-Ind. Strafwct- 
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bock opgenomen als cen uiterst middcl, een 
niaatschappelijk „noodrecht dat wel is waar alleen 
onder zcer buitengcwone omstandighedcn mag 
wordcn aangewend, maar waarvan do toepassci节
kheid toch niet volstrckt mag wordcn uitgesloten" 
(M. v. T.). Ze wordt bcschouwd als onniisbaar, juist 
om het afschrikwekkcndo karakter, dat haar eigen is 
en dat van even grooten invlocd werd bcschouwd op 
de Inlanders en Vreemde Oostcrlingen als op do 
Europeanen. Geen andere straf zal (lien invlocd 
kuhnen uitoefenen. Maar dmdat de straf de ultima 
ratio is, daarom is ze enkel bcdrcigd tegen de 
allerzwaarste misdrijven: die tegen de veiligheid van 
den staat, moord, zee-, kust- en strandroof, indien 
die feiten den dood van een beroofde ten gevolge 
heeft en diefstal onder de meest verzwarende 
omstandigheden en ook bjj die misdrijven is ze niet 
imperatief voorge- schreven, maar alternatief met 
vrijheidsstraf, zoodat de beslissing aan den rechter 
werd ovcrgclaten. 

b en c. gevangenisstraf en hechlenis. Dat er twee 
soorten van vrijheidsstraffen zijn opgenomen is cen 
gevolg van de verdeeling der straf- bare feiten in 
misdrijven en overtredingen. De straf op misdrijf 
gestdd is gevangenis, hechtenis of geJdboete, die op 
overtredingen hechtenis (en- of geldboete). De 
Europeesche vorm van gevangenisstraf, de celstraf 
heeft men in Indie niet aangedurfd, althans niet 
imperatief durven voorschrij ven met het oog op hot 
kbmaat. Teneinde echtcr te vermijclen, dat daardoor 
de straf, althans gedurende de cerste vijf jaren, die 
in Nederland in afzondering moe- ten wordcn 
ondergaan, in verhouding tot do st raft oc meting in 
het mocdcrland to licht zou worden, zijn de maxima 
beneden 9 jaren, in vergclijking met Nederland, 
aanmerkclijk ver- hoogd. De gevangenisstraf is 
levenslang of tijdclijk. In het laatste geval is de 
kortste duur (Ier op te leggen straf 24 uren, do 
langste 15 jaren, welkc tot 20 jaren kunnen wordcn 
ver- k-ngd in de gevallen, waarin op het misdrijf 
Jictzij de doodstraf, Icvenslangc cn tijdclijke 
gevangenis, lictzij Icvenslangc en tijdelijke ge-
vangenisstraf ter keuzc van den rcchtcr zijn gcstckl 
en in die gevallcn, waarin wegens strafverhooging 
ter oorzake van samcnloop van misdrijven, 
herhaling van misdrijf, of wegens <le 
omstandigheid, dat, het misdrijf floor een ambtenaar 
geplcegd zijndo, art. 52 Sw. toegepast wordt, de tijd 
van 15 jaren wordt ovcrschrcden. Zij kan in gecn 
enkel geval <len tijd van twintig jaren to boven 
gaan. De gevangenisstraf voor langer dun 6cn jaar 
wordt door mannen ondergaan ter plaatse door den 
Directeur van het Departement van Justi- tic aan te 
wijzen. De vrouwelijko veroordeclden wordcn in 
dat geval gezonden naar de strafge- vangenis voor 
vrouwen tc Scmarang. (Ind. Stb. 1917 no. 708, art. 
8). 

De tot gevangenisstraf voroordeelde kan under 
bcpaakle omstandighedcn voorwaardelijk in 
vrijhcid wordcn gesteld ([nd. Stb. 1917 no. 749). 
Daartoe is noodig, dat hij in elk geval drievierde van 
zijn straftijd heeft ondergaan cn deze drie- vierden 
nioeten ten ininste eon strafpcriode van drie jaren 
omvatten. Dczo invrijheidstcl- ling )<an altijd 
herroopen wordon. Zoowel do invrijhcidstelling als 
do herrooping gaan uit 

van den Directeur van Justitie. In het eersto geval 
neemt het hoofd van het gewest, binnen wicns 
rcssort de voroordeelde zich bevindt, het besluit 
daartoe, maar kan dat niet uit^ vocrcn zonder 
machtiging van den Directeur; in het twecde geval 
neemt de Directeur van Justitie het besluit, op 
voorstel of na ingewon- nen bericht van het Hoofd 
van Plaatse町k bestuur, binnen wiens ressort de 
voroordeelde zich bevindt. Wanneor de aldus 
voorwaardc- lijk in vrijheidgestelde zich slecht 
gedraagt of in strijd handelt met de in zijnen 
verlofpas uit- gedrukte voorwaarden, kan het hoofd 
van. Plaatselijk Bestuur, binnen wiens resaort hij 
zich bevindt, zijne aanhouding bcvelen, onder 
verplicliting daarvan onverwijld kennis te geven aan 
den Directeur van Justitie. Voigt daarna herroeping, 
dan wordt die gcacht be- volen te zijn op den dag 
der aanhouding. 

De duur der hechtenis is ten minste een dag en ten 
hoogste een jaar. Echter kan zij voor een jaar en vier 
maandon worden opgelegd in de gevallcn, waarin 
het maximum der straf kan worden verhoogd, bij 
samenloop, herhaling en bij overtreding, door cen 
ambtenaargepleegd, indien art. 52 toepasselijk is. 
Hechtenis wordt altijd ondergaan in het gewest, 
waar de veroor- deelde in. eersten aanleg heeft 
terecht gestaan, tenzij hem door den. Directeur van 
Justitie op zijn verzoek vergund wordt haar elders te 
ondergaan. Wannecr iemand veroordecld is tot 
gevangenisstraf en tot hechtenis, dan kan hij, na de 
eerste straf te hebben ondergaan, op zijn verzoek in 
dat gcsticht bJijven en daar verder zijn hechtenis 
ondergaan. Zijn straf verandert daardoor niet van 
aard. Hij mag zich echter van het oogenblik af, dat 
zijn gevangenisstraf overgaat in hechtenis, op eigen 
kosten eenige 1 otsverbetcring verschaffen, 
overeenkomstig de daaromtrent bestaandc 
voorscihriften. 

Ten aanzicn van tot hechtenis vcroordeelden 
client opgemerkt, dat, als de opgelegde straf niet 
zwaarder is dan 6 dagen, de rechter bij zijn vonnis 
kan bcpalen, dat de veroordeelde buiten de 
wcrktijden op vrijc voeten zal blij ven. 

Zoowel gevangenisstraf als hechtenis brengen 
inede, dat de veroordeelde verplicht is, tot het 
verrichten van den hem opgedragen arbeid, wclke 
arbeid zoowel binnen als buiton do niuren van het 
gesticht tot opneming van vcroordeelden kan 
geschieden. Alleen is bepaald, dat de vcroordeelden 
tot hechtenis den lichteren arbeid zullcn verrichten. 
De zwaardere is voor hen, die gevangenisstraf 
ondergaan. 

Op den regcl, cl at ook arbeid buiten de ge- 
stichten kan worden opgedragen, maakt de wet 
uitzondering voor tot levonslange straf ver- 
oordeclden, voor vrouwen en voor andere veroor- 
dcelden op gencoskundige verklaring, dat de man 
ongeschikt is voor buitenarbeid. Voorts „kann de 
rechter uitzondering makeii door bij zijn vonnis dien 
buitenarbeid buiten te sluiten. Hij mag dat doen uit 
hoofde van pcrsoonlijke of maatschappelijko 
omstandigheden van den ver- oordeeldc. 

d. r/eldboete. De op te leggen boeto kan niet 
minder zijn dan 25 cent. Wordt de boete niet botaald 
binnen den door don rochtor bij zijn vonnis tc 
bepalen tormun, wclko niet langer mag zijn dan 
twee maandon na den dag, waarop het kan wordon 
tenuitvocrgolegd, dan wordt 
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zij vervangen door hechtenis. De duur dier hechtenis 
staat in evcnredighcid met het bedrag der gcldboetc. 
Hij is tenminstc 6en dag cn ten hoogste zoovele 
dagen als het maximum der bedreigde geldboete 
vijftallen guldens bevat, doch in geen geval nieer dan 
6 maanden. De duur wordt in de rechterlijke 
uitspraak in dier voege bepaald, dat voor cene 
opgelegde boeto van een halven gulden of minder 
een dag, voor een opgelegde boete van een hooger 
bedrag niet mecr dan een dag voor elken halven 
gulden der opgelegde boete en voor het overblijvend 
gedeeltc daarvan in de plaats treedt. De hechtenis 
kan voor ten hoogste acht maanden worden opgelegd 
in de gevallen, waarin wegens straf- verhooging ter 
zake van samenloop van inis- drijven, herhaliiig van 
misdrijf of bij toepassing van art. 52 Sw. de som van 
negenhonderd gulden wordt' overschreden. In geen 
enkel geval mag zij den tyd van acht maanden te 
boven gaan. De veroordeeldc behoeft den termijn, 
binnen welken hij de boete moet betalen, niet af te 
wachten. Hij kan dadelyk na de veroordeeling de 
hechtenis ondergaan en wanneer hij ze ondergaat 
kan hij zich altijd weer daarvan be- vrijden door de 
boete te betalen. De boete kan ook gedceltelijk 
worden betaaid, hetzij voor de uitvoering van de 
hechtenis, hetzij nadat deze is aangevangen. Door de 
betaling van een ge- deelte der boete zal de 
veroordeeldc bevrijd worden van het ondergaan van 
een evenredig deel van de vervangende hechtenis. 

Zooals boven reeds werd gezegd, bestaat ten 
aanzicn van fiscale delicten een van de gewone 
afwijkende regeling. Deze zelfde afwyking wordt 
aangetroffen bij de tenuitvoerlegging van geld- 
boeten. Die veroordeeldc, die niet binnen den door 
den rechter bcpaalden termijn de boete betaalt, kan 
wel van zijn vrijheid worden be- roofd, doch niet om 
een de boeto vervangende hechtenis te ondergaan, 
doch om in gijzeling te worden gesteld. Die gijzeling 
kan zclfs 3 jaren duren, haar duur houdt cchter 
verband met het bedrag der opgelegde boete en is ten 
langste den maand voor elke / 200. Het ondergaan 
van de gijzeling ontheft niet van de verplichting tot 
betaling van de boete, die op de tegenwoordige en 
toekomstige goederen van den veroordeeldc 
verhaalbaar is, ook op de executabel verklaarde 
voorwerpen, totdat het recht tot uitvoering van de 
straf verjaard is. 

De bijkomende straffen. a. Ontzetting van 
bepaaldc rechten. De rechten, waarvan do 
veroordeeide kan worden ontzet, zijn opge- noemd 
in art. 35. Zij bestaan uit： 1. het beklee- den van 
ambten in het algemeen of van bepaalde ambten; 2. 
het dienen bij de gewapende macht; 3. het kiezen en 
de verkicsbaarheid bij krachtens algemeenc 
verordeningen gehouden verkiezin- gen; 4. het zijn 
van raadsman of gcrechtelijk bewindvoerder en het 
zijn van voogd, toeziende voogd, curator of 
toeziende curator over andere dan eigen kinderen; 5. 
de vaderlijke macht, <le voogdij en de curateele over 
eigen kinderen; 6. de uitoefening van bepaalde 
beroepen. De hevoegdheid van den rechter om een 
ambte- naar uit eenig bepaald ambt te ontzetten 
wordt beperkt tot de gevallen, waarin bij algenieene 
verordeningen geen bepaalde macht is aange- wezen 
om die ontzetting bij uitsluiting uit te spreken, zooals 
bijv. het geval is bij de leden 

van. de rechterlijke macht. Do ontzetting van 
rechtcn kan worden uitgesproken in het bijzondcr in 
de gevallen in het Twecde bock onischreven : in het 
algomccn bij veroordeeling wegens ccnige in het 
Eerste boek (artt. 36 en 37) genoemde misdrijven. 
De ontzetting van het recht om ambten of bepaaldc 
ambten tc bcklccdcn en bij de gewapende macht te 
dienen, kan worden uitgesproken bij veroordeeling 
wegens eenig ambtsmisdrijf of wegens cen misdrijf, 
waarbij de schuldige misbruik maakto van zijn 
ambt, in het bij art. 52 Sw. bcdoeldc geval dus, • 

De ontzetting van de vaderlijke macht en van de 
voogdij enz., zoowel over eigen kinderen als over 
anderen, kan worden uitgesproken bij 
veroordeeling: 

1°. van ouders of voogden, die opzettelijk met 
een aan haar gezag onderworpen minder- jarige aan 
eenig misdrijf deelnemen en 

2°. van ouders of voogden, die tegen een aan hun 
gezag onderworpen minderjarige eenig misdrijf 
plegen, onischreven in een zestal Titels van het 
Tweede Boek (o. a. zedenniisdrijven). 

Door de ontzetting verliest men niet enkel de 
rechten, die men bezit, maar tevens de bc- 
voegdheid om zulke rechten to vcrkrijgen. De 
uitoefening van een recht, waaruit men bij rech- 
terlijk vonnis ontzet is, is strafbaar gesteld bij art. 
227. Wanneer eene ontzetting van rechtcn is 
uitgespi'oken, bepaalt de rechter den duur daarvan 
als volgt: 1. bij veroordeeling tot de doodstraf of tot 
levenslange gevangenisstraf, voor het leven; 2. bij 
veroordeeling tot tijdelijke gevangenisstraf of tot 
hechtenis voor een den duur der hoofdstraf ten 
ininste met twee en ten hoogste met vijf jaren te 
boven gaande ； 3. bij veroordeeling tot geldboete, 
voor cen tijd van ten minste twee cn ten hoogste vijf 
jaren. De straf gaat in op den dag, waarop de recli- 
terlijke uitspraak ten uitvoer kan worden ge- legd. 
Wat een ambt is, wordt niet nader aan- geduid,- 
cvenmin wat cen beroep is. Tusschen hem, die een 
ambt bekleedt cn hem die een beroep uitoefent, 
wordt nog in het artikel zelf dit onderscheid 
geinaakt, dat het bcklcedeii van alle ambten kan 
worden verboden, niet het uitoefenen van alle 
beroepen. In het alge- ineen moet onder ambt 
worden verstaan een<! betrekking, opgedragen door 
het uitvoeren<l gezag, welke betrekking eencn staat 
van ondcr- geschiktheid schept tusschen het gezag, 
dat benoemt en den persoon, dio benoemd is； onder 
beroep eenc particulierc betrekking of kostwinning, 
verbonden aan cen bepaald soort van werk. Daaroni 
wordt aan den Rechter d<： bevoegdheid gegeven 
tot het verbieden van dat speciaal beroep, waarin of 
waardoor het mis， drijf gepleegd is. Onder 
guvjapende. macht moet worden verstaan zee- en 
landmacht, militie en schutterij; bij haar dienen 
beteekent lot haar behooron. Onder raadsman zal 
men nioctcn verstaan dien, welke door den vader 
ingcvolgc artikel 346 van het B. W. aan de langst 
levende moedor voogdes kan worden toegevoegd. 

b. verbeurdvcrklaring van bepaalde voor- 
werpen. Deze verbeurdvcrklaring is een vernio- 
gensstraf en kan dus alleen betreffen voor- werpen, 
den veroordeeide toebehoorendo en wel uitsluitend 
hem. Die voorwerpen moeten verder met het beganc 
delict in verband staan, hetzij ze gebruikt zijn om het 
delict tc plegcu, 
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]ictzij door middcl daarvan zijn vcrkrcgcn, bijv. 
vcrvaarcligdc valsche munt. ontvangcn geld bij 
omkooping; of als middel daarvooi1 gebruikt bijv. 
een wapen, een breekijzer, een valsche sloutel. De 
straf is gesteld: 1. ten aanzien van verkregen 
voorwerpen bij alle misdrijven, bij overtredingen 
alleen in de bij de wet bepaaldo gevallen ； 2. ten 
aanzien van tot het plcgcn gebruikte voorwerpen, bij 
misdrijvon, opzettelijk gepleegd in alle gevallen, bij 
misdrijven, niet opzettelijk gepleegd en bij 
overtredingen alleen in de bij de ivbt bcpaalde 
gevallen. De verbeurd- verklaring kan, behoeft .niet 
tc worden uit- gesproken. Zijn de verbeurdverklaardc 
vooi*- werpen in beslag genomen, dan zijn zc 
daardoor het cigendom geworden van den Staat. Zijn 
ze niet in beslag genomen, dan moeten ze worden 
uitgeleverd. Zo. worden door den rechter op- een 
bepaalde waarde geschat en wel bij de uitspraak van 
het vonnis van vcroordeeling. Worden zc nu niet 
uitgeleverd, dan moot het bedrag dcr waarde, waarop 
ze geschat zijn, worden betaaid en gebeurt dit ook 
niet, dau wordt die bctaling vervangen door 
hechtcnis van ten minste 66n dag en ten lioogste zes 
' maanden in dier voege, dat voor het gelddijk bedrag 
van een haJven gulden of minder e6n <lag, voor ccn 
hooger bedrag niet meor dan e6n dag voor elken h al 
ven gulden en voor het ovcrblijvende gedcelte 
daarvan in de plaats treedt. Zoodra de 
verbeurdverklaardc voorwerpen worden uitgeleverd 
houdtde hechtenisop. 

c. Opcnbaarmaking der uitspraak. Hicrincdc 
wordt bcoogd ccnc ruimere bekendheid aan het 
vonnis te verzekeren dan enkel met do uitspraak 
daarvan, hocwcl die in het openbaar moct ge- 
schicden, zou worden bcreikt. Ze dient als ccno 
waarschuwing voor anderen en is dan ook enkel 
voorgcschrcven in die gevallen, waar sprakc is van 
misbruik van het in den veroordceldc ticstelde 
publiek vei'trouwen. Het is de rcchter, die <lc 
openbaarmaking gelast en tevens de v.ijzc bepaalt, 
waarop zij moot gcschicdcn. Zc c<(：scl)ic(lt in elk 
gcval op kosten van den ver- fiordcclde. 

Wannccr non vcroordeeldc ontvlucht van de 
plaafs waar hij zijnc straf moct ondergaan, • Ian 
brengt (li<- ontvluchting gecnc verandering tewceg 
in den duur zijner straf. Wordt hij wcer gcval, dan 
moct hij cenvoudig het rostant van zijnon straftijel 
uitzitten. 

G r a t i e. Een buitengewone wijzc, waarop <I(• 
uilvocring van straffen wordt bclot of straf- 
vorvol^ing voorkonicn of gestaakt is, doorgratic； 
anHicstic en abolitic. Volgcns art. 52 al. 1, R. R. 
Jjeeft de G.-G., nu gchoord ad vies van l)ct Hoog- 
gcrcclitshuf, het recht gratic te verleencn van 
straffen, bij rechtcrlijke vonnissen in Ned.-Indio 
f»pgeleg(l, zoolang de vcroordceJdcn zicli aldaar 
ophouden. Wanneor do vcroordceldo zich ophoudt 
buiten Ned.-Indio, dan is niet nicer do G.-G., maar do 
Koningin bevoegd gratic te vcrlccnen. Jletzclfde is 
het goval met do gratic, to vcrlcenon aan hen, die 
door den Nederlandschen rcchtcr zijn veroordeeld en 
zich in Ned.-Indie bovin- dcn. Van het rccht van 
grade zal als rcgcl alleen dan gebruik worden 
gemaakt, indien door of ten behoevo van don 
veroordceldc een verzoek daartoe wordt ingediend. 
Tndien echter bij zoo- d&nig vonnis de doodstraf is 
uitgesproken, moet in elk goval de Gouverneur-
Gcneraal in do ge- 

legenhcid worden gcstcld te beslissen of hij van zijn 
rccht van gratie gobruik zal maken. 

De Gouvcrncur- Gcneraal verleent ook gratie van 
straffen, opgclcgd bij vonnissen van den 
inhccmschcn rcchtcr, zoowel van rechtstrecks 
bestuurd gebied, waar de bcvolking in het bezit van 
haar eigen rechtsplcging is gelatcn, als in de 
zelfbesturende landschappen. Dezc laatste zijn te 
onderscheiden in die, welke do zoogen. Korte 
Vcrklaring onderteekenden cn in die, waarmede een 
politick contract werd gesloten. Voor de 
eerstgenoemde landschappen is dit in de zelf- 
bestuursregclen 1919 (Ind. Stb. 1919 no. 822, in 
working geti-eden op 1 April 1920) uitdruk- kelijk 
bepaald (art. 17, lid 10 en 11), voor de 
laatstgenoemde zelfbesturen berust dit op uit- 
drukkelyke of stilzwijgende overeenkomst. 

Ten aanzien van vonnissen, waarbij de dood straf 
is uitgesproken, wordt bij de ordonnantie in Ind. Stb. 
1905 no. 43 bepaald, dat, indien binnen .veertien 
dagen, nadat het vonnis in kracht van gcwijsde is 
gegaan, geen verzoek om gratie gedaan is, althans 
niet door tusschcn- komst van het betrokken hoofd 
van plaatselijk of gewestelijk bestuur, laatstgemeld 
bestuurs- hoofd een afschrift van het vonnis met alle 
tot de zaak betrekkelijke stukken, vergezeld van zijn 
advies, opzendt aan het Hooggercchtshof, hetwelk, 
na den Procureur-generaal er op gchoord te hebben, 
met zijn a dries de bedoelde stukken cn het vonnis 
aan den G.-G. doet toe- komen. Zoowel in het geval, 
dat er gratie ge- vraagd is als in het goval dat zulks 
niet hceft plaats gehad, blijft de tenuitvoerlegging 
van het doodvonnis opgoschort, totdat door den G.-
G. eene beslissing tor zake is genomen. 

Gratie kan zijn gehecle of gedceltelijke kwijt- 
schekling van do bij het vonnis opgelegde straf, maar 
ook verandering in de soort van de opgelegde straf. 
Wordt de gchcele straf kwijtgcschol- den dan spreckt 
men van gratie, wordt eon ge- deelte 
kwijtgcscholdcn van remissie cn wordt de straf 
gewijzigd, doordat in de plaats van een zwaardere 
een lichtcre strafsoorf wordt gcstcld, van 
commutalie. Gratie is geen gunst, het is niet genade 
latcn geldcn voor rocht, het is zelf rccht. Het is ccn 
buitengewoon rcchtsmiddel in handen van het 
hoogste uitvoerend gezag gesteld, dat client om or 
voor to zorgen, dat, waar in ecn bepaald goval de wet 
te strong zou zijn, die gc- strenghoid getemperd 
wordt. En ook om, waardo rechter gcdwaakl cn ten 
onrcchte de schuld van ccn beklaagde als wettig cn 
overtuigend bewe- zen mocht hebben aangenoinen, 
die dwaling te hcrstellcn. Dit blijkt ook uit een 
schrijven van den len G. S. d.d. 4 Juli 1907, xio. 17SS 
(bijblad 6723), waarin werd tc kennen gegeven, dat 
in het vervolg, wanneer gratie wordt verlccnd op 
grond, dat bij de rcchtbank con onhcrstelbare font is 
begaan, aan den rcchtcr of de rechtbank, dio de fout 
maakto, do motioven zulloxi wordon irede- gcdceld, 
dio tot het verlccnen van gratio gclcid hebben. 

De Indischc Rcgcering heeft in 1873 aange- 
nomen, dat do uitoefening van het recht van gratie 
zich niet laat behcerschen door do vraag of de 
vcroordeeldc al of niet begenadigcl zijn wil (bijblad 
2850, zie ook bijblad 3074) en trad daar- jnce in het 
voetspoor van den liooglceraar Heinze, dio zich 
uitdrukte „der Bcgnadigte muss die Bcgnadigung 
annehmen, weil a liein der Staat auf 
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den Vollzug der offentliche Strafe oin Recht hat" 
(Mr. A. A. de Pinto in Ned. W. v. h. R. no. 
4275). Het Rcgceringsreglcmcnt cischt, dat het 
ad vies van het Hoog-gerechtshof wordt inge- 
wonnen, a nd ere wettelijke verordeningen wijzen 
nog andero autoriteiten aan, die hun advics over 
het gratieverzoek — of over de tenuitvoerlegging 
van een doodstraf ook zonder verzoek — moeten 
uitbrengen. Zoo zal de eerstc recliter ter zake 
worden gehoord, ook de ambtenaar van het 
openbaar ministeric bij dicn rechter indicn deze 
cen rechter van Europcanen is, de Resident in- 
dien het ecn vonnis van een Inlandsche recht- 
bank is, de Resident of assistent-resident indien 
cen Landrcchter of een niagistraatsgerecht het 
veroordeelend vonnis wees (artt. 334 Strfv., 
322 Ini. RegL, 54 Landgerechtreglement, 312a, 
3SI, 3Sla, Banka reglement). 

Rehabilitatie. Door gratieverlcening wordt 
wel de bij vonnis opgclegde straf geheel of ge- 
dceltelijk kwytgescholden, maar niet de ge- 
volgen opgeheven, verbonden aan het feit van 
de veroordeeling. Zoo bijv. in art. 1913 B. W., 
onder no. 4, 149 Ini. Regl. onder no. 5. 

De ontheffing van deze gevolgcn voor den 
veroordeeldc zal moeten geschieden door de 
rehabilitatie, welke geacht ufag worden onder 
het begrip gratie te vallen/" 
7 -Omtrent de vraag of de Gouverneur-Generaal 
bevoegd is tot fehabilitatie zijn de meeningen 
niet eenstemmig. In het schrijven van 3 Juni 
1899, 2dc afd. B. no. 152 van den toenmaligen 
Minister van Justitie aan zijn ambtgenoot van 
Kolonien — zie Tijds. v/h. Recht in N. f deel 75 
pag. 49 vlgg. — wordt te kennen gegev^n dat de 
Gouv.-Gen. bevoegd is te rehabiliteercn, maar 
volgens Bijblad 2775 gaf de Gouv.-Gen. aan 
Hoog-gercchtshof te kennen, dat volgens art. 50 
van zijn instructie — deze instructie is geheim — 
onder het in het Reg. reglement hem toegekende 
recht van gratie dat van rehabilitatie niet be- 
grepen is. (Cf. Prof. Kleintjes, Staatsinstellin- 
.lingen van Ned.^ndfe, deel I, pag. 174, v]g.). 

Amnestic e n a b o 1 i t i e. Beide rech- 
ten zijn den G.-G. cnkel toegekend ten aanzien 
van Inlandsche Vorsten en hoofden. Onder am- 

nestic wordt verstaan de algemeene verklaring, dat 
de Strafwet ten aanzien van hen, die zich hebben 
schuldig gemaakt aan een bcpaald strafbaar feit of 
aan ecn bepaalde groep van strafbare feiten, de 
strafrechtelijke gevolgen niet zal opleveren, welke 
zij aan het plegen van dat delict of van die groep van 
delicten verbindt. Er wordt daarbij geen onderscheid 
gemaakt of de schuldigen te dier zake al dan niet zijn 
ver- volgd of veroordeeld. Onder abolilie wordt ver-
staan de verklaring, waarbij het recht tot straf- 
vcrvolging of tot het voortzetten van eene reeds 
aangevangen strafvcrvolging wordt opgeheven, 
Zoowel amnestie als abolitie worden verlcend oin 
staatkundige, niet om in het recht wortelen- <Ie 
redencn. Het recht van amnestie en abolitie is 
beperkt tot de Inlandsche vorsten en Hoofden, 
hetgeen echter niet belet heeft, dat Ind. Staatsblad 
18G2 no. 119 eene ordonnantie bevat, waarbij 
amnestie wordt vcrleend ten behoevo van „hen die 
middellijk of onmiddellijk aan den opstand en het 
openbaar verzet tegen het Ns derlandsch gezag in de 
Zuider- en Oosterafdceling van Borneo hebben 
deelgenojnen". 
Zooals bo ven word gezegd, strekt de working 

van de Ned.-Ind. strafbepalingen zich ook uit tot 
bepaaldo buiten *s lands gcpleegde strafbaro foiten. 
Om do daders van deze feiten voor den Ned.-Ind. 
rechter te kunnen brengen, zal bijna nltijd hun 
uillevering gevraagd moeten worden van de 
Regeering van het land, waar zij zich bevinden. 
Omgekeord levert ook Ned. Inclie op zijn gebied 
gevluchte misdadigers uit. 

Uitlevering. Onder uitlevering wordt verstaan het 
overleveren van ter zake van strafbare feiten 
vervolgde of veroordcelde per- sonen door de 
Regeering van het land, waar zij zich bevinden, aan 
die van een ander land ter berechting of tot het 
ondergaan van de hun op- gelegde straf. Het is een 
instelling van interna- tionaal rechtsverkeer en 
dateert pas van de tweede helft der negentiende 
eeuw, <1. w. z. als rechtsinstituut. In de practijk 
kwam zij reeds vcel vroeger voor, speciaal bij 
politieke en gods- dienst-dclicten. Zo ging 
geleidelijk mec met de langzame 
internationalisecring van het begrip dat het strafrecht 
niet enkel is een recht van elken staat binnen zijne 
grenzen en over zijne onderdanen, maar in zijn 
wczen een universeci recht. Alleen vreeindclingen 
kunnen worden uitgeleverd, uitlevering van eigen 
onderdanen kan niet worden toegestaan (art. 108 j°. 
105R.R.). De tweede alinca van art. 108, waarbij de 
uitlevering van vreemdelingen were! toegestaan, is 
bij de wet van 4 December 1881 no. 2 (Ind. Stb. 1882 
no. 87) achtcr het artikel gevoegd, dat alleen inhield, 
dat alien, die zich op het grondgebied van Ned.-Indie 
bevinden, aanspraak hebben op bescherming van 
persoon en goederen. Vr66r dat tijdstip zweeg het 
R.R. over uitlevering, maar had zij niettemin feitelijk 
plants, alhocwel cr geen uitlcveringstractaten 
bestonden. De vast- stelling van de regclen, bij die 
uitlevering in acht te nemen, zijn door het R.R, aan 
een in het leven tc roepen algemeene verordening 
over- gdaten, welke verordening is vervat in het K.B. 
van 8 Mei 1883 no. 26 (Ind. Stb. 188). Art. 5 A.B. 
leert dat Vreemdelingen alien, zijn, die niet zijn 
Nederlandschc onderdanen. (Nc<l. Stb. 1892 no. 
268, Ind. Stb. J9J0 no. 296). 

De uitlevering moet in. hot aJgcmccn worden 
aangevraagd langs diplomatiekpii weg, <loor tus- 
schenkoinst dus van het miiiisterie van Buitcn- 
Jandsche Zaken, doch aan den G.-G. is vergund 
rcchtstrecks vcrzocken om uitlevering te doen aan 
Aziatischc mogendheden of Koloniale Be- sturen in 
Azie, Australie, Zuid- en Oost-Afrika cn om te 
beslisHon onitrent vcrzocken van die .mogendheden 
cn besturen, welke reditstreeks tot hem worden 
gcricht. 

Z e 1 f I)(! s t u r e n d c 1 u n(1 s c h a p p c n. 
Naarmate het Ncdcrlandschc gezag zich uit- breidde 
cn krachtiger zich deed golden kromp het gebied in, 
waarbinnen de strafrechtelijke bepa- lingcn van de 
Inlanders werden toegepast. 

Wei wordt door de inheemsche rechters cn 
rechtbanken in de zeJfbcsturende Jandschapj)cn en 
ook in die gedcelten van Jiet rechtstrecks be- stuurd 
gebied, waar de bevolking is gelatcn in hot genot van 
haar eigen rechtsplcging, het adat- strafrecht 
toegepast, maar met beperkingen. 

Ook reeds in don tijd van do politieke contrive- 
ten word door de fndisclie Regccring invlocd gc- 
oefend op het inheemsche strafrecht, bijv. door te 
verbieden de toepassing van soinmige straffen, en 
het in roepen van een godsoordeel. Ook werden 
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in die contractcn een reeks misdrijven vermeld, die 
hetzij om hun aard, hetzij om den persoon, tegen 
wien zij werden goplccgd, aan do konnisnp- ming 
van den inheemschen rechtcr werden ont- trokken, 
ook al waren zij bedreven door onder- Jioorigcn van 
het Zelfbestuur. 

De invlocd van de Indischc Regeoring op do st 
rafrcchtspraak is natuurlijk het grootst in de 
Zelfbesturendo landschappen, waarvoor do zoogen. 
Korte Vcrklaring werd geteekend en in do streken 
van het rechtstrecks bestuurde gebied, waar de 
bevolking werd gelaten in het genot van haar eigen 
rechtspleging. 

In sommige landschappen werd zclfs de in- 
richting van de rcchtbanken bij ordonnantic vast- 
gesteld, bijv. in Atjdh, Bali en Lombok. 

Ook word in de Vorstenlanden op Java zelfs 
bedongen, dat de rechtspraak over de onderhoori- 
gen van die Zelfbesturen, met uitzondering van <lic 
over familieleden van den Vorst, zoudezijnbij de 
Gouverneinentsrechtcrs. En dat niet alleen, doch dat 
de wettelijke bepalingen door de Regeering 
vastgesteld op die onderhoorigen zouden worden 
toegepast. Alleen kunnen Soesoehoenan en Sultan 
enkele onderwerpen regelen met mede- werking van 
het hoofd van gewestelijk bestuur. (Cf. Ind. Stb. 
1911-569). 

I n Djokjakarta is deze toestand vcel vroeger in- 
getreden dan in Soerakarta. Reeds in 1831 vindt men 
daar de rechtbank van crimineele zaken met den 
Resident als voorzitter, welker vonnissen 
underworpen waren aan de revisie van het H oog-
gerechtshof. 

In Soerakarta is de Gouvernementsrecht- spraak 
ook over onderhoorigen van het Zelfbestuur in 1903 
ingevoerd (Ind. Stb. nos. 7 en 8). 

Wat het strafrecht betreft door den inhcein- sthen 
rechtcr toe te passen vindt men in de ver- ordeningen, 
zoo bijv. ook in art. 17 van de Zelf- bestuursregelen 
1919 (Ind. Stb. no. 822), dat om het kort te zeggen — 
de adat zal gelden. .!)<• beperking is cchtcr reeds 
terstond or bij ver- mcld)i.l. ..voor zoo ver deze niet 
in strijd is met alguinccn erkende beginselcn van 
billijkheid en 广.Door den invlocd evenwel van •len 
bcstuursanibtenaar, die de leiding hceft van <l<- 
jeditbank met adviscerendc stem en van het lioohl 
van het gewest, die tocziclit heeft op de v onnissen, 
mag gezegd worden dat jneer on nicer <!', 
strafrechtclijkc bepalingen van het Europee- ><h<! 
g(izag ook door de inhecinscho rec liters wor- <len 
toegepast, terwijl de tenuitvoorlegging van <!<•. 
vonnissen, waarby vrijheidsstraffcn werden 
<jpgclegd, gesehiedt in de Gouvernements-ge- 
vangeniHsen. 

HELANQRTJKJC PUN TEN VAN VBKSOIIIL TUS8OHEN HE 

STR A E WET VAN V66R UN NA 1 JANUABI 1918. 
<i. In stede van een strafwetboek voor de Euro- 
pcancn on ni. <1. g. g. en een voor de Inlanders en in. 
<1. g.g., bonevcns Politicstrafreglcmcnton voor 
ie(ier van dezo klassen der bcvolking van Ned.- 
Jji'lie, geklt thans 6en wetboek voor alien, op wic d” 
Ned.-Indischc strafbepalingcn toepasselijk zijn. 
Tlierdoor is uitgesloten, dat in gevallcn van 
dcclneming door Europeanon aan feiten, alleen 
strafbaar voor Inlanders of omgckcerd door Inlanders 
aan feiten, alleen strafbaar voor J£uropeancn, do 
declnemcr straffeloos blijft. Evonzeer is uitgesloten, 
lietgeen mogclijk was, doordat sonnnigo 
,,inisdr{jven'' voor Inlanders 

tot ,,overtredingcn" waren gemaakt, dat de 
Europeaan ondcr een zwaardere strafbedreiging viel 
dan zijn Inlandschc mededader of mode- plichtigc. 

b. Ecn omschrijving van hetgeen de wet onder 
overtreding verstaat wordt in de nieuwe wet gernist. 
Tot welke soort van strafbare feiten cenig delict 
behoort is alleen te kennen door de plaatsing cr van in 
het strafwetboek, dat in het tweede bock de 
misdrijven en in het derde boek de overtredingen 
omschrijft en strafbaar stelt. 

Voor de delictcn, in bijzonderc strafverorde- 
ningen omschrevcn, wordt bij ieder afzonderlijk 
gezegd tot welke soort het behoort. Ten aanzien van 
de op 1 Januari 1918 gehandhaafde straf- bcpalingen 
is de aanwijzing geschied bij de 
Invoeringsverordeningen in Ind. Stb. 1917 nos. 497 
en 732. 

De fiscale delicten nemen een bijzondere plaats in, 
doordien deze, die tot overtredingen zijn gestempeld, 
toch niet in - alien deele beheeracht worden door de 
regelen in het eerste boek van het strafwetboek voor 
overtredingen gesteld. 

c. Het strafstelsel is voor alle klassen van de 
bevolking gelijk gemaakt. Ongeacht den land- aard 
van den veroordeelde zal alleen de dood- straf, 
gevangenisstraf, hechtenis of geldboete als hoofdstraf 
kunnen. worden uitgesproken. 

De vrijheidsstraf, welke vroeger steeds een 
tijdelijke was, is thans gesplitst in levenslange en 
tijdelijke. 

Gevangenis en hechtenis brengen de verplich- ting 
mode tot het vorrichten van den opgedragen arbeid. 
Deze kan ook buiten de muren van het gesticht, 
waarin de veroordeelde is opgenomen, verricht 
worden. Dit laatste geldt, in afwijking van do oudc 
wetten, ook voor Europeanen. Echter schrijft do wet 
voor sommige veroor- deeldcn (zij, aan wie 
levenslange gevangenis- straf word opgelegd, 
vrouwen en zij, die na g旻 nceskundig onderzoek voor 
buitenarbeid onge- schikt blijken) het arbeiden 
,,binnen" de muren dwingend voor en „kann voor 
anderc de rechter bepalen, dat zij jiiet buiten de muren 
zullen arbeiden. Hij kan dit doen op grond van do in 
de wet genocnide omstandigheden. 

Voor tot hechtenis van niet meer dan 6 dagen 
veroordeelden kan de rechter in zijn vonnis be- palcn, 
dat zij buiten de werkuren op vrije voe- ten zullen zijn. 

Voor de hoofdstraffen is ccn algemeen minimum 
bepaald, onafhankelijk van het bedreigde maxi in uni. 
Voor de vrijheidstraffen is dit minimum 66n dag, voor 
de geldboete f 0,25. Met do instclling van dit 
algemeen minimum verci ween het st else! van 
verschooncnde en verzach- tendo omstandigheden, in 
de oude strafwetten voorkomende. 

d. Nieuw is do mogelijkhoid tot verbeurdver- 
klaring — als bijkomendc straf — ook van voor- 
werpen, wolke niet waren in beslag genomen. De 
veroordccling strekt tot uitlcvering van dio voor- 
werpen cn bij niet-uitlcvering binnen den in het 
vonnis bopaaldcn terniijn, tot betaling van de door 
don. rechter geschatto waardc, torwijl by niet-betaling 
vervangendo hechtenis wordt on- dergaan. 

e. Ten opzichtc van jeugdige misdadigers, n.l. 
minderjarigen, die tijdens hot plogen van het feit nog 
geon 1G jaar waren, is don rechter grooter vrijheid 
gogeven. Ook wanneor er volgons de 
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oude terminologie „met oordeel des onderscheids'' is 
misdreven, is or geen verplichting tot het opleggen 
van straf, maar heeft de recJiter de keus tusschen 
strafoplegging, het teruggeven aan den verzorger en 
terbeschikkingstelling van de Regeering, uitcrlyk tot 
het 66n cn twintigste jaar van den betrokkene. Dezc 
laatste maatregel brengt mede, dat de delinquent 
wordt geplaatst in een Landsopvoedingsgcsticht of 
wordt toe- vertrouwd aan een in Ned. Indie 
gevestigden bijzonder persoon of eene aldaar 
gevestigde vereeniging, opdat in zijn verdere 
opvoeding worde voorzien. 

Het eerste Landsopvoedingsgcsticht is geves- 
tigd te Semarang (Ind. Stb. 1917, No. 741). 

Wordt er geen hoofdstraf opgelegd, dan kan toch 
do bijkomende straf van verbeurdver- klaring van 
bepaalde voorwerpen worden uitge- sproken, in 
geval de beklaagde ter beschikking van de Regeering 
werd gesteld. Deze verbeurd- verklaring is echter 
alleen toegelaten. ten aanzien van in beslag genomen 
voorwerpen. Ten aanzien van fiscale delicten is 
bepaald, dat de aange- haalde voorwerpen verbeurd 
verklaard kunnen worden ook indicn de beklaagde 
aan zijn verzorger wordt teruggegeven. 

Meent de rechter straf te moeten opleggen, dan 
zal hij in zooverre beperkt zijn, dat het be- dreigde 
maximum met een derde verminderd wordt. Wat 
betreft de levenslange gevangenis- straf en de 
doodstraf, is bepaald, dat deze voor den jeugdigen 
misdadiger worden vervangen door ten hoogste 
tijdelijke gevangenisstraf van 15 jaren. 

f. Bij wanbetaling van opgelegde boeton en ook 
bij niet storting van de geschatte waarde van 
verbeurdverklaarde voorwerpen, welke niet in 
beslag waren genomen, treedt in de plaats van de 
betaling een vrijheidsstraf. Deze is nu voor alle 
klassen van de bevolking “hechtenis". Dezc 
vervangende straf, welke evenals onder de oude wet 
in een zekere evenredigheid staat tot de te betalen 
geldsom, is beperkt tot een aanmerkelijk lager 
maximum dan het vroegere. Thans zal de duur in 
geen geval langcr kunnen zijn dan 8 maanden. 

Bij veroordeeling tot geldboeten wegens fiscalc 
delicten is, evenals vroeger, de vervangende 
vrijheidsstraf niet bekend. Bij wanbetaling wordt 
gijzeling als dwangmiddel toegepast. Ver- anderd is, 
dat deze gijzeling voor alle klassen der bevolking de 
burgerlijke is en niet meer ten aanzien van. Inlanders 
wordt ondergaan als dwangarbeid buiten den ketting 
of gevangenisstraf. 

g. Voorwaardelyke invryheidsstelling van een 
veroordeelde is mogelijk geworden. Deze moet om 
daarvoor in aanmerking te komen 3/4 van zijn 
straftijd, tevens ten minste 3 jaren, hebben on-
dergaan. Is de straftijd zonder herroeping van de 
invrijheidsstelling verstreken, dan wordt de 
gevangenisstraf geacht gcheel te zyn ondergaan. 

h. De vernietiging of onbruikbaarniaking van 
werktuigen enz. vervaardigd, geschikt gemaakt of 
gediend hebbende tot het plegen van cen mis- drijf, 
welke volgens de artikelen 7 van de oude wetboeken, 
door den rechter bij zijn vonnis mocht worden 
bevolen, komt in het nieuwe straf- wetboek niet meer 
voor. Evenwel is de rechter nog steeds bevoegd tot 
het geven van dezen last, daar de reglementen op de 
strafprocedure 

bij het Invoeringsbesluit de daarvoor noodigo 
aanvulling hobben gekregen. 

i. Ten aanzien van de deelnoming aan straf- bare 
feiten is or in eenige opzichten ecn belang- rijkc 
afwijking van de oude wetboeken. 

De “uitlokkcr" wordt niet meer gestraft als 
„medeplichtigc,* aan het misdrijf zoo als dat door 
den dader word gepleegd, maar als ,,dader‘‘； met 
deze beperking echter. dat hij alleen verant- 
woordelijk wordt gesteld voor de feiten, waarop zijn 
opzet gericlit was, met de gevolgen daarvan. 

Dat de uitlokker van een delict, dat alleen in de 
militaire straf wet ten strafbaar is gesteld en niet 
anders kan worden gepleegd dan door iemand, die 
aan den militairen reclitsdwang onderworpen is, niet 
als dader aan dat delict schuldig verklaard kan. 
worden, niaakte voor dat geval cen yoorziening 
noodig. Deze is gemaakt door het in tijd van vredc 
uitlokken — en ook het bevorderen op eenige wijze, 
in het artikel van de nicdeplichtighcid omschreven 
— van desertie en van oproep cn muiterij als eigen 
delict strafbaar te stellen in de artt. 236 en 237 Swb. 

De medeplichtigen zien ook hun verantwoor- 
delijkheid beperkt tot datgene, waarop hun opzet 
gericht was, met de gevolgen daarvan. Voorts wordt 
het maximum van de tegen het misdrijf bedreigde 
straf voor den medeplichtige met een derde 
verminderd. 

De „helern wordt niet meer beschouwd als 
medeplichtige aan het misdrijf, waardoor het 
geheelde were! verkregen cn als zoodanig strafbaar 
met dezelfde straf als tegen den dader is bedreigd. 
Heling is thans een eigen delict, om- schreven en 
strafbaar gesteld in den Titci van Begunstiging. 

Ook de “opruicr" wordt niet nicer in de eerste 
plaats als medeplichtige gestraft. (Opruiing zonder 
ccnig gevolg was in de meeste gevallcn slechts met 
cen lichte straf strafbaar). Thans is opruiing, in de bij 
de wet omschreven OJH- standigheden gepleegd, 
altijd een eigen delict, waartegen cen zware straf als 
maxi mu in is bedreigd. Of de opruiing bij monde of 
door jniddel van de drukpers wordt gopleegd, maakt 
gc(sn ver- schil meer in de strafbaarheid. 

De in de afgeschafte wetboeken vers|>rei(l 
voorkomende gevallen, waarin opruiing lot ecu 
bepaald misdrijf, zonder eenig gevolg te hebb(n) 
veroorzaakt, als eigen delict w“rdt gestraft. zijn 
vervangen door do algemeenc 8trafbepa]ii)g in de 
nieuwe wet. Deze laatste slclt niet alleen strafbaar 
opruiing lot eenig strafbaar feit, inaar ook die tot 
andere ongehoorzaamheid, hetzij aan cen wettelijk 
voorschrift, hfitzij aan cen krachtens wettelijk 
voorschrift gegeven ambte- lijk bevel. lets dergelijks 
bestond ook onder de oude wetten, voor 
godsdienstleeraarn, die in ecn 1 eerredc in de 
uitoefening hunner bediening cn in een open bare 
bijecn komst uitgesproken oj)- zetting pleegden tot 
ongeh oorza am heid aan a]gemeene verordeningen. 
Ook indien de opzet- ting door iniddel van de 
drukpers had plaats gehad, was zij als eigen delict 
strafbaar naar de bepalingen van het 
Drukpersreglemenl. JIct boosaardiglijk en open ba 
nr aanranden van tie verbindende krachl tier 
algemeene verordeningen en de aansporing tot 
ongehoorzaamheid daaraan, niet in een gedrukt 
geschrift was vroeger ook een eigen delict. Opruiing 
tot muiterij op een Neder- 
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Jandsch of Ncderlandsch-Indisch schip of op een 
Ned.-Indisch zeevisschersvaartuig, gcpleegd aan 
boord van dat schip, wordt als eigen delict ge- straft. 
De cisch van openbaarheid wordt hier niet gesteld. 

j. De bepalingen omtrent het vorvallen van het 
recht tot strafvordering en van dat tot tenuit- 
voerlegging van het gewezon vonnis zijn uit de 
verordeningen op het strafproces overgebracht naar 
het strafwetboek. Zoo do verjaring, de toepassing 
van den regel non bis in idem, de voor- koniing van 
een strafvervolging door het vrij- willig betalcn van 
de hoogste boete. 

De verj aringstermijnen van het recht tot 
strafvordering zijn korter geworden, terwijl stui- ting 
van den loop der verjaring alleen door die daden van 
vcrvolging geschicdt, welke den ver- volgde bekend 
zijn of op de wettelijk voorge- sehreven wijze 
bekend zijn gemaakt. 

Ten aanzien van personen, die vdor het begaan 
van het feit nog niet 18 jaar oud waren, worden de 
verjaringstermijnen tot een derdc ingekort. 

De termijnen, na verloop waarvan de verjaring 
intreedt van het recht tot tenuitvoerlegging van de 
straf, zijn niet meer dubbel zoo lang als die voor de 
verjaring van het recht tot strafvor- dcring, doch 
slechts edn derde langer dan de laatste. Uitzondcring 
is gemaakt voor do over- tredingen, waar de oude 
regcl is bestendigd, cvcnals voor de 
drukpersdelicten. Dctermijnvoor straffen, tegen 
overtreding uitgesproken, is 2 jaar； voor die. welke 
voor een drukpersdolict zijn opgelegd, 5 jaar. 

Met het oog op de levenslange gevangenis- straf 
on de doodstraf, is bepaald dat het recht tot 
tenuitvoerlegging van deze laatste niet aan verjaring 
onderworpen is en dat de termijn van verjaring 
niminer korter is dan de duur van de oj)gelegde straf. 

Hot verbod iemand opnieuw te vervolgcn ter zake 
van hetzelfde feit, waarvoor hij reeds te- re<-ht 
stond, is aanmerkelijk uitgebreid. Vroeger s( ond in 
de wet, dat cen hernieuwdo tcrechtstel- ling alleen 
verboden was, indien de beklaagdc v.-；is 
vrijgcsprokcn, thans zal ook eon veroordee- ling of 
cen ontslng van rcchtsvcrvolging een op- nieuw 
ingcstelde vcrvolging beletten. De von- nissen van 
den inhccmschcn rechter, zoowel in do rechtHtrecks 
bestuurdc gebieden als in do zclf- besturende 
landschappen, zijn ten deze gelijk- gcstcld met de 
vonnisson van den Gouverne- inentsrechter. 

Wat do vonnissen van buitonlandsche rcchters 
aangaat, zijn die van den rechter in Nederland en in 
de kolonicn on bezittingen van Nederland buiteii 
Ned. Indie, go heel van dezelfde kracht als 
<l<)hinnenlandscho ter beletting van cen nieuwo 
strafvervolging. De vonnissen van andere bui- 
((uilandscho rec liters kunnen, ook ingcval een 
onlslag van reehlsvcrvolging were! uitgesproken, 
door don beklaagdc worden ingoroopen ter af- 
woring van do vcrvolging, (lit met aanvulling van 
don vroegeren rcgel, volgens welkcn alleen w】i 
vrijHpraak of eon vcroordceling, govolgd door het, 
geheel ondergaan van do opgelegdc straf 
(gratioverleening on verjaring in do plaats tre- d«nde 
van dat ondergaan), cen nieuwe strafvcrvolging 
buitensloot. 

k. De bepalingen omtrent de dclicten, welke 
slechts yervolgbaar zijn op klachtc van dengeen, 
Cegen wien zij gepleegd zijn, hebben wyziging 

ondergaan. Een algomeene bepaling als in art. 10 van 
de Strafvordering, wordt gemist; bij ieder delict, dat 
alleen op klachto vervolgbaar is, wordt dit gezegd met 
aanwijzing tevens van den tot klagen bevoegden 
persoon. Voorts is de regeling van dit onderwerp 
belangrijk vollediger dan onder de oude wetten. 
Behalve, dat de terra ij nen zijn vastgcsteld, 
waarbinnen de klachte moet worden ingediend c. q. 
mot vrucht nog kan worden ingetrokken, is voorzien 
in het geval, dat de anders tot klachto bevoogde 
persoon is een minderjarige beneden de 16 jaar of wel 
iemand, die anders dan wegens verkwisting onder 
curatecle is gesteld. Niet hijzelf zal dan do klachte 
mogen indienen, maar zijn wettige vertegenwoor- 
diger in burgerlijke zaken zal dit moeten doen. Is deze 
vert egen wo ord iger de dader van het klachtdelict, 
dan kan de klachtc worden ingediend door andere in 
de wet genoeindo personcn. Onder doze tot klachte 
bevoegden vindt men ook de Weeskamer, of, zooals 
de wet zegt, het college belast met de toeziende 
voogdij of toe- ziende curateele. 

Ten aanzien van het klachtdelict overspel gelden 
eenigszins afwijkende bepalingen, door- dat bier 
uitsluitend de beleedigde echtgenoot tot klachte 
bevoegd is en de intrekking van de klachte niet aan 
eon termijn is gebonden. Deze intrekking kan te alien 
tijde met vrucht geschie- den, als zij maar geschiedt, 
voordat het onderzoek ter terechtzitting is 
aangevangen. 

Met het oog op de niogelijkheid, dat een tot klachtc 
bevoegde persoon overlijdt binnen den voor het 
indienen gestelden termijn, is gezegd, dat, zonder 
verlonging van dien termijn, eenigo in de wet 
genoomde nabestaanden de klachte mogen indienen, 
ten ware mocht blijken, dat de overledene geen 
strafvervolging wilde. 

Behalve de misdrijven, welke steeds klachtde- 
licten opleveren, Rent do wet nog misdrijven, die 
klachtdelicten worden om de bijzondere verhou- ding 
tusschen den dader of medeplichtige en den persoon 
tegen wien het misdrijf werd gepleegd. Zoo bijv. bij 
diefstal; als de dader of medeplichtige is de van tafel 
en bed of van goe- deren gcscheiden echtgenoot of wel 
de bloed- of aanverwant, hetzij in do rechte linie, 
hetzij in den tweeden graad der zijlinie, van den 
persoon, tegen wien het misdrijf word gopleegd, dan 
heeft de vcrvolging „voor zooveel hem beGreft" 
alleen plaats op eene tegen hem gerichte klachtc van 
dien persoon. 

De volstrcktc niet-strafbaar verklaring van den 
zgn. familiediefstal is hiermcclc beperkt ge- worden 
tot die tusschen man cn vrouw, die „niet*, van tafel en 
bed of van goedcren gcscheiden zjjn. Van den andoren 
kant is de hicrbcdoeldo bepaling toepasselijk 
verklaard op conige andere ver- inogensdelicten 
zooals afpersing, verduistcring, bedrog enz. 

Waar het matriarchaat heerscht is dezo bepaling 
mode van toepassing op hem, die do vador- lijko 
macht uitoofent. 

Z. Ten aanzien van do gevallen, waarin do straf 
baai'hcid wordt opgehoven, vordient opmer- king, dat 
het ambtelijk bevel als rechtvaardi- gingsgrond bij 
ieder strafbaar feit kan worden ingcrocpen, zelfs als 
het eon onbovoegd gegeven bevel is. In dit laatste 
geval echter alleen, indion het door don 

ondorgeschikte to goeder trouw als I bevoegd gegeven 
werd beschouwd en de nako- 
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ming daarvan binuen den kring zijner ondergc- 
schiktheid was gclegon. 

Op een anderen rochtvaardigingsgrond, nl. 
wettige verdediging, kan ook steeds beroep wor- 
den gedaan, niet nicer als vroeger alleen indien er 
doodslag, kwetsuren en slagen gepleegd waren ter 
afwering van aanranding van eigen persoon of een 
anderen persoon, dan wel nachtelijke in- klimming 
of braak a an een woning of verdedi- ging tegen 
diefstal met go weld. Wettige verde- diging wordt 
erkend ten opzichte van elk feit, mits het maar 
gepleegd is ter noodzakelijke ver- dediging tegen 
een oogenblikkelijke of onmid- deDijk dreigende 
aanranding. En dit nict alleen van eigen of eens 
anders lijf, maar ook van eigen of eens anders 
eerbaarheid en goed. 

Zelfs oversclirijding van de grenzen van nood-
zakelijke verdediging kan straffeloos blijven, indien 
zij het onmiddellijk gevolg is geweest van een door 
de aanranding veroorzaakte hevige 
gemoedsaandoening. 

m. Is de schuldige aan een strafbaar feit een 
ambtenaar, die door het begaau er van een bij- 
zonderen ambtsplicht schond of misbruik maakte 
van zijn ambt — de wet zegt, gebruik maakte van 
macht, gelegcnheid of middel hem door zijn ambt 
geschonken — dan wordt het maximum van de 
bedreigde straf met e6n derde ver- hoogd. 
Ambtsmisdrijven vallen natuurlijk niet onder deze 
bepaling. 

n. In geval van herhaling van misdrijf of over- 
treding wordt een van het oude aanmerkelijk 
verschillend stelsel gevolgd. Vroeger were! ge- 
eischt, dat de eerste veroordeeling tot een zwaar- 
dere straf dan 66n jaar gevangenis of dwang- arbeid 
buiten den ketting was geweest om ie- mand, die 
wegens mis.drijf vervolgd wordt, tot recidivist te 
stempelen. Het was onverschillig hoeveel jaren die 
eerste veroordeeling aan het latere misdrijf 
voorafging, thans is de werking van de vroegere 
veroordeeling beperkt tot ten hoogste 5 jaren na het 
ondergaan van de eerst opgelegde straf. Voorts 
wordt gevorderd, dat de vroegere veroordeeling 
uitgesproken was ter zake van een althans in aard 
ongeveer gelijk feit. De misdrijven zijn daarvoor in 
3 grootc groepen verdeeld, te vinden in den laatsten 
Titel van het Tweede Boek. De zwaarte van de eerst 
opgelegde straf is van geen gewicht, het feit van de 
vroegere veroordeeling is beslissend. 

In enkele gevallen moet het tweede feit zelfs 
geheel gelijk zijn aan het eerste en kan de straf- 
verzwaring het karakter aannemen van een ver- 
andering van de strafsoort. Als regel bestaat de 
strafverzwaring in het verhoogen van het bedreigde 
maximum met cen derde, cvenals onder de vroegere 
wetten. 

o. Bij samenloop van strafbare feiten gold 
vroeger ten aanzien van vrijheidsstraffen het zgn. 
absorptie-stelsel. Thans zal nict nicer het zwaarst 
bedreigde maximum beslissend zijn voor de 
toemeting van de straf, maar kan de rechter gaan tot 
e6n derde boven dat maximum. Bit geldt voor 
samenloop van misdrijven. Ten aanzien van 
overtredingen kan men spreken van cumulatie van 
straffen. Doch ook hier is be- perking, doordat de 
hechtenis, de vervangende hechtenis daaronder 
begrepen, voor niet ]anger dan 8 maanden mag 
worden opgelegd. / 

P- Poging was onder de vroogero strafwet- 
bocken altijd strafbaar, indien tegen liet )nis- 

drijf con zwaardere straf, voor Europeanen dan 
gevangenis (dus tuchthuis, doodstraf of verbanning) 
was bedreigd, voor Inlanders zwaardcr dan 
dwangarbeid buiten den ketting, on anders alleen, 
indien de wet zulks uitdrukkelijk ten aanzien van de 
verscliillende misdrijven bepaakle. Thans is poging 
in het algemeen strafbaar ge- steld bij ieder misdrijf 
en zijn slechts eenige misdrijven aangewezen, 
waarbij poging niet wordt gestraft. Zoo bijv. 
tweegcvecht en mishandeling. 

q. De laatstc Titel van het Eerste Bock geeft aan 
welkc beteekenis de wet gehecht wil hebben aan 
sommige in het Strafwetboek voorkomendc 
uitdrukkingen. 

Van eenige begrippen wordt een omschrijving g 
eg even, dus gezegd wat de wet daaronder ver- staan 
wil hebben; zoo bijv. vindt men de om- schrijving 
van zwaar lichamelijk letsel, waarbij o. a. ook 
verstoring der verstandelijke vermo- gens wordt 
genoemd, die langer dan 4 weken heeft geduurd. 
Van andere wordt geen omschrijving gegeven, doch 
het begrip uitgebreid. Zoo bijv. worden onder 
„ambtenaren,> o. a. begre- pen alle dienaren van de 
gewapende macht en a He personen verkozeii bij 
kraclitens algemeene verordening gehouden 
verkiezingen； wordt onder ,,vadcr" begrepen hij 
die een met de vaderlijke overeenkomende macht 
uitoefent, onder „vader- lijke macht" de macht van 
het hoofd der familie. 

r. Wat betreft de bijzondere misdrijven in het 
Tweede en de overtredingen in het Derde Boek van 
het Strafwetboek is meer stelselmatig bij elkander 
gebracht in denzelfden Titel wat om gelijkhcicl van 
karakter bij elkander behoort dan onder de oude 
wctbocken het geval was. Tai van bepalingen in 
bijzondere strafverordeningen voorkomende zijn 
naar het Strafwetboek over- gebracht. Zoo zijn de 
ambtsdelicten, in de oude wetten verspreid 
voorkomende, in de tegen- wo ord i go wet 
bijeengobracht onder de Titels Ambtsmisdrijven en 
Ambtsovertrcdingen. Onder de Titels 
Schcepvaartmisdrijven en Schccp- 
vaartovertredingen zijn de strafbepaJingen o. a. van 
de Ind. Stb. 1876 no. 279, 1873 no. 119 en 1874 no. 
189 met andere bijeengevoegd. 

De misdrijven, die ook wel andere rcchtsgoe- 
deren aanranden of in gevaar brengen, bijv. den 
eigendom, doch om het bij de uitvocring 
aangewende iniddel een eigen, voor het algemeen 
meer govaarJijk karakter hebben, zijn bij el- kandor 
gebracht onder den Titel: Misdrijven waardoor de 
algemeene veiligheid van personen of goederen 
wordt in gevaar gebracht.， 

Bij de omschrijving van de bijzondere dclicten is 
met zorg aangeduid, niet alleen of onder de 
elcmenten ook opzet een vereischte is, doch tc- vens, 
door de plaatsing van het woord „opzette- 
aangegeven, op welke elementen van het strafbare 
feit het opzet van den dad er gcricht moot zyn. Is 
opzet geen vereischte voor de strafbaarheid, doch 
scJiuld voldoende, dan wordt dit aangegeven door 
het gebruik van het woord schuld. ? } ■. ' 

s. De.bbpalingen, waarbij straf bedfeigd wordt 
tegen het opwekken of bevorderen van haat enz. 
tegen de Regeering of tusschen verschillende 
groepen van onderdanen, zijn belangrijk gc- 
wijzigd. TJians is strafbaar reeds het in lict openbaar 
uiting geven aan gcvoelens van vij- andschap, haat 
of minachCing tegen de Regec- ving van Nederland 
of Ned. Indie en ook het op 



STRAFRECHT. 155 

geiijke wijze uiting geven van gevoelens van 
yijandschap enz. tegen ccn of mcer groopen der 
bevolking/?<Rekcning houdcnde mot de mogc- 
lijkheid van verschil van opvatting omtrent de 
beteekenis van het woord ,,groep'' is in het des- 
betreffende artikcl (156 Sw.) gezegd wat dit woord 
hicr beteekent. 

t. Plundering van eetwaron of andere roeronde 
zaken door een vereeniging of bende met open- baar 
geweld is niet meer bcschouwd als een delict tegen 
het vermogen, doch als cen togen de ojjenbare orde 
en uitgebreid ook tot het plcgen van geweld tegen 
personen. De zwaartc van de straf is afhankelijk van 
de govolgen, wclke het geplcegde geweld gohad 
hceft. 

u. Tweegevecht is als eigen delict strafbaar 
gesteld en zelfs het opzettelijk overbr(?ngen van een 
uitdaging cn het aanzetten tot een uit- daging of het 
aannemen daarvan. Dezc feiten zijn echter allcen 
strafbaar, indien het duel werkelijk gevolgd is. Ook 
het iemand in het openbaar vcrwjjten, dat hij cen 
uitdaging niet lieeft gedaan of wel hceft afgewezen, 
is straf- baar gesteld, evenals het ter zake aan de 
bespot- ting prijs geven. De straffen tegen 
Tweegevecht zijn afhankelijk van de gevolgcn. Zij 
loopen van ten hoogste 9 maanden gevangenis tegen 
hem, die zijn tegenstander geen lichamelijk letsel 
toe- bracht, tot ten hoogste 12 jaren, indien de te-
genstander gedood is of indien het duel op leven of 
dood was aangegaan. 

Onder bijzondcre omstandigheden, bijv. als <lc 
voorwaarden niet vooraf zijn gcrcgeld, worden op 
dengenc, die letsel heeft toegebracht, de be- palingen 
van nioord, cloodslag of mishandeling toe|)assclijk 
vorklaard. 

Ook de getuigen, die in het algemecn straffc- loos 
zijn vorklaard, kunnen worden gestraft, incl ion or 
onrcgelmatighedcn zijn gepleegd; bijv. als de 
voorwaarden niet vooraf zijn gcrcgcld of indien zij 
partijen tot voorlzctting van het t weegevecht 
aanzetten. 

r. Was het werpen van meat, vuilnis cn andere 
ongezonde of slecditrickende stoffen in putten 
vroeger slcchts cen overtreding, waartegen in de 
Polilicstrafreglcnientcn ccn gcringc straf bedreigd, 
thans is lict in ccn put, bron of jn pen ook voor 
gebruik van anderen bestemde drink vv;itcrinrich 
ting aanbrengen van eonige wetende dat (laardoor 
het water voor het of de gezondheid schadelijk 
wordt, straf- baar met gevangenis (15 jaren) en zelfs 
is tegen het f(-it levenslange gevangenisstraf of 
tijdelijke van ten hoogste 20 jaren bedroigd, indien 
het j< niands dootl ten gcvolgc heeft gchad. 

Ook waar geen oj)zct, maar allcen sohuld het 
aanbrengen van bedoelde stof ten gcvolgc had, is 
straf bedreigd. 

H(it verkoopen, te kooj) aanbicdcn, aflc- veren 
of uittleelon van wuren, wetenelo dat zij voor do 
gezondheid schadelijk zijn en dat scha- <l(；lijko 
karakter verzwijgcnde, is strufbaar ge- stchl. Is or 
geen opzel, slcchts schuld aanwezig, dan is de straf 
minder zwaar. 

x. De strafbcpalingc)) tegen omkooping zijn 
aannicrkclijk gewijzigd. Zij zijn vecl ruimer gesteld. 
In den Titel ^lisdrijvcn tegen het openbaar gezag 
wordt het eigenlijke oinkoopcn bchandekl, lict 
omgckocht worden terecht in den Titel van A in bts 
misdrij ven. 

!/■ Het opzettelijk niet voldocn aan ccn bevel 

of eenc vordcring, krachtens wottclijk voorschrift 
gedaan door ecn ambtenaar met do uitoefening van 
conig toezicht belast of door een ambtenaar belast 
met of bevoegd verklaard tot het opsporen of 
onderzockcn van strafbaro feiten en ook het 
opzettelijk bclcmmercn, belettcn of verijdelen van 
ecnige ambtshandeling van deze ambtena< ren is 
strafbaar gesteld. De straf is ten hoogste 4 maanden 
cn 2 weken gevangenis of / 600,— bocte, doch 
ingeval van herhaling van het mis- drijf binnen 2 jaar 
na de vroegere veroordeeling kan zij met 66n derde 
verhoogd worden. 

z. Het wcderre'chtelijk afscheuren, on lees baar 
maken of beschadigcn van ccn bekend making van 
wege het bevoegd gezag of krachtens wet- telijk 
voorschrift gedaan, is strafbaar, indien het 
geschiecldo met het oogmerk om de kennis- neming 
er van tc belctten of te bcmoeilijken. 

aa. Het opzettelijk niet voldoen aan een wettig 
bevel tot overlcgging van een stuk, dat beweerd 
wordt valsch of vervalscht tc zijn of dat ter 
vergelijking moet dienen met een zoodanig stuk, is 
strafbaar verklaard. 

bb. Het onwettig vooren van een statie, volgens 
de oude wet alleen strafbaar voor den Inlander, indien 
deze toekomt aan een ,,hoogeren" rang of titel dan 
den zijnen, is thans omschreven als het voeren van 
zoodanige statie verbonden aan ecn ,,hem niet 
toekomenden rang of titel** en strafbaar geworden 
ook voor Europeanen. 

cc. Het opzettelijk onttrekken van eenig goed —
ook dus oigen goed — aan het krachtens wet- telijk 
voorschrift daarop gelegd beslag of ge- rechtelijke 
scquestratic, waarin het gegeven is, zoomede het 
verbergen van zoodanig goed, we- tende dat het 
daaraan onttrokken is, is strafbaar geworden. 

Eveneons is dit het geval met het opzettelijk 
verniclen, bcschadigen of onbruikbaar maken van 
ccnig wettig in beslag gen omen goed. De bewaarder, 
die dit feit pleegt of toelaat of daaraan medeplichtig 
is, wordt zwaarder gestraft. 

dd. Do briefwisseling vindt bijzondere be- 
scherming door het strafbaar stellen van het 
opzettelijk aan hun bestemming onttrekken, openen 
of beschadigcn van bricven of andere stukken aan 
ecn. post- of telegraafkantoor be- zorgd of in ccn 
postbus gestoken. Is ecn ambtenaar van de post de 
schuldigo, dan valt het feit onder cen andere 
strafbepaling, tc vinden. in den Titel van 
Ambtsmisdrij ven. 

ec. Aanzetten tot incinced is strafbaar gesteld, ook 
als de meinced niet volgt, indien het ge- schicddo 
door een van do middolon, die den uitlokkcr van ccn 
wdl begaan strafbaar feit strafbaar maken, nl. door 
giften, beloften, mis- bruik van gezag of van aanzicn, 
geweld, be- dreiging of misleiding. 

//. Het misdrijf Valschheid is scherper om-
schreven. Do vroeger door rechtspraak on we- 
tcnschap gestclde, niet cchter in do wot vermelde 
vereischton voor strafbaro valschheid, zijn thans in 
do wettelijko omschrijving opgenomen. 

Onder de verschillendo vormen van valschheid in 
gcschrifte wordt ook genoomd die in geloide- 
biljetten voor buffets of rundoren. Deze vorm was 
vroeger als eigen delict allcen strafbaar voor 
Inlanders; thans ook voor Europeanen. 

Niouw is als eigen delict het valschelijk opma- ken 
of vervalschen van cen schriftelijko vcrkla- ring van 
ccn Inlandschon ambtenaar, die wettig 
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gezag oefent, omtront den eigcndom van of eenig 
ander reoht op cenig goed, indicn dit gcschiedt met 
het oogmerk de vervrcemding of verpan- ding 
daarvan gemakkclijk te makcn of justitie of politic te 
misleiden. 

Het bewust van de valschheid gebruik makcn van 
die verklaring is medo strafbaar. 

gg. Onder de misdrijven tegen den burger- lijken 
staat komt een strafbcpaling voor tegen valsche 
erkenning van een kind door iemand, die weet, dat hij 
de vadcr niet is. Hiennede is tot eigen delict 
gestempeld wat. vroegcr mecstal werd gerekend 
onder valschheid in een authen- tieke akte. 

Voorts is strafbaar gestcld hij, die een huwe- lijk 
aangaat, wetende dat daartegen ecnig wettig beletsel 
bestaat. Voordat er evenwel een ver- oordeeling kan 
worden uitgesproken, inoet het huwelijk op grond 
van dat beletsel nietig ver- klaard zijn. 

hh. Was vroeger hot te vondeling leggen cn 
verlaten van een kind beneden de 7 jaar strafbaar, 
thans zal naar de wettelijke omschrijving onderscheid 
gemaakt moeten worden tusschen to vondeling 
leggen en verlaten met het oogmerk zich er van te 
ontdoen. 

Voor de mate van strafbaarheid was vroeger van 
gewicht of de te vondeling legging was ge- schied. op 
een eenzame of niet eenzame plaats, terwijl de daad 
gestraft werd als moedwillige kwetsing of als 
doodslag, in de gevallen, dat het kind verminkt of aan 
lijf en leden bescha- digd “gebleven" is, of gestorven 
； thans is alleen een zwaardere straf bedreigd, indien 
het kind zwaar lichamelijk letsel heeft bekomen of 
indien het feit den dood ten gevolge heeft gehad. 

Verlating van hulpbehoevcnden is ook in an- dere 
gevallen strafbaar geworden, door hem strafbaar te 
steJlen, die opzettelijk iemand tot wiens onderhoud, 
verpleging of verzorging hij krachtens het voor hem 
gcldendc recht of krach- tens overeenkomst verplicht 
is, in een hulpeloo- zen toestand brengt of laat. 

Wat te vondeling legging betreft is voor de 
moeder, die het misdrijf pleegde onder de wer- king 
van vrecs voor de ontdekking van haar be-~ valUng 
en kort na de geboorte van haar kind, bepaald, dat de 
maximum straffen tot de helft worden verminderd. 
Anders zal de schuldige vader of moeder zwaarder 
gestraft kunnen worden, n.l. met een derdc boven het 
bedreigde maximum. 

ii. De bepalingen omtrent Belecdiging zijn 
aanmerkelijk gewijzigd. Voor zoover zij betroffen de 
Koninklijke waardigheid enz., zijn zij over- gebracht 
naar een anderen Titcl, Misdrijven tegen de 
Koninklijke waardigheid en tegen de waardigheid 
van den Gouverneur-Generaal, en voor zooveel 
betreft de bcleediging van gestclde machten, naar den 
Titel Misdrijven tegen het openbaar gezag, waar zij 
stellig meer tehuis behooren. 

Beleediging volgens de oudc wetten kon zijn 1 
aster, boon of beleediging. Voor de zwaardere 
vormen werd geeischt, dat de ten laste legging, 
onderscheidenlijk van een bepaald feit, dat den 
beleedigde blootstelt aan een strafvervol- ging of wel 
aan de haat en verachting van de ingezetenen (laster) 
en van een bepaalde on- deugd (boon), in het 
openbaar geschiedde. Thans is strafbaar geworden 
ook de zgn. kruipende 

laster, iminers de eisch van openbaarheid is ver- 
vallen, daarvoor treedt in de plaats, dat de ten laste 
legging, welke steeds die van een bepaald feit moot 
zijn, geschiedt met het kennelijk doel om daaraaii 
ruchtbaarJicid te gevon. 

Indien door die ten laste legging opzcttolijk is 
aangerand icniands eer of goedon naam, dan is de 
dader scbuldig aan sinaad of smaadsclirift naar- 
mate het feit is gepleegd niet dan wel door middcl 
van gescliriften of afbeeldingen. 

Heeft de dader “klaarbljjke场k‘‘ gehandeld in het 
algcmeen belang of ter noodzakelijke vei'- dediging, 
dan is er — zegt de wet — noch sniaad noch 
smaadsclirift. 

Stond men vroeger terecht wegens Jaster, dan had 
men onbeperkt het recht de juistheid van de ten laste 
legging te bewijzen, mits men dit kon docn door een 
rechterlijk gewijsde of andcro authentieke akte. 
Slaagdc men in dit bewijs, clan were! men 
vrijgesprokcn. Thans is men in de kouze van 
bcwijsmiddclen niet meer beperkt, doch is het 
loveren van bewijs alleen toegelaten in twee 
gevallen. Als namelijk de rechter het bewijs toelaat 
ter beoordeeling van de bewering van den dader, dat 
hij handelde in het algcmeen belang of ter 
noodzakelijke verdediging en wan- neer aan een 
ambtenaar een feit werd ten laste gelegd, begaan in 
de uitoefening van zijn ambt. Wordt in die gevallen 
het bewijs niet gelevcrd, dan wordt de dader 
schuldig verklaard aan laster, indien tevens bewezen 
wordt, dat hij tegen beter weten handelde. 
Bewijslevcring is thans al- ]een onnoodig, indien er 
cen rechterlijk gewijsde is, waarbij ecn 
vcroordeeling wegens het ten last gelegde feit is 
uitgesproken of buitengesloten, indien zoodanig 
gewijsde bestaat, waarbij ter zake van het feit is 
vrijgesprokcn. Ook zal gceii bewijslevering 
toegelaten worden, indien I>et ten laste gelegde feit 
onder de klachtdelictcn valt, indicn er geen klachtc 
is gedaan. 

Kon vroegcr wegens cen beleediging, welke het 
dubbele kenmerk van zwaartc en openbaar- heid 
miste, alleen met cen klcine geldbocte (l<-n hoogstc 
f 25,— voor Europeancn, f 3. ― voor Inlanders) 
worden gestraft, indien zij niet uitge- lokt was door 
cen onmiddcllijk daaraan voor- afgaandc uitterging, 
thans kan wegens eenvou- dige beleediging cen veel 
zwaardere straf wor(l<-n opgelegd, namelijk 4 
jnaanden e» 2 wcken of geldbocte van ten hoogsto / 
300. Vcreischtcn zijn, dat de beleediging opzctt(Jijk 
zij aangedrum aan iemand, hetzij in het openbaar, 
mondeling, of bij gcschrifte, hetzij in zijn 
tegenwoordigln-id mondcling of door 
feitelijklieden, hetzij door cen toegezonden of 
aangeboden gcsclirift. 

Valschc verdachtmaking is strafbaar gcwor<I<?n 
ten aanzicn va» elk strafbaar feit, niet jne<-r alleen 
ten aanscicn van cnkeJc feiten in bijzon- dere 
strafbepalingen, zooals bijv. de Regie-or- donnantie, 
omschreven. 

Ook kan smaad of smaadschrift tegen esi 
ovcrledene gestraft worden op klachtc van cen dcr 
blocd- of aanverwanten in de rechte linic of zylinie 
tot den twecden graad of den echtgenoot, indien men 
ten aanzien van een overlcdenc een feit pleegt, dat, 
ware hij nog in leven, als smaad of smaadschrift zou 
zijn gekenmerkt. 

H- In den Titel van Misdrijven tegen de per- 
soonlijke vrijheid verdienen opjnerking de oin- 
schrijving van het misdrijf menschcnroof. Hij, die 
iemand uit de plaats van diens wo»ing of van 
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diens tijdelijk verblijf wegvoert, met het oogmcrk oni 
hem wederrcchtelijk onderzijne of ccns anders macht 
to brongen of Jicm in hulpcloozcn too- stand te 
plaatsen, is schuldig aan dit misdrijf. En voorts het 
misdrijf in art. 329 Sw. omschreven: Het opzettelijk 
wederrcchtelijk vervoeron van icinand, die zich 
verbonden heeft tot cenigen arbeid in een bcpaaldc 
streek naar een andere streek. 

kk. In verband inct andere opvattingen be- 
treffende opzct in de oude wetten met die in de 
nieuwe wet is voor het misdrijf doodslag een 
vereischtc, dat het opzet gericht was op de le- 
vensberooving. Niet mcer zal dus iemand, die een 
ander een lichten slag toebracht, welkc tegen ccn 
zicke milt aankwam en door vcrscheuring van deze 
den dood veroorzaakte, aan doodslag schuldig 
vcrklaard kun non worden. In verband met de 
gewijzigde omschrijving van doodslag is in den Titel 
van Mishandeling rckeninggehou- <lcn met de nict 
gewikle gevolgen van de mis- Jiandcling, welkc, 
zonder het karakter van het gcpleegdc feit tc 
veranderen, tot een zwaarderc straf kunnen vocren. 

Vadcrmoorcl als eigen delict is uit de wet ver- 
•hvencn. 

II. Het misdrijf kindermoord van de oudc wet- ten 
wordt anders behandeld. Voorcerst wordt 
onderscheid gcinaakt tusschen de gcvallcn, of het feit 
wcrcl gcplcegd zonder of met voorbe- dachtcn raad. 
Men heeft dus thans kinderdood- slag cn 
kindermoord. Maar deze misdrijven kunnen thans 
allecn door de moeder worden gc- jdeegd. Icder 
ander, die een kind, hoe jong ook, doodt, zal schuldig 
zijn aan doodslag of inoord, niet als vroeger aan 
kindermoord. De gunstige bepaling vroeger allcen 
voor de ,,ongchuwdc‘‘ moeder bestaande is thans 
geschreven voor iederc moeder, mits zij handelde 
onder de wer- king van vrecs voor de ontdekking van 
hare bc- \ .iliing, cn kort na de geboorte van haar 
kind. 

mnt. Levensberooving op verzoek viel onder <!<• 
oude wetten onder de algemcene strafbepa- Jing 
tegen levensberooving. De nieuwe wet er ccn eigen 
delict van gemaakt, dat minder 7 waar gestraft wordt 
clan inoord en zclfs dan «lo<j«lslag. 

Aanzctting tot zelfinoord van cen ander of het 
<laarbij bchulpzaam zijn of het vcrschaffcn van <b- 
middelcn daartoe, indicn dezo feiten met het de wet 
vcreischte opzet zijn gcplcegd, worden gestraft, 
indien de zelfmoord ook wcrkclijk volgt. 

nn. Was vroeger het toebrengen van kwetsuren <ri 
si age n strafbaar vcrklaard in vcrbancl met <lcn duur 
van do ziekto of onbekwaarnheid tot persoonlijkcn 
arbeid, welkc die mishandcling (en gevolgo had 
gchad, thans kent de wet allecn jnishandcling en 
zwarc mishandcling, onder- scheidcii nuar het opzet, 
hetwelk de (ladcr had. Was het opzet gericht 
ccnvoudig op het toe- biengcn van lichamclijk letscl, 
dan zal zijn xtraf wcl zwaardcr kunnen worden, 
doordat zijn handcling niet door hem gcwiklc 
ernstige gevol- ha«l, maar hij hlijft schuldig aan 
ccnvoudigc Hiishandcling. Was het opzet gericht op 
het t oebrengen van zwnar lichamclijk Ictscl, dan 
volgt ecn v(rroordceling wegens zwarc mishan- 
<leliiig. 

Nieuw is de straf be paling tegen het deelnemcn aau 
ccn aanval of vechterij, waarin ondcr- 

scheidcnc personcn zijn gcwikkcld. (De Duitsche 
Raufhandcl). Bchoudens ieders verantwoorde- 
lijkheid voor de bijzondcrc door hem gepleegde 
daden is de dcclncming allecn reeds strafbaar. De 
zwaarto van de straf hangb af van de omstandigheid. 
of do aanval of vcchterij alleen zwaar lichamclijk 
letscl of iemands dood ten gevolge heeft gchad. 

oo. De omschrij ving van het misdrijf diefstal is 
gewijzigd. Was vroeger voor cen veroordeeling 
noodig het bewijs, dat de darter “argHstig" had 
weggenomen ecn hem niet tocbchoorende zaak, thans 
zal bewezen moeten worden, dat het weggenomen 
goed gehecl of ten deele aan een ander toebehoordc 
en dat de wegne ming ge- schiedde met het oogmerk 
om het zich wederrcchtelijk toe tc eigenen. 

Een veroordeeling wegens diefstal is onder de 
oude wetten wel uitgesproken, indien de dader zijn 
slachtoffer door bedreiging bracht tot het afgeven van 
het door hem begeerde goed. Thans is een dcrgelijkc 
constructie nict meet noodig, daar een misdrijf 
afpersing in de wet is omschreven en strafbaar 
gestcld. De omschrijving is zoodanig, dat daarondcr 
ook valt het vroeger reeds strafbarc afpersen of 
afdreigen van een gcschrift enz., dat ecn verbintenis, 
bcschikking of bevrijding inhoudt. 

Afdreiging door bedreiging met smaad, 
smaadschrift of openbaring van een geheim is mede 
strafbaar, doch cen klachtdelict. 

pp. Het vroegere misdrijf misbruik van ver- 
trouwen is uit de wet vcrdwencn； daarvoor in de 
plaats is gekomen verduistering. Dit misdrijf is 
aanwezig, indien men zich eenig goed, dat gcheol of 
ten deelo aan een ander toebehoort en anders dan door 
misdrijf onder zich heeft, wederrcchtelijk toecigent. 
De omschrijving is dus vecl eenvoudiger cn toch 
ruimcr dan de oude van misbruik van vertrouwen. 

Strafverzwaring bij verduistering kan voor- 
komen in do gcvallen, dat men het goed uit hoofde 
van zijn persoonlijke dienstbetrekking of van zijn 
bcroep of tegen geldelijkc vergoeding onder zich 
heeft en evenzecr, indien de verduistering wordt 
gepleegd door hem, wien het goed uit noodzaak in 
bewaring is gegeven of door voogden, curators, 
bewindvoerders, uitvoerders van uiterste 
wilsbcschikkingen of beheerders van instellingcn van 
weldadigheid of van stich- tingen, ten opzichte van 
eenig goccl, dat zij als zoodanig onder zich hebben. 

qq. Do omschrijving van het delict oplichting is 
gewijzigd. Zij is minder ruim geworden, ter- wijl het 
opzet anders aangegeven wordt, na- mclijk nict als 
hot oogmerk om iemand voor het gehccl of ccn 
gcdccltc van zijn bezittingen op to lichtcn, maar als 
het oogmerk om zich of een ander wederrcchtelijk te 
bcvoordcelen. Kon vroeger oplichting gepleegd 
worden door iniddel van ieder bedriegelijk middel 
hoegenaamd, thans zal allecn het aannemen van ecn 
valschon naam of van een valschc hoedanigheid, het 
aanwenden van listigo kunstgrepen, dan wcl het 
opdisschen van een samenwcefscl van vcrdichtsels tot 
een veroordeeling wegens oplichting kunnen leiden. 

De strafbopalingcn in het oude strafwetboek voor 
Inlanders voorkomendo, de zoogon. los- 
priijsbcpalingcn, zijn uit de wot verdwenen. Ook ecn 
bijzondoro strafbepaling tegon dien vorm 'van 
oplichting, welkc voorkomt door het aanne- 
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men van voorschot voor werkzaaniheden, welko 
de inlandsche werknomer in gebreke blijft te ver- 
richten, is in het nieuwe wetbock niet overgenomen. 

In den Titel van bcdrog verdicnt opmcrking art. 
385. De in dat artikel omschrevcn misdrij- ven zijn 
bedoeld ter bcschcnning tegcn bcdrog ten aanzien van 
gronden, bezeten krachtcns In- landscli gebruiksrecht. 
Zij treden in de plants van het in de oude wetten 
bekende stcllionaat in ver- band met de verordening 
op het Credietverband. 

Voorts is van belang de strafbepaling tegen het 
verkoopen enz. van vervalschte cct- of drink- waren, 
met verzwijging van die vervalsching. De wet zelf 
geeft aan, dat eet- of drinkwaren vervalscht zijn, 
indien door bijmenging van vreemde bestanddeelen 
hun waarde of bruik- baarheid verminderd is. Vroeger 
was een der- gelijk feit slechts strafbaar volgens de 
Politie- strafrcglemcnten of ook volgens de strafwet- 
boeken, indien de bijgemengde st of was zwa- 
velzuur-koper of zwavelzuur-zink of ccn andere 
vergiftige stof.'溟f 

rr. In den Titel Benadeeling van schuld- eischers 
of rechthebbenden vindt men thans een 
strafbedreiging tegen hem, die opzettelijk zijn eigen 
zaak of, ten behoeve van den eigenaar, een hem niet 
toebehoorende zaak onttrekt aan een ander, die daarop 
een recht van pand, terughou- ding, vruchtgebruik of 
gebruik heeft en voorts tegen hem, die opzettelijk zijn 
eigen zaak of ten behoeve van den eigenaar, eene hem 
niet toebehoorende zaak onttrekt, gcheel of ten deele, 
aan een daarop gevestigd hypothecair, of wel oogst- 
of credietverband. Deze strafbepaling is gedeel- telijk 
gcheel nieuw, gedeeltelijk ter vervanging van analoge 
bepalingen in de verordeningen op het oogst- en 
credietverband. 

88. De nieuwe strafwet bevat ecn strafrechte- 
lijke sanctie van het elders gegeven verbod ver- 
dachten tot een bekentenis te dwingen, door straf te 
bedreigen tegen den ambtenaar, die in een strafzaak 
dwangmiddelen bezigt om hetzij een bekentenis te 
ontwringen, hetzij een verklaring uit te lokken. De 
straf is gevangenisstraf van ten hoogste 4 jaar. 

tt. In den Titel van Scheepvaartmisdrijven is 
belangrijk, in verband met de bepaling in het Eerste 
Boek van het Strafwetboek, dat de Ned. Indische 
strafbepalingen van toepassing zijn op den schipper en 
de opvarenden van een Ned.-In- disch vaartuig, die 
zich buiten Ned.-Indie, ook buiten boord, schuldig 
maken aan een der straf- bare feiten, omschreven in de 
Titels Scheep- vaartmisdrijv^en en 
Scheepvaartovertredingen, zoomede in de algemeene 
verordening ointrent de zeebrieven en jaarpassen in 
Ned. Indie (art. 8 Sw.) de strafbedreiging tegen het in 
cen proces- verbaal eener scheepsverklaring doen 
opnemen van valsche opgaven (art. 452 Sw.) 

uu. Nieuw is in het Derde Boek de strafbedreiging 
tegen dengene, die als souteneur voor- deel trekt uit de 
ontucht van een vrouw. De straf is vele malen 
zwaarder dan de tegen dezelfde overtreding in 
Nederland bedreigde, namclijk ten hoogste 66n jaar 
liechtenis. 

w. Tegen een in Indie niet onbekend euvel: liet 
uitleenen van waschgoed door den wasch- baas of 
zoogen. kossong-rijden door den koetsier van een 
equipage, is gericht de strafbedreiging tegen hem, die 
van eens anders goed, dat hij uit 

lioofde van zijn persoonlijko dicnstbetrekking of van 
zijn beroep onder zich heeft, eenig door den 
rechthebbenden niet toegestaan gebruik inaakt of 
toelaat. 

unv. Als schuldig aau overtreding betreffendc 
liulpbehoevendcn stelt de nieuwe wet strafbaar hem, 
die, getuige van het oogcnblikkelijk levens- gevaar, 
waarin een ander verkeert, nalaat dezen die hulp tc 
verleenen of te verschaffen, die hij hem, zonder 
gevaar voor zich zelvcn of andcren rcdclijkerwijze te 
kunnen duchten, verleenen of vcrschaffen kan, indien 
de dood van den hulp- behoevende volgt. 

MILITAIR STRAFRECHT. Een speciaal militair 
strafrccht is pas ontstaan en tot ontwikkeling 
gekomen gedurende de heerschappij der Bour- 
gondische hertogen, toen de instclling cler staande 
legers eenc vaste on algemeene word in. Europa. De 
oudste verordeningen, die ma- terie betreffende, zijn 
die van 1471, 1506 en 1507. De eerste Hollandsche 
verordening was die van 27 Januari 1521, waarbij de 
oprich- ting van vijf vend els krijgsvolk werd bevoleu 
en waarin strafbepalingen waren opgenomen tegen 
het niet opkomen onder de wapenen, het gaan buiten 
's lands of het aannemen van eene andere 
dienstbetrekking zonder ver- lof van den kapitein cnz. 
en waarbij be- paald werd, dat „de geschillen onder 
de soulcle- niers, terwijl zij onder heur Vaentgen uyt 
sijn, sullen berecht worden bij de Capitein cn syn 
Amptluyden naer crygsrechf*. Een volgend placaat is 
van 12 October 1547, dat de oprich- ting beveelt van 
ruiterbenden, in lietwdk zecr gestrenge 
strafbepalingen voorkwamen tot be- schenning der 
ingezetencn tegen plundering, afpersing e. d., 
alsmede tot handhaving van de krijgstucht, waarbij de 
criminecle jurisdictic aan den niilitairen rechter werd 
opgedragen. In het jaar 1570 werd eene uitgebreido 
crimi- neele ordonnantic uitgevaardigd, waarbij 
onder- scheid werd gemaakt tusschcn gemcene en 
zui- ver militaire delictcn, welke laatsto cnkel aan den 
militairen rechter werden overge!aten, b<•- halve de 
gemeene delicten, „wezcn(lc capilaal", door 
krijgslieden buiten het leger of eldcns gcpleegd. In 
1579, dadelijk na het lot stand komen van de Unic van 
Utrecht, zagen drie belangrijke ordonnantics he£ 
licht: „(lc ordoji- nantie van den oorloge, berocrende 
den oversten, capiteynen en de bevelhebberen over 't 
crygs- volck to voctc", de „instructio voor de com 
mis- sarissen van de monsteringhe, waernae syluyde 
voortaen hen sullen regulcrcn" cn de „bestal- brief, 
(van bestallen = een overeenkomst slui- ten), waarin 
de voorwaarden werden opgenomcn, waarop de 
manschappen zouden worden in dienst genoinen. Bij 
de Unie van Utrecht werden de krijgszaken, die de 
generaliteit aangingen, opgedragen aan den Raad van 
State, die sedert rechtens, zooal niet feitelijk, do 
hoogste rechts- macht in militaire zaken gehad heeft, 
want door de opdracht aan Prins Maurits van ,,de 
kennis en judicature" over alle militaire zaken en van 
de zorg voor het onderhoud van „goc<lc orde en 
discipline" werd doze het werkelijke hoofd. Maar de 
Raad was in elk gcval het hoogste rechtscollcge. 
Maurits* eorste zorg was een nieuwe organisatie van 
de militie tc schep- pen en daarnaast een militair 
strafwetbock, 
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dat, bchoudens kleino wijzigingon, tot het cinde der 
Republiek van kracht bleef. Dit wetboek was de 
„artykclbrief ofto ordonnantic op de discipline 
militaire" van 】3 Augustus 1590. Het werd door den 
Raad van State ontworpen en door de Algemeene 
Staten gcarresteord. Het had als voornaamste bron 
de bestalbrief. Dezo artykelbrief bleef gedurende 
meer dan twee eeuwen in gebruik. Met de 
omwenteling van 1795 werd het beheer der inilitaire 
zaken aan de Staten-Generaal getrokken, omdat zoo- 
wel de Raad van State als de Stadhouder weg- vielen 
en deze droegen aan Petrus Wicrdsma, een Fries van 
Leeuwarden, op, om een voiledig militair wetboek 
samen te stollen. Deze nam die opdracht aan en 
ontwierp eene regeling, welke, na te zijn 
overgenomen door de commissie, belast met het 
ontwerpen van een Burgerlijk- en een Strafwetboek, 
op 27 Mei 1799 door de Eerste en op. 22 Juni d.a.v. 
door de Tweedc Kamer werd aangenomen en den 
26en Juni daaraanvolgcnde door het Uitvoerend 
Bewind der Bataafsche Republiek als „Reglemcnt 
van krijgstucht of Criminecl Wetboek voor de 
niilitie van den Staatn werd gepubliceerd. Dit 
Reglemcnt werd, bij de inlijving van het Ko- 
ninkrijk Holland bij Frankrijk, door de Fransche 
wetgeving vervangen. Na het hcrstel der on- 
afhankelijkhcid werd dadelijk aan de militaire 
Strafwetgeving begonnen en reeds bij Besluit van 
den Souvcreinen Vorst van 20 Juli 1814 no. 27 (Ned. 
Stb. no. 85) werden ingevoerd het Criminecl 
Wetboek, het Reglemcnt van krijgs- tueht on de 
Rechtsplcging van het krijgsvolk te water, alsnicdo 
de Rechtspleging voor de Landmacht on cone 
Provisionecle instructie voor het Hoog Militair 
Gcrcchtshof. Bij dat besluit werd tevens bepaald, 
dat, ten aanzien van de Landmacht in vollo vigour cn 
kracht zou blijven het bij Besluit van 30 December 
1813 provisioned wcdcrom ingevoerde Regle- inent 
van 1799 cn zulks voor zoover aan dcszelfs 
bepalingen nict was gedcrogeerd bij de Rechts- 
j)leging voor de Landmacht en de Provisionecle 
instructie voor het Hof； alles in afwachting, dat 
()<ik ten behoove van het krijgsvolk to lande con 
Criminecl Wetboek en ccn Reglemcnt van 
Discipline zou kunnen worden vastgesteld en 
gepubliceerd. Dit besluit werd in het Staats- blad 
gcplaatst, maar niot werden dit de wetboo- ken 
zelvc, uit welk verzuim de kwestio voort- Hprool, of 
die wctbockcn wel verbindende kracht hadden. Die 
kwcstic werd opgelost door den Hoogoj) Raad bij 
arrest van 6 Maart 1849 in dien zin, dat het besluit 
van publicatio nict )noct worden beschouwd als cen 
gewoon besluit, maar als con eigenlijko wet, 
vastgesteld met gcnieen ov(!rleg der Statcn-
Gcneraal, door welk arrest dus de vcrbindenclc 
kracht word a an gen o- inen. 

Een undoro kwestio wordt door art. 11 in het. 
Icvcn geroepen. Dat artikcl bcpaalt, dat mot do 
invoering van het wetbook „alle vorigo wotten, 
publication, ordonnanticn of reglcmen- ten. hoe oolc 
genaamd, betreffende de misdaden on Htraffcn van 
personcn, aan do militaire juris- dict,ie 
onderworpen, voor zoovorredezolvc wetten, 
pubiicatien, ordonnanticn of reglemonton met 
hotzolvc strijdig zijn, zullen worden afgeschaftn. Z.g 
worden dus nict afgcschaft, voor zooverre zjj met 
hetzelve nict strijdig zijn. Als ze niet 

wordon afgeschaft, blijven ze dus gohandhaafd. En 
nu rijst do vraag, zijn dus de oudo bcpalin- gen alle 
of een deel or van nog als van kracht to bcschouwen. 
Eeno vergelijking van art. 11 C. W. mot het overigens 
gehccl gclrjkluidende artikel 10 van het C. W. voor 
het krijgsvolk to water, leert, dat die restrictie daar 
ontbreekt. En daaruit is de gevolgtrekking gemaakt, 
dat het Reglcment van 1799 en de an dore ver- 
ordeningen, voor 1815 gemaakt, nog van kracht zijn, 
voor zooverre daarin bepalingen voorkomen, niet in 
strijd met het Criminecl Wetboek. Een autoriteit als 
Prof. M. S. Pols, hoewcl erken- nendc, dat het 
antwoord op de vraag zeer twijfel- achtig is, acht de 
restrictie van art. 11 een doode letter. Behoudens 
enkele latere wets- bcpalingen bevatten, volgens 
genoemde autoriteit, het Crimineel Wetboek en het 
Reglemenfc van krijgstueht het geheele, alsnog 
geldende, militaire Strafrccht. 

De vraag of het Crimincel Wetboek wel ver- 
bindend was voor Ned.-Indie is eveneena in 
bevestigenden zin opgelost en wel door een bepaling 
aan het slot van het Wetboek. De vraag of het R. v. 
K. voor Indic verbindend is, is niet opgelost, 
alhocwel de bcdoeling is ge- weest het ook voor Indic 
toepasselijk te ver- klaren en dit dan ook altijd als 
toepasselijk beschouwd is. .Het Criminecl Wetboek 
voor het krijgsvolk tc Lande is belangrijk gcwijzigd 
bg de verordeningen in Ind. Stb. 1883 no. 54 en 55, 
evencens ook het Reglement op de krijgstucht. Sedert 
ondergingen de bepalingen van 1883 no. 54 wijziging 
bij de verordcning in Ind. Stb. 1890 no. 58, gowijzigd 
bij Ind. Stb. 1899 no. 178, 1906 nos. 206 en 391 en 
1914 no. 410, 1915, no. 355 en 1917 no. 487 (het 
Invoeringsbesluifc StrafwetbockJy/Het Crimineel 
Wetboek is ver- _ de eld in drije hoofdstukkcn, 
waarvan de bcide eerste behandelen de algemeene 
bepalingen en de commune dclicten, ten opzichte 
waarvan kan worden verwezon naar het gewone 
Strafrccht cn het derde de spccifiek militaire misdr可
ven. Bij het Invoeringsbesluit strafwetboek is be- 
paald, dat iedcr feit, strafbaar volgens de mili- tairo 
wetten en bepalingen van militair straf- recht in 
andere algemeene verordeningen voor- komende, 
worden beschouwd als raisdrijf, al- thans voor zoover 
het niet als disoiplinair vergrijp te bcschouwen is. Het 
derde bock is vcrdecld in vier afdcelingen, 
bevattende ach-. terconvolgens： 

A. misdrijven kgen den diettsl en de subordinate, 
waaroncler wordon begrepen: 1. op- rocr, opstancl, 
muiterij, samenrotting; 2. clienst- weigoring; 3. 
insubordinatie; 4. misdrijven tegen cen schildwacht; 
5. plichtsvcrzuim als wachthobbcndc; 6. valschheid 
in verlofpassen； 7. fraudulcuze aanwerving; 

B. desertie in lijd van vredet waarbij valt to 
onderscheidcn of het do eerste mual was, of zij is 
vcrgczcld gegaan van het medenemen van: 1. good 
boven de tenue van den dag; 2. con compagnics kaart; 
3. zadel cn schabrak; 4. schictgcwcer (geladen of 
ongeladen); 5. goed van ccn andor; of do desertie in 
dienst plaats had; of de desertie word gcvolgd door 
engagemen b bij ccn andor corps, mot of zonder vor- 
andering van naam; of er verleiding of complot tot- 
of begunstiging van desortio plaats had; 

C. misdrijven tegen den eigendom gericht, 
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weer onderverdeeld in: 1. zuivere diefstallen, welke 
kunnen zijn: a. door een schildwacht, 
b. door een ingekwartierde, c. van ammunitic, 
artillerie- of oorlogsgoederen, d. van kazernoe- 
rings-, equipements- of kampementsgoederen, e. in 
de chambree; 2. diefstal van goederen, door het 
Gouvernement ten gebruike gegevcn (dus 
overeenkomende met misbruik van ver- trouwen); 

D. ontrouw en kwade administratie. 
J. misdrijven tegen den dienst en de subordi- 

natie. Artikel SO van hot C. W. verklaart dat „de 
subordinatie is het wezen en de ziel van den 
militairen dienst, dat elk inilitair derhalve ver- plicht 
is in den dienst de orders, hem gegeven door 
dengene, die boven hem gesteld is, terstond en 
zonder daartegen te redeneeren, te gehoor- zamen en 
getrouwelijk te volbrengen, behou- dens het recht 
om, wanneer hij zich door die orders bezwaard vindt, 
daarna - zijne klachten in te brengen. 

ad 1. oproer en opstund worden geacht aanwezig 
te zijn bij vereeniging van de volgen de om- 
standigheden: a. voorafgaande afspraak, b. opstand 
van de meerderlieid van een bepaald korps, 
dotachement, garnizoen enz. zich uitende in: c. 
positieve daden van verzet. Algemeene opstand moet 
derhalve zijn voorafgegaan door samenspanning en 
zich openbaren in algemeen verzet. Muiterij wordt 
geacht aanwezig te zijn, wanneer militairen zich in 
kleiner of grooter getal, gewapend of ongewapend, 
gc- zamenlijk en zonder vergunning of voorkennis 
van hunne chefs, op grooteren of kleineren af- stand 
uit hun kwartieren hebben verwijderd, zoodoende 
beoogende met zeker vertoon hun ontevredenheid of 
misnoegen over handelingen van meerderen te docn 
blijken, gezamelijk klachten, gricven of verzoeken te 
gaan in- brengen bij hooger geplaatste militaire 
autori- teiten of in het algemeen door hun 
gezamenlijk handelen zekere pressie op de 
meerderen uit te ocfenen. Bij opstand en muiterij is 
de samenspanning reeds in daden overgaan. S men- 
rotting wordt geacht aanwezig to zijn, als een kleiner 
of grooter aantal zich vereenigen in strijd met den wil 
hunner superieuren en met een weerspannig 
oogmerk, dat zich echter nog niet in daden heeft 
omgezet. 

ad 2. dienstweigering. Hieronder moet worden 
begrepen nict alleen het weigeren in woorden, maar 
ook het opzettelijk nalaten, zonder den wil daartoe 
onder woorden te hebben gebracht. 

ad 3. insub ordinalic kan worden gepleegd door 
woorden, gebaren en feiten; zij is een- voudig eene 
negatie van de stricte militaire discipline. 

ad 4. misdrijven tegen een schildwachl. Deze 
worden afzonderlijk genoenid, omdat de schild- 
wacht een zeer bijzondere positie inneemt, die hem 
beschermen moet tegen elke beleedi- ging, 
bedreiging of aanranding van wien ook, inferieur of 
superieur, uitgaande; de schildwacht is, zoolang hij 
op schildwacht staat, in zekeren zin, de meerderc van 
den hoogsten chef. 

ad 7. frauduleuze aanwerving betcekent het 
aanwerven in den dienst van het leger of van een 
bepaald corps van een soldaat, die nog niet ontslagcn 
is uit het leger of bij een ander corps dient. 
B. desertie in tijd van vrede. De desertie is 

aanwezig, wanneer do militair zich opzettelijk, 
zonder behoorlijk verlof, op meet dan een uur 
afstand van zijn garnizoen heeft verwijderd. Een 
bepaald oogmerk, waarom hij zich heeft verwijderd, 
is daarbij niet noodig, het oogmerk kan geweest zijn 
zich voor good van den militairen dienst los te 
maken, het kan geweest zijn een avond van de 
vrijheid tc willen ge- nieten. Tegen desertie is voor 
de officieren zwaardere straf bedreigd dan voor de 
onder- officieren en soldatcn. Voor officieren is het 
zich opzettelijk verwijderen, verder dan een uur van 
zijn garnizoen, steeds een misdrijf en is dat voor den 
mindere slechts, wanneer hij gearres- teerd wordt en 
wanneer hij langer dan 4 weken wegblijft en dan 
vrywillig terugkomt. Desertie bestaat ook, wanneer 
de militair, na ex piratic van verlof, nog gedurende 
meer dan acht dagen wegblijft. In dat geval staan 
officieren cn inin- deren gelijk in zooverre, dat zij 
slechts crimincel strafbaar zijn bij arrestatie en bij 
vrijwilligc terugkomst meer dan 4 weken na het 
eindigen van hun verlof. 

De desertie kan zonder en met verawarendc 
omstandigheden plaats hebben. Als verzwarende 
omstandigheden gelden: a. herhaling, b. mede- 
neming van: 1. goed boven de tenue van den dag, 2. 
een compagniespaard, 3. zadel en scha- brak, 4. 
schietgeweer, 5. goed van een ander； 
c. desertie in dienst: 1. als commandant van de 
wacht, 2. van de wacht, 3. als schildwacht van zijn 
post; d. desertie, opgevolgd door engagement bij een 
ander corps. 

C. misdrijven tegen den eigendom gericht. Zjj 
kunnen worden gesplitst in twee rubrieken: J. 
zuivere diefstallen, 2. onrechtmatige ver- vreemding 
van goedcrcn, door het Gouvernement ten gebruike 
gegeven. De zuivere (licfstallen kunnen weer 
worden onderscheiden in die, welke overcenkomen 
met die van het burger!jjk Strafrecht cn in militaire 
diefstallen, welke worden onderscheiden in a. door 
cen schild- wacht of sauvegarde, b. door een 
ingekwar- tierde, c. diefstal van ammunitie of 
artiHcric- of oorlogsgoederen, d. van 
kazci'neeringH-, equipements- of k a in pe men 
tsgoed erc», e. in de chambree. Do diefstal sub a. is 
die diefst■必， welke gepleegd wordt ten nadeelc 
van dengeen, bij wien de dad er op schildwacht 
gesteld of als sauvegardc geplaatst JH CJI wordt 
gestrafl met den dood. De diefstal door ecn 
ingekwar- tierde is die, welke door cen inilitair 
gepleegd wordt bij en ten nadeele van hem, bij wien 
l)ij was ingekwartierd en wordt gestraft met mili- 
tairo gevangenis van 1 —15 jaren. Do diefstal van 
ammunitie enz., is die van buskruit cnz. uit do 
magazijnen, waarbij de dief niet als scliild- wacht 
geplaatst is; hij wordt gestraft met 5—15 jaren 
militaire gevangenis； was hij daarbij wel als 
schildwacht geplaatst, dan is de doodstraf bedreigd. 
De diefstal in de cJiambrce de diefstal ten nadeele 
van een kameraad in in-l slaapk wartier cn wordt 
gestraft (volgcns som- migen) met militaire 
gevangenis van 115 (voJgens anderen) van 1 — 3 
jaren. Dit verschil van opvatting dankt zijn ontstaan 
aan de omstandigheid, dat op dit feit gesteld was ten 
minste 66n jaar ,Jn den kruiwagen of van slagcn en 
wegzenden als ee» eerloozen schclin". De wet geeft 
dus wel een minimum, geen niaxinnini op. Daaruit 
is de vraag gerezen of dit maximum 
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jnoest gesteld worden op het maximum van de 
kruiwagenstraf, clus 15 jaren. Vrocger werd dit 
aangenomen, maar later word de grens gesteld op 3 
jaren. De gronden daarvoor waren, dat tegen 
desertie, gepaard met dicfstal en op diefstal van 
kazerneeringsgoed een vastc straf van drie jaren is 
bedreigd； zoodat men bij die misdrijvcn niet 
daarboven gaan kan en dat nu deze misdrijven 
ongetwijfekl inoeten worden bcschouwd a Is 
zwaarderc, dan deeenvoudige diefstal in de 
chambree en de wetgever niet kan heb- ben bedoeld 
het lichtere misdrijf zwaarder te straffen dan het 
zwaarderc,'zoodat het maximum van straf op dit 
laatste noodzakelijk de uiterste grens van 
strafbaarheid van het eerste aangeeft. 

D. onlrouw en kivade administralie. De ver- 
schillende uitgaven van den Staat ten bchoeve van 
het leger geschieden door de inilitaire admi- 
nistratie. Elke compagnic heeft een admini- strateur, 
den kapitein. Deze ontvangt van den 
kwartiernicester de gelden, noodig tot betaling der 
soldijen en van de hoof dad ministratie alle 
benoodigdheden van kleeding, mcubileering e.d., 
welkc alleen vanwege het corps worden aange- 
kocht. Voor het behcer der compagnie exi voor de 
verantwoording is alleen de kapitein aan- sprakelijk. 
Onder dezen zijn echter anderen werkzaam, de 
sergeant-majoor cn de fourier, die belast zyn met het 
houden van de boeken (；n het stellen van de 
afrekeningen en andere administratieve stukken. 
Alle dezen nu ont- v an gen de benoodigde gelden in 
voorschot. Doorgaans elk kwartaal verantwoorden 
die administration de gelden, terwijl elk verantwoor- 
delijk blijft voor de door hem ontvangen gel- den. 
Nu kan ontrouw en kwadc administralie zich 
voordoen in dric vormen. De met die ad- ininistratic 
belastc kan een deficit mAken in de hem 
tocvertrouwdc kas, hij kan een valsche, tc liooge 
begrooting van uitgaven indienen en hij kan aan de 
manschappcn minder uitdeelen dan waarop zij recht 
hebben. 

De op te leggen strajjen worden verdeeld in A. 
militaire straffen, B. straffen van het ge- meene 
recht. 

.I. <le militaire straffen zijn: 1. hoofdstraffen: 
clooclstraf met den strop of met den kogel, I). 
militaire gevangenis, c. detentie, d. cassatie; 2. 
bijkomende straffen: a. vervallcnverklaring van dfn 
rnilitairen stand of van de betrekking v.ui inilitairen 
gciimployeerde, b. dcgradatic, c. plaatsing bij ccn 
Htrafdctachement. 

I. Hoofdstraffen. a. do doodstraf. De dood- 
straf met den kogel wordt uitgevoerd door ren 
bekwaam gctal niilitairen, terwijl de ver- oordecklc 
geblinddoekt is en in kniclendc hou- ding； de 
doodstraf met den strop wordt uitge- v<)”rd op 
dezelfde wijzc als bij het gemccne recht. De militaire 
rechter, die de doodstraf den strop oplcgt, spreekt bij 
het vonnis tevens uit de vervallcnverklaring van den 
rnilitairen stand. De doodstraf met den kogel gehlt 
als cervollcr dan met den strop. 

b. de militaire gevangenisstraf. Zij bestaat in 
ojisluiting in eene militaire strafgevangenis met 
vcrplichting tot arbeid. Haar duur is ten niiiiHtc een 
dag cn behoudens de gevallcn van st rafverhooging 
ter zake van samenloop van inisdrij ven, ten hoogste 
15 achtereenvolgende jaren. Bij strafverhooging ter 
zake van sarnon- loop ten hoogste 20 jaren. 

Bij veroordecling tot militaire gevangenisstraf 
van vijf jaren of meet spreekt de rechter bij het 
vonnis tevens de vcrvallenverklaring van den 
rnilitairen stand uit. Zc is impcratief voorgeschreven, 
behoudens in het geval, dat de straf van militaire 
gevangenis is opgelegd onder aanneming van 
verzachtende omstandigheden of bij wijze van gratic 
in de piaats is gesteld van de doodstraf door den 
kogel. Bij vcroordec- ling tot militaire 
gevangenisstraf van minder dan 5 jaren, kan de 
rechter tevens de vervallcnverklaring van den 
rnilitairen stand uitsproken, wanneer hij van oordeel 
is, dat de schuklig verklaarde ter zake van het 
gepleegde feit ongeschikt is om in den rnilitairen 
stand te blijven. Is er vervallen verklaard, dan wordt 
de militaire gevangenisstraf als gevangenisstraf 
ondergaan. Bij Ind. Stb. 1902 no. 308 is be- paald, 
dat de door den rnilitairen rechter in N.-I. 
veroordeelde Europeesche rnilitairen en andere aan 
het Crimineel Wctboek voor het krijgsvolk te lande 
onderworpen personen, die niet tusschen de 
keerkringen zijn geboren en opgevoed, indien zy zijn 
veroordeeld, hetzij tot tuchthuisstraf, hetzij tot 
militaire gevangenisstraf van vijf jaren of langer, zoo 
spoedig moge- lijk naar Nederland zullen worden 
opgezonden, ten einde daar te lande hunne straf tc 
ondergaan. In alle andere govallen geschiedt de ten- 
uitvoerlegging der straf in Ned.-Indie. De G.-G. is 
echtcr bevoegd, om, in bijzondere ge- vallen, van 
dicn regel af te wijken en wel in de gevallen, dat het 
verblijf van den veroordeelde in Ned.-Indie 
gevaarlijk mocht worden geoor- deold voor de rust 
en orcle aldaar. 

c. de militaire detentic. Zij bestaat in op- sluiting 
in een huis van detentie of provoost voor den tijd van 
minstens een dag cn hoog- stens twee jaren. Bij 
vcroordeeling van een minderen militair tot de straf 
van militaire detentie ter zake van eenig misdrijf 
tegen den dienst of de subordinate, of van herhaalde 
desertie, kan do rechter bepalen, dat de ver- 
oordeeldc, na expiratie van de detentie, ge-
vangenisstraf of van dwangarbeid buiten den ketting, 
zal worden geplaatst bij ecn strafdeta- chement voor 
een tijd, bij het vonnis te bepalen, doch een jaar niet 
tc boven gaande. 

d. de cassatic bestaat in eene verklaring, dat de 
veroordeelde is ontslagen uit den rnilitairen dienst 
met of zonder ontzetting' van het recht om ooit weder 
bij de gowapendo macht tc diencn of eeno 
betrekking van rnilitairen ge- employccrde to 
beklecden. Door do cassatie wordon alle rcchten, aan 
vorigen dienst ontleend of verbondon, vorloren, 
daaronder begrepen de uanspraak op ponsioen. 
Wanneer zij gepaard gaat mot do bovenvermelde 
ontzetting, dan verliest de veroordeelde tevens het 
recht om ridderorden, mcdaillcs of andere 
onderschei- dingsteokenon, voor zoover deze laatste 
ter- zakc van vorigen dienst zijn verkregen, te 
dragen. De straf van cassatie kan alleen aan 
officiercn worden opgelegd. Ze is tweeerloi: a. 
eenvoudige cassatie of vcrklaring, dat de 
vcroordeoldc is ontslagen uit den rnilitairen dienst, 
b. cassatio mot verklaring, dat de veroordeelde is 
ontslagen uit den niilitairon dienst en ontzetting van 
het recht om ooit weder bij de gewapencle macht te 
dicnen of eeno betrekking van rnilitairen 
gcemployeerde te bokleeden. Bcide soorten 

11 
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van cassatio hebben tot gevolg, dat de gecas- seerde 
alle rechtcn verliest, ontleend aan of verbonden met 
vorigen dienst, daaronder be- grepen de aanspraken 
op pensioen; aan de tweede soort is bovendien 
verbonden het ver- lics van het recht om ridderorden, 
medailles of andere onderscheidingsteekenen — 
welke ook, Nederlandsche of vreemde, — te dragon, 
die ter zake van vorigen dienst zijn verkregen. 

2. Bijkomende straffen. a. vervallcnverkla- ring 
van den militairen stand of van de be- trekking van 
militairen geemployeerde; 

b. degradatie bestaat in het terugbrengen van een 
onderofficier tot den stand van sol- daat, welke stand 
echter bij voortdurend goed gedrag weer kan worden 
verlaten voor dien van onderofricier. De degradatie 
kan door den militairen rechter worden uitgesproken 
bij alle ver- oordeelingen tot de straf van militaire 
detentie, gevangenisstraf of de straf van 
dwangarbeid buiten den ketting, wanneer hij van 
oordeel is, dat de veroordeelde, ter zakc van het 
gepleegde feit, ongeschikt is om den graad van 
onderofficier te behouden. Zij is dus een straf, waar- 
van het al of niet uitspreken geheel aan den recliter 
is overgelaten ； 

c. plaatsing bij een strafdetachement. Ook deze 
straf is facultatief gesteld en kan door den rechter 
worden uitgesproken wanneer eon minder militair 
wordt veroordeeld tot detentie ter zake van eenig 
misdrijf tegen den dienst of de subordinatie of van 
herhaalde desertie. Die plaatsing mag den tijd van 
een jaar niet te boven gaan. 

Door art. 103 van het strafwetboek zijn de 
aigemeene leerstukken, nJ. de bepalingen der eerste 
8 titels van het Eerste Boek ook toe- passelijk op 
feiten, bij het militaire strafrecht strafbaar gesteld, 
ten ware bij Kon. Besluit anders is bepaald. Wordt 
door den militairen rechter een veroordeeling tot de 
doodstraf of tot gevangenisstraf van 5 jaar of mcer 
uitgesproken, dan inoet hij den veroordeclde tevens 
vervallen verklaren van den militairen stand. Is geen 
vervallenverklaring uitgesproken, dan wordt de 
opgclegde burgerstraf veranderd in een militaire, zoo 
de gevangenisstraf nicer dan 2 jaren bedraagt, in 
militaire gevangenisstraf van gelijken duur, anders 
door militaire detentie van gelijken duur, evenzeer 
als de opgelegde hechtenis. 

De rechter moet in zijn vonnis uitdrukkelijk 
verklaren door welke militaire straf de opgelegde 
straf moet worden vervangen. 

In verband met andere bepalingen (bijv. die 
betreffende $amenloop) was het noodig de bc- 
trekkelijke zwaarte van ongeJijksoortige militaire 
hoofdstraffcn te bepalen, doch vooral die van 
burgerlijke en militaire straifen. Voor de militaire 
hoofdstratfen geldt de volgorde in art. 5 van het Kon. 
Besl. in Ind. Stb. 1890 no. 58. De volgorde van 
burgerlijke en militaire straffen is: doodstraf met den 
strop, doodstraf met den kogel, gevangenisstraf, 
militaire gevangenisstraf, militaire detentie, 
hechtenis, geld- boete, met dien verstande, dat de 
voorrang der gevangenisstraf boven de militaire 
gevangenisstraf en de militaire detentie boven de 
hcch- tenis eerst bij gelijke maxima der gestolde 
straffen in aanmerking koint. 
De verjaring van hefc recht tot strafvordcring 

wegens milit&iro niisdryvon is geregeid in art. 5 van 
het Invooringsbeshiit strafwetboek, dat art. 18 van 
Ind. Stb. 1890 no. 58 wijzigt. Do terniijnen zijn G 
jaren vooi* de misdrijven, waar- op militaire detentie 
of inilitairo govangenis- straf van niet mcer dan 3 
jaren is gesteld met uitzondering van het misdrijf 
desertie; 

18 jaren voor de misdrijven waarop door het 
Crimineel Wotbock de doodstraf met den strop is 
gesteld; 

12 jaren voor alle andere misdrijven cn het 
misdrijf desertie. 

Somtijds wordt de veroordeeling van den inilitair, 
die zich aan overtreding van het ge- meene recht 
schuldig heeft gemaakt, uitgespro- keji niet door den 
militairen, maar door den burgerlijken rechter. 
Daaromtrent is in art. 14 van het C. W. bepaald, dat 
de militaire rechter geen recht zal spreken over 
zoodanige militairen en ambtenaren, dio 
gemeenschappel ij k een cominuun delict hebben 
gepleegd met andere personen, die terecht staan voor 
den burgerlijken recliter of in dit delict zijn 
betrokken, niaar in dat geval, uit hoofde van 
connexitcit, aan den burgerlijken rechter zullen 
worden overgegeven. 

Wanneer die connexiteit pas wordt ontdekt, nadat 
de burgerlijke rechter over de mede in de zaak 
betrokken burgers uitspraak heeft ge- daan, dan 
wordt, ingeval die uitspraak eene veroordeeling 
inhoudt, de militair ook nog naar den burgerlijken 
rechter verwezen ； ingeval zij een vrijspraak 
inhoudt, worden de militairen ter zake berecht door 
den militairen rechter. Die connexiteit bestaat niet 
alleen, wanneer militairen cn burgers samen hebben 
deelgc- nomen aan het plegen van cen delict, maar 
ook, wanneer van eenig samenhangend misdrijf cen 
deel door burgers, een ander deel door militairen is 
gepleegd. 

Zoo cr cen misdaad mocht gepleegd worden, 
welke bij het C. W. niet is omschrevcn, dan zaJ men 
zich, in het straffen cn beoordeeJen daar- van, 
zooveel doenlijk inoeten schikken naar th- artikelen 
van dat wetboek, die met (io voor- komende 
misdaden, ten aanzicn van het mi«- dadige, de 
meesto overccnkomst hebben. ]fierin is dus eene 
afwijking van Jict nulla poena sine lege praevia 
poenali. 

Het tweede gcdeelte van het Indisch militair 
strafrecht is nccrgelegd in het Regie inent van 
krijgstucht of discipline voor het krijgsvolk tc landc. 
Het is vcrdeeld in dric hoofdstukken: J. aigemeene 
bepalingen, 2. overtredingen tegen de krijgstucht, 3. 
straffen. Dit reglcmcnt staat in verhouding tot het Cri 
mined Wet book als- het derde bock van het 
Burgerlijk Strafwetboek, handclende over do 
overtredingen, staat tot de bcido andere boeken. Het 
eerste boek bevaX algcmecno bepalingen, liierop 
ncer- komende, dat de discipline iiet fundament is 
van den miJitaircn dienst en dat dus alien, nicer- 
deren zoowel als inindcrcn die discipline strict in 
.acht moeten nemen en zich zoowcJ in als buiten 
dienst waardig moeten gedragen. ]let tweede bock 
bevut de overtredingen tegen 山， krijgstucht, 
waaronder worden verstaan: het als lioogere in rung 
plegen van fcitelijkheden of gcbruikcu van honendc 
uitdrukkingen teg«i» ecn mindcrc, liet niet uitvocrcu 
van gegcvcii orders uit losheid of onachtzaamheid, 
het zich 
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niet voegzanm onderwerpen a an een opgclogdo 
stra,f} hot bcschonkon zijn in dienst en hot zich 
zonder Speciale vergunning op straat be- vinden, 
nadat de taptoe geslagen is, het oneer- biedig zijn 
tegen meerderon, het uitblyven na verlof voor een 
tijd van minder dan vier weken, het deserteeren voor 
de eerstc maal, gcvolgd door vrijwillige tcrugkeer 
binnen 4 woken, het verkoopen en verpanden van 
kleino montceringstukken, het slordig zijn in 
uitcrlijk voorkomen en omtrent de klecding en 
wapenon enz. Voorts overtredingen tegen alle 
voorschrif- ten van politie en inwendigen dienst. In 
hot derde hoofdstuk zijn de straffen opgenoemd, 
welke bestaan uit： a. voor officieren van alien rang 
uit: 1. provoost van ton hoogste 14 dagen on 2. 
kamerarrest van ten hoogste twee maanden bcide 
met of zondcr acces； b. voor onderojficieren en met 
hen gclijkgestelden: 1. degradatic voor den tijd, dat 
hij den commandeerenden officier van. het korps 
blijken zal onverbeterlijk tc zijn, 2. het cachot of gat 
ten hoogste gedurende vier dagen met of zonder 
verzwaring van te water en te brood, 3. de provoost 
voor ten hoogste veertien dagen, 4. kamerarrest voor 
ten hoogste drie weken, 5. kwartierarrest voor ten 
hoogste cen inaand en 6. stadsarrest gedurende twee 
maanden； c. voor de soldaten, lamboers, pijpers en 
halvemaanblazers: 1. het cachot of gat, gedurende 
vier dagen te water en te brood, of gedurende acht 
dagen om den anderen dag te water en tc brood en 
daarbij in. de boeiensluiting met gelijkc 
tusschenpoozcn, 2. de provoost. ten lioog- ste 
gedurende veertien dagen. hetzij op den gewonen 
kost, of tc water cn te brood om den anderen dag, 
hetzij met of zondcr sluiting in tie boeien, 3. straf- of 
politickajner gedu- rendc ten hoogste drie woken, 4. 
kwartier- arrest gedurende hoogstens een maand, 5. 
stadsarrest gedurende hougstens twee maanden, G. 
het doen van btrafwachten, strafexerceeren, 
werktocren in de clianibrec cn in het kwartier <>f in 
<le stad. De straffen van het cachot of gat, alsjnedc 
die van de provoost, worden, voor z<)ovc(;l(l；i；
irtoc gelegcnhcid bestaat, in ccnzamc ojisluiting 
ondergaun. Sluiting in de boeien heeft plants zonder 
kromsluiting. 

Aan het Cri mined Wet bock voor het krijgsvolk 
i.<： land zijn onderworj)cn: 

a. I. idle personen tot dat krijgsvolk bchoo- n-nd(!, 
(laaronder begrepen; 2. alle personcn van het 
krijgsvolk te water, voor zoolang zij aan den wal 
gemcenschappclijk mot het krijgsvolk to lande 
dienst docn; 3. allo militaircn, die uit lands dienst 
zijn ontslagcn, (loch niet langer dan voor cen jaar en 
zes weken na hunne afdan- king en cnkcl ter zake 
van bcleedigingen, aan hunne superieuren, uit hoof 
de van vorigen dienst geduun; 4. in tijd van oorlog 
alien, die tot den inilitairen dienst worden gebruikt 
of die het leger volgon zooals de vrouwen, 
marketentsters, arnbachts- en werklieden, de 
bedienden van offi- < icrcn; 5. in een leger of 
kampement tegen den vijand, in ecn berende of 
bclegerde plants allo perKonen, alduar gevonden 
wordende, doch alleen t^n aanzien van zoodanige 
misdr可ven en in dio gcvallcn, waaromtrent zulks in 
het zelvc onder- HchcidcnJijk wordt aangowozen; 

A aJlc misdrijven en overtredingen, uitgezon- 
derd die, welke 's Lands middelen, laston cn im- 
posilien botreffen, welke blijven onderworpen 

aan den burgerlijken rechtcr en de commune 
dclictcn, d. z. de zoodanigo, die door een mili Lair 
zijn gcplcegd met andcrc personcn, die voor den 
burgerlijken rcchter te recht staan. In dat geval 
zullcn ook de inilitairen voor den burger- lijkcn 
rechtcr mpeton verschijncn. Wat do audi- teurs-
militair bctrcft,hieromtrent bcpaalt art. 45 van de 
Provisioneele Instructic voor het H. M. G., dat zij ter 
eerster instantie voor het H. M. a. torecht staan, doch 
allccn, wanneer hunne functien niet aan andere 
civielc ambte- naren zijn opgedragen. Op 
nonactivitcit gestelde officieren blijven natuurlijk 
gedurende den tijd hunner non-activiteit aan de 
militaire rechts- macht onderworpen. Onder 
inilitairen worden begrepen officieren, 
onderofficieren, korporaals en soldaton en onder de 
laatsten zij, die in het algemeen stambock 
ingeschreven en bij een wa- pen ingedceld zijn en de 
recruten, zoodra hun de krijgsartikelen zijn 
voorgclezcn, doch voordat zij in het stambock zijn 
ingeschreven, waardoor zij soldaten worden. Wat 
betreft de in Nederland voor den Indischen dienst 
aangeworven recru- ten, deze zijn, nadat hun do 
krijgsartikelen zijn voorgelezen, onderworpen aan 
de Nederlandsche jnilitaire rcchtsmacht, doch met 
den dag hunner inscheping aan de N.-Indische. Tot 
de personcn sub. a 1. behooren nog allo niet-
militairen tot de arm.ee behoorende of militaire 
geemployeer- den en ambtenaren, waaronder te 
verstaan zijn： de commiezen, bedienden en 
werklieden in 's lands magazijnen en arsenalen; do 
magazijn- meesters, uitdeelers of bewaarders van 
vivres of fourages cn alle andere soortgelijke 
personcn, ge- employeerd tot het vcrrichton van 
eenig werk of dienst in do voorschreven magazijnen 
of tot bewaring of uitdecling van goederen aan den 
Lande of eenig corps aan de armee toebehoo- rendc; 
de personcn, die als voerlieden, drijvers of onder 
cenigc andere benaming in. den militai- ren dienst 
gebruikt worden tot het overbrengen van goederen 
of penningen ten dienste van do armee of eenig 
corps. Al doze personen echtcr enkcl, voor zooverre 
zij in hunne voorschreven kwaliteitcn mochtcn 
inisdoon, of zich aan eonige ontvreemding van do 
hun, invoege voorschreven, toevertrouwde 
goederen of zich aan cenige on- trouw in huune 
administratie niocliten hebben schuldig gemaakt; 
voorts de directeuren der militaire Jiospitalen en de 
verdere militaire gc- employccrden, welke geen 
effectieve militaire rangen als zoodanig beklccdcn, 
noch uit eenig corps tijdelijk gedetacheerd zijn 
(inilitairen pro mcmoric), maar dio uit don 
burgerstand tot hunno functie zijn gcroepen. Echter 
niet de bur- gcrschrijvcrs, omdat zij niot door do 
militairo autoritoit cxprcsselijk zijn benoemd en hun 
niet de krijgsartikelen zijn voorgclczcn. 

OEVANOENISSTELSEL. Ook in dezen kan onder do 
Compagnie feitolijk van geon stelsel worden 
gesproken. Alics was willekeur, gelijk het ge- heelo 
strafstelscl. Er bestonden hicr on daar voorschriften, 
maar deze waren moestal slcchta plaatsclijk cn zijn 
vcrspi'eid in do placaatboeken to vindon, doch 
sporadisch. Zoo lozen wo bijv. in het ccrste deel bl. 
94 dat de aanhouding in blokken of tronken onder 
hot afdak van het huis van ocncn „gccommittecr(lo 
tot on over de zaken van den inlunder" drie dagen 
xnocht duren. In wcrkclijkheid duurde die 
aanhouding soiua 
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maanden. Onder Daendels nog werd te Soerabaja een 
landdrost drie maanden lang gcRetend in een hok 
gesloten, omdat hij een ovcrtreding van ])et 
Postreglement had begaan. Dat hok be- stond nog tot 
1840. De blokstraf was algeineen. Zelfs werden 
hoofden daarttje door do Regcering veroordeeld bij 
wijze van administratieven maat- rcgel. Eveneens tot 
i-otanslagen eii tot den ket- ting. De Engelschen 
verbrandden, bij wijze van algemeenc straf, in 
Benkoelen cenige dorpen, waarvan de bevolking 
geen peper genoeg gele- verd had. Waar dergelyke 
on verant woordelijke ruwheden voorkwamen, 
behoeft het gecn ver- wondering te baren, dat de 
toestand van hen, die eenmaal in de gevangenis 
waren aangeland, ge- heel en al afhing van de 
meerdere of mindere welwillendheid van den cipier. 
Over het vrou- wentuchthuis te Batavia komt in het 
Placaat- boek I (1641 bl. 461) een reglement voor. 
Overigens schijnt or van een gereglcmenteerd stelsel 
gecn sprakc geweest te zijn en verkwijn- den de 
gevangenen in de kleine, lage gevangenis- hokken, 
met onvoldoende licht en lucht, onder Jiet stadhuis te 
Batavia, waar er zelfs van Jionger zijn omgekomen 
omdat ze eenvoudig vergeten waren of omdat de 
cipiers het geld voor de voe- ding ten eigen bate 
hadden aangewend. Getui- gen, die voor cen proces 
waren opgeroepen, werden mede daar opgesloten, te 
zamen met slaven cn boeven. Aan de 
gecommitteerden bovenver- meld moest van 
Regeeringswege worden ver- boden, om een Chinees 
of inlander langcr dan acht dagen in het blok te 
sluiten. (Placaatboek XIV, 394). Een instructie voor 
de opzichters der koffietuinen in de residentie 
Cheribon hield in dat，zij mindere hoofden, „geen 
Radeens zynde*', voor ten hoogste 3 dagen in het 
blok mochten sluiten, dock daarvan kennis mocsten 
geven aan den Resident; betrof het “Radeens” dan 
waren zij verplicht hen ter verhoor en eventueel ter 
bestraffing, op te zenden aan den Resident. Bchalve 
een “donker gat", waar men te water en te rijst 
gesteld word en dat vooral dienst deed als 
correctiemiddel (Placaatboek 1, bl. 587), kende men 
gevangenissen enkel voor vrouwen cn voor 
schuldenaren, waar ook de verdachten preventief 
werden opgesloten in afwachting van het vonnis. 
Onder het Engelsche tusschen- bestuur waren de 
gevangenissen doorgaans in een ellendigen toestand 
en liet het lot der gevangenen alles te wenschen over. 
Raffles trachtte den toestand te verbeteren en gaf last 
om gevangenissen te bouwen overal, waar terecht- 
zittingen werden gehouden, maar die last werd niet 
of zeer onvoldoende uitgevoerd. Hij liet een 
Reglement maken voor de gevangenissen waarbij 
aan de Residenten het toezicht daarover werd 
opgedragen en dozen werd gelast er voor te zorgen, 
dat de gevangenen niet wilJckeurig, maar naar den 
aard hunner misdrij ven te zamen werden opgesloten 
(Regulations J, 18J4 artt. 136—142). De kosten van 
hun onderJioud zou- den nimmer de verdiensten van 
den minsten daglooner mogen overschrijden. Deze 
voorschrif- t-en bieven een doode letter. De lof der 
hervor- ming van het gevangeniswezen komt toe aan 
de in 1816 hersteldc Ned.-Indische Regeering en ook 
deze hervorming werd eerst langzaam in de practijk 
doorgevoerd, In 1819 bij Ind. Stb. no. 20 werd eene 
instructie vastgesteld voor de cipiers bij de 
gevangenissen. staande onder het toezicht 

van het H. G. H. cn de Radon van J ustitie, doch de 
overige cipiers, verreweg de mccrdcrhcid dus, waren 
afhankelijk van de bevelcn of in- structies, hun door 
do verschillendc hoofden van gewestelijk bestuur te 
geven, welkc instructics over hot algcmecn zeer van 
elkander verschilden en weinig regdden. Voor 
Europcanen was gecn verplichte arbeid 
voorgeschroven, voor de inlanders wel. Ton aanzicn 
der laatsten was een Reglement uitgovaardigd bij 
besluit van den Comm. Gen. van 15 Maart 1828, no. 
2 waarbij de inlandsche veroordeelden werden 
verdeeld in twee klassen: a. tot den kettingarbeid, b. 
tot dwangarbeid hetzij voor den kost zonder loon, 
hetzij tegen zeker loon. •Daarin komen bcpalin- gen 
voor omtrent de voeding, kleeding cn ver- zorging 
en omtrent desoort van arbeid, dien zij te verrichten 
zullen hebben. Die sub. a werden te werk gesteld aan 
de kogelgieterijen, den construc- tiewinkel, de 
houtstapclplaatsen, de riolen enz.. die sub b in den 
landbouw. Ind. Stb. 1829, no. 73 bevat bepalingen 
omtrent de voeding, het sirihgeld enz. van de 
veroordeelden tot dwangarbeid en omtrent de 
vprlichting deze bepaling, dat daarvoor eene zekere 
hoeveelheid olie zal worden toegestaan, niet in 
verhouding tot de ruimte van het locaal, maar van het 
aantal gevangenen, dat zich daarin ophoudt. Het 
sirihgelcl bedroeg 1 gulden 's maands, dat hun 
wekelijks bij gedeelten moest worden uitgekeerd. De 
voc- ding en verlichting werden uitbesteed en eene 
goede bepaling daarbij was, dat de cipiers en 
opzichters daaraan geen deel mochten nemen. Aan 
de bannelingen op het eiland Onrust werd 2 gulden 
's maands uitbetaald voor den tijd, dat daar geen 
schepen ter vertimmering lagcn, maar die toelage 
liicld op zoodra daar schepen lagcn ter vertimmering 
en zij alzoo in de gclegenheid waren door cigen 
arbeid de toelage to verdieneji. Bij apostillaire 
dispositie van ] 7 Maart 183J. no. 28 was de 
hoofdbaljuw van Batavia ecns etj vooral gemachtigd 
om bij gclegenhcid van liet Mohammedaansch 
nieiiwjaar cn van 's Konings verjaardag aan de 
kettinggangers twee buffcis te verstrekken. Deze 
machtiging werd echter weer ingetrokken, toon de 
Proc. Gen. WCCH op liet zonderlinge, dat er in Jag 
om vcroordcch" misdadigers op 's Konings 
verjaardag te doen feestvieren. Jn Fcbruari 1846 
werd door den G.-G. eene conimis.sie benoemd om 
een onder- zoek in te stelJen naar- en maatregeien tot 
ver- botcring voor te slcllen van den tocstand der 
dwangarbeiders, doch deze comrnissic word we- (ler 
ontbonden zonder eenig voorstel te hebben gedaan. 
Daarop werd de taak, aan die commissic 
opgedragen, toevertrouwd aan den Raadshcer in liet 
II. G. H. Mr. P. Bru ns veld van Hui ten (1852) met 
even weinig good gevolg. De volgende stap tot 
verbctcring van den toestand werd gedaan bij het K. 
B. van 30 Januari 1870 no. 24, waar- bij de 
werkkring van het nicuw opgerichtc Departement 
van Justitie werd geregeJd en het gc- vangeniswezen 
onder dicn kring werd gebracht. Volgens een 
gouvernementsbesluit in bijblad 2443 werden onder 
de uitdrukking gevangenis- wezen begrepen de 
gevangenissen, het personec) daarvan, de 
gevangenen, hun arbeid, voeding en kleeding .Het 
nieuwe Departement greep <la- delijk krachlig in: bij 
ordonnantie van 3 Juni 1871 (Ind. Stb. no. 78) werd 
vastgesteld een Reglement van o r d c c n t u c h t o 
n- 
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dcr de g c v a n g c » e n i n N c d.-I n d i c cn tot 
voorloopigc regeling van hunnen arbeid. Dat 
Rcglement bevat 61 artikclen, inhou- dendc o. in. 
algemcene bepalingen, waarbij ecn strengc 
afzondering werd bcvolcn tusschen a. Europcanen 
en inlanders, b. mannen en vrou- wen. c. militairen 
en burgerpersonen, d. veroor- deelden tot de straffen 
van kruiwagen, tuchthuis of dwangarbeid in den 
ketting aan den ccnen kant en allo andcrc 
gcvangcncn aan den ando- ren kant. Bij dat 
rcglement word voorts voor- geschrevcn het 
aanhouden van een register in elke gevangenis van 
allo daarin opgesloten ge- vangenen, cn den ci piers 
opgedragen niemand in de gevangenis op te ncmen, 
dan uit kracht van een vonnis, een bevclschrift of een 
opdracht van de bevoegde autoriteit, hctwelk hij in 
zijn register nioest inschrijvcn en ten alien tijde kun- 
nen toonen aan de ambtenaren, met het toezicht op 
de gevangenissen belast. Dan word hem bij <lat 
regie inent voorgcschrcvcn, om alios, wat de 
gevangene bij zich had, eveneens te registree- rcn. 
Onder de algcmeene bepalingcn werd mode 
npgenonicn de verplicliting tot arbeid van alle tot 
straf veroordeeldcn en de soort van en het loon voor 
den tc vcrrichtcn arbeid. Verder voor- schriften 
aangaande hygiene, bczock van gods- dicnstleeraars 
en familie cnz. Aan den cipier werd opgedragen om 
aan iederen gevangene, die de gevangenis verliet, in 
tegenwoordigheid van het hoofd van Piaatselijk 
Bestuur of van iemand dienswege, afrekening te 
doen van de bij de opneniing afgegeven goederen en 
gelden cn van liet verdiende loon. Mede is daarin be- 
paald, dat de aan do gevangenen op te dragon arbeid 
steeds zoovccl mogelijk moet ovcrcen- komcn met 
den arbeid, in hunnen vorigen 1c- vensloop verricht. 
Aan allc voor langer dan een jaar veroordccklen 
werd verplichtc gevangenis- klecding voorgese lire 
ven. Het beheer cn toe- zicht werd opgedragen aan 
de hoofden van Ge- westelijk Bestuur, die op de 
plaatsen, buiten de hoofd plants gelcgen, daarin 
werden vervangen door lie hoofden van piaatselijk 
bestuur en op de hooftlplaatsen, waar een assistent-
resident voor <Ic politic bcHcliciden was, door 
dozen. Zij hebben lift, rci-hl de gevangenen te 
straffen wegens ver- L/rijpfii tegcji d<- (irde en 
tucht, waarvan, cvcnals \an de r<!<len daartoc, 
aanteekening wordt ge- liuudci) in oen afzonderlijk 
register. Zij moeten inaaudclijks aan den Directeur 
van Justitie van <lie registers een afsehritt 
toezenden. De op te leggen st raffen bestaan in : i. 
onthouding van sirih en van tabaks- cn Hirihgclclcn 
voor nicL langer dan cen n)aand, 2. ccnzanie 
opsluiting voor niet langer dan acht dagei), 3. 
cenznnic opsluiting voor niet langer dan acht dagen, 
om den an- tlcrcn dag op water cn rijst en al of niet 
geslotcn in ijzercn boeien, 4. rottingslagcn, Jict.getal 
van 20 niet to boven guan de, doch alleen voor bij 
uiter- Iijk gewijado veroordeeldcn, idles 
onverininclord do straffen, bedreigd tegen rnisdrijf 
cn overtre- zoo zij zi«-h ciaaraan niocliten schuldig 
ma- kcn. Ecn circulaire vun den Directeur van J 
uslitic aan de Hoofden van Gew. Bestuur van 30 
Sept. 1871 bevat een aantal toelichtingen op de 
verschillendc artikclen, in verband met den tirbci<l 
dor gevangenen, de hun op tc loggen straffen enz.; 
voorts over de wijze, waarop sluiting in de boeien en 
rottingstraf moeten plants hebben, rottingslagen 
ingeval van onwil om te arbeiden, 

verzet tegen de ambtenaren of beambten, belast met 
het toezicht over of in de gevangenis, belee- diging 
of bedreiging van doze ambtenaren, en ontvluchting. 
Behalvc in deze vier gevallen mag de rottingstraf niet 
aan vcroordcclden worden opgelegd wegens 
inbreuken op de ordc en de tucht, v66rdat zij tc dicr 
zakc de straf van ccnzanie opsluiting voor niet langer 
dan aeht dagen, om den andcren dag op water en rijst 
en gesloten in ijzeren boeien, hebben ondergaan. Bij 
ontvluchting wordt aanbevolen cladelijk met ge- 
strengheid op te treclen cn zoo het gcldt een bij 
uiterlijk gewijsde veroorcleeldc, onmiddcllijk de 
rottingstraf toe tc passen. Een der voornaamste 
gevolgen van de ordonnantic in Ind. Stb. 1871 no. 78 
is gewcest de verandering van de strafgevan- genis 
voor Europcanen tc Semarang in een centrale 
strafinrichting voor personen van dien landaard, 
wclke veroordeclcl zijn tot tuchthuis- en 
kruiwagenstraf. Deze categoricen van ver- 
oordeelden zijn met 1 Augustus 1871 uit de ver- 
schillcnde gevangenissen van Ned.-Indie daar- heen 
overgebracht. Met goedvinden van den Dir. v. 
Justitie heeft de Resident van Semarang bij besluit 
van 31 Juli 1871 den arbeid der Europee- schc 
gevangenen in die centrale gevangenis ge- regeld. De 
tot tuchthuis- cn kruiwagenstraf ver- wczenen 
worden wcrkzaain gcsteld tot het maken van 
schocnen binnen oenc in de gevangenis in- gcrichte 
wcrkzaal evcnals zulks geschicdt in het militair huis 
van arrest tc Pontjol. De tot gevan- genisstraf 
veroordeelden werken in hunne ver- trekken aan 
allerlei arbeid ten behoeve der gevangenis of tegen 
betaling voor particulicren (bijbladen 2489 en 2490 
cn koloniaal verslag van 1872). In de gevangenis 
werden afzonderlijke ccl- Icn bijgebouwd voor 
onwilligcn en weerbarstigen. De arbeid der 
veroordeeldcn in de centrale gevangenis voor 
Europcanen heeft goede resultaten opgelcvcrd. 
Telkcn jare werd in de koloniale vcrslagen met 
voldoening gewag gemaakt van het afgeleverde 
werk. Naast schocnwerk werd bind-, schrijf cn 
tcekenwerk verricht en werden klccren gemaakt, 
alsmede rotanmatten en stoelen. In 1879 werd een 
militaire baas- kleedermaker aldaar in dienst gesteld, 
om den gevangenen het kleermakersvak te leeren. 

Bij beshiit van 11 April 1877 no. 1 zijn door de 
Regcering normaalprojecten. vastgesteld voor den 
bouw van gevangenissen. Bij Ind. Stb. 
1878 no. 56 is de sainenstelling gercgeld van het 
personcel der gevangenissen in het Rijk van Soc- 
rakarta, ingevolgc het aangcnoincn beginsel, om 
nevens de zorg voor de huisvesting der gevangenen 
aklaar, ook de kosten van het bewakingsper- sonccl 
voor rekening van het land to nemen. In 
1879 (Ind. Stb. no. 47) is in. gelyker voege gc- 
hundeld ton opzichtc van liet pcrsonecl van de eenige 
in het Rijk van Djokjakarta bestaande gevangenis 
(koloniale vcrslagen 1878 cn 1879).. Bij Ind, Stb. 
1877, no. 164 werden do bcpalingen ingetrokken, 
krachtens wclke het aan Inlandscho veroordeelden in 
sominige gevallen vrijstond, zich op's lands kosten, 
door hunno vrouwen en kinderen naar hunne 
strafplaats to doen verge- zellen. Bij Ind. Stb. 1875, 
no. 127, gcwijzigd bij Ind. Stb. 1877 no. 141, zijn 
voorschriften vastgesteld omtrent do voeding van 
Europcesche en daarmeo golijkgcsteldo burgorlijkc 
gevangenen en civiel gegijzcldcn en dor civicl 
gcgijzeldo inlanders en met dozen gelijkgcstekle 
personen, zoomedo 
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van Inlanders, die voor ccn Europcesche recht- bank 
terechtstaan en in de gevangenissen van Europeanen 
worden opgenomen. De levering van voeding had 
steeds plaats door uitbesteding. Bit gaf aanleiding tot 
veel klachten, waarom in 1S75 voor de centrale 
gevangenis te Semarang de bepaling werd gemaakt, 
dat de aannemer de levensmiddelen in natura moest 
levercn en in de gevangenis onder toezicht 
toebcreiden, door welken maatrcgel de klachten 
ophielden. Volgens bijblad 1372 moet aan de tot 
dwangarbeid veroordeelde inlanders tweemaal 's 
jaars een stel nieuwe kleeren worden verstrekt t. w. 
een kort ba adj e, een korte broek (voor vrouwen een 
lang baadje en een sarong) een hoofddoek en een 
sarong. Voorts wordt aan iederen gevangene 
verstrekt eon hoofdkussen cn cen ligmatje (Ind. Stb. 
1873 no. 12). Bij Besluit van 31 Dec. 1866. no. 21 is 
aan de Hoofden van Gcwestelijk Bcstuur te kennen 
gegeven, dat alle tot. dwangarbeid ver- oordeelden, 
zoodra hun vonnis ter executie is gclegd, van 
landswege behooren te worden ge- klced, 
onverschillig waar zij hun straf ondergaan. De 
aanschaffing van die kleedingstukken ge- schiedt bij 
aanbesteding to Batavia, Semarang en Soerabaja. 
Wat de aanzienlijke inlanders be- treft, bedocld bij 
art. S van het Wetb. v. Straf- recht van 1872, te 
hunnen opzichte is bij Besluit van 11 December 1868 
no. 23 als regel aan- genomen, dat, wanneer zij 
zelven niet in hunne huisvesting, Heeding en voeding 
kunnen voor- zicn, daarvoor van 
Gouverneinentswege zorg zal worden gedragen. De 
Inlanders en met hen ge- lijkgestelden, die tot lichtere 
straffen zijn ver- oordeeld, ondergaan hunne straf ter 
plaat-se der veroordeeling. Bij besluit van 20 April 
1880 no. 22 werd (lit ook bepaald voor de aan-
zienlijke inlanders. En bij dat besluit werd te- vens 
voor het eerst geregeld de bevoegdheid van den Dir. 
v. Justitie ten aanzien van de straf- plaatsen der 
Europcesche veroordceldcn. De be- moeienis 
daarmede was tot dien tijd krachtcns de besluiten in 
de bijbladen 298 cn 2489, steeds blijven berusten bij 
den Proc. Gen., niettegen- staande deze reeds in 
1870, bij de instelling van het Dep. van Justitie, van 
het beheer der gevangenissen werd ontheven. Tevens 
werd bij dat besluit uitgemaakt, in welke 
gevangenissen de verschillend^ categorieen van 
Europeeschc ver- oordeelden behoorden te worden 
opgenomcn, zoodat de bedoelde bevoegdheid van 
den Di- recteur slechts gold voor hot geval ip 
bijzondere omstandigheden overbrenging naar een 
andere strafplaats noodig was, byv. in het geval van 
gebrek aan ruimte. Als regel werd aangenonien, dat 
de tot gevangenisstraf voor niet langer dan cen jaar 
veroordeelde Europeanen en met hen 
gelijkgestelden, die straf ondergaan ter plaatsc 
hunner veroordeeling, terwijl de zoodanigen, die 
veroordeeld zijn tot een gevangenisstraf van langeren 
duur, tot tuchthuis- of kruiwa- genstraf, hun straftijd 
moeten doorbrengen in de centrale gevangenis te 
Semarang (Kolon, Verslag 1880). Bij Ind. Stb. 1875 
no. 210 zijn bepalingen vastgesteld omtrent de wijze 
van ten uitvoerlegging der corrcctioneele 
gevangenis-, kruiwagen- en tuchthuisstraffen, in 
Ned.-Indie door zeekrijgsraden opgelegd. En bij Ind. 
Stb. 1853 no. 4G omtrent de opzending naar Neder-
land van blanke militairen, die met een briefje van 
ontslag of na geeindigden straftijd uit Indie 

inoeten verwijderd worden (zic ook bijbladen 119 cn 
192). Na aankomst op de plaats zijner ontscheping 
ontvangt de overgevoerde persoon alle hem 
toekoniende papicren en gelden van den 
gezagvoerder en kan zijns weegs gaan. Is hij een 
vreemdeling, dan moet hij met zijne papieren en 
gelden aan de politic worden overgegeven, ten einde 
naar zijn geboorteplaats gedirigeerd te worden. 

Bij circulaire van 11 Juni 1871 word door den Dir. 
v. Justitie den Hoofden van Ge- westelijk bestuur 
verzocht eene opgave te doen van groote werken van 
algemeen nut, welke door dwangarbeiders zouden 
kunnen worden ver- riclit. Het doel daarmede was 
tweeledig: 1. den dwangarbeiders werk te 
verschaffen en ze zoo- doende te gewennen aan 
arbeidzaamheid en tuchtf 2. van hunnen arbeid nut te 
trekken in het bclang van het algemeen. Ontzettend 
groot is liet aantal veroordeelden, dat na het 
uitbreken van den Atjdh-oorlog, daarhecn is 
gezonden en ter beschikking van het Dep. van 
Oorlog gesteld om koeliediensten te verrichten. Om 
geregeld en met de minstc vertraging te kunnen 
voorzien in do voortdurende behoefte aan aanvulling 
werd in December 1874 bevolen, dat een vol- doend 
aantal veroordeelden op de drie hoofd- plaatsen van 
Java en te Padang in depots zouden worden 
vereenigd, weTIce^""steeds voltallig moesten 
worden gehouden. Ook op Onrust werden er velen te 
werk gesteld aan het marine- etablisscment, to 
,Tjilatjap .yoor de genicwerken, te Banjoewangi voor 
het landbouwctablissement, te Sockaradja en to P 
ngaron voor de steen- kolenexploitatie. Het gevolg 
was, dat men voor de hoofdplaatsen te weinig 
dwangarbeiders over hield en van vrije koelies 
gebruik moest maken. Te Djnia<k_jver(len door 
dwangarbeiders in het belang der gezondheid vele 
poelen gedempt en lagc terreinen rondom de 
hoofdplaats opgehoogd. Evenzoo te Grissee cn te 
Larnongan. Op hcl landbouwctablisscment to 
Soekaradja word door de dwangarbeiders padi 
getceld alsmcde arrowroot en klappcrs ten behoove 
van den Lande ； de veroordeelden in Ngandjoeng 
hielpcn bij het bouwen van cen nieuwe gevangenis 
aldaar. J n de afdeeling Ommclandcn van Pa<lang 
werkt<M) ze aan den postweg, in Tapanoeli dempten 
ze cen mocras, in de Wc.sterafdeeling van Borneo 
werd door hen een weg met kanaal aangelcgd van 
Pontianak naar Socngei Kakap en work ten ze bij den 
aanbouw van ecn nieuw kampe- nient to Pontianak. 
In het begin van 1880 werden 150 van de te Batavia 
aanwezige dwangarbeiders gedetacheerd bij de 
groote havenwer- ken, speciaal bij hot graafwerk te 
Tandjoeng Priok, voor welk werk, wegens de 
ongezondheid, zclfs tegen ruime bctaling gecn vrije 
koelies te krijgen waron. 

Bij Gt. Bt. van 20 Mei 190G (Jnd. Stb. no. 257) 
werd het tuohtreglement van 1871 gewijzigd, welke 
wijzigingen voornamelijk neerkwanicn op eenc aan 
do gcvangencn te verleenen vergun- ning om tijdelijk 
de gevangenis te kunnen ver- laton, alleen toe to 
staan in buitengewone gevul- Icn en op eene rcgeling 
der werkuren. Voorts werd bij dat Staatsblad 
aangaande de voorwaar- den, waarop de 
veroordceldcn bij do pnderschei- den takken van den 
publieken dienst te werk konden v/orden gesteld, de 
regeHng gemaakt, dat de Dir. v. Justitie die 
voorwaardcu zou 
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bepalen. Verboden word om vcroordceldc kin- deren 
bij dat werk in aanraking to laten komen met andere 
vcroorcleeldon. Bij art. 2 van het G. B. van 9 Maart 
1907 (Ind. Stb. no. 14, bijbind no. 6663) word 
bepaald, alle tot dwangarbeid veroorcleelde vrouwen 
werkzaam te steUcn op den voct, als voor de mannen 
bepaald bij Ind. Stb. 1871 no. 78. 

Het G. B. van 23 Februari 1907 no. 58, hou- dende 
indienststelling van een ambtenaar met den titel van 
„Hoofd van het Gevangeniswezenn bij het Dep. van 
Justitie luidde een nieuwen tijd in. Aan dat hoofd 
werd onder de bevelen van den Dir. v. Just, de 
algemeene leiding van het gevangeniswezen 
opgedragen. De instructie voor dien ambtenaar werd 
vastgesteld bij G. B. van 4 April 1907 no. 55 (bijblad 
no. 6637), in 1918 vervangen door die van 7 Mei no. 
9 (bijblad 8968). De groote hervorming van het 
gevangeniswezen is begonnen in 1905, nadat medio 
1904 de afdeeling Gevangeniswezen van het Dcp. 
van Just, gesteld was onder een reforendaris (Mr. 
Gebel). In 1907 (Ind. Stb. no. 142) volgde de 
indienststelling van een „Hoofd van het Gevan- 
geniswezen", waartoe genoemde ambtenaar werd 
aangewezen. Aan dat Hoofd werd, onder de bevelen 
van den Dir. v. Just., de algemeene leiding van het 
gevangeniswezen opgedragen. Mede van zijne 
werkzaamheid is een uitvloeisel het thans vigeerende 
algcmeen reglement voor de gestichten, waarin 
vrijheidsstraf wordt onder- gaan, het „G e s t i c h t c 
n r e g 1 c m e n tn (Ind. Stb, 1917, no. 708), dat in 
onmiddellijk verband st a at met de invoering van het 
op 1 Jan. 1918 in working getreden nieuwe Wetboek 
van Straf- recht voor N. I. (artt. 23 en 29). Volgcns 
dat reglement zijn gevangenissen alle op 1 Januari 
1918 voor huisvesting van gevangenen in ge- bruik 
zijndc en tc nemen gebouwen. Zij zijn on- 
(lerscheidcn de districtsgcvangenisscn ei) do 
arrestantenlokalcn, beide slechts dicnende voor een 
korte eerste opneming van arrestanten. 

schema van minimumeischcn, waaraan gc- 
vnngenissen behooren tc voldoen is door do 
j>f.gc<Ting goedgekeurd. Ten cinde overbevolkte 
gevangenissen zoovcel mogelijk to ontlasten werd 
bc|,aald dat zij, aan wio eene straf van een jaar of 
korter was opgelegd, hunne straf niet meor bch()ef(l<-
n te ondergaan ter plaatse van de ver- oordeeling, 
doch in het gewest, waar zij in eersten i aanh-g had 
den tcrechtgcstaan. Onder govangencn warden 
verstaan : 1. personon, dio gevangenisstraf of 
hcchtenis ondergaan, 2. in voorloopige hech- tenis 
gestckle personen, 3. gegijzeldcn, 4. alle andere 
perfionen, die, anders dan tot het ondergaan cener 
vrijheidsstraf, wettiglijk in eeno ge- v an gen is zijn 
opgenonicn. Tot. do laatsto categoric behooren: I. de 
zoogenaamde politicke gevangenen, bedoeld in art. 
45 lid 4 en art. 47 lid 2 R.R., 2. de personen, wicr 
vastzetting door den vader of den voogd, wogens 
wnngedrag, wordt aangovraagd, 3. krank^innigen, 4. 
de porsonen, «an wio cone toeJatingskaart, dan wcl 
vergunning tot vestiging is geweigerd of wier 
toelatingskaart JH ingotrokkon en die op bevclschrift 
van het Hoofd van Plaatselijk Bcstuur in do 
gevangenis zijn opgenonicn. De tot gevangenisstraf 
voor lunger dan een jaar veroordeeldo mannen onder-
gaan hunne straf in het door den Dir. v. Just, aan to 
wijzcn gewest, de in dat geval verkeerendo vrouwen 
in de gevangenis voor vrouwen te Se- 

mamng; de overigen in het gewest, waar zij in 
eersten aanleg hebben tcrechtgcstaan. Het alge- mcen 
beheer en oppertoezicht der gevangenissen is in 
principo opgedragen aan cion Dir. v. Justitie, in de 
praktijk aan het Hoofd van het 
gevangeniswezen,onder wicns bevelen inspecteurs 
bclast zijn met het toezicht der door de gevangenen 
uitge voerde bcdrijven en ambachten. Alle 
gevangenen mogen vrijclijk verzoeken en klachten 
inbrengen bij de bevoegde macht. Verzoek- of 
klaagschriften worden ingediend bij het Hoofd van de 
gevangenis, die ze onge- opend doorzendt aan het 
opgegeven adres. De voorzitters der Rechtbankcn, de 
commissies nit do rechterlijko colleges, de Hoofden 
van ge- westelijk en die van plaatselijk bestuur 
hebben ambtshalve toegang tot de in hun ambtsgebied 
gel egen gevangenissen, maar buiten dezen wordt 
steeds toegang verleend nan godsdienstleeraren, 
zenddingen, leden van vereenigingen tot steun van 
ontslagen gevangenen, althans dezen zoo weinig 
mogelijk belemmeringen in den weg ge- legd. 
Behalve deze in officieele kwaliteit afge- legde 
bezoeken, kan aan alle gevangenen worden vergund, 
bezoeken te ontvangen van hunne be- trekkingen of 
vrienden. Met de praktijk om te bepalen, dat in het 
algemeen aan alle preventief gevangenen het 
ontvangen van bezoeken wordt verboden, is 
gebroken. Juist ten aanzien van deze personen, wier 
schuld nog niet door den rechter is bewczen vefklaard 
en aan wie daarom alles moet worden vergund, wat 
met de orde in de gevangenis, hunne bewaking en de 
bepalingen van het huishoudelijk reglement der 
gevangenis niet onvereenigbaar is, was de toestand 
vroeger slechter, clan ten aanzien van de reeds 
vcroordeel- den on aan deze onbillijkheid is een einde 
ge- inaakt. De vergunning moot echter geweigerd 
worden ten aanzien van de preventief gevangenen, die 
in het belang van het rechterlijk onder- zoek buiten 
toegang zijn geplaatst en ten aanzien van hen, die met 
eenzame opsluiting zijn ge- straft (zio benedon). 

De tot gevangenisstraf veroordeelden worden 
verdeeld in vier klassen, waarmede beoogd wordt, a. 
de betere elementen onder de gestraften te bewaren 
voor de verderfelijke invloeden van de slechtere, b. 
den veroordeelden de gelegenheid te geven om door 
goed gedrag in. eene hoogere klassc over te gaan en 
aldus hun lot te verbeteren, c. voor hen, dio zich goed 
gedragen, een geleide- lijkon overgang te bereiden 
van de zwaardere vormcn van do vrijheidsstraf tot de 
voorwaarde- lijke on do volledigo vrijheid. 
Afgescheidcn van de aanstonds tc vermelden 
wottelijko indeeling in klassou bestaan er onder de 
gevangenen na- tuurlijk allerlei categoricen ten 
gevolgo van het verschil in leeftijd, in het al of niet 
recidivist zijn, in den landaard (Europcanen, Javanen, 
Mndoereezen, Atjdhers, Bocgineezen cnz.). 

Tot do eersto klasso behooren: a. de tot levens- 
lango gevangenisstraf veroordeelden, b. de tot 
tijdelijke gevangenisstraf veroordeelden, die on- 
handclbaar zijn of gevaar oploveren voor de 
veilighoid van hot gevangenispersoneel of van hunno 
medogovangenen. Deze moeten van alle andoro 
veroordeelden afgezonderd gehouden worden. Zij 
worden zoo mogelijk in eeno bijzon- dcre 
strafgovangenis opgeslotcn en binnen de 
gevangenismuren onder strongo bewaking te werk 
gesteld. Bij voorbeeldig gedrag, gedurende 
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twee achtereenvolgende jaren, kunnen de tot tijdelijke 
gevangenissti'af dozer klassc veroor- deelden tot do 
tweede klasso bcvorderd worden. Tot de tweede 
klasse behooren: a. de tot langer dan een jaar 
gevangenisstraf veroordeelden bij den aanvang 
hunner straf, voor zoover zij nict in aaumerking 
komen voor plaatsing in de eerste klasse, b. de tot 
gevangenisstraf veroordeelden der eerste klasse, die 
tot de tweede klasse be- vorderd zijn, c. de tot 
gevangenisstraf veroordeelden der derde klasse, die in 
de tweede klasse zijn teruggesteld. De tweede klasse 
is de gewone klasse, waarin a Is regel de tot tijdelijke 
gevangenisstraf voor langer dan een jaar 
veroordeelden hun straftijd aanvangen. Tot de derde 
klasse behooren de tot gevangenisstraf veroordeelden 
der tweede klassc, die zich gedurende twaalf 
achtereenvolgende maanden voorbeeldig hebben 
gedragen. Bij berispelijk gedrag van zoodanigen aard, 
dat een der straffen wegens vergrijpen te- gen de orde 
en de tucht is moeten worden opge- legd, worden de 
veroordeelden der derde klasse teruggeplaatst in de 
tweede klasse. De derde klasse is de hoogste klasse, 
welke men slechts door voortgezet voorbeeldig 
gedrag kan bcrei- ken. Tot de vierde klassc behooren 
alle tot gevangenisstraf voor een jaar of korter 
veroordeel- den. Zij worden, waar mogelijk, niet met 
gevan- genis gestraften der andcre klassen in een 
zelfde vertrek gehuisvest. 

De personen, die zijn veroordeeld tot gevan-
genisstraf voor cen jaar of korter en die (met uit- 
zondering van de Europeanen) in den regel hunne 
straf binnen het gewest der veroordeeling in eersten 
aanleg zullen ondergaan, vormen eene klasse op zich 
zelf, onafhankelijk van hun gedrag. Plaatsing in de 
eerste klasse en bevordering naar de tweede klasse 
geschiedt door het Hoofd van het Gevangeniswezen, 
op voorstel van het Hoofd van Plaatselijk Bestuur of, 
indien aan het hoofd der gevangenis een directeur is 
gesteld, van dozen. Bevordering van de tweede naar 
de derde en terugplaatsing van de derde naar de 
tweede klasse geschiedt door den ambte- naar, die de 
bevoegdheid heeft tot het opleggen van disciplinaire 
straffen. De tot gevangenisstraf veroordeelde der 
derde klasse kan, wanneer hij drie vierden en tevens 
ten minste drie jaren van zijn straftijd lieeft 
ondergaan, worden voorgedragen voor 
voorwaardelijkc in- vrijheidstelling. Een recht daarop 
heeft hij echter niet. In de huishoudelijke regie men 
ten der gevangenissen worden voorschriften opge- 
nomen omtrent het dragen van ondcrschcidings- 
teekenen door de verschillende klassen der ver-
oordeelden, zoomede ointrent de toekenning van 
voorrechten aan de veroordeelden der derde en vierde 
klasse. 

Alle tot vrijheidsstraffen veroordeelden zijn tot 
aibeid verplicht. De tot gevangenisstraf cn tot 
hechtenis veroordeelden kunnen verplicht worden 
arbeid te verrichten zoowel binnen a Is bui- ten de 
gevangenis. Aan den tot hechtenis ver- 'oordeelde 
wordt lichtere arbeid opgedragen dan aan den tot 
gevangenisstraf veroordeelde. Arbeid buiten de 
gevangenis wordt niet opgedra- gen aan de a. tot 
levenslange gevangenisstraf veroordeelden, b. de tot 
tijdelijke gevangenisstraf veroordeelden, die 
onhandelbaar zijn of gevaar opleveren voor de 
veiligheid van het gevangenispersoneel of van hunne 
medegevan- * 

geijen, c. vrouwen, d. veroordeelden, die daai- voor 
genecskundig ongeschikt zijn. verklaard, 
veroordeelden, die daarvan bij rechterlijkc uit- 
spraak zijn vrijgosteld. Ook hij, die hechtenis in de 
plaats van geldbooto ondergaat, is verplicht tot het 
vciTichtcn van den hem opgedra- gen arbeid. Uit de 
verplichting volgt reeds, dat voor den arbeid geenc 
geldelijko vergoeding verschuldigd is. Echter kan 
voor het boven zijn dagtaak vcrrichte aan den 
veroordeelde eene geldelijke belooning worden 
uitgekeerd. Het toezicht op den arbeid binnen de 
gevangenis- muren wordt in die gevangenissen, waar 
am- bachtswerk verricht wordt, uitgeoefend door het 
zoogenaamd technisch personcel, voor de in- 
dienststelling waarvan den Dir. v. Just, bij G. B. van 
4 Juli 1918 no. G7 (Ind. Stb. no. 395) de be- 
schikking is gegeven over de noodige fondsen en het 
bewakingspersoneel. Met het toezicht op den 
overigen arbeid, zoowel binnen als buiten de ge-
vangenis, kunnen vrije mandoers worden belast. 
Geen gestrafte zal als mandoer met eenig gezag over 
zijne medegevangenen mogen worden bc- last. Het 
bezigen van gestraften voor het onder- houd van 
bewoonde Gouvernementserven is ver- boden, 
cvenzoo het afstaan van gestraften aan particulicren 
om voor lien, zooals gebruikclijk was speciaal op 
Zondag, to werken. Aan het ge- bruik van gestraften 
voor het onderhoud van politiepaarden cn het snijden 
van gras is derhalve voor goed een einde gemaakt. 
De aard van den arbeid der veroordeelden wordt door 
den Dir. van Justitie gcregeld. Veroordeelden, die 
buiten de gevangenis mogen worden tewerkgesteld, 
kunnen, tegen vergoeding cn op door den Dir. v. 
Justitie te bepalen voorwaarden, worden te werk 
gesteld ten behoeve van andcre takken van dienst, 
zoomede ten behoeve van gewesten OJ) gedeelten 
van gewesten met eigen geldjniddeJen. De ten deze 
aangenomcn beginselen worden ook onder de 
werking van het nieuwe strafstelscl en van de nieuwe 
strafwet gevolgd cn zijn te vinden in het Verslag over 
de Hervormingen van het Gevangeniswezen, wat 

betreft de jaren 190。 en 1907, bl. 4, 5, G cn 

wat betreft de jaren 1908 t/m. 1910 § 2. De 
vergoeding der waardc van den arbeid der gestraften 
door de verschillende Dej)artcjnenten aan dat van 
Justitie geschiedt middels regularisatic. De Directeur 
der gevangenis of, waar geen directeur aan het iioofd 
der gevangenis is gesteld, liet hoofd van Plaatselijk 
Bestuur, is, met iuachtneniiiig van de be- palingen 
van het gcstichtcnregleincut en de nan- wijzingen van 
het hoofd van het gcvangcnisw<-- zen, belast met do 
regcling van den aj beid der gc- vangencn. Voor alle 
werkzaamhcdcn ten buhoeve der gevangenis worden 
zoovecl jnogelijk gevan- genen cn in de eerste plaats 
veroordeelden ge- bezigd; gcgijzclden en in 
v^oorloojjige hechl.cnis gesteldcn mogen nict tot 
arbeid worden gedwon- gcn. In geen geval mogen 
kindcren beneden de 16 jaar in aanraking komen met 
volwas8C» ge- vangencn. Binnen de grenzen der 
daarvoor bij de begrooting toegestane credicten 
worden door den Dir. v. Justitie fondsen beschik ba 
ar gestckl tot het aanschuffen van werktuigen, 
gcreed- schappcn en grondstoffen en het bekostigen 
van al wat vereischt wordt om het verrichten van 
arbeid door gevangenen jnogelijk te maken. Die- 
arbeid wordt zoovecl mogel ijk dienstbaar ge maakt 
aan de behoeften van de verschillende 
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takken van 's lands dienst, do vervaardigde 
voorwerpcn, die daartoc nict kunnen dicncn, wordcn 
op de voor den Lande meest voordeelige wijze 
verkocht. De opbrengst van den arbeid dcr 
gevangencn toch komt ton bate van den Lande en 
wordt, voor zoover geen regularisatie plaats heeft, in 
's Lands kas gestort. Ook bij den arbeid zullen de 
verschillende categorieen van gevangencn streng van 
elkander gcscheidcn mocten blijven. De vrouwen 
zullen in den regel met het wasschen, naaien en 
verstcllen der klee- ren en met het pellen of stampen 
der rijst wor- den belast. Is een onvoldoend aantal 
vrouwen beschikbaar voor het rijstpellen, dan zullen 
zij nict met eenige mannelijke veroordeelden bij den 
pclmolen niogen worden tewerkgcsteld, (loch dan 
zal dat werk uitsluitend door inannen moe- ten 
geschieden. De regcling van het bcheer van en het 
toezicht op het ambachtswcrk in de lands- 
gevangenissen is vervat in de bcschikking van tlcn 
Dir. v. Justitie van 20 Mei 1910, no. 6240 (zic bijblad 
XXXXVf zoomedc de in artikcl 19 dicr regeling 
aangehaalde circulaire van datzelfde 
(lepartementshoofd van 10 Juli 1905 no. 6321). 

Gegijzelden en in voorloopige hechtcnis ge- 
stclden worden, waar mogelijk, in de gelcgcn- heid 
gesteld, binnen de muren der gevangenis, hetzij ten 
dienste van den Lande, hetzij ten behoove van 
particulicre personen of instellingen, werk te 
verrichten. De opbrengst komt geheel ten bate van 
hem of haar, die dicn arbeid heeft wrricht. Naar 
rcgelen, door den Dir. v. Just, te stellen, kunnen 
geldciijke belooningcn worden toegekend aan a. 
veroordeelden voor boven Jiunnen dagtaak 
verrichten arbeid, 6. gegijzelden cn in voorloopige 
hechtcnis gesteklen voor ten dionste van den Lande 
vrijwillig verrichten arbeid. Bij G. B. van 12 Juli 
1918, no. 19 (Ind. Stb. no. 445) zijn fondsen 
toegestaan voor het geven van belooningcn aan 
binnen de gevangenis te- wcrkgCHteldc gestraften, 
voor boven hun dagtaak verrichten arbeid, zoomedc 
aan preventief ge- \ augencn en gegijzelden voor vr
可 willig door hen vcrrichtoi) urbeid. Voor de 
gevangenisson, waar J inl>.i<-hts\verk verricht 
wordt, zijn loonregelin- t^en vastgestehl. Dezc loon 
regelingen bepalen in hoofdzaak, welke bclooningen 
voor overwork anI) g(>strafleii kan worden 
uitgekeerd, welk gcih rltc daarvan aan 
versnaperingen mag worsen l)( stejM.l en voorts, 
welk percentage van de net to win st aan het 
technisch personecl wordt toegekend. 

Met inbegrip van den tijd, noodig om zich van de 
gevangenis nanr het work to bogeven en tfiug te 
kecrcn, bedraagt de werktijd per <lag voor de tot 
gevangeninstraf veroordeelden !) iiur cn voor de tot 
hechtcnis veroordeelden 8 uur. Na tint ongcveer de 
liclft van den werktijd verstreken is, wordt ceno rust 
van minstens P/o uur gegeven. Bui ten dringende 
noodzakclijkhcid, tei- beoordeciing van het Hoofd 
van het Gevan- gcniswczcn, niogen de 
veroordeelden, behalve voor vverkzaamhcden,die 
den dagelijkschcn dicnst dcr govangenis betreffen, 
nict tegen hunnen wil worden tewcrkgestcid op 
Zondag, den verjaardag der Koningin en de 
voornaanisto fccstdagen van <len godsdienst, dien 
zij belijden. Voor zoovor de gevangencn op vrijo 
dagen geen vrijwilligcn ar bo id verrichten of gepaste 
bezigheid hebben, wordon zij, waar mogelijk, in de 
gelegenheid gc- 

steld, onder toezicht en bchoorlijke leiding, 
lichaamsoefeningen te houden. De tot hechtcnis van 
ten hoogstc zes dagen veroordeelden, ten aanzien van 
wic bij rechterlijkc uitspraak is bcpaald, dat zij de uren 
buiten den werktijd in vrijheid mogen doorbrengen,、
worden gedu- rende die uren in elk opzicht als vrije 
personen beschouwd en behandeld. Indien zij anders 
dan om redonen van hunnen wil onafhankelijk, niet 
op den bepaalden tijd op de aangegeven plaats 
aanwezig zijn om de hun opgedragen wcrkzaaru- 
heden to verrichten, ondergaan zij verder hun straf op 
do gewone wijze. De voornaamste grond van dit 
voorschrift is het moreele belang, dat gelegcn is in het 
buiten de gevangenis houden van zeer licht gestraften. 
De last tot het ondergaan van de straf op de gewone 
wijze zal mocten nitgaan van het Jioofd van 
plaatselijk bestuur, dan wel, indien ecn Directeur aan 
het hoofd der gevangenis staat, van dozen. De 
ovengenoemde regeling heeft ten doel de lichtst 
gestraften zoo- veel mogelijk buiten. do sfeer der 
gevangenis en do zwaarder gestraften te houden en is 
tevens een middel om de overbevolking der 
gevangenis tegen te gaan. 

De G.-G. bepaalt in welke gevangenissen en in 
welke vakken aan de daarvoor in aanmerking 
komende gevangenen onderwijs zal worden. ge- 
geven. Het onderwijzend personeel wordt door den 
Dir. v. Just., zoo noodig in overleg met den Dir. van 
Onderwijs en Eercdienst, aange- wezen. In de 
huishoudelijke regiementen der bedoelde 
gevangenissen worden omtrent den duur van liet 
onderwijs, de uren waarop dit zal worden gegeven, 
zoomedc omtrent de ver- plichting tot het volgen van 
onderwijs door sonimige categorieen van 
gevangenen, nadero voorschriften gegeven. Tot 
dusver wordt uitsluitend aan de gevangenen, 
opgenomen in de centrale govangenis voor 
Europeanen. to Sema- rang, onderwijs gegoven. Na 
verkregen goed- keuring van den Dir. v. Justitie wordt 
aan. de gevangenon gelegenheid gegeven oin in de ge-
vangenis, waarin zij zijn opgenonaen, godsdienst- 
onderwijs tc ontvangen en godsdieustoefoningen bij 
tc wonen onder leiding van de geestelijken of 
godsdienstleeraren van de gezindte of het 
kerkgenootschap, waartoe zij behooren, als ook 
voorlichting op religieus of wijsgeerig gebied 
deelachtig te worden (Ind. Stb. 1919 no. 26S). Het bij 
wonen van dit onderwijs en deze gods- 
dicnstoefeningen is niet verplichtend. In do 
huishoudelijke rcglemonten der gevangenissen 
worden omtrent dit godsdienstonderwijs en deze 
godsdicnstocfcningen nadero voorschriften gegeven. 
De Dir. v. Justitie beslist voor elk bij- zonder geval, 
of zij, onder wier leiding het gocls- dienstonderwijs of 
de godsdieustoefoningen moe- ten geschieden, zijn te 
beschouwenalsgecstelijkcn of Iceraren van de 
gezindte of het kerkgenoot- schap, waartoe de 
Jjctrokkcn gevangenen be- hooren, alsmede of het 
toelaton van dat onder- wijs of die 
godsdicnstocfcningen, in het belang van de ordu cn de 
tucht, al dan niet gewenscht is te achtcn. 

Het hoofd der gevangenis is verantwoorde- lijk 
voor de handhuving van de tucht in do onder zijn 
behecr staande gevangenis. De hoof den van 
plaatselijk bestuur eu de di- reoteuren van 
gevangenissen zijn bovoegd de gc- vangeiicn wegens 
sc bonding der orde on tucht 
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te straffen. Die straffen bestaan in: a. onthouding van 
krachtcns het gevangcnisreglcment of het 
huishoudelijk reglement dcr gevangenis vcrleen- de 
voorrechten of gunsten voor niet langer dan een 
maand, b. eenzame opsluiting voor niet langer dan 
acht dagen, c. eenzame opsluiting voor niet langer 
dan acht dagen om don andercn dag op water en rijst, 
d. eenzame opsluiting voor niet langer dan acht 
dagen, om den anderen dag op water on rijst en 
gesloten in de boeien. In gevan- genissen. waar geen 
gelegenheid bestaat om de straf van eenzame 
opsluiting gepaard to doen gaan met zwaren arbeid 
kan a an bij uiterlijk ge- wijsde vcroordeeldc 
mannen, behalve een der bovenopgenoemde straffen 
ook de straf van rot- tingslagen, het getal van twintig 
niet te boven gaande, worden opgelegd. In de 
gevangenissen, waar do gelegenheid tot eenzame 
opsluiting wel bestaat en dus de rottingstraf niet mag 
worden toegepast, kan aau een met eenzame 
opsluiting gestrafte, ivegens het niet afwerken van 
zijn dag- taak, de straf worden opgelegd van 
eenzame opsluiting voor niet langer dan acht dagen, 
om den anderen dag op water en rijst en gesloten in 
de boeien. Tot de voorrechten en gunsten, welke, 
ingevolge het bepaalde sub a, voor niet langer dan 
een maand kunnen worden ont- houden, behooren: 1. 
het mogen ontvangen van bezoeken, 2. het hebben 
van voorrechten, 3. gel- delflke belooningen voor 
boven den dagtaak of vrijwillig verrichten arbeid, de 
bevoegdheid tot ]iet dragen van eigen kleeding, de 
lotsverbctering waarover liieronder. Sirih- en tabak-
genot zijn geen voorrechten, zij behooren tot het 
voedings- ration, waarover beneden. Gedurendeden 
tijd, dat de bovenvermelde straffen worden 
ondergaan, is de gevangene tevens verstoken van alle 
voorrechten en gunsten, welke hij anders zoude ge- 
nieten en mag hem niets boven en behalve het hem 
door den Lande verstrekte rantsoen worden 
uitgereikt. Behooren tot dat rantsoen sirih en tabak, 
dan wordt de verstrekking daarvan gestaakt. 
Bepaalde onwil om tc arbeiden, ver- zet. beleediging 
of bedreiging tegen cen der ambtenaren of beambten 
met het toezicht over of in de gevangenis belast en 
ontvluchting worden altijd gestraft, behalve met 
onthouding van voorrechten of gunsten, met 
eenzame opsluiting. De straf van eenzame opsluiting 
wordt ondergaan door afzonderlijke plaatsing in een 
gesloten cd, zonder toespraak dan die van eenen 
geestelijke, godsdienstleeraar of een dcr ambtenaren 
met het toezicht over de gevangenis belast. Het is aan 
het met het toezicht belaste personeel ten strengste 
verboden den gestrafte bui ten noodzaak toe te 
spreken en hem wordt zoo- veel mogelijk zware 
arbeid opgelegd. leder gevangene, die de hem 
verstrekte kleeding, Jigging, gereedschappen of wel 
hout-, ijzer- of metselv/erk der gevangenis of andere 
hem niet toebehoo- rende goederen moedwiJlig 
vernielt, beschadigt of zoek maakt, is, onverminderd 
de hem op te leggen straf, tot vergoeding gehouden, 
waartoe de door hem in bewaring gegeven gelden, 
dan wel de hem toekomende geJdelijke belooningen 
kunnen worden aangewend, terwijl, wanneer de 
gevangene geene gel den bezit, de verstrekking van 
sirih en tabak zoolang kan worden gestaakt, totdat 
het bed rag der opgelegde vergoeding hierdoor is 
bespaard. In gcval van feitelijk verzet en ernstige 
poging tot rustver 

storing is het Jioofd der gevangenis, dan wel do 
anibtenaar of beambte, die als zoodanig tijdchjk 
optreedt, gerechtigd de daders of belhamels eenzaain 
op te sluiten en desnoods in do boeien, waarvan hij 
echter dadclijk konnis moot geven aan het Hoofd 
van Plaatselijk Bestuur. In nf- wachting van een 
voorstel tot plaatsing in de eersto klasso kunnen, op 
last van den gezag- hebbende, die een zoodanig 
voorstel hceft ge- daan, onhandelbare en gevaarlijke 
veroordeel- den voorloopig eenzaain worden 
opgesloten. In- dien aan cen gevangene een 
disciplinaire straf is opgelegd, die nog niet of nog 
niet geheel is ondergaan op het tijdstip, waarop hij 
wegens het verstrijken van zijn vrijheidsstraf of om 
andere redenen in vrijheid moet worden gesteld, 
moot hij toch worden ontslagen. 

Ten opzichte van de gezondheid der gevan- genen 
is bepaald, dat, waar mogelijk, voor elkc gevangenis 
een geneeskundige wordt aangewezen, die belast is 
met den dienst in de gevangenis. 

Zieke gevangenen worden, waar mogelijk, in de 
gevangenis verpleegd, (loch indien de genees-
kundige, belast met den dienst in de gevangenis of, 
waar deze ontbreekt, het Hoofd van Plaat- selijk 
Bestuur dit noodig oordeelt, kunnen zieke 
gevangenen in een hospitaal of ziekeninrich- ting ter 
plaatse worden opgenomen. 

Een G. B. van 13 Mei 1918 no. 32 (Tnd. Stb. no. 
249) bepaalt, ten aanzien dcr voeding, het sirih 
pruimen en het rooken, de hoeveelheden, welke per 
hoofd on per dag van Landswege zuJlen worden 
verstrekt. De toebereiding der spijzen geschiedt, 
waar zulks mogelijk is, binnen de gevangenis en 
onder toezicht van het Hoofd der gevangenis, die 
zorgt, dat die bereiding op behoorlijke wijzc cn voor 
iederen niaaltijd afzonderlijk plants heeft; waar 
zulks niet mogelijk is, wordt de levering der voeding 
uitbesteed, waarbij het hoofd der gevangenis heeft te 
waken voor de stipte naleving van de bepalingen der 
uitbestedingsovereen- komst. Zuiver drinkwater 
moet steeds binnen het bereik van alle gevangenen 
in goed gesloten vaten of kannen voorJiandcn zijn, 
zoo noodig wordt het drinkwater gekookt. 
De G.-G. bepaalt welke kleedingstukkon en hoo- 
vee] stuks per jaar en per hoofd van J^andswege aan 
de verschillende categoricen cn klassen van 
gevangenen ten gebruiko zullen worden gegeven, 
doch de Dir. v. Justitic geeft <lo stof cn de snit， 
daarvan aan. Ook geeft deze aan do lioeveel- heid 
zeep per week en j)er man (20 gram). Met 
uitzondering van de tot hechtenis veroordeeldcn, aan 
wie vergund is de uren buiten den werktijd in 
vrijheid door to brengen, dragen aUc tot vrij-
heidsstraf vcroordeeldcn de kk泪ding, welke voor de 
categorie of klasse, waartoe zij beliooren, IH 

voorgescJ)reven. Aan de tot gevangenisstraf voor 
cen jaar of korter veroordeelden, zoomedc aan de tot 
heclitcnis veroordeelden kan door het Hoofd van 
Plaatselijk Bestuur, dan wel door den Directeur dcr 
gevangenis worden vergund hun cigen kleeding te 
dragen. 

Met inachtneming van de bepalingen van het 
gevangenisreglement kunnen de gegijzelden, de 
voorloopig aangehoudenen en de tot hechtenis 
veroordeelden, desverkiezende, voor eigen rcke- 
ning in voeding en Jigging voorzien en zich alles 
verschaffen, wat tot verzachting van hun Jot kan 
strekken, hun wordt bovondien alles ver- 
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gund, wat met de orde in de gevangenis, hunne 
1 _ '」二

 het 
luiishoudelijk 

rcglcmcnt der gevangenis, waarin zij zijn op- 
genomen, niet onverecnigbaar is. Do gelden, 

bewaking cn de bepalingcn van 
raren hebben van 's morgens acht tot，s avonda 

steeds zooveel mogelijk vrijen toegang tot 
de gestraften cn de overige gevangonen. 
zcs uur 

bestemd tot het doen van die uitgavcn voor eigen 
rckening, worden door het hoofd van de gevan- 
genis beheerd, die daarvan, voor clken gevan- 
gene afzonderlijk, eene rekening aanhoudt. De 
vcrschaffing van eetwaren en vcrsnapcringen 
aan gevangenen geschiedt uitsluitend onder toe- 
zicht en verantwoordelijkheid van hot hoofd der 
gevangenis of een door dozen aan te wijzen 
gevangenisbeambte. 

Van de geldeiijke belooningen, aan de ge- 
vangencn toegekend, kan een, door den Direc- 
teur van Justitie te bepalen, gedeelte worden 
bestemd voor de aanschaffing van versnaperin- 
gen. Het overblijvende gedeelte van dat geld 
*wordt voor den veroordeelde bewaard en vormt 
zijn uitgaanskas. Die uitgaanskas kan, overeen- 
komstig door den Directeur van Justitie te stellen 
rcgclcn, aan een instelling of ccn persoon worden 
toevertrouwd, ten einde hetzij ineens, hetzij in 
gcdeeltcn, aan den ontslagcn gevangene to wor- 
den uitgekeerd. 

In de gevangenis mocten worden aange- 
houden de volgende boeken, registers en staten: 
a. de gevangenisregisters cn een ziekenboekje, 

door den Directeur dcr gevangenis 
worden ingeschreven de gevangenon, die zick 
worden bevonden of zich ziek meldcn, b. cen 
kasboek, c. boeken voor het ambachtswerk, d. de 
reran twoording van inventarisgoederen. De 
Hoofdcn van gewestelijk Bcstuur nioeten jaar- 
v(-rslagen indienen, weJkc ultimo Februari van 
elk jaar het Departement van Justitie mocten 
hebben bcreikt. Daarn evens mocten worden 
ingediend de rapporten der gevangcnisinspecties 
door de betrokken rechtcrlijkc ambtenaren en 
de Jnspcctcurs van het gevangeniswczen en 
voorts allcs wat rnet de adininistratie in de ge- 
vangenis in verband staat als: a. dag, work- cn 
rc；zularisaticstatcn, b. opgaven, benoodigd 
samcnslclling van ccn statistiek van het 
vvvan^cniswezcn. By circulaire van 19 Fcbruari 
1908, no. J 855 (bijblad no. 6936) werden inge- 
voerd t<Jkaartcn, waai'Oj) alles moot worden aan- 
^(•1 <!ckfn<l wat rnet den veroordeelde wegens 
mis- 
<lrijf in verband staat en die mocten worden in- 
gediend onmiddcllijk nadat het vonnis van ver- 
ooi'ilci'ling onherroepelijk is gowordon on voorts 
jnarlijks. Verdcr zijn gcdetaiJleorde voorschriflcn 
gegeven oin tc kojnen tot eon zoo nauwkeurig 
mogclijk ovcrzicht van de ci'iininaliteit in Jiot 
algcuncen cn van de rubrickcn, waarondcr de 

diillcndc niisdrijven en overtredingen kun- 
gebracht, 

zelve, a Is ten aanzien 
landaard, sexc, 

waarin 

van 

ccn 
voor 

ncn worden zoowcl ten aanzien 
der strafbare feiten 
van de misdadigers: 
stand cnz. 

De huishoudelijke ~ _ 
vangenissen houden niet enkcl voorschriftcn in 
voor do bewaring van orde en tucht, maar even- 
zeer voor de pJiysickc, morcelo cn intoIlectueelQ/ 
onf wikkcling dor gcvangcncn. J^aarbij scit voor,4 

dab do gevangene in elk opzicht humaan moot 
worden behandeJd en zoodanig, dat cr gegrondo 
hoop kan bestaan, dat liij na zijn straftijd als cen 
beter nicnsch de gevangenis verlaat. Do gcnecs- 
heer bcschikt daarbij over, bij de ziekeninrichting 
ingcdeeklc, ziekenverplcgers; de godsdicnstlee- 

leeftijd, 

rcglcmenlcn voor do gc- 

en 

Literaluur: Dr. J. C. G. Jonker, Over Ja- vaansch 
strafrccht diss. 1882-Wr. G. A. Wilken, Het strafrccht 
bij de v.olken yan hefc Maleische ras,. Bjjdr. t. d. T. 
L. en V.kiinde van N. Tnciie .1883, bl. 85 — 152 en 
in verspreide geschriften 11, bl. 449; Cheribonschc 
Codificatie (verh. Bat. Gen. 1905 IV, 2o stuk. 
Celebes, de inland- 
sche wetten bij de hoven van Gowa en Boni in 
gebruik R. in N. Indie 8 bl. 85； I. A. van der 
Chijs, Het Ncdcrlandsch-Indisch Placaatboek, in 
bijzonder, deci I en decl F. de Haan, 
Priangan: H. L. E. de Waal, x)e' invloed' der-- 
kolonisatie op het inlandsche recht in Ned. 
Oost-Indie 1880; Mr. I. H. J. Hoek, Het herstel 
van het Nederl. gezag over Java en Onder- 
hoorigheden, 1862; H. D. Levyssohn Norman, 
De Britsche heerschappij over Java en Onderh. 
1857 ； D. van Hogendorp, Bericht van den te- 
genwoordigen tocstand der Bataafsche bezittin- — 
gen in N. 0. I. 1799; Mr. H. W. Daendels,.Staat^ 
der N. 0. I. bezittingen, ^Hageman, Ge- 
schiedenis van het Hollandsche Gouvernement,— 
op Java, Ind. T. L. en Vk. 1856, V; Mr. P. Mijer, 
Bijdrage"EoF7Ic''GescinecIenK~3ef~Codificatie in 
Nederlandsch-Indie (Tijdschrift van Ned. Indie, 

―
 
.
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Regts- 

geleerdheid. enWetgeving, deel III, pag.447 vgg.)； 
D. J. Mackay, De handhaving van het Eur. ge- 
zag en de hervorming van het Kechtswezen 
onder het bestuur van den Gouverneur-Generaal 
Daendcls. Leiden 1861; Jhr. H. van der Wijck, 
De Nederl. Oost-Indische bezittingen onder het 

jid.cn Kommissaris-generaal du Bus 
de Gisignics^fA. A. de Vries： Een cn ander over 

It. U. on rechtspraak in den tijd der 
0. I. C., Koi. tijdschrift 1918, 7e jaarg. 1426 f* 
H. H. van den Berg, Ned.-Ind. " - ' 
strafrecht 1901; Mr. P. Mijer, Verzameling van 
instructien, ordonnantien en regiementen voor 
de Regecring van Ncderlandsch-Indie: Prof. Mr. 
G. A. van Hamel, Het Nederl. en Ned. Ind. 
strafrecht; Mr. W. de Gelder, Het strafrccht in 
Ned. Indie, 3o uitgave, bijgewerkt door Mr. J. 
Buparc； Mr. J. Lion, de Ned.-Indische straf- 
vorclering, Leiden 1886： Mr. A. J. Immink, de 
Rcchb. organisatie van N. Indie, 1SS2； A. V. L. 
Barre: het militair strafrccht in N.-Indie 1894; 
Mr. M. S. Pols, Het Crirainccl wetboek voor het 
krijgsvolk tc Lande, 1876; Mr. A. Mieremet, De 

'' '' rechtspraalr in 
Nc- 

dcrlandsch Indic on haar rcgeling, Diss. Lcidon 
1919; Mr. H. M. Kits van Hcyningen, Het straf- 

1839 cn Nederlandsche Jaarboeken voor 

bestuur van 

de Inclische 
en Britsch-Ind. 

he.dendaagsc he in hoc msche 

en wi'aakrecht in don Indischen Archipel, Diss. 
Leidcn, 1916: Mr. B. ter Haar Bzn., Het^adat- . 
proecs der Inlanders, Diss. Leiden, 1915*j?rof. / 
Mr. D. Simons, Leerbock van het Nederlaiicl^/Z~' 
sche strafrccht; Mr. T. J. Noyon. Het wetboek 

strafrccht verklaard ； Prof. Mr. G. A. van... 
Hamel, fnlciding tot de studie van hot Neder-) ' > / 七， 
gidschc strafrccht. L. S. 

STREBLUS ASPER Lown. Fam. Aforaceae.Se- ■' 
i.roet (.JAV.); Peldh (MAD.). Boomheester of kleine 
boom van Z. 0. Azie, mocst in. de vlakto voorko- 
mend. De bast bovat eon stof, die veel overeen- 
komst vertoont nict de giftige stof van Anliaris 
toxicaria. Do bladcron zijn ccn inlandsch genees- 

van  

 

middcl. 
STROB1LANTHUS CR1SPUS Bl. fam. A can- 
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thaceae, Gemboor batoe (MAL.), Petjah beling 
(BATAV. MAL.), Kfidji beling (JAV.). Kruidachtige 
plant, met ruwc bladcren on bloemen in gcdron- 
gcn hoofdjesachtige aren. De inlanders meenen, 
dat, wanneer ze de bladcren hebben fijnge- 
kauwd, hun mondholte beschennd is tegen den 
invloed van glassdierven, zoodat ze dan ook 
glas kunnen fijnkauwen, zondcr zich te verwon- 
den. In verband met dit geloof staat de meening, 
dat het innemen van dergelijke bladcren gal-, 
blaas-, en nierstcencn zou docn vcrbrijzclcn. Nog 
aan eenige andere planten. die men eveneens 
Kedji beling nocmt. kent men doze eigenschap 
toe. 

STROMBOSIA JAVANICA Bl. Fam. Olaca- 
ceae. Ki katjang (SOEND.). Matig hoogc boom 
van* West-Java beneden 400 M. Het hout is 
duurzaam en wordt voor huisbouw gebruikt. 
Het scheurt niet, wordt niet door witte inieren 
aangetast en houdt het ook in den grond lang 
uit. De bladeren smaken naar Katjang, vandaar 
de naam. 

STRONTVISCH. Zie KLIPVISSCHEN. 
STROOMENKAAP. N. W. punt van het 

schiereiland aan de Noordkust van Celebes. 
(Zic aldaar on dor a. DE NOORDARM). 

STROPHANTHUS DICHOTOMUS D. C. Fam. 
Apocynaceae. Kembang pita (BATAV. MAL.). 
Klimmende heester, wegens de fraaic bloemen 
op Java in tuincn gekweekt. De giftige zaden van 
deze en verwante soorten (Semen Strophanti) 
worden in Europa als geneesmiddel gebruikt. 

STRUMA. Zic KROPGEZWELLEN. 
STRYCHNOS LIGUSTRINA Bl. Fam. Lot/ania- 

ceae. Bidara laoet, Bidara poetih, Kajoc oelar 
(MAL.), Dara poetih (JAV.), Slangenhout (NED.). 
Boompje van Timor en naburige eilanden met 
geel en zeer vast hout. Alle deelen van de plant 
zijn zeer bitter, in het bijzonder de wortels, het 
minst de bladeren. Het wortelhout is zeer in aan- 
zien als medicyn; men vindt het bij de medieijn- 
handelaars op Java als Kajoe bidara laoet. Het 
gaat door als een niiddel tegen malaria en wordt 
o. m. gebruikt als zweetdrijvend tonicuni, ook 
door Europeanen. Verder heeft het nog een re- 
putatie tegen vele andere ziekten. Het hout be- 
vat een kleine hocveelheid van ecn alkaloide. 
De zaden gelijken veel op de echte kraanoogen 
(Strychnos Nux vomica) maar zijn veel klcincr. 
STRYCHNOS TIEUTE Lesch. Tjetek (JAV.). 

Hoogklimmende liaan, over gehecl Java ver- 
breid, doch zeldzaam ； buiten Java niet gevonden. 
Uit den zeer bitteren wortcl bereidt men ecn he- 
vig vergif. De wortels zijn nooit onderzocht, in 
zaden en hout trof men een vrij groote hoevecl- 
heid strychnine aan. 

STUDIEFONDSEN. Zie VEREENIGINGEN. 
STUERS (FRANCOIS VINCENT HENRI AN- 

•'二TOINE Ridder DE). 0j)29 November 1792 te 
Roermond^gcboren, trad hij in !815 in dienst bij 

de "cavaleric en werd in 1816 benoemd tot 2en 
luit. derinf. In J8I8 bij de inilitaire verkenriingen 

van den genera al-kwartiej-meestersstaf geplaatst, 
vertrok hi) in 1820 als 2e luit. bij den gencralen 
staf naar Oost-Indie, waar hij bij den algeniecncn 
staf en na zijne bevordering tot Jen hiit. in 1821, 
het daaropvolgende jaar als aide-de-camp bij den 
Luit.-Gen., Luit.-Gouv. De Kock werkzaam word 
gesteld. Na in 1824 bij keuzc tot kapitein te zijn 
bevorderd, nam hij, als adjudant van Gcneraal 
De Kock en sedert 1826 als particuliere secretaris 

van den opperbevelhcbber, aan den oorlog op Java 
van 1825—1830 deel onderscheiddo zich bij do 
bestorming van den kraton van Plired en word in 
1829, op nog geeh 32-iajigen Iceftijd, bij keuzc tot 
majoor bevordcriETL'e samen met den kapitein 
Rocps bracht hij den „hoofdinuitcr,, Dipo Negoro 
gcvankclijk naar Batavia. Als adjudant in 1830 den 
Generaal De Kock nuar Nederland vergezellende, 
werd hij, na het uit- brekon van den Belgischcn 
opstand, in 1831 bij het leger in Nederland tijdclijk 
in dienst ge- steld om op te treden als chef van den 
staf bij den Gcneraal De Kock, bcvelhebber dcr 
troepen in Zeeland, welkc functic hij. ook na zijne 
bevor- dering tot luitenant-koloncl in 1S33, tot 1835 
bleef vervullcn, toon hij verzocht naar Indie tcrug te 
kceren, werwaarts hij in 1.836 vertrok. Na ter 
bcschikking van het inilitair departement to zijn 
gcsteld, trad hij in 1837 in den rang van kolonel als 
commandant van het algeineen depot op om nog 
datzelfde jaar te worden benoemd tot waarnemend 
Gouverncur der Mohiksche cilan- den. Op zijne reis 
naar Ambon Iced hij met het stoomschip Willem I op 
het koraalrif van Lu cipara schipbreuk. Bank zij zijne 
cnergie werden 140 mannen cn vrouwen gered: <lcs- 
wege word hij bij keuzc tot kolonel bevorderd. en in 
zijn wapenschild een kanton met de afbeelding van 
Lucipara opgenomen. In 1842 met verlof naar 
Nederland vertrokken, werd hij in 1843 benoemd tot 
waarnemend administratcur der kolo- niale 
bestellingcn bij het ministcric van kolonicu en 
opgenomen in den Ned. aclelstand. Na in 1849 tot 
generaal-majoor titulair te zijn be- vorderd en daarna 
tot adjudant des Konings in buitengewonen dienst te 
zijn benoemd, kcerdc hij in 1853, als Luitenant-
Generaal, Cominandant van het fndische leger, naar 
Indie terug. Hij heeft dat leger tot 1 October 1858 
gecomman- dee rd, toen hij op zijn verzoek op de 
nicest cor- vollc wjjze zijne militairc loopbaan 
eindigde en gepensionneerd werd; daarna vcrvuldo 
hij nog vcrsohillendc zendingen naar het buitcnland 
en trad hij als Adjudant-Generaal van <lcn Koning 
op, weike betrekking hii tot zijn dood 29 December 
1.881 — vervuldc； in 1872 werd hij benoemd tot 
voorzittcr van de afdceling Nederland van het Hoodc 
Kruis cn kort v66r zijn dood was hij bezig de 
grondslagen te leggen <ler)iaar hem gonoenidc 
Vcreeniging lol het vcn;trekkcii van kimsticdeinaten 
aan ar inc v<?nninktcn. Zij it borstbccld bevindt zich 
in het. Rijksniiiseun). Necrologic door gen. J. v. 
Swietcn in het Tijclsehr. v. N.-f. 1882. 

Lileratuur: Prins Diepo Negoro, hoofd dcr 
muitelingcn op Java, cnz. Me moi res sur la guerre de 
file de Java J 825 a )830 (waarvan cciie Ned. 
vertaling： Gedenksclirift van den oorlog op Java). 

STUERS (HUBERT JOSEPH JEAN LAMBERT 
Ridder DE). Geb. te Itoerinoml J6 Nov. 1788, 
overlcdcn te Maastauc.ht J 3 April 1861, zoon van P. 
J. J. B. Ridder(]c SCwrs, raa(Lfisknal i-n morn boir 
in den Souvcrcincn Jia ad van Ooslcn- r{jk$ch 
Geldcrland, en van Jkvr. P. J. A. de la Court. Reeds 
in 1803 als vrijwilliger in het Ba- taafsch leger 
ingeschreven, were! hij in J 805 in werkelijken dienst 
opgeroepen. Hij nam deel aan 阿n vcldtocht van 1805 
in Oostenrijk: daarna als officierdcr infanteriecn 
mcf.stal als adjudant van den generaal Carteret en 
van den maarschalk Du 
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Blonceau aan de vcldtocJitcn van 1806 in Pruison, 
van 1807 — 1809 in Noord-Duitsohlnnd, Pommc- 
ren en Zeeland. Bij cerebrcvet tot len luitenant 
benoemd, ging hij over fiaar de curassiers dcr garde 
van Koning Lodewijk, welk corps in 1810 word het 
2c Regt, chevau-legers lanciers dcr Kt'izcrlijke Garde 
(Roodc Lanciers). Met dit regiment, waarbij hij ad j 
ndant- maj oor word, deed hij de veldtochten van 18)2 
—1815 in Rutland, Saksen, Frankrijk cn Belgie. Zijn 
geboortestad Roermond bij het nieuwe koningrijk der 
Neder- landen gevoegd zijnde, vcrliet liij het 
Fransche 1(•ger met eon cervol ontslag, bood zijne 
diensten aan den Koning aan en werd in 1815 
benuemd tot Lut.-KoL der cavalerie, doch kort daarop 
op toe- in go gesteld en buiten functie gehouden. In 
1817 werden bij een Kon. besluit van 18 Oct. 44 
hoofd- en verdere officieren der cavalerie, op 3 na 
alien Zuid-Nederlanders, benoemd bij het leger in 0.- 
J ndie. Doze geheel willekeurigc maatregel had het 
crkciule doel om de financier! van het moederland tc 
ontlasten en word genomen in de verwachting dat de 
mecstcn hunne bestemming niet zouden volgen. Toen 
De Stuers op grond zyncr gezond- heid bczwaar 
inaakte, werd hij door cen militaire gcnecskundige 
commissie ondcrzocht, die voor hem het Indische 
klimaat gevaarlijk oordcelde, doch hem voor den 
diensl in Nederland zeer gc- sr-hikt vcrklaardc. 
Dcsniettcmin werd hij cervol <>nt$lagen „als door 
zijn ligchaamsgcstel ongc- schikt om al de 
vorpligtingcn te vcrvullen, welke aan ecn officier 
kunnen worden opgclogd"! In ]S2(> cvenwel werd hij 
in zijn rang hcrstcld en \ < rtrok hij naar Batavia, waar 
hij geplaatst werd a la suite van het Regiment 
hussaren no. 7 en suc- ccssievelijk bcnocind tot 
kommandant van Solo - en van Malakka en tot waarn. 
chef van den staf bij <len gcneraal Van Geen, met 
wicn hij een in- spe<,tiereis door Java maakte. Na 
terugkomst 

hij benoenid tot adjudant van den Gouv.- (icn. 
Van der Capellen en belast inet de leiding \ expedition 
tegen de Chincezen van Mandor, Locinar, Lara cn 
Montrado ter W.-kusL van Borne, (]822 -23), welke 
goed slaagden. 

In J821 vergezclde hij den Gouv.-Gcn. Vnn der < 
；i]i<-llcn op flicns reis naar de Molukkcn. To Jla- 
I .t'-cr werd hij belast inet de leiding cener expe- <m 
ie naar T；inGt6, Lahakang cn Pangkaclj6nc, 

mot zoo goed gevolg bekroond werd, dat de ( 
：<n)v.-(<cn. hem bij keuzc tot koloncl bevorderde. \ 
•■••rlien dagen later niocst hij naar Soepa ver- 
II .-u k<*n om zoo nxigplijk de zaken tc hcrstcllen 

expeditie, w(dkc niet vorderde； hij bevond 
men(,!c sterkle dcr |)laats ondersehat en ecn b- if 
cringe macht daartegen uitgezonden had ； 
I<■<■!)beproefde hij de vesting te bestorrnen, doch f 
<• vergeefi； de onderwerping van Soepa werd het \ 
jaar niet dan door cen ruim vijf malcn grooi en; I 
roepen macht verkregen. 

Zijn voort rcffelijke hoeclanigheden. in den om 
jiaiig met inlanders bcloond, deden hem in 1824 
benoeiiK-n tot Mili(airen kommandant en Rcsi- van 
Padaug pn ondinJioorighcden, welke ti- l<■! iia de 
ovcrncming van de Bngelschc bezittin- ."ii op 
Sumatra cen tijd lang cn totdat de Juva- <>«>riog 
bczuinigingen oplcgde, werd veranderd in (li(-n van 
Ojjperhoofd. 

!)i、toestand was prccair geworden door de on- 
v«»orzichtigheid van zijn voorganger Raaff, die zi< h 
gewai)cn(lcrhan(l in de twisten dcr Maleiers «-
i)Padri's geworpen had ； De Stuers logde or zich 

I op too (len vredc en het vertrouwen in hot Ned.- I 
gezag te herstcllen cn de vrijheid van den Jiandcl tc 
bevorderen. De rust was wcklra dermatc terug- gekeerd 
dat in 1826 de helft der troepenmacht zonder bezwaar, 
ten behoove van den Java'schen oorlog kon worden 
weggezonden. 

Na in 1829_provisionecl als Chef van den alge- 
mccncn staf gefungeerd tc hebben, keerde hij in 1830 
met verlof naar Nederland tei ug om weldra als 
Gencraal-AIajoor en Commandant van het leger weder 
naar Indie te gaan, waar hij tot J835 blecf. Hij hcrstelde 
cr de ordc en de discipline, die ten gevolge van den 
Java-oorlog geleden had- den en gaf den eersten stoot 
tot de oprichting van een pupillenkorps. Zijn kritiek op 
het kopcrgeld- systcem bracht hem in groote 
moeilijkheden met den Gouv.-Gcn. Van den Bosch, die 
cen oogenblik er aan dacht hem naar Nederland op te 
zenden. Ook mishaagden den Gouv.-Gen. zijn 
afkeurende en waarschuwende aanteekeningen op de 
voor- stellen van zijn opvolger te Padang den kolonel 
Elout, die gewapenderhand het binncnland dacht te 
onderwerpen； Van den Bosch onttrok den kolonel aan 
het toezicht van den leger-comman- dant en gaf hem de 
vrije hand, totdat de door die politick veroorzaakte 
opstand van Bondjol_en de misluktc persoonlijke 
poging van den Landvoogd om dezen met geweld te 
bedwingen, hem tot a nd ere gcdachten bracht. 

In 1835 kcerde De Stuers zick naar Nederland terug. 
Later was hij cenigen tijd lid van Gedepu- teerde Staten 
van Limburg en van den Ge- meenteraad van 
Maastricht. Zijn vrijzinnigc en gematigde dcnkbceldcn 
schrcef hij neder in het door Prof. Veth uitgegevon 
work „De vestiging • en uitbreiding dcr Nederlanders 
ter Westkust- van Sumatra" (1849). 

Zijn verhaal zijner expeditie ter W.-kust van Borneo 
gaf aanleiding tot de uitgave van Veth's Borneo (185 ). 
Zijn relaas zijner expedition tegen Tanet6 en Soepa 
beschreef hij in het Tijdschrift v. Ned.-Indie van 1854. 
Zijn borstbeeld bevindt zich in het Rijksmuseum. 

STYRAX BENZOIN Dryand. Zie BENZO E. 
SUCCESSIE (Rcchten van — en van overgang). Zic 

BELASTINGEN. 
SUIKER. I. SU1KERR1ET. Botanische Be- 

schryving van het Suikerriet. Het Swikerriet (Sac- 
charum officinamm L.) bchoort tot de familie van de 
Gramineae cn daarvan tot de onderfamilie van de 
Andropogoneae. 

Bij de kieming van het zaad gaat de wortel zeer 
spoedig to grondc, zoodat wij, zoowel bij het uit zaad 
als het uit stekken voortgekonien suiker- rict, al Icon 
bij wortels aantroffen. Dczc ontsprin- gen uit con zdne, 
die vlak boven den stengelknoop Jigt. De stongcls staan 
rccht overcind, worden in volwasson, blocicndcn 
toestand van 2 tot 6 Meter lang, hebben cen diameter 
van 2 — 5 c.3I. en zijn met ecn waslaag bedekt-, die 
vlak onder de knoo- pen het dichtst is. De stengcl is 
cylindervormig of eenigszins afgeplat, de gclcdingen 
zijn of zuiver cylindervormig, df tonvorinig of 
klosvormig, al naar gelang van de varieteit, terwijl do 
knoopen bij sonunige rietvarioteiten niet en bij andere 
zeor duidclijk buiten de lijn van den stcngel uitstekon. 
De leden van den stengcl zijn in gezonden toestand 
massief, maar kunnen bij nitdroging ecn holte in het 
.cent rum vertoonon, welk vcrschijnsel bij de cone 
rictvarietcit storker op don voorgrond treedt dan bij de 
andero. Do rietstengels zijn 
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weliswaar onvertakt, doch uit de knoppcn van de 
alleronderste gcledinggen van den primaireii stok 
komen zeer spoedig na het ontkienicn van het riot 
secundairc stokken tc voorsehijn, zoodat de riet- 
plant den vonn van cen bund el stengels aan- neemt, 
die alle uit ccnzelfdc punt uitspringen, welken vorm 
men ”stoel" noenit. 

De bladeren zijn afwisselend in twee rijen aan 
den stengel gezeten ； de bladscbcedcn aan den 
buitenkant met spits aangedrukte borstels bezet; op 
de grens tusschen de bladschjjf en de blad- schecde 
vindt men cen zeer weinig ontwikkeld tongetje. De 
bladscliyf is lijn-lancetvormig of lijnvormig tot 2 
Meter en meer lang, met zeer duidclijke middennerf, 
die aan den bovenkant mSn of meer uitgehold is en 
van onderen sterk buiten het overige bladoppervlak 
uitsteekt. De bladscheeden omgeven de hooger 
gelcgen gele- dingen van den stengel gehcel. De 
bloeiwijze is eindelings cn vormt ecu ovaal 
pyramidevormige pluim, die 50 — 80 c.M. lang 
wordt. De takken van de eerstc orde van de 
bloeiwijze staan in kransen of boven aan in halve 
kransen; de takken van de tweede orde zijn trossen, 
waarvan de aartjes, telkens twee bijeen, bevestigd 
zijn. Van die twee aartjes is het eene gesteeld en valt 
bij het rijpen af ： het andere is ongesteeld, blijft aan 
de as zitten, doch ook dit va]t bij rij pheid in stuk- 
ken uiteen. De aartjes zijn eenbloemig, 3.5—4 m.M. 
lang met twee kelkkafjes zonder naad, rug- gelings 
min of meer samengedrukt. Het derde kelkkafje is 
dun en vliezig, terwijl liet kroonkafje ontbreekt. 
Verder vindt men aan de bloem drie honigschubjes, 
benevens drie ineeldraden met dunne helnidradcn en 
hangendc lielmknoppen, een stamper met twee 
veervormige stempels cn een vruclitbeginsel met 
een enkclen zaadknoj). De vrucht is een graanvrucht 
met een zaad cn vergroeiing van vruchtwand en 
zaadhuid. be kiem maakt ongeveer een derde van de 
lengte van het zaad uit, dat verder endosperm bevat. 

Voortpltinling, ontwikkelina en rijping van het 
suikerrict. Het suikerriet kan zoowel door middel 
van zaden als van stekken worden voortgej)lant, van 
welke twee wijzen in de praktijk gebruik wordt 
gemaakt. Voor den aanleg van velden, waarvan men 
het riet voor de suikerbereiding wil oogsten of voor 
plantniateriaal wil gebruiken, gaat men uitsluitend 
van stekken uit, terwijl men de voortplanting door 
middel van zaad toepast met het doel om door 
hybridisatie van uitgezochte varieteiten nieuv/e 
rietsoorten te verkrijgcn, die om de eene of andere 
reden boven de bestaande uitmunten. Heeft men die 
eenmaal verkregen, dan plant men hen wedcr door 
stekken voort, zoodat de eerstgenoemde 
voortplantingswijze allecn in de kweekerij van 
nieuwe soorten aanwending vindt. Om daarbij de 
kruising van de varieteiten te verkrijgen, kan men 
die op natuurlijko wijze door den wind doen 
geschieden of men kan met een penseeltje stuifmeel 
van de eene plant op de stempels van de bloc men 
van de andere ov(?r- brengen. In het eerste geval 
plant mon de varieteiten, die men kruisen wil, dicht 
bijcen en buigt tijdens den bloei de stokken naar 
elkandcr toe. Kan men de varieteiten niet dicht 
bijeen plaatsen of bloeien zij zoo spaarzaani, dat men 
op bestui- ving door den wind niet rekenen mag, dan 
snijdt men de pluiincn, die stuifmeel moeten 
leveren, af cn plaatst hen in een bamboekokcr met 
water even boven de plufmen, die zaad moeten 
geven. 

In hot tweede geval verzamelt men het stuifmeel van 
de pluimcn door hen boven ccn glanspapier- tjc te 
schudden en brengt het daarna met een pen- secl op 
de bloc men van de andere varietcit over. 

Twee of 'rie weken na den bloei zijn de vruch- ten 
rijp；】 n snijdt de aartjes af, zoodra zij op het pun
： ,..jn los te la ten, wikkelt hen in papier en laat hen 
cen paar dagen drogen, waarna zij in pottdn op 
vruchtbaren, gezecfdeji grond worden gezaaid. Vier 
tot zes weken na het uitzaaicn zijn de jongc plantjes 
groot genoeg om in kleine bloempotjes 
overgespeeud te worden en ecn maand daarna 
brongt men hen in den voilen grond over. Zij groeien 
dan door en zijn gewoon- lijk ecn jaar na het 
uitzaaien volwassen. Men onderzoekt gedurendc 
den duur van de geheele vegetatie de planten op de 
gcwensclitc eigen- schappen, vernietigt degenc, die 
nict gewenscht zijn en plant de goed bevondcnc door 
middel van stekken voort. Bij de voortplanting door 
stekken snijdt men het bovenste deel van het riet in 
stuk- ken van twee of drie geledingen, zoodat icdere 
stek twee of drie oogen heeft. Men verwijdert de 
bladscheeden, desinfecteert de stek door liaar ecnige 
minuten in bouillie bordelaise te dompelen of sluit 
den toegang voor mikro-organismen tot de breede 
snijvlakten af door deze met teer te beslrijkcn. De 
stekken worden nu in den terdege voorbereiden en 
goed bewerkten en begoten grond geplant, d.w.z. 
horizontaal of )net een flauwe helling nceigelegd en 
met een weinig aarde bedekt. Veelal plant men 
onmiddellyk in den tuin cn op de plaats, waar het riet 
groeien zal, maar somtijds legt men de stekken eerst 
op rijen via k naast elkander op k week beddingen 
om hen, wanneer zij gekiemd zijn en flink 
uitgegrocide spruiten vertoonen, over te plamcn op 
de plaats, waar zij tot vol wassen riet zullcn 
opgroeien. 

Eenige dagen na het planten, ufhankelijk van de 
rietvaricteit, van den vochtigheidstoestand vav den 
grond, van de temperatuur cn van rlen ouderdoni van 
de stek loopeu de oogen uit cn cen spruit verheft zich 
boven den grond, terwijl de wortelbeginselen van do 
stek uitloopen on bij worlds in den grond zenden. Na 
cenigen tijd IOOJKJI ook de wortels aan de onderste 
geledingen van den jongen stengel uit, zoodat de 
jongc wcldra ccn eigen wortclstelsrd krijgt en van 
<lal van de stek onafhankclijk worrit. Ook de oogen 
aan de onderste geledingen loopen uit cn vormen 
zijstengels, waardoor ongeveer zes of acht weken na 
het planten de jongc rietpl&nt uit vcrscheidene 
bebladerdc utengels gevornid is. 

Naarmate het riet opgroeit, verdrogen de on- 
derstc bladeren en vnllen af, zoodat de voiwassc-n 
stengel zich als een lange, van knoopen voorzienc 
stok voordoet, waarvan de geledingen curst over een 
groote lengte even lang zijn, maar naar den top toe 
korter worden. be top blijft met een 5-10 tai grocnc 
bladeren getooid. Op het eind tier groeiperiodo 
verschijnt bij ecn dee! dcr stokken eenbloem])luini, 
die het Icvenstijdperk afsluit. 

Gedurende den groci van het riet wordt de suikcr 
gevornid en in de geledingen afgezet, liet- geen met 
groote intensiteit geschicdt. Volgens 
onderzoekingen van KamerJing nee mt in < len loop 
van ecn zonnigen voonniddag het droge stof- 
gedeelte van krachtige assimileerende rietblade- ren 
met 15 % toe, niettegenstaande er in dien tijd voort 
du rend koolhydratcn naar den stengel worden 
afgevoerd. Rekenen wij nu allecn maar 
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den voormiddag cn nemen wij aan, dat het assi* 
milcerendc bladgcwicht per stok 300 grain be- 
draagt, ineb een gehalte in den vroegen morgen 
van 20 % drogc stof dan worden er in dicn tijd 
ininstens 300 x 0.20 x 0.15 = 9 gram koolhy- 
draat per stok gevormd. 

Wannecr wij een enkele geleding beschouwen 
van het oogenblik af, waarop zij ontstaat to；, 
het stadium van rijpheid too, dan zien wij, dai z.ij 
eerst geen suikers, maar als eenig koolhydraat, 
zetmeel bevat. Bit wordt langzamerhand opge- 
bruikt, vermoedelijk voor de vorming der vezcl- 
stof cn ter zelfder tijd komt de geleding langza- 
merhand in het stadium, waarin het aan liaar 
vastgehcchte bJad begint te assimileeren; suikers 
stroomen toe, de geleding grooit krachtig uit. Van 
dezo suikers blijven de glucose en de fructose 
voorloopig onveranderd, terwij 1 de saccharose 
voor een groot dcel wordt geinverteerd. Op het 
oogenblik, waarop de geleding volgroeid is, bevat 
zij dus zeer weinig saccharose cn vcel glucose en 
fructose. Beze beidc suikers worden gaandeweg 
door het ademhalingsproccs opgebruikt, maar te- 
gelijkertijd stroomt er uit het blad voortdurend 
nieuwe saccharose toe en ook glucose cn fructose. 
Eerstgenocmde wordt nu niet meor geinverteerd, 
ook niet verademd, zoodat ten slottc de geleding 
hoofdzakelijk saccharose en weinig reducccrcnde 
suiker bevat. Wordt later het stadium van rijp- 
heid van de geledingen overschrcden, dan neemt 
de hocvee)hcid rcduceerendc suiker toe door in- 
versie der saccharose. 

Beslanddeelen van het Suikerriet. Het suiker- 
riet bevat bchalvc water, dat er voor het grootste 
gedccltc het hoofdbestanddeel van uitmaakt, 
saccharose, glucose, fructose, organische zuren, 
waaronder appclzuur, barnstcenzuur, zuringzuur, 
loozuur en, bij dood riet azijnzuur, verder stik- 
slofhoudendc lichamen, gomachtigc stoffen, 
kleurstoffen, vczclstof en aschbestaiiddcclen. 

Gelijk wij boven bij de beschouwing van de 
ontwikkeling van het rict zagen, wissclt de on- 
clcrlingc verhouding van deze bestancldcelcn zeer 
naar go la ng van den leeftijd van het rict af en 
ovcrjgens zijJI de gehaltcn voor de verschillende 
rici varictcilen zeer verscliillcnd. 1 n clcn regcl is 
gcjuicldcld op Java het saccharose gehalte van 
rijp jnaalrii't J2 %, terwij! natuurlijk ook vcel 
hoogerc of lagore offers kunnen voorkomen. De 
grenswaarden van rij p riet kunnen ongcvcer als 
voIgG worden opgegeven. 

Saccharose .............  .  ..................  11—16 % 
(Jlucoso en fructose ................  0.4 — 1.5 % 
Vezelstof  .....................................  10-15 % 
Aschbcsl anddcclcn  ................  0.5—1.0 % 

Rietvari&teilen. In de jaren voor 1850 word op 
.lava nagenoeg uitsluitcncl cene zachtc witto rict- 
soorL aangeplant, totdat in het genoemdc jaar een 
suikerfabrikant in de residenlie Cheribon, Gonsal- 
ves, boincrkte, dat ocn reeds Hedert jaren op Java 
in do aanplantingcn voorkonwnde donkerkleurige 
soort vec! mcer nuikcr oploverde dan de witto 
soort, maar daarentegen het nadeel had harder cn 
mocilijkor uit te person te zijn. Doordat do molcns 
Blcrker en beter geconstrucerd worden, verviel 
dal bczwaar en weldra was het Chcribonriet do 
bijnn alloen aangeplante soort. Zij vereenigde dan 
ook allc goede cigenschappen in zich en maakto, 
dal reeds in do jaren omstreeks 1870 op Java per 
ccnlieid van oppcrvlakte vcel nicer suiker geoogst 
kon worden dan in wclk under suikcrproducee- 

rend land ter wercld. In het jaar 1882 werd dit rict 
cchter in het Westen van Java door cene zicktc 
aangetast, de sfirehzicktc, die zich gclei- dclijk naar 
het Oostentoc uitbreiddo cn in 1892 Straat Bali^had 
bcreikt. Niettegcnstaandc allo genonicn^iiaatregclen 
tot afwecr en bcstrijdings- middclcn week do ziekte 
niet en bedreigde de Java suikcrindustric met 
nndergang, zoodat men allc pogingen in het work 
steldc con rietsoort te vinden, die de goede, ja 
voortreffelijke eigen- schappen van het Cheribonriet 
zou vereenigen met een immunitcit tegen de 
serehziekte. Van heinde en verre werden 
rictvarictcitcn aange- voerd en in do proeftuinen cn 
rictaanplantingen onderzocht cn ofschoon er 
verschcidene onder waren, die jaren lang zeer goede 
dicnsten hebben bewezen cn goede opbrengsten 
hebben gegeven, zijn zij alle weder de een na de 
andere opgegeven geworden en uit de aanplantingen 
verdwenen, zoodat zij niet mecr dan historischc 
waarde be- zitten. 

De voornaamste daarvan zijn Muntok, Loe- thers, 
Canne jnorte, Batjan, Zwart en Wit Manilla, 
Chunnee enz., waarvan enkele als stamouders 
hebben gediend bij de kruisingen ter verkrijging van 
niouwe varieteiten en dus nu nog in haar na- 
komclingschap voortloven. 

De pogingen namelijk om door kruising van 
vcclbclovendc rietsoorten hybriden. tc verkrijgcn, 
die boven do ouders uitniunten, zyn na cen zeer 
langdurig tijdperk van uiterst moeilijke proeven met 
goed gcvolg bekroond geworden en een lange reeks 
van niouwe soorton zyn door de goede zor- gen van 
de suikerproefstations en van particu- lierc planters 
ontstaan, die voor eon groot gedeel- te boven een 
immuniteit togen serehziekte ook nog cen grootcre 
rictopbrcngst en een hooger suikergchaltc dan het 
Cheribonriet vertoonen. 

Deze soorten worden niet met namen, doch met 
cijfcrs aangeduid, waarbij ter ondcrscheiding van de 
lijsten der verschillende kweekers de voorlct- ters 
van den k week er of van de plants, waar de varieteit 
ontstond, worden gevoegd. Zoo betee- kenen No. 100 
P. O. J. No. 100 van het Proef- station Oost Java, No. 
247 B, No. 247 van Boui'icius, No. 2 w. K., No. 2 van 
E. Karthaus. No. 43 D. I., No. 43 van Demak Idjoe 
enz. 

Het zou ons veel te ver voeren do eigonschap- pen 
van al deze soorten aan con bespreking to 
onderwerpen; wij kunnen er mede volstaan met tc 
zeggen, dat sommigo soorten voor zwaren grond to 
verkiezen zijn, andcrc voor lichten, dat sommigo 
vroeg rijpon, andcrc laut, zoodat iedor planter voor 
zijnc gronden cn voor zijne omstan- digheden <lic 
soorten kan uitkiozon, die hem do besto rcsultatcn 
zullcn goven. Er zijn nu ceuige soorten in cultuur, 
wclke tot heclen ongeevenaar- de oogsten hebben 
opgelcverd, maar aangozien het gcbleken is, dat 
enkele supcrieuro soorten op den duur in kwalitcit 
achtcruit zijn gegaan, blijft 】ncn ijvcrig door aan het 
work om de goede soorten to kruisen on daardoor 
steeds niou,we en uit- stekende vardteiten te 
scheppen. Vooral aan het suikerproefstation tc 
Pasoerocan wordt op weten- schappclijke en 
systeniiitische wijzc cn met goed gevolg aan de 
oplossing van dit vraagstuk goar- bcid. 

Ziektcn en Plagen. Het suikerriet is onder- hevig 
aan do aanvallcn van tai van vyanden, waartoe 
zoowcl dicrcn als parasitische schini- mels gcrekend 
moctcn wordon. Door do voort- 
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durende werkzaainheid van de suikerprocf- stations 
zijn allo ziekten on plagon van het suikerriet met 
groote zorg en uitvoerigheid on- dcrzocht- De wijze 
van a antasting door dierlijke en plantaardige 
parasieten is met de meeste nau wkeurigheid 
bestudeerd en de niecst prakti- sche -wijzen van 
bestrijding en afweer zijn voorge- steld en in 
toepassing gebracht, zoodat geen en- kcie 
beschadiging van het riet, uit de genoemde oorzaken 
voortvloeiend, onopgemerkt is gebleven en ook de 
middelcn tot bestrijding bin non ieders bereik zijn 
gebracht. 

Tot de rietvijanden uit het diercnrijk behooren 
apen, marters, eekhoorns, muizcn, stekelvarkens, 
zwijnen, spechten, wevervogels, kevers, blad- 
vretende en borende rupsen, wantsen, cicaden. blad- 
en sehildluizen, sprinkhanen. krekcls, ter- inieten, 
blaaspooten, mijten en grondwornien, doch de 
schade door al die dieren to weeg gebracht is alleen 
van eenige betcekenis,'waar het geldt de muizen, 
wawalon kevcrs, borende rupsen en bladluizen. Van 
deze zijn de borende rupsen het schadelijkst. daar zij 
uit de op de bladeren gelegd wordende eieren 
uitkomen en langs de middennerf van het blad in den 
stengel dringen en daar gangen vreten, waarin zij 
zich verpoppen. Daardoor wordt niet alleen een deel 
van het riet vernield, maar ook zijn de door de rupsen 
ge- maakte openingen de invalpoorten voor parasiti- 
sche schimmels, die het aangevangen vernielings- 
werk voortzetten en het riet aantasten. Er ziin tegen 
al de genoemde rietvijanden bestrijdings- iniddelen 
v'oorgesteld, maar over het algemeen zijn deze 
onmachtig om een zwaren aanval te stuiteii: zij 
kunnen alien in den aanvang voor- behoedend 
werken om een te groote uitbreiding te voorkomen. 
De beste hulp is tot nog toe ge- weest de aantasting 
der rietvijanden door hunne natuurlijke parasieten, 
die steeds een te groote uitbreiding hebben weten 
tegen te gaan. Men zou de tweede categoric van 
ziekten, namelijk die, welke niet door dieren 
veroorzaakt worden, kunnen onderverdeelen in 
parasitaire en niet-parasi- taire ziekten, maar 
aangezien het eigenlijkc wezen van enkele dier 
kwalen niet met voldoende zeker- heid bekend is, 
zullen wij hier geene verdere onderverdeeling naar 
den aard der aantasting maken, doch alleen naar het 
deel van de plant, dat aangetast wordt. Zoo kennen 
wij als ziekten van den stengel de brandziekte, 
veroorzaakt door een sclnminel Uslilags Sacchari, 
rood snot, veroorzaakt door een schimmel 
CollelotricJium jalcatum, zwart rot of ananas ziekte, 
veroorzaakt door een schimmel Thielaviopsis 
acthaceticua, dongkeHan ziekte, veroorzaakt door 
een paddestoel Maras- mizis Sacchari, sfircli ziekte 
en stcngelstrepen ziek- te, door onbekende oorzaken 
teweeggebracht. 

Ziekten van de bladscbeeden zijn de oogvlek- 
ken ziekte, veroorzaakt door Cercospora vaginae, 
rood rut, veroorzaakt door het sclerotium van een 
onbekende schinuncl. 

De bladeren kunnen worde)L aangetast door 
djamoer oepas, het sclerotium van een onbekencle 
schimmel; geelvlekken ziekte, veroorzaakt door een 
schimmel Cercospora Koepkii; roest, veroorzaakt 
door een schimmel Uredo KHltii-ii; ring- vlekkcji 
ziekte, veroorzaakt door een schimmel 
Laptospliaeria Sacchari: rood vlekken ziekte, ver-
oorzaakt door een schimmel Eriosphaeria Sacchari 
en oogvlekken zfekte, veroorzaakt- door Cercospora 
Sacchari. Ten slottc geeft de gele 

bladstrepcn ziekte dor bladeren veel ongeriel 
doordat de daardoor aangetastc planten in hare 
onlwikkoling gestoord worden. 

De wortels kunnen ten slotte door tai van 
wortelschimmels worden aangetast, waardoor na- 
tuurlijk de plant in haar wasdom wordt belem- merd, 
tcrwijl in sommige varicteiten liet wortcl- rot- veel 
nadecl kan doen. 

Van al deze ziekten doet de ananasziekte veel 
lewaad in den jongen aanplant, de sereh en het 
wortelrot in de reeds cenigszins volwassen of in de 
rijpo tuinen, terwijl de bladziekten, behalve dja- 
moer oepas cn gele strepenziekte, vrij ongevaar- lijk 
zijn. 

Voor zoover het door schimmcis veroorzaakte 
ziekten aangaat zijn uitzoeken van de bibit en 
desinfectie met bouillie bordelaise de beste be- 
st.rijdingsmiddelen, terwijl voor de ziekten van 
onbekenden. oorsprong het gunstigstc resultant is 
verkregen door strenge uitzoeking van gezond 
plantn\ateriaal en het kweeken van varieteiten. die 
tegen de a an valien van de ziekten bestand zijn. Een 
derdc hulpmiddel is het wyzigen van 
cultuurmcthoden, zoodra men ziet,dat de tot nog toe 
gevolgde het voortwoekeren van de ziekte in de 
hand werken, zoodat eene ruime toepassing van 
rationeele landbouwkunde bij de bestrijding van 
vele rietziekten van meet belang is gebleken dan alle 
desinfectie, uitroeien en verbranden van aangetaste 
exemplarcn of van quarantaine maatregelcn. 

II. S U1K 1£ RIN D USTR1E. Algemeene ge- 
schiedenis der rietsuiker Industrie. lioewel in zeer 
vroege tijden gewag word gemaakt van suikerriet, 
dat hoogstwaarschijnlijk afkomstig is van de oevers 
van den Ganges, vinden wij geene vast- staande 
vermelding van uit riet bcrekle suiker uii tijden voor 
200 — 600 n. C. Wei vermelden Griek- sche cn 
llomeinsche schrijvers, zooals Strabo, Dioscoridcs 
en Plinins, een honig uit riot, dat ii) Indic groeit of 
een stof „saccharon,,

> die evenecns in het Oostcn uit 
riet gewonnen wordt, maar bij nauwkeurig 
onderzoek is gebleken, dat men hier piet met suiker 
te doen kan hebben. De bedoekle stof moct in enkele 
gevallen manna zijn gew(?cst, doch nieestal 
tabashir, een gcleiachtig kiezcl- zuur, dat zich in 
sonnnige tijden in de gcledingen van enkele 
bamboesoorton, afzet. 

De eerste suiker, die wij beschrevcn vinden, is 
eenvoudig tot droog ingedampt rietsap gewcest, dat 
nu nog in zeer groote hooveelhcden jn v(,i(； 
suikerproduceerende Ian den wordt berei<l, maar 
daarbij bleef de kun st niet en reeds in de zevcn(l<! 
ceuw hadden de Arabieren en Egyptenaren ge- leerd 
de ruwe suiker door omkristalliscftren te zui- veren 
en uit de gezuiverde suiker tai van suikor- werken te 
niaken. Dezc kunst were! van uit Can-o naar de 
landen van het verre Oostcn en ook naar Europa o 
verge brae ht. De ivloliamniedaansche schrij vers, 
die over de suikcrindustric van Voor- Indici 
bcrichtcn, maken melding van een aantai soorten 
van suiker. die omstreeka het einde dur dertiendc 
eeuw nit hot ingedamptc rietsap bi-reid werden, 
door liet nogmaals op te Jossen, met melk te klaron 
en wederom hetzij tot een vaste stof in te dampen of 
tot kandij te laten kristailiseeren. 

Wij vinden vermekl, dat de Arabinren in 703 het 
suikerriet naar Sicilie overbrachtcn cn in 7'*5 naar 
Spanje, in welke twee landen omstreek^ □ 50 een 
bJoeicndc suikernijverheid bestond. Bo- vcnclien 
brachten Arabieren en Chineezen dit gc- 
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,，naar nlle kusten van de Middellandschc Zee 
'den Grooten Oceaan, dus naar Tunis, Marokko 
Gambia, Madagascar, Siam, Soenda eilanden, 
Bhilippijncn, Formosa, Japan, cnz.. waar do aan- 
jant met graagte ter hand word gen omen on 
waar pen min of meer primitievo suiker】切verheid 
ontstond, terwijl tot het jaar 1400 a 11 cen in China 

in de landcn rondom de Middellandsche Zee 
一)rationed gedreven suikerindustric werd aan- 

getroffen. .In laatstgenoemdo streken was zij een 
uitvlocisel van de kruistochten, do ord at do 
Kruisvaardcrs uitgestrekte rictaanplantingen in 
Tripolis, Mesopotamia, Palestina, Syria, An- 
tiochie enz. aantroffen en zich in het veroverdc 
gebied met kracht op de rietcultnur toelcgdcn. 
In de dertiende en veertiende ceuw waren de lan- 

en J 
cen 

ARisN-SUIKER) suiker uit dit gewas wordt bcrcid, is 
Java Jiet eenige ciland, waar doze industric in het groot 
wordt gedreven, hoewel er plannen bestaan om ook op 
andere eilandon do cultuur in tc vocrcn^ 

Het suikerriet worat sedert onheugcljjke 访den / op 
Java verbouwd en is waarschijnlijk door de t Hindoos of 
de Arabieren gcbracht. By de komst der Hollanders op 
Java was er nog geen sprake van eenc suikernijverheid, 
alleen werd op de in- landschc wijze ecnig rietsap tot 
droog ingedampt 

en is waarschijnlijk door de 

cn in do ecrste jarcn van haar bestaan bestcedde 
de Oost-Indischo Compagnie zeer weinig moeite 
aan aanmocdiging of uitbreiding van eenigen in- 

den rondom de MiddeJlandsche Zee cen aaneen- 
schakeling van rietsuiker produceerende landen, 
waarvan het product, voor zoover het niet ter 
plaatsc werd verbruikt, naar Venetie, Pisa en 
Genua .werd vervoerd. 

Jn het jaar 1419 brachten de Portxigeezen sui- 
kerriet over naar Madeira, waar het welig op- 
schoot en zich zoo snel verbreidde, dat dit eiland 
welcira tot dusverre on^ 
suiker opbracht, die door de Portageesche zee- 
vaarders naar de Italiaanschc havensteden ter 

igckcndc lioeveelheden 

distributie over Europa werd gcbracht. In het 
jaar 14-14 werden de Azorcn door de Portugcezen 
gekoloniseerd, tusschen 1456 en 1462 volgdcn de 
Kaap Verdiscbe eiianden, in 1472 Sao Thomd, 
Principe en Annobon, terwijl de Spanjaarden de 
< 'anprische eilanden koloniseerden. Het riet werd 
al die eilanden aangepiant，cn door den arbeid 
van uit het vaste land van Afrika aangevoerde 
negerslavcn word de suiker met zoo geiinge kos- 
ten gepixxluceerd, dat de Europecschc suiker- 
nij verheid cr gchcel door overvlcugeld werd. Na 
tie ont<1 ekkingsreizen tier Spanjaarden en Portn- 
geezen weiden Amerikaanschc eilanden en vaste 
l.iiKlen gckoloniseerd en evenzeer met behulp van 
n«-/crt--)aven word er op zeer groote schaal suiker- 
jict aangopla nt en rietsuiker bore id, zoodat wel- 
<!r；i West -1 ixlic de groote snikorproduccnt werd, 
<lie vaji zijn overvloed geheel Europa kon voor- 
zji't. V>Tv<>)genK we rd ook in Oost- Indic, in 
Avs- 
11 .1lie < n e>vcral ter wereld t-lders, waar 
suikerriet 
wii t/< 'lijen, <!<• rictsuikcrindustrio ingevoerd. Tot 

< \ ierdc kwartaal van de 19e ceuw werden nog 
\ fd；il <l(- oude methoden toegepast, die in 1722 
<k>or l,< rc in. zijn werk Description des Iles 
<l' A I'K-riquc waren bcschrcven, doch daarna is de 
workwijz。in de rietsuikcrfahrickcjn gehcel gc- 
inoclcrnisccrd en v/ordt alom op rationcelc wijze 
i*carhpi(! om uit do grondstof met de minstc 
kosten ei)op de beste manier het niaxinuim van 
product te. win non. 

Volgens (lc statistieken van Willett & Gray bc- 
• Iroeg in h(d janr 1917/18 de opbrengst van rict- 
suiker dezc hocveelhcden in tons van 1010 K.G. 

Aziii ....................................  5.603.314 
Anjcrikii ..............................  5.826.5G2 
Afrika  .................................  540.970 
2\ ust ra lie  ..........................  440.8S7 

6.000 

Eurojja  ...........................  
, Toqial ...................................  12.507.733 

(Jeac/iie.denis de.r suikerindustrie op Java. Hoc- 
wcl op allc eilanden van den Oost-Indischcn Ar- 
chi pel suikerriet wordt aangekweekt. 
plaatsen in het klein, op inlanclscho wijze (zie on op vclo 

land sc hen tak van bestaan, dus ook niet van de 
suikcrberciding. Toen echter de handel in suiker uit 
China, Siam, Formosa en Bcngalen goede 
voordcelcn opleverde cn het niet steeds mogelijk 
bleek uit die Ian den voldoende suiker tt verkrij- 
gen, bnsloot de Compagnie zich van den huiten- 
landschen aanvoer onafhankelijk te maken en op 
eigen terrein in de omgeving van Batavi^. sjiikcr- 
molens op te richten. Deze werden dooF Chinee- 
sclie fabrikanten beheerd cn de Compagnie kocht 
van hen de gehecle productie tegen te voren bc- 
paalde prijzen. De Compagnie veranderde echter 
herhaaldelijk de voorwaarden van levering en de 
hoeveelheid van het tc levercn product, benevens de 
prijzen, zoodat de t-oestand dor suikerindustric zeer 
onzeker was en zoowel het aantal der fa brie- ken 
als haar oogst ieder jaar veranderdo. Een tijd- perk 
van blooi is in al do jaren, waarin de Com- pagnie 
de suikerindustric beheerschte, nooit haar deel 
gewcest cn dit was nog minder het geval, 
toen, na ] 800 de reeks dcr Napoleontische oorlo- 
gen het vrijc verkeer van de kolonien met Europa 
on Amorika vcrlamde en de suikerindustric ten 
doode doemde. Werd nog in 1779 100.000 pikoel 
kristalsuikcr afgoloverd, daar daalde de productie 
iu 1813 tot 10.000 pikoel en in 1815 tot 20.000 
on stond in 182G, toen do Commissaris-Generaal 
du Bus de Gisignies op Java kwam, nog op een 
zelfde cijfcr, n.l. 19.795 pikoel. 

Na de invoering van het Cultuurstelsel (zie al- 
daar) veranderdo de toestand aanmorkelyk. Voor 
zoover het de suikercultuur aangaat, bevatte het 
deze bopaliiigcn: 

De inlandsche be volkin g in de voor de suiker- 
industrie geschikte gewesten stelt cen derde van 
hare bouwgronden ter beschikking van' den teelt 
van suikerriet en over dat deel wordt naar be- 
hoof to hcschikt, zoodat het niet noodig is steeds 
het gchccle derde deel daartoc te bestemmen. 

De inlandscho be vol king bower kt de velden, 
Icvcrt hrandstof on vee voor het pluegen en het 
en is daartegenover van het verrich ten 
van hcerendicnstcn vrijgcstelcl. 

Uit de opbrengst ' 
eerst do vei'schuldigde land rente bctaald on ver- 
dcr worden daaruit de bowozen diensten en de 
vcrrichtc arboid betaaid, waarna de regeering het 
overschot als winst ontvangt. 

Ten cinde het op hoog bevel door de bevolking 
aangcplantc riet to verwerken, werden er met 
particuliere personen contracten geslotcn, waar- 
bij dozen gcklelijk voorschot. ontvin&en om daar- 
mccle suikerfahrieken te bouwen en in te richten. 

vcrvoer 
van het product wordt voor- 

Dc contractantcn waren vcrplicht al het pro<iuct 
tegen een vastgestelden prijs aan do regeering te 
lovercn en kondon het genoten voorschot met de 
suikerlevering verrekenen. 

12 



178 SUIKER. 

In het begin waren de voordeelcn niet groot, noch 
voor den Staftt, noch voor de onderncniers, ja zelfs 
werd vaak over do geheele transactio verlies geleden 
en de zeer menigvuldigo wijzigingen in de 
contracten en in de verdeeling van het pro- duct 
tusschen de fabrjkanten. en de regeoring toonen wel, 
dat de kunstmatig in het leven ge- roepcn Industrie 
niet aan de verwachtingen vol- deed. 

Teen in het jaar 1870 werd aangenomen, dat do 
regeering zich geleidelijk van de suikerindustrie zou 
terugtrekken en die aan de particulieren overlatcn, 
trad cr cen beterc toestand in het leven, waarbij de 
Java siiikerindustrie een meer stabiel en loonend 
bedrijf werd en ook aan de al- gemeene welvaart 
meer ten goede kwam. Er werd toon besloten, dat er 
geen uitbreiding van de Gouvemements 
suikercultuur zou plaats vinden en dat de 
rechtstreeksche benioeienis van de regeering zich 
zou beperken tot- den teelt van het gewas. Dit wordt 
tegen een bepaalden prijs aan den suikerfabrikant 
overgegeven, die het snijdt, vervoert en verwerkt 
gehecl met eigen middclen, buiten iedere benioeienis 
of tusschenkomst van de regeering of van haro 
ambtenaren. Verder zullen te beginnen met het jaar 
1879 de contrac- tueel bedongen oorsproiikelijke 
aanplautingen jaarlijks met i/t3 worden verminderd, 
zoodat in bet jaar 1891 de geheele directe benioeienis 
dcr regeering ook met den aan bo aw van het suiker- 
riet zal ophouden. De fabrikanten hebben de voile 
beschikking over de door hen voortgebraehte suiker 
on betalen vuor de gronden, die zij tot 1891 met 
regeeringshulp beplanten, een bepaalden prijs voor 
het riet en een cijns, die berekend is op de basis van 
de Fiiikerproductic per bouw gedu- rende de jaren 
1868/69. Voor het riet van den aanplant, die buiten 
benioeienis van de regeering tot stand gekoraen is, 
wordt niets betaakl, be- halve een vaste cijns van / 25 
per bouw. Reeds in het，jaar 1886 werd evenwel, urn 
de onder ongun- stige omstandigheden verkeerende 
Industrie te hulp te komen, de cijns op den 
particulieren aan- plant afgescliaft cn die op 
Gouvemements aan- plantingen over de jaren 
1887/91 tot op de helft teruggebracht, met de 
bepaling, dat de and ere helft eerst in de jaren 
1892/96 bctaald zou be- hoeven te worden. 

Be halve deze fabrieken, dio voorheen onder 
Gouvernementscontract had den gewerkt en in 1891 
geheel onafhankclijk werden, vond men op Java nog 
een aantal andcre. Jn de residentien Soerakarta en 
Djokjakarta, waar het cultuur- stelsel niet gold, 
waren in het jaar 1857, volgens het rapport van den 
Hoofd-Inspecteur van Financier), Mr. G. Umbgrove, 
4 suikeronderncmin- gen op huurlanden gevestigd, 
welk aantal in 1875 tot 28 was gestegen, van welke 
er 19, met een op- brengst van 176.680 pikoel suiker 
in Soerakarta waren gelegen en 9 in Djokja met een 
productic van 135.564 pikoel suiker. 

Verder was het volgens de wet van 1863 aan 
ondernemers in de Gouverncmentslanden ver- gund 
grond te huren en daarop suilcerriet te planten, ten 
einde daaruit suiker te berciden, waarvan echter in de 
eerste tijden op zeer kleine schaal gebruik werd 
gemaakt, zoodat in 1863 door 26 vrijc fabrieken 
slechts 34.407 pikoel suiker werden bercid, tegen 
1.742.068 in de fabrieken, welke Gouvemementsriet 
vermaaldcn. In 1875 werd er reeds in 39 vrije 
fabrieken in do 

Gouverneinentslaudcn 233.354 pikool suiker bc- 
rcid, tegon 2.568.991 pikoel in de 93 met hot 
Gouvernement contractcercnde ondernemingen. Na 
1891 was, gelijk reeds is gezegd, do toestand voor 
alien gelijk cn het scheen in de eerste jaren na de 
inwerkingtreding van de agrarischo wet, als- of de 
suikerindustrie op Java eon tijdperk van voorspoed 
zou te genioet gaan, toen deze door twee ranipen 
werd geteisterd, die haar op den rand van den 
ondergang hebben gebiacht. 

Door de in Europeeschc rijken van regeerings- 
wege aan de beetwortelsuikerindustrie ten goc<le 
gekomen begunstiging, was de productie van dit 
artikel in korten tijd zoodanig vermeerderd, dat cr in 
1883 veel meer suiker werd voortgcbracht, dan do 
toemnalige consumptie kon opneracn. 

Het gevolg was een sterke daling van den sui- 
Jcerprijs, zoodat dezo een cindwcogs beneden den 
kostenden prijs daalde en de exploitatic der sui- 
kerfabrieken verlies oplcverde. Verschcidenc on- d 
erne min gen mocstcn dicntengevolge worden 
verkocht cn gin gen over in handen van cultuur- 
banken en dergelijke vennootschappen, waardoor de 
industric sterk geconcentreerd cn geccntrali- seerd 
werd. Het bleek al zeer spoedig. dat dit voor de 
suikerindustrie een groot voordeel heeft opge- 
leverd, doordat een goed geleid economisch be- drijf 
daarvan het gevolg was, dat de noodlottige gevolgen 
van de prijsdaling kon wcerstaan. 

Terzelfdertijd, waarin de suikerind ustrie onder 
den druk der suikercrisis gebukt ging, kwam do 
serehziekto de aanplantingen teisteren en deed de 
opbrengst der riettuinen aan merkelijk dalcn. Do 
suikerfabrikanten riepen de hulj)van de we- tenschap 
in om te trachten den voortgang van de ziekte te 
stuiten cn richtten proefstations op om hen voor te 
lichten in icder onderdccl van him bedrijf. 

Ook staken de nieuwo, kapilaalkrachtige eige- 
naars der ondernemingen vccl gold in him bedrijf en 
pasten de nieuwstc uitkomslen van de weten- schap 
toe ter verbetering van do cultuur- cn frt- 
bricatiemethoden. Hoewel de proefstations oor- 
spronkelijk opgericht waren tot bestriding van de 
sGrehziekte, hebben dezo Jiaar werkzaamheid 
uitgebreid cn ondcrzockcn icder ondeideel v；m het 
grootc gebied dcr Industrie, zoowel wat den 
landbouw, do be8trij<Jing van ziekten, do fabri- a. 
tie, de chemische controle op het bedrijf als d<； 
niachinericcn bclreft. De suikerfabrikanten s!o- ten 
zich ook op economiscli cn sociaal gebied aan - een 
cn doze sehoone samenwerking van alle be- 
langhebbcnden inaakte de suikerindustrie op Java tot 
een zeer kraehtig engoed werkend bedrijf. 

Toen in de jaren v66r 1903, in welk jaar de 
Brussclsche eonvontic werd gesloten cn de suikcr- 
prijzen wederorn con ongekend laag peil hadden 
bereikt, de rietsuikerindustrie in nagenoeg icder 
ander suikerproduceerend land noodlgdend was, 
wist de suikerindustrie op Java zich kraehtig t(； 
organisecren, zoodat zij op het tijektip, waaroj) 
premieji op de beetwortelsuiker werden afge- 脆haft 
en de privileges vcrvielen, onmiddcllijk van dezen，
verbeterclen toestand kon profiteerci). De jaren van 
1903 — ]9JG zijn dan ook van onge- kenden bloei 
gcwccst, alhoewel niet van rustig voortwerken. 
Verscheidene nialcn veranderde il<； markt, 
waadicen de suiker verscheept moest wcr_ den en dit 
bracht dan herhaaldelijk wijziging in de soort van 
suiker, die gelcvcrd nicest wo rd on. Dientengevolgc 
jnoesten de fabrikanten steeds 
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hunnc fabricatiemcthodon wijzigen on aan do 
verandercndo omstandighcden aanpasscn, icts 
wnarin zij steeds zecr goed zijn geslaagd, zoodat 
de Java suiker onafgebroken h”r goede reputa- 
tic heeft kunnen handhaven. 
In het jaar 1917 is ten gevolge van do schaarsch- 
te van schccpsruiinte de geproduceerdc suiker on- 
volledig afgevoerd kunnen worden., doch reeds in 
1918 werd de afvoermogelijkheid beter en kon de 
oogst op tjjd worden vcrkocht. Tcngevolge van 
do schaarschte aan voedingsmiddelcn op Java 
heeft de aanplant voor 1919 cen groote inkrim- 
ping (met 15 %) ondergaan. . 

De volgendc cijfers van do productie van Java 
in ton lien van 1000 K.G. van ecnige jaren geven 
een goed beeld van de grootsche ontwikkeling 
van de Industrie.   1840.. 47.040 1895.... 581.569 

1845.. 90.9G2 . 1900.... 744.257 
1850.. .86.519 1905.... 1.039.178 
1855.. .103.963 1910.... 1.280.300 
I860.. .136.889 1911.... 1.466.569 
1865.. .136.893 1912.... 1.406.399 
1870.. .152.595 1913.... 1.465.275 
1875.. .193.634 1914.... 1.404.942 
1880.. .216.634 1915.... 1.319.087 
1885.. .380.34G 1916.... 1.G29.827 
1890.. .399.999 1917.... 1.822.118 

  1918.... 1.773.348 
Keuze van c/ronden. Grondverlcryging. Men vindt 
op Java de suikerondernerningen uitsluitend in het 
midden en het Oosten. In het Westen, name- lijk 
bewesten de grens tusschen Bata via en Cheri- bon, 
vindt men geen suikerfabrieken, even min ；ds in de 
Preanger. Eensdeels is dat deel van het land tc 
bcrgachtig om goed aaneenshiitendc stuk- ken land 
met suikerriet to beplantcn cn verder zou het 
transport van de reusachtige hoevcel- heden 
grondstof, welkc dagelijks voor cen inoder- ne 
fabriek vervoerd nioeten worden, in het berg- 

terrein to lastig vallen. Aan don anderen kant zijn •- G
、. 
in de uitgestrekte laagvlakten in heb.Noorden van 
Batavia, waar dezc bczwaien niet bestaan, de kli- 
maq,tstocstandcn niet zoo gunstig als in de meer 
Oostelijk gclcgon deelen van het eiland. Du 
scherpo tcgenstelling tusschon cen vochtig jaar- 
getijdc, waarin het riet groeit, en een droog, waar- 
in het rijpt en verwerkt wordt, worrit vooral in het / 
Westen niet zoo duidelijk aangetroffen als in het 疚 
midden cn Oosten en (lit zal zeker wel eon reden 
zijn, waarom de vroeger bestaan heb ben de suiker-^ v r. 
Industrie in Batavia en Krawang te niet is gegaan^^x^^ ，•乙 j争 

Men vindt de suikcrondernemingen in de uitge- - 
strekto laagvlakte, benoorden do vulkanenrceks, diezich dwars door 
het eiland voortzet en wel van ''.' de Westgrens van Chcribon tot de 
kalkbergen t- van Rem bang en verder van Soerabaja of tot Straat Bali. 
Verder vinden wij in het Zuiden in de rivierdalen van de Serajoe en de 
vele stroomcn, die van hot middengebergto in de vlakte van 
Djokjakarta en Soerakarta afdalen en daar een 

rijke sliblaag hebben achtcrgelaten, een belang- 
rijke suikernijverheid, torwij 1 tevens de hoog- 
vlakten, tusschen de vulkanen in Madioen, K&diri 
en Pasoerocan aan de suikcrindustie zijn gewijd. 
Dezc vindt echter Iiare grootste uitbreiding" in het- 
dal van de Brantas rivier, waar in het diepe alluvium 
een uitstekendc gelegenheid voor den rietbouw 
bestaat cn waar do aanplantingen. van suikerriet zoo 
dicht aan elkander aansluiten, als dit met de eisehen. 
van. den wisselbouw overeen 
te brengen is： 

Volgcns de statistieken van W. C. Dickhoff in het 
Archief voor de Suikerindustrie in Neder- landscb-
Indie waren in 1917 de rietaanplantingen als volgt 
over het land vcrdeeld. 

Hierbij zijn ook de oogsten van riet in totaal en 
per bouw en per hectare opgegeven en ook, ter 
vergelijking, die voor de 10 voorafgegano jaren over 
gcheel Java. 

- 

Resident ie. E £ 
? u 
V 

Beplant oppervlak. Tot ale rietproduct ie. Rietproductie. 

Bouws. H.A. Pikools. Tons. Pik. per 
bouw. 

K.G. perj 
hectare. 

(Jiieribon  ......................] 12 13.328 9.458 1G.793.447 1.037.183 1260 109.659 
 18 22.299 15.824 29.998.254 1.852.728 

1.024.120 
1345 
1221 

111.693 
106.2G5 Kccloc cn Banjoomas 8 13.581 9.638 16.581 924 

 17 18.427 13.077 22.731 89G 1.403.896 
1.372.380 

1234 107.396 
114.184 Soerakarl a ..................  15 16.936 12.019 22.220.754 1312 

Semarang cn Rem bang 13 14.153 10.044 • 17.902.188 1.105.661 1265 110.094 
Mad iocn .....................  () 9.542 6.771 12.236.527 755.543 1282 111.573 
Kediri ..........................  22 3G.035 25.572 40.918.822 2.527.19G 1136 98.87G 
Soerabaja  ...................  38 39.201 27.819 52.238.362 .3.226.304 1333 116.012 
Pasoerocan  .................  29 33.0(59 23.093 37.391.500 2.309.344 1111 96.691 
Besooki  ......................  9 8.911 G.324 11.96G.499 739.065 1343 116.882 
Totaal  .........................  187 226.082 159.639 280.980.173 17.353.420 1243 108179. 

Uotaal 1916  ................  186 219.725 155.928 260.583.850 16.091.770 1186 103.218 
,, 1915  ..............  18G 213.013 151.165 233.528.306 14.41G.175 1096 96.385 
,,1014  .....................  18G 207.800 147.4G5 245.128.233 15.139.439 1179 102.609 
,,戚 3  .....................  190 204.778 ]45.321 245.981.150 15.190.414 1201 104.534 
,,侦12  .....................  184 197.707 140.303 236.4G4.795 14.604.352 1198 104.263 
,, 1911  ..............  185 

182 
191.335 
178.292 

135.780 
126.523 

234.364.522 
200.676.040 

14.293.957 1210 105.307 
97.997 ,, 1910  ..............  12.394.677 1126 

,，1909  ..................  182 172.077 122.1)1 201.655.700 12.456.570 1172 102.000 
,, 1908  ..............  182 165.G8G 117.579 201.078.790 12.418.350 1213 105.563 
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bowws a an, dat voor elk der oogsten met riet be- 
plant is goworden cn aangezieu er op Java geen riet 
over bl寸ft，staan, maar al het in cenig jaar.ge- plante 
riet in het daarop volgendc wordt vorma- len, steit het 
ook het aantal geoogste hectaren voor iedor der 
genoenide jaren voor. De werkeliik door de 
suikcrindustric in beslag genomcn opper- vlakte is 
cvenwel veel grootcr, da ar voor de ge- heele periode 
van de cultuur van het suikerrict, te boginnen met het 
opemnaken van den grond tot aan het oogsten toe. 
mcer dan 12 juaanden ver- eischt worden cn verder 
de suikerrietbouw op Java gewoonlijk ecn 
dricjaariijksche verwisseling noodig heeft. Voor 
icdere hectare werkclijk aan- geplant riet zijn dus in 
het geheel drie hectaren besehikbare grond noodig, 
zoodat de aanplant alleen reeds 3 x 160.000 = 
4S0.000 hectaren ver- eiseht. Daarbij komen nog 
tuinen voor het kwee- ken van stekken, grond voor de 
fabrieksgebou- wen, woonhuizen, railbancii enz., 
zoodat er van de ruim 4 millioen hectaren bouwbaren 
grond, die op Java aanwezig zijn, 500.000 of J21/2 % 
voor de rietcultuur bestemd zijn, waarvan dan 
ongeveer 2/3 of het niet direct geoccupcerdc deel met 
anderc gewassen wordt be plant. 

Gewoonlijk wordt op Java de rietcultuur ge- ci re 
ven op giond, die niet het cigcndom van den planter 
is, doch door dezen, hetzij voor cen enkc- len oogst, 
of voor cen betrekkelijk klein aantal jaren wordt 
gehuurd of wel aan hem voor ecn groot aantal jaren 
in erfpacht is afgestaan. 

Bijna al het door de suikerfabrieken vcrmalen riet 
wordt in eigen behcer aangeplant en sleehts een klein 
deel wordt van inJandsche landbouwers of van 
Eurupeesche planters aangekoeht, zoodat <le 
fabrikanten tevens de rietplantcrs zijn en dus zoowel 
de landbouw als de fabricatio vrij wel ge- heel in 
dezelfde handen berusten. 

De meestc ondernemingen verkrijgen haar 
bouwgrond door vrijwillige overeenkomsten met de 
bevolking, d. w. z. zij huren gronden van de om de 
fabriek gelegen desa's cn bewerken cn be- jjianten 
dien geheel' in cigen behecr met gehuurd .work v oik. 
Vol gens het grondhuurreglcn?cnt mag de bevoJking 
ieder jaar niet ineer dan 1/3 van den bouwbaren grond 
voor Europeesche culturen ver- huren en verder is er 
voor iedcre suikerfabriek een maximum areaal 
vastgesteld, boven hetwelk men niet mag inhuren. 
Wil men op den xroct van vrijwillige overeenkomsten 
een nieuwe fabriek vestigen of den aan plant van ecn 
bestaande uit- breiden, dan is daartoe vergunning van 
den Directeur van Biiinenlandsch Bestuur noodig,' , 
die eerst vcrleend wordt, wannecr het blijkt, dat de 
ceonomist he belangen van de bevolking door die 
suikerrietaanplantingen niet benadceld zul- len 
worden. Daarmcde wordt bedocld, dat er grond 
genoeg moet overbiijven voor den verbouw van 
voedingsgewassen en er ook genoeg irriga tic water 
moet zijn om zoowel de teelt van die gewassen als die 
van het rietgewas mogelijk te maken. 

In de residentien Djokjakarta en Socrakarta 
<lraagt de huur nicer een permanent karakter. 5Ien 
huurt daar van den vorst of van de a pen age- houders 
groote stukken grond voor een aantal ja- :an. 
achtersen cn kiest daaruit de gedeelten, die men met 
riet wil be bo u wen. DP overblijvende ge- deelten van 
den bouwbaren grond worden aan de opgpzeten 
bevolking afgootaan, die cr tegen ver- goeding in 
geld of in producten of in arbeid voor 

baar eigen rekoning voedingsgewassen op bouwl. 
'1'en slotte zijn cr nog ecnige suikerondcrncmin- 

gen op crfpachtsperccclcn gevestigd, wnar do grond 
voor een van 73 jaren aan de onder- ncniers is 
afgestaan, tegen betjiling van een jaar- lijkschen 
canon. 
，Men plant, het ^uikerrict nagenoeg uitsluitend op 
gcirrigeeiden grond. Bij den inhutir van sa- wah's, 
die reeds van irrigatie-inrichtingen zijn voorzien, 
hcoft mon tevens bet gebruik daarvan, ofschooA 
men daarop geon rccht kan doen gcldcn. J Jet 
irrigaticwater wordt gewoonlijk naar de bo- hoefte. 
cn den besrhikbaren voorraad verstrekt volgens een 
van te voren door de rcgcoringsamb- tenaren gereed 
gentaakt plan. Aaiigezion de hoc- veelheid 
beschikbaar bcvloeiingsvzatpr niet steeds voldoendc 
is voor de behoorlijke bewatering van de rictvclden, 
hebben de planters bier cn daar met toestenuring van 
do regeering pornpstations opgeri( ht cm met uit de 
rivicren opgep<»m pt water hunne vcldcn te 
bevlocien in tijden, waarin het op gewone wyze dour 
afiappen nit de str<-omcn tc verkrijgen water 
onvoldoende is voor de bchoefte. 

Aangezien men het riet up Java slc hts een- inaaJ 
van denzelf.len aanplant uogst en er mecr dan twaalf 
maanden verstryken tussclien het begin der 
groudbewerking en het oogsten, is lict niet mogelijk 
twee oogsten van donzolfden grond na elkander te 
krijgen, zelfs inclien de oischen van een rationeclcn 
landbouw zicli daartegen niet verzetten. Er is 
derhalve een wisselboav, noodig, die in de 
Gouverncmentslanden zoodanig dat men in den 
regel 66nmaal in de drie jaren met riet op denzelfden 
grond leriif. komt, terwijl >nej) in de 
V^orstenlandcn veelal een tweejarige verwis- neJing 
kont. Gcdurcndc den tijd, waarin de grond niet nipt 
suikerrieu beplant is, w«>rdt hij door den 
inlandschen cigenaar of L'ebraiker met and ere gf- 
wassen bctecld, waarondpr rijst hot voornaamste is 
en waartoe verde o(»k mais, ta pio< a, sojaboo- nen, 
aardnoten, katonn cn dergelijkc belmorcn. In den 
regcl wardt cr tusst hoi twee rictoogsten tenminste 
ecmnaal cn veelal nieernialon rijst ver- bou wd, 
terwjil hijna zonder uitzondering de voor- vru< ht 
van hev suik<*rriel rijst is. 

Ten gcvolge van het feil-, dut (:r bij »len i ijs< - 
bouw gedurende vor«chcidcne woken slihrijk water 
over het veld gek*id wordt, waardoor do daar- in en 
in het .-lib aanwczige nnncralc plantcuvoe- 
dingsstuffen den bodern verrijken, is het voor den 
rietbouw niet noodig nog afzon lerlijk rn-：t kali- 
verbindingen te inesten, mi zij in voldocnde nial <• 
in den grond aanwezig zijn en in bet irrigatie water 
worden aangevoerd. DiLzclfdc is op do mcesto 
plaatscn ook met ecn tweoclc nlanlcn- 
vocdijigsmidflel het goval, namelijk mot d<： phos- 
nhaten, waarvan de toe\oeging bij den grond voor 
den rietbouw alleen in sommige streken noodig is, 
en wel daar, waar de gcstccntcn arm aan die 
bcstand(le(!lcn zijn. Het is evenwel niet voldoendc, 
dat de kali- cn phosphorzuur-vor- bindingen 
aanwezig zijn, zij inocten ook ii)CPII zoodanigen 
vorm voorkonien, dat zij door <le plan ten 
wortelsopneemhaar zijn en (laarvoor rnoeL, zooals 
wij zien zullen, de grond be working zorge n. 

Aanplant w/n hc.t suikerriel. De veldwerkzaarn- 
heden voor <lcn rictboiiw boginnen, znodra do rijst 
geoogst is, of reeds gedurende de dagen, waarop de 
padisnit plaats heeft. 

De grond is bij den natten rijstbouw gedurendo 
eenigen tijd .achtereen met water verzadigd ge- 
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weest; door de werking van mikro-organismcn hob 
ben daarin rcducticproccssen plaats gevon- den, die 
hem ongeschikt hebben gemaakt voor clcnrictbouw 
en om daarin wed er vorbctcring te brengen moot hij 
voorccrst ontwaterd on daarna aan do werking van de 
atinosfeer blootgesteld worsen. 

Dnartoc graaft men rondom den gehcelcn tuin cen 
diopo goot, die het nit den grond sypclende watei- 
afvoert cn die ook later voor den toovoer van het 
irrigatiewater gebruikt kan wurden. Ver- der wordt 
de luin door middel van dv/arsg<?tcn in stukken van 
1/1(J of 1/12 bouw verdeeld en daarin de geulcn 
gegraven, waarin later hot riel zal wor- den gerdant. 
Gcwoonlijk zijn deze ：；0 voct lang, ruim 1 voet 
diep en liggen op cen ondcrlmgen af- stand van 4 of 
5 voet hart op hart. Iliinne breedte is 1 tot I】/? voet 
en de uitgegravon aarde wordt taisschen de gculen 
opgcstapcld. Bij den tuinann- Icg zorgt men op 
bepaalde afstanden in de lengte cn Lrcedte richting 
paden in de tuincn open to la- ten met het docl <!e 
beweging van het werkvolk jiiGgclijk te niaken. Op 
sommige plaatsen, vooral in Oost-Java, waar 4e 
grond licht is, wordt het veld vooraf veischcidcne 
malen in versehillende richtms gcploegd, maar in de 
mecste streken is do groi>d te stijf om met de 
zwakke karbouwenploe- gen bewerkt te kun non 
worden en graaft men de gculen in den 
onvoorbewerkten grond. 

Aange>;ien het ploegen en het graven zeer veel 
arbeid kosten en zoowcl'de uitbreiding van do 
rietaanplantin^cn Ms die van den inlandscben 
landbouw nicer werkkrachten vereischcn dan ei 
bescLikbaar zijn, wanneer men allc bewcricingen op 
tijd wil latcn geschieden, maakt mon in steeds 
tocnemendc mate gebruik van toestellcn vuor 
rnechanische grondbewerking. Daarvan zijn ver- 
schillen(lc systemen beproefd, nl. sterke ploegen, 
gotcndclverH, en graafinriohtingen, maar de oor- 
log hecfl in dozen zeer belenunerctid gewerkt, zoo-
flat deze zaak nog niet boven het stadiuni van 
proefneming nit is gekomcn. 

I)(： a Id us voorbe.'.vurktc tuin hlijft oneevcer 
zes v/cker .inn de wei king van zon en wind blootge- 
sfeld (mi ,,uit to zuren" of .,(loor te luchten". Paarbij 
drogen <le natte cn stijvc kluiten op, ver- krui)nd： 
i), worth；n liehtcr van kleur, tcrwijl <le 
iizcroxydule ver bind ingen lot oxyde overgaan cn 
<i<； in <l( fijnc gosleenten (»pgesluten Tninoralo 
nlantt'iivoedingstoffen door verweoring voor de 
plant epneembaar worden. 

Gcdurcndc dit uitzuren wordt het steeds op- 
qrochiidc gras cn onkruid uitgewied en wanneer 
door zware re火ns de gegraven gculen instorten, of 
(ie uitgegruven grond in de gculen wordt terug- 
gespoelil, wordt deze er wedcr uitgegrnvon en we ft 
er lussclien de geulcn opgcstapcld. 

Wanneer de grond voldoende uitgczuurd is, wordt 
het riot geplant. Men inaakt den bodem van de 
planluenl los of hedekt dien met losscn urond, die er 
eerst uitgegraven cn ter zijdo o()ge- stapeld was of 
slaat or nng plantgaten in en legt in den nidus 
verkregen losscn bod cm de riotstek- ken 
lh>rizontaaj met de ougon of knoppon ter zijde, 
bedekt zo met cen laagje losse aarde en he- sproeit 
zc uvervlocdig met het irrijiaticwater, dal men te 
dien eind^ in do aanvoergoot van den tuin heeft 
tocgelaten. Mon herhaalt (lie bc- sprociing in den 
beginne om de 4 of dagon cn later naar behoefte, Het 
planten gesehiedt in de maanden Mei tot Augustus, 
dus gedurendo 

den drogen tijd en do kunst van don planter is hcL 
lief met behulp van irrigatiewatcr in het leven tc 
lioudon cn langzaam te doen gr(jeien, totdat het bij 
het invallcn van den regentijd volop vzater krijgt cn 
clan sncl zijn volledigen wasdoin bcreikt. 

Oorspronkelijk verkreeg men de stekken uit- 
sluitend door de toppen van het rnaalvict af te 
snijdcn, niaar sedert hot uithreken van <lc sereh- 
ziekte is men voor eon groot deel van zijn aan- plant 
daarvan afgegaan. omdat het bleck, dnt bij ])et 
voortdurend overplanten van riot door mid- dei van 
do toppen van rijp riet de aantasting door die ziekte 
veel heviger w is dan wanneer men steeds opnicnw 
aan plan Lingen aanlegt met behulp van stekken, 
bestaandeuit jong, krachtigriet, dat< uitsluit(?nd voor 
dat doel wordt aangeplant. 
Enkole varieteiten kunnen het verdragen steeds door 
met toppen van hei oudc riot te worden 
vGortgoplant, maar bij de mecstc moet men spe- 
ciale “bibittuincn" uanleggen, waarin men riet plant, 
dat op een leeftijd van 0 of 7 maanden vooi stekken 
wordt geoog«t. Die stekken worden geplant- in de 
tuincn voor maalriet, men neernt daarvan in den 
rpgel sleehts cenmaal stekken voor cen tweeden 
aanplanfc, welke dan in zijn ge- heel vernialcn wordt, 
zonder dat men <laarvan weder de toppen voor 
stekken gebruikt. Op deze svijze plant men dus den 
haIven aanplant met stekken ult bibittuincn cn de 
andere helft van maalrict, maar deze verhouding is 
voor iedere verandenng vabbaar. 

Nadal de stek of bibit cenige dagen in den 
voehtigen grond heeft gclegen, loopen do wortel- 
beginsels uit en do oogen spruiten uit en vormen cen 
jongo plant. Wanneer doze een zekere hoogte heeft 
bercikt, werpt men aarde van de naast «ie 
plantg,culon liggende huopen in de genl cn brengt cr 
ook de mostst offen bij. Deze bestaan in hoofd- zaak 
uit zwavelzure aromc-niA, maar soma ook 
perskoeken van de olichereiding uit aravhis, Ici- pok 
of katoen of ricin us, verder salpeter, super- 
phosphnat 0. a. Zoowel door do aanaarding, a Is dour 
deu prikkel van den mest loopen de oogen en do wort 
elbeginsels van de onderste geledingen van den 
jongen rietstengcl uit en vormen ecn bundel stengcls, 
terv jjl de jonge wortels zirh in den fijnverdeeldcn 
grond vastzetten on dnaniit water cn voedingsstoffen 
opzuieen on ook tevens de plant stevig in den gond 
vevankeren. Men herhaalt die beworking eenige 
malen en verwijdert dan tevens de clroge 
rictbladcren aan den voet van het riot om cen gued 
contact tnsschen clen stcngcl on den grond mogeliik 
te maken en do uit.l)utting van seeunclaire Stengels 
on jonge wortels te hespoedigen. Ten slotte is niet 
alleen alle opgeworpen anrde v/eder in de geulcn 
terefht ge- komcn, maar tuss« hen de gevleti loopen 
nu on- diepe gotrn, w narvan de uitgegraven aarde 
tegen den rictstengel is aaagedrukt. Dit wordt gedaan 
om bij het nu inget reden natte jaargetijde den mild 
stroc»iBen(len regen golcgsnheid to geven van he; 
riet af to vlocien, daar stilstaand water voor do 
rictwortcls nadeelii; is. 

Gcdiircndc al cl ion tyd boeft men het riet nauw- 
keurig gadegcslagcn en hot opt,reden van riet- 
ziekton en riotvijandon uit het dici'enrijk zoo goed 
mogclijk bestreden. 

Tn den regentijd groeit het riet, dank zij don 
riaincn toevoer van water en warmto, krwhtig door 
cn tegen het einde van clatseizoen lieeft hot 
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zijr vollen wasdom bcreikt cn heeft- gcblocid, dat wil 
zcggen een dcel der stengels bloeit, maar doze zijn 
zoo gelykmatig over het veld verspreid, dat het，
geheel dour een ijle wolk van rjctpltumen uver- huifd 
wordt. De pluimcn vallen uit, hot riet neemt in 
suikergehalte toe en het tijdstip nadert, vaarop het 
geoogst wordt. Gewoonlijk valt dit oogenblik twaalf 
tot vijftien ma an den na het plan ten, afhankelijk van 
de rietvarictoit, de grond, soort, de weersgesteld held 
en verder ook van de omstandigheden van den arbeid 
in de fa- brick, orndat men soms vcrplicht is onriip 
riet te vermalen en sums riet, dat reeds zijn voile 
rijpheid bcreikt heeft, eenigen tijd moet laten 
overstaan. 

Bij het oogsten graven de lietsnijders do um de 
stokken opgeworpen aarde open, totdat zij de oude 
stole liebben bereikt, rnkken de rietstokken nit, 
sclirapon de aarde en de rietwortels van de 
ondereinden af, kappen den top met de groene 
bladeren af cn binden de stokken tot bundels. De 
groene bladeren en witte top pen dicncn tot voeder 
voor het trekvee, dat met graagte dit vocdsel nut- tigt, 
t-erwiil de nog gekleurdc boxTeneinden in vele 
gevallen worden afgesneden oni a】s stekken voor 
den nieuwen aanplant te diencn. Heoft men stekken 
genueg, doordat men zieh voor cen groot dcel van 
stekken uit de bibittuinen voorziet, dan laat men die 
bovenstukken aan het riet cn bezigt deze eveneens als 
grondstof voor de snikerbereiding. 

De op het veld samengebonden stengels wor- 
den door het snijvolk op karren geladen en door de 
transporteurs naar de fabriek gebracht. Oud- tijds 
geschiedde dit transport uitsluitend door mid del van 
ossen- of buffelkarren, maar, doordat de te vervoeren 
hoe reel Ii eden riet steeds tocna- men, konden zij niet 
meer op zoo jjrimitieve wijze worden aangevoerd en 
vindt men nu op nagenoeg alle suikeronderaemingen 
vastc en losse railbanen met door vee of door 
locomoticven getrokken railwagens. 

Huikerjabricalic. Op de fabriek aangekomen, 
worden de railwagens gewogen. ten cinde de hue- 
veelheid van het aan^ebi'achte riet te kunnen we ten 
PH daarna gelust. Op sommige on deme- iningen 
stapelt men het riet naast de molens up, om er naar 
gelang van de behoefte van te kunnen afneiiien en 
vermalen, doch op de rneestp fabrie- ken grijpt een 
kraan den inLoud van een gcheelen wagen en vleit 
dicn op een platform v66r den molen, vp,n waar het 
ter verwerking komt, zoedat het riet niet eerst 
opgestapeld wordt，, maar op de lorry blijft., tot dat- 
het aan de heart komt om ver- malen te worden. 

Daarbij passeeien de rietstokken, die door liet 
doorsnijden van de banden, welke lien bijeen hielden, 
Jos naast elkaar zijn komen te ligixen, een paar 
zware, gegroefde w a Isen, wclkc het riet kneuzen cn 
het gescliikt maken oin in de eigen- lijke molens te 
worden uitgejierst. 

Deze molens zijn sterke ijzeren of btalen, door 
stoom of eJectriciteit gedreven walsmacluncs, 
tussehen welkcr zware cylinders het vooraf ver， 
brijzelde riet wordt gegrepen en uitgeperst. Tn <lcn 
rcgel vindt men drio molens, iedcr van drio cylinders, 
aehter elkauder. Soms ook wel vior en het in den 
eenen gedeeltelijk uitgeperste riet wordt door mid del 
van beweegbare geleideplatcn in den volgenden 
geseboven en sterker uitgeperst. Op de geleideplaten 
wordt het gcdeelteiiik uit- geperste riet met een straal 
water bespoten om liet tnsschcn de vezcls 
achtergcbleven sap te ver- 

dunnen en bij de daarop volgende persing beter to 
winnen. rJ cn slotte is do rietvezcl praktiscli zoo ver 
mogclijk uitgeperst cn wordt, uit den laatsten molcn 
'komondc, op machinalcn weg naar de ovens 
gevoerd om daar onder de stoomketcls to worden 
verbrand on do noodige warmte Gp te leveren voor 
de vorming van den in het bedrijf te gebruikon st 
oom. Wanneer de fabriek good is ingcricht, de ketels 
bchoorlijk zijn ingemctseld en het riet niet al te arm 
is :»an vezelstof, dan is de hoeveelheid uit het riet 
konxende brandstof voldoende voor de 
st(>omproclurtie, maar in den regel verbrandt men 
ter suppietie ook nog het droge riethlad en ook wel 
brandhout en soms ook petroleumresidu. 

Het uit het riot geperste sap wordt cerst door 
middcl van kopereu zeven van de niedegevoerde 
stukken rietblad en rictvezel bevrijd cn daarnu met 
een weinig kalkrnclk bedeeld en opgokookt. Bij deze 
bewerking schciden zieh onzuiverheden, die tot nog 
toe in het sap opgelost waxen of daarin z vveofden, 
in onoplosbaren, vlokkigen vorm af, omhullen de in 
het sap voorhauden deeltjes zand, klei cn andere 
vreemde zelfstandig- heden cn wanneer men het 
gekookte. gckalktc sap laat bezinken, dan scheidt het 
zich in een hcider lichtgeel vocht- cn een dikke 
drabbige ]aag vuil. Men hevelt het heldcre sap af, 
perst de bezonken laag vuil door filterpersen en ver- 
cenigt het daaruit komende sap met het eerst- 
genoemde, terwijL het' droog geperisCe vuil uit de 
fabriek wordt verv/ijderd en dikwerf als meststof in 
de veldcn wordt gebruikt. 

In plaats van deze eenvoudige bewerking wordt 
ook wel het ruwe sap met een groote over- niaat kalk 
bedeck), en die overmaat daarna door midde】 van 
een strooni zwaveligzuar- of kool- zuurgas 
weggenc»me». Het daardoor zoo veel zwaarder 
geworden bczinksel laat zich beter van het schoone 
sap scheiden, zoodat er een betere cn meet 
vertrouwbare sapzniverint; heefb plaats gevonden 
dan bij de eenvoudige behandeling met kalk IP elk al 
Icon. Het held ere sap word t in luchtverdunde mimte 
ingcdanipt tot ccn stroop van ongcxreer 5(1 % vaste 
stof gchaltc, w si Ike men nog cens bezinken laat of 
filtreert om de zich wederym argosclieiden 
hebbende troebclmakenflp oruuiverheden te 
vcrwijdcrc!) cn ten slottc con - ccntreert men de 
holder goworJcn stroop cvcn- eens in 
!ueh.tv(?i<lundc ruimte Lot con cbkke rnasfja van 
suikerkiistallen en daaraan klevcndc zware stroop. In 
centriiuges slingert men laatatge noemde van do 
kristallen af ； rnen wascht deze zo。noodig met 
water af of blaast or een straal stoom doorlieen, die 
zich aan ]iun oppervlakte condenseoronde, de pfroop 
vuorzichfiu ve)dnjil on wegvoert. De suikor wordt 
daarna. zoo noodig. in groote cylinders door middel 
van verwarmdi- ln( ht gedroogd on in zakken 
verpakt. De van de kristallen afgcslingordc stroop 
wordt verzamcid cn ken nog cens of nicermalen bij 
verder indampen suikerkristallcn oplevcren, maar na 
eenige b." werkingen is zij niet voor verdere 
kristailisalic vathaar en wordt uit het bedrijf 
verwij(lord. Zij dienL dan als grondstof voor 
alcoholfabricalic. vovr mengsek； van vcevoeder of 
wordt ook enkeh- malen aJs meststof op de \ elden 
teruggebracht, ten eindc op doze wijze de rninerale 
bestanddeelon van den bodem. te behouden. 

Doorcengenomen wordt van JOO deelon suikt-r 
in het riet 80 % in product gewojmen, () % gaan 



SUIKER. 183 

verlorcn in do ainpas (de uitgeperstc vezel), 0.80 % 
in het filtervuil, 8 % in de mclasse en 2.20 % Op 
onbekende wijze, door morsen, lekken, aan- 
hranden, verzuron, stolen, cnz. 

Soorten van Java suiker. l)e suikor wordt op java 
in de volgende assortimenten afgelcverd: 

Superieure hoofdsuiker. Een zoo wit mogelijk, 
grof gekristalliseerd product. 

Superieure stroopsviker, fijn greinige, zoo wit 
inogclijkc suiker. 

Beide soorten dienen voor dirccte consumptie. 
Hoojdfiuiker No. 1G/20, een droge, grijsachtige, 

good gekristalliseerdc suiker, die minstens 98 % 
saccharose moet bevatten. 

Hoojd^uiker No. ]2/14. Zoogenaamde Musco-
vado, een vuchtige, donkerkleurige, goed gekris- 
talliseerde suiker, die minstens 96.5 % saccharose 
moet bevatten. 

Beide suikera dienen aJs grondstof voor do raf- 
finaderij. 

Stroopsuiker No. 14. Een vochtigc, donker- 
klcurige, fijngreinige suikor. 

Melasae auiker No 8 en hooger. Ecn Honker- 
kleurige, vochtige, fijngreinige suiker. 

Gecentrifugeerde zaksuiker. Een zeer donker- 
klenrigc, kleverigo, zeer fijngreinige suiker, die zeer 
veel atroop bevat. 

Zaksuiker. Kleverige massa van fijne kristallen, 
die met de aanhangende melasse een taaie massa 
vormen. 

Vcrharde mclafi3&. Tot een vast lichaain inge- 
dampte eindmelasse. 

Tn de jaren 1908 — 1917 bestond de productie 
van Java uit de volgsndc procentiseho hoeveel- heden 
van icder aparteraent. Zie de tabel hier- onder. 

Jaar. 
Superieure 
hoofdsui- 

ker. 
Superieure 

stroop-
suiker. 

No. 
16/20 

No. 
12/14 

Stroop-
suiker • 
No. 14. 

Melasse- 
suiker. 

Gecentrif. 
zaksuiker. 

Zak-
suiker, Totaal. 

1908 19.3 2.5 15.6 59.2 — 0.1 一 3.3 100 
1909 28.1 0.5 26.1 42.1 .—  — 3.2 100 
1910 34.9 — 30.2 31.8 —  — 3.1 100 
1911 35.2 0.2 33.4 27.1 — 0.1 0.2 0.2 100 
1912 33.6 5.6 29.9 26.2 0.1 2.4 1.4 0.8 100 
1913 32.9 G.8 30.0 20.9 0.8 6.4 1.3 0.9 100 
J914 40.3 4.0 32.3 15.7 0.1 5.8 1.1 0.7 100 
1915 43.8 4.2 34.9 14.1 0.3 1.7 0.5 0.5 100 
1916 48.1 2.9 37.3 9.7  1.4 0.2 0.3 100 
1917 50.3 1.9 40.6 6.2  0.7 0.1 0.2 100 

M en zict hieruit hoc in de laatste jc 1 | 
ren do pro- vroegere cijfer gedaald. Even zeer nee mt de hoe- 

cluctic van wittc suiker, v(>or directc consumptie veelheid naproducten af, zoodat, over het geheel 
bestemd, is toegenomen en nu reeds meer dan de 
hclft van den oogst uitniaakt. Ook is Let percentage 
van de lichtkleurige ruwe suiker sterk toc- gciionicn 
en daarontegen dat van de donkerkleu- rige 
muscovado tot cen k]eine fractie van het 

genomen, de kwaliteit der afgeleverde Java suiker 
thans zeei veel beter is dan eenige jaren ge- leden. 

Opbrengst. In de laatste 10 jaren was de suiker- 
productie per houw en per H.A. als volgt: 

Jaar. 

Pikoel per bouw. 

Hoofd- 
auiker. Zaksuiker. Totaal 

Z.S. 2 : 1. 

1908 119.3 4.0 121.3 
1909 J14.9 3.8 116.8 
1910 114.9 2.3 116.3 
1911 122.3 3.7 124.15 
1912 113.5 3.4 115.1 
1913 114.3 3.3 115.9 
1914 108.2 2.5 109.4 
1915 99.7 1.2 100.3 
1916 J18.G0 0.8 119.— 
1917 120.2 0.G 130.5 
Voor do totale suikerproductie in die jaren 

in pikoels en in tons tabel 
op biz. 184. 

van 1000 K.G. zie de 

K.G. per Hectare. 
Suiker 

verkregen uit 
100 riet. Hoofd- 

suiker. Zaksuiker. Totaal 
Z.S. 2 : 1. 

10383 348 10557 10.00 
9999 331 10165 9.97 
9999 244 10121 10.33 

10644 322 10805 10.26 
9878 296 10026 9.63 
9948 287 10087 9.65 
9417 218 9526 9.28 
8677 104 8729 9.15 
10322 67 10355 10.03 , 
11332 49 11382 10.50 

Kostprya. J let is dukleljjk, dat waar de riet- 
productic per eenheid van oppervlak stork af- wissclt 
ook de kosten van de bewerkingen in de 
verBchiHendc dceJen des lands van elkander 
verechiJlen, or geen gemiddelde kostprijs voor het 
sui kerriet kan worden aangencmcn of berekend. Ui 
t tai van jaai'vcrslagcn van suikerfabrieken 

kunnen wij echter afleiden, dat de zuivere kostprijs 
van het te velde staande riet, dus zondcr be- 
rekening van snij- of transportloon, maar met 
inbegrip van grondhuur, stekken, bowerking, be- 
mesting, hewaking, salarissen en weekloonen, euz. 
van 2)—26 cts. per pikoel bedragon. 

De kostprijs van de suiker hangt vooreerst af van 
den kostprijs en van het gohalto van het riet, verder 
van het assortiment suiker, dat men fabri- ccert，, 
van den afstand van de fabi-iek tot de ha 
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Jaar. 
Hoofdsuilcer. Melassesuiker en 

gecentr. Zaksuiker. Gozakte Zaksuiker. Verharcle Mehsse. 

Pikoels. Tons. Pikoels. Tons. Pikoels. Tons. Pikools. Tons. 

1908 19.772.357 1.200.441 —  671.045 41.444 — — 
1909 19.774.897 1.200.907 — — 660.765 40.819 — — 
1910 20.480.043 1.249.446 — — 499.584 30.854 — — 
1911 23.091.6C4 1.426.107 720.521 44.550 229.494 14.174 959.869 59.221 
1912 22.020.700 1.360.025 877.059 51.168 186.128 11.495 1.242.1G9 76.716 
1913 22.235.756 1.373.307 1.856.236 114.643 216.502 13.371 1.081.732 66.809 
1914 21.471.890 1.326.130 1.604.584 99.101 140.047 8.G50 1.558.928 96.281 
1915 20.944.739 1.293.573 476.694 29.441 104.137 6.437 2.098.157 129.585 
1916 2G.007.43] 1.605.250 45G.287 28.180 75.227 4.646 1,410.003 87.121 
1917 29.276.105 1.S08.127 258.420 15.9G0 65.432 4.141 820.061 50.648 

venplauts, van de min of rnecr economischc in- 
stallatie van de fabriek on van nicer dergclijke 
factoren. * 

Wat het verschil in kosteu aangaat, dat door 
het onderscheid in assortiment wordt veroor- 
zaakt, kan men zcggen dat voor den oorlog de be- 
reiding van supcrieure suikcr / 0.60 per pikoel en 
die van suikcr No. 16/20 f 0.30 per pikoel meer 
kostte dan die van suiker No. 11/14, hoewel die 
cijfers volstrekt niet a Is voor ieder geval vast 
staande heschouwd mogen worden. Thans is door 
den hoogen prijs van chemicalien en benoodigd- 
hcden iedere berekening unmogelijk gcvrorden. 

Vooi het jaar 1902 berekende Mr. H. 's Jacob 
den kostpriis van suikcr No. 11/1 i geemballcerd 
aan de deur van des koopcrs pakhuis in de luivcn- 
plaats geleverd, inclasief aJle kosten van rente en 
wcrkkapitaal, afschrijving op machincrieen, nicu- 
wo aanschaffingen, mnstaandecl aan person eel 
enz., doch cxclusief rente en amortisatie van het 
stamkapitaal, op / 5.50 per pikoel. Dcze prijs bJeef 
tot 1910 vrij wel constant ； de hoogere prijzen 
voor grondhuur en benoodigdhcden wcrdcn opge- 
wogeiJ door de vermeerderde opbrengst, zoodat 
de kostprijs per pikoel op dezelfde hoogte l>leef. 
In de jaren 1912— 1915 veranderde dit, vooreerst 
door dat toen de productie per bouw vernnnderde 
en verder doordat de stijging in wcrkloonen en 
grondhuur en de veel verhoogde kosten van 
machinerieen alle iu ongunstige riehting werkten. 
Een berekening voor het jaar 1913 lecrde, dat 
men den kost prijs voor suiker No. 11/14 op / 6.— 
per pikoel kon aannemen, die voor suiker No. 
J 6/20 op / 6.40 en voor superieurc Huiker op / 6.75. 

In de daarop volgende jaren zijn de prijzen 
door den oorlogstoestand zoodanig verhoogd en 
loopen zij zoo onrcgchnatig, dat er geen midden- 
cijfers kunnen worden opgegevcn. 

Uitvocr van Java suiker. De consul)】pt•沁 van 
de 
op Europeesche wijze gcfabricecrde rietsniker is 
nict groot en bedraagt. voor den geheelen Arehipel 
ongeveer 150.000 ton per jaar. Dit scJiijnt niet 
veel voor eene bevolking van bijna 50 millioen 
zielen, die up lekkernijen cn zoetigheid gesteld 
is, maar men moot niet vergetej), dat er alom 
°P kleinc schaal suiker uit net- en jialmensap 
bereid wordt, die grootendeels in de behoefte der 
inlandscbe bevolking voorziet, (Zie JAVAAN- 
SCHE SUIKER). - 

Verreweg het grootste gedcelte van de Java- 
suiker wordt naar het buitenland uitgevoerd. In 
de jaren v66r 1884 werd vrij veel van die suiker 

I naar Nederland vcrscheept, doch tocn dat laud 
zelf nicer en meer beetwortelsuikcr voort bracht 
on dus geon aanvoer uit de kolonicn noodig had, 
verviel daarmede ook de reden, waarom riet- 
suiker verdcr in Nederland verwerkt zou worden 
en behalvc in jaren van schaarschte aan beet- 
wortelsuiker is de Javasuiker niet meer naar 
Nederland vervoerd. 

Na het jaar 1880 v/erd er veel Javasuiker naar 
Groot-Brittannie gezonden en sedert 1897 ook 
veel naar de Vereenigde Staten. Maar toen deze 
zich langzamerhand meer cn)nccr uit de on mid- 
delijjke onigeving voorzagen, werd de uitvocr 
naar Hongkong gericht. Sedert het jaar J 903 zijn 
ook de uitvoeren van witto suikcr naar Britsch- 
Indie en van bruine suiker naar Japan van groot 
belang geworden, maar aangezien FaatstgcnocDul 
land tegenwoordig zelf op het eiland Formosa cen 
belangryko suikorindustrio heeft gevestigd, is de 
uitvoer van Javastiiker naar Japan weder 
minderd. Kort na het uitbreken van den oorlog 
werd de uitvoer van Duitsche en Gostenrijkschc 
suiker naar Groot-Brittannie g(?staakt cn kociit. 
dit land daarom op grootc schaal suikcr uit alin 
landen dcr wercld. Dien tenge vol ge zien wij in 
1915 en 1916 grootc verschcpingcn nan.r Engelaiul, 
maar wcklra werd het gebrok aan schcepsruinite 
I nijpend en kon do suikcr uit Java niet worden 
afgevoerd, tengevolge waarvan er zich grootc 
I voorraden ophoopten en de uitvoer weder afnam. 
I De cijfers van den uitvocr v66r en geduron<l(： 
den oorlogjn de tabel op bl. 185 tooncn de groot(； 
I veranderftigcn, die op dit gebied zijn voorgc- 
komen.Z 

Literatuur. Van Gorkom, Oust- fndischc Cul- 
tures, Deel II; K. W. van Gorkom, 
schets van de snikerindustric op Java; H.(；. 
Prinscn Geerligs, De fabiikatic van suiker uit 
suikerriet op Java： H. U. Prinscn Gecrligs, De 
suikerindustrio in de verschillendc landen van 
productie; Mededoelingen van het Proefstation 
I voor de Java Suikcr Industrie; \V. Dickhoff, 
Statistieken voorde JavaSuiker industric； Mark!- 
I berichten der Ilandehverccniging te Batavia. 

SUIKER (JAVAANSCHE of BRUINE). Op 
dezelfde wijze als bij AR^NSUIKER is beschi ^- 
ven wordt veel suiker uit rietsap bereid cn ondcr 
den naarn „goela djaw疽'vcrkodit. Zi<，S(JI K : : K 
en AR^N-SUrKER. 

SUIKERBIETEN, de wortcls van Betu vulga- 
ris var. Rapa zijn. horhaaldelijk als proef ge- 
kweekt op Java. Afgezien van het niet zeer hoc 
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Java suikcr afschopingen van 1 Me i—30 April. 

Naam. 

1913/14. 1914/15. 1915/16. 1916/17. 1917/18. 

Pikoel. Tons. Pikoel. Tons. Pikoel. Tons. Pikoel. [Tons. Pikoel. 1 Tons. 

Nederland .. 1.702 105 17

1 11 6.787 1 41£ 521.64( | 1 32.218 一 I 
Engcland ... 3.29

5 
204 9.076.832 560.596 3.864.937 ! 238.703 9.030.97C ! 557.764 5.29G.125 327.101 

Frankrijk ...   237.688 14.68

0 
1.200.049 74.116 1.144.824 70.706 G24.68

0 
38.581 

Beloiii ..........    14.010 68

5   _    _   _    Noorwegen ..     194.92

9 
12.039 325.378 20.096 

It ix lie ..........        340.85

8 
21.052 

  -- 
Suez  ............      327.270 20.213 196.06

5 
12.109 299.906 18.523 

Port Said v.o.   1.007.279 '62.211 663.289 40.966 413.19

0 
32.218 200.87S .12.406 

Vancouver .. 9G.55

4 
5.963 

99.532     98.824 61.103 57.648 3.560 
Singapore ... 1.6IJ.560 1.040.110i 64.238 871.029 53.796 990.528 61.176 2.937.553 181.427 
China  ...........  956.24

6 
59.059, 387.742 23.947 303.630 18.753 114.949 7.099 39.062 2.351 

Hongkong .. 3.733.967 230.614 2.15G.693 133.200 2.988.685 184.585 2.250.911 139.019 2.845.771 175.758 
Japan  ...........  3.902.133 241.0001 1.772.590 109.477 793.631 49.016 812.144 50.159

； 
1.545.345
； 

95.443 
Bi itsch-Indie. 10.031.3G

4 
619.5491 5.517.337( 340.757 7.430.724 458.930 G,695.628 413.530： 5.577.94& 344.501 

Australie ... 344.997 
72.075 

21.307| 113.8791 7.033 751.171 46.393 416.068 25.697j — — 
Siam .............  4.451 80.0241 4.942 154.G61 9.552 265.469 16.396) 

I 
353.618； 

i 
21.840 

An'lore ha-   \ ens  .......... | 1.417 88| 192 12 — — 一 — 195.494' 
i 
12.136 

Totaal.... 20.755.310 1.281.872'21.404.547 1.321.969119.355.86

3 .195-442 23.487.00

5 1.450.586 20.298.415,1.253.723 
suikorgohalte, is het om oeconomischo redenen nict 
waarschijnlijk, dat do cultuur van dit gewas in Ned. 
Indie ooit een groote vlucht zal ncmen. 

SUIKERPALM. Zic ARENGA SACCHARI- 
FERA. 

SULTANS-KANAAL. Zie BANTAM, DI I, biz. 
166. 

SUMATRA. Zeveiticn jaar gcleden mc- st in den 
eorsten druk van deze Eucyclopaedie ver- nield 
worden: „Onze wetcnschappelijke kennis van 
Sumatra is nog betrekkelijk gcring, wat van grooten 
invloed is op do belangstelling van do zijdo onzer 
planters, ontginners en koopliedcn en diis op do 
economische ontwikkeling van het gnnsclic ciland.n 
Thaus zijn er geen „witto plek- kcnn nicer do kaart 
van Sumatra, is onze we- tonschappolijko kennis 
aanmerkelijk uitgebreid en is vohtrekt ook nict te k I 
agon over gebrok a an belangstelling. In 
1903kondenalsmonographicen al Icon genoemd 
worden: W. Marsden, The History of Sumatra 
(1811)/ P. J. Voth, Hot eiland Sumatra (1873) en J. 
F. Hoekstra, Die Oro- und llydrogruphio Sumatra's 
(1893), maar wo bezit- ten thans ecn uitnomendo 
bcschrijving van het gehcelo eiland in het work van 
C. Lckkcrkcrker: Land on Volk van Sumatra (lOldJ, 
het bekroondo ant woo rd op een priisvraag, 
uitgeschrcvcn door liet. Koloniaal Instituut, waarvan 
in dit artikcl <!(；n dankbaar gebruik is gomaakt. 
Den pion ers die onzo kennis van Sumatra in de 20e 
eeuw onl zaglijk uitgubroid hebben, diencn wo 
echter con eercplaats in dit opstel to goven. Het zijn: 
W. Volz, (Nord Sumatra), A. Maass, (Quer durch 
Sumatra), A. Toblor (vorschillondo tijdschrift- 
artikelcn). 

Korvollo vcrmclding verdionen verder: do 
(Jouvcrneinonts Dienst van het Mijnwezon, de 
Topographischc Dienst en hot Encyclopaedisch 
■Bureau, dat in zijn mededcelingon een schat van 
gogevens vcrzumclde, tcrwijl zecr verdienstolijk 
work word verrioht door de vorschillendo Insti- 

tuten: (Batak-, Atjdh-, Oost-Sumatra, Minang- 
kabau-, Zuid-Sumatra Instituut), vooral door den 
Heer M. Joustra, laborant van het Batak- Instituut. In 
dit opstel zullen achtereenvolgens behandeld 
wordon: 

ALGHMEEN OVERZICHT. 
GEO-MORPHOLOGISCHE GESTELDHEID. 
OBOGRAPHISCHE GE3TELDHEID. 

I. Bergland. 
II. Heuvolland. 

III. Laagvlakte, Westen. 
IV. Laagvlakte, 0 o s t e n. 

V. Eilandon. 
HYDROGRAPHISCHE GESTELDHEID. 

Riviere n. 
M e r e n. 

KLIMAAT. 
FAUN 
BEVOLKING. 

d i c h t h c i d. 
r a s s e n. 
v o 1 k e n. 
g o d s d i o n s t. 
b o s t u u r. 

ECONOMISCHE TOESTAND. 
A. I n hoc m sc he bostaansmid- 

d e 1 e n. 
B. E u r o p o e s c h e 1 a n d b o u w e n 

industiic. 
C. V e r k o o r. 

ALGEMEEN OVERZICHT. Sumatra is met een op- 
pervlakto van 440.000 K.M.2, d. i, 13,5 ma.al die van 
Nederland, het vijfdo eiland in grootte op aarde, het 
tweede van Nederlandsch-Indic. Even- als Java, is 
het con langgestrekt eiland; de Noord- punt, 
Pcdropunt genoomd, ligt van Vlakko Hoek of 
Varkenshoek in het Zuiden ongoveor 1750 K.M. 
verwijdord, d. i. oen afstand als do hemelabreedte 
van Amsterdam tot Brindisi; dogrootsto breedte, n.l. 
van do Hoek van Indrapoera (in het Z. van de res. 
Sumatra's Wcstkust) tot Tandjoeng Datoek 
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(in Indragiri juist onder den equator) bedraagt 400 
K.M. De equator gaat vrijwol door het midden van 
het eiland: het N.lijkste punt ligt op 5° 39' N.B., het 
Z.lijkste op 5° 57’ Z.B. De geogra- phische longte 
varieert tusschen 95° 10z O.L. v. Gr. in het W. en 
106° O.L. v. Gr. in het 0., waar- door een verschil in 
tijd onstaat van 44 minuten. Padang heeft cen 
tijdsverschil van 6 uur en 22 ftiin. met Amsterdam, 
van 38 minuten met Midden-Java. Tijdsz6nen, als op 
Java, heeft men hier nog niet vastgesteld; men rekent 
met de plaat- selijke t可d der hoofdplaatsen. 

De Indische Oceaan in het Westen dringt ner- 
gensdiep het land in; grootste inham is de Baai van 
Tapanoeli. Evenmin de Straat van Malaka, Zuid 
Chineesclie of Java zee in het Oosten, waar Straat 
Berhala en Amphitrite baai de diepste inhammen 
vorrneh. Alleen in het Zuidcn dringt Straat Soenda 
middels de Semangka- of Keizers- baai en de 
Lampongbaai verder landwaarts in. De 
kustiontwikkeling is derhalve zeer gering; op elke 
100 K.M.2 oppervlakte komt nauwelijks 1 K.M. 
kust. Sumatra gelijkt hierin op Borneo en staat ver 
bij Java en vooral bij Celebes achter. 

GEO-MORPHOLOGISJCHE GESTELDHEID. In tegen- 
stelling met Java, waar het meest tertiaire gron- den 
voor den dag komen, treden op Sumatra meer oudere 
gronden op; hoe Noordelijker hoe ouder de 
gesteenten. Zuid-Sumatra vertoont na- melijk veel 
tertiair, maar daarnaast reeds oudere sedimenten; in 
Midden-Sumatra komen behalve de tertiaire, zeer 
veel primaire gesteenten voor, terwijl alleen in 
Noord-Sumatra de alleroudste gesteenten n.l. uit het 
archaeicum a an de oppervlakte zich vertoonen. In 
hot algemeen bestaat Sumatra uit een archaeische of 
palaeozolsche onderlaag, die in de hooggebergten 
aan de oppervlakte komt, in de lagere deelen bedekt 
is met meer of minder dikke lagen van tertiair. 
Opvallend hierbij is, dat de secundaire gesteenten 
ontbreken. althans zeer schaarsch zijn. Bij nader 
onderzoek komt cchter steeds meer het secundair te 
voorschijn. Veel van wat vroeger oude leige- 
steenten werd genoemd, blijkt tot deze periode to 
behooren, terwijl zandsteen en klcischalies uit het 
boven trias werden aangetroffen ter Oostkust en in 
de Padangsche Bovenlandcn. Ook jura is op 
verschillende plaatsen geconstateerd en TobJer 
stelde bij zijn onderzoek in Djambi verscheidene 
malen de aanwezigheid van krijt-vormingen vast. 

De oude leigesteenten, waartoe ook de z.g.n. 
Maleische formatie wordt gerekend en die waar- si-
hijnlijk praecainbrisch, dus van het begin dergc- 
ologische tijdrekening afkomstig is, werd in het 
primaire tifdvak opgestuwd en gevouwen tot een 
reusaehtig hooggebergte. Dit had een Z.O.-N.W. 
richting, boog in de Bataklanden meridionaa], om 
langs de Oostzijde van het Toba-nieer naar de 
Oostkust van Sumatra te gaan. T日dens carbon had 
een sterke. denudatie plaats, die het gebergte sloopte 
tot op de granietkern; Van Heutsz-, Wilhelmina-, 
K6pas-, en Pakpakrand-gebergte zijn daar nog de 
overblijfselen van. In jong-palaeo- zoicum en 
mesozolcum wisseldcn lange continentale- met 
kortere oceanische perioden af. Sumatra was de 
N.O.-rand van cen oud continent, dat in het Zuiden 
langzaam wegzonk (ontstaan van den Indischen 
Oceaan) en tegen het eind van het mesozolcum wordt 
ook een deel van Sumatra prooi van deze 
transgressie, welke gepaard gaat met zwakke 
vulkanische uitbarstingen. 

In het begin van den tertiairen tijd bespoeldc do 
zee een groot dccl van het land, vooral in het 
Oostelijk en Zuidclijk deel, drong op verschillende 
plaatsen tusschen de plooiingscoulissen in, zoodat 
ook daar afzettingen werden gevormd. In de 
moerassige laagvlakten ontstaan klei cn zand- stcen 
en wordt kool gevormd, o.m. de belangrijke Ombilin 
kolenvelden van de Padangsche Bovenlandcn. Op 
deze tertiaire sedimenten, in het Ka- ro-hn<r meer 
dan 1000 M. dik, werkten tectoni- schc krachten. Het 
Noordelijk voorland van de Bataklanden daalt niet 
minder dan 2000 M., de laagte van Singkel ontstaat 
en ook in het Oosten hebben groote dislocaties 
plants. Daarna ontstaan buitengewoon lievige 
empties en uit het geweldige andesiet-materiaal 
worden drie ge- bergte-ketens dwars door Sumatra 
opgebouwd. In jong-tertiair ontstonden groote 
massa's klei-, mergel- en kalksteenen, die veelvuldig 
in Sumatra worden aangetroffen en in de Pad. 
Bovenlanden 
b. v. tot 1100 M. hoogte boven zeeniveau 
liggen Nieuwe tectonische bewegingen had den 
plaats ； heel Sumatra verhief zich boven zee en een 
verbinding kwam tot stand met het schiereiland 
Malaka. De plooiingen uit den tertiairen tijd worden 
vooral aan de Oostzijde van Sumatra van belang, 
omdat zich in de z.g.n. Anticlinalcn als in 
reusachtige reservoirs petroleum verzamelt, die van 
daaruit gemakkelijk geexploiteerd kan worden. Aan 
de West对de is het tertiair minder ont- wikkeld en 
heeft ook de plooiing minder belang- rijke 
uitwerking gehad. De jong-tertiaire vulkanische 
uitbarstingen zijn vooral voor Zuid-Sumatra van 
gewicht geweest, omdat zij door contact working de 
verbrandingswaarde van de aan- wezige bruinkolen 
sterk hebben verhoogd. 

Op doze droge periode volgt een tijd met bui-
tengewoon groote vochtighcid, de zoogenaamflc 
pluviaaltijd, die als een ijstijd van Indie i« te be- 
schouwen. In dit diluvium wordt de verbinding 
tusschen Sumatra en Azic weer verbroken. Het 
vulkanisme treedt met verniouwde kracht op： 
kwartstrachiet, andesiet en luffen worden in zulke 
dikke lagen gevormd, dat het oorspronkelijk relief 
van het land gehccl vervaagt. Aan do ver- schillende 
rivieren, die door to wijdc beddingen strooinen, is de 
uitwerking van den pluviaalty<l nog duidelijk te 
zien. Terrasvormig daalt de bedding mcestal naar de 
tegenwoordige diepte: boventerras is dan nicest uit 
oud, hoogterras uit midden- cn laagterras uit jong 
diluvium, terwijl aHecn het jongsto tot alluvium 
behoort. 

OROORAPHISCHE GESTELDHEID. Met bctl'ekking tot 
de hoogte zijn op Sumatra van West naar Oost 5 
gobieden te onderschciden: 

I. het Wcstelijk b e ], g 1 a n d, de Boek it Ba-
risan; 

II. het Oostwaarts daaraan sluitende h e u- v e 
11 a n d; 

III. do smalle kustvlaktein het Wcslei); 
IV. de groote, breed e Jaagvlaktein het Oosten; 
V. de omringendc e i 1 a n d e n. 
I. B e r g 1 a n d. Het bergland, deel uilmaken- 

de van het plooiingsgebergte, dat zich van Ach- ter-
Indie uitstrekt over Sumatra, Java en de Kleine 
Soenda eilanden tot aan de boog van ci- landon, die 
de Bandazce omsluitcn, vorrnt het hoofddcment van 
Suniatra en bcpaalt geheel den langgerekten N.W.-
Z.O. gcrichten vorm van het eiland. Het karakter van 
dit bergland wordt vol- 
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koincn wcergogcvcn door de Inlandscho bena- ming 
„Barisann (= rijen), want het bestaat uit meerdcre 
parallel aan elkaar looponde lengte- kctens. Tusschen 
dczc coulissen bovinden zich de lengtedalcn. Door 
vulkanische werkzaamheid werden op vorschillende 
plaatsen do longte- ketens met elkaar vorbonden door 
dwarsruggen cn bovendien verscheidcne dal bode ms 
opgevuld, zoodat de bekende, vruchtbare tufplateaux 
in het bergland ontstonden. Oogenschijnlijk vor- men 
al doze ketens met dwarsruggen en hoog- vlakten een 
niet te ontwarren goheel; bij nadcro beschouwing is 
het bergland echter in drio stuk- ken te verdeelen: 

1. Zuid-Sumalra, tot aan den Goenoeng Seblat 
(3° Z.Br.), waar de residcntics Palombang, Djam- bi 
en Bcnkoelcn samenkomen. Dit gedeolte ver- toont 
zeer duidclijk den barisan-vorm. 

2. Midden-Sumatra tot aan de hoogvlakte van 
Padang La was, ongeveer de grens tusschen de 
residenties Sumatra's Westkust en TapanoeJi (1° 
N.B.), omvattend een gobied, waar bergreek- sen van 
verschillende richting afwisselen met die- pe 
lengtedalen, vele grooto en kleine plateaux. 

3. Noord-Sumatra, waar de hoogvlakten groote 
afmetingen aannemen, omringd van hoogc ge- 
bergten en doorsneden door talrijkc ruggen. 

].Zuid-Sumatra. Met drie schiereilanden stcekt het 
Zuiden van Sumatra in Straat Soenda uit； het 
middelstc cn Oostelijkehebbennagenoeg <lcn vorm 
van cen gelijkbeenigen driehoek, het Wcstclijke 
gclijkt meer op een parallellogram. Twee 
onderdeeien van Straat Soenda dringen als 
inhainincn tusschen de schiereilanden： in het 
Westen de SCmangka- of Keizersbaai, waarin zich 
het eiland Tabocan bovindt; in het Oosten do 
Lampong baai mot velc kleine cilandjes voor de 
Westkust, en de eilanden Ocmang, en Legoendi 
links, Sebockoe cn ScbCsi rcchts voor den ingang 
van de baai. 

J let Oostclijk schiercilund is schijnbaar gcheel 
vlxk, rnaar in het Zuiden verheft zich de cerste .ID de 
vele vulkancn, die Sumatra bezit nl. de Jiadjabasa 
(1281 M.). Hij zendt een uitlooper Zuidwaarts, die bij 
Varkenshock (Tandjocng Toewa) afbreckI, maar 
toch over do vulkanische eiland' ii "l iga, Sebockoe 
(426 M.), SebSsi (859 M.), <lc r( ton dcr Krakatau 
rulne (822 M.) cn het Prinscnciland, samenhangt met 
Java. Noord- wicirts hangt. de vulkaanmantel van 
den Radja- l>;isa san)(：n met do leigesteenten, die 
de geheele Lampongbaai omgeven, en het grootstc 
dccl van het rniddelsto schiereiland inncinen. Hierin 
ver- heffen v.it'h drie vulkanen: do BCtoeng (1240 
M.), do Ratai (1682 M.) en do Soelah (1106 M.). De 
laatste Jiangt samen met den gcwcldigen Tangga- 
))iocs, de cerste vulkaan, die over de 2000 M. reikt 
(2102 M.). 

Hi er vaugt do eigen! ijke Bockit Barisan aan en 
wordt het censtc longtedal gevormd, ingesloten 
tusschen tweo gebergtu-ketens. De Oostelijke ko- ten 
vangt aan bij den Tanggamocs, waarbij zich 
Noonlwaarts aansluit de Rindingan (1508 M.), die in 
vorbinding staat met hot 900 M. hoogc plateau van 
BSlalau, waaromheen zich verheffen: <i<j Tcbak 
(2115 M.) met don. Rigis (1395 M.), do Odoemujoes 
(1789 N.) met den Poenggoor(1G77 
M.), de Pasagi (2232 M.) cn de Sokintjau (1718 
M.) met den Bali ran (1703 M.). De Westelijkc ke- 
ten van het dal bestaat uit ccn laag, maarJangge- 
strekt gobergte, do Bockit Sa wall. Dit vangt nan 

bij Tandjoeng Tjina, do Oostelijke punt van het 
Westelijk schiereiland (do Westclijke hcct Vlakke 
Hock) cn zet zich in N. W. richting voort tot aan den 
Seminoeng (1881 M.) aan do Zuidzijde van hot 
Ranau-nieer. De Sipoelang (1315 M.) is de eenige 
noemonswaardigo verheffing in dozen J 36 K.M. 
langen keten. Het tusschen genoemdo ketens gelegen 
dal van do Semangka bestaat uit cen wijd 
bencdongedeelte, en ecn kleiner, nauw 
bovengedeelte, dat eenmaal een meer is geweest, maar 
in den diluvialen tijd leeg liep toon de S3- mangka 
zich cen weg baande door een zeer nauw dwarsdal. 
Deze oude meorbodem, op on- gevcer 900 M. hoogte 
gelegen, is bedekt met tuf- gesteenten en vormt de 
eerste van de vele, vaak zeer uitgestrekte diluviale 
tufplateaux. Ten N. hiervan strekt zich het 
aanzienlijke plateau uit van M^kakau en Ranau. Van 
de beide Barisan- ketens is alleen de Westelijkc 
aanwezig, die zich uitstrekt tot aan den Pandan (1678 
M.). Op het plateau ontstond in het Zuiden op de 
laagste plaats, niet meer dan 540 M. boven zeeniveau, 
het 126 K.M.2 grooto Ranau-meer. Een dwars- keten, 
aanvangende bij den Pandan (1678 M.) en vandaar 
over den Djaboet (1803 M.), Ringgit (2129 M.), 
Loemoet (2056 M.) naar den Nanti (1619 M.) 
loopende, in een richting loodrecht staande op de 
algemcene richting van den Barisan, vormt de 
scheiding met het kleinere plateau van Semendo, dat 
in het Noorden wordt afge- sloten door ecn 
dergelijken dwarsrug, die aan- vangt bij den Patah 
(2817 M.) en vandaar over den Balai (2284 M.) naar 
den Soemoer (1403 M.) loopt. 

Ten Noorden van dezen rug breidt zich de 
hoogvlakte van. Pasoemah en Lobong uit, welke eerst 
recht duidelijk wordt omsloten door twee 
gebergtekotens, nauwkeurig onderzocht door Dr. 
Aug. Toblcr, die do resultaten van z§n onder- zock 
publiccerde in hot Jaarbook van het Mijn- wezen 1912 
(41 e Jg. Verhandelingen). In het Westen bevindt zich 
de KSpajang Tandjoeng Sakti-Tjoekocnau keten, die 
aanvangt bij den genoemden Patah en over den 
bekonden vulkaan Dempo (3046 M.) naar don Dingin 
(2020 M., Tj am pang en Palik (2500 M.) loopt, om te 
eindi- gen in den Seblat (2883 M.), den hoeksteen tus-
schen de residenties Benkoelen, Palembang en 
.Djambi. In het Oosten bevindt zich de Seblat- Balei-
Gocmai keton, die in het Zuiden aanvangt met het 
grootendeels uit zandsteen bestaando Goemai 
gebergte en zich met tai van onderbre- kingen voortzet 
in den Balai (1683 M.), Kaba (1938 M.) naar den 
Ooloemoesi (2200 M.), om vervolgens over den 
Roontjing (2221 M.) even- eens zyn eindpunt to 
vinden in den gonoomden hoeksteen, den Seblat. De 
tusschen de ketens gelegen, langgestrekto depressie 
Rcdjang L6- bong — Pasoemah wordt door uitloopers 
van de vulkaangroep Daoen —Kaba in twceen 
verdeeld. Het Zuidclijk bassin bestaat uit het ongeveer 
750 M. boven zeenivoau gclcgen Pasoomah-plateau 
en de hoogvlakte Ampat Lawang, die Wcstwaarta 
zeor vcrsnialt. Hot Noordclijk bnssin omvat de 
hoogvlakte van RSdjang in hot O. en LGbong in het 
W., van elkaar gescheiden door een gemiddold 1100 
M- hoog gronsgeborgto, waarop do Goe- noong 
Pandjang (1700 M.). 

2. Midden Sumatra. In het decl van het Midden- 
Sumatra bcrgstelsol, dat van den SSblat Noord- 
waarts guat tot het meer van Singkarak (zi© 
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Dr. Aug. Tobler in het Jaarboek Mijnwczen Nod.-
Indie, Vcrhandelingcn 1910 jg. 39), is bij- zonder 
good waar te nemen, dal het Barisan gebergte geen 
enkelvoudige bergketen is, doch eon systeem van 
min of mccr scherp geindividu- aliseerde gebergten. 
Van Ooat naar West kan men duidelijk vier 
afzonderlijke ketens onder- oscheiden: 

1. het Lisocng-Koeantan-Lalogebergte. 
2. het Poelasan-Plepat en Sangir Pooloe Ba- joer 

heuvelland. 
3. het Solok-Tabir-Rawas leisteengebergte. 
4. den Barisan in engeren zin, gcheel in het 

Westen. 
De ketens 1 tot cu met 3 duiken weg onder het ten 

Oosten gelegen heuvelland, door Tobler subBarisan 
laagplateau genocmd, zoodat de vier ketens om 
beurten de Oostelijke begrenzing vormcn van den 
Barisan t. w. ten Z. van de Rawas (linker zijrivier van 
de Moesi) het eigenlijk Barisan gebergte, van Rawas 
tot Merangin (linkerzijrivier van de TSmbfisi, die 
naar de Batang Hari stroomt) keten 3, van Merangin 
tot Batang Hari keten 2, en ten Noorden van de 
Batang Hari keten 1. De eigenlijke Barisan keten 
vormt de waterscheiding tusschen Indischen Oceaan 
en Zuid-Chineesche zee； hicr ontspringen de Moesi 
en Batang Hari met hun talrijke bijstroomen en 
broken door de drie Oostelijke ketens heen. Het 
duidelijkst is daardoor een lengtedal ontwikkeld 
tusschen de eigen町ke Barisan keten in het W. en het 
Solok-Tabir-Rawas leisteengebergte in het Oosten. 
Ook hier deden als in Zuid-Sumatra enkele 
dwarsruggen afzonderlijke bekkens ont- staan. 

a. De eerste dwarsrug wordt gevormd door den 
Goenoeng Koerinrji (zie KOERINTJI 
(GOENOENG) of Pick van Indrapoera (3805 M.), 
die tot de hoogste vulkanen van Ned. Indie behoort, 
en door geen der toppen van Sumatra wordt 
overtroffen. Door uitloopers van 1800 M. hoogte is 
hij verbonden met de Westwaarts gelegen Oeloe 
Batang Liki (2396 M.) met een vrij groot kratermeer 
Oeloe Ketjil en samenhangende met den. Patah 
SSmbilan (2591 M.); een zadel van 1600 M. hoogte 
vormt de verbinding met den Oostwaarts gelegen 
Toedjoeh (2605 M.), die een uitgestrekt kratermeer 
bezit van denzelfden naam, en aan welks Oostzijde 
zich verheft de Oeloe Djocdjoehan (2712 M.). Een 
groot deel van het ingesloten dal wordt ingeno- 
niendoordo hoogvlaktc van Koerintji, waarin het 
gelijknamige meer met een oppervlakte van 士 50 
K.M.2 zich 773 M. boven zeeniveau be- vindt. Van 
de omringende vuJkancn verdienen uit de Oostelijke 
rij vermelding de Toengkat, die zich naar het 
Noorden voortzet over den Mesoe- rai, den Oeloe 
Nilo en den Soembing om mid dels de Lintang (2160 
M.) het meer te naderen. Een vlakte, waardoor de 
MCrangin, de af watering van het meer, stroomt, 
vormt een kortc onderbreking, maar ten Noorden 
daarvan zet do keten zich voort in den Soclah (1996 
M.), den PutaJitiga (2275 M.), den Loemoet (2195 
M.) om ten slotte middels den Sapoo (2280 M.) aau 
te sluiten bij den Piek van Indrapoera. Een dwarsrug 
gaat als een woest bergJand van den Soelah in zuiver 
Oostelijke richting, verheft zich in den Mandai Orai, 
en vormt do waterscheiding tusschen Me- rangin en 
Tabir. De Mandai Orai of Betooa heeft een zeer 
zonderlingen vorm met eon in het oog 

loojjenden top. Hij word door de bovolking „bc- 
tooverde berg" genoemd, omdat ieder, die trachtte 
het hoogste punt tc bercikcn, ecn ongchik 
zouoverkonien.In 1905 word de top (1700 M.) bc- 
reikt door den Ass. Resident van Koerintji. Uit do 
Wcstclijkc rij verdient allereerst vermelding do G. 
Raja (2550 M.), do grenssteen tusschen Ben- koelcn, 
Djambi cn Sumatra's Wcstkust； voorts de Kronsong 
(2260) cn G. Koon jit (2403 M.) ten Z. en ten W. van 
het meer gelegen. 

b. Een twecde, eveneens zeer duidelijke dwars-
rug wordt gevormd door het Middengebergte (zie 
aldaar), een 土 2000 M. hoog gebergte, dat aan- 
vangt bij den vulkaan Talang (2597 M.), over den 
Saloh (1626 M.) verder vrijwcl evenwijdig loopt met 
den bovenloop der Batang Hari. Ook in dit tweede 
gebied wordt een groot lengtedal gevormd, dat echter 
naast cen kolossale lengte slechts een zeer geringc 
breedte vertoont. Allccn in het uiterste Noorden heeft 
een aanzienlijke verbreeding plaats en Gntstaat de 
mooie hoog- vlakte van Alahan Pandjang (zie 
aldaar), waarin zich dric meren bevinden: in het 
Zuiden het grootste, Danau di Atas 1531 M. boven 
zee- niveau, ten N. daarvan Danau di Baroeh, 1462 
M. hoog, en daarnaast het Danau di Talang aan den 
Zuidvoet van den gelijknamigen vulkaan. Het 
eigenlijk Barisan gebergte vormt in dit gedeelte een 
aanecngesloten rug van gemiddeld 1600 — 1800 M. 
met toppen, die tot 2600 M. hoogte reiken. Ecn 
uitloopcr van doze keten eindigt in den bekenden 
A_penberg (zie a)- daar) ten Z. van Padang. 

c. Een derde dwarsrug ontstaat door den dub- 
belvulkaan Singgalang (2877 M.)-Tandikat (2437 
M.), waarbij Oostwaarts aansiuit de M，rapi (2891 
M.), die weer door ecn zadel van ± 1100 M. hoogte 
is verbonden inct den Sago of Malin- tang (2261 M.). 
Deze drie vulkanen behooren tot de belangrijkste en 
meest bekendc van Sumatra en zijn in afzonderlijke 
artikeien bchandeld. Het grootc lengtedal tusschen 
den cigenlijkcn Jjariaan ter eene en het Lisocng 
gebergte ter andere zijdc wordt voor ecn aanzienlijk 
deel ingenomcn door de uitgestrekte vlakte van 
Solok, waarvan het midden cen sterkc inzinking 
vertoont: Jict 1 ]2 K.M.2 groote en 362 M. boven 
zeeniveau gelegen Singkarak meer. Ten N. hiervan 
bevinden zich： de vlakte van Padang Pandjang in 
het W., <l< vlakte van Tanah JJatar in het O. 

d. Het Noorden van Midden-Sumatra. Mel den 
Singgalang-Tandikat hangt in het W. samcn ccn 
reusachtige vulkaan, die top cn krater bij cen 
uitbarsting is kwijtgeraakt cn zich thans vertoont als 
het randgebergte om het 100 K.M.2 groot Ma- 
nindjau meer. Ten 0. van deze vulkaan word in den 
diluvialen tijd het dal opgcvuld met vulkani- scho 
tuffen, zoodat ontstond het plateau van Again, 
waarop Fort de Kock als centrum. Dit wordt in het 0. 
door net vrij hooge, scJiralc kali；- gebergte van 
Kamang met vcle grotten, verdwij - nende riviertjes 
en andere KarstvcrschijriHelcii, geschciden van het 
eveneens diluviale lufplateaii van Limapoeloch Kota 
of Pajakocniboeh. E grens heeft deze hoogvlaktc in 
het 0. het Lisocng- gebergte, in het N. een keten, die 
aanvangt bij den Gfidang en vandaurin Z.-O. richting 
loopt als waterscheiding tusschen de Kwantan en de 
Kam- par. Ten N. van deze waterscJiciding liggen 
zware bergruggen met als coulissen achter eJkaar lig- 
gende kammen. De Manindjau vulkaan is nftar 
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het N. verbonden met een bergrug, die zich verheft in 
den Seraboengan (1720 M.), Gedang (2060 A'L), 
vanduar-voert een oudo lava-stroora West- w a arts 
naar den Pasanaan-Talamau, ook wol Ophir (2912 
M.) genaamd. Bij dezen drictoppigen vulkaan vangt 
aan een groot, maar zeer smal Jengtedal, waardoor de 
Soempoer (bovenloop van de Rokan Kiri) stroomt. 
Aan de O.zijde van rlit dal verheffen zich de keteus 
van het gebergte dt'c Kampar-streken; aan de W.zijde 
een keten, die aanvaugt bij den genoemden Ophir, 
over den lagcn Taloo vulkaan. die nauwelijks als 
zoodanig is te herkennen, doorloopt naar den 
Koelaboe (2172 M.) cn Malintang (2262 M.), twee 
vulkanen op de grens van Sumatra's Westkust met 
Ta- panoeli. Orographisch behoort het Z.W. van Ta- 
I)anoeli, omvattende Groot en Klein Mandailing, 
henevens Angkola, nog tot Midden-Suinatra. Hior 
bevindt zich namclijk een groot, eveneens smal 
lengtedal, doorstroomd van de Batang Gadis en haar 
zyrivier de Angkola, afgesloten door den .Malea 
keten met den Dk. MaJea (2014 M.) in het 0., ecn 
breed bergland en het Natalsche zand- steenplatcau 
in het W., met den Sorik Merapi (2145 M.), die in 
solfatarcn-stadium verkcert, en <!en Si Dohar Dohar 
(1877 M.) als hoogste toppen. De Noordclijkc 
sluitsteen van dit groot Icngtedal is de Loeboek Raja 
(1990 M.), een voornaam punt in de orographische 
gestcldheid van gehecl Sumatra. Hicr cindigt 
Midden- cn begint Noord- Suinatra. 

3. Noord-Sumatra. Wcl vertooncn zich in Xoord-
Sumatra talrijkc lengtcdalen, die vaak .' incensluiten 
tot ccn langgestrckt geheel, doch k<>nmerkendcr 
voor (lit gebied zijn de uitgestrekte Jioogvlaktcn, 
oingeven door randgebergten, dio nog vcic 
werkzamc vulkanen dragon. Van hot Zuidcn tc 
beginnen vertoont zich eerst de gol- \<-nde 
hoogvlaktc van Padang La was, in het inid- <lcn 
waarvan zich de onvruchtbare, bijna buom- Jooze 
steppe Padang Bolak bevindt. Ten Noordon ■. -in 
J^adang Sidimpoean ligt de kleinc hoogvlakto \ an 
Sipirok, 700 a 900 M. boven zeeniveau, om- '-!■>(>
：n o.a. door den Loeboek Raja (1990 M.) en <h n 
JJor；1.! Boeali (1819 M.) in het Z.W.; Noor- <I> 
|jj|< (| mirvan :-trekl zich het eenzamc plateau • tn Si 
Lan tom uit, waarvan de N.grcns ~\vorclt ；.'-vorind 
door den Martimbang (1680 M.) en den 
S.； <)i■.t M.). ]Iierop volgcn de uitgestrekte 
hoo<<vl：ikl(；n, die gczamcnlijk het grootc J£oba> 
ni( hixeven. J n het Z. de cigenlijke Toba- hoogv 
lakhi, 1000 a 1400 M. boven zeeniveau gclc- ,•Zcn 
<-n waarop zich cnkcle-toppen verheffen； ccn lange 
i)crj»kctcn mot den D. Mart ini bang (1680 M.) vorml 
de grens met de W. laagvlakte, terwijl in in-t cn de Si 
Alang (1632 M.) en Paocng (1764 M.) het 
bcrgachtigo Habinsaran afzondcrcn, dat iii het Z. van 
Padang La was wordt gescheidcn <I<H)F den Si 
Manulaksak (J943 M.). Ten W. van het mccr 
bcvindcni zich de Dairi- of Pakpaklan- <l< n, 
waarvan <lc 0.grens zecr duidelijk wordt gevormd 
door een bergketen. waarop zich verhef- fci： do 
Ocloe Darat (2172 M.), de Poesoek Boc- 1<»L (2005 
M.) on de Siboeaten (2375 M.), de hoek- steen 
tusschen 3'apanocli cn Oostkust van Sumatra- 
Gonocmde hoogvlaktc wordt door dric berg- ruggen, 
o.a. het Pak-pak randgebergte, in vier ntiikken 
vcrdecld, t.w. van Z. naar N.: KClasan, ■Sinisim, Ke 
pas en PCgagan. Aan de Oostzijde van het mecr 
verheft zich een bergketen, die naar den hoogsten top 
(2200 M.) in het Z., wcl eens Sima 

nock Manock gebergte wordt genoemd cn zich 
voortzet over den Marbalatoek (1650 M.) tot aan don 
Piso Piso. Langzaam daalt het land Oost- waarts en 
wordt gcdccltelijk Si Baloengoen ge- noemd, welk 
gebied W.waarts aansluit bij de Karo-hoogvlaktc, ten 
N. van het meer .Doze op 1000 tot 1300 M. hoogte 
geJcgen vlakte heeft op sommige plaatsen oen breedtc 
van 30 a 40 K.M. cn v/ordt in het N. afgesloten door 
een gebergte, dat aanvangt bij den Simbolon (I486 
M.), zich in 
N. W. richting onder den naam Karo Bandge- 
bergte uitstrekt tot den werkzamcn vulkaan Si- bajak 
(2170 AL) en vcrvolgens over den^inaboen (2470 M.) 
als Van Heutsz gebergte in W.riehtlng doorloopt om 
aan te sluiten bij het Zuidelijk grens- gebergte. Dit 
laatste, een zeer oud, woest en on- bewoond gebergte, 
begint bij den Si Berteng, loopt over den genoemden 
Siboeaten in N.W. richting over den Pebatoekan, den 
Bidoel en Pe- perkison, naar den Bandahara (3060 
M.) en ein- digt cerst in den hoogen koepel Boer 
Moegadjah. Het vormt do grens tusschen Atj^h en 
Oostkust van Sumatra, cn zendt verschillende 
zijketcns uit in O. cn N.O. richting. Door den 
bekendsten on- derzoeker van dit gebied, Wilh. Volz, 
die aan vele v66r hem nog onbekende gebergten 
namen gaf, werd het Wilhelmina gebergte genoemd. 

Westclijk van dit gebergte bevindt zich de 
langgestrcktc vallei der Alaslanden, die naar de zijdc 
van den Indischen Oceaan wordt afgesloten door eon 
nog zeer weinig onderzochte Barisan keten, waarin 
zich verheft het hooge en machtigo vulkaan-massief 
der Goonocng Loser met top- pen van meer dan 3500 
M. hoogto. In het Noor- den is de valloi door den 
Moegadjah en Agoeson afgesloten van do Gajo 
landen. Van het Z. komt men hot eerst in Gajo Locos 
of Groot Gajo, een inzinking, dio 60 K.M. lang en 12 
立 15 K.M. breed is. Een aaneenschakoling van hors 
ten, die teza- men het Gajo'sche Ccntraal gebergte 
heeten, vormt in het N. do grens met Gajo Dorot. Dit 
Centraal gebergte draagt in het W. den Aboeng 
Abocng (3015 M.), loopt over den Intem-Int6m (2115 
M.) vrijwel W.-O. en sluit bij den Oetjap Moeloe 
(3127 M.) aan bij het in N.-O. richting gaandc, steile 
Van Daalen gebergte. Ten O. van dit laatstc gebergte, 
dat in den Goenoeng Oen- toeng een hoogte van 2191 
M. bercikt, strekt zich do vlakto van Sorbodjadi uit. 
Gajo Dorot is do diopstc inzinking dor Gaj landen, 
waardoor de genoemde grensgebergten zich van het 
laagste deel der vlakto (300 M. boven zee) als 
geweldige bergmuren voordoen, en het land ccn aan 
allo knnten afgesloten kom gclijkt. De vlakto is 50 tot 
60 K.M. lang cn 20 tot 50 K.M. breed en wordt door 
Iago ruggon in stukken verdcold. Aan de N. zyde 
wordt zij afgesloten door het Laoct Tawar gebergte, 
waarin zich het Tawar-meer bovindt, waarvan de 
watorspicgol 1205 M. boven zeeniveau ligt. Vooral 
aan de Z.zijde is dit gebergte woest on borcikt in de 
Klioton 2660 M. hoogte; aan do 
N.zijdc van het meer bestaat het uit twee ketens met 
talrijkc toppen van meer dan 2400 M. hoogte. 

Het Noordolijkste der drie Gajo landen einde- lijk 
is de vlakto van Kanes en Rocsdp, waarvan het 
hoogste deol 1000 M. bovon zeeniveau ligt en die 
O.waarts overgaat in do kom van Samarki* lang. Aan 
do N.zijdc wordt dit land afgesloten door het 
vulkaanmassief van den Geureudong (3000 M.), eon 
rousachtigo inzinking met tai van toppen op den 
ringwal o.a. de eigonlijke Geureu- 
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dong in het W., de Poepandji cn Mcsigit in het 
0. , de Tdlong (2685 M.) in het Z. Meer 
naar het 
O. hceft het gebergte, Hat den naam Pasd geberg- 
to draagt, het karakter van eon keten en bcrcikt 
hoogten van 2000 M. 

Ten Westen van de Gajo landen is het hoogc, 
bergachtige binnenland van eigenlijk AtjMi nog 
weinig bekend. Evenwijdig a an de kust schijnt cen 
gebergte van ougeveer 2500 M. hoogte tc loo- pen, 
dat zich splitst in een tak over den Batee Meukocrah 
(1942 M.), die eincligt in de Konings- punt, en een 
Oostelijken tak met den twcclings- berg Goudberg 
(1726 M.) en Wcesberg, door de Atjfehers 
Sculawalh Agam en Inong genoemd. De eerste tak 
zet zich in zee voort op de eilanden Bat^e, Klapa, 
Nasi en Breueli, de twecde op Well. 

II. Het Heuvelland. Tusschen liet bergland in 
het W. en het laagland iu het O. bc- vindt zich als 
overgangsgebied een uitgestrekt heuvelland, dat 
naar den tijd van ontstaan ver- deeld wordt in: 

a. het tertiaire en b. het diluvialc heuvelland. 
a. Het tertiaire heuvelland, dat zich van den voet 

van het Barisan-gebergte Oostwaarts uit- strekt, 
heeft in het Noorden een breedte van 50 a 60 K.M., 
in het Zuiden van 150 a 160 K.M. Het werd gevormd 
in het begin van den tertiairen tijd, toen vooral Oost- 
en Zuid-Sumatra door de zee werden overdekt, en 
geplooid aan het eind van genoemd tqdvak. toen de 
zee zich. voor goed had teruggetrokken. Door den 
zachten aard van do sedimenten is echter een groot 
de el van het aldus gevormde gebergte een prooi 
geworden van de erosie. Het strekt zich thans nog uit 
van de Atj6h- rivier af, ombuigende bij de Djamboe 
Aje in Z.O. richting, dringt bij de bocht van Padang 
Lawas en van de boven Kampar diep in de oudero 
Ba- risanketenen binnen en zet zich dan voort in het 
gebied van boven Djambi en Palenibang. Dit is door 
zijn rijke olievelden het best bestudeerd i). Op drie 
plaatsen dringt het binnen in het gebied der oudere 
gesteenten, n.l. bij de midden-Batang Hari, de 
midden-Merangin en bij deboven-Rawas. Ten 
Oosten van eerstgenoeinde rivier duikt vrij 
plotseling het oudere Tiga Poeloeh gebergte als een 
eilandje op, maar daarna neemt hand over hand het 
tertiair zoowel in breedte als diepte toe. 

b. Langs de Oostzijde van het beschreven ter-
tiaire heuvelland is in den diluvialen tijd ontstaan 
een doorloopende strook van heuvels, waarvan het 
materiaal voor een groot deel afkomstig is van de 
sterk geerodeerde tertiaire heuvels, voor een ander 
deel van de vulkanen, we】kc juist in de- zen tijd een 
maximum van working ontwikkcl- den. De 
Jandvorming der rivicren werd bovendien in de hand 
gewerkt door een gelijktijdig hier plaats grijpende 
rijzing van het land. Aan de Westzijde van Sumatra 
had daarentegen een da- ling plaats, waardoor groote 
diluviale vlakten zich daar niet konden ontwikkelen. 
De zee sloeg hier juist vooral de zachte deelen weg 
cn drong in baaien binnen, terwijl de hard ere 
gesteenten als vooruitstekende kapen of als eilanden 
blevep be- staan. Tijdens de opheiSng, die na de 
transgressie kwam, werden vooral de baaien 
drooggelegd. waardoor de diluviale, hcuveJachtige 
vlakten ter Westkust geen doorloopende strook 
vormen, maar gewoonlijk geisoleerd van eJkaar 
liggen. 

i) Dr. A. Tobler, Jaarboek Mijnwezen, 1912, bl. 
45 en Tijdschr. Kon. Aardi-. Gen. 1906. 

III. De Westkust v 1 a k t e. Doze hoofdzakclijk 
alluvialc kustvlakte heeft nergens cen groote 
uitgestrektheid kunnen- krijgen door do krachtige 
branding van den Indischcn Oceaan, de sterke 
zeestroomen, die het puin wegvoerden, de geringc 
rijzing van het land, maar vooral door- dat de kleine 
riviertjes slechts weinig puin van het bergland 
konden mcevoeren. Het gebergte is van zee uit 
steeds duidelijk zichtbaar, vooral de vulkanen, die 
daardoor bij onze zeevaarders al vroeg bekend 
waren. Nu en dan, vooral van Oc- djoeng Indrapoera 
tot Siboga, ontbreekt de kustvlakte geheel doordat 
het gebergte aan zee konit en dus een steilkust 
ontstaat o.a.,bij den Apcn- berg, met vele grilligo 
inliammen, die uitstekende havens zijn en talrijke 
verbrokkeldc eilandjes. Verder is deze Westkust 
gekennierkt door de vdc zandheuvels, die hier en 
daar opwaaiden tot duinen. Zij bclemmeren den 
gercgelden afvoer van het rivierwater, waardoor op 
vele plaatsen moerassen ontstaan, hier en daar zelfs 
lagunen, die rawang genoemd worden. 

IV. D e Oost kustvlakte. Daar, waar het land in 
recenten tijd een sterke rijzing onder- ging, ontstond 
een reusachtige laagvlakte door de samenwerking 
van de sedimentatie der rivieren, de abrasie en 
corrasie der zee en de rizophoren vegetatie/ Nog 
steeds gaan de reusachtige rivie- ren voort met hun 
cnorme massa's puin van Barisan gebergte en 
heuvelland in zee uit te storteu, waardoor de vlaktc 
zich steeds mecr Oostwaarts uitbreidt in 
tegenstelling met de Westkust, die op menige plaats 
afbrokkelt. De dagelijks binnen- dringende vloed 
belet een regelmatigen afvoer van het water, 
waardoor groote gebieden over- stroomen en vooral 
door de sterk slibvangendc rizophoren tclkens met 
cen dikke laag in odder worden overdekt. Het slib, 
dat in zee uitkomt, werkt nict regelmatig aan den 
opbouw der vlakte. De kuststroom n.l., die onder 
invloed van den wind de riviermonden doet 
ombuigen, vcrslccpt het materiaal om het op een 
rustig plekjo weer neer te leggen. Daar ontstaat dan 
een cilandje, dat vaak langzamerhand aan de kust 
vastgrocit. Vaak is de scheiding tusschen land en 
water in den. meters diepen modderbodem 
nauwelijks vast te stcllen, al teekent doze vage kust 
zich van zee uit gezicn scherp af door de dichto 
begroeiing. Verder landwaarts in volgt dan cen 
wtrook, waar de modeler soms droog wordt cn zich 
dan ver- toont als een harde kleibodeni, door enorme 
scheuren doorgroefd. Jn het Oosten van Atjdli cn het 
Noorden van de Oostkust van Sumatra is de vlakte 
niet meer dan 5 a. 10 K.M. breed. Zuid- waarts' 
neemt deze sterk toe, tot 40 认 50 K.M. in Indragiri, 
Djambi en Pulembang om ver vol- gens tegenover 
Banka bij de Luciparapunt, waar de kust schcrp naar 
het Zuiden ombuigt, weer zeer snol in breedte af te 
nemen. 

V. Eilanden. a. Voor de Westkustligt de ei-
landen ry Engano, Mintawei cil., Batoe eil., Nias, 
Banjak eil. on Simeuloo. Deze moefc, met uitzon- 
dering van de Banjak eilanden en een groot aan- tai 
kleinere in de onmiddellijkc nabijheid van de kust, 
beschouwd worden als een afzonderlyke tertiair 
geplooide coulisse, en staat dus niet in direct 
verband met den vasten wa], waarvan -zy 
gescheiden is door een synclinaal met soms groote 
zeediepten. 

b. De eilanden voor de Oostkust, die de voort- 
zetting vormen van het bergland op het schier- 
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ciland Malaka, zijn to bcschouwcn als de hotfgcre i 
deelen van hot 土 30 M. ondcr water gokomen land, 
dat zich eenmaal tusschen Sumatra, Borneo cn het 
vastoland van Aziii uitstrokte. Aan dezo oude kornen 
zijn door aanslibbing of koraalvor- 】ning jongero 
kustvlakten tocgevocgd. Hot be- langrijkst zijn: do 
Riouw-, Karimoen- en Lingga Archipel, benovens 
Banka en Biliton. Tusschen de Rokan on do Kampar 
is voor de kust door aanslibbing een groot aantal 
oilanden ontstaan, herwounen op de zee; van elkaar en 
van de moe- raskust gcschciden door nauwe 
zoutwaterkana- len (selat), die steeds meer 
verdwijnen. De voor- naamste eilanden dezergroep 
zijn: Roepat, Beng- kalis, Padang, Medang, Tebing 
Tinggi en Pcnja- lai, tezamen wel eens de 
Brouwersgroep genoemd naar de Brouwersstraat of 
Selat Pandjang, die de scheiding vormt met de kust. 

Administratief worden ook de Anambas-, Na- 
toena cn Tambelan oilanden tusschen Malaka en 
West-Borneo tot Sumatra gerekend. Het zijn een 300 
tai rotsige cilandjes, die wel eens als Poelau Tocdjoeh 
worden aangeduid, waarschijnlijk om de oude 
Inlandsche verdeeling in 7 groepen. 

c. Als voortzettingen van den Barisanketen zijn te 
beschouwen zoowel de eilanden voor de Noord- als 
voor de Zuidkust. Voor de Noord- kust： Pocloc Wdh, 
P. Breue en P. Nasi, Batde en Klapa; voor de Zuidkust 
in straat Soenda: Dwars-in-dcn-weg, Lang eiland, 
Krakatau, Ver- latcn eiland, terwijl voor den ingang 
van de L&mpong baai liggen: Seboekoe, Sebesi en 
Le- goendi； voor die van de Scmangko-baai het 
ciland Tabocan. 

HYDROGRAPniSCHE GESTELDHEID. 
R i v i c r c n. Uit het dwarsprofiel van Sumatra valt 

onmiddellijk af te leiden, dat do rivicren, die het water 
van het Barisangebergte afvocren naar den Indischen 
Oceaan, onbedui- <lcnde bergstroomen mocten zijn. 
Slechts enkelo strooinon door eon der groote 
Icngtedalen en moi-ten dus ccrst door den mecst 
Wcstclijken Bn:-isan keten hcen broken. Van deze 
laatste ver melding: do Ketahoen, Seblat-, Masang, 
Batang Gadis, B. Toroc, Sim- I)th；' cn <Jc Tripod, 
do Wojla en de Teunom. Tot <lc voornaamste der velo 
riviertjes, die terston <1 nu；>r zee stroomcn 
behooren: de Sfimangko, Mann；', i>ikit. Sindang, 
Palangai, Tarocsan, Pa- !kibahan, Loemoet, 
Siboelocan, Sorkam, S(；unagan, Meuroubo en de 
Atjdh rivier. 

Na；tr hot Oosten is de terreinformatic dusdanig, 
(ial vrjlc b”rgrivicrcn zich vcrecnigen tot machti- go 
stroomcji, die het water van duizenden K.M.2 J a n(I 
afvocren. Allecn in het N. on het uitor.st(! Z. kojnen 
weer afzonderlijke kleino riviere n voor. De 
onbeduidende stroompjes ter Noord- kust ontspringen 
nicest op het Atjdhscfie kustge- borglc, o.a. de Pidic. 
Het bclangrijkst zijn hier: de Pousangan uit het Ta war 
meer, de Kcureutoe, on do Djainboo Ajo, dio de 
Pakang opncemt en waarvan do delta als do 
moerassige Diamantpunt in zco vooruitstcekt. Ten Z. 
van dezen modder- kaaj) wordt do kustvlakte steeds 
breeder en nc- )ncn <le rivieren in lengto toe. De 
Peurcula6- van hot Van Daalcn gebergte, is hier de 
eerste be- langrijke rivier. Daarop volgt do Tamiang, 
ont- uit do samcnvlocilng van Simpang Kanan on 
Simpang Kiri, dio het water afvocren der hoogvlakto 
SSrbodjadi； vcrvolgcns de Besitang, die met ecnigo 
kloincrc stroompjes uitkomt in do 

Aroe baai; de Langkat, die ondcr den naam Sa- 
rangan ontspringt op den Bandahara van hot 
Wilhelmina gebergto, en de belangrijker Warn poo 
met ocn grootcr stroomgebied, die als Lau Biang het 
water afvoert van de Karo hoogvlakto en tusschen 
Van Houtsz- cnWilhelmina-gebcrgte door de vlakte 
bereikt, waar de Pctjirim wordt opgenomen. Daarop 
volgen: de BSlawan in den bo- vcnloop Toentoengan 
gcheeten, do Pertjoet eon weinig ten 0. van Medan, 
de Padang, de Bah Hapal, de Boloek met als 
linkerzijrivier de Bo- Ion, vervolgens de Silau Toea, 
en de grootero Asahan, die nabij haar mond de Silau 
opneemt en tot de belangrijkste der kleinorc rivieren 
bchoort, omdat zij al het water van het Tobameer afv. 
ert. Hier vertoont zich dan ook het eerst de aestua- 
rium-vorm der monding, die bij allo volgendo ri-
vieren steeds duidelijker optreedt. Naar het Zui- den 
volgen dan de grooterc Koealoe, de Bila en de Panai 
of Baroemoen. De kleinere rivieren van het Zuiden 
bevinden zich in de Lampongsche Districten. Het 
zijn de Sekampoeng, de Sepoetih, de Toelangbawang 
en de Mesoedji op do grens met Palembang. 
Hieronder w rden nader bespro- ken de zes groote 
stroomgebieden: die van de Moesi, de Batang Hari 
(daarop volgen Noord- waarts de kleine Toengkal en 
de Gangsal) de Koeantan, de Kampar, de Siak en de 
Rokan. 

Moesi of Rivier van Palembang. Deze rivier heeft 
een lengte van 553 K.M. en een stroomgebied van 
bijna het dubbele van het oppervlak van Nederland 
(61.200 K.M.2) en is daarmede do grootste rivier van 
Sumatra. Zij ontspringt in de residentie Benkoelen 
aan den Westelijken voet van den Boekit 
Tjoendoeng, ook wel Oeloe Moesi genaaind, dio 
2200 M. hoog is en een weinig ten Noorden van den 
mcor bekenden vulkaan G. Kaba is gelegon. De 
bovenloop gaat door ecn groot lengtedal van 
diluviale tuf, dat bij een lengte van 50 K.M. niet meer 
dan 5 a 6 K.M breed is, en oorspronkelijk een nicer 
was, dat echter leeg liep, toen de Moesi haar weg 
door den Oostelijken grensketen diep genoeg had 
uitge- schuurd. Zij stroomt thans, om den Kaba heen- 
buigend. in hoofdzakelijk Z.Z.O. richting door dit 
dal, en daalt van GOO M. hoogte bij Tabarenah, tot 
490 M. bij Kepahiang, d. i. een verhang van ongevcer 
1 : 250. Daarna wordt het dal breeder, daar de voot 
van den Kaba meer terugtreedt, totdat de rivier bij de 
doesoen Batoc Lintang, waar zc nog 234 M. boven 
zee ligt, door het ge- b erg to heen breekt, een 
Oostclijke richting aan- neeint en de residentie 
Palembang betreedt. Bij Moeara Lintang, waar haar 
hoogte nog 196 M. bedraagt, nee mt zo de A. Linlang 
op. Deze 60 K.M. lange rechterzijrivier ontstaat uit 
de sa- menvloeiing van de Lintang Kanan en L. Kiri, 
die respecticvelijk op den Bt. Dingin en Bt. BSsar 
van do Pasemah-hoogvlakte, ontspringen en stroomt 
door ecn zecr welvarende streek. De Moesi ncemt nu 
een N.O.-richting aan en stroomt over ecn afstand 
van ongovcer 10 K.M. tusschen steile berghcllingcn 
t. w. op den linkeroever de uitloopers van den Bt. 
Balai, op den rechteroover den voet van het 
Gocmaigebergto. Na het door- breken dozer 
bergketens vcrwijdtzich het dal tot ecn brecdo vlakte, 
aan wccrszijden ingesloton door lage bergreeksen, 
terwijl de rivier mot vlot- ten cn kleine prauwon 
bevaren kan worden. Bjj Tebing Tinggi, waar de 
watcrspiegol 97 M. hoog is, be treed t do Moesi het 
tertiairo heuvelland, 
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waarmede de bovenloop cindigt cn dus de mid-
denloop aanvangt. Rechts ontvangt de rivier nu veel 
water van talrijko stroompjcs, die op de Noordelijke 
helling van het Goemaigebergte ont- springen en 
waarvan de A. Kikim en de Scma- ngoes de 
voornaamsto zijn. De laatstc, die een Jengte van 125 
K.M. en een stroomgebied van 2558 K.M.2 heeft, 
loopt door ccn zeer woudrijke street, waar veel 
timmerhout wordt gekapt en djeloetoeng ingezameld, 
dat langs Boengamas wordt vervoerd. Waar de Kikim 
in de Mocsi valt, neemt deze een Noordelijke richting 
aan tot Moeara Klingi, de uitmonding van de Klingi. 
Deze linkerzijrivier, met haar rechterzijtak de Bliti, 
heeft een lengte van 91 K.M. en een stroom- gebied 
van 2181 K.M.2, zij ontspringt aan do Oostzijde van 
de Kaba； zij heeft zich hoofdzake- lijk in N.O.Hjke 
richting een 10 a 20 M. diep d冗 1 in lict tertiaire 
heuvelland uitgeschuurd en is van af haar monding tot 
aan Moeari Bliti, een af- stand van ongeveer 35 K.M., 
voor handolsprau- wen bevaarbaar. Vervolgcns neemt 
de Moesi als linkerzijrivier de A. Lakitan op, die een 
lengte heeft van 112 K.M. en een stroomgebied van 
3006 K.M.2 Zij ontspringt op de Noordelijke uit- 
loopers van den Kaba en is tot doesoen Trawas voor 
handelsprauwen bevaarbaar. De doesoen Moeara 
Lakitan ligt tegenover den mond van de rivier. Een 15 
K.M. verder stroomafwaarts ontvangt de Moesi bij de 
doesoen Tfiroesan het water van haar grootste 
linkerzijrivier de Rawas. Deze ontspringt op de 
Noordelijke hcllingen van den G. Seblat en heeft een 
vrijwel voortdurend Oostelijken loop； haar lengte 
bedraagt 172 K.M. cn het stroomgebied 6713 K.M.2 
Voor kleine handelsprauwen is zij bevaarbaar tot 
Menkoelem, voor grootere slechts tot Loeboek Alas 
wegens de daar voorkomende sterke 
stroomversnellingen. In den regentijd kunnen 
stoomers de rivier een 65 K.M. opkomen tot Moeara 
Roepit, waar als rechterzijrivier de Roepil wordt 
opgenomen, ter- wijl zij in den drogen tijd nict verder 
dan Bi- ngintSloek kunnen varen. Na de vereeniging 
met de Rawas stroomt de Moesi in 0. Z.O.lijke rieb- 
ting en kenmerkt zich dan door het opnemen van zeer 
belangrijke zijtakken, welker wateraanvoer veel 
grooter is dan in het gedeelte boven den Rawas mond, 
waar de rivier aanmerkelijk in breedte toeneemt. 
Bovendien zijn de talrijke bochten opvallend. Deze 
zijn oorzaak, dat in den regentijd de aanzienlijke 
hoeveelheid water niet snel genoeg afgevoerd kan 
worden, waardoor groote slukken land geinundeerd 
worden. Een groot aantai kleine waterloopen stroomt 
door de uitgestrek te moerassen naar de Moesi, doch 
zij zijn van geringe lengte, met beperkten wuteraf- 
voer en voor handelsprauwen slechts over enkcle 
ELM. bevaarbaar. De eerste zijrivier van eenige 
beteekenis in dit gebied is de van Jinks k omen do 
Batang Hari Ldlcoh, die ontspringt op de Weste- lijke 
hellingen van den Bt. Gantoengan KCtawah nabij de 
grens van Palembang en Djambi. Zij stroomt op 
korten afstand van de Moesi cvcn- wijdig met deze in 
Z.O.richting, zoodat beide zich onder een scherpen 
hoek vereenigen. Zij heeft een lengte van 181 K.M., 
een stroomgebied van 4813 K.M.2 en hoewel aan haar 
mond 60 M. breed en over een afstand van 140 K.M. 
bevaarbaar, wordt ze toch weinig door stoomers 
benut. Ongeveer 45 K.M. verder beneden- strooms 
neemt de Moesi van rechts het water 

der Lematang op, die bij cen lengte van 2GI K.M., 
cen stroomgebied van 8090 K.M.2 heeft cn ecn der 
bclangrijkste zijrivieren is, voor de scliccpvaart van 
even grooto beteekenis als de Moesi zelf. De 
Lematang heeft haar oor- sprong op do bergen, die 
het Z.O.lijk gedeelte van de Pasemah hoogvlakte 
insluiten. Als wocstc bergstroom heeft zij cen 
honderden meters diep dal met steile wanden in 
genoemd plateau uitgeschuurd, betreedt bij de 
afdeelingshoofdplaats Lahat de diluvialc vlakte en 
verandert daar in een breede rivier, aan weerszijden 
ingesloten door een I age heuvelrecks. Sawahs en 
andere bouwvel- den bedekken den dalbodem, 
ladangs hebben de plaats ingenomen van de vroegere 
bosschen op de hcuvels. De rivier ligt hier nog 100 
M. boven zee- niveau. Wel heeft de Lematang dan 
reeds velc strooinpjes opgenomen o.a. de Endikat en 
Malin- tang, maar eerst bij Moeara Enim, 28 M. 
boven zee gclegen, ontvangt zij cen zijrivier van 
grootere beteekenis, n.l. de van rechts komende A. 
Enitn. Deze ontspringt op de bergen, die het 
Semendo plateau insluiten, en stroomt door een 
landschap, dat veel overeenkomst vertoont met het 
Lema- tang-gebied cn bizondcr rijk aan petroleum en 
steenkool is. Na de opnanie van de Enim wordt de 
Lematang zoovcel breeder (60 tot 80 M.) en die- per, 
dat zij, althans in den regentijd, tot Moeara Enim 
voor hekwielers bevaarbaar is； d. i, een afstand van 
190 K.M. tot Palembang. De K. P. M. en 
vcrschillende Chineesche kongsi's onderhou- den een 
geregelden stoombootdienst. Bij lagcn waterstand 
kunnen de hekwielers niet verder ko- 】nen dan 
PSnanggiran, 20 K.M. benedenstroorns gelegen. Na 
de vereeniging met de Enim worden gcleidelijk de 
oevers van de Lematang lager: links, zoo ver het oog 
reikt, vlakten met bosch L<-- dekt, rechts de 5》6 
Meter hoogc wanden der nil - loopers-van het 
heuvciland waar de rivier soms doorheen moot 
breken. Strooinafwaarts steken tenslotte de oevers 
nauwelijks boven het normalc watervlak uit en 
wanneer de vereeniging met(1(： Moesi plaats heeft 
is van ccn eigenlijken oeverraml langs deze rivier 
feitelijk geen sprake nicer, zoodat bij hoog water het 
land over grooten afstarxl onder water wordt gezet. 
Bij doze onbewoohde moerassen, met ecn 
we(?l(lerigen, tropischen plan- tengroei overdekt, 
cindigt de njiddcnloop van de Moesi en vangt haar 
bcncdenloop aan. 

Na het opneincn van de Lenin fang stroomt <l(s 
Mocsi 72 K.M. lang in een zuiver O.lijkc richting 
verder tot daar, waar zij bij de hoofdplaats Pa- 
leinbang rechts de 0(/an opnccint, die wat uitg(；- 
strektheid van haar slrooingcbicfl betreft, tot de 
belangrijkste zijrivieren behoort. Haar lengte b<■- 
draagt 296 K.M., haar stroomgebied 9755 K.M.2 Een 
grootschc indruk verwekt de ontmoeting van de 
cnornic watermassa^ dezer bcidc groote ri- vicren, 
die elk tot 300 M. breed zijn. De Ogan ont springt, 
evcnals de Enim, op de berghellingen, die het 
Semcndo-plateau insluiten. Waar zij het berg- 】and 
verlaat, is ze slechts door een smaJIen rug van de 
Enim geschciden en buigt dan aJs een breed。 rivier 
door een wijd dal stroomende Oostwaarts naar 
Batoeradja. Daar neemt ze rechts de A. Linik jab op, 
betreedt de diluvialc vlakto en neemt een N.O.lijke 
richting aan, die ze tot aan Haar monding belioudt. 
Op den rechteroever gaat dan vrij snel het heuvelland 
over in onafzienbare laagvlakten, terwijl links nog 
lang de hcuvels kunnen worden waargenomen. Aun 
deze zijde ver- 
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eenigen zich ook de kleino waterloopen der tal- rjjke 
ravijncn tot een viertal rivieren, waarvan 

• Bambang en A. Keleker met prauwcn on ge- 
deeltelijk mot stoombooten bevaarbaar zijn, te- vens 
boteekenis hebben voor do bevlooiing, ter- wjjl van 
rcchts slechts beckjes van geringe lengto naar do Ogan 
stroomen. Bij niet te lagen waterstand is de Ogan 
voor rivierstoombooten bevaarbaar tot Batoeradja, 
dat door handelsprauwen het geheclcjaar bereikt kan 
worden; bij laag water komen do stoomers niet 
verder dan Loeboek Ba- tang. Op ecn afstand van 
nauwelijks 15 A 20 K.M. Oostwaarts stroomt 
evenwijdig met de Ogan haar evenknie de Komerinff, 
die een lengte heeffc van 331 K.M. en ecn 
stroomgebied van 11075 K.M.2 Zij ontstaat bij 
Moeara Doea uit de samenvloeiing van de Silaboeng, 
de afwatering van het Ranau- mcer en de Sako, die 
haar water ontvangt van Boekit Djaboet en Ringgit. 
Van Moeara Doea af, waar haar breedte reeds 60 — 
80 M. is,doorstroomt de Komering in N.O. richting 
een smal dal, aan beide zijden door hcuvcls 
ingesloten, tot aan Martapoera, waar zij in de 
laagvlakte overgaat. Haar linkerzijrivieren zijn de 
vermelding niet waard； het water van rechts wordt 
opgenomen door de Lampoejang, die kort voor haar 
monding het binnenmeer Aer Itam vormt, en een 
weinig bovenstrooms van Kajoe Agoeng in de 
Komering loopt. Hicr gaan Komfiring cn Ogan in 
olkander over. Een net van teroesans, kunstmatige 
door- gravingen en natuurlijke waterloopen, verbindt 
beide rivieren, het water van de eersto stroomt naar 
de tweede, zoodat zij feitelijk niet meer als 
afzonderlijke rivieren zijn te beschouwen. De 
Komering heeft in de benedenloop haar naam zelfs 
verloren, bij de doesoen Sira Poeloe Padang split st 
zij zich n.l. in de ^4. Pladjoe, die bij Moeara Pladjoc 
in de Moesi valt, en de A. Padang, die ondcr den 
naam van A. Saleh in Str a at Banka uitkomt. De 
voornaamste verbindingen van de KomSring met de 
Ogan zyn: de 90 M. breede A. Djainboe, de A. 
Koembang, de A. Kilip, de TraX6 cn de ondcr het 
sultansbcstuur gegraven Trnesan ]Joedjang. Rcchts 
veroorzaakt de Babatan ecn bifurcatie met de 
Masoedji, die echter niet m<；cr tot het 
stroomgobied der Moesi behoort. De bevaarbaarheid 
van do Komering staat ver aehtcr bij die van de 
Ogun. Handelsprauwen kun- ncn we I tot Moeara 
Doea komen, maar klcine ! i vierst<)<»iiicrs kunnen 
zelfs in den Wcstmoesson door OJ)(1 iepten en 
stroomversneUingen niet vor- dcr varen dan 
Tjcmpaka, ongovcer 37 K.M. bo- venstrooins van 
Kajoo Agoeng gelcgon; allccn lict b(!n(!(Jen<lcel der 
Pladjoc is het geheelo jaar door ook voor grooterc 
booten bevaarbaar. 

Door v( recnigden arbeid van Moesi, Ogan cn 
Koni<；iii)g is tie grooto delta ontstaan, die zich 
ongcvcer 90 K.M. ver Noorilwaarts uitstrokt cn con 
opperviakte heslnat van 2700 K.M.2 (bo- schouwC 
men ook het land O.waarts tot do Si- loonipocr cn 
Westwaarts tot de Banjoeasin als dccleii van* do 
delta, dan is do oppervlakto 24.000 K.M.2 dus 
ongeveer 3/4 van Nederland). 

weinig beneden (lc- hoofdplaats Palembang 
gfuil de Sei at Djedan naar links, stroomt gedccl- 
tclijk als A. felang in zee, maar staat andordecls door 
<lc Poetiang in verbinding met do meor zclfslandigc 
Banjoca.sin. Naar rcchts stroomt con zij&ak, de A. 
Koembang, die de verbinding tot 呼nd brongt met de 
reeds genoemde A. Saleh. Do cigon!ijj<c Moesi 
splitst zich een woinig voor haar 

I mond in twee takken: de A. Oepang in het Oos- ten 
en de A. Socngsang in het Westen, waarvan de laatsto 
het meest wordt bevaren. Beide komen, cvenals de 
Banjoeasin, de T松lang en de Saleh, uit in het Noorden 
van Str. Banka. 

De grooto watermassa's, welke de Moesi van 
beiclo kanten, maar vooral van rechts tocstroo- men, 
maken haar tot ecn breede, diepe en goed bevaarbarc 
rivier. Bij Moeara Klingi bedraagt de breedte nog 
slechts 40 M., bij Lakitan GO M., om bij de 
Rawasmonding reeds 80 M. te worden en daarna snel 
toe te nemen tot 125 M. bij den Se- kajoemond, zelfs 
300 M. bij den Lematangmond, welke breedte zij 
vrijwel blijft bohouden tot aan zee. De dieptc voor de 
hoofdplaats Palembang bedraagt 18 a 20 M., maar 
tusschen deh waterstand in drogen en natten tijd 
bestaat vaak een verschil van meer dan 10 M. 
Bovendien doen zich in de benedenloop de getijdcn 
duidelijk gevoelen; het verschil tusschen eb en vloed 
bedraagt van 1 tot 5 M. Modderbanken voor den 
ingang be- moeilyken bij laag water het binnenkomen 
op de rivier; voor de monding ligt daarom in Straat 
Banka een loodslichtschip, waar loodsen aan boord 
worden genomen. Bovendien zijn in het deltagcbied 
langs de oevers lichtbaken geplaatst, zoodat de rivier 
ook des nachts bevaren kan worden. Kleine 
stoomschepen kunnen in het geheel 303 K.M. ver 
landwaarts invaren, kleine prau- wen en vlotten 
aanzienlijk verder. De Moesi heeft daardoor met haar 
zijrivieren enorme beteekenis voor het verkeer, 
benevens voor den aan- en vooral den afvoer van 
producten in het gewest Palembang. Verder heeft de 
Moesi belang voor de vischvangst en voor de 
bcvloeiing der natte rijst- velden. 

Balang Hari of Djambi-rivier. Deze rivier heeft 
een lengte van ongeveer 800 K.M., haar stroomgebied 
wordt geschat op 土 40.000 K.M.% d.i. iets minder 
dan de opperviakte van Zwitscrland. Zij ontspringt in 
de Padangsche Bovenlanden even ten Z. van de 
Danaw di Atas (zie aldaar)； haar twceling-tak de 
Goemanti zorgt voor de afwatering van dat meor; op 
slechts enkele hon- derden meters van elkaar ontstaan, 
vcrccnigen zij zich cerst 60 K.M. verder, beide 
machtige rivieren geworden. De Batang Hari begint 
als een wilde, bruisende beek, die telkens den weg van 
Alahan Pandjang naar Moearo Laboch bedreigt en er 
stukken uit slaat. Zij loopt, evenwijdig aan dicn weg, 
langs den voet der Barisan naar het Z.O. on nee mt tot 
Soerian (bijna 30 K.M. ten Z. van Alahan Pandjang; 
koffieonderneniing bij een vrij bolangrijk dorp) al het 
water der Barisan op; daarna wordt haar richting 
Oostclijkcr, zij draait Z.lijk om den Boekit Koedapan 
(2113 M.) en don Bookit Gadang (1343 M.), loopt 
tusschen deze borgen cn den Bookit Ooloo Kandi 
(1454 M.) en ontvangt al het water uit (lit zeer 
geacciden- tcerdc cn zwaar boboschte bergland. 
Daarna verconigt zij zich met haar rechter-tak, de Ba-
tang Bangko; dezo ontspringt op de hcllingen der 
Zuidelijksto bergen van de Barisan in de Pad. 
bovenlanden (zic BANGKO) en vereenigt zich bij 
Moearo Labooh met do Batang Sako en met de 
Batang Saliti, die al het water afvoert van do O.- lijko 
helling der Barisan over eon lengte van bijna 30 K.M. 
Niet lang na do voreeniging mot de Bangko vlooit do 
Batang Hari van links de machtige Goemanti toe. 
Dezo stroomt, na de Danau di Atas verlaten te hobben, 
in Z.O. rich- 

13 



194 SUMATRA. 

ting, evenwqdig aan den rijweg, die van Alahan 
Pandjang naar Baroeng Baroeng Randah voert (zie 
ALAHAN PANDJANG) en vervolgt steeds in 
dezelfde ricliting haar wcg, die haar voorge- schreven 
wordt door de twee bovengenocmde bergen aan haar 
rechtoroever, die haar scheiden van de Batang Hari. 
Haar voornaamsto linker- zijtak is de Batang Sikiah, 
die 40 K.M. Noordelij- kor, in do III Koto ontspringt. 
Eenige K.M. be- nodenstrooms van de samenvloeiing 
der B. Hari -en Goomanti ligt aan den linkeroever dcr 
B. Hari het dorp Gasing, en even verder buigt de rivier 
zich naar het N. N. W. om en ontvangt al spoe- dig, 
rechts, de wilde Sangir. Dezo rivier ontspringt in het 
1991 M. boven zee gelegen krater- meer van den 
Goenoeng Toedjoeh (2712 M.)> den niet werkenden 
vulkaan, die vlak ten 0. van den Piek van Koerintji 
(3806) M. ligt. Do Sangir voert door hare vele 
zijtakken al het water af van de uitgestrekte N. 
hellingen van de twee genoemde vulkanen (zie 
GOENOENG KOERINTJI en MOEARd LABOEH). 
Paar, waar zij in de Batang Hari valt, moet omstreeks 
de 14de eeuw een nederzetting van Hindoe-Javanen 
zijn geweest (Oudh. Versl. 2de kw. 1912, bl. 50, no. 
54—55); nu is deze streek schaars bevolkt. 12 K.M. 
verder komt links de Batang Sipotar water aanvoeren, 
dan stroomt de Bat. Hari langs Poelau Pandjang 
(pasanggrahan) en treedt bij Batoe Bakaur de 
onderafdeeling Batang Hari binnen. Hier ver- andert 
zg haar N.loop spoedig in een N.-O., tot zij even 
beneden de monding der Batang Lalo haar meest 
Noordel. punt bereikt, om vervolgens in O.lijke 
richting tot even boven Pa- dang^.Lajras en vandaar in 
algemeen Z.O. rich- ting^sir'ooniende, het gewest 
Djambi binnen te komen bij doesoen Tandjoeng, tot 
welk punt zij bij hoogeren waterstand reeds door st 
corners van 3 voet diepgang op te varen is. Kort na het 
bin- nentreden van Djambi, waar zij verder ook onder 
den naam Djambirivier bekend staat, vloeit haar recht-
s het water toe van de Batang Siat, die haar brongebied 
hceft op de W.lijke helling van den Bt. Katjang Taura, 
en in algemeen 0. rich- ting de B. H. districten over 
haar grootste breed- te doorsnijdt. In dat ressort neernt 
zij even beneden Kotabaroo links de met de Batang 
Hari evenwijdig stroomende S. Piroek op, die als 
zijtak heeft de Batang Mimpi en rechts de in het 
midden dier onderafdeeling ontspringende, S. Bajen. 
In het gewest Djambi zijn de haar toevloeiende zij- 
rivieren van meer belang； de eerste daarvan is de 
rechts invallende S. Djoedjoehan (80 K.M. lang), die 
met haar voornaamste rechter zijtakken B. Asam en 8. 
Pangian, op de N.O.Jijke hellingen van den G. 
Toedjoeh ontspringt en het Z.-deel der B. H.-districten 
in N.O.-richting doorloopt om bij Tandjoeng Alam het 
gewest Djambi binnen to vallen, waar zij voor kleine 
prauwen over 45 K.M. en voor groote over 23 K.M. 
bovaarbaar is; daar- na Jinks de 8. Gloempang 
Gedang, met liaro van den Bt. Limau op de grens 
Djambi en Indragiri komende rechterzijrivier S. 
TjSmpCgan; vervolgens rechts bij Ma. TSbo de op de 
N. en W.-Jijke hellingen van den G. Loemoet (2195 
M.) in Koe- rintji ontspringende rivier van dien naam 
(zie aldaar), die de geheele afdeeling Boengo van Z.W. 
naar N.O.^doorsnijdt, en bij hoogeron waterstand voor 
vaartuigen van 3 voet bevaarbaar is tot Ma. Boengo. 
Zij geeft een 0. richting aan de Batang Hari, wier 
oevers laag en inoerassig begin- 

nen te worden. In het 140 K.M. lango rivierge- deelto 
van Ma. T3bo tot Ma. Teinbesi krijgt zij watertoevoer 
van links door de S. Kilis en S. Ketalo, S. Rengas, S. 
Singkati en van rechts door de Batang Tabir, welker 
bronnen gelegen zijn op den G. PataHtiga (2275 M.), 
Bt. Tad jam (2105 M.) en G. Soelah(1996 M.), allein 
Koerintji, en die in algemeen O. N.O.-lijke richting 
het N. deel der afdeeling Bangko doorstroomen, 
onder opname van vele onbeduidende boken en 
stroompjes. Daarna ncemt de Batang Hari bij Moeara 
Tdm- besi haar belangrykste zijrivier op, de Tembcsi. 
Deze ontspringt op den Masoerai van het Barisan 
gebergto, stroomt aanvankelijk in N.O.-richting, 
buigt echter spoedig naar het 0., om bij Sarola- ngoen, 
waar rechts de Asei wordt opgen omen, weer een 
N.O. richting aan te nemcn. Beneden genoemdo 
plaats valt do linkerzijrivier Batang Merangin er in, 
die een grooter lengte heeft dan de Tembesi tot hier. 
Deze belangrijke zijrivier komt uit het meer van 
Koerintji, baant zich met de Loewak Anamblas een 
weg onder het gobergte door, ontvangt het water vau 
Ajer Lingkat, Nilo, Bclengo en Pelakaran van rechts, 
MSsoemai en Tantan van links om ten slotte langs de 
plaats Bangko to stroomon en bij Tandjoeng 
MSrangin uit te komen in de Tembfisi. De breedte 
van de Merangin wisselt van 60 tot 130 M. Zij is voor 
een groot decl bevaarbaar, en brengt zooveel water in 
de TGinbesi, dat ook deze rivier bevaarbaar wordt 
voor vaartuigen van 3 voet diepgang tot aan haar 
monding bij Moeara TembCsi. Een groot gedeelte 
van het jaar is ook Sarolangoen tc water bereikbaar. 
De Tembcsi heeft hier een breedte van 150 M., een 
weinig verder bij Lidoeng reeds 300 M. Vanaf de 
monding tot Tandjoeng (boven Sarolangoen) zijn de 
oevers vrij vlak, zij worden gebruikt voor 
tabaksbouw, hoogcrop is het terrein heuvelachtig； 
tot Ladang Pandjang is het oeverterrein nagenoeg 
gchecl met bosch bedekt. Na opname dezer 
bclangrijkste van hare zijrivie- ren stroomt de Batang 
Hari door grooto moe- rassen tot de hoofdplaats 
Djambi, waar hij “cn breedte van 300 M. bereikt; 
vooral langs het g<；- deelte tusschen de monding dcr 
Singoan en <ler Pidjoean strekken die moerassen zich 
uit tot. diep 1 andwaarts in, terwijl op den linkeroever 
Lal van groote, vischrijke mcren, met name D. Ta- 
nah liat (of D. Kirih), D. SCmangkat, D. Kaos, J). 
PSnoedjan, D. Bocroet on D. Toorai, worden ge- 
vonden, die hare afwatering allo in de Djambi- rivier 
hebben. Ongcveer 6 K.N. beneden de hoofdplaats, bij 
de doesoon Ma. Koempih Oeloe, spliCst zij zich in 
twee takken; de Zuidelijke, Koempih genaaind, is 
slechts bij hoogen waterstand gohecl bevaarbaar, 
anders alleen van Ma. Koempih Uir af tot doesoen 
Sipin. Nadal do B. H. zich bij Ma. Koempih Jlir 
weder met deze Koempih heeft vereenigd, stroomt zij 
met ver- schillendo inondingen, van W. naar O. 
genaanid : Lepeiin, Nioer, Alang-Alang, Siau, 
Lamboer, Simboer Naik, Pemoesiran, BerbaJ< en 
Sadoc, in de Chineesche zee. De Batang Hari i< 顷 
gemiddeldcn waterstand to alien tijde tot aan do 
Jioofdplants Djambi bovaarba/ir voor schepen van 10 
voet diepgang. Tot hier zijn zelfs bij laag water eb en 
vloed waarneembaar, hoe we I de plaats 155 K.M. 
van den mond af ligt. Even beneden de hoofdplaats, 
bij Kampoeng Baroe, bc- vindt zich een zandbank, 
die bij Jagen waterstand het opstoomen van uit zee 
komende vaartuigen 
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belct・ vaartuigcn van 3 voet diopgang kunnen het； 
gehcele jaar door tot Tcloek Kocali opvaren, boven 
Moeara Tebo. De bevaarbaarhcid is in de laatste 
jaren belangrijk verbeterd door oprui- niing van vele 
hindernissen in de rivier. Van de mondingcn is alleen 
de Sei Nicer voor zeeschepen bcvaarbaar; de Ka. 
Sadoe on Borbak kunnen nog door schepen van niet 
meet dan G voet dicpgang bevaren worden, maar de 
andere zijn van gcen nut. Een kaart van deze rivier 
(tot aan Kocab, ongeveer halverwege Dj am bi—Ma. 
TembSsi) is in 1910 uitgegeven door het Ministcrie 
van Marine, schaal 1 : 250.000. 

Koeantan (Kwantan) of rivier van Indragiri. De 
bovcnloop van deze zeer belangrijke rivier omvat het 
centrum der Padangsche boven- landen. De 
Noordelijkste tak is de Sinamar, die ten N. van 
Baroeh Goenoeng, op de Z.-lijke helling van den 
Boek it Poetoes (1930 M.) ont- springt; bij Soeliki 
neemt zij rechts de Batang Soeliki op, en als zij 
daarna de vlakte van Pajo Koemboeh betreedt, 
vloeien haar van links kleine beken toe, terwijl zij 
rechts de Lampasi opneemt, die op de O.-helling van 
den niet werk- zamen vulkaau Bockit Gadang (1573 
M.) — ten N. van Fort de Kock — ontspringt. Daar 
de Sinamar en de Lampasi in deze wijde vlakte 
weinig verval, en dus gcen snellen stroom hebben, 
laten zij toe, dat men watcrwielen (kintjir aicr) aan 
hare lage oevers plaatst, die de sawah's bevloeien; in 
den regentijd komen hicr cchter om dezelfdo reden 
grootc overstroo- iningen voor. Ten N.O. van Pajo 
Koemboeh valt de Sinamar van rechts de Agamrivicr 
toe, die op de N. helling van den Marapi ontspringt. 
Nu stroomt de Sinamar in Z.-lijke richting ver- der 
naar de lagerc landcn, door de landstrckcn Lintau en 
Boeo. Zij was het ook, die ecu wen geleden de 
afwatering vormde van het mcer van Pajo 
Koemboeh; die, zich al dieper insnij- ut-nde, het land 
drooglegde en het lagere land (Lintau on Boeo) 
aanvulde met zand en slib. Steeds rnachtigcr wordt 
de stroom, rechts val- ]cn aJle waterloopen van den 
Sago in haar: de Selo, de 1'angian. Eindelijk verliest 
de Sinamar haar nuam als zij zich, tusschen de 
nagri's Goe- gock on ^'andjoeng verecnigt met de 
waterrijke Ocmbilin (zie' aldaar), die de afwatering 
vomit van hcl nicer van Singkarak en die links het 
water vun de Z.-lijke helling van den Marapi en den 
Sago ontvangt: de Bangkawas, do S&lo (zic aldaar, 
niet to verwarren met de bovengen. S6lo, rcchtcrtak 
van de Sinamar), veider stroomaf nog de Soenipocr, 
die bet gelijknamigo lancl- ■ichap doorstroomt. Bij 
Moearo vereenigt do Palangki (zic SOEPAJANG) 
zich met haur. II ier stroomt het water als Koeantan 
voider cn nu een zeer storke stroom geworden, werpt 
zij zich in O. lijke richting op de W.-]yke flank van 
het langgestrcktc Lisong-Kocantan-Lalo kalk- 
gcborglo cn vindt eindelijk ecn doorgang, cen geul, 
die al dieper cn dieper is ingesneden, zoo- dnt de 
tegenwoordige bedding hier en daar tus- schen 
tiontallen meters hooge, loodrechtc wan- den loopt 
(bij Mock6 Moeko), v/aar het water <ionderend op 
groote rotsblokkcn ucerspringt en hoogst gevaarlijke 
stroomvcrsnellingen doct onlstuan; de vroeger door 
het water in do kalk gcvormde holen staan nu ver 
boven den wa- tcispiegel (prachtigo 
druipsteengrotten). Ein- delvk wordt dan het 
lageland bcreikt, en traag 

stroomt de ti'OcbelG Kocantan naar het Oostcn. 
Bij Pranap neemt zc de Simpang Kiri of Soe- ngei 

Franap en bij Tjinako de vrij groote gelijk- namige 
zijrivier op en vlocit. eenc deKa vormelide, met vicr 
armcn in de Amphitrite baai. Die ar men zijn de 
SSpat-dalam, Toeako, Ladjau en Terboeng, waarvan 
de laatstgenoemde, waaraon de handelsplaats Prigi 
Radja gelegen is, het mecst door de van Singapore of 
Biouw komende schepen wordt binnengevaren. 

Tc alien tijdc kunnen schepen met cen dicpgang 
van niet meer dan 10' de rivier binnenkomen en tot 
Tjinako doorvaren, mits zij met vloed den “drempel 
van Ladjau", ecn modderbank ter plaatse waar de 
rivier zich in de twee armcn Ladjau en Terboeng 
splitst, passeeren ； schepen, die niet dieper dan 7' 
steken, kunnen in den regel tot Rengat (12 uur 
stoomens van de monding) en bij zeer lagen 
waterstand toch tot het eenige mijlen daarbeneden 
gelegen Poelau Gadjah komen. Met rivierstoomertjes 
kan de Koeantan gedurende een groot deel van het 
jaar nog een heel eind boven Rdngat opgevaren 
worden; bij hoog water zelfs voorbij Taloek, in het 
hartje van Sumatra. Aan den anderen kant kan in zeer 
droge pcrioden de waterstand zoo laag zijn. dat de 
rivier bij Rdngat op vele plaatsen slechts 2’ diep is. 
Prauwen (beloengkang) met een laadvermogen van 
ongeveer twintig pikoel kunnen bijna altijd tot aan 
Loebock Ambatjang, de Westelijkste kampoeng dcr 
Koeantandis- tricten, komen. 

Bij vcrschillende plannen, ontworpen om den 
afvoer van steenkool uit de Padangsche boven- 
landen naar de Oostkust van Sumatra te be- vorderen, 
heeft men ook het oog op de Koeantan gehad. Om 
echtcr verzekerd te zijn van een ongestoord vervoer 
zou men cen spoorlijn dienen aan to leggen van 
Sumatra's Westkust uit tot een punt beneden Rengat, 
namelijk het bovengenoemde Poelau Gadjah. 

De breedto van do rivier varicert van 150 M. bij 
Taiook tot ruim 2000 M. even voor zij zich in de delta 
vormende armen splitst. Het verval is in haar midden- 
en benedenloop zeer gering, zoodat het verschil in 
niveau tusschen Taloek en de zee slechts ruim 20 M. 
bedraagt. Eb en vloed zijn nierkbaar tot boven 
Tjinako, ongeveer acht uur stoomens van de monding 
af, en tot zoover treft men in de bedding modder en 
daar voorbij achtereenvolgens zand en fijn grind aan. 
Eerst in do Koeantanlanden wordt vrij grof grind 
gevonden. Daar de rivier geenszins ge- normaliscerd 
is, bevinden zich daarin tai van zand- en 
modderbanken, welke, voorzoover de benedenloop 
betreft, in kaart zijn gebracht. Toch komt het 
mcernialen voor, dat eenigszins diepgaande 
vaartuigcn op cen of meer dier banken loopen, cchter 
gewoonlijk na korten tijd de reis weder kunnen 
vcrvolgen. Tot voor eenige jaren ondervond do vaart 
boven Rfengat veel last van de op do rivierbedding 
vast zittende en half uitstekende boomstammcn. Deze 
hindernissen zijn voor een groot deel op- geruimd, 
doch telken jare vallcn weder andere boomcn in het 
water en wel door do zich elk jaar hcrhalcnde 
afbrokkelingen der rivieroevers. De voornaaniste 
plaatsen aan de rivier gelegen ziju, gerokend van do 
monding tot aan de Westgrens der 
Koeantandistricten: Prigi-Radja, SSpat, Tembilahan, 
Tjinako, Rengat (welke alle door 
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de zeestoomers worden aangodaan), Dj apoera, Aer 
Moelik, Kota Baroe, KSlajan, Pranap, TjSrSnti, 
Inoeman, Basrah, Pangean, Taloek, Loebook Djambi 
en Loeboek Ambatjang. 

De oovers zijn in het deltagebied zoo laag, dat zij 
bij vloed steeds onderloopen. Verderop zijn zjj wel 
iets hooger, doch blijven laag en vlak tot in Boven-
Indragiri, waar het heuvel- land begint. Treft men in 
het eerstbedoeld ge- deelte geene cultuurgewassen, 
doch hoofdza- kelyk rhizophoren en nipah aan, 
eonige uren stoomen verder de rivier op beginnen de 
la- dangs en tuinen der bevolking, eerst telkens door 
strooken bosch afgebroken en daarna vrij wel aan 
elkander geschakeld. Bij Tembilahan, even voor de 
delta gevormd wordt, ziet men aan den linkeroever 
uitgebreide, vrij jonge klapperaanplantingen, terwijl 
aan den rechter- oever met veel succes rijst geteeld 
wordt op zoogenaamde getij-sawah5s. Op die hoogte 
neemt het rijk van de nipah, die slechts in door brak 
of zout water gedrenkten bodem kan groeien, ©en 
einde, terwijl dat van de roembia (sagoe- palm) een 
aanvang neemt. In de buurt van Rdngat worden de 
oevers door een bijna onaf- gebroken reeks van 
pisangtuinen bedekt; in Bo ven- Indragiri en de 
Koeantandistricten pas- seert de rivierbovaarder 
meer tuinen van klap- pers en andore groote 
vruchtboomen en uitge- strekte rijstladangs. 

Vooral aan de monding is de rivior vischrijk; veel 
garnalen en een klein. soort van inosselen worden er 
ook gevangen. 

Nog dient vermeld, dat de rivier in den loop der 
maanden November t/m Maart meermalen buiten 
haar oevers treedt cn een uitgestrekt gebied van bo 
ven Rdngat af tot aan zee onder water zet. Houdt 
zoo'n overstrooming vry lang aan, dan lijden 
verschillende aanplantingen der bevolking, o.a. de 
pisangtuinen, daaronder zeer. 

De Kampar voert het water af van een gebied met 
土 31.000 K.M.2 oppervlakte, waarvan 土 24.000 
K.M.2 in het gewest Oostkust van Sumatra zich 
bevindt. Zij ontstaat uit de samenvloeiing van twee 
bronrivieren, Kam- par Kanan links en Kampar Kiri 
rechts. De Kampar Kanan komt uit het Noorden van 
de Padangsche Bovenlanden en besproeit de 
afdeeling L Kota. Aanvankelijk een woeste 
bergstroom, wordt zij al spoedig in de vlakte van 
Gloegoer voor kleinere prauwen bevaarbaar, dan 
weder worstelt zij tusschen rotswanden door, maar 
heeft bij Batoe Basoerat, tegenover Koto Tangah 
gelegen, reeds een breedte van 土 150 M. Twee uren 
stroomopwaarts van deze plaats vormt de Kampar 
Kanan oen riviereiland, Poelau Kintjoeng, en reeds 
van de grens der nagari Gloegoer vertoonen zich 
uitgestrekte grindplaten met sangkir en djajnboe 
piawdh, paroepoek en timbarau begrocid. Het meeste 
water ontvangt de Kampar Kanan aan Jiare 
rechterzijde, en wel eerst van de Batang Kapoer die, 
met hare vole zijtakken o.a. de Pambangan en de 
PaTti, het landschap Kapoer van IX be- vloeien. Een 
eind lager neemt de Kampar Kanan haar 
belangrijkste zijrivieren de Mahat (Mahfe) op (de 
samenvloeiing heet Moearo Mahd), die ten Noorden 
van Soeliki, in Koto Lawas haar oor- sprong heeft, 
door een schilderachtig dal loopt en van Pangkalan 
Koto Baroe, de hoofdplaats der onderafdeeling, 
bevaarbaar is voor prauwen 

van 30 pikoel laadruimte. Stroomopwaarts met een 
djaloer cischt de vaart van Moearo Mahd tot 
Pangkalan Koto Baroe ruim ticn uren. Benedcn 
Pangkalan Koto Baroe liggen aan de rivier de 
kampoengs Tandjoeng Balit cn Tandjoong Paoch. 
De vaart tusschen Pangkalan Koto Baroe en Mooaro 
Mahd is niet zonder gevaar door de vele 
stroomversnellingen, die men in de rivier aan- treft. 
Tijdens de militaire actie tegen de V Koto en ten 
behoeve van de mil. bezetting te Bang- kinang zijn 
echter de govaarlijkste punten door middcl van 
dynamiot verbeterd. Van hier vloeil de rivier over 
effener bodem, door de „V Koto Kampar", Tambang 
en Tarantang en daarna binnen het gewest Oostkust 
van Sumatra. Over het algcmeen zijn liier de oevers 
reeds zoo laag, dat de rivier bij hoogen waterstand 
groote gedcelten onder water zet. Het drukke 
centrum voor den inlandschen handel in dit gebied is 
Teratak Boeloeh. Beneden deze plaats wordt de 
rivier aan beide zijden vergezeld door mocrassige 
oerwou- den, die veel djSloetoeng, rotan en 
uitstekend timmerhout bevatten. De schaarsche 
bevolking kon tot voor kort van dezen rijkdom 
weinig nut trekken, aangezien de afvoer ernstig 
bemoeilijkt wordt o.m. door de ,,b&na‘‘(zie aldaar), 
waardoor hier in 1909 de Gouvernementsstoomer 
Madjoe verongelukte. Scdert het werk der 
rivieroprui- mingen is ter hand genomen, kwam een 
stooni- vaartverbinding €ot stand van Pelalawan 
(beneden Kampar-streken) naar Teratak Boeloeh, in 
aansluiting aan den landweg naar den uitvocr- haven 
Pakan Baroe aan de Siak. Zonder verder zijrivieren 
van ecnige beteekenis te hebben opgenomen, 
vereenigt daarna de Kampar Kanan zich weldra met 
de Kampar Kiri. Deze laat- ste ontstaat uit de 
vereeniging van de Si Ngingi of Soengingi en de 
Sibajang of Soebajang, beide komende van de grens 
met Indragiri. De voornaamste zijrivieren van do 
cerstgc- noemde zijn, rcchts: de Sinaind of 8. Namo, 
de S. Soembatjang en de Batang LCmboe, die rechts 
de S. Batoeng opnccmt; en Jinks: de Batang Binatar 
en 8. Sapoe. Reeds spoedig is de Si Ngingi 
bevaarbaar voor prauwen, di” 20 personcn kunnen 
dragon, maar tusBchen Pangkalan Indarocng en 
Mocara Lfimboc be- moeilyken een paar 
stroomversnellingen de vaart. Het stroomgebied van 
de Si Ngingi word I Rantau Si Ngingi genoemd. De 
Batang Sibajang heeft slechts twee zijrivieren van 
ccnige beteekenis； ze zijn rechts de SiJoemboeng 
en links(l<； Bio, die links de Kaj)as opneemt. Van 
de mon- ding der Siloembocng af is de Sibajang voor 
groo- tere vaartuigen geschikt. De landstrcek aan de 
KamparKiri beneden de samenvloeiing van hare- 
twee Jioofdtakken Jicct Goenoeng Sahilan. Jlct 
stroomgebied dezer rivier is van een gchcel andcr 
type. Wel is Jiaar benedengcdeeJtc cvcneens 
nioerassig, doch deze moerassen zijn vrij ondiep, 
rusten op eon zand- cn Icembodem cn gaan wel- dra 
over in de heuvelacbtige hoogvlakte van Goenoong 
Sahilan, Jiet zaiidsteenplateau der Boven-Kainpar. 
In verband met deze bode in- formatie is de streek 
niet vruchtbaar, belioudens de valleien van <Le 
beide bronrivieren der Kani])ar Kiri. Daar heeft zich 
dan ook de gcringe be vol- king grootendeels 
gevestigd, terwijl de rest van het landschap bijna 
geheel is bedekt met die hl woud, rijk aan goed 
timmerhout en boschpro- ducten. Bovendien 
onderseheidt de streek zich 
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door rijkdoni a an ertsafzcttingen, vooral goud en 
door de jonge steenkoolformatics. De Kam- par Kiri 
neemt in deze landstrcek links de Sitangkei, de Lipat, 
de Panghidocpan cn de Ka- loeloet op en rechts de 
Teso en de Singgawei. Hot Westclijk en Zuidelijk 
gedeelte van het stroomgebied der Kampar Kiri is 
bergachtig en bevat vele kalkruggen. Het verkeer 
tusschen de verschillende nagari's ondorling 
geschiedt nog veel te water. Niet ver beneclen den 
mond der Singgawei vereenigt de Kampar Kiri zich 
met de Kampar Kanan, die hier Batang Sako heet, 
om welke reden de samenvloeiing als Moo- ara Sako 
bekend is. De eigenlijke Kampar ver- volgt nu baren 
loop in N.O. richting, haar bed vernauwt zich 
aanmerkelijk tot oven, voorbij de hoofdplaats 
Pelalawan, waar zij naar het Z.O. ombuigt, en al 
spoedig een zeer aanzienlijke breedte vcrkrijgL De 
linker zijrivieren hebben ook in het bencdengedeelte 
der rivier sleclits een korten loop； de mecst 
beduidende zijn de S. Boko Boko, de Alang Djagd 
en de Pelalawan. Bovcn Pelalawan worden reel 
belangrijker rech- ter zijrivieren opgenomen, de Si 
Gati en Nilo, die in hot heu veil and nabij de 
Kwantan-districten ontspringen, ten Noor den van 
Inoeman. Van de eerste zijn de Si Gati kanan cn de 
Si Gati kiri de voornaamste takken; van de laatste 
links de Batang Manahan, de S. Madang, de Panai, 
de Koendoer, de Sawan, en rechts de Napoeh ga- 
dang, cn de Batang Ajer Itam. Deze rivieren 
doorstroomen een boschrijk, schaars bevolkt 
licuvclland, tot Pelalawan bchoorende, en voe- ren 
op verschillende plaatsen magnetisch iizer- zand af. 
Beneden Pelalawan vallen rechts nog de Boeloch, de 
Toelam, de Seda, de Merawang en tai van. kleinere 
zijriviertjes in de Kampar, die het water uit de 
moerassige kustvlakte afvocren, waardoor het water 
van de Kampar in haar benedcnloop lichtbruin 
gckleurd is. Niet ver van de mon di ng vomit zij het 
riviercilandje Poelau Aiooda, waarachter de 
vaartuigen vaak bescher- ming zockcn tegen do 
..bena1* (zie aldaar), de vlocrlgolf, die de vaart op 
doze rivier zelfs voor stoomscliccpjes gcvaarlijk doct 
zijn. Voor de juonding, die naar het N.O. gcricht is, 
liggen een aantal cilandjes, die tot Pelalawan 
behooren en 

namcn dragon van Serapong, Tepang, Labo, 
Pcnjalci, Paneljang, Si Kalooang, Si Keladi on Togo. 

Zijn in het algemecn de grootc rivieren van Su 
matra^ Oostkust de hoofd-afvocrwcgen der 
producten van de binnenlanden cn de kanalen, 
wuarlangs de invoer plants heeft, do Kampar is in dit 
opzicht minder bclangrijk dan hare zusteren, zoowel 
door do bovcnvcrmeldc vlocd- jrolf „bena,>, al$ 
onidat ecn breede zandbank voor de nionding ligt, 
die s】cchts ecn smalle, kronkdende gcul open laat, 
waarin bij laagsten watorstand niet meer dan vior 
voot water staat. Jloozccr uit ecn geografisch 
oogpunt voor terminus van ecn spoorweg uit de 
Padangscho bo- vcnlundon gunstig gclcgen, kan zij 
daarvoor uit hoofde van do genoemde bezwaren niet 
in aan- morking komen. 

Sia/crivier. Doze rivier, onlsbaat door de 
ij)66nvJoeiing der rivieren Tapoeng Kanan en 
T&poong Kiri, en ontlast zich in do Brou- werstraat. 
Het stroomgebied beslaat ecn opper- vlakte van 
1G.350 K.M.2 Naar deze bcide Tapoengs wordt 
insgelijks het Jandschap ge- 

noemd, dat zij begrenzen. De Tapoeng Kanan is de 
kleinste tak cn ontstaat door de samenvloeiing van de 
Soengei Kapanasan en Soengei Landci en is door do 
vele zich in dien stroom bevindende boomstammen 
moeilijk bevaarbaar. De Tapoeng Kiri is meer 
bevolkt, daar treft men aan: do kampoeng Batoe-
Gadjah, en het volkrijke P&tapahan, ecn welvarende 
kampoeng inetgoed bevloeido sawahs. De Tapoeng 
Kiri, met platbodemde vaartuigen (beloengkang) van 
on- geveer 20 pikocl inhoud bevaarbaar tot Batoe- 
Gadj ah, stroomt van West naar Oost, langs de 
hcuvelrecks Soeligi, die haar talrijke stroompjes 
toezendt, welke als de bronnen der Siakrivier kunnen 
beschouwd worden. 

Na hare samenvloeiing met de Tapoeng Kanan 
draagt de rivier den naam van Siakrivier. Deze is 
voor de kleinere stoomschepen van de Paket- vaart 
Maatschappij van hoogstens 400 ton (net- to) 
bevaarbaar tot de door den transito-handel vrij 
belangrijko plaats Pakan Baroe, die 300 K.M. 
stroomopwaarts ligt, ja zelfs met 3 a 4 voet 
diepgaande stoom- en motorbootjes tot aan de 
samenvloeiing der beide Tapoengs. 

De nicest bekende rechterzijtakken der Siakrivier 
zijn de Soengei Gasip, aan wier monding in vroeger 
tijden de vorsten van Gasip hun zetel hadden 
gevestigd, en do Soengei Mampoera, die zich bij de 
hoofdplaats Siak in de Siakrivier stort. Deze rechter 
zijtakken staaij, wat bevaarbaar- heid betreft, ver 
beneden de Soengei Mandau (linker zijtak); toch zijn 
zij van belang, omdat zij voor kleinc vaartuigen tot 
diep in het bin- nenland bevaarbaar zijn, en de 
natuurlijke wegen vormen waarlangs de Orang 
Talang uit hun bos- schcn do Siakrivier kunnen 
bereiken en omge- keerd. 

Belangrijkste linkerzyriviei' is de Soengei 
Mandau. Het water dezer rivier is donker roodbruin 
van kleur, en veroorzaakt na haar samenvloeiing met 
de Siakrivier een opvallende kleur- verandcring ook 
in dab water. Men zegt. dat het water tannine bevat. 
Het Siakrivierwater is niettemin goed drinkbaar; op 
de hoofdplaats Siak zijn geen putten, dock drinkt de 
bevolking dat rivierwater. 

De Siakrivier is zeer vischrijk; haar oevers ziju 
hooger dan het moerassig achterland. De kustzoom 
en de omtrek der riviermondingen, waar veel 
rhizophoren groeien, zijn onbebouw- baar; hoogerop 
vindt men nipa-. sagoe- en niboeng-palmen met 
verschillende rotan- en pandan-soorten, cn eerst op 
ongevcer den hal- ven afstand van de inonding tot de 
hoofdplaats Siak Si'i Tndrapocra komt aan do oevers 
goed timmerhout voor. De rivier verder opvarendo 
treft men tusschen Siak en Pakan-Baroe slechts hicr 
en daar enkelo woningen aan. waarvan de bewoners 
zich met do teelt van rijst op la- dangs bezighouden, 
of wel eenige vlothuizen, maar deze nederzettingen 
hebben weinig to beteekenen, 

Pakan-Baroe is bekend als doorvoerplaats voor 
den handcl tusschen de V Kota (Padangscho 
Bovenlanden) met Singapore. Bchalve door op 
Belawan cn Singapore varendo booten van de 
Pftketvaartmij. wordt deze plaats geregcld door ccn 
aan Chincozcn toebehoorende boot aan- gedaan. Het 
zijn voornamclijk de Chincczen, die de 
uityoerartikelen opkoopen en verschepen; invoer，
hceft hoofdzakelijk plaats door inlanders. 
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De Siakrivier heeft- ter hoofdplaats Siak Sri 
Indrapoera eon breedto van mini 215 M., te Pakan-
Baroe 土 80 M. Zij is vrij van de biSna- of vloedgolf 
(zie het artikel BENA), wclko men bij de Rokan-. 
Panei- on Bilarivicren aantreft. Wol zjjn eb en vloed 
in die rivicr zeer sterk cn zelfs merkbaar tot voorbij 
Pakan-Baroe, terwijl voor het bevaren de vaak 
voorkomende dikke mist ge- durende de nacht- en 
morgenuren en de hier cn daar, veelal na bandjir, in 
de rivier drijvende boomstaminen bezwarend zijn. Is 
deze rivier door hare bevaarbaarheid voor zee-
stoomschopen im- mer van mcer belang geweest dan 
eenigo andere rivier op het Noordelijk gcdeeltc van 
de Oost- kust van Sumatra tot de Indragiri- en 
eigenlijk tot de Dj am bi-rivier toe, sedert de 
inlijving van de V Koto (in 1899) cn van de Rokan-
stre- ken van Kampar Kiri cn van de K want an-dis- 
tricten (in de jaren 1902 tot 1907), waardoor geheel 
Midden- Sumatra in een toestand van orde en 
veiligheid werd gebracht, die handel en verkeer niet 
weinig ten goedc kwam, maakt. de Siak-rivier een 
onmisbare schakel uit voor het betrekken van de 
benoodigde Europeesche en Indische handelswaren 
niet alleen voor de ge- noemde stroken, doch ook 
voor een niet onbe- langrijk gcdeelto van hot Noord-
Oostelijk ge- deelte der Padangsche Bovenlanden. 
Wegens de moerassigheid van het Oostelijk laagland 
van Sumatra is deze waterweg niet door transport- 
of spoorwsgen te vervangen. De op Pakan Baroe 
uitloopende transportwegen van Pajo Koemboeh en 
van Taloek (Kwantandistricten) zullen het reeds 
bestaande handdsverkeer op doze rivier 
ongetwijfeld belangrijk verlevendigen, waartoc 
voorts zal bijdragen de uitvoering van de spoor- 
wegplannen, waarbij doze plaats eindpunt van een 
zijlijn der hoofdspoorwcg zal worden. 

Rokan. De Rokan, die een stroomgebied van 
ongeveer 16.500 K.M.2 heeft, ontstaat uit twee 
bronrivieren, de Rokan Kanan cn de Rokan Kiri, 
welke evenmin als de hoofdrivier zelve voor de 
scheopvaart van veel beteekenis zijn. Do Rokan Kiri 
ontspringt als Soempoer op den G. Gadang in de res. 
Sum. Westkust, stroomt door een groot lengtedal 
Noordwaarts langs de hoofdplaats Loe- boek 
Sikaping cn neemt beoosten Rao het water op van 
eenige riviertjes. In diluvialen tijd had de afwatering 
van hier naar het Westen plaats, maar vulkanische 
uitbarstingeu hebben dozen uitweg verstopt. 
Tegenwoordig buigt de rivier Oostwaarts en breekt 
door het gebergte hcen in een nog jong erosie dal, 
tusschen Si Gamai Gamai en Batoe Bandang. Dit dal 
is nog niet disp ge- noeg ingesneden, zoodat het 
voormaligo nicer, dat waarschijnlijk in het 
Noordelijk, laag ge- deelte van het dal zich heefb 
bevonden, nog niet geheel is drooggelegd. Het deel 
van Panti tot Rao is daardoor nog een moeras, 
meeslal dicht be- groeid met waterlievende planten 
en op droge piekken met hoog geboomte. Na de 
doorbraak door het gebergte heet de rivier voor hot 
eerst Rokan Kiri, en stroomt, honderden grillige 
boch- ten vormende, in hoofdzakclijk N.O.lijke rich- 
ting verder. Aan vankelijk door een laag bergland, 
uitloopers van het Barisangebergte, die de wa- 
terscheiding vormen met de Siak, daarna door 
heuvelland om vervolgens bij Koto Lamo de 
laagvlakte te betreden, links en rechts begeleid door 
uitgestrekte moerassen, zonder dat een be- langrijke 
zyrivier wordt opgen omen. De Rokan 

Kanan, wier stroomgebied geheel binnen hot go- 
west Oostkust van Sumatra blijft, ontstaat uit de 
samenvloeiing van de Bat-ang Sosa on B. Loeboek 
en neemt vooral van links con groot aantal zij- 
rivieren op, waarvan do belangrijkste de Koemoe is. 
Beneden Kapanoehan worden de oevers reeds 
moerassig, terwijl ook in het lagere heuvelland van 
Pasir Pengarajan af de langgestrekto vallcien bij 
iedcre bandjirin moerassen veranderd worden. 
Opmerkelijk in dit gebied, vooral in Tanah Poc- tih, 
is het groot aantal meren, o.a. de Laut Na- pangga, 
die uitmunten door hun vischrijkdom. Van het 
vereenigingspunt der beide Rokanrivie- ren, een 
weinig boven Sikapas af, wordt het terrein steeds 
moerassiger. Met een steeds breeder wordende 
mond, aestuarium, mondt de Rokan tenslotte nabij 
Bagan Si Api Api in straat Malaka uit. De enorme 
slibmassa's door de rivier afge- voerd, doen haar 
monding steeds meer verzanden cn de kust sterk 
aangroeicn, hetgecn voor het visschorij- en 
scheepvaartbedrijf van gonoomde plaats ernstigo 
moeilijkhcden gaat opleveren. Voor de scheepvaart 
is de sterke vloed, die 120 K.M. ver zich doet 
gevoelcn on aan de monding vaak 5 A. 6 M. 
bedraagt.ecn voordeel; do hcrhaal- delijk 
optredendc „bena,* (zie aldaar) levert ech- ter ecn 
ernstig gevaar op. De Rokan Kiri is voor groote 
laadprauwen met een max. laadvermogen van 40 
pikoel bevaarbaar tot Loeboek Bandaha- ra, de Kan 
an tot Kapanoehan. 

Mere n. Sumatra is zeer rijk aan meren, zoo- wel 
in het berg!and als in het laagland. Men on- 
derscheidt hierbij: 

1c. tektonische meren, ontstaan door vorzak- 
king, waartoc het Tobameer behoort, het groot- ste 
van Sumatra, met cen oppervlakte van 1300 K.M.2 
zonder- en 2050 K.M.2 met het ciland Saniosir; het 
mcer van Koerintji (50 K.M.2), dat door de Batang 
Si Oelak het water ontvangt van het vccl klcinere 
Danau Oeloe Ketjil； de Danau di Atas (24 K.M.2) 
cn het meer van Singkarak (100 K.M.2), dat door do 
Lembang of Selajoe- rivier het water opneemt van 
de Danau di Baroeh; 

2o. kralcrmeren, waartoc behooren: het Ranau 
meer (106 K.M.2); de kratermeren van den G. 
Toedjoeh, Bt. Boentak, Tai an g cn eenige andere 
kleinere in Midden Sumatra； ten slotto het mcer 
van Alanindjau (JOO K.M.-) en het oudo krater- 
mcer van Taloc, dat thans drooggelegd is; 

3e. ajdammingsmeren, waarvan het bclangrijk- 
stc het Tawar-ineor is. 

Van het groot aantal meren der moerassige 
kustvlakte verdiencn vermelding: do Danau L6- bak 
Doling in Palembang en do vele meren langs do Siak 
KCtjil. 

KLIMAAT i). Het klimaat van een zoo groot ei- 
land als Sumatra, waar men slcchts Icorten tijd en 
alleen op enkcle plaatsen regelmatig mctereologi- 
sche waarncmingcn doet, is nog geenszins volledig 
bekeiid en verklaard. 

Do Jigging van ± 5° benoorden tot ± 5° hezui- 
den den equator doet verwachten dat Sumatra, 
grenzende aan den Indischen Oceaan, Straat van 
Malaka, Zuid- Chineesche zeo en.Javazeeeenequa- 
toriaal zeeklimaat zal liobbcn, waarbij vcrschil in 
hoogto boven zeeniveau ook verschil in klimaat 

i) Hierbij is gobruik gemankt van het opstel 
door Dr. W. van Bemmelcn gepubliceerd in Med. 
v. h. Encyclopaedisch Bureau, Deel If, 
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te voorschijn roept. Do nabijheid van Azie in hot 
Noorden on do invloed van Australie in het Zuid- 
Oosten doet dit klimaat ochtor an dors zyn, meet T.vat 
betreft wind en regen, dan wel temperatuur. 

1. Temperatuzir. De meest opvallende karakter- 
trek van het klimaat is de gelijkmatigheid van den 
jaarlijkschen gang der temperatuur. De warmste 
maanden zijn die met den hoogsten zon- ncstand, 
meestal tevens de maanden met'den mccsten regen, 
maar het verschil met de koudste maanden bedraagt, 
aan de kustplaatsen tenmin- ste, niet veel meer dan 
1°C. Het verschil tusschen dag- cn nachttomperatuur 
bedraagt daar even- wcl 5 孔 6° C. Omtrent den 
dagolijkschen gang van de temperatuur bestaan 
weinig gegevens. Van Padang is bekend, dat de 
temperatuur van 24° 's morgens om 6 uur stijgt tot 
27,5° om 9 uur, tot 29° om 3 uur om daarna te dalen 
tot 25° *s avonds om 10 uur. De gemiddelde 
jaartemperaturen lig- gcn tusschen 26,6 en 27.3° C. 

Tn do hooge strcken worden dezo amplituden 
grooter, waardoor de hoogvlakten grooter ver- 
schillon vertoonen in het anders zoo gelijkmatige 
tropische klimaat. Op de hoogvlakte om het Laut Ta 
war in Midden Atjfeh (1200 M. boven zee) beweegt 
de temperatuur zich tusschen 30° on 10° C., 
gemiddeld dagelijks tusschen 26° en 16°. Deli's 
kuststreok is's nachts betrekke均k koel; de 
temperatuur daalt er gemiddeld tot bijna 22° C. 
Padang Lawas in het Z. van Tapanoeli heeft groote 
hitte naast tijdelijke, sterke afkoeling； de 
temperatuur stijgt or overdag soms tot 40° C. 

2. Wind. a. do Oostkust. Zooals bekend mag 
vcrondcrstcld worden ontstaat tijdens onzen winter in 
Australie een baromctrisch minimum, dat de lucht, 
die als een met de N. O. passaat samen- vallende 
Btroom van de Zuid-Chincescho zee en Alalaka 
komt, over den equator heentrekt als een N. W. tot 
Westen wind; in ouzen zomer heeft j uist het 
omgekccrde plaats. Deze beide grooto half- 
jaarlijksche ]uchtrftroomingen (moessons) worden op 
do plaats van hun ombuiging belommord door het 
Barisan gebergte, waardoor zij enkcl over de Zuid 
Ooatelijkc kustvlakten van Sumatra kunnen 
hccnstrijkcn. Allccn (lit gedceltc Noordwnarts tot do 
lioogte van Riouw toe lieeft dus eon wind- Hy；itccin 
ongevcer als Java. Do Noordoostolijkc vlaktcn 
zouden door de N.O. passaat, die *s winters over 
Alaluka heenkomt, kunnen bestreken worden, maar 
dozo wind splitut zich alvorens Noord-Surnatra to 
bcreiken. Het ccno deel dcr luchtstrooming wijkt naar 
het Z.O. af en waait verder door Straat Malaka en over 
do eilanden, het anderc buigt naar het Westen af en 
treft Noord Atjdh. 

b. de Wcstkust. Het liceto Australie zuigt ook uit 
den Indischen Ocoaan lucht naar zich too, maar de 
Barisanketen shut deze zuiging af, waardoor nicts dan 
zwakke winden met Westelijkc componentcn op 
kunnen treden. In onzen zomer doot zich echtcr aan 
do Westkust ten N. van Pa- dung een afwijkend on 
stork sprekend verschijn- Kul voor. In hot grootste 
decl van Ncd.-Indie waait in onzonzoincr dedroge 
Z.O. tot Oost mocsson; in het N. W. van Sumatra 
komt dan echter lucht aan, di。door hot minimum van 
Centraal Azie uit den Indischcn Ocoaan is gezogen en 
als con vochtigo Zuid-West moesson langa do 
Noordspits van Atjch waait. Bovcndion doet zich dan 
een tweede merkwaardig verschijnsel voor. Baar 
Azio dichter bij is dan Australia, is de zuigendo 
working ster- 

ker, waardoor do lucht over het Barisan gobergte 
heengetrokken wordfr. Vooral in do maanden Juli en 
Augustus gaat dan een krachtige luchtstrooming over 
do hoogvlakten van heb gebergte en wanneer die 
gedwongen wordt door de dalen naar de kustvlakten 
af to dalen, word t ze als een echte „f6hn,> wind, warm 
on droog. Een voorbeeld hier- van is de bohorok in 
Deli, die zoo fataal kan z£n voor do tabakscultuur en 
in 1912 43 maal voor- kwam, waarvan 2 maal in Mei, 
2 in Juni, 10 in Juli, 20 in Augustus en 9 in September. 
Genoemd jaar was echter zeer ongunstig, want 1909 
en 1910 b.v. telden elk niet meer dan 24 bohorok 
dagen. Ook elders zijn bergwinden bekend, b.v. de 
koude Singgalang wind in de omgeving van Fort de 
Kock; verder in Padang Lawas en Si Baloengoen? 
Van groot belang voor den mensch zijn do land- en 
zeewinden, 's Morgens tusschen 8 en 9 en's middags 
tusschen 4 en o uur is het winds til en dus drukkend 
heet op de kustplaatsen. Na 9 uur ko- men de 
zeewinden koelte brengen en. vergemak- kelijken het 
binnenloopen van visschers- en han- delsvaartuigen. 
Om 1 a 2 uur zijn deze winden het sterkst. 's Nachts 
ontstaan de landwinden, die in AtjAh oorzaak zijn van 
beruchte, plotselinge buien, bekend als Sumatranen 
(zie aldaar). 

3. Hegen. In nauw verband met den wind staat de 
regenval, waarbij naast de hoeveelheid, ook de 
regentijd van gewichtis. Sumatra is zeerregenrgk, in 
de nabijheid van den equator valt de meeste regen. 
Sumatra vertoont dan ook meer het type van een 
equatoriaal dan van een tropisch regen- gebied zooals 
Java, d.w.z. de meeste regen valt na den doorgang van 
de zon door het zenith, dua aan den equator van 
September tot October en van Maart tot April, torwijl 
op verderen afstand van den evenaar de hoogste 
zonnestandon korter na elkaar komen en de boide 
regentijden in elkaar vloeien. Het regenmax. van 
September tot October is grooter dan van Maart tot 
April. Van Noord naar Zuid gaande treedt dit 
hoofdregenmax. steeds later in. Hierbij moot in het 
oog gehou- deu worden, dat alleen langs de Westkust, 
waar de moessons geen toegang hebben, dit 
equatorial© type zuiver voor den dag komt. Aan het 
N. decl van Atjdh*s Westkust valt do hoofdregentrjd 
b.v. al in September, verdor Zuidwaarts tot aan de 
grens van Tapanoeli in October en langs het ge- heele 
overige deol van de kust in November. Het gedeelto 
van de Oosfckust, waar do N.O. moeason niet komt, 
is hicr geheel meo in overcenstemming; Deli b.v. 
heeft het max. in October evenals Zuid- Atjdh, verder 
Zuidwaarts tot Djambi toe valt het in November. Waar 
do N. O. moosson zich echter doet govoelon, is 
duidolijk cen verlatende invloed te bespeuren. De 
W.tak brengt aan Atjeh's O.kust tot Koota Radja cn 
Sab；xng eerst met December den meesten regon. Do 
Zffals^van do moesson, die als Noordeuwind over den 
equator heonloopt en naar het O. ombuigt, oefent pas 
invloed uit, wanneer zo door verheffing van den 
bodem tot opstij- gen gedwongon wordt. Zoo valt in 
do kustvlakton van Indragiri en Djambi hot max. 
ongestoord in November, maar diepor landwaarts in 
verschuift hot naar Decombor; meor Zuidwaarts en 
vooral hooger den Barisan op, naar Januari, torwijl 
ein- del ijk aan do Zuidspits van Sumatra bij T61ok 
Be- toiig^de hoofdregontijd in 1'obruari is, even ala in 
NTW. Java. 

In den z.g.n. drogen tijd is ook oen periodo van 
botrekkelijk grooto regenval waar te nomen, die 
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meest nevenmaximum wordt genoemd. Over het 
grootsto deol van Sumatra valt dit in April. In Atj6h 
echter later, aan de Noordkust in Mei en op ecn kleine 
strook aan de Westkust in Juli; waarschijnlyk is dit de 
regenrijke Z.W. moeason van den Indischen Oceaan. 
Geheel in het Z., in het Palembangsche, is onder 
invloed van den N.W. moesson juist een vervroeging 
tot Maart waar te nemen, die tenslotte zoo sterk wordt, 
dat in T31ok Betong het nevenmax. in Februari samen 
zou vallen met het hoofdmax., m. a. w. dus ver- dwijnt. 
Met nadruk moet gewezen worden op de groote 
hoeveelheid regen, die in vele gedeelten ook in den 
drogen tijd valt, vooral aan de Westkust, zoodat de 
meening dat hier geen droge moesson zou zijn, zeer 
begrijpelijkis. De regenci)- fers wijzen eohter op een 
sterke ongelijkheid van regenval in de verscliillende 
maanden van het jaar. 

In tegenstelling met de max. vertoonen de minima, 
zoowel hoofd- a Is nevenminimum, nage- noeg geen 
坷dsverschuiving bij verandering van breedtegraad, al 
zijn ook hierbij eenige opvallen- de afwijkingen te 
constateeren. 

Wanneer men van West naar Oost dwars door 
Sumatra gaat, dan valt het volgende op. De Westelijke 
eilanden zijn van dezelfde regenrijk- dom als de 
tegenoverliggende kuststrooken, be- halve Oost Nias, 
dat teveel in de lijzijde ligt. Het grootste is deze 
regenval tc Singkcl en Sibol- ga, waar jaarlijks 
gemiddeld 4550 m.M. valt. Ook Pa dang behoort met 
4513 】n.M. tot de regen- rijkste gebieden, evenals de 
tegenover liggende Batoe eil. 

De overvloedige regens aau de Westkust ne- men 
toe, naarmate de wind booger moet stijgen en dus meer 
waterdamp condenseert. Natuurlijk is in de lage 
lengte-dalen de regenval zeer veel minder. Op de 
Oostelijke hcllingen van het ge- bergte vermindert de 
regenval wel, maar is toch in den regel aanzienlijker 
dan in de lengtedalen. Verder Oostwaarts vermindert 
de regenval voort- durend, en ook de 0. eilanden 
ontvangen weinig water, tenzij gebergten weer eenige 
stijging ver- oorzaken. 

De meeste regen valt in Sibolangit, in de Deli 
doesoen, n.l. G000 m.M. per jaar (Nederland 710 
m.M.). 

FAUNA. De fauna van Sumatra vertoont groote 
overeenkomst met die van Achter-Indie aan de eene, J 
a va en Borneo aan de andere zijde. Ook door zijn 
dierenwereld wordt dus Sumatra gcken- merkt als een 
oiiderdeel van een groot Soendaisch vaste land, dat 
door het ryzen der zee (vermocde- lijk na den ijstijd) 
van de overigeonderdeelen isge- scheiden geraakt. Er 
is dus reden, oin hier alleen enkele pun ten van verschil 
met die overige deelen op te geven. In het algemeen 
kan men zeggen, dat Sumatra in fauna meer met 
Borneo dan met Java overeenkomt, doch rjjker is aan 
diervormen dan elk der twee andere Soenda-eilanden, 
wat misschien gedeeltelijk mag toegeschreven worden 
aan zyn grootere verheffing boven zee, waardoor 
diervormen konden blijven bestaan, die op de overige 
uitstierven. Op deze wijze zou men kun- nen verklaren, 
dat Sumatra het eenige Soenda- eiland is, waar een 
Aziatische olifant en (met Borneo) een tapir 
voorkomen, al is tot heden slechts voor de olifanten 
bewezen, dat zij vroeger ook op Java hebben geleefd. 
Tot de voor Sumatra kenraerkende zoogclieren 
behoort verder o. a. I 

de Siamang (Hylobates syndactylus), de grootste der 
wau-wau*s of Langarmapen, wier in chroniatische 
toonladder stijgend gezang men *s morgens in het 
oerwoud hoort. Den orang- oetan hceft Sumatra met 
Borneo geineon, cvcnals den tweehoornigen 
Rhinoceros. Den tijger vindt men op Sumatra en Java, 
maar op het laatste eiland leeft cen ietwat afwijkend 
ras, terwijl de Sumatraansche met dien van Achter-
Indie overeenkomt. Van karakteristieke Roofdieren. 
dient ook de Bintoeroeng (Arctitis binturong) 
vermeld, die op Java niet is aangotroffon, even- min 
als daar de Maleische beer voorkoint. Onder de 
aapsoorten is nog de Kortstaartige Laponder- aap of 
beroek (MAL.) (Inuus ecaudatus) voor Sumatra 
kenmerkend: een magot-aap die tot het plukken van 
klappers wordt afgericht. Onder de Knaagdieren 
verdient de kortoorige haas (Neso- lagus netscheri,), 
wiens huid als die van een kat geschakeerd is, 
bijzondere vermelding; zijn naaste verwanten worden 
op den Himalaya aan- getroffen. 

Van de vogels zij aan het voorkomen van do 
Argusfaisant herinnerd, en op de bijzondere soorten 
van Neushoornvogels en IJsvogels gewezen. 

De Achter-Indische Gaviaal (een smalsnuitige 
Krokodil), die eerst slechts van Borneo bekend was, 
is thans ook op Sumatra ontdekt. 

BEVOLKING. a. D i c h t h e i d. Het rijke on 
vruchtbare Sumatra, dat bij een dichthcid van 
bevolking als Java heeft, 120 millioen inwoners kon 
tellen, heeft nauwelijks 5 millioen bewo- ners. Per 
K.M.2 wonen op Sumatra 11, op Java 270 menschen 
(Nederland 2(0). Groote stukkon zijn zoo goed als 
onbewoond en in het dichtst- bevolkte gedcelte des 
lands, residentie Sumatra's Westkust, wonen nict 
meer dan 32 inwoners per K.M.2 Onderstaandc tabel 
geeft een over- zicht van de dichtheid der bevolking 
per K.M.2 in de verschillende gewesten op ult. 1917. 
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Sumatra's Westkust . 40.285 J.288.G24 31.99 
Tapanocli ....................  42.035 7G5.238 18.20 
Benkoelen ...................  2-1.110 229.845 9.81 
Lamp, distr ..................  29.365 171.572 5.84 
Palembang ...................  84.692 760.548 8.98 
Djambi ........................  49.500 207.265 4.19 
Oostkust v. Sum... 9).890 894.140 9.73 
Atjdh en Onderh... 53.125 709.841 13.36 
Afd. Indragiri (res. 

Riouw e. 0.)... 25.000 95.177 3.80 
Totaal ......................  1 

10.332 
5J22.25(j!j J.G3 

De oorzaak van dit verschijnsel is feitelijk door 
geen schrijver ernstig onder de oogen gezien, hoewcl 
het vraagstuk van buitengemeen bclang is; kennis der 
oorzaken van een kwaal is iminers de halve genezing! 
Een bclangrijkc factor zal on- getwijfeld do 
gesteldheid van het land gcwcest zijn, waardoor 
duizenden H.A. land te mocrassig of te onvruchtbaar 
zijn voor een cenigszins dich- tcre bevolking. Echtcr 
is ook op de vruchtbare hoogvlakten, die uitstekend 
voor woonjilaats go- schikt zijn, de dichtheid nog niet 
groot, o.m. eon 
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gcvolg van het goring aantal geboorten, hotzij 
doordat overmatige vrouwenarbeid de vrucht- 
baarheid dor vrouwen doet verminderen, hetzij 
doordat kunstmatig zwangerschap wordt tcgen- 
gohouden of vorstoord, terwijl verder tai van an- 
dcre soxueele misstanden zoowel onder do vrou- 
won als de mannen een ongunstigen invloed oefe- 
nen op het kinderaantal. Bovendien lijden de dun- no 
gelederen voortdurend ernstige vcrliezen. Vroeger 
vooral door de onophoudelijke oorlogen, 
tegenwoordig vooral door ernstige ziekten als: 
pokkcn, malaria, typhus, lepra, tubefculose, terwijl 
gebrek aan geneeskundige behandeling ook bij 
minder ernstige ziekten velen het leven kost. Hoe 
ernstig deze factoren op zich zelf ook wezen mogen, 
waarschijnlijk schuilt de hoofdoorzaak in de 
omstandigheid, dat de bewoners van de na- tuurlijke 
rijkdommen niet voldoende party heb- ben weten te 
trekken, om tot meordere welvaart te komen. Dan 
zou het wachten dus zijn op de technici, de 
organisators en andere intellectuee- len. De 
zeldzaam snelle ontwikkeling van Java, dat in het 
begin van de negentiende eeuw ook niet meer dan 4 
millioen inwoners telde, recht- vaardigt het 
vermoeden, dat het door de nabuur in velerlei 
opzicht gezegende Sumatra, bewoond door 
menschen, die voor de Javanen slechts wei- nig of in 
het geheel niet in ontwikkeling en aanleg bchoeven 
onder te doen,in de komendejarendoor de meerdcrc 
bemoeienissen der Europeanen even- eons sterk in 
aantal bewoners zal toenemen. 

Slechts 4 plaatsen op Sumatra tellen meer dan 
10.000 inv/oners. De grootste hiervan is Padang, dat 
ult. 1917 91.440 inwoners telde, waarvan 83.337 
Inlanders, 5136 Chineezen, 1789 Europeanen, 210 
Arabieren en 968 andere Vreemde Oos- terlingen, 
daarop volgt Palenibang met 60.985, waarvan 
50.703 Inlanders, 7304 Chineczen, 2420 Arabieren, 
372 Europeanen en 18G andere Vreemde 
Oosterlingen. Verder telt (opgave 1905) Si- bolga 
17.611 inw., waarvan 41 Europeanen, en A16dan 
14.250 inw., waarvan 954 Europeanen. 

b. Kasson. De inlandsche bevolking van Sumatra 
to ondcrschciden cn te groepceren iscenzeer 
nioeilijke opgave, omdat gecn eiland van Ned.- Indic 
zoo vole rassen, vol ken cn stammen telt, inaai' ook 
onidaI de kennis van de talen, van de malcrieeh^ cn 
gees tel ijke ontwikkeling nog to wen- schen ov<^rl
；iat, met de vcrzamcling van 
aiithro]»o]ogischc gegevens nauv/elijks een begin is 
gemnakt. Ecu derde moeilijkhcidschuilt in deom- 
standiglieid, dat de vcle rasson, volkcn en stam- men 
vaak grooten invloed op clkaar uitoefenden, soms 
opgingen in binnendringendo, stcrkerc vol- ken, 
terwijl hcrhaalde ondcrlingc oorlogcn, en vooral si 
aven- en vrouwen roof, op grooto schaal, nieuwe 
sainonsmeltingon deden ontstaan. Het onderkennen 
van de oorspronkelijko elementen is daardoor wel 
zoer inoeilijk goworden, maar velo groepen hob ben 
in haar isoloment zich zoodanig ontwikkcld wat 
betreft lichamelyko en gcestclijke kemnerken, taal, 
eigenaardigheden en gowoon- Icn, dat zij zich 
duidelijk onderscheidcn van haar oorspronkolijko 
verwanten. Uit den aard der zaak hebben de 
bewoners van het binncnland het best hiin 
oorspronkclijko zuivorheid bewaard, terwijl de 
kustbewoners ineor onder invloed stondon van 
vreemden, vooral afkojnstig van het nabij gclcgcn cn 
dicht bevojkte vasteland van Azi6. 

Onder de bewoners van Sumatra valien enke- 
[CiL op door hun buitengiewoon kleine, haast 

dwergachtigo gestalte, hun donkere, zwart-bruine 
huidskleur en spiraalvormig gedraaid kroeshaar. 
Men pleegt ze “Negritos" (negerachtigen) to noe- 
men. Nergcns hobben zij zich echter als zelfstan- dig 
volk gehandhaafd, al komt hun type dni- delijk cn 
mcnigvuldig voor onder de Sakais en Akits in Siak, 
de Koeboes van Palembang en de Bataks om het 
Tobameer. 

Veelvuldiger zijn echter waar te nemen de typen 
van het Indo-Australischo ras. Zij zijn grooter dan de 
Negritos, maar blijven toch klein, meest niet langer 
dan 158 c.M., de huidkleur islichter, het haar ook 
zwarfc, maar grover en meer golvend. De vorm van 
het voorhoofd, de diepliggende oogen en de breede 
ncus, vanwaar diepe rimpels gaan tot aan den 
buitengewoon wijden mond met dunne lippen, geeft 
hun gelaat een woest en on- gunstig uiterlijk. Het 
meest vallen deze typen echter op door hun lange 
baarden. Ook van de Indo-Australiers heeft op 
Sumatra geen enkele zich als zelfstandig volk weten 
te handhaven; hun vredelievende gezindheid, hun 
eerlijk- en op- rechtheid veroorzaakten, dat zij zich 
niet met alle kracht en met alle ten dienste staande 
middelen hebben verzet tegen binnendringendc 
volken, die hen daardoor weldra ovorheerschten. 
Hun type vormt een belangrijk bestanddeel van de 
genoem- de Koeboe's en Bataks, en eveneens van de 
Ga- j6's. Onder de laatsten komen zulke zuivere ty-
pen voor, dat de bekende Sarasin uit een collectie 
foto's van de GajS's terstond de Weddah's vau 
Ceylon herkendo en hem de gelykenis opviel met de 
Toala's van Celebes,. 

Negritos cn Indo-Australiers vormen de oudste 
bewoners van Sumatra； na hen zijn de vertegen- 
woordigers van het Maleische ras gekomen. Grooter 
dan de beide vorige rassen, blijven ze toch met een 
gemiddelde lichaamslengte van 155 —160 c.M. 
beneden die van de Europeanen. Zij onderscheiden 
zich verder door hun breed gezicht met scherp 
uitstekende jukbeenderen en breede onderkaak, 
waardoor de omtrek van hun hoofd een weinig heeft 
van een vijfhoek. De huidskleur is meer licht-bruin, 
jonge kinderen zijn vaak bij blank af ； het zwarte 
hoofdhaar ligt meestal plat en sluik, lichaam en 
gezicht zijn weinig behaard. 

Geschied- en taalkundige benevens folkloristi- 
sche navorschingcn leiden er toe om aan. te nemen, 
dat de Maleiers afkomstig zijn uit het bin- nenland 
van Azie, waar do wieg van zoovele vol- ken gestaan 
heeft. Waarschijnlijk door andere volken 
voortgcstuwd, kwamen z^j in Achter-In- die cn op 
het schiereiland Malaka, vanwaar zij op een van hun 
velo zwerftochton als zeeschuimors do groote 
vlakten aan de Oostkust van Sumatra hebben bereikt. 
Velo jaron later zullen zij de ri- vieren zijn 
opgovaren, waar ze achter de onher- bergzame 
kustmoerassen de vruchtbare hooger gelegen 
stukken ontdekten en tenslotte in kennis kwamen met 
de nog hooger gelegen bcrglanden, die zooveel 
ovoreenkomst vertoonden met hun stamland Malaka. 
Zooals cenmaal een goweldigo stroom van volken: 
Hunnen, Got hen cn vele anti ere over Europa zich 
uitstortte, zoo is ook Sumatra overstroomd geworden 
en wel door een machtige scharo van Maloiors. 
Telkens wanneer nieuwe iuvallen plaats hadden in 
Centraal-Azie werden do daar wonende volkon 
opgejaagd en stortto zich een nieuwo vloedgolf van 
Maleiers over Sumatra uit, de reeds aanwozigen op 
huu bour： opduwend of zich daarmede 
vermengend. 
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Op de vorschillondo plaatson van Sumatra oiider- ging elke 
Maleische groep don eigeiiaardigen in- vloed van bodern, 
klimaat, van gansch het milieu, hetgeen sameuwerkie met 
cien invloed van de opgen omen vreemde elemenlcn om te 
dceii ontscaan ten grootc vcrschciclcnheid van volken. 

e. V o 1 k e n. Van alle volken, die Sumatra be・ wonen, 

zijn do Maleiers verreweg de bclangrijk- s?e en talrijkste； 

men schat hun aantal op 3 millioen. 
Men onderscheidt de Riausche- of Djohorsche- die ook 

wel minder juist de Ku^t-Maleiers worden genoemd, en de 
ATinangkabausche- cf Binnen- landsche Maleiera. Beide 
groepen verschillen nie alleen in taal, maar de eerste volgt 
de patriarchale-, terwijl de tweede de matriarchale h mvo- 
lijks-, erfrecht- en verwantschaps instellingen volgt. Beide 
groepen vertoonen cchter in ander opzicht zooveel 
overcenkomst, dat men op grond van de verschillen in taal 
en adat niet( cn ver- schil in afkoniBt kan aannemen. De 
Riau-Malei- ers bewonen op Sumatra de geheele Oostkust, 
uitgezonderd de Lampongsche Districten in he. uitersto 
Zuiden en het gouverneinent Atjdh en 0. in het uiterste 
Noorden. Zij zijn langs de groote bevaarbare rivieren ook 
naar binnen get： ok ken en hebben zich op de grenzen van 

het gcbied der volken van de binnenlanden sterk met deze 
go- mengd. Toch komcn tusschen doze grensvolken wel 
gelsoleerde kampoengs van zuiver geblcven Maleiers voor. 
De Minangkabauers bewonen <1(. residontie Sumatra's 
Westkust, komen daar tot aan de kust van den Indischen 
Oceaan, zoodat ook de naam Binnenlandsche Maleiers niet 
gehcel juist is； verder treft men hen aan in de aangren- 

zende bestuursressorten, n.L in de bovenstreken van het 
landschap Sink van het gouv. Oostk. v. Sum., in Midden- en 
Boven-Indragiri, in Bovcn- en Midden Djambi, waar vooral 
de Koerintjiers bekend zijn, in het Noorden van Benkoelen, 
voor- al onder de bewoners van Moko-Moko enten slotte in 
de kustgebieden van de residentie Tapanoeli, vooral de 
omgeving van Natal in het Zuiden. Zij beschouwen Agam, 
de Limapoeloeh Kota en Tanah Datar a Is liun stamland, 
maar hebben zich in tai van betrekkingen over gehecl 
Sumatra en ook daarbuiten verspreid („rantaun v/ordt al- les 
genoemd, wat aan het Minangkabausche land grenst). Wat 
zucht tot reizen en trekken be- treft zijn de Riau-AIaleiers 
hun de baas. Dit is zeker, naast de Boegineezen, het incest 
rustcloozc en sterkst cniigreerende volk van gehecl Ned.-
Indie, dat dan ook over den geheelen Archipel kolo- nien 
heeft gcsticht. 

2°. Van de kustbewoners zijn, na de Maloierfi, het 
belangrijkste volk de Atjehers, wicr aantal op 550.000 wordt 
geschat. Zoovzel in karakter- eigenschappen als in kleeding en 
gewoouten on- derscheiden zich de bewoners der laagvlaktcn 
langs de kust, van die in het bergachtigu binnenland. De 
laatsten hebben zich het best van „vreemde smetten” v/eten 
vrij te houden, de eersten hebben zich meer dan eenig ander 
volk op Sumatra met vreeinde elcmentcn vermengd. Als oud 
handelscentrum trok Atjdh in zijn bloeitijd van overal 
kooplieden. Als tusschenstation voor de verbreiding ccr.sl van 
het Boeddhisme, later van den Islam kwaincn er tai van 
personen, die tevens hun godsdicnst ver- -breidden: 
Klingaleezcn van de kust van Malabar, 、Arabieren, zeJfs 
Egyptenaren. Sterk is ook de 

invloed van het nabijgelogon eiland Nias gc- weest, 
waarvan velo mooie vrouwen gcroofd werden om als 
slavinncn in iltjeh te diencn on duidclijk spreekt ten slotte 
de vermenging met Javanen en de nabij wonende Gaj «7s en 
Bataks. Niettegcnstaande doze vcrschillende eleinentcn 
gevoclen do Atj^hers van allo volken op Sumatra zich het 
sterkst als cen eigen natie, waftr- schijnlijk cen gevolg van 
de suprematio van Atjin vroegere jaren over geheel Noord-
Su- matra, maar zeker niet minder van het feit, dat zy het 
eerst gclslamisccrd waren, terwijl tenslottc de jarenlange 
strijd tegen ons Gouverneinent er ook too bij gedragen zal 
hebben om de Atjdhers zich aaneen te doen sluiten. Een 
afzonderlijke plaats nemen de Panders in aan de Noordkust, 
die evenals de Pedireezen in de vallei van Pidic in Groot 
Atjeh een afzonderlijk dialect spreken. De laatsten hebben 
ook buiten eigcnlijk Pidid kolo- nien in Atjfeh. 

3°. Talrijker dan de Atjdhers zijn de Bataks om het Toba-
meer, die cchter een minder bc- langriike rol in de 
gcschiedcnis van Sumatra hebben gespeeld. Het aantal 
Bataks bedraagt ongeveer G00.000, waarvan verreweg het 
grootslc deel in de residentie Tapanoeli woont en slcchts een 
goring aantal in de aan het Toba-mecr grun- zende deelen 
van het gouverneinent Oostkust van Sumatra. Onder de 
Bataks vallen duidclijk Drawidischc en Mclanesische typen 
op, terwijl ook vermenging plaats had met de omringende 
Gajo's, Alassers, en Atjehers, met Kust-Maleiers in Boven 
Asahun en Kocta Pinung, met Minangkabauers in 
Mandailing en Boven Natal； zelfs Bocgineeschen invloed 

schijnt men voor het uiterste Zuiden te mocten aannemen. 
Toch vor- men de Bataks cen zeer gcsloten, zelfstandigc 
volkengroep, die in huwelijks-, familie- cn bc- 
stuursinrichting, taal en godsdienst, kleeding, huizenbouw 
en velcrici ander opzicht Laar cigun- aardigheid wist to 
bewaren. Op grond van dia- lectischc verschillen 
onderscheidt men: Karo's in het Noorden, Pak-Paks of 
Dziri's in het N.- Wcstcn, Timoors of Si Balocngouns 
bcoowtc/i het To ba moor, cn Tolm's in het central c Jiatak- 
lund cn het Noorden van Padung Lawas. 

4°. In het uiterste Zuiden van Sumatra ben de 
Lain/poiKjtTa zich tot cen zclfstandig volk ontwikkcld. Hun 
aantal bedraagt Diet nicer dan 150.000, voornainclijk 
v/onejide in de residentie Lampongsche Bistrictcn, die zij 
gehecl bevolkcn, behalve aan de kusten cn rivieren, waar 
v(dc kampoengs zijn van MaJcischo kooplieden. i)c 
Lampojjgcrs kojnen verder voor in de afclc(；ling Kroc van 

de residentie Bcnkoclen cn in de aan- grenzende bergstreken 
van de residentie Palcin- bang. Het is opvallcjid, dul de 
Lampongcrs uiterlijk zoo vecl gelijkeii op de ver van hen 
ver- wijdcrd wonende Bataks; Van der Tuuk toon do de 
ovcrconkomst aan m klajikstclscl cn woorden- schat, terwijl 
ook Jm)ghuhn de vcrwantschap van beide volken 
constateerdc. J)czc gegevens leiddcn tot de 
verondcrstelling, dat cun in aal het Jiutak- volk zich tot hot 
Zuiden van Sumatra heeft ml- gcbrckl, de Maicicr« zich als 
cen wig daartusscln；n hebben gedrongen en daarna Noord- 

cn Zuid- Bataks elk cen afzonderlijke ontv/ikkcling ben 
doorgemaakt. Onder invloed van Java zouden de Zuid-
Bataks dan tot dclegcnwoordigc Lampongers zjjn 
gey/orden. Zeker is, dat de Lampongers sterk onder invloed 
hebben gestaan 
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gn nog steeds staan van de Soendaneezen op West-
Java. Van dcr Tuuk wees op de verwant- schap in 
taai, Zollinger op de uitorlijko overoon- konist met 
de Soendaneezen. In tijden van opstand, van 
hongersnood en veepest gingen voel Soendaneezen 
naar Zuid Sumatra en vaak zoch- ten misdadigers 
een veilig heenkomcn over Strait Soenda. Bovendicn 
kwamcn on komon velo Bantam mers hulp 
vericenen bij den peper- oogst. De meesten keeren 
na afloop van den oogst terug, maar velen ook 
blijven in de Lam- pongsche Districten hangen. In de 
omgeving van den berg en de rivier Aboeng in het 
Oosten wonen do Orang Aboeng of binnonlanders, 
die zich in zeden en dialecten onderscheiden van de 
benedonlanders of Orang Pabean. 

Deze 4 hoofdvolken hebben elk meer of minder 
invloed uitgeoefend op de kleinere volken, die nog 
in het binnenland van Sumatra huizen. Meestal staan 
deze op een veel lageren trap van beschaving, 
worden zij onderdrukt door do machtigcr buren, die 
wel als Mohammedanen minachtend spreken over 
de heidensche primi- t io ven, maar geen bezwaar 
maken hen uit te buiten. Uit de taal, zeden en. 
gewoonten spreekt <le,nauwere aanraking van de 
hioronder bespro- primitieven met hooger staanden. 

ci. De Kust-Maleiers oefenden grooten invloed 
uh; op de Koeboes. De Koeboes zijn ecn volkje van 
kleine, ineengedrongen gestalte, met veolal lang, 
gekroesd ha ar, en physiek van een rninderwaardig 
type, vooral do vrouwen. Zij wonen in de residenties 
Palembang en Djanibi, voornamelijk in de 
moerassige streok tusschen de Mocsi, Rawas, 
Tembesi en Batang Hari. De Djambischc aan de 
Bahar maken flinker indruk, de mannen zijn groot 
van postuur, de vrouwen blanker en knapper. Sedert 
do in- voering van ons direct bestuur, hetgoen gelijk- 
tijdig gcschicddc met de ontdokking van rijke 
jx.trolcumvclden, is aan de onderdrukking door (I'- 
Alulciers ecn cinde gekomon. Do Koeboes zijn 
Chans in doesocns vereenigd, geregistreerd en mecr 
gewend aan cen hoogere bcschaving, waar- door 
vclc jnerkwaardige zeden, gewoonten on gebruiken 
aan het verdwijnen zijn. Hun aantal b( in Palembang 
ruim 3000. 

b. De Minangkabauers oefenden Zuidwaarts 
grooton invloed uit op de Redjangers en L3bo- 
ngers. 'Do Redjantjers zijn een volkje van ongeveer 
14.000 ziolen, dat oorspronkclijk het borgland op <lc 
grena van Bcnkoelcn cn Palenibung bowoondo, 
maar naar de vlakten van Middcn-Bcnkoolcn 
afflaahle om in betero lovcnsonistandighcden tc 
komon. Vooral <lc vrouwen doen door hanr 
schittcrond bruino oogen, donker huar on fijn be 
^iiedeii goiaat elenken a an Javaanschon invloed. 
Hot voorhoofd der Redjangers is zeer plat, ecn 
gcvolg van kunstmatigo vervorming van lid 
licluiam, waarmee by de geboorlo der kindcron 
reods ocn aanvang wordt gemaakt. 

Naar hot Noorden strekto zich do invloed dor 
Alinangkabaucrs uit over de Oeloes in Klein Manti 
ailing (res. Tupanooii). Men vinclt hicr dezolfde drio 
h.oekoo's als in Rao van do Wcstkust, waar- van het 
oerst kort is geschcidon, hotzolfdo matriarchale 
familie-verband on ook do taal vertoont niot nicer d
：m eenige dialectischo wijzigingcn. Naar het 
Oosbcn is'door taal en matriarchalc instoJlingen do 
invlood der Minangkabauers tc bespeuren bij do 
Koerintjiers in Boven-Djambi. 

c. Zeer groot is de invloed van de Bataks ge- weest 
op de in hot gouvernement AtijAh e. O. wonende 
Gajo's on Alas. Do krachtige lichaams- bouw, de 
breede, voile, ronde geziebten en diep liggende 
oogen; do overeenkomst, die boven- dien bestaat in 
bouwwijzo der huizen, aanleg der dorpeu, vorm en 
klcur van kleedingstukken en wapens; het 
voorkomen van dezelfde overleveringen on 
gelijkluidendo namen en marga^, brachten enkole 
onderzockers, o. a. dr. Hagen, er toe de Gaj 6's te 
beschouwen als een stam der Bataks en dus niet als 
een zelfstandig volk. 

Naast deze punten van overeenkomst staan echter 
ook vele verschillen: Bataks laten het haar vrij lang 
groeien, dragon een lang kleed tot de heupen, 
waarboven hun borst bloot blijft, bezitten een soort 
juk om lasten te vervoeren, terwijl ze de ingredienten 
voor sirih-kauwen in een doos meedragen; Gaj 65s 
daarentegen hebben kort haar, dragen cen hoofddoek, 
een buisje om het bovenlijf, een gordel om de 
heupen. en een lange Atjdhsche broek. Lasten dragen 
zy in zelfgevlochten manden op den rug en de sirih- 
bonoodigclheden worden in een bonten doek ge- 
wikkeldj die over den linker schouder hangt. Prof. 
Dr. Snouck Hurgronje bestrijdt op taal- kundige 
gronden de theorie, dat Gajo*s niet an- ders dan een 
stam dcr Bataks zouden zijn. Uit- gemaakt is deze 
kwestio niet, maar zeker is, dat do Bataks' grooten 
invloed hebben geoefend. op de Gaj d*s, o. m. 
doordat Bataksche meisjes ala slavinnen naar het Gaj 
5 land werden verkocht of als buifc door 
roovorsbenden daarheen werden gevoerd. Do laatste 
eeuwen staan de Gaj6's mcer onder invloed van de 
Atjdhers, doordat zij Mohammedanen zijn 
goworden, terwijl de Bataks grootendccls heidenen 
bio ven ； zeker gaan bun sympathieen thana het 
nicest uit naar hun ge- loofsgenooten in het Noorden, 
die niet verzuimd hebben daarvan profijt te trekken. 

Naar het Zuidcn hebben de Bataks grooten 
invloed geoefend op de jUandailingers. Sedert ook 
deze don Islam belijden, hebben zij veel van hun 
oude adat opzij gezet, gaat hun taal steeds meer de 
ricliting van het Maleisch uit en noemen zij zich 
liover Maleiers dan Bataks. 

Een mengelmocs van het Mandailingsche, Ma- 
leischo cn Minangkabausche, vormt de taal der 
Loeboes, con volkje van ongeveer 1700 zielen, 
verspreid wonende op ladangs in Mandailing en het 
nabjj golegen Padang Lawas. Hun stamin- richting is 
patx-iarchaal cn zij zijn in marga's ver- dceld, 
ovonals do Mandailingers, die hen wegens den 
heidenschon godsdienst, onontwikkeldheid, kleeding 
van boomschors en het eten van mui- zen, larvon, 
apen on ander onrein gedierte, diop vorachton, maar 
tegelijk ten zeerste vreezon wegens hun priestors en 
heksenineesters — zooge- naamdo „dotoo,s>,, die 
bijzonder bekwaam zijn in het vervaardigen van 
onheilbrengende fetischen^- 

Tcnslotte verdiencn vermelding eukele zeer kloine 
ovorblijfsclon van een vroeger talrijker primitief volk 
in Siak. Hiortoe worden gerekend: do Laoets 
(zoomonschon) in de streok dcr Kampar en RStcli-
monden, do Oetans en JRaiva's d. z. de bosch- on 
moerasmonschen op de kusteilanden van Siak. 
Vervolgcns drie meer bekende volks- stammou. 
Hicrvan bowonen de Talangs, ook wel 
il/amatsgeheeten, dooevers van de Mandau-rivier en 
do stroek tusschoix do Siak en do Kampar. Hun 
aantal bedraagt ongeveer 700. Zij hebbon eon 
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matriarchaal familie-verband, zijn althans in naam 
Mohammedanen, waardoor zij zich als verwanton 
van de Minangkabauers gaan be- schouwen. De 
Sakai's, levendo in de moerassen van de Mandau en 
Rokan, zijn talrijkor (土 3000). Tot voor kort werden 
zij door de omwonende Maleiers als een soort wilde 
dieren beschouwd wegens hun heidenschen 
godsdienst, hun vrijc opvatting betreffende de 
verhouding van man en vrouw en hun primitieve 
kleeding en levens- wijze, doch do langzamc 
overgang tot don Mo- hammedaanschen godsdienst 
brengt meerdere achting. De Akits wonen op vlotten 
aan de mond der Siak-rivier en op het eiland Roepat. 
Zij sterven langzaam uit. Zuiver Akit-mannen zijn er 
niet meer dan 300 en het aantal vrouwen is zoo 
gering, dat de mannen zich in den mono- gamen 
huwelijksvorm moeten schikken. 

Zmmigranten. Naast de eigenlijko Inlandsche 
bevolking telt Sumatra bijna 12.000 Europeanen, 
171.600 Chineezen, ruim 4.000 Arabieren en 
17.600 andere Vreomde Oosterlingen, tezamen 
dus 1/24 van de geheele bevolking. 

De Europeanen wonen in het grootste aantal 
(6270) in het gewest Oostkust van Sumatra, met zijn 
modern centrum Medan en zijn vele ondernemingen. 
Daarop volgeril3umatra,s West- kust (± 3500), 
Palembang (土 1400) en Atjeh (土 1700). 

Ruim 2/3 van het totaal aantal 'Chineezen woont in 
de Oostkust van Sumatra n.l. 132.000, terwijl daarop 
Atjdh en Palembang volgen met respectievelijk 
12.000 en 10.000 Chineezen. 

Arabieren zijn alleen talrijk in Palembang, waar 
meer dan de helft van het totaal woont, 
n.l. 2900. 

Ook de andere Vreemde Oosterlingcn zijn het 
talrijkstop de Oostkust (土 14.000).Er is nauwelijks 
eenOostersche natie, welke niet eenige harerzonen 
naar het Cultuurgebied van Deli heeft gezonden ； 
daar doen de Dnwida's van Coromandel dienst als 
karrenvoerders en loodsenbouwers, de Benga- 
leezen zijn hoeders en verzorgers van trekvee, de 
statige Sikbs treden op als nachtwakers, 
Bandjareezcn, Perzen, Armeniers en Arabieren 
vinden hier werk, en alien houden vast aan hun eigen 
taal en hun eigen nation ale klecderdrach- ten, zoodat 
hier een bonte volkenmengeling ontstond. 

Afzonderlijke vermelding onder de immigran- ten 
verdienen de Javanen. Evenals de Ban- djareezen en 
enkele bewoners van Celebes zijn ook Javanen naar 
Sumatra gekomen. Palembang bijvoorbeeld schijnt 
een kolonie te zijn ge- weest van het rijk Modjopahit; 
taal cn gewoon- ten wijzen ook thans nog op dien 
grooten invloed van Java. De bevolking langs de 
Blidah (ten Z. W. van de stad Palembang) moet ze]fs 
geheel uit Javaansche afstammelingen bestaan. Ook 
in beneden Djambi is duidelijk de invloed van Java 
te bespeuren, terwijl op den. zeer grooten invloed in 
de Lamp. Districten reeds is gcwczen. In de laatste 
jaren tracht men cchter op groote schaal menschen 
uit het dichtbevolkte Java over, te planten naar het 
zoo leege Sumatra. Particulieren zijn daarmede 
begonnen ter Oost- ku$t, om zoodoende een vaste, 
opgezeten bevolking te verkrijgen, die den invoer 
van vreemde krachten zou verminderen. Sedert 1905 
worden door het Gouvernement kolonisatie-prooven 
genomen in Zuid Sumatra. Deze kolonisatie is het 

belangrijkst in de Lampongsche Districton in do 
nabijheid van Gedong Tataan en ten • van TSlok 
B3tong，3erWyI zij oolf geschicdt in Bcnkdcleh, 
sedert 19^07 nabij KGpahiang in R" djang, sedert 
1911 nabij Tjoeroeb in Lebong. (zic 
KOLONISATIE). 

Godsdienst. Sumatra telt onder zijn bewoners nog 
een 300.000 Hcidenen, waarvan do godsdienstige 
voorstellingen uiteexi loopen, van het primitieve 
denken der Koeboes, Akits e. a., wior “godsdienst" 
nauwelijks het stadium bereikt heeft van 
doodenvrees of geloof aan goede en booze geesten, 
tot de animistische voorstellingen der S&mindo's, 
Pasoeniahs en Bataks. De eerste lioogere godsdienst, 
die ingang vond, was het Hindoeisme, waarvan 
overblijfselen duidelijk zijn waar te nemen, zoowel 
in de godsdienstige voorsteDingcn en de sagen, als 
in de talrijke overblijfselen van bouwwerken en 
beelden of be- schreven steenen, die men o. m. vindt 
in Padang Lawas,. bjj Moeara Djambi aan de Batang 
Hari, bij Moeara Takoes aan do Kampar, in het W. 
van Palembang, in Bila, op Samosir, in de Pad. 
Bovenlanden,- Atjdh enz. Vermoedelijk hebben de 
Hindoos, die niet alleen hun godsdienst, maar ook 
beschaving in den vorm van voorwerpen, gewassen, 
schrift en letterkunde brachten, zich het eerst op 
Noord Sumatra gevestigd cn zich van daar over 
geheel Indi。uitgebreid. Dr. Brandes maakte echter 
uit, dat het beeld van Awalo- kite<?wara, door 
Neumann in Padang Lawas ge- vonden, een oud-
Javaansche inscriptie droeg, waaruit af te leiden valt, 
dat althans ecn deel van den Hindoe-invloed via Java 
naar de Batak- landcn zou zijn gekomen, waarvoor 
ook pleiten de opschriftcn in het Maleisch op de 4 
zuiltjes, welke aangetroffen zijn nabij de Sorik 
Merapi in Majadailing. Zeker is echter, dat het 
Hindoelsmc op Sumatra niet zoo ver ingang vond a)s 
op Java. De Maleicr bezat daartoe niet voldocnde 
gevocl voor het speculatief-abstracte； vrijwel 
alleen do uiterlijkhedcn w er den overgenomcn, hot 
ani- 】nismc bleef, zij het dan ook in ccn nieuw 
klecd. Des to ontvankeJijker block de bevolking 
cchtcr voor het Mohammedanisme. Van allo 
eilandcn in Ned. Indie is Sumatra het ciland waar de 
I -- lain het diepst wortel gcschoten heeft. Hij is hier 
het oudst cn de Maleiers hebben van alle volken het 
incest bijgcdragen tot zijno verspreiding. De 
hedehuizen. worden hier drukker bezocht, de 
godsdienstige voorschriftcn getrouwer nageko- men, 
de djakat en pitrah (godsdienstige hoffin- gen) 
plichtmatigcr opgcbracht, de vastcnplicJit beter 
nagekomen en uit Lal van andere omstan- digheden 
is te bespeuren, dat men hier in een land verkeert, 
waar hot Mohammedanisme blocit. Opnicrkclijk 
groot is het aantal nioskceen, waar- ondcr vermaard 
zijn die van Palembang, M6dar>, Tandjo.cng Ppera 
en de door ons gebouv/de tc Koieta Radja, welke do 
Inlanders editor weige- ren te betreden. Vooral op 
Sumatra's Westkust zijn ze talrijk ； elke nagari 
heeft daar zijn eigen masdjid. Naar verhouding der 
bevolkingssterkte levert Sumatra het grootste aantal 
haxlji's van geJieel Indic ;zclfs uit de incest 
afgelegen streken en onder de minst ontwikkelde 
Moliammedanen als bijv. in Gajo Loeos, doen vclen 
den langen en kostbaren tocht naar Mekka. Zij 
genieten echter geen bijzondcrc vereering als，op 
java; ccn witte hoofddoek en de verschijniug bij 
feestelijko ge- Icgenheden in Arabische draeht zijn 
vcelal hun 
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conige ondcrschcidingsteokencn. Het totaal aan- tal 
Moliamnicdanen van Sumatra wordt op 4% millioon 
geschat, waarnaast de 300.000 Hcidenen cn de 
170.000 Christenen slechts onbeduidend in aantal 
zijn. Het Christendom wordt voornamelijk door do 
Protcstantschc Zen ding hier gebracht; do 
Katholieken hebben allecn een twcetal priesters van 
de Capucijnen in Benkoelcn en een school onder de 
Pasoemahs te Tandjoeng Sakti. De kerstening is het 
best geslaagd in de Bataklan- den, waar het Ned. 
Zendelinggenootschap en vooral het Rheinische 
Missionsgesellschaft werk- zaam zijn, en op de 
eilanden, o.a. de M6ntawei en Batoe-eilandcn en 
Nias. Naast de verzachting der zeden door bekeering 
tot het Christendom heeft do zending zich vooral 
verdienstclijk ge- maakt door het geven van 
onderwijs, ook am- bachts- en landbouwonderwijs, 
ziekenverpleging en algemeene verbetering van de 
hygienische en economische toestanden. 

B e s t u u r, Zooals onder het hoofdstuk Gc- 
schiedenis nader uiteen gezet wordt, dateert onze 
aanraking met Sumatra reeds van eeuwen her, maar 
eerst in 1902, toen de noodzakelijkheid van een 
actieve politick ten aanzien van Djambi en tegen 
Koerintji aanvaard werd, begon do daad- werkelijke 
onderwerping van het centrum van het ciland aan 
ons gezag. Bij de uitoefening van het bestuur is 
nauwlettend in acht genomen het fun- damenteele 
beginsel van ons Regeeringsbeloid, clat zooveel de 
omstandigheden zulks toelaten, de Inlandsche 
bevolking gelaten moot worden onder de 
onmiddellijke leiding van haar hoofden. Waar 
verwacht were! dat de bestaande bestuursorga- 
nisatic voldoendc vitaliteit bezat om een krach- tig 
medowerkend orgaan te worden bij onze po- gingen 
tot ontwikkeling van land en volk, daar heeft men het 
bestaande inlandsch zelfbestuur gehandhaafd, 
onderworpen aan het hoogor geZag van het 
Gouvernement； ciders were! het land rcchtstreeks 
bestuurd gebied. De verhouding van <le 
zelfbesturende landschappen tot ons Gouvernement 
word vroeger gcrcgeld bij ecn uitvoorig politick 
contract, zooals thans nog ter Oostkust v；m 
Suni'.tra in de landschappen: Langkat, Deli, S ■•i-
dang, A ahan, Pelalawan en Siak Sri Indra- pocra. 
Thans wordt dezc verhoudinu fillers incest geregchl 
door de z.g.n. „Korte vcrklaring", voor- ；ti in de 
klcine zelfbesturen, die soms slcchts coni- ge 
honderden ondcnlanen tcl'cn. Zelfbcsturcnd gebied 
in bovcnbedoc'dcn z n zijn lhans： de gc- licclc 
Oostkust, beha] vc Labocan Ba too cn het ciland 
Bfingkalis; Atjeh cn OnderI). behalve Groot AtjMi 
cn Singkcl; voorls do afdccling Indra- giri dcr res. 
Kiouw en O. In deze gebieden waren respoctiovelijk 
32, 109 en 7 bestuurders, die de korto vtjrklaring 
hacldon gctcokcncl. De laatsto jaren zijn in do 
inlandsohe zelfbesturen „land- .、rhapskass。】】'' 
ingcsteld, in 1914 ter Oostkust 13 rnct con tolaa] 
budget van 4.400.000 gulden, in Atjdh 18 on 
Imlriigiri 2, mettotalc budgets rospcc- liovclijk van 
1.016.000 gulden en 114.000 gulden. 

Voor het Europeesch bestuur on toczicht is 
Sumatra in acht gewesten verdceld, tcrwijl het 
landschnj) (ndragii-i ecn afcleoling van de residcu- 
ti<; Riouw cn Onderh. vormt. Atjeh en Onderh. cn 
<lc Oostkust van Sumatra zijn gouvernementen; <lc 
overite gewesten zijn residenties. Nevcnstaan - de 
tabcl verincJdt eenige statistische gegevena ointrent 
de bcvolkingsstcrkte voor de jaren 1905 on 1917. j
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ECONOMISCHE TOESTAND. De economische too- 
stand in het algcmeen on vooral do economische 
tookomst van Sumatra staat sinds eenige jarenin het 
brandpunt dor belangstelling van icdor, wien het lot 
onzer kolonien ter harto gaat. Jarenlang is dit 
rcusachtige oiland, ondanks zijn natuurlijke 
rijkdommcn, nauwelijks in staat geweest enkele 
milliocnon menschen een bostaan te versohaffen cn 
ieverdo hot nicts noomenswaardigs op voorden 
wcreldhandcl. Wij, Nederlanders, hadden te zeer 
onzo hantlcn vol met Java om aan een iutonsie- vcrc 
cxploitatio van do B-uitenbozittingen te kun- non 
denken. Daarorn. blcef het rjjke Sumatra, dat ccn 
zekcr succcs beloofde aan elken pionier, zoo langcn 
tijd verstoken van Europecschen invloed, 
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van het gewest Oostkust van Sumatra, het cul- 
tuurgebied bjj uitnemendheid. 

Welk een rousachtig afzctgebied ligt derhalve 
open voor een verhoogde productie van den in- 1 富
idschen rijstverbouw. Hoe primitief zijn nog vaak de 
methoden van arbeid: paarden en buf- fels worden het 
veld ingejaagd om bijwijze van ploegen den akker om 
te woelen, kunstmest of moderne machines worden 
zoo goed als nict ge- bruikt. Op de scholen wordt nog 
slechts zelderi praotisch landbouwonderwijs gegeven. 
Hoog ont- wikkeld is echter de rijstverbouw o.m. in 
Koe- rintji, aan de Boven-Kwantan en vooral in do 
residentie Sumatra's Westkust. De streken nabij 
Padang Pandjang, Fort de Kock en Solok bevat- ten 
zuffieuitsteEehd in gerichteSawahs, dat daar- aan ook 
door onze landbouwkundigen maar wei- nig verbeterd 
kon worden. De Regeering heeft op vele plaatsen 
onschatbaar nuttig werk ver- richt, voor verbetering 
van den landbouw in het algemeen, den rijstboxiw in 
het bijzonder. Door haar toedoen zijn o.a. in de 
zelfbesturende land- schappen kassen gevormd. welke 
de middelen hebben geleverd om met hulp van de 
heeren- diensten der bevolking die werken tot stand te 
brengen, waarvan duizenden vaak profiteeren; zoo 
b.v. ter Oostkust ecn bevloeiingskanaal van 2000 M. 
lengte. In 1903 werd door het Gouverne- ment 
zaadpadi uit Java overgebracht ter verhoo- ging van de 
rijstkwaliteit; mantri's kwamen over om de bevolking 
bij de irrigatie voor te lichten en bekwame 
landbouwers werden hier tijdelijk aangesteld, opdat de 
Inlanders de betere arbeids- methoden zouden 
ovememen. Sedert 1910 worden van Regeeringswege 
door ingenieurs onder- zoekingen gedaan voor de 
bevloeiing; een rapport is uitgebracht, waarin de meest 
noodzake- lijke irrigatie-werken worden aangewezen; 
met de uitvoering daarvan is een begin, gemaakt. De 
groote waterleiding Siring Boemi Agoeng aan den 
voet van den Goenoeng DSmpo werd naar de eischen 
der techniek omgewerkt, in Si Baloe- ngoen vele 
nieuwe irrigatie-werken aangelcgd en b'estaande 
verbeterd, waardoor dit landschap voor een 
aanzienlijk deel aan de bchoeften van het gewest 
Oostkust van Sumatra zal kunnen vol- doen. Zoo 
zouden nog vele voorbeelden aange- haa】d kunnen 
worden. Ook particulieren zien de beteekenis van 
vermeerdering der rijstproductie in en richtten in 1914 
de Deli Rijstbouw Mij op. In Panai en Bila, Soeugai 
Kepahiang, Asahan en SSrdang is men bezig 
rijstlanden van beteekenis te niaken. Tot nog toe is 
echter allcen de Westkust een uitvoerland en ook deze 
eerst sedert 1910. De groote 
seheepvaartmoeilijkheden tij- dens deu oorlog, die 
invoer uit Britsch-Indie en Siam zoo bezwaarlijk en 
kostbaar maakten, hebben juist de export van de 
Westkust een grooto vlucht doen nemen. Deze breidde 
zich uit van nauwelijks 3 millioen K.G. in 1913 tot 
ruijn 12 millioen K.G. in 1915. Maar deze tijd leerdo 
te- vens, dat het een gebiedende eisch is met de ver- 
hooging van de rijstproductie voortgang tc jna- ken, 
opdat Sumatra binnen niet to langen tijd althans in 
cigen behoeften kan voorzien. 

Naast den verbouw van rijst, als hoofdgewas, 
verdienen enkele andere meer of minder be- langrijke 
producten van den landbouw vermelding. 

Klappe.rte.dt. Door het veelvuldig gebruik van j de 
verschillende deelen van de plant in het inland- I 

sche huishouden werden steeds vrij veel klap- pers 
aangeplant, doch eerst de reusachtige vraag naar 
copra voor de olie- en margarino-fabrieken heeft de 
teelt een o in vang van groote beteekenis gegeven. De 
weinige verzorging, die klappertui- non behoeven, 
maakte de teelt zeer aantrekkelijk, duizenden 
Inlanders plantten boo men op hun erven en tientallen 
kustbewoners lieten hun zwaar en weinig 
winstgevend visschersbedrijf va- ren voor do meer 
winstgevende klappercultuur. Ter Westkust nabij 
Pariaman, Pajokocmboeh en op Nias, ter Oostkust in 
Asahan, SSrdang, Panai en Bila heeft de cultuur zulk 
een omvang ver- kregen, dat hier ware 
klapperdistricten zijn ont- staan; in Batoe Bara vindt 
men tusschen Tebing Tin^gi en Laboehan Roekoe 
over een. afstand van ongeveer 14 K.M. bijna 
onafgebroken klapper- tuinen. Toch is de 
klapperteelt nog pas in de eer- ste stadia van haar 
ontwikkeling； de Westkust van Atjdli en Pidie 
kennen haar eerst kort, in Benkoclen, Palenibang, de 
Lampongsche Distric- ten en Indragiri is ze nog in 
opkomst. De grootste aanplantingen zijn 
Europecsche ondernemingen, men vindt ze in bijna a 
lie gewesten, maar niet minder dan 37 stuks met een 
oppervlakte van 72.000 bahoc ter Oostkust van 
Sumatra allcen. De meeste zijn in Engelsche handen. 
Ook de volkscultuur draagt een zeer aanzienlijk deel 
bij in de totalc productie. Primitief is nog vaak het 
verkrijgen van vruchtvleesch en vooral de wijzo van 
drogen laat veel te wenschen over; van 
afvalproducten wordt weinig gebruik gemaakt, en 
zeer zeldzaam zijn de olicfabrie- ken, door cooperatie 
van de Inlanders opge- richt. Desondanks draagt de 
klappercultuur zeer veel bij tot verhooging van de 
welvaart der Inlanders, die zich nict alleen uit in 
mcerdere spelen en feesten, maar ook in betere 
woningen, kleeding, meubileering, in fietsen en 
rijtuigen. De uitvocr van copra was in 1880 van nog 
geon beteekenis, bedroeg in 1900 een waarde van 
ruiin 1 millioen gulden, en steeg in 1913 tot bijna 7 
millioen gulden, waardoor copra het vierdo uit- 
voerproduct van Sumatra was geworden. 

Pepercultuur. Peper was eertijds het belang- 
rijksto product van Sumatra； het vormdc do rijk - 
dom van Atjdh. Twaalf Atjdhsche havens brach- ten 
het product op de wcrcJdmarkl, en levcrdcii den 
Sultan zoovecl op, dat hij zich van heb onbelangrijke 
binnenland weinig aantrok. J)c verrainderde 
marktwaarde van het product deed do cultuur stork 
achtcruit gaan, cn door den „hci- ligen oorlog" 
werden de tuincn gchcel verwaar- loosd. Het 
toenemend gobruik van peper tot be- scherining van 
peltcrijen tegen rnotten bracht tc- gen het laatst der 
19e eeuw wel eenige oplcving en door hot verleenon 
van voorschottcn is aan <le cultuur krachtigc steun 
gegeven. Hoowel d(： peper weinig zorg behoeft en 
geen uitstekenden grond vereischt, zal ze 
waarschijnlijk toch nimmej1 nicer volkscultuur van 
groote beteekenis worden ； daar- voor is de 
opbrengst te sterk wisselend ； do markt- prijs b.v. 
schomindt van 32 tot 9 gulden per pi- kocl, on daarbij 
veroorzaakt een eenigszins aan- zienlijkc uilbreiding 
van de aanplantingen licht overproductic. Toch jnoet 
de beteekenis van de pepercultuur niet worden 
onderscliat. Ecn hoofd- middel van bestaan is zij aan 
de Oostkust van Atjdh; ook in Langkat, Tamiang en 
Palenibang is ze van belang, terwijl in Riouw on 
Onderhoorig- heden een 300 klcine aanplantingen in 
handen 
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zijn van Chincczen en con grootere op Eo_eloc Wdh. 
Verreweg het belangrijkst voor de pepcr- cultuur zijn thans 
echter de Lampongsche Dis・ tricten. In 1913 levorde 
gchecl Sumatra ongevcor 30 % van do wereldproductic, als 
volgt over do verschillende gewestcn vcrdceld (in K.G.)： 

Gowest. 
Witte 
Pcper. 

Zwarte 
Peper. 

Totaal. 

Lampongsche 
   

Districten ・・・ 42S.000 11.537.000 11.965.000 

Atj6h en Ondcrh. 3.000 3.780.000 3.783.000 

Palembang ・.・ 358.000 1.759.000 2.177.000 

Oostkust v. Sum. — 898.000 898.000 

Riouw en Onderh. 496.000 223.000 719.000 

Benkoelen ・・・ 87.000 427.000 514.000 

De waarde van den uitvoer bedroeg in 1913 bij- na 4 
millioen gulden, tegen 21/4 milJioen in 1900 en nog geen 
200.000 gulden in 1880. Dat niette- genstaande deze 
gunstige cijfers de peper van haar eerste plaats onder de 
uitvoerartikelen naar de vijfde is verdrongen, vindt zyn 
oorzaak in de veel grootere ontwikkeling van de andere pro- 
ducten. 

Gambir. Eon vrij speciaal Sumatraansche cul- tuur is die 
van gambir. Over het veelvuldig ge- bruik is elders 
geschreven. Hier mogc vermeld worden dat de rcsidentic 
Riouw vroeger ver- maard was door de gambir, en de 
Chineezen al- daar nagenoeg het nionopolie van dat artikel 
in handen hadden. De cultuur was ook van ouds be- kend bij 
de Gaj Vs en bij de Bataks, die het bo- vc ndeel van de 
Delische doesoen „sinoean gain- bir", d. i. gambirterrein, 
noemden. Door Inlanders wordt verder cen bclangrijke 
cultuur gedre- ven in de afdecling Bengkalis. vooral op den 
late- rict bode in, nabij de Rokan en de Kam par Kiri en ter 
Wcslkust in lict Pajo Koembochsche en nabij de Boven Kam 
par； verder op vele plaatsen v<j*sprcid voor eigen gebruik. 

Daar de kwaliteit van hot product stork afhankelyk is van de 
be- rciding on doze allccn good kan geschieden bij een 
kostbarc installatic, beginnen Europcesche on- (l< 
rnoiningci)zich met <lc cultuur to bcniocien. rrh；tns zijn er 

reeds cen (Irictal, nl. in Indragiri on A<ahan, allo in handen 
van Zwitsers. Sumatra vuerde in 1913 ongcvcer 11 millioen 
K・G. uit, ter w;tar(lo van 3.8 millioen gulden. Ongeveer de 

hclfl is ufkornstig uit Riouw. 
Kofjle. Do koflic-cultuur is op Sumatra vrij aan- zicnlijk 

gcwccst; cnkclc slrckcn hebben zclfs ecu zokcre 
verinaardheid verkregen door de uitstc- kc!i<lc kwaliteiten, 
wclkc zij oplcverdon, o.a. Man- dailing on Kroc. Op vclc 
plaatsen vindt men I hans echter verlatcn tuincJi on gchecl 
vcrwiklcr- dc boonicn. Onder lict cultuurstelsel word uit Su- 
nmtra heel wat koflie gehaald, vooral van de Wcstkust. De 
haven Padang voerde ailcen aan kETic uit in : 

I860 124.200 pikoels 1872 110.800 pikoels 

1871 203.000 ,, 1894 56.300 ,, 
achtcruitgaug, gevoogd bij cthische overwe- Kingcii, 

heeft ep toe gehdd. dat do vcrplichtc levc- ring word 
opgeheven en de Gouvcrnementskoffte- (•ulLuiir 
ingetrokkon. ]£et ccrst in cic residentio "nkoclcn bij 
Gouvcrn. Besl. van 19 Juli 1872. "Z m, 1908 (Ind. Stl). DO. 
9G cn 97) volgdcn Sumatra s Westkust en TapanoeJi, 
ofschoon daar 

IV 

.van 1900 af de koffic-oogst nog gemiddcld I1 /2 millioen 
gulden per jaar opbracht. Velcn vrees- den dat door de 
afschaffing, cvenals op Java en in do Minahasa, de koflie-
tuincn gchecl verwaar- loosd zouden worden. Dib is echter 
niet geschicd. Even werd wcl een lichte achteruitgang van de 
productie gcconstatecrd, maar doze is niet van langen duur 
geweest, cn thans zet zich ccn sterke haussc beweging in. In 
1917 voerde Sumatra's Wcstkust 土 35.000 pikoel uit, 
afkomstig van de volkstuinen, Tapanoeli ruim 30.000. In 
Boven- Palcmbang, waar de Inlander onsystematisch ,plant, 
de jonge boompjes uit den grond trekt bij overplanting cn aan 
de geheelc cultuur weinig zorg besteedt, komt men toch in 
den oogsttijd handen te kort voor den pluk. Ook Benkoclen 
en Koe- rintji behooren tot de koffic-produceerende lan- den. 
Van groot belang is de invoering van de teelt van Robusta 
koffie, omdat bij deze varie- teit de pluk het geheele jaar door 
kan geschieden cn de planter cen matigen en geregelden 
arbeid heeft, in plaats van de overstelpende drukte bij andere 
soorten, waar de pluk in enkele dagen geschiedt, daardoor 
haastig en slordig en met hulp van vreemde krachten plaats 
hceft. 

Katoen wordt sedert lang door de bevolking geplant voor 
de inlandsche nijverheicl. Gcruimen tijd zijn proeven 
gcnoinen met den aanplant van soorten, die in Twente 
gebruikt kunnen worden, doch dit is mislukt. Met de 
verbetering van de bestaande soorten zijn zeker betere 
resultaten te verkrijgen dan met invoering van nieuwe. De 
mceste katoen Icvcrt Palembang, vooral de om- geving van 
Moeara Enim. In 1913 bedroeg de uit- voer 8 millioen K.G. 

Tabak voor eigon gebruik en voor de Inlandsche markt 
wordt bijna overal geplant. De teelt eischt wel vcel zorg, maar 
lovert bij geschikten bode in cn gunstig kliinaat goede 
resultaten op, vooral wannecr uitgevoerd kan worden voor de 
Europcesche mafkt. Van de meestc beteekenis zijn de 
omstreken van Pa jo Koemboeh, die vooral sigarettentabak 
Icvercn; Tanah Datar, het Gajo land en de omgeving van 
RanauTBic zware, geu- rige tabak levert. Redjang in 
Benkoelen en Pidie in Atjeh schijncn in opkomst. 

Rubber bchoordc reeds geruimen tijd tot de procluctcn, 
die in de bosschen werclen verzameld. Toon de prijs van dit 
artikel sterk steeg en tai van Europeeschc onderneiningen met 
den aanplant bo- gon werd aan dit product bijzondcro 
aandacht geschonken- Het <vcrzamelen van rubber werd ccn 
rage, eon koorts, die de Inlanders beving, waardoor zc velc 
andere bedrijven in densteek lie- ten cn het economisch leven 
op menige plaats ge- hecl werd ontwricht. Onder loiding van 
bestuurs- ambtenaren cn van landbouw-adviseurs ging men 
vaak tot aanplant van het zoo gcwildo product over, vooral in 
Palembang en Djambi, waar uit. 1913 door de bevolking 
rcspectiovclijk 2 en 3 millioen boompjes waren aangcplant. 
Velen bc- kwaamden zich vooraf in het bedrijf door eerst 
ccnigcn tijd als koclic werkzaam te zijn op do Eu- ropccschc 
ondcrncmingcn, zelfs op die van Ma- laka. 

Hiormedo zijn zeker niet alle gewassen opge- nocmd, die 
de Inlandsche landbouw Icvcrt, maar wel do voornaaniste, al 
zijn thee, suiker, kapok, sagoe, kanecl, pinang cn velc andero 
ook niet van belang ontbloot. 

B. Nieuwe b c s t a a n s m i d d e 1 e n. In 

14 
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van bestaan der inlandscho bevolking tot ont- 
wikkeling zijn gekomeu, maar meer dan deze heeft de 
opkomst van nieuwe bcstaansiuiddelen bijgedragen 
tot den opbloci van Sumatra. Deze zijnvoonianielijk 
in het levon gcrocpen door de bc- langstelling van het 
Europeesche kapitaal in Sumatra als landbouw- on 
ijlijnbouwiand en de mo- gelyklieid tot vestiging van 
een groot-bedrijf. De agrarische kwestie en het 
arbcidersvraagstuk wa- ren daarbij de moeilijkste 
problemen, wdke oin oplossing vroegen. De 
inlandsche bevolking was op de meeste plaatsen te 
gering in aantal, boven- dien vaak ongeschikt of 
onwilligvoor den van haar gevraagden arbeid. Het is 
hier niet de plaats orn uitvoerig in te gaan op de 
maatregelcn om in het verzekerd bezit te komen van 
de gcwenschte lan- derijen, noch om in te gaan op de 
koeli-ordonnan- tie, noodig voor grooter aantal 
arbeiders en nicer arbeiders-zekerheid. Wij wijzen er 
alleen op dat de nieuwe middelen van bestaan een zeer 
groot aantal arbeiders en arbeidsters naar Sumatra 
brae lit, (in 1913 waren er totaal 127.700 
geregistreerde con- tract-koelies), den Inlanders de 
mogelijkheid opende om als arbeiders in hun bestaan 
te voor- zien, en ten slotte ook voordeelig waren voor 
die- genen onder de Inlanders, die zich nict op cen 
Europeesche onderneming wenschten te verbin- den. 
Zij toch vonden voor hun eigen producten een grooter 
en rijker afzetgebied dan ooit te vo- ren. De nieuwe 
bestaansmiddelen kwamcn tot stand' in landbouw, 
mijnbouw en Industrie 

1. Landbouw. Het belangrijkste landbouwge- 
.bied van Sumatra, tevens van geheel Ned.-Indie, is 
het gouvernement Oostkust van Sumatra. Waar in het 
afzonderlijk artikel over dit gewest de landbouw 
uitvoerig is behandeld, zij hier volstaan met voor vele 
belangrijke cultures daarheen en naar de andere 
afzondedijke artikelen te verwijzen, in het bijzonder 
geldt dit voor de voornaam- ste nieuwe cultuur: de 
tabak. 

Tabak. De uitoefening van de Europeesche ta- 
bakscultuur ter Oostkust dateert van 18G4. Sinds dien 
hebben de talrijke groote en klcinc maatschappijen, 
waarvan de op 1 Nov. 1869 op- gerichte Deli-
Maatschappij de oudste is, aan de uitbreiding van deze 
cultuur gewerkt, waardoor in het jaar 1913 alleen de 
Oostkust 255.600 pak- ken kon opleveren, een waarde 
vertegenwoordi- gen.de van ruim 40 millioen gulden. 
Daarnaast zinkt in het niet de productie van kleinere 
onder- nemingen in andere gewesten, o.a. 
Lampongsche , districten, Benkoelen, en Tapanoeli, 
welker to- tale opbrengst nauwelijks G000 pakken 
bedraagt. 

Kojjie. Tijdens de groote tabakscrisis van 1893 
werden vele tabakslanden, vooral van minder 
kapitaalkrachtige maatschappijen, omgezet in koffie-
ondernemingeu, waarvan het aantal zich nog 
uitbreidde toen proeven aantoonden, dat de Liberia- en 
vooral de Robusta-varieteiten zeer geschikt waren om 
op dezen bodem en in (lit k】i- maat Le gedijen. Het 
belangrijkst is deze cultuur ter Westkust, waar dit 
artikel nog steeds tot de voornaamste uitvoerartikclen 
behoort, hocwel ook daar de beteekenis geleidelijk 
afneemt, zooals blijkt uit de omstandigheid, dat uit de 
hoofdha- ven Padang werden uitgevoerd: 

van 1905-1909 .... 15.808.000 K.G. 
,,1910-1914 .... 13.400.000 ,, Ook de andere 

havens van het gewest voeren een aanzienJijke 
hoeveelheid koffie uit, in totaal met 

die van Padang voor hot jaar 1914 goschat op 
3.381.000 K.G. Een niot onbelangrijk deol daur- 
van is afkomstig urt Tapanoeli, waar do productie 
juist vooruitgaaude is. Ook in Benkoelen breidt 
zich do koffie cultuur regelmatig uit. Uit dit ge- 
west en uit Palembang is de koffie afkomstig, die 
in den handcl als Kroc-koffie bekend is. Van 
groot belang is de kofliccultuur verder in do Lam-
pongsche districten, die in 1914 bijna 1.400.000 
K.G. konden uitvoeren. Ter Oostkust heeft de 
kofliccultuur als zoodanig zich niet lang kunnen 
handhaven; eind 1914 waren or nog slechts 2 on- 
dernemingen, die uitsluitend koffie plantten. Vele 
koffietuinen zijn beplant met rubber； in hoofd- 
zaak wordt nog koffie gekweekt ter boscherniing 
van de jonge rubberplantjes, maar de koffieaan- 
plant verdwjjnt zoodra de rubberboomen vol- 
wassen z,n^De totale uitvoer van koffie bedroeg. 
in 1914, inT* 

3.381.000 K.G. 
3.382.000 ,, 
2.579.000 ,, 
1.374.000 ,, 
1.339.000 ,, 
1.328.000 ,, 
222.000 ,, 

Sumatra's Westkust . 
Sumatra's Oostkust . 
Palembang ................. 
Lamp. Districten .. 
Benkoelen .................  
Tapanoeli ...................  
Djambi ....................... 

Totaal .... 13.605.000 K.G. 
Rubber. De koffiecultuur, hoe aanzienlijk ook 

volgcns bovenstaandc cijfers, heeft nict een be- 
teekenis kunnen krijgen, die de opbrengst van ta- 
bak nabij komt; de rubbercultuur is daar in en- 
kele jaren tijds wel in geslaagd en bedriegen alle 
teekenen niet, dan zal deze cultuur de tabak zclfs 
voorbij streven. Van groote beteekenis is dit, 
niet alleen door de directo baten, die daarvan her 
gevolg zijn, maar tevens doordat thans aan de 
groote cenzijdigheid van den Europeeschen land- 
bouw een einde is gemaakt. Het belangrijkst is de 
cultuur in Sumatra's Oostkust, waar de rubber 
,,boom‘‘ begon omstreeks 1908, aanvankclijk op 
de terreinen waar de tabak niet loonend was, la- 
ter ook op nieuw in gebruik genomcn terreinen. 
Met waarlijk buitengewonc snclhcid heeft deze 
cultuur zich hier uitgebreid. In 1902 bedroeg(,lc 
beplante uitgestrektheid nauwelijks 435 acre.,, 
eind 1914 niet minder dun 245.000 acres, d. i. e(；j) 
oppervlaktc als ougovecr onze provincic (Jtrcclit 
bezit. Si Baloengoen, Si An tar, AsaJian en Ki%- 
ran behooren tot de bekendstc arbeidalerreijicn 
van de vele maatschappijen, waaronder ver- 
schcideno met EngelscJi kapitaal. Ook in 'J'apa- 
noeli, Atjdh, Djambi cn Palembang breidt zich 
de rubbercultuur uit; in Aljih voornainelijk in de 
landstrcek Tamiang, terwij 1 daar in Langsa bo- 
vendien door het Gouvernement cen grooto on- 
dcrneniing is opgericht. In 1914 leverdc Sumatra 
5.836.000 K.G. op, waarvan aJleen do Oostkust 
5.222.000 K.G. 

Thee. De jongste groot-cultuur op Sumatra is 
de thee. Ook deze wordt weer hoofdzakelijk ter 
Oostkust en wcl bijna uitsluitend daar gedreven. 
De eerste onderneming werd er in 191 ] Opgc. 
richt, eind 1915 waren er reeds 17, die totaal 
22 miHioen heesters hadden aangeplant. B na 
allc liggen in Si Baloengoen, maar ook Bove - 
Asahan, Padang en Bedagei schijnen geschiktc 
gronden te bevatten, zoodat ook daar de cultuur 
z胞h begint te ontwikkden. Bui ten de OoatkuHb 
对n er nog 5 ondernemingen, o.a. nabij Loeboek 
Sikaping ter Westkust, en iu Tapanoeli in de 
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Dairi landcn ten W. van het Toba moor, waar op 
grooto lioogte bijzonder fijne kwalitcitcn wordcn 
voortgobracht en waarschijnlijk zullcn Palem- bang 
on Bcnkoelen volgen. Ook de Inlandschc be- volking 
begint in dezo cultuur belang to stellcn： enkele 
hoofden en landbouwcrs hebben al kloino tuintjes 
aangelegd. De rijko woud-bodem, het koele klimaat 
en do krachtige planten met woinig ziekten, die men 
tot nog toe heeft verkregen, wettigen hot vermoeden, 
dat ook voor deze jong- stc dcr eulturen nog een 
belangrijke toekomst open ligt. 

Een overzicht van den totalen uitvoer der be- 
langrijkstc landbouw- en boschproducten ,zoowel 
van de Inlandschc bevolking als de Europeesche 
ondorncmingen (waarde uitgedrukt in guldens), 
geeft onderstaande tabel, waarin tevens de cijfers van 
vroegcre jaren zijn opgenomen, orn duidelijk den 
grooten vooruitgang te doen uitkomen. 

Uitvoer 
producten. 1880. 1900. 1913. 

Tabak ... 6.212.000 13.235.000)70.745.00

0 Caoutchouc . 129.000 369.000 13.930.000 
Getah .... 1.046.000 4.G48.000 2.521.000 
Copra .... — 1.162.000 6.861.000 
Peper .... 176.000 2.388.000 3.935.000 
Pinang ... 14.000 2.108.000, 2.775.000 
Benzoe ... 1.371.000 1.717.000' 2.700.000 
LooistofFen . — 93.000 1.621.000 
Katoen ... 26.000 1.121.000 1.392.000 
Gambir ... 17.000 26.000 1.380.000 

Ult. 1914 waren er op Sumatra 951 erfpachts- 
perceelen on landbouwconcessies met een totalo 
oppervlakte van 2.316.380 bouws. 

2. Mijnboriw. Gccn der eilanden van Ned.- Indie 
is als Sumatra gezegend met delfstoffen. Reeds ecu 
wen is door de Inlandsche bevolking lood gchaald uit 
het Zuidcn van de Padangsche Bovenlandcn, kopcr 
nabij het nicer van Singka- rak, ijzcrerts uit de 
Lampongschc Districten, manner uit het gebied der 
bovcn-Indragiri, zwa- vel, aluin en salpeter nabij de 
vulkancn en vooral go nd uit vcrschcidcno rivicren. 
De rijkdom aan goud heeft Sumatra reeds in de 
vroegste tyden ecu zekere vermaardheid gegoven； 
men wil hier zelfs het land in zien, dat het goud 
geleverd zou hebben voor den bouw van Salomo‘8 
tempcl to Jeruzaicni. In 1521 hebben de Portugeezen 
ecn expeditio uitgerust voor ontdekking van (lit 
Dorado en zij gavon aan ecn dor borgen den oud- 
testamontischcn goudnaam Ophir. Eerst toen door 
het Europeesche kapitaal op het eind der 19o ceuw 
de exploitatic werd ter hand genomcn, is do 
inijnbouw van grooto betcekenis geworden cn kwam 
Sumatra aan de spits van allo eilanden tc Btunn. Ook 
hier was het particulier initia- tief hot ccrst 
wcrkzaain, maar de Regeering Heeft grooto stukkon 
gercservecrd voor opspo- ring cn onlginning van 
delfstoffen door het Gou- verncment zolf, o.a. bijna 
gehcel Bcnkoelen, ecn g,o°l deol van Pule in bang, 
gehecl Djambi, het grootste cleel van Atjdh en ook 
uitgcstrckto stre- ken in de and ere gowesten. 

R. Goud en zilver. Hot oudste mijnbouwbedrijf °P 
Sumatra is het goudgravon. Reeds do Inlan- der8 
wisten naast hot wasschen van stofgoud uit 

de alluviale en dihivialc rivierafzettingen, op uitorst 
primiticve wijze goud te dclvcn uit de kwartsgangen 
cn de schiefcrs. De eerste grootc exploitatic 
geschieddc door do 0. 1. C. in 1670 bij Salida, ccn 
woinig ten N. van Painan, maar veel baton heeft deze 
mijn nooit opgcleverd, ze is in vrocgcren tijd steeds 
een grondeloozc put gebl ken, waarin groote 
somnicn gelds verdwenen (zic SALIDA). Men heeft 
editor de hoop niet opge- geven, want nog in 1913 
werd een Mij. opgericht in het vertrouwen met de 
Salida mijnen nicer succes to hebben dan alle 
voorgangers. Rijk aan goud cn vooral-aan zilver zijn 
verdcr gebleken de geberg- ten aan weerszijden van 
de Batang Gadis in Tapanoeli en de Soempoer in 
Sumatra's West- kust. De belangrijkste goudvelden 
vindt men echter in de afdeeling Lebong van de 
residentie Benkoelen. Baar zijn 3 maatschappijen 
werk- zaam, terwijl de Staat weldra de exploitatie ter 
hand zal nemen van de uitgestrekte en rijke vel- den 
Lebong Simpang cn Tambang Sawah, waar- van 
alleen het laatste veld vermoedelijk 80 mil- lioen 
gulden zal opleveren. 

b. Steonkool. Eerst in 1892 begon de eigenlijke 
exploitatie van do rijke steenkoolvelden en thans 
levert Sumatra reeds ®/7 van de geheele steen- 
koolproductie van Ned.-Indie d.w.z. dat het on- 
gevecr voor de helft voorziet in de vraag naar 
steenkool van spoor- en tramwegen, stoomvaart- 
lijnen, fabrieken, enz. in Ned.-Indie. De voor- 
naamste steenkoolvelden liggen nabij Sawah Loento 
aan de Oembilin (zie SAWAH LOENTd), waar 
jaarlijks ongevecr 450.000 ton wordt gepro- duceerd 
en per spoor vervoerd naar de Emmaha- ven. Men 
schat dit bekken, dat geheel door hel Gouvernement 
wordt geexploiteerd, op 200 milli- oen ton. 
Daarnaast zijn de laatste jaren buitenge- woon rijke 
lagen (naar schatting 140 millioen ton steenkool en 
170 millioen ton bruinkool bevat- tende) ontdekt 
langs de Lematang (zie aldaar) in Palembang, die 
ontgonnen worden door een parti- culiore Mij. Deze 
LSmatang steenkool schijnt in hoedanigheid te staan 
boven alle andere kolen, welke tot nu toe in Ned.-
Indie zijn gewonnen en de goede Cardiffkolen te 
evenaren. Talrijke con- cessies zjjn verder 
uitgegeven ter West- en Oost- kust, in Tapanoeli, 
Benkoelen, de Lampongsche Districten cn Indragiri. 
Bij Moeara Enim en andero plaatsen worden kolen 
in kleine hoeveel- heid door Inlanders gedolven.
 - 二 

c. Petroleum. De petroleum-ontginniug is de 
jongste tak van mijnbouw, maar heeft in de en- kelc 
jaren van haar bestaan alle andere in be- teekenis 
overtroffen. Do eerste concessie op Sumatra werd in 
1883 uitgegeven en wel voor Lang- kat ter Oostkust. 
Tbans is de exploitatie in vol- len gang ook in Atjdh 
en Palombang, terwijl vast- gestekl is da.t in Djambi 
de velden, die door het Gouvernement ontgonnen 
zullen worden, buiten- gewoon rijk zijn en ook ter 
Westkust, op Nias, Bcnkoelen en Indragiri do 
aanwezigheid van petroleum is gecoustatcerd. Hot is 
hier niet de plants de groote betcekenis van do 
petroleum- cxploitatio uiteen tc zetten ； voldoende 
zij, dat Sumatra 41 % lovcrt van de geheelo 
productio van Ned.-Indie cn daardoor aanzienlijk 
bijdraagt oin voor ons de vijftle plants te veroveren 
in de rij van wercld producenton. De beteekenis van 
de petroleum voor do ontwikkcling dor industrie 
wordt in (lit artikel nader behandold. Zie ook 
PETROLEUM. 
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d. Andere delfstoffcn. In do Lampongsche dis- 
tricten worden op verschillende plaatsen ijzer- 
ertsvelden aangotroffen. Vier concessies zijn uit- 
gegeven, waarva-n slcchts cnkcle tot exploitatio 
hebben geleid. In Indragiri wascht do bevolking een 
weinig tin, dat aan het Gouvemement wordt 
verkocht, evonals aan de Kampar Kiri. Koper wordt 
door Inlanders gewonnen bij het meer van 
Singkarak, marmer aan de boven-Indragiri, lood in 
het Z. van de Padangsche Bovenlanden, bismuth op 
Samosir. 

Al moge in het bovenstaande aangetoond zijn, dat 
Sumatra groote beteekonis heeft als mijn- bouwland, 
hetgeen nog toegelicht wordt door onderstaandc 
tabel, aangenomen mag worden, dat het eiland nog 
ongekende rijkdommen in zijn schoot bergt. Bij een 
grondiger onderzoek, waarvoor noodzakelijk is oen 
nauwkeurige geolo- gische opneming, za】, naar 
men verwaclit, blijken dat tai van nuttige en 
waardevolle delfstoffen in exploitabele 
hoeveelhcden op verschillende plaat- sen aanwczig 
zijn. 

Productie van den mijnbouw op Sumatra. 

1 

1 1908 , 1 1913 1 1917 |  

goud . . . j 3.400 l 2.757 

! 
2.940 | K.G. 

steenkool . I | 314.065 

1 
411.672 ! 508.226 j ton 

petroleum . 1 

694.899 
1 

562.188 
1 

622.682 

1 

| ton 
Zie voorts MIJNBOUW; MIJNONTGIN- 

NING. 
3. Nijverheid. De Inlandsche nijverheid bo- 

paalde zich tot voor kort tot eenige huisindustrie 
enkleinbedrijf. De huisindustrie hield en houdtzich 
nog bezig met weven, welke kunst vooral door 
de Minangkabausche vrouwen uitstekend wordt 
verataan, zoodat vooral haar filigrain-zilverwerk 
ook bij Europeanen zeer in den smaak valt; ver- 
der met kantwerken en mattenvlechten, koper-, 
ivoor-, hoorn- en bamboe-bewerking, terwijl voor- 
al de Atj&hers meesters zijn in de goud- en 
zilversmeedkunst en wapenindustrie, de Bataks, 
Minangkabauers en Atj&hers kunstzinnige bouw- 
meestera en houtbeworkers zijn. Enkele bo- 
drijven ontwikkelden zich zoodanig, dat een 
vrij belangrijke uitvoer plaats vond naar an- 
dere gewesten, o.a. de tabak- en sigaretten- 
fabricage in Pajo Koemboeh, de gambirbereiding, 
de potten-, steen- en pannenbakkerijen. Onder 
invloed van de Europeesche nijverheid begint 
zich hier en daar ook groot-industrie to ontwikke- 
len, bij gebrek aan kapitaal meest op coopera- 

tieven grondslag. Dit verschijnsel openbaart zich 
bijzonder in do oliefabricage: Koeta Radja en do 
Westkust hebben elk roods ocn cooperatievo in- 
landsche klapporolie-fabriek. Dezelfde invloed 
van de Europeescho nijverheid veroorzaakte 
echter door invoer op groote schaal van manufac- 
turon een aanzienlijko achtoruitgang van de 
weefindustrie der Inlandsche bevolking. Steeds 
meer overstroomon de goedkoope massa-artike- 
len van de Europeesche en Japansche nijverheid 
de Inlandsche markt, bereiken ook de meest ge- 
I isoleerde gedeelten van het eiland, waardoor de 
：eigen huisindustrie steeds meer in het gedrang 
! komt. Den strijd om denintorgewestelijken handcl 
j heeft de laatste reeds lang opgegeven, ze vindt 
in hoofdzaak nog een afzetgebied in plaatselyk 
verkoopbare artikelen. Doordat do Europeanen 
langen tijd slechts oog hadden voor den voor- 
deeligen handel in en later ook voor het verbou- 
wen van landbouwproducten voor de Europee- 
sche markt, is de nijverheid sterk verwaarloosd. 
Plaatselijke behoofte riep hicr en daar eenige 
Industrie in het leven: vervaardigen van ijs, 
koqlzuurhoudende dranken en bouwmaterialen, 
；reparatie-atoliers voor werktuigen enz. De snel 
j opkomende mijnbouw van do laatste jaren heeft 
i echter een belangrijkegroot-industrie in het loven 
j geroepen, terwijl men zich steeds meer gaat be- 
zig houden met de verwerking van ruwe grond- 
I stoffen. 

Van de mij nbouwproducten heeft vooral de 
i petroleum aanleiding gegeven tot een belang- 
I rijke industrie, naast de eigen!ijke boorwerkzaarn- 
j heden, de distillaLies en paraffinefabricage. Hon- 
derden c o m press ore n diencn voor de oliewinning 
en tallooze pompen voor transport van gas, wa- 
ter en olie. In de raffinaderijen van Pangkalan 
Brandan, Pladjoe en Bagoes Koening o. m. worden 
verkregen: benzine, kerosine, residu, verschillen- 
de smeerolien, paraffine, lichtolie en tot 1913 ook 
kaarsen. Do fabricage van drums, blikken en 
smeerolievaton eischt speciale installaties. Bij- 
zondere aandacht vordient het nu nog klei no 
hoogovenbedrijf, dat door con particulier nabij 
do Qosthaven in de Lamp. Distr. is ingericht. 
Van de'landbouwproducten worden o.m. ver- 
werkt: copra, katoen, gambir, hout en verschil- 
lendc vezel- en looistofhoudendc planten, terwijl 
voor de eerste bewerking van rubber, theo c.a. 
cultures op of nabij verschillende ondcrncniingcii 
eveneens fabrieken zijn ontstaan. Vermelding 
verdienen vorder de constructiewerkplaats cn 
gieterij der Doli Estates Engineering and General 
Union Ltd, de cementfabrick to Indarocng, een 
triplex-kistenfabriek, oon groote touwfabriek. 

Overzicht van den gewestelijken i n- o n uitvoer 1908— 1917. 

Gewest. Invoer. [ Uitvoer. 

 1908 1913 1917 1908 1913 1917 

Sumatra's Westk .....................................  6.945 J J.368 10.604 5.871 7.637 6.631 
Tapanoeli ...............................................  659 1.952 1.563 905 2.042 806 
Benkoelen ..............................................  1.063 1.041 810 112 441 500 
Lamp. Distr ............................................  66 235 157 868 1.156 121 
Palembang ..............................................  4.184 9.454 J 1.325 18.404 21.364 24.324 
Djambi ...................................................  699 1.078 2.751 1.076 1.641 5.258 
Atj8h en Onderh .....................................  11.013 6.789 7.137 4.169 5.784 6.570 
Oostk. van Sum ......................................  21.901 44.292 58,115 43.748 120.417 108.345 
Afd, Indragiri (res. Riouw en Ond.).. — 1.229 — i 2.902 — 
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(7. V e r k e o r. I. Over zee. Voor de ontwikke- 
Jing van de scheepvaart op Sumatra is het jaar 1850 
cen keerpunt geweest. Door de scheopvaart- wet van 
dat jaar kwam de gelijkstelling van allo vl&ggen tot 
stand, werden Natal on Priaman als nieuwe havens 
gcopend, terwiji in 1852 een contract gesloten werd 
voor cen stoomvaartver- binding van Batavia over 
Benkoelcn naar Pa- dang en terug. ?Dit contract is 
van groote bo- teekonis goworden, want uit de 
contractcercnde maatschappij is ten slotte de zoo 
belangrijke Kon. Paketvaart Mij gegroeid. Als 
tweede belangrijk feit in de 
ontwikkelingsgeschiedenis van de scheepvaart op 
Sumatra moet do opening van het Suezkanaal in 
1869 genoemd worden. Hier- door kwam Sumatra 
dichter dan Java bij het moederland te liggen, ging 
hot wereldverkeer naar Achter-Indie, China en Japan 
langs dit eiland. Vrij laat zijn eerst de groote 
voordeclen van deze gunstige ligging ingezien. Eerst 
toen de ontwik- keling van land- en mijnbouw een 
geschikte af- voerplaats voor den uitvoer eischten, 
en toen daarbij de drang kwam voor den invoer van 
tai van noodzakelijke Icvensmiddelen on industrie- 
producten, verkreeg Sumatra enkele moderne 
havens. Het eerst in 1887 de Em maha ven (zie 
aldaar), voltooid in 1892, als afvoerplaats van do 
Oembilin stcenkolen, weldra ook, door de spoor- 
wegverbinding met het achterland, de in- en uit- 
voerhaven van de rijke Padangsche Boven- en. 
Benedenlanden. Een drijvende kolontranspor- tcur 
bespoedigt het bunkeren van schepen, tweo 
eleclrisch gedreven kolenlaadkranen, die ieder per 
uur 100 ton kunnen aanvoeren en vele andere 
moderne inrichtingen makon Emmahavcn on- 
getwijfeld tot ecn dor beste havens van Oost- Azici. 

Vier jaren na Emmahaven, dus in 1890, werd 
Sabang op Poeloo Wdh als kolenstation geopend. 
Sabang heeft boven Emmahaven voor, dat het ecn 
groote, diepe en volkomcn veilige ligplaats biedt. 
Daartcgenover staat echter het nadeel, dat Sabang tot 
nog toe geen direct handelsachter- land heeft, zijn 
beteekenis blijft daardoor be- 

perkt .Door moderne, technischc inrichtingen is er 
voor gezorgd, dat de schepen, zoowel bij dag als bij 
nacht, op de mecst snclle wijze de kolen, die van do 
Oembilin-velden aangevoerd worden, kunnen 
innemen. Dokwcrken maken Sabang tot ecn 
uitstekendc reparatiebasis, cen inrichting voor 
draadloozc telcgraphie werd reeds in 1911 opgericht. 
Door dit alles komen aan dit eerste station van den 
weroldverkeersweg naar Oost- Azie en Australie 
steeds meer schepcn voor bunkeren, repareeren en 
proviandeeren. Een tweede Singapore is het tot nog 
toe echter niet geworden. Wei is de beteekenis als 
overscheephaven reeds vrij belangrijk, maar eerst 
wanneer het achter- land Atj^h een veel im- en 
exporteerend land is geworden kan de beteekenis 
aanzienlijk stijgen. Ongetwijfeld zou de directe 
spoorwegverbinding van Kocta Radja met Deli zeer 
ten goede komen aan Sabang, wanneer niet het 
Gouvernement aan Sumatra's Oostkust een eigen 
Oceaanhaven gaf. Na cen langdurigen pennen- en 
woordenstrijd is thans beslist dat deze niet aan de 
Aroe-ba.aLzal komen, waar reeds werken in 
uitvoering waren, maar dat Belawan de Oceaanhaven 
wordt. De werkzaainhedeh daarvoor zijn in vollen 
gang; reeds thans is deze kleine haven, waar nog geen 
zeeschepen kunnen binnenkomen, de eerste haven wat 
betreft het a ant al schepen en he eft het be- langrijkste 
tolkantoor van Sumatra. In 1914 werden hier aan in- 
en uitvoerrechten en accijn- :zen bijua 21/., millioen 
gulden ontvangen. Be- 'halve deze groote havens bezit 
Sumatra nog een aanzienlijk aantal havens van mecr 
locale beteekenis, waarvan de voornaamste zijn 
Palem- bang, Tclokbetong, Oelde Lhcue, Benkoelen, 
Pangkalan Brandan, Bagan Si A pi Api en Djambi. 

Ondcrstaande tabcl geeft con overzicht van den 
inhoud in M3. der aangekomen handelsvaar- tuigen, 
en laat tevens zien den. nadceligen in- vloed van den 
grooten Europeeschen oorlog, be- halve op 
Palembang, dat zijn beteekenis trou- wens niet 
ontleent aan het wereldverkeer [zeil- schepen met 
minder dan 300 M3. inhoud zijn niet medegerekend]. 

Haven. 1875 | 1900 1913 1916 1917 1918 

I^ulung ................  97 000 560.000 3.900.000 2.692.000 1.637.000 1.637.000 
Sa bang ................   ---- i — 5.900.000 1.1G7.000 1.950.000 1.159.000 
J.rlawan .... —— 460.000 1.200.000 1.547.C00 1.301.000 1.160.000 
Palo in ba ng ... 40.000 , 72.000 900.000 869.000 784.000 891.000 
P Sem Lilan ... — —— — 617.000 663.000 480.000 
P. Brandan ...  ---- 1 38.000 200.000 79000 97.000 57.000 

Omtrent den aard en omvang dor binnonge- I II. Te land. Voor de ontsluiting en de econo- komen 
scJiopen in 1918 geeft de volgende tabel niische ontwikkeling van Sumatra is het verkcer een overzicht.
 | to land zekor oven belangrijk als het verkeer over 

Haven. 
stoomschopen. zoilschopcn van 

300 M.3 of meer. 
zeilschcpen van 

minder dan 300 M.3 totaal aantal 
schepen meer 
dan 300 M.3 

aantal. netto inhoud 
in MR aantal. notto inhoud 

in M.3 aantal. netto inhoud 
in MN 

Padang  ...............  553 1.618.123. 7 18.679 1.186 27.781 560 
Sabang  ...............  501 E147.913 1G 11.0G1 45 5.922 520 
BClawan .............  1.10J 1 140 515 4G 19.471 、L踏- 141.796f 1.147 
Pale in bang .... 532 678.274 皿 -212.499 443 17.528 609 
P. SSmbilan .,.. 1.536 393.438 G3 86.168 1.009 80.129 i.m 
P. Bran cl an .... l.28(f 50.416 14 7.030 1.250 108.862  
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j W《zee. Een grooto rol daarbij spelen de rivieren, die 
B _y9 > ,.、.meest uitnemonde waterwegen z可n. Door de 
| v r' geringe kustontwikkeling (op elke 100 K.M.2 
3 ” land gemiddeld nog geen K.M. kust) vormen zij 

：7^<如2 over het algemeen de toegangswegen tot het hart 
疔des lands, maar hun beteekcnis wordt verkleind 

door het ontbrcken van binnenlandscho ver- 
bindingen tusschen de rivieren onderling en door 
de banken v66r de mondingen. In de uitgestrekte 
oerwouden zijn de rivieren vrijwel de eenige ver- 

keerswegen; aanleg van goede, verb aide wegen 
en invoer van onzenioderneverkeersmiddelenzijn 
hier uiteraard van het grootste belang root de 
ontwikkeling van het economische leven. Sedert 
het begin der twintigste eeuw heeft het Gouver- 
nement met krachtige hand de aanleg en ver- 
betering van het wegennet aangevat, zoodatthans 
Sumatra 3000 K.M. weg heeft, d.i. verhoudings- 
gewijze nog slechts 1/30 van Java. Sumatra is ge-
opend voor het groote toerisme per auto； wat 
enkele jaren geleden nog groote moeilijklieden 
medebracht: een tocht dwars door Sumatra, is 
thans mogelijk voor elken vacantie-reiziger — 
men rijdt nJ. zonder overha asting in 5 dagen per 
auto van Padang naar Medan. 

Tot de belangrijkste groote wegen moeten ge- 
rekend worden: 

1. de weg Kroe — Moeara Doea, lengte 110 
K.M., tot ontsluiting van de bevolkingscentra 
rondom het Ranau-nicer; 

van Palembang naar Talang 2. de Lorokweg _ 
Anak Ajer, lengte 24 K.M.; 

3. de Midden-Sumatraweg van Sidjoendjoeng 
door de Bata ng Hari Districtcn naar Poelau 
Poendjoeng, lengte 91 K.M.; 

4. de weg Moeara Boengo — Moeara Tcbo, 
lengte 44 K.M., ter verbinding van Boven-Djam- 
bi met de Batang Hari districtcn; 

5. de weg Loeboek Bangkoeng — Pakan Baroe, 
lengte 163 K.M., ter verbinding van de Pad. 
Bovenlanden. met de Siakrivier; 

6. de weg Siboga — Taroetocng, lengte 67 
K.M., ter verbinding van de Toba hoogvlakte 

Zuid-Tapanoeli ； 
7. de weg Naroemonda — Tebing Tinggi, lengte 

met 
140 K.M., ter verbinding van de Toba hoogvlakte 
en Siboga met het cultuurgebied van de Oost- 
kust. 

8. de Alasweg van Kaban Djahe naar Koeta 
Tjane, lengte 137 K.M., ter verbinding der Alas- 
landen met de Karo hoogvlakte en de Oostkust; 

9. de Gaj 7 weg van 'Bireuen naar Takdngon, 
lengte 76 K.M., ter vei-binding van de Gaj Clan- 
den met de Noordkust. 

De uitbreiding en verbetering van het wegon- 
net heeft een moderniseering van het post- en 
telegraafwezen mogelijk gemaakt. Tot 1870 ge- 
schiedde het overbrengen van de post nog door 
heerendienstplichtigen; een groot aantal lioofd-, 
bij- en hulppostkantorcn met de noodige amb- 
tenaren en beainbten is nu over Sumatra ver- 
spreid. De eerste telegraaflijn werd in 1866 van 
T^lokbetong over Padang naar Singkel gelegd; 
het geheele net heeft nu ecu lengte van ongeveer 
5000 K.M. (De eerste zeekabel werd gelegd in 
1859). Een zeer groote verbetering van den aller- 
laatsten tijd is de autodicnst, eveneens eerst 
mogelijk geworden door het grooter aantal goede 
wegen. Het Gouverncment heeft geregelde auto- 
diensten geopend in aansluiting aan de stooni- 
bootdiensten op de rivieren cn aan de spoorwe- 

gen. In 1907 word dezc dienst bij wyze van tyde- 
lijken ma at regel geopend in Palembang, t. w. van 
Moeara Enira over Moeara Doea, Lahat naar Moeara 
Bliti en Pagar Alam; sedert 1912 in Benkoelen en 
wel van de hoofdplaats naar Moeara Aman, of over 
Tjoeroep en Moeara Bliti naar Moeara Klingi, of 
naar Ketahoen; op ult. 1918 telde de dienst 
Palembang — Benkoelen 14 vracht- en 5 person en - 
auto^ in de standplaats Moeara Enim. In 1914 werd 
cen der- gelijke autodienst ingcsteld voor de 
Westkust, die tengevolge van den Europeesclien 
oorlog eerst in 1915 werd geopend, t. w. van Fort de 
Kock over Loeboek Sikaping naar Siboga, van Fort 
van der Capellexi cn Solol<,naar Moeara La- boiHi; 
liet laatst werd ecn "dienst ingesteld in Ta- panoeli 
van Siboga over Taroetoeng naar Balige aan het 
Tobameer. Zetel van dit gcdeelte Is Fort de Kock, 
waar ult. 1918 aanwezig waren 13 vracht- en 10 
personenauto's. Doze diensten zijn vooral van belang 
voor het vervoer van de post en reizigers (jaarlijks 士 
75.000); voor het goede- renvervoer is hij meest te 
kostbaar, daarvoor zijn de spoorwegen belangrijker. 

Spoorwegen. De oudste spoorweg op Sumatra is 
de Atjehtramlijn, waarvan het gedeelte Oelde- 
Lheue—Koeta Radja in 1876 tot stand kwam. 
Aanvankelijk als strategische lijn bedoeld en 
daarvoor tot 1897 als ceintuurbaan uitgebouwd met 
drie sti'aalbanen om Koeta Radja, tot 1898 
'doorgetrokken naar Seulimeuni, heeft deze lijn 
steeds me er economische beteekenis gekregen en is 
daarom op 1 Januari 1916 voor goed door het Dcp. 
v. B. O. W. overgenomen van het Dep. van Oorlog. 
De technische njoeilijkheden van het gedeelte 
Seulimeum — Sigli maakte, dat men eerst van 
laatstgenoemdc plaats verder langs de Noordkust 
Oostwaarts bouwdc om in J 908 de aansluiting tot 
stand te brengen. Sedert is de doortrekking 
regelmatig voortgezet, zoodat in 1912 Koeala 
Simpang aan de grens met do Oost- kust werd 
bereikt. In overleg met de Deli-spoor- weg-Mij werd 
hesloten, dat de train nog doorgetrokken zou worden 
tot Besitang, waarheen ook hot Deli-spoorwegnet 
zou Jciden. Dezc verbinding is thans tot stand 
gekomen. 

De tweede spoorweg, eveneens cen Gouvcrne- 
mentslijn, werd aangelcgd in 1887 voor het vur- voer 
der Oenibilinsteenkolcn, cn kwain in 1892 gereed 
wat betreft het baanvak Em mahaven — Padang—
Padang Pandjang — Solok ― Moeara Kala- ban. 
Eerst twee jaar later kwain de 828 M. lange 
tunnelgereed, noodig voor het gcdeelte Ma. Kala- 
ban — Sawah Loento. Door do bevolking wordt van 
deze lijn wcl cen zeer druk gebruik gemaakt, maar de 
aanlcgkostcn (土 20 millioen) waren door de vele 
kunstwerken als tandradbaan, overbui- ging van 
ravijnen, boron van tunnels enz. zoo hoog, dat de lijn 
nuuwelijks rendabel genoemd kan worden. De 
aanleg van verschillendc voe- dingslijncn zal de 
exploitatie we] voordccliger maken. 

Be derde spoorweg is cen parliculiere lijn, ge- 
cxpJoiteerd door de Deli spoor wog Mij. Zie voorts 
SPOOR- EN TRAMWEGEN. 

Grootsche plannen bestaan voor den aanleg van 
een reusachtige ]jjn vau Noord naar Zuid dwars door 
Sumatra met verschillende zijlijncn naar de kusten in 
het 0. en W. Reeds is (Wet van 30 December 1911, 
Ind. Stb. 1912 no. 121) ecn begin gemaakt. De 
hedoeling is, het Zuid-Suma- 



SUMATRA. 215 

tra-net bij Lahat te doen aansluiten aan den aan 
te leggen Midden-Sumatra-spoorweg door ver- 
binding met Taloek aan de boven-Koeantan, waar 
aansluiting dient verkregen tc worden a. naar Sa- 
wah Loento, b. langs de boven Kampar Kiri naar 
Pakan Baroe aan de Siak-rivier. Van laatstge- 
noemde plaats dient ten slotte een lijn gelegd te 
worden naar Tandjoeng Balai, voor aansluiting 
aan het spoorwegnet van Noord-Sumatra, waar- 
door dan de verbinding N.-Z. tot stand moet ko- 
men. 

Wanneer dit grootsch spoorwegplan tot stand 
niocht komen, zou ongetwijfeld een zeer be- 
langrijke stap zijn gedaan ter bevordering van de 
eenheid en den bloei van dit groote en rijke 
eiland, dat een tweede en welvarender Java kan 
worden. 

Lit-ratuur : (boeken en artikelen over speciale 
gedeelten zijn bij de afzonderlijke artikels vermeld). 
Algemeene werken: W. Marsden, The History of 
Sumatra (1811); P. J. Veth, Het eiland Sumatra 
(1873); Verbeek, Topographische en geol. 
beschrijving van ccn gedeelte van Sum. Westkust 
(1883); J. F. Hoekstra, Die Oro- und Hydrographie 
Sumatras (1893); S. Muller, Bijdragon van Sum. 
geschiedenis en ethnographic； P. J. Veth, Midden 
Sum. Expeditie (1877 — 79): J. W. IJzerman, 
Dwars door Sumatra； K. Giesenhagen, Auf Java 
und Sumatra； H. Breitenstein, 21 Jahre in Indien 
III Sum.: E. 
Otto, Pflanzer und Jagerleben auf Sumatra； F. 
Bernard, A travers Sumatra de Batayia 备. 
Aljeh: \V. Mulier, De onderwerping en ont- 
wikkcling van Sum. ； Steens Zijnen, De toekomst 
van Sum.; H. Philippi, De beteekenis en de toe- 
komst van den raijnbouw in Zuid Sum. (1917); 
Moskowski, Auf ncuen Wcgen (lurch Sum.: W. 
Vojz, Nord Sumatra； A. Maass, Durch Zentral 
Sum. (JD12)； idem, Quer durch Sum.H. van 
Koi, Driemaal dwarsdooiSiimatra(1904) ；M. Jou- 

Van Medan naar Padang (1915)；fC. Lekker- 
"「rker, Land en Volk van Sum. (1916); G. F. de 
■Bruyn Kops, Overzicht van Zuid Sum. (1919); A 
d at rec I)t- B n n cl ol XI; Medcdeelingen Encyclo- 
pacdiscli Bureau； Catalogus van *s Rijks Ethn. M 
uscuin Leiden: K. J. A. Ligtvoet, Rapport dor 
'■poorwegverkenningen in Zuid Sum. (I9：)3); 
idom, Kapj)ort betreffende Terreinverkenningen en 
een Kpoorwegplun voor MiddonSum. (1909); 
.KicJder, JlapporL nopens den aanleg vanStaats- 
sj)oorwegen in Zuid Sum. (1911); Ovcrzichts- kaart 
Sumatra bevattende o. m. cultuur en in- 
d ustr. centra en de vindplaatsen van mineralen, 
samengcsteld op laat van de Ned. Ind. Reg.; 
Overzichtskaart v. d. erfpachtsperceelen en 
la nd bon wconcessies op Sum. (1914); Zeeinans- 
gids voor den Oost J nd. Archipel, dl. [1. 

Tijdschriftartikelen： W. Volz, Zur Geologic 
von 
Su inatra ((Jcol. u. palaeontolog. Abh. Band X 
Heft 2 J 904), Die geornorphologischo Stellung S. 
(Geogr. Zeitschr. 1909) ； K. Martin, Zur Frag。 

nach dor .Entstchung des Ost- und W. indischen 
Arch. (Geogr. Zeitschr. 1896)： R. D. M. Verbeek, 
Opgavc van geschriften over geologic en rnijn- 
bouw (verh. v. h. GeoL 】时nb. Gen.); R. Long, 
KJimawochsel seit der Diluvialzeit auf Sum. 
(Central Blatt f. Min. 1014); A. Wichmann, 
Uber die Vulkane Sumatras (Zeitschr. d. Deut- 
sche Geo]. Ges. Bd. 56): Biieking, Zur Geologie 
von Sum. (Samml. d. Geol. Jieichsmus. in Loiden 
Serie 1 Bd. VIII) ； Hirschi, Geogr. Geol. Skizze 

vom Nordrand Sum. (Tijdschr. Kon. Aard. Gen. 
1910); idem, Geologische Reiseskizze durch daa 
aquatori ale Sum. (Tijdsch. Kon. Aard. Gen. 1915): 
A. Toblor, Topogr. und geol. Beschrei- bung d. 
Petroleumgebicte bei M. Enim (Tijdschr. Kon. Aard. 
Gen. 1906); idem, Geologie v. h. Goemaigebergto 
(verh. Jaarb. Mijnwezen 1912); 
G. Moerman, Geol. mijnbouwk. tocht in Zuid- 
Sum. (Jaarb. MijnwezenNed. O. Ind. 1915 verh.)； 
H. A. Brouwer, Bijdrage tot de geologie van 
Midden Sumatra (J aarb. Mijnwezen in Ned.-Indie 
Verh. 1913); E. A. Neeb, Onderzoek naar Tinerta- 
afzettingen in een gedeelte van Midden S. (Jaar- 
boek v. Mijnwezen 1902) ； P. Hovig, De beteekenis 
der orde der Zuid Sum. anticlinalen, (verh. van het 
Geol. Mijnb. Gen. v. Ned. en Koi. 1917); J C. F. van 
Sandick, De spoorwegen in Zuid-Sum. (Ingenieur jg. 
1914)； H. Philippi, Morfologische aanteekeningen 
bij de kaart van Zuid Sum. (Jaarverslag Top. Dienst 
in Ned. Indie 1917)； W. Volz, Die Bevolkerung 
Sum. (Globus 1909); 
■|G. A. Wilken, verbreiding van het Matriarchaat op 
Sum. (Bijdr. Taal, Land- eh Volkenk/ v. Ned. Indie 
1888),;Vdem, Huwelrjk en erfrecht bij de yolken van 
Zuid Sum. (Bijdr. enz. 1891): J. C. van Eerde, 
Kindorsterfte op Sum. (Tijdschr. Kon. Aard. Gen. 
1912) ； Z. Kamerling, De toekomst van Sum. 
(Tijdschr. v. Nijverheid en Landbouw in Ned. Indie 
1905, 1906); H. Zonder- van, Steinkohlo und 
Eisenbahnen in Sum. (Deutsche Geogr. Bl fitter 
1891); J. v. Tubergen, Verslag nopens hot irrigatie-
onderzoek op Sum. (Verslag B. 0. W. in Ned.-Indie 
over 1913 V dl. B Bijlage I); Dr. Ch. Bernard, De 
theecultuur op Sum. (Tijdschr. v. Nyv. en Landb. in 
Ned. Indie 191.5); L. J. v. d. Waals, Sumatra (In- en 
uitvoer April, Mei 1918). ' L. C. 

GESCHIEDENIS. A 1 g e HI e e n Overzicht. (Men 
zie hierbij and ere artikelen dezer En- cyclopaodie 
over de verschillende gewesten. enz. van Sumatra). 
' Na maandenlang omzwalken over den Oceaan 
bereikten de schepen, uitgerust door de Compag- nie 
van Verre te. Ainsterdam en uitmakende de cerste 
expeditie van Nederland uit naar Azie, den 5en Juni 
1596 hun eerste rustpunt in den Malei- schen 
Archipel, het eiland Engano bewesten Sumatra. 
Pogingen, om met do bewoners in nadere aanraking 
to koinon, loidden tot geen resultaat. De 
schepelingen werden getroffen door wat zij zagen: 
inimers do bewoners van het eiland-gingen „gans 
naeckt, sonder cen lith van haere leden be- deckt te 
hebben". En dezo indruk was een niet verwachte: heb 
wok to groote verwonclering, dat zij, „soo naeby de 
oylandon Java Mayoor ende Sumatra zynde, 
soodanighe wilden ende naeckte menschcn vonden". 
Van hier word koors gezet naar straat Soonda, poeloo 
Betoewah (Fortuin- eiland) bezeild on den Hen J uni 
de zee-engte be- reikt, waar men zooveol mogclijk 
het hield „onder do oust van't vaste lant Sumatra；'', 
terwijl men met de bewoners in aanraking trachtte te 
komen, wat gelukto, vermoodclijk bij Tampang aan 
de Tampangbaai benoorden Tandjong Tjina (Zuid- 
westkust der Semangkabaai). Zelfs word daar eon 
loods aan boordgokregen voorden verderen tocht, 
Z66 werdon op de cersto reis der Nedorlanders naar 
het 0oaten ook cnkele plekjos van Sumatra 
aangedaan en eenige rcchtstreeksche kennis van do 
Zuidkust van het oiland vorworven; men zag 
dadelijk, dat men ddar te doen had met bewoners, 
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welke reeds een aandeel hadden in den wereld- handel, 
die in den Maloischcn archipel word ge- dreven: hot 
zilver, waarvoor in ruil zij spccerijen gaven, „wisten 
syluyden oock wel te probeeren of goede ofte quaet 
waere”. 

Het zou niet lang duren, of onze landgenooten 
kwamen in aanraking met andere gedeelten van 
Sumatra, met welker bewoncrs zij spoedig nicer 
rekening hadden te houden: met Atjdh en de ver- dere 
Noordoostkust. Een expeditie onder leiding van de 
gebroeders De Houtman, uitgerust door den bekenden 
Zeeuwsclien koopman De Mouche- ron, ankerde in 
Juni 1599 a an Atjeh's Noordkust. Er ontstond eene 
vijandelijke stemming, waaraan de invloed der in 
Atjdli verbiijf houdende Portu- geezen zeer zeker niet 
vreemd was, welke echter een tweetal jaren later, in 
Augustus 1601 — bij de komst der Middelburgschc 
expeditie onder Basti- aanszoon, Tonneinans, Le Roy 
en Bicker — voor een vriendelijke verhouding plaats 
maakte: een factorij werd opgcricht. Inmiddels waren 
de Ne- derlanders sedert 1600 ook bekend geworden 
met de kustenlfjn van Sumatra's Westen： Priaman, 
Tikoe, Pasaman werden door Paulus van Caerden 
aangedaan. Later werden de verschillcnde staten en 
andere deelen van de Oost-kust door de Ne- derlanders 
bezocht en knoopten zij hi er en daar 
handelsbetrekkingen aan. 

In den tijd der Oost-Indische Compagnie (1602 tot 
1800), om van de jaren der voor-compagnieen niet 
verder te gewagen, beklecdt Sumatra geen groote 
plaats op het koloniaal-politiek program der onzen. 
Van een Sumatra-staatkunde is eigen- lijk in't geheel 
geen sprakc: cr kan dan ook alleen worden gesproken 
over de betrekkingen tusschen de Compagnie en 
verschillende staten en stam- men van het groote 
eiland. Wilde men de historie onzer relatien daarmede 
groepeeren om e6n centrum, dan zou met veel goeden 
wil Atjeh daar- voor eenigermate in aanmerking 
kunnen komen: met dit rijk als uitgangspunt zou men 
Sumatra's Westkust kunnen bespreken, waarover 
Atj&h's sultan zijn gezag in de eerste helft der 17e 
eeuw vestigde en uitbreidde; verder zouden verschil-
lende streken der Oostkust hiermede in verband 
kunnen worden gebracht, omdat Atj&h tot zelfs in 
Djambi en Palembang gezag of invloed tracht- te uit te 
oefenen in de eerste lielft der 17e eeuw. Maar het zou 
worden een gewrongen verbinding. De geschiedenis 
toch onzer betrekkingen met Sumatra in de 17c en 18e 
eeuw moot gesplitst worden in die onzer relatien met 
verschillende gedeelten van het eiland. Evenmin kan 
worden gesproken van eene inlandsche geschiedenis 
van Sumatra; alleen kan er ook in dit opzicht sprake 
zijn. van eene historie der verschillende gedeelten er 
van. 

Onder al die deelen. is Atj4h voor ons het ge- 
wichtigst in de eerste helft der 17e eeuw; daarna begint 
Sumatra's Westkust voor ons van iets meer beteekenis 
te worden; ook Djambi en Palembang doen van zich 
spreken; terwijl verder Noordwaarts en aan de 
Oostkust vooral Siak in de tweede helft der 18e eeuw 
voor ons eenig ge- wicht in de schaal legt met het oog 
op onze ver- houdingen tot het rijk Djohor-Riouw. 

De betrekkingen met Atjdh, waar behalve 
Portugeezen ook andere Europeanen, als Engeb i 
schen, door ons werden ontmoet, zijn in de eerste jaren 
der 17e eeuw vooral van commercieelen aard, maar al 
spoedig komt er bij een reden „van 

staatM. Van de boido toegangen toch van het Westen 
tot den Maleischen archipel werd straat Malaka van 
do Oostzijdo bcheerscht door het Portugecsche 
Malaka, terwijl straat Soenda vrij was van eenigen 
Europeeschen invloed, toen de onzen voor het eerst in 
Azie kwamen. Bij de vy- andigo verhouding, welke 
al aanstonds was ont- staan tusschen de Lusitanen en 
hunne Holland- sche en Zceuwsche mededingers, was 
het den laatsten alles behalve onverschillig, dat 
eerstge- noemden in straat Malaka een rol van 
beteekenis speelden. De O.-I. C. had dan ook dadelijk 
bij liaar optreden rekening te houden met de vol- 
gende machtstelling in het Noordwesten der Ma- 
leische eilandenzee: Atjnam een overwegende positie 
in aan do Westzijde van straat Malaka; het oude 
Maleische rijk Djohor was van beteekenis gebleven 
op het Maleische schiereiland, o.a. omdat het, al was 
zijn hoofdstad Malaka daaraan ontrukt, toch incester 
was aan de Zuidspits van het schiereiland, zoo gunstig 
gelegen voor do be- heersching der Straat; terwijl het 
ons vijandelijke Portugal een strategisch punt en een 
handelscen- trum had in Malaka, van groot belang dn 
op zich zelf 6n omdat de Portugeezen vandaar uit een 
de el der omgeving (o.a. de Straat zelve) konden 
beheerschen of althans daarop invloed uitoefe- nen. 
De Nederlanders zouden gaarne hunne Euro* peesche 
tegenstanders vandaar verdrijven, maar hunne 
pogingen gelukten in de eerste tientallon jaren der 17e 
eeuw niet en zij zagen daarom uit naar andere 
middelen, om een tegenwicht tc ver- krijgcn tegen der 
Portugeezen stelling aan dezen ingang van den 
Archipel. Zij zochten verlof te krijgen een 
nederzetting te vestigen in Djohor en in Atjdh (1607, 
1610). Gelukte niet: het bleef vooreerst in beide rijken 
bij handelsfactorijen, sorns met het oog op minder 
aangename verhou- dingen weder opgebroken, dan 
wcer hcrsteld. Maar de politiekc aanrakingen waren 
niettemin van beteekenis. Die met Atjfeh van nog te 
groo- tere, naarmate dit rijk zich meer vastzette op Su-
matra's Westkust en de Nederlanders daarmedo meer 
han del droven. 

Juist dit handeldrijvcn der onzen op de Westkust 
had overigens tot gevolg, dat de commer- cieele 
betrekkingen in el Atj6h van minder beteekenis 
werden. 1 miners, liet belangrijkstc uitvoer- artikel 
van dit rijk was de peper en de vandaar ge- 
exporteerde peper was niet alleen de inhcemsche, 
maar ook do van andere streken ingevoerde, o.a. van 
Sumatra^ Westkust. Toen nu de Comj)agnie dit 
handelsproduct steeds meer rechtstreoks in <le 
havens dier kust ging opkoopen, had zij Atj&h voor 
den handel minder noodig. Men kan dun ook 
aannemcn, dat ongoveer het midden der 17e eeuw de 
handelsbetrekkingen tusschen de Coin- pagnie en 
Atjih van weinig beteekenis waren, waartoe nog 
incdewerkte de reeds toen zich -- zij het dan nog 
zwakjes — openbarende achter- uitgang van Atj6h in 
welvaart, in innerlijke kraciit, in innerlijke veiligheid, 
vooral na den dood van den krachtigen Iskander 
Moeda (1607 —1636). En juist in die jaren zijn de 
polilieke re- laties zeer levendig: en omdat men van 
Atjdh privileges zocht te vcrkrijgen in den handel op 
de aan dit rijk nog onderworpen Westkust 6n omdat 
de O.-I. C. dit rijk noodig had in ver band met hare 
staatkunde op het Maleische schiereiland. 

Wat dit laatstc punt betreft, zoolang Malaka nog in 
Portugecsche handen was en onze Com- 
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pagnie pogingen deed, om die veste aan de Lusi- 
tanen to ontrukken, was aan de onzen zeer zeker de 
houding van Atjdh niet onvcrschillig. De be- 
stuurders daarvan zagen natuurlijk zeer goed in, dat, 
indien Nederland Malaka veroverdc en in de plaats 
trad van Portugal, er in zooverre geenc wijziging in 
den toestand kwam, dat nl. het Ma- leische 
schiereiland met zijn omgeving toch bleef een 
Europeesche belangensfeer; ja, de nieuwe bezitter 
zou zeer zeker nict minder krachtig zijne stelling en 
zijn invloed kunnen handhaven en vermeerderen. En 
Atj6h zelf had rechten op dit schiereiland te 
verdedigen: een gedeelte er van was door zijn sultan 
veroverd en het stond in vijandelijke betrekking tot 
Djohor, hetwelk meer aan de zijde onzer staatkunde 
stond. Er was dus voor Atj^h weinig reden om onze 
Compagnie te steunen in hare pogingen, Malaka te 
veroveren en toen in 1641 deze stad in onze handen 
viel, ge- beurde dit met steun van Djohor, maar niet 
met dien van Atjeh. 

Al spoedig hierna kwamen grootere moeilijk- 
heden met Atjdh en wel ten gevolge onzer mono- 
poliestaatkunde. Atjdh wilde en kon zich met het oog 
op zijne binnenlandsche verhoudingen en toe- 
standen niet langer handhaven op het Maleische 
schiereiland, het deed afstand van zekere hoog- 
heidsrechten, welke het pretendeerde tegenover 
Djohor en behield alleen Perak. Dit nu was een der 
tin-opleverende staatjes en de Compagnie wilde den 
handel monopoliseeren in dit metaal, dat een zeer 
bclangrijk uitvoerartikel was voor V66r-Indie, voor 
Perzie, voor Oost-Azie. Tegen deze politick verzette 
zich Atjdh, dat de voor- deelen van don Perakschen 
tinhandel voor zich wenschte te behouden. Vandaar 
onaangenaam- heden, die tot oorlog leidden (1651 — 
1659), ccn oorlog, welke eindigde met de zegepraal 
onzer staatkunde. Altlians op papier. Want zoowel 
op Perak als op Sumatra's Westkust werd het reeds 
vroeger vcrleendc cn in 1659 weder toege- zegde 
monopolie niet gehouden. De Compagnie echter zag 
spoedig de kans schoon, de At jailers uit 
laatstgenocHKle streek te verdrijven. 

VerHchillende Nedcrlandschc kantoren waren op 
de Westkust van Sumatra in den loop der jaren 
govestigd geworden, o.a. te Padang, dat men als zeer 
goed gelegen beschouwde voor een centrum, 
vauwaar uit onze betrekkingen op die kust kon- den 
worden overzien en gcleid en waarna den vre- de van 
3 October 1G59 met Atjdh's toestemming een 
kantoor word govestigd. In die tijden wordt reeds 
duidelijker inerkbaar, dat Atj&h's macht aan het 
tanen is, zijn kracht begint af te nomen: de 
lungdurigo, weinig krachtigc vrouwenregee- ring, de 
naijver der aanzienlijken werkon ver- lammcnd op 
den tocstand van het Rijk. De ver- zwakking uit zich 
i)ct cerst in eon centrifugale beweging: de 
vorschillondc deelen, waaruit het rijk onder hot 
bestuur van krachtigo sultans is gevormd, trachtoii in 
eon of anderen vorm zich onafhaiikelijk to maken. 
Atjdh in meer beperk- ton zin word eon samonstol 
van onderdcolen, be- stnurd door min of meor 
onafhankelijko ambte- naron of leenmannen; do 
strokon daarbuiten trachttcn zich onafhankclyk te 
maken. Z66 deels op Sumatra^ Westkust, waar men 
nict vim de supromatie van Atj6h gediend was en nu 
van de goblekon zwakhoid van don ovorheerscher 
ge- bruik maakte in hot bolang van eigon onafhan- 
kolijkheid. 

Reeds minstens in 1659 was deze stemming in 
sommige streken merkbaar en zij had ten govolge, 
dat men op do Westkust verbinding zocht met de 
Compagnie buiten Atjfeh om, tegen Atjdh gericht 
zelfs. De onzen hadden veel lust, vasten voet op de 
Westkust te krijgcn en sloegcn dan ook de 
onderhandelingcn niet af, toen 一 door Priaman het 
eerst — de toenadering gezocht werd. Maar te 
Batavia, waar de voorzichtige Maetsuyker de leiding 
had, wilde mon niet over 6en nacht ps gaan en was 
men op zijn hoedo. Zelfs toen in 1661 Salida het 
voorbeeld van Priaman volgde. Het bleek toch, dat, 
toen het er op pankwam, niemand de eerste durfde te 
zijn, om openlijk tegen Atj6h op te tredon. Maar 
buitendien, men zag te Batavia zeer duidelijk iets 
anders: ,,De saaken op de Westcust vertoonden haar 
vry wat troubleus; daer en is geen recht als't geld. 
Ende daerom isser overall groote oneenigheyt. Het 
eene dorp is tegen het ander". Dit vooral deed de Re-
geering aarzelen. Maar er was een andere factor, 
welke in tegenovergestelde richting dreef: het goud, 
dat op de Westkust werd gevonden en aan de markt 
gebracht. De plannen werden dus niet ter zij 
geschoven en in die plannen nam Padang een 
belangrijke plaats in, omdat men dit op het oog had 
voor centrum. Maar „die van Padang" waren 
daarmedo minder ingenomen: men vreesde ditar, 
slechts van meester te zullen verwisselen. 

De „secreto besoignes" tusschen de Oost-Indi- 
scho Compagnie en verschillende plaatsen van de 
Westkust, even zoovele intrigues tegen Atj6h, wa- 
ren in 1662 en 1G63 in vollen gang. De Hooge Re- 
geering meende grieven tegen Atjfeh genoeg te 
hebben om de houding, welke do Sultan aannam in 
zake de ons verleende monopolien, vooral ten 
opzichte van Perak, waar de Engelschen door de 
Atjdhers tot den handel werden toegelaten en de 
“smokkelhandel" ten gevolge van ons stelsel van 
slechts veel te lage prijzen voor het tin te willen 
besteden, welig tierde. In Atjfeh moesten de onzen 
dit „allea met goede oogen aansien, will men niet 
geduerig op de punt van een kris gaen". Maar op de 
Westkust trad mon tegen AtjBh op in die geheime 
onderhandelingen, geloid door Jan van 
Groenewegen. In Padang bleek, „de peer noch niet 
ryp" te zijn, maar Salida sloot in 1662 een contract 
met de Compagnie, waarbij aan haar het monopolie 
werd toegokend in de kustplaatsen cn in de 
pepergevonde stroken binnenwaarts, van Salida af 
Zuidwaarts tot Ajer Hadji, waarbij door de 
Compagnie hulp word beloofd tegen Atjdh en de 
bowoners beloofden allo Atjdhers ,,'tsy met gemoede 
of met go weld* * uit die streken te verdrijven. Eon 
soortgelijk verdrag met Tikoe volgde, cn Indrapoera 
trad tot een dorgelijko verhou- ding toe. Spoodig 
kwain ook Padang onze zijde kiezen on den Gon Juli 
1GG3 word te Batavia een „accord ende eeuwig 
verbonf* gesloten met ge- zanten, van al do 
genoemde plaatsen daartoe in de hoofdstad van 
Neerlandsch-Indio bijeengeko- men. Al die streken 
kwamon met de O.-I. C. over- een, „do kroono van 
Achin tccnomaol af te valien ende haer onder do 
boscherming van de Comp, te begevonn,torwyl 
doze,die tot absoluut scheids- rechtcr werd vorklaard 
bij onderlingc geschillen, bcloofde, al dio 
kustplaatsen to boschermen tegen aanvallen van de 
zoezijde, dus tegen de Atj&hers. Natuurlijk, dat haar 
eon monopolie werd toege- kend, o.a. van het goud, 
dat die strokon ople- verden. Tegelijkertijd werd 
besloten, de kantor 
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in Atj6h en P6rak op te breken, wat in September 
1663 in het geheim plaats vond. 

Natuurlijk, dat de nieuwe vorhoudingon op de 
Westkust niet dadelijk daar aller goedkcuring 
wegdroegen en de oneenigheden bleven niet uit. Het 
spreekt wel van zelf, dat Atj^h daarvan ge- bruik 
maakte. ,,D'eene plaets was jalours van d'ander" en 
Atjdh kon zich gemakkelijk een aan- hang behouden 
of op uieuw verwerven. Toen dan ook Van 
Groenewegen in Juli 1663 zijne pogingen op de 
Westkust vernieuwde, was zijn taak niet 
gemakkelijk. Hij had o.a. in last, Priaman, ,,de 
voornaemste sitplaets der Achinders”, te bewe- gen 
„tot den affall van de kroone van Achin'', te meer, 
omdat men van daar ,,over't gebergte kan komeu in't 
goudrycke la nt der Manicabers'' —zooals G.-G. en 
Raden hadden vernomen. In overleg met ons 
bevriende hoofden van de Westkust liet van 
Groenewegen een versterkt huis bouwen op poeloe 
T(j)ingko tegenover Salida: men had daarmede een 
vast punt voor de Com- pagnie gekregen, van waaruit 
men de aangelegen- heden ter Westkust zoude 
kunnen behartigen. Hier kwamen dan ook de 
inlandsche hoofden met de onzon beraadslagen. Een 
stap verder were! ge- daan, toen in September 1664 
Jacob Cau met een redelijke troepenmacht naar de 
Westkust werd gezonden, met last o.a. om op 
plaatsen, vanwaar de Atjehers waren of werden 
verdreven, Neder- landsche loges op te richten voor 
den peper- en goudhandel: ,,De procure van gout 
moet beher- tight ende beyvert worden, alsoo der niet 
te veel van over gezonden can worden". Al spoedig 
werden de Atjehers nu verdreven van Indi'apoera en 
Salida; daarna volgden Padang, Tikoe en Pria- man. 
Ja, op het eind van 1664 hadden „alle de zeeplaetsen 
van de geheele wcstcust de protectie van de Comp, 
aengenomen ende de contracten onderteekend". 
Factorijen. werden op verschil- lende kustplaatsen. 
opgericht. Maar de Atjehers gaven het spel nog niet 
gewonnen en. allerlei moeilijkheden werden 
daardoor den Nederlan- ders in den weg gelegd; 
allerlei vijandelijkheden (o. a. in Tikoe) werden 
bedreven. Padang echtei* werd niettegenstaande dit 
a lies het centrum； daar werd een versterkte loge 
gebouwd en met garnizoen en geschut voorzien en 
vau daaruit de Nederlandsche invloed over den 
omtrek uitge- breid. Z66 was in enkele jaren een 
gezag van eenige beteekenis van de Compagnie op 
de Westkust gevestigd. Met dit gezag ging gepaard 
de wil om haar eigenaardig monopolie te vestigen en 
door beide waren tevens de kiemen gelegd voor 
ontevredenheid en onlusten. Tusschen Salida en 
Indrapoera b.v. was een katoeubouw van eenige 
beteekenis en „de inwoouders stellen haor selve 
tottet weven”. De O.-I. C. nu vreesde, dat dit ten 
nadeele zou strekken van den invoer door haar in die 
streken van manufacturer! uit V66r- Indie en trachtfe 
den katoenbouw te verhinde- ren, hetgeen tot 
ongenoegen aanleiding gaf. Naast het monopolie 
bracht ontevredenheid de zucht tot inachtsuitbreiding 
der Compagnie (Pau, 1666) en niet voordat Abraham 
Verspreet in 1666^met flinke versterkingen op de 
Westkust verscheen, kon worden overgegaan tot 
ecne con- solidecring van ons gezag van wat mcer 
beteekenis en tegelijkertijd tot een weinig uitbreiding 
in de breedte, o.a. in de Padangsche bovenlanden. 

Deze consolidatie eu uitbreiding hadden gevol- 
gen niet zonder belang. Niet alleen, dat op de 

Oostkust de invloed daarvan werd gevoeld (Deli 
onttrok zich in 1667 aan AljMi), maar ook ,,den 
Coning van Manicabo" zond in 1G67 gezanten naar 
Batavia. Deze laatste, de vorst van Minang- kabau, 
werd nu een factor in's Compagnie's poli- tiek op 
Sumatra's Westkust. 

Het is bekend, dat het voortdringon van Atjdh op 
die kust in het begin der 17e eeuw had plaats 
gevonden ten nadeele van Minangkabau. Dit rijk, of 
liever — wij spreken hier van de 17e eeuw — dit los 
samenstel van los aan elkaar hangende deelen, stond 
onder een vorst of vorsten, die minder uiacht hadden 
uit to oefenen, dan wel zich verheugden in den 
uiterlyken schijn van macht en in het genot van 
eerbiedsbetoon met godsdien- stigen tint, hun (jang 
di pertoean of maharadja) gebraclit zelfs door 
grooteren dan zij. Hun gezag —meer naam dus dan 
werkelijkheid — of hun schijngezag werd door dit 
optreden der Atjehers aanmerkelijk ingekrompen 
wat aangaat de terri- toriale uitgebreidheid: van de 
kuststrekeu werden de Minangkabausche vorsten 
teruggedron- gen en hun rijk of het samenstel van 
lilliputsche staatjes, dat daarvoor doorging, werd 
daardoor vermoedelijk beperkt tot een groot deel der 
te- genwoordige Padangsche Bovenlanden. Natuur- 
lijk, dat zij en hunne raadslieden het nieuwe pro- ces 
op Sumatra's Westkust met belangstelling vernameu. 
Het kon leiden tot een gunstiger stel- ling 66k voor 
hen. En inderdaad ging de O.-I. C. op een dergelijk 
denkbeeld in. Zij haalde hare nieuwe bondgenooten 
over, den vorst (de vorsten) van Minangkabau te 
erkennen als hunnen opperheer, terwijl tegelijkertijel 
de Nederlandsche resident, die uu zijne residentie te 
Padang kreeg, onder den titel Kommandcur, nl van 
Sumatra^ Westkust, aangesteld werd als's Vorsten 
verte- genwoordiger. De stelling der Compagnie 
word daardoor eene sterkere. Haar handel daar 
leverde aanzienlijke voordeelen op, niettegenstaande 
troebele tijden volgden en de posten op Sumatra's 
Westkust een allesbehalve rustig bezit waren. In 
omvang nam het cchter steeds toe: tot Baros (1668), 
zelfs Singkel (1666 —1672), word hetgezag der 
Compagnie geveHtigd, zij het dan ook weinig meer 
dan in naam, nog in het 3e kwart der 17e eeuw; ook 
op Nias (1669). Zoo strekte zich lieb gezag der O.-I. 
C. uit langs de kustenlijn van Baros tot Indrapoera, 
terwijl meer binnon- waarts haar invloed zich liel 
golden: o.a. werd met Koerintji een contract 
gesloten, waarbij het goud-monopolio werd 
bedongon. De goudmijnen in SaKda werden sedert 
1670 door de Nedcrlan- ders geexploiteerd. 

Het kan natuurJijk niet in de bedoeling van dit 
artikel liggen, in bijzondcrhcden de geschie- denis 
van Sumatra's Westkust na te gaan wedert onze 
vestiging daar: wij verwijzen naar and ere artikelen. 
Sleclits client aangestipt, dat de Compagnie zich er 
handhaafde tot 1795, toen de Engelschen haar daar 
tijde]ijk verdrongen. Maar dit handhaven kostle 
mocite en hceft niet kunnen gelden voor gehcel de 
kustenlijn. Met twee bezwaren had de Compagnie te 
worstelen: met Atjdh uit het Noorden, met hot 
Engelsche Ben- koelen uit het Zuiden. Zoo wist 
Atj&h gebruik tc maken van een minder krachtig 
optreden on- zerzijds, om zijn invloed aan het 
Noorden te ver- meerdereji: in 1778 verliet de 
Compagnie Baros en de Atjehers vestigden zich daar 
wed er. 

De Engelschen iu het Zuiden; imnier« deze 
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mcdedingers der Nederlanders in het Oosten had- 
den na de bekende gebeurtenisson in Bantam van 
1684 in hot volgend jaar hunne hoofdvestiging in 
den Maleischcn archipel opgeslagen. in Benkoe- 
len, een streek, waarmede de Compagnie reeds in het 
begin der 17e eeuw was in aanraking geko- men. 
Daar waren zij lastige buren voor de Com- pagnie: 
Noordwaarts zoowel als Zuidelijk. Be- kend is de 
strijd om Natal en Tapanoeli, ongevecr het midden 
en de tweede helft der 18c eeuw tus- schen de beidc 
rivalen, een strijd cchter, die na de gebeurtenisson 
van 1795 zijn belang had verloren. Eveneens maakte 
men elkander het leven lastig ten opzichte der 
grenzen tusschen Benkoelen en de Lampongs. 
Onze verhouding tot laatstgeuoemde districten staat 
in verband met die tusschen de Compagnie en 
Bantam, hetwelk de Lampongs tot zijn gebied 
rekeade. Naarmate nu het West-Javaansche rijk 
nicer onder *s Compagnie's invloed komt, naar die 
mate wordt deze ook van beteekenis op dit Zui- 
delijk deel van Sumatra. Vooral dus sedert 1684. 
Een dcr motieven, waarom de Compagnie gaarne in 
het Lampongsche te zeggen had, was de goud- 
graving in Toelangbawang. In de laatste jarcu der 
17e en in de 18c eeuw heeft zij door militaire posten 
haar invloed eenigermate trachtcn op te houden, 
maar van vcel beteekenis is deze nooit gev/eest. 
Toen in 1753 Bantam een leen werd van de 
Compagnie, volgden de Lampongs natuurlijk, maar 
ook tocn bleef's Compagnic's invloed daar incer 
naam dan werkelijkheid. Daendcls scheidde in 1808 
dit district van Bantam af on plaatste het onder 
rechtstreeksch Europeesch bestuur, maar liad daar 
steeds met woelingen te kampen, welke 
voortduurdeu, ook toen het Engelsch bezit werd na 
de gebeurtenissen van 1811. 
Zoo gocd.als aan de Westzijde (met Benkoelen) had 
de bezitter dcr Lampongs aan de Noordoost- zijde 
grensgesclullen: met Palcmbang. En wel over het 
goudoplevcrend district Toelangbawang. Maur 
langc, langc jaren, voordat (in 1738) <lie gcschillcn 
ook voor de Compagnie een karak- uannamen van 
eenige -- zij het dan nog ge- ringc -- bclct^kcnis, had 
zij reeds andcre betrek- kingcji met Palciiibang 
gehad, evcnals met Djam- l>i. Deze rclatic.s waren 
in hoofdzaak handelsbe- i rckkingeii, tcn behoeve 
waarvan de Compagnie ■ 'iiitracLen trachtte te 
sluiten en dan ook sloot, v. Jitrbij zij connncrcicele 
vrjjheden en voordee- I'-a bedong, welke het 
monopolic naderden. Ook hi<；r waren de 
Engelsche mcdedingers reeds in het eerste kwart der 
17c eeuw; ook hier had de <.'i^cnuardige 
Jiandclsstaatkundc dcr onzen het gcvolg, dat van een 
wcrkclijk genieende, op we- 'lerzijdsch bclang 
gevesligde, vriendschappclijke verhouding gecn 
sprakc was; de schijnbare vricndschap werd zclfs 
zoncler bciangrijke uanleidingen - nicer dan eens 
openlijkc vijand- scliap. In IG59 word in ecn 
dergclijkcn krijg J^ilenibang door do Compagnie 
veroverd en deze krcog het rccht eon sterkte te 
bouwen aan de Aj6r Moesi. In de 18e eeuw krijgt 
Palcmbang ecn niouw bclang voor ons, omdat op 
Banka, een ondcrhooriglieid van genoomd rijk, tin 
werd „ontd(jktn. Sedert 1722 wordt in de contracten 
dan ook het tinmonopolic bedougen, maar het kostte 
niocitc genoeg, dit vol tc houden en me- nigmaal 
ontstond ecn vijandelijkc stemming on steeds werd 
smokkclhandcl in het Banka-tin go- dreven, vooral 
door Engclschen. Maar de Com- 

pagnie bleef tot op het einde van haar bestaan hare 
rechtcn in dit opzicht volhouden. In 1791 nog word 
de Sultan tot een nieuw contract ge- dwongen. Ook 
Daendcls bleef zich daar handhaven, zonder cchtcr 
eenige machtsontwikkeling van beteekenis. Ook de 
verhouding met Djambi was van afwissclende 
natuur: naast uiterlijke vriendschap bedekte of 
openlijke vijandschap. In het eerste kwart der 18e 
eeuw hadden de onzen, met tocstcmming van het 
inlandsch bestuur, een sterkte bij Moeara Komp&h, 
maar de betrekkin- gen. in den verderen loop der 18e 
eeuw waren van weinig beteekenis. 

Dit laatste is te zeggen van geheel onze aan- 
rakingen met Indragiri, al dagteekenen deze reeds 
van 1615. Eveneens van die met Siak, althans tot 
ongevecr het midden der 18e eeuw, toen de 
Compagnie meer dan tot dusver in de Siaksche zaken 
werd gemengd en wel vooral ten gevolge der 
toestanden in het rijk Djohor—Riouw. 

Dit Maleische rijk had of pretendeerde te hebben 
rechten op gedeelten van Sumatra's Oost- kust, op 
Siak, Bengkalis, Kampar, Indragiri, Retell. Ofschoon 
ook met Djohor, nadat in 1641 Malaka door de 
Compagnie met zijn hulp was veroverd, 
vcrwikkclingen niet uitbleven, was over 't geheel de 
verhouding, zooal niet steeds vriendelijk, dan tocli 
even min vyandelijk. Van deze verhouding hebben 
de Nederlanders gebruik gemaakt, ora 
handelsvoorrechten te verkrijgen, o.a. ten opzichte 
van den tin-opkoop langs de ri- vier vau Siak, tot diep 
in het binnenland, welke sedert 1674 plaats vond. In 
1689 werd, tegen con- cossics onzerzijds, het 
monopolic verkregen in geheel hot rijk van Djohor, 
dus ook in Siak en op Bongkalis, een handelscentrum 
van eenige beteekenis. Later word door Djohor 
bezwaar gemaakt, dit contract te bestendigen, maar 
do O.-I. C. bleef zich daaraan houden, gesteund door 
de Siaksche Minangkabausche stammcn; en Djohor 
had van elders te vcel te doen om de Compagnie 
tegen zich in het harnas te jagen. In 1713 werd het 
contract vernieuwd. De moeilijkheden, welke de 
Sultan van Djohor ondervond in do eerste helft der 
18e eeuw, sproten vooral voort uit de pogin- gen van 
Boegineczcn, om in zijn rijk vasten voet te krijgcn. 
Hij zocht hulp bij de Compagnie en schonk haar in 
1745 Siak; eerst in 1761 werd dit echtcr pas door haar 
vennccsterd. En of- sclioon wij ons niet veel met do 
nieuw verwor- ven bezitting inlicten, blcvcn toch 
hare vorsten de supromatie van de O.-I. C. erkennen, 
zij het noiniuaal. 

De gebeurtenissen iu de voor ons land zoo 
treurige tusschenperiode van 1795 tot I811brach- ten 
ul onzo bezittingen in en onze rcchten op som- jnige 
strokon van den Archipel in handen der En- gclschen 
cn daaroudcr die op Sumatra. Raffles heeft niet 
allecn als luitcnant-gouvorneur van Java (1811 —
1816), maar ook reeds vroeger, als Agent voor do 
Maleische staten (1810 — 1811) en later als 
gouverneur van Bcnkoclon (ISIS — 1823), 
volkomen good ingezien hot grooto bclang, hetwelk 
iederc Europecsche stuat, welke in den Archipel 
eonc stclling van beteekenis wilde inne- mcn, er bij 
had, het groote cilaud to kunnen re- kencn tot zijn 
invloedssfeer. Het is dan ook eeu van do nummers 
op zijn koloniaal politick pro- grain gewecst niet 
alleen, om in elk geval Ben* koolen als een 
stcunpunt der Engelscho staatkun- dc in den Archipel 
to gebruiken, maar ook om 
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zoovecl mogelijk den Engelschen invloed van daaruit 
te verbreiden — ook over Sumatra — en dien der 
Nederlanders te weren, toen doze op grond van het 
Londensch tractaat van 1814 we- der getreden waren 
in hun bezit en hunnc rechten ten opzichte van den 
Archipel: zijn optreden op de Westkust, in de 
Lampongs, in Palembang en op de Oostkust is 
bekend. Zijn streven gelukte niet of slechts zeer 
onvolkomen, onidat het geen steun vond bij de 
autoriteiten in Engeland. Bij het Londensch tractaat 
van 1824 werd — tegen de bekende concessies 
onzerzijds — Benkoelcn aan ons afgestaan- (1825), 
terwijl Engeland zich verbond, dat geen Britsch 
kantoor zou worden opgericht op Sumatra, noch 
eenig tractaat onder Britsch gezag gesloten met 
eenigcn der inlandsche vorsten, opperhoofden of 
staten op dit eiland. Geheel Sumatra's kustenlijn van 
Singkel tot de Zuidspits van Sumatra en vandaar tot 
de Noor- dergrenzen van Siak ging nu onder ons 
gezag of tot onze invloedssfeer behooren. Atjfeh — 
dat in de 18e eeuw steeds meer verzwakt was, maar 
waarmee toen onze betrekkingen luttel en van geen 
belang voor de toekomst waren — stood hierbuiten. 

Reeds voor de sluiting van bet twcede Londensch 
tractaat, dat van 1824, heeft de Neder- landsch-
Indische regeering gemeend, op verschil- lende 
gedeelten van Sumatra te moeten ingrijpen, hetz亏 ter 
handhaving van hare rechten — o.a. tegenover 
intrigues der Engelschen, die stookten in de 
verhoudingen tusschenhet Nederlandsch en het 
inlandsch bestuur en soms een gereed oor bij 
belanghebbende inlandsche autoriteiten von- den, 
hetzij daartoe gebracht door den loop der 
gebeurtenissen, welke dikwijls de regeering te 
Batavia minstens evenzeer leidde als dat hij door haar 
geleid werd. Het eerste — ingrijpen ter handhaving 
van rechten — is de hoofdbedoeling geweest voor 
een ingrijpen in Palembang (1817 — 1825: 
afschaffing van het sultanaat); het was meer de loop 
der gebeurtenissen, welke dwong tot een optreden op 
Sumatra's Westkust (1821 en volgende jaren: Padri-
oorlog). Maar bij beide stond van den aanvang af aan 
(Palembang) of althans reeds spoedig daarna 
(Sumatra's Westkust) de bevestiging of vestiging of 
uitbreiding van het Nederlandsch gezag daarnaast, 
zooal niet op den voorgrond, dan toch op een plaats 
van beteekenis. En dit in verband met onze verhou- 
ding tot andere streken van Sumatra: b.v. het plan tot 
de vereeniging van Palembang en de Lampongs tot 
een bestuursafdeeling werd reeds in 1817 
overwogen. Er is dan ook al spoedig spra- ke van een 
Sumatra-politiek der regeering te Batavia. Reeds 
dadelijk bij het verdrag van 1824 werd door onze 
gevolmachtigden aan de Engelschen meegedeeld, 
dat, nu Engeland zich op grond van dit tractaat van 
het eiland terug had te trekken, de vestiging van 
nieuwc kantoren op Sumatra door het Nederlandsch 
gouvernement niet onwaarschijnlijk was. 

Van den Bosch heeft eene bepaalde Sumatra- 
staatkunde ontwikkeld en wel in de dagen, dat de 
Padri-oorlog aan de Nederlanders op Sumatra^ 
Westkust moeilijke oogenblikken bezorgde. Naast 
Java lag vooral Sumatra dezen G.-G. aan het hart. Dat 
hij het belang van Sumatra hoog aansloeg, toonde hij 
door, toen hy in 1833 Com- missaris-Generaal werd 
en hij enkele aangelegen- heden aan Baud's zorgen 
onttrok, bepaald ook 

de zaken van Sumatra's Westkust voor zich te 
reserveeren. Hij toondo het ook, toen hij aan overste 
Elout, die in 1831 Mac Gillavry verving als Resident 
van Sumatra's Westkust, zijne denk- beelden 
mededeelde: eenige hoofdtrekken, welke den 
grondslag zouden uitmaken van het stelsel van 
Bestuur, dat hij zich voorstelde in den Indischen 
archipel in te voeren, denkbeclden, waar- naar Elout 
zooveel mogelijk zijne handelingen in zijn nieuwen 
werkkring had in te richten. Wel moest Java do spil 
uitmaken waarom het geheele stelsel zich beweegt; 
w61 doelen deze algemeene voorschriften op Van 
den Bosch's wensch, geheel den Indischen Archipel, 
voorzoover mogelijk, te brengen onder den invloed 
van het Nederlandsch gezag; wdl dienen de vorsten 
en volkeren van geheel de eilandcnzee en niet die van 
Java en Sumatra alleen er toe gebracht te worden, dat 
zij onze suprematie erkennen en zekere regels van 
algemeen bestuur aannemen, nl. de zoodanige, die 
geschikt zijn om eene zekere onderlinge verbinding 
daar te stellen, en handel, landbouw en beschaving te 
bevorderen. Maar vooral ook dien- de Sumatra, het 
in de oogen van Van den Bosch zoo belangrijke 
Sumatra, op die wijze voor het moederland 
“geconquesteerd" te worden. Het belang der 
(inlandsche) volken zelve diende de grondslag van 
onze koloniale staatkunde te zijn; geweld mocht 
alleen worden aangewend tot zelfverdediging of tot 
bescherming onzer bondge- nooten. Wij dienden 
volgens Van den Bosch op iedere uitgestrekte 
kustlijn een hoofdplaats te vestigen; de baaien of 
rivieren, van belang voor den handel, door middel 
van versterkingen in onze macht te houden; in de 
binnenlanden ge- schikte punten voor den handel of 
ter bestrijking der handelswegen te bezetten. Van 
daaruit dient. men te trachten, ons doel te bereiken, 
niet door wapengeweld, maar door 
vriendschappelijkc overeenkomstcn; de vrijheid van 
Jiandel moot niet worden belcinmcrd, de Industrie 
bevorderd. Zoo zullen de beschaving worden 
vergroot en de invloed van een billijk Europeesch 
bestuur. Vooral dient te worden vermeden eene tc ver 
gc- trokken bemoeienis met de inwendige aangele- 
genheden der volkeren. Om overal tc regecrcn, zijn 
wij te zwak, en ieder is gaarne meestcr in zij n eigen 
land. Voorzeker zullen er dan vclc dingen gebeuren, 
st侦dig met onze begrippen van recht; doch 
vricndelijkc raadgevingen moeten hicr aan- vankelijk 
worden aangewend en geen gezag, nog minder 
gewcld, gebruikt. 

Het denkbeeld van een 66n Sumatra onder 
Nederlandsch gezag blijft voor Van den Bosch eene 
bekoring bchouden en als Elout de Indische 
regecring wiJ overtuigen — maar dit met moeite doet 
— der noodzakelijkheid van een uiterst krachtig 
optreden op de Westkust, dan wijst hij op de 
wensclielijkheid van het bezitten der Pa- dangschc 
bovcnlanden, en op de mogclijkheid van vei'dcren 
invloed over geheel Sumatra. Dun ziet Van den 
Bosch in den overste reeds „den eersten Gouvcmeur 
van Sumatra** in hope. Maar Van den Bosch's tijd 
verstreek, zonder dat ook maar in de verste verte de 
eindpaal bereikt werd. Steeds bleef echter ook na zijn 
terugkeer naar patria het vestigen van ons gezag over 
Sumatra van de Zuidkust tot At珀h's grens een „staat- 
kundig beginsel van het bestuur in Indie>,. 

Ook heeft Van den Bosch van Batavia uit het 
einde van den Padri-krijg niet meer aanscliouwd. 
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Eerst wanncer het militair en staatkundig genie, dat 
Michiels heet, alzijne groote eigenscliappenop de 
Wcstkust aanwendt, wordt hier een eind ge- zien 
(1837/8 — 1849). De vorovering van Bondjol... in 
1837 is het begin van dit einde. Hot In 1838 tot stand 
gekomcn gouvernement van Sumatra's Westkust werd 
onder Michiels* bestuur gaande- wog afgerond. Ten 
Zuiden werd het begrensd door Benkoelen; met het 
onafhankelijke Koerintji werd in 1840 een (nominaal) 
verbond van vriend- schap geslotcn; in het Noorden 
kwam Troemon in 1840 binnen onze invloedsfeer; in 
het Oosten werdcn gaandewcg bijna de grenzen van 
thans bereikt. Aan de Noordoostzijde werden de 
Panei- en Bila-streken, dus over de grenzen van 
Padang Lawas, bezocht bij de krijgsverrichtingen 
tegen Toeankoe Tamboesei (Daloe Daloe 1838). In het 
uiterste Noordon kreeg de residentie Tapa- noeli 
ongeveer haar tegenwoordige gedaante. En al zijn 
teugevolgc onzer verhoudingen met Atj^h en van onze 
politick op Sumatra's Oostkust tijde- lijk wel 
wyzigingen aangebracht in de grenzen in het Noorden 
(in 1881 werd Troemon aan het gouvernement van 
Sumatra's Westkust geliecht) en in het Noordoosten 
(Padang Lawas is een eenigszins onzekere factor 
geweest bij de grens- regeling, 1838 onder ons bestuur 
gebracht, weder ontruimd 1843, opnieuw definitief 
onder ons bestuur 1879), toch kon Michiels met 
rechtmatigen trots zeggen: „Nederlands heersehappij 
is reeds onwankelbaar gevestigd over het belangrijkste 
gedeelte van Sumatra, waarop het oorspronkelijk 
ontwerp van uitbreiding (nl. van ons gezag tot uan de 
grenzen van Atjdh) doelde”. 

De tweede helft der 19e ecuw, welke in het al- 
gomeen op de buitenbezittingen Nederlands gezag on 
invloed zag vergrooten en vei'incerdcren, zag dit nict 
het miust op Sumatra. Onder anderen in het 
gouvernement van Sumatra's Westkust: tot aan het 
Zuiden on Westen van het Toba- incer werd ons gezag 
gevestigd (1878 — 1883), voor cen deel door eon 
gewapenderhand optre- den onzerzijds, maar vooral 
ook doordat aan ecn. deel(k：r bevolking de 
uitbreiding van onzen invloed niet onwclgevallig was. 
Do zending onder ，(：JJataks was een dor factoron 
voor dit laatste . resultant. Verder Zuidwaarts had, 
vooral sedert 1879, ook in de ailcrlnatstc jaren, de 
afronding plants o.a. door do aanhechting van streken 
aan <lcn bovcnloop dor Kampar Kanan cn dcr Bailing 
Hari cn door railing van gebiedsdeelen meb 
uangrenzende gewesten, b.v. Indragiri. Maar de dagen 
van een gouveniomcnt van Sumatra's Westkust waren 
geteld. In 1906 werd het in be- lang toenernende 
Tapanocli tot een afzonderlijko residentie verheven, 
afgeschoidcn van bcdoold gouvernement, waarvran 
het tot toen ecn onder- deel vonndc. Enkclo jaren later, 
in 1915, werd het gouvernement opgeheven; de 
Westkust van Sumatra word ecn residentie: cen 
administraticve tilulatuur, nicer in ovcrcenstemining 
met don workelijken tocstand. 

Bojikoclcti had allerlci administraticve lotwis- 
solingeii. De pl an non tot voreeniging van doze 
bestuurHafdcoling met Palombang werden niet ton 
uitvocr gclcgd cn zij werd in 1878 tot residentie 
verheven, wat reeds in 1857 plaats vond met do lj；
unpongschc districten, na do vcrwikkelingcn van lict 
midden dcr vorigo ecuw. 

Van nicer gewicht cchter voor Sumatra's ge- 
schicdonis is wat na 1825 en vooral sedort hot 

middon dior ceuw plaats vond in de tegenwoor- digo 
residentie Palembang. I)e afschaffing van het 
sultanaat in cerstgenoemd jaar was meet een uiteriijko 
bestuursw^ziging dan een werkelijke, effectieve 
invoering van ons rechtstreeksch bestuur geweest. 
Wel was de naamdrager van het sultansbestuur 
verwijclerd, maar de rijksbe-. stuurder,. de ferdana 
mantri, inderdaad de uit- voerder van dat bestuur, was 
gebleven. En eerst toen de bekende gebeurtenissen in 
1851 onze regeering te Batavia er toe brachten, om 
ook de- zen grootwaardigsheidsbekleeder af te zetten, 
kon van een werkelijk Europeesch bestuur sprake 
zijn. Van af dien tijd ook dagteekent de geregelde 
uitbreiding van ons gezag en onzen invloedvooral ook 
over Palembangs grensgebied, ook hier niet zelden 
zonder tegenstand, zelfs met goedvinden of op 
verzoek der bevolldng, De inlijving der 
Pasoemahlanden (1866 — 1868) schonk aan de 
eigenlijke residentie in hoofdiijnen hare tegen-
woordige grenzen. 

Aan de zorg van dit hoofd van gewestelijk bestuur 
werd ook toevertrouwd, sedert 1852, de bell artiging 
van onze betrekkingen met Djambi.Hier had Van den 
Bosch een ongezochte gelegenheid gehad in te 
grijpen en zijne Su matra-staatkunde te trachten in 
practijk te brengen: onze souve- reiniteit werd erkend 
(1833). Ook hier echter moest opnieuw worden 
opgetreden in de tweede helft der 19e en het begin 
dezer eeuw, vooral na de troonsbestijging, in 1855, 
van sultan Taha en de daarop gevolgde 
gebeurtenissen. Ook na de vervallenverklaring van 
dezen vorst en het slui- ten, in 1858, van cen nador 
contract met zijnen opvolger, was echter geen sprako 
van een gere- gelden toestand. Soetan Taha bleef in 
de boven- landen z ij n gezag pretendeeren, onze 
sultan liefc hem daarin zijn gang gaan. Beider gezag 
en invloed werden echter geducht beperkt door een 
groote mate van zelfstandigheid der plaatsel^ke hoof 
den; terwijl het, van Nederlandsch-Indisch 
regeeringsstandpunt gezicn, rechtmatig gezag van 
laatstgonoemden vorst geen. ruggesteun vond in een 
krachtig Europeesch bestuur, dat eenvou- dig in het 
Djambi'sche niet bestond en volgens het contract van 
1858 ook ongevraagd niet be- staan mocht, daar het 
Gouvernement zich daarbij had verbondon, ”zich niet 
in te laten met het in- wendig bestuur van het rijk'*, 
zoolang de con- tractsbepalmgcn van de zijde van 
Djambi werden nagekomen, al had het dan ook daar 
een garni- zoen mogen leggen. Ook voider heerschte 
daar op het eind der 19o eeuw „vaak ecn tocstand, die 
regeeringsloosheid nab^komt"; met do veiligheid was 
het slccht gcsteld; van cen vijandige gezind- heid 
tegenover de onzen ontbraken de blijken niet. Van 
Taha's onderwerping was geen ernstig sprake. Ten 
slotte greep het Gouvernement, na lang aarzclen, in 
(1901) in en bond naar aan- leiding eencr 
sultausvacaturc den strijd aan tegen Taha's partij, 
welke bij do vcrvulling der open plaats mooilijkheden 
in den weg legde. Ge- durende dion strijd vond do 
hoogbejaarde Taha den dood (1904). Eerst in 1907 
kon echter het verzet tegen ons gezag als geoindigd 
worden be- schouwd. Inmiddels was reeds in 1906 het 
rechtstreeksch bestuur ingevoerd, omdat de verzets- 
tijd nog duidclijkcr dan do vrocgcro jaren had doon 
zicn, dat onder de lodcn van het Sultanshuis er geen 
was, welke bcreid cn geschikt was, mdt do Indische 
rcgecring de bclangon van Djambi to 
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dienen. Djambi word dan in 1906 eon afzonder- lijke 
residentie. Dat Djambi nog altijd een bevol- king 
heeft，, waaronder rechtmatige en ongerecht- 
vaardigde grieven gemakkelijk tot vcrzet leiden, 
vooral als van buitenaf tot dit verzet wordt aan- 
gestookt, leert de geschiedenis dor laatstc jaren. 

De oplossing van het Djambi'scho vraagstuk was 
van belang niet alleen op zich zelf, maar ook met het 
oog op de min of meet onbepaalde gren- zen, met het 
oog o.a. op Koerintji, dat in zekere staatsrechtelijko 
verhouding stond tot Djambi's sultanaat. Ook hier 
trad langzamerhand aan den dag wat blijkbaar is eene 
niet af te wenden nood- wendigheid in iedere 
koloniale staatkunde, uit- breiding van invloed en 
macht, met of tegen den wil der koloniseerende 
mogendlicid； ook hier gi ig langzaam maar zeker 
blijken de juistheid der vergel可king van het 
koloniaal bezit bij een olis- lek op papier, die zich 
uitbreidt, zoolang de kracht er niet uit is. De Djambi-
gebeurtenissen sedert 1901 deden haar invloed 
gevoelen op de naburige landstreek, waarvan 
hoofden en bevol- king begonnen met een houding 
van daadwerke- lijke sympathie aan te nemen 
tegenover onze Djambische tegenstanders, een 
houding, welke het gouvernement tot ingrijpen ook 
hier noopte. 1903 was het hoogtepunt van den strijd. 
Daarop volgde de onderwerping, die niet alleen 
volledig was, maar door de bevolking zeer loyaal 
werd in praktijk gebracht, al sloeg de Djambische 
vlam in de eerste jaren soms nog naar Koerintji over, 
stroovuurtjes van verzet aanstekend. 

Met de Djambi-Koerintji-historic was een stap 
verder gezet op den weg, die leiden zou tot het geheel 
brengen van Sumatra onder onzen invloed en gezag. 
En de Djambi-politiek leidde tot ver- dere 
consequenties. De z.g. Batang-Hari distric- ten met 
hun tot voor een kwart eeuw nog onaf- hankelijke 
potentaatjes in zakformaat werden onder ons gezag 
gebracht, als de el der residentie Djambi. De 
Kwantan-districten, ook tot voor kort 
„onafhankelyk55, zijn sedert 1905 onder ons gezag 
gebracht, ten gevolge hunner onneutrale houding in 
zake den Djambikrijg. De bestuurders teekenden de 
z.g. korte verklaring en de distric- ten behooren 
administratief tot de afdecling In- dragiri van de 
residentie Riouw. 

Onze betrekkingen met Indragiri houden verb and 
met die, welke wij onderhielden met het Maleische 
rijk Dj oh or-Riouw of nadat ten gevolge van het 
Londensch tractaat van 1824 dit rijk werd gesplitst, 
met de betrekkingen, welke wij bleven aanhouden 
met het vroe- gere leenrijk Riouw, sedert 1913 
rechtstreeks bestuurd gebied: dit is de historischc ver-
klaring, dat doze afdecling een deel vormt der 
residentie Riouw en onderhoorigheden. Toen in 1838 
de bekende contractcn met Indragiri werden gesloten 
en de soetan en do onderkoning zich voor altijd 
stelden onder het oppergezag en de zorg van het 
Ncderlandsch Gouvernement, werd nog altijd eene 
zekere ondergeschikte verhoeding tot Riouw in acht 
genomen, al was die onderge- schiktheid van 
nominalen aard en al kon moei- lijk gezegd. worden, 
dat Indragiri con deel vormt van genoemd sultanaat. 
Deze verhouding bleef ook in latero jaren bestaan, 
ook toen in 1879 een controleur in Indragiri werd 
geplaatst. De verhouding werd geheel verbroken, ook 
nominaal, toen in 1912 de soetan de korte verklaring 
tee- kende en het sultanaat Riouw in 1913 als leenrijk 

verdwccn. ； Vcrbetcring in do cconomische en 
sociale toestanden werden, ook na de meerdere 
inmenging van ons bestuur, slechts langzaam 
verkregen ； en het Sumatrasche gedeelte der rc- 
sidentie Riouw kan zich in geon opzicht meten met 
het bestuursgebied, dat zich ten Noor- den van de 
afdecling Indragiri uitstrekt, met het gouvernoment 
Oostkust van Sumatra. 

De geschiedenis hiervan wordt ciders in dit work 
uitvocrig behandeld. Wij kunnen volstaan met do 
aandacht er op te vestigen, dat ook hier eerst in de 
tweede he]ft der 19c eeuw de grondslag is ge- legd 
voor den tegenwoordigen toestand, vooral in 1858 
(sluiting van het Siak-tractaat), 1862 (uit- reiking der 
acten van erkenning door het Gouver- neraent aan 
verschillende potentaten en poten- taatjes der 
Oostkust), 1871 (Sumatra-tractaat met Engcland), 
1873 (afscheiding der Oostkust vanSu- matra van de 
residentie Riouw en verheffing tot eene afzonderlijke 
residentie), de tabakscultuur sedert 1863, enz. enz. In 
1915 werd bet grootebe- lang van dit gewest ook in 
zijn titulatuur erkend: het werd tot gouvernement 
verheven. De tegen- woordige grenzen waren 
gaandeweg bereikt, niet het niinst door wat in enkele 
der naburige ge- westen voorviel: AtjBh ten Noorden, 
Tapanoeli en Sumatra's Westkust ten Westen, het 
Suma- traansch gedeelte 
derresidcnticRiouwtenZuidcn. 

De gebcurtenissen in Atjdh in de laatste jaren 
(generaal Van Heutz trad op in 1898), welks be-
trekkingen met het Gouvernement in de 19dc eeuw 
elders in deze Encyclopaedie uitvoerig zijn 
beschrevcn, hebben ook aan Sumatra's Noord- kust 
het Europeesch gezag on de Europeesche invloed ter 
dege gevestigd. Van Atjdh uit kwa- men de 
Ncderlanders in aanraking met de Gajo- en met de 
Alas-landen, vooral sedert 1901. De on- derwerping 
daarvan aan ons gezag mag van 1904 worden 
gedagteekend. Administratief zijn (lez< streken 
ingedeeid bij het gouvernement Atjeli <-n 
Onderhoorigen, thans onder eiviel bestuur. Langzaam 
maar zeker is z66 het proces zijn gang gegaan, dat 6en 
hoofdkleur hceft gegeven aan Sumatra's kaart, de 
kleur, die aanduidt Neder- lands leiding over geheel 
het eiiand. 

Bronnen en Lileraluur : De Jonge, Opkoinsl van 
het Ncderlandsch gezag, vooral de dcelen II en III, 
passim; Tiele, Be Europeers in den Ma- leischcn 
Archipel, in de Bijdragcn van het In- disch Instituut, 
passim; TicJc-JIecrcs, Bouwstof- fen voor de 
geschiedenis der Ncderlanders in den Maleischcn 
Archipcl I. — 111, passim； Dagregister van ̂ Casteel 
Batavia (Batavia, Den Haag)； xNetschcr, De 
Ncderlandcni in Djohor cn Siak, 、BaUovia, 1870 in 
de Verliandelingen Bat. Genoot- schap; Van der 
Kemp's opsteBen in de Bijdra- gen van het Instituut 
voor de Taal-, Land- cn Volkenkunde van 
Nedcrlandsch-Indie der laatste jaren van 1897 af; Van 
den Bosch, Mijne ver- rigtingen in do jaren 1830 — 
1833 (Amsterdam, 1864); Kiclstra's werken en 
opstellen in Bijdragcn van het Instituut, Indisch 
Militair Tijd- schrift, De Gids, Onze Eeuw, enz. 
grootendcels Uter tot afzonderlijke uitgegeven bun 
dels ver- werkt; Hooyer, Krijgsgcschicdcnis； 
Koloniale Verslagqn; De Waal, Tndischc financiiin; 
Smul- ders, Tractaat van 1824; Jeekel, Het Sumatra- 
tractaat (1881); Mededcelingcn van het Bureau voor 
de Bestuurszaken der Buitenbezittingen, l^owerkt 
door het Encyclopaedisch Bureau o.a. 用e 
Buitenbezittingen 1904 tot 1少4. J. E. H- 
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n g. De rcsidentie Sumatra's Westkust omvat het 
middengedeelte cl er Westkust van Sumatra, 
bestaandc uit cen aaninerkclijk deel der binnenlanden, 
bckcnd als „de Padangsche bovcnlandcn" vervolgens 
de kustvlakte van Oedjoeng Biang op 0° 15' NB. tot 
aan het riviertje Mandjoeto op 2° 25' ZB. en 
bovendicn de eilandengrocpen: Mdntawei- en Batoe-
eilan- den. Oppervlakte 40.285 K.M2.; aantal 
inwoners 
1. 288.624, dichtheid van bevolking 31.99 
per K.M2.; dit is het hoogstc cijfcr van geheel Suma-
tra. Het gewcst wordt begrensd door de resi- dentie 
Tapanocli, het gouvernement Oostkust van Sumatra, 
de afdeeling Indragiri der resi- dentie Riouw en 0. en 
de residenties Djambi en Benkoelen. Ten W. wordt 
het bespoeld door den Indischen Oceaan. De 
lioofdplaats Padang, gelegen aan de monding der 
Aran of Padang-rivier (zie aldaar), was de zetel van 
den gewestelijken bestuurder, v66r 1862 een 
hoofdofficier, daarna tot 1915 een civiel gouverneur
； in 1915 (Ind. Stb. n° 492) is het gewest een 
residentie geworden. 

Door de ondcrzoekingen van Vorbeek en Fen- 
nema, later door anderen wat aangevukl, is een groot 
deel van de residentie Sumatra's Westkust ten minste 
in algemeene trekken geologisch bekend geworden. 
Een goed overzicht van het terrein tusschen de 
parallellen over Padang en Pajo Koemboeh geeft 
Kaart III in Tijclschr. Aardr. Gen. 1915; voor het 
terrein ten N. ervan zie men Bind VIII uit de atlas bij 
het groote work van Verbeek, alsmcde de Jaarboeken 
van het Mijnwezen in N.-I. 1902 en 1913. 

De verschillende formaties komen over het 
algemeen voor in ongeveer evonwijclige strooken, die 
NW-ZO., dus volgens de lengteas van het ciland, 
gericht zijn, on van deze cigenschap zijn zoowel do 
richtingen der gebergten, als die van vclorivieren 
afhankelijk. De bedoelde, waarachijn- lijk van 
oudshcr aanwezige regelmaat, is echter in niet gcringe 
mate gestoord door de cnorme massn, 
jon^vulkanische producten, die groote oppervlakken 
der oudere formaties hcbben overdo kt, zoodat do 
strooken hiervan thans op de kaart als rneer of minder 
geisoleerde stukken versehijnen. Ook de, 
voornamelijk in de tertiaire periodo, tot afzetting 
gekomen sedimenten zijn oorzaak goweest van de 
(oppervlakkige) ver- brokkeling der oudere 
gestcentocomplexen. 

Hier en »laar komt de reeds genoomde oudero 
ondcrlaag dor vulkancn over grooter of kleinor 
oppervlak aan. den dag, zoo b. v. ten W. en NW. van 
hot grooto Singkarak-mecr, on dan blijkt dezc to zijn 
sarncngesteld uit grunict of kalksteen, ook wel uit 
leigesteente; allo drie zijn reeds zeer oud. Zij zijn 
meer Oostelyk over veel grootere uitg68troklhci<l to 
vimlon; zoo ligt een groot graniet- en loiterrein ten 
ZO, van genoeind meer nan don midden- en 
bovonloop der Palangki, La was en Pamocatan 
rivicren； een andere ZO.- NW. gcriehtc Htrook van 
dezelfdo gesteonten begint tusschen de Sinam ar- en 
Ombilin rivicren, en is nog tot zeer ver aan do Bovcn-
Sinamar to vervolgon. Daarop volgt, Oostelijk van 
laatstge- noonulo rivicr, het breedste gebied van, dien 
fuird, dat hier hoofdzakelijk het Sinamar-Socm- 

poor-Takoong geb. en het Lisoeng-Koeantan gob. 
omvat; naar beide richtingen strekt het 勿ich nog veol 
verdor uit. 

Overal, waar die granieten cn leien optreden, 
komt ook kalkstcen voor, steeds onder zoo- danige 
ligging, dat het als jongste lid der com- binatie moet 
worden beschouwd, en dat aan niets anders dan aan 
oude koraalriffen kan worden gcdacht. In enkole dier 
oude riffen zijn fossiolen gevonden, die met 
zekerheid op een bovencarbonischen ouderdom 
wyzen； het is ccliter nog niet uitgemaakt of alle 
kalk van denzelfden ouderdom is, want meestal is 
deze geheel kristallijn geworden en bevat zij geen 
fossielen. Evenmin weet men nog zeker of de graniet 
ouder is dan de lei, dan wel omgekeerd, en het is zelfs 
de vraag of alle leien even oud zijn, want ook in deze 
gesteenten werden nog geen versteeningen 
aangetroffen. Gewoonlijk neemt men met Verbeek 
aan, dat sommige leien (mergel- en kiezellei), die 
concordant mefc de kalk liggen, eveneens 
carbonisch zijn, doch dat de meerderheid (gewone 
kleilei en kwartsiet, met veel kwartsaders) ouder is； 
deze worden door Verbeek samengevat als „oude 
leiformatie" en door Volz als „maleische formatie''. 
De graniet is waarschijnlijk deels ouder, deels jonger 
dan deze laatste; voor een Idein deel kan. hij zelfs 
jonger zijn dan carboon. 

De kalksteen neemt, als jongste lid, in deze 
terreinen de hoogsto punten in en komt tot boven 
1600 M., do leien en, meer nog, de' granieten zijn 
overal veel lagor； de laatste haalt nauwelijks 1000 
M., behalve in het Sinamar- Soempoer geb., waar hij 
tusschen 1100 en 1200 M. boreikt, en hooger is dan 
de kalk< 

TerwyJ, ten minste in dit deel van Sumatra, 
sedimenten van de mesozoische groep nog niet met 
zekerheid zijn gevonden, hebben in dien tijd wel 
empties plaats gchad, n.l. van diabaas, die vooral 6en 
zeer duidelyko strook vormt, welke uit do VII en XII 
Kota's in het Z. komende, weer in NW.-richting met 
verschillende onder- brekingen langs de Oostzijdo 
van het Singka- rak-meer tot aan de Boven-Sinamar 
te vervolgen is. De hoogste toppen er van komen niet 
veel boven 1000 M. 

Ten Oostcn dezer diabaasstrook, tusschen doze cn 
den kalkrug van het Ngalau Sariboe geb., ligt het 
uitgestrekte tertiaire gebied, dat door de Ombilin 
rivier in. tweo bijna gelijke deelen wordt verdeeld, 
en waartoe do bekende kolen- velden behooren. Het 
is deels eoceen, deels mio- ccen, cn bostaat 
hoofdzakelijk uit zandsteenen, met ondorgeschikte 
conglomeratcn, mergelleien cn wat kalk. Gemiddeld 
beroikon de heuvela hier 500 M., het maximum is 
ongeveer 1000 M., hot minimum 200 M. Eon tweedo 
groot tortiair gebied ligt nagenoog in het NW.-
verlengde van het vorige, ten N. van Pajo 
Koemboeh, zich ook nog uitstrekkende in do 
ondorafdeeling Boven- Kampar, en waaromtrent 
mede door de onder- zoekingen van Neeb en 
Brouwer (Jaarb. v. h. Mijnw. 1902 en 1913) en door 
een reis van Hir« schi (Tijdschr. Aardr. Gon. 1915) 
een en andor is bekend geworden. Hierin komen bij 
Soeliki koollagcn voor (gereserveerd door hot 
Gouvernomen t) en tevens in do naar het ZO. 
aanslui- tende, maar roeds tot het gouvt. Oostkust 
van Sumatra bohoorende gobied der Kampar Kiri on 
Koeantandistricten. Dit groote Oostolijke 
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tertiaire terrein rust weer op „oude leien", dio o. a. 
het Soeligi geb. opbouwen. Ook langs de Westkust, 
bezuiden Padang, komt een smallo strook tertiair 
voor, die bij Pain an en Indrapoera koollagen bevat- 
(Zio verder het artikel SUMATRA, OROGRAPHISCIIE 
GESTELDTIEID.) 

Landschappelijk in het oog vallend zijn do groote 
puimsteentuf-gebieden van Fort de_Kock en Pa jo 
Koemboeh, die bijna vlakke, zeer zwak hellende 
plateaux vormen, waarin de rivieren met nagenoeg 
loodrechte wanden zijn ingesnedcn. Bekend is o. a. 
heG Karbouwengat_bii Fort de Kock. Het ontstaan 
dier tuffen is nog niet ge- heel opgehelderd; niet 
onmogelijk is het, dal liet windsedimenten zijn uit 
het allerjongste ge- deelte der tertiaire periode, toen 
in het aequa- toriale terrein van Indie een droog en 
warm, woestijnachtig klimaat moet hebbcn 
geheerscht. 

De hoofdwaterscheiding tusschen O.- en W.- kust 
loopt even bewesten het meer van Koerintji en de 
Piek van Indrapoera, verder over de vulkanen 
Talang. Marapi en Ophir (Pasaman) en de plaatsen 
Padang Pandjang en Fort de Kock: zij volgt de z.g. 
Barisan. Het stroomgebied der eigenlijkc Westkust 
is, juist door de nabijheid dier hoofdwaterscheiding, 
van minder belang. Vermelding verdienen: de 
Sindaug, Bajang, Taroesan, Anei, Mangoet, 
Antokan, Masang en Pasaman, waarvan de be- 
langrijkste in afzonderlijke artikels zijn beschre- ven. 
Van de hoofdrivieren, die in ongeveer W.-O.-
richting naar de Oostkust loopen: de Batang Hari, de 
Ombilin-Koeantan en de Kam- par, en die dus de 
verschillende gesteentestrooken doorsnijden, hebben 
een aantal boventakken weer een NW.-ZO. -richting. 

De hoogste punten van het landschap zijn de 
toppen der jongste vulkaankegels; zij liggen 
gededtelijk in den Barisan, n.l. Marapi (2891 M), 
Talang (2597 M), Pasaman (2912 M), Patah 
Sambilan (2591 M), of wat terzijdo er van: 
Singgalang-Tandikat (2877 M), Sago (2240 M), Piek 
van Indrapoera of G. Koerintji (3806 M); de laatste 
is tevens de hoogste vulkaan van Sumatra. De wat 
oudere, thans geheel uitgewerkte en bijna niet meer 
als zoodanig te herkennen vulkanen, die o. a. de 
Barisan-reeks tusschen Talang en Marapi vormen, 
blijven alle beneden 2000 M. en. zijn meest niet 
onaanzienlijk lager. 

Ofschoon nu en dan nog erupties plaats hebben uit 
enkele der vulkanen (vooral Marapi en Piek van 
Indrapoera, minder van Pasaman, Talang en 
Tandikat) zijn deze toch van weinig beteekenis; de 
vulkanische werking is hier dui- delijk aan het 
uitsterven. Ook aardbevingen worden van tijd tot tijd 
waargenomen, doch even min van hevigen aard. 

Het stamland Minangkabau, het centrum der Pad. 
bovenlanden, is om zoo te zeggen geheel bewoond 
en bebouwd; alleen op de steile berg- hellingen 
komen. nog uitgestrekte bosschen voor, waardoor 
die bergen waterreservoirs van groote beteekenis 
zijn. In de rantau aan de Westkust heerscht een 
gelijke toestand, aan de Oostzijde echter, vooral in 
het stroomgebied der boven- loopen van de Bokan, 
de Kampar en de Batang Hari, is het bosch 
gewoonlijk overheerschend en kan men dagen 
achtereen loopen door oerwou- den, waar, buiten het 
voetpad of het paardenpad, slechts zoekera van 
boschproducten doordringen. Ook komen er 
uitgestrekte oerwouden voor, die 

om zoo te zeggen niet bezocht worden on waar geen 
voetpaden voorkomcn. Welke de invlocd dier 
bosschen is op den regenval zal eerst kun- nen blijken 
uit de opgaven der regenstations, die sinds 1912 in 
grooten getale zijn gevestigd. Voor Padang is de 
nabijheid der groene Barisan, waartegen de warme 
zeewind , stuit, van grooten invloed; er valt 
gemiddeld jaarlijks niet minder dan 4508 mM. water; 
hevige bandjirs blijven dan ook niet uit (zie 
PADANG). 

Het klimaat der bovenlanden is over het algc- 
meen aangenamer en gezonder dan dat der be- 
nedenlanden, ofschoon met enkele uitzonderin- gen 
(genoemd worden Indrapoera en de eilanden, 
inzonderheid de Mdntawei-eil.) niet van bepaald 
ongezonde streken gesproken kan worden. Van de 
goed bevolkte streken heeft Alahan Pandjang (1458 
M.) de laagste gemiddelde temperatuur, doch minder 
guur en gezonder is het klimaat van Fort de Kock 
(station 921 M.), terwijl Pajo- koemboeh (oil M.) wel 
warmer, maar niet minder aangenaam is en een 
milder klimaat heeft dan het ongeveer even hoog 
gelegen Fort van der Capellen (449 M.). Men zie 
onder die namen en vgl. PADANG PANDJANG. 
Voor het klimaat aan het Westerstrand verge!ijke 
men PADANG en INDRAPOERA. 

B e v o 1 k i n g. Zie MINANGKABAU en MI- 
NANGKABAUERS. 

Geschiedenis. Zie PADANGSCHE BO-
VENLANDEN. 

Dit gewest wordt inzonderheid door de Inlanders 
ook wel aangeduid als “Minangkabau", en al worden 
hiermedc in het bijzonder bedoeld de Padangsche 
bovenlanden, de lage landen maakten met het 
stamland een geheel uit en sedert de 18de eeuw 
vielen de grenzen van het Minangkabausche rijk, 
welks vorsten tevoren hun invloed oefenden over 
geheel Middcn-Su- matra, ongeveer samen met die 
van het tegen- woordige gewest Sum. Westkust； de 
eilanden- groepen hebben cchter nooit onder den 
rccht- streekschen invloed van den „Radj6 Pagar 
Roejoeng" gestaan. 

Het stamland, het eigenlijkc Minangkabau, 
bestaat uit 3 voorname landstreken, die de Tigo 
Loehak worden genoemd: Tanah Datar, Agam en 
Limo poeloch (zie LOEHAK). Jlet volk maakt een 
scherpe scheiding tusschen dit hooge binncnland 
(Alai, darat, Minangk. <la- en de lage landen, do 
ranta-u, waartoe tegen- woordig mocten gerekend 
worden de lagcre landen, die aan de drie loehak*s 
grenzen, niot allcen de benodonlandcn aan de 
Westkust on de lage landen aan do Oostzijde, inaar 
ook het Loe- boek Sikapingsche in het N., en in het 
Z. de bovenloop van de Batang Hari en haar zij- 
takken. 

Als overgang tusschen darat en rantau had men 
hier en daar de zoogenaamde batang rantau. De 
voornaamste daurvan is do landstreek Solok, welke 
door kolonisten uit Again en Tanah Datar bevolkt 
was, doch op haar beurt voor een deel de 
benedenlanden bevolkte. So-. lok (de federatie der 
XII I Koto) v/as de eenige landstreek der 
bovenlanden, met wclks bewo- ners de Europeanen 
to Padang voeling haddon v66r JuJi 1818, toen Sir 
Stamford Raffles zijn beroemden tocht maakte naar 
het centrum der bovenlanden (zie SIMA WANG); 
van de 12 „soedagar,sn (handelaren), die tot in hot 
begin 
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der 19do ocuw optraden als zoogcnaamdo ver 
tcgenwoordigers dor bovenlandcrs to Padang, waren 
cr 6 uit de XIII Koto, 6 „van Minang- kabitu". De 
Soloksche volkshoofden wildon zich tegenover het 
stamland docn voolen on logdon dit vast in den voor 
Europeanen verwarronden adatrcgel: „Een is Solok, 
tweo is Salajo, de derdo is Padaug on de vierde hot 
Gouvernemcntn (L. C. Westenenk, De 
Minangkabausche Nagari, Padang 1913, bl. 61). 

B e s t u u r. Het oudc Alinangkabausche rijk was 
opgebouwd uit nag&ri's (zie NAGARI), die eene 
belangrijke mate van zelfbestuur haddon. De nagari 
is gebleven in het genot van een zeke- ren graad van 
zelfstandigheid. De nagari is de territoriale, 
staatkundige en godsdienstige een- heid in 
Minangkabau (L. C. Westenonk, De Mi- 
nangkabausche Nagari, Meded. Enc. Bureau VIII 
1915). Bij Ind. St. 1914 no. 774 is de Nagari or- 
donnantio voor Sum. Westkust vastgesteld, niet 
zoozecr om bestaanden twijfel omtrent den 
rechtstoestand der Minangkabausche gemeente weg 
te nemen, als wel „om de noodige waarbor- gen van 
soliditeit aan te bieden tegenover haar crediteuren en 
den vereischten wettelijken steun te bezitten bij 
eventueele aanranding barer be- langcn" 
(aangehaald uit Bb. 6576). Deze ord on- n antic is 
ver vangen door die in Ind. Stb. 1918 no. 677. Die 
I'egeling is vooral van groot belangin ver- band met 
de talrijke, in alle strekon van het land verrijzende 
credietinstcllingen (zie VOLKSCRE- 

DIETWEZEN). 、 
In Ind. Stb. 1913 no. 321 (gewijzigd en aange- 

vuld bij Ind. St. 1913 no. 569 en 1914 no. 303) is de 
nieuwe organisatie voor het gewest Sum. Westkust 
opgenomen. Bij de nu gevolgdc indeo- ling zijn de 
residenties Padangsche Bovcnlandcn en Padangsche 
Benedenlanden vervallen； het aantal districton (tot 
1913: larassen) is zeer ver- in in de rd en in do plaats 
der tweeslachtige laras- hoofden (Vgl. L. C. 
Westenonk, De Inlandsche Be.'ttuurslioofdcii ter 
Sumatra's Westkust, Kolo- niaal Tjjdschrift no. 6, 
2de jrg.) zijn districtshoof- den aangcstcld over vcel 
grooter ressorten ； in verband daarmede is ook het 
aantal bestuursres- sorten der Europceschc 
ambtenaren verminderd. Uicronder volgt de niouwe 
indoeling van het gewest ;clkc onderafclceling is bij 
afzonderlijk arti- kcJ behandold, cn waar (lit uit een 
practisch oog- punt wcnschclijk voorkwam, is 
daarbij do indeo- ling van voor 1913 kort 
aangegeven. Itct gewest is verdcckl in 8 afdcclingon: 

I. de afdccling Padang, onder een Assistent Re-
sident voor de politic, met standplaats Padang, en 
vcrdeeld in dric ondcrafdeclingen: 

a. Pad a ng, bestaando uit de districton Ta nah 
Tinggi, Bata ng Harau, Binoeang, Koto Tangah, 
Paoch, Soongkai cn V Loerah ondor don Assistent 
Resident, Chef der afdcoling, bijgostaan door cen 
Controlour b. h. B. B., met standplaats Padang; 

b. M6ntawoi-eilanden, ondcr cen ollicior dor 
landmacht mot den titcl van Civiel Gezagliebbor, 
mel stamlplaats Siberoot; 

c. Batoe-oilandon, bestaando uit hot district 
Poolau Batoo, onder een Civiol Gczaghebber, met 
standplaats Poelau Tello； 

II. de afdccling Pai nun, onder een Ass. Resi-
dent, met standplaats Pai nan cn verdcold in 2 on 
dcrufdcoJ ingen: 
a. Painan, bestaando uit de districten Painan 

on Batang Kapas, ondcr den Ass. Resident, Chef dor 
afdccling； 

b. Balai Salasa, bestaando uit de districten Balai 
Salasa en Indrapoera, onder een Controlour b. h. B. 
B.» met standplaats Balai Salasa; 

III. do afdecling Batipooh cn Pariaman, onder 
een Ass. Resident met standplaats Padang Panel jang 
cn verdeold in 2 ondcrafdeclingen: 

«• Padang Pandjang, bestaande uit de districten 
Padang Pandjang cn Batipoeh en Soeinpoer, onder 
den Ass. Resident, Chef der afdeeling： 

b. Pariaman, bestaande uit de districten XII Koto, 
Pariaman en Oelakan, onder een Contro- leur b. h. B. 
B., met standpl. Pariaman ； 

IV. de afdeeling Agam, onder een Assistent Re-
sident, met standplaats Fort de Kock, en vcrdeeld in 
2 onderafdeelingen: 

a. Oud Again, bestaande uit de districten Boe- 
kit Tinggi, IV Angkat en Tilatang, onder den Ass. 
Res., Chef der afd., bijgestaan door een Con- troleur 
b. h. B. B. met standplaats Fort de Kock; 

b. Manindjau, bestaande uit de districten Ma- 
toer, Danau en Loeboek Basoeng, onder een Con- 
troleur b. h. B. B. met standplaats Manindjau； 

V. de afdeeling Loeboek Sikaping, onder een 
Ass. Resident met standplaats Loeboek Sikaping, en 
vcrdeeld in 3 onderafdeelingen: 

a. Loeboek Sikaping, bestaande uit de districten 
Loeboek Sikaping en Rau, onder den Ass. Resident, 
Chef der afdeeling； 

b. Ophir, bestaande uit de districten Taloe en 
Tjoebadak, onder een Controleur b. h. B. B. met 
standplaats Taloe; 

c. AjSr Bangis, bestaando uit de districten Ajer 
Bangis en Oedjoeng Gading, onder een Civielen 
Gezaghebber met standplaats Ajer Bangis； 

VI. de afdeeling L Koto, onder een Ass. Resi-
dent, met standplaats Pajo Koeinboeh, en ver- deeld 
in 4 onderafdeelingen: 

a. Pajo Koeraboeh, bestaando uit de districten 
Pajo Koemboch, Ranah en Loehak, onder den Ass. 
Resident, Chef dor afdeeling; 

b. Soeliki, bestaande uit het district van dien 
naam, onder een Controleur b. h. B. B. met stand- 
plaats Soeliki; 

c. Bangkinang, bestaande uit het district Tigo 
Kaboeng AjSr, ondcr een Controleur b. h. B. B. mot 
standplaats Bangkinang; . 

d. Pangkalan Koto Baroe, bestaande uit het 
district Koto Baroe, ondcr ecn Civ. Gezaghebbor met 
standplaats Pangkalan Koto Baroe; 

VII. de afdecling Tanah Datar, onder een As-
sistent Resident met standplaats Sawah Loento cn 
vordeeld in 4 onderafdeelingen: 

a. Sawah Loento, bestaando uit het district 
SawaJi Loento, onder den Ass. Resident, Chef der 
afdeeling, bijgestaan door eon Controleur b. h. B. B., 
met standplaats Sawah Loonto; 

b. Fort van dor Capollen, bestaande uit do dis-
tricten Batoo Sangkar en Pariangan, onder ecn 
Controleur b. h. B. B., met standplaats Fort van der 
Capcllcn; 

c. Sidjocndjoeng, bestaando uit do districten 
Sidjoendjoeng en Boea, onder een Controlour b. h. 
B. B., standplaats Sidjoendjoong; 

d. Batang Hari, bestaando uit do districten 
Batang Hari en Koto Basar, onder een Civielen 
Gezaghebbor, met standplaats Soengai DarAh; 

VIII. de afdeeling Solok, onder oen Ass. Resi- 

IV 15 
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dent, met standpl. Solok, en verdeeld in 3 onder 

afdeelingen: 
a. Solok, bestaande uit de districten Solok, IX 

Koto en Goegoek, onder een Ass. Resident, Chef der 
afdeeling; 

b. Alahan Pandjang, bestaande uit de districten 
Alahan Pandjang en Soepajang, onder een 
Controleur b. h. B. B. met standplaats Alahan 
Pandjang; 

c. Moearo Laboeh, bestaande uit de districten 
Soengai Pagoe en XII Koto, onder een Controleur b. 
h. B. B. met standplaats Moearo Laboeh. 

Middelen van b e s t a a n. Het is by een 
beschouwing van den economischen toestand van 
Sumatra's Westkust opvallend, dat de tus- schen- en 
kleinhandel bijna geheel wordt gedre- ven door de 
Inlanders zelve; het aantal Chinee zen is hier dan ook 
gering in vergelijking met an- dere gewesten. Alleen 
in de kustplaatsen is een deel van den kleinhandel in 
handen van Chinee- zen. Daamaast is merkwaardig, 
dat ondanks de vele goede gronden, die 
beschikbaarzijn,ondanks dengemakkelijken afvoer 
van producten en de tal- rijk aanwezige 
arbeidskrachten, in dit gewest de Europeesche 
cultures niet tot krachtige ontwik- keling zijn 
gekomen. Toch is de economische toestand hier zoo 
gunstig, dat Sumatra's Westkust een van de 
welvarendste gewesten is. Reeds in 1877 werden 
hier gronden in erfpacht uitgegeven; in 1914 waren 
er 92 perceelen met 72.097 bahoe oppervlakte. 
Kleine gedeelten daarvan bevinden zich in de 
Benedenlanden, voomamelijk met klappers beplant, 
maar hoofdzaak is de koffie- cultuur in de 
Bovenlanden, terwijl daarnaast de theecultuur van 
beteekenis begint te worden. 

Het voornaamste middel van bestaan is de 
rijstbouw, welke op hoogen trap van ontwikkeling is 
gekomen en vrij intensief wordt beoefend, waardoor 
het gewest voor menig deel van Java in 
belangrijkheid niet onderdoet. Zonder onze hulp 
geschiedde de aanleg van sawahs zoo ver- nuftig en 
werd van de terreinsgesteldheid op zulkc juiste wijze 
gebruik gemaakt, dat deskundi- gen sleclits weinig 
verbeteringen konden aanbren- gen. De rijke velden 
van Padang Pandjang, Fort de Kock, Solok e. a. zijn 
even zoovele bewijzen, dat de Maleier een even 
gescliikte landbouwer is als de Javaan. Niet alleen 
kan aan de behoeften van de landsbevplking worden 
voldaan, maar er blijft nog ryst over voor export; 
anders een uit- zondering op Sumatra. In 1914 
werden ±100.000 pikoel uitgevoerd. De 
belangrijkste cultuur, die het meest bijdraagt tot den 
handelsomzet, is die van de koffie, welke in 1908 als 
dwangcultuur is opgeheven. De belangstelling van 
de bevolking voor koffie schijnt te verminderen, 
waardoor ook de opbrengst achteruit gaat. Van de 
voornaamste haven Padang werden uitgevoerd: 

van 1905 tot 1909 15.808.000 K.G. koffie, van 
1910 tot 1914 13.400.000 K.G. koffie. 

Ook uit kleinere havens heeft uitvoer plaats, in 1914 
was de totale export 土 3.381.000 K.G. Men inoet 
hierbij in aanmerking nemen, dat cen be- langrijk 
deel van het sterk vooruilgaande koffie- land 
Tapanoeli exporteert over de havens van de 
Westkust. Vooral de laatste jaren is de klapper- 
cultuur steeds meer van beteekenis geworden en de 
residentie vormt thans een der belangrijkste 
productiegebieden van copra in Ned. Indie. In 1905 
werden uitgevoerd 10.820 ton ter waarde van / 
1.632.000, in 1914 17.207 ton ter waarde 

van / 4 400.000. Door de bevolking is reeds cen 
cooperatieve oliefabriek opgericht. De tabaksver- 
bouw is vrij omvangrijk, vooral nabij Pajo Koem- 
boeh, maar er wordt zoo weinig zoxg aan bestecd, 
dat de kwaliteit veel te wenschen overlaat en het 
product niet geschikt is voor de Europeesche markt. 
Export heeft uitsluitend plaats naar de Straits 
Settlements, Java en verschillende deelen van 
Sumatra. In 1914 bedrocg de total© uitvoer 
1.560.000 K.G., waarvan ougoveer de heJft naar de 
Straits ging. 

Vermelding verdienen verder de productie van 
gambir (het gewest is hot derde gambiriand van 
Sumatra), grondnoten, kaneel, muskaatnoten en 
foelie. Op bescheiden schaal wordt in de hooger 
gelegen streken nog kina gecultiveerd, waarvan de 
uitvoer in 1914 ongeveer 86.000 K.G. beliep. 
Deskundigen zijn van meening, dat Sumatra/s 
Westkust voor den Europeeschen landbouw groote 
beteekenis kan verkrijgen als theeland. De proeven 
tot nog toe genomen hebben alleszins bevre- digende 
resultaten opgeleverd, maar een grooto moeilijkheid 
zal blijven het verkrijgen van ge- schikte 
tlicepluksters, omdat de vrouwelijke ar- 
beidskracliten uit het welvarende gewest niet ge- 
neigd zijn voor een betrekkelijk laag loon in do 
theetuinen te komen werken. Men gebruikt thans 
vrijc koelies en Maleiers uit de Singkarali streek. In 
1914 werd voor het eerst thee naar de Europeesche 
markt (Nederland) verscheept, in het geheel 2200 
K.G., die gunstig beoordeeld werd. 

De boschproducten zijn voor de bevolking niet 
van overwegend belang, hoewel vrij veel rotan, gom, 
benzoe en damar uitgevoerd kunnen worden. Op 
industrieel gebied valt melding te maken van de 
cementfabriek van Indaroeng (zie aldaar). 

Veeteelt wordt allerwege bedreven ； vooral de 
karbouwenstapel is zeer groot, Het Gouverne- ment 
heeft door de invoering van Sandelhouf - 
dekhengsten het bestaande paardenras aaniner- 
kelijk verbeterd. 

Delfstoffen. De voornaamste dclfntof der 
residentie is steenkool (zie bij KOLEN cn SAWAH 
LOENT0), waarbij in den laatston lijd nog zilver is 
gekomen in do afdeeling Painan (Salida mijn) en in. 
do onderafdeeling Soeliki (Man- gani). Door 
Verbeek worden nog opgegeven goud-, kwik-, yzer-
, koper- en loodertsen (zie hicrover do betrokkelijke 
artikelen). Eon zekcr aantul rivie- ren bovat 
stroomgoud, b.v. do Palangki en JJa- tang Hari; in 
vroeger tijd leverde Soengai Pagoo vrij veel 
stofgoud op (zie MOEARO LABOEH) on omstreeks 
liet midden der 18e eouw tcldo )non daar niet minder 
dan 1300 tambangs (inland- sche ontginningen). 
Tinerts komt voor in de on- derafdecling 
Bangkinang, en wordt in kleinc Jioe- veelheden door 
de bevolking gewonnen cn aan het Gouvernement 
verkocht (zie TIN). 

Van de niet-metallische delfstoffen schijnen zo- 
kere tuflagen een toekomst to hebben en dezc 
worden tot cen goedo metselspecie verwerkt. De 
kristailijne kalksteen der Bovenlanden is tot nog toe 
ongeschikt gebJeken om als marmer to dienen. Een 
weinig zwavel is aan den Marapi en Tula ng 
aanwezig. Petroleum werd in onbeduidende hoe- 
veelheid aangetroffen bij Koi ok en bij Koto Baroe. 

V e r k e e r. De residentie Sumatra's Westkust 
behoort tot die gedeelten van do Buitenbezittin- gen, 
die het best voorzien zijn van goede ver- 
keerswegen: cen uitgebreid net van grooto, ver- 
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harde wegen, 245 K.M. spoorwegen on sodort 
enkole jaren bovondien een geregeldon autodienst. 
Van do groote wogen verdicnon vooral vormel- ding: 
de Kustwog, de weg van Fort do Kock Zuidwaarts 
over Solok naar Liki en Loebook Ga- dang, 
Noordwaarts over Loebook Sikaping en Rao naar 
Tapanoeli; bovendien gaan belangrijke wegen van 
Pajo Koemboeh uit naar het gebied van Kampar en 
Siak, naar Indragiri en Batang Hari gebied. In 1915 
werd over dezo grooto wegen een Gouvernements 
autodienst geopend en wel van Fort de Kock over 
Loebook Sikaping naar Siboga, en van Fort van der 
Capellen en Solok naar Moearo Laboeh. Zetel van 
dezenTdienst is Fort de Kock. (Zie voor spoorwegen 
het artikel SPOOR- EN TRAMWEGEN). 

Literatuurt R. D. M. Verbeek, Topogr. en geol. 
beschrijving van Sumatra's Westkust; J. W. 
IJzerman, Dwars door Sumatra； Van Hasselt— 
Snelleman, Midden Sum. Expeditie； Vorkerk 
Pistorius, Ini. huishouden in de Pad. Bovcnlan- den; 
Kroesen, Het grondbezit ter Westkust； Ballot, 
Ontwerp agrarische regeling van S. West- kust； E. 
B. Kielstra, De Toekomst van S. West- kust (Ind. 
Gids 1892)； Mr. v. Bosse, de koffie- kultuur ter S. 
Westkust； W. J. Kroon, Bijdr. tot de kennis van S. 
Westkust (Tijdsclir. Bin. Bo- stuur 1909); Buys, 
Twee jaren op S. Westkust； Joustra, van Medan n. 
Padang; W. Frijling, Tijdschr. Binn. Bestuur, Maart 
1915. Korte Be- richten v. Landb., Nijverheid en 
Handel in Ned. Indie, 1 Fcbr. 1914； Smits, 
Bijzonderheden over de rijstcultuur tor Westkust 
(Teysmannia jg. 26, bl. 619.) 

SUNDERMANN (DR. HEINRICH). Zcndeling- 
lecraar in di ens t der Rheinische Mission, ver- 
dionstelijk beoefenaar der taal van Nias, word in 1849 
geboren te Ladbergen (Westfalen), waar zijn vader eon 
hoove had. Na de dorpsschool te hebben bczocht, 
bcgoii hij zich te bekwamen voor het 
onderwijzersambt, maar inoest de studio daarvoor 
opgeven, omdat zijne gezondheid zwak was. In 1870 
kon hij echter worden opgenomen in het Zendingshuis 
te Barmen, waar o. a. Dr. Fabri, Dr. Warncck cn Von 
Rohden tot zijne Icermcesters bchoorden. In 1875 ver- 
trok hij naar Niaa waar eerst tc Dahana, later te 
Loiowoea woonde. Met groote toewijding beoefende 
hij hot Niassisch, waarin en waarover hij vecl heeft 
geschrovcn. Zijn Iioofdwork is do ver tali ng van den 
Bijbel; verder schreef hij oen Bij belsch Lccsboek cn 
eenige kleinere stichtelijko wcrkjea, ccn paar school 
bock jes, werkjes voor het godsdicnstonderwija 
(vcrtaling van Dr. Ernst: Ji<3ilslehre, vertuJing van den 
kleinon Luthcrschcn Catechismus), vorslagon over hot 
Zcndingswerk op Nias, eonigo opstellon van land- en 
voJkonkundigcn aard (Der Kultus der Niassor, Das 
Kopfschnollon auf Nias, Vordcrb- licho Volkssitten auf 
Nias) on de volgcnde taal- kn ndigo wcrkcii: Kurzo 
Formenlohro der Nias- hischen Spracho (Tijdschr. Bat. 
Gcu. (11. 28), Niassisclio Granunatik (1892), 
Niassische Sprach- lehrc (1913), Niassische 
Erzahlungen (Tijdschr. Bat. Gen. dl. 31), Klein。
Niassische Chrcstomu- thie (Bijdr. K. I. 5, VII), 
Niassische Laild (Das Ausland, 1891, N°. 33), 
Niassische Text© mit deutsclicr Ueborsetziung (Bijdr. 
K. I. 7, IV), ccn Duitsch- Niasaisch (1892) on een 
Niassisch -Duitsch Woordcnbook (1905). Eonige 
kleino taalkundige opstollen, waarin Sundennann van 
flfi 

autodidactisch standpunt het Niassisch met de 
vorwanto talen vergolijkt, hobben thans geon 
boteokenis meer. In 1912 schonk de Uni- versiteit 
van Halle-Wittenberg hem den titel van doctor in de 
theologie. In 1910 vcrliot Sun- dermann Nias 
voorgoed; in 1919 overleed hi) te Gottingen in 
Hannover. 
SURATTEPASSAGE. Zio CEDERPASSAGE. 
SURINAAMSCHE KERS. Zio EUGENIA MI- 

CHELII. 
SWAROE. Christcngemeente in de contrdle- 

afdeeling Toer6n, afdeeling Malang, residence 
Pasoeroean./^/ ■) 
SWAVING (Dr. CORNELIS). Reboren te Zaan- 

dam, den 27en April 1814, studeerde te Leiden en 
promoveerde aldaar den 26en Nov. 1838 tot Med. 
Doctor. Aanvankelijk vestigde hij zich te Ouder- 
kork a/d. Amstel, vervolgens te Dordrecht, maar 
verlrok den 24en April 1842 a Is ofE. van gezondh. 
3e klasse naar Indie. In 1849 na eervol ontslag uit den 
militairen dienst, vestigde hij zich te Batavia als 
geneesheer, werd spoedig daarop benoemd tot 3en 
stadsgeneesheer en klom tot len stadsgenees- heer 
op. Reeds na een tweejarig verblijf in Indie deed 
Swaving van zich hooren door een belang- rijke 
studie “Over den invloed van het heete kli- maat op 
den Europeaan", geplaatst in het Na- tuur- en 
Geneeskundig Archief voor Ned. Indie, en daarna 
hetzelfde onderwerp, speciaal met het oog op Java, 
in het Indisch Magazijn. Toen hij in 1856 met 
Bleeker e. a. de Natuurkundige Ver- eeniging in 
Ned.-Indie had opgericht, leverde hij hoogst 
belangrijke opstellen voor het door die Vereeniging 
uitgegoven Natuurkundig Tijdschrift. Hoewel 
hygienische onderwerpen zijn hoofdstu- die vormd 
en, zijii voor antJiropologische onder- zoekingen 
zijne beide (in dat tijdschrift geplaat- ste) „Bijdragen 
tot de kennis der schedels van volkon in don 
Indischen Arcliipeln van hoog ge- wicht, zoo med e 
zijn. „Aanteekeningen over de Sumatrasche 
volksstnmmen". Ook in and ere tijd- schriften 
verschonen Lal van bijdragen (sommige op zuiver 
geneeskundig gebied) van zijn hand, zooals in het 
Geneeskundig Tijdschr. voor Ned.- Indie, den 
Indischen Gide en het Nederl. Tijd- schrift voor 
Geneeskunde (in het laatste een aller- belangrijkst 
opstel: "Batavia's sanitaire geachie- denis onder het 
bestuur der Ooat-Indische Maat- schappij). Wegons 
ziekte in 1871 genoodzaakt naar Holland terug to 
keeren, overleed hij aldaar den 30en Juni 1881. (Zio 
voor een korte levens- beschrijving van Swaving met 
volledige opsom- ming der vruchtcn van zijn 
wetenschappelijkeii arbeid: Dr. 0. L. van der Burg, 
Natuurk. Tijdschrift voor Ned.-Indie, DL XLII 
(1883), bL 20 vgg.). 

SWEKKO. Zie BANCO. 
SWIETEN (JAN VAN). Zoon van Johannes en van 

Louise Jeanno Brodior, werd den. 2Sen Mei 1807 to 
Ma inz geboren, trad in April 1821 in dienst bij het 
leger in Nederland en werd den 24en Augustus 1824, 
pas 17 jaren oud, tot 2enluitenantder infanterie bij het 
leger in Nederland benoemd. Op verzoek 
overgeplaatst bij de Expeditionaire afdeeling, verlrok 
hij in Januari 1827 naar Java, waar hij aan don in 
1825 uitgebroken oorlog deel- nam. In Aug. 1829 tot 
len luitenant bevorderd, keorde hij na het einde van 
don vijfjarigen oorlog op Java naar Nederland terug, 
waar hij, na het uitbreken van den opstand in do 
Zuidelijke Nederland on, aanvankelijk werd 
ingedeeld by de 
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van 
Iroepenmacht onder do bovelen van Prins.Fro- 
derik, vervolgens ondor die van den Hertog van 
Saxen-Weimar, xvaarna hij van 1830—34 deel uit- 
maakt e van heb mobiolo leger te velde en o.m. in 
1831 deelnam aan den t iendaagschen veldtocht. 
Na afloop van onze krijgsverrichtingen tegen 
Belgie op verzoek overgeplaatst bij het leger in 
Oost -Indie, vert it) k hij in 1835 derwaarLs met het 
bataljon „ Jagers van 01eerens,n In laalstgonoomd 
Belgie op verzook overgeplaatst bij het leger in 

jaar tot kapilein bevordercl, bleef ]iij tot 1842 op 
voren Java, waar hij een jaar te voren den rang van 

majoor op 34-jarigen leeftijd had bereilct, oin ver- 
volgens aan de krijgsverrichtingen tor Westkust 
van Sumatra deel te nemen, waar hij, na zijne be- 
vo rd ering tot luitenanl-kolonel in 1844, o. in. a Is 
colonne-commandanb in 1845 in het Zuiden der 
Padangsche bovenlanden optrad. In 1846 wed or 
naar Ja va t eruggekeerd, na m hij in 1848 a Is chef 
van den staf aan de tweede expeditie naar . Bali. 
deel. Vblgens den G.-G. Rochussen liad Van Swie- 
tendaarbij „en bijzonder bij de afiaire van Djaga：_ 
Baga, jeer gewichtige diensten bewezen." Niob 
min<ier wareu die diensten bij de derde expeditie 
naar Bali in 1849, waaraan Van Swieten aanvan- 
Qelijk a Is bataljons-commandant deelnam, doch 
waarbij hij na den dood van den Generaal-Majoor 
Michiels, tijdelijk opt rad in de funclien van Gou- 
vernements-Commissaris en Opperbevelhebber. 
Voor het in beide betrekkingen beloonde beloid 
werd hij in hetzelfde jaar bij keuze tot kolonel be- 
vorderd. In dat jaar volgde zijne benoeming tot 
Gouverneur van Sumatra's Westkust, dat hij ge- 
durendo negen jaren heeft bestuurd. Na in deze 
betrekking, in 1853, tot Generaal-Majoor en, in 
1856, tot Adjudant des Konings in buitengewo- 
nen dienst te zijn benoemd, werd hij in 1857 met 
eene zending naar Atjeh belast om met den sultan 
van dat rijk een tractaat to sluiten. Een jaar later 
werd hij benoemd tot Luicenant-Generaal, Com- 
mandant van he, Indische leger. In deze betrek- 
king, die hij den Gen October 1858 aanvaarddo en 
die hij vier jaren heeft bekleed, trad hij in. 1859 op 
a Is Gouvernements Oomxnissaris en Opperbevel- 
hebber bij de tweede expeditie tegen Boni (zie hot 
art. BONI). Den len Juli 1862 verlieL Van Swio- 
ten den staatsdienst. Gedurende de vier jaren 
(1858—1862), dat hij aan het hoofd van het Indi- 
sche leger stond, is veel gebeurd. Mon denko 
Hechts aan deze beide Bonische expeditien, aan 
den opstand in de binnenlanden van 

van 
,
 
Palembang, 

het uitbreken van den oorlog in de Zuider- en 
Oosterafdeeling van Borne。, de onlusten op Bali, 
de annexatie van Red jang, de oproerige beweging 
in Krawang, de feiten van verzet en samenspan- 
ning biider Europeesche mililairen van meeron- 
deels ZwitserscJien landaard in de garnizoenon to 
Semarang, Willepi I, Djokjakarta, enz., de bostu- 
deering en herziening van het plan van verded i- 
ging iogen een buitenlandschen vijand, de ver- 
hooging der activileits- en verlofstracteinenlon 
der officieren en van de gagoinenton der ond er- 

uwen- 

en 

officieren, korporaals en solclaten, de venneerde- 
ring der weduwen- en weezenpensioenen, do op- 
richting van het Koloniaal MiliZair Invalidonhuis 
te Bronbeek, enz. Na' zijne pensionneering naar 
Nederland teruggekeerd, werd bij in 1864 be- 
noemd tot Staatsraad in buitengewonen dienst — 
daarna tot Gouvernements Oommissaris bij de 
Ned.-Ind. Spoorwegmaatschappij, om in helzelf- 
de jaar door Ainsterdain gekozen te worden tot 
lid der Tweede Kainer van de Staten-Generaal. 

Niet langer dan tweo jaren, tot aan de o nt binding der 
Kam or t engovolgo van do motio-Kouchonius in 
1866, bleef Van Swieton volksvertogenwoordi- ger. 
In 1873, op 66jarigen leeftijd, in aotiviteit. herst eld 
en als luitenant-generaal ter beschikking gesteld van 
don G.-Gen. van Ned.-Indie, ten ein- de met de 
leiding der eorlang tegen Atjeh te her- vatten 
militaire operatien, in hoedanighoid van civiel 
Regeeringscoromissaris en in ilitair Oppor- 
bevelhobber, te woi'den belast, keerdo hij naar Indie 
terug, en werd in 1874, na den afloop der tweedo 
expedilie tegen Atjeh (zie hot art. ATJEH, DI. I) en 
na terugkomst in Nederland op de meest eervoile 
wijze uit 's lands dienst ont- slagen. Hij overloed, 9 
Sept ember 1888, in den ou- derdom van 81 jaren tc's 
Gravenhage. Door de verdienstelijko wijze, waarop 
hij ook de pen wist te voeven, heeft Van Swieten zich 
tevens als publicist bekend goinaakt. Van het vele, 
dat anoniem of niet anoniem, door hem ftan de pers 
word toever- trouwd, wordt als heb voornaamste 
geciteerd: Krijgsverrigtingen tegen het eiland Balie 
in 1848 (1849); Brief aan den heer F. H. van 
Viissingen bebrefiende Europeesche kolonisatie op 
Sumatra (1858); De invoering en working van het 
koffij- stelsel in het Gouvernemenl van Sumatra^ 
We.st- kust (Tijdschr. v. N.-I. 1863); Over het grond- 
bezit ter Sumatra's AVestkust (id, id. 1863); Do 
regtstoestand der inlieemsche bevolking van Su- 
matra's Westkust (id. id., 1864); Beschouwingen 
over de brochui-e van Tento (A. Haga)： Java, Hoe 
het te verdedigen tegen een Europeeschon vijand ? 
(id. id. 1869); De verdediging van Java, (id. id, 
1869); De afschafling der rietslagcn bij het Indische 
leger (id. id, 1872); De Indisclie brigade (N. Rott. 
Cour. 1873); Open brief aan den Luit Generaal W. I. 
Knoop over de Aljehscho cxpe li- tie (1874); De 
agressieve politick in Aljoh (T. v Ned.-Ind, 1878); De 
waarheid over onze ve-»ti- ging in Atjeh (1879); 
Open brief aan den Luii Generaal P. G. Booms 
(1879); De LuiL.-Gonoraal 
J. van Swieten contra don Lui tenant-Generaal G. 
M. Verspijck (1880); Eene tcrechtwjjzing (Indische 
Gids 1882); Eeno repliek van don Luilc- nant-
Generaal Van Swieten (id. id, 1882); Een antwoord 
op het wo ord van protest on toelicli- ting van den ka 
pit ein G, F. W. Borel (Militaire Spectator 1882). 

SWIETENIA MAHAGONI Jacq. Fam. Melia- ceae. 
Groote boom uit Amorika, dio Jiot echte 
Amerikaanscho mahonichout Icvcrt. Do boom is in 
Indie ook aangoplant, grocit er good, muar heeft zeer 
vcel van bo orders to lijdon. Hot beat groeit do boom 
in het zilto zand vlak bij het zoostrand. 

SWOLL (CHRISTOFFEL VAN). Geborcn to 
Amsterdam in J 663, zoon van II. 8. van Swell, 
vorlrok 19 Dec. 1G83 als assistonb in dienst der O.-
I. 0. naar Indie, kwam 19 Juni 1684 to Batavia aan on 
werd workzaam gesteld ter algemeeno wecreLarie 
aldaar. In 1686 werd ])jj bevorderd tot boekhouder, 
daarna (in 1690) tot ion klerk lor algom. Beer, on 
vorvolgons (in 1G91) tot koopmun. In 1696 (na oon 
jaar provisioncol dat ambt to h eb ben waargenomen) 
werd hij aangestold ；.oL Secretaris van do Hooge 
Regeering, en vorvolgens (in J700) tot Ruud extra-
ordinair van Ned.-Indie en Preaidont van Jiol college 
van weosjneostoren; 26 Sept. J701 volgdo zijn 
benoeming tot ordinair van. Ned.-Indie en 30 Moi 
1703 tot President van het college van schepenen te 
Batavia. 
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Na hot overlijden van G. G. van Riobeeck werd hij 
(17 Nov. 1713) door den Read van Indie tot Gouv.-
Gen. benoemd, voorgesteld 18 Moi 1714 on door de 
Heoren XVII bevesligd in 1715. Als G.-G. maakte 
Van Swoll zich tegonover do Comp, bijzonder 
verdienstelijk door met alle kracht den part iculieren 
hand el tegen te gaan； overigens kenmerkte zijn 
bestuur zich door weinig bijzon- derheden. Hij 
overleed den 12en Nov. 1718 te Ba- tavia.\' (Zie M. 
A. van Rhede van(1 er Klopt, 

Gbuv.-Gen. en Comin.-Gen. 's Gravenhage, 
1891). ' 

SYMPLOCOS ODORATISSIMA Choisy. Fam. 
Symplocaceae. Djirak (JAV., SOEND.), Ki saria- wan 
(SOEND.). Boom van West-Java, bekend wcgens het 
gobruik van binnenbast en bladeren tegen Indische 
spruw. De bast komt in den ini. medicijnhandel 
gedroogd voor, de bladeren wor- den versch 
toegcpast en maken ook deel uit van obat s^riawan. 
Zij zijn als Folia Symploci in do Ncderlandsche 
Pharmacopee opgenomon. 

SYNDICATEN. Hieronder volgen de voor- 
naamste als Syndicaat opgericht e instellingen, welke 
onder meer ook bevordering der weten- schap (op 
nijverheids- en industrieel gebied) met betrekking tot 
Ned.-Indie ten doel hebben. Zie ook： COMITE, 
GENOOTSCHAPPEN, INSTI- TUTEN, 
MAATSOHAPPIJEN, VEREENI- GINGEN. 

1. Het Algemeen Syndicaat van 
Sui]<orfabrikanten i n N. I. werd opgericht I Jan 1895 
en is gevestigd te Soerabaja. 

Doel: hot bevordercn van do belangen der suiker- 
industrie in N. I. in den meest algemeenen zin op alle 
gebied en met de meest uitgebreide mid- delen. Het 
Syndicaat werd erkend als rechtsper- soon bij Gouv. 
Best 17 Jan. 1908 no.l. Aan het dagelijksch bestimr 
zijn opgedragen de werkzaam- heden van de 
„0ommissio van ad vies in zake de suikerindustrie 
op Java?', welke bestemd is om aan de Regeering, de 
Ohefa der Dep. van Alg. burg, bestuur en aan de 
Hoofden van gewestelijk bestuur ad vies uit te 
brengen, inlichtingen te geven of voorstellen te doen 
met betrekking tot de suikerindustrie. 

2. Het N e d.-I n d. L a n d b o u w-s y n- d i c a 
a t werd opgericht 1 Jan. 1899 en is gevestigd te 
Soerabaja. Doel: met handhaving der tegenwoordige 
of toekomstige landbouwvereeni- gingen, het 
verkrijgen van aansluiting en samen- werking van 
deze vereenigingen, teneinde ge- zamenlyk de 
belangen van alle cultures in N.-I., uitgezonderd de 
suikercultuur, in den. meest uitgebreiden zin te 
bevorderen. Aan het dage- lyksch bestuur zijn 
opgedragen de werkzaam- heden van de 
„Commissie van ad vies in zake de 
landbouwnijverheid op Java (m. u. van. de 
suikerindustrie)'', bestemd om aan de Regeering, d© 
Chefs der Dep. van Alg. burg, bestuur en aan de 
Hoofden. van gewestelijk bestuur ad vies uit te 
brengen, inlichtingen te geven of voorstellen te doen 
met betrekking tot deze nijverheid. 

SYZYGIUM JAMBOLANUM. Zie EUGENIA 
JAMBOLANA. 



T. 

TA (BOEG.). Zie BORASSUS. 
TABAK. BOTANISCHE BESCBBIJVING. De ta- bak 

behoort tot do familie der Solanaceae, groep der 
Nicotianinae, geslacht Nicotiana. Het is een ^enjarig 
gewas, dat bij normale ontwikkeling ge- woonlijk 
eene hoogtc bereikt van. 1 % 印 2 Meter. De verspreid 
staande bladcren zijn gaafrandig, ei- tot lancetvormig 
tot langwerpig, evenals de stengel met klierdragende 
haartjes bezet, welke een. kle- verig vocht uitzweeten. 
De bloemen, tot pluimen vereenigd, zijn meestal 
rood, bij sommige soorten ook geelgroen of wit. De 
kelk is klok- of kroes- vormig, 5-tandig, nablijvend. 
De bloemkroon is meerof minder trechtervormig, 5-
lobbig. De meel- draden zijn 5 in getal, waarvan 4 
ongeveer even lang en 1 iets korter, de helmknoppen 
met spleten openspringend. De stamper verschilt in 
lengte weinig met de meeldradcn. Zelfbestuiving is 
rege], maar toch komt kruisbestuiving niet zelden 
voor. Het vruchtbeginsel is 2—4-hokkig. Zaaddoos 
met 2 kleppen, zelden met 4 openspringend. De klep- 
pen verdeelerrzich Jatcr nogmaals in tweeen. De 
zaden zijn zeer talrijk, zeer klein (diam. circa l/2 
m.M.) en bijna rond. 

Volgens v. Wettstein komen er gezamenlijk in 
Noord-, Centraal- en Zuid-Amerika ongeveer 40 
soorten voor, op de Soenda-eilanden 3 soorten, 1 
soort in Australie en zijn ook eenige soorten 
inheemsch op de eilanden van den Stillen Oceaan. 

Volgens Prof. 0 .Comes te Portici is er slechts 
6ene tabakssoort (N. suaveolens Lehm.), die niet in 
Amerika inheemsch is. 

Verschillende der in do gematigde en warmere 
landen gekweekto soorten komen ook verwilderd 
voor. In eene beschrijving van v. Wettstein 】) vindt 
men de volgendo indeeling van de tabaks- soorten. 
(gekweekte en niet gekweekte) in 3 groepen: 

Groep I. Tabacum G. Don. Bloemkroon rood, met 
spitse randspleten. Nicotiana tabacum L., in Z.-
Amerika inheemsch, met talrijke cultuurvor- men (de 
in Nederlandsch-Indie gekweekte tabaks- soorten 
behooren alle tot deze groep). 

Groep II. rustica G. Don. Bloemkroon geelgroen, 
met stompe randlobben. 

Groep III. petunioides G. Don. Bloemkroon wit of 
roodachtig, met lange buis. 

Groep IV. polidiclia G. Don. Bloemkroon wit of 
rood, vruchtbeginsel vierhokkig. 

Comes * 2) heeft de vele eultuurvormen, varie- 
teiten en soorten van tabak systematisch geor- 

1) In Engler und Prantl, Die natiirlichcn 
Pflanzenfamilien. 

2) 0. Comes, Monographic du genre Nico-
tiana comprenant le classement botanique des 

tabacs industriels, 1899. 

dend. De bovongenoomde Groep I verdeelt hij in N. 
fruticosa L., N. tabacum L., N. lancifolia on N. 
auriculata, die dan weer in varieteiten enz. 
onderverdeeld worden. De oudste der in Ned.- Indie 
geteelde tabaksvarieteiten is ongetwijfeld. de 
tegenwoordig voor de inlandsche markt nog de meest 
goteeldo tabak met schijnbaar gcsteelde bladeren. 
Volgens Comes zou deze behooren tot de soort 
Nicotiana fruticosa. De in Ned.-Indie voor de 
Europeeschc markt geteelde tabak be- hoort echter 
uitsluitend tot Nicotiana tabacum var. Havanensis, en 
wel tot de rubriek genuina (echt). De velo varieteiten 
cn rassen of cultuur- vormen van deze soort (ten deele 
door natuurlijke, ten. deele door opzettelijke kruising 
ontstaan), gewoonlijk genoemd naar de streek van 
herkomst (Deli, Kedoe, Besoeki, enz.) zijn het best te 
her- kennen aan den vorm der bladeren, het meer of 
minder geoord en gevleugeld zijn dor bladeren en de 
kleurverschillen der roode bloemen. Hoewel ook 
deze vorm-kenmerken, evenals de grootte bij 
hetzelfde ras kunnen verschillen en de inwendige 
eigenschappen in hooge mate afhankclijk zijn van de 
cultuur en de gronds- cn klimaatsomstandig- heden, 
zoo kunnen zij toch tot identificecring di(•- nen. 
Dikto, kleur en stand der bladeren, richting en dikto 
der bladnerven, grootte en vorm der bloemen kunnen 
ook verschillend zijn, maar zijn toch minder 
kenmerkend dan de eerstgonoomde 
herkenningsteckcncn. 

De verschillende tabakssoorten voor de Euro-
peeschc markt zijn na 1830 uit Havana, do Phi- 
lippijnen, San Domingo cn andere plaatscn aan- 
gevoerd en zijn. stork onder clkandcr gekruist, zoodat 
zij haar oorspronkelijk typo verloren heb- ben, 
waartoc ook het foit kracljtig medowerkt, dat de 
tabak zeor sterk onderhevig is aan invloe- den van 
bodeni, klimaat, weersgestcldheid, enz. Verder zijn er 
door de proefstations uit allo oor- den der wercld 
soorten van tabakszaad ingc- voerd, o.a. met het doel 
om varieteiten te vinden, die tegen bepaalde ziekten i
】nmuun zouden blij- ken of die voor sommige 
doclcinden byzonder gc- schikt zouden kunnen zijn, 
b.v. voor het gebruik als sigarettentabak. Ten slotte 
zijn cr velo krui- singen verwekt tusscJicn 
uitstekendc soorten, ten cinde ccn verbeterd 
tabaksgewas aan to plan- ten, zoodat tcngcvolge van 
al dezo oorzaken een grooto verscheidenheid van 
soorten in de cultuur wordt aangotroffen. 
Baartegenovcr staat even- wel, dat in do laatste jaron 
een uitgebroid cn nauwgezet onderzoek heeft plaats 
gev on den naar de eigenschappen der verschillende 
typen, met het doel de in de praktijk gebruikte 
zaadmeng- sels te vervangen door zaad van zooveeel 
mogclijk enkelvoudig type. Volgens Van Bijlert kan 
men de in Ned. Indic gekweekto tabakssoorten onder- 
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scheidcn naar do drie groote tabaks-centra: 
I. Deli. Er zijn reeds vrij veel duidolijk van 

elkander verschillende lijnen van Deli-tabak voor 
do verschillende grondsoorten afgezonderd en in 
vrij groote proefncmingen ondorzocht. Men kweekt 
allccn dekblad. 

II. Dj embor. Men plant zooveol mogelijkDeli-
tabak en, waar de landen te hoog en te koud zijn, 
tracht men door kruisingon met Havana, Kedoe en 
Banjoomas typen te krijgen, waarvan de opbrengst 
in die hooge strekon bo von die van de Deli-tabak 
gaan, en die haar in kwaliteit zoo dicht mogelijk 
naderen. Op de hooge tabakslan- dcn plant men 
Kedoe- en Banj oemas-tabak. De cultuur levert niet 
alleen dekblad, de Kedoe-tabak bezit aroma en kan 
voor binnenwork en omblad dienst doen. Verder 
neemt men er proeven met tabakssoorten uit Turkije 
en Klein-Azie voor sigarettentabak. 

III. De Vorstenlanden staan, wat aantal typen 
betreft, tusschen beide in. Hoofdzakelijk plant men 
er de Y van Dr. Lodewijks en de Kanari van Dr. 
Jensen, die weinig verschillen. De cultuur van Deli-
tabak is er opgegeven. Evenals in Djfimber is 
slechts oen deel van den oogst als dekblad te 
gebruiken. 

ALGEMEENE GESCBIEDESIS EN NAAM. Het ge- 
bruik van tabak voor rooken.en andere doelein- den 
is een uitvinding van de Indianen in Ameri- ka, uit 
welk werelddeel de plant over de geheele wereld 
verspreid is geworden, zoodat zij nu op zeer 
uitecnloopende plaatsen als handelsgewas wordt 
vcrbouwd. De lezingen omtrent den oor- sprong van 
den naam tabak loopen uiteen. Ter- wijl sommigen 
van een pijp spreken, die door de Caraibon 
“Eobaco" werd genoemd, beweren an- deren, dat de 
rollctjes tabak, in een m als bl ad gewikkeld, die op 
Cuba ten tijde van de komst van Columbus gerookt 
werden, aldus werden ge- noemd. Het eiland 
Tabago, een dor kleine Antil- Icn, waar het aan 
Columbus bekend geworden kruid vcel voorkwam, 
zou dan aan de rollen tabak, die de Cubaansche 
Indianen rookten, zijn naam to dan ken hebben.' 

Was de tabak als gehot- of geneesmiddel in 
Europa bokend goworden door de beschrijving van 
de rcizigers, die met of na, Columbus Amerika 
bezocht hebben, de plant zelvo kreeg men eerst 
omstreoks 1560 in Spanje to zien, toen oen. arts, 
zckcrc Francisco Hernandez do Toledo, tabaks- 
zaden uit M<ixico niedcbracht. Do Fransche 
ambassudcur tc Lissabon, Jean Nicot /le Ville- rnain 
zond planten of zaad naar Frankrijk on wcl on)de 
blatlcrcn als geneesmiddel in den vorm van snuif tc 
gebruiken. Men zegt, dat aan het hof van Koningin 
Elisabeth van Engeland het gc- bruik van tabak te 
rook on voor het eorat in Europa is toegepast en dat 
zeor spoodig daarna in do Noord-Amcrikaanschc 
kolonicn op vrij trrooto schaul tabak voor uitvocr 
naar Europa werd aungekweokt. Iloewel allerwoge 
in Europa <lo ovorheden zich tegen het gebruik van 
tabak verzetten on daartegon zwarc straffon uitvaar- 
digden, kondon zy het niet verhinderen en in de 
eorstc jaren dcr 17e ceuw werd alom tabak ge- 
bruikt als rook-, pruim- en snuiftabak. Daarmede in 
verband staat ook de aanvang cn de uitbrei- ding van 
den tabaksbouw in velo Europecsche landon, die 
toon ter tijde is aangevangen en tot op den huidigon 
dag is voortgezet. 

(Jeschiedcnis van de tabakscultuur in Neder- 

landsch-Indie. Volgens Raffles zou de gewoonte 
van rooken op Java ongeveer 1601 door de Hol-
landers zijn ingovoerd. Het is waarschijnlyk, dat do 
tabak en het gebruik er van door de Portu- geezen, 
dio evenals de Spanjaarden er vroeger dan andere 
naties mede bekend waren, op Java is bekend 
goworden, dus in het laatst der 16e eeuw. In 1595 
werd echter volgcns Pr6vost*s „Histoire g6ndrale 
des voyages'1 op den pasar te Bantam wel sirih, maar 
nog geen tabak verkocht. Volgens Scott, chef van de 
Engelache nederzet- ting te Bantam, was in de eerste 
jaren der 17e eeuw op Java zoowcl tabak- als opium-
rooken bekend. Door verschillende personen is in de 
16e eeuw van verschillende str eken van Amerika ta- 
bakszaad naar Europa overgebracht. Afkomstig van 
verschillende varieteiten, is wellicht toevallig van 
Europa in Indie, gelijktijdig of kort na elkaar ook in 
China, de schijnbaar gesteelde soort, die nog door de 
inlandsche bevolking het meest wordt geteeld, 
geimporteerd. Dit geeft dan de verkla- ring van 
hetgeen Rumphius in. zijn Amboineesch kruydboek 
zegt, dat namelijk „de plante van den Oost-Indischen 
tabak een weinig verschilt van de A m grika&ns ch 
e‘'. 

Het gebruik van tabak, door ruilhandel of als 
geschenk verkregen, is vermoedelijk ouder dan de 
cultuur er van 】).Rumphius was er niet zeker van 
of de tabak in Ned.-Indie al of niet inheemsch is. Het 
algemeen bekend zijn in Ned.-Indie van de tabak is 
echter geen sterk argument voor het wel inheemsch 
zijn en wanneer hij zegt: „ik „hebbo van oude 
Javanen verstaan, die dit weder „van haar ouders 
gehoord hebben, dat de Ta- „baksplante op Java wel 
zij bekend geweest eer „men aldaar van Portugezen 
wist, dat is voor 't „jaar Christi 1496 dog geenzints 
tot rooken, maar „alleenlijk tot Medicijn gebruyke町
k", dan is het de vraag of niet verwisseling met een 
op tabak gelijkende plant plaats hceft. Het 
algemeen-zijn van. den naam „Tabaco,, of 
,,Tambaco" ook wel „Bako,J is een sterker argument 
voor het niet-in- heemsch zijn. De O.-Indische 
Compagnie heeft zich aan de cultuur van tabak en 
den uitvoer er van weinig laten gelegen liggen. 
Blijkbaar was in dien tijd de concurrentie met do uit 
Amerika in- gevoerdo en de in Europa zelve 
geteelde te zwaar. Daarbij kwam, dat de 
Europeesche markt ook toon reeds andere eischen 
aan de hoedanigheid steldo dan de inlandsche. De 
teelt en vooral de be- reiding, zooals toen evenals 
tegenwoordig, voor de inlandsche markt op Java en 
elders werd ge- volgd, kon niet de kwaliteit geven, 
dio men in Europa bogeerde en de ambten aren der 
Compagnie, die cultuur cn bereiding niet kenden, 
waren niet de personen oin in dezen stand van zaken 
verandoring to brengen, daargelaten dat do Com- 
pagnio hftndelaarstcr was en geen plantster. Do teelt 
en bereiding van tabak voor de Europeesche markt 
dateeren in Nederlan(lsch-Indie eoi'st van hot tot 
stand komcn van het Cultuurstelsel (zic i) 

i) In 1626 werd volgcns het N.-I. Plaka&t- 
bock door do O.-I. Compagnie het recht tot 
inkoop eu verkoop van te Batavia aangevoer- 
de tabak verpacht. De pacht betrof „de opcoop 
endo bonefiticn van alle den taback, welko 
alhier bij do vreemde trafiquanten van buyten 
ingobracht wert". Vergund bleef tabak bij do 
pachters te koopen en deze „onder do borgorijo 
in *t gros oftc cleyn te venten". 



234 TABAK. 

Deze is van mindere kwaliteit dan do in de zon 
gedroogde en kan naar rook smaken. Om droge tabak 
wat vochtiger te maken wikkelt mon die wel in een 
stuk versch, jong pisangblad. Door waroenghouders 
wordt do tabak vaak met een mengsel van 
versohillendo producton bespren- keld om het aroma 
te versterken en te verbete- ren 1), waarvoor o. a. 
geurige harsen en de nar- cotisch werkende jonge 
bladeren van hennep, Cannabis saliva L. of wel 
opium gebruikt worden. 

Wat de inlandsche tabak op Sumatra bctreft, deelt 
v. Hasselt in zijn werk „ Volksbeschrijving van 
Midden-Sumatra5* mede, dat in de Padang- sche 
Bovenlanden de cultuur langs den Oostelij- ken oever 
van het meer van Singkarah toeneoint. Zij wordt 
geplant op droge velden, die goed zijn 
schoongemaakt en omgewerkt;. het veld verdeelt 
men in smalJe bedden en plant daarop, ongeveer een 
meter van elkaar, de plantjes, die vooraf op 
kweekbedden gewonnen zijn. In Redjang, zegt v. 
Hasselt, is het voornaamste gewas na de ryst de tabak. 
Deze is overal in Palembang gezocht； zij wordt als 
hoofdgewas, maar ook als voor- gcwas, op padi-
ladangs geteeld en op dczelfde wijze behandeld als in 
do Minangkabausche lan- den. leder landbouwer 
bewerkt de door hem ver- bouwde tabak zelf. De 
bewerking is hoogst een- voudig en levert tabak, die 
alleen voor binnen- landsch gebruik dient, maar zeker 
uitnomend gescliikt bevonden zou worden, zoowel 
om haar snede als om haar geur, voor de in Europa 
ge- bruikte cigaretten. Nadat de bladeren geplukt zijn, 
worden ze in een mand gevlijd, met lagoendi- 
bladeren dichtgedekt en zoo gedurende drie dagen te 
broeien gezet. Nu neemt men de harde nerven uit de 
tabaksbladeron en snijdt ze met een vlij- mendscherp 
mesin uiterstfijne draden. Vervoigens wordt de tabak 
op holle bamboeramen 3 tot 8 dagen in de zon te 
drogen gelegd en na herhaaldelijk gekeerd. te zijn, als 
ze voldoende droog is, tot stren- getjes (djaloew) 
gevormd, die ongeveer 25 c.M. breed bij 30 lang zijn 
en naast elkaar gevlijd worden. De dus gevormdo 
lagen worden. kruis- wijze over elkander gelegd en in 
versch pisangblad verpakt. De bekende Ranau-tabak 
* 2 * *), geurig maar zwaar, zooals gewoonlijk de voor 
de inlandsche markt bereide tabak, is meer uit de 
boven- streken van de Koinering Oeloe dan uit de 
eigen- lijke Ranau-districten der residentie 
Palembang afkomstig. De werkelijke Ranau-tabak uit 
de marga's, die om bet Ranau-meer liggen, wordt 
grootendeels voor eigen consumptie gebruikt en is 
moeilijk te verkrijgen. De bereiding heeft op de door 
v. Hasselt beschrevene, weinig van de Javaansche 
afwijkende methode plaats. 

De mededeelingen uit zeer verschiJIendc deelen 
van den Archipel, Centraal Borneo, Minahasa, 
Amboina, Ceram, enz., vermelden niethoden van. 
aanplant en bereiding van de tabak, die met kleine 
afwijkingen aan de reeds beschrevene gelijk zijn, 
zoodat het niet noodig is deze nog afzonderlijk op te 
sommen. 

Volgens het Koloniaal Verslag van 1915 x) be- 
draagt het oppervlak, dat op Java in de Gouver- 
nements-residentien (zonder do particuliere lan- 
derijon) en op Madocra voor don Iiilandschen 
landbouw met tabak is beplant: 

Aantal bouws beplant met tabak als: Jaar. 
Eerste gewas. Tweede gewas. Totaal. 
1913 68.876 165.913 234.788 
1914 67.971 157.021 224.992 

In 1914 was de verdeeling ovor de soorten van 
grond als volgt: 
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In 1916 waren 230.106 bouws op Java en Ma- 
doera met tabak voor de inlandsche markt be- 
plant. 

Gegevens, die botrekking hobben op de in de 
Buitenbezittingen met tabak beplante opper- 
vlakte, ontbreken. nagenoeg geheel. 

B. Cultuur en bereiding voor de Europeesche 
markt op Java. 

1. Vorstenlanden. In de residentie Soera- 
karta bevonden zich in 1915 27 onder- 
nemingen voor tabakscultuur voor de Eu- 
ropeesche markt met een productie van 8.320.897 
K. G. tabak en in Djokjakarta 8 met een 
produc- 
tie van 4.090.449 K.G. Voor 1916 waren de 
cijfers voor Soerakarta 25 ondornemingen mot 
7.996.811 K.G. en voor Djokjakarta 9 onder- 
nemingen met 3.448.305 K.G. 

Hoewel in O.-Java, vooral in de afdeeling 
Djember der residentie Besoeki do cultuur vau 
tabak ook met zorg wordt gedreven, kan als 
regel gelden dat de cultuur in do Vorstenlunden, 
in Soerakarta meer nog dan in Djokjakarta, 
met meer zorg plaats heeft dan in de Gouvcr- 
neinentslanden. Do oorzaak daarvan id, dat do 
landhuurders in de Vorstenlanden zeker zijn 
van de beschikking over de gronden geduren- 
de een groot aantal jaren (zio LANDVER- 
HUUR) en allo cultuur-wcrkzaumhedcn in dio 
atreken onder Europeesch toczicht plaats hebben, 
waartoe do agrarische toestanden eveneena aan- 
loiding geven. De kwantitatieve opbrengsten 
loveren daarvan het bewys, en dat zorgvuldige 
cultuui' ook aan de kwaliteit ten goedo koint, 
toonen do fijne kwaJiteiten, die men vaak onder 
de Vorstonlandsche tabak aantreft. De gronden, 
die in de Vorstenlanden voor de tabakscultuur 
gobezigd wordun, zijn uitsluitend sawahgronden 
(in O.-Java teelt men ook op tfigalgronden). 
De vdorvrucht is padi. Wanneer de saw&hs voor 
de tabakscultuur beschikbaar komen, jneestal 

1) Het heet, dat in de Minahasa voor het 
sausen arak wordt gebruikt. 

2) Deze wordt naast andere op inlandsche 
wijze bereide tabak in kloine hoevcelheid ook 
naar Nederland uitgevoerd en dient dan 
voor het maken van sigaretten. 

') De latere Kolonialc Verslagen bevaLten 
niet zulke gcdelaillecrde opgaven. In dat van 
1918 lezen wij : „Mct het oog op do grooto 
voorraden op Java, door gebrek aan schceps- 
gelegenheid, is aangeraden de teelt van tabak 
door de bevolking te beperken". 
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tegen April1), dan verkeert do grond, als een govolg 
van de natto bowerking ten behoeve van do 
voorafgaando rijstcultuur, in een toestand, dat 
intensiove bewerking on sterke draineering door 
open gotcn moetcn worden toegcpast om dezen voor 
do tabakscultuur to kunnen gebruikon. Daarbij moet 
de grond na de bewerking nog een tijdlang blijven 
liggen om “uittczuren", dat is door de inwerking der 
lucht schadelijko stoffen van organischen en 
anorganischen aard, die vroeger zijn ontstaan, 
onschadelijk te maken. 

Wanneer dus eon stuk sawah van bijvoorbeeld 40 
bouw groot een zoogonaamdc tabaks„tuin>, moet 
worden, begint men met het padistroo, dat is blijven 
staan, aftesnijdcn en te verbranden. Men maakt 
daarna eene ringgoot van bijv. 90 cM. diep, zoo 
noodig 66n of meer middengoten in de richting van 
de helling van het terrein en op 35 A. 50 Meter van 
elkaar een st el hoofdgoten loodrecht op de richting 
van de helling van het terrein. Nadat deze 
hoofdgoten zijn'gemaakt, is de grond gewoonlijk 
droog genoeg om geploegd te worden. Somtijds, in 
goval er voor het graven der goten geen voldoende 
werkkrachton waren, begint men ook wel reeds te 
ploegen voordat ze alle klaar zijn. 

In den regel wordt voor het ploegen eerst met 
dcsamest2) (20 认 30 kub. Meter per bouw), som- 
tijds met titdn (uitgeloogde indigoplantcn in min of 
mccr verganen toestand) gemest. Vroeger was 
hetgebruik van titdn als bemesting meeralgcmeen 
dan tegenwoordig. In de cerste plaats wordt door de 
inkriniping der indigocultuur veel minder tit&n 
geproduceerd en in de tweede plaats is men meer 
gaan vreezen voor verslechtering der kwali- teit door 
titdnbemesting. Het hoogc stikstofge- halte van 
dezen mest zou bi] rykelijk gebruik 

1) Men kan dan ein de Augustus ongevcer 
planten, wat voor die streken een geschikte tijd 
is. - 

2) Deze jnest bestaat hoofdzakelijk uit de 
uitworpsclcn van runderen en karbouwen, met 
asch van takken, bladcren, keukenafval en 
aarddeclon, ineestai in ondiepe kuilen in de 
schaduw van het geboomte der desa's 
verzamcld. Het is dus ecn konipostmest, het 
best to vcrgelijken met het Europeesche 
strantvuil. Het gehalte van 2 monsters, te Klatcn 
(Soerakarta), was: stikstof 0,26 on 0,27 %, 
phosphorxuur 0,34 en 0,45 % cn kali 0,34 en 
0,48 %, bij een watergehalte van 40 %. Het 
betrekkelijk hooge kaligehalte is gunstig voor 
do kwaliteit van de tabak. Do Europeesche 
ondernenier koopt van de in- landsclie 
bovolking dezen meat gewoonlijk tegen 
geringen prijs, in do rcsidentie Socra- kai-ta 
voor -10 cts. por kub. Meter. Tcgon (lien prijs 
kan dan per n)an 25 cts. per dag er medo 
verdiend worden. De desamest, zooals dozo 
naar hot land wordt gebracht, kan scha- delykc 
bactorien, citjes of sporen van dior- lijko en 
plautaardigo parasieten bevatten of ook wol 
stoffen als zuren humus, die schadclijk kunnen 
zijn. Door den mest vroeg- tijdig naar hot veld 
to brengon en do lucht geJogonheid to geven or 
op in te werkon, zal men van deze schadelijko 
bostanddcelen gocn last hob ben en kan ccno 
oordoelkundige toepassing van dozo bomesting 
bij do tabak niet an dors dan groot voordoel 
opleveren. 

aanlciding kunnen geven tot het produccoren van 
grof, diknervig blad. Gebruik van kunstmest heeft in 
de Vorstonlanden, in togonstelling van Deli, waar 
veol kunstmest gebruikt wordt, weinig ingang 
kunnen vinden. Men mest wel de kweekbeddingen 
met kunstmest en past ook in den aanplant 
zwavelzure ammonia toe, maar do voornaamste 
bemesting blijft stalmest of, in het algemeen, 
compost en voor zoover het verkrijg- baar is, titdn. 

Nadat een paar maal geploegd is, wordt een stel 
dwarsgoten, op een afstand van bijvoorbeeld 15 
Meter, loodrecht op de hoofdgoten gegraven, 
waarmedo dan het terrein voorloopig voldoende 
gedraineerd is. De vroeger voor de irrigatie der padi 
gediend hebbende leidingen blijven hierbij bestaan 
om later, zoo noodig, eene kunstmatigo besproeiing 
te kunnen toepassen. Deze komen echter niet voor 
afwatcring in aaninerking. Hoewel tusschen de 
laatste ploegingen tevens geegd wordt, kan het toch 
nog noodig zijn, om de kluiten aan do oppervlakte 
verder te verkrui- melen, wat noodig is om te kunnen 
planten. Dit verkruimelen geschiedt dan door 
fijnkloppen met houten Earners. Op plaatsen, waar 
men met den ploeg niet kan komen, zooals langs de 
goten en de galangans, wordt met den patjoel 
bijgewerkt. Op vcrschillende ondememingen wordt 
met Europeesche ploegen gewerkt. De bewerking is 
dan iets dieper dan met den inlandschen ploeg, die 
meer algemeen wordt gebruikt. In het laatste goval 
heeft het ploegen vaker plaats en wordt de grond 
daarom meer verkruimeld. Reeds v66rdat de 
grondbowerking z66ver is gevorderd zijn op 
verschillende plaatsen van de onderneming, het lief 
st in de nabijheid van eene waterleiding, 
kweekbeddingen aangelegd, nadat de grond aldaar 
behoorlijk is bewerkt. Tusschen de door ophooging 
verkregen beddingen bevinden. zich een paar goten 
voor draineering on er omheon is dikwijls eene 
leiding met zacht stroomend water gemaakt, met het 
doel do mieren weg te hou- den en besproeiingswater 
bij do hand te hebben. Ook zijn een paar paden 
aangebracht om overal goed bij te kunnen komen. 
Alvorens het zaad uittezaaicn wordt hot mcestal 
eenen nacht ge- weekt en om het gclijkmatig te 
kunnen verdeelcn wordt het vo6r de uitzaaiing met 
asch en fijne aardo of zand gemengd. Er wordt 
gezorgd, dat de plantjes op do verschillende bodden 
niet even oud zijn, maar dat tusschen het eerst- en hot 
laatst- gezaaide ecn tormijn van. bijv. 20 dagen 
verloopt. Op die wijzo kan het overplanten 
successievelijk met plantjes van golykon leeftyd 
plaats hebben, terwijl het latcro oogsten minder 
bozwaar ople- vort en het work in do droogschuren 
beter kan worden gcregcld. Met hetzelfdo aantal 
arboiders kan men op die wyzo ecn grooteron oogst 
maken on men is verzokerd dat althans voor een 
gedeelle de kans van mislukking door ongunstig wcer 
tot een minimum is horleid. Het zaad mag slcchts 
zeer oppervlakkig met aarde wordon bedokt. Vroeger 
was hot gebruikolijk, do bedden na het zaaien mot 
padistroo (dam^n) too to dekkon en er bovendien nog 
een afdak (pajong) van alang- alang of andor 
materiaal boven to maken. Hot padistroo word dan 
weggenomon wanneer do kiemen te voorschijn 
kwamen. In later© jaron heoft men echter het stroo 
meestal woggelaten om daardoor sterkcre bibit to 
krijgen. Al naar do bohoefto zich doot govoelen, 
wordt water go- 
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geven. Gewoonlyk na ongevcer 6 da gen begint het 
zaad optekomen en na 8 dagcxi zijn do bed- den met 
eeu groen waas bedekt. Hot is gewcnscht het afdak 
ongeveer 14 dagen voor de overplanting 
wegtenemen. De bi bit is bij het overjilanton 35 5. 40 
dagen oud. V66rdat met uitplantcn wordt be- 
gonnen, worden op afstanden van bijvoorbeeld 50 bij 
70 cM. dunne bamboestokjes (adjirs) op de velden in 
den grond gestoken om de plaats aante- geven, waar 
de tabak zal komen te staan. Het aanplanten heeft bij 
voorkeur tegen den avond plaats, van 4 uur tot ruim 
6. De plantjes worden direct begoten (gesiramd), den 
volgenden morgen nog eens en dan tevens elk met 
een groot blad (djati of ander) beschut. In de 
eerstvolgende dagen heeft geen andere behandcling 
plaats, dan dat de plantjes van water voorzien 
worden. Wan- neer deze den groei hervat hobben, 
wordt de grond eerst ondiep met den patj oel 
bewerkt. Later doet men dit dieper (circa 50 cM.) in 
de rich- ting der plantrijen en weer eenigen tijd later 
plaatst men de planten, door deze a an te aarden in 
eene rij of in twee rijen op aardruggen.die dan 
afgewisseld worden door de zoogenaainde 
plantirans. 

De besebreven bewerking met den patjoel, die de 
tweede maal dieper gaat dan de ploegbewcr- king, 
doet men op enkele onderneiningen v66r het planten, 
maar na het plaatsen der ,、adjirs". Na het planten 
wordt dan alleen eene ondiepe bewerking toegepast 
en 3 maal aangeaard (op enkele rij meestal). 

Bij het aanaarden neemt men gewoonlijk de 
onderste blaadjes. die anders gedeeltelijk in den 
grond komen, weg. Daardoor wordt de vonning van 
nieuwe wortels uit het onderste gedeelte van den 
stengel bevorderd. Gedurendo de nu volgen- de 
ontwikkeling van de planten tot het oogsten (circa 
2'/? a 3 maanden na het uitplanten),worden deze 
geregeld 5s morgens vroeg nagezicn om rup- sen, 
sprinkhanen en andere insecten te vangen. Ingeval 
groote droogte schadelijk dreigt te worden, worden 
de planten gewoonlijk van water voorzien, door de 
goten, na afdamming uit eene aanwezige, vroeger 
voor de padi gediend hebben- de waterleiding, te 
laten volloopen en daarna het water tot bijna a an den 
voet der stengels te laten opstijgen. Is de grond met 
water doortrokken dan laat men het overtollige 
spoedig wegloopen en brengt alles in den vroegeren 
staat terug. Wan- neer in het laatst van Augustus 
geplant is, zal de tabak in het laatst van October 
beginnen te knoppen en al spoedig zullen zich 
Noeinen ver- toonen. Het toppen en uitbreken van do 
bloem- pluimen blijft tegenwoordig bijna gebeel 
achter- wege, om zoodoende een bruikbaarder 
topblad te winnen. Ovcrigens oogst men ook wel 
blad van de zijtakken, niits de lengte niet te klein is. 
Het is zeer gewenscht, dat de tabak v66rdat deze 
geoogst wordt, flink regen heeft gehad. Door 
irrigatiewater alleen kan men nict die flink uit- 
gegroeide planten verkrijgen, die noodig zijn om 
tabak van superieure kwa】iteit op te leveren. 
Vroeger begon men pas te oogsten wanneer de 
bovenste bladeren oogstbaar waren. Men paste dan 
booinoogst toe en liet zelfs de onderste bladeren v66r 
dien tijd afvallen, zonder deze te oogsten. Later is 
men eerst de ondersto bladeren afzonderlijk gaan 
oogsten om ver vol gens de ove- rige als boomoogst, 
dus met stengel en a], binnen te brengen. 
Tegenwoordig wordt aJgemeen al het 

blad als bladoogst naar de droogschuron ge- bracht
，, eerst de ondorsto bladoren (voctblad), dan de 
middelste (middonblad) en vervolgens de bovenste 
(topblad). Hot oogsten begint *s morgens tegen half 
10 of 10 uur, het tijdstip waarop de bladeren 
genoegzaam van dauw zijn bevrijd. De bladeren 
worden in do daarvoor ingerichte „pikolansn 
voorzichtig necrgelegd en dan naar de droogschuren 
gedragen. Zij worden daar door vrouwon aan reopjes 
bamboe geregen, boven- on ondorkanten 
afwisselend tegen elkaar, en dan met „tali g6debog,> 
aan de bamboe-,,dolken" opgehangen. 

Men kan rekenen, dat de grootte dor droog-
schuren ongeveer is: lengte 80 meter, breedte 20 
meter, hoogte 10 meter. Al naar de grootte is de 
capaciteit van eene schuur voldoende voor 5 祝 10 
bouw 1), terwijl de kosten 3000 tot 6000 gulden 
bedragen. Zij zijn verdecld in zoogenaam- de kamers 
ter breedte van byvoorbeeld 31/2 meter. Het 
materiaal van de stijlen der schuren is djatihout of 
bamboe, de dakbedekking „atapn van alang-alang, 
terwijl het materiaal der wanden ,,kfidjang‘‘ (uit 
nipahpalmbladeren vervaardigd) is. Per bouw kan 
men rckenen op 2500 祝 3000 dolken. 

Bij het drogen worden eerst de randen droog. Er 
treden gele vlekkon op, die langzamerhand in elkaar 
overgaan, terwijl de kleur donkerder wordt Het 
langst blijft de hoofdnerf vochtig. De snel- heid van 
het drogen wordt geregeld door opencn en sluiten 
van de kleppcn en deuren. Vot blad laat men langer 
drogen dan schraal blad. Wanneer het blad droog is, 
gewoonlijk na ruim edne maand, zichtbaar aan de 
hoofdnerf, die dan hard en droog is, worden de 
bladeren van do bamboe- reepjos afgestreken cn in 
bambocmanden, van binnen met eene pandanmat 
beklecd, al of niet te voren gebost, naar de 
fermcnteerloods gc- bracht. 

De in bossen van bijvoorbeeld 50 bladeren g< - 
bonden tabak wordt op stapels gezet, die bij v. 6 bij 
3 meter grondvlak hebben en 2 meter hoog, somtijds 
grooter somtijds klciner zijn. Men legt oerst eene 
laag bossen ongeveer )r>et de koppm tegen elkaar cn 
aan de hooken afgerond. Over deze eerste laag legt 
men oeno tweede op di" wijze, dat de naar buiten 
gerichte koppen cin a 20 c.M. naar binnen koincn to 
liggen. De 3e iaag wordt dan weer gologd als de 
ccrste. De bossen der bovenste laag legt men 
zoodanig over elkaar, dat, van boven gezi(；n, de 
stapel alleen aan de kanten koppen vertoont. 
Ongevcor in het midden van den stapel Jegt men 66n 
of mecr (op ver- schillendc hoogte) van gaten 
voorzicno bamboc- kokers, waarin een bainboestok 
met prop steekt met aan het einde ecn gewonen- of 
maximuni- thermometer. De stapels worden op een 
verhoog- den vloer (b a 1 e-b a 1 6) van djatihout of 
bamboo, circa 1 meter boven den beganen grond van 
de fermenteer- of ,,afjmk]oods'', opgestcld, ge-
woonlijk met cen paar pandan matten onder cl- ken 
stapel. Men laat de temperatuur gewoonlijk niet 
hooger dan 60° Celsius stijgcn (minimum 35°, 
maximum 75c). Heeft cen stapel de teinpcratutir 
bereikt, die men wenscht, afhankelijk van den aard 
der tabak en het a] of niet gedeeltelijk reeds 

1) Het fermenteeren cn verpakken ge- schiedt 
gewoonlijk in 6dne algemcene fer- menteer- of 
afpakloods. 
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<re£ermentcord zijn, dan wordt dezc gokcerd (om- 
Zezet), terwijl gcwoonlijk, door vereeniging van 2 of 
nicer stapels, langzamorhand grootere gemaakt 
wordcu- 

Om het latere sortecren te vergomakkelijken en 
omdat niet alle tabak op golijke wijzo gefer- 
mentcerd behoort te worden (het voetblad stelt 
bijvoorbeeld andcre eischen dan het topblad, wei- 
nig beregendc andere eischon dan zwaar bore- gende 
enz.), hceft men reeds in de droogschuren 
verschillende kwaliteiten afzonderlijk gehouden cn 
gaat daarinedc in do algeineeno fermenteer- loods 
door. 

Bij het oogston zal men bijv. onderblad, midden 
bind en bovcnblad reeds afzonderlijk hebben 
gehouden en bij hot bossen (in de droogschuren) 
verder droog, vochtig, loodsschimmel en stuk- blad, 
welke soorten afzonderlijk gefermenteerd worden. 
De behandeling geschiedt verder op de verschillende 
ondernemingen niet op dezelfde wijze. Als 
voorbeeld kan het volgende dienen. 

Nadat de tabak door herhaaldelijk keeren goed 
gefermenteerd is, vangt men aau met de hoofd- 
.'Orteering, de mindere kwaliteit (k a s a r) bij- 
voorbeeld in de volgende soorten: grof stukblad in 2 
kleuren en 3 lengten, fijn stukblad in 2 kleu- ren en 
3 lengten, grof blad met wankleur ook in 2 kleuren 
cn 3 lengten en verder de betere tabak in le en 2e 
kwaliteit aloes (dun) en s 3 d e n g (dik)Deze aloes- 
en sedeng-tabak wordt teza- men in grootere stapels 
(stapels van aanvanke- lijk ± 500 bossen per laag 
(sap) gemaakt tot stapels van 1000 a 2000) nog eens 
gefermenteerd en evenecns de zoogenaamde 
„minjak,, (doorge- broeide tabak). 

De andere tabak (kasar), dus stukblad, grof- blad 
en blad met wankleur, wordt direct verpakt. 

Wannecr de aloes en sedSng nog een flinken broei 
heeft ondergaan, heeft de nasorteering j>laats. 

Bcide worden dan bijvoorbeeld in 5 d 6 klcu- ren 
op 3 lengten gesorteerd, terwijl stukblad met nicer 
dan 2 gaten nog afzonderlijk wordt gchou- dcn. 

I)c gesorteerde l) dubieusc bladeren met vlek- ken, 
die voor de sedeng te slecht, maar voor de k.isar al.s 
„binnongoedn voor sigaron te mooi zijn, nog geschikt 
voor “ombl&d" cn somtijds voor sigarcn,,dck", 
worden k a s a r d j e- r 6 n g gonoomd. 

Jiladercii met loodssuhimniel, „beslagn 2), vet en 
verder alle onfrisscho tabak wordt, zondcr op klcur 
to lotten, onder eon afzon- 'lorlijk niork verpakt, 
terwijl “doorslag'' 3), 

J) Hot sortt；«jrcn geschiedt algomoen door 
volwasscji vrouwen on meisjos, zoo ook het 
bossen. 

。„B(*slagn bestaat uit een mengsel van 

zouten, organischo cn anorganischo. Ten ge- 

voJgc van vocJitverlics zijn opgcloSte zouten 

mn de oppervlaktc van het blad uitgokris- 

talliscord. 
Het boslag bevat vecl kali- en aninionium- 

zouten van organischo zuren, ook kalk-, 
magnesia-, chloor- cn salpetorzuurverbin- 
dingen. 

3) ,,Doorslag'' of ,,zwartbroci'' ontstaat door 
tabak, die bij hot formonteeron niot droog 
genoeg was. 

,,druk" 4), niet al to vet, nog ccnigszins geschikt voor 
dek, cn in donker en licht gescheiden, ovoncens 
apart wordt gehouden. Dit is ook het geval met 4e 
lengte, die dus niet op kleur of kwaliteit gesorteerd 
wordt, cvenals somtijds bladei-on met 
voldschimmel. 

Sommige ondernemingen in de Vorstenlanden 
hebben ook ccnc spikkelsorteering. Andero hebben 
die allcen, wanneer veel spikkel aanwezig is. 

De tabak wordt in balen van 75 粉 90 K.G., 
gewikkeld in dichtgenaaide matten van Panda- 
nusbladercn (t i k a r p a n d a n), verpakt. De 
verpakking geschiedt door middel van ijzeron 
handpersen, die de bossen stijf samenperson. Na het 
toenaaion der matten worden. de balen gemorkt met 
letters en nummers, die den naam der onderneming, 
het jaartal van den oogst, de soort en lengte der tabak 
aangeven, waarna de tabak voor verzending naar de 
plaats van be- stemming gereed is. 

De opbrengsten bedragen 1500 — 2500 Amster- 
damsche pond gefermenteerde tabak per bouw. 

2. Gouvernementsresidentien. De tabakscultuur 
op het Gouvernementsgebied geschiedt door den 
Europeaan op erfpachtsper- oeelen. of op voor 
korten duur van de irdandsche bevolking gehuurde 
velden. In 1915 waren op Java 31.359 bouw door 
Europeanen ingehuurd om met tabak to worden 
beplant. De grootste hoeveelheid der tabak wordt 
echter door Inlanders getecld on komt daarna hetzij 
in ver- schen toestand of na gedroogd to zijn als 
opkoop- tabak in handen van den Europeeschen 
onder- nemer. 

Mon treft de Europeesche cultuur voorname- lyk 
aan in Besoeki, vooral in Djember en verder in 
Banjoomas, terwijl de opkooptabak hoofd- zakelijk 
geteeld wordt iu Bondowoso, Loema- djang, Kediri, 
Malang, Rembang, Kedoe, Ba- njoomas, Semarang 
en Preanger. 

In vroegcre jaren kwamon. bij de tabakscultuur in 
Besoeki vele misstanden voor, zooals onder- 
kruipcrij bij het inhuren van grond, diefstal van 
groenc en droge tabak, brandstiehting, enz., maar 
tengevolgo van een doeltreffendo wetgeving zijn 
dezc thans niet meer te vreezen. 

De grondon, dio in Besoeki en elders voor de 
oultuur van tabak voor do Europeesche markt 
dienen, zijn sawahs en tegallans, meest sawahs, met 
voorvrucht padi. De clraineering heeft ge- woonlijk 
plaats door eonc ringgoot te maken, eon© lioofdgoot 
volgens do grootste helling van hot terrein, do 
boplante velden zooveel mogelijk mid- dondoor 
snijdonde, on loodrecht daarop kloincro goten. 
Bemosting heeft gewoonlyk niet plaats. 

,*) ,,.Druk'' komt zoowol in de droog- als in. 
do fermentoerschuiir voor. Do kwaal treedt op 
in den vorm van zwartc strepon, die mccstal in 
de onmiddollijko nabijheid der hoofdnerf of 
dor bijnorven te vindon zijn. Hot blad krijgt 
daardoor con vlekkig aan- zion. Het optreden 
van druk in den stapcl is o. a. het govolg van te 
grooto vochtigheid der gestapeldo tabak of dat 
do stapol to lang gestaan hoeft zondor omgezet 
te wordon. (Zie Hunger, Ziokton en 
beschadigingen van hot blad bij Doli-Tabak). 
De handel meent, dat "druk” ontstaat door 
nabrooiing van de tabak, nadat doze verpakt is. 
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De grondbewerking verschUt nict veel van de 
voor de Vorstenlanden besohrovene. De grond wordt 
ook na het planten met den patjoel diep ，•- bewerkt.-
* 

Door het feit, dat de bi bit door de onderne- mers 
geteeld wordt en de behandeling op het veld aan de 
bevolking zelvc wordt ovcrgclaten (de verrichte 
arbeid en het afstaan der gronden tegen geringe huur 
worden verrekend door beta- ling van de geleverde 
groene tabak) wordt in B&oeki aan het bibitkweeken 
betrekkelijk nieer zorg besteeds dan aan. den aanplant 
zelven. 

Men kent twee soorten van kweekbedden, na- 
melijk „aloes5, bedden, de betere en ,,kasar'' bedden, 
de mindere. De eerste soort lieeft afdaken (r a n g k i), 
die zoo draaien kuunen om een ho- rizontalen 
bamboestok, verbonden met 4 op ge- lijken afstand 
geplaatste vertikale bamboestok- ken, dat naar 
verkiezing de zon kan worden toe- gelaten en 
buitengesloten. Ook is de bibit zeer goed tegen den 
regen beschut. De grootte is 6% bij lx/4 meter. De 
kasarbedden zijn als do be- schreven 
Vorstenlandsche. Bij aloesbedden, die beter beschut 
zijn dan de kasar, is men zekerder van het slagen der 
bi bit, maar deze wordt minder krachtig. 

De grond voor de kweekbedden wordt dikwijls 
bemest door er eerst ,,kratok" (Phaseolus luna- tus) 
op te telen en dit gewas groen onder te wer- ken. 

Alvorens het zaad uittezaaien wordt dit op natte 
lappen tot ontkieming gebracht. Door oud gekookt 
zaad op do bedden te strooien voorkomt men het 
weghalen van het zaad door mieren. De bi bit wordt 
zoo noodig door kinderen uitgedund. Overigens is de 
behandeling als in de Vorsten- landen. 

Het gebruikte zaad is gewoonlijk directe import 
van Deli of eerste generatie daarvan. Vroeger teelde 
men meet „Kedoe,, en nog vroeger “Djembel". Voor 
het bewaren gebruikt men blik- ken bussen of 
flesschen, vroeger zakken van ke- per, die tegen 
bederf wel in don rook werden op- gehangen. 

Terwijl men in de Vorstenlanden direct op het 
vlakke veld plant, wordt in O.-Java vecl in plant- 
kuiltjes geplant. Het aauaarden geschiedt als 
gewoonlijk. Irrigeeren heeft zelden plaats. 

Vroeger maakte men in Besoeki meer dan te- 
genwoordig onderscheid in voor- en naoogst. 
V66roogst tabak werd in April of vroeger geplant en 
meest in Juli geoogst. Naoogst kwam overcen met de 
Vorstenlanden-oogst. Tegenwoordig on- derscheidt 
men eenvoudig den vooroogst als het eerstgeplante en 
den naoogst als het laatstge- plante. De vroegere 
vooroogst, dus de ongevecr in Juli te oogsten tabak, 
bestaat in Besoeki nog als van de inlandsche 
bevolking opgekochte tabak (krossok), door hen op 
eigen risico geplant. In de andere residenties der 
Gouvernements- landen is deze tabak de 
belangrijkste. 

Indien in de droogschuren plaats to kort komt, 
wordt wel tabak buiten tegen de huizen in de desa's 
gedroogd. Dit levert de latere „kampong- krosBok" in 
onderscheiding van de “hangkrossok" (van tabak uit 
de droogschuren). In het algemeen bestaat krossok of 
“scrubs" uit minderwaar- dig voetblad, tweeden suit 
tabak en ander min- derwaardig blad, ongeschikt 
voorsigarendekblad. 

Zoowel de hang-krossok als do kampong-kros- sok 
worden door den Europeeschen ondernemer 

gefermentcord on gesorteord en voor den afscheop 
gereed geiuaakt. 

By gebruik van Deli-zaad kan men bij hot for- 
mentceren rokencn op bijv. 40° begintompera- tuur, 
later 45° on op het laatst 50°. Do afnie- tiiigen der 
stapels zijn bijvoorbeeld cerst 土 7 meter bij 土 l3/4 
meter grondvlak en 40 lagen („sap>,) hoog, later 7 of 
10 meter bij 31/4 meter grondvlak en 60 a 100 sap 
hoog. Tabak van ander zaad cischt hoogere 
temperaturen en icts groo- tere afmetingen der 
stapels. 

Fermenteeren en sorteeren geschiedt bijvoor-
beeld als volgt: Voetblad, middenblad, topblad en 
stukblad worden afzonderlijk gehouden. In de 
afpakloods, als het product half is afgebroeid wordt 
door de sorteervrouwen gesorteerd in le, 2e, 3e en 4e 
lengte droog en le, 2e, 3e en 4e lengte „lemes,, (lenig). 
Zijn deze soorten nog eons gefermenteerd, dan wordt 
elk gesorteerd in lichtbruin, donkerbruin, geel, vaal 
en vlek. Nu wordt nog eens gefermenteerd, maar met 
touwen (w a n g k i t) er tusschon om de soorten nict 
te mengen. Daarna wordt voor de pers gesorteerd en 
wel elk der verkregen soorten gescheiden in inooi, 
minder mooi, rood, vlek, spikkel en stukblad, waarna 
de tabak direct als in de Vorstenlanden wordt verpakt; 
alleen zijn de pakken zwaarder en wegen 100 K.G. 
per stuk. 

C. Cultuur en berciding voor de huropeesche 
markt op de Oostkust van Sumatra. 

Het centrum van de tabakscultuur in het gou- 
vernement Oostkust van Sumatra is en zal voor- eerst 
ook wel blijven de afdeeling Deli, bestaande uit de 
rijken Deli, Serdang en Langkat. Daarvan bestaat het 
rijk van Deli uit de landschappen Pa- dang en Bedagci 
on uit eigenlijk Deli met Medan als hoofdplaats. Voor 
de tabakscultuur is hot belangrijkst gedcelte Deli )net 
de aangrenzendo strooken van Langkat en Serdang. 
Hocwcl Batoc Bahra en Asahan oveneens uenige 
tabakscultuur bezitten, zijn deze streken toch niet van 
zooveei belang als de afdeeling Deli, terwijl do 
tabakscultuur in Tamiang weder opgegeven is, na een 
kwijnend bestaan te hebben gclcid. 

In 191G waren cr in de verschillende dcelcn des 
lands het volgendc aantal tabaksonderneminge)> met 
het volgendc aantal bouws: in de afdeeling Langkat 
(landschap Langkat) 27 ondernejningen, te zamen 
175.379 bouws; afdeeling Deli (land- schap Deii), 35 
ondernejningen, 124.535 bouws； afdeeling Serdang 
(landschap Serdang) 14 on- dernemingen, 91.179 
bouws； afdeeling Padang cn BCdagei (landschap 
Deli) 10 onderncniingen, 51.370 bouws； afdeeling 
Batoc Bahra(landtichap Batoc Bahra) 1 onderneining, 
1G.190 bouws； afdeeling Asahan (landschap 
Asahan) 1 ondcr- neming, 4500 bouws. 

Be rivieren, die evenwijdig aan elkaar naar zee 
stroomen, vormen in het algerneen de natuur- lijke 
grenzeu der ondernemingen met 2 ovenwij- dige 
nagenoeg rechthookig er op Joopende lijnen. 

De gesteldhcid van den bodem en het klimaat zijn 
in Deli de boofdfactoren voor de bijzonderc 
geaardheid van de aldaar geteelde tabak. JJc gronden 
zijn gedecitelijk ter plaatse, waar men ze vindt, 
gevormd uit verweeringsproducten van het daar 
voorkomende gesteente en vooral uit vulkanische 
uitwerpselen (asch enz.) en gedcel- telijk aangespoeld 
cn afgozet uit rivier- en zee- water. 

Terwijl de grond tot do hoogte van Deli Toewa 
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wcinig goaccidentoerd is mot lichte helling van de 
kus跖i naar hot gobergto toe, wordt doze verderop 
mcer heuvelachtig. De ontstano heuvels (]〉o e k i t 
s) kunnen echter ook nog voor de cul- tuur van tabak 
wordon gebruikt. In Langkat strokt zich het lage 
vlakland verdor landwaarts uit dan het even hoog 
boven zee gelegon vlak land in Deli en gaat daar 
meer plotsoling over in eon golvcnd heuvelland. 

Als voor Deli karakteristieke hior en daar voor- 
komende grondsoorten ') voor tabakscultuur ge-
bruikt, kan men noernen de “paja/'-gronden 
(veenachtige moerasgronden) en de en 
„p6matang,,-gronden (zandige stroken), die echter 
alle ook in andere stroken van Sumatra en elders 
voorkomen. De paja's vormden zich, evenals op Java 
de rawa*s, op plaatsen, waar de watcrafvoer 
onvoldoende was. Men vindt ze in Deli 
hoofdzakelijk in de lagero stroken dicht bij do zee. 
Zij bestaan uit een dikke laag (soms 3 M. dik) van 
eene soort veenachtigen grond, althans zeer rijk aan 
organische stoffen op een onder- grond, 
hoofdzakelijk uit klei bestaande. Bij som- mige paja-
gronden is de bodcm zoo los en water- r)jk, dat met 
baggermachines de hoofdafvoerka- nalon kunnen 
worden gemaakt. Waar de veen- laag niet te dik is of 
de vergane plantenmassa's met klei vermengd zijn, 
kan de bij uitzondering nog niet ontgonnen paja 
bedekt zijn met eenzeer hoog en dicht bosch. Op 
diepe, meor veen bc- vattende paja*s, die rijk zijn 
aan cen zich snel voortplantendgewas(kangkoeng 
genaamd) vaJlen hooge boomen z66 licht om, dat 
vorming van zwaar bosch niet mogelijk is. 

De pama-gronden zou men de zandige uitor- 
waardcn van de bestaande riviertjes (soengoi) 
kunnen noernen en de pematang-gronden schij- nen 
hun ontstaan aan overstroomingen van vroe- gcr 
bestaan hebbende riviertjes te danken te liebben. Op 
beide soort gronden kan tabak van goede k walitcit 
worden gcteeld. Bij pama-gronden bestaat het 
gevaar, dat de tabak door over- strooniing to Jijden 
hceft. Zij zijn echter zeer vruchtbaar. Dit is ook met 
de pematang-gronden hot geva). Beide soorten 
onderscheidcn zich door eenc go＜：＜lc physische 
gcaardheid. 

J let v«irst van de kust wordt tabak geteeld op ＜l
＜： reeds geuoemde heuvels (boekits) en op pla-
teaux, die loodrccht op de hoofdketen van het 
gebergto en dus ook loodrccht op de kustlijn. Htuan. 
Tusschen de lieuvels vindt men dalen, waur sorntijds 
sawalls zijn aangelogd. Zoolang do hcuve]hellingen 
met bosch zijn bedekt, heeft weinig afwpooling 
plaats en loveren bij eon oerston oogst de top pen 
ook nog goede tabak. Voor de twecdo rnaal op die 
gronden terugkomendo heoft echter dikwijls zoo'n 
afspocling van vruchtba- ren grond nuar don voet 
plaats gohad, dat on- doraan, waar de grond nog 
steeds door humus don ker gcklcurd is, do tabak zeer 
welig grooit, maar dnt bovenaan, waar do klour nu 
min of )ncor hclrood is gowordon, er niet veel van 
te- rccht konit. Dicht bij do kust, reeds v66r het ont-
staan van eono ni pahpal m-vegetatie, die vooral aan 
do mondingon dor riviertjes (Delirivior, BC- 
lawanrivier onz.) overgaat in eone vegetatie van in 
het s)ik grooiendo lihizophoraceae (mangrove, 

i) Dr. A. v. Bijlert, Onderzoek van eenige 
grondsoorten in Do]i (Nos. 21 on 26 van do 
Mededeelingen uit，s Lands Plantcntuin). 

Mai. bakau), is do bodem voor do cultuur van 
tabak ongcschikt. Toon do tabakscultuur in 
Deli ontstond, was het weinig bevolkto land 
grooten- deels met oerbosch bedekt. Er 
tusschen Jagen de ladangs (zie RIJST) der 
Malcische bovolking. Om den mot bosch 
bedekten bodem voor do tabakscultuur 
geschikt te maken moest ongcvcer hot systecm 
gevolgd worden, dat de bevolking bij den 
ladangbouw toepaste. Het bosch moest worden 
omgekapt en het gekapte grootendeels 
verbrand. Na draineering en oppervlakkige be- 
w erking van den grond tusschen de ten decle 
nog onverbrande stronken en de nuttige 
boomen (vruchtboomen, arfenpalmen, boomen 
met bij- ennesten) die men lict staan, was dan 
het terrein voor tabak gescliikt. Reeds de 
Maleiers teelden op die wijze tabak. 

Met Maleische on Bataksche werkkrachten al- 
leen was het niet mogelijk op die wijze eene ta-
bakscultuur op eenigszins groote schaal te drijven. 
Men moest deze dus buitenaf zoeken als con- 
tractkoelies, arbeiders die zich voor een vasten tijd 
verbonden naar Deli te gaan om daar op de 
tabaksondernemingen werkzaam te zijn. Het wa- ren 
voornamolrjk Chineezen, Klingaleezen, Java- nen en 
Bojans (bewoners van het eiland Bawean), die onder 
contract naar Deli trokken. Volgens de met de 
inlandsche Vorsten gesloten. contrac- ten moest cen 
groot gedeelto van den met tabak beplanten grond na 
afloop van den tabaksoogst voor do teelt van rijst of 
andere eenjarige gewas- sen ter beschikking van de 
oorspronkelij ke Maleische of Batakscho bevolking 
worden gesteld en daar ook tabak na tabak in den 
regel geen gunstig resultaat gaf, werd na ^en 
tabaksoogst, al of niet na aanhouding van een tweede 
snit, de gebruikto boschgrond voorloopig aan zich 
zelf overgelaten. Ook in dat opzicht bestaat dus over- 
eenkomst met den ladangbouw. 

Voor een volgcnd jaar werd eon nieuw stuk 
boschgrond ontgonnen. Het eerst ontgonneno was 
door uitloopen van de op het veld gebleven stron- 
ken na 8 of 10 jaar opnieuw met bosch begroeid. Dit 
bosch was echter lager on pleksgewijze was reeds 
lalang in plaats van houtgewas gekomen. Dit werdnu 
op dezelfde wijzo als het vroegere oerbosch 
bohandeld en na den tabaksoogst weer 8 i 10 jaar aan 
zichzelf overgelaten. De lalanggroei was dan 
dikwijls reods sterker dan het opslaan van 
houtgewas, en zoo ziet men in die streken van Deli, 
waar de tabakscultuur het oudsb is, lalang do plaats 
innemon van het vroegere bosch, al- tharis daar waar 
niet door kunstmatige reboisatie niouw bosch is 
goschapen. Door de snello uit- broiding van do 
tabakscultuur over een betrokke- lijk kloin laud kon 
maar niet steeds opnieuw oerbosch worden 
ontgonnen. Togenwoordig behoort dit zelfs tot do 
zoldzaamhodcn, torwijl de teelt van tabak op wodcr 
voor de cultuur geschikt geinaakto oudo terreinen 
rcgel is gewordon. Eerst word op groote schaal 
goroboiseord met snel grooiendo boomen, 
voornamelijk met Albizzia Moluccana, maar toen 
het bleek dat lang niet oik terrein daarvoor geschikt 
was, wordt thans mecr on mcor wisselbouw met 
andere gewassen toegepast, waartoo ook krachtig 
medewerkt do omstandigheid, dat men in Deli niet 
meer alleen op tabak als landbouwgowas is 
aangewezen, maar ook tai van andore gewasson met 
voordeel kan bouwon. 

Het klimaat van Deli is zeer bovorderlyk voor 
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een regelmatigen groei van do tabaksplant en 
daaxmede voorhet verkrijgen van eene gewensch- te 
kwaliteit. Betrokkelijk schorpc scheiding van drOgOn 
on natton moesson, zooals op Java, kent men op Deli 
niet, al heeft men ccn drogeren on een nattoren tijd 
van het jaar. Zooals reeds onder Algemeene 
opmerkingen is vermeld is eene af- wisseling AIS in 
Deli gunstig voor de tabaksteclt (Zie over het klimaat 
het artikel SUMATRA). 
De regenval te Medan was gemiddcld over de 
vorschillende maanden: Januari 134 m.M., Fe- bruari 
98, Maart 93, April 135, Mei 193, J uni 114, Juli 125, 
Augustus 215, September 242, October 243, 
November 248 en December 214. 

Het is dus duidelijk, dat het klimaat eu het 
eigenaardige extensieve landbouwbedrijf op de 
onbewaterbare lalang- en boschgronden van Deli een 
ander product moeten opleveren dan het klimaat en 
de sawabgronden van Java. Het geu- rige van 
sommige merken Vorstenlanden-tabak 
(kwaliteitstabak), dat a an fijne Havana doct den- 
ken, vindt men zelden bij de Deli-tabak. Daar- 
entegen is deze laatste dunner, fijner en elasti- scher 
van blad, heeft wat men noemt groote dekkraebt, is 
bij uitstek voor sigarcndekblad ge- schik与芝^ 二 

De jaarlijksche aanplant van een onderneming is 
meestal samengcsteld uit vier afdcelingen, ieder van 
ongeveer honderd velden naast elkaar ge- legen. 
Waar de terreingesteldheid dit toelaat, strekt de 
afdeeling zich gewoonlijk uit als een strook in een 
Oost-Westelijke ricliting, even breed, als een veld 
lang is. Evenwijdig aan de afdeeling loopt de 
plantweg, zoodat de velden lood- recht op dozen weg 
staan. Verder vindt men aan den plantweg de 
droogsohuren on wel een voor 5 a 7 velden, drie 
complexen woningen voor de veldkoelie's, ieder 
voor ongeveer 35 Chineezen onder e6n tandil en 
verder de woning voor den Europeeschcn assistent. 
ledere vcldkoelie krijgt volgens loting zijn veld 
aangewezen, waarop hij naar vast© voorschriftcn 
tabak plant. Het rijpe product verkoopt hij aan de 
onderneming tegen een bepaald tarief, dat variiiert 
naar gelang van do kwaliteit van het ingeleverde 
blad. Voor dien tijd leeft de Chineesche veldkoelie 
van voorschot- ten, die verrekend worden (na de 
inlcvering) met de betaling van de tabak van zijii 
veld. De grondbewerking in Deli geschiedt met 
ploeg en met tjangkol, nadat op zwaar begroeid 
terrein de boomen en het struikgewas verwijderd 
zijn. 

De draineering der gronden heeft als gewoonlijk 
door open goten (p a r i t s) plaats. De aan- leg 
daarvan wordt in verband gebracht met de verdeeling 
van het terrein in velden van bijv. 1 bouw, die elk 
door 66n koelie kunnen worden. be- werkt en 
onderhouden. Langs de hoofdgoten worden paden 
gemaakt. Het hoofdpad heet „plantweg1 , en do 
andcre er aan evenwijdige paden heeten 25 
„depa,,weg, 50 „ddpanweg enz., al naar den afstand 
van doze paden van het hoofdpad (d也pa beteekent 
vadom, eene leugtc van 1,9 of 2 M. (Meterddpa)). 
Men spreekt ook wel van middenwegen en 
achterweg naast plantweg. 

In vroeger tijd koos men uit den bestaanden 
aanplant een. complex plantcn, die zooveel mo- gel
日k de meest gewenschte eigenschappen be- zaten 
om ze als zaadleveranciers voor den vol- genden 
oogst te doen dienen. Daarbij lette men op den 
habitus van de plant, op het weerstands- 

vormogen tegen ziekten on beschadiging, op het 
aantal bladeren cn hun afmoting en vorm, op de 
fijnheid der nerven on andcre kenmerken, voor 
zoover die aan de to veld staande plant waar- 
neembaar zijn. Hot kweeken van tabak in „zui- vere 
1 力nen" vindt in Deli evenzoo meer cn meer 
toepassiug, evenals zulks in de Vorstenlanden en in 
Oost-Java het geval is. Sedert is een ander systcem in 
toepassing gebracht, dat grootendecls on tieend is aan 
de methode van zaadwinning in N.-Amerika. Daarbij 
woi'dt de selectie veel strenger eu over veol meer 
eigenschappen door- gevoerd en waakt men er 
zorgvuldig voor, dat kruisbcstiiiving is 
buitcngesloten en alleen. zclf- bestuiving plaats 
vinden kan. Het is de aangc- wezen weg voor het 
vorkrijgen van een product met uniforme 
eigenschappen, mits ook de andere factoren, die op 
den groei invloed uitoefencn, voor alle planten 
dezelfde zijn. 

Aan de tcolt van bibit wordt bijzondere zorg 
besteed, vooral sedert de “bibitzickte" (Phytoph- 
tora-ziekte) in 1892 zooveel schade heeft veroor- 
zaakt. Vroeger werden de kweekbedden beschut door 
afdaken (t i n k a p s) cn bovendien door zg. zij-
tinkaps van atap of lalang, welke de zon van terzijde 
moesten bcletten binnen te dringen. Bovendien word 
de richting O.W. genomen, met de opening naar het 
Zuiden en de dicht opeen- staande bibit tweemaal per 
dag begoten. Tegen- woordig legt men met het oog 
op licht en lucht de bedden nicer Noord —Zuid met 
de opening naar het Oosten aan, maakt het afdak 
hooger, geeft dikwijls geen zijbeschutting en neemt 
zoo noodig het afdak tijdelijk weg. Ook wordt met 
begieten voorzichtiger tewerk gegaan. on dikwijls het 
put water eerst door middel van kalium- 
permanganaat gcdesinfecteerd. Zooals bij Zick- ten 
en Plagen is medegedeeld, wordt de bi bit ook 
besproeid met „bouillie bordelaise,,

, (kopersul- faat cn 
ka]k in water). Betcr toezicht en goede keuze van de 
plaatsen, waar de kweek bedden worden aangelcgd, 
somtijds buiten den aanplant, gevoegd bij de 
maatregclcn, die reeds zijn rnede- gedceld, maakt dat 
het verkrijgen van gezond plantmateriaal geen 
moeilijkheden meer op- levert. 

Terwijl men op Java de pJuntjes na bet over- 
planten gewoonlijk met ecn blad beschut, doct men 
dit in Deli steeds met ccn aangepunt plankjc dat 
schuin boven het plantjc wordt gezet. De plantwijdtc 
is wcer ongclijk oj)de verschillende ondernemingen. 
Zij is bijv. 95 bij 45 c.M. 

Na het uitplanten der bi bit wordt de grond al- leen 
gewied cn worden do planten ccn paar mual 
aangeaard, in den rcgel vroeger cn lioogcr dan op 
Java. Men gebruikt (onder den naam van guano) 
kunstmestmongsels van verscliillcndc Ha)ncnst(d- 
ling, bijvoorbceld met 5 % stikstof, 5 % ph(>8- 
phorzuur on 5 % kali, of wel met JO % kali cn 10 % 
phosphorzuur naast 3,5 of 5 % Htikstof. De stikstof 
is dan aanwozig in den vorm van ammo- niumsulfaat, 
chili- of kalisalpeter, het phosphor- zuur als 
superphosphaat en de kali uls zwavel- zure- of 
salpeterzure-kali. Gewoonlijk wordt bij doze 
jncngsols met het oog op de brandbaarheid van de 
tabak als eisch gesteld, dal zij vrij zijn van chloor. De 
gebruikte hocveclheid bedraagt circa 3 pikoel per 
bouw. 

Zoodra de plant het voile aantal bladeren go- 
vormd heeft en de eerste bloemknoppen zich ver- 
toonen, wordt het bovengedeelto van den stengel 
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met de kleinere bovenste blaadjes en do zich ont- 
wikkelende bloompluim weggobroken; dit hect 
toppen. Mon laat zooveel bladeren aan de plant (16 — 
30 of meer) als men verwacht, dat onder do gegeven 
omstandigheden hun vollcdigcn wasdom kunnen 
boreiken. Wanneer de tabaks bladeren rijp zijn 
geworden, plukt men hen van onder to beginnen 
achterecnvolgens af on brengt hen naar de 
droogschuur. De eerst geoogste bladeren (zand- cn 
voetblad) hangt meh in eon schuur bij elkan- der, 
terwijl de later volgende (midden blad en topblad) in 
ecn andere schuur komen, omdat zij bij het drogen 
andere eischen stellen. 

Omdat men in Deli pas na 8 of 10 jaar cen ge- 
bruikt veld opnieuw in gebruik neemt is het niet good 
mogclijk permanente droogschuren te bou- wen. Zelfs 
de woningen der Europeesche assisten- ten en van de 
koelies worden gewoonlijk, na een zeker aantal jaren 
in gebruik te zijn geweest, ver- plaatst. Het aantal 
jaren hangt af van de wijze van verdcoling der 
gronden. Men heeft systemen van 2, 3, 4 en S jaren. 
Voor elke 100 bouws heeft men 12 a 13 droogschuren 
noodig. De tijdelijke droogschuren van Deli zijn 
minder good afgewerkt dan de blijvcnde van Java, 
vooral indien deze laatste van djatihout zijn 
opgetrokken. Ook de dolken (a n a k k a j o e) van. 
wildhout zijn ru- wcr. Eene bijzonderheid van de 
droogschuren in Deli is nog, dat deze gewone deuren 
hobben. Op Java in de Vorstenlanden hebben opening 
en shiiting plaats door wegnemen en aanbinding van 
horden- van kadjang. Verder wordt hier verwezen 
naar het werk „Do tabakscultuur op Sumatra's 
oostkust**, door Willem Westerman, Amsterdam 
1901. Zoodra het blad droog is, wordt het van de 
draden, waaraan lict opgehangen is gewcost, los- 
gcrist en naar de fcrnienteerschuur gebracht. Als rcgcl 
was do inrichting vroegcr zoodanig, dat ook : <le 
sorteering, het bundelen, het person en afpak- ken 
evenzoo onder hetzelfde dak plaats vonden. Ecliter is 
tegenwoordig het vroeger bestaandc sysleem weer in 
gebruik gekomen om de eigenlijk gezegde 
ferinentatie ii)een afzonderlijk gebouw rlocn 
geschiedcn, dat afgcslotcn. kan worden, Z"o(lat men 
or de tcmpcratuur en de vochtigheid van de Juclit 
beler rcgclen kan. IJaarnaast be- vindt zich dan ecn 
afzonderlijk gebouw, dat uit- •luitcnd bestcind is voor 
het sorteeren. 

Het ferinenteeren geschiedt door de bundcis tabak 
met soortgclijkc oigenschappen tot stapels op te 
bouwen, waardoor, gelijk wij hiervoor za- gen, onder 
verhooging van tcmpcratuur een ster- ke stofwisseling 
intreedt. Bij den gcwoncn voch- tigheidsgraad van het 
blad zict men aanvankolijk de tcmpcratuur ongoveer 
I -2J Celsius per et- inaal stijgcn. Naar gclang van den 
aard der tabak laat men <le teinperatuur uict hoogor 
oploopon dan tot 501 a (»0 ( 'elsius. Daarna wordt do 
stapel afgebrokenopnieuw opgebouwd, nuiar nu met 
de buitenste bossen, binnen eu omgekeerd, zo dat alh
； tabak in de gelegcnhcid gestcld wordt de om- 
zotting on de teinperatuurstijging door to ma- kcn. 
Daurna voegt men twee overccnkonistigo klcino 
stapels (A stapels) samcn tot ccn grooteren (B stapel) 
on handolt ook hiermede op dozelfdo wijzo. lict 
langzamcrhand grootcr worden van do massa, waaruit 
de stapels bestaan cn do daaruit voortvlooiende 
vermeerderde druk makon, dat lict proccs 
voortschrijdt, totdat uit hot ophoudon van verdore 
tempcratuurstijging blijkt, dat de voor oinzotting 
vatbare stoflon verbruikt zijn en 

het proces geeindigd is. Watcrrijk en dik (vet) topblad 
stapclt mon ccrst op kloinc ,,banken" op, om 
geleidelijk do ontlecdbaro stof in verschillende 
tempo's bij niet tc hoogc temperatuur te docn 
verdwijnon, eerst daarna kan men tot het maken van 
grootere stapels overgaan. Omgekecrd stelt* men 
droog on dun blad bloot aan vochtige lucht om het 
eerst „handdroogn te maken voor het stapelen. Ten 
slotte worden de gefermenteerde bladeren gesorteerd. 
Hierbij wordt op 3 of 4 leng- ten gesorteerd en verder 
het blad gcscheidcn in een groot aantal kleuren, die 
voorheen meet werden onderschcidcn dan thans. De 
eischen van de markt, die bij tabak nog al ccns, het 
eone jaar met het andere. verschillen, hebben invlocd 
op de wijze waarop de sorteering plaats heeft. 

Dit geschiedt door Chineezen, die bij de 
bladsorteering paarsgewijze werken. De eene sorteert 
op kleur enz. en de tweede voegt de bladeren van 
gelijko lengte bijeen en maakt er bossen van. 

De verpakking heeft plaats als beschreven voor de 
Vorstenlanden. Evenals aan het fermenteeren en aan 
trouwens de geheele bereiding wordt ook aan de 
verpakking voorbceldige zorg besteed. Op de balen 
komt het merk der betreffende maat- schappij en dat 
der onderneming te staan. Som- mige ondernemingon 
zetten een volgnummer op de pakken, ook wol een 
partijnuminer. Steeds worden de pakken. van. het 
merk der soort en het nummer der lengte voorzien. 
Men zal bijvoor- beeld op eon pak zien staan: Deli-
Maatschappij (M) 5 on S S L 1, dan beteekent M de 
onderneming Mariendal, 5 het nummer der party en S 
S L 1 veel spikkel lichto kleurcn lo lengte. Elke sor-
teering geeft dus weer oen bopaald merk. Het vervoor 
heeft plaats per spoor naar de haven- plaats Belawan 
en verder per boot via Penang of Singappfe"ofT瓦通
joepgPriok naar Amsterdam of Rotterdam.〜 ----- ' •
  - 

De opbrehgston bedragen 1500 pond per bouw, 
aanmerkolijk minder dan in de Vorstenlanden. 

I). Borneo-tabak. De cultuur, de bereiding en de 
verkoop zijn, zooals te verwachten, in hoofdzaak 
dezelfdo als die op Sumatra, omdat het Deli- planters 
geweest zijn, die do cultuur met meer of minder 
gtinstig gevolg op Borneo hebben ingo- voerd. Voor 
do wereldinarkt komt in de laatste jaren bijna 
uitsluitend Britsch Noord-Borneo in aanmerking, waar 
ccnige (4) Engclsche maat- schappijen zich op de 
cultuur toeleggen, De tabak is ovonals die uit Sunxatra 
voornamelijk voor dekblad to gebruiken en de 
vorkoop geschiedt op dezelfdo wijze on tegelijk mot 
deze op de inschrij- vingen te Amsterdam. Do 
hocvcelhcid is nieb groot on ook haar waardo moet 
voor *de Deli- tabak ondordocn, tenzij in Deli 
toovallig de oogst minder gunstig uitvalt. 

ZrEKTEN EN PLAUEN. Tabak hcoft behalve van 
beschadiging door atmosphorische invloeden,zooals 
zwaren regenval, droogte, storm, hagelslag,. die do 
bladeren kunnen doon scheuron on broken, ook tc 
lijden van tai van vijandon uit het dieron- cn het 
plantcnrijk, terwijl ook nog oonige coiisti- tutioneele 
gebroken, wellicht eon gevolg van minder gunstigo 
gostcldheid van den bodom, op de kwalitoit van het 
blad invlood kunnon oefonen. Van de insecten.die 
schado voroorzakcu,dienon in do eersto plaats 
gonoomd tc worden rupson en luizen. Hot zijn vooral 
rupsen (aardiupscn) van nachtvlinders, dio in hoogc 
mate voor den ta- 

iv 16 
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baksbouw hinderlijk zijn. De vlinders leggen de 
eitjes op de achterzgde der bladeren en de daaruit 
gekomen rupsen kruipen des avonds langs den 
Stengel naar het hart der plant. Overdag schuilen zjj 
Op een beschaduwd plekje in de plant of in den grond. 
Gaten in de bladeren en excremonten too- nen de 
plaats aan, waar z可 zich des nachts opge- houden 
hebben. Behalve het in den vroegen morgen 
wegzoeken van de rupsen en van de nesten op de 
tabak en in do omgeving of het afsluiten van de 
kweekbedden met doek wordt de rups veelal 
bestreden door bestuiving of bespuiting met 
Schweinfurter groen, hotzij als zoodanig, hetzij in 
emulsie in water of in bouillie bordelaise. De rupsen 
van Heliothis obsoleta, Prodenia litura, Plusia 
soorten en Botys marginalis worden op deze wijze 
bes-reden, terwijl men in den laatsten tijd veel succes 
heeft met het infecteeren der rupsen met een parasiet, 
een kleine sluipwesp, Trichogramma pretiosa. 
Andere rup＞en zijn die van een groote 
pijl'taartvlinder, eenige slakrupsen en Arcilasia, 
terwijl een kleine vlinder, Lila solanella, hare eie- ren 
op het blad legt. De rupsjes, welke daaruit komeh, 
vreten zich in den nog dunnen Stengel van de 
tabaksplant in, zoodat deze zich door den daarop 
uitgeoefenden prikkel abnormaal ont- wikkelt onder 
vorming van een gezwel, naar het- welk de plant den 
naam krijgt van door de dik- buikziekte (toa-toh) te 
zijn aangetast. 

Wat de bladhiizen. betreft, kunnen deze dieren 
zich binnen korten tijd ongelooflijk snel vermeer- 
deren, zoodat spoedig optreden noodig is. Men 
bespuit aangetaste bibits op kweekbeddingen door 
middel van een pulverisateur met een nieng- sel, 
waarvan tabaksaftreksel en groene zeep hoofd- 
bestanddee]en zijn en past dit middel ook toe, 
wanneer de tabak reeds op het veld uitgeplant is. Ook 
zijn door het Deli Proefstation uit Amerika kevers 
ingevoerd, die de bladluizen verdelgen om op deze 
wijze door natuurlijke vijanden de plaag te 
bestrijden. De indirecte beschadiging door de 
bladluizen is grooter dan de directe. Door hunne 
excrementen, die den zoogenaamden ho- nigdauw 
geven, en die op de daaronder geplaat- ste bladeren 
vallen, ontwikkelt zich een zwarte schimmel, de 
zoogenaanide roetdauw, die teza- men met de talrijke 
afgestroopte huidjes der lui- zen en Btofdeeltjes, 
welke aan den honigdauw blij- ven kleven, een 
donkere laag vormen, welke de kwaliteit der tabak 
sterk benadeclt. 

Andere schadclijke insecten zijn blaaspooten 
(Thrips), capsiden, mieren, sprinkhanen, krekels, 
veenmollen, engerlingen en aaltjes, terwijl de be- 
reide tabak dikwijls veel te lijden heeft van aan- 
tasting van een kevertje, Lasiodertn-a lestaceum, dal 
zich zelfs door samengeperste tabak hcen kan boren 
en bij langdurigen opslag van tabak zeer veel schade 
kan berokkenen, doordat het de bladeren gaterig 
maakt. Ook andere kevertjes doen soortgelijk kwaad. 
Het beste bestrijdingsmiddel is goed schoonliouden 
van de loodsen, terwijl het desinfecteeren van de 
pakken in gesloten ruimten met den damp van 
zwavelkoolstof eveneens zeer aan te bevelen is. 

Van de ziekten, welke door plantaardige para- 
sieten veroorzaakt worden, is de Lanas ziekte wel de 
meest schade场ke. Zij wordt veroorzaakt door de 
schimmel Phytophtora nicotianae en kan de plant in 
alle stadien van haar bestaan aantasten. Op Sumatra 
treedt de ziekte vooral op bij de zeer jonge planten op 
het kweekbed, om welke reden 

zij daar den naam van bibitziekte draagt, torwijl zij 
in de Vorstenlanden voornamelijk de oudcre tabak 
op het veld bezoekt. Bespuiting met bouillie 
bordelaise, verbranding van het aangetaste materiaal 
on ontsmetting van den grond met ammonia en van 
het putwater met kaliumperman- ganaat zijii de beste 
afweermiddelen. Verder doet men moeite 
tabaksrassen te kweeken, die legen de aanvallen van. 
de parasiet bestand zijn. 

Bij aangetaste plantjes op de kweekbedden. 
worden de blaadjes vuilgrijs-groen, verwelken, om 
vervolgens, wanneer ook de stengol is aangetast, een 
donkergroene slijmige massa te vormen. Een 
kweekbed, waarop de ziekte voorkomt, ziet er uit, 
alsof er heet water op geschonken was. Bij oudcre 
planten, waarvan de bladeren weerstand aan de 
parasiet bieden, treden in den regel alleen vlekken op 
de bladeren op. De stengel kan aangetast zijn, zonder 
dat het blad het nog is, hetgeen de koelies op Deli 
„kaki boesock" (verrot onder- einde) noemen. De 
aangetaste plekken op de bladeren geven na het 
drogen en fermenteeren steeds veel „stukblad^^. De 
“sl^inziekte'' die zoowel op Sumatra als op Java de 
tabak aantast, wordt veroorzaakt door Bacillus 
solanacearum. Mexi be- strijdt haar door goed 
uitkiezen van den grond, waarop de tabak geplant 
wordt, door ontsmet- ting van putwater en vooral 
door het zoeken naar varieteiten, welke tegen de 
aanvallen iminuun zijn. Aangezien elke verwonding 
van de plant de kans op infectic vermeerdert, moet 
men ook zor- gen de tabak zoo voorzichtig mogelijk 
te behan- delen en geene te scherpe meststoffen of 
desinfcc- tiemiddelen aan te wenden. Andere 
schiminel- ziekten worden veroorzaakt door 
Sclerotium liolfsii, Cercospora nicotianae, die door 
hare w＜?e- kering den zoogenaamden „spikkel in 
het blad tc- weegbrengt, de veldschimmel (een Eryni 
pke soort), die op het blad een grijs-wit bekleclsc) 
doet ontstaan, de Pythium en verder nog con l-ac- 
teriensoort, Bacterium -pseudozoogloea, die de zoo- 
genaamde “zwarte roestn op de bladeren v＜；r＜，
or zaakt. Onder de ziekten, waarvan de oorzaak nog 
onbekend is, bekleedt de Mozaiekzicktc (J,ch- sum) 
eene eerste plaats. De ziekte dunki haar naam aan de 
eigenaardige klcur en teckeuing der bladeren, 
doordat er donkergroene vlekken ont- staan, die 
scherp tegen de gewone groen＜； l；l＜：ur 
afsteken. Hoewel men niet wect, welke oor/.nak de 
planten ziek maakt, is het loch wcl zeker, ＜lut zij 
een infectiezickte moot zijn on daarom in oct er zoo 
goed mogelijk tegen gewaakt worden, dat zicke 
planten of alles, wat daarrnede in aunraking is 
geweest, verwijderd worden. Andere zickclijke 
versehijnselen van de bladeren zijn kroepoek, gi- la 
of klemdraai, bleekzucht, mannerblad, pok- ziekte, 
topziekto, enz., welke alle aanleiding geven. tot het 
oogsten van minder of van rnindcr- waardig blad dan 
het geval zou zijn gewccst, wan- neer de plant niet 
die verschijnselen had vertoond. Ten slotto noemen 
wij nog als beschadigingen bij de bereiding of bij het 
bewaren het zweeten, het ontstaan van regenviokken 
door woekering van de reeds genoemde Cercospora 
nicotianae in voch- tige plekken van het blad, rot, 
rotstelen en rot- sterretjes, verslijining, 
loodsschimmel, schiinnvl- stclcn enz. De meesto 
dicr bcschadigingen 011L- staan door woekering 
van schini inels en bactcri(:n ten tijde, dat bet 
drogende blad nog vochtig is cn kunnen alleen. door 
een goed toezicht tijdens het drogen worden 
tegeugegaan. 
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BESTANDDEELEN. In twee monsters tabak uit do 
Vorstenlandon door van Lookoren Campagne te 
Klat&i in groenon staat geanalyscord, was o.a. 
aanwezig： 

Stengels. Bladeren. 

Water . . 
Stikstof . 
Kalk ... 
Kali ... 
Magnesia . 
Phosphor- 
zuur. 
Totaal asch 
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„ ； 0,55,,•- 0.51,, 
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„ | 0,16 0,07 „ 

| 0,08 - 0,08 „ 
„ I 2,13 2,12 „ 

Het gewicht per plant met 12 groene volwas- sen 
bladeren bedroeg 1524 gram. Dit gewicht zou 
grooter geweest ziju, indien niet een deel der oud- 
stc bladeren was afgevallen. De lengte der plan- ten 
bedroeg 1,35 tot 1,80 M. Het plantengowicht 
verdeelde zich bij het eerstc monster over 40 % 
bladeren en 60 % stongeldeelen, bij het tweede over 
52 % bladeren en 48 % stengels. Indien alle bladeren 
medegewogen waren, zou het gewicht der bladeren 
absoluut cn relatief hoogcr zijn geweest. Alle deelen. 
der tabaksplant zijn. rijk aan stikstof cn 
aschbestanddeelen, de stikstof in den vorm van 
nicotine】)(1 — 5 % in gefermenteerde tabak, bij het 
ouder worden der planten neemt het gehaltc der 
bladeren toe), nicotianine ?, ami- den, eiwitstoffen, 
ammoniak en salpeter. Bij het ouder worden der 
bladeren neemt hot nicotinege- halte toe. Door den 
bloei cn het doorgroeien van zijspruitjes wordt het 
minder (Chom. Zeit. 1902, no. 59). 

In gefermenteerde Vorstenlanden-tabak mot 
21,8 % water word naast 2,7 % stikstof gevon- <k-n 
17,2 % totaalasch (koolzuurhoudend), waar- vm kali 
5,1 %, phosphorzuur 0,6 %, kalk 1,1% un magnesia 
1,3 %. Do andei'c bestanddee- Jcji van de ascii, 
zijude: koolzuur, chloor, kie- zclzuur, zwavclzuur, 
natron en ijzcr, werden niet Ijcpaald. 

1 ii koolzuurvrije asch word door E. von Wolff 
l>ij tubak geiniddeld gevonden: koolzuurvrye to- t 
aalasch J 7,1 (> %. In 100 deelen van doze asch wa- 
r< ii uanwczig 29,09 % kali, 3,21 natron, 36,02 kalk, 
7,36 magnesia, J,95 ijzeroxyde, 4,6G phos- 
phorzuur, 6,07 zwavelzuur, 5,77 kiezelzuur en 6,71 
chloor. Jlct gehaltc liop zeer uiteen. Als maxi- iniirn 
were! bij 63 analyscn govondon: asch 23.0%, 
吧 】)Nicotine (C10H14N2) is een zuurstofvry 
alkaloido, dal in de tubaksbladercn, aan ap- pelzuur 
en citroenzuur gebonden, voorkomt. Het is ceno 
olieachtige, kleurlooze, vrij be- wegelijke vlociatof, 
linksdraaiend, gemakke- 侦k oplosbaar in water, 
alcohol cn aether, met een reuk naar tabak, die echter 
aan een vorsoh gedistiHeerd preparaat vecl zwakker 
i8 dan aan ccn oud. Haar kookpunt ligt bij 240- 250°. 
Bij hot kokon heeft gcdecltclijke ont lcding plants. 
In watei'stofstroom distil- 血洪 nicotine onverandord 
bij 150 a, 200°. Zij hccfG zeer vorgiftigo 
oigenschappen. Aan do lucht klourt nicotine zich 
spoedig bruin. Ver- moedelijk bevat Labak nog oen 
paar andere alkaloiden (Bcrl. Berichte 1901, 34, 
696). 

kali 52,7, natron 11,1, kalk 54,3, magnesia 15,7, 
ijzeroxydo 13,1. phosphorzuur 10,4, zwavelzuur 
12,4, kiezelzuur 32,4, chloor 17,6; als minimum: 
asch 8,5 %, kali 11,4, natron 0,0, kalk 18,1, mag-
nesia 0,7, ijzeroxyde 0,0, phosphorzuur 1,2, zwa-
velzuur 1,8, kiezelzuur 0,3 on chloor 0,4. 

Kosutany 】)vond bij onderzoek van Hongaar- 
sche tabak dat do samenstelling van de onderste, 
middolstc en bovenste bladeren verschillend was. 

Van Bijlert 2) vond als het gemiddelde van 10 
monsters ongefermenteerde luchtdroge Deli-ta- bak 
(bladvlakte = blad minus hoofdnerf, zooals deze 
voor sigarendek wordt gobruikt) met een 
vochtgehalte van 7,2 %, een totaalstikstofgehalte 
van 3,5 %, zuiver eiwit 10,8 %, nicotine 2,2 %' 
kaliumnitraat 1,5 % en ammoniak 0,31 %. 

Het gehalte aan ruwe asch bedroeg 17,7 %, aan 
koolzuurvrije asch (reinasch) 13,5 %, terwijl deze 
reinascii bevatte: 1,4 % ijzeroxyde, 34,3 kalk, 10,1 
magnesia, 30,1 kali, 0,85 natron, 3,3 chloor, 6,9 
zwavelzuur en 3,9 phosphorzuur. 

De ruwe asch van tabak is zeer rijk aan kool- zuur, 
dus sterk basisch, hetgeen daaraau is toete- 
schrijven, dat een gedeelte der anorganische ba- sen 
(trouwens ook de organische base, nicotine) aan 
organische zuren, vooral appelzuur en citroenzuur, 
zijn gebonden. Bij de verbranding gaan deze 
anorganische bason in koolzuurverbindin- gen over. 

De overmaat aan kali, boven hetgeen noodig ia 
om chloor en zwavelzuur te binden, wordt als ka- 
liumcarbonaat berekend, de alkaliteit van de asch 
genoemd. Deze alkaliteit bedroeg bij het be- wuste 
monster Deli-tabak circa 5 %. 

Naast de genoomde minerale en stikstofhou- 
dendo bestanddeolen bevat tabak de volgende 
stikstofvrije organische stoffen: organische zuren, 
meest aan kalium, calcium cn nicotine gebonden (zio 
boven). De belangrijkste zuron zijn de reeda 
genoomde： appelzuur en citroenzuur (10 —14 % in 
droge tabak) en zuringzuur (1 —2 %). Verder 
worden genoemd fumarzuur, barnsteenzuur (in 
gefermenteerde tabak), chinazuur, pektinezuur 
(5 %), humuszuur (alleen in gefermenteerdc tabak), 
looizuur in gefermenteerde tabak nog enke- le 
vluchtige vetzuren, o. a. azynzuur. 

Indi任crente niet-stikstofhoudende stoffen, die in 
ongefermenteerde tabak voorkomen, zijn: 
harsaebtige stoffen, vet, was en aetherische olien (4 
— 6 %), tot de kamfersoorten bchoorende reuk- 
stoffen, gomstoffen, ruwo celstof (8—10 %), zet- 
meel, suiker on kleursto任en (chlorophyl enz.). 

Gedurendo het drogen van het blad in de droog- 
schuron gaat de adomhaling der groene planten door, 
waarbij de zetmeelachtigo stoffen in de bla- doren 
langzaam tot koolzuur cn water worden ge- 
oxydeerd. Golijkt-ijdis heeft er ontlcding van ei- 
witstoircn under voi ming van amido-verbindingen 
plaats. Aangezien een en andor aan de latere 
kwalitoit van het product ten goode komt, is be- 
porking van don levensduur dor cellen door snel 
drogen cn daardoor onvolledigheid van do ge- 
noemde omzettingon niot gewenscht. Aan do andere 
zydo mag het drogon ook niet te langzaam 

】)Kosutany, „Untorsuchung der charakt. 
Tabaksorten Ungarns", Budapest 1882. 

2)Onderzoek van Doli-tabak door Dr. A. van 
Bijlort, no. 30 van de jNIodcdeoIingon uit ,s 
Lands-Plantentuin, Batavia 1899. 
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geschieden, omdat dan schimmel of rot kunnen 

optreden. .. 
Wat er bij de fermentatie eigenlijk geschiedt, is 

nOg ujet volkomen opgehelderd. De temperatuur stijgt 
ais de gedroogde tabak op stapcls is gezet en de 
regeling van die stijging is zeer noodig voor het 
verkrijgen van het gowenschte aroma en de 
gewenschte kleur. 

De sterke stijging in temperatuur gedurende de 
fermentatie wijst op intensieve chemische pro- 
cessen en waarschijnlijk zijn die het gevolg van de 
werking van mikro-organismen, die zoowel nog 
aanwezig vergistbaar koolhydraat als stikstof- 
houdende stoffen omzetten, maar, gelijk gezegd is, is 
daarvan nog niets met zekerheid bekend. Door 
onderzoekingen van Suchsland en Koning heeft men 
voor eenigen tijd bij de fermentatie grooten invloed 
toegeschreven aan de werking van bepaalde 
bacterien, die niet alleen de fermentatie zoudcn doen 
ontstaan, maar ook geringe hoeveellieden stoffen 
zouden vormen, die voor den geur en den smaak van 
belang zijn. Men is zoover gegaan te veronderstellen, 
dat men door minderwaardige tabak te besprenkelen 
met cul- turen van bacterien, die uit superieure tabak- 
soorten (b.v. Havana tabak) zijn geisoleerd en deze 
daarna te laten fermcnteeren, een product zou krijgen, 
dat de eigenschappen van de goede soort zou 
vertoonen. De resultaten van de zooge- naamde 
“edelfermentatie" hebben evenwel niet aan de 
verwachtingen beantwoord. 

Bij de verbranding van de tabak ontstaan ver- 
schillende verbindingen, gelijk dan ook uit den 
verschillenden geur van den rook van de ver- 
schillende tabakssoorten blijkt. Kissling vond in 
tabaksrook kooloxyde, zwavelwaterstof, cyaan- 
waterstof, picolinebasen en nicotine. Deze stoffen 
komen alle in zoo geringe hoeveelheid voor, dat zij 
geene werking op het organisme kunnen uit- oefenen, 
behalve de nicotine. In het niet opge- rookte stompje 
van een sigaar hoopt deze stof zich op, hoe meer dit 
opgerookt wordt, des te meer nicotine zal in den 
mond van den rooker komen. Aiideren meenen in den 
rook behalve kool- zuur, dat er in de grootste 
hoeveelheid in voor- komt, nog geconstateerd te 
hebben: mierenzuur, azijnzuur, propionzuur, 
boterzuur, valeriaan- zuur, phenol en creosoot, 
verschillende koolwa- terstoffen uit de 
acethylcenreeks, methaan en ammonia. 

BEOOBDEELING EN EIGENSCHAPPEN. De beste en 
duurste derin den handel voorkomende tabakssoorten 
dienen voor heG maJcen van sigaren. De betere 
soorten van de in Nederlandsch-Indie ge- teelde 
tabak, zoowel die van Java als van Sumatra en 
Borneo, kunnen als dekblad voor sigaren gebruikt 
worden. Wat middclmatig is kan als om- blad dienen 
en de krossok of scrubs en under min- derwaardig op 
Java geteeld blad wordt om te kerven en voor 
binnengoed gebruikt. Als regel kan men stellen, dat 
tabak, die voor dekblad, dus voor de buitenste 
bekleeding van een sigaar gebruikt kan worden, beter 
wordt betaaid dan het zoogenaamde omb】ad, de 
omwikkeling van een sigaar, die onder het dekblad 
zit en het binnengoed en een oplegblaadje omgeeft. 
Gemidddd wor^t dan het binnengoed weer minder 
betaaid dan het omblad. Op dezen regel zijn echtcr 
uit- zonderingen, ook bij Java-tabak, en geurig, goed 
brandend binnengoed zal bijvoorbeeld hooger be-
taaid worden dan een goedgekleurd dekblad maar 

met slechten brand en slechton smaak en geur. 
De eerste eisch voor een dekblad is dat het niet 
gaterig mag zijn. Een paar gaatjes maken het 
blad wel niet ongeschikt voor dek, omdat voor 
e6n sigaar slcchts een betrekkelijk klein deel van 
cen nonnaal blad noodig is en dus gemakkelijk 
een paar stukkon zonder gat daaruit gesneden 
kunnen worden; toch wordt de waarde daardoor 
verlaagd. Verder is de kleur een belangrijke fac- 
tor, die in verschillende jaren met de mode ver- 
andert, zoodat een kleur, die voor eenige jaren 
zeer sterk gevraagd was, in latere tijden niet zoo 
sterk in aanzien zijn kan en men dus moet zorgen 
met de verandering in de eischen rekening tc 
houden. Een derde eisch is, dat het blad dun, fijn 
en soepol is en toch niet te teer, bij een behoorlijkc 
lengte. Met een zelfde gewichtshoeveelheid dun 
blad kan mon natuurlijk meer sigaren dekken dan 
met dik. Ton slotte is de vorm van het blad niet 
geheel onvorschillig. De eeno vorm is meer ge- 
schikt dan do andere om de bladhelften. na het 
verwijderen van de hoofdnerf (strippen) zoodanig 
voor dek in stukken tc kunnen snijden, dat er 
weinig afval bestaat. Het Deliblad schijnt in dit 
opzicht een zeer gunstigen vorm te bezitten. De 
andere eischen waaraan goede tabak moet vol- 
doen, namelijk goede brandbaarheid, niet ,,zoct'' 
van lucht, aangename geur bij het branden, goede 
smaak en niet te hoog nicotinegehalte, gelden zoo- 
wel voor omblad en binnengoed als voor dekblad, 
maar niet in dezelfde mate. Naast goed branden 
is ook de witte kleur dor asch, die niet spoedig 
mag afvallen, een deugd. De tabakshandelaren 
controleercn de brandbaarheid en de kleur van de 
asch door van het monster een sigaar te rollen on 
deze te rooken. Somniige planters doen het door 
in het blad met een brandende sigaar een gat to 
branden en het voortsmeulen daarvan na te gaaii. 
Bij onderzoek in het laboratorium wordt met een 
gloeiend kooltje een gat in het blad gebrand en 
de tijd van voortsmeulen met een uurwerk bc- 
paald. 

PRODUCTIE EN HANDBL. Volgens de Statistsek 
van den Handel en de In- en Uitvoerrcchtcn 
bedroeg de uitvoer van voor de inlandsche mar kt 
bereide tabak in de laatste jaren deze hocveel- 
heden in K.G.: 1910 1,020,000; 1911 1,573,000; 
1912 1,525,000; 1913 1,400,000; 1914 J,318,000; 
19J5 J. 197.302； 1916 J.030.703 cn 1917 
J.122.902. 
Het grootste gedeelte l)iervan ging naar aaji- 
grenzendc Oostersche landcn en slcchts ecn klein 
deel naar Nederland, dat in 1914 niet nicci" dan 
1660 K.G. uit Java en Madocra en 1323 K.G. uit 
de Buitonbozittingen ontving; voor 1915 waren 
deze cijfers 7.652 en J J .050, voor 1916 277.285 
en 7.0J6 on voor J9J7 17.891 en niets. 

In do statistioken wordt de waarde van die 
tabak op / 1. -- per K.G. aangenomen.Daartegen- 
over sbaat in diezelfde jaren een invoer van ge- 
lt or ven tabak, voornamelijk uit Nederland en 
China van 

 Java B.B, 
1914 579.895 767.485 
19J5 1.110.442 2.71 J. 153 
1916 945.023 1.013.672 
]917 759.040 J .802.564 

K.G. tegen een iniddenprijs van / 0.90 per K.G. 
Van vecl grootcr belang is de uitvoer van voor do 
Europeesche niarkt bereide tabak, die voor verre- 
weg het grootste gededte naar Nederland gezon- 
den wordt om op de inschrijvingen te Amsterdam 
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cn voor een klein deol te Rotterdam te wordon 
verkocht. 

De samenstelling van do afkomst en de gemid- 
delde opbrengst van de uit Java naar Nederland 
uitgevoerde 
(1914) is als  
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159.852 B 40 159.852 40 
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50% i 
33 i 172.608 40 

17.039 
23.599 
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K 293/4 . 

24% i 
40.G38 26/ 

2.658 
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B 
K 

23 I 
16%( 45.499 163/., 
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B 
K 

23 / 
18/ f 

6.306 183" 
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B 
K 

28% / 
15% i 32.050 IW2 
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B 
K 21% i 18.172 22 
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9.036 

B 
K 

36% 1 
221/2 i 

11.942 20 
217 

1.554 
B 
K 

29 1 
203/4 i 

11.771 253/.] 

1.946 K 32 1.946 32 
Van de cerste Java oogsten zijn slechts de ge- 

gcvens beschikbaar, die op de productie betrek- 
king hebben. De oogst 1843/44 heeft ongeveer 
17.000 pakken bedragen. Tot 1870 is de hoeveel- 
heid geweest: 

Oogst 18-13/44 .... 17.000
 pakken 

,, 1849/50 .... 16.002 ,, 
,,1859/60 . . . . 64.223 ,, 
,, 1868/69 . . . . 99.15] ,, 

Van den oogst 1870 af zijn ook gogevens om- 
trenL de geldelijke opbrengst beschikbaar. 
 Doorsncecyfer 

van Ongevcoi- 
Gewas Pakken opbrengst waardebedrag 
187J 129.070 74 e. / 15.456.000 
1872 20(i.935 56/   18.610.000 
1873 239.8(17 • 59   22.416.000 
1874 177.263 78/   22.510.000 
1875 1S3. I(i7 50   15.138.000 
1876 J 90.933 55%   17.273.000 
1877 136.674 .30/   7.133.000 
1878 153,636 5" ,,  14.733.000 
1879 50.271 66   5.436.000 
1880 149.030 40   10.067.000 
1881 195.771 27   9.100.000 
J 882 73.798 283/

」  ,, 3.570.000 
1883 76.473 48   6.415.000 
1884 122.806 3W/2   7.826.000 
1885 109.701 36%   7.228.000 
1886 10(5.640 37   0.822.000 
1887 J 38.309 38/   9.254.000 
IB88 169.898 2"   7.925.000 
1889 141.150 31   7.500.000 
I89U 182.406 25%   8.000.000 
1891 136.726 33M   7.838.000 
1892 179.350 33%   10.160.000 
1893 219.957 2(P/   10.216.000 

  Doorsneecijfer  
  van Ongeveer 
Ge was Pakken opbrengst waardebedraw 
1894 153.344 301/2 c. f 8.000.000 
1895 153.350 38 ,, „ 9.810.000 
189G 197.243 40 ,, ,,13.440.000 
1897 266.328 33M ,, „ 15.000.000 
1898 307.130 321/z ,, ,,16.665.000 
1899 371.414 . 213/4 ,, „ 13.800.000 
1900 241.862 30% „ „ 12.515.000 
1901 307.214 25% ,, ,,13.150.000 
1902 336.500 203",, ,,12.250.000 
1903 339.717 293/4 ,, ,,17.500.000 
1904 328.243 283/4 ,, ,,16.500.000 
1905 432.359 281/z ,, ,,22.200.000 
1906 515.610 291/2 ,, ,,26.800.000 
1907 618.683 30 ,, ,,31.900.000 
1908 505.013 29% ,, ,,25.740.000 
1909 303.532 371/4 ,, ,,17.125.000 
1910 458.025 34 ,, ,,27.000.000 
1911 707.742 30 ,, ,,36.500.000 
1912 693.280 243/4 ,, „ 30.000.000 
1913 586.548 23卅,, ,,24.000.000 
1914 491.000 34 ,, ,,29.500.000 
1915 561.000  ,,33.300.000 
1916 9 681.864 57% :: ,,72.200.000 

De productie en de verkoopprijs van de Suma- 
tra tabak was van het begin der cultuur af ala 
volgt:     
  Doorsneecijfer   
  van  Ongeveer 
Gewa

s 
Pakken opbrengst waardebedrag 

1864 50 48 c. / 4.000 
1865 189 149 ,,  40.000 
1866 J 74 U3 ,,  30.000 
1867 224 /U >, '  20.000 
1868 890 142 ,,  200.000 
1869 1.381 129 ,,  250.000 
1870 3.114 122 ,,  500.000 
1871 3.922 137 ,,  750.000 
1872 6.409 132 ,,  1.000.000 
1873 9.238 182 „  2.500.000 
1874 12.895 152% ,,  2.881.000 
1875 15.355 170 ,,  3.921.000 
1876 29.034 154 ,,  6.504.000 
1877 36.517 127 ,,  6.810.000 
1878 48.545 126 ,,  9.206.000 
1879 57.596 118 „  10.356.000 
1880 64.965 113 ,,  11.251.000 
1881 82.362 115 ,,  14.750.000 
1882 102.047 137% ,,  21.500.000 
1883 93.533 133 ,,  19.000.000 
1884 125.447 145 „  27.650.000 
1885 124.718 141 ,, ,, 2G.870.000 
1886 138.643 154 ,,  32.450.000 
1887 139.582 121% „  25.650.000 
1888 168.114 129 ,,  33.120.000 
1889 1G1.507 148 ,, ,, 36.597.000 
1890 219.044 '73* ,, ,, 24.510.000 
1891 206.257 92% ,,  29.180.000 
1892 136.381 125 ,,  26.000.000 
1893 162.972 144% c.  36.152.000 
1894 190.991 119  34.650.000 
1895 200.921 90 ,,  27.746.000 
1896 189.039 111% ,,  32.250.000 
1897 200.094 122 ,, ，

， 
37.335.000 

l) In de jaren 1917 cn 1918 was do uitvoer 
naar Nederland door don oorlogstoestand vrij 
wcl gchcel opgehouden. 
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Doornseecijfer 
  van  Ongevcer 
Ge was Pakken opbrengst waardebedrag 
1898 233.409 92 c. f 32.982.000 
1899 259.035 827a  „ 32.875.000 
1900 221.416 111% ,, ,,37.970.000 
1901 224.271 94%  „ 32.450.000 
1902 242.132 85  ,,31.200.000 
1903 254.602 92  ,,35.900.000 
1904 233.557 99  ,,35.800.000 
1905 225.369 155  ,,54.500.000 
1906 246.S30 159  ,,61.000.000 
1907 272.341 91  „ 38.780.000 
1908 271.358 110  ,,46.600.000 
1909 273.725 81  ,,34.250.000 
1910 234.133 131 ,, ,,47.800.000 
1911 280.704 142  ,,62.200.000 
1912 282.920 136  ,,60.000.000 
1913 251.689 127  ,,49.900.000 
1914 246.543 93  ,,35.000.000 
1915 232.911 178  ,,64.700.000 
1916 J 245.000    

Het in Nederland verkochte gewas 1914 be- 
stond uit: 

Aantal Doorsnec Waarde- 
 pakken per ct. bedrag in 
  •p. pond guldens 
Deli .................  .98.813 94 14.160.000 
Langkat .. .73.572 99 11.170.000 
Serdang .. .33.904 94 4.980.000 
Padang... .18.208 82% 2.300.000 
Bedagei .. . 9.965 76 1.150.000 
Batoe Balira • 2.435 107 400.000 
Asahan.... • 3.612 64 350.000 
Batak landen . 2.855 70 300.000 
Lampongs .. .. 7G1 51 60.000 
Diversen ... .2.413 36 130.000 
 246.538 93 35.000.000 

De aanvoeren en opbrengsten van Borneo-ta- bak 
(voornamelijk uit Britsch-Borneo) waren se- dert 
1886 als volgt: 
  Doorsncecijfer   
  van  Ongeveer 
Gewas Pakken opbrengst waardebedrag 
1886 27 131 c. / 5.000 
1887 311 118   55.000 
1888 1.192 120%   221.000 
1889 3.879 83   482.000 
1890 9.327 70   956.000 
1891 13.608 GO   1.240.000 
1892 10.255 121   1.815.000 
1893 9.114 139   1.823.000 
1894 9.117 97   1.318.000 
1895 13.369 103   J.98 i.000 
1896 17.952 86% 

  2.282.000 
1897 17.423 85   2 J 90.000 
1898 22.714 81   2.700.000 
1899 20.324 72   2.165.000 
1900 18.115 73   1.957.000 
1901 17.065 89   2.200.000 
1902 14.865 85   1.800.000 
1903 17.3G4 81   1.980.000 
1904 16.628 62   1.515.000 
1905 17.062 9"   2.400.000 

L) In de jaren 1917 en 1918 was de uitvoer 
naar Nederland door den oorlogstoestand vrij wel 
geheel opgehouden. 

Doorsneecij fer van
 Ongevcer 

Gewas Pakken opbrengst waardebedrag 
1906 16.212 100 c. f 2.390.000 
1907 18.220 78 ,, ,,2.085.000 
1908 15.121 76 „ ,,1.695.000 
1909 14.586 101 ,, ,,2.150.000 
1910 14.9G1 131 ,, ,,2.900.000 
1911 15.238 90 ,, ,,2.000.000 
1912 18.G09 76 ,, „ 2.000.000 
1913 14.02G 67 ,, ,,1.300.000 
1914 14.942 59 ,, ,,1.340.000 
1915 l) 8.631 145 ,, ,,1.875.000 

Bij uitvoer uit Neclerlandsch-Indie betaalt ta- bak, 
zoowel blad als krossok, eeu uitvoerrecht van / 1.— 
per 100 K.G. 

Literatuur: W. L. de Sturler, Handboek voor den 
Landbouw in Nederlandsch Indie; Dr. K. W. van 
Gorkum, Oost Indische Cultures, opnieuw 
uitgegeven, Deel III; W. Westerman, De tabaks- 
cultuur op do Oostkust van Sumatra; Deli in Woord 
en Beeld; C. E. Haarsnia, De Tabakscul- tuur in Deli; 
Hj. Jensen, De tabakscultuur in de Vorstenlandcn； 
K. L. Weigand, Der Tabakbau in Niedcrlandisch 
Indien; Twentieth Century Impressions of 
Netherlands India. Tobacco, Sumatra and Java； 
Octave J. A. Collet, Lc tabac, sa culture et son 
exploitation dans les contrees tropicales ;Krillcbrew 
and Myrick, Tobacco-leaf; 0. de Vries, De Tabak; R. 
Kissling, Tabakkunde； Nessler, Dcr Tabak, seine 
Bestandteile uncl seine Behandlung; J. Behrens, 
Mykologie der Tabak- fermentation; C. J. Koning, 
Der Tabak ； J. M. van Beminelcn, Ursachen dcr 
Fruchtbarkeit des Urwaldbodens in Deli und Java fiir 
die Tabaks- cultur； Mr. H. J. Boo), De 
landbouwconcessies in de residentie Sumatra's 
Oostkust; Mr. H. J. Bool, De Chinecscheimmigratie 
in Deli; Mr. H. J. Bool, De arbeidswetgeving in de 
residentie Sumatra's Oostkust； G. Guyet, Lc 
probldmo de la main d'oeuvre dans les colonics 
d'cxploitation. Cote Est de Sumatra; J. S. C. 
Kasteleyn, Het ver- krijgen van eon inheemsche 
arbeidersbovolking. Mededeelingen uit's Lands 
Plantcntuin, no. 15, 21, 23, 2G, 30, 34, 35, 41,43, 47, 
55, 56, 58, 63, 61, 66 en 69. Mededeelingen van het 
Departement van. Landbouw no. I en 3; BuDotin de 
I'Tnstitnt Botaniquc de Buitcnzorg no, IV, VI, XVI, 
XVII en. XVIII； Bulletins van het Dcli-procfstation 
tc Medan; Publicuties van het proefstation van Vor- 
stenlandschc tabak to Klatdn; PubJicaties van het 
Proefstation van Tabak te Bfisoeki; Kolonialc 
Verslagen: Statistiok van den handel, de in- en 
uitvoerrechtcn in Ned.-Indie; Jndischc Mcrcuur； 
Jaarovcrzichten betreffende den handcl in Kolo- niale 
Productcn； Publicities van het Landbouw 
Departement van de Vcreenigdc Staten; enz. enz. 

TABALONG. District der ondcrafdceling Tan- 
djoeng, afdecling Oeloc Soengei, residentie Z. en 0. 
afd. van Borneo, ondcr het bostuur van con kjai 
(districtshoofd), met standplaats Mabe, gelegen a an 
de samenvlociing dcr Tabalong-kiwa cn -kanan. 
Voornaamste kainpoengs zijn: Tan- djoeng, mot eon 
Gouvts ini. school en pasang- grahan, Wajan, 
Haroeay, (met pasanggraban), •^Pemarangau-kiwa 
en -kanan. De bcvolking van 

l) In dejaren 191.6,1917 en 1918 was de uitvoer 
naar Nederland door den oorlogstoestand vrij wcl 
geheel opgehouden. 
y尸 
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dit district bestaat voor een gedeelte uit Dajaks (van 
do Maanjan on Doesoen-dea stammen), die langs den 
bovenloop der Tabalong-kiwa en -ka- nan wonen, 
voor de rest uit Maleiers. Eorstge- noomden vinden 
hun bestaan voornamelijk in het inzamclenvan 
boschproducten (rotan, damar, was en vogolnestjes 
van den G. Loeang). De Maleiers beoefenen het 
landbouwbedrijf of ver- huren zich als koelies op de 
rubberonderneming Hajoep (zie aldaar). Bij de 
kampoeng Wai'ookin ongeveer 13 K.M. ten Zuiden 
van Tandjoong vindt men petrolcu mbronnen., 
TABALONG-RIVIER. Bovenloop der Negara- 

rivier, zie BORNEO, Deel I biz. 365. 
TABANAN. Een der voormalige landschappen. op 

Bali, thans een onderafdeeling der afdeeling Zuid-
Bali der residentie Bali en Lombok. Het grenst ten 
W. a an Djembrana, ten N. aan Boeldl^ng, ten 0. aan 
Badoeng en ten Z. aan de zee. Het is in het Noorden 
bergachtig — de pick van Tabanan of Batoe Kahoe 
is 2370 M. hoog — en in het Zuiden vri] vlak met 
zacht glooiende terreinen. De grond is zeer vrucht- 
baar en vooral in het Zuidelijk gedeelte zijn 
uitgestrekte sawahcomplexen. Het aantal inwo- ners 
bedraagt ongeveer 100.000. De laatste Radja pleegde 
in 1906, na zijne overgave aan onze troepen, 
zelfmoord. Sedert wordt Tabanan rechtstreeks door 
het Gouvernoment best uurd. 

Behalve de hoofdplaats Tabanan, standplaats van 
den controleur. zijn Kediri, Badjar-anjar, Al arg a, 
Krambitan en hoog in het gebergte Ba- toe-riti de 
meest bekende plaatsen. 

Zie overigens, ook voor de geschiedenis van het 
landschap, de bij de artt. BALT en BALIERS 
opgegeven bronnen, zoomede H. van Koi, Uit onze 
ko)onion, Leiden 1903 (bl. 494: Het rijk van 
Tabanan).， 
TABANAN. District van de onderafdeeling 

Tabanan, afdeeling Zuid-Bali, residentie Bali en 
Lombok. 
TABANAN (PIEK VAN). Zie BATOE KAHOE. 
TABANIO. Rivier in de onderafdeeling Plei- lin ri 

der afdeeling BandjCrinasin, residentie Z. en O. aid. 
van Borneo, tot bij kainpoeng Rantjah bjj vloed 
bevaarbaar voor groote prauwen, ter- wijl kl ein ere 
tot de kampoeng Sei Sangga aan <l<-n bovenloop 
kunnen opvaren; mondt uit in <!<■ Juvazec. Van 
Pleihari tot do monding (bij kampoeng Tabanio) 
bedraagt hare lengte ruim 35 K.M. 
TABASCHIR. Steenachtigc afscheidingen in d<- 

gclcdingen der bainboc, die in het Ooston als 
gcneesiniddcl gebruikt worden (evcnals vcrschil- 
Jcude andcro opaalachtigo verstecningen in plan- ten 
en dieren, de zg. xn o c 8 t i k a*s). Zij bestaan in 
drogen toestand hoofdzakelyk (voor 90 %) uit 
kiezclzuur en bevatten voorts kalk (1-4 %) cn kali 
(I%--4% %), Tabaschir wordt ook wel als “Baaiiboc-
kninfcr'' beschreven, vennoedclijk eenc onjuisto 
vcrtaling van Kapocr bamboe, waarin kapoer nict 
kamfer, maar kalk of con- croment beduidt. 
TA BAT PATAH. Nagri op de O.-lijkc helling van 

den Marapi (Sum. Wcstkust), 164 KM. ten N. van 
Fort van der Capellcn, aan den weg van die plants 
naar Pajo Kocmboeh (zie aldaar). Er is een markt en 
een Gouv. pasanggrahan (1030 M. boven zee). Even 
voorbij Tabat Patah slaat 

do nieuwe zijweg in W.-lijke richting af naar Baso en 
Fort de Kock, ,,de weg dor zeven oor- mmmen”(zie 
OUD AGAM). Dadelijk ten N. van Tabat Patah ligt 
de Boekit Tandikir, waar Raaff in 1822 de 
zoogenaarade versterking van Tan- djoeng Alam (do 
naam van een nagri, die een paar KM. N.-lykcr ligt) 
liet aanleggen; het punt hcet bent^ng lamo (do oude 
benteng), men heeft er een prachtige uitzicht op de 
vruchtbare vlakte van Pajo Koemboeh en het 
bergland ten O. ervan. (Acht dagen in de Pad. Boven- 
landen, Vereeniging Toeristenverkeer, Bat, 1909, bl. 
30). A *67 

TABENOE. Landschap van de onderafdeeling 
Koepang, afdeeling Z. Timor en Eil. van de residentie 
Timor en O.» ander een Christenradja. Het gebied 
grenst aan Amarassi. De radja woont te Baoemata, 
eon sawahgebied van den laatsten tijd en heeft een 
lusthuis nabij de hoofdplaats Koepang. 

TABERNAEMONTANA CORONARIA Willd. Fam. 
Apocynaceae. Boenga mant&ga, Boenga soesoe, 
Boenga manila (MAL.); Mondakaki, Kembang wari 
(JAV.). Heester tot 2 M. hoog, als sierplant overal 
gekweekt. De bladeren en vooral de wortels worden 
overal als geneesmiddel door do inlanders gebruikt, 
vooral tegen inge- wandsziekten. 

TABERNAEMONTANA CORYMBOSA Roxb. fam. 
Apocynaceae. DjSloetoeng badak (MAL.). Heester of 
kleine boom, waarvan de fyngemalen wortels als 
geneesmiddel gebruikt worden. Een afkooksel van de 
bast gebruikt men tegen syphilis. 

TABI. Zie TAKAR. 
TABOE. Zie PfiMALI. 
TABOEAN (MAL.). Zie TAWON. 
TABOEH. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN- 

STRUMENTEN. 
TABOEKAN. Een landschap van de onderafdeeling 

Sangi-eil., afdeeling Menado der gelijk- namige 
residentie (korte verklaring 30 Nov. 1910) onder het 
bestuur van een radja en man- trfs (zie SANGI-
EILANDEN). Het omvat de Oostelijke helft van het 
eiland Groot-Sangi (de bergketon, die Groot-Sangi 
van het N.W. naar het Z.O. doorkruist, dient als 
Westelijke grens van het landschap), de kleine 
eilandon. ten. O. en N.O. van Sangi en de 
djoegoegoeschappen Li- roeng, Salibaboe, Bco, 
Essang en Amat op de Talaud oil. De voornaamste 
negorijen zijn: Taboekan-lama, Taboekan, de 
standplaats van den radja, een djoegoegoc en een 
zendeling, Petta (handelsplaats), Tariang-baroe en 
Manaloe. 

TABOENDOENG. Landschap op Midden- Soeinba. 
Zie aldaar. 

TABOET-FEEST. Zie HASAN-HOESAIN- of 
TABOET-FEEST. 

TACCA PALMATA Bl. Fam. Taccaceae. Teng- 
giling mentik (MAL.); Taka goenoeng (MAL. MOL.), 
Gadongan (JAV.); Ileus leutik, Koemis oetjing 
(SOUND.). Kruidachtige plant, met diep ingesne- den 
bladeren en groenachtig bruino bloemen in 
schernien. Do onderaardsche knollen bevatten 
zetmeel, dat sows gebruikt wordt als voodsel. De 
knollen zelf wordon in hun geheol of in stukjes of 
schijfjes gesneden als genezend middel bij 
verwonding gebruikt. 

TACCA PINNATIFIDA Forst. LSk6, Leker, Taka 
laoet (MAL. MOL.), Labing (MAD.). Kruid- 
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achtige plant met groote dubbelvindeelige bla- deren 
en grootere knollen dan de voorgaande, die soms als 
voedsel dienen, doch waaruit meest het zetmeel 
wordt bereid. zooals in het Oosten van den Archipel. 
Op de eilanden van den StiDen Oceaan maakt men 
uit de vruchtstelen eenvlecht- materiaal, dat in 
Europa wel eens voor daiucs- hoeden gebruikt wordt. 

TAD. J AKPEL A. District van de afdeeling 
Boel跳ng, residontie Bali en Lombok. 

TADJI (JAV.). Zie PODOCARPUS CUPRES- 
SINA. 

TADJOEG. Zie MOSKEE, B. 
TADOE. Een landschap, behoorend tot Seu- 

nagan. Zie aldaar. 
TAFELBLAD. Zie HELICONIA BIHA1. 
TAFELHOEK. Zie BALI en BADOENG. 
TAGOELANDANG. De Zuidelijkst gelegen eil.- 

groep-der Sangi-eiL, aansluitende a an de Noordpunt 
van Celebes, bestaande uit de eil.: Tagoe- landang, 
Pasige, Roeang en Biaro, tezamen met een deel van 
het dj oegoegoeschap Niampak op de Talaudeilanden 
een landschap vonnende van de onderafdeeling 
Sangi-eil., afdeeling Menado der gelijknamige 
residentie (korte verklaring 1 Nov. 1912) onder het 
bestuur van een radja en inan- tri's (zie SANGI-
EILANDEN). Genoemde eilanden zijn, met 
uitzondering van Pasige, bergachtig. De hoogste der 
dric, op het eil. Tagoelandang (zie aldaar) 
voorkomende bergtoppen is ongeveer 650 M. Het 
eilandje Roeang bestaat geheel uit een steeds 
rookenderi vulkaan van 725 M. hoogte； den krater 
vindt men aan de Noordzijde； aan de 
Noordwestzijde vertoont de mantel een jonge 
fumarole； in Jan. en Febr. 1905 werd het eiland 
nauwkeurig bestudeerd door den mijningenieur 
Koperberg, in verband met de uitbarsting van 1904 
i); Von Koniorowicz bezocht Roeang ook en vond in 
den krater een geweldig groot andesiet- blok als prop; 
het eilandje wordt rccds als vulkaan vermeld in het 
eind der 17de eeuw door den Italiaanschen reiziger 
Gemello Carreri (Voyage autour du monde, traduit de 
Fltalien par L. M. N., Paris J 719). Het eiland Biaro 
is een bewoonde koraalplaat en bekend oin zijn 
rijkdom aan eb- benhout ; er wonen 土 700 menschcn, 
onder cen kapitein laoet; ef het eiland vulkanisch is, 
moet nader onderzoek leeren. 
TAGOELANDANG. Eiland met th a ns niet meer 

werkzamen vulkaan, behoorende tot de Sangi- en 
Talaud-groep. De berg heeft een cal- deira met 4 
K.M. doorsnede, waarin twee jongere eruptiekegels 
liggen: de Malingga, 土 550 M. in het Z., en de 
Bolongka, ± 350 M. in het N. De hoogste punten van 
den rand der caldeira berei- ken 650 a 700 M. b.z. 
(Koperberg in Jaarb. Mijn- wezen 1909, met kaartje
； referaat door Verbeek inTijdschr. Aardr. Gen. 
1911,341). Op het eiland, dat ongeveer 15 K.M. lang 
bij 6 K.M. breed is en een oppervlakte heeft van 4925 
H.A., vindt men zeer veel k】apperaanplantingen. De 
voornaamste plaatsen zijn: Tagoelandang, de 
standplaats van den radja. een djoegoegoe en 
zendeling, Mina- ngan en Haas. 

i) Zie： M. Koperberg, Verslag van een 
onderzoek naar de uitbarstingen in 1904 op het 
vulkaaneiland Roeang bij Tagoelandang (Sangi- 
en Talaoet-eilanden), met kaarten en mooie 
fotoJs (Jrb. van het Mijiiwczcn in Ned. O. Indie, 
1909). 

TAGOERELA (MAL. AMB.). Zie ELAEOCAR- PUS 
ED ULIS. 

TAHATONG (DAJ.) Zio STEKELVARKENS. 
TAHI AJAM (MAL.). Zie LANTANA CAMARA. 
TAHI BOEROENG (MAL.). Zic LORANTHUS. 

TAHI MANOEK (SOEND.). Zie LORANTHUS. TAHI 
OELAR SAWAH (MAL.). Slangen-excre- menten, in 
hoofdzaak uit uras ammonicus bestaande, zijn in 
Indie een beroemd volksmiddel, dat tegen allerlei 
kwalen wordt aangewend. 

TAHI OELAR SAWAH (MAL.). Zie DJA- MOER. 
TAHLlL. Lofprijzing van Allah door het reci- 

teeren der woorden: ,.Ld ildha Hid 'lldh'' (Er is geen 
god dan Allah). Zulk een tahlil geldt als een vroom, 
Gode welgevallig werk, waaraan hemelsch loon 
verbonden geacht wordt. Het loon voor den tahlil kan 
volgens Moslimsche opvatting ook ton goede komen 
aan iemand anders, bijv. eenen overledene, aan wipn 
de tahlil met dat doel wordt opgedragen. V 
gl.__Snouck Hurgronje, De Atjehers, I, p. 474 (The 
Aclielinese, I, p. 428 v.). 

TAHOENTONG； Zi^l\IUZIEk EN MUZIEK- 
INSTR UMENTEN. 

TAHOI (LAMP.). Naam van verschillendo 
caoutchouc-leverende kliin- en slingerplanten uit de 
familic der A pocynaceae, behoorende tot de 
geslachten Willughbeia, tjoekangkang (SOEND.), tahoi 
siboe (LAMP.), Chonemorpha en Urceola. De cultuur 
van tahoi is eenige jaren in de Lam- pongs en in W.-
Java heproefd, doch niet ge- slaagd. Zie Tijdschr. v. 
Nijverheid en Landb. in N.-I. LVII (1898), 224, 
alsmede: P. van Rom- burgb, Caoutchouc en Getah-
pertja in N.-Ind. (Med.，s L. PJ. XXXIX (J900). 

TAI POESAN. Het feest der boetcdocningcn van 
de Britsch-Indische koelies in Deli (zie J. A. v. d. 
Laak, Eigen Haard 1908, bl. 269). 

TAIFORE. Zie TIFORE. 
TAING (JAV.). Zie VITIS ADNATA. 
TAIS. Klein mcertje in de residentie Benkoe- len, 

waar een groot waterkrachtwcrk is tot stand gekomcn 
voor de opwekking van eleclrische kracht voor de 
goudontginningen in de buurl van Moeara Aman. 

TAJAN. Landschap in de onderafdeeling T;i- jan 
van de afdeeling Pontianak (lcr residentie Wester-afd. 
van Borneo, met gelijknamige hoof<l- plaats. Het 
grenst ten N. W. aan Landak, t<?n O. aan Sanggau, 
ten Z. aan Mfliau on ten \V. aan Pontianak. De 
oppervlakte b(；draagt 2479 K.M2. De 
bevolkingssterkte bedroeg in 1918 ruiin 21000 ziclen. 
Het landschap oin vat het stroomge- bied der vrij 
good bevaarbaro Tajan (met hare zijtakken), 
benevens eenige minder beduidende zijrivieren der 
Kapoeas. De Taj an vindt haar oorsprong op do 
Zuidclijke Iwllingcn van den(；. Kola dan, doorsnijdt 
het landschap van N. naar Z., en mondt togenover het 
eiland Taj&n (zic b<> neden) in de Kapoeas uit. In 
het N. is het Ian<l- schap heuvel- cn bergachtig, in het 
Z. vrij vlak; in het schaars bevolktc W.-lijk 
zuidergedeelte is de bode in zelfs mocrassig en met 
kJeine, oin hunne vischrijkhcid bekende, meren 
bezet. In h(;t bovenstroomgebied van de Taj an 
bevinden zi(h Chineeschc nederzettingen, die op 
besebeiden schaal goudvdden bewerken. Do 
Maleische dis- trictshoofdplaats Batang Tarang (in 
het Wcstel. gcdeelte aan een zyriviertje der Taj an) 
kan als het centru in van een (ook door Dajaks 
bewoonde) 
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betrekkelijk wclvarende landstreek worden ge- 
noemd; daar vooral worden veel arenpalmen 
aangetroffen. Hot O.-lijk deel van Taj an is minder 
ontgonnen en wordt voornl. door Dajaks bewoond; 
terwijl de Maleiers meer geconcen- treerd zyn in 
kampoengs langs de Taj an. Betref- fende de 
voortbrengselen van Taj an is het volgen- de op te 
merken. Hoofdproduct van den land- bouw is padi, 
wclke echter niet in voldoendo mate wordt 
gokweekt, zoodat uit Pontianak (afkom- stig van 
Saigon) nog veel wordt aangevoerd. Ket^la, 
djagoeng, suikerriet enz. en andere zgn. tweede 
gewassen, worden voor eigen gebruik verbouwd. De 
bosschen leveren eenige goede houtsoortcn, 
waaronder ijzerhout, maar geregeL de exploitatie da 
ar van heeft niet meer plaats. Zclfs de waardevolle 
getah pertja, waarvan de inzameling voor de 
bevolking zeer winstgevend was, komt door liet 
onoordeelkundig kappen der boomen nog maar 
weinig voor. Vorder leveren de bosschen nog 
verschillende producten op, waaronder vooral de 
zeer gezochto „damar mata koe- tjing", waarvan de 
uitvoer van Taj an op onge- veer 2000 pikoel a / 12 
wordt geschat. Zooals reeds gezegd, worden veel 
ar&nboomen aange- plant; de suiker van deze 
palmsoort wordt zelfs naar Serawak uitgevoerd. Het 
Koi. Verslag van 1902 zegt ten aanzien van de 
ardntcelt in Taj an, dat zij met recht eene 
volkscultuur kan worden gcnoejnd. Voorts treft men 
langs de Kapoeas nog onbeduidende aanplantingen 
van peper en Liberia-koffie aan. Voor zoover bekend 
levert Taj an aan mineralcn wat goud en ijzer. Het 
ijzer (om zijnc hoedanigheden zeer geroemd), werd 
vroeger door de bewoners op primitieve wijze ge- 
wonnen on tot Jandbouwgereedschappen en wa- 
j)ens verwerkt ； tegenwoordig geeft de bevolking 
de voorkcur aan goedkoop ingevoerd ijzer. De thans 
nog maar weinig beduidende ontginning van 
goudhoudende gronden langs de Kapoeas cn in het 
bovenstroomgebied dcr Taj an is gehecl in handen 
van. Chineozen. Zie, behalve het art. BORNEO, 
vooral: J. J. K. Enthoven, Bydragcn tot de 
geographic van Borneo's Wester-Afdceling, Leiden, 
J 903, bl. 747 en vgg. Taj an, de hoofd- plaats van 
het landschap, is de zetel van den P.tnenibahan on de 
standj)laats van den contro- lour cn f(n k a pile in dcr 
Chincezen. Het aantal iiiwoncrw bedraagtruim 
1600, w.o. 300 Chincezen. J)c j/laats is gelcgen aan 
den rechteroevcr van de Kapoeas, vla k bi.j de 
monding dcr Taj an. De ngcnlijk” verb) ijf plaats van 
den control cur en va n do Chincezen is het 
tegenover de inonding dcr Tujun, in de K apocas 
gelegcn cilan<ljo Taj an, circa 2100 M. lang cn 450 
M. breed. Het ligt ruim 3 M. boven den gemiddeldcn 
waterstand te 'I'ajan en wordt bij zeer hoog water 
geheel over- si room d. 

<4 e s c h i e deni s. Met eenige zekorhoid is wcJ 
to zeggen dat het landschap Mfiliau-Tajan eerijjds 
oen dccl uitrnaaklc van het (door eon Ja- vaanschen 
jjrins geslichtc) machtigc Mntansche rijk (Matan, 
Soekadana, Simpang). Dezc prins stelde zijn zoon 
als stedohoudcr over Meliau-Ta- jan aan. Ecu van 
dicns afstaminelingen gaf het landsciiap Tajan in 
leen aan zijn brooder, met ge- volg dut Ttijnn in den 
loop der tijden geheel aan het gezag van MCliau 
onttrokkon is, en een zelf- standig rijkje word. 

Op hot laatst der 18e ecuw, toen Tajan in een 
oorlog mot het Oostolijk gelegen Sanggau was 

gewikkeld, wendde de bestuurder (Pangeran) zicb tot 
den toenmaals zeer machtigen Sultan van Pontianak 
om hulp, en bood hem in ruil daarvoor de 
opperheerschappij over zijn land aan. In 1818 o.a. 
deed de Sultan van Pontianak, met behulp van onze 
troopen, onder aanvoe- ring van Majoor Muntinghe, 
zijn aanspraken op Tajan gelden. Op het eilandje 
Tajan werd toen eene kleinc versterking gebouwd, 
waarin een militaire bezetting achterbleef. Reeds in 
1820 evenwel wist Tajan, gebruik makende van de 
bin- nenlandsche onlusten in Pontianak, zich van het 
juk te bevrijden, en bleef sedert dien tijd onaf- 
hankelijk. Na dien hadden de zaken in Tajan het 
gewone verloop. In 1822 sloot de Regeeringscom- 
missaris Tobias een voorloopig contract, in 1823 
werd het eenigszins, en later meermalen en bedui- 
dend gewijzigd (zie CONTRACTEN). In 1889, bij 
het aftreden van den vorst van Mgliau, werd het 
bestuur over dat landschap ook aan den Pangm- bahan 
van Tajan opgedragen en werden door dien maatregel 
de zoo lang gescheiden rijkjes toch weer vereenigd, 
totdat ih 1909 Meliau bij het Gouvernenientsgebied 
werd ingelijfd. Het laatst gesloten contract datcert van 
14 Dec. 1909, be- krachtigd bij G. B. van 15 Jan. en 
15 Juni 1912 nos. 77 en 3. 

Bestuur. Het inlandsch bestuur over Tajan berust 
bij den. Vorst, met den titel Panembahan, en twee 
mantrfs. De eerste, die tevens als rijks- bestuurder 
fungeert, houdt evenals de vorst, ter hoofdplaats 
Tajan verblijf, de tweede oefent meer bepaald gezag 
uit in de welvareude Batang-Ta- rangstreek, waar hij 
dan ook verblyf houdt. De belastingon welke de 
Dajaksche onderclanen aan den vorst moeten 
opbrengen, zijn vrij drukkend, doch — en in 
tcgcnstelling van de andere iiil. staatjes van Borneo's 
W.-afd. — ook de Malei- sche bevolking in Tajan is 
aan hem belasting- plichtig. In 1908, werd ecn 
landschapskas opge- richt.-. 
TAJANDOE (TAJANDO)-EILANDEN. Eilan- 

dengroep, behoorende tot en Westwaarts gelegen van 
de Kei-eilanden (zie aldaar), bestaaude uit het 
hoofdeiland Tajandoe en een zevental meer Zuidelijk 
gelegen kleinere eilandjes, waarvan alleen Heniar en 
Tam of Taam door enkele honderden personen 
bewoond zijn. Op Tajandoe zelf vindt men aan de 
Noordkust twee, aan de Westkust een negorij, nl. 
Tajandoe, Langgiar en Oheil met te zamen ongeveer 
1300 inwoners. Hot zijn alien Mohammedanen, 
evenals de bevolking van Heniar； op Tam is de helft 
der bevolking Hoidensch, do andere helft evencens 
IMohammedaansch. Be eilanden bestaan groo- 
tendeels uit koraalkalk on zijn omzoomd met fraaie 
barridre-riffon. Do meeste hebben laag golvcnd 
terrein, alleon Tam is liooger, 土 150 Zie verdor G. 
W. W. C. van Hoiivell, Tijdschr.' Bat. Gen. DI. 33 
(1890), bl. 150; H. O. W. Plan- ten in Tijdschr. Aardr. 
Gen. 2e ser. DITTX (1892)x- bl. 645. 
TAJOE. District van afdeeling rcgentschap.. Pati, 

residentie Semarang, met eene oppervlakte van 318 
K.M2. on cone bevolking op ultimo 1905 van ruim 
103.000 zielen, waarvan 土 70 Europeanen en 土 530 
Chineezen. Het is het Noordclijkst gelegcn district 
van de afdeeling Pati, waarin de suikcrondernemiug 
Pakis on 3 erfpachtsondcrnomingen, godrovren op 6 
por- ceelen, zijn gelegcn. Op do ondernenung Mar- 
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Het Talaoetsch valt in eenigo dialectcn, die vry 
talrijk zijn te noemen voor eene zoo kleine taal. Zoo 
heeft Salibaboe een eigen dialect, evenzoo 
Kaboeroeang; op Karakelang komen twee dialecten 
voor, terwijl de Nanoesa-eilanden en Miangas ook 
weder hun afzonderlijk taaleigen hebben. Zoo luidt 
b.v. het woord voor ,,man" datin het Sangirsch cse' is, 
in het dialect van Salibaboe esaka, op Kaboeroeang 
eliaka, ehalja en esaha, op Karakelang esatja, esata 
on esara en op Nanoesa en Miangas esa\ 

Het aantal sprekers van het Talaoetsch be- draagt 
ruim 5000. Door het Maleische scboolon- derwijs en 
het veelvuldig uitzwermen der bevol- king is de taal 
zeer blootgesteld aan invloed van het Maleisch. 

Vergelijkende Woordenlijstvan talen 
en dialecten in de residentie Menado, door A. J. F. 
Jansen, Tijdschr. Bat. Gen. dl. IV (1855) bl. 524—
548: Lijst van eenige Sangiresche, gespro- ken 
wordende op Tangulanda, Sia\iw en Sangir, en 
Talautsche woorden, met Maleische van de zelfde 
beteekenis vergeleken, Indisch Magazijn, Iste 
Twaalftal, 1844, No. 7, 8 en 9, bl. 29, d.d. 1825; 
Salibaboo's Woordenboek, door A. De Stuers; 
Nederduitsch en Salibaboo's, Tijdschr. v. Ned. Indie, 
4de Jaargang, 2de Deel, 1842, bl. 406; Ecn en ander 
over het Talaoetsch, door J. P. Talens, medegedeeld 
door N. Adriani, Verh. Bat. Gen. v. Kunsten en. 
Wetenschappen, dl. LIX, Iste Stuk (1911); Nadere 
Bijdrage tot de kennis van het Talaoetsch, door Dr. K. 
G. F. Steller, Verb. Bat. Gen. dl. LIX, 4de Stuk (1913). 

TALASAK (»AJ.). Zic BOEROENG-DJAN- 
TOENG. 

TALAUT-, TALAUD-, TALAOED- of TALA- OER-
EILANDEN. Grocp van eilandjes, Noord- Oostelijk van 
de Sangigrocp (N.O. van Celebes), een onderafdeeling 
vormende van de af.deeling Menado der residentie 
Jlenado, onder het be- stuur van een Controleur met 
standplaats Beo op het eiland Karakelong. Zij zijn 
gelegen tus- schen 5° 35' en 3° 45' N.B. en 127° 10' en 
126° 32' O.L. en worden adininistratief verdeeld in. 8 
president-djoegoegoeschappen: Liroeng, Salibaboe, 
Kaboeroean of Mengarong, Niampak, Beo, Essang, A 
mat en Nanoesa, elk onder het Jje- stuur van een 
president-djoegoegoe. Aan deze zyn toegevoegd 
djoegoegoe's en kapitan's laoet (negorij hoof den). De 
dj oegoegocschappen zijn onderhoorig aan de 
landschappeii der Sangi eil. (zie bij de verschillende 
landschappen). De be- langrijkste eilanden zijn: 1. 
Karakelong, het grootste eiland der Talaudgroep, de 
bergen zijn alle beneden de 800 M. hoog en van 
jongeren datum, uitbarstingen zijn onbokend; tot de 
toppen der bergen (met uitz. van de G. Piapi) vindt 
men zeeschelpen en koralen; de voornaainste plaatsen 
zijn Beo, aan de gelijknaBiige baai, lioofdplaats der 
onderafdeeling, Poeloetan en Roeso; 2. het eiland 
Salibaboe met Liroeng en Moronge, de standplaats 
van een zendeling en 3. hot eiland Ka- boeroean met 
de negorij Marangan. De Nanoesa- groep (zie aldaar) 
behoort tot de Tala nd-ci lan- den. Het aanta] bewoners 
der Talaud-eil. be- draagt ongeveer 24.000 zielen. 
Evenals op de Sangi-eil. bevinden zich op deze kleine 
eilanden- groep nieerdere Gouverneinents- en 
zendings- scliolcn voor inlanders. De middelen van 
bestaan der bevolking, de voortbrengselen van den bo- 
dern, enz. zijn inalgemeen gelijk aan die der 

-匕qd~~~" r： ' n^bungc Sangi-eil., waarvan do 
Talaoer-groep dan ook als het ware een natuurlijkc 
voortzet- ting is. 

Zie ook mededeelingen van het bureau voor do 
bestuurszaken der Buitenbezittingen door het 
Encyclopaedisch Bureau, aflcvering II, 1912, biz. 5 
t/m. 82 en de literatuur bij de Sangi-eilandeu. \roorts 
F. A. Ebbinge Wubben, Naar de Talauteilanden, T. 
Aardr. Gon. 2e Serie, VI, I, bl. 201/1 /■? 

TALAUMA’OVALlS'Miq. Fam. Magnoliaceae. 
Tjempaka oetan kasar (MISNADO). Zeer grooto boom 
van N.-Celebes, in de Minahasa vrij alge- mcen van 
200 — 1000 M. boveii zee. Het hout is goed, het is 
gemakkelijk te bewerken, is bestand tegen vocht en 
blijft in den grond lang goed. het is daarom gezocht 
voor huizenbouw. 

TALAUMA RUMPHII Bl. Tjempaka goenoeng (MAL. 
AMB.). Hooge, dikke boom van het berg- land van 
Ambon. Het witte hout is welriekend. 

TALA WI. Landstreek en nagri, aan den oever der 
Oembilin-rivier, 12 KM. ten N. van Sawah Loento 
(zie aldaar). 

TALfiDfiK (JAV.). ZieMUZIEK ENMUZIEK- 
INSTRUMENTEN. 

TALfiMONG. Zie MUZIEK EN MUZIEK- 
1NSTRUMENTEN. 

TALES (JAV.). Zie COLOCASIA. 
TALEUS (SOEND.). Zie COLOCASIA. 
TALI PAIT (MAL. MOL.). Zie PIPER FRAGILE. 
TALI POETRI (MAL.). Zie CASSYTHA. 
TALI TALI (BOENGA) (MAL.). Zie QUAMO- 

CLIT. 
TALIABOE. Zie SOELA-EILANDEN. 
TALING. Zie EEND. 
TALINUM RACEMOSUM Rohib. Fam. Por- 

lulacaceae. Krnidachtige plant uit tropiscli Ainc- 
rika met roode bloemen en vlcezige stcngels, ver- 
want met en gelijkend op de Ned. Postelcin en 
ineestal Surinaamschc postelcin genoemd. daar de 
plant in Suriname op de wijze van postelcin gegeten 
wordt. Blijkens proeven is de plant ook zeer good als 
groentc in Ned.-Indic te kweckcn, waar zij gcheeJ de 
Europ. postelcin kan vervan- gen. 

TALIPOT PALM. Zic CORYPHA. 
TALISEI (naam van ecn boomsoort). Eiland aan 

de Noordpunt der Minahasa, behoorende tot het 
district Maoembie. Het is gohccl in erfpacht 
aangevraagd door de Moluksche ]I.an(lclsv(!n- 
nootschap voor den aan pl ant van kl ippers. Met 
uitzondering van het Noordelijkstc gcdcelte en 
eenige hooger golegen stukken op de Zuidelijkc punt 
is het gchcclc ciland met kla])j)eraanplan- tingen bed 
ekt. Aim de Oostzijde van het eiland ligt het 
ctablissenient met koeliekampoeng; daar zijn ook de 
Gouvemementskolenloodson. i n grot- ten aan de 
kust vindt men cetbare vogclncstjcs. Sedert J9JO is 
er ecn kuatlicht, dat op 26 zccrnijl zichtbaar is. 

TALI WANG. Onderafdeeling der afdeeiing 
Soon)bawu (zie aldaar), bestaande nit de vazul- 
statcji Taliwang, Serang en Djarewe. De Hlan<l- 
piaats van den gezaghebber van Taliwang draagl 
denzelfden naam./4, ll-'C 

TALKBOOM (CHINEESCHE). Zie SA Pl UM 
SEB1FERUM. 

TALKfN. Arabisehe bciiaming ceuer j)lcchti/- 
heid bij de begrafenis van Mohammedaneii, daar- in 
bestaande, dat de zgn. „dorpsgeestcJ ij k o* * of 
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cen ander deskundige eonige Moham medaansche 
formulicren en gebeden bij het graf recitoert. De 
bcdoeling van dezcn do'd talkin (d. i. „v66r- 
zeggings"-gcbed, in Nod. Indie vorbasterd tot 
talekim, talakin, leuleukinf enz.) is in het bijzon- der, 
om don overlcdene voor het schciden nog- maals do 
woorden der Mohammedaansche g c- loofsbelijdenis 
in herinncring te brcn- gen, a is voorbereiding voor 
het onderzoek, dat hem van wege de engelen Monjcar 
en Nakir in het graf staat te wachten. Zie:Snouok Hur- 

.gronje, De Atj.eheis, I,-p. 472.V：.. (The 
Aciielniese?- 1- p- 427 v.) ;；Mr. L. W. C. van den 
Berg's beoefe- ning van het 'Mohamm. recht, I, p, 60 
(IridiscKe- Gids, 1884, I, p. 422). 

TALOE. Vlak ten N. van-den Pasaman (Ophir) in 
de N.-helft van Sumatra ligt een weinig uitge- strekt 
ringgebergte, dat misschien een afzonder- lijk 
eruptiepunt voorstelt. De elliptische rand meet .G 
K.M. (N —Z) bij 2x/4 K.M.; het hoogste punt er van. 
ligt op 940 M. De door dien rand inge- sloten viakte 
van Taloe (± 500 M. b. z.) is geheel met sawahs 
bedekt, ten deele moerassig en wa- tert naar het Z. W. 
af. Aan den N. rand dier viakte bevindt zich een 
warme bron (40° C). Be- schrijving bij Fennema in 
Jaarb. Mijnw. 1887. Wet. Ged. 205. 

TALOEK. A. Nagri bij Fort.de Kock. 
B. Nagri, 6 K.M. ten Z. van Boeo (zie aldaar) 
C. Nagri aan de Koeantan, hoofdplaats van de 

onderafdeeling Kwantandistricten (zie aldaar) van de 
afdeeling Indragiri. Dit Taloek neemt in de plannen 
voor het groote Sumatra-verkeersnet con belangrijke 
plaats in: door den grooten weg via Goenoeng 
Sahilan-Taratak Boeloeh naar Pakan Baroe zal een 
toegangspoort gevorind worden, waardoor handel en 
cultuur kunnen binnendringen. Gedurende den 
regentijd kunnen kleine rivierstopiners tot Taloek de 
rivier op- varen., ' 二 

TALOEK BAJOER. De Inlandsche naam voor de 
Koninginnebaai on de Emmahaven (zie aldaar). 

TALOETI(TOELOETI)BAAI. Zecr brecde, wei- nig 
ver het land inloopende, voor het Zuiden ge- li< i ) 
<>p<：n baai jnet zeer groote diepten, ongeveer oj> 
het midden van de Zuidkust van Ceram. Het Jioogc, 
.ichtb(!groeido bergland nadoi't tot di lit bij den never 
cn rijst aan de Westzijde der baai <inn)iddclJijk uit 
zee op, alleen de uiterstc hook bij Hftja is hier Jaag 
met een voorliggcnd kustrif. LangH den Oostoevcr 
wordt oen vlakkc kust- strook van grootcre 
uitgestrektheid aangctrofl'cn, daar mondt de 
onbeliuigrijke Bobokrivicr met cen delta tusschen 
met huog gras begrooide oc- vers uit.」)c kust vail 
steil naar zee af, zonder cenigc droogvallirig； cnkelc 
Mohammedaansche kajnpoengs, nicest a] aan 
klappcrboomcii ken- baar li ?gcn daarlaiigs verspreid. 
In den N.W. hock treft)n<ui cjikclc gevaren aan. Zie 
Zcenians- gids dcel VI. ' 

TA LOK (J AV., SOEND.). Zie GREWIA. 
TAMANAN. District met golijknamige hoofdplaats 

van de afdeeling en het /egcntschap Bon- dowoso, 
rcHidenlic BCsocki met 49 d诵a's en iuiin 70.000 
inwoners, waaronder 土 50 Euro- poanen (1905). 
Vccl tabak wordt in dit district geleokl.y/j r' 

TAMAN KA JOE. Kakangschap oj) Solor. Zie 
aldaar. 

/TAMARINDUS INDICA L. Fam. Leguminosae 

Gaesalpineae. Tamarindo (NED.); Asein (JAV., 
SOEND.), Asem djawa (JAV.). Bekende allecboom, 
in alle tropische gowesten verbreid en aangeplant, 
vermoedclijk inheemsch in trop. Afrika. Het 
witte hout wordt betrekkelijk weinig gebruikt, 
het kernhout, dat bij oude boomen zeer donker- 
bruin tot zwart is, bereikt nooit een grooten om- 
vang, zoodat het alleen voor kleine voorwerpen 
te gebruiken is. Het belangrijkste product zijn de 
peulen. De zaden daarbinnen liggen ingebed in 
een rinschc vruchtmoes, die zoowel om de smaak, 
als om de laxeereude working gebruikt wordt. 
Daartoe worden do peulen op verschillende ma- 
nieren toebereid o.a. geconfijt, of men kookt er 
een stroop van. Ook wel wordt het moes met 
zout tot ballen gekneed, om aldus bewaard te 
worden (Asein kawak, JAV.). In plaats van het 
vruehtmoes gebruikt men ook wel de jonge, zuur 
smakendc bladeren (Daoen sinom). De produc- 
tie van den archipel is ongeveer voldoende voor 
de inlandsche behoefte. 

TAMBAKAN(IKAN) (MAL.). Zie LABY-， 
RINTHVISSCHEN. 

TAMBAKR色DJO. District van de controle- 
afdeeling Padangan, regentschap en afdeeling 
Bodjonegoro, residentic Rembang. Het best.aat 
uit dric onderdistricten en telt 63 desa's^-：- •- 一’’ 

TAMBANG EN TARANTANG. Landschap aan l 
de Kamparrivier, onderafdeeling Bangkinang (zie 
aldaar), Sum. Westkust. 

TAMBANG SAWAH. Landschap in de residen- 
tie Benkoelen, bekend door zijn buitengewonen 
rijkdom aan goud. De cxploitatie, dio niet kost- 
baar schijnt te zijn, zal gcschieden door het Gou- 
vernement. Zie het art. ZILVER, ZILVER- 
ERTSEN. In 1915 were! een wetsontwerp aange- 
nomen, waarbij de geldcn voor de ontginning 
werden toegestaan. Een bijzonder brecde en 
stevige weg is in aanleg naar Moeara Aman, do 
dichtstbijzijnde plaats van betcekenis. 

TAMBARA MARITJA (MAK.). Zie BRUCEA. 
TAMBfiLAN-EILANDEN. Zuidelijkste eUan- 
dengroep van den Poelau Toedjoeh Archipel,. 
rcsidentie Riouw en Onderhoorigheden. Zie 
POELAU TOEDJOEH en TANDJOENG PI- 
NANG. 

TAMBOE. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN- 
STRUMENTEN. 

TAMBOE RAJA. ZiVMUZIEK EN MUZIEK- 
INSTRUMENTEN,- 

TAMBOEKOE (GOENOENG). Hoogste heu-、 
veltop van het oiland Madocra (afd. Soemenep), 
471 M. boven don zeespiegel. 

TAMBOERIJN. Zic MUZIEK EN MUZIEK- 
1NSTRUMENTEN. 

TAMBOES(ORANG). Zic ORANG TAMBOES. 
TAMBOESEI. Landschap in Midden-Sumatra 

aan de Rokan-rivier, ten 2. grenzende aan het 
landschap Kapenooan, sedert 1906, evonals 
dit, dcel uitmakende van do onderafdeeling Ro- 
kan, afd. Bengkalis, gouvt. Oostkust van Su- 
matra. Het. word door de padri's van Bondjol 
gesticht cn volgens dezelfde wetten en in clcn- 
zelfdcn geest bestuurd. Na het verdrijven der 
padrfs uit him vestigingon in do Pad. Bovenlan- 
den, hidden zij zich nog lang in Tamboesoi staan- 
de en beproefden van daaruit hunne plannen ten 
uitvocr to loggen. De onder hun invloed staande 
Tocankoc van I'amboesei, Hadji Mohammad 
Saleh, had dan ook de wapcncn togon ons opge- 
vat cn bedreigde het Gouv.-gebied van Mandai- 
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ling en Ankola, maar op 28 Dec. 1833 werd zijn 
toenmalige hoofdvestiging Daloe Daloe door onzo 
troepen genomen en vluchtte de Toeankoe (naar 
Tanah Poetih). Eenigen tijd bleef Daloe Daloe door 
onze troepen bezel (en werd er zelfs cen con- troleur 
in Tamboesei geplaatst), maar sedert de intrekking 
van die post in 1843, waren onze aan- rakingen met 
Tamboesei zcer onbcduidend. Even- als in de andere 
onafhankelijkc staatjes aan. de Ro- kanrivier 
lieerselite in Tamboesei voortdurond eeu zeer 
ongeregelde en onrustige toestand, maar in- grijpen 
ter verzekering van de orde lag, niet- tegenstaande de 
naburige onder geregeld bestuur gebrachte 
landschappen nieermalen last onder- vonden van 
dien.onrustigcn toestand, niet in de toenmalige 
politiek van het Gouvernement. Volgens het 
Koloniaal Verslag van 1901 echter hield de 
bestuurder van Tamboesei, Dzain 'Oel Abidin zich, 
na een reis naar Mekka en Turkije te heb- ben 
gemaakt, te Pdrak (Malaka) op, en werd hem de 
terugkeer naar zijn laud door het Gouv. belet. Hij 
keerde in Nov. 1902 heimelijk naar zijn land terug, 
doch. er werd volstaan met op zijne hande- lingen 
nauwkeurig toezicht uit te oefenen, omdat hij zich 
aanvankelijk rustig hield. Wegcns zijne latere 
uitdagende bonding tegenover het Gouvt. werd hij in 
1904 in zijn kampoeng gevangen genomen en dit 
landschapje ingelijfd; hij zelf werd te Madioen 
geinterneerd. In 1905 werd de korte verldarihg door 
de hoofden van dit landschap afgelegd. 

TAMBOESOE (SUM. W.K.). Zie FAGRAEA FRAG 
R ANS. 

TAMBOLO. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN- 
STRUMENTEN. 

TAMBORA. Vulkaan op het eiland Soembawa, ten 
N.O. van de Saleh-baai, die ongeveer het ge- heele 
schiereiland Sanggar inneemt. In het Zeit- schrift fur 
Vulkanologic 1918 Bd. IV koiut van de hand van 
Pannekoek van Rheden een uitvoe- rige monografie 
voor van dezen vulkaan en de daarop en daarbij 
gelegen kraters, verlucht met schetsen en kaarten. De 
hoofdkrater is nagenoeg rond met 6 a 6| K.M. 
diameter; het hoogste punt van den kraterrand 
(Westzijde) is ± 2800 M., de met steile wanden 
voorziene kraterbodem ligt 5 a 600 M. dieper, en 
bevat in het O.-gedeelte een klein meer. Geologisch 
is de berg daardoor merkwaardig, dal hij zcer veel 
leucietgesteenten heeft opgeleverd, wat overigens bij 
de jongere vulkanen niet voorkomt. De Tambora is 
berucht door de hevige uitbarsting van 5 April tot 15 
Juli 1815, waarbij 12.000 meuschen direct zijn 
omgekomen, terwijl naar schatting nog 44.000 ten 
gevolge der eruptie van Longer stierven; bij 
Junghuhn (Java, III, 1216- 1226) is een uit- voerige 
beschrijving te vinden; ook het Jaarb. v. d. Topogr. 
Dienst 1911, 205 geeft eenige bijzon- derheden. De 
ellipsvormige oppervlakte, waarop de asch gevalien 
is, was (de Tambora als uitgangs- punt genomen) 
naar N. en Z. ongeveer 555 K.M., naar O. (tot 
Midden-Flores) 400 K.M., naar W. (tot in Cheribon) 
1100 K.M. Over de foutieve be- rekeningen der 
hoevedheid uitgeworpen stoffen door Junghuhn, zie 
Verbeek, Krakatau, 135; deze komt tot 150 K.M3. 
Naar beweerd wordt is de berg door die eruptie 土 + 
lager geworden, en waarschijnlijk is toen ook de 
tegenwoordige cal- deira ontstaan. Van Rheden 
berekent het daarbij verdwenen gedeelte van den top 
op 30 K.M3. 

TAMBRAH (MAJ .). ZieKARPERACHTIGEN. 

TAMI of OEBIAKOERRIVIER. Valt in zee op de 
Noordkust van Nieuw-Guinea by Germania- hoek, 
tusschen de Humboldtbaai on de Oost- grens van. het 
Nederlandsch gebied. De deining der Stille Zuidzee, 
die bijna doorloopend, doch het hevigst in den 
Westmoesson doorstaat, ver- oorzaakt eeu branding, 
die in het slechte getij zoo hevig kan zijn, dat het 
binnenvaren van de Tami-nionding onmogelijk 
wordt. Bij den mond zijn de oevers laag en 
moerassig, zoodat deze zich voortdurend verlcgt. De 
groote stroomsnel- heid en de talrijke 
boomversperringen maken het bevaren der Tami per 
stoomsloep ondoen- lijk; met groote prauwon is zij 
doorgaans bevaai baar tot de samcnvloeiing met de 
Bewani ,een groote rechter zijrivier; deze tocht duurt 
echter 5 tot 9 dagen, al naarmate van de 
stroomsnclheid. 

Een linker zijrivier is de Sekanto, die het water 
opneemt van de Djafoeri, de eenige rivier waarlangs 
het Sentani-nicer (zie aldaar). afwa- tert. Met kleine 
prauwen kan men van het meer af in de Tami komen.
； omgekeei'd is dit vrijwel ondoenlijk door de 
stroomversnellingen en boomversperringen. De 
rechter zijriviercn der Tami, de Mosso, Sangke en 
Bewani, ontspringen op voornialig Duitsch gebied. 
Aan den bovenloop van laatstgenoemde rivier wordt 
steenkool aan- getroffen. 

De vlakte, waardoor de Tami met hare zijrivie- 
ren stroomen, is laag, op vele plaatsen moerassig en 
geheel met dicht bosch bedekt. Op veleplaatsen 
worden zoutwater- en zwavelwaterstof-bronnen 
aangetroffen. Aan de SSkanto woncn nomaden, aan 
de Mosso half-nomaden; de andere stammen in het 
stroomgebied hebben vaste woonplaatsen. 

De Tami vormt de afwatering van het Zuider- 
gebergte, het Bougainvillegebergte en het Senla- 
nimeer. Het Zuidergebergte vormt de v/atcr- 
scheiding tusschen deze rivier en de Oostclijk<- 
bronrivieren. van de Mamberamo. 

TAMPAK LIMAN (JAV.). Zie ELEPHANTO- PUS. 
TAMPAKSIRING. District van de onderaf- Heeling 

Gian jar, af dealing Zuid-Bah, resideiitic Bali en 
Lombok.- 

TAMPALAN6 (MINANK. MAL.) . Zie P1PJ I 
LOER1SAN. 

TAMPAR HANTOE (MAL.). Zio SINDORA 
SUMATRANA. 

TAMPICO-VEZEL. Zio VEZELSTOFFEN. 
TAMPOESOE (of Tompoeso). Vulkanisuhc berg ten 

W. vun liet meer van Tone!ano (Minu- hasa), die 
niettegenstaande zijn betrckk(-lijl< geringe hoogte 
van 1217 M. (de Lange) de geheclc streek 
beheerscht. Hij bezit cen breeden top (foto op p. 47 
bij Sarasin, Enlwurf einer gcogr. geol. Beschr. von 
Celebes), die cen grooten krater met nicer omsluit. 
Aan den Z. W. voet is bij Tondango ecn slikbron, 
waar de inodder ongeveer 1 M. hoog wordt 
uitgeworpen, benevens verscheidene war- me 
bronneu (lot 82° C). Eveneens in deze buurt ligt het 
bekendc meer Lahendong (zie aldaar). 

TAMPOMAS. Een ten Noorden vanSoemedang 
(Preanger) geisoleerd, uit betrekkelijk laag cn vlak 
terrein oprijzendc slanke vulkaankcgcl. J J ij werd 
reeds in 1844 door Junghuhn bekloinnicii (Java, III, 
610), die aan den top een puin- of slakkenkcgcl 
constateerde, welkc den voormali- gen krater bijna 
geheel lieeft opgevuld en die Jiij inet den "prop" van 
den Mtrapi vergelijkt; vorder beschrijft en teekent hij 
in profiol een ouden 
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ringwal (p. 019) „die wel is waar aan vole zyden 
verbrijzeld is on ontbreckt, doch nog duidelijk aan 
zijn kringvormige gedaante kan herkend worden". 
Ook Vcrbeck sprcekt van een ringwal van 900 M. 
straal (Java, 739) en 1380 M. als hoogste punt, die 
over iets meer dan ] van den omtrek is bewaard 
geblcven en waartoe de top Pangoelakan behoort. Op 
de nieuwste topogr. kaart (Jaarversl. Top. Dienst 1907 
Pl. VI, p. 38) is van dozen ringwal echter niet veel te 
herken- ncn; de eigenlijke top Tampomas (1684 M.) 
schijnt daar opgebouwd op een afgeknotten kegel met 
het bovenvlak op 1400 a 1500 M. hoogte, waarvan de 
restanten aan W, 0. en Z.-zijde nog zichtbaar zijn. Aan 
de Noordzijde vindt men zclfs twee terrassen, een op 
1500 en cen op 1365 3】.hoogte. Vulkanische 
werkzaamheid is ner- gens meer waarneembaar, en 
wordt ook niet ge- meld. Aan de Z.O.-helling ligt een. 
fraaie parasiet, de G. Karang met langwerpigen krater 
(hoogste punt van den rand 1015 M.) en met den 
bodem op 860 M.; hij is open naar het Oosten. 

Op den top van den Tampomas liggen Hindoe- 
oudheden, die door de bevolkiug druk worden 
bczocht en vereerd. Niermcyer vestigt in Tijd- schr. 
Aardr. Gen. 1900, 645 er de aandacht op, dat geen 
overeenstemming bestaat tusschen Junghuhn's 
beschrijving en de topografisc e kaart, 
niettegenstaande na J.'s bezoek de top niet door 
empties veranderd kan zijn. 

TAMPdR.Zie SfiRBODJADIenGAJ 0 LAND. 
TANAWANGKO (bet. groot land). Hoofdplaats \ 

an het district Tombariri, onderafd. Amoerang, aan de 
Tanawangkobaai, ongeveer 24 K.M. Zuid- 
weslwaarts van Menado. Hoewel een vriendelijk 
plaatsje, is het loch niet ineer dan een vrij groote 
negorij, met ccn bergachtig, schaars bevolkt 
achterland. Bckend is de plaats geworden door <le 
kwcekschool voor inlandsche ondei'wijzers, die in 
]850 te Sonder in het binnenland was opge- richt, 
maar in 1854 naar Tanawangko word ver- plaalst 
wegens don overlast van malaria. Eene uitvoerige 
beschrijving der plaats geeft N. Graaf- jund: Jje 
Minahassa, 2c druk, DI. II (bl. 380 en vgg.). 

TANAH ABANG. Ondcr-district van het dis- 1 
ricb VVeltcvrcdcn, afdecling en residentie Ba- iI)c 
naa)n, die roode aardc beteekent, wjj'.t op het contrast 
tusschen de grijze kleur der zceklci, die hicr, waar de 
bodem iets sterker bcgiiit to Hljjgcn, vervangen wordt 
door een verweeringskorst. Tan ah abang wordt 
zooveel gcuoeind omdat de Zuidoostelijke J-
Juropcdsclic wijk van Batavia daarin gelegen is en 
met denzelfden naam wordt aangeduid. Gc- woonlijk 
wordt zij rl'anabang genoemd. 

TANAH BALA. Jien van de drie groote Batoo- 
(•ilaii(len, behoorende tot de residentie Sumatra's 
Weslkusl. (zie BATOE E1L.). 

TANAH BOEMBOE. Ondcrafdeeling van deaf-
decling Zu idoostkust van Borneo der residentie Z. fit 
O. afd. van Borneo. J.)c standplaats van don 
controkmr isPegatan.Tcn N. greHst liet aan de on- 
(.lerufdeeling Z. cn W. aan de afdeelingen. 
BandjSnnaain on Ocloe Soengei. Do onderafdoc- ling 
wordt door een aantal riviertjes (waaraan de 
verschillcndclandschappcn hunnaamontlecnen), 
ontspringendc op de bergen aan de Westgrens, 
doorsneden; ze inonden alle in de Straat van Makasser 
uit en zijn in gewone oinstandigheden \ oor kleinc 
vaartuigen bovaarbaar, doch bij hoog 

water inaken stroomversneJIingen en waterval- len, 
bij Jaag water vole ondiepten, de vaart ge- vaarlijk. 
Aan do vlakke Oostzijde bevinden zich vele 
inhammen; de diepst binnendringende zijn wel do 
Kloempang-baai en de Noordelijk daarvan gelegen 
Pamoekan-baai (zie op die namen), even- als de 
voorgaande diep en een veilige schui!plaats voor 
schcpen. Behalve in het landschap Pegatan en Koesan 
(waar onder de bevolkihg wel eenige welvaart 
heerscht), is de onderafdeeling schaars bevolkt. De 
hoofdverdienste van het grootste gedeelte der 
bevolking (bestaande uit Dajaks, Maleiers en 
Boegineezen) bestaat in het inzame- len van 
boschproducten, terwijl (in het alge- meen) landbouw 
en vischvangstalshbijzaken kun- nen worden 
beschouwd.^/v f 夕？ 

TANAH BOEMBOE. Algemeene naam, vroe- ger 
gebruikt ter samenvatting van de navol- gende 
landschappcn.: Tjantoeng, Bangkalaan, Tj Sngal, 
Menoenggoel, Sampanahan, Batoe Li- tjin, 
Sabamban, en Poelau Laoet met P. Seboe- koe. In 
naam behoorden zij tot het rechtstreeks bestuurd 
gebied en waren de vorsten. slechts last- hebbers der 
regeering. Inderdaad echter traden deze geheel als 
zelfbestuurders op. In 1905 is aan dezen toestand een 
eind gemaakt. 

TANAH DARAT. Landschap in het bovenge- bied 
der Kwantan, vroeger Oedjoeng Tanah Soempoe 
geheeten. Het was bertali, d. w. z. door adatverband 
verbonden, met de Kwantandistric- ten en wel het 
naast met Ampat Kota di Ilir (de 4 
benedenstroomsche Kota's). Zoowel van de zij- de der 
Kampar- als van die der Kwantan-vorsten were! 
Tanah Barat ontzien, zoodat het een zekere 
vermaardheid verkreeg als toevluchtsoord voor alien, 
wien de grond elders te warm onder de voe- ten werd. 
Het vruchtbare land levert een over- 
vloed van rijst; ladangbouw is hoofdzaak. Ook 
is het rijk aan boschproducten, terwijl de koeien, 
geiten en karbouwen byzonder goed verzorgd 
worden. Vroeger leverde het vrij veel katoen. 

TANAH DATAR. Afdeeling van het gewest 
Sum. Wcstkust, met hoofdplaats Sawah Loento 
(zie aldaar), standplaats van den Ass. Resident. 
Het aantal inwonors is (1913) ruim 243.000. De 
afdeeling is sodert de gewestel. reorganisatie in 
1913 (Ind. Stb. no. 321) verdeeld in 4 onderaf- 
deelingen: Sawah Loento, Fort van der Capel- 
len, Sidjoendjoeng " ' 
De oude hoofdplaats was Fort van der Capellen, gelegen in het 
centrum van het eigenlijke Tanah Datar (zie FORT VAN DER 
CAPELLEN). De naam Tanah Datur (vlak land) zou ontleend 
zijn aan een niiniatuur pleintje, van nature vlak, in het ravijntje 
van Pariangan (zie aldaar), hetwelk den oudsten bewoners der 
genoemde nagri, die neerdaalden van de Z.lijko helling van den 
Ma- rapi, zou zijn opgevallen in deze overigens zoo - 
bergachtigo en gcaccidentecrde streek (Opstellen . over 
Minangkabau II, T. Bat. Gen. DL 55 (1913)：- bl. 234 en vlg. cn 
DI」确邙[.041 en vlg：上冥•二 Tanah Datar is een der „Loehak,
，nan Tigo** of,' ' 广 „Tigo Loehak" (zie LOEHAK). - ： • 
• : 

TANAH DJAMPEA. Zie BONERATE-EI芥 
LAN DEN. 

TANAH DJAWA. Landschap deel uitmakonde der 
ondcrafdeeling Simeloengoen (afdecling Si- melocngoen en de 
Karolanden, gouvt. Oost- kust van Sumatra), waartoo behooren 
de onder- hoorigheden Dolok Peribooan, Simpang Bolon en 
Girsang, tezamen bevattende bijna 3400gezinnen, 

en Batang Hari (zie aldaar). 
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verspreid over ruim 300 dorpen on gehuchten. De 
bevolking behoort tot den Batakschen stam, en is 
afkomstig uit verschillende streken aan de oevers van 
het Tobameer^jnet de bewoncrs waar- van z(j in zeden 
en gewoonten dan ook veel over- eenkomt, hoewel 
Maleische invloeden in vele op- ziohten zich al meer 
en meer doen gelden. Zij bestaat lioofdzakelijk van 
den. landbouw; rijst en djagoeug vormen het 
hoofdvoedsel; katoen wordt in vrij grootc 
hoeveclheden. aangeplant en ruw uitgevoerd naar de 
Tqba-landen, doch meer en meer verdrongen door 
Europeesche garens. Hoewel de bodem uiterst 
vruchtbaar is, weet de bevolking er weinig partij van te 
trekken; allecn werpt sinds de laatste jaren de cultuur 
van getah pertja levcrendc boomen vrij aanzienlijke 
voordeelen op. Zij legt zich, behalvo in de omgeving 
van het Toba-meer, al evenmin eenigszins bedui- dend, 
op de veeteelt toe. Het menscheneten, waarvoor Tanah 
Djawa vroeger zoo berucht was, is afgeschaft en heeft 
geheel opgehouden te be- staan. De bevolking is uiterst 
slap en indolent, waartoe het buitensporig opium-
gebruik niet weinig heeft meegewerkt. Het landschap 
bestaat uit verschillende kleine landschapjes, met aan 
het hoofd toewans, die alien heeten onderge- schikt te 
zijn aan den Radja, bestuurder van het geheel. In 1884 
werd de Radja, Toean Naposso, verjaagd door zijn. 
jongeren broer Maligas en stuurde een gezant om den 
controleur te polsen over eventueelen steun van het 
Gouvernement bij zijn strijd tot het herwinnen van het 
gezag. Onbekend met de verlioudingen lieten wij ons 
hiermee niet in en Radja Maligas bleef aan het bewind. 
In 1888 deed hij pogingen om onder Ned. gezag te 
worden gesteld, Nadat de binnenland- sche onlusten 
hadden opgehouden en de beide broers zich met 
elkander hadden verzoend, keer- de de rust terug en 
werd den 8en Juni 1891 ge- noemde Radja door het 
Gouv. erkend en beves- tigd. Eene formeele regeling 
bleef echter achtcr- wege, totdat bij Gouv. besluit van 
17 Juli 1895 werd verklaard dat het landschap tot de 
afd. Batoe Bahra werd gerekend te behooren. In 1900 
overleed de zeer aan het Gouv. gehechte Radja 
Maligas en dreigden een oogenblik wederom nieuwe 
onlusten uit te breken, door eene gespannen 
verhouding tusschen zijn opvolger Si Djantan cn diens 
stiefmoeder. Na de verzocning door bemid- deliiig van 
bet bestuur kon Si Djantan definitief worden 
aangesteld. De in 1907 afgelegdc korte verklaring 
werd bij Gouvt.s besluit 20 Dec. 1907 no. 14 
goedgekeurd en bekrachtigd. Sedert 1906 is het 
landschap Tanah Djawa afgescheiden van de onderafd. 
„J3ato(3_, Bara (afdecling Asahan) en met het gebied 
van andere Bataksche lundschap- pen in de onderafd. 
Simeloengoen der afd. Sime- loengoen en de 
Karolandcn opgenomen. (Ind. Stb. 山906 no. 531). Zie: 
P. A. L. E van Dijk, Rapport betreffende de Si 
Baloengoensche landschappen, Tijdschr. van het Bat. 
Gen. DL 37 (1894), bl. 145; J. A. Kroescn, Rapport 
betreffende de aanvaarding van de onderwerping aan 
het Ned. oppergezag van het landschap Tanah Djawa, 
Id. 
■ DI. 41 (1899), bl. 211, en de Koi. Verslagen na T豌:
 …■' - ~… 

TANAH LAOET. Oude naam der onderafdee- ling 
Pleihari van de afdeeling Bandjennasin der residence 
Z.- en O. afd. van Borneo. Zie PLEI- HARI. 
TANAH MALALA. Eilandje gelegen ten W. 

I van Tanah Djampea (Salcier) en daarondcr res- 
sorteerend, lang 6% K.M., breed 土 2 K.M., op- | 
pervlakte ±11 K.M2. Het eiland is onbewoond, doch 
is door de bevolking van Tanah Djampea bcplant met 
klappers en djagoong. 

TANAH MASA. Een van de drio gi'oote Batoe 
eilanden behoorendc tot de residentie Sumatra's 
Westkust (zie BATOE EILANDEN). 

TANAH ^fiRAH. Voormalig district van de 
vrocgciis controlc-afdeeling Zuid-Bangkalan, regents 
chap cn afcir" Bangkalan, residentie Ma- doera； voor 
de reorganisatie zie Ind. Stb. 1920 no. 246. De 
standplaats van den wedono was Tanahmerah Baja, 
gewoonlijk kortweg als Tan ah infer ah aangeduid, 
alwaar tevens de controleur van Zuid-Bangkalan 
gevestigd was. Deze desa ligt aan den grooten 
postweg van Bangka- lan naar S^mpang cn is tevens 
door een zijlijn vaii de Madoera stoomtram via 
Bangkalan met Kamal verbonden. 

TANAH-MERAH. Landschap gelegen op de 
Noordkust van Nieuw-Guinea ten Westen van de 
Humboldtbaai. Het land ontleent zijn Ma- leischen 
naam aan de roode aarde (lateriet), die hier gevonden 
wordt en welke o. m. dient tot het vervaardigen van 
potten en pannen. De Pa- poea'sche naam is 
Bitiraimoeai Kisi. Het Cy- cloopgebergte (zie aldaar) 
strekt zich hier tot aan zee uit; in een kleine baai liggen 
de kam- poengs Tabarocasa, Wandisiaoe en Bitia. In 
het binnenland woont de stam Moki, die sagoe naar de 
kustplaatsen afvoert. 

TANAH-PAPOEA. Zie NIEUW-GUINEA. 
TANAH PINEM. District in de onderafdeeling 

Daiiu landen van de afdeeling Bataklanden (rcsi- 
deriffe Tapanoeli). Het o in vat in het geheel 17 
dorpen met tezamen 2300 bewoners die, hoewel in het 
Pakpak land gelegen, alien Karo Bataks zijn. Tanah 
Pinem behoort daaroin tot de z. g. n. „Karo dorpen". 

TANAH POETIH. Landschap inde onderafdeeling 
Bagan Si Api-Api, afdeeling Bengkalis, gouvt. 
Oostkvist van Sumatra. Sedert oude tijden was Tanah 
Poetih in naam een onderhoorigl)ei<l van Siak (ook 
Djohor ocfendo cr eenigen tijd suprematie over uit), 
doch Sink's gezag werd eerst voor good gevestigd 
door den in 1.791 op den troon gekomen Said Ali. 
Sedert dien bc- schouwdcn do sultans van Siak het 
landschap uls hun apanage, waarvan zij do inkomslen 
zelf genoten of aan familieleden afstonden ； sedert 
alle rechten door het Gouverncment ge'ind worden, 
wordt den sultan van Siak ook voor de dcr- ving 
daarvan eene schadeloosstcJling uitljctaald. Voorheen 
was de bestuur.sainbtcnaar aldaar gevestigd, doch 
wegens de toencmende bctcekcnis van de 
tegenwoordige hoofd plaats Bagan Si Api-Api aJs 
visschersplaals met een belangrijkc CJjinccschc 
bevolking is de bestuursstandplaats daarlieen 
verplaatst. Tanah Poetih beslaat con strook gronds aan 
weerszijden van de Rokan- rivier (uitmondende aan 
do O.kust van Sum.), be- zuiden het landschap 
Bangka (mede aan Siak onderhoorig) en benoorden 
Tamliocsei. I)c bevolking, bestaande uit ongeveer 12 
— 1500 personen, is verdeeld in 4 soeko^s (aan het 
hoofd daarvan staan datoek's), nl. MClajoe besar, — 
tengah, Mesali en Batoo hampar. De soekoc^ zijn 
weer onderverdeeld in indock'?, waarvan de hoofden 
tongkat zijn genaamd. Zie overigens H. A. Hij- mans 
van Anrooy, Nota omtrent het ryk van 
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.Siak, Tijdschr. Bat. Gen. DI. XXX (1885), Hoofdst. 
V (bl. 374 vgg.)： Tanah Poctih, enz. 

TANAH TINGGI. District der ondorafdeeling 
Padang cn Ommelandeh (zio aldaar).，4 

TANAHBOLENG. Kakangschap op Adonara. 
Zie aldaar. — 

TANARA. Plaatsje aan den mond van de Tji- 
kande en gelcgen aan de grens van Batavia； 
hoofdplaats van het gelijknamig onderdistrict, district 
Pontang, afdeeliug Serang, residentic Bantam. 

TANAU of BOELING. Naam in West-Sumatra 
voor een Papegaaitje, Psiltinus incertus. 

TANDA BANA (Celebes). Zic SPOOKDIER- 
TJE. 

TANDAK. Een woord, -dat eigenlijk door de 
Hollanders zijn verbreiding hceft gekrcgcn, cn van 
Batavia uit. Want het goed-Jav. woord voor het 
inlandsche dansen is djoged, andjoged; het goed-
Mal. tari, menari; het Soend. ig&l, ngigel. Dock 
daarnaast heeft men cen dialectisch Mai. tandah, in 
het Jav. overgenomen als tan dale, waaraan onze ter 
men. tandakken, getandak, enz. ontleend werden; 
eene gelijke geschiedenis dus, als bij het door Cook 
in zwang gebrachte, inter- nationaal geworden, 
tattoo, tatoeeeren. Trouwens, het Jav. tale.ile.lc — 
dansmeid is reduplicatie van den stam tedek, dat is： 
ta'.fak, tan：Jak, tandakken. In onmiddellijk ver 
band met Jav. tindak, d. i. schrede, tred, is tan-lalc het 
eigenaardige dans- trippelen, waarbij so ms op de 
plaats stilgestaan wordt onder beweging van het 
lichaam, en dan weer met kleine rukjes de voeten 
worden verzet, zooals we dat zicn bij Calicoet'sche 
hanen (kal- koenen) cn pauwen, als die staan te 
pronken； door de Javanen zoowel bij deze dieren als 
bij dansen van menschen dan ook igel, ngigel (verg. 
boven) genoemd. Deze]fdc standen en rukjes zijn op 
te merken bij Dckhan'sche danseressen. Bij het op de 
plaats tijdelijk stilstaan is zoowel op Java als in 
Zuidclijk Voor-Indie het horizontaal heen cn weer 
bewegen van allcen hals en hoofd (Ju\ l^k) 一 ondcr 
bewegingloos Iwuden van het verdcrc lichaain, cn 
met gestrekte armcn, waarbij U<- vingertojjpcn 
opgckrukl naar boven staan — de ..mooistc tour'', wat 
de “pirouebtc'' is voor Eur. ballctj uffers. Een 
genetisch ver band tussehen het landakk/ n <>p Java 
cn de naulch in Voor-Jn- clie is dan ook 
lioogstwaarschijnlijk; en in oor- f：prong is 
<i(■■/.(' Lrippel- of treddans wel nuboot- sing 
v;u)<l<-n siatig-pronkenden pauw, Brahma 
toegewijd. 

Reeds in 17U6 verbood de Hooge Indiaschc 
Rfjgecriiig binnen of buiten Batavia con „tandack of 
ronging-spcl op te regten ofte te luten docn" 
(PlakaatBoek, IJ1, bl. 573), muur in 1751 word — 
daar verbod toch niel hielp - de wajang, cn zijn alter 
ego ,.dc rongings of het tandacken, zijndo eon soort 
van inlnndschc bids met gehuurde dan- scL’esficn'' 
(ib. VF, bl. 110) geregleinontecrd en verpacht ten 
profijte der Ed. Comp.: het hcetto toen ook we] „het 
rongingen of tandackcn" (bl. 112, 278), ojibrcngendo 
nog in 1809 „de zooge- naainde tandaks golden" (ib. 
XV, bl. 107G). In tlutzelfdc jaar 1809 werden 
zoowaar to Cheribon 3 “ronging-schoolcn" ondcr 
rcglcmenteering van het Eur. gezag opgericht, voor 
elk der 3 Sultans (Scpooh, Anorn, on Katji-rbontm) 
6en, alwaar hot ,,t；in(hikkcn'' officieel aan meisjes 
van bchoeftige ouders, nog geen 12 jaar oud, 
geduronde 4 jaar “permanent" onderwezen werd (ib., 
bl. 686-691)1 

IV 

Hoowel het tandakken het bedryf uitmaakt der 
open bare danseressen op Java (Soend. rong- geng, -
Jav. taledek of djog^d), bchoort het van ouds her 
tot(lc goodo opvoeding van een man, dat hij bij zulko 
tandak-partijen in sierlijke bonding „inspringen,> 
kan bij de professioneelc bewegin- gen der danseres, 
nadat deze hem, bij wijze van uitnoocliging, haar 
sl&ndang heeft aangeboden. Danst hij niet, dan doet 
hij haar een gift. Reeds Raffles (History of Java, 
1817,1, bl. 343) merkte terecht op: „To danco 
gracefully, is an accomplishment expected in every 
Javan of rank ； and in the western districts, 
particularly, all the chiefs are, on days of festivity, 
accustomed to join in the exercise, one after the 
other, commen 
cing with the youngest. On these occasions, the 
nobles of the highest class vie with each other in 
pointing the toe with grace, in exhibiting elegance 
of movement, in displaying adroitness by intricate 
evolutions, or beauty of person by an ingenious 
management of attitude,\ 

Verg. ook het art. DANSEN in deze Enc.; en 
vooral de kritisch-vergelij kendo studie van I)r. G. J. 
Nieuwenhuis „Ueber den Tanz im malaii- schen 
Archipel" (Intern. Archiv. f. Ethnogr. 
XXIII, 1916, p. 183 vlg.). 

Zeer merkwaardig is nog, dat aanvoerders van 
een aanvallende krijgsbende bij wyze van. „uit- 
daging" tandakkende voorop plegen te schrijden. 
Wij hebben hier den overgang tot een krijgsdans; 
waarvan. evenzeer bij het tandak- kend 
voorbijtrekken der troepen van Soenan en Sultan 
over de Sitinggil bij de Vorstenlandsche Garebeg's 
een ovcrblijfsel nog levende bleef. Het is het gevoel 
van overmoedigo mannelijke kracht, 
nitdagend overgegaan tot rhytmische dans- 
beweging. Ondcr dezen vorm komt het tan- 

ziju wezen in heel onzen Archipel 
voor. G. P. B. 杯 

TANDENVIJLEN. Het kunstmatig vervormen*- / " [ ' 
der tanden is eenc gewoontc, die zecr algemeen^.^!^^ 
verspreid en ook in den Indisc hen Archipel be- • 4 
kend is. Over dit onderworp vcrgelijke men voor- /一" 

al de verhandeling van Von lhering, „Die kiinst”％, 
licho Dcformirung der Zahne5, in Zeitschrift fur^et. • v 
Ethnologic, jaarg. 1882 (dl. XIV), bl. 213 sq., 

W ij z e n van tandcnvijlen. In. Cen。 
traal-Celebes worden de tanden bij jongens 
meisjes voor ecn gedeelte afgeslagen met een 
hakmes, dat dan als beitcl wordt gebruikt； c^ar- 

worden zij met een steen gelijkgoschuurd 
aan de ondcrzijdc. Meer algemeen is echter hot 
volgcnde: De onderkant der snijtanden van de 

dakken naar 

 

en  

bovcukaak wordt gewoonlijk gclijk, soms half, 
zclclen gclijk met het tandvleesch geslopen. De 
tanden van de ondorkaak wordon meostal gclijk- 
gevyld. De voorvlakken der tanden worden soms 
bewerkt. In een cnkel geval (bij de Maleiers van 
Middcn-Suinatra) wordt een gleuf door het voor- 
vlak der tanden goinaakt. doch meestal worden de 
voorvlakken der tanden vlak geslepcn en van email 
ontdaan. Soms worden de tanden spits of driehookig 
of zaagvormig geslepen. 

W(; r k t u i g o n. Als werktuigen by het tan-
dcnvijlen gebruikt men soms alleen een stuk stoen, 
maar dikwijls ook con zaagjo, ecn beitel- tje, ecn 
vijltje, een m.cs of een ha inert jo. Do steen client 
om de kanten der tixnden vlak te slijpen, terwijl de 
an dore voorwerpon gebruikt worden om do tanden 
to fatsoeneeren. 

V c r s p r o i d i n g in N e d e r 1 a n d s c h- 
17 
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Indie. Dit gebruik komt voor op Boeroe, de Soela-
eilanden, Ambon, Ceram, Java, Borneo, Sumatra, de 
kleine Soenda-eilanden Bali, Lombok, Roti, Soemba, 
Savoe, Solor, Zuid-Flores, Timor, Midden- en Zuid-
Celebes on Nieuw- Guinea. Op Soemba en Savoe 
worden de tanden tot het tandvleesch afgevijld, dock 
op de andere kleine Soenda-eilanden en in sommige 
gedeelten van N.-Guinea worden zij slechts 
gelijkgeslepen. Bij de Rotineezcn worden de tanden 
dor bruid gevijld en bij de Savoeneezen de tanden der 
huwbare meisjes, terwijl ook op Flores v66r .het 
huwelijk de sn可tanden met een vlakken steen gevijld 
worden. 

In verscheidene residenties van Java (Batavia, 
Banjoemas, Djokjakarta, Soerakarta, Madioen en 
KSdiri) komt spitsvijling met re- liefvijling voor, d.i. 
de tanden worden puntig gemaakt en het email van 
het voorvlak reliefvormig verwijderd. 

Nog meer algemecn verspreid is de e e n- v o u d 
i g e spitsvijling der tanden in den vorm van een 
driehoek. Dit wordt vermeld van de Papoea*s van 
Zuidwest-Guinea (Oetanata), buiten Ned.-Indie bij de 
Negrito's, de Bagobo's (op Mindanao) eh de 
Sibnowan's (in Serawak), verder bij de Maleiers der 
XII Kota (Pa- dangsche Bovenlanden), de Redjangers 
van Le- bong en bij de Mfentawei-eilanders. Van de 
Mendalam.-K.aj ans zegt dr. Nieuwenhuis, dat zij de 
snijtanden der beide kaken van voren hoi uitgeslepen 
hebben. Ling Roth deelt omtrent het tandenvijlen bij 
de Dajaks van Serawak allerlei bijzonderheden mede
： Bij de Doesoens vijlen zoowel de vrouwen als de 
mannen hunne tanden kort. De Balaus en Oendoeps 
vijlen hunne tanden horizontaal, de Sekarang,s ])u n t 
i g, eerst met een steen of met hout, later met een vijl. 
De Land-Dajaks vijlen de tanden in punten en maken 
ze dan horizontaa). De Doelit-Doesoens vijlen de 
tanden niet, maar breken de bovensnijtanden, terwijl 
de Redjang- Dajaks de bovensnijtanden in een 
scherpe punt vijlen. 

T ij d s t i p e n d o c 1 der tandenvij- 】i n g. 
Gewoonlijk geschiedt deze operatic met het intreden 
der puberteit of het voltrekken van het huwelijk. Bv. 
bij de Mcndalam-Kajans geschiedt het eerst 
gedurende de puberteit, zoowel .bij mannen als bij 
vrouwen, op Boeroe, Ambon, Ceram, Ceramlaut, 
Watoeb61a, Aroe, en bij de Karo-Bataks evenzoo. 
Een Balinees niag eerst als zijne tanden gevijld zijn 
ten strijde trek ken. Voor het huwelijk geschiedt het 
ook op Babar, Ldti, Moa, Lak or en Kisar. Op de 
Soela- cilanden lieten vroeger verloofdcn 
zichgelijktijdig de tanden vijlen, in a ar dit is Ilians in 
onbruik geraakt. Slechts bij enkcle stam men vindt 
n)cn utzonderingen op deze.i regel, bv. op Kei en 
Tfinimbar, waar het afvijlen der tanden na het 
huweJijk geschiedt. Op Ceram behoort het tan-
denvijlen (p a p a r g i g i) tot do plechtigheden, om 
in de vereeniging der Patalima opgenomen to worden, 
volgens Van Ekris („Iets over het Ceram- 
scheKakian-verbond" L. Vk. XVI, bl. 
295). By sommige volken niogen de tanden eerst na 
den dood der naaste verwanten gevijld worden (bij de 
heidenen der Minahasa, in Kedoe, in de Oinmelanden 
van Benkoelen, op Saleier en op de Soela-eilanden). 
Bij deze volken schijnt het tandenvijJen dus, evenals 
het tandenuitbreken 

in Polynesie, oorspronkolijk een rouwgebruik ge- 
weest to zijn, terwijl het later, evenals het tan-
denuitbreken bij de Toradja's van Midden- Celeb es en 
de Enganeezen, tot een voorberci- dingsceremonie 
v66r het huwelijk gewordon is. Boide gebruiken, 
zoowel het uitbreken als het vijlen der tanden, zijn 
hoogstwaarschijnlijk als oorspronkelijkc 
offerhandelingen op te vatten, ongeveer evenals de 
ritueele haarsnijding. 

Inlandsche n a a m. De meest gebruike- lijko naam 
is kikir, bv. in't Maleisch, Javaansch, Soendaneesch en 
Dajaksch； hiermede ver want is het Makassaarsche 
cn Boegineosche kikiriq, het Karo-Bataksche erkiker, 
het Bare'e geri of gegeri, het Parigische geru, het 
Kolawische nokdko en het Soelasche kik. Het 
Sasaksch heeft echter asaq, het Balineesch sangih cn 
metatah (1.), mepandes (h.), het Atjchsch koh. 

Wij zouden. nu moeten spreken. over het zwart- 
maken der tanden, dat gewoonlijk op de tand- vijling 
volgt, doch hiervoor kunnen wij verwijzen naar het 
artikel KLEURSTOFFEN. 

Ten slotte nog iets ov.er het versieren der tanden 
met goud. Dit gebruik wordt reeds tegen het einde der 
IGe eeuw vermeld van do Maleiers en Javanen, terwijl 
ook over de Makassaren en de Filippijnsche Bisaj&'s 
en Tagalcn oude be- richten zijn. Later schijnt het op 
Java in onbruik geraakt te zijn, doch op Sumatra kornt 
het nog voor bij de Bataks. Zij hechten een strook gecl 
koper of goud (odang-odang) op de boventanden, 
zoodat men het middengedeelte der tanden niot ziet. 

Bij de Maleiers van Midden-Sumatra worden de 
tanden een jaar na de vijling met goud ver- sierd, dat 
in daarvoor geboorde gaatjes bevr-s- tigd wordt. 
Verder geschiedt het vorsieren (k-r tanden met goud 
nog bij de Dajaks van Sarawak, de Igorroten op de 
Filippijnen, de Timo reezen en de bewoners van Ldti-
Moa-Lakor. I Olo-Ngadjoe (Z.O.afd. van Borneo) 
dragen gon- den stiftjes (Jatek) tusschen de tanden, 
ecn soort van spijkers met twee koppen. Ook soinmi” 
Poenans laten zich gouden of koperen stiftjes door een 
paar snijtanden si a an, volgcns dr. Nieuwenhuis. Ling 
Roth vcrmeldt, dat de RGdjan；■: Dajaks de boven-
snijtanden tot een punt vijlen en daarna met geelkopcr 
vullen. Ook van de . Oendoeps bericht hij, dat zij 
liunne tanden !><• leggen met een stuk geelkopcr, om 
cr gcduclit uit to zicn, doch de gewoonte- is bij hen 
nid algemeen. De Bataks cindclijk laten hunne tanden 
uithollen, doen cr ecn toovcrmiddcl in en sluiten do 
opening vcrvolgens met parol moor. 

fAleratuur : AUe bronnen over deze gewoonte, tot 
1888 verschenen, vindt men vermeld in IWil- ken's 
monographic “lets over de jnutilatic d(-r tanden bij de 
volken van den Indischen Archie pel" in B. T. L. en 
Vk. 5c volgr. Ill, bJ. 472 — 504. Verder zic mon: 
Wilken, Hundlciding voor de vergclijkende 
volkenkundc van Nedcrlandsch- J.ndic, bl. 234--2：
39;\l>. A. van der Lith, Ncder- landsch-Oost-Tndicy 
2e druk (1894), J I, bl. 206 (Java), 288 (id.), 371 
(Atjch), 385 (Bataks); H. Blink, De Bewoners der 
Vrecmde Werelddcelen, De Indische Archipcl en 
Australie, bl. 34; Martin, Reisen in den Molukken 
(1894), bL 73 (Ceram); Mayer, De Javaan als mensch 
en als*ii(l van het Javaansche huisgezin (1894), p. 84
： ^Snouck Hurgronje, De Atjihers, II, (1895), p. 
44J. 一 442;•书nouck Ilurgronje,/； Het Gajdhxnd 
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(1903), p. 80S; H. Ling Roth, The natives of Sarawak 
and British North Borneo (1896), II, bl. 44 en 77 — 
79 (met afbeeldingen)； A. W. Nieuwenhuis, In 
Centraal-Borneo (1900), I, bl. G8 en 124; 
Nieuwenhuis. Quer durch Borneo (1904),1, 7S, 141, 
288; Gomes, Seventeen years among the Sea-Dyaks 
of Borneo (1911), p. 38; H. Guillaume, ,.Beschrijving 
van bet tandenvijlen (erkiker) bij de Karo-Bataks,, in 
Med. Ned. Zend. Gen. XLVII (1903), bl. 1 — 14; 
Volz, Nord-Sumatra, I (1909), p. 17; Maass, Durch 
Zentral Sumatra (1912), II, 155, 328-335, 428, 485, 
486; Klciweg de Zwaan, Die Hcilkundc der Niasser 
1913), p. 142— 151 ； M. Weber, Ethnographische 
Notizen uber Flores und Celebes, Suppl. Band III 
(1890) des Intern. Arch. f. Ethnogr. bl. 10; De Clercq 
en Schmeltz, Ethnographische beschrijving< van de 
W.- en N.-kust van Ned. Nieuw-Guinea (1893), bl. 73 
en 214; Dr. N. Adriani, Toradja'sche ver- tellingen (T. 
I. T., L., Vk. deel XLV (1902), bl. 426; Alb. C. Kruyt, 
Woordenlijst van de Baree- taal, 1894, bl. 24 s. v. gcri
；(Adriani en Kruyt, De Bare'e-sprekende Toradja's 
van Mid den-Celebes, II, 78 — 79; Grubauer, Unter 
Kopfjagern in Central Celebes (1913), p. 366, 399, 
428, 504. Van der Tuuk, Kawi-Bal. woordenb. 1897 
—1912, s. v. v. asaq en sangih, I, bl. 209 en III, bl. 
398; Nieuwenkamp, Tandenvijlen op Bali (in Ind. 
Gids, 1907, I, p, 723); Nieuwenkamp, Bali en 
Lombok (1906), p. 50; Juynboll, Cat. van Bali en 
Lombok, p. 82; Elbert, Die Sunda-Expedi- tion 
(1912), I, p. 204, 274; H, 73. Fischer, Cat. van 
Midden-Sumatra, (1916), p. 49; 3Iededcelin- gen 
Encyclop. Bureau,, afl. XV, Soela-eilandcn (1918), p. 
89; Schroder, Nias, (1917), § 171-172; Fischer, Cat. 
van de Bataklanden (1914), p. 42; Agerbeek, 
Gcbruikcn en gewoonten in de afdee- Hng Z.-Bali (T. 
I. T., L.,\'k. XVH (1915), pag. 6.) 

TANDIKAT. Zic SINGGALANG. 
TAMDILO. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN- 

STRUMENTEN. 
TANDJANG (JAV.). Zic BRUGIERA. . 

7'ANDJOENG (MAL., JAV., SOEND.) = haap. 
TANDJOENG. District met gclijknamigc hoofd- 
plaats van de contrdle-afdceling, het regent- schaj) on 
de afdecling BrSbes, residentie Pe> kalongan. JJet 
district heeft drie ondcrdistric- ten en telt 65 gouv.- 
en 12 partic. desa's, die alle tot het particuliere land 
Ketanggoengan West behooren. Eind 1905 had dit 
district eene bevolking van 土 105.000 zielen, 
waaronder <?en 30 tai Europeanen cn 土 1200 
Chineczen. 

In 1913 word de snikerfabriek Bandjaratma 
opgericht. 

TANDJOENG. Noordelijkste ondcrafdeehng der 
afdceling Ocloo Soongci van de residentie Z. en 
O.afd. van. Borneo, bestaande uit de distric- t.ca 
Tabalong on Klooa. De onderafdecJing wordf geheel 
doorsneden door de Bovon-Negara of Tabalong 
(zytak van do 8. Dooson of Baritoe), wclke rivicr in 
het N. ontspringt en het land in Z.W. richting 
doorstroomt. 

Do bodem in KJooa in iaag, bijna gehcel vlak; in 
Tabalong, vooral in de bovenstreken, hcuvob cn 
bergacJitig. . 
，.De bow oners van Kloea onderscheidon zich in 

vole opzichton (arboidzaamheid, kleeding, wel- 
vaajt) gunstig van die van Tabalong. Aan het hoofd 
der ondcrafdceling staat eon controleur met 
standplaats Tandjoeng, aan de Tabalong (tevens 
districtshoofdplaats), on dor wions be- 

velen de districtshoofdcn staan, die onder zich 
hebben kampoenghoofden of pembakels. Behalve 
genoemde hoofdplaats zijn nog van belang we- gens 
den handcl: Kloea (districtshoofdplaats)} Moeara 
Tabalong en M. Ajoeh, alle gelegen aan de Tabalong. 

De bevolking vindt hoofdzakelijk haar be- staan in 
den landbouw, cn wel voornl. in de padi- cultuur, 
torwijl als tweede gewassen vooral moe- ten worden 
genoemd: katocn, djagoeng, tabak, suikerriet en 
katjang. Aanplant van indigo, bamboe, aren-, kapok- 
klappcr-, en andere vrucht. boomen heeft eveneens 
vrij geregcld plaats. De bosschen, vooral in 
Tabalong, Icveren verschei- dene deugdclijkc 
houtsoorten op; aan bijplant door de bevolking wordt 
evenwel niet gedaan. 

De veeteelt is van ondergeschikt belang, alleen in 
de bovenstreken van Tabalong legt do bevolking zich 
op karbouwenteelt toe, maar voor den landbouw (die 
in't algemeen op primitieve wijze wordt uitgeoefend) 
trokt men er geen nut van, evenmin worden de 
karbouwen gebruikt als trek- of lastdieren; ze dienen 
alleen tot voedsel. Kippen en eenden zijn vooral in 
grooten getale in Kloea; eendeneieren worden in 
massa naar Java of elders uitgevoerd. 

Het weven van saroengs enz., hetgeen bijna 
uitsluitend door vrouwen geschiedt, is de meest 
verspreide tak van nijverheid. Andere takken zijn 
eenigermate: het goud- en zilversmeden in Kloea, het 
vervaardigen van matjes, bestemd voor den uitvoer, 
door de Daj aksche bevolking en het inzamelen van 
boschproducten in de bovenstreken van Tabalong. 
Tot de dclfstoffen, welke in Tabalong worden 
aangetroffen, behooren goud (in geringo 
hoeveolhcden), ijzererts en steenkolen, en — naar 
men zegt — in de Boven-Tabalong kleine 
hoeveelheden diamant. 

Sedert 1894 worden in Tabalong uitgestrekte 
erfpachtsperccelen. aangetroffen (in. 1918 ten getale 
van 8), welke zich voornamelijk op rubber- cultuur 
toeleggen. 

Literatuur : Aanteekeningen omtrent de on- 
dcrafdeeling Tabalong en Klocwa door E. B. 
Masthoff, Indische Gids 18S8, I, bl. 231.。•买 

TANDJOENG. Sasaksch district van de on- 
derafdeoling West-Lombok, residentie Bali en 
Lombok. 

TANDJOENG (MAL., JAV., SOEND.). Zie MI- 
MUSOPS ELENG I. 

TANDJOENG AMPALOE. Nagri in Koto VII, aan de 
Oembilinrivier, waar een veer is voor den weg Paj ak 
oemboeh — Sid j oend joeng. Van dit veer af loopt 
ook ccn weg naar Padang Siboesoek, aansluitend aan 
den grooten weg naar Solok. 

TANDJOENG BALAI. Hoofdplaats van de af- 
decling. cn het zelfbesturend landschap Asahan in het 
gouvememont Oostkust van Sumatra en als zoodanig 
zetel van den Sultan en standplaats van den assistent-
resident. T)c plaats ligt aan de Asahan rivier, 
ongcvcer 10 KM. stroomopwaarts en heeft ecn vrij 
druk ken handol vooral op Deli en de Straits. Tocn 
boschproducten nog het voor- naamste uitvoerartikol 
vormdon, voldeed de Asahan nog wol als afvoerweg, 
maar sedert groo- te klapper-aanplantingen en vooral 
rubboronder- nemingen in het achterland worden 
aangelegd en haar productcn via Tandjoeng Balai zyn 
gaan vervocron (in 1914 ruim 3 mil. in 1916 ruim l i 
mil. K.G. copra； in 1917 ruim 5 mil. K.G. rubber) 
deed zich steeds dringonder de behoefte ge- 
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voelen aan een bcteren afvoer, temeer, omdat • 
daarby kwam een sterk tocnemende invoer, waardoor 
Tandjoeng Balai in 1916 met 16^ inillioen K.G. de twecde 
rijstliaven van de Oost- kust was. Wei is men begonnen met 
uitbaggeren der Asahan, doch waarschijnlijk is de eenige 
af- doende verbetering een verplaatsing van de han- 
delsinrichtingon, kantoren enz. naar Teloek Ni- boeng aan 
den inond der rivier gelegen. Plannen daartoe bestaau. 

Tandjoeng Balai is door een stoomtram (die 
echter als spoorweg woi'dt beschouwd) naar Te- 
bing Tinggi verbonden met het Deli-spoorweg- net, 
terwijl sedert 1918 een lijntjo is open gesteld naar 
het bovengenoemde Teloek Niboeng. Een 
telegraafkabel verbindt de plaats met het be- kende 
visschersdorp Bagan Si Api Api. De dienst der 
douaue vestigde hier een hulp-tolkantoor. 

Het aantal inwoners bedroeg volgens den Re- 
geerings-Almanak van 1915, 3790, waarvan 59 
Europeauen, 1700 Inlanders, en 1971 Cliincezen 
onder een luitenant. Op 1 Juli 1917 verkreeg de 
plaats eeu gemeenteraad en in ver band daar- mede 
werden eenige belendende kampoengs ge- 
annexeerd, waardoor het aantal inwoners steeg tot 
5497, waarvan 125 Europeanen, 3248 Inlanders, 
1942 Chineezen, 182 andere Vr. Ooster- lingen. Ver 
melding verdienen verder de landraad en een 
particuliere school voor Europeesche kinder en. De 
laatste jaren ontwikkelde zich in de omgeving een 
reusachtige vruchtenteelt, waardoor in 1916 niet 
minder dan 624.000 K.G. vruchten werd 
uitgev.oerd. 

De waterkeerende lagen in den bodem maken / het 
mogelijk, dat artesische putten goed drink- j •:匕 % water 
opleveren. Jaarlijksclie regenval 1930 m.M. 

TANDJOENG BALEI. Zic KARIMON. 
TANDJOENG BELITOENG. Standplaats van den 

Controleur der afdeeling Poelau Toedjoeh der 
residentie Riouw en Onderh. Zie POELAU 
TOEDJOEH. 
TANDJOENG DATOEK. Noordelijke afslui- :

 I' ting van de Amphitrite baai in de afdeeling In- 
dragiri (res. Riouw e. O.), juist onder den aequa- tor 
gelegen. Sumatra bereikt hier de grootste breedte, 
n.l. 400 K.M. 
TANDJOENG KANDI. N.O.punt van het 

schiereiland aan de Noordkust van Celebes (zie 
aldaar onder a. de NOORDABM). 
TANDJOENG KARANG. Een vroeger onbe- duidend 

plaatsje in het Zuiden van de residentie Lampongsche 
districten, dat echter sedert 1915 door den aanleg van 
den Zuid-Sumatra spoorweg beteekenis lieeft 
gekregeii. JDeze gaat n.l. van haar beginpunt 
Oosthaven naar het 12 K.M. Noord west waarts 
gelegen Tandjoeng Karang met voorbijgang dus van 
de hoofdstad, Telok- bfitong. Alen mccnt dat daai-
door de lioofdstad zich steeds nicer hierheen zal 
verplaatsen, mode doordat het aan de kust gelegen 
T61okbetong een minder gezond klimaat heeft dan 
het hoog gcle- gen T. Karang. Plannen bestaan oin in 
Tandjoeng Karang een nieuw selectie-station op zeer 
ruimen voet in te richten, uitsluiteiid voor het 
selectee- ren van meerjarige cultures o.a. koffie, 
hevea, klapper, cacao, kapok. 

TANDJOENG KOPIAK. Eerste Nederlandsclie 
vestiging in het Cultuurgebied van de Oostkust van 
Sumatra. Het is gelegen op de landtong tus- fichen de 
Bila en Koealoe. In 1839 werd er door een van de 
Westkust gekomen militair detache- 

ment eon versterking opgericlif, die echter vier 
jaar later weer werd opgeheven. 

TANDJOENG MANGEIDAR. Ncderzetting in de 
afdeeling Asahan van hot gouvernement Oostkust 
van Sumatra, gelegen aan den rechteroevcr van do 
Koealoe, op eenige mijlcn afstand van de monding 
dezer rivier. De plaats wordt door de booten van do 
K. P. M. aangedaan cn van hier worden materialon 
per prauw of motor boot je naar do onderneiningen in 
de omgeving aangc- voerd, terwijl de producten langs 
dezen weg worden afgevoerd. Eon verhardc weg is in 
aanleg via Masdjid, de woonplaats van den Jang di 
pcr- toean van Koealoe, naar Sialang Ampat. 

TANDJOENG MEDAN. Nagri in Locbock Si- kaping, 
Sum. Westkust, waar in de I4dc eeuw een 
aiederzetting der Hindoo Javanen was (zie 
LOEBOEK SIKAP1NG). 
.TANDJOENG PINANG. Afdeeling van de residentie" 
Riouw en Onderhoorigheden (zie aldaar). Zij bestaat 
uit de Bintan-, Batam-, Bocdan-, Rempang-, Galang- 
en Abang-eilandengroepen, (aldus genoenid naar 
hunne hoofdeilanden), te- zamen het N.O.deel van 
den Riouw-Lingga Ar- chipel vormend, en de 
Tambelangroep, die tot de Poelau Toedjoeh behoort 
(zic aldaar). 

Bintan met eene oppervlakte van circa 1075 K.M2. 
is het grootste eiland. Het aantal cilanden is minder 
groot dan dat der andere afdeclingen en bedraagt 
ongeveer 150, waarvan Bintan het grootste is en 
tevens het belangrijkste als de zetel van het 
gewestclijk bestuur. Aan het hoofd der afdeeliug staat 
ecn controleur, die zijn stand- plaats te Tandjoeng 
Pinang heeft. Aan hem ondergeschikt zijn twee 
districtshoofden (Amirs), waarvan een voor het 
district Bintan te Pc- njingat en een voor het district 
Batam to Poelau- Boeloeh gevestigd is, en drie 
onderdistrictslioof- den, nanielijk die van Nongsa 
(Batain), Noord- Bintan en Tainbelan. Het 
Chinoeschc bestuur in de afdeeling is 
vcrtegcnwoor<ligd door 1 kapi- tein, 4 luitenants en 
1 wijkmeestcr. De bodem der cilanden is 
grootcndoels een heuvclaclitig land, waaruit zich hier 
en daar hoogcre verheffen, waarvan slechts enkcle 
door ruggi， met elkander in verbinding staan. De 
voomaani- ste top pen zijn op Bintan, de Groote cn 
Klcini' Bintanberg, in het midden (412 en 261 AL), 
<l<- uit een tiental topjes bestaande G. Kidjaug <-n 
G. Koowas in heL Zuidoosten, (222 en 232 31.；, 
terwijl nabij de kust in lict Noordoostcn topj< -- van 
109, 88 en 60 M. worden gevonden. D<- groote 
Bintanberg is een tweetop|)ige zadclberg； de 
WcsteJijke top is het hoogst .on vail aan de 
WesLzijde loodrecht af in steile rotsen. Van den top 
stcekt ecn rotsblok uit met ecn plat opper- vlak van ± 
4 M2., dat over den afgrond hangt on vanwaur men 
een vorrukkdijk vergezic-ht heeft over Noord-Bintan 
met zijn bangsals, gam- bir- en popcrplantagcs cn 
daarachter de Chi- neesche zoe, wit opbruisend in 
})evige branding tegen de steile, stcenachtige kusten. 
Oj)Mapor verheft zich het land uan de Noordzijde tot 
J I en 75 M., het Zuidoostwaarts daarvan gelegen 
Merapas is een borgtop van 153 M. cn de hooge 
eilandjes ten Zuiden van Bintan hebben bun Jioogste 
verheffing in den Kojang cn Sidelocng, beide 141 M. 
op de gelijknamigo ollanden. De hoogste top op de 
Westelijke cilanden, die door Straat Riouw van de 
Bintangroep gescheiden worden, is de Tafelberg in 
het Noordwesten van 
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Gala ng baroe, 198 M.; het bergland in hot Zui- den 
van Rempang verheft zich tot 180 M. on de 
Abangpick op Abang bSsar is 90 M. hoog. Bintan 
hceft het mecstc laagland aan de Wcst- zijde, zoodat 
da ar de grootste riviertjes afloopen; op do andere 
cilanden komen geen riviertjes van eonige 
beteekenis voor. De bencdcnloopcn dcr soengei's 
van Bintan gaan door moerftssig land, maar ook 
meer landwaarts treft men moe- rassige streken aan. 
De riviertjes zijn in zoover van belang dat daarlangs 
bij vloed de afvocr van productcn plants heeft. Do 
binnenlanden van al de grootere eilanden zijn 
bewoond door Chinee- zen; Maleiers hebben slcchts 
nederzettingen langs de kusten of bezetten de 
kleinere eilanden. Pcnjingat lierbergt, naast een 
aantal Chineczcn, Maleiers en Boegincezen, welke 
laatstc ook op Sengarang cen kampoeng hebben. 
Orang laut houden verblijf op Mantang, Gin besar cn 
Nocm- bing, en op Ram pang komen nog stamnien 
van zwefvendo Orang benoowa of Orang oetan (zic 
aldaar) voor. 

De voornaamstc plaatsen zijn Tandjoeng Pina ng 
of Riouw ,de hoofdplaats van het gewest (zie aldaar), 
het daartegenover liggende Seng- garang, Pcnjingat, 
Samboe, Poelau-Boeloeh. Bo- jan en Mantang. 
Senggarang, een zuiver Chi- nceschc nederzetting, is 
voor het grootste deel een typisch paaldorp met 
straten, die nict anders zijn dan lange vloeren of 
steigers van planken of nibocnglattcn, over in het 
water geplaatsto juk- krn gclcgd, pelantars gcnaaind. 
De hoofdpelan- tar is ruim 400 M. lang en ruiIU 3 M. 
breed en van deugdzaani hout vervaardigd. Met 
vloed staat de geheele plaats in het water en kunnen 
de prauwen elke woning bcreiken. Aan den wal staan 
nog eenige vervalien steenen woningen en een fraaic 
steenen tempel. SSnggarang was in goeden tijd van 
de gainbircultuur veel volk- rijker cn van nicer 
beteekenis dan thans; tocn er, na het intreden van de 
minder voorspoedige ]t<-riode, een grootc brand had 
gewoed, werd li<-t plnatsjc slcchts ten deele 
herbouwd. 

Pcnjingat op het gelijknamige eilandje is de 
residentic ,der onderkoningen van Riouw on na J 900 
van <l<ni Sultan van Liugga-Riouw gcwcest. Aldaar 
staan nog hunne woningen (astana's), waarvaii 
soimnige in 1 ndo-Europceschcn trant zijn 
gcbouw<l, doch overigens nicts bijzonders 
vertooncn. Et^nigzins belangwckkend is eene oudc 
poorl in het midden van het eiland, toegang gevende 
tot eenc vroeger ommuui-tlc verbi ijfplaats van een 
dcr led on vnn het Inlandsch vorstenhuis. Ook <lc 
niot zecr grootc steoncn moskee met koejjcMak en 
vicr minarets, wclk gebouw van Tandjoeng Pinang 
uit zichtbaar is, mag genoemd worden. Op den 
N.O.hoek vun bet ciland liggen op den top van een 
Ifduvcl de overblijfselcn van eeno oudc, nimuier 
vol- tooidc vorsterking. ICr zijn oj) het ciland Pe- 
njingat inccrderf grootsch begonnen bouwwerken, 
di” wogous gebrek aan fondsen of gowijzigde 
inzichten dcr opx^olgcnde inlandsclie bcstnur- (IITS 
voltooid zijn guworden. Na hcL vertrek van den 
laatsten Sultan met zijn aanhang in H)] J is uit den 
aard der zaak de bedrijvigheid op het ciSndjc sterk 
achteruitgegaan. 

Samboo is'het eilandje ten N.W. van Batam, waar 
de Koninklijkc Petroleum Maatschuppij Jiaar grootc 
tankinstaDatic hceft. Het be vat, bchalvo cen groot 
aantal reeds van verr。zicht- 

bare tanks, de woningen van het Europecsch 
personecl, de koelioverbJij ven, kantoren, werk- 
plaatscn cn magazyncn, ccn hospitaal enz. Aan de 
ruime landingssteigers liggen de groote tank* 
schepen gemeerd voor het losscn of laden van 
pptroleumproductcn. Van Gouverncmentswege zijn 
aldaar cen havenrnccster, cen loods en eenig 
politiepersoncel geplaatst.即mbee ligt slechts cen uur 
stooniens van Singapore. VIak tegenover Samboc en 
daarvan ddor"cen nauwe zccstraat .gcscheiden ligt 
het Gouvcrnementsstation tot dcsinfectic van 
schepcn en passagiers, komende van eon met pest 
besmette haven. 

Poelau-Boelooh in de schoone straat Boelan is de 
standplaats van het districtshoofd (Amir) van Batam 
en een nette kampoeng. Op het na- burige op cen 
ander eilandje gelcgen Bojan was de Controleur van 
de sedert opgeheven afdeeling Batam go vestige! ； 
de ruime controleurswoning wordt thans a Is 
pasanggrahan gebruikt. Tcgcn- ovci- Poelau-Boeloeh 
ligt aan den Westelijken oever van Straat Boelan do 
grootste landbouw- onderneming (16000 bouws) der 
residentie, met name „Pulu Bulang". Men kweckt er 
rubber cn klappcr: duizenden bouws zijn reeds in 
exploi- tatie. 

Bchalve ,,Bulang" zijn nog verschillende andere 
groot-landbouwondcrnemingcn in de afdee- ling 
Tandjoeng Pinang gevestigd, waarop rubber en 
klappor gecultiveerd worden. cn waarvan de 
voomaamste zijn: 

„Galangn op het eiland van dien naam, ten Z.
和.van Tandj oeng-Pinang gelegen. groot onge- veer 
10.000 bouws； „Noembing,, op de Noem- bing en 
Gin-eilanclen, ten Z. van het eiland Bintan, niedc 
ongeveer 10.000 bouw groot, en “Bintan 
plantations", op de Noordelijke helft van het oiland 
Bintan, ongeveer 9000 bouw be- slaandc. Galang is 
daaroudor de oudste. Zij zijn allc in voile exploitatic 
en al het product gaat met eigen schecpsgelegenheid 
naar Singapore. 

Mantang is een grooto kampoeng ten Zuiden van 
Bintan en hoofdzakelijk door afstammelin- gen van 
Orang-Laut bewoond. Tambelan, de grootste 
kampoeng in het gewest, behoort, als gelegen op de 
golijknamige cilandcngroep, gco- graphisch tot de 
Poclan Tocdjoeh (zie aldaar), doch administratief tot 
de afdeeling Tandjoeng Pinang (Ind. Stb. 1911 no. 
599). 

Van do in het gewest aanwezige gambir- en 
pepertuincn cn Europccsche landbouwondcr- 
nemingen liggen de mceste in do afdeeling Tan-
djoeng Pinang. 

In 1915 tolde de bevolking der afdeeling 土 5000 
ziclcn, waaronder 士 190 Europeanen, 土 7000 
Chincezon cn cen 100-tal andere Vrceinde 
Oosterlingen. 

De niicldelcn van bestaan der bovolking zijn 
hoofdzakelijk dezelfcle als in auderc afdcclingen. 
ITct aantal ('hinoesche winkcis, waar klcinhan- del 
gedreven wordt, is zcor aanzienlijk. Handworks- cn 
ainbachtslicdcn vindt inen meest onder de 
Chincezen, wior arbeid uitsluitend in plaatse* lijke 
bohoeften voorzict. Op de Westkust van Sengarang, 
bij Tandjoeng Geliga, bewerken zij cen steengroovo. 
De zecr hardc zandstccn wordt laagsgowijze 
uitgchakt en tot verschillende voor- werpen met den 
beitel afgewerkt. Men maukt or vloersteoncn van 
verschillende afmetingen, grafstecnen, pilnrcn, enz. 
In de kampoeng S?nga- rang zclve vinden eenige 
Chincezon cen middol 
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van bestaan in het kunstinatig doen uitbroeden van 
eendeneieren in dedak. Vermelding ver- dienen nog 
de zijden kleedjes, die op Penjingat door aanzionlijke 
vrduwon geweven worden. De veestapel bestaat 
hoofdzakelijk uit varkens, door Chineczen gehouden. 
Zie verder bij Riouw en Onderhoorighedcn. ondcr 
“bestuur" en „be- volking,*. . 

TANDJOENG PINANG of RIOUW. Hoofd- plaats der 
residcntie Riouw cn Onderhoorighe- den, ligt aan de 
vi*ij smalle baai van Riouw op. een in IS21 van het 
Inlandsche vorstenbestuur op het eiland. Bintan 
verkregen grondgebied. Het terrein is heuvelachtig, 
behalvc aan den kant der baai, waar zich een strook 
modderig alluvium bevindt, zoodat er ook geen 
sprake is van een mooi zccstrand. Schepcn, een 
diepgang hebbende van niet meer dan 12 voet, 
kunnen op de binnenreede vlak by de stad ankcren en 
verder de baai invaren tot het eilandje Bajan, al- waar 
een Gouverncments steenkolendepot ge- plaatst is. 
Grooter schepen liggen op de buiten- reede, ongeveer 
twintig minuten stooiuens van het landingshoofd van 
Tandjoeng Pinang. Het oude, ruiin twee honderd 
meter lange hoofd, op palen gebouwd, is in 1916 
vervangen door een van gewapend bet on van 264 M. 
lengte, 3 M. breedte, met overdekt landingshoofd. 
Dicht bij die pier ligt, medc aan zee, het 
schilderachtig achter groote tjemaraboomen 
gedceltclijk ver- scholen residentshuis. Oostwaarts 
daarvan eerst de verschillende 
Gouvernementskantoren en eeiiige Europeesche 
woningen en dan de groote Chineesche nederzetting, 
bestaande uit a. een zich verderop in twee takken 
splitsenden bree- den weg, waar langs aan 
weerskanten aaneenge- sloten steenen woningen met 
een en twee verdie- pi ngen en eindigende bij de pas 
gebouwde groote en fraaie Hollandsch-Chineesche 
school, en b. een paaldorp in zee als het bij de 
afdecling Tan- djoeng Pinang beschrevcn 
Senggarang. Achter het Chineesche kwartier, 
terrasgewijze tegen de heu- velhellingen gebouwd, 
bevinden zich de meeste Europeesche woningen. de 
kleine in 1835 uit vrijwillige bijdragen der 
ingezetenen gebouwde kerk, de societeit, de 
Europeesche en Inlandsche school. Meer landwaarts 
in zijn de Maleische en Javaansche kampoengs, het 
Europeesche kerkhof, de kazerrie der gewapende 
politiediena；- ren, de gevangenis en vJak achter de 
rcsidents- woning het in 1824 op een hoogte van 
ongeveer 35 M. gebouwde fort “Kroonprins", dat 
echter als zoodanig geen waarde ineer heeft en slechts 
als kampement der militaire bezetting gebezigd 
wordt. Naast het fort de ruime commandants- woning 
en het hospitaal. De heuve), waarop het fort etaat, is 
beplant met tjemaraboomen, die mooie lanen vormen 
en reeds van ,ver uit ze? zichtbaar zijn. De plaats is 
ongezond wegens het nagenoeg voortdurend 
heerschen van malaria. Voor een deel moet zulks 
geweten worden aan het droogvallen' bij eb van een 
vrij brecde, met cen laagje modder bedekte, 
steenachtige strook. Het drinkwater is goed en wordt 
uit een twintig- tal openbare en particuJiere putten 
verkregen. By eenigszins langdurige droogte, die 
gelukkig zelden voorkomt, raken de meeste putten 
echter vrij wel droog. Bronnen of rivieren van 
voldoende capaciteit om in den drogen tijd cene 
waterlei- ding te voeden, zijn in de nabijheid der 
plaats niet aanwezig, terwijl van het boren van arte- 

sische putten, volgens deskundigen, geen succes te 
verwachten is. Als handelsplaats beteekent 
Tandjoeng Pinang niet veel. Zoolang Singapore nog 
slochts een onaanzienlijke visscherskampoeng was, 
kon Riouw met recht het handelscentrum van den 
Lingga-Riouwschen archipel en de daar- omheen 
gclegcn landen genoemd worden. Op de reede van de 
oude Sultansresidentie „Riouw- lama" in de 
binnenbaai van Riouw moeten des- tijds groote 
vloten van inlandsche handelsprau- wen, vooral 
Boeginecsche, hebben gelegen. Zoo- dra was 
Singapore echter niet in Engelsche han- den geraakt 
(1819) of het ontwikkelde zich met rcuzenschreden 
tot cen haven van den eersten rang in het Oosten en 
deed Riouw eone doodc- lijke concurrentie aan. 
Tevergeefs were! getracht, door van Riouw cen 
vrijhaven te maken (1820), een deel van den verloren 
hand el weder daar- heen te leiden. De zooveel 
ongunstiger Jigging van Riouw, namelijk aan een 
ondiep en inoeic- lijk vaarwater, terwijl Singapore 
een prachtige voor alle schepen toegankelijke reede 
heeft en ineer in de route van het internationaal 
verkeer tusschen West en Oost gelegen is, deed de 
schaal voor goed ten voordecle van Singapore over- 
slaan. Riouw daaldc al heel spoedig tot het peil van 
een. locaal centrum van den gambir- en pe- 
perhundel, voor zoover die productcn op Bi nt an en 
Lingga werden geteeld cn nu nog hangt het lot van 
Tandjoeng Pinang samen met dat van de 
gambircultuur. De vestiging van verscliil- lendc 
ondernemingen van landbouw, mijnbouw cn 
boschexploitatie in de residentie strekt nagenoeg niet 
tot vermeerdering van het vertier der gewestclijke 
hoofdplaats, daar al die ondernemingen in directe 
verbinding met Singapore staan. De grenzen der 
hoofdplaats Tandjoeng Pinang zijn vastgestcld bij 
Ind. Stb. 1887 n°. 68. .TANDJOENG POERA. 
Hoofdplaats van het sultanaat Langkat cn de 
afdecling Bcnedcn- Langkat (gouvt. Oostkust van 
Sumatra), ver- blijfplaats van den Sultan, en 
standplaats van den ass.-resident en een luitenant der 
Chineezen. Zij is gelegen aan de Batang S&rangan 
cn hcoft spoorwegverbinding mol Medan ' 
Pangkulan Brandan. Als havenplaats Is ze o. in. van 
gewi<；ht door cen grooten invocr van rijst (in J9J6 
ruiin 5 mil. KG.) en uitvocr van vruchten (in 1916 
71.000 K.G., in 1917 zelfs 150.000 KG.). Het is de 
eenige plaats van waar nog notemuskaat wordt 
uitgevoerd, doch doze uitvocr verminderde van 
93.000 KG. in 1904 tot 2500 KG. in 191G cn liep in 
1917 zcJfs terug tot 460 KG. Voor pinangnoten is 
Tandjoeng Pocra daarentegen de ccrstc haven 
geblevcn (uitvocr in 1917 J.377.000 KG.). De plaats 
verminderde van 36J 2 inwoners in 1905 tot 2765 
inw. op ultimo 1915, waarvan 41 Europe anvn, 1089 
Inlanders, 1440 Chineezen, 14 Ara- bicrcn en 181 
anden* Vr. Oostcrlingen. 

TANDJOENG PRIOK. ZieHAVENWERKEN, deci 
II, biz. 69. 

TANDJOENG RADJA. Hoofdplaats der ondcr- 
afdeeling Ogan Ilir (zie aldaar) ； de plants heeft 
ongeveer 1250 i'nwuncL’s, w.o. 5 Europcancn. De 
aunleg van een zijlijn van den spoorweg Palem- bang 
- Moeara Enim hierhecn is nog ii)studie. 

TANDJOENG RfiDEB. Hoofdplaats der on- derafd. 
Beraoe van de afdeeling Snmarinda der residcntie 
Zuider- en Ooster&fd. van Borneo, ge- legon op de 
landtong, wclkc door do >a)nenvloei- ing van de 
Kelei- en Makam-(S gah) rivier ge- 
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vormd wordt. Het is de standplaats van cen con- 
troleur, terwijl de sultans van Goenoeng Taboer cn 
Sambalioong vcrblijf houden in de gelijknami- ge 
kampoengs aan do tegenoverliggende oevers van 
genocmde rivicren. De han del dezer plaats (die 
geregeld door de schcpcn dcr Kon. Pakot- vaart Mij. 
wordt aangedaan) met het binnenland is vrij levendig 
cn bestaat voorn. uit boschpro- ducten en visch als 
uitvoor-, en. manufacturen, rijst, tabak, enz. als 
invoerartikclen. Zie ook BORNEO.—? S' 

TANDJOENG SEILOR. Hoofdplaats der ondcr- 
afdeeling Boeloengan van de afdeeling Samarinda 
der residentie Zuider- en Oosterafd. van Borneo, 
gelegen aan den recliteroever van de Boeloengan- 
rivier. Het is de standplaats van een controlour, 
terwijl de Sultan van Boeloengan verblijf houdt in 
kampoeng Tandjoeng PiJlas, aan den linker- oever 
van genoemde rivier. In T. Seilor woont een vrij 
groot aantal Arabieren cn Chineezen, die bijna 
uitshiitend den handol in handen hebben. De haudel 
dezer plaats is niet onbeduidend; ter- wijl 
boschproducten en vogelnestjes worden uit- gevoerd, 
bestaat de invocr uit rijst, lijnwaden cnz. Zie ook 
BORNEO. 

TANDJOENG SLAMAT. Nederzetting aan de Batang 
Serangan in het Sultanaat Langkat (gouvernement 
Oostkust van Sumatra). De plaats ligt aan het Deli 
spoorwegnot. 

TANDJOENG-SOENGAJANG. Dubbel-nagari in de 
onderafdeeling Fort van der Capellen (zie aldaar en 
onder LINTAU), waarvan TancTjoeng bekend staat 
als een der oudste en belangrijkstc nederzettingen in 
Minangkabau (Sum. Westkust). In 1912 werden liier 
aanwijzingen gevonden van cen vcrblijf van Hindoe-
Javancn, waarschijnlijk in de 1-1 de ecuw (Oudh. 
Versl. 2de kw. 1912, bl. H). 

TANDJOENG TIRAM. Nederzetting aan de monding 
van de Laboehan Roekoe; het is de Jioofdplaats van 
de onderafdeeling Batoe Bara (gouvernement 
Oostkust van Sumatra) en is s.nel opgekomen als 
uitvoerhaven van copra, rubber cn palmvet, cn als 
invoerhaven vooral van rijst. 
TANDJOENG TOEWA.Zie VARKENSHOEK. 
TANDJOENGKASAU. Zclfbcsturcnd land- hchap in 

<ie onderafdeeling Batoebara (afdeeling Asahan, 
gouvt. Oostkust van Sumatra). Hocwel buitcn de 
eigenlijke Bataklanden gelcgcn, is het landschaj) 
(bestuurd door een radja, die bijgo- «Laan wordt door 
vijf karadjaiin) toch zuiver Ba- laksch. De daar 
gesproken taal is het Si Baloe- ngocnsch (Tijnoer-
Bataksch). De bovolking, uit ongcvccr 60 
huisgezinnen bestaande, is gehool 
Alohammcdaanscl) cn heeft reeds veel van de ge- 
woonten cnz. van de Maleicrs overgenomen. Op 
verzoek van den bestuurder, Radja Djintan Ali, were! 
Jiet landschap in 1888 ondcr su pre malic van het 
Gouv. gesteld. Zie: Rapport betreffende de Si 
Baloengocnsche landschappcn, door P. A. L. E. van 
Dijk, Tijdschr. Bat Gon.DI. 37 (1894), bl. 45. 

In den laatsten tijd heeft hot landschap nicer 
bcteckenis gekregen door de uitgiftc van land- 
bouwcontracten, waax'door o.a. de hevea-cultuur is 
ingovoerd. 

TANDJ OENGP AND AN. Een van de vijf dis- 
tricton, wuarin de assistenb-residentie Billiton is 
vcrdcelA met do golijknamige hoofdplaats, zetcl van 
den asaistent resident. 

TANDJOENGPANDAN. Hoofdplaats van het eiland 
Billiton, dicht bij den rcchteroever 

der mon ding van de Tj 6roetj oep-ri vier aan de 
Westkust. Zij is de zetel van don assistent-resident, 
van den vertegenwoordiger der Billiton 
Maatschappjj, een luitonant dcr Chineezen en een 
Inlandsch districtshoofd. De plaats telde op ultimo 
December 1915 ± 6000 inwoners, waarvan 土 170 
Europeanen, ruim 2000 Chineezen. en cnkole 
Arabieren ,en andere Vreemde Oostcrlingen. Er 
bevindt ・zich cen redoute, waarin gewapende 
politiedienaren zijn gehuis- vest, een hospitaal der 
Billiton Maatschappij, waaraan in 1913 eene 
afdeeling voor pestlijders werd bijgebouwd, een 
cementsteenfabriek, een Gouvernoments 
Europeesche Lagere School, een Hollandsch-
Inlandschc school en een par- ticuliere Frobelschool. 
De plaats bezit een water- leiding cn twee parkon, bij 
de reede eeu laad- hoofd en loskraan. Zij wordt twee 
keer per week aangedaan door de schepen der 
Konink- lijke Paketvaart Maatsehappij op hunne 
reizen tusschen Batavia_ en Singapore. Uitgevoerd 
worden, beEalve tin, vooral copra en da mar, 
ingevoerd hdofdzakelijk rijst, olie, zout, opium, 
tabak, katoenen stoffen en benoodigdheden voor den 
mijnarbeid. Er bestaat vrij druk ver- keer met 
automobielen en fietsen naar de andere .plaatsen op 
het eiland Billiton. 

Literaluurz Zie J. C. Mollema, De onttvikke- ling 
van het Eiland Billiton en vjtn de Billiton- 
.Maatschappij, 1918. Z； 
TANDJOENGSARL District mot gelijknamige 

hoofdplaats van de contrdle-^afdeeling, het re-
gentschap en de afdeeling Soemedang, residentie 
Preanger- Regentschappen, met eene opper- vlakte 
van 261,6 K.M2. Het district heeft 3 onderdistricten 
met 25 desa's. X- - 
TANDJOENGTIRTO. Onderdistrict van het district 

Berbah, regontschap Kalasan, residentie 
Djokjakarta? Het~'is""oo]i de naam van een groote 
suikerfabriek in dat onder-district. 
TANDKARPERS (Cyprino Dontidae). Men. meonde 

vroeger, dat dezc kleine, brak- en zoetwa- ter 
bewonende visehjes met de karpers verwant waxen, 
vandaar de naam. Zij zijn kenbaar aan den zeer 
platten kop en ver naar achteren ge- plaatste rugvin. 
Tjoepang (JAV.) is op de groote Soenda-eilanden 
algemeen. Aplocheilus of Ha- plocheilus javanicus 
Blkr., soendaneesch.: Im- poen is algemeen op Java 
en Sumatra en komt ook op Celebes en Oostelijk tot 
Timor voor. 

TANDO (SOEND.). Zic EEKHOORNS (VLIE- 
GENDE) cn MAKI (VLIEGENDE). 

TANDOEK BfiNOEA. Zic PISO-PISO. 
TANDOEWI (TJI) of TANDOEJ. Rivier op 

Java; ontspringt op de vulkaanruine Tjakraboe- wana 
on vormt over hare geheele lengte de grens dcr 
Preanger-Regentschappen, eerst met Che- ribon, dan 
inet Banjoomas. Aan den voet van genoemcldn 
vulkaan breckt ze eerst door den versten Westelijken 
uitlooper van het Tjendana- gebergte en komt dan in 
het brecde en vrucht- burc dal tusschen den 
Galoenggoeng-Poctri- keten en de vulkaanruine 
Sawal. Een Weste- lijke verwijding van dit dal vormt 
de vlakte- bocht der Tji Kidang, die van den pas van 
Malang bong komt en watorrijker is dan de 
Tandoewi zelvo. Op de Westholling liggen o. a. de 
groote dorpexi Tjiawi en Radj upolah (vlechtorij van 
matten en sigaronkokers). Bij Indiliiang buigt do 
I'iviei' uit de Zuidwaartsche richting Oostelijk om en 
gaat langs de nog dichter bovolkte 
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vlakte van Tasikmalaja stroomen, waarvan het 
Noordelijk <fe(^ tot haar stroomgebied behoort. Bij 
eerstgenoemde plaats zijn hare oevers nog slechts 1—
3 M. hoog, bij de laatste reeds 30 M. Tot，niet ver van 
Bandjar blijft het dal zoo diep; de spoorljjn kruist het 
tweemaal op prachtige bruggen. Aan den Zuidkant ligt 
het stille Ma- nondjaja, ten N. het aardig gebouwde 
Tjiamis. Bij Band jar wordt de rivier voor prauwen 
"be- vaarbaar en vangt een drukke scheepvaart aan, die 
wel sedert den spoorwegaanleg het koffie- transport 
verloren heeft, maar toeneemt door de ontginning van 
den Westrand der groote moe- rasvlakte, waarin de Tji 
Tandoewi thans treedt. Eerst ueerat ze van het N. de 
lenge Tji Djolang op, die hi er grensrivier tusschen 
Cheribon en Banjoemas is, terwijl haar grootste 
rcchterzij - rivier, de Tji Sdel, evenwijdig aan haar 
door het moeras stroomt. Ten slotte gaat de rivier langs 
de Zuidwestpunt der Segara Anakan (zie aldaar) en 
heeft zich een weg naar de Maurits- baai gebroken 
door den heuvelrug van Kali- poetjang, die zich 
voortzet op Noesa Kamba- ngan. 

TANDWALVISSCHEN (Cdontoceti) zijn die 
Walvisschen (zie aldaar), die nog in het bezit van 
tanden zijn. Deze zijn echter tot enkclvoudige kegels 
gereduceerd en ten eenenmale ongeschikt om te 
kauwen. Hun aantal kan tot 250 stuks vermeerderd of 
omgokeerd verminderd zijn, b.v. tot slechts 2 tanden 
in de onderkaak (Hype- roodoti). Tandwalvisschen 
met een dergelijk ach- teruitgegaan gebit voeden zich 
met inktv.ssclien;' waar het gebit vollediger bests an 
blijft en als grijporgaan dienst kan docn, dient het om 
vis- schen en zeehonden te vangen. 

Terwijl men vroeger uit de zeeen van den In-
dischen Archipel slechts de dolfijncn Steno jron- tatus 
Cuv. en Prodelphinus malayanus Less, en den 
Potvisch (zie aldaar) kende, is dit aantal door het 
tijdens de Sibogaexpeditie in den Ti- mor-Archipel 
verzamelde en door Max Weber (lets over 
Walvischvangst in den Indischen Archipel, Rumphius-
Gedenkboek, Haarlem 1902) voorloopig beschreven 
materia al belangrijk uit- gebreid (zie 
WALVISSCHEN). Zoo werden daar gevonden: 
Lagenorhynchu^ eleclra Gray, die uit den Indischen en 
Pacifischen Oceaan bekend is； Tursiops en 
Globicephalus (waarschijnlijk Gl. indicus Blyth.), 
Noordelijke geslachten, die ver- tegenwoordigers 
hebben in den Indischen Oceaan; twee soortenvan 
Prodelphinus; Grampus gri- seus Cuv., dien men 
slechts uit de koelere watc- ren van den Noord-
Pacifischen en Noord-Atlan- tischen Oceaan en van de 
Kaap de Goede Hoop kende; Orcinus orca L (= Grca 
(jladiator Gray), de tot 10 M. lange „Zwaardvisch,,

J die 
alle zeeen bewoont: de Potvisch (zie aldaar) en zijn 
kleinej'e verwante Kogia breviceps Blain v. Als 
inlandschc namen op Sedor en Lomblem in 
gebruik.vernieldt Weber: tenaoe (Globicephalus), 
segoeni (Sect), djoemba (Kogia en andere kleinere 
soorten). Uit den mond van de Sfirawak-rivier in 
Noord- Borneo is beschreven Sotalia borneensis Lyd., 
(Proc. Zoolog. Soc. London, 1901, biz. 88), terwijl 
Orcella fluminalis Anders, van Bengalen, Ma]aka en 
Borneo in rivieren, ook ver van den mond, wordt 
aangetroffen; misschion is bet slechts een 
zoetwatervorm van de in zee Jcvendc O. brevirostris 
Owen. 
TANETTE (TAN^TE).'Zelfbesturendlandschap 

bchoorende tot de onderafd. Barroc dor afd.Par6- 
Par6 (gouv. Celebes en ond.), bostuurd door een vorst 
of vorstin met don titel van. Datoe, bijge- staan door 
een Hadat van 3 leden. Het is verdeeld in 2 districten, 
nl. Tanette, rechtstrcoks onder do Datoe, met de 
onderdist-ricten Pantj ana, Lala- bata, Lalolang, 
Lipoekasi, Lompo-ri-Tanga, Lompo-n-Adja, 
Paloeda, Makala, en Ladjo-ang- ing waarover 
onderdistricts- of banoea hoofden zijn aangesteld, en 
Gattarang onder een districts- hoofd met den titel van 
Aroe. Gelcgen aan de W.-kust van Z. W. Celebes, 
grenst het ten N. aan het landschap Barroe en de 
districten Lalam- bata en Mario-ri-Wawo van het 
landschap Sopping, ten O. aan laatstgenoeind district 
en aan Lamoeroe (Bone), ten Z. aan Lamoeroe cn de 
onderafd. Pangkadj ene. De opp. is 556 K.M2. 
ongerekend het in 1907 dooi- Lamoeroe afgestaan 
gebied van Ladjo-anging enAmarocng. De Oostel 
grens wordt geheel door bergtoppen aangegeven, de 
overige door riviertjes en bergen afwisselend. 
Behoudens een smalle kuststrook is het geheele land 
met heuvels en bergen bedekt, de toppen wisselen af 
in lioogte van 300 — 1000 M. Op het gebergte aan de 
Oostgrens ontspringen tai van stroompjes, waarvan er 
verscheidcue zich bij Lisoe vereenigen en de 
Lipoekasi vornien, wclke rivier onder den naam van 
Oelo in zee uitmondt. Ten Z. bier van stroomt de 
rivier van Tanette of Pant j ana, aan welker inonding 
de hoof dpi aats Pantjana is gclegen. Ecn groote weg 
loopt even- wijdig aan de kusl over eenc lengte van 
13 K.M. door het landschap, over de Pantjana rivier 
is hierin een 55 M. Jangc ijzere schroefpaalbrug ge 
bouwd. De communicatie tusschen(lc verschil- londe 
kampoiigs wordt door goede binnenwegen 
onderhouden. (Zie voor de aardrijksk. beschri.j- ving 
overigens onder CELEBES). Over het alge- meen 
wordt het land (dat waarschijnlijk ook steenkolen en 
eenig go nd bevat) geacht niet zeer vruchtbaar te zijn. 
De vportbrengsclen van den bodem bestaan 
hoofdzakclijk uit rijst cn dja- goeng voldoende voor 
eigen gebruik verder AVat tabak, suikcr cn kluppers 
voor uitvoer; zout, sirih enz. (zoowel als Jijnwaden) 
worden van elders ingevoerd en op de pasars te koop 
aange- boden. Herten komen in, het wild vecl voor, 
maar aan paarden en buffels is Jiet Jarulschap bcpaald 
arm, de laatste zijn niet ecns in voldocnd getal 
aanwezig voor de bewerking der sawah^. Langs de 
kusten cn riviern)on<ling(ni worden vdc visc}i- 
vijvers aangetroffen. Jfandcl on scheepvaart ziji) in 
het land van geringe beteekenis ； de riviercn 
jnocielijk bevaarbaar. In de laatste jaren zijn veto den 
landbouw en handel(lrukk<, n<1 <： 11(；ffingen af- 
gcschaft, hiervan en van de verbetering der com- 
municaticmid(l(*len worrit verbetering van don 
economischen toestan<1 in dit landschap ver- wacht. 
I)c stork te der be vol king wordt geschat op 18.000 
zielen, zij behoort tot den Boeginei-- scJien stain en 
belijdt den Moh, godsdicnst. 

G e s c h i c d c n j s. Bij het s]niton van i)et 
Bonggaaisch tractaat in J 668 was Tanette onder- 
hoorig aan Makusser, en trad eveneens tot het 
verbond toe. De opvoJgcnde voistcn hi<-lden zich 
trouw aan de voorwaarden; onze meer recht- 
streeksche bemoeiingen met Tanette dateeron ccJiter 
van 1748, toen ojj verzoek vaffde toemna.- lige 
vorstin, tot hulp tegen haar naburige vijandon, te 
Panljana een militaire post, genaanid Buren werd 
opgericht, wdke echter 20 jaar later 
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wecr werd ingotrokken. Iu dezen tyd deed de vorstin 
ook volledig afstand van haar landon ten behoeve van 
de Compagnie, om zo van dozo in leen weder te 
ontvangen. Tijdens het loven van don beruchten, in 
1814 opgetreden radja La Pa- taoe, die de zijde van 
Bone koos tegen do Engcl- schcn en toen een gedeelte 
der Noorderdistricten annexeerde, welke hij bij het 
herstel van het Ned. gezag weigerde terug te geven, 
was in 1824 en 182G inilitair ingrijpen onzerzijds 
noodig tot herstel van rust en orde in Tanette. Hoewel 
onze troepen beide malen overwonnen, had de 料ctie 
geen blyvend succes, aangezien La Pataoc, die zich 
als hoogst onbetrouwbaar 'had doen kennen, niet uit 
het landschap werd verwijderd. Wei werd hij in 1824 
afgezet en door zijne zuster vervangen, doch hij bleef 
onrust stoken, ook tegen het gezag der vorstin, zclfs 
liet hij onze posten in de Noorderdistricten afloopen. 
Onbegrjjpelijkerwijze werd hij later op den troon 
hersteld, toen zijne zuster vrijwillig afstand deed. 
Schijnbaar bleef het toen rustig totdat in 1840 eene 
nieuwe expe- ditie noodig bleek, onidat La Pataoe in 
1839 zijn zoon met eene bendc naar de 
Noorderdistricten had gezonden, om daar onrust te 
verwekken. Het rijk werd ten derde male veroverd, La 
Pataoe vervallen vcrklaard van den troon en in zijn _ 
plaats benoemd (1841) La Roempang, Datoe van 
Mario-wi-wawo, die ons met hulptroepen had bij- 
'gestaan. Eerst na den dood van La Pataoe (in 
1844) trad voor Tanette (of liever voor het Gouv.) con 
betrekkelijke rust in, hoewel de inwendige toestand 
van het rijk steeds veel te wenschen ovci-liet. Na een 
onrustig bewind overleed La Roeinpang in 1855 en 
kwam zijn kleindochter, We Tajiri-OHc als 
]een.vorstin aan het bestuur (in 185<i b eves tig d 
door het Gouv.). Aanvanke- lijk keiunerktc liaar 
bestuur zic)i door binnen- landsche ongcrcgeldheden, 
maar vooral had het rjjk to lijden' van invaHen, onder 
aanvocring o. a. van Datoe Bakka (een Soppengschcn 
Prins), ge>> h< i(len echtgcnoot van de vorstin, 
waarbij l；(-i Gouv. nog incnigmaal gewapenderhand 
mocst tusschenbcide komen. Sedert 1874 einde- lijk. 
bleef het in Tanette vrijwcl rustig, de op 9 

1910 ovcrledcn vorstin is met het Gouv. 
steeds op goedon voct blijvcn staan. Aan het verzet 
tegen ouzo troepen tijdens en na de expe- van 1904 h(
；cft Tanette niet meegedaan, integen<l< el hccft het 
door het verstrekken van koclit s < u iiilichtingcn 
belangrijke dicnsten bowe- zcii. VOOJ hare trouw 
werd de vorstin beloond met het commandeurskruis 
der Oranjc Nassau orde. 'Av is opgcvolgd door hare 
dochter J. Pantjaitana Aroe Pantjana, die do korte 
vcrklaring aflcgdc, welke in 1914 is goedgekeurd en 
bekrachtigd. 

Literatuur. Mr. L. W. C. van den Berg: De Moh. 
vorsten in N.-l., Bijdr. T. L. en Vk. van N.-I. VJ, 6 
(1901), bl. I vgg. Zeden, gewoonten enz. werden 
reeds besclireven in liet art. BOEGINEE- ZEN; zie 
nog J. A. Bakkers, Tanette en Barroe (Celebes), 
Tijdschr. van het Bat. Gen. DI. XII (1862), bl. 255 
vgg.； Idem. PL LVI(1914), Het la)i(lschap Tanette. 
JJcknopte geschicdonis van Celebes cn Ondorh., 
Tijdschr. van N.-I. 1848, bl. 1 vgg.; II. de Stuers, De 
oxpeditie tegen Tanette en Soepa in 1824, Id. 1854, 
1)1. II, bl. 373 vgg.; P. B. van St咨den ten Brink, 
Zuid-Cclebes, Bij- dragen, enz. Utrecht 1884 cn G.虬 
Niemann, Geschiedcnis van Tanette, Bocginecsche 
tekst met aantcekeningen, 's Gravenhagc 1883. 

TANETE. Een dor districten (het Noordelijk- ste) 
op het eiland Saleier (zic aldaar). 

TANG-KATANG (MAD.). Zie IPOMOEA. 
TANGANAN (JAV.). Zie HEPTAPLEURUM. 
TANGfiRANG (eigenlijk Tanggeran). Vroeger eene 

afdeeling der rcsidentie Batavia, groot 1309 K.M.2 
Bij Ind, Stb. 1918 no. 185 is bepaald, dat de 
afdeclingen Stad cn Voorstcdcn van Batavia en- 
Tarigerang worSerirsariiengevoegd tot e6n 
afdeeling, onder den naam Batavia, met ge- 
lijknamige hoofdplaats. TangSrang is thans.eene 
controle-afdeeling geworden en verdeeld in 3 
districten, welke vroeger door dgmangs, tegen- 
woordig door wedana^ bestuurd worden, n.l. 
Tangerang, Blaradja (eigenlijk Balaradja) en 
Maoe]<^~~met gelijknamige hoofdplaatsen. 

Op het einde van 1917 telde de afdeeling on- 
geveer 414.500 zielen, • waaronder ongeveer 35.600 
Chineezen en andere Vrecmde Oosterlin- gen en 
ongeveer 120 Europeanen. Zij beslaat het 
Noordwestelijkste deel der residentie en wordt van 
de residentie Bantam gescheiden door de Tji Doerian
； in het Z. grenst zij aan de afdeeling Buitenzorg, in 
het O. maakt de Tji Anke de grens uit en in het N. de 
Java-zee, waarin de punten Tandjoeng Kai en 
Oentoeng Djawa uitsteken. De afdeeling wordt door- 
stroomd door dt Tji Sedand (zie SJlDANE (TJT). 

De controle-afdeeling wordt voor het grootate 
gedeelte ingen omen door jonge vormingen, welke 
geen grootcre hoogte boven zee bereiken dan 120 M. 
en met eene flaw we helling van Zuid naar No ord 
afdalen. 

Door een gegraven vaart, de Mookervaart, zijn de 
hoofdplaats Tangerung en de Tji Se- dane te water 
verbonden met de Tji Anke. 

In dezo controle-afdeeling liggen een 70-tal 
particuliere landerijen, meerendeels van Chinee- 
sche eigenaren. Op deze landen, waaronder er 
verschcidene zijn van 2000 tot 12000 baoes 
uitgestrektheid — een land is zelfs 22.600 baoes, 
groot — wordt voornamelijk rijst verbouwd, verder 
katjang-tanah, cassave, kokosnoten, indigo en 
groenten. Ook vindt men or vele en groote 
steenbakkerijen, terwijl op de strand- landerijen vele 
vischvijvers (voor zeevisch) voor- komen. De 
voormalige veerpont over de Tji Sedani en ook die 
over de Tji Doerian op de grens met Bantam zijn 
vervapgen door fraaie ijzeren bruggen, waardoor het 
verkeer met dit gewest zeer is vergemakkelijkt. 

TANG它RANG. District van de gelijknamige 
controle-afdeeling der afdeeling en residentie 
Batavia； volgens de volkstelling van 1905 wareu er 
op 31 December: 107.900 Inlanders, ± 12.S00 
Chineezen, 土 120 Europeanen en 土 20 Ara- bieren.. 

TA NG ERANG. Hoofdplaats der gelijknaniigo 
controie-afdcelihg, vroeger afdeeling. Zij heet 
eigenlijk Tanggcran, terwijl de inlandsche be- 
volking haiir algemeen B6ntdng noerut (zie aldaar). 

Het is een plaats met levcndigen handel. met 4400 
inwoners op liot einde van 1905, w. o. 80 
Europeanen en ongeveer 1350 Chineezen en andere 
Vrcemdo Oosterlingcn. Op de hoofdplaats komen 
vele goedc wegen samcn, waardoor er veel vortier is 
en de pasar druk bezocht wordt door do in den 
omtrek wonendo bevolking. 

Taugerang is bekend om zijn soja (k&jap 
Benttng), die te Batavia zoer gewild is en om 
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zijn hoederrindustrie (zie aldaar). De laatst© wordt 
hoofdzakeljjk gedreven door den kapitein- Chinees 
aldaar en door den Franschman Petit- jean, die zich in 
18S2 t，e Tangerang vestigde. In 1887 werden 145 
millioen hoeden naar het bui- tenland, vooral 
Frankrijk, verscheept (zie al- gemeen overzicht 
welvaart-onderzoek door C. 
J. Hasselman, bl. 139, noot 4). Dit cijfer koint 
ongeloofelijk hoog voor, daar er volgens alle andere 
gegevens per jaar 4 a. 5 millioen, in 1919 bijna 6 
millioen hoeden uitgevoerd werden. Zie ook de cyfers 
bij HOEDENINDUSTRIE. De hoeden werden 
vroeger uitsluitend van bamboe, sinds 1906 ook van 
pandanbladeren gemaakt. Met Bat-avia is Tangerang 
verbonden door een 23 K.M. lange spoorlijn. 

TANGGAMOES. Deze fraaie vulkaankegel, 2102 M. 
hoog, ook wel Keizerspiek genoemd, verheft zich als 
hoogste berg der Lampongs ten N. der Seniangka-
baai. Hij is geheel begrocid en van uitbarstingcn is 
niets bekend. Wel zijn in den naasten omtrek vele war 
me bronnen aan- wezig. Beschrijving en topkaart in 
het Jaarv. Top. Dienst 1907, 69 en Pl. XIV. De 
jongere eruptiekogcl, die spits toeloopt en geen krater 
vertoont, heeft met zijn producten zoowel ring- wal 
als caldeira bijna geheel overdekt； toch is. deze wal 
met ± 750 M. middellifn op de topogr. kaart nog 
duidelijk te herkennen aan de beide toppen. van 1882 
en 1910 M., die er op voorkomen. 

TANGGANG. Aan de middelste der drie groote 
punten, waarin Sumatra naar het Z.O. eindigt, verheft 
zich steil deze 1162 M. hooge oude vul- kaan, die met 
den 119G M. hoogen Koekoesan verbonden is. Van 
erupties is niets bekend, en de zeer sterke uitspoeling 
wijst er op, dat hij reeds sedert zeer lang onwerkzaam 
is geweest. Verbeek (Zui : Sumatra p. 157) noemt den 
berg Tangka. 

TANGGO-LIPPO. Naam op Celebes voor een 
Glansspreeuw, Aplonis neglecta; op de Aroe- 
eilanden worden glansspreeuwen Bie genoemd; deze 
vogels worden op de Kei-eilanden Narit en op Goram 
Gesser genoemd； bij de Maleisch sprekende 
kustbewoners worden ze Boeroeng- mata-merah 
(roodoogige vogel) genoemd. Op West-Sumatra heet 
Aplonis strigatus Kalolojang, ook we! Boeroeng 
koembairg; bij de Maleiers op Oost-Sumatra Burling; 
op Java Scling; op Billiton Perling. 

TANGGOEL： 'Vroegere naam van een als zoodanig 
opgeheven district van de controle- afdeeling, het 
regentschap en de afdeeling Toe- loeng-Agoeng 
residentie Kediri, met eene opper- v]akte van 108 
K.M2. 

TANGGOEL, District van de controle-afdee- ling 
Rambipoedji, afdeeJing Djember, I'egent- schap 
Bondowoso, residentie Bcsoeki; met 26 desa's, 
tellende ruim 44.000 inwoners, waaron- der een 100 
tai Europeanen (1905). De hoofd- plaats is Tanggoel 
Wdtan. 

In dit district wordt veel padi' geteeld, die naar 
elders wordt uitgevoerd. Het behoort ge- deeltelijk tot 
de vlakte van Zuid-West Djembdr, welke door 
irrigatie- en afwateringswerken in ontwikkeling 
wordt gebradit. In de hoogerc deelen worden 
verschillende erfpachtsonderne- mingen 
aangetroffen, waarop voornamelijk koffie en rubber 
verbouwd worde"， ? 

TANGGOELANGIN. Zie SPRANG (rivier). 
TANGGOELOEN (MEND.). Zie PROTIUM 

JAVANICUM. 

TANGGOENG M&NANGGOENG (ADAT). Zie 
SOLIDARITEIT. 

TANGKALAK (SOENP.); Malai (MAL.). Litsaea 
(Cylicodaphne) sebifera (Bl.) = Lepidadenia Wigh- 
tiana Nees, fam. Lauraceae. Boom van Java en 
Britsch-Indie. De zaden bevatten een vast vet van 
goede qualiteit, o. a. gescliikt om er kaarsen van te 
maken. Het bestaat voor 85 % uit tri- 1 aurine. Voor 
eene afbeelding en beschrijving van dezen boom, zie 
Ind- Mercuur 1894. 153. 

TANGKAR-OELANG. Naam op West-Sumatra voor 
een Kr&ai-achtigcn voge], 1 'laii/smurus leucopterus 
； een andere inlandsche naam op West-Sumatra 
voor dezen vogel is Kambing- Kambing. Deze vogel 
van de grootte van onze Ekster heeft de 
voorhoofdsvederen opgericht; kleur van 
lichaamsbevedering zwart； witge- zoomd echter 
zijn de groote vleugeldekvedercn. De staart is even 
lang als de vleugels. 

TANGKAR OELI. Naam in West-Sumatra voor een 
eksterachtigen vogel, Dendrocilta occipitalis. Is 
kleiner dan onze Ekster, heeft kop tot aan. keel 
donker purperbruin; nek wit en grijs; vleugels en 
staart grootendeels zwart. middelste staartpennen 
grijs met zwartc punten； overigens grijsachtig 
roestbruin. 

TANGKASI (Celebes). Zie SPOOKDIERTJE. 
TANGKAWANG (BORNEO). Zie HOPEA. 
TANGKfiLE, TANGKOLO (SOEND.). Zie 

KLEINHOVIA. 
TANGKIL (SOEND.). Zie GNETUM. 
TANGKOEBAN PRAHOE. Deze, vlak ten Noorden 

van Bandoeng (Preanger, op de grens met Batavia) 
gelegen vulkaan toont van deze zijde gezien een vrij 
lange rechtc kamlijn, door- dat in bijna zuiver West-
Oostelijke richting een drietal kraters gelegen is, 
waarvan twee nog werkzaam. De laatste topogr. 
opneming van het topgedeelte heeft plaats gehad in 
1908 (Jaarvcr- sl. Top. Dienst 1908. Pl. XIII. p. 68), 
terwijl een nieuwe meting van den* middelstcn en 
jongsten krater Kawah Ratoe, na de uitbarsting 
daarvan op 7 April 1910, met eenige fraaie foto's, 
werd ge- publiceerd in dat Jaarvcrslag 1910 Pl. XII. 
p. 63. Over deze eruptie zie Douglas in Jaarb. Mijnw. 
1910. p. 80. In Juli 1913 vertoonde deze krater weer 
een verhoogde werking, zondcr dat het L«JL een 
bepaaldc uitbarsting kwam (zic Brouwer in Tijdschr. 
Aardr. Gen. 1913. >82). In Mei 1896 werkte 
daarentegen de naar het Westen aansi ui- tende 
krater, de Kawah Oepas, of K. Lanang, waaraan 
reeds sedert Sept. J 895 meerdcro acti- viteit was 
opgemerkt (Zie rapporG Fennoma, go publ. in Jaarb. 
Mijnw. 1910. p. 74). De derdo krater, de Kawah Do 
mas, welks middelpunt ruim 1000 M. ten Oosten van 
dat der Kawah Ratoe Jigt, is de oudsto der drie en 
bevat nog vcel solfataren. De Wcstrand van de K. 
Oepas is het hoogst (max. 2084 31.)； hot niveau van 
het kra- termeertje daarin ligt op 1777 M.; de wat 
ellip- tische rand (lange as N.W. — Z.O.) van de 
K. Ratoe is ruim 1800 M. (niveau van het 
kratermeertje 1713 M.)； de kraterbodem van de K. 
Doinas ligt ruim 1500 M. en loo pt naar N.O. gc- 
leidelijk af. De berg wordt het best bestegen van af 
X<embang of van af Nagrik. Een uitvoerige 
geologische beschrijving is to vinden bij Verbeek 
(Java 735), die tevens op mccrdere punten de op- 
vattingen van Junghuhn (Java II, 47) bcstrijdt. Deze 
laatste beschrijft de erupties van 1829 en 1846. 
Horsficld, die in 1804 den berg bekloni, 
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spreekt slcchts van 6en krater; waarschijnlijk I was 
toen de scheidingswal tusschen K. Oopas en K. Ratoe, 
welks laagsto punt thans 1819 M. ligt, | vecl lager. Naar 
het N. daalt de borg veel steiler af dan naar het Z.; bij 
Tjiatas (Krawang) liggen ■de warme bronnen 
Tjipanas, met ccn groonach- tig, zuursmakcnd water 
van 43°. C. en Tjipabela met zwavelhoudend water dat 
samentrekkend van smaak is (aluin ?). ' 

TANGKOER (JAV., SOEND.). (= oendoek dja- ran) 
(JAV.). Gedroogdc zccpaardjes (Hippocampus), 
oendoek oendoek (MAL.), op Java al^bijge- loovig 
middel gebruikt door hen, die veel met paardcn 
omgaan. (Voiderman, Gen. Tijdschr. Ned.-Ind. XL, 
194). 

TANGOELELE (Celebes). Zie FUUT. 
TANGSE. Een vroeger tot de Kawaj XII be- hoord 

hebbend landschap van de onderafdeeling Sigli dcr 
afdeeling Noordkust van Atj&h. In 1'915 is het 
vergroot met Beungga. De Kroceng Tangse, die het 
bevloeit, gaat in Z.O. ricliting, totdat zij op de grens 
van Geumpang de Kroeeng Geumpang ontmoet, 
waarmec zij zich vcreenigt tot Kroeeng Teunom, die 
Z.-waarts, later Z.Z.W. den Indischen Oceaan 
tegemoetstroomt. De weg naar Tangse leidt uit de 
Pidievallei via Keumala door het dal van de Kroeeng 
Baro over Beungga, en ten slotte door de Kloof van 
Biniet. Tijdens de Pidie-expeditie van 1898 vond men 
die kloof zwaar versterkt, maar ceh colonne, die haar 
wist oni te trekken, bereiktc den 25en Aug. Tangse. In 
Maart 1899 werd Tangs6 opnieuw bezocht en sinds 
bleef de weg dcrwaarts open. Tangse is ecn 
oel6ebalangschap, bestaandc voor de ver- eeniging 
met Beungga, uit een moekim. De be- volking Iceft 
vaii» rijstbouw op kunstmatig be- vloeide vclden en 
van de inzameling van bosch- producten. 

Ook Beungga behoorde eertijds tot de Kawaj XII. 
Het staat oader een inicum, onder- geschikt aan den 
oelfeebalang van Tangse, daar het eigen keudjroeen-
geslacht is uitgestor- ven. De bevolking is sterk 
verniinderd door cholera en oorL g. Er wonen nog ± 80 
inannen, cn de mooic sawahs liggen grootendeels 
braak. Ook hicr wordt werk gemaakt van de 
inzameling van rotan cn geutah uit de bosschen. Een 
good pad verbindt Beungga langs do Poetjdft Aloeo 
Dofr-dds' met Tangse. J£en andcr pad loopt over de 
Poctjo6- Kroeeng Pjlcue4- (r. zijriv. van de Kroeeng 
Atj&h) naar het vcrlatcn Seuinileu^ aan de Boven- 
Krocung Atjch. Een weg over Goenung Ram bong en 
Goenong Bintang Hoe voert naar de II Moekim Titcue 
； en door de Aloeo Klo-Kla gaat een pad over <lcn 
Gocnong Scutocj naar JSlang- Keudah. 

Het Ind. Mil. Tijdschr. geeft in Extra bij- Jagc 30 
cen „Kort verhaal van de handelingen eencr 
marechausseecolonne in de omgoving van Tangs6, van 
medio Dec. 1909 tot Juli 1910, tot hot onscliadclijk mu 
ken van ecnigo invloedrijke bcndchoofdcn", ontlcend 
aan de journalen van den Jen luit. A. J. Schmidt. Zie 
verdcr Bijdrugen /T. L. on V. v. N.-I., DI. 61 (1908) bl. 
627, G28. 

TANIMBAR-, TENIMBAR- of TIMOR- 
LAOET- EILANDEN. Groep van 66 eilandjes, 
gelegcn in dun Molukschen Archipel, tusschen 6° 30' 
cn 8° 20z Z.B. en 130° 40' en 132。10' O.L. met een 
totale opporvlakte van 土 5005 K.M2. (nl. volgens de 
Tabci van den vlakken inhoud van O.-l. Batavia, 
1895); doch volgens Riedel bedraagt do 

oppervl. ongevcer 8250 K.M2.). De voornaamste (d. w. 
z. bewoonde) cilanden zjjn: Jamd6na, het hoofdciland, 
120 K.M. lang, SSlaroe (samen de Timor-laoet 
uitmakende), en Larat, Vordata, Molo, Maro (deels 
bewoond door Galelareezen van Hahnahdra), Sera cnz., 
de eigenlijke Tanim- bargrbep vbrmende. De eilanden 
bestaan voornl. uit kalkgesteentc, meest zeer jonge 
koraalkalk en zijn over het algemeen laag； ook de 
grootere niet hooger dan 150 — 250 M. De zgn. piek van 
Laibobar op het gclijknamige eiland is echter geschat op 
ruim 400 M. In de onbewoonde bin- ncnlandcn van de 
grootere eilanden bevinden zich uitgestrekte moerassen. 

Volgens vrij betrouwbare gegevens mag de bevolking 
op ongevecr 24000 zielen gesteld worden. Zij woont in 
negorijen, alle op dezelfde wijze aangelegd; de hoogste 
en steilste heuvels, dicht bij het strand, worden 
uitgezocht om de huizen, die op palen staan, te bouwen. 
Breede houten trappen (die in oorlogstijd uit elkander 
worden genomcn en in de negorij bewaard), waarvan de 
leuningen vaak met snijwerk zijn versierd, geven 
toegang tot de negorijen, die uit hoogstens 80 huizen 
bestaan en bijna alle met mureu van klip- of koraalsteen 
en ondoordring- baar struikgewas zijn omringd. Op 
geringen af- stand van de\lorpen ziet men op stellages 
dood- Idsten, in den vorni eener dubbele prauw staan, 
waarin de lijken onder veel formaliteiten. worden 
nee,rgclegd. Soms worden de dooden ook wel eenvoudig 
op de rotsen gelegd ； en een enkele niaal (o. a. de 
gesneuvelden) gewopn begraven. De bevolking bestaat 
uit krachtige menschen met sluik haar, dat bij de inannen 
kunstmatig blond wordt gemaakt en bij de vrouwen 
zwart is; papoea-typen komen onder de bewoners niet 
voor. Het zijn (belialve de Moh. vreemdelingen) nog 
grootendeels heidenen. De kleeding der bevolking is 
zeer primitief, de mannen hebben als eenige bedekking 
een smallen gordel om de heup(jn； de vrouwen een 
korte saroeng, die van de heupen tot over de knie reikt 
en vastgehouden wordt door ecn breeden buikband of 
dunne koperen ketting .Wordt aan kleeding weinig zorg 
besteed, aan versiering van hot lichaam daaren- tegen 
wordt zeer veel gedaan. Zoo bijv. hebben zij, meestal 
allecn in de rechter oorlel, groote gaten en daarin 
koperen, zilveren, gouden of beenen oorhangers (de 
vrouwen bovendien soms nog wel 8 gaten in den rand 
van het oor, waarin klcine ringetjes). Verder om den hals 
snoerea bontb kralen of (do mannen) halsbanden van 
sagoevruchton ； alleen de hoofden- dragen hals- kragen 
van schelpjes. Dan dragen zij om de armcn (pols zoowol 
als bovenarm) ringen van schelpen, terwijl de vrouwen 
bovendien de enkels met zwarc koperen ringen (soms 
eenige kilo's wegende) versieren; ja, zelfs om de teenen 
worden wel ringen gedaan. Tatoeeering, vooral van het 
voorhoofd cn de binnenarmcn komt vaak, zoowel bij 
mannen als vrouwen voor, terwijl cveneens als een soort 
versiering van het lichaam worden beschouwd de 
littcokons van opzettelijk toege- brachte brandwonden. 
De mannen zijn veelal voorzien van een 7 voet langon 
boog met daarbij behoorende pijlen, een rijk met kralen 
versierd patroontasehjo cn cen zak of tasch bes伊md 
voor sirih, pinang en andore kleinighedenJ Van een 
bepaalde beschaving is bij dezo eilaiiders geen * sprake, 
zo zyn woest, lichtgeraakt en de verschil- 
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lende negorijen waren voorheen voortdurend met 
elkaar in oorlog, waarbij mannen, zoowol als 
vrouwen en kinderen ten strijde moesten trekken. 
Gedurende den oorlog werden er koppen gcsneld 
en maakte men op Jamdena (volgens Riedel) 

gebruik van verseh menschenvleesch. In de 
laatste jaren kan gezegd worden dat de st and van 

zaken er vecl verbeterd is, dank zij o. a. cen meer 
intensief gevoerd bestuur en vermcerdcrd politii 
toezicht. Het Nederlandsche gezag behcerscht 
hier thans de toestanden volkoinen, ook op de 
verstgelegen. cilanden. Een einde is gemaakt aan 
de twisten en kleine oorlogjes tusschen de ver- 
schillende negorijen op Jamdena en Selaroe, 
waarvan de hoofden vroeger dikwijls voorgingeu 
in het vermoorden van da ar ten handel komende 
vreemdel ingen. De bezighedeu der wannen be- 
staan in het bereiden van palmwijn (aan welken 

 

drank mannen zoowel als vrouwen zich vaak te 
buiten gaan), ontginnen der veldcn, visschen (do 
visch wordt niet met netten gevangen, doch 
met den hen gel of wej met pijl en boog geschoten), 
ter jacht gaan en vangen van schiJdpadden en 
tripang. Enkelen bewerken ook ijzer, koper en 
goud - de zilveren en gouden sicraden worden 
door hen vervaardigd van gouden en zilveren 
munten. De vrouwen doen in het algemeen veel 
meer werk dan de manner?; ze verrichten veld- 
arbeid, inaar tevens alle huiselijkc bezigheden, 
gaan uit visschen, weven saroengs, vlechten 
maudjes en kleuren zelf de witte lijnwaden en 
garens. Door vreeuidelingen worden deze eilan- 
deii thans m.eer en meer bezocht; vooral Makas- 
saren komen er handel drijven. Ze voeren vooral 
veel Ijjnwaad in, waarvan de bewoners groote 
boeveelheden gebruiken o. in. tot het inwikkelen 
der lijken, en krijgen in ruil schildpad. tripang, 
schelpen en soms ka moeninghout. 

Hoewel de eilanden niet.zeer vruchtbaar zijn, 
leveren zij voor de geringe behoeften der bevol- 
king in alle opzichten voldoendc op. De klap- 
perboom is het sterkst vertegenwoordigd, verder 
koint ook de lontar voor. Pisang, papaja en inang- 
ga zijn ongeveer de eenige ' 
" 
binnenlanden komt deugdelijk timinerhout voor, 
w. o. het waardevolle geelhout, dat bij het verven 
van saroengs wordt gebezigd ； de bosschen worden 

weven 

ongeveer vruchtboOnien. In de 

echter nog niet geexploiteerd. Aan landbouw 
doet de bevolking bitter weinig; voor het be- 
werken der tuinen wordt alleen gebruik gemaakt 
van den parang en een puntigen stok oni den 
grand om te spitten. Kapas wordt overal ver- 
bouwd. Behalve op Jamdena, waar meer rijst 
en sagoe worden aangeplant, is djagoeng het 
hoofdvoedsel der bevolking, verder eenige aard- 

' ,
 
zij zicJi met varkens 

(die in groote hoeveelheden worden aange- 
troffen), visch, schelpdieren en schiklpadden- 
vleesch. 
-De bevolking is to onderscheiden in drie klas- 
sen： de aanzienlijken (waartoe de hoofden, door 
ons orang kaja genoemd, behooren), het volk 
de vroegere siaven (door de voortdurende oor- 
logen 1;usscljcn de negorijen ondcrling werdcn 
vroeger reel slaven gemaakt). De waardigheid 
der hoofden is erfelijk, hun gezag is ccliter niet 
onbeperkt. 

In 1629 werden de Tanimbar-eilanden door de 
sedert zijn zij zooge- 

naumd onder Ned. gezag gebJeven. Jn 1G45 werd 
met aommige hoofden een contract gesloten, een 

vruchten. Overigens voedt 

en 

wai 

ver 
Nederlanders ontdekt en 

bezetting op een der eilanden geplaatst en een 
predikant naar Vofdatc gezonden ter invooring van 
het Christendom. Door de ruwheid der be- 
woners en de weinige voordeolen, die de eilanden 
afwierpen, liet ten slotte de Comp, er zich weinig 
aan gelcgen liggen. In de laatste jaren maakte het , 
Christendom bpduidende vorderingen onder de 
heidensche bevolking van Jamdena en Selaroe. 
Van 1823 af echter werden deze cilanden wed er 
op ongeregelde tijdcn door ambtenaren van 
Apiboji uit bezocht, totdat in 1882 er twee post- 
houders werdcn geplaatst. Sedert vormcn de 
Tanimbar- en Timorlaoet-eilanden eon afdeeling 
van de res. Aniboina. onder den naam van Afdeeling 
Tanimbar- en Babar-eilanden onder het 

bestuur van cen Gezaghebber tc Saunilakki. Voor 
de juiste indeeling zie Ind. Stb. 1918 n° 631. 

Literatuur : J. G. F. Riedel, De sluik- en kroes- 
harige rassen tusschen Celebes en. Papua, 's Gra- 
venhage 1886, bl. 272; G. W. W. C. van Hoevell, 
Tanimbar- en Timorlaoet-eilanden, Tijdschr. , 
Bat. Gen.. DL 33 (1890) bl. 160; Ver beck, Molu k- 
ken-Verslag (jaarb.Mijnw., 1908, Wet. Ged.) bl. 
464; H. J. A. Raedt van Oldenbarnevelt, De 
Rcsidentie Ambon, Tijdschrift Binn. Best. DI. 
49 (1915), bl. 265, 376； Dr. J. P. Kieiweg de 
Zwaan, Tanimbarschedels in de Volkcnkundige 
opstellen van het Koloniaal Instituut te Am- 
sterdam 1917. Medcdeeling no. VIJI. Afd. Volken- 
kunde no. 3. 

TANJONG SEUMANT子 en MEUREUBO. Een 
weinig beteckencnd landschap van de onderaf- 
decling Idi, afdeeling Oostkust van Atjdh, bc- 
grensd ten N. on ten W. door Sim pang Oelim on 
ten Z. en ten 0. door Djoelofr Tjoet. De grens met 
Simpang Oelim wordt in het bepaald door do 
Kroeeng Arakoendo. In het N.O. wordt het land- 
schap gekruist door de Atjeh-tranibaan en 
daar vlak Jangs loopenden colonneweg van Atjel； 
naar de Oostkust. Het terr ein is cenigszins h＜：u- 
velachtig on wordt doorsneden door de Alocii 
doea en anderc stroompjes, die zich in d＜-n Ara- 
koendo storten. Volgens telling van J 906 woon- 
den er 78 mannen en 70 vrouwen, totaaJ J48 zie- 
len, verdeeld over 44 gezinnen; maar einde 191 I 
woonden er al weer o.rn. 190 geregistreorde m;in- 
ncn. Het landschap produceert, behalve rijst, wat 
peper en wat pinang, maar is dat niet. I)＜； 
Oel6c baking Teukoe A J oeda Latch is tevens 
het hoofd van Blang Me in de ondcrafdeelinj4 
Lhdfr Seumawe. Zic hot urtikcl 15 LA NG M l'} vnor 
historische bijzojiderhedcn. 

TANKERAWAK (MAL. Bundjcrmasin). Zic 
BOOMSPITSMU1ZEN. 

TANRALILI. Een der districtcn der onderafd. 
Marps_(zic aldaar), gon v. Celebes cn Onderhoorijr- 
heden. 

TANTRI. Eon der meesl bekende gcschrifieri 
der AJiddeJjavaunsche Jctterkunde is het fabeJ- 
boek Tuntri. Op Bali goniet het zulk een popula- 
riteit, dat l)et woord tantri daar een nomen appcl- 
lativum geworden is met de beteekenis „fabeJ of 
vertelling, waarirj dicrcn sprekencle optreden." 

O o r s r o n g. De overcenkomst van so in nii- 
ge fabels met Indjsche, vooral die van het Panca- 
tantra en den HitopadeQa is zoo groot, dat er niet 
aan te twijfelen valt, of de Tantri staint af v；in 
een Sanskrit-origineel. Evenwel is het ver-chi] in 
inklceding, eigennarnen en be working der si of, 
vergeleken met de bovengenoemde bcide Indi- 
scho werken te gr ot, dan dat men aan directe 
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overneming zou kunnen denken. Do Tantri is vceleer 
te beschouwen als eeno zcer vrije omwer- king van 
een nog nict ontdekt Indisch origincel.' Misschien i< 
dit de door J. Hertel uitgogeven Tantrakhydyika, 
aangckondigd door Prof. Dr. J. S. Speyer in Bijdr. T. 
L. Vk. 7e volgr. IX (1910), p. 519 — 525, hoewel ook 
Indi、che jatakd's ' en Malei ch-Polyne-i che 
dierenfabels bijdragen tot den inhoud gcleverd 
hebben. 

R e d a c t i e >. Er be taan van dit fabclboek viei' 
uiteenloopendc redactie-：, waarvan drie in vcr'maat 
en ccn in proza. De drie ccrstgenoem.de behooren tot 
de rubriek der Kidung's, d. w. z. Middel- of 
Nieuwjavaansche gedichten in kleine inland che 
versmaten 1), in tegenstelling tot de kekawin's, of 
Oudjavaan die gedichten in groote IndKche 
versmaten. Van deze vier redacties is die, welke 
begint in demung-metrum de popu- lairste. Deze is op 
Bali geschreven en bevat som- niige Buddhistische 
verhalen. Zij is in 5 zangen verdeeld en bestaat uit 17 
fabels in 399 verzen. In de Leidsche 
Universiteitsbibliotheek is zij verte- genwoordigd 
door cen keurig lontarhandschrift, dat heet afkomstig 
te zijn uit de boekerij van wij- len den radja van 
Lombok (eod. 4975 leg. Warn.) en bovendien door 
vier lontarhandschriften (cod. 3577, 3738, 3815 en 
3758) en tien afschriften uit het legaat Van der Tuuk, 
die echter niet alle voile dig zijn. De tweedo redactie 
schijnt aan ecne andere bron ontleend te zijn en is niet 
vrij van Ba- linismen. Deze is minder populair en 
moderner dan de vorige, daar reeds Portugeesche 
woorden ej- in voorkoinen, o.a. minu, eene 
verbastering van vinho (wijn). Zij begint met de 
kadiri-vers- maat. In deze bewerking zijn fabels, die 
in de cerste niet voorkonjen. Dr. Van der Tuuk twijfelt 
aan de ochtheid dozer beide rcdacties. Van deze bezit 
de Universiteitsbibliotheek een lontarhand- schrift 
(cod. 3618 Warn.) en vijf afschriften uit het legaat 
Van der Tuuk. De derde reclactie is in proza en heet 
de Tantri Kamandaka. l)e taal va\ <lcze is 
oiulerwetscher dan die der beide vorige en i<ul(-r 
verhaal c-indigt met een Sanskrit-vers, dat soms in het 
Pancatantra of in de door Boht- Jingk uitgegcvcii 
Tndischc Spriichc terugvindt. I)c 
Universiteitsbibliotheek bezit slechts drie I[ss. 
hiervan (cod. 4533, 4534 en 4535), alle uit li(；t leg. 
v. d. Tuuk). Deze redactie bevat 22 fa- bds. be vierde 
i cdactic is in uiacapat- versmaten en is geh<,<,l 
modern Javaansch. Zij lieet Catri, (-antri of Bayan 
Budiman. Van deze redactie hezit de 
Universiteitsbibliotheek slechts twee liandschriflcn. 
I'^-n l)ierxran (cod. 1822) is be- lire ven in Prof. V 
reeded Catalogus der Ja- vuanschc en Mad. 
liandschriften, bl. 309, tcrwijl het andcrc (eod. 4579) 
tot het legaat Van der Tuuk behoort. Het, laatste wijkt 
aan het slot stork van het odrsto af. Deze redactie is 
waar- schijnlijk ond er Moharn mcdaanschen invloed 
geschreven. 

J n h o u d. Ten oinde oen overzicht over den inhoud 
on do ondcrlinge verhouding der verschil- h，nde 
reductios te krijg(；n, geven wij ecne korte 
opsomining van do titcls der fabels. Het raam- vcrhaal 
is in allo redacties hetzelfde： Koning 
Ai^waryyapala, de vorst van Pataliputra, is ge- woon 
iede?cn nacht eenc andcro maagd te be- slapen. Dit 
duurb zoo lang, totdat alleen do 

i? I n het Soendaneesch hcoten dergelijko 
vorhalcn ln gebonden stijl wawacan. 

dochter van zijnen patih Nitibhandhegwaryya, 
genaamd dyah Tantri, ovcrgeblcven is. Deze 
wcet door de verhalen, dio zij den vorst doet, 
dezen zoo to boeien, dat hij nict nicer naar veran- 
dcring haakt. Naar dit begin, dat eenigszins aan 
dat van de p.uizA>nd-eiceen Nacht doct donken, 
heet het eorstc gedcelte der prozaredactie (cod. 
4533, bl. 1 — 19) wiwahasarga, d.i. huwelijks- 
afdccling. De daarop volgende (bl. 19 — 24) 
heet Nandakaprakaraija, naar den stier Nandaka. 
Deze wordt door den Brah maan Dharmaswami 
zoo zwaar beladcn, dat hij ontevreden wordt en 
wegvlucht naar het bosch Alalawa. Daar 
ontmoet hij den leeuw Candapinggala, die eerst 
bevreesd voor hem is, als hij hem hoort loeien. 
Als echter zyn patih, de jakhals Sambaddlia, 
hem de fabel vertelt van den jakhals, die een 
trom verslindt, om te zien, van waar het geluid 
komt cn dan natuurlyk niets vindt, wordt de 
leeuw gerust- gesteld en sluit hij vriendschap 
met den stier. Hij eet zelfs gras, evenals deze. 
Het vervolg van het boek bestaat uit de fabels, 
die de jakhals den leeuw verhaalt, om hem tegen 
den stier op te stoken, terwijl aan den anderen 
kant de stier tegen hem wordt opgehitst. Het 
gevolg, is dat zij elkaar ten slotte aanvallen. en 
elkaar dooden. Dit raamverhaal is dus hetzelfde 
als dat van het Paiicatantra en dat van de Kalila 
wa Dioma. In ' de 4e redactie echter, die evenals 
de andere begint, volgt daarop de geschiedenis 
van de Bayan Bxidiman en is de inkleeding dus 
eene geheel andere. Thans laten wij de 
bovenbedoelde inhouds- opgave volgcn, waarbij 
wij de prozaredactie I, die in ka^iriversmaat II, 
die in demung-metrum III en eindelijk de cantri 
IV zullen noemen. 

1. Gajadruina, van Kusambinagara en de beide 
papegaaicn (Gajadrumacarita), I, bl. 25 — 40 en III, 
bl. 23. 

2. De schiklpad en de beide ganzen (vgl. Hito- 
pade^a, 4, 2) of AngQaknrmasangsarga, I, 40 — 42 
en III, 29. 

3. De tuma en de wandluis (I, bl. 42, II, bl. 63, III, 
bl. 31). 

4. De rciger cn de kreeft (I, bl. 43, III, bl. 32), vgl. 
Hibopadeqa, 4, 7. In plaats hiervan heeft II, bl. 64 een 
fabel van de watervogels en. den koekook (Kokila). 

5. Qewanggara (I, bl. 46, II, bl. G9). Deze ziet 
oen^aap dansen op zee (het was echter een 
widyadhara in apengedaante). Hij wordt ge- dood, 
oindat men hem niet gelooft. Niet in III. 

6. De apin, die een jager bcschcrint tegen cen 
tijger. In plaats da ar van heeft II, bl. 71 een fabel van 
den leeuw on den kameel. 

7. De ondankbare goudsinid (I, bl. 48, II, bl. 74, 
III, bl. 55), vgl. Kai. dan Dam. ed. Gong- gr. 1 bl. 340 
on 2, bl. 298 en Van dor Tuuk, Mai. lecsbook, bl. I. 

8. De aap, die widadari wordt, do ch later wecr in 
ccn aup verandert. Zio ondor no. 5. 

9. De Brahmaan en do tijger (I, bl. 54). De tijgor 
bcloont don Brahmaan met ondank. In plaats hiervan 
heeft II, bl. 81 een fabel van 2 apon en tviwakhalers. 

10. De dankbarc kreeft, de kraai, de slang en de 
Brahmaan (I, bl. 54, II, bl. 86, III, bl. 75). 

11. De aap en de wevervogel (1, bl. 55, II bl. 87, 
Hl, bl. 76). 

12. Do aap (lie een vlieg wil doodou, die op een 
slapondon prins loopt cn daardoor tevens den prins 
doodt (I, bl. 56, II, bl. 88). Daarop 
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volgt het eind van de fabel van den jager en de 
apin 】)(I, bl. 57, III, bl. 78). In plants daar- yan heeft 
II de voortzetftng van do fabel van den kamecl en 
den leeuw. 

13. De bluffende geit, die den tijger schrik 
aanjaagt. door te doen, alsof hij tijgcrs als schat- ting van 
den aap krijgt (1, 60, II, 122 en III). Vgl. Serat kaficil, 
Amongsastra, VIII, 1 — IX, 7 en Van Dorp, VII, 8 —X. 
1 en de inhouds- ^x>pgaven van dr. Brandes in TijdscJir. 
Ind. T. L. / Vk. XXXVII, bl. 42-43 en bl. 135-136. 

14. De olifant die het nest van een siyung vcrnielt 
(1, bl. 62 en III, bl. 84), ontbreekt in 

'II, dock komt vpor in het Pancatantra. 
15. Indra en de papegaai (I, bl. G3, II, bl. 98, III, 

bl. 85). 
16. De wedloop van GaruQa en de schild- padden 

(I, bl. 64, III, bl. 86). Dit verhaal be- hoort tot dezelfde 
categorie als die medegedeeld door dr. Adriani, Etude 
sur la litterature des 

/To Radja, in Tijdschr. Ind. T. L. Vk. XL, 364 — 365, 
waar de spookaap (Bar. nggasi) de / rol van Garucjla speelt. 
Vgl. ook Serat Kancil, Amongsastra, V, 58 — 69 en Van 
Dorp, III, 15 —>V, 17 (medegedeeld. door dr. Brandes in 
Tijdschr. T. L. en Vk. 1. c. bl. 39-40 en bl. 133). 

17. De vogel tilil en de zee (I, bl. 65, II, bl. 72, dus 
reel vroeger dan in I en de vogel heet hier tinil, III, b
】.54). In den Hitopadeqa (2, 12) heet deze vogel 
titibha. 

18. Een ]ager krygt van een Brahmaan een koe, 
maar heeft er nicts aan, oradat hij haar niet xnelken 
kan (I, bl. 66), ontbreekt in III. 

19. Een specht verlost een tijger van een been. Als 
de tijger ondankbaar is, steekt de specht hem de oogen 
uit (I. bl. G7 en III, bl. 87). Ontbreekt in II. 

20. De raaf, de slang en de kepuh (I, bl. 68, III, bl. 
91). Ontbreekt in II. 

21. De kraai bewerkt, dat een slang gedood wordt, 
door sieraden, die hij aan een prins ont- stolen had, in 
het hoi van de slang te werpen (I, 72). Ontbreekt in II 
en III, doch wordt ge- vonden in Hitopade^a, 2, 10. 

22. De drie visschen Ananggawiduta, Pra- 
tyumnamati en Yatbawisyati, ontbreekt in II cn 
III. In den Hitopadega (4, 2) heeten zij Anagata- 

widhata, Pratyutpannamatl en Yadbhav/i§ya. 
23. Haridharma wil zich met zjjne vrouw ver- 

branden, doch leert van een schaap, hoe hij handelen 
moet jegens zijne nieuwsgierige vrouw (I, bl. 74, II, 
bl. 125 en III, bl. 100). Dit verhaal komt ook voor in 
de Maleische hikayat Bay an Budiman (zie dr. 
Brandes, lets over het Pape- 

/aaienboek, in T. I. T. L. Vk. XLI, bl. 460-461). ，/ In 
plaats van 19 — 22 heeft JI de volgende fabeJs： de leeuw en 
het bosch (bl. 106), de dui- ven en de jager (bl. 107), de slang 
en de muis (bl. 110) en dq boosdoener, die priester wil wor- 
den. De laatste fabel komt ook voor in III (bJ. 94), doch niet 
in I. 

In de Cantri vindt men weder verhalen, die in de 
andere redacties ontbreken, maar elders teruggevonden 
worden, b.v. dat van den man, die de helft van z日n leven 
aan zijne vrouw af- staat, maar toch met ondank dooi- 
haar beloond wordt, is ook opgenomen in het le 
deel_j7B.n-Nie-- /】nann's bloendczing uit Maleische 
geschriften en ook een ge Kaficil-verhalen komen hierin 
voor, 

】)Zie boven onder n°, 6 

zooals blijkt uit Prof. Vrecde's inhoudsopgave van 
cod. 1822 (Cat. der Jav. en Mad. Hss. bl. 311-312). 

Ten siotte nog een enkel woord over de Bali- 
neesche Tantri. Behalvc de vier Jay. redacties bostaat 
er nl. nog eene Balineesche vertaling, 
vertegenwoordigd door cod. 4550 uit het legaat Van 
der Tuuk. Ditzelfde Hs. bevat bovendien eene 
zelfstandige Balineesche redactic, die men terugvindt 
in de codices 3911, 4552 en 3850. De laatste redactie 
loopt tot de fabel van de bluffe- rige geit (zie boven 
n°. 13) en bevat Sasaksche woorden. Daar er reeds 
Portugeesch-Maleische woorden in voorkomen (b.v. 
kreta), is zij van zeer jongen datum. De eigennamcn 
verschillen hier weder van die in de Javaansche 
redacties. Een der Balin, redacties heet Guna Kaya 
naar den tijger, waftrover in het begin gesproken 
wordt. 

Literatuur over de Tantri: Van der Tuuk, Notes 
on the Kawi language (Journal Royal Asiatic Society, 
new series, XIII, bl. 44)； Idem, Kawi-Bal. 
Woordenboek, II, bl. 578 — 579 s.v.； Vrecde, Cat. 
der Jav. en Mad. Hss. bl. 309 — 313; Brandes in den 
Feestbundcl, aangeboden aan Prof, de Goeje, bl. 89, 
noot 1 en Fccstbundel, aangeboden aan Prof. Veth, bl. 
145; Tijdschr. Ind. T. L. Vk. VIII, 150-154, XXXV, 
473, n. 1 en XXXVII, 400; Congresnummcr der 
Bijdr. T. L. Vk. 1883, 155; Not. Bat. Geu. 
XXIX(1891) 33 en XXXI (1893), 78. ;H. H. 
Juynbol], Supplement op den Cat. der Jav. en Mad. 
Hss. der Leid- sche Universiteitsbibliotheek, deel I 
(1907), pag. 239 — 248 en deel II (1911), pag. 395 
— 399; H. H. JuynbolJ, Eenige fabels uit de prozabe- 
werking van de Tantri vergeleken met Inclische 
fabels (Bijdr. T. L. Vk. 7e volgr. II, p. 290 — 301); 
H. H. Juynboll, Supplement op den Catalogus van de 
Sund. Hss. en Catalogus van de Balin, cn Sasaksche 
Hss. der Leidscbc Universiteitsbibli- otheek (1912), 
p. 135 — 137; J. Brandes, Bcschrij- ving der Jav. Bal. 
< n Sas. Hss III (J915).(>. ]62-J 80. 

TAPA. Dit Javaansche woord is cone verbasXe- 
ring van het- Jndischc woord ta))as, d；it de l><：- 
teekenissen: „warmte, glocll, smart, plaag, z< l! ■ 
pijniging, ascese, boeti i, in zich I n 
den Rgweda is nog gecn sprake van betcugcling der 
zinnen. Eerst in den Yajnrweda cn <le Brahmaija's 
ontnioct men sporen van het L：1 ui- zenaarswczen, 
van boctedoeniiigen cn kastij<lin- gen, doch vooral 
later trad de asccsc in Voor- Indic meer en meer op 
den voorgrond. Bij do Brahmanen gold 
zelfkastijding, bode of asccsc als de hoogstc 
verdienste. Door de macht der boete werden zij al 
wetend. In het fabel bock catantra verandert iemand 
een jnuis door de macht zijner boetc in ccn meisje, en 
Jater het meisje weder in een muis. Oude Grickscho 
schrij- vers verhalcn, hoc de gymnosophistcu des 
zoincrs naakt do bran den de middaghitte verdragen 
cn den winter onder den blooten henjcl doorbrengen. 
Over de tapas in Voor-Indie zie men vorder Dr. 
L. v. Schroeder, Jndicns Literatur und Cultur in 
historischer Entwicklung, Leipzig J 887, bl. 388 — 
395 cn de daar aangchaalde bronmui. 

Als men bedenkt, wclk een diepgaanden i)i- vloed 
de Indische beschaving op de Oud-Javaan- sche 
uitgeoefend heeft kan het ons niet bevrecm- den, ook 
in de Oud-javaansche literatuur sporen van 
zelfkastijding, ascese, tapas te vinden. Dab de oude 
Javanen de oorspronkelijke beteckcnis 
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van het woord zeer good kendcn, blijkt o.a. uit 
eene plaats van het O.-Jav. prozawerk BrahmaQ- 
.4ai)uratia-(24), ■ waar van tapa de volgendc defi- 
nitie wordt gegeven: Tapa ngaranya umanasa- 
na ng ?arira ri kagawayan ing tapabrata, d. i,: 
Tapa heet het kwellen (letterlijk: verliitten) van 
het lichaam bij het verrichtcn van ascese on het 
doen van geloften". In de Oud-javaansche verta- 
lirig van het Mahabharata is herhaaldelijk sprake 
van 9arira?o?ana (uittcring of ver magering van 
het lichaam), b. v. op bl. 37 mijner uitgave van 
het A9ramawasaparwan spreekt Dhrtara?tra het 
voornemen uit, zijn lichaam to doen uittcren. Op 
W. 57 wordt van Widura gezegd, dat hij pratapa, 
(ascese) verricht, zijn. lichaam laat vermageren, 
niet eet, niet slaapt, geen water drinkt en niet 
met een dak beschut is, doch slechts tegen een 
boomstam leunt. Daarna hect het (bl. 65) van 
Dhptarastra, dat hij steeds- strengere ascese 
verricht, zonder een zier te eten, behalve allerlei 
vruchten en wortels, terwijl Gandhari slechts 
water drinkt en Kunti vast, een. maand lang 
niets eet, maar slechts haar bchaam doodt. Wei 
is waar is dit werk slechts eene vrije vertaling 
van een Indisch origineel, zoodat deze plaatsen 
strikt genomen alleen bewijzen, hoc in Voor- 
Indie tapas bedreven werd, doch men kan veiLg 
aanncmen, dat ook op Java tijdens den bloeitijd 
van het qiwalsme en Mahayanisme op dezelfde 
v/ijze zelfkastijding gepleegd werd. Merkwaard g 
is een Oud-javaansch, Balineesch getint geschrift, 
dat Wit ing tapabrata heet, en waarvan de Le d- 
sche Universiteitsbibliotheck cen Hs. (cod. 4685) 
bczit, dat beschreven is in Dr. JuynbolFs Supple- 
ment op den Catal. der Jav. en Mad. Hss. II. p. 
284 — 285. De inhoud van dit geschrift woi'dt 
gevorind door de beschrijving van allerlei wijzen 
van tapa, van de plaatsen, waar men die moet 
vcrrichten on hoe men daarbij gekleed moet zijn. 
Ecn ander Oud-javaansch geschrift van denzolf- 
den aard is de Tingkah ning abrala (handelwijzc 
dcr boetedpening), waarvan het Batav. Genoot- 
schap van K. en Wetensch. eon lontarhandschrift 
(cod. 1062) bezit, dat evenecns in Dr. JuynbolPs 
Supplcrncnt-(Jatalogus (LI. p. 285) beschreven is. 
Niet rn HI dor bclangrijk is het Oudjavaanschc gc- 
chrifl Catur paksodcQa (cod. 5084 dcr Leidsche 
B b]iot.hc<'k, zi<' Dr. Juynboll, Suppl. Cat. p. 
二 .*,• \ ndcliii/ ovt'j- vei sch llcnde' 
uortcu •. ;i ii asecten. De pi'thiiclpalcsa moet in 
bossclu n op kerkhoven leven, de dpahpaksa 
aan tlrklh'i'en wal(!rvalien, do akasapaksa op 
bergtoppun. waar hij onderwijs moet geven. 

Niet alleen in de oudc, maar zclfs nog in de 
Nicuw-javaansehe litcratuur vindt men sporen 
van den grooten invlotid, dicn men aan do asceso 
toeschrijEt. Alh^en hierdoor zijn do jiopulaire hcl- 
den Arjuna, Panji enz. in staat, hunne vijanden 
te overwinnen. In het \tayangverh'aal Palasara 
(bl. 1G) wordt van den held gezegd „dat hij asceso 
bcdrijft door to loeicn aJs eon os”，hetgeen ook in 
Indische bronnen ais eene bijzonderhcid van de 
(?iwaietisehc asccten, vooral van de Pa^upata^ 
ver meld wordt. Doch dit is genoeg, om aan te 
toonen, hoe op Java voor den Islam tapas ver- 
richt werd. 

Als yerschillende soorten van tapa vermeldt de 
Kno1

^ 伽 Tijdschr. Ind. T. L. Vk. 
"XXXIX, p. ] 19 — 120)： 

f"# '哗* (vieennuis-boeto), waarbij 
b°Mehng zich do voeten laat vastbinden aan 

den tak van een boom op eene eenzame plek in 
het bosch en met ne# en achterhoofd op de 
aardo rust. 

2°. Tapa ngloeivat (graf-boete), waarbij de 
boeteling zich, als cen doode, in een kuil te slapen 
legt. ,, ' 

3°. Tapa bisoe (zwijg^boete), waarbij de boete- 
ling zich op den grond nederzet en geen klank 
uiten mag. Dit is dus de Indische maunawrata, 
die o.a. op pag. 49 van Dr. JuynbolFs uitgave 
van het Oudjav. Adiparwa voorkomt. 

4°. Tapa bolot (vergorings-boete), waarbij elke 
reiniging absoluut verboden is. 

5°. Tapa ngidang (kidang-boete), en 
6°. tapa ngramban (Nebukadnezar-boete), 

waarbij de boeteling zich uitsluitend te voeden 
heeft met bladeren en kruiden, die hij in het 
bosch aantreft. No. 5 is de Indische mrgacaryya, 
die reeds in het Oudjavaansche Udyogaparwa 
voorkomt: paribrajakdngidangidang vjefa brata 
nira. Zie Van der Tuuk, Kawi-Balin. Woorden- 
boek, II, p. 150, s. -v. Icidang, 2°. 

7°. Tapa ngeli (drijf-boete), waarbij men zich op 
Gods genade met den stroom laat meedrijven. 

8°. Tapa ngroembang (dobber-boete), w血rb日 de 
boeteling zich neerzet op een vlot of op iets anders 
wat drijfbaar is en zich zoo met den 
stroom laat afdrijven. 

9°. Tapa toeroe, (slaap-boete), waarbij de boe- 
teling moet slapen, zonder gebruik van voedsel. 

10°. Tapa mangan (cet-boete), waarbij de 
boeteling altij d door moet eten en niet mag slapen. 

11°. Tapa moetih (half-vasten), waarbij geen 
vleesch of visch, doch alleen ryst mag worden ge- 
nuttigd. Dergelijke, uit half-vasten bestaande 
boetoofeningen worden ook in Manoe's wetboek 
(boek XI, 210 vlg.) vermeld. 

In latcren tijd (na de invoering van den Islam) 
kan men op Java verschillende soorten van klui- 
zenaars onderscheidcn. De cchte kluizenaars, die 
zich, vooral op het gebergto, afzonderen van de 
menschelijke samenleving, heeten adj ar of tapa, 
en hunne vrouwen, als zij hen vergezellen, eij.- 
dang, terwijl in Oud-javaansche gedichten. x) en 
Nieuw-javaansche Pandji-verhalcn Lili 
is voor “kluizenar食"'；…顶江 Uenke slechts aan 

een naarn, 
Pandji's ongehuwde tante, Kili Sutji. In tegen- 
stelling tot de adjar's of tapa's noemt men hen, 
die te midden der maatschuppij blijveii leven, 
depok. Zoo zag b.v. de zendeling Smeding in 
1859 op de markt to Toeloeng Agoeng in Ketjliri 
een depok, die slechts door een klamboe of 
neteldoeksch gordyn van de drukte was afge- 
scheidcn. Sedort do laatsto halve ceuw schijnt het 
aantal der tapa's af te no men, maar toch worden 
cr nog kluizonaars gevondon, die bij voorkeur op 
hooge bergtoppon in conzaamhcid levon, zonder 
van kleedercn te vorwissolcn, zonder zich te rei- 
nigon, v/einig etendo on. zich van -slaap ontliou- 
dende. Het tegenwoordige tapa-lcven is ongotwy- 
fekl van Hipdoeschcn oorsprong, maar de Java- nen 
achten het toch niet in strijd met den Islam. 
In hunne my stick e bespicgelingen stellen zij een- 
voudig Allah in plaats van Brahma. Hij, die in de 
ilmoe peling diep doorgedrongen is, kan zeggen: 
Allah ana ing akoc (Allah is in mij). Sommigen 
achtcn het nog verdienstolijker, een depok dan 
een tapa te zijn. In het kluizenaarswezen zijn 

L) O. a. in het Bhomakawya, bl. 19, r. 10 v. 
o. edit. Friedorich. 
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9iwaisme, Buddhisme en Sufisme ineengevloeid. 
Men kan van het tegen^ordige tapa-leven niet veel 
zeggen, daar de Javanen het begri]pelijker- wjjze met 
een mysterieus waas bedekken en aan JEuropeanen 
niet gaarne inlichtingen hierointrent verschaffen. 
Toch is het aan enkelo zendelingen (o. a. Smeding, 
Poensen en Harthoorn) gelukt, het een en ander 
omtrent hen te weten te komen. Zoo bencht Harthoorn 
o. a., dat zij op bergtoppen leven, om zich bij de 
aanstaandc zielsverhuizing een goeden overgang te 
bezorgen. Poensen zegt, dat velen, om als zoon van 
een hoofd wedergebo- ren te worden, het 
kluizenaai'sleven leiden: zoo weinig mogelijk eten, 
drinken en slapen, en niets doen dan peinzen en staren, 
om zoo het vleesch, de zinnelijkheid, het menschelijke 
in den mensch te dooden. De meesten keeren, na lang 
op een bergtop, in de wildernis, vertoefd te hebben, tot 
de samenleving terug, als zij overtuigd zijn, dat him 
tapa mateng (eigenlijk „gaar, ryp**)【)is. Doen zij het 
vroeger ,dan verliest hun tapa zijne waarde. Smeding 
spreekt zelfs van tapa's die gehuwd zijn en hunne 
rijstvelden bewerken. Bit zijn dus depok's. 

Literatuur: Mededeelingen van het Ned. Zend. 
Genootschap, I, 192 — 193, IV, 227 vlg.*^ VII, 77-
84, VIII, 223-226, IX, 334-337; ,*eth, Java, IV 
(1907), p. 151 —156; \Wilken, Ani- misme, over 
druk, p. 61.:: Van der* Lith, Neder- landsch Oost-
Indie, 2e druk, 251—252. 

Dr. H. H. J. 
TAPA. District van de onderafdeeling Goron- talo 

der tot de residentie Menado behoorende afdeeling 
van dien naain, onder een le districts- hoofd, met den 
titel Marsaoleh. Het district telt 14 kampoengs met 
eene bevolking van 土 6500 zielen. 

TAPA° TOEAN. Een landschap van de gelijk- 
namige onderafdeeling, afdeeling Westkust van 
Atjfeh, met de eveneens Tapafr Toean geheeten 
standplaats van den daarover gestelden contro- 
leur.De onderafdeeling Tapafr Toean bestaatuitde 
landschappen: Koeala Bat^e, Soesoh, Blang Pidie, 
Manggeng, Lhdfr Pawoh Noord, Labohan Adji, 
Meuke6-, Lh6' Pawoh Zuid, Sama doea, Tapaft Toean, 
Kloeet. Het landschap Tapa： Toean bestaat uit een 
smalle strook alluvialen grond, aan de landzijdc van 
drie zijden ingesloten door rotsachtige bergen, die hier 
en daar de zee zeer dicht naderen. Langs de kust strekt 
het zich uit van Goenoeng Tangga Besi (grens Kloeiit) 
tot Goenocng jKrambil (grens Sama doea) en is groot 
± 80 K.M.2 met eene bijna geheel uit Maleiers be- 
staande bevolking van 土 2000 zielen, waaronder 600 
geregistrccrden. Bevaarbare rivieren komen niet voor. 
Een goed verharde weg verbindt Tapa。 Toean met 
de N. geJegen landschappen. Met het Z. gelegen 
Kloeet valt de verbinding niet te roe- men. Het 
daarheen leidende voetpad loopt groo- tendeels over 
de bergen om na den G. Tangga Besi te hebben 
verlaten, af te dalen. in zee. De bevolking bestaat 
hoofdzakelijk van tuinbouw. De sawahcomplexen 
met levend water zijn maar klein. Op de hellingen der 
bergen wordt ladang- rijst verbouwd. Belangrijker 
zijn de klapper-, rubber- en kapok-aanplantingen. Van 
de peper- cultuur, die hier vroeger bloeide, is niets 
nicer over. Ook notemuskaat en kruidnagelen worden 

1) In Let Oud-jav. is dat tasak. Zie Adi- 
parwan, p. 161: Tasak pwa samadhi nira. 

gecultiveerd. De Atj6h Handel Maatschappij 
koopt alle kapok uit de onderafdeeling op on 
heeft ter onderafdeelingshoofdplaats eon instal- 
latie voor de zuivering van het product, dat naar 
Europa wordt uitgevoerd. 

De visscherij met werp- en sleepnetten is ook • 
niet; onbelangrijk. Jacht en veeteelt daarentegen zijn 
zonder beteekenis. Uitgevoerd worden vooral copra, 
damar, rotan, kapok, notemuskaat en rubber. Die 
producten zijn, wanneer zy worsen uitgevoerd. nog 
niet vcrkocht. De Chineesche en Atjehsche 
handelaren zenden ze op goed geluk aan hun 
commissionnairs te Penang, die na ver- koop en aftrek 
van hun loon de afrekening hiip toezenden, 
gemeenlyk in gezelschap van goedcren in stee van 
geld. Zeer groot was de uitvoer in 1900： (/ 
1.003.500), vooral als gevolg van de .winning van 
natuurlijke rubber uit de bosschen, met de hulp van 
daartoe geimporteerde Dajaks. Over 1907, 1908 en 
1909 waren de cijfers van uitvoer: / 258.612, / 
187.452 en f 362.908, die van invoer / 263.122, / 
290.206 en / 480.691. Rijst werd er in die jaren 
gelmporteerd tot lioeveel- heden van 169.300. 45.800 
en 177.903 K.G. 

De Maleische bevolking houdt er eene so'ekoe- 
verdeeling op na, naar de landstreken ter Sumatra^ 
Westkust vanwaar men afkomstig is； dus spreekt 
men van de soekoe's Priaman, Rau, Pasaman en Kamp 
ar. Huwelijk tussclicn. soekoe* genooten is 
geoorloofd. Aan hot hoofd van elke gampong binnen 
het landschap staat een pangliina of keudjhi七 doch 
deze voert geen eigenlijk gezag doch is ,,handen en 
voeten" voor de vier soekoe-hoofden. Deze laatsten 
besturen gezanienlijk liet land. Voor zaken van 
inwendig behecr, is hun onderlingc overecn- 
stemming noodig. Twee hunner, de door ons dus 
genaamde “hoofddatoe's", vertegenwoordi'/en het 
landschap naar buiten. Het zijn thans L. D jintan galar 
Dat6fr Radja Amat en Si Toe ba gal ar Dato6, Bagindo, 
wicr korte verklaring dd. 6 Fcbr. 1912 is goedgekcurd 
en bekrachtigd bij Gouvts. besluit van 4 Juni d. a. v. 
Hun gezag over de andere soekoe-hoofden, zoo al 
bestaande, is gegrond enkel in hun erKeniiing en 
bevestigiug door het Gouvernement, en in de 
meerdere b<.- langrijkheid (hoogere oudheid) liunner 
soekoe' . De erfopvolgityg der soekoc-hoofclcn werd 
tol 'heden beheerscht door de adat kamanakan, doch 
daarin schijnt vcrandcring te komen. Datoc" Radja 
Ainat doet thans reeds in het bestuur 
vertegenwoordigen door zijn zoonTeukoe Djohan. 

Literatuur : K. F. H. Van Langcn in T. Aardr. Gen. 
2e Serio, VI bl. 87; Bijdragon T. L. on Vk. v. N.-J. 
Deel 55 (1903) bl. 242. 

TAPAH. Ecn bij de bevolking zelvc als Celao of 
D6fajan aangeduid landschap, dat de Z.O.- punt, 
tevens het ininst slecht bcvolktc stuk be- slaut van hdt 
eiland Simaloer of Simoeloel, ad- ministratief bekend 
als de onderafdeeling „Si- meuloeii'' van de afdeeling 
Wcstkust van Atjeh. Binnen Tapali ligt, aan de N.W.-
kust aan de schitterendc Sinabangbaai, de hoofdplaats 
Sinu- bang, zetel van den controleur-onderafdcelings- 
chef, en hoofdvcstiging voorzoover dit eiland be- treft 
van de Javaboschexploitatieniaatschappij, die de aan 
rasak en andcrc deugdzamc Jioutsoor- ten oveiTijkc 
bosschen ontgint, met gcbruiknia- king van de incest 
mod erne technische hulpmid- delen (Zie 
SIMALOER). Van Sinabang gaat cen weg Z.W.-
waarts dwars over het eiland naar La- 
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sihing, aan do Z.W.-kust. Vandaar volgen reizi- 
gcrs naar Simoeloel en N.W.er streken tc voct hot 
strand. Ook gaat er con pad, volgend aanvanko- 
lijk de spoorbaan van de J. B. E. M., van Sina- 
bang naar Lh6« Dalam. Voor cijfers betroffendc 
de bevolking en haro vcrdeeling over de dorpen 
zie SIMALOER. De sockoehoofden (datoe's) zijn 
de eigenlijke volkshoofden. De cersten hunner zijn 
de pamoentja5, en de malintang, bciden van 
sookoe Da° awak. Zij zijn ecliter overvleugeld 
door het hoofd van „soekoe Dagang5*, de vreem- 
delingenkolonie, dat, van Maleischen oorsprong, 
de baas ging spclcn en als landschapshoofd is er- 
kend. Als zoodanig fungeert thans Datoe。Ga- 
dang, wiens korte verklaring dd. 4 Sept. 1900 is 
goedgekeurej en bekrachtigd bij Gouv. besl. van 
23 Maart 1901. 

TAPAK LIMAN (JAV., SOEND.). Zic ELE- 
PHANTOPUS. 

TAPALANG. Landachap aan de Westkust van 
Celebes, behoorende tot de onderafdceling Ma- 
moedjoe der afdeeling Mandar (zie aldaar)； het 
wordt bestuurd dooreen JJaradia met eenlladat, 
en is in vier districteu verdecld: Tapalang, Dja- 
jangina, Orobatoe en Pasaboe. De bevolkings- 
sterkte bedraagt 9000 zielen (Bijdr. voor T. L. 
en V. 7° Volgr. VIII, bl. 685). / 

TAPAN. Een dor nagrfs van het landschap 
Indrapocra (zie aldaar^, Sum. Westkust. Het is 
een belangrijke handelsplaats geworden, (waarby- 
de Padangsche handel geinteresseerd is), nadat 
het Gouv. de rust in Koerintji verzekerd heefb 
(1905). Be afvoor uit dit hoogland van de beken- 
dc Koerintji-koffie, van rijst en van boschpro- 
duuten is bclangrijk. De Koerintjiers dragen alles 
in rugjnandcn de steile bergen af, en nemen lijn- 
waden, petroleum cn under。waren weer mede 
lerug. Reeds eenige jaren wordt. de aanlcg van 
een transportweg van Koerintji naar de West- 
kust overwogen, docfi men twijfelt of het nut van 
den weg in verhouding zal staan tot de groote 
kosten, door de terreinmoeilijkheden noodzake- 

Tot opcnlegging van Koerint ji zal dezc weg • 
ecliter noodig zijn； de verbinding met de Oost- 
kust, Djiunbi, is te lung. De mecst gebruikto 
jfvocrwcg voor Tapan iu de Indrapoera-rivier; do 
bijua 27 K.\I. lunge, gcdeeltelijk verhardo trans- 
!，<>! t u.i.ir Jndraj)ocra wordt weinig gebruikt-. 
11( t Pasir Canting aan de monding 
il< r rivicr, 1 i! KM. ten N.W. van Indrapoera, is 
V<P>I- kt：i heelc landscliap Indraj)oera de zee- 
haVcn: ht.nlpruuwen kunnen de rivicr binnen- 
vaicn; v<>(n- ^root.cre schepen is de onl>eschcrmd9 
reede niel vi-ilit; (zie INDRAPOERA).、 
TAPANOELI. De naam, samentrekking van 
tapian na oeli (Bat.aksch), betcekcnt eigcnlijk: 
goede of iiiooie bad p]aats, cn komt niecrnialcn, 
als naam van een dorp voor. Zoo hcct o.a. con 
(lorpje in de nabijlieid van Sibolga, cn hiernaar is 
de residentie, zooincde de bekende fraaie baai 
genoemd. De rosidentie is gelcgen in het Noord- 
westen van Sumatra, van 3° tot 15°N.B., tussohen 
heb gouvernement Atjdh on Onderhoorigheden, 
liet gouvernement Oostkust van Sumatra, de re- 
sidontie Sumatra^ Westkust cn den Indischcn 
Oi eaan. 'I'ot hmir bchoorcn voorts de eilanden- 
groepen Mansala en Nius. In de laatstc jaren (se- 
("b 1902) is de vorm on de uitgebreidheid der re- 
mcermalen veranderd. In 1902 word 
afgcschcidcn en bij het gouverne- 
ment Atjfeh en Onderhoorighcden gevoegd. In 

iv 

1904 volgde Singkcl, doch de definiticve grens- 
rcgcling had eerst in 1908 plaats. Tegenovcr dit 
belangrijke vcrlies aan grondgebied staat cen zeer 
aanzienlijke winst door de anncxatic van zeer velc, 
vroegci, onafhankelijke Bataksche land- schappen, nl. 
de Dairi- (of Pakpak-) landcn, Oc- loean, Samosir 
onHabinsaran, zoodat de grootte der rcsidcntic vrijwel 
gclijk is gebleven, wellie ht ongevccr 42.000 KM.2 

L a n d b e s c h r ij v i n g. De residentie Ta- panoeli 
wordt bijna geheel ingenomen door berg- land, dat een 
ondcrdeel vormt van den Bockit Barisan. Dit bergland 
bestaat hier mcest uit een aanecnschakeling van vele 
hoogvlakten, omgeven en gescheiden door talrijkc 
hooge toppen. Allecn het Zuiden vertoont eon ander 
karakter. Dit vangt aan bij de breede waterscheiding 
tusschen de Batang Gadis en de verschillende 
bergrivicr- tjes van do Padangsche Bovenlanden. Die 
water- scheiding bestaat uit een boomloos heuvelland en 
een zwaar begroeid bergland met als lioogste toppen de 
Malintang (2262 M.) en Koelaboe (2172 M.), op de 
grens met de residentie Sumatra's Westkust. Tusschen 
den Malea keten met * den Datoek Malea (2014 M.) in 
het Oosten en het Natalsche zandsteenplateau met- Sorik 
Merapi (2145 M.), die in solf ataren-stadium verkeert en 
Si Dollar Dohar in het Westen bevindt zich een smalle 
ongeveer 110 KM. lange vallei, door- stroomd door de 
Batang Gadis en haar rechter- zijrivier de Angkola. In 
het Noorden wordt dit lengtedal afgesloten door den 
Loeboek Raja (1990 M.), zoowel oro- als 
hydrographisch een be- langrij k punt. Dezc groote 
lengtedalen tusschen gebergte-ketenen. zijn 
karakteristiek voor^ Midden- cn Zuid-Sumatra, waaroin 
het Zuiden van Tapanoeli natuurkundig dan ook bij 
Midden- Sumatra wordt gerekend. Eerst ten Noorden 
van den Loeboek Raja begint het eigenlijke type van het 
bergland van Tapanoeli, n.l. de hoogvlakten. De 
Zuidelijkste daarvan is de golvcnde vlakte van Padang 
Lawas, waarvan het water wordt opge- nomcn door den 
Baroeniocn, dat is de bovenloop van do Panai. 

Padang Lawas, hoewel „groote vlakte** betee- 
kenend, bestaat voor 3/5 uit een zeer iugewikk^ld 
bergstelsel. In het Zuiden, het brongebied van de Rokan, 
zijn de Dk. Tindjoan (I960) M. en de Dk. Sopo Ocntjim 
(2200 M.) de hoogste toppen. Zij sluiten aan bij den 
genoemden Malea keten, die in het Westen de grens 
vormt en zich Noordwaarta voortzet in den Harangan, 
het gebergte dat by den Hadjoran (1120 M.) oindigt. en 
de grens vormt met Sipirok. Evenwijdig aan den Hara- 
ngan loo pen verschillende ketenen mecr naar bin- nen, 
waarbij aansluit het minder hooge, miiar woesLe 
bergland Tano Hocrocng, dat in. het Oosten wordt 
afgesloten door de rotspoort Pintoe Bila. Do 
voornaamsto rivieren, waarhoen hot waler van dezo 
ongeveor 1650 K.M.2 groote vlakto afvloeifc, zijn van. 
Jiet Zuiden af de Sosa, zijrivicr van de Rokan Kanan, de 
Baroemoen, die zich vereenigt mot de Panai en in het 
^Noorden de Panai zelf. 

Ten N.W. van Padang Lawas bevindt zich de 
vlakte van Sipirok, die eon meer of minder op zichzelf 
staand aardrijkskundig geheel vormt, begrensd: in het 
Westen door de Batang Toroe,- in het Noorden door 
den Dolok Saoet '1804 M.) 
. en Dolok Hadjoran (1420 M.), in het vTosten door het 
randgebergte van Padang Lawas, torwyl 

IS 
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in het Zuiden de genoenide Loeboek Raja en de Si 
Boeal Boeali (1819 M.) do afsluiting vormen. Een 
betrekkelijk nauw dal vormt de verbinding met de 
kleine, eenzame hoogvallei van Si Lan- tom. Ten 
Noorden van Padang Lawas volgt de hoogvl&kte 
van Habinsaran, door een bergketen van den Dk. 
Paoeng(1784 M.) in het W. tot den Dk. Si 
Manalaksak (1948 M.) in het 0., verdeeld ineen 
Zuidelijk deel, Garoga genoemd, dat behoort tot 
het stroomgebied van de Bila, en een Noordeljjk 
stuk, waarvan het water door de Hoealoe Straat 
Malaka bereikt. 

Het overige van het bergland der residentie wordt 
ingenomen door eenige hoogylakten, die het 
Tobameer omgeven. In het Zuiden de eigen- lijke 
Toba lioogvlakte. die 1000 a. 1400 M. boven' zee is 
gelegen en gemiddeld 30 初 40 K.M. breedte heeft. 
De grenzen zijn vrij wel alle in het voren - staande 
aangegeven, terwijl zich op de vlakte zelf enkele 
afzonderlijkc toppen verheffen: Imoen (1504 M.), Si 
Tarindak (1617 M.), Si Doea Doea (1410 M.) en 
Martimbang (1680 M.). Het over- .tollige water wordt 
afgevoerd door de verschil- lende bronrivieren van de 
Batang Toroe. In het N.W. vormt het nog weinig 
bekendc bergland van Nai Posptfs, dat echter zeer 
woest schijnt en verschillende toppen van 土 2000 M. 
hoogte heeft zooals de Sibor, Boran en Pinapan, en dat 
behoort tot het stroomgebied van de Sorkam, den 
overgang naar de Dairi- of Pakpaklanden, die zich ten 
Westen van het Tobameer bevinden. De Oost- grens 
daarvan wordt zeer duidelijk gevormd door een bergk 
eten, waarop zich verheffen Oeloe Da- rat (2172 M.), 
Poesoek Boekit (2005 M.) en Si- boea/n (2375 M.), 
den hoeksteen tusschen Ta- panoeli en Oostkust van 
Sumatra. Genoenide hoogvlakte wordt door drie 
bergruggen in 4 stuk- ken verdeeld: KSlasan, Simsim, 
K6pas cn Pega- gan, waarvan hetovertollige water 
middels de Soe- lampi naar de Simpang Kanan, 
middels de Koembi en RSnoen naar de Simpang Kiri 
wordt gevoerd. 

Het klimaat van Tapanoeli verschilt natuur- lijk 
aanmerkelijk voor de verschillende onder- deelen. De 
hoogvlakten zijn over het algemeen zeer vochtig en 
guur, terwijl er vooral bij helder een sterk sprekend 
verschil in temperatuur voorkomt tusschen dag on 
nacht. Een uitzonde- ring vormt de Toba-hoogvlaktc. 
waar nog al eens betrekkelijke droogte kan heerschen. 
Het kustge- l)ied is over het geheel zeer warm, terwijl 
er veel regen valt, evenals in het daarachter gelegen 
boschrijke gebergte. Te Sibolga is de gemiddelde 
jaarlijksche regenval nicer dan 4000 m.M. Gere- gelde 
regenmetingen hobben plaats te Koeta Nopan, Padang 
Sidinipoean, Si Boehoean, Sibolga, Si Borong-
Borong, Balige, Pangoerocran, Taroetoeng, Nassau en 
Sidikalang. 

Eind 1917 was de b e v o 11c i n g aJdus samen- 
gesteld: 

Afdcelin- 
gen. 

Euro- 
peanen. 

Vreernde 
Ooster- 】

ingen. 
Inlan-
ders. TotaaJ 

Beneden- 
Tapanoeli 304 15.78 184.520 186.402 
Padang- 
Sidimpoean 169 447 166.118 166,734 
Batak- landen 
• 250 646 411.206j412J.02 
Totaal ... 723. 2671 761.8441765.238 

Hoewel van do gewesten op'Sumatra Tapanoe- li 
alleen door Sumatra's Westkust in bevolkings- 
dichtheid wordt overtroffen, wonen er toch niet meer 
dan gemiddeld slechts 17 mensohen per K.M.2. De 
dunheid der bevolking wordt verklaar- baar als men 
wect, dat een zeer groot deel van het land zoo goed 
als onbewoond is： n.l. grooto uitge- strektheden 
boschgrond, uitgebreide dorro alang- alang velden en 
een groot deel van de veelal moc- rassige kuststrook. 
Vooral deze mocrassen maken Tapanoeli tot een der 
mcesl door malaria geteis- terde gewesten van onzen 
Archipel. Blijkens de ervaringen der zendelingartsen 
zijn zelfs hoog- gelegen streken als Silindoeng in 
hooge mate met malaria besmet. Daartegenover 
kunnen de veJe hoogplateau's als, vooral voor de 
tropen, gezonde landstreken beschouwd worden. Hier 
woont een naar verhouding niet alleen talrijkc, maar 
ook krachtigo en betrekkelijk arbeidzame bevolking, 
die aanmerkelijk in aantal toeneemt. 

Als bijzonder dicht bevolkte streken verdienerr 
genocmd de omgeving van den Loeboek Raja, de 
valleien van Batang Gadis, Batang Angkola en 
Batang Toroe, de hoogvlakte van Toba, eigenlijk 
Toba (de vlakte aan den Zuidoostelijken hock van" 
het Tobameer) en het eiland Samosir. 

Middelen van bestaan. Be halve aan de kust, waar 
vischvangst het-hoofdmiddel van bestaan is, voorziet 
de bevolking voornamelijk door den ■landbouw in 
haar levensonderhoud. Rijst is het hoofdvoedsei; 
alleen in enkele streken van de •Toba-hoogvlakte kan 
men gadong (een knol- vrucht) als voornaamste 
voedingsmiddel be- schouwen. De beste rijststreken 
zijn： Oeloean, Toba, vaHei van Silindoeng, de 
omstreken .van Padang Sidiinpoean, de vlakte van 
Gro<>l - Mandailing, het keteldal van Pakantan en de 
omgeving van Si Boehoean. Betrou wbare gege- vens 
o mt rent de opbrengst bestaan niet. Hoewel de 
opbrengst van deze sawah-gebieden zoo groot is, dat 
een deel wordt uitgevoerd, bijv. naarSian- tar, is het 
overige bij lango na niet voldocnde on) in de behoefte 
aan rijst van de overige streken van Tapanoeli te 
voorzien. Er wordt dan <)<■!： jaarlijks cen 
aanzienlijke hocvcclhci<J rijst inv<- voerd, 
voornamelijk uit de Straits, wat de buil< n- landsche, 
cn van Sumatra's Westkust, wat havens binnen Ned.-
Indie betreft. J.n Jan. '1：； werden bijv. aangevoerd 
uit de Straits 126.000 K.G.; van Sumatra's Westkust 
24G.000 K.G. waarde van den rijstinvocr uit 
buitcnlandsdio havens bedroeg in 1913 ruim 392.000 
gulden. 

Een belangrijk boschproduct van hot Noord- 
westelijk deel van Tapanoeli is de benzoe, waarvan 
maandclijks alleen uit Barocs van 25.000 tot 45.000 
K.G. verscheept wordt. Do totale jnaandelijksche 
uitvoer is nog al aan wisseling onderhevig. 
Gemiddeld mag die (voor 19J3) <>p 土 120.000 K.G. 
worden geschat, waarvan 80 tot 90 duizend K.G. naar 
Java gaan, de rest gaat grootendcels naar de Straits, 
en slechts zeer w«-i- nig af en toe rechtstreeks naar 
Nederland. In 1914 hedroeg de geheele uitvoer 
1.380.000 K.G.. waarvan 323.000K.U. direct naar het 
buitcnland. Een deel hiervan was afkomstig uit Atj6h 
< n were! alleen over de Tapanoeli havens uitgevo<-
r(L Bij het uitbreken van den oorlog vorinindcrde <lc 
vraag en daarmeo ook de prijs van dit belangrijke 
boschproduct van het gewest. Een tweede bosch-
product, de rotan, wint steeds meer nan beteeke- nis; 
daarentegen lieeft de uitvoer- van kamfer, 
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vrocgor vrij bolangryk, zoo goed als geheol opge- 
houden. In de jongste opgaven komt dit product nict 
meet voor. 

Van do cultures is die van k of fie het oudst, zij 
wordt vooral beoefend op de heDingon van den 
Loebock Raja, speciaal in Mandailing, Angkola en 
Sipirok. Baar was ook een gedwongcn cultuur en 
verplichtc lovering, die echter in 1908 zijn 
afgcschaft en vervangen door een belasting op de 
bedrijfs- en andere inkomsten (Ind. St. 1908 no. 94). 
Na een periode van acliteruitgang neomt zc thans 
weer in omvang.toe, terwijl er ook meer zorg aan 
besteed wordt. De cultuur van robusta is nog niet 
omvangrijk, maar neemt snel toe, de uitvoer ervan 
bedroeg in 1918 reeds 土 320.000 K.G., terwijl de 
export van de andere koffiesoor- ten ruim 1 inillioen 
K.G. beliep. De klappercul- tuur is in Tapanoeli 
reeds haar beginstadium te boven en belooft langs 
de kusten en vooral op de eilanden veelbeteekenend 
te worden. In 1918 toch word reeds een hoevcelheid 
copra van bijna 5| inillioen K.G. uitgevoerd. De 
kapokcultuur bevindt zich nog in liaar eerste 
windselen; de uitvoer bedroeg in 1918 iets meer dan 
4000 KG. Een kleine tabaksonderneming bevindt 
zich te Pinang Sori. 

Een belangrijke datum in clc economische ont- 
wikkeling van Tapanoeli was 1908. Toen werd het 
gewest op betrekkelijk ruime schaal geopend voor 
Europeesche cultures en bleck dat vele strekcn 
uitncmend gcschikt waren voor den aan- plant van 
rubber. Vooral in het gebied tusschen Sibolga en 
Padang Sidimpoean, met name in de omgcving van 
Batang Toroe, is heel wat grond in erfpacht 
afgestaan voor hevea. Thans hebben hier de Sumatra 
Caoutchouc Plantage Mij., de Amsterdam en 
Rotterdam Tapanoeli Cultuur Mij. en nog cen pjiar 
kleinere maatschappyen <-n ook cnkcle 
particulieren, waaronder 2 inlanders, concessics 
voor ecn 25-tai perceelen. Ver- "hcidcne zijn reeds 
in exploitatio en de groote genoemde 
maatschappyen zijn reeds eenige jaren met de 
productie begonnen. Deze cultures heb- licn 
plaatselijk veel welvaart gebracht. 

Jiijzuhdcre vcrrnfdding verdienen de pas ont- -
lotci) JJajri- of Pakpak-landcn, die o. m. cenfijn 
•thee opleveren, en boloven Sumatra tot het eerste 
l.hccianfl van Ned. - (ndie to maken. 

Naast den landbouw is van groot belang devee- 
hdt. I !i \ rocger jaren was de veestapcl veel groo- i( 
r ； cpizooi ircii hebben groote verwoestingen 
iinngericht.. D(>or beter veterinair toezicht is in de I
： i a late jaren de toestan<l weer veel verbeterd, 
zooals blijken kan uit het volgcnde staatje, dat 
<ipgav(Jn bovat, loopendo tot ulto. 1914: 

Afdeeling. paar- 
den. 

buf-. 
r . kooien 
fel8. { ! 

scha- 
pen 

gei- 
ten. 

Jiutakkindon 
P. Sidiinpoe- 

26.1)4 35.619 15.183 7.291 12.221 

an ... 
Sibolga on 
Batang To- 

3.380 22.803,12 145 
• 1 

— 一 

roo distr.. 77

i 
1.G08 845 — — 

Natal ... 61 761i 427! 514 828 
Nias .... 135 632’ 140| — — 
1 ♦ • 2!).767161.423|28.740| 

7.805 
13.049 

Voor de Noordelijkc streken is ook de teelt van 
varkens van betoekenis. In hot Mohamiueclaan- 

schc Zuiden ontbreekt natuurlijk dit huisdior. In de 
afdeeling Bataklanden beltep hot aanta] var- kons in 
1913 bijnn 96000, waarvan meer dan 50.000 alleen 
in de onderafdeelingen To ba en Hoogvlakte van 
Toba. Bijna was cen niet met de omstandigheiden 
rekenend, van hooger hand ge- geven gebod tot 
kraling van varkens oorzaak ge- worden, dat doze 
voor de volkswelvaart zoo bc- langrijke teelt te nict 
was gegaan. Nog juist in- tijds is dit gebod 
ingetrokken, met dit gevolg, dat bijv,- op Samosir 
het aantal varkens in cen paar jaar steeg van 3000 op 
17000. Intusschen wordt sinds .1913 deze teelt 
ernstig bedreigd door de varkenspe§t, die van de 
Karolanden uit over Paropo, Si Lalahi en Samosir 
haar intrede in het Tobaland heeft gedaan. 

Heefb in vroeger jaren de omstandigheid, dat 
Tapanoeli niet was een zelfstandig gewest, in ver-
band ook met andere, inwendige oorzaken als 
ongezond klimaat, onvoldoende transportwegen, 
sommige, de welvaart knakkende, adatplechtig- 
heden'enz. enz. als een rem op do ontwikkeling van 
dit veelszins rijke gewest gewerkt, sedert zijn 
verheffing tot zelfstandige residentie is het door 
krachtig bestuur, door de intrede van Europee- sche 
cultures (middellijk ook door de opening van Si 
Antar aan de Oostkust van Sumatra voor de 
Europeesche nijverheid), door groote uitbreiding en 
verbetering van het wegennet, door betere regeling 
van de positie eii het gezag der inland- sche hoofden 
en niet het minst door maatregelen in het belang van 
rystbouw en veeteelt (aanstel- ling van mantri-
sawahs, beter veterinair toezicht) zienderoogen 
vooruitgegaan. Die vooruit- gang vindt o. m. 
uitdrukking in de belangrijke toename van de 
handelsbeweging, zooals blijkt uit onderstaande 
cijfers (guldens), waarin 1902, een der gunstige 
jaren, vergeleken wordt met 1914. 

haven 
in- on 
uitvoer 
1902. 

m- en mvoer uitvoer , .n, , . ,n, . uitvoer 
in 1914. m 1914. ； , 

1 ! 1914. 

Siboga 
Baroes 
Natal 
Goenoeng 
Sitoli.Nias 

107.070 
23.83

3 
18.66

4 
1.234.175 

5.G62.502 2.878.591 8.541.093 
35G.920| 4.488!, 36L4.0S 
412.279； 133.810, 59 营七 0 
298.763； 293.087] 546.089 

Totaal 
In tw 

handels 
Ver 

1.383.742 
aalf jaar 
)mzet. c e 
e r. De 

6.730.464|3.309.976| 

10.040.440 ;ijds alzoo een ruim 

7-voudige kust der residentie is 

over het 
algomcen woinig geschikt voor het, verkeer. Bij 
Sibolga echter vormt ze ecn ruime, naar alle zij- 
den bescherinde baai, een natuurlijke haven. De 
recden van Baroes en Natal daarentegen zijn 
onbeschcrmd. Sibolga is dus voor don hand el 
de voornaainsto poort. Van hier gaan dan ook 
tweo belangrijke transportwegen naar het bin- 
nonland: 

le. over Batang Toroe en Padang Sidimpoean 
naar Fort de Kock, een groote postweg, die voor 
auto's bruikbaar is, met zijtakken naar Sipirok 
Tano Bato on Pakantan ； 

2e. over Taroetoong (70 K.M.) naar Baligd aan 
het Toba-meer; vooral deze laatstois van grooto 
economische beteekenis, omdat hij deToba-hoog- 
vlakto uit haar isolemont opheft en do aanslui- 
ting l)ewerkstolligt mot het wegehnet van de 
Oostkust, terwijl een zijweg inedewerkt aan de 



276 TAPANOELI. 

ontsluiting van de veelbelovende Dairi landen. 
Er zyn verder nog verschillende andere, meet 

• of minder goed berijdbare wegen, waarvan alleen 
vermelding vcrdient de weg van Baroes over 
gidikalang langs de Renoen naar de Alas-landen 
van AtjAh. Groote moeilijkheden bij het aanleg- 
gen van deze wegen waren het overbruggen van 
de talryke, diep stroomende rivieren en het 
voorzien in de noodige werkkracliten, waarvoor 
de bevolking vaak zware heerendiensten had te 
verrichten. Van groot economisch belang is ook 
de Gouvernements autodienst van Sibolga, le. 
over Loeboek Sikaping naar Fort de Kock; 2e. 
naar Pa dang Sidimpoean； 3e naar Balige, waar- 
van een zeer druk gebruik wordt gemaakt. Bo- 
vendien is er een particuliere auto-onderneming 
werkzaam. 

Sibolga is naar het Noorden telegrafisch ver- 
bonden met Singkil via Baroes. naar het Zuiden 
met Fort de Kock via Padang Sidimpoean, terwijl 
ook een onderzeesche kabel het met Padang ver- 
bindt. Met de Oostkust van Sumatra bestaan 
thans twee lelegrafische verbiudingen: een van 
Sibolga over Taroctoeng, Balige, Pamatang 
Si Antar, Tebing Tinggi naar M6dan (gedeeltelijk 
is dit nog telefoonlrjn), en een van Padang Si- 
dimpoean over Goenoeng Toea en Rantau PSra- 
pat naar Medan. 

Een wekel可ksche stoomvaartdicnst wordt door 
de Koninklijkc Paketvaart Mij. onderhouden in de 
richting naar Padang en naar Atjdh. 

B e s t u u r. De residentie maakte vroeger deel 
uit van het voormalige gouvernement Sumatra's 
Westkust, zoodat de resident niet was „hdofd 
van gewestel^k," maar „hooid van plaatse顼k" 
bestuur. In 1900 is hieraau een einde gemaakt, 
door de verheffing van Tapanoeli tot een zelf- 
standige residentie, hetgeen zeer ten goede is 
gekomen aan de bchartiging der belangen van 
het gewest. * 

In het bestuur wordt de resident ter zijde gc- 
staan door drie assistent-residenten, een gewes- 
telijk secretaris en twintig controleurs (resp. ge- 
zaghebbers en tjjdelijkc gezaghebbers). 

De regeling van het inlandsch bestuur en daar- 
de indeeling in districten (koeria's, hoen- 
ns) is opgenomen in Ind. Stb. 1906, no. 

496, later meermalen gewijzigd en aangevuld (Ind. 
Stb. 1907, nos. 360, 398, 430, Ind. Stb. 1008, nos. 
99,138 en 60G, Ind. Stb. 1911, nos. 1G1, 515 en 567, 
Ind. Stb. 1912, no. 410). De meest ingrij- pende 
verandering in het inlandsch bestuur was die der 
aanstelling van districtshoofden en onder- 
districtshoofden (Zie Ind. Stb. 1916, nos. 245 en 
404). * 

De laatste administratieve wijzigingen hadden 
plaats in 1918 (Ind. Stb. no. 718) en 1919 (Ind. Stb. 
nos. 272 en 340). Daarbij word de residentie verdeeld 
in 4 afdeelingen nJ.: 

A. Sibolga, en Ommelanden met de hoofdplaats 
Sibolga, bestaande uit 9 koeria's; 

B. Het eiland Nias en omliggende eilandei) 
(hoofdplaats Goenoeng Sitoli), onderverdeeld in 
twee afdeelingen: 

a. Noord Nias. 
b. Zuid Nias. 
C. PadangSidimpoean met gelijknamige hoofd- 

plaats, onderverdeeld in 4 onderafdeelingen: 
a. Angkola en Sipirok met de hoofdplaats 

Padang Sidimpoean, bestaande uit 16 koeria's. 
b, Groot en Klein Mandailing, Oeloe en Pakan- 

 

tan meb de hoof dplaats *Kota No pan. bestaande uit 
15 koeria's. 

c. Padang Lawas met de hoofdplaats Goenoeng 
Toea, bestaande uit 22 districten. 

d. Natal en Batang Natal (hoofdplaats Natal), 
bestaande uit 7 koeria's. 

D. Bataklanden met de hoofdplaatsTaroetoeng, 
onderverdeeld in 6 onderafdeolingen: 

a. Silindoeng met de hoofdplaats Taroetoeng, 
bestaande uit 30 hoendoelans, benevens de land- 
schappcn Rappa, Nagatimboel, Loboesikam en die 
bekend onder den algemeenen naam Nai Pospos, 
voor zoover .niet gelcgcn ten Z. van de „Oleh Hoeta 
Goengoer". 

b. Hoogvlakte van Toba met do hoofdplaats, Si 
Borong Borong, bestaande uit 24 hoendoelnns en 28 
landschappen. 

c. Toba met de hoofdplaats Balige, bestaande uit 
32 hoendoelans en 13 landschappen. 

d. Baroes met de hoofdplaats Baroes, bcstaan<le 
uit slechts 3 koeria's, maar 10 landschappen. 

e. Samosir met de hoofdplaats Pangoeroeranj 
bestaande uit 13 landschappen. 

/. Dairi-landcn, bestaande uit de landschappen 
bekend onder den algemeenen naam van Dairi- 
landen, voor zoover deze behooren tot het gebied der 
Sem-Sem, Kepas- en Pegagan Pakpaks, verder het 
landschap Bangharos van Kclasan, Si Lalahi, Paropo 
en Parboeloean, benevens de aan Laoe Renoen 
gelegen Karo- kampoengs tot Merdingding. 

De tegenwoordige hoofdplaats is Sibolga (sc- dert 
1906); daarvoor (van 1885 tot 1D06) was 
PadangSidi mpoean de hoofdplaats van hetgewest, 
nadat Sibolga het van 1842 cerst was gewecst. 

Het is niet ondeukbaar, dat mettertijd cun andere 
plaats weer als hoofdplaats in aanm< r- king zaJ 
komen, omdat Sibolga zeer ongczonH is (wat men 
door een kostbarc assaineering cvcn- wel thans bezig 
is te verbeteren) en haar liggjn,/ aan de kust, hoewel 
voordeelen aanbie<lend, oolc groote bezwaren 
mcebrcngt, die slechts ten deelc door het aanlcggcn 
van kostbarc groote verbin- dingswegen met het 
binncnland zijn le OIKICI - vangen (zie SIBOLGA). 
Het te Padang Sidiin- poean liggcnd garnizocn is een 
cletachcnient \ an de garnizoenscompagnie te 
Taroetoeng. Een an - der detacheinent ligt to 
Sidikalang. Da vroegcii- bezettingen van Sibolga, 
JJaroes en li.igocboi i zyn opgeheven. Voor de 
binncnlandschc vciliy heid wordt, naar het schijnt, 
thans v(>ldoen<l<.» gezorgd door de aanzienlijk 
uitgebroide in&cht van gewapende politiedienaren, 
waarvan in all<； bestuurszetels een grooler of 
klcjjicr aantal aan- wczig is. Toch brak Januari 1917 
een opstand uit, die zich aanvankeJijk ernstig lict 
aanzicn, inaar gelukkig spoedig werd gedcinpt. Tot 
1908 word door de bevolking geen belasting 
opgcbracht. I)<： prestatie der bevolking bestond in 
het vcrrichl<!ii van heerendiensten en (wat het 
Zuiden: Angkola, Sipirok cn Mandailing betreft) in 
de gedwongen cultuur en verplichte levering van 
koffic. I)c heerendiensten bestaan nog en zijn het 
laatst op- nieuw geregeld by Ind. Stb. 1913 no. 128, 
gew. bij Ind.StbJ 
917no.215,1918,no.709(enBijbl.no.7875, jo. no, 
8575). De gedwongon koffieculluiir enz. is 
opgeheven in 1908 en in ver band daarmedo inge- 
voerd een belasting op de bedrijfs- cn andere 
inkomsten (Ind. Stb. 1908, no. 94). * 

Andere bclangrijke bestuursinaatregelen uit de 
laatste jaren zijn： a. de invoering dor opium-regie 
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in 1908, later gcvolgd door een nadero omschrij- 
ving van do gedcelten der residontie, die voor den 
invocr, het bezit cnz. enz. van opium zijn gc- sloten; 
b. specialc subsidie-regeling voor parti- culierc 
inlandscho scholen. 

Van groote beteekenis voor de ontwikkeling van 
het gewest is do arbeid der sending en hot onderwijs. 

Volgcns het verslag over 1916, uitgegoven in Juli 
1917, war on toon in Tapanocli wcrkzaam: van het 
Rijnschc zendelinggenootscliap (met inbegrip van 
vcrlofgangei's) 83 zendelingen (van wie 23 op Nias), 
hieronder begrepen zendcling- artsen, ondcrwijzers, 
landbouwkundigen (van wie 1 op Nias), 13 
zcndingszusters (van wie 3 op Nias). Het aantal 
inlandscho ondcrwijzers en hulponderwijzers 
bedraagt volgens een statistiek over 1919, 
voorkoinende in “Immanuel'', voor den vasten wal 
resp. 497 en 333】)，voor Nias (verslag 191G) 239. 
Het aantal gewone zendings- scholen is 520 op den 
Sumatrawal, 136 op Nias. 

Er zijn twee kweekscholen voor de opleiding van 
inlanclsche onderwijzers, een te Si Poholon (voor 
120 leerlingcn) cn 6en te Ombolata op Nias (voor 土 
40 leerlingcn). Tot 1919 bestond ook nog een 
kweekschoo) te Na Roemonda (voor 60 kwec- 
kelingcn). Deze is omgevormd in een Hollandsch- I 
nlandsche school. 

Het gehecle aantal Christenen was op den vas- ten 
wal (1919), 183247, op Nias (1917), 17795. 

Behalve het Rij nsche zendelinggenootscliap, dat 
arbeidt in het geheele- Noordelijke tied van Tapa- 
noeli, tot SipircJ< en Si Manosa (bij Sibolga), zijn 
nog werkzaam het Java-Comitc in Angkola, met 
<lric zendrlingcn en de Doopsgezinde /ending in 
Alanflailing en Pakantan, eveneens met dric zen- 
delingcn. Het aantal scholen dicr gcnootschap- pen 
bedraagt rcspectievelijk 14 cn 4. (Zie voorts op ZEN 
I) I NG). 

Ontbrcckt. in het Noordelijk deel van Tapa- 
n<)<4i, behalve op voorname plaatscn als Sibolga, 
iJiToes, "raroctoeng en Baligc. het Gouvcrnc- 
II.Int^onderwijs geheel, in het Zuidelijk gedeclte < 
U7l；--!.j en Mandailing) zijn behalve de reeds ver- 
tiifbk' -chol<Mi tePadangSidimpoean nogecn 18-tal. 

Literaluur. Zie de opgavc in <le Batakspiegel. \ 
；>))latoren datum zijn: J. S. van Braam, Het 
boschwezen van Tapanocli. Tjjdschr. Bin. Bestuur 
<11. 50, p. 36; M. Joustra, Van Medan naar Padang 
1913； Id•?in. Kroniek 1913 ---1917; Tdem, De ton- 
, ；i n in 'I'a panoeli on de Rcgecrings-commis- sic 
(1917); W. <le Haan. M ijnbouwk. exploitatie in 
Zuid 'l';ipanoeli (Vcrh. v. h. Gcol. Mijnb. Gen. 
Alijnb. Serio DJ. \ 5e stuk 1918.). 

TAPE-TAPE.('ollocticfnaam voor Paarlscliel- 
pen (zie PAARLOESTERS) in het gouverne- nient 
C<?lebcs en Ond. Op Java wordteen Paarl- schclj) 
Siinping genoemd. 

TAPfiN (JAV., SOEND.). Zie MALLOTUS 
PHILIPPINICNSIS. 

TAPIH, lotterlyk „omslag, hulsel,* 2), dan OIKICI- 
l)ajak.s, Balineezcn, Maleier^ cn Javancn ,,vr“uw«n-
rok'', cn weP bepaaldelijk eon „open 

i) Bovendicn nog 4 huipondcrwijzcresscn. 
Zi(- lioorda-Vrecde*s Jav. Nederl. Hwclb., 

(<lcn druk), 1901, J, bl. 680, alwaar vcrgclekeh 
wordt oepih = „bladschecde van den pinang- boon),,, 
van(l(Mizclfdcn stam pih. Zic ook Rouf- faer cn 
Juynboll, „Dc Batik-kunst in N.-l. 哗:”巧敏以史' ■■■ 
■■■4 u. ■ \ 

rok" in tcgenstolling tot het samengenaaido. koker-
dook, de s a r o e n g (zie (lit woord). By de Dajaks 
is het spcciaal een r u i mere vrouwenrok dan de 
,,saJoi'' = saroeng; bij do Balineezen het o n cl e r k I 
e c d j e van ec« vrouw, onmidrlellijk oni de heupen 
gedragen, waarover dan de ,,kamb6n'' of bovrenrok 
heen- gaat; bij de Maloiers desgelijks o n d c r r o k, 
zoodat het zclfs in de samcnstelling sSloewar tapih 
= “onderbrock" voorkomt; doch op Java is de tapih 
do v o 11 e d i g e vrouwen-kain (verg. doze Enc. sub 
KATN en KLEEDING), de rok van Midden-Java. 

Zoo behoort op Java de tapih der VTOUW naast de 
bebed van den man; beide zijn geheel dezelfde 
kleedingstukken, van 土 1.05 M. breed te bij 土 2,50 
— 3 M. lengte, alleen door de verschil- lende 
bestemming in naam onderscheiden; beide k a i n J s 
- p a ii cl j a n g das； van e6n, zichzclf gelykblijvend 
patroon, zonder kapala die dat af- breekt. Terwijl 
echtcr de bebed5s voor het over- grootc dcel, 99% 
zegt Kiliaan voor Patjitan x), g e b a t i k t zijn, is de 
tapih der Javaansche vrouw in den regel, 95% 
volgens Kiliaan, van geweven stof, kain loerile, 
meestal dan g c r u i t. 

Evenals bij de bebed van den man cen hoofd- 
doek (ikit) behoort om een s t e 1 te vormen — gelijk 
bij ons „jas, broek en vest" voor een “costuiim" —, 
zoo behoort bij de tapih der vrouw van Midden-Java 
cigenlijk een kemben of borstdock. Dit begrip van s t 
e 1 hcet sawit, van den stain = oorsprong, stam, dus: 
(v a n) een oorsprong. Een sawit.van tapih on 
kemben, of ecn sawit van bebed en iket, moet dan 
ook van hetzelfde patroon en dezelfde klcur zijn. cn 
g c b a t i k t dan meest, omdat een geweven 
borstdoek . niet vaak, 20 % slechts volgens Kiliaan, 
en een geweven hoofddock in het geheel niet 
voorkomt; daargelatcn de effenwitte hoofd- dockcn, 
10% volgcns Kiliaan/ 

Hoogst belangrijk is het n& dat in het lijstje van 
32 Javaansche woorden door Francis Drake te book 
gcsteld toen hij op zijn wereld- ronch-eis van 1577 
— 80, ook in Maart 1580 vect- tien dagen door brae 
ht in een „towne,^ van Java, waarschijnlijk T j i 1 a t 
j. a p, ook 3 wooden voorkomen van Javaansche 
Ideedij toentertijd, die allc drie uitstekend terecht tc 
brengen zijn. Hij noemt tocli (Hakluyt, III, 1600, fol. 
742), met behoud der volgnuminers, aldaar: 

„(1). Sabuck, silkc. 
(14) . Seziil, linnen cloth. 
(15) . Doduck. blew cloth.” 

I), i., hij noonit in 1580 de Javaansche sabock of 
g o r cl o 1 als zijnde van z i) cl e n s t o f,gc- lijk nu 
nog altijd haast het gcval is； hij noemt do dodot 
of(lcn Javaanschcn s t a a t s i e-r o k als een „bJauwc 
stof”， hetgeen oiiniiddellijk be- wijst dat men toon 
op Glidden-Java dodot's droeg van het ook nu nog 
welbckcnde overheer- schend-blauwe uilerlijk, 
dodofs toch van ka'in- kHihbanf/an, patroon 
baitgoen loclak, this b 1 a n w, mot wit van binnen； 
on hij noemt /;avnt als pliimon stof" in tegonstelling 
tot die blauwo clodofs, d.i. hij noemt zoo good als 
volkomen zeker de s t o 1 1 c n of ,、costuii】ns" van 
een bij- ccnbelioorcnde bebed en hoofddoek voor 
ecn 

i) Kiliaan in Tijdschr. v. Nijv. en Landb. 
in N.-L, XLIV (1892), bL 339, verkeerdelyk 539 
gepagineerd. 
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man, of een bijeenbehoorende tapih en borst- 
doek voor een vrouw； natuurlijk van katoen, 
nict linnen. -De vraag blijft, of die toenmaals 
geweven of wel gebatikt waren. 
.i)e waarschijnlijkheid is er echter v6dr, dat zjj 

gebatikt waren. En wel o】n de volgende interessante 
reclcnen. 

Reeds in de oudste. bcscheidcn der Hollandsche 
Oost-Indievaarders — zelfs al ten halve in Lin- 
schoten's Itinerario, 1596, Cap. 20: „gescliilderde 
Taperi van S. Thomas" — konit bij den handel op de 
Kust van Koroiuandel, de term ,,tapi saras- se" voor
； in een archiefstuk van 1G03 b.v. be- sc lire ven als 
„clcetgens die geschildert zyn met loofwerc oock met 
gevogeltc.... heel bontach- tich" i), en toen te krijg in 
het welbekende Kling'schc nyverheids-centrum 
Palikat. Bit “sarasse" leeft nog in Mai. on Jav. 
„serasah, srasah,> = een fijngobioemde. mozaiek-
achtige Koromandcl'schc batiksoort; e n d i t „t a p i" 
i s het M a l.-J a v. tapih (Prof. Kern). Desgelijks 
wordt in Verhaal 28 der S^adjarah-Mc- lajoe 
(tusschen 1612 en 1614 A. D. geschreven) het 
,,toelis" = batikken uitdrukkelijk ver ha aid van ,.kain 
s&rasah" iu het land der Kling's (ed. BheUabear, 
189S, p. 128-129). 

Reeds in 1603 was dus het Indonesische tapih 
z66zeer naar het Westen verbreid, dat het een 
handelstenu was aan de Kling'schc kust voor 
sommige soorten van aldaar “geschilderde" kleedjes, 
d.i. batik's. Want in een ander archiefstuk, eene 
„liistruclie en Ordonantie voor Cor- mandel” van 1G 
Juni 1G89 (R.-A.), bevinden zich, onder de doeken 
door de Holl. kobpJieden tc Tegnapatam — Fort St. 
David op te koopen, ook genoemd 3 soorten v a n t a 
p i h'$, en wel ,,Tape Sarassc>, (Alai, tapih serasah), 
“Tape Telpokan" (d.i. Mai. tapih tilipoekan), en 
„Tape chindos" (Mai. tapih tjindai); b ij elk van w 
e1k e 3 soorten d e hoeveelheid s wordt vermeld e n 
berekend, d i e d c “schilders" d e z e r doeken d a a 
r v o o r g e b r u i k t e n. • 

De tapih serasak waren dus f ij n g e b 1 o e m- 
d,c Kling'sche batik's； de tapih lelepoekan — in 
bovermeld archiefstuk van 1603 „Toulou- poucan" 
geheeten, te koop te Negapatam, en met „ronde 
daeldeis** of kruisachtige figuren op rooden of 
zwarten grond “geschildert" — dito doeken met 
grootere ,,vlok''-patroncn, waarschijnlijk datgene, 
wat de Javanen thans nog t j 6 p 1 o k-patronen 
noemen 2)： en de tapih tjindai waren gewis de n a 
ni a a k in b a t i k-w c r k van de oorspronkelyk uit 
de buurten van Bombay herkomstige zijdcwecfseJs, 
tjindai of tjinde geheeten (zic TJINDAI). 

Aldus heeft dan tapih, met het MaJ.-Jav. woord 
kain, do eer gcdeeld reeds voor 1600 op- genomen te 
zijn in de hundelstaal der Tamil's, die zoo duizende 
geweven cn gebatikte goederen 

x) Zie Bijlage III in „De Balik-kunst in N.-I. 
enz.," bl. XJ1, 2e koJ.; alsmcdc kleur- plaat 50. en 
de zwarte platen 48 en 59. 

2)Aldaar bl. XIII. Prof. Kern gaf even- zeer de 
verklaring van den term „Touloupou- can"; verg. 
Mai. UUpoek — „niet figuren van goud, zilver of 
cen klcurstof bedrukt,\ (Klin- kert), en het bjj罗皿

叫Vreede, 1901, I, bl. ^T^-^ohverklaard^gcblevcn 
j,dodot tinelpok (Jees: lin^lepok) ing pr&d五‘‘ i. 
v. lalipok. 

van oudsher voor de Indonesische markt plach- ten 
te vervaardigen. 
Dat de termon ,,tapichinde" en „tapisarassa,5 om 

den haverklap voorkomen in de oudere Holl, 
bescheiden over Java, Matarani, cnz., weet ieder die 
De Jo'nge's Opkonist, dl. IV —VII, nicer dan van 
hooren zeggen Rent. En waar tapih scrasah reeds in 
1603 de naam was voor een bepaald soort van 
PaJikafscho batik's (Mat kdin Pelekat), is er allc 
waarschijnlijkheid voor, dat- de sawifs waarvan 
Drake in 1580 te Tjiiatjap( ?) den naam opving, s t e 
11 e u zijn geweest van een gebatikto tapih plus 
ke.mbi.ri, of, eercler nog, van cen gebatikte bebed 
plus ilcet. 

G. P. R. 
TAPIOCA. Oorspronkelijk de handelsnaam van 

het Braziliaansche manihot zetmeel (zie OEBI KA 
JOE), dat op hecte platen snel tot gcelbruinc korrels 
ingedroogd on. daardoor gcdceltelijk ver- stijfscld is 
gewordeu. Tcgenwoordig wordt het in velerlei 
sorteering op groote schaal fabriekmatig bereid. Men 
maakt het uitsluitend uit eerste kwaliteit tapiocameel 
(zic aldaar), omdat de tweede kwaliteit geen 
Irchtkleurigc tapioca zou kunnen oploveren. Het 
tapiocameel wordt in kleine rood-kopcrcn pannen van 
ongeveer 60 cM. doorsnede, die in een rij naast 
elkander staan, gebracht. Deze pannen zijn van een 
dubbelen bodem voorzien, waarin atooin onder druk 
kan worden toegclaten. Men spreiclt ongeveer 5 K.G. 
mee) in een dunne laag over den bodeni van de pan 
uit, laat den stoom toe en zoodru. het meel vastbakt, 
maakt men het met eca spat el los. Het nibel klontert 
sanien en wordt half doorschijncnd, waarna men het 
product nil de pannen iieenit en op zeven brengt. De 
grove stukken worden met de hand klein gemaakt cn 
opnieuw gezeefd, zoodat men ten slotte twee 
verschillendc sorteerin- gen heeft gekregen. De 
grootste stukken heetcii tapioca-flakc, de klcincre en 
het gruis tapioc；' - sifting. Een derde soort, de paarl-
Lapiocu, bcreidt men door het vochtige inccl door ecn 
geperfo- reerde plaat te person cn de daaruit komcjnl'' 
bollctjes te vcrhiLten. Zij kunnen ook wedcr door 
zeven worden gesorteerd. De tapioca vjndt vr<-i 
aanwending voor soopen cn dcrgclijke spijzcn t'-r 
vervanging van de sagoc. De uitvocr van tapi<>- 
caproducten uit Ned<;r!andsch-Indic bedroeg in de 
laatste jaren vo6r den oorlog ongovcer 25.000 ton per 
jaar. 

TAPIOCA-JWEEL. In do hiutstc jaren li<> i'' zich 
in Ned.-Indic de bcreiding Van cassavemcel (tapioca) 
tot ccn” zoowel voor Europeancn als inlanders, bij 
uitstek belangrijko Industrie ont- wikkeld. De cijfers 
in de tabel op bl. 279 geven een bechl van den uit.voer 
van Hit urlikel gc- durende de jaren 1912, J 913 en 
1914. 

Een vrij bclangrijk aantai fabrieken en fabriek- jes 
houdt zich op Java met de bereiding van cassavejnecl 
bezig, tcrwijl ook door de bovolking op priiniliovc 
manier groote hoeveolheden mcel geproduceerd 
worden. 

Sedert korten tijd hobben zich ook hier eenige 
fabrieken ingcricht voor- de fabiicatie van flake en 
pearl, in nuvolging van de Straits, waar bijna alle 
mcel tot deze producten wordt verwerkt. 

Naar de bereiding onderscheidt men twee soorten 
van cassavemeel, cn wel Kan】.pong- m e e 1 en F a 
b r i e k s in e e J. 

Zooals de naam reeds aanduidt, wordt het eerste 
meel in de kampoeng bereid, en wel op 
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hoogst primitiove wyze, torwyl het fabrieksmoel in 
spociaal daarvoor ingerichte fabrioken bereid 
wordt. . 

Landen van bestomming. 
Hoeveelheid in tons 
van 1000 K.G. 

1912 I 1913 1 1914 

a. Uit Java, naar:  
Nederland en order ... 1.964 4.497' 5.461 
Engcland ...........................  15.173 15.056 14.749 
Ver. St. v. N.-Amerika .. 14.605(22.371 

21.258 Singapore ..........................  5.780 5.918 4.823 
Andere bestemmingen .. 4.094i 5.395 2.255 

Totalen • .......................  41.616153-237 

48.546 
b. Uit de Buitenbezittin- 

gen, naar： 
 

Engeland cn order ... 10 30 30 
V. St. van N.-Amerika .. 102| - - 
Singapore ..........................  535| 810 306 
Penang  .............................  286： 90 55 

Totalen ..........................  933 9301 391 
1 

De bereiding van het cassavemeel berust op het 
openen der zetmcelhoudende cellen door middcl 
van raspen； het scheiden. van het zet- ineel van de 
onoplosbare verontreinigingen als: celwandcn, 
ong^opende cellen enz., door middel van /.even； 
het scheiden van het ineel van de stoffen, die in het 
vruchtwater voorkoiuen. door middcl van bezinken, 
en ten slotte het drogen van het mod. * 

De bereiding van het kampongmeel. In verschil- 
lende streken van Java, en wel vooral in Oost- Java 
on in de Preanger vindt men kampoengs, waar de 
bevolking zich apeciaal toolegt op de 
jueelbereiding. Zoo'n kampoeng is al op verren 
nl'stand te herkennon door een eigenuardige zure 
Incht. een gcvolg van het in melkzure en botcr- znrc 
gisting overgaan van de overal in den om- trek 
vcrspj'cidc afvalstoffen. Natuurlijk is de bereiding 
van iict kanipongmccl hoogst primi- tief, als gevoljz 
daarvan behaalt het nicel op vejT(! n;t nict de 
prijzen, die voor het fabrioks- mccl betaald worden. 

De bereiding van het kampongmeel is overal 
<»))Java geiijk, alleen bestaat er eenig vcrschil in de 
constructic der raspen, die voor het oponen <lcr 
cellen gebruikt worden. 

Een der ecnvoudigHte raspen bestaat slochts uit 
ecu stuk petroleumblik, waarin, met bohulp van een 
sp^ker, gaatjes geslagon zijn. De op- staande ran 
don van die spijkergaten v or mon de rasp. Dat eon 
dorgeiijk primitief worktuig al zeer onvoldocndo 
mout werken is duidclijk. 

Eon andore en ids betere constructie van rasp 
bestauL uit cen plunk, waarin op regelmatigo 
afstanden 血ukjes kojjer- of ijzerdraad zijn be- 
vesligd, dio ongovecr 1 c.M. boven de plank 
uitstokon. • 

Eon groole verbetering, vooral wat do quanti- toit 
van hot verkrogon meol botreft, is do molcn- of 
traprasp, die vooral bij de meolberoidendo 
bevolking van KCdiri in gebruik is. , 

De geraspte brij wordt nu door oon fijuiuazig 
dock gezeefd, torwijl de op hot dock terugblij- 

vende pulp herhaaldelijk met schoon water wordt 
uitgekneed. 

Men laat daama de zetmeelhoudende vloei- stof 
eenige uren in steenon bakken of potten be- zinken, 
giot het boven staandc water af, roert opniouw mot 
water om, laat weer bezinken, giet weor a£ en achept 
ten slotte het zetmeel uit den pot. Het meel wordt dan, 
of onder voort- durend fijnmaken, in de zon gedroogd, 
of het wordt, nog vochtig, aan Chineezen verkocht. De 
Chineezen vermengen het kampongmeel weer 
opnieuw met water, zeven. de brij nog eens, en 
bereiden op die wijze uit het kampongmeel een 
tamelijk goede qualiteit meel. 

De bereiding van het fabrieksmeel. In de meeste 
fabrieken op Java worden de cassaven. door de 
bevolking geschild aan. de fabriek geleverd, soms 
evenwel worden ongeschilde cassaven verwerkt. Het 
laatste geschiedt nu niet, zooals dikwijls aangenomen 
wordt, om het zetmeel, dat anders met de dikke schil 
verloren gaat, ook te winnen, maar alleen 
noodgedwongen, en wel als de fabriek in hoofdzaak 
eigen aanplantingen verwerkt en het schillen door 
gobrek aan werkvolk te kostbaar zou worden. Het 
percentage zet- meol in de schil is namelijk zeer 
gering, terwijl. daartegenover staat, dat het wasachen 
der ongeschilde cassaven heel grondig moet 
geschieden, wat 6n veel kracht en veel water kost. Bij 
het verwerken der ongescliilde cassaven is het tevens 
moeilijker een absoluut wit meel te verkrijgen. Het 
wasschen der ongeschilde cassaven geschiedt in 
waschtroiumels, die geheel op dezelfde wijze zijn 
ingericht als de waschtrommels, die in gebruik zijn bij 
do beetwortel- en aardappelmeel- fabrioken. De 
cassaven worden in voortdurende bewoging gehouden 
en langzaam voortbewogen, terwijl een waterstroom 
in tegengestelde rich- ting alle gronddeeltjes, 
losgeschuurde epidermis- stukj es, enz. wegspoelt. 

Het raspen der cassavewortels dient om de zet-
meelhoudende cellen te openen, zoodat de zet- 
ineolkorrels vrij komen en bij de volgen.de be- 
werking, het wasschen, gemakkelijk van de cel- 
wanden enz. gescheiden kunnen worden. Een rasp 
bestaat uit een trommel van gegoten yzer, aan den 
omtrek voorzien van getande messen of zagen, die 
evenwijdig aan de as geplaatst zijn. De rasp maakt 
ongeveor 800 omwent-elingen per minuut. De zagen 
zijn geplaatst op een onder- lingcn afstand van 2 c.M. 
en worden op hunne plaats gehouden door middel van 
ijzeren blok- ken. De zaagtanden stekeu boven die 
blokken een paar m.BI. uit. Door middel van wiggen 
en metalen banden zijn trominel, zagen en blokken tot 
con stovig gohccl vereenigd. 

Nu .lict vcrlaten dor rasp, die meestal op cen 
verhevenheid geplaatst is, stroouit de zotmeel- brij 
naar de zeven, waarin zo gescheidon moet worden vau 
do celwanden, ongcopende cellen enz. Hetgecn op de 
zoVcn na het uitwasschen van het zetmeel achtcrblijft 
en dus uit bovengenoem- dc bcstanddcelen bestaat, 
wordt ampas of pulp genoemd. 

Dikwijls wordt het zetmeelhoudende water, dat uit 
do zeven komt, nogmaals gezeefd, maar nu door eon 
zeef mot zeer fijne m&zen. 

Hot zetnioel moot nu gescheiden worden van • het 
vruchtwater, spoelwator enz. Dit scheiden geschiedt 
door middol van bozinkgoten of van bozinkbakken. 
Bezinkbakken worden op Java 
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het meest toegepast; ook in Europa gaat men bij de 
fabricate van aardappelmcel weer lang- zamerhand tot 
de bezinkbakken over, daar de bezinkgoten op den 
duur minder schijnen te voldoen. De bezinkbakken 
zijn van cement en voorzien van inrichtingen om, na 
het bezinken van het meel, het bovenstaande water zoo 
voiledig niogelijk te kunnen aflateii. 

De zwaarste deeltjes bezinken het eerst, ter- wijl 
de lichtere verontrcinigingen zich pas op het laatst 
afzotten. Men verkrijgt met deze goten natuurlijk een 
zeer goede scheiding en kan zoo- veel qualiteiten 
krijgen als men wil. Soins past men bezinkbakken en 
bezinkgoten gecombi- neerd toe. 

Het verkregen zetmeel moet nu in verschil- lende 
qualiteiten gesdieiden worden, en elk dezer qualiteiten 
moet dan nogmaals gereinigd worden. 

De blokken zetmeel, die men uit de bezinkbakken 
lerijgt, en die ongeveer 50 % water be- vat-ten, worden 
van onderen en boven afge- scliraapt, en het 
schraapsel afzonderlyk verwerkt op een mindere 
qualitcit zetmeel. 

Het zetmeel wordt daartoe in roerbakken met .zoo 
weinig mogelijk water tot een dikke brij aangeroerd. 
De roerbakken zijn van cement, en bezitten een 
rocrinrichting, bestaande uit een as met vleugels, die 
hoogcr of lager te stellcn zijn. 

Zoodra het meel zich met het water tot een 
homogene massa vermengd heeft, wordt de melk afgel 
ten in bezinkgoten of bezinkbakken, om opnieuw te 
bezinken. Men krijgt dan twee qualiteiten meel, die elk 
verder afzonderlijk afgewerkt worden. 

In kleine fabriekenwordt zoovecl mogelijk voor 
het drogen van het meel gebruik gemaakt van de zon, 
en aDeen bij ongunstig wcer worden de steeds 
aanwezige drooginrichtingen gebruikt. 

Literatuur: E. de Kruijff, De cassavcmeel- 
industrie op Java. (Teysmannia, jjiargang 1909, bl. 
271) J - 

TAPIR (Tapirus), behoort tot de Perisspdac- tyla 
(Zie HOEFDIEREN). Hij heeft, evenals de verwante 
Neushoorn, een dikke huid, die dun behaard is. Het 
aanta) der teenen is nog niet zoo sterk gereduceerd als 
bij de andere onge- paardhoevigen: aan den vaorvoet 
is alleen de eerste teen verloren en zijn er dus nog 4 
over- geb】even, de achtervoet is, evenals bij den 
Neus- hoorn, drieteenig. Hocwel dus de voorvoet 
feite- lijk “evenvingerig" is, verschilt hij toch van dien 
der Artiodactyla daarin, dat een teen (nL de tweede 
van binnen af) 1 anger is dan de overige. 

De tapirs zijn korfrpootige. j)lompc di cron met 
zeer korten staart cn korte, bewegclijke slurf, aan het 
eind waarvan de neusgaten liggeiv Het ziju eenzaam 
levende, plantenetende dieren. In voor-historischen 
tijd hebben ze cen groote ver- spreiding gehad, 
tegenwoordig Icvenze nogslecht：. in Centraal- en Z.-
Amerika en in Achter-Indic, Sumatra en Borneo. De 
eenige Aziatischc soort is T. indicus Cuv., die 
ongeveer 2 M. lang wordt. AJs op Sumatra 
gebruikelijkc namen worden genoemd: koeda ajSr, 
koeda arau, koeda rim ba, babi aloe, sCladang, gindol, 
tenock, als nainen, op Borneo in zwang: kadjamina 
(I>AJ.) en rason. Het jonge dier is donkerbruin met 
gcle strepen en vlekken, volwasscn is het zwart 
gekleurd, maar de ropp tusschen de ledematen wit. \ 
ardaar de naam Schabrak-tapir. Over zijn levcnswijze 

is weinig bekend. Volgens Schneider (Zoologischo 
Jahrbiicher, Abt. Syst. Bd. 23, 1906) voedt hij zich 
gaarne met boonivruchten on wordt hij . daarom op 
Sumatra gevangon in valkuilen, die ondcr 
vruchtboomen aangelegd worden. 

TAPOENG'S. Landstreek in de afdceling 
Bengkalis, gouvt. Oostkust van Sumatra, ge- vonnd 
door het stroomgebied van de Tapoeng- kiri cn 
Tapoeng-kanan (zic hot art. SIAK-RI- VIER), 
grenzende ten 0. aan eigenlijk Siak, ten Z. aan de 
afdeeling L. Kota (res. Sum. West kust), ten W. en N. 
aan de laridschappen Ram bah, Kota Intan en Kota 
Lama der onderafdee- ling Rokan. De grond tusschen 
gezegde grenzon wordt ingenomen door de vroegere 
2 confedera- ties, nl. die van de Tapoeng-kanan (het 
N. deel) en die van de Tapoeng-kiri (het Z. deel). De 
con- fecleralie Tapoeng-kiri bestaat uit viGr leden, nl. 
Petapahan, Batoc Gadjah, KSbon en Tandocu; aan het 
hoofd van elk dier nauwkeurig begrensde en weder in 
ondcrdeclen verdcclde landschapjes bevindt zicli een 
bandahara. Tapoeng-kanan bestaat uit twee leden, nl. 
Lindei (waarvan het hoofd den titel teraija draagt) en 
Sikidjang (met een bandahara), beide weder 
onderverdecld. De bevolking der Tapoeng's moet van 
zuiver Mi- nangkabauschcn oorsprong 对n ； taal, 
zoowcl als zeden en gewoonten wij.zcn daarop. 
Vroeger ver- keerden de Tapoengsche landschappen 
in cen twijfelachtige onderhoorigheid aan Kota In tan 
cn Siak, maar in 1876 deed de Radja van Kota In tan 
formed afstand van zijn vermeende rech- ten, zoodat- 
nu Siak alleen zich doet gel den. De Sultan van Siak 
wordt in de Tapoeng*s verte- genwoordigd door een 
door hem aangesteld hoofd; administratief behooren 
deze Jandscha p- jes*ook tot het gebied van den 
controleur van Siak. Zie verder H. A. Hijmans van 
Anrooij, Nota omtrent het rijk van Siak, Tijdschr. Bat. 
Gen. D). XXX'(1885), Hoofdst. IV (bl. 351 ' vgg.): 
De Tapong's. 

TAPOES (MAL.). TAP OS (SOEND.). Zie ELA- 
TERIOSPERMUM TAPOS. 

TAPStR. Verbastering van het Arabische lafsir, d. 
i. Koran-uitlogging. Een kitab tap-sir is een Koran-
comnicntaar. 

TARADJOE (TRADJOE). District met gelijk- 
namige hoofdplaats van de contrdle-afdccJifig 
Alangoenrcdja, rcgentschaj) cn afdeeling Tasik- 
nialaja, residentie Prcangcr- Regcntscljappen ； met 
ecne oppervlakte van 321 K.M2. Het district telt 3 
onderdistriclen mot 25 desk's., 

TARAHAN. Naam op West-Sumatra aan 
wevcrachtigcji vogc], I'rylhura prnsinfi, gegoven. 
Staurt verlengd wigvormig, ongeveer van de lengte 
van het lichaarn. (Jrootte van het sijsjo； snave] 
krachtig； aclitcrkop, vleugeJ*cn rug zijn groen 
gfiklcjird ； staart (ui midden van de l)orst rood; 
zijdcn van de borst lifht geelbruin； slaapl in het riot 
en phindert overdag de rijstveld<'ii. Zic 
WEVERVOGEJ,. 

TARAKAN. Eiland behoorende tot het land- schap 
Jioeloengan, afdceling Sainarinda, rcsid<-n- tic Z. en 
O.afd. v. Boi'noo. JJevat potroJcum- ho u den de 
terreinen. De Bataafschc Pctroleuni Maatschapj)ij 
heeft hi er eenc bclangrijkt! vesi i- ging. Er bevindt 
zich cen station voor draad- looze tdcgrafic. ,. / • 

TARANG BOEROENG.Maleische( ?)naam voor de in 
Borneo en Sumatra voorkomendc boo in- hagedis, 
Draco cornulus Gunther (zie verder 
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onder TJITJAK TliRIftVNG en ondcr AGA- 
MIDAE). 
TARANTANG. Zio TAMBANG. 
TARATAK BOELOEH. Druk centrum voor don 

inlandschcn handcl, gelcgen in het gouv. Oostkust 
van Sumatra aan do Kam par Kanan, een weinig 
bcneden de plaats, waar deze rivier het gewcst 
bctrccdt. De uitgestrekte moo- rassigc oerwouden 
langs de rivier bevatten tal- rijl<c dj-
"loetoengboomen, uitstekend thnmerhout cn vecl 
rotan, maar de afvoer daarvan was door de sterke 
„beno,, (zie aldaar) en de vele ondiep- ton niet goed 
mogelijk, zoodat de bevolking van clezen 
woudrijkdom slechts weinig nut trok. Se- dert de 
Kampar cchter bevaarbaar is gemaalct, k wa m een 
stoomvaartverbinding tot stand van Pclalawan naar 
Taratak Boeloeh, in aansluiting aan den 18 K.M. 
langen landweg naar de uit- voorhaven Pa kan Baroe 
aan de Siakrivier. Deze weg bestond reeds sedert 
1886, maar was in slech- ten toestand door het 
uitgestrekte moeras Ban- tjah La was langs den 
Kampar oever, in verband met de omstandigheid, dat 
hij onder bandjirpeil * Jag, zoodat hij gedurende den 
regentyd meesta】 onbruikbaar was. In aanleg is een 
weg naar Ta- loek aan de Indragiri. die van groot 
belang zal worden voor de ontsluiting van het 
Kampar Kiri gebied, cn een deel wordt van den 
grooten Midden-Sumatra weg. A '■ 

TARATE (JAV.). Zie NELUMBO NUCIFERA. 
TARATE GOENOENG (SOEND.). Zie GUNNE， 

RA. 
TARAWANGSA. Zie MUZIEK EN MUZIEK- 

I NSTRUMENTEN. 
TARAWEH. Zie VASTENMAAND. 
TAREKAT is de uit hot Arabische larzkah 

verbasterde benaining, waarmede op Java eene 
mystieke ordc of broedcrschap aangeduid wordt. Ziu 
over deze broederschappen, haar ontstaan, docl en 
inrichting, de groote beteekenis, welke zij in de 
Mohammedaansche samenleving hebben v<irkregen 
en de vereering, welke aan vele harer hoofden ten 
deel yalt： ISLAM II, e. ( DI. II, p. IG7). Benigc 
dezer orden zijn ook op Java en iii vcr.sfheidone 
anderc streken van den Indischen Aichipel zc(；r 
verbreid. Duizenden uit alle klas- M n <ler ] 
ulandsche bevolking laten zich daarin opnciiicn, 
hetzij in hunne woonplaats, hetzij te Mekka bij 
gclegcnheid der bedevaart. 

1)(： orden ontlconcn haren naam aan de per- -
<>nen, die als hare stichters bekend staan. Oud- lijds, 
in <!< |()e on 17e eeuw, had vooral de tari- kah der S 
j a. 11 u r i j j a h in verschillcnde streken bekendheid 
verkregen. Later traden in het bijzonder de Kadirijjah 
en N a k- s j i b a n d i j j a h op den voorgrond, de. 
eerste aldus genoemd naar haren stichtcr den alge- 
mcen in Ned. -Indie als heilige verccrden Abd ai- K 
a< Ii i- 1)j i I a i)i ( )■ 11. - I 11>5 n.(), de tweedo 
naar Balia ad-din Naksjibandi (f 719 H. = 1319 n. C.). 
Ook de 8 j a d i I i j j a h (genoemd naar Aboo*]-
Hasan Sjudili (f 65() H. = 1258 n. C.) on de oersl uit 
niouworon tijd dateercncle S a m- m ii n i j j a h (zio 
SAMMAN) verkregon in de laatste halve «?euw 
grooton aanhang, terwijl daar- (；nlogon do in 
Noord- en Contr.-Afrika zoo in- vloedrijkc tarikah 
dor Scnoesi^ tot dusver in den Archipel goon ingang 
vond. De R i f a,i j j a h- broedorschap (gcsticht door 
Ahmed RifB'i 什 578 ](.=1 ]82 n. C.) is hier cn dear 
in Nod.-Indie wel bekond, inaar wijkt vor van de 
anilero or- 

den af, doordat de aan hare ordebroeders voor- 
geschroven godsdienstoefeningen gehcel ontaard 
zijn in zelfvorwondings-vertooningen. Zie DA- 
BOES-SPELEN. 

ledere orde tracht hot voor alien gemeen- 
schappelijke dool, de verkrijging der ware mys- tieke 
Godskennis, te bereiken langs do door haren stichter 
aangowezen turikah (d. i. weg). Tusschon de 
methoden der verschillcnde orden bestaat feitelijk 
geen diepgaand verschil. Hoofd zaak is voor alien: 
het in achtnemen van zekere, vrome leefregelen, de 
beoefening eener strenge moraal, concentratie van 
den geest in mystieke overpeinzing en het zich 
verdiepen in het opper- wezen, — alles onder leiding 
van den goeroe of sj^ch. De meeste orden kennen 
bovendien de min of meer luidruchtige 
samenkomsten der breeders, welke ten doel hebben, 
zich door ge- meenschappelij ke 
godsdienstoefeningen in mystieke geestverrukking 
te brengen. Ter bereiking van dit doel worden vooral 
dansen. en andere opwindende lichaamsbewegingen 
verricht, onder begeleiding van muziek en het 
reciteeren van wi- rid's. dikir's en ratios. Zie DIKIR, 
RATIB WIRID. 

De sjech's zoowel als de persouen, die hen op 
verschillende plaatsen als badaVs of kalipah's 
(chalzfaJi's) vervangen, behooren volgens de strenge 
leer aan hooge eischen te voldoen. Zij moeten zich 
door reinen levenswandel ondcr- scheiden； hun 
kennis en streng orthodoxe op- vatting van wet en. 
geloofsleer mag niet aan twij- fel onderhevig zijn. 
Hunne bevoegdheid om den heilbegeerigen op het 
pad der mystiek voor te gaan kan slechts verkregen 
wordon door vorming onder de porsoonlijke leiding 
van een mystiek leeraar. ledere sj&ch behoort in dit 
opzicht op een geestelijken, liefst tot op den stichter 
der orde teruggaanden stain boom (silsilah, 
salaailah) te kunnen wijzen, die aantoont, hoe de 
door hem onderwozen n>ethoden onafgebroken in 
zuiveren vorm, van generatie tot generatie, zijn 
overge- leverd. Die overlevering wordt bovendien 
geacht, zich nog verder voort te zetten en door 
tusschen- komst van den grondlegger der orde en 
diens nog oudere autoriteiten ten slotte tot op den 
Profeet zelven terug te gaan. 

Naar strenge op vat ting mogen in. do larzkah 
slechts personen opgenomen wdtden, wier gods- 
dienstige opvoeding ten aanzien van wet en ge- 
loofslecr, althans nagenoeg, voltooid is. De in- 
wijding in de mystieke leer kan ook slechts 
trapsgewijze geschieden. Gewoonlijk wordt daar- bij 
een incleeling in vier graden onderscheiden, die 
sjari'ah (wet), larikah (wtg of methode), ma'-' rifah 
(kennis) en haklkah (werke烦kheid, hoogste 
mystiokc kennis) genoemd worden. Zy, die toe- 
treden. hebben zich tot onvoorwaardelyke ovor- gave 
aan de leiding van den sjech to verbiuden. Zij zijn 
hem voortaan volstrckte gchoorzaamheid 
verschuldigd. De b^ngat (Arabisch: baiyali, d. i.- 

huldiging), d. w. z. de plechtige overeonkomst met 
den goeroe bij opnanic in do tarikah； bezcgelt deze 
verhouding, die wel kenschetsend vergele- ken wordt 
met den toestand van het lijk in han- den van hem, 
die het wascht. 

De praktijk beantwoordt intusschon slechts in zeer 
geringc mate aan het hier geschetste beeld. Slechts 
weinigen van hon, die als loiders opGreden, kunnen 
als werkelijk kundige, beyoeg- de personen golden. 
Aan do ineesten huniier 
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wordt bovendien niet zonder grond grove geld- 
zucht, eigenbaat, heerschzucht en gebrek aan ernst 
verweten. Hun oogmerk is bovenal, grooten aanbang 
te verwerven. By het opnemen van nieuwe leden zijn 
de meeste sj£ch's ver van kieskeurig. Ze】fs geheel 
ouontwikkclden worden niet buitengesloten, en de 
eischen voor de mys- tieke opleiding zijn» meestal 
totliet uiterste ver- laagd. De ascese beperkt zich wel 
tot cenig vasten voor de opname in de tarikah. De 
godsdienstoe- feningen omvatten niet veel nicer dan 
het leeren opdreunen van eenige diZrtr-forinules op 
de daartoe voorgeschreven tijden, waarbij men dan 
moet trachten, zich allengs de voorstelling eigen te 
maken, dat sommige woorden der ge- reciteerde 
formules uit bepaalde deelen van het menschelijke 
lichaani voortkomen. De goeroe's pl egen zich over 
de gebrekkigheid van het on- derricht te 
verontschuldigen met de opmerking, dat men den 
lieden niet meer van de mystieke kennis mag 
toevertrouwen dan hetgeen hunne zeer beperkte 
vermogens vei'dragen kunnen. Ook voor den geheel 
onbegaafde, zoo verklaren zij, is aan de toetreding tot 
de tarlkah toch in alien gevalle groote zegen 
verbonden. De oefe- ningen, onder leiding van den 
sjech begonnen, kunnen na verloop van tijd ook 
zelfstandig worden voortgezet. Maar het geldt toch 
als wen- schelijk, n.u en dan weder onder des 
goeroe98 eigen Jeiding te komen en in het algemeen 
de betrekking met dezen voortdurend te onder- 
• houden. Daartoe dienen herhaalde bezoeken, telkens 
onder aanbieding van daarbij passende geschenken in 
geld of in natura. 

Aanpassing aan populair bijgeloof is bij het 
mystieke onderricht moeilijk te vermijden. VooraJ de 
genoemde Sjattarijjah werd in lateren tijd wegens 
hare ontaarding in dit opzicht sterk veroordeeJd in de 
kringen van strenge wetge- leerden. Deze koesteren 
echter ook tegen de overige orden in Ned.-lndie 
emstige beden- kingen.. Zij keuren niet die methoden 
zelven af, maar wijzen op de groote bezwaren, 
verbonden aan de verbreiding van zulke tarzkalCs 
onder de Inlandsche bevolking, bij welke de naleving 
der voorscliriften van den Islam nog zoo veel te 
wenschen overlaat, terwyl ook de bevoegdheid der 
sj&ch's in hun oog zeer betwistbaar is. 

Voor eene kolbniale regeering schuilen in het 
iarifea/t-wezen ongetwijfeld gevareii. De broe- 
derschappen vormen min of ineor krachtige or- 
ganisaties, tot gehoorzaamheid aan hare s^ech's 
verplicht. Er zijn goeroe's, die zich gaame in een waas 
van geheimzinnigheid hullen. Verhalen over 
wonderen, die hun door Allah's genade te- 
beurtgevallen zouden zijn, vinden geloof onder de 
massa. Hun bevel geldt als dat van eeu Hoo- gere 
Macht. Wel beoogen de larikah^s krachtens haren 
aard niet de verwezenlijking van politieke 
doeleinden, maar de mogelijkheid bestaat toch, dat 
deze scharen van meestal,weinig ontwikkelde lieden, 
door hare leiders op een dwaalspoor ge- racht, zich 
ook op politick terrein willen doen gel- den. 
Aanhoudend toezicht van overheidswegc op deze 
broederschappen is dus noodzakelijk. Het werd nader 
geregeld in de Ordonnantie van 2 Nov. -1905 
betreffende het Mohammedaansch 
godsdienstonderwijs (Ind. Stb. 1905 no. 550); vgl. 
over de voorscliriften ter uitvoering ciief 
Ordonnantie: 6362. 

Jjiteratuur：ZC. Snouck Hurgronje. Mekka, JI, 

277 vv.；,与en Arabisch 1)ondgenoot der Ned. Ind. 
Rcgeering (Medcd. Nod. Zend. Gen. Bd. 31 1S86, p. 
41 vv.)； J Het Mohammedaiiisme (in ColijiVs Ned. 
Indie, T, p. 260 v.)；l de Islam in Ned. Indiii, p. 41 
v. (Gr. Godsdiensten II, 417 v.); 
L. W. C. van den Berg, in Tijdschr. Bat. Gen 28, p. 
158 vv.; K. F. Hoile, Ibid. 31, p. 67 vv.; Van de Wall, 
Ibid. 35, 223 vv. ； C. Spat, in Onze Eeuw. 1912, I, 
223 vv.: 412 vv.； vgl. de bij ISLAM II, e (DI. II. p. 
168, a) opgegeven lite- ratuur. 

TARFIA. Landschap aan de Noordkust van 
Nieuw-Guinea, ten W. van Tanah-Merah, aan de 
Mattererbaai. Aan deze baai liggen eenige 
kainpoengs, o.a. Tarfia en Dari. Meer naar het Z., in 
het gebergte, woont de stam Monimbora, die vooral 
sagoe naar de kust afvoert.- 

TARtKAH. Zie TAREKAT. 
TARIQ- EN NGAMBATSTELSEL. Zie DJAM- BI 

onder Bevolking biz. 610. 
TAROANG. Ecn der .districten van de onder- 

afdeeling Bonthain (zie aldaar), gouv. Celebes en 1 
Onderh., onder een glarang. 

TAROEM (MAL., SOEND.). Zie INDIGO. 
TAROEM (TJI). Grootste rivier van West- Java. 

Zij neemt liaren oorsprong uit het moeras Rantja 
gede, op het hoogland van T6gal Padoeng, dat 
tusschen de vulkanen Wajang-Windoe en Kawah 
Manoek op 1550—1650 M. hoogte gelegen is. 
Beneden dit hoogland stort do Tji Tarocni zich in een 
prachtige kloof, die verderop in diepte afneemt en 
voor kleine, fraai gelegdc sawah-terrassen ruimte 
laat. Bij Madjalaja (670 M.) betreedt de rivier, zich 
Westwaarts wendend, de Bandoengsche ineervlakte 
(zie DI. I,), waarop ze slechts 20 M. verva] heeft, 
gerekend tot den tusschenrug, die het plateau van 
Bandoeng van dat van Tjililin scheidt. De rivier is op 
de eerste vlakte in het gehccl niet inge- sneden; a Is 
een donkergroene strook.door dorpen en vcel 
bamboe omzoomd, kronkelt zij zich door sawah's en 
moerassen; de breedte neemt van 20 tot 80 M. toe. 
Zijbeken zijn vaQ het Zuiden de Tji Sangkoewi en 
Tji Widej ； de eerste komt van lict plateau van 
PengaJengan (1400 - 1550 M.), tegen- hanger van 
dat van Tfigal Padoeng, ahnede con kinagebied, 
beroemd om ziju heerlijk koel klimaat en o)r) de 
fraaie uitzichten langs den weg, <1J<- van da ar langs 
do Tji Sangkoewi gaat. De Tji Widej komt van het 
icts lager gelegen on dus tot sawah* s aangclcgde, 
breede en vruchtbarc hoogdal van Tji Widej of Tji 
Sondari (1200 1400 
M. ). Van de Noordzyde neemt de Tji Taroem o. a. 
op de Tji Kapoendoeng, die van den Boek it 
Toenggoel komt, cen fraafen waterv-al vormt en 
door de hoofdplants Bandoeng stroomt, en de Tji 
Main. 

Jn de vlakte van Tjililin loopt de Tji Taroem door 
een stcilwandjg ravijn, 50- GO M. diep, met 
venninderde breedte. Na de Tji AJinjak, de 
hoofdbeek dozer viakte, te hebben opgenomen, stort 
zij zich in de kloof, waarin ze door het 
Tjiandjoersche scheidingsgebergte breekt. Dit is het 
incest grootsche doorbrekingsdal van Java, bijna drie 
uren gaans lang. De rivier heeft er eerst een waterva] 
van enkele meters lioogte, de Tjoeroek Dingding. 
Dan volgt een vernauwing der kloof tot een spleet 
van 5 M. breedte, Tjoe- kang Ragong. Daarna de 
prachtige, 25 M. hooge waterval Tjoeroek Ifalimoen 
(nevelval). Einde- 珂k de* engte Sanghjang Heloct, 
op sonnnige 
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punten slechts 3 M. breed, waarbij cen deel van hbt 
water door een grot schiet, de Sanghjang Tjikoro. 

Bencden de kloof Jiggen Oostwaarts van den 
stroom de golvende gras- en rietvclden tier hoog- 
vlaktcn van Radjamandala en Tjipeundcuj, door den 
Soesocroe-kcten gescheiden, aan welks Zuidvoet de 
Tji Meta stroomt; nabij harcn mond oversell两dt de 
spoorlijn het diepe Tji Taroem-dal. Westwaarts van 
het cerste plateau ligt de Tjihea-vlakte, de driehook 
tusschen Tji Tarocm, Tji Sok an en het door beide 
door- broken Tjiandjoersche scheidingsgebergte. 

De Tji Sokan is de g'rootste zijtak der Xji Taroem 
in den bovenloop. Hare bronnen liggen op de 
vulkaanrulne Kendang Loehoer. Ze stroomt eerst 
door een ruini dal naar hot Westen en buigt zich dan 
met een scherpen hoek Noordwaarts in cen diepe 
kloof, waarin ze de Tji Dadap ont- vangt, die boven 
het vercenigingspunt langer is dan de Tji Sokan en, 
kort voor hare uitmonding in -deze, twee watervallen 
vormt. De Tji Sokan breekt nu door het genoemde 
scheidingsgebergte in twee smaJle dwarskioven, 
door een breeder lengtedal verbonden. Nergens 
vertoonen zich zulke engten en versihallingen als -
bij de Tji Taroem. Kort voor het einde der kloof 
vangt de leiding aan, die sedert kort het water der Tji 
Sokan door cenige tunnels naar de te voren onbe- 
sproeide en schier onbebouwde Tjihda-vlakte voert, 
die thans geheel in sawah's herschapen is. De Tji 
Sokan ontvangf bij Tjihea al het water van het 
vruchtbare hoogland van Tjiandjoer, door iniddel 
van de Tji Andjoer. 

Tusschen de genoemde vlakten stroomt de Tji 
Turoejn door een diep dal, waaryi Jiare breedte 
toencemt van 50 tot 100 M. Maar aan de Noord- 
grens der Preanger treedt cen steilo rug, de 
Gocnoeng Tjantajan, den stroom in den weg en 
dwingt hem tot cen scherjj^bocht, waarin twee 
engten van 10 en 5 M. breedte zijn gelegon. Daarna 
verbreedt de rivicr zich plotscling weer tot 70 N., 
weldra tot 150 ei)200 M. 

AI：i：ir nogniaals wordt ze beengd, waar ze zich 
n-n w〈撰bancn tusschen twee oud-eruptievc 
uiofpcn, het Parang- en het Sanggaboewana-ge- l>< 
rgl 1 n kronkeJendcn loop dringt ze zich door e( n 
van rotspoorten, die kleine, bebouwde scheiden en 
waarin zc een zestal ：i room ver n(dlij)gen vormt. 
In de laatste kloof, <l(ior c(：n kalkbank, was 
vroeger cen watcrval. Voor jijecr dan dertig jaar 
heeft men daar den rotsdam latcn springen. maar do 
daardoor ont- sf an<? blokken inasssi yerhindert de 
pruuwvaart cvcnzccr. Trciiw”n$ sedert den 
spoorwegaanleg heeft ook de benedenloop <lc 
beteekenis geheel vcrlorcn, die hij. ondanks zijn 
slcclite bevaar- baarheid, als de grootste handelsweg 
van de Preanger naar de Noorclkust bezat. Vrocger 
voer men de rivicr op tot Tjikao, aan den mond der 
gelyknamige zyrivier, die in den Boorangrang- 
krater haar oorsprong ncemt en langs Pocrwa- kftrLa 
stroomt. Te Tjikao waren grooto koffie- en 
zoutjiukhuizen cn daar nam Jiet vervocr tc land naar 
Tjiandjoer en Bandoeng eon aanvang, een groote last 
voor de bcvolking. 

Bcncden Tjikao gaat de rivier eerst door een 
mecstal breed dal tusschen lage, woest bogroeide 
houvels. Enkcle kilometers boven Krawang komt zc 
in do kustvlakte, die ten Oosten eon vrij good 
bovolkt rystland is, nabij de bedding in den 

regentijd dikwijls overstroomd; het water stijgt dan 
veclal 11 M. boven den Oostmoeson-stand. Aan de 
Westzijdo wordt de Tji B晃t opgenomen, de grootsto van 
allo, zijrivieren. De bron ligt op den bergketen, die 
benoorden den Poentjak (den bekenden pas van den 
postweg Buitenzorg — Tjiandjocr) aanvangt. 
Oostwaarts gaande heeft de Tji B6et een snaal, dan 
Noordwaarts buigend een breed en vruchtbaar dal, gelijk 
aan dat van haar zijbeek Tji Pamingkis. De Tji Taroem 
ver- der afgaand, vindt men de oeverlanden steeds 
moerassiger en minder bevolkt. AHeen vlak langs den 
sterk kronkelenden, meer dan 100 M. breeder) stroom 
blijven de sawah*s strooken vormen en op de dijken, 
door de natuurlijke oeverwallen ge- dragen, liggen de 
dorpen in haast onafgebroken rij. Vooral voorbij de 
Noord west waarts che om- buiging zict men verder bijna 
niets dan moeras- bosch. Het is de groote delta, waartoe 
in het W. reeds de Tji Leungsi of rivier van Bekasi 
bohoort en die in het Oosten waarschynlijk vroeger een 
mond bij den hoek van Sedari bezat. 

De delta in engeren zin, gerekend van de eerste 
splitsing bij Tjabangboengin, is niets dan 6en hoog en 
dicht mocraswoud. Van de zes grootere mondingen 
openen zich vier naar het Westen, twee naar het 
Noorden. De Moeara Gembong is de scheepvaartweg.
 - 

TAROEM AKAR (MAL.),Taroemareuj(SOEND.) 

Marsdenia tinctoria R. Br., fam. asclepidiaceae. Doze 
Sumatraanschc indigo-soort (zie II), groeit ook in het 
wild op Java en wordt door de in- , landers wol gebruikt 
bij gebrek aan andere indigo. De Chineezen plegen bcidc 
soorten te mengen. 

TAROEM AREUJ (SOEND.). Zie MARSDENIA 
TINCTORIA. 

TAROENA. Zis KANDHAR-TAROENA. 
TAROESAN. Riviertje op de Wcstkust van Sumatra； 

ontspringt op de Zuidelijke hellingen van don Goenoeng 
Talang en komt na een vrij korten loop cen weinig 
beneden de nederzotting ,- Taroesan in den Indischen 
Oceaan uit. A ' ' 

TAROETOENG, Hoofdplaats van de ondcraf- deeling 
Silindoeng on van de afdeeling Batak- landen der 
residentic Tapanoeli en als zoodanig standplaats van den 
controleur en van den assistent resident. De plaats ligt ten 
Zuiden van het Tobameer aan den Westkant van de Si-
lindoeng vlakte, op eon hoogte van 1076 M. boven 
zeoniveau, als het ware aan den voet van den vulkaan 
Dolok Martimbang. Het is een be- langrijk centrum van 
de gehccle Toba-hoogvlakte, middelpunt van eon groot 
sawjiheomplex, waar- door de boven Batang Toroe 
stroomt, aan welk© rivier de plaats ook is gelegen. Do 
zending heeft Taroetoeng al vrij spoedig uitverkoren als 
ge- schikt punt om van daar uit de kerstening der Toba 
Bataks aan to vangen (Zie PEA RAD J A). De plaats 
profitcert in hooge mate van den pas voltooiden Toba-
wog. die haar eenerzijds met Sibolga, anclerzijds via Si 
Borong Borong in vor- binding brengt met Balige en het 
gchecle cultuur- gebied van de Oostkust van Sumatra. Ze 
heeft een post- en telcgraafkantoor en als grooto uitzon- 
dering voor het Noorden van Tapanoeli een 
Gouverncments Inlandscho school 2c klasses4 <■': 

TARRIETIA. Ki mBjong (SOEND.). Plantenge- slacht 
der Sterculiaceeen, waarvan eenigo soorten zeer 
zeldzaain op Java voorkomen. Het zijn hooge boomen, 
waarvan het hout voor huisbouw gobruikt wordt. 
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TARUWESE. Ternataansche prins, neef van den in 
1522 overleden sultan Kaitjil Leliatoe of . Bajang 
Oellah. Hij werd in dat jaar onderkoning en voogd over 
de twee minderjarige zonen van Bajang Oellali, Dejalo 
en Bohejat. Sloot een verdrag met den Portugdes De 
Brito en ver- gunde dozen den bouw van de versterking 
Gain Lamo. Wist het vertrouwen van De Brito' te 
\^nnenj doeh speeldc cen dubbele rol, stookte 
voortdurend de Portugcezen, Ternatancn en Tidoreezen 
tegen elkander op om zelf sultan te worden. Hi) deed 
daartoe de jonge prinsen door de Portugeezen gevangen 
nenien en vergiftigde Dejalo. Bij een opvolger van De 
Brito in ongenade gevallen, spande hij met Catabroeno, 
onderkoning van Djailolo, samen, om de Portugeezen te 
vermoorden (zoogenaamde Moluksche vesper). Het 
plan werd ontdekt eu Taruwese in 1530 gepijnigd en in 
het openbaar onthalsd. 

TARWE- Triticum soorten. Gandoem (MAL.. JAV.) 
Het broodgraan bij uitnemendheid, dat vrij wel over 
de geheele wereld op kleine of groote schaal wordt 
verbouwd. Alleen de vochtige tropische en sub-
tropische- streken, zoomede landen met een korten, 
kouden zomer bezitten geen tarwebouw. 

Men vindt in enkele landen in de buurt van 
Nederlandsch-lndie een noemenswaardigen tar-
webouw, ofschoon deze ook daar niet van groote 
beteekenis is en wel op Ceylon (7° N.B.), de Phi- 
lippijnen (8° N.B.) en Portugeesch Timor (8° • Z.B). 

Reeds in het jaar 1790 vermeldt Deel V van de 
Verhandelingen van het Bataviaasch Genoot- schap. 
dat er te Jacatira.goede resultaten werden bereikt met 
den aanplant van tarwesoorten van verschillendc 
herkonist. In de jaren tusschen 1828 en 1872 werd 
tarwe geplant op de hellingen van den M&rbaboe op 
oppervlakten, welke tusschen enkele en een paar 
honderd bouw afwis- selden en waarop zooveel tarwe 
«werd geoogst, dat men te Salatiga geregeld brood 
van inland- sche tarwe kon bekomen. 

Later geraakte deze cultuur in het vergeetboek. 
totdat in de jaren 1916 tot 1918 op last van den 
Directeur van Landbouw nieuwe proeven met den 
verbouw van tarwe werden genomen. Op 
verscheidene plaatsen mislukten deze tengevolge van 
zware regens, die een verwoestenden aanval van 
scliimmelziekten veroorzaakten, maar van andere 
streken kwamen opbrengsten, welke de 
verwachtingen verre overtroffen. De niooiste 
proefaanplantingen werden in het I'enggerge- bergte 
verkregen op een hoogte van 6000 tot 7000 voet. 

De T6ngg6reezen bereiden de tarwe op de drie 
volgende wijzeu tot voedsel: 

J De tarwekorrels worden tot fijn mceJ ge- staropt 
cn dan gaar gestoojnd, waarna zij met zout, geraspte 
klapper en siiiker worden genut- tigd. 2. tarwekorrels 
worden in hun geheel half gaar gekookt en dan tot 
tapej verwerkt. 
3. De rauwe korrels worden met bras djagoeng 
vermengd, gestoomd en gegeten. 

Behalve de kleine boeveelJjeid inlandsche tarwe, 
die na de hier beschreven geJukte proef- nemingen in 
de toekomst allicht zal worden ver- groot, wordt in 
NederJandsch-Indie zeer veel meel van uitheenische 
tarwe verbruikt, dat in den vorm van brood, koeken, 
beschuit e» mie wordt genuttigd. De invoeren 
bedroegen in de 

laatste jaren de hieroncler vermeldc hoeveelheden 
in tonnen van 1000 kilo： 

Jaar. Java. Buitenbezittingen.- 
1913 34.242 14.088 
1914 27.704 12.464 
1915 17.812 7.526 
1916 21.411 9.085 
1917 20.544 8.156 

De hoofdmassa van dezen invocr komt uit Aus- 
tralie en kleinere hoeveelheden uit de Vereenigde 
Staten. 

Het grootste gcdeelte van dit artikel is ont- leend 
aan L. Koch, Teysmannia 1918, 625. 

TASBfiH (SOEND.). Zie CANNA. 
TASIKMALAJA. Toon in 1870 het “Preanger- 

stelseF* afgeschaft en het bestuur der residentie 
Preanger-Regentschappen op nieuw geregeld werd, 
werd cene afzonderlijke afdecling Tasik- inalaja in 
het leven geroepen onder een assistent- resident en 
een zoogenaamden zelfstandigen patih, 
ressorteerende onder het regentschap Soemedang. 
Deze afdecling word echter in 1901 opgeheven en 
gevoegd bij de afdecling, tevens het regentschap 
Soekapoera, waarvan de nieuwe standplaats (tot nog 
toe Manondjaja) Tasik- malaja werd. In 1913 werd 
bij Ind. Stb. no. 356 de afdeeling, naar hare 
hoofdplaats, Tasik- ma】aja genoemd, terwijl bij 
Ind. Stb. J 915 no. 670 het regentschap Galoeh van 
.Cheribon werd afgescheiden en onder den naani 
„regentschap Tjiamjs" bij Tasikmalaja gevoegd1). 

Zij heeft thans eene uitgestrekthoid van 5681 
K.N2. en is de Oostelijkste afdceliug der residentie. 
Tot haar behoort het eenige eiland, dat deel uitmaakt 
van dit gewest, nl. Nocsa W6re, groot 土 1/2 K.M2. 
Zij teJde cinde 1917 eene bevolking van ± 937 000 
zielen, waaronder 土 670 Euro- j>eanen en 士 2800 
Chineezen. Het aantai Chi- neezen is in den laatsten 
tijd sterk toegenomcn, doordat de aanleg* van den 
Staatsspoorweg Bandjar — Parigi vele Chinceschc 
werkk rachten trekt. 

De afdeeling wordt begrensd: ten W. door de 
afdeelingcn SoemGdang cn Garoet, ten Z. door den 
Indischcn Oceaan, ten 0. door Tji Tandoewi en haar 
zijrivier de 'Tji Djnelan^, die haar scheiden van de 
residentie Banjocmas en ten W. evenecns door de Tji 
Djoolang cn verder WesteJijk door den bergrug 
Goenoeng Tjendana, die Jiaar scheiden van de 
residenti'- Cheribon. 

Zij bestaat uit twee regent ^(-hap pen, Tasik - 
jnalaja en Tjiamis en uit. vier controle-afdce- lingen 
nl. Tasikmalaja met de ilislricten Tasik- jnalaja, 
rl'jiawi cn Manondjaja； 3Iangoenr6(lja met de 
districten Singaparna, Taradj。。，Karang- 
noenggal en J'jikatoinas； Band jar met de dis- 
tricten BaiK.ljar, Pcngandnran cn fl'jidjoelang cn 
Tjiamis met de districten Tjiamis, Rantja, Kawali en 
PandjaJoe. Van deze 4 controle- afdeclingen 
bchooren de eerste drie tot het regent - schap Tasik 
ninlaja en de vierde tot het regent- fichap Tjiamis. 

De BpoorJijji Jiulavia — Bandoeng Djokjakarta 
loopt <1 wars door de geheele afdecling. 

】)In Deel J, dat v66r 1915 het licht zag, wordt 
de afdeeling Galoeh nog als zoodanig genocmd, 
doch daar wordt de waarschijnlijk- heid van eeno 
vereeniging met de Preangcr- Regent8chai)pen 
reeds voorspeld. 
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Van Bandjar uit, aan die lijn, is een secundaire 
spoorlijn in aanleg over Kalipoetjang naar Parigi en 
vermoedelijk later door tc trek ken tot Tjidjoelang. 
Van Tasikmalaja naar Singaparna loopt de eenige. 
stoomtrain in do residentio. In de laatste tien jaren 
zijn tai van bestaande wegen verbeterd en 
.verschcidenc nieuwe aange- iegd. Op het eind van 
1916 waren cr 78 erfpachts- pcrceelen en 4 
ondernemingen op den grondslag van 
overeenkomsten met de bcvolking.j^ 
TASIKMALAJA. District met gelijknainige 

lioofdplaats van de gelijknamigo controle-afdee- 
Hng. afdeeling en regentschap, residentie Preanger 
JRegcntschappen; met eene oppervlakte van 178 
K.M2. Het district hceft drie onderdistricten on telt 
46 desa's.:'' 1 
TASIKMALAJA. Werd in 1901 de lioofdplaats van 

de afdeeling en het regentschap Soekapoera, sinds 
1913 (Ind. Stb. no. 356) naar die hoofd- plaats ook 
Tasikmalaja geheeten. Het ligt aan de spoorlijn van 
Bandoeng naar Djokjakarta en had cind 1905 ruim 
10.000 inwoners, waaronder ±130 Europeanen, en 
560 Chineezen. Het is eon vriendelijke binnenplaats, 
die door talrijke, goed onderhouden binnenwegen 
met de omliggende plaatsen verbonden is. Men 
vindt cr eene fraaie moskee, enkele jaren geleden 
herbouwd en eender grootste pasars van de 
Preanger- Regentschappen. 
TASMAN (ABEL JANSZOON). Geboren ver-

moedelijk in het jaar 1603 in het dorpje Lutje- gast 
in Groningen. In begin 1633 vertrok Tasman, voor 
zoover bekend, voor het eerst naar Indie per „ 
Barida,5, uitgerust door de Kaincr van Amster- il.im. 
Zijn diensttijd aldaar duurdc 3 jaar. Van deze 
poriodo is alleen bokend, dat hij in Februari J 634 
als le stuurtnan naar Ambon vertrok en door den 
Gouverneur van dat eiland tot schipper werd 
benoemd en als zoodanig deci nam aan het zoeken 
naar en in kaart brongen van een vciliger ruute van 
Ambon naar in den Oost-moes- son. Hierna ontving 
hij andero, afzonderlijke <:<pdrachten in de 
Ambonsche cn aangrenzende watcren, waarbij hij 
mcermalen van het Bestuur 'linr ;zcvz(\slun blijkcn 
ontving.datzijnodienstenop p； ij 'Z' - tfld werden. 
In I(536 keerde hij naar het r];tn<l terug. Tasman 
blijkt zich op dezc reis in ln；t bizonder met 
magnctischc cn zeevaart- k midigf； witaruc in 
ingen, op zeer verdionstelijke wijzc Lu liebbcii 
Ueziggeliouden. Binncn het jaar keerde hij weder 
naar Indiii terug om daar tot zijn flood in 1 (559 tc 
blijven. 

Eon maand na aankomst to Batavia (Oct. 1B38) 
vertrok hij reeds weder van flaar, om op- ni'：iiw in 
de Molukken te <.licnen. Kort daarop w.-rd hij 
benoemd tot onder bevel he bber van een flotticije 
van twee sc he pen onder het opper bevel van Quast, 
met de belangrijkc opdracht om een onderzock in te 
stcllon naar het bestnan van goud- en 
zilverhondciide ci land on in clcn Noorde- Jijken 
Stillen Oceaaii. Teruggekecrd van dezen 
oi)vruchtbarcii tocht uit de Japansche wateren, 
ontving Tasman oj) Formosa in 1639 eene opdracht 
om .betrouwbare zoilaanwijzingen voor de vaart in 
(lc Chincesche en aangrenzende watcron samen te 
stellon, van welko taak hij zich met niedewerking 
van Vries blykbaar goed heeft gekweten. In 1640 
word hij als bevelhobber cenor flottielje van 4 
schepen voor handolsbelangen naar Japan 
gezonden, waarbij Tasman do voor do aldaar 
gevestigde Hollandsche factory zeer kritioko tyden 
inede- 

maakto. Vandaar teruggekoerd, volgde nog 6en 
korte reis naar Palcmbang, voor politieke en 
handelsoogmerkcn en daarna wachtte hem de 
opdracht, die voor altijd zijn naam zoude ver- bindon 
aan de ontdekking van het vijfde wereld- deel. De 
eerste ojitdekkingsreis naarAustralie had plaats in 
1642/43, waarbij Tasman optrad als schipper-
commandeur. Den 15cu J.uni 1643 terug- gokeerd, 
volgde van Januari—Augustus 1644 de tweede 
ontdekkingstocht naar Australie. 

Korten tijd later (1644) werd hij benoemd tot lid 
van den Raad van Justitie te Batavia, waarbij hem in 
het bijzonder opgedragen word kennis te nemen van 
ingezonden scheepsjournalen. In 1645 maakte hij 
zich bij eene reis naar Engano beruclit door zijn 
verregaand ruw optreden tegen de bewoners van dat 
eiland. 

Eenigen tijd later stelde hij eene verhandeling op 
over Zeilaanwijziiigen van Batavia naar „Punte 
Gale" op Ceilon en kort daarop behandel- dc hij op 
die wijzc het traject Batavia — Manilla. 

In 1648 wachtte hem weder een bclangrijke, 
ditmaal zijn laatste opdracht. Als bevelhebber eener 
vloot van 8 sehepen werd hij naar de Phi- lippijnen 
gezonden om de Spanj aarden afbreuk te doen. De 
resultaten van dezen tocht zijn echter beneden allo 
verwachtingen gebleven en be- paalden zich tot het 
verwoesten van eenige slecht verdedigde Spaansche 
kustversterkingen. op de Philippijnen cn het tot 
zinken brengen van een zilverscliip, zonder dat de 
lading gered had kun- nen worden. Wegens 
raishandeling van een sche- peling op de 
Philippijnen word Tasman bij zijn terugkeer to 
Batavia (1649) door den Raad van Justitie vervallen 
verklaard van zijn rang. Na lierhaakl verzoek word 
hij wel is waar (in 1650) weder in zijn rang hcrsteld, 
doch hij heeft niet meer als schipper-cominandcur 
dienst gedaan. Omstrecks 1652 uit den dienst der O. 
I. C. ge- treden, dreef hij daurna van Batavia uit kust- 
handel voor eigen rekening. Zijn laatste levens- jaren 
bracht hij te Batavia door, waar hij in 1659 overleed. 

TATABOEAN. Zie MUZIEK EN MUZIEK- 
INSTRUMENTEN. 
TATAS. Eiland. Zie KOE-IEN. 
TATOEEEREN. Tot de gebruiken, die door de 

gehecle wercld (Amerika, Australie, Afrika, Azie en 
zelfs Europa) verspreid zijn, behoort het tatoe- eeren, 
d.w.z. hot maken van teekeningen op de huid door 
insnijding met ecn scherp instrument en inwrij ving 
met cen klcurstof. Tcrwijl wij voor het gebruik in hot 
algomeon verwijzen naar de monographic van W. 
Joest, Narbonzeichnen und Korperbonuilcn (Berlin 
1887) 1), bopalen wij ons hier tot het tatoeeeron in 
don Indischen Archipel. 

Naan】. Tatooceren is afgoloid van het Tahi- 
tische tatau, een gcredupliceerdo vorm van het 
Samoaansche tau, dat ontstaan is uit tatu. Dit woord 
beteokont in 1 Javaansch „wond, ge- wondn. Van 
donzelfden stam zijn Jict Socmba- sebe katatu 
(getatoeeerd zijn), het Ngadjoe-Da- jaksche tantu 
(tatoeeerwerktuig) cn het Serina- tascho iatau 
(getatoeeerd worden). Nog meer verspreid in 
Indonesie zijn de woorden, afgeleid van 

i) Over tatocecren in het algemoen verge- 
lyke men de w er ken, aangehaald in De ClCrcq 
on Schmoltz, Ethnogr. beschrijving van de W.- 
on N.kust van N.-Guinea, bl. 30, noot 2 en bl. 
213, noot. 9. 
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den stam t6k of tik, die „prikken, krassen, schrij- 
ven" beteekent. Hiertoe behooren het Tagal. 
.batik, Bis. I ban. batok (tatoeeeren), Ngadjoe 

Daj. pantok (tatoeeerstift) en bapatik (in do basa 
sangiang = getatoeecrd zijn), Bocg. inapati (ge- 
tatoeeerd zijn), Pagci- en M6ntawei-eilanden titi 
(tatoeeeren), Fidji bati (tatoeeerwerktuig) enz. 

Meer op zichzelf staan de woorden voor latoe- 
eeren bij de bewoners van CcnGr&al-Borneo (tSdak), 
de Biadjoe-Dajaks (tutang), de Ambo- neezen 
(kolomiit-), do bowoners der Kei-eilanden ,(belbel), 
der Aroe-eilanden (daes bela-bela), van TSnimbar en- 
Timor-laoet (belbcla), van Ba- bar (ilmehona) en der 
Papoea's van Nieuw- Guinea (toi, kana, gomanruri, 
sirito, po, papa) enz. 

V erspreiding. Het tatoeeeren is niet in zwang bij 
de meer beschaafde bewoners van Sumatra en 
Celebes, doch wel op Borneo, de Philippi]nen (bij de 
Igorroten en Negrito's), de eilanden ten Westen van 
Su matra (Zuid-Nias, Batoe-eilanden, Mdntawei-
eilanden) de Orang Semang van Malaka, op de 
Molukken en Kleine Soenda-eilanden (Ceram, 
Ambon, Tenimbar, Ti- morlaoet, Babar, Kisar, Wetar, 
Kei, Aroe, Flores, Soemba enz.) en Nieuw-Guinea 
(vooral in het Westelijkc of Nederlandsche gedeelte). 

Werktuigen. Gewoonlijk gebruikt men een 
metalen (geelkoperen) staafje of stildtje met een 
omgebogen punt (bv. bij de Dajaks der Z.O.-afdeeling 
van Borneo, <de Tenimbar-eilan- ders enz.), dat met 
een houten hamertje in het vleesch gedreven wordt. 
Soins gebruikt men in plaats van een staafje naalden 
(bv. bij de bewoners van Sarawak en de Kajans van 
Centraal- Borneo, de Mentawei-eilanders, de Papoea's 
van Sdget enz.), een doom of een fijn beentje (bij de 
Papoea's van Doreh, Tarfia, Tanah Merab en de 
Geelvinksbaai), een vischgraat (bij de Papoca's van 
Roembati) enz. Bij sommige volken gebruikt men ook 
stempels, bv. bij de Dajaks van Sarawak en de Kajans 
van Centraal-Borneo. De wondjes worden 
ingewreven met een zwarte kleurstof, gewoonlijk roet 
van damar (hars), met water gemengd, bij de OIo 
Ngadjoe der Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo 
met ecne indigo-oplossing. Gewoonlijk wordt do 
tatoeage met geruime tusschenpoozen verricht, 
wegens de pijnlijkheid der operatie. 

F i g u r e n. De ingeprikte figuren verschil- len 
naar gelang van het lichaamsdeo], de sekse, den 
volksstam, enz. Bij sommige volken zijn alleen de 
mannen, bij andere alleen de vrouwen, bij weer andere 
beide seksen getatoeeerd. Nu eens is bijna het geheele 
lichaam, dan weer zijn slechts enkele lichaamsdcelen 
getatoeecrd. Bij de Olo-Ngadjoe bv. zijn de mannen 
bijna geheel getatoeeerd, zoodat het schijnt, ulsof zij 
een baadje droegen. Bij de Kajans zijn alleen de 
vrouwen en de hoofdexi getatoeeerd. De laatsten 
hebben als teekenen van hun rang sterren of dieren op 
den arm. Tatoeage op de buitenzijde der hand geldt als 
onderscheidingsteeken voor dappere daden. De 
vrouwen zijn getatoeeerd op de ar men, handen, 
beenen en voeten, terwijl vrouwen van hoogen rang 
plekken op de borst hebben. Het bovenstaande geldt 
min of meer ook van de Bahaus en Poenans in 
Centraal- Borneo, de Barito-Dajaks en de bewoners 
van Koetei. Bij de Bakatans in Sarawak zijn zoowel 

de mannen als de vrouwon gohecl getatoceecrd. Als 
bijzondore teekens vindt men bij de Kajans sterren cn 
vogels, vooral op de armon der hoo- gere standen, bij 
de Kanowits in Sarawak vogels en vissclion op hot 
goheelc lichaam, bij do Dajaks der Westorafdeeling 
zon, maan en sterren, op Soomba eon haau op d6n 
arm van jonge mannen enz. Bij de Biadjoe-Dajales 
maakt men eerst een cirkel (bunter) op de kuiten, dan 
een vogel (manuk) op de armen onz. 

Prof. Nieuwenhuis onderschoidt bij de bewoners 
van Centraal-Borneo drie groepon van tatoe- 
eoringsinotieven: 1°. die der Bahaus en Poe- nans, 
bestaande uit figuren van donkere lijnen. (Zoowel bij 
vrouwen als .bij mannen)； 2°. die der Bookats en 
Beketans, bestaande uit grooto donkero vlekken (bij 
mannen) en 3°. die der stammen van den Barito en 
Melawi en de Oeloe- Ajars van de Mandai, bestaande 
uit een schijf beneden den kniekuil op de kuit, terwijl 
later do armen, romp en hals geheel met donkere 
lijnen bedekt worden. Als bijzonderc figuren 
vejmeldt hij een gestyliseerd menschenhoofd of den 
kop van een neushdornvogel op de dijen der Menda- 
lam-Kajan-vrouw, een uil op de hand, een hondekop 
op armen of borst der jongelingcn bij de Bahaus enz. 
Wij verwijzen overigens naar de platen in de werken 
van Ling Roth, Nieuv/enhuis, Bock en De Clercq en 
Schmcltz. 

Bij de Mdntawei-eilanders tatoeeeren zich zoowel 
de mannen als de vrouwen. De figuren hangen af van 
het geslacht, de familio, den ouder- dom, van 
verrichte heldendaden enz. De mannen zijn meer 
getatoeeerd dan de vrouwen. De Batoe- eilanders 
prikken zich ecn lijn van blauwe vlekken van den 
eenen schouder tot don anderen of een driehoek enz. 
op de armen. 

Bij de Papoea*s der Zuidwcstkust van Nieuw- 
Guinea zijn de mannen op het voorJioofd geta-
toeeerd, bij die oin de Geclvinksbaai cchter beide 
gcslachten. Hier lieerscht gelijkmatigheid. in de 
tatociiering. Om de Humboldtsbaai tatoeeeren zich de 
vrouwen rug, borst cn armen. 

Beteekenis. Jn Polyncsic cn ook bij de Papoca's 
der Geclvinksbaai gcschiedt het tatoeeeren so ms als 
tceken van rouw, doch gewoon- ]jjk is het(?envoudig 
een middcl tot versiering, o.a. bij de Papoea^ van de 
Dor6h- cn HUDI- boldtsbaai, bij de Mend&l^in-
Kajans van Centraal-Borneo enz. Bij het 
laatstgenoemdo voJk meent men, dat de tatocecrsters 
van beroep on- der beschcrming van ecn bijzon<l(；
rcn geest staan, aan wion zij offcren en voor wicn zij 
zich van sommige spijzcn onthouden. Bij iederen 
nieuwen patient moeLen zij een offer brengen. Men 
mag zich niet laton tatoeeeren gedurende den zaai- 
tijd. De Kajans van Sarawak laten zich tatoeeeren als 
teeken van dapperheid, nadat zij cen kop gesnold 
hebben enz. Op Ceram is tatoeage van mannen ecn 
bewijdat zij 】id zijn van het Kakian-vcrbond. Op 
TSnirnbar en Timorlaoct dient het tatoeeei'cn belialve 
tot versiering ook tot aanduiding van den stand. 

Literatuur: Voor de Papoea's van Neder landsch 
Nieuw-Guiaea: Goudswaard, De poewa's van de 
Geelvinksbaai, bL 22 — 23; J)。 Clcrcq en 
Schmeltz, Ethnographische bcschrij- ving van de 
West- en Noordkust van Nedcr- landsch Nieuw-
Guinea, bl. 31 — 32 en 213 — 214; Nieuw-Guinea in 
1858, bl. J7. 29, 118, 147; Finsch, Revue 
d'Ethnogr&phie, 1886, bl. 98 — 
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】1H・ voor Duitsch en Engolsch Nieuw-Guinea： 
Kriecer Nou Guinea, bl. 275 — 276, 296; Zuid- west 
N：Guinea Expeditic 1904/5, p. 549-552； van der 
Sande, Nova-Guinea, p. 40, 18, 275. Voor Borneo: 
Voth, Borneo's Wcsterafdeeling, Tj bl 373; 
Nieuwenhuis, In Ccntraal-Borneo 

bi. 49, 61, 68, 180, II, bl. 1, 39, 172, 205, 234- 242 
271:'Nieuwenhuis, Quer (lurch Borneo, I, p. 450 — 
46$； Hein, Die bildenden Kiinste, p. 143 — 149; 
Juynboll, Catalogus van Borneo, I, p. 51 — 60; Den 
Hamer, lets over het taoeiieren of toetang bij de 
Biadjoestammen in de Z.O.afd. van Borneo (in 
Tijdschr. v. Ind. T. L. en Vk. XXX,bl.451—458); 
Grabowsky, Ausland, 1885, no. 8; Ling Roth, The 
natives of Sarawak and British North Borneo, vooral 
II, bl. 83 — 95; S. Muller, II, 352; C. Bock, bl. 67, 
130; Hose and Shclford's Materials for a study of tatu 
in Borneo (Journ. Anthrop. Inst. XXXVI, 60 — 91); 
Hose and Me. Dougall, I, p. 244 — 283. Voor de 
Philip- pijnen: Blumentritt, Versuch einor 
Ethnographie der Pliilippinen, bl. 25; Die Staaten der 
philipp. Eingebornen, bl. 16. Voor de Orang Semang: 
M. v. Maclay, Natuurk. Tijdschr. v. Ned.-Indie, 
XXXVI, bl. 296. Voor de Mentawei-eilanden en Nias
： Mess, Tijdschr. v. Ind. T., L. en Vk. XXV, bl. 83; 
Hinloopen en Scverijn, Vorslag van een onderzock 
der Poggi-eilanden, 1. c. Ill, bl. 321 en 322； Von 
Rosenberg, De Mentawei- eiFanden en hunne 
bewoners, l.c. I, bl. 411 ； von Rosenberg in Int. 
Arch. f. Ethn. I, p.'218; Maass, Ucber eine Reise nach 
den Mentawei-Inscln in \ i-rh. Gesellsch. f. Erdk. zu 
Berlin, 1898, no. 
4. bl. 176 — J 89; Maass, Die primitive Kunst der 
Al entawei-Insulaner in Zeitschr. f. Ethn. 1906, p. 
437 ； Ber. Rhein. Missionsges. 1901, p. 341; Volz, 
Beitr. zur Anthr. und Ethnogr. von Indo- ncsien. Zur 
Kentniss dor Mcntawei-Inseln (Arch iv fiir Anthr. 
Neuc Folge, Bd. IV, p. 93 volg.); Kramer, Zur 
J'utauierung der Mentawei-Insu- laner- (Ibid. VI, p. 
36 vlg.) ； Fischer, Cat. van Hr cilanclen om 
Sumatra, p. 84 cn 221 ； Schro- 

Nias, § 175—177. Voor de Molukken： 
Riedel, Do kroes- en sluikharige rassen tusschen < - 
lobes en Papua, bl. 75 cn 139 (Ceram), 219 (Kei), 25 
J (Aroo), 280 (Tonimber en Timorlaoet), 313 (Si-
rinaLa), 335 (Babar); Elbert, Dic^junda- K.xie-
flilion, J I, JI. 223 (\Vct：ir)； Martin, Reiscn in den 
Molukken, I, bl. 79, 81, 124, 126, 168 (f '(train)； 
Medcd. v.w. het Ned. Zend. Gen. IX, bL 216； 
U'ijdschr. Kon. Ned. Aardr. Gen. 1884, bl. 721. 
U'^ncrn, Patasiwu und Patalima, 150, I 53. Voor 
Soon) ba cn Savoe: Ten Kate, Beitrage zur 
Ethnographie der Timor-Gruppe in Intern. Arch. f. 
Ethn. VII (1894), bl. 245; ten Kate, X'erslag eenor 
reis in de Timor-Groep (T. A. G. 1894), p. 625, 699. 
Voor Flores: Dr. M. Weber, Ethnogrupliischc 
Notizcn iiber Flores und Celebes, J. c. 111. 
(suppleiuont), bl. 9—10; Elbert, Die Sunda- 
Expedition, II, p. 184. Algomceno werken: Dr. G. A. 
Wilken, Hancfleiding voor de ver^elijkende 
volkenkundo van NedcrJandsch- Indie, bl. 246 — 
251 ； Dr. H. Blink, De bewoners <lor vreemde 
werelddeelen, De Ind. Archipel en Australii：, bl. 35; 
.P. A. van der Lith, Nederl. Oost-Indic, 1894,
 410 — 411, onz. 

Het beschildcren dor h u i d . Bc- hidve door 
tatooage wordt do huid ook bij vele* vol ken versiord 
door boschildoring. Boido ge- woonten troft mon 
vercenigd aan bij do Mdnta- woi-eilanders. De 
vrouwen en soins ook de man- 

ntn klouren zich het voorhoofd en do wangen, soma 
ook andcre lichaamsdcelen, roodachtig geel. 

Do Karo-Bataks klouron zich het gelaat, den. hals, 
de arrnen en do borst rood met sirihspeeksel of allecn 
het gclaat geel met curcuma. 

InContraa 1-C o 1 c b e s hebben do meisjes de 
gowoonte, op do wangen en soms op het voorhoofd 
zwarte plekjes aan te brengen bij wijze van taches do 
boaute. Bij de Bare'e-stammcn aan den Zuidkant van 
het nicer en vooral bij de Berg-Toradja's ziet men het 
gansche gclaat der meisjes soms met teekeningon 
versierd, die daar- op zijn aangebracht met het sap van 
den nompi- nompi-boom. 

Op Nieu w-G uinea is het bcschilderen der huid, 
evenals het tatocceren, zeer in zwang. Bij de Fapoea's 
der Astrolabe-baai (Oostkust) gebrui- ken de 
jongelieden roode verf, waarmede zij en- kele strepen 
op hot gclaat trekken,terwijl zij bij feesten. het gelaat 
rood maken en daarop witte of zwarte strepen trekken. 
Zwarte kleurstof wordt meer door volwassenen 
gebruikt. De Papoea*s der Zuidwestkust gobruiken 
roode,zwarte of gelo klei- aarde en die der 
Noofdwestkust het roode merg- vet van do kroonduif 
(Goma coronata). 

Op Borneo kleuren zich de vrouwen derZee- 
Dajaks van Serawak, na zich gebaad te hebben, het 
lichaam boven het middel geel. 

Op Bali vorft men zich met bordh, een gele zalf cn 
wcl niet geheel, maar bij plekken, om- dat men een 
gevlekte huid schoon vindt. (Zie hot artifcel BORBH). 

Op Java besmeert men zich evenzoo bij fees- telijke 
gelegenheden het bovonlijf met boreh. Hier wordt de 
gele zalf boreid uit de wortels van de curcuma (kunir). 
Zoowel hier als op Sumatra blanket men zich het 
gclaat met een smeersel, bcstaanilc uit rijstbalscm, 
vermengd met een welriekcnd vocht. Dit smeersel 
hect pupur en de pooder bedak (MAL.) of wet^ak 
(JAV.). DO Malei- ers bepoederen zich niet alleen het 
gelaat, maar ook nog de haren, borst en armen. De 
bewoners der Padangsche Bovonlanden vermengen de 
bedak ook wel met curcunfa. 

Literatuur : Voor de Mdntawei-eilanden: Mess, Do 
Mentawei-eilanden (Tijdschr. Ind. T., L., Vk. XXV, 
bl. 83). Voor de Karo-Bataks: De Haan, Verslag 
omtrent een rcis in de onafhaukelijke Bataklanden 
(Verh. Bat. Gen. XXXVII, bl. 7); voor 
Celebes:/Adriani cn Kruyt, De Baro'e-spre-, kendo 
Toradj a*s van ddon-Celebes^'7IZPZ.5O7 
voor do Papoca's der Astrolabe-baai: Maclay, 
Natuurk. Tijdschr. v. Ncd.-Indie, XXXVI, bl. 294 — 
295. Voor die der N.- on Z.W.kust: S. Mullor, Reizen 
en ondorzookingen, I, bl. 5S en G9; Zuidwest N. 
Guinea Expeditio 1904/5, p. 546. Voor die der N. W. 
kust: A. B. Meyer, Die Papua's, bl. 18; voor die van 
Duitsch N. Guinea Biso, Beschrcibender Catalog 
(Budapest, 1901, I, p. 27 -28). Voor de Balineozen: 
Cat. Int. Koi. en Uitv. Tent. Amst. 1883, groep II, 9e 
kl. no. 146. Voor de Javanon: Veth, Javaj IV,..36O.— 
361. 393L. 665, 632, 633. Voor do Zee-Dajaks van 
wak: Ling Roth, Tho natives of Sarawak and British 
North Borneo, II, bl. 83. Algemecne werkon: Wilken, 
Handlciding voor do vergely- kende volkenkunde van 
Nederlandsch-Indie, bl. 253 — 255; Blink, De 
Bewoners dor Vroemde Werolddcolen, Do Ind. 
Archipel on Australie, bl. 35. 

Hot kl e u r e n dor n a g e 1 s e n o o g- 
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1 e d e n. Terwijl het beschilderen der huid zob- wel bg 
do heidensche als bij de Moslimsche volken 
voorkomt, is het kleuren der nagels een gebruik, dat de 
Moslimsche volken van den Indischen Archipel aan de 
Arabicren of Perzen ontleend hebben. De nagels 
worden gekleurd met een pap, bestaande uit de 
fijngewreven bla- deren van de henna {Lawsonia alba) 
en houtskool. Deze plant, de pat jar kuku der Javanen, 
de hinai der Maleiers en de ,,boomreseda?' der Hol-
landers, levert een roode kleurstof, waannede zich de 
Javanen, Maleiers en Maliassaren 's avonds de nagels 
bestrijken. 

Ook de oogleden worden bij sommige volken (de 
Javanen. Maleiers, Bataks, Lampongers, Ma- kassaren 
en Boegineezen) met antimonium (tje- lak) blauw 
goverfd. Deze wordt met een scherp bamboestaafje op 
het ooglid gestreken. Ook deze gewoonte zal wel aan 
de mecr Westelijke Mo- hammedaansche volken 
ontleend zijn, evenals het kleuren der nagels. Het is 
een zeer oud Oostersch gebruik. 

Literatuur : Valentin, Oud en Nieuw Oost- Indien, 
II, le stuk. fol. 165-yVeth, Java.t-IA^ 568; Van 
Hasselt, Midden-Sumatra, bl. 5 en 9; Von de Wall, 
Maleisch woordenb. i. v. tjelak； Matthes, 
Makassaarsche Chrestomathie, bl. 652 en Mak. 
woordenb. i. v. tjalaq; Matthes, Boeg- woordenb. le. v. 
tjila; ；Vreede, Jav. Woordenb. s. v. tjelak enVan der 
Tuuk, Kawi-Bal.woordenb.. s. v. tj^lek III. H. 
H. J. 

TAWAELI.Zelfbesturend Irflidschap, fessortee- 
rende onder de residentie Menado en behoorende tot 
de Kaj&ischc landschappen. Het bestaat uit 2 deelen, 
het Zuidelijk deel, het eigenlijke Tawa- eli, begrCnsd 
ten N. door Banawa, ten 0. door Parigi, ten Z. door 
Paloe en ten W. door de Paloe- baai en het Noordelijk 
deel of Sirendja, begrensd ten N： en Z. door Banawa, 
ten 0. door het schei- dingsgebergte, dat de 
onderafdeelingcn Donggala en Parigi van elkaar 
scheidt en ten W. door straat Makasser. De 
zelfbestuurder voert den titel Magaoe en wordt voor 
het bestuur over Si- rendja bijgestaan door een madike 
matowa. De bevolking is ruim 13.000 zielen sterk en 
vnl. aan de kusten. gevestigd: de bergstreken zijn na- 
genoeg onbewoond. Hoofdmiddelen van bestaan zijn 
landbouw (rijst, mais en klapjj(jrs) en inza- meling van 
boschproducten. De voornaaniste 'kampoengs 
zijnTawaeli,standplaats van den zelfbestuurder； (van 
hieruit gaat een zeej goed paar- denpad naar Toboli 
aan He Tominibocht) en Wani, eene vrij belangrijke 
hand els plaats met vnl. Boegineeschc en Arabischc 
bevolking. De verhoucling tot het Gouvt. is geregeld 
op den voet der korte verklaring. Zie KAlLI en Med. 
En- cyclopaedisch bureau, (1912) II bL 85 — 205 en 
Tijdschr. A. G. 2°. 8. XXXI (1914) afl. 6 bL 725 vgg
；. 

TAWAELIA. Bronrivier van de Koro-rivier. Zie 
CELEBES onder b. MIDDEN CELI BES. 
'TAWAELIA'SCH. Zie TORADJA'SCHE TA- LEN.
 ・ 

TAWAF. Zie Bedevaart naar Mekka, 1 (DI. I, p. 
214). 

TAWAILISCH. Zie TORADJA'SCHE TAKEN. 
TAWAK. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN- 

STRUMENTEN.' 
TA WALL Zie KASIROETA. 
TA WANGS ARI. District van het tot Soesoe- 

hoenansgobied behoorend onderregentschap Soe- 
kohardjo, afdeeling en residentie Soerakarta. Vroeger 
behoorde dit onderregentschap tot de afdeeling 
Wonogiri,. maar deze is sedert een con- trole-
afdeeling van de afdeeling Soeralcarta ge- worden. 
Het district telt 4 onderdistricten met name 
Tawangsari, Poerwo, WatoekSlir en Boeloe en had 
op het einde van 1905 eene bevolking van 36.500 
zielen, w. o. 19 Europeanen en 16 Chi- neezen. 

TA WAR (PATJING) (MAL.). Zie COSTUS 
SPECIOSUS. 

TAWAR MEER. Meer in de Gajolanden van de 
afdeeling Noord kust van Atjdh. Het wordt vooral aan 
de Noord- en Zuidoevers begrensd door bergketenen 
van 1800 tot 2600 M. hoogte. Schijnbaar is het eon 
kratcrincer, maar de vul- kanen Popandji en Boer ni 
Bios zullen het waarscliijnlijk in den diluvialen tijd 
hebben doen ontstaan, doordat hun puinmassa's con 
dam opwierpen in de tegenwoordige Peusangan. 
Daarachter heeft zich het water opgestuwd tot ruim 
60 M. hooger dan het tegenwoordige niveau, zooals 
aan de terrassen nog is te zien. Het is thans 16 K.M. 
lang en slechts 4 a 5 KM. breed ； oppervlakte 
ongeveer 56 KM.11; grootste dieptc niet meer dan 75 
M; het ligt 1200 M. hoog. Een breede vlakte begrenst 
het meer, vooral in het Westen ontstaan uit het slib, 
dat de rivieren aanvoeren, en daardoor uitstekend 
gesebikt voor sawahs. Aan het eind der vlakte gaan 
de oevers plotseling 50 tot 60 M. steil de hoogte in. 
Het geheel heeft daardoor het voorkoinen van cen 
reusachtige badkuip. 

TAWAS (MAL., JAV.) De ruwe aluin, uit Europa 
aangevoerd, en onder dozen naam bij de Clii- necschc 
drogerijverkoopcrs op Java verkrjjgbaar. 

TA WON. Javaansche naam voor Bijcn, ook 
Tawon-madoe； Maleisch Lcbah. Trigona minubi 
heet bij de Javanen Slanibrang( ?), op Sumati.： 
Taboean. Een Houthommel op Java en Sumatra heet 
Koembang. Zie BIJ, Deel I, biz. 426. 

TEBING IINGGI. Onderafd. der afdeeling Pa- 
leinbangsche bovcnlandcn, met cen oppcrvl.iki.， 
van 2659K.M2. De gelijknaniige hoof(lplaats,gel<： 
gen aan de Moesi en aan den grooten weg van Bcn- 
koelen<iaar PaJembang, do standplaats van <l<-n 
controleur, 103 M2. boven zee, heeft een be vol- king 
van ruim 1300 pcrsoncn, nl. een JO tai Euro- peanen. 
J100 Jnl., 1(55 Chin, (onder ecn Chin, lui- tenant) en 
enk< le andcre Vrecindc Oosterlingcn. De plaats 
heeft eenig historiseh belang ； in 1839 nl. werden er 
ecn militaire post gevestigd on v< r- sterkingen 
aangelcgd oni de onrustige bevolking van Moesi 
Ocloe en Am put Lawang in bedwang te houden. Ook 
i_n 1851 bij een nieuwe expeditic； naar A in pat 
Lawang word Tebing Tinggi als op“- ratie-basis 
gekozen en bleef sedert als garnizoens- plaats 
gchandhaafd； de vaste bezetting word in J.907 
ingetrokken, en sedert is de steenen vcrstcr- king af 
go broken. 

J)e onderafdeeling bestaat uit het district Tdbing 
Tinggi, dat ondcrverdceld is in 3 onderdistricten, 
omvattende de marga's: Woloe»g Doesoen, Sikap 
Pdlaboelian, Kedjahatan Mandi Moesi Uir, 
Kedjahatan Mandi Moesi Oeloe, Te- dadjin, Sikap 
Dalam Moesi Oeloe, PasGmah Aer Kroh, Lintang 
Kiri Soekoe Sadan, Kedjahulan Mandi Lintang, 
Tiang Poempoeng Soekoe OcJo(s Lintang Kanan 
Soekoe Moeara Danau, Lintang Kiri Soekoe Moeara 
Pinang en Lintang Kanan 
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Soekoo Babatan. Druk bezochte weekniarkten vindt 
men te Tubing Tinggi, Talang Padang (tot 1906 
standplaats van den controleur van Am pat Lawang) 
eh Tandjocng. Raman; de plaats T6- bing Tinggi ligt 
aan de Moesi op 298 K.M. van Palembang, 74 K.M. 
van Lahat, 145 K.M. van Benkoelen en 49 K.M. van 
Mbeara Bliti, wclke plaatsen alle per auto mo bi el 
kunnen worden bereikt. De katoenproductie belicp 
over de jaren 1909—1913 gemiddeld ruim 6000 
pikoels per jaar, die van koffie over 1909—1912 gc- 
middeld 700 pikoels per jaar. Zie overigens 
PALEMBANG. . 

TEBING TINGGI. Hoofdplaats van de onder- 
afdeelingPadang en Bedagei der afdeeling Deli en 
Serdang in het gouvt. Oostkust van Sumatra, 
standplaats van den controleur en van een luite- nant 
der Chineezen. Ook is er een landraad geves- tigd. 
De plaats, aan de Padang-riviergolegen, heeft ruim 
7000 inwoners, w.o. een 30-talEur.,en ± 1100 Vr. 
Oosterlingen, waaronder niet minder dan 968 
Chineezen (Reg. alm. 1919). Sedert de inlij- ving 
van de Batakschc landschappen is de betee- kenis 
van Tebing Tinggi zeer toegenomen. Daar- toe heeft 
vooral bijgedragcn de opening van vele 
landbouwondernemingen in den omtrek, in het 
bijzonder voor de hevea- en tabakscultuur. Bo- 
vendien is het tha-ms een belangrijk verkeers- 
micrdcipunt. Een spoorweg verbindt de plaats met 
Medan, welke lijn thans Z.O.-waarts is door- 
getrokken naar Tandjocngbalai en Teloek Ni- boeng 
aau de Asahan rivier. Een stroomtram gaat 
Zuidwaarts over Dolok Merawan naar Pcma- tang 
Sian tar tot ontsluiting van de Bataklanden. Grootc 
1,ijwegen verbinden de plaats verder met 3I6dan cn 
het haventje Bandar Chalipah, terwijl zecr vcel 
betcekenis heeft de vpltooiing van den Toba weg, ter 
verbinding van Sibolga, hoofdstad van Tapanocli, 
met Tebing Tinggi. Het wegge- (leeltc Tebing 
Tinggi — Pe inatang Siantar van 

Toba weg, behoort thans reeds tot cen der 
drukst begane wegen van Sumatra. T6bing Tinggi is 
zoo geworden cen der belangrijkste han- <lcl8(；
cntra van het gewest. 

TUBING TINGGI. Eon van de grootste cilanden 
in do Straal van MaJaka, tusschen de Kauipv- cn 
Si.ik-rivi(5rm<>n<lingen gelegcn cn gescheiden 
van vast <• land <loor de Brouwerstraat. Adininis- 
Lnitief behoort het tot de afdeeling Bcngkalis van lid 
gouvcrncmcnt Oostkust van Sumatra. Jlet ciJanrl is 
laag en moerassig cn bedekt met uit rckte sagoc-
bosschen. Bereiden van sagoo, die uitgevoerd 
wordG naar Singapore is efiii dor hoofdniiddelen 
van bestaan. Chineezen hebben hier voorts grootc 
houtaankappingen, met plan- keuzagerijen en 
houtskoolbran<lerijcn (zic PANG- LONG). Aan de 
Noordkiist t(»genover het ciland Med&ng, waarvan 
Tebing Tinggi slcchts door een nauwe struat wordt 
gescheiden, ontwikkcldo zich Selatpancljang Lob 
cen handelsplaats van ccnige beteckenis, die 
goregeM wordt aangedaan door <l<? 
stooniHchcpcn dor Kon. I?ak. Mij. Het is de zctcl 
van cen civic! geznghebberi speciaal bolast met het 
toozicht <ej)de naleving van het pang- loug-
regloment. 

TfiBOENGKOES (TAMOEKOES). Zie BOE- 
LELfCNG. 

TEBOESANSTELSEL. Diefslal zal als regel wcl 
goplecgd worden om uit het gestolonc voor- decl te 
trek ken. Mcestal zal dit voordccl daarin bestaan, dal 
het good zolf gebruikt wordt dan 

wel ten eigen bate wordt van do hand gezet. In Indie 
is ovenwel eon vorm van voordeel trekken niet 
zeldzanm, welke bestaat in het good tot den eigenaar 
doon terugkeeren tegen losgcld (wang teboesan). De 
voornaamste oorzaak voor het ont- staan cn 
voortbestaan van dezen vorm van voordeel trekken 
uit het gepleegde niisdrijf zal wcl. z旗 de 
inoeilykheid het gestolenc van de hand tc zetten op 
de gewone wijze. 

Neemt men dit aan, dan is metcen verklaarcl 
waarom het terugbezorgen tegen losgeld het meeste 
voorkomt bij veediefstallen. Immers de bij den 
verkoop va«i vee bestaande gevf^onten, gedeeltclijk 
veroorzaakt door politieverorde- ningen ten opzichte 
van het vervoeren van vee van het eene district naar 
het and ere (vgl. Ind. Stb. 18G3 no. 84, 1875 no. 226, 
vervangen door- Ind. Stb. 1891 no. 142, in verband 
met het twee- de lid van art. 114, Strfwb. voor Ini.) 
maken hot van de hand zetten van runderen of 
buffels niet gemakkelijk. Ook het slachten en in het 
klein ver- koopen van het gestolenc trekt in de 
Inlandsche samenleving te zeer de aandacht om 
veilig te kunnen gescliieden. 

Om nu toch voordeel te kunnen genieten van den 
diefstal heeft zich een stelsel ontwikkeld, waarin, al 
dan niet door tusschenpersonen, de eigenaar er toe 
wordt gebracht geld te offeren om zijn eigondom 
tcrug te crlangeh. Het is niet zoldzaam, dat zclfs 
leden van het desabestuur in dit stelsel con rol-spelen 
ten nadeele van den bestolene. 

Het rund (of de buff cl) wordt ergens verbor- gen 
— in cen ravijn, of bosch of met kreupel- hout en 
hooge grassoorten begroeid veld — en eon der die 
ven of eon handlanger stelt zich in ver binding met 
den bestolene, die al dan niet na aangifte aan do 
politic, er op uit is het spoor van zijn rund te volgen. 
Byv. hij komt hem quasi toevallig tegen en vraagt 
naar het doel van zijn tocht. Is dit mcdegcdceld, dan 
zegt'de dief of handlanger, dat hij wel kans ziet het 
gestolene terug to bezorgen niits de eigenaar cr een 
zekero geldsom voor over heeft. Of wel de 
handlanger biedt zich aan om het rund op to sporen, 
als hem geld gegeven wordt als teer- penning 
(sajigoe). 

Gaat in het laatstbedoelde gcval de bestolene, c. 
q. de desapolitie, op dit aanbod in. dan zal de 
handlanger na cenigo dagen, welke hij zegt zoe- 
kende te hebben doorgebracht, nog wat geld trachtcn 
los tc ki'ijgen door mede to deelen, dat hij al ecnig 
spoor hcoft ontdekt maar dit nog verder moot 
ver^olgen, en anders zal hij na cenigcn tijd koinen 
met de medcdeeling, dat hij al weet waar hot 
gestolen rund is vei-borgeu en dat conige hom 
bekendc personen zich bereid hebben verklaarcl om 
het terug te bezorgen, wanneer ecn geeischte 
geldsom wordt betaald. Bijv. in don vorm: Uw rund 
is niet weg, indien er 10 realen zijn. Namon worden 
natuurlijk niet geueftjiud. 

In beido vermelde gevalien worden er dan soins 
langdiirigc onderhandclingen govoerd, zoo- veel 
mogul寸k. buiten tegenwoordigheid van ge- tuigen 
en op eeiizamo plaatsen. Na loven en bieden komt 
men dan oindelijk tot de vaststelling van het bedrag 
van den losprijs, welk bedrag soms de werkelijko 
waardo van het rund over- treft, con vcrschijnsel, dat 
zijne verklaring kan vinden in de gehechtheid van 
den Inlander aan 

IV 19 
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zijn'vee. Er wordt dan verder dag, uur (meestal een 
nachtdijk) en plaats bepaald waarop de teruggave zal 
geschieden. Een ovcrhandiging rechtstreeks komt 
slechts zelden voor. Den eigenaar wordt inedegedeeld 
dat hij maar moet zoeken in een aangewezen. buurt, 
waar het rund 00k werkelijk wordt aangetroffen, 
vagtgebondeii aan een boom of struik, dan wel 
losloopende. 
• Beze wijze van in bezitstellen wordt in acht 
genomen om veilig te zijn voor het geval politie- 
beambten zich in de nabijheid verscholen mocli- ten 
hebben om den gelcider van het rund in het bezit er 
van te betrappen. 

Opgemerkt dient te worclen, dat de persoon, die 
zich aanbiedt het gestolene teriig te bezorgen, niet 
noodzakelijk een handlanger van do die ven behoeft 
te zijn. Hij kan ook zijn iemand, die toe- vallig een 
rund heeft zien voortdrijven onder ver- .dachte 
omstandigheden ennu van zijn wetenschap *vo ordeel 
wil trek ken. In het meerendeel der gevallen evenwel 
mag men aannemen, dat hij, die zich aanbiedt, is een 
van de dieven of een handlanger van deze. 

Aanvankelijk "werd tegen dit euvel opgetreden 
door den persoon, die zich aanbood terug te be- 
zorgen, te vervolgen, hetzij wegens oplichting —voor 
de als teerpenning gevorderde of als los- geld 
ontyangen bedragen — indien het gestolene niet werd 
terugbezorgd, hetzij wegens heling. Heling was, 
onder de toen van kracht zijnde wetboeken, 
medeplichtigheid aan het misdrijf waardoor het 
geheelde werd verkregen. Men nam aan, dat de 
terugbezorger het bezit had gehad, immers de 
beschikking over het voorwerp, waarvgn de 
misdadige hcrkomst hem volkomen bekend was. Het 
begrip “heling" werd in de oude wetboeken niet 
omschreven. 

Het Hoog-Gerechtshof van Ned.-Indie evenwel 
begon in 1884 (arrest van 12 September) een andere 
opvatting te huldigen, welke, door de lagere rechters 
overgcnomen, gevestigde juris- prudentie werd. Het 
enkele feit, dat men tus- schenpersoon was geweest 
bij het terugbczorgen werd niet meer aangenomen als 
bewijs, dat men ook het bezit van het gestolen 
voorwerp. had ge- had en vooral werd de nadruk er 
op gevestigd, dat het begrip “hcling" medebrengt, niet 
aileen, dat men het voorwerp bezit, bewust'van de 
misdadige herkoinst, maar tevens dat men den wil 
moet hebben het te onttrekken aan de nasporin- gen 
van den rechthebbende en (of) de politic. De 
omstandigheid nu, dat de beklaagde aannam het 
gestolene terug te bezorgen en werkelijk ook terug 
bezorgde, was in strijd met dit laatste ver- eischte, zij 
iiet ook, dat hij voordeel had getrok- ken van dat 
terugbezorgen. De terugbezorger als zoodanig kon 
even min gestraft worden wegens medeplichtigheid 
door het desbewiist heJpen of bijstaan van de dieven 
in de feiten, waardoor het misdrijf was voorbereid, 
gemakkelijk gemaakt of voltooid (artt. 28 t/m 30 Swb. 
voor Ini.), aange- zien de bemoeienis van den 
terugbezorger met de gestolen goederen eerst was 
begoiinen na do voltooiing van het inisdrijf. Ook het 
aan wenden van een gestolen zaak tot eigen, voordeel 
kon in de gedachte gevallen niet gestraft, worden, 
daar de wet (art. 298, lid 2 van het evenaangehaalde 
strafwetboek) in navolging van art. 380 lid 2 van de 
Code Penal dit tot cigen voordeel aan- wenden van 
heling onderscheiddo en uitslui- tend in het daar 
bedoel/le geval strafbaar stclde. 

Het gevolg was, dat het terugbezorgen tegen 
losgeld niet niepr gestraft werd en vooral op Java 
meer on meer voorkwam. Tot de uitbreiding van het 
kwaad heeft ongetwijfeld ook medegewerkt, dat de 
desapolitie, in vele gevallen geen kans zien- de op 
andere wijze gestolen zaken op te sporen, zelve voor 
sangoe en losgeld zorgde als zij iemand had 
gevonden bereid tusschenpersoon te zijn tusschen 
rechthebbende en diof. Waar leden van het 
desabestuur zelf langs dezen weg voordeel trokken, 
woekerde het kwaad natuurlijk nog sterker, 
aangezien de dieven zich bescherind wisten. 

Om nu'het kwaad te bestrijdcn werden bij de 
ordonnantie in Ind. Stb. 1899 no. 141 in het 
strafwetboek voor Inlanders — een dergelijke 
bepaling voor Europeanen werd niet noodig ge- acht 
— in den Titel van Medeplichtigheid inge- voegd 
twee nieuwe artikelen, 31a en 316, waar bij strafbaar 
werd gesteld: le. Hij, die, al of niet daartoe 
aangezocht, zich aanbiedt tot het geven of inwinnen 
van inlichtingen omtrent door eenig strafbaar feit 
verkregen gooderen, welke iu- lichtingen de 
strekking hebben die goederen tegen een te bepalen 
prijs tot den eigenaar of rechthebbende te doen 
terugkeeren, 2e. zoomede hij, die zoodanige 
inlichting geeft of aanwijzin- gen doet omtrent den 
tijd waarop, de plaats waar of de wijze hoe bedoelde 
goederen tot den eigenaar of rechthebbende kunnen 
terugkeeren； en 3e. hij, die tegen ecn bepaalden 
prijs aanneemt, goederen, als boven bedoeld, tot den 
eigenaar of rechthebbende te doen terugkeeren, of 
doet terug keeren, hetzij persoonlijk, hetzij door 
tusschen- kornst van anderen. 

De bedreigde straffen W&rcn zwaar, nl. onder 
scheidenlijk voor le. en 2e. van 6 maanden tot 2 j aren 
en voor 3e. van 1 jaar tot 5 jaren dv/untz- arbeid 
buiten den ketting. 

De bedoeling van deze strafbaarstellingen. v. .',s 
voornamelijk om eene bestraffing mogclijk le maken 
van die personen, die zelf niet behoorende tot de die 
ven of hunne handlangcrs, don besf o- lene in 
v.erbinding brachten inct personcn, <1 i<； meer van 
den diefstal wisten cn daarvoor een deel van den 
losprijs, niaai1 slechts ..sangO'1' ontVlngcn. Men 
hoopte daardoor deze categ'H ,r- van personen aa» 
de- dicven tc zien ontva)l<-)i, waardoor de kans 
grooter zou worden doze in Jianden te krijgen cn het 
in elk geval veel rniml<T gemakkelyk zou zijn 
voordcol van den diefst ：,1 te trek ken. 

De^e bepalingen zijn geblckcn ten eencnniali； 
onvoldocnde te zijn om het to bestrijdcn kwa；i(l te 
keeren. JntegendeeJ, men mag zeggen, dat zij meer 
kwaad dan goed hebben gedaan, daar voor- nainelijk 
de bona fide helpers van de politic de dupe or van 
werden, indien zij niet slaagdcn in het terugvinden 
van het ontvreemde good" Ook werd wel van de in 
de eerste plaats verm cl de strafbaarstelling gebruik 
gemaakt, om iniiider gewenscht© personen in de 
gevangenis te krijgen door hen over tc halen op 
inlichtingen nit te gaan. Zij werden door het enkele 
feit, dat zij — aa nge- zocht door de jiolitie — zich 
aanbodcn inlichtin- gen in te winnen met de vermeldc 
strekking reeds strafbaar 

Tn het thana geJdende strafwetboek zal men dan 
ook te vergeefs naar dergelijke bepalingen zoeken. 
W el had het On twerp in art. 476 onder nummer 3 
ecn strafbedreiging tegen he in, die 
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met het oogmerk zich of eon ander wodcrrechte- lyk 
te bcvoordeclcn, opzettelijk losgcld vraagt of 
ontvangt voor do terugbezorging van eenig door 
misclrijf verkregon voorwerp of voor do aanwijzing 
der plaats waar het zich bovindt, doch doze is in het 
Strafwotbock niet ovorge- nomen. 

Literatmir：. Mr. W, F. Haase： het wang teboc- 
san systecm in Wet en Ad at III, klcinore bij- dFagcn, 
2e Jaarg. biz. 63 vlgg. ； Mr. J. Slingen- bcrg: wang 
teboesan in T. v. Strafrecht, dl. XIII, biz. 298 vlgg. ； 
Mr. W. Th. Scheuer: De uitlegging van Staatsblad 
1899 no. 141, Tydschrift het R. in N.-L, dl. 73, biz, 
90 vlg. ； dezelfde: Nog eons de losprijs ordonnantie, 
Het R. in N.-I., dl. 77. biz. 1 vlgg. ； Mr. I. A. Ned er 
burgh in Wetgeving voor N.-I., officieele bescheiden 
met eenige aanteekeningen, 1899 2e stuk: de artt. 31a 
en 313 van het Ini. Strafwetboek; Mr. M. C. Piepers 
in het R. in N.-I. dl. 38, biz. 207, eene bestrijding van 
liet arrest van het H. G. H. ad°. 30 Dec. 1881 in 
hetzelfde deel biz. 68; Arresten H. G. H. dd. 12 Sept. 
1884 (Ind. W. v. h. R. no. ] 108) en 29 Augustus 1890 
(Tijdschrift het R. in N.-I., dl. 55 biz, 271)； Mr. W. 
de Gelder: Hef Strafrecht in N.-I. 2e druk dl. I. biz. 
II. vlgg. ； Mr. C. W. Margadant: Vcrklaring van de 
Ned.-Indische Strafwetboekcn biz. 69 vlgg.； Mr. D. 
G. Wolterbeek Muller: Nota over de 
losprijsoraonnantie, opgenomen .in de „Geschiedenis 
van het Wetboek van Straf- iecht": volledige 
verzameling der ontwerpen met toelichting en de ter 
zake uitgebrachte adviczcn biz. 538 vlgg. 
.TECTONA. Zie DJATI. 

TEDJAN (JAV.). Zie COCCULUS. 
TEDONG (MAK., BOI;G.). Zie KARBOUW. 
TfiGAL. AfdeeJing en regentschap der resi- 

dontie PSkalongan. Vroeger was er een gewest 
H'egal, bestaande uit do afdeelingen, tevens 
regentschappen T6gal, P&inalang en Brebfis. Op ] 
Januari 1901 werd het met de residentie J/ckaJongan 
vereenigd (Ind. Stb. 1900 no 334.) De afd. is groot 
bijna 600 K.M2.; zij hceft den vorm van ecu drichock, 
waarvan de spitse top op <le Noord oos tel ijkc 
helling van den SIam6t (3472 M.) is gclcgen. De nict 
zeer breed© basis van den driehoek wordt door de 
Java-zee be- po<Jd ； aan de Oostzijde grenst zij a an 
de afdeo- ling Penialang cn aan de Wcstzijde aan de 
afdee- Jing Bru I >(■'；, tusschen wclke twee de 
afdeeling Te- gal als een wig met schcrpe punt is 
ingedreven. 

J)e afdeeling TCgal is vcrdceld in 2 controlo-af- 
declingen, nl. Tegal, omvattendc de districten T6- gal 
(hpl. Mangkoekoesoeman), AdiwSmaonSoora- dadi 
<-.n Protjot met de districten Slawi, Pangkah, 
JJalapoelang, Boemidjawa en DjatinSgara. Jlet aantal 
desa's bedraagt 386. Het Noordelijko gedecltu der 
afdeeling wordt ingenomen door cone breede strook 
alluvium, die in kwai'taire grondon overgaat； hot 
middolste gedcelte be- staat uit tertiairo hcuveis tot 
de inergcl-etago bohoorendc cn hot Zuidelijkc 
gedcelte ligt op do hellingen van don SlamSt en is 
dus vulkanisch. De beidc voornaamstc rivieren zijn: 
do Kali I lam boot, die op don Siam况 ontspringt cn 
dezo affleeJing van de afdeeling Pcmalang scheidt en 
de Kali Goeng, die mede op den Slamfit ontspringt 
cn van wier stroomgebied slechts een' deel binnen de' 
afdeeling Tegal [s gelcgon. JJinnen de afdeeling 
stroomt zij langs do districts- 

hoofdplaatsen Slawi en AdiwSrna en de hoofd- plaats 
Tfigal. Het water van do Kali Goeng wordt in don 
bonedeuloop voor cen groot deel voor bcvlociing 
bonut. Er zijn twee crfpachts- perceelen, waarop rijst 
en andere gewassen voor de Inlandschc markt 
worden gcteeld, in de laagvlakte gclegen ； 
verderwerken er zeven suiker- fabrieken t)p 
overeenkomsten met de ini. bevol- king. Op het eind 
van 1917 tclde doze afdeeling ± 595000 zielen, 
waarvan 土 1700 Europeanen 土 7900 Chineezen en 
andere Vreemde Ooster- lingen. 

TEGAL. District van de contr61e-afdeeling, het 
regentschap en*de afdeeling T6gal, residentie 
P^kalongan; met eene oppervlakte van 土 32 K.M2. 
Het district telt 4 onderdistricten en 77 desa's. De 
hoofdplaats is Mangkoekoesoeman, een gedeelto van 
de hoofdplaats TSgal. Het district had op het einde 
van 1905 een bevolking , van 土 860^0 zielen, 
waaronder 660 Europeanen, 2660 Chineezen en 土 
1000 Arabieren. 

TEGAL. Voormalige gewestelijke hoofdplaats en 
thans hoofdplaats van het regentschap en de 
afdeeling van dien naam, gelegen aan de Java- zee, 
den grooten postweg, de stoomtramlijn Semarang — 
Cheribon en de kali Goeng, die door het Oostelijke 
deel van de stad stroomt. De uitwatering van deze 
rivicr deed vroeger dienst als havenkanaal met een 
in," zee uitgebouwd hoofd, dat echter tengevolge van 
de vorming van eene zandbank voor den mond der 
rivier niet aan het doel beantwoordde. In 1879 werd 
een stoombaggcrmoleh in dienst gesteld, waardoor 
de haven op de vereischte diepte kon worden ge- 
houden. Hoewel de toestand door genoemden 
maatregel veel is verbeterd, ondervihdfc de 
scheepvaart nu en dan nog belemmering door de zich 
tolkens weder vormende bank aan den havenmond, 
waardoor de baggermolen druk werk heeft oin de 
vaargeul open te houden. Mede ter verbetering van 
het vaarwater is de monding van de Goeng ruim een 
kilometer Oostelijk verlegd, zoodat hot havenkanaal 
van de rivier gcscheiden is. Van de hoofdplaats Tegal 
wordt beweerd, dat daar sedert de tiende eeuw reeds 
Chineezen gevestigd zijn. Tijdens J. P. Coen 
Gouverneur-Generaal was, rustte de regent van 
TSgal op last van den vorst van Mataram eenige 
schepen uit, om Batavia te veroveren. Valentijn 
beschrijft T6gal als eene vrij volkrijke plaats; Zij is 
niet in dezelfde mate als andere voorname 
kustplaatsen in bevolking vooruitgegaan; op het eind 
van 1905 bedroeg het aantnl inwoners ruim 32.000, 
waar van 土 600 Europeanen, 土 2700 Chineezen en 
± 1000 Arabioren en andcro Vreemdo Oosterlingen. 

De grootc postweg doorsnijdt de stad. Daarop 
komen uit verscheidene breede, elkander recht- 
hoekig snijdende wegen, dio nog voor een klein deel 
met taniarinde- en verder met djoewarboo- mcn 
omzoomd zijn. Do Europoesche bevolking woont ten 
N. van don postweg, nabij het strand, aan eon 
vierkdnt plcin. waaraan het voormaligo residentie- 
thans assistent-rcsidontie-kantoor en een klein fort 
gelegen zijn; het laatste is niet rneer als zoodanig in 
gobruik, maar doet dienst als govangenis. In Tfig'al 
is de Directio in Indie gevestigd van de Semarang — 
Cheribon Stoomtram-Maatschappij. De Chincesche 
wijk is ten Z. van den grooten postweg gelegon. 
Onder do inlandschc bevolking tor^hoofclplants 
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vindt men bekwame timnierlieden, smeden, 
steenhouwers en roodververs. 

TfiGALOMBO. District van de cont.role-af- 
deeling, het regentschap en de afdeeling Patji- £an 
Jer residentie Madioen. Het district telt 4 
onderdistricten en 31 desas en had ulto. 1905 ruim 
26.000 bewoners, waaronder enkele Euro- peanen en 
Chineezen. “ 
.Het district is zeer bergachtig. Slechts bij 
Mangoenhardjo in het Zuid-Westelijk deel vindt 
men eene kleine vlakte van dien naam, aan de beide 
oevers der Patjitanrivier, die haar bevloeiingswater 
ontvangt van een paar stroomp- jes dier rivier. Alle 
overigc bouwgronden zijn van regen afhankelijk. 
Het is het eenige district van de afdeeling Patjitan, 
waar men nog vrijwel overal wildhoutbosch vindt. 
Het district wordt geheel doorsneden door de 
Patjitanrivier met hare zeer hooge oevers, die eerst 
lager worden bij de onderdistrictshoofdplaats 
Mangoenhardjo, waar die rivier de kleine vlakte van 
dien naam 

bereikt om verder over de laagvlakten van 
Ardjosari (onderdistrictshoofdplaats van het 
district Patjitan) en Patjitan £e stroomen. Bij 
de afdeelingshoofdplaats zijn de oevers zoo 
vlak, dat in den Westmoesson vaak ov^rstroo- 
mingen tot in de kom der gemeente plaats heb- 
ben. . 

Drie vergunningcn tot inynbouwkundige op- 
sporingen zijn in dit district uitgereikt aan den 
Europeaan, terwijl 2 mijnconcessien zijn ver- 
]eend voor de terreinen Kesjhan en Kalitoloe 
in dit district aan de Naamlooze Vennootschap 
Mijnbouw Maatschappij Madioen. Door de be- 
volking wordt kalksteen gewonnen. !'' ■■ --.i 

TfiGALRfiDJO. District met gelijknaniige 
hoofdplaats van de afdeeling en het regentschap 
Magelang, residentie Kedoe. Het district heeft 
eene oppervlakte van 154 heeft 3 onder- 
districten met G2 desa's en telde op het einde 
van 1905 ruim 57.000 zielen, w.o. 3 Europeanen 
en ongeveer 100 Chineezen. Vroeger heette dit 
district Balak. 

TfiGALWAROE. District van het j)art-icu- 
liere land Tegalwaroelanden, afdeeling Kra- 
wang, residentie Batavia; hoofdplaats Tji- 
geuntis. 
'TEGALWAROE-LANDEN. G-root particulier 
land in de afdeeling Krawang, in Chineesche 
handen; het voert rijst, vogelnestjes, bosch- 
producten en thee uit. De grootte bedraagt 
86.096 bouws, de bevolking bestond op 1 Ja- 
nuary J917 uit 土 40.000 zielen. 

TfiGARI (JAV.). Zie DIANELLA. 
TfiGfiRAN (JAV.). Zie CUDRANIA. 
T£GIN£N£NG. Nederzetting aan de Sekam- 

poeng in de residentie Lampongsche districten. 
Het is een station geworden van het Zuid-Suma- 
tra spoorwegnet. Op 1 Jan. 1916 werd het lijnvak 
Oosthaven-Tegineneng in exploitatie genomen. 
De groote weg Telokbetong — Slenggalo gaat hier 
over de SSkampoeng. 

TEKEK (Tjoetjoet) (JAV.). Zie HAAI. 
TfiKI, TfiKI WANGI. Zie CYPEEUS. 
T/LA (JAV.). Zie IPOMOEA BATATAS. 
TfiLAGA. District van de onderafdeeling on 

afdeeling Gorontalo, residentie Menado, ondcr 
een le districtshoofd met den titel Marsaoleh, 
gesteund door een 2c districtshoofd of waJoepoe- 
Joe. Het district heeft 24 kampoengs cn eene be- 
volking van. 土 17.000 zielen. 

TfiLAGA. District van de controle-afdecling, 
regentschap en afdeeling Madjalengka, residentie 
Cheribon; mot eene oppervlakte van 480 K.M2. Het 
district telt 104 desa's met 土 81.000 inwonors, 
waaronder enkele Europeanen en 土 900 Chineezen 
(einde M05). De hoofdplaats is Telaga koelon. Het 
district draagt zijn. naam (= meor) naar de kleine bek- 
kenvormig ingesloten vlakte?, waarin het dorp 
TSlaga gelegen is. Tlians tot sawah's aangelegd, was 
die vlakte in het midden der 19e eeuw nog een meer 
(Van Hoevell, Uit het Indische Leven, bl. 59). 

TfiLAGA BODAS. Tweelingvulkaan met den 
Galoenggoeng met een van Garoet uit zeer be- zocht 
kratermeer; uitvoerige toschrijving bij Verbeek, 
Java. 687, ook bij Junghuhn, Java II. 145.. Het 
hoogste punt ligt op 2241 M.; het meer- niveau op 
1720 M. Het meer heeft een cerdcr onregelmatig 
peervormigen dan cirkelvormigen omtrek; in N.Z. 
richting 550 M. dia, terwijl de grootste afmeting 
O.W. ong. 500 M. bedraagt (top. kaart in Jaarversl. 
Top. Dienst 1909. Pl. XIII. p. 55); de afwatering is 
aan de Noordzijde； de diepte is slechts gering, niet 
meer dan 15 31. Over de chemische sainenstelling 
van het mecr- water, zie Verbeek p. 689. Vlak ten Z. 
van. het meer ligt een. ringwal met 450 M. dia, die 
ecu vroegeren krater omsluit, welke thans onwerk- 
zaam is, terwijl nog Zuidolijker een klein solfata- 
renveld, do Kawah Saat, aanwezig is； diblaatstc ligt 
op 1810 M. en watert ovenals de oude krater (17(55 
M.) in het meer af. In October 1913 begon het meer 
sterk verhoogde working te vertoonen, waarover in 
het Jaarb. Mijnwezen 1913 p. 88 door Wolvckamp 
gorappMecrd werd (kritisclic bespreking hiervan in 
de Indische Mcrcuur LB]G p. 59). Langs den 
meeroever en ook in het nicer zelf zijn vele soJfataren 
en op cenigen afstan<l van don Oostoevcr bevindt 
zich een bekende mofette, Padjagalan, genoemd (zie 
aldaar). Foto's van het meer komen ook voor in Ned. 
Indie Oud on Nieuw II. 198. 

TELAGA WARNA. Zic AlEGAMfiNDOENC；. 
TELANG (MAL.), T61cng (JAV., SOEND.). Zic 

CLITORIA TERNATEA. 
TELASIHAN (JAV.). Zie C1NNAM0MUM 

PARTHENOXYLON.' 
TELEFOON. Zic POST- EN TELEGKAA!'- 

DIENST. 
TELEGRAAFDIENST. Zic POST- EN TIC 

LEGRAAFDIENST. 
TELERfiP. Lage vulkanische top met hoef- 

ijzerkrater in Kedoe. Hij is ouder dan de Sindoro en 
ligt op e6n lijn met dozen berg cn mot den Soembing 
en den Prahoe. (Junghuhn, Java II. 314, en Verbeek, 
Java, 293). 

TELLO.Vroeger oen district van de toenmalige 
onderafdeeling Tello Parangloe, afd. Makasscr. 
Eertijds was Te】】o (veelal met Gowa in 66n adorn 
genoemd) een vorstondom, waarvan de bo- stuurders 
den titel sultan vberden, en vrij ve(J inacht hadden, 
vooral ook omdat het bestunr over Tello en Gowa 
dikwijls in cen hand vereenigd was. Toen in 1667 
Sped in an hot Bonggaiscli trac- taat tot stand bracht, 
slobt Tello als afzondcrlijk rijk zich daarbij aan, maar 
langzamerhand werd het als een onderhoorigheid van 
Gowa beschouwd en van daaruit bestuurd. Bij Gouv. 
besluit van 16 April 1856 werd de leenvorst wegens 
niet nakomen van de oontracten met het Gouv. van 
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zijn ambt ontzot on Tello bij hot direct Gouv. 
grondgebied ingolijfd. Zio Geschiodenis van do 
afdoeling Tallo (Gouv. van Celebes), door A. 
Ligtvoet, Tijdschr. Bat. Gen. DI. 18 (1872) bl. 43. 

TfiLOK of TfiLOEK (MAL.) =baai, inham,golf. 
TSLOK APAR. Verwijde mond van de Apar en 
andero rivieren op de Oostkust van Borneo, beN. den 
lagen, zandigon, mot klapporboomen begroeiden 
hoek Aroe. Dezc rivieren voeren in sommige 
maandon*z66vcel water af, clat in de buitengeul nog 
diepten van mcer dan 10 M. en op don buitendrempol 
van ineer dan 5 M. worden aangetroffon, bij stroomen 
die tot 4,5 K.M. per uur bedragen. Verder naar binnen 
wordt de ri- vier spoedig nauw en ondiep. Zie 
Zeemansgids deel IV. • 

TELOK DAIiAM (Nias). Kleine baai aan de Z.O. 
punt van Nias, Westkust van Sumatra, aan welke het 
gelijknamige plaatsje, hot belangrijk- ste van dit 
gedeelte van het eiland, is gelegen. De Oosthoek der 
baai wordt gevormd door den hoo- gen, steilen, 
rotsigen en zwaar begroeiden hoek Batoe, die zich 
donker voordoet en aan welks voet afgebrokkelde 
steenen liggen. De baai is vrij van gevaren en heeft 
matige diepten. Zie Zeemansgids deel 1. 

T&LOK DALAM (Simeuloo). Vrij groote, Z.O. . —
N.W. strekkende baai met belangrijke diepten op het 
midden van de N.O. kust van het eiland Simeuloe 
(Simaloer), West van Sumatra. De Z. W. k'ist der baai 
is sterk verbrokkeld, daarvoor liggen eenige eilandjes 
en gevaren, ook ligt v66r het raidden van den mond, 
tusschen de lagc hoeken Sibin en Sirih, het met 
klapporboomen begroeide cilandje Lanipa met 
cnkclc riffen. Zie Zeemansgids deel I. 

TELOK NIBOENGt Jonge nederzetting ter Oostkust 
van Sumatra aan den mond der Asahan rivier, de 
tockomstigo concurrent van Tandjoeng Balai. 
Waarschijnlijk zullen heel spoedig de han- 
delsinrichtingen cn kantoren zich hierheen ver- 
j)Jaatsen. De haveninrichtingcn werden Fcbruari 
1918 in gf-bruik geuomcn, gelijktijdig hiermede 
wen! het lijnvak Tandjoeng Balai—Telok Ni- boeng 
van *lc Deli Spoorweg Mij. opengcsteld, tcrwijl de 
dicnst <icr douane hi er een hulp-tolkan- loor 
vestigde. De pogingen om een paar zandban- ken in 
de Asahanrivier met behulp van slib- raderen op to 
ruiinen, waardoor Teiok Niboeng voor grootcrc 
kustvaarders toegankelijk zou zijn geworden, zijn 
inislukt en opgegeven. 

TE4LOK R1GAS (Lhoft Rigaih). Kleine, niet ver 
het. la nd indringende baai op het Noordgcdeelte <1CJ 
Westkust Sumatra, tusschen de rotsige, hoogc hockcn 
Rigaih en Lhofr Djahoe. De oevers der baai zijn hoog 
rnct uitzondering van den la- gen, in heL midden 
uitspringenden hoek Aroc en een rnocrasyigc streek 
in den N.O.lijken hoek. Lungs den wal ligt een breed 
droogvallcnd kust- rif, dat gcleidclijk afloopt. naar de 
matige diepten van do bnai. Tn doze liggen eenige 
eilandjes, van welke hot aan West- cn Zuidkanten 
steile (ui rotsige Rcasam, dat aan de Oostzijde 
glooiend afloopt cn mot klapporboomen is begroeid, 
het grootsto is; voor de baai treft men het rotsige, 
begroeide eilandjc Ran gas uan. De vertikalc 
waterboweging is zeer goring. De Rigasbaai heeft 
den naam zeer ongezond te wozen door moeras- 
koortsen. Zie Zecinansgids deel 1. 

TELOK TABOEHAN. Nederzetting in het gou- 
vernemont Oostkustvan Sumatra, gclcgcn aan de 

Zuidzijde van do Aroebaai tegenover het eiland 
Sembilan. Door het Gouvcrncmcnt was deze plaats 
oorspronkolijk als eindpunt gekozen van de At.jfeh-
tram, or zou hicr een haveninrichting konien. In 
verband met het makon van Belawan tot de grootc 
haven is van de oorspronkelijke planncn niet veel meet 
overgcbleven dan het malt en Gan Qcn inrichting voor 
de kustvaart. 

TfeLOK WAIGEOE (Majalibitbaai). Lange, tot bijna 
op de Noordkust van het eiland doorloo- pende baai 
op het midden van de Zuidkust van Waigeoe, dat door 
straat Dam pier wordt gcschei- den Van den Vogelkop 
van Nieuw-Guinea. De baai heeft zeer verschillcnde 
breedten. Aan den inond is zij zeer smal tusschen 
hoogc oevers van kalkrotsen, daarop volgen eenige 
engten tusschen rotsige eilanden voor het breede 
vaarwatcr met lage oevers wordt bercikt. Dit laatsto 
wordt door twee elkaar nadcrende landtongen, van 
welke de .Oostelijkc laag en de Wcstelijke 
heuvclachtig is, en het tusschen beidc gelegen hooge 
eiland Beeuw gescheiden in twee kommen, van welke 
de Noordelijkc, met zacht oploopenden Noordoe- ver, 
West-Oost strekt en op haar beurt weder in tweeen 
wordt godeeld door een reeks rotsige eilanden. in 
N.W.lijke richting gelegen tusschen Beeuxv_en de 
lage landtong Oppcnpale. Aan de N.O.zijde van de 
O.lijke kom \erheft zich de hooge Buffclhoorn of 
Bonowik met twee toppen, aan den Wcstoever van do 
W.lijke eon heuvel, welke om zijn vorin cn kleur den 
naam Suiker- brood kreeg. Aan den Oostoevcr der 
baai mondt, beZ. het • breede gedeelte, de 
snelstroomende- Sianirivier uit, vermoedclijk de 
voornaamste van Waigeoe, meer om de Noord treft 
men nog raecr- dere riviertjes aan, van welke de 
oevers rijk aan sagoeboomon zijn, irv hot bijzonder 
die van de Kaiwat in het landschap Go, langs de 
N.O.lijke Hnncnbaai. In de baai staat een fellc stroom 
en tusschen de engten worden stroomrafelingen a马.g- 
getroffen. Zic Zeemansgids deel • 

TELOKBfiTONG. Zuidelijkc afdcelmg der resi- 
dentic Lampongsxihe Districten, omvattende de 
onderafdeelingen Telokbetong, Kalianda en Kota 
Agoeng. 

T&LOKBETONG. De in 1912 (Ind. Stb. no. 462) 
gevormde onderafdeeling Telokbetong om- vat de 
vroegere afdeeling Ommclandcn van Telokbetong cn 
de hoofdjilaats Telokbetong, welke hoofdplaats v66r 
1912 ecn afzondcrlijk ressort vormde, rechlstreeks 
door den Resident be- stuurcl. De hoofdplaats 
Telokbetong o in vat se- dert 1912 ook het ± 5 K.M. 
Noordelijk daarvan gelcgcne Tandjoeng Karang cn de 
kainpoengs, gelegen aan den grooten weg,die 
Telokbetong met 
• Tandjoeng Karang verbindt. De onderafdeeling 
I'elokbclong. is een der belnngrijkst e der res identic； 
door verschilleiKle wegon is de hoofdplaats met, hot 
binnenland en aangrenzende onderafdeelingen 
verbonden; in N.lijke richting gaat do groote weg van 
TClokbetong over Goenocng Soe- gih (hoofdplaats 
dor afd. Sepoetih-Toelangba- wang) naar Menggtilo, 
waarop verschillcnde we-. gen der in de nabijhcid 
ervan gclcgon landbouw- ondernemingen uitkomen： 
bij de kampoeng Tegineneng (33 K.M. van 
Telokbetong) voert dezc wog over de Wai 
Sckampong. 

Van Tandjoeng Karang gaat in W. richting do 
groote weg naar GCdong Tataiin (27 K.M. van 
Telokbetong), waar hot kolonisatieterrcin der Javanen 
begint. Zie KOLONISATIE. 
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schen Archipel, door de leden dier Commissie bij- 
eengebracht, vormden voor Temminck .een wel- koin 
matcriaal ter bestudeering on gaven hem aanleiding tai 
van werken te publiceeren, dio zijn naam als zooloog, 
inaar vooral als grondig kenner der fauna van de Ned. 
kolonien wereldbekend en beroemd maakten en ook 
het Museum tot het eerste en wetenschappelijk hoogst 
staande van alle d?rgelijke stichtingen, buitcnlandsche 
inbe- grepen, stempelde. Temminck's „Monographies 
de Mammalogie", zijn „Coup-d*oeil general sur les 
Possessions neerlandaises dans Flndo Archi- 
pelagique,5, de „Verhandelingen over de natuur- lijke 
geschiedenis dor Nederlandschc Ovcrzee- sche 
bezittingen" zijn standaardwerken, die te alien tijde als 
bronncn zullen "moetcn ge- raadpleegd worden. bij de 
studie der tropische Fauna niet alleen, maar ook van 
de Flora en Ethnographic der Nedcriandsche kolonien. 
De * Natuurkundige Coiumissie nioge veel voor de 
wetenschap gedaan hebben, zij heeft te veel 
menschenlevens gekost en was bovendien veel tc 
kostbaar opgezet, zoodat Temminck, die steeds de 
gelederen wist aan te vuDen, in 1850 voorsteldc om 
die Commissie als zoodanig op te heffen en liever 
geschikte reizigers te steunen en kleine expedities uit 
te zenden. Het is Temminck niet vergund gewecst de 
verwachte vruch- ten te plukken van zijn daareven 
genoemd voor- stel, dat zoo goed bedoeld en zoo 
geheel in het belang van's Rijks schatkist genomen 
was; de jaren, gelegen tusschen 1850 en 1858 — het 
jaar van Temminck's dood —, zijn juist de meest 
onvruchtbare goweest wat betreft het verzame- len in 
de Nederlandsche Oost-Indische bezittin- gen. 

TEMOE (Solor, Lomblem). Zie TANDWAL- 
VISSCHEN. 

TfiMOE (MAL., JAV., SOEND.), zie CURCUMA. 
TfiMOE GIRING (MAL., JAV.). Zie CURCUMA 

VIRIDIFLORA. 
TfiMOE IRgNG (JAV.). Zie CURCUMA AE-

RUGINOSA. 
TfiMOE ITAM (MAL.). Zie CURCUMA AERU-

GINOSA. 
TfiMOE KOENTJI (MAL., JAV., SOEND.). Zie 

KAEMPFER1A. 
TfiMOE LALAB (SOUND.). Zie CURCUMA 

AMADA. 
TfiMOE LAWAK (MAL., JAV.). Zie CURCUMA 

LONGA. 
TfiMOE MANGGA (BATAV. MAL.). Zie CURCUMA 

AMADA. 
TfiMOE POETIH (MAL., JAV.). Zie CURCUMA 

ZEDOARIA. 
建MOE POETRI (MAL.). Zie K AEMPFERI A. 
TfeMOE TIS (JAV.). Zie CURCUMA VIRI.DI- 

FLORA. 
TfiMPAJAN (Ma】.)，TEMPAJANG (Jav.). In- 

Jandsche namen voor. wat in Indisch-Hollandfsch 
heet: martevaan; zie bij POTTEN EN POTTEN- 
BAKKERIJ, J. J I, p. 492a en 493 — 494. De ware 
beteekenis van het woord zou, volgens A. Lafeber, 
zijn: pot oiu 业 tapai (Ma].) of tape (Jav.), ook tampo 
(Oudjav.), te docn gisten； dus de k6tan-ryst, waarbij 
het gegiste waterige afire ksel de brem (Jav.) vormt, 
den zeer bedwel- jnenden oud-Indonesischen 
volksdrank. 

Dat de mooie soorten tSmpajan's, hetzij dan 
Achterindisch, hetzij deels ChineescJi of ook wel 
Broeneisch maaksel (zie bij POTTEN), door de 

Chineczcn omstreeks 1600 te Bandjarmasin wer- den 
ingovoerd en door de Dajaks als lijkpotten gebruikt, 
blijkt uit den volgendcn passus in do Annalon der 
Ming-djmastie (1368 — 1643): „For- inerly they — 
nl. de Bandjareezen — usod. plantain-loaves as plates, 
but since they trade with the Chinese, they have 
gradually begun to use earthen waie. They also like 
very much earthen jars with dragons outside; when 
they dio they are put into such a jar and buried in this 
wny". (Groeneveldt, Notes Malay Archip., 1876, p. 
107； of 2o cd. 1887, p. 228). 

Naasfdit nicest ouderwetsche begraven op Borneo 
van geheele lijken in grootc martevanen, 
oorspronkelijk wel alleen voor overlcden hoofden in 
zwang, kwam dan het opbergen van beende- •ren. of 
lijkasch in tempajan's； zie thans voor N.W. Borneo, 
speciaal Landak, Scha(16e in Bijdr. Kon. Inst., 7, VI 
(1908). p. 113—122. Voor analoog gebruik van zulke 
grootc urnen of klei- nere potten (geheeten baloeboe) 
op Zuid- en Mid- den-Celobes wcleer, zie Van 
Vuurcn in Notulen Bat. Gen. 1913, Bijlage I (met 
afbeelding), en 1919, Bijlage I. De vele roodbruinc, 
cylindrischc, met tocmpaFs versierde potten (73 cM. 
hoog, 68 cM. in middellijn) op het bovenste terras te 
Inti rakila (zie dl. Ill, p. 492a, cn verg. Knebel in 
Rapporten Oudli. Comm. 1904, p. 49), en de paar op 
den top van den Ardjoeno (zie bij Ver- beek, 
Oudhedcn van Java, 1891, p. 301), zijn wel zeker 
lijkurnen gewecst voor aanzienlijkenuit den 
Oudjavaanschen t ijd, aansluitend in tijd bij de steenen 
vaten voor water ( ?), de Jav. watoe <]' ■ noek, vooral 
in Soerabuja, met inscripties van 1037, 1070, 1082, 
1119 (?), J127, 1131, en 1145 Qaka, d us tusschen 
1115 en 1223 A. D. ； alsmede bij de Madioensche 
sarcophaag van 1318 Q. 1396 A. D., met nicer andere 
aldaar (desa Sctu- na), geheel analoog aan rle 
Besoekischc doodkis- ten (ban'loesa) door Steinmetz 
in J 898 ontdeki. Deze Indrakila- en Ardjocno-potten 
(Jav. gen- tong) waren dus wel geenszins enkel 
beender- of aschurnen. De lijken zouden hier dan 
ingezetzijn in gehurkte houding, zooals ook op tai van 
andere eilanden in de Oost lijken worden begraven 
(zie in dl. I, p. 816a), alsmedc bij de heidenschcstarn- 
mcn in de Philippijnen. De vraag is zelfs, of men hier 
te doen kan hebben met Oostjavaansclio Jijkpotten 
van v66r ca. 800 A. D., voor-Hin- doeschc ? 

De ook bij de Dajaks lovcndc namen siatn <*n 
djampa (van Tjanipa = Ann am) voor de echte, 
geglazuurde, donkerklourige martevanen (van 
Martaban) duiden aan, dat Jiet grootste dec】 (lexer 
la tn p i jail1 .s toch wel uit Achtcr-Jndic kwam； een 
ze6r oude lieet er z(dfs >iam p^/on (Schad6e, p. J 16; 
en verg. bij PEGON), Ondcr de vek- cxx. in hot 
Museum te Batavia (Groeneveldt's Catalogus, 1889) 
zijn maar 2 echte antieke tfim- pajan's, nos. J857 en 
1857a, opgegraven resp. in Bangil cn Men ado.
 G. P. R. 
TEMPAJANG (BOEWAH) (MAL.). Zie STER- CULIA 

SCAPHIGERA. • 
TJEMPAGES (MAL.). Naam voorde rcukstof der 

Civetkat (zie CIVETKATTEN). In de inlandsche 
genoeskunst verstaat men onder tfimpaocs ge- 
woonlijk de gedroogde aarsklieren van Phalan- (]isla 
ursina Temm., van Celebes afkonistig. Zie 
KOESKOEZEN. 

TEMP它.Javannsch voedingsmiddel, zijnde 
koeken van gekookte soja-boontjes, katjang 
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kadele, die opzettelijk mot eon schimmol ("Rhi- 
zopus) bedeeld wordcn, ton eindo ze gemakkeliij- 
ker verteerbaar to makon. Op soortgelijke w^jzo 
bereidt men uit aardnotenkooken (k. tjina of k. tanah) 
door cone bcpaalde boschimmoling de „bongkrdkn 
(JAV.) en de ,,ontjom" (SOEND.). 

T£JMP6-MEER. Dit meer is gelegen in het 
landschap Wadjo, afdeeling Boni, gouvt. Colebea en 
Onderh. Het is 110 K.M2. groot en heet bij de 
Boegineczen Tapparang Karadja (= groot meer); in 
het midden is het cenigc vadomen diep en in de 
maanden Februari tot en met Juni voor groote booten 
cn barkassen bevaarbaar. In den drogon tijd valt het 
grootste deol van den bodem droog, zoodat men er 
djagoeng op kan kweeken; in zeer droge jaren, 
zooals in 1888, toen Wichniann hier reisde, is er 
bijna geen water te zien. Zie overi- gens onder 
CELEBES (e. DE ZUIDARM). 

Literatuur. A. Wichmann, Die Binncnseen von 
Celebes, Pet. Mitt. 1893. 

TEMPEH. District van de controle-afdeeling cn 
afdeeling Loeinadjang, regentschap Probo- linggo, 
residentie Pasoeroean, met drie onder- districten en 
30 desa's; eind 1905 telde dit district 土 56.000 
inwoners, waaronder 土 160 Euro- peanen cn ± 90 
Chineezen., De hoofdplaats van het district is 
Pasirian. Tempeh zelf is een onderdistrict met 
gelijknamige hoofdplaats, 】3 M. boven zee. 
Vrocger bestond er eene con- t role-afdecling 
T6mpcb, doch die is bij Ind. Stbl. 1917 no. 3 
opgeheven. 

TEMPEL. i?Jaats gelegen in het district KI仓- 
goeng, regentschap S16man, residentie Djokjakarta, 
a an den linkeroever van de Kali Krasak cn aan den 
grooten weg van Magelang naar Djokjakarta.
 * 

T£iVi?fiLANA (MAL.), tampalano (MINANGK. 
JIALJ. Zie PTPIT-LOER.15AN. 

TfiMFELE (SOEND.). Zie LABYRINTH-VIS- 
SCHEN. 

TEMPILING (W.-Bomeo). Zio SPOOKDIER 
TJE. 

TEMPINIS(MAL.).Zie SLOETIA SIDEROXY- 
LON. 

TEMPOEH WIJOENG (JAV.). Zie SENECIO SO 
NOH EOLIA. 

TEMPOEJOENG (MAL.). Zie NASTURTIUM IN 
Di CUM. 

TEMPOEWA (MAF..). Naam voor een Wever- 
vogel, PlocrUa javnticnsis, in het Mai. ook Pintail. 
I'locr I(K l)aya heet bij de Maloiers op Oost- 
Suniutrn J'jah-rnjah of Banda-raj ah. Ploceus 
atrigubi hct-l op We«t-Sumatra Tampoeo- (Zio 

ERVOGEL). 
TEN RHIJNE (WILLEM). Geborcn to Deventer 

in I ()47; sludcerde to Leiden cn promoveerde du ar 
tot Med. Doct. in 1668 met cen dissertatie „De dolore 
intestinum ox flatus**. Hij schreef duarnu ocn paar 
wetonschappelijlce werken en word dokter bij de O.-
I. Comp., zoodat hij in 1673 naar de Kaap de Goedo 
Hoop vertrok, waar hij studien inaakte van dioren en 
planton. Van daar ging hij naar Batavia, waar hij 
voor- Jczingon hield over ontlecd-, genees- en 
natuuric u nd ige onderworpen. Hij is vervolgens ook 
naar ,Japan gowocst, waar hij bij den zeer ziokon 
keizer werd geroopen. Naar Batavia teruggekeerd, 
was hij van J 681 —.1700 Inspccteur over do melaat- 
schen te Batavia en Buitenrcgont van het 
Lazarushuis. Ook was hij lid van don Raad van 
Justitie (zooals in dien tijd geneesheeren 

dikwijla waron — zclfs nog in de vorige eeuw). 
Hij hield zich bezig met kruidkunde, ontdekte 

vorschillendo nieuwe planten en hielp Van Rhee- do 
bij do bowerking van het twecde deel van diens 
Hortus malabaricus. Zijn waarnemingen over 
melaatschheid schrcef hij in 1684 of ,85 en die 
worden in 1687 bij A. van Someren te Amsterdam 
uitgegeven onder den titel: „Verhanclclinge van 3e 
Asiatise Melaetsheid**. Dat is een klassiek boek, 
waarvan de waarde nog heden algemeen erkend 
wordt. 

Ten Rhijno overleed op den len Juni 1700 to 
Batavia. Hij corrcspondeerde ook met Rumphius (zie 
onder dezen naam). Bchalve de beido ge- noemde 
bpeken schreef hij vele andere opstellen. 

Literatuuf: Daniels in Biograph. Lexicon der 
hervorragensten Aerzte: art. Ten Rhijne; van Dorssen 
in Gen. Tijclschr. v. N.-I., XXXVII, 255 en XXXIX, 
306; BrOes van Dort, Histo- rische studie over Lepra. 
-TENA. Zie VAARTUIGEN. 

T/NAGOENG. Zio MUZIEK EN MUZIEK- 
INSTRUMENTEN. 

TENANG (MAL.). Zie SHOREA KOORDER- SII. 
TENDELANGO (Celebes). Zie EEKHOORNS. 
TENDELOO (Mr. Dr. HENRICUS JOHANNES 

EMILE). Geboren te Amoerang (res. Menado), 31 
Dec. 1859. Hij studeerde aan de Indische Instel- ling 
te Delft en word in Aug. 1880 ter beschikking van don 
Gouv.-Gen. gesteld om te worden. be- noemd tot 
burger!ijk ambtenaar. In 1891 ,ver- trok hij wegens 
ziekte naar Nederland en werd na zijn tcrugkeer in 
Indie (1896) waarn. contr. 2e kL, en in 1897 contr. le 
kJ. te Tebing Tinggi. In 1902 benoeind tot ass.-
resident van Beneden-Langkat 一 en in Maart 1903 
van Langkat, overleed hij in die* functic ter 
hoofdplaats Tnndjoeng Poera op 22 Mei <1. a. v. 

Tijdcns zijn verblijf in Nederland liet hij zich als 
student aan de Hoogeschool teLeiden inschrij- ven en 
aldaar promoveerde hij den. lien Juli 1895 tot doctor 
in de taal- on letterkunde van den Oost-Indischen 
Archipel en tot doctor in de rechtswetenschap, na 
verdediging der proef- schi'iften: „Maleische verba en 
nomina verbalia,\ en „Over de wonschelijkheid der 
invoering van het Torrensstolscl in Ned.-Indi。”. 
Het eeratge- noemde geschrift is vooral belangrijk om 
de daarin verkondigde en met onmiskenbaar talent 
verdedigde stcllingen, dat de Malojsche verba in 
hunnen cenvoudigcn vorm wat de beteekenis be- treft 
actievc aoristen, en de met de prefixen be, ter en cli 
govonndo Maleische woorden nomina verbftlia zijn, 
torwijl door hot nomen verbalo met het prefix nir(ng) 
actieve duratieven worden aan- goduid. Ook onitrcnt 
andere onderdeelen van do MalciscJie grnmniatica 
wijken de meeningen van wijlen Tondcloo 
(meermalon bestredon, in het Tijdschr. Bat. Gen.) 
bolangrijk van de vrooger gehuldigde af. * 

Het Torrensstclsel, in hoofdzaak beoogende om 
aan derden allc zekerheid te waarborgen om- trent 
zakelijlro rechton*op onroorende goederen, ontlecnt 
zijn naam aan den uitvinder, don toen- jnaligen 
Registrar-Gonoral van de kolonic Zuid- Australie, Sir 
Robert Torrons. 

In Indie teruggekeerd, blcef Tendeloo zijn taal- • 
kundigo studien voortzetteu on schreef o.a. in het 
Tijdschr. Bat. Gen. DI. 40 (1898) eene verhande-' 
ling: „Feiten cn cijfers uit doSadjarah Melayu i n 
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verband met enkole betwiste hoofdpunten der 
Maleische Grammatical', terwijl in 1901, te Leiden, 
een Maleische grammatica in 2 deelen van zijn hand 
verscheen, waarin wel aan de polemiek te veel plaats 
wordt gegund. maar reel, o.a. de behandoling der 
Syntaxis, blijvende waarde heeft. 

Een ander onderwerp, waaraan Tendcloo zich 
veel liet gelegen liggen. was de opleiding der O.-l 
ambtenaren en de z.i. daaraan verbonden gebre- ken; 
behalve artikelen in ,,De Indische Gids" (1893, II, 
1894,1), in de „Ind. Tolk van het N. v. d. D.** (1894, 
n°. 237) en in de „Vragen des Tyds*, (Oct. 1902), 
schreef hij in 1900 over deze aange- legenheid nog 
een afzonderlijke brochure: „Eu- ropeesche 
bestuursambtenaren voor N.I", welke brochure 
bovendien een critiek inhoudt op het Rapport der 
Staatscommissie in zake de opleiding dier 
ambtenareq. Eindelijk gaf T. nog uit- voerigecritische 
beschouwingen over:,,Denieuwe ordonnantie op den 
vcrhuur van grond door inlanders aan niet-inlanders" 
(Recht in Ned.- Indie, DI. 67, 1897), en over 
„Erkenning en ves- tiging in verband met Stbl. 1S96, 
n°. 108 en 115” (Tijdschr. B. B., DI. 16, 1899), en, 
ten slotte, eene beoordeeling van E. Sachau： „Muh. 
Recht nach Schafiitischer Lehre", opgenomen in 
„Wet en Adaf*, III, 2e gedeelte. 

TENGAHAN. District van de controle-afdee- ling, 
het regentschap en de afdeeling Lamongan, residentie 
Soerabaja. Het district heeft 190 desa's. Op 1 Jan. ] 
916 telde de bevolking 土 50 Europeanen, ± 420 
Chineezen en 土 102.300 Inlanders. 

TfiNGAR (MAL.). Zie CERIOPS. 
TfiNGARAN. District van de controle-afdeeding en 

afdeeling Salatiga, regentschap en residentie 
Seinarang; met eene oppervlakte van 1G2 K.M2. en 
eene bevolking op Dec. 1905 van bijna 90.000 zielen, 
w. o. een 20 tai Europeanen. Het is verdeeld in drie 
onderdistricten, en men vindt er 4 ondernemingen, 
gedreven op 5 erf- pachtsperceelen, waarop koffie, 
cacao, note- Jhuskaat, peper en kapok worden 
geteeld. Men vindt te Tingkir eene nederzetting van 
het co- mite voor de Salatiga zending te Utrecht. 

TENGGAHE (Sangi-eil.). Zie SPOOKDIER- TJE. 
TfeNGGALOENG. Naam op Ternate voor de rase 

(zie aldaar) in gebruik, maar tevens, evenals 
bindaloeng, Maleische naam voor een echte Ci- 
vetkat (Viverra tangahtnga Gray), die van Mala- ka 
over Sumatra, Borneo cn Celebes tot de Phi- lippijnen 
en de MoJukken verbreid is, op de Mo- lukken echter 
waarschijnlijk ingevoerd. Op Java sehijnt ze niet voor 
te komen. Evenals V. zi- belha L. van het vasteland 
van Azie heeft ze een grauwe grondkleur met een. uit 
zwarte vlekken en banden bestaande teekening; ze 
onderscheidt zich van de genoemde soort echter 
daardooi-, dat de donkere ringcyi van den staart door 
een over de bovenzijde van den staart loopenden 
donke- ren band vereenigd zyn. Van Sumatra wordt 
nog een tweede soort, V. megaspila Blyth, vermeld, 
die grooter is dan V. tangalunga en over den rug een 
kam van rechtop staande haren draagt. 

De civetkatten scheiden in een paar aan den buik 
Jiggende klierzakken een sterk riekende stof, het 
,,civet" (d6des, JAV.) af. 

TENGGANG. Zie VAARTUIGEN. 
TENGGAROENG. Residentie van den Sultan van 

Koetei. Standplaats van den controleur B B. 

der onderafdeeling West-Koetei, afdeeling Sara arinda, 
residentie Z. cn O. Afd. van Borneo. In de nabijhojd 
zijn stoenkolengraveryen. Zie KOE- TELen 
BORNEO, IV G." X • 

TENGGfil<£S. District van de controlo-afdeeling, 
regentschap en afdeeling Koedoes, residentie 
Semarang; met eene oppervlakte van 161 K.M2. en 
eene bevolking op ultimo 1905 van bijna 69.000 
zielen, waarvan een 40 tai Europeauen en even zooveel 
Chineezen. De hoofdplaats van het distrikt is 
Djekoelolor. Men vindt er de suikerondefneming 
Tancljoeng Modjo met een aanplant van ] 900 
bouwsuikerriet. Het district is verdeeld in drie 
onderdistricten. 

TFNGGER. Controle-afdeeling van het regent- 
schap, de afdeeling cn residentie Pasoeroean, be-
staande uit 66n district van denzelfden naam. De 
standplaats van den，controleur is Poespo (zie aldaar).'
 ■ 

TENGGER. District van de gelijknamige controle-
afdeeling, regentschap, afdeeling en residentie 
Pasoeroean, met vier onderdistricten en. 51 desa's. 
Einde 1905 had het eene bevolking van ± 46.000 
zielen, waaronder 土 100 Eux-o- peanen. De 
standplaats van het districtshoofd is Poespo (zie 
aldaar). 

TENGGER. District van de controle-afdee- ling, het 
regentschap en de afdeeling Pro bo- linggo, residentie 
Pasoeroean met vier onderdistricten en 42 desa's. 
Einde 1905 telde het 土 41.400 inwoners, alien 
Inlanders. De standplaats van het districtshoofd is 
Soekapoera, 850 boven de zee gelegen.. 

TENGGER. ZOO wordt het uitgestrekte en sa-' 
mengestelde vulkanische gebergte genoemd, dat zich 
bijna recht ten Z. van Pasoeroean tot bijna . 2500 M. 
hoogte verheft. J)c eerste, die een in hactf hoofddeelen 
volkomen juiste kaart van dit gebergte ontwierp en er 
een uitstekonde besebrij- ving bij gaf, was Junghuhn 
(Java, 802 e. v.).」)c Tengger is het tweede (meest 
Noordelijkc) grootc eruptiecentrum geweest van de 
groep Aj 'g Aj6g- T< ngg?r-S'm6roe. Fennern a gaf 
later (Jaurb. Mijnwezen 1886, Wet. Gcd.) aan de hand 
der toen verschenen topografische kaarten een vei-- 
beterde beschrijving. Verbcek (Java, 1 ]9) voegde 
daaraan nog toe een lijst dcr 17 klcinero eruplio- 
puntenaan den voet van den TFgg6r gelegen (zic ook 
aldaar p. 138/9). De eigenlijkeT< ngg- r vormt een 
reusachtigen afgeknotten kegc), waarvan de top een 
ringwal is, die van N. naur Z. bijna 9, van O. naar W. 
ruim J 0 K.M. groot is. fiet Z. gedeelte van dien wal 
draagt den naam Jd-r Ider; aan den 
N. wal verheft zich de bekende P6nandjaan tot 2724 
M. Over de W.zijdc voert (Moenggal-pas) de weg naar 
het herstellingsoord Tosari. Naar binnen zijn de 
hellingen van den ringwal zeer steil； zij dalen af naar 
een groote vlakte, alge- meen bokend als „de 
Zandzce", die in het N. en 
O. Dasar, in het Z. Rocdjak heet. Bet niveau dezer 
vJakte -- de vroegcre kraterbodem van denT<'ngg- r-
vulkaan — Jigt tusschen 2085 en 2 J 20 M. Hierin 
verheffen zich, in in of meer geisoleerd, eenige jongere 
kcgeJs: Widodarin, Giri, Batok, Kcmbang en Bromo, 
waarvan alJeen de Jaatste nog werkzaam is (zie 
BROMO). 

T£NGG£REESCH. Is gewoon Javaansch, met enkele 
ouderwetsche uitdrukkinfjen, zooals in elken 
Javaanschen tongval voorl^omen. 

TfiNGGEREEZEN. De wong Tenggir, of,)et- teriijk 
vertaald, de “Hoogland-mcnschcn”, zijn 
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daarom zoo belangwekkcnd, omdat zij vormon het e 
e n i g e nog 1 o v o n d e o v e r b 1 ij f- s e 1 d e r 
M a d j a p a h j t*s c h e b o s c h n- ving u i t h a a 
r 1 a a t s t e periodo. 

Op dit Madjapahifsche karakter moot do na- druk 
golegd. In tegenstollirig tot Bali waar do Oud-
Javaansclio invlocd reeds voor Erlangga*s t可d (le 
helft der lie ccuw A.D.； inscriptie van Bantiran van 
923 Qaka = 1001 A. D.), dus v66r den bloeitijd van 
het rijk Kahoeripan, vast staat ； in togenstelling tot 
do Badoej's in BtfntSn die niets dan een troepje 
curieuse “bergbocren" vormen, intact geblcven in 
hun afgezonderde verblijfplaatsen ； 
vertegenwoordigen. do Teng- gereezen, die de 
hellingen van den heiligen berg Brama (Brahma) tot 
verblijfplaats kozon, en dat wel w a a r s c h ij n 1 ij 
k k o r t n a , d e stic h ting van M a d j a pa h i t 
(1214 Qaka = 1292 A.D.), de eigenaardige tusschen- 
ontwikkeling van het M i d cl e 1 j a v a a n- s c h e 
t ij d p e r k, hetgeen weer in hoofdzaak met do 
tweede helft van Madjapahifs bestaan (i 1400 — 
1518 A. D.) sanienvalt.- 

Alics wijst bij de Tenggereezen op onmiddel- 
lijke ontspruiting uit Madjapahit. 

De 6 jaartalien op zodiak-bekers (prasen, van rasi 
= dierenriem), bij het grpote Tengger-feest aan den 
Brama gewijd nog jaarlijks in gebruik, afgebeeld, 
doch, wondorlijkerwijs, niot vorklaard •loor 
Kohlbrugge, zijn： 1249, 1251, 1253, 1261, en 2-
maal 1275, alles - Qaka x). Het belangrijke hierbij is, 
dat deze, tusschen 1327 en 1353 A.D. • lerhalve 
geclateerde plengbekers, nog alle ter plaatse 
aanwezig en alle a Is heilige vaten ter p i ；： .( t s e 
i n g e b r u i k zijn. Terwijl deze Rekers (zie 
ZODIAKBEKERS) ook vroeger nders gebezigd 
werden, b.v. in het Galoeh'sche (Kawali), K闻
iri'sche (Wanadjaja) en B&socki'- sche (Keiniri, met 
1248 Q.), is er echter geen cnkcJ jaartal op een van 
hen gevonden ouder <lan ]202 Qaka (Britsch 
Museum, uit collectie- Jttffles), waarop volgt die 
afgebeeld bij Craw- fnrd met 1243 Q; zijn alle 
zonder onderscheid iitlfgcndoel gedateerd uit die I3e 
Qaka-ceuw, is cr jnaar 66n (uit het Jogja'schc?, coll.-
Klaring) v；，n 1337 Qaka, en bezit het Museum tc 
Zwolle e( n van onbekende herkomst met 1343 Q. 
Alle zndiakbekfrs. vroor zoo ver gedateerd — en clat 
wel a)Ie met. Kawi-karakters! —, zijn dus op diic a 
uit de e e r s t c e e u w van Madjapa- hit's bestaan； 
terwijl de talrijker ongcdatcerdc door him gcheel 
analoge versicring met wajang- pop-ty pen n i c t 
oudcr kun non zyn 2). De vcrrijzing van Madjapahit 
heeft den,cultus met 

*) „De heilige bekers der Tenggereezen", in 
Tijdschr. Bat. Gen. XXXIX, 1897, bl. 129- 141 
met. plaat; de hier genoemde juartallen koinen 
daar voor op fig. 26. 25, 27, 22, en 23 -24. 

2) Zie, 
behalve de lijst in Ver beck's Oud- heden van Java, 
Vcrliund. Bat. Gen. XLVI, J 891, bl. 283, Dr. 
Brandes in Notulcn Bat. Gen. 1899, b). 126 — 135, 
waarbij do gegevens van Vcrbeck verbetord, cloch 
dio omtront do 13 door Kohlbruggo op don TSnggSr 
bezich- tigdo bokers als to globaal „niet gebruikt 
(konden) worden" (]. c. bl. 129 noot); cn do 
chronologischc lijst tusschen 1144 cn 1408 .，C(ika 
in Brandes' Parivraton, 2o editie door Dr. Krom 
(1920), p. 241 vlg. • 

de zodiakbekers zoo tc zeggen met zich gebracht, 
blijkens de jaartallen； doch a!166n op de hollingen 
is dezo vorm van cercdionst tot heden toe lovend 
gcblevcn. 

Het tweede bewijs is de belangrijke oorkonde, 
door La Chapelle aan het licht gebracht en door Dr. 
Brandes verklaard (Not. Bat. Gen. 1899, bl. 62 — 
63, cn 64 — 69). Hier were! uit naam van den 
befaamden Madjapahifschen vorst Hajam Woeroek, 
dd. 21 Juni 1405 — dus na's vorsten dood, die van 
1350 — 1389 A. D. regeerde — in kopcr herhaald, 
dat de lieden van de desa W a- 1 a口 dit met 
bijbehoorende gehuchten Ma- m&nggis, .Li】i, 
Djebing en Katjaba, vrijgesteld waren van de 
titileman (belasting bij elke nieuwe maan op te 
brengen), omdat Wala口dit was een heilige desa 
(de^a ilahila), toegewijd aan den Heiligen Berg 
Brama (hichin-hyangira sang hy- ang gun/u/ng 
brahma; Brandes, I.c. bl. 65). Wa- l&git nu, ligt nog 
heden ten dage op de W.N.W. helling van het 
Tengger-complex. l) 

lets anders wijst op later verband met Mata- ram-
Kartasoera. In het' oudste, tevens Neder- landsche, 
gegeven over de Tenggereezen, nl. dat van Adriaan 
van Bijck, die van 1772 — 1790 Commandant was 
te Pasoeroehan, over wien in 
1784 getuigd were! „buyten dat (hy) seer taal- 
kundig zy, ook byzonder met den inlander wcet om 
te gaan" (De Jonge, XII, bl. 58), dd. 26 Mei 
1785 aan Ds. Hooyman te Batavia gestuurd, komt 
in do vertaling van het „in afschrift" verkre- gen 
eigen verhaal „der Volkeh van Brama, Tin- gers 
enz." voor, dat zij zouden afstammen „van een nog 
Heidenschen Sultan of Kieij Geedee van Bantam^' 
(Vorh. Bat. Gen. VII, 1814, 2e Stuk, bl. 6, cn verg. 
bl. 2), die zijn geluk om de Oost had boproofd; 
aansluitend dus bij de zgn. „wes- tcl^kc'', docli 
onvertrouwbare, traditie in de Kartasoera^che Babad 
Tanah Djawi omtrent Madjapahif s ontstaan 2). En in 
do S6rat KaijKja, waarschijnlijk in ± 1700 A.D. in 
het Kartasoera- sche sainengesteld, wordt vcrteld 
hoe een adjar (Hindoelstisch godsdicnst-leeraar) van 
den Teng- g6r, met den voor een vulkaan passenden 
naam van Goentoer g e n i („Vuur-eruptie,,), met 40 
adepton (tja-ntrik) aan JSEadjapahit in dicns laatste 
bestaan te hulp snolt, zegeviert, twee •groote 
kanonnen(!) verovert, zijn eigen naam leent aan hot 
ecnc kanon, zelf herdoopt wordt tot Pamengger 
(„Berg-Hoofcr,), en dipflti wordt van Balainbangan, 
dat hij in arren moede ver- laat wannecr zijn 
aangenomen zoon, de beruchte Menak Djingga, zijns 
onclanks tegen Madjapahit 

Nog niet. teruggevonden zijn de 3 exx. met 
rcsp. 1220, 1241 cn 1320 Q., door Crawfurd 
(History Ind. Arch., 1820, II, bl. 214—216) ver 
meld als voorkoniend op ccn ex. van Raffles uit 
Kbqliri, on op twee van hcmzelven; stelt men 
clozo 3 jaartallen, als misschien onjuist, ter zijdo, 
dan blijft toch het Lbndenschc jaartal 1202 het tot 
nog too oudst bekende, het Zwolsche het jongste. 

1) De vertaling van huhm-hyang hierb可 naar 
pers. meded. Dr. Krom; cvonals boven de 
vcrnielding van don. zodiakboker te Zwolle. 

2) Verg. Brandes in Tijdschr. Bat. Gen. 
XXXII, 1889, bl. 377-380; en daarna in zijn 
Pararaton, Vcrh. Bat. Gen. XLIX, le Stuk, 1896； 
bLjjl --'94, of 2c ecl., V. B. G. LXII； 1920 p. 
109-112. 
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, ga&t strijdon l). Zoo verward dit inlandschc ver- haal 
is, het merkwaardigc blijft, dat het Mata- ram'sche 
kanon Goentoer geni, hetwelk in 1741 authcntiek te 
Kartasoera dienst deed 2), hier in verband wordt 
gebracht met den Tengger. 

Dit onmiskenbaar verband tusschen Mata- ram-
Kartasoera van 土 1700 A.D. en de Tengger- bewoners 
leidt tot een belangrijke vraag. 

In art. 24 der redactie van de Solo'sche Na- waia 
Pradata van Zo. 4 Oct. 1818 wordt afzon- derlijk iets 
vastgesteld voor „het volk der Ka- lang's, Pinggifs en 
Gadjah~niati,s,' (Tijdschr. v. N.-I., 6o jrg., 1844,1, bl. 
287—288), waarbij voor de eersten aan den man, doch 
voor de twee laat- sten aan de vrouw de voorrang wordt 
toegekend； verg. GAD J AH MATI. Ook in art. IS van 
de AnggSr Ageng van dienzolfden datum wordt het 
analoge voor Solo en Jogja beide gcstipulecrd 
(Roorda's uitgave, 1844, bl. 119). In een oudere 
redactie (hs. in mijn bezit) der Nawala Pradata, dd. 
Solo Wo. 27 Sapar Dje 1710 = 21 Jan. 1784 wordt in 
gelijken geest door den Soenan gespro- ken van „Mijne 
onderdanen, de kalangers, go- wongs, Piengiers, en 
gadja maties" 3). En in een nog oudere Jav. redactie 
(Jav. hs. in mijn bezit) dier Naw. Prad. van Di. 30 
Moeharam Wawoe (1697) = Wo. 15 Mei 1771 wordt 
in het laatste, 14e. art. iets dergelijks door den Soenan 
gestipu- leerd voor de „abdiningsoen wong Kalang, 
Go- wong, Pinggir, wong Gadjahmati". 

De K a 1 a n g's la ten wij daar； zij kwamen reeds 
op het oudste Midden-Java voor (zie bij PEGON); de 
bijna gcheel vergeten G o w o n g's wijzcn naar het oude 
landschap Gowong = Le- dok, zijn dus wel lieden 
geweest uit de buurt van (of wellicht ook prccies van) 
den Dieng, dat Hindoefsten-centru in. J)e P i n g g i r's 
(zie PINGGIR) zijn, naar lict heel, Hindoelstische 
Balam bangers door Sultan Agoeng in 土 1640 naar 
Mataram (Kerta) gebracht; misschien moet hierbij ook 
gedacht aan den vroegeren zegetocht in 1C17 van S. A. 
tegen Pasoeroehan; de vrou- wen waren uitstekende 
minnen. Doch vanwaar de Gadja h-m a t i's ?4) 

De Gadja h-m a t i*s moeten gekomen zijn van het 
Pasoeroehan'sche landschap G a- d j a h M a d a of 
Senggoeroeh5)! 

Dit Hindoeistisch landschap, nog in 1521 door 
Pigafetta als ,,Gaghiainada" venneld, had zijn - naam 
ontlcend aan Hajani Woeroek's berocm- 

~Pararaton, bl. 190—191 ： of 2e ed. p. 219. 
2) Vefg Not. Bat. Gen. 1888, bl. 65 — 66. 
3) De bijbehoorende Jav. tekst heeft „ka- 

woelaningsoen wong Kalang, Gowong, Pi- pinggir, 
wong Gadjahmati". In de Ba bad 

-j^Tanah Djawi worden alle6n Ka J a jig's en Go-' 
wong's met name vermeld. 

•) Mounier-Winter in Tijdschr. v. N. T., Gen 
jrg.. 1844, I, b].'318 stdlen het voor alsof de 
Gadjah-mati een varieteit der，Pinggir's waren, 
dus ook uit Balambangan,De authentieke Holl, 
vertaling der Angggr AgSng dd. 4 Oct. J8J8, door 
J. W. Winter (hs. in mijn bezit), zegt zelfs in den 
aanhef van art. 18: de zoo 
genaamde gajah Pejah [p^djah, Kram^i van mflti] 
het welk Balimbangers z^jn". 

6) Ten onrechte indertijd S6ngg&ra ge- heeten; 
zie toch De Wolff van Westerrode in Tijdschr. 
Aardr. Gen. 2e S., XII, 1895, bl. 236. Verg. 
J^araraton (1896), bl. 201; (1920), bl. 229. 

den patih (1331 — 1364), vcrmocdclijk als zijnde 
(liens apanage-gebied weleer. Later werd onder eon 
Rangga Permana de zetel naar beoosten Malang 
verplaatst en in het rijk Soepit Oerang her- doopt, 
de „Kreeften-Schaar*, (verg. Veth, Java, _2cn druk, 
I. 1896,. bl. 255 — 257), op de Z.W. helling van den 
Snieroc nog welbekend; alwaar inderdaad ze6r 
jonge, 16c of 17e ccuwsche, klui- zenaars-
inschriften voorkomeh (vorg. Brandes in Not. Bat. 
Gen. 1889, bl. 73 — 74), terwijl de op twee na 
jongste Oudjav. inscriptie ook vandaar komt 
(koperplaat uit de Tengg6r-desa Gocboeg klakah, 
1463 Qaka = 1541 A. D., zie Not. Bat. Gen. 1909, 
p. 190 — 191, met 1912, p. 83 — 84； cn verg. 
Vcrbeck's Oudh. Kaart van ] 891, bl ad IV)； 
waarbij de overlevering der TenggerSezen om- 
trenjt hun uien-planton aansluit, die zegt dat dit juist 
door een tapa en zijn vrouw op den Smeroe hun aan 
de hand werd gedaan. 

G a d j a h M a d a ( = „ Bronstige, Woeste Oli 
fanf*), heette dit Hindoelstisch rijkje van Pasoeroehan 
,s bergen. Na (of kort voor?) de verove- ring van 
Balambangan door Sultan Agoeng in 1640, moet dif 
rijkje door Mataram ten onder gebracht zijn, cn een 
dcel der bewoners als sla- ven meegevoerd ； het ligt 
dan geheel in den Ja- vaanschen geest zulke lieden 
„Gadjah mati", d.i. d o o d e o 1 i f a n t(e n) te 
noemen! En de volgorde de Pinggir's doet vermoeden, 
dat het pjj^n of na 1640 gebeurde； terwijl de aan- 
wezfgheid van G adj ah mati's ook in Jogja (o. a. 
blijkens art. 18 der Angger Ag6ng) bewijst, dat het 
voor Kartasoera^ opkoinst gebeurde: ja, de kraton van 
Plered, in 士 1648 begonnen door Mangkoerat I, ligt 
bij de samenvloeiing van de Opak (Oost) en .... do 
Gadjah Wong (West), dp . ,,0】ifant-Mensch''! M, a. 
w.: de Gadjuh-mada'tf zijn tusschen 1617 en ca. 1650 
van de hclJingcn van Kawi, Smeroe en Brama 
weggchaahl, tot. Gadjah-maid's herdoopt, in de buurt 
van Kerba en Plered neergezet, tot het wijzigcn van 
den loop der Gadjah Wong wellicht gebruikt (?), en 
met het nog vrij eervoHc ainbt van hof-paJ- freniers 
beschonken, beter dan de KaJang's cn Gowong's, die 
houthakkers, gc<Iwongen blan- dong's waren. 

Een dee) dozer G a «l j a h-n)a t i,s m o e t c n 
TfinggSreezcn z ij n g e- w e e s t! Z66 verklaart zich 
pas het zonth'rlinge verband tusschen de TcnggSr-
vvrhalen eenerzijH - en de Matarainsch-
Karlasocra'schc oudste ver- halcn in de hofkronick, de 
Babarl Tanah Djawi, anderzijds. Dezclfde Nawang 
WoeJan-lcgcn<le, hetzelfde Bandawjisa-verhaal 
spelerKl bij ],ram- banan dn in do Zandzee (6n in 
BCsocki als lanfl- schaps-naam), hetzelfde badjoe 
antakr>p.8oe,rna dat; met zijn lappendeken-kleuren, 
tegenwoordig nog cn <1 oor de TQnggfircesche 
priesters dn door den eigen Sultan van Jogja bij hooge 
fecstcn gc- dragen wordt, dn in batik-jjatroon is 
bewaarrl als lambal Kanoman, d.i. „ Kroon prinscl ijk 
lap- werk"; vTroeger bovendicn door het antieke 1 ijf- 
corps van den Sultan, de Tamt&m&'s, als uni- form-
buis gedragen werd '). Dit is me。” dan toe- val; dit is 
historisch verband. 

i) Zio voor rlit laatste do klcurplaaL IX in 
Pfyffcr zu Neueck, Skizzen von dor Insel Java, 
Schaffhausen 1829. — Do Tanil&ni&'s bestonden 
als kraton-soklaten z o k e r reed s 
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Er is een. eersto storko aanduiding in een ver- 
haal dor eigen TenggSreezen, opgetcekend door La 
Chapcllc (Tijdschr. Bat. Gen. XLI, 1899, bl. 32 — 
35). Er "zbu een rijkje M a s a n g a n be- staan 
hebbeu in de streek Wanakitri-Padakaja, dus in het 
hartje van het Tengger-gebied; en van een daar 
aanwozige desa Wanasekar zou- den door 
hulpweigering bij het terugbrengen van een olifant 
(sic!) a 11 e m a n n e n ver> d w e n e n z ij n, zoodat 
alleen vrouwen cn kinderen overbleven, die.... cnz. 
Nu is masang- a)i of pasangan vertaald „de val, de 
strik"; wc worden dus dadelijk hcrinnord aan „de 
kreeften- schaar", d. i. het Pasoerochan'sche rijkje 
Soepit Oerang, en den ken aan andere dergelijke Jav. 
naamsverwisselingen ； terwijl die ,,verdwenen 
mannen,> zonder twijfel als s 1 a v o n wegge- voerdc 
lieden waren, welke allerwonderlijkst bang waren — 
volgens dit verhaal — voor een “olifant"； d. i. geen 
„gadjah-mada,s,\ doch ga- djah-mati waren! 

Er is voorts een beslissend b e w ij s, dat _eeds 
vroegtijdig Tengger rechtstreeks, ondergeschikt was 
aan Midden-Javaanschc ambtenaren. Reeds 
Hageman sprak in zijn verward, maar took door 
zeldzame gegevens zeer belangrifk opstel ,,Teng- 
ger" (Passaroewan, 1871)】)van eene aanstelling op 
Ma. 15 Djoeniadilakir Djimakir 1G58 door den 
Socnan van Kartasocra van een Ngabehi Soeta- djaja 
over Tengger (1. c. bl. 61). Deze nawala 
(aanstcllings-actc) vond ik in 1889 in 't Archief van 
Jogja terug! Op dien datum, of, bij Vrij- dagschen 
kalendcr, op Ma. 23 Nov. 1733 — nd, het Contract 
met de Compagnic op 8 Nov. van dat j a ar — stelde 
Pakoe Boowana II „bij pro- xysic" dien Ngabehi aan 
over TSngger, onidat deze door de naweeiin dcr 
Socrapati-beroei^ten vooralsuog van zijn „voorige 
regents chap in 't land van malangn “onsteeken" d. i. 
verstoken was ； doch ondcr beding, dat zoodra hij 
te Malang hcrsteld mocht worden, „zal het dorp 
Teng- ■jer <»ok weederom gcrestituoert werden den 
Pas- sourouangs hoof(lregent,*. Dus： voor 1733 h 
u(.1 Tengger reeds o n m i d cl e 11 ij k '• n(I <• r <1 
e-n K o g c n L v a n Pasoeroe- 
I) a n g e r e s s o r t e c r d! 

Ook nu wcr<l aan Sootudj&jA, als chef dio Rc- 
'.•ent, t oen ^'ocinCnggoeng Sasrawinata, aange- 
wczcn, cn in liooger rcssort de „oosterstrand 
gtmvomcur", (I. i. de Bocputi Mantjanagara, Adi pat 
i Tjilra(koe)socnia to Djapara. Volgens cen 2e 
Jogja'sch archicf-Htuk was „Ingabjj Sooto bj(»jon op 
3 Oct. 1737 nog steeds hoofd van „To- ngar by 
Malang", cn,,ondcr hcl liogcr Gesag^van 'I'ocni. 
Sasrawinala. Bij art. 10 van het Contract van 11 Nov. 
1743 stond tocn de Socnan den ge- hecJen Oosthock, 
van Pasoci'oehan oostwaarts, aan de Compagnic af, 
on kwam TGnggGr rccht- streeks ondcr den ][oll. 
Commandant van Pasoe- roehan, waar in Nov. J 756 
het stecncn fort „byna 

in don tijd van Denuik, lo helft dcr 16c eeuw, 
doch zijn waarschijnlijk oudcr, ecn Madjapa- 
hifschc Hjfgardo van den Vorst. 

*) V’th in zijn bibliografic van den Tengger, 
Java., *111 (1882), b]. 1008 1009 hceft noch 
Raffles' Hozoek aan den Tifngger in Juli ( ?) 1815, 
noch Hageman's work jo gekond, cn (laardoor con 
dcol dcr allerbcste gegevens ge- niist. Zic thans 
den 2(；n druk van ..Java". e(l. Suellcjnan cn 
Nicrmoyor, IV (1907), p. 82 — 93. 

klaarn was (De Jongc, X, bl. 303), terXvijl de 
Comp, cr sinds 1707 con “pagger", d. i. blokhuis, 
gehad had. Hageman (1. c. bl. 18) noemt als cer- 
sten kapt. H. J. Keyzcr, 1746 — 52, niet door de 
Jongo te verifieoren. De Compagnie heeft zeker 
do oudstc koffieboomcn toen op den TenggSr 
gaan planten ； niet Soetadjaja, zooals Hageman 
onaannemelijk gist (1. c. bl. 60 — 61). Deze 
oudste koffictuinen liggen buiten hot 
tegenwoordige, maar binnen hot vroegere 
uitgebroider TenggS- reezen-gebied. aan den 
ouden krommcn hoofd- weg van Pasooroehan-
Pasrepan (of Ngcpoch) ■ Palangsari -Ngadipoora 
-Ngadiwana -Brama, vlak bij Ngadipoera, to 
Pajaman (k e b o n S i n g a.1 a n g o e), en to 
Nangkadjadjar (k e b o n B e n d ar a) x). 
Waarschijnlyk heeft Ngabehi Soetadjaja te 
Nga(liwan.a gewoond (zie hier- achtcr). De veel 
rechtcr weg Pasrepan-Poespa -Tosari -Padakaja -
Brama schijnt jonger te zijn, en Tosari (d. i. Toja-
sari, ,,Mooi-water") eerst sinds 土 1785 het 
centrum, tocn Van Rijck er ecn pasanggrahan liet 
bouwen, en er de eerste groonten liet planten 
(verg. Hageman, ]. c. bl. 18). 
In deri eigenaardigen Tengger-kalender liggen 

evoneens kostelijko aanwijzingcn. Waren de 
Ttjnggercezen buiten invlocd geblcven. van Mata- 
ram, dan nioesten zij met hunne, aan Madjapahit 
ontleen.de, Qaka-jaarLcJling zijn doorgegaan； het 
jaar 1867 A. D. — toen hunne tijdrekening in 't 
najaar ernstig onderzocht we rd, zie Bijdr. Kon. Inst. 
4, III (1879), bi. 131-149 一 had dan jaar 1789 Qaka-
Tengger mocten. zijn； dock het wihs toen jaar 1793 
Tengger, torwijl het tevens I79G Ao. Jav. was. „Een 
historisch punt voor het begin dcr Tenggerscho 
tijdrckoning is niet bekend, hetgecii wel vreoind is, 
dewijl deze tijd- rckening slechts een drictal jaren bij 
de J a va an- scho ten achter is", zei de onderzoeker 
van 1867, 1. c. bl. 132. 3) 

Dit is echter te bcrckenen. De Tenggereezen 
hebbon een tijdrekcning die j u i s t hot m i d- d o n 
h o u d t tusschcn de — feitelijk Oud- grieksch-
Babylonischc — luni-solaire Qaka-jaar- teliing met 
365】/] dagen. in het jaar, verkregen door, naast 12 
gowone maan- maanden van afwis- selend 30 on 29 
dagen, dus 354 dagen per jaar； 3-maaI in de 8 jaar 
eon schrikkeImaand van. 30 dagen in te voegon, en 
de ^Irabisch-Matarainsche hybride-jaartclling die 
(voorgoed sinds Qaka 1555 = A. D. 1633) doorteldc 
met maanjaren, van 3543/s dagen in het jaar, 
verkregen door, naast dezelfde 12 maan-maanden 
van afwisselend 30 on 29 dagen, dus 354 per jaar, 
3maal in de 8 jaar eon schrikkcldag in to lasschen 
(zie voorts T1J DREKENING, rcsp. bij II en HI). 

Doch do Tenggereozcii. rckonon tegenwoordig 
met jaren van procies 360 dagen, verkregen door bjj 
dozolfde maan-muandon van afwissolond 29 

x) Verg. over deze oudsto koffictuinen Ha-
geman (1. e. bl. 59 — 60) niot Kohlbruggo, Bijdr. 
Kon. Inst. 6, IX (1901), bl. 92. 

2) Wie dit. was, blijkt niet; Kolonel Do 
Jongh was in.i. maar tusschcnpersoon (1. c. bl. 
131), hoowol prof. Vct-h hot op diens naam zette; 
prof. Moinsnia gaf het toon, mot aantee- 
koningen, in hot licht. Ook schijnt het 2o Ge- 
deolte, dd. 10 Jan, 1868, nldaar (bl. 139 — 141) 
van oen andero hand to zijn als het le on uit- 
voerigor *Gedeclte (bl. 132—138, ineb Bijlago 
op bl. 142 —144). 
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(sic! ^6rst) en 30 (laatst) dagen, dus 354 per jaar, 
e 6 n m a a 1 in d e v f j a ar 6 6n schrikkeJmaand 
van 30 dagen i n t e v o c g e n. Deze cyclus van 5 
jaar heet — evenals de Madjapalut-Mataram'sche 
cyclus van 8 jaar 66k — windoe bij hen, d. i. „stip, 
t.dstip", ook „on, en vandaar „tijdkring, cyclus"; aan- 
sluitend bij den ouderen Javaanschen cydus van 10 
jaar, waarin het lOo windoe heette 】).De 
schrikkeJmaand hoet sasi djero (Hageman, bl. S), 
'dus ,,binnen[geschoven]-inaand''. 

De TSnggereozcn blijven dus Chans jaarlijks 55/8 
dag bij de Javaanscho jaartelling ten achter. En nu 
had men in 1867 deze aequatie: 

1 Kasa [d.i. Nieuwjaar] Kliwon 1793 Ao. 
Tengg6r = Wo. 2 Oct. 1867 = 3 
Djoemadilakir Ehe 1796 Ao. Jav. 

Dus: op 2 Oct. 1867 waren de TSnggSreezen 3 
Jav. jaren en 150 dagen bij de Javancn achter, of 
1213% dag. M. a. w. ： v66r 215% Jav. maan- jaren, 
d. i. in de Jav. jaren 1579/80 of A. D. 1656/57 waren 
beide kalenders gelijk. Waar- .schijnlijk hebben dus 
de overheerschers vau Tengger, de Javanen onder 
Mangkoerat I (1646 — 1674), toenmaals do 
Tenggereezen ge- dwongen hun Qaka-j aartelling 
vaarwel te zeggen, en bij het begin der nieuwe 8-
jarige windoe, Vrijdag Legi 1 Soora Alip 1579 = 20 
Oct. 1656, met hen mode to tellen; toch hebben de 
Tenggereezen van toen af, door hun gGwijzigden. 
tus- sehen-kalender, een eigen, weg weten te blijven 
bewandelen. Merkwaardig zeker is het, dat in 1867 
de Malang'sche (Toempang'sche) Tenggereezen 
1796. niet 1793 schreven, en dus wfel ge- trouw 
hebben gevolgd den door Mataram inder- tijd 
ingevoerden kalender; evenwel,* dit kan ook latere 
Jav. invloed zijn 2). 

Het hicrvo6r gezegde omtrent de onderwerping 
der Gad jah mad a5s-Tenggereezen in ca. 1640 wordt 
cr echter zeer door versterkt. Bij TTJD- REKENING 
I zal voorts de vraag behandeld worden of de 
TfinggSr-lieden tot hun eigenaar- digen kalender 
gekomen zijn door ongecorrigeerd Jiandhaven van 
het op Java inheemsche land- bouw- of wumgsa-
jaar, dat, met inaanden van geheel ongeJijko lengte 
(zie volgendo kolom), van ouds slechts 360 dagen 
schiji.it te hebben geteld; gelijk Crawfurd (Hist, of 
the Ind. Arch., Ediiib, 1820, I, bl. 295) zulks b.v. 
formuleerde: “The rural or rustic year of the 
Javanese .... is an embolimic [schrikkelend] year of 
360 days". 

Overigens wijst alles bij hen op antielcc toe- 
standen, antieker ten deele dan b ij d e Balineezen. 

Op Bali leeft, naast een onzuiver bygehouden 
Qaka-jaartelling voor ehkele officieclc berekenin- 
gen (zie Fried erich in Verh. Bat. Gen. XXIII, 1850, 
13o Stuk, bl. 49 — 51), een nationaal BaJi- 

1) Brandes in Tijdschr. Bat. Gen. XXXII 
(1889), bl. 559, noot. 

2) Verg. Bijdragen ]. c. bl. 139 en noot 13. 
Doch merkwaardig is, dat Domis, die in 1827 t! 
T o s a r i onderzocht, deze aequatie geeft: 22 
Kan6m Pon 1755 Ao. TenggSr = (Di.) 13 Nov. 
1827； 1. c. bl. 339 en 341: even- zeer dus 
gelijkloopend niet Alip 1755 Ao. Jav., dat met 
Do. 26 Juli 1827 begonnen *\zas. Vrage: uit welke 
bron kwain zijn informatie?. 

neesch jaar van 6 inaanden, elk van 5X7 da- gen, 
tovens zijnde 7 maan-inaanden vap 30 dagen, 
sanwn.210 dagen, nadcr oudcrscheiden in 30 
woekoe's elk van 7 dagen, de welbekendo oud- 
Indonesische 30 woekoe's Sinta t/m. Watoe Goe- 
noeng; daarnevens voor het wichel-rekenen van 
gunstige of ongunstige tijdstippcn een tijdkring 
(wara) van 3, 4, 6, 8 of 9 dagen, gcheeten triwar a, 
tjatoerwara, sadwara, astcnoara en sangawara. De 
Tenggereezen bezitten, behalve de ,,】narktweek” 
van 5 dagen (pasaran) en de „planetenweek,5 van 7 
dagen (woekoe bij hen eveneens), nog een 6-
daagsche week (mawoelon'), een 8-daagsche week 
(pagoeron), en een 9-daagsche week (pada- ngon), 
resp. naar den laatsten dag(mawoeloe) en de eerste 
dagen (goeroe, dangoe) dier weken gehee- ten; verg. 
Bijdragen, 1. c. bl. 134 — 136. Aiwa ar men bl. 142 
— 144 ook zio de afbeeldingen der papains of 
„rekenborden,', d. w. z. „eeuwigdu- rende 
wandkalendeTs", op Tengger gebruikelijk voor die 
5-, 6-, 7-, 8- of 9-daagsche weekrekening; welke 
wecr overeenkomen met de Balisclie tika's, 
afgebeeld en verklaard door Nieuwenkamp in. B寸
dr. Kon. Inst., dl. 69 (1914), p. 112 — 126, en (11. 
70(1915), p. 658-662. 

Boide, Bali en TenggSr, verdeelen in. oud-Jav. 
trant de (maan-)niaand in een lichte (wassende) en 
een donkere (afnemende) helft, en noemen de eerste 
14 dagen alle tanggal ； den 15en (zijnde voile 
maan) poernama; dag 16 — 29 alle pang- long ；den 
30en (zijnde donkere maan) til&m, eigenlyk „(de 
maan) slaaptn. In verder Java is thans tanggal tot 
“datum" verloopen; een wille- keurige „dag der 
maand**. 

De zddr oude windoe van 5 jaar der TSnggS- 
reezen — op Bali niet aanwezig — wordt, inct 
dezelfde namen als de 5 pasar-dagen, verdeehl ni de 
jaren: Manis (= Legi； beide ,,zoet"), Pahing, Pon, 
Wage, Kliwon. Daarin is Manis het v a s t c 
schrikkelj aar； doch de plaats van do — naamlooze! 
— schrikkelmaand in dit jaar verspringt, zondoi'ling 
genoeg, om de 3 windoe's naar bepaaldcn rcgel; zij 
vo]gt in de eerste 5 jaar na de 4e maand, in do tweede 
windoe na do 10c, in de derde windoe na de le maand 
van Manis： enz. (verg., onduidelijkcr, B-ijdragcn 1. 
c. bl. 133). Curious daarbij is, dat op Bali de schrik- 
kehnaand, 2niaal in de 5 jaar — officicel aid us. doch 
foitelijk vrij slordig gohandhaafd —, valt of na do 4e 
of na do 12e maand (Friederich, 1. c. bl. 49). Do regel 
der Tenggiircezen is deels antieker, omdat de 
plaatsing van do schi'ikkelmaand na de lOo maand 
baseert op een onder Jav. Jand- bouw-jaar van 10 
maanden (zie bij TIJDREKE- NING I). Vreeind 
echter is het, dat de T6ngge- reczen hun 
schrikkelmaand in de 3e vntidoe niet weor dadelijk 
na de 4e maand van 'Manis inlasschen, hetgeen dan 
iinmers ecn regelmatig verspringen van 6 maanden. 
dier schrikkelmaand zoude vqrmen ； wegens dezo 
regolmatige onre- gelmatigheid binnen 3x5 jaar, zou 
raen dus kunnen zeggen dat de TCnggSreesehe 
windoe. eigenlijk cen 15-jari.ge cyclus is. 

Voorts bezitten dn op TSnggSr 6n in Bali de 12 
maanden van het jaar van ] - JO i n h e e m- s c h c 
volgnainen: Kasa („nummoj- 66nn), Karo („nummer 
twee"), Katiga (no. 3; enz.), Kapat, Kahma, Kanem, 
Kapitoc, Kawoloe, Kasanjm, KasSpoeloeh (op Bali: 
Kadasa; beide: no. 10): doch hebben de lie en 12e 
maand v r e e m cl e, S a ns k r i e t-n a m o n: Dg?ta 
(op Bali 
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ta), en Kasaxja (op Bali Asa^a)1). I)it zijn dus precies 
dezolfdo naiuon dio de Javaan ook nu nog voor zijn 
landbouw-kalendor gebruikt, zijne 12 viangSa's van 
ongelijken duur, varieerend van 23—43 dagen； en 
wcl atjhterccnvolgens: 41, 23, 24, 25, 27, 43, cn dan 
weer 43, 26 (dock in elk 4c jaar: 27), 25, 24, 23, en 
'41 dagon; samen 365 (c. q. 366) dagen, beginnend 
22 Juni (c. q. 21 Juni), n.l. sedert 1855 aid us 
officieel. Do 5-jaar- lijksche schrikkohnaand 
derTSnggereezen draagt, als reeds gezegd, geen 
eigen naam; na afloop, telt men pas verder. 

Op Bali leeft de open a met zoogenaamd „luie 
uitspraak", de a, een overgang tot de jong-Jav. a,' 
gelijk ook de Madoereezen die a hebben； de 
Tenggereezen behielden echter de ouderwetsche 
open a, evenals de Soendaneezen, en de Javanen 
beW. den Dieng (ruw aangogeven). De tegen- 
woordig meest belangrijke Tengger-desa^, alle 
beN.W. van den Brama gelegen, heeten dan ook 
Poerwana, Wanakitri, Padakaja, Ngadiwana, niet 
Poerw&na, enz. Als vijfdo belangrijke komt liier 
dan Tosan bij. 

Op Bali vindt men de, door de Hindoes uit hun 
land meegebraohte, lee men woning, zoo op den 
grond; de Tfinggereezen hebben het ouder- wetsch-
Indonesische, ook bij de Dajaks en Ma- Jeiers 
voorkomende, ,,farailiehuis'' van vortikale 
hoomstammen weleer.tegenwoordig van planken, 
evenwel niet boven den grond op palen gebouwd; 
welk laatste verschijnsel dus weer Hindoe-Ja- 
vaansch is, en ecn hybride vormt. 

Ook hier en daar op Bali — met name bij de 
Padanda's Boeddha bij hun dagelijksche offeran- 
den — komen cen soort verloopen zodiakbekers 
voor, de roodkoperen sangkoe's met buitenop 
afbecldingen der 8 hoofdwindstreken; hoewel echtc 
zodiakbekers uitstekend to pas zouden komen bij 
elke huiselijke godsdienstoofening van den 
gcxvonen (Qiwaitischen) padanda (priester) (■(■ns 
in de 5 dagen, op elken Kliwon, waarbij dez。cchtcr 
cen koperen trekpotje op cen treeftje .<.q. een 
zilveren bokaal, of zelfs een aarden potje) ；：!s 
|>lenj<beker gebruikt 1 2). De d o e k o c n's 

TE用如reczon houdeti do bronzenMadjapahit- 
wijbekers algcm66n in cere; met daarnaast, als 
surrogaat, kwispedoors (!) van kloin formaat. 

Ook <lc UYnggercezen, cvonals de Balicrs, en \ 
rocge.r Javanen, griffclcn nog op lontar- stro<»k(；
n (liropak's). 

Jlcn Krama-tnal hebben zij niet (zie Kreemer in 
Med. N.'d, Zend. Gen., XXIX, 1885, bl. 347), even 
min als de Javanen voor 士 1600 dio beza- ten, cn. 
even min als do BaJiers or cen hebben. 

1) Jasper is in do war in Eigen Haard, 1902, bl. 
7(>2, lc k()L met zijn: „de maand Kosodo (of 
Kodoso = Tiendc Mgnd)". 

2) Pers, aantoekoning te Singaradja in Oct. 1888; 
voortH Friedcrich in zijn „Voorloo- pig VoTslag 

van het eiland Bali", I, b*. 30 -- 31 (<l. i. in Verb. 
Bat. Gon. XXII, 1849, 1 1G Staik)； Van Eck in 

Tijdschr. v. N.-l. 1879, 
f, bl. 47 ； Van Eerdc. in Bijdr. Kon. Inst. dl. (>5 
(1911), p. 12. Daartogcn over wdl aanwe- 
zigheid, spcciaal in Karangas6m, Dr. Bosch jn 
Oudheidk. Verslag 1916, p. 116; doch zie 
(laarnaasb de afbeclding op plaat V en bcschrjj- 
ving op p. 14 in Schwartz, Gids Bali on Lombok 
Ethn. Vt-rz. Bat. Gen, (J920), cn verg. V.(I. 
Tuiik's Kawi-Wdb. Ill (1901), |). 406a, 

Wdl gebruiken zo een zeker tai ouderwetsche 
woordon, waarvan Kreemer J. c. bl. 368•—369 冼n 
proofje geeft, on waaronder het, trouwens ook in 
Ko^loe en Bagelcn voorkomende, rejang in plaats 
van akoe (ik) het meest bokonde is ■*•). Een nauw- 
keurige studie van het TenggSr-dialoct laat eeh- ter 
nog op zich wachten. Het meest onvermengd heorscht 
dit in de 5 des&'s bovengenoemd； terwijl de 
Probolinggo'sche, Loemadjang'sche en Toera- pang*-
sche Tgngger-desa^ gewoon Javaansch spreken, 
doels met Madocreeseh vermongd (volgens Hoik's 
taalkaart van 1882). 

Terwijl bij de bovengonoemde gobeden der Balin, 
padanda's op Kliwon nog Sanskrit-for- mules worden 
gebruikt uit de Veda's, weJke for- mules zij bozitten 
in Balin, karakters met inter- Jineaire Kawi-parafrase 
2), zijn echter de gebe- den der T&ngg&r-doekoen's 
jonger; reeds Raffles, dip Tongger in Juli (?) 1815 met 
een heelen stoet van Pasoeroehan uit bezocht, en 
daarvan 11 Sept. 1815 te Batavia in zijn “Discourse" 
vertolde, getuigde van de 3 soort heilige ge- schriften 
aldaar: „these records consist of three compositions 
written on the Lontar leaf, describing the origin of the 
world, the attributes of the Deity, and the forms of 
worship to be observed on different occasions. Copies 
were taken on the spot, and as the language docs not 
essentially differ from the ordinary Javanese, I hope 
at an early period to place the [Batavian] Society in 
possession of translations5 , (Verh. Bat. Gen. VIII, 
1816, le Stuk, bl. 52)： ook voegde hij bl. 56 toe: 
,,that the particulars of theig worship were contained 
in a book called Panglawa, which they presented to 
me" 3 *). In 1853 heeft Prof. Keyzer dit „Sacred Book 
of tho Natives of Tangar in Java" uit Crawfurd's 
nalatonschap in het Britsch Museum als hs. no. 12324 
terug- gevonden (Bijdr. Kon. Inst. 1, II, 1854, bl. 337) 
Tot op heden is ochter n i e t s n a d e r s uit dezen 
Tengger5schen gebeden-codex (Pangla- woe) 
bokend! Prof. Keyzer noemde het eveneens „gcwoon 
Javaansche proza" (1. c.). 

Ook in ccn tweede opzicht zijn de TSnggSree- zen 
minder antiek dan Bali: zij bezitten nicts wat naar een 
tempel lijkt. Hun godsdienst is enkel: huisgodsdionst 
plus Brama- v e r c e r i n g. Er is hier ook geen spoor 
van Boeddhisnic. Het zijn onkel restes van Q i w a- i 
e t i s c h kluizenaarsleven, zie hier- achtei,, waar de 
doekoen's besproken worden. Do derdo tot nog toe op 
de hellingen van Tongger gevonden antikwiteit, de 
bronzen ling-, ga-sirihkalkhouder van Wanadjaja 
(Not. Bat. Gen. 1899, bl. 62 — 63), pleit met de reeds 
ver- moldc oorkonclo van Walav<;lib voor boven- 
staando stelling. 

x) Verg. Roor<la-Vreede, Jav.-Ned. Wdb；" 
4en druk, 1901, I, bl. 358, 2o koi. 

2) Pers, mededoeling Dr. van der Tuuk op 
Bali, in Oct. 1888. 

3) In zijn History of Java, 1817, I, bl. 332 
heetdit boek, waarschijnlijk terecht: Pangldiou. 
Op bl. 330, noot 1 belooft hij daar n.og„ dat men 
de TSnggfir-gebcden zal kunnon vinden ,,in the 
Transactions of the Batavian Society, vol. IX". 
Daar is het nooit toe gekomen, want de kopij voor 
dit docl IX had Raffles naar Engcland 
meogonomen, zondqr dat hij ooit tot drukken 
geraakte. 
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.De 2 groote feostcn der T&ngg&reezen vallen op 
den Men of 15en dag (nl. den ochtend n* voile maan) 
der 2e en 12e maand, dus op 14 of 15 K&ro en 14 of 
15 Kasacja； juist 10 maanden ,en 2 maanden van 
elkaar gescheidcn. 

Het eersto is een doodcnfeest (njetuoe, va,nsewoe 
=duizend； dus eigenlijk „offeren bij don lOOOon 
dag van； den doode"), eon Tenggereesch „Aller- 
zieJen,,. Het tweede is het groote Brama-feest, 
waarby de prasen's (of dieronriem-bekers x); van Jav. 
rasi, Skr. rapi, dierenriem) der doekoen^s te pas 
komen, evenals hun veclkleurig overklccd van 
driehoekige katoenen lapjes, de koelambi oenta 
koesoema, een kap van diozelfde stof, pleng- 
koengan of (?) koedoeng gehceten * 2), en een over de 
borst gekruiste „gebedsrioinn — zooals Kreemer (1. 
c. bl. 372) het noenit； zoogedragen „«ls de kruicr 
zijn zee】'' draagt — van passement, en geheeten (?) 
slempang d. i. „bandclierv (Jasper, 1. c.); inderdaad 
de antieke dttbbele oepawita, het zoogenaamdc 
„vrouwensnoern, gelijk Domis reeds in 1827 terecht 
aan „de koord der Bramie- nen,5 dacht 3 4); een zijden 
gordolband {saboeh)— verg. Kreemer, L c. bl. 371 
—, en een gebatikte kain pandjang van grove 
Oosthoeksche patronen voltooien hun feestdracht; 
zie een afb. van hun kostuum in Rouffaer en Juynboll, 
„De Batik- kunst in N.-I. enz." (1914), plaat 23, „De 
Vol- ken der Aarde", ed. Snelleman, I (1903), bl. 120, 
of Jasper, 1. c. bl. 760; hicr zijn 3 der 5 doekoen's inet 
zodiakbekers, maar 2 met kleine kwispe- doors. 

Het n^wbe-feest, ook (Hageman, bl. 8) geheeten 
d^rma kaki mojang d i. „plichtsbetrachting jegens de 
ronddwalende vooroudcrs(-zieJen),,

> of ook (?) 
pasoeroehan (Bijdragen 1. c., 1879, bl. i“139), dus 
,.uitnoodigings-feest (der voorouders ?)'', doet tevens 
dienst als een soort Nieuwjaarsfeest, en wordt - govierd 
ten liuize van het dorpshoofd —in 1827 den Demang 
van Tosari ^1), thans den. 
-petirujgi ter plaatse. Na het feestmaal (slam^tan entas-

enlas) tot “overbrenging" (entas-fihtas) der zielen 
naar beter gewesten, worden poppen (pilra 

f x) Bij .Roprda-Vreede, op. cit., 1901, II, bl. .236, 
_2e ko), is prasen hoogst on vol led ig ver- klaard ； 
verg. Mai. en Daj. rasi. 

2) Uit den zin bij Van Herwerden, Verb. Bat. 
Gen. XX, 1844, Laatste Stuk, bl. 72 blijkt de naam 
pleiigkoengan, d. i. „boogvormige kap", dus een 
zeer juiste term； het koe- doe-ng, d. i. 
“hoofdsluier", bij Jasper, 1. c. bl. 764, 2e koi. lijkt 
mij nicer een naam door de andere Javanen, niet-
Tengg(sreezeii, er aan gegeven. 

3) Verh. Bat. Gen. XIII, 1832, bl. 337. Later 
heeft Domis dit opstel bijna letter]ijk herdrukt in 
zijn „De residentie Passoeroc&ng", *s-Grav. 1836; 
zie daar bl. 143. De Tengger- naam van dit dubbel 
BraJunanen-koord wordt echter door niemand, 
behalve Jasper, vermeld. En ook diens slempang 
lijkt mij een term der niet-Tenggereczen. 
4) Domis 1. c. (1832) bl. 341, of (1836) bl. 146, 

heeft bij vergissing „in de maand Kos。''， lees: 
Karo. Maar hieruit distiileerde Kohlbrug- 

/ge in Bijdragen 】.c., 1901, bl. 137, een gewaand 
feest in Kasa! En in Tijdschr. Bat. Gen. zXXXIX, 
1897, bl. 130 had Koldbrugge het / Brama-feest \,op 
den eersten dag der m^and Kasodo^ gesteld! 

of petro ； zie hierachter bij het huwolijk) ten 
slotto verbrand ； voordracht Directcur 
kweokschool Bandoeng, J. Scholte, op le Congros 
Taal-, Landen Volkeuk. te Solo, 25 Dec. 1919. 
Dit is dus con uitbreiding van wat ook na olkc 
enkele begrafe- nis gebeurt (zie hierachtor), en 
een flauwe af- glans van het groote Doodenoffer 
(Qraddha) wel- eer aan het Hof van Macljapahit 
(Nagarakerta- gania, Zang 63 — 67)； 
aansluitend bovendien bij het lijkinaal (Sntas-
entas) on de platte houten beeldcn (poespa-
gambar; dus ocn soort houten schimmen) daarna 
verbrand, bij de KaJang's (Not. Bat. Gen. 1899, p. 
8 cn XXX)； aansluitend ook bij het mimoekoer- 
of pttmoespa-feest op Bali, dat op West-Lombok 
bij de Baliers hect sckah- of poespa-icc^t (zie V. 
d. Tuuk's Wdb., Ill, p. 1 IG, IV, p. 213b, 910b; en 
Dr. Juynboll in Catalog us Rijks Ethn. Mus. VII, 
1912, p. 152—153, en plaat XVI, met Dr. Bosch, 
in Oudheid k. Verslag 1916, p. 115). 
Het Braina-fcest, volgons Hageman (1. c.) ge-

heeten paoeman, d. i. dus „hct oem- of om-feesC", 
„het feest der heilige syllabe Ong", is blijkbaar een 
Zoenfeest van de krachten des goweldigcn Brama. 
Daarom worden in de lioogste staatsic hier offers 
gebi-acht； het is dus het laboeh, n(jla- boeh der 
gewone Javanen, het „in het vuur (of water) storten 
tcr verzoening". Dat dit weleer so ins mensc 
henoffers zyn geweest, staat m. i. vast. Hierbij siuit 
aan de merkwaardige le- gende der Tenggereczen, 
reeds door Van Rijck in 1785 verhaald, dat hun 
oervader Kjahi Da^lap poetih van zijne 25 kinderen 
het jongstc zoontje „aan den brandenden Berg 
Dassary, offerde (Verh. Bat. Geh. VII, 1814, bl. 7 ； 
rlasar = do Zand- zeo), nadat hij de 
welvaartbrongende uienteelt van de twee lapel's op 
den Smeroe gcleerd had. Dat in dit verhaal e6n van 
de 25 geofferd word), is dubbel merkwaardig en 
echt-Javaansch *)： dezelfde gcdachtc toch ligt in 
het Jav. silav：e benlet of „ voile 25", tegenover 

sHlavje prah of „gebruikelijke 25", dat is: 24 ； 
oindat } a 1 s een soort c ij n s e r a f j s g <■- g a a n. 
Trouwoiis, jaarlijks oj) <lcn dag van de verheffing 
des Sultans, gaaii zendelingen van den Kratoji te 
Jogja nieuwe kleedcren •- (1. i. mensclten in ? — 
storten in d(f kraters van Lawoe en MSrapi, cn te 
Manljingan in de Zui'I- zee! 2) 

Aan dcu Brama is dus zeer z o k c r vj'oc- ger een 
inonschonoffer sonis gobrachl ； de vraag van Ds. 
Hooyjnan, die tot Van Rjjck's antwoord- brief van 26 
Mei 1785 loicklc, was nog zoo dwaas niet. Het 
geloften-doen en tegelijk gooien van steenen bij den 
Brama, over den hcuvo] Watoe balang (d. i. ,,Wcrj)-
rots") bij dit feest door ver- schiHende 
TCnggCreezen' (Kohlbrugge in Bijdr. L c. .bl. 145), 
is wol een Moh. insluipscl. Doch het inworpen. van, 
diverse spijs-, geld- en kleeding- offers in den 
Brama-krater door allo mannen 

1) Het verliaa] bij Van Herworden, ]. c. bl. 75 
-- 78, waarin al do 25 kinderen aan den Goenoong 
Dasar worden geofferd, die dan als Br&in& 
uitbarst, is blijkbaar jongere opsiering； Mekka 
komt hierbij zeJfs te pas! Verg. over laboeh, 
Hageman bl. 10; en ,,de plabochan, de opening 
van den kratern bij Kreeincr, bl. 379; het Jav.-Ned. 
Wdb., 1901, IT, bl. 163 
i. v. is on voiledig. 

2) Pers, aanteekening in 1889 to Jogja.. 
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en vrouwen. onder zegening dcr doekoeii'a — terwijl 
vroeger, b.v. nog in 1827, aJ16en de man- non dicn 
kratorrand bestcgen') — moet, vooral govoegd bij do 
weduwen-vcrbrandingen dor, Hindoos, een zachten 
vorin thans vertegen- woordigen van vi'oegerc 
Brama-menschenoffors. Trouwons, ook in de folk-
lore der gewone Java- ncn zifn verschillende 
rudinienten van vroegero menschenoffers nog te 
herkenncn (verg. de Jav. woorden bekakak icong, 
poekang of toekang kali, panglarisan； de 
ceremonies bij kraton-, huizen-, bruggon-, 
stuwdainmen-bouw, enz.; SOEND. tjoe- li/c, parepeh 
； enz.). Merkwaardig in dit ver band is, dat nog in 
1827 (Domis, bl. 342) op den dag van het Brauia-
fcest den koe word geslacht, en de kop geplaatst op 
de sanggar (zie hierachter) van. den D&mang van 
Tosari, met bloemen versierd, en na afloop van het 
bei'gfcest vereerd； blijkbaaT een - 
„plaatsvervangende zondekoe". 

In 1815 konstateerde Raffles het bestaan van 
„about 40 villages scattered along this range of hills 
.. .. partly under Pasaruan and partly under 
Probolingo" (Vcrh. 1. c. bl. 50 — 51), en „four 
Priests, who are hero termed DukiW (bl. 52). 
Hageman rekendc in 1870： 3000 Tengger asli (dus
： ,,oer-Hooglandcrs") in Pasoeroehan, 3030 in 
Probolinggo, 152 "m&nnen'' op de Zuider-hel- lingen 
van den Braina, zeg dus 土 6500 echte 
T&nggereezen, verdeeld volgons hem in 6 + 9 + 13 
dcsa's (L c. bl. 3 — 4, 31, 45); die 6 cerste, nog gchccl 
onvermengde, Pasocroehan-desa's wuren volgens 
hem: Tosari, Poerwana, Padakaja, Ka- jockebek, 
Wanakitri en Ngadiwana； de 9 Pro- bolinggo'schc 
waren: Poctoes, Wanakerta, Nga- <las, Djetak, 
Waiiatilra, Ngadisari, Ledokamba, Tjrebck en 
Wanakersa； de Zuidelijke 13 Tciig- ger-desa5s 
noemt hij niet bij name maar Kohl- brugge noemt er 
in 土 1897 ruim 7 (zie beneden) in het 
Toenipangsche, waaronder Gooboeg kla- kah. In 
1899 konstateerde contr. Bodemeyer nog cl i c z e ] f 
d e ongeropte Tengger- drsa's in Probolinggo, 
behalve Wanakerta, dat in 

1876 in zljn geheel tot den Islam overging 3); 
maar in de 8 overige tcklo hij 6462 Tengger asli en 
slcchls 14 Islamictcn claarnevens (Tijdschr. Bai. 
Gen. XL111, 1901, bl. 325), terwijl er in 10 met 
]\Toh. nicer vcrnKtngde bergdesa's nog 2354 
Tengger- be I i j < I ers woonden. Een dergelijk nutt-
ig ,lijstje gaf contr. Von Kreyburg tcgcljjkertijd voor 
Pasoerocha门 hclaas nict; slcchts konstateert hij, dal 
de /Joekoen's der clesa's Tosari, Poer- wana, 
Padakaja, Wanakitri cn Mai'aredja de 5 in 

r) Do inis 1. c. bl. 341 342, of wcl (1836) bl. 
147. Uit> het feit, dat toomnaals de niannoii geen 
kris of katolc (workbrock) daarbij mochten 
iianhcbben, <listilleerde Kohlbrugge (1. c., 1901, 
bl. 146): „friihcr nur die Manner und zwar allo 
ohne irgend wclehc Beklcidung,,

> op we Ik ver- 
meend „Nackt-scinn hij dan nog voortbor- duurt! 
Domis zou dit dan waarlijk wcl gozegd hebben. 
De heiligo pick Kosala der .Badocj's van Karang 
wordt con keer *s jaars ook allden door mannen 
bezocht ； zic De Quant in Tijd- schr. Bat. Gen. X 
LI, 1899, bl. 589. 

2) Hagoman's stuk wo melt van drukfouton; 
])ij zegt- PasooroaJubjjsche Tengger- 
desa's (bl. 3), *loch noemt or tot 2maai too slechts 
6 (b). 4, 31); enz. enz. 

3) DiC jaartal van La> Chapellc (Tydschr. Bat. 
Gen. XLI, 1899, bl. 38) is blijkbaar juist. 

1899 waren, die werkolijk kennis hadden van den 
Tongger-godsdicnst (ib. bl. 335). Zooals men ziet, 
ook haast weor allc precics dezelfde desa's van 
Hagoman uit 1870; want Mararedja ligt juist 
halverwogo tusschen Ngadiwana cn Kajoek6- 
bck. 
D(j Tenggereezen s t o r v e n (1 u s nog allerminst 

u i t, vermccrderen vceJ- cer in aantal; en de belangr
万kste Tengger-dorpcn van welecr zijn — op 
W^nakSrta in Probolinggo na — nog heden ten dage 
dezelfde geble- ven. Doch hun adat verflauwt, 
vcrloopt. 

Kohlbrugge gaf, uit 土 1897, het volgende lijstje 
van desa's die door den hootd-doekoen van Tosari 
opgeroepen worden tot het Brama- feest, cn dus 
geacht kunnen worden nog officieele 
Tenggereezen=desa*s te zijn (Bijdragen, I. c. bl. 84 
— 85; zondci dat overigens bij hem blijkt v】n cenig 
.vergelijkend onderzoek tusschen deze groepen): 

Pasoeroean 
Distr. Tengger: 

1. Tosari + 5 d o ek o elCts (gehuchten). 
2. Poerwana 4- 1 id. 
3. Wanakitri + 2 id. 
4. Padakaja. 
'5. Ngadiwana-') 
6. Ngadiredja (of Tjemara gating) + 3 id. 
7. Mararodja (voluit Tjeraararedja) + 2 id. 

Distr. Pakis (= 
1. Ngadas. 
2. Gocbocg klakah. 
3. Tosari (no. 2). 
4. Doewoct. 

o u d-P r o 

vroeger Toempang): 
5. Pantjakofesoema. 
6. Besoeki. 
7. Pa^ansari. 
8-10. clrie gehuchten. 

bolinggo. 

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

Distr. Tengger: Distr. Kanclangam 
Ngadisari. 1. Loemadjang (??). 
Wanatara. 2. Kaij^angan (== Sei^c.loera). 
Djfiijak. 
Poetoes. 
Ngadas. 
Wfmakersa. 
Tjrcbck. 
Le<;lol<ainba. 

N.B. De namen dezer 16 gehuchten vindt men bij 
Kohlbrugge, p. 84； maar er zijn er mecr. De 
tegenwoordige distrikts-namen zijn 
aangebracht. 

Do huizen der echte Tenggoreezen staan naast 
olkaar op torrasson, onmiddollijk op deu grond, 
zondcr schaduw- of vruchtboomen, geheel open voor 
do zon dus. Zij zyn, in sterke afwijking van die der 
Javancn, 土 4 — 8' M. brood bij 15 — 20 Al. lang, 
van planken omwanding, of ruw be- kapte stammen, 
mot ccn dak bovenaan van we- lit'n (<ilang-alang op 
latjcs ger egen) en steil van dakhock, onderaan 
flauwer van lijn. cn aan den voorgcvel met dubbele 
rijen van ineengepasto 

x) Volgens Do Wolff van Westerrodo (Tijdschr. 
Aarclr. Gen. 2, XII, 1895, bl. 346 waren or in 
1893 in dezo 5 echt-TSnggereesche desa's: 5262 
Tingger asli, logon 50 inlanders van elders, "Voor 
uitsterven bo hoof t men dus nog nict bovreesd te 
zijn”. Ook leverb deze aklaar zeer wtiardevolle 
kritiok op cenige te apodictische uitspraken van 
Kreomer. 

iv 20 
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klakah (in de lengte gespleten bamboe-^eioenjr), 
die over elkaar kuunon geschoven worden, om 
desverkiezond meor daglioht in hot huis te doen 
vallen. Overigens heeft het huis slechts 1 of 2 
kleine wandvonsters, dus blijft het meest zeer 
duister en vol van rook. Het zijn „lange lootsen"
， zooals res. J. H. van IJsseldijk in 1820 zeide '). 
Tegenwoordig ziju ze vaak maar voor e6n gezin 
bestemd (Kreemer, 1. c. bl. 345, 364); Van Rijck 
in 1785 spreekt van „gewoonlijk drie of vier 
familien,, (1. c. bl. 4) en ook nu nog komt dat 
voor. De lengte-as is n a a r den Smeroe gericht, 
en de ingang is in het uiteinde van den eenen 
langen wand gericht n a a r den B r a- m a; in de 
Tosari-desa*s is dus de lange as naar het Z. 
gericht en de deur in den Z.hoek van den 
Oostelijken langen wand 2). In de Noord er helft 
van het huis staat middenin de pawon, een ge- 
metselde vuurhaard, voor verwarming en spijs- 
bereiding; langs de wanden ziju ambers (bam- 
boe-rustbanken) voor zitten en slapen. 
Vroeger (Raffles, 1. c. bl. 51) hadden do huizen 

een doorloopende tratag of warande langs den 
voorgevel buiten, thans nog slechts een afdak 
(p^nirat) bij de deur, of in *t geheel niets. Tegen- 
over de deur, binnenshuis, is de sanggar (huisaJ- 
taar), voluit sanggar pamelengan (van peleng, 
„verdiept zijn in gebede”)，nl. een soort vlie- rinkje 

(j)aga) of „hooge stelling, waarop eene plank,, 
(Domis, bl. 346), waar de poesaka's be- waard 
worden, en dat bij een huwelijks- en doo- denfeest 
de voile rol van altaar speelt. Ook de vuurhaard is 
een gewijde plek, waar men vreem- den ongaarne bij 
toelaat; de adat, dat het vuur hierop niet mocht 
uitgaan (Van Rijck, bl. 4； Domis, bl. 332), is nu 
door de lucifers(!) in on- bruik geraakt. Met 
gordijnen zijn in de Noorder- helft van het huis een 
paar alkoofjes {kobong) afge- schoten, allereerst 
voor het gezinshoofd, dan ook voor eventueel 
inwonende gehuwde dochters; in den Zuidwesthoek, 
tegenover do deur, worden de 
landbouwgereedschappen. en veldvruchten. be- 
waard. Zie den plattegrond bij Kreemer, bl. 367; en 
verg. dien van Van Waey, Tijdschr. v. N.-I. 1875, I, 
bl. 347, waar ook het afdak bij do deur („trattapn) 
voorkomt. 

Het voedsel is de djagoeng (mais); de rijst is 
Jekkernij. Volgens Hageman bl. 29 maken zij zelfs 
een eigenaardig mengsel van mals plus rijst, dat hij 
,,g4ndon" noeint (gendoh ?), en hetgeen het 
dagelijksche menu uitmaakt. Bo- vendien, geen rijst 
zullen zij stainpen in een lesoeng (rijstblok) of 
loempang (houten vijze]), dock..... in o e n kochuid, 
net zooals ze koffiebessen ontbolsteren (verg. Van 
Herwer- 

】)Dit is de „Yvan de Tengger-biblio- grafie bij 
Veth; zie tocJi Hageman, bl. 23. 

2)Aldus categoi-isch De WoJff van Wester- 
rode, 1. c. bl. 348, o. a. contra Kreemer. De 
richtingslijn is dus ook niet naar den Brama, 
zooals bijna alle andere bericliten zeggen. Vrage 
echter: is dus ook b.v. te Goeboeg klakah de 
lengte-as naar het Z.O. gericht, en te Pantja 
Koesoema naar het O.Z.O.; doch b.v. te 
W&.nakersa en LeijLokamba naar het Z.Z. W., 
alsmede in deze beide desa's de deur in den langen 
Westelijken wand ? De deur mag volgens Wolff 
ook in den smalleren Zuid-wand zijn: maar, vo】
gens alle oudere berichten, blijft dit hoogc 
uitzondering. 

den, bl. SS —91); hetgeen dan wcor door een le- 
gende oudersteund wordt, reeds in 1785 blijk- baar 
bestaande (Van Rijck, bl. 3), waarin het 
*B5,ndawfi.s&-verhaal opduikt. M. i. heoft men 
hior niets anders dan d o v r e e s, om door het 
rumoerig stampen van rijst de donderkracht van 
Vador Brama te wokken ； evenals een goed 
zeeraan aan boord nooit zal fluiten, om geen storm 
te krijgen. 
De djagoeng wordt a an opstaande en dwarse 

staken, slgrokan( 1 ； bij Krcemer „sigaroan,>, bl, 
345), gedroogd; gelijk men ook doet op Flores. 
Tevens liepen in Hageman^ tijd (bl. 47) bam- 
boegoten over deze staken, als waterleidingen ； 
doch dit -scliijnt verouderd. Dan lieeft men de teelt 
van roodo en witte uien (bawang), in 1785 reeds 
legend air, dus zeer oud； de teelt van aardappelen； 
die van kool (kobis), volgens Hageman (bl. 18 — 21) 
eveneens oud; spergieboonen (bontjis = boontjes); en 
djarak (ricinus) voor olie. De kool wordt gestekt, niet 
gezaaid (Kree- mer, bl. 366). Veel geiten worden 
gehouden, die in huis hokken, geen varkens ； sapVs, 
die vrij rondweiden, of in een koekraal der dcsa gaan 
； en veel bergpaardjes, die bij de huizen onder een 
afdak staan. 

De gam&lan is zeer geJicfd, en geeft o. a. het sein 
tot het in massa bestijgen van den kraterrand bij het 
Brama-feest's ochtends om 9 uur onge- veer, nadat 
men reeds van 6 uur af in de weer is geweest, cn de 
ritueele gebeden a an den voet van den kraterkegel 
gezegd heeft. De wajang komt zelden voor. Thans, 
sedert ca. 1914, is telefoonverkeer ook tot Tosari 
doorgedrongen ； de woekerplant welke bioscoop 
heet, gelukkig nog niet. Voor autoverkeer zie onder. 

De hoogte dcr desk's wisselt tusschen 2130 M. 
(Ngadas onder Toempang) en 1777 M, (Tosari no. 1 
onder Poespa), dus gemiddcld de hoogte van het 
Dieiig-plateau. Het klimaat is echter veel droger dan 
ginds. x) 

In hoeverre de TenggSreezen zich anthropolo- 
gisch van de andere Java^nen onderscheiden, zal 
eerst na v e r g e lij k o n d e deskundige studi(in o. 
a. bij Balineoxcn, Badoej,s, en in de Pinggir- desa's 
rondom Kartasoera, uitgcmaakt kunncn worden. 
Kohlbrugge deed hi er in een eerste onder- zoek ter 
plaatso 2). Do ietwat donkerder tint is gevolg wel der 
ijle berglucht. Hun zuivero zedcn werden reeds in 
1785 geroemd. Ook toon roeds haddon zij 
Ijesnydonis (Van Rijck, bl. 1 — 2) 3), dus 
autochthoon; en woJ door incisie. Polygamie is eon 
uitzondering bjj hon; allcen de <loe- koen heeft 
gowoonlyk 2 vrouwen, en dan ook 2 huizen 
(Kreomer, bJ. 347). Hun dorpshoofden heeten 
petingr/i, wicr huizen gekenmerkt zijn door oeii 
viaggestok (!; Krcomcr, bL 345); boven hen stond in 
de 18e eeuw een Ngabehi, wonend to 

1) Verg. Kohlbrugge in Naluurk. Tijdschr. 
v. N.-I., LVIIT, 1898, bl. 400-455. Het 
op Jasper's „Schetskaart van het Tenggfirge- ' 

bergte" als hoogte van Tosari (bij zijn arti- 
kel in de N. Soer. Ct. van 11 en 2J Jan. 1910) is 
een lapsus. 

2) Verg. Kohlbrugge in L'Antropologie, IX, 
1897, overdruk b). 1—25. 

3) Domis, bl. 336 en 344, zegt dat die be- 
snijdenis-verhalen in 1827 maar praatjes dor 
TSnggfireezen waren, om de and ore Javanon. te 
sussen. 
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Ngadiwana (Hageman, bl. 31) L); sinds 1817 oen 
Demang, wonend te Tosari. Sedert 土 1840 och- ter 
bcstaan de districten Pasoerooun^ch on 
Probolinggo'sch Tengger, doch de Wetlands woncn 
resp. to Poespa' (630 M.) on Sooka- poera (8G0 M.). 
In het eerste dringcn Javaan- scho, en, door Tosari, 
Europecscho invloedon al nicer door; in hot tweedo 
Madocreesoho. Een Coutroleur B. is te PoespA,. 
Tosari is een Eur. sanatorium, tevens kermis der 
Indischo ijdelheid; het lagere Nangkadjadjar (1200 
M.) heeft een goed h6tel; het hoogcre Ngadiwana 
(c.a, 1880 M.) een pasanggralian-hotel. Per auto 
komt men sinds ca. 1914 van Pasrepan over Poespa 
naar Tosari； sedert 1918 van de spoor- weghalto 
Poerwodadi (beN. Lawang) tot Nang- kadjadjar. 

Do doekoen's of “priesters” der Tenggereezen 
nemen een zeer eigenaardige plaats in； zij zijn meet 
dan de Moh. dorpsgcostolijken. ("be, modin, kaoem) 
of de analogo Balin; pamang- koe^s, doch minder 
dan de Balin. j)adanda's, deze laatsten celite 
Brahmanen-priesters. Het e o n i g-j u i s t e is bij hen 
te denken aan de Qiwaictische r^si's, dus „heiJige 
uianncn" die oen vrijwi]lig k)uizenaarsleven leiden, 
ook adjar's („leeraars,>) gehceten, gelijk Kreemer (1. 
c. bl. 378 — 379) reeds tereeht vermoed heeft, er 
tevens bijvoegend dat juist dezulkcn tjantrilc's of 
“leerlingen" hadden! Want elko doekoen heeft een 
legen of „koorknaapn, die met de schol {gUnta) 
klingclt, of voor wijwater on wierook zorgt 
(Kreemer, bl. 351). En nu vergelijke men het 
hicrv66r gezegde over den adjar van Teng- ger, 
Gocntoer geni, die met 40 tjantri/c>s aan Marl 
japahit ter hulp snelde, volgens do Serat Kap^a van 
± 1700! Ook de naam l^gen, voor Kreemer een 
I'aadsel, is m. i. duidclijk; het is de „Legi- jongen" 
— op z'n Tenggersch dus ook “Manisan" te hccten 
— ； en daar Kliwon in 5t m i d d e n v a n den c i r 
k e 1 staat, Legi of Manis Oost, Palling Zuid? Pon 
West, cn Wage Noord (zie TUDREKENING), zoo 
is, daar natuurlijk de d o(5 k o e n als “hoofdfiguur" 
in het midden word I de legen zijn „Oostn-hand, 
zijn 
r o c h t <' r h a n d, d. i. zijn adjunct； de „dia- 
0011118** van clcn T6ngger-„prjestci'n. De l^gen 
draagt bij het Braniafccst ccn dergelijken „ge- l，
“dNricm" a Is zijn doekoen (pers. meded. Moj. AJ. 
Toimcb)； waardooi- we tovens den overgang 
vinden tot do samir of „stool,^, die V^rstonland- 
schc pdn&kawan's dragon, wannooi* zij poesaka's 
van Socnaii of Sultan in han don hobbon. 

De nicest ecrwaai'digc doekoen was blijkbaar 
sinds ou ds her die van Ngadiwana, die tot voor kort 
het ze6r heilige witte buisjc, de koe- lambi 
klontongan of koelambi sangsanf/ bowaarde 
(Kreemer, b]. 348 — 350 cn 371 — 372), ccn buis 
zondcr mouwon, rnisschien een rcliek van Nga- bclii 
Soct&djiLja, uit 1733 (verg. Hageman, b】.31); dan 
volgt die van Tosari, tegenwoordig wcl als )io. 1 
erkojid; clan die van Ngadisari in Probo- Jinggo; 
voorfcs in. elk T§ngg8r-dorp 66n. Elko doekoen 
heeft 66n prasen (zodiukbekor), doch dio vim Tosari 
2. vrooger zclfs 3 (?); in Pa- 'soorocan^cli Tenggor 
zijn er aklus 8, in Pro bo- linggo^uh-dito 5 (? ； 
waarschijnlijkcr is 66k 
S), in Locmadjang'sch on MaJang'sch TSnggor 

[)Verg. ook Kreemer, bl. 348 — 350, 371 
on 374. 

“schiijncn" „eenigc doekoens twee bekers" to 
bezitton (Kohlbruggo, Tijdschr. Bat. Gen. XXXIX, 
1897, bl. 130). Ook (lit is dus nog on- voldocndc 
onderzochb； evenals de periodiciteit en do 
forinulcs der gebeden. Kohlbrugge, 1. c. p. 131— 
132, schctst het vcrloop van een gebed. 

Ecn Tenggereea in dagolijksch kostuum draagb 
een /catok („werkbroekn), met een saboelc of gor- 
del om het midden; en, bij wijzo van tegen de koucle 
bcschuttende slendang, een geruite geweven 
saroeng als mantel om het bovenlijf (Van 
Herwerdon, bl. 86), — gelijk men ook op den Dieng 
kan zien； do vrouwen dragen gewono Jav. dracht. 
Hun kleedij bij het Brama-fecst werd nog door 
niemand nader aangegeven! Slechts Domis (bl. 342 
— 343) zeide, dat in 1827 daar geen kris of katok bij 
to pas kwam; zie reeds hiervoor, ook voor do kleedij 
dor(Joekoenls bij dit feest. Bij kleinerc 
plechtigbeden (gebeden e. a.) is alleen de gebeds-
riem het distinctief van den priester, als een soort 
kloin tenuo (De .Wolff v. W., 1. c. p. 351 — 352). 

Do ceremonies bij het huwelijk zijn door Domis 
(bl. 345 — 352) nauwkeurig bcschreven, als oog- 
getuige ten huize van den Demang te Tosari in 1827; 
en verg. daarmee do beschrijving van Van 
Herwerden (bl. 63 — 71) uit 1842, en die van 
Kreemer (bl. 35G —360) uit 1884. Het merkwaar- 
digste is, dat daarbij te pas komen poppen (gambar, 
dus “portretten" ； ook petra of pitra x) gehee- ten), 
die de afgestorvon vooroudors voorstellcn welke in 
offigie het feest aldus bgwonen, en waaraan door al 
de aanwezigen, nadat het eigen- lijke huwelyk voor 
do sanggar door den doekoen gesloten is, hulde 
wordt gebracht, terwijl zo, na afJoop van het feest, 
buitenshuis worden verbrand (Domis, D。Wolff v. 
W.), of in een ra- vyn geworpen (Van. Herw.). Deze 
laatste zegt ook dat, v66r dit laatste gebeurt, er eerst 
een geweoklaag wordt aangeheven. De poppen zijn 
3 a, 4 d.M. hoog 2), en van bloemen, planten on 
lappen vervaardigd. Mcrkwaardig ook is, dat bij de 
huwclijksvoltrekking voor de sanggary „de le- den 
van het gezelschap icder een blad met bloe- men 
omhoog (houden)" (Domis, bl. 347); d. i. dus het 
ouder-Jav. wot sekar, het „se?n&a7i-bren- gen nict 
een bloem in do hand", nog evenzeer op Bali in 
zwang.. Mcrkwaardig ook, dat de doe- koen als 
laatsto trouwcereinonie — overeen- komend met het 
uitspreken van den zegen bij ons — een soorb 
„IIindoesch viifkruisn slaat over bruid cn bruidegom, 
door eerst hun voorhoofd (d. i. zenith), dan 
rcchtcrschouder (Oost), linker- schouder (West), rug 
(Zuid) en borst (Noord) aan to raken, a!166n cloor 
Domis (bl. 349) vermeld. Een tweegosprok, 
bestaande in vragen en ant- woorden van bepaaldo 
forniule, te houden door 

1) D. i. het Oudjav. petra = pitara = schim, 
cigonlijk： voorouder; zie V. d. Tuuk's Kawi- 
Wdb. IV (1912), p. 184a. Do Wolff (1. c. 1895, p. 
352) schreof: pdtroh; Jaspar (1. c. 1902, p. 760) 
betor: pctro. 

2) Het ,,3 it 4 c.M. hoog” bij Do Wolff v. W., 
1. c. bl. 353 is toch eon schrijffout (zio Kreemer, 
1. c. bl. 359)； ovenals op bl. 356 ,,Kcs&d布(do 
lOdc inaand)", lees: 12o.' 

Do zeldzaino Jav. oenQoek-oeijdoek (too> 
verpopjes) zijn indordaad slechts 3 c.M. hoog; zie 
Dr. Hazen in Not. Bat. Gen. 1900, p. 115-118. 
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i ..gemagtigden van het jonge paar" (Domis), 
冷 loidt de trouwpJechtighcid in. De vroeger door de 
/ strand-Javanon opgedrongen gowoonte dat het 

..^paar van te voren “officieel" door eon panghoeloe 
、：I in de buurt getrouwd nioest worden, is door Eur. 

'E bestuursbemoeionis afgeschaft. 
J' Bij het begraven is het belangrijkste, dat do ' "J KI” 

L" doode met het voorhoofd n. a a r den B r i- m a 
toe, bcgraven wordt, daar de zielen ge- 

 

 

&cht warden, na eene eersto static aan den 
Moenggal-pas (tusschen Tosari en den Bramfl.), 
deii Brama in te gaan, cn door diens vagevuur 
naar den Hemolberg, den Sineroc, to vorhuizen. 
Brahma's zetel (verg. De Wolff v. W. 1. c. bl. 348 

352). De lijkricliting in de Tosari-desa*s (hoofd 
naar't Z., voeten naar 't N.) is dus juist omge- 
keerd als bij de Moh. Javanen. Op het graf wordt 
de eerste week een holle bamboe overeind gezet 
ter hoogte van den mond, en met water voorzien, 
terwijl ook eten gereed- staat； daarna wordt 
pop gemaakt, bij het haardvuur geplaatst, 
gespijzigd, gewijd, en ten slotte verbrand. 

en 

een 

Ook bij het njejwe-doodenfeest worden weer 
zulke poppen gemaakt, met name ook nu van de 
akal bakal (de stichters der desa), desgelijk 
vereerd, en ten leste verbrand (De Wolff, p. 352 
— 353); verg. reeds hiervoor. 

Een uitgebreide, door nieinand nog goed sa- 
niengevatte literatuur bestaat er over Tengger; 
do ch tai van dingen sluimeren ook thans nog 
(1920) ononderzocht, vooral in andere TenggSr- 
desa*s dan het eeuwige Tosari met onmiddenijke 
omgeving. Een behoorlijk kaartje van alle ont- 
breekt zelfs. Over de Badoej's bezitten wij een 
degelijke monografie; 
ressanter TenggSreezen geene; het zeer weinig 

over de tienmaal inte- 
verzorgde opstel van Kohlbruggc in Bijdragen 
Kon. Inst. 6, IX, 1901, bl. 81 —147 kan aller- 
minst daarvoor doorgaan. Toch is er periculum 
in mora； De Wolff schreef in 1895 reeds over „de 
weinige nog echt Tenggersche dessa's", en voegt 
toe: „In de overige volgt men. nicer en ineer de 
adat der benedenlanden" (p. 347). Het bovenge- 
gevene was een poging om ten rninste eenigszins 
in deze hinderlijke leemte te voorzien. G. P. R. 
T&NGGER它T (SOEND.). Zie BAARDVOGEL. 

TfiNGGILING (MAL.). Zie SCHUBDIER. 
TENGGILING ANDJING (MAL.). Zie SCHUB-

DIER. 
TENGGILING BfiRAS (MAL.). Zie SCHUBDIER. 

TfiNGGILING IRAN (MAL.). Zie SCHUB- 

DIER. 
TfiNGGIRI (MAL.). Zie MAKREELACHTI- 

GEN. . 
TfiNGGOELI (JAV.). Zie CASSIA FISTULA. 
TfiNGGOELI W A WANG (JAV.). Zie CASSIA 

JAVANICA. 
TENGIH (MAD.). Zie BAKOE. Een extract van 

den bast van Ceriops Candolleana wordt van Sin- 
gapore als verfmiddel naar Europa uitgevoerd, naar 
het schijnt ook onder den naam „Bakau- cutch". 
TENGKAWANG (BORNEO). Zie HOPEA, SKOREA 

en MINJAK TENGKAWANG. 
TENGKEH PAS. Een van de weinige passen in 

het Oosten van het Karo Randgebergte (gouver- 
nement Oostkust van Sunratra) naby den beken- 
den vulkaan Sibajak. Aan den Noordelyken in- 
gang ligt op 860 M. hoogte het stille gczondheids- 
oord Bandar Baroe. 

TENGK&K. Javaanscho collectief-naam voor 
IJsvogels, behoorendo tot de goslachten Ram- 
phalcyon gopsis, Halcyon en Carcineules ：• 
T6ngkek boot&, en Tdngk^k soemba, Homphdlcyon 
capeu- ris; T6ngkdk tjdg6r( ?), Halcyon chloris; 
Tfeng- kdk-oerang, Halcyon cyaniventris; Tdngk6k-
wa- toe, Carcineules pulchellus. Zie IJSVOGEL. 

TfiNGKO. Zie OPIUM. • 
TfiNGSfiK (JAV.). Zie DODONAEA. 
TfiNIMBAR EILANDEN, Zie TANIMBAR- 

EILANDEN. 
TfiNIRING (MAL.). Zic CASSIA FISTULA. 
TfiNOEK (MAL.). Zie TAPIR. 
TENTEN-LARE. Naam op de Aroo-eilanden 

voor een IJsvogel, Syma torotoro. Bij dezen IJs- 
vogel zijn de zijranden van beide kaken in liun 
gelieele lengte van insneden voorzien, die naar 
achteren gerichtc tandjes vormen; een zwarte vlek in 
den nek; bet midden van de kruin van den kop ook 
zwart; vleugels zwartgroen; staart zwartblauw. Zie 
ook BEO. 
TENTOONSTELLINGEN. TentoonsteUingen zijn 
feestelijke, voor een groot publiek besteinde (en dus 
noodwendig met reclame verbonden), ge- 
nieenschappelijke, stelselmatig gerangschikte, tij- 
delyke uitstallingen van kunst, van nijverhcid, van 
land- en tuinbouw cnz., en zulks van een bc- paald 
land of gewest (nationale t.), dan wcl van 
vorschillende landcn (internationale t.). Beide 
soorten, nationale en Internationale t., kunnen zijn 
spcciale t., in e6ne richting gaande, of alge- meene 
t., die zich ten doel stellen een min of meer voiledig 
overzicht te geven van den huidigen toestand (soms 
ook van het verledene, als historischc en 
retrospectieve t.) van 6en volk of van de ver- 
schillende volken in onderlingc vergclijking. Dczc 
laatste, nicest grootsclie opvatting van de ten- 
toonstellings-idee, trachttc men te verwezen- lijken 
in de wereklt., die bovendien allcngs no'/ haar, toch 
reeds zoo reusachtig, programina heb- ben vergroot, 
door naast de eigenlijke objecl- tentoonstellingen 
ook het meer “onzicnlijke" tc willen opnemcn, nl. 
door inzendingen van statis- tieken, rapporten, 
becijferingen, en, in nog hoogor mate, door een 
stelsel van met doze wercldt. ver- bonden 
intcrnationale congressen. Hot mecst voiledig is dit 
geschied op de Parijsohc wercldt, van 1900, die — 
naar men zegt — de laatste zal blij- ken der 
international。t. van zoo grooten omvan*f. 

In de tegenwoordige maatschappij spelen de I ., 
groote en Jjleine, eene belangrijke rol, en onmi.s- 
kenbuar is ha ar practischp beteokenis voor handel 
en verkeer, voor industrie en techniek. Wat dit laatste 
betreft, zijn in de laatste decennien vooral ook de zg. 
vakt. in eere gekomen (bijv. voor elcctrotechniek, 
stoomwezen, veiligheidsmiddc- len, 
reproductiekunst, enz.). 

Hoewel t. niet bepaaldelijk van cosmopoliti- sche 
strekking zijn — veeleer zelfs versterken de wercldt. 
het bewustzijn van nationalitcit -一 heb- ben de 
groote oxposities der 19.e eeuw cr toch zeer vccl toe 
bijgcdragen om kennis en kunde tus- sohen de 
verschillende volken uittewisselcn on tc versproiden. 
Het zijn inderdaad ernstige internationale 
wcdstrijden geweest, van v6rstrckkcnde beteokenis. 
Dat zij niettemin 66k in hooge ' den aard van 
verjnakelijkheden hebben gohiui, zo。zelfs d》t den 
oppervlakkigen bezoeker de ernsl van een “world's 
fairn gemakkelijk zal zijn ontgaan — dit kan aUeen 
een onmcnschkundig inisanthroop ergeren en 
verbazen. Hot behoorde 
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onvermydelijk tot den gozonden aard dor t. 
De wcreldt. van den cerstcn rang hebben plaats 

gehnd te London (1851, *62), to Parys (1855, '67, 
'7S, *89, 1900), te Weencn (1873), to Philadelphia 
(187G) en to Cliioago (1893). Van den twccdon rang 
waren do t. te Ainsterdam (1883), Antwerpen 
(1894), Berlijn (1895), Brussel (1897) enz. Al deze 
t. hebben aanleiding gegeven tot cen reeks van dcels 
zeer kostclijkc geschriftcn, ook over de kolonien en 
de kotonialc producten. In betrek- kelijk weinig 
bibliotheken vindt men cchtcr deze aanzienlijke 
tentoonstellingslitcratuur eenigs- zins volledig 
bijecn. (Ten onzent bezit de Mij. v. Nijvcrhcid ecu 
tentoonstellings-archicf). Er schuilt trouwens ook 
veel kaf onder de t.-litera- tuur en sommigq t.-
geschriften, niet altijd helaas de slechtste, 
verdwijnen bijna spoorloos. Bcter pleegt het te dien 
opzichte met de t.-collecties te gaan, die veelal ecne 
nuttige bestemming vinden in musea, 
universiteitsverzamclingen, scholen, enz. Niet 
genoeg kan men cr ook op wijzen, dat de nuttige 
nawerking eener t. recht evenredig is aan de waarde 
van den catalogus： men hoort die nog als de 
concerten en vuurwerken lang voorbij zijn. 

De groote t. hebben alle staatshulp geeischt, niet 
alleen financieel, doch ook morecl, bijv. ter 
beschenning van het tentoongesteldc, benoeming 
dcr jury's, vergemakkelijking van vervoer en 
grensverkeer. enz. Wat de gcldelijkc uitkomsten van 
wercldt. betreft, het is feitelijk omnogelijk die te 
berekenen: zelfs bij een zichtbaar deficit kunnen de 
min-zichtbarc winsten en ook het par- ti(^ulier 
voordccl toch zedi1 groot geweest zyn. 

Oj> koloniaal gobied is de betcckcnis van t. 
wellicht niet het grootst. De wereldt. hebben in de 
eorste plants slechts te voldoen gchad aan de 
algemeenc niciiwsgici'igheid naar verre landcn en 
vreemde volkcn, reden waaroni de koloniale eth-
nographic, incl. het door vclcn veroordccld expo- 
seeren van levcnde volkstypcn, cr gewoonlijk 
^rooter plants besloog dan de koloniale cultures 
induslrie. Niettemin is door do t., en nicer l)Iiiven<! 
nog door de reeds aangechiide t.-lite- r.ii uur in 
l^uropa, veel aangaande de kolonien bcter bekend 
fzeworden, cn zijn er ongetwijfeld ook hcrhaalddijk 
nieuwe welvaartsbronnen voor moedcrland cn 
kolonien juist door de t. geopend. 

Zecr >»< laB；zrijk voor de Nederlandsche kolo- 
)ij< n was in flat opzicht de “Internationale Kolo- 
uialc en Uil vocrhandol 'I'.'1-, in ] 883 (Mei-Oct.) te 
A insterdarn gchouden, (；n wcl als ecne parti- f 
iilicie ondernejning met vrij gcringc staatshulp) Aan 
deze i. is van N. 0.-Indie uit met veel animo 
dcclgenoincn, en cr was ook in Nederland zelf 
bijzondcr veel op koloniaal gebied bijeengebracht. 
\Vetenschai>j)clijk was doze Ind. t. wdl verzorgd: 
zij heeft ecne niet goringe litcratuur nagclaten, in do 
eorste plaats cen encyclopaedic-achtige catalogus 
vnn de 3 groepen (groep I: de natuur (ler 
gekoloniscerde cn ovcrhccrdc gewesten; II: de 
inlnndschc bevolking van id.; I II: de Euro- pcancn 
in id. en hunne betrekkingen tot den inlander), be 
work t onder de bevoegde leiding van Prof. P. J. 
Veth (Leiden, Brill 1893). Men hoeft getraclit, met 
deze fuiidamcnteel-koloniale t. als het ware to 
verbinden onze koloniale in- zending ter wcreldt. to 
Parijs in 1900, o.a. door een in zecr gebrekkig 
fransch gostoldcn beschrij- venden catalogus dozer 
afdocling („Guide 布 tmvors la section des .hides 
Noerlandaiscsn) to 

doen aansluiten bij genoemden voortreffe场ken 
catalogus van 1883. Voor ccnc bcoordooling (lexer 
afd., die wel in hot bijzonder de aandacht heeft 
getrokken door de workclijk fraaie rcproductio van 
de Tjandi Sari, raadplcgc men o. a. Ind. Gids 1900, 
953 cp 1481. Wat betreft de Ned.-fnd. inzendingen 
op de vorige wcreldt., moet hicr naar de rcsp. 
catalogi enz. verwczcn worden. 

Van groote bcteelcenis op algcmccn-koloniaal 
gebied, in het bijzonder echter voor de Engclscho 
kolonien cn voor haar verkcer met het nioeder- land, 
was de rijke „Colonial and Indian Exhibi- tion", die 
in 1886 te Londen gchouden is. Zij gaf tot een reeks 
van belangrijke geschriften en tot vele goedo 
catalogi aanleiding； ook twee Ncder- landschc 
bezoekers hebben hunne indrukken "dezer 
tentoonstelling te boek gesteld, nl. F. W. van Eeden 
cn L. Serrurier. 

Onder de t. in Nederland, welkc eene koloniale 
afdeeling bezaten, en ook anderszins door haar aard 
eenigszins van koloniaal bclang te achten waren, 
vermelden wij — naast de reeds genoemde groote t. 
te Amsterdam in 1883 — de nationale t. van Ned. en 
koloniale nijverheid te Arnhem in 1879, te Breda in 
1890, die van het reiswczen'te Amsterdam mT8l)4, 
die van planten en plantaardige producten te 咨 
Gravenhage Jn 1895, die van vrouwenarbeid 
terzelfder plaatse in 1898, alsmede de ten vervolge 
en ter bestendiging der Parijsche t. gchouden 
Indische t. te Amsterdam in 1902 (in het stedelyk 
museum). In het Rijks Ethnographisch Museum tc 
Leiden werden „Bijzonderc G." georganiseerd, o. a. 
in verband met de Nieuw Guinea expeditie van 1903. 
Ook de ethnographische vcrzamclingen van Bali en 
Celebes, en uit AtjAh zijn zeer te roe men (1907). 

In 1906 were! in het Stcdclijk Museum te Am-
sterdam een t. van Ned.-Indische kunst, kunst- 
nijverheid en huisvlijt gehouden, die aan het 
Nederlandsche publiek in alle opzichtcn een beeld 
gaf van hetgeen de bewoners van den Archipcl op 
bovengenoemd gebied vennogen. 

Eveneens is hier tq vermelden de in 1915 weder- 
om in het Stedelijk Museum te Amsterdam ge- 
houden „Eerste Bijzondere T. overOud Javaansch on 
Balisch Hindoeisme?* Ecnaantrckkelijke catalogus 
met bclangwekkende verklaringen maakto het den 
belangstellenden bezocker mogelijk een blik te 
werpen in het godsdicnstleven van de toenmalige 
bewoners van genoeinde landstrckcn. 

Zoowel in Nederland als in de kolonien is men er 
op den duur too over mocten gaan de ten- 
toonstellingen tot een bcpaald gebied te speciali- 
seeren, lictgeen reeds uit bovenstaande opsom- ming 
is gebleken. 

In 1912 wercl te .De vent er con koloniale land- 
bouwtentoonstelling gchouden. 

Ann de hand van den fraai v.erzorgden cn uit- 
gebroiden catalogus werden de bezoekers, o.a. vde 
aankomende „Indische landbouwersn in staat gcstckl 
kennis te jnaken met de rijkdoin- men, die de 
landbouw den bewerker* van den Indischen bodem 
kan schenken.. 

De pangeran Adipati Arja Praboo SoerjA di Laga, 
hoofd van het Pakoc-Alamsche Yorsten- huis te 
Djokjakarta heoft op verzoek van do Nedcrlandschc 
Regeering te Deventer celt per- manente t. 
bijeengebracht. Do korte beschrijving hiervan door 
Dr. I. Groncman getuigt van do groote zorg, 
waarmede de voorwerpen on mo- dcllen zijn 
verzamcld en georclcnd. 
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vakt： te »8 Gravenhage georganiseerd door de ver. 
.,Oost en West", nl. van Indisch metaalwerk (1900), 
Indische batiks en weefsels (1901), Indisch 
vlechtwerk (1902) — tydelijke verzaiue- lingen, die 
van blijvende waarde werden door de - deugdelgke 
catalogi der laatste twee. 

Na dit overzicht der t. in het algeniecn en der 
kolonialc t. in Europa in het b力zondqr, mocten in 
deze Enc： v. N.-Ind. natuurlijk ook genoomd wor- 
den de „koloniale t." in den zin van t. in de Nederl. 
O.-l. kolonien. Waar tot voor betrekke- lijk korten tijd 
de in Ned.-Indie gehouden t. vrijwel beperkt waren 
tot die op Java, met uit- zondering der kleine 
Minahasa t. te Tomohon (1S74). heeft men in de 
latere jaren ook op de Buitenbezittingcn het nut van 
het bijeenbrengenc van verzamelingen en het houden 
van t. ingezien Veelal b(\perktcn deze t. zich 
uitsluitend tot het gebied van handel en nijverheid. 

Zoo werd in 1906 te Fort de lic»ck een- Pakan 
Malam gehouden tijdcns de races. Deze races, die 
sedert de oprichting van de F. de K.sche 
wedloopsocieteit een, jaarlijksch wederkeerende 
gebeurtenis voor „uitgaand Minangkabau', zijn, 
brengen uit den aard der zaak een grooten toeloop van 
bclangstellenden naar F. de Kock. 

Zoo kon men dus zeker zijn in 1906 het 80- jarig 
bestaan van F. de Kock onder groote be- langstclling 
te vieren. Door de medewerking van de betrokken 
autoriteiten en niet in het minst •door billijke 
vrachtprijzen, die de K. P. M. voor het 
goederenvervoer rekende (50 % vrac litre- ductie), 
slaagde de jaarmarkttentoonstelling in ieder opzicht 
en werd het 80-jarig bestaan van F. de Kock, behalve 
op feestelijke, ook op zeer nuttige en leerrijke wijze 
herdacht. 

In 1908 en 1911 werden te Koetaradja jaar- 
markttentoonstellingen gehouden, die ieder op- 
zichzelf de belangstelling van geheel Ned.-Indie 
wekten. 

Het was een verblijdend teeken, dat in 1911 niet 
alleen de inzendingen talrijker en beter ver- zorgd 
waren dan in 1908, doch dat ook met spre- kende 
cijfers de klimmende belangstelling kon worden 
aangetoond, daar tegenover de 85.000 verkochte 
toegangsbewijzen in 1908, in 1911 109.7,21 
bezoekers het jaarmarkt-terrein be- traden. 

Een eigenaardig en zeker veclbelovend nieuw 
type zijn de ,,interkoloniale" t., als het ware buiten 
Europa omgaandc. Tot deze soort be- hoort 
eenigermate de in 1903 te Osaka (Japan) gehouden t., 
voor weJke door de Jnd. reg. eene officieelc 
commissie was aangewezeji, en waar eene 
belangrijkc Ned.-Ind. afdeeling word ver- toond (zie 
Netherlands India at the Osaka-Exhi- bition 1903, 
zijndc ccn beschrij ven<le catalogus in cngelsch en 
japansch). 
■ De eerste tentoonstelling in Ned.-Indic is reeds in 
1829, onder het wakker bestuur van den burg- graaf 
du 迅us de Ghisignies te Batavia gehouden. De 
catalogus somde 772 nummers op: eene vrij groote 
verscheidenheid van Indische natuur- 
voortbrengselen en voorwerpen van Indische 
volksvlijt. Eene tweede tentoonstelling te Batavia, 
uftgaande van de toenmaals nog met jeugdig vuur 
bezielde Natuurkundige Verecniging, werd op 10 
Oct. 1855 door den Gouv.-Gen. Duymaer v. Twist 
geopend. Zij had plaats in eene, voor / 18.500 
opgerichte, loods (3000 M.2) op het 

KoningSplein. Er waren 2300 nummers； do 
tontoonstelling werd bczocht 10.000 maal door 
Europcanen, en slechts door 15.000 inlanders； zij 
liet een batig saldo van / 10.000. Het Bep. ■V. Koi. 
had / 15.000 beschikbaar gesteld voor aankoop van 
voorwerpen ten dienste van de .musea in het 
moederland. Belangrijker nog was de groote 
nijverheidstentoonstelling te Batavia in 1865 
gehouden. Zij ging, op iritiatief van Mr. H. D. 
Lcvysohn Norman, uit van de Ned. Mij. van 
Nijverheid en Landbouw, en werd gehouden in het 
gebouw, dat genoemde Maatschappij met de 
Natuurk. Ver. te zamen bezit aan het Konings- plein
； spcciaal voor deze tentoonstelling werd er voor / 
28.000 eene nieuwe zaal bijgebouwd. Do 
Gouverneur-Generaal Sloet van de Beele opende 
haai- op 16 Oct. 1865 met groote staatsie. Deze 
tentoonstelling werd destijds zecr geslaagd ge-
noomd :„Wij hebben er veel leering uit getroliken'\ 
schreef Dr. P. Blceker, voorzitter der ge- noemde 
vereeniging, „door deze tentoonstelling is eene 
kraehtige impulsie gegeven. De Europee- sche 
nijverheid is hier nog voor onberekenbare 
ontwikkeling vatbaar. De inlandsche bcvolkingen 
zijn, als haar gezegende bodem, rijk aan goede 
grondstoffen. Slaat hier op den bodem en or vlocit 
goud, in de gedaantc van tallooze schat- bare 
producten, Ontwikkelt de goede kiem der inlanders 
door onderricht en leiding en aaninoe- .diging, en zij 
zullen worden bekwame en. nijvere landbouwers en 
handwerkslieden, en de spaar- zaainheid zal, onder 
heiliging van het eigendoms- recht, evenals over al 
ter wereld het gevolg zijn van die meerdcre kennis 
en arbeidslusf'. 

De officieele naam (lexer t. was： „TenXoonstel- 
ling van grondstoffen en nijverheidsvoortbrenK- 
selen uit den Indischen archipcl on van uithecin- 
sche voorwerpen tot bevordering van landbou w en 
nijverheid in Indie dienstig**. Een verslag, 
inhoudende de g6schiedenis der tentoonstelling, de 
rapporten der jury's, enz. is in 1867 bij Ogilvie 
gedrukt. Thans het lezende, krijgt men den in- druk 
dat de ambtelijke omslag (er werden 70 subcoin 
missies ingestcld) wel zecr groot was voor hetgeen 
bereikt werd,doch dat ook deze cx[)ositie haar 
onbetwistbaar nut gehad heeft. Het aantal 
voorwerpen was het 5-^oud van ] 859； het bezock 
was cchter nauwelijks grooter (op den openings- dag 
bedroeg dit slechts 8G!) — ecn feil to vor- klaren 
minder uit de betrekkelijk geringc Euro- peesche 
bevolking, dan wcl uit de apathie van een groot 
gcdeelte der Indische menschcn. Wat bo- vendien 
nog in Ind. t. steeds stcrlc hinderde, was de weinige 
bestendigheid in haar bestuur, door overplaatsing, 
ziekte, als anderszins. Halverwcge de t. raakte 
gewoonlijk de belangstelling on de 
verantwoordeJjjklieid zock. Het heeft van 1867 tot 
1893 geduurd, voor to Batavia wed er eene „grootc>, 
t. gewaagd werd. Doze t. were! op J 2 Aug, 1893 
door den Gouv.-Gen. Pijnacker HOrel ijk geopend, 
en is 19 Nov. d. a. v. gesloten. Eene slotbeschouwing 
in do Jiierna genoemde t. con- rant, gewaagt van den 
gunstigen en behagelijken indruk dezer t., 
vergeleken met de nicer prinii- tieve t. van 1853 en 
'65; „Handel en scheepvaart, landbouw en 
nijverheid, waarbij mijnbouwkun- dige 
ondernemingen zich gevoegd hebben, brei- den zich 
in Indie uit.en worden, als een geheel beschouwd, 
steeds krachtigcr. Genietingen, voor- heen slechts 
voor enkelen weggelegd, zijn cr thans voor het 
algemeen. De afstand tusschen 
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den Europeaan en den Oosterling, eenmaal zoo groot 
en zoo scherp afgebakend, bestaat schior niet meer.. • 
•" Deze t. schynt als plaatselrjke feestelijkheid 
schitterend geslaagd te zijn, maar was toch — cvcnals 
haar voorgangster — eigcn- lijk in beteekenis niet 
gelicel evcnredig a an den ・ breeden opzet. Men zie 
voor de t. van 1893 den catalogus, de speciale 
tentoonstcllingscourant (no. 1—44, Bat., G. Kolff en 
Co.) en do vele be- richten haar betreffcnd in den Ind. 
Mercuur van dat jaar. Belangrijk was deze Bat. t. van 
1893 o. a. om de Duitsche inzendingen .betreffende 
het clectiisch bedrijf, dat toen in indie nog weinig 
bekend was. Als curiositeit zij nog vermeld, dat voor 
deze t.»de stoomvaartmaatschappijen speciale 
goedkoope retourbiljetten Amsterdam — Rotterdam 
naar Batavia uitgaven. 

Van de kleinere Indische t. noemen wij slechts 
eenige, die in den vorm van catalogi enz. hare sporen 
hebben achtergelaten, als de t. te Magelang van 
producten van inlandsche nijverh.eid uit de residcntie 
KSdoe, in Aug. 1891 en Sept. 1892. Eene 
geillustreerde “Beschrjjving'' dezer twee t； (108 bl.) 
is in 1894 ter landsdrukkerij te Batavia uitgegeven, en 
bevat tai van aardige bijzonder- heden over de 
volksvlijt in dat gewest. Hetzelfde geldt van de t. in 
1892 te Pasoeroean gehouden, en die in 1898 te 
Bodjonegoro. In 1900 werd te Buitenzorg de ecrste 
vruchtententoonstelling op Java gehouden, welke 
door meer soortgelijke t. werd gevolgd, o. a. werd in 
1905 reeds een „vierde vruchten t." bijeengebracht. 

In 1899 werd te Pfikalongan een inlandsche 
nijverhcids t. gehoudcn, gevolgd door soortgelijke t■: 
te Batavia en Soerabaja. 

De jaarmarktt. te Soerabaja en Batavia wer- den, 
wederom dank zij de medewcrking van de regcering 
en de directie der spoorwegen over- troffcn door de 
in 1908 te Scmarang georgani- seerde j.t. 

Ook van inlandsche zijde werd deze t. druk be- 
zocht, hetgeen wellicht voor een groot deel hier- aan 
is te danken, dat men het fcestclijk gedeelte van de t. 
ook in alle opzichtcn goed had verzorgd. 

Over bet ajgemeen vallen t. zeer in den smaak van 
de inlanders, vooral wanneer muziek en nu cn dan 
vuurwerk niet ontbreekt! Bovendien had deze t. een 
speciale aantrckkingskracht door de veclvuidig 
gegeven bioscoop-voorstellingen, de tenf oonstelling 
van volksklecderdrachton en Inlandsche co in cd ie 
voorstcllingen. 

Ook met de Indische landbouw-congressen zijn so 
ms t. vcrcenigd geworden. Bij het 2e congrcs te 
Djokjakarta in 1875 was eene niet onbelang- rijke 
vcrzameling bijeen, uitsluitencl bedoold als 
voorliohting van den planter. Van den praeti- schcn 
zin dezer t. getuigt het voor haar gekozen motto: la 
rncillcuro rime a progrfts e'est ongrais (G. Sand). 
Dergclijko zakelijkc congrest. zijn ook elders, o.a. tc 
Soerabaja in 1878, gehouden. 

Zoo ook in 1911 hot Vezelcongres met Ten- 
toonHtelling, waardoor de vezclbowcrking op Java 
en in de Buitenbezittingen in grooteren kring bekend 
gcsteld werd. 

Zeer zeker moot hicr nog vermcld wordon het 
Internationaal Rubber-congres met t., in 1914 te 
Batavia gehouden. Het zou ons te ver voeren hier een 
cenigszins uitvoerige beschrijving van het congres en 
do beteekenis ervan te geven; wij moeten volstaan 
met te wijzen op de stijlvolle en keurig bewerkte 
officieele verslagen: „ Rubber 

Recueil", een lijvig, bolangwekkend in de mo- derne 
talen gesteld work, en het “Beknopt verslag over do 
oeconomischc voorwaarden, waar- onder de 
rubbercultuur op Java gedreven wordt." Eene groote 
landbouwt., die uitgeschrcven was te Malang in 
1898, is uit gebrek aan belangstel- ling niet 
iloorgegaan, en hetzelfdo treurig lot heeft eene 
voorgenomen Bandoeng'sche t. in 1901 ge- troffen. 
Juist echter dergelijke locale t. hebben op Java 
onmiskenbaar nut, niet slechts als prettig studieobject 
in het aan afwisseling niet 浏 te rijke leven in de 
binnenlanden, maar vooral ook, om nog op 
eenigszins aangenamer wijze dan alleen door 
printah5s, der inlandsche bevolking huttige kennis bij 
te brengen. 

Een alleszins gelukkig vcrschijnsel mag ge- 
noemd worden, dat Nederlandsch-Indie ook in de 
latere jaren op Wereld- en Internationale 
tentoonstellingen uitstekend was vertegenwoor- 
digd. 

Noemen we o. a. de Wereldt. te Brussel in 1910, 
waar de Ned.-Indische afdeeling zeer- de aandacht 
trok. Een aantal inlandsche handwerks- lieden, o. a. 
mattcnvlechters, hoedenvlechters, metaal- en 
houtbewerkers demonstreerde in de stijlvol 
ingerichte pendopo's wat de Neder- landsch-Indische 
nijverheid -vermocht. Ook op industrieel en 
eommercieel gebied waren onze kolonien waardig 
vertegenwoordigd. Uitvoerige beschrijvingen vindt 
men in de keurig geillustreerde catalogi en 
tentoonstellingsgidsen. 

Evenzoo was de Ned.-Indische inzending op de 
in 1911 te Roubaix gehouden t. zeer te roemen. 

Waar, na den Spaansch-Amerikaanschen oor- log 
ook de Vereenigde Staten van N.-Amerika kolonien 
bezitten in de onmiddellijke nabijheid van Ned.-
Indie, ligt het voor de hand, dat er van die zijde 
groote belangstelling werd getoond voor de Nederl.-
Indische inzendingen op de t. te San Francisco. • 

Eveneens werd de Semarangsche t. door vele 
Amerikaansche - toeristen en industrieelen be- zocht 
(1914). 

Overal in-het buitenland. was voor deze t. die een 
keurcollectie van producten enz. van alle deelen van 
Ned.-Indie bevatte, enorme reclame gemaakt; o.a. 
waren poststempels in gebruik genomen met het 
opschrift: “Bezoekt de Se- marangsche t.‘‘. 

Deze t. hield men ter hordenking van de 100- 
jarige herwinning van Nederlands onafhanke- 
lijkheid. Hocwol de Europeesche oorlog van in- 
vloed was op het bezoek, word behalve aan ruim 
2300 abonn6's, toegang vcrlcend aan 138.520 
Europeanen en Chineczon, en aan 182.376 Inlanders, 
torwijl ± 50.000 personcn als houders van spoor- cn 
traniwogkaartjes de t. bezochten. Japan, China en 
Br.-Indie hadden eigen pavil- joens voor hunne 
inzendingen doen inrichtcn, terwij 1 Australie en 
Nieuw-ZccLxnd eveneens vertegenwoordigd waren.
 . 

Kleinere t. werden nog gehouden te Buitenzorg, 
Soerabaja, Salatiga (1915), meest op land- en 
tuinbouwkundig gebied, terwijl te Batavia, 
Buitenzorg cn M6dan kunstt. werden bijeenge- 
bracht. In 1916 werden speciaa-1 op $umaira enkele 
belangrijko landbouw- en vooteclt t. go- houden, o. 
a. te Padang, Moeara Enim (res. Palembang), 
Benkoclon cn Kaban Djah6 (Oost- kust van 
Sumatra), terwijl ook do in dit jaar 
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georganiseerde jaarmarktt. t’e Soerabaja de vee- 
teeltt.. to Salatiga, die te Mirjb (distr. Prfembocn, 
afd. Keboemdn) cn de n亏verheidst. te Kediri 
genoemd moeten worden. 

Te Madioen werd in Juli 1917 eon t. van in- 
landsche nijverheid gehouden, terwijl voorts nog te 
vermelden zijn de in genoomd jaar gohouden t. te 
Tr^nggaldk (res. Kediri) op het gebied van 
nijverheid, veeteelt en visscherij; de tweedo „Pakan 
Malam" tc Benkoelen. welke in verge- lijkxng met 
de eerste jaarmarkt (1916) met vcel meet zorg was 
bijeengebracht; de veetentoon- stelling te Ambal 
(res. Kedoe) en ten slotte de paardent, te Borobali 
(Lombok), met de daaraan verbonden 
paardenrennen以 

TEON (ook wel Teau en*Tiau gcschreven). Eiland 
met vulkaankegel in de Banda-zee (Damar- groep); 
het hoogste punt van den grooten krater- rand ligt 
775 M. De berg staat blijkbaar op een onderzeesch 
voetstuk, want hij rijst, zonder voet, steil uit zee op. 
Empties worden opgegeven van 1660 en 1693 
(Verbeek, Molukken, 575; fig. 496/7). Het eiland is 
zeer vruchtbaar'en grooten- deels met 
klapperboomen beplant; er zijn een 5-tal negorijen, 
die onder orang kaja's staan, en gezamenlijk ± 1350 
inwoners tellen, (Riedel, de sluik- en kroesharige 
rassen).卜;'：' 

TEOSINTE. Zie EUCHLAENA LUXURIANS. 
TEPA. Zie BABAR-EILANDEN. 
TEPAKBAAI, aan de Zuidkust van Simeuloe, 

wordt gevormd door een inham der kust waar deze 
om de N.W. buigt en een daarv66r gel egen krans 
van eilandjes, van welke het heuvelachtige Tepak 
met rotsige kust, dat grootendeels met 
klapperboomen is begroeid, het grootste is. Op 
Simeuloe komen de heuvels tot dicht aan de oevers 
der baai, behalve beN. den steilen heuvel 
Koeloengan, waar men een vlakte aantreft en een 
tweetal riviertjes uitmondt. In de baai liggen enkele 
gevaren, de diepte is er matig. Zic Zee- mansgids, 
deel 1. 

TEPHROSIA. Plantengeslacht der Legumino- sae-
Papilionalae. Het zijn forsche opgerichte heesters of 
kruiden met onevengevinde bladeren en met trossen 
van witte en rood of paarsgevlek- te bloemen. 
Verschillende soorten, ten deele in- gevoerd, ten 
deele inheemsch, worden als groene beinester 
gebruikt, meestal met zeer gunstig resultaat. Enkele 
soorten zijn vergiftig, zoodat het niet gewenscht is, 
ze als veevoeder te laten gebruiken. 

TfiPOENG TA WAR (SOEND.)- Zie COSTUS. 
TfiPOES (MAL.. JAV., SOEND.). Zie AMOMUM. 
TfiPOES BENER (GOEND.). Zie ACHASMA 

COCCINEUM. 
TERBANG (IRAN) (MAL.). Zie VL1EGENDE 

VISSCHEN. 
TERBANG. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN- 

STRUMENTEN. 
TSRSMPA. Standplaats van den posthoudcr, chef 

der onderafdeeling Anambas eilanden, rcsi- dentie 
Rioffw en Onderh., zie POELAU TOE- DJOEH. 

TfiRIK. Javaansche naam voor ccn Zwaluw- 
pleyier, Glarcola orientalis, die op den trek Java en 
nabupge eilanden bezoekt; zij heeft een minder 
gevorkten staart dan de gewone Europeesche soort, 
met welke zij overigens vrij wel overeen- komt. 

TfiRIK. Javaansche naam voor een Spoorkic- 

viot, Lobivanellus cucullatus. Op de Aroe-eilanden 
hoet Lobivajiellus miles Wolwal. : Lr/*'' f 

TfiRKOEWAK. Maleische naam voor Amau- 
rornis phoenicurus, ecn waterhoentje; de javaan-
sche naam is sri bombok. 
.TERMIETEN (Termitidae). Insocten, tot de ordo der 
Neuroptera (zie NET VLEUGELIGE INSECTEN) 
behoorendc, die in groote maat- schappijcn tezamcn 
leven en gemeenschappe- lijkc woningen bouwen 
evenals de mieren, cn daarom ook wel met den naam 
van „witte mieren" bestempeld worden ； ten 
onrechte evenwcl, want de mieren behooren evenals 
de bijen en wespen tot de orde der Vlies- vleugcligen, 
en mogen bovendien ondor de ergste vijanden der 
termicten gerekend worden. Men treft in een 
termieten-kolonie verschillende soorten van 
individu's aan: den kouing en de ko- ningin, 
arbeiders, soldaten, voorts supplemen- taire 
mannetjes cn wijfjes, en de nymphen van die 
verschilllende vormen, zoodat volgens Grassi wel 
vijftien verschillende v or mon in een kolo- nic 
kunnen voorkomen. Eerstgcnoemde, die met de 
voortplanting belast zijn, bezitten twee paar vleugels, 
die in rust horizontaal op het lichaam liggen en een 
heel eind daar voorbij uitsteken； deze zijn bij hun 
wortel van een dwars- naad voorzien, waarlangs zij 
heel geniakkelijk kunnen afbreken, wat dan ook 
geschiedt ter- s£ond nadat het zwermen heeft plaats 
gehad. De arbeiders en soldaten, die slechts onvolko- 
mene gesJachtsorganen bezitten, zijn gedurende hot 
geheele I even ongevleugeld； laatstgenoem- den 
onderscheiden zich bovendien door hun aanzienlijke 
grootte en de sterke ontwikkeling van den kop, die 
niet zclden de hclft van het geheele lichaam bedraagt 
en met krachtige kaken is uitgerust. Bij het begin van 
den regentijd, als de voortplantings-individus (laron, 
JAV.), vol- komen ontwikkeld zijn, beginnen deze uit 
te vliegen, te zwermen； het aantal individu's, dat 
daaraan deelneemt, is soins z66 groot dat zij een 
dichte wolk vormen. Deze zwermen worden door 
allerlei dieren. die op. de terniieten jacht maken, als 
vogcls, hagedissen, mieren, spinnen enz. 
achtervolgd; ook de niensch versmaadt het niet 
daaraan deel te ncmen, want zoowcl in Indic a)s in 
Afrika worden de termieten, op ver- schiHende wijze 
toebereid, gegeten cn als ecn groote lekkernij 
bcschouwd. Op diegencn, die aan de slachting 
untkojnen zijn, ru«t nu de taak om eon nieuwo 
kolonic tc stichten; omtrent do wijze, waaroj) dit 
geschiedt, heeft m(；n langcn tijd in onzekerheid 
verkeerd, niaur men mag uit onderzoekingen van den 
laatsten tijd, zoowel in Z.-Europa als in do H'ropen. 
gedaan, met vrij groote zekorheid aannemen, dat ecn 
inannctje en wijfjc, na cerst de vleugeh tc hob ben 
afge- worpen, een schuilplaats vrij diep in den grond 
opzoeken, waarvan de toegang door hftt mannetje 
met aardc dicht genietseld wordt. Dit eerste verblijf, 
dat do uanleg van een nieuw nest vormt, za] ccrst 
worden uitgebreid, als soldatch en arbeiders, als 
nakomelingen van (lit paartje, zich hebben 
ontwikkeld. Weidra zwelt het ach- terlijf van het 
wijfje op t,ot eon rcusachtig grooten, geel-witte)i 
z&k, waarop de chitineplaatjes, die oorspronkeJijk 
den wand van de achterlijfs- ringen vorrnden, als 
donkcre vlekkcn afsteken. De eieren, wier aanta] naar 
schatting eenige miliioenen bedraagt, komen als 
klcine, half door- 
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schijnende, elliptischo lichaampjes uit hot ach- terlijf 
der koningin voor den dag. Zoodra dit lieeft plaats 
gohad, wordon zy door do arboiders (rajap, JAV., 
anai-anai, MAL.), naar tai van kleine ruimton 
gcbracht, dio zich rondom hot koninklijk verblijf 
bevinden; zijn de klcino molk- witte larven cindelijk 
uit de eieren voor den dag gokomen, dan worden zij 
door de arbeiders nog cen tydlang gevoed, om eerst 
op lateren leeftijd zich door allo gangen van het nest 
te versprci- don. Waarschijnlijk kweeken. de 
terinietcn van Java en Afrika, ovcnals de 
Braziliaansche blad- snij-mieren, in hun nesten 
schimmclplantjes ,als voedingsmiddel. Deze 
schimineltuinen bestaan uit houtdeeltjes, die eerst 
door de termieten gc- gcton en daarna wedcr 
uitgescheiden zijn; zij zijn doorwoekord van 
schimmeldraden, waaruit de talrijke op miniatuur-
bloemkooltjes gelijken- <le conidien-dragers, ter 
grootte van een spelde- knop, te voorschijn komen. 
Fairchild vond in de nesten van drie verschillende 
termieten-soor- ten ook drie verschillende 
schimmclplantjes. De meeste termieten-soortcn zijn 
lichtschuw en leiden een vcrborgen levenswijs； 
sommige gaan daarbij eenvoudig te wcrk als 
mijnwerkers en graven gangen en kanalen in allerlei 
voorwerpen uit het plantenrijk afkomstig, uit hout, 
papier, linnen, katoen, enz., waarbij slechts een 
dunne buitenwand gcspaard blijft. Vooral het hout 
van de conifeeren is het meest aan hun vcrwoesLin- 
gen blootgesteld; dat van Tectone grandis (Teak- 
hout), zoowel als het Chineeschc kamfer-hout, wordt 
nict door hen aangcbast. Bekend zijn de ontzettende 
verwoestingen, door deze nauwe- lijks cnkele 
millimeters groote diertjes, op som- mige plaatstMi 
aangericht; zoo stortte in 1816 het 
gouvememcntspaleis te Calcutta in, daar al het 
balkwerk door de termieten was uitgehold, en word 
in het midden dor vorige eeuw de hoofd- stad van St. 
Helena, Jamestown, door Eutermes tenuis met 
ondergang bedreigd. Daarentcgen brengen zij in de 
vrije natuur veel goeds tot stand, wijl zij het groote 
opruimingswerk ver- ri< lit.en van de afgestorven 
elementen in de plan- tfnvvcrrld, want zij zijn het. 
dio het doode hout in het tropisuhe oerwoud 
fijnknagen en oprui- incn. Levon de pl an ten 
daarentegen wordenzelden door hen aangeraakt, 
tenzij de plant reeds door (ten of and ere, ziekte was 
aangetast cn verzwakt (oudc kofficboomcn bv.), of 
een voor hon aan- tnikkclijk bestanddcel be vat 
zooals het suikor- riet. waarvan zij <le stengcls 
uithollen. Om hon van de riclvclden tc verdrijven, 
tracht men door c(：n afkodksel van trasi hun 
vijanden, een kloino zwarte inieren8oort aan te 
lokken; ook vermengen van den • bodem met asch 
cn bcsprocion mot tabakswater wordt aanbevolen, 
oin den lastigen vyand to bestrijdcn. De soorton, die 
bovon den grond groote woningen bouwen, treft 
men vooral in Afrika on Australia aan； daar komen 
dio Lcrinietcn-heuvels, dio nicer dan manshoogte 
bcrcikcn en nu eens op rousachtigo paddestoelcn 
gelijken dan woer op suikorbrooden mot tai van 
kogclvormige uitslcekscls, soms in zoo grooten 
getule voor, dat zij een bepaald karakter aan, jiot 
landschap vorleencn. Ofschoon dit in don j nd. 
Archipe) niet het goval is, ontbreken daar do 
licuvelbouwcndo soorten niet gehoel; zoo verhaalt 
Mohnikc, dat hij in do Lampongs zes, niet ver van 
clkaar gclegen, met gras begrooido, rogolmatig 
gobonwde heuvcls vond, die 8 tot 

10 voet hoog waron en een middellijn hadden van 20 
& 25 voet. Deze waron gebouwd door den in Indie 
vrij gemeencn Termes fatalis en waren zoo stevig, 
dat zij ecn paard konden dragen. De Sumatra-
expeditio vond nabij Padang cn Sidjoendjoong de 
nesten van Termes gilvus, van welke soort de 
arbeiders 6 m.M., de goldaten IP/a 】n.M. lang zijn; 
alleen de kop met de groote kaken van deze laatsto 
meet 5 m.M. Snelleman beschrijft do nesten dezer 
soort als kleino koe- pelvormige verhevenheden, 
ongeveer 30 c.M. hoog, met tweemaal grootere 
middellijn, van dezelfde grijze kleur als de droge 
grond in den omtrek. Men kon er op staan zonder 
vrees dat het gebouw zou instort'en, en het kostte 
gerui- men tijd en veel moeite ecr de bovenkorst met 
een pikhouwecl was opengehakt. Het harde oin- 
hulsel van de woning beschutte een onregelmatig 
samenstel van wanden, gewelven en pilaren van 
broos, op de breuk korrelig materiaal, dat zich. met 
den vinger gemakkelijk liet verkruimelen. 

Onder dezopi doolhof bevond zich, nog even 
boven de aardoppervlakte, do verblijfplaats der 
koningin, die vrij groote stevigheid bezat en van zeer 
dichte structuur was. Volgens de onder- zoekingen 
van Smeathman over de Afrikaansche termieten {T. 
bellicosus) vindt men rondom deze koninklijke cel 
ontelbare wachtkamers, waar soldaten en arbeidors 
verblijf houden, die koning en koningin oppassen en 
verzorgen; rondom deze liggon dan weer de 
kinderkamers, voor de eieren en larvon bestemd en 
daaromheen de provisiekamers. In deze laatste vond 
Saville- Kent bij de hcuvelbouwende soorten van 
Austra- lie, groote hooveelheden fijngesneden gras 
珈- gehoopt. Op Java komt ecn. zwarte tormieten- 
soort voor, die zich daarin van de overige soorten 
onderscheidt, dat zij geen verborgen levenswijze 
leidt, maar op boomcn leeft en zich daar een vrij 
primitief nest maakt van stukjes afgeknaagde bast en 
andere plantaardige stoffen. In plaats van met 
krachtige kaken, zooals bij de typische soorten, zijn 
hier de soldaten gewapend met een scherpen stckel 
midden op den kop, waarom Wallace ze vcrgelijkt 
met de j.Pickelhaube**; bij naderend of vermeend 
gevaar steken zij met den kop om zich hecn, en 
schciden uit den top van den shekel een kleverig 
vocht af, waardoor vijanden worden afgeschrikt. 

Lileratuur : Dr. J. C. Koningsberger, De witte 
micron, Teysmannia ell. IX; Mr. H. Albarda, 
Neuroptera, mot naschrift van Joh. F. Snelle- man, 
Midden-Sumatra, dl. IV, Nat. Historie, Fauna, lo 
Helft； W. Saville-Kent, The Naturalist in Australia, 
Ch. IV, Termites; B. Grassi and A. Sandias, The 
constitution and development of the Society of 
Termites, Quart. Journal of Microsc. Science. Vol. 
XXXIX and XL; K. Escherich, Dio Terniitcn odor 
weissen Ameisen. Leipzig, 1909. 

TERMINALIA ARBOREA K. et V. Fam. 
Combretaceae. Boom van Java en Suiwit’ra. De 
vruchten wordon in inlandsche medieijnen gebe- 
zigd, doch worden ook als djaha keling of madja 
kcling (MAL.) van Bombay ingevoerd. De jonge 
vruchten komon ook voor onder den naam madja 
soekoen (MAL.). T. arborea is na verwant met T. 
chebula, volgcns sommigen zelfs slechts con on- 
dersoort van T. chebida, wclker gedroogde vruchten 
onder den naam zwarte myrobalatien tot de besto 
looimiddelen van Britsch ludie behooren. 
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・ TERMINALIA BELERICA Roxb. Fam. Com- 
bretaceae. DjahA kebo, Djaha sapi (JAV.). Hooge 
boom van Java en Madoera, da ar vry algemeen 
beneden 400 M. zcehoogtc yooral in djatibossohen 
voorkomend. Het bout is niet in aanzien en gebruik. 
De vruchten worden, nadat het za&4 or uitgenomen 
is, onder den naam dja- law6 of dj&hA
 in don ini. medicijnhandel ver- 
kocht. Meer nog is het een middel om onder indigo 
te mengen by het blauwkleuren van katoen, om op 
die wijze indigo to sparen. De kleur is echter niet 
duurzaam. Vcel meer bekend zijn de vruchten als een 
uitstekend cn goedkoop looi- materiaal. 
TERMINALIA CATAPPA Limn. K§tapang (MAL., 

JAV.). Hooge boom, in het wild in den ge- heelen 
archipcl, vooral in de nabijheid van de kust, om de 
vruchten echter ook veel aangeplant, kenbaar aan de 
horizontaal afstaande takken met de bladeren aan het 
einde dicht bij elkaar. Het hout schijnt zeer weinig 
gebruikt te worden. Bast en bladeren bevatten zeer 
veel looistof; de bladeren worden wel als 
looimateriaal gebruikt. Het zaad van de gekweekte 
planten wordt rauw gegeten, het bevat veel olie en 
wordt wel in ge- bak in plaats van amandelen 
gebruikt. 
TERNATE EN ONDERHOORIGHEDEN. Residence in 

het. Noord-Oosten van den Indischen Archipel, 
waarvan het ressort zich uitstrekt over Halmah6ra 
met de daaromheen liggende eilan- den, de eilanden 
Mojaoe en Tofoere of Tifore, de Obi-groep met de 
Oostelijk er van gelegen eilanden Kekik en Lawin 
e.a., de Soela-eilanden. en G6b6 met *bijbehoorende 
eilanden. Behalve het Zaide町k gedeelte van het 
eiland Ternate, de hoofdplaats Laboeha op het 
hoofdeiland van do Batjangroep, of eigenlijk het 
terrein van het fort Barneveld en de 
Christenkampong Laboeha met daarbij behoorende 
gronden, en de Obi-groep met de eilanden Kekik en 
Lawin, die tot het rechtstreeks bestuurd gebied 
behooren, bestaat het gewest uit de grondgcbieden 
van de zelfbe- sturende landschappen Ternate cn 
Batjan en een gedeelte van dat van Tidore. Bij de 
bestuursreor- ganisatie van 1920 werd het gewest 
verdeeld in 4 afdeelingen: 1. Ternate; 2. Halmahera, 
verdeeld in de 4 onderafdeelingen Djailolo, Tobelo, 
Weda en Tidore； 3. Batjan： 4. Soela-eilanden. De 
afdeeling Noord-Nieuw-Guinea werd bij Ind. Stb. 
1919 no. 457 van het gewest afgescheiden eh met de 
afdeelingen West- en Zuid-Nieuw-Guinea van de 
residentie Ambon tot een nieuw gewest, Nieuw 
Guinea, vereenigd. 

B e v o 1 k i n g. Volgens de laatst ingeko- men 
opgaven zou het bevolldngscijfer van het gewest 
Ternate met inbegrip van Noord Nicuw- Guinea op 
ultimo December 1917 op 土 208000 te stellen zijn, 
waaronder 土 500 Europeancn en ± 1200 Vreemde 
Oosterlingen. 

Godsdienst. De bevolking bestaat uit: Christenen, 
Mohammedanen en Heidenen. De Islam wordt 
beleden door de inheemsche bevolking van de reeks 
eilanden ten Westen van Hal- mah6ra en hare 
nederzettingen op de kusten van Halmahdra en het 
binnenland van Kaoe, door die van Soela Sanana en 
het Oostelijk deel van Socla Mangoli en van eenige 
kampoengs op West-Talia- boe. Van de inheemsche 
bevolking van Halma- h&ra en Morotai is slechts het 
kleinste deel Mo- hammedaansch; onder hen breidt 
zich do Islam langzaam uit, vooral op Morotai. 

Het Christendom werd reeds in de cerste hclft van 
de 16e eeuw in. het Noordelijk deel van Hal- mah6ra 
verkondigd en aanvankelijk niet zonder succes； na 
het vertrek der Portugeezen en Span- jaarden in de 
16e couw is het er geheel onderge- gaan. Het werk 
der Protestantsche zending werd door de Utrechtsche 
Zendingsvereeniging aange- vangen op Halmahdra 
in 1866； deze hceft daar thans verscheidene 
zendingsposten. Op de Soela eilanden (Oost-
Taliaboe) is sedert eenige jaren ook cen aanvang 
gemaakt met do vorbreiding van het Christendom 
onder de inheemsche bevolking. 

Cultures, Nijverheid, Handel. De inlandsche 
landbouw is nog uitsluitend hak- bouw en gaat 
inzonderheid op Halmahera en Morotai gepaard met 
het steeds weer ontginnen van nieuwe boschgronden 
en het jaren lang braak laten liggen van do verlaten 
akkers. Om aan het laatste paal en perk te stellen 
werd in 1911 voor het beschikkingsrecht op zulke 
verlaten gronden, hetwelk te voren tot in lengte van 
dagen aan den eersten ontginner en zijnc erfgenamen 
verbleef, een verjaringstermijn van vijf jaren 
vastgesteld. 

Verbouwd worden rijst (op droge velden), gierst, 
mais, bataten, cassave, suikerriet, aardno- ten, 
pculvruchten, pisang, tabak en klappers. Al- leen het 
laatstgenoemde product wordt in vol- doende 
hoeveelheid voortgebracht om uitgevoerd te kunnen 
worden. De rijstproductie is gering, zoodat bijv. in 
1916 in het gewest (met inbegrip van Noord Nieuw 
Guinea) 3,5 millioen kilogram rijst moest ingevoerd 
worden. De klappertuinen worden voortdurend 
uitgebreid; het onderhoud er van laat in den regel 
alles te wenschen over. Sedert eenige jaren worden 
op aandrang en. onder toezicht van het bestuur door 
de bevolking zoo- genaamde negorijkiappertuincn 
nangelegd om de dorpen aan eigen fondsen te helpen 
cn de bevolking het nut van een meer rationeele teelt 
te doen inzien. De klappers, die niet voor eigen 
consump- tie (oliebereiding) dienen, worden tot 
copra ver- werkt en aan opkoopers verkocht. 

Door eenige Europeesche ondcrncmingen wordt 
op concessie-terreinen (Halmah6ra, Morotai, Batjan 
en de Soela-eilanden) en eigendomsper- ceelen 
(Ternate) klappcrcultuur gedreven en tai van kleinere 
aanplantingen (op huurgronden) zijn in het bezit van 
Arabieren en Chincezen. De co- pra-uitvocr, die (met 
inbegrip met die van Noord- Guinea) in 1914 ruixn 3 
inillioen kilogram be- droeg, daalde onder den 
invlocd van den oorlogs- tocstand in 1916 tot bijna 
2,5 millioen. 

Op het Zuid-Oostelijk schierciland van Halma- 
h6ra komt wilde notemiiskaat voor, die in geringe 
Jioeveelhedcn uitgevoerd wordt. Koffie en rubber 
worden slechts door 66ne ondernerning op Batjan 
geteeld. 

Het hoofdvoedsel der inheemsche bevolking is 
sagoe, maar van eon eigenlijke sagoeteelt is zoo goed 
als nergens sprake. Op Halmah6ra, de Ba- tjangroep, 
Obi en de Soela-eilanden. komen sa- gocbosschcn in 
overvloed voor. Ha]mah6ra, dab Ternate, Tidore cn 
andere eilanden, die geen sa- goebosschen. bezitten, 
van sagoe voorziet, voert dit product ook uit naar 
Noord Nieuw-Guinea. 

Een hoofdmidde) van bestaan is de inzamcling 
van rotan (op Halmah6ra, Morotai on de Soela- 
eilanden) en van damar en copal (op Halmahera, 
Batjan en de Obi-groep). De hier gewonnen rotan is 
over het algemeen van mindere kwalitcit. Voor het 
inzamelen van deze boschproducten zijn door 
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de zelfbesturon on door het Gouvemement (op de 
Obi-groep) aan vorschillende personen of 
maatschappijen concessies vorloend ； op de con- 
cessietorreinen koopt de concessionaris het product 
van de bcvolking op of hy voert voor de xn- 
zaineling werkkrachten van elders in. 

De uitvoer naar het buitenland van copal is 
belangrijk en bedroeg in 1914 en 191G resp. ruirn 
2,8 en 2,3 millioen kilogram; die van damar is van 
weinig beteekenis. 
' De bosschen van Hahnahdra loveren ook ver- 
schillende soorton van ebbenhout op, dat door 
Europeanen, Arabiorcn en Cliineezcn met behulp 
der bevolking of met gelmporteerde werkkrachten 
gekapt en naar het strand gesleept wordt. Bc- halve 
voor den aankap van ebbenhout zijn ook voor 
houtkap in het algemeen op Halmahera en de Soela-
eilanden, concessies uitgegeven. In 1914 werd nog 
ongeveer een millioen kilogram ebbenhout naar 
buiten Nederlandsch Indie uitgevoerd; in 1916 was 
de uitvoer bijna geheel stop gezet. 

De jacht was in vroegere jaren niet zonder be-
teekenis, hertenhuiden, hertshoorn, hertenpezen en 
ddngdeng waren geen onbelangrijke uitvocr- 
artikelen van Halmahera en Morotai. Sedert de 
inname van de geweren der bevolking in 1915 komt 
zij als mid del van bestaan voorloopig niet meet in 
aanmerking. 
Van groot belang voor het geheele gewest is daar- 
entegen de zcevisscherij, een bedrijf, dat nog voor 
groote uitbreiding vatbaar is en ter bevordering 
waarvan sedert eenige jaren door de Landschaps- 
kas onder behoorlijke borgstolling voorschotten 
worden vers trek t voor het aankoopen van benoo- 
digdhecleu voor de groote visscherij. Er wordt ge- 
vischt aan de kusten, boven riffen en in de zee- 
straten met den hengel, het vischlood, sleep-, werp-, 
schcp- en steeknclten, do fuik, met spereu, met 
vergif; voor zoover niet noodig voor onmid- dclJijke 
consumptic, wordt de visch gedroogd, gcrookt of 
gezouten en hoofdzakelijk voor den uitvoer naar 
Ternate, Menado cnz. bestemd. De 
Lripangvisscherij wordt vooral uitgeoefend door de 
JZadjo's. Naar paarlmoor wordt in de wateren van de 
IJatjan-grocp nu en dan door een te Ba- tjan 
gevestigde Maatschappjj gevischt. 

NoLeinuskaat (；n vanilje produceercn eenigo 
cigcmlonisperc^idcn op het eiland Ternate, in J 916 
warden 206.000 kiligram noten en 24.000 kilogram 
foelie uitgevoerd. 

De wecfnijvcrheid, vroegcr al» huisnijverheid 
van belang, is achteruit gcga(an door don invoer v；
iI)goedkoopc katoontjes. Op Ternate, Tidore en 
Makiun worden thans van Euroj)eesche garons nog 
grove en sterke kains gewoven, welke ook buiten het 
gewest eenigen aftrek vinden. Van de Soela-
eilanden worden geregeld ligniatjes uitgo- voerd Op 
Batjan wordt cenig work gemaakt van de 
vervaardiging van zevon; op Weda en andere 
plaatscn van Z u i <1 ■ 11 alm ah6r a van die van 
fraaio <loozen van goudgcle orchidocenstongels. 
Ver tier wordt er ovcral vlcchtwerk vervaardigd. De 
pronk matten, die JlaJinahcra oplevert, zijn stalen 
van zeor fijn vlcchtwcrk. Hier en daar komt fraai 
Jioutsnijwerk als vcrsicring van vaarluigen voor. 
Van incer economische beteekenis zijn de producten 
van de pottebakkerskunst cn smeed- kunst, die do 
Tidoreczcn bcoefenen en het maken van prauwen, 
vooral in Maba, Patani, Galela en Tob61o. 

De handel was v66r het uitbreken van den wc- 

reldoorlog stork tocnemcnde. De voornaamste $n- en 
uitvoerhaven van het gewest is de hoofdplaats 
Ternate (zie onder TERNATE, hoofdplaats); de 
handel is daar in handen van een paar Europce- sche 
en vcrschcidene Chincesche en Arabische fir- ma's； 
op do kleinere plaatsen in die van Chinee- scho 
kleinhandelaren, die voor het ipeerendeel zelf wcer 
zetbazen zijn. van de Ternataansche fir- ma's. 

De residcntic is in het tolgebied opgenomcn. 
Geschiedeni.8. In Mei 1599 verschenen de eerste 

Hollandsche schepen voor Ternate onder het bevel 
van Wybrand van Waerwyck, die door den Sultan 
goed ontvangen word en bij zijn. vertrek Frank van 
der Does met 5 man als koopman en hoofd van een 
kantoor achterliet. In 1601 kwam Van Neck te 
Ternate en versterkte de goe- de verstandhouding 
met dit rijk door den Portu- geezen op Tidore, toen 
vijanden van Ternate, af- breuk te doen. Nadat in 
1605 Steven van der Hagen de Portugeezen van 
Ambon verjaagd had, droeg hij zijn 
onderbevelhcbLcr Sebastiaansz op hetzelfde in de 
Molukken te verrichten. Het optreden van 
Sebastiaansz, vereenigd met de Ternatanen, te 
Tidore had tot resultaat dat de Portugeezen naar de 
Philippyhen aftrokken, en voor goed de Molukken 
verlicten. In 1606 vielen ©chter de Spanjaardcn 
onder Pedro da Cunha Ternate aan, veroverden er de 
door de Temata- nen bezette oudo Portugeesche 
sterkte Gamlamo, namen den Sultan gevangen en 
maakten zich meester van een deel van het rijk. Een 
Ternataansche Prins begaf zich naar Bantam om de 
Hollanders van het gebeurde in kennis te stellen en 
hun hulp tegen de Spanjaardcn in te ro句pen. In 1607 
vertrok Cornelia Matelief de Jonge naar Ternate, 
doch slecht ondersteund door de Terna- tanen zag hij 
geen kans de Spanjaarden van. daar en van Tidore te 
verdrijven. Hij sloot met den nieuwen sultan een 
overeenkomst, waarin. hij voor de Hollanders den 
alleenhandel in specerijen verwierf en het recht om 
op het eiland versterkin- geri aanfeleggen en waarin 
de Staten als be- schcrmhecr van Ternate erkend 
werden. Op Ma- lajoo bouwde hij een sterkte, die 
later den naam Oranje kreeg en daarmede was vaste 
voet in de eigenlijke Molukken verkregen. Wei bleef 
de sterkte Gamlamo in het bezit der Spanjaarden en. 
het vijandig gezinde Tidore onder hunne bescher- 
ining, doch de Hollandsche invloed breidde zich van 
lieverlede uit. In 1609 werd Batjan veroverd en met 
medewerking van Ternate werd een contract met dat 
rijk gcsloten. In 1657 gelukte het eon goedgozinden 
vorst op den troon van Tidore te plaatsen, met wien 
dadelyk een contract geslo- ten word, waarin hot 
beginsel van extirpatie der speccrijbooinon 
gehuldigd word, waardoor, in verband met de 
ininiddels ook met do beido andere rijkon gcsloten 
extirpatic-contracten do Spanjaarden volkomcn 
geisoleord werden. Dezen kon- den toon de kosten 
hunnet vestiging niet meer good maken en verlieton 
in 16G3 de Molukken voor goed. 

Nadat in 1G09 ecn algemeen Landvodgd van 
Indie was aangesteld, was ecn der corste pogin- gen 
tot bevestiging en regoling van 's Compag- nic's 
verkregen rechtcn en bezittingen de benoe- ming van 
ecn „landvoogd der Mohicco's”，die in zyn ressort 
aan het hoofd van den handel, het staats- en 
krijgsbcleid en de zeezakon stond. Hij zeteldc in de 
vesting Oranje op Ternate, waar ook 
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dc^Hooge Indische Regeering v66r de grondves- 
ting van Batavia verblyf liield. 

Paulus van Cnarden opende in 1610 de lange rij 
van 53 landvoogden.jiie tot a an de inbczitneming 
dezer eilanden door de Engelschen in 1810 de Hol- 
landsche bclangon in dezc afgelcgen strekcn bc- 
hart-igd hajbben. Nadat or in April 1817 het Neder- 
landsch gezag wcer hersteld was, werd de voor- 
malige landvoogdij der Molucco's opgchcven en het 
„Gouverneinent der Molukken" met Ambon aJs zetel 
van deu Gouverneur, ingesteld. Ternate vormde a Is 
residcntie ceu onderdeel van dat gou- vernement. 
Eorst in 1866 word, door ophcffing van dat 
gouvernement, Ternate tot zelfstandige residentie 
verheven. Bij beschikking van den Gouverneur 
Generaal Baron van der Capellen werd in 1824 
bepaald dat de residentie Ternate zou bestaan, 
behalve uit het tegenwoordige ge- bied, uit de 
Papoesche of Radja Ampat-eilanden, dat gedeelte 
van Nieuw-Guinea hetwelk onder de souvereinit-eit 
van Tidore staat. de ondcr de heerschappij van den 
sultan van Ternate behoo- rende Banggai-arcliipel cn 
de op de Oostkust van Celebes gelegen en tot het 
radjaschap van Bang- gai behoorende districten 
Balante en Mandono, aJsmede het verder Zuidwaarts 
gelegen radjaschap Tomboekoe. 

Bij de uitgebreidheid van het gewest, de gc- 
brekkige verbinding der versfthillendc dcelen met 
het op Ternate gevestigde centrale bestuur en de zoo 
goed als geheele afwezigheid van bestuurs- 
middclen kon van een uitoefening van gezag nau- 
welijks sprake zijn. Zoo goed als het geheele res- sort 
was zelfbesturend gebied, en de resident niet meer 
dan cen politick agent, die voor de naleving der met 
de zelfbesturen gesloten contracten tc waken had. 
contracten waarvan ,zooals F. S. A. de Clercq het 
uitdrukt, „het hoofdbeginsel was, dat eener 
volstrekte afhankelijkheid der vorsten van het 
Nederlandsch-Indisch Gouvernement, gepaard. met 
een zoo gering mogelijke inmenging van den 
opperheer in het in wen dig bestuur". Inmenging zou 
trouwens noodzakelijk uitgaven ten gevolge gehad 
hebben en de eens zoo rijke Moluk- ken waren door 
het eeuwenlang doorgevoerde uit- buitingssysteem 
van de Compagnie en van zijn eigen vorsten zoo diep 
in verval geraakt, dat zij tot een lastpost geworden 
waren. Eenige schuch- tere pogingen om wat meer 
toezicht uit te oefe- ncn op de handelingen der 
vorsten, hunner ver- tegenwoordigers en der mindere 
hoofden in de on- derhoorigheden konden niet veel 
uitwerken. In de in 1824 met de drie leenryken 
gesloten nieuwe contracten had het Gouvernement 
.zich het recht voorbehouden om overal, waar het 
noodig zou zijn, ambtenaren te plaatsen en in de 
latere poli- tieke contracten bovendien het recht oin, 
zoodr a het zulks goedvindt, zelf het bestuur over de 
rij- ken of gedeelten er van in handen te ncmen. In 
1824 werden etablisseinenten aangelegd te Galela en 
Bitjoli op Halmahira onder gecom- miteerden met 
den rang van assistent-rcsident, maar uit een 
bezuinigingsoogpunt werden die post,en reeds met 1 
Januari J 827 ingetrokken. Later werden gedurende 
korteren of langeren tijd Europeesche ambtenaren, 
gewoonlijk posthou- ders, op Halmahera en elders 
geplaatst, maar het door hen uitgeoefend toezicht had 
niet veel te be- teekenen. 

Eerst tegen het einde van de vorige eeuw zou 
gcbroken worden met het voor de ontwikkeling 

van deze streken zoo schadclijke regime van niet- 
inmenging. 

In 1881 word door de Batjan-Maatschappij een 
aanvang geniaakt mot de exploitatie van de Batjan-
cilanden, waarop tc Laboeha een contro- leui' nioest 
gcplaatst worden, ten cinde in de rechtspraak over de 
contrac.tarbcidcrs te voor- zien en tevens te 
voorkomen dat de zwakke sultan geheel onder den 
invloed van genoenide maatschqppij zou geraken. 
Toon doze vorst in 1889 overiced werd, bij 
ontstentenis van een ge- schikten opvolger, het 
bestuur over het sultanaat opgedragen aan het hoofd 
van plaatsolijk bestuur, bijgestaan door cen 
conunissie uit de landsgroo- ten； en toen in 1899 een 
nieuwe Sultan opLrad, werd in het met dozen 
gesloten politick contract aan het Europcesch bestuur 
de gelegenheid ver- zekerd om ook in den vervolgc 
invloed op den gang van zaken uit te oefonen. 

Zoowel uit ecn politick en economisch als uit een 
humanitair oogpunt werd het in 1898 noodig- 
geoordceld Nieuw-Guinea onder onmiddellijk be- 
stuurstoezicht te brengen en werden de Radja- arnpat 
eilanden en Nieuw-Guinca in. twee afdee- lingen 
verdeeld en onder het bestuur van Euro- pecsche 
ambtenaren gesteld, waarop in 1902 het beoosten 
Kaap Steenbooin gelegen gedeelte van Nedcrlandsch 
Nieuw-Guinea tot ecn zelfstandige assistent-
residentie werd verheven. 

Daar de comniunicatie tusschen de afdeeling 
West-Nicuw-Guinca cn Ternate uiterst gebrekkig 
was, werd in 1911 die afdeeling van de residentie 
Ternate gescheiden en bij de residentie Ambon 
govoegd. Orn gelijke redenen word de afdeeling 
Boengkoe op de Oostkust van Celebes alsinede de 
geheele Banggai-archipci bij het gouvernement van 
Celebes en Ondcrhoorigheden govoegd, na- dat. de 
sultan van Ternate van die strekcn ten behoevevanhet 
Gouvernement van Nederlajulseh- Indie tegen cen 
schadeloosstelling hud afstand gedaan. 

Na de onderdrukking van een opstand in 1877. die 
de oogen gcopend had voor de treurige toe- standen 
op Halmahera, word om <le vexatien der hoofden 
althans cenigennate tc beperken, de door de 
bevolking aan de vorsten in natura op tc bre-n- gen 
schatting vervangen floor ecn hoof<lgcld: het duurde 
cchter nog tot 1903 voor CJ; wcer ambten-i ren 
werden aangewczen om daar toezicht op de 
handelingen van het zelfbestuur te houden. Een 
controleur word tc Tobelo gcplaatst en do inmenging 
van den •sultan en zijn zendelingen in de 
bestuursaangeJegenhcdcn der heidensche bevolking 
beperkt en onder toezicht van dien an)b- tenaar 
gcbracht. Nadat in J 004 ecn dec】 der bevolking van 
het ciland Tidore tegen den Sultan in verzet gckoinen 
was, werrl er cen Controk-ur gcplaatst om ook daar 
verbetering te brengen in de vole in dat sultanaat 
heerschende misstanden, Tn 1905 overiced de sultan 
en in afwachting van •eene definitievc regoling werd 
bij ontstentenis van cen geschikten opvolgcr het 
bestuur opge- chiagen aan een commissie, bcslaande 
uit den controleur van Tidore als voorzitler cn de 
voor- naamste lan(hhoofdcn cn hoofden als leden. 
(Zie verder TI DO RE, zelfbesturend Jandschap). 
OV<T- al namen de bestuursbemoeiingen sterk toe. 
De inning van het door de sultansonderhoorigcn op te 
brengen hoofdgeld werd aan de ambtenaren 
opgedragen; aan allo heffingen, van welken aard ook, 
werd een einde gemaakl； toezicht word ge- 
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houden op do vcle sultansafstammelingen, die 
aan de kustcn van Hftlmalicra verblijf hieldon cn 
zich aan knovelurij plachten schuldig te maken 
en toen ook het inlandsch bcstuur gcheel her- 
vormd was, was aan alle bemocicnis van de zelf- 
besturen met het gcbied buiten de eilanden Ter- 
iiate en Tidore zonder tusscheukomst van het 
♦ Europeesch bestuur een cind gemaakt. 

Het hoofdgeld werd in 1912 vervangon door 
een belasting op de bedryfs- en andere inltfom- 
-sten, zoo goed als geheel overeenkomende met de 
in de in andere zolfbesturende landschappen op 
de Buitenbczittingen cn met de in 1914 ook voor 
de Gouvernementsonderdanen ingevoerde belas- 
tingregeling cn in 1914 werd dooi, een bestuurs- 
organisatie voorzien in de dringende behoefte aan 
meer ambtenaren om aan de nieuwe regclingen de 
hand te houden. Aan vele Tcrnatanen, die zich op 
Halmahcra hadden neergezet, was de reel inten- 
.sievere bestuursinmenging, tengevolge waarvan 
zij zich bovendien op gelijken voet behandeld 
zagen met de heidensche be vol king een doom in 
het oog. In 1914 kwam de bevolking van de Ter- 
nataansche kampoeng Toeada-Todowongi nabij 
de standplaats van .den controleur van Halma- 
hera in verzet en vermoordde dien ambtenaar en 
eenige politiedienaren. Het verzet, waaraan ook 
de bevolking van eenige heidensche kampoengs 
dcelnamcn, werd spoedig door onze troepen be- 

• hvongen, waarEij nog een of£icier sneuvelde. De 
afdecling Halmahera werd daarop voorloopig 

• <>nder militair bcstuur gestold. 
1 n 1 a n d s c Ji c B c s t u r c n. De verhouding 

-ler zelfbcsturen van Termite, Tidore en Batjan 
tot het Gouverncment van Ncderlanclsch Indie 
wordt bcheerscht door politieke contractcn; in de 
plaats van de vroegere lange contracten zijn se- 
el ert 1910 de zoogcnaanide korte verklaringen ge- 
treden, terwijl de laatst geslotene lange contrac- 
t <_-n als Icidraad dienen voor de juiste kennis van 
de rechten en verpliclitingen van de zelfbesturen. 
i i genovcr liel Gouverncment, aangezien deze 
■iaarin breedvoerig zijn onischrcven. De Regec- 
riiiL： heeft zich het recht voorbehouden om te 
* Jlien tijde het Bestuur over die landschappen 
/(•lf in hainleji tc nemen en waar noodig Europee- 

• < he am btenaren te plaatsen. 
• De inkuinsten van d(; drie landschappen zoo- 
medo . cliadidoosstcllingen voor hot overnemon 

.van v< r^chillciule rechten, eorst (loor de Oost- 
I n<lisc.he Conipagnic cn later door hub Gouverne- 
iiicnt van N(?derlandsch-lndie jaarlijks uitge- 
vlocion sedert 1911 in do toon opgerichte' 

< i <ciiigde lan<lscha])skas van Ternate, Tidoro 
<•11 Uat jan**, wuaruit aan(1c zelfbestuurdurs vastc 
jaarlijksche. uitkccringen als „civicle lijstn zyn 
verzekerd. J)c leden van de Raden van lands- 
grooten, die thans in Ternate en Tidore het zclf- 
bestuur vormen, ontvangen uit die kos eon bezol- 
iliging. 

Do voornaamstc inkomsten zijn, behal ve de ge- 
noenKlc schadcloossLcHingcn, de oj)l)ren｛；st 
van 
de belasting op do bcdrijfs- en andere inkomstey, 
• lie van een rccht, ngase gcheeten, op het winnen 
van boscliproducten cn vun eon cyns voor ver- 
gunningen voor het inzamelen van boschproduc- 
ten en landbouwconccssie^ on ecn huur voor do 
occupatic van gronden voor huizenbouw, klein- 
landbouwbcdrijf en tuinbouw, op te brengen door 
p(?rsonon, die gee» onderdanen der zelfbesturen 

yijn. 

f X • . \r r V 其J » 

Hot gebied van Ternate, Tidore en Batjan is 
thans verdeold in districton reap. 15, 7 en 1, onder 
bozoldigde districtshoofdon. Het Gouvernementa- 
gebied op het ciland Ternate en dat op de Obi- 
groep vormen mode elk con district onder een be- 
zoldigd hoofd. De kampoenghoofdon (iragen op 
Halmahera en Morotai den titcl van kjmelaha of 
hoekoem en wonlon in grootero kampoengs bijge- 
staan door ondcrgeschikte hoofden met de meest . 
vorschillendo titels： mahimo, ngofamanjira, ka* 
pitdn, 

Literatuur. Valentijn, Oud- en Nieuw Oost- 
Indien ； F. 8. A. de Ciercq, Bijdragon tot de ken- 

enz. 

kane der Nordlichen Molukken. 

nis der residentie Ternate; P. van der Crab, De 
Molukschc Eilanden； Zeemansgids voor den 
Oost-Indischen Archipel, 2e druk Deel V； Mtde- 
deelingen van het Encyclopaedisch Bureau, Afle- 
veringen 1, 13 en 15; R. D. M. Verbeek, Moluk- 
ken Verslag； C. E. A. Wichmann, Over de vulka- 
ncn van het eiland Tidore; E. Gog art en, Die Vul- 

■ '  
  一...六_
乩 TERNATE. Hoofdplaats der residents Ternate en 

Ondcrhoorigheden, gelegen op de Oostkust van het 
eiland Ternate op den zacht. glooienden voet van de 
Pick van Ternate en door liet overgeble- ven gedceltc 
van een ouden kraterwal eoniger- xnate bescherind 
tegen de gevaren, welke eene ■ 
eruptie van dien vulkaan kan opleveren. 

De grenzen zijn vastgesteld bij Ind. Stb. 1885 

waren oorsproukelijk afstammelingen 

No. 186. Do bevolking telde ultimo December 
1905 394 Europeanen, 721 Chineezen, 286 Ara- 
bieren, 12 andere Vrecmdo Oosterlingen en 2203 
Inlanders. De Inlanders zijn verdecld in Inland- 
sche Christenen en zoogenaamdo Makassaren; de 
laatsten ' ' " 
van inboorlingen van Zuid-Celcbes, aan wie in 
1G80 het terrain waarop thans het Alakassaarsche 
kamp ligt ter bewoning werd aungewezen. Later 
werden onder dien naam samengevat alle van el- 
ders komendc Mohammedaansche inboorlingen 
van den Ind. Archipcl. Met uitzondering van de 
van Java afkomstigc inboorlingen zijn de Mak as- .:. 
saren schuttery-plichtig. Het over hen aangcstel- --7 _ . 4 
de “Hoofd der Makassaren,>, met den titel van-/匕一个―, 

kapitein, nain met de uitbreiding van het Gou-； 
vernementsgobied op het eiland ook min of nicer 。,一 
de function waar van districtshoofd, totdat in 
1919 zijn ambL opgeheven werd, het rechtstreek如...冬乙 丫片 
bestuurd gebied den naam verkreog van district，/二 , ' 'f 

-Tcm、n tc n T? ai'ii n f c n J '.. Zuid-Tcrnate van de afdecling Ternate en daar- 
over een districtshoofd aangesteld werd. ' *■! 

Drie aan het strand nagenoeg evenwijclige z .;： 
straten, onderling door eenige smalle wogen en 
stcegjcs verbonden, vonuen do eigonlyko stad, 
die Noordwaarts overgaat in de Chineesche wijk, 
aan welkcr einde op een open ruinito het fort 
Oranje staat, dat wedor door de zoogeuaainde 
Makassaarscho wijk van het Sultansgobied wordt 
gescheiclen. 

Van do oponbare gebouwcu, tol- cn havenkan- 
toor, residentiekantoor, rcsidenticwoning, post-. 
kanLoor, scholcn, Protcstantsche kerk e. a. va.lt， 
nicts bijzondors tc vcnnclden； voor het meeren- 
decl zijn zij oud cn zeer 
„bovenwegn ligt het nicuw gebouwdo kampemont 

onaanzienlijk. Aan den 
van de gowapende politic. Merkwaardig is alleen 
het fort Oranje, dat door Cornclis Matelief de 

zware 
van 
Jongo in 1G07 met benutting van de zware wallen 

eon oude vervallcn Ternataansche verster- 
king te Mala joe aangclegd werd en dat 
kolyk don naam Malajoe droeg. Hot was de aanvan- 
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eerste belangrijke sterkte, die de Oost Indischc 
Compagnie in den Indischen Archipel gebouwd 
hceft on van 1612 tot aan de stichting van Batavia de 
zetel van de Hoogc Regeering in Indie. Het bestaat 
uit een met zware steenen wal- len voorzienen 
gebastionneerden en door een diepe droge gracht 
omgcven vierhoek, met een poort aan do zeezijde; 
aan de bergzijde heeft men"eenige jaren geleden den 
wal opgeruimd. Binnen het fort, dat thans nog slechts 
een deta- chement van het garnizoensbataljon der 
Mo- lukken tot bezetting heeft, bevinden zich de ka- 
zerne, officietswoningen, hospitaal en maga- zijnen. 

Voor het tolkantoor biedt het op schroefpalen 
gebbuwde aanleghoofd „Hertog Hendrik" een zeer 
goede ligplaats aan, ook voor grootere sche- pen; 
ongeveer 400 M. benoorden dat hoofd ligt een 
sloepcnhoofd, de gewone aanlegplaats der sloepen 
van oorlogsschepen en Gouvernements- stoomers. 
Ter reede was de ligplaats oudtijds voor het fort 
Oranje, thans is zij wat Zuidelijker ter hoogte van het 
residentiehuis. De reede is veilig, doch er kan soms 
zeer veel stroom gaan, zoodat hot uitwerpen van een 
tweede anker noodig wordt； in de maand December 
kan er soms een hinderlijke deining worden 
waargenomen. 

Ternate maakt evenals andere dichtbebouwde 
oude Hollandsche vestigingen in Indie op vele 
vreemdelingen geen gunstigen indruk. Een wel- 
varend aanzien heeft de plaats ook zeer stellig niet en 
een bezoek aan de Chineesche wijk en om- geving 
met hare slechte ventilatie, haar opeen- hooping van 
met menschen overvulde woningen, waarvan eenige 
om plaats te winnen gedeeltelijk op palen boven het 
water zijn uitgebouwd, zal een minder gunstigen 
indruk niet verbeteren. Van verval is evenwel geen 
sprake. In de laatste jaren zijn er verscheidene 
nieuwe huizen aange- bouwd en heerscht er op 
Ternate mecr vertier en welvaart dan in eenig 
tijdperk van haar bestaan. 

Het klimaat is aangenaam door den geringeren 
warmtegraad, de frissche zeewinden en den mati- 
gen regenval. Ofsclioon stroomend water voor 
spoeling geheel ontbreckt en men voor de drink- 
watervoorziening uitsluitend op putten is aange- 
wezen, ook in de dichtstbewoonde buurten, waar de 
faecaJien-afvoer al les te wenschen overlaat, kan 
Ternate nog onder de gezonde plaatsen ge- rekend 
worden. 

In 1854 werd de haven van. Ternate voor den 
algemeenen handel opengesteld. 

Als handelsplaats heeft Ternate beteekenis, 
doordat zij van Halmahera en omliggende eilan- den, 
van verreweg het grootste gedeelte van de Radja-
Ampat-groep en van de geheele Noordkust van 
Nieuw-Guinea de voornaanaste in-en uitvoer- haven 
is, waar de import-artikelen gedistribueerd en de 
inheemsche producten opgeslagen worden. De 
meerdere economische ontwikkeling van die streken 
spiegelde zich duidelijk ai in de belang- ,rijke 
toename van den handel van Ternate in de laatste 
jaren v66r het uitbreken van den wcreld- oorlog. De 
handel is in -handen van filialen van een paar 
Europeesche hendelsfirma's en van verscheidene 
Chincezen, Arabieren en enkele Inlanders. 

Sedert 1913 is Ternate door het leggen van den 
telegraafkabel naar K6ma aan het wereldnet aan- 
gesloten. Met hare stoomschepen onderhoudt de 
Koninklijke Paketvaart Maatschappij geregel- 

de diensten tusschen Ternate on Makasscr en 
Soei'abaja zoowel over Ambon als over Monado en 
tusschon Ternate en de vorschillende havens op de 
Oostkust van Halmah6ra, do eilanden van de Radja-
Ampat-groep en do Noordkust van Nieuw-Guinca. 
Het prauwverkecr met andere ge- westen is thans nog 
slechts van geringe beteekenis, daarentegen met de 
eilanden bezuiden Ternate * en met Halmahera 
levendig. 

De voornaainste artikelen van invoer zijn ka- 
toenen en wollen goedoren, glas- en aardewerk, 
garens, rijst, zout, petroleum, comestibles en ve- lerlei 
artikelen tot hu'iselijk gebruik ； voor den uitvoor 
worden aangebracht vogelhuiden, ebben- hout, 
verfliout, rotan, gom copal, muskaatnoten, foelie, 
copra, gedroogde en gezouten visch, schild- pad, 
schelpen, tri pang, haaiv innen, hertshoorn en wat 
tabak. 

De jnlandschc handel beperkt zich tot den aanvoer 
van levensbehoeften. 

TERNATE. (Tarnat6). Eiland gelegen ten Westen 
van Halmahera, de zetel van het hoofd van 
gewesteJijk bestuur van Ternate en Onderhoorig- 
heden en van het bestuur van het landschap Ternate.
 * 

Het is geheel bedekt door de producten van een 
vulkaan, den Piek van Ternate. De eruptieke* gel van 
dezen roerigen vulkaan van wclken men in de laatste 
vier eeuwen 70 pcrioden van werk- zaamheid heeft 
kun non constateeren, waarvan er 50 van eruptieven 
aard waren, verheft zich tot een hoogte van 1715 M. 
en is van een ovalen krater voorzien; in het Zuiden en 
Zuid-oosten van deze verheffen zich gedeelten van 
twee oudere ringwallen. Verscheidene lavastroomen 
zijn langs zijn fl an ken afgevloeid, eenige tot aan zee, 
zooals de Doeko Galaba, die van de achttiendc eeuw 
da- teert, bij Vcrbrando Hoek de kust bcreikt on daaf 
als een vcrschcidenc meters hoogo rotswand stcil uit 
zee oprijst. In het Noord westen nabij het dorp 
Laboeha bevinden zich twee kleine meren, welke in 
1775 bij gelegen heid van con uitbarsting van den 
vulkaan door inzinking ontHtaan zijn. Een er van ligt 
aan de kust en is van onregelrna- tigen vorm met 
inocrassigc oovers; de andere, Toelire Djaha 
gchccten., is op 50 M. hoogte op de berghclling 
gelegen, van cirkelronden vorm met een diameter van 
5 a GOO M. en heeft loodrechte- wanden, die zich op 
het laagstc gcdeelto van den rand 土 20 M. boven den 
waterspiegel verheffen. In het Zuiden van het ciland 
ligt ecn andcr mecr- tje, Ngadc of Lagoon a geheeten, 
dat behalvo door een strook droog govallen 
meerbodem door een smallen dam van 9 M. hoogto 
van de zee gcschoi- den is. Ook ait nicer, waarin 
Verbeek een parasi- tischen kratci- zag, moet volgens 
Gogarten door instorting ontstaan zijn. Ter hoogte van 
Lagoon a buigt zich do kust een weinig naar binnen cn 
ten Oosten van bovengenocinden dam rijst zij lood- 
recht omhoog. Parallel aan dit kustgedeelte en op vrij 
korten afstand cr van loopt volgens do zeo- kaart de 
Noordelijko rand van een cirkelvormig g^t in den 
zeebodem mot zeer steilo wanden, cen diepte van ruim 
200 M. on cen diameter van 1,5 kilometer, 
Waarachijnlijk is ook dit gat door inzinking ontstaan 
on is het steile kustgedeelte het overblijfsel van den 
boven den zoespiegel zich verheffenden Noordelijken 
wand der instorting. 

De Piek van Ternate rijst in het Westen tame- 】ijk 
steil uit de kust op, aan de Oost- en Zuid-zij- den heeft 
zij een nicer of minder brccden voot ge- 
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vormd, waafop de bovolking van hot oiland zioh voor 
het grootste gedeelte gevostigd heeft en dat zij in 
cultuur gebracht heeft. Aan do Noordzijde is de voet 
het breedst, dock daar bevinden zioh weinig 
nederzottingon, waarschijnlyk wel omdat daar steeds 
hot meeste gevaar bij de eruptie's ge- dreigd heeft. 
• Stroomend water wordt er op het eiland niet 
aangetroffen; bronnen zijn ook schaarsch. De ra- 
vijnen, brangka^ geheeten, voeren alleen bij zware en 
aanhoudende regens water af; anders zijn zij droog en 
alleen waar de bodem gevormd wordt door 
lavabeddingen treft men in de daarin uitgeslepen 
kommen eenig water aan. In het Oosten voert de 
Brangka Togarara, de voortzet- ting van een zeer diep 
ravijn, dat zijn oorsprong heeft aan het Oostelijk 
uiteinde van den buiten- sten kraterwal, bij regen zoo 
veel los materiaal af, dat op den vulkaanvoet 
waaiervormig afgezet wordt, dat het daar niet tot de 
vorming van een permanenten geul gekomen is en bij 
regen het water zich over den vlakken puinkegel ver- 
spreidt, voor zoover het daarin niet wegzinkt. 

Het eiland vormt met Hiri de afdeeling Ternate, en 
is verdeeld in drie districten n.I., 1. Zuid- Ternate dat 
Gouvernementsgebied is, 2. Oost- Ternate en 3. West-
Ternate, dat ook het eiland Hiri omvat. Op het 
Gouvernementsgebied, waar- van de grens nooit 
officieel is vastgesteld, en dat ongeveer het twee 
vijfdc gedeelte van het eiland beslaat, iigt de 
gewestelijko hoofdplaats Ternate. 

Rijwegen verbinden de hoofdplaats in Westc- lijke 
richting met Kaloemata en in Noordelijke richting 
met Soela ma dahlt. Van Kaloemata Jeidt een rijpad 
naar Kastdla, van waar eon voet- pad langs de 
Westkust verder loopt naar Soela ma daha. 

Op het Gouvernementsgebied worden ten Westen 
van de hoofdplaats de volgende kam- poengs en 
huizengroepen aangetroffen: Toboko, Kajoe m6rah, 
Sardfd, Kaloemata,' Titoe, Gam- besi, Sasak, 
Djamboelan, Kastela, Roea en Batoo Mcrah, Kastela 
ontleent zijn naam aan de daar :i.inwezige 
ovcrblijfsclen van. de sterkte, die de > <-r..tc 
Portugeeschc landvoogd Antonins de Brito in 1522 to 
Garn la mo opgcricht. heeft cn die in do zeventiende 
ceuw door de Spanjaarden bezel v^(；rd gchouth n, 
totdat deze in 1663 de Molukkcn vcflictcn, waarop zij 
door de Hollanders geslecht wcr<l. J n Kajoe Merah 
bevindtzichderuine vaneen oudc Hollandsche 
versterking, die nog tot de ver- d(；diging van de 
hoofdplaats tegen de aanvallen der Engclschcn in het 
begin van do vorige eouw gediend heeft, cn aan den 
weg tusschcn Kaloe- niata en Pitoc, die van een oud 
sperfortje, dat do landverbinding van Ternate met hot 
Westelijko kustgebied belieerschlc. 

Onmiddellij k aan de residon tichoofdplaats grenst 
het dichtst bcvolktc gedeelte van het sul- tansgebied, 
do wijkcn die om cn bij do moskec on het in den 
Engelscheu tijd op cn tegen con terras gobouwde, 
hcchle stccnen sultanspalcis liggen nl. SoaJi sio, 
Kolontjoetjoc toea, Moja, Boekoe Konora, Sul6ro, 
Kastoerian, Kolontjoctjoe Tobo- Jeoe, Sangadji cn 
Sabia, Verder Noordwaarts liggen Doefu-doefa rnet 
de ruinc van het merkwaar- dige fortjo Toldko, 
gologen op het uiteinde van- .ccn smallcn ouden 
lavastroom, dio steil aan do kust cindigt, Tofoerc, 
Tabam, Sango, Taraoo, Tabalolo,Soela in a 
daha,Takonie,met een pasang- grahan, Laboeha, 
Loto, Banadinga en Togafoe. 

Op het oiland Hiri^ liggen de vijf dorpen Dorari is a, 
Togolobe, Ngofaoedoe, Mado cn Tomadjiko. 

De bevolking van het gehcclc eiland telt met die 
van Hiri naar schatting 土 10.000 zielen. Die van het 
Gouvorncmentsgebicd bestaat, behalve uit 
Europeanen, Chineezen en Arabieren, nit Ternatancn, 
Tidoreezen en afstammelingen van Makassaren,. 
Boegincezen, Javanen en andere volken van den 
Archipel; die van de beide andero districten, de 
onderdanen van het zelfbestuur dus, bestaat bijna 
uitsluitend uit de eigenlijke Ternatanen, die tot 
denzelfden menschenstarn behooren als do 
Tidoreezen en de inheemsche bevolking van Noord-
Halmahera, doch zich sterk vermengd hebben met 
Alaleisch-Polynesiers. Tai van. Javanen en andere 
Westelijke Indonesiers, van inboorlingen van Zuid- 
en Oost-Celebes, van de Sangir- cn van de Soela-
eilanden, die in vroc- gere eeuwen, of ten behoeve 
van den specerij- handel, dan wel tot de bevolking 
van cijnslanden van het otjde rijk van Ternate 
behoorende, vrij- willig of gedwongen zich op het 
eilaud hebben ge- vestigd, hebben zich met de 
inheemsche bevol- king vermengd. 

Behalve op Hiri worden vele nederzettingen van 
Ternatanen aangetroffen op de tegenover liggende 
kust van Halmahera, op het Zuidelijk schiereiland en 
in Kaoe, het vroegere verban- ningsoord voor do 
sultans- onderdanen. 

De Ternataansche taal, die met Arabische ka- 
rakters geschroven wordt, behoorb tot de Noord- 
Halmaherasche talengroep, doch heeft tai van 
Maleisch-Polynesischo woorden en ook eenige 
Hollandsche, Spaansche en Portugeesche woorden 
in- haar woordenschat opgenomen. Zij is vrij alge- 
meen vorspreid in de onderhoorigheden van Ternate, 
zooals de Socla-eilanden en Noord-Halnia- h6ra, 
doch wordt daar in den laatsten. tijd meer en meer 
vervangen door het M&leisch. 

De bevolking is in een paar klassen of standen 
(fam) verdeeld； er bestaat een adelstand(bangsa), 
waartoe alle afstammelingen van sultans.behooren. 
De mannelijke cn vrouwolijke descendenten tot in do 
vierde generatie van een regeerenden sultan dragen 
bij zijn leven de titels respectieve- lijk^van ,,prins" en 
„bdkf,; na zijn overlijden ver- liczcn die van de derde 
en vierde generatie's (resp. do „djooe ma dotoe" pn do 
,,djooe ma moesc'')'genoenide titels en verwisselen 
die met dien van „danon, den titel van a 11c overige 
sul- tans-afstammelingen. Velen dezer dano's zijn ge- 
vestigd in de wijk Salero of Bangsa； de overigen 
woncn versproid ondcr de bevolking. 

Vcrrcwcg het grootste gedeelte van de Ternatanen 
behoort tot do klasse des volks, de „balaM of „anak 
balun, terwijl als een derdo stand nog te beschouwen 
zijn do ,,ngo】igar6，s”, die afstamnie- lingen van 
slaven zijn； zij woonden vroeger saiuen' in 66n wijk, 
do Soah Ngongaro, nabij do Sultans- woning onder 
den „sadaha kadntoe" als hoofd, had den de dansers 
on danseresson te leveren, die do fecstcn der sultans 
opluisterden en allerlei hui- selijke diensten in het 
paleis te verrichten. Bij huwclijkcn van ngongard-
vrouwen trad steeds de vertegenwoordiger van den 
vorst in geestelijke zaken als wali op on terwijl in alle 
standen als regel gcldt, dat de stand van den vader ook 
die van het kind is, behooren ook kinderen van ngo- 
ngare-vrouwen steeds tot den ngongarestand,ten- zij 
zij den sultau tot vader hebben, want dan zijn zy 
prinsen of bdki*s. 
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De Islam werd volgens de overlevering inge- 
voord door eon Javaanschen koopman, die deii naam 
droeg van Datoe Moela Hoesin on door wiens 
invloed de Kolano (vorst) Kaitjil Gapi Bagoeno 
(1456 — 1486) tot den Islam overging, welke 
godsdienst zich daarop over geheel Ternate 
uitbreidde. Ofschoon de bevolking de godsdienst- 
plichten vrij getrouw in acht nee mt, vooral in de 
onmiddellijko omgeving dcr vroegere Sultaus, wier 
politick mcdebracht hieraan streng de hand te 
Louden, berusten cnkele hunner gebruiken nog op 
animistische voorstellingen; zoo worden de zielen 
dor afgestorvenen door veleii nog openlijk als 
bescheringcesten verecrd. Evenals hun stam- 
genooten op Halmahera maken velen gebruik en niet 
zelden ook misbruik van sagoeweer. 

Gewoonlijk dragen zij om het kaalgeschoren 
hoofd een dock en verder maken een kabaai en' lange 
broek de eenige kleedingstukkcn uit, tenzij bij 
huisarbeid of op zee met een eenvoudigen len- 
dengordel wordt volstaan. Hun gewone voeding is 
sagoe, visch en groente. Als eigenaardige ver- 
makelijkheden verdiencn veriuelding: tjakalele of 
hasa, doddngo en lego. Het eerste is een spie- 
gelgevecht tegen een denkbeeldigen vijand； do- 
ddngo een werkelijk gevccht, waarbij twee par- tijen 
elkaar met rotan of bamboe geducht toeta- kelen ； 
en lego is het zangerig voordragen van be- kende of 
geimproviseerde toespelingen op minna- rijen en 
andere gebeurtenissen en gaat vaak met 
dansbe\veging gepaard. Bij feestelijke gelegenhe- 
den werden ten paleize door daarin geoefende 
personen van de bovengenoemde Soah Ngongard 
zoogenaamde dadangsa's uitgevoerd: dansen, 
waaronder een zwaarddans, „spadaM geheeten, 
welfte misschien wel van Spaanschen of Portu- 
geeschen oorspiong zijn. 

De Ternataan heeft een tamelijk sterk outwik- 
keld gevoel van eigenwaarde; tegenover vreem.- den 
is hij stug, maar dweepzucht is hem vreemd; aan 
moed en energie ontbreekt het hem vrij wel geheel. 

Bepaalde armoede wordt niet geleden, maar toch 
is de welvaart niet groot wegens den gerin- gen lust 
om door arbeid iets meer dan het strikt noodige te 
verdienen. Tot op hoogten van 4 tot 500 M. legt de 
bevolking op de berghellingen hare tuinen aan, 
waarip zij pisang, suikerriet, mais en aardvruchten 
teelt ； voor haar hoofdvoe'dsel, sa- goe, is zij op 
aanvoer van Halmahera aangewezen. Klappers, 
vruchtboomen en ardnpalinen bedek- ken in 
overvloed den kustzoom aan de Zuid- en Oostzijden 
van het eiland. Met de vischvangst houden zich zeer 
velen bezig. 

Een klein aantai vrouwen, dat steeds vermin- dert, 
weeft van Europeesche garens zeer sterke, tamelijk 
grove doekcn, die ook buiten Ternate aftrek vinden. 

Op het Gouvernementsgebied, dat voor verre- 
weg het grootste deci uit eigendomsperceelen 
bestaat, wordt door eenige particuliere onderne- 
mingen klappers, noteinuskaat en vanilje gc- teeld. 

TERNATE. (Tarnate). Zelfbesturend land- schap, 
behoorende tot de residentie Ternate .en 
Onderhoorigheden. Sedert het zijn rechten op de 
Banggai-eilandengroep en op Toinbocngkoc. be- 
staande uit de landschappen Boengkoe en Mori op 
deOostkust van Celebes, in 1907 aan Jiet Gou- 
vernement van Nederlandsch Indie tegen eenc 

;h^deloosstelling van F. 6000. — 5s jaars heeft 

 

afgestaan, omvat het grondbobied lo. de oilanden 
Ternate (met uitzondering van het daarop gele- gen 
Gouvornomcntsgobied) cn Hiri, en de onbe- woonde 
eilanden Mojaoo en Tofoore of Tifore, 2e. het 
Noordelijko schiereiland van Halmahdra met de nabij 
de kust geJcgen eilanden, uit de dis- trictcn Djailolo, 
Sahoo, Iboe, Loloda, Gal61a, Tobdlo en Kaoe 
bestaande, 3e. de eilanden Moro- tai en Raoe, 4e. het 
Zuidelijk schiereiland van Halmahera, uit het district 
Gani (Gaiini) be- staando, 5e. de eilanden Moti, 
Makian, Kajoa, Waidoba, Tamdti, Moeard en de 
Goerah-itji groep, tezamcn de districten Makian cn 
Kajoa vormende, Ge. de Soela-eilanden. Het aantal 
on- derhoorigen bedraagt' naar schatting 土 70.000. 

Oudtijds het rijk van Gapi geheeten, behoorde 
Ternate met Djailolo, Tie!ore en Batjan, die vroe- ger 
de namcn van Toeanani, Doeko en Besi droe- gen, tot 
de vier Maloeko- of Moloeko rijken, die door den 
sedert tai van eeuwen op deze streken door Javanen, 
Boegineezen, Makassaren, Arabie- ren en Chineczen 
gevoerden specerijhandel, tot bloei geraakt, den 
Noord-Oostelijken hoek van den Indischen Archipel 
onder zich verdeeld had- den, toen in het begin van 
de zestiende eeuw de eerste Europeanen er 
verschencn. De Kolano's <>f vorsten, oorspronkelijk 
slechts stain- of clanhoof- den, die door den handel 
tot rijkdom en aanzien gekomen, liun gezag over de 
andere stammcn hadden uitgebreid, waarschijnlijk 
wel met he.p van vreemde handelaren, hebben sedert 
hunne bekeering tot den Islam den titel van sultan 
aan- genonien. 

De vorst van Djailolo zou volgens een overJe- 
vering oorspronkelijk zijn zetel gchad hobben op het 
eiland Moti, en die van Batjan eerst op Makian, 
daarna op Kasiroeta en ten slotto op Seki (Batjan). 

Ofsohoon de overlcvering gewag maakt van cei) 
bond van vrede en vricndschap, die de vier rijken met 
elkaar gesloten zouden hebben, schijnen zij bijna 
voortdurend met elkaar in strijd geweest f.c zijn. De 
kolano van Djailolo, het oudsto dier rjj- ken, was 
aanvankelijk de machtigstc; later Jiecfl hij den 
voorrang aan Ternate moeten afslaan <-n toen de 
Hollanders in de Molukken vcrsciiencn, was Djailolo 
niet meer dan een vazalstaat van Ternate, waarin het 
ten slotto gclieel opgcnonien werd. 

Door den liandel schijnt Ternate reeds vroeg 
bevoorrecht te zijn geworden, waarschijnlijk urn de 
gunstige Jigging en goedc reede van Malajoc, die de 
rendez-vousplaats tier speccrijhandelaren op het 
eiland Ternate moot geweest zijn. 

Dit rijk heeft in de 15c en J6c eeuwen merk- 
waardige blijken gegeven van levenskracht en 
onderneniingszin. Onder cenigen zijner vorsten 
breidde het zijn macht en aanxien tot ver builen de 
Molukken uit. Een van de krachtigste vorsten is wel 
Bab Oellah gewoest, die in J 570 de Portn- geozen 
van hun sterkte Gamlamo verjoeg, doch in 1580 door 
hen op verraderlijke wijze gevangen genomen werd. 

De vcrdccldhcid tusschen de Moluksche vorsten 
hebben ])ct den Spunjaarden en Portugeezen en later 
ook den Hollanders gemakkelijk gc- niaakt om zich 
in die streken te nesteJen. Fel was vooral de naijvcr 
tusschen Ternate en Tidorc,, wdke rijken bijkans clke 
gelegcnheid schcnon te benutten om dkaar afbreuk te 
doen on herhaal- dclijk met elkaar in botsing zijn 
gckomcn. Dat 
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antagonisme, hctwclk de door de Conipagnic gc- 
volgde politick allcrminst beoogd heeft gclicol te 
doen verdwijnen, openbftardo zich tot don jong- sten 
tijd in de uiterst goreserveerde houding, wel- ke de 
vorsten cn grooten der beido rijken tegen- over 
elkaar plachten aantenemon. Huwclijken tusschen 
Ternataansche en Tidorcesche sultans- 
afstammelingen werden volgcns de traditic als 
verboden beschouwd. 

In 1607 sloot Matelief de Jonge met Ternate een 
contract, waarin de Heeren Staten den allcen- handel 
in specerijen verkregen en het recht om for ten op het 
eiland te bouwen en als beschcrm- heer erkend 
werden. 

In 1683 erkende Sultan Kaitjil Sibori, bijge- 
naamd Sultan Amsterdam, de volledige souverei- 
niteit der Oost-Indische Compagnie en sinds (lien 
werden de Sultans van Ternate door de Compagnie 
benoemd en van acten van investituur voorzien. 

Tijdens Ternate's grootste machtsontwikke- ling 
were! de souvereinitcit van den Sultan van Ternate 
erkend door een deel van Zuid-Mindanao, de Sangir- 
en Talaocr-eilandcn, de Minahasa, Go- rontalo en 
andere landstreken aan den Tomini- golf, de 
Banggai- en Soela-eilandcn, een groot deel van de 
Oostkust van Celebes, Boeton, So- lor, Boeroe, ecn 
deel van Ceram en de Ambon- scho eilanden. De 
uitgestrektheid van dit gebied block al spoedig 
buiten a lie verhouding te zijn tot de 
machtsmiddelen, waarover het rijk be- sebikken kon. 
De Oost-Indische Compagnie heeft hot nooit dan 
topzwaar gekend en hot in haar cigen belang zoovccl 
mogcJijk moeten schragen； herhaaldclijk heeft zij 
gewapenderhand afvallige vasalstaatjes ondcr de 
souvereinitcit van Ternate teruggebracht cn nog in de 
19e eeuw hebben mili- tairo expeditie's moeten 
beletten, dat de Oostkust van Celebes, Makian en 
Halmahera van Ternate afviclen. 

De laakbare houding door den laatsten sultan 
H?cnomen bij de pogingen van het bestuur om <!<■ 
<l(.-cln(.-incrs van het in September 1914 te bjailoio 
door <le bovolking van de kampoeng gepleegd 
verzet in hanclen te 

< houding flic het karakter droeg van f <
 nr/. ocjil ln|(!<• <)iiist；iii(lifjl).-i(l <lat 
zijn persoonlij Id >(!)<! een ernstige hinderpaal 
vormdc bij a lie jm'.dngen om zijn gobied tot groo- 
tfi-. oni wikkdit)^ i>• brengen, was aanloiding dat liij 
hjj (；'>ii\ i i itfBivntsbesluit van 23 September 
If>I•> van zijiic waardigheid ontlieven on hem 
Ban<lociig I ot \ erblijfplaats nangcwczen word. 1>jj 
* 'nt：-nntcnis van cen daarvoor in de ter men v.'i 
Ilcrixlcn opvolger word het landsuhap on dor hot mir 
<,!(! van den linad van F^andsgrooten, die op 12 
November 1915 de kortc verklaring aflegde. 

e s t u u r. De Sultan word bij do uitoefening \ 
ai> zijn wcrcldlijk gezag hijgestaan door de vol- 
gcji(lo landsgrootcn: don Djodegoogoo of rijks- 
besticnlcr, <hni Kapitdn laoet, ecn waardigheid 
waannede Htcuuls eon prins bcklecd wordt, (IQII 

Hockocni Soah Sid en den Iloekocjn Sangadji, die 
oorHpronkolijk wcl rechtorlijke functien zullen 
vervuld luibben. liij <le uitoefening van zijn gees- 
lelijk gezag word de Sultan bijgestaan door den 
Kadli/ 
•Ondcr do landsgrooten wonlt mcestal ook de 
I)joeroetoclis lamo of Secretaris gorekencl; goheol 
ten onrechte, da ar deze functionuris een zeer la- gen 
rang onder de hoofden in neomt. 

Dczc waardighoidsbeklcodcrs werden door den 
Sultan gekozon cn op zijn voordracht, ovcnals 
trouwena op grond van do politicke contracten allc 
andore hoofden en officieren van het sulta- naat, 
door het hoofd van gewestelijk bestuur bonoemd. 

Op do 4 landsgrooten volgcn in rang de „Boba- 
tdn, cene collectievc benaming voor de erfelijke 
hoofden van de „gam rahan of vice gams (nego- 
rijen): Soah Sid, Sangadji, Hekoc cn Tjim, waar- too 
het grootste gcdeeltc van het volk behoort. Dezc vier 
zijn groepen van respectievclijk 10 (oorspronkelijk 
9), 9 (oorspr. 8), 12 en 12, “soah's" (wijken of 
stammen), die elk onder een hoofd staan met den 
erfelijken titel van kimala- ha, sangadji of 
ngofamanjira. De gams Soah Sid en Sangadji 
worden als de eigenlijkc kern der be- volking 
beschouwd; uit hare leden moeten de Djooegoegoe, 
de beide Hoekoems en de Kadli ge- kozen worden; 
hare soahhoofden zijn door hunne ambtskleeding 
van die der beide andere gams on- derscheiden. 
Onder hen hebben die van de soah's Marsaol6, 
Limatahoe, Tomagola en Tomaito den hoogsten 
rang, zoodat de kimalaha Marsaole in rang 
onmiddcllijk volgt op den Hoekoem Sa- ngadji. 
Dezc 4 hoofden zijn de Marsaole*s, „dc zuilen des 
rijksn waarvan Valentijn gewag maakt en die 
herhaaldolijk een rol zouden gespeeld hebben in de 
vroegere geschiedenis van. het rijk. Zij zijn de 
hoofden der vier geslachtcn, d® falah raha of „vier 
huizen", die oudtijds in aanzien hg Sul- tansgeslacht 
nabij kwamen. 

Buiten de gam raha slant de soah ngofangare 
onder den Kapiten kie, die rechtstreeks aan den 
Sultan ondergeschikt is en waaruit- deze z^n 
djoeroetoelis lamo of Secretaris en andere schrijvers, 
de ,,opsir‘‘ (officieren) an de sos6ba's (hofbeambten) 
kiest, en 24 man recruteerde, die cen soort van 
lijfwacht vormden, do „ori maiihe'' gehceten ter 
onderschciding van do „kompania lamo'', die anders 
gcunifonneerd- was en waar- voor de gam raha de 
manschappen leverden. 

Ook vallen buiten de gam raha eenige groepen 
van afstammelingen van Soelaneezen, die de na- 
men dragen der negorijen op Soela, vanwaar hunne 
voorouders afkomstig zyn cn wier hoofden 
rechtstreeks staan onder den Sultan of een der 
prinsen. , 

Oorspronkelijk zuilen de soah's wijken geweost 
zijn, waarin de leden van 6cn geslacht of lieden van 
xiithccmschen oorsprong, zooals Boetonnee- zen 
(soah Kolontjoctjoe), Sangireezcn e. a., mis- schien 
ook Javanen (soah Pjawa), die in het Ter- nataanscho 
volk opgenomen zijn, ondcr hun eigen hoofden 
samenwoonden. In don loop der tijden hebben zij 
zich nicer verspreid en huizengroepen zijn ontstaan, 
waarvan do bewoners tot vcrschil- Jendc soalfs 
behooren. 3Iaar waar ook gevestigd, blcven zij 
steeds onder het gezag van hun erfclij- ko hoofden, 
de bobato. Enkclo so a h's zijn uitge- storven cn van 
ecn dertiental zijn de oorspronke- lijke plaatsen 
binnen het Gouvernomcntsgobicd gekomon. 

In 1915 is het bestuur gehccl gcreorganiscerd; het 
siTltansgcbied is thans vcrdecld in 2 districtcn onder 
bozoldigde districtshoofden on do huizengroepen 
zijn in tcrritoriale kampoengs ingedceld ander 
kaihpoenghoofdon. 

In de onderhoorigheden tradon als vertegen- 
woordigers van hot sultansgezag personen op, die de 
titcls voerden van Salahnkan (op Soela) en 

iv 21 
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Oetoesan (op Halmah6ra), welke met de onder bon 
staandesangadji's (stamhoofden), kampoeng- en 
onderkampoenghoofden het-bestuur in handen 
hadden. De ambten van salahakan, oetoesan en 
sangadji zijn thans opgeheven en cen zuiver ter- 
ritorialo indeeling in districten evader bczoldigde 
districtshoofden is ingevoerd.*.- ； ' 

TERNATE (Piek van). Deze,'volgens de topo- 
grafische schetskaart, 1579 M. hooge, werkende 
vulkaan op het eiland Ternate, wordt bij Jung- huhn 
(Java, III, 1247) Gamalama genoemd. Wichmann gaf 
in het Tijdschr. Aardr. Geu. 1899 p. 114—116 een 
overzicht van een 100-taI erupties, en in Nova 
Guinea IV, p. 403 — 412 een geschiedenis der 
bestijgingen. met literatuur. Verbeek 
(Molukkenverslag 147 — 152) refereerde aan het 
eerste en gaf in fig. 132 — 136 eenige schet- sen. 
Brouwer gaf in Verhandelingen v. h. Gcol.- Mijnbk.-
Genootschap, Geologische Sectie, deel III, p, 51/2 
een korte beschrijving met schets van den krater, die 
een diameter bezit van slechts 200 M. en omringd is 
door twee, grootendeels verdwenen, oude 
kraterranden, waarvan de oudste ongeveer 1700 M. 
middellijn bezit. 

TERN ATA ANSCH. De taal van het eiland Ternate, 
is ten nauwste verwant met het Tidoreesch, en de 
dialekten van Halmahera, zooals Galela- reesch, 
Tobelosch, enz., en vormt met deze eene hoogst 
eigenaardige groep (zie GALI^LA- REESCH). 

Wat het klankstelsel betreft is op te merken dat alle 
woorden op een klinker uitgaan, met uitzondering 
van eenige in jongeren tijd ont- leende； de uitgang 
ah in de Ternataansche spelling maakt slechts eene 
schijnbare uitzondering, d^wvijl de h in zulk een 
geval uitsluitend client om een bijzonderen a-klank 
aan te duiden. Ver- binding of verdubbeling van 
medeklinkers wordt niet geduld, zoodat bij *t 
overnenien van vreemde woorden of alle 
medeklinkerverbindingen worden vereenvoudigd, of 
de bestanddeelen ervan door een klinker gescheiden
； uitzonderingen op dezen regel komen aHeen voor 
bij woorden die niet tot het volk zijn doorgedrongen
； alleen het Terna- taansch heeft verbindingen als nt, 
nd, rtip: bijv. komadant uit Holl, kommandant； k o 
mp a n i a, kompanie； t a r o m p e t, trom- pet, maar 
t a r o p o uit ons ,,troep''; k a 1 a r i uit ons „klaar,\ 
De genitiefverhouding wordt, evenals in het Galel., 
uitgedrukt door het ma, bijv. d j o u m & f a 1 a h, het 
huis (f a 1 a h) van den heer (d j o u). verandering van 
werk- woorden in naam'woorden gesebiedt veelal 
door herhaling der begiiiletter met wijziging van den 
klinker; dus 1 ol a h i, verzoek, van 1 a h i, vor- 
zocken; soms met verzachting van de begin- letter 
(wat in ,t GalelareescJi regel is); bijv. d i n o, 
weeftoestel van t i n o (uit Mal.-Polyn. t e n u n ), 
weven; b a n e, glooiing, van p a n 6 of fane, 
beklimmen. Het bijvoegclijk naam- woord staat 
achter hcl substantief. Het werk- woord is duiddijk 
van het naamwoord onder- seheiden doordat het 
persoonsexponenten v66r zich aanneemt. De 
Ternalanen bedienen zich van ,t Arabisch-Perzisch 
schrift, dat door dc.an- duiding der klinkers met het 
Pegon overeenkoint. Op eene rijke letterkunde kan 
het Tcrnataansch niet bogen; toch bestaat aan het hof 
te Ternate, zooals De Clercq mededeelt, van oudsbci' 
de ge- woontc om belangrijke gebeurtenissen op te 
tee- kenen. Een tekst van eenigen omvang is de Ge 

schiedenis van Ternate, do.：r Naidah. Eonige 
andore bijdragcn tot de letterkunde vindt mon 
hieronder opgegeven. 

Literatuur : F. S. A. de Clercq, De Ternataansche 
taal, bevattonde een - Kort Bcgrip dor Spraakkunst, 
Leesstukken met vortaling en woor denlijst (in 
Bijdragcn tot do kennis der Resi- dentie Ternate), 
Leiden 1890; Geschiedenis van Ternate door Naidah, 
Ternataansch met Ma- leische vortaling, Bijdr. T., L. 
en Vk. N.-I., DI. II, Volgr. 4; Vertcllingen uitgeg. 
door Riedel, Tijdschr. N.-I. 3de serie, 5de jaargang; 
Campen, Pantocns, Tijdschrift Bat. Gen. DI. 30. 
Voor eene vergelijkende' behandeling van het 
Ternataansch in verband met het Galclarecsch vgl. 
men Kern, Opmerkingen over *t Galela- recsch naar 
aanlciding der Bcknopte Spraak- ^kunst van M. J. 
van B<： arda, in Bijdr. T.. L. en Vk. van N.-l. VI, 
Volgr. 5. 

TfiROEBOEK (MAL.). • Zie HARING. 
TEROENG BALI (MAL.). Zie LYCOPERSI- CUM. 
TfiROENTOEM (MAL.). Zie LUMNITZERA. 
T£：ROESI (MAL.), troesi (JAV.). IS cyaankalium, 

in de goudsinidskunst gebruikt. Ook verstaat men 
onder dien naam kopersulfaat of kopor- vitriool. 

TEROLOK (t. r. troelfek, JAV.). Zic BAARb- VOGEL. 
TfiRONG (MAL., SOEND.). Zic SOLANUM ME- 

LONGENA. 
TERONG BALANDA (MAL. AMB.). Zie CY- 

PHOMANDRA. 
TERRITORIALE ZEE. Zie I, bl. 828, en prof. 

Kleintjes, Staatsinstellingen, 3e druk, I bl. 34—37. 
TilSO. Landschap in de Kamparlanden、「,in 

Sumatra, begrensd door Log as en Goenoeng Sa- 
hilan in het Noordeii; door con Iago hcuvclred, die de 
waterscheiding vormL tusschen Kwanlnn en 
Kampar, afgcslotcn van Tanali J)arat. Batang Tcso is 
de voomaamsto rcchtcr zijrivi<-r van de Kampar 
Kiri, waarin ze nabij Goenoeng Sahilan valt. Zc heeft 
cen langcn loop cn stroomt zeersncl, maar is niet 
mccr dan 20 M. breerl. Mu weerszijden van de rivicr 
bevinden zich groo： jnocrassenfc zware bosscheu, 
tcrwijl cr vcel u. een pandanussoort, grooit. Voor 
bebouwin-z i streck weinig geschikt, alleen <ic 
Jioogc givledi <1) diencn voor ladangs. Het 
landschap is <laar<l>inr ook( 1 u n bevolkt; het bo 
vat 5 Jiegriciin. 

TETA TOENDJOE LANANG (MAL.). Zi. TKI- OMMA. 
TETALE. Zie MUZIEK EN MUZJEKIN- 

STRUMENTEN. 
TfiTER (JAV., SOEND.). Zie M ALLOT US MO 

LUCCANUS. 
TETRACERA HEBECARPA Boerl. Fa)n. Jjil- 

leniaccae. Asa han (MAL., SOEND.), Areuj ki asa- han 
(SOUND.), Dembo, fsingaran (JAV.). Klim men- de 
heester met zeer ruwe bladcren, die wel op de wijze 
van schuurpapicr gebruikt worden. be Stengels zijn 
zeer taai. Men gebruikt ze wcl ；IIH bindmatcriaal 
vooral onder water, waar zc dnur- zaain zijn. De 
lange, klimmendc stcngcls van eenige andere soorten 
worden in de Molukkcn als Tali api veel als 
touwwerk gebruikt. 

TETRAGONIA EXPANSA Murr. Fam. Aizoa- ceae. 
Nieuw-Zeelandsche spinazic (NKD.); Kabak (MAL.). 
Een in de subtropische streken zeer ver- breid kruid, 
dat in het lagere bergfand cn ook 
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wel 讪 do vlakto als surrogaat van spinazie gc- kwcekt 
wordt. Men kwcckt de plant uit zaad; als men de 
bladercn niet allc tegclijk plukt, kan men lang 
oogsten. 

TETRAMELES NUDIFLORA R. Br. Fam. 
Datiscaceeiin. Winong (JAV.), Binong (SOEND.). 
Zeer groote boom, tot 45 M. hoog, in Midden- on 
Oost-Java tot 900 M. boven zee algemeen voor- 
koniend. De stam is van ondcren diep gcglcufd. Het 
witte hout is niet zoo duurzaam, maar wordt veel 
voor prauwen gebruikt, ook in het Oosten van den 
archipel. 

TETRAMERISTA GLABRA Miq. Fam. Thea- ceeen. 
Pocnah, Simasam (MINANCK.), Malaka (MAL., JAV., 
SOEND.) Vrij hooge boom, verbreid in het Westen 
van den Archipel. Het donker- bruine hout is hard en 
zwaar en schijnt geschikt voor binnenwerk; het 
wordt echter gemakkelijk door witte mieren 
aangetast. In Midden-Sumatra worden de 
zuurachtige vruchten gegeten. 

TETTUM'SCH. Het Tettum'sch wordt gespro- ken 
in een groot gedcelte der onderafdeeling B61oe op 
Nederlandsch Timor en in velc rijkjes van 
Portugeesch Timor. De taal behoort tot dozelfde 
groep als het Rottineesch, enz., en staat, althans wat 
de talen in Ned.-Indic betreft, het dichtst bij het 
Koepang'sch. Behalve de p, welke regelmatig tot h 
wordt, en evenals elke h aan het slot verdwijnt en de 
m en ng, welke tot n wordon, kunnen allc mcde-
klinkers, welke bijv. ook in het Maleisch aan het slot 
kunnen voorkomen, ook als sluiters optreden. 
Dikwijls bebooren zij evenwel niet oorspronkclijk 
tot het woord, als bijv. mulik (Dil.), mutin, wit, Al. P. 
pulih ; faluk, weduwe, weduwnaar, M.P. vjalu ; a 
man, vader, M. P. ama ; katuas, tuan, luak (Dil.), 
oud, M. P. lua ; enz., maar zij ziji\ toch een vast 
bestanddcel daarvan geworden, cn kunnen niet, als 
in het Rott., weder ver- dwijnen. Sommige 
werkwoorden worden ver- voegd ； bij anderc is do 
vervoeging, welke overal min of inecr aan het 
verloopon is, verloren ge- 

； in de nabijheid van Dilli is de vervooging 
verdwenen. Eene genitief-bepaling staat, a! in ailc 
talon dozer groep, voor het bepaalde wonj<l, ook in 
sanicnstullingen. De taal hceft de ]>ronoinimile 
suffixen geliccl verloren en moet dus <>in onz<： 
l)czittelijke voornw. uit'to drukken ' ll o(>!< in <l(； 
genit i( f-constructio steeds van cone ■ UH \ ing 
gebruik maken. Alle M. P. suffixen zijn verdwonen, 
on, naar het schijnt, ook de prcfixeu als levcnd 
element, allecn met uitzonde- ring van ha (= M. P. 
pa) tot vorniing van causa- t ieven. I nJieenjBche 
verhalcn, onz., zijn nog niet bekontl gemaakt, 

Literaluur : Tcttunisch-Maleische Wdl. door A. 
Mathysen, Tijdschr. Ind. T., L. en Vlk., dl. XXXVff
：Tett. Holl. Wdl. inct beknopteSpraak- kunst, door 
denzelfden ;Verh. Bat. Gonootschap, dl. LVI, 2de 
stuk； Diccionario de Portuguez- Timor, <loor S. M. 
A da Silva, Macau- 1889; vgl. voorts J. C. G. Jonker: 
Over do eind-mode- klinkers in hot Rott, on Tim., 
Bijdr. T., L. on \ lk.. 7do Volgr. V. 

TEUKOE OEMA. Zio EIL 
TEUNGKOE. Zio ATJJOKERS, 2,a en C. 

Snouck Hurgronjo, Do AtjBhers, I, p. 73 (Tho 
Achehncsn, I, p. 70). . 

TEUNOM. Het Zuidclijksto, tovons hot groot- sto 
landscjiap van do ( ndorafdceling Tjalang, afdooling 
Weatkust van Atjdh. Hot grenst ten 

N.W. aan Kroeeng Sab6, ten 0. aan Gcumpang, ten 
Z.O. aan hot lundschap Wdjla van de ondcr- afdceling 
Meulaboh, en ten Z.W. aan den In- dischcn Occaan. 
Naar het Z. verbreedt zich het moerasrijke alluviale 
laagland. In Panga beginthet hcuvellanddrie uurvan 
de kustjinTeu- nom is het a) cen dagmarsch tot aan 
het geborgte. In de- bovenstreken ligt Rcukat, dat 
vroogcr con landachap was van do voormalige 
federatie Ka- waj XII, thans echter nagenoeg 
onbewooncl is en gcrekend wordt tot Teundm te 
behooren. Twee grooto rivieren doorstroomen het 
land- schap: de Kroeeng Panga on de Kroeeng Tcu- 
nom. De Panga ontstaat uit do samenvloeiing van 
Kroeeng Tcumareueni, Kroeeng Inongj en Kroeeng 
Tilong, die 3/4 u. roeiens van de monding 
samonvloeicn, waarna de rivier .土 100 M. breed on 
voor groote prauwen bevaarbaar wordt. De Kroeeng 
Teundm ontstaat uit de samenvloei- ing van Kroeeng 
Geumpang en Kroeeng Tangs6. Bij Sawang Da in a 
komt ze m de. vlakte van Reukat. Ze heoft veel 
verval, stroomt Z., later Z.Z.W., wordt bij Toei Peuria 
bevaarbaar voor stoomsloepen, en splitst zich 
beneden Gampong Baro in twee arinen, die na een 
kort verloop in. zee monden, omsluitend het eiland 
Poeld Patjet. De N. mond heet Koeala Teundm, de Z. 
Kocala Bakong. Tai van zijrivieren van de Teundm- 
j?ivier hebben over korter of langer afstand een 
onderaardschen loop. Voor de riviermonden lig- gen 
banken, waar gemeenlijk niet meer dan 4 voet water 
staat. De Koeala Bakong is altijd open, maar de 
Koeala Teunom en Koeala Panga zijn meestentijds 
onbevaarbaar. 

Kcudd Teundm is door een 5 M. breeden co- 
lonneweg verbonden met Koeta Toeha aaft de 
Pangarivier, en via Kroeong Sab6 met de onder- 
afdeelingshoofdplarats Tjalang. Van Padang Kleng 
(nabij Koud6 Teundm) gaat ook zoo een weg 
landwaarts in tot Aloee Leuhob. In Panga gaat een 
colonneweg van Keudd Panga naar Goenong Bocloh, 
Voorts zijn er tai van voet- paden, die de seuncubofr,s 
(pepcrtuincomplexen) onderling verbinden. 注可 

In het heele landschap waren uit. 1915 totaal 1324 
mannon geregistreerd. De bevolking be- staat van 
rijstcultuur op ladangs en moeras- sawahs,- 
pepercultuur, inzauieling van bosch- producten en 
riviervisscherij. Klappers worden aangeplant en 
pinang; tabak wordt geteeld voor cigen gobruik; zout 
wordt hier en daar langs de kust gewonnen； on zijde 
wordt goteeld in be- noden Teundm cn in sounouboft 
Toei Kajde in Panga, on uitgovoerd naar Penang. Vee 
is er niet veol: do oel^cbalang is een van de weinigen, 
die nog wat karbouwen on een paar runderen bezit; 
piaar in de bovenstreken zwerven nog verwildcrde 
kudclen rond. 

Landschapshoofd is Toukoe Ooma, wiens korte 
vorklaring dd. 31 Mei 1907 is goedgokeurd en 
bekrachtigd bij Gouv. besluit van 12 Sept, d.a.v. 
Ondor hem staan do kcutjhi*- pouet aan het hoofd 
van: 1. Alooe Am bung on Padang Kleng; 2. 
Gampong Bard en Paja Baro; 3. Panton Mamoet en 
Aloee Ocntot; on 4. Tandh Anoe. Om d.ie gainpongs 
heen on verder in het binnenland langs de rivieren 
liggen de aeuneu- boft,s onder poutoea*s. 

Op historisch gobied vordiont vermeld, dat de 
Franschen Wall on en Guillaume in 1880 op een tocht 
naar de goudvindplaatson aan de L ovon - 
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Teundm te Toei Peuria werden vermoord. 
In den nacht van S op 9 Nov. 1893 strandde de 

Nisero even benoordew K®eala Pauga. De 
opvarendcn werden geinternecrd op het eiland Lh6° 
Bangkoeang in do Teunomrivicr. Dra bleek Teukoo 
Teundm, dat die lieden geld waard waren. De 
Engelschen zonden cen schip, on wij een expeditie. 
Do keudd's to Panga on Tcuncm werden 
platgeschoten on Padang Kleng bezet, maar daarna 
gingen wij onderhandclen. Sept. 1884 werden de 
gevangenen vrijgelaten. Teukoe Teuni.ni kreeg / 
100.000 losprijs en de verzeke- ring dat hij nooit 
persoonlijk zijn opwachting zou behoeven te makcn 
bij den gouverneur van Atj^h, laat staan bij mindcre 
autoriteiten； en dat steeds de zaken betrcffendc 
Teundm door den gouverneur persoonlijk zouden 
worden be- handeld. En Teunom en Panga zouden 
voor den algemeenen handel geopend worden en dat 
blij- ven, zoolang Teungkoc Imeum zich vriend- 
schappelijk .bleef gedragen. 

In 1886 kreeg hij echter een vijand in Teukoe 
Oema, die door het afloopen van de Hok Canton in 
de Rigaih-baai en den voor Mevr. Hansen ontvangen 
losprijs ter Westkust zooveel invloed kreeg, dat hij 
daar belasting durfde gaan heffen. Maar Lam 
Beusoe, Lh6° Kroe6t, en Teundm, wilden dat niet 
dulden, en zoo werd er gevochten. Een scBne van de 
latere Oemar-comedie was ook. dat Oema te Poelo 
Raja plechtig met- zijn 3 vijanden werd verzoend (24 
Jan. 1895). Maar in 1898 toen hij uit Pidie uitweek 
naar de Westkust, wel uitgerust met onze geweren en 
ammu- nitie, vond Teungkoe Imeum het geraden 
zich onder Ned. bescherming te stellen. Hij deed 
afstand van zijn voorrechten en legde op 13 Dec. 
1898 een nieuwe verklaring af: de later ook overal 
elders in zwang gekomen zoogen. „korte 
verklaring”. Een paar malen nioest hij nog ge- voelig 
merken, dat hij niet meer ongestraft on- beleefde 
brieven kon schrijven, of weigeren zijn opwachting 
te makcn wanneer de bestuurs- ambtenaar ter reedc 
van Teundm verscheen. In 1901 kwam hij te sterveQ. 
Zijn zoon Oema bezocht toen nog de school te Koeta 
Radja, waarom zijn schoonzoon Teukoe Radja Hi 
tijde- lijk oeleebaJang werd. In 1907 nam Teukoe 
Oema zelf het bestuur in handen, , 

(Zie: Bijdr. T., L. en Vk. N.-L, DI. 61 (1908), bl. 
641 (over Reukat), en DI. 63 (1910), bl. 146: 
1 „Teunom met de onderhoorigheid Panga". 

TEUREUBANGAN RAJEU。. Zie KLOE^T. 
TEUREUBANGAN TJOET. Zio KLOEfiT. 
TEUREUP (SOEND.). Zie ARTOCARPUS 

ELASTICA. 
TEXTIELE VERSIERINGEN, Tot deze behoo- ren 

o.a. het elders behandelde batikken, de Ja- vaansche 
kain kembangan en k. plangi (zio VERVEN EN 
VERESTOFFEN). Ook onder BLADWERK is het 
ontstaan van eenige voor Indie typische technieken 
behandeld. Het app]j- catie-werk uit palm- of 
pandanblad gesneden is bij den invoer van 
goedkoope, Europcesche stoffen door wit katoen of 
flanel vervangen, waarbij, zonderling genoeg, het 
antieke Jiech- ten met enkelc steken meestal ook bij 
het nieuwe materiaal aangewend wordt, waardoor 
het verband uiterst slecht en do werkstukken er 
zelden fraai uitzien. Nias houdt veel van dit werk met 
meestal contrastrijke kleuren rood, wit, zwart of 
geeL In den Oostelijken Archipel komt 

het eveneens hcrhaaldclyk voor, zoo ook op Celebes 
en Borneo. Op het laatste eiland is hot berooken van 
stoffon mot opgclcgdo schablonen van palmblad (zie 
BLADWERK) in gebruik ge- weest, hctwelk later 
vervangen is door het op- naaieu van papieren 
schablonen, cvenals men op do Soela-eilanden het 
oudo applicatic-materiaal door het moderne papier 
vervangen heoft. Dit berooken, dat in 1838 nog te 
BandjSrmasin voor- kwain, is nu blijkbaar 
verdwenen en onder do Dajaks van Midden-Borneo 
bchelpt men zich op cenvoudigo wijze; uit het 
ingevoerde zwart katoen worden de schablonen 
gesneden en als blij- vende versiering op wit katoen 
gehecht. Dit wit- zwarte goed wordt bij sterfgevallen 
gebruikt cn fraai geornamenteerde voorwerpen als 
hoeden, baadjes, rokjes, draagmanden enz. worden 
by het lijk gevoegd om door de geesten in het Zielen- 
land gebruikt te worden. Van meer beteekenis is het 
borduren, eveneens een oeroude siertech- niek, die 
men reeds op foeja on bladwerk vindt. Eerst gebruikt 
om strooken bl ad aaneen te hech- ten, ontwikkelt 
zich door het regelniatig aan- brengon der hechtsels 
een soort versiering, die bij het gaan gebruiken van 
katoen en zijde so ms tot heusche versiering stijgt. De 
zijden shawls uit Benkoelen toonen dikwijls een 
prachtig ornament, met platsteek geborduurd. In de 
Lampongs en Benkoelen komt het borduren van 
katoencn weefsels voor, waarbij ook loovertjes en 
mica- plaatjes ingevoegd worden. 

Ook elders komt het borduren in den Archipel 
voor, zoo voor het verfraaion van staatsieklce- deren 
op Java en het versieren van kleinere. voorwerpen. 
Doch een algeineene belangrijke verschijning is noch 
het applicatiewerk, noch het borduren geworden. Het 
kan zich in vecl- vu】dig voorkomen cn technisclie 
of arlisticke uitvoering geenszins 'meben met het 
ikatten in de weverij. 

Onder de textiolo versieringen moot ook du 
wasdruk op stoffen gonocmd wordon, welko 
techniek het batikken bijna op den voet voJgt. Do 
bohandcling van het weefsel blijft hetzelfde, doch het 
aanbrengen der moeizame, oersto wa、- teekening 
wordt door wasdruk vervangen. toe bedient men zich 
van kunstig genmakt '■ stempels, uit gebogen 
koperen reepen saa)u- gesteld en aan een raamwerk 
van staafjes vu>t- gesoldeerd. Voorzion van een 
handvat wor<lt de stempel warm geinaakt cn op ecn 
lapje drukt, gedrenkt met gcsmoltcn was van minder'- 
kwalileit, in een vlakke pan in de was gelegfl. Daarna 
wordt de stempel SJICI op de stof afge- drukt en voor 
el ken druk wordt dit herhaahl. Ook de andere zydo 
der stof moct door dit tjap-z pen van wasbodekking 
voorzien worden. 
Al naar het palroon is, kan dadolijk met het verven 
begonnen worden, tenzij somnjige dcelen van het 
ornament mot den invul-tjanting bijgcwerkt moeten. 
worden. Want met ste/n pel druk verkrijgt men 
slecJits lijnwerk en kleino vlekjes, xoodat de tj an 
ting voor het batikken onontbeerlijk blijft. Deze 
wasdruk is vermoedelijk van den Jatcren tijd, toen 
hot batikken door den invoer van nage- bootst 
batikwerk uit Europa ernstig bedroigd werd. Het 
tjappen komt vooral op Java voor, is echter blijkens 
gevonden stempels ook op Sumatra^ Westkust en in 
Atjeh bekend geweest. In Palcmbang vond men 
vroeger ook.de directe druk op stoffen, houten stem 
pels, die met kleuren 
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afgedrukt werden. Bij do Jav. kain deblosftn 
worden. twee stukken good met dunno stijfscl tcgen 
elkaar geplakt cn met een ponscel met was versierdn. 
Door de hitte der was dringt dezo tot op de 
achterzijde door en na het vervon is con on- 
regelmatig versierd dock verkregen. Bij do ka- 
tjang-batik wordt ook de vrij dure was wcggcla- ten. 
Met schablonon nit gevernist papier cn pap van 
sojaboonen wordt de tijdelijke stofbedek- king 
aangebracht, waarbij men herinnerd wordt aan het 
schabloongcbruik op de Aroe-eilanden, Borneo en 
Flores voor stofversiering. Gebruike- lijk bij enkele 
batiks, ook bij gedrukte, is het opleggen van 
bladgoud. De figuron worden aan 6en zijde van het 
dock met pisang-lijm geteekend en dan met 
bladgoud belegd. Alleen op de ge- pcnseeldc 
plaatsen hecht dit dunne materiaal en na het drogen 
kan liet overtollige goud afgeveegd worden. Ook bij 
het geregen- en gebonden-werk worden de ran den 
der kleurvlaklcen met gouden lijntjes versierd en 
vooral bij staatsiekleeden, ook bij bruiloften 
gebruikt, brengt men met dit prada- werk uitvoerige 
versieringen aan. Op Java, Bali en in den Riouw-
groep komt dit opleggen van bladgoud zelfstandig 
voor. Op de eenklcurige stof wordt de versiering van 
bladgoud aange- bracht, een gebruik, dat 
waarschijnlijk uit den tijd stamt, toen het later 
ingevoerde goud- on zil- verdraad nog niet ter 
algemeenc beschikking stond en men op die wijze 
de toenmaals vreemde goudweefsels wilde 
imitceren. 

lAteratuur : G. P. Rouffaer, De voorn. Industr. v. 
Java en Madoera. Hoofdst. Ill, Den Haag 1904; J, E. 
Jasper en Mas Pirngadie, De weef- kunst. Hoofdst. 
XI, Den Haag 1912; J. A. Loeber Jr. Textielo 
versieringen in N.-I. (Geill. Beschr. v. Ind. 
Kunstnijverheid n°. V), Amator- dam 1914.
 J. A. L. 
TEYSMANN (JOHANNES ELIAS). Geb. te Arnhem 

1 Juni 1808, overleden te Buitcnzorg 22 Juni 1882. 
In 1830 met den Gouv.-Gen. Van den Bosch als 
tuinman in Indie gekomen, werd hij 3 Maart J 831 
tot hortulanus van ,s Lands plantentuin to 
Buitcnzorg benoemd, cene be- trekking, die hij tot 
1869 op zoo uitnemende wijze vcrvuld heeft, dat aan 
dozen eenvoudigen, doch heldcrzicnden cn 
cnergicken in an de ecr toekomt, jneer dan cejiig 
gcleerdc to hebben bijgcdragen tot den roem van 
genoomdo instelling. Bij zijne ontheffing van het 
hortulanus-scha])werd Teys- mann henoemd tot 
inspectcur-honorair der cultures； in deze 
betrekking heeft hij, tot 1877 toe, van Ncderlandsch-
1ndie nagenoeg allo gewesten l)ercis<l, cn ook in 
dicn tijd bclangrijk bijgeclra- gen tot den dcstijds 
zeer aanzienlijken plantcn- schat van den 
Buitonzorgschen tuin. Zijne rcis- verhalen zijn 
opgenojnen in het Natuurk. Tijd- Hchr. v. N.-Indie, 
on blijvcn nog steeds hoogst lezenswaardig, 
voornamelijk als b yd rage tot de botanische kennis 
der door hem bezoclitc Ktre- kcn. 

Op zijn gouden feest in Indie (2 Jan. 1880) werd 
lie in ecne schitt erendc li ulde gebracht, waar- aan 
do plantkundigcn der geheelc wcrcld dcolna- n)en. 
In's Lands plantentuin word na zijn over- lijdcn eon 
gedenkzuil voor hem opgcricht; ook zijn naain voort 
in het palmengcslacht Teya- mannia, alsmecle in con 
])opulair tijdKchrift, dat van de BuitcnzorgHchc 
instelling uitguat. Do eerste aflcvering van 
„Teysinannian (1890) vangt aan met cene Icvendig 
geschreven biographische 

schets van Teysmann, door den tocnmaligen 
dircctcur van ‘8 Lands plantentuin, Dr. M.Treub. Zie 
ook het artilujl PLANTENTUIN. 

THADATL Zio MUZIEK EN MUZIEK- 
INSTRUMENTEN. 

THEDENS (JOHANNES). Gcboron te Fric- 
derichstadt, vertrok den 17en Dec. 1697 als sol- daat 
naar Indic. Hij werd in 1702 benoenld tot assistent 
en in 1719 tot koopman, en vervulde van 1723—
1729 de betrekking van opperkoop- man en 
opperhoofd op Decima (Japan). In 1731 volgde zijn 
aanstelling tot Raad extra-ordinair en in '36 tot Raad-
ordinair van Indie. Vervolgens werd hij in 1740 door 
de HH. XVII toegevoegd aan. den eersten raad en 
directeur-generaal van Indie en bij substitutie tot 
Gouv.-Gen. aangewe- zen. 6 Nov. 1741, na het 
ontslag van Valckenicr, werd hij dan ook Gouv.-
Gen. ad interim en vervulde dit ambt tot 28 Mei 
1743, toen hij werd vervangen door Van Imhoff, 
door de HH. XVII voor die betrekking aangewczen. 
Zijn kort- stondig bestuur kenmerkte zich vooral 
door voortdurende onlusten van de Chineezen in. de 
omstreken van Batavia. Degencn, die aan de 
Hollandsche Furie onder Valckenier ontkomen 
waren, verzamelden zich in de Ommelanden, waar 
zij de landorijen plunderderi. cn verwoestten. Zij 
werden cchter door de troepen der Comp, ver- 
.dreven en name埼 de wijk naar Mataram, waar zij 
zich in het gcheini verbonden met den Soesoe- 
hoenan om de Hollanders uit te roeien of het land uit 
te drijven. Het fort te Kartasoera werd door hen 
verineesterd, waarna zij het beleg sloegen. voor 
Semarahg, welke plaats zij gedurende zes maanden 
nauw insloten. Met een van de buiten- kantoren 
bijecngebracht leger van 12.000 man werd de stad 
echter ontzet, de vijand verdreven en de vorloren 
posten herwonnen. De Soesoe- hoenan. word 
onttroond en door een zijner talrijke zonen 
vervangen. Zie M. A. van Rhede van der Kloot： De 
Gouv.-Gen. en Comm.-Gen. van N.-I., 's 
Gravenhage I891L 

THEE. Botanische beschr ijving. De theeplant, 
Camellia theifera, behoort tot de familie dcr 
Ternslroemiaceae en is verwant aan de als sierplant 
gekweekte Camelias. Van de ge- kweekte soort kan 
men twee hoofdvonnen onder- scheiden, namelyk de 
Chineesche thee, die uit China afkomstig is en de 
Assamthee uit do Britsch-Indischc provincie van 
dien naam. De theeplant is een veeljarig gewas; de 
Chineesche thee is eon lage heester, dio tot 3 M. 
hoog wordt cn zich sterk vertakt, terwijl do Assam-
thee een lagcn boom vormt, die tot 12 M. hoog kan 
worden. In de cultuui' worden zij cchter laag 
gehouden tor willo van het geinakkclijk plukken van 
den oogst, De bladeron zijn afwisselend ge- plaatst, 
kortgcstceld, Iccrachtig, van boven kaal en van 
ondcron bij sommige vormen donzig be- haard. Hun 
vorm is lancetvormig tot omgekeerd langwcrpig-
eivorinig, min of meet toegespitst. Zij zijn aan den 
rand gezaagd en bezitten een krachtigo nervatuur, 
terwyl de zijnerven nabij den rand van het blad met 
elkaar verbonden zijn. De bladercn van de 
Chineesche thee zijn woinig of niet toegespitst cn 
kleincr, ten minste smaller, dan die van do 
Assamthee. Doze vcrschillen zijn bij do 
vorschillendo hybriden tusschon de beide 
theesoorten niot zoo duidclijk als bij de twee 
origineclo typen. Uit.de oksels der bladoren ont- 
spruiten groote, witte bloemcn. De kclk is 5 —6 
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bladig en omsluit5-12 kroonbladeron, een groot 
aantal meeldraden en 3 van onderen te samenge- 
groeide stijlen. De doosvrncht is driehokkig en in 
den regel driezadig. Do in drogen staat donker ge- 
kleurde zaden zien er eenigszins uit als hazel- noten, 
zij bevatten geon kicinwit en de kiem be- zit dikke, 
vleezigc, olieachtigc zaacllobben. 

Geschiedonis. Wat do oude geschicdenis dezer 
belangrijke cultuurplant betreft, zij het volgende . 
opgemerkt: Er bestaat eene legendc van een 
Boeddliistischen monnik, die in de vijfde eeuw na 
Chr. een reis maakte uit Indie naar China, waarbij hij 
de geloftc deed oni voortdu- rend te waken en te 
bidden. De rechtcn der na- tuur bleken sterker te zijn 
dan zyn menschelijke wil, tengevolge waarvan de 
slaap hem over- mande en, uit ergernis dat hij 
daardoor zijne gelofte niet- was nagekomen, sneed 
hij zich de oogleden af. Volgens do overlevering 
Qntstonden uit- deze oogleden twee fraaie 
thceheesters, die langzamerhand zich 
vermenigvuMigden cn waarvan de bladeren in 
latercn tijd algeincen aange- wend werden oni er een 
verfrisschenden drank uit te bereiden, die tevens 
slaapwerend is, en welke men thee noemde. Volgens 
in China bestaande overleveringen is de thecplant 
echter van reel ouder'datum. In Guigon's werk „Le 
The'5 toch vinden wij venncld, dat Confucius (500 
jaar vo6r onze jaartclling) ^ewag maakt van de 
legende, dat de plant ontdekt werd in den tijd van 
Noach. Wells Williams (cerst zendeling later 
secrctaris aan de Amcrikaanscho legatie in China) 
echter stelt-, blijkens zijn in 1857 te New- York 
verschencn beroemd werk„The middle kingdom5 5 
de invocring op het jaar 350, de algemeene 
versjireiding in 800. 

In Europa vinden wij eerst laat van het ge- bruik 
van thee gewag gemaakt. Hoewel uit som- mige 
aanwijzingen zou zijn af te leiden, dat de 
Romeinenop hunnefeesten reeds thcegenoten(?), kan 
slechts met voldoende zekerheid worden vastgesteld, 
dat de drank in Europa oinstreeks de 17e eeuw 
bekend was. Aan de Nederlanders schijnt de eer toe 
te komen van de overbrenging. Er zijn zeer 
overdreven verhalen (o.a. een trac- taat van 
Bontekoe, 1684) uit dien tijd aangaande het nut Van 
thee, ook als geneesmiddel. 

Nadat de Engelsche majoor R. Bruce in 1825, in 
het kort te voren door de Engelschen ver- overde 
landschap Assam, in het wild groeiende theeplanten 
had gevonden, lict de Britsch-Indi- sehe regeering op 
groote schaal thecstruikcn en zaden uit China 
aanvoeren, maar het duurde nog lang alvorens men 
wist, dat het product dcr in Br.-Indie inhceinsche 
grootbladigc „a8.sanncan bruikbaar was. 

Ten opzichte van Java was het de Duitschc 
geleerde Dr. Ph. F. von Siebold, als genccsheer der 
Nederl. regeering dienst doende bij de ambas- sade 
in Japan, die in 1826 de eerste theezaden en stfjkken 
van daal naar Java zond, waar .zij in den botanischen 
tuin te Buitenzorg met zorg werden gezaaid en 
uitgeplant. Als de grondvester der thee-industrie op 
Java n)oet echter worden he- Bchouwd de kundige 
„expert teatastcr" der Ned. Handel-Maatschappjj, J. 
J. L. L. Jacobson, die in 1827 op Java aankwam. 
Nadat hij voor de N. H. M. reeds meermalen naar 
China (Canton) was geweest o»n aldaar de den 
handeJ aangeboden theeen te keuren, kreeg hij van 
den Co mm.-Gen. du Bus de Gisignies de opdracht 
om in China de 

cultuur en fabricatie to bestudeeren. Zes jaren 
achtoreen bezocht hij Canton en niot alleen vond hij 
gelegonheid om met eigen oogen de theeindus- trie 
op to nemen, maar ook voorzag hij in 1829 Java van 
Chineesche zaden cn planten, en bra ch t hij in 
1832/33 bovendion een paai* degelijke Chineesche 
vakniannen mode. Ondcr zijne leiding werden de 
pirooven op Java in 13 gewesten vogrt- gezet en, 
benoemd zijnde tot inspcctcur der thee- cultuur, 
stelde hij een uitvoerig handboek samen voor de 
cultuur en de fabricatie der thee, dat in 1843 in 3 
deelen bij *s Landsdrukkerij te Batavia het licht zag. 
Dat handbook kon als loidraad jarenlang zijn goeden 
naam handhaven. Niets was er in vergeten wat den 
planter, fabrikant of koop- nian dicnstig kon zijn, en 
al doet men nu sinds jaren vecl anders, dat kan aan 
de, ook door do Nederl. regeering erkende, 
verdicnsten van Jacobson niet schaden. In 1845 
vorschecn, eveneens bij de Landsdrukkerij te 
Batavia, nog zijn Handboek voor het sorteeren cn 
afpakken van thee. 

Tot 1842 bleef de industrie op Java in handen van 
het Gouvernement, toen de Gouvernements- cultuur 
in alle gewesten ingetrokken werd, met uitzondering 
van do Preangcr, Tjirebon en Bage- terwijl ter 
exploitatie van de tiiinen con- tracten met 
particulieren gcsloten werden. De ondernemingen 
bleven landseigendom, maar de exploitatie werd 
geheel door en voor rekening van de contractanten 
gevoerd, met dien verstan- de evenwcl, dat het 
product tegen vaste prijzen (ongeacht de kwalitcit) 
geheel werd opgekocht door het Gouvernement. Dit 
laatste had tot ge- volg, dat de contractanten meer op 
groote hoe- veelheid dan op goede hoedanigheid 
werkten, waardoor het Gouvernement schade leed cn 
de industrie zich weinig ontwikkelde. W eg ens de 
groote verliezen besloot de Regeering in 1860 haar 
benioeienis met de thee te staken cn de cultuur 
zoowcl als de fabricatie geheel aan vrije onderne- 
mers over te laten. De productie was toen ruim 1 
milliocn K.G. Aan de contractanten werd p.m. /1.40 
per K.G. uitbetauld, terwijl op de rnarkt niet mcer 
dan / 1.40 — / 1.60 behaald kon worden. 

In 1865 expireerde het laatste contract Wono- 
sobo (in BagCldn). De vroeger in contract wer- 
'kende, thans — J 920 ― nog bestaande, onder- 
nemingen: Tjarennang (Tjirebon), Djatinanggor, 
Tjikadjang, Tjiocmbocleuit, Sinagar en Parakaji- 
salak (Preangcr), werden van toen af verhuurd. De 
jaarlijkscho huurprijs bedroeg / 35.72 per H.A. of / 
25 per bouw； voor een enkclc ondcrnc- niing (nl. 
van W. A. Bn. Baud) zclfs / 71.44 per H.A. of / 50 
per bouw. J)c onderneiners, gewoon- lijk ,,thcc-
conGracLanten" genoernd, hadden voor het inaken 
dor thcekisten en beroiden dcr voor het drogen van 
de thee gebezigde houtHkool de vrije bcschikking 
over het hout uit de wildhout- bosschen van het 
Gouvernement. 

Na de invocring dor agrarische wet (1870) werden 
allo h u uro)i d erne in ingen in erfpachtsonderne- 
iningen gecojivcrtcerd (waarbij de vrije beschik- 
king over het hout vcrvicl) en verder nam het aantal 
ondernemingen sterk toe. 

Omstrceks 1873 is voor het eerst de Assamthec- 
hcester op Java ingevoerd en het succes van deze 
nieuwe cultuurplant was groot. De theeplanters 
bemerkten spoedig, dat de teelt van deze thee beter 
geschikt is voor de bereiding van een mas- saal 
product dan de toen uitsluitend op Java aimi- 
gekweckte Chineesche thee. Nieuwe thealandcn 
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werden aangelegd, die uitsluitend met Assam- ! thee 
werden boplant, de oude thcctuincn werden gorooid 
on met do nieuwe soort herplant, zoodat er thans nog 
maar zeer weinig Chineesche tlibo is ovcrgeblevcn. 
Behalve do Assam-theo plant mon 00k nog hybridon 
tusschen Chineesche en Assam- soorten. 

In den loop van de laatste kwart eeuw onder- ging 
ook de boreiding van de thee grootc veran- deringen. 
In plaats van de primitieve fabriekon verrezen groote, 
uitstekond ingerichte otablisse- menten, waar op zeer 
grootc schaal een onberis- pelijk product wordt 
beroid. 

Ook op Sumatra is de theecultuur aangevan- gen en 
wordt er met zeer goed gevolg gedreven. Vooral op 
Sumatra's Oostkust worden groote thcelandon 
geexploiteerd, terwijl op Sumatra's Wcstkust in de 
Padangsche Bovenlanden, alhoe- wcl op kleine 
schaal, eene theecultuur in ont- wikkeling is gekomen. 

Cdltuur. Grondsoorten. De thee- landen op Java 
liggen gemeenlijk in bergachtige st reken, maar hun 
hoogto boveu de zee kan zeer sterk afwisselen en wel 
van 300 voet in het Bui- tenzorgsche tot 7000 voet, 
zooals in Kedoe. Het centrum dcr cultuur.op Java ligt 
in de Preanger, waar men in 1919 niet mender dan 150 
onderne- mingen telde, die zich met die cultuur bezig 
hidden, terwijl in de aangrenzendc residentien Batavia 
cn Cheribon eveneens vele van die onderne- mingen 
werden aangetroffen. In Midden Java wordt de thee 
aangeplant op de hellingen der vul- kanen in de 
residentien Pekalongan, Seinarang en K6doc, terwijl 
in Oost-Java de hellingen van den Smeroe en den 
Kloet in Pasoeroean eveneens de zetel van 
theeondernemingen zijn. Hoewel dus op Java vrijwel 
alle theelanden in de buurt van vulkanen gelegen zijn, 
volgt daaruit volstrekt niet, dat dit gewas een 
bepaalden voorkeur voor een vulkanischcn bodem 
vertoont, integendeol op de sedimentaire gronden 
gedijt het even goed, zoodat men vcilig kan 
aannemen, dat thee niet kicskeurig is wat betreft de 
grondsoort, evenmin als wat betreft de hoogte boven 
de zee van de landen, waar men haar planten wil. Wcl 
schijnt cen hoog humuegehalte van den grond noodig 
t(! zijn voor cen gOedo productie, zoodat alle 4 

]>ogingen in het werk mooten worden gestcld ter 
Ix^waring van het bestaande humusgehalte van (1(-
1)bodejn cn ter vermccrdoring van den humus door 
groonbeinesting, benicsting met organische 
meststoffen, onderwerking van onkruid, snoei- scl, 
enz. 

Do thceplant heeft veel water noodig, maar de 
wortels, inogen niet in water blijvcn staan. Een 
licllend terrcin is dus verkieslijk; op vlakke tor- reinen 
mod voor goede draineering wordon go zorgd. In 
schaduw kan de thoestruik niet gedijen, zoodat v66r 
allcs de tot theeplantsoen in to rich- ten terreinen van 
alle hoogopschictendc gewas- sen moot on worden 
ontduan. 

O n t g i n n i n g van gronden e n a u n 1 e g van t 
u i n c n. Wanneer het terrein met bosch bedekt is, dan 
ka])t men er cerst cen rcchten weg door on inaakt 
vervolgens loodrecht daarop paden, die,het land in 
rogelmatige vior- kanten verdcolon. Nu kapt men het 
struikgewas weg, hakt eerst do boomen, die als 
timmerhout. dionst kunnen doen om cn voert doze 
weg, waar- na ten slotte de andero boomen omgekapt 
worden. Het gedroogde struikgewas en do takken 

van do boomon worden vorbrand, maar de stam- 
mcn laat mon liggen, liefst in de richting van. de 
helling, ten oindo ze langzamcrhand te laten ver-
rotton. Zoo men die-ook ver brandci e, zou de groote 
hitto den. humus van den grond doen verbrAnden on 
ook op de bodomstructuur on- gunstig werken. 

Wanneor men een ouden thee- of koffietuin voor 
niouw-boplanting met thee in orde moot maken, dan 
is het ook noodig allo boomen en struiken om te 
hakken. Aangezien de grond van zulk een ouden tuin 
gewoonlijk in vruchtbaarheid is verminderd, is het 
gewenscht daarin tegemoet te komen door hem cens 
met Leguminoson te be- planten en die later onder* 
to werken. 

Bij ontginning van cen met kreupelbosch bc- 
groeid torrein hakt of snfjdt men dat af en ver- brandt 
het nadat men het in de zon heeft laten drogen. Het 
aldus op de eene of andere wijze vol- komen 
geraseerde terrein, wordt nu van wegen voorzien en 
wel van de transport- en de tuinwe- gen. Men legt 
deze zoo goed mogelijk aan met het oog op de 
doelcinden, waartoe zij bestemd zijn en wel de 
transportwegen met niet te steile helling en breed 
genoeg voor het vervoer per kar, terwijl de 
tuinwegen alleen voor voetgangers dienen. en do 
hellingen van het terrein geheel kunnen volgen. 
Daarna worden de goten gegraven, welke dienen 
moeten om de overtollige hoevcelheid regenwater af 
te voeron, die in het gebergte in den Westmoesson 
tijdelijk buitengewoon groob kan zijn. Ten einde te 
voorkomen, dat bij zwaren regen de bouwkruin 
wegspoelt en verloren gaat, zijn. do goten in do 
tuinen met zeer zwakke helling aangelegd en niet 
lang, ten einde te voorkomen, dat bij zwaren regen 
het water aan de onderzijde van de helling over den 
rand zou loopen. Deze goton staan in verband met de 
groote afvoergoten. welke den natuurlijken loop van 
de dalen volgen en in de, rivieren terecht komen. 

Als een goed middel om wegspoeling van den 
bouwgrond to voorkomen, past men op de hel- 
lingon het terrasseeren toe, waardoor het terrein in 
reeksen van horizontale vlakken verdeeld wordt, die 
de breedte van 6ene rij theeplanten bozitten. 

Wanneer de grond op deze wijze genivelleerd en 
gedraineerd is, wordt hij ter dege omgewerkt 
waarbij" de wortels van grassen en dergelijke 
schadolyke onkruidcu zoo good mogelijk worden 
opgeruimd en verwijderd. Somtijds, op zeer vas- ten 
boschgrond, is het niet noodig het geheele terrein te 
bewerken, maar kan men volstaan met hot graven 
van plantgaten ter plaatse, waar de plant zal komen 
te staan; torwijl zware en klei- achtigc gronden con 
zeer intensieve bewerking noodig hobben. 

P 1 a n t in a t e r i a u 1. Do theeheester wordt 
nagonoeg uitsluitond overgcplant door zaden en het 
is voor con aanplant, die toch volo jaren ach- torcon 
geoogst zal worden van het grootste be- lang, dat het 
aangowende zaad van uitnemende kwaliteit is. 
Vrocger plantte men uitsluitend Chineesche thee en 
toon menlatpr, na 1873, de Assam- thee is gaan 
aanplanten en dus beide soorten doorconplantte, is 
clo kans groot goweest van door kruisbestuiving van 
die twee soorten allerlei hybridon to krijgen, die van 
don habitus der ouders afwyken. Ook bij invoer van 
zaad uit Ceylon en uit Britsch-Indie krecg men vaak 
hybriden vixn do twee stanisoorten, zoodat de 
aanplantingcn 
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in velc gevallen ongelijkinatig waren on dus ecn product 

van niet uniforme samenstelling lever- den. 

In den laatsten tijd logt- men veelal op geiso- Ieerde 
plaatsen zaadtuinen aan, waarin men zoo zuiver mogelijkc 
t.ypen ver van gevaar van bc- stxiiving met stuifmeel van 
minder goedc soorten aanplant en de da ar gewonnen zaden 
voor den aanleg van nieuwe aanplantingcn bezigt. 

Men legt de thcc zaden uit op kweckbeddingcn, dat zijn 
ter dege bewerkte en van a lie onreinheden en onkruiden 
bevrijde stukken grond. die in bed- den verdeeld en op de 
lager gelegen ondcrnc- mingen van afdakjes van alang a lang 
zijn voor- zien. Somtijds legt men de zaden uit z on cl or eeni- 
gc voorbereiding en ook wel nadat zij eerst reeds in vochtig 
zand gekieiud zijn of ook al zoo ver zijn, dat er cen stammetje 
met een stel blaadjes en een worteltjc ontwikkeld zijn. Men 
houdt de k week beddingen goed vochtig, wiedt het tusschen 
de theeplantjes opschietende onkruid zorgv uldig weg en 
vangt de dierlijkc vijanden, die gaarne op het jonge gewas 
afkonicn, g ereg old weg. 

Eenige maanden voor dat men de jonge planten in den 
vollen grond wil zetten, dus ongevecr 10 maanden na het 
zaaien, begint men het dek uit te dunnen om de planten 
langzamerhand aan de voile zon te gewennen. 

Behalve de voortplanting door zaad kent men 
tegenwoordig ook nog die door enten, waardoor alle vrees 
voor tcrugslag tot een minderc kwali- teit vermeden wordt en 
men zeker is een goede soort onverminderd te kunnen 
voortplanten. Men neeint voor onderstam sterke typen cn 
voor entrijs takjes van boomen met zeer gewenschtc 
eigenschappen, die men goed laat doorschieten om cr veel 
entrijs van te kunnen snijden. 
.A a n ] c g e n onderhoud v a n de thee aanplantingcn. Men 
plant de jonge theeplantjcs van de kweekbeddingCn of de 
jonge enten in den reeds bewerkten grond en wel 3 X 3 也 of 
3 X 4 Rijnl. voet afstand, terwijl men soms ook wel 21/2 x 4 
of 3 X 3 voet plant. Dit al- les hangt gehecl af van den aard 
van den grond, van de helling enz.Het planten gcschiedt in 
gaten,die eenigen tyd voordat er geplant zal wor- den ter 
bepaalde plaatse worden gegraven.. De daarbij uitgegraven 
grond wordt naast hetzgat neergelegd om in aanraking nwt de 
atnwspheer te oxydeeren, zoogenaamd uit te zuren. Wan- 
neer men bemesting toepast dan wordt de mest met de 
uitgegraven aarde vermengd om daarna later weer 
gezamenlijk in het gat teruggcbracht te kunnen worden. 

Het planten geschiedt liefst in het begin van den 
Westmoesson cn wel met of zonder khiit. Tn het eerste geval 
(pocteran) steckt men de plant met de spade uit den grond en 
laat de omringende aarde bij het overplanten intact, terwijl bij 
lict tweede geval (tjaboetan) de plant uit de losge- werkte 
aarde getrokken cn zondcr deze overge- plant wordt. De 
meerdere of minderc stijfheid van den bodem inoet 
voornameJijk uitspraak docn welke der beide inethoden zal 
worden gebruikt. 

Bij het overplanten moot men goed zorg dragon, dat de 
penwortel niet gebogen wordt, doch recht naar beneden 
gericht blijft. Is deze te lang, dan kan incn hem veilig een 
eindweegs inkorten. Daarna brengt men de uitgegraven aarde 
in het gat terug en zet daarmede de plant vast in den bodem. 

Voor bemesting wordt op Java vccl gobruik go- maakt 
van bocngkil, porskoeken van de oliezaden en wel 
voornamelijk van katjang cn ricinus, welke meststof in 
fijngcmalen tocstand in con ondiep gcultje rondom de plant 
in den grond wordt gebracht, waarna men den grond weder 
gclijk maakt. Een vcel goedkoopcrc en gomakke- lijker aan 
to brengen bemesting is de groenbemes- ting. Daarvoor 
gebruikt men struikvormigcT Le- guminosen. wclkc men, 
hetzij tusschen de rijen thcestruiken aanplant of op een 
afzonderlijk st uk grond laat grocien. Het afgcsneclcn loof 
dezer planten wordt in den grond rondoin de thcestruiken 
ondergewerkt, waar het vergaat en zijne voe- dende 
bcstanddeelcn aan het hoofdgcwas ten goede laat komen. Het 
onderhoud van de tuincn bestaat in het wieden. de 
grondbewerkmg cn het inboeten der afgestorven planten. In 
de eerste ja- ren van den aanplant is het onkruid liet moeilijkst 
te behecrschen, maar zoodra de struiken zich goed 
ontwikkclen en den bodem beschaduwen. is 

I dat deel van het onderhoud veel gcniakkelijker. Een tweede 
bewerking is het patjollcn van den grond op eenigen afstand 
van de struiken, om aan de wortels lucht te geven cn hun 
ontwikke- ling te bevordcrcn. Tcrzclfder tijd vervangt men 
de gestorven, achterlijke of ziekclijkc planten door nieuwe, 
die minstens even oud en groot zijn als de omringende 
gezonde cxemplareu. Het. snoeiscl, de bl ad even cn takken 
worrlen naast de thcejilanten in zoogcnaainde blind。goten 
gelcgd om daar te vergaun en humus te vorinen. Ook komt 
daann het uitgetrokken onkruid, dat men eerst in de zon heeft 
gedroogd om het to laten af- stervei) en ook verzaniclt zich 
daarin door den rc- gen medegevocrcl fijn slib. Van tijd tot 
tijd wordt de inhoud van de alkuigs volgewordcn blnide goot 
uitgcschej)t om als mest rondo in d(；n thce・ heestcr te 

worden ondergespit. 
Een zeer voornaara decl van liet tuin-onder- houd is het 

snocien, waardoor vooreerst de strui- ken op goede hoogte 
worden gehouden en verder de takjes, die door het 
voortdurend afj)lukken van bladercn gehecl al)normale 
vorinen aanne- nien, weder in te korten cn tot normale)i vorrn 
tc- rug te brengen. 

s Z i c k t c ii e n p 1 a g c n. De incest gcvrrces- dc plaag voor 
de theestruik is cen halfvleugclig insect, Helopeltis genaamd, 
dat zoowcl in den tonstand van larve als yan volwassen insect 
de the(- bladercn cn groen6 takjes aanstcekt en zich nn-t het 
sap daarvan voedt. Tcrzclfder tijd brengt Jiet ecn vocht in 
geniaakte vvoudc, dat zeer nadco- lig op het wccfsel der plant 
werkt. De pick rond- o】n de stockplaats wordt l)i-uin cn sterft 
aff terwijl wanne^er de steck in de nerven to(jgcbra<J>t is, 
IJadcren krorn trekken en vcrscJironipcIeji. J)e schade is soms 
zeer aanzi(n)lijk, daar de theetui- Hen er kaal van staandus 
minder product O|»- leveren dan ZODIICI- die naiitastin^ het 
geval zou zijn g(^wecst. I'nikele soorten zijn beter bestanrl 
tegen aan vallen van Hehjpeltis dan and ere, wijl de lioogcr 
gclcgen ondernejningen er jjiindcr last van hcbb(?n dan die in 
h(儿 laa/fland. 

Een tweede vijand van de thee is de Oranjc mijt, die 
cveneens van het sap der bladercn lecft, dat cr uitgezogen 
wordt, nadat hot insect er een .gat in gestoken heeft. D(i stork 
aangetaste blade- ren vallen af, hetgeen zclfs zoo ver kan gaan, 
dut de takken, waar ecn hcvigcaanval plaats heeft gc- had, 
afsterven cn dus den boom eon^co idcrling 



THEE. 329 

gohavend uiterlijk do on krijgen, Andoro dierlijko 
vijandon van minder bolang zijn boorderrupson cn 
kovers, bladrupscn, krekcls, aaltjes en witto mie- rcn, 
torwijl onder do plantaardige parasieten mistels, 
mossen, kanker, djamoer oepas en wortel- schiinnicls 
moeten wordcn vermeld. 

0 o g s t e n bcreiding. riukken van het blad. Hot 
oogsten van thee geschiedt niet eons of enkele inalen 
van het jaar. gelijk bij de meesto gewassen, inaar elke 
6 tot 12 dagen en hot goheele jaar door, behalve in 
den tijd, wanneer de ge- snoeide struik pas 
doorgegroeid is en men eenigo woken wacht. 

Het plukken, d. i. voorzichtig met vingors en duim 
afbreken der jonge loten cn blaadjes, laat men door 
vrouwen en kinderon doen, liefst na den 
ochtenddauw (na 8 uiu? 's morgens). Doordat de 
geplukte bladeren gewoonlijk verzanield wordcn in 
een dock, welkc dikwijls over grooten af- stand wordt 
gedragen, komt hot veel voor dat do bladeren 
kneuzen en broeien, hetgeen zeer nadee- lig voor de 
bewerking is. Dr. Nanninga (Besohou- wingen over 
de thcefabrikatie, T. v* N. en L. LXiV) beveelt 
daarom het gebruik van platte jnanden aan. 

Men onderscheidt aan den theeheester top-, fijn-, 
middel- en grofblad, en velen oogsten tegen- woordig 
de stengeldeeltjes met 2 tot 4 jongsto blaadj es. 

De voor g r o o n o thee beslemdo bladeren worden 
ontniddellijk na den pluk in boven een houtskoolvuur 
sterk verhitte ijzeron pannen ge- braden； waarbij, 
om aanbranden te voorkomen, de bladeren gestadig 
met de handen luchtig uit elkaar worden gehouden 
totdat er roode randen aan komcn. Door deze 
onmiddellijke droging wordt aan het looizuur geen 
tijd gegeven tot oxy- datie. De gebraden niassa wordt 
terstond gerold cn gedroogd； daarna gesorteerd en 
afgepakt. 

De z w a r t e t h c o vercischt nicer bewer- king. 
Aanvankclijk paste men op Java nog toe de 
ornslachtige Chineesche methode, in 12 tempo's, 
wclke dagen tijd vorderde. 

Langzamcrhand werden de manipulaties bo- j)erkt 
tot 4 bewerkingen： 

1. verfl<?nscn; 2. rollen； 3. fermenteeren en 4. 
diogcn, wclke bij gehecl machinale beworking* 
binnen eenigo uren afloopen, indien or aan hot 
sortecrcri altliaiis niet te veel tijd wordt besteed. 

Io. Vrrjlcnfien. Het versch geplukte thoeblad Ix-
vat ongevc<tr 80 % water, wanrvan er 20 — 40 
nioeton verdampen eor hot blad slap (lajoe) ge- noog 
is om het te kunnen rollen.- 

Mon omlerseheidt de vcrflensinethoden in na- 
luurlijke cn kiinstinatige, waarvnn Voorheen do 
cerstgonoemde uitsluitend in zwang was, maar nu 
vrij wcl algemecn door do laatsto is vordrongen. Bij 
de natuurlijki* verflcnsincthodo spreidde men het 
blad in de fabriek op den grond uit, het zij direct op 
den vlocr of op bamboo borden (tampir). Do duur dor 
bewerking hi ng zcor veo) van de weersgcsteldhcid 
af ； gowoonlijk was mon den an- deron morgen 
gcrced, wanneer men des iniddags het blad 
tiitgespreid had,)naar bij ongunstig we- dor moest 
men de nog niet vorflenste bladeren in de zon 
brengon om hun overtollig watcrgehalte t c verliezcn, 
hetgeen ongorief met zich medo- braclit. Men volgt 
nu veel nicer de kunstmatige methode en spreidt do 
thcobladercn in dunno laag op borden uit.dio in 
slellagcs boven elk under worden geplaatst en 
tusschen wclke do hicht vrij 

kan circulceren. Om gcheel zeker te zijn, dat het blad 
op tijd zijn overtollig water verliest, wordt door 
middel van krachtigo ventilatie inrichtingen eon 
stroom verwarmde lucht door den geheelen 
flenszoldcr bowogen, dio zoo snol de theebladeren 
droogt, dat men nog den zelfden dag, waarop het 
blad gcoogst en binnengebracht is, met de verde- re 
bewerking kan beginnen. 

2. Rollen. Het rollen der verflenste massa be- oogt 
het blad te kneuzen, opdat de bestanddeelen der 
verschillendo ccllen zich met elkander mcn- gen, 
waardoor de bestanddeelen govormd worden, wclke 
later den geur en den smaak der thee zullen leveren. 

Voorheen word uitsluitend met de hand gerold en 
wel door een handvol verflenste theebladeren eerst 
zachtjes en later harder op con tampir te rollen, 
zoodat de blaadj es tezamen gebald worden en het 
uittredende sap ter dege met de massa wordt 
vermengd. Deze veel arbeid kostende bewerking 
wordt thans bij de berciding van zwarte thee 
nagenoeg niet mcer gevolgd, maar is vervangen door 
het niechanische rollen, waarvoor een groot aantal 
toestellen in gebruik zijn. 

De meesto daarvan zijn zoodanig ingericht, dab 
men door het verstellen van een schroef den druk, 
waaronder de thee gerold wordt, grooter of klei- ner 
kan maken al naar gelang van het soort te verwerken 
blad en het tijdstip der bewerking. Deze moet 
voorzichtig en met zorg geschieden. Ten eerste mag 
men niet ruw rollen, aangezien daardoor de spierige 
bladtheeen verloren zouden gaan； ten tweede moot 
men zorg dragen geurige thee te verkrijgen, hetzij 
broken soorten, hetzij bladtheeen. Voordat men met 
hot rollen begint moet men zich cerst good 
overtuigen van de mate van vcrflenstheid, die de 
thee heeft en hiernaar richt men de wijze van rollen. 
Is het blad door re- genweder of geinis aan wind niet 
volkomen. flens te krijgcn of is mon door groote 
oogsten genood- zaakt vlug voort te maken en weer 
plants te ge- ven aan nieuwe voorraden geplukte 
thee, dan rolt mon ze op de volgende wijzo: Eerst 
rolt men gedurende 15 minuten ongeperst (njirab), 
daarna gedurende 10 minuton met zwakke persing 
(meu- san), vorvolgens 15 minuten onder flinke 
persing (angot) en ten slotte 5 minuten opwerken 
(njirab). Dit persen moet zoo geschieden, dat het 
vocht of sap zich innig mot het theeblad vermongt. 

Heeft men kleine oogsten, zoodat er tijd ge- noeg 
is om do bewerking langer te docn duren, dan necmt 
men er een geheel uur voor in plaats van drio 
kwartior en necmt dan ieder tempo in evenredigheid 
langer. Do hier genoemde rollingen makon to zamcn 
nog slcchts de eerste rolling uit en dezo wordt, nadat 
de thcogezeefd geworden is, voor do grove deelen 
door een tweode rolling go- volgd. Men kan zovon, 
hetzij met de zeefinrich- ting voor nat blad, patent 
Bosscha, of met behulp van eonige andere voor dat 
doel geschikto zeef- inrichting. Het allcrgrofste 
gerolde theeblad, dat door de zeef afgcscheiden 
wordt, wordt nog een- maal cn nu gedurende 20 of 
30 minuten gerold, welke tijd weer, evenals bij de 
eerste rolling, on- dorverdcold wordt. 

In den roller vormon zich grooto kluwens van 
blad, die af en too wordon verwyderd en in ufzon- 
dcrlijke toestellen, balbrekers genaamd, uit el- 
kandor wordon gehaald. 

3o. Fermenteeren. Nadat het blad voldoonde ge-
rold is, wordt hot geferinenteerd; men spreidt het 
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namelijk in dunne lagen uit, waarbij de goed ge- 
mengde eelsappen op elkander kunnen inwerken en 
met medewerking van de zuurstof van de lucht 
dekleur-, smaak-en geurstoffen opleveren. 
Aangezien bi) deze werking geene mikro-organis- 
men in het spel zijn, is de naam fermentatie voor deze 
bewerking minder juist. Twee stoffen spelen bij de 
fermentatie een rol, namelijk de looistof en 
eenferment,doorwelks werking bruine ontledings- 
stoffen van eerstgenoemde ontstaan, dio zich op de 
bladmassa afzetten. De zaak is nu, de bewer- king 
zoolang te laten duren dat zooveel mogelijk al het 
looizuur ontleed is, en dat tevens zoo wei- nig 
mogelijk van de gevormdc stoffen geheel on- 
oplosbaar is geworden. Verder ontstaan de aethe- 
rische stoffen (theeolie, III, 86), die de thee haar geur 
geven 】).Door de bewerking wordt de blad- massa, 
die volkomen groen was, geel, oranjeachtig en 
daarna holder bruin.Aan de kleur kan men zieh of 
voldoende ge'oxydeerd is. Wordt later machi- n&al 
gedroogd, dan moot het oxydatieproces niet zoo lang 
worden voortgezet als bij droging boven 
houtskoolvuur, aangezien men dan een slecht af- 
getrokken blad (donker mat bruin) verkrijgt. Hoe dit 
komt is nog onbekend. 

Het gerolde theeblad kan als volgt worden on- 
derscheiden: Eerste groot blad (kassar). Tweede 
middensoort (broeboek II). Derde fijn stuk (broe- 
boek I). De duur van de fermentatie is voor die drie 
soorten verschillend; voor het grove eerste blad is de 
duur 3, 3匕 of 3% uur, voor de tweede soort 2, 2叶2 
tot 3 uren en voor het fijnste deel 2 tot 21/2 uur. 

Bij de fermentatie heeft het weder een grooten 
invloed, daar warn^e haar bespoedigt en lage 
temperatuur haar verlangzaamt. Men kan zich 
daaroin niet alleen aan den tijd liouden, maar moet 
zoolang fermenteeren, totdat do kleur van de 
bladeren een gelijkmatige bronstint aanneemt. 
Groene bladeren, die nog niet volkomen gefer- 
menteerd zijn, mogen in de massa niet achter- 
blijven. Na de oxydatie moet een tweede rolling 
(overrolling) plaats hebben, thans echter slechts een 
tiental minuten. 

'4o. Drogen. De gefermenteerde thee moet zoo 
spoedig als het juiste punt bereikt is worden ver- 
warrod om een voortgang der fermentatie te stui- ten 
en daarna wordt zij gedroogd. Vroeger droog- de 
men de thee boven houtskoolvuur, maar daar dit te 
kostbaar, te lastig en te onzindelijk is, wordt 
tegenwoordig uitsluitend machinaal gedroogd en wel 
met verwannde lucht, die langs de op horizontale 
zeven uitgespreide gefermenteerde bladeren wordt 
gevoerd. 

Meestal droogt men in twee tempo's, zoodat de 
thee, die den eersten kcer uit den droger komt, half 
droog is; de temperatuur is hij deze droging vrijhoog 
en bedraagt 200 — 230° F.; daarna komt zij in een 
tweeden droger, waarin de temperatuur niet zoo hoog 
is en niet boven 180° F. komt, ten 

1)De krachtige geur van de Chineesche thee 
komt door de edder planten en de lang- zamere 
bereiding ； veelal echter 00k door bij- 
menging ven geurige bloemen, als die van Olea 
fragrant, Aglaia odorata, Gardenia flori- da, 
voorts van Jasminum, Magnolia, Citrus, 
Chloranthus, Illicum. Door de Javaplanters is 
deze eenigszins bedriegelijke bloemen-bij- 
menging terecht verworpen: bun product is een 
absoluut zuiver theeblad. 

einde den fijnen geur van de thee niet to doen 
bc- derven. Bij de irieeste machines beweegt 
zich de thee op de horden of zeven door den 
droger, zoodat men door het vermeerderen of 
verniindoreii van do snelheid het tempo van het 
drogen kan wijzigen.Dezaak is bij het drogen 
alles in aanmer- king te nemen,wat zich bij de 
bewerking van het blad heeft voorgedaan, nl. 
hoe de toestand van bet blad in zijn flensen is 
geweest, matig flens, volkomen of onvoldoende 
en men regelt naar deze gegevens de hitte van 
den droger. Men zorgt dan, door de snelheid on 
de hitte te regelen, dat de thee met elken 
gewenschten graad van vochtig- heid, droogte 
of aangebrandlieid den droger ver- laat. 

Zeven, sorteeren en verpakken. Is de thee goed 
droog, dan schuurt men ze tot den volgenden morgen 
op, en laat men door vrouwen de er onder 
voorkomende stoffen, als stukjes bamboo van de 
tampirs enz. uitzoeken, om daarna te sorteeren. 
Vroeger geschiedde dit door een stel zeven met 
mazen van onderscheiden grootte. Tegenwoordig 
wordt de ^Davidson*s sirocco teasorter and brea- 
ker" gebruikt, een in hellende richting gestelde 
zeefcylinder,waarin de mazen van boven naar be- 
neden in grootte toenemen, zoodat eerst de fijnste en 
aan het einde de grofste thee doorvalt. Deze komt in 
den “breaker" en dan nog eens in den “sorter". 

De z w a r t e thee wordt, te beginnen met de 
duurste soort, onderscheiden in de volgende 
hoofdgroepen: 1. pekoe of pecco (pakhao = wit haar, 
dus witblad) vervaardigd van de jongste uitloopers 
van het blad； 2. souchon (siae-tsiong = kleine soort); 
3. oolong of pekoe oolong, uitge- zifte thee 
gefabriceerd van de fijnere soorten； 4. Congo of 
congoea (koenghoe = werkmansthee of thee, waaraan 
veel werk is) gefabriceerd van de grofste bladeren en 
5. boey (bohea) gefabriceerd van de gebroken 
bladeren. Door vermenging verkrijgt men 
verschillende tusschcnliggcnde soorten, zooals o.a. de 
bekende pekoe-souchon. 

De groene thee brongt men onder de volgende, 
met die der zwartc thee correspondccrendc 
hoofdgroepen: 1. Joosjes J) of gunpowder 2); 2. uxim 
(u-tsien = voor den regen); 3. hyson of by- •sant 
(hitshoen = krachtige lente of echte thee)； 4. 
thungkay of twangkay (toan-khai, naam eencr rivier 
in China)； 5. schie of shin (pri-tsa = vJics of 
velthee).- 

De bewerking van het blad tot drogo thee ver- 
eischt dus drie dagen en wel, eerste dag ontvan- gen 
en uitspreiden, tweede dag fabriceeren (rul- len, 
fermenteeren en drogen) en derde dag uit- zoeken en 
sorteeren. Zoo noodig wordt nog eenw 

1) J o o s j e of Djoesic is een verbaste- ring 
van het portugeesche Deos (= God). 

Bek end is het dat bij de eerediensten der 
Chineczen o. m. „theen wordt geoflcrd. Of 
daaruit jnag worden afgeleid dat de gissing van 
Prof. P. J. Veth (Uit Oost en West, b). 206) dat 
daai^door de naam van Joosjes thee voor de 
beste kwaJiteiten zou zijn ontstaan, reden van 
bestaan heeft, kon men niet naspeuren. 

2) Afgeleid van den vorm dezer thcesoort, 
nl. kleine balletjes； juister is de 00k wel ge- 
bruikte naam „parelthcen, omdat de balletjes 
meer van parelcn of ha gel h eb ben dan van 
buaJ<ruit. 
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nageclroogd en daarna de thee in groote, 
metzink of %od bokleede bewaarkisten 
opgeborgon. Hceft men hiorin voldoendc 
verzamcld ter afpakking van flinko facturen, 
dan wordt alles van 66n soort of merk 
uitgestort, goed dooreongemongd en ver- pakt 
in kisten van cen lichte houtsoort, welke op de 
ondernemingen zelf gekweekt wordt (vooral 
de soerian, Cedrela serrulata; IV), van binnen 
met theolood bekleed. Meest verpakt men in 
zg. kwart kisten (van 40 K.G. inhoud); bij 
uitzondering ook wel in 1/8,1/16 en 1/32 kisten. 
Het vullen der kisten moet zeer zorgvuldig 
geschieden ten einde zoo- veel mogelijk thee 
in de kist te kunnen pakken, waardoor schuring 
en wrijving tijdens het transport wordt 
voorkomen. Op sommige ondernemingen 
Worden daarvoor macliines gebruikt, waar- 
over echter de meeningen zeer verdeeld zijn. 
Naar het schijnt kan alleen voor thee met „kort 
stuk" zooals „broken pecco" met een 
pakmachine meer in een kist verpakt worden 
dan op de gewone wijze. Vrocger werden ook 
op Java de kisten ge- hecl uitgenionsterd als de 
Chinoesoho. Nu echter w，rdt de 
uitmonstcring veel vereenvoirdigd. Het 
beplakken der kisten met papier, het vernissen 
daarvan, het omkleeden met jute of bamboe 
vlechtwerk, wordt tegenwoordig dan ook bijna 
algemeen nagelaten. Voor den verkoop in het 
klein wordt de Java-thee ook wel in kartonnen 
doosjes verpakt naar Nederland gezonden. Op 
vele fabrieken wordt voor de inlandsche bevol- 
king zg. volksthee voor geringen prijs verkrijg- 
baar gestcld. Hiervan wordt vooral in de Prcan- 
ger veel gebruik gemaakt. 

Opbrcngst. Men begint gewoonlijk op Java in het 
derde jaar na het planten to oogsten, maar vcrkrijgt 
dan nict veel blad, zoodat men in de cerste jaren nog 
nict op de hiervoor gcschetste wijze de thee 
fabrickniatig bei'eiden kan. Daarom bewerkt men in 
de eerste jaren van de onderne- niing het product op 
de ouderwetsche wijze met <le hand of verkoopt het 
aan. een naburige onder- ncining. Ecrst later, b.v. na 
zes jaar, komt de aan- plant op zijn voile productie 
en dan rekent men gcrniddeld duizend halve kilo's 
per bouw en per jaar, ofschoon hi er de kwaliteit der 
thee ook invloed op heeft. Wanncer men op kwaliteit 
wei kt en dus zeer jong en fijn blad plukt en het ou<le 
aan (len struik laat, zal men minder aan gc- oogsten 
cn fabricceren dan wanncer er op k wajititcit gcjjlukt 
wordt eu ook veel oud blad in< <le wordt verwerkt. 
Jn sommige gevallen kan <le oogst per bouw wel tot 
2500 halve kilo's por jaar .stijgcn, terwijl aan den 
andcren kant gemid- deldc oogsten van 600 halve 
kilo's ook nict onge- woon zijn.. 

B c s t a n d d e c J e n. Om aan de door do 
Anisterdamschc en Londcnscho inarkt gcsteldo 
eischcn tc voldoen inoet Java theo con hoog ge- haJte 
oj)losbarc. fernientatic-producton bevatten, zonder 
veel onontlecd looizuur of bittore stollen. IIoc meer 
ojilosbarc fcrmentatie-producten (ont- staan in 
iioofdzaak uit het looizuur cn anderc der- gdijkc 
verbindingen) uanwezig zijn, des tc ster- ker (nicer 
pungent) en v oil er de thee, des to don- kerdcr de 
schenk on des to jneer waterhoudend zij zal zijn，De 
hoevcelhoid van doze bestanddeelcn hangt af van 
den ouderdom van hot blad (hoo ouder hoc minder 
looizuur ),typo van don heester, en wijze van 
fermenteeren, Vorder moot de thee .cen normaal 
gehalte caffeine (= theliio) bovatten (hoc jonger het 
blad des te meer cafl,cinQ, welke 

stof voornamelijk do physiologische waarde aan 
de thee geeft. Eindelijk veel geurige vluchtige 
stoffen (thee-olic), die deel hebben aan de opwek- 
kende kracht. 

De verhouding dor bestanddeelen loopt naar 
mate van den pluk, de soort van thee, de wijze 
van boreiding enz., zeer uiteen. 

Prof. G. J. Mulder gaf destijds de volgende 
totaal-analyse voor Java-thco： 

 groone zwarte 
Theme .........................  ...0,60 0,65 
Vluchtige olie .... ...0,98 0,65 
Looizuur ......................  ...17,56 14,80 
Bladgroen  ...................  ...3,24 1,28 
Was .............................  ...0,32 0,- 
Hars .............................  ...1,64 2,44 
Gom ............................  ...12,20 11,08 
Eiwitstoffon.................  • . . 3,64 1,28 
Vezelstoffen ...............  ...18,20 27, 一 
Extracfiestoffcn ... ...21,68 18,64 
Extract-afzetsel ... ...sporen 1,64 

d. met zoutzuur ...20,36 18,24 
Zouten (asc-h) .... ...4,75 5,36 
Bij 100 % verloren aan water 4,— 3,88 

Het belangrijkst bestanddeel is de t h e i n e, 
geheel identisch met de caffeine, welke stof in 
deze Enc. (II, 384) beschreven is； het cafieine- 
gehalte der thee wisselt tusschen 1 en. 3 %, 
soms zelfs nog meer. In thee is naast de caffeine 
ook eene geringe hoeveelheid theophylline aan- 
wezig, eene stof, die even als theobromine (1,433), 
de samensLelling van dimethylxanthinc heeft. 

Tot de waarde van thee draagt voorts aanzien- 
lijk bij de reeds genoemde vluchtige theeolie het 
eigenlijk aroom der thee. Voor het looistofgehal- 
te wisselen de analyses tusschen 10 en 25(!)%. In 
de asch der thee (5 — 8 %) is eenig mangaan. Van 
practische waarde is de kennis van het extract- 
gchalte der thee: goede waar moet aan kokend 
water ten minste 30 % afstaan. Reeds uitgetrok- 
ken en weder gedroogd theeblad (vermoedelijk 
wel de meest voorkomende theevervalsching) 
geeft natuurlijk nog slechts weinig aan water af. 
Theezaad bevat vette olie (III, 80) en giftig sapo- 
nine. 

Kan tegenwoordig door de chemie en micro- 
scopie (het theeblad bezit eigenaardige vertakte 
stcencellen, de zg. idioblasten of astrosclereid.cn) 
grootendeels gewaakt worden tegen v ervalsching, 
het voornaamsto middel tot vaststelling van de 
waarde van het product is de ,,proef". Daarvoor 
wordt cen vasto hoeveelheid thee (gewicht van 
cen sixpence b.v.) in een trokpotje van een vast 
model met oen bepaaldo hoeveelheid kokend wa- 
ter overgoten. Na 5 ininuton trekken wordt het 
vocht in kleine kommetjes afgeschonken cn het 
afgetrokken blad op het deksel van het trekpotje 
gestort. De proof wordt niet gedronken, maar men 
spoelt er slechts niond* en verhomelte mede. De 
typischo tormcn, dib de “tasters" bezigen, zijn 
zeer talrijk. Jacobson bcricht dat cr 84 woorden 
werden gebruikt als: plat, flets, rijp, geurig, 
groon, boonig, mollig, grof, schroeierig enz. 

Groeno thco wordt veelal schadelijk voor de ge- 
zondheid geacht, zo maakt zenuwachtig. Zwarte 
thoe, mits good gezet en mot mate gebruikt, 
werkt opwokkeud cn kan als con vrij onschadelijk 
genotmiddol beschouwd worden. Vaak cohtor 
wordt de thee niet goed gezet; dit moet gesohie- 
den met zacht (kalkarm), goed kokend water, dat 
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echter niet lang gekookt heeft, slechts 5—10 niinu- 
ten trekken (nooit koken) en zoo men wil bowa- ron, 
afgeschonken worden in een anderen, vooraf 
verwarmden trekpot. Het warmhouden kan ge- 
schieden door een „tea cosy". Het gebruik van een 
thcelichtje is niet zonder gevaar, daar do thee bij 
voortgezet trekken te wrang van smaak wordt. 

Productie. Handel. Statistiek. Volgens het 
Verslag omtrent Handel. Nijverheid en Landbouw 
in Nederlandsch-Indie bedrocg het aantal thee 
ondememingen en de met dat gewas beplante 
oppervlakte in Nederlandsch-Indie op den 1 Juni 
1914 de hoeveelheden, vermeld in de onder a an 
dcze bladzijde opgcnomen tabel. 

Gespecificeerd naar den ouderdom der heesters 
waren de boplante oppervlakten in bouws: 

 
Op Java. 

Op de 
Buiten- 
bezit. 

Totaal. 

van 0 — 1 jaar 4.832.42 872 5.704.42 
,, 1—2 „ 11.915.44 668.80 12.584.24 
” 2 — 3 „ 9.93).80 927 10.858.80 
„ 3—4 „ 7.657.3S — 7.657.38 
,,4—5 „ 6.124.78 — 6.124.78 

” 5 — 6 ,, 4.947.70 — 4.947.70 
,,6 — 7 ,, 3.496.80 — 3.496.80 

ouder dan 7 „ 55.044.42 1.830 56.874.42 
Totaal 103.950.744.297.8。|1。

8.248.54 
De oppervlakten*in de verschillende afdeelin- 

gen der residentie Preanger Regentschappen in 

beslag genomen door do bcvolkingsthcecviltMur 
bedroegen, uitgedrukt in bouws, op31 December: 

Afdeelingcn. 1912 1913 1914 
Soekabocmi 12.097 13.040 13.942 
Tjiandjoer 914 1.900 2.612 
Bandjoeng 206 173  Soemedang 450 700 411 
Limbangan 2.061 3.150 (4.525 
Soekapoera 421 770 
 16.149 19.733 21.490 

De productie van thee op Java bedroeg in de 
onderstaande jaren deze hoeveelheden in kilo*s: 

1910 15.055.083 1914 29.943.603 
1911 25.317.109 1915 40.898.866 
1912 29.412.704 1916 42.708.471 
1913 23.739.310 

De productie van Sumatra was in 1915 1.104.100 
halve kilo's groot en in 1916 3.064.336. 

De uitvoer van Java was in..diezelfde jaren als 
volgt verdeeld in halve kilo's： Zic tabel volg. pag. 

De voornaamste markten voor de thee uit Ne- 
derlandsch-Indie waren tot nu toe Amsterdam en 
Louden, doch aangezien de nioeilijkheden voor de 
scheepvaart naar Europa door den oorlog steeds 
grooter zijn geworden, wordt sedert 1915 steeds 
meer thee te Batavia verkocht en gaat direct van de 
plaats der productie naar die van de bestein- ming, 
zoodat de directc uitvoer naar de Veree- nigde Staten 
en Rusland sterk is toegenomen. Hoe groot die 
directe verkoop wordt, blijkt uit het hier volgende 
lijstje van verkoop te Batavia in halve kilo's in de 
laatsto jaren： 

1912 9.969.000 1915 29.246.000 
1913 14.986.000 1916 37.422.000 
1914 15.572.000 

Gewesten 
 .Oppervlakte in bouws 

〔
A

an
ta

l 

o
n
 

1 
Thee alleen 

Thee gemengd met 
Totaal. X)J 

K
o
 f

li
c
 

=d 
 

Rubber 
en 

Koffie 

Koffie 
en 

Klapp. 
JAVA. 

Bantam ...................................  2 5 — 
 

3 
   

8 
Batavia ...................................  43 18.090.87 35 10 24 —■ 1.198 75 19.432.87 
Preanger .................................  191 74.729.17 20 — — 5 — 

 74.754.J7 
Cheribon.................................  5 1.230  

— 
    1.230 

Pekalongan .............................  3 982  
— — — 

  982 
Semarang ...............................  3 1.749.50  

— — — 
 

一 1.749.50 
Pasoeroean .............................  1  1.854.45  

— — 一 
 - 1.854.45 

Besoeki ..................................  2 G05   -    605 
Banjoemas ..............................    40  

— 
 

— 
 - '-10 

Kedoe .....................................    1.0G0.75  
— -— — 

 - 1.060.75 
Soerakarta .......................  ..  ...  5 1.J02  

— — — 
 — 1.102 

Madioen .................................    20  
— — — 一 一 20 

Kedlri .....................................  8 1.112  — — — — - 1.112 
Totaal Java................... 281 102.580.74 55 10 27 5 1.198 75 103.950.74 

BUITENBJ2ZITTINGEN 
Sumatra's Westkust .... 3 396  

—     
396 

Palembang ...................  ..  ...  ...    12       12 
Oostkust van Sumatra ... It  3.879.80  

— - — — 
 3.879.80 

Menado ..................................    10 
-      J0 

Totaal Buitenbezittingen . 2。 4.297.80   — - -  4.297.80 
Totaal Ned.-Indie .... 301 106.878.54 55  27 5 1.198 75 M8.248.54 
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Bestoinming. 1912 1913 1914 1915 1916 1917 

Nederland .... 25.699.352 22.591.954 25.618.18G 39.383.052 29.577.346 1.278.434 
Groot Brittannie . 19.306.590 20.255.234 21.922.642 2G.988.088 23.553.206 3.397.171 
Ruland ...................  1.333.604 4.399.334 3.248.172 9.605.556 21.910.730 17.051.698 
Australie ................  5.906.554 4.938.708 6.781.57G 7.236.382 6.434.798 10.542.466 
Vcreenigde Staten. 344.818 581.352 784.710 1.199.583 705.960 27.456.508 
Singapore ...............  1.756.062 1.718.716 1.549.948 2.879.942 2.035.834 1.033.288 
Elders  .................... 1.736.158 5.014.502 4.939.888 5.174.066 9.757.068 12.175.546 

Totaal ,.. 56.083.138 59.499.800 64.845.122 92.466.668 93.974.942 72.935.114 
In het jaar 1914 were! voor het eerst op de 

markten te Louden cn te Amsterdam kleine par- tijen 
Sumatra thee verhandold. 

IMeraluur: C. Bald, Indian Tea, Its Culture and 
manufacture； Mr. J. A. v. d. Chijs, Geschie- denis 
van de Gouvernements theecultuur op Java； M. F. 
Coulombier, L'arbre a the; 0. Feist- mante] ； Die 
Tlieecultur in Britisch Ost-Indien; W. R. de Grevej 
De cultuur en de bereiding van thee op Java； A. J. 
Wallis, Taylor Tea machinery and tea factures； D. 
A. W. Nanninga, De theecultuur in- Nederlandsch 
Indiii; G. Watt and H. M. Mann, The pests and 
blights of the tea plant. V ord er artikelen in Indischo 
Morcuur, Teysman- nia； Verslagcn van hot 
Proefstation voor Thee； Verslagen van de 
Soekaboemische Landbouw- Vereeniging cnz. enz. 

THEMEDA GIGANTEA Hack. Fam. Grami- neeen. 
Mandjah bodas, Djoekoet inandjah (SOEND.). Hoog 
gras, dat vooral aan de rivier- oevers voorkomt en 
waarvan de gedroogde bloenipluimen in Makart-
bouquctten worden ge- bruikt. 
THEOBROMA CACAO. Zie CACAO. 
THESPESIA LAMPAS Dalz. et Gibs. Fain. 

Malvaceae. Kapas oetan (MAL.), Kapasan, Ke- 
niiren, Mircn, Paskapasan, PoerCt (JAV.). Opge- 
riclit,t tut 21/., M. hooge heester met 3 —5-lobbig© 
l>la deren cn gele bloenien met een rood hart. 

voor op grasvelden,aan waterkanten en in 
Jaag kreupelhout tot 300 M. boven zee. Over de I; 
waliteit van den bastvezel loopen de mccningen 
uitcen. De hcvoJking maakt er vaak gebruik van, 
<h»c)i hecht < r i/ccn bijzondere beteekenis aan. 

THESPESIA MACROPHYLLA Bl. (= Th. 'Iiopidnci. 
Sola nd) Jiaroc laoet, Baroe pante(MAL.), Waroc Jot 
(JAV.). Kleine boom, tot 10 M. hoog, met
 blndercn en geel-inet-roode bloe- 
nvn. De boom koint in geheol Z.O. Azie yoor, vooral 
oj) zandige Btranden. Het buigzame cn sterkc lioul 
wordt vooral voor ribben en ander materiaal bij den 
inlandschen achcepsbouw ge- bruikt. ]fet kcu'nhout 
wordt ook gebruikt voor laden van gcwcrcn, doosjes 
enz. 

THEVETIA NERIIFOLIA Juss. Fam. Apo- 
cynaceae. Gindj6 (JAV.). Heestcr met gele bloe- 
incn, uil Z.-Amcriku ingevoerd on vuak als sier- 
plant gekweekt. Do plant is giftig door de aan- 
wezigheitl van thovotine, dat op het hart werkt. Het 
hout wordt als vischvergif gobruikt. 

THOELENG-ORKEST. Zie MUZIEK EN MU- ZI 
EK J NSTRUM ENTEN. 

THROENE. Zio MUZIEK EN MUZIEK1N- ST 
RUM ENTEN. 

TIBAN- EN TOEKONSTELSEL. Zie DJAMBI 
ondor Bevolking bl. 610. 

TIBA WA. District van de onderafdeeling Go- 
rontalo der tot do residentie Alenado behoorende 
afdeeling Gorontalo met 17 kampoengs en 土 9700 
zielen, onder een 1c districtshoofd, dat den tit el van 
Marsaoleh draagt. 

TIBOEOE. Zio MUZIEK EN MUZWKIN- 
STRUMENTEN. 

TIDAR (= spijker). Platgekopte heuvel bij 
ilagelang (Kedoe), dio volgens de legende het 
middclpunt van Java vormt, on waardoor de spijkor 
geslagen zou zijn, waarmee dat eiland is vastgelegd. 
Ze verrijst geisoleerd uit het om- liggend land, tot 130 
M. hoogto. 

TIDOENGSCHE LANDEN. Verzaxnelnaam van een 
zestal landschappen in het Noordelijk ge- deelte van 
de residentie Zuider- en Ooster-afdee- ling van 
Borneo, gronzende ten O. aan de Soeloe- zee, ten Z. 
aan hot landschap Boeloengan proper en thans 
daarvan deel uitmakende, ten W. en ten N. aan het 
Britsche gehied (vgl. SfiBOE- KOE). .De 
landschappen, thans districten van het Sultanaat 
Boeloengan, ontleonen alle hurr naarn aan rivieren, 
dio hoewel niet groot, zich met breede mondingen in 
zee oiitlasten. Het land is uiterst schaars bcvolkt; 
langs de.kusten wo- nen Mohammcdanen, terwijl de 
binncnlanden door verschillende Dajakstarumen 
bewoond wor- den, die alle nog op zeer lagen 
ontwikkelingstrap staan. Voor een woordenlijstjo der 
Tidoengsche taal (voorafgegaan door cenige 
bijzonderheden over deze streek) zie W. Aernout, 
Ind. Gids, 
I 1885, T, bl. 536 en vorder: De Hollander, 
[Handleiding, enz. van N. O.-I. 5o druk (door R. i van 
Eck), DI. II, bl. 145. 

TIDORE. (Todore). Eiland bewesten Halma- i 
hera, bohoorende tot hot zelfbesturend landschap van 
dicn naani. Het bestaat, voor zoover het geo- | logisch 
bekend is, geheel uit vulkanische vormin- gen, 
bohoorende tot minstens vier cruptiepunten, waarvan 
de ranko Pick van Tidore (de Kid Ma- toeboc) de 
incest rcgelmatig govormde vulkaan der Molukken, 
met zijn breeden basis do goheele Zuidulijke hclft van 
het ci land beslaat. Do 1730 M. hoogo top wordt 
gevonnd dooi, een klein ki'a- tertje met een naar het 
Noord-Westen geopenden rand. De Noordelijko helft 
van het eiland wordt gevuld door van 650 — 900 M. 
hodge, in een lijn Noord-Zuid gclegen borgen, die tot 
de andere eruptiepunten behooren en waarvan de 
Noordc- hjkste kcgol een instortingscaldera, 
gcdeeltelijk gevuld door drie kloino kcgcls vortoont 
met ecn diepte van 150 M. en cen middellijn van 
1,8—2 kilometers, terwijl de kraterrand gomiddeld 
550 M. hoog is. In het Noord-Oosten van het oiland 
ryst de circa 8 M. hoogo begrooido rots Filonga uit 
zee op, die volgcns Verbeek waarschijnlyk een 
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bocca is op een lavastroom van den laatstgc- 
noemden vulkaan. Vulkanische uitbarstingen hebben 
er in historischen tijd nict plants gchad ； a]s Jaatste 
uiting van vulkanische werkzaamheid is de warme 
bron ,Ake Sahoe te bcschouwcn, die op de Oostkust 
aan den voet van den genoemden vulkaan 
aangctroffen wordt. 

De kust is op vele plaatsen on vooral aan de 
Noordzijde rotsachtig; vlak en ten deele nioeras- sig 
terrein wordt aan de Ooctkust benoordcn de 
hoofdplaats en aan de Westkust aangctroffen. 

Bij de kampocng Roem op de Westkust niondt 
een beekje uit, dat het geheele jaar door water bevat
： overigens wordt er op Tidorc geen stroo- mend 
water aangetroffen ； de vele ravijnen voe- ren 
slechts bij zware en aanhoudende regens water af. 

De zacht glooiende bellingen van de Pick zijn 
door de bevolking in cultuur genomen, de stcile- re 
gedeelten zijn met zwaar bosch begroeid ； ook op 
de arulcre bergen worden tot op groote hoogte huizen 
der bevolking aangetroffen. Over het ge- geel maakt 
het eiland den indruk meer bebouwd te zijn, dan 
Ternate. 

De hoofdkainpoeng Soah Sid, gelegen op den 
voet van de Piek van Tidore ter Oostkust in het 
Zuidelijk deel vau het eiland, was de woonplaats van 
de vroegere Sultans en is nu nog de zetel van het 
zelfbestuur en de standplaats van den gezag- hebber 
bij het binnenlandsch bestuur, die aan het hoofd staat 
van de ondcrafdeeling Tidore. Aan het Zuidelijk 
uiteinde van de plants ligt de mine ' van het fortje-
Tokoela: Voor de kampoeng strekt zich een rif uit, 
dat op korten afstand van den wal kunstmatig 
opgehoogd is, waardoor een ha- ventje gevormd 
wordt; vaartuigen van weinig diepgang kunnen over 
een smal, niet opgehoogd gedeelte van het rif tot 
diebt onder den wal ko- men, en vinden er een veilige 
ligplaats. Deze rif- ophooging zou in vroegere tijden 
tevens tot be- veiliging van de hoofdplaats tegen 
vijandelijke aanvallen van de zeezijde gediend 
hebben, daar zwaar geladen landingsvaartuigen 
alleen bij hoog water en slechts door de dan 
onzichtbare nauwe doorvaartopeningen het strand 
konden berciken. Volgens Valentijn zou dit een der 
bezwaren ge- weest zijn, die Matelief de Jonge, toon 
hij zich in 1607 op de reede van Tidore bevond, 
weerhou- den hebben een aanval op de plants te 
ondcrnc- men. Van een kleinen landingssteiger 
binnen het ha vent je voeren breede, gemetselde 
treden naar den hoofdwcg en naar de hooger 
gelegene, thans onbewoonde en vervallen 
Sultanswoning. VeJe der huizen hebben het 
voorkomcn als waren zij van steen opgetrokken ； in 
werkelijkheid echter zijn de muren vervaardigd van 
twee lagen aan houten stijlen bevestigd 
bamboevlechtwcrk, dat met koraalsteenen is 
opgevuld en aan de binnen- en buitenzijdc 
bepleisterd en gewit is. Dergelijko huizen worden 
ook in Tidoreesch Ifalmahera aangetroffen en heeten 
falah (huis) far go!. Deze bouwwijze is misschien 
door de Spanjaarden in- gevoerd en njin of meer een 
navolging van do vroeger in Lima en andere op de 
Westkust van Zuid-Ainerika gelegen, vaak door 
aardbevingen geteisterde steden, zelfs voor de 
grootste openhare gebouwen toegepaste 
bouwconstructie. Nict naar behooren onderhouden, 
sedert hoofden en voorname Tidoreezen, die er de 
eigenaren van waren, niet meer ovef heerendiensten 
der bevolking kunnen beschikken, hebben de meesto 
dezer 

huizen cen schamol aanzion, waardoor de plants wcl 
oenigszins don indruk van verval maakt. 

Rijwogon verbinden de hoofdplaats langs do 
Zuid- en Westkusten met Room on in Noordelijko 
richting met Dojado, vanwaar con gedeeltelijk voor 
ruiters geschikt voetpad langs de Noordkust en over 
cen zich ver naar het Westen uitstrekken- den 
uitlooper van den Noordelijken vulkaankcgel naar 
Roem loopt. 

Benoorden Soah Sid liggen aan de Oost- en 
Noordkust de kampoengs GamGofkan奴 Kota 
Mabopo, Goto, Tjobodoe, Dojado, Ako 'Sahoe, 
Gamgaoe, Maftoetoe en Tjobo. Aan do West- en 
Zuidkust liggen Room tegenover het eilanc^ Mai- 
tara, met een tamelijk lovendige, zelfs van uit 
Ternate bezochte markt, Ome, Maricko, die on- 
derscheiden wordt in Marie ko-bo ven en Marieko- 
beneden cn volgcns Valentijn „de stoel der oude 
koningen" was, maar door hen verlaten sedert zij wat 
meer met vreemde nutien begonnen te han- delen, 
om welke reden zij toen hun verblijf in Tidore zclf, 
als beter tot den handel gelegen, genomen hebben. 
Voorts Tolao, Toegoeika, Toina- loou, Goerahbati, 
Toengoeai, Sel6, Tocloemaoe en Toegoeai. 

Het eiland is administratief in twee districten 
verdeeld; West-Tidore met Maitara- en Oos挤 Tidore 
met Mare. 

De bevolking telt 土 15.000 zielen; zij is wat af- 
stamming en taal betreft nauw verwant aan die van 
Ternate (zie aldaar). Eene verdeeling in klas- sen of 
standen ,overeenkomende met die op Ternate, wordt 
ook hicr aangetroffen. 

Volgens Portugeesche bronnen zou de Islam 
reeds omstreeks 1430 op Tidqrc ingevoerd zijn, 
terwijl volgens de overlevering Tjiliatji de eersto 
vorst was, die tot dien godsdienst overging (1495) en 
den titel van Sultan aannain. De bevolking is geheel 
moslimsch, doch ncemt nog vele anirui- ti- sche 
gebruiken in acht. Ook wat kleeding, uitcr- lijk cn 
karaktcr-eigenschappen betreft, kojnt d。 Tidorees 
vrijwel overeen met den Ternataan, waarvan hij zich 
echter gunstig onderschcidt d()f»r meer durf, vlijt en 
onderncruingszin. 

Het zijn vooral Tidorcczen, die door den aan.- 
voer van de voort brengselen van hun landbouv/ 
e«»vischvangst voor een good deel in de bchocfi >. 
van de hoofdplaats Ternate voorzicn. Zij zipi < r de 
hout- en kalkleverancicrs. Als smeden rciz<-i> zij de 
verschilJende eilanden af cn verdiencn ci- vrij wat 
geld. Als handelarcn, jagers, opkoojier van 
boschproducten treft men lien op vdc plaatsen van 
de Noord-kust van Nicuw-Guinca cn van de R adj a-
A in pat eilanden aan. Zij zijn goede zcc- vaarders cn 
visschers. Gedroogde en gezouten visch voeren zij 
zelfs in hunno eigen vaartuigen naar Men ado uit. 

De producten-van de pottenbakkerskunst, die zij 
op het eiland Mare beoefenen:' j)otten, pannen en 
sagoe-oventjes, zijn over de geheelo resident ic in 
gebruik en zeer gezochl. Over het algemoen 
Jieerscht er op Tidore meer welvaart dan op Ternate.
 ■ . 

De productcn van den land bouw zij n mais, pi- 
san g, suikerriet, aard- on peulvruchten en c<;ii 
weinig tabak. Het hoofdvocdingajniddcl, sagoc, 
wordt van Halmahera betrokken. Klappcrs wcr- den 
tot voor cqnige jaren zeer weinig op hot «i- land 
aangetroffen, naar men zegt tengovolge van een 
verbod van aanplant van vroegere Sultans. Eerst in 
de laatste jaren is do bevolking op aan- 
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drang van het Europeesch bestuur tot den aanlcg van 
klnppcrtuinen overgcgaan. 

Behalvc op de eilanden Marc en Maitara heb- ben 
de Tidoi'cezcn nog tai van nederzettingen op 
Tidorecsch Halmahera woral in het tegenover Tidorc 
gelegen district Oba, waar ook velen ondcr de 
bcvolking van Tidore zelf tuinen bezitten. 

?；. TIDORE. Zelfbesturcnd landschap, bohooren- /\ de 
tot do residentie Ternate en Onderhoorighc- 二 den. Het 
grondgebied bestaat uit le. do eilanden Tidore, Maitara 
en Mare, 2e. de twee Oostelijko scliiercilanden, het 
centralo deel van Halmah6ra en het Noordelijk gedeelte 
van het Zuidclijk schigreiland, tezamen de districtcn 
Oba, Wasilc, Maba en Weda vbrmende, 3e. het eiland 
G6be met bijbehoorende eilanden, 4e. het Westelijk deel 
van Nieuw-Guinea van do grens van hot Ne- 
derlandsch-Indisch grondgebied op de Noord- kust tot 
aan Kaap Stcenboom op de Zuid-West- kust benevens 
het gebied van de Kalana/Fat of Radja Ampat n.l. de 
eilanden Misool, Salawati, Batanta en Waigcoe met de 
daarbij behoorendo eilanden en eilanden-groepen. 

De bevolking telt, met uitzondering van die van 
Jiet sub ten 4e. genoemde gebied, naar schatting 士 
30.000 ziclcn. 

Toen in 1607 de Hollanders vasten voet op 
Ternate verkregen, stond Tidoro onder den in- vloed 
en de bescherming der Spanjaarden en lan- gen tijd 
verhield het zich vijandig tegenover de Cost Indische 
Compagnic. Beliendig wist dezc echter haar invloed 
op Tidore uittebreiden en in ]657 gclukte het haar 
een goedgezinden Tidoreo- schen pl-ins op den troon 
te verkrygen met wien de landvoogd Si mop Vos 
dadelijk mondeling een contract sloot. Het eerste 
schriftelijke contract were! in 16G7 door Cornelis 
Speelnian gesloten en daarin erkende de sultan do O. 
I. C. als bescherm- heer van Tidore. In 1779 werd het 
noodig gcoor- deeld sultan Djainalocdin gevangen. 
te nemen en m ballingschap to zenden en nam de 
Compagnic krachtcns het contract van 16G7 het rijk 
met al de onderhoorigheden in bezit. Zij stond het 
daarop in Icon ：tf aan prins Patra Alam, die als 
Sultan in 1680 v；i：i con a etc van invpstituur 
voorzien word, waarin <le e.rl« iining dcr 
souverciniteit van de (lost-Jntli.sclu- ('ompagnic 
over het rijk uitd匕，：1〈- 1 ing vond. 

Na lift overlijden van den laatsten sultan in 1905 
wer<l, l>i.j ontstentenis van een geschiktcn 
opvolgor, lief bestuur voorloopig opgedragon aan 
ecn coinniis.：ic, bestaando uit den controlour van 
I'idorc als voorzitter on do yoornaamsto lands- 
groot.en on hoof den als led on. In J 909 word doze 
Coininissic opgeheven cn het bestuur van hot rijk 
opgedragt'n aan ecu Raad van Landsgrootcn, die hi 
hetzelfde jaar de kortc verklaring aflcgdc. In 1905 
went door de Regccring con ovcrccnkomst met hot 
zelfbcstmir gesloten, waarbij het laatstc van het 
bestuur over hot boven sub ten 4e. gc- noenid gebied 
afstand deed tegen eeno vergoe- rling voor aan het 
laiidschap daardoor ontvallen- <le iukomsten van / 
6(f00. — *s jaars. Ofschoon <lat gobied z(；lf ecn 
onderhoorigheid van Tidore is gcblcvcn, Jiceft het 
zolfbestuur or thans zoo good als geon bemocionis 
nicer mode, (zie vorder voor de gcschicdcnis de 
artikolcn MOLUKKEN en TERNATE), llct bestuur 
zoowcl op het eiland Tidoro als in de 
Halmahcra'scho districtcn was nagenoeg op dczelfdc 
wijzc ingericht als in hot landschap Ternate； in 
enkelo deelen van do on- 

dorhoorigheden waren ook afgezanten des sul-
tans. Do rijksbestuurdor draagt den titel van 
djodjaoc. 

TIDORE (Pick van). Deze 1724 M. hoogo, fraai 
gevormdc vulkaankegel op het eiland Tidore, ten W. 
van Halmahera, is geheel begroeid, en heeft in 
historischcn tyd waarschijnlijk niet ge- werkt. De 
klcine topkrater is van uit het N. te zien (Vcrbcek, 
Molukken, 144; fig. 126 — 129, 132). 

Ecn moriografie over de vulkancn van Tidore gaf 
Wichmann in deel XXVII biz. 862 — 87U (1918) 
van de Versl. wis- en natuurk. afd. d. Kon. Akad. v. 
Wet. to Amst. 

TIDOREESCH. Nauw met het Ternataansch 
verwanto taal. 

TIELE (PIETER ANTON). Geboren 18 Jan. 1834 
te Leiden, ovodeden 22 Jan. ] 889 te Utrecht. Ecn 
man, als koloniaal bibliograaf en koloniaal 
geschiedschrijver van buitengewone en blijvendo 
beteekenis. Kind van een ^oekhan- delaar. kleinzoon 
van moederszijde van Prof. N. G. van Kanipen, 
gevoelde hij reeds vroeg een dubbelo roeping: 
wetenschappelijke biblio- grafio in haar meest 
systomatischen vorm, en samenvatting van de 
geschiedenis der Neder- landers buiten Europa op 
grond van buitengewone bockenkcnnis en onderzoek 
van onuit- gegevon koloniale bescheiden. 

In drie onzer voornaamstc bibliotheken als be- 
heerder benocmd, te Amsterdam, van 1853—58, te 
Leiden, sedert 1866, te Utrecht-sinds 1879 tot zijn 
dood, trad hij in alle als reorganisator en welbcwust 
verrijker op, zooals men nalezen kan in. het 
bclangrijke levensbericht dat de antiquaar- 
boekhandelaar Mart. Nijhoff van hem gaf, 
Levcnsbor. My. d. Ned. Lettcrkundc 1889, bl. 136 
vlg. Bevriend met den antiquaar-boek- handclaar 
Fred. Muller tc Amsterdam, heeft hij daarbij al ras 
bizonderc aandacht gewijd aan onze oudc 
Reisjournalen, die bronnen onzer oudsto koloniale 
geschiedenis. Als vrucht van des cenen 
collcctioneercn sinds 1852, en van. zijn eigen 
dcgelijkc wctenschap, verscheen in 1867 zijne 
„j\I6inoiro bibliographiquo sur les Journaux des 
navigatcurs neerlandais .. .. la plupart en la 
possession de Fred. Muller", waarvan de schat aan 
weten, jammer genoeg, mocst aan- sluiten bij de
 van A. G. Camus (1802), 
zoodat de rangschikking iets gedworigen was. In 
1884 volgde zijn voortreffelijk-mcthodischo 
„Ncdcrlan(lscho Bibliographic van Land- en 
Volkcnkundon, als lo dccl dcr „Bijdragen tot ccnc 
Nederlandscho Bibliographic, uitgegeven door het 
Frcder汰 Mullcr-fonds". Deze twee bockon vormen' 
het besto, wat tot nog toe op bibliograjihisch gebied 
voor onze kolonien bestaut. 

Evon baanbrekend on blijvcnd-dcgelijk werkto 
Tielo a]s koloniaal geschiedschrijver. Van 1873 tot 
1879 verschenen achtereenvolgens in den Gids zijne 
6 vermaardo opstellcn over het oudsto Portugecschc 
koloniale tijdperk tot den dood van Nuno da Cunha, 
1415 (inneming van Ceuta) —1539. Het was de 
voorarbeid tot zijn niet minder verinaardo 9 
opstellcn, onder don ver- zainoltitol „Do Europcers 
in den Maloischen Archipcl" vcrschencn in do 
Bijdragen Kon. Inst, van 1877 tot 1887, vn do per io 
de 1509 — 1623 bohandelend, dus den gartschon 
„Portugeeschcn tijcr, van N. O.-Inclie, on het ccrste 
kwartaal 
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van den ,,Nederlandschen t可d”； enkele exx. bestaan 
daarvan in doorloopenden overdruk, in 2 deelen 
gesplitst, n.l. 1 t/m 5, en 6 t/m 9. Het plan bestond 
deze serie voort te zetten tot het eindc der 17e eeuw, 
en dan al dczc opstellen ver- zameld en — waar 
mogelijk — aangevuld en verbeterd afzonderlijk uit 
te gevcn (Nijhoff, 1. c. bl. 172). Helaas, moest de door 
asthma sinds zijn jeugd gekwelde man overladen 
v66r dit plan verwezenlijkt kon worden. Tier's 
studien, daardoor slechts in de ,,Bjjdragen'' verspreid 
to vinden, z刘n ahveer het beste wat op dit oudere 
koloniaal-geschiedkundige gebied bestaat. 

Baaribrekend ook werkte hij in anderen zin. Sinds 
De Jonge met den aanvang van het iVe deel (1869) 
zijne „Opkomst van het Nod. Gezag" van „Oost-
Indie>, op “Java" beperkt had, waren de 
Buitenbezittingen buitengesloten. Dit wilde Tiele 
verhelpen. In 1886 verschenen, als di. I der „Tweede 
Reeks (Buitenbezittingen)” van de Opkomsfr, zijne 
„Bouwstoffen voor de geschie- denis der 
Nederlanders in den Maleischen Archi- pel", dl. I. Na 
zijn dpod, werd op grond van de door Tiele reeds 
verzameJde gegevens, in 1890 het lie dl. uitgegeven 
door Mr. J. E. Heeres, die ook in '95 een Hie deel gaf. 
Daarmede kwani het tijdperk 1612—1649 dier 
Buitenbezittingen alvast tot zijn recht. 

Naast de omwerking voor Nederlanders van 
Vivien de Saint Martin's „Histoiie de la G6ogra- 
phie" onder den titel ,,De ontdekkingsreizen sedert de 
vijftiende eeuw" (Leiden, 1874), en de uitgave, na 
BurnelFs dood in 1882, van dl. II der oude Engelsche 
vertaling van Linschoten^s be- roemd Itinerario (zie 
deze Encycl/ II, bl. 586) voor de £a0uyt-Society 
(London, 1885), moot nog met name gewezen op zijn 
klein maar al- weder baanbrekend en zeldzaam-
degelijk opstel ,,De oudste kaarten van den 
Maleischen Archi- 'pel'' in het Efiestniiinmer der B可
dragcn_ Kon, [nst., afd. Land- ejiVolkenkunde (，
sGrav., 1883), behandelend de kaarten van 1522 — 
1600, met facsimile van het O.-Indische gedeelte op 
Ribeiro's wereldkaart uit 1529. Want ook aan de 
kartografie wijdde Tiele groote en vruchtbare 
aandacht. 

In 1886 werd Tiele door de Utrechtsche Uni- 
versiteit, bij haar 250-jarig bestaan, honoris causa tot 
doctor in de letteren benoemd.- 

Tiele*s (irbeid behoeft slechts in onderdeelen 
revisie of wijziging; het overgroote gedeelte is eens 
voor al gedaan, en voortreffelijk gedaan ； dank zy 
zijne, aan Fruin herinnerende, belczen- heid en dege 
degeljjkhcid. G. P. R. 

TIENDE VAN HET RIJSTGEWAS. Zie onder 
BELASTINGEN in deel I, b】.242, 

TIFA. Zie MUZIEK EN MUZIEKINSTRU- 
MENTEN. 

TIFOEBAAI. Kleine, door hoogo heuveJrug- gen 
ingeslotcn baai op de Z. W. kust van Boeroe, 
Moluksche Archipel. De baai is geheel vijf-van 
gevaren.heeft zeermatige diepten en biedt slechts 
ankerplaats aan voor 66n schip; de breedte van den 
mond tusschen twee rotsige hoeken be- draagt niet 
meer dan 180 M. Van om de Zuid ge- zien, doet zij 
zich voor als een plekje wit zand- strand tusschen 
twee rotsige l.euvels met een hoogeren, Jichtgroenen, 
drietandigen bergkam op den achtergrond. 
Onmiddellijk beW. den bij den Westhoek der baiy 
gelegen heuvel Sanane begint de vlakte der Waimala. 
Zie Zcemans- gids deel VT. 

TIFORE (TAIFORE). Eilandje in do Chince- sche 
zee, tusschen Celebes (Minahasa) en Hal- mah^ra. 
Het is een onderhoorigheid van. den Sultan van 
Ternate, onbewoond, doch client tot 
ververschingsplaats voor op Ternate handel- 
drijvcnde Sangireezen. Het cil&nd is heuvel- achtig, 
bedekt met geboomte, waaronder vooral 
kokospalmon, en er komen veel wilde geiten voor. 

,HGA RAS.J^en van de “havens" aan de Oost- 
zijclo van het Toba-nxgjer. Van bier naar Pema- 
tang_Siantar leiclVeerf weg^^waarvan druk gebruik 
gemaakf*worSt, daar het steeds toenemend ver- keer 
tusschen Sumatra's Westkust en Tapanoeli met hot 
cultuurgebied ter Oostkust nagenoeg uit- sluitend 
over het meer voert. Een ijzeren motorboot, over 
land hierheen aangevoerd en behooren- de aan het 
landschap Si Antar, onderhoudt de verbinding met 
verschillencle andere plaatsen aan het meer. 

TIGAPOELOEH GEBERGTE op de grens van Djambi 
en Indragiri (Sumatra). De hoogste toppen gaan tot 
600 a 700 M., de lengte bedraagt niet meer dan 90 
K.M. De kern is een graniet- massief, waarschijnljjk 
van mesozoischen ouder- dom. In het Z.O. vertoont 
het een diepe bocht. doordat de Pengkaboean 
Toengkal haar bronnen naar het Noordwestcn 
verlegde.Overigensstroomt het water in het Noorden 
naar de Kwantan, in het Zuiden naar de Batang Haii. 
In het ver- lengde van den Zuidelijken tak verheft 
zich onder den naam van Boekit Bakar een typisch 
horstgebergte tot 300 iL 400 M. boven de zee. 

TIGd KABOENG AIER. District der onderaf- 
deeling Bangkinang (zie aldaar). 

TIGO LOEHAK. De drie landstreken, die het 
MinangEabausche stamland (Sum. Westkust) 
uitmaken: Lochak Tan ah Datar, Loehak Again en 
Loehak Limo Poeloeh (zie LOEHAK). 

TIGO SELO. Deze term wordt in Minangkabau 
(Sum. Westkust) speciaal gebruikt ter aanduiding 
der 3 vorstelijke personen (Radjd nan Tigo S616), 
die in vroegcro eeuwen macht uitoefenden in het 
Minangkabausche land: den Radj6 Alam to Pagar 
Roejoeng, den Radjo Ad at te Boeo en den Ra^jo 
Ibadat te Soempoer Koedoes. Selo, uit den。
Hindoetijd afkomstig, oorspronkelijk — steen, 
zitplaats, inoet hier beschouwd worden als telwoord
； „de vorsten der drie zctels of stand- plaatsen5' zal 
men bedocld liebben, en niet onmo- gelijk is het, dat 
er verband bestaat root de drie versierde, als 
ruglcuning opgezettestecncn uitden Hindoetijd te 
Koebocr Radjo, 2 K.M. ten W. van Fort van der 
Capcllcn aan den. weg over Lirnd Kaoem, Simaboer 
en Pariangan naar de spoor- haltc Koeboe Karainbil. 
(Zie nog Pad an g Gan- ting, Soeroaso; T. n. I. I3do 
jrg., afl. 7 - 12, 2de deel, bJ. 12； T. Bat. Gen. deel 
LV, bl. 234; Oudh. Vers], 2de kw. ]912 bl. 41, No. 
21). 

TIK6. Zic OPIUM. 
TIKEL BALOENG (JAV.). Zie EUPHORBIA 

TIRUCALLL . 
TIKOE. Belangrijke visschers- en havenpfaata 

aan de kust van de residentie Sumatra's Westkust, 
juist ten Westen van het Manindjau meer. De 
Antokan, afwatering van genoemd nicer, komt een 
weinig benoorden Tikoe in den Indi- pchen Oceaan. 
De plaats is door een verharden weg Oostwaarts 
verbonden met Loeboek Ba- soeng (21 K.M.) en 
Zuidwaarts met Soengai Li- mau (21 K.M.). £ 
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TIKOEKOER. Soendanecscho naam voor eon 
Tortelduif, Turtur tigrinus, die op Billiton on bij de 
Maleiers op Sumatra, TGkockocr gonoemd wordt, op 
West- eh Oost-Su matra Balam hect OH Op Celebes 
Boelochoco. Poeter, Javaansch voor Turtwr risorius; 
Poeter-gSni is Turtur bitorqua- 也s, doch op Sumatra 
I'ekoekoor. Ecne soort van een aanverwant geslacht, 
Geopelia striata, heet in het Jav. P、rkoetoet (dial. 
B"rkoetoct),opObst- gumatra Mtrbdek en op West-
Suinatra Katiti- ran. (Jeopelia maugei heet op Koor 
en de Kei- eilandcn Siklat. 

TIROES (HAL., JAV.). Zie A1UIZEN. 
TIROES BAMBOE (MAL?). ZieBAMBOERAT. 
TIKOES BOELAN (MAL.). Zie EGELS. 
TIKOES BOESOEK (MAL.). Zie SPITSMUI-, ZEN. 
TIKOES KASTOERI (MAL., JAV.). Zie SPITS- 

31UIZEN. 
TIKOES KELAPA (MAL.).ZieKOESKOEZEN. 
TIKOES MARIANGIN (MAL. BANDJ.). Zie 

SPITSMU1ZEN. 
.TIKOESAN. Maleische naam voor een I'alsoort, 
Poliolimnas cinereus. ' 

TILAM (IRAN) (MAE.). Zie NEUSVISSCHEN. 
TILATANG. District dcr onderafd. Oud Agam (zie 

aldaar), Sum. Westk. 
TIMAHA (JAV.). Zie KLEINHOVIA HOSPI- TA. 
TIMAI-TINGGI. Naam op West-Sumatra voor 

ecne Bladvogel-soort, Chloropsis zosterops; ande- rc 
Bladvogels heeten Djoeloe djocloe daocn, Chlo- 
r<>psis mcrlia en Boeroeng bindaloe, Ghloropsis 
■<•1111^1(1. Op Oost-Sumatra noemen de Maleiers 
(hloropsis zosterops en icierocephala Boeroeng 
claocn. De Bladvogels zijn te ken non aan den ge- 
kroni<lcn snavel, aan de blaclgroene kleur hunner 
vederen en den niet z cl den)net blauw of gecl ver- 
sierden kop. Vleugelbocht bij de meesten blauw； k(-
<4 dcr mannetjea blauwzwart. Zij leven op boo- (ii<-
n, waar zij tusschen de groenc bladeren insec- ! rn 
zockcn ； zij eten ook wel vruchtcn, 

TIMBAO ((Vh-bcs). Zie BANGO. 
TIMBOEL (MAE.). Zie ARTOCARPUS COM- 31 

UN (S. , 
TIMOEN (JAV., MAL., SOEND.). Zie CUCUMIS 

SATJ.VUS. » 
TIMOERLAND. Oostclijk Batakland, ten Oos- 

(<'i) \ ；m het i?(jbainecr. gclegen in het gou- 
verncnicnf, Oostkust van Sumatra. Do Asalian- rivicr 
vonnt in liet Zuiden cen natuurlijke grens, tcrwijl de 
waterscheiding tusschen Lan Biang en Kar6 rivicr in 
het Noorden do grens vorint mot <!<• Kai'O-
hoogvlakte. Aarclrijkskundig bestaaX lict uit twee 
dceJcn: 

a. het Noorclen, dat als een voortzetting van het 
Karoland beschouwd kan worden, en cvcn- eeiis cen 
lioogvlaktc vormt, die naar het Oosten en Zuid-
Oosten afhelt; dlt wordt in hot Oosten afgoslotcn 
door een randgobergte, dat ook de voortzetting <is 
van het Karo-randgebcrgto; 

b. het Zuiden, dat con vlak terrein is, hetwelk van 
JJatoe Bara af zeer iangzaani naar het Zuid- Westcn 
oploopt, dan heuvelachtig wordt en <laarna in het 
Zuiden (Tano Djawo) steil en ninchtig, in hot 
Noorden (Si Antar) gcloiclolijkzich verhoft tot cen 
bergketeh, die aanvankelijk evon- wijdig loopt met 
den Oostoovcr vnn het Toba-r niecr, maar bij 
Piira.pat <?r den stoilen rand van vormt on eindigt in 
den Dolok Mardjaroong- djoeng (i 600 M.). Het 
overgangsgebiod van a on 

b is het sterk geaccidcntcerdc terrain van- het 
landschap Pane. Do gebergten bestaan mecst uit 
andesiet, tcrwijl de hoogvlakte opgebouwd is uit 
vulkaniscJi tuf-niatcriaal cn vrij zwaar be> boscht is, 
hocwel groote grasvlakten niet ontbroken. De totalc 
oppervlakte wordt gesehat op 6 a 7000 K.M.2, dus 
ongeveer 2 x de provincie Friesland. Administratief 
bchoort het land tot de afdeeling Simclocngoen en de 
Karolanden. (Zie elk dezer artikelcn). Zic voor 
bcvolking ondcr BATAKS. 

TIMOEROENG. District van de onderafdeeling 
Noord-Bone, afdeeling Bone, gouvt. Celebes en 
Onderhoorigheden. • 

TIMONIUS SERICEUS K Schum. Fam. R® biaceae. 
Timon (AMBON.), Ketimon (TIMOR.). Kleine boom 
van het Oosten van den Archipel, waar- van de 
wortels als genecsmiddel gebruikt wor- den. De bast 
is zeer vergiftig en bevat een alka- loido. 

TIMOR (KAJOE) (MAL.). Zie GREWIA SALU- 
TARIS. 

TIMOR EN ONDERHOORIGHEDEN. Aldus is de naam 
eener residentie, gelegen. tusschen 7° 15' (Noordpunt 
van het eilaud Damar der Zuid-Wester-Eilanden) en 
11° 5' Z.B. (Zuid- punt van het eiland Dana der Roti 
groep) en 116° 45' (de Westpunt van Soembawa) en 
128° 30' O.L. (de Oostpunt van het eiland Damar) en 
omvattende van West naar Oost gaande de eilauden 
Soembawa benevens de eilandjes — van West naar 
Oost • — Belang, Namo. Paneljang, Saringi, Ajer 
Tawar, Medang, Mojo. Dongger besar, Liang, Ngali, 
Ketapang, Nisa Savoe, Matagateh, Kolapa, Gele- 
Bantja cn an cl ere klcinere eilandjes, het eiland 
Soemba of Tjcnclana (Sandelhoutciland), het ciland 
Flores met de daarbij behoorende eilanden (zie 
FLORES), de Solor-cilandcn, zijnde: Solor, 
AdonarCj^. Lombldin~~eii""""eerngc kleinere, de 
Alor-eilanden, zijude: Pantar of Pandai, Alor of 
Ombai en eenige klcinere, de Zuid-Wester cilrtnden, 
zijnde： Wdtar, Kisar, Ldti, Aloa, Lakor, Roma, 
Goenoeng A pi, Locang, Sermata en Damar, de 
Savoe- of Sawoc-groep, bestaande uit de eilanden 
Savoe (Sawoe), Randjoewa of Benjoar en Dana of 
Nieuw-eiland, de Roti- (Rote^)grocp, bovattendo de 
eilanden: Roti (Rote), Daoe. Noese, Dana, H eliana, 
(niet edit er een eiland Landoe, dat volgens sommige 
schrij- vers en kaarten ten Noorden van Roti, zou 
liggen: Lan doe is een sc/weroiland van Roti). Ocsoe 
en eenige klcinere. de Wcstclijko (Z.W.) helft van 
heb eiland Timor (minus de enclave Oeikoessi, dat 
aan Portugal behoort) cn het eiland Se、 maoc. 
zoomede cenigo kleine eiiandjes in de baai van 
Koepang. Omti'cnt de grenzen tusschen 
Nederlandsch- en Pprtugecsch-Timor, zie oncler 
TIMOR (Eiland). 

Over de natuurlijke gcsteldheid en voortbreng- 
selen raadplcgc men. de artikclen, die de ver- 
schillende eilanden bcschrijvcn. Alleen zij hier 
vermeld, dat de visscherij naar parelmoer- sdiclpen 
en tripang door Europeesche en Chi- necsche 
ondernemers word停 uitgeoefend, voor- namclijk 
tusschen de eilanden Adonaro, Lorr.- blfem, Solor cn 
bij Laboean Bad jo (West-Flores). Zij hebben daartoo 
vergunning gekregen van do betrokken Zclfbcsturen, 
wien zij door storting in do landschapskasscrt een 
zeker aandeel van de opbrongst uitkeoren. De 
vorleendo 
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vergunhingen moeten, alvorens daaraan recliton 
ontleend kunnen worden, door het N.-I. Gouvor- 
nement zyn goedgekeurd. 

Uitgestreklhcid en bcvolking (der gehcelo 
residentie). Volgens eene kort geleden ontvan- gcn 
opgave van den Chef van den Topografi- schen 
dicnst bedraagt do grootte dor residentio 69186.70 
K.M.2; terwijl de nieuwstc schatting (1917) omtrent 
de bevolkingssterkto de Inland- sche bevolking op 
ruim 1 millioen zieJen stelt; het aantal Europeanen 
bedraagt 土 650 en het aantal Vreemde Oostcrlingen 
(Chineezen en Arabieren) 土 4800. Het aantal 
Cliristcn Inlanders is ongeveer 40.000. 

Voor de administratieve indeeling van het g aw 
eat wordt verwezen naar Ind. Stb. 1916 no. 331, 
nader gewijzigd bij Ind. Stbl. 1916 no. 372. 

Administratief is de residentie Timor en 
Onderhoorigheden — welke bestuurd wordt door 
een Resident, die te Koepang op Timor gevestigd is 
en bijgestaan wordt door een Secretaris (tevens fd. 
Notaris en Vendumeester 2de 'kl.) en een Assistent-
Resident ter besehik- king — gesplitst in vijf 
afdeelingen x) nl. 

I. Zuid-Timor en Eilanden, onderverdeeld in 
vijf onderafdeelingen. 

II. Noord- en Midden-Timor, onderverdeeld 
in v^jf onderafdeelingen. 

III. Flores, onderverdeeld in zeven onder-
afdeelingen. 

IV. Soemba, onderverdeeld in vier onder-
afdeelingen? 

V. Soembawa, onderverdeeld in drie onder-
afdeelingen. 

De afdeelingen worden bestuurd door Assistent- 
Residenten, die bijgestaan worden door Controleurs 
of Gezaghcbbers ter beschikking. 

Met uitzondering van den Assistent- Resident der 
afdeeling Flores, zijn de Assistent-Residenten 
tevens belast met het bestuur eener ondcrafdec- ling, 
• nl. de Assistant-Resident van Zuid-Timor en 
Eilanden met het bestuur der onderafdeeling 
Koepang, van Noord- en Midden-Timor met het 
bestuur der onderafdeeling Midden-Timur, van 
Soemba met dat. der onderafdeeling Midden- -
Soemba en van Soembawa met dat dor ondcr- 
afdeeling Soeinbawa. 

Met uitzondering van den controleur ter be-
schikking gesteld van den Assistent- Resident van 
Flores, die spcciaal met het verrichten van 
afdeelingswerk is belast, .verrichten de overige 
titularisscn het onderafdeelingswerk in de 
onderafdeelingen,welke reebtstreeks onder het 
bestuur der afdeelingschefs zijn gesteld. 

De overige onderafdeelingen worden bestuurd 
door Controleurs en Gezaghcbbers bij het 
Binnenlandsch Bestuur, welke ambtenaren in enkele 
groote, lastly bereisbare ressorten in hun 
bestuurstaak worden bjjgcstaan door Euro- peesche 
of Inlandsche bestuursassistenten. 

Voorts zullen in het gewest drie Asj)irant- 
Controleurs geplaatst worden, wicr standplaat- sen 
door den Resident inoeten worden vast- gesteld. 

Wat het rechtsivStcn betreft staan de Europeanen 
en met hen gelijkgestelden terecht voor een Raad 
van Justitie te Makasser voor zaken, die tot de 
competentie behooren van die recht- 

i) Orntrent de verschiilende afdeelingen, 

 

bank. Overigens is de uitoefening dor rechter- lijke 
macht bij de magistraten (d. z. do hoofden der 
onderafdeelingen.), do laudraden en rcsi- 
dentiogerechtcn te Koopang, End6h. Wai- ngapoo cn 
Socmbawa besar voorzoover deze be- voegdhoid niet 
aan de inlandschu vorsten is gelaton, wier 
rochtspraak intussehen wordt uit- geoefend onder 
leiding der bestuursambtenaren, volgcns eene 
uniforme over de Zclfbesturcn voor hun gebied 
toepasselijk vcrlclaarde rege- ling. 

Voor het Inla ndsch onclerwijs word eene 
special© regeling getroffen bij het Gouv. bcsl. van 
31 Maart 1913 no. 44 (gedeeltelijk opge- noinen in 
Ind. Stb. 1913 no. 309 cn in cx- .teiiso te vindea in 
hot Soerabaiasch Handelsbiad van 19 Januari 1914). 
Eene belangrijkc wijziging kwam tot stand bij het 
Gouv. bcsl. van 28 October 1915 (Ind. Stb. 1915 nos. 
G20 cn 621). Bepaald werd dat aan. verschillende 
Zcudings- corporaties subsidies uit 's Lands kas 
verleend zullen worden voor oprich ting en 
instandhou- ding van scholen voor Inlanders, terwijl 
voor een gedeclte van het gewest (t. w. dat decl waar 
de Zending niet werkt) door den Resident in overleg 
met de Directeuren van Onderwijs en Eeredienst en 
van Binncnlandsch Bcstuur 

het noodige verricht werd tot invocring cn/of 
organisatie van het volksondcrwijs. Voor laatst- 
bedoelde dcelen van het gewest werd de pre<Ii- 
kant tc Koepang benoemd tot schooloj)ziener en 
werden de hulppredikers, ieder voor zoover zijn 
ressort betreft, als adjunct-schoolopzieners aan 
hem toegevoegd. 

De mililaire macht bestaat uit het garnizocns- 
bataJjon van Timor en Onderhoorigheden cn 
uit het noodige geneeskundig cn administratief 
personeel. De staf van het korps is gelegerd fe 
'Koepang, voor welke plaats tevens cone mobi< 
coloniie onder een kapitein is uitgetrokken. 
Det ache menten van verschiilende sterkte zijn 
voorts op de verschiilende eilanden van lid 
gewese gelegerd. Waar mogclijk wordt de taak 
der troepen tot handliaving van orde en run 
ovcrgenom.cn door detachcjnenten van het bij 
Ind. Stb. 1912 no. 172 opgerichtto Korps </c- 
i^apende poliliedienaren. 

TIMOR (EILAND.) Omtrcnt Timor treft. in 
het bijzonder dat. de meestc wetenschappclijk<： 
onderzockers hot bee Id van land cn volk 1“ 
sterk hebben. gcgcneralisecrd, afgaande op h(.-t 
door hen bezochtc gedeelte. J)at geldt, wat <l(； 
bodemr/esleldheid aangaat, zclfs van sommigen 
der・ jongste auteurs. Men Jcest, dat Timor in- 
genonien wordt door een moeilijk toegankelijk, 
sterk ingesneden bcrgland, dat in dat bcrglaiifl 
plotsding steile klip pen vcrrijzcn (de bekende' 
fat00*8), flat het eiland nagenoeg gecn ]aag- 
vlakteji bezit, maar overal steil uit zee opi'ijst, 
cnz. Het is de vcrdicnstc van Wanner, een 
beter ovcrzicht gegeven te hel^en van de 
bodemvormen van het Westelijk dcel van 
Ti mor, flat door a nd ere gegevens kan worden 
aangevuld. vooral uit de bcschrijving van 
Midden-Timor door Grjjzen; terwijl voor het 
Portugecsch gednelte onze inlichlingen nog 
zeer vaag zijn. Ecrst wanneer de uitkonisten 
der wetenscJiappelijke expedities van de laatste 
jaren in extenso zijn incdegcdecld. zal het 
niogeJijk zijn ecu vollcdiger beeld tc ontwerpen. 
De kaarten van het eiland zijn nog niets anders 
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dan weinig betrouwbare schctskaarton. Ook een 
kustopneming hceft nog niet plants gehad. 

Landbeschry v i n g. Kuaten. De Zuid- westelijke 
punt van het eiland draagt den naam van Tandjong 
Oesina; het is het begin van straat Semaoe, die bij T. 
Balmoctoeng eindigt, waar de baai van Koepang 
aanvangt, de voornaamste in- liam van het gehcele 
ciland, die vijf mijldli land- waarts indringt cn aan 
den anderen kant bogrensd wordt door T. Pakoela 
Koopang, de hoofd- plaats van Nederlandsch Timor, 
ligt aan de Zuidzijdc van de baai. In den 
Oostmoesson heeft zij een veilige recde, doch in den 
West- nioesson mocten de schcpcn vaak eene 
schuil- plaats zoeken in Straat Semaoe achter het 
eiland van dien naam, ter reode van Haiisisi, waar 
zich een kolenstation bevindt. Passagiers 
cmbarkecren en deharkecren dan bij Tanaoe op het 
eiland Timor in de straat, ongeveer 57s paal van 
Koepang, eene omstandigheid, welke voor handel 
en verkeor zeer bezwarend is en waarin door aanleg 
van een dam of pier verbetering zal worden 
gebracht. 

Ten einde een oordeel te kunnen vormen 
aangaande de gunstigstc plaats voor het，landen van 
schepen gedurende elk jaargetijde, vverd te Timor 
Koepang in 1919 ccn proefsteiger gebouwd. 

In het NoordoostcJyk deel is de baai zeer ondiep, 
de kust vlak en laag, waarvan de inlanders 
profitceren om er zout te winnen ； aan. die kust ligt 
Pariti. Aan het Noordelijk vcrlieft zich in het 
binncnland de ，小win Soelamoe, aan welkcr voet de 
kust zich Noordwaarts ombuigt tot aan T. Barat6, 
waar de baai van dien naam is, die het ri- viertje 
Toeakaoe in zich opneenit. 

De kust loopt daarna zonder noemenswaardige 
inhammen Noordwaarts tot T. Mas, om zich 
vervolgens N.O.waarts te buigen, ook zonder 
l>aaion van beteekenis te vormen. Alleeu zij 顷
ncemd, omdat zij door kleine kustvaartuigen j'legen 
bezoclit tc worden, de reede van Nai- klioe < n op 
Portugcesch gebied (enclave Oci- koessi) de reede 
van Pantci Makassar, ver- <)lgcns vlak bij <lc grens 
van Oeikocssi op Nederlandsch gebied, de reede van 
Wini .en voorbij T. Bat no poctih de reede van Ata- 
poepoc me I veil r if fen, welker aanwezigheid door 
palcn, die op behoorlijken afstand uit zee zichtbaar 
zijn, worden aangewczen. Een paar paal v(；rdcr 
begint Portugecsch-Timor cn wordt T. Bagoegcde 
aangetroffen jnet de reede van dien nuain. 

Tot T. Maubara houdt de kust nu haar N.O.- 
waartscho richting, wnarna zij Oostwaarts loopt, 
)nin of nicer diepo in ha in men vorniende, waarvan 
de bclangrijkste is do baai van DilJy, waaraan de 
hoofdplaats van Portugcesch Timor van dion naam 
golegen is. De baai levert con zeer goede, 
ankorplaats op, wdke cluor riffen, \vaartu88chcn 
men doorvaart en die door tonn(Hi en boeicn worden 
aangeduicl% tegen do ruwe zceen bescherjnd' wordt. 
Tegenovcr Dilly, op con ufstflinl van 5 mijlen 
N.waarts, ligt het nan Portugal, toebehoorende 
Poeloc Kambing, “cn heuvclachtig land met stoilo 
kusten. I)o Oostclijkstc punt van Timor wordt 
govormd door de Noordoostpunt, naby het cilnndjc 
Nocsa BCsi. , 

Op de Zuidoostkust van het eiland staat 

in don geheolon Oostmoesson (Mei —October) oenc 
hoogd oceaandeining zoodat commvnicatie met den 
wal dan tot de uitzonderingen behoort. In den 
Westmocsson vindt men op velc plaat- sen goeden 
ankergrond. Van straat Roti naar het N.O. gaandc 
treft men als cerste grootc de Noil-Mina baai aan, 
gevormd door cen flauwe. 土 20 zeemijlen lange 
inbochting der kust. De kust is hier over een brecde 
strook laag. Een in den Westmoesson zeer geschikte 
anker- plaats vindt men nabij hock Batoe Poctih bij 
de Noil-Mina baai. Vecdcr naar het N.O. treft men 
de reede van Kolbano, waar op 土 600 M. uit den 
wal nog 17 vadem water gevonden wordt en men 
met schepen zeer goed kan landen. 

16 zeemijlen verder koint men bij Kaap Batoe 
M6rah, waar de bergen met eonc hoogte van 6 孔 
700 meter tot dicht bij de kust naderen. Meer naar 
het N.O. voJgt bij' hoek Sirihpinang (We Toh), een 
vrij ver uitstekende punt, waar op I1/3 zeemijl van 
den wal 52 vadem water werd gelood. De bocht 
waarvan deze punt de- Zuid- hoek vormt, is de Maoe 
Besibaai,- welke ongeveer 3 zeemijlen landwaarts 
indringt. De kust vorxnt hier een delta, waarvan de 
eilanden met rizophoren begroeid zijn. Met gewoon 
laag water wordt op de bank voor den ingang der 
Maoe Besibaai slechts e6n vadem. water gelood, 
naar binnen neemt de diepte spoedig tot 8 vadem toe. 
De Mota Musin (Mota = rivier) maakt op de 
Zuidkust de grersScheiding tus- schen 
Nederlandsch- en Portugeesch-Timor. De sterke 
branding op de kust is oorzaak dat de ingangen van 
allo baaien en de mondingen dor rivieren in don 
Oostmoesson verzanden, zoodat do geheele 
Z.O.kust geen behoorlijke afscheeppla atsen 
oplevert. 

Bij de bodembeschryvinf/ onderscheiden we： 
1. het Wcstclijk brecde deel, 2. het smallere 
middendeel cn 3. het Oostelijk deel. De grens 
tusschen het cerste en tweede valt ongeveer &.men 
met de administratieve grens tusschen de 
afdeelingen Middeii'Timor en B61oe, terwyl de 
Oostgrens van de smalic iniddcnmoot niet ver 
beoosten de verstc deelen van het Nederlandsch 
gobied valt. 

1. Het Westelijk deel valt in tweeen te splitsen 
door een lijn, van de baai van Koepang uit getrokken 
in de richting van de lengteas des eilands.. De 
waterscheiding ligt grooten- decls ver benoorden dio 
lijn. Zoo hebben zich alleen naar de Zuidkust groote 
stroomgebieden ontw汰keld, dat van de Noil (= 
rivier) Mina en dat van do Noil Benanin. Beuoorden 
de lengteas ligt cen zeer grillig gevormd berg- land, 
dat dichtbij do baai van Koepang al toppen heeft van 
900—1100 M. en geleidelijk steigl tot het hoogste 
punt van Ned.-Timor, don G. Moetis (2350 M.), 
benoorden welke de hoogte stork afneemt. Lange 
ketenen. in de richting van het oiland gestrekt, die 
oudere bcschrijvingen vermclclcn, zijn niet te 
bokennen; diope dalcn zijn in het bergland 
ingegroefd. Op dit bergland staan» de 
bovengenoemde steilwandige, mcestal kale fatoo5s 
(= steen, rots), so in inigo eenige'kilometers lang en 
breed en tot 700 M. hoog boven hun voet, plotscling 
verrijzend met bizarre vormen. Van zulko reus- 
achtige klonipen tot kleine blokkon zijn aHerlei 
overgangen. De meest ty pise ho fatoo*s zijn 
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kalkmassicven. maar eon gelijksoortig karakter 
bezitton cen aantal cruptievc bloldccn. Alle zjjn van 
geheel andore geologischc samen- stelling dan hun 
omgcving. Voor eruptiva is dat nicts byzonders, voor 
de kalkcn is het zcer merkwaardig. Wanner hceft de 
ondcr- stoiling iiitgesprokcn, dat zij evenals de 
bekende “klippen" dcr Alpen, overblijfselen zijn van 
lagen, die door groote overschuivingen over jongero 
lagen zijn heengolegd: Molengraaff, die 
aanvankelijk van een a nd ere mcening was, heeft 
zich later hierbij aangesloten. Het ge- bergte van 
Timor zou dus een „alpincn bouw" hebben； bchalve 
tai van plooiingen on breuken zouden ook 
overschuivingen oorzaak zijn van zyn sterkc 
verbrokkeling. Die overschuivingen waren 
Noordwaai-ts gericht； vandaar het ont- breken dcr 
klippen bczuiden de lengteas des eilands. De fatoe-
kalkcn zijn mecstal licht van kleur, ongelaagd of 
ondtiidelijk gclaagd, veelal oolithiscli (erwtvonnig), 
arm aan ver- steeningen. 

Te midden van het wocste NoordcJijk gebergte 
Jigt, Westwaarts van den Moctis, een hoog- vJakte, 
die van de Noordkxist tot het midden van het eiland 
rcikt (10 K.M. breed langs de kust, 40 K.M. lang naar 
binnen) CJI vrij van klippen is. Zij bestaat uit zand- 
en leisteenen en is nage- noeg geheel onbewoond. 
Wannei* rekent ]iaar tot de flyschformatie dcr 
Alpen. 

De Zuidelijke helft van bet Westelijk deel stijgt 
lang niet tot zoo groote hoogten als de Noordelijke. 
Het hoogst, tot ruim 1100 31., rcikt het uit jura-
kalken en -mergels bestaandc bergland, dat zich in 
het Z.O. van West-Tiinor, achter het dorp Koebano, 
uit zco verheft regelmatig evenwijdig aan de Z. W. 
— N 0. kust loopende ketenen venoont. Het is door 
Wanner het Salo mon -Muller-gebergt e genoemd. 
Ten Noorden da ar van Jiggen onbewoonde 
plateau's, bestaande uit •_ laat-tertiaire of kwartaire 
rif- kalken, de bekende karang (zie KARANG), die 
in het Oosten van den Archipel tot op groo^J hoogte 
voorkomcn, meestal in den vo;m van terrassen. In 
Timor reiken zc tot 1200 M. Deze kaiangs, 
afwisselend met kalkmergels — gclijktijdige 
zeeafzettingen —, bedekken nict minder dan 
ongeveer een derde van West- Timor. In de Zuidhqlft 
zijn ze veel uitgestrekter dan in de Noordhelft； het 
Zuidwestelijk deel, het ]andschap Amarassi, van het 
,dal der Noil .Mina Westwaaits, is er bijna geheel 
nice over- korst, tot op de hoogste verheffingen 
(ruim 600 M.)； even zoo het tegenoverJiggend ci J 
and Semaoe. De laagvlaktc langs de Noil Mina reikt 
Noordwaarts tot voorbij de lengteas en zet zicb 
beoosten den mond in een breede kustviakte voort, 
die tegen het Salomon-MuJler-gebergte tc niet loopt. 
Beoosten de baai van Koepang ligt ook een 
laagvlaktc van ongeveer even groote lengte en 
breedte als de baai zeJve. Overigens is de kust meest 
bergachtig. 

2. Van de bodemgesteldheid in liet small ere 
deel, ingenoinen door de afdeeling B61oe (be- halve 
haar Westelijkste deeJ, in de Jcngleas van het eiland) 
en door de Westelijke strook ,van het Portugeesch 
gebied,' is ons vee】 minder bekend dan van het 
cerstbeschrevene. Hoog- vlakten schijnen hier, 
vooral benoorden de lengteas, meer voor te komen 
dan verder Westwaarts en worden afgewisseld door 
golvende 

houvcllandcn en grillig gevormde lossc berg- 
groepon. waarin do faloc's nict ontbicken. De 
hoogste top op Ned. gebied is de Lckaan (1580 M.). 
Nict ver Oostwaarts da ar van reikt do Lcuhitoe tot 
1950 M. In het Zuidclijk deel ligt een groote 
laagvrlakte, ver naar binnen reikend langs de Noil 
Benain, die uit twee langc Gronriviercn ontstaat, de 
Noil Moetien (witle rivier) on de Mota (= rivier) 
Bain, die bcide lengtedalen dborstroomen. De Noil 
Bcnain is de machtigste rivier van Nedcrlandsch- 
Timor； in den bcnedonloop is haar bedding tot 5 a 
600 M. diep. Dezo viakte is bekend oin haar 
vruchtbaarhcid en voor cen g«oot dcfl met 
kokospalmcn begroeid. Zij vormt het voor- malig 
rijk van Waiwikoc-Waihal6 (zic bij B e s t u u r). 
Langs de Zu id kust strekt zich bijna ovcral laagland 
uit; achtcr het strand liggen cr uitgestrekte laguncn. 
met rhizo- phorenbosschen oinzoomd. Zoowcl de 
landing als liet doordringen in het binncnland zijn 
zeer bczwaarlijk, waardoor de uitvoei1 van copra, die 
anders van beteekenis zou zijn, ondocn- lijk is. De 
Noordkust is meest bergachtig «jf si edits door ecn 
sinalle laaglandstrook om- zoomd. Echter liggen ook 
hier een paar laag- vJakten, o. a. die in het N.W. van 
B61oc, die echter meerendeels door een 
kustgebergte van de zee is gcscheiden； ze is ten 
dcele met gebang- palmcn begroeid. Ten deele op 
Portugces< h gebied ligt de vlakte langs de Mota 
Talaoc (in haar benedenloop Loeo of Lois), cveneeii' 
een Linnenvlakte, het lengtedal van de rivi(n-. 

3. In Porlugeesch-Tiinor schynt het. berg- land 
eenzeJfde grillig karakter tc vertooncn als nieer 
Westwaarts. Ook Jiicr komen er vel<： 

fatoe's in voor, zoowcl als karang-terrassen: ook hier 
wisselt het met hoogvlaktcn af. 1 u het Westen 
draagt het de hoogste verheffin； van het eiland, de 
Ramelau (2950 AL). 

In al!e drie de deelen van het eiland koni' n 
slijkvulkanen voor (zic op MODDERWELLEN ： 
bchalve de daar genocinde literatuur zie Wanner in 
Geologisch Rundschau, 1 V, 1913, b]. J40). 

Klimaat. De jnoessons zijn oj)Timor sch< i- ])er 
aan clkander overgesteJd dan gewoon lijk in den O.-
I. Archipci het gevul is. Er b<,- staat 一 wat de 
tijdperk^n van <le rogclniat i'_" jnoessonwisseling 
betreft — cene schcrpc <if- scheiding tusschen het 
Noor(l<Hi en het Zuiden Terwijl in Noord-Tin)or 
<lc rcgcntij<l in Nove in ber of JJecember invalt cn 
in Maarl -cindigt, treedt de regeninocsson in het 
Zui(l<-n ecr^i tegen het voorjanr in en duurt dan tot 
Juni voort. J n diL gededtc va)l ook in de rlroogstc 
tijden van het jaar — November cn December -- nog 
wel regon (passaatregens), wat in Noor<l- Tiinor 
gedurende den Oostmoesson vrij wcl uitgesloten is. 
Van Mei tot November, son)s tot December, is do 
bodem als verzengd <-n zien de .berghellinger cr 
kaal en verHchrocid uit; de kajoopoctil)-booincn 
met hunne wit to stain men staan bladerloos. De 
nieeste rivici-en cn beken drogen geheel uit. In de 
vlakkc kust- slreken stijgt de thermometer in de 
schaduw tot 94° cn 96° Fahrenheit (34-36° C.). 

Ecn stork c Zuidoostcnwind, alhoewel <!<• 
hittedragelijk makendo, verwekt bij velcn koorts. In 
het begin van den Oostmoesson zijn de nadi- ten 
koe], zelfs koud — ochtcndt(Hnperaturon van 65 — 
66° F. zijn dan aan de kust geen 



TIMOR (EILAND). 341 

 zeldzaanihcid —, bij het cindc evenwel hebbcn 
zc dczclfdc hoogo tcniperatuur a Is ovcrdag； 
de warinte wordt dan in het bijzohder gov odd, 
omdat do hevige wind stork is afgenomen. Do 
Westmoesson. die 'gewoonlijk met zwarc buicn 
en slagrcgens inzet, brengt in buitengewoon 
korten tijel vcrandcring in de natuur. J)c tot 
dusver onbeduidende rivieren cn beken z well on 
tot machtige stroomcn, de bcrghellingon tooicn 
zich wed er met donkergroene grastapijtcn, met 
bloemen cn struiken: de temperatuur worclt 
lager. Koortsen blijven echter a an de kusten 
, voorkomcn, hetgecn wel wordt toegeschreven 
a an den g ord cl koraalriffen, wanrmede Timor 
oiugeven is. Zie ook KLIMAAT DI. 1, bl. 344 
en 349. ' 

Plantengroei. Alhoewel Timor vole vrucht- 
bare streken telt, welker bodem zeer geschikt 
is voor de cultuur van rijst, tabak, koffio en 
a nd ere gewassen, ve. toont het eiland over het 
algemeen niet dicn rykdom cn die weligheid 
van vegetatie, wclke de meeste andere eilanden 
van den Archipel kenmerkt. Zwarc bosschen 
worden cr nict of schaars aangetroffen, hot 
nieest in het Zuidwcstclijk dccl, het landschap 
z\marassi: de herghcllingen zijn er niecstal 
.--••hraal begroeid ； varens en orchideeen ont- 
breken schier geheel. Groote tcrreincn zijn 
bedekt met alang-alang, korte grassen. wild sui- 
kc/rirt, bamboe cn kreupclhout. Waar stof- 
feering van bet landschap is, bestaat dezc 
y v/oonlijk uit ('-asuarincn met hun spichtige 
kiwnon, wit.stanunige kajoepoetihboomen (Eu- 
< tlyptus alba). sandclJiout-boomen (kajoe tjen- 
d.nia), gemoeti-, sagoe-, gebang- en lontar- 
palmen. cucalypten, acacia^, mimosaceen on 
<-upliorbjaccc<:n, <lic wel vcelvuldig, doch in 
ijlp boss' lic-n of verspreid voorkomcn. Lontar- 
<,!) gebang-palmen bedekken in de lagcrc stre- 
k<-n. dikwijls groote uitgestrektheden: vooral 
langs (,1c stranden treft rn.cn mede den kokos- 
s.iJm nan. In <len Oostmocsson trek ken de 
i:> Irjjke veehoudcis uit de drogc kuststreken 
iiiri. I inn ku<l(l<-n n aar d” bergen. 

B <■ v o I k i n Q. Samenslelling. Volgcns de 
iii(；u\vsi.<> schaltingen (11)17) bestaat do 
bevolking 
van NptlcrJantlseh-'rjmor uit 1'uim 330.000 Inlan- 
*l<-r.s. rniin 2000 Vrecjnrlc! Oostcr]ingen en ruim 
：>.'>() J'hiropeancn. Sedci t. ecu wen hebhen C'lii- 
necz< n zieh in rijkjes in (lc binnenlanden gc- 
v<sfigd. Zij heldien zich daar veeJal vei'maag- 
-<-liapL mol de vorsten en zijn < nicer Timorccs 
gcworden dan ('hinecs geblcvcn. Velen hebben 
zich aan den land bon w gewijd: cnkelcn zijn 
haudclarcn gcl)lcv(!n. I)c C'hineczen staan bij 
do inboorlingcn in aanzien, omdat zij van 
verre konicn, eon lichte liuid klcur hebben 
cn jas en brook dragen. M(?n is bezig de 
jiandcldrij venden ondcr ben bijecn te brungen 
<>]) de standplaatsen dcr besluursambtenuren. 
Arabicrcn en Klingaleezcn woneii aJIeen te 
Kocpang cn te Atapocpoc. 

Do inhcomscho bevolking is to verdcolon in 
t wee hoofdstajnmon, de Tiniorcezen (Atoni 
Timor), die het Zuidwcstclijk dccl van hot eiland 
bewonen. <lat vroegcr clecJ uitniaaktc van het 
groote rij k vnn Sonncbait, cn de l^elocncezcn 
(Ema B6ioc of B61o) 1), die in Midden- en Oost- 

i) Zij noemen zich zelf rai tetoen; do 
tan), die zij spreken, is het Tdtoen.' I "M" Q". n 

Timor woncn in de staatjes die behoord 
hebben tot het. groote rijk Waiwikoe-
WaihaJe. (Zio ondcr B c s t u n r). 

Waarschijnlijk is de bevolking ontstaan uit cen 
vernienging van Maleische en niet-Maleischc 
elomentcn, maar bij de B61oencezen trcilcn de eerste, 
bij <lc Timorcezcn de Jaatste nicer op <lcn 
voorgrond. De B6Iocneezen hebben meer sluik dan 
kroeshaar. een koffickleurigo huid cn weinig 
baardgroei. Ze zijn gcmiddcld wat langcr dan de 
Timoreczen； de neus is mcestal recht of convex. De 
Tiniorcezcn hebben .wollig kroesliaar, vccl 
baardgroei, eon don- korder huid; concave neuzen 
zijn het talrijkst, al komcn ook de bcide andere 
vormen voor. Er bestaat ondcr de Beloencezen een 
overlevering, volgens welke hunne voorvadcrcn 
eenige ceuwen gclcden uit Malaka zouden gekomen 
zijn, over Zuid-Celebes en Flores, op de Zuidkust zijn 
geland on daar in de bovengenoemdc vruchtbare 
laagvlakte (zie Bo- dembeschrijving) het rijk van 
Waihale hebben gesticht. Wjiarschijnlijk hebben zij 
aan het eiland den naam gegeven (Timoer = Oostcn), 
welke in Midden-Timor beter bekend is dan in de 
overige deeJen. Zij zullen zich dan over de overige 
laag- cn hoogvlakten en heuvel- landen van Middcn-
Timor hebben uitgebreid, terwijl de oud ere 
bevolking zich ten dcele terngtrok in het zooveel 
mocilijker toegankelijko Wcstclijke bcrgland, ten 
deele misfechien ook in het Oostelijke (Grjjzeu, gic 
lit, bl, L7 v]g.)y In AVcst-Timor bestaat nog de 
overlevering, dat (lit deci van het eiland vroeger 
geheel on jewooncl was — met uitzondcring van de 
st^eck van Koo pang — cn dat do tcgenwoorrlige 
bevolking uit het Oosten gekomen is. Merk-- waardig 
is, dat in hot Zuidcn van het gebied dcr Beloeneezcn. 
dus in hun oorspronkelijk vestigingsgebied voigens 
de traditie, nog het inatrinrehaat lieeischt. 
% Een kleincre, devde stam vormen de Koe- pangers 
(Atoeli Kocpang), de bowoners van het voormalige 
rijk van den radja van Kocpang en die van het eiland 
Semaoe. Zij ken- nierkon zich door cen opvallcnd 
lichtere kleur, langercn on slankeren lichaamsbouw 
en meer golvcnd hoofdhaar dan hunne buren, de 
Timo- reezen. Vermoedelijk hecft' bij hen sterke ver- 
menging plaats gehad met Rotincczcn, Solo- rcezen 
cn Savoencezcn, die in grooten gctale in die sti-eek 
gevestigd zijn. De Rotineezcn no inc ii in West/rimor 
ook de andere k ustvla lite n in beslag. 

Klecding. De klccding der mannen bestaat op 
Timor gowoonJijk uit tweo stukken grof katoen van 
ongeveer 2 motor lengte cn L meter breedto; het eonc 
wordt om de heupen geslagen en hangt tot aan of over 
de knicen； hot andere wordt a Is con inmitel om do 
schoudors gedragen of (in tegenwoordigheid van 
hooggeplaatsten) als een wrong om de lendonen 
gewonden. Doze grof ka- tocnon, door de vrouwen 
gcwoven dockon, zijn sonitijds goor wit met roodc 
randen. waarin stropon of bloemen in andere klcuren 
zijn aan- gebracht. Elders zijn zij in gedekte kleuren; 
in Portugeesch-Timor vroolijker van kleur. Icder 
landschap hecft zijn eigen, van de overige af- 
wijkendo, patronon, wclko vaak van grooto 
kunstvaardigheid getuigen. Bij bezoeken draagt men 
bij voorkeur eigen woefsol om tegonover 
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gast of gastheor niet onbolecfd te sohijnen. Het 
gebruik van een korte 侦broek vindt meor en meer 
ingang. Daar de mannen gewoonlijk een leeren 
gordel dragen, waaraan drie lederen taschjes aan de 
voorzijde zijn bevcstigd, waar- van er een voorzien is 
van kleinc bamboozen kokertjes (elk kokertje is 66n 
kruitvulling voor het gewecr), tcrwijl de andere 
dienen tot berging van klappervezels voor proppen cn 
van kogels, veroorzaken die doekcn om het niiddel 
ccne belangrijke dikte, die den dragcr een vreemd 
voorkomen geven. Van de leeren gordels wordt reel 
werk'gcmaakt； dikwijls zijn zo g ch eel be-. slagen 
met klcine vertinde spijkertjes, ook wel met zilveren 
muntstukken, waaronder oude cn zeldzamc. Vcelal 
hangt aan de rechterachtcrzijde van den gordel een 
korte rijzwcep, terwijl daar- aan op reis ook nog 
bambockokcrs of gevlochten mandjes gevulcL met 
leeftocht (mais) en tabak worden medegevperd. 

Het la ge, stugge haar wordt, met klapperolie 
iiigesniccrd en sterk met kSmiri gekruid, boven de 
kruin saiuengcvat en steil naar boven ge- haald met 
een breeden band scheef naar ach- teren hoog 
opgebonden, zoodat het als een pluim of omgekeerde 
bezem rccht omhoog staat； of men draait het tot eeu 
knot als de vrouwen of laat het als een paardenstaart 
in den nek hangen. Ook worden wel hoofddoeken op 
een slordige wijzc om het hoofd gewonden, bij de 
Kocpangers vaak rood van kleur. Tegen- over 
hooggeplaatsten maakt de man edit er zijn baar los, 
neenit zijn hoofddoek af. Bij bijzondere 
gelegenheden worden buisjes gedragen van wit of 
gekleurd katoen, veelal met korte niouwen. Aan een 
band hangt over den linkerschou&r een zak of een 
soort tasch, met kralen versierd, waarin zich allerlei 
voorwerpen bevinden, zoo- als: een fluitje, een 
spiegeltje, een slijpsteen en amuletten, zoomede de 
ingredienten voor het sirihkauwen (de sirihurwe/zt, 
niet de bladeren, wat kalkpoeder, gambir, pinang, 
(waarvoor als surrogaat vaak de bast van jong 
sandelhout dienst doet en tabak), eventueel een ronde 
zilveren sirihdoos. Tot sieraden dienen banden of 
ringen - om bovenarmen en polsen, van been, rotan, 
koper en zilver; de zilveren zijn vaak kunstig 
bewerkt. Verdcr: gouden en zilveren platen op de 
borst en kleinere plaatjcs aan een band, die om het 
voorhoofd wordt bevestigd. Aan de ooren hangen 
vaak glaskralen of houten pennen met kwasten van 
zwart paardenhaar of rood geverfd bokkenhaar, 
terwijl om den hals snoeren gedragen worden van 
gouden belletjes, gele glaskral en en van moelinalah. 
De ongchuwde man of vrouw draagt ter ondcr- 
scheiding een tweelingkoker (tibag). Het haar, de 
mond en de ooren, doen dienst als porte- xnonnaie. 

Tot de uitrusting der mannen behoort voorts een 
soort hakmes, dat in een breede liouten schede achter 
aan den gordel of aan een stuk touw of band van 
geitevel hangt en een Jans (eertijjds ook een oud 
vuursteengewoer), zoomede —een paard. Zonder een 
paard is een li inorees, die op eenig bezit kan bogen, 
niet denkbaar. Het paardenhoofdstel is vaak bij 
aanzienlijken versierd met echte of nagemaakte 
scalpen en bclletjes. De nieo's of voorvcchters, 
personcn, die bij de menigvuldigo ondvrlingc veeten 
en vroegere oorlogen nil den a a rd der zaak hoog 

in aanzicn stondou, en do Asoepaha's, de horau- ten, 
dio don volke kond deden van het uit- breken van een 
oorlog of het sluiton van vrede, waren gowoonlijk 
uitgedost met oen rood vest zonder niouwen cn het 
haar in een wrong, om- wonden met hclklourige 
doekcn met gouden loovertjes of zij droegen een 
hooge muts van pahnbladeren met witte dooken 
omwonden, van wclkc aan beide zijden een aantal 
linten van verschillende klouren afhingen； voorts 
hals- kralcn met zilveren platen. De meo's dragon 
bijna horizontaal en dicht onder den linkorarm ecn 
lang zwaard, (soort klewang), waarvan het gevest- en 
do schcede versierd zijn met belletjes en bonte linten, 
terwijl aan de punt der schecde een lange, 
rechtopstaande rotting is bevestigd, die boven het 
lioofd van den drager uitsteekt en aan hot uiteinde 
met zilveren punten, rood bokkenhaar en vederen 
prijkt. Deze rotting wordt gemakshalve ook wel van 
achtcreii in den gordel gestoken. Verder dragen zij 
onder ,de knie banden van geitenvel. 

De vrouwen zijn eenvoudiger gekleed on heb- ben 
minder opschik dan de mannen. De kleeding bepaalt 
zich tot een sarong van grof, eigen gu- weven katoen, 
zwart, donkerblauw of donker- rood van kleur met 
een rand als bij die der mannen in cen der patronen 
van het landschaj). De sarong wordt opgetrokken tot 
onder de oksels, doch om het middel vastgebonden, 
zoodat het bovengedeeltc ncervalt cn de borsten 
bloot laat. Vaak wordt gedragen een gelijksooj-- tige 
slimdang met lange franje aan beide zijden, en een 
kabaia van gebloeind sits of donker katocn met en 
zonder niouwen van vreeind maaksed. Het haar 
wordt bij plechtige gelegenheden met klapperolie 
ingesmeerd； het wordt tot ecn streng gedraaid, die 
om ecn breede halfcirkclvormige kam gewonden als 
cen platte knot op het ach- terhoofd wordt gelegd. 
Deze kam van kar- bouwenhoorn of schildpad is bij 
voornarncn soms g eh eel van goud. Oin de polsen 
dragt-n zij dezelfde beenen en zilveren banden als d” 
mannen, aan de vingers zilveren ringen cn in de 
ooren zilvoren hangers, veelal in den voun van een Ji 
or, die door middel van een draadje in )ict oor 
worden bevestigd. Voor lioofdsieraad l)cbb<n zij de 
kora kora, een halvemaanvorniig versier- sel van 
goud of zilver. De Christenvrou wen dragen bij 
plechtige gelegenheden stofjes, ecu gekleurde 
sarong, lang wit baadje met tul van borstspcldcn en 
een goudon- ketting, con fijn kanton mantille cn 
allerlei waardevolle ver- siorsolen, die eigendom dor 
gemcentc zijn. 

De vorsten en hunne vrouwen pl egen zich in 
hunne kleeding weinig van die dor ondcr- danon tc 
onderscheiden. De eersten dragen bij bijzondere 
gelegenheden vaak lango gcblocnido sitsen 
kabaja*s, ook wol van witte of donkere stof. Als 
teeken hunner waardigheid hebben zij een stok met 
gouden, do fettor's een met zilveren knop, hun bij 
erkenning door het Gouverne- ment gesdionkcn. Niet 
erkende hebben veelal een stok met zilveren knop, 
voorzien van het merkteeken vau de vroegere 
“keizers" van Groot-Sonnebait of een dito stok uit 
den Por- tugeeschen Yyd, 

De gewoonte om het lichaanj, vooral de armen, te 
tatouceren, komt over het geheejc ciland voor, zoo 
onder mannon als vrouwen. Elke fainilie heeft een 
bepaald teeken (dat ook op de paarden 
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wordt aangebracht), waaraan by kopponsnel- ling de 
slachtoffers erkend kunnen worden. Deze pijnlijkc 
bchandeling wordt moedig onder- gaan: de vrouw 
toont zich daardoor sterk go- nocg om voor het 
voortbeataan van den stam te zorgcn. De gowoonto 
gaat door het gebruik van vreemdc "kleeding 
achteruit. 

Huizen. In den huizenbouw ondcrscheidcu de 
B61oeneezen zich van de (West-) Tiinoreezcn. De 
eersten wonen in rechthockige huizen op palen, 
waarvan de vorin op het gewonc JIalcischo type 
berust, de laatsten bouwen bijenkorfvor- mige, met 
gras bedekte huizen, die op den boganen grond 
staan. 

De huizenbouw is in het algomeen veronacht- 
zaamd； men bouwt niet graag een kostbaar huis, 
want als de huisheer of oudste zoon sterft, verhuist 
men. Vaak zijn het krotten, die het slechts eenige 
jaren kunnen uithouden zonder geheele of 
gedeeltelijke reparatie, zonder ver- siering, 
gemakken of huisraad. Vooral de direct op den grond 
gebouwde huizen zijn onaanzien- lijk, laag, weinig 
on^lerhoudcn, donker, stinkend cn in hoogc mate 
onrein： Het huis is trou- wens ver!)lijfplaats voor 
mensch on dicr. In beide liuizentypcn kan men 
slechts gebukt binnentreden, doordat het dak bijna 
tot den grond reikt. Bij de betere, rechthockige 
huizen is een deel van eene omwanding voorzien en 
daarbinnen wonen vadcr, moeder, de kleine kinderen 
on. de oudere familieleden. terwijl het niet-
afgeschoten /leel de slaapplaats der vol- wassen 
zonen is en de huwbare dochters aangc- bouwde 
bamboehokjes met aparten uitgang hebben, waar zij 
ongestoord nachtelijke be- zoekers kunnen 
ontvangen. De stookplaats is in het midden bij den 
hoofdstijl; bal6 bale's langs de wanden. Vensters zijn 
er niet, de rook gaat door de deur. Over de geheele 
lengte van het huis, ook over de incermalen aange- 
brachte open voorgalerij is een zoldertjc aange- 
IjjacJit, (Iat hoofdzakelijk dient tot opberging van 
djagoeng, die wegens het ontbreken van een 
rookgang op die wyze wordt uitgerookt en tegen vr-
rnicSing door insecten gevrijwaard. De woningcn 
van vorsten cn grooten zijn ruimer en dik wijls 
vierkant CH hebben openingen, die door hiiken 
kunnen worden gesloten en voor vensters diensl 
doen. 

Hi<r <-n <J；iar heeft men de offerhuizen, die 
uitwendi^ op gewonc huizen gelijken. Het dak rust 
cchter jnuar op 66n paal in het middon, wanrom 
eenige stecnen zijn opgestapeld, die voor offerplauls 
dicnen. Aan den. paal hangen allerlci voorwerpen, 
die elk op zichzelf pomali zijn, zooals: zakjes met 
phintcnwortels, oudo sabels, geweron en andere 
oudo voorworpen. In B61oe heeft men geen 
tompols, maar offer- steenen in do ojienlucht in den 
vorm van ebn hunnebed van klcino steenen. wuarop 
een groote plattc voor do offergaven. 

De bevolking woo nt nicestal zeer verspreid, 
zelden in bopaaldo kainpoongs, meestal nabij do 
ladangs. Groote aanccngesloteii kainpoengs komen 
weinig voor, de meeste bestaan nit hoogstens 20 
huizen. Zjj zijn in de biiinenlanden vaak door liooge 
steenen of ruw bouton paggers oingeven: vcdal zijn 
de afzondcdijke huizen ook op die wijze omlieind. 
Vooral is dit lict gcval in streken, waar men bevreesd 
is voor onver- warhto ovcrvnHoii. Met het oog 
daarop liggen 

de kampoengs er veclal op mocilijk genaakbarc 
plaatscn, lief st op of nabij de fatoe*s, zoodat de ruwe 
bergstreken vcelal vrij good be vol kt zijn. In dat 
geval staan de huizen in een zeer boperkte ruimte 
zonder regclmaat dicht opeen- ,gedrongon. Men 
vindt er geon boomen, wel vcel steenen. Vaak ligt de 
naaste bron 1/2 uur of meer van de kampoeng 
verwijderd； meestal op een plaats waar een 
waringin groeit. In de vlakten waar men nict over 
terreinhindernissen kan be- schikken, was 
samonwoning het aangewezen mid- dcl tot het bieden 
van weerstand aan vijandelijke aanvallen. Daar 
bestaan de dorpen uit een. groot aantal (wel 50) 
huizen, die dicht naast elkander gel egen zijn en een 
warnet va, gangen vormen. Het drinkwater haalt men 
er so ms uit ge- graven putten. Bij bijna elk dorp 
behooren gehuchten van 2 tot 6 gewone tuinhuizen 
aan of nabij rivieren, beken of bronnen en zoo gunstig 
gelegen dat men vee en tuinen gemakkelijk kan 
bewakten. In West-Timor zijn alle terreinen, bo ven 
1400 M； gelegen, onbewoond. 

Voor de huizen der hoofden trof men veelal 
doodskoppen aan, op palen gestoken, de zege- 
teekenen van sneltochten. Aan deze vertooning is 
door ons bestuur een einde gemaakt. In elk dorp waar 
een hoofd woont, is een. vergader- plaats, bestaande 
uit een pleintj e om een grooten boom, op welk 
pleintje platte steenen als zitplaatsen. Voorts vindt 
men. b弓 de dorpen en gehuchten een omheinde 
ruimte als karbou- wenkraal. In M.-Timor is een 
passantenhuis in gebruik voor den komenden en 
gaanden man.; dit is er tevens djagoengschuur. 
Economische toesland.Het feit,dat goede natuur- 
Iij|>e havens van voldoende diepte op Timor ont-
breken, vooral aan de Zuidkust, is zeker een oor- 
zaak, dat de Timorees slechts bij hooge uitzonde- ring 
vischvangst cn prauwvaart beoefent. Daarbij waagt 
men zich niet op zee met de ranke schuit- jes, maar 
bepaalt zich tot de kusten en kreeken en wel als 
eenige dagen voor en na nieuwe of voile maan de zee 
stil is. Ook vischt men met dero's. Waar grond in 
overvloed is behooren alleen sawahs, boomgaarden, 
sandelhout en bijen- boomen aan bepaaldo personen 
of families en. gaan van geslacht op geslacht over. 
Bijenboo- men mag men zich, mits op zekere 
bepaalde wijze, toeeigenen cn ook, vreemdeling 
zijnde, aankoopen. Alic niet aldus geoccupeerde 
grond mag men met inachtnoming van zekere 
bepalin- gen in gebruik nemen. Wie dit binnen het 
land- sohap doet is hommago aau don radja verschul- 
digd (evenals van gekapt sandelhout); doet men. dit 
buiton liet landschap, waartoe men behoort, dhn aan 
den radja van het landschap waar de grond ligt en aan 
zijn eigen radja. Iii enkele streken, waar gobrek aan 
wocste grond is, blijvcn de geoccupcorde gronden 
aan de eigonaars ook al laten zij dio braak liggon. Om 
hunne rechten aan te duiden bezigen z^j zekere 
geheimzmmge merkteekens die (zooals boven onder 
tatouoering terloops vormeld) op boomen, vee cn 
kleeren. worden aangcbracht en die door naburen en 
vreemdon uit overgeerfde vrecs voor bovon- 
zinnelyke krachten, d. z. de repressieve kwali- teiten 
van afgestorven leden van het geslachts- verbond, dio 
worden aangenomen daarin to zijn verborgen, 
worden geeerbiedigd. Hot ongeoor- loofd gebruik 
dier tcokens door vroeniden is een grove boleediging 
van den stam； het vernie- 
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Icn van verbodsaanwijzingen, vooral grens- 
afbakening, eon zwaar misdrijf. De landbouw staat op 
lagen trap. De Timoreezcn planten meestal nict nicer 
dan noodig is om in eigen bchoeften te voorzien, 
gewoonlijk djagoeng. on da ar deze ongelijk gauw rijp 
wordt, is vaak cen, deel er van gebru汰t. v66r het 
oogsttijd is； met de pa di, die eerst nog eenige bo 
working moct ondergaan, is dit niet het geval. Echter 
slechts bij uit-zondcring wordt rijst op ladangs, ook 
wel op sawahs, maar dan op zecr primitieve wijze, 
verder tabak voor eigen gebruik gcteelt. Vaak zict men 
op hetzelfde veld niais, rijst en laboc door elkaar 
geplant, welke productcn dan ach- tereehvolgens 
wopden gcoogst. Door intensicve grondbewerking 
worden — volgens de op vat- tingen van de bevolking 
— de aardgeesten ver- stoord. Zij is ook niet noodig 
bij de geringc be， beboeften van dit volk en 
debetrekkelijkevrucht- baarheid van den bodem. Eerst 
als de beschik- bare bouwgrond nict meer overvloedig 
is, over- wint men zijn afkeer van handenarbeid, gaat 
men den grond met lange stokken omwoclen. 
Beinesting heeft niet plaats, tenzij door de asch der op 
den grond wassende struiken; gebrand moet er 
volgeus aloud gebruik worden, anders wil de oogst 
niet gelukken. Verschillcnde laboc- en oebisoorten 
worden geleidelijk mcer en ineer verbouwd ； ook 
katjang idjoe komt veelvuldig voor. De klappercultuur 
is van eenige beteekenis en wordt stelselmatig 
aangemoedigd. Aan de droge Noordkust komt de 
lontarpalm veelvuldig voor, uit welks- sap uitstekende 
suiker wordt gekookt. Ten slotte dient de sandelhout- 
boom te worden vermeld, welke echter niet wordt 
gecultiveerd, alsmede de koffie, weU<.c zich de 
laatste jaren weder in eenige jneerdere belangstelling 
mocht verheugen. De vcetecltstaat niet veel booger. 
Paarden en karbouwen worden aan hun lot 
overgelaten en moeten zclf liun voedsel zoeken, alleen 
roept men de paarden *s nachts binnen de 
dorpsomheining ； van ver- zorging en veredeling was 
tot voor kort nergens sprake. Thans stellen de 
landschapshoofdcn dek- hengsten beschikbaar, en is 
er technisch personeel aangesteld om op den veestapel 
toezicht te houden en te trachten haar tc verbeteren. V 
ark ens en geiten, die talrijk zijn, dienen voor- 
namelijk tot voedsel. Ook de nijverheid is van weinig 
beteekenis en bestaat in het voor eigen gebruik maken 
van vlechtwerk, woven van doe- ken, het vervaardigen 
van zilveren armbanden, oorhangers en ringen, in 
Portugecsch-Ti)nor •en op het eiland Aloe ook het 
pottenbakken. 
Aan de Noordkust wordt door de vrouwen zo.ut bereid 
op primitieve en weinig loonende wijze. Doch wegens 
de verand ering van onigeving en werkzaamheden 
beschouwt men dezen tijd a)s cen vacantie waarop 
men zich Jang tevoren verblijdt. 

Overigens leeft de Timorees sober. AJleen aan 
alkohol gaat'hij zich te buiten, maar in dien zin dat hij 
de gekochtc flesch arak net zoolang aanspreekt, tot zij 
leeg is. Bij gebrek aan djagoeng eet hij wilde sagoe, 
wiJde knolvruchten, sap on suiker van den 
toewahbooin, wild en zg. groote huisdieren. Van hond 
en katten, ratten en muizen is hij niet vies. Visch wordt 
dadelijk geconsumeerd of in de zon gedroogd. Het ge-
bruik van karbouwenmelk is vrij algemeen. De handel 
is voornamelijk in handen van Clii- 

ncczen, die was, hertchoorns, gedroogde hwiden en 
sandelhout uitvoeren en arak, katoentjes, kralcn en 
andere snuisterijen invoeren. J)e paardenhandel(-
uitvoer) is voornamelijk in handen van tc I\oopang 
wonende Arabiercn. Hier en daar heeft men 
tiendaagsche markten,meestal op plaatsen met 
overvloed van water en gras. Hot transport geschicdt 
tc paard ； dat van goc- deren op een draagzadel van 
gtbangbladeren op .oude lappen als schabrak en door 
touwtjes om het paardonlijf gebonden. Do voetpaden 
worden in verband met den ladangaanleg telkens ver- 
plaatst； een goede gids is noodig als men den 
hoofdweg verlaat. Alhoewcl de rivieren allc 
doorwaadbaar zijn, kunnen in don Westmoesson de 
bandjirs zclfs in onbclangrijke watcrloopcn den 
ovcrtocht voor dagen verhinderen. 

Ecn en ander wijst op weinig besc having en 
ontwikkeling, die dan ook moeilijk vcrwacht kunnen 
worden in een land, waar eerst den laatsten tijd aan 
het onderwijs de noodige zorg wordt gewijd, waar 
slechts geleidelijk zekerheid van eigendomsrecht kan 
v^orden. gevestigd, waar ziekte en dood vaak 
worden toegeschreven aan toovenarij en de daarvan 
verdachtc personen (soewanggi's) met hunne 
familieledon worden doodgeslagen, en welks 
bewoners groote harts- tocht bezitten voor laten 
vechten van hanen cn het zich te buiten gaan aan arak 
cn sagoe- weer (laroe). 

De kiemen voor ontwikkeling en beschaving zijn 
er echter, knutselen is dq geliefkoosde uit- spanning 
van den Timorees. Is de aanplant zoover, dat zij 
slechts bewaking noodig heeft, dan houdt men zich 
bezig met touwslaan en de vervaardiging van kleine 
gebruiksvoorwcrp<-n, speciaal die waarin de 
geliefdste genotartikclen bewaard worden. Dat de 
sierkunst zich tot Jit， kleingoed beperkte. was een 
gcvolg van <!<, on^z , regekle toestanden in die 
streken, het gemis van afzet en het ontbreken van een 
inlandsch hof, dat voor genialc ambaehtslieden 
dcgelcgcnhcidHchi<-|) ongestoord aan hun work te 
blijven, t<>rwijl c<-n mildc natuur in de weinige 
bchoeften ruiinschoots voorziet. De niotieven dezer 
sierkunst zijn)n<；< r aan de di( reh- dan aan de 
pJant(,n wer<1 < I on tlecn < I. Op den eerslen bJik 
verschillend, schijnbuar willekeurige woekcring, 
blijken die nioti(：\ <M)bij nadere beschouwing ecn 
sainenliaugend orn.i mentiek geheel. Men zic： l)ct 
wcrkelijk kunstig” snijwerk dat men bijna ovcrul 
aantreft op tabaks- kokers van bainboe (tibaq 
genaamd), op lepeltjcs van hoorn en kokosschaal, die 
de Timorees ge- bruikt om zijn voedsel te nuttigeu, 
<>p hoorncn cn barnboezen kam men: de frauic 
wcefscls, sober in Jijn, bedaard van kleur ； de 
artistiek bewerkte zilveren arm- on oorsieraden; het 
fraaie vlccht- en jiottenbakkers (Pori. T.) werk. 
Godsdiensl. Met nilzondcrinj( van <lc kuststrefk der 
Imai van Kocpang, waar vele Protestantsche 
Christenqn voorkornen, zoomede jn cen klein 
gedeolte van Amarassi en Arnforang en met 
uitzondering van ineerdere landschajjpen op de 
O.grens, Noimoeti en Portugcesch-Timor, waar door 
een aantal inlanders 'de Katholieke godsdienst wordt 
beleden (zie bij ZEND J NG), zijn de inboorlingen 
van Timor alien heidenen (djientioe). In sommige 
streken, bv. in Insana cn Bebaki zijn cercinonien in 
zwang, zooals processien en altaardienst, die aldaar 
alleen door de R. K. Zending kunnen zijn ingevoerd. 
De 
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Timoreczon gelooven aan cen Opporstc wozcn, Oesi 
Neno of Zonneheer gehecten, in B61oe Nai 
j\Icroniah, dicn zij ook wcl met de zon zclvo ver 
warren. Hij is mccster over hemcl cn aardo on heeft 
het hcelal geschapcn. Bij hem den schcn- ker van 
Icvcn en dood, zwoert men, maar liij wordt niet 
aangebeden, Hij vertogenwoordigt het mannclijke 
beginsel, tcrwijl het vrouwclijke bij Oesi Afoe of 
Oesi Paha bcrusb (vrouw Aarde). Ondergeschiktc 
goden zetclen op de maan en de sterren. De 
oppergoden hebben hun onderge- schiktc wezens, de 
nitoe's, de woud- en berg-, aard- en watergeesten, 
waartoe ook de ziclen dor afgestorvenen behooren, 
geesten, die mon door het inachtnemen van 
verbodsbopalingen en door middel van offers moet 
winneii of door toover- jniddelenbestrijden. o.a. door 
liouten rarnexi in den vorm van een galg bij 
kampoengs en in bosschen, ook bij en in huizen, te 
hangen, waaraan kruiden en wortelen zijn bevestigd.
 , 

Het groote heir van geesten zetelt in al wat groot 
is en dus bezield wordt gedacht. Die voor- stclling 
heeft ten gevolgc, dat vcle plaatsen, bergen, rivieren, 
bosschen, velden, steenen, rotsen, holen, boomen, 
enz., als heilig en onschend- baar (loclik of pemali) 
bekend staan, waar vcolal van tijd tot tijd offers 
gebracht worden en die niet mogen beklommen, 
bevaren. begaan of waarin niet gekapt mag worden. 
Het schenden van dit verbod gaf vaak aanleiding tot 
oorlogcn Lusschen verschillende,rijkjes. Het is zelfs 
voor- gekomen dat van con Resident het bctalen 
eener iiooge boete geeischt werd, oradat hoofden uit 
zijn gevolg on wetend een heuvcl die „loe]ik,, was, 
hadden beklommen. Vooral in West- en .Mi(I( 1 <；
n-Ncderlandsch-Timor stoot men zich tel- kens aan 
dit peniali. In Beloe meent men dat de levende 
mensch 4 goede, witte zielen heeft •,n 3 zwartc of 
slcchtc zielen. De witte varen na overlijden ten 
hemel, do anderc blijvcn op aurde en doen 
geincarnecrd in schuwe dieren voor het bedreven 
kwaad. Daarom doet iiH'n <le vele kaaimannen, die 
tot diep in het l<jnn<；nland in de onbeduidendste 
stroompjes worden aangetroffen, verseholen in do 
holen \ .in hcL ocv^Tgo.stcente, nabij de 
gebruikelijke o\ ergangs of drnnk piaatsen geen 
kwaad； in dir (lifren huizen de zielen der 
voorouders, die geen k wand zullcn doen. als men 
zich van geen k waa<l nsl is. Er zijn cchtcr mcnschen 
met <'<HI a l>norni；i l<： zi<-l. di。hun 
medenicnschcn altijd k waad doen, waaroin men hen 
met familie en vriendeii ter dood brengl. Booze 
geesten zijn do ziden van ovcrledcn zwangore of 
kraamvrouwen. 

Ojntrent de te verwacliten uitslag van be- raamdc 
onderncmingen worden do ingewandon van 
offerdiereii, voornamclijk kippon, honden cn geiten, 
g(q,au(lplecg(l. Dit gcschicdt door voorgangers, die 
,,tol)or‘‘ en „Aote naocn hceten. In B61oe zyu de 
vorsten cn hoofden voorgangers bij godsdicnstige 
verriclilingcn en vaardigen verbodsbepaJingen uit. 
Elders lieeft men hicr- voor afzondorlijkc personon, 
do „datoc loeli (loclik)". Bij de Timoroezen zijn dit 
de „anaha paha" of „toowan tanah,,

) ann wie de zorg 
voor alles wat den bodem betreft is opgedragen; zij 
zijn grondvoogden, inaar maken geen dccl uit van 
bet rijksbestuur, waaroin zij ook niet ovonals de 
fettors in de contractcn met hot Gou- vurnement 
worden gekond. Eon pricsterschap ontbreekt. 

Geboorte. Een kindorloos huwelijk wordt als 
een groot ongeluk bcschouwd cn gewoten aan 
den invlocd van boozo geesten, die door offers 
gunstig moeten worden gestemd. Als de vrouw 
zwang er is worden do ver wan ten tot ecn offer- 
maal uitgenoodigd, waarbij allerlei bijgeloovige 
plechtighedcn plaats hebben. De vrouw wordt 
tijdens de bevalling bijgcstaan door cen lid 
harcr seksc met cenigc ondervinding op dit ge- 
bied, doch wier hulp bij abnormalc bevallingen 
van weinig ingrijpenden aard is. Daarbij cn 
daarna ondergaat de kraamvrouw allerlei pijn- 
lijke manipiilaties, o.a. wordt zij met heot water 
gewasschen en geroosterd of berookt. Kort na 
de geboorte, gowoonlijk nog voor de inelkafschci- 
ding bij de moeder is begonnen, elders op den 
8en dag, hrijgt het kind een naam, vaak die 
van een zijner vooronders. Een of twee maanden 
later volgt het haar^cheren en mogen moeder 
cn kind de woning verlaten en de eerste weder 
arbeid verrichten. De besnijdenis heeft geen 
godsdicnstige beteekenis en wordt alleen aan 
de jongens verricht. Ook het tandenvijlen is 
niet algemeen in gebruik.  Huwelijk. De leden der verschillende stammen^/7" x _ ； 
wonon niet bijeen; in ieder landschap, zelfs irv /fZ- r -1-' 

' ' ' leden van 
verschillende/7； 勺'，科 

staminen vereenigd. Deze toestand gaat gepaard -、" j 
met exogamic en patriarchaat, met uitzondering^, r. 匕-厂任-■ 
van de hiorvoor genoemde dric landschappen^, / / " 7 i 
in Z.O.-Timor. V66r het huwelijk is de omgang - 『 ~ j 
der boidc seksen heel vrij, in Noord-Beloe zelfs ，-" 
inimoreel. Hier huren personen, die gednrende 
eenige weken op een bepaaldo plaats moeten 
verblijven, dikwijls een of ander meisje, wier 

ieder dorp vindt men 

trouw reclit evenredig is aan de betaling. Het 
krygen van een onecht kind is in dit gebied 
voor cen ongehuwde vrouw geen schande, elders 
op Timor moot de vader de vrouw huwen of 
mot haar familie ducllceren. Men huwt vroeg- 
tijdig; het is een schande op 16 A. 17 jarigen leef- 
tijd nog ougehuwd te zijn. Meestal leidt weder- 
zijdsche genegenheid tot een huwelyk; de vrouw 
heeft groote vrijhcid om over haar hand te be- 
schikken. In Beloe huwen meestal verwanten 
(dit in ruinicn, niet in Westersche beteekenis 
beschouwd) met olkaar, omdat ecn huwelijk met cen 
vrceinde vrouw, die daardoor uit haar familie treedt, 
duur en lastig is. Ook oindat vermeerde- ring van het 
aantal aangehuwdo families, die bij allc 
familieaangelcgenheden moeten worden gekend, 
duur cn lastig is. Kinderhuwelijk, beter 
kindcrverloving, komt voor. Ecrst wisselt men 
gcschcnkcn als tocken van oprcchtheid van bo-' 
doeling: de man krijgt de tebuq (tabaksdoos) van hot 
nieisje, deze zijn sirihzak: wil zij huwen dan toont zij 
dicn uan haar ouders, anders bo- paalt zich do 
vorhouding tot. con gewonen lief- cleshandel. In het 
cersto geval wordt bij verkre- gen tocstoinming der 
ouders hot engagement publick. Lntusschen wordt 
bij een huwelijk het verschil in stand streng in 
achtgenomcn, zoo worden bijv. kindcren bij ecn 
slavin verwekt als slaaf bcschouwd. Wordt de 
toestemming geweigerd, dan vraagt men die op 
West-Timor aan don radja, of ovenals ciders, wordt 
het meisje ge- schaakt. Dit geschicdt ook vaakweg- 
nsdekoston aan eon norinaal huwelijk verbonden. De 
scha-, king zclf stolt het huwelijk daar, zonder dat de 
ouders er hun veto over kunnen uitspreken. Bij oen 
normaal vorloop wordt aan *do familio 
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van het meisje een verlovingsgeschenk gegeven en is 
omgang met haar daardoor vooranderenver- boden. 
Ook met haar verloofde mag zij tot op het tijdstip der 
huwelijksvoltrekking geen omgang hebben. Bij 
verbreking der verloving, ook van een 
kinderverloving (verbreking hi er van is geon zeld- 
zaamheid) ontstaat recht op schadevergoeding, 
welke hooger is als het meisje blijkt zwanger te zijn. 
Na publiciteit der verloving gaat men den bruidsdag 
en den koopprijs (belies) bcpalen. Deze wordt 
bedongen naar eene niet nauwkeu- rig bepaalde 
waarde in goud nl. de omas. Ter vaststelling van dien 
niaatstaf wordt nieermalen onderhandeld, waarbij 
verboden is daarop af te dingen. Het huwelijk kan 
ecliter gesloten wor- den, zonder dat de koopprijs 
betaaid is, mits do bruigom een aantal geschenken 
geeft (de sirihpinang) aan de familie ' van het meisje, 
waarbij deze niet nalaat hem op allerlei wijze af te 
zetten. Ten bewijze der sluiting van het huwelijk 
krijgt de bruigom van zijn schoonvader een rotting. 
Dan wordt er feestgevierd zonder bepaalde 
plechtigheden. Deze dag is de laatste waarop de 
vrouw versiersclen draagt； daarna legt zij ze af. Zij 
is nu verder tot kuischheid verplicht； bij overspel 
kan het wraakrecht wor- den toegepast, wat niet 
verhindert de mogelijk- heid van geslachtelijken 
omgang met den bloed- vriend van den man. De 
koopprijs wordt door de familie van den man voldaan 
aan die der vrouw en gereciproceerd door een 
contrageschenk van minder waarde als een soort 
geschenk aan het jongc huishouden. Zoolang de prijs 
niet is voldaan, blijft de vrouw eigendom barer 
familie, en woont de man bij deze in, dock dit behoeft 
niet te zijn tot op het tijdstip van afbetaling. De man 
moet zijn kinderen en gewin aan de schoonouders 
afstaan. §terft de vrouw dan kan afbetaling worden 
afgedwongen, eventueel de kinderen als gijzelaars 
worden gehouden; ook kan bij overlijden van den 
man de schuld van diens familie worden 
afgedwongen. Kinderen v66r het huwelijk verwekt, 
behooren aan de vrouw ； bij de armeren konit dit 
veelvuldig voor； door opvol- gendjhuwelijk komen 
zij aan de familie van den .many Polygamie is 
geoorloofd, maar wordt vaak -wegens de 
kostbaarheid nagelaten, tenzij de eerste vrouw 
kinderloos blijft； zij is dan cchter • steeds de 
hoofdvrouw. Ook heeft men in Beloe het gebruik dat 
de familie van de kindcrlooze vrouw het gezin een 
kind cadeau doet. Omge- keerd kan een gehuwd paar 
een kind afstaan aan de familie van de vrouw als deze 
dreigt uit te sterven. Het leviraatshuwelijk komt voor, 
maar wordt vaak afgekocht. Echtscheiding is onder 
vreemden invloed ingeslopen, doch komt weinig 
voor； zij is gemakkelijker voor den man, dan voor 
de vrouw； toch kan de vrouw hiertoe dwingen door 
van den man weg te loopen als wanneer hij haar moet 
verstooten. Afwijkende gewoonten vindt men in het 
matriarchale Zuid-Bploe, waar- voor verwezen wojdt 
naar H. J. Gnjzen, Alede- .^leelingen .pmtrent Beloe. 

By ^overlijden is het uiten van jainmerklachten 
verplicht. Hetlijk wordt in een doek gewikkeld of in 
een eenvoudige doodkist of boomstam gekist; some 
zijn de naden van de kist door niiddel van hars 
toegestopt. Dit is afhankelijk van den stand; bij 
eenvoudige inlanders wordt er weinig drukte van 
gemaakt. De begrafenis van een aanzienlijke brengt 
groote kosten mede; 

ook moeten alle schulden van den overledone te 
voren zijn voldaan. Was de overledone een 
regeerend hoofd dan wordt cen opvolger aan- 
gewezen. Omdat tai van personen bij de begrafenis 
moeten tegenwoordig zijn en oni opge- noemde 
reden blijft het lijk dan lang boven aarde. Is alles 
gcrced, dan wordt de overledene in een beurtzang in 
hoogdravende taal opge- hemeld en vervolgens 
wordt het lijk met het hoofd naar voren naar buiten 
gedragen, terwijl men onder weg naar het graf voel 
rumoer maakt en den schijn aanneemt het lijk te 
willen terug- houden en dergelijke verrichtingen om 
de zielen der huisgenooten op een dwaalspoor te 
brengen. Het lijk wordt bij zijn voorvaderen 
begraven met een pot gekookte rijst en een hond, in 
de rich- ting van het zielen- of stamland; op het graf 
wordt een ovale of rechthoekige verhevenbeid van 
steenen opgericht, waarvan de hoogte wordt 
gcregeld naar gelang van den stand van den 
overledene. Bij terugkeer wordt een begrafenis- 
maal gehouden, waar het onmatig toegaat. Als rouw 
draagt men zwarte kleeren en knipt het haar af, doch 
slechts tot op het tijdstip der begrafenis. In Z.-B61oe 
heeft men afwijkende gewoonten. (Vgl. Grijzeri； 
zie litt.). 

Taal. Wat de taal der bewoners van Timor aan- 
gaat, zoo wordt in West- en een deel van Midden- 
Timor (Dawang) Timoreesch gesproken (zie op dit 
woord), in de onderafdeelingen Noord- en Zuid-
Beloe, grenslandschappen van Portugeesch- Timor 
en de omgeving van DillyT&toen (Tettum), terwijl 
in een and er gedeelte van de grcnsland- schappen 
Marai gesproken wordt. In het Por- tugeesch gebied 
komt nog ecn groot aantal andere talen voor. Een 
afzondcrlijk letterschrift be- staat niet. 

Te Koepang spreken de Inlanders vrjj alge- meen 
Maleisch; een Maleisch vermengd met vcel 
vreemde, vooral Portugeesche ter men ； ook to 
Atapoepoe voor cen deel, terwijl enkcle vor- sten, 
die nabij beide plaatscn won.cn, die taal verstaan. In 
Portugcesch-Timor bedicnen de Portugeezen zich 
uitsluitend van T6toen. Zij noch de radja's kennen 
Maleisch. Zoowel in Ned.- als in Port.-Timor wordt 
Chans incer zorg bestecd aan de opJeiding van de 
vorHtentelgen, zoodat in de naaste tockomst de 
voornauinst'： hoofden alien de Maleische taal 
machtig zulh'n zijn. 

Muziek cn zang zyn weinig ontwikkeld. Mu- 
ziekinstrumenten zijn kleine gongs, trommcn en 
langwerpigo tarnboerijns uit een uitgohold stuk hout 
vervaardigd en met de hand geslagen; ook wel 
koperen klokjes of schelletjcs. Bijzondere 
vermelding verdient een instrument, alleen op 
Koepang voorkomende en door de inlandsche 
Christeneii uldaar bespeeld. Het hcet ..sesando*' (op 
Roti posandon, zie II, b). 833) on bestaat uit ecn 
gopolijsd stuk bam boe, waarop rondom in de lengte 
koperen snaren zijn bevestigd, die door kleine 
houten kajninetjcs worden opgehou- den en aan 66n 
kant door houten schroevcn worden opgedraaid. Het 
is bevestigd aan een grooten bak van 
gfibangbladeren gemaakt, die tot klankdoos* dient. 
Het g eh eel wordt met een band om den hals 
gedragen cn do snaren met do vingers van beide 
handen getokkeld. Hot ge- luid is zeer melodieus. 

Zingen geschiedt bij den rondedans (t6b6); het 
bestaat uit welluidende korte zangwijzen, pan- 
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toens met zinnolijke boteekenis door eon der 
deelnemors voorgedragen. Daarbij wiegen de 
mannen arm in arm rond, zachtj es voortschui- vend 
in een grooten kring, doch doen by het ref rein een 
soort stormaanval. Om de mannen een kring 
gearmde vrouwen, mot kleine schuif- passen 
hoenzwevend, oogenschijnlijk kalm. Er wordt niet 
gelachen, geen maat geslagen, geen trom g oho ord. 
Toch werken dans en zang opwindend; geen 
mcnschenhart acht men er tegen bestand: de 
ongehuwdc vrouw kan ongestraft aan de door het 
teb6 opgewekte neiging tot vereeniging botvieren, 
de gehuwde vrouw, die zich daartoe met een anderen 
dan haar cigen man afzondert, komt vrij met ecn 
geldboeto. Het tebe gcschiedt altijd 's nachts, liefst 
bij heldcre maan. Een andere dans, likocrai, 
geschiedt alleen over dag en slechts door de 
vrouwen, die op de maat van een tilsar (kleine trom) 
in 2 of 3 rijen achter elkaar met korte hysterische 
bewegingen vooruitgaan. Aan haar hoofd stolt zicli 
dan vaak cen door hare bewegingen opge- wonden 
man met ontbloote sabol in de hand, waarbij ]iij het 
gcheele lichaam draait en wendt. X'eel zediger is het 
dansen der meisjes bij feefeten der Christenen. Zacht 
schuiven zij voort, bijna verplaatsen zij zich niet； 
de oogen neergcslagen, tusschen wijs- en 
middelvinger houden zij een bonten zakdoek. 

Oorlogvoeren. De aanleiding tot de vroeger \ c-
lvuklig voorkomende onderlinge oorlogen was \ 
gelcgen in bewuste of onbewuste schen- <lmg van 
gebied, een inbezitneming van gebied, van vee of 
van personen, dan wel in een ■j' val van 
Jioppensnellen. 

Gcbruikchjk was het daarbij, dat na het mislukkcn 
der onderhandelingen, de staat van oorJog word 
aangekondigd door herauten, dio rjjker uitgedost 
waren dan de meo's (voor- \ t i hters). Deze 
handcling ging gepaard met <m<lerc, die ten doel 
hadden minachting voor ■ i>- tegenpartij uit Le 
drukken, zooals het weg- iMuncn van 
verbodsaanwijzingcn cnz. V66r den -1 rijd, waaraan 
alle weerbare mannen mocsten w er den de krijgers 
en de wapenen door de mco's gewijd. De strijd zelf 
bopaalde zji'h >nce«tal tot st-rooptochten, dicfstal 
van vee ',n pcrsoncn on kenmerkte zich nicer door 
<)\ urvallcn (：n overrompcliiigen, dan door een 
vcchl met de wapenen in het open veld. 
]s.opj,en8ne)len was daarbij een gcliefkoosd gc- 
bruik ； <1(： slachtoffers werden bij voorkcur be- 
.=lopen. Bij het verzet tegen onze troepen maakte de 
Timurccs e<-n ui tn emend gebruik van het terrein, 
waarin hij zich goed wist to verdedi- gen, zoolang 
zijn aftocht verzekerd was. Het bedreigen daarvan 
noopto hem vaak cen overi- gons sterke slclling te 
verlatcn; aanvalien op onze troepen mot het blanke 
wapen zijn slcchts bij uitzondcring ondernomcn. 

Gronsgcschilien en vccdicfstullen zijn ook thuns 
nog aim de orde van den dag. De bercch- ling er van 
wordt cchter niet meet door de bo- Janghobbcnden 
zelf ter hand genomen. Gcvallen van koppensnolJon 
komen allocn nog voor op de greris van PorZ.-
Timor, doch zy zijn ook hier zeldzaam goworden. 

B e s t ii u r. Ondcr rechtstreeksch bestuur itaan op 
Ncdcrlanclsch-Timor allcon de hoofd- plants 
Koepang en de kleine vallei van Atapoe- j)oe, 
omvattende de gelijknamige kustp]aats (zic 

aldaar) met haar naasten omtrek, Overigcns is het 
gebied vordccld in con groot aantal rijkjes, die thans 
cchter tot ocn 13-tal landschappcn zijn samengevat. 
Voor de administratieve indec- ling zie TIMOR en 
ONDERHOORIGHEDEN. 

Do vcrschillendc rijkjes zijn grootendcels door 
verbrokkcling ontstaan uit de twee vroegerc groote 
rijken Sonnebait en Waiwikoe-Waihald (zie aldaar), 
van welke het eerste bijna geheel Zuid-West-Timor 
en het andere Midden-Timor beslocg. Sonnebait 
heeft zich later opgelost in de landschappen 
Miomaffo, Fatoe Leo en Mollo. De laatste “keizer" 
of Lio Rai van Sonnebait is al cei%40tal jaren 
geleden overleden, nadat zijn rechtstreeksch gezag 
beperkt was ge- worden tot een kampoeng, Neffo 
genaamd, in het Mollo'scho gelegen aan den voet van 
het Kaoeniki-gebergte. 

Het rijkje Waiwikoe-Waihale verloor lang- 
zamerhand veel van zyn groote uitgestrektheid, 
beteekenis en invloed en werd sedert, met de overige 
tot de ondcrafdeeling Beloe ressorteeren-- de 
landschapjes, samengevoegd tot twee groote 
landschappen (Ind. Stb. 1916 no. 372). Over den 
”keizer" zie v. Rietschoten (lit. lijst hier- achter). 

De verschillende landschappen op het eiland 
Timor staan vermeld in het meergenoemde Ind. Stb. 
1916 no. 331. Vgl. ook Ind. Stbl. 1917 no. 726. 

In Nederlandsch-Timor ligt thans aan de N.W.kust 
nog ingesloten het Portugeesche land- schap 
Oeikoessi, waarvan de begrenzing met ons gebied 
geregcld were! bij het met Portugal op 1 October 
1904 te 's-Gravcnhage gcsloten trac- Laat, 
afgekondigd in het Ind. Stb. 1909 no. 214. 

De betrekking der landschapshoofden tot bet 
Nederlnndsch-Indische Gouvernement is bepaald 
door met hen gesloten contracten (de zg. korte 
verklaringen). 

In Portugcesch Timor, dat bestuurd wordt door 
een Gouverneur, die te Billy verblijf houdt en in zijn 
bestuur wordt bjjgestaan door post- kominandanton 
(met militairen rang), die aan de kust en in de 
binnenlanden resideeren in min of meer belangryke 
versterkingen, komt cen niet minder groot aantal 
inlandsche staatjes voor, waarvan hicr genoemd 
worden de grens- staatjes (van Noord naar Zuid): 
Kowa, bijna geheel ontvolkt, als een gevolg van een 
buch- tiging door do Portugeezen gegeven, nadat het 
fort te Batocgadd een tiental jaren geleden was 
afgeloopen on het garnizoen grootendeels was 
uitgemoord; Batoegadd met de hoofdkain- poeng van 
dion naam waar aan het strand een nieuw steenen fort 
voorkouit, dat tot vorblijf- plaats strekt van den 
postkoiumandant, een kapitein； Balibo mot 
uitgestrekto kofficplan- tages; het landschap 
Lamakhitoe uit een aantal rijkjes bestaande ； het 
landschap Koba Lima, mede bevattendc vele rijkjes, 
waarvan do voor- naamste zijn I'ahakai, Folofaik en 
Eatoemca, in welke laatsto rijkjes op groote schaal 
koffie wordt geplant; Soeay met de hoofdplaats van 
dien naaui aan do Zuidkust, ecn ruimo groote 
kampoeng mot flinke inlandsche woningen en goed 
beplanto erven. De radja acht zich nog schatplichtig 
aan Waiwikoe-Waihale. 

Oostwaarts van Batoogade ligt het staatje 
Maubara, dat vroeger aan Nederland behoorde, doch 
bij het traktaat van 1859 aan Portugal is 
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afgest&an. Oostwaarts daarvan de landschappen 
Dilly en Manatoetoe. Hot ccrste bevat aan de kust de 
hoofdplaats van Portugeescli-Timor. van diou naam, 
gelegcn aan een baai, die door riffen bcschorind 
wordt on daardooi* een veilige reede voor schepen 
aanbiedt. Het plaatsje is hoofdzakelijk gclegeu aan de 
baai en bevat eenige stoeucn gobouwen, zooals het 
Gouvcr- nementsgebouw (socretarie) met ontvangr 
tevens raadzaal, een gereclitszaal, cen museum, 
douane- gebouw, postkantoor, het fort met vrij groote 
kazerne en eenige particuliere woningen. Het wordt 
door flinke, breede rijwegen doorsneden. waarvan 
een leidt naar de op -lll2 K.M. afstand gclegen 
vestiging te Lahane, alwaar de Gouver- neur en de 
meeste Europeanen woneu. 

Omtrent P. Kanibing zie men. op dien naajn. 
Inlandsch Bcsluur. De Timorecsche landschap- 

pen bestaan meestal uit een federatie van een min of 
nieer groot aantal zelfstandige landschappen onder 
het opperbestuur van een hoofd- ■vorst. Hun 
saamhoorigheid, onderlinge verhou- ding en 
verhouding tot den hoofdvorst berusten op in 
hoofdzaak gelijksoortige legendarische en ■ 
historische gronden. Bijzonder eensgezind zijn de 
leden der federatie niet； als het Europeesche bestuur 
zulks niet belctte zouden. zij vaak onder- ling twist 
hebben. Slechts het gezag van den hoofdvorst legde 
vroeger eenig gcwicht in de schaal, terwijl het sluiten 
van bloedvriendschap onderlinge benadeeling geheel 
uitsluit. De dage- lijksche zaken worUen afgedaan 
door den radja moedah, den in rang op den hoofdvorst 
volgenden bestuurder, de inoeder van het gezin； de 
hoofdvorst, de vader, beslist slcchts in gewichtige 
aan- gelegenheden en is meer ornament. De vorst van 
het volkrijkste,dus krachtigste landschap is dele- 
gerbevelhebber van den vorst. Vohnaakt dezelfde 
verhoudingen treft men op kleincr schaa] aan in de 
kleinere gebieden. In ieder dorp of gehueht v0ar de 
Heden. van e6n afstammihg bijeenwonen vindt men 
aan het hoofd den temoekoeng (het eigenlijke 
familiehoofd). Tusschen doze en de radja,s heeft men 
hoofdtcmoekoengs, met een uithecmschen titel fetor 
of kapitein geiioemd en die dikwijls mcer macht 
hebben dan hun ge- bieder. Alle genoenide hoofden, 
waarbij men nog kan voegen de wefofo's of 
voorsprekers, zijn de officieele machthebbcrs in het 
landschap? maar vaak valt het moeilijk uit te maken 
wic i n een landschap de machtliebber is. De aan- 
zienlijken zijn over het geheel even arm als de 
gewone inlander; zij zijn onontwikkeld, on- rein, 
hebben weinig overwicht over hun onder- hoorigen 
en maken een hujpeloozen indruk; de positie der 
hoofden is in hoogc mate afhankelijk van de 
persoonlijkheid, de afkomst, den roep van 
dapperheid, en de mate van slimheid, 
schreeuwerigheid en vooral van brutaliteit. De radja's 
behooren van vaders en jnoederszijde dasi (Beloe), 
d.i. van vorstelijken bloede, te zijn. Is er binnen de 
federatie geen dasi te vinden, die dan zeker zou 
worden aangewezen, dan koopt men daarbuiten een 
dasi, waarvan de prijs na overlcg met zijn familie en 
met de hoof- den der a.s. onderdanen wordt bepaald. 
Dock dit is duur, vandaar dat men zich veelvuldig 
behelpt met gewone datoe's, aanzienlijken niet van 
vorstelijken bloede, wier bestuur dan slechts als eene 
waarneming wordt beschouwd en die hun gezag 
ontleenen aan het bezit der rijkssiera- 

dcn. Die rijkssieraden zijn trouwens aan hot 
vorstelijk ambt onafschoidbaar verbonden on zondcr 
dio sici,adcn is dat，ambt ondenkbaar. Alleen op 
grond van dit feit blcven de datoo's radja on loston 
zich hun landschapjcs niet op. De onderdanen zijn. 
verdccld in eunna rciioo of vrijen cn ata of. onvi'ijcn. 
Van dozen nioeten de hoofden loven, en wol zoo 
mogelijk bet er dan een gewone inlander. Nu leeft de 
hoofdvorst (en dit kan incn in het klein bij do lagcrc 
hoof- den vcrvolgen) van de opbrengst van hot 
gebied, waarin zijn woonplaats is gclegen cn v.z.v. 
die binnenkomt, van de sc hatting der hoofden in de 
anderc gebi.eden. De be vol king van eerst- genoemd 
gebied bebouwt voor hem kosteloos de veldcn, kapt 
voor hem sandclhout, staat een deel van de 
ingezamelde was af en verricht allerlei 
heerendicnsten. Doch dit brengt niet genoeg op. 
Naast gcschenken bij trouw- en bc- grafenisfeesten, 
waaraan ieder onderdaan moet meedoen, evcntueele 
bczockcn aan het naburige bevriende landschap, 
waarvan de bcvolking den aanzienlijkcn gast moot 
onthalen en deze kapen mag wat hij wil. vormcn 
rechtszaken en geschil- 】en een welkoine bron van 
inkomsten. Voor de nicer intensieve inmenging van 
ons bestuur was de rechtspraak geheel in handen van 
de hoofden. De straffen bestonden nagenoeg uit- 
sluitend uit bocten. 

Welgestelden/ die niet beboorden tot de aan- 
zienlijken, of geen bijzondcre bcschcrming ge- 
noten, werden vaak aangeklaagd wegens dikwijls 
verzonnen. misdrijven of adatovertredingen, door 
hemzclf of wcllicbt door zijn voorouders begaan. Ze
】f$ werden sJavcn gebezigd om hen te 
bcscliuldigen. Waren zij kaaigeplukt, dan kwamen 
gezin en verwanten aan de bourt. Werd het te bar, 
dan were! de cuveldader door de bevolking uit den 
weg gcruimd. Na het krach- tig«r optreden van het 
Ned. - (ndisch Gouvernc- jnent ging dit mi nd er 
gcmakkelijk; toch de hoofden vaak zoo handig te 
manocuvrecren. of de klagers
 intiinidft<Tcn, dat misstan- 
den wel ver mo cd, doch niet bewczen konden 
worden. Daar koint bij dat de Timorees, mitw het 
volgens de ad at gcschicdt, veol onbillijl. lieden van 
zijn hoofden verdraagt. Zijn ondi i worpenheid is 
nicer een gevolg van traughfid dan van slaafsclihcid. 
as voorhecn ni<：)nan<l zeker van zijn bezit, 
evemnin als van zijn lo\fn —cen incnschenlcven 
wordt nog w<-inig getchl gcleidelijk brengt de 
invJocd van het Eur. bestuur in dit opzicht mcrkljarc 
verbetering. Het solidaritcitsgevoel is in het 
niccifniifM-l <l(；r landschappen sterk ontwikkekl. 

G e s c h i e d c n i SJ. De J?ortugcezen warcji de 
ccrste blankcn, die zich op het cilan<l Timor 
vertoonden. Wanncer (lit plants v(m(l is niet met 
juisGhcid bekend (Zic: POR'J'l：- GEEZEN IN 
DEN MALEISCHEN ARCHI- PEL). Hunnc cei'Stc 
uederzettingen dateerf-n van omstreeks 1520 cn 
kwamon voor tc Lifao of LipJiao in de buurt van 
Ocikoessi. Van<laar uit zochten en kregen zij 
aanrakingon o.a. met den radja van Koopang cn 
vestigden Dominicaner monniken zich in 1.561 op 
het ci lai id Solor (be- noorden Timor). Oj)dit oiland 
bouwden zij het forb ,,Henricus‘‘. De eerste 
aanrakingon van de Hollanders incC doze streken 
vonden in 1613 plaats toen Apol(l)onius Schot of 
Scotle het Por- tugeesehe fort „Henricusn veroverdc. 
Van daar- 
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uit zond Jiij Willem Jacobsz naar het eiland Timor, 
waar o. m. mot den “Coninck" van Koe- pang cen 
verdrag gcsloton werd,waarbij den Hol- Ian dors 
vergund word om er ccn fort to bouwen on er ccnig 
krijgsvolk te legoren. Van vccl bclang wnren de 
eerste. aanrakingen met dio stroken in doze tijden 
niet, het fort Hcnricus w6rd meerdere nialen 
vcrlaten en dan verdcr hand el gedreven met gaandc 
cn komende schepen. Nil het bekend worden in 
Indic van de vrede van den Haag (met Portugal in 
1641), toon het gold over al de rech- ten der 0.1. C. 
vast te stellcn, werd het fort Hen- ricus in 1646 
daadwerkelijk in bezit genoinen. Wei trachtten de 
z.g. zwarte Portugeczen of Toe- passen de 
Hollanders bij hcrhaling van Timor te verdrij ven, 
doch zonder succes. 

Die zwarte Portugeczen waren gevestigd te 
Ocikoessi cn hadden,zooal niot hun ontstaan, dan 
loch hunnen invloed te danken aan een zekeren 
D'Ornay, volgens sommigen de zoon van een 
Hollandsch Opperlioofd op Solor, die verraad had 
willcn plcgen, doch tijdig ontmaskerd werd en 
daarom naar de Portugeczen te Larantoeka vluchtte. 
Volgens ecne a nd ere lezing was hij een 
Portugcesche handelaar afkomstig van Macao,die 
zich te Larantoeka had gevestigd. Hoe het ook zij, 
zeker is het dat deze Antonius D'Ornay zijno 
woonplaats naar Oeikoessi vcrlcgde, w er w a arts 
hij door velc klcurlingen, afstammclingen van te 
Larantoeka gevestigdo Portugeezen, gevolgd Hij 
trouwde er met eene aochtcr van den radja van 
zkmbenoe, da Costa genaamd, kreeg (r \ t-cl invloed 
en ontving van het Portugeesche Ix-stuur tc Goa den 
tit el van Toninti-Generaal in wlke waardiglieid hij 
door zijnen zoon, ecnen kh-tij'ling, werd opgevolgd. 
De na hem optreden- <l<? radja's van Oeikoessi 
waren bcurtelingg afkoni- ,stig uit(lc geslachtcn 
D'Ornay cn da Costa on licbben zich tot op den 
huidigen dag ondorschei- 'l«-n door eenen g^ooten 
haat tegen het Nedcr- kindsche gezag op het eiland 
Timor. In de lAle < n 18<lc ceuw gevoelden de 
zwartc Portugoezcn zi- h machtig genoeg oin 
licrhaalde pogingen in li< t v. <；rk te stellcn om de 
Hollanders van Timor 11 \ yen. p<)gingcn welke wcl 
is waar op niets mi iiepcii. doch die den HoJlnndcrs 
heel wat on- ；：.ibezorgden. Zoo verecnigden zi| 
zich in 171!) n)ct de te Liphao govestigde l)lanl；c 
Porlugeezen cn fcrokken in vereeniging met 
Inlandsclu- hulplrocpen uit Ambcnoe en A murassi 
ugen Kocpang op. Gobrck aan waak- z.ia rnl)ei<l 
was oorzaak, dat zij 'a nachts door ccno Hollandschc 
minderheid (de bezetting van het in <ie e<!istc der 
17<le ccuw te Kocpang ge- bouwdii fort ,,( 
.'uncordia?' bedroeg toen slechts 20 man, doze 
waren met Jnlandscho hulptroc- pen (!ii z.g. 
Mardijkers uangcvuld) ovox'vallen, bij Penfoeik 
verslagen worclen cn in wanordo vluchtteii. Na dicn 
strekton hnnno expedities zich niet nicer zoo vcr uit, 
doch verontrustten zij bij voortdtiring de hen 
omringende op Ncdcr- landsch gebied wonende 
Timoreczen. Mot，do blankc Portugeczen word de 
verstandhouding (»(»k hoc langpr zoo slcchter.cn 
lautstgonoenidcn z;it<en ziclj in 17G9 verplicht 
Liphao tc vorlaton on zich te Diily te vestigon, waar 
sedert di on de lioofdzctcl van het Portugeesche 
bestuur in Timor gevestigd is. 

De 0.-!• C. vond het in 1755 gewonscht zich Wat 
mecr met Timor in tc latcn cn zond in dat jaaf den 
opperkoopman J. A. Paravicini als 

“expresse" coimnissaris naar Kocpang om haar 
gezag, o.a. door het sluitcn van nieuwo en het 
vernieuwen van oudc contractcn, krachtiger te 
bevestigen. Met 15 „Koningen, keizers en regenten" 
van het „Groot Eyland Timor", zoo- mede dio van 
het eiland Roti, met de regenten van Solor cn 
Soemba sloot Paravicini don Oden J uni 1756 eon 
contract, hetwelk den Isten April 1757 door den 
Gouvcrneur-Gcneraal Moss el werd bekrachtigd cn 
sinds — doch wellicht ten on- rechtc waar de 
persoonlijke onderteekening van alle in dat contract 
opgenoemde radja*s abso- luut niet vaststaat en zelfs 
aan gerechten twijfel onderhevig is — als het groot 
charter is aange- merkt, waarop de O.-I. C. en na 
dezc de Neder- landschc regecring hare aanspraken 
en rech- ten in die stroken heeft docn golden tot aan. 
den tijd n.L dat do vorhouding der Inlandsche Zelf- 
besturen in Timor tot het Ned. Indische Gouver- 
nement gcrcgeld werd door de z.g. Korte Ver- 
klaring. Paravicini's rapport Icert ons nict veel goeds 
over Timor en speciaal.over Koepang uit die dagen. 
Hij trof cr cen Oppcrhoofd of Resident aan, die voor 
zijne betrekking geheel ongeschikt was. Knevelen 
der bevolking was schering en inslag. Het garnizocn 
was bandcloos, de commandant zwiei'f met zijne 
soldaten in de kroegen rond. Mcnschcnroof en 
.slavenhandcl waren aan de orde van den dag. Timor 
was en. bleef een eta- bliss em'ent van weinig 
beteekenis; hoofden en bevolking werden aan hun lot 
ovcrgclaten, men bemoeide zich zoo weinig 
inogelijk met die streken, zelfs eon verraderlijke mo 
ord op den Resident vanPluskow (November 1761) 
in Oeikoessi door de zwarto Portugeczen in het 
bijzijn van den Pbrtugccschen Gouverncur word 
ongewroken. gclaten. Zoo bleef de toestand, tot in 
1797 twee Engclsche oorlogsschopcn voor Koepang 
kwa- men om het etablisscment in naam van den 
Prins van Oranje op te cischen. Toon de Engclschen 
aan wal stapten om Koepang in bezit te nemep. 
werden zij door den secundus Grceving met eenen. 
troep Mardijkers aan^evallcn cn verjaagd. De 
verbitterde Engelschcn beproefjlen eenc nieuwe 
landing en verwoestten toen Koepang zoo goed als 
geheel, waarna zij aftrokken. Dertien jaren later, in 
1810 dus, toen S. A. Hazaart drost te Kocpang was, 
ontschecpto een. Engclsch oor- logsschip 's naclits 
cone landingsdivisie cn ver- overde het fort 
Concordia. Hazaart haaldc in aller- ijl hulptroopcn 
uit hot naburige Amabi en vor- joeg de Engplschen 
weor. In 1811 — toon Java reeds in hand on dor 
Engolschen was — capitu- leerdo Timor ook, om in 
181G wederom aan Nederland to worden 
teruggegeven. He6 werd toon vereenigd mot do 
Moluksche eilanden, doch in 1819 daarvan 
afgescheiden en als recht- streekscho 
onderhoorigheid van J ava aangemerkt. Tijdens hot 
Engolscho tusschenbestuur en on- middcllijk claarna 
profitcorde het Portugeesche koloniiilc bestuur van 
de verwardo omstan- digheden o i kreeg invloed in 
tot toen onder Nc- dcrlandsch gezag staande stroken, 
o. a. Fialarang, waar do havonplaats Atapocpoe de 
begeerto van dat bestuur hud opgowekt. Hazaart, na 
het her- atel van bet Nederlandsche gezag wederom 
als Rosidont opgetreden, trad dadelijk flink op en 
nam wederom van die plaats bezit. Op eeno aan- 
klacht van den Portugoeschon Gouverneur hij de 
Indische rogeering werd hij zonder vooraf- gaand 
ondorzock als Resident ontslagon on tor 
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verantwoording naar Batavia opgeroepen. De naar 
Timor gezonden regeeringscominissaris Taets van 
Amerongen bracht edit er ecn zooda- nig gunstig 
rapport uit. dat Hazaart weder tot Resident benoemd 
werd en naar Timor mocht terugkeeren, waar hij tot 
1833 die betrekking met eere vervulde. 

In 1857 was een tuchtigings-expeditie noodig van 
do landschappen Takaip en Li dak, die her- 
haaldelijk vyandelijkheden tegen ons gepleegd 
hadden. Die tuchtiging geschiedde door troepen 
onder Koi. Kroll. 

Kwesties met don Portugeeschen buurman 
kwamen herhaaldelijkvoor en het is geen wonder, dat 
men daaraan cen eind trachtte te maken door aan de 
Portugeesche regeering voor te stel- len afstand van 
hare bezittingen in den Timor Archipel te doen. Doch 
te Lissabon wilde men daar nicts van weten. Toen in 
1848 bij de Indi- sche regeering bcrichten 
binuenkwamen, dat de radja van Oeikoessi 
gewapend tusschen beide was gekomen in twisten 
tusschen Inlandsche po- tentaat j es op het tot 
Nederlandsch gebied gere- kende eiland Alor. werd 
besloten tot het zenden van den 
regeeringscommissaris Steyn Parvd. Diens 
besprekingen on voorstellen leidden tot geen 
voldoend resultaat, waarom op voorstel der 
Nederlandsche regeering overgegaan werd tot 
benoeming van een gemengde grensregelingscom- 
missie, welke hare werkzaamheden in 1851 aanving 
en beeindigde. Het naar aanleiding daarvan op den 
6den October 1854 te Lissabon gesloten verdrag 
werd door de Twecde Kamer der Staten-Generaal 
niet goedgekeurd, voornamelijk niet, wijl wel 
ongestoorde uitoefening van den Roomsch-
Katholieken godsdienst was bedon- gen, doch geen 
tegenbeding gemaakt was voor de vrije uitoefening 
van den Hervorinden gods- dienst. Een nieuw t-
ractaat, gesloten 20 April 
1859 (Ind. Stb. 1860 n°. 101), was hiei-van het 
gevolg; de ratificatie daarvan had 23 Augustus 
1860 plaats. Tegen betaling van / 200.000 door 
Nederland zag Portugal daarbij af van allo aan- 
spraken op de bpnoorden Timor gelegen eilandcn 
behalve Kambing, hetwelk vlak bij Dilly ligt. De 
enclaven Oeikoessi-Ambenoe en Noemoeti bleven 
Portugeesch, htt landschap Maubara werd aan 
Portugal afgestaan, terwijl erkend w er den de 
rechten, welke Nederland bezat op de toen als 
enclave besehouwde landstreek Maoeka- tar 
(Maucatar). Degrensomschrijving in het trac- taat 
tart alle nauwkeurigheid, zoodat kwesties in de 
toekomst niet voorkomen werden. 

Heette de verhouding tot den Portugeeschen 
buurman nu behoorlijk geregcld, ten opzichte van de 
Inlandsche hoofden liet zij nog zeer veel te wenschen 
over. Deze stoorden zich niet aan liet Europeesch 
bestuur, dat het werkwoord ,,zich onthouden" in alle 
tijden moest vervoegen. Wel vond eenige 
bestuursuitbreiding plaats: te Ata- poepoe, Babauw, 
Pariti en Oimatan-Mollo (later te Baoen-Amarassi) 
werden ingevolge het be- paalde bij Ind. Stb. 1879 
n°. 21 posthouders ge- plaatst. Baoen werd later als 
stand, laats van den posthouder-onderafdeelingschef 
'opgeheven en de afdeeling Timor onder een civiel-
gezaghcb- ber te Koepang gesteld (Ind. Stb. 1885 n°. 
39); ingevolge het bepaalde bij Ind. Stb. 1893 n°. 122 
werd deze civiel-gezaghebber als zoodanig ver-
vangen door een controleur bij het Binneu- landsch 
Bestuur (voor de tegenwoordige adini- 

nistratieve indebling zie onder B e s t u u r). Doch 
deze bestuursuitbreiding bracht geene 
machtsuitbreiding niede. Beschorming van per- soon 
en good was onbekend. Van vele hoofden wist de 
Resident, dat zij aan eonc oproeping geen gevolg 
zouden geven； zij werden dan. ook maar met rust 
gelatcn. Beleedigingen door Inlandsche hoofden kon 
de Resident elken dag ondervinden, hij leerde ze te 
voorkomen door zoo min mogclijk notitie te nemen 
van hetgeen in zijn gebied voor- viel. Ons prestige 
leed natuurlijk ten zeerste onder deze politiek van 
gedwongen onthouding; daarkomtnog bij,dat de 
opTimor geplaatste amb- tenaren lang niet alien tot 
de besten behoorden. Over den posthouder, die in 
1804 het eiland Sa- voe “bestuurde", lecst men, dat 
hij cen achter- gclaten Duitschc matroos van ccn 
walvischvaar- der was. Timor was en bleef een 
lastpost vooral ook wegens de hooge uitgaven voor 
de locale behoeften van onderwijs en eeredienst. 
Particu- lieren beproefden op bescheiden wijze 
resultaten to bereiken met thee- en suikercultuur, 
dock zij trokken zich zecr spoedig uit het ongastvrije 
land terug. Berichten dat Portugal e6ne. van zijne 
bezittingen in Afrika of elders wilde ver- koopen en 
de naar aanleiding daarvan aange- knoopte doch 
afgesprongen onderhandclingcn tot opricliting van 
eene Portugeesch-Ncder- landsche geoctrooieerde 
Compagnie, leidden tot het sluiten vau eene nieuwe 
conventie tusschen Nederland en Portugal, waarbij 
zoogenaamd de bedoeling voorzat om de 
wederzijdsche enclaves te doen vervallen, doch 
waaraan als di ep ere oor- zaak ten grondslag lag het 
verlangen om een we- derzijdsch voorkeurrecht te 
vestigen, in dicn zin dat afstand van grondgebied 
noch sou verci ni- teitsrechten in den Timor- on Solor 
Archipel floor een <lcr Contracteerende 
Mogendheden mog'-lijJ: was, zonder voorkennis van 
de andere partij. Het verdrag werd 10 J uni 1*)3 te 
Lissabon go sl8ten (Ind. Stb. 1894 n°. 81). De daarbij 
in het leven geroepen gomengde 
grensrcgelingscojninis- sic werd van eene 
gcmcenschappelijk vastge- steldc instructie voorzien, 
voldeed in 1898/99 zoo goed inogelijk aan hare 
opdracht, doch kon wegens den. onzekeren politieken 
toestand ecu gedeelte van de Oeikoessi-grens niet 
oprneten. Het verkregen rcsultaat werd neergelcgd in 
het tractaat, hetwelk 1 October 1904 *s G raven- hagc 
werd gcteckcnd (Ind. Stb. 1906 no. 194). De enclave 
Oeikoessi wilde Portugal onder gecn<- voorwaarde 
afstaan, wel werd Noemoeti afge- staan evenals 
Tahakay en Tamiroc-Ailala (beide aan de z.g. 
"groote" grens in het midden van liet eiland) en de 
aan die grens gdegen „betwis- ten gobiedon Maoe 
Besi, Maoe-Boesa en Lak- maras. Nederland stand 
Maucatar »f. 

Door politicke verwikkelingen in Portugal duurdc 
het tot 29 October 1908 alvorens het ver- drag 
geratificeerd werd. De gemengde commissie belast 
met het opmeten en in kaart brengen van het nog 
ongemeton deel der Oeikoessi-grens kwain echter tot 
geen resultant (Juni ] 909), wegens eene 
onnauwkeurigheid iu het verdrag ontstaan door eene 
minder juisto opnamc door ■(!•： grenscommissie 
van 1898/99. Nieuwe onderhan- delingen in Europa 
waren hiervan het gevolg. Waar Portugal zich niet 
kon vcrcenigen met de Nederlandsche opvatting over 
het verloop van het nog ongemeten deel der 
Oeikoessi-grens werd deze kwestie door cen arbiter 
— den gezant Van 
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Zwitserland te Parijs — uitgeniaakt en de Noder- 
landscho opvaWing als de juisto orkond. Aan de hand 
van het gewezen vonnis werd dat grens- gcdeolte 
daarop opgemeten en in kaart gobraclit en werd 1 
November 1916 het vordrag van 1904 ten uitvoer 
gobracht. * Intusschon was door de houding der 
Portugeesche koloniale autoriteiten nog al wat 
beroering verwekt tongevolge van hot oogluikend 
toestaan, althans niet verhindering van hot plunderen 
en moorden in do z.g. betwisto gebieden Ailala in 
1906 en Lakniaras in 1910- Als gevolg liiervan 
werden al die be- twiste gebieden in 1911 tot 
onbetwist Neder- landsch gebied geprociameerd 
(geheel volgens hot tractaat van 1904) en had eono 
belangrijke troepenvcrmcerdering plaats. Behalve 
een on- beduidend incident in Lakmaras op 18 Juli 
1911 kwam het cchter tot geene vijandelijkheden van 
Nederlandschen kant. 
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TIMOR-LAOET. Zie TANIMBAR-EILAN- 
DEN. 

TIMORDAJA. District van de controle-afdee- 
ling, het regentschap en de afdeeling SoemSnep, 
residentie Madoera； met een oppervlakto van 
ruim 352 K.M2. on bevattende 3 onderdiatricten 
en 49 desa's. Do standplaats van den wedono is de 
desa Batang batang daja. /■" 

TIMORLAOET. District van de ' controle- 
afdceling Soemdnep, regentschap en afdeeling 
Soemenep, residentie Madoera; met een op- 
pervlakte van ruiin 205 K.M2., en bevattende 4 
onderdistricten en 62 des&'s. De standplaats van den 
wedono is de desa Boengboengan nabij Baloeto (zie 
aldaar). 

TIMOREESCH. Het Timoreesch is de taal, welko 
gesproken wordt door de bevolking van het Zuid-
Westelijk gcdeelte van het eiland Timor, met 
uitzondering der vreemde kolonisten en van. een 
klein gedeolte, dat zich. van het Koepangsch bedient. 
De taal is na verwant aan heb Rotti- neesch, 
eenigszins voider af staan het Tettjimsch, 
Koopangsch, enz. Het Tim. wordt gesproken in 
vcrscheideno tongvallen, welke, voor zooverre be- 
kend, zich vooral daardoor onderscheiden, dat zij of 
ceno I of oono r bezitten, dock nooit beide te zainen, 
(do I komt dan in de plaats van eeno oorspronkelijk 
r, d, enz. in *t algemeen staat zij niet voor ecn M. P. 
I). Het klankstelsel van het Tim. is vccl vorweordcr 
dan dat van het Rotti- ncesch ； het bezit slechts de 
medeklinkers k, t, p, b, in, n, I (of r), s, f, h; eon Mai. 
d a g a n g moeten zij door 1 a k a n (r a k a u) 
weergeven. Eonc oor- spronkclijke slot-a (of a/i) 
valt, althans in de vorbale woorden, regclmatig af, 
byv. san, (met den voor het Tim. regohnatigen 
overgang van I en ?i), Mai. salah: de overige 
oorspronkelijke sluitond© klinkers worden in 
hctzclfde geval nauwelijks hoorbaar gciirticulcord, 
(doch wel duidolijk. zoo het woord eon naamwoord 
is). In niot geaccen- tuccrde lettergrepon valt de 
vocaal dikwijls weg, bijv. t n a n a, Rott, t a 1 a d a, 
middon.; a u m a t k i, mijn oog, van mat a(f). 
Daartegen- 
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over staat, dat een sluitende niedeklinker, voor- al bij 
de subst., meerinalen beter bewaard is gebleven dan in 
het Rott., zij zijn evenwol cven onwezenlijk van aard als 
de Rott, sluiters (zie bij ROTTINEESCH). De 
algcmoen M. P. woordvorwende suffixen zijn, evenals 
in de naaste verwanten yerdwenen, dock in nieuw- 
vormingen hebben sommige cohsonanten grain - 
maticale beteekenis, bijv. n a m a e b, hij maakt 
beschaamd, van ni a e, Rott, idem, bcschaamd zijn; n a 
m o f u t> hij laat vallen. van m o f u, valien; a sana t, 
die； verkeerd handelt, van s a n, 31al. s a 1 a h, 
enz./Ook de uit het Rott, bekcnde ' k (soms ook 
onvolkomen uitgesprokcn), en s aan het slot van subst. 
komen voor. daarnevens eene f, bijv. m a t a f, Mai. m 
a t a. Evenals in het Rott, komen in de taal nog velc 
prcfixen voor, van wel- ke de meeste cchter th a ns geen 
levcndo kracht mcer hebben. In onderscheiding van het 
Rott, komen doze prefixen ook voor bij de met de ver-
bale vormen parallel loopende subst., bijv. a m- n a h a 
s, hongersnood, naast n a ni rt a h, hij heeft honger： 
doch Rott. 1 a a s naast n a m a 1 a- a. Vele 
werkwoorden worden vervoegd, ddeh bij een aantalis 
de vervoeging verloren gegaan. In tegen- stelling tot het 
Rott, kunnen de genitief-vonuen dor pers. voornw. niet 
achter alle subst. gevoegd worden. Tusschen eene 
gen'tiefbepaling, welke evenals in alle talen der groep, 
aan het bepaalde woord voorafgaat, wordt steeds het 
pers. voornw. van den 3den pers. in, meerv. sin, 
geplaatst, ook al kan het bepaalde subst. met het 
pronom. suffix verbonden worden, bijv. atoni in mala-
n, het oog (mala]) van den man, atoni in ume(l), het 
huis van den man (zonder pron. suffix na umel). Ook 
bij samenstclling staat eene echte geni- tiefbepaling 
voor het bepaalde woord. Enkel- en meervoud kan bij 
de naamwoorden onderschei- den worden. 

Literaluur : Lijst van woorden in het Mai., HolL, 
Rott, en Tim. door E. F. Kleian, Tijdschr. 

/ voor Ind. T. L. en Vlk. dl. XXXVII； Bijdrage tot de 
kennis der dial, op het eiland Timor door ，一Dr. J. G. 
F. Riedel, Bijdr. Kon. Inst. T. L. cnVlk. 'N.-l. dl. 
XXXVIII: ben evens enkele onbeteeke- nende 
woordenlijsten, zie voorts nog J. C. G. Jonker, Over de 
eind-medeklinkcrs in het Rotti- neesch en Timoreesch, 
Bijdr. T. L. en V]k., 7e Volgr., V. alsook een Tim. 
verhaaltje in „Ecnige verhalen in talen gesproken op 
Sumbawa, Timor en omliggende eilandcn"； door 
denz., Bijdr. 7e Volgr., II. J. C. G. J. 

TIMORZEE, tusschen de N.W.-kust van Aus- .• 
'tralie en Roti, Timor en de O.N.O. duarvan gelegen 
eilanden tot de Aroe-eilanden toe, heeft Z.O.van en 
beZ. Jangs deze eilanden. een betrek- kelijk smaBe, 
zeer diepe geul buiten de zeer bree- de, van Australie 
uitstekende kustbank, die beZ. Timor de Sahoelbank 
heet. Aan den zeer steilen, zeer ongelijk verhoogden 
rand van die bank vindt men koraalgrond en 
vei'scheidcne ondiepe plekken, van welke de 
droogvallende koraal- en zandbank Hibernia en het 
Ashmorerif rond een drietal kleine, lage eilandjes, 
beide beZ. Roti gelegen, de droogste zijn. Ook beZ. de 
Babar- eilanden liggen op dien rand gevaarlijke riffen. 
Tusschen dien rand en de Australische kust liggen nog 
enkeloeilandjes en gevaren en zijn de diepten zeer 
ongelijk; de grond bestaat er Jioofdzakelijk uit m odd 
er. 

De Z.O. moesson duurt van April tot en met 

Augustus en is het ki*achtigst en staat, met Z.O. en 
O.Z.O.-windon, het meest geregeld door in J uni en 
Juli om in September met Z.-lijke winden af te gaan. 
October on November zijn kenterings-maanden met 
veelvuldigo stilte, de Westmoesson duurt van 
"Decernbci* tot en met Februari en staat alleon in 
Januari krachtig en gerogeld u t het W.N.W. door, 
Ala art is weder- om kentering. Zee- en landwind van 
Australie doen zich ver in zee gevoelen en maken dat 
in den Z.O. moesson de wind des nachts, in den 
West- moesson deze overdag het krachtigst is. Zeer 
har- de wind is uitzondering, de liarde buien komen 
meestal in April, November en December voor, in do 
laatste maand vergezeld van onweer； in den Z.O. 
inoesson is buiig wecr zeldzaam. De lucht is over het 
algemeen heldcr cn onbewolkt, maar met 0. en Z. 
winden is het buitengewoon heiig, meer dan elders, 
voornamelijk in Juli, Augustus en September. In zee 
vail weinig regen, nog het meest in December en 
Januari, terwijl het van Mei tot en met October bijna 
constant droog is. Aan den wal valt m,cer neerslag, 
te Serwaroe (eiland Leti) het nicest in April .en Mei, 
terwij 1 Augustus en September daar gcheel droog 
zijn. I) loestand der zee is over het algemeen niet 
gunstig, deiniug en zee worden veelvuldig aan- 
getroffen, de eerste van September tot en met 
Januari, de tweecle in December en Januari, J uni en 
Juli；z\varc zee en hooge deining zijn even- wel 
uitzondering. De stroom is in den reg cl niet sterk en 
loopt in beide inoessons om de Z.W. Zie Zeemansg 
ds dee! V. 

TIN ； TINERTS. I. Tin metaal. Tin komt als 
gedegen nictaal slechts als zeldzaamheid in de 
natuur voor； men verkfijgt het uitsluitend d”or sin 
citing uit de tinertsen, waarvan het gcwon<* oxyde, 
het (eassitcriet) verreweg het mec i 
voorkomende is. Die nils me! ting (reduct ic, b.v. 
door middcl van houtskool) ges^liiedt bclrekkelijk 
gemakkelijk, en het is dan ook niet te verwonde- ren, 
dat reeds in de grijzc oucllicid hcL tin bekend was 
en, met koper tot een a] Ji age v er w er kt, vuor wap 
ens en voor munten werdgebruikt ；gcwoonlijk 
vindt men daarin 8 —13 % tin. Het schijut dut 
voornainelijk Cornwall de pJauts is gcwcest, van 
waar dat tin afkonistig was. 

Het tinmetaal bez>it de volgcndc hoofduigcn 
schappcn: kleur zilvei'wit; soortelijk gcwicht v；m 
gegoten tin 7,291, gcwalst tin 7,299, clcctroly- tisch 
neergesJagcu tin 7.143 7.178; de hardli(；i<l ligt. 
tusschen die van lood <：n goucl; bij gewone temp, 
is het zeer j)lctbaar (tinfoeJi(.-, bladlin), bij hoogere 
tenjjj. wordt lid bros； sinelLpunt bij 228 — 232.° 
C.; reeds kleine vcruntr(-inigingen met and ere 
mctalen (arsenik, anti moon, bisinut, ijzer, wolfram, 
molybdccn) werken nadcclig op do eigenschappen; 
een loevoeging van I 2 % koper of lood maakt het tin 
harder； bij gewone temp, oxydeert hot niet, en hot 
roestc^i van ijzcr wordt tegengebouden, als dit door 
een dun htiidje tin beschcrnjd is (blik). Onder 
bepaalde oni- standigheden gaat het gewone tin in 
cen andcre modificatio over (grauw tin), waarbij het 
tot een poeder uitcenvaJt (tinpest); men ncejnt aan 
dal dit de slabiele toestand van het tin is, cn dat het 
gewone tin in. een labiclen (of beter metasta- bielen) 
loestand verkeert; do ovcrgangstenij). Jigt bij 18° C. 
Soorfrgelgko verschijnselen worden bij nicer andere 
metalen waargenomcn; zie do onderzoekingen van 
Prof. Cohen daarover o.a. 
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in „de Ingeniour" 1910, p 349 en 1914, p. 487; ook 
WoliT, ibid. 1913, p. 45. 

De wereldproductie van tin kan thans op 120.000 
long-tons, of nagenoeg2 millioen pikocls gesteld 
wnrden (Ned. It die ± ?/6), waarvan ten minste 20 % 
gobruikt wordt bij de vervaardiging van blik. 

II. Tinste.e,n. a) Eigensc happen. Boven is reeds 
opgemerkt dat het vooriiaamste erts, waaruit het tin 
wordt bereid, het tinsteen is. Bit mineraal is 
gewoonlijk donker, blauwzwart, ofschoon ook 
andero, lichtere kleuren gevonden worden； de kleur 
is eon gevolg van verontreini- ging; ch emisch zuiver 
tinsteen is wit, doeh dit komt hoogst zelden voor. Het 
S.G. is hoog, bijna 7. de hardheid groot: het kan 
gewoon glas kras- sen. Het mineraal schijnt altijd in 
verband te staan tot een zeer zuur gesteente (nicest 
graniet), en komt daarin, of aan de grens er van met 
de sedimcnten, niet al te zelden in，de natuur voor; 
dock er zijn si edits betrekkelijk weinigo streken op 
aarde, waar de hoeveelheid voldoende is voor eon 
behoorlijke ontginning.. 

b) Het n a t u u r 1 ij k v o o r k o m e n is van 
velerlei aard. 

le. vindt men het in vrij breede aderen (ader- of 
bergtin); het maakt dan altijd slechts een ge- ring 
percentage uit (zelden meer dan 5%) van den 
adcrinhoud, die overigens bestaat uit verschil- lende 
mineralen, w.o. voornamelijk kwarts en py- riet (met 
de omzettingsproducten daarvan); zie hierover o.a. 
Groothoff, De primaire tinertsafzet- iingen van 
Billiton, Proefschrift, 1910. In Cornwall, de Straits, 
Austral迷 en vooral in Bolivia worden zulke 
voorkomens ontgonnen； in Ned.- Jndie is er alleen 
op Billiton cen aanvang mede ge maakt. 

2e. De adertjes kunneu echter ook zeer dun zijn ； 
in den regel Jiggen ze dan in groepen onge- \ 
eerevenwijdig aan^jlkaar(BiJliton'schc sedinieu- i en) 
of in alle richtingen dooreen； in het laatste gcval, dat 
gewoonlijk in graniet voorkomt, spreekt )ucn van een 
stokwerk of adernetwerk (I'Jrtsgebergte); de 
aderinhoud is hier incest veel eenvoudiger dan sub. le. 

3c. De uit het afkoelcnde magma- opstijgendo 
mctaail)oud(?nde dampen zagon dikwijls kans van <i(
； spleetjes uit cen ci nd in den graniet door te 
ilringcn. on dezen evoneens min of mccr tinerts- 
Jionden'l te ni a ken ； dergelijke verunderdo ge- .''t 
centeji nOP mt men greisen; zij hebben b.v. in Sak.-cn 
vroegcr tot mijnbou w aanleiding gegeven, en koincn 
ook op Banka en Billiton vcelvuldig voor. Een dcol 
der veldspaat word daarbij soms in topaas verandiu-d 
(topaasgreisen). 

•le. Op Billiton zjjn eigenaardige, zeer on- regel 
rnalig gevormde kwartsJichamon midden in <len 
graniet bekend geworden, waarin con vrij 
aanzjenlijke hoeveelheid tin- (on wolfram-) erts 
aajjwezig is,* en waarop ontginning plaats heeft 
(J'ikoes) ； over de wijze van vorming dicr licha- men 
is liot luatste woord nog niot gesproken. Moyclijk zijn 
ze ook op Singkip aanwozig; 
.'I. Brock op p. 213 v. 1). Jaarb. 191G/7 der Mijnbk. 
X'erecn. 

5e. In de bergstreken van Cornwall, Bolivia, 
Suksen-Boheino, cn ook in do Straits, had in den loop 
der tijden accumuiatie van erts plaats door i de 
rivicrcn, wclkc de sub. le bedeeldo aderen, als- medo 
de fijnere snoertjes sub 2e sneden; de op <laartoe 
geschikte plaatsen gevormde grint- en 

iV 

zandlagen kunnen zecr rijk zijn, doch worden ge- 
woonlyk spoedig uitgewerkt; zij komen in ont- staan 
ovoreen met de goudplacers. 

6e. Wanneor de sub. 1c en 2e bcdoclde erts- 
snoeron door verweering of andcre oorzaken uit- 
eongovallen zijn, cn do losse producten niet door 
andcr materiaal bedek-t werden, kan door regen val 
e. d. een natwurlijk verrijkingsproces plaats hebben, 
en de bovengrond tot op zekeren afstand voldoende 
ertsrijk worden om loonende ontgig- ning orvan 
mogelijk te maken; dergelijke (clu- viale) tcrVeinen 
worden op Banka cn Billiton koelit-velden genoemd 
(koelit = huid, schors). Een uitgebreide mijnbouw op 
zulke voorkomens geschiedt aan de Westkust van 
Tasmanie door de Mount Bischoff Tin Mining Co. 

7e. Het grootstc gedeelte der wereldproductie 
(tusschen 1/2 en 2/3) is afkomstig van ertshouden- de 
losse zandige lagen (kaksa), die door afwisse- lend 
dikke steriele, of ten minsfre zeer ertsarme. lagen zijn 
bedekt geworden, en niet zelden den ondergrond 
vormen van breede dalen. Dit zijn de kollongs van 
Banka, Billiton en de Straits, voor welker ontginning 
dus een min of meer di6pe ingraving en afdekking 
noodig is. 

Toch is deze werkwijze zeer eenvoudig, en het is 
dan ook niet to verwonderen: censdeels dat dit 
voorkomen steeds in s&erke mate de aandacht der 
practici heeft getrokken, anderdeels dat de theo- retici 
zich over het ontstaan diet afzettingen wei- nig druk 
gemaakt hebben. Men beschouwde ze als „alluviaar, 
(= van zeer jongen datum), ver- eenzelvigde ze met 
de sub 5e beschrevene, en sprak gewoonlijk van 
nstroomtinbeddingen^*, daar- mede aaunemende, dat 
de in die dalen stroo- mende rivieren het t.nerts van 
elders aange- voerd en de beddin zen gevormd 
hadden. Deze opvatting word ook gehuldigd door 
den~ steller van dit artikel in den eersten druk van dit 
work. Voor een deci kan zij — cn vooral voor de 
Straits — waarheid bevatten, doch had reeds C. de 
Groot in zijn „Herinneringen aan Blitong^, op p. 227 
uitdrukkelijk gezegd dat de kaksa van dit eiland hem 
voorkwam ter plaatse ontstaan en dus onvervoerd to 
zijn. . 

Tegen deze stroomtheorie werden door Rueb (de 
Ingenieur, 1915, p. 90 en Jaarb. 1914/15 der Mijnbk. 
Vereen, p. 287) eenige gegronde beden- kingen 
ingebracht； deze schrijver wil het ontstaan der 
vcrschillendc tinertsvoorkomens ver- klarcn door de 
working van de branding in een tijd, dat de zee ten 
opzichte van het land hooger stond dan thans, nadat 
hij reeds 1913 in Stelling XI zijnor dissertatie „Over 
hot verwerken van tinertsen” do oudo mcening van 
C. de Groot (zie boven) herliaakl had. Eerstbcdocld 
gcschrift lok- to verschoidone andcro uit: van der 
Veen in de Ingenieur 1919, p. 170; Doorman en 
Easton ibid, p. 208, 209; Loth ibid. p. 660; Rueb ibid. 
1920, p. 21； waarbij verschillendo opvattingen tob 
uiting kwamen, die ondcrling nogal uiteenloo- pen, 
doch waarin (behalve door v. d. Veen) do 
stroomtheorie pur et simple uiet wordt gehand- haafd. 
Do mogolykheid is trouwens niet buiten- gcslotcn dat 
Banka en Billiton, wat de tinvorming betreft, niet zoo 
volkomon gelijkwaardig zijn als men tot nog toe 
heeft verondersteld. Verdero publicaties zijn： 
Hovig, De gcologie cn de tinert- sen van Banka; A. 
C. do Jongh. Hot ontstaan van waschoi'tsafzettingen 
op hoogo kanten en in vallcien van Banka； boide als 
Mededoelingen 
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van. 
<ier 5e Sectie op het Algemcen Ingenieurscongres 
Mei 1920 te Bala via. 
De tot voor enkele jaren ovcral gevolgde wijze 
van exploitatic dcr kollongterrcincn, in handar- 
beid (zic hierna), bracht mede, dat alleen do rijke 
aan den bodem liggende laag voor ontginning in 
aanmerking kwam. Naar Jiet ertsgehalto van de 
dikwijls velc meters dikke del^kcnde lagen weed 
zoo goed als nooit ecn speciaal onderzoek ingc- 
s^eld. Mollema (de Ingenieur, 1919 p. 72) vestigdo 
er de aandaclit op, dat op deze wijzc grond, welke 
| a 1 K.G. erts per SI3 bevatte, weggeworpen werd. 
Men kan dan ook wel aannemen, dat do 
dekkende laag, die op grond der boorproeven voor 
ertsvrij werd verklaard (of ten minste on- 
ontginbaar), veelai nog een vrij aanzienlijke lioe- 
veelheid erts bad kunnen leveren, indicn een andere 
werkwijze gevolgd ware. 

Groote klompen. zelfs van meerdere K.G. ge- 
wicht, werden en worden, v< oral op Billiton, zoo- 
wel in aders en kollongs als op koelitterreinen 
menigmaal aangetroffen ； eenmaal vond men ecn 
stuk van 926 K.G. 

c) Geografisch v o o r k o m e n. In In- 
die zrjn het de eilanden Banka en Billiton, welke 
met die van de Riouw-groep het (ten minste tot 
nog toe bekende) Zuidelijke uiteinde vormen van 
een langgestrektc Z.Z.O.-N.N.W., later meer 
Z.-N., loopende tinertsryke strook, die zich over 
het schiereiland Malaka, voornamelijk langs de 
Westkust ervan, door Siam tot in Zuid-Birma 
.uitstrekt. Niet overal echter is het terrein ont- 
ginbaar; tusschen het eiland Singkep en de stad 
Malaka is slecbts weinig tinerts aangetroffen; 
ten Noorden daarvan, in de staten Negri Sem- 
bilan, Selangor en Perak, zijn verreweg de meeste 
en beste mijnen gelegen ； daarna sehijnt de hoe- 
veelheid tinerts weer af te ncnien, en zijn nog 
maar enkele gedeelten rijk genoeg gcbleken. 
Langs de Oostkust vindt men alleen tinmijnen in 
het rijkje Pahang en het district Kemainan van 
Trcngganoe. Al die vindplaatscn zijn dus juist 
op het breedste gedeeite van. het schiereiland 
gelegen. 

Dat verder in Jlidden-Sumatra (Siak, de Ro- 
kau- en Kamparstreken, Lima Kota) tinerts 
voorkonit, is bewezen; reeds in 1858 bezocht C. 
de Groot de Siaksche Bovenlandcn (Kota Renali) 
en in 1866 werd ook door R. Everwijn een reis 
daarheen gemaakt (Jaarb. Mijnw. 1874. I), dock 
de resultaten waren niet bemoedigend. Latere 
detail nderzoekingen toonden o.u. ruim 21000 
pikoel tin aan op 673000 M2 arm terrein in de 
buurt van Bangkinang. (Hovig, De ertsafzettin- 
gen van Ned.-Indie; Meded. Alg. Ing. Congr. 
1920. p. 54, en C. A. de Jongh in Jaarb. 
Mijnw, 】917. Verh. I 332). Er is beweerd, dat 
ook op de Karimata-eilanden en. in Z.W.-Borneo 
(Kandawangan, Soekadana, Si in pang) tinsteen 
zou voorkoinen, maar ecn ingestcld onderzoek 
bevestigde dit vermoeden niet (Jaarb. Mijnw. 
1879.1). Er zal iJians van Gouvernementswego 
))；.igegaan worden( f op de Anambas- cn Natoena 
eilande , alsmede langs de Oostkust van Palem- 
ban2, Djambi en Nomdelijker, nog unerts in vol- 
d< ende hoeveelhcid aanweziy is. Eveneenswerden 
herhaaldelijk berichten ontvangen, dat op Flores 
tinerts te vinden zou zijn, en zelfs werden in 1889 
en 1890 expedities van Gouverneinentswogc uit- 
gezonden om dit punt tot klaarheid te brengen, 
wat echter niet gtlukte. Door een zending van 

den geoloog Dr. J. J. Pannokoek van Rhoden in 
1910/11 wetd de zaak evonmin tot oplossing ge- 
bracht (Jaarb. Mijnw. 1910. Verh. 132). Vermaes 
(do Ingeniour, 1917, p. 584) trachtto aan te too- nen, 
dat het voorkomen van het erts aldaar toch niet 
onwaarschijnlijk is； zijn stcllingen werden echter 
door Wichm&nn aan een scherpo kritick 
onderworpen (Versl. gew. vorg. K. Ak. v. Wet. 
Amsterdam ； Wis- en Natuurk. afd. 1918, 60, in 
verband met Ibid. 1914, 215). , 

Op de kleincre eilanden met vrij sterke bodem- 
verheffingen, waaruit de Riouw-archipcl bestaat, 
vonden vroegere ondcrzockers (zie hierna) slechts 
betrekkelijk weinig tinerts; zij zijn dan ook mot 
uitzondering van Singkep (en gedurende korten tijd 
ook Karimon) niet in exploitatic genomen. Een 
nieuw systematisch onderzoek over dien ge- heelen 
archipel wordt thans ui. gev< er cl. 

Ver beck gaf in Jaarb. Mijnw. 1897 een geolo- 
gisch overzicht .van Banka en Billiton. 

II1. Tinwinning. 〃) Geschiedenis cn Statistiek. 
Het sehijnt, dat het voorkomen van tinerts in de 
Straits vroeger bekend is ge- weest dan dat op Banka, 
waar heb ongevcer 1710 is ontdekt en waarover in 
1717 voor het eerst in officieele stuk ken melding 
wordt gemaakb (Schuurnian in Jaarb. Mijnw. 1898). 
De imniigra- tie van Chineezen op Banka, met het do 
cl aldaar tin te winnen, moct reeds spoedig daarop 
zijn aangevangen, cn de Sultans van Palembang. tot 
wier gebied het eiland bchoorde, verzekerden zich 
daarbij van de noodige voordeelcn en in- komsten. 
Over 1783 wordt cen jaarlijksche. oj)- brengst van 
bijna 57.000 pik Lin opgegeven (wat wel overdreven 
zal zijn). De V.O.C. koclit reeds in 1718 het tin op, 
en de ontginning nain blijkbaar zulk een hooge 
vlucht, dat in ] 727 geklaagd werd over te 
ovcrvJoedige leveriny ； doch in 1755 werd ecn 
contract met den Sultan gcslotcn, waarbij deze zich 
verb' nd al h<-i i in van Banka cn Billiton uitsliiitcnd 
aan (lc ( oin- pagnie te zullen verkoopen, <：cn 
contract, <l：i)in 1763 door een nieuw werd 
vcrvangcn, \va irbij een leveringsinaximum 
van30.000 pik. word vast - gestcld tegen 13^ of 15 
rijksdaaldurs jx r pikrx l, I naarmatc het op 
Palembang of Batavia word ；tf； ' Jeverd. Toen na 
1787 do tinaanvoeren, door shiik handel en 
zeerooverijen, vrij stork vormindcr<lcn, werd in 
1791 een derde contract gesJolen, waarbij bej)aald 
WCJXI, dat al het van Banka cn de and<-r<' eilanden 
koiucnde tin zou worden gcacc<：pl cerd tegen den 
vorigen prijs voor de eerste 20.000 pik., voor 15 
rcsp. 17 rijksd. voor de volgciylo 10.000 pik., terwijl 
over do gchoolc levering dezo laatstc prijs zou 
worden betaaid indien de hoo- veelheid 35.000 pik. 
of meer bedroeg, daaren- togen 1 rijksd. minder dan 
was afgesproken, indicn het quantum beneden 
20.000 pik. blcef. Door de ongunstige 
tijdHornstandigheclcn sor- teerdo dit contract echter 
weinig effept； sJcchts in 1794 was de hoeveelhcid 
bo ven 15.000 pik., doch de andere jaren ver 
daarbeneden. In. Sept. 181 i werd do bozetting van 
Palembang uitgemoord (：n kwam het lajidschap 
ondcr KngelscJicn invlo1'!, waarbij de Sultan de 
eilanden Banka en Billiton aan Engeland afstond. 

De tinlovcring geduronde den monopolietijd dor 
V. O. C. kun vrij nauwkeurig op ruim 1)ni 11i- oen 
pik. worden^eschat. Verbeek (Jaarb. Mijnw. 1897) 
neemt aan. dat door sluikhandcl cn zeor covers nog 
ongeveer | millioen pik. is verdwenen. 
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Onder het Britschc bcstuur word do grondslag 
golegd voor de later gcvolgdc wijzc van tinox- 
ploitatic cn tinbotaling; gedurende dien tijd (tot 
Dec. 1816) stecg de productie aanzienlijk cn were! 
81 jt 82.000 pik. afgelcverd. Van 1817 — 1820 
schijnen goen juisto gegevens aanwozig to zijn； 
men kan do jaarproductie echter zeker op 20.000 
pik. ramen. In 10-jarige perioden gesplitst was do 
tinleverantie van Banka： 
-1717-1720 ±2.500 pik. 1811-1820 ±160.000 pik. 
1721-1730 26.030 ,, 
1731-1740 29.723 ,, 
1741-1750 75.816 ,, 
1751-17(50 168.790 ,, 
1761-1770 266.248 „ 
1771-1780 202.246 ,, 
1781-1790 229.903 ,, 
1791-1800 69.488 ,, 
1801-1810±70.000 ,, 

1821-1830 
1831-1840 
1841-1850 
1851-1860 
1861-1870 
1871-1880 
1881-1890 
1891-1900 
1901-1910 

262.817 
487.065 
642.165 
S45.543 
758.728 
677.227 
779.599 
1.527.198 
1.873.0(5
0 Verder werden van 1910/11* t/m. 1917/18 ge- 

produceerd 1.937.4G6 pikoels, met het maximum 
in 1910 270.170 en het minimum in 1915 met 
218.538 pikoels (het cijfcr voor 1917 is voorloopig). 
De totaal productie van -Banka is dus tot heden 
ongevcer 】1命 milliocn pikoels geweest. 

Het kan als zeker worden aangenonien, dat ook 
het voorkomcn van tinerts op de overige eilanden: 
Billiton, Singkdp, Karimon e.a. reeds voor langen 
tijd aan de inlanders en ebineezen be- kend geweest 
is, doch dat deresp. vorsten de ont- ginning nict 
aanmoedigden en zeJfs tegenhieldcn, omdat zij zich 
bewust waren den s m ok k el hand cl niet te kunnen 
verhinderen. In 1755 komt in 
ol'ficicclc stukken het eerst een bcricht voor over 
de aanwezigheid van tin op BilJiton en werd (zie 
boven) een contract ook ten aanzien van dit tin 
gesloten. Het scliijnt echter, cl at de Indische 
Regcering tocn en ook later geen aandacht aan^ 
dat eiland schonk, cn mon vrij algemeen van do 
.irniocde aan tinerts aldaar overtuigd was； ook 
Dr. Croockcwit, die in 1850 ccn officicel onder- 
zoek instcldc, kwam tot (lit resultaat. Intusschen 
vond<lc (iroot in het volgende jaar reeds op 
velc plaatsen rijkc tinertsafzettingen en ten 
gevolgc daarvan word op 23 Ma art 1852 de con- 
< essic tot ontginnijig van tin op Billiton voor 40 
jaar vcrhicnd na-n Z. K. TI. Prins Hendrik der 
Nederlandcn V. G. Baron van Tuyll van Se- 
rooskcrkf：n,(lr;c)i ccrst nadat in 1860 de Billiton- 
Maatschajjpij was opgericht, cn vooral sedert het 
optreden \:in de Groot als vertegenwoordiger 
dicr in a at <<liap|)ij (1866), werd de ontginning 
JI^-L voor<le< ), spoedig zclfs met zecr groote winst 
j^edreven. Was oorspronkelijk de cijns (pacht- 
schat) op 10 %(Ier netto opbrengst bcpaald, in 
1864 werd deze v era nd ord in 3 % van do Muto 
opbrengst. De groote wiusten, door de maat- 
Rchaj)pij bohaald (tot 1892 werd ruim / 54 mil- 
lioen netto veriliend op cen kapitaal, dat van 
f 5 n)il)ioen geleiddijk lot / 1 milliocn was terug- 
gebraclit) waren oorzaak, dat de Ncderlandsche 
Regcering si edits tegen zecr bezwarendo voor- 
waarden in een niouwo concessio wildc toestem- 
jnen; doze word ten slolte bij de Wet van 18 
.1 uni 1892 (Stb. No. 139) vcrlecnd voor 35 jaar cn 
t.dgon bctaling aan den Staat van °/s van het voor- 
dcolig saldo, waarmedo do winst- en vorlicsrekc- 
ning wordl afgcslotcn. De concessie loopt 30 
April 1927 af. In Mei 1915 wrt-d bij de Staten- 
(Jcneraal een wetsontwerp ingediend. strekkendo 
ter verlenging dor concessie met 40 jaren onder 

zekero voorwaarden o.a. van eventucele naasting 
door den Staat na bovengenoomden datum. Dit 
wetsontwerp word in November 1917 door de 
Twccde Kam er verworpen. Tot en met 1919 zul- len 
in een rond cijfcr 4 millioen pikoels 备 61,76 K.G. 
tin uit Billiton zijn verkregen. Voor jaarpro- ducties 
en andere interessante statistische mcdc- deelingen, 
zio de Bijiagen van: J. C. Mollema, De ontwikkoling 
van het eiland Billiton en van de Billiton 
Maatschappij, den Haag, 1918. * 

Niet lang im de vorige, in 1856, word aan A. N. 
van den Bergen concessie verleend voor de winning 
van tin op de Karimon-eilanden, die inge- bracht 
werd in de N.V. Karimpn Maatschappij (zie 
Tijdschr. v. N. I. 17e jg. dl. I. 1855, en Berg- und 
Hiittcnm. Ztg. 1863. 337 door Dach). Deze begon 
ook met de wcrkzaamheden, doch staakte ze reeds 
spoedig na een ongunstig oordeel van don ing. 
Everwijn, die in 1863/64 het eiland Groot- Karimon 
onderzocht. In hot Koi. Verslag van 1906 wordb 
medegedeeld, dat aan het zeestrand van Karimon 
door malciers ruim 55 pik. erts was verzameld; 
trouwens reeds tusschen 1820 en 1840 bestond hi er 
een inlandsehe ontginning op kleine schaal, 
gedreven. door den Tocmenggoeng van Djohor. Dat 
ook de andere eilanden van dien ar- chipcl tinerts 
bevatten wordt o.a. daardoor bewe- zen, dat in. Sept. 
190Lop het eiland Koendoer een inlandsehe 
ontginning werd geopend, die tot begin 1905 in 
werking bleef, en gedurende dien tijd bijna 1400 pik. 
erts opleverde. In 1889 liet de Indische Regeering 
cen onderzoek instellen naar het voorkomen van 
tinerts op het tusschen Banka en Billiton gelegen 
eiland Lepar, waarbij de aanwezigheid ervan 
(voornamelijk aan de Oost- zijde) buiten twijfel 
werd gesteld. Tot ontginning word nog niet 
overgegaan. 

Van de andere eilanden van den Riouw-Lingga 
arc hi pel had reeds gcruimen tijd — misschien vanaf 
het midden der 18c ceuw — Singkfep de aandacht 
der tinzoekers getrokken cn zeker is dat de Sultans 
van Lingga reeds lang een uitvoer- rccht op tin 
hadden gehevon, dat omstreeks 1830 vervangen 
word door ccn vcrplichte levering aan den Sultan. 
Volgens de berichten hceft deze echter niet meet dan 
600 a 700 pik. per jaar be- dragen. In 1863/64 liet de 
Indischo Regeering door do ingenieurs Akkeringa en 
Everwijn een onderzoek instellen op de voornaainste 
eilanden van dien archipel, waarbij dclaatstetot het 
resultaat kwam, dat op het grootste eiland Bintang, 
zooinin als op Lingga, Galang bn Soegi tinsteen 
voorkomt； wel word het zecr ongelijk verdceld 
aangetroffon op Koondoor en Groot-Karinion, doch 
zou allcen heb eiland Singkep voor exploi- tatio op 
oenigszins grooto schaal in aaniuorking kunnen 
komen. In 1874/5 werd het onderzoek, spcciaal op 
Singkdp, op uitvoeriger wijze voort- gezet door den 
ing. Meaten, wicns opinie minder gunstig luidde dan 
die van Everwijn. Een conces- sic voor de winning 
van tin op het geheele eiland word in 1887 verleend 
aan F. Altihg du Cloux, en in )889 op de Singkep Tin 
Maatschappij overge- dragon. EnkeJo goedc pick 
ken uitgezonderd, viel de tinrijkdom niet medo. In 
de 29 cxplditaticja- ren t/m. 1917/S zijn slechts 
ongovoer 260.000 pik. tin verkregen. In 1907' werd 
aan de Mij. tevens concossio vorlcend voor de 
tinwinning langs een gedeelto der Z.O.-kust 
(Singkep Zee- tinconcessie); mot bohvilp van 
baggormolens word daaruit in 8 jaren ongevcer 
42.000 pik. tin vor- 
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kregcn. Over de ontginning op dit ciland zie vooral 
B. Bos in de Ind. Mcrcuur 1915, p. 21. 

Bovcn is reeds vermeld dat ook in Midden-Su- 
matra tinerts gevonden wordt en het schijnt, dat 
inlandsche verhalen in omloop wareu van grooten 
tinrijkdom in Siak, vooral in de bovenstrcken van dat 
landschap. De eerste coucessie aldaar werd in 1874 
verleend aan F. W. H. von Hedemann en eenigc and 
ere heeren, die zich voornamelijk over de・Rokan-
staatjes uitstrekte. Veel werk werd niet geprestecTd, 
en in 1885 werd de conccssio inge- trokken. In 1887 
werd aan den 庭kenden tin- groothandelaar I. 0. 
Freiwald cen tinconcessie in Siak verleend, gelegen 
in do Tapoeng-landschap- pan, die op de Siak Tin- 
en Landbouw Maatschap- pij werd overgedragen. De 
arnioede der terreinen, gepaard aan moeilijklieden 
van transport enz. deden ook doze onderneming op 
niets uitloopen. Reeds in J895 had de intrekking der 
concessie plaats. Over dit voorkoinen verscheen een 
artikel van C. M. Rolker in de Transactions of the 
American Inst, of M. E. XX. p. 50. (1891/2). 

De Indische Regeering liet nogmaals in 1900/01 
door een harer ingenieurs een onderzoek naar het 
voorkomen van dit tinerts instellen, voornamelijk in 
de V Kota, III Kota Kampar en de Rokan- streek; ook 
dit viel niet gunstig uit. Er block tus- schen 1891 en 
1901 hoogstens 46 pik. erts te zijn uitgevoerd; ter 
aanmoediging van de inlandsche tin winning aldaar 
en. tevens om nadere gegevens te verkrijgen. onitrent 
het voorkomen van het erts werd bij G. B. van 26 
Febr. 1903 No. 2 bepaald dat dit door het Gouvt. voor 
/ 35 de pikocl zou worden opgekocht, terwijl de 
hoofden daaren- boven / 2| p.p. zduden ontvangen; 
deze bedra- gen werden in 1904 verhopgd tot / 40 en 
f 3. Het resultaat was niet ong tins tig:er werd 
opgeleverd van 1903 t/m. 1909 resp, 24, 47, 50, 81, 
97, 72, 90 pikoel,daama echter kwam cen plotselinge 
daling tot 18 pik. in 1910. 

Al het erts was afkomstig uit het landschap III 
Kota Si Belimbing (Boven Kampar). Dat men 
evenwel van de onontginbaarheid der terreinen op 
Europeesche wijze nog niet overtuigd is, blijkt wel 
daaruit, dat in 1911 de vermoedelijk tinerts- 
voerende streek van Midden-Sumatra voor gou- 
vernementsonderzock gereserveerd en in hetzelf- dc 
jaar daarmede cen aanvang geniaakt werd: de 
resultaten werden gepubliceerd dooi* C. A. de Jongh 
in Jaarb. Mijnw. 1917. Verh. I. 312. 

b) De explo ratio van de k o e 1 J t- e n k <> 11 o 
n g t»e r r e i n e n. De kollongter- reincn zijn door 
ecn, gewoonlijk vole meters dikke deklaag van klei, 
zand, grint cnz. van de oppervlakte gescheiden, 
waarvan een voor- afgaand dctailonderzoek, dat vi-ij 
algemeen door boringen geschiedt. steeds noodig is. 
Hierbij moeten dric dingen tot klaarheid ge- bracht 
worden n.I. le. het beloop en de uitge- strektheid der 
ertsJaag; 2e. de rijkdom ervan, cn 3e. de diepte onder 
de oppervlakte en de aard van het dek. Alleen met, 
behulp van deze gegevens is het mogelijk te bepalcn 
of, en zoo ja binnen welke grenzen, de laag 
economise]) ontginbaar is, en om tevens de 
afmetingen dcr te openen inijn (kollong) vast te 
leggen. 

Het werktuig, dat in Indie bij dit onderzoek wordt 
gebruikt, is de z.g. Banka-boor, uitge- vonden door 
den ing. Akkeringa (Jaarb. Alijnw. 1874. II) en later 
(o.a. door Van Dijk) in enkele opzichten gewijzigd 
en verbeterd (zie de goede 

beschrijving in „The Banka Prospecting Drill" by E. 
Middelbcrg M. E. en Hoofdstuk IV van de 
Gcologische en Technische aantcekeningcn over de 
goudindustrie in Suriname, door denzelfden; do 
beschrijving is overgonomen in C. C. Longrid- gc, 
Hydraulic Mining). Een diepte van 10 — 15 kan met 
doze boor steeds zonder bczwaar bc- reikt worden, on 
in gunstige gevallen 20 — 30 M. Men verkrijgt door 
een systematisch gerang- schikte rij boorgaten die, 
afhankelijk van de uit-' konisten van eenige 
voorloopige boringen, mccr of minder ver van elkaar 
worden geplaatst, allc noodige gegevens 
tcgolijkertijd, die op een topo- grafische kaart van het 
onderzochte ter rein door speciale teekens worden 
aangegeven, waarna door een eenvoudigo berekening 
het, bovcngestekle vraagstuk wordt opgelost. 
Uitvoeriger hierover bij Mollema, l.c. 46. o.v. voor 
Billiton, en in Jaarb? 1914/5 der Mijnbk. Vereen, p. 
200 e.v. voor Banka (door B. von Faber). 

Koelitterreinen worden of op clezelfde wijze ais 
de kollongs door bori g-n onderzocht, »of de or 
proefverworking van systematisnh nitgezochte 
gedeelten (krikelterrein-. n op Billiton). 

c) De ontginning der kollonu- t e r r e i n e J? . Tot 
voor niet zeer langcn tijd geschiedde deze nog op een 
vrij primitievc wijze, die echter verschillcnde 
voordeelen bezit. In de vorige uitgaaf van dit werk 
wordt zij voor Banka als volgt treffencl beschreven: 

„„De mijnen zijn open groeven. Het to bewer- ken 
terrein bestaat oorspronkelijk uit een woes to 
wildeniis, die eerst van boomen enstruiken moet 
gezuiverd worden. In hooger gelegen valleideeleu 
wordt het afslroomcnde rivi er water door meestal 
niet liooge dammen opgevangen en gekeerd in 
aanvoerkanalcn, langs de randen van de vallcien 
egraven. Dit water client voor liet wegspoelcn van de 
waardelooze grondmassa's die bo ven de ertslaag 
gelegen zijn, verder voor de bemaJing dcr groeven, 
het wasschen van de ertslaag en het drijven van 
waterradcren in de smclthuizen, waar mede de 
ventilatoren bewogen worden. 

In de groove wordt de boven de ertslaag voor- 
komendc grondjnassa vcrwijderd, daarna de en - laag 
uitgegraven en gedragen naar waschkanalcn. waarin 
met behulp van stroornend water het tin erts 
gereinigd wordt van de zand- cn a nd ere in；i.：： 
sa*s. 

Voor zoover dit mogelijk is worden de boven- 
liggende gronden weggespoeld naar do lag< i' 
vaileidcelen. waar tcngevolge van vroegcre o111 - 
ginning nog min of mecr ]eege ruirnten zijn acfi 
tergelaten, die gclegenhcid levercn de weggo- 
spoelde grondmassa te bergen. Dit spoclen geschiedt 
door stroom end water to lei den over de te. 
verwijderen grondmassa^, die losgewcrkt wor- don 
door arbeiders (Cliineezen) en door hot water 
mecgeslourd worden naar de groove van het vo rig 
jaar. Gowoonlijk nl. worden de groeven afg，、 

werkt tegen Chineesch Nieuwjaar. Na dit nieu w- jaar 
worden dan weer nieuwe groeven in bewer- king 
gcnomcn. Is op de aangegeven wijze de b<>- 
vengi'ond tot eon min of niecr grootc diepte ver- 
wijdcrd, welke wisselt tussclien 0 en ] AJ,, zclden 
meer, al naar den stand van het water in de reeds 
uitgewerkte groeven, de bcschikbare spoclruimte, de 
helling der vallei cnz., dan plaatst men hou- ten. goten 
waardoor water strooint, welk water de in de goten 
geworpen uitgegravon grondmassa^ vervoert naar de 
leege ruimlen in do reeds be- 
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wcrktc terrcinen. Op dio wijzc golukt het reeds tot ecn 
diopto van 2 it 3 M., so ms icts dioper, den bovcngrond 
tc verwijdorcn. De grond wordt nu verder door do 
arbciders verwijdcrd in mandjes van rotan, die aan ccn 
stok,. bij wijzc van juk, over den schoudcr gedragen 
worden. De uitgedragen grond wordt in den aanvaug 
gestort rondom de groove, ten einde deze tegen het 
\vater in do vail ci tc bescher- jncn. Daarna wordt de 
grond, liefst klei, ge- stort op de plaats waar het 
waschkanaal zal worden. aangebracht, terwijl de rest 
van den uit to dragen grond op hoopen uitgestort 
wordt, daar waar zij de volgcnde ontginning nict in 
den weg zullen staan. 

Het nitdragen van do gronden geschiedt in de 
groeven terrasgewijze； de arbeiders bewegen zich 
daarbij langs boomstammen, waarin treden gelt apt 
zijn, die met ecn flauwc helling van h舞 ccno terras 
naar het and ere en zoo buiten de groevo voeren. In het 
diepste gedeclte van de groeve stroomt.het grondwater 
samen cn wordt van daar opgepompt in het 
afvoerkanaal, dat het overtol- lige water dikwerf 
kilometers ver ben eden de groeven voert naar de 
omgelegdc en afgedamde rivierbedding. De 
bovengrond wordt op dezo wijzc di ep er en di< per 
uitgegraven, totdat men in het diepste gedeeltc op de 
ertslaag komt, die dan ter wassching buiten de groeve 
wordt gedragen. Is het diepste gedcelte ont- bloot tot 
op het onderliggendc verweerde vaste gcstccntc 
(Kong genaamd), meestal in ecn f aaie kleimassa 
veranderd, waarin tot geringo vcel tinerts blijft klcven, 
dan wordt van ■m vak daarnaast de nog 
achtcrgeblcven dunne laag bovengrond gestort in het 
gcdceltc waarvan de ertslaag vcrwijderd is, behalvc bij 
het uiteindo van de pompen cn zooveel mogelijk onder 
dezq ■ ■ra zc tc stcunen. Zoo gaat men vaksgcwijze 
ver- >lcr tot de geheelc groove gclicht is, d.w.z. totdat 
uit de gchecle groeve de ertslaag uitgedragen is. Men 
v(r\vij dert alsdan de pom pen cn begint de, iiicostal 
aangrenzende, nieuwe groeve. 

JI was sc lien geschiedt in met hout bckleedo 
kanalcn, ecnige ticntallen Meters lang bij cen breed I 
<, van 虬 tot I1/., M., ahvaar de ertslaag wordt 
blootgf.steld aan de in working van stroo- mend water. 
Door <lc ertsmassa's regclmatig tegen den slroom op 
te hnlen worden de lichtcro zand- r-n !%)ridcclcn 
meer (*n mecr naar het beneden- cindf van het k ana 
al verplaatst, het zwaardero tinert s. met enkuie zwarc 
mineralcn, zooals mag- naar het bovcncindc. Ten 
slotto houdt mon 
I id tinerts, verinengd inct nicer of minder niagnetiet, 
py riet, wolfraniict onz. cn slcclits zeer weinig 
verontreinigd met kwarts, klcideoltjos onz. tcrug en is 
het alsdan g ere cd voor de smcl- ting.'"' 

De kallonguntgiiining, zooals dio op Billiton plaats 
had, beechreef Mollema (1. c. p. 63 — 77, met 
uitstekende foto's en schetscn). 

Do beinaling van zulk cen groeve gcschieddo 
vroegcr, toon nog allcen minder diep golegen af- 
zettingen in boworking werden genomcn, door 
chinccscho kettingpompon, gedreven door boven- 
slags-waterraderon met ecn gering nuttig effect en 
verschillcndo and ere nadcolon o.a. woinig capa- 
citeit, in gunstige gevalien 300 L. p. tn. (tcekc- ning in 
Jaarb. Mijnw, 1879. II, zie ook 1880. I, 1882. T. en 
1884 T. - Foto bij M .llcma, p. 70). Tocn do groeven 
dieper worden, mocst tot bo | 

maling door stoom of motoren worden overge- gaan 
(op Banka hat cerst in 1882/83). 

Maar nict allcen de wateropvoer verbeterdo, ook 
het dure transport, van do dekkende grond- niassa's 
door menschcn word vervangen door machinale 
inrichtingcn van verse hill on den aard: moor of 
minder continu vervocr in wagens over ccn hdlond 
vlak of door ccn luchtkabcl, ook wel op 
transportbanden, indien het vervocr naar boven-, of 
in wagons over gemakkelijk vcrplaats- baar spoor, 
indien clit naar benedon moos- ge- schicden. Op 
Banka begon men met dit machi- naal transport reeds 
in 1882/3, intensiever in 1898/9 (Jaarb. Mijnw. 
1903); Singkdp volgdc in 1904, Billiton in 1905. 
(Molleiva p. 84 e.v. en v. d. Broek in Jaarb. 1916/7 
tier Mijnbk. Vereen, p. 195). 

Ver volgens kwam in 1908/9 op laatstgenocmd 
eiland de eerste spuitbagger (suction dredge) in 
gebruik, later door nog twee (waarvan een elec- 
trisch gedreven) gevolgd ； ook op Banka werden 
deze ingevoerd. Verder bezit de Billiton Mij. nog een 
aantal pomp-baggerinstallatics, waarvan 
veischeidene electrisch, die uitstekend voldoen. 
Voor bijzonderheden dezer werktuigen. zie V. d. 
Ham in de Ingenieur 1918, 789, Mollema ibid. 1919, 
71, en v. d. Brock l.c. 

Hocvcel erts er bij den vroegeren handarb. id 
vcrloren ging blijkt wel daaruit, dat de tailings van 
mcnig terrein op Billiton later nogmaals op 
mechanise l e wijze met voordeel verwerkt werden. 

Het eiland Singkdp bezit uit het oogpunt van 
tinwinning cenigo cigenaardighcden, dio met con 
cnkel woord vernield mogen worden. In het alge- 
mcc» ligt de ertslaag hi er vrij diep (10 M. en mecr) 
en op verschcidciic plaatsen hadden de inland- sche 
ontginners het dek niet afgegraven, doch waren zij 
van uit putten naar alle zijden met tunnels in de 
ertslaag doorgedrongen en hadden die voor ecn goed 
decl weggenomen. Vooral daar, waar de 
uitgestrektheid van den crtsloop nict groot, de 
hoevcelheid erts echter voldocnde was, werd die 
methode (tunnelontginning) later ook door de 
Singkep Mij. toegepast. Over de machinale 
ontwikkcling dcr alluviale tinwinning, zic B. Bos, 
Ind. Mere. 1905. 21 voor Singkdp; R. J. Boers (Jaarb. 
Mijnw. 1903, 190 en de Ingenieur 1906 No. 8) cn G. 
J. G. Brandt (Jaarb. Mijnw. 1910. Verh. 30) voor 
Banka： J. C. Mollema (1. c. 78—94 cn de Ingenieur 
1919, G8 met uitvocrige kosten- opgaven) voor 
Billiton； de mecstc dezer arti- kelcn met platen. 

Zoowel bij Morawang (aan do Oostkust van 
Banka) als aan do Z.O.-kustvan Singkep loopen de 
ertsbeddingen onder den zeebodem door en in ]907 
word aan de Singkep Tin Mij. een concessio 
verlcend voor de winning van dat tin. wolke sc- dert 
ter hand is genomen met bchulp van bagger- molcns 
(zic onder “Gcschiedcnis"). 

d) Ontginning van k o e 1 i t- o n koelitkollon g-
t e r r e i n c n. Tegen do hooge kanten der valleien 
aan gaat de kaksalaag niet zelden nog z66ver door, 
dat zij boven het hy- drostatisch niveau dcr vallei 
komt te liggen (zie 
A. C. de Jongh, Het ontstaan van wascherts- 
afzcttingcii op hoogo kanten cn in valle on van 
Banka: Medcd. A1& Ing. Congr. 1920). Men spreekt 
dan op Banka van koclitkoHong-terrci- nen; zij 
hangen sanicn met-, en gaan over iu echte koi longs, 
(loch zijn nicest nict verbonden met koeJits, zijn 
daarvan gewoonlijk integendcol 
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scherp gesclieiden en inogen dtin dus niet 
beschouwd worden als qhakels" tusschon koelit- en 
kollong-terreinen (Rueb in do In- genieur No. 2 van 
1920). De ontginning (ver- wassching) hceft voor 
beide hier bedoekfe terrein- soorten plaats 
door.middel van uit hoogerc stre- ken aangevoerd, of 
ten niinste onder druk staand, water. Aan die der 
koclits is vooral in do latere jaren op Billiton en 
Singk&p, waar de rijkc kol- longs zcldzamer werden, 
veel aandacht gewijd； zij stonden dikwijls bekend 
als .,heuvel-ontgin- ningen", waarbij de gewono 
hydraulische methode met monitors werd toegepast, 
op een paar plaatsen verbonden met elevatoren. 

c) Tinaderontginningon. Reeds in de allereerstc j 
aten van de Biliiton Mij. wordt gewag gemaakt van 
een ader-ontginning aan den berg Tadjau. die cchter 
geen succes was (zie de beschrijving in Jaarb. 
Mijnw. 1873 II). Ook op Banka waren tinaders reeds 
lang bekend, getwige een uitvoerig onderzoek van 
die in den houvel Sambong Giri (Merawang) en a an 
den heuvel Salinta (Pangkal Pinang) in 1862. terwijl 
er toen reeds eenige in de districten Socngeiliat en 
Blinjoo bekend waren, en ze ook in K ba en Toboali 
schijnen voor te komcn. Een overzicht van de in 
1883 bekendc tinertsaders op Banka vindt men in de 
Jaarb. Mijnw. 1884. II. 306 en 1885 II. 176; een 
ontginning dier aders vindt echtcr ook thans nog niet 
plaats. 

Anders is het op Billiton, waar de Chineczcn 
eigenlijk voortdurend aderontginning hebben ge- 
dreven, zij het ook minder door ondergrondsche 
werken, dan door open bouwen, als continuecring 
der op den bodeni van kollongs of koelits aange- 
troffen rijke snoeren of snoerbundels. Soms gingen 
zij met die smalle, doch niet zelden eenige honderde 
meters lange groeven tot 40 M. diepte toe, 
gewoonlijk echtcr werd het werk reeds op vcel 
geringer diepte dooi- tc grooten wateraan- drang 
gestaakt. Vooral in de GOer jaren zijn op deze wijze 
de meest belangrijke aders ontdekt en ten deelc 
bewerkt, doch de in den loop der ja- ren bekend 
geworden aders tclt men bij' tiental- len. Aan allc 
aders schijnt een vrjj groote grillig- heid eigen te zijn, 
zoowel in bcloop en afmetingen, als in rijkdom aan 
tinerts. Sedert 1908/9 deed de wctenschappelijke 
mijnbouw zijn intrede op het eiland, doch door 
verschillende omstandigheden zijn de 
werkzaanihedcn nog niet zoover gevorderd a]s men 
met het oog op den verloopcn tijd zou)no- gen 
verwaciiten. De aders, die thans in ontginning zijn 
genomen, zjjn, be halve eenige van minder belaug, 
die van Kelapa Kam pit, GaroemS- dang, An toe,' 
Coen en Seloemar-MCranti, welke allc in het 
Oostelijkste derde dccl van het ciland zijn geiegen, 
en (tot nog toe) allc tusschcn de sc- diinenten 
voorkomen. De Seloemar-ader is aan de oppervlakte 
tot 4 a 5 M. breed, en bezit een fraaien „jjzeren 
hoed", die gewoonlijk vrij sterk magnetisch is. Er 
zijn aanwijzingen, dat deze ader naar de diepte 
evengoed pyrietiseb wordt als die van Garoemcdang, 
waarboven echtcr geen ijzeren hoed werd 
aangetroffen, zoomin als boven die van Antoc, 
terwijl dagzoom-restanten in de buurt Van Kiilapa 
Kam pit weer Jfet beataan daarvan aantoonen, en ook 
vele „jjzcrcrtsgan- gen" ten Z. van Selocmar 
voorkomen. welke niet nader onderzocht zijn, doch 
wel allc Linertshou- dend zullen blijken. Over den 
pneumatolytischen oorsprong van al die aders- kan 
nauwelijks twijfcl 

bestaan; zic hiorover o.a. Bijdendijk in Jaarb. Mijnw, 
1910. Verh. 113, - v. d. Plocg, ibid. 1911. X'erh. 245, 
— v. Lohuizen, ibid. 1917. VTcrh. I. 192. Naderc 
bijzonderheden over de adors bij Rueb: Exploratie 
naar gangtinerts op Billiton, in Jaarb. 1914/5 der 
Mijnbk. Vereen., p. 147；— Groothoff. Proefschrift, 
1916： — Mollema： Ont- wikkcling van het eiland 
Billiton, 191S, p. 95 — 112. . 

In het N. W.-gedeelte van Billiton wordt in de 
mijn Tikoes een zeer grilJig govormd kwartsli- 
chaam (zie boven. sub. II. b. 4c) afgebouwd, dat 
reeds tot ruim 100 M. boneden het maaiveld is 
vervolgJ, en in onregelmatig verspreide, doch soms 
zeer rijke nesten, tinsteen en wolfi-ainiel be- vat. 
Groothoff (Proefschrift, p. 3—56) gaf van het 
toenmaals bekendc voorkomen cen uitvoerige en 
duidelijko beschrijvingen verondersteldc (m. i. 
volkofliicn terecht) dat deze kwarts van inagniati- 
schen oorsprong zou zijn, zoodat deze vindplaats niet 
met de hooger genoemde aders op een lijn mag 
worden gej?teld, doch een af^onderlijke plaats 
inneemt.;' 

Niottegenst^andc het bewezen zeer veelvuldig 
voorkomen van cchtc, tinertsvoerende, sulfidi- sche 
aders op Billiton, en de in vele opzichten op- 
merkelijke overecnkoinst van dit eiland met Banka, 
schijnt men hier van adermijnbouw niet veel 
vcrwachting te hebben, te oordeelcn naar de uitlating 
van A. C. de Jongh (Het ontstaan van wascherts-
afzettingen op hooge kanten en in val- leien van het 
eiland Banka； Mededecling Alg. Ing. Congres, Mei 
1920, p. 4), diegcruim^n tijd al- daar leidcr van hot 
mijnboawkundig onderzoek was: „het kan wcl als 
zeker worden aangenojnen, dat de bclangrykc 
hoeveelheden alluviaal tinerts. welke liet viland 
reeds gelcverd heeft en nog ]cve- ,ren zal, niet zijn af 
te leiden van de in ieder geval zeer sporadische 
tinaderen, welke op Banka voorkomen.75 

/) Tinertszuiv ering en B ij p r o- d u c t c n. Reeds 
is boven rnedegedecld. dat tinerts veelal begelcid is 
door andcrc rnineralcji, waarvan de meeste 
schadclijk zijn, omdat cr bij het versmelten stoffen in 
het tin worden op^e- no)nen (zie sub. 1). Het ciland 
Bank a verkeert wax dit betreft in ccn gunstigen 
tocstand : het erts is er in den reg el bijzondcr zuiver 
(zi<： III. q). Vooral bij de heuvclontginningen <11 
die van aders echtcr worden de bcdocklc ertsen 
aangetroffen, en deze zijn cr door het gowone 
waschproces niet of slechts ten deelc uit tc 
vcrwijdcren. Onder die ortsen zijn er cnkele die, 
hetzij direct ,hetzij na voorafgaande roosting, 
vollcdig kunnen worden afgcschcidon door cen 
magnetischcn separator, die dan ook op Billiton en 
op Singkep in gebruik is; ilatzijndczitlkc. die ijzcr 
bevatten en daarvan is icolframiet (ijzeren 
jnangaanwolframaat) wcl de bclangrijkstc, daar doze 
slof in zuiveren tocstand een hooge marktwaardo 
bezit, die soms w ci nig van die van het tinerts 
verschilt. Op Billiton vcrzajnelt men wolframiob 
reeds sedert 1897, op Singktp sedert 1902; de 
vcrkochte hoeveelheden waren echtcr betrekkelijk 
gering. Op Billiton wordt ook monad el (ccn fosfaat 
vnn thorium en andcrc zeldzarnc elementen) 
govonden, dat gedurende eenige jaren in ecn der 
koilbngs werd vcrzaineld, doch waarvan de 
gemaakte prijs, door het gcringe thoriumgehalte, niet 
loonend bleek. Er zijn aanwijzingen dat de monaciet 
niet in de tin- 
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adcrs, doch onregolmatig verspreid in den graniet. 
(of greisen) voorkomt. Gedegen goud wordt hier en 
daar met het tinerts aangetroffen, en ]<an daaruit 
door zorgvuldige wassching wor- den afgezondord. 
Op Banka is het reeds lang uit Merawang bekend; op 
Singkdp is het op sommige plaatsen vrij overvloedig, 
en wordt daar gewon- nen; vanaf 1903 is de 
productie echter slechts ruim 11 K.G. geweest. Voor 
Billiton zie Mollcraa. Omwikkeling van Billiton p. 
108. 

^)Ertss melting en tinraffinage. Tot voor 
betrekkelijk korten tijd geschieddo het uitsmcltcn 
van het tin in Indie uitsluitend in een soort 
schachtoven (Spurofen mit offenem Augb) met 
voorliggende gietkom, waarbij houtskool als 
verliittings- en rcductiemiddel werd gebruikt. Op 
Banka noemt men ze „Vlaanderen ovens", naar den 
scheikundige Dr. C. L. Vlaandcren, die zich 
verdienstelijk maakte met het verbeteren der oude 
chineesche smeltovens. Smolt men vroeger in zulk 
een oven 35 — 40 pikoels erts per nacht1), de Vlaand 
eren-oven leverde 55 — 60 pik. p. * nacht. Op 
Billiton zijn 3 modellcn ovens in ge- bruik, die resp. 
op 15, 42 en G6 pik. p. nacht berekend zijn. Elke 
mijn bezat in den regel haar eigon. oven of ovens. In 
1889 werd als verbetering een twecde gietkom 
aangebracht, waacuit het erts in de vormen wordt 
geschept. In de eerste ko)n bezinkt het onzuLvere 
(meest ijzerhoudende) tin. dat na elken smeltnacht 
verzameld, in blok- ken gegoten, en later 
geraffineerd wordt. 

Ten aanzien van het gieten zelf worde nog op- -f 
nierkt dat daarbij nict zelden z.g. gietgallen. 
o])traden, toen men nog de gewoonte had de vor- 
n)en omniddeJlijk vol to gieten: door uiterst fijne 
barstjes, bij de afkoeJing ontstaan, widen zich die 
gaJlen met water. Scdert een ticntal'jarcn ge- 
gcschiedt het gieten op Banka in 4 lagen, terwijl 
tflkens met de volgende laag wordt gewacht tot de 
vorige een weinig is afgckoeld； voor de bovens' <• 
laag wordt zeer heet tin gebruikt. Op deze wj j ze is 
men er in gcslaagd de vorming der gietgal- kn zoo 
goed als geheel te voorkomen. 

De zich bij <lc smelting steeds vormendo slak- 
]<<•)!. die nieL zchlen een groot gehalte aan niccha- 
ni'< h tin bevatten, worden ver- 
griiisd, (l<>or wasschcn van het metaal ontdaan, on 
voor zoover noodig »og omgcsinolten in kloino 
oventjes, wuarna het verkregen tin naar de raffin age 

I)<：zc Jaatste liccft plaats in cun raffinoeroven, 
be>.laande uit 6 dakpansgewijzc over elkaar lig- 
gcjni< gictiiz< r<'n platen, waarvan de ondersto 5°. 
de boxFenstc 9° helt en waurvan de bovenste 3 
sterker verwarmd kunnen worden dan de onderst (；
. De verJiitling gcschicdt door hout op ecn rooster. 
]■] et onznivcre tin wordt op de 2e cn 3o pin at (van 
ben eden uf gerekend) opgegevon en langzaani tot 
snicltcn gcbracht. Jlierbij vloeit ]iet zuivere tin uit, 
Cerwij] het alliage, dat de onzui- verheden bovut(；
n nioeiJijker smelt, achterblijft en achtereenvolgens 
op de 4e, 5o en 6e plaat wordt gcschovcn, waardoor 
nog meer tin uitdruipt. De afvallcn worden in een 
Vlaanderen-oven omge- i) 

i) Daar het tinsmelten om de grooto hitte 
steeds uitsluitend des nachts plaats hceft, 
spreckt men in Indie van “smclGnitchtcn" cn 
wordt gewoonlijk ook do ertsvoorraad in 
„nachten erts,> opgegeven. Op Billiton rekent 
men met “nachtcn" 28| pik. erts. 

smolten met houtskool (omdat er ook altijd wat 
ongosmoltcn erts b?is) en het product op nieuw 
geraffineerd. Op zulk een raffinecroven kunnen per 24 
uur ongovccr 500 blokken (285 pikoel) worden 
verwerkt, tegen 25 乳 30 cents onkosten p. pikoeL 

De grootc hoGveelheid houtskool, bij het smel- ten 
benoodigd, en de steeds meer klemmende moeilijkheid 
om dit tc verkrijgen, heeft er de Billiton Mij. in den 
laatsten tijd toe gebracht"een deeJ van het erts naar 
Sing-apore tc verkoopen, en voor een under deel het 
smelten in vlamovens te * gaan uitvoeren; daarbij heeft 
elke oven een generator, waarin stcenkolen worden 
vergast, voor de verhitting dor ovens, terwijl de 
verbrandings- lucht wordt voorgewarmd. De genomen 
proeven hebben zeer goed voldaan. Het spreekt van 
zelf, bij de daurte di er installatie, dat het erts van een 
zoo groot mogelijk complex mijnen naar een centraal 
punt moet worden vervoerd, waar de vlamovens zijn 
opgestelcl (te Lipat Kadjang bij Manggar). Ook op 
Banka schijnt men tot de in- voering dezer ovens over 
to willen gaan (Jaarb. Mijnw. 1912); het jaarv. over 
1916 (het laatste, dal h. t. L is aangekomen) vermeldt 
echter slechts, dat met de proeven nog geen definitieve 
resul- taten waren verkregen. Voor Billiton is het 
verwerkingsproces uitvoerig beschreven door Rueb in 
Jaarb. 1914/15 der Mijnbk. Vereen, p. 168 en door 
Mollema, l.c. 113. 

h) M ij n b e h e e r, Mijnhuishouding, T i n a f r e k 
o n i n g. Voor de beido particuliere maatschappij en is 
een hoofdadministrateur met het opperbelieer der 
ontginningen belast, daarin bijgestaan door 
adininistrateurs en — op Billiton —door een 
technischen staf. Voor de regeling op Banka, zie bij 
MIJNWEZEN, sub. C. 4. 

Do tinertsgroeven in Indie worden overal be- werkt 
door Chineezen, die in genootschappen (kongsi) 
verdeeld zijn, welke onder bun eigen hoofden onder 
toezicht van Europeesch personeel werken en waarbij 
zij door een. zeker aantal jaar- looners, op vast 
traktement, worden bijgestaan. Overigens voeren de 
kongsi's hun eigen, gezamen- lijke huishouding en na 
elke campagnc wordt de gemaakte winst gelijkelijk 
onder de deelhobbers verdeeld. Zij ontvangen van den. 
werkgever voe- dingsmiddelen-in natura tegen vasten 
prijsenver- schillende andere voorschotten op 
rekening; hel opgeloverde tin wordt tegen een vooraf 
bepaal- den, of door borekening te vinden, prijs ingeno- 
mcn, en daarvan de verstrekkingen in aftrek gcbracht. 
Ecn uitvoerige en duidetijke beschrij- ving cn 
geschiedenis van de wijze van betaLing op Banka, van 
de hand van den iug. D. de Jongh Hzn., is tc vinden in 
Jaarb. Mijnw. 1900. Zoo een- voudig deze mothodo er 
uit zict, zoo inociolyk is hare praktischo toepassing, 
waarbij in de aller- voornaumsto plaats liet bedrag, dat 
per pikoel tin / zal worden betaald, do meeste last 
veroorzaakt/' Zoolang de terroinon. ryk waren, do 
crtslaag niot di ep lag, de wateromstandigheden gunstig 
waren, , en de ontginning op do gewone primitieve 
chinoe- sche inanier plaats had, wai-cn de 
moeilijkheden gering； zij vermoerderden echter 
uaarmate de terreincn arhier werden., de ertslaag diepcr 
lag cn mechanischo hulpmiddelen bij de ontginning 
moesten worden aangowend. 

Op Banka warden do vele bestaando partieele 
bepalingcn ten slotte vercenigd in eon Roglc- ment 
voor de betaling van den arbeid (Ind. Stb. 
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1891 No. 135) en het daarbij behoorendc tarief van 
verstrekkingen, voorsch.ten cn tegouioetko- mingen; 
men kan daarbij tot cen vast© toezcgging ,van / 21 
per pikocl tin gaan. Op Billiton, waar de * 
ontginningskosten over het- algomecn hooger waren 
dan op Banka, werd omstreoks 1885 door den 
toenmaligen vertegenwoordiger der Mij., J. p. Enn 
cling, het z.g. qjiantum-stel^el ingc- voerd. Hij ging 
daarbij.uit van jje onderstelling dat -een mijnwerker 
voldocnde beloond is, indien hij p. jaar / 240 in geld 
ontvangt, waarvoor hij in norniaal terrein 12 pikoels 
tin kan opleveren, dus berekend op / 20 de pikoel. Kan 
die produc- tic, door den a a rd van het terrein, bij 
vlijtigen arbeid niet- worden bereikt. dan wordt hem. 
een toeslag gegeven, afhankelijk van het tc behalen 
quantum tin； die toeslag werd vastgesteld op / 20 bij 
11 pikoels hoofdelijke productie en werd, verder voor 
elken pikoel tin minder met / 15 ver- hoogd. zoodat 
door de Mij. werd bctaald: 

, 11 X 20 + 20 ,__ ,.. 
by 11 pikoels: ------------  -  --------- = / 21,82； bij 

10 pikoels: 10 X 20 + (20 + 15) 
10 

=/ 23,50; 

bij 9 pikoels: 9 x 20 + (20 + 15 + 15) 

=/ 25,56; cnz. 
Men no emt dit dan: betaling onder quantum 11, 

10, 9 enz. De steeds grooter wordende schaarsch- te 
aan gunstig gelegen terreinen was oorzaak, dat het 
percentage dcr geheele productie, dat on- dcr 
quantum gewonnen werd, van 13 % in 1885 opliep 
tot 98.6 % in 1913 en dat de gemiddelde 
quantumtoeslag p. pik. in 1913/1-1 / 20.60 beliep en 
in 1908/9 het maximum van / 25,28 berciktc. Over 
deze betalingswijze zie vooral: J. Groothoff, 
Overzicht van de tinexploitatie op het eiland Billiton, 
1893 en (J. P. Ermeling), de Tinmijnbouw- 
onderneming op Billiton; verder Mollema l.c. 126. 

Het is duidelijk dat de marktprijs van het tin zeer 
grooton invloed beefc op het minimum quantum, 
waarmede een terrein nog in ontginning kan worden 
genomen, en dat mechanische on! ginning- kan 
geschieden bij vrij laag quantum. 

Natuurlijk gelden de hi er beschreven tiube- 
talingenalleenvoordez.g.stroomtinontginningen； 
die van aders en ook zulke. waarbij kostbarc in- 
stallaties gebruikt worden, blijven gewoonlyk in 
eigen beheer. 

i) y e r k o o p en p r ij z e n. De verkoop van het 
Banka-tin had tot in den allerlaatsten tijd uit- sluitend 
plaats in Nederland, door bcmiddeling van de Ned. 
Handelmaatschappij. De door den oorlog van 1914 
geschapen tocstand had cchter ook verkoop te 
Batayj.a tengevolge; 

De Billiton My. was in den cerstcn tijd contractu 
eel verplicht het tin in Ned. Indie publiek te doen 
verkoopen; ofschoon dit beding bij de nieuwe 
concessieakte in 1892 werd weggeJaten, bloef de 
verkoop te Batavia tot 1898, Toen werd voor het eerst 
een deel van het erts naar Singapore .gebracht (zie bo 
ven), en daar in de Pulu Brani Smelting Works 
versmolten; gcleidelijk werd die hoeveelheid tot 
ongeveer de helft van het erts opgevoerd; het 
uitgesmolten tin werd natuurlijk ook te Singapore, 
maar dan a.ls 8 traits- tin verkocht. Het overige werd 
sedert 1898 wel te Batavia, doch bij onderhandschc 
inschrijving, van de hand gedaan. De Singkep Mij. 
verscheepte in de eerste jaren haar zelf uitgesmolten 
product 

riaar Europa; spoedig cchter ging zy or toe over al het
，erts naar Singapore tc brengen, waar tevens het tin 
verkocht werd, natuurlijk ook als Straits-tin. 

Het tin is berucht gewordon om do zeer sterko en 
plotsclinge schommclingcn in don inarktprijs, zoodat 
de jaarlijksche gcnnddeldon gewoonlijk geen beeld 
geven van het werkelijke vcrloop dcr markt. Uit de 
voorhanden gegevons is echter af tc leiden dat in de 
19e ccuw ecn prys van / 40 p. pikocl (circa £ 50 p. 
ton) een minimum was, dat tweemaal, in 1878/9 en 
in 1896/7 bereikt word, ter wijl het maximum van f 
92.50 in 1872/3 voor- kwam, in 1899/1900 door een 
van ruim / 91 ge- volgd. Vanaf 1903/4, toen de prijs 
gemiddeld I 86.77 was tot 1905/6 toen / 132.34 
bereikt werd, ging de prijs gestadig omhoog, daaldc 
toen weer tot f 93.29 om nogmaals tot / 153.60 in 
1912/13 te stijg(?rt. de hoogste prijs die ooit voor tin 
was betaaid geworden. In 1914 en 1915 was door den 
oorlog de prijs zeor ongclijk en geiniddeld slechts ./ 
113.51 cn / 111.75, om daarna weer op te loo- pen 
zelfs tot gcmiddekl f 186 in 1918 met maxi - muni 
/242.50 in Augustus (Verslag Billiton Mij. over 
1918). (Zie ook Hooze, Graphische voorstel- ling dcr 
productie, veilingsprijzen cn geldswaar- den van 
Bankatin 1836— 1880 in Jaarb. Mijnw. 1882. I, 
verder de jaarlijksche Banka-verslagen en voor 
Billiton in Mollema l.c. Bijlage 3. 

IV. Literatuur : Belialvc degewonc jaarlijksche 
overzichten van Banka in de Kolonialc Verslagen en 
in de Jaarbockcn van het Mijnwezen, en <lc meer 
technische (tot 1910) in de Kwartaalverslagen van 
het AJijnwezen, vcrschijnt van af 1910/11 een 
officiecl en uitvoerig jaarverslag over de tinwinning 
op Banka. Daarnevens is echter nog ocn vrij 
omvangrijke literatuur over tin in Ned.-Indie 
aanwezig, waarvan ccni-jc voornamo w er ken reeds 
in den tekst zijn genocind, en L!* verder in extenso is 
bowerkt door Dr. R. D. M. V<-r- beek, cn 
opgenoinen in de Vcrhandelingcn van het 
Geologisch Mijnbouwkunclig Genootscln p voor 
Nederland en Kolonicn, Geologisch” S<：c- tic, 
onder het hoofd Banka, Billiton cnz. b'- gegevens 
over de Billiton cn Singkep zijn voornainelijk to 
vinden in de Jaarvers!agen welke meer of minder 
verkort in do Koi. Ver对. cn in de Jaarb. 3Iijnw. zijn 
ovcrgenomcn. Voor ocn algcmeen overzicht van het 
voorkonien van tinerts op aarde, en do wijzcn van 
ontginniiitf, kan worden aanbcvolcn Sydney Fawns, 
"Pin Deposits of the World, Edited by Tho Mining 
Journal, London. Speciaal ever Znid-A)nerika 
(vooral Bolivia) handelt uitvoerig het in 1919 ver- 
schenen work: ,,The )nineral deposits of Son! h 
America?' door Miller and Singewald 

Afgcsloten Mei 1920. - N. W. IC. 
TINGANG(DAJ.). Zie ANGGANG cn RANG- 

KOK. 
TINGGI. Javaanschc naani voor Wandluizen; 

Koctoc boesock hij de Maleiers; Koetoe is de Ma- 
leische naam voor Luis. De Maleicrs nocmen de 
Vloo (Pulex) of Hondenluis Koetoe-andjing, 
Javaansch KGpindjal. 

TINGI (JAV.). Zie CERIOPS. 
TINGLOER (JAV.). Zie CAESALPINIA BON- 

DUCELLA. 
TINOMBO'SCH. Zie TOMINISCHE TALEN. 
TINOSPORA CRISPA Diels. Fam. Menisper- 

maceae. Andawali, Pantjasono (SOEND.), Anta- wali, 
BratawaJi, GadCJ, Poetrawali, Tajoengan, 
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Oolan oelanan (JAV.). Windondo heester, tcft 5 M. 
hoog, in bosschen en kreupelhout beneden 300 M. 
De stengels treft men altyd bij de in- landsche 
mcdicijnhandelaren aan. Zo zijn ken- baar aan hun 
wratachtigo verhevonhedon en smaken zeor bitter 
door de aanwezigheid van een bitterstof. Alkaloiden 
zijn echter niet aangetrof- fen. Een aftroksol is eon 
zeer vecl toegepast mid- del tegen koorts. Do 
buitengewoon bittore smaak is echter een groot 
bozwaar. Uitwendig wordt een afkooksel tegen 
schurft gebruikt. 

TIOENG. Naam op West-Sumatra voor eene 
Beo-soort, Gracula javanensis, de alom geliefde en 
in kooien gchouden vogel, die men van aller- lei leert 
napraten. de Beo bij uitnemendheid. Zie SPREEUW. 

TIOENG AJER (MAL.). Zic BANGO. 
TIOROSTRAAT, tusschon de Zuidkust van he% 

Z.O.lijke schiereiland van Celebes en de- Noord- 
kust van Moena, is vrij breed en heeft matige 
diepten. De oevers zijn aan weerszijden laag en met 
rizophoren begroeid, aHeen de ho eken in de buurt 
der Toerocboeloebaai, in het Oostgedeelte der straat 
aan den Celobeswal, zijn. rotsig. O.p dezen oever 
loopen vele niet onbelangrijke ri- vieren met delta's 
en zeer ondiepe monden in de straat uit, mcer naar 
binnen loopt het land op naar heuvelachtig terrein, 
dat by den. Westin- loop der straat de kust dicht 
nadert. In dien Westinloop liggcn mcerdere, 
gcdeeltclijke hou- velachtige, door droogvallende 
riffen omgeven, eilanden ； de Oostuitloop is 
nagonoeg afgesloten <l<»or het groote 
droogvallende rif rond het met Iago heuvels bezette 
eiland Tobca, dat sleclits nauwc doorgangen aan de 
Noord- en Zuidzijden ovcrlaat. In het midden steckt, 
in N.W.lijke richting, van den N.W.hoek van Moona 
dwars over de straat, eon. reeks lage, gcdeeltclijk met 
klapperboomen begroeide cilandjes af, wclke tot den 
Cclebeswal wordt voortgezot door verspreid 
legendc, droogvallende gevaren. en de straat in eon 
Z. W.lijke en een O.lijke ruimo, schoone kom 
vcrdcolen. JCr bestaat een levcndige handel met 
Inlnndschc vaartuigen, schcpcn konden vroeger 
straat mocilij l< bevaren w eg ens onbekendheid mot 
de doorgangen tussehen de in het midden ；n-le^<-n 
<J1 an<len < n riffen. Zio ZeemansgidsdcclV. 

TIRAM. Js (1<： Maleische naam voor 0ester 
(()8lrea pur a silica}; mon onderschcidt nog de I ira 
DI l)r- ；u oestei') en tiram akar (stok- 
ocyier)； zi- KRANG-TzYMBAK en SCHELP- 

TIRIL (JAV.). Zic 1'RJNLL en PLEVIER- 
\OGELS. 

TIRTASARI. Kina-etablisseinent, zie KINA. 
TITELS (INLANDSCHE RANGEN EN). Een 

sclirijver over de inlundsche rangen on titels op .Java 
on Madoera hcoft gezegd, dat men op die cilanden 
„to doen heeft met con bij uitnemendheid hoofsch 
voIk", eonc omstandigheid die de zeer uitgebreido 
titulatuur, bij dat volk in ge- bruik, verklaart. Al 
mogo dio verklarende om- slandigheid met overal 
elders in Indie aanwezig zijn, toch vindt men dien 
trek om zeer aan rang en titulaluur to hcchten cn 
daarmee gepaard gaando ccn zeor uitgebreid en 
verscheiden aantal titels ook bij andcrc volkon. van 
don Archipel. Vooral daar, waar, evenals op Java cn 
Madoera, staatsrccJitelijkc verhoudingen zijn, dio 
hot ont- staan van een vorsten- en adelstand hebbon 
in do hand geworkt. Dit verklaart dus tovens waar - 

om men bijv. bij de Dajaks, Heidensche bewo- ners 
der Molukkcn en Minangkabau-Maleiers een vrij 
boperkte titinatu ur aantreft. 

Hoo bclangrijk do vraag van rang cn titula- latuur 
in eeno Oostorache rnaatschappy ook 谊， 
merkwaardigorwijze werd dit onderwerp in de li- 
teratuur over Indie toch zelden opzettelijk be- 
handeld. Het meeste er over vindt men verspreid in 
gcschriften over de volkeren of landstreken, en zoo 
is or Jbk reeds vecl in deze Encyclopaedie over 
gezegd, waarnaar in dit artikel dus slechts verwezen 
behoeft te worden. Alleen voor Javp en Madoera 
vindt men eene uitgebreide opzette- lijke 
behandeling van het onderwerp in het op last der 
Regcering uitgegeven geschrift van Mr. L. W. C. 
van den Berg, ,,Dc Inlandsche rangen. en titels op 
Java en Madoera51 (2e dr； 1902), waarin men 
tevens de ouderc litcratuur verwerkt vindt. Voor 
Indie in het algemeen verdient hier- naast 
vermolding: C. W. Walbcehm. „Lijst van de 
voornaamste Inlandsche ambtsbenamingen,* (T. B. 
G. XVI, bl. 477) en speciaal voor Celebes: „Lijst der 
op Celebes gebruikelijke titels" (Ind. Arch. 1850, bl. 
488). Waar overigens zelfs Mr. Van den Berg in 
zijne uitgebreide verhandeling herhaaldelijk 
opxnerkt, dat hij voor hare geheele volledigheid niet 
kan instaan, aangezien het aantal titels en hunne 
plaatselijke vcrschillen en nu- ancecringen enorin 
zijn, behoeft het geen betoog dat ook dit artikel geen 
aanspraak op compleet- heid maakt, nog daargelaten 
dat een droge op- soinming van eene grooto menigto 
woorden, die meestal in gemakkelijk toegankclijke 
bronnen ook to vindon zijn, hi er niet op hare plaats 
schijnt. Ter wille van het overzicht verdeelen wij de 
inlandsche titels in de volgende zeven ru- brieken, 
waarin de voornaamste en meest voor- koniende der 
daai'toe behoorendc zullcn worden opgesomd., Die 
rubrieken zijn: 

A. vorstelijke titels, de zoodanige die door 
heerschers over eon eenigszins uitg estr ekt gebied 
gedragen wordeii. Oorspronkelijk erfelijk of door 
vorsten uit de volheid hunner macht zelf 
aangenomen, worden zij tegenwoordig meest, 
krachtens de met de inlandsche potentaten ge- sloten 
tractaten, door de Nederlandsch-Indische Regeering 
toegekend. Overigens worden bij die toekenning wel 
steeds zooveel mogelijk de regels van het inlandsch 
gewoonterccht gevolgd. 

B. a d o 11 ij k e titels, dio hoofdzakelijk al- 
leea door geboorte verkregen worden, al werden zo 
ook als gunatbewijs door Inlandsche vorsten 
vcrlccnd cn al heoft dit nu in, krachtens de con- 
tracten, beperkto mate nog plaats, terwijl ook de 
Gouv.-Gen. tegenwoordig het recht tot die too- 
kenning heeft. Dozo toegokende titels zijn, bc- 
houdons weinige uitzondoringen, niet erfelijk en 
soms gevon zc ook niet op geheel dezelfde rech- ten 
aanspraak als do door geboorte verkregene. Vele van 
deze titels vindt men opgesomd in het artikel ADEL. 
Waar zo nog door geboorte al- Icen verkregen 
worden, d. i. overal behalvo op .Java cn Madocra, 
hccrscht in hot aannemen er van de grootsto 
willckour. Eonsdecls moct men clit verklaron uit het 
feit dat do rechten op dio titels op ongcschreven 
gowoontereebt borusten, ander- deels daaruit, dat 
aan het bezit van titols voel gehccht wordt, terwijl 
bovendien onze Regoering zich op do 
Buitonbezittingen met het geheelo onderwerp 
weinig of nieb inlaat. 

Zooals gezegd, is dit andors op Java on Madoo - 
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ra. Het „Regiement op de verpligtingen, titels en 
rangen der regenten op het ei|?ind Java5, (Ind. Stb. 
1820 n°. 22) geeft aan, welketitels de Gouv.- Gen. 
aan regenten verleenen mag, aan welke offi- cferen 
van het leger de dragers dezer titels in rang worden 
geassimileerd cn op welk gevolg en welke 
onderscheidingsteekenen iedere tit el aanspraak 
geeft. Daarnaast wordt op Java en Madoera ook 
eenige, zij het in de praktijk niet altijd voldoende 
controle geoefena tcr voorko- ming van onrechtmatig 
aannemen van titels. Bij benoemingen tot ambten en 
daarmee gepaard gaande toekenning van titels 
(kraclitcns art. 3 van het „Reglement op de titels, 
rangen, de staatsie en het gevolg der Iiilandsche 
ambtena- ren op het eiland Java aan de Regenten 
onderge- schikt z可nde" in Ind. Stb. 1824 n°. 13 en 
krach- tens art. 3 van bo venvermeld Reglement) 
wordt telkens een nauwkeurig onderzoek ingesteld 
naar de titels, die de benoemde eventueel reeds mag 
dragen. Verder worden door de regenten vijfjaar- 
lijksche registers gehouden van de titels, die de 
inlandsche ambtenaren voeren mogen (art. 10 hunner 
Instructie in Ind. Stb. 1867 n°. 114 Litt. B) terwijl 
ook de verandering van titulatuur, die in hoogste 
instantie door den Gouv.-Gen. wordt vergund, aan 
zekere waarborgen is onderworpen (art. 3 van het 
Reglement van 1824 en § V van het Besluit in Ind. 
Stb. 1867 n°. 168. Vergel. ook het，Besluit in Bijbl. 
1854 n°. 66). 

Over de Vorstenlanden strekt zich dit toezicht niet 
uit, zoodat men daar ook veel willekeurige 
aanneming van titels vindt, zooals die, iiicttegen- 
staande herhaalde bevelen van hooger hand, ook in 
geheel Midden-Java nog vrij veel voorkomt. Tegen 
aanmatiging van titels leverde art. 191 van het thans 
niet meer van kracht zijnde Straf- wetboek voor 
Inlanders geen voldoenden waar- borg, daar blijkens 
de woorden en de geschiedenis dit artikel alleen 
sloeg op die titels, welker toekenning een recht is van 
het.openbaar gezag, terwijl d-e artt. 228 en 229 van 
het nieuwe Wetboek van Strafrecht strafbaar stellen 
het opzcttelijk dragen van onderscheidingsteekenen, 
behoorende tot een ambt, dat de drager niet beklecdt 
of waarin hij geschorst is en het opzettelijk voeren 
van eene staatsie, welk aan een den betrokkene niet 
toe- komendc rang of tit el verbonden is. Onder de 
str eken in de Buitenbezittingen waar met ade]- lijke 
titels het meest willekeurig te werk wordt gegaan 
noemt men vooral de Lampongsche dis- tricten. Na 
het ophouden der Bantamsche over- heersching 
hidden de hoofden hier een bijzondcre voorliefde 
voor weidsche titulatuur, tengevolge waarvan 
eenvoudige kamponghoofden daar nu soms titels als 
die van sultan of soesoehoenan voeren! 

C. ambtelijke titels. Hicronder vallen: le de titels, 
die een ambt aanduiden, die dus de namen van 
ambten zijn； , 

2e titels, die ambtenaren, krachtens het beklee- 
den van hun ambt, bovendicn nog v-oeren, en. die 
hun, alleen voor hun eigen persoon en met het oog 
op het Speciale ambt worden verleend. 

Wat de eerste soort betreft, deze zijn natuur- lijk 
in het onder ons rechtstreeksch gezag staande deel 
van Indiii wettelijk geregeld eu vormen dus een vast 
systeem. 

Hoewel van zeer ingewikkelden aard vindt men 
een dergelijk vast systeem ook voor de ambte- 
naarswereld van de Vorstenlanden. Ook de twee 

d© liat.egorie, die voornamelijk op Java en Madoera 
gezocht moet worden en dikwijls met do adcllijke 
titels samenvalt, is althans voor Java conigerniate aan 
regelin x onderworp(«i (men zio de bo ven 
aangehaalde reglementen en beslui- ten). 

D. gecstelijke titels. Deze treft men bijna 
uitsluitend in de Mohammedaansche lan- den aan, en 
veelal zijn zij aan Arabische woorden ontleend. Het 
schijnt hier ook de plaats om op te merken dat de 
Isl&m op Java zeer vele adellijke titels, die voor een 
groot deel uit den voor-isla- mietischen tijd dateeren, 
moet liebben gewijzigd en vervormd. 

E. praedicaten. Dit zijn titels, die steeds als 
complement bij een ambtelijken of adcllijken titel 
gevoegd voorkomen en op zekeren ^ang wijzen. De 
eerste soort zijn. die, welke het hoogste gezag aan 
bepaalde ch-tegorieea van ambtenaren toekent, de 
tweede die, waarop zekere adellijke titels recht geven 
en die mecstaJ allcen door geboorte verkregen zyn. 
Eenige regc- ling voor het voeren der priiedicaten 
werd gege- ven in het reeds vermeldc Ind. Stb. 1820 
n°. 22. Doch ook deze titels worden veelvuldig 
geheel ten onrcchte aangenomen, zoodat telkens eene 
controleering ervan noodig blijkt.' 

F. eeretitels. Eon &oort bijvoegsels tot de 
eigenlijke titels, die mcestal allcen gebruikl worden 
als een mindere tot of over een meerdere spreekt. 
hoewel ze soms ook wel in het algcmeen als titel 
gevoerd worden. 

G. bclecfdheidstitels, die in den oingang j egens 
ieder persoon van cenig aanzien worden gebezigd. 

Wat de laalstc drie categorieiin betreft, zijn het 
vooi'a) Java en Madoera, waar men doze het meest 
uitgebreid vcrtegenvvoordigd vindt. Toi rechte 
waardeering van onderstaande opsom- ming merken 
wij nog op, in de eerste plaats dat de ter wille van een 
overzicJit gegeven indceling niet altijd aan volkomen 
sc her pc grenzen der wcrkclijkheid beantwoordt, 
terwijl zeJfs dikwijls door plaatselijke afwijkingen 
dezelfde titel in verschillende streken tot 
verschillcndc catego- rieen behooren zal. En in de 
tweede ])laats houde men in het oog dat de invloed 
<1 cr Europeanen hier en daar de scherpe 
nuanbecringoi hceft doen verloren gaan. Als 
voorbecldcn ver me] den wjj dat b.v. op geheel Java 
K a d d n A j o e bur- gerrecht lieeft verkregen ajs 
titel voor regents- vrouwen, al hebben zij sonis 
volgens de inlandsche opvattingen in con strcck op 
di<；n titel vol- strekt geen recht, of al luidt hun 
eigenlijke tite] geheel anders, zooals I) a ]「m I s t r i 
in de Preangei'. lets dergelijks vinden we ook in 
Atjdh, waar in het algeznecn allo hoofden met den 
titel T e u k o c worden aangeduid, hoewel velc van 
hen, die ook geestelijk gezag liebben, eigen- lijk dicn 
van T e u n g k o e voeren. 

A. Hoewel de vorstelijke titels voor het mee- 
rendeel reeds verspreid in de Encyclopaedic te 
vinden zijn (o. a. vergel. men de artikelcn: BA-
LTERS, BARROE, BATAKS, BOEGINEEZEN 
BONI, LOEWOE, RIOUW) geven wij hier, tcr wille 
van een overzicht, de voornaamste nog op: 

r a d j a: zie op dat woord. Behalve het daar 
gezegde zij opgemerkt, dat deze titel door Euro- 
peanen in het algemeen aan aJle inlandsche vor- sten, 
en zdfs aan lagere hoofden, gegeven wordt 
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s o o 11 a n: zeer algemeen voorkomende tiVel. 
Gevoerd wordt hij o. a.: 
, op Java: door den vorst van Djokja en door de 
vorst. uit twoc der dric takken van het Che- 
ribonsche huis ； 

op Sumatra: door sommige hoofden in de 
Lampongs (die er wel cons den tit el d a 1 e m achter 
voegen), de vorsten op do Oostkust van Sumatra van 
Atjdh tot aan Palembang, en die van Maloischea 
oorsprong in het Riouwsche； 

op Borneo: door den pretend ent van het vroe- 
gci-e rijk van Bandjermasin： 

soesoehoonan (in afkorting s o e- n a r>): titel van 
den vorst van Soerakarta, die ook hi er en daar door 
hoofden in de Lampongs gevoerd wordt; 

panembalian en pangeran: tit els die in rang op 
elkaar volgcn cn in samenstelling met andere, ook 
Sdellijke titels, op Java door vor- stelijke personen 
van verschillenden rang gedra- gen worden; 

r a t o e： op Java de titel voor vrouwen van 
vorstelijken bloedc, dochters van een vorstin； 

a n o m of m o e d a： titels die, beide „de jon- 
gerc" beteekenend, op Javat Sumatra en Borneo 
veelvuldig door vorstelijke personen. bij andere 
titcis gevoerd worden, in het bijzoiider door de 
zoogen. rijksbestuurders dcr inland^chc staatjes; 

Socsochoenan P a k o e b o e w a n a, senapati, 
ingalaga, ngabdoerrah- m ：i n, s a j i d i n, 
panatagama: de vol- lodige titulatuur van den 
Soesoehocnan van Solo; 

S o e 1 t a n A m a n g k o e b o e w a n a, s e- n 
a. p a t i, i n g a ] a g a, n g a b d o c r r a h- m a n, s 
a j i d i n, p a n a t a g a m a, k a li- fj a t o e 11 a h 
： de vollcdigo titulatuur van den. Sultan van Djokja 
(vergel. voor sominig。dezer titels het art. 
PANISLAMISME); 

P a n g 6 r n a d i p a t i, aria, p. r a b o c Prang w 
a <.1 a n a: de titulatuur van den vorst van Mangkoe 
Ne ar&； 

Pangeran a d i p a t i, aria, S a s rail i n g r a t: de 
titulatuui' van den vorst van Pakoe Alam;
 , 

a n a 1< r a cl j a： op Sumatra, speciaal op de 
Oostkust cn in lict Riouwsclic, do titel van alle 
personen van vorstelijken bloedc, terwijl voor 
kindercn van vorsten daar de titel t o n g k o e is. \ er 
in elding v cTdicnt, dat de afst am melingen ；i a <ii 
n Socllljan van Lingga-Riouw heb praedi- uaat 'r<
：n(jk<)c.y <lc ufstummelingtin van den on- (I' 
rkouing van Riotiw (Jang <li PcrtoewanMoeda) het 
praedicaut I： adj a en de afstam melingen van den 
Soclun, Soctan iloedu cn Radja-Moeda van I 
ndragiri het pracdicaat (Jngkoe voeren. Eeno dcr 
vrouwen van udcllijke geboortc van den Sool- thun 
]<OJI tot Tenykoc Empoean, die van den Soctan tot 
(Jnglcoe Kvrpoean verheven worden. 
；<■ r o e of a r o c n g, d a t o c, p a c 11 a m a n 

g k a o c： de titel van de Boegineesche v<)rstcn op 
Celebes, rnecstal vergezekl van don naam van hun 
rijk; 

d ano of d a n o e: algemeeno titel van man- n'-
lijko vorstcutdgen in het gewest Ternate; 

a n a k a g o c n g en b a t a r a zijn Balisclie 
vorstentitols. 

Behulvc de bier genoemde vindt men, vooral in 
de Vorstelandcn van Java, nog een zeer groot aantul 
andere titels voor vorstelijke personen, waarbij 
vcrschil is gemaakt ton opzichte van sekse, naderc 
Of verdere v or wan tschapsb etrek 

king tot den vorst, of de kinderen en echtge- nooten 
geboortig zijn uit ecn ccrstc- of een b可- vrouw, enz. 

Door do vorstenfamilie van het vroegere rijJj van 
Bandjermasin en door die van Palembang werden 
vroeger voomamelijk Javaansche titels gevoerd. 

B. Voor de adellyke titels vergelijko men 
in de eerste plaats het artikel ADEL. Vorder zie men 
ook de artikelen: ATJfiHERS, BALIfiRS, 
BOEGINEEZEN, MINANGKABAUERS en 
SOENDANEEZEN. . 

De eenige der Javaansche adeDijke titels, die in 
allc tijden alleen tot deze categoric behoord heeft, is 
die van r a d d n. In de laatste veertig jaren. wordt 
deze titel zonder uitzondering door alle regenten op 
Java gevoerd, daar de Regeering dien ook steeds, 
als, een tot dit ambt benoemde persoon reeds geen 
recht er op had,bij de aanstel- ling aan hem verleend 
heeft. 

Buiten de in boven aangehaaldc artikelen ge-
noemde adellijke titels noemen wij nog als eenige 
der voornaamste： 

op Java: 
r a d d n adj eng voor de (ongehuwde) dochter van 

een regent; 
peinbajoen voor den lageren Bantam- schen adel

； 
a t e n g cn end 仓 ng, Bataviasche titels van 

onbekenden oorsprong; 
mas n g a b d h i (voor minderjarigen： d j a- k a) 

voor de leden van eenige zeer oude families in 
Soerabaja; 

op Celebes: 
d j e m n a tongang： «idellijke titel in de 

Boegineesche staatjes; 
kabosenja is in de rijkjes Parigi en To- djo de titel 

van de leden van een soort adelstand boven de 
gewono vrije mannen, die elders in Middcn-Celebes 
ter onderschciding van de slaven dozen naam 
dragen. Zeer vorschillen.dc Javaansche adellij ke 
titels worden verder, op geheel willekcurige wijze, 
aangenomcn door hoofden in de Lampongs, 
Palembang (hier worden dergo- lijke titels ook wel 
door het Gouvememcnt verleend) en Benkoolen. 
Hicrtoe bohooren vooral de titels: r a d i n, d e p a t 
i, pangera-n, mas g e d e e.d. 

C. Voor de ambtelijko titels van de eerste 
categoric vergel可ke men de artikelen: BESTUUR, 
DESABESTUUR, PATIH, VREEMDE 
OOSTERLINGEN (voor de be- stuurders dor in 
Indie gevestigde Arabieren, Chineczen, enz.) cn het 
over do bestuursinrichting handelende gedeeltc van 
de verschillende artikel on over de volkoren cn 
landstrokcn van den Archipci. Ami do daar 
opgesomdo ambtelijke titels zullen wij niet vele 
toevoegen. Wel is waar is or overal in Indic, vooral 
in de gcmeentelijke organisation, in de min of nicer 
zelfstaudige staat- jes en last nob least in de 
Vorstcnlandon op Java, een heirlcger van personen, 
die een of ander ambt bekleeden en dus een 
bcpaalden titel voeren, maar die alle' op te sommen 
is ten eonen- male ondoenlijk en schijnt ook onn 
odig. 

Op Java noemen wij nog de volgende titels van 
tot het desa-bestuur behoorendo beambten: 

p o e o o n voor het desa-hoofd bij de Badoej's; m 
a n d o r idem op do particuliero landen in Batavia； 

k a p A. 1 idem in Bag.'ldn en Kediri; 
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k 1 6 b o e n of k 1 i w o n idem in Oost-Java en 
Madoera 
Voor de leden van den dorpsraad in het algemeen treft 
men zeer verschillende tit els aan als: djoendjang 
'krawat. prabot d e s a, s a r i k a t d e s a, k o n t j a. in 
het Javaansch. p a n g k a t- in het Soendancesch, en a 
p d 1 op Madoera. De tit els dcr verschillende leden 
af- zonderlrjk, alsook dio der met de politic of het 
toezicht op irrigatiewerken, vccstapel, enz. be- laste 
personcn bieden een enorme verscheiden- lieid ann, 
niet alleen in vcrschillcudo gewesten, maar zelfs 
binnen de grenzen daarvan. Eene zeer uitgebreide 
opsomming dier titels vindt men in <L. W. C..van den 
Berg, „Het inlandsch gemeen- tewezen op Java cn 
Madoera" (Bijdr. T.. L. en V.kunde v. N.-I. 1901).
 〜 

De titels van regent, wadana, enz. zijn lang- 
zamerhand overal inheemsch geworden. Alleen 
vormen nog een afwijking: t j a m a t, dat het volk in 
de Preanger nog steeds voor den assistent- wad&na-

gebruikt en： d r m a n g en m a n t r i- distrikt, welke 
titels de Bantammcrs rcsp. nog geven aan den 
wadan& en assistent-wadana. Zeer ingewikkcTd is de 
ambtelijke titulatuur in de Javaansche Vorstenlanclcn. 
De titels zijn er samengesteld uit het woord dat den 
hierarchi- schen rang des ambtenaars aanduidt (titels, 
die in de tweede categoric van deze rubriek tehuis 
behooren) en het woord of de woorden, die do- 
specialc functie van den betrokkenc aangeven. De 
hoofden der „golongan,^ (als't ware de depar- 
tementen van algemeen bestuur) dragen de titels van
： 

patili Sasra n d g a r a, de riy<sbestuur- dcr, tevens 
hoofd dcr burgerlijkc ambtenaren in Solo； 

p a t i h D a n o e r r d j a, dezelfde. titularis in 
Djokja; 

w a d a n a kaoem, w a d a n a m o e t i- h a n of 
pangoeloc g c d 6, hoofd van de geestelijke beambten; 

w a d a n a kadipat^n, hoofd van de echte leden 
der vorstelijke familic； 

w a(1 a n a k a m i s e p o e h a n, hoofd van de 
onechteleden; 

n i a h -i mas a d i p a t i en n i a h i t o e- 
meuggoeng, de hoofden van de vrouwelijke 
hofhouding, rcsp. te Solo, en te Djokja. 

Op Sumatra vindt men in Tapanoeli, naast de 
gewone benamingen van k a p a 1 a k o c r i a en k a 
p a 1 a k a m p o n g dien van radja- j) a m o e s o e k 
in Mandailing. De ripe-hoofden heeten radja s i obon 
ripe, a n g g i n i radja, n a t o r a of n a t o b a n g. 
Vcrdcre titels in die residentie zijn s o c t a n en toc- a 
n g k o e rcsp. voor de koeriahoofden in Sibo- ga en 
Natal en radja, n a in o r a, o r a JI g- k a j a en p6ngh 
oeloe voor de hoofd cn van dorpen. K a 1 i p p a h is 
ee)i tit el voor marga-hoofden in Benkoelen. 

Tot de ambtolijke titels kan men in Atjeh ook 
rekenen p a n g 1 i in a p o 1 d in, daar dit al sedert 
langen tijd de vastc titel is van de hoofden der XXII 
Moekims. Als eene historische rariteit vermelden wij 
hier nog den door de Indische Regeering in 1893 aan 
Toekoe Oemar verleenden titel:panglim a prang b 6 s 
a r t o e k o o D j 6 h a n P a h a 1 a w a n. 

In Riouw zijn onder de ambtelijke titels te no 
emen: 

amir voor districtshoofd; 
wakil-amir, dalo, dato kaja voor onderdis- 

trictshoofd; 
pengoeloc batin en kapala -voor ^inipong- h oof 

den. 
Op Borneo schijnon weinig cigcnlyko ainbte- lykc 

titels voor tc komcn. Slechts vindt men ni a n t r i 
vermeld als benaming der oude, aan- zionlijke 
mannen, die met de hoofden het bestuur over de 
Kajandoi'pen vocren en k i a i voor districtshoofd in de 
Z. cn 0. afdecling van Borneo. 

Op Celebes treffen wij nog, behalvc do reeds in 
deze Encyclopaedic verm cldc titels van ambtenaren in 
de Boegineeschc rijkjes o. a. de vol- gendc aan: 

p a b i t j a r a voor's vorsten raadsinan (een titel,die 
in' het gcheclc Oostelijk deci van don Ar- chipel 
inheemsch is)； 

s o e r o voor de zcndclingcn Van den vorst: 
s a b a n d h a r a voor den met belasting- heffing 

bclastcn ambtenfiar； 
e o m p o, o c a n 1 o 1 o en o p o e voor de hoofden 

van districten, en 
g a 11 a en g 1 a r a n g voor die van kleinere 

territoriale afdcelingen ； 
s o e 11 6-d a t o c is de titci van den rijksbe- 

stuurder van Mandhar； 
m a k o 1 6 js de titel van den stadhouder van den 

vorst van Loewoc in het land der Toradja. Bij de 
Toradja van Middcn-Celebcs is k a b o- s e n j a of k a 
b o s c JI j a bang k 6 de titel van dorpshoofden ； t o 
m a k a k a en t o mala s s a zijn titels van 
ToradjaJioofden in de tot . de afdcelingon Ma nd ar cn 
Locwoe bohoorendc Toradjalanden. m a k o 1 c die 
van Toradja hoofden in de ondcrafclcelingcn 
Boengkoe en Mori. Poso en Mengkoka, ni a g a o <■, 
die van zelfoestuurdcrs in de Kajelische land-elmp- 
pen Paloc, Tawaclie, Bcsoexna^oe en Al a cl i i. 
adellijkc titel bij Toradja's cn de KajeJicr^,. 

Eigenaardig is dat men op de Sajigi-cilaiulcji cn 
overal in de Molukken vcrschoidcne titels)n<-i 
Hollandschc samcnstellingcn vindt, als : k a p i- t e i n 
1 a u t, k a ])i t e i n , i t j a r a , h << <• ]< o c m rn a j 
o r c.d. 

Op Bali vindt men 
m a n t j a?s： adjunclen der districts-p o c u J g a 

w a's； 
p a n g 1 i m a n's ci) <1 j o c r(> e-a r u h's: a<l- 

juncten der p c ni l> <"• k <* l's; 
p e n j a r i k a n: titel voor den overal elch i in den 

Archipel d j o c r u c t o e 1 i s of t j ；< - r i k gcheeten 
dorpsschrijver; 

e k a s e h cn p e n g 1 o(； r a h voor de hoofden 
der sawahverecnigingcn: 

p e r w a j a h, p e g i- n 6 in, p n g a b i n, k o e b a 
j a n, s i n g o c k a n en I)a o c v<ior de leden van het 
dcsa-bestuui1. 

De tweede categoric van amblelijke titels, <li<- 
wclke velc inlandsche ambtenaren bij hun cigen 
ambtstitcl nog vocrcn, of waannec ze go oemd worden, 
vindt niei) het incest op Java. Zeer algc- )neen, in allc 
deelen van den Arcbipcl buiten Java is, zelfs voor 
ambtenaren van nict lioogeren rung dan dorpshoofden, 
in dezen zin het gebruik van radja . 

D. Voor de geestelijke titels raadplcge men wat 
den Islam betreft het artikel GEES- TELIJKEN. • 

Wat de Jieidcnschc godsdicnsten aangaat noe- men 
wij den <1 a t o c of g o e r o c dcr Bataks, 
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de b a s i r's cn b a 1 i a n's van Borneo, do 
b i s s o c , s van het Bocgincesch gedeeltc van 
Celebes, den t a d o c n j a on w o e r a k c 
van do Wswoners van Poso, den p a s e k on 
p am a n g k o o van het ciland Bali, den 
g i r a n g p o e-o e n dor Badooj's. 
"/>. De p r a e d i c a t e n, adellijke zoowol als 
ambtelijke, vindt men voornamclijk op Java cn 
Madoera, en eene volledige opsouiming van de 
da ar gebruikelijke in de bovengenoemdo verhan- 
deling van L. W. C. van den Berg (op bl. 17 on 
vlg.). Wij geven hi er slcchts eenige van de voor- 
iiaainstc. en meest voorkoniendc als voor- 
hccld. • 

Het Ind. Stb. van 1820 n°. 22 noemt als prae- 
dieaten voor regenten: a d i p a t i.toemeng- 
g o c n g en n g a b e h i (de beidc eerste adel- 
lijke, het derdc een ambtelijk) w elk er rang door 
de volgorde wordt aangegeven. Vorder vindt 
men als adellijke pracdicaten (de rang naar de 
volgorde): aria, ])a n d j i op Java en a r- 
<1 j e u h en r a n g g o u li op 'Madoera. Ambte- 
lijke pracdicaten zijn nog: d c m a n g, r a n g- 
g a, k a n d o e r o o a n (in de residencies Ba- 
tavia en de Preanger-Rogentschappen) en r i a 
(in Djokja). 

Buiten Java kan men eenigszins tot deze cate- 
goric brengen: 

p 6 n j i m b a n g: titel van hen die in de 
Lainpongs recht hebben op een speciale zitplaats 
in de vergaderzaal en anderc privilegie's； 

w &)i of o e a n, een eigenaardig op de Wcst- 
• kust van Borneo voor"komend praedicaat voor 
vorsten van 3Ialeiscl)c afkomst en hunne afstam- 
melingen. 

/•'. Wat de ceretitols betreft, die ook als 
titwl in de benaming van c.en vorst of hoogge- 
pJaatst persoon gevoerd worden, ze zijn even 
i alrijk cn vers h(d en als de zucht naar praal en 
'cliittwing bij Oostersche volken groot is. Hier- 
lo<- behooren b.v. do vele titels, die de vprsten 
v.tn Solo en Djokja voeren en die alle een of 
'irlwe viThecrlijking van den drager betcekcnen. 
Zoo ook het woord b「s a r, dat in alle deelcn 
■•in di n Archipc】 in-vorstentitels voorkonit, zoo 
I a in a <l-(l J n en q a in r a d-d i n, govoerd 
• I'",]-(|>- ('JHJjbon.sche sultans, zoo de titel d a- 
1 <，,• ), i tana van den vorst van Mori, zoo 
■ I j i n t 6 n i-n n> a s, waar deze woorden in vor- 
Lcfititci op S urn at ru voorkomcn, en zoo vcle 

 Tot(l(； euetif els, dir gebruikt worclen als con 
ii'in<l<'r<- lot «»! <»v<-r '：cn incfrdercs])rcckt, 
behoo- J I-II : 

<>l) Javi: 
i n g 0- k a n s i n «> <, I)o c)i k a n g d j e n g 

voor de vorstcn van Solo enDjokja: 
k a n g d j「ng g o o s t i voor de Chcribon- -' he 

sultans < n \ aiKlerc hooggeplaatste per- 
o e s t i. (I ti) <• in. k u n g(.1 j e n g, s r i p n- 

<1 o(； 1< a k a n g <1 j i n g, l> ■■- n <1 a r a, (1 j o 
e- r a g a n. in verschiUcnde streken aan ondcr- 
■■■li< i(lciH；-catcgoriecn van personen gegeveh； 

op Sunialra: 
r a(I j a als z(?cr vcelv uhlig tot hoofden ge- 

bezigde litfl: 
t o e a H k f in Atjdh voor afstamniclingen van 

den sultan, in Riouw voor hemzelf; 
t o n g k o c voor kinderen van de Riouwsche 

sultans; 

a n g k o e, b a 1 i a u of d a t o e aft voor hoofden dor 
Minangkabau-Malcicrs. 

0. De boloofdhoidstitels zijn voor- al op Java haast 
ontclbaar, tcrwijl de' vorschil- Icnde stroken allerlci fijne 
onderscheidingen en nuancoeringcn doen zicn. L. W. C. 
van den Berg somt or ruim 40 op on vorklaart 
desniettegen- staandc volstrckt niet voor volledighcid te 
durven instaan. 

Van de Jauaansche noemen wij: t o e w a n, a b a n g, 
adj eng, istri, k e n t o 1, k i a- h i, b e n d a r a, mas, bagoes.
 ' 

Op Sumatra vindt men bij de Malciers： t o e- w a n, d 
a t o e a6', o e d 6; bij de Atj&hers: t e u n g k o c of t e u k 
o e, soms met toevoc- ging van a m p 6 n. 

Op Celebes bij de Boegineezcn: d a e n g; bij de 
Heidensche stammen op Mid den-Celebes kabosenja. 

Op Bali: d a n e. 
Literatmer: behalve de in dit artikel reeds ver- - melde: 

L. W. C. van. den Borg, De Slohamme-/' daanschc 
geestelijkheid cn de geestelifke goe- deren op Java en 
Madoera, Batavia 1882; J. Knobel, Voordeelen. van het 
desa-hoofd cn de leden van het desa-bestuur in de res. 
Tegal, T. B., G. dl. 38, bl. 436； Mac Gillavry, De 
Javaansche adel, Verh. B. G. 1836, bl. 29; Rademacher, 
In- landsche titels in Jacatra, T. v. N.-I. 1856, II, bl.尸" 
178; Winter, Titels in Soerakarta, Tijds. I. T. L. cn 
V.kunde, 1854, bl. 559; S. van Deventer, Reg]ement op 
de titels cn rangen dcr Javaansche regenten, T. v. N.-I. 
18G5, bl. 120: D. L. Mou- nicr, Mcdedeeling over de 
rangen in Soerakarta, T. v. N.-l. 18-14； A. L. van 
Hassclt, Midden-Su- niatra, Volksbesclirijving, bl. ISO 
vlg. en 256; Hoyting, Beschrijving der onderafdeeling 
Groot- 31 andheJing en Batang Natal, T. Aardr. Gen. 
1897, bl . 246 vlg. ； Snouck Hurgronjc, De Atjeh- ers I, 
dl. 46 v也.；Aeckcrlin, De „pangkat papadon'1 in de 
Lampongsche Dis trie ten, I. G. 1894, II, bl. 1532； E. 
Netsclicr, De titel Anom. of Moeda van Inlandscho 
Vorsten, T. I. T. L.' cn V.kunde, 1855, Berigten XI; 
Couperus, Op- gave van de Inlandsche titels in Tapanoeli, 
T. I. T. L. en V.-kunde, 1S55, bl. 299; Praetoirus, 
Benamingon van hoofden in Palembang, Ind. Bij, 1843, 
bl. 408; Dubois, Titels van de Lain- pongers, T. v. N.-I. 
1852,1, bl. 250; Van der Ven, Staat van de inlandsche 
Grootcn in Bandjerma- .一 sin, T. I. T. L. cn V.kunde. 
I860, bl. 119; Mou, nicr, Rangen cn titels op de Sanggir-
Eilandcn- Ind. Mag. 1844, nos. 7, 8 en 9； Bakkers, De 
Ha- dats van Taiictto, Barroc, Saudjai, Bonorato cn 
Kalao, T, I. T. L. On V.kunde, 1862, bl. 254 vlg., '* 351; 
A. C. Kruyt, Politioko verhoudingen en standcji bij de 
Posso-Alfocren, Med. Ned. Zend. Gon. 1895, bl. 106; 
Aanteokcningcn omtrent het Jandscliap Gianjar, T. B. B. 
XIX： Liofrinck, Bij- dragc tot do kennis van het eiland 
Bali. T. I. T. L. on V.kunde, 1890, bl. 265. 

TITEUE. De II Moekim Titeue (Titeue en Tong 
Poodeng) vor men ecn landschap van do onderafdeeling 
Sigli, afdeeling Noordkust van Atjiih, begrensd ten W. 
door Kcumala, ten N. cn ten O.door Tjoembo6-, tcrwijl in 
hot Z. een hcuvel- imuir het schcidt van Keumala Dulam. 
Van gampong Titoue in het N. van het landschap gaat een 
volonnoweg N. O. naar Lain Mculo, Z.W. naar Keumala 
Raja, en Z.Z.W. door het eigen land- schap over Poeld 
^Icuscudjit naur Poeld le en ver- 
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der de heuvels over naar Keumala Dalani. De 
bevolking, tellendc o.m. 5S1 geregistreerde manven 
vindt haar bestaan in rijstbouw op sawahs. 
,Zie:‘B^dr. T. L. ooSlk. v. N D1.55 (1903), bl. 58. 

TITIHAN (JAV.). ZTe FUUT： 
TITIP-LICENTIES. Zic OPIUM. 
TITIR. Zie MUZIEK EN MUZIEK1NSTRU- 

MENTEN. 
TIWAL. Zie MUZIEK EN MUZIEK1NSTRU- 

MENTEN. 
TJABAI, TJABAI DJAWA (MAL.). Zic PIPER 

RETRO FR ACTUM. 
TJABAK (JAV.). Zie GEITENMELKER en 

TJABAK WAN A. 
TJABAK-W AN A. Naain op Java voor ecno 

Geitenmelker-soort, JJatrachostomus javane-nsis. 
Alda ar hect Caprimidgus affinis, Tjabak; op 
Billiton, Kolong； op Sumatra, Birik-birik of 
Beberek. Op Celebes heet Lyncornis macropterus, 
Toelio. J'odargus papuc-nsis en ocellatus en Jiham- 
phomantis ,mcgarhynchus worden op de Aroe- 
eilanden Gonggaboel gcnoemd. De op de Aroe- 
oilanden levende Aegotheles JFaZZacei heet aldaar 
Toetarwaroe. Ckiprimulgus concretus is op Billiton, 
evenals affinis, bekend onder den naam Kolong. 

TJABANGBOENGIN. Nggenoeg aan den mond van 
de Tji Taroem, n.L aan het begin der delta liggen 
twee plaatsen Tj abangboengin, een aan den 
linkeroever in de afdeeling. Meester-Cornells en een 
aan den rechteroever in de afcTeeling Ejawaiig.,. 
Voordat de voormaJige residentie Kfawang bij 
Batavia gevoegd was, waren beide de hodfdplaatsen 
van gelijknamige districten in dje twee gewesten. Th 
a ns heeft men in de afdee- ling Meester-Cornelia 
alleen nog een onder-dis- trict van dien naam in het 
district Tjikarang. 

TJABE (JAV.), tjabfe (SOEND.). Zie CAPSICUM 
ANNUUM. 

TJABE ALAS, TJABE SOELAH (JAV.). Zic 
PIPER RETROFRACTUM. 

TJABfe RAWIT (SOEND.). Zie CAPSICUM 
FRUTESCENS. 

TJABE SfiTAN (BATAV. MAL.). Zie CAPSICUM 
FRUTESCENS. 

TJAHJANA. District van de controlc-afdee- ling, 
het. rcgentschap en de afdeeling Poerbo- linggo, 
residentie Banjoemas. Het district telt 80 desa's met 
± 93.500 inwoners, waaronder 土 140 Chineezen 
(1905). De hoofdplaats is Boekatedja. 

TJAJOER (SOEND.)/ Zie PTEROSPERMUM 
JAVANICUN. 

TJAKALELE. Door Valentijn (II, 1724. fol. 162) 
reeds verklaard met “dansen als een vnldc, 
verwoede", of ook (I, 1724, Moluccos, fol. 21) met 
“schcrmen, en scherinutseren, bij een spiegel- gevegt 
twee en twee tege» een"; en voor&l op Ambon, 
Ternate, Halmahera, Men ado, cn Jiunda, dan o.ok op 
de Zuidwester- en-Zuidooster-eiJan- den 
gebruikelijk. Het is het TAN DAK (zic dit woord) 
der bewoners van genoemde str eken, in zijn karakter 
van “krijgsdans”; Het woord .jTjakal^ld** is 
Moluksch Maleisch. (Jit wolkc taal het daarin is 
overgenomen weet men nog niet. De Hahnaheia-
talen, Ternataansch en Tido- reesch kennen het niet, 
en ook in het Arnbonsch en het Boeroesch koint het 
niet voor (pers. meded. Dr. Adriani). , 

Het tjakalel& bezit religieuse wijding, en komt 
alleeen bij hooge feestelijkheden te pas. Terwijl 

de dans zclve zijn hoogtepunt vindt in woesto 
sprongen cn wilde kreten, worden de meest zeer 
antiekc kleederen die tot den dos der „coremonic- 
vecliters*5 behooren, na afloop plechtig oenige da- gen 
en nachtcn bowaakt, en plechtig opgeborgen. Lichte 
geelkoperen helmen, dito harnassen, en dito lange 
schilden (salazvako's) worden hierbij vaak gedragen, 
wicr eigenlijke herkomst nog een raadsol is; zie de 
studie daarover van Drs. A. B. Meyer en O. Richter, 
,,Die Holme aus Messing- blech von Ccldbes und den 
Molukkcn", Abh. u. Bcr. K. Zool. u. Antr.-Etlin. Mus. 
z. Dresden, IX, 6, 1901, bl. 32 — 88, met plaat ； de 
vormen di er hehnen zijn zestiend-eeuwsch: Vergelijk 
„Nog iets over Messing- hehnen.- schilden cn -
pantsers, door G. W. W. C. baron van Hoevell, Int. Arc 
hi v fiir Ethn. Band XVIII 1906. 

Als eeu der oudste beschrijvingen van dat tjakalile 
mag gcklen die, welke in het journaal van Van Neck 
(le uitg. Amst. 1600) voorkomt,-' uit 1599, en'van 
Ternate:— nl. de Ternata- nen — „hcbben mode 
seeckere Schormers/ in haer tale Bakeleyers ghenaemt/ 
op't hoofdt hebbende een storm-hoedt met een 
Paradijs-voghel verci ert/ in stede van con pluymagie. 
Als deze teghen malkanderen vechten/ so staense 
altijdt op een been/ hebbende alsoo een sprongh te 
bate/ ende soo haest den ecnen tot den andcren in 
springht/ springht den andcren weder eon groot stuck 
ach- terwaerts uyt/ blijveude altijdt staende op cenen -
voet： Deze spronghen. gaen soo licht ende veer- digh 
te wercke/ dat het een lust om (te) sien is". (Begin ende 
Voortgang enz., 1645,1, n°. 3, bl. 32). ♦ 

Hier heeft men dus het bcrkalahi1) (Mal.), alias 
tjakal&l6 als dans- en krijgsspel op Ternate van 1599, 
waarbij de vechtersbazcn ——zie de bij- heiioorendc 
plaat — precies zulke (geelkoporen) helmen dragen. 
als tegenwoordig nog； terwijl even te voren, in. 
hetzelfde reisverhaal, bl. 23, van de Banda ncczcn 
wordt gezegd: „Sy Mu den veel van haer stormhoeden/ 
gemacckt als hanc- kammen/ daer sy ge>neynlijk ccn 
Paradijs-vogcl op h eb ben steeckendc/ in stede van 
eon j)Jumagi<7 meenende dat sy dan wcl bewaort zijn. 
Sommigc Edelluyden hebben oock wcl een Core cl ct 
ofLo harnas acn/". De groote waarschijn 1 ijkhcid is or 
dus voor, dat do nog steeds raadsclachtige gecJ- 
koperen helmen enz, bij het tjalcaliU inland- scho 
(oud-Gresik'sche?) namaaksols zijn uit do 16c ceuw 
naar Port.-Spaanschc ijzeren storm- hoeden. 

Voor verschillende jongerc plaatsen, waar over 
tjakalili gesproken wordt, Zic de opsornming bij 
Meyer & Richter, Lc. bl. 85 — 88; en Dr. G. J. 
N;euwenhu；s in Intern. Archiev f. Etlmogr., XXin, 
1916, p. 229. G. P. 'll. 

TJAKRA NEGARA. Vroeger de vcrblijfplaats vaJi 
den Vorsl van Lombok; zic J^OMBOK. Ook de Jiaain 
van Balische district in de ondcr- afdceling West-
Lombok. , - '•， 

TJAKRABOEWANA. Deze, aan de grens van // Ch 
eri bon. cn de ]*reanger gelegcn, onwerkzame vulkaan 
bestaat cigenlijk uit twee gedcelten: de Tj. /elf, 1720 
M. hoog, met good ontwikkeldc N.-, O.- en W.-
hellingen, en de Bingoeng, 1425 M. die er naar het Z. 
tegenaan sluit, on door ecu 

i) Verg. hot onbeduidende artikeltj c „Bak- 
kclcien" in Veth's „Oost en West, VerJda- ring 
van eenige uitheemsche woorden", Arnhem 
1889, bl. 35. 
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verplaatsing van het eruptiepunt van don Tj. is 
ontstaan. Ongcvcer in het midden van den 2,9 K.M. in 
doorsncde metcndcn ringwal van den Tj. verheft zich 
con nog jonger eruptiepunt, de Tjakrawati, cen vlakke 
kegel, waarvan de klcino ringwal 1340 — 1370 M. 
hoog is (Verbeek, Java, 457, 713)./； f "门 

TJALADI (SOEND.). Zie SPECHT. 
TJALADI LOEMOET (SOEND.). Zio GLATIK 

MOENGOEK. 
TJALANG. Standplaats van den civielgezag- 

hebber der gclijknaniige onderafdeeling van de 
afdceling Westkust van Atjeh. In Jurii 1908 werd de 
bestuurszetel van Poclo Raja hierhcen ovcrge- bracht. 
De plants ligt aan de Tjalang-baai in het landschap 
Kroeeng Sabe (zie aldaar). Do onderafdeeling Tj alang 
omvat een tiental landschap- pen： Klocang： Ko eala 
Daja; (Koeala) Lambeu- soe; (Koeala) Oenga; Lh6° 
Kroeet, Babah Awe, Djinamprong en No； Patefr； 
Lageuen: Rigaih; Kroeeng Sabe； en Tcundm. Het 
ressort telt to- taal sjechts 5006 geregistreerde mannen 
(1915). ♦ ，w 

TJALIMPOEENG.ZieMUZIEK EN MUZIEK- 
INSTRUMENTEN. 
.TJALOENG. Zie MUZIEK EN MUZIEK- 
INSTRUMENTEN. 

TJAMARA GOENOENG (SOUND.). Zio CASUA- 
RINA MONTANA. 

TJAMBA. Een der districten van de ondcraf- 
deeling Maros (zie aldaar en onder BERG-RE-
GENTSCHAPPEN), gouv. Celebes en Onder- 
.hoorigheden. 

TJAMPAKA. Groole kampocng aan don 
groo- :,en weg van Martapocra naar Pleihari in hot dis-
trict Martapoera der gclijknaniige onderafdeeling, 
10,5 K.A1. van de hoofdplaats verwijdcrd, bekond om 
de zootwaterbrounen, die gebruikt zullen worclen voor 
de a.s. drinkwatervoorziening van Bandjfrmasin door 
middel cener waterlei ding. 

TJAMPEDAK (JAV., SOEND.), TJEMPEDAK 
(MAL.). Zie ARTOCARPUS POLYPHEMA. 

TJAMPERLING (MAL.). Zie SPREEUW. 
TJAMPOERDARAT. District van de controlc- het 

regentschap en de afdecling Toe- l<)cit'-.'crocng tier 
rcsidentic Kcdiri. Het district telt *1 onfierciisti'icten 
met 78 desn's en had ulto. J !)()；> bijjia(18.000 
ziclen, waaronder eon cnkelon ICuro|n ;i：ni en ]0 
tai Chineezen. 

TJAMTJAOEH. Inlandsche lekkcrnij, zijndo .c.cn 
geJciachtigc inassa, bcreid door uiLkneden. met water 
<ler vcische bladeren van ('yclea. pel- tata LI. I. <I 
Th., slingcrplant uit de farnilic der Menispc.r/iiaceae. 
De bi Ibero wortels dcrzelfdo plant, zijn als ini. 
genecsmiddel tegen buik- en jnaagpijn en tegen koorts 
vooral bij do Chineezen op Java gczocht. Zij bevatten 
ccn buxine-achtig alkaloid. Als 'rjaintjaoeh hitam 
komt het go- droogde krnid cener nog o ng cd ct er ni 
i n cord e f.abiata in den ini. drogerijhandel voor. 

TJANANG. Zio MUZIEK EN MUZIEKIN- 
STRUM ENTEN. . 

TJANDI. Dcsa in het district Boendcr, on- 
<lcr(listrirt Gnlis, regcntscluip en afdceling Pa- 
mfikasan, residentie Aladoora, met wijd vermaar- den 
tompol (klfinteng), alwaar talrij ko Chi- neezen 
gewoon zijn to koinon offeren. 

TJANDI. J)o jiaarn, waarmede vcrschillondo 
monunienten uit den Hindoc-tijd wordon aange- duid, 
doorgaans gclijkwaardig met „tempel,*. 
Oorspronkelijk beteekent hot： bijzetplaats, ver 

volgens :grafmonument, en ten slottc: monument in 
hot algomecn. 

TJANJQIRQT.Q. District met gelijknamigo 
hoofdplaats van'de afdeeJing en het regentschap 
Temanggoeng, residentio Kedoe. Het liecft ecne 
oppervlakte van 240 K.M2. cn bestaat uit 4 
onderdistricten met in totaal 70 desa's. Op het eindo 
van 1905 bostond de be vol king uit - cen. tiental 
Europeanen en evenveel Chineezen en ruim 54.000 
inlanders. 

TJANDOE. Zie OPIUM. 
TJANDRA NfiGARA (PANG ERAN ARJA). 

Laatstelijk regent van Brebes en aldaar 6 Mei 1S85 
ovcrleden, was cen zeer ontwikkeld Javaan, die een 
Europeeschc opvoeding had genoten. Hij verwierf 
zich een grooten naam met de beschry- ving zijner 
reizen over Java (in 1866 ter lands- drukkerij onder het 
pseudoniem Raddn Mas Ar- ja Poerwa, Lelana 
verschenen), terwij] zijn veel- omvattende kennis 
duidelijk in het oog springt bij verschillende in het 
Nederlandsch geschreven op- stellen in de Bijdragen 
van het Kon. Inst, en het Tijdschr. van het Bat. 
Genootschap. Verder verschencn van zijn hand o.a. 
nog Aanteekenin- gen op Deel I van Veth's_Java>,卫
itgegeven ala bijbleft.1 bij het Tijdschr. van het Aardr. 
Gen. 

Zie Tijdschr. Kon. JSTed. Aardr. Gen. lie Serie,- 
DI. XII (1895)； bl. 500, met Verbeterihg op bl. 656. 

TJANGAK. Collcctief woord op Java voor .grooto 
Reigers： Tjangak-awoo, Ardea cinerea: Tjangak-
oeloe, Ardea mani^en5t3.K.oendoel is een Javaansch 
collectiefwoord voor Egret-reigers； Bl^kok is op 
Java een, collectiefnaam van Ral- reigers: B16kok 
ireng, Arcleola speciosa. Op Sumatra heet Hutorides 
javanica Boeroeng poe- tjoeng. , 

TJANGKOEDOE (SOEND.). Zie MORINDA CI- 
TRIFOLIA. . 

TJANGKOERAWOK (SOEND.). Zie TJOE- TJAK 
RAWA. 

TJANGKOK (SOEND.). Zie SCHIMA N0R0N- 
HAE. 

TJANGKORfi (SOEND.). Zie BAMBOE. 
TJANGKREP. District? van de controle-afdee- 

ling. het regcntschap en de afdeeling Poerwo- rcdjo, 
residentie Kfidoe; met eenc o pervlakte van 151 K.M2. 
Het district telt 63 desa's, ver- clceld over 4 
oiidcrdistricten. Op het einde van 1905 bestond de 
bovolking uit bijna 78.000 zielen. waaronder ecn 
enkelen Europcaan. 

TJANGKRING (JAV., SOEND.). Zic ERYTHRI- 
MA OVAL1FOLIA. 

TJANGOE. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN- 
STRUMENTEN. 

TJANGTJARANG (volgcnsE. Jacobson SOEND.). 
Zio BAA RD VOGEL. 

TJANONG. Zio MUZIEK EN MUZIEKIN- 
STRUMENTEN. 

TJANTIGI (SOEND.). Zie GAULTHERIA. 
TJANTIGI WANGI (SOEND.)- Zic GAULTHE- 

R1A LEUCOCARPA. 
TJANTIGI WOENGOE (SOEND.). Zie VACCI- 

NJUM VALUNGIFOLIUM. 
TJANTOENG. Riviertje aan Borneo's Zuid- 

oostkust, uitmondondc in de Kloempung-baai, 
onderafdeeling Tanah Bocmboe. Het stroomge- bied 
vormdo vopr 1905 oen zelfbesturond landschap. f 
闽，g . 

TJAPA(MAL.)/Zio BLUMEA. 
TJAPAGA (JAV.). Zie DYSOXYLUM DEN- 

SIFLORUM. 
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・ TJAPAK. Complex van zoutdepotpakhuizen 
(etablissement) in het zoutland Boender, nabij de hoofdplaats 
Pam6kasan, afdecling on regentschap van dien naam, 
rcsidentie Madoera. Het gedeelte van het zoutland, waar zich 
dit , etablissement bevindt, wordt gewoonlijk ook 

met den naam Tjapak aangcduid. Het vormt 
administratief e6n gehcel met Mangoenan (zie aldaai*) 
en is evencens door cen zylijntje van de Madoera 
stoomtram met de hoofdlijn Pame- ka-san — Soemfinep 
— Kalianget verbonden, ter- ■ wijl het zout mede in de 
fabriek te KaliangSt (zie aldaar) verpakt wordt. 

TJAPALALOESTRAAT, tusschen Taliaboe en 
Mangoli, Soela-eilanden in den Molukschen Arclii- 
pel, is smal en kort, maar heeft een slechten naam 
wegens den feDen stroom. Loopt deze tegen den wind 
in, dan wordt het water zeer onstuimig en veroorzaakt 
hevige rafelingen en draaikolken, lange, schuimende 
kanunen vormende alsof dei- ning over ecn z and 
bank breckt. De kust van Taliaboe is rotsig, hoog en 
hier en daar steil met voorliggend smal zandstrand, in 
het Noordelijk gedeelte der straat is de oever laag en 
zelfs moe- rasgig; die van Mangoli is afwisselend z an 
dig en rotsig, bij hoek Menjangi, in het middeTi der 
straat. nadert het heuvelland de kust. BcZ. dien hoek 
ligt, langs den Oostoever, een groot koraal- rif, terwijl 
vermoedelijk in het Zuidgedeeltc der straat, langs den 
Westoever, een ondiepe bank wordt aangetroffen; in 
den Noorduitloop der straat steken a an weerszijden 
riffen en eilandjes 

- .uit. Zie Zeemansgids decl V. > X-- - ' 
TJAREMfi (SOEND.). Zie PHYLLANTHUS 

.■ DISTICHUS. 
" TJAREUH (SOEND.). Zie LOEWAK. 

TJAREUH BOELAN (SOEND.). Zie LOEWAK. 
TJARIMELA (MAL.. AMB.). Zie ELAEOCAR- PUS 
EDULIS. 

TJARINGIN. Vroeger eene afzonderlijke af- 
deeling"ch regentschap der rcsidentie Bantam, groot 
2254,31 K.M2., uitmakende ?ret Zuidwes- telijke deel 
van het gewest en begrensd ten N. door de afdeeling 
Anjer, ten 0. door de afdee- Jingen Pandeglang en 
Lebak, ten Z. door den Indischen Oceaan en ten W. 
door Straat Soenda. Bij Ind. Stb. 1906 no. 507 zijn 
de'afdecling en het regentschap opgeheven en 
gevoegd bij de afdeeling en het regentschap 
Panddglang, met een patih en een controleur van 
Tjaringin te M6n.es (zie aldaar). De controle-
afdeeling be- staat uit de districten Menes, Tjaringin 
en Tji- balioeng. 

Het Noordelijk gedeelte der conti'ole-afdee- ling 
wordt ingenomen door vulkanisch terrein, nJ. door de 
Zuidwestelijke hellingen van den G. Aseupan en 
Poelosari. Dit terrein strekt jiich Zuidwaarts uit tot de 
hoofdplaats Men6s, die inede op vulkanischen budein 
is gelegen. Langs de zee loopt eene smalle strook 
alluvium, waaroj) de voormalige 
afdeelingshoofdplaats Tjaringin gelegen was, die in 
Augustus 1883 door de vloed- golf, die voJgde op de 
uitbarsting van Krakatau, were! verzwolgen. Bij deze 
geweldige ramp kwa- men 15.000 menschen in deze 
afdeeling orn het leven, bijna uitsluitend bewoners 
der strand- dcsa's van welke Tjarita, Tjaringin cn 
Laboehan. de voornaaiuste zijn. De vernieldc 
kokostuinen werden opnieuw beplant; op de plaats 
der verzwolgen desa's vestigde zich langzamerhand 
weder eene nieuwe bevolking, maar de bestuurs- 

zetel der afdeeling werd vcrlegd naar MSnfes, een 
nicer landwaarts-in en gezonder gelegen plaats. 

Ten Z. van Mfinds grenst aan het vulkanisch 
terrein een strook kwartaire grond, die Oost- waarts 
samenhangt met de groote kwartaire vlakte van 
Rangkasbitoeng en Westwaarts overgaat in de brecde 
strook alluvium, die de Peperbaai omzoomt. 
Overigens bestaat de heuvelachtige bodem uit tertiaire 
mergelgronden en breccien, uit welk laatste gesteente 
de G. Hondj& ten Z. van de Peperbaai en de G. Pa- 
joeng op het Zuidwestelijke schiereiland gelegen, zijn 
saniengesteld. Dit schiereiland is door eene smalle 
alluviale landengtc aan het vaste land verbonden. 
Tijdens de vloedgolf van Krakatau de kuststrook 
verwoestte, liep do landengte onder water. 

Tot deze controle afdeeling behooren. het Prin- 
seneiland of P. Panaitan en de in den Indischen 
Oceaan gelegen eilanden Deli en Tindjil (Klap- per- 
en Trouwerseiland). De voornaamste ri- vieren, die 
deze controle-afdeeling besproeicn, zijn： de Tji 
Boengoer, de Tji Liman — beide in de Peperbaai 
uitwaterende — en de Tji Bi- noeangoen, die de grens 
uitmaakt tusschen dez« afdeeling en de afdecling 
Lebak. 

In de districten Tjaringin en Menes liggen 
uitgestrekte sawahvelden； in het district Tji- 
balioeng daarentegen verbouwt de bevolking de rijst 
op hoema's, nl. boschgronden, die voor clat doel 
worden gekapt en schoongemaakt. Ecn volgend jaar 
wordt het ontgonnen terrein ver- laten en een ander 
stuk boschgrond ontgonnen. Eerst na 6 jaar wordt de 
reeds cenmaal bewerkte grond, na met jong hout te 
zijn begroeid, opnieuw gekapt cn beplant, ecn 
roofbouw, die door het bestuur zooveel mogclijk 
wordt te- gengegaan. Nevens dezen primitieven 
landbouw legt de bevolking dezer streek zich toe op 
vccleclt en vooral op de buffelfokkerij, zoodat 
jaarlijk.. een aantal karbouwen kail worden 
uitgevoerd. Het grootste gedeelte van dit district, 
zoomede het Prinseneiland, is met zware bosschcn 
bedekt, waarin ve】e tijgers vcrblijf houden, die de 
strccl: onveiJig maken cn oorzaak zijn, dat so/ns ge- 
heelc dcsa's verlaten worden. 

In de laatste jaren zijn in deze controle-afdeeling 
verschillcnde perccclen in erfpaeht uit- gegeven； op 
eenige hiervan wonlt hevea (rubber) en robusla-koffic 
geplant； de heveacuitnur is in deze streken pracJilig 
geslaagd. Op de plaal-s der in 1887 verwoeste desa's 
Tjarita, J'jai'in^in en Laboehan zijn op aanspoiing van 
het bestuur thans wecr eenige nederzettingen g(；
vcstig<J, waarvan de bevolking evenals de vroeger 
om- gekomene, ecn niidde] van bestaan vindl in de 
vischvangst, (Jen han de) met Batavia cn do Lam- 
pongsche districten en vooral de klappercultuur. 

TJARINGIN. District van de controlc-af- deeling 
van dien naam. regentschap en afdeeling Pandeglang, 
residenlie Bantam, met eene op- pei-vlakte van 
2G8.91 K.M2. Het district tclt 63 desa?s. 

TJARINGIN (SOENB.). Zie FICUS BENJA- MINA. 
TJARIOE (SOEND.). Zie ENTADA. 
TJAROEBAN. District van de controle-afdee- Jing, 

het regentschap, de afdeeling en .de rcsidentie 
Madioen. Het district telt 3 onderdis- tricten en 79 
dcse's en had ulto. 1905 rui m 57.000 
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bowoners, waarvan 25 Europeanen en 土 400 
Chineczen. 

De standplaats van het districtshoofd is do desa 
Medjajan, gelegen aan den grooten post- weg van 
Madiocn naar KMiri, alwaar ook tevens ecn 
Chinceschc wijk is gevestigd. ])c halto Tja- roeban 
van den Staatsspoorweg . Soerabaja— Madiocn —
Weltc-srreden ligt Zuid-Westelijk op korten afstand 
van de districtshoofdplaats.. Het Noordelijk, 
Oostelijk en Zuid-Oostelijk dccl van het district is 
bcrgachtig, het Westelijk deel is vlak. Het geheel is 
- zeer rijk aan djatibosch, dat voor cen groot deel 
door hot Ned.-Ind. Gouv. in eigen beheer wordt 
geexploitecrd. 

TJATJABfiAN (SOEND.). Zic EUCHRESTA. 
TJATJING-SONDARI (SOEND.). Zie RING- 

WORMEN. 
TJAWA.ZieMUZIEK EN MUZIEKINSTRU- 

MENTEN. 
TJAWAT (MAL.), tjawet (JAV.). De „gordel- of 

hcup-doek" der mannen, de “schaamgordel", die het 
tweede stadium van bekleeding vertegen- woordigt 
in cen tropisch land, na het „lapje voor de 
schaamdeelen'' aan. een koord om de lenden 
vastgehouden, dat het eerste stadium vormt; ogk: de 
„stondendoek), voor vrouwen. De t^zivat wordt eerst 
om de hcupen aangelegd, de uitein- den van voren 
tusschen de bcenen doorgehaald, en van achteren 
ingestoken. Men krijgt aldus een primitieve brock, 
gelijk de Siameezen een meer omvangrijke op 
diergelijke wijze vorincn, de be- kcn<lo pa/ioeng 
voor mannen en vrouwen, waarbij “eerst het midden 
van het dock tegen de billen wordt aangclegd, de 
beido h elf ten naar boven ge- houclen en daar op 
den buik samengeknoopt, ter- wij] dan de nog vrije 
uiteinden incengerold wor- den, t ussehen de bcenen 
naar achteren gchaald, en daar op (lcn rug in de nu 
gcsloten brock gestoken. Ind'-rdaacl hceft men hier 
66k den overgang tot (!<• oud-Jftv. lanljinf/an of 
„korte brock1 \ gelijk men die op Hindoe-Jav. 
beelden waarneemt, en welk<- talrijke malcn in oud-
Jav. teksten genoemd w(»r<U, vooral zoodra men 
ten strijde gaat. Men ,,.i lutrt zi.jn klcc<l op tot een 
brock" in zoo'n ̂ cval, <)m <l<! beweging der beencn 
niet te belcm- 

X<>^ tegenwoordig is dan ook, b.v. in Ba- 
nj'ii'ina：'. Ijau：et en luvtjingan van gclijke 
beteeke- n is, zic De J Joes in Tij<lschr. Bat. Gen. 
XXXVI, 1893, l)l. 1, noot 3. Vgl. voorts TJIDAKO. 

Oorsj)ronkelijk is de <ja wat algemeen van boom-
bast gewcest, zooals thans nog bij de Biadjoes in 
Zuid-Borneo, waar zij ixwah heet, en in andere 
streken van Borneo, b.v. in West- en Centraal- 
Bornco, waar zij 6a. genoomt wordt. Het woord 
tjawat beteekende wcl „wat tusschen de bcenen g e 
k n e ])c n wordt"; verg. Socnd. tjiwil en Mai. tjoebil 
— knijpen. De oudcre Jav. katolc of „korte 
werkbroek", zeer algemeen bij arbeid op het veld 
gcbruikclijk, is cen tjawat, die door sa- inennaaicn 
een vasten vonn krecg. Hccft de man geon 
afzonderlijke kortc broek, dan schort bij bij aHe 
vuile work desgelijks ecn lap tot een tjawat op. 

G. P. R. 
TJAWfiNI (JAV.), in ouder-Jav. t j a w 61 i, in 17c 

en 18e ecuwschc Holl, bronnen “Chiavony". 
Onrspronkelijk „wittc (? ) zijdcslof van Tjaoel 
(Ch&ul)'、，cen cindje beZ. Bombay； dan reeds in 
de 17o eeuw ,,ijl wit katoenweefsel, mousseline''. 
Verg. Prof. Kern in Bijdragcn Kon. Inst. 7, I, 1903, 
bl. 442 — 443; Jav. (als zijdc) cok t j a m 1 i, t jnngl 
i; cn zipTJINDAI. G. P. R. 

TJfiGOEK (JAV.). Zic QUISQUALIS INDICA.. 
TJfiKLI. Zie COCCINFA. 

TJfiKLOEK (JAV.). Zie QUISQUALIS IN- DICA. 
TJfiKOP MANIS (MAL.). Zie SAUROPUS 

ANDROGYNUS. 
TJfiLAK (BATAV. MAL.). Een mengsel van 

galnoten, antimonium en henna (Lav)sonid), dat dient 
om de oogharen en wenkbrauwen zwart te klouren. 

TJEL^MfiND^. Jav. naam v-oor Motten, Ti- neae. 
TJELfiMPOENG. Zie MUZIEK EN MUZIEK- 

INSTRUMENTEN. 
TJfiLfiNG (JAV.). Zie ZWIJNEN. 
TJ£L£NGAN. Javaansche naam voor land- 

Pissebedden, Oniscidae, ook 0erang-oerangan. Do 
Pissebedden behooren tot de orde der Isopoda (zic 
SCHAALDIEREN), die gekenmerkt is door een 
afgeplatte gedaante, vrije segmenten van het borstst-
uk en voor de ademhaling dienende ach- 
terlijfspootcn. In tcgenstelling met ver want e vor- 
men, die zoet en zout water bewonen, leven de 
Oniscidae op het land； hun achterlijfspooten zijn van 
luchtbuizen voorzien. 

TJfiLfiPOEK (JAV.). Zie UIL. ・ 
TJELfiTJfiR (JAV.). Zie VITIS PAPILLOSA. 

'TJfiLIK (JAV.). Zie SEMECARPUS HETE- 
ROPHYLLA. 

TJfiLOERING. Zie MUZIEK EN MUZIEK- 
INSTRUMENTEN. 

TJELOEROET (BATAV. MAL.). Zie SPITS- MUIZEN. 
TJfiLORING (JAV.). Zie LANSIUM. 
TJfiMARA GOENOENG (JAV.). Zie CASUARI- NA 

MONTANA. 
TJfiMARA LAOET (MAL.). Zie CASUARINA 

EQUISETIFOLIA. 
TJEMARA PAPOEA (MAE.). Zie JUNIPERUS.' 
TJ6MARA TIKOENG, TJEMARA TOE- KOENG (JAV.). 

Zie PODOCARPUS CUPRES- SINA. . 
TJEMBANG (JAV.). Zic EMBELIA RIBES. 
TJfiMPAGA (JAV.). Zie DYSOXYLON DEN- 

SIFLORUM. 
TJEMPAKA (MAL.), Tjempaka (JAV.). Zie 

MICHELIA CHAMPACA. 
TJfiMPAKA DJAE (JAV.). Zie MICHELIA 

MONTANA en MICHELIA VELUTINA. 
TJfiMPAKA GOENOENG (MAL. AMB.). Zie 

TALAUMA RUMPHII. 
TJEMPAKA KOENING (JAV.). Zie MICHELIA 

CHAMPACA. 
TJfiMPAKA OETAN ALOES (MENADO). Zie 

MICHELIA CELEBICA. 
TJfiMPAKA OETAN KASAR (MENADO). Zie 

TALAUMA OVALIS. 
TJEMPAOESAN (Saleier). Zie KOESKOE- ZEN. 

• . • 
TJfiNDANA (RIAL.). Tjanda,nA.(jAV.), Tjandana 

(S0END.enMAK.),Tjinrana(MAK.).iSa7i/aZwniaZ6
uni L., fam. Santalaceae. Kleine altijd grocne boom, 
diezoowel in Britsch- als in Nederl.-Indie op dorre 
heuvels wordt aangetroffen. Het santal- of san- 
delhout is als reukwerk, als hout voor snijwerk.e n 
ook als gcnecsmiddel, zeer gezocht. Dit is het gcle 
sandelhout; het roode sandelhout (k a j o e t j e n(1 a n 
a d j a n g g i, MAL.) komt van I'terocarpus santalinus 
L. fil. Santalhout is een. bclangrijk oostersch 
handelsartikel, vooral als rcukhout naar China 
uitgevoerd, en wortlt tegen- 

iv 24 
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woordig ook veel ui Europa aangevoerd ter wille * 
van de vhichtige olief die in de geneeskunst ge- bruikt 
wordt ter vervanging van copaiva-balsem. Oudtijds 
wAs het snntnlhout der Kleine Socnda- eilandcn, dat 
over Maka«?eE.in den handcl kwain, bcroemd. Thans 
wordt het hout voornamelyk geleverd door Mysore, 
waar uitgestrekte vlaktcn met dezen boom bedekt zijn 
en hij door het bosch- wezen bijzonder goed verzorgd 
wordt. De san cl el- boom is aanbevolcn voor 
gouvernenicntscultuur in N.-Ind. en deze is, 
aanvankelijk met succes, reeds in het groot begonnen in 
het boschdistrict Probolinggo-Besoeki. Van Timor 
komt nog gerc- gcld hout in den handcl. Op Java is 
wildgrocicnd Santalum zeldzaam en wordt dezc boom 
vaak ver- wisseld met een soort onecht sandelhout uit 
het geslacht Exocarpus. 

TJfiNDONO. District van de controle-afdee- ling, 
het regcntschap en de afdecling Koodoos, residentie 
Semarang； met eene oppervJakte van 143 K.M2. en 
cone bevolking op ulto. 1905 van bijna 60.000 
zielen, waarvan 土 70 Europeanen en een 30-tal 
Chineezen. In dit district is gelegen de 
suikeronderncming Besito. De hoofdplaats is Bae 
(zie aldaar). Te Kajoeapoe vindt men een 
z»ndingstation. Het district is verdeeld in drie 
onderdistricten,/4 ? c? 

T JEN GAL. Riviertje aan de Zuidoostkust vrfn 
Borneo, welks stroomgebied vroeger een zelfbe- 
sturend landschap vormde, thans behoorende tot het 
district Sampanahan der onderafdeeling Tan ah 
Boemboe, res. Zuider- en Oosterafd. van Bornco.fC-
r f" ：' r ' 

TJENGGfiK (JAV.). Zie COCCULUS LAURI- 
FOLIUS. 
TJENGKARANG (JAV.). Zie GNETUM. 
TJfeNGKfiH (MAL., JAV., SOEND.). Zic 

EUGENIA AROMATICA. 
, TJfeNGKOERAI (XAL.). Zie TJINDAI. 

TJENI. District in de onderafdeeling Zuid- Bone, 
afdeeling Boni, gouvt. Celebes cn Onder- 
hoorigheden. 

TJ它NONG. Zie MUZIEK EN *SlUZIEKIN- 
STRUMENTEN. 

TJENRANA. ZeJfbesturend landschap, gelegen 
aan de W.-kust van Celebes, behoorende tot de 
onderafdeeling Madjene der afdeeling Mandar (zie 
aldaar), heeft een bevolking van 土 15.000 zielen, 
welker economische toestand als gevolg van de jaren 
hier geheerscKt hebbende anarchie in 1908 
ongunstig wordt genoemd, doch sedert veel is 
verbeterd. (Bijdr. voor T. L. en V. van N.-I. 7e Volgr. 
VIII b!. 676). 

TJENRANA. Een der districten van de onder-
afdeeling Maros (zie aldaar en onder BERG-RE- 
,GENTSCHAPPEN), gouv. Celebes cn Ond. 

TJENRANA. Rivier op Celebes (zio aldaar onder c. 
de ZCIDARM). 

TJENTJENG. Zie MUZIEK EN MUZfEKIN- 
STRUMENTEN. 
TJfiNTONGAN (JAV.). Zie LIMNOCHARIS. 
TJEPAGA (JAV.). Zie DYSOXYLUM DENSI- 

FLORUM. 
TJfiPAKA (JAV.). Zic MICHELIA CHAM- 

PACA. 
TJfePIT. District met gelijknamige hoofdplaats 

van het tot SuJtansgebicd behoorend rc- gentschap 
Bantoel, rCsidentie Djokjakarta, Het heeft drie 
onder-districten, t.w. Padjangan, Dja- rakan en 
Bakoelan. Het vroegere district Sewon van lift 
regentsehap is bij dit district ingelijfd. 

TJ&POKA (JAV.). Zic SOLANUM TORVUM. 
TJfiRAKfiN (JAV.). Kamanrc (MAK.). Croton 

Tiglium L., fam. Eurphobiaceae. In gchcel Indic 
gekweekt. De scherp giftige zaden worden door 
inlanders'wel als purgcermiddel gebruikt. Vcel- 
vuldig ook voor inisdadige doelcinden aange- wend; 
zic ,.Ind. Vcrgiftrapporten", 2dc uitg. (1902). Zij 
Icvcrcn het drastisch gencesmiddcl croton-olie. 
TJERfiK DJANTAN (MAL.). Zie BRUCEA. 
TJfiRfiK HITAM (MAL.). Zie CLAUSENA. 
TJERIBON (of TJIREBON). Zic CHE RIB ON. 
TJ^RIMAI (ook Tjiremai of Tjernie). Een der 

hoogste (3078 M.) cn tevens rcgelmatigstc vul- 
kaankegcls van Java, nabij Cheribon, met vier 
toppen op ecn k lei non elliptischen kraterrand van 
850 M. lengte (O-W)en 550 M. breedte. Deze om- 
sluit twee kleincre cirkelvonnige kraters, geschci- 
den door ecn lagcn rug van losse uitwerpsclen. Wercl 
reeds in 1824 door Blume van uit L'nger- djati in het 
N.O., door Junghuhn (Java II. 189) in 1837 van het 
W. uit bestegen. Zie ook Vcr- beek, Java, 457. 
Uitbarstingen worden door Junghuhn vcrmcld van 
1J/12 Aug. 1772 (tegclijk met den ,Papandajan) en 
van begin 1805. De vullainische werking heeft dan 
ook nog nict (y)- gehouden； u t de door J. M. van 
Gils in lict Jaarv. Top. Dienst 1917 gegeven 
beschrijving, met platen cn fotos, volgt dat in den 
223 M. diepen kleinste i Westelijken krateT nog 
altijd solfataren voorkomcn, cn bij een tocht door J. 
A. Deknatcl in het laatst van 1905 naar den*Lop gc- 
maakt (Tijdschr. Aardr. Gen. 1906, 332) word 
voortdurend geroinmol gehoord, en zwavellucht 
waargenomen. 

TJfiRLANG (SCEND.).Zic PTEROSPERMUM 
ACERIFOL1UAI. 

TJERLANG LAOET (SOEXD.). Zic UEJil- TIERA. 
TJERME (JAV.). Zie PHYLLAN'J'H.US DISTICH 

US. 
TJEROELING. Naum op Sumalra voor eeiif Ral-

soort, Jtalliiui jaficiuta. Op de Aroe-eilanden heet 
liallina tricolor Toekar. 

TJEROEROET (BAT. MAL.). Zie SP1TSMUI- ZEN. 
TJfiROETJAH. Zie VAARTU1(；JCN. 
TJES of MANOEK TJES. Javaanschc naani voor 

eene Honingvogclsoorl,>lrac//zio//zera a jjin is, op 
Sumatra Sintar； andere soorten zijn A. lon(/i- 
roslris, Prit andon, op Sumatra Siap (wellicht juister: 
sfipah) djantoeng en Pidjantocng; An- thrcj)tes 
malaccensis hcet <»p Java Prit-gantil ； Cyrt. 
pectoralis, Sri-ganti, op Sumatra Boerocng 
koembang； Aethopyga exvmia, Tjitjik6mbang. 
TJETEK (JAV.). Zie STRYCHNOS TIEUTE. 
TJfiTJAK of TJITJAK. Maleische naani voor 

soorten van het geslacht IIemidactylus, de kleinc 
huisgekko (zic onder GEKKO'S). Gecko vitlatus 
Houttuyn, een boomgekko uit de Oostelijke helft van 
den archipel wordt in Jiet Maleisch tjitjak tGrbang 
genoemd. 

TJfiTJAP (MAL.). Zie MANOEK MANJEU- 
SEUP. 

TJfiTJADOT (BATAV. MAL.). Zie 
VLEERMUI- ZEN (VRUCHTENETENDE). 
TJEUREUN (MAD.). Zic PA A RD. 
TJI. AHe riviernamcn, voorafgegaan door dit 

woord (Soendan. = rivier), zoeke men op den eigen 
naam. 
TJIAMIS. District van gelijknamige controle- 
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afdccling cn regentschap, afdceling Tasikmalaja, 
residcntic Prcangcr-Regentschappcn. met ecne 
opporvlakte van 244 K.M2. Hot district telt 55 - 
clcsa's met 土 92.000 inwoners, waarondcr 士 40 
Europeancn en 土 400 Chineezen (eindc 1905). De 
hoofdplaats Tjianijs； telt 土 5000 in- woncrs, 
waaronder 土 40 Europcanen en 土 400 Chineezen 
(einde 1905) en is gelegen aan Men spoorwcg van 
Batavia over Djokjakarta naar Socrabaja. A -. 

TJIANDJOER. Afdceling en regentschap der 
residentie Preahger- Rcgcntschappen. De af- 
deeling is groot 3907 K.M2. en begrensd ten N. door 
de residentie Batavia, ten 0. door de af- (leelingcn 
Bandoeng cn Garoet, ten Z. door den I ndischcn 
Oceaan en ten W. door de afdeeling Soekaboemi. 
Tot het regentschap Tjiandjoer behooren ook de 
districten, die de afdeeling Soekaboemi uitmaken. 
De afdeeling Tjiandjoer bevat de districten 
Tjiandjoer, Tjirandjang, Patj 机， 3'jikalongkoelon, 
Soekanegara, Tji- bebSr cn Sindangbarang. De 
bevolking telde in 1917 土 365.000 zielen, 
waaronder ruim 400. Europcanen en ± 1800 
Vreemde Oosterlingen. 

Het Noordelijke gedeelte der afdeeling, dat vQor 
een groot gedeelte ingenomen wordt floor de 
hcllingen van den G. Ged6, die op de West- grens 
ligt, is bijna geheel vulkanisch； de berg- voct 
vormt het vruchtbare dichtbevolkte hoog- land van 
Tjiandjoer, waarop de gclijknamige hoof<l j)laats is 
gelegen; het grootcre Zuiderdeel bchoort tot het 
Zuidergebergtc en is schaars be\ olkt. Langs de kust 
strekt zich ecn zoom zeezand nit van 200 X 300 M. 
breedte. Bij de onderdist rictshoofdplaats Tjidaoen 
en bij de mon ding van de Tji Oedjoeng — over eene 
leiigtc van bijna ecn uur gaans — komen duinen 
voor van i tiini 10 meter hoogte. Veelal ligt ach- t er 
den zandzoom eene strook nioeras, die voor <lcn 
natten rijslbouw wordt benut. 

I >(• rividren in deze afdeeling behooren deels 
t<>l liet gebied van de Jnva-zec, deels tot dat van 
dei) Indischcn Oceaan. De waterschciding ((l(-ze 
licit l(! gebieden loo pt van den G. Kendeng (1851 
M.) bij de Oostergrens naar den ('•. Malang (J310 
M.) op de Westergrens. Zij is gcmiildcJfl 900 Aid er 
bo ven zee gelegen. Tot ncrHtgcnocnid gebied 
behooren de Tji Sokan (de grootsto nevenrivier van 
de Tji Taroem) met hare zijriviiTcn de Tji Kondang 
en de Tji Andjoer. Xoordclijk van doze en 
cvenwijdig daarmee «trooint de Tji Koendoel, die, 
evenals de Tji Andjoer op het G6d6-gebergte 
ontspringt; zij mondt uit in de Tji Taroem. Naar den 
Indischen Oceaan stroomcn: de Tji Laki — 
Oostelijke grensrivier — de Tji Daoen, de Tji 
Pandak, de Tji Oedjocng, de Tji Sad6a, de Tji Sokan 
cn do Tji Bocni, die de afdeeling in het Zuidweston 
begrenst. Dezo laatste rivier ontspringt op den G. 
Patoeha, necint de Tji Djainpang cn de Tji 
Jialapoelang met de Tji BCbfir op en stroomt met 
diep ingesneden bedding zeewnarts. Aan haar 
linkeroever stroomt de Tji Boeni over eene longte 
van bijna 38 K.M. langs den steilen 
Bengbrengwand. 

In doze afdeeling waren einde 191G: 78 land- 
bouwondernerningon gevestigd op in erfpacht 
uitgegoven i)erceelen, waarvan 62 in exploitatie 6n 
waarop voornamelyk rubber, thee, koffie, kina, 
cacao cn Europeesche groenten en vruch- len (o. a. 
aardbezien) vorbouwd worden. 

In hot district Sindangbarang wordt vcel 
arenauiker gewonnen, waarvan cen aanzicnlyk 
gcdeclto wordt uitgevoerd. De cultuur van Java- 
koffic is grootendccls door die van Liberia ver- 
vangen, welke vrijwillig door de bevolking wordt 
aangeplant. 
TJIANDJOER. District met geJijknamige 

hoofdplaats van de afdceling en het regentschap 
Tjiandjoer, residentie Preanger-regentschappen. 
Het heeft eene oppervlakte van 98 K.M2. cn telt 
twee onderdistricten met 33 dcsa's. 

TJIANDJOER. Hoofdplaats der afdeeling en 
tot 1864 de hoofdplaats der residentie Prcanger- 
Regentschappen; 460 M. boven zee gelegen, 
heeft het een minder koel klimaat dan Socka- 
boemi cn Bandoeng. Op het eind van 1905 Had 
Tjiandjoer 16.500 ' 
Europeanen, 1200 _ 
bieren. De plaats levert een overvloed 
vruchten en vooral ' 
Bandoeng worden uitgevoerd. Zij wordt door- 
sneden door lommerrijke wegen, o. a. door den 
grooten postweg, die over den M6gamendoeng 
naar Buitenzorg voert en door den spoorweg, 
die haar met Batavia en Bandoeng verbindt. 
In 1879 is. Tjiandjoer door eene aardbeving gb- 
teisterdv~->-— --■•••-- 
'TJIASfiMLANDEN. Zie ook bij PAMANOE- 
KAN. 

inwoners, waaronder 170 
Chineezen en 土 30 Ara- 

van 
kokosnooten, die veel naar 

De Pamanoekan- en Tjiasemlanden zijn in 1813 
onder het Engelsch tusschenbestuur ver- kocht als 
twee afzonderlijke landen en, na her- haaldelijk van 
eigenaar tc zijn. verwisseld, in 1858 in eene hand 
gekomen en sedert gezamenlijk ge- exploiteerd. Zij 
beslaan het ganscho Oostelijk deel van het gewest 
Batavia en strekken zich van de Javazee in het 
Noorden, Zuidwaarts uit tot aan de toppen van het 
Midden-scheidingsgeberg- te. In de hoogste streken 
liggen, bchalve oor- bosschen, 
cultuurondernemingen voor de Europeesche markt 
(thee en kina) en nederzettingen der bevolking； in 
het midden-gebied liggen kof- fie- en hovea-
ondernemingen tusschen de bouw- veldcn en. voorts 
djati- en wildhoutbosschen; het laagland wordt 
ingonomen door uitgestrekte sawah's, onderbroken 
door groote stukken woes- te gronden, aan de kust 
eindigend in strandbosch. De oppervlakte van dit 
zeer uitgestrekte particu- liere land was ruim 
300.000 baoe's of 212.900 hectare ； het zielental 
bedroeg op 1 Januari 1917 250.600, waarin 
begrepen 100 Europeanen en 750 Vreemde 
Oosterlingen. Het aantal werkbare mannen bedroeg 
toenbijna48.000. Door hetGouv. zijn in 1919 van de 
„Maatschappij ter exploitatie der Pamanoekan- en 
,Tjias&ml&nden" voor zeventien millioen gulden 
teruggekocht de door do Inlandsche opgezetenen in 
erfpacht bezeten gronden, benevens de woestc 
gronden, benoodigd tot uitbreiding dier gronden en 
die, welke om kli- matologische en hydrologischo 
redenen behouden moesten blijven. Do aanwijzing 
dier gronden ge- schieddc bij Ind. Stb. 1918 No. 
236, waarbij to- vens verklaard word, dat het 
algemeen belang den lerugkoop vorderde. Er 
werden totaal 203.000 baoe's teruggekocht, 
waaronder 55.000 baoc's sawah en 46.000 baoo's 
drogo gronden. De opgezetenen werden na den 
terugkoop land- renteplichtig en moeten hoofdgold 
betalen, to be- ginnen in 1920. Het niet-
tcruggekochte gedeelte, dat dus hoofdzakelijk uit 
cultuurondernemingen bestaat, blijft in exploitatie 
bij bovongenoemdo 
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Maatschappij, waarvan de aandeclen sinds 1910 
in handen zijn van ,,the Anglo-Dutch Plantation 
of Java Limited". 
TJIAWI. District met gelijknamige hoofd- 

plaats van de contrdle-afdceling, het regcnt- 
schap en de afdeeling Tasikmalaja, residentie 
Preanger-Regentschappen； met eeno oppcr- 
y f vlaktc van 175 K.M2. Het district telt 4 onder- 
6 < f districten met 57 desa's. 
k
 TJIAWIGfiBANG. District van de controle- 

afdeeling en het regcntschap Koeningan, afdeeling 
en residentie Cheribon. Het district telt 56 ,、desa>'s met 
66.000 inwoners, waaronder 20 Eu- (i Cropcanen cn 1270 
Chineezcn (einde 1905). 

7JIBADAK. District met gelyknamige hoofd- 
plaats van de controle-afdeeling Tjitjoerbeg, 
regentschap Tjiandjoer, afdeeling Soekaboemi dor 
residentie Preanger Regentschappen, met eene 
oppervlakte van ruini 200 K.M2.; het telt 3 
onderdistricten met 17 desa's; v66r 19】3 heette dit 
district Tjiheulang. 

TJIBALIOENG. District van de controle- afdeeling 
Tjaringin, regentschap en afdeeling Pandeglang, 
residentie Bantam; met eene oppervlakte van 1545 
K.M2. Het district telt 46 des&'s. De hoofdplaats heet 
Batoehideung Lor. Zie ook HONDJfi-GEBERGTE. 
, 

TJIBAROESA. District van de afdeeling Bui- 
tenzorg, . residentie Batavia, met' eene oppervlakte 
van 1134 K.M2. Dit district telt 145 desa's en 
kampongs cn bestaat uit de vier groote particuliere 
landeryen van de N. V „Maatschap- pij tot 
exploitatie van rijstlanden op Java, Michiel Arnold", 
n.l. Tjibaroesa, Tjileungsi, KJapa Noenggal en 
Tjipamingkis. 

TJIBATOE. District van het regentschap en de 
afdeeling Garoet,- residentie Preanger-Re- 
gentschappcn; de gelijknamige standplaats van het 
districtshoofd ligt aan de spoorlijn Bandoeng — 
Djokjakarta en aan het begin der zijlijn naar Garoet. 
Het district heeft eene oppervlakte van 230 K.M2. en 
heeft 4 onderdistricten met 
45 desa's. Vroeger (voor 1913) Jieettc dit district 
WanakBrta. 

TJIBfiBfiR. .District met geJijknamige hoofd- 
plaats'vari de controle-afdeeling Soekanfigara, 
regentschap en afdeeling Tjiandjoer, residentie 
Preanger-Regentschappen, met eene oppervlakte 
van 371 K.M2. Het telt 3 onderdistricten met 12 
desa's. Vroeger heette de controle-afdeeling Tjibeber 
en het district Tjikondang. De hoofdplaats Tjibebfir 
ligt aan den spoorweg. 

TJIBINONG. District van de afdeeling Buiten- 
zorg, residentie Batavia； met eene oppervlakte van 
ruim 400 K.M2. 

TJIBLAGOENG. Vroeger een district van de 
toenmalige controle-afdeeling Tjipoetri, regentschap 
en afdeeling Tjiandjoer, residentie Preanger- 
Regentschappen. In den Compagniestijd (土 1680) 
ontstonden de kleine regentschappen Tjiblagoeng en 
Tjikalong door kolonisatie van uit Cheribon. Later 
zijn z$ in het regentschap Tjiandjoer opgelost. 

TJIBODAS. Plaats in de Preanger Regent- 
schappen, bekend door den ,,bergtuin", die be- hoort 
by den PLANTENTUIN (zie aid., DL III, bt 424). 

TJIBOEGAN. Javaansche (?) naani vooi* een 
Plevier-vogel, Squatarola squatarola; eene andere 
soort Charadrius fulvus heet Troeldk (JAV.), troelSk 
(SOEND.) en Tjeroding (BATAV. MAL.) en 

op de Koi-eilandcn , Woalkwal, ccn collectie'■ 
naani tevens voor allo kleine Strandloopcrs. 

TJIDAKO. Oorspronkelijk een Tcrnataansch 
woord (Tid. diltvo), dat aancluidt censchaam- lap, 
die tusschcn de bcencn en de billcn loopt cn van 
voren cn van achtcren wordt vast- gehouden door ccn 
gordel (van koord of touw, vaali met kralen er aan 
gcregen om het schrijnen te voorkomen). Gordel en 
schaamlap zijn hierbij afzonderlijk. In het Moluksch 
Maleisch heeft cchter tjidako de beteekenis van 
schaamgordel; de lange lap. die om het lichaam is 
gewonden en tusschen de beenen wordt doorgehaald, 
tegelijk dus gordel en schaamlap, hetzclfde als bij 
Ma- leiers' cn Javanen de T j a w a t (zie dit woord). 
In het Ternataansch heet die schaamgordel s a b e b 
a. 

TJIDJOELANG. District met gelijknamige 
hoofdplaats van de controle-afdeeling Bandjar, 
regentschap en afdeeling Tasikmalaja, residentie 
Preanger-Rcgentschappen, met eene oppervlakte van 
544 K.M2. Het district telt 4 onderdistricten met 29 
desa's en is genoemd naar de rivier, die in den 
Indischen Oceaan uit- mondt. 4 

■niHfiA-VLAKTE. Zie TJJRANDJANG.. 
TJIJOENG (SOE、D.), sigoeng (JAV.). Lyster- 

achtige vogel, Myiophoneus jlavirostris, op Sumatra 
Tioeng ajer. Hij bewoont bergwouden en leeft van 
vruchtcn. 

TJIKADJANG. Controle-afdeeling en district van 
het regentschap en de afdeeling Garoet, residentie 
Preanger- Regentschappen. De controle-afdeeling 
telt 3 districten, n.l. Tjika- djang, Boengboelan en 
Pameungpeuk. Het district met gelijknamige 
hoofdplaats heeft eene oppervlakte van 396 K.M2. en 
telt 3 onderdistricten met 13 dcsa's. Tjikadjang ligt 
op onge- veer 1273 M. en is de hoogstgelegcn 
controlcuns- standplaats van Java. Het is met ecn 
zecr golden rijweg met Garoet verbornlen. Voor 
1913 heette het district* Batocwangi. 

TJIKALONG KOELON. JJistrict met gclijk- namige 
hoofdplaats van het regentschap cn de afdeeling 
Tjiandjoer, residentie Preunger- R(；- gentschappen, 
met eeno oppervlakte van 292 K.M2. Het district 
heeft 2 onderdistricten eu telt 18 desa's. Vroeger was 
dit J'jikalong e<-n regentschap, cvenals Tjiblagoeng 
(土 J 680), ontstaan door kolonisatie van uit 
Cheribon. Later zijn deze twee regcntschappen in het 
regentschap Tjiandjoer opgelost. 

TJIKALONG WfiTAN. District met gelijknamige 
hoofdplaats van de controle-afdeeling,. het 
regentschap en de afdeeling Bandoeng, residentie 
Preanger-Regcntschappen. Hot district heeft eene 
oppervlakte van 341 K.M8., heeft drie onderdistricten 
en telt 15 desa's; het heette v66r 1913 Radjamendala. 

TJIKAMPfiK. Tegonwoordige naain voor het 
vroogcr Adiarsa geheeten district van de af- deeMng 
en het regentschap Krawang der residentie Batavia. 
Zie ADIARSA. 

TJIKANDI. District van de controle-afdee- ling, 
het regentschap en de afdeeJing S6rang, residentie 
Bantam, met eene oppervlakte van 302 K.M2. Het 
district bestaat uit de twee particuliere landerijcn 
Tjikandi-Oedik en Tjikandi- Hilir en telt 84 desa's. -
 '• 

TJIKARANG. District van de afdeeling Me ester 
Cornelia, residentie Batavia met* twee onder- 
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districtcn on 213 desa's, in' deze strekon „kam- 
pongs" genoemd. 

TJIKATOMAS. District, met gelijknamigo 
lioofdplaats van do controlc-afdeeling Mangocn- 
redja, afdecling cn regentschap Tasikmalaja, 
rcsidentie Preanger-Regcntschappcn. Het heeft 

telt 27, desa's. \'66r drie onderdistrictcn en , , 
19] 3 hcette het Mandala. Zx f- ■> 
TJIKOENROE. Zie MUZfEK EN MUZIEK- 

INSTRUMENTEN. 
TJIKOER (SOEND.). Zie KAMPFERIA GA- 

LANGA. 
TJIKOERAI. Van dozen, gecn sporen van 

wcrkzaamheid nicer vertoonenden, fraaien, slan- 
ken, 2820 M. hoogen vulkaankcgel in do Preanger, 
bevat het Jaarv. Top. Dienst 1911 Pl. X ecn kaart 
van den top. De elliptische krater is ruim 1200 M. 
lang, en ruim 1000 M. breed, met zecr steile 
binnenwanden; de diepte is 士 600 M.; de kraterwal 
is voor § bewaard gebleven. Aan do Z.O.-zijdc 
ontspringt de Tjikoerai. De berg were! reeds in 1844 
door Junghuhn bestegen (Java III. 571), die echter 
geen beschrijving van den top geeft (Verbeck, Java, 
G78). 
TJIKOK (DAJ.). Zie SLANKAPEN. 
TJILANGKAHAN. District van de controlc- 

afdeeling LSbak Kidoel, regentschap en afdecling 
LSbak, residentie Bantam, met eene oppervlakte 
van 1465 K.M2. en vcrdeeld in 4 onderdistrictcn met 
37 desa's. De hoofdplaats is Malingping. 
TJILATJAP (TfiLATJAP). Afdecling en re-

gentschap der residentic Banjoemas, groot 2413 
K.312. met een bevolking van 土 397 500 ziden. w. 
o. ruim 800 Europeanen, 土 2150 Chi- ncczcn cn an 
de re Vreemde Oosterlingon (1917). De grens met 
de Preanger- Regcntschappen wordt gevormd door 
de Tji Tandoej. De af- decling heeft 66n controlc-
afdeeling n.l. Tjilatjap, behcerd door <Icn assistent-
rcsident, bijgc- staan door een aspirant-controleur. 
Zij o in vat 5 districten, nl. Tjilatjap (hpl. Sidakaja 
of Tjilatjap). Adiredjo (hpl. Adipala), Madjenang 
(hpl. Djenang), PSgadingan (hpl. Sidaredja) en Da- 
jcuhloehoer (hpl. WanarSdja). 

!)(■ afdecling hestaat in het Noordcn uit berg- 
land, waarin het vruchtbare bekken van Madjenang 
(zic aldaar) gelcgen is, in het Z. uit de kustvlakte, in 
het W. een nioeras (vgl. Banjoc- mas), wanrvoor 
Noesa Kanibangan (zic KAM- BANCAN) ligt. ] 1 
el laagstc deel van het mocrus is de Sc^ara anakan 
(eigenlijk niet “kinderzee", maar „kindzcctje,\ klcin 
in verhouding tot den Oceaan). (Jnitrcnt hetgeen op 
SCgara anakan vcnncld is, dient opgemerkt dat de 
daarin ge- legen dorpjes nict vicr, maar ncht in getal 
zyn en samen ! 2500 inwoners tellen. Ook zijn ze 
niet gebouwd op droogvallcndc phikken, inaar staan 
UIK echte pnuldorpen in het water, althans in den 
regel. 

lun(lbouwondcrncniingcn op in crfpacht 
uitgegeven perceolen zijn ecn dcrtigtal. In hot 
genoenulc bekkon van Madjenang ligt de suiker- 
fabrick van dion naam. 

Do bevolking, bestaat in het Westen uit Soon- 
dancczort, zooals ook hieruit blijkt, dat de ri- vicren 
nog het woord Tji voor haar naam dragon. De 
incening ligt cl us voor de hand, dat ook het ccrsto 
lid van Tjilatjap niets anders is dan dit bekendo 
Socndanecschc woord. Er is echter in den onitrek 
van bcdoelde plaats geen spoor van ecn rivier Latjap 
te vinden; de Javancn 

ndemon (fezo plaats Tfilatjap, hetgeen landtong 
fcetcekent, zoodat Tjilatjap wcl ccn Europcesche 
misvorming zal zijn. 
TJILATJAP. District mot gelijknamigo hoofd- 

pJaats van de controle-afdeeling, het rcgentschap 
en do afdecling Tjilatjap, residentic Banjoeinas, 
met eenc oppervlakte van 571 K.M2. Het dis- 
trict hceft vier onderdistrictcn met 56 desa's en 
telde in 1915 士 98.000 inwoners, waaronder + 
600 Europeanen, en 士 1060 Chineezen en anderc , 
Vreomde Oostcrlingen. 
TJILATJAP. De hoofdplaats, gelcgen tegon- 

over Noesa Kambangan, is de bclangrijksto plaats 
van Java's Zuidkust en ncemt als haven in bc- 

teekenis toe. Op het eind van 1905 tcldc do plaats 
ruim 16.000 inwoners, w. o. 300 Europeanen en 
900 Chineezen en andere Vrecmclo Ooster- 
lingen. Zij is fraai aangelegd en wordt door vele 
goed bcschaduwclo wegen doorsneden. Tenge- 
volge van hygienische maatregelen is de plaats 
niet nicer zoo ongezond als vroeger. Door spoor- 
wegen is zij verbonden met West- en Oost-Java, 
terwijl ecn kanaal, de Kali Jasa, van hier naar 
de Serajoe loopt, omdat wegens de branding 
de mond van do Serajoe niet toegankelijk is. 

TJILEDOEG. Hoofdplaats van het district 
Losari, in de afdecling en residentieCheribon. Ook 
halte van de Semarang-Cheribon stoomtram 
bij de rivier Losari, op de grens van Cheribon en 
Tegal.J 9/ 
O'- TJIL£GON. District .van de gelijknamige 
contrdle-afdeeling, het regentschap cn de afdeeling 
Serang, residentie Bantam, met eene opper- 
vlaktc van 207 K.M2. Het district telt vier on- 
derdistricten met 118 desa's. Do gelijknamige 
hoofdplaats, tovens hoofdplaats der vroegere 
afdeeling Anjcr, hceft cenfge bokendheid gekre- 
gen door een oproer in 1887, waarbij de assistent-"厂 

resident en andcro Europca/ien vermoord werdon.：套 
TJIL它RING. Dit, slechts 717 M. hoogc onwerk- * 

zame vulkaantopje verheft zich ten N. van den 
Moeria in de residentie Semarang. cn bestaat 
uit leucietgesteenton. Het eiland Mandalika is 
een deel van den vroegeren ringwal van dozen 
berg. 

TJILILIN. District met gelijknamige hoofd- 
plaats van de controle-afdeeling Sorcang, re- 
gentschap cn. afdeeling Bandoeng, residentie 
I?reangcr- Regentschappen. Het heeft eene opper- k~ 
vlakte van 590 K.M2. en telt 4 onderdistrictcn . 
met 36 dcsa's. Voor 1913 heettc het Rongga.(?. 

TJIMAHI. District met gelijknamige hpofd-. 
plaats van ilc controle-afdeeling, het rcgcntsclntp 
on de afdeeling Bandoeng, residentie Preanger- 
Rcgontschappcn, met eeno oppervlakte van 337 
K.M8; hot telt 4 onderdistrictcn met 47 dcsa's. 
Voor 19J3 hccto hot district Tjilokolot. 

TJIMAHI. Hoofdplaats van het gelijknamig 
district (zio boven), van boteekenis als militair 
garnizocn van grooten o in vang, dat bijna allo 
troepensoorten van het Indischc Legcr o in vat 
en *ook een groot militair hospitaal bezit. 

TJIMALAKA. District met gelijknamigo 
hoofdplaats van de controlc-afdeeling, het re- 
gentschap cn de afdeeling Soemedang, rcsi- 
dentic Preanger-Regcntschappcn, met ccno op- 
pervlakto van 30G K.M2.； het telt 4 ondordis- 
trictcn met 36 desa's. In dit district liggen 2 
fabricken van s6r6-olie, do olio dio in Europa als 
grondstof voor allo wolriekendo olion gobruikt 
wordt. Tot 1913 heottc hot district Tjibcurcum. 
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TJIMANOEK. District van de contrdlo-afdcc- 
Hng, het regcntschap en do afdccling Pandcglang, 
residentie Bantam; met eeno oppcrvlaktc van 229 
K.M2. Het district tclt vijf onderdistricten met，80 
desa's. De hoofdplaats hect Batoebantar. 
TJINA OETAN (KAJOE) (MAL. MOL.). Zic 

 

,SMILAX. 
TJINAKO. Eenc klcinc nederzetting aan de 

, samenvloeiing van de Tjinako en do Batang- 
；''t Koeantan of Indragiri-rivier, hoofdzakelijk be- 
< ' e staandc uit eenige Chineesche k&dei's (winkels). 
De aldaar gevestigde Chineezen koopen de van 
* 七' het stroomgebied der Tjinako afkomstigo en 
door de Inlandschc bevolking aangovoerdc 
boschproducten op en levcren aan die bevolking 
allerlei benoodigdheden voor huishoudclijk ge- 

bruik. De rivierstoomers kunnen bij hen ook van het 
noodige brandhout voorzien worden. Stoo- mers met 
een diepgang van nict meer dan 10 voet kunnen te 
alien tijde tot Tjinako op- 
varen. 
TJINDAI (MAL.), TJINDfi (JAV.). Ecn wdord van 

zeker Voor-Indischen, waarschjjnlijk Kana- 
reeschen oorsprong: cvenals het ongeveer Jict- 
zelfdc beteekenende Mal. petola (zie dit woord), Jav. 
patola； komt van het Kanareeschc pattuda — 
„zijdcn stof". Ook de tjindai is steeds z y dewee f s e 
1 met sterk sprekende tcillende kleuren, verkregen 
door het procede van „i k a t- t e n" (zie dit woord), 
of vooraf gedeeltelijk ombinden en aldus verven der 
later te verweven 
draden. De meeste tjindai1 s zijn ,,inslag-ikat's'', 
terwijl de mooiste soorten ook gefkat zijn in de 
kettingdraden, welkcr vooraf dus op de losse 
draden aangebrachte patronen bij het weven 
wonderwel by elkaar dienen aan te sluiten. 

De eigenlyke tjindai komt van de belangrijkc 
zijdeweef-centra in het Presidentschap Bombay, 
thans vooral het District Thana, met tegenwoor- 
dig Bombay a Is uitvoerhaven, vroeger S u r a t to 
(17e—^18e eeuw), nog. vroeger (16e ecuw) 
Cambay, 
T j a o e 1 (of Chaul), en B h a r o c h. Vandaar 
dat Mal. b^rotji (Jav. bertji), soerati, en ouder-Jav. 
tjaweli, d. i. letterlijk resp. „stof van Bharoch, 
Soeratte, Tjaoel", alle oorspronkelijk varieteiten 
van ragfijn katoenweefsel of van tjindai, maar 
vooral veelkleurige Guzerafsche cn Konkhan'schc 
zijdeweefsels waren, welker vervaardiging zich 
uitstrekte van Ahmadabad tot Goa. 

Wei zeker onder invloed van Voor-Indischc 
emigranten, ontstond spoedig, reeds in de 16c 
eeuw, een tweede centrum van 0i?i<Zat-wevcrij op 
Malaka's Oostkust, dat tusschcnstation voor den 
handel op Cliina, en den Mal. Archipel; in plaat- 
sen dus als Lakhon (= Ligor), SSnggora, Patani, 
Kelantan, Trfingganau ； voorts op Anambas. Het 
Mal. tjingkoerai beteckent wellicht niets an- 
ders dan: tjindai-weefsel te SSnggora ver- 
vaardigd. In Verhaal 33 der Sadjarah Mclajoe 
(tusschen 1612 en 1614 geschreven) worden 3 
soorten tjindai's vermcld, resp. van groene, 
roode en gele grondkleur (natar), in ca. 1500 ge- 
dragen te Malaka (cd. Shcllabear, 1898, p. 156), 
die zeker nog wel Voorindisch werk allcen wa- 
ren. Doch in 1603 werden te Patani reeds 2 
soorten halfzijden en 1 soort zijden wcefsels 
(pa$a soetSra) gemaakt, dee Is van Chin, zijde, 
en veel naar Banda en de Molukken uitge- 
voerd.】) 

i) 
i) Zie Bijlage III in „De Batik-Kunst in 

Ook in pnzen Archipel wordt, waarschijnlijk pas 
sinds do 18o ccuw, tjindai vervaardigd; voor- 
nrunclijk zijclen „inslag-ikaf,. Palcmbang en 
aansluitcnd Zuid-Sumatra, on evenzeor Bangka, is cr 
voor bekend； voorts Bali, en Gresik op Java； en 
dan in katoen: Limboto bij G orbntalo. Vroeger, in 
de 17e cn ook nog de 18c ecuw werden cchtcr heelc 
partijen ,,zydc pathoolen" cn „zyde chindics" op 
Java en Su matia, dccls ook in do Molukken cn op 
de Kleine Socnda-eilandcn, ingevoerd van Voor-
fndic. Terwijl de petola cchter het streng-
gcometrischc schuinc-ruit- of Zimar-patroon bezat 
— waaraan do oelar petola, Python rcticulatus, in de 
Minahasa haar naam dankt; verg. SLANGEN —, 
was de tjindai de rijkgebloemdc variiitcit. 

De ccnigo streck waar men zijdcn ketting- cn-
inslag- ikafs vervaardigt in onzen Archipel, dus 
werkclijk prima-tjindafs, is hier en daar op Zuid-
Sumatra, vooral ter kota Palcmbang； de ecnigc plek 
waar men dit doet in katoen — dus als een vcredcld 
Liinboto-proccde ,is de desa TGnganan in 
Karangasem (Z.O. Bali). Het daarbij gebruikclijke 
patroon, gehceten „koeta M*ir" of Egypte-burcht, 
zijnde cen ruit-patroon, geeft door zijn naam allecn 
reeds aan. dat hicr navolging plaats vond van 
uithecinschc (zijclen) stof； verg. V. d. Tuuk's, plaat 
2—3 in Juyn- boll, Catal. R. E. M., VII, 1912, cn 
Wdb. IV (1912), p. 576 bij IKATTEN. Desgelijks 
word in de Kleine Soenda-eilanden, met name Roti, 
het tjindai- patroon “djblainprang" in katoen na- 
gcwoven met ketting-ikat-proc6de. 

Alras legde zich de batik-nijvrcrheid toe op het 
naniaken met was-be working der sprekende kleuren 
van de zijclen, cclitc tjindai's； zoo ont- stonden aan 
de Kust van Koromandcl reeds tegen het eind dor 
16c ecuw de la pi h tjindai, als een varieteit van 
jnooic “chitscn", zic TAPI31 ； en kent de Jav. 
batikstcr nog tegenwoordig een patroon. tjin'len, 
Icttcrlijk 
als Jav. namaak der rijkc ornamcntatic van de echte 
Voor-Indische zijdeweefsels; en cen j)atroon 
limaran, als nadoen der echte patola,s(zic boven)； 
cen patroon djdamprang; enz. 

Zie ook mijnc brochure „Over Jkat's, 'J'jindc,s, 
Patola'8 cn China's'', '$ Grav. 1902; de gekleurdo 
afbeeldingen bij Jasper, Wccfkunst (1912), plaaf, 20 
— 21, Jasper. Batikl<unst (J 916), phiat 18, <u) 
Juynboll o. c. (1912), j)laat 4; de zwartc platen 48 — 
49 en 57 in Kouffaer cn Juynboll, Batik- kunst 
(1914)； cn de zwurle platen III, fig. 3, XVIII, fig. 
2, XTX, fig. 1-2, cn XX, fig. I in Loebdr's Woven in 
N.I. (1903). G. P. R. 

TJINDOEL (JAV.). Zie STELECHOCARPUS. 
TJINGKOEK (MINANGK. MAL.). Zic SLANK- 

APEN. 
TJINTA MADOE (IRAN) (MAL.?). Zic KUK- TUS. 
TJINTAOE (MAL.). Naam van den, world vJPn 

Cycled 'peUata Miq. (== C. barbala Micros), ccn 
liaan uit de fam. der Menispermacceiin. l)c plant 
komt voor tot 800 M. boven zee, groeit in heggen en 
kreupelliout en wordt ook wcl aangcplant. De wortel 
is ineestal vrij groot, doch konit in kleincre stukken 
gedroogd bij de inlandschc han- delaren in 
goneesmiddelen voor. Hij smaakt zeer 

N.-I. e应(1914), bl. XVI. Voor Oudjav.- 
Voorindisch „patan zie V. d. Tuuk's Kawi- Wdb., 
IV (1912), p. 172. 
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■ bitter ten gcvolgc van het gchaltc van het alke- 
loidc Cycleinc. VermoedeJijk ontlcont do wortel aan 
cl at alkaloldc de hem toegeschrcvcn koorts- 
wcrcnclc eigenschappen. De schildvormige blado- 
ren vormcn stukgokneed met water trocbele gclci- 
achtigo ballon, die met stroop gemengd cen go- 
liefdo lekkcrnij zijn on onder den naam tjintjaoc idjo 
(JAV.) verkocht worden. Het preparaat stant ook 
bekend als middel tegen buikzicktcn. 

TJINTJAOE. Zic TJINTAOE. 
TJIOEDJOENG WERKEN. Zic BEVL0EI1N- GEN. 
TJIOMAS. J)istrict van de contrdlc-afdeoling, het 

regentsehap on de afdeeling Pandeglang, rcsidentie 
Bantam, met de hoofd plants Socka- bares. Het 
district tell vier onderdistricten met 
61 dcsa's. 

TJIOMAS. lien der bclangrijkste particu- licrc 
landerijen in de afdeeling Buitenzorg, re- sidentic 
Batavia, gclegen vlak bij de hoofdplaats. Er worden 
vooral rijst en thee getceld. Het liccft bckcndhcicl 
gekregen door het opstootjo der opgezetenen in 
1886, die weigerden aan Im n verpl iebt ingen 
tegenover den landhcer to voklocn. (zie bij REES, 
OTTO VAN). 

TJIPANAS. Zie SINDANGLAJA cn TANG- 
KOEBAN PRAHOE. 

TJIPARAJ. District met gelijknamige hoofd- 
j)laats van de controle-afdeeling Tjitjalengka, 
regentsehap cn afdeeling Bandoeng, residentie 
Preangcr-Regentschappen, met een oppervlaktc van 
483 K.M2.: het tclt 5 onderdistricten met 37 (lt's；r.s. 
\ roegcr (voor 1913) heette (lit district 'rjippudjeuh. 

TJIPIR (JAV.). Zie PSOPHOCARPUS. 
TJIRANDJANG. District met gelijknamige 

iioofdplaats van het rcgentscliap en de afdeeling 
'I'jianfljocr, rcsidentie Preanger-.Begentscha|)- pi*n, 
met eon oppervlaktc van 722 K.M2. U'ot 1913 hectic 
het TjihOa. Met telt 2 onderdistricten met 22 dcsa's. 
I n (lit district ligt de Tjihea-vlakto, w.iai van 8600 
baoc's met water uit de Tjihea, ecn linker zijrivier van 
de Tjitaroem, bevloeid wor- dcii. Dit is hetgroote 
irrigatiewerk, in de •- Rpgdntschappen tot stand 
gcbracht； <!：• .i.tnleg lieeft 12 jaren (1891 1903) 
geduurd. Kr is c'ehtcr door <ie bcvolking niet een zoo 
good ^••briiik van jzcinnakt, als verwacht was. 
Thtms (192f>) maakt <!,• Kegeering aanstalten hier 
ocn J <uit sland houwb(!(lrijf tc vestigen, ccn zgn. 
rijst hoc\'c. 

TJIROEAS. District van de contrdlc-afdccling, 
h<-t. le^entschap cn de aMeeling Serang, rcsi- dtintie 
Bantam, met cono oppervlaktc van 136 K.M2. J let 
district tclt vier onderdistricten met 
62 dcsa's. De hoofdplaats licet Tjitcureup Lor. 

TJITJA RAWA (BATAV. MAL.). Zie TJOE- T.JAK 
B.AWA. 

TJITJAK-T 色 RBANG(eig. = vliegende gekko). 
Algemeene Malcische naam voor de zoogen. vlie- 
gende draakjes, ovcral in den archipcl voorko- 
JHcndc booin-hagcdisscii, soorten van het gc- slaclil 
Draco (zio onder A GAM I J)AE), hctwelk 
gck(!nincrkl is door do aanwezigheid van een val- 
sclierm aan de zijden van l)(：t lichamn. In het bij- 
zoniler wordt deze naam gebruikt voor de nicest 
verbroidc soort, Draco volans L., wclke ook wel 
tjakiber (BATAV. MAL.), in het Malcisch bidadari cn 
op Simalocr bij Sumatra Apam apawi genoemd 
wordt. Van enkelc andere soorten zijn afzondor- 1 
ijko inlandschc nanicn bekend. Zoo is do alge- 

mceno Malcischc naam voor D. comutus Gunther 
tarang boeroeng, tcrwijl deze soort in Sarawak 
(Borneo) pindau genoemd wordt. Voor D. lineal us 
Daud. is onder do Toradja*s op Celebes de naam 
longkcbila gebruikelijk. 

^JITJALfeNGKA. Controle-afdecling in rc- 
gentschap en afdeeling Bandoeng, residentie 
Prcangcr- Rcgentschappen, bevattende de drie 
districtcn TTjjtjaldngka, Tjiparaj en Oedjoeng- 
broeng. Zio op cfic namcn. 

TJITJALilNGKA. District met gelijknamige 
hoofdplaats van de gelijknamige controle-afdcc- 
ling, regentsehap en afdeeling Bandoeng, resi- dentic 
Prcangei*-Regentschappcn, met ecne oppervlaktc 
van 185 K.M气 Het district telt drie onderdistricten 
met 27 desa's. -•； 

TJITJI. Javaansche naam voor ceno Snijder- 
vogelsdort, Ortkotomus sepium, op West-Sumatra 
Pipit-dantjing； ecne andcrc soort, 0. cineraceus heet 
op Sumatra bij de Maleiers Soriti (?). Zij maken hun 
nest tusschen boomblader n, die zij mot draden van 
plant cnwol aaneennaaicn. De snijdervogels zijn. 
klcino v.ogels met cen lan- gen, dunnen, rechtcn 
snavel. De bovenkop is roestklcurig, de bovenzijdc 
vaal grauwgroen en de onderzijde geel of wit. 

TJITJI OERANG (?). Javaansche naam van een 
Rietzangcr, Megalurus paluslris, ook tje- loetjoek 
sawah (BAT. MAL.). genoemd. 

TJITJIAP (SOEND.). Zie FICUS LEUCANTA- 
TOMA. 

TJITJOEROEG. District met gelijknamige 
hoofdplaats van de geJijknamige controle-afdce- 
Mng, regentsehap Tjiandjocr, afdeeling Soeka- 
boenu, residentie Preanger-Regentschapen, met eenc 
oppervlaktc van 307 K.M2. Het district telt 4 
onderdistricten met 23 dcsa's. De hoofdplaats ligt aan 
den spoorweg van Buitenzorg naar Soekabocmi. 

TJITO. (JAV.). Zie DJANTOENG. 
TJITRAP. Ecn particulier land, groot 30.205 

bouws, met eene bevolking van 36.600 ziclen (1 Jan. 
1917) in de afdeeling Buitenzorg, waar v.n.l. thee, 
koffie, kina, rubber cn rijst geteeld worden. 

TJIWIDEJ. District met gelijknamigo hoofd*- 
plaats van de controlc-afdceling Soreang, regent- 
schap cn afdeeling Bandoeng, residentie Prcan-' ger-
Rcgcntsehappen, mot eene oppervlaktc van ruiin 400 
K.M2.; hot heeft 3 onderdistricten mot 17 desk's. 
Vrocger (voor 1913) hcettc dit district Tjisondari. 

TJOANG (MINANGK. MAL.). Zie AJAM — 
AJAMAN. 

TJODOK( ?). Javaansche naam van ecn Baard- 
vogel-soort, Chotorliea javensis. Engkock is al- daar 
de naam van ceno soort uit ocn ver want gc- slacht, 
Xanlholttema rosea. Eeno andere soort van Sunuitra 
cn Borneo, Calorhamphus f uligino- sus, hoot A in 
pis, op West-Sumatra Pije-pije (?). 

TJODOT (JAV.). Zic VLEERMUIZEN, (VR 
UOHTENETENDE). 

TJOEBADAK. Distiict der onclorafdeeling Ophir 
(zie aklaar), Sum. Wostkust. 

TJOEHTJOER (SOEND.). Zic GEITENMEL- KER. 
TJOEKANGKANG (SOEND.). Zic URCEOLA 

BRACHYSEPALA. 
TJOELAN (SOEND.). Zie AGLAIA ODO RAT A. 
TJOELIK. Javaansche naam voor het wijfjo van 

ecn Kockoek, Eudynainis orientalis, het man- 
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netje hcet toehoe. To kcnncn aan den krachtigcn 
snavel en zeer uitgebreid naaktzijn rondom de 
oogen: zwartachtig gckleurd met witte, later rosso 
vlekken； oud geheel zwart. Het wijfjc schijnt haar 
ci uitsluitend in het nest van kraaisoorten te leggen; 
de bleek-olijfklcurigo bruin cn zwart govlekte 
eieren van dozen kockock gclijken bijna geheel op 
die dcr bedocldc kraaicn. Zie KOE- KOEK. _ 

TJOEMBO^. De V Moekim Tjocmb6fr (Langga, 
Seuriweueft, Leupeucm, Lam Mculo, Tjot Moe- 
rong) zijn een zoer onregclmatig govormd land- 
schap van de onderafdeeling Sigli, afdecling 
Noordkust van Atjdh, cn worden begrensd: ten W. 
door Titeue, Keumala., Audeuo cn Lala； ten N. 
door Sama Indra en Keumangan, en ten Z.O. door 
Keumangan en Troesce. Het N.W' gcdeelte wordt 
bevloeid door de Kroceiig* Baro, het Z.O. door de 
Kroeeng Tiro. Lam Meulo, in het ccntru m gel egen, 
hceft militairc bezetting cn is door een tramlijn 
verbonden met de Atjdh- trambaan Sigli-
Meureudoe. Ook voeren cr van Lam Meulo 
eolonnewegen, in Z.W. richting naar Titeue en 
Keumala in N. W. richting naar Sigli, in N.O. 
richting naar Djeumpa en naar Bcureu- noen, en in 
Z.O. richting gaat ecn weg die zich later naar het W. 
cn N. ombuigt over Geumoeroh, Amoet, en, 
kruisende de trambaan, naar Ndjong. De bevolking, 
in 1915 tellende o. m. 1885 gere- gistreerde mannen, 
beoefent den rijstbouw op sawahs. Aan het hoofd 
staat Teukoe Radja Ab- dolah, sinds 1915. Zie: 
Bijdr. L. T. en Vlk. N.-I., D1._55.(19£L3)>..W;58. 

TJOEMI-TJOEMI. Soendancesche naam voor 
Inktvisschen, Loligo en Sepia-soorten. In Tapa- 
noeli Mansi-mansi. Op de Kleine Molukken 
Kenoes, op Billiton Soetoeng. De Javaanschc naam 
voor Lolifjo is Iwak noes. Zie INKTVIS- SCHEN. ' 

TJOENDA. Een landschap van de ondcraf- 
deeling Lh。6

" Seumawe, afdceling Noordkust van 
Atjdh, met onderhoorigheden: Blang Lan- tjang, 
Patch, en de vier Boe]6h-landschappcn: Boeloh 
Beureugang (of Boeloh Baroh)； Boeloh Blang Ara 
(of Boeloh Toenong); Boeloh Gam- p6ng Teungoh
； Boeloh Mantjang en Boeloli Raja. 

Het geheel wordt begrensd： ten W. door Ni?am, 
ten N. door Straat Malaka en het landschap Lh6° 
Seumawi, ten 0. door Bajoe en Blang Mangat, en ten 
Z. ook door Blang Mangat. 

Van Lh6° Seumawe wordt Tjocnda gescheiden 
door een voor sampans goed bevaarbare laguno- 
arm, Kroeeng Lh6fr Seumawe gehceten, die in Ijct 
N. als Koeala Mamplam in zee mondt, en in het Z.O. 
een voorlnl. kustvaartuigen veilige, tegen alle 
winden beschutte ligplaats biedt, die zelfs bij eb kan 
worden binnengevaren. Van de Koeala Mamplam 
,af loopt op slechts korten afstand van de kust een 
lagune-ann, W.waarts tot aan de Kroeeng 
Boengkaih, zoodal sampans van af Lho^Seumawd 
tot daar binnen door kunnen va- ren, wat vooral in 
den 0. moesson bij onstuimigo zee geschiedt. 
Nagenoeg die heelo lagune-arm langs wordt 6en 
uitgestrekt rizophorcnbosch aangetroffen, aan de 
zeezijde waarvan alleen lig- gen Lh6fr Seumawb, dat 
vroeger ook totTjocnda behoord heeft, de 
onderhoorigheid Blang Lan- tjang, enTjoenda's 
voornaamste keudd: Peukan Toeha. Lange de 
smalle strook vlakke grond ten Z. van dat bosch, 
waarop de onderhoorigheid Paloh en het eigcnlijke 
Tjocnda Jiggen, kruisen 

do Atjdhtrambaan cn de grootc eolonneweg het 
landschap. Daarachtcr verheft zich ecn heu^cl- 
rccks, die, 4 a 5 K.M. breed on begrooid met alang-
alang, zich N.W.—Z. O. uitstrekt en do vicr Booloh-
landschappen schcidt van het ovc- rige Tjocnda. 

Do Bocloh-strcck is een vlakke vallei, onivat- 
tend het stroomgebied van de Kroeeng Boeloh, met 
gampongs, sawahs cn uitgestrekte mocrasscn. 

InTjocndawoneno. in. 1559gcregistrecrdeinan- 
nen(l915). InoigenlijkTjocndaisdcbevolkinghet 
dichtst, in de onderhoorigheden is zij dunner. 
Behalvo met de rijstcultuur op van den regen 
afhankclijke sawahs, onderhoudt zij zich met 
handcl, vischvangst, het uitgraven van koraal- steen 
en hot kappen van moerasliout. Dat hout cn 
dicstcenen worden tc Lho*- Seumawe als bouw- 
materialcn verkocht. In de bovenstreken zamelt men 
boschproducten, maar vooral pinang wordt vccl 
uitgevoerd, pepci, slechts weinig. 

Ocl^ebalang is Teukoe Tjifr Djoelian, wiens korte 
vcrklaring dd. 18 Sept. 1899 is goedgekcurd cn 
bekrachtigd bij Gouvts. besluit van 15 J uni 1900. In 
het bestuur over oigenlijk Tjocnda wordt hij 
bijgestaan door ecn aantal peutoca's, waarvan de 
acht uit de 1 angst ontgonnen landsge- deelten 
„toeha lapan" heeten. 

Behalve Blang Lantjang streefden. de onder- 
hoorige landschappen er naar zich aan het gezag van 
den ocleebalang tc onttrekken, on de l^oofden van 
Paloh en van Boeloh Beureugang slaagden er in van 
den soeltan Mo eha mat Dawot- sarakata's te 
verkrjjgcn, waarbij zij tot vanTjoen- da 
onafhankclijko hoof den warden verklaard. Aan dat 
streven naar zclfstandigheid, waarvoor zij steun 
zochten bij Tjocnda's vijand： Pcusa- ngan, moot 
ook worden tocgeschrevcn, dat do hoofden der ,vicr 
Boeloh-landschappen „toel)a peuet,, insteldcn, en 
den litel “kcudjrociin'' aan- namen. Missive Gouv.ts 
Sccrctaris 27 Nov. 1907 bepaaldo, dat bij wijze van 
jjroef en tijdclijken maatregcl de Boeloh-
landschappen van Tjocnda zouden worden 
afgeschciden； maar daL onlbin- dingsproces 
schijnt na dicn niet te zijn voortge- gaan. 

Literatuur: Bijdr. T. L. cn Vlk. N.J, Deel 55 
(1903) bl. 153. 

TJOENDOENG (Ocloc Mocsi). Zic MO ESI. 
TJOENEJA. Zie VAARTUJGEN. 
TJOENG BfiLOET (JAV.). Zie SOLANUAl 

TORVUM. 
TJOENGA. Zio MUZ1EK EN M UZ1EKIN- 

STRUMENTEN. 
TJOENG KANGKANG (SOEND.). Zic WJL- 

LUGIWEIA FIRM A. 
TJOEPANG (JAV.). Zic TANDKARPERS. 
TJOERITA. Zie MUZIEK EN MUZIEK- 

INSTRUMENTEN. 
TJOERITJAH. Zic VAARTUIGEN. 
TJOEROEP. Nagri op G30 M. Jioogtc aan dcA bo 

ven loop van de Mocsi gclcgen, in de rcsidentic 
Benkoelen nubij do grens met Palcmbang. J'joc- 
roep bezit con afzondcrlijke handclswijk, z. g. n. 
pasar Tjoerocp, die buiten de gewono inlandscho 
bestuursinrichting Btaat. Ecn groot deel Van daze 
handdswijk is door brand vcrnield, alleen cnkelc 
straten en toko's zijn overgcbleven. Eon buiten- 
gewoon stoile weg voert Oostwaarts door de Sin- 
dang naar «5loeara Bliti aan de Klingi. Naar het 
Zuiden bestaat verbinding met het verkeerscen- 
trum KCpahiang, terwijl N.W.waarts door ecn 
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zccr gcaccidenteord tcrrcip cen nicuwo wcg gaat 
naar het groudgebied by Mocara Aman in Le- bong 
(70 K.M.). Hier bevindt zich ook het immi- gratie 
terrein (zic KOLON-ISATIE), tcrwijl ont- slagcn 
contractanten van de goudmijnen cn van de 
nabijgclcgcn koffieondcrncming Soobang A jam 
zich verder hier gevestigd hobben. 

TJOETAK. Socndasche naam voor ecn dis- 
trictshoofd in de Prcanger-Regcntschappcn (thans 
wed ana genoemd); zijn anibtsgcbicd.cn zijn 
ambtswoning heetten katjoctakan (thans 
kawedanan). 

TJOETJAK- OERANG. Javaansch woord voor 
Ceyx innominala, een IJsvogel, op Sumatra Bin- - ti-
abang. 

TJOETJAK RAWA. Javaanschc naam voor con 
vogelsoort, Trachycoimis ochrocephalus, be- 
hoorende tot de Fyenonotidae, die op Java, Sumatra 
en Borneo voorkomt. In het Soendancesch hcet de 
vogcl tjangkocrawok cn bij Batavia tjitja rawa. Hij 
is bruingrijs met groenachtige vlougels en staart, 
wittc keel, zwarte teugels en ok erg el o bovenkop. 
Hij heeft ecn fraaien zang cn is als kooivogel zccr 
geschat. 

TJOETJOEN€OEK (SOEXD.). Zic TJORO. 
TJOETJOER ATAP (BANKA). Zie BAECKEA 

FRUTESCENS. 
TJOETJOERAN OEDJAN (MAL.). Zie PIPIT- 

LOE"AN. 
TJOETJOET (IRAN) (MAL.). Zie HAAI. 
TJOLO. Desa in het district Koedoes, afdeo ling 

Koedoes, residentie Semarang, alwaar het graf van 
Soenan Jloeria, ccn der bondgenooten van Raden 
Patah in den strijd voor den Islam, op ecn 
voorsprong van het 3[oeria-gebergte ge- legcn is. 
Het graf is van gchouwen steen ver- vaardigd, heeft 
don vorni van ecn bakoven en is met een houten dcur 
gesloten. Over het graf is een, met sirappen gedekt, 
houten huisje gc- bouwd. 

TJOMAL. liistrict met gelijknamige hoofd- 
j>laats van de contrdle-afdccling, het rcgentschap < 
!i <!<• afflocling PCmalang, residentie Pekalo- 
ngan, met 4 onderdistrictcn cn 73 desn's. Op het 
einde van 1905 had (lit district ecne bevolking van 
bijna 87.000 ziclen, waaronder 50 European cn cn 
700 f'liineczcn. 

TJOMAL. Rivier in do residentie Pekalongan, 
<in(springt. <)p den SlajnCt.loopt 
ecrstNoordwaartn, <lnn voorbij Banjocnioedai met 
ccn scherpen hock naaj- l)(4 ().. door een vruchtbaar 
fialgcbied, dat met nilwerpschui van den Slanidt 
over^oten is, even a Is (lc (ialen van cen paar 
Noordclijke parallelbiiken. Ranrlocdongkal is het 
centrum. Alon heeft hier eon groot irrigatiewerk 
gertiaakt, waanloor het water der Tjomal voor de 
bcvloei- ing der vJakte van PC making wordt 
gobruikt. Bij den hoek van Pcnialang bouwl de rivier 
eene <lelta in zee. Ann deze rivier ligt de 
suikerfabriek J'jomal. 

TJOMBOL. Eiland behoorende tot do nfdeeiing 
Karim on der residentie Riouw cn Onderh. Zio KA 
RI MOEN. 

TJOMBRANG (JAV.). Zie N1COLAIA. 
TJOMPONG, t. r. (Ijomj)ong (JAV.). Rood。 

klcurstof uit jongo (Ijatibladercn bereid, die op Java 
gebruikt wordt voor het vlcchtwerk uit de 
bladreepcn van go bang vervaardigd., 

―, .TJONGG它ANG. Vroeger controle-ftfilceling en 
—；

7
 - district van het regentschap cn de nfdeeling 一

Socincdang,residentie Preaiigcr-Regcntschappcn. 

J)c hoofd plants Tjonggcang lag ccrtijds aan den 
grooten postweg van Bandoeng over Socmfi- flang 
naar Chcribon. Tocn deze weg cchtcr vOorbij 
Soomcdang van Paseh over To mo verlcgd word, 
word Pas6h de stahdplaats van den controlcur cn To 
mo do hoofdplaats van het district on ging het plaatsjo 
Tjongg6ang sterk achteruit. 

In 1901 is do controlc-afdceling opgeheven cn 
gevoegd bij die van Soemfidang. In 1913 heeft hot 
district naar zijn hoofdplaats den naam To mo 
gekregen. Tjonggeang is thans do naam van cen 
ondcrdistrict van het district Tomo. J 

TJORO. Javaansch woord voor Kakkerlak, 
Periplanela orienlalis en andere soorten, in het 
Socndanecsch Tjoctjoengoek, in het Maleisch Lipas. 

TJRA。MON. Zic LHOfr KROEliT. 
TLfiTJfiR (JAV.). Zio VITIS PAPILLOSA. 
TLOGOREDJO. Hoofdplaats van het district 

Tlogowoengoe, afdepling en rcgentschap Pati der 
residentie Scmarang. Men vindt er een fabriek voor 
de bcreiding van tapiocameel en niet ver er vandaan 
de pasanggrahan Djloe- bang op ± 1000 M. boven zee 
gelegen. -••- - 

TLOGOWOENGOE. District van de controle- 
afdeeling, afdeeling en het regentschap Pati tier 
residentie Semarang, met eene oppcrvlakte van 220 
K.M2. en eene bevolking op ultimo 1905 van 77.100 
zielen, waarvan een 50 tai Europea- nen en een 25 tai 
Chineezon. De districtshoofd- plaats is TlogorMjo 
(zie alclaar). Het district is vcrdeeld in vier 
onderdistricten. Men vindt er 2 
cultuurondememingen, gedreven op 5 erf- 
pachtsperceelen, waarop koffie, kapok, padi, rubber 
en specerycn worden geteeld,^Y 

TOALA. Ten behoove van cen onderzoek naar de 
Toala of boschmcnschen van Zuid-Celebcs hebben 
de reizigers Sarasin in het laatst van 1902 het 
Westolijko bergcomplex van Maros (in de 
Noorderdistricten) naar Lamontjong (in het Zui- den 
van Bone, op 119° 58，O.L. en 4° 59，Z.B.) bereisd 
en. zesticn dagen. te Lamontjong, op do Oostelijke 
berghclling, vertoefd. 

De Toala zijn cen van de Boegineezen afwij- 
kendc, primitievc mcnschcnstam, klein, zonder 
daarom pygmoeen of dwergen tc mogen heeten, 
ongovcer 1,57 M. hoog. Hun haar is gegolfd, bij 
verscheidcno individuen naar den kroezigen kant： 
maar kroesharig zijn zij niot, vcelecr bc- paald 
gogolfd-harig. Hun huidklcur is iets don- kerder dan 
die van de Boegineezen; do schcdel- bouw is, 
blijkens metingcii aan levende porsonen, iots langor 
cn smaller dan dio van de moor bra- chyceplialc 
Boegineezen; aparto schedels waren ondanks allo 
moeito niet to krijgcn, zoodat van do capacitcit nicts 
valt niedo to dcelen. Do licluiainsbouw is slunk, de 
nous is breed met een diepon wortcl, do lippen zijn 
ma tig dik, bovonlip on kin bchaard. , 

Al do Toala, dio gonoeindo reizigers to zion 
kregen, hebben min of moor do Boeginccschc cul- 
tuur aangcnoinon; zij gaan geklecd als deze cn 
cenigen hobben afgesneden of geknipt haar. Do 
groote meerdorheid huist in kleine paalwoningen, dio 
ovoral in do dalcn en op de hoogton van het 
Lamontjongscho woudgebied vorsproid liggen on 
docn aan landbouw, hoofdzakelyk mats plantond on 
andero eultuurgewassen, ook klappors； zij be- w er 
ken den grond met grooto stokken. In de nabijheid 
van oik Toiila-huis vindt men een hoi, tlat duidclijko 
sporen van con vroeger bewoond- 
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zijn toont. cn dat als do voorganger van het. huis kan 
boschouwd wordcn. In con met do buiten- wereld 
allccn door middcl van ccn nauwe rots- splect. 
verbonden “Fclsenzirkus", nict ver van Lamontjong, 
vonden de reizigers tweo nog bc- woondo iiolen, een 
grooter, waarin van palcn ccn stcliago was gebouwd, 
de woning ecncr talrijke familic: cn ccn kleiner (bola 
towa = oud huis) waarv66r con op palcn staand 
uitbouwsel was aangebracht; gebukt moot men hicr 
doorkruipen cn zoo bereikt men de nauwe, door vijf 
nienschcn bewoonde ruimte. 

Tot in de hoogte was de rots door den rook van 
het keukenvuur zwart geworden. Men zeide, dat vijf 
jaar t.e voren nog vole van deze holcn bewoond 
waren; ruaar de mcnschcn zijn er nu uitgetrokken 
om huizen to bouwen: cone epidemic heeft er vclen 
weggenomen, cn an- deren zijn naar de bergen van 
Mahiwa, in het Noordwesten van Lamontjong, 
getrokken, wijkendc voor de afpersingen van den 
radja. Geon ToiiJa leeft thans mecr uitsluitend van 
de jacht, wat 'ook onmogclijk is, omdat de 
Bocgincc- zen het wild bijna gehecl uilgeroeid 
Jjebben. In het gebied van Lamontjong Icvcn nu 
allccn nog maar cultuur-Toala； zuivere natuur-
Toala zijn daar nict meer. Er heeft eene vennenging 
plaats gehad met Bocgineesche inisdadigcrs, die in 
Lamontjong een toevluchtsoord zoeken en vin- den
； niettemin zijn er nog verscheidene Toala 
aanwezig, die wat huu doen en latcn betreft — 
wanneer* men den landbouw uitzondert — nog 
maar zeer weinig door vreemden invloed gewij- zigd 
zijn. De Toala hebben een opperhoofd, dat hen bij 
den Boeginceschen radja van Lanion- tjong 
vertegenwoordigt; Balisao, zoo hcct J)ij, moet kleine 
gcscliillen beslcchten en over huwe- lijks- en 
cigendomsrechten waken; zijn ambt is crfelijk, ook 
indcvrouwclijkelijn, maarin hetlaat- ste geval treedt 
de man op voor zijnc vrouw. Hij bewoont een heel 
klein, smerig huis in een berg- spleet； een hoi in de 
nabijheid di ent hem af cn toe tot pied-a-terre. Hij 
was in tegenwoordigheid der reizigers zeer bedeesd, 
keek aldoor naui- den grond en scharrelde verlegen 
met een stokje in het zand; intelligent schecn hij niet 
erg. Hij ver- telde het volgende: De Toala leven van 
oudsher in het gebergte, en misdadigers uit Bone 
komen tot hen, zoekende naar ecu schuilplaats. 
Vroeger hadden zij indirect gemeenschap met de 
Boegi- neezen, heimelijk ruilhandel drijvend met 
hen, door de ruilwaar neder te leggen aan den weg, 
cn later te gaan halen wat de handelsvriend - had 
goedgevonden cr achter te laten. Zij handelden aldus 
om niet opgepakt cn tot si a ven gemaakt te worden. 
Maar nu gebeurt dat niet nicer. Ba- lisao kon tellen, 
inaar inoeilijk en ook de waarde van het geld kent 
hij; men mag maar 66ne vrouw hebben： heeft 
ieinaild cr twee, dan wordt hem er cenc afgenomcn. 
Licgen doen de I'oala nict en diefstal kwam vroeger 
nooit voor, maar thans wel, nu er vreemden bier 
komen. Oorlog vocrcn is geen gewoontc; maar de 
koning van JJon6 kon hen tot den krijgsdionst 
oproepen. Bij echt- breuk wordt de misdadiger door 
den belcedigden cchtgenoot gedood； moord kent 
men niet. Van maanden en dagen wist Balisao niets, 
maar bij het planten van mals en bij andere 
gelegenhedcn vraagt hij den Bocgineczen naar 
golukkige en on- gelukkige dagen. Geneeskundigen 
bezit hunne maatschappij niet. Als wapen is een 
knots in 

gebruik, waarvan hc& dikke, spiraalvormig gc- 
draaido cind met schcrpo ijzeron punton is bezet; 
mon si a at cr mcclo, maar slingert zc ook, naar 
dioven. Boog cn pij) konnen zij niet, herinneren zich 
ook nict ooit zoo iets bezeten to hebben. Maar do 
Sarasin's zijn zoo gclukkig gowccst in een dikke 
aschlaag van ccn kalkstecngrot cone grooto nionigto 
vuurstccnen pijlpuntcn, messen on sclwappcrs tc 
vindon, benovens ccn aantai bccndcrcn van op de 
jacht gedoode dicrcn. J)o onderstelling ligt dus voor 
do hand dat de Toala de autochthoncn van Celebes 
zijn, de oorspron- .kelijko bewonors des cilands, 
Jcvencic van do jacht met boog en pijl en wonende in 
liolcn. Hun jachtgerei en andcr gcreedschap 
behoorden tot den palacolit-hischcn stcentijd； van 
ncolithi- schc of gepolijst stcenen werktuigen is in de 
on- dcrzochte holen geen cnkel stuk gevonden； van. 
het palaeolithischc kwamen zij onniiddellijk in het 
ijzcrtijdperk, met bohulp van de Boegineczcn van do 
kust. Waarschijnlijk zijn de ijzcrcn splinters, die nu 
in de knotsen zitten, vroeger steencn punten gewcest. 

De ccrste laag van Celebes' bcvolking vorincn, 
naar de Sarasin's beweren, de rJ'wa)a； dan vol- gen 
de Tora d j a - st a m m en, en daarop de Boc- 
gineezen; daarbij wordt in het midden gcla- ten of de 
Boegincczen (en Makassaren) voor een decl uit 
Toradja-stammen voortkwanien. Tot zoo ver hetgeen 
de Sarasin's hebben mee- gedceld. Tegenwoorclig is 
het volgcndc uit be- stuursberichtcn o nit rent lien 
bekend. 

J)e J'oala bewonen het hooggebergte van West- 
Lamoeroe. Ze zijn gegroepeerd in drie stainjnen, nl. 
dievan OerocpaE, Tote cn Tclangkere, tezajncn de 
Tcloe LirnpoE gchceten. Ze best：houwen zich af tc 
stain men van de ah>udc inhccinsclic bcvolking, 
terwijl volgens hen de Boegincczen van <!<• kust 
naar het binnenland zijn gedr<jngen. zijn 
vrijheidJicvend cn wenschcn onvi'rkort den eigen 
ouden hcidcnschcn godsdicnst ^zeden cn gewoon- 
ten te handhaven; ze spreken ccn eigen dialect. 

De Islamictische bcvolking dor vJakt en van l^a- . 
mo eroe on tl cent haar afkomst aan <lie dec Te- loc 
LiinpoE, doch beschouwt de laatstbe(l(ie](le als aan 
haar onderworpen en 1)ccft zich steeds daarnaar 
gedragen. 

De invloed der Boeginecsche cultuur is bij <le 
Toiila in alkis inerkbaar. Ze voorzien d(K»r roof- bo 
uw in hun onderhoud, ze leven in verspreid liggende 
ladangH, om deze tegen dicfstal cn wilde zwijnen tc 
bcschernicn; Jjet gcvoJg dozer lovenswijze is dat zij 
steeds verblij ven in lijdclijkc ladanghuisjcs van 
minimale afnietingen cn ver- vaardigd van licht 
inatcriaal. 

Bewoning van holen komt niet (nicer) voor； in 
het gebergto wordcn geen door de natu ur gc- vorinde 
noch kunstjnatig aangclegdc holen aan- getroffen. 

Zic verder Globus, dl. 83, 1903, bJ. 277. P. 11. F. 
Sarasin, J<cisen in Celebes, Zwciiter Band 1905. 

TOBA. OndeiafdeelingT van de afdccling Ba- 
laklandcn (zic aid a ar). 

TOBA, PLATEAU VAN TOBA. Zoo wordt 
gewoonlijk genoenul de uitgestrekte hoogvlakte ten 
Zuiden van het Toba-nicer gelegcn, die onder den 
naani Hoogvlakte van Toba, administratief een 
onderafdeeling uitmaakt van de afd. IJatak- landen 
(zie aklaar). De Batakschc benaming van dat plateau, 
dat geheel en al mot tuf is bedekt, is Hoe叫bang 
(waarsehynlyk van „heinbangn = 
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uitgcbrcid); do Noordclijl^i grcns is het Zuidelyk 
randgebcrgte van het Toba-nicer； naar het "Zui- 
dcn vcrloopt het plateau in de hoogvlukto van Si 
Lantoin. Het cigenlijk To ba, namelijk het lan(l, (lat 
door de eigen bevolking zoo gonoemd worclt en die 
zich ook zelvc „halak TobaM, incn- schcn van To ba, 
nocmt, is de kuststrook langs de Zuiilclijkc boorden 
van het mecr, tusschcn (lit en het randgebcrgte. 
Opincrkelyk is, dat wanneer men van het Zuidcn 
naar de Noordclijkcr Batak- Janden komt, rJ.'oba 
steeds mecr terugwijkt. In Angkola hcct To ba allcs 
wat ten Noordcn van de Aek Poeli ligt (zie 
SJP1ROK), dus van do Batang Toroc-vaHei 
Noordwaarts. Ko mt men over de Ack Poeli, dan 
begint Toba met de valloi van Silindocng on in 
Silindoeng wordt Toba ge- nocmd allcs wat achter 
het Noordclijk randge- bergte van "de vallei ligt. 
Ecrst Noordclijk van (lat randgebcrgte hcct Toba, 
wat, als boven gezegd, ook door de bewoners zclf 
Toba wordt genoemd. (Zic BATAKLANDEN, 
BATAKS, SILINDOENG. TAPANOELI. TO 
BAM EER, TOBA EN SILINDOENG). 

TOBA EN SILINDOENG. Oorspronkclijk ccn 
afdeeling vanelc rcsidentic Tapanocli, verdeeld in 
twee onderafdcelingcn. niaakt dozestreek thans deel 
uit van de afd. Bataklandcn. Dit gebied is als kern 
van het door Toba Bataks bewoondc gobied te 
beschouwcn en verdient als zoodanig AVCI een 
afzonderlijk hoofd (zic echter ook op SILIN- 
JJOENG, TAPANOELI on BATAKS). Dezo streek 
bestaat uil ecn groot aantal landschap- I)en, in 
welker indceling echter nog al ecns wijzigingcn 
worden aangebracht. Zic daaroin de Rcgccringsal 
nianak. 

Elk Inndschap is gevormd uit ccn aantal dorpen 
(hoeta's), die geheel afgescheiden liggen en mcestal 
<*l> gcruimen afstand van de dorpen van het aan- 
grenzend landschap. 

Dit gebied omvat do vrij breede terrasvorniigo st 
rook in het Ziudoosten tusschcn het nicer cn het f-
tfii oprijztMHi randgebcrgte, waarin de hoog- 
vlakte in het Noordcn cindigt, zoomede de veel kh-
inerc oeverlanden, inecr Wcstclijk gelegen en <lc in 
het artikcl To ba nicer genoemde eilanden. Jlet 
grootstc gcdeeltc echter wordt ingenomen 
<loor(!<■ zi< li als een steppe voordoende 
hoogvlak- Ic, <lie met zwakke helling nnar het- 
Zuidcn af- <lnal(. Zij wordt in het Zuiden begrensd 
cloor den langen rug, Noordclijk van den I). Saoct, 
ten W'-'t <-nden I). Marti in bang cn het gebergte, 
dat de waterscheiiling vormt tusschcn hetstroom- 
tffbied van de bronrivieren (UT Batang Toroe en de 
rivi(*rcn, flic Noordclijk van Siboga in zoo vallei). 
De cigenlijkc hoogvlakte van Toba strekt zich uit 
van Paugariboean tot，Lintong ni hocta honibing cn 
van l^ocrba si nomba tot Pagar ba- toe. Het hoogstc 
gcdeeltc ligt bij Moota Gin- djang, vanwaar zij 
langzaain naar het Westen cn Zuidcn, sleil naar het 
Nobrclcn cn Oostcn af- loopl', om bciioordcn Boctar 
vrij we I horizontaal to blij v<Mi en <laarna w(>er 
in ulle richtingen to claim. In het Noordoostcn is de 
hoogvlakte tegen het geborgte ongelijk, daalt 
langzaain naar het Zni<len en Zui<l wenten cn 
eindigt bij do vallei van Silindoeng. Op de 
hoogvlakte verheffen zich eenige gcisoleerde 
bergtoppen： de Batoe Harang, D. Inioen (1450 N.), 
D. Sibadak, D. Na godftng, D. Sitarindak cn men 
vindt er ecn groot aantal kleincrc verheffingen in 
den vorm van bulten, soms in rijen of in ccn krominc 
lijn van rc^clnia- 

tigen vorm gcgroepcertl cn die cvcnals de geheelo 
omgeving uit los tufzand bestaan. Die pc. vaak 
loodrcchtc rnvijnon doorsnijden de vlakte, vaak tot 
ccn diepte van 30 — 50 cn nierr meters, waar- van 
do wanden bestaan uit los kwartszanc! met weinig 
wit of grijs kleiachtig cement. Op den bodem van 
die mccst smftlle ravijnen stroomcn de rivicren, die 
de wanden op eigenaardige wijze hebben 
geerodcerci, zoodat pyramiden govormd zijn, die 
als.orgclpjjpcn in rijen achter elkander staan. Met 
uitzondcring van het Noordclijkstc gcdecltc vomit 
de hoogvlakte van Toba cn Silindoeng, uit ccn 
hydrografisch oogpunt bcschouwd, ccn cnormen 
trechter,waarvan de nagenoeg hori- zontalc vallei 
van Silindoeng het verzamclpunt is. Zij vonnt het 
brongebied van de Batang Toroc, die bezuiden 'l：
aroctocpg dien naam vcrkrijgt, na do saAicnvlociing 
van de Si Geaon en de Si Toe- mandi. Do 
hoofdwatorschoiding tusschcn Sumatra's Oost- en 
Wcstkust ligt op min of mecr korten afstand van de 
Westkust van het nicer, loopt van daar bijna vlak ten 
Zuidcn er van, om dan in Zuidclijke richsing over 
den D. Djandji Marija het geborgte Oostclijk van 
Sipahoctar to berei- ken, waaruit zich de D. Borotan, 
D. Paoeng (1785 M.), D. Si Landi Landi (1462 N.), 
D. Pang- oelocbalung (1490 M.), D. Si Alogo (1625 
M.) en andcro toppen vorheffen. Met cen 
Zuidwestelyke 

van 
naam 

bocht loopt zij dan naar den met den D. Saoet 
samenhangenden rug, over dien bergreus zelf en 
dan Noordoostwaarts naar de grens van_Sipirok en 
Padang La was. 

De hoogvlakte is, voorzoover zij niet in cultuur 
is gebracht in do nabijhcid dcr hocta's, waaj- uit- 
gestrekte akkers worden aangetroffen, met gras 
begrocid, dat nicer dan nianslengtc hoog wordt. 
Alleen in het Noorden bevinden zich nabij den rand 
two# bosch-complexen: het Djaba-woud en het Si 
Ramba-woud. Overigcns is do vlaktc boom- loos, 
behalvo binnen do wullcn der hoeta's, waar een zeer 
enkclc vruchtboom staat en die zelf be- 
plant zijn met ondoorclringbare, meters hooge 
heggon van bamboe doori. 

Op den bodem dcr ravijnen. en sedert de laatste 
jaren, tengevolge van den ijver en de groote be- 
kwaamheid in het bevloeien, ook op het niveau 
der vlakte, bijv. bij Si Bprong-Bprong, treft men 
sa wall's a an. .De rivier, welker boven- en midden- 
stroomgebied nagenoeg do geheelo afdeeling om- 
vat, is de Batang Toroc. Hare twee hoofdtakkcn 
zijn de reeds genoemdo Si Geaon cn de Si Toe- 
niandi, waarvan de laatste de bclangrijksto is. 
Dozo ontstaat uit do sainenvloeiing van een 
groot aantal bergstroomen, zooala de A. Ainbar 
Hoda, die op do Noordclijkc hcllingen van den 
ten Noorden van den Saoet liggenden rug ont- 
springl en de A. Mok Mok cn Si Gaocng, die van 
den 
Noordelijkcn rand Van de hoogvlakte komon cn 
in diepo klovcn dio vlakto Uoorstroomen. De Si 
Geaon heeft haro bronnen even Wcstclijk van dio 
van do A. Mok Mok en ontvangt het water van 
het Wcstclijk grensgebergte. Beidc hoofdtakkcn 
broken in het Noorden zich baan naar- do vallei 
van Silindoeng, die met het benedenstrooms gcle- 
gen Toroe-dftl voorheen ccn lange, smallo water- 
vlakte is gewcest, welko door de van het Noor- 
den komende tufachtige stoffen is opgcvuld en 
waarin later do rivieren hun bed hebben uitge- 
gravon. Nict lung gelodcn vormdo Si Toe man- 
di nog ccn meertje, Laoet djoeloe gcheeten, dat 
echter verdwcncn is doordat de rivier haren loop 
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vcrlcgde. De horizontalo dalvlaktc is in den loop der 
jaren reeds zecr dikwjjls van gedaanto veranderd. 
V66r do inlijving bij het Goliverne- mentsgebied 
gold in de valloi de regel dat de rivicr mocht. 
stroomcn, waar zij zclve haar bed koos. In het laatst 
van, 1884 cn het begin van 1835, toen de Si 
Tocinandi zich in vier takken had verdeeld, heeft 
het vcel moeite gekost oin de hoofden, die door de 
loopvcrandcring aan- winst in land zouden 
verkregen hebben, met den ouden rcgcl te doen 
broken. Thans zijn do rivicrcn waar noodig 
ingedijkt en is daardoor de vallei, die van de plants 
waar het ravijn van de Si Geaon zich in het 
Noordwestcn verbreedt, tot a an de Batoe Hopit-, 
waar de Batang Toroe tic vallei verlaat, 15 K.M. 
lang is cn 3 A 4 K.M. breedte heeft, zoovcel 
mogelijk voor overstroomingen gc- vrijwaard. Van 
Batoc Hopit tot a an de Ack' Poeli is de clalbodem 
sinal en vallen slechts kortc berg- stroompjes links 
cn rcchts in de rivicr. Dit ge- deelte staat bekend 
onder den naam van Pahae, van Noord naar Zuid 
onderscheiden in Si Goin- poelan, Pangaloan. 
Djandji Angkola en Si Mangocmban. In dit gcdeelte 
van Sipoholon a an het Noordelijk uiteinde dcr 
vallei tot voorbij Pangaloan, komen langs den linker 
rivieroever vecl warme bronrien voor. Zij zijn te 
onderscheiden in： a. gewone warme bronnen, die 
alleen kokend water opleveren, dat naar het schijnt 
kie- zelzuurhoudend is； b. bronnen, die koolzure 
kalk afzetten en al of niet tevens zwavelwaterstof 
be- vatten. De eerste soort koint alleen bij en bezui- 
den Pangaloan voor, waar vooral des morgens een 
^antal kolossale dampkolommen opstijgen ； de 
andere bij Sipoholon en tegenover Taroetoeng bij 
den weg naar Sipahoetar. 

De berghellingen in Pahae zijn meerendeels inet 
bosch bedekt en ook in Silindoeng is feel ineer 
bosch dan in Toba. 

Het gedeelte, dat tusschen de vallei en de Ack 
Raisan, de grens met Siboga, gelegen is, omvat een 
woest bergland, nagOnoeg geheel met oer- woud 
bedekt； de schaarsche bevolking woont er in. 
armelijkc dorpen, die aan of nabij den weg zijn 
gelegen, welke Taroetoeng met Siboga verbindt. 
Waar deze weg naar de vallei afdaalt bovindt zich 
een prachtige watcrval, de Pantjocr Batoe, gevormd 
door een bergstroom, die in de vallei zich met de A. 
Si Geaon vercenigt. 

Het klimaat is over het geheel gezond, behalve in 
het Zuidelijk gcdeelte van Pahae, met name in 
Djandji Angkola, waar uitgestrekte nioerassen zijn 
en veel malaria voorkomt. Op de hoogvlaktc is de 
weersgesteldheid vaak ruw en het .kan er, als 
Iievige winden, gepaard met stortregens, over het 
plateau gicren, zeer guur zijn. Valt er over het 
geheel veel regen, ]iet bekken van het Toba- meer 
heeft een opvallcnd droge weersgesteldheid en eer 
te weinig dan te veel regen. Over het geheel is. 
vooral in Toba de afwisseling van het weder 
plotseling en aanzienlijk. 

Op de hoogvlaktc woont Oostelijk van den weg, 
die Silindoeng met Toba verbindt, de groote mar- 
ga Pohan of nicer voiledig Si Mogot di Pohan en 
wel meer bcpaald de-daartoe behoorende lioofd- 
marga's Silitonga en Simandjocntak. Naar het 
Westen behoort het land aan de hoofdmarga Si 
Hojnbing en verder Westelijk aan Simamora. Langs 
de Z.W.zijde van het meer wonen de tot het 
margacomplex Si Radja Oloan behoorende marga's: 
Si Nambela, Si Manoellang, Bangkara 

(Bakara). Si Hite. Singa Mangaradja bclioort tot Si 
Nambcla. In Mocara cn vordcr Oostelijk- Lon- 
toeng, waartoc Siregar cn Aritonang behooren. In 
Hoeta Gindjang hcet de hccrschcndc marga Radja 
Goekgoek. In Tarnbocnga cn Goergocr heerqcht de 
marga Simandjocntak. Meer Oost- wnarts treffen 
wij de marga Si Ahaiin cn Pordcde aan cn 
Napitoepocloe, terwijl tegen de helling van het 
randgebergte de marga Hoeta Gaol woont. In liet 
landschap Si Bola Hotang de marga Tampoc bolon 
en Oostwaarts daarvan de marga Tamboe- nan, cn 
Zuidelijk van deze, aan den voct van het 
randgebergte de inarga Baroeara, die be ide tot het 
complex Si Tamboen Mooli a behooren. Bij 
Lagocboti woont de marga Hoeta pea, waarvan 
Radja Deang ccn onderdecl is. Westelijk van La-
gocboti in Loemban bagasan hcerscht de marga 
Hoeta djoeloe en nog Wcstclijker aah het meer 
woont de marga Aroean. Oostelijk van Lagoeboti 
vindt men de inarga Si Barani cn in Bonan dolok een 
gcdeelte van de marga Simandjocntak. 
Noordoostelijk daarvan liggen een paar dorpen van 
de marga's Si Boeea en Sian-ipar. Tn het landschap 
Loemban balian, dat tot Si Goempar behoort, is 
weder een gcdeelte *ran de marga Hoeta Pea 
gevestigd en Oostelijker de inarga Simatoepang, tot 
het complex Lontoeng behoorende; ook vindt men 
er nog gedeelten van de marga's Napitoepoeloc en 
Si Ahaan. In Por- sambilan wonen de marga's Si 
Lacn en Si To- roes en Zuidelijk van de laatste tegen 
het randgebergte een deel van Napitoepoeloc. In Si 
Antar eindcJijk hcerscht de marga Morpaoeng. 

Bevolking. De bevolking vindt haar voor- 
naainste middel van bestaan in den landbouw. Rijst, 
hopfdzakclijk verbouwd op natte velden, is het 
voedingsmiddel bij uitnemendheid, maar vooral op 
de hoogvlaktc, waar gelegenheid tot sa- wah-aanleg 
schaarsch is en de rijstcultuur op <lro- ge veklen niet 
loont-, voedl zich een overgroot deel der bewoners 
met gadong,俨n zoete aardaj)- pel, de knol van ecn 
tot de convolvulaeerie belion- rendc plant, die door 
stekken wordt vermenig- vuldigd. Aan de 
grondbewerking wordt veel zorg besteed en op de 
hoogvlaktc» wordt geregeld ge- mest. In Silindoeng 
en op enkcle plaatsen in Toba wordt J)ct zaad op de 
sawah uilgezaaid dus niet vooraf op 
kweekbeddingen nitg(deg(l. Mais wordt overal * 
aangcplant, cvenals k^ladi (soehat), maar niet in 
grootc hocvcelhcid, zoo ook suikerriet en tabak. 
Vruchtboomcn zijn er weinig, vooral in Toba op de 
hoogvlaktc. Ah tocsjiijs hij de rijst worden 
movskruiden, sommige bladercn en bloc men, 
Spaansche peper en altijd zout gc- bruikt, zoomede 
vleesch en visch, de laatste vooral aan de oevers van 
liet meer. Jn Silindoeng en aan het To ba nicer wordt 
clkcn marktdag verse h buffel- en varkensvleesch 
verkocht, maar overi- gens slacht men een gezond 
stuk vcc： buffel, var- ken of paard, alleen'bij 
feesten. Ziet men, dat. een o£ under dier zick i8 en 
sterven zal, dun wordt het gauw geslacht, ja zclfs het 
vleesch van gcHtorvcn dieren wordt gcgelcn. Bit 
was de oorzaak van een hevige epidemic, die uitbrak 
na het al gem een gebruik van aan veepest geslorven 
buffcis. Men eet honden, katten, muizen, ratten, de 
Jarven van soinmige insecten, enz, 

Behalve water wordt veel palmwijn gedronken, 
uit het sap - van den arinpalm bcreid. Scdert jaren is 
de kofficboom in Toba en Silindoeng aangeplant. 
Aanvankelijk voor eigen gebruik, 
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word later, toen do productic toonam, koffie naar 
Siboga uitgevoerd, waar zo door Chincozon word 
opgclcocht. Tocn daarop art. 1 van de ordonnan- tic 
van Ind. Stb. 18G4 no. 8 word tocgepast cn do koffie 
aan hot Gouvcrncment ecrst voor / 14, later voor / 15 
de pikocl mocst worden gelc^crd. Jiet men de tuincn 
verwilderen, waardoof vecl verloren ging. De 
opbrengst dnaldo dan ook zecr en de in eenig jaar 
ingeleverde koffie bedroeg nict mecr dan 75 pikocl. 
In 1892 (Ind. Stb. no. 249) were! de bevolking van 
de verplichting tot levering aan het Gouv. ontheven, 
waarop de lust voor do cultuur aanstonds toenani, 
zoodat elk jaar de productic vermeerderde： in 1893 
word 386, in 1899 reeds 700 pikoel naar Siboga 
verkoebt. Onder de zoogenaamde boschproducten, 
die van beteekenis zijn voor den uitvoer, verdicnen 
ben- zoe, kamfer, rotan, gom en hars genoeind te 
worden. De handcl heeft hoofdzakelijk plaats met 
Siboga； alle vervoer geschicdde tot voor kort met 
dragers of met lastpaarden. Thans, na voltooiing van 
den auto-weg Si Bolga-Toba. ook met vrachtauto's 
en met buffelkarren. Zout is een hoofdartikel van 
invoer ； zoolang er noggecn goede verkeersweg 
was, gingen wekelijks 300 tot 500 en ineer niannen 
naar Siboga om ieder eon vracht zout te halen. 

De handel over het meet was vroeger zeer 
onbeduidend, doordat de vaart tengevolge van 
voortdurendc oorlogen tusschcn de omwonende 
stammen te gevaarlijk was. Sedert rustiger toc- 
standen zijn ingetreclen is het marktbezoek van de 
aan het nicer gelegen plaatsen zeer toegeno- men. 

De veeteelt omvat voornamelijk buffels, run- 
deren, varkens cn paarden. Vroeger was de vec- 
stapcl buitengewoon groot, maar, herhaalde vec- 
ziekte heeft het aantal buffcis van ettelijke ticn - 
(liiizendcn teruggebracht tot ruini 3000 in Silin-. doe 
ng en ongevcer 60() in Toba. Algcmcen bekend zijji 
de paarden (de zoogenaanuie Batakpaarden), 
waarond('r diereii van zeklzaam schooncn li- i 
haamsbouw voorkomen. Het aantal paarden 
bedraagt ruiin 11.000. Uitvoer heeft voorname- ]jjk 
jdaats naar Sumatra's Oostkust. De zorg voor <!<■ 
paarden is uiterst gering. Daags, loopen zij vrij rond 
op de veklcn; aJleen dnAr waar, nabij cene grens, 
vrees voor diefstal bestaat, worden zij bewaakt. 'B 
Nachts drijft men ze naar de hoetu, waar zc in 
nioclderpoclen onder de huizen verblijf houden. 
Door het Gouv. zijn vclc pogin- g(-n gedaan tot 
vcrbetcring van het ras. In 1891 k warn een station 
van dekhengsten niet ver van Taroetoeng, aan den 
weg van do valloi naar Siboga, gereed en in Mei van 
dat jaar werd ter verkrijging van de daarvoor 
benoodigdo paarden to Taroctoeng een 
tentoonstclling gohouden. Ecrst eindc 1892 waren 3 
hengsten en 12 merries op het station aanwezig en 
een klcin gotal veulens gewoiincn. Ook werd aan het 
station cen stoo- terij verbonden, maar duarvoor 
block het door gebrek aan weidegrond ongeschikt. 
Over 't gehecl had de zaak geen succes en in 1896 
werd hot station, wnaraan ruim f 30.000 was ton 
kosto gclegd, opgeheven. Castmtie van hengsten 
wordt Hcdei't 1891 door het Gouvcrncment 
aangemoe- digd, maar ook zonder veel resultaat. 
onidat de bevolking ecu ruin als niinderwaardig clan 
cen hengst beschouwt. Verder werden drio sandel- 
houtdekhengsten aan de hoofden van Toba ten 
geschenke gegeven en gestald to Si Borong Bo- 

rong, Balige cn Bahai Batoe. In het belang van den 
vtfcfstnpc! Werden in 1889 schapen van Aus- 
trnlisch ras, van do Palosbaai op Celebes en later in 
1891 uit anclerc streken van Sumatra's Wcst- kust 
ingevoerd. Het aantal schapcn is clienten- gcvolge 
zeer toegenomcn, zoodat in 1899 reeds uitvoer naar 
andcrc afdeelingen kon plaats heb- bon. Uit China 
wcrden，nuilezcls, czcls en ezclin- nen naar de 
hoogvlakte ovcrgebracht. Kruising van czels met 
Batak-merrics had sedert 1893 plaats en leverde 
aanvankclijke goede resultaten. Thans echter hoort 
men van de zaak niet meer. 

Wat de nijverheid botreft, staat wel het woven 
van kleedjes： abit (de sjaal, die om de lenden wordt 
geslagcn), oelos (de sjaal, die tot bedek- king van het 
bovenlijf dient), hohop hohop (de lange dock, (lien 
de vrouwen bij het ryststampen om de hcupen 
dragen) en tali tali (de hoofd- dock der mannen) 
bovenaan. De Silindoengsche vrouwen vooral 
munten daarin uit en hare sjaals worden in Toba met 
goede winst verkocht. De kleedingstukken worden, 
althans de beste, van inlandsch garen, hori, gewoven. 
Zij zijn vaak uiterst fraai van teekening en kleur en 
dragen naar gelang van het patroon meer dan twintig 
vcrschillende namen.- De prys- varieert van / 2 tot / 
40, een zeer geringe, als men in aanmerking ncemt, 
dat inaanden noodig zijn om een fraai cxemplaar 
gereed te krijgen. Met het weven houdt verband het 
verven der garens met eigen- geinaakte verfstoffen. 
De houtsnijkunst werd vroeger meer beoefend dan 
thans; toch zijn er nog mannen, die daarin zeer 
bedreven zijn, cven- als in het snijden in hoorn, been 
en ivoor, waar- van heften voorsabels worden 
gemaakt. IJzter- en goudsmeclen zijn er slechts 
enkele, die good werk levercn. Vcrmelding verdient, 
dat de industrie- school te Lagoe Boti enkele handigo 
ambachts- lieden als smeden cn timmerlieden heeft 
geleverd. In Sipoholon levcrt de pottenbakkerij aan 
velen een good bestaan; ook wordt daar fraai 
vaatwerk uit bamboo vervaardigd. Zic verder by: 
BA- TAKS, SAMOSIR, SIBOGA, SUMATRA, 
TA- PANOELI, TOBAMEER. 

Geschiedenia. Wat er sedert de vesti- ging van 
ons bestuur (15 Maart 1878 werden Silindoeng en 
Bahalbatoe tot Gouvcrnemcntsge- bied verklaard) is 
tot stand gebracht op econo- misch gebied, is 
hoofdzakelijk te danken aan den resident van 
Tapanoeli L. C. Welsink, die in 18S0 als controleur 
to Taroetoeng geplaatst, 18 jaar in de afdeeling met 
onverdroten toewyding en geestkracht (van 1895 — 
1896 was hij met verlof m Europa) is werkzaam 
geweest tot hij in 1898 tot resident van het gewest 
werd benoemd, welk ambt hij tot 1908 bokleede, 
toon hij cervol werd ontslagen. Do inlijving in 1878 
was het onmid- clcllijk gcvolg van ccn inval door 
huurlingen van Singa Mangaradja, die ten doel had 
de zendelin- lingcn te vordrijveiven verder gericht 
was tegen de tot het Christendom bekeerde 
bevolking. In 1883 had con niouwo inval van Singa 
Mangarad j a plaats in het Gouvernementsgebied in 
Noord Toba； hij word toon door den controleur 
Wclsink verdreven. Singa Mangaradja, naar het 
onafhankelijk gebied, Westolijk van het mecr ge- 
vlucht, gaf zijn plannen niet op. Andermaal nam hij 
ccn bondc Atjdhers en andere avonturiers van de 
Noordwestkust van Sumatra in dienst, die eerst op do 
onafhankelijke hoogvlakte Westelijk en 
Zuidwestelijk van het meer maandenlang 
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rondzwicrven, brandschattende cn gcwckl pie- 
gcndc. In 1887 ovcrschrcden zij ons gebicd en toon 
werden zy door onze troepen verdreven, die ook de 
Jandschappen Westclijk van Lintoeng ni Hoetfl Si 
Hom bing t uchtigdcn, welko de benden hadden 
gehuisvest cn ondei'stcund. In Mei 18S9 kwamen 
berichten bij het bestuur in omtrent een nieuwe bende. 
door Sing* Mangaradja in dienst genomen om de 
afdeeling binnen te rukken en het Gouvernenicnt te 
verdrijven. Ecrst met de aan- wezige militairc 
middclen cn in Augustus met van Padang, gezonden 
troepen, werd tegen de bende~dpgerukt, die naar Jiet 
gebergte werd teruggejaagd, waarna de expeditic 
verdcr Noord- waarts rukte, Westclijk van het meer, 
tot Lin- tong toe, dat Zuidwestclijk van den Poesoek 
Boekit. op de hoogvlakte in het bosch, ruim 12 K.M. 
van het nicer is gelegen cn waar Singa Mangaradja 
zijn hoofdverblijf had. De 5 hocta's, waaruit Lintong 
bestond, werden vernield ； Singa Mangaradja 
vluchtte cn hicld sedert zijn vcrblijf meestal te Pea 
Radja in liet Dairische. 

Zijn aanwezigheid aldaar vormde bij voortdu- 
ring een bedreiging voor de rust- van geheel Toba en 
Silindoeng. De onderwerping der Pakpak- landen, na 
den tocht-Van Daalen (1904) maakte krachtiger 
optreden van onze troepen mogelijk. Nadat herhaalde 
pogingen tot gevangenneming van Singa Mangaradja 
waren mislukt, geluktc het eindelijk kapitein 
Christoffe) den overal op- gejaagde in het nauw te 
brengen. Hij sneuvelde 17 J uni 1907 in de buurt van 
hetzelfde Pea Radja. 

Literatuurx N. Wing Easton, I. Eene geolo- 
gische verkenning in de Toba-landen [Samosir, en 
Toba cn Silindoeng]； II. Eenige nadere op- 
merkingen aangaando de geologic van het Toba- ineer 
en omgeving; I. Jaarb. v. h. Mijnwczcn in N.J. 】894, 
Wetenscli. gcd.; IL Id. 1895; E. B. KieJstra, Sumatra*s 
Westkust sedert 1850, Bijdr. /K. Inst. R. V. DI. 7 
(1892), bl. 254 vgg, [spe- ''ciaal 655 vgg.]； J. H. 
Meerwaldt, Aanteckeningen zbetreffende de 
Bataklandcn, Tijdschr. Bat. Gen. D】.37 (1894), bl. 
513; Zendel. Simon, Reis door het Tobaland, Rijnsche 
Zending 1898, bl. 95, 129; Dr. J. F. Hoekstra, Onze 
kennis van Sa mo- sir en van het Tobameer in 1895, 
Tijds. Aardr. Gen. 2e Serie, DI. XIII (1896), bJ. 75. [In 
dezen jaargang nog meerderc bijdragen； als ook in 
1895 en '97]； W. Heine, Hoog Toba, en het Toba- 
meer, De Rijnsche Zending 1873, bl. 101; Dr. A. 
Schreiber, De zuidelijke Batta-landen op Sumatra, 
Rijnsche Zending 1876, bl. 37 (met kaart), zie ook 
1877, bl. 92; J. P. G. Westhoff, De oorlog te Toba op 
Sumatra, Rijnsche Zending 1878, bl. 93; Piise 
(zendeling), Een tocht naar het Tobameer op-Sumatra, 
R. Z. 1881, bl. 80. [Zie ook 1882, bl. 20； zie ook 
1883, bl. 96]; Rijnsche Zending 1887, De 
zendingsposten in Silindoeng en Toba, bl. 63, )26, De* 
Berichten der Rh. Miss. Ges. bevatten in de 
verschillende jaarg. tai van kleinere bijdragen； Dr. G. 
W. Janssen, Die hollandische Kolonialwirtschaft in 
den Bat- talandem, Strassburg, 1886, 8°. Mit Karten. 
[Ab- handl. aus dem Staatswiss. Seminar zu Strass-
burg]； J. Freiherr von Brenner, Besuch bei den 
Kannibalen Sumatras, Wurzburg, 1894, 4°. Mit 
Karten, Tafeln, etc.； E. Modigliani, Era i Batac- chi 
indipendenti, Viaggio, Roma, 1892, picc. 4°. Con 
tavole, illustrazioni e carta； J. F. Hoekstra, Die Oro- 
und hydrograpliie Sumatra's nach dem 

Standpunkte unscrcr heutigen Kcnntnissc, Gro-
ningen, 1893 (bl. 64 vgg.); S. Coolsma, De zen- 
dingsceuw voor Ned. Oost-Jndie, Utrecht, 1901, gr.-
8°. [Toba en Silindoeng, als zendingsveld, tel- kens 
besproken, o. a. bl. 396 t/in. 427]; A. L. van Jlasselt, 
Tapanoeii's Hoogland, in: Fccst- buncftl .... onz. aan 
Dr. P. J. Veth aangeboden, Leiden, 1894; Dr. B. 
Hagen, Rapport uber cine in Dez. 1883 
unternommciie wissensch. Reisc an den Toba-Sec 
(met pl. cn krtn.), Tijdschr. Bat. Gen. DI. 31 (1886)
；' C. M. Plcytc Wzn., Eon bijdragc tot de gcsch. der 
ontdekking van het To ba-nicer. Tijdschr. Aardr. 
Gen. Serie 11, DI. 12 (1895), bl. 71, 727; vergl. bl. 
163-166 cn de Nota van toclichting daarop van P. A. 
L. E. van Dijk, bl. 491; P. A. L. E. van Dijk, De 
excursie naar de westelijke onnfhankelijke land- 
schappen cn de Tobalanden van het jaar 1889, ibid. 
bl. 464 e. y.; Dr. W. Volz, Beitriige zur geologischen 
Kenntnis von Nord-Sumatra, Habi- litationsschrift, 
Berlin, J. F. Starckc, 1899, 8°. [=Zeitschrift d. D. 
geol. Ges. LI, 1]; D. Dietz, Krijgsverrichtingen in 
Toba (Juli —Sept, 1883), Indisch Militair Tijdschr. 
1885 I, bl. 413, 525; II, bl. 625. Met schetskaart van 
het Tobaland ten z u i d c n van het Toba；meer. 
Schaal 
I : 100.000. En nog een kaartje: „Een gedeelte van 
het landschap Lagoe Boti"； J. Doijer, Het 
Bataksche paardenras, Veeartsenijkundigc bla- den, 
IV, bl. 280; P. J. Veth, Het paard onder de volken 
van het Maleischc ras, Leiden 1894; De paarden in 
Nederlandsch Indiii, De Militaire Spectator, n°. 10, 
1901; Hippofiel, De verbete- ring der paardenrassen 
op Sumatra, Ind. Gids 1890, bl. 2468; De 
Batakspiegel, (1910), 1c en 2e supplem. o/d 
Batakspicgel; M. Joustra, van Medan naar Padang en 
terug (1915). 

TOBA WEG. De grootc verkcersweg in het 
Noorden van Sumatra, die het gouvernenicnt 
Oostkust van Sumatra, met name Tubing Tinggi, zal 
verbinden met Sibolga, de hoofdplants van 
Tapanoeli, cn jneejverkt tot ontsluiting van de Toba 
hoogvlakte. ' 

TOBAKOE. Z elf best u rend landschap in <!<； 
ondcrafdceling Paloe der residcnlie Menadu. [Tijds. 
B. G. deel L1V afJ. ] 2, Med. Enc. Bur. 
II lil. ^7=^205. Tijds. A. G. 2c serie deel XXXI bl. 
626]. 

TOBAMEER. Het grootste bekende mcer van 
Sumatra, gelegen in het Noorden van de resi- dentie 
Tapanoeli, 906 M. bo ven zee. Hot strekl. zich uit in 
do richting van de lengte-as van Sumatra, en heeft 
een oppervlakte van ongcvcer 1205 K.M.2 (zonder 
Saniosir). Ter vcrgeJijking moge dienen, dat het 
meer van Singkarak slechts 】/】2 deci groot is, de 
Doode zee een oppervlakte heeft van 915 K.M.2 liet 
meer vart Gentve 583 K.M.2, het Lago Maggiore 212 
K.M.2 Het in twee ongelijke deelen vcrdecld door 
het eiland Saniosir (zie aldaar). Het Noordelijk 
gedeelte hect Tao Silalahi of Tao na bolak (het 
brecdo meer), waarvan de grootstc lengle nagenoeg 
gelijk is aan de grootstc breedte. Het Zuidelijk 
gedeelte, dat zeer lang gestrekt is, hoofdzakelijk in 
de ricliting van het Westen naar het Oostcn, heeft in 
zijn gc- hcel geen naani, maar wordt bij gedeeltcn 
gc- noeind naar de aangrcnzeiidc landschtippen. Zoo 
spreekt men van een Tao Bakara, Tao Moeara, Tao 
Balig6, terwijl het Oostelijk gedeelte Porsea wordt 
genoemd. Door een lange en betrekkelijk smalle 
geul staan de beide mcerhclften aan de 
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Oostzijdc met clkanderin verbinding. Ook aan de 
Wcstzijde is zulks thans het geval, sedert de daar 
aanwezige strook lands van 士 200 M. breedtc, nict 
ver van de Zuidoostclijk a mi den voet van den vu Ik 
aan Poesoek Boek it (2005 M.) gclegen h octa Ta nd 
j on g Boenga, die vroeger het N(^HXIC- lijk en het 
Zuidelijk bekken schoiddc, is d明，ge- graven. De 
landengte, waarop twee tot het iand- schap 
Pangocjxieran behoorendc dorpen gclegen zijn, hcet 
Si Ogoeng Ogoeng. Ten onrcchte schrijft von 
Brenner en cvcnzoo Hoekstra, dat de lancl- engte 
sleohts bij laag water droog valt. Zij is Heels 
moerassig, dccls steenachtig, maar altijd boven het 
watcrpeil. Voor de prauwvaart leverde deze 
landcngtc weinig bezwaren op； de soloe's (prau- 
wen) warden over het land getrokken. Maar voor het 
Gouvernenientsbootjc was sinds de anncxatic van 
Samosir deze landongte cen grootc hindcr- paal. De 
grootstc bekende diepte vao het nicer is 450 M. in 
het Zuidelijk gedeclte. Het Toba-mccr is geon 
rcusachtigc ingestorte kratcr, zooals vroeger 
gemeend werd, doch is ontstaan ten gevolgc van 
tcktonische inzinkingen (N. Wing Easton on Volz). 
De afwatering van het meer is gclegen in het 
Zuidoosten； zij heeft plaats door cen rivier, die 
aanvankelijk Pasir di babana wordt genoemd, dan 
Pargaloan of Sabatali en verder beneden- strooms 
Asahan (zie ASAHAN-RIVIER). 

Nagcnoeg overal is het mecr door steile wan- den 
ingcsloten, waarboven zich meer nabij of verder 
hoogc toppen verheffen, tot 2377 M. (de Si Manock 
Manock in het Oost.en) en 2172 M. (do Oeloe Dnrat. 
in het Westen). De steile oevers bestaan voor een 
groot gedeelte uit kwartstra- chiet, gedekt door t uf. 
Op het eiland Samosir is de grootste hoogte volgcns 
de jongsto verken- ningskaart 1689 M. (D. 
/Ymbarita). Sftmosir heeft voor een deel glooiondc 
oevers, evenals Si Caol； de Zuidoostclijke cn 
Zuidelijke oevers zijn vlak, hier cn <laar moerassig, 
elders zandig. Daar achtcr ligt cen flauw oploopciule 
landstrcek Bid dorpen bezaaid, waaromheen 
uitgestrekte 

wall's. Kr jiggcii nabij de ocvcru eenige eilaAdjes 
in li<t nicer, waarvan Pania peer het grootste is； 
hcVligt. in het Zuiden van de Tao Moeara. In de Tao 
Bakara liggen de vecl klciiicre cilandjes Si Mamo- i
：i cn Si Roekoengan. Met nicer is over hct^ehccl 
nict z<-cr vischrijk, van de visscherij wordt door (l(- 
omw<incn<le b^volking nict vcel werk gemaakt, 
behalve in het Zuidoostclijk bekken (eigenlijk 
Toba), waar de vischrykdom ook vrij groot is. In het 
Zuidoostclijk gedeelte, waar zeer mocrassige oevers 
zijn, Iccft ccn grootc mcnigte wilde eenden, waar()p 
echter weinig jacht wordt gemaakt. He- vige 
valwinden komen op het meer veelvuldig voor； de 
golvcn gaan dan hoog cn de vaart is dan zeer 
gevaarlijk. De cerste Europcaan, die hot meer 
bcreikto, was Dr. A. Neubronncr van der "I'uuk, die 
de rcis van Baros uil niaakte cn over Jlocta Paoeng, 
Polloeng cn Pnrsinggoran nuar do vallei van Bakara 
afdaaldc, alwaar hij drie dagen bij Ompoc 
Sohahoeron (do Singa Mangaradja) verblecf cn over 
Dolok Sanggoel cnSi Manocllang nanr Baros 
terugkeordo. Tocn duurdc het tot J 873 cer het 
Zuidelijk gedeelte van hot Tobainccr weder iktor 
I'hiropeimcn werd aanschouwd, nanie- I ijk door de 
zendelingen Johansen, Hejne en Mohri, din van 
Silindoeng kwanien cn het tot Pa- ranginan brachten, 
waar zy zeer kort vertoefden en tocn overhnast de 
vlucht mocstcn ncinen naar Boetar, vanwaar zij nuar 
Silindoeng terugkeer- 

dcn. Vijf jaar tc voren, in 1868, bercikto de con- 
trolcur Cats baron de Raet het Noordelijk gedeei- to 
vaix het incer, op cen tocht van de Oostku«t van 
Sumatra ondcrnomcn. Jn 1888 werd het mecr voor 
het cerst in zijn gehcele lengte»door Enropcanen 
(Freiherr von Brenner en von Ale- chel) 
ovrcrgcstoken, van het Noorden uit. Tien jaar later 
door Joustra»in omgekeerclc richting. Van toon af 
gebcurde het herhaaldelijk en thans wordt het meer 
vrij druk bevaren. Er zijn thans drie inotorbooten, ecn 
van de zending, gesta- tionneerd te Si Piak, een van 
het landschap Si An tar, gestationneerd bij Tiga Ras, 
en cen regee- rings-motorboot (vroeger stdombootje, 
maar in 1913 oingcbouwd), de “Wilhelmina", 
gestation- neerd te Balige. 

Het vei'keer, ook het handehverkeer op het 
Tobameer, is in de laatste jaren zeer toegenomen. 
Behalve de uit cen uitgcholden boomstam bc- 
staande soloe's doen thans ook .verscheidene zeil- 
booten dienst.七 / '勺： 

TOBAZSCH. Zie BATAKSCH. 
TOBELO. Onderafdeeling van de afdeeling 

Halmaliera, residentie Ternate en Onderhoorig- 
heden onder cen gezaghebber bij het B.B. met 
standplaats Tob61o. 

TOBELO. District van de onderafdeeling van 
gelijken naam, afdeeling Halmahera, residentie 
Ternate en Onderhoorigheden, op de Oostkust van 
het Noordelijk schiereiland van Halmakera, ten 
Noorden door den bovenloop der rivier Mede van het 
district Galela en ten Zuiden door het riviertje Gonga 
van het district Kaoe； geschei- den. Ten Westen is 
het centraalgebergte de grens met Gamkonorrnh. Het 
bezit tai van riviertjes, waarvan do Mede de grootste 
is, doch die geen van allo bevaarbaar zijn. Enkele 
hebben in den drogon mocsson zelfs geen water. 
Nabij de grens inct Kaoc ligt het mccrtje Sango of 
Sano. 

Ilet gebergte vanTobelo is niet hoog. De Togohi cn 
de Moedanga zijn de hoogste toppen (1000 M). 
Daarvoor strekt zich een kustvlakto uit. Tot (lit 
district belioort ecn aantal dicht bij de kust liggende 
koraaleilandjes. De dunne laag tccl- aardc, die zo 
bedekt, voedt eene menigte van klapperbooincn. 
Deze oilandjes hebben op den vasten wal voor, dat er 
geen voor den lai\dbouw schadelijk wild als zwijnen 
en herten leven. Gc- brek aan zoet water is geen 
bezwaar, daar de inlander dat avtikel alleen bchoeft 
om tc drinken en de vaste wal vlak bij ligt. De kust 
heeft een. breeden zoom van koraalriffen, waarop do 
be- volking bij laag water schclpdieren verzamelt. 

Hot district wordt bewoond door een 4000 tai 
heidenen, ongeveor 2000 Christonon en een 400 tai 
Mohiunmcdanen, die voor een deel ook op do verm 
old e cilandjes gevestigd zijn. De hoofdkampocng is 
Gam Soengi, aan den zoom van ccn groote vlakte aan 
het strand gclegen, be- staundo uit con Christen-, eon 
heidensch- on een. Mohammedaansch-gedeelte. 
Gam Soengi is tegonwoordig de standplaats van den 
bestuurs、 ambtenaar. Ook woont hier een 
zendelingleeraar van de Utrechtscho 
Zendingverconiging. De bewoners zyn landbouwers 
en visschers. Men vindt er echter ook handigo 
timmerliedon onder, die met de eenvoudigste 
werktuigen goede, dikwjjls mot snijwerk versierdo 
won ingen bou- wen en goede prauwen maken. De 
vrouWen. vervaardigen van pandanbladeren aardige 
voor- worpen van vlcchtwerk in verschillende 
klouren. 
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Vroeger werden ook kleederen van gckloptc 
* boomschors (focja) door hen gcmaakt-. D&t is 

echter door den invoer 7* 1 ' J ' 
in onbruik goraakt. Het district staat. ondcr cen 

刃 christen Sengadji. Zic verder HALNAHERA. 
/!/■■ ) . TOBfiLOREESCH. Zie GALELAREESCH. 
S 、:/ TOBIR. Zie MUZIEK EN MUZIEKINSTRU- 

<< :始 1ENTEN. 『 
1 C,廿右外夕5 t^^^TOBOALI. District van de afdeeling Zuid- 

J, Bahl... ----  ------ - ::一 c..:- …一「- ：一一 ' , 
tevens de naam van een ondcrdistrict. 

'〔"J Toboali is ook een der 9 districten, waarin het 

van goedkoop lijnwaad 

faiikader residentie Banka enOndcrhoorighcden, 

项do/ eiland voor de tin winning is vcrdceld. 
TOBOALI. Hoofdplaats der afdeeling Zuid- 

Banka van de residentie Banka, is gclegcn a an . de Baai van 
Toboali a an de W.kust van liet eiland, op een eenigszins in 
zee uitstekenden heu- vel van 12 M. hoogte. Zij heeft een 
bcvolking van ongeveer 600 zielen, Chincezen en Malciers, 
is de zetel van een controleur en van een ad- ministrateur der 
tinmijnen. Zij wordt beschermd door een fort (aan den 
Zuidoever van een kleine , hier uitmondende rivier), 
waarbinnen zich de militaire gebouwen en het hospitaal 
bevinden. In de nabijheid liggen de Gouvernementspak- . 
huizen. Er zijn een Gouvts. inlandsche lagere school, een 
particuliere Chineesche school en een particuliere Holla眼
schc school voor Chi- neezen en Inlanders. / f 

TdBOENGKOE. Laridschap aan de Oostkust van 
Celebes. Zie BOENGKOE. 

TOCHTEN. Zie supplement. 
TODDY. Engelsche naam voor pahnwijn, ook 

wel gegeven aan brandewijn- en cognacgrog. 
TODJO. Zelfbesturend landschap Jangs het Z. 

gedeelte der Tominibocht, behoorende tot de 
onderafdeeling Poso (zie aldaar). Het strekt 
zich uit over ecne kustlengte van 土 13 g. m. en 
wordt begrensd ten W. door de Malei rivicr, ten 
Z. door den hoogen bergketen van Ccntraab 
Celebes, terwijl in het 0. het. riviertje Balinggara 
de grens inet het tot het gouv. Celebes en ond. 
behoorend landschap Banggai vonnt. Het aan- 
tal inwoners bedraagt 11.387. De bewoonde 
plaatsen, waarvan Matako, Mawomba, Oekocli, 
Todjo, Tongkoe, Marowo en Rato Anipana de 
voornaamste zijn, en die twee maal 's maands 
door schepen der K. P. M. kunnen worden aan- 
gedaan, liggen alle aan den grooten weg, welke 
van uit Poso langs de kust 0. w a arts voert. Tot 
aan Tongkoe worden langs dezen weg bijna door- 
loopend huizen en tuinen aangetroffen； deze 
streek is wel een der welvarendste aan de Toinini- 
bocht. Deze plaatsen zijn meest oorspronkelijk 
Boegineesche nederzettingen, daartusschen heb- 
ben zich gevestigd de vroeger in het binnenland 
woonachtige Toradja-stammen Toampana, To- 
lalajoe, Tolage en Toraoe; het binnenland is nu 
onbewoond. Het voornaamste niiddel van be- 
staan der Todjoers is de iuzameling van bosch- 
producten: damar, was en vooral rotan. Het 
hoofdvoedsel vormt djagoeng, dan rijst, de cul- 
tuur hiervan op sawahs wordt door het bestuur 
bijzonder aangemoedigd; vooral in de vlakte 
van Rato, ten Z. van Tandjoeng Api.heeftinenin 
dit opzicht groote verwachtingen. In de omstre- 
ken van Bongka wordt wat tabak verbouwd, ter- 
wijl langs het geheelestrand uitgestrekte klapper- 
aanplantingpn worden aangetroffen en de berei- 
ding van copra aan vele hanclen werk verschaft. 
De veestapel bepaalt zich vnl tot schapcn en 

geiten； karbouwen cn pa arc! on komen weinig 
voor. Het landschap wordt bestuurd door ccn Radja, 
op lict oogenblik cenc vrouw, met den ti- tcl Makole-
wda, bijgestaan door 3 Witi-makole's. Vroeger had 
Jiet zelfbestuur ook gezag over de To^rin oil., doch 
in December 1906 heeft het to-： met het tcekcncn 
der korto verklaring van zijno aanspraken op die 
cilanden afstand gc- dann. 

Literatuur: G. W. W. C. Baron van Hoc veil, Tod 
jo, Posso en Saoesoe, Tijdschr. Bat. Gen. J)l. 35 
(1S93), bJ. 1： en Tijdschr. Aardr. Gen. 2e Serie, 1)1. 
X (1893), bl. 64 (met kaart). En zie: Dr. N. Adriani 
en Alb. C. Kruijt, Van Posso naar Tod jo, Med cd. 
Ned. Zende】. gen. DL 43 (1899) bl. 1. Tydschr. 
Aard. Gen. 2e Serie, DI. XXVII, bl. 993. Med. Enc. 
Bur. DL II, bl. 1G2, 〉Dc Bar6e sprekende Toradja, 
deel I, bl. 69. 

TODO. Het op Flores gelcgen gebied van het 
landschap Bima, behoorende tot de onderaf- dccling 
Midden- en Zuid-Manggarai, afdeeling Flores, 
residentie Timor en Onderhoprighc- den. 

T0EA (OEDJOENG). Kaap aan de Westzijde va» 
Sumatra, op de grens van de residenties Tapanoeli en 
Sumatra's Westkust. Door de da- ling van liet land, 
waaraan de Westzijde in den dihivialen tijd sterk 
bloot stond, is deze kaap lan- gen tijd als eiland 
afgeschciden geweest. De op- heffing, die op de 
daling van de kust is gevolgd. veroorzaaktezde 
hcreeniging. met het overig Sumatra. , 

TOEAL. Hoofdplaats van de afdeeling Kei- 
eilanden, residentie Amboina, gelegen in een dal aan 
eene kleine baai aan de Zuidwestkust van het eiland 
Noel)oe tawoen, tevens standplaats van den 
controleur. Zie KEI-EILANDEN. 

TOEBA(MAL., BAT., BALIS.), toebd.(JAV.), 
tOC- wa,(BOEG., MAK., SOEND.), tOefa(MAL, 
TIM.), bori (TERN.). Algemeenc naam voor sommige 
giftigo plantendeelen. die in het water geworj)cn 
wor<ien oin daarmede visschen to beclwelm cn, ten 
ein de ze g'cniakkelijk tc kunnen vungen. Hot meest 
wordt gebruik gemaakt van Dt-rria elliplica「th., 
fan). Leguminosae, ondcrfani. Pa 
Verder o. a. van Harringtonia apeciona Lam., fam, 
Myrldceae en van Anainirla cocculus IK. et A., fam. 
Menispermaccae, ulsniede van cenige soor- ten van 
Jiixaceae uit de groep der Pangieac, als Pangium en 
Hi/dnocarpus. Nog vele andere be- d wel in end e 
plantcn worden als toeba aangewend, in den 
Indischen archipci zoowol als elders； ccne in 1893 
uitgegeven monographic der vischbcdwe)- mende 
planten, van Dr. M. Grcshoff, beschrijft 233 soorten, 
cen supplement op dat work (1900) nog ccn 112-tal 
mcer. Voor do pharmacologic en vergiftleer is de 
kennis dozer planten van vecl waarde, daar het 
gebruik ah toeba wijst op do aanwezigheid van 
sterkwerkende plantenstoffcn. j9erns-worte] (on 
Pachyrhizus-za.a,d) dank cn het vischbcdwe]mond 
verinogen aan de aanwezigheid van derrid cn het 
daaraan verwanl ■pachi/rhizid (giftigo stof uit de 
zaden van Pachyr- hjzuH angulctis, C3aH20OK)), 
stoffen die nog in vijf millioen-voudigo verdunning 
voor visschen doodolijk zijn. In £arringlonia is 
saponine, in A nainirla picrotoxin e, in de Pa n yieae
： b I a u wz u u r het vischbedwelmend beginsel.cz 
? 

TOEBAN. AfdeeJing en regentschap der residentie 
Rgmbang, groot ]957 K.M2. De afdeeling wordt ten 
N. begrensd door de Java-zce, ten O. 
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door de fcsidcntic Soerabaja, ten Z. door de afd. 
Bodjonegoro on ten W. door do afdcclingen Blora 
cn Rem bang. JDe Zuidergrcns wordt ge- vorind 
door de Solo-rivier. De afdeeling is ver- deckl in 
twee controJc-afdc.clingcn, nl. Tocban met de 
districtcn RGnibCs (hpl. Toe ban), Dujnoc on 
Rengel en Djatirogo met de districtcn rogo Qipl. 
Wotsogo), Bantjar (hj)l. Bnntjarledok) cn 
Singgahnn (hpl. Djodjogan), tczaincn dus G 
districtcn. 

J)e gcologische gcsteld heid van de afdeeling 
konit, evcnals die van de geheelo residentie Rem 
bang, overcen met die van Noordclijk Soo- rabaja 
cn van Nadoora； do bodem bestaat nl. grootendcels 
uit kalkstccxi. Do kalkstccn is mccstal zacht cn 
niergelachtig, soms ook hard en dicht of 
fijnkristallyn, cn be vat sJechts weinig fossielen. Op 
talrijke plaatsen wordt dezc for- matie afgewisscld 
door dikke ban ken van mergels en kleisteencn, b.v. 
tusschen Boeloe en Djatirogo in het N.'V. van do 
afdeeling. Op verschei- dene plaatsen vorinen de 
kalklagen zadels en bekkens, welke laatste met 
kwartaire rivieraf- zettingen opgevuld zijn, b.v. de 
vlakten van Djatirogo en Singgahan. Het kwartair in 
het Zuiden cn midden der afdeeling bestaat uit 
nagenoeg horizontale banken van rolstcencn, gelc 
klci en zand. Daar de tegenwoordige bedding der 
rivicren bclangrijk lager ligt dan het omliggftnde 
terrein, inoeten die banken bij een vroegeren 
lioogcrcn waterstand zijn afgezet. Alluvium komt 
voor in het Noordcn langs de zee (ii in het Oosten 
langs de Solo-rivier. 

Merkwaardig zijn een aantal zoetwaterbron- nc», 
die bij de afdeclingshoofciplaats Toeban a；m (,le 
kust f c Voorschijn konicn, sonimige zeJfs in zee； 
vooral bij cb ziet men het water in het slib 
opborrclen. Een van doze bronnen was reeds in nude 
tijden bekend; tocn was het cen kl<；in incertje, nu 
is er ecn gemetselde put; men vindt <T <».a. 
molding van gemaakt in een Chi- nceseh hericlit van 
het jaar 141G n. Chr., mede- '_,<'<lccld door W. I*, 
(iroeiieveldt in zijn Notes OH flu- ,\lala v A 
rcliijielago etc. compiled from (.'liinese sources 
(Verh. Bat. Gcnootsch. dee! XXXiX, I8K0, bl. 47). 

riel i)ciivell.ii)<i <ler afdeeliniz is voor het groot- 
sic deci met <ljai ibosch bedekt. De incoste bos4 

Helion warden door den dicnst van het boschwe- z< 
n in IxJicer gccxi)loitecr(L Behalvc in den arb(；i<l 
in <lc bosschcn vindt de bevolking con )ni<l<l< l 
van bestaan in den landbouw, de visch- vang.st (：n 
(lc vi.schteclt. 

TOEBAN. Hoofclplaats der gelijknamigo af- 
dccling, in de iniddeleeuwen cen grooto handcls- 
plaats, met con Chineeschc kolonie, ook in den 
Compagnicstyd een plaats van beteekenis, sedert 
achtcruitgegaan, vooral toon ten slotto ook de 
smokkelhandel in opium, die veel geld aan- bracht, 
een einde nejnen moest. Sedert is ook do grooto 
Chineeschc kolonie sterk verarinci. De stad teldc in 
1905 25.000 inwoners, waarvan een (»0 ta! 
Europeanen, 3500 Cliineczen* en ecn 500 
Arabicren cn a nd ere Vrceinde Oosterlingcn. Uit- 
gevoerd worden kntjang, hout, copra, visch, kulk 
cnz. Een 1000 AL lange strekdain biedt nicniginaul 
to weinig ruimte vcor de Inclcndc cn los8cn(lc 
schcpen. Er zijn hoogverecycle uiul- heden, op de 
astnna, ecn der oudstc begraaf- plaatsen op Java; 
o.a. het graf van Soesoehoo- nan Bonang, een dor 
vor.sprcidors van don 

Islain. De grootc misigit is ecn nabootsing van die te 
Atjfch. 备 

TOEBAN (DAJ.). Zie GARANGAN. 
TOEDJOEH (GOENOENG) = de zeven bergen. 

Vulkaan op de grens van.de residontic Sumatra's 
Wcstkust met Djambi cn nidus genoenul naar do 
vceltoppigheid. Door een rug van 1600 M. hoogte is 
hij verbonden met den bekenden hockstecn Pick van 
Indrapoera. De top heeft een kratcrmccr, Danau 
Gocnoeng Toedjoeh, waaruit de Sangir komt, eon 
zijrivier van de Batang Hari. 

TOEDJOEH BOEAH BANDAR (VII B. B.), de “Zeven 
Havens". District der onderafdecling Balai Salasa 
(zic aldaar), Sum. Wcstkust. 

TOEFA (MAL. TIM.). Zie TOE BA. 
TOEGERI. Hocwcl deze benaraing in Ncder- 

landsch Nieuw-Guinea niet bekend is, werden de 
inboorlingen van Zuid-Nieuw-Guinea steeds aldus 
aangeduid, wanneer door het bestuur van En- gelsch 
Nieuw-Guinea bij de Ned. Indische regec- ring 
geklaagd werd over roof- cn moordtochten dier 
bevolking op Engelsch grondgebied. De be- teekenis 
ervan schijnt te zijn: mesdragers. 

TOEGOE. Desa van het district Bekay, afd. Mr. 
Corn el is, ongeveer 24 K.M. ten O. van Bata-_ yia. 
In mcnig opzicht zijn aan den naam van dit dorp 
historische en andere bijzonderhcden verbonden. De 
naam Toegoe, in Socnd. en Jav. „grcnspnal, 
grensstcen", laat zich verklaren, sedert in 1878, in de 
onmiddellijke buurt van de desa, ecn thans naar het 
Museum te Batavia overgebraelite grootc 
bcschreven steen werd ont- dekt, welke door de 
Mohamm. bevolking werd veroerd, cn volgens het 
door Prof. Kern vertaalde Sanskritopschrift (zie 
Bijdr. Kon. Inst. 4e Reeks, dl. X, bl. 522； Verspr. 
Gcschr. VII bl. 129), da- teert uit de 4de, of't begin 
der ode ecuw onzer jaartelling； cen dor oudstc 
gedenkteekenen dus van het Hindoeisnic op Java. In 
de onmiddeUijke nubijhcid van Tocgoc werd voorts 
de Ambonee- schc Kapitein Jonker — zic Dl. II, bl. 
222, Van der Chijs in Tijdschr. Bat. Gen. dl. 28 en 
30 cn ♦De Haan, Priangan 1 bl. 228 —, aan wien de 
O.-I. C. grootc verplichtingen had, onder voor- 
wcntlscl dat hij een aanslag tegen Batavia in den zin 
had, in 1689 door toedocn van den Raad van Indie 
De St. Martin, om het leven gcbracht. Ka- pitcin 
Jonker, die de laatste jaren zijns levens op zijn 
landgoed Maroenda (dicht bij Toegoe) door- bracht, 
had zich zeer bemind weten te maken bij de 
omringende bowonors. In kampong JMangga, vlak 
in do buurt, bovinden zich nog steenen overbl ijf sei 
cn van het woonhuis van Jonker en cen gemctscldo 
put, „Socmoer Jonkeran** gcheeten, die in rouk van 
hoilighoid staat. De bewoners van Toogob — ook 
sommigon dor Christen-bevol- king — ken non Tian 
Kapitein J onker, die volgons hen niet gestorven, 
maar op gehoimzinnige wijzo verdwonon is, 
cvenals,aan het water van genoem- den put, nog 
altijd bijzondere krachtcn toe. Do bevolking van 
Toegoe bestaat uit een Christel ijk en cen Moh. 
gedcelto, waarvan allcen het ccrstc nadero 
beschouwing eischt. Na de verovering van Malaka 
in 10-11, begaven zich vcle af- stainmclingcn van 
Portugeezen en inlandsche Christonen van daar naar 
Batavia cn kwamen de aldaar bestaande 
Portugeescho gemcentc niet weinig vorsterken, Uit 
dezo nu nam de Port. Christcngeincente te Toegoe 
allengs haar oor- sprong. Volgons Beukhof (zie 
beneden) ontstond 

IV •25 
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zij waarschijnlijk in 1678 door evangelisatie van 
M Leydekker, predikant te Batavia van 1678 — 
1701, Cn eigenaar van het land Toegoe； doch het 
begon zeker reeds vo6r dien tijd, aangezien bij 
resolutic van 3 Nov. 1676 besloten word tot de 
aanstelling te Toegoe van een inlandschen leeraar, 
nadat 40 A 50 Christen-huisgezinnen aldaar „ern- 
stigh" om een leermeester hadden verzocht (zie 
Ned. Ind. plakkaatboek door Mr. J. A. Van der 
Chijs, DI. II, 1886, bl. 579). Schijnt in Leydek- 
ker's tijd het aantal Christenen in Toegoe zeer 
tc zijn toegenomen en zelfs 800 te h eb ben bedra- 
gen, dit aantal is sedert afgenomcn cn bedroeg 

 

volgcns Bexikhcf in 1890 141: en het Verslag over 
1905 van de Prot. Kcrken in N.-I. (verschcnen in 
1910) vermeldt nog slcchts 58 op eon zielental 

134. De huizen dier Toegoesche Christencn 
onderscheiden zich uitwendig in niets van de 
Moh. rondo in en tusschen hen. Maar de be- 
van 

woners zclve vertoonen een gansch ander type 
dan dat der gewone inlanders. Ofschoon door 
aanhuweJijking met Maleische Christenvrouwen 
eenigszins verbasterd, verschillen zij in gelaats- 
trekken nog reel van de inheemsche bevolking； 
hun gelaatskleur is reel donkerder, de ncus 

i'l 

minder plat, en de lippen zijn dunner dan die . der 
Javanen en Maleiers. Hun oogopslag is fier, hun 
karakter oprecht en openhartig, doch door sommigen 
verkeerdelijk als hooghartig be- 

schouwd. Behalve in taal (zie hierondcr) ver- 
scbillen zij ook in zeden en gewoonten van de 
overige bevolking. Dobbcl- en kaartspelen 
worden door hen geminacht; met zekere voor- 
liefde beoefenen alien het bespelen eener soort 
guitaar, gewoonlijk krontjong geheeten, die in 
het dagelijk'sch leven telkens te pas komt. 
Het groote onderscheid in kleedcrdracht is 

;en enkelen. van hen 
thans zoo goed als verdwenen, maar cen zestig 
jaar geleden ongeveer 
droeg( 、' 
nog korte broeken, met gespen aan de knieiin, 
op de wijzc van ouderwetsche Geldersche boeren, en vesten met blinkendc knoopen. Vrocger harts- 
tochtelijke jagers, die soms weken op de jacht 
bleven, zijn bijna alien thans landbouwcrs. In 
de laatste jaren is meer en meer gemccnschap 
tusschen hen en de inlaxdsche Christencn te 
Depok ontsjaan, waarvan onderlinge huwelijken 
veelal het gevolg worden. Uit een maatschappe- 
lijk oogpunt mogc dit zijn toe te juichen (de ont- 
wikkeling der Christencn te Depok staat hooger 
dan die te Toegoe), aan den anderen kant moet 
hierdoor een eigenaardig soort menschen ver- 
dwijnen, die zich door isolatie eeuwen lang wisten 
te handhaven en trots gering aantal, eigen taal 
behielden, een verbasterd Portugeesch, zooals zelfs 
te Batavia niet meer gesproken 
wordt; te merkwaardiger, waar zij leven te 
midden van een Maleische bevolking, en zoo 
vele jaren steeds onderricht genoten in de 
Maleische taal in school en kerk. Zuiver Portu- 

van 
geesch wordt echter niet meer door hen verstaan 
of gelezen. Zie de uitvoerige speciale studie 
H. Schuchardt: ,,Ueber das Malaiopoi^ugiesische 
von Batavia und 和ugu", in „Sitzungsberichte der 
Kais. Akad. der Wissenschaften" te Weenen 
(Phil hist, Classe, 'XXCII. Band, 1890), welke 
voorafgegaan wordt door een historrsch over- 
zicht, ontleend aan Valenti)n e. a. Voor al het 
overige omtrent Toegoe zie J. Beukhof's door- 
werkt opstel in „De Macedonier. Algem. Zen- 
dingBtijdschriff*. 8e jaarg. (1890), bl. 81 — 142. 

TOEGOE. Onderdistrict. van het tot Sultans- 

(=toegoe) of nnald van 

gebied behoorendc gedeelte van de hoofdplaats 
Djokjakarta, residentie van ci ion naam. Hot on- 
derdistTicfls' gdnocmd naar cen hoogen paal 

、 d , •
 ge
bakken steen, op last 

vam con der eersto Sultans oj)gericht, ongeveer' 
3 K.M. ten N. van den Kraton, van waaruit 
])ij gezien kan worden, nicttcgenstaaiuie de 
uitgebreide Chineesche wijk tusschenbeicie ligt. • 

TOEGOEAN. (Noordwachter). Eiland aan den 
N. W.-hoek van Celebes, waarop cen kustlicht (zie 
CELEBES, a. de NOORDARM).，" 

TOEKALA GEBERGTE. Zie CELEBES, c. de. 
OOSTARM. 

TOEKANG BLSI EILANDEN. Eilandengroep 
Z.O.-lijk van Boeton, gouvt. Celebes en Onderh. 
Het Noordelijkste ciland Wangi- Wangi of Wandji 
heeft op de N. W.-kust een vuurtoren. Het groot- 
stc ciland heet Binongko (zie aldaar) ； de vogel- 
wereld der eilanden wijst duidelijk naar Boeton. 

TOEKANG G ENDING. Zie MUZIEK EN 
MUZIEKINSTRUMENTEN. 
TOEKIK. Maleische naam op Sumatra voor 

een Specht. Toekik bawang is Gecinus vittalus, 
Toekik bajoekarap of Belatoek is Gesinus puni- 
ceus, Toekik kalaboe is Microplernus brachyurus, 
Toekik bareh is Miglyptes grammitkorax, Toekik 
lilit is lyngipicus auritus, Toekik besar is Tig a 
javanensis. De laatste wordt op West-Sumatra 
toekik-koerik-kocrik genoemd. Siontong is op 
West-Sumatra een collectief-naain 
ten uit de geslachten lyngipicus, Xylolepes, I/e- 
iniccrcus, Leplocesles, Chryso ph leg ma, Tig a, Mi- 
glyptes en Micropternus. PJatoek is een Javaan- 
sche naam voor Specht in het algemeen: Platoek- 
ajam, Thripoitax javensis； Platcfek-bawang, Era- 

voor Spech- 

chypternus aurantius; Platoek-lalar, lyngipicus 
aurilus； Platock-watoe, Miglyptes tristis. Op Bil- 
liton heet Miglyptes tukki Platok-badok en Mi- 
croplernus brachyurus Platok-kicljang. Balatik is 
een naam op Sumatra voor Lepocesles porphyro- 
melas. Op Celebes heet Microsticlus fulvus Widi- 
widoea. Zie SPECHT. 

TOELANGBAWANG. De onderafdeeling^J'oc- 
Jangbawang, dee I uitmakende van de afdeeling 
Sepoetih-Toelangbawang, is het Noordelijk«te 
bestuursressort van de residentie LampongHchc 
Districten, grenzende ten N. en ten W. aim de 
residentie Palenibang, ten Z. aan de onderafdec- 
iing Sfipoetih en ten 0. aan de Java zee, met eon 
oppervlakte van 10520 K.M2. Zij o in vat het ge- 
heele stroomgebied van de Toelangbawang 
rivier en der rivieren waaruit deze ontstaat. 

De Toelangbawang rivier ontstaat nabij de 
Kampoeng Pagfir D6wa uit de samenvloeiing van 
de Wai Kan an en Wai Kiri; de Wai Kanan ont- 

van 

stnat nabij do kainpoeng Pakoean Ratoe uit de 
samenstrooming van de Wai BCsai en Wai Om- 
poe； de Wai Kiri nabij Negari Oedjoeng Karang 
uit de samenvloeiing van de Wai Soengkai 
Wai Rarfm. De Wai BCsai ontvangt haar water 
uit verschiJlende riviertjes, die in Benkoelen op 
het grensgebergte met de Lampongsche Distric- 
ten ontspringen nJ. op den Takit T6bak en P6- 
matang Loentau； de Wai Ompoc ontspringt, 
evenals haar voomaamste linker zijrivier, do 
Wai Giham, in Benkoelen. De Wai Rarem necmt 
haar oorsprong op den Takit T6bak, terwijl haar 
linker bijstroojn de Wai Aboeng op de hellingcn 
van den Oeloe Saboek ontstaat; bij Kota Boe ini 
vloeien deze samen en de rivier drnagt d
： 

lan verder 
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den naam van'Wai RarGm. Al dczo riviercn,clic sa- 
mcn de Toelangbawang rivicr vormen, zjjn tot diep 
in het binncnland voor klcine prauwen be- vaarbaar, 
en zijn daardoor de voornaamsto ver- keerswegen 
voor de bcvolking dezer-streek, die zich 
hoofdzakclijk langs hare oevers gevestigd hceft en 
wier kampoengs tevens door binhen- wegen met 
elkaar verbonden zijn ； de bevaarbaar- heid van de 
Wai Oinpoe begint bij de kampoeng NSgari Batin, 
van de Wai Besai in den regentijd bij de kampoeng 
Bandjarmasin, van de Wai Soengkai by Negari 
Toelang ba wang, van de Wai Rare in bij Hadji 
Kagoengan. Deze plaatsen hebben zich ontwikkcld 
tot klcine centra van op- koop- en tusschenhanclel. 

De hoofdader van het verkcer is de Toelang- 
hawang rivier, waaraan op 94 K.M. van de mon- 
ding de hoofdplaats der onderafdeeling met name 
Menggala (zic aldaar), met een bevolking van 土 
10.000 zielen, is gelcgen, centrum van handel cn 
verkeer, waar door kleinc zeestoombooten ge- 
regelde communicatie met Palembang, Muntok, 
Batavia en andere kustplaatsen bestaat； Palem- 
bangsche handelsprauwen bevaren deze en hare 
bovenstroomsche rivieren, beladen met allerlei in 
voergoederen, waarmede handel in de verschil- 
lendc kampoengs wordt gedreven, terwijl peper en 
boschproducten door de Palembangers dan worden 
opgekocht. 

Nict ver van hare uitmonding in de Javazee n(；
emt de Toclangbawang rivier nog als linkcr- zijriv 
irr de Wai Pcdada op. De Noordelijkste rivicr tevens 
grensrivier met de residentie Palem- bang is de 
Masoedji-rivier (zie aklaar). Van de hoofdplaats 
Menggala gaat iii W.-richting een hi nd weg langs 
Panaragan tot Gedong Ratoe, vanwaar cen weg leidt 
langs de Wai Kanan en een hings d(； Wai Kiri ； 
van af Pakocan Ratoe voert c<-n wcjz langs de Wai 
Oinpoe cn een langs <lc Wai Besai. , 

Wordt door de bcvolking in hoofdzaak rijst op (1 
roge widen geplant, langs de oevers van de Wai 
Kanan, Wai Kiri cn Toclangbawang rivier,* die bij 
hoog water onderloopcn, worden rystvcl- <l<-n 
aangclegd (njapak ladangs), die wegens groo- t(■ 
vrmJit baarheid van den bode in door den slib- ：iim 
voiir goede oogsten Icveren. Tn het Z. W. deel rlezcr 
ondernfdeelingcn de ,, IMbang" geheeten en 
hoofclzukclijk bewoond door de Re bangers, lieden 
van uit Bo ven Ben koclen en Palembang naar deze 
streek verhuisd, worden sawah-complexen 
aangetjoffen; deze Rebangcrs vinden voorts in het 
verbouwen van tabak cn in de pepercultuur con 
hoofdmiddel van bestaan. 

Ecn groot gedeelte dcr onderafdeeling is bedekt 
met prachtige bosschen, die rijk zyn a an good 
timmerhout, waarvan in de benedenstreken gc- 
regeld uitvocr naar Java plaats vindt. Inkomsten 
vcrkrijgt de ini. bevolking behalv^ uit peper- cn 
kiappercultuur, uit de inzameling van boschpro-
ducten, w. o. rubber, da mar, rotan en djeloc- toeng. 
Dit laatstc product wordt verkregen uit boomen, die 
in de moerassige terreinen beneden- strooms van 
Mfinggalu hoofdzakclijk voorkomcn. 

Lileratuur: M. C. E. Stakman, de afd. Toelang 
Bnwiing in Ind. Gids 1885 I, bl.、(52O, 748 JI 846, 
955; \V. G. Leembruggcii, Eenige aanteckenin- gen 
onitrcnt de ufd. Toclangbawang, Ind. Mer- cuur 
1894, bl. 403; J. H. Jlisssink, Het pepadon- wezen 
enz. in de afa. T. Bawang, Tijdschr. Ind. T. L. en V. 
deci 47 afl. 1 en 2, ：■ 

TOELOENGAGOENG. Afclccling van het ge- west 
Kediri. Deze afdeeling, die altijd belangrijR is 
gcwccst, is door de aanhcchting daaraan van de 
thans als zoodanig opgeheven afdeeiing Trenggalek, 
zeer toegenomen in uitgestrektheid. 

grenst thans ten Westen en ten Noord-Westen 
aan de residentie Madioen, ten Noord-Oosten &an 
do afdeeiing Kediri. qn ten Oosten aan de afdeeiing 
Blitar. Langs haar geheelc Zuidgrens wordt zij 
bespoeld door den Indischen Oceaan. De afdeeiing 
omvat thans het rcgentschap Toe- loengagoeng, 
bestaande uit de districten Toe- loengagoeng, 
Ngoenoet, Tjampocvdarat cn Kalangbrdt, het 
rcgentschap TrSnggaldk, bestaande uit de districten 
Trenggalik, Kampak, Panggoel, Karangan en 
Poelee. Vrijwel het geheele regentschap 
Toeloengagoeng. het Zuid- westen der Brantas-
vlakte vormend, is uiterst vruchtbaar; de landbouw 
staat er op hoogen trap en de weJvaart der bevolking 
is daaraan evenredig. Van het regentschap 
Trenggalek kan dit niet gezegd worden. Het is het 
achterlijkste en minst bevolkte regentschap van het 
gewest en lydt vooral aan fratergebrek. Het Oostelijk 
gedeelte, grenzende aan het regentschap Toc- 
loengagoeng behoort nog tot de Brantas-vlakte, 
bestaat uit vruchtbaren grond en kan thans vrij goed 
geirrigeerd worden. De rest van het regentschap 
bestaat voor het grootste deel uit zeer zwaar 
bergterrein, waarvan de humus- laag weggespoeld is 
en waarop de alang-alang welig tiert. Toch kan in dit 
regentschap veel verbeterd worden, o.a. opheffing 
van het na- deel der geisoleerde Jigging door middel 
van tramaanleg, aanvankelijk op bcscheiden schaal. 
Ecn paar koffielanden lijden er een kwijnend 
bestaan. De bevolking is er over het geheel woinig 
Welvarcnd, do politioneele tocstand on- gunstig; 
vooml vele veodicfstallen konien er voor. De 
Zuidkust heeft een grillig beloop en vormt 
cliepebaaien;die van Gemah is de grootste, die van 
Prigi de fraaistc, die van Panggoel de 'meest 
afgelegcne. Het rcgentschap Tocloeng- agoeng is in 
ieder opzicht cen tegenhanger van het rcgentschap 
Trenggalek. Het is dicht be- volkt, heeft goede 
wegen en wordt door een spoor)yn doorsneden. Er 
heerscht dan ook groote welvaart. Padi — ook op 
droge velden — en na- genoeg alle tweedo gewassen 
worden er in groote hoeveelheden en inet succes 
geteeld, alsmede suikerriet door do bevolking (het 
inlandsche suikerproduct vindt veel aftrek). Ook ligt 
hier de bloeiende suikerfabriek Modjopanggoeng. 
De erven zijn er betor beplant dan in de andere 
afdeelingen van het go west, er is veel vruchten- teelt 
en het is do klapperstrcek bij uitnemend- heid van de 
residentie Kediri. Er wordt dan ook vool copra 
Nereid cn Javaansche suiker, die tot bodragen van 
vorscheidene millioenen's jaars uitgevoerd wordt. Er 
is eenc marmer-concessio (zie MARMER), waarin 
mooi gekleurd engeaderd marmor voorkomt. 
Bezuidon Toeloengagoeng liggen de groote en 
zccvischrijkc moerasson Boning cn Glapan. Het 
rcgentschap bevat ver- schillende Hindoc-
oudhcden; vermelding ver- dient de tempelgrot in 
het bergje Boedek. 

TOELOENGAGOENG. District van controlo- 
afdeeling, rcgentschap on afdeeiing van den zelfdon 
naam der residentie Kediri met hoofd- plaats (kota) 
Toeloengagoeng. Het district telt vier 
ondcrdistrictcn met 75 desa's en had ult°. 
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1905 eone bcvolking van bijna 95.000 ziclcn. 
waaronder bijna 250 Europeanen cn 2200 Chi- I. neezen.
 . 

TOELOENGAGOENG. Hoofdplaats tier gc- lijknanngc 
afdceling met een gezond on tanic- ]jjk koel kJimaat, ligt 

aan de rivier Ngrowo cn . aiin de spoprlijn Kediri — 
Blitar—Malang. De bevolking bedroeg in 1905 土 15.800 

zielen, waarvan 230 Europeanen cn 2200 Chincczcn. 
TOELOENGTOEMPOEK (SOEXD.). Zic 

BAARDVOGEL. 
TOEMAN (IKAN) Zie SLANGEN- 

/ EE-KOPVISSCHEN. 
弓宣 7? TOEMOE (MAL.). Zie BRUGIERA GYM- f z 

NORRH1ZA. 
pt"' TOEMPANG. Controle-afdeeling met gelijk- [naiuige-

hoofdplaats van de afdeeling en het re- 8 ，./ W * gentschap 
Malang, residentie Pasoeroean, bc- 

Z•/ ' staande uit de districten Pakis. cn Karanglo. 
..X Vroeger, tijdcns de Gouvcrncnients kofficcul- ,y X、L 

'、■' tuur, bestond deze controle-afdeeling allcen uit. Ahet district 
Pakis en was het de gewiclitigstc •}' koffieafdecling van Java. De 
hoofdplaats ligt 

600 M. boven de zee. Op de hoofdplaats bevindt zich 
de Tjandi Djago, pok Tjandi-Toeinpang genaamd, wel is 
waar ingestort, doch op de zij- , wanden van het hooge 
,,voetstuk komen nog fraaie haut-reliefs voor.X- 

TOEMPANG. Zie D«fAGO. 
TOENA. Zie onder WAWANI. 
TOENDJOENG (MAL., JAV., SOEND.). Zie .,• 

NYMPHAEA. 
、. TOENGGEUREUH (SOUND.). Zie CASTANEA TUNG UR R UT. 

TOENGGOEL. Deze op de grens van Batavia en de 
Preanger gel egen onwerkzame vulkanische berg 
behoort met den Boerangrang (zie aJdaar) en den 
Tangkoeban Prahoe (zic aldaar) tot eenzelfde groep/ 
dicTdbor cen gemeenschappelijkeii^sleehts ten 
deelenog duidelijken ringwal omsloten wordt. In den 
zecr grooten ringwal met 3 K.M. straal van den 
Toenggoel ligt een kleinere met 1.3 ]<.M. straal. en 
hierin verheft zicb het jongste eruptie punt tot 2209 
M. (Verbcek, Java, 469 en 732). Aan de Z.-zijde bezit 
hij een aantal hooge voor- toppen: de Tjanggah (1628 
M.) in Batavia, de Pang parang (Tjidjamboe), de' 
Palasari en de Manglajang, alle 18 a 1900 M. hoog, in 
de Preanger. 

TOENGKAL. I. Rivier in N. O. Djambi, in ha- ren 
bovenJoop 8. Pengaboean geheeten, ont- springt op de 
0.-helling van de Boekit Pen- dem 
(grenshoekpuntIndragiri-Djainbi-Ma.Tebo), stroomt in 
Z.-lijke richting tot ongeveer bij doe- soen Loeboek 
Kambing (in Z.W. Toengkal), van- daar in O.Jijke tot 
doesoen Merloeng, vervolgens in N.-lijke tot de 
monding der Loemahan, om van daar zich om te buigen 
naar hJb 0. en van doc- soen TCloek Ketapang af een 
bijna zuiver O.-lijko richting aan te nemen. Hare 
voornaamste zijri- vieren zijn de Asein en de 
Loemahan, beide van links, het aantal onbelangryke 
zijriviertjes is zeer 'groot. Zij is bevaarbaar voor 
zeeschepen tot de monding der Loemahan, ongeveer 50 
K.M. van zee, tot waar zij eene breedte heeft van 
minstens 100 M. en een diepte van 5 tot 12 M.; door 
stoo- mers van 6 a 7 vt. diepgang kan zij worden opge- 
varen tot Pekan (zetel van het districtshoofd),, dikwijls 
ook tot Pglaboean Dagang (waar in 1906 een tijdel. 
milit. post was gevestigd, en dat ge- durende de 
militaire actie in Toengkal tot stand 

pl aats diendo van den controlcur der tijdel. af-
dceling Toengkal). De vloed is nog merkbaar bij 
doesoen PGtja Blango, boven doesoen Merlocng. 
De oevers dcr 3?ocngkal, boneden de Loeniahan- 
nionding, zijn laag en mocrassig, begroeid met 
nipah cn weinig bewoond; van af den rechtei'- oever 
dezer rivier tot aan de Batang Hari strekt zich de 
Paja Id bar uit, die aan do W.-zij de be- grensd wordt 
door een lijn, getrokken van Ka. Loeinahan naar de 
hoofdpl. Djambi. Het stroom- gebied dezer rivier 
beslaat nagenoeg het gchcele 
gelijknamigedistrictjdatbestaat uit de landschap- 
pen Toengkal en Pengaboean, cn waarin de voor-
naamste plaatscn zijn het hierbovengcnoenide 
Pekan, Pelaboean Dagang, Merloeng en Moeara 
Toengkal, de plaats waar het haven- en tol-kan- toor 
cn een kleine Chin, vestiging zich bevinclen, op den 
rechteroevcr bij de uitmonding in zee； t可dens het 
Sultansbestuur reeds als Gouvts.-gc- bied afgestaan 
(polit. contract 1882). Tc Al a. Toengkal word reeds 
in 1869 cen rccherchepost gevestigd, ondcr een ini. 
opziener. Het district is in de benedenstreken zeer 
geschikt voor de cul- tuur van klappers en pinang 
(door Bandjareezen zijn er reeds uitgestrekte 
klappcraanplantingen aangelegd； in de. 
bovenstreken gaven de genomen katoenproeven 
goedc resultaten).Landwcgen (voor rijwiden 
geschikt) vindt men van： Pekan via Merloeng naar 
Loeboek Kambing (±‘48 K.M), Pfikan naar Soeban 
(土 18i K.M.) en van TGloek Bodjo naar Dn. 
Tengah (土 30 K.M.), cn verder vcle voetpaden. 

Lileraluur: Tijdschr. B. B., 1912, biz. 240. 
II. Rivier in Palembang. Zie bij KOEBOE- 

STREKEN. 
III. Doesoen, standplaats van het margahoofd 

van Tandjoeng Raja, aan, de Pinorivicr, afd Manna, 
res. Benkoelen. -■ 
TOENGKALI. Rivierbjc in het Noorden van <le 

residentie Djambi. Het ontspringt, evenals zijn 
zijrivier, de Soepat, op het heuvclland aan de grens 
van J)jambi cn Jndragiri en mondt uit in Straat 
Berhala. Hot is voor kleine slooincr.s be 
vaarbaar tot Pangkalan Toengkali, tot waar bij 
vioed het zeewater de rivier oploopt. De vorst 
van Boven Toengkali was het Gouverncnicnt 
vijandig geziml cn heeft Jicrhaaldclijk veej last 
veroorzaakt November J904. sneuveldc liij bij 
eene overvalliAg van zijn schuilplaats door ee»c 
militaire patrouille. Bij den Djambi opstand in 
October 1906 stond een pretendent naar de vor- 
stelijke waardigheid, die zich uitgaf voor den 
zoon van den gesneuvcldcn Pang6ran Pocsp;;, 
aan het hoofd van het verzet in bovcn-Toengkali. 

TOENGK0B. Een ook wel als Wojla Tocnong 
(Boven- Wdjla)aangeduid Jandschap van deonder- 
afdeelingMeulab6h,afdeelingWestku8t vanAtjdh. 
Er wonen o.m. 178 geregistreerde mannen (1905). 
Vroeger maal^e het deel uit van de toenmalige 
federatie Kawuj XU. Jn I9J1 word het vergroot 
met het op den rechter Wojlaoever gelegen stuk 
van het mede tot die federatie gerekende verla- 
ten Ara. Aan het hoofd staat Pdtjoet Bar6n, 
dochtcr van den in April 1905 overleden Keu- 
djroeen Doeld6. Haar Korte Verklaring dd. 15 
Dec. 1913 is goedgekeurd en bekrachtigd bij 
Oouvts. besluit van 26 Januari 19)5. Door den 
oorlogstoestand van vroeger jurcji heeft het land 
了叫 geleden. De bcvolking week u】t, cn voerde de 
karbouwen weg naar Geumpang, waar zij cre- 
peerden aan veepest. Zoo waren.toen men terug- 
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kwain,de sawahs niet mccr to bowerken, on mocst 
men rijst plantcn op ladangs langs de Wojla. Mot 
den vroeger zoo lovendigen handcl in boschpro- 
ducten cn het goudwasschon was het ook zoo 
goed als gedaan. Tai van paden cloorkruisen het 
iandschap, vcclal uitkomend op het pad 
Si Ganta of naar Geumpang. 

TOENGOEROET (SOEND.). Zie CASTANEA 
TUNGURRUT. 

TOENTANG. Bekende haltc van den spoorweg 
Kedoengdjati-Ambarawa, gclegen aan de Tocn- 
tangrivicr cn ruim 13 K.M. yan Salatiga van 
den grooten weg Semarang — Bawen — Salatiga. 
Jn de buurt vindt men de erfpachtsonderneming 
Tlogo, waar koffie, cacao, rubber cn speccrijcn 
worden gcteeld. 

TOENTANG. Rivier in Midden-Java, do af- 
vloeiing uitmakend van de Rawa Pening (zie 
PfiNING (RAWA). Zy breekt daama door de 
heuvcls, die het bekken van Ambarawa in het 
Noordwesten afsluitcn, ccn fraaicn waterval 
vormend. Waar zij de kustvlakte bercikt, is zij 
door de stuw van Glapan dienstbaar gcinaakt 
aan de bevloeiing dcr afdccling Demak. Verder 
zeewaarts splitst zij zich in de Kali J)emak, den 
hoofdarm, en de Kali Boejaran, 

TOENTJAR (SOEND.). Zie CORIANDRUM. 
TOEPAI (MAL.) Zie BOOSlSPITSMUIZEN cn 

EEKHOORNS. 
TOEPAI AKAR (MAL.). Zie BOOMSPITS- 

MUIZEN. 
TOEPAI DJANDJANG, T. KELAPA (MAL.). 

• Zie EEKHOORNS. 
TOEPAI POEAR, T. TANAH, T. TJITJIT. Zie 

BOOMSPITSMU1ZEN. 
TOEPAS TOEPASSEN. Zie PORTUGEEZEN 

(ZWARTE) 
TOEREAN (Celebes). Zie MUIZEN. 
TOEREN. (Jontrole-afdceling van de afdccling 

m het rcgcntschap Malang, rc^identiePasoeroean. 
Do afdeeling bestaat uit 2 districtcn: Tocren en 
< ：(>ndang)cgi. Jn dezc controlc-afdceling komcn 

•(•ste crfpachtsperccelen van de afdeeling 
Malang v(ior. De Htandplant
： 
is e vciifctis U'oeren, 390 M. bo ven zee. 
TOEREN. District met gelijknamige hoofd- 

lirt regr-ntschap cn de afdccling fla- 
king, roidciit i(； l^isocrocan, met vijf pnderdis- 
I u< b ii' ii I I ： < in(l I 905 I('l(lc lu.-f ' I 0.500 
inwoners, waaron(l(!r 340 Europeancn, cn. 土 
!10 (•'hineezon. J'oeren is het district, dat van 
Relied -Ia \ a ji)(M.-ste erfpaehtspcrceclcn heeft. 

TOERI (MAL., JAV., SOEN I).). Zie S ESB AN IA 
(HIAN 1)1 FLORA. 
TOEREAN IN PATE (Celebes). Zio MUIZEN. 
TOERI KALE-LAN DEN. Een dcr districtcn van 

de o.ndcrafdecling Milros (zio aldaar), gouv. Cele- 
bes en Ond. 

TOEROEN TOEROEN (BAT.). %C BINTOE- 
RONG. 

TOEROENAN OEDJAN (MAL.). Zio PIPIT 
LO ICR 仓AN. 

TOEROENG (DAJ.). Zio BdOMSPlTSMUI 
ZKX. 
TOESAM (BAT.). Zie PINUS MERKUSI1. 
TOETALO. Zio MUZIEK EN MUZ1EKIN- 

STRUMENTEN.. 
TOETOEP, TOETOEP ANTJOER (JAV.). Zio 

MACA RANG A TA NA Rl US. ・ 
TOETOEP LAKEK (MAO.). Zie HOMALAN- 

THUS. / , . ，， 

naar 

van 
van den controlcur 

TOETOEROEGA. In Timor gcbrinkelijkc naam voor 
schildpad (zie aldaar cn oncicr Ci\RET). 

TOEWA (MAK.). Zie TOEBA. 
TO EW A-AG AM A nocmt men in de residentic 

Amboina de helpers van de Inlandschc Christen- 
Iccraars of gocroe's djamaat； zij gaan bij afwczen of 
ontstentenis van dezen bij de godsdienstoefe- ning 
voor en zijn overigens bclast met het dagc- lijkschc 
onderhoud van de kerk, de collecte tij- dens den 
dienst en derg. Zij behooren met de kapala-soa's cn 
de kassisi's tot de kiesgcrcchtig- den bij de 
Rcgentskouzc. 

TOEWAK (MAL., JAV.). Zie PALMWEJN. 
TOEWI (MAL.). Zio RADER MACHER A GI- 

GANTEA. 
TOGIAN (TOGEAN). Zclfbcsturcnd landschap in 

de ondcrafdceling Poso der rcsidentje Menado, 
omvat een deel der Togian-cilandcn (zie aldaar)； 
bcvolkingssterktc ± 1600 ziclen. 

TOGIAN-EILANDEN of SCHILDPADDEN- 
.EILANDEN. Grocp van dertig groote cn. k lei no 
eilanden. in de Bocht van Tomini tusschen 121° 46' 
cn 122° 50' O.L. en 0° 16' cn 0° 48' Z.B. gele- gen, 
behoorende tot de ondcrafdceling Poso dcr residentic 
Mcnado. De voornaamstc zijn: Oena Oena of Binang 
Oenang (480 M. hoog) cn Togian, deze bcide 
voortdurend bewoond, Batoedaka, Malcnge, Walea 
besar en Walca ketjil： allc zijn laag en heuvelachtig. 
Oena Oena ligt afgezonderd en ten N. W. van de 
saincnhangende Z. W. naar N.O. loopende rij 
eilanden cn is cen werkende vulkaan; nog in 1898 had 
er cene uitbarsting plaats. De blijvcndc bevolking 
bedraagt ± 7000 ziclen, over meerderc kampoengs 
verspreid, zij houdt zich bezig met de vcrvaarcliging 
van copra cn het inzamclen van molco-eieren. De 
eilanden zijn het rcssort van de zelfbestuurders viin. 
Oena Oena, Togean, Walea en Batoedaka, die door 
de Korte Verklaring aan het Gouv. gebonden zijn. 

De meerderheid der Togian-cilandcrs spreckt .een 
dialect van het Ampana'sch, dat weder een tongval is 
van. het Bare5e(zie het artikel BARE'E) en naar het 
ontkenningswoord de Toa-taal wordt genoemcl.. 
Oorspronkelijk zijn. de Togian- cilanden taalgcbicd 
van het Bobongko'sch (zie Loinansche talen), maar 
(lit is zoo good als uitge- storven. Verder zijn er op 
de Togian-eilandcn van ouds vestigingen dcr 
Badjorcezcn, die altijd op zee zwerven cn maar 
weinig vastc woonplaatscn op den wal hebben. Op de 
Z.-kust der Toinini- bocht, cn op de O.-kust van het 
Z.Q,-lyk schicr- ciland van Colobes, vooral op het ci 
land Wawoni, zijn ook Badjoreescho vestigingen, 
maar hunne taal is toch cigcnlyk nict tc locatiseeren. 
Daarom is zij hier bchandekl. 

Do Badjorcc^en, die hier'en daar verspreid langs 
do kuston van Celebes dobberen, spreken dezelfde 
taal, met conige dialcctischc vcrschillcn. Zoo wordt 
in *t Badjorcesch der Minahassa de a vaak tot e, b.v. 
male (oog), boeeje (krokodil), Mi- nche.se. 
(jMinahasu); in het dialect dcr I'ogian- cilanden zegt 
mori mala, boeaja； Minahasa. Het Minahassisch 
dialect kan de meeste mcdcklin- kers als einclsluiters 
gebruiken, het Togiansch dialect is een weinig 
dichter bij den vocalischcn toestand. Ook worden in 
den Minahassischcn tongval de cindlcttcrgrepen -
ang, -sig, -oeng, gerckt tot -eang. -oeong, - long, b.v. 
piseany, agoeona, goenoeontj, piriong, uit pisany 
(banaan), goivj (slagbekken), goenoeng (berg), 
p^reng (bam- 
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boe); ook voor andere cindmcdcklinkers vindt men 
daar dezelfde rekking, b.v.v bailor, shnocit, avca' uit 
banir (wortelblad), sSmoet (niicr), anak (kind). 

Zoowel in woordvorm als in spraakkunst is het. 
Badjoreesch eenc ccht Indonesischc tank Evcn- ais 
het JavaanscJi cn't Soendaasch, laat het bij de 
intensieve dechvoordcn het voorvoegsei weg, dus： 
nginocm, ngeked, nioegai, mono', nanian, njaol, van 
inocm (drinken), keked (bijten), poegai (maken), 
bond1 (dooden), tanam (plantcn), saol (antwoorden). 
De voorvoegscls zijn dezelfde als die der W.lijko 
Indoncsischc talen. Als causa a 1- prefix is pa- nog 
bekend, b.v. patidor (docn sla- pen), palama" (docn 
zeilcn). Als passief-vormer is di-, de-, ndi- in 
gebruik. b.v. dibono* (gedood), ndigendo (op den 
rug gedragen) oeda dipendang (reeds besneden). Het 
achtervoegscl -an is in 't Badjoreesch nog geheel 
levend. Met welkc taal ]iet Badjoreesch van Celebes 
nicer onmiddellijk verwant is, kan thans nog niet 
worden uitge- • maakt. 
• Literalvur： N. Adriani, De talen der Togian- 

^eilanden, Tijdschr. Bat. Gen. XL11 (1900), bl. :460-
490. 

TOHASIK (MINAH. LANDSTAAL). Zic HOMA- 
LIUM. 
TOHON OEWAN (? DAJ.). Zie LOEWAK. 
TOJA PAKfiH (eiland Nocsa). District van de 

onderafdeeling Kloengkoeng, afdeciing Zuid- Bali, 
"residentie Bali en Lombok. 
TOJANG. Javaansche naam voor de Dwerg- • 

Zeezwaluw Sterna sinensis； cone andere soort, 
Sterna anglica, heet Tojang-katjer, op Sumatra 
Samar-laoet； Hydrochelidon hybrida heet in het 
Soendaneesch Poet6r-laoet. Sterna pelccanoidcs en 
Sterna poliocerca worden op de Aroe-eilandcn Gaat 
genoemd. 
TOKfi. Soendaneesch en in het Bat. Maleisch 

overgegaan woord, waarmede soorten van het 
hagedissen-geslacht Geek。, de groote huisgekko, 
worden aangeduid (zie onder GEKKO'S). in het Mai. 
komen de vormen tekdk en tokek, in het Jav. komt 
alleen tekek voor. 
TOKKEL-INSTRUMENT. Zie MUZ】EK EN 

MUZIEKINSTRUMENTEN. 
TOKO (MAL.). Zie BOEROENG-K1KIE-R1M- 

BO. 
TOLGEBIED. Zie BELASTINGEN, dccl I, biz. 

255, en VRIJHAVENS. 
TOM TOLL Zie TONTOLJ. 
TOLITOLI (TONTOLI) BAAI, aan de N.W.- punt 

van Celebes, is een kleine baai met matige diepten, 
aan deWestzijde grootendeds afgesloten door het 
dichtbegroeide. rotsige eiland Latoe- ngan. De baai 
ontleent haar beteekenis aan het plaatsje Kampoeng 
Baroe, het ^niddelpunt van den handel op dit 
kustgedeelte. De Noord punt * der baai wordt 
gevorind door den steilen rotshoek Laboean Deddh, 
overigens bestaat de glooiende kust uit zandstrand, 
waartusschcn ecnige rivier- tjes aan hun mond 
modderbanken vormen. BcO. Laboean Dedeh vindt 
men de nu verlaten kolen- loodsen. Zie Zeeniansgids 
deel IV. 
TOLI-TOLISCH. Zie TOM1NISCHE TALEN. 
TOLKEN EN TRANSLATEURS. Daar waar zulks in 

het algemeen belang noodig wordt ge- oordeeld, 
worden vaste tolken of becedigde translateurs in 
vreemde talen benocmd (Ind. Stb. 1819 No. 79, 
gewijzigd bij Ind. Sib. 1859 No. 69). Translateurs in 
vreemde talen, die geen 

bczoldiging van den Lande gcnictcn, worden 
bcnoenul cn ontslagcn door den Dirccteur van 
Justit.ie (Ind. Stb. 1894 No. 169). Bij ontslen- ten is 
van ecn beeedigd translatcur worden als wettig 
beschouwd de vcrtalingen, vcrvaardigcl door ccn tc 
goeder naam en faain bekend st a and persoon. 
ointrent wicns ervarenhcicl voldocndc zekerheid 
bestaat, niits de vertalingen voor het Plaatsclyk 
Bcstuur zijn beeedigd (Ind. Stb. 1837 No. 59).
 . 

Tc Soerakarta is cen translatcursbureau voor de 
Javaansche taal gevestigd (Ind. Stb. 1905 No. 448, 
1863 No. 33 en )872 No. 72); zic ointrent 
translateurs te Djokjakarta, I nd. St b. 1863 No. 103 
en 1905 No. 407. 

De tolken genieten als regel geen vaste bezol- 
diging, maar mogen voor allc schriftelijke en 
inondolingc vertalingcn het salaris in rekening 
brengen, vastgesteld bij Ind. Stb. 1819 No. 79 j'. 
1866 No. 107 cn 1902 No. 272. voor zoover (lie 
vertalingen niet zijn gcschied ten behoeve van den 
Lande door ccn translatcur, reeds uit 'sJjands kas 
bezokligd. 

Wannecr ten behoove van het Gouvernenicnt 
wcrkzaamheden worden verriclit als translatcur of 
tolk door personcn, die niet als zoodanig zijn 
aangesteld en van [andswege bezoldigd, maar uit 
anderen hoofde van Gouvernementswege vast 
bezokligd worden, wordt voor die werkzaamhe- den 
genoten de hclft van het salaris, vastgesteld bij Ind. 
Stb. 1819 No. 79. 

Voor de tolken voor de Chinccschc taal zie onder 
CH1NEESCHE ZAKEN (AMBTENAAR VOOR). 

Tot tolk voor het Japansch zijn alleen be- 
noenibaar zij, die daartoc zijn oj»gelei(l volgcns de 
regeling in Ind. Stb. 1918 No. 71. Hunne op- leiding 
vangt aan in Europa cn wordt voltoojd in Japan (zie 
ook Ind. Stb. I!)18 No. 72). Ook officieren van het 
Ned. J nd. leger kun ncn tot Japansch tolk worden 
opgeleid : daarover handc- len Ind. Stb. 1918 No. 
117 en 1919 No. 566. 

TOLOFOEO. District op dr van )x l 
Noordelijk schiereilanil van het ciland HuhnH- h6ra, 
ten N. van lict district Ganikonorah, waartusschcn K 
aa j) Li goo a de grens vornit, en b<；hoo- rende tot 
Jict sullanaat Tcrnnle. Er zijn s twee hcidcnsche 
kanip«)cngs, bestuurd door < < n Sangadji, welker 
be wooers hun bestaan vindcn in het kloppcn van 
sagoe. Van wege den Sultan is cr ecn Oetocsan 
geplaatst. 

TOM (JAV.). Zie JNIJIGOFERA. TOMAAT. Zic 
LYCOPERSIUUM. 
TOMBAK (MAL.). Zic A GE RAT UM. 
TOMBAK. Naam oener goudkleurige Icgeering, 

bestaande uit 5 — 12 d. kopcr, I (I. zink (Euro- 
pcesch toinbak), soms met wat tin (Amcrikaanscli 
iombak); met jneer zink krijgt men wit tombak. Do 
naam is af^eleid van het Skr.-Maleischc T6m- baga, 
d.i. koj)er. 

TOMBAR I Rl. District van de on<lcraf<lecling 
en afdccling 叱nado der residentie Mcnado, staandc 
onder cen I e districtshoofd, met den titel van 
Mujoor. De voornaajnste plaatscn zijn: 
Tanawangko districtshoofdplaats, Tara-tara en 
Woloan. Het district is rijk aan 
klapperaanplantingcn en rijstvclden. De be vol- king 
van Tombariri bchoort tot de Tombocloe (bet. volk 
van de bocloe of bamboe), cn spreekt het 
Toinboploesch dialect van de landstaal der 
Minahasa, 
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■ TOMBATOE. Districtshoofdplaats. Zic TON- ，SA 
WANG?— 

TOMBOEKOE. Landschap aan de Oostkust van 
Celebes. Zic BOENGKOE. 

TOMBOELOE'SCH. Zie MINAHASSISCHE 
TALEN. 

TOMBOLO. District van de ondcrafdceling Goa 
del： afdeeling Soenggoe Minasa, gouvt. Celebes en 
Onderhoorigheden. 

TOMBOLONGANG. Eiland gelegen ten Z.W. 
vanSaleier en daaronder ressiyi'tecrend.Het wordt 
bestuurd door een. glarang, die tevens het bestuur 
voert over de cilandjes Poelassi, Bahoeloeang en 
Nambolaki. Het ciland heeft ecn lengte van 士 6 A 
K.M. bij een breedtc van. ± 1专 K.M; De N.- helft van 
het eiland is byna gchcel ingenomen door con 
kalkgobergte, dat in den B. Koekoesan zijn grootste 
hoogte bercikt (737 voet, zeekaart). Dit gebergte wordt 
door ccn mocras, dat vanuit de Z.O.-kust diep in het 
land hinnendringt, ge- scheiden van het minder hoogc 
Z.-gebergte, dat zich met cenigc onderbrekingen langs 
de Z.-kust voortzet. De bclangrijkste kampoeng is 
Tengah Tengahin het mitlden van het ciland aan de0.-
kust met een goede, diepe havchplaats. Een weg loopt 
door het midden van het ciland van de W. naar de O.-
kust. De bevolking is in hoofdzaak afkomstig van 
Salcier, de sterkte was in 1912 842 zielen. De 
gezondheid is vooral door malaria slecht. de 
kindersterfte groot. De voornaamste cultuur is die van 
ktappers. Slechts een weinig djagoeng wordt er 
geteeld.zoodat veel levensmiddelen in- gevoerd 
nioctcn worden. De vischvangst is ge- ring. De 
pisangcultimr, vroeger van eenige betee- kenis, is t c 
nict gegaan door ziekte in het gewas. Het 
bovengenoemde nioeras wordt Jangzamer- hand 
gehccl benut voor den aanlcg van visch- vij vers. 

TOMEO (Celebes). Zic BANGO. 
TOMI TOMI (MAL. MOL.). Zic FLACOURTIA 

IN1-2RMIS. 
TOMINI. Kustplaats in de afdeeling Midden 

Celebes, (Icrjresiclentie Mcnado, waaraan de golf of 
l)o< ht. 7.ijn naum ontleent. Reeds in de dagen 'l< r 
(dinpagnie stond cr een. benteng en was er \ <M I 
verkeer met Gorontalo, cvenals thans. De plaats tell 
1500 ziclcn. Op 300 M. uit den wal 
* kan in 2~> vadein worden geankerd. 

TOMINI (GOLF VAN). Grootc en zeer diepe, 
Oost- West loopentlc golf, wclke tot bijna aan de 
Westkust Ix t land indringt tusschen het Noor- (lelijke 
en N.O.-lijkc schierciland van Celebes. De Zuidkiist 
heeft een zeer onrcgclmatig beloop. BoW. den <>p het 
midden dicr kust gelegen hoek Api, loopt，tot bij Poso 
een breedu golf diep oin de Zuid het land in, beO. dicn 
hoek ligt de om de Oost scherp tocloopendo golf van 
Poh. De Noord- en West-klisten der golf van Toinini 
wordon oni- zoomd door barriercriffen, wclke het 
brccdst zijn en het mecHto eilandjes cn gevaren 
hebben, zoo- wel langs den slcilcn verhoogden 
buitenrand als daarbinnen, op het W.-lijk gcdcclto van 
do Noordkust. Dczc riffen loopen door tot in eon 
diuptc van ongevcer 200 M., in giooter diepten worden 
slechts enkcle zeer stcile,loHliggen(lc riffen 
aungetroffen o.a. het atolvormigo Lalangarif in het 
Z.W.-gcdcclto. Tusschcn liock Flosko cn Jjimba, een 
eiland op het midden der Noordkust, van Tomini tot 
Sidoa, in den N. W.-hock. van / Ainpibabo tot Parigi, 
O])het midden dor Westkust en langs de Zuidkust 
ontbreekt het barriere- 

rif cn vindt tncn slechts cen zeer smal koraal- kustrif, 
dat stcil naar zee afloopt. By hoek Batoo Ilitam, in 
hot Z.O. gcdeelte dor golf, beginnen de om de Noord 
en ver om de West uitstekende plaatriffen, wclke do 
Togianeilanden dragen. 

Naar allo kanten is de golf door hoog berg- land 
omgeven. Het gedcclte tusschcn Todjo en hoek Api, 
in don Z.W.hoek, behoort tot de steil- stc, dat 
tusschen Menelili en Kasimbar, op de Westkust, dat 
uit niet mccr dan heuvelland be- staat, tot de laagste. 
Waar geen barriererif aan- wczig is, wordt de 
bergvoet meestal door de zee bespoeld, behalvc bij 
Tenombo, in den N W.hoek, en bij den mond van de 
Posorivier in den Z.W.- hoek, welke in cen 
viakteliggen; ook cen gedcelte beW. Pagimana, aan 
den mond van de golf van Poh,is laag maar niet vlak. 
Achter het barridrerif vindt men langs de Noordkust 
een smalle, lage, meestal moerassige kuststrook, 
afgcwisseld met vast strand aan den voet van het 
heuvcl- en bergland； aan de Westkust, tusschen 
Toeroe- boeloe en Am pi ba bo en beZ. Tamboo, is 
de kuststrook vrij breed, maar alleen de laatste is 
inoerassig. 

De grillig gevormde Togianeilanden zijn steen- 
achtig en hebben zwaar begrocide heuvels met een 
kenbaren, scherpen pick op het gelijknamige eiland. 
De Westpunt van het W.-lijke eiland, Ba- toe Daka 
met rotsige kust, ligt 25 K.M beN. hoek Api, zoodat 
tusschen de eilanden en den Ce- lebeswal een. 
groote. O.-W.-loopende baai wordt gevormd, van 
welke de golf van Poh de Oostpunt uitmaakt. Het aan 
alle zijdcn steile k< raalpla- teau, waarop de geheele 
groep ligt, is door de zeer kortc, sinalle en diepe 
straat Walea gescheiden van de met de kust 
verbonden plaatriffen, waarop verschcidene eilanden 
liggen, van welke het steile Poeah het grootste is. Het 
hooge, stcil uit zco oprijzendo Ocna Ocna, beN. de 
Togian- eilandcn, is een werkzame vulkaan, de 
lagere ge- deelten van de zacht oploopende hellingen 
ver- tooncn belangrijkc klapperaanplantingen. Spo- 
ren van vulkanischen aard komen ook voor bij hoek 
Api, waar brandbare gassen uit den bodem en zelfs 
uit het water opstijgen. 

Van de rivicren, welke in de golf uitmonden. is 
allccn de Posorivier in den Z. W.-lijken hoek, de 
afwatering van het gelijknamige nicer, van bc- lang. 
De drempel aan den mond is ondiep cn by zwaro 
regens strooincn de oevers gedeeltelijk on- dcr； de 
hocvcelheid der afgevoerdc vaste stoffen is zoo 
groot, dat tor reede van Poso de bodem, by 
uitzondcring, bestaat uit zware inodder. Overa] 
elders vindt men zand, koraal en steengrond en alleen 
in zeer grooto clicptcn zachten grond; deze diepten 
bedragen reeds op een G K.M. van den Wcstoovcr 
1500 M. en nomen naar buiten too tot •1000 M. en 
nicer. , 

BeO. Ocna Oena en de Togianeilanden, waait van 
Mei t/met October cen Zuidmocsson met 
ovcrhccrschend Z.Z.W. tot Z.Z.O.-winden, Koe- wcl 
anderc richtingcn ovengoed voorkomcn o.a. 
veelvuldig in September. De wind, die langs den 
Z.O.-hook der golf reeht op Gorontalo aanwaait-, en 
grootc heiigheid niedebrcngt.maukt do zee van Tg. 
Flcsko tot Limba raw, zoodat do ontwikke- ling van 
barridrerif onmogelijk is, terwijl het ge- dccltc beW. 
do Togianeilanden nicer in do luwte biyft. Voortil te 
Gorontalo. dat in con kloof ligt, waarachter do vlakto 
van Limboto zich ver- 
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brcedt. heeft men in de inaandcii Jiili cn Augustus 
op de wamiste uren van den dag veel van den wind 
te Jijden cn st a at aan den West wal dcr baai nog al 
zee;，s nachts gaat de wind gewoonlijk jiggen. 
BeW. Gorontalo neemt de nwosson spoc- dig af in 
kracht. Bij Oena Oona is cr nict moor van tc 
bespeuren dan con langc clcining； kings den 
Zuidwal is's nachts de landwind het krachtigst, maar 
ondervindt men overdag toch nog dikwijls 
krachtigen wind uit O.-Iijko en Z.-lijkc richtin- gen; 
op de anderc kustgcdeeltcn heeft men in dezen tijd 
slcchts land- cn zeewind cn is de zee kalm. De 
heerschende wind vindt eon weg tus- schcn de 
hoogc bergen door. o.a. tusschen hoek Api en het 
daar beO. gclcgen Tabclombang, waar de harde 
wind op den voonniddag spoedig een korte, woelige 
zee veroorzaakt. 

Eerst in December krijgt de Noordcwind de 
overhand, in Januari, Februari en Maart slaat cen 
weinig krachtigeNoordmocsson met N.N.W.- wind 
vrij regelmatig door. Te Gorontalo heeft men dan 
zwakken land- en zeewind, in de bergen valt, 
gedurende dicn tijd, vcel neerslag cn de rivier loopt 
steeds af. Doorstaandc harde wind komt in de golf 
zclden voor, en harde buien zijn uitzondering. BeW. 
de Togianeilanden heeft men het geheele jaar door 
fraai wcer en kalm water met geregeldcn land- en 
zeewind, wier in- vloed zich evenwel niet zecr ver 
van de kust doet gevoelen. Somtijds waaien in het 
W.-lijk gedceltc de Westelijke winden van straat 
Makasser krach- tig over en veroorzaken dan in 
korten tijd zee. Regenbuien komen het geheele jaar 
door voor, te Gorontalo valt nog wat minder rc-' gen 
dan te Kema, betrekkeJijk droge cn natte tijden zijn 
evenwel minder afgeschciden； onweer komt 
weinig voor, aardbevingen zyn nict zeld- zaam. 

In den Zuidniocsson loopt de strooin om de N、
W. uit de Moluksche zee langs den Zuidoevcr de 
golf in, trekt- dan rond langs den Westoever en 
verlaat de golf langs den Noordocver, deze stroom 
is vrij zwak. De vcrtikale waterbeweging is niet 
groot en loopt uiteen van 1,5 M. tot enkcle •d.M. Zie 
Zeemansgids deel V. 

TOMINISCHE TALEN. Op het Noordclyk 
schiereiland van Celebes ligt, tusschcn de West- 
kust van af het schiereiland Balaisang tot een weinig 
ten W. van kaap Kandi en aan de Oost- kust van -
Towera tot Molosipat, dus tusschcn twee lijncn, de 
eenc getrokken van 0° 10' Z.B. naar 0° 35' Z.B. cn 
de andcrc langs 121° 30' O.L., het gebied der 
Toniinische talen, die den overgang vormen 
tusschcn de Toradjasche talen ten Z. en de 
Gorontaleesche ten 0., oj)welkc weder N.lijk de 
Filippijnsche talen volgen. De Toniinische talen 
zijn, met de nanien hunner ontken- ningswoorden, 
naar welke zij op Micldcn-Celebes worden 
gtmoemd.de volgende: I'claj/cCscli (tadjc), ten Z. 
van de taalgrens, in het gebied van j)ct Pa- rigisch 
gelegen, eenc zecr klcine, uitstervende taa】，
sJechts door enkcle fumilien gesproken. Ver- der 
N.lijk: Tinombo'sch (laoedje), N.lijk op langs de 
kust dcr Tominibocht, tel kens afwisselend met 
Kasimba^sch (tadjio), dat zijn lioofdgebied nog 
verder N.lijk uit str ekt. Het Kasim ba r>ch bhjft aan 
de kust der Tominibocht, lict Tinonibo'sch wordC 
ook gesproken aan de kust van straat Makassar, In 
het landschap Sodjol. Ten N. van't Ti- nombo'sch 
ligt het Tomiw/'sc力(tiadje),aan de kust der 
Tominiboeht, tot aan de grens met het Go- 

rontalccsch, verder ook nog bier on daar aan de kust 
dcr Dondo-baai (straat Makassar). Langs de geheele 
kust, aan beidc zijden, is het Paloe sch (zie： 
TORADJA'SCH E TALEN) de vorkccrstaal 
tusschcn hen die elkaars talen nict spreken. In het 
gebied van hctTinombo'scJi zijn een paar ko- lonicn 
van het Jfaj/rfar'scZ? (andian) cn het Jioe.gi- ncesch 
(de'). Ten VV. van 'G Kasinibar'sch, in 't bimicnland 
on ook aan den W.oevcr dcr Dondo- baai. het 
Oemalasa' sch, (ndaoe), ook nog gesproken op het- 
eiland St-malang, aan den ingang dcr Dondo-baai. 
Verder aan straat Makassar: IMai- sang'sch of 
Ealacssd'sch (pajo), op schiereiland Balaisang; 
NJijk daarvan, aan de kust，, Dampe- hTsch (dian). 
Ten O. van Sodjol: Toli-Toli'sch of Tontoh'sch 
(gega), in welks gebied ook ecnigc Boe- ginceschc 
kolonien. zijn; deze taal loopt aan de N.kust tot aan 
de grens met het BoeoP sch (zic: Gorontaleesche 
talen). Ten slotte in de landstreek rondom het 
Bolano-mecr: het Eoano'sch of I'ola- ti o's ch 
(djidja), ccnc zecr k lei no enclave in het To- 
niinisch taalgebied. 

De Toniinische talen kunnen ci nd jncdekl inkers 
tot cindsluiters hebben： niet-cindlettcrgre- pen zijn 
steeds open. Het Pctapa'sch, dat het dichtst bij de 
Toradja'sche talen ligt, siuit allcen nog maar op 
enkcle nicdcklinkers, maar het aan- tal si niters 
vcrinecrdcrt gaandeweg in de talen die verder N.lijk 
on OJijk liggen. Het Boano'sch heeft de meestc 
sluiters. J)e R. G. II. klank is in't Petapa'sch nog 
vcrdwencn, evenals in de Tora- djn'schc talen,maar 
is in het Boano'sch reeds over- wegend g, wat een 
Filippijnsche trek is. Ook zict men het .suffix -an 
weder meer optreden, hoc verder men van het 
Petapa'sch naar het Boano'sch trekt. Ecn 
Filippjjnsch verschijnscl is ook nog J)ct vormen van 
werktuignamen met redupjjeaf ic, wat in 't 
Pctapa'sch nog nict, maar in hel Boano'sch rccclH 
regel m a tig plaats heeft. Even - cons nierkt men, in 
dezelfde richting gaandc, in den woordenschat cn in 
de voorvoegscls ecn zecr duidclijk voortgaande 
toenadcring tot <lc pijnsche talen. G eh cel op 
dezelfde »wijze als(,!<• West-Toradja'schc talen, 
onderscheidcm dt/J'omi- nische talen twee 
hoofdtijdcn in het actief cn in het passief. Dit 
kennierk hebben zij dus geine.cn met de W. 
Toriulja'sche en de Filippijnsche talen. 

LileratuurAdriani & Kruyt, ))<• JJaic'e-sprr- 
kende Toradju's, dl. IJ I, J 66 - 183 cn 348 350 on de 
alduar aangehaalde bromicn. 

T0M0. District met gclyknamige hoofdplaats van 
de conlrdle-afdccJing, het regcntscJiup en de 
afdecling Soenicdang, residentic Preangcr- Re- 
gentschappcn. ]J.ct heeft cene opperviak(<； van 
377 K.M2., en telt 4 onderdistricten met 38 dcsa's. \ 
66r 1913 heette het Tjongg6ang. 

T0M0H0N..(bet. mcnschen, die bij do bion: 
nioeoeng woncn； Tomoeoeng). Jloofdplaals va n 
het district J'oinohon Sarongsong, ojHlcrafdeeling 
en afdeeling Men ado der residentic Men ado, be- 
staandc uit eon achtta] kajnpoengs, 779 M. hoog 
gclegcn met cen kocl klimuat, en ecn j)asanggra- 
han. ]Ict is tevens de standplaats van cen hulp- 
predikcr cn ccnigo pastoors. Het kan beschouwd 
worden UIB het brand punt dcr zending in de Mina- 
hasa. Men vindt er ecn fraaic Katholieke kerk ep 
kJoostcrschooJ, met pastorie en kloostcr; verder een 
kweekscliool voorlnl. Ch rist en] eeraars (Pr ot.), 
gesticht door den Duitschen zendeling Nicolaus 
Philip Wilken, die in 1842 in de Minahasa kwam en 
er in 1878 overlccd, con kost- cn dagsdiool voor 
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ini. meisjes on to Koeranga, nabij Tomohon, con 
kwcekschool voor ini. Gcnootschapsondorwijzcrs. 
])e beidc laatstc genifcten Gouvernemonts subsi- dic. 
Het aantal inwoncrs bedraagt ruim 5000. 

TOMOHON SARONGSONG. District van de • 
onclerafdcding cn afdccling Mcnado dor gclijk- 
namige res identic (ontstaan uit de vroegero di- 
strictcn Toinohon, Sarongsong cn Kakaskascn), 
staandc ondcr con Iste districtshoofd of hoe- kocm-
besar. Dicns standplaats is to Tomohon (zie aldaar). 
Voornaamste plaatsen zijn verder: Ka- kaskasen (zic 
aldaar), Sarongsong (bet. wafcr- straal), 775 M. hoog 
gelcgen met zwavelbronnen in de nabyheid, Lotta 
(bet. modder) voormalige districtshoofdplaats met 
veel groentcntcelt cn kippenfokkerijen, Lahdndong 
(zic aldaar), Ta- taiiran (bet. marktplaats, van. taar, 
verkoopen of toonen), Rocrockan, 900 M. hoog, 
hoogstgelegcn negorij cn Kcmbes. Toinohon-
Sarongsong is een bclangryk cn welvarend district. 
De bevolking in dit district bchoort tot de 
TombocloO. 
TOMORI. Hcidcnsche bevolking van het land- schap 
Mori (zic aldaar). 
TOMORIBAAll. Belangrijke, vrij ver om de N. W. 
het land indringende baai op Jict midden van de 
Oostkust van Celebes. De voornaamste plaats is 
Koloncdale, a an den Z.W. oever der Lambolobaai. 
In den mond dcr niet zeer wijde baai liggen cenige 
Z.O. — N. W. strekkende riffen, mecr naar binnen 
vindt men,0.-W. over de baai, de stcilc. 
heuvelachtige Tomori-eilanden, omge- ven door 
losse stecnen en enkele riflcn en in het 
N.O.Jijk gc<lccltc dcr baai treft men het hooge, 
st file, (lichtbegrocidc ciland Tokobac aan. Do 
oevers dcr baai zijn aan den mond laag, de Noord- 
oever zclfs moerassig cn met rizophoren begroeid, 
met achtcrliggcnd hoog bergland ; mcer naar bin- 
nen nadert het gebergte de kust cn wordt deze 
hoogcr. J1' r worden da ar twee grootc baaien. ge- 
vorrnd, <lc J'ambajolibaai in denN.W.hoek achter 
U'okobae cn, aan den Z.W.oever, de om de Zuid 
loopentlc Lam)»olobafti. Ook in den binnenhoek 
()<?], 'I'iiinbajr/libaai wordt een laag, moerassig, 
met- 

nipah <-n rizophoren begroeid gcdcelte aangetrof- 
f< n,(!(■ uitloopcr van een kloof tusschen de zeer 
ho<igo Peleroe.- en Tcm bocsisigcbergten. De 
voor- 
n；i；ui)st(! rivier l>aai is de La, wdke met con 
dell it, f nsscben de ar men van welkc de konbaro 
lieuvd ligt, op den Zuiclocvcr bij den 
JHOIHI in zee loopt en daar rond de hoeken cen 
ni'xklrrbank heeft gevormd. Overigens 
vin«lt tiicii langs den wal ecn smallc koraalkust- 
bank. nagenoeg zondcr droog vailing, al Icon langs 
het I age lmit(!ngedeelto van den Noor doc ver cn 
langs den wal*beN. de baai heeft doze ccnige 
bre(^ltc. Aan wccrszijden van de baai is de kust 
I nag cn ligt (laarvooi1 con breed barriircrif, dat om 
deZuid aanmerkdijk versmalt.Binnon de barridre 
liggen. lungs den Zuidocver, mccrclerc droogval 
lende pick ken on gevaren, aan wccrszijdcn van 
welkc mon ecn vaarwater aantreft. Hot water in 
de baai is zeer trocbel door de uitstrooincndc ri- 
vicrej). De diepten zijn vrij groot, de vertikale wa- 
terbeweging loopt er uitcen van 1,8 tot 0,5 M. Zic 
Zeemansgids, deol V. 
,TOMPASO. District van do ondcrafdecling 
Aniocrang, afdccling Menado dcr residentio Mena 
do, Htuandc ondcr con Hoofd. met den titcl van 
Majoor. De districtshoofdplaats is Motoling, 605 
M. hoog gelcgen. De voornaamste negorijen zyn 
vorder:-Koenielemboeai (bet. opborrelend water), 

de standplaats van cen hulpprcdikcr, met pa- 
sanggrahan, Pontak 250 M. hoog, het cindpunt 
v&n den grooten weg van Amocrang via Motoling, 
cn ?5>*g9,X?..aan de grens der ondcratdecling en 
Bolaiing Mongondo, met groote klappcraanplan- 
tingen. Tompaso omvat do brongebieden dcr 
Poignr rivicr cn van de Ranoiapo. De bevolking 
bchoort tot de Tompakewa of Tontembocan. 

TONDA. Zie VAARTUIGEN. 
TONDANO. Onderafdceling van do afdecling 

Menado, rcsidcntic Mcnado, bestaande, vol gens 
de reorganisatic van 1920, uit de districten 
Maocmbi, Tonsea, Tondano-Toelian, Tondano- 
Toclimambot cn Kakas-RembokSn, onder het 
bestuur van cen controleur, aan wien toege- 
voegd is cen asp.-controleur, standplaats Tonda- 
no. De bevolking teldc in 1915 土 85.000 zielen,' 
waaronder 士 170 Europeanen, 600 Chineezen en 
30 Arabicrcn. De onderafdceling Tondano is 
bergachtig en strekt zich hoofdzakelijk in een 
breecle strook uit langs de Oostkust. Bijna alle 
riviertjes stroomen in Z. — O. richting in de Mo- 
luksche zee. Het L^mbeangebergto ten O. van het 
nicer van Tondano vormt de waterscheiding 
(Idmbean bet. dan ook waterscheiding). De kern 
der onderafdecling wordt gevormd door het groo- 
te mecr van Tondano (zie aldaar) en de hoogvlak- 
ten van Tondano en Kakas, die dicht bevolkt 
zijn. Het is do rijstschuur der Minahasa. Aan de 
Westzijde van het meet verhe任en zich weder ver- 
schillende berggroepen, z.a. de Tampoesoe (zie 
aldaar) cn de Empoeng (zie aldaar), waar tus- 
schen de hoogvlakte van Tomohon ligt. In het Z. 
deel der onderafdceling ligt het Wocloer Maha- 
toes (bet. honderdtoppig) gebergte en de Sopoe- 
tan groep (zic aldaar). 

Poor breedc, verharde wegen zijn de groote 
negorijen met clkandcr verbonden. De voor- 
naamstc wegen zyn: van Tondano langs beide 
oevers van het meer van Tondano via Kak^is 
naar Langowan (langs den O.kant van het meer 
gehcel vlak qn 30 K.M. lang; langs dcn-W.kant 
met enkele hellingen, 27 K.M.) van Langowan 
naar Ratahan en Belang, van Langowan via 
Sondcr naar Tomohon (28 K.M.) en de beide 
verbindingswegen van Tondano naar Menado via 
Tomohon (35 K.M.), via Aiermadidi (ongcvcei* 
31 K.M.). De districtshoofcfplaatsen zijh, bchalve 
Toclian en Toelimambot, Maocmbi (zie al- 
daar), Aiermadidi (zie aldaar) cn Kakas (zic 
aldaar). 

De Tondanceschc taal, die met het Tomboe- 
loc'-sch en het Tondea'-sch te zamen de grootste 
der beide groopen uitmaakt, waarin de Minahas- 
sische talen zijn te vcrdeelen, wordt alleen in de 
drie laatstgonoonjdc districten gesrpoken; Ton- 
dano-Toclian on T. Toeliinainbot spreken het 
hoofddinlcct, Kakas Remboken heeft ccn afzon- 
dcrlijk dinlcct van het Tondaneesch. Het grond- 
gebied dcr taal is dus zeer klcin,maar het bchoort 
tot de best bcvolktc streken der Minahasa. Be- 
halve het I'onsawang'sch, is geon Minahassischo 
taal zoo w ci nig beoefend als het Tondaneesch. 

Literatirur: Vergclijkendc Woordenlijst van ta-
len en dialektcn in de rcsidcntic Mcnado, door A. 
J. F. Jansen, Tydschr. Bat. Gen.,(11. IV (1855), 
bl. 524, vlgg.; Mededcelingen omtrent de Alfoer- 
sche taal van N O. Celebes, I. Verge!ykend© 
Woordenlijst, Bijdr. K. L 3, IV, 203 ― 251*. -100 
— 445, 3, V, 69-- 120 (I860 —70); Taalkaart dcr Mi- 
nahassa, door Dr. J. Brandes, uitgegeven door 
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hunne schaduwcn zien, torwijl de vrouwen aan den 
tegenoycrgesteldcn kant van het scherm zit- ten, dus 
allecn de schaduwen zicn. Vroeger cch- Cer： cn 
zelfs nu nog op Bal[, Lombok cn West- java zaten 
(zitt.cn) zoowel de niannch a Is de vrouwen vd6r het 
scherin en zagen (zien) alleon de schaduwen, terwijl 
de d&lang or achtcr zit. (Raffles, History of Java, 
1817. I, bl. 337 of 2c cd. 1830,1, bl. 376. Verh. Bat. 
Gen. VI11, 1816, bl. 47 en Serrurier, De wajang 
poerwa, 1896, bl. 201 dcr 4°. uitgavc of bl. 93 dor 8°. 
editic). Aan den hcer G. P. Rouffaer komt de cer toe, 
het ccrst hierop gewezen tc hebben (Bijdr. Kon. Inst. 
1902, bl. 41 en bl. 102 — 104). Overigens vergelijke 
men Scrrurier's work, o. a. wat den vorm dcr poppen 
betreft. 

Oudcrdoin dcr wayang poerwa. Uit 
verschillcnde plaatsen der Oudjavaanschc letterkun 
de blijkt, dat de wayang' reeds in de eerste helft dcr 
lie eeuw na Chr. opgevoerd word op Java. nl. uit A r 
j o e n a w i w a h a, strophe 59, W r 11 a- s a n c a y 
a, strophe 93 (dagteekenende onge- veer uit 't midden 
der 12e eeuw). Bharata- y o e d d h a, strophe 664 (in 
1157 na Chr. ge- /schrevcn). T a n t o e p a n g g e 1 
a r a n, fol. 34a van cod.-2212 Warn. Leg. 
(waarschynlijk da- teerende uit de le helft der 1 le 
eeuw na Chr.), R a ru a y a 以 a, sarga XXIV, vers 
112 (vermoe- delijk uit't begin der 13e eeuw), 
Brahma p- tjapoerana, S o c m a n a s a n t a k a, 
XXVII, I en R a m a w ij a y a, VII, 12. Ook in ecn 
oorkonde op kopcr, gevon<jen op Bali, van 1058 na 
Chr. is rccds sprake van a r i n g g i t = a w a y a n g 
(het schininienspel opvoeren) en zelfs in eene 
oorkonde van Qaka 782 wordt reeds van joeroe barat 
a, d. i. ,,tooneelspeler‘‘ gesproken, zonder dat echter 
blijkt, wat voor tooneelspeler hicr bedoeld is, cen 
vertooner vaii het klassiekc schininienspel of een 
potsen maker. 

Uit bovengenoemde plaatseri blijkt, dat reeds in 
de le helft der I le eeuw in Kcdiri schimincn- spelen 
werden vertoond, waarbij men de schaduwen van 
uitgesneden lederen poppen (w a 1 o e- 1 a n g i n o e 
k i r) projecteerde op een scherm (k e 1 i r), dat zij 
toen reeds zoo populair waren, dat dichters er 
vergelijkingen aan konden ontlce- nen en dat reeds in 
de 12c eeuw na Chr. die ver- tooningen begeleid 
werden door een orkest, be- staandc uit fluiten (t o e 
d o c n g), kleine bek- kens (k a m a n a k) enz. 

A Is toen reeds geregelde tooneelspelen werden 
opgevoerd, moot het schimmenspel reeds lang voor 
950 0aka op Java inhcemsch zijn geweest. Volgens 
dr. Brandes zou de wayang reeds oin- streeks 700 
qaka aan de Javanen bekencl zijn geweest. Een 
argument hiervoor is het feit, dat de tcchnische 
ternien der wayang zeer oud cn daardoor zeer 
moeielijk te verklaren zijn. Dr. Hazeu komt tot de 
conclusie, dat het Kchinunen- spel minstens 
omstreeks 800 Qaka (waarschijnlijk zelfs nog 
vroeger) op Java bekend was en dat de vertooningen 
toen reeds technisch in hoofdzaak met de 
tegenwoordige overeenkwamen, dat men toen reeds 
lederen puppen, ecn scherin, ecn lamp enz. daarbij 
gebruikte (Bijclrage tot de kenni« van het Javaansche 
tooncel, bl. 18). 

Hcrkomst der wayang poerwa. Na de onderzoe- 
kingen van dr. Hazeu staat het tegenwoordig vrij wel 
vast, dat de wayang op Java zelf door Javanen 
uitgedacht is. AUe tcchnische terinen toch zijn zuiver 
Javaansch. Van ontlccning aan 

de Hindoe's. knn geen sprake zijn. Hun schim- 
incnspcl (vgl. L. H. Gray, The Dutangadn of Sub- 
hata in J. A. O. S. xxxii, bl, 58 — 77) is waar-
schijnlijk integcndecl aan de Javanen ontleen<l. De 
Chincczon hebben wel is waar ecn sc hi nun en- spel, 
maar (lit was toch nooit j)opulair. Dr. Hazeu noemt 
het dan ook al zeer onwaarschijnlijk. zdo niet 
onmogdijk, dat de wayang van de Chincczon zou 
overgenomen zijn ((). c. bl. 28). Wat de Sia- mceschc 
wayang betreft, deze is waarschijnlyk of direct aan 
de Javanen- of aan de Maleiers van Malaka ontlccnd. 

Oorspronkelijk karakter dcr icayang poe.rwa. 
Evcnals bij de Indiers cn Grieken schijnt zich ook bij 
de Javanen het tooneel ontwikkekl te hebben uit 
rcligieusc ccrt*nionieen ter cere van de goden of a]s 
goden voorgestelde voorvadcren. Zelfs nu nog 
vertoonon de wayangsj)elen sporen ervan, dat zij 
oorspronkelijk eene godsdicnstige strekking hadden. 
^Vij zagen boven roods, hoe voor de vertooning ecn 
offer (s a j e n) gcbracht wordt, hoe wierook gebrand 
wordt enz. Verdcr wijst daarop de omstandigheid, 
dat- eene tooneel- voorstelling dikwijls gegeven 
wordt ter afwering van onheilen, zickten cnz. 

Oorspronkelijk wildc men waarschijnlijk 
schimmen dcr voorvadcren oproepen, oin deze tc 
raadplegcn in moeiclijkc omstandigheden. De 
zonderlinge vormen der wayang-poppen zijn ver- 
moedelijk daaraan toe te schrijx-cn, dat zij geen 
menschen, doch schimmen moesten voorstellen. 

Waarschijnlijk was het aanx'ankelijk het hoofd 
der familie. dat de schimmen der vo<>rva<lcren op 
riep. Later werd dit het werk van i)riesters cn wel van 
sjamanen, die men bij b ij n a alle vol ken van den 
Indischen Archipel vindt. Een ovcrblijfsp] van 
sjanianisme vindt dr. Hazeu in de ■- 
ling van Raden Mas? Octaja, dat enkele dalang's, 
voordat zij de voorstelling bcgimivn, met wierook . 
bij zich in ecn overdekte kooi kruipen, waar zij eene 
ingeving van de geesten zoiulen ontvangen. Deze 
priesters zouden w i(1 o(■ m a n g i 
d o e n g (liedjeszingende witloc) of w a I y a n 
geheeten hebben. Doze namen koineu reeds in de 
Kawi-oorkonden voor. 

Langzamerhand zou de gorlsdieustige plc< ht ijj.- 
heid in eene vcrniakelijkhcid overgegaan zijn, 
evenals men voorbceklen hiervan bij de Bataks cn 
Olo Ngadjoe vindt. Korfom(l<： Kcliiininenxe!•- 
tooning was, volgens e(mc z<-er aannemclij!<<■ h\ 
- pothese van dr. Hazeu, ecn (1<T bestanddeden van 
den voorvaderlijken eeredienst en(I。vertooner de 
priestcr van dien ceredicnst. De wayang zou dus 
(latecren uit den Zijd v66r de invocrin；； van het 
Brahnianismc en Boetldliismc, dus uit de eerste 
eeuwen onzer tijdrckening (voor 400 n. Chr.). 
Daarentegen nice nt dr. H oescin Djajadi- ningrat, 
dat <le wajang poerwa onthtond in Sji- waitische 
oingeving en dateerl uit tlcn t ij<l, toon I)el 
Sjiwajsine op Java de hoofdgodKdienst was (Acad, 
procfschrift, st. XXVII1). 

Tcchnische bouw der tooneelslukken. Da Javaan - 
schc naam voor “Gooncelopvoering'' is 1 a k o n, 
afgeleid van den sta/n ] a k o e, die zoowel „gaaji,* a 
Is „handelenn bcteekenl en dus volko- rnen 
overeenkomt met het Gricksche woo rd “drama". 

Alle lakon's zijn volgens vastc regelen inge- richt. 
Men vindt dezo verm eld in de O e g 6 r p 6 a ) a n g 
a n of Grondrcgclcn voor het <,!«- lang-schap. Alle 
onderdeelcn heb ben vastc tech- 
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nische nainen. Zoo ondcrschcidt men b.v. de j a n t 
o c r a n (vcrhalcnde voordracht van den (.kilang), s 
o e 1 o e k (recitaticf), p o c a p a n (samenspraak), e 
n a if t a n g (uitdaging), p r e n c H a n ((terliefde 
taal) cn b a n o 1 a, n (klucht). Dcze kluchten wordcn 
reeds vcrincld in de oorkonden. Hicrin trcden steeds 
dezelfde pcr- sonen op, nl. Serna r met P c t r o o k 
cn N u- 1 a g a r e n g of met B a g o n g. 
Waarschijnlijk zijn deze steeds als gedrochten 
voorgestelde per- soncn oorspronkelijk de 
vcrtcgcnwoordigcrs der oude ccht Javaansche 
voorouders, die later door de Indische heklen (de P 
a n a w a's c. s.) ver- drongeh zijn. Hoe een god tot 
den rang van clown kan afdalen, zict men ook aan N 
a, r a d a, die door de Javanen stecd^als potsierlijk 
wordt voor- gesteid, tcrwijl Jiij bij de Hindoo's 
oorspronkelijk een god is. 

Verder bestaan er vaste voorschriften omtrent 
hetgeen de ̂ lalang inoet doen of kennen en het- geen 
hem verboden is (dr. Hazeu, o. c； bl. 116 — 119). 

Uit (lit alios blijkt* dat zoowel de tooneelstuk- 
ken als het tooneel technisch zuiver Javaansch zijn. 

Men ondcrschcidt de lakon's in 1 a k o n j e- j e r 
(ook 1 a j 6 r of 1 o e g o e genaamd), wier onderwerp 
direct ontlcend is aan de traditie en 1 a k o n 
carangan, waarvan 't onderwerp door fantasie is 
afgeleid van de traditie, terwijl onder lakon s e in p 
a 1 a n verstaan wordcn frag- menten uit grootcre 
tooneelstukken, tot een af- zonderlijk stuk 
omgewerkt, om in cen avond ver- toond te wordcn. 

De tooneellilfratuur. Men kan de tegenwoor- dige 
Javaansche tooneellitcratuur tot 2 rubrieken 
brengen : 1 . w a y a n g v c r h a 1 e ri in poezic, of 
soius in proza, die uilvocrig den inhoud van 
toone<4>tukken beschrijven. Zij worden gcreci- 
teerd bij rnige feesten, als het t i n g k e b- feest en 
het p o e p a k-p o e s e r-feest (gevierd i< sp. bij 
zwangeft<chaj)van 7 maanden en bij 't afsnijden der 
nav(；lstreng) en hceten tegenwoor- dig H c r a t w a 
w a c a n of w a o s a n, vroe- g<-r H c r a t k a i.i <_l 
a r i)i g g i I (of w a- y a n g). J lergelijkc si-rat k a y 
c.l a's vindt men o.a. in <le 
liandseliriftcnverzainelingcn te Batavia, te f<ci(lcn 
cn tc London. Een er van is onder (i(；n J3 a n(1 o c 
n g beschreven in Prof. Vrcedc's C'atalogus der Jav. 
cn Mad. HSS. dcr LeidKche 
Universiteitsbibliotheek en een an- (lerc bevat zeer 
uitvocrig de geschiedenis van R ii)n a. De laatste 
belioort tot het legaat Van dcr Tuuk. Tot de nieuwerc 
wayang-verhalen bc- hooren o. a. de B a 1 e-G a 1 a 
g a 1 a, waarover men de medcdeclingen van Prof. 
Kern in zyne v'crhandcling ,,Ecne Indische sage in 
Javaansch gewaadn cn van Prof. Vreede in het 
Feestalbum, aangeboden aan Prof. Kern, vergelijken 
kan; 2°. De cigenlijke handbookon v n n (1 o n <,1 a 
1 a n g, of p a k 6 m'n (de volledigc titcl luidt s 6 r a 
t p a k 3 ni lakon i n g w a y a n g). Deze ])ak6m,8 
zijn niot zeer oud. Op Bali kent men zo niet, doch 
ontlcent men het onderwerp rcchtstrccks aan de 
gcdichten. Men ondcrschcidt dezo wedcr in p a k 6 
m b a 1 o e n g a n, die slechts het geraamte van een 
stuk aangeven. J J icrtoc behooren o. a. een bundel 
van 158, beschreven in Prof. Vreede's 
bovengenoeniden Cat. (cod. 1979, bl. 258 —261) en 
eene andere van 39, behoorende tot het legaat Van 
der Tuuk (cod. 

3997 (2) on ecno derde van 56, bchooronde aan hot 
Ned. Bij bclgenootschap (cod. 18). Vccl uit- vocriger 
zijn de p a k 6 m gancaran, die een resume der 
tooneclstukkcn geven. Hiertoc behooren de door Te 
Mechelen uitgegeven 23 Schetsen (surat a k C m 
gancaranipoen I a in- pnhan ringgit w a y a n g p o c 
r w a). Nog uitvoeriger zijn de door Te Mechelen en 
Vreede uitgegeven Tcksten van tooneelstukken uit 
de wayang poerwa (Verh. Bat. Gen. deel XL1II en 
XLIV). Dczcl)evatten tai van techni- sche 
annwijzingcn voor den ^lalarig. 

De verhaleu van de tooneelstukken behoorende 
lol de wayang poerwa. Volgens de Javanen be- 
schrijven de vcrhalen der wayang poerwa het ouclstc 
tydperk der Jav. geschiedenis. Men kan ze in twee 
hoofdrubrieken splitsen: 1°. de oudc Javaansche of 
echt Maleisch-Polynesische rny- then. Als 
voorbcelden hiervan noemen wij de la- kon's W u t o 
e Goenocng (n°. ] van cod. 1979 Leg. Warn.), J a ni 
o e-r D i p a (no. 14G derzelfde verzaineling en n°. 2 
of bl. 23 — 31 van cod. 3999(2) uit het legaat Van 
der Tuuk). De laatstgenocinde lakon is ontlcend aan 
de M a- n i k M a y a. Aan hetzelfde geschrift is ook 
ontlcend de lakon Al e n g o e k o e Ji a n, die zich 
onmiddellijk aan de vorige aansluit (n°. 3 of bl. 31 
—39 van cod. 3999(2). Vooral echter be- hoort 
hiertoe de lakon Moerwakala of Poerwakala, die 
gebruikt wordt bij het n g r o ew a t, d. w. z. wayang-
vertooningen, die worden gegeven met het cloel, om 
onheil af te wenden en de persohen, die daardoor 
bedreigd worden, te verlossen. Een schets van deze 
lakon en van de wyze, waarop zij voorgesteld wordt, 
is to vinden in het Feestalbum, aangeboden aan Prof. 
Kern, bl. 325 — 332, van de hand van dr. Hnzeu. De 
inhoud liicrvan is ontleend aan de T a n t o e P a n g 
g e 1 a r a n. Ook de K a n- d a n g-K a 1 a dient 
hiertoc. Bij gelegenheid van cen huwelijk voert men 
bij voorkeur op de lakon Al i n t a r a g a, waarvan 
het huwelijk van Arjoena en Socbadra het onderwerp 
uitmaakt; bij geboorten de L a h i r c Gatotkaca (ge- 
boorte van Ghatotkaca); bij landbouw- feesten de 
lakon Boe(,loegbasoc of S r i s e- d a n a. De beide 
cerstgenoemde lakon's behooren tot de： 2、'. 

Indische sagen, ontlcend aan de Sans- krit-litcratuur, 
vooral het Al a h a b h a r a t a en R a m a y a n a. 
Verreweg het grootste aantal tooneelstukken dezer 
wayangsoort behandelen een episode uit de 
geschiedenis der P a a- w a*s en K a u r a w a's. De 
verhouding van sommige dezer tooneelstukken tot 
den Indischen tekst is reeds aangetoond ； Prof. 
Kern vergeleck de lakon o b o n g-o b o n g a n bale 
s i g a 1 a-g a 1 a met het J atoegrhapar- w ft n van 
het A cl i p ft r w a n (Eene Indische' sage in 
Javaansch gowaad) 1), dr. Hazeu het tooneelstuk P a 
1 a s a r a met de overeenkoin- stige gcdeelten van 
het Adi par wan (Bijdrage tot de kennis van het 
Javaansche tooxicel, bl. 156 — 190) on de lakon A r 
i IU b a met het H i d i m- b h a w a <1 h a p a r w a 
n van het Adiparwan en het H ft r i w a in <? a (Bijdr. 
T. L. Vk.. 6e volgr. V, bl. 333 — 388). Verder is de 
lakon P a n- cl o e meer alge meen bekend gewordon 
door de uitgave van Roorda (De Wayangverhalen 
van i) 

i) Uitgegeven door de Kon. Akad. v. Wo- 
tensch. te "Amsterdam, 1876. 
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Pala-sara, Pandoe cn Raden Pandji, bl. Ill — 201) en 
de vertaling van Van der Vliet (in Bijdr. T. L. Vk. 
4e volgr. Ill, bl. 273 — 329). Ook de wayang P r g i 
w a is niet alleen uitgegeven, maar ook vertaald door 
Wilkens in het Tijdschr. v. Ned.-Indic (jaarg. 1846). 
Prof. Vreede gaf ecnc inhoudsopgave van 
tooneclstukken in zijn Cat. der Jav. en Mad. HSS. 
bl. 224 — 261 en dr. Juyn- boll een vervolg hierop 
in zijn Suppl. Cat. Jav. en Mad. HSS. II, bl. 407 — 
430. Wat de a an Jiet Ramayapa ontleende lakons 
betreft ver- gelyke men dr. H. H. Juynboll, 
Indonesische en Achterindische 
tooneelvoorstellingen uit het Ramayana (Bijdr. T. L. 
Vk. 6e volgr. X, bl. 501 —565), waar de Javaansche 
tekst en de vertaling van de lakon R a m a s a w e g 
• w o n t e n M a n t- i 1 i d i r j a mcdegedeeld zijn. 
Ook vindt men daar de namen van eenige andere 
lakon's, die tot dozen cyclus behooren. Uit de 
vergelrj- king der bovengeno'enide lakon met de 
andere Javaansche cn Maleische teksten blijkt, dat 
de Rama Kfling de bron is. 

Literatuur van de Way a ng poerwa. Behalve de 
bovengenoemde werken en verhandelingen zie men 
nog: C. Poensen, De wajang, in Med. Ned. Zend. 
XVI (1872), bl. 59-115, 204-222, 233-280 en 353-
367, XVII (1873), bl. 138- 164; Ch. te Mechelen, 
Een en ander over de Wa- jang, in Tijdschr. Ind. T. 
L. Vk. XXV, bl. 72- 107 - Mr. L. Serrurier, De 
Wajang Poerwa, eene ethnologische studie, Leiden, 
Brill, 1896： Raden Mas Oetoyo, Beantwoording 
der vragen, gesteld door Mr. L. Serrurier, over de 
verschil- lende soorten wajangs in de afdeeling 
Batang, res. Pekalongan (Tijdschr. v. Binnenl. 
Bestuur, deel X, afl. 6, bl. 361 -406)Veth, Java, IV, 
bl. ,212 — 219； Wan der Lith, NeU. Oost-Indie, bl. 
325 — 327; Raffles ,The History of Java, bl. 336 — 
338 (le ed.); Wilken, Handleiding voor de ver- 
gelijkende volkenkunde van Ned. Oost-Indie, bl. 
JOI —104; Dr. G. ,A. J. Hazeu, Bijdrage tot de 
kennis van het Javaansche tooneel, Leiden J 897 en 
Feestbundel, aangeboden aan Prof. Kern, Een 
Ngruwat-voorstolling, bl. 325 — 332; Dr, H. H. 
Juynboll, Cat. van *s Rijks Ethn. Museum, XIH 
(1918), bl. 61-149; dr. H. H. Juynboll, Het Jav. 
tooneel (Onze Kolonien, II, 2), bl. I — 12. Verder 
vergelijke men de werken aangehaald in Prof. 
Vreede's Cat. der Jav. en Mad. HSS. bl. 224 — 226 
en de Catalogi der Jav. HSS. te Batavia, Londen, 
Leiden en van het Ned. Bijbelge- nootschap. 

II. WAYANG GEPOG. Naast de way an g poerwa 
ontwikkelde zich in later tijd, volgens Serrurier 
onder de regeering der vorsten van Majapahit, een 
andere wayang-soort, g 6(jl o g genaamd. De 
beteekenis van dit woord staat niet vast. Volgens 
sommigen zou g 6 o g ongeveer hetzelfde be- 
teekenen a Is g & d o e g (uiterste grens) of g 6- 4 e 
g (wand, beschot). In dat geval zou deze wayang-
soort zoo genoemd zijn, orndat zij de grens of den 
sclieidsmuur vormt tussehen de ver- halen der 
wayang poerwa en die der wayang gC- dog. De 
laatste worden beschouwd als een uit- spruitsel (t 
aloetoe r)) van de eerste: van- daar de naam wayang 
t a k o e 1, die ook wel aan deze wayang-soort 
gegeven wordt (t a k o e I is.in *t Bal. „verlengstuk,\ 
vgl. Jav. t o e k o e I .,uitspruiten,,)> Volgens anderen 
echter beteekent g 3 d ° g ,,p&ard'' en zou doze 
wayang zoo genoemd zijn, orndat de held ervan (P 
a n j i) 

mecstal bijnamen drange, wnarvan een woord, dat 
„paard" beteekent, deci uitniaakt (b.v. ]< o c d a W 
a n e n g p a t i, 1 n o e Jar a n in 't Jav. cn O c n d a 
k a n W a s c n g s a r i in 't，Balin.). Nog ccne 
andere,verklaring is di。, volgens wclke geqlog met 
het Westjav. woord k e o k (smeerscl, grime, 
masker) zou saniwi- hangen, doch deze is de minst 
waarschijniijke, daar bij deze wayang-soort geen 
maskers gc- bruikt worden. De naam schijnt in elk 
geval be- trekking te hebben op den nard of den held 
der opgevoerde tooneelstukken en niet aan tech- 
nische cigenaardighcden ontleend tc zijn, hoewel er 
in bijzondcrheden wel eenig vcrschil "met de 
wayang poerwa waar te neinen valt. 

Zoowcl bij de wayang pgerwa als bij de wayang 
gedog gebruikt men lederen poppen. wier scha- 
duwen op een scherm gcprojecteerd worden. Ter- 
wijl echtcr bij de wayang poerwa de g a m e I a ii 
salendro gespeeld wordt, gebruikt men bij de 
wayang gedog de g a m e 1 a n p e 1 o g. De laatste 
wayang-soort is veel minder populair dan de eerste. 
De held ervan is, zooaJs wij boven reeds zeiden, 
Raden P a n j i, de prins van Djenggala. De 
liefdesavonturen van dezen prins met d e w i A n g r 
e n i , C a n d r a K i r aa (-S 6 k a r t a j i) en andere 
prinses- sen en zijn strijd met allerlei vorsten, vooral 
met den K e 1 a n a of vorst van den overwal, niaken 
het hoofdonderwerp dezer verhalen uit. Dikwijls 
beginnen zij met de schaking der kelclin of met de 
verdwijning van den held, die elkaar eerst na allerlei 
avonturen terugvinden. Terwijl ))et repertoire van de 
wayang poerwa voornanie- lijk aan de Indische 
literatuur ontleend is, is dat der wayang ge^og 
oorspronkelijk Javaansch. P a n j i is het type van 
manneljjkc schoonhcid, onkwetsbaarheid cn 
onoverwinnclijkliei<l (<l i g- d a j a), de lieveling 
der goden en der vrou wen. Hij wordt beschouwd als 
de incarnatie van A r- j o e n a, zijne geliefde S e k 
at a j i als die van S o e b a d r a. Evenals iif d(- 
wayang po<*r- wa, treden liier ook Sfimar cn zijne 
zonen als clowns op. Reuzen treden bier op in het 
gevrolg van den KClana, doch de apen der wayang 
pocr- wa ontbreken liier natuurlijk. !>(• haardraeht 
der g6(^og-poppen wijkt af van die der jjoerwa- 
poppen: de s a t r i y a's dragon hicr het haar niet in 
een wrong, doch naar aehteren opgckanul. De 
haartooi s o e p i t o e r a JI g der wayang poerwa 
wordt hier wcggelaten. De kris komt het eerst in de 
wayang g 6o g voor, nog niet in de wayang poerwa. 
De lansen, die deze helden gebruiken, zijn soms 
zonder ijzcrstuk (1 a w o e n g). De Kfilana heeft een 
leger van Boegineezen met cylindervormigc 
hoofddeksels. De technische afwijkingen van de 
wayang poerwa-pop pen zijn echtcr gering. Het 
hoofdonder- scheid tussehen beide wayang-soorten 
is het repertoire, dat bij de wayang poerwa voorna- 
melijk aan de j) a r w a's van Iiet Maliabharata, doch 
bij de wayang ge^og aan de Panji-verhalen ontleend 
is, Van deze verhalen is het nicest be- kende het door 
Roorda in 18G9 uitgegeven Panji-verhaal (in de 
bovengenoenide ,,J)ric Wa- jangverhalcn Palasara, 
Pan doe en Raden Pan- dji"), waarvan hij eene zeer 
uitvoerige inhotids- opgave in de Bijdr. T. L. en Vk. 
(Nicuwe Serie, 7e deel, bl. ] —65) gaf. Van een 
ander Panjiver- haal, het gedicht J a y a 1 a n g k a r 
a, gaf dr. Cohen Stuart eene analyse in de twee eerste 
jaar- 
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gangcn der zelfde Bijdragon (I, bl. 44 — 69 en .11, 
bl. I5J — 188), terwijl overigens inhoudsopga- ven 
van Javaanschc Pftfiji-verhalen te vindcn zijn in Prof. 
Vreedc's Cat. der Jav. en Mad. HSS, van 
Midclcljavaansche Panji-Verhalen in dr. H. H. 
JuynboIPs Suppl. Cat. Jav. en Mad. HSS. I, bl. 182 
— 218, en inhoudsopgavcn van Maleischc Panji-
verhalen in dr. H. H. JuynbolPs Cat. der Mai. cn 
Soend. HSS. 

Literatuur van de wayang g^dogt Poensen, in 
Med. Zend. Gen. 1. c.; Te Mechelen, in T. I. T. L. Vk. 
1. c.; Serrurier, o. c. bl. 47, 52, 121, 124, 126, 219 der 
8°. uitgave of bl. 101, 105, 229, 231, 234 en 322 der 
4°. editie; Hazeu, o. e. bl. 82 — 85, 89, 98 en 137; 
Raden Mas Oetaja, ]. c. bl. 387 — 390; Wilken” L e. 
bl. 104；. Van der Lith, o. c. bl. 292 (2e editie)； 
Veth, Java, IV,-219; Raden Mas Noto Soeroto, Over 
den oorsprong vap het woord Ge(Jog in de Wayang 
(Bijdr. T. L. Vk. LXV (1911), p. 132-134)； Dr. H. 
H. Juyn- boll, Cat. van 's Rijks Ethn. Museum, XIII 
(1918), bl. 149—151; Dr. H. H. Juynboll, Het Jav. 
tooneel (Onze Kolonien, II, 2), bl. 12 — 14. 

III. WAYANG KIJILITIK of KEKOECIL. Het ken- 
merkende onderscheid tussehen deze soort wayang 
en de beide vorige is daarin gelegen, dat men hier 
werkelijk de poppen te zien krijgt en niet hunne 
schaduwen. In zooverre kan men bij deze en de 
volgende soorten van tooneelvoor- stellingen 
eigenlijk niet meer spreken van wayang, daar (lit 
woord oorspronkelijk “schaduw" bctcekcnt. Later 
krccg het editor ook de betee- kenis van „pop,' cn 
“tooncclvoarstclling”. 

Beteekenis en oorsprong van den naam. De 
woorden k 6 1 i t i k en k e r o e c i 1 zijn door iniddel 
van de infixcn e 1 en 6 r afgeleid van de slam men k 
i t i k en k o c c i 1, van de primaire wortels t i k cn c 
i 1, die „klein, gering, mager" b<4i'ekenen ； van 
dezclfdc wortels zijn ook de Jav. woorden s e t i t i k 
(een weinig) cn n g a ]i t i k (vermageren) en k 1 i t i 
k a n (krame- rijcn) en het AFal. kficil (klein) 
gevormd. De jioj(pen ■/.ijn zoo genocnid, onidat 
men in plaats van de groote schaduwen hier slechts 
de kleine j>o> pen ziet.. Hier is dus de naam ontlcend 
aan liet matcriaal (de poppen) en niet aan het 
fepertoiro, zooals bij de vorige wayang- sooi ten, <lic 
men naar het matcriaal w a yang w 6 I o c 1 a n g zou 
kunnen noenien. Deze wa- yang-soort is jonger dan 
de beide vorige cn heeft zich dnaruit ontwikkeld. In 
plaats van lederen begon men later platte houten 
(maar nog niet aangeklccde) poppen te maken en in 
plaats van de schaduwen vertoonde men de pop pen 
zelf door in het midden van het schcrm eenc 
viei'kante' opening te maken. Dit geimproviseerd 
scherm heet k e 1 i r d a d n k a n. Later gebruikte 
men in 't goheel geen scherm meer. Dat deze poppen 
nog ledereli armen hebben, is een bewijs • van hun 
ontstaan nit de geheel lederen poppen. Volgens een 
conjectuur van Serrurier zou deze wayang-soort eerst 
in het tijdperk van M a j a- p a h i t ontstaan zijn l). 
Zeker is het, dat deze tooneelvoorstellingen geen 
sporen meer dragon van godsdienstige strekking, 
zooals de wayang poerwa. Zy zijn geheel wereldsch 
en de opvoe- ringen geschieden niet allcen 's nachts 
(loch ook over dag. Voigens ecne medcdeeling uit 
Wana- 

L) 0. c. bl. 219 der 8°. uitgave. 

giri, to vinden bij Serrurier (o. c. bl. 50), zou B r a w ij 
a y a V in Anno 1315 de wayang keroccil uitgevonden 
hebben, (loch de wayang- kroniek, waarin dit staat, heeft 
geen historische waarde. In de oudere Jav. literatuur 
wordt so ms van cloze wayangsoort gesproken, b. v. in 
het prozawerk Nawaroeci (cod. 4342 uit liet Leg. V. d. 
Tuuk, bl. 57), waar sprake is van wayang c i h n a, c*a r 
i t a en k o e r o e- c i J, waarin met wayang c a r i t a 
mis- schien de wayang b 6 b d r bedoeld is. Ook in het 
Ranji-gedieht M a I a t, dat echter niet veel jonger kan 
zyn dan 士 1500, wordt van de wayang keroecil ges 
proken. In den Rama S a s a k (I, 4) vindt men ecne 
plaats, waaruit blijkt, flat op Lombok deze wayang-
soort ook gebruikt wordt. of werd, wanneer men 
verhalen uit het Ramayaija opvoert. Eindelijk wordt nog 
in een Maleisehen Panji-roman (cod. 3238) van deze 
wayang gesproken. Poensen deelt eene overlevering 
mede, volgens welke de wa- yang-keroccil-poppen P a 
n j i S e p o e h en N y a i Gandroeng in boomstammen 
zou- den gevonden zijn (Med. Zend. Gen. XVII, bl. 139 
—141). Hieruit zou men opmaken, dat volgens de 
Javanen oorspronkelijk met deze poppen alleen 
verhalen uit den Paiiji-cyclus zouden opgevoerd zijn. 

Repertoire van de wayang kelitik. De voor- naamste 
helden zijn die uit het tijdperk van P a j a p aj. a n en M 
a j a p a h i t, nl. in de eerste / plaats S i y o e n g W a n 
a r a. Een Maleische tekst met Duitsche vertaling, van 
een stuk waarin deze optreedt is medegedeeld in dr. 
Juynboll's vcrhandeling over deze wayang in Intern. 
Arch. f. Ethnogr. XIII, bl, 8 — 9. De geschiedenis van 
Damar W o e 1 a n, den hoofdheld dezer wayang, is in 
1 a k o nv o r in medegedeeld door dr. Brandes in het 
Tijdschr. Ind. T. L. Vk. XXXVIII, bl. 457-486 tekst en 
Ned. vcrtaling), terwijl Mai. teksten met Duitsche 
vertaling tc vinden zijn in de bovenge- noemde 
monographie van dr. Juynboll, bl. 10 — 15. Damar W o 
e 1 a n is als de tegenhanger ® van Paiiji te beschouwen. 
Beiden zijn beroemd door hunne liefdesavonturen en 
hunne helden- daden. Damar Woelan klimt van 
stalknecht op tot vorst van Majapahit. Uitvoerig wordt 
zijne liefde voor Anjasmara en de d e w i k e n a 
(maagdclijke vorstin) van Majapahit beschreven. Zijn 
hoofdvijand is Mena k J i n g g a, de vorst van 
Blambangan, de pendant van den K e 1 a n a der Panji-
verhalen. Overigens treedt ook P a n j i in deze wayang 
op. 

Beschrijving der pop pen en van het tooneel. De 
poppen zijn gewoonlyk 土 j c.M. dik en worden van 
zacht (r a n cl o e of k 6 n a r i) hout ge- inaakt. Enkele 
poppen echter zijn dikker en vor- men den overgang tot 
de g o 1 e k-poppen. Natl at zc uitgesneden zijn worden 
de poppen met p o e 1 a s geverfd of verguld. De armen 
zijn gewoonlyk van leder. De steel, die de (Jalang vast- 
houdt (g a p i t), rcikt niet, zooals bij de vorige 
wayangsoorten tot het haar, maar slechts tot de knie cn 
is dus veel korter. De haardracht en klee- ding komen 
overeen met die der wayang ge(;log. De fijnere poppen 
dragen het haar naar ftchteren opgekamcl en overigens 
los neerhangend, terwijl zij een kris in den gordel 
hebben. De vorsten dragen kronen (m a k o e t a) evenals 
die der s a- t r i y a*s in de wayang poerwa, d.w.z. van 
boven 
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open en van achtcren met den garoecja m o e n g k o 
e r. De dandies dragen blocmen aan de oorcn (ro nee 
of once n-o n c c n) en eenige halfreuzen hebben ccn 
pruim in den mond. Volgens Raden Mas Octaja 
huppelcn (m i fi c c k-m i ii c e k) • deze poppen in 
tegen- stelling tot de way an g poerwa-poppen. die 
zwe- ven. Bij deze voorstellingcn wordt ceil 1 a r a- 
p a n of g a w a n g a il, p a n g g o e n g a n of p 1 a 
n g k a n gebruikt. Dit zijn ecn paar balken van d j a 
t i-hout met ecn aantal gaten, om de steelen (g a p i 
t) dor pojjpcn in te stolen, waar- voor men bij de way 
an g poerwa en ge<,log p i- s a n g-stammen 
gebruikt. De heldcn van lageren rang worden 
cerbiedshalve in de korlste en laag- ste dezer balken 
gestoken. De twee of drie poo- ten, waarop zij 
rusten, heeten t a p a k cl a r a (letter]ijk 
„duivensporen,*). Behalve deze balken worden n-og 
andere voorwerpen bij deze voorstel- ]ing gebruikt, 
nl. eon hartvormig stuk leder met de voorstelling van 
een woud op ecn berg met wild, dat in 5t midden van 
den balk gezet wordt (Jav. g o e n o e n g a n, Mai. p 
o h o n a n)； een breed stuk buffelleder, waarin 
wayang-figu- ren met payoeng's en lansen in de hand 
cn voor- stellingen van kanonnen uitgesneden zijn (p 
r a m- p o g a n); vender eenige dieren: een tijger, 
een banteng, een paard, twee geiten, drie vogels; ten 
slotte: twee lansen, twee geweren, twee zwaar- den, 
twee knotsen, twee krissen, twee bo^en, drie 
grasmessen, een vorstelijke p a y o e n g, een brief in
，een omslag, een tooverdoos (c o e p o c in a n i k), 
een soort waterkruik (k 6 n d i p r a- t o 1 a), twee 
bamboemanden ； de k e p r a k en twee c S m p a 1 
a's worden hier evenals in de wayang poerwa 
gebruikt. 

Bij de voorstelling gebruikt inen 40, 44 of 57 
poppen. Hieronder zijn vooral karakteristiek: 0 e r o 
e B e s m a of J\I e n a k J i n g g a door zijn horrelvoet 
； Mena k Kloeng- k o e n g, M e n a.k P r e c e t en 
G e n d i n g Cloering door hunne dikte, waardoor zij 
den overgang vormen tot de wayang golek ； cn de 
ajar P a in e n g g 6 r, die door zijne priester- kleeding 
geheel van de overige poppen afwijkt. Men zie 
overigens de platen achter dr. Juynboll's 
bovengenoemde verhandeling. De rol van S H-' m a 
r en zijne zonen wordt hier vcrvuld door de beide 
dienaren van Damar Woelan.： S a -b d a p a 1 o n 
en N a y a G e n g g o n g, die tevens a Is clowns 
lungeeren. 

Terwijl bij de wayang poerwa de g a m 6- 1 a n s 
a 1 6 n d r o en bij de w. g f d o g do g. p 6 1 o g 
gespeeld wordt, behoort bij deze too- 
neelvoorstellingen de g a m(51 a n 1 a r a s m i- r i n 
g. 

Literatuur over de wayang kilitik of k^roecil. Dr. 
H. H. Juynboll, Wajang kfilitik oder kerutjil in Int. 
Arch. f. Ethnogr. XIJI (1900) bl, 4 — 17 en bl. £>7 
—119 en de daar op bl. 119 aangehaalde bronnen； 
Dr. H. H. Juynboll, Cat. van Rijks Etn. Museum, 
XIII (1918), bl. 151-177; dr. H. H. JuynboU, Het 
Jav. tooneel (Onze Kolonicn, II, 2), bl. 14-16. 

IV. WAYANG GOLEK. Deze wayang-soort ondcr- 
scheidt zich da ar in van de vorige, dat men hier- 
voor ronde, dikke houten poppen gebruikt, wier 
onderlijf en beenen met doek bekleed zijn. Het 
bovenlijf is meestal bloot, behalve bij sonunige 
potsen makers en mindere helden, die de k 1 a ni- b 
i s i k 6 p a n dragen. J3vcnak bij de vorige 

wayang-soort geschieden de voorstcllingen zon- dcr 
scherm. Terwijl cchtcr de wayang kelitik gc- 
woonlijk des nachts vertoond wordt, geschieden 
deze vertooningen meestal over dag, gewounlijk 
onder bcgdleiding van de ganiclan laras miring. 

De wayang golek is zeker van nog jon- ger datum 
dan de wayang kelitik. Beide soorten zijn genocind 
naar den vorm of het ondcrschci- dend kenmerk der 
poppen (golek beteekent “pop" en “zocken". In beide 
beteekenissen ligt het Jjoofdbegrip •„rond, rondoni, 
in't rond"), ter- wijl de wayang poerwa cn ge^log liun 
naani aan't repertoire ontlcenden. Het is niet 
onmogclijk, dat de golek-poppen cen navolging zijn 
der p o-t c e- h i (linnenzak-tooncel) van de 
Chineezcn van Zuid-Foch-kjcn. De wayang golek 
hceft hmgza- merhand de wayang kMitik 
verdrongpn. Vclgcns Radon Mas Oetaja zou deze 
wayang-soort in West-Java ontstaan zijii, omdat zij 
daar het nicest populair is, terwijl zij in de 
Vrorstcnlanclcn nog weinig bekend is en oindat de 
dalang zijn voordraeht altijd in pego-javaansch 
Jioudt (het dialect van 't Javaansch, waarin de a-
klank als een zuivere a wordt uitgesproken). 

De poppen bestaan uit eeji houten kopstuk, 
waaraan cen lange bamboezen pen wordt beves- tigd, 
die dient om de pop in den pisangstam vast te steken
； ecn houten rompstuk, dat tot beneden het middel 
reikt en waardoor de pen van het kopstuk loopt en 
een paar houten ar men, die met een stukje touw aan 
elkander cn aa» de schouders bevestigd worden. De 
beenen ontbre- ken en worden bedekt door de 
saroeng. Gewoon- lyk is het hoofd tc groot en zijn 
hals en ar men te lang. De armen cindigen in ecn plat 
stukje hout, dat de vuist voorstclt en waaraan ecn 
bam- boestokje vastgebonden wordt. De (,1alang l)c- 
weegt met zijii duim cn wijsvinger de slokjcs <lcr 
armen en houdt met zijne drie andere vingers <!<■ 
lange pen van het kopstuk vast. De hoofden zijn 
meestal rond, niut uitstekende jukbcciidfri-ii. 
Sommige popj)en dragen (!<• staatsicniuts (k o ” 1 o 
e k), andere een () e in a. r M u y n 
de nar uit den A in i r-II a m z a-cy<：lus, draajj een 
arabisohen tulband, docli (1(； andere arubi sche 
helden zijn als Javanen gek!(■(•(I. De prinr-c sen 
dragen aan het bovenlijf de k 6)n b(*■ n. saroeng 
wordt door ecn gordcl (s a b o <• k) uni het middel 
vastgebonden. Men gebruikt bij voorstellingen, 
evenals bij de wayang jjocrwa pi - sangstammen on 
ledercii wapens, g o e n <> <•- ng an en r a m p o g 
a n. Daar waar do wayang golek populair is, heeft zij 
so ms zeifs de wayang poerwa verdrongen. Deze 
populnriteit is vojgens. Baden Mas Oetaja toe tc 
Hchrijvcn aan de vcle grappen, die or in voorkomen. 

Repertoire. Men heeft tot nu toe aangenomefn, dat 
met deze wayang-soort vooral tooncelcn uit den A 】
n i r- JI a m z a-cycluf? voorgesteld worden. lien feit 
is het echter, dat bijna aj]e poppen, die's Rijks 
Ethnographisch Museum bezit, per- sonen uit den M 
a Ji a. b Ii a r a I a- on R a m(1- y a i; a-cyclus, slechts 
enkele personen uit de D a m a r -W o e 1 a. n-
verlialen en geen uit de Annr-Haqjza-cyclus 
voorstellcn. 

Literatuur der wayang golekz Radon MAR Oetaja, 
l.c. bl. 395 — 398; f)r. Hazeu, o.c. 1)L 86 -K7, 91; 
Serrurier, o. c. bl. 53, 135 sq. bl. 141 dor 8°. editie of 
bl, 107, 240, 243, 245 en 248 -250 der 4°. uitgavey 
Veth, Java, IV, bl. 220 -221 ； Dr. II. H. Juynboll, 
Indoncsischc cn Achtcrindi- 
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sche tooncelvoorstellingen uit het Ramayaija (Bijdr. 
T. L. Vk. 6e volgr. X, bl. 527-532)； Dr. H. H. 
Jujniboll, Cat. van's Rijks Ethnogr. TMus. XIII 
(1918), bl. 177 — 203; Dr. H. H； Juynboll, Het Jav. 
tooneel (Onze Kolonien, II, 2), bl. 16 -18. 

V. DE MASKEKSPELEN (TOPING). Alle tot nu toe. 
opgenocmde wayang-soorten hebben dit met el- 
kander gemeen, dat zij geschieden hetzij door de 
schaduwcn van poppen (wayang poerwa en gS(Jog) 
hetzij door de poppen zelf (wayang kelitik en golek) 
te vertoonen. Van het schimmen- en pop- penspcl 
gaan wij thans over tot vertooningen, waarbij 
menschen optreden. Oorspronkelijk tra- den slcchts 
gemaskerde personen op, die zelf niet spraken, dock 
wier rollen de ^alang opzegde, alsof het poppen 
waren. 

Naam en oorsprong der to谁ng. Het woord t o- p 
c n g is gevormd van een wortel peng, die even- als 
ping, cn p o e n g beteekent “vast tegen ietS 
aansluitend, er tegen aan gedrukt". In den zin van 
“maskerspel" komt het reeds voor in den 
MiddeljavaanscJien Panji-roman M a 1 a t (II, 15). In 
de O.-Jav. literatuur worden ook de woor- dcn r a k e 
t cn # t a p e 1 voor “masker" ge- bruikt, het eerste o.a. 
in het Adiparwan en in het door dr. Brandes 
uitgegeven gedicht N a-_ garakrtagama (LXVI, 5), 
terwijl p a tape 1 a n in de Ijeteekenis van 
,,maskcrspel" naast pawayangan ,,schimmenspel'' 
voor- komt in't O.-Jav. prozawerk Brahmaij^a- p o e 
r a a. Het opvoeren van maskerspelen wordt in't O.-
Jav. aangeduid door menmen, b.v. in eene oorkonde 
van 980 Qaka (1058 n. C.) en in de Tan toe 
panggSlaran (ongevccr uit denzelfden tijd 
dagteekenende). Uit al deze plaat- sen blijkt, dat de 
maskerspelen even oud zijn als het schirnmenspel (de 
wayang poerwa). 

Er is geen reden om aan te nemen, dat de to- peng 
van elders ingevoerd zou zijn. Maskerspelen 
)naaktcn, evenals de wayang, een bestand- •1<> I uit 
van godsdicnstige, bepaaldclijk shama- nj.stische 
plechtigheden. Uit de K i d o e n g S o e n(1 a blijkt, 
dat men bij vorstolyke lijk- fecstcn (0.-J. t i w a) 
maskers droeg, evenals de Dayaks der Z. en O. 
afdccling van Borneo dit Ilians nog bij hun t i w a h-
feest plegen te docn. 

Heschrijvln(/ en gcschiedenis van het maskerspel. 
Oorspronkclijk had men slechts negen maskers, m 6 
n t a o s-hout gemaakt, evenals de wayang kclitik-
poppon. Later gebruikto men ook an«lej <• 
houtsonrten, b.v. k w c n i, p e 1 e in, g a y a m, s c n 
t o e 1 en k emir i. Uiv dit hout worden de maskers 
gesneden, eerst met cen boil <1 de omtrekken van 
oogen, voorhoofd, nous en inond, later met een krom 
mes. Het diadeem, dt； baard cn (lc Jiarcn worden 
eerst na het gelaat uitgesneden. Na flat het masker 
klaar is, wordt het nog met rfimpclas -hladcren of. 
bamboo w o e 1 o e h glad gewreven, geverfd en 
verguld. Aan den binnenkant maakt nien cen boogje 
van rotan of liout, waarmedo do drager het masker 
tusscheti de Landen houdt. Soms gebruikt men in 
plaats daa rvan con led cron rieinpje. Als accessoi- res 
diencn een' muts van gckruld p?yirdenhaar (t c k 6 s), 
waarvan reeds sprakc is in do Tantu Panggelaran on 
in de Nagarakptagania, eon asce- tenmuts (keto e), 
een ringvormige hoofddock, oorsieraden en houten 
krissen. Bij do voorstellin- gen wordt do- g a m 6 1 a 
n salfendro be- spccld. Nadat het aantal maskers tot 
27 vermcer- I 

derd was, hegon mon hiermede de geschiedenis van 
J a k a Semawocng op tc voeren, die in Jav. tekst en 
vertaHng medegedccld is in dr. Juynbolfs 
verhandeling over de t o p e n g in het Intern. Arch. 
f. Ethn. XIV, bl. 50 — 53. VoL gens de topeng-
kronick zou tijdens de stichting .van het rijk Mataram 
het aantal maskers .ver- meerderd zijn tot 40. Men 
begon de maskers te verguldcn, voegde de g-ender 
bij den gamelan enz. In dien tijd ontstond een twecde 
topengstuk, Jaka Bloewo genaamd, waarvan men 
den Mai. tekst en eene Duitsche vertaling op bl. 63 
— 65 der boven aangehaalde monographie kan vin- 
den. Sedert de stichting van Kartasoera (1G80) werd 
een derde stuk hieraan toegevoegd ge- naamd J a k a 
Penjaring (zie l.c. bl. G7 — 68) en eindelijk onder de 
regecring van Pakoe Boewana III (sedert 1749) een 
vierde tooneel- stuk, de Koeda Nara wangs a. Een 
zeer uitvoerig gedicht van dezeri titel (cod. 1816 leg. 
Warn.) is beschrcven in Prof. Vreede's Cat. der Jav. 
en Mud. HSS. bl. 161 —163 en in lakon-vorm is het 
in 't Jav. cn Mai. door dr. Juynboll mede- gedeeld., 
l.c. bl. 82—86. 

Beschrvjving der topeng-opvoering. De voorstel- 
ling begint, evenals de wayang, met een. voorspel (t 
a 1 o e). Dan speelt de gamelan een allegro 
crescendo^ gevolgd door de melodie 1 i w o e n g. 
Het eerst treedt de t o p e n g r a t o n (konings- 
maskcr) op, dan Goenoeng Sari. Na de melodic h e r 
a n g-h e r a n g treedt de nar A n- d a g a op, terwijl 
de danawa?s (reuzen) verschij- nen onder de melodie 
bedrock. Na een s o e- 1 o e k van den ^alang, begint 
deze te verhalen. Dan volgt de melodic 1 a r a-1 a r 
a, waarop de beido potsenmakers e n c o en T o e r a 
s optreden. Eerst daarria begint de a 1 a n g zijn 
voordracht. Meer bijzonderheden vindt men in dr. H. 
H. JuynbolPs verhandeling, bl. 89 — 92. Het geheel 
is eene afwisscling van samenspraken, dansen en g a 
m e 1 a n-muziok. 

Repertoire.. Evenals bij de wayang g e o g is P a n 
j i de hoofdpersoon. De maskers doen bij deze 
voorstellingen goed dienst, daar P a n j i met zijne 
breeders enz. telkens van. namen veran- dcren cn 
zich vermommcn. Ook d e w i S a r a g, de leelij ke 
gemalin van Panji, die jaloersch is op de schoono C 
a n d r a Kira n a, treedt steeds in de topeng op. Uit 
een Maleischen Panji-roman (cod. 3238 leg. Warn.) 
blijkt, dat men vroeger ook tafcreclen uit - den D a m 
a r-W o e 1 a n-cyclus opvoerdc. 

Topeng babakan of barangan. Naast de klas- 
sieke topeng Malang bestaan ook maskervoor- 
stollingen, die op straat vortoond worden door 
rondreizende kunstonaars (Jav. w o n g b a b a- r a n 
g), die hiernaar of naar de afdeelingen of stukken 
(Jav. b a b a k) gonoomd worden. Dit zijn 
voornamelijk kluchtcn, waarin zelfs Europea- ncn en 
Cliineczcn belachclijk voorgesteld worden. Over 
deze voorstellingen zie men Hardouin en. Ritter, 
Java's Bewoncrs in hun oigenaardig ka- rakter cn 
klecderdracht, bl. 108 — 115. 

Topeng barongan. Nog eon soort van masker-
spelen is die, waarbij dierenmaskers, nieestal tij- 
gers, paarden, krokodillcn of vogels vertoond 
worden. Het gobruik van doze maskers hangt sa- men 
met den dierencultus in Ned. Indie. Do naam 
barongan is afgeleid van b a r o n g. Oud- jav. b a r w 
a n g, ccn soort beer. Eene beschrij- ving van een 
dergelij|<e topeng barongan vindt 

IV 2G 
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men in het Tijdschrift van Ned.-Indie, XXI, 1859 I, 
bl. 471-472. 

Litcratuur over de topeng. Dr. H. H. Juynboll, 
Das iavanische Maskcnspiel (topeng) in Int. Arch. 
f. Ethn. XIV (1901), bl. 41 — 70 cn bl. 81 一111 en 
de daar aangehaalde bronnen. Dr. H. H. Juynboll, 
Cat. van's Rijks Ethn. Museum、 XIII (1918), bl. 
210 —22S; Dr. H. H. Juynboll, Het Jav. toonecl 
(Onze Kolonien. II, 2), bl. 18 — 22. 

VI. WAYANG WONG. Naast de maskerspclen 
ontstonden in't midden der ISe eeuw onder lei- ding 
van Mangkoe Negara I tooneelvoorstellin- gen, 
waarin ongemaskerde personen optraden. Dcze 
wayang wong, die dus ons tooneel het mecst nabij 
komt, is cchter nog nict zeer populair bij de Javanen. 
Men vi-eest zelfs, dat het optreden van menschen in 
plaats van poppen ongeluk en ziekte inoet 
veroorzaken, omdat het cen schennis van den ouden 
adat is. Zelfs in den tijd van Winter was de wayang 
wong wel in Djokjakarta, maar nog niet in 
Soerakarta bekend. Ecrst sederb 1881 is zij door 
Mangkoe Negara V meet in zwang ge- komen, dock 
voornamelijk in de Vorstenlanden'. De wayang 
wong dankt waarschijnlijk haar ont- staan a an eon 
streven van Javaansclie vorstelijke personen, om het 
oude tooneel te hervormen, waarbij men hier 
inisschien aan Hollandsclxen in- vloed inoet 
denken. Het repertoire is voornamc- lijk aan de 
wayang poerwa ontleend, volgens Rael en Mas 
Oetaya echter ook wel eens aan de wayang ge^og of 
kelitik. Bij deze wayang spreken de menschen 
meestal zelf, terwijl bij de topeng de dalang hunne 
rollen opzegt. De vertooningen ge- schieden 
meestal's nachts. De personon grimee- ren zich. 

Literatuur van de wayang icong: Serrurier, o. c. 
bl. 72, 152, 154, 15G der 8°. editie of bl. 125 en bl. 
261 — 262 der 4°. uitgave; Hazeu, o. c. bl. 94 — 96 
en 139; Raden Mas Oetaya, 1. c. bl. 398 sq. Wilken, 
o. c. bl. 105; Veth, Java, IV, bl. 223—225; Van der 
Lith, o. c. II, bl. 296； Juyn- boll, Cat. 's Rijks Ethn. 
Mus. 1. c. bl. 228 — 238; idem, het Jav. tooneel, 1. 
c. bl. 22- 23. 

Langen driya. Dcze tooneelsoort onderscheidt 
zich daardoor van de vorige, dat de acteurs bij de 
wayang wong in proza spreken, doth hierbij in 
kleine dichtinaten (t e m b a. n g in a c a p a t) zingen, 
terwijl Jiicrbij geen dalang optreedt,*doch wel de 
gamelan salendro. Deze langen driya is van nog 
jonger .dagteekening dan de wayang wong. Zij is 
uitgedacht door Pangeran Arya Mangkoe Negara 
IV. De naain betcekcnt: „spe- len om het hart er 
door in eene aangename stemming tc brengen5*. 
Het repertoire is evenals dat van de wayang kelitik 
ontlq,end aan den D a- m a r W o e 1 a n-roman. De 
personen zijn evenals bij de wayang wong 
ongemaskerd. Terwijl echter. bij de wayang wong 
jnannen optreden, wordt de langen driya door 
vrouwen voorgestckl. A Is zij mannen voorstellen, 
dragen de vrouwen een vestje, p am e k a k of m e k 
a h genaamd. Zie hierover Scrrurier. o. c. bl. 155 — 
156 der 8°. editie of bJ. 262 — 263 der 4°. 
uitgavc:/Veth, Java, IV, bl. 225, Raden Mas Oetaya, 
1. c. bl. 405 — 406; Juynboll, Het Jav. tooneel, L c. 
bL 23 一 24. 

Langin a ts mar a. Pang6ran Praboe Wklaya, een 
zoon van Pakoe Boewana IX, is de saniensteller van 
een wayang-soort, die overeenkoint met de vorige, 
behalve dat het nepertoire hier nict aan 

den Damar Woelan, maar aan den Men ti；k- roman 
ontlcend is. Zic Serrurier, bl. 156—157 (S°.) of bl. 
263 (4°.) en Veth, Java, IV, bl. 225. 

VII. WAYANG B^BUR. Dit is cen wayang-soort 
die geheel afwijkt van allo tot nu toe genoenide 
soorten, want, terwijl daarbij hetzij schiinmen (w a 
yang poerwa en g e 4 o g), Jietzij poppen (wayang 
kelitik en g o 1 e k), hetzij levende menschen 
(topeng, wayang wo n g enz.) optreden, bestaat hier 
de voor- stelling in het vertoonen van plateji. Hicrop 
dujdt ook de naain, want b^bdr beteekent in 
't'J&v&ansch „uitgerold, uitgcspreidV. De ouder- 
doin van deze wayang-soort staat nog niet vast. 
Volgens Rad如 Mas Oetaya en Serrurier zou de 
wayang bebdr de oorspronkelijke vorm van wayang 
gcwcest zijn. Dr. Hazeu echter meent dat men eerst 
lang, nadat de schimmen- eu mas- kcrspelen reeds 
bestonden, er toe overging,, do afbeeldingen der 
voorouders op dock te tee ken en en te kleuren. Het 
cenige vaste punt, dat wij*tot nu toe hebben, is het 
bericht van den heer W. P. Groencveldt in zijnc 
Notes on the Malay Arclii- pelago and Malaca, 
compiled from Chinese sources' (Verh. Bat Gen. 
XXXIX, bl. 53). Uit deze Chineesche bron van 1416 
blijkt, dat men toen voorstellingen van menschen en 
dieren, op papier geteekend, liet afrollen tusschcn 
twee houten. van drie voet hodg. 

Uit den laatsten tijd bezitten wij dric mede- 
deelingen omtrent de wayang biber, een van Raddn 
Mas Toeinfinggoeng Oetaya, uitgegcven in het- 
Intern. Arch. f. Ethn. XV (1902), bl. 208, een van 
dr. Hazen (Not. Bat. Gen. dee) XL, afl. 4 (1902), 
bijlage XVI, bl. CLIV—CLxni), ver- taald in 1. A. f. 
E. XVI (1903), bl. 12S-135 cn een van R. A. Kern, 
De Wajang Biber van Patjitan in Tijdschr. Ind. T. L. 
Vk. LT (1909), pag. 338-356. 

Volgens Kaddn Mas J'oemenggocng Oetaya, die 
deze wayang slechts van hooren zeggen k<、nt, 
koint zij voor in het district P r i n g k o e 1< o c van 
het regcntschap P a t j i t a n. De (J a lang is cr zoo 
aan gehecht, dat hij zijn waj^mg-stel zelfs niet aan 
prins Mangkoenegara wil verkoo- pen. De 5 platen 
worden panorama's gcwijzo afgerold. Op clkc plaat 
zijn dric tooneclr-n 瘁、 schilderd. In de k o t a k 
(een uitgcholdcn bo<))i)- stam； waarop een houten 
dckscl rust, dat van boven ccnigszins gebogen is) 
zijn ecnigc gaten, waarin de stokken <I(；r platen 
worden gestoken. De platen worden uitgerold met 
de voorzijdo naar het publick, terwijl de dalang cr 
achtci- zit en dus alleen de omtrekken der figuren 
ziet. De lamp (b 1 e n c o n g) hangt aan de 
voorzijdo. Volgcns Serrurier komt de wayang bdber 
nog voor in Scmarang, Soerakarta, Madiocn en Kc- 
diri, terwijl zij in Soerabaja tot ecn kind<*rspcl 
ontaard is. J)e jnededeelingcn van dr. Hazeu heb- 
ben betrekking op de desa G 61 a r a n in Djokja-
karta. Deze wayang b6ber is vertoond bij de 
besnijdenis van den kroon prins (1889), tjjdens de 
kroningsfeesten (1898) en in September 1902 op 
vcrzock van dr. Hazeu, die zelf de voorstelling 
bijwoond®. 

De afmctingoi van de kotak zijn volgcns Oo- taya 
en Hazeu: lengte 土 1 M., breedt«i 土 30 cM. (Oe.) 
of 土 】5"M. (H.), lioogte 土 20 (Oe.) 
of 25 e.M. (H.), lengte dor platen 土 2,40 (Oe.) of 2i 
a. 3 M. (H,). - 

Volgcns dr. Hazeu is op de voorzijde cen J< a 1 a 
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of banaspat i-kop ingesncden. Tcgcn de achterzijdc 
zijn op 土 70 c.M. van elkaar twee paar houten 
kokcrtjcs (c e b 1 o k a n) aange- bracht. De Jdst is 
van binnen in twee afdcclingcn verdeelcl. In de eene 
wordt in e ii a n k e m- b a n g b o r c h gclcgd, in de 
andcre ccn doek en de 7 platen, die door 
pauweveeren tcgcn iri- sectcn beveiligd wordon. De 
platen zijn van boombast-papicr. Aan hunne 
uiteinden zijn twee dunne ronde stokken (s e 1 i g i 
genaamd). In dezelfde afdeeling a Is de platen is eon 
kokertje met boreh, waarmede de uiteinden dcr 
s&ligi's bestreken worden en de c e m p a 1 a, een 
rond houten stokje met een platrond plaatje aan het 
uiteinde. Dcze wayang bebdr wordt zander 
begcleicling van muziekinstrunientcn vertoond x). 

Voordat de voorstelling begint brandt de (Ja- lang 
wicrook, prevdt een gebed en slaat met de cempala 
tegen de kist. Hij spreekt'iii proza en wel in Ngoko, 
terwijl hij zijn gelaat verborgen houdt. Dr. Hazen 
zag een Panji-verhaal opvoeren. Volgens Serrurier 
(Wayang poerwa, bl. 240 der 4°. uitgave) wordt in 
Soerakarta, Klatdn. Srag&n, Wanagiri het 
onderwerp dozer wayang aan de poerwa-verhalcn 
(dus aan het Mahabharata en Ramayana), in 
SSmarang zoowel aan de poerwa- als aan de ge^log- 
(Panji)- vcrhalen, in Patjitan on Panagara uitshiitend 
aan de Panji-verhalen, in Kediri aan de kglitik- 
(Damar-Woclan)-ver- halcn ontleend. 

De wayang bdbef wordt tegenwoordig zelden 
nicer vertoond, aHeen ten gevolge van eene ge- 
]nfte, doch niet bij huwelyken, feesten, n g r o e- w 
a t of regen vragen. De da lang ontvangt / 3 of I 5 
met het offer, dat hij so ms zelf moet koopen. De 
vertooning kun's nachts of overclag gcschie- den. 

Lilcratuur over de wayang beber. Raffles, I, Id. 3-
10: Vdh, Java. I!>]. 225- 226： Pocnscn in Zend. 
On. XV1. bl. 241- 242： Octaya in Tijtlschr. 
Binnenl. Best. X, afl. 6, bl. 398; 、Triiricr, <lc
 poerwa. bl. 106 en 237 — 240 
■ h r 1 \ nil <2avc of I>1. 130- 132 dcr 8°. uitgave: 
Jl.azou, Uijdrage tot <IP kennis van het Javaan- .7：
h。tooneel bL 67 -73; Groeneveldt, Notes On l he Al
；i]ay Archipelago and Malaca, compiled frriin ( 
hiiH se sources (Vcrh. Bat. Gon. XXXIX b). 53)； 
fnlichtingen o nit rent de wayang bebdr, iiitgog«-vfn 
door Schmeltz in Int. Arch. f. Etlih. X'V (1902), l>J. 
208： Jlazou, Eon wayang bdber- vo<>f■ Ii lliii-j 
Jogjakarta (Not. Bat. Gen. XL, afl. I (1902), bijhige 
XVI, b). CLIV — CLxm) en Int, Archiv. f. Ethn. XVI 
(1903), p. 128-135; It. A. Kern, De Wajang Bdbdr 
van Patjitan (Tijd8chr. Ind. T. L. Vk. LI (J909), p. 
338 -35G;； Wilken, o. c. bl. 104 105; Juynboll, Cat. 
van 

Rijks Ethn. Mus. XIIT (1898), bl. 205-209; 
•JuynboJl. Het Jav. toonecl (1. c.), bl, 24 — 26. 

HET BALINEESCHE TOONEEL. Van Java 
word het tooncel ovcrgeplant naar Bali. De wa- ynng 
poerwa heel hier nog wayang p a r w a. De popj)cn 
hebben een moor menschclijk voor- 

,L) Vol go ns Pocnscn echter wordt ecn rebab bij 
de wayang bdb^r bespeeld (Med. Zend. Gen. XVI, 
bl. 242). Soonan Bouang zou de wayang b 6 b d r g 
3 d。g ingevoerd hebben, waarbij verschillende 
muziekinstrumcn- ten: r e b a b, k 6<;l a n g, t 6 r b 
a n g, a ii g k 1 o o n g, k Cm o n g en k 6 p r a k 
spcclden (Serrurier, o.c. bl. 106 der 4°.uitgave). 

komen clan de Javaanschc, zooals men o. a. zicn kan 
uit de afbeeldingcn van Balin, wayang- poppen in 
Ser^uricr's werk (de drie bovenste figuren van de plaat 
tegenovor bl. 269 der 4气 uitgave). De Bal. poppen, 
behoorendc tot den Ramayaija-cyclus zijn bcschrcvcn 
in dr. Juyn- boll's vcrhandcling over 
Tooncelvoorstcllingcn uit het Ramayaija cnz. in Bijdr. 
T. L. Vk. 1902, terwijl men cone vrij volledige 
beschrijving der Balin, wajangpoppen vindt in Dr. 
JuynbolFs Cat al. van Bali cn Lombok, pag, 91—99. 
Ook in de Balinccschc wayang ontbreken de 
gedrochten echter niet. Als vertegenwoordigers van 
S&mar, Nala Gareng, Pctroek enz. treden hier op Boe- 
n g o e ,t S w a h, M r e d a h, S c n g o e t, G 6- dc B a 
h a g, T w a 1 e n, T o g o g, B r e t a A b a n g disin 
setra, Pengakan-no- m a n en Baba doe dan of 
Babangoe- d a n. Dric van hen zijn afgebeeld bij 
Serrurier o. c. (de drie onderste figuren). 

Tegcnover de wayang parwa staat op Bali de 
wayang s a s a k, die oorspronkelijk van Lombok 
kwam. Hierbij hebben de poppen lan- gere halzen, 
waardoor zij nicer gelijkcn op de tegenwoordige 
Javaansche. Deze wayang sasak wordt vooral in K. a r 
a n g a s e m vertoond, waar zich verscheidene 
bewoners van Lombok geviestigd hebben, en is 
Mohammedaansch, daar de personcn, die erin optreden 
ontleend zijn aan den Ami r, de op Bali gangbare 
redactie van den Menak. De Balineesche wayang is 
heidensch； de personen, die hierin optreden, behooren 
tot den A r j o e n a w i w a h a, het R a m a y a- 以 a, 
het B li a r a t a y o e d cl h a en B h a u- m a k a w y a. 
AVat de Balineesche tooneelvoor- stcllingen uit het 
Ramaya^ia betreft, kan ver- wezen worden naar dr. 
Juynboll's verhandeling over Indonesische en 
Achterindische tooneel- voorstellingen nit het 
Ramayaija in Bijdr. T. L. Vk, 1902, bl. 537 — 541. De 
Balineesche dalang " ontleent zijn onderwerp direct aan 
de gedichten en niet aan ecn p a k e m of proza-
uittreksel, zooals zijn Javaansche collega. Zic Van der 
Tuuk, Notes on the Kawi language and literature (J. A. 
S. XIII, bl. 49). 

Ook m a s k e r s p e 1 c n zijn op Bali bekend. In 
Kara ng Asem wordt de topfeng uitgevoerd door ecn 
man, die verschillenclc maskers aandoet ； de stof is 
ontleend aan het Middeljavaansche ge- dicht R a n g g 
a L a w e en niet aan de Panji- / verhalen, zooals op J a 
va: de personen, die (lit spel uitvoeren, zijn vol practical 
jokes (zie Van , der Tuu k, Kawi- Balineesch 
woordenboek. s.v. topeng). 

HET MA LEIS CHE TOONEEL. Uit Java is de 
wayang, het schimmentoonecl； overgebracht naar 
Malaka, Sumatra en Riouw (volgens medc- deeling van 
den hecr Klinkert). De ^lalang hcct hier p aw a n g, 
hetgeen waarschijnlijk eene vcrbastcring is van p a h y 
a n g, d.i. vertooner van schimnion. Ook hier gaat een 
offer aan de voorstelling vooraf. De poppen zijn van 
herte- huid cn slechts de armcn kunnon bewogen wor-
den. De heer Skcat noemt. in zijn „Malay Magic*, niet 
minder dan 9 soorten van toonecl (bl. 517 — 521). 
Behalve de namen dcr tooneclsoorten worden ook do 
muziekinstruinenten, de kleeding, het，aantal 
tooneclspelcrs, de plants en wijze vaii vertoon in g cn 
het repertoire opgenoemd. Hier- uit blijkt, cl at het 
aantal tooiioels pelors varieert van 8 tot 200, dat nu 
eons alloen vrouwen, dan 
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weer alleon mannon, soms ook beiden tegelijk 
optreden. Wat het repertoire betreft, schijnt vooral 
Sri R & m a, de Maleische omwerking van het 
Ramayapa, het onderwerp te leveren, dooh 
daarnaast ook eoht-Maleische geschriften, als de 
Ken Tamboehan, de :A b d o e 1 m o e 1 o e k, do B 
i d a sari, de C e k e 1 w a n e n g p a t i enz. Bij 
sommige yoorstel- lingen zijn de acteurs gemaskerd. 

De maskerspelen heeten m a'y o n g, de 
sciummenspelen w a y a n g. Behalve naar Bali en 
de Maleische landen zijn de maskerspelen ook 
ingevoerd naar Timor. Zie Pleyte,Indo- nesische 
Masken in Globus, deel LXI, bl. 346. Men 
verge!ijke overigens Skeat, o. c. bl. 503 — 521； Dr. 
H. H. Juynb.oll, Indonesische en Achter- indische 
tooneelvoorstellingen uit het'Ramayaxia in B. T. L. 
Vk. 1902, bl. 541-544:\Ch. E. P. vaii Kerkhoff, Het 
Maleische tooneel 'ter \West- ，,kust van Sumatra 
(Tijdschr. T. L. Vk. XXXI, bl. 303 rig.). ..
 / H. H. J. 

TOONEEL. Wanneer 'men Onno Zwier van 
Haren's „Agon, Sultan van Bantam*, (1769) legt 
naast VondeFs “Zungchin" (1667), dan zal men, 
ondanks alien achteruitgang in dichterlijko 
schoonheid, vooruitgang in dichterlijke waarheid 
moeten constateeren. De Aziaten in Vondel's 
treurspel, dat den „Ondergang der Sineesche 
Heerschapp彳e" behandelt, schijnen geschapen, om 
zich „De dorre ziel, die schier verstickte, En, diep in 
blinde afgodery Gesmoort" was, ,,Door troost der 
kruisgena,> te doen verkwikken. De Aziaten uit van 
Haren's treurspel hebben iets, wat op eigen leven 
gelijkt, en een trek uit hun gemoedsleven doet 
ongetwijfeld als echt aan: hun haat tegeii al wat 
Europeaan is. Deze haat, bij de inlandsche grooten 
uit van Haren's stuk in het bizonder tegen de 
Hollanders gericht, is zelfs zoo groot, dat men niet 
kan nalaten zich af te vragen, in hoeverre daaronder 
des dichtejrs eigen gevoelens jegens zijn vijanden in 
den Haag gewoeld hebben. 

Zes jaren voor het verschijnen van van Haren^ 
drama werd，„Jan Pietersz. Coen" een ;,bly 
eyndend oorlog-spel" van Job. Kamphuis en P. de 
Vries te Batavia opgovoerd. In dezelfde stad zijn in 
het laatst der 18e en het begin der 19o eeuw nog 
pogingen gedaan, een schouwburgje te exploiteeren. 

Eerst in den laatsten tijd zijn de „indische too- 
neelstukken" iets talrijkcr geworden. Wij hcrin- 
neren aan ,,Moeder Maalnest", een typisch indis ch 
stuk, en Brooshooft*s „Zijn meisje komt uit?, dat 
nog op het repertoire van liefhebberij- 
gezelschappen voorkoint. Henri van Wermes- 
kerken schreef een paar klucliten, waarvan „Tro- 
.penadel" en ,,Suikerfreule" het meeste succes 
hadden. Van Victor Ido (Hans van de Wall) noomen 
wij „Parto, een Tropen-drama5* en „Ka- rina 
Adinda, Oost-Indisch zedenspel" van welke het 
laatstgenoenide in Indie met succes op de planken is 
gebracht. 

De bekendste der schrijvars van indische too- 
neelstukken is Jan Fabricius. In „Met den hand- 
schoen getrouwd" wordt de vergroving getee- kend, 
waartoe sommige Europeanen in de tro, pen 
vervallen. Daarna verscheen .jEepzaam", volgens 
velen Fabricius' beste stuk. In dit too- neelspel wordt 
de inwerking aanschouwclijk ge- maakt van het 
aHeen-zijn in de tropen op een ietwat sensitieve 
hollandsche natuur. Het vol- 

gende stuk van Fabrioius, „De rechte lijn", heeft, 
hoowel het inJindie speelt, niets spccifiek in- disch. 
Een kluoht „Totok en Indo", \yaarin con paar 
buitengewoon. grappigo Indo'§ van slecht allooi zijn 
geplaatst tegenovcr ccn totok van buitengewoon 
flink gohaltc, joeg nogal stof op. Daarna verscheen 
„Dolle Hans>,, waarin het conflict ligt- tussclien een 
Indo'als edele driftkop cn een volbloed-Europeaan 
als Indo-hater. Ten slot- te noemen we ,,Sonna'', 
waarin een inlandsche vrouw de hoofdpersoon is. 
Zij wordt het slacht- offer van haar goed vertrouwen 
en haar onkunde bij het opmaken van een. p-
uthentieke acte van erkenning, waardoor zij haar 
moederrecht op haar kind, bij -haar vcrwekt door 
den met haar samenlevenden Europeaan, ziet 
verloren gaan. 

Tegenwoordig zijn Batavia, Sperabaja en Sc- 
marang elk een schouwburg ryk. In Soerabaja vindt 
men behalve den schouwburg nog twee goede 
tooneelzalen. Voorts treft men in tai van plaatsen, 
zooals Bandoeng, Djokjakarta, Soera- karta. 
Magelang, M6dan c. a., bruikbarc tooneelzalen aan 
in societeiten en militaire car. tines, waarvan in den 
laatsten tijd meeren meer gebruik gem&akt wordt 
door reizende tooneel-, operette- en 
operagezelschappen. Veel meer invloed dan het 
tooneel, oefent de bioscoop uit op de groote massa 
in Indie. Tot in de diepste binnenlanden worden de 
films afgedraaid, die den inlander „in- w日den" in 
het leven der groote wereld bniten zijn desa. Deze 
invloed werkt uiteraard ten kwade zoowel als ten 
goedo en de overheid, <lit erkennende, houdt 
geregold toozicht op de te vertoonen films. 
TOONKUNST. Voor inlandsche muziek, schej)- 

ping en uitvoering uitsluitend door inlanders, zie het 
art. MUZIEK EN MUZIEKINST R UMEN- TEN 
DI. II. In aansluiting met dit hoofdstuk zij nog eens 
gewezen op de eensgezinde uitspraken van bekende 
autoriteiten omtrent den hoogen trap van 
ontwikkeling, dien de Javaansche muziek on- der de 
Oostersche volkeren heeft bcreikt. Het gc- volg 
hiervan is, dat zij ook in de Westersche niu- 
ziekwereld het mccst in aanzien staat. Nict dat het 
begrijpen van Javaansche muziek (wij kun- nen de 
muziek van het overigo deel van den Ar- chipe], als 
zijnde nog van te primitieven aard, hi er gerust 
buiten beschouwing laten) zoo ecn- voudig is, 
daarvoor is zij, trots betrekkelijkc ar- moede aan 
harmonieen, vaak te gecpmplicecrd van rythmus en 
organische structuur; maar het ontbreken der 
chroniatick, het vasthouden aan oer-oude 
toonstelsels, do zachte, oor en gemoed streelende 
klanken der metalen. instruincntcn cn het 
onvermogen derzelve om zulk cen hclsch fortissimo 
voort te brengen, gelijk dit door een Eu- ropeesch 
orkest maar al te vaak wordt voortge- bracht, 
houden haar binnen de perken van onge- kunstelden 
eenvoud, dio schoonheid is, zoodal het aanhooren 
van gamfilan-muziek den moder- nen Wcsterling, 
gewend aan raffiniteit en „<lisso- nant-spielcrci", 
niet anders dan weJdadig moet aandoen, 

Komt het al zelden voor dat een Europeaan de 
psyche der Javaansche muziek volkojncn be- grijpt, 
met haar mceleeft en meevodt, zy boe- zemt hem 
toch een soort van eerbied in, zij dwingt althans tot 
luisteren en kwijt zich van haar taak om 
legendarische vertooningen te begoleidcn, even 
serieus als een curopeesch orkest dat doot bij 
drainatischc tooneelvoorstellingen. Do gamSlan- 
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niuziek zou natuurlijk geheel andcrs klinkon, in- 
dien zij zou worden verklankt op Wcsterscho mu- 
ziekinstrumenten. De soepelc toncn van do kopo- 
ren gongs, bonangs, enz. zouden- plaats inoctcn 
maken voor vioolgeluid, clarinetgeblaas en trom- 
pctgeschal； dartele gender-passages zouden in een 
Europeesch orkest moeilijk weer te goven zijn, 
terwijl — wat wel als het voornaamsto mag gelden 
— 'liet. verschil in absolute toonhoogte tus- schcn 
beidc orkesten cen nauwkeurige ovcrzet- ting van 
ecn gamelanstuk in het Europeesch orkest het tot een 
onaantrekkelij k surrogaat .zou maken. 

lets an tiers is het als de componist — waarme- 
de in het vervolg de Westersche toonkunstenaar 
bcdoeld wordt — geinspircerd door het aanhoo- ren 
van gamelan-muziok, een of meer motieven daaruit 
neemt (die trouwens ook van hem zelf kunnen zijn) 
en deze bewerkt op Westersche ma- nier, d. i. met de 
middclen, welke hem in de mo- derne compositie- en 
instrumentatiekunst ten (liensto staan. Zulk een 
toonstuk kan, juist door dicn rijkdom aan muzikale 
effecten, — een tech- niek den Javanen zoo goed als 
onbekend, — een groote kunstwaarde bezitten. Wel 
ligt cr gevaar in een te ruime aan wending di er 
middelen; im- mers de duidelijklieid zou tc 
wenschen kunnen overlaten on de karakteristick van 
het Ooster- sche zou daardoor lichtclyk in de 
verdrukking komen. Anderzijds, omdat het toonstuk 
zich richt tot een groep toehoorders, die aan cen be- 
paaldcn smaak gewend zijn, waarmede de com-
ponist, krachtens Westersche kunstbegrippen, 
Tokening heeft te houden, dient het gamelan-ino- 
tief in de compositie, ontdaan van elke kunst- greep, 
dus in zijn priniitievc gedaante, slechts spaurzaani te 
worden aangewend, daar dergelijke herhalingcn in 
ecn compositie een indruk van math ci cl geven en 
het werk onbelangrijk maken. Er is ecn ceuwen-oude 
kloof tusschen het Oosten en het Westen cn zoo er in 
de laatste tijden. cen strooming va]t waar te nomen 
om deze kloof te pogen tc overhruggen, in de inuzick 
diene zulk fen tocnailr-ring nict dan niet groote 
omzichtig- heid te worden aangernoedigd en een 
verbroede- ring tusschen de bcide so or ten van 
muziek, de Ooslcrschc en <lc Westersche, behoort 
voorshands tot de on mogelijkheden. Geen 
verbrocdcring dus, maar miss< ]iien loch wel con 
vcnnootschap. Het gemis van de absolute 
toonhoogte (Pelog- en Saliiulro-stojnining) wordt 
eenigerniate vergoed door aanwending van andcre 
oude toonstelscls (o.a. de Grieksche, de latcro-
niiddcleeuwsche kerktoonaarden). Mede door het 
gebruik van oc- tavengangen, open quinten, quarten, 
van den tritonua, ecn opccnvolging van drie hcele 
tonen of intervaHen, enz. kan aan con moderne 
compositio ecn bevrodigond Javaansch cachet 
gegoven worden. Zelfs is de P61og-toonschaal bijna 
geheel go- lijk aan don Europeesclien diatonischen 
toonladder. Toch zijn deze toonaarden en intervallen 
slcchts hulpniiddelen cn komt het bij don componist 
voornamclijk op hot temperament aan. Een gamdan-
nioticf of melodic in con compositie to gebruikon is 
op zich zelf uitcraard nict zoo moei- lijk, daar toch 
do melodie in het algemeen, hoo vreemd zo ook 
moge zijn, altijd behoort tot de uitingen van het 
algemcen nienschelijko, terwijl de harmonic, die aan 
deze melodie haar karaktor verleent, met het rythme, 
don polsslag dor mu- ziek, als het ware uit den 
schoot van dat deel dor 

aarde ontspringen, waartoc een bepaaldo volks- stam 
boh&ort. 

Indien nu het standpunt van de absolute toon- 
hoogte, hetwelk voorloopig en wellicht voor al- t甘d 
toch onoverkomelijk is, buiten het geding staat, is 
een vcnnootschap of associatie van Ja- vaansche met 
Europeesche muziek dus zeer wel mogelijk. Bij zulk 
cen associatie, natuurlijk tot dusver allecn nog maar 
van Westersche zijde gea- nimeerd, za] vooral in 
groote, dramatische toon- werken de Westersche idee 
van componeeren sterk naar voren mpeten treden. In 
werken als Verdfs „Aida>, of Puccinfs “.Butterfly”，
enz., waar in meerdere of mindere mate eixotische 
mu- ziek is ingelascht of verwerkt, zijn daarom ook 
de Westersche muzikale techniek en zeggingswijze 
de machtige draagsters en leidsters dcr Ooster- sche 
psyche. 

Het Oosten, het naburige zoowel als ..Fextreme 
Orient", heeft reeds sinds de geboorte der roman- tiek 
en nog vroeger, een belangrijke plaats in de fantasie 
van den Westerschen kunstenaar ingenomen. Het 
zoogena&md Oostersche in de muziek is echter 
langen tijd niet veel meer geweest dan een notatie 
van folkloristische melodieen met nuch- tere 
(mcesfpiano-) begeleidingen. Of wel de com- ponist 
dacht zich een. eigen, gefantaiseerd Oosten, een 
wonderland dus, dat slcchts in zijn verbeel- ding 
bestaat, waardoor cen ,,inheemsch exoti- schc>, 
compositie ontstond, waaraan uiteraard een bepaald 
coloriet ontbrak. 

Zoo is dit — bier is alleen sprako van Toon- kunst 
en niet van ethnologische muzikale copieen —ook 
het geval geweest met- de inlandsche mu- ziek in 
Nedcrlandsch-Indie. Groot is haar invloed op de 
Ncdcrlandsche musici niet geweest. De oor- zaken 
van dit gemis aan invloed moeten gezocht worden in: 

I. de strenge, maar eenzijdige Duitsche school 
waarin zij waren opgegroeid. Gelegen in het centrum 
van Europa met (muzikaal) hoogst onbelangrijko 
kolonien, heeft Duitsch- land weinig voeling met 
cxotische (Aziatische) muziek kunnen houden. 
Engeland'en Frankrijk b.v. verkeeren door hunne 
grootere overzeesche bezittingen, vooral het laatste 
rijk, door zijn lig- ging aan de Middellandsche Zee, 
in dat opzicht in veel betore condition； 

II. de geringe populariteit der muzikale Indi- 
sche muziekliteratuur; 

III. de verre ligging onzer kolonieu. 
Toch wordt er in de laatste jaren, zoowel van do 

zijde der toonkunstenaren als van die van het publiek, 
meer belangstelJing getoond in de mu- ziok van den 
Indischen Archipel. „Het begint te dughon.... in het 
Westen,\ De evolutie in de toonkunst, do vrijmaking 
van den muzikalen geest bij do modernon, do 
vereenvoudigde en snel- lero roisgelogenhcid van 
den tegenwoordigen tijd, maar vooral de toencmendo 
vlocd van weten- schappelijke litoratuur over 
Oostersche muziek, maken het den compouist 
mogelijk aan zijn werk eon suggestief Oostersch 
karakter te goven. 

Tot do componisten,. op wie de Indoncsische 
muziek in het algemeen, do Javaansche muziek in het 
bijzonder, den meesten invloed heeft uitge- oefend, 
behooren Paul Seelig (geb. to Bandoeng), B. v. d. 
Sigtenhorst Meyer, Dirk Schafer, Comelio van 
Oosterzce cn Constant van de Wall (geb. te 
Soerabaja). Vooral de laatste heeft daarin veel werk 
gcleverd. Van de Wall 
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is de cerste geweest, die de Maleische Pantoen tot 
Kunstlied heeft herschapen, Maleische en 
Arabische liedcren in de Europeesche concert- zaal 
bra chi. waar ze in de oorspronkelijke talen (o.a. 
door bekende zangoressen a Is Tilly Koenen, 
Madame Sorga, Marie Blitar, enz.) gezpngen wor- 
den, terwijl hij met zijn opera episode 
uit het Javaansche volkslevcn, (opvoeringen door 
de Kon. Fransche Opera tc *s Gravcnhage) de mo- 
gelijkheid heeft aangetoond, dat Javaansche zang- 
en dahskunst door Westerlingen geappre- ciecrd 
kunnen worden, ook als zij door een modern 
Europeesch orkest worden begcleid. (Zie Ned. 
Dagbladen Jan. 1917. tijdschriften „Het Muziek 
college", „Hct Tooneel" en ..Hindia Poe- tra,5).
 C. v. d. W. 
TOONLADDER. Zie MUZ1EK EN MUZIEK- 

INSTRUMENTEN. 
TOONMETING. Zie MUZIEK EN MUZIEK- 

INSTRUMENTEN. 
TOONSTELSEL. Zie MUZIEK EN MUZIEK- 

INSTRUMENTEN. 
TOORN (JOHANNES LUDOVICUS VAN DER). 

Geboren te Scheveningen (1S46) en reeds op zijn 
lie jaar bij het onderwijs aldaar werkzaam, beg on 
zijn Indische loopbaan als onderwijzer aan de 
Europeesche school te Bandoeng in 1873. Word in 
hetzelfde jaar gedetacheerd aan de kweekschool 
voor ini. ondcrwijzers aldaar en in 1874 geplaatst 
als waarnemend 2e onderwijzer aan de kweek- 
school te Fort de Kock, op welke plaats hij ge- 
durende zijn geheelen Indischen diensttijd, nl. tot 
1896 werkzaam bleef (van 1877 — 1889 en 1895 
— 
1896 als directeur van de Kweekscliopl aldaar). 

In Ma art 1896 verliet hij den Indischen dienst 
en vestigde zicJi te Scheveningen, waar hij zich, 
als lid van den Haagschen gemeenteraad, vooral 
aan onderwijsbelangen wijdde. Hij overleed 10 
Januari 1909 te Scheveningen. Zie over hem： 
Weekblad van Nederl. Indie, 5c jaarg. 884. 

Behalve door het sclirijven van eenige 
Malei- 
sche schoolboekjes en tai van bijdragen tot de 
kennis van de taa] en het volk van Sumatra's 
V- Westkust, in het Tijdschrift van het Bataviaasch 
^xGen. v. K. en W. (dccl XXV ci^jlecl _XXVI), in 
De Indische Gids (1881, 1882 en 1885) enTii liet 
Tijdschrift van het Binncnlandsch Bestuur (eer- 
, ste deel), heeft Van dcr Toom zich vooral zeer 
vercCenstelijk geniaakt door de samenstelling van 
zijn „M i n a n g k a Ka u s c h-M al e i s c h-N e- 
derlandsch W o o r d e n b o c kn en zijn 
„M i n a n g k a b a u s c h e Spraakkuns t", 
beidc uitgegeven door het Kon. Inst, voor de T.L. 
en Volkenkunde van N.-I. resp. iu 1891 en 1899. 

Andere bijdragen tot de kennis van de Minang- 
kabausche taal- en letterkunde, van zyne hand, 
komen voor in: Deel XLV van de Verliandelin- 
gen van het Bat. Gen. v. K. en W. (M a n d j a u a r 

i, Minangkabausche vertelling en T j i n- daer in a t o, 
Min.-Mai. 1 egen de), in decl --XXIV (4, X) van de 
Bijdragen v. h. Kon. Inst： 

v. d. T. L. en Volkenkunde v. N.-I. (De g e- 
schiedenis van S o e t a n M a n a n g- k e r a n g, 
een Maleische legende) en in deel XXXIX (5, V) 
van die Bijdragen (Het a n i- m i s m e' b ij den 
]Minangkabauer der Padangschc Bovenlande n). 

» Door Van der Toorn zijn in het Maleiscli van 
Sumatra's Westkust vertaald: het S t r a f w c t- 

b oek en het A 1 g c m e e n Poli 
went voor inlanders. 

TOPEDJAWA. District der onderafdeeling Takalar 
(zie aldaar), gouv. Celebes en ondcr- hoorigheden. 

TOP宜NG. Zie TOONEEL. . 
TOPOGRAPHISCHE DIENST. Evonals van de 

meeste Europeesche landcn is ook de geschie- denis 
dcr cartographic van Ncderlandsch-Indie een 
voorbeeld van laugzamo, maar veelal gesta- dige 
ontwikkeling. tred houdendc met de gcleide- lijke 
cconomische ontwikkeling van den Indi- scheii 
Archipcl en met de vordoringen der weten- schap. 

Hoewel reeds sedert het begin bcr 16e eeuw, eerst 
door de Spanjaardeu en Portugeezen en daarna door 
Etaliaansche cartographcn, bclang- rijke 
aardrijkskundige gegevens van den Indi- schcu 
Archipel werden bijeengebracht, en na de vestiging 
der Nederlanders in 1 ndie de zoo- genaamde 
,,Bazen-kaarteninakcrs'' der 0 I. Compagnie het' 
kaartbceld van dicu archipel ge stadig verbeterden, 
terwijl van af het midden der ISe eeuw, dank zij de 
werkzaamheid van het En- gelsche Hydrographic 
Office, groote vooruit- gang in de Indische 
zeekaarten tot stand kwam, en cindclijk van af 1796 
door de Marine-school te Semarang vooral van 
Java's Zuidkust betere kaarten werden vervaardigd, 
bleef het Indische kaartbeeld tot aan het einde dier 
eeuw hoogst onvolledig. De kennis der 
binnenlanden van Java was nog alleen zeer 
oppcrvlakkig en van de overi- ge groote Soenda-
cilanden wist men nagenoeg in het geheel niets. 

Eerst onder het bestuur van den Maarschalk 
Daendcls word een hechterc grondslag gelcgd voor 
een nicer deugdelijke topographischc kennis van het 
eiland Java. J)aartoe werden in 1809 gc- zworen 
land meters aangesteld, een zoogenaamil „bureau 
der genie, artillcrie en jnilitaire mouvc- inentcn" 
werd in het levcn geroepen, alle civielc en jnilitaire 
autoritcitcn werden van instruc- tien tot opneniing 
en carteering voorzien cn aan de officicren der genic 
word nog in het bizondcr de opneniing en 
waterj)assing opgedragun van de departcnienten, 
waarin zij tc werk wanui gesteld, waarbij de beste 
zeekaaals grond- slag moesten worden gebezigd. 
Door siiincn- voeging van de verschillendc, op 
dezelfde Kchaal vervaardigde dejnirtcincnts-
kaartcn …van c<-n driehoeksmeting was tocn ter 
tijd naluurlijk nog geon sprake — steld(; Dacjidtds 
zich voor tot een nauwkeurige kaart van het geheelc 
oiland Java te geraken. 

Het resultaat van a! die niaatregclon, aange- vuld 
met dat van enkcle natuui'wetenschappe- lijke 
i'cizen en door andere gegevens uit het In- disch 
arcJiief, stride, tijek-ns het Engclsche tus- 
sehenbestuur, Raffles in staat tot samensteHing der 
kaart van Java (J : 966.000), voorkomendc in diens 
weik „ Hi story of Java", 1817. On dank s de groote 
gebroken dicn arbeid aanklevendc, en de vele 
bcmoeiingon van den Gouv.-Ge)ieraal Van der 
Capellen oin van 1816 —1820 door officicren 
van'den Gen. Staf en dcr Genie volledigcr carto- 
graphisch materiaal van Java te doen vervaar- digen, 
was de kaart van Raffles bij het uitbroken van den 
Java-oorlog in 1820 cigculijk de eenige, waarvan 
tijdens de krijgsoperutieji met eenige vrucht gebruik 
kon worden gemaakt. De intus- schcn in 18J8 
verse])enon Atlas van cen deel van Ned. Indie van 
don latercn Gouv.-Gcneraal Van den Bosch, bevatte 
toch. wat Java betreft, ook 
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hoofdzakolijkalleei>gogcvens, wclke ondor Daen- 
dels waren bijeengebracht. 

Na afloop van den Java-oorlog ontstond cen 
toenvmende aandrang tot moor vollcdige geo- 
graphische en topographischo kennis van Ncd.- 
Indie, waarbij intusschcn hoofdzakclijk het ont- 
werpen van een verdedigingsstelsel voor Java op den 
voorgrond stond. 

Dank ,zij de resultaten van militaire verken- 
ningen, onderzoekings-cn ontdekkingsreizen en 
krijgsoperatien, kon daaraan in de ecrste helft dcr 
19e eeuw eenigszins worden tegemoet ge- komen, 
en gaven de vele bijeengebrachte topo- grapliische 
gegovens in die periode de gelegen- hcid tai van min 
of meer uitvocrige en belang- rijke kaartwerken het 
licht te doen zien (zie KAARTBESCHRIJVING). 

Al verbeterde hiermede gclcidelijk het gehalte 
van het kaartmateriaal, de kaarten mis ten de 
nauwkeurigheid, die alleen door een goedeu wis- 
kunstigen grondslag kon worden verkregen, tcrwijl 
bovendien de schaal veel te klein was tot het geven. 
van een allcszins juiste voorstelling van de 
configuratie, de bodemgesteldheid, de begroeiing en 
bebouwing van het terrein, cischen die noodwendig 
aan zoogenaamde „topographi- sche" kaarten 
moeten worden gesteld, aan welke reeds toen ter tijd, 
vooral wegens het militair be- lang, groote behoefte 
was ontstaan. 

Hoewel reeds in 1840 tot de vervaardiging van 
zulk cen meer uitvoerige kaart van een gedeelte dcr 
toenmalige residentie Batavia was besloten, duurde 
het tot 1849 voor dat aan dat plan uit- voering kon 
worden gegeven door het beschik- baar komen van 
eenig tot den dienst der Genie behoorend personeel, 
dat ondcr Iciding van den mujoor Beycrinck met 
opnemingswcrkzaamheel en ter Sumatra's Westkust 
was bclast gewcest. 

Lag aanvankelijk, met het oog op verdedigings- 
ontwerpen, alleen in de bedocling ccn gedctail- 
Iccrdc opneming en cartcering van het terrein 
tinschen Batavia en JJuitenzorg met den omtrek O'■
：-1- on Wcstwaarts van laatstgcnoeiude plaats, t<-
n cinde een. werk van nicer algemeen nut te ver- 
riebten word al spoedig besloten tot de opneming 
van de gchcele loeiinialigc residentie Batavia. I)<：
ze opneming had van 1849 - 1853 onder Iciding van 
dcu luitcnant-koloncl E. Steinmetz plants: de e：
irtecrji>g gcschieddc grootendeels o)) J : 10.000, 
tcrwijl de vcrzamelkaart op ]:50.000 word 
vervaardigd. De grondslag van deze ecrste 
topographischo opneming van een gclicf-l gewest 
van Java berustto op de opne- rningen dcr Marine； 
men onthicld zich echter van aanvulh'Jidc 
trigonomet rische werkzaam- heden. 

De met deze opneming verkregen uitkomsten 
hadden het groote nub van gcdctailleorde topo-
graphischo opnemingen zoo duidelijk in het licht 
gestcld, dat dadelijk na afloop dcr werk- zaamheden 
in Batavia, bij bcschikking van 25 December 1853 
N°. 10, werd bcpaald, dat de ojjname van Java, op 
den voct zooids voor Batavia cn Buiteiizorg was 
gescliied, vorder zou worden uitgebreid tot de 
residentie Chcribon, niet alleen met hot oog op de 
militaire belangen, maar tovens ten behoove van het 
civjcle departement, cn wel in ver band mot eenc 
statistioke opneming, die als ])rocf in dib gowest was 
bovolen. Alvorcns cchter daartoc over te gaan, 
bohoorden tot oontrolc der opnemors (I) en om de 
wiskun- 

stige waarde van hot work to verzekeren, de vaste 
punten in Choribon door do geographische inge- nicurs 
S. K. cn G. A. do Lange to worden be- paald (Zio 
TRIANGULATIE). 

Het Gouv. besluit van 1853, waarbij tot de top. 
opneming van Choribon word beslotca, kan ge- rekend 
worden de grondslag te zijn van het ont- staan der 
zoogenaamde “Militaire verkenningen" waaruit later de 
“Topographische dienst" were! geboren. Tevens deed 
hiermede ook de geodesie haar intrede bij het 
opnemingswerk in Ned.- Indie. Dat cchter de opvatting 
vap het nut, dat uit een driehoeksmeting voor de top. 
opneming van een land kan getrokken. worden, 
toenmaals een gcheel andere was dan thans, moge 
blijken uit de in 1853 ter zake gegeven voorschriften, 
o.m. bevattende dat de top. opneming die der 
geographische ingenieurs cenigen tijd vooruit zou 
moeten zijn. Men. spande dus in dien tijd op geodesisch 
en topographisch gebied de paarden nog adder den 
wagen, cn het behoeft wel geen betoog dat de 
triangulatic van Cheribon. voor de top. opneming van 
dat gewest van geen nut is geweest. Omstreeks 
dienzelfden tijd (1847 — 56) hadden nog vluchtige 
opnemingen plaats in Benkoelen, Palembang on. de 
Lampongs； die op Banka (1852 cn 1859 — 61) 
werden later door personeel van het Mijnwezen 
voltooid. 

Bestond het opneinerspersoneel aanvankelijk slechts 
uit een brigade, in 1857 werd dit personeel door 
toevoeging van nieuwe krachten tot twee brigades 
uitgebreid, waardoor na afloop van het work in 
Cheribon met de opneming van de res. Banj oemas en 
Bagel6n kon worden be- gonnen, waar intussclieu de 
d'riehoeksmeting ten einde was gebracht. Paar dit 
hoofddriehoeksnet voor een gedetaillecrdo opneming 
echter geheel onvoldoende was, en door gemis aan een 
goede verzekering van de drichockspuntcn der 2de orde 
op het terrein van die punten veelal geen ge- bruik kon 
worden gemaakt voor aansluiting der top. mectlijnen, is 
ook de triangulatie in de ge- noemde gewesten voor de 
opneming van onbe- tcekenend nut geweest. Men 
beschouwde trou- wens toenmaals de driehockspunten 
nicer als inerkwaardige punten, die na afloop der me- 
tingen op de kaart werden uitgezet, en waarvan. dus 
geen gebruik word gemaakt als grondslag van of 
controle op die metingen. Bovendien werd zclfs do 
meting vah het hoofdwegennet — het hoofdverband dcr 
kaart — met zakinstru- jnenten uitgevoerd en 
geschicdde die van het detailwerk gcheel op hot oog cn 
den pas. Een bepaakt stclsel voor hot opnemingswerk 
bestond nog niet; cen iedor trachttc eenvoudig langs 
empirischcn weg do bestc resultaten to verkrijgeii. 
Trouwens nicer word toenmaals niet verlangd, cn het 
bezigen van nicer nauwkeurige instru- menten werd 
zelfs onraadzaam geacht, opdat het karakter van 
“verkenningen" niet verloren zou gaan en het werk niet 
nicer tijd zou vorderen. 

Ook de in 1861 onderhanden genomen top. 
opneming van de res. Semarang en die van Djokjakarta, 
Sccrakarta, Togal, Pekalongan en Kra- wang (1S61 —
6G) haddon plaats zondcr dat van de triangulatie kon 
worden partij getrokken. De sainenstelling dcr top. 
kaarten. dier gowesten heeft eenvoudig bestaan uit het 
aaneenvoegen • der veelhockon; men heeft dus ook 
daar van het kleinc in hot groote gewerkt in plaats van 
omge- keerd. 
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Op Borneo hadden in dien tijd vluchtigc op- 
nemingen plaats t可dens de onlusten in de Wester- 
afdeeling (1853—55) en in Bandjermasin (1S59 — 
62), terwijl in 1S57 —62 in de Gouv. landen van 
Celebes en Ondcrh. metingen werden vcrricht, 
dielater(1S7S) door het Binnenl. bestuur werden 
voortgezet. Makasser en Ambon en omstreken 
werden voorts in 1868 voor defensiebelangen in 
kaart gebracht, terwijl eindelijk tijdcns de ver- 
schillende militaire expediticn op Bali (1846—49, 
1S58 en 1868) belangrijke topographischc gege- 
vens werden •bijeengebracht. 

De opneming had tot nu toe gestaan onder de 
Directie der Genie, vormende daarbij het 3de of 
Topographisch bureau; een algcmeene organi- satie 
ontbrak echter en men maakte voor het terreinwerk 
gebruik van veelvuldig wisselend en niet zelQen 
onvoldocnd opgeleid personeel, hetgeen uit den 
aard der zaak ook een minder gunstigen invloed op 
de hoedanigheid van het werk mocst uitoefenen. 
Hierin werd bij Gouv. besluit van 25 Februari 1864 
N°. 12 voorzien door eene organisatie, waarbij de 
topographischc opnemingen onder leiding werden 
gestcld van een eigen chef, die den titel voerde van 
„Chef van het Topographisch bureau en dcr 
Militaire Ver- kenningen"; dexe bleef echter 
ondergeschikt aan don Directeur der Genie, die het 
algcmeen toezicht en de administratieve leiding 
behield. Als eerste chef fungeerde de hoogst 
bekwame majoor-ingenicur W. F. Versteeg van 
18G4 —1866. Bij hetzelfde besluit werd ter 
bespoediging der opneming van Java het 
opnemerspersoneel uit- gebreid tot 4 brigades, ieder 
van 10 Ewr.opnemers, waartoe het noodige 
personecl grootcndeels werd gerecruteerd uit de 
opnemers, die van 1857 tot 1862 aan de opneming 
van een deel van Celebes hadden deelgenomen. Het 
Topographisch bureau onderging tegelijkertijd een 
aan- zienlijke uitbreiding, tcrwijl ook in de 
werkwijze der opneming en carteering geleidelijk 
vcel ver- betering werd gebracht. Zoo kon voor de 
opneming van de res. Madioen (1864—1871) en 
Japara (1866—1869) en van alle daarna in be- 
werking genomen gewesten van Java van een 
geheel afgewzjrkt triangulatie-net der le en 2e orde 
worden partij getrokken, en van 18G4 af werd voor 
de carteering een bepaalde projectio methode — die 
van Flamsteed — toegepast,- terwijl gaandeweg 
ook de kleine instrumenten door meer nauwkeurige 
werden vervangen. In het algemeen kan gezegd 
worden dat de opne- ining van Madioen en Japara 
in het overgangs- tijdperk verkeerde tusschen de 
oudc en de latere, betere wijze van werken op Java. 

In 1870 werd ook verandering gebracht in de 
schaal der carteering. Mecnde men aanvankclijk 
door de tot dien tijd gebezigde groote schaal van 1 : 
10.000 voor de oorspronkelijke teekeningen het 
opnemerspersoneel tot de grootst inogeJijke 
nauwkeurigheid te dwingen, en voorts den invloed 
der meetfouten door overbrenging op 1 :100.000— 
de aangenomen schaal der over- zichtskaart — vecl 
geringer te doen worden, ter- wijl men door 
toepassing van de schaal 1 : 10.000 de kaarten ook 
geschikt daclit te maken voor een hierop te baseeren 
statistieke en kadastrale opneming, toen gaandeweg 
gebleken was, dat dit laatste geenszins het geval was 
en dat de nauwkeurigheid meer afdoende verzekerd 
kon worden door een voorafgaande secundairc drie- 

hoeksmeting, werd voor het'vcrvolg cen derge- lijke 
groote schaal onnoodig geacht en die van 1 : 20.000 
als normaal aangenomen. Teycns werden 
maatregelen getroffen voor een belioor- lijke 
rcproductie der dctailbladen, waarvan tot dien tijd 
nog geen sprake was geweest en waar- door het nut 
der opneming vrij beperkt was gc- bleven. Tot 
bcspoedjging van het work word voorts in 1870 
nogmaals besloten hot aantal opnemingsbrigades 
met twee uit te breiden, zoodat in 1872 op Java 6 
brigades, ieder van 12 Europ. opnemers te work 
konden worden ge- steld. Voor de verdere 
topographische opneming der res. Rdmbang, 
Kfidiri, Batavia, Soerabaja, Preanger-
Regentschappen, Pasocroean, Probo- linggo, 
Besoeki, Madocra, Bantam en Banjoe- wangi, heeft 
men, ter vcrkrijging van een vol- doend aantal vaste 
punten ten bchoeve der detailmctingen, een 
uitgebreid secundair trian- gulatienet tusschen de 
driehoekspunten van hoogere orde ingeschakeld en 
word voor de carteering de zoogenaamde Bonne-
projectie toegepast. De uitvoering van dit kaartwerk 
beantwoordde reeds aan hooge eischen en bc- 
houdens eene veroudering der details, verdienen de 
kaarten van de laatstgenoemde gewesten nog het 
noodige vertrouwen. 

De algemeene leiding van den dienst bleef tot 
1874 bij de Directie der Genie cn wel achtereen- 
volgcnd onder de majoor dcr Genie J. van. Sta- 
veren 1866 — 1867, A. W. van Egter van Wissen- 
kerkc 1867 — 18G9, en K. L. Pfeiffer 1869 — 1874
； toen echter in laatstgenoemd jaar bij het Ned.- 
Indisch Leger een Gencrale Staf werd opgericht, 
werden tevens bij Gouv. besluit van 7 April 1874 
N°. 2 het Topographisch bureau en de Militaire 
Verkenningen onder den. naam van ,/1'opogra- 
phische Dienst" bij dien Staf overgebracht en werd 
de luit.koloncl W. J. Havinga, die reeds sedert tai 
van jaren in lagere rangen als brigadechef bij de 
opneming was tewerk gestcld geweest, met de 
leiding van den nieuwen dienst belast. Zoowc) 
onder dezen bekwamen dicnstchef als onder zijn 
kundigen opvolgcr luit. koloncl F.('. 
E. Meyer 1881 —1888, werden tai van niaatrc- 
gelen getroffen tcr bevordering van de zoo noo- digo 
eenheid in de werkwijze dcr opnemingsbri- gades, 
terwijl tevens het rcproductiewerk bij 
Topographisch bureau te Batavia groote tech- 
nische verbctcring onderging. 

Bcbalve het gercge]de opnemingswerk had in 
dien tijd (1877 — 82) de vluchtigc opneming plaats 
van de res. Oostkust van Sumatra, terwijl in 1878 en 
volgcndc juren tijdcns do militaire expediticn in de 
Bataklandcn het tr^rrfin dcr krijgsopcratien vluchtig 
in kaart werd gebracht. Billiton werd in 1877 — 78 
vluchtig opgenomcn en gccarteerd( J : 200.000) cn 
ook op Nias hadden partieele opnemingen plaats, 
welk<- later door personeel van het Mijnwezen en 
door zend<,- lingon werden vervolledigd. 

In 1882, na afloop dcr hoofddriehoeksmeting van 
Java, word de onder het Departement van Marine 
ressorteerende „GeographiscbeDienstn (zie 
TRIANGULATJE) opgeheven, nadat reeda te voren 
besloten was tot de topographische opneming 
voorafgegaan door eene driehoeks- meting van het 
eiland Sumatra, met welke laatste in 1883 door het 
personeel van den Topo- graphischen dienst een 
aanvang werd gemaakt; zoodoende werden 
triangulatio en topographie 
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onder 66nhoofdige leiding gobraoht on wcrd een. 
samenworking verkrcgen welke vrooger, toon zc tot 
vorschillende departementon bohoorden, vaak 
ontbrak. Daar echter met de uitvoering tier 
driehoeksmoting van Sumatra geon verhooging van 
uitgaven ten behoove van den Top. dionst inocht 
gepaard gaan, mocst het opnemersper- soneel 
geleidelijk van G LoX 4 brigades worden 
ingekrompen ter bestrijding der kosten van de 
triangulatie-brigade, welke in 1889 definitiof in de 
formatie van den Top. dionst werd opgenomen. 

De topographische opneming van Java was 
intusschen in 1886 geheel ten einde gebracht. Een 
der reeds in 1883 op Java gereed gekomen brigades, 
die door den te laten aanvang der trian- gulatic van 
Sumatra nog niet op dat eiland te- werk kon worden 
gesteld, werd aanvankelijk be- last met een 
herziening van de residentie-kaarten van Java, voor 
zoover betreft de adnainistratieve indeeling, welke 
in den loop der jaron tai van wij- zigingen had 
ondergaan, en ha afloop daarvan met een hermeting 
van het terrein tusschen de toenmalige postenlinie 
op Atj6h: nadat ook dit werk ten cinde was gebracht 
kon in Juni 1885 met de topographische opneming 
van Sumatra's Westkust een aanvang worden 
gemaakt. De in 1885 in Bantam gereed gekomen 
brigade voerde tot 1887 cen herziening uit van 
eenige terreinen in de res. Batavia en ging daarna 
naar Sumatra o>n aan de opneming aldaar deel te 
nemen. De beidc brigades, die in 1886 met de 
opneming der res. Preanger Regcntschappen gereed 
kwamcn, gingen in 3Ici van dat jaar over naar de 
Westor- afdeeling van Borneo, alwaar ecn 
opneming en cartccring op de schaal 1 : 200.000 
werd xiitge- voerd, steunende op een lOOtal met 
groote nauw- kotirigheid astronomisch bepaaldc 
punten. Dit omvangrijkc werk, dat onder do leiding 
van den toenmaligen kapitein J. J. K. Enthoven werd 
uit- gevoerd, kwam in 1895 gereed en had tot resul- 
taat dat van cen nagenoeg onbekend land, dat Java 
in grootte overtreft, in betrekkelijk korten tij»l een 
b<-trouwbareovcrzichtskaartop 1 ：200.000 en ri 
vierkaarten op 1 : 50.000 on detail- kaarten op 1 ：
5()00 en 1: 20.000 van do voor- naaiBHtc n( <lcrz<-
ttingen worden verkregen.') 

Het bc)n <T van don Topographischen dienst was 
inLiisscbcii in 1888 overgegaan op den luit. kolonel 
H. Hclb, in 1894 opgevolgd door den luit. kolonel 
H. I). H. Bosboom, onder wier dcs- kundigi' 
li'i<lin(z zocr belangrijkc vcrbctcringen in de tc：
chnick dor opneming cn carteei'ing tot stand 
kwarnen. 

Met het，oog op cen betere opleiding der jonge 
opnemers werd in 1889 het personeel der twee 
brigades tor Sumatra^ Westkust over 3 brigades 
vordeeld en dat dcr 2 Borneo-brigades tot 66n 
brigade samengevoegd. Tocn later do opneming van 
Sumatra^ Westkust zich geleidelijk moest 
uitstrekken over landstrcken, welke zick minder 
good voor towerkstclling cn vorining van het jongo 
porsoneel eigen den, werd boslotcn tot do 

i) Do topogr. beschrijving van ecn decl van 
Borneo'^ Westkust werd in* 1903 onder don ，, titel 
van „B.ijdragcn tot_jle_geograph.ic van 

Bornfio's WestcniTdceiin矿 door J. J. K. 
Enthoven als afzondcrlijk werk ii\ 2 din. door het 
Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap 
uitgegevon. 

oprichting oener op Java to work to stollen Op- 
leidings-brigado, aan wolko nevens de vorming en 
opleiding van het jonge porsoneel voor don 
geheclcn dienst tovons de herziening der reeds 
geheel vorouderdc kaarten van Midden-Java zou 
worden opgedragen. Dezc plannen kwamen in 
1896 tot uitvoering, toen de Borneo-brigade met 
haar taak was gereed gekomen; die brigade werd 
toen in eon Opleidings-brigade hervornid, welke 
in dat jaar een aanvang maakte met de herziening 
van de res. Banjoemas, in 1899 ge- volgd door die 
van het vroegere Bagfildn, in 1901 van Kedoe, in 
1904 van Semarang en de voormalige res. Japara 
en in 1911 —1917 van Pekalongau. Het 
arbeidsveld der opleidingsbri- gade werd voorts in 
1913 nog uitgebreid over de residentien Madioen, 
Kediri, Soerakarta en Djokjakarta. Dat tot het 
verkrijgen van Ijetrouwbare topographische 
kaarten van Midden-Java nifct zou kunnon worden 
volstaan met een eenvoudige bijworking der 
geheel verouderde, niet gerepro- duceerde 
manuscriptbladen op 1: 10.000, die vroeger tot de 
samenstelling der in den handel gebrachte 
residentie-kaarten op 1 : 100.000 had- den 
gediend, was bij den aanvang der herziening reeds 
bekend; al spoedig bleek echter overtuigend dat 
om in het bezit van goed kaartenmateriaal te 
geraken, zelfs tot een algeheele hermeting van 
Midden-Java na voorafgaande secundaire drie- 
hoeksmeting moest worden overgegaan. Voor die 
nieuwe carteoring werd toen, rekening hou- dende 
met de uit con economisch oogpunt meer- dere of 
mindere belangrijkheid der te hermeten terreinen, 
het schaleustelsel 1 : 25000, 1 : 50000, 1 : 100.000 
aangenomen, en voor de samonstel- ]ing dcr kaart 
werd de polyeder-projectie geko- zen, waardoor 
tevens do vervaardiging eener aaneengesloten 
kaart van Midden-Java mogelijk werd. 
Ten einde de gcdeeltelijk verouderde, maar op 

deugdelijken grondslag berustende detailbladen der 
res. Batavia on Preanger Regentschappcn op 1 : 
20000 zoo spoedig mogelijk te kunnen herzien, werd 
voorts einde 1897 een der Sumatra-brigades, welke 
mot haar taak in de Padangsche B.OVBII=. landen was 
gereed gekomen, in West-Java te wcrlc gesteld; van 
cerstgenoemd gewest en?de voormalige res. 
Krawang werden alle detailbladen herzicn en nieuw 
uitgegeven, terwijl zulks ten aanzien van de Preangcr 
Regentschappen alleen met de economisch moest 
belangrijke Noordclijke gedeolten plaats. had. Na 
vooraf- gaandc secundairo triangulatie wordt door 
dezelf- de te Bandoeng gevestigde brigade ook een 
alge- lieelo hermeting uitgevoerd van do res. 
Cheribon, op gclijko wijze als dit in Midden-Java 
geschiodt. Ecn godotachcord godcelto van dezelfde 
brigade word in 1915 nog iu hot bijzonder belast niot 
de voorzioning in de bchoeftc aan opmotingen van 
uitsluitend militairen aard. Dit to Buitenzorg 
govestigd en zclfstanclig werkzaam persoheelT" ter 
storkte eener gchcele opnomingsbrigadc, nog 
aangevuld door tydelijk personeol, werd groo- 
tendeels gerecruteerd uit dat van de tor Sumatra to 
workgcstelde brigades. Do gercgolde voortgang van 
de opneming en carteering der Buitenbe- zittingen is 
helaas door voronbedoelde opiuotin- gen van geheel 
militairen aard op gevoelige wijze vertraagd 
geworden. 

Eenigo opnemers van de brigade to Bandoeng 
worden voorts toogevoegd aan verschillende inili- 
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taire expedition, aan wetenschappclijke tochten, als 
die naar Centra al-Borneo onder Dr. A. W. 
Nieuwenhuis, aan de grensregelingscoinmissic op 
Tiinor? eiizM terwijl nog doorloopend enkele op- 
nemers in Groot-Atjeh werkzaam waren. Het daar 
tewerk gesteld personeel kou in 1900 door tydeluke 
uitbreiding van den clienst oenigszins worden 
vermeerderd en werd onder leiding van e机i officier 
gesteld, waardoor liet mogelijk werd geleidelijk 
nicer betrouwbare top. kaarten van Atjdh en 
Onderhoorigheden het licht te doen zien. 

In het gouv. Sumatra's Westkust werden in- 
tusschen de wcrkzaainheden door twee opne- 
mings-brigades geregeld voortgezet: de opne- ming 
en carteering op 1 : 20.000, 1 : 40.000 en 1 : 80.000 
van dat belangrijk gewest zoomede van de res. 
Tapanoeli kwam in 1907 gereed. Daarna werd door 
die brigades cen aanvang ge- inaakt met de 
opneming van Zuid-Sumatra (res. Lampongsche 
districten, Palembang en Ben- koelen); alleen voor 
het Noordelijk deel van Ben- koelen beschikte men 
tot dien tijd over een ver- kenningskaart (1 : 
160.000), resultaat cener van 1891 — 94 door den le 
luit. A. A. A. Gay ma ns uit- gevoerde verkenning. 
De carteering van Zuid- Sumatra geschiedt met 
toepassing van bet scha- lenstelsel 1 : 25.000, 1 : 
50.000 en 1 : 100.000; de werkzaamheden in de 
Lampongs waren in 1913 geheel ten eindc gebracht, 
die in Palembang en Benkoelen worden nog 
voortgezet. 

Door opnemers, toegevoegd aan verschillende 
mil. en wetenschappelijke expeditien, werden voorts 
topographischc gegevens bijeengebracht, waarvan 
voor de samenstelling vau tai van schetskaarten 
partij kon worden geti-okken. Afzonderlijke 
vcrmelding verdient Jict verken- ningswerk in 
Gowa (1891 —97), waaraan de door den le luit V. J. 
van Marie samengestelde over- zichtskaart van dat 
toenmalige rijk op 1 : 100000 en een topographischc 
beschrijving — gepubli- ceerd in het Tijds. v/h Kon. 
Ned. Aard. Genoot- schap, jaargang 1901 一 het 
aanzijn danken. 

Omtrent de laatste jaren valt nog te verm el- den, 
dat de in 1907 onderhanden genomen trian- gulatie van 
Sumatra's Oostkust (zie TRIANGU- LATIE) in 1911 
voldoende gevorderd was om in dat jaar met de 
topographische opneming van dat gewest een aanvang te 
maken, waartoe het reeds sedert 1 Januari 1908 aldaar tot 
het uit- voeren van grensmetiugen tijdelijk te werk gesteld 
personeel tot een nieuwe opneniingsbrigade (de 4de) werd 
uitgebreid. Voor de carteering van dit zeer omvangrijk 
gewest, welks opper- vlakte drieniaal die van Nederland 
bedraagt, wordt het schalenstelsel 1 : 50.000, 1 : 100.000 en 
1 : 200.000 toegepast; men rekent dat voor die opneming 
een 15tal jaren zullen noodig zijn. De uitbreiding onzer 
bestuursbcnioeienis op de Buitenbezittingen had voorts een 
spoedige voor- ziening in de behoefte aau betrouwbare 
kaarten van het gouv. Celebes en Onderh. noodzakelijk 
gemaakt； daartoc werd cen 5de opnemingsbri- gade in het 
leven geroepen, welke in September 1912, nadat de 
hoofdtriangulatic op Celebes cen voldoenden voorsprong 
had verkregen, met de sccundaire driehoeksmeting en 
topographische . opneming van het Z.W. schiereiland ecu 
aan- -// j/!'rano maakfe. .Naar het bestaande wcrkplan zal 峥
""voor Celebes Jiet schalenstelsel 1 : 25.000, 1 : 50.000, 1 : 
100.000 en 1 : 200.000 worden 

toegepast. Door militaire verkenners, veelal 
toegevoegd aan officieren van den Gen. Staf, 
liadden. voorts vluchtigc opnemingen plaats bij de 
oxploratie van Nicuw-Guinea, van welk ge- bied een 
schetskaart op 1 : 1.000.000 wordt uit- gegeven; in 
Midden-Cclcbes en op verscheidene kleine eilanden 
in het Oostelijk deel van den Archipcl (Ceram, 
Soem.bawa, Flores, Timor, Halmahera)； van de 
resultatcn dezer verkonnin- gen wordfgebruik 
gemaakt voor de samenstelling van schetskaarten, 
waarjnede getracht wordt .voorloopig zooveel 
mogelijk in do behoefte aan cartographisch materia 
al dezer tot nu too weinig bekende landstreken te 
voorzien. 

De leiding van den dienst was van 1897 tot 1909 
in handen van den koloncl J. J. K. Enthoven en ging 
daarna over op den kolonel C. C. Musch, die in 1920 
werd opgcvolgd door den Lt. Koi. A. v. Li th. 

Zeer ingrijpende 两zigingen hadden in dat 
tijdsverloop in de tewerkstelling en de organisatie 
van den dienst plaats. Vervulde de Top. dienst reeds 
sedert langc jaren een hoogst belangrijke rol in de 
cartographic vanNed.-Indie, hetspeciaal militair 
karakter van dien dienst had er toe bij- gedrageu om 
bij do werkzaamheden de militaire belangen veelal 
te doen overheerscheu. Een alge- meen leiden.de 
gedachte bij het opnemingswerk in Ned.-Indie had 
steeds outbroken, ten gevolge waarvan de 
verschillende takken van den. Indischen Staatsdienst 
veelal onafhankclijk van elkaar driehoeksmetingen 
en terreinopnemingen uitvoerden, zonder altijd 
voldoende rekening te houden met de eischen door 
andere dicnsttakken aan het werk gesteld. De 
resultaten waren zoo- doende dikwijls voor anderen 
niet bruikbaar. Eenhcid in de opnemingsmethoden 
dor verschil- Icnde diensttakkei), een goede 
vcrdccling vau het werk bestond niet； voldoende 
samenwe，- king ontbrak, hetgeen. tot noodcJooze 
herinc- tingen van eenzelfde terrein en gchc<4 
noodeloozc uitgaven aanleiding gaf. 

Was reeds in 1892 door den van Kolo- 
niiin bij de Indischc Regecring aangedioj)gt：n cen 
dcskimdig onderzoek te doen instcllcii naar do 
wcnschelijkheid en mogelijkheid on) tot centra 
lisatie van alle opneniings- en cart<；( rings work- 
zaamheden in Ned.-Indic tc geraken, zonder dat 
zulks tot eenig resultaat mocht leidcn, nadat in 1900 
het centraJisatie-vraagstuk door het Op- perbestuur 
opnieuw aanhangig was gemaakt, word bij Gouv. 
besiuit van 2 Nov. van dat jaar N°. 28 een 
CommiKsic licnoeind, waurin de Chef van den Top. 
dionst als voorzitter on do Chefs van den dienst van 
het Boscljwczon, van liet ilijnwezen, van het K ad 
aster, alsn)ed(! ingonieurs van den Dienst der 
Irrigatie en van den aanleg van Staatsspoorwegen als 
leden zitting narncn om bcdocld vraagstuk nader te 
bestutlccren. Het verslag di or Commissio, dat in 
1902 gcrccd k wain, bcvatCe de conclusie dat ecne 
ccntralisatie van alle opnejnings- en 
cartecringswcrkzaan)heden voorul om geldelijkc 
redenen niet gewenscht werd geacht. Voor cen 
rationed,。sjjlitsing en indeeling van de 
verrichtingen der vcrHchillendo dicnsttakken, die 
)nej> opnemingen zijn 1)elast, werd echter de 
'volgonde regding aanbovolen: De tot dusverre door 
den Kadastralen dienst uitgevoerde metingen en 
verrichtingen, noodig voor do landrente-regeling, 
zouden naar den Top. dienst worden overgebracht； 
aan dien clienst zouden voorts worden opgedragen 
alle metingen 
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,(w.o. do drichoeksmctingen) en carLooriugswcrk- 
zaamheden van conigen omvang, welko cen alge- 
nieon karakter dragen cn in verband daarmede 
zouder nadeel van den tak van dicnst, to wiens 
bchoeve ze moeten worden vorricht, daarvan kunnen 
worden .geschoiden, terwijl allo speciaal technische 
motingon zoudcn blijven uitgovoerd door het 
daartoc aangewezen personeel van de verschillende 
dicnsttakken； do lithographische reproductie van 
allo ten behoove van eenigen tak van clionst 
vervaardigdo kaarten zou geschieden bij de 
Tophographische inrichting te Batavia, terwijl voorts 
bij den Instrumentmakerswinkel van den Top. dienst 
kostcloos alle meetinstrumonten bij de verschillende 
diensttakken in gebruik zou- den worden hersteld. 
De nobdige eenheid en sa- menwerking zou voorts 
worden verkregen door het in het leven roepen van 
eene Permanente Commissie voor de metingen, die 
de belangen van de verschillende diensttakken zou 
hebben te behartigen en cr zorg voor dragen, dat cen 
lier- haald opmeten van cenzelfde terreingedcelte 
uit- gesloten zou blijven. 

Hoewcl de voorstellen der Commissie reeds 
aanstonds de goedkeuring mochten wegdragen van 
de Indische Regeering en van het Opperbe- stuur, 
duurde het cenigo jaren alvorcns do ge- heele 
reorganisatie tot uitvoering was gckomcn. 

Vo oral de oplei ding en geregelde aanvulling van 
het voor de landrenteopnemingcn benoodigd 
pursoneel, thans (1919) bestaande uit 4 officiercn 
Eur. opnemers en 228 Ini. topografen en tee- ki-
uaars, vcrdceld over 4 brigades, ieder van 2 meet sect 
i(;s, vcreischte buitengewone inspanning cn nict dan 
zeer geleidelijk konden die brigades in het leven 
geroepen worden. Nicttcinin werden sou er t 1.9 <)3 
achtereenvolgend de vroeger reeds door(1-ni 
Kadastralen dienst vervaardigdo kaarten der 
Prcangcr-regeutschappen, wclke voor pcriodickc 
herzicuing in aanmerking kwamen, ^ehecl herzien 
cn werden gchcel nieuwe land- j-i-ntc-kaarten 
vervaardigd van de res. Kedoc, l>；.!)j'>'-)naBatavia 
(afd. Krawang), Bantam, 

i-.. u^, Pasoerot-an (gcdceltelijke herziening), 
\'>< .<；(•!<i, Krtliri, Pckalongan, Cheribon 
(gedeelte- i I)!•.(■ ]i< rzi<^ning), K<;n)bang, 
Soerubaja, Aladoera cu Alndioen. \(>oj' zooverre 
thans hicr bekend, zijn <!'.■ kanrlen van ('heribon en 
Soerabaja nog clij)'. in l.x-wcrkiug(；n is reeds met 
de pcrio- (li(；ke 10 jaarlijksche licrziening der 
kaarten van K' <loc cn Jjajijtx inas begonnen, terwijl 
sedert I September 1917 de Jaiidrcntc-eartecring op 
het eiland Bali omh-i haiulen werd genoincn. Behou- 
dens gch(rl onvoorzicnc omstandigheden zal reeds 
over ciikelc jaren de geheele landrente- carteeriiig 
van .Javu fen voldongen feit zijn ge- wordon en 
liicrmcdc door den Top. dienst cen reuzenwerk zijn 
tot stand go bra edit, dat nict allccn a a ii de zoo lange 
lijih/nsgcschiedenis van het landrcntc-onderzoek op 
Java cen ein de zal hebben gemaakt, maar <lal tevens 
ten voile zal Ix'antwoordcn aan de eischcn, die uit 
eon land- rente-kundig cn technisch oogpunt aan 
zulk cen work moeton worden gesteld, terwijl ten 
slotto de door genoemdon dienst bij de landrcnte-
)ne- tingen gevolgdc rutionoclc ch vooral 
econoniisehe ■wcrkwiijzc van onljorekenbaar 
gcldelijk voordeel vqor don Lande is geworden. 

Nadat eene in 1899 bij de Opleidingsbrigado 
genomen proof om eonigszins ontwikkclde in- 
Jandsche jongclicdcn tot topogniaf te vorincn tot 

vrij gunstigo rcsultaten had gelcid, wordt behalve 
voor de landrcntc-opnemingen ook voor de ove- rig
。opncmings-werkzaamheden gcdceltelijk van inlan 
dsch personeel gebruik gomaakt; hierdoor werd het 
mogolijk in de steeds grootcro behoefto aan 
opnomers, waarvan do gorogclde aanvulling 
uitsluitend door Europeesche wcrkkr&chten uit het 
Lcger veel te wcnschen overlict, op meer af- doende 
en goedkoope wijze te voorzien. Sinds 1902 
ontvingen verder eenige ini. jongelieden eene 
afzonderlijke opleiding tot topograaf-ver- kenner, 
ten einde gebezigd te worden voor ver- kenningen en 
vluchtige opnomingen op de Buiten- bezittingen. 
Een 12tal dezer vorkenners — w.o. 2 leerlingen — 
is reeds in dienst gesteld en bewijst goede diensten 
bij de cxploitatio van nog weinig bekendc streken 
van den Archipel. 

Geleidelijk kwamcn ook tai van verbeteringen. in 
do wijze van opneming en cartecring tot stand en 
werden de technische voorschriften van den. dienst 
daarmede in overeenstemming gebracht. Hetzelfde 
had plaats met de reproductie, waartoe de 
Topographische inrichting te Batavia door ver- 
bouwing on aanschaffing van snelperscn en ande- re 
moderne technische hulpmiddolen als het ware een 
geheele verjongingskuur onderging; bedoelde 
inrichting is daardoor thans in staat tot de ver- 
vaardiging van de grootste en. moeilijkste kaart- 
werken, die op rcproductiegebied den toets eener 
vergclijking met hetgeen in Europa op dit gebied tot 
stand komt, met glans kunhen doorstaan, zoodat ook 
niet meer, zooals vroeger, voor zeer belangrijke 
cartographischc uitgaven (de rcsiden- tiekaarten van 
Java, de Atlas van Ned.-Indie) de medewerking 
bchoeft te w.ordcn ingeroepen van de Top. Inrichting 
van het Dcp. v. Oorlog te 's-Gravenhage. Ter 
bovordoring cencr deugdelijke rcproductru' word 
eindelijk in 1916 do algeraeene Iciding der daarmede 
verband houdendc technische wcrkzaainhedcn bij de 
Topograhische in- richtiug toevertrouwd aan den 
toenmaligen, hoogst bekwanicn Chef der 
lithographische werk» plaats, den Heer J. W. 
Teillers, die sedert die a als hoofd der reproductie bij 
het Hoofdkantoor van den dienst is ingcdeeld 
geworden. 

Ten cinde aan do verrichtingen van den Top. 
dienst, welke door do centralisatie der inetingen zeer 
bclaugrijk is toegenomen, do noodige publici- teit te 
geven, word voorts in 1905 bosloten tot de uitgifte 
van cen jaarboek, waarin naast eon verslag van alles 
wat in don loop yan hot jaar op topographisch gebied 
verricht wordt, ook technische cn administratiove 
medcdceling^n een plaats zoudcn vinden. Dcze 
uitgavc hoeft ook in wetenscJiappdijke kringen een 
zeer gunstig ont- haal gevonden en wordt goregcld 
voortgozefc. 

Aan allo reeds sedert 1900 in voorberoiding en bij 
wijzo van tijdclijkcn maatregel godeoltolijk in 
uitvoering geweest zijndo rcoi'ganisatievoor- stcllcn, 
verband houdendo met de centralisatie der 
opnemings- en cartceringswerkzaamheden. in Ned.-
Indie, were! bij besluit van 24 Februari 1907 N°. 25 
((nd. Stb. N°. 242) do Koninklijke sanctie verlcoud 
cn 1 J uni d. a. v. trad de niouwe organisatie van den 
Top. dienst in working. Doze organisalie ging 
bovondicn gepaard met cen af- schciding van den 
dienst van den Gen. Staf, waardoor het tevens 
mogelijk werd den Chef van dien Staf to outlast on 
van zijn bemoeicnis mot tai van zakon, die op zijn 
eigonlijken werkkring mecstal geon betrekking 
hadden en die door de 
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centralisatie dcr metingen nog in bclangrijko mate 
zouden toencmen. Scdert dicn maakt do Top. dienst 
een zelfstaudig onderdcel van hot Leger uit, vomit 
het zoogenaamdc Hoofdkan- toor de IXe Afd. van 
het Dep. van Oorlog, on heeft de dienstchef een 
betrckkclijke zclfstandig- heid verkregcn, welke aan 
een spoedigc afwikkc- ling van zakcn zeer 
bevorderiijk kan zijn. 

Wanncer wij ten slotte nog vermelden, dat do 
Top. dienst zich sedert dien moct beijvercn om steeds 
ten spoedigste te voldoen aan de zeer ver- schillende 
eischen op algemeen opnemings- - eu 
carteeringsgebied, welke door de vcrschillcndc 
takken van den Indischen Staatsdienst. worden 
gesteld, en dat een voldoening aan de op repro- 
ductie-gebied door de verschillendc Departe- menten 
van Algemeen Bestuur gestelde eischen voordurend 
tot buitengcwone krachtsinspanning bij de 
Topographische inrichting aanleiding heeft gegeven, 
dan blijkt wel overtuigend dat do Top. dienst 
geleidelijk een organisatie ten bato der algemeene 
belangen is geworden cn ontegcn- zeggelijk van een 
niet te miskennen centrale be- teekenis voor gehee] 
Ned.-Indie zal kunnen zijn. 

De Form a tic van den Top. dienst is vast- gesteld 
bij K.B. van 6 Ma art 1915 N°. 55 (lud. Stb. N°. 404) 
en sedert herhaalde malen gewijzigd Zij bestaat thans 
(1919) uit： 

A. Hoofdkantoor： 1 kolonel, luitc- 
nant-kolonel of niajoor (Hoofd), 1 luit.-kolouel of 
kapitein (otiAer-hoofd), 1 kapitein, 2 luitenants, 1 
hoofd der reproductie en 1 aardrijkskundige, beiden 
burg. ambt. , 

B. Topographische Inrichting, waartoe 
behooren: a. Teekenzaal: 5 burg, ambt. (waarvan 1 
hoofd), 16 Eur. onderoff. eu korporaals of militairen 
van lageren rang, 2 Eur. leerl.-teekenaar (soldaten) 
en 46 Ini. Opz.- teekenaar, teekenaars le, 2e of 3e kl. 
of leerl.- teekenaar. b. Fotografische w erk- p 1 a a t 
s： 2 burg. ambt. (waarvan 1 hoofd), 5 £ur. onderoff. 
of militairen van lageren rang en 17 Ini. opz.-
retoucheur, retoucheurs le, 2e of 3e kl. of leerl.-
retoucheur. c. Lithografische werkplaats：4 
lithografen( waarvan 1 hoofd) en 4 steendrukkers. 
alien burg. ambt.: 1 burg, ambt. (hoofd) 
boekdrukker, 19 Eur. onderoff. of mil. van lageren 
rang (10 steendrukkers, G litho- grafen, 1 
bankwerker, 1 stecnslijper en 1 bock- drukker) en 21 
Ini. opz. lithog., Hthogr. le, 2e of 3e kl. of leerl.-
lithogr. d. I n s t r u ni e n t in a- kerswinkel: 2 burg. 
ambt. (waarvan 1 hoofd), 6 Eur. onderoff. of mil. van 
lageren rang, instrument makers. 6 Ini. opz.-
instrumentmaker, instrument makers le, 2c of 3e 
klasse of Jeerl.-instrumentniakers. e. Boekbinderij： 
1 sergt. majoor of miJitair van lageren rang boek- 
binder en 5 Ini. bookbinders. 

C. T r i a n g u 1 a t i e-b r i g a d e. 4 burg, ambt. 
(1 brigadeboofd cn 3 onder-brigadehoof- den), 1 
aspirant-onder-brigadehoofd, kapt. of le luit. of burg. 
ambt.. dan wel officier der Kon. Marine, 2 topogr. 
burg, ambt., G Eur. onderoff. 

■D. 5 Opnemiugs brigades: 5 kapts (hoofden), 5 
kapts. of le luits., 7 topog. burg, ambt., 35 Eur. 
onderoff. opnemers, 35 Ini. opz.- topogr. of topogr. 
le, 2e. of 3e kl. 

E. 4 Landrent e-o p n e m i n g s b r i g a- d e s: 4 
kapts. of luits. (hoofden), 14 topogr. burg. ambt. of 
adj. onderoff. opnemers, sectic- hoofden, 11 sergt. 
maj. opnemers, 140 Ini. opz. 

topogr., topogr. Io 2e of 3o kl. of lecrl.-topogr., 8S 
Ini. opz.-teekenaar, teekenaars le, 2e of 3e kl. of 
leerl.-toekenaar. 

F. Oplcidingsbrigade: 1 majoor of kapt. (hoofd), 
2 kapts. of le luits., 2 topogr. burg, ambt., 12 Eur. 
onderoff. en korporaals, 4 Eur. leerl.-opn. (soldaten), 
8 Ini. opz. topogr., topogr. le, 2e of 3e kk of leerL-
topogr., 12 Ini. opz.-ver- kenner, verkenners le, 2e of 
3c kl. of leerl.-ver- kenner. . 

G. Opleidingscursus: voor leerl. tee- kenaar en- 
opnemer: 1 topogr. burg, ambt., 1 adj. onderoff. of 
militair van lageren rang, op- nemer, 1 adj. onderoff.-
teekenaar cn 24 Eur. leerlingen. 

Bij de Triangulatie-, Opnemings- en Oplei- 
dingsbrigades zijn voorts ingedecld 17 Ini. opz.- 
teekenaar, teekenaars der le, 2e of 3e kl. of leerl.- 
teekenaar. 

Naast dit vastc personeel wordt nog bijna 
doorloopcnd eenig officiers- en oudergeschikt 
personecl tijdelijk boven de formatie gevoerd., 
zooals bijv. thans (1919) 7 kapiteins (ritmeesters), 2 
luits., 1 burg. ambt. en verscheidene onderoff. ten 
dienste eener besppediging van de triangu- latie op 
Celebes, voor de secundairc driehoeks- meting, voor 
de opneming van Atjdh, cnz., ter- wijl nog bij de 
verschillendc werkplaatscn te 3Veltcvrcd<?n de 
noodige Ini. liandl.in^crs zijn tc werk gestclcT 
Ondanks dit reeds zeer omvangrijk personeel, wclks 
gcregclde aauvulling voortdu- rend groote 
inspanning vcrcisclit, blijft het tocli slechts mogelijk 
op betrekkelijk beschcidcn voet voort te gaan met de 
hcrzicning dcr kaarten van Java en de opneming en 
cartecring v<tn de nog zoo talrijke, weinig bekende 
dcelen van den zoo uitgestrekten Indischen Archipel. 

Recruteering en o p 1 c i d i n g \ an het personeel. 
Officieren. van de verschillendc wapens, die bij den 
Top. dienst wenschen tc worden geplaatst — waartoe 
jaarlijks gelegcnlicid bestaat —. worden na een 
examen in de lagcre wiskundc, landmctcn cn 
waterpassen, topogra- phisch teekencn cn Malcisch, 
gcflurcnd*； <； inaan- den aan eenc j)ractische 
beproevin^ bij de oj»- leidings-brigade 
onderworpen: voldoen zij, <l：in worsen zij bij die 
brigade verdcr tot opn< jn' r opgeleid, waarna zy 
voor vastc plaaf >ing bij 'i'-n dienst in aannierking 
korncn. Voor lateri pl.i.M - sing bij de triangulatic-
brigadc jnoet no^ i f-n meer uitgobreid examen in <ic 
beginselen ih-r hoogere wiskunde en de geodesic 
worden af.crc- legd, waarna zij bij die brigade 
thcor<-tiscJi <-n practisch in de driehoeksmeting cn 
astronojni>' he plaatsbepaling worden opgeJeid. JJ( ( 
ondci i/'- schikt Eur. opnemcrspersonecl wordt dcrl.s 
g<：rc- crutecrd uit de leerlingen van den Typ. 
cursus te Mage)an«. waarbij, sedert de opheffing van 
de Puplllenschool te Gombong (191)), voor 24 
jongeheden van Eur. afkomst gelegcnhci<l bestaat 
tot lecrling-opnemer of teekenaar tc worden 
opgeleid, cn overigens uit het Leger , door oproeping 
van onderoff. en jnindere militairen, die na eeu 
aanvankdijkc beproeving van(5 maanden bij de 
Opleidings-brigade om van den noodigen aanleg te 
doen blijken, verder bij die brigade tot opnemer 
worden gevormd. Bij dozelfde brigade heeft ook de 
practische opleiding van inlandsdie jongelieden tot 
topograaf plaats； de vorining van het voor de 
landrente-opnemingen benoodigd Ini. opnemers- en 
teekenaarspersoncel heeft bij 
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de landrentc-ophemingabrigades plants. De duur dor 
gOheele oploiding tot opnomor bedraagt onge- veor 
3 jaar (voor inlanders van 3 tot 3| jaar)； slcchts zeer 
onkelen zijn binnon dion tijd geschikt voor do 
opnoming cn carteoring van allo torroin- soorten; de 
theoretische en practiSche vorming bij do 
triangulatie-brigade vereischt ongeveer 2 jaren. 

Het Eur. teekenaarspersoneol der Topogra- 
phischo inrichting wordt hoofdzakelijk gerecru- 
teerd uit de leerlingen van den Top. cursus； het 
inlandsch personeel, zoomedo de ini. handlangers 
uit jongelieden, die zich daartoe beschikbaar stellen. 
Het Eur. technisch personeel der ver- schillende 
werkplaatsen dcr Top. inrichting (photografen, 
lithografen, steendrukkers cn in- stnimentmakers) 
wordt deels aangevuld uit hot Leger enoverigens 
door uitzending uitNederland； over het algemeen 
komen voor plaatsing by die ateliers slech'ts 
person.cn in aanmerking, die reeds over de noodige 
vakkennis beschikken. Ter betero voorzicning dcr 
geregelde aanvulling van het personeel van den 
dienst werd in 1916 nog bepaald, dat indicn het 
volgens de formatie vastgcsteld militair personeel 
der verschillende werkplaatsen niet naar behooren 
kan worden aangevuld uit het Leger, in de plaats 
daarvan burgorpersonen tewerkgesteld kunnen 
worden. 

De opnem ingen. Aan elke door den. Top. dienst 
uitgovoerdo geregelde opnoming ,•rrekt 
tegenwoordig cen drichoeksmeting of waar <!e/,e 
door de gesteldheid van het terrein niet jjiogolijk is, 
ccn astronomische plaatsbepaling tot grondslag, 
Vluchtige opnemingen of verkennin- gen in nog 
weinig bekende streken worden steeds zoovccl 
mogelijk op vaste punten der Marine uangcsloten; 
waar geen aansluiting mogelijk is (bijv. bij mil. 
expedition) wordt het gemetene een- voudig volgcns 
de lijn van het geographische Noorden gccarteerd, 
waartoc de opnemer vooraf (1<- afwijking der 
magneetnaald van zijn instrument door 
azimuthbepaling op de zon bepaalt (zio <lc 
„Handlciding voor de corrcctie eener i>ou--olc en 
van den tijd"). De wijze van opne- min# cn 
carteoring (drichoeksmetingen, topo- :：q)liische 
oj)ne)ningcn cn voorstelling van het i ' lief door 
hoogtelijnen, landrente-opnemingen) i , aaugcgcveii 
in verschillende instructien, haud- lejdingcn, 
technisclio voorschriften met tabellcn cn Jcgenda's. 
wclke incercndeels tegen geringen. j»rijs bij het ] 
loofdkantoor van den Top. dienst dan wel bij hc(, 
J)npdt van Leermiddelon te Welte- vreden 
vcrkrijgbaar zijn. 

G c b r u i k e 1 ij k o s c h a 1 c n. Zooals reeds 
hiervoren blcck, word van 1870 af voor de detail- 
opneming van Java do sebaal 1 : 20.000 toego- past 
cn die van 1 : 100.000 voor de ovcrzichts- kaarten, 
tcrwijl in 1886 voor do cartccring van Sumatra's 
Westkust liet schalcnstclscl 1 : 20.000, 40.000, 
80.000 word aangenomen. Sodert in 1896 met do 
hermeting van Midden-Java werd begon- nen, bezigt 
men daarvoor hot schftlenstclsel: 1 : 25.000 voor de 
detailbladcn, 1 : 50.000 voor de militaire kaarten 
(zio Ind. Mil. tijdschrift 1905 lo(II. „De mil. 
cartographic van Ned.-Indie door J. J. K. Enthovon) 
en 1 : 100.000 voor de overzichtskaartcn 
(graadafdcelingen). Met uit- zondcring van onkclo 
borgterreinen zonder econo- misclic botockenis, 
worden bijna alle bladcn van Java op 1 : 25.000 
gccarteerd en worden daarna do bladcn op 1 : 
50.000. en 100.000 door phota- 

grahische vorkleining verkregon. Op de Bwiten- 
bezittingon, waar de behoofte aan botrouwbare 
overzichtskaartcn grooter is dan die aan detail- 
bladen, wclkcr vervaardiging veol mcer tijd en 
kosten vereischt, worden, zooals in Zuid-Suma- tra, 
do meeste terreinen direct op 1 : 100.000 in kaart 
gebracht cn slechts van do economisch zecr 
bclangrijke terreinen kaarten op grooter schaal (1 : 
25.000 of 1 : 50.000) vervaardigd. Bij de opnoming 
van Sumatra's Oostkust en van Celebes wordt 
grootdndeels direct op de schaal 1 : 200.000 in kaart 
gebracht, en worden alleen de economisch 
belangrijke gcdeelten afzonder- lijk op 1 : 100.000 
of 1 : 50.000 gecartcerd. Voor schetskaarten van nog 
weinig bekende landstreken bezigt men veelal de 
schalen 1 : 250.000, 1 : 500.000 of 1 : 1.000.000 
(Nieuw- Guinea). Bij de landrente-metingen bezigt 
men de schaal 1 : 5.000 voor de desakaarten en 1 : 
20000 voor de overzichtskaartcn der districten. 

Hoeveelheid w e r k. Een geoefend op- neiner kan 
in gcdotailleerde terreinen, naarmate de schaal der 
kaart bedraagt : 1 op 20, 25, 50, 100 of 200 duizend, 
gemiddeld 6,7*, 12, 50 of 100 K.M2 per maand 
opnemen en carteeren, en in zeer vlakke terreinen 
met weinig details veelal nog meer; voor het 
inlandsche personeel zijn deze cijfers in den regel 
iets kleiner. 

Dank zij de deugdelijke wijze van opneming en 
de geregelde en strongo controle, welke op het 
terrein- en teekenwerk wordt ultgeoefend, vol- doen 
de nieuwere topogralusche kaarten alles- zins aan de 
eischen van nauwkourigheid, die tegenwoordig 
gesteld mocten worden. 

Bij de landrente-opnemingen wordt door een Ini. 
topograaf bij nieuwe motingen per maand gemiddeld 
550 bouws landronte-pliclitigen grond in kaart 
gebracht ad. ongeveer 29 cents per bouw, bij 
herzioningen (Preanger, Pasoeroean) ongeveer 600 
bouws tegen cen zelfden prys. 

P r o j ectic-methode n. Zooals reeds hiervoren 
bleek, is voor de alleroudste kaarten van Java gecn 
bepaalde projectio-methodo toe- gepast; de 
uitkomsten der metingen werden toen eenvoudig 
volgeas de aangenomon schaal in teekening gebracht 
cn de gecarteerde veelhoeken daarna zoo goed 
mogelijk ingopaat in de drie- hoeken, welke op 
primitieve wijzo uit de gege- vens der 
hoofddrichocksmeting werden gecon- strueerd. 
Eerst in 1864 paste men de projectie- inethodo van 
Flamsteed toe, welke in 1870 word vervangen door 
de Bonne-projectie (de zg. ge- wijzigdo projectie van 
Flamsteed): voor elk ge- west word toon een 
afzondcrlyk stel coordinaten- assen aangenomen en 
de coordinaton van do (Iriohookspunteu ten opzichte 
van die asson be- rekend, waardoor echtor geen 
behoorlijke aansluiting tusschen do verschillende 
kaarten der residentien kon worden verkregen en dus 
ook het vervaardigen van cen aancongesloten 
topogra- phische kaart van Java niet mogelijk was. 

Om aan (lit bezwnar tc gemoet te komen en ook 
in andero opzichton om grootcro nauwkeu- righeid 
te vcrkrijgen, werd in 1886 voor de opnoming van 
Sumatra's Westkust de polyeder- projectio 
toegepast, volgens welke het terrein door parallellen 
en mcridianen op onderlinge ufstandon van 20* in 
trtfpeziumvormige stukken (graadafdeelingen) 
wordt verdeeld, die elk volgens de conformo 
kegelvormigo projoctie naar het platto vlak worden 
ox-orgebracht. Zoodoonde 
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gaping tusschen de in hetplattovlakovcrgebi-ach te 
ffraadafdeelingen door de vormveranderingci 

worden de vervormingen. die aan elke kaartpro- 

jectie eigen zijn, tot onmerkbare bedragen terug- 

gebracht, terwijl een practisch aaneensluitende kaart 

wordt vcrkregen, wijl de theoretische 
van het papier door rekken en krimpen, verre 

overtroffen wordt. 
Van dezelfde projectie wordt thans gebruik 

gemaakt bij de carteering van Zuid- en Oost- 
Sumatra en van Celebes, zoomedc bij de nieuwe 
carteering van Java. Alleen voor Nieuw-Guinea 
(ook voor schetskaarten van andcre kleine ei- 
landen) past men thans de Mercator-projectie toe, 
welke vroeger (1886— 95) ook gebezigd is bij de 
opnennng der Westerafdoeling van Borneo, in 
verband met de Jigging van dat gewest ten op- zichte 
van den evenaar. 

De Topographisc he i n r i c h t i n g. Moge doze 
inrichting in de eerste plaats strekken tot 
verveelvuldiging van alle kaartwerken van den Top. 
dienst. sedert de inwerkingtreding der centralisatie 
op opnemings- en cartecringsgebied heeft zij ook 
kostcloos te voorzicn in de behoefte op 
reproductiegebied van alle Indische Departe- 
menten van Algemeen bestuur. Daartoe is de Top. 
inrichting thans volledig uitgerust. Zoo beschikt 
bijv. het photographisch atelier over 2 zeer ruime, 
ingebouwde camera-toestellen met in den voorwand 
aangebrachte objectieven, waarin het personeel zich 
bewegen kan bij het projecteeren der te 
photografeeren tcekeningen en hetstellen der bijna 
uitsluitend gebezigde natte coll odium-platen van 
afnietingen tot 90 x 90 cM. en zoo noodig zelfs nog 
grooter; eene electrische Verlicliting door krachtige 
booglam pen verschaft in dit atelier de gelegenheid 
oui ook bij onvoor- deelig invallen van het zonlicht 
of bij ongunstige weersgesteldheid goede opnamen 
te verrichten. In de drukkerij wordt reeds beschikt 
over ver- scheidene door een krachtigen motor 
voortbe- wogen groote steendruksnelpersei^r 
hoekdruk- persen en hulpmachines en over een groot 
aantal handpersen, terwijl, in verband met de buiten- 
gewone toeneming der eischen door allerlei tak- ken 
van dienst aan het voortbrengingsverniogcn der 
inrichting gesteld, onvermijdelijk nog tot de 
aanschaffing van meerdere drukpersen zal moc- ten 
worden overgegaan. 

Voor de reproductie van het meeste kaartwork 
wordt de photolithografische methode toegepast; de 
gravure-druk bezigt men hoofdzakelijk alleen voor 
fjjn te bewerken overzichtskaarten. Voor meerdere 
bijzonderheden betreffendc de wijzc van reproductie 
bij de Top. inrichting te Wclte- vreden zij verwezen 
naar het belangwckkend artikel in het Ind. Mil. 
tijdschrift, 1904, le deel, biz. 115 e. v. „Kort 
overzicht betreffendc de samenstelling en 
verveelvuldiging van topo- graphische kaarten in 
Ned.-Inch矿 door J. B. Snepvangers, zoomede naar 
bet tijdschrift ,,Onzo Eeuw", 1909, afl. December 
,,Hoe cen groote kaart tot stand komt" door W.B. 
Oort. 

De kostelooze verstrekking van kaarten aan 
autoriteiten, colleges, enz. (zoo wel in Indie als in 
Nederland) is geregeld bij verschillende Bij- bladen 
op het Ind. Sta^tsblad; die aan het Leg er by Alg. 
order N°. 137 van 1903, gcwijzigd bij N°. 43 van 
1912. 

De Regeeringsalmanak, dee! I, zoomede het 
Jaarverslag van den Top. dienst bevatten steeds 

een volledige opgave van de bij de Top. inrichting 
ook voor het publiok tegen bctaling verkrijgbaar 
gesteldc kaarten en bladwijzers met vcrmclding van 
den prijs； tegen denzelfden prys zijn die kaarten ook 
yorkrijgbaar by do firina J. Smuldcrs en Co. te 's-
dravenhage. 

Literatuur: Tijdschr. v/h Kon. Ned. Aard. 
Genootschap, 1876 „De Residcntiekaarten van Java 
cn Nadoerti'' door F. de Bas； „Overzicht van de 
organisatie en de werkwijze v/d Top. dienst in Ned. 
Indie*' (1901); de Jaarverslagen v/d Top. dienst 
sedert 1905; “De Top. diedst in Ned.-Indie,> (Eenige 
gegevens onitrent, geschie- denis, organisatie en 
workwijze, uitgegeven ter gelegenheid v/d 
tentoonstelling v/h Kon. Ned, Aard. Genootschap te 
Amsterdam in 1913). Voor verdere literatuur zij 
verwezen naar Hartmann's Repertoriuin.
 J. J. K. E.,< 

TOR RIVIER. Ook wel genaamd Kinamowi of 
Slafin. Zij valt in zee op Nooi'd Nieuw-Guinea ten 
W. van liet eiland Wakde. Het meerendccl der 
Papoea's aan den bovcu- en middenloop noe- men 
haar，:Tor" ； wordt zij genoemd 
door den Mafinstam, die aan haar bene den loop 
gevestigd i$. De mond der Tor is 350 M. breed; al 
spoedig verniindert de breedte der rivier tot 200 a 300 
M. om over grooten afstand zoo te blijven. In den 
benedenloop worden de hut ten en tuinen. der Mafin 
aangetroffen： met deze lialf-nomadcn. werd tot nu 
toe geen verbind;ug gekregen. De Tor kan 土 10 
dagen met prauwen stroomop- waarts gevaren 
worden. Een brecde rcchter zij- rivier is de Foein. 
Boven de samenvloeiing ver- takt zich de Tor in tai 
van kleine armen, welke een uitgestrekt mo eras 
vormen； bovenstrooms kiervan verbreedt zij zich 
tot 600 初 700 M.; het rivierbed bestaat da ar ter 
plaatse uit rolsteenen, de oevers zijn echter nog vlak 
cn met dicht bo.-cii begroeid. Hoogerop wordt de Tor 
zeer smal cn breekt door een slechts 20 M. breed 
ravijn； du oevers bestaan bier uit heuvels van 
koraalkalk en dalen bijna loodrecht in de rivier. De 
stammen.aan den bovenloop noemcn deze rivier 
Tessari..«- 

TORADJA, De naam Toradja beteekent „bo- 
venlnndcr''. Hij werd oorspronkelijk gegeven door de 
Boegineezen van Locwoc aan de ber/l><,- woners, 
die ten W. van Locwoc's lioofdplaats JJ：t- loppo 
wonen, in bet stroomgebied der SaMan (Sadang) 
rivier. I)e hcidcnsclic stammen aan(!<• Kalacna-
rivier noemcn dcLoewoeersTolampoo of „wilden,\ 
die in. het Merengebied van To- bela „de veraf 
wonenden". De benaining Toradju is langzamcrhand 
door de Europeancn ook toege- past op de overige 
bergbewoners, die mpn in. Mid- den-Celebes 
aantreft, omdat men tot nog toe voor hen geen 
verzamelnaam had. Van taalkundig stand punt 
gezien, zou men de Moh. bew oners van. Parigi tot 
Moocton eh van Paloe tot Tontoli tot de Toradja^ 
kunnen rekenen, maar zij zijn zoo- zeer vermengd 
met Roeginpesche. GorontaJce- sche en Mandarschc 
elementen. dat zij anthropo- Jogisch mocjlijk meer 
Toradja's zijn tc noemcn Bovendien.zijn zij geen 
“bovcnkindcrs" meer. Zij moeten dus worden 
aangeduid als de .,«trandbe- volking" van 
Tominibocbt cn Straat Makasser. De naam To 
pantoenoc asoe (Hondenvleesch ko- kers), die 
voigens sommige schrijvers door do Noorddijk 
wonende voJken aan de Toradja's wordt gegeven, 
komt in werkelijkheid niet voor 'Het gebied der 
Toradja^ wordt dus begrensd: in 
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hot Zuiden door de Doerische statcn en Loewoe, 
waarvan het geschciden wordt door het Takole- 
kadjoe-gebergte; in het Oostcu door het rijk dcr To 
Morf en dcrToLoindang bij Tandjoeng Api; in het 
Noordcn door de strandbcvolking van Todjo, Poso, 
Saoesoe, door Parigi en Paloe; ten Westen door de 
Mandarsche staten. 

De talrijke l^oradja-stammen die Midden-Celc- 
bes bewonen zijn in drie gi'oote groepen te vei'dee- 
ion: 1. De Sadang-toradja's; 2. De Poso-toradja's en 
3. de Sigi-toradja's. Deze verdeeling is voorna- 
mclijk op taalkundige gronden gemaakt. Daar men 
de talen op Celebes dikwijls noemt naar het woord, 
dat voor de ontkenning in gebruik is, kan men het 
gebied der cerstirenoemde Toradja's het tae'-gebied, 
dat der Poso-toradja's het baree-ge- bied noenien, 
terwijl voor de Sigi-toradj^s geen aJgemeen 
gcliikluidende ontkenning bestaat, maar nagenoeg 
iedcre stam zijn. eigen ontken- ningswoord beett 
terwijl die talen toch onder- lincr z?er aan elkaar 
verwant zijn (zio TORA- DJA5SCHE TALEN). 

let bepkl hunrer talen geeft eeiiigszins weer het 
terrein waar de verschillende Toradja groepen 
wonen. De Sadang-toradja's wonen over het ge- heel 
dicht bij elkaar； zij zijn althans voor elkaar 
gemakkelijk te bereiken. Dit geldt ook van de 
Posogroep. Zij hebben dus steeds met elkaar ge- 
meenschap kunnen houden. Anders is het gesteld 
met de verschillende stain men der Sigi-toradja's; 
deze zijn door dikwijls steile bergen en zware bos- • 
i；hen van elkaar geschciden. zoodat een gcregeld 
cnd&rling verkeer niet kon plaats hebben. Ook heeft 
iedere Toradjagroep haar eigen stroomge- bied, waar 
zij zich heeft gevestigd. Zoo wonen de Sadang-
toradja^ in het stroomgebied van de Sa- dang cn de 
Balcasc; de Sigigroep woont aan de Lariang- cn aan 
de Goembasa-rivier of de rivier van Paloe, terwijl de 
Poso-toradja*s het boven- stroomgebied van de 
Poso-, de Laa- cn do Ka- lacna-rivieren bewonen. 
Midden-Cdebcs is be- kend voor zijne talrijke 
inzinkingen tusschen de Itergen in, waardoor groote 
vlakten ontstaan zijn. I)< zc inzinkingen zijn het, die 
de Toradjagrocpen 'ot bun no woonplaatsen hebben 
gekozen. 

Van de ouciste tijden. af waren de Sadang- 
torailja's cn de Poso-toradja's aan de oppermacht 
■can den Datou van Loewoe, die to Paloppo woont, 
onderworpen. Wat de Sigi-toradja's betreft, wel ̂ aun 
cr vcrlialen, <lat de Locwoeschc sageheld 
Sawerigading zijne veroveringen tot hun gebied 
heeft uitgirslickl. inaai' serlert mcnschenheugenis is 
bet de vorst van Sigi, die suprematie over do 
Htaminen van deze groep uitoefende. De bczwa- 
ren, die aan het bczocken van hunne woonplaat- sen 
verbonden waren, hebben deze stammen steeds eenc 
zckerc mate van onufhankelijkheid gewaarborgd 

Nicttegcnstaandc het geregeldo verkeer met 
Mahoniediinen, hebben doze stammen zich alien aan 
hun oudc hoidendoin gehouejen. Zij warden daarom 
steeds met vcrachting door hunne Mo- 
hainmedaunsche hceren behandcld, cn op alle 
inogclijkc wijzen door dozen afgezet. Allcen in het 
Puloc-dal en aan <lc Rusten van de Toininibocht zijn 
velcn tot het Mohanimedanisjvc overgegaan. 

Toen liot N.-J. Gouv. in 1905 de Toradj&'s aan 
zich onderwierp, was het verzet bij de Sigigroep, en 
vo'orftl bij de Sadanggrocp nogal hevig. Dat het 
verzet bij de Poso-toradja's spoedig gebroken was, 
moet voor een groot clcel#woiden toogeschreven 

aan het feit, dat de Christclijke zending reeds 
eenigen tijd ondcr hen gewerkt had. Toen het Gouv. 
zich met hen kwam bemocicn, vond dit de Toradja's 
op bergtoppen wonende, waar zij hunne versterkte 
dorpen met succes tegen een binnen- landschen 
vijand konden verdedigen. Verschillen- de stellingcn 
zooals deBonto batoo bij deSadang- toradja's, 
hebben ook aan de soldaten moeilijke oogenblikken 
bezorgd. Sedert het Gouv. het be- stuur in handen 
heeft, zijn vele bergtoppen ver- latcn en zijn de 
dorpen op vlakker terrein aange- legd. De Sadang-
toradja's en een gedeelte der Poso-toradja's behooren 
thans tot het gouv. Celebes en Onderh. ； de Sigi-
toradja's en het gros der Poso-toradja's wonen in de 
residentie Menado. 

De verschillende Toradja-stammen hebben 
steeds neiging getoond om uit te zwermen naar 
andere streken van Celebes. Zoo vindt men vooral 
aan de Tominibocht, aan de Golf van Bond, die van 
Tolo en aan Straat Makasser nederzettingen van 
Sigi-toradja's (vooral To Bada en To Koela- wi). Aan 
de Noordkust van de Golf van Tolo vindt men eene 
reeks van dorpen die hun ontstaan voornamelijk te 
danken hebben aan daar- heen getrokken Poso-
toradja*s. Sadang-toradja*s zwermen gaarne uit 
naar het Merengebied in het Malilische. Hun 
voornaamste werk daar is damar zoeken. Aangelokt 
door de groote voordeclen. van het damar zoekon, 
begaf men zich daartoc naar de omgeving der centra 
van den daniar-handel in het Malilische en het 
Morische. Behalve damar wor- den or nog uit het 
Toradjagebied rotan en copra uitgevoerd. 

De Poso-toradja*s beweren af te stammen van 
een man en cene vrouw, door een god (lamoa) uit 
steen gchouwen en daarna bezield door den wind. De 
sterfelijkheid der menschen zoeken zij in het feit, dat 
deze cerste menschen, toen hun de keus gelaten word 
tusschen ecn steen en een tros pi- sang, zij dozen 
laatsten namen, waarna ook hun levcn. sterfelijk 
werd als dat van de pisang. Volgens de Icg^iden 
leefdcn de voorouders der Poso- toradja*s in een 
dorp Pamona ,aau de Noordpunt van het Poso-meer. 
Toen er gebrek kwam aan bouwgrond, verspreidden. 
zij zich naar de ver- schillcndc deelen van Midden-
Celobcs, onder aan- voering van 7 breeders. Bij de 
scheiding plantte ieder dezer breeders cen steen. Bij 
tijden wordea aan deze steenen nog offers gebraclit, 
vooral in den tijd van den landbouw. 

De Sigischo afdeeling (To Koelawi, To Napoe, 
To Bada, To Besoa) bewcert af te stammen van ecn 
nicnschenpaar, dat langs een liaan uit don ho- mel op 
aarde nccrdaalde. De plaats, waar zij nqer- kwainen, 
zou zijn gelegcn in hetlandschap Rampi aan den 
oorsprong van een zjjrivier der Lariang. Van liier uit 
zouden deze Toradja's zich naar het Noordcn hobbon 
v'erspreid. 

De Sadang-toradja's (To Sa'dan, To Rong- kong) 
zoeken hunne voorouders oveneens in. edn paar op 
aardo neergedaalde heinelingen. 

Voorts hebben alic Toradjastammon hunno le- 
genden omtrent ecn op aarde neergedaalden en 
menschgewordcn hcmclling (bij de Poso-groep 
Lasaeo gehceten),dio hun al do adat voorschriften on 
ondorwijs in den landbouw zou hebben gege- ven. 

Vdor dat het Gouverncmcnt ingreep, woonden de 
Toradja*s samcn in dorpen van 2 — 20 huizen. 
Allccn de dorpen derSadanggrocp waren grooter ； 
de leden van deze groep vcrlegden hunne dorpen 
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ook zonder eenige plechtigheid, 
meestal eerst na de voltrek- 

vrOuw, soms —— ， •- - -.. 
wordt het liuwelyk gerekend voltrokken te zyn. 
De bruidschat wordt 
king van het huwelijk voldaan. en bestaat uit een 
voor iederen stam verschillend, bepaald aantal 
stukken katoen, kommen, koperen schalen, ter- 
een buffel of varken steeds daarbij wordt ge- 

o als „hoofd van den bruidschat”. Echtschei- 
ding komt menigvuldig voor、Polygamie is algc- 
goven 
meen onder de hoofden. 
.De foradja's zijn animisten (zie ANIMISME 
en HEIDENDOM). Hun heidendom concentreert 
zich om de vereering der dboden. Het lijk wordt 
in een uit een boomstam gehouwen kist gelegd, en • 
op eenigen afstand van het dorp op eene stelling 
geplaatst, totdat de vleeschdeelen van bet lijk zijn 
verteerd. Daarna worden de beenderen bij- 
eenverzameld en in een klein kistje gedaan, dat 
men in de eene of andere rotsspleet of spelonk bij- 
zet. De Sadang-toradja's beitelen daartoe kamer- 
tjes rit in de rotsen. Dit is waarschijnlijk eene vei- 
ligheidsmaatregel om de graven te bcschermen 
tegen roof van de aan den doode meegegeven kost- 
baarheden. Het bijeenverzamelen der doodsbeen- 
deren gaat gepaard met een groot doodenfeest, 
dat dagen achtereen duurt, en waarop tientallen 
buffels worden geslacht. Uit economisch en hygi- 

「enisch oogpunt heeft de regecring aan deze doo- 
■ denfecsten bij de Poso- en de Sigi-toradjas paal 

en perk gesteld. 
Vrees voor weerwolven en andere geheime in- 

vloeden van menschen is groot. Bovendien zijn 
rivieren, bergen en groote boomen voor den To- 
radja bewoond door geesten, die bij de minste bc- 
leediging hun aangedaan zich wreken door den 
beleediger ziek te inaken. De goden en halfgoden 
zijn talryk. Het voomaamste werk der priesters 
en priesteressen, onder wie ook een aantal man- 
nen, die zich als vrouwen kleeden en gedragen, is, 
om de verloren gewaande zielestof van zieken aan 
den eigenaar terug te brengen. 
.Sedert 1892 werkt de zending onder de Poso- 

en een gedeelte der Sigi-toradja's. Sedert korten 
tijd doet ook het Heilsleger pogingen om de Sigi- 
toradja's uit het stroomgebied van de Paloe-ri- 
vier tot het Christendom te brengen. Ook onder 
de Sadang-toradja's is de zendingsarbeid in 1914 
begonnen. 
， De rechtspraak was vroeger geheel gegrond op 
den adat, de eenige straffen 
dood; het laatste in geval van overspcl of grooten 

diefstal wanneer de dader op heeterdaad werd 
betrapt en" van hekserij. De boeten bestonden 
voornainelijk uit slaven, buflels en stukken ka- 
toen. Door het Gouv. is in de rechtspraak reeds 
veeJ wijziging gebraeht, maar zij berust toch nog 
/steeds op den adat. 

"R』 勇'Litcraluur： Paul und Fritz Sarasin, Reisen in 

‘，/ - z Celebes, 2 Th., Wiesbaden 1905; A. Grubauer, 
奴Unter Kopfjiigem in Central Celebes, Leipzig 

4913Adrianien Alb. C. Kruyt, De BarGcsprc- 
(j _ kendevl'oradja,8 van Midden-Celebes, 3 din., met 

f kaarten en platen, Batavia 1912 — 14; A>b. C. 
Kruyt, De berg'andsebappen Napoe cn Besoa in 

Midden Celebes； Idem, Het landschap Bada in 
4 . Midden-Celebes, Tijdachrift Aardr. Gen., 2e serie. 

deel 23 en deel 26； Monographic van liet. Gouver- 
neinent Celebes en Onderhoorigheden bewerkt 
door het Encydopucdisch Bureau. A. C. K. 
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kaart van Celebes, bohoorcnde bij dl. Ill van 
„Do Bare'e-sprekendo Toradja's van Middcn- 
Gelebes" door N. Adriani en Alb. C. Kruyt 
zijn verdeeld in de groepen: West-Toradja'sche 
en Oost-Toradja*scho talen (rcsp. Groep D 
en E). 

De Toradja'scho talen bcslaan een zoo uit- 
gestrekt gebied, dat de grenzen moeilijk met 

' igheid zijn aan to geven. 
Ten ruwo gesproken, nomen deze talen gcliecl 
Midden-Celebes in, van de Tomini-bocht tot de 
Bone-golf en van Tandj. Api tot Straat Makas- 
ser. Drie der vier groote schiereilanden van 

volkomen nauwkourij 

Celebes vallen grootendeels buiten dit taalge- 

aan 

bied； alleen van het N.lijk schiereiland ligt 
een deel binnen het gebied dcr Toradja'schc 
talen. 

De N.grens van het Toradja'sche taalgebicd 
loopt van Laboja, aan Straat Makasser, op 
0° 10' Z.B. (ten Z. dus van 't schiereiland Ba- 
laisang) in Z.O.richting 
Tomini-bocht, die zij op 0° 35' Z.B. snijdt, nabij 
Towera. Verder gaat de N.grens langs de Z.kust 
der Tomini-bocht, tot Tandj. Api. Van hier 
loopt de O.grens over land Z.O. tot dichtbij de 
O.kust van Celebes, tusschen Ondolian en Man- 
tawa, op 122° O.L. Verder volgt de grens do 
kust der Solo-baai tot aan de N.punt der To- 
morigolf, loopt daarna W.. vcrvolgens Z., tot- 
dat zij op 2° 30z de rivier Kalaena snijdt. Hier 
begint de Z.grens, die N. W. loopt, tusschen 
Masamba en Loboni, tot waar zij op 1° 20' 
Z.B. de W.kust van Celebes bereikt. De W.grens 
is de O.oever VAII Straat Makasser. 

De Toradja'sche taien grenzen dus ten N. 
de Tominischc taalgroep, ten Z. aan de 

Mandarsche talen, de Sa'dansche talen en het 
Boegineesch, ten 0. aan de Boengkocsch-Mo- 
rische en aan de Loinansche talen. De binnen 
dit gehied gelegen talen worden door de T<J- 
radja's aangeduid met het ontkenningswoord, 
dat aan elko taal eigen is. Zic het artikel BA- 
RE'E-TAAL. Hier zijn echter, waar het kun, 
de geografische benarningen gebruikt en de 
ontkenningswoorden tusschen haken bijgc- 

naar de W.kust dcr 

voegd. 

cn evenzoo in 

van 

West-Toradja'nchc talen. Van af do bovenaan- 
geduide N.grens aan Straat Alakasser, naar Jwt 
Z. toe: Tawaili'sch, een N. dialect (raii) en e<；n 
Z. dialect (torai) in Taw&ili zelf 
Toboli, aan de T.ominibocht en vandaar N.Iijk 
tot aan Sinioe. In dit gebied liggen, aan <lc O.kust 
der Paloe-baui de Boeginceficlic dor pen Wani, 
Pantaloa en Labocan. * 

Verder Z.Jijk vanaf Mam boro； i'aloc'sch, eon 
NJijk dialect (doi), aan den O.oever dcr Paloc- 
baai, en het hoofddialcct (Jedo), in de stad 
Paloc zelf, rondom do kust dcr J?aloc-baai en 
aan den bcnedenloop der Paloe-rivicr. Kolonien 

Paloesch-sprekers N.lijk van het Tawai- 
li'gch in de Bocht van Tam boo en op het schicr- 
eiland Labea. In de geheele PaJoe-baai, over 

groot deel dcr W.kust van Celebes, ten N. 
en ten Z. dcr Paloe-baai, in het geheclc strooin- 
gebied der Paloe-rivier, in Koelawi cn Gimpoe, . 
tot in Bada toe, kan men met Paloc'sch terecht. 
Ook aan de W. en Z.kust dcr Tomini-bocht, van 
Mocton tot Saoesoe wordt Paloe'sch verstaan. 
Zonder twijfcl is het Paloe'sch de meest bekende 
der W.-Toradja,schc talen, hoewel zijn gebied 
niet groot is. 
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Aan de W.kust dor Paloe-baai het Lole'sch 
(oende), ook hier cn daar gesproken aan de kust van 
Straat Makasser, op dezelfde breedte gelegen. N.lijk 
loopt het gebied dezer taal tot Donggala. Ten W. van 
het Lolc'sch, het Ganti'sch (ndepoeoe), nauw 
daarmedo verwant. Ten Z. dezer talen, aan de kust 
van Straat Makasser, ligt de grens met het 
Mandar'sch, dat niet meer tot do Toradja'schc talen 
behoort. Donggala, aan de N.W.punt der Paloe-baai, 
spreekt Boe- gineesch. 

Vanaf de Z.grens van het Paloe*sch ligt het 
gebied der W.-Toradja'sche talen in het stroom- dal 
der Paloe-rivier. De W.oever is nog gebied van het 
Paloe'sch, tot op 1° 10' Z.B. Op den O.oever begint 
bij de zijrivier Woeno, op 1° Z.B. het Sigi'nch (idja), 
met een klein gebied en ongevecr 2000 sprekers. 
Sidondo, eenige uren verder Z.lijk gelegen, spreekt 
de edo-taal, met ongveeer 1000 sprekers; nog verder 
Z.lijk, in Sibalaja, Pakocli en Bangga (het laatste op 
den W.oever der Paloerivier) de ado-taal, met een 
3000 sprekers. Nog verder Z.lijk, aan het Lin- doe-
mcer, het Lindoe'sch (tado), nfet een 600 sprekers. 
In het stroomgebied der Mioe, die den bovenloop 
der Paloe-rivier vormt, het Koelawi'sch (moma), met 
een 3000 sprekers en aan den middelloop der Koro, 
de grootste rivier van Celebes, het f ipikoro'sch 
(oema), de taal der To Pipikoro (bewoners van den 
Koro- oever), een verzamelnaani voor de To 
Gimpoe, To Tolee, To Kantewoe en To Banasoe. 
Ook de To Tobakoe spreken de oema-taal, die zeker 
wel eon 45000 sprekers heeffc. Hicr en daar vindt 
men nog andere ontkenningswoorden op- gegeven, 
tcr aanduiding van de talen der To Pipikoro, bv. 
dagia, indigo, omba, tadahia, be- namingen voor de 
talen der landschappen Pals awa, Bandja, Tobakoe, 
Rio. De taal van Banasoe wordt vcelal aria of aria 
liana genoemd. J let is ec liter zeer goed mogelijk, 
dat deze ont- kennende woorden niet alle dezelfde 
ontken- ning：q)；u tike) wccrgcvcn. Hut 
Pipikoro'sch grenst wc-'lcr aan het Jiada'sch.. ecn 
O.-Toradja'sche taal. Het Sigi'sch, Koclawi'sch, 
Lindoe'sch cn J/ipikoro'sch Ran men do Wcst-
Toradja^che liingt al<-n nocmcJi. 

I let, staik je taalgcbicd van het Tnwnili'sch, dat 
aan <lc W.I;ust van de Tomini-bocht ligt. tus- sclicn 
Sinioc en Tobo】i, grenst ten Z. aan het I arit/i'^ch 
(tara). dat van Pelawa tot Dolago (O' ()，55' Z.B.) 
wordt gesproken. Naby 
Pelaw；ia ligt Pctapa, waar To Lolc woncn, die het 
bidjr of andjc, cene Tojninischc taal spreken. Men 
verwaire deze To Lole niet met den gelijk- namigen 
volksstam. aan do W.kust der Piiloo- baai die <lc 
oe/zcZf-taal spreken. (To Lole betee- kent 
waarschijnlijk „l)innenlandcrsn, vgl. Bar. lore 
..binncnland"). Het aantal sprekers van het 
Purigis'ch bedraagt een 6000, maar het Pari- gisch 
wordt langs do gehecle Z.kust der To- niini-bocht 
verstaan en ook gesproken in de vrij groote kolonics 
der Parigicrs op do N.kust van het gebied der Jiar^e-
taal: Mapanc, Poso en Tongko. 

Van Do]ago tot do O.grons van Saocsoc, het 
Saoesoo'sch (ta*a). eon W.lijk dialect in Dolago, ecn 
O.lijk in Saocsoo. Het Saoesoe'sch heeft niet nicer 
dan een 1000 sprekers cn is nan het uit- sterven; do 
mcesto Saoesocers spreken ook Pa- rigi'sch of 
B&rc'c. 

Do mcest O.lijk gelegen W.-Toradja*sche taal is 
het Tawaelia'sch (baria), welks hoofddialect wordt 
gesproken ten N. van Napoe, in het landschapje 
Tawaelia. Aan den mond der Tam- barana-rivier, die 
aan de Z.kust der Tomini- bocht uitvloeit, woont ook 
nog ecn groepje Baria-sprekers. Hiermedo zijn de 
W.-Tora- dja'sche talen opgesomd. 

Het grootste gebied cn do mceste sprekers van 
allo Toradja'sche talen heeft het Bartle, waar- over 
men het afzonderlijke artikel raadplege. Buiten het 
gebied dezer taal, in dat van het Bocngkoesch, zijn 
eenige kolonien van vroe- gere Barc'e-sprckers, wicr 
taal een weinig van haren oorspronkelijken vorm is 
afgeweken. Het zijn de To Kandidi, aan de Z.kust der 
Golf van Tolo, juist buiten de Tomori-baai, die 
dore'e spreken. Hun getal is ongeveer 400. Vlak bij 
de kustplaats Sakita, op ongeveer 2° 30' Z.B. wonen 
de To Eelala, die de 6aria-taal spreken, niet te ver 
warren met de taal van Tawaelia, die hetzelfde 
ontkenningswoord heeft. Zij zijn niet sterker dan 
een. 500 zielen. Een weinig ten N. van dezelfde 
kustplaats wonen de To Pada. die iide'e of oendc^e 
spreken en eveneens een 500-tal bedragen. Hun 
dialect komt overeen. met dat der To Lalaeo, die 
aoende'e (dialect van 't Bare'e) spreken.- 

De Togian eilanden,in. de Tomini-bocht, be- 
hooren tot het gebied der Bare'e-taal, speciaal van 
het A mpana'sch dialect. Het eenigszins af- 
zonderlijk gelegen eiland Cena-Oena heeft geen 
oorspronkelijke bevolking, maar is thans be- woond 
door sprekers van het- Paloe'sch, Bare'e, 
Anipana'sch, Gorontaleesch en Parigfsch. Aller- lei 
Toradjascho talen hoort men ook spreken in de 
handelsplaats Wata Bajoli, aan de To- mori-baai, dus 
in hot gebied van het Boeng- koo'sch. 

Hiermecle is het gansche gebied der Toradjascho 
talen overzien. 

De Toradjasche talen zijn onderling nauw 
verwalit, hocwel de sprekers der verschillcnde talen 
clkaar dikwijls niet verstaan. Als geheel is de 
Toradjasche taalgrocp het nauwst verwant met hare 
Z.lijke buren： de Mandarsche, de Sa'dansche en de 
Makassaarsch-Bocgineesche groepen. Ook met de 
Tominische groep, hare N.lijkc buur. is de 
vcrwantschap zeer duidelyk, hocwel de Tominische 
talen zich reeds meer tot de Filippijhsche ncigen. 
Met het Loinan'sch en zijne verwanten en met de 
Bocngkoe'sch- Mori'schc talen, de O.lijke buren van 
het Bare'。 is do vcrwantschap minder eng. 

De Torftdja'sche talen zijn allo vocalisch: alle 
lottergrepen zijn open. Wei worden de medo- 
klinkers vaak geprcnasalcerd, ook waar zij beginners 
vnn ,t woord zijn. Zij deelen dan uan den klinker der 
voorafgaande lettergreep eeno half-gcslotcn 
uitspraak medo, maar sluiten die lettergreep ninimer 
af. Ovcrigens loopt, bij do verschillcnde Toradjasche 
talen het klankstclsel nogal uitcen, al zijn de 
verschillen niminer groot. Den klank tj heeft geen 
cnkele Tora- dja'sche tnal: don klinker 6 heeft alleen 
het Lcboni'sch. Ook is do geprenasaleerdc s norgens 
ns, maar ntj, ndj of nj. 

Do woordvorming heeft voornamelijk plaats door 
prefixen, waarvan er so ms 4 of 5 voor e6n stain 
worden gevoegd. De invoegsels koinen nog allccn in 
ouderwetscho vormcn voor, doch zijn 
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feitelp dood. Van de achtervoegsels is -a (-an) aaii 
het uitsterven. 

Het onderscheid tusschcn de W. en de 0.- 
Toradjasche talen openbaart zich vooral in twee 
kenmerken. In de W.-Toradjasche talen hebben de 
prefixen ina-, me-, mo-t ncvens zich een vorm na-, 
ne-, no- : de m- vorm duidt het Futurum en den 
Optatief aan, de ?i-vonn het Praesens en het 
Praetcritum. De na-, ne-, no- vormen zijn 
afknottingen van mina-, mine-, mino-, in welke 
laatste vormen het infix in de tijdvormer is. De O.-
Toradjasche talen heb- ben deze tijdvormen niot en 
bezitten dus alleen maar 7n-vormen. De adjectieven 
hebben in de W.-Toradjasche talen het voorvoegsel 
”a-, ecn goprocopeerde vorm van mina. Het zijn dus 
alle praeterita: nadja's boteekent oorspronke- lijk 
„slecht geworden、'. tlians eenvoudig „slechf,. In 
de O.-Toradjasche talen is ma- het voorvoegsel der 
adjectieven, dus: madja'a. 

Het tweede keninerk is: het Passief met voor- 
gevoegd ni- en achtergevoegde pronomina per-
sonalia, bv. niepekoe „door mij gehoord". Deze 
vorm is eigen aan de W.-Toradjasche talen, maar in 
de O.-Tor. talen ontbreekt hij, behalvc in het 
Ampanasch dialect van "het Bare'e, waar echter ni- 
tot i- is afgesleten. De O.-Toradjasche talen kenn.cn 
.geen eigenlijken passieven vorm. Beide kenmerken 
komen dus hierop neer, dat de W.-Tor. talen het 
prefix-iufix ni-, -in- nog bezitten, doch dat de O.-
Tor. talen dit niet meer hebben. De W.-Tor. talen 
staan hierdoor dus dichter by de Tominische talen, 
aan welke zij trouwens ook grenzen, en naderen 
daarmede tevens meer tot de Filippijnsche 
taalgroep. 

De Toradjasche talen hebben eene zeer rijke 
letterkunde, in proza en poezie. Vooral de nog 
Heidensche stammen zijn groote liefhebbers van 
zingen en dichten, vertellen, raadsels op- geven en 
redevoeringen houden. Bij de Moham- medaansch 
geworden Toradja-stammen ge- raakt de 
oorspronkelijke letterkunde in verval, doordat zij als 
Heidensch wordt beschouwd; zy wordt dan 
verdrongen. door producten van x'reemden 
oorsprong, waariu het Mohanime- daansche element 
den boventoon voert. Men zie het overzicht der 
letterkunde in het artikel BARE5E. 

Letterschrift is bij geen enkelen Toradja- stam 
bekend; kennis van het Boegineesche Jet- terschrift 
komt slechts bij uitzondcring voor, en wel 
uitsluiteud bij Toradja's aan het strand, die 
Mohammedaan zijn geworden en zich cenige kennis 
van het Boegineesch hebben eigen ge- maakt. Thans 
wordt op de schoJen het Latijn- sche schrift 
onderwezen. 

Bronnen: Vergelijkende Woordenlijst van talen 
en dialectcn in de residentie Mena do, door A. J. F. 
Jansen (150 woorden, o.a. in het Pari- gisch, 
Togiansch en Paloescb), Tijdschr. Bat. Gen., dl. IV 
(1855), bL 524-548; J. G. F. Riedel, Bijdrage tot de 
kennis der taJen en dialccten op de eiJanden Luzon, 
enz. en N. e)i Midden-Cele- bes (met taalkaart), 
Verhand. Bat. Gen. dl. XXXIII (1868); K. F. Hoile, 
Schetstaalkaart van Celebes, uitgegeven bij het Kon. 
Verslag van 1894; Dr. J. Brandes, Toelichting tot de 
Schetstaalkaart van Celebes, Notulen v. h. Bat. 
Gen., d】.XXXII, 1894, Bijlage II; N. Adriani, 
Overzicht over de talen van Midden- Celebes, Ibid., 
bL 536, vlgg. ； Id., De talen der 

Togian-eilandon, Tijdsolir. Bat. Gon., dl. XL1T 
(1900), bl. 428, vlgg.: N. Adriani on Alb. C. Kruyt, 
De Bare'e-sprekcnde Toradja's van Mid- den-
Celebes, dL III, Batavia, Landsdrukkerij, 1914. 

TORASI of BENSBACHRIVIER. Gclegcn op Zuid-
Nieuw-Guinea. Het midden der inonding ligt op 9° 
7' 35” Z.B. en 141° V 48" O.L. en is het nicest 
Zuidplijke punt van de grens tusschen het 
Nederlandsch gebied en Papua Territory. De Jigging 
van dit punt werd bepaald in Fe- bruari 1S93 door 
de grenscommissie onder lei- ding van den resident 
van Ternate J. Bens- bach cn ten overstaan van Sir 
W. Slacgregor, Administrator van het toenmaligc 
Britsch New- Guinea. De rivier is aan de monding 
niet breeder dan 90 M.; do oevers aan den 
bcnedcnloop zijn bedekt met rizophoren, welko al 
spoedig ver- vangen worden over een korten afstand 
door bosch, hetwelk weer plaats moot maken voor 
alang-alang. Doze streken zijn zeer waterarm. Aan 
den benedenloop worden geen nederzet- tingen 
aangetroffen; de bovcnloop is bewoond door een 
groot aantal stammen. De Torasi, die meer dan 100 
E..M. opgevaren kan worden, loopt geheel op 
Australisch gebied. 

TORDJOEN. District van de controle-afdec- ling, 
het regcntschap en de afdeeling Sampang, residentie 
Madocra； met ecn oppervlakte van ruim 238 K.M2. 
Het telt 3 onderdistricten met 63 dcsa‘6. De wedono 
woont in de gelijknamige desa, een zeer belangryk 
kruispunt voor de treinen der Madoera-stoomtram. 
Van Tordjocn uit voert een zijlijntje Zuidwaarts naar 
de zont - fabriek Krampon (zie aldaar)； 

TOREAN (N.-Celebes). Zie MUIZEN. 
TORIBOELOE. Landschapje met zelfbestuur, 

behoorende tot het bondgenootschap Alooeton 
(onderafdeeling Parigi, afdeeling Middcn-Cel<> 
bes, residentie Menado). Tot voor korten tijd werd 
het als een onderhoorigheid van MoOclon 
beschouwd. doch toen dit onjuist bleek, sloot het 
Gouv. in 1898 (aungevuld in '99) met den bestuurder 
een contract. (Zie Bijl. Hand. St. Gen. 1899-1900, 
no. 151 13 en 23). Thanw i、 dit vervangen door de 
Korte Verklarijig. B< - volkingssterkto bedraagt 
2037 ziclen. (Med. En<. Bur. deel 1 J, bl. 168). 

TORREN (Coleopter a). Insect on met Ijijteinlr 
monddeclen, wier voorvleugels het voorkonn n 
licbben van hoornachtigo, ondoorschijncndi^ <lek- 
schilden, die)net hun binnenrund over lict midden 
van den rug tegen elkaar aanslujt^n en zoowel de 
daaronder liggende acbtcrvlcugfls alb het weeke 
achtci'lijf beschutten ； de achtcrvlcu- gels alleen 
dienon voor de vJuclit cn worden in toestand van 
rust in dwarse cn ovcrlangschc richting 
opgevouwen. De torren doorloopen een volkomen 
gedaanteverwisseJing. Hun Jarven, die nicostal con 
verborgen leven leidexi, missen de somtijds bonte 
kleuren van het volkoincii insect cn vertooncn dan 
een geelachtig witte tint, uitgenouien de kop en het 
bruine hals- schild； de pop is een zoogenaamdc 
„vrijcn pop, waaraan de uitwendige organon van den 
toc- komstigen kever duidelijk tc Jicrkennen zijn. De 
kever-fauna van den Malcischcn Archipel is 
verbazend rijk aan soorten, zoodat het niet mogelijk 
is hi er zelfs een beknopt overzicht dezer Orde te 
geven； wij zullen ons derhalve er toe bepalen uit de 
voornaamste familien eenige 
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soorten te noeinen, dio hetzij door hun bouw, hetzij 
door hun levcnswijze de aandacht trekken. 

leder, die zich met do studio der Malcischo kever-
fauna bezig houdt, zegt Monickc, wordt er door 
getroffen, dat het aantal soorten, die van dierlijko 
zclfstandigheid Icven, zooveol kleiner is dan het 
aantal diergenen, die zich vocden met producten uit 
het plantenrijk afkomstig. Tot do eerstgenoemde 
categorie behoorcn do loopkevors (Carabidae), 
waartoe de in Nederland algcmeen bekende 
,,schallcbijter" behoort; deze hebben in Indie over 
het algemeen slechts cene gcringe, hoogstens 
gemiddcldc lichaams- grootte. Een uitzondering 
daarop maakt Cata- dromus tenebrioides van Java, 
die 51 c.M. lang wordt; hij is zwart gekleurd met con 
smalle, grocne zoom rondom halsschild en 
dekschilden. De merkwaardige Mormolyce 
phyllodes (ga- moer ?), die in de bosschen bij 
Buitenzorg niet zeldzaam is, en het meest op den 
onderkant van groote paddcstoelen gevonden wordt, 
on- derscheidt zich niet alleen door zijn in het oog- 
vallend Jangen, smallen kop en borststuk, maar 
vooral door de dunne, 'perkamcntachtige zijde- 
iingsche verbreeding van de dekschilden, die zich 
nog voorbij het achtcreinde van het lichaam 
uitstrekken. Deze soort, die cen lengte van 1 d.M. 
bereikt, komt behalve op Java en Sumatra, ook op 
Borneo voor； laatstgenoenid eiland bezit 
bovendien twee soorten, Mor moly ce borneensis en 
J/, quadraticollis, die cen klcine afwijking in den 
vorni van het voorborststuk vertoonen. S'crwantc 
soorten zijn M. hagenbachi en JJ. castelnaudi van 
Malaka. De zandkevers (Ci- cindelidae) van Europa 
zijn bekend door do cigenschap hunner larven, oni 
zich te verbergen in gangen in den grond, ten. einde 
van daar op him prooi te locren; met behulp van 
twee hoorn- achtige haken aan den vijfden ring van 
het achter- lijf Louden zij zich in. dien 'oodrcchten 
gang vast. Koningsberger ontdekte op Java eenc 
soort (Collyris eviarginala), die cen gang boort in 
jonge koffictakjcs en door ecn vrij groote, ronde 
opiMiing de voorbijloopende micron en blad- luizt-
n tracht te grij])cn. De zoetwaterkevers (Dyliscidac., 
Hi/drophilidae cn <iyrinidae) zijn in verhouding tot 
de uit andere werclddeclen l)c- kende slechts door 
ecn klein aantal soorten vt；rtcgc)i\vooi-(ligd, die 
zich noch door cigcndom- inclijken vorni. noch door 
opvallendc groottc ondcrsclx'iden: ongetwijffdd 
zullon nauwkeurige nasporingen nog tul van soorten 
doen kennen. Zoo gclnktc het aan de Sumatra-
cxpeditie cen zcvcntal n ion we soorten water-
roofkevers te ont- dekkeu. Van de draaikevortjes 
(Gyrinidae) ver- Bicldcn wij het gcslacht 
Porrorhynchus: do hicr- toe behoorende soortcu zijn 
vcel grootcr dan de FiuropeescJie en hebben eon 
verlcngd driohoekig liuhaam, met dorentjes aan het 
adilereindc. Van do doodgravers (NccropJiorus) 
komt op Java en Sumatra N. insularis, op Celebes N. 
distinctua voor. Van do Silphiden (aaskovers) HOC 
men wij voorls S. formosa, )net glinstcrend blauwc 
dekschildon cn cen bruin, met vier zwarte vlokken 
versierd, borststuk; dezo soort heeft cen lengto van 
1| c.M. Tot in de miorennesten lovendc kevers 
(zoogenaamdc mierengasten) behoorcn do 
Paussidcn ; deze kovortjes zijn op versohillende 
punton van het lichaam mot haar- bundels, groefjes 
cnz. voorzicn, die oen etherische 

olio afschcidcn, zoodat Wasmann cr niet aan 
twijfclt, dat zij evenals de bladluizen door de micron 
belikt en daarom in hun ncsten gehuis- vest wordon. 
Zij worden vooral aangetroffen bij de mieren tot het 
geslacht Pheidole behoorende； maar het uit Ned.-
Indie bekende aantal soorten is nog klein en zal bij 
een nauwgezette n as poring dezer merkwaardige 
diertjes ongetwijfeld be- langrijk vermeerderd 
worden. Voor Java ver- meldcn wij Paussus 
kannegieleri en P. ritse- mae, door Pasteur in do 
nesten van Pheidole plagiaria ontdekt. De groote 
groep van de Bladsprietigen (Lamellicornia), 
waarvan de mei- kever de meest bokende 
vertegenwoordiger is, hebben hun naam te danken 
aan den vorm der sprieten, waarvan de laatste 3 tot 7 
leedjes plat zijn en als kleine blaadjcs dicht naast 
elkaar liggen. Zij vormen een van do belangrijkste 
groepen der kevers, die niet alleen door getal- 
sterkte, maar ook door vormenrijkdom en kleu- 
renpracht bovenaan staan. Hiertoe behoort allcr- 
eerst de familie der Meikevers (Melolonthidae), die 
zoowel in volwassen toestand als in die van larven 
(de zoogenaamdc engerlingen. oerets, JAV.), tot de 
schadelijksto insecten van Ned.- Indie moeten 
gerekend worden. Het zijn vooral de soorten van de 
geslachten Lachnosterna (Jav. Katimoemoel ?), 
Apogonia, Exopholis e. a. die in sommige jaren in 
het begin van，en West- moesson op Java bij 
niillioenen *vcrschijnen en de bladcren van allerlci 
boomen opvreten, ter- wijl hun larven do bij de 
cultuur van k of fie, thee, cacao, cnz., meest 
gevreesde soorten van engerlingen zijn； deze 
laatste^ hebben evenals onze meikever-larven 
vcrscheidcne maanden noodig voor hun 
ontwikkeling en verpoppen zich eerst na 1 i a 2| jaar. 
Een afwijkende vorm dezer familie is de Euchiris 
longinianus van Ambon, met zijn verbazend lange 
voorpooten bij het mannetje. Men vindt dozen kever 
dikwijls verdronken in de bamboe-kokers, die de in-
landers, ter bcreiding van sagoeweer, ophangen aan 
de bloemkolvcn van de suikerpalm (Arenga 
saccharijera). Voorts vermelden wij de bloemen- 
kovers (Celoniidae), die door hun schitterende 
klcurenpracht zich als echte kinderen van de Tropcn 
docn kennen. De Dynastidae (rcuzen- kevers) zijn 
veelal kenbaar aan de voorwaarts gerichte 
uitsteeksels op kop cn borststuk bij do mannetjes； 
bij Xylotrupes gideon, die van Sumatra tot de 
Molukken versproid is, vertoo- ncn deze 
tweotanclige hoornen, die als de beide helften van 
een tang vorticaal boven elkaar staan, eeno groote 
verschcidenhcid van bouw, evenals do groote kaken 
van het „vlicgend her" Door sommige ontoiuologon 
worden ovenwel deze op verschillonde cilanden 
voorkomende verschei- donheden als cchtc soorten 
beschouwd. Xylo- trupes is schadelijk voor de 
koffieboomen, wijl hij de toppen der jongo takjes 
afbrcckt, deels om er zich inedo to voeden, deels uit 
verniel- zucht. Ook do verwante atlas-kevcr 
(Chalco- soma atlas) moot als schaclclijk 
beschouwd worden, wijl zijn larvo even onder den 
grond de dadap aanvreet en zich in het hout boort. 
Niet mindor govaarlijk voor den klapperboom is de 
neusboorn-kover (Oryctcs rhinoceros); deze kever 
boort zich door het onderste de el van do blad- 
schcdcn en vreet aan de daarbinnon liggende, jongo 
bladcren. Komt hij in hot vogetatiopunt torccht, dan 
sterft de boom. Kenniorkend voor 
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den Ind. Archipcl zijn do hertshoornkovers 
canidae), die zich onderscheiden door do groote 
vertakte bovenkaken bij het mannetje; het „vlic- 
gend hcrt" (lAicaniis cervus), dat tot doze familic 
bchoort, is de grootste kever van Europa, maar vele 
Indischo soorten ovcrtreffen deze in groottc. Bij 
somniigen der laatstgerroemdeix wordt ook het 
zwart van de dekschilden nicer of minder door gecl 
vervangen, zooals bij Odontolabis vol- lenhovcni 
van Borneo en 0. ludekingii van Sumatra. 
Vermelding verdicnen ook AUoiopus ro- senbergi 
van Java en jruhstorferi van Sumatra, die 
zilverbronskleurig zijn. De prachtkevcrs (Bu- 
prestidae), die met de Cetonidcn wcdijvercn in 
schoonheid en glans, zijn van. doze dadelijk te 
onderscheiden, behalve door hun langgestrekt, aan 
het achtereinde toegespitst lichaam, door hun 
sprieten, die gezaagd of gekamd zijn； vooral in het 
Oostelijk deel van den Ind. Archipel vindb men de 
schitterendst geklcurdc vormen. Een algemeen 
bekende prachtkever is de sainber ilen (JAV.), 
{Chrysochroa fulminans), die om zijn fraaie kleuren 
door vrouwen en kinderen wordt gebruikt om zich 
het haar te tooien; hij heeft een schittcrende goud-
groene kleur, aan het achtereinde der dekschilden 
met rooden gloed. Deze kever, die 2| a 3| c.M. lang 
wordt, behoort evenwel tot de schadelijke insccten, 
want hij legt zijn eieren bij voorkeur op en in de bast 
van de'Albizzia, in den regel op geringe hoogte 
boven den grond; uit die eieren konien larven te 
voorschijn, die zich naar alle richtingen tusschen het 
hout en den bast verspreiden en rottende plckken 
goen ontstaan. Een reus onder de Buprcstiden is 
Caloxantha bicolor, met de acJiterhoeken van het 
voorborststuk opgezwollen en wasgecl, op de 
dekschilden dwarse beenkJeu- rige vlekken; 
voJgens Zehntner is deze soort schadelijk voor de 
cacao. Ver n: el di ng verdienen ook de springkevers 
of kniptorren (Elateridae), die, dank zij eene 
eigenaardige inrichting aan de onderzijde van het 
borststuk, het vermogen be- zitten, als zij op den rug 
liggen, op te springen om dan weer op hun pooten 
terecht te komen, welke beweging van een 
eigenaardig knippend geluid gepaard gaat; het zijn 
vooral hun larven, de ritnaalden. (oeler kawat, JAV.), 
die groote scliade in de plantenwereld kunnen 
veroorzaken. De op Java voorkomende Ozynopterus 
tmicrona- tus is een reus onder de Elateriden. Ook 
de Lampyriden (api-api, zie aldaar), die het ver-
mogen bezitten uit den onderkant van een of meer 
achterlijfsringen licht uit te stralen en wier 
ongevleugelde wijfjcs onder den naam van glim- 
wormen bekend zijn3 zijn in Indie door verschil- 
Jende geslachten, Jauciola, Diaphanes, Vesta, 
Lamprophorus e. a. vertegenwoordigd. Tot de 
Anobiiden behoort Lasiorderma laeve, het ke- 
vertje, dat zeer schadelijk kan zijn door het aantasten 
van gedroogde tabak en sigaren; het komt ook in 
Europa voor. Van de Cantharidae, die bekend zijn 
door de blaartrekkende stof, het cantharidine, dat zij 
bevatten en tot welke fa-- mi】ie de in Europa 
algemeen verspreide Spaan- sche -vlieg (Lytta 
vcsicatoria) behoort, vinden wij in den Ind. Archipel 
soorten van het geslacht Mylabris (zie aldaar). De 
tot deze familie behoorende Epicauta ruficeps van 
Borneo zou strychnine bevatten en daaroin door d! 
inlanders ter bereiding van een. aphrodisiacum ge-
bruikt worden. (Zie A. J. van Rossum. Strych 

nine-vretende kevers. Entom. Bcrichten II, 1907, p. 
177). De snuitkovers (Curculionidae), die hun naam 
ontleenen aan den snuitvormig verlengden kop, 
komen in den Ind. Archipel in grooten getale voor; 
cen zeer bekende vorm is Calandra oryzae, 
naverwant aan de Europeeschc Klander (C, 
granaria), maar icts kleiner； evcnals 
laatstgenoemdo de grootste vijand is der graan- 
magazijnen, dreigt cerstgenoenide een niet minder 
geduchte plaag voor de rijstpakhuizen te worden. 
Beide soorten leggen hare eieren op de graankorrels
； nadat de larven zijn voor den dag gekomen, 
dringen ze wcldra in de korrels door, vreten den 
inhoud gehcel weg, om zich vervolgens binnen de 
ledige schil te verpoppen. Een niet minder 
schadelijke soort voor de Palmen is Jihynchophorus 
ferrugineus (de palmenboorder), wijl haar larven 
gangen boren in verschillende soorten van palmen, 
vooral in den stam van klapperboomen.die 
dientengevolge sterven:Cryj?- torhynchus 
mangiferae is zeer schadelijk voor de mangga's, in 
welker vruchtvleesch de larven leven en later 
dikwijls ook de kevers worden aangeti'offen. De tot 
het geslacht Arachnopus behoorende soorten, die op 
Nieuw-Guinea en omliggende eilanden voorkomen, 
zijn merkwaar- dig, wijl zij zoowel door teekening 
als vorm spin- nen nabootsen. De boktorren 
(Cerambycidae) zijn vooral gekenmerkt door het 
bezit van ver- bazend lange sprieten bij het mannetje
； bij de jilonohammus versteegii, door de Sumatra-
Expe- ditie ontdekt, zijn deze ruiin driemaal langer 
dan het lichaam. Een van de grootste vijanden van 
de schaduwboomen op Java, vooral van de dadap, is 
de groote dadapboktor (Batocera hector, Jav. 
enggik), een bruin,grijzc kever, op het voorste 
gedeelte der dekschilden met talrijke bruiu-zwarte 
korreltjes en aan wcerszijdcn van het borststuk met 
een zwarten. slekel. De kever legt de eieren bij het 
begin van den regentijd op en in de schors van de 
dadap en de daaruit voort- gekomen larven 
vertoeven eerst gcruirnen tijd tusschen het hout cn 
den bast, later boren zij zicli in het hout cn graven 
daarin gangen ter dikte van eon vinger. 
Merkwaardig is dat van de beide varieteiten der 
dadap, de dadap-sSrep en de -solo, de laatste slechts 
z el den kever-lar\_en herbergen. Op Sumatra komt 
de zeer naverwante Jialoccra helena voor. De 
/jalocera albojasciata )net eon breede, witte streep 
ter wcerszijdcn langs Jict lichaam, is in 
aanplanlingcn van karcl (Aro^lig- ma elaslicum) 
schadelijk opgetreden. Van de door fraaie kleuren 
uitimintende soorten noe- men wij de door de 
Sumatra-J^xpcdilie ontdekto Calloplophora graafi, 
glanzcnd zwart, met don- kcr metaalgroene 
dekschilden, waaroin lichl- blauwgrocne 
dwarsbanden, die uit fijnc schubjes bestaan, loopen. 
Sommige soorten leven als larven in den stam van 
Ficus eJastica (zie Dam- merman, Do boorders in 
Ficus elastica. Meded. Afd Plantenziektcn Dep. van 
Landbouw, No. 7, 1913). Eon bekende familic van 
kevers zijn de goudhaantjes (Chrysomelidae), die 
veel schade in de plantenwereld kunnen aanrichten 
en in Indie door verschillende geslachten (Anlaco- 
phora, Chrysomela, Sagra e. a.) vertegenwoordigd 
zijn, welke door schittcrende kleureji in het oog 
vallen; het laatste geslacht is bovendien gelt enmerkt 
door het bezit van dikke dijen aan de achterpooten. 
Ook de schildpadkevcrljes (Cassi- dae), met hun 
scbildvorrnig verbrecde hals- en 
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dekschilden, muntcn uit door eon fraaio, schit- 
terende goudkleur, die na den dood evcnwel spoedig 
verdwijnt. Ten slotte mogcn do welbe- kendo 
lievenheersbeestjes (Coccincllidae) ver- meld 
worden, die tot de nuttigo insecten bohoo- ren, wijl 
zij als kever en. als larve zich vocden met blad- cn 
sehildluizen; de larven zujn gomak- kelijk te 
herkennen aan de vrij lango pooten en de wratj es, 
dorentj es of stekeltjes, waarmede het lichaam is 
bedekt. Een bekende soort is de don- kerblauwe 
Orcus janthinus, dio vooral jacht maakt op de 
groene koffieluis (zie RHYNCHO- TA). 

TOSARI. Zeer gunstig bekend sanatorium in de -
reside必ie Pasoeroean, gelegen op 1777 M. boven de 
oppervlakte der zee op het Tengger- gebergte. Het 
sanatorium is gebouwd op een drogen, zandigen 
.aschgrond. De gemiddelde teiuperatuur der lucht is 
17° C. en deze is bij- zonder gelijkmatig, daar de 
schommelingen in den warmtegraad gemiddeld 8° 
bedragen. De gemiddelde regenval is 1780 m.M. 
Zoowel voor lijders en herstellenden aan malaria als 
voor die met aandoeningen van het darmkanaal, der 
lever en der longen is Tosari zeer aan te bevelen. 

TOTARA (MAL. MOL.). Zie 
COMMERSONIA. 

TOTOG (en KOELIT) KEPITING en T. (K.) 
MIMI (JAV.). Ini. medieijnen: de scharen en de 
bovenschaal van Portunus pdagicus L. en van 
Limulus moluccanus L. 

TOTOK. In de laatste jaren bekend geworden 
door de daar werkende Maatschappij tot ex- ploitatie 
van goudmijnen „dc Totokmaatsdiap- pij". Het erts 
is hier niet zeer rijk aan goud- decltjcs； het goud 
woj'dt er hoofdzakelijk in stofvorm verkregen. (zie 
ook PASAN-RATA- HAN-PONOSAKAN en 
CELEBES, a. de NQORDARM). 

TOTONGKOL (SOEND.). Zie MAKREELACH- 
T1GEN. 

TOTOP (IKAN) (MAL.). Zie FLUITBEK- 
VJSCIL 

TOURNEFORTIA ARGENTEA L. f. Fam. 
Horrafjinaceae.. Babakoan, Ki bako (SOEND.). 
Kleine boom, hoogstens 10 M. hoog met krom- nicii 
stain, aan de kusten van Z.O. Azie zeer vaak 
voorkuinend, vooral aan koraalhoudendo stran- dcii. 
JJc naar peterselie smakende bladeren warden door 
de bcvolking van Ambon rauw gegeten met kanari 
en visch. 

TOWAELI of TawaSli (zie aldaar). 
TOWfiT of TOED (SOENJ).). Naam voor eon 

Kraai-achtigen vogel, Crypsirhina varians. 
TOWOETIMEER. Dit inecr, gelegen in de af- 

(.lecling Oost-Celcbes, gouvl. Celebes cn Ondcrh., 
is volgcns Abendanon van Zuidwcst naar Noord- 
oost 45 K. M. lang en in hot middelste deci tot 34 
K.M. breed; de oppervlakte bedraagt 572 K.M2., dat 
is ongeveer gelijk aan die van het nicer van Genfevc. 
Het word 29 Februari 1896 door de Sarasins 
ontdekt. Dit meer bevat tweo bekkens, aan 
weerszijdcn van het ruini 700 M. hoogc ci land 
Loeha (712 BI); het Zuidwestelijk bekken is tot 180 
M. diep, hot Noordoostelijke tot 203 M. De kaart 
van Abendanon (blad VIII in don atlas) bevat niet 
minder dan 129 loodin- gen; in den tekst zegt 
schrijver, dut bewesten de lootling van 203 M. nog 
een punt is, dat misschien iets dieper gaat. Net 
Noordoostelijke zijbekken (het Lingkona-bckkcn) 
met ecno grootste di opto 

van 141 M., word door Abendanon ontdekt. Wei-, 
licht bestond het bekkon van het Towoeti meer 
vroeger uit afzonderlijko meortjes, die door ver- 
zakking 6cn werden； ongotwijfeld is het geheol 
door ceno opvolging van tectonische inzinkingen 
ontstaan; con tijd lang bestond het denkelijk uit twee 
bekkens, door,den Loeha-rug gescheiden. In het 
verlengdo van bet Noordoostelijk deel ligt nog het 
kleine, ook door Abendanon ont- dekte meer Wawon 
Toa, slechts 3£ M. diep; ten Westen van het 
Zuidwestelijk deel bevindt zich het even ondiepe, 
434 M. hoog gelegen, Masapi- meer. Vooral de 
streek om het laatste is rijk aan damar-boomen. Aan 
de Zuidwestzijde heeft het Towooti meer afvloeiing 
door een lange, tot 85 M. diepe fjord, die overgaat in 
de rivier Larona, dichter bij zee Malili geheeten. 

Literatuur: E. C. Abendanon, Onderzoek van 
Centraal Celebes, Beschrijving van het "meerge- ' 
bied ten oosten van Malili, T.K. N. A. G. 1910, bl.-
506. (met kaarton), en Geol. en Geogr. door- 
kruisingen van Middcn-Celebes, II, bl. 507 v. v.； 
Sarasins „Roisen in Celebes" I, bl. 289; A. 
Wichmann, Die Binnenseen von Celebes Pet. Mitt. 
1893. 

TRACTATEN. Zie VERDRAGEN. 
TRADJOE. Zie TARADJOE. 
TRAMWEGEN. Zie SPOOR- EN TRAM- 

WEGEN. 
TRANG. Een landschap, behoorend tot Seu- 

nagan. Zie aldaar. 
TRANSLATEURS. Zie TOLKEN en TRANS- 

LATEURS. 
TRANSPORTWEZEN. Tot de gewichtige on- 

derwerpen van staatszorg behoort, vooral in een land 
als Nederlandsch-Indie, waar nog vele landstroken 
worden gevonden, welke goede com- 
municatiewegen missen, het vervoerwezen. Niet 
alleen uit een militair oogpunt, bij de voorberei- ding 
cn do voering van den oorlog (waarvan reeds het een 
en andcr op bl. 555 — 556, decl II ouder LEGER 
werd medegedeeld) maar vooral van een 
oeconomisch standpunt bezien. Eerst na 1830 is 
daaraan, zoowel voor het transport te water als te land 
(zie daarover het een en ander onder 
PAKETVAART, REISGELEGENHE- DEN, 
SPOOR- EN TRAMWEGEN, STOOM- VAART en 
VAARTUIGES) meer aandacht ge- schonkon, 
tcngevolgo van de uitbreiding van ons gezag buiten 
Java en door de invoering van het cultuurstelscl, in 
hot bolang van den afvoer van koffie cn andere 
producten voor de Europeesche markt van de 
binncnlanden naar de stranden. Daendels was de 
opperlandvoogd, die op Java de grondslagen legdo 
van het verkcerswczen in het algcmcen, terwijl do 
Gcncraal Van den Bosch, dio ook buiten Java 
zoovcel mogclijk „de cul- tures”，ten bate van *s 
Rjjk& financien, wilde aanmood igen, do 
gouverneur-gcneraal was, die dat op Sumatra deed. 
Hij gclastte in 1S33 den aanleg van een weg van 
Paclang over Priaman tot Mocdik Padang, van daar 
langs de rivicr Anai tot Gocnoong, on verdcr over 
Batipoeh naar Fort van dor Capellen, wclk 
centraalpunt de gclegcu- heid aanbood, de gooderen 
voider naar Agam, de L kotas, Rau en Semawang, cn 
vandaar naar Singkarah to vcrvocrcn. Dit ontwerp 
vorderdo do inrichdng van een k o o 1 i e-e t a b 1 i s 
s o - mon* „waarcloor zoowel do goederen der No- 
derlandscho Handelmaatscliappij tegen con bil- lijk 
tarief naar do bovenlaudcii,, konden ,,worden 
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opgevoerd, als de afvoer der producten naar ber 

neden” kon „worden verzekerd”，terwijl het — men 
was immers in den vollen Padri-oorlog — „dringend 
noodig" was, dat ook „in het transport van goederen” 
voor „het legcr als anderszins5^ werd voorzien. De 
Nederlandsche Handelmaat- schappij moest in de L 
kotas'een depot oprichten omdat „daar nog de meeste 
invocr van de Oost- kusf* plaats had. De koffie zou 
wel „het hoofd- producf* zijn, dat „het 
Gouvcrneinentn verlan- gen kon „hier te verkr寸gen"; 
alle overige zouden „aan de Handelmaatschappij cn 
de Cliineezen moeten worden overgelaten". Gchcel 
vervuld van de belangrijkhoid van dit ontwerp, 
schreef Van den Bosch verder aan den Raad van 
Indie, Mr. Van Sevenhoven, gouvernements-
com.missaris voor Sumatra,s Westkust: ,,De lengte 
van het eiland (Sumatra) vordert, voor het gemak- 
kelijk transport, dat het in 4 of 5 afdeelingen worde 
gesplitst". Behalve voor den dienst der gewone 
transporten van militaire behoeften, moest de 
inrichting van dat “etablissement" ook dienen tot 
vervoer van monopolie-zout naar de bovenlanden. 
Het ,,etab】issemcnt" bestond ech- ter niet alleen uit 
k o e 1 i e s (Niassche pande- lingen, Maleiers „uit 
het zuidelijk binnenland,^ en dwangarbeiders van 
Java) maar ook uit draagpaarden, k a r r e n (padatfs) 
met trekpaarden benevens “voorspannen" van o s s e 
n of karbouweu „bij eenige aan- hoogten”. Een k o e 
1 i e kon „een last van 50 Amsterdamsche ponden" 
— zoo hij Maleier was „veelal op het hoofd” — 
„verscheidene dag- marschen ver" dragen. De eerste 
25 p a a r d e n waren van het detachement 
cavalerie,dat in 1833 naar Sumatra's West-kust was 
gezonden; later voegde men daarbij paarden van 
Java, Celebes en Bi ma, ofschoon er op Sumatra 
genoeg te krijgen waren. De k a r „belaadden men op 
Sumatra's Westkust “in hot algemeen,, met „8 tot 10 
pikols5?; wilde men echter „de lastdieren dagelijks 
doen werken", dan behoorde men „de vrachten matig 
testelleh". Het transport-etablis- sement, dat 
aanvankelijk onder civiel beheer kwam, telde 4 
stations met 70 k o e 1 i c s op elk station en voorts 
in toto 100 k a r r e n, waarvan GO „voor den 
geheelen weg" en 40 „om de goederen, hetzij naar de 
L kota's, hetzy naar elders te vervoeren". De eerste 
uitgaven voor dit etablissement beliepen in 1834: 
voor de aanwerving van koelis f 24.000, voor de aan- 
koop van lastdieren / 3.200, voor karren en pak- 
zadels / 10.000 cn voor onderhoud van personeel en 
materieel ad / 5.000 's maands。/ 60.000, zoodat 
deze, volgens Generaal H. I. J. L. de Stuers, 
,,gebrekkige inrigUng" in het eerste jaar „reeds meer 
dan / 80.000 kostte, oiigerekcnd het kapitaal, dat 
vooral door de groote sterfte der dieren spoedig word 
verslondcn". En nog was men genoodzaakt de hulp 
der bcvolking voor het transport van militaire 
goederen in te roej)en; want in 1836 was daarvoor 
„aan vrije dragers" / 188.877 uitgegeven. In 
waarheid vervoerdc het transport-etablissement „niet 
veel 】nccr‘‘ dan „een gedeelte" der militaire 
goederen. Particu- lieren bedienden zich, „van de 
terugkeerende bovenlanders**, die „in rustige tijden 
hunne producten met geheeje troepen naar de 
str.idcn" brachten en „waarvan aJtijd een groot 
gedeelte, althans voor retoujvrachten" besebikbaar 
was; terwijl men zieh op hunne trouw “volkomcn" 

verlatcn kon en „het loon" gering was. Nadat 
Bondjol in 1837 in onze handen was gevallen, steldc 
de Generaal Cochins, gouvernements- commissaris 
voor Sumatra's Westkust, ecne rcor- ganisatie voor 
van het transpor t-e t a b lissom e n t in dier voege, 
dat: 

1°. tusschen Padang cn Bondjol 12 trans- p o r t p 
a r k e n, bestaande uit karren, o s- sen, karbouwen, 
draagpaarden en k o e 1 i e s (k o r i n g i's, 
pandclingen of banne- lingcn) op de navolgendo 
plaatsen: Padang, Doe- koe, Loeboek Along, Kia 
inbang, Kajoe Tanam, Padang Pandjang, Fort de 
Kock, Matoea, Soe- ngei Poear, Bambang, Pisaug en 
Koempoelan zouden worden gestationeerd ； 

2°. de parken respectievelijk onder het beheer van 
militaire postconimandantcn of daartoe be- noemde 
civiele opzieners zouden staan; 

3°. do gejicolo inrichting, te beginnen met 1838, 
onder militair beheer zou komen； de 
administratievc verantwoording door tusschen 
komst van het militair departement zou ge- schiedcn
； 

4°. op elk station eenige mandoers zouden wor- 
den geplaatst, die voor de bepakking der lastdie- ren 
hadden zorg te dragen, terwijl een zeker get al 
pandelingen en bannelingen met de verzorging der 
trek- en lastdieren was bclast; drijvers de transporten 
van het eeno naar het volgende station moesten 
begeleiden cn pandelingen tot het vervoer van zieken 
zouden worden ge- bruikt. 

Dezc voorstellcn werden bij gouvernements be- 
sluit van 31 October 1837 n°. 10 goedgekeurd. De 
kosten van oprichting van dit transport-eta- 
blisseinent werden op ininstens / 100.000 geschat； 
de inkomsten bedroegen / 69.86J, de uitgaven / 
74.220 per jaar, volgens de begrooting. Nauv/e- lijks 
was Sumatra's West-kust na den val van Bondjol 
eeni ger mate tot rust gekomen, toen het bleek dat dit 
etablissement te duur was. Over 1839 had het ruim / 
136.000 aan het gouvcrnc- ment gekost. Een voorstel 
tot reorganisatie van dit etablissement, van de hand 
van den Coenjnu- ligen gouverneur van Sumatra^ 
Westkust, KoJo- nel Michiels, was daarvan het 
gevolg. VoJgens Michiels was bij dat etablissement 
nog al veel gestolen! Hij gaf in overweging, het op 
klciner schaal in te richten en wederom onder civiel 
be- h?er to brengen, waaraan bij gouvernements l)e- 
sluit van 2l^ij)ril 1840 n°. 2 gevolg word gegeven. 
Dit transport-etablissement werd eenige jaren daarna 
door eene particulierc ojidcrneniing (die van den 
aannemer van het vervoer van gouverne- 
mentsreizigers en goederen, . ook langs de and ere 
sedert aangelegde groote wegen in dit gewest) 
vervangen. 

Op Java, waar het transportwezen te dier tijde, 
door het bestaan van nicer en be tore wegen, reeds 
doeltrcffcnder ingericht was, word sedert het be- 
stuur van den gouvcrneur-gencraal Van den Bosch, 
met de invoering van het cultuurstelsel en.de 
oprichling allerwcgc van suikerfabriek<!)), de vraag 
naar transportmiddelcn allcngs grootcr en gi'ooter.. 
„Het transport" van de suikerfabrie- ken naar de 
havens — schrccf hij den 25en Janu- ari 1834 aan 
zijn opvoiger J. C. Baud — moest „25oo veel maar 
iminer mogelijkn — dus nict on- voorwaardelijk 
„door de lastbecstcn cn het vocr- tuigM van „dcn 
fabriekanf* gcschieden, terwijl „het volk, daarbij 
vereischf*, behoorde te worden 
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gcleverd „tegen vrijstelling van landrente**. Een 
„suikeretablissemcnt voor 6000 pikols aangclegd" 
had naar de raming van Van don Bosch „80 buffels" 
(karbouwen) noodig, waarvan „jaarlijks 30 stuks" 
stierven. Ook o s s e n zijn daartoe bruikbaar. Na de 
vracht aan de havenplaatson te hebben afgeleverd, 
konden de tcrugkeerende karren (p e d a t i's, g r o b 
a k*s), waarvan Van don Bosch voor een suiker-
etablissement van boVengcnocmde capacitcit een 
70-tal noodig achtte, met het vervoer „van het zout" 
worden ,,belast‘‘. Het transport - van de 
gouvernoments k of fie en andere landsproducten uit 
het gebergte naar het strand geschiedde bij 
aanneming in het groot, voor 2 of 3 jaren, 
grootendeels met d r a a g- of pikolpaarden. 
Dagelijks zag men in den bloeitijd van het 
cultuurstelsel to Semarang, toen eene voorname 
zceplaats, ge- heele karavanen aankomen. De 
aannomer maakte overeenkomsten voor driften van 
100 paarden, welke weder gesmaldeeld werden. De 
groote aan- nemer deed goede zaken, maar daar de 
inlandsche hoofden ook bij de transactien van den 
aan- nemer met de bevolking de behulpzamc hand 
mocsten bieden, was het zeker, dat de belangen (ler 
person en of desa's, welke de transport- iniddelen of 
g 1 a d a k's (zieGLADAG) moesten leveren, gehcel 
verwaarloosd werdon. De afvoer van 
gouvernements-producten were! het verderf van het 
draagpaardenras, zoo onontbeerlijk op Java. 3Ien 
vreesde eerlang voor gebrek aan pikolpaarden； 
want dezc vaak nog nict voiwassen lastdieren had 
den toen en nog vele jaren later eene inoeilijke taak; 
tcrwijl de Javaan, ongenegen oni ten nadcclc van zijn 
geliefdcn buffel vcel op zijne pedati met schijfwiclen 
te laden, dit zich op de langs de groote wegen aan- -
j' lcgdc, niet verharde karrenwegen bewegende 
vf)ortuig, met 2, hoogstens 3 pikocls padi belast, 
dikwijls door een vierspan karbouwen liet voor- 
trokken. Men moot getuige zijn geweest van den < 
llcndigcn toestand, waarin vele wegen en brug- •/•,n 
v<,rkc(；rdcnf waarlangs ovcrbelaste pikoel- 
paarden un grobakpaarden voortgfcjaagd werden, 
uni zich goeil te kunnen voorstellen hoc onbarm- 
hartig deze <Jicr<-n so ms werden gckweld. Tot het 
bdhoud v an liet onontbeerlijke draagdiei' op Java, 
wrrdcn van 1843 - -1845, met bclangrijke kosten en 
vele f chnirHtellingen 801 e z c 1 s uit Neilerlantl 
aangevoerd. Jlot hoofddenkbceld van , dozen 
rnaatr(,g<-l schijut fokking van m u i 1- (1 i o r c n 
I。zijn geweest. I)c proof zou wcllicht zijn gclukt, 
indicn het ininisteric van Kolonicn die ezcls -- 
natuurlijk in liet bclang van den vadcrlandsehcn 
aanfok -- niet in Nederland had gckocht； want 
volgens de zoologcn vertoont zich (lit dicr het 
krachtigst in hot Zuideii van Europa on zijn de 
cxeni])laren, die men in Nederland aantreft, 
verbasterd. Het grootstc gcdeelto dcr uitgezonden 
czols stierf op do zcorcis on <lo overgeblevcn 
cxemplaren werden, onder toczicht van Euro[)ccschc 
landhcercn on onderncmers bc- nevens voorname 
inlandsche hoofden, over Wcst- Java vorspreid. 
Laatstgcnocmclen droegen over het algenicen wcinig 
zorg voor de hun toevor- irotiwdc dicrcn, terwijl do 
ondernomers geen voordccl in don ezel zagen, omdat 
het Javaanscho paard, naar hunno niccning, nicer 
draagt cn minder verzorging noodig heeft. Slcchts 
66n particu- licr had syinpathio voor don czel en hij 
allccn was het dan ook, die door kruising met Javaan- 

sche morrien ecnigo fJinke cn sterke m u i 1 d i e- 
r o n vcrkrccg. De mcesto pcrsoncn, aan wie de 
czels gegeven waren, declden als hunno ervaring 
mode, dat dezc dicron wcinig tegen het Indische 
klimaat bestand cn spoediger dan de Indische 
paarden vermoeid waren. Op verre afstanden 
konden zij nict meor dan x/4 pikoel dragon. Hunne 
verzorging eischto meet moeite dan dio van het 
paard, omdat zij, ter voorkoming van huidziek- 
ten, altijd zeer schoon gchouden moesten wor- 
den. „Ook omtrent de voortteling van dit diet 
op Java is meerendeels ongunstig gerapportcercP* 
terwijl „de st erf to buitengewoon groot geweest" 
is, „als in een tijdvak van circa twe6 jaren pl.m. 
600 van de 801", weshalvc de Indische regeering 
„in Augustus 1845 verzocht met de uitzending 
van e z e 1 s niet voort te gaann. Stieltjes, in 
commissie naar Indie gezonden voor de quaestie 
der verbeterde vervoermiddelen (spoorwegen) op 
Java, aclyiseerde in 1862 nogmaals eene proef te 
nemen met de uitzending van e z e 1 s, doch uit 
Zuid-Europa； maar a&n dat advies were! geen ge- 
volg gegeven. 

Van alle plannen, in het belang van het trans- 
portwezen op Java ontworpen, was de invoer van 
40 kameelen, in 1841 op last van den Minis- 
ter van Kolonien te Teneriffo aangekocht en naar 
Indio gezonden, wel het zonderlingste. De geno- 
men prooven met deze dieren deden zien, dat 
zij „voor het gebruik op Java niet bijzonder ge- 
schikt waren, aangezien. zy op lange afstanden 
slechts betrekkelijk geringe laston konden ver- 
voeren, terwijl zij niet konden worden gebezigd, 
wanneer de weg glibberig was, zoodat van hen 
in den regentijd wcinig of geon nut kon worden 
getrokken". Na vcrloop van 3 jaren waren 39 
van de 40 l^ameelen gestorvon. Men wcnschte bij 
het ininisteric van Kolonien te woten of de ka- 
ineel op Java kon ,,aarden''. De eigenaardige 
eigenschappen van ,,hct schip der woes访n” inaken 
den kameel tot een onbetaalbaar kunst- 
stuk der schepping .. .. dc^h in de woestijn. Om- 
trent de belasting dezer dieren op Java worclt 
niets medcgedeeld. „De groote kosten", welke 
do overvoer, het onderhoud onz. veroorzaakten, 
„hebben cenc nadere proefneming nict wensche- 
lijk doen toeschjjnen". 

Ovcrigens zijn voor het transport op Java ge- 
bruikt te land de d r a g e r s of k o o 1 i e s, met 
p i k o 1 a n,s (draagstokken) voor een of twee 
personen. Dezc koclics worden onderscheiden in 
zoogonaamcle v r ij e k o o 1 i e s of tegen be- 
taling ingchuurdc dragers, heerendienst- 
p 1 i c h t i g e n en dwangarbeiders. 
Voor het transport op do rivicren maakt men ge- 
bruik van ])r a u w c n (prahoo*s) en andere 
vaartuigon. Zie VAARTUIGEN onder hunne 
vcrschillende benaniingon. In 1867 kwam de 
eersto s p o o r w c g op Java (zie SPOOR- 
EN TRAMWEGEN), die het transportwezen 
ineer cn mecr verbeterde. • 

Naarinatc de bozittingen buiten Java nicer onder 
ons direct bestuxir werden gebracht, werd ook daar 
aan het transj)ortwezen meer aandacht gewijd. Do k 
a r r o n in den vonn van p e d a- t i,s. zooals dio op 
Sumatra's Westkust worden gebrui kt tot den afvoer 
van producten en in 1876, met 2 paarden bespannen, 
in hot gouver- ncinent Atjdh cn Ondcrhoorigheden 
voor inilitair gobruik werden ingevoerd, waren in 
eerstge- nocnid gewost voor de oprichting van het 
boven- 
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besproken transport-ctablissemcut en den aanlcg 
onzcrzijds van den eersten gebaanden weg aldaar 
onbekend. De Maleiers zijn daar eerst met het 
gebruik van voertuigen bekend geworden na de 
totstandkoming van het groote wegennet, door ons 
na 1833 aangclegd. Onder de plannen, welke 
bedacht zijn om het transport met inidde- ]en uit het 
land zelf to doen plaats hebben, mag de in 
laatstgenoemd gewest en het aangrenzendc 
Benkoelen genoinen proef niet onvermeld worden 
gelaten, namelyk om olifanten als last- dieren te 
gebruiken.' In 1844 verleendo de Indi- sche 
regeering machtiging om gedurendc twee jaren in 
de tegenwoordige residentie Benkoelen eenige 
olifanten en een 20-tai dwangarbeiders ter 
beschikking te stellen van ecn controleur bij het 
binncnlandsch bestuur. In 1850 bracht die amb- 
tenaar zijn rapport over de proof uit. Van 1844 — 
1850 waren van de 11 in beproeving genomen 
olifanten S gestorven, en toen in 1849 ook de 
temmer overleden was en de dwangarbeiders al- 
leen niet in de nabijheid dezer dieren durfden 
komen, moest de proef worden gestaakt. De gou- 
verneur van Sumatra's Westkust, die tegelijker- tijd 
de proef had doen ncmen, kwam tot dezelfde 
conclusie -als de controleur uit Benkoelen, name- 
lijk dat de olifant niminer als transportmiddel in 
Ned.-Indie zal te gebruiken zijn. De toenmalige 
Indische legercommandant, de Hertog van Saxen 
Weimar, was, de mislukking der proeven toe- 
schrijvende aan de ondoelmatige wijze, waarop z可 
genomen waren, eene tegenovergestelde mce- ning 
toegedaan. Zoo dacht ook vijf en twin tig jaren later 
de beer A. Pruijs van der Hoeven, toen resident van 
Palembang, die met gunstig gevolg aan de Indische 
regeering voorstelde, die proeven wederom te doen 
nemen. Zij werden echtcr niet in Palembang, maar 
in 1880 en 188f in Atjdh, waar de heer Pruijs van 
der Hoeven in 1881 als gouverneur was opgetreden, 
genomen. Ook deze proeven mislukten. De 
olifanten waren, ten getale van 6, niet yan Sumatra, 
doch van Siam afkomstig en voor / 2854 te Perak 
door onzen consul op Poeloe Pinang aangekocht. 
Ecn der olifanten stierf kort na den aankoop. Van do 
6 cornacs waren slechts 3 tegen hobg loon over te 
halen bij de olifanten te blijven. Eenige dwang-
arbeiders werden onder toezicht van een onder- 
officier der cavalerie met de zorg dezer dieren 
belast. Een luitenant der militaire administratie had 
het oppertoezicht. Kortnaaankomst in Ajtih stierf 
wederom een olifant. Daar geen draag- z a d e 1 s 
waren medegenomen, werd er cen in Atjdh 
vervaardigd, die evenwel niet bijzonder voldeed. 
Later werden draagzadels van Pocloc Pinang 
ontvangen, van- draagmanden voorzien, zoodat 
daarmede allecn in zakken ver- pakte goederen en .. 
.. grint kon worden ver- voerd. Langzamerhand 
werd de last per olifant op 600 K.G. gebracht en 
werden 2 van de 4 overgebleven dieren (de twee 
anderc waren nog jonge) voor den transportdienst 
gebruikt； doch zij voldeden niet. Hunne 
handcibaarheid liet veel te wenschen over； alle 
waren zeer schrik- achtig en van cene zwakke 
gezondheid； drukkingen en wonden genazen 
uiterst langzaafti. De slechte toestand der wegen en 
de onvoldoendo draagkracht van sominige bruggen 
in 4lj&h, ge- paard aan de omstandiglieid, dat de 
wegen niet brood genoeg waren om olifanten en k a 
r r e n elkander te doen passeeren, maakten 

bovendien, dat men weinig aan die dieren had. Toen 
de derdo olifant gedurendc do proof aan 
ouderdomszwakte was overleden, werd het voor- 
stel gedaan om de proef te staken. De uitgaven voor 
4 olifanten bedroegen cvenveol als voor 30 
draagpaarden. 

Meer satisfactie had de hecr Pruijs van der 
Hoeven van helgeen hij voor het verkeerswezen in 
de residentie Palembang gedaan heeft. Toen hij als 
resident van dit gewest optrad, waren er de 
transport- of a n t a r a n (convooi) diensten vrij wel 
op dezelfde wijze geregcld als twintig jaren vroeger. 
Ter hoofdplaats Palembang be- vond zich in 1873 
een k o e 1 i c-e t a b 1 i s s e- m ent, waar een aantal 
koelies uit Ogan en Komering, op 's lands kosteii 
gevoed, dagelijks beschikbaar waren voor 
transporter! of convooien stroomopwaarts van de 
Moesi en voor de ver- schillende autoriteiten, die 
hen, tegen verstrek- king van voedsel, als r o e i e r 
s op hun b i d a r's, het gewone vervoermiddel, 
gebruik- ten. Palefnbang toch vorint een koJossaal 
stroom- gebied van de Moesi, de Komering en de 
Lalang. Van wijd en zijd dalen van het gebergte de 
wate- ren, die zich met de Moesi vereenigen en de 
min of meer bruikbarc wegen vormen, die de boven- 
landen met- de hoofdplaats vereenigen. De groote 
massa, de kern der bevolking, woont langs dcji 
hoofdwaterweg. Bij ontstentenis van gebaando 
landwcgen, vijftig jaren gclcden, had het verkeer der 
bevolking dus in den regel langs de water- wegen 
plaats, waarvan behalve de reeds ge- noemde, de 
Ogan, de Lcmatang, de Balang Lekok, de Rawas, de 
Bliti, de Lintang Kiri en de Lintang Kanon de 
voornaamste zijn. De landwegen, beginnende waar 
de prauwvaarb moest cindigcn, waren niet nicer dan 
breede, in den regentijd slecht begaanbare paden. 
Daar <-r geene bruggen van eenige bctcckunis 
waren, moesten de livieren, die men ontmoette, met 
v 1 o 11 e n worden ovcrgelrokken. Op de ver- 
schillende etappe-plaatsen moesten, voor de ver- 
wisseling van r o e i c r s en <1 r a g c r s, per- sonen 
klaar staan, die als hccrendienst plichlig<-n, tegen 
eene zeer matige vergoeding, waren opge- roepen 
om don a n t a r a)i- of convooi- d i e n s t te 
vcrrichten, terwijl de b i(J a r's cn v 1 o 11 c n voor 
vastgestelde lage prijzen niocs- ten geleverd 
worden. Tot dozen zwaren a n L u- r a n d i e n s t 
behoorde o.a. het vervoer dcr postpakketten. Do hecr 
Pruijs van dcr Hocvcn heeft door den aanleg van cen 
gclicel wegennot in de residentie Palembang, 
geschikt voor het vervoer per as, en door het 
bevaarbaar maken van de LGmatang tot Moeara 
Enini voor c”n stoom- scheepje, om zoodoendc het 
b i d a r transport te kunnen opheffen, den grond 
gelcgd voor do afschaffing van den gebaten a JI t a - 
randienst. Immers, na de opruiming van (lc hout- en 
steen versperringen in de L6 mat a ng tot Moeara 
Enim, waar de diepte van het vaarwatcr daarna het 
in de vaart brengen van ecn stooin- schecpje uit 
Palejnbang toeliet, en na den aanleg van cen goeden 
landweg van Moeara Eninr naar Lah at en verder 
over Boenga Mas (in Kikini) naar TGbing Tinggi 
konden die gewichtigc jiunton in betere en sncllcrc 
verbinding met de* hoofdplaats van het gewest 
gebracht on het vervoer van gouverneinents-
reizigers on -gocdcrcn langs (lien weg door een 
aannenier (het beste systeem van transport ook uit 
een administratief oogpunt) 
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mogelijk gcmaakt word on. De weg van »Mocara 
Enim over Lahat naar Tebing Tinggi gerecd zijnde, 
werd die door karretjos (k a h a r veer, t j i k a r v o 
e r, buggy) bereden over ecne lengte van 70 palen. 
Intusschen was ook de weg van Lahat naar Bandar 
(in Pasoemah) ge- reed gekomon en aan het in orde 
brengen van de wegen van Tfibing Tinggi naar 
Talang Padang en vandaar naar Kepahiang (in 
Redjang) en naar Bandar (in Pasoemah) begonnen. 
Later werden nog wegen, geschikt voor het vervoer 
met karren, gemaakt van Moeara Enim naar 
Semindo en Batoe Radja (in Ogan) en van daar naar 
Moeara Docwa, terwijl ook door hot zware 
bergterrein een bruikbare weg tusschen Moeara 
Doewa en Ranau werd gemaakt, zoodat eindelijk het 
k o e 1 i e-e tablissement kon worden op- geheven 
en de daarbij behoorende vaartuigen aan den 
aannemer van het transport van gouverne- ments-
reizigers en -goederen overgegeven konden worden. 
Later kwam de weg tusschen Benkoelen en 
Kepahiang tot stand en in 1894 waien in de 
residentie Palembang over de 800 palen goed be- 
grinte en onderhouden wegen, geschikt voor het 
vervoer per as, waarlangs ook het vervoer der 
postpakketten met bezoldigde postdragers geschiedt 
en waardoor de antarandien- s t e n tot de 
geschiedenis zijn gaan behooren. Op de 
verschillcndc 6tappe-plaatsen tusschen Palcm- bang 
en Tebing Tinggi verrezen kleine loge- menten met 
kazernes voor doortrekkende mili- tairen. 

X'olledigheidshalve zou bier verdcr behooren te 
worden ver meld, wat op het gebied van het transport 
wczen in de overige gewesten van Ned.- Tndie is 
verricht. Dit is, met het oog op de schaarsclihoid van 
gedrukte bronnen over dit onderwerp, niet mogelijk. 
In de residentie Lam- pongsclic districtcn waren 
ondcr het bestuur van den resident R. Wijnen (1857 
— 18G1) zeer goede on breede grasweg< n, voor 
voetgangers cn ruiters, ：： uigeleg(l, doch het 
duurde nog tot 1870, onder hc( bestuur van den 
resident A. Pruys van der ]lonven, voordal de 
verbindingsweg tusschen 

Belong en Menggala, via Tarabangi en .ii).|
；i.ir naar Sckainpong voor het gebruik van \ I'I 
itjgcii wer<l geschikt gemaakt. Wat het ；'uuv< rn< 
nient Atji-h en Onderhoorighcdcn be- t I' fi, alli-b 
wat daar op het gebied van het trans- porlwcziMi is 
gedaau, gebeurdc onder de controle van het 
departement van Oorlog, de in cl at gewest 
aangfJcgdc s p o o r wegen niet uitgezonderd, 
waar\,an flestijds de kosten van aanleg en ox- 
ploitatie trouwens uit de tot de Indische oorlogs- 
begrooling behoorende fondsen werden bestre- den. 
A'nur het traiisportwezeji in dit go west raad- ph-ge 
men aHcs wat ondcr LEGER over het niilitair 
transportwezeii is gozegd cn voorts de Kolonialc 
verslagen en vcrschillendo janrgangen van het 
Indisch militair tijdschrift. Twee van de niet 
genoemde gewesten: do rcsidenticn Wester- on 
Zuitlcr- on Oosterafdeclingen van Borneo hebben, 
wat rijkdom van waterwegen betreft, iron wens vecl 
overcenkomst met do residentie Palembang en men 
vindt in beide cerstgenocinde rcsidenticn ondcr 
eonigszins an dore benaniingen vrjjwel*<10/011(10 
transportinirldeJcn als in laatst- genoemd gewest tot 
1873 werden gcvondeii, wnarbij niet vergeten 
mogen worden do s t o o m- scliepcn der 
Gouverncincjitsniarino (zic ZEE- MACHT) die zeer 
dikvvijls tot overvocr van amb- 

tenaren cn officicren cn nu cn dan ook van kleine 
troepenafdeolingen dicnen. Omtrcnt Celebes en de 
Molukschen eilanden zijn do hierboven bc- docldc 
bronnen even weinig gevend. Omstreoks 1845 
werden in de residentie Menado k a r r e n ,,op 
rondsel-assen** uit Nederland ingevoerd. Dit 
voertuig, dat door menschcn getrokken werd, 
voldeed niet door de oneffenheid der wegen. Van hot 
weinige, dat ten aanzicn van het transport- wezen in 
die en andero dcelen van Ned.-Indie gepubliceerd is, 
zal zoovcel mogelijk worden gebruik gemaakt in de 
ondervolgende aan- teckeningen. 

I. Dragers of k o e 1 i e s. Men onder- scheidt in 
Ned.-Indie naar den landaard: 1. inlandsche en 2. 
Chineosche koelies. 

1. Inlandsche koelies. Deze onder- scheidt men 
in a. v r ij o koelies en b. dwangarbeiders. 

a. V r ij e k o e 1 i e s..De hicronder volgende 
opgaven zijn officieele en de daarbij opgegeven 
cijfers moeten. beschouwd worden a Is mcer geba- 
scerd te zijn op normale, d.w.z. geene oorlogs- 
toestanden (waarvoor verwezen wordt naar de 
beschouwingcn over het transportwezen bij 
LEGER). Omtrent de gebruikelijke wijze van dragen 
door de verschillende inlandsche landaard en en het 
maximum gcwicht der vrachten wordt het volgende 
opgeteekend. Op Java en Madoera draagt de 
inboorling over het algemeen bij voorkcur alleen aan 
een pikoelan of veerkrachtigen draagstok, die met 
het midden over den schouder wordt gelegd en aan 
welks einden de last, zoovcel mogelijk in twee 
gelijke deelen verclceld, door middol van rotting 
(rotan) of touw bevestigd of in daaraan hangende 
manti cn gcplaatst wordt. In sommige streken, zooals 
in de rcsidenticn Semarang en Djokjakarta, worden 
kleine vrachten ook wel o p het h o o f d gedragen. 
Het maximum gewicht van denmansvrachten wisselt 
op Java en Madoera van 20 tot 45 K.G. Voor 
zwaardere vrachten worden tweo of mecr koelies 
gebruikt. De last wordt dan aan bamboe 
draagstokken, mede p i k o e 1 a n*s genaaind, 
bevestigd, waaraan de dragers zich plaatsen. Het 
maximum gewicht van tweemansvrachten is 
doorgaans 50 K.G. Op Midden-Java rekent ment 
echter ook nog lasten van GO A 70 K.G. onder 
t^veemansvrachten, terwijl in het gewest Banjoomas 
zelfs lasten van 100 K.G. daarondcr worden 
gerangschikt. By vrachten, door drie of mcor koelies 
to vervoeren, mag men hoogstons op 25 K.G. per 
koelie reke- nen. De inboorlingcn in het 
gouvernement Celebes dragon als op Java 
gobruikclijk is, by voorkcur allden en met bchulp 
van een p i- k o e 1 a n. Volgens cone officieeele 
opgave is liot maximum der vrachten voor ecn 
Bocgincc- schen en Makassaarschen koelie 22 K.G., 
doch volgcns den lateren, soclert overleden 
gouverneur Bakkers niot ineer dan 30 
Amsterdamscho pon- dcn. Op het ciland Amboina 
draagt een Amboi- nccs mot con pikoelan slcchts 
vraohten tot ecn maximum van 15 K.G. Do Malciors 
en Dajaks ter Wcstkust van Borneo en do inlanders 
in de overige gewesten van Ned.-Indie dragen by 
voorkcur o p don r u g, in lichtc niandcr^ (zooals in 
de Zuider- en Oostorafdecling van Borneo) met 
banden van boomschors over den schouder en over 
het voorhoofd, zooals do Koerintjiors.on anderen, of 
wel o p h o t- h o o f d (zooals ter 
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Westkust van Sumatra en in Atjeh en Onder- 
hoorigheden). Ook de Daj&ksche koclic in de 
residentie Wcsterafdecling van Borneo draagt, 
volgens Niclou, do vracht „aan een om het voor- 
hoofd gaanden band bevestigd mandje'、. Het 
maximum gewicht der eenmansvrachten be- draagt 
op Banka 40, in de residentie Sumatra's Westkust 土 
35, op Ternate 25, in de residentie Westerafdeeling 
van Borneo 20, op Ceram 20, in de residentie 
Zuider- cn Oosterafdccling van Borneo 20 en overal 
elders 15 K.G. Bij vrachten, door twee of nicer 
koelics teudragen, bedient men zich allerwege, als 
op Java, van p i k o e 1 a n's. De inboorlingen op 
Amboina dragen bij voorkeur met tweeen a an een 
pikoelan, tot een maximum van 27 K.G. 
Tweemansvrachten kunnen ter Westkust van 
Sumatra, op Banka, Celebes, Banda en Ceram een 
maximum bereiken van 50 K.G., maar overal elders 
minder, als op Soemba, de Solor-, de Kei-eilanden, 
Roti en Sawoc 40 — 45 K.G. Op Timor en de Aroc-
eilanden mag dat gewicht niet meer bedragen dan ± 
20 K.G. 

b. Dwangarbeiders (zie ook STRAF- RECHT). 
De waarde van hun arbeid, buiten het oorlogsterrein 
en (misschien ook buiten) de steenkolenmijnen, is 
zecr gering. Op grond van jaren lange ervaring weed 
gewoonlijk als vaste formule aangenomen, dat 4 
dwangarbeiders evenveel werk verrichten als 1 vrije 
koelie. Ge- brek aan toezicht was daarvan een der 
redenen. Onder militair toezicht, d.i. op het 
oorlogsterrein, was dat geheel anders. Summa 
summarum mag men echter met den oud-Minister 
De Waal zeg- gen: ,.Er zou in Indie heel wat 
ongedaan zijn ge- bleven, indien de wereldorde niet 
had mede- gebracht, dat jaarlijks eenige duizenden 
inlanders vergrijpen pleegden, door de wet met 
strafarbeid bedreigd**! 

2. Chineesche k o e 1 i e s (zie ook KOELIEj. 
Volgcns eene officicelc opgave dragen de 
Chineezen op Riouw en ter Westkust van Borneo, 
als op Java gebruikelijk is, bij voorkeur alleen en, 
zooals de klontong (zie aldaar), met behulp van een 
p i k o e 1 a n; terwijl het maximum der vrachten op 
Riouw 50 cn ter Westkust van Borneo 37 K.G. 
bedraagt. Dit laatste cijfer moge juist zijn wanneer 
bet transport met militair geleide plants vond, doch 
volgens Niclou kan de Chineesche koelie in de West 
terafdeeling van Borneo, „mits zonder militair 
geleide", 120 Amsterdamsche ponden, ja zelfs i48 
初,d.w.z. 48 flesschen wijn, de flesschcn uit- gepakt, 
in 2 mandjes aan een pikoelan dragen, derhalve 
73,168 K.G. Omstreeks 1869 nioest in dit gewest de 
Chinftesche koelie, „bij het opvoeren van militaire 
goederen", 80 kati's, d. i. 48.99 K.G. dragen. ,,Tegen 
het pikelen onder militair geleide bestond bij den 
Chinees aldaar groote tegenzin". De ClnneescJic 
koeJio in de residentie Oostkust van Sumatra draagl 
rnet gemak 50 K.G. 

II. Lastdieren： I. m u i 1 d i e r e n, 2. ezels, '3. 
o s s e n, 4. buff els of k a r- b o u w e n, 5. k a m e e 
1 e n, G. olifanten, 7. d r a a g- of pikoelpaarden. 

1. M u i 1 d i e r e n. De muildieren in Ned.-Indie 
zijn er geimporteerd. Men vindt ze tot dusver in 
Ned.-Indie schier alleen bij het L e g e r (zie militair 
transportwezen dl. II, 555) waar zij met een,totaal 
gewicht van ± 170 K.G. kunnen wor- den belast, 
later verminderd tot 120 a 136 K.G. 

De voornaamsto markten, waar deze dieren ver- 
handeld worden, vindt men in de landon aan de 
Middcllandsche zee' (waaronder het eiland Cyprus) 
cn de strekbn ten Zuiden van de Zwarte zee, in 
Pcrzie, Britsch-Indie (Pcndjab), Noord-Chin a, 
Zuid-Amerika (de Rio de la Plata-streken) en do 
Vcrccnigde Staten van Noord-Ainerika. Een ze- 
keren tred hebbende, bewijzcn zij lyjna in allo 
luchtstrekcn en op' vele — niet alle — terreinen 
uitstekende diensten, daar zij slechts worden op- 
gehouden door te steile hellingen, moerassige ter- 
reincn, dicht struikgewas en sneeuw. Egypte is de 
markt dezer ezels. 

2. E z e 1 s. Dat de proef met de 801 uit Neder-
land tot 1S45 ingevoerde ezels op Java mislukt is, 
behoeft gecne reden te zijn, nimmermeer tot nieuwe 
proeven over te gaan. Men kan nieuwe proeven 
nemen met ezels uit Zuid-Europa, zooals Stieltjes in 
1862 voorstelde, of nog beter met ezels uit Nubie of 
Abessinie, zooals de Hertog van Saxen- Weimar in 
1850 adviseerdc, in Ned.- Indie te ftnporteeren, 
omdat deze soorten er minder of niet zullen 
verbasteren. Ondanks zijne klci- ne taille, die slechts 
toelaat het dier met geringe lasten te beladen, d. w. 
z. van 50 tot 80 K.G., is de czel tegen het 3c of 4e 
jaar cen sterk en zecr matig lastdier. 

3. O s s e n (sapfs) te gebruiken als trek- en 
pikoel- of draagdieren. De os, die I1/., maa] zoo- veel 
draagt als het muildier, is cen uitmuntend 
transportmiddel, doch de Bengaalsche ossen zijn 
beter voor trek- en lastdieren te gebruiken dan de 
Javansche en Madoerccsche. Als trek- en last- dier 
kan de os slechts in bepaalde terreinen ge- bruikt 
worden. Op grintwegen dringen de kleine 
kiezelsteenen spoedig tUBschen de beidc deelen van 
den hoef cn kunnen het dier buiten d ion st stellen. 
Toezicht op de drijvcrs is zeer v1-- wenscht, want de 
os moet in alle opzichten goed verzorgd worden. Hij 
heeft o. jn. Ian gen tijd rust noodig om zijn vocdscl 
behoorlijk to verteren. 

4 B u f f e 1 s o f k a r b o u w e n. Het lastci ier, 
dat zicli het liefst en ook het best door den inlander 
la at bchandelen. Zeer sterk, trekt ln；t evenwcl zeer 
langzaam, waarmede alleen h< f jobsgeduld van den 
inlander vrede kan hcbbfii. Europcanen zijn bij dit 
sdiuwc <licr mi plaatst. 

5. K a m c e 1 e n. Zijn in Ne<l.-Indic niet te gc- 
bruiken. 

6. O 1 i f a n t e n. Dczo dieren worden alleen op 
Sumatra (wat Ned.-Jndie betreft) gevonden cn h eb 
ben een goed terrain noodig, terwijl hun no voeding 
bijzondere voorzorgcu vcn-ischt. Zij kunnen met 
een gewicht van GOO tot 835 K.G. worden belast. 
De practische kennis omtrent dczo dieren is in Ned.-
Indic zeer goring. Cornacs, zooals in Mindostiin en 
Achtcr-Indie, vindt jncn er niot. 

7. D r a a g- o f pikoelpaarden. Hier is 
natuurlijk alleen sprakc van paarden, zooals do 
bevolking die voor pikoel- of pakpaarden ge- bruikt. 
Op alle terreinen, bergachtig of niet, moet men niet 
meer dan 1 pikoel op de paarden laden en den af te 
leggen afstand regclcn naar het terrein. 0 

III. V o e r t u i g e n. Nevens de rijtuigen en 
wagens van Europeesch niaakso) vindt men in Ned.-
Indie do voertuigen van inlandschen oor- sprong, die 
vcrschiHcnde namen dragen. Z。。 
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hecft men voor het vervoor van personen de twee- 
mdigo dos 云 dos, buggy's, k aha r veer (in West-
Java), tjikarveer (in Oost-Java) cn do j i n r i k s j a 
(in Atjdh en Deli); voor het vervoer van producten 
do k a r, g r o b a k of p e d a t i- In 1876 werden in 
Atjdh golmporteerd karren in den vorin van pedatfs, 
zooids die op Sumatra's *Westkust dicnen tot den 
afvoer van producten, elk getrokken door 2 paarden. 
Stieltjes wild。in 1862 de kar op Java met 5 d. 6 
pikoels belasten. Voorts gebruikte men in 1878 in 
Atjeh karren naar het model der Bataviasche t r a n 
s p o r t k a r, die mot succes gebezigd werden tot 
aanvoer van grint op de wegen. 

IV. Vaartuigcn. Behalve de stooin- en 
Europccscli getuigde zeilschepcn (zie SCHEEP- \ 
AART, STOOMVAART en PAKETVAART 
MAATSCHAPPlJ(KONINKLlJKE))vindtinen in 
den Indischen archipel ettelijke inlandschc ri- vier- 
en zeevaartuigen, die, door roeiers of door zcilen als 
anderszins bewogen, allerl<i namen dragen; zie 
daarvoor het artikel VAARTUIGEN. 

Zooals ook in Europa word m Indie de dierlijke 
trekkracht meet en meer vervangen door mechu- 
nische. De vrij goede wegen, vooral op Java, wa- 
rep als geschapen voor eew uitgebreid en gcregeld 
a u t o ni o b i e 1-verkecr. Ook op de Buitenbe- 
zittingen, en wel inc er speciaal in het Palembang- 
schc, werden de autoniobielen allengs meer in ge- 
bruik genomen. In 1905 deed de toenmalige resi-
lient van Palcmbang, Van Rijn van Alkeinade, a an 
de regeering het voorstcl, een algehecle ver- 
andering tc brengen in de wijzc van vcr'voer van 
gouveriienientsreizigers, goederen en post van 
Paicinbang uit naar en door de Palembangschc 
Bovenlanden. 

In 1906 Jiep het contract met den aanneiner, die 
rcizigers, cnz. tot Moeara Enim per hekwiel- 
stuomcr en verder met postpaai'den cn karren, vci 
voerde, af, zoodut men op 1 Juli 1907 den gou- 
vcrneinentsautodienst in Palcmbang met eenige kon 
openen. Aan deze feestelijkhe- <l<n nam ook de 
Inlandschc be vol king dccl. 

I)c (li' iist wer<l geopend met 5 stoommotoren 
(Whitcstcuni v. 16 P.K.), daar men doze soort mo- 
toren bo ven don bcnzincmotor voorkeur verleen- 
<!•'. als belcr geschikt voor hot rijdcn in. 
hi(■( !< gcac< i<l<-iit eerd terrein, cn verder 
wegens de IIH <T ccnvoudigc cn daardoor voor 
Inlandschc • li.uiffcurs bdi r l)(；grijpelijkc 
constructic der ma- chijies. 

l)d voldcflcn edit er niot op den 
duur: Jo. doonlat(；ci)grooL aantal fijn bewerkte 
res(!rvc(l<tcl'?n mocsten worden medegenomen; 
het g<-inis boms van ecu f-nkcl klein oiiderdcel kon 
t< ngcvolgc hebben, dat (lc geheele cxploitatic tot 
btilstand kwain； 2c. doordat de aunwezigheid van 
(,-en stoonigencrutor belciniuerend werkto; 3c. 
doordat, afgcsclieidcn van de ondcr Je cn 2e gc- 
nopin<le bc^zwarcn de vervoerscapacitcit (niaxi- 
iniini-beliisting 7U0 K.G.) to goring bleck te zijn. 
Wel trachtto men door versterking van de uch- 
terveer(!ji do (.apuciteit der wagons te vcrmcer- 
dcren, docli in de practijk block deze versterking on 
vohlocudc. 

De voortdurend defecte machines, de oneenig- 
heid lusschcn rcizigorw en dicnstpcrsonecl en de 
recks liicrop volgcnde klachten in dagbladeu 
niaakten, dal do dicnst do sy in pat hie der reizi- g(.rs 
verloor, terwijl doze juist，zoo noodig was voor cen 
nieuwe zaak als de autodicnst. 

Inmiddels domonstreerdo do firma Vcrwey en 
Lugard op Java op zeer afdoende wijzc de groo- terc 
bruikbaarheid van do benzincinotoren, zoodat men, 
nadat in 1909 nogmaals twee nieuwe stoommotoren 
waren aangeschaft in 1910 defini- tief brak mot het 
bestaande systeem, en overging tot den* aankoop 
van een Albion-vrachtwagen van 16 P.K., met een 
draagvermogen van 1250 K.G., later opgevoerd tot 
2000 K.G. 
• Bovendien werden de transportdicnstcn over- 
gcbracht van hot departement van Binnen- landsch 
Bcstuur na^r dat van Gouvernements Bedrijven, 
waardoor de exploitatie en het beheer in een hand 
were! gebracht. In 1916 word de dienst 
overgedragen aan den hoofdinspecteur dcr S. 8. en 
Tramwegen. 

Was tot voor 1910 de dienst feitelijk allccn be- 
stemd voor gouvernementsvervoer, (lit werd nu 
gewijzigd en alle vervoer.op gelijke wijze behan- 
deld en betaaid, waardoor vooral het inlanders- 
vervoer kon worden bevorderd. 

In de eerste jaren werden slechts de volgende 
routes bereden: 

Moeara- Enim — Batoe Radja — Moeara Doewa 
Moeara Enim — Lahat — Tebing Tinggi —Moe-

ara Bliti 
Moeara Enim — Lahat — Pagar Alam. 
In 1910 werd de eerste lijn doorgetrokken tot 

Blimbing ； in 1912 werden de volgende lijnen ge-
opend : 

Benkoelen—Tjoeroep — Moeara Aman 
Benkoelen — Tjoeroep — Moeara Klingi 
Benkoelen — Kotahoen, 

terwijl in 1913 de lijn Benkoelen —Padang-Goe- tji 
in exploitatie werd gebracht. 

AHcngs zijn de wegon zecr verboterd, zoodat 
thans ecu gcregeld verkeer mogelijk is. In den 
beginno echter had men, zoowel op de vlakke wegen 
als in het gebergte, met enormc bandenslijta- ge en 
groot benzine-verbruik te kampen, immers op de 
vlakke zonder grondlaag gebouwdc wegen, werden 
de zwarc grindlagen, vboral in den regen- tijd, door 
de vrachtwagens weggedrukt, zoodat do widen dol 
sloegen en de wagens so ms geheel afgeladcn 
moesten worden oiu wecr op streek te komen. Dat 
dit in zoo schaars bovolkte streken als het 
binnenland van Sumatra aanlciding geeft tot vccl 
oponthoud, behoeft gecu betoog. 

Vooral in verband met het groote aantal brug- gen 
(in Palenibang nicest houten „bevolkings- 
bruggen,,)> is men niet in staat gebruik te inaken van 
wagens met .grooter laadvermogen. In Bcn- koeleu 
is wel het grootste dccl dcr bruggen reeds van 
permaneuten aard, maar Q.ok daar vindt men nog 
cnkelc kabelbruggen, terwijl in twee wegen langs de 
kust vole ponten voorkomon (in Zuidc- lijke richting 
op 153 KAI. G overvaarten!) 

In 1913 was de inaximTiinbclasting opgevoerd 
tot 3000 K.G., buitcu passagiers, daar doze im- mers 
bij brugovergangeu, cnz. kunnen afstappen. 

Hocwel de toovoor van nicuw materiaal, als 
banden, vracht- en personcnauto's door hot uit- 
breken van den Europeescken oorlog bijna geheel 
stilstond, is toch goblekcn dat de Gouvernements 
aiitomobieldienst reden van hostaan heeft, het- geen 
aangetoond wordt door de (gozicn do om- 
standigheden toch nog groote) uitbreiding van het 
verkccr. 

Zoo werden van Fort de Kock uit lijnen op 
Matocr cn over Baso naar Fort v.(I. Capolion — 
Koemanis gereden in 1916, terwijl van begin No 
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vember van dot jaar af een dienst Sibolga — 
Balig6.(Tapanoeli) werd ingesteld, in aansluiting 
op deign F. de Kock — Loeboeksikaping — Pa- 
dang Sidinipoean—Sibolga. 

Behalve mot do Arbenz- en Saurcrwagcns 
wordt in den laatstcn tijd vccl met Amerikaan- 
sche auto's gereden, die zeer good voldoen. in 
het gebruik eenvoudig en naar verhouding billij- 
ker zyn. 

Zooals uit den aanleg van het spoorwegnet in 
Zuid-Suniatra blijkt, is de ayto hicr de voorlooper 
geweest vau zijn anderen collcga de locomotief. 
Binnen afzienbaren tijd za] wcllicht de thans zoo 
uitgebreide autodienst teruggebracht worden tot 
het rijden. van de minder bclangrijke trajecten, 
waar vervoer per spoor- of omnogelijk of niet loo- 
nend geacht wordt, zooals dit thans op Java het 
geval -is. . 

Meer en meer verdringt de auto op Java vooral, 
cn langzamerhand op de Buitenbezittingen even- 
eens, de verouderende wijzen van vervoer, als： 
pikoelpaard, postkar, c. d. 

Het postvervoer, en daardoor dus ook het rei- 
zigersverkeer, vindt, waar dit maar cenigszins 
doenlijk blijkt, per auto plaats. 

Minder belangrijk is de wijze van vervoer, in 
Duitschlapd bekend onder den naam van „Draht- 
seilbahn" (kabclbaan); dit vcrvoermiddel wordt 
o.a. gebezigd op de terreincn van de cultuurmaat- 
schappij „Panggoonredjo,> bij Kepandjen (Java). 
De kabel, waarover twee wagentjes (vice-versa) 
het verkeer onderhouden, is gespannen boven het 
Metro-ravijn, over een spanwydte van 361 M. Per 
uur worden 20 suikerrietwagentjes been en 20 
terug getransporteerd. Da ar ieder wagent je 80 
pikoel (3600 K.G.) vervoert, heeft dus een ent)rme 
arbeidsbesparing plaats, daar de afdaling van 
trekkarren aan de eene helling en het beklimmen 
van de andere zijde van het ravijn aanzienlijk 
minder nuttig effect oplevert. 

In de laatste jaren is in gebruik genomen de 
z.g. ,,motorlorric'： een vcrvoermiddel, dat door 
de Engelschen tijdens den Eun. oorlog in zwang is 

 

 

gekomcn； Reeds bedienen zich verschcidene sui- 
kerfabrieken van deze wijze van transport. 

TRAPA. Plantengeslacht der Oenolheraceeen 
met een paar soorten in den Archipel, Het zijn 
drijvende planten met rosetten van bladeren en 
eigenaardige vruchten met twee of vier stekeJs. De 
soort met twee stekels aan de vrucht is waar- 
schijnlijk T. bicornis: zc wordt bij Batavia in 
vischvijvers gekweekt en draagt den naam van 
Ldngkat of Lfengkong. De andere soort met 4 

 

stekels aan de vrucht (waarsch. Trapa quadri- 
spinosa) komt in het wild voor en hect Saldkat 
(BATAV. MAL.). De vruchten zijn rijk aan zetmeel 
en worden wegens den eigenaardigen bijsmaak 
wel gegeten, vooral Ldngkat door de Chineezen. 
'TRAS. Deze stof behoort tot de hydraulische 
toeslagen, d. w. z. zulkc in de natuur voorko- 
mende gesteenten die, na eenvoudige verinaling, 
geschikt zijn om met kalk vermengd daaraan het 
vermogen te verleenen hydraulisch te verharden. 
Het effectieve bestanddeel er van is kiczclzure 
aluinaarde. Tras is in hoofdzaak, zoo niet uitslui- 

/ ( e tend, een product van vulkanischen aard cn on- 
,der den algemeenen naam ,,tuf" bekend. Daar 

-」. tuf in Indie in zeer groote hoeveelheden wordt ge- 
vonden, zoowel op Java als op Sumatra (zic de " 
xbekende werken van Dr. R. J). M. Verbcek) en 
vermoedelijk nog op andere eilanden, is het wd 

te verwonderen dat niet reeds lang gelcden af- 
doende proeven zijn genomcn ten aanzien van de 
bruikbaarheid van dit niateriaal als bouwmate- riaal. 
Want niet alle vulkanische tuffen zijn in dezelfde 
mate voor hydraulischen toeslag geschikt. Ecrst 
sedert de cerste jaren dezer eeuw is de exploitatio in 
het groot van tras op Java ter hand genomen en wel 
voornamelijk door de Moeria Tras Exploitatie Mij, 
die in 1901/02 voor 30 jaren vergunhing kreeg tot 
winning van dit gesteente op ecn drietal terreinen, 
gelegcn bij de dcsa Kloempit, district Selowesi, 
afdceling Pati, residontie Semarang, d. w. z. aan de 
Zuidoost- helling van den Moeria. Deze berg vormt 
met den Ringgit cn den Loerocs in Besocki en met 
het ciland Ba wean een uitzondering op don 
algemeencn rcgel, dat de vulkanen van Java uit 
andcsiet- (en bazalt) gesteenten zijn opgebouwd； 
zij bestaan namelijk uit verschillende soorten van 
leucietgesteenten. Opvallend is in de Moeria- tras 
het ■iioogc gehalte aan aluinaarde, dat on- geveer 
30 % bedraagt, tegen nog geen 20 % bij de 
Europcesche trassoorteii (v. d. Kloes, Onze 
bouwmaterialen, 2c dr. Ill, 104 — 107)； wellicht is 
het daaraan tc danken dat Prof. Dr. W. Michaelis, die 
zc in. het proefstation voor bouwma^e- rialen te 
Berlyn in 1901 onderzocht, ze een voor- treffelyk 
hydraulisch niateriaal noemt, overecn- komende met 
de bestc pouzzolaan-soorten. Het kiezelzuurgehalte 
echter bcreikt niet de 50 % en is dus lets lager dan 
dat van andere bekende trassoorten, die tusschen 50 
en 60 % bevatten. Ook de N. V. Ned. Ind. fabrieken 
van bouwma- terialen Gembong en Bcntar te 
Soerabaja en de 
N. V. Marmerkalkbranderij Gamping Wudjak, 
voorheen Apcar & C°. brengen tras in den han- del, 
die echter niet van leucietgesteenten afkom- stig is, 
doch waarover geen bijzonderhedcn wer- den 
aangetroffen. Tras heeft als bouwniateriaal jn 
Europa veel oudere brieven dan portland- ccment, 
daar het reeds (als pouzzolaan) <loor de Romcinen 
bij hun bouwwerken werd aangewend en ook de 
Eifeler tras reeds in overoudo tijdcn in West-Europa 
zeer bekend was. 

Literatuur•. De Brujjn, Wclirang-tras, schr. v. 
Nijv. in N.-I. IJ, 1855. Oorspr. bijdr. 47 — 54; 
Croockcwit in Nat. Tijdschr. v. N. I. VIII, 1855. 137 
—146; Maier, over tufstccn van den .Tengger-agong 
(Krawang) geschikt voor cemcntberciding. Nat. 
Tijdschr. v. N. I. NX VII, 18G4, 454; Bleekrode, 
Scheik. ond. van pouzz<»- laanaardc van Tengger-
agong, ibid. XXV, ]8(»3, 429 — 434; Moeria-tras, 
de Ingenieur 1901, 817 819 cn 836—839; G. L. 
Vervcr, lets over Mocriu- tras, Soerabaja 1902 en de 
Moeria Tras Exploitatie Mij, Soerabaja 1902； v. 
<1. Klocs, Tras op Java, de Ingeniour 1903, 497—
500 en 543. 659; de Moerift-traswerkcn, Eigen 
Haard 1911, 88 — 92； van der Kloes cn van 
Ruijven. Het bou* wen in overzeeschc gowesten, dl. 
J. Hfdst. IV; hierin worden verschillende proeven 
bcschrc- ven. ook bij gebruik van tras in zeewater, 
terwijl eon kort, doch belangwckkend artikel over 
dit- zelfdo onderwerp: Gcwapcnd beton en zeewater, 
door Dr. Ing. Anton Hambloch, versaheen in de 

Ingenieur, 1914, 43 (n°. 3). 
TRASI (JAV.,BATAV. MAL.). Indisch condiment, 

stork „a(lenjjkn van geur,- dat onontbeerlijk gc- acht 
wordt bij de bereiding eener echte rijsttafcl (zie 
RIJSTTAFEL). De belangrijkstc soort is de trasi 
oedang, die uit garnalen (oedang rSbon 
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(BATAV. MAL.) en, in mindcre qualiteit, uit gar- 
nalen-larven (van oedan§ djambret) gomaakt wordt 
op de in het artikel OEDANG beschrevcno wijze; do 
trasi rebon is bruinrood, de trasi djambret paars-
grauw van kleur. Behalve dezo vrij dure garnalen-
trasi (die bijv. nooit in sambSl gordng kan 
ontbrekon), worden er ook goedkoope trasi's uit 
visch gemaakt. Dit is de trasi ikan, een deeg dat langs 
de RSmbang'sche kust en in het Krawang*sche uit 
kloine vischjcs (resp. uit se]ar gatel en ikan teri) 
gemaakt wordt, aJsmcde de trasi melaka, welke 
meestal van Palembang wordt aangcvoerd, en 
geclgrijs van kleur is. Eeno plantaarclige trasi, de t. 
poetjoeng (bStong), wordt； o. a. in Patjitan, 
gemaakt uit zaad van Pangium (zic PANGEI) 
vermengd met verschil- lende specerijen. 

Literatuur: A. G. Vorderman, Analecta op 
bromatologisch gebied III, in Gen. Tijdschr. v. N.-
Ind. XXXIX (1899). 

TRATAK BOELOEH. Zie TARATAK BOE- 
LOEH. 

TRAWANGAN. Zie KRAWANGAN. 
TRAWAS (JAV.). Zie LITSEA ODORIFERA. 
TREMA ORIENTALIS Bl. Fam. Ulmaceae 

Kemirai, MSngkirai (MAL.)； Anggroeng (JAV.); 
Koeraj, Ki tamiang (SOEND.). Boom, soms zeer hoog, 
op Java boven 700 M., ook in de andere deelen van 
den A re hi pel verbreid. De boom heeft zeer kleinc, 
groene bloemen ； het hout is weinig duurzaam, doch 
wordt wcl voor theekisten ge- bruikt. De bast 
gebruikt men voor touwwerk, tcrwijl een bruinc 
kleurstof uit de schors van deze of een verwante soort 
gebruikt wordt om vischnetten te tanen. 

TREMBOELOEN (JAV.). Zie METROXYLON. 
TRENDASAN. Javaanschc naani voor een Ple- 

vier-vogel. C/iaradrius sp. Op Sumatra heet Chara 
dr iu a pliilip'pinu.s Bocroeng-boewih (?). Op 
Celebes noernt men de Plevicren. met cen collec- 
tiefnaam Tadocidoci. 

TRENGGALEK. Rcgentscliap der afdccling 
'rocloen^a^ocng van de rcsidentie Kediri, groot 
MOO K.M-. ZIP ondcr TOELOENGAGOENG. 

TRENGGALEK. District van de contr61e-af- de' 
ling en het tot <le afdccling Toelangagoong 
regfiitschaji 'I,renggal^k, residentio K' <iiri； nx-t 
<(!ne oppervlakte van 196 K.M2. llct district tell vier 
onderdistrioten mot 87 

TRENGGALEK. Hoofdplaats van het gelijk-. na 
mi：/ re^en I sc I)a p i-n district; heeft een belang- 
rijken pasar, waar ultijd een groot aantal soorten 
aardcwork, maar vo(iral keiuli's of waterkaiaffcn 
worden verhandcld. JJe poltenbakkerij is hicr zeer 
lev<?n(lig on )>ij duizend- on ticnduizendtallen 
worden de kendi's, voornamclijk op bamboc- vkitten, 
langs do rivieren naar het Noorden nfgevoerd. De 
plants tehlo op het laatst van 1905: 8200 inwoners, 
waarondcr 20 Europcanen, en 300 Chineezen. 

TRfiNGGOELI (JAV.). Zio CASSIA'FISTULA. 
TRENGGOELI WAWANG (JAV.). Zie CASSIA 

JAVAN1CA. 
TRENGGOELOEN (JAV.). Zie PROTIUM JA- 

VAN1UUAL 
TRETES. Plaatejo, gelegen op den weg van Prigin 

naar den top .van don Walirang. Het is 790 M. boven 
de zee gelegon on bokend om zijn fraa ion watervftl. 

TREUB (MELCHIOR). Geboren. te Voor- 

schoten 26 Doccmbcr 1851, bczocht do H. B. S. on 
de Univcrsiteit te Leiden, promoveerdo alclaar 1873 
op ecn dissertatie over „Do natuur der Lichenen", 
was vervolgens assistent aan het Botanisch 
Laboratorium aldaar tot 1880, ge- durende wclken 
tijd hij vorschillendc weten- schappelijkc publicaties 
het licht deed zien. Daarna werd hij tot opvolgcr van 
Scheffer be- nocmd als Directeur van '$ Lands 
Plantentuin te Buitenzorg, welke betrekking door 
hem aan- vaard werd op 13 November 1880. De 
instelling, waarvan Treub de eTief werd, was op dat 
oogen- blik reeds zeer belangrijk, maar toch was's 
Lands Plantentuin in 1880 zeer bescheiden van aard 
in vergelijking met hetgeen Treub er van wist te 
niaken en wat hij aan zijn opvolger overgaf, toen hij 
op 4 October 1909 voorgoed naar Europa vertrok. 
Een opsomming van hetgeen Treub tot stand bracht, 
vindt men ondcr het artikel Plantentuin. Hier zij 
alleen op het bclangrijkste gewezen. Daarbij trekt 
dan het eerst de aan- dacht de gelegenhcid door hem 
geopend in het vreemdelingenlaboratorium en in het 
daarmee verbonden laboratorium te Tjibodas voor 
na- tuuronderzoekers uit alle landen om de tropische 
natuur ter plaatse te onderzoeken; de komst van die 
geleerden werd mogelijk gemaakt door het 
Buitenzorgfonds in Nederland en soortgclijke 
fondsen in andere landen. Treub wist deze fondsen 
tot stand te brengen en daardoor mede te bewerken, 
dat Buitenzorg werd tot het centrum van de 
wetenschappelijke studie der tropen (ten minste tot 
1914) en aan den anderen kant, dat vooral de' 
plantkundige wetenschap zich ontwikkelde tot een 
wereldwetensch.ap, tcrwijl zij tot dien tijd too wat de 
levensomstan- digheden bet reft, zich had beperkt tot 
de planten der gematigde luchtstreck. Het tweede 
hoofd- Icvenswerk van Treub was de uitbreiding, die 
de Plantentuin allcngs onderging door het tot stand 
komen van meer en meer laboratoria, waar 
onderzoekingen verricl盘 werden ten behoove van 
de praktijk, in do eerste plaats van den landbouw, 
maar daarnevens ook van de vissche- rij, zelfs van de 
geneeskunde. Dat heeft er ten slotte too gevoerd, dat 
op voorstel van Treub 's Lands Plantentuin den 1 
Januari 1905 werd onigezet in het Departement van 
den Landbouw in Nedcriandsch-Indie. Treub werd 
de eerste directeur. Dat door hem zooveel kon 
worden tot stand gcbracht, bad hij te danken aan zijn 
groot orga'niseerend talent on aan een groote mate 
van overredingskracht, aan wat men zou kiinnon 
noomoii (lij)loinatiek talent. Toch was Treub in do 
cerste plaats nat-uuronderzoeker on hij hoeft dan ook 
in Indic, zooveel als zijn ambtelijko bezigheden dit 
toclietcn, zich met botanische ondorzoekingen 
beziggehouden. Het resultant daarvan word 
gopubliceerd in de An- nalcs du J arc! in Botanique 
de Buitenzorg, wat het o.a. mede daaraan te danken 
had, dat het con van do bclangrijke botanische tijd- 
scliriften van do werold werd. Het waren onder- 
zoekingcn over de ontwikkeling van Lycopo- diuin, 
over Casuarina, Balanophora, over do nieuwo flora 
van Krakatau, over do rol van hot 
cyaanwaterstofzuur bij do planten cn tai van andere. 
In het begin van zijn verblijf in Indio was het aantal 
van die publicaties uit den aard dor zaak vcel grooter 
dan later. . 

Ook voor het algemcene natuuronderzoek van 



432 TREUB (MELCHIOR)-TRIANGULATIE. 

Nederlaudsch-Indie had Treub buitengewoon groote 
verdionsten. Tydcns zijn eerste vcrlof in Europa, in 
1SS7, wist hij de oprichting te be- werken van een 
..Commissie ter bevordering van het natuurkundig 
onderzoek dor Neder- landsche kolonien5* en toen hij 
in Indie torug was van het „Indisch Comite van 
wetenschap- pelijk onderzoek". Uit de samenwerking 
van die twee is, vooral toen kort daarna ,dank zij het 
initiatief van Scrrurier in Nederland, ecn 
Maatschappij van denzelfden naaiu als de Com- 
missie was opgericht, veel goods tot stand geko- men. 
Treub was jaren lang de ziel van het Indisch Comit6 
en zoo heeft hij een zeer groot aandeel gehad in het 
tot stand brengcu van de Borneo-expedities, de 
Siboga-expeditie en de verschillende Nieuw-Guinea-
expedities, zoodat het begrijpelijk is, dat een van de 
hooge geberg- ten van Nieuw-Guinea naar hem 
genocmd is. 

Treub heeft slechts driemaal zijn verblijf in Indie 
onderbroken voor een korte rcis naar Europa. Telkens 
echter werd daarvan gebruik gemaakt, om het een of 
ander tot stand te bren- gen in het belang van Indie. 
Zoo werd boven reeds op de Commissie gewezen, 
zoo ging het met het Buitenzorgfonds, enz. De derde 
maal in 1902 — 1903 werd een bezoek gebracht aan 
Washington, • om de inrichting van het U. S. 
Department of Agriculture te bestudeeren met het 
oog op de Indische plannen. 

Bij zijn definitieve terugkecr in het Noorden bleek 
de gezondheid van Treub geschokt te zijn; hij bracht 
eerst een winter door in Egypte, kwani toen in 
Europa, kocht te St. Raphael aan de Fransche Riviera 
een villa, ten einde da ar verder wetenschappelijk te 
werken, maar stierf nog voordat hij die villa had 
kunnen betrekken op 3 October 1910. Hij ligt daar ver 
van den Ncderlandschen bodem begraven. 

Na zijn dood is door particulieren in Indie een 
fonds bijeen gebracht, met behulp waarvan in 1914 
een nieuw iSreemdelingen-laboratorium te 
Buitenzorg werd geopend, dat den naam Treub- 
laboratoriuxn ontving. In de voorhal herinnert een 
buste, door Mevrouw J. Tollenaar-Ermeling 
geboetseerd, aan de gelaatstrckken van den man, aan 
wien Nederlandsch-Jndie zooved te danken heeft. 

TREVESIA SUNDAICA Miq. Fam. Araliaceae. 
Panggang (SOEND.). Boompje tot 8 M. hoog.met 
gcstekelden stam en takken, op Java vrij a]ge- meen 
tot 1500 M. boven zee. Het wordt wel voor Jevende 
heggen gebruikt. . 

TREWIA NUDIFLORA L. Fam. Euphorbia- ceae. 
Kajoe tanah (MAL.), Gemblok (JAV.), Bi- nong 
peutjang (SOEND.). Boom tot over de 30 Meter hoog, 
verbreid over het Westen van den ArchipeJ. Het hout 
wordt in Zuid-Suniatra veel gebruikt. Het is zacht en 
good bestand tege» het weer en tegen boeboek. 

TRIANGEL. Zie MUZ J EK KN AJUZJEKIN- 
STRUMENTEN. 

TRIANGULATIE. Ten einde de geographisehe 
verrichtingcn in den Ned. Indischen Archipel op 
vasten voet te rcgelen en verder tc doen uitvoeren 
naar de eischen van den toennialigen stand der 
wetenschap, werd in 1850 de oud-zeeofficier S. H. de 
Lange, na voorafgaande opleiding tot Geogra- phisch 
ingenieur door Prof. Kaiser, als buitengewoon lid 
toegevoegd aan de sedert 1821 te Bata -. via 
bestaandc „Comn)issie tot verbetering der I n- 

dische zeckaarten>,. Naclat door hem in dat jaar de 
noodigo astronomische wanrnciningen waren 
verricht ter bepaling van de geographische lig- ging 
van Batavia, begaf genoemde ingenieur zich in 1852, 
vcrgezcld van zijn hem als assistent toe- gevoogden 
broeder, luit.-tcr zee G. A. de Lange, naar Menado 
'ten einde die plaats gcographisch met de hoofdplaats 
van Ned. Indie te verbinden en tevens zoo niogelijk 
anderc punten in de resi- dentie Menado 
trigonometrisch aan •elkaar te schakelen. Te 
Menado, Ke ma, Boeton, Ternate en Makasscr 
werden toen door hen in 1852 — 53 astronomische 
plaatsbepalingen uitgevoerd, tcr- wijl verder de 
Minahasa van cen voiledig triangu- laticnct word 
voorzien, volgens het Kon. Verslag van 1S52 „een 
arbeid van hoog nut en grooten omvang, die in een 
kort tijdsbestek werd vol- voerd1'. Daar in de 
Minahasa echter geen basis werd gemeten, zou zeker 
het tegenwoordig des- kundig oordccl over doze 
eerste Indischc drie- hoeksmeting minder gunstig 
mbeten luiden. Van de resultaten dier triangulatie 
kon niettemin m 1875 met vrucht worden gebruik 
gemaakt bij de samenstelhng der kaart van de 
Minahassa, 1 : 100.000 (zie KAARTBESCJ-
IRIJVING). 

Tri ngulatie van Java. De wenschelijkheid van 
verzekering der wiskunstige waarde van de bij G. B. 
van 23 Dec. 1853 No. 10 bevolen topo- graphische 
opneming van Cheribon (zie TOPO- GRAPHISCHE 
DIENST) leidde er toe om in 1854 — een jaar nadat 
met de opneming van ge- noemd gewest was 
begonnen — door de gebroc- ders de Lange met de 
triangulatie van Cheribon en hi er me de van Java 
een aan vang te doen ma- ken. De basis dezer 
triangulatie, gelegcn op e(；n sawaliveld langs het 
zeestrand van Cheribon, werd bij gebrek aan betere 
hulpmiddclen eenvou- dig m t den ineetketting 
gemeten; de daarvoor toen gevonden lengte van 
7505,4 Al. bleck echter in 1872 bij her meting met 
stalen rneetvecrcn, ruim 12 M. (+ i/fil5) te lang te zijn. 
De hoogten der driehockspunten werden deels 
afgclcid uit zenithsafstandenenoverigensuit 
barometer-waar- neiningcn; verschil tusschen 
primaire en secui)- dairc metingen werd niet 
gemaakt. Na den dood van den hr. S. H. de Lange 
(J855) zettc diens tot geographisch ingenieur 
benoejndcn brooder, na bccindiging van het work in 
Cheribon, de 1 riangu- latie voort in de resid on ties 
Banjoeuias, Krdoc en Bagelen (1855 - 57). J n 
laatstgenoemcl gewest werd aan het Zuider-
zccstrand, op gclijkf wijze als in Cheribon was 
geschied, een tw(UMk： basis g<•- incten tusschen 
de punten Djatiinalang on Djc- tis-Koclon, waarvan 
de lengte aanvankclijk oj) 10.406 M. werd bcpaald, 
in welke echter reeds da- del ijk een afwijking van 
ongeveer 9 M. (— J/n-B) ten opzichtc van de 
Cheribon-basis word gecon- stateerd, zoodat ook 
doze tweedc basisnicling niet aun de reeds toemnaals 
te stellen eischen van nauwkeurigheid kon voldoen. 

IJaar voorts de op de stand])laatsen der waar- 
nejningen ' aanvankclijk geplaatste bamboezen 
merkteekencn niet steeds door steenen pila- ren 
werden vervangen en zoodoende gcdceltelijk 
verloren gingen, is ook tengevolge daarvan de t ri- 
angulatie van Cheribon, Banjoenias, Kcdoe on 
]Jag51dn voor de topographischc opneming dier 
.gewesten van weinig nut geweest. 

Toen einde 1857 aansluiting aan Serna rang was 
verkregen, verliet G. A. de Lange den dienst, waarna 
de triangulatie ruim 4 jaar gestaakt bleef. 
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Een nieuw cn bctcr tijdpork voor de triangula- tio 
van Java trad in met de beuocming in 1858 van den 
hooglecraar J. A. C. Oudemans jtot hoofd- ingenieur 
van den Geographischcn dicnst in Ned.- Indie; 
hoewel, in het belang der verbetering van de 
Indischc zeekaarten, mecr speciaal bclast met do 
stprrenkundigc waarnemingen* in den Indi- schon 
archipel, vorkreeg Dr. Oudemans tevens de 
algcmeeno leiding der drichoeksmeting. Genoem- 
dc dienst &crd daartoe gereorganisccrd (Ind. Stb. 
1862 no. 44a) en gesplitst in 3 afdcclingcn： 1c 
„Stcrrekundigc plaatsbepalingen,,

> 2e „Triangu- 
latiijn", 3c „Magnetische en Meteorologischo 
waarnemingen", welke onder het Departement dor 
Marine gesteld bleven. 

De in 1861 in. Scmarang hervattc triangulatie van 
Java had daarna niet meer allecn ten doel het lovoren 
van vasto punten voor de topogr. opne- ming, maar 
zou op voorstel van Dr. Oudemans (18G2), 
ondersteund door de Kon. Academic, van 
Wctenschappen tc .Amsterdam, bovendien, als 
graadmeting, een zuiver wetenschappelijk doel 
bcoogen, het levci：on van gegevens voor de ge- 
daante der geoidej De uitvoering van astronomi- 
scho breedte- en azimuthbepalingen cn de bcpaling 
van een aantal lengtdverschillen met don tele- graaf, 
werden daartoe in het werkprogramma voor Java 
opgenonien. 

De triangulatie werd van af 1861 onafgebroken 
voortgezet tot 1864 in do residenties Semarang, 
Socrakarta cn Djokjakarta, in 18G5 —66 in Madi- 
oen en Japara, in 1865 — 70 in Pekalongan, TSgal, 
Krawang, Batavia, Bantam en de Preanger, en van 
1866 — 73 in RemBang, Kediri, Pasoeroean, 
Socrabaja, Madoera, Probolinggo, Besoeki en 
Banjocwangi. Do eigenlijko driehocksinetingen van 
het Java-net waren in 1873 gchcel ten einde 
gcbracht; tevens was in 1868 een mogelijko voort- 
zetting van het werk op Smnatra voorbereid door 
Java te verbinden inct het eiland Krakatau en con 
viertal bergtoppen in. de res. Lampongsche 
clistrictcn (zie hicronder). 

I n afvvachting der op Java uit tc vooren basis- 
jnei ingen was een tier in Chcribon door de Lange 
b<-r<-k<-nde driehockszijden 
aangenomenalsgrond- slajr voor alle voorlo<»|)igc 
bcrckeningcn. Ecrst in 1873, nadat het reeds in ] 867 
bij Repsold tc Hamburg bcstcklc ha sis-a pparaat. 
waarinede ecrst een ba： Hiiicting in Nederland was 
verricht, in Indie was ontvangen, kon met de 
definitievo basisinc- 1 ingen o]» Java worden 
bcgouiicn. Met dit tocstcl werden aehtcrccnvolgens 
dric bases gemeten, nl. in 1873 in West-Java bij 
Simplak (Buitonzorg) oerst onder Jciding van Dr. 
Oudemans cn daarna van ingenicur Metzger, in 1875 
in Micklon-Java bij (jogantong (I )enmk) ondcr 
leiding van do ings. Woldring on Soctcrs on in 1877 
in Oost-Java bij U'ang.si] (Jiesocki) ondcr leiding 
van den ing. Soe- ters. Behal V.- do reeds genoemde 
personcn namcn nog aan de basis- en 
drichoeksmetingcn decl de ingenieurs van den 
Gcogr. flienst Van Asperen, jjand, Voswinkel Van 
Dorseion on J. A. Oude- mnns, cen jongero brooder 
van don hoofdingcni- cur. Do vorBehillcndo 
werkzaainhcden zijn met v(：fd zorg en grooto 
nauwkeurigheid nitgovocrd cn hebbon tot 
iiitncnicndc uitkomsten gcleid. 

]lot door den Gcogr. dicnst op Java bepaalde 
hoofddrichocksnet bevat 1J4 punten, tcrwijl ten 
behoeve der topographischo opneming nog mini 
8()() jHintcn der t wcedc ordc door sec un da ire tri- 
angulatie zijn vastgclogd. 

I)c voorgenomen graadmetings-wcrkzaamhc- den 
zijn slcchts gcdcoltelijk tot uitvoering geko- men, 
doordat succcssicvclijk nagenoeg het gehee- 1c 
personecl wegens zickte met verlof ging of den 
dicnst verlict； niettemin werd ccn voldoend aantal 
breedte- en azimuthbepalingen verkregen ten 
behoove van het later meer op den voorgrond ge- 
treden onderzock naar de afwijkingen verband h on 
den de met de zg. “locale attraction. 

Dr. Oudemans kcerde reeds in 1875 naar Ne-
derland terug en werd in de algemcene leiding der 
triangulatie vervangen door den ing. H. Th. Soc- ters. 

Bizonderheden omtrent de uitgevoerde werk- 
zaamheden cn de verkregen resiil.taten, w. o. die van 
de in 1882 op verzoek der Regeering door Dr. 
Oudemans ondernomcn herberekening, verband 
houdende met de latere aansluiting van het dric- 
hoeksnet aan de dric gemeten bases, zijn door 
Oudemans gepubliccerd in het werk ,,Die Trian-
gulation von Java". De ,,Erste Abthcilung" van dit 
work verscheen in 1875 bij de Landsdrukkerij te 
Batavia en bevat de beschrijving van het Rep- 
soldsche basis-apparaat en het onderzock naar de 
lengte en uitzetting der meetstaven. De 2e Abth., 
waarin de basisincting bij Simplak wordt behan- 
deld, werd in verband met het repatrieeren van Dr. 
Oudemans in Nederland uitgegeven bij Mar- tinus 
Nijhoff tc's Gravcnhage. bij wion van 1878 —90 
achterecnvolgens ook de' vier overige Abth. (3e. 
Basismetingen en basisnetten. in Midden- cn Oost-
Java, 4e. Prim air driehocksnet, 5e. Secun- dair 
driehocksnet cn 6o. Sterrekundigo waarne- mingen 
en afwijkingen van het paslood) versche- nen. 

Als medewerkers aan deze terecht vermaard 
geworden uitgave kunnen worden genoemd: de HH. 
ing. J. C. A. van Asperen en diens broeder, kapitcin 
ter zee M. L. J. van Asperen, de assistent W. G. 
Tcunissen, de civ. ing. H. Ypes en E. Enge- Icnburg, 
Dr. N. M. Kam, de cand. phil. A. A. Nij- land cn C. 
Verloop, .amaiiuensi^dcr Storrenwacht tc Utrecht. 

In het laatst van 1881, nadat besloton .was om 
Voor een beterc samenwerking tusschen triangula- 
tio on topographio (zie TOPOGRAPHISCHE 
DIENST) de toen voorgononien triangulatie van 
Sumatra aan deu onder het Dep. van Oorlog res- 
sortcorcnden Top. dicnst op te dragen, werd de 
Gcographische dicnst opgeheven. Do magneti- scho 
cn meteorologischc waarnemingon, die ook onder 
den Geographischcn dienst behoorden, ble- ven 
ondcr het Departement van Marine ressor- teoron. 
Dit onderdeel vornit sedert dien oen afzon- dcrlijko 
afdeeling van dat Departement. 

Triangulatie van S u in a t r a. Hoowcl reeds in 
1882, na verkregen Koninklijkc machtiging, in Indic 
allo voorbcrcidingcn voor do triangulatie van 
Sumatra waren getroffen, torwijl bovendien. in het 
belang dicr triangulatie, twee officicren, de kapitcin 
der inf. H. D. H. Bosboom on de le luit. der genio J. 
J. A. Muller, naar Nederland waren gcdetacheerd, 
ten eindo zich aklaar ondor leiding van de 
hooglcorarcti Schols te Delft en Dr. Oude- mans te 
Utrecht in de hoogere gebdcsid on do ster- ronkundo 
tc bekwamen, kon in dat jaar met die 
driehoeksmeting geen aanvang worden gemaakt, 
omdat door do Indischc Regecring. uit vrccs voor 
politicke verwikkolingen en om rcdenon van be- 
zuiniging, by bcsluit van 2 Juni 1882 No. 10, ondor 
nadcrc Koninklijko goedkeuring word beslo- 
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ten van de triangulatie af to zien. Het Opperbe- stuur 
kon echter gelukkig die bezwaren niet dee- len, 
zoodat de Kon. goedkcuring op voonneld bc- sluit 
niet werd verleend, in verband waarmede in Maart 
18S3 met de wcrkzaainheden ter Sumatra's 
'Westkust kon worden begonnen. 

De leiding der triangulatie word ohgedragen aan 
den kapitein v. d. Top. dicnst H. Helb, die. zich 
vooraf, tijdens eene dctachccring bij het De-
partement van Marine te Batavia, voor zijn taak had 
voorbereid, en wien cinde 1884 de beidc hier- voren 
genoemde, uit Nederland teruggekccrde of- ficicren 
werden toegevoegd. 

In do sawahvlakte ten Oosten van de hoofd- 
plaats Padang werd in 1SS3 ecn basis gemeten ter 
lengte van 4S56,7 M.; daartoc heeft men zich 
bediend van stalen nicetvceren, ter lengte van 20 M., 
welke v66r en na afloop der basismeting werden 
gecompareerd ten opzichte eener op het Ironings pl 
ein te Batavia uitgebakende lijn van 200 M. lengte, 
waarvan de juiste lengte was bepaald door middel 
van den basistoestel van Repsold. Men was tot het 
bezigen van stalen meetveeren in plaats van het 
nauwkeurigo Repsold-apparaat ge- leid door het 
zeer geringc vcrschil, dat op Java werd gevonden bij 
de meting der basis bij Sim- plak tusschen de 
resultaten met de meet veer en met den toestel van 
Repsold. Hoewel de cerste comparatie der 
meetveeren te Batavia en de ba- sismeting nabij 
Tadang zelve, de gunstige mee- ning welke men van 
de meetveeren had, volko- men schenen te wettigen, 
heeft de uitkomst der tweede comparatie — een 
verschil in lengte van 
0. 6 mM. en een onzekerheid in de 
aangenomen lengte der basis van %,加° — 
overtuigend bewe- zen, dat zelfs voor eene 
triangulatie als die van Sumatra, welke uitsluitend 
zou strekken als grondslag voor eene topographische 
opneming, het bezigen van stalen meetveeren af te 
keuren valt. 

Het hoofddriehoeksnet ter Sumatra's Wcst- kust 
bevat 59 punten; door secundaire ti'iangula- tie zijn 
voorts 107 punten der tweede orde en 1484 punten 
der derde orde vastgelcgd. AHe pun- ten zijn door 
pilaren van beton op afdoencle wijze op het terrein 
verzekerd. Op twee stations zijn 
astronomischebreedte- en azimuthbepalingcn uit- 
gevoerd, tcrwijl als vergelijkingsvlak voor de be- 
rekening der hoogten heeft gediend het in 1874 door 
den ingenieur J. L. Cluysenacr bcpaalde Pa- 
dangsche peil. Het gctriangulecrde oppervlak be- 
draagt nagenoeg 55.000 K.M. of bijna 1U00 Geogr. 
mijlcn; gemiddeld he哪 men dus cen dric- hoekspunt 
op 34,4 K.M.2 of 1,6 drichoekspunt pcr 

Geogr. iniji. 
De leiding der werkzaainhedcn ging in 1886 over 

op de)i majoor H. D. II. Bosbooni, die in 1894 door 
den majoor J. J. A. Mu ler als brigade- chef werd 
opgevolgd. De triangulatie van Sumatra's Westkust 
was in 1896 ten cinde gebracht; de uitkornsten zijn 
door laatstgenoemden brigadechef bewerkt en in 
1900 bij de Landsdrukkcrij te Batavia in het licht 
verschenen (zic Litcratuur- opgave). 

De uitvoering der hoekmetingen en berekenin - 
gen heeft met de grootste nauwkeurigheid pluals 
gchad en kan den toets eener vergelijking met cl- 
der$ tot stand gekomen driehoeksmetingen met 
glans doorstaan. 

BJJ de uitvoering dezer triangulatie is nog ecn 
voor de seismologisclie wctcnschap hoogst be- 

langryk feit gcconstateerd, nl. ccn horizontalo 
verschuiving van ccn betrekkelijk uitgestrekt decl 
van het aardoppervlak ten gcvolge eener hc- vige 
aurdboving (zie „Dc verplaatsing van eenige 
triangulatie-piiaren in de res. Tapanocli ten go- volgc 
van de aardbeving van 17 Mei 1892" door J. J. A. 
Mullert Verh. der Kon. Acad. v. Wctens., Deel HI, 
No. 2, 1895). 

Reeds in het laatst van 1895, bij het ten eindo 
loopen der werkzaainhedcn op Sumatitfs Westkust, 
werd ccn deel van het pcrsonccl der triangulatie-
brigade tewcrkgesteld in Zuid-Sumatra, ter 
uitbreiding der triangulatie over de residenties 
Lampongschc districten, Benkoclen en Palcm- bang 
(Gouv. besl. van 15 Maart 1894 no. 5). Het 
driehocksnet werd al da ar aangesloten aan dat van 
Java cn de lengte der zijden afgelcid uit die der 
aansluitingszij ucn van het Java-net, om zoo- doende 
grootcr nauwkeurigheid te vcrkrijgen dan bij het 
meten vail ecn nieuwe basis met den stalen meet 
band mogelijk was. Daarbif kon echter geen partij 
worden getrokken van cle in 1868 door den 
voornialigcn Geographischcn dienst in de Lam- 
pongsche districten vastgelegde punten, daar de 
pilaren vernield waren； een nieuwe verbinding over 
Straat Socnda bleek dus noodig te zijn wcl- ke in 
189G- 97 door de kapiteins A. R. van Dors- sen en 
A. K. Nolthcnius werd volbracht. 

Ondanks de groote terreinmoeilijkhcden, welke 
ook overigens bijna doorloopcnd moeslcn worMcn 
overwonnen, had de triangulatie van Zuid-Suma- tra 
een zeer geregeld vcrloop； de verbinding met het 
driehocksnet van Sumatra's Westkust kwam. in 1904 
tot stand cn in 1906 waren a lie hockrnc- tingen 
afgcloopen, waai-aan bchalve door de reeds 
genoemde twee officiercn word dcclgciio- men door 
de kupiteins der genic L. II. F. WuckeT.s en E. J. de 
Rochemont en den ambtenaar B. 31. V. Schlecnstein. 

Het uib een. enkelcn kctling bcHtaandc hoofd- 
drichoeksnct bevat 41 punten ； oj)een daurvan — 
het station Goenocng Dempoc ― warden in ]897 
door den kapitein Wackers ter orientcering van het 
driehocksnet astronornische breed I.'-- cn a/.i- 
mutiibepalingen uitgevoerd. Overigens bevat heb net 
61 p tin ten der tweede urdc cn (>80 (l<r orde, tcrwijl 
het tc T£h>.k Belong bepaal(l<- |>< il als 
uitgangspunt voor de trigon jiidrisclir ln)>)g- 
tebcpaling heeft gediend. 1 n cle Oostclij l：W 
landcn d(H, Laoipongsclic<;i)van J'.ilem- bang, waar 
de terreingesteldheiid geen triaiigula- tie tocliet, zi,jn 
de noodige vuste puntITI vor)r con, topographische 
O[)u(iiDing op klcin(? scl)aa,l (,l<jor astronomische 
plaatsbcpaliugf-ji verki op <|r- zclfdo wijze als dit is 
gcschied bij <lc topG；/!apiii- schc opneniing der 
res. Westcrafdceling van Borneo (zie "rijdschr. Kon. 
Ned. Aardr. Genootsdiap, tweede serie, tied XX - 
1903 „(}cf>gr；iptii- sche plaatsbcpalingcn" door J. 
J. K. Enlljovcn). De geograpliisehe longten werden 
bepaald door het overbrengen van Lijchnctcrs; allccn 
hot lengte verschil J?alcinbang-Lahat is 
tclcgrapliisch bepaald. In het geheel zijn op dezc 
wijze 61 pun ton vastgcstcld. uil.koinstcn der clj-

ieliooksni(；ting cn astronoinis< he 
plaat.^bepalingcn in Zuid-Su)na- tra zijn in 1911 
uitgegev.cn bij de Javaschc Boek- handcl cn 
Drukkerij te Batavia. 

De leiding der triangulatie berustte tot 1903 in 
handen van den majoor der genie J J. A. Alniler en 
ging Coen over op den kapilein der genie, later 
ingenieur,8. Blok, lot 1909, toen de kapitein dor 
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artillerie A. van Lith als brigadechef optrad, dio in 
1911 als waarncincnd chef werd vervangcn door don 
kapitein dor infantcric V. E. Segov. Ten einde de 
wetenschappelijko leiding tier werk- zaamhcden ook 
voor den vcrvolge te verzekcrcn, was inmiddcls 
besloten het triangulatie-personecl gcleiclclijk met 
twee in Nederland speciaal voor de triangulatic 
opgeleide ingenieurs to verster- ken; de ingenicur J. 
JI. G. Schepers, die daartoe in 1910 <>ij de brigade 
word ingedecld, were! in 1913 definitief met de 
leiding dcr triangulatie- brigade belast. , 

In 190G, na afloop der wcrkzaamhedcn in Zuid- 
Sumatra were! door de bovenlanden van Djambi een 
nieuwe, meergunstige verbinding tusschen de 
driehoeksnetten van Midden- en Zuid-Sumatra tot 
stand gebracht, aan welkc tevens de secun- daire 
triangnlatie van Djambi zou worden aange- sloten. 
Nadat reeds op enkele stations hoekme- tingen waren 
uitgevoerd, wtH'den deze in 1908 voorloopig* 
gesttfakt, ten einde vooreerst het gc- heele personcel 
te kunnen tewcrkstellen bij de mecr dringen de 
triangulatie der residentie Oost- kust van Sumatra, 
waarmede tevens in 1907 een aanvang was gemaakt. 

Om bij de triangulatie van laatstgenoemd go- west 
nict te moeten voortwerken op de niet vol- doend 
nauwkeurige en op te grooten afstand van het nieuwe 
arbeidsveld gelcgen basis van Padang, werrd tot de 
uitvocring van cen nieuwe basisme- ting ter 
Sumatra's Oostkust besloten, met ge- bruikmaking 
van ecn basistoestcl van Carpentier te Parijs volgens 
de door Benoit en Guillaume aangegeven constructie 
met draden van invar, ccn alliage van ijzer cn nikkel 
met zeer klcinen uitzettings-cocflicicnt. In 19】0 is 
met dezen toe- «tel, ondcr leiding van den kapitein 
Van Lith, in ]9 dagen nabij Sampoen op de 
hoogvlakte ten Noorden van Jict Toba-nicer, op cen 
gcmiddclde hoogte van ongevecr 1280 M. boven zee, 
een basis gejneten ter lengte van ruim (5665 N., 
welke wat de vcrkj'cgcn nauwkcui'ighcid betreft (ni. 
f. in het cindresultaaL = ongeveer c6ne 4 millioenste 
van (lc lengte dcr basis) aan de daaromtrent gekoes- 
terde verwachtingen heeft bcantwoord. Een kort 
verslag dezer gehrcl modernc en voor de ccrste in；) 
a I in( 1 e tropen uitgevocrdc basismet ing komt voor 
in het .Jaarvcrslag van den Top. dicnst over 191(). 
Als verge!ijkingsvlak voor de trigonometri- 
lioogtcbcrckcningcn is uitgegaan van het door <[(• lj(
：li-Spoorwcgmaatschappij vroeger tcr Suinalra,：i 
Oostk ust bepaaldc z.g. „ Dcli-]x>ir,, dat na 
on<icrzock ook voklocndc nauwkeurig block 
ovcrcen te stem men met het geiniddeldc zecpcil in 
Straat Al a) aka. 

J)c priniairc triangulutie tcr Sumatra's Oost- kusL 
is in 1915 bccindigd: die dcr seciindairc en tertiaire 
puntcn is thans (1919) nog. gcdccltclijk 
onderhanden. Tcr aansluiting aan het net van 
TapanoeJi is voorts ecn drichoeksketting gc- bracht 
over de tot laatstgenoemd gewest behoo- rende 
landstrcek ten Westen van het Toba--nicer; in 
Jiovcn-Asalian, Riouw cn Djambi zijn de trian- 
gii)atic-werkzaahcdon tevens gelcidelijk ondcr- 
handen genomen. Onitrcnt do voortzetting der 
ti'iangulutic in hot laaglanH van Sumatra's Oost- k 
ust is reeds go bl ok cn, dat de kuststrook ten 0 os ten 
van fJ'an(ljocng Bnlei tot aan Labooan Bilik zich nog 
tot bepaling door drichocksmcling J eent, doch dat in 
hot geheel vlakke land ten 0 os- ten van deze laatstc 
plaats de noodige vaste pun 

tcn door astronomischc plaatsbcpalingen zullen 
moeten worden verkregen; voor Djambi bleek uit het 
verkenningswerk dat do aklaar noodige vasto puntcn 
voor het grooiste deel door drie- hocksincting zullen 
kunnen worden bepaald. 

Triangulatie van Celebes. Nadat ingevob go het 
Gouv. besluit van 6 Januari 1910 No. 6 het 
arbeidsveld der triangulatie brigade was uitge- breid 
met het gouvernement van Celebes en On- 
dcrhoorighecien cn de res. Menado, werd in den 
aanvang van dat jaar door ecn dccl van het personcel 
di er brigade inct de werkzaamheden in Celebes ccn 
aanvang gemaakt. Het daartoe reeds in 1908 
ontworpen workplan bchelsdc o. m.: dat de 
drichocksmeting van Celebes, den grondslag 
vormende voor ecne topographischo opneming, zou 
aanvangen mot die van het Z.W. schierei- land; dat 
op genoemd schierciland, in de resi.den- tie Menado 
on waarschijnlijk ook op het Z.O. scliiereiland 
basismetingeh zullen worden uitge- voerd, 
zoomedeeenige astronomischc azimuth- en brcedte-
bepalingen, later gcvolgd door telegra- phischc 
lengte-bepalingen, cn eindclijk dat door de 
triangulatic-brigade uitsluitend zullen worden 
verricht de werkzaamheden voor het hoofddrie- 
hoeksnet cn de overige punten van hooge orde, 
terwijl die voor de verkenning, den pilaarbouw en do 
vaStlegging der punten van de derde orde in 
hoofdzaak zullen worden ovcrgolatcn aan de later 
met de terreinopnemingen te belasten opne- 
mingsbrigadc. Laatstbcdoelde rogeling, afwijkendo 
van die, welke op Sumatra was gevolgd, waar de 
triangulatie-brigade met do driehocksmeting in haar 
gehcelen omvang is belast, had hoofdza- .kclijk ten 
doel om de hoofdtriaaigulatie van Celebes spoedig 
eeii voldoendcn voorsprong op het eigcnlijkc 
opneniingswcrk to verschaffen, en om bij de kcuze 
van de puntcn der 3de orde oordcel- kundiger dan 
zulks bij de triangulatie van Sumatra was mogclijk 
gebleken, met de belangcn van. de 
terreinopnemingen rekening tc kunnen hou- dcn. Na 
vaststelling van den hoofddriehocksket- ting over het 
Z.W. schicrciland, had van 28 Juli tot 22 Axigustus 
1911 do ccrste basisineting plaats tc Djcneponto 
(Zuidkust van het Z.W. schierei- land) met hetzelfde 
Jadcrin-basishpparaat, waar- incde ook de basis te 
Sampoen ter Sumatra's Oostkust werd gemeten. De 
cerste Celebes-basis heeft ccnc lengte van ruim 
10.476 M.; de bcreikte nauwkeurigheid — 
middclbare fout in het eind- resultaat = rond
 van de basis-lengte 一 
voldccd aan do verwachtingen (zie Jaarboek v. d. 
Top. dienst 1911)* Ecn tweede basis werd in October 
cn November 1915 onder de porsoonlijko leiding van 
den ing. Schepers te Tondano (Noor- dclijk 
schiereiland) met hetzelfde appnraat geme- ten. Deze 
basis heeft cone longto van ruim 7205 Al.; zooals uit 
het kort verslag dcr meting, voor- komondc in het 
Jaarbook v. d. Top. dienst over 1915, kan blijken, 
vokloct zc zelfs aan zeer hooge cisehen van. 
nauwkeurigheid, daar toch de middel bare fout in het 
cindrcsultaat slcchts 6en 6,3 millioenste van de 
basislcngto bedraagt. Do verkenningen, pilaarbouw 
cn driehoeksmetingen worden in het Z.W. 
schiereiland geregekl vdort- ,gezet cn zijn door 
Middcn-Celcbes on over de Tom ini bocht via do T 
ogi an • (Sc h il d p ad) eilan- den uitgebreid naar het 
schiereiland van Monado. Het primair meten 
goschicdt grootendecls des nnchts met lampen. 
hetgeen tot grootc bespoe- diging aanleiding geeft. 
Tcr orienteering van het 
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net hadden in 1912 ten Ooston yan Makasser op het 
driehoekspunt der le ordo Montjong Lowe do noodigc 
astronomischc werkzaamheden plaats. 

Ten oinde in de toekomst con behoorlyke aan- 
sluiting van hot net van Noord-Celebes met dat van 
Zuid-Celebes te kunuon bereiken, word voorts 
godurende de maanden Juni en Juli 1917 door den 
ingenieur Schepers en den kapitein Horsting eon 
telegraphische bepaling van het lengteverschil 
Makasser—Menado (Astr. Station Wenangheuvel 
P. 56 van het net van N. Celebes met het centrum 

van den vuurtoren te Makasser) uitgevoerd; de afstand 
dezer beide stations bedraagt langs den kabel gemeten 
ongevcer 1765 K.M. — Een uit- voerig verslag dezer 
zeer nauwkeurig uitgevoerde lengtcbepaling korrrt voor 
in het Jaarbock v. d. :' Top. dienst over 1917. Als govolg 
dezer bepaling 、.、 is gebleken dat Menado op de 
zeekaarten onge- veer 160 Meter* naar het Oosten zal 
moeton wor- den verplaatst. 

Triangulatie van Bali en Lombok. Ter 
verzameling van de noodigc gevens voor de invoe- 
ring van een nieuwe landrente-regeling op topo- 
graphischen grondslag (Gouv. besluit van 2 Juli 
1912 No. 11) word in dat jaar ook met de drie- 
hoeksmeting in genoemd gewest een aanvang ge- 
maakt. Aansluitende a an het hoofddriehoeksnet van 
Java werd al dadelijk een driehoeksketting 
ontworpen. die niet alleen in staat stelt op Bali en 
Lombok een voldoend aantal vaste punten voor de 
landrente-metingen te bepalen, maar die te- vens in 
de toekomst dienst zal kunnen doen als 
hoofddriehoeksketting, welke zich verder in alge- 
meen Oostelijke richting over de kleine Soenda- 
eilandcn zal uitstrekken. De werkzaamheden, die 
voorloopig slechts een secundair karakter dragen, 
werden aanvankelijk door het personecJ der Op- 
leidings-brigade uitgevoerd, doch zijn sedert 1917 
aan de triangulatie- brigade opgedragen. 

Triangulatie van Banka. Ten behoove van den 
dienst van het Mijnwezen werd nog in de tweede 
helft van 1917 een aanvang gemaakt met de 
triangulatie van het eiland Banka. De formatie van 
dat eiland bleek echtcr voor de triangulatie niet 
gunstig te zijn, daar er geeh hooger toppen dan 700 
M. voorkomen, terwyl het terrein toch sterk 
geaccidenteerd is. Een groot aantal secun- daire 
punten en hulppunten zal er ongetwijfeld' voor de 
vastlegging van de tertiaire punten noo- dig zijn. Ten 
behoeve dezer geheel zclfstandige drichoeksmeting 
zal tevens op Banka eon basis worden gemeten. 

Hertriangulatie van J a v a., Voor de in 189(5 
onderhanden gcnomen hermeting van de geheel 
verouderde en onbruikbare topographischc kaar- ten 
van Midden-Java, die, zooals hiervoren aan- 
geteekend, moerendeels niet op een triangulatie 
berusten, was een detailtriangulatie noodig. Reeds 
dadelijk bleek daarbij, dat de gegevens be- treffende 
de punten der 2dc orde, voorkoinende in de 5e Abth. 
der ..Triangulation von Java" niet bruikbaar waren, 
daar de pilaren, die indertijd sorns eerst geruimen tijd 
na afloop der hoekmc- tingen door de bevolking waren 
gebouwd. voor het meerendeel niet op de juiste 
plaatsen waren opgericht; dientengevolge moest een 
nieuwe bc- paling der punten van de 2de orde worden 
uitge- .voerd, aan welke de voor de detailmetiugen be- 
noodigde punten der 3de orde konden worden 
vastgelegd. Achtereenvolgens werden door de Op- 
jeidingsbrigade bedoelde driehoeksmetingen uit- 

govoerd in de residcntics Banjoemas (1896 — 98), 
Kcdoe-Bageldn(1899—1902), Semarang-Djapnra 
(1902 — 1909) en Pckalongan-Tegal (1909 — 
1913). terwijl zulks in de rcsidentie Cheribon. van 
1911 — 1915 door cen dor opnemingsbrigades 
geschicdde. De resultaton dezer driehoeksmetingen 
zyn reeds gepubliccord voor do residcntics 
Banjoemas cn KSdoe in 1903 bij G. Kolff & Co. te 
Batavia cn voor Semarang in 1912 bij de Javasche 
Boekhan- del en Drukker日 te Batavia. ， 

Voorts werden sedort 1905 ton behoeve van den 
Dienst van het Bosphwezen en dcc】s ten dienste 
van de landronte-cartcering van Java de- 
tailtriangulaties uitgevoerd in de rcsidenties Ma- 
dioen, Rem bang, Kediri, Soerabaja (met het ciland 
Bawean), Pasoeroean, Socrakarta cn Djok- jakarta, 
welke geleidelijk worden voortgezet; de resultaton 
dezer aauvullendc triangulaties worden 
achtereenvolgens gepubliceerd in de jaarver- slagen 
van den Toggraphischen dienst. 

Zooals reeds hiervoren werd adngeteQkend (zie 
TOPOGRAPHISCHE DIENST), worden sedert de 
inwerkingtreding der zg. ccntralisatie op op- 
nemings- en cartceringsgebied in Nod. Indic alle 
driehoeksmetingen door den Top. dienst uitgevoerd, 
waardoor cen hci'haald en veelal vol gens 
verschillende methodes trianguleeren van een zelfde 
terrein ten behoeve der technische werkzaamheden 
van de verschillende diensttakken (Kadaster, 
Boschwezen, Irrigatie) geheel uitge- sloten is 
geworden. Op triangulatic-gebied wordt 
ontegenzeggelijk in Nederlandsch-Jndie aan zeer 
hooge eischen voldaan. 

Voor de werkwijzc bij de triangulatie-brigade 
wordt verwezen naar de door dcu Top. dienst uit- 
gegeven instructien, handleidingcn en technische 
voorschriften, welke meerendeels bij het 
Hoofdkantoor van genoomden dienst te Batavia 
verkrijgbaar zijn； een volledige opgave daarvan 
komt voor in Jiet Jaarverslag van den. Top. dienst 
over 1905. Voor de formatie, recruteering en op- 
leiding van het personccl, zie TOPOGJ-tAJ>II I - 
SCHE DIENST. 

Lileratuur•. Tijdscbr. v. h. Kon. Ned. Aar<l. 
Gcnootschap, 187G, „De residentiekaarten van Java 
cn Madoera,\ door F. de Bas; 1892, triangulatie van 
Sumatra,5, door J. J. A. Alullcr： 1905, De 
aansluiting v. !】.driehocksn^t van Ztii(l - Sumatra 
aan het net van Sumatra^ Wcstkusl door Dr. J. J. A. 
Muller,； Kon. Aeadcniic v. W'-- tenschappon te 
Amsterdam (J898) „Eonigc mc- dedeelingen 
betreffende de triangulatie van Sumatra* *, door J. 
J. A. Muller; „Trianguluti<' van Sumatra, 
Driehoeksnct van Sumatra's W<；st- kuM" 
(Landsdrukkcrij, Batavia, 1900); 
zicht v.(I. organisatie en de werkwijzc v.(1. U.'op. 
dienst in Ned.-Indie" (Landsdrukkcrij, Bat avia, 
1901) ； tic Jaarv^rslagen v. d. To)>. dienst sch-rt 
1905. J. J. K. E. 

TRICHOSANTHES ANGUINA L. Fam. Cucur- 
bitaceae. Boloet, Lindoeng, PCtola oelar, Parij a 
bSloet (MAL.), Par6 weloct (JAV,). Klimplant n)ct 
ranken. hier en daar gekweekt ojn do vruclitcn, die 
rnuw bitter en onaangenaam smaken, doch gekookt 
een sniakelijk moes geven. 

TRICHOSPERMUM JAVANICUM Bl. Fam. 
Tiliaceae. Endilan nasi, Nilau nasi (MAL.): Dolog 
(soEND.).Lagc boom, meestal met krommen stain 
en hartvormige bladeren, alleen in W. Java 
voorkomend. Uit strooken van do bast, die men in 
clkaar draait, wordt een good touw gemaakt. 
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TRlENG GADENG. Ecn uit de mockims Pen- doc 
萨(nicest W) Tri eng Gadeng (midden) on Pangwa 
(meest 0.) bestaand landschap van do onderafdecling 
3Ieureudoe, afdecling Noordkust van Atjiih. Het 
wordt begrensd ton N. door Straat Malaka； ten 0. 
door de Kroeiing Boura- tjan die het schcidt van 
Mcurcudoc; ten Z. door don Goon eng Line Sagoc51 
(grens met Geumpang) en ten W. door de Kocala 
Krandjoe en de water- scheidingslijn van het ten W. 
van de Kroceng ,Trieng Gadeng gelegcn heuvelland, 
welke lijn het schcidt van Pant6 Radja en Ndjong. 
Het landschap beslaat 土 也0 K.M2., waarvan si edits 
8,oK.M2.bewoond en bcbouwd.Dc bevolkingtcldo 
(eind 1915) 7834 zielen, w. o. 2670 geregistreerde 
mannen, over bovengezegde drie moekims ver- 
deeld in reden van 996: 1052： 622. Het met 
oerwoud bedekte gebergte in het Z. gaat 土 20 K.M. 
van de kust over in met alang-alang, struik- gewas en 
schaarsch bosch begroeide heuvels, die, steeds 
afrfemend in hoogte een uitloopcr bcoos- ten de 
Pante Radjarivier cn 66n bewesten de Kroecng 
Beuratjan vooruitschuiven, tot 土 500 A 1000 31. van 
het strand, respcctievelijk in Peudoei：6- cn Pangwa, 
waardaor aan de zeezijde de Peudoeefr-, Tricing 
Gadeng- en ecn deel der Pangwa-gampongs en 
rijstvelden als in een tang worden onivat. Sleclits de 
aan de Kroceng Beuratjan gel egen Pangwa-
gampcngs vallen er bui- ten. Behalve die Pangwa-
gampongs. die hun irrigatiuwater krijgcn uit de Kr. 
Beuratjan, is het verdcre gebied daarvo'or 
aangewezon op on- beteekenende riviertjes als Kr. 
Trieng Gadeng, Kr. Pangwa enz. Bcvaarbaar is 
aileen de beneden —Beuratjan bij vloed, voor groote 
prauwen en stoonislocpen tot aan de tranibaan cn 
voor djal6's tot onistrecks Aleuseugit Beuratjan. De 
groote weg langs de N. kust kruist het landschap O. 
W. via Meuscugit Beuratjan en de N. Pangwa-gam- 
pngs gaande door het Trieng Gadeng-complcx, eu 
passeerond Pendoce,1, in het nicest N. en smal- stc 
gedeclte van die mockim. Noordclijker nog' kruist de 
Atjchlrambaan het land, met haltes te J'angwa en 
Pcncloeefr. Overigens volmaken van -tot 5 M. brecde 
eolonnewegen en tai van voet- paden IH.-L zecr 
voldoende wegennet. De bevol- king leeft van 
rijstbouw vooral op bowaterde, ma：ir ook wel op 
drogf vcldcn, tcrwijl bijna allo ^.impong^rond wordt 
in beslag genomen door pinn ng- (u klappcrl uincn. 
Op de hell ingen der hull vels en hi or (;n daar in de 
vlaktc wordt ook d<： pepercuJtmir bcoefcn<l. De 
vccstapel bestaat uit 土 1550 runderen, 200 
karbouwen cn ccnige honderden geit(-n e/i scliapen. 
Aan de kust wordt druk gcvischt nr.iL sleepnettcn. 
De uitvoer be- staat uit visch, peper, pinang, copra, 
gevlochten matten (vroiiwenarbcid), huiden on 
boschpro- ducton (vooral rotan). 

De drie moekijns, die het landschap samcn- 
stcllen, werden bij Tnd. Stb. 1909, n°. 269 
vorcenigd. Voordien worden Trieng Gadeng en 
Pciidocd*- gerekend ondcr Ndjong, cn Pangwa 
ondor Mcurciidoc tc rcssortecrcn. Oeldiibalang is 
ToukocMft^E wiens Korte Verklaring dd. 27 Maart 
1015 werdgoedgekeurd en bckrachtigdbij Gouvts. 
besluit van 16 Oct. d. a. v. Zio: Mcdedcelingcn 
Encyclopacdisch Bureau, Afl. 1 (1911) bl. 70. 

TRIGONELLA FOENUM-GRAECUM Linn. ]?am. 
Lcf/uininosae-Papilionalae. Hoclbnb (MAL.), 
Klubot, Kelabot, (BATAV. MAL., JAV.); Koelabet 
(SOUND.), Foncgriek (NED.). Eenjarige kruidach- 

tige plant, thuisbehoorende in het gebied van de 
Middcllandsche Zco en claar als vcevoeder ge- 
kweekt, en ook om do aroniatische zaden, die 
opwekkende eigcnschappen bezitten. De plant kan 
blijkens prooven op Java wcl groeien, doch de zaden 
voor den inlandschcn drogerijenhandel worden thans 
algemeen uit Bombay aangevoerd. Men gebruikt het 
o.a. in haaroiie en ook wcl als gcncesniiddel of 
specerij. 
TRILWORMEN. Zic WORMEN. 
TRINIL of TIRIL. Javaansche naam voor klcine 

snipachtige cn plcvieracbtige vogels； Tri- nil watoe 
hect de Oeverlooper, Tringoides hypo- lettcos; Trinil 
goeng ecu Strandlooper, Tring a acuminata. Eene 
and ere Ruiter-soort, Tetanus stagnatilis, heet op 
Java kejok； do Groonpootige 
Ruiter,(.>loltisglottis, heetBenontjang( ?); Terckia 
cincreus wordt op Java Bedaran( ?) of Tjoewijoen 
genoemd. Tring a subarquala wordt op Java Ma- 
jatan(?) genoemd. Halango is op Celebes een col- 
lectief-naam voor 时z-soorten. 

TRINIL. Des a in de res. Madiocn. in welker 
nabijheicl in 1892 overblijfselen van Pitheean- 
thropuserectus (zie aldaar) zijn ontdekt. 

TRIOMMA MALACCENSIS Hook. f. Fam. 
Burseraceac. Teta toendjoe lanang (MAL.). Boom tot 
bijna 30 M. hoog uit Z.-Sumatra. Het hekler- roode 
spint en het donkerbruine kernhout worden gebruikt 
voor planten onder dak. Somniige boomen zijn zecr 
rijk aanliars, die naar terpentijn riekt en niocilijk hard 
wordt. Dezc damar asam wordt door de inlanders wel 
voor fakkcls gebruikt. 

TRIPA. Een nog jo ng landschap (oorspronke- 
lijk cleel uitmakend van Sounagan) in de onderaf- 
deeling Meulaboh, afdeoling Westkust van Atj6h. 
omvattend ocn aantal in de nabijheid der Kroceng 
tripa gelcgen dorpen, met totaal 407 geregistreerde 
mannen. Die dorpen zijn meestal ontstaan als gcvolg 
van de vroeger hicr beoefende pcpercultuur. In 1880 
beliep de pepcruitvoer nog 4000 pikocl; thans wordt 
jaarlijks nog maar ± 100 pikoel uitgevoerd. Do 
rijstcultuur is nu van meer bolang cn ovorigens houdt 
de bevolking zich be- zig met vecteclt, vissche侦，de 
inzaineling van boschproductcn en handel. De Tripa-
rivier, waarvan het bovenstroomgebied het 
landschap Gajo Locos omvat, is tot vrij ver strooniop 
be- vaarbaar, maar aan do monding staat veel bran-
ding, waardoor in den. Wcstmoesson zelfs gecn in- 
landschc vaartuigen kunnen binnonkoinen. Oe- 
Rebalang is Toekoe Mohamed AH, wiens Korte 
Verklaring dd. 2 Sept. 1911 is goedgekcurd en 
bokrachtigd bij Gouvts, besluit van 29 Dec. d.a.v, 

Literatuur: K. F. H. Van Langen in T. Aardr. Gen. 
2c Serio VI, bl. Gl.: Bijdrageu T. L. en Vk. N.-I. Dccl 
55, (1903) bl. 221； Medcd. Encycl. Bureau, Afl. I 
(1911) bl. 57. . 

TRIPANG. Tri pang is de Maleiseho naam voor de 
zeekoinkommcrs (Ilolothurioidca), cen afdecling 
van de Stokclhuidigen (zie aldaar), die ge- kcnmci'kt 
zijn door een langgerckt, wormvormig, ei-, ton- of 
spoelvormig lichaam. De lengte is zeer afwisselcnd
； er zijn soorten, die in volwasson tocstand con 
lengto hob ben van hoogstens 5c.M., som)nigo 
St/napta-soovlcn daai'cntcgen wordon tot 2\i. lang. 
Reusachtigc slangvormige soorton, die bij con lengte 
van 1 M. eon clikte hebben van 20 c.M.,bohoorcn tot 
do zcldzaamhcdon. In plaats van de hardc 
kalkschaal, die het lichaam der overige 
Stekelhuidigen bedekt, hebben de zee- komkominers 
eon wcoko, ledcrachtige huid, waar. 
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in cen groot aantal kalklichaampjcs van verschil- 
lenden vorm versprcid liggcn. Rondom de mond- 
opening is een krans van samentrekkende voe- lers 
goplaatst, die bij sommige soorten lang en vertakt, 
bij andcro kort en schildvormig zijn on bij do 
opneming van het vocdsel dicnst docn. De 
ainbulacraalvoetjes, uitstulpbarc organen, zqn 
gewoonlijk in vyf rcgelinatigc rijen over de lengte 
van het lichaam gerangschikt； zij doen als 
bewegingsorgaan dienst. Dikwijls missen clc 
voetjes aan cen zijde van het lichaam do ternii- nalc 
zuigschijfjes, die aan die dcr andere naar den grond 
gekcerde zijde wel voorkomen, waardoor eeno 
tcgenstclling tusschcn buik- en rngvlak ontstaat. Bij 
de Synaplidae zijn de voetjes geheel afwezig. 

De kleur der tri pang doorloopt alle nuances van 
geclwit tot zwart, terwijl ook een lichtroode, een 
blauwachtige en eenige wit- en zwartgevlekte 
soorten voorkomcn. 

Vele soorten ontlasten, bij aanraking, een aantal 
kleurlooze. slijmerige draden. In het alge- mecn 
verdragen de Holothurieen abnormale om- 
standigheden zeer slecht. Sommige soorten zijn zoo 
gevoelig dat zij bij een niet eens zeer sterken prikkcl 
een grooter of kleiner deel der ingewands- massa 
naar buiten stooten, zonder dat het di er daardoor 
sterft; zoo wordt b.v. het darnikanaal gemakkelijk 
geregenereerd. Bij anderesoortenver- vloeit 
plotseling do huid en gaat in weinige minu- ten in 
een vormlooze slijmmassa over. Reeds aanraking 
met de lucht.brengt bij sommige soorten dat 
versehijnsel teweeg, waarom de visschers de pan, 
waarin de tripang gekookt wordt, onder water onder 
het dier brengen. 

Het voedsel is van dierlijken aard； zoowcl 
levende als doodc. zelfstandigheden worden opge- 
noinen. Zij zijn weinig bewegelijk; sommige soor-
ten blijven maandenlang op dezeJfdc plaats ； an-
dere vermogen zich op hun ver bl ijf plaats zoo stc- 
vig vast te Louden, dat zelfs de branding ze niet 
vermag los te krijgen. Sommige komen ullccn op 
modderigen grond voor: andere geven de voor- keur 
aan zand en steen, wecr andere — en dit zijn. vele 
— worden nagenoeg alleen op levende en doodc 
koraalbanken aangetroffen. 

De tri pang leverende soorten dcr Holothurieen 
behooren zoo good als uitsluitend tot de familie der 
Aspidociiirotae en wel tot de geslacJiten Ho- 
lothuria, Muelleria en Stichopus. Van het eerste zijn 
in den Archipel thans 54 soorten bekend, van het 
tweede 7 eii van het derdc 9. De tripang-leve- rende 
soorten komen onmiddellijk onder de op- pcrvlakte 
van het water voor tot een diepte, die voor 
geoefendc tripangvisschers bereikbaar is. 

In de inlandschc nanien hecrscht groote ver-
warring; slechts zeer cnkele soorten jnogen zich in 
het bezit van een tamclijk vasten inlandschen naam 
verheugen； zoo bijv. Stichopus ananas, do ,tripang 
nanas, die ecliter ook onder den naam tripang 
djapoeng voorkomt. 

De algemeene nanien van het bandelsartikcl zijn 
in het Malcisch tri pang of gamat (gamah, gamCt), 
Jangs de Zuid- en de Westkust van Sumatra 
soewocJa, in sommige streken der Zuide- 】日ke 
Molukkpn eb en waarscliijnlijk nog vele andere. 
Voor de verschillende soorten, die de visschers 
onderscheiden, vindt men in de lijst bij Dr. J. C. 
Koningsberger (zie Jiierachter bij de litcratuur-
opgaaf) 250 namen gonoemd. Het nan- tal soorten, 
die in den tripanghande] een groote 

rol spelen, is betrekkelijk gering. Als zoodanig zijn 
in de eerste plaats to beschouwen do Mud- Zeria-
soortcn. in het bijzonder de soorten macu- lata, 
echiniles, lecanora cn miliar is; v oorts Stichopus 
anaiuts als dure en de zeer algemeeno Slichopus-
soortcn varicgalus cn cJiloronotus als jnindcre 
soorten; cindclijk de IIolothuria-soorten 
tnarmorala, viliensis, atra, vagabunda en scabra als 
soorten van verschillende handclswaarde. 

Men vindt tripang op alle kusten van den In-
dischen archipci, van Nicuw-Guinea cn Nicuw-* 
Holland. De rijkste oogsten heeft men langs de 
kusten van Celebes, vnn.de Taniinbar-eilandcn en 
deu Spermunde-archipel, van Nieuw-Holland, van 
de Duizend-eilandcn cn de Anambas-groep, terwijl 
de <|uurste sooi'ten bijna uitsluitend bij Nieuw-
Holland cn op enkcle gedccltcn van de kust van 
Celebes worden aangetroffen. 

Terwijl op elke kust de vangst incest al geheel 
geschicdl door daar tehuis behoorendc inlanders, 
zijn het vooral de Makassaren. die reeds sedert 
overoudc tijdcn naar Nieuw-Holland en Nieuw- 
Guinea varen om daar den oogst der zee te gaan 
binnenhalen, een bedrijf, dat nog tot 土 1860 groote 
gevaren niedebracht door de vele zeeroo- vers, 
welke die streken onveilig maakten. 

Vroeger rustte de vorst van Bon6 jaarlijks eenc 
vloot van 土 55 padoeakan's, prauwen met of zonder 
verdek en van e6n tot drie masten voor- zien, uit, 
welke in Januari vertrok naar Mar^gd cn Kai Djawa, 
twee kustplaatsjes op de N.-kust van Nieuw-
Hol]and,daar gedurende de kentering, die overal het 
gunstigste jaargetijdc voor de tri- pangvangsl is, 
vischtc en den oogst na de berci- ding dcels te 
Timor-Koepang, deels to Makasser ter marjit bracht. 
Nog tot in het midden van de 19e ceuw bouwden die 
visschers aan de kusten van Nieuw-HoBand k lei no 
versterkingen met cn- kelc Jila's bev/apend, om zich 
en hunne vangst tc- gen kwaadwillighcid dcr 
inboorlingcn cn tegen zeeroovers tc kunnen 
verdedigen. Tegenwoordig ,gaan nog jaarlijks van 
Makasscr prauwen uit, waartoe het noodige geld 
door Chinecsche cn andere handclaren wordt 
voorgcscholen, die dan daartegenover recht op den 
oojzst krijgen, tegen een vooraf bepaaldcn, 
gewoonlijk nit erst geringen prijs. 

Op dczclf<le wijze als de JIakassarcn bij Nicuw- 
Holland, gaan de Orang-Bad jo van Celebes jaarlijks 
in vrij groolen gctalc op de tripangvangsL uit langs 
de kusten van den Socloe-archipcl, vanwaar zij dan 
tcikens hunne vangst te Makasscr aan- brengen. 

De vangst kan plants hebbon bij lang of bij hoog 
water. In het eersto gcval is hot in den gehee- Jcn 
urchipcl de gewoontc, <iat de visschcr zich to water 
begeeft, terwijl hij de klcinc sampan adder zich 
aantrekt cu telkcns wanneer hij n)cL <len voct tegen 
cen trijjang aanstoot het dier met de hand oj)raapt en 
Jict in zijn vaartuigjc werpt. So ms heeft de 
visscherij bij nadit jjlaats, vooral op de Karimon-
Djawa-eilandon, en dan gaat cen van do visschers 
voor in de sampan stuan met een fak- kcl in de eene 
cn cen tweetandige ijzeren steek- pijl aan een 
bamboe bevestigd (tjrfengkdng) in do andere liand, 
wuarnice hij de dicren, die hij ziet Jiggen, opprikt. 

Bij )>oog water wordt op twee geheel verschil- 
Icnde jnaniercji geviseht, nl. door duiken of met 
vischtoestellcn. Daar dezc laatstc tooh het dier altijd 
min of nicer bescliadigen, wordt naar de 
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kostbaarste soortcn, voornl. die op de kustcn van 
Niouw-Holland, met duikers govischt. Dit wegens 
de talrijkheid van haaien in al de Indischo wate- ren, 
zeer gevaarlijk cn tevens uiterst vermocicnd 
handwork wordt uitsluitend door Makassarcn uit- 
geoefend. Zij latcn zich dan, gohccl ongekleed, met 
eon mes gewapend on door cen lang touw met hun 
schip verbonden, neerzakken naar den bodem van de 
zee, soms tot op eene dieptc van 土 20 vaam. Daar 
rapen zij dan zooveel tri pangs op als ze zien of met 
den voet voelen en in hunne armen dragen kunnen, 
oin daarna naar de opper- vlakte te komen, hunnen 
buit in het vaartuig te werpen en weer onder te 
duiken. 

De tweede wijze van visschen heeft plaats met 
een soort van Ians of spies (tocinboek), ecn zeer 
langen bamboe aan hetuiteindo van sclierpeweer- 
haken voorzign, waarin de tri pangs blijven hangen. 
Op de Karimon-Djawa-eilanden wordt ook bij.hoog 
water de gewone tweepuntige steckpijl (tjrdngkdng 
)gebezigd, doch op niet grootere diep- ten dan van 土 
5 vaam. Soms, zooals in het Ri- ouwsche hebben die 
spiesen of steekpijlen, die daar scroebang of 
serampang heeten, drie, vijf of zes ijzercn of houten 
punten. ■' 

Daarentegen visschen de Orang-Bad jo en Ma- 
kassaren van Celebes, ook de visschers van de Sa- 
poedi- en Kangean- eilanden en van vele andero 
streken van den Archipel tot op eene di ept e van 土 
20 vaam met de zoogen. ladoeng-tripang, een aan 
een lijn bevestigd blok lood van 土 9 pond, waar 
ondcraan 3 ijzercn punten zitten, die de vis- s< hcr, 
voorover Jiggend in den boeg van het vaar- tuig, 
neerlaat, waar hij door Jiet heldere water liecn een tri 
pang ziet liggen en eerst ophaalt wanneer aan clke 
punt een di er is vastgestoken. Op dczeJfde wijze 
heeft het visschen (ma toclla) y)k;ats op Malnmhdra, 
waar het uitsluitend door Orang-Badjo gcschiedt met 
de loot, een zwaar grijsachtig blok zandsteen in den 
vorm van cen afgeknotten kegd. waar bovenaan een 
houten stce) met oog ter bevestiging van de lijn is 
vast- ^lunaakt, terwijl er onderin twee kruiselings 
loo- ；flcuvon zijn aangebracht. waarin door ro- i 
air. <li<- oin den steen loopen, twee houten latten 
w<>i <lcn \ .istgehoiiflcn, die aan elk uitcinde en op 
t krui'punt zijn voorzien van cen korte ijzercn pi"i' 
nu t \vc(;rliakcii, zoodat met (lit instrument vIJI' 
tripimgs legelijk kunnon worden opgehaald. Nog 
e<-nc anflcrc wijze van visschen is in zwang bij 
<!<■ O/'ang-Sckah van Billiton, nl. door mid del van 
een soort slccpneb. Dit is cen network van houl of 
bamboo, boeboe geheeten, in den vorm v；ui een 
schcrphockigen gelijkbeenigen drichoek, 1 voet 
langs de basis en 7 voet Jangs de zijde. Het 
vlechtwerk tussclicn de zijden is mini on vomit con 
soort zak, waarin de tri pang blijven zitten, als J>ct 
toestcl, met ballast bezwaard, aan tweo ro- tans door 
de prau w over den bodem der zee wordt gcslcept. 

In het aigemc(!n kan gozegd worden, dat in 
ongoveer al do wateren van den Archipel tripang 
govischt wordt, maur dat do visschers door do 
pi'imitievre hulpmiddelcn, waarvan zij zich bedie- 
nen, aangcwczcn zijn op de terreinon van tame- Jijk 
on<liep water, terwijl.-bovendion in de mceste 
sleeken slcclits gedurende cen paar maanden van hot 
jaar kan gevischt worden. 

Op Java cchter wordt nict uan tripang-vissche- rij 
gedaan^V6or(1<； uitbarsling in Krakatau hield een 
deel der bcvolking van I'jaringin zich daarme- 

dc bezig. Wcl zijn de bewoners der Duizend-eilan- 
den tri pang-visschers, ook vindt men die, als boven 
vermeld, op de Karimon-Djawa-eilanden en op de tot 
Madoera behoorende klcine eilanden- groepen. 

Onmiddellijk na do vangst moct de berciding 
plaats hebben, daar de tri pang zeer spoedig aan 
bederf onderhevig is. Dczc geschiedt op verschil- 
lende wijzen, waarvan hi er eenige worden vermeld. 
Het diet wordt door cen snee in de lengte geopend 
zoodat de gehccle inhoud er uitJoopt, soms na ccrst 
nog gedurende | uur boven een zacht vuur te zijn 
gedroogd. Vervolgcns wordt het met zeewater, al of 
niet vermengd met papa- jabladeren of een of andere 
aromatischc boom- schors, gedurondo minstens 3 uur 
gekookt in groote ijzercn pannen, hetzij in de 
prauwen, hetzij aan land. Sommige kostbaro soorten 
worden af- zonderlijk gekookt, zooals de trip, marege 
door de Makassaren, vermengd met de schors van 
kajoe bengkoedoe, waardoor een roode kleur 
verkegen wordt, of zooals de trip, gosso door de 
visschers van Halmahera, met de bast van lolaro- of 
ban- kohout, waardoor de dieren een pikzwarte kleur 
krijgen. 

Na het koken wordt de tripang veelal gedurende 
e6n dag in diepe kuilen, met aarde toege- dekt, 
gclegd, of zooals op de Natoena-, Anam- bas- cn 
Tambelan-eilanden, met zeezand. ge- schuurd. De 
Sckah ontdoen het dier van den bui- tenhuid door 
wrijven met een brok koraalsteen. Vcrvolgens spreidt 
men do dicren uit op bamboe- horden of matten boven 
groote vuren, op sommige plaatson wel eenvoudig in 
de zon, totdat ze door en door droog zijn geworden, 
om ze daarna in manden of zakken te verpakken. 
Wanneer ze op dezo wijze lang bewaard w.orden, 
inoeten zij nu en dan nog, om bederf te voorkomen, 
worden uitgepakt en gedurende cen paar dagen in de 
zon g droogd. Door deze bewerking heeft de tri pang 
ongeveer 家 van haar gewicht verloren, en is ze een 
plat, bruinachtig, zwart of rood, droog en lederachlig 
voorwerp geworden. 

Eene kleinc afwijking der boven beschreven wijze 
van bcreicling vindt men op Halmahera, waar de 
duurste soorten met de minderwaardige worden 
opgestopt. 

De inlandschc visschers brengen hun oogst,, nu, 
ongesorteerd, ter markt, voornl. te Makasser, Ternate, 
Dobo cn Singapore, waar zij ze, tegen betrekkelijk 
zeer Iago prijzen, aan Chineesche handelaren 
verkoopen. 

Op bovengenoemdo groote marktplaatsen nu 
wordt de tri pang in ongeveer 30, alleen aan de 
Chincczcn prccies bokendo soorten gesorteord en 
afzonderlijk verpakt, waarna zc gerced is voor den 
uitvoer naar China (waar de tripang haisom wordt 
genoomd). 

De prijs, die voor dit artikel in China gemaakt 
wordt, varieert van / 50 tot / 275 de pikoel. (Een* 
pikoel van de grootste soorten bevat ± 1000, cen van 
de klcinere 土 2000 stuks). 

V66r 1820 word hot rccht van uitvoer uit Ma- 
kasser naar China verpacht, wat dan do bevoegd- heid 
guf om jaarlijks met 1 jonk tot dit doc! van Canton of 
Amoy to Makasser te koinen (zoogen. 
Makassaarscho pas). Na dien tijd zijn eenvoudig in- 
cn uitgaando rechten in do ver- schillendo havonj 
geheven. Welk oono bclang- rijko plaats dit artikel in 
den Indischen handel inneeint mag blijken uit do 
volgendo cijfers： de 
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jaarlykschc uit-voer van Makasscr bedroeg in de 
jaren 19J5, 1916 en 1917 achtercenvolgens 
569.000,544.000 en 524.000 K. G.; vanTandjoeng- 
redeli (Borneo) 45.000, 86.000 en 31.000 K.G. 
en van Tandjoengpandan (Billiton) 21.000. 17000 
en 26.000 K.G., terwijl de gohcelc officiiicl vast- 
staande uitvoer uit Ned.-Indic in dio jaren 
665.000, 6S3.000 en 5$3.000 K.G. bedroeg. 

De Chineezen, die de tri pang als cene verster- 
kende en prikkelende Ickkcrnij beschouwcn. cten 
deze na ze gedurendc twee dagen, met verschil- 
lende speccrijcn vermeugd, te hebben gekookt. 

In latere jaren hebben ook Europeancn zich 
in. Indie op deze voordecligc visscherij toegelegd. 
Zoo werden over het jaar 1899 van regeerings- 
wege IS vergunningen verleend tot het visschen 
naar tripang, gewoonlijk tevens naar parelen. op 
de kusten van Java, Celebes en de Molukken. 
Veelal gaat met deze vergunningen gepaard hut 
verbod om op eenige wijzc de in diezelfde stre- 
ken uitgeoefende. irJandschc visscherij te hinde- 
ren of ie belemmoren, terwijl voor sommige kus- 
ten bij de vergunningen tot parelvisscherij de tri- 
pangvangst nadrukkelijk wordt verboden. 

Litcratuur: Aardr. en Statist. Woordcnb. voor 
Ned.-Ind. Java (1875) I. bl. 173; H. J. Lion, 
De tripang-visscherij, Tijds. v. N.J. 17e jrg. I, 
bl. 1; S. H. Koorders, Verslag van cene dienst- 
reis naar de Karimon-Djawa-eilanden, Nat. Tijd- 
"v. N.-I., DI. 48, 1889, bl. 125; Van der Cap- 
pellen, Journaal van eene reis door de Molukko's 
Tijds. v. N.-L, 1855, II, bl. 375; P. G. Bleeker, 
Reis door de Minahasa en den Molukschen Ar- 
chip el, bl. 152 (noot)； P. A. van der Lith, Nederl. 
■Qost-Indie, bl. 542： J. N. Vosmaer, Korte be- 
schrijving van het Zuid-Oost. schicreiland van 
Celebes, Verh. Bat. Gen. DI. 17, 1839, bl. 148; 
Laboean, Serawak, de Noord-Oostkust van Bor- 
neo en de Suithan van Soeloe, Tijds. v. N.-l. 1849 
I, bl. 106; lots over de tripang-bereiding, Tijds. 
v. Nijv. in. N.-I. 1854, L bl. 75: G. F. de Bruyn 
Kops, Schets van de Riouw-Lingga Archipel, 
Nat. Tijds. v. N.-I. DI. 4, 1853, bl. 314; F. H. van 
Campen, De visscherij op Halmahera, Tijds. v. 
Nijv. en Landb. DI. 28, 1884, bl. 2G7 ； Zeevis- 
scherijen langs de kusten der eilanden van Ned.- 
Ind., Tijds. v. Nyv. en Landb. DI. 26, bl. 295, 

H. Ludwig, Die von Dr. J. Bloch im Indi- 
n Archipel gesaminelten Holothurien, Zool. 

Jahrbiicher, 1888, III, bl. 805; Statistick van Handel 
en Scheepvaart in Ned.-Ind., samenge- steld bij het 
Depart, van Financien； E. Verstege, 
Bijzonderheden omtrent de Sekah-bevolking, 
Tijdschr. Bat. Gen. XXIV, bl. 201; Dr. J. C. 
Koningsberger, Tripang en tri pa ng visscherij 
(Mededeelingen uit's Lands Plantentuin LXXI, 1904) 
en P. A. Wintjes, Tri pang en tripangv angst -
(Berichten St. Claverbond, 1915, bJz. 266). 

TRIPHASIA AURANTIOLA Lour. Fain. Jiu- 
ttaceae. Kingkit, Limaoe Koentji (MAL.), Djcroek 
kingkit, DjSroek kingkip (JAV.). Heestcr tot 2.5 M. 
hoog, waarschijnlijk uit China ingevoerd, thans vaak 
in pagars aangeplant en vooral zeer ajgemeen bij 
Batavia, waar de vrucJilen geconfijt gegeten worden. 
De jonge vruchten bevatten een goede gom. De 
bladeren zijn een inlandsch gen ees mid del tegen 
buikziekten. 

TRISTANIA SUMATRANA Miq. Fam. Myr- taceae. 
Kajoe moeloe, PClawan, Palawan koepoer (MAL.). 
Een tot 30 M. hooge boom met rechten stam en 
lichtgrijze afschilferende bast, algemeen 

 

in Palembang. Het zeer zware en hardo hout dient 
bi] den bouw van huizen voor b al ken en stijlen； 
het is bijzonder duurzaam. 

TRITONBAAI. 'Kleine baai met groote diepten op 
het N.lijk gcdeelte der Z. W.kust van Guinea, beO. 
de Argoenibaai. Zoowel v66r als langs de bcide 
wallcn van de N.O. loopende baai liggen 
verscheidene eilanden； buiten de Westpunt van 
Aidoema, aan dcu Z.O.hoek der baai, vindt men nog 
eenige kleinc cilandjes, steenen en een rif, ook 
dieper in treft men, in het midden der baai, een 
dergolijke groep aan. De oevers, waarachter hoog 
berglandoprijst,zijn steil, hoog en rotsig, allccn in 
den N.W.hoek, waar de onbelangrijke Tombona- 
rivier met een breeden. drogen drempel in zee loopt, 
vindt men een kloof tusschen het O.lijke bergland 
eA het bcW. de rivier gel egen, steil op- rijzcnde, 
kringvorniige Lamansicregebergte met hooge 
toppen. Hier stond, nabij de kampoeng Lobo, het in 
1828 gestichte fort Dubus, dat)ve- gens zijn 
ongezondheid spoedig moest worden verlatcn nadat 
de bezetting was gcdecimeerd; overblijfselen van 
het fort zijn niet nieer te vinden Zie Zeemansgids 
deel VI. 

TRITONSCHELP. Zie MUZIEK EN MUZJ EK- 
INSTRUMENTEN. 

TRIUMFETTA RHOMBOIDEA Jacq. Fain. 
Tiliaceac. Soekoepan (JAV.), Poengpoeroctan 
(SOEND.). Opgcricht kruid, 1 — 1 M. hoog met gel© 
bloemcn, in alie tropen verspreid. in Ned. Indio 
vooral op bouwland. De vezcl hcefl men getracht in 
gebruik te brengen onder den naam Aramina, tot nu 
toe met weimg succes. Hij konit met jute overeen. 

TROEMON. Een zelfbesturend landschup, be- 
hoorend sinds 1874 tot het grondgebied van Nod - 
Indie. Aanvankelijk niaakte l)ct deel uit van Atjeh, 
in 1881 deelde men het in bij Sumatra's Wcstkust, 
maar sinds i Januari 1902 behoorl lict met zijn 
onderlioorigheden Silcukat on. Boeloc Sama weer 
tot Atj^h, waar het werd ondergc- bracht, eerst bij de 
onderafdceling Tapaft Toean, doch sinds 1908 bij 
Singke). 

Troemon heeft in liet Noordcn wat vaster bo- dem 
dan in. het Zuiden, waar deze al even rawsig is als in 
de nog Zuidelij kcr gel egen onder- hoorigheid 
Boeloc Saina. Gcen wonder, waar lict landschap in 
langgerektcn vorm N<)or<l- Zuid zich uitstrekt, 
tussclien(J(； zee in hot W. cn de evenwijdig 
daaraan stroomende Sim pang Kiri in het 0. 

De geringe bevolking, - voor een good dccJ 
herkomslig uit Meurafr sa (Oelde Lhcue) - , is 
hoofdzakelijk gevestigd lungs de Boeloe Sama- cn 
Trocmonrivieren cn Jangs de kust. 

Zo houdt zich in de kubtstreek vooral bezig met 
pockat-visscherij, export van gedroogde visch (ikan 
toej) en klappcrteclt, en nicer in het binnen- ]and met 
rijstbouw en rubbercultuur. Van de pepercultuur 
wclke 土 1 i ceuw geleden aanleiding gaf tot de 
ontginning dezer landstrekcn, is niet vccl jneer over. 
Door de strandbosKchen cn vluk- ten dwalen* 
kudden vcrwilderde karbouwen. 

De landverbindijigen zijn niet zecr belungrijk. To 
noemen valien slechts : ]. de weg van Troemon langs 
de Trocmonrivier opwaarts over Kroeeng Loeafr (of 
Loeaih ?), waar liij zich splitst in een voetpad 
Oostwaarls naar Pasi BJ6, cn ecu vrij grooten weg 
Z.Z.O. naar Tocalang aan do Simpang Kiri; 2. het 
voetpad van Boeloe Sama (Koeta Padang) N.O.-
waurts, divergeerend naar 
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Koeta Bringin en Dah aan do Simpang Kiri; 3. het 
vootpad van Poel6 Paja over Soulikat naar 
Bakongan. 

De betoekenis van Ti'oemon is vroeger zeer 
overschat. Ze is thans eigenlijk vooral eene histo- 
rischc .Groot was er de opbloei van de pepercul- 
tuur in het laatst van de 18e, begin 19e eeuw, tij- 
dens Radja Hadji Lebei Dapha, die het ook te 
Singkel had te zeggen, en wiens middelen hem in 
staat stclden met Atjdh to broken. De pepcr- uitvoer 
zou in die dagen wel 40.000 pikoel's jaars hebben 
bedragen. 

Groot was ook do voorspoed tijdens zijn zoon en 
opvolger — te Troemon, niot te Singkel, —Radja 
Boedjang, wiens schepen naar Singapore, Penang, 
Bengalen en Batavia voeren, maar die gezegd werd 
krijgsbehoeften te leveren aan de Padri's en van 
zeeroof en sla venhan del zijn gewin te maken. Den 
2osten Nov. 1830 sloq,t Resident Mac Gillavry van 
Padang met hem een contract, maar dit werd 
nimrucr be- krachtigd, en Koloncl Michiels was 
slecht over hem te spreken. Ook in zijn eigen land 
had hy vijanden. In zijn geweldig fort met hooge 
stee- ncn muren, ringgracht, eu met 32 stukken ge- 
schut bewapende bastions, had hij een beleg te 
doorstaan van peperplanters en handclaren ondcr 
aanvoering van zijn zwager. In 1832 of 1833kwarn 
hij — door vergif zoo het beet — aan zijn eind. Hij 
werd opgevolgd door den oudsten zoon: Radja 
Aloeda, uit zijn huwelijk met Kaatje Stol- te's 
dochter. Kaatje Stolte was eenc Padangsche 
chirurgijnsdochter, die in 1793, toen Padang door 
ecn Franschen kaper were! veroverd, met een 
Atjehcr het binncnland in vluchtte. Radja Moeda 
was in 1833 nog slechts ±10 jaren oud, en stond dus 
aanvajikelijk ondcr voogdij van een paar oojns. 
Maar toen in Mei 1840 Singkel word verov erd door 
Kolonel Michiels, reisdc hij zelfstan- dig op clicns 
uitnoodiging derwaarts, en sloot op 26 Mei 1840 een 
tractaat van vriendschap, dat door de Regeering 
ovenwcl ninimcr werd be- krachtigd. Bij Jndisch 
besluit van 24 Nov, 1849 werd Kadju ^locda een 
onderstand toegekend .id / 200 ^niuands. In 1874 
erkende hij Troemon ic belioorcn tot lict 
gj'ondgebied van Ned.-Indie. In 1881 word 
I'rocnion losgemaakl van Atjdh cn toegevoegd aan 
het gouvernement Sumatra's Westkust., waar(1<： 
controleur van Singkel do aan- r;ikin^< n JIH-I 
J'roemon krecg te onderhouden. In 1883 krecg 
Radja Moeda / 750's maands schade- Joosstclling 
voor zijn afstand van alle opiuinin- k OBIS ten ten 
bate van het Gouvernement; en den J 7den <) uIi 
1881 kwam liij to sterven. De peperopbrengst, die 
in 1837 al nicl nicer dan'JO d. 12.000 pikoels 
bedroeg, ging tijdens zijn bestuur steeds vcjxlcr 
achteruit. 

Radja Aloe da werd opgevolgd door zijn 
.Teukoc '' ' , " . • 

steuncii tegen invullendc Atjohschc benden, 
1887 troopcii uit Padang mocsten worden 

,  ...............  dcu' Gdcn Nov. 
T

cukob Bidjdh 
Nazaroedin nog 

slechts 4 jaren ond zijndc, word het bestuur waax*- 
gonomon door Eseukanda's half brooder Teukoo 
Daafar galar Tcungkoo Hadji Rajeuft, in wiens 
dagen Troemon wcer word gevoegd bij Atjeh, eu 
gcstckl onder den militairen civielgezaghcbber 
van Tape' T-'oean, met ingang van 1 Jan. 1902'. 
j)en 27sten Febr. 1903 stiorf Tng. H. Rajeu6'. 

_ zoon 
Eseukanda (Iskundar), om wien te 

in 
gezonden. Kscukanda word 
1893 vermoord. Zijn zoon 
J^ada galar Tcukoe Moeda 

Bidjdh Lada, die te Koeta Radja wat had school 
gegaan, kwam 11 April 1904 aan het bewind,' doch in 
1910 reeds trad hij af, cn werd vervangen door 
zijn'breeder Teukoe Le. 

TROESEB. Dell MoekimsTroeseb vormeneen 
landschap van de onderafdeeling Sigli, afdeoling 
Noordkust van Atjdh, grenzende ten W. aan Beungga, 
Kcumala en Hjoembd^; ten N. aan Keumangan; ton O. 
aan Keumangan en. Aron; eh ten Z. aan Tangsd. Het 
zeer bergachtige landschap wordt doorstroomd door de 
Kroeeng Tiro, die hi er in den bovenloop Kr. Simpang 
Meutjam- pli en later Kroeeng Inong heet. Alleen het 
N. deel van Troesdb is vlak cn laat zich rekenen tot de 
Pidie-twZZei. Daar is de bevolking gevestigd, tel- 
lende o.m. 250 geregistreerde mannen. Zy houdt zich 
bezig met rijstbouw op sawahs. 

Bcstuurder is Teukoe Keudjroeen Lehman, w-iens 
Korte Verklaring dd. 10 Oct. 1910 is goedgekeurd en 
bekrachtigd bij Gouv. besluit van 17 Mei 1911. Hy is 
lang vijandig gebleven, naar men meende, daartoc 
genoopt door zijn huwelijk in 1898 met do vrouw van 
*zHn collega van Sama Indra. 
TROGONG. District met gelyknamige hoofd- plaats 

van de controle-afdeeling Garoet, regent- sch^ip en 
afdeeling Garoet, residentie Preanger- 
Regentschappen. Het district heeft eene opper- vlaktc 
van 214 K.M2. en telt 3 onderdistricten met 33 dcsa's. 

TROM. Zie MUZIEK EN MUZIEKINSTRU- 
MENTEN. 
TROMMELSTOKKENBOOM. Zie CASSIA FISTULA. 
TROMPETTA (IKAN) (MAL. MOL.). Zie FLU1T- 

BEKVISCH. 
TROMPONG. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN 

STRUMENTEN. 
TROOSTENBURG DE BRUIJN (CASPAR ADAM LAURENS 

VAN). Geboron 24 Febr. 1829 to Winterswijk, 
overleden 28 Juli 1902 to Utrecht,was aanvankelijk 
hulpprediker te Dordt,. werd bij Ind. besl. van 6 Juni 
1857 benoemd tot predikant te Rembang en verkreeg 
bij Kon. besl. van 2 Mei 1885, ingaande den len J uni. 
van dat jaar, op verzoek ecrvol ontslag uit's lands 
dienst. Na zijn terugkeer fungeerdc hij nog als 
predikant te Erichem (cl. Tiel) cn te Heeze.en Leende 
(N.. Br.). Hij heeft zich met botrekking tot Indie naam 
verworven als schrijver van twee boeken, nl. ；, De 
hervormdc kerk in. Ned. Oost-In(lie ondcr' de Oost-
Indischc Compagnie (1602 — 1795)'', Arnhem 1884 en 
„Biographisch woordenbock van Oost-Indischc 
predikanGcn", Nijmegen 1S93. De- zo geschriftcn, en 
vooral hot cerste, gevcu veel nicer dan do titcl zou doen 
verinoeden; in „De herv. kerk" zijn uaast kcrkclijkc en 
zendingsza- ken, tul van geschiedk undige gegevens 
verwerkt, onniisbaar voor hen, die do liistorio van Indie 
bc- studeeren. Blijkens de voorrede in het hier be- • 
docldc werk dienden tot de samenstclling tai van 
bockcn (vooral Prof. Millies1 studio in do Vcrsl. cn 
Jledcd. der Kon. Akad. van Wetensch., DI. VII (1863), 
bl. 12 vgg. en Valentijn*s Oud en Nicuw Oost-Indicn) 
en cenige haudschriften; de talrijkc in den tekst 
goplaatste noton bovatten cen schat van bibliogr. 
gegovons, die de groote belezenheid des schrijvcrs in 
een holder daglicht stollen. Even vooj zijn dood gaf 
Van Tr. de Bruijn nog ceu andcr werkje 
„Krankbezockers in Ned. Oost-Indie5,, Amsterdam 
1902, welk go- 
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schrift, in tegenstolling met het uit-gewcrkte woor- 
denboek slcchts een naainlijst is en a Is eene fian- 
vulling van hoofdstuk VI van ,,De herv. kerk" moet 
worden beschouwd. Bij de saniensteHing der laat-ste 
twee boeken was de schrijver beroofd van zijn 
gezichtsverniogcn (zie de voorrede in het ‘ B.iocr. 
Wdb.") 

p TUBEROOS. Zie .POLYANTHES TUBE- 八； 
.ROSA. 
-/ TUINBOON. Zie V1C1A FABA. 
。< '： TUINBCUW EN S1E.-JPLAN1 EN. Wanncer men / .•
 bij natuurvolken een onderzoek instclt naar den 

aard van bun Tuinbouw, dan zal inen tot de 
wetenschap komen, dat het utiliteits-beginsel st eeds 
op den voorgrond treedt. Men k wee kt de planten 
om de wortels, bladeren, vruchten, zaden te kunnen 
nuttigen, of ook wel voor genees- of heel mid delen. 
Van tuinbouwkunst is geen sprake en van 
liefhebbery, zooals men die in cene be- schaafde 
niaatschappij opmerkt , is slechts wei- nig te 
ontdekken. Wat de inboorlingen in onzen Archipel 
betreft, wij mogen aannemen, dat de Tuinbouw het 
meest en het best bcoefend wordt door de inlanders 
op Java. Hoog is de trap van ontwikkeling niet; het 
utiliteits-beginsel speelt er nog altijd een zeer groote 
rol bij, maar toch, en vooral ondcr de nicer 
ontwikkelden, bespqurt men voorzeker liefliebberij 
in het kweeken van planten, die geen dadelijk nut 
aanbrengen, dus kweeken uit lust tot kweeken, tot 
zien opgroeien van de planten, die men zelf 
verzorgt. Dank zij deze zorgen krijgen de planten 
eene ontwikkeling, welke het oog aangenaani 
aandoet en den verzorger een gevocl van 
zelfvoldaanhei^l ver- schaft. De Chineezen .staan in 
dit opzicht zeer hoog; hoe zij overigens in het 
practisclie leven opgaan, in Tuinbouw uit zich hun 
kunst, zoowcl in het aanleggen van tuinen als in het 
kweeken van specimen-exemplarcn. Men vatte dit 
niet op, alsof wij kunnen instem men met hunne 
opvat- ting van kunst, met hunne dwergboonipjes- 
cultuur. enz., verre van daar, jnaar men moet een 
woord van waardecring hebben voor hunno 
beginselen op Tuinbouwgebied. Ook de Chineezen 
in onze kolonie, voora] de mcergegoe- den. geven 
daarvan overtuigende bewijzen. 

De Europeaan heeft zijn zin voor Tuinbouw ♦ 
medegebracht uit het Westen en in de tropen 
overgcplant. Van ware kunst is niet vcel te be- 
speuren, maar daarentegen is er ondcr de Euro- 
peanen zeer veel liefhebberij in het kweeken van 
planten, en vooral zijn het de vrouwen, die zich, naast 
de huisclijke bezigheden, hieraan wijden. 

Van een cigen kunst op Tuinbouwgebied is in ■
 onze kolonie geen sprake. A an hetgeen men elders 

onder landschapskunst of „ La nd scape gardc- 
ning*5 verstaat. is geen beliocfte. De natuur geeft 
zelve zooveel schoons, dat men geen parken, die 
liefelijke of woeste landschappcn nabootsen, noo- 
dig heeft. Op vele plaatsen is de natuur z66 schoon, 
z66 overweldigcnd mooi, dat elke kunst- matige 
aanleg daarbij ccnc bespotting zou zijn, en al is men 
in een minder begunstigde streek gehuisvest, dan 
nog zijn de kampongbosehjes, de palmengroepen, 
de bamboestoelen zoo aangrij- pend, dat geen 
kunstgowrocht het geheel nog schooner zou kunnen 
ma ken. 

Waar voorzeker w61 gelegenheid voor fraaien 
tuinaanleg zou geweest zijn- is te Buitcnzorg; toch 
heeft men zich daar weinig oin bekoinmerd. Het 
natuursc-hoon bevindt zich niet in 's Lands 

Plantcntuin, maar daarbuiten, en de aanleg van den 
tuin lant in vele opzichtcn te wcnschcn over. Eerst in 
lalercn tijd is men er too overgegaan om gazons van 
cenig belang aan tc leggen cn perken van bloemen 
cn hcesters te vormen, die het oog anngenaam 
aandoen. Hier cn daar wordt er thans het liefelijke 
aan Jict nuttige of weten- schappelijke gepaard. 

De aanleg van een werkelijk schoonen tuin heeft 
niet gcringc bezwaren. Planten- cn dieren- wereld 
bcide Icvercn vijanden, die mocilijk to bestrijden 
zijn. Bij nagenoeg elke europeesche woning is 
gelegenheid om cen tuin aanteleggen: toch ziet men 
allecn bij uitzondering good ge-- vormde gazons, 
perken met bloeinen, enz. Daarentegen lieeft de 
cultuur in potten en tob- ben cen groote vlucht 
genoinen. In doze be- perkte ruimten kan men met 
goede zorg de vijanden wcren, en wordt men 
beloond met een rijken bloci, met welig blad, of wat 
men ver- langt voor de dikwijls zeer aanzienlijkc 
inoeite daarvoor gedaan. 

Onmisbaar in de tropen is de tuinjongen (toekang 
kebon). Het kliinaat maakt, vooral op de 
kustplaatsen. twee nialcn per dag begieten nood- 
zakelijk. .,Senipervirensn zijn alle boo men, maar 
juist deze latcn niet op gezette tijden de bladercn 
vallen, zooals de loofboomen in de gematigdo 
luchtstreek. Elken dag is de grond overdekt met 
bladcren ； elken morgen en elken ^niddag moct de 
tuinjongen den tuin aanvegen, om het afgevallen bl 
ad te verwijderen. Voor dezen arbeid, gieten en 
vegen, is de inlandsche tuinjongen geschikt. Hoewel 
steeds voorzien van ecn mes, heeft liij van snoeien 
geen flauw begrip. Eene kunst be working, die hij 
reeds als kind in den kampong geleerd heeft, past hij 
inet graagto en met succes toe, dat is tjangkok, 
hctzelf'le ongeveer als het elders gebruikelijkc 
marco< - teeren. Hij ringt ecn tak op cene bcpaalde 
plant -： en omwikkelt de won fl met wat vochtige 
aar<l<： cn bindt daar klappervezels om. Ten einde 
nu wortelontwikkcling in dat beetje aardc tc krijgen, 
moet ze steeds vochtig worden gehouden. Voor dat 
doel zou de tuinjongen cenige malen per d；ig in den 
boom moeton klautcren en den tjan- kokan nat ma 
ken. Hij past daaroin licvcr eene anderc methode toe. 
Bovcn den tjangkokan hangt hij con stuk bamboo, 
dat van o nd cron door ccn knoop gesloten is, waarin 
hij cone klcine opening heeft gemaakl. Dicn bamboo 
vull hij's morgens met water, cn druppcl aan druppcl 
valt het water op de aarde, die daardoor den 
ganschen dag vochtig blijft. 

Ohi het uitdrogen tc voorkoinen bindt men wcl 
om den tjangkokan een pisang-hlad, of cen stuk van 
(lc bladscheedo van een pinang. Bij voor- keur neemt 
men voor het tjangkok jonge houtige takknn, die 
krachtig in groei zijn. (Jitloopers, zoogenaamde 
siroengs, bewortelcn gemakkclijk. 

De regen moesson is de beste tijd voor deze 
kunstbewerking. * 

Ook anderc kunstbewerkingen op tuinbouwge- 
bied worden wel toegepast. Stckken geschic<lt 
voornanielijk bij die planten, v/elke geen goedo 
zaden voortbrengen, manr ook bij andcro. Zoo bijv. 
wordt wittc kool, die in Europa uit zaad wordt 
gekweekt, in Jndic donrstek voortgeplant. Als de 
kooJ is afgesneden, laat men de stronk staan, deze 
maakt dan eenige uitJoopers. <lio, afgesneden en 
gepJant, spoedig nieuwe kool 
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vormen. De Mani hot utilissima, katela pohoeng, 
(JAV.) wordt altijd door stekkcn vcrmenigvuldigd. 
Stukkcn van den Stengel van 土 een voet icngto, 
worden tot een punt aangcslopen, cn dan met een 
hamer in den grond geslagcn; na eon acht-tal nia 
andcn worden de wortcis, die als vocdscl dienen, 
gcoogst. Het stekkcn is voor tai van sicr- gewassen 
de meest geschiktc wyze van vennenig- vuldiging; 
niet altijd gaat hot even gemakkelijk. Bladeren laten 
zich ook wcl eens gebruiken ter voortplanting, zoo 
van Begonia, Gesneris, Gloxinia, Mclasloma, die 
op den grond vastgelcgd, klcine plantjes 
ontwikkelen. De daoon boentiris (Bryophijllum) 
brengt zclfs jonge plantjes voort, wannecr men het 
blad aan een draad ophangt. 

Dat er van cultuur in kassen geen sprake is, mag 
begrijpelijk hectcn； toch vindt men hi er en daar 
kleine s&rres, als men ze zoo nocmen wil, waarin 
planten worden gecultiveerd. De grootste van dien 
aard zagen wij in's Lands Plantentuin. Bit 
gebouwtje bestaat gehcel uit latten, ook het dak, en 
hceft den vorm van een chalet rustique； de breedte 
is 11 M., de lengte 25 M. en de hoogto G*/2 M. in 
het midden, en 2*/2 M. aan de kanten. De latten zijn 
土 3 c.M. van elkaar verwijderd. In het inwendige 
zijn de kanten der vakken met koraalstccn afgezet, 
en hiertusschen zijn Selagi- nclla-soorten gepiant, 
die door de goedo ontwik- keling overeenkomcn 
met grasranden. Als men de serre binnenkomt, stuit 
men dadelijk op een groot ovaal vak met 
verschillcnde soorten van varens, in het midden 
eenige boomvarens, daar- oiiihecn a nd ere soorten, 
in allerlci verschcidcnhe- den van vorm cn tint der 
bladeren. Aan beide zjjdvn zijn Dieffcnbachia's 
langs den wand gc- schikt. Achtcr het vaicnvak staat 
ccn groep Ant- huriunis, zooals A nth. crista Hi 
num, magnijicuni, rcyile, IVarocqueanum enz. 
Vcrvolgcns krijgen we hcl groot <： JIaranbi-vak, 
waarin wel ecn dcrtigtal vormen van (.lit {<eslac.ht 
zijn vercenigd. Het laat- ste vak is dat van de zoog. 
bontbladerigo Bcgo- nla's, de varieteiten van de 
Begonia Rex. Aan '!<• kanten zijn nog kleincrc 
groepen van Brome 

Ci/rtodcira's, Pcilionia's, en. cen paar 
H !_■(■, |；i：ig(lc v；i |<j< -, )iici <li<-

vclurc<. A an het II'.Htwerk hangen hir-r en «laar 
hangplantcn als J^'ili/ceriu)nn. As pic)\ in ms, 
Lycopodiums enz. Do <lic tot st<-un van het dak 
dienen, zijn clijk l)(rgr<>< !■ i jnet klimplantcn； 
een paar ('ten vohlocn tlaarvoor zecr goed, o.a. 

Ci(Iiscolor, < n ccn bontbladerige Cissus, v.m 
Sunial ra afkomst Aan tlcn buitenicant zijn ook 
kliminers aan^ebracht. JJe Passi/lora prin- ceps 
blocit bijna voortdurend met blocdroodo bloemcn. 
i.crwjj) de P. prinr.e.ps coccinea met groote tro '<
；n v：m steenroode bloc men prijkt; nog c(；nc. 
I'dcsoiiia, een paar Ipoinocci's en Aris- tohickia's 
vormen <lc bcclckking mot klimplantcn aai)de 
zij<l''i). Op het dak worden geon klinnnera 
tocgclaten. 

Daar <le potcultuur tot ecnc grootc hoogto is 
geklommcn, is de industrio van lict pottenbakken 
vrij good ontwikkohl. Toch zijn de vormen snia- 
keloos g(»l>lcvcn tot op den tegenwoordigen tij«l 
(zie POTTEN EN POTTENBAKKERIJ). Van 
(•(■1)0 iiiling van kunst in deze bij de fabrikanten 
(inlandcrsj is geen sprake. Do oplcgscls en ver- 
sicringeii der potten berciken het rniddclmatigo 

J'rouwcns zo zijn ook nict cluur, wat te pas 
konit bij het grootc aantal, dat men bij eenige 
liefhcbbcrij noodig hceft. Men plaatst zo op hot 

erf, rondom de grasperken, langs hot huis, op de 
trappen, die naar de voorgalcrij on naar do 
achtcrgalerij ]cidcn, op de voorgalcrij cn achter- galcrij 
zclve, langs de gang naar de bijgebou- wen. voor de 
bijgobouwcn, ja zelfs op de niuur- tjes, wclke het erf 
van de straat schciden. Ovcral kan men bloempotten 
aantreffen. Schier zonder uitzondering zijn deze potten 
aan de buitenzijclo wit of okergeel gckalkt. Enkele 
malcn ziet men ze blauwgrijs, en dan nog liefst met 
rood of wit gckleurdc lijnen, wat op do inlandschc 
neiging tot het bonte wijst.' 

Een tuin is in Indie geen aanJeg met planten, maar 
met potten, waarin de planten moeten groeien: 
Natuurlijk zijn er uitzoncleringen. waar, dank zij 
dikwijls ongelooflijke uitgaven, perken met bloomcn 
en goede gazons worden onderhou- dcn. Wij zagen 
cens ecn rozenperk aanleggen, waar cerst de grond tot 
drio voet dieptc was uit- gegraven, en daarin een 
stecncn vloer gelegd. die gecementecrd word； de 
wanden werden met een e6nsteens muur in den grond 
opgetrokken, zoodat de aanraking met de aarde 
daarbiiiten gehcel was afgesloten. Dit bassin nu were! 
met goede aarde opgovuld, en daarin werden rozen 
gekweekt Zeer lang heeft dit perk toch niet voldaan. 
Witte mioren cn anderc insecten lieten zich toch niet 
onbetuigd. 

In het algcmecn ovenwel kan mon aannemen, dat 
hecsters en boo men in den vollen grond, wan- neer zij 
cenmaal aan het groeicn zijn. en dus in den strijd 
Jicbbcn overwonnen, niet meor worden aangetast, 
voordat zij door andere oorzaken ver- zwakt*zijn of 
ziek worden. 

Boonion en hecsters met sierlijkc bloemen of die 
aangename gcuron verspreiden, worden in grooten 
gctale aangotroffen; ook lagere hecsters met bonte 
bladeren zijn zeer gezocht. In het alge- mcen zijn 
bladplanten, die dus om de fraaie bla- deren worden 
gekweokt, zeor geliefd. Vooral op voorgalerijen, waar 
de zon nict altijd vrij spel heeft, voldocn cleze 
uitstekend. 

Vruchtboomen vindt men, in do mccst ver- 
schillendc soorten, op nagenoeg alle erven. De 
kampongbosehjes bestaan ook grootendeels uit 
vruchtboomen. Van boomgaarden, groote uitge- 
strckthcdcii gronds, die met 6cne vruchtboom- soort 
zijn bcplant, treft men' weinig voorbeelden ■* aan. In 
de nabijheid van Semarang zagen wij iets van (lien 
aard van de djaniboe kloctoek of dj. bidji, Psidium 
Guajava, waar a raison van eenige' klinkcnde mnnt, 
zooveel kon gegeten worden van deze vrucht, als men 
verkoos, op do wijze als in de gcmatigde luchtstrcck 
wcl in kersenboomgaar- den gcschicdt. Tusschen 
Batavia en Buitenzorg kan men boonigaarden van 
djeroeks (Citrus-soor- ten) zien, cn zoo misschien 
enkele mccr. 

Akkcrbouw treft men vooral aan. bij inlanders cn bij 
min gegoedo Europoancn in de binnen- landen. 

Grocnten worden gekweekt door inlanders en 
Chineczen voor eigen gebruik, on voornamclijk voor 
de ouropcoschc bevolking. De moeste euro- pepschc 
groenten worden dagelijks op de, markten in de 
hoofdplaatscn aangevoerd. Weinig gebruik wordt 
gcnniakt van inheemscho planten als groenten, tenzij 
voor do indischo tafcl. 

Achtercenvolgens zullen wij nu bchandelen do 
sierboomon cn hecsters, en de klcinoro, vcelal 
gelmportccrdc gowassen. zooals zaaiplantcn, enz. de 
vruchtboomen. in het algcmccn dio planten, 
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welke vruchtcn voor de tafcl Icveren ； de groenten 
en akkergewassen. Slechts bij uitzondering is hicr 
verwezen naar de vcle botanischc opstellen in deze 
Encyclopa?die, waar nicer uitvocrig over de 
inlandsche nainen, het nuttig gebruik, de bc- 
standdeelen enz. gchandcld wordt； de belangstel- 
Icndc weet dezc toch wel te vinden, cn in dit artikel is 
de plant uitsluitend beschouwd van het standpunt van 
den tuinbouw. 

SIERPLAKTEN. F i 1 i c c s. Vareus bcliooren in 
een tropisch landschap tchuis. Waar blociende planten 
niet willen gedijen. ondcr zwarc schaduw bijv., 
kunnen varens nog good ontwikkelen. In de 
bergstreken treft men in tuinen wcl eens boom- varens 
aan, die dan regelrccht uit het bosch zijn aangevoerd. 
Grootc Jiefhebberij. vooral bij dames is er voor de 
cultuur van Adian<247/z.-soorten, nicer bekend onder 
den naam van chevehircs. Dezc naam is in Frankrijk 
gegeven a an de Adiantum Cdpillua Veneris, 
venushaar, en overgegaan op alle varieteiten en 
soorten, welke van het geslacht Adiantum worden 
gekweekt. In Indie noomt men ,,chevelure de Venus,5 
verschillende fijnorc soor- ten, zooals CapiUus 
Veneris, Ad. tenerum, gracil- limum c.a. De Ad. 
inacrophyllum, peruvianum heeten .,chevelure de 
Mars en Ad. trapezijorme „chevelure du diable55. Het 
succes, dat met de cultuur van dit geslacht wordt 
bcreikt, is on- overtroffen. Sierlijk. van houding 
voldocn de chevelures op alle plaatsen, cn ook als 
groen in bouquetten zijn de bladeren met hunne fijne 
slippen ongeevenaard. In 's Lands Planten- tuin 
worden de A dianltim-soorten als volgt gekweekt. 
Men gebruikt klei, die eerst g%ed ge- kookt wordt, ten 
einde er alle onkruidkiemen in te dooden; met deze 
klei worden kleine potjes niet gchcel gevuld, daarna 
worden er de rijpo. sporen op gezaaid, en het potje met 
een plat glaasje bedekt: dit dient om het spoedige uit- 
drogen te beletten, en vooral om te zorgen. dat er geen 
sporen van anderc chevelures, .die in eene kweekerij 
altijd in de lucht zweVcn, in konien； deze potjes 
worden nu in een zinken bak ge- plaatst, zoodat de 
bodem van den pot even, in het water komt; het water 
moet eerst gekookt zijn en meet een paar malen in de 
week ververscht worden. Te Buitenzorg gebruikt men 
al Icon ge- kookt water en dit *ververscht men 
gedurig, om- dat er zich anders zeer kleine lagen in 
ontwikke- len, die de altijd vochtigc klci met ecn 
gcleiach- .*tigc laag bedekken, en den groei van de 
jongc Adianlums tegengaan. Zoodra de plantjes groot 
genoeg zijn, worden ze in goede aardc uitge- plant. 

Varens met koperklcurige, zilverachtige en 
goudgetinte schubben acliter op de bladeren worden 
in het- wild aangetroffen, en hebbcn ondcr den naam 
van goud- cn zilvervarens hun v/eg in de tuinen 
gevonden. Mcrkwaardig is het hertsgewei. 
Platycerium alcicorne, dat men hicr cn ilaar in 'tuinen 
@an boomen, of ook wel vi,ij aan een koord, ziet 
hangen. Deze breedyertakte varen kan meters lang 
worden ； aan de breede uiteinden 勿et men aan de 
achtcrzijde de ovale bruingekleurdc massa's 'van 
sporenhoopjes. De onvruchtbare bladeren blijven als 
groote schubben dicht bij elkander. Ook andcre varens 
met onvruchtbare en vruchtbare bladeren worden als 
hangplanten aangetroffen. Varens, waarbij uit 
knoppen aan de hangende stengels kleine plantjes 
ontwikkeJcn, zoogenaamde “prolific ferns" of 
levcndbarende 

varens, zooals Adiantum lunatum en Edgeworthi zijn 
inede zeer gczicn. 

Lycopodiaceae. Ter bedekking. van bloempottcn 
gebruikt men wcl eens Selaginella- soorten. die zich 
gemakkclijk laten vcrmenigvul- digen. Zij worden 
gewoonlijk ,,mos" genoemd. Ook Lycopodium-
soorten, uit de bosschen aange- bracht, worden aan 
koorden opgehangen en wil- Icn op die wijze, in zeer 
weinig aarde, wel grocien. 

Cycadaceae. Da ar waar Cycas-soorten in het wild 
groeien, is het begrypelijk, dat do Euro- peaan die 
ook in zijne tuinen heoft overgebracht. Midden op 
een perk geplant, voldoet de Cycas, pakis adji, zeer. 
Wanneer het boomachtige ge- was te dicht bij do 
woning is geplaatst, is de sterke geur, die bij het 
ontwikkelen van do zware knop- pen ontstaat, 
hindcrlijk. Ook kleine cxeniplaren in tobben zijn 
zeer gezocht. 

Conifer a e. Trof men vroeger slechts wei- nige 
van deze familie aan, zooals de Damtnara, die in 
lanen gcplant, nitstekend voldoet, tegen- woordig is 
het aantal gekweckte gcslachten zeer groot. In de 
eerstc plaats mag wel genoemd worden de 
Araucaria. Deze van Australie en Nieuw- Zceland 
aangevoerdc plant valt zeei in den smaak. Niet 
minder bij de Europeanen in tel zijn de Juniperus, 
Cyprcssus, Thuja, ^w/«-soorten, die van zaden uit 
Europa worden opgekweckt. Tot in de warmste 
kustplaatsen wil de cultuur hiervan wel slagen. Voor 
de residentswoning te Socrabaja staat een hecle rij in 
den vollcn grond. (lie ecnige meters Jioog zijn 
geworden. Door de overeenkomst van het uiterlijk 
van eenige soor- ten met Casuarina-soortcn 
Ztjamara) wonb.n deze planten ook algemcen 
tjamara's genoemd. In de bergstreken, waar meer 
Japanschc planten goed willen gedijen, t roffen wij 
ook do Cfyploitie- ria e.d. aan. 

L i 1 i a c e a e. Van deze sierlijkc familie zicn wij 
in de laaglandcn in tuinen, de Aloe, Yucca en 
Dracaena\ de laatstc in vc】c soorten cn v<>i men. 
De bruin- en wijnrood geklcurdc bladeren van 
sommige Dracaena's voldocn zeer in ecu p< rk of op 
een gazon. Aloe zicn wc aIIecn in klciiXTc vormcn, 
en Yucca niunt vcclal uit. door rijkeii bloei met 
prachtigc wit- of roomklcurigr-, klok- vormige 
blocmen. IfeinerocaUis met hare gol- “f geelroodc 
blocmen is ecn sicrplant in tuin< ii in bergstreken; 
wj hoorcicn haar, hocwel onjui.-.1, lelics noemen. I! 
y(tcinlhn,s. Hoc we i <lc bolkn bij herbaling, ja 
waarschijnlijk jaarlijks, in< t Tulipa c. a. door 
vrienden en kennisson naar Indic worden gezonden, 
mislukt <!<• y 
rcgehl: lioogstcns kojnt er een enkd nageltje voor 
den dag. Van de Hyacinthus (Galslonia) caiidi- cans 
zagen wij good ontwikkclde (-xcmpinr(rn, die 
gekweekt waren op het land Tji6n】as, Lij JJuitcn- 
zorg. Phorm ium tenax, het be ken de Niciiw- 
Zeelandsch vias, Colf.nso en andcre, met gi ocn en 
bont bind, worden in bergtuinen op vrij aan- 
zicnlijkc hoogte gokweekt. Het geslacht Sanse- viera 
hceft eene soort met bladeren, die ook ge- schikt zijn 
ter vezelbcreiding, weJkc soort tot in de kuststreken, 
in tuinen als sierplant wordt aangetroffen. De stugge 
bladeren komun uit do wor- telstokkcn, rechtop te 
voorscliijn, staan dicht bij elkander in groepjes en 
zijn donkergroen met grjjs cn zwart gestreept of 
gevlckt. 

A in a r y 11 i d a c e a e. Hoewel velc planten, 
tot deze familie behoorende, als siergewassen in 
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de gcniatigdc luchtstreken worden gekweckt, komcn 
daarvan in onze Oost slechts weinige ge- slachtcn en 
soorten in tuinen voor. Eenc zecr al- <rCineen 
bekende is het voor randen zoo bijzondcr geschiktc 
chocolade- blocmpje, ook wcl onjuist Crocus 
genocmd: deze is de Zephyranthes, die met hare rose 
cn witte bloemcn, in vele tuinen in de lagc landcn 
prijkt. Zeer algcmeen bokend is ook de Fourcroya, 
door velen voor eon aloe aan- gezien, die in gazons 
een goed effect kan maken. Soins ziet men hiervan 
groote perken; bij inlanders wordt zij wel als 
paggerplant (voor omhei- ning) gebruikt. De wijd 
vertakte kolossalc bloem- stengel draagt geinccnlijk 
behalve de betrekke- lijk kleinc bloc men, boJletjes, 
waaraan reeds eon paar bladeren ontwikkclen, 
alvorens ze van tus- schcn de bloenien op den grond 
vallen. Een echte prolificeerende plant dus! In potten 
ziet men cnkele nialen Crim- en Pancratium-
soortcn, en vooral zeer geliefd is de kucharis, wier 
fraai ge- vormde witte bloenien een sieraad in 
bouquetten vorinen. De Agavc-soovten worden 
weinig ge- kweekt, prachtigc exemplaren van groene 
cn bontc honderdjarigc-aloe zijn er op Tosari, in den 
vollen grond. Dat de Narcissus met succes ge- 
kweekt kan worden, hebben we gezien bij een 
Chinees te Soerabaja, die in een schaal mot schoo- 
ne kiezelstcentjes en water keurige narcissen in 
bloem kreeg. De Polyanthes tuberosa wordt in de 
tuinen gekweekt om de welriekende bloemcn. Deze, 
de kejnbang sedep malem, is cen zeer ge- zocht 
gewas. ) n de nabijhcid van Bangil (Pasoe- rocan) 
zijn (；r groote akkers mede bebouwd. A maryllifi 
ippeasirum,) treft men ook in tuinen aan. De fraaie 
soorten van de europeesche kasseu mist men hier. 
Haemanthus vindt men zelfs in de kustplaatsen. 

B r o in e 1 i a c e a e. Zeer weinig worden sier- 
planten van deze familic gekweekt. De ananas met 
gekleurde bladeren. doet wel eens dienst als rand 
plant voor groote perken. 

C o m m c 1 i n a c e a e. Tradescanlia-soorten 
jnt?t groene, en vooral soorten met donkerrood cn 
groene bladeren, worden algemccn in tuiucn aan- 
roffen. 

P a 1 in a e. Voor(?on 25tal jaren kweekte men 
/erne j)almen in tuinen. Er zijn zoovele soorten, die 
)net cen andcr nuttig doel worden go- kw<!ckt, en 
zoovele, <lie in het wild of half ver- wiklerd ^roeicn, 
dal men geen oog had voor de :-'1100111101(1 van 
audcrc soorten, die nllc minach- tend met klappcr of 
pinang worden vcr^elcken. !>(■ pahnen nvt 
waaiervormigo bladeren von den nog ccnig。gfiiade 
in de (|iinen. Zooals in volo o|)zi(d)tc)i is <)<ik hicrin 
door 's Lands Plantcntnin een goe<l voorbeeld 
gogeven. Vooral aim den Iior- tulanus I I* J. 
Wi^man koint de ocr toe, <lc waarde der paiinen tc 
hobben ICCIXMI schattiui. Vran Bui- tenzorg uit over 
JJatavia, ging de liefhcbbcrij over gchct'l de kolonie 
voort. Als onkclc plnnten in tobben,(if allccnstaande 
in gazons, of in perken aangcplant, begonnen zij de 
aandacht to trekken. De invoor van palinensoorten 
van elders heeft ook vcel lot do verbreiding 
medegewerkt. En nu ziet men ze overal. Wat al 
schoono vormen! Welk cen jiracht, ju dikwijls wclk 
eon majesteit, spreekt er uit do vorinen van deze 
vorsten dor tropen. ECU laan van koningspalmcn 
(Oreodoxa regia) is ecnig sclioon. Zij v or mon 
zuiver gegoten zuilon van wazig grijs, door 
nagenoeg geen smetje ont- sierd. Andore pal men 
hebben. meer ruwe stam- 

men, met kringen, met luchtvvortels, met stekela, met 
de bcncdcnstc einden dcr bJadstelen of met a nd orc 
aanhangscls gchcel of gcdeeltelijk bezet. De 
bladstelcn zijn so.ms rood gckleurd, zooals bij den 
rooden pinang {Cyrtostachys Ilendah), welke op 
latcrcn lecftijd vooral stork afsteckt in cene omgeving 
van licht- en donkergroen blad. Pal- men met 
gevlckte of metaalglanzende bladeren zooals 
Verschaffeltia, Phoenicophorium en Pinan- ga, 
trekken de aandacht, evenals de gestreepte bladstclen 
van den fraaien PholidocaYpus Ihur, wiens groote als 
uit inetaal gevormde donker- groene bladstelen, twee 
overlangsche geelgroene strepen hebben. 

A r a c c a e.. Er zijn bijna geen plan£cn, z66 
geschikt oin in de tropen en daar zelfs aan de 
strandplaatsen ,gekweekt to worden als de tot deze 
orde behoorende gewassen. Het gcslacht Caladium. 
dat hier en daar in het wild voorkomt, wil, onder 
goede zorgen, welig tieren. Liefheb- bers in de 
kolonie hebben door kruising daarvan* vorinen te 
voorschijn geroepen, die overschoon van blad waren, 
dock waarschijnlijk weder zijn vcrloren geraakt. 
Bekend zijn de C. Geres, C. bicolor splendens, C. 
mirabilis,C. Belleymei, C. argyrites. Van de 
AlocasicCs met metaalglanzende en soms zeer groote 
bladeren, noenien wij de A. Lowii, A. Thibautiana en 
A. Sanderiana. Van Anthurium worden alleen de 
soorten met fraai blad en nict de in Europa gewilde, 
met sierlijke en gekleurde bloemen, gekweekt; De A 
nth. crystallinum en A nth. regale zijn algemeen 
verspreid. Minder bekend is de A nth. 
Warocqueanum, met zeer smalle en langb bladeren 
en de A nth. Veitchi. Tn de voor- en achtergalerijen 
voldoen de Anthuriums uit- stekend. Eene fraaie 
kliniplant is de Pothos aurea met bontc bladeren. De 
voornaamste plaats op de voorgalerijcn nenicn de 
Dieffenbachia's in. De verschillendc soorten 
wedijveren in pracht van blad. 

P a n d a ii a c e a c. Van het geslacht Panda- » us 
ziet men wel eens soorten in tuinen, toch zijn zij nict, 
bepaald in cultiiur. 

Cyperaceae. Cypcrus-soorten zagen wij hier en 
daar in bloempotjes； zij hadden ■ eene plaats naast 
kleine pahnen e.(L 

G r a m i n e a e. Zea mays, vooral de bonte 
varietciten, treft men wel in tuinen aan. De Bain- 
busa-soorten zijn ook rijk vertegenwoordigd. 

M u s a c e a c. Musa cn Ravenala. Sommige , 
J/usrz-soorton worden als sicrplanten gekweekt； 
vooral allecnstaande op gazons makon cnkele een 
goed effect. De Ravenala madagascariensis is be-
kend als pisang kipas, waaierpisang. De houding van 
<lezen boom heeft icts regelmatigs, wat vele andecc 
hoogopga ancle plan ten missen. De blado- ren, welke 
op die van de pisang gelijkon, zijn ter wccrszijdcn 
van den stain goplaatst, zoodat het gchecl op cen 
waaicr gclijkt. In borgtuinon zagen wij bloeienclc 
excmplaron： in de vruchten zijn min of nicer plattc 
zadou, met hemelsblauwe haven gekroond. 

M a r a n t a c e a e. . Mara ntcCs ziet )nen veel 
gekweekt in potten en tobben. Het fraaist zijn deze 
plantcn, wanneer men ze van boven bozict. 

C a n n a c e n c. Do Ganna was reeds jaren lang 
cen algomcen verspreidc tuinplant. Lichtcr of 
donkerder, smaller of breeder blad, van geel tot in 
rood spolcndc blooinen, daarin wissolden do Canna's 
af. In latere jaren zijn do grootbloe- niige soorten in 
de mode gekomen, cn mi is de 
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cultuur nog meer uitgcbreid. In grootc perkcn ziet 
men de meest verschillend gekleurdc soorten 
vercenigd: ZG zijn een waar sicraad voor den Indi- 
schen tuin. 

Orchideae. Niettegenstaande in de bos- 
schen.van Java en de a nd ere cilanden de siorlijk- 
ste vertegenwQordigstcrs van deze plantcngrocp 
worden gevonden. en in Europa daarvoor hoogc 
prijzcn worden besteed, omdat hare bloemcn tot de 
schittcrendste ondcr hare zusteren behooren, is toch 
de cultuur daarvan in Indische tuinen weinig 
algemeen. Men ziet wel liier cn daar de wclrickcnde 
en schoou gekleurde Va^ida's, de wit- te 
Phalacnopsis, Dendrobiums cnz. in boomen in de 
tuinen, ook wel enkele planten op plankjcs op- 
gehangen in de achtcrgalerij of bij de bijgebou- 
wen, maar van cultuur kan schier geen sprake zijn. 
Men kweekt zc , wel eens op ruwe stukken hout, op 
planken, ook wel in mandjes of potten, maar wat het 
beste is, valt mocilijk tc zeggen. Bindt men de 
planten op blokken of op plankjcs, dan moet men de 
wort els een weinig bedekken met fijn geklopte 
klappervezels of met- mos. Men bedekt den voet 
van de plant met dit niatcriaal en bindt ze dan vast 
op het plankje. In plaats van plankjes gebruikt men 
ook wel latten van 2 h 3 c.M. middellijn cn 20 a 25 
c.M. lengte； deze spijkert men op ecn onderlingen 
afstand van 112 c.M. op dwarse latten. Te zware 
scha- duw is niet goed； de mceste Orchideae 
kuuncn wel wat zon verdragen. De mandjes, waarin 
men de Orchideae plant, zijn mecstal van 
djatihouten latjes gemaakt. Bi) deze is vooral 
drainage noo- dig. Men legt eerst cene laag 
schervcn op den bodem, stapelt daarop mos en in 
het midden, waar de plant moet staan, doet men wat 
aarde, grof zand, houtskool en schervcn in het mos; 
het geheel wordt met mos bedekt. De mandjes zijn 
het nicest geschikt voor groote planten met vecl 
wortcis ； voor kleinere planten, cn ook voor 
grootcre, die nog weinig wortcis hebben, zijn de 
plankjes beter. Men moet er vooral op letten, dat de 
meeste Orchideae cene rustperiode hebben, ge- 
durende welke zij geen of weinig water behoeven. 

CasuarirTaceae. Casuarina wordt op Java 
tjamara genoemd. Deze boonisoort wordt gebruikt 
voor lanen, op kerkhoven enz., waar zij zeer goed 
vokloen. Cas. sumatrana is fraaier pira- midaal dan 
Cas. equi^etifolia. J n tuinen ziet men ze niet 
gaarne. Ondcr de Casuarina's willen bijna geen 
andcrc planten groeicn, cn het afgevallcn fijnc loof 
is zeer onaangenaam en lastig, vooral voor planten 
in potten. 

Af o r a c e a e. 1'ot de ware sierboomen in par- 
ken en op plcinen mogen wij den waringinbooin 
rekenen. De inlander heeft cene hoogc vereering 
voor dezen. en de Europeaan bewondert hem, 
wanneer de boom zijne arincn naar aJle wind- 
streken uitzendt, ondersteund door luchtworteh. die 
van uit die takken gaando, zich in den botiem 
vasthcchten. Die luchtwortels worden ais zuil(?n, 
die het loofdak dragen. Verschillendc Ficus- soort 
en ziet mon in tuinen, en Urostigurn's, v/aar- toe wij 
ook den waringin kunnen brengen. Urostigma 
flrifiticum； die con fraai caoutchouc levert, kan 
men als een sierboom aanmerken, otn prachtige 
bind, waardoor Jnj voor de bloemtafelb in Europa 
zeer gezocht is. Kleine sierplanten zijn de soorten 
van het geslacht Pellionia. De P. Dnvc.auna groeit 
zeer wclig； de eerste bladcren blijvcn kJcin en 
leggen zich tegen den wand van 

den pot aan, terwijl zij een cigenaardig donkcr 
kastanjebmiinc kleur aanneinen; de bladeren, dio aan 
de mecr naar beneden grooiende takjes ko- mcn jijn 
grooter en hebben ook cenc andcre kleur vooral de 
niatwittc vlek, die elk bl ad in het midden heeft, doet 
de plant ecn fraai effect ma- ken. Daarbij is zij 
gemakkelijk tc kwccken; men kan snoeien zooals 
men wil. In het midden van een bloemtafel geplaatst 
grocit ze naar alle kau- ten uit. De P. pulchra heeft 
fraaier gcklourdc bla- deren: deze zijn ook wat 
ronder, donkergroen met bruinachtigen gloed, terwij 
1 tusschcn de blad- nerven tai van wittc streepjes de 
plant een leven-. dig aanzien geven. 

P o 1 y g o n a c c a e. Al mogen eukcle dezer in 
tuinen cene plaats vinden, geen is zoo schoon als de 
A ntigonon Leplopus, de roode bruidstra- ncn. Deze 
klimplant is geschikt voor alle hoogten boven zee; 
wij vonden haar het best ontwikkeld op 1000 voct. 
Hoc heerlijk. die rijkc bloei* van trossen van rose 
bloemen, zich slingerende om hek- en rasterwerk, 
klimmcnde en vallende in gracieuse bochten, met ran 
ken aan den stengel en ook aan de stelen der trossen, 
en aan die ran- ken zclfs wed er gebloei van roserood. 
Evcnals hare ver-verwante, de boekweit, wordt zij's 
morgens door bijen bczocht bij honderdtallcn. To 
midden van al het gebladcrtc is deze klimplant cene 
dor mccst gewaardeerde in de Indische lui- ncn. 

C a i- d o p h y 11 a c c a c. De anjelier, Dian- thus 
caryophyllus, wordt uit zaad gekweekt en is in tuinen 
aan de kustplaatsen zoowel als op de bergen te 
vinden. . 

N y c t a g i n a c e a e. Ecn sierboom in de tuinen 
is de Pisonia alba； koi bandan ； zijn licht- groene, 
ja so ms bijna geheel gclc bladcren, zijn een 
aangenaine afwisscling tusschcn al het andcrc groen. 
Blocicn doet de boom nooit, ten minsto niet op Java. 
Door zijn blacl is hij zijne plaats in den tuin 
volkomen waardig. Mecr om de bloom wordt de 
BoutjainviUea gekweekt. Juister gezegd zijn het niet 
de bloemen bij dezo plant, die het oog tot haar 
trekken, maar do schutbladcren, orn. twee of dric 
minder aanzienlijke bloemen. Ih zc schutbladeren 
zijn of donkerrood of rood gekleurd. Zij is cene 
klimplant, inaar Run ook als kroon boo in worden 
gekweekt. Over een huis, stal of goedang geleid 
maakt zij nu t li：i；>r rijken kleurcntooi ecn 
schittcnnid cffocl. !)<• :]f i rabilis Jalappa, bclle-de-
nuit, op Java kcmb.uig poekocl a input of k. pagi-
sor6 genoemd, wordt veel aangetroffen in tuinen. 
JV-rwijl de typichc vorm purperroode blq^nnen 
voortbrengt, verloo- nen de gek weekte planten in 
hare bloc men alle mengingen van rood door het geel 
tot wit. 

N y m p h a e a c e a e. Nyinphaea-KOOi^en wor-
den zclden gekweekt, mecr de Nelumbium 
speciosuin, <lic ook door Clnncezcn in tobben met 
water wordt gecultivcerd. De zaden van deze laatstc, 
welke in ecn vleezigen vruchtbodem zijn 
weggedoken, worden geroostenl gegeten. Fraai zijn 
ook de blocinen van dozen zoogenaamden lotus, die 
op de marlcten bij manden vol worden aangevoerd. 
De Victoria regia heeft ook haar weg in Indie 
gevonden. De heer Wi^man schrcef een twintigtai 
jaren geleden over deze nierkwaardige plant het 
volgende: "Deze prachtige water plant is sedert lang 
op Java ingevoerd, maar nog weinig verspreid; zij 
behoort tot de intcrcssantste ])lan- ten van den 
Buitenzorgschen pluntcntuin. Op 
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verschillcnde vijvers in gcnoemden tuin ziet men de 
groot e bladercn drijvcn, dio met hunno rccht- 
opstaando randen aan rcusachtige prcsentccrbla- 
den doen denkcn, daar tusschen komcn dagclijks 
nicuwe, wittc bloeinen te voorschijn, die den twce- 
dcn dag hare zuiver witte klcur verliezen om alsdan 
in rose over te gaan. De bladcren worden hier zclden 
grooter dan l*/2 M. diameter, tcrwijl ze in de serres 
in Europa dikwijls 2 M. middcllijn bereiken. 
Waarschijnlyk is de oorzaak hiervan, dat men in 
Europa slechts een beperkt aantal bladeren aan de 
plant laat, terwijl wij hier niets aan de plant docn dan 
nu en dan do oude ge- schondcn bladercn 
vcrwijdercn; ook is de plant in de series eenjarig, en 
hier grocit ze jaar in jaar uit door； van de mecste 
kunnen wij niet nagaan, hoe oud zij zijn； van een, 
die allecn in ccn vijver slaat, wect men dat ze in 
1872 ge- plant is, de anderc zijn ouder. De Victoria 
regia geeft hier geregcld, zonder kunstmatige 
bevruch- ting, kienibaar zaad. Jammer dat deze 
fraaie watcrplant niet mecr algcmeen is. De cultuur 
is eenvoudig genoeg; er is voor noodig een flinke 
vijver, waarin ccne behoorlijke hoeveclheid mod-
eler is. De zaden inocten eerst in een waterbak in cen 
pot gezaaid .worden, en als ze groot genoeg zijn om 
in den vijver geplant te worden laat men eene ruwe 
mand van bamboe maken； tlezc wordt, gevukl met 
modder, midden in den vijver ge- plaatst, op 
zoodanige dieple, dat de bladeren van de plant, die 
men cr in zet, op het water drijven. Langzanicrhand 
vergaat de bamboe cn komt de plant in den inodder 
van den vijver terecht； tege- lijkertijd grocit 
cle»plant door, zoodat de blad- stclen zich verlcngen 
en de bladcren altijd aan de oppervlaktc bHjvcn''. 
Wij kunnen ten overvlocde hieraan toevoegen, dat 
wij de Victoria regia in Lloci zageii v66r de 
residentswoning te Pasoe- rocan, en voor de woning 
van den assistent- resident vun ilalang, de laatste in 
cen zeer klei- ncn vij ver. zoodat de ontwikkcling 
dor bladeren niet zoo g erk kon zyn als in cen groot 
bassin. 

AJ a g n o I i n c c a o. M ichelia Champacn is 
(•',n boom met zeer geurige donkergele of witte 
l>)<" men, <le f jampuka. Nog niet gehccl open 
zijn- <le. wrdfii deze geplukt i：n op de rnarkten 
ver- 

；\ n <> n a <： <■ a c. ())n de geurigo bloeinen 
wor- <lrn mi^<? boojnen cn heesters dozer orde, 
v<»<)ralinlaixlers, gekweekt, zoo bijv. do C«- 
vun'ju otbiriila. kenan^a, eon boom in(!t welrickcn- 
<ic, ig gro(ui(r bloeinen, Artabotrys-fioov- 
ton, 'lie door middel van haken klinunen, en gcu- 
rig<： groenc bloemcn dragcu, zclfs op die haken. 

N c |)e n t h a c e a o. Ncpculhcs-noortcn, zg. 
bcikerplani<-n, worden slechts zeldcn gekweckt 
aangetroffeti. 

V i <> 1 a c c a c. J)e geurige on de driekleurigo 
vioolt jcis, zg. penseeH, worden in tuincn zeor go- 
waar(leer«l; al slag(*n zij beter in bergtuinen, aan de 
kustplaatsen kunnen zo met zorg loch ook wonlen 
g»!cultivc(>r(l. 

J' e r i) s t r o o m i a c e a e. Enkelo malcn wordt, 
met groote zorg,(lc Camellia in bloei ver- kregt-n: 
wij zagen ze zelfs in een tuin te Soeraba- ju, doch 
met slechts weinig bloomcn. 

Passifloraccac. Do passiebloem is in den 
Indischen tuin geen onbckendc. Langs hek- cn 
rasturwcrken konien zeer goed ontwikkeklo 
plnntcn, met goed gckleurdo bloemen to voor- 
schijn. 

Begoniaceao. De Begonia is een algc- ineon 
gclicfdo sicrplant. Slechts twee' groepen kunnen wo 
in Indie aanschouwcn, nl. de blad- Begonid's en de 
Begonias met rijken bloementooi cn minder in het 
oog vallcnd blad. Do knol- Begoniu's hebben hun 
weg nog niet in Indie ge- vonden. De bind-
Bec/onia's behooren tot de Rex- varietcitcn； waarlij 
k goed gekweekte cxempiaren treft men in de tuinon 
aan. Bijzonder in den smaak vallen de Begonia^s, 
die mecr heesterach- 
tig van voorkomen zijn. Welk cen pracht van 
bloemen! Waarschijnlijk worden zij nergens ter 
wcreld zoo aangetroffen, als hier op of naast 
voorgalerijcn, op plaatsen, die op het Oosten liggen, 
en dan. beschut voor te veel regen. Soms willen ze 
wcl in do voile zon gedijen； toch hebben zij daar 
niet de schitterende witte, rose of roods kleuren dcr 
bloemen, als een weinig in de scha- duw.
 • 

Cactaceac. Opuntia^s vindt men in vele tuinen ； 
ze dragen rijkelijk bloc men. De nacht- Cereus zagen 
wij 's avonds in bloei aan de kustplaatsen in 
voorgalerijen. 

Malvaceae. Den waroe-boom, welke tot deze 
orde behoort, kan men inoeilijk als sierboom 
aanmerken. Toch is hij in vcle tuinen gewenscht 
voor schaduw. Zeer algemcen bekend is de kem- 
bang sapatoe, de Hibiscus Rosa-sinensis. Deze 
heester wordt zoo ovcrvloedig gekweckt in zoo vcle1 
kleuren en vormen, dat hij te recht ordinair wordt 
genocmd, en toch kan hij bijzonder fraai zijn met het 
donkergroene blad en de wijn- roode of 
donkerroode, groote, wijd openstaande bloeinen! 
Hoevclo variiitciten hiervan voorkomen, is niet te 
zeggen. In de eerste plaats noe- men wij die met 
cnkele en met- dubbele bloeinen. Beide zagen wij zc 
in zeer verschillende kleuren van wit tot oranje- en 
zalmkleurig,. cn verder van lichtrosc tot zeer 
donkerrood, enkele zelfs paars. Toch geloovcn wij, 
dat hier ook andero soorten bij zijn dan de Rosa-
sinensin. Voorzekcr cene and ere soort is de 
Hibiscus schizo petahis met de fijn ingesneden, naar 
achtcr en boven omgckruldc bloemblaclercn, welke 
een 40tal jaren gcledcn uit Engcland in Indie word 
ingevoerd. ,s Lands Plantentuin verkreeg de eerste 
planten in bloei. en de verbazing over de sicrlijkhcid 
der bloem, die cen iedcr zoo goed kende als de keni- 
bang sapatoe, was algemeen. De zucht om deze 
nieuwe kc in bang sapatoc te bezitten was groot, cn 
dank zij de gemakkclijke voortteling, door stek, was 
zij spoedig over Indie verspreid. Scdert zijn er weder 
vcle tusschenvormen ontstaan tus- schen do rosa-
sinensis en scJiizopct'dii^, die niet idle 
verbeteringen zijn. Van Abtililo7i-soorteu zagen wij 
ook goed gekweekte cxempiaren. Ook worden in 
tuincn in den vollen grond Althaea- stmiken 
aangetroffen. In den stadstuin te Soera- baja 
voldedcn zij o.a. zeer. De Abelmoschus, gan- 
dapoera, wordt gekweckt om de welrickendo zftden. 

G c r a n i a c e a c. Vaii het geslacht Geranium 
en ook van Pelargonium worden ecnigc soor- ten oin 
de blocmen gekweckt, mot mecr succcs in de 
bergstreken dan aan de kust. 

T r o p a o o 1 a c o a c. Tropaeolum ma jus, do 
oostindische kers. is, vooral in de bergst reken. in t 
uinen zeer gcliefd, on grocit on blocit daar wclig. 
Zelfs vonden wij ze verwilderd in het Tengger- 
gebergto, waar zij natuurlijk uit tuinon was ont- 
snapt. 
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Balsaminaceae. Zaden van do Impatient 
Balsamine, balsemine, worden vccl gcim- porteerd, 
en met succes, want ze blooien zecr mooi. 
Gewoonlijk worden ze op een perk bijeen gezaaid. 
De zaden verspreiden zich zelven, cn geven weder 
het aanzijn a an nieuwe plantcn enz., toch gaan op 
deze wijzo de bladcren en bloemcn in ontwikkeling 
zeer achteruit. Het best ontwik- kelen ze op eene 
plaats, welke de oohtendzon heeft tot 9 of 10 uur en 
de rest van den dag ]icht beschaduwd is. Door stek 
la ten de balseminen zich ook vermenigvukligen. De 
Impaticns Sulta-ni met de schittercnd roodgckleiirde 
blooincn treft men ook wel in tuinen aan. 

Erythroxylacc a e. Wc zouden deze orde niet 
nocmen. wanneer niet de Erythroxylon Coca, die 
ook om het gebruik der bladcren wordt gecultiveerd, 
cene plants waardig mocht gekcurd worden in den 
tuin. Het frissche： levencligc groen van de kleinc 
bladcren van dezen heestcr inaakt hem aantrekkelijk 
als sierplant. 

R u t a c e a e. Het midden tusschen boom en 
heester houdt de Mur ray a exotica, kemoening. In 
den avond verspreiden de zuiver witte bloe- mcn een 
zachten, liefelijken geur. door tuin en huis. Bij 
maneschijn kan men zicn, hoe het boom- pje prijkt 
met honderden bloemen. De geur is bij tijd en wijle 
zoo sterk, dat ze verdoovend wordt. Oin die reden 
moet hij dikwijls van de nabijheid der woning 
worden verwijderd. Niet onbcmiifd is ook de Ruta 
graveolens, wijnruit, daocn inggoe, met bet sterk 
riekendo fijnc blad, waarvan het gebruik mede bij 
inlanders bekend is. Do Citrus- soorten noemcn wij 
hierna bij de vruchtboomen. Als sierplanten, in den 
vorm van kroon boomen, zagen wij ze niet 
gecultiveerd. 

Burseraceae. Canarium. Prachtig zijn de lanen 
van kan a riboomen. Voor dit doel komen in 
aanmerking de Canarium commune, de gewone 
kanari, en de Canarium Mehenbethene, de kanari 
ambon. De eerste soort schiet hooger op, de laat- ste 
maakt breeder kronen. 

Simarubaceac. Quassia wordt als sier- heester in 
tuinen aangetroffen ； de roode bloemen aan trossen 
en de zonderling gevorinde, samenge- stelde 
bladcren met gevleugeldo bladstelcn, trek- ken wel 
de aandacht. 

Meliaceae. De Melia Azedarach, winde, treft men 
wel eens in tuinen aan, hoewel niet zoo- veel als de 
tjakra-tjikri, wiens zacht geurige bloemcn zeer 
gezocht zijn. De min of meer paarse bloemen in 
trossen doen den Europeaan wel eens denken aan de 
hem zoo wel bekende seringen uit de gematigde 
luchtstreek. Geurig zijn ook de bloemen van de pat 
jar tjina, waarvan de blocmtros- sen om die re den 
tusschen-de kleeren worden gc- legd in de 
linnenkast, enz. 

V i t a c e a e. Fraaio sierplanten bchooren tot deze 
orde, bijv. van het geslacht Cissus, C. discolor en 
andenre； ook schoon is de Leca anuibilis, die men 
nog weinig aantreft. 

E u p h o r b i a c e a. e, Vcle inlandsche soor- ten 
van deze orde treft men op de erven in de kampoengs 
aan, zooals de soesoean, tikel baloeng of kajoe oerip. 
De J??cinu«-soortcn worden om de olie in do zaden 
gekweckt； toch vonden wij zc ook wel als 
sierplanten in de tuinen, als hoedanig ze uitstekend 
kunnen voldoen. Hoewel de vruchten van de 
Antidesma Bunias, boeni, worden ge- bruikt, wordt 
toch deze plant niet altijd om die reden in de tuinen 
gevonden, maar ook ineerma- 

len als sierheester. Wij zagen ook enkelo malen de 
Euphorbia splcndens. Acalypha is cen heestcr met, 
gckleurdc bladcren, welke zeer algomecn in do 
Indisehe tuinen in velc varietciten wordt aange- 
troffen. Zeer fraai cn in het oog vallend zijn do 
hccstcrs van Poinsettia pulcherrima met de flu- 
weelachtige vuurroodc schutbladeren. 

Eon jilantcngcslaclit, dat een voorname plaats in 
den Indischen tuin beklecdt, is het geslacht 
Codiaeum, meer bekend ondcr den naaiu van 
Croton. Er is geen plantcngroep gewecst, die zoo in 
korten tijd in Indie in aanzicn gekomen is als deze: 
nu is de groote licfhcbbcrij wel veel ver- minderd, 
maar ecn 40-tai jaren gelcden was de liefde voor 
Crotons in Indie een ware manie. On- telbaar zijn de 
verscheidenhcdcn, welke over den gcheclen 
Archipel worden gekweckt.. In de Soen- danecsche 
landen heeten zc pocring. Alle verschei- denheden 
hoort men met mm of meer duidelijke namen 
betitclen, bij v. boentoet matjan = staart van cen 
tijger, sajap nocri = vleugel van een noeri 
(vogelsoort), mangkok mas = gouden nap, toke = 
gekko (hagedissoort), toembak radja = pick van den 
vorst, kodja makan sirih = een arabier die sirih 
kauwt, boeloe ajam = haneveer, anting-anting = 
oorbellen, ikoer kambing = bokkestaart, enz. Onder 
de velc verscheidenhe- den met zulke bijzondere 
naincn, zijn er natuur- lijk ook, die in Europeesche 
kassen worden aangetroffen met geheel andere 
namen. De Codiaeum kweekt gemakkelijk voort van 
stek. Wat bij dcr- gelijke planten in de cultuur meer 
gebeurt, zict men ook bij deze, nl. dat zij zoo nu cn 
dan con tak vormen met anders gevormtR? bladeren 
dan de moederplant zelve bezit. Worden deze* 
afgesne- den en weder gestekt, dan heeft men ecne 
nieuwe verscheidenheicl. Aldus zijn bijv. ontstaan 
de Codiaeum van Oosterzeei en de Codiaeum 
Wigni't- ni. De eerstgenoemde verschcidenheid heeft 
kor- tc en smalle bladeren en heeft den naain 
gekregen in Belgie, in de Tuininrichting van de 
Compagnic continentale d'horticulture te Gent, en de 
laatstc met lange en smalle bladeren is benoemd 
door den hortulanus van ‘8 Rijks Academictuin te 
Leiden, H. Witte. Wanneer rncn de Codiacuum wil 
beschrijven, zal men ze kunnen terugbr<niy< n tot 
drie groopen. ten eerste die, welke gekweel.f. 
worden om de kleur d<：r bladcrci), ton tw(：e<lc 
om den vorm, en in de derdo plaats die om <!(• kleur 
en den vonn beidc. De kleur der loopt zeer uitccn. 
Tusschcn groen, gecl on rood worden alle mogclijke 
nuances aangetroffen, v in af het helderste groen tot 
doukcj- bloc<lro<i<l. !)(• witte kleur komt a!166n 
niet voor, maar wel «;<•- niengd met and orc 
kleuren. Merk waardig is hd. dat verschillcnrl 
gekleurde bladeren aan〈'输i” plant kunnen 
voorkomen; vooral treft men zulke a tin, waarbij de 
jongerc bladcren groen, do oudcro rood tot 
bloedrood zijn gekleurd. Wat den vor)n der bladeren 
aangaat, zoo kan men de Codiaeum^ ook Jiiernaar 
verdeolcn in twee rubrieken, die waarbij do 
bladsehijf gedraaid is, en die waarbij de schijf vlak 
is. De bladcren van de oor.sj)ronk<-- lijke soort zijn 
min of meer langwerpig-civonnig en gaafrandig. Bij 
de gckweckte jjJantcn is voclal de oorspronkclijko 
vorm niet meer tc horkennon. De bladeren zijn 
verbreed of vcrsinald, verlengd of verkort, de randen 
zijn gegolM cn ingesneden, zelfs tot zeer diep naar 
het midden. Bij enkelo verscheidenheden zijn do 
insnijdingen ann weers- zijden zoo diep, dat op 
afstanden openingen 
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voorkomen, waar de bladnerf de ecnige verbin- ding 
vormt. Door de draaiing van de bladvlakte gelijken 
cenige bladcron op langc krullcn of kur- ketrekkers. 
Wclke de aanleiding is gcwcest-tot de manie voor 
Codiaeum, zoodat zc met honderden guldens 
worden botaald, is nict met zekerheid te zeggen. 
Slechts gedurende ecn paar jaren hebben zecr hoogc 
prijzen gegoldcn, en daarna is do prijs steeds meer 
gcdaald. De hoogc prijs was oneven- redig aan de 
zorgen aan do plantcn bestced. Goed gckwccktc 
boomcn, zelfs praclitplanten van eeni- ge soorten 
brachtcn op veilingen niet zoovcel geld op a Is een 
enkel stckje van cenige andere soort. Voornamelijk 
Arabieren cn Inlanders be- steedden hooge sommen. 
De hoogst betaaldc som is / 1800 geweest voor ecn 
plantje. Naar de mee- ning van enkelcn was deze 
rage te verge场ken bij den dwazen tulpenhandel in 
1634 en volgende jaren. Evenals bij den 
tulpenhandel waren de ge- zochte plan ten schaars 
voorhanden; ze hadden daardoor werkelijk hoogcrc 
waar'de, welke waar- de zij lang zouden hebben 
behouden, als de Co- diaetim juist met eene plant 
ware, die byzonder gemakkelijk voortgekweekt 
wordt. De groote sommen, welke betaaid werden, 
waren een spoorslag voor velcn om de gezochte 
soorten te kwee- ken. Het kon niet anders of de 
prijzen moesten dus in een kort tijdsverloop weder 
dalcn. Op 6en punt gaat de vergelijking met den 
tulpenhandel mank, n.L dat bij dezen handel niet 
bctaald werd, cn bij dien dor Codiaeums wel. Bij den 
verkoop op publicke veilingen was de strijd 
tusschen de bie- ders dikwijls vrij warm； soms ging 
het gekochte plantje. staande dt? verkooping, weder 
voor een dubbelcn prijs in andere handen over. Voor 
de geschicdenis heeft (lit kijkje in den tuinbouw in 
Nederlandsch Oost-Indie wel cenige waarde. Wat de 
cultuur bet reft, deze is zeer gemakkelijk； niet 
aHeen van stek, maar zelfs van ccn enkel blad kan 
cenc plant worden opgekweekt, al duurt deze laatste 
kweckwyzc 印at lang. Zc verdragen zeer good de 
zonnchittc. Ze latcn zich snoeien en snij- den, zooals 
de buksboompjes in de geuiatigde liK-htstrcek. Bij 
den cultuurtuin te Tjikcumcuh, nabij jJuitenzorg, 
stond vroegcr ecn gcschoren li.HI/ v.i ii (H m. Mdi 
I.an ze als kroonboomcn kwelk<! hun gelijken 
hebben in de oranje- boorncn cn lauficren in de 
Europeesche koude kassen. 

A r ;i 1 i a :- <, a c. Aralia, Panax cn andere gc- 
ftla'lilei) wordfii vn n dezc orde in tuinen aangc- 
(roffen. Algcnieen bekend is de daocn inangkok, 
»,(•!)Ijcfster met breed lepelvormigc, hollo blade- 
rvn. On<l< r den algcmccncn nuarn van kedong- 
<long vindt BICD vcle varicteiten van Aralia, Pana 
x, enz. B(.'halxre in het vcrschil in fijnheid van 
bladeren, onderscheiden zich velc ook nog in tint 
van groen, cn zijn er ook bonte kleuren bij. Z«；er 
fijn cn fraai bont is de Panax Victoriae. Treve- ni<i 
Hurckii, aldns genocnul naar Dr. Burck, ken- nirrkt 
zicli door grooto, eigenaftr<Hg gevormdc, zeer 
Kicrlijkc bJadoren. . 

(7 ni b c 1 1 i f c r a e. Enkele malcn ziet men in 
bloempott en <lc fenkcl, Foe.nir,uluin, gekweekt. 
Het. blad dient voor versicringcn in bouquotten, 

S a x i f r a g a c e a c. Tn bergtuinen komt wel 
cens gekweekt voor de Hortensia, Hydrangea 
horlensis on paniculata. 

R o s a c o a c. In nagenoog nllc tuinen, hotzij in 
do Htedcn, hetzij in do binncnlnndon, vindt men 
rozen. De liefhebberij daarvoor is bijzondcr 

groot. Eigcnaardig is het, lioc vaak men nog do 
groene roos aantreft, hocwcl daaraan noch ccnig » 
poczic, noch schoonheid verbonden is. Het incest 
verspreid is de Pcrzischc of cigcnlijk Damascener 
roos, Rosa damascena, welke, volgcns de mecning 
van den heer Wigman, hortulanus van 3 Lands 
Plantentuin, waarschijnlijk voor de komst der 
Europcancn, al op Java was. Dezc wordt nu ook nog 
door inlanders gekweekt, en vooral nabij de 
lioofdplaatscn vindt men groote aanplantingcn, 
waarvan de bloemcn op de mark ten worden ver- 
kocht. De Perzische roos is het best en het gc- 
jnakkelijkst van allc rozen te kwccken； ze heeft 
weinig te lijden van inscctcn, welke der blocmen- 
cultuur anders zoo in den weg staan. Dezc roos is 
zeer welriekend ； de inlandsche schoonen trek- ken 
daarvan partij, door or rozenwater uit to be- roiden； 
de kleur is fraai rose, maar de bloem is niet vol en, 
afgesrJlden, valt ze spoedig uitcen. In de 
hoofdplaatsen zooals Soerabaja kan men in de 
vroege morgenuren tai van inlanders de stad en 
voorsteden zien binnenkomen, belast en beladen met 
bouquetten, nagenoeg a lie van Perzische rozen. 
Voor vijf centen heeft men een hand- of 
tafclbouquct, waarin een 25tal rozen op stokjes 
gebonden, prijken. In het waschwater vindt men 
meermalen de hcerlijk geurende bloem- bladcren 
van dezc roos, en op rozen slapen is in Indie niet 
altijd illusie, maar ook wel werke- lijldLeid. Naast 
andere bloemen, dragen de in- landschc vrouwen 
deze roos in haar kapsel; bij offeranden leggen zij 
rozebladeren neder. Men kan in Indie alle 
rozensoorten kweeken, maar wat op de bergen hi kt, 
heeft nog geen kans van slagen in de benedenlanden. 
Het meest *ge- schikt voor de cultuur in de tropen 
zijn de zg. hybride-reinontant, de thee-, de noisette- 
en de bourbon-rozen. Men kan aannemen, dat die 
rozen in de tropen het meest voldoen, welke in 
Europa tot de best doorbloeiende soorten behooren. 
Het is ondoenlijk hier de namcn van de rozen te 
geven, welke in Indie worden gekweekt. In die 
namen is daar ook iets bedenkclijks. Men maakt 
namelijk namcn en dat is gevaarlijk. Allerzotste 
staaltjes zict men daarvan by verkoopingen. Rozen 
op naam worden beter betaaid dan zonder. l)c 
eigenaar schrijft daarom inaar namen op, als hij ze 
nict 性et. Met hoeveel deftigheid leest men： 
Nonsieur Louis, Gloire de Sancta Maria, Belle 
blonde e. d. in. 

Hoc krijgt men de rozen in Indie ? Het is dui- 
deljjk. dat voor de verpakking, met het oog op ecnc 
reis van zes woken aan boord van eon stooni- schip, 
bijzondcre zorg moot worden "gedragen. 
Verschillcnclc Europccsche firing's leveren rozen in 
Indic. Dio ik het incest hoordc noenion was do finna 
Gebr, Ketton, rozciikweckcrs to Luxemburg. Zij 
verpakken de rozen in mos in wcsloten Listen. Ook 
hoordc ik met lof gewagen van do firma Paul & Son. 
Old Nurseries, Cheshunt, England..Doze verzondon 
cvcncens in gcsloten kiston. niet in Wardscho kisten
； zij levcrden rozen op cigen wortel, in potten 
gekweekt, en die werden dan zonder potten, met de 
aardkluit in mos ge- wikkcld, in dichte houten kisten 
gepakt en de ruimten tusschen do planton warden 
aangevukl met drogo krullen. Aldus verpakt, 
kwamen cr geen 5 % dood aan. Er is echtcr nog iets, 
waarop gclet moot worden, en dit is do ontpakking 
en vcrclcro behandeling van rozen, uit Europa aan- 
gebracht.. De heer T. Ottokinder, een man van 

IV 29 
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ervaring op dit gebied, schreef ： „Een ecrsto ver- 
eischte is dat ze zoo snel mogelijk op hare be- 
stemming komen. Elke week langer aan boord of 
in*con pakhuis is zooveel percent nicer aan dooden. 
Imniers, het kan zijn, dat ze te droog werden 
ingcpakt cn dan is een paar woken iu de wannte 
fataal; inisschien zijn ze te nat inge- pakt en dan doet 
de tropischc wannte haast nog meer kwaad. Zoodra 
de liisten aan zijn, inoeten zij op een koele plaats 
(ondei, boomen) worden gebraclit cn dan 
opengemaakt. Het zonnetje mo- gen do planten 
voorcerst nict zien. Is het dus midden op den dag, 
dan geloof ik, dat het beter is de kisten open te latcn 
staan, tot dat het koeler geworden is； zien de rozen 
er nat uit, dan ge- hcel open, zijn ze erg droog. dan 
een weinig be- sprenkelen. Komen de rozen droog 
aan, dan die- nen ze dadelijk na het uitpakken flink 
nat te wqr- den gegoten en dan mogen zeook den 
nacht in de open lucht en in den wind doorbrengen, 
mits de wortels bedekt blijven. Het is dan den 
volgenden ochtend al vrij duidelijk, welke levend en 
welke dood zijn. Den volgenden dag is het，vroeg 
op- staan, want in de koelte planten is het beste. Zij 
dienen dan flink te worden uitgesneden. Al leven de 
takken allemaal, is het toch beter ze af te snijden ； 
die kunnen desnoods gestekt worden. De wortels 
moeten ook worden ingekort. Zijn ze met 
aardkluiten ingepakt, hetgeen met nieuwe rozen, die 
veel in potten gekweekt worden, nog al eens het 
geval is, dan laat ik die aarde er af doen. De oude 
zuurdeesem is niet goed, daar de planten er op 
blijven ,,kwarren" en geen vat in den nieuwen grond 
krijgen. In 't kort dus: kisten dadelijk open maken en 
open laten staan, indien de planten nat zijn; 
besprenkelen, indien ze droog zijn; uitpakken in de 
koelte (*s avonds) en op een koele plaats 
neerleggen; wortels en takken inkorten; uitplanten 
in de koelte. De grond moot licht en humusrijk zijn; 
in bladgrond slaan pas geplantc rozen beter aan dan 
in zwaren grond. Wat de verdere behandeling 
betreft, de eerste dagen koel houden is voorzeker het 
beste, zonder te veel met water te morsen; later, als 
ze begin- nen uit te loopen, kan men ze warmer 
zetten en meer water geven". 

M i m o s a c e a e. Grootere en kleinere soor- ten 
van Acacia ziet men veel in tuinen. Het loof is 
aangenaam als schaduw； men vindt cfan ook vele 
gezochte schaduwboomen in dezc orde. Wij noe- 
men slechts de Albizzia, een der sengon-soorten. De 
Mimosa pudica komt ook wel in tuinen voor, vooral 
in bergstreken, maar dan ineer als wilde plant in 4iet 
gras. 

C a e s a 1 p i n i a c c a e. Wat al schoone boomen 
en heesters van deze orde worden in onze Indische 
tuinen gekweekt! Zonder bepaaldc rang- orde willen 
wij eenige der fraaiste opsommen. De Tatnarindus 
indica, tamarinde, is cen van de sierboomen langs 
de open bare wegen. Zacht is zijn schaduw, fraai het 
loof. Loopt het jonge bl ad uit, dan geeft zulks aan 
deze boomcn ecne be- koorlijkheid welke doet 
denken aan een in het voorjaar uitloopenden boom 
in de gematigde luchtstreek. Wanneer de kieine 
bladschijvcn af- vallcn, dan is de grond als't ware 
daarmede be- zaaid, tot groot verdriet van den 
tuinjongen, die deze kieine bladeren moeilijk kan 
wegvegen met zijne primitieve hulpmiddelen. De 
vruchten zijn zeer gezocht om te konfijten, om 
stropen te maken, enz. In grootere plaatsen, langs de 
open bare 

wegen, worden do vruchten, op Inst van hoogor 
hand, wel eens afgeslagon, waarschynlyk een go- 
zondhoidsmaatregol. De Cassin-soorten zijn in do 
tuinen ook vertegenwoordigd. Do djoear, Cassia 
flqrida, is een snel groeiendo boo in, dio niet hoog 
wordt； sierboom in den waren zin is hij niet, toch is 
hij voor tuinen nog wel gezocht. Ook gecn groo- to 
boom is de Cassia calliantha met zijn donker- gcle 
bloemen, welke een paar malen in het jaar te 
voorschijn treden; vooral in groepen, en in do 
achterste rij van groote heestervakken, voldoet dit 
allerliefste boompje uitstekend. De ovcral 
verspreide Cassia fistula, tangoeli, bloeit fraai； do 
bloemen zijn lichtcr geel dan van de voorgaand© en 
hangen in trossen, zoodat ze eenigszins aan den 
gouden regen doen denken ； hij groeit vooral veel 
in de warmerc, drogere gewesten van Oost- Java. 
Over Soerabaja worden do vruchten van den 
tangocli, onder den naam van trommelstok- ken, 
naar Europa uitgevoerd. De daoen koepoe- koepoe 
is een sierheester der tuinen. De vrij groote witte of 
rose blocmen zijn niet het eenrge fraaie aan de plant
； de bladeren zijn zeer opvallend； voor den leek, 
omdat zij elk in twee helften ge- decld zijn, die zich 
tegen den avond tegen elkaar leggen als bij den 
vlinder (koepoe-koepoe) do vleugels; voor den 
deskundige, die hier een van de weinige voorbeclden 
zict van ecn samengc- steld blad, dat toch slechts uit 
een geheel bestaat； er zouden twee blaadjes moeten 
zijn, maar die zijn aan elkander vastgegrocid. Zooals 
bij meer- dere samengestelde bladeren, sluiten zich 
de blaadjes tegen den avond tegen elkander aan, in 
dit geval dus de twee bladhelftcn. Een andere heester 
der tuinen is de kembang inerak, Caecal- pinia 
pulcherrina, met groote trossen van gele of geel met 
rood gevlekte bloc men. Ecnc opmerke- lijke 
bijzonderhcicl bij vele boomcn van deze orde is de 
vorming der jonge bladeren, die zich in bun- dels uit 
groote knoppen aan het einde der takken en takjes 
ontwikkelen en dan op eens als in groote trossen te 
voorschijn komen, die mecslal fraai ge- klcurd zijn. 
Men ziet dit o.a. bij de A mherslia nobili-s, de 
Cynomelrn caidiilora, nain-n：un, en wel het fraajst 
bij de Maniltoa dam mi para, die van Nieuw-Guinca 
is ingevoerd. Deze boom' vomit zijne jonge bladeren 
in langc trossen van ecn sneeuwwitte kleur; het 
effect hiorvan wordt ver- hoogd door hot donkere 
groen der oiuie blarlercn. Zelden ziet men icts 
trcffenrlers dan wanneer deze boo in jong loof 
draagt, van onder tot boven is hij dan behangen met 
zuiver witte trossen en dit ge- schiedt meermalen in 
cen jaar. Jn 1851 is in '$ Lands Plantentnin van 
Calcutta over^ebraelil; een exemplaar van de A 
mherslia nobilis. dat nauwelijks een meter hoog was. 
Deze plant heeft zich tot cen boom ontwikkeld, 
waarvan de bJoei onvergetelijk sehoon is. Door de 
pracht cn het aantai zijner groote bloemtrosscn, door 
de helder- roode kleur der blocmbladercn, waarvan 
er drio voorzicn zijn van cen gele vlek, door het 
fraaio loof, dat, jong zijndc. in lichtbruine trossen 
neer- hangt, mag de A mherslia tot de fraaist 
bloeiendo boomcn gcrckend worden De 
bloe)nbla<lcn valicn spoedig af, maar loch blijven 
de bloenitrossen nog In ng hunne schoonheid 
behouden, daar de twee groote schutbladen en de 
inceklraden ster- ker zijn en den boom nog lang tot 
sieraad strek- ken. Jammer is het, dat de boom niet 
over ge- hccl Indic is verspreid; het tjankok gelukt 
zeer slecht, en vruditen en zaden worden zeklen ge- 
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vormd. D。Jonesia declinata hcoft con stam, die 
zich spoedig in takken verdeelt en con omvang- 
rijke kroon vonnt. Do jongc bladcren hebben ecne 
teerc, geelachtig witte kleur, on hangon in lange 
trossen, hetgeon de fraaiheid van den boqm zeer 
verhoogt. De bloeitijd valt in de maanden Juli cn 
Augustus. Wat rijkdom van bloemen be- treft, is 
dezo boom onovertroffen. Niet allcen zijn de 
uiteinden der takken bedekt met de talrijke grootc 
blociwijzen, maar ook de stam is van ondor tot 
boven met bloemen bedekt. De bloemen zijn 
oranjcklcurig. De peulvruchten zijn zeer talrijk; 
iedere vrucht bevat 4 tot 5 zaden, die door hunne 
donkcr kannijnroode kleur ook het hunne bij- 
brengen tot verfraaiing van den boom. Behalve deze 
soort komen in Indische tuinen nog twee andere 
soorten voor, de Jonesia Asoca en minor. Bij de 
inlanders zijn deze bekend onder de namen kisokah 
cn kcmt)ang dedesh( ?). Do bloemen bij deze zijn 
vecl kleiner, en de kleur is meer ^cel- bruin. Kleine 
boomcn of hecsters zijn de Brownea soorten. Ook 
deze maken groote bundels van jonge bladeren, die 
bij eene Brownea hybride zeegroen zijn met 
lichtbruine vlekken. De bloemen bij deze staan in 
groepen bijeon, en zijn holder rood. In Soerabaja, in 
den tuin van de hooge- re burgerschool, bloeide 
deze zeer rijk en word bewonderd door alien die ze 
voor de eerste maal aanschouwdcn. Hij is een ware 
sierheester voor den Indischen turn. De 
Schizolobium excelsum is ecn boom in Buitenzorg 
ontwikkeld, uit zaden van Brazilic ontvangen. De 
hcer Wigman, die ook over de hiervoren genoemde 
boo men hceft gcschreven, mcldt hiervan dat hij 
oerst bloeit nadat de bladeren zijn afgevallen, en dan 
bedekt zich do machtige kruin met duizenden fraai 
gele bloemen. Ecn blocicnde Schizolobium maakt 
ccn indruk, clien men niet licht vergeet. Zeer 
bekend, vooral op de kustplaatsen is de Poinciana 
regia, van Madagascar afkomstig. Deze boom 
bereikt ecne hoogte van 12 m. en hceft een breede 
kroon. IIij draagt den naatn van “Flamboyant," om 
de schittcrcn<l roodo kleur der bloemen, die van 
October tot December ontluiken. 

Papilionaceao. De dadap, Erythrina, Ran 
mocilijk tot de sierboomen worden gerckend; loch 
vin<lt men als zoodanig ccne bontbladerigo soort. 
Onder de kleincrc gewassen van deze ordo (reft，
rncn wel in tuinen aan de kiaver, de lupine, • ,n 
vooral(lc Lalhyrus met schittercnd gekleurde roodo, 
paarse of witte bloemen. Een geliefde kiini pin nt is 
de kcin bang tclang (Cliturca terna- bit). <lic fraai 
donkcrblauvvo bloemen voortbrengt cn ook door 
inlanders gaarne wordt gekweekt. 

L y t h r a c c a c. Hiertoo behoorl de Lagerstr 
oem ia, boengocr, cen boom, die in het late na- 
jaar)nct paarso bloemen prijkt, cn vooral in do 
kustplaatsen ecn sierand voor do tuinen is. 

Onngraccao. Do Fuchsia is niet onbe- kend in 
den Indischcn tuin. Er worden zelfs grootc 
cxeniplaren van gekweekt in de b.ergtui- ncn. Men 
kweokt zo daiir ook van stek, die men in potten met 
gewono aurcle plaatst cn in het vol- lo zoidicht, vrij 
in de lucht, laat ontwikkelon. 

P u n i c a c e a c. De Punica Granatum wordt 
gekweekt om do vruchten, gran aatap pels, in a ar 
ook oni de fraai gcklourdc bloemen; do witte, roode, 
/lubbele roodc on zelfs do dubbele witte zijn 
bekend. Zij heoton dalima poctih, merah, soe- socn, 
cnz. 

Molastoinaceae. Deze familie hceft ook 

vertegenwoordigors in de tuinen in den vorm van lage, 
bloeicndc hecsters zooals Medinilla-soortcn. 

Myrtaccae. Men kweekt de Jambosa- soorten. om 
do vruchton, toch zijn zij ook sierlyke boomcn in de 
tuinen. vooral als de bloemen van sommigo 
varieteiten zich ontplooion, en de wijn- roode of 
paarsroodo groote meeldradcn te voor- schijn treden. 

Aristolochiaceae. Aristolochia zieb men in zeer 
fraaie soorten in de Indische tuinen. 

Ericaceae. In het wild groeien Rhododendron 
javanicum cn andere soorten. In de bergtui- nen 
komen toch weinig Rhododendron-soorteik voor. 
Azalea treft men wel in goed gekweekte exemplaren 
in de bergtuincn aan. 

0 1 e a c c a e. Do melati is de rneest bekendc ・ en 
geliefde bloem uit onze Oost. Jasminum Sam- bac is 
een heesterachtig gewas, dat met lange stengels 
neiging to# klimmen vertoont. De bloemen zijn zuiver 
wit, en zeer welriekend, niet te sterk, fijn. Er zijn 
varieteiten met enkele cn met gevulde (melati t61or), 
met grootere en kleinere bloemen. Des morgens de 
bloemen afgeplukt, en op een schoteltje in een vertrek 
gelegd, versprei- den zij een liefelijken, zachtcn geur. 

Anocyncae. De oleander (Nerium Oleander) ziet 
men veel in potton en. in den open grond, met rose en 
met witte bloemen, enkel en gcvuld. Toch is deze 
heestor, om de vergiftige eigen- schappen, voor tuinen 
niet aanbevelenswaardig. De Allamanda is een fraaie 
heester met gele pijp- vormige bloemen. De Plumiera, 
k^mbodja, is cen lage boom, met welriekende, 
stervormige bloemen. Hij wordt algomeen op 
inlandsche kerkho- ven aangoplant. . 

Asclepiadaccae. Wij zagen haar het eerst in 
verwildcrden staat, de Asclepias curassa- vic(i, in de 
nabylieid van.Lawang, in de residen- tie Pasoeroean； 
wat trok zij ons toen aan! De ge- dachte, dat op de 
vindplaats een tuin moest ge- wcest zijn, of althans in 
de nabijhoid, werd nadcr- hand bewaarheid. En we 
zagen ze daarna in vele tuinen met hare donker 
oranjegelo bloemen, die zoo zeer gclijken op de 
bloemen van sommigo Lantana•varieteiten. In 
boomvorm leeft ook in sommige tuinen liet geslacht 
Hoya, de wasbloem. Eene sicrplant, een aristocraat in 
de Indische tuinen, is de Slephanotis； in een pot 
geplant, zich met de stengels om eenigo 
bamboestokjes slingerende, brengt ze bouquetten van 
witte bloemen voort, die in den waren zin des wo ords 
fijn zijn. Vruchten maakt ze zelden: een enkele maal 
zagen wc die, en vonden daarin bruine, platto zaden, 
van ongeveer 1 c.M. in het vierkant, die 2,5 c.M. lange 
haren dragen, welko tot een zijde- glanzendo, witto 
kuif waren vereenigd. Niet hiorom, maar oin do fraaie 
bloemen, moest de plant nicer worden gekweekt. 

C o n v o 1 v ii 1 a c e a o. De moest bekonde in do 
Indische tuinen is de Pharbitis Nil, gewoonlijk 
aangeduid met den naain van blauwo Convolvulus. 
Dezo plant sterft na den bloei cn na zaden to hebben 
voortgebracht, niet af. Zij hceft een bui- tengemcen 
snellcn groci; in een paar maanden bedekt 6cnc plant 
eene gehecle ruimto en bloeit zc reeds dankbaar. Do 
groote, helderblauwo, trcchtervormige bioomen zijn 
niet sterk ； zij loven maar onkclc uren. In den 
vroegon morgen, zoodra het licht begint te worden, 
zijn de bloemen go- ■ opend; bij hondcrdtallen 
prijkcnzij in haarpraoh- tig blauwo kleur. Zij laat zich 
gemakkelyk door 
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stek vermenigvuldigen. Do Pharbitis Leari is ook 
eene Indische soort, waarvan de varicteit atrovio- 
lacca met donker violetblauwc bloomcn* en wit hart 
een bekende is. De Pharbitis limbata is ceil 
^enjarige plant, die reel zaad geeft. Zij is op Java 
inheemsch en van daaruit in Europa gelmpor- teerd, 
waar zc om de schoone bloc men zeer ge- waardeerd 
worden; de bloeinen zijn zecr groot, tot 7 4 8 c.M. in 
doorsnede; ze hebben cen leven- dig violette kleur 
met uitgespreiden witten zoom. De meeste 
varicteiten bezitde Pharbitis Jiederacea. De 
bloemen zyn hemelsblauw met wit，hart. Een ander 
gcslacht is de Quamoclit. Algeincen ver- spreid is de 
Quamoclit vulgaris, door Runiphius Flos cardinalis 
en door Rheede in zijn „Hortus malabaricus" Tjuria 
cranti genocmd; de Soen- daneesche naam is 
katilan, Maleisch: boenga tali. Het is cene klcine 
klimplant met bijzonder fijn loof; de bloemen zijn 
zuiver wit of bij andere bloedrood. Behalve de 
genoemdc geslachten, wier bloemen overdag of 
liever's morgens bloeieii, zijn er ook nog, die juist 
het omgekcerde doen. die tegen den avond, bij 
zonsondergang, hare bloemen ontplooicn cn's nachts 
ecn kortstondig be- staan hebben. Het zijn bloen平n, 
die zuiver wit zijn, ,s avonds opengaan en *s 
morgens tegen zonsopgang verleppen. Bijzonder 
groot onder deze nachtbloeisters zijn de bloemen 
van het ge- slaclit Calonydion. Men kan ha gen met 
deze klimplant begroeid zien, waarvan de bloemen 
van uit de verte op witte lakens gelijken, die te 
drogen hangen. De Parana volabilis is in de Indische 
tuinen zeer bekend onder den naam van witte 
bruidstranen, in tegenstelling van de roode 
bruidstranen, die hiervoren bij de Polygonaceae 
besproken zijn. De witte zijn in bloei prachtig; de 
bloemen zitten in lange trossen, waarmede de plant 
als overdekt is, en ze hangen op eene losse en 
bevallige wijze over, zoodat ze sierlijkheid aan 
schoonheid paren. Toch houden de bloemen zich 
niet lang en staan zij in dit opzicht bij de roode 
bruidstranen achter, al overtreffen zij deze in geur. 

Pole m oniacea e. PZtZox-soorten vinden wij vele 
in de cultuur, zoowel in potten,als in den vollen 
grond. De Cobaea met hare paarsc bloemen slingert 
zich om de pilasters van vele voorgale- rijen. 

Boraginaceae. Vergeet-mij-riiet, Myoso- ti-s, en 
Hdotropium zijn gelicfdo planten. In de， bergen 
kan men hiervan genieten. Bedden vol met 
heliotropen, in verschillendc nuances van 
paarsblauw worden gekweckt； zc zijn zeer wel- 
riekend. 

Solanaceae. Datura, katjoeboeng, vindt men in 
tuinen; ze komt er in door zaden van buiten, en om 
de fraaie bloemklokken, en de eigenaardige 
stekelige vruchten roeit men ze niet uit, wat om de 
vergiftige eigenschappen wel wen- schelijk is. De 
Bru//mansia, wclke zeer nauw verwant is aan de 
Datura, komt in de berg- tuinen in Indie voor. Hare 
lange, witte, klokyormige bloemen hangen zeer 
sierlijk tus- schen de vrij groote, min of meer 
lichtgroeno- bladeren. De heester zelf kan twee en 
meer meters hoogte bereiken en wordt reel gekweckl 
voor omheining. Hier en daar is zij uit de tuinen ont- 
snapt, zoodat men haar in de bergen in het wild kan 
aantreffen. Op Java schijnt zc het beste te tieren 
tussclien 3000 en 6000 voet hoogte. Enkele heesters 
hebben bloemen met dubbele kronen. 

Als tuinplant is Brugmansia wcl aanbevelens- 
waardig, toch moet men zc niet to dicht bij do 
woning planten, want de bloemen hebben een wel 
niet onaangcnamcii, maar toch bedwelmen- den 
geur. Van het gcslacht Sola num noemen wij de 
Solanuni. giganteum, cen heester, die ook in de war 
me kustplaatscn zich lustig ontwikkclt, en met een 
groote hoeveelhcid bloemen prijkt. Deze zijn vrij 
groot, radvormig, donker-paars- blauw tot lichtpaars 
en wit. 

Scrophulasiaccae. De Torcnia Four- nieri is eene 
lievelinge dcr dames； in potjes of op perkjes 
gekweekt doct zij denken aan blauwc viooltjes, 
zooals zij dan ook gewoonlijk ten on- rechte worden 
genoeind. Rus-selia jimcea- is cen heester met roode 
bloemen en weinig blad, ovcral in tuinen 
voorkoincnde. 

Gcsneriaceae. GesnericCs in vele kleurcn en 
Gloxinia's in soorten, maar lastig te kweeken. 

B*i gn oniacea c. Een sierboom, die in de laatste 
jaren veld wint in de Indische tuinen, cn waarvan 
bijv. bij Bandoeng geheele lanen groeicn, is de Spa 
th odea campanulata. II ij is een snel- groeiende 
boom, waaraan zich prachtigc trossen van 
oranjeroodc bloemen ontwikkelen. 

A c a n t h a c e a e. De Indische flora is rijk aan 
soorten van deze orde. Ook in de tuinen zijn cr 
tallooze vertegenwoordigd. Als pagger-plant wel het 
nicest, algemccn bekend de Barleria, met hare 
blauw-paarse, en paars en witte bloemen. Een ware 
sierheester is de Sanchezia nobilis met haie groote 
bladeren, waarin de gele bladnerven sterk afsteken 
bij het groene blad zelf. De Thtin- bergia en nog 
andere, die wij ook in Europceschc verzamelingen 
aantreffen, kweekt men zeer ge- makkeJjjk in de 
Indische tuinen. • 

V e r b e n a c e a e. Duranta Plumieri, ecn 
hcestergewas ； uit zaad opgekweekt, bcreikte e< n 
exeinplaar in andcrhalf jaar tijds cen hoogte van 4 
M. De bloemen zijn geschikt aan trossen, wclkr 
sierlijk overliangen. Eene varicteit is er met <lon- 
kerblauwe, eene met lichtblauwc en eene »n(4 witte 
bloemen. De bloemen dor eerstc varictfit zijn 
kleiner, inaar ineer opvallend van kleur, ook door de 
donkere streep op de twee OIHIIT.-'IC bloem 
bladeren. De witte bloc men der va- rieteit 
vcrsprcickMi een uiterst fijnen geur, welk>- aan 
(lien Her lieJiotropen doct <h；nken. I)f vru' li- ten. 
zijn oranjekicurig. De cultuur is ecnvmi'ljtz: ze 
slaagt door zaad en door stek. J_)e Clf.rod<：ndron, 
Thompsoni is een lief klimplantjc, nx-1. witte 
bloeinkelk en danrbinneu cen roode blo<Miikroon : 
het wordt door <le dajnes jnct dun naam vmn g>■- 
broken haartjes besteinpeld, cn in zeer gczoi-JH. Het 
kliint ni<?t altijd. Plaatst men het in het voile 
zonlicht en op eenigszins schralcn bodem, dan klimt 
het niot, maar vormt een fraaie blociendn struik; 
plaatst mon het in vette aarde of in do schaduw, dan 
gnat het klinunen. Als wij allecii over sierplajiten in 
tuinen zouden mocten Kprc- ken, zouden we de 
Lantana niet niogen noemen. Van Anierika naar 
Indie o verge bra chi g roeit deze heester nu schicr 
overal in ojizen Archip*1!. Wij hoorclen hem 
nocmcn tSmbl^han, 1 jentc, (ahi boeroeng, bourbon, 
enz. Als omheining kan hij wel dien.st doen in 
tuinen. Wat de bloemen be- treft, is het cen fraai go 
was: op slam gekweekt vormen de Lantana's 
sierlijke kronen. De kleur tier bloemen is zoo 
afwisselend, als bij schier geen plantensoort wordt 
aangetroffen. De Verbena, welkc in do tuinen in de 
geniatigde luchtstreck 
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zcer vcel wordt aangetroffen, vinden wij ook, maar 
in cnkelo pot-exemplarcn, in de Indischc tuinen. 

Labiatac. iSaZvia-soorten ziot men in vole 
tuinen; vooral fraai zijn de Salvia splendens en 
Salvia coccinea. Nict，om de bloemcn, maai om de 
bladcrcn, worden de CoZews-soorten overal in de 
tropen gekweckt. De bekende naam is miana. De 
kleurenrijkdom dcr bladercn en de geinakkc- lijkc 
voortteling door stek heeft gemaakt, dat de miana 
cene in Indie veel gezochte plant is ge- worden. 

R u b i a c e a e. Zelden treft men Coffea als 
sierplant aan； toch zagen we enkele specimcn- 
exemplaren in tobben, van de soort liberia, die 
prachtige boomen waren en best konden dienst docn 
als sierplant in tuincn. Be katja piring, Gardenia, is 
algcmeen geliefd om de witte bloe- inen ； die met 
gcvulde bloemen is zeer fraai. Heestcrs als 
Mussaenda, Pavetta, Ixora worden vccl in tuincn 
gevonden. 

C o in p o s i t a e. Een tai van sierplanten van 
deze ordc uit de gematigde luchtstreek hebben ook 
het burgcrrecht gekregen in de Indische tui- nen: 
Ilelichrysxivi, Zinnia, Dahlia, Aster, Chry- 
santhemum, Melianthus enz. 

VRUCHTDRAGENDE GEWASSEN. Ilicrondcr vat- ten 
wjj samen de boomcn, heestcrs en kleine planter), 
wclke in de Indische tuincn worden ge- k weekt om 
de vruchten. 

Cl n e t a c e a e. Gnetum Gnemon. Zie: aldaar. 
Ji r o m c 1 i a c c a e. Bromelia A nanus of 

Ananassa saliva, ananas, nanas. De Buitcn- 
zorgsche ananas heeft den besten naam; ze is, als 勿
c good rijp is, bijzonder gcurig. Andere va- rieteiten 
zijn nanas manis,, minjak, kondeh, toe in pang, 
teinbaga, idjo, socrat. Scdert een twintigtai jaren 
wordt ook de Ananassa Bracomo- riensis 
gecultivccrd, die buitengewoon groote, sappige en 
zoete vruchten geeft. Do Ananassa saliva 
polijccphala, de hiervoren genoemde nanas kondeh, 
heeft vertakte vruchten. Zie verder: NANAS. 

P a 1 m a e. Cocos nucifcra, kokosnoot, klappcr, 
kalapa. AVordl in ontclbarc varieteiten in tuinen 
aangetroffen. Zie: KALAPA. Zalacca edulis, salak; 
ceno vh'czi/e vrucht met schubbcn bedekt. 1)(5 
hinncnvruchtwand wordt gegeten; de sniaak is 
wrnng zuuraclitig-zoet; or zijn verschcidcn- heden, 
wclkc minder wrang zijn, en orn de pit korreliu. 
fiora^sus flabclliformis, lontar, siwa- Icn. Elkc 
vrucht heeft drie steoncn; het onrijpc kieniwit)vorclt 
gegeton. Zie: Lt) NT AR. — Arcca Calc.cku, 
j)inang, betel pal in: do gemarnierclo zaa<lkcrn dcr 
stccuvrucht wordt gebruikt bij het sirih-kauwen. 
Zic: Pl NANG. 

Al u s a c c ft c. Musa paradisiaca,. pisang. In 
onnocmelijk vcel varieteiten wordt de pisang 
gokweekt. Do bclangrijkste zijn: pisang radja, radju 
s6r6h, ambon, socsoe, tangan, kfttds, tandook, idjo, 
gaboc«, kapok, batoe, mas, (loo- lang, enz. De rijpo 
vruchten worden rauw, ge- kookt, gebakken cn 
gcconfijt gegeten. Zio: PISANG. 

0 r c h i(I ft c o a c. Vanilla aromalica, vftnilje. 
Vooral in Oost-Java veel gokweekt. De vrucht client 
voor huiselijk gebruik cn voor de E uro pee- scho 
inarkt. 

M o r a c o a c. Ficus Carica, vyg. Wordt in 
sonimige tuinen aangetroffen； draagt niet rijk.— 

Aforu&soorten, nwerbei. Wcl is wanr ect.bare 
vruchtqn, maar niot met den lekkeren smaak als die 
in Europa. — Artocarpus incisa, brood boom, 
timboel; Artocarpus incisa var. laevis, soekocn; 
Artocarpus integrilolia, nangka. De vruchten der 
twee eerstgenoemde worden door inlanders, die der 
laatstc ook door Europcanen gegeten. De nangka-
vrucht, wclke aan de takken of aan den stam 
ontwikkelt, kan zeer zwaar worden. De gee! 
lecrachtigo huid om de zaden is zoetachtig en gcurig. 
Er zijn eenige varieteiten van bekend, zooals de 
nangka niadoe, nanas, dodo], enz. Zic: 
KALOEWIH, NANGKA. 

Anonaccac. A nona muricata, zuurzak; A nona 
reticulata, boeah nona； A nona squamosa, srikaja. 
Alle drie, vooral de laatste, zeer gezoeht voor do 
Europcesche tafcl. De zuurzak wordt door een zeef 
gewreven, en met wijn en sinker als een sorbet 
genuttigcl. Zic: NANGKA B£- LANDA, BOEWAH 
NONA, en SRIKAJA. 

M y r i s t i c a c e a e. Myriatica, fragrant, notein 
uskaat, pala. Het vruchtvleesch wordt gekon- fijt 
genuttigd: de za ad kern (noteninuskaat) met de 
hnrde zaadhuid er om heen is een artikel van de 
inlandsche mwrkt; zoo ook de zaadrok, de foelic, 
kembang pala. Zie: NOTEMUSKAAT. 

Lauraceae. Persea gratissima, advokaat. Dcze 
vrucht heeft de gedaante van een peer. Tusschen den 
grooten steen cn de schil ligt een roomachtig wit of 
groenig vruchtvleesch, dat of met zout wordt 
gegeten, of toebereid met niadera of port als cen 
sorbet genuttigd. Zie: APOKAT. 

Clusiaceao. Garcinia Mangostana, nian- gistan, 
inanggis. De zaadrok om de pitten binnen de vrucht 
wordt gegeten ； gewoonlijk zijn er meet dan vijf 
zaden in ecnc vrucht annwezig, waarvan dan de 
mcesten niet tot ontwikkeling zijn geko- mcn, inaar 
wel hunne vleezigc zaadrokken. Be- hoort tot de 
fijnsto tafelvruchten. Zie： MANG- G1S. — 
Stalagmites dulcis, nioendoe. De zure onrij pe on de 
rijpe vruchten, welkc zuurzoetach- tig zijn, worden 
gekookt cn rauw gegeten. 

Pastifloreae. Passiflora quadrangular is, 
markoesa. Dcze in West-Indie veel gekweekte 
vrucht .wordt in Oost-Indie hier en daar aange-
troffen. Zie: LABOE. 

Caricaceao. Carica papaja, papaja, katis. In de 
laatstc vcertig jaren is deze vrucht nicer in aanzien 
gekomen cn eene plants waardig ge- kcurd op de 
Europeesche tafel. Er zijn velc varieteiten. Do 
rouzen-papaja is waarschijnlijk eeno anderc soort; 
de sniaak verse hi It zeer met (lien van de reeds lang 
gcteclde vrucht. Door kruising zijn allerlci 
tussehenvormen ontstaan. Zie: PA- PAJA. 

Malvaceae. Durio zibethinus, doerjan (MAL.), 
door^n (JAV.). De zaadrok om de pitten wordt 
gegeten. Dezo is roomaehtig wit cn zeer gcurig cn 
om die reden door velcn gezoeht. Oni den sterkcn 
geur dcr vruchtschil wordt de vrucht ook door velon 
versmaad. Zic DOEREN. 

0 x a 1 i <1 a o c a c. Avcrrhoa Blitnbi, A verrhoa 
Carambola, blinibing. De vruchten van de zoctc 
varieteit worden geschild en rauw gegeten: do zurc 
worden gebruikt bij de bcreiding van de Indisclic 
rijsttafel. Zie: BUMBING. 

R u t a c c a e. Citrus, djeroek(J,\y.). Vele soortew 
en varieteiten worden in de Indische tuincn 
aangetroffen. Zic： DJEROEK. — Aegle marmelos, 
madja. — Feronia clephanlum, kawis-- ta. Do 
vruchten worden opongemaakt en het 
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vruchtvleesch met Javaanscho suikcr gegeten. Zie: 
KAWISTA. Triphasia aurantiola, djeroek kingkit, 
dj. tjina. De kleinc vruchten zijn gckon- f$t zcer 
gezOcht. 

Meliaceac. Lansium doinesticum, doekoc, met de 
varieteiten kokosan, pidjgtan, langsep. De doekoe 
bevat binnen de vleezigc vruchtschil eenige zaden, 
welker vleezigc zaadrok wordt gegeten ;de zaden 
zelve zijn veelal, op een enkele na, weinig 
ontwikkcld: de varieteiten, welke hier genoemd zjjn, 
zijn zuurdcr dan de doekoe. Zie: DOEKOE. '• 

Anacardiaceae. Anacardium occidentalc, 
djamboc mon jet, apenoot. De vruchtensteel is 
vleezig, sappig, geurig, vooral door inlanders ge- 
wild. De vrucht is kleiner dan de steel.; de zaad- kern 
is eetbaar en bevat veel olie. — Mangifera, mangga. 
Zie: BEMBEM, KAWfiNlen MANGGA. Spondias 
dulcif：, kedondong. Zie: KADONG- DONG. 

Sapindaceac. Nepheli um lappaceum, raniboetan, 
met de varieteiten: Atjdh, matjan, konto, lebak 
bocloes, bosar, tankuoe: Nephelium mulabilc, 
poelasan, met de varieteiten: itam tjS- plok, koening, 
merah besar, m^rnh moeda, merah tjeplok. Van de 
ramboetan eji de poelasan wordt de zaadrok om den 
eenigen zaadkorrel in de vlee- zige vrucht gegeten. 
De eerste soort heeft op de vruchtschil dunne lange, 
de laatste dikke en korte haren. 

V i t a c e a e. Vitis vinijera, druif, boeah ang- 
goer. De druif wordt in Indie gekweekt; bij Soe- 
rabaja in het Grisseesche zelfs vrij veel. In smaak 
kunnen de druiven niet gclijkgesteld worden aan die 
der gematigde luchtstreek. 

E u p Ji o r b i a c e a e. Cicca nodi flora, tj 包• 
m6h. Deze vrucht wordt rauw, gekookt en gekon- fijt 
gegeten. — Aleurites triloba, kfimiri； de zaden 
worden in de kcuken gebruikt bij het toebereiden van 
de rijsttafel. Zie: KJlMIRI. ― Antidesma Bunias, 
boeni of woeni； de kleine vruchten wor- den op 
brandewijn of jenever getrokken, evcnals zwarte 
Lessen; opk wel gebruikt in sanibalans.— Pier ar di 
a dulcit> en P. racemosa, kapoendoeng, menteng; 
de vruchten worden gegeten. 

Rosacea e. Fragaria-aoorten, aardbei. Vooral in 
de bergen worden aardbeicn gekweekt, maar ze zijn, 
wat den gcur betreft, niet te vei-gelijkcn bij die van 
de gematigde luchtstreek. — Pirns communis, peer
； Pirus Malus, appel： Prunus Ce- rasus, kers： 
Prunus dornestica, kwets； Prunus in- sililia, pruim
； Prunus armaniaca, abrikoos; Prunus persica, 
perzik: Prunus A mygdalus, amandd, worden alle in 
Indie in bergstreken gekweekt, meer uit curiositeit, 
dan wel voor het gebruik dcr vruchten; zij groeien 
slecht en de vrucliten worden niet good rijp of 
hebhen voor een deel haar smaak verloren. In 
somniige streken van Java, zooals op deii Poentjak 
en in het TenggSr-geberg- te, worden 
perzikeboomen in het wild aangetrof- fen. Deze 
dragen bloemen en min of meer rijpe vruchten 
tegelijkertijd. Tc Soerabaja worden de vruchten van 
deze verwildcjxle boomen onrijj) aan de markt 
gebracht; zc woj-den door Europea- nen zeer veel 
gevraagd en gestoofd gegeten. 

Caesalpiniaceae. Cynometra cauliflora namnam. 
Deze vrucht wordt rauw gegeten met sambal; is een 
weinig zuur, niet fijn. 

Punicaceac. Punica Grana turn, granaat- appel, 
dalima, De vrucht wordt gaarne door de inlandsche 
bcvolking gegeten. Zie: DALIMA. 

M y r t a c c a e. Jambostt-soorten en varieteiten. 
Do vruchten, bcsvruchtcn, zijn veclal vlee- zig, 
geurig en smakclijk. Zic: DJAMBOE. — Psi-- dium 
Guajava, djamboe bidji, djamboc kloetoek. Hiervan 
zijn eenige varieteiten bekend, vooral die van Mid 
den-Java zijn zeer gowild, — Syzy- gium 
jambolanuin, djambelan, d joe wet, in Oost- Java 
blaxiwc jantjes geheeten, draagt vooral door 
kinderen geliefde vruchten. — Eugenia caryophyl- 
lata levcrt de kruidnagelen, tjengkeh. 

S a p o t a c e a e. Sapota Achras, sawo manila. 
Deze vrucht is zeer gezocht. Men kweekt ze aan lei- 
en aan kroon boomen, ook aan booinpjes in tobben 
en potten. Het aantal varieteiten is zeer groot. De 
vruchten verschillen. in grootte, vorm, kkur cn 
smaak. — Diospyros Kaki en D. discolor, kaki, 
kisemak. In Japan cn China wordt deze vrucht veel 
gekweekt-； thans wordt ze ook op Java 
aangetrotlen in tuincn, vooral in de berg- strcltcn in 
West-Java. De vrucht is smakclijk, en nog te weinig 
bekend. 

Solanaceae. Cyphoviandra belacea, t6rong 
blanda. Reeds lang op Java gekweekt, eerst in de 
laatste jaren is zij over gehecl Indie verbreid. De 
besvruchtcn worden gestoofd genuttigd ； ook voor 
jam zijn ze bijzonder geschikt. 

Rubiaceae. Morinda citrifolia, bengkoc- doe. 
tjangkoedoc, patje; de vruchten worden gekookt en 
rauw gegeten. 

GROENTEN, akkergewassen en and ere planten of 
boomen, voor een of ander nuttig doel op de erven 
der inlanders gekweekt, z.g. kleine cultuur. 

L i 1 i a c e a e. Allium, bawang. Van dit gc- slacht 
worden vele soorten gekweekt. Zic: BAWANG. —
Asparagus, asperge. Deze wordt *zoo nu en dan uit 
liefhebberij op landbouw-onder- neiningen 
gekweekt. Van cultuur in het groot kan geen sprake 
zijn, omdat ze niet de gewenschtc ontwikkeling 
krijgt cn verre achtcrblijft bij de asperges in blik, uit 
Europa en Amerika aan- gevoerd. 

Amaryllidaceae. PolyanIkes tuburosa, tuberoos, 
kembang s6d6p jnnlfiin. Deze plant wordt hicr en da 
ar als akkergewas gekweekt, j>i<f zoozeer voor 
vocdscl, als wel om de geiu-igc； blocmen. Deze 
zijn zeer gczocht, vooral door d<? inlanders. In 
Oost-Java zijn groote akkers er med” bebouwd. — 
Foxircroya gi(/anle(i, niauritius-li(；n- nep. Als 
omheining van tuinen, erven cn akkers van inlanders 
aangcplant. 

Dioscorcaceac. J)io.$corea-soortcn. Do wortcis 
zijn eetbaar. Vele varieteiten worden gekweekt. Zie
：' GADOENG en OEBI. 

P a 1 m a c. Elaci/i guineensis, oliepalni. Me- 
troxylon Sa(ju3, kiraj, sagoepalni. 

A r a c e a c. Colocasia-soorten levercn <lc zoo- 
genoemde tplas, kimpoe], alle wortelstokken.— 
Acor us Calamus, kalnioes, daringo； de wortelstok 
wordt als spccerij gebruikt. 

G r a m i n e a c. A ndropogon-soorten. Lcveren 
geurige olicn. Zie: GRASOLlEN. — Euclilaena 
(Iteana) luxurians, t6osint6. Een voedergewas voor 
paarden cn vee; grocit in de lage landen en lioogerop 
tot 1000 M. boven zee. — Oryza-fioor- ten, rijst. 
Behoort in de groote cultuur tehuis.— Panicum 
spectabile, bcngualsch gras. Goed voedergewas 
voor het vee. — Sorghum vulgare, sorgho, djagoeng 
tjetik. Wordt ])ier en daar voor eigen gebruik 
aangeplant, — Zea Mays, turkschc tarwe, djagoeng. 
Ontelbaar zijn de varieteiten 
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van deze plant in onze Oost gekweckt. Do vruch- 
ten worden veel in onrijpen staat, geroosterd, 
gegeten; de stengels en bladeren dienen voor veo- 
voeder. — Coix La cry ma, jobstranen, djali； hier 
en daar in tuinen van inlanders. — Bambusa- 
soorten, bamboe, Alom gekweekt; do jonge sprui- 
ten (reboeng) worden gegeten. — Saccharum ojfi- 
cinarum, suikerriet, teboe; in de klcino cultuur voor 
dagclijksch gebruik der stengels, welke in stukjes 
gesneden, uitgekauwcl worden, — De Europeesche 
graansoorten, als rogge, tarwe, haver e. d. werden 
vroeger wel aangekweekt, vooral in Midden-Java. 
De cultuur is echter niet loonend gcbleken. 

M u s a c e a e. Musa inindanensis, abaka, kof- 
fo, manilla-hennep. — Musa paradisiaca, pisang. In 
ontelbarc varieteiten gekweekt op de erven van 
inlanders en op afgelegen gedeelten van de tuinen 
van Europeanen. 

Zingiberaceae. Alpinia Galanga. Zie: 
LANGKOEWAS. — Amomum Cardamomum, 
kapol； wordt gekweekt om de vruchten en zaden. 
Zie: KARDAMOENGGOE. — Kaempferia rotun-
da, temoe koentji; de wortelstok wordt door de 
inlanders als geneesmiddel gebruikt. — Kaemp- 
feria Galanga, kentjoer； de wortelstok client als 
spccerij in kerrie. Zie: KilNTJOER. — Curcuma- 
soorten, koenjit, koenjir, temoe lawak. Zie: 
KOENJIT. — Zingiber officinale, gember, djahe. 
Zic： ALIJA cn GEMBER. 

Cannaceac. Ganna. Er zijn plaatsen, waar de 
wortelstok van deze plant wordt gegeten. 

Al a r a n t a c e a e. Maranla indica, arundi- 
naceei, enz. ； uit den woi'telstok wordt de airow- 
root bcreid. 

M o r a c c a e. jBoehmeria-soorten. Zie： RAM 
iTH. Piporaceac. Piper nigrum, Jada, peper. Zic： 
PEPER. — Chavica Bette, Chavica Melami- ris, 
Chavica densa, Chavica of ficinarum, betel, karoek 
manoek, tjabe djawa, sirih octan, lada pantjang 
worden aangekweekt om de bladeren, die gebruikt 
worden bij het sirih-kauwen. Zie: SJ RIH. — 
Cubeba officinalis, koenioekoes, rinoe, staartpcpcr. 

Polygonaccae. Jiumex acetosa, zuring. Wor<lt 
vccl door Europeanen gegeten. ― Vroe- pcr word 
ook bookweit gekweekt. De cultuur is 

Joonend goblckcn. 
(' h e n o p o(I i a c e a e. Bela vulgaris, biot. Jn 

vcle varicteiteD door inlanders, zoowel als door 
Europeanen gckw<-ckt; zecr gczocht, ook in het 
zuur ingeleg<l. -一 Spinacia oleracea, spinazie. 
Onder den naani komen in Indie ver- 
sclnilendc bladgroenten van deze orde voor. 

N y m p h a c a c c a c. Nelumbium speciosum, 
tarate. Wordt in vijvers of waterbakken gekweokt 
oni de znden, wclkc geroosterd worden ge? geten. 

C r u c i f e r a e. Jirassica oleracea, kool. Vclo 
varieteiten van kool worden op uitgestrokto vel- den 
gekweckt; zeldcn bloemkool cn roodc kool. Ook do 
inlanders gebruiken kool bij liunno toc- spijzen. — 
Brassica liapa, raap, zelflen. — Nasturtium 
ojficinale, waterkers. Zeev vccl gekweekt in beken 
in de bergstreken; wordt bij grootc hoe- veelheden 
op de marklen aangevoerd. •— liapha- nua aativus, 
radijs, Jobak ； vooral de Chinocschc varietcit met 
langc, witto worlds wordt vcel gekweekt voor do 
tafel dor Europeanen, ramail as; enz. 

Portulacaceac. Portulaca oleracea, pos- 

telein, gdlang, krokot. Algemeen gebruikt als 
groente. 

Malvaceae. Gossypium-soortcn. Zie: KA- TOEN. 
— Eriodcndron anfractuo^nm, kapoek, randoc. Zio: 
KAPOEK. — Hibiscus Abelmoschus, muskuszaad-
plant, waron; de zaden dicnen voor parfumerie. Zie: 
GANDAPOERA, — Hibiscus Sabdariffa wordt hier 
en daar aangetrof- fen; de kelkbladeren, welke de 
vrucht omsluiten en vleezig zijn, worden tot gelei 
gemaakt. 

Euphorbiaceae. Ricinus communis, wonder- of 
castorolie- plant, dja^ak, kaliki.— Manihot 
utilissima, oebi kajoe, katela djendral, kat61a 
pohoeng, Icvert het cassave-meel; uit de wortels 
wordt dit meel gemakkclijk bereid. Zie: OEBI 
KAJOE.. ' 

U mbelliferae. Daucus Garota var. saliva, peen. 
Deze wordt in Indie even goed gekweekt als in de 
gematigde luchtstreek. — Apium gra- veolen^, 
selderie, groeit uitmuntend; wordt bij voorkeur 
gekweekt op land, waar zacht stroomend water 
overheen spoelt. — Petroselinuin. sativum, 
peterselie； Foeniculum officinale, fenkel; 
Coriandrum sativum, kSriander; alle worden in 
Indie gekweekt. 

L c g u m i n o*s a e. Vele zijn de planten uit deze 
orde, welke hire plaats waardig zijn in den 
Indischen. tuin, om het nut, dat er van getrok- ken 
wordt. Parkia s-peciosa, stinkboontjes, pete. —
Pithecolobium bigeminum, djdngkol, van den- 
zelfdcn aard als de voorgaande. — Abrus precato- 
rius, saga； bladeren en zaden wordon als genees-
middel gebruikt, — Tamarindus indica, tama- rinde, 
bespraken wij hiervoren bij de sierboomen. —
Indigojera. Zie: INDIGO. — Arachis hypogaea 
aardnoot, katjang tanah ； deze plant, wordt in 
grootc hoeveelheden gecultiveerd; de zaden worden 
rauw cn geroosterd gegeten. In Oost-Java is de plant 
cen zeer gewild groen voeder voor de paarden. Er 
zijn eenige varieteiten in cultuur. Zic: KATJANG 
TJINA. 一 Voandzeia subterra- nea, katjang bogor. 
katjang manilla, wordt hier en daar gekweekt om de 
zaden, die door de inlanders worden gegeten； hare 
vruchten rijpen evenccns in den grond. — Glycine 
Soja, sojaboon, katjang kadele, katjang djepoen； 
uit de zaden wordt de bekende sojasaus bereid, — 
Pisum sativum, ci-wt ； Phaseolus vulgaris, boon, 
katjang- boontjes; Vicia Faba, groote, roomsche of 
tuin- boon. Deze drie geslachten worden in vele 
varieteiten op Java, vooral in de bergstreken, ge-
kweckt. Men kan zich op de markten ruimschoots 
voorzicn van erwten, peulen, snijboonen, heere- 
boonen, prinsesseboonen, groote boonen, bruine 
boonen, enz. Van de andero gekweekte soorten 
noemcn wij nog： Phaseolus htnatus, katjang ro- 
waj; Phaseolus Mungo, ■ katjang id jo； Vigna 
catjang, katjnng pootih; Lablab vulgaris, kara 
poetih: Cajanus indicus, katjang goede; Cana- vallia 
ensifonnis, kara mdrah; Psophocarpus tetra- 
gonolobus, kaljipir of djaat; Agati grandiflora, tocri.
 * 

Convolvulaceac. Balatas edulis, katela. 
Varieteiten met roodo en met witto wortels. 

Solanaceae. Solanum tuberosum, aard- appel, 
kontang. Deze wordt het mecst gekweekt in West- 
cn Oost-Java. De aardappols worden in West-Java 
gepoot tegen den regentijd, dat is October, on 
geoogst in de maanden April on Mei. In lagcre 
streken oogst men ze reeds in Ma art on April. Ook 
worden wel aardappelon gopoot op 
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rystvelden, waarvan de ryst al gcoogst is, dus, in 
April, Mei, en dan wordt daarvan na eon viertal 
niaanden geoogst. Eigenlyk kan men in de Preanger 
Rege职chappen het geheclc jaar door aardajjpelen 
aanwijzcn in verschillcndc stadien van groei. In het 
Malangsche, in Oost-Java, worden de aardappelen 
gepoot op droge en op bevloeibare gronden; op de 
eerste gcschiedt het poten bij het invallen van de 
eerste regens, dus in October of November; op de 
laatstc in Mei of Juni. De aardappcl staat ongevecr 
vijf maanden op het veld, al^-orens geoogst to 
worden. In het Tenggergebergte in Oost-Java worden 
aard- appels geteeld tot op 2000 meters boven zee.— 
Solcnum melongena, terong, eicrplant. aubergine. 
Deze vrucht wordt in velc varipteiten gekweckt, die 
verscliillen in grootte, vorni en klcur (wit tot 
blauwpaars). Ze wordt bij de rijsttafcl gebruikt, rauw, 
gekookt of gebakken. — Solanum Lycoper- sicum, 
tomaat. Deze groeit tierig in de tuinen en is voor 
toespijs zeer gezocht. — Capsicu?n-soorten leveren 
de bekende spaanschc peper, lombok, tjabe; een on 
inis ba ar ingredient van de rijst- tafel. — 
Cyphomandra ^betacca, terong blanda, werd bij de 
vruchtboomen genoemd. — Nicotiana soorten 
word&n behalve in het groot, ook liicr en da ar door 
inlanders gekweektVoor eigen gebruik. 

L a b i a t a e. Ocimum basilicuin, seiasih. De 
inlanders gebruiken de zaden. welkcr buitenwand in 
water zeer sterk opzwelt, als lekkernij. — 
OrtJiosiphon stamineus, koemis koetjing, rSinoek 
djoeng. — Pogosteinon Patchoidy en and ere soorten 
leveren de dilem-bladeren, die een fijnrieken- de 
aetherische olie bevatten. — Sttlureja hor- tensis, 
boonenkruid, wordt gekweekt oin als toespijs te 
dienen. 

R u b'i a c e a e. Morinda citrilolid, indische 
ineekrap, tjaiigkoedoe. Zie: BENGKOEDOE.— 
Uncaria Gambir, gambir. Zie: GAMBIR. 

Cucurbitaeeae. Cucumis sativus, kom- kommer 
cn agurk; Cucumis Melo, rneloen； worden veel 
gekweekt en gevraagd. De koinkommers en agurken 
heeten ketimoen; zc groeien in de bergen minstens 
even goed als in de gematigde luchtstreek. Meloenen 
worden vooral op Madoera gekweekt, terwijl de 
waternieloen, semangka, over geheel Indie is 
verspreid. Onder de namen papare, krai, bloestroe, 
laboe (zie： LABOE) worden allerlei planten 
gekweekt, welker vruch- ten of verseh gegeten 
worden of ecn ingredient van de rijsttafel uitmaken. 

Compositae. Lacluca saliva, sla； in vele 
varieteiten: Cichorium. Endivia, andijvie; Cynara 
Scolymus. artisjok： deze vooral in Oost-Java ge-
zocht :Scorzonera hispida. schorzencei,: weinig 
geteeld. J. C. C. W. v. N.. 

TQNICATA of Manteldieren zyn zonder uit- 
zondering in zee levende dieren, die hun ver- 
wantschap met de Gewervelde Dieren doen ken- nen 
door het bezit van een zenuwstreng en een daaroi^der 
gelegen elastische staaf, die rcsp. met het ruggemerg 
en de r^ggestreng(chorda dorsalis) der Gewervelde 
Dieren vorgelijkbaar zijn. Beidc organen blijven 
alleen bij de . Appendicularien het geheele leven 
bestaan, komen in de andere klassen slechts bij de 
larve voor. De huid Scheldt een dikke omhulling 
(mantel) af. Het voorste deel van het darmkanaal is 
door kieuwspleten doorboord, waardoor het 
adenihalingswater af- vloeit. Het hart stuwt het bloed 
afwisselend in de 

richjbing der ingewanden en in tegengestelde rich- 

tin'g. Do dieren zijn tweeslachtig on vertoonen 
dikwijls ongoslachtelijke voortplanting door 
knopvorming, welk proces aanleiding kan go ven tot 
kolonievorming. Men verdeelt de Tunicata in 3 
klassen, die alle in den Indischen Archipel voor- 
konien en wcl: Appendicularien, Aacidien en 
Thaliaceen. 

TURMERIC. Zie CURCUMA LONGA. 
/ UmUHJERMANUS—NEUBRONNER VAN DER). Deze 
groote Indoloog, geboren 23Februari 1824 te Malaka, 
was de zoon van Mr. Sefridus van der Tuuk, president 
van de weeskanier en van den Raad vAn Justitie te 
Soerabaja en van Louisa Neubronner. Hij bracht zijne 
kinderjaren door te Soerabaja en werd later naar 
Europa gezon- den. Van 1837 tot 1840 was hij op het 
gymnasium in Veendam. Reeds op zijn 15e jaar legdo 
hij zijn admissie-examen voor de Groninger 
academie af. .Volgens den wensch zijns vaders 
studeerde hij in de rechten en legde het 
propaedeutisch examen daarvoor af. Deze studie trok 
hem echter niet aan cn hij wijdde zich geheel aan 
taalstudie, o. a. aan het Portugcesch, Engelsch, 
Angelsaksisch en Arabisch. Door den invloed van de 
professo- ren Rutgers e:i Juynboll kreeg hij van het 
Neder- landsch Bij belgenootschap de opdracht, om 
den Bijbel in het Bataksch te vcrtalen. Daartoe ver- 
trok hij eerst naar Londen, om de Bataksche 
handschriften in het Britsch Museum te bestu- deeren. 
Van deze gelegenheid maakte hij lev ens gebruik, om 
twee catalogi van Maleische handschriften te 
vervaardigen. De eene, die der Ala- leische 
handschriften in het East-India House te Londen, 
verscheen in het Tijdschr. v. Ned.- Indie, jaargang 
1849, J, bl. 385—400, de twee de, die der Maleische 
handschriften, toebehoorende aan de Royal Asiatic 
Society to London, in de Bijdragen van het 
Koninklijk Instituul, 3c volg- reeks, I, bl. 409 — 474. 
In 1848 vertrok hij naar de Bataklanden en vertaalde 
er een deel van Jiet Nieuwe Testament, nl. het 
Evangclie van Johannes, in liet Tobasch. Het eerste 
jaar jnishikten de pogingen, die Van der Tuuk 
aanwendde, om in aanraking met de inlanders te 
komen, ten gc- volgc van de groote wantrouwendheid 
der lia- taks, docli in 1852 had hij reeds zoovcel 
vertrou- wen weten te verwerven, dat hij cen rcis naar 
het binnenland kon ondcrneinen. In Ecbruari 1853 
bezocJit hij het To ba-nicer, dat voor hem nog door 
geen Europeaan gezien was. (Zie C. M. Pleyte Wzn., 
„ Do verkenning d«r 
in Tijdsclirift v. h. Kon. Ncderl. Aa-rdrijkskundig 
Genootschap, 1895, bl. 163— 1G6). Het voFgendo 
jaar (1854) verscheen Van der Tuuk's proeve 'van 
vertaling der scheppingsgeschicdcnis, in steendruk en 
twee jar on later (1856) ccne verhandeling „over 
schrift en uitspraak van het Tobasch" in do Bijdragen. 
van het Koninklijk Institiiut, deel IV, bJ. 1 ■—
54..Eers> na zijn terug- keer naar Nederland (in 1858) 
begon hij de ver- zamelde stof tc ordencn cn te be 
work en. I'usschon 1860 en 18G7 zagen zijne 
hoofdwerken het licht: het „BatakscJi ices bock, 
behelzende stukken in het Tobasch, Mandailingsch 
en Dairisch'', het „Bataksch-Nederduitsch 
woordimbock'' en de „Tobasche spraakkunst,,

> waarin 
tevens IietMan- daiJingsch en Dairisch behandcld 
worden. Vooral zijn spraakkunst getuigt van oene 
grondige ken- nis van het Bataksch in het bijzonder 
en de Maleisch-Polyncsische talon in het algemeen. 
Door toedoen van Prof. Millies verwierf Van der 

A :. 



TUUK (HERMANUS NEUBRONNER VAN DER) -TWEEVLEUGELIGEN. 457 

Tuuk to Utrecht het doctoraat in de lettercn honoris 
causa. 

Met Roorda voorde hij eon vinnigen ponne- 
strijd, dien hij opendo met zijne brochure „T. 
Roord&'s beoefening van 5t Javaansch bekeken" 
(1864). Toen Roorda hierop antwoordde met cene 
„,Bij drage tot de Javaansche taalstudie*, uitgegeven 
in de Bijdragen v. h. Koninkl. Insti- tuut, jaarg. 1865, 
bl. 77—124, verscheen kort daarop weder eene 
brochure van Van der Tuuk, getiteld „Opmerkingen 
naar aanleiding van eeue taalkundige bydrage van 
den. Hoogleeraar T. Roorda" (1864), gcvolgd door 
eene derde brochure „Een advocaat van Taco 
Roorda?' (1865), die tcgen Dr. D. Koorders gericht 
is. Wij zouden liier geen melding maken van deze 
strijdschriften, daar zij als zoodanig alle belang voor 
het thans levend geslacht verloren hebben, ware het 
niet, dat er klankwctten in besproken worden, die 
van het grootste belang zijn voor de vergelijkendo 
Maleisch-Polynesische taalkunde. Aan Van dor 
Tuuk komt de eer toe, met Prof. Kern, de grond- 
slagen van deze nieuwe wetenschap gelegd te 
hebben. In lietzelfde jaar als de laatstgenoenide 
brochure publiceerde hij ook de „Outlines of a 
Grammar of the Malagasy Language (Introduction, 
Phonetic System)n in het Journal of the Royal 
Asiatic Society of London, jaarg. 1865, waarin de 
klankleer van het Malagasy voor het eerst op 
wetenschappelijke wijzo behandeld wordt. Bij wijze 
van aanhangsel volgt daarop ecn „Note on the 
relation of the Kawi to the Ja- vanese". 

Van der Tuuk Icverde gedurende zijn. verblijf in 
Nederland ook velc bijdragen tot de kennis van het 
Alaleiscli. Hicrtoe behooren； behalve zijne 
beideboveiivernieldehandschriftcn-catalogi, zijne e 
di tic van „de Pandja-Tandaran, Tamilsche om- 
werking van het Indische fabclboek: De Pantja- 
Tantra, vernialeischt door Abdullah,^ (18G6), zijn 
,,Malcisch lecsbock" uitgegeven door het Ko- 
ninkiijk Instituut (I860) en zijne „Vier Maleiscbe 
vcrGcllingen'' (1868). Jn laatstgonoemd jaar vor- 
schceii ook zijn work Les Manuscrits Lampongs, en 
possession de M. 1c baron Sloet van de Beclc". Na 
zijn ver Irek naar de Lampongschc districten sciircef 
J)ij nog ecnigc belangrijko verhandelin- gen over 
doze taal: ,, Vergelijkendo woordenlijst van Lu jn 
pongKcJie Longvallen" (1868), „5t Lani- pongsdi 
<ni zijne tongvallcn" (1870), “Brieven 
bctr«4fcjL<le het Lampongsch" (1870) en „Drie 
vertcllingen in prozu in hcL Lnmpongsch'' (1874). 
Inmiddd.s was hij lands-ambtenaai1 geworden (in 
1873). Nadat Jiij zich cenigen tijd op de studio van 
het Socndaneesch loegelegd had, krecg hij <ie 
opdracht, ojn oj) Bali een Oud-javaansch woorden 
bock te vervaardigen. Aan dezo reuzen- taak 
bcstccdde hij de Jaatstc 20 jaren van zijn Icven cn de 
vrucht daarvan is zijn Kawi-Bali- ncesch-
Nedcdandsch woordcnbock, iljit na zijn doo(l door 
dr. Brandes en door dr. Rinkes is uit- gogevon 
(Batavia, 1897 — 1912). Bovendicn gaf hij op Bali 
liet Maleischo woordenbock van Von Bewail uit 
(1877 ― 1884), terwijl oen supplement daarop eerst 
na zijn dood door dr. Van RonkeFs toodoon hot licht 
zag (in 1897). Van groot gc- wicht voor do kennis 
der Oud- en Middol-ja- vaansche letterkundo zijn 
ook zijiio “Notes on the Kawi language and 
literature**, vcrschenon in het Journal of the Royal 
Asiatic Society of Great Britain and Ireland, new 
series. XIII. 

Behalve do boven vcrmclde werken en verhande- 
lingen schrecf hij nog in het Tijdschrift v. Indische 
Taal-, Land- en Volkenkundc: „Naar aan- loiding van 
ecn proclamatie van de a Sultan van Bantam" (XXIII, 
134), „Geschiedenis van Boma naar een Maleisch 
handschrift/' (XXI, 91),-„Aan- teokeningen op 
Deiberfs woordenlijst van het K6eboesch" (XXI, 
458), „Geschiedenis der Pan- dawa's naar cen 
Malcisch handschrift" (XXI, I), „Naar aanleiding van 
R. van Eek's „een eerste proove van een Balineesch 
woordenboek, Utrecht Kemink cn. Zoon, 1876'' 
(XXV, 242.), „Vragen ter opheldering van oud-
Javaansche woorden" (XXV, 132, 328, 432), 
„Lampongsche pijaggms*, (XXIX, 191), 
“Misverstand?" (XXVI, 538), „Transcriptie van vier 
oud-Javaansche oorkon- den op koper, gevonden op 
het eiland Bali" (met dr. J. Brandes) (XXX, 603), 
„Eenige Maleische w&jang-verhalen" (XXV, 489) 
en “Nalezingen" (XXVI, 199). 

In do Bijdragen v. h. Koninklijk Instituut schreef 
hij, behalve de boven reeds genoemde 
verhandelingen： „Iets over de Hoog-Maleische 
bybelvertaling*1 (2e volgr. I, 171), „Verslag van een 
Mai. verhaal behelzende de lotgevallen van Samaunn 
(3e volgr. I, 357), „Opgemerkte fouten in A. 
Schreiber's „Kurzer Abriss einer Batta,- schen 
Formcnlehre'"' (3e volgr. I, 361), ,,Korte 
opmerkingen over Balineesch en Kawi", mede- 
gedceld door Prof. Kern (3e volgr. V, 210, VI, 25 en 
77), „Inhoudsopgave van Mahabharata in 't Kawf*, 
inedegedeeld door Prof. Kern (3e volgr. 92) en 
„Pugawat of Putjangann, medegedeeld door Prof. 
Kern (4G volgr. X, 563). 

Van der Tuuk stierf den,17en Augustus 1894 in 
het hospitaal te Soerabaja na eene langdurige ziekte. 
Zolfs na zijn dood bewces hij nog een grooten dienst 
aan de wetenschap door zijn ge- heelc bibliotheek, 
boeken, handschriften, platen, wajangpoppen. enz. te 
vermaken aan de Leidsche Univcrsitcitsbibliotheek. 
Zijne Maleische en Soendaneesche handschriften 
zijn beschreven in den „Catalogus van de Maleische 
en Sunda- necsclie handschriften der Leiclsche 
Universi： teits-bibliotheek" van dr. H. H. Juynboll 
(1899), terwijl z ij no Javaansche, Balineesche 
enSasaksche manuscripten door dr, Brandes nader 
bekend gemaakt zijn (Batavia, 1901—1915) en later 
door dr. Juynboll in zijn “Supplement op don 
Catalogus van de Javaansche en Madoereesche 
handschriften der Leidsche Universiteitsbiblio- 
theek" (Leiden, deel I, 1907, deel II, 1911) en in zijn 
„Supplomont op den Catalogus van de Sundanecscho 
handschriften en Catalogus van de Balineescho on 
Sasaksche handschriften der Leidsche 
Univcrsitcitsbibliotheek''(Leidcn,1.912). 

TWAALF KdTd. Zio KdTd. , 
TWEEDE GEWASSEN. Zio PALAWIDJA. 

TWEEVLEUGELIGEN (Diptera). Insecton,die, 
zooids him naam uitdrukt, zich kenmerken door ])et 
bezit van slcchts tweo vleugels； deze • zijn 
glasachtig doorschijnend, ^ewoonlijk naakt, zonder 
schubjes cn bcantwoorden aan de voor- vlougcls der 
andero Insocten, terwijl do achtor- vieugels van deze 
laatste slcchts door een paar gcsteeldo knopjes, de 
zoogenaamde kolfjes, zijn vortogenwoordigd. Zij 
bozitten zuigendo mond- declon, govormd door ecn 
buisvonnige onderlip, die aan hot vooreinde in twee 
min of nieer kus- sonvormige eindlippen uitloopt en 
waarbinnen d gepaarde kaken en do onparige 
steekborstel (hy 
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popharynx) als steekwerktuigen kunnen optre- den. 
De meeste Diptcra leggen eieron, evenwol zjjn er 
verscheidene, die levcnde 1 ar ven ter we- reld 
brengen, wyl de ontwikkeling van het oi reeds 
binnen het moederdier plaats hecft.Zij door- loopen 
een volkomcn gedaantewisseling. De lar- ven zijn 
pootloos en worden maden (kroemA, JAV.) 
genoemd; na eenige vcrvellingen gaan dezo over in 
den toestand van pop, die bij vele soorten besloten 
blijft in de tot een “tonnetje" verhardc larvehuid, 
waaruit door het afvallen van een kap- vormig 
dekseltje, het volwassen insect voor den dag komt. 
De Tweevleugeligen vervullen een be- langrjjke rol 
in de huishouding der natuur, wijl vele van hunne 
larven zich voeden met allerlei in ontbinding 
verkeerende stoffen, terwijl die der parasietvliegen 
leven ten koste van rupsen en bladwespen en op die 
wijze al te groote verme- nigvuldiging dezer dieren 
tegengaan. Onze ken- nis van de dipterologische 
fauna van den Malei- schen Archipel is nog vrij 
onvolledig, hetgeen ten deele daaraan moet worden 
toegeschreven, dat vele soorten w eg ens hun teerc 
bekleeding, lange pooten enz. moeilijk te 
conserveeren zijn； eerst in de laatste jaren is deze 
groep op Java stelsel- matig verzameld en ook daar 
zeer rijk aan soorten gebleken. Wij verdeelen deze 
groep in twee onderorden: de Brachycera 
(Kortsprietigen) en de Nemocera (Langsprietigen). 
De eerste onderordo omvat de Vliegen (laler, JAV.), 
die meestal een dik, gedrongen lichaam hebben en 
korte sprie- ten, uit drie leedjes bestaande； zij 
worden in een groot aantal familien gerangschikt, 
waarvan slechts enkele hier kortelijk vermeld 
kunnen worden. Tot de familie der Agromyzinae 
behooren kleine vliegjes, wier larven voor een deel 
niinee- ren in bladeren of in het merg van Stengels. 
Een dezer is de in Indie welbekende kadeleboorder, 
de larve van een kleine vlieg, die 1.5 tot 1,75 mm. 
lang is, glanzend zwart, met goudgroenen weer- 
schijn en vrij dicht behaard； de worstvormige, 
pootlooze larve heeft een lengte van circa 4 mm. en 
is wit van kleur, uitgezonderd een smallo zone op elk 
segment, die met fijne, barnsteen- kleurige korreltjes 
is bedekt. Zij graaft ha ar gan- gen in den stengel der 
kadeld, zoodat deze soms tot op de opperhuid wordt 
uitgehold, tengevolge waarvan de plant gaat kwjjnen 
en ten slotte af- sterft. De larve eener Phytomyza-
soort mineert in de jonge bladeren van het suikerriet 
en vreet deze over een aanzienlijke lengte uit. Tot de 
Muscidae belioort de fraai geteekende Pactrocera 
Jerruginea; de vlieg heeft een heldergele streep aan 
weerszijden over het zwarte borststuk, een gele vlek 
op elken schouder, een gelen kop en karmijnroode 
oogen. Do wijfjcs van dezH of een venvante soort 】
eggen de eieren op de halfrijpe vruchten van den 
koffieboom, en de uitkoniende, spoelvormige maden 
vreten door de opperhuid der bessen naaf binnen, 
tengevolge waarvan rottende plekken ontstaan De 
maden verpoppen zich binnen hun ci凄n huid tot een 
lonnetje, dat of in de uitdi'ogende deelen der 
aangelaste bes blijft, of op den grond valt； na tien 
dagen komt daaruit het vliegje te voorschijn, dat 5 a, 
6 mm. lang is. Een andere vjjand van de koffie is be- 
schreven als Oscinis coffeae; liet is een donker- 
bruin en paars gekleurd vliegje, 1,7 mm. lang, dat 
haar eieren legt onder de opperhuid van do 
bovenzijde der koffiebladeren, gewoonlijk slechts 
een op elk blad; de uitkoinende made boort door 

do bovenste lagen van het bladmoes een sterk 
kronkclende gang, aan het cind waarvan zij zich 
verpopt. Gelukkig heeft deze kofficbladboordcr zijn 
vijanden, want by meer dan de helft zijner 
kweekprooven, zegt Koningsbcrger, kwamcn uiterst 
kleine sluipwespen uit het tonnetje to voorschijn. Tot 
dit geslacht behoort de in Europa algemeen bekendc 
Oscinis frit (de fritvlieg), die voor grancn en 
weidegrassen schadelijk is； zij is ook op Java 
aangetroffen. Ook van het geslacht Musca kornen 
vcrschcidene soorten in Indie voor； de bij ons 
algemeen bekende M. domestica (kamervlieg) en ook 
M. corvina worden op Java en Sumatra aangetroffen; 
de huisvlieg is er echter lang niet zoo overheerschend 
cn lastig als in Europa. Eenige Muscidae spelen een 
rol bij de verbreiding der Soerra-parasieten der runde- 
ren. De Pamsietvliegen (Tachinidae), waarvan vele 
soorten in Indie voorkomen, spelen een dergelijke rol 
als de sluipwespen, daar hun larven als parasieten in 
andere insecten leven, vooral in rupsen. Deze vliegen 
herinneren in voorkomen sterk aan de gewone 
kamervliegen; zij zijn in den regel grijsachtig van 
kleur, nu eens donkerder dan eens Jichter, soms naar 
het rosachtige overhellend. De vlieg zet het ei 
gewoonlijk af buiten op de huid van het slachtoffer en 
de uitkomende made boort zich op een weeke plek 
naar binnen; meestal herbergt ecu rups slechts 66ne 
larve, maar dikwijls is dit aantal ook grooter. Zoo is, 
volgens Koningsberger, de rups van Anticyra 
combusta dikwijls zoo geheel met vliegenlarven 
gevuld, dat, als deze zich ter verpopping naar buiten 
werken, van de rups, die een uur te voren nog zat te 
vreten, niets dan ecne doorsclujnendo chitinehuid 
overblijft. Geen familie is zoo rijk aan exotische 
soorten als die der Syrphidae (zweefvliegen), aldus 
genaamd, wijl zij dikwijls langen tijd, in de lucht 
zwevende, op e6n punt blijven stilstaan. Vele hunner 
larven voeden zich vooral met bJadluizen, die zij als 
't ware „leegpompen,^ (Oudemans).' Zoo treft men 
Syr- phus aegrotus gewoonlijk in de nabijheid van 
kof- fiebooincn, die sterk door luizen zijn aangetast. 
Vermelding verdienen voorts de roofvliegen lidde), 
die allerlei, soms vrij groote, insecten ZCITH in de 
lucht overweldigen en daarna nitzuigcn ； een dor 
mcest algeineene op Java is Pkiludicus javamtti. Ook 
de steekvliegen (Tabanidae), wier wijfjes zich met het 
blood van mcnsch on zoog- dier voeden, komen in 
Indio vrij tairijk *voor. Tot de twecde onderorde, die 
der Nemocertt (langsprietigen), behooren de 
tweevleugeligen met een langgestrekt lichaam, met 
meestul lange, dunne pooteu cn met veclledige 
sjirieten, die bij de jnannctjes dikwijls met haren 
bezet, gepluimd, zijn. In deze onderorde rangschikt 
men <lc faini- ]io van de in de Troj)en zoo bcruchte 
steekmuggen of Muskieten (zie aldaar). Dat de als 
oelfir woeloe (JAV.) bekende larven van Plecia fulvi- 
collis huiduitslag veroorzaken zouden, is niet 
bevestigd (Zic de Meijcrc, Tijdschr. v. Entom. DI. 53, 
19J0 p. GJ). 

Voornaaviste literatuur: F. M. van der Wulp, • 
Diptera, in Midden-Sumatra, Til. IV, Natuurlijko 
Historic, 2c ged.; G. R. von Osten-Sacken, Enu-
meration of the Diptera of the Malay Archipelago, 
collected by Prof. 0. Beccari, L. M. d'Alber- tis and 
others, Genova 1881; J. C. Koningsbcr- ger, Eerste 
ovcrzichl der schadeJijke en nutti^o Insecten van 
Java, bl. 1J, Diptera: Mcdedeel. 
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,uit 's Lands Plantentuin, XXII, 1898; J. C. H. de Me
可ere, Studien iiber sudostasiatischo Dip- teren I —
IX, Tijdschr. v. Entom. Ord. 50—57. 

TIJD. Zie OBSERVATORIUM. 
TIJDREKENING. Zie Supplement 
TIJDSCHRIFTEN EN PERIODIEKEN. Al- 

vorens over te gaan tot eene opsomining van de 
tijdschriften cn periodieke geschriften, die, hotzij in 
Nederl.-Indie, hetzij in Nederland of elders ge- drukt 
en uitgegeven, g eh eel of ten deele aan Indic zijn 
gewijd, komt het wenschelijk voor een korte 
uiteenzetting te geven van het ondcrscheid tusschen 
de begrippen tijdsclirift, periodiek en seriewerk, 
terwijl een korte toelichting aan die opsomming 
medo moge vooraf gaan. 

Is de juiste grens tusschen periodiekgeschrift en 
tijdschrift uiterst moeilijk te trekken (men zie do 
omschrijving daarvan in Van Dale's Groot 
Woordenboek), als seriewerken worden beschouwd 
de — dikwijls op vrij ongcregelde tijdstippen 
verschijnende — onderdeelen. of afdeelingen van 
een werk. Men denke hierbij b.v. (om slcchts eenige 
seriewerken te noemen) aan de in opdracht van Z. 
Exc. den Minister van Binnenlandsche Zaken 
uitgegeven Rijks Geschiedkundige Publication, of 
aan de werken, uitgegeven door de Linschoten-
Vereeniging. 

Eveneens worden hier als seriewerken be- 
schouwd, en dientengevolge riiet vermeld, de van 
Regeeringswege uitgegeven cn in den regel jaarlijks 
verschijnende ,,Vcrslagen" en „Statis- Licken’’，
waarvoor verwezen wordt naar de (vrij onvollcdige) 
lijst van periodieke geschriften. in het cerste deel van 
den Regeerings-alinanak van Nederlandsch-Indie 
(welke lijst evenwel sedert 1918 niet jneer wordt 
opgenomen). 

Courantcn en Wcekbladen zijn hier buiten 
be'<houwing gelaten (zie hiervoor het artikel DR 
UK PE RS), met uitzondering van tijdschriften, 
wcJke het woord „Courant" of „Wcekblad>, in den 
titel of in den ondertitel voeren, terwijl de 
tijdschriften in een inlandsche taal niet ver meld zijn.
 , 

In lioofdzaak worden hieronder bibliografi- h< lic 
gcgevi-ns niedegedccld (zij het ook in be- knopten 
vorin); sh-chts nu cn dan is duidclijk- heidshalvc de 
inhoud dor tijdschriften in het k«)rt besproken. 

Slcchts bij uitzoji<lering wordt vcrmeld of do 
Lij<lHclirjft<-ii van platen, kaarten, enz. voorzien 
zijn ； wanneer <!<■ titel van cen periodiek in den 
looj) <h-r tijden gc<-n nocmenswaardige vcrandc- 
ring on<l<Tging, is die van den laatsten jaargang of 
van het laatst. verse hen cn deel genomen, ter- wijl 
in doji regel slcchts do cerste cn de tegen- woordigo 
r<!(l:ictic gcnoenid wordt. Do ver- schillende 
deelctn of jaargangon zijn met Ara- bisclie cijfcrs 
aangoduid, ook al geschiedt in wer- kelijkheid de 
nuinmering mot Bomoinsche. 

Lag het oorspronkelijk in de bedoeling eene 
opsomming van tydschriftcn te goven in chro- 
nologischc volgordc, om aid us aan to toonon do 
steeds toencmendc belangstelling, die in den loop 
dcr jaren ook - - cn voornamelijk in Indiii — getoond 
wordt ten aanzicn van onderwerpen van allorlei 
aard, vooral op het gobied dcr vak- boweging en op 
dat dcr christelijke zending — de overweging, dat 
eene alfabctischc rangschikkiirg bij het naslaan van 
meer practisch nut zou blijken to zijn, heeft bij het 
vaststellen van deze voJgorde den doorslag gegeven. 

Goinakahalvc zijn de tijdschriften en perio- 
dicken in vier rubrickon verdccld en wol inU. 
Tijdsohriften in Indie opgericht; B. Die, welke in 
Nederland zijn opgericht en uitsluitend aan Indie zijn 
gewijd; C. Pcriodiekcn, dio blijkena titel of ondertitel 
artikelen over koloniale onderwerpen bevatten, 
benevons eenige belangrijke tijdschriften, waflrin 
van tijd tot tijd bijdragen over Indio zijn opgenomcn, 
en D. Zendings- frijdschriften, zoowel in Nederland 
als in Indie uitgegoven. 

Bij de ru briek C. is getracht alleen de belang- 
rijkste te vermelden ； het zou ondoenlijk zijn alle 
tijdschriften, die af cn toe het een on antler over Indie 
bevatten, op te sommen； men zie hiervoor de 
Repertoria van Hartmann, Schalker en Muller; de 
maandelijkscho bibliographic van W. C. Muller in 
het Tijdschrift van Nederl.- Indie 1902, vervolgd in 
,,De Indische Gids"; zoomedo het*- literatuur-
ovcrzicht aldaar en in het Tijdschrift van het Kon. 
Ned. Aardrijksk. Genootschap. 

De volgende bronnen hebben bij de samen- 
stelling gediend: De catalog! der Bibliotheek van het 
Kon. Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde 
van Ned.-Indie en het Indisch Genootschap; de 
alphabetische lijst van jaar- bookon, periodieken en 
seriewerken, aanwezig in de Boekerij van het 
Departement van Kolo- nien, samengesteld door M. 
C. Mallee. Voorts de repertoria van J. C. Hooykaas 
(Repertorium op de koloniale litteratuur, in 
mengelwerken en tijdschriften, van 1595 tot 1865, 
ter perse bezorgd door Dr. W. N. du Rieu, 
Amsterdam, P. N. van Kampen & Zn. 1877, 1880, 2 
Din； die van A. Hartmann (Idem van 1866 — 1893, 
van 1894—1900 en van 1901 —1905, benevens die 
van W. J. P. J. Schalker en W. C. Muller van 1906 
— 1910 cn van 1911 —1915. *s-Gravenhage, Mart. 
Nijhoff, 1895, 1901, 1906. 3 Din., 1912 en 1917. 2 
Din； Verder Mr. J. A. van der Chijs： Proeve eencr 
Ned.-Indische Bibliographie (1659 —1870), in 
Verliandelingen Bat. Genootschap. DI. 37 (1875). 

OpgcmerkL wordt dat de met een * gekenmerk- 
te periodieken hebben opgohouden te bestaan. A. 
TIJDSCHRIFTEN IN NEDERLANDSCH- INDIE 
OPGERICHT. 

Algemeen Landbouwweekblad voor Neder- 
landsch-Indi。. Het oerste nummer van dit zeer 
belangrijke orgaan op landbouwkundig gobied zag 
den 7dcn Juli 1916 bij de Sockaboeinischo 
snclpcrsdrukkerij onder redactie van A. de Kp- ning 
to Soekaboemi het licht. Het vcrschijnt ge- rcgckl, 
thftns, met den 4en jaargang, tc Bandoeng onder 
hoofdrcdactio van C. F. Balsom. 

Algemeen Spoorblad. Tijdschrift voor het Spoor- 
en Tramwogpcrsoncel in Nederlandsch- Indie, 
tovens officicol Orgaan. van den S. S. Bond. Onder 
rcdactio van J. C. Brouwer zag het eerste nummer 
van dit blad, dat als een voort- zetting van het 
Orgaan van den S. 8. Bond (zio aldaar) kan 
beschouwd worden, don 15cn Juli 1911 bij de N. V. 
Boekhandel Visser & C°. te Welteyrcden, het licht, 
om vervolgens den 15en cn den laatston van icdero 
maand to vcrschynen. In de Regecrings-Alnianak 
voor 1918 wordt hot blad nog venneld ； of het nog 
bestaat is niot bckencl. 

*Ambtenaar (De). Oi'gaan van do Vcreeni- ging: 
„Bond ter vorkrijging van rcchtstoestand 
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voor ambtenaren in Nedcrlandsch-Indischcn 
Dienst”. Dezc verceniging, waarvan de statutcn den 
5en October 1906 werden goedgckeurd, gaf in 
December 1907 het eerstc nummer van haur orgaan 
uit, onder redactie van het hoofdbcstuur. In den 
beginno op ongezette tijden vcrschijnend bij de N. 
V. Boekhandel Visser & C°. Batavia, kwam het bij 
den aanvang van den 2en jaargang (1 Januari 1909) 
op den len van iederc maand uit onder redactie van 
M. H. Damme, bij de Uitgevers- on Drukkers 
Maatschappij Taman Sari. N°. 10 van dien jaargang 
(van 1 November 1909) was het laatste nummer, dat 
het licht zag. 

Annales du Jardin botanique de 
Buitenzorg. Een streng wetensch. botanisch 
tijdschrift, dat op ongezette tijden verschijnt en 
waarvan de bijdragen alle in cen der drie moderne t 
alen zijn gesclireven. Deel 1 verscliecn in 1876, 
onder redactie van Dr. R. H. C. C. Scheffer bij H. M. 
van Dorp & C°. te Batavia. De volgende deelcn (het 
2de eerst in 1881), zijn alle (benevens een le en 2e 
suppl. in 1897 cn '9S), onder redactie van Prof. Dr. 
M. Treub (Dir. van 's Lands Plantentuin), bij E. J. 
Brill te Leiden uitge- geven. Na het overlijden van 
dien geleerde be- stond de redactie uit J. C. 
Koningsberger en Ch. Bernard. Deel 30, of deel 15 
der 2e Serie, ver- scheen, evenals het 4c supplement, 
in 1918, ter- wiji thans het le gedeelte van deel 31 
verscheen, onder redactie van W. Docters van 
Leeuwen en Ch. Bernard. 

Register. Een alph. naam- en zaakregister op dl. 1 
— 15 (en de 2 suppl.) werd bij Brill in 1899 
uitgegeven. 

Archief voor de Java-Suikerindustrie. 
Uitgegeven door Het Archief, enz. Een 14-daagsch 
tijdschrift, dat in 1893, onder redactie van J. I). 
Kobus, werd opgericht cn sedert dien tijd gere- geld 
bij H. van Ingen te Soerabaja verschijnt. Nadat met 
den aanvang van den Ken jaargang het Archief 
eigendom geworden was van het Algemeen 
Syndicaat van Suikerfabrikantcn op Java, en a Is 
zoodanig het orgaan van dat Syndicaat was 
geworden veranderde het gedurende den 17en 
jaargang den 21en Juni 1909 van titel. Sedert 
verschijnt het als Archief voor de Suiker- induslrie 
in Nederlandsch-Indie, orgaan .... enz., onder 
redactie van W. C. Dickhoff. In 1920 werd de 28e 
jaargang uitgegeven bij de N. V. Boekh. en 
Drukkerij v/h. N. van In gen te Soerabaja. 

Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van het 
Archief werd den len Mei J918, eveneens bij 
vpornoemde Boekh. cn Drukkerij een afzonder- Jijk 
gepagineerd jubileunmummer uitgegeven, welk 
nummer bijdragen bevat van de meest be- kende, 
nog in leven zijnde medewerkers. 

De wetenschappelijke verhan<lelingen, die tot en 
met den 12en jaargang opgen omen werden in het 
Archief, 】verden bij den ] 3en jaargang in J905 
afzonderlijk uitgegeven als Bijblad, cven- eens 
onder redactie van W. C. Dickhoff. Deze 
afzondcrlijke uitgave hield ovenwel nict lang stand. 
Met den 19en jaargang, in 191J werden de 
verhandeJingen weder in het Archief opge- noraen. 
Sedert dat jaar komen weder, evenals v66r 1905, 2 
deelen per jaar uit. 

Jie(jisler. In 1913 verscheen bij de firma J. H. de 
Bussy te Amsterdam een Index en Naam- register 
van de jaargangen 1893 t/m 1912. 
♦Arehief voor de Kina-Cultuur uitgegeven 

door de Bandoengsche landbouw-vereeniging. 
Maand- 

Schrift onder redactie van J. Fabricius, waarvan in 
1S98, bij do Vries en ]?abricius te Bandoeng, in het 
geheel slechts 9 afl. (in 4°.) vcrschencn. 

*Archief voor den Landbouw der 
Bergstreken (in Ned.-Indie). Een 14-daagsch 
tijdschrift opge- incht inNoveinber 1898 
doorEnklaar vanGucricke, nd. de staking der Ind： 
Landb.-courant (zic aldaar) en uitgegeven door P. A. 
van Asperen van de Velde te Scmarang. Door 
concurrentie van de „Nieuwe Cids'' (zie aldaar), 
eveneens in hoofd- zaak gewijd aan koffie- en andcrc 
bergcultures, werd de uitgave medio 1901 gestaakt. 
In het geheel verschenen dus 5 deelen (elke jaargang 
van 24 nummers bestaat uit 2 din.). 
♦Archief voor den Landbouw in Insulinde. 

Orgaan van het Indisch Landbouw-gcnootschap. 
Redacteur F. A. Enklaar van Guericke. Als 
voortzetting (volgens den redacteur van het in 1884 
opgeheven Tijdschr. van het Ind. Landb.- gen.) (zic 
aldaar), verscheen nummer 1 van het 14-daagsche 
Archief in Augustus 1901 te Djom- bang； doch, als 
zooveel andere onder redactie van Enklaar, werd ook 
dit tijdschrift gestaakt; en wel na de verschijning van 
N°. 21 van den 2en jaargang (1903). , 

Archief voor de rubbercultuur in 
Nederlandsch- Indie. Oorspronkelijk op 
ongeregeldc tijden ver- schijnend (het eerste 
nummer verscheen in Febr. 
1917) bij Ruygrok & C°. te Batavia - 
Haarlem ―Amsterdam, werd bij den 2cn jaargang 
de uitgave eene maandclijksche. Thans zict de -le 
jaargang het licht. • 

Nevens het tijdschrift werd in Juli J919 het eerste 
nummer van een algemeen gedeelte" uitgegeven, 
waarvan de nummcring en <le pagi- natuur 
doorloopend zijn. In October 1920 verscheen 
daarvan. n°. 11. 

Asia. Een, blijkens het Koloniaal Verslag van 
1913, in 1912 opgericht weckblad, dat ond<-r 
redactie van Liem Thioc Kwie werd uitgegeven bij 
de N. V. Pcwarta te Soerabaja. In den Regce- rings-
almanak voor 1918 komt de naam van het periodiek 
#nog voor, onder dezelfde redactie. 

Assistent (De). Orgaan van den Bond van 
Assistcnten bij den Post- cn Tclegraafdienst in 
Nederlandsch-fndie. Een maandelijks vcrscln.j- 
nend bl ad, waarvan het ccrstc nunimcr <lcn J .len 
Juni 1919 bij „(lc Tockomst,5 t<； Soerabaja h(；(/ 
licht zag, onder redactie van Isknndarsaid, 
Martowinoto en Tajib. De nummers zijn niet 
gepagineerd. 

Banier (De). Christclijk Weekblad voor 
Nedcrlandsch-1ndie. Opgericht den 2cn Januari 
1909 onder redactie van P. Bergmcijcr, cn met 
uicdewerking van vele a nd cron, beJccft dit blad, dat 
thans bij de N. V. Boek-, Courant- en 
Handelsdrukkcrij „De Verwachting,* to Batavia 
verschijnt, den 12en jaargang. 

Ter gclegpnheid van het overlijden v66r 200 jaar 
van den stichtcr van Depok. Cornclis Chaste- Ici n 
(28 Juni J 714), verscheen als bijvoegsdl van „ De 
Banier" een Dcpok-Jubiieum-numiner, dat, hoewel 
uitgegeven als n°. 26 van den 6en jaargang, 
afzonderlijk gepagineerd, en bovondien 
gelllustreerd was. 

*Bazuin (De). Weekblad voor Indic, werd, met 
hot docl te strijdcn hoofdzakclijk voor de bclangen 
van den kleinen man, onder redactie van J. C. 
Brouwer te Bandoeng don len Mei 1909 opgericht. 
Heol lang heeft dit weekblad het niet gemaakt. Het 
hield reeds Lijdcns den len 
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jaargang op tc bostaan, nadat numiner 11 (van 24 
Juli 1909) het licht had gezicn. 

*Beknopte gegevens over cultuurgewassen, 
hunne behandeling en ziekten. Een recks van 
publicaties, uitgaande van hot Departement van 
Landbouw, en uitgegeven met hot doel aan- 
wijzingen to geven, voor de praktijk van den 
inlandschen landbouw van bclang. Van dezo pu- 
blicatics, die doorloopend genummerd, doch af- 
zondcrlijk gepagineerd waren (sominigo waren 
geillustreerd) verscheen de eerste in 1907, terwijl de 
laatstc — no. 12 — in 1909 te Buitcnzorg het Jicht 
zag. 

Berichten en mededeelingen van de Vereeniging 
van Leeraren en Leeraressen aan Inrichtingen van 
M. 0. in Ned.-Indie. Daar ten gevolgc van het niet 
groote aantal leden een eigen orgaan voor de 
Vereeniging te kostbaar zou worden, werd bcsloten 
ten. minste eons per maand door middel van 
berichten, waarvan het 'eerste in Fcbruari 1903 bij 
den Boekhandel Visser & C°. te Welte- vreden 
verscheen, het vcrhandelde of aan de orde zijnde ter 
kennis van de leden te brengen. 

In September 1905 werd, blijkens Bericht n°. 18, 
besloten tot uitgifte, met ingang van 1 Januari 1906 
van een orgaan, dat onder den titel: Maandblad voor 
het Middelbaar Onderwijs in Nederlandsch-Indie. 
Orgaan.. .. enz. onder redactic van Dr. E. Broersma, 
E. Tielcnius Kruythoff en D. J. A. Wester veld bij G. 
C. T. van Dorp & C°. te Semarang —Soerabaja het 
licht zag. . 

Met ingang van 1 Juli 1907 verschynt het orgaan, 
onder den titel: Het Middelbaar Onder- ivijs, twee 
niaal per maand, waarbij de paginee- ring voor het 
2e halfjaar 1907 opnieuw begint. De uitgavc in ilicn 
vorm werd evenwel niet vol- gehouden: gedurende 
de volgende jaren ver- schijnt het tijdschrift op vrij 
ongeregeldc tijden. Vet den 13en jaargang vond de 
uitgifte zooveel niogelijk wekclijks plants； den len 
Mei 1920 v<-rsclieei), under redactie van Dr. H. J. 
van Juiiinmel cn (:. IF. .1. van Baren bij de N. V. 
Bock- li.indc) \ i'ser & C°. te Weltevredcn N°. 16 van 
<lei> 1 5CJI jaargang. 

Bestuur (Het) van de Centrale Kas te Batavia aan 
belanghebbcnden en belangstellenden bij het 
Volkscredietwezcn in Nederlandsch- Indie. Onder 
(l» zen tilcl werd in ^luart 1913 begonnen in den 
v(>rni van lil；i；i<ljes, propaganda te makon voor 
<lc zaak van Iml Volkscreclict. Do blaadjcs, dio op 
onj/czelte tijden vcrschencn,zijn van jaar tot jaar 
afzon<l<-rlijk gen uni me rd, doch, cvenecns van 
jaar tot jaar, doorloopend gepagineerd. 

Bij den aan vang van den lien jaargang, den I5en 
Januari I!)18, verscheen het blaadjc in cen nieuw 
bleed. Onder den titcl： lilaadje van de Centrale 
K(is word maandclijks cen numnier uit- gcgoveii: 
thaiiH vorschijnt de 8e jaargang. Afzon- (lerlijke 
inhoudsopgavcii worden niet uitgegeven. 

Beweging (De). Officiccl orgaan dcr Verceni- 
ging ,,Imulindc''. Tonggolgc van hot verbreken tier 
rclaties van het hoofdbestuur dozer vcrccni- ging 
met het bind „De Indier'' (zio aklaar onder ru brick 
B.) werd besloten tot de uitgifte van con week bl ad. 
Het corste num iner verscheen den 11(lcn Januari 
1919 onder redactie van het hoofd- bostuur to 
Semarang ； het orgaan, waarvan do be- doeling is
： „het geestelijk -staalkundig volksbe- weeg tc 
volgcn" veranderdo met n°. 24 van tifccl. Het werd 
voortgezet als officicel orgaan der 

(Nationaal)-Indischc Partij. Met nummcr 27 reran 
derde het opnieuw van titcl: De Bewcging. 
Algomecn politick weckblad, tevens officeel or- 
gaan .. .. enz. Onder dicn titel verschijnt het nog 
steeds te Bandoeng, onder redactie van D. D. (Dr. E. 
F. E. Douwes Dekker). Met n°. 46/47 van den eersten 
jaargang veranderde het formaat van groot 4°. in 4°. 
Tor gelegenhcid van het 8c natio- nalc Indiers 
Congres werden vier extra congrea- numiners 
uitgegeven, welke, met de overige num- mers van het 
weekblad, doorloopend gepagineerd zijn. 

*Biang-Lala. Indisch Iceskabinet tot aangc- naam 
on gczellig onderhoucl. Onder redactie van W. L. 
Ritter en Mr. L. J. A. Tollcna. Uitgevcrs Lange en 
Co. tc Batavia. In 1852 als 2-maande- lijksch 
tijdschrift opgcricht； de uitgave werd we- der 
gestaakt in 1855, nadat-4 jaargangen (elk uit 2 din. 
bestaande) waren verschenen. Biang- Lala bevat o.a. 
romantische en geschiedkundige verhalcn en 
novcllen, in de mceste gcvallen met betrekking tot 
Indie geschreven. 

Blaadje van de Centrale Kas. Zie： Bestuur (Het) 
van de Centrale. Kas .. .. enz. 

Bondsblad. Orgaan van den Indischen Bond. Een 
periodiek, waarvan het cerstp nummcr onder redactie 
van G. L. J. D. Kok den 31cn October 1899 te 
Batavia verscheen. Aanvankclijk een weekblad, 
veranderde hot met nummcr 37 van den 2en jaargang 
(4 Mei 1900) in een tweemaal per week verschijnend 
blad. In dicn vorm bleef het bestaan tot nunimer 126 
van den 2en jaargang (15 Maart 1901); of sedert dien 
nog iets van het Bondsblad verschenen is, kan niet 
met zekerheid worden mcdegedceld. 

Bondsblad (Het). Orgaan van do Vereeniging „De 
Indische Bond". Tengevolge van een besluit van het 
hoofdbestuur van de Vereeniging „De Indische 
Bond" veranderde met n°. 28 van den 14cn jaargang 
(15 Juli 1911) do naam van het blad De. Stem van 
Indie (zie aldaar) in: „ Bonds- blad,y, Orgaan van de 
Vereeniging .... enz. Mot nunimer 5 van den 
volgenden jaargang wordt het formaat aanmerkclijk 
kleiner； het verschijnt in dien vorm nog steeds 
gcrcgcld wekelijks bij de drvikkerij „dc 
Vcrwachting,, te Batavia. Redac- tcur en uitgever is 
het Hoofdbestuur van den Bond. ledcre aflcvering is 
afzondcrlijk gepagineerd. 

Boschbouwkundig tijdschrift ,,Tectona‘‘. Do 
eerste aflevering van dit tijdschrift door do Ver-
eeniging van Ainbtenaren bij het Boschwezen in 
Ned. Indic uitgegeven, ingevolge besluit van het. op 
14 en 15 Ginart 1908 tc Pjokja gohouden congres e'er 
Vereeniging, verscheen in 1908. Bij clcn aanvang 
van den 3dcn jaargang (ieclt de Com- missie van 
Redactie mede, dat in plants van den uft.rcdonclcn 
hoofdredacteur, den Heer J. 8. van Braam, als dicns 
opvolgcr zal optroden do Heer II. ten Oever (wolko 
ook het „ woo rd vooraP* bij de Je aflcvering van het 
tijdschrift had ondertoe- kend). Nadat van deel 3 
(1910) slechts 4 aflovo- ringen waren verschenen, 
veranderde, bij den aanvang van den 4<lon jaargang, 
in Januari 1911 de twecmaandelijkschc uitgavc in 
eon maande* lijkschc. Bij. de Archipel-drukkcrij to 
Buitcnzorg verschijnt thans, onder hoofdrcdactio vau 
R. Wind, do 13o jaargang. 

Bij denzelfden uitgever zag in 1919, bij deol 12, 
cen afzondorlijk gepagineerd extra-nummor het 
licht, bevattende con voordracht voor de lOo 
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Algemeene vergadering der Vereeniging. Een 
tweede extra-nummer bij dat deel, eveneens af- 
zonderlijk gepagineerd, over de cxploitatio van het 
djatidunningshout, verscheen in 1919 bij de 
Archipel-drukkery to Buitenzorg. 

Boy Scout (De). Zic: Indisclie Padvinder 
{De). 

Bulletin van den Bond van Geneesheeren 
in Ned.-Indie. Deze bond, opgericht in April 
1902 door Drs. J. Schiilein en W. J. van Gorkom, in 
hoofdzaak met het doel: „dc bevordering van eene 
juiste verhouding tusschen de Regeering van N.O. 
Indie en de bewoners cenerzijds, en de 
praktizeerende geneesheeren anderzijds, en van 
dezen onderling", geeft sedert genoeind jaar, eerst 
op ongezette tijden, sedert 1 Juli 1911 twee malen 
per maand van het Bestuur uitgaandc Bulletins uit, 
welke eerst bij E. Fuhri & Co. te Soerabaja het licht 
zagen, doch sedert n°. 12 (van Januari 1905) te 
Semarang verschijnen bij de N. V. Semarang-
Drukkerij en Boekhandel H. A. Benjamins. Te 
beginnen met het 58e bulletin (van 15 November 
1912) wordt de jaargang aangege- ven. De bulletins 
zijn alle afzonderlijk gepagi- neerd; eene algemeene 
inhoudsopgave bestaat niet. Behalve een extra-
nummer met brjlage (uitgekomen in.Juli 1903), zijn 
thans 198 num- mers verschenen. 

Bulletin du Departement de F Agriculture 
.... enz. Zie： Lands 1 lantentuin.... enz. 

♦Bulletin der Indische Universiteits-
vereeni- ging. Met het doel de leden der 
Vereeniging nauw- keurig op de hoogte te stellen 
van de handelingen van het bestuur, werd in 1912 
besloten tot het uitgeven van een blaadje, dat op 
ongeregelde tij- den verschijnend, en ieder 
afzonderlijk gepagi- neerd, te Batavia het licht zag. 
Met nummer 4 (Mei 1914) werd de uitgifte gestaakt. 

Bulletin du Jardin Botanique. Zie： 's 
Lands Planicntuin .. .. enz. 

♦Bulletin van het Proefstation voor de 
Java- suikerindustrie (technische 
afdeeling) Pekalon- gan. Het eerste nummer 
verscheen in Januari ,1916 bij de Boekh. en 
Drukkerij v/h. G. C. T. van Dorp & Co te Semarang 
Voor zoover bekend is de uitgave niet verdcr 
voortgezet, 

♦Bulletins van het Algemeen 
Proefstation te Salatiga. Dit proefstation, 
opgericht in Augustus 1905, gaf, ingevolge artikel 2 
van het huishou- delijk reglement, behalve 
verslagen, ook bulletins uit, die een volgnummer 
droegen en tusschen- tijds verschenen. Het eerste 
nummer van die bulletins zag in 1905 bij G. C. T. 
van Dorp & Co. te Semarang — Soerabaja het licht. 
De uitgifte werd sedert gestaakt. 

Bulletins van het Deli Proefstation. 
lyiedan. Deli. Onder dezen titel verschijnen, 
voor het eerst in Januari 1914, op ongeregelde tijden 
afzonderlijk gepagineerde, doch doorloopend ge- 
nummerde publicaties, voornamelijk- betrekking 
hebbend op de tabakscultuur. In Augustus 1919 zag 
bij de Typ. Varekamp & Co. te Medan no. 12 het 
licht. 

♦Bulletins van het Proefstation voor 
Cacao te Salatiga. Van deze bulletins, die a]s 
korte berich- ten te beschouwen zijn, waardoor de 
leden van het proefstation op de hoogte werden 
gcbracht van den stand der verschillende 
vraagstukken, die aan het Station een onderwerp van 
studio vorrn- den, en die op ongeregelde tijdstippen, 
ieder afzonderlijk gepagineerd, uitgegeven werden, 
zag het eerste nummer in 1901 bij Van Dorp & Co. 
te 

Somarang het licht. Tcngevolgc van het oprich- ten 
van het Algemeen Proefstation, welk station 
eveneens bulletins uitgaf (zio aldaar) word mot 
nummer 10 in 1904 de uitgifte gestaakt. 

Camera (De). Een populair ' phototechnisch 
maandblad voor amateur-photografen in NcderL- 
Indie, dat inedio 1920 te Batavia word opgericht. 

ChYistelijke Onderwijzer (De). Orgaan van 
de Christelijkc. Onderwijzers Vereeniging in Ncd.- 
Indie. Aanvankclijk tweemaal per maand ver- 
schijnend (voor het eerst 15 Januari 1918) onder een 
commissie van redactie, bestaandc uit do Heeren B. 
R. Dekker en W. Schmidt, were! het blad den 4en 
April van dat jaar veranderd in ecn weekblad, en 
werd de ondertitel gewijzigd in: Orgaan (enz. als 
boven), Tevens algemeen blad voor de Christelijkc 
Opvoeding en het Christelijk Onderwijs. Onder dicn 
titel vcrschijnt thans de 3e jaargang, onder redactie 
van K. Floor, G. P. Hamer, en H. Meycrink. 

*Christelijke School (De). Orgaan der 
Vereeniging van Chr. Onderwijzers en 
Onderwijzeresscn in Ned.-Indie. Dit tijdschrift, 
opgericht in November 1916, onder redactie van het 
Bestuur, mocht zich niet in een lang leven 
verheugen. In den aanvang vrij ongeregeld, later 
maandclijks verschijnend, werd het, na nummer 14 
(Januari 
1918) samengesmolten met: De Christelijkc On- 
derwijzer (zie aldaar). 

’Contributions a la Faune des Indes 
neerlan- daises. In een voorwoord bij het eerste 
deel dcelt de Heer J. C. Koning^berger, Directeur 
van 's Lands Plantcntuin, onder wiens leiding deze 
bijdragen bij de drukkerij van het Departement van 
Landbouw, Nijverheid en Handel to Buitenzorg het 
licht zagen, mede, dat het wenschelijk gebleken is de 
publicaties, uitgaandc van het Museum en van het 
zoologisch Laboratorium to Buitenzorg on van het 
Visschcrij-Station te Batavia voortaan in ccn 
specialc serie to vcrcenigen. Het eerste deel omvat 
de publicaties over 1915- 1918. 

Het is bij dit eerste deel gebleven. Aangczicn 
„resultaten van diepzce-onderzock niet behoor- den 
gepubliceerd to worden onder den titel bijdragen 
over de fauna van Indiii" (voorwoord in afl. 1 van 
Treubia) werd besloten de uitgifte van die 
Contributions te staken en do resultaten onder een 
anderen vorm openbaar tc maken. (zic ver(l<-r onder 
Treubia). 

Cultuurbond (De). Orgaan van den Bond van 
Cultuurgeemployeerden in NedcrlandHch-Tixlie. 
Opgericht den len Mei 19】8 vcrschijnt dit orgaan 
halfmaandclijks, thans onder redactie van het 
Hoofdbestuur van den Cultuurbond tc Bandoeng bij 
de N. V. Bockhnndel Visser & Co. 
Cultuurgids (De). Zie： Koffie-Gid.^ (De). 
*Daghet (Het). Ecn blad voor Kunst en Leven. 

Onder redactie van W. F. M. van Schaik in 1905 te 
Bandoeng verschenen, werd in 1906, met den 
eersten jaargang, de uitgifte gestaakt. 

Deutsche Wacht. Tijdens den grooten oorlog 
deed zich voor de in Indie wonendc Duitscher« de 
behoefte gevoelen aan cen eigen orgaan on als zoo- 
danig verscheen in 1915 tc Batavia het cersto 
nummer van do „Deutsche Wacht/', Zeitschrift fiir 
Handels- und Kolonialpolitik, Volkswirt- schaft und 
Volkerrecht. Herausgegebcn iin Auf- trage tier 
Griinder des „Deutschen Bundn. Met het tweedc 
nummer word de ondertitel veranderd in: 
Niederlandisch-Indische Monatsschrift fur 
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Handels- und Kolonialpolitik, Volkswirtschaft und 
Volkerrecht, tcrwijl het orgaan word uitge- geven 
„iin Auftrage des Dcutschon Bundes (lurch don 
Verlag dcr Deutschcn Wacht N.V. zu Batavia. Als 
zoodanig verschijnt het nog steeds te Batavia. Met 
den 6en jaargang (1920) wordt het formaat in 4°. 
Douanen-Orgaan, Bonds- en Vakblad voor de 

In- en Uitvoerrechten on Accijnzen. Een maand- 
blad, dat blijkens den Regceringsalmanak van 
Nederl.-Indie voor 1912, uitgegeven door Prevot en 
Hartwig, onder rcdactie van het hoofdbestuur van 
den • douanenbond bij Albrecht & Co. to Batavia 
verschecn. In den almanak voor 1917 wordt als 
rcdacteur genoemd J. Ramakers van Praag, tcrwijl 
het orgaan verschijnt bij Plantijn te Soerabaja； in 
dien voor 1918 komt als redac- teur voor A. G. Boot. 

Het Douane-Orgaan is blijkbaar een voortzet- ting 
van het Vakblad voor de In- en Uitvoerrech- ten en 
Accijnzen (zie aldaar). 
Dutch East Indian Archipelago (The). A, 

monthly commercial review. Onder redactie van J. 
Veersema te Batavia were! bij A. A. van der Kolk te 
Buitenzorg in Mei/Juni 1918 het eerste nummer van 
dit tijdschrift uitgegeven. Reedskort na dit 
verschijnen veranderdc het in een „fort- nightly" 
review. Onder dien titel verschijnt hot thans nog. 
Eigenaardig is dat bij deel 2 geen nieu- wc 
paginatuur begint, doch zoowel de nummering Van 
de aflevcringen als de paginatuur van deel 1 wordt 
voortgezet. 
*Echo (De). Een weekblad voor dames. Opge- 

richt in 1900 onder redactie van Mevrouw ter Horst, 
geb. de Boer, verscheen dit tijdschrift bij den 
uitgever H. Buning to Djokjakarta. In 1908 onder 
redactie van Mej. A. A. J. van Maarseveen, werd 
de uitgavc gestaakt. 
* Electra. Een pcriodiek, dat blijkens het Kolo- 

niaa) Verslag van 1898 in 1897 verscheen, en dat 
gedurende het jaar 1898 ophicld te bestaan. Ver- 
dere bjjzon(lerhedcn omtrent het tijdschrift zijn nict 
bekend. 

Excelsior. Maa nd bl ad van den N. I, Bond van 
(JIH istelij ke Jongcmanncn-Verecnigingen. Den J 
en J uh 1912 opgencht, zooals de ondertitel aan- IIIH 
MaandbJad, onder rcdactio van C. Vcr- nluis te JJiiil 
enzorg, werd bij denjaanvang van den Ihlen jaargang 
het blad veranderd in ccn orgaan, dal om do veertien 
dagen verschijnt. 

Fakkel (De). Ambonsch tijdschrift dienendc de 
belangen van Land cn Volk, in en buiten het Vafl(；
rland. Jiij de N. V. Eleclrische Drukkerij „Fav()rictn 
tc Wcltevreden verschecn, onder redactie van Ger. 
de Haas, in Juni 1920 het cersto nummer van dit 
pcriodiek, waarvan, blijkens cone jnedcdeeling in dit 
nummcr, voorloopig e6ns per maand een aflevcring 
het licht zal zicn. 
Fcderatie (De). Ma and blad van de Fcdcratio 

van Europecschc WcrkiH'iners in Ned.-Indio. Bij de 
N.V. Bockhandel Visser & Co. to Bandoeng zag den 
J en October 1920 onder cene commissie van 
redactie het eerste Jiununcr vandit periodick het 
licht. 
Geneeskundig Tijdschrift voor Nederl.-

IndiC. Zie: Tijd'ic/iri/t der Vereeniging lot 
bevordering der geneesk. welenschappen .. .. enz. 

*Getuige (De). Een, onder redactie van Ds. D. J. 
B. Wijcrs.bij F. B. Smits to Batavia in 1900 
uitgegeven en aldaar verschijncnd weekblad, dat in 
1909 ophicld to bestaan. De redacteur was, 

sedert 1908, P. Bergmeijer, terwijl als uitgever, 
cveneens sedert dat jaar, gonoemd word do Uit- 
gevers- en drukkerij-maatschappij “Taman Sari". 

Gids bij het huisonderwijs in 
Nederlandsch- Indie. Opgericht door H. G. Clerkx 
in 1910 en uitgegeven bij J. M. Chs. Nijland te 
Soerabaja, zag in 1917 bij de Landsdrukkerij te 
Batavia onder redactie van ccrstgenoemde de 7de 
jaargang het licht. 

Girl Guide (De). Zie: Indische 'Padvinder 
(De). 

*Goentoer (De). Orgaan van do Verecniging 
,,Insulinde‘‘. Een tweemaal per maand verschij- 
nend half-Nederlandsch, half-Maleisch periodiek, 
onder redactie van F. W. van do Kasteele te 
Semarang. Het eerste nummer zag den len Augustus 
1914 het licht. Na nummer 10 van den len jaargang 
werd de uitgave gestaakt. 

Grafisch Tijdschrift. Hollandsch-Maleisch vak-
blad voor de typografie. Uitgegeven door en voor 
Tokening van de ,,Federate van Drukkerspa- troons" 
te Batavia, en onder redactie van S. Terwey en A. 
Emmink, zag in October 191G de eerste aflevering 
van den len jaargang het licht. Thans verschijnt bij 
Albrecht & Co. te Weltevre- den de 3e jaargang, 
onder redactie van J. H. Schuyt. 

*Griffier (De). Uitgegeven door den Bond 
van niet gegradueerde rechtelijke ambtenaren in 
Nederl.-Indie, verscheen dit maandelijksch orgaan 
in 1909 bij E. Fuhri ■& Co. to Soerabaja. Reeds in 
hetzelfde jaar hield het op to bestaan. 

Gulden Keten (De). Bij Albrecht & Co. te 
Batavia verscheen in 1912 dit, door de Ned.-
Indische Theosofische Vereeniging onder redactie 
van Mevrouw M. van Gelder gqb. Van Motman 
uitge- goven maandelijksch tijdschrift. In den 
Rcgee- ringsalmanak voor 1918 komt het pcriodiek 
nog voor, thans echter onder redactie van Mevrouw 
N. Thomas gob. Stutterheim en verschijnend bij do 
Indonesische Drukkerij tc Batavia. 

Handelingen der Nederlandsch-Indische 
Ju- risten-Vereeniging. In 1884 opgericht, gaf dezo 
vereeniging een orgaan uit, bevattend in hoofd- zaak 
de verslagen dcr, over juridische onderwer- pen, 
gehouden vergaderingen. De le jaargang 1885 
(cvcnals de volgende bestaande uit 2 deelen.) 
verscheen bij H. M. van Dorp & Co. te Batavia, de 2 
volgende 1886 —'87 bij Ernst & Co. aldaar; daarna 
is de uitgaaf gestaakt, en word de ver- ecniging 
cveneens opgehovon. 

Den 15en November 1913 weder opgericht, gaf 
de Vereeniging, als bijlage van haar orgaan Het 
Indisch T ijdschrift van het If edit (zio aldaar), op- 
nicuw de Handelingen uit, by de N. V. Uitgevcrs. 
mij. „Papyrus'* te Batavia, waar zij nu nog — do 
laatste in 1919 — verschijnen. 

*Hard gaat ie. Een tweemaal per maand door 
den Nederl. fndischcn Wiclrijdersbond uitgegeven 
en bij G. Kolff & Co. tc Batavia verschijnend hlfttj, 
waarvan het eerste nummer in 1894 hot licht zag. 
Gcdurcndc het jaar 1896 werd de uitga- vo gestaakt. 

Holland's East India. A fortnightly 
commercial, economical and general review. Den 
5den December 1919 verscheen het eerste numiner 
van dit, door A. A. van der Kolk te Buitenzorg 
uitgegeven gelllustrccrdo periodiek, waarvan de 
afleve- ringen doorloopond gepagineerd zijn. 
Tegelijker- tijd verschijnt van het tijdschrift oen 
Franscho vertaling, onder den titel: Left Indes 
Hollandai- 
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ses, revue commerciale et dconomique, publice deux 
fois par mois. 

Indes Hollandaises (Les). Zie： Holland's 
East India. 

♦Indisch Archief. Tijdschrift voor de 
Indian. Om het gemis der staking van het 
Tijdschrift voor N.-L (zie aldaar), i n Indic te 
vergoeden, word het Indisch Archief op verzoek van 
Rcgecring on particulieren in Indie door Dr. S. A. 
Buddingh in 1849 opgericht en als maandschrift bij 
Lange & Co. te Batavia uitgegcven. Van dit 
belangrijke tijdschrift verschenen (door het vertrek 
van den redacteur naar Nederland), slechts 2 
jaargangen (elk uit 2 deelon. bestaande). 

Inhoudsopgave. Zie J. Pijnappel Gzn. in Bijdr. -
Kon. Inst. DI. 3 (1S55), bl. 159 en vgg. 

Indisch Bouwkundig Tijdschrift. Orga an 
der Vcreeniging van bouwkundigcn in Ned.-Indie. 
Verschijnt scdert Januari 1898 als maandschrift in 
gr.-4°. formaat. Nadat het ccrst word uitgc geven bij 
de firm a E. Fuhri & Co. te Soerabaja, verschijnt het 
orgaan van Juli 1914 af 2 ma al 's maands bij de firma 
Mas man & Stroink te Semarang, terwijl het 
nummcr, gedrukt bij de firma Fuhri voorloopig nog 
bleef doorloopen, omdat, blijkens medcclecling van 
den toenmali- gen redacteur, „de nieuwe drukker niet 
is inge- richt op het reproduceeren van plaatwerken". 
, Al spoedig bleek dat het uitgeven van dric num- 
mers per maand niet vol te houden was, zoodat het 
Septembernummcr van 1914 het laatste was, dat bij 
de firma Fuhri het licht zag. Thans verschijnt, onder 
redactie van W. de Haan, bij Kolff & Co. te Batavia 
de 23c jaargang. 

Indisch Maqonniek Tijdschrift Een inaand- 
sclirift, waarvan de oerste aflevering, onder redactie 
van A. S. Carpentier Alting, den len October 1895 te 
Scmarang bij G. C. T. van Dorp & Co. verscheen. De 
uitgave wordt nog steeds voortge- zet, thans onder 
redactie van D. de Visser Smits te Bandoeng. Het 
tijdschrift is niet in den handel, en alleen voor 
vrijmetselaren bestemd. 

*Indiseh Magazijn. Tijdschrift ter 
verzaincling van opstellen en berigten over, en van 
belang voor de natuur-, volken- en staatkunde van 
Ned. Oost-Indie. Een maandschrift, onder redactie 
van. E. de Waal, gedrukt ter Landsdrukkerij te 
Batavia, dat te beschouwen is a]s een voortzet- ting 
van het maandschrift De Kopiisl (zie aldaar). De le 
jaargang (1844), uit 4 deelen bestaande, be- vat tai 
van belangrijke oorspronkelijke bijdragcn; de 2de, 
tevens laatste (waarbij op den Xitel het woord 
,,staatkunde" niet meer voorkomt), en eveneens uit 4 
deelen bestaande, is geheel gevuld met „Nalezingen 
in oude Javasche Couranten,*. 

Inhoudsopgave. Zie J. Pynappcl Gzn. in Bijdr. 
Kon. Inst. DI. 3 (1855), bl. 151 on vgg.' 

Indisch Militair Tijdschrift. Zic: 
Mililair Tijdschrift. 

*Indisch Tijdschrift, gewijd aan Indisch。
taal-, land- en volkenkunde, Indischc toestanden en 
aangclcgenheden, enz. Redacteur J. T. Grashuis. 
Uitgevers Van Zadelhoff en Fabritius te Padajig. Een 
maandschrift, waarvan slechts eon enkel 
(proef)numnier verscheen, in het jaar 1.864. 

Indisch Tijdschrift voor Post en 
Telegraphie. Orgaan van de Verecniging „Bond 
van Post- on Telegraafambtenaren in Nederlandsch-
Indien. Opgericht in Fcbruari 1905, verscheen de 
eerste aflevering van het tijdschrift in April van dat 
jaar, onder redactie van V. H. J. Jansen. Nadat 

in 1914 de naam van de Vcreeniging eene ver- 
andcring had ondci'gaan, word ook de naam van het 
tijdschrift veranderd in： Tijdschrift voor den Post-, 
Telcgraaf- en Telefoondienst in Neder- landsch-
Indie, Orgaan van den Bond van Anib- tenaren en 
Bcambten bij den Post-, Telegraaf- en Telefoondienst 
in Ned.-Indio. Loopende den 13den Jaargang (1 Juli 
1917) werd de titel op- nicuw gc^ijzigd, nu in： 
Tijdschrift voor Poste- rijen, Telegrafie en Telefonic. 
Orgaan .... cnz. Onder dien titel verscheen het, tot no. 
10 van den 16en jaargang, twccmalen 's maands, cn 
onder redactie van het hoofdbestuur van den Bond, 
bij de Indonesische Drukkerij tc Wcltevreden. 
waarna het opnieuw werd veranderd, thans in een, in 
courantvorm uitgegcven Orgaan van den Bond van 
Ambtenaren en Heambten bij den Post-, Telegraaf- 
cn Telefoondienst in NedcrI.-Indie. 

Indisch Tijdschrift van het Recht. Zie： 
Hecht in Nederl.-Indie {IIcl). 
、Indisch Tijdschrift voor Spoor- en 
Tramwegwe- zen. Onder redactie van P J. d'Artillact 
Brill, W. A. Slinkers, Mr. Dr. A. M. Joekes en M. C. 
van den Broeke verscheen bij J. D. de Boer te Tegal 
in Januari 1913 de eerste aflevering van dit maan- 
delijksch periodiek, waarvan bij denzelfden uit- 
gever in 1919 de 7e jaargang het licht zag. Scdert Juni 
1915 is de redactie over Indie en Nederland verdceld. 

*Indisch Weekblad van het Recht. 
Opgericht in Juli 1863. onder redactie (volgens 
prospectus) van Mrs. J. van Gennep en J. R. Kleijn cn 
uitgegcven (in gr.-4°.) bij Bruining te Batavia. In 
1914 verscheen, onder redactie van Mrs. Maclaine 
Pont cn Van Ophuyscn, bij G. Kolff & Co. te Batavia 
de 50e jaargang, waarvan n°. 2542 het laatste bind 
was, dat het licht zag. De uitgave is scdert gc- staakt. 

Ecn Algeincen. Register bcslaat niet, <loch zie 
voor register bij: Het Kechi Ned.-Indie,. 

*Indische Kindercourant (De). Ecn, onder 
redactie van Mej. Titia Soeters bij de Gcbr. Jansz. te 
Seinarang in 1894 uitgegcven en aldaar verse hijnend 
weekblad, dat in 1915 ophield te be- staan. 
Redactrice was toon Alevrouw J. DCSSHIJ- vagic gcb. 
van der Noorda, terwijl hd uitgegcven werd bij de N. 
V. Bockhandel Visser & Co. le Weitcvreden, cn ook 
aldaar verscheen. 

*Indische Kroniek (De). Tijdschrift voor Ne- 
derlandsch-Indie. Den 11 den Fcbruari 1911 <)pg<•- 
richt onder redactie van J). M. G. Kor-h, met de 
bedooHng „in Indie iets tc docn kciincn van Jict 
nieuwe (een strijd oin een' nieuwe(■ ultuur- een 
opleving op elk gebied van mcnschelijk kunnen) dat 
in Europa groeiende is", verschijnt (lit perio- diek, 
gedrukt bij J. M. C. Nijland te Soerabaja, om de 
veertien dagen. Reeds bij nummer 5 wordt het 
vernnderd in een weekb]ad, waarna het ge- (lurendc 
den 2cn jaargang, ophoudt tc bestaan. 

*In(lische Landbouw-Courant. Weekblad 
(later Orgaan) voor den Landbouw in zijn gctheelen 
oin- vang. Redacteur: F. A. Enklaar van Guericke. 
Uitgevcr: de Scmarang-drukkerjj en boekhandcl. In 
Fcbruari 1897 begonnen (in fol. verschijnend), word 
de uitgave wcer gestaakt in November 1898. 

*In(lische Landbouw-Courant. Archief 
voor den Landbouw in Insulinde. Redacteur cn 
uit- gever F. A. Enklaar van Guericke Djombang. 
Verscheen scdert Januari 1904 (in courantvorm) 
wekelijks en was volgens den redacteur een voort- 
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zetting van het „Archicf voor den Landbomv in 
insulinde'" (zie aid a ar), vandaar dat mot hot 
allereersle nuinnier reeds de derde jaarg. cen aan- 
vang nam. 

De courant heeft zich cvenwel niet in cen lang 
bestaan mogen verlieugeu; in n°. 50 van den 7en 
jaargang (van 10 December 1908) nam de redac- teur 
Enklaar van Guericke „tengevolgc van lang- durig 
lichamelijk 1 才den", afschcid van zijn lexers, cn met 
dat nummcr hield de landbouw-courant op te 
verschijnen. 

Indische Leven (Het). Een algemeen weekblad. 
Verschijnt, ondcr hoofdredactie van Diederik 
Baltzerdt, en met tai van medewerkers, sedert 23 
Augustus 1919 bij Albrecht & C°. te Batavia. 

*Indische ,,Lux'' (De). Een, onder redactio van het 
phototcchnisch bureau der Kramat's Apo- theek te 
Batavia bij Albrecht & C°. in 1901 uit- gegeven en 
aldaar verschijncnd maandblad, dat in 1910 ophield 
te bestaan. Redactcur was in dat jaar J. A. F. van den 
Houte Willems. . 

*Indische Natuur (De). Algemeen Natuurwe- 
tenschappelijk Bijblad van het 'Arcliief voor de Java 
Suikerindustrie. Opgericht in 1900 onder redactie van 
Dr. Z. Kamerling en Dr. L. Zehntner en uitgegeven 
bij H. van Ingen te Soerabaja, beleefde het tijdschrift 
slechts een jaargang. In 1901 deelt in de laatste 
aflcvering de redactie mede, dat zij aangezo.cht is om 
de redactie van ^cen ander Indisch tijdschrift, n.l. de 
Koffiegids (zie aldaar), op zich te ncincn en dat zij a 
an dat verzoek wil voldoen. 

Indische Padvinder (De). Medio 1914 versche- 
ncn te Bandoeng, waar de Bandoengsche Padvin- ders 
Bond was opgericht, twee kleine weekbe- richten: 
voor de jongens de „ Hoy Scour', redac- teur C. J. 
Nauta； voor de ineisjes de „Girl Guide'', redactie 
inej. F. van Dijk. Beide blaadjes, uitgegeven voor 
rckening van den Heer C. J. Nauta en gedrukt bij de 
N. V. Vorkink te Bandoeng, smolten op 1 December 
1914 samcn tot „De ScoM", ha)fnia；in<lelijksch 
tijdschrifl, redactie mej. F. van Dijk cn C. J. Nauta, 
orgaan der Bandoengsche Pad vinders Bond. Op 1 
Janauri 1915 werd dit ook het orgaan voor Batavia, 
inmiddels een afdecling der Ned. Jnd. Padv. 
Organisatie ge- w<»rden. Na toctreding van 
Bandoeng en van J<o<：La-Ra(lja tot die Organisatie 
had het blad met ingang van 1 Maart 1915 tot titcl: De 
Scout. Orgaan der afd. Uandoeng, JJatavia cn Kotta- 
Knilja der Ned. Ind. Pa<lv. Org., forinaat 8°. 

Met aflcvering 15 (van I Juli 1915) wordt het 
forinaat 4°. cn is het orgnan herdoopt in、、Dc 
Indische Padvinder*'. 

Op 1 September 1915 (met aflcvering 19) wordt 
Iwt orgaan „Steeds VooruiV (zic aldaar) in „])olndi- 
selie Padvinder** opgenonien; forinaat, rcdactic, 
uitgever enz. bleef onveranderd. Do* tit el werd 
evcnwel opnicuw gcwijzigd in: Padvindcrs- 
blad'^ (zio aldaar). 

♦Indische Pluimgraaf (De). Vnkblad voor 
pluiinvecteclt, h on den- en paardcnliefhcbberij. Eon 
14-daagsch tijdschrift, officieel orgaan van do 
„J,'crstc Nedcrl. Indische PJuiinvec-verecnigingn. Het 
1c nummer verschcen in 4°. in April 1901 bij De 
Vries en Fabricius t(5 Bandoeng. Met nummer .)4 van 
den 2en jaargang word het tijdschrift, na (|(t 
oprichting van de Verecniging tot bevordering der 
Pluirnvcfcteelt in Nedcrl. Indio, het officiccl orgaan, 
wat het bJecf tot numnter 24 van den 7en jaargang, 
toen het ophield to bestaan. Rc- 

dacteur-uitgcver was G. L. Ja Bastide te Bandoeng. 
Indische Post (De). Weekblad gewijd aan de be- 

langen van Nederlandsch-Inditi. Bly kens een in 
December 1920 uitgegeven procfniimmer zal diu 
periodiek wekclijks in Indifi verschijnen met rne- 
dewerking van verschillcnde Indische en Ncder 
landschc bekende mannen en vrouwen, met ah 
hoofdredacteur voor Nederland 31 r. L. J. Plemj? van 
Duiveland. 

*Indische Revue (De). Ecn onder redactie van J. 
H. F. van de Wall en door dezen uitgegeven bij 
F. B. Smits te Batavia verschijncnd weekblad, dat 
reeds in hetzelfde jaar ophield te bestaan. 

Indische Sport. Een weekblad, waarvan, onder 
redactie van K,. L. F. Goelst, in 1906 bij G. Kolff & 
C°. te Batavia het eerste nummer het licht zag. Als 
uitgeefstcr wordt in den Regeeringsalmanak van 
Nederl.-Indie voor 1907 genoemde fir ma ver- meld. 
Blijkons den almanak voor 1918 verschijnt het 
tijdschrift onder redactie van Sj. van Eck, die tevens 
uitgever cr van is. 

*Indische Stemmen. In het begin van Januari 1919 
©pgericht, hield dit weekblad reeds spoedig na zijn 
verschijnen op te bestaan. Met nummer 39 (18 
October 1919) wordt het periodiekje — toen onder 
redactie van lr. H. J. Kaewiet de Jonge — opgenomen 
in het weekblad „de Taak'' (zie aldaar). Blijkens een 
persoonlyke mededeeling van den hecr J. E. Stokvis 
(een der redacteuren van „de Taak" bij hare 
oprichting) was voor den Heer Kiewiet de Jonge do 
Heer Fournier redac- teur, en was „Indische 
Stemmen" feitelijk een weekblad met theosofischen 
achtergrond, be- steind om door Europeanen onder de 
Inlanders verspreid te wordon. Het werd gedrukt bij 
de electrise he drukkerij “Evolutic" te Wcltevreden. 

♦Indische Velo (De). Onder redactie van J. P. A. 
Paris verscheen in 1897 bij H. Prange & C°. te Batavia 
het eerste nummer van dit door den Nederlandsch-
Indischcn Wiclrijdersbond uitgegeven 
halfmaandelijksch blad, waarvan evenwel in het 
daaropvolgend jaar de uitgavc reeds werd gestaakt. 

Inlandsch Onderwijs (Het). Maandblad van de V. 
I. O. (Vereeniging Inlandsch -Onderwijs). Uitgegeven 
onder redactie van H. Ch. van Bergen en J. D. Winnen 
bij de N. V. Stoomdrukkerij H. V. Maresch to 
Magelang, verscheen de eersto jaargang in 1916. In 
nummer 11 van den 2en jaargang (December 1917) 
deolt het Hoofdbestuur mede dat voortaan niet moor 
maandelijks, doch tclkcnmale als zulks noodig blijkt 
een blaadje rondgezonden zal worden. Deze blaadjes 
verschijnen nog steeds. Do aflovcringen zijn niet ge- 
pagineerd. 

Inlandsche Stemmen. Algemeen orgaan gewijd 
uan de Inlandsche Evolut-ie. Een tijdschrift, dat 
blijkens cone mededeeling in do ,,Sumatra-Post” van 
7 November 1917, ondcr redactie van A. Salim, R. 
Achmad, Abdoo! Moeis, R. Notonego- ro, D. van 
Hinloopen Labberton on W. Labbe- rinck verscheen. 
Of het tijdschrift thans nog be- staat is onzeker, 
aangezien verdere gegevens ont- breken.. 

*,,lnsulinde''. Nederlandsch tijdschrift voor den 
Inlander. Ecn in cenvoudig Hollandsch ge- schreven 
maandschrift onder redactie van B. J. Visschcr cn Th. 
J. A. Hilgers. In October 1903 verscheen bij G. Kolff 
& C°. to Bandoeng, het le nummer. Na den 5don 
jaargang, welke eveueons 
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aldaar het licht zag, word onder redactic van J. 
Laxneijn en T. Kramer, de uitgavo gcstaakt. 

*Insulinde. Orgaan van de Verceniging „Insu- 
linde". Dit lijdschrift vcrschccn, voor het eerst den 
len Januari 1910, den lenenden 16en van elke 
maand. Als uitgovers en redactie werden ver meld: 
Het Hoofdbestuur van de vereeniging „lnsulin- de” 
tc Bandoeng (later te Semarang). De afievc- ringen 
waren afzonderlijk gepagineerd. Met n°. 17 van deu 
3en jaargang verschccn het lijdschrift., dat eerst in 
4° werd uitgegeven, in 8°. Met den 4en jaaargang 
hield het op te verschijncn.. 

vInsulinde vertelt". Blijkens het Koloniaal 
Verslag van 1904 verscheen dit wcekblad in 1903. 
Bijzonderheden omtrent het pcriodiek zijn niet 
bekend; de naam koiut in den Regceringsalma- nak 
van Ned.-Indie niet voor, zoodat niet kan worden 
medcgedeeld wat het tijdschrift tc vertcl- len had en 
evenmin of het al dan niet jiog bestaat. 
♦Jaarboekje Celebes. Uitgcgeven door K. S. 

Sutherland te Makassar. Ecu soort alnianak, maar 
waarvan de eersto 2 jaargangen (1S64 — 565) 
belangrijke bijdragen over Celebes van Dr. B. F. 
Matthes bevatten. De uitgaaf is ge^taakt na de 
verschijning van den 3en jaargang (1866). 

Java-Post (De).. Weekblad van 
Nederlandsch- Indie. In Februari 1903 verscheen 
onder redactic van W. H. Bogaardt bij de 
Buitenzorgsche druk- kerij het eerste nummer van 
dil pcriodiek, waarvan thans bij de -N. V. Eerste 
Bandocngsche Stoomdrukkerij voorheen A. C. Nix 
& C°. te Bandoeng de 18e jaargang het licht ziet 
onder redactie van J. W. M. Timmers, (niededeeling 
in den jjPius^-almanak voor 1920). 

Jong Indie. Een algcmeen weekblad. Onder 
de- zen titel zag den 4en Juli 1908 te Batavia, onder 
redactie van Mr. Th. Thomas, het eerste nummer van 
dit, volgcns het voorwoord „als_ het ware uit uigen 
levensdrang geboren" tijdsclirift, het licht. 

Omtrent het al of niet meer bestaan van dit 
periodiek kan niets met zekerheid worden mede- 
gedccld. In den Regeeringsalmanak van Nedcrl.- 
Indie voor 1918 komt de naam nog voor. 

Jong Leven. Tijdschrift voor opvoeding en 
onderwijs. Ond^r redactic van 3Icvr. F. H. Be- guin 
— Bikkers en anderen verschijnt den len cn den 
15den van elke maand dit, door het Nederl.- Indisch 
Onderwijzers Genootschap uitgcgeven periodiek, 
waarvan de eerste jaargang (1918 — 
1919) thans complect is. 

Jong-Sumatra. Onder redactie van het Iloofd- 
bestuur verscheen in 1918 te Weltevredcn het eerste 
nummer van dit orgaan van den Jong-Su jnatranen 
Bond. Omtrent het nog-bestaan van dit periodiek 
kan niets met zekerheid worden me- degedeeld. 

*JournaI (The) of the Indian Archipelago 
and Eastern India. Singajjore, Mission Press. 
Verscheen onder redactic van J. R. Logan van 1847 
—'62, waarna de uitgifte is geslaakt. Het tijd schrift 
is voor Oost-Indie van zeer vecl gewicht; bijdragen 
leverden o. a. BJceker, Zollinger c. a. 

Inhoudsopgave. Zic N. B. Dennys, in „A Des-
criptive Dictionary of British Malaya", London, 
1894, bl. 25: of: Journ. of the Straits Branch of the 
R. A. Soc., 1886, 1)1. 335. 

Katholieke Schoolblad van Nederlandsch 
Indie (Het). Orgaan van den Kalholieken Onder-
wijzers Bond. Onder redactie van A. B. ten Berge 
verscheen den 12en Juli 1917 te Buitenzorg het 

eerste nummer van dit, om de 14 dagen uitko- mend 
tijdschrift. De eerste afleveringcn van den len 
jaargang waren niet gepagineerd. Eerst bij nummer 5 
begint de pagincering, welke voor den geheelcn 
jaargang doorloopond is. Thans verschijnt de 4e 
jaargang. 

* Kleine Kracht. Ecn maandblad, uitgcgeven 
in 190S als orgaan van den Christelij ken Bond 
„Filadclfia>, bij H. V. Maresch te Magelang, onder 
redactie van A. N. Binkhuijsen. Het hield in 1914 op 
te bestaan. 

*Koffie-Gids (De). Tijdschrift, gewijd 
aan de belangen van de koffie-cultuur, 
bereiding en han- del. Orgaan van het Alg. 
koffic-syndicaat in Ncd.- Indie. Redacteur Dr. J. C. 
C. W. van Nooten. Twee jaargangen (1899/1900 — 
1900/01) versche- nen met dezen titel, die daarna 
veranderde in: De Nieuwe G ids. Landbouwkundig 
Tijdschrijt. Orgaan van het Alg. syndicaat voor 
koffiecultuur en andere bcrgcultures in N. -1. ； 
terwijl met den aan- yang van den 5en jaargang 
(1903/04) de titel we- deroni gewijzigd werd en wel 
in: De Ctiltuurgids. Landbouivkundig Tijdschrilt, 
enz. (als boven). On- dcr (lien titel verscheen het 
tijdschrift tot aan den. 7den jaargang (1905/0G), 
waarna het voortgezet werd als orgaan van het 
Algcinecn Proefstation. Bij den lOden jaargang in 
1908 veranderde op- nieuw de titel, thans in： 
Cultuurgids. Landbouw- kundig Tijdschrift voor alle 
trdpischc Berg- cn Laagland Cultures (uitgezonderd 
de Suikcrcul- tuur). Orgaan van het Algcmeen 
Proefstation op Java. Onder dien titel zag, onder 
redactie van Dr. Dan. de Lange Jr., JDr. A. J. Ultee 
cn Dr. Tli. Wurth in 1911 de 13e jaargang het licht. 
Sedert 1908 were! het tijdschrift uitgcgeven in twee 
deelten per jaar. Do uitgavc is na den J3en jaargang 
gcstaakt. 

Koloniale Studien. Tijdschrift van de 
Verceniging voor studie van koloniaal-
maatschappclijko vraagstukken. Onder redactie van 
Mr. A. 1J. Cohen Stuart, P. J. S. Cramer, D. M. G. 
Koch cn S. Kopcrbcrg verscheen in 191G bij 
Albrecht & C°. te Wcltcvreden het eerste numiner 
van dit periodiek, dat, blijkens hut voorwoord, geon 
bc- paalde poJitieke of gorlsdicnstigc richting doch 
waarin studien oj)maatschappclijk en (■< <>- 
nomisch gebied een plaats zuJlen vindcn. JJrL derde 
dccl van den len jaargang (1916— 1917) bo vat een 
extra-politiek nummer, dat wel op den iu- houd 
venncld, doch afzonderlijk gcpaginri-rd werd. Een 
Lwcedc extra-nurnnier, belioorend tot den twccdcn 
jaargang (Januari 1918) komt ev<-n- wel niet in don 
inhoud voor. 

Onder redactie van Mr. A. B. Cohen Stuart, Dr. J. 
]I. Boeke, Mr. D. J. Jongcnccl en A. F. Verhocff ziet 
thans, eveneens bij Albrecht & C°., de 4c jaaruiing 
van dit belangrijke tijdschrift list licht. 

*Kopiist (De). Maandschrift onder de rcdactio 
van E. de Waal, uitgegeven door Ukcna & C°, to 
Batavia. Do Kopiist were! in 1842 opgericht en 
bevat, nanst vertaJingcn en overzichten, ver- 
scheidene oorspronkelijke bijdragen over Indiii. 
Nadal een jaargang gchecl, en de tweede slcchts 
gcdoeltclijk, waren vcrschenen hiekl het tij<1 - 
schrift in dicn vorrn op te verschijncn; doch als cene 
voortzetting is tc beschouwep het tijdschrift Indisch 
Mugnzijn. (zie aldaar]/ 

Korte Berichten van het Hoofdbureau van 
den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst. In 
1918 werd begonnen met het, op ongezettc uit- 
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gevcn (bij Albrecht & C°. to Weltevrcdcn) van korte 
populairc mcdedcclingcn op hygienisch ge- bied, 
wclko mcdcdeelingen doorloopend genuni- merd, 
doch afzonderlijk gepagincerd zijn. Thans zag n°. 7 
het licht. 

Tegelijkertijd verschcnen die bcrichten, in zeer 
klein S°. formaat, als uitgaven van de Conunissie 
voor do volkslcctuur, met Hollandschen cn -Ma- 
Icischcn tekst. Hiervan kwam het laatst uit n°. 4. 

Korte berichten voor Landbouw, 
Nijverheid en Handel. Uitgegcven door het 
Departement van Landbouw (later van Landbouw, 
Nijverheid en Handel) te Buitenzorg. Met het doel 
de berichten van consulairc ambtenaren, die het 
Departement van Landbouw bereikten, in ruimor 
kring te ver- spreiden, bcsloot de Regccring die 
mededeelingcn rcgelmatig te publiceercn. Zij 
verschcnen, begin- nende met liet nummer van 5 
November 1910, minstens tweemaal's maands. Na 
numiner 2 van den Gen jaargang (14 Januari 1916) 
heeft de uit- gave wekelijks plants. Thans verschynt 
de lOe jaargang. 

Als bijlagen verschijnen： Mededeelingen van 
het Statistisch Bureau van het Departement van 
Landbouw, Nyverhcid cn Handel (het eersto 
nummer is van 14 April 1916); benevens Oogst- 
rapporten (over de maanden Januari — Maart 1916), 
wclke bijlagen afzonderlijk genunnnerd en niet 
doorloopend gepagineerd zijn. 

Bovendien zagen nog het licht een aantal extra- 
nummers over de jaren 1912—1916, zoomede een 
tweemaal's maands verschijnend statistisch bij- 
vocgscl (van 5 Augustus 1914 — 20 December 
1915). Ook doze publicaties waren a lie afzonderlijk 
gepagincerd. Al deze publicaties worden ge- drukt 
op de drukkerij van het Departement voor 
Landbouw, Nijverheid en Handel te Buitenzorg. 

*Landbouwer (De). Tijdschrift voor Landbouw- 
\ celcelt en Nijverheid in Ned.-Indie. Ecn wcck- 
blad, ondcr redactic van E. du Bois Jz. cn Dr. van 
Buuren in J uni 1887 opgcricht en uitge- /even door 
Gcbr. Donker & Co. tc Soerabaja. Jn J mi j 1891, 
nadat 4 voile jaargangen waren vcrsuhciH ii, word 
de uitgave gestnakt „wegens ilrukke bezigheden van 
de rcdactie,*. 

's Lands Plantentuin. Bulletin de rinstitut 
botanique de Buitenzorg. Ecn soortgclijkc pu- blient 
ic als de Annalcs (zic aldaar), doch op de 
I)nprimeric <l(! f I nstitut** tc Buitenzorg gedrukt 
cn in 1898 aan^evangen. Nadat in 1905 Bulletin N°. 
28 was vcrschenen, werden in 1906 de Bul- h tins 
voortgezet onder den titcJ: / ullelin du Deparlenicnt 
de VAgriculture aux hides neer- landaiue.s, 
waarvun de nummers 1 t/in 47 tot 1911 vcrschencn. 
In Augustus 1911, toen do ])lantentuin als 
onafhixnkelijke wetenschappclijko instelling. 
ressorteerende ondcr het Departement van 
Landbouw, Nijverheid en Hnndel, was her- shdd, 
weni het wcnschcJijk gcoonleeld den titel opnicuw 
te veranderen. Als Pulletin du J ar din J'otaniquc de. 
Buitenzorg zag in 1911 ecn nieuwo serie het licht, 
evcnals de vorige hiergenoemdo uitgaven gedrukt 
op de „Imprimcric du Dcpar- tomcnt,n Buitenzorg 
(uitgezonderd de nununers 9, 10, 15 en 21), Mot N°. 
28 word deze serie in 1918 geslotbn. A lie bior 
genocindo num mors zijn afzonderlijk gepagineerd 
； een algemeene in- houdsopgavc beslaat niot. • 

In November 1918 bleek do wenschelijkheid de 
op zich zelf stanndc bulletins bij cen te voegen cn 
als aflcvcringen uit te goven. De naain Bulle- 

'tin blcef cchtcr behouden. Als Bulletin du Jardin 
Botanique zag in 1918 de eerstc aflcvering van het 
ccrsto deel van de derde serie bij de N. V. Bockh. 
Visser & C°. te Weltevrcdcn het licht. In Moi 1920 
vcrschccn bij de Archipcl drukkerij te Builcnzorg do 
eerste aflcvering van deel 2. 

*Leven in Nederlandsch-Indig (Het). 
Geillu- streerd algcmcen weckblad. Opgericht den 
Jen Januari 1916 onder redactio van Mevr. G. C. v. 
d. Horst —van Doom mocht dit, bij Ruygrok & C°. 
tc Batavia uitgegcven tijdschrift, zich niet in een 
lang bestaan verheugen. Het hield reeds met 
nummer 26, den 24en Juni 1916 op te bestaan. 

Locale Belangen. Orgaan van de Vereeniging 
voor Locale Belangen. Het eerste nummer van (lit, 
bij de Stoomdrukkcrij C. A. Missct te Sema- rang 
uitgegcven tijdschrift, zag, ondcr redactie van W. J. 
A C. Bins, D. de Jongh Wz., J. E. Stokvis cn Mr. Chr. 
P. van Wijngaardcn in Juli 1913. het licht. 
Oorspronkelijk verschijnend om de 3 maanden, 
verandert, bij den aanvang van den tweeden 
jaargang het orgaan in een half- maanjlelijksch. In 
dien vorm verschijnt het nog steeds, thans onder 
redactie van J. Gerritscn, 
A. J. Lievegoed, Mr. J. J. G. Pranger en Mr. Chr. 
P. van Wijngaarden. ' 

Naast het tijdschrift worden, eveneens door de 
Vereeniging voor Locale Belangen. uitgegeven 
bijvoegsels, mededeelingen genaamd, welke door-
loopend genummerd zijn. De mededeelingen 1 tot en 
met 9, bclioorende bij den len jaargang, zijn iedcr 
afzonderlijk, de volgende mededee- lingen zijn, 
jaargang voor jaargang, doorloopend gepagincerd. 

Locale Verordeningen en andere 
beschikkingen van locale raden. 
Oorspronkelijk opgenomen in de Javascho Courant, 
werden, te beginnen met 1911 de locale 
verordeningen als extra-bij voegsels dier courant 
uitgegcven. Zij zijn van jaar tot jaar doorloopcnd 
genummerd cn gepagincerd cn worden op de 
Landsdrukkcrij tc Batavia gedrukt. 

* Lumen. Blijkens het Koloniaal Verslag van 
1901 in het jaar te voren opgericht, hield dit 
halfniaaiidelijksch orgaan reeds in 1906 op to 
bestaan. Rcdactcuren waren in dat jaar W. Kramers 
cn Ed. F. W. Croese, terwijl het uitgegcven werd bij 
Visser & C°. te Batavia en ook aldnar verscheen. 

Lux Orientis. Officicel orgaan der Algemeene 
Gemeenschappelijke Vrijmetselarij in Nederl.- 
Indie. Een tweomaandelijksch tijdschrift. waar- van 
het eersto nummer in Januari 1911 ver- schecn. 
Thans ziot, ondcr redactie van W. E. Asbeck Brussc, 
Mr. A. G. Vrccde en Ir. A. C. de Jongh bij de N. V. 
Indoncsischc drukkerij to Wcltcvrcden de Odo 
jaargang het licht. Het tijdschrift is niet in den 
handcl, cn alleon voor vrij- nictselarcn bestemd. 

Maandblad voor de locale raden in het 
gewest Pekalongan. Verschijnt den loen van 
icdero maand bij do drukkery J. D. de Boer to Tegal 
； het eerste nummer zag 15 Januari 1918 het licht. 

*Maandblad der Maatschappij van Landbouw 
in Soerakarta. Redacteur F. A. Enklaar van 
Guericke. Volgens van der Chijs, Necl.-Tnd. 
bibliographio in Vcrh. Bat. Gen. deel 37 (1875), 
verscheen van dit tijdschrift, bij Do Groot, Ko Iff & 
C°. tc Semarang, in 1S67 do eerste jaargang, maar 
schijnt de uitgave daarna gestaakt. 

Maandblad voor het Middelb. Onderwijs in 
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Ned In^g. Zio： Berichtcn en. mededeelingen van 
de Vereeniging van Lceraren.. .. enz, • 

Maandblad voor het notariaat. ... cnz. 
Zic: Tijdscfirift voor notarisanibt.. . . cnz. 

Maandblad voor den Onderofficier der 
Land- macht in Nederlandsch-IndiS. 
Uitgcgeven van wege de EuropeescliO 
Onderofficicrs-Vereeniging „Ons aller Belang" 
verscheen het eerste nummer vaYi dit maandblad 
den 31en Augustus 1906 bij 
G. Kolff & C°. tc Batavia ondcr rcdactie van het 
Hooidbestuur. Met nummer 7 van den 12en jaargang 
(15 Februaii 1918) verschijnt iedere aflevering in 
twee gedeelten, waarinede het maandblad dus 
feitelijk een halfinaandelijksche uitgavo'wordt. In 
dicn vorm verschijnt het nog steeds. 

*Maandbulletin voor Suikerfabrikanten. 
Vcr- zameld door TJiierry Boom. De le aflevering 
verscheen in Juli 1S90 bij H. van Ijjgen te Soe- 
rabaja. Met den 3en jaargang werd de titel ge- 
wijzigd in： Thierry Boom's. M^iandbulletin voor 
Suikerfabrikanlcn verzameld door J. Mulder. Van 
dit tydschrift verschenen toen 3 dubbcle afleve 
ringen (Juli — Dec. 1892), waarna de uitgave werd 
gcstaakt. 
♦Maandschrift yoor de huiselijke 

opvoeding en het schoolwezen, in 
Nederlandsch-Indie, onder directie van R. Brons 
Middel. Het le deel (jaargang 1886—'87) verscheen 
bij Albrecht & C°. te Batavia (en Nijgh en van 
Ditinar te Rotterdam). Aanvangende met deel 4 
(1889 —590) veranderde de titel in： Paedagogisch-
Litterarisch maand- 8chrift, hoofdzakelijk gewijd 
aan, enz. (als boven), onder redactie van R. Brons 
Middel, G. J. P. J. Bolland en L. G. Gerhard. Nadat 
van deel 6 (jaargang 1891) 6 ■afleveringen bij 
Albrecht & Rusche te Batavia (en P. Noordhoff te 
Groningen) waren verschenen, werd, wegens het 
gcringe aantal abonnE's, de uitgaaf gcstaakt. 

Malayan Miscellanies. Printed and published 
at the Sumatran Mission Press. Bencoolen, 1822. 
Een zeer zeldzaam. periodiek, waarvan slechts het 
tweede deel, bestaande uit 15, ieder afzonderlijk 
gepagmeerde mededeelingen, bekend is. 

De mededeclingen bevatten voomamelijk 
reisbeschrijvingen en verhandelingen op bota- nisch, 
ethnographisch en taalkundig gebied. 

*Mars. Tijdschrift voor het Indische 
Leger. Redacteur (volgens mededeeJing van wijlen 
Dr. E. B. Kielstra) J. H. J. Elberg, eervoJ ontslagen 
Luit. der Inf. J.n begin 1868 als 14-daagsch tijd-
schrift opgericht en uitgegeven door De Groot, Kolff 
& C°. te Semarang； de uitgaaf werd weder gcstaakt 
nadat 12 afleveringen (deel. 1 van den len jaargang) 
waren verschenen. 

Mededeelingen van de afdeeling voor 
planten- ziekten. Uitgegeven door het 
Departement van Landbouw, Nij ver held en Handel, 
verscheen van deze medeelingen in 1912 bij G. Kolff 
& C°. te Batavia het eerste nummer. Nadat in 1914 
de naam. van „afdeelingn veranderd was in „labora- 
torium", verschenen de mededeclingen, doorloopend 
genummerd, doch afzonderlijk gepagi- neerd, tot 
1919, waarna de naam “laboratorium" vervangen 
werd door “inMituut". Onder dozen titel zag van de 
mededeelingen (die allc gcillu- streerd zijn) in 1920 
bij de drukkerij Ruygrok & C°. te Batavia N°. 42 het 
licht. 

Mededeelingen van het Agricultuur 
Chemisch Laboratorium. Onder dezen titel 
worden door het Departement van Landbouw, 
Nijverheid cn 

Handel doorloopend gonummerde, doch afzonderlijk 
gepagineordo bijdrngen uitgegeven, waarvan de 
eersto in 1912 bij G. Kolff & C°. tc Batavia 
verschcen. De uitgave wordt gercgcld voortgezet. In 
1918 zag te Buitcnzorg, bij de drukkerij van hot 
Departement, N°. 19 het licht. 

Mededeelingen van het algemeen 
proefstation voor den landbouw. Van deze, 
doorloopcnd ge- nuiumcrde, doch afzonderlijk 
gepagineerdemedc- deelingen, uitgegeven vanwegc 
het> Departement van Landbouw, Nijverheid en 
Handel, verscheen bij de drukkerij Ruygrok & C°. te 
Batavia in. 
1919 het eerste nummer. Nummer 5 verschcen in 
1920 evenecns aldaar. 

Mededeelingen van het Besoekisch 
Proefstation. Onder dezen titel worden, sedert 
1912, op ongc- regelde tijden de resultaten der 
onderzoekingen aan het proefstation ter kennis van 
de leden ge- bracht. De mededeelingen zijn elk 
afzonderlijk gepagineerd, doch doorloopend 
genumnierd. Jn 
1919 verschcen nummer 28. 
.Mededeelingen van het Bureau voor de be 
stuurszaken der Buitenbezittingen, bewerkt 
door het Encyclopaedisch Bureau. Opgericht 
met het docl: (zooals de Inleicling zegt) 
“verspreiding van zoodanige kennis omtrent de 
Buitenbezittingen, als vooral aan de ontwikkoling 
van dat deel van den Archipel dienstbaar zou zijn tc 
maken, kennis alzoo van inccr algemeencn aard", 
was eon der iniddelen oin tot dat doel te geraken het 
un - geven van een periodiek, waarvan de eerste af-
levering in 1911 bij de N. V. Electrische Drukkerij 
„Luctor et Emergo" te 's-Gravcnhage het licht zag. 
Afleveringen 2 cn 3 verschenen nog, rcsp. in 1912 cn 
in 1914, aldaar. Te beginnen met aflevering 4 
verschijncn de mededeclingen in Indi」： bij G. 
Kolff & Co. te Wfltevrcdeu zag in 
1920 nummer 23 het licht. De afleveringen, di- 
onderling van afmeting vcrschiJlcn (sommige zijn in 
4°, andere in 8°.)azijn elk afzonderlijk g>■- 
pagineerd en komen op ongercgelde tij<lstippei> uit. 

Mededeelingen van den Burgerlijken 
Genees- kundigen Dienstin Nederlandsch-
Indie. Jlet eerste deel van deze mededeclingen 
verschcen in J9J 2 bij de Javasche Bockhandel en 
Drukkerij M Batavia； de deelen 2 tot en met 5 (1913 
tot en met 1916) bij de Landsdrukkcrij aldaar. I n 
1917 opnieuw bij de Jav. Bockh. en Drukkerij iiitge- 
geven, verschijncn de mededeclingen thans pi-r 
jaargang, waarvan de afleveringen, ih-clcn ge- 
naamd, afzonderlijk gepaginccrd wonlcn. Van 1919 
verschcen, onder redactic van ('. .1). <lc Langen, P. 
C. Flu, A. A. Hulshoff cn J. Huizinga, deel 9. 

Mededeelingen uit den Cultuurtuin, 
uitgegeven door het Departement van Landbouw, 
Nijverheid en Handel (Inslituut voor plantenziekten 
cn cultures). Het eerste nummer van deze 
gelllustrccr<le pubJicaties, die doorloopcnd 
genununerd. doch afzonderlijk gepaginccrd zijn, 
verscheen te Bui- tenzorg bij de Drukkerij van het 
Departement in 1913. In 1918 zag aldaar N°. 12 het 
Jicht. 
♦Mededeelingen uitgaande van het 

Departement van Landbouw. Het eerste nummer 
van deze reeks studies en bijd ragen, welke fljitclijk 
ver- voJgen zijn van de Mededeelingen uit 's Lavdn 
Plantenluin (zio aldaar) cn op ongercgelde tijd- 
stippen gepubhceerd werden, verscheen in J 905 bij 
G. Kolff & C°. te Batavia, bij welke firma in 1914 
ook het laatste nummer — 18 — het licht 
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zag. Elk nummer is afzonderlijk gcpaginecrd. 
Mededeelingen van het Deli-Proefstation 

te Medan. Nadat het Laboratorium voor onder- 
zockingen over Deli-tabak (Proefstation voor .Deli-
tnbak), Afdecling van lict Departement van 
Landbouw te Buitenzorg opgeheven en het ,,Deli-
Proefstation" was opgericht, blcek het gewenscht de 
publicaties, die van het cerstge- noemde Proefstation 
uitgingen en een plaats vonden in de tijdschi'iften 
van *s Lands Plantcn- tuin of — na 1 Januari 1905 
— van het Departement van Landbouw, in ccn eigen 
orgaan op te nemen. Naar aanlciding daarvan zag in 
October 1906 het ccrste nummer van de 
Mededeelingen onder redactie van Dr. J. G. C. 
Vriens bij de N. V. De Dcli-Courant te Medan het 
licht. Nadat de 10c jaargang, geredigeerd door Dr. J. 
A. Honing in 1918 verschenen was (bij Varekamp & 
C°. to Medan), verschenen de Mededeelingen 
vorder als lossc nummers, cn afzonderlijk ge- 
pagineerd, evenecns bij Varekamp & C°. Thans zag 
in die serie N°. 11 het licht. 

Mededeelingen van „de Handelsvereeniging 
te Medan". Ecn maandelijks vcrschijncnde, bij de 
Medansche drukkerij gedrukte publicatic, waar- van 
het eerste nummer in April 1915 het licht zag. In 
November J 919 verscheen van den 5en jaargang 
nummer 11. 

Mededeelingen van het Instituut voor 
Planten- ziekten. Zic: 3/ededeelingen van de 
(ifdeeling voor pUmtenzickten. 

Mededeelingen van het Kina-Proefstation. 
In 1912 zag bij G. Kolff & C';. to Batavia het eerste 
nummer van dezc mededeelingen ,uitgegcvcn door 
het Departement van Landbouw, Nijver- heid en 
Handel, het Jieiit. Nummer 7 (evenals de vorige 
nummers afzonderlijk gepagineerd) ver- .'< hcen in 
1919 te Bandoeng bij de N. V. bock- hanflcl Visser 
& ('\ 

* Mededeelingen van de Laboratoria der 
Gouver- nements Kina onderneming. \ an deze 
mededee- lin^cn za/ slechts het nummer (1), 
uitgaandc van li(-l botanisch laboratorium, het licht. 
Het ver- • < li('cn in 1898 I(■ Batavia, ter 
Landsdrukkerij. 

Mededeelingen van het Laboratorium voor 
Agrogeologie en Grondonderzoek. Uitgcgeven 
door het Departement van Landbouw, Nijver- lieid 
en Han<lcl verscheen bij de Indoncsischc (Irukkcrij 
t(• hvt eerste numiner van 
(lcz<! modcdcelingcn in 1915. Bij Ruygrok & C°. t<
： Balavin verschevn in 1918 nnminer 4. 

Mededeelingen van den 
Landbouwvoorlichtings- dienst. Bij <le 
Landsdrukkerij te. Ba(avi<i zag in 1918 X I van 
ch*zc, door het Departement van I^nnbouw, 
Xijverlieid <：i) Handel uitgegeven on afzou'lerlijk 
gepagineerde publicities het licht. Nummer -I 
verscheen in 1920 te Batavia bij do drukkerij 
Ruygrok & C°. 

^Mededeelingen voor Landbouw/Nijverheid 
en Handel, uitgegeven door het Departement van 
Landbouw te Buitenzorg. Van deze niedcrlcelin- 
gen vcrschcen Hlechts liot corwte nummer, blijkens 
cone inlciding voor dat nummer in ]910. De uitgave 
is nict verder voortgezet. 

*Me(ledeelingen uit's Lands Plantentuin. 
Ecn reeks van rapporten en bijdragen, waarvan het 
eerste numinor in 1884 te Batavia bij de Lands-
drukkerij het licht zag, tcrwijl het laatste — nummer 
75 - in 1904 bij G. Kolff & C°. to JJataviiv 
vorschccn. Elk numiner van de recks is afzonderlijk 
gepagineord. 2\ls ccn voortzetting van 

deze reeks zijn to bcschouwen de Mcdedeelivgcn 
uitgaandc • van het Dej>arlement van Landbouw 
(Zic aldaar). 

Mededeelingen van het Proefstation voor 
het Boschwezen. Uitgegeven door het 
Departement van Landbouw, Nijverhcid cn Handel 
tc Buitenzorg. Ecn recks op ongezette tijden 
verschijncnde publicaties, waarvan het ccrste 
nummer in 1916 het licht zag. De uitgave wordt nog 
steeds voort- gezet. 

Mededeelingen van het Proefstation 
Malang. In „een woorcl vooraf" in het ccrstp 
nummer dezer publicaties (October 1911 
verschenen) deelt de Directeur van het proefstation, 
Dr. Th. Wurth, medc, dat de uitgifte der 
Mededeelingen niet aan cen bepaalden datum zal 
gebonden zijn. Inderdaad verschijnen de nummers 
elk afzonderlijk gepagineerd, op vrij ongeregelde 
tijden, nu eens gedjukt bij de N. V. Jahn's drukkerij 
te Malang, dan weder by Ruijgrok & Co. te Batavia 
of bij van Ingen te Socrabaja. Sommige der me- 
dedcelingen bevatten overdrukken uit het Archief 
voor de rxibbercultuur (zie aldaar). Van nummer 17 
vcrschcen ecn (niet in den handel zijnde) tweedc 
druk. In 1920 verschecn nummer 31. 

Mededeelingen van het Proefstation 
Midden- Java. Van dezc mededeelingen, die op 
ongercgel- dc tijden, elk afzonderlijk gepagineord 
doch doorloopend genummerd, bij Ruygrok & C°. 
te Batavia verschijnen, zag in October 1911 het 
eerste nummer het licht. In 1920 verscheen nummer 
33. 

"Mededeelingen van het Proefstation voor 
Rijst c. a. Van deze mededeelingen, uitgegeven 
door het Departement van Landbouw, Nijver- heid 
en Handel, verscheen hc.t eerste nummer in )912 bij 
G. Kolff & C°. te Batavia. In 1916 ver- scliccn bij 
die firina nummer 3. De publicaties zyn afzonderlijk 
gepagineord ； de uitgave is sedert gestaakt. 

"Mededeelingen van het Proefstation voor 
Tabak. Van- dezc mededeelingen, die uitgegeven 
werden door het Departement van Landbouw (later 
Dcpartonicnt van Landbouw, Nijverheid en 
Handel), verschecn het eerste nummer bij de 
Drukkerij van het Departement in 1911. De 
nummers 2 en 3 verschenen in e6n publicatie. Na 
het. verschijnen in 1912 van nummer 7 word de 
uitgifte gestaakt,' 

Mededeelingen van het Proefstation voor 
Thee. De eerste van deze, door het Departement 
van Landbouw (Nijverheid cn Handel) uitgegeven 
publicaties, verscheen in 1908 te Buitenzorg bij de 
drukkerij van het Departement. De uitgifte vnn deze 
rncdedcelingcn, die doorloopend genuminerd, doch 
afzonderlijk gepagineerd zijn, en waarvan cnkele 
niet in den handci zyn, had gcrcgekl plaats. In 1919 
verscheen bij de drukkerij Ruygrok & C°. te Batavia 
nummer 67. 

^Mededeelingen over Rubber. Van deze 
inedc- deelingen, vanwege het Departement van 
Landbouw, Nijverheid cn Handel uitgegeven, ver- 
sclieen lict ccrste numiner in 1911 bij de drukkerij 
van het Departcmont. N°. 4 verscheen in 1915 bij do 
drukkerij Ruygrok & C°. tc Batavia. De uitgave is 
sedert gestaakt. 

*Mededeelingen van het Visscherij-
Station te Batavia. Eon uitgnvc van het 
Departement van Landbouw (later van Landbouw, 
Nijvorheid en Handel). Hot corste nummer 
verscheen bij de drukkerij van het Departement in 
1908, nummer 10 bij G. Kolff & C°. te Batavia in 
1914. Sommige 
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medcdeelingen verschcnen met uitgcbreidc kaar- ten 
en bijlagen. Verderc mcdcdeelingfti van het 
visscherij-station komen voor in de: Contributions d 
la Faunc des hides nierlnndaises (zie al- daar). 

Middelbaar Onderwijs (Het). Zie： 
Hcrichlen en Mcdedcelingcn van de Vcrccniging 
van Lecraren .... enz. 
♦Militair Recht in Ned.-Indie (Het). 

Ondcr re- dactie van Mr. C. A. Bergs ma. Uitgever: 
G. C. T. van Dorp & C°. te Scmarang. Ecn rcchtsge- 
leerd maiyidschrift, in Juli 1899 opgcricht, doch 
gestaakt toen 3 j a argan gen waren verschcnen. 
Oorzaak： vertrek van den redacteur naar Neder-
land. 

Militair Tijdschrift. Verslagcn. 
Vcrhandclingen en Beschouwingen over militaire 
onderwerpen, bijeenverzamcld door E. B. Kielstra. 
Zoo luidt de titel der 1c en volgende 1 o s s e 
aflevcringen van dit maandschrift-, opgericht in 
1S70 en uit- gegeven door Brwining en Wijt te 
Batavia. De generale titel dcr jaargangen 1 — 7 is 
echter zonder ineer: Militair Tijdschrift； eerst met 
den Sen jaargang (1877), heette hot tijdschrift voort- 
aan： Indisch Militair Tydsi hrift; en word do naam 
van den rctlactcur op het titelblad ver- meld. Scdert 
dat jaar wordt het tijdschrift (jaar- lijks in 2 dcelen), 
door de fir ma G. Kolff & C°. te Batavia uitgegeven. 
In 1920 verschcen, onder redactie van J. 0. Pabst, de 
52e jaargang. Sedert ]iet jaar 1902 vcrschijnen nu cn 
dan als afzonderlijkc Bijlagen： „Officieele 
Bijdragen van het Departement van Oorlog in 
Nedcrlandsch- Indi仓,'' welkc bijlagen 
doorloopend genunimerd zijn. In 1918 zag numiner 
41 het licht, evenecns bij Kolff & C . 

Register: Een st else! mat ig geordende inhouds- 
opgave der 33 verschenen jaargangen (1870 tot en 
met 1902), samengesteld door C. H. F. Tiicker- 
mann, werd in 1903 door Kolff uitgegeven. 

Muskiet (De). Humoristisch politick maand- 
blad. Uitgegeven door het Bataviaasch publici- teits 
bureau verschcen het eerste nummer in Februari 
1917 bij G. Kolff & C°. te Batavia. Of de uitgave 
verder is voortgezet kan nict worden medegedeeld. 

Muziek (De). Opgericht in 1910. blijkens het 
Koloniaal Verslag van 1911, verschcen dit perio- 
dick tweemaal per maand bij Jahn's drukkerij to 
Malang, uitgegeven door C. Schmied en ondcr 
redactie van R. A. Ezerman. Van een staken van de 
uitgave blijkt niets； althans in de Regeerings- 
almanak van Nederl.-Indie voor 1918 komt de naam 
van het tijdschrift nog voor. 

*Natuur- en Geneeskundig Archief voor 
Neer- land's Indie, onder redactie van P. J. 
Godefroy, M. J. E. Muller, P. A. Fromm en P. 
Blecker. Door laatstgenoemde opgericht in 1844, 
ver- scheen dit tijdschrift drieniaandelijks ter Lands- 
drukkerij to Batavia. In het geheel wcrden uit-
gegeven 4 jaargangen; de laatste uit slechts 2 
afleveringen bestaande; de uitgifte werd gestaakt 
toen Dr. Bleeker in 1847 Batavia verJiet. 

Natuurkundig Tijdschrift voor Ned.-
Indie. Uitgegeven door de (Kon.) Natuurkundige 
Vereeni- ging in Ned.-Indie. In 1850 opgericht, gaf 
ge- noemde vereeniging, onder hoofdredactie van 
Dr. P. Bleeker, in hetzelfde jaar bij Lange & C°. te 
Batavia, het Iste nummer van liaar tijdschrift uit, en 
Jiet dit sedert (aanvankelijk financicel gc- steund 
door het Bataviaasch Genootschap) gere- 

geld vcrschijnen; tegenwoordig koint het op onge- 
zett’e tijden, 4-maal's jaars. In 1920 verschecn, onder 
redactie van Dr. H. C. Dels man de le aflevering van 
decl SO bij Visser & C°. tc Woltc- vreden en bij M. 
Nijhoff te 's-Gravcnhage. 

Naast het Tijdschrift verscheen in Maart 1909 N°. 
1 van cen bijblad van het Natuurkundig Tijd- schrift, 
onder redactie van Dr. C. Braak, Dr. H. J. van 
Lummel en Dr. H. D. Tjeenk Willink. Blijkens het 
voorwoord lag het in do bedocling dit bijblad 
onafhankelijk van het tijdschrift te doen vcrschijnen, 
cn zouden daarin worden op- genomen bijdragen van 
algemeen wetenschappe- lijl^en aard, vooral 
dczulke, die op Indic be- trekking hobben. De 
medewerking, waarop ge- hoopt word, is blijkbaar 
nict zeer groot geweest, althans verder dan dit le 
nummer heeft het Bijblad' het niet gebracht. 

Registers. Op de deelen 1 — 30; 31—50 en 51 — 
60 verschenen in 1871, '91 on 1901 Alpha- betischc 
zaak- en naamregisters, uitgegeven door de firma M. 
Nijhoff te 's-Gravenhage. 

Natuurmonumenten van Nederlandsch Indie. 
Mededcelingen over Nederlandscli-Indische na- 
tuurmonumenten, uitgegeven door de Ncd.-Indi- 
sche Vereeniging tot Natuurbeschcrming. In 1916 
verscheen te Batavia bij G. Kolff & C°. het eerste 
nummer van deze inededeelingcn. In 1919 zag bij 
Visser & C°. te Weltevreden numiner 7 het licht. De 
nummers zijn elk afzonderlijk gepagi- ncerd en van 
kaarten en. platen voorzien. 

Nederlandsch Indiseh Rubbertijdschrift. 
Nc- thcrlanrls India rubber journal. Officieel Orgaan 
van de rubberplanters-vereeniging. Tn Maart 1916 
verscJieen bij Albrecht & C°. te Weltevreden liet 
eerste nummer van dit 2 ma al 'H maands uit- konicnd 
tijdschrift, waarvan thans bij Ruygrok & C°. te 
Batavia de vijfde jaargang het licht ziet. Het is thans 
tevens orgaan van rlc Ned. Jnd. Vereeniging voor 
den rubberhandd. 

*Ned. Ind. Tuinbouwblad, onder redactie van 
E. J.Voute. Een ] 4-daagsch tijdschrift, opgericht 
Augustus 1902 cn uitgegeven door G. Kolff te 
Bandoeng. In het laatste nummer van <l(tn h i) 
jaargang (van. 29 September 190(i) nam <io rcHai.- 
teur afsclicitl van zijn Jczcrs； de uitgifte werd 
daarmede gestaakt. 

*Nederlandsche taal(De). Tijdschrift 
voor inlanders en anderen, ondcr redactie van 
A. G. Boes. Uitgever H. van Jngen to Socrabaja. Dit 
maand- schrift, opgericht met het docl de beoefening 
dcr Ned. taal in Indie te bevorderen, bestond slechts 
2 jaar ()900- 501). Reden van opheffing: onvol- 
doend aantul bctalende abo»n6,s. 

Nederl. Indische Bl ad an voor 
diergeneeskunde en dicrenteelt. Zie: 
Veeartsenijleundige /iladen. 

*Ned. Indische Huis oud en nieuw (Het). 
Uitge- gcvcii door het Architeclcn-bun'au E<1. 
Cuypcrs cn JIulswit. te Batavia verBcJiccn lict eerste 
num- nier van dit, bij de N. V. Drukkerij ,,De 
Nicuwo Tijd'' tc Amsterdam gedrukte twec-
niaandelijk- 8cl)e tijclschrifl in 19〕3. De Jc cn 2c 
jaargang (1913 — 1914) zijn doorloopcnd 
gepagincerd. Bij de 3c jaargang, waarvan slechts de 
aflevcringen 1 cn 2 verschenen, begin I ecn nieuwe 
paginatuur. Ondcr den titel: Nederlandsch-Indie Oud 
en Nieuv) (zie aldaar in de rubrick J3.) werd het 
schrift voortgezet. 

Nederl.-Indische Padvindersblad (Het). 
Zic： PadvindersbUid (Het). 

Nederlandsch-Indische Politiegids (De). 
Opgc- 
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richt den len Januari 1917 vcrschijnt dit, bij do N. V. 
Boekhandel Visser & C°. te Wcltovreden 
uitgegoven Orgaan van do Broederschap van 
Commissarisscn van Politic in Ncderl.-Indie, ge- 
rcgeld maandclijks. Thans ziet, geredigccrd door cen 
Commissio van redactio, de 4e jaargang het licht. 

Nederlandsch-Indische Verlofsofficier 
(De). On- der redactie van C. W. Cats man 
verschecn in Augustus 1920 het eerste numiner van 
dit, te Bandoeng bij de N. V. Bockh. Visser & Co. 
uitgegoven orgaan der Hoofd-afdceling 
Nederlandsch-Indie dcr „Algemcene Verecniging 
van Verlofsofficieren (Ier Nederlandsche Land- en 
Zecmacht." 
Nieuwe Gids (De). Zie： Koffie-Gids (De). 
♦Nieuwe Sportkroniek (De). Weekblad 

gewijd aan alle takken van sport. Opgericht in 
Augustus 1916 mocht dit periodiek zich niet in een 
lang bestaan verheugen. In Januari 1919, met n°. 24 
van den 3cn jaargang deelt de redactie mede dat de 
bestaansvoorwaarden sinds geruimen tijd 
belemmerd worden door de buitengewone tijds- 
oinstandighcden, en de uitgifte voorloopig wordt 
gestaakt. 

Het blad was het eigendom van den Heer A. van 
Lieshout te Soerabaja, onder wiens redactie het 
stond tot 6 Fcbruari 1918. Met ingang van cl ion 
datum trad als redacteur op Chas. Donker Jr. 

Notulen van de Algemeene en Bestuurs- 
(sedert 1900 Directie-) vergaderingen van 
het Bata- viaasch Genootschap van Kunsten 
en Weten- schappen. In 1862 were! bcsloten tot 
cone afzon- dcrlijkc uitgave van de Notulen, welke 
van 1857 af in het Tijdschrift war(；n gcplaatst. 
DccI 1 (September 1862 tot December 1863) 
verschecn in 1864 bij Lange & C°. tc Batavia. Die 
Notulen bevatten nict alleen Jiet in <len titel 
uitgedrukte, maar tevens als “Bijlagen" 
verschillende weten- schappclijke opstellcn. Zc 
verschijnen 4 inaal ,s jaars, thans bij G. Kolff & C°. 
te Batavia; in ]919 de 3c aflevering van het 57c deel. 

Registers. Eon sytcm.-alph. register, samenge- 
st<M door H. L. Janssen, zic DI. V (18G8), Bijlage. 
\'cr<ler w<T<len 3 in 1879, '89 en '99 door Mr. J. A. 
van(l(-r Chijs samengestclde registers, afzon- 
dcrlijk uitgegoven. 

*Onderwijs (Het). Weekblad gowijd aan de be， 
Jangen van opvoc«ling en onderwijs in Ned.-Indie. 
Verschecn in 4° formaat, sedert 1891 bij de firma 
G. Kolff & C°. te Batavia； nadat in 1905 de titci 
voranderd was in: 't Onderwijs, hield het weok- blad, 
waarvan (le redactie toen bestond uit L. P. J. 
Vcrmcukin en A. de Geus, met n°. 38 van den 20cn 
jaargang in September 1911 op te bestaan, 
tcngevolgo van do concurrcntie, die het tc verdu- ren 
had van De School (zie aldaar). 

*Ons Doel. Eon weekblad, dat, uitgegeven door 
l'\ B. Smits en W. Nacsscns, in 1905 1)ij F. B. Smits 
te Batavia hot licht zag, oin in hetzcJfdo jaar wedcr 
te verdwijnen. Welk dool do uitgovers met het 
tijdschrift beoogden, lean niet worden vormeld. 

*Ons Vaandel. Bij do Scmarang Drukkcrij en 
JJockhaudel verschecn in 1907 onder redactie van 
H. Bans Becking l)ot cerste nummor van dit door 
G. Kol^f & C°. to Batavia uitgegeven maande- 
Jijksch orgaan van den Ned.-Ind. Militairen Bond 
voor Koningin en Vaderlnnd. In 1915, toen het 
orgaan stond onder redactie van J. van der PijI en bij 
Kolff & C°. vorschcon, were! de uitgavo gestaakt. 

*Ons Volksbestaan. Medcdeelingen van de 
Groep Npd.-Indie van hot Algcmeon Ncder- landsch 
Verbond. Den IGcn Januari 1905 ver- scheen hot 
eerste nummcr van (lit, bij G. Kolff & C°. te 
Batavia uitgegeven orgaan, dat na een vierjarig 
bestaan geno'odzaakt was te verdwijnen, aangezicn 
de uitgaven boven definancieclc draag- kracht der 
Verecniging gingen. Hot laatste nummcr, dat het 
licht zag, was n°, 12 van den 4en jaargang 
(December 1908). Met nummer 1 van den 3cn 
jaargang wordt als hoofdredacteur Th. G. G. Valette 
genoemd. 

Onze Bode. Orgaan van den Bond voor Katho- 
lieken. In 1911 verschecn te Soerabaja het eerste 
nummer van dit wekelijks door voornoemden bond 
uitgegeven periodiek, waarvan in den Re- 
geeringsalinanak van Ned.-Indie voor 1918 de naam 
nog voorkomt. Bijzonderheden omtrent dit orgaan 
zijn niet bekend. 

*Onze Getuigenis. Ecn maandelijksch 
periodiek, dat in 1877 bij Thieme & C°. tc Soerabaja 
het licht zag. De uitgave word blijkbaar gestaakt, nd. 
het verschijnen van nummer 8; in de Regeerings- 
almanakken van Nederl. Indie wordt de naam van 
het tijdschrift niet aangetroffen. 

*Onze kleine bode. Een weekblad, dat onder 
redactie van J. van der Stour tc Magelang cn door 
dezen uitgegeven, in 1896 bij Gebr. Jansz. te 
Semarang het licht zag. In 1897 werd de uitgave 
gestaakt. 

Onze Stem. Een periodiek, dat onder redactie 
van W. van Dijck om de 14 dagen als officieel 
orgaan van het in 1919 te Batavia opgerichte Indo-
Europeesch Verbond bij do drukkerij de Unic te 
Weltevrcden vcrschijnt. Het eerste num- mer zag 
den len September 1920 het-licht. ledere aflevering 
is afzonderlijk gepagineerd. 

*Oost en West. Maandblad voor handel en reis- 
verkeer tusschen Oost-Indie cn Europa. In Januari 
1911 zag het eerste nummer van dit maandblad, 
uitgegeven door hot Bureau voor handel en 
reisverkecr te Batavia en gedrukt bij Kolff & C°. 
aldaar, het licht. De numiners 2 tot en met 7 dragon 
den ondcrtitcl: Geillustreerd maandblad, ter- wijl 
met nuinmer 8 als uitgever optreedt Dr. F. A. 
Schoppcl te Batavia, en hot maandblad veran- dert 
in ecn “revue uit de (Indischo) dagbladen en 
tijdschriften". Het tijdschrift, waarvan iedere 
aflevering afzonderlijk gepagineerd was, heeft zich 
blijkbaar niet in een lang bestaan mogen verheugen; 
het komt altlians in den Rcgeeringsal- manak niet 
voor. 

Opium Regie Bond. Eon onder redactio van M. 
B. Tjitrosasmito bij de drukkerij Boedi-oetomo te 
Socrakarta verschijncnd cn door de Vcreeniging 
Opium Regie Bond uitgegeven halfmaande- lijksch 
orgaan, waarvan het eerste nummer in 1917 het licht 
zag. 
♦Oranje Nassau. Eon halfmaandelijks, onder 

redactie van J. Stigter on R. M. Tirto ad hi Soerjo 
uitgegeven periodiek, dat bij Visser & C°. to 
Batavia, het licht zag en in hetzelfde jaar van zijn 
verschijnen (1904) wedcr vordween. 

*Orgaan (Het). /Vlgcmecn Sportblad voor Ned. 
Indio. Een in 1905 bij A. C. Nix & C°. to Bandoeng 
verschijncnd halfmaandelijksch poriodiek, uitge-
goven door en onder redactie van R. Brons Middel. 

Dit orgaan mocht zich nict in cen lang leven 
verheugen; het hield reeds het volgende jaar op to 
bestaan. 
Orgaan van den Bond van Ambtenaren en 
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Beambten bij den Post-, Telegraaf- en 
Telefoon- dienst in Nederlandsch-Indi6. 
Zic： Indisch Tijd- scfiri/t voor Post cn Telegraphic. 

Orgaan van den Bond van Boschpersoneel 
in Nederlandsch-Indi尊.In December 1914 
vcrscheen onder rcdactie van Jhr. H. C. Goldman, by 
de N. V. Boekhandcl en Drukkerij Masman en 
Stroink tc Scmarang het eerste numnicr van dit, door 
den Bond van Boschpersoneel in Ned.-Indic 
uitgegeven maandelijksch, half -Hollandsch, half- 
Malcisch periodiek. Met zekerheid kan nict wor- den 
medegcdeeld of het tijdschrift nog bestaat. In den 
Rcgeeringsalnianak van Nedcrl.-Indie konit- de 
naam niet voor. 

Orgaan van den Bond van Politie-
Opzieners in Nederlandsch-Indi§. Krachtcns 
besluit- van de vergadering van den Bond op 20 
Augustus 1917 te Semarang, verschecn in 
November van dat jaar het eerste nummer van dit 
inaandelijksch periodiek bij de N. V. Uitgevers-
Maatschappij “Papyrus" tc Weltevreden, onder 
redactic en be- heer van W. J. Kelder, H. H. Ypma 
cn H. W. Ch. J. Bodewitz. Thans ziet bij dezelfde 
Uitgevers- Maatschappij de 3e jaargang 
(1919/1920) het licht. 

Orgaan der Indische Krijgskundige 
Vereeni- ging. De Indische Krijgskundige 
Vcreeniging, op- gericht te Batavia in 1902 
voornamelijk met het doel in den kring harer leden 
discussion uit te lokken over militaire onderwerpen, 
houdt op on- gercgelde tijden (voor de eerste maal 
den 1 len Juli 1902) algcmccne vergaderingen met 
debat, waarvan de verslagen worden gedrukt cn 
uitgegeven bij de N. V. Boekhandel Visser & C°. te 
Bandoeng. Eerst in 1903 worden die verslagen 
genaamd „0rgaan,\ cn sedert begin 1907 genum- 
inerd. Eigenaardig is, dat deze nununering met 
nummer 14 begint. leder nummer is afzondcrlijk 
gepagineerd. Thans is van het orgaan nummer 62 
verschenen. 

Orgaan van den Ned. Indischen Apothekers 
Assistenten Bond. Een onder rcdactie van F. 
Klerk door dicn Bond uitgegeven maandelijks 
verschijnend periodiek, waarvan in I9J7 het eerste 
nummer het licht zag. 

Orgaan der N. I. Officiersvereeniging. 
Onder re- dactie van H. M. Luchsinger, bijgcstaan 
door eene commissie van redactie, zag in November 
1915 het eerste nummer van dit orgaan bij de 
drukkerij Insulinde te Bandoeng het licht. Thans 
verschijnt bij de electr. drukkerij Boekhandel Visser 
& C°. te Bandoeng de 5e jaargang, onder redactie 
van R. A. J. SavaUe. 

Orgaan van de Nederlandsch-Indische 
Vereeni- ging van Handels-geemployeerden. 
Hot eerste nummer van dit halfmaandelijkscli 
periodiek vcrscheen 15 Mei 1910 onder redactie van 
L. C. Admiraal te Weltevreden. Bij Ruygrok & C°. 
tc ■Batavia verschijnt thans de J le jaargang. 
♦Orgaan van den S. S. Bond. Uitsluitend om 

de belangen van het mindere ])ersoneel van de Staats 
Spoorwegen in den incest uitgebreiden zin te 
bespreken werd dit blad, waarvan als redactie en 
uitgevers optraden het Hoofdbestuur van den Bond 
te Bandoeng, den 25en September 1907 opgericht. 
Tot 15 April 1908 verschecn het maandelijks； met 
ingang van dien datum word het veranderd in een 
halfmaandelijksch orgaan, en tra-d a Is redacteur op 
J. C. Brouwer te Bandoeng. AJJe afleveringen zijn 
doorloopend genum- merd; van n°. 1 tot en met 17 
en van n°. ]8 tot 

cn met nummer 29 is de paginatuur doorloopend (de 
eerste 7 nummers zijn met Romeinsche cijfers 
gepagineerd). Te boginnen inet numnicr 30 wordt 
icdcre aflcvering afzondcrlijk gepagineerd. 

De laatstc aflevering (n°. 82) verscheen 31 Mei 
1911; het bestaan van het Orgaan nam hior- medo 
een einde. 

Orgaan der Vereeniging ,,IndW weerbaar". 
Opgericht in 1918 cn op ongezetto tijden versehjj- 
nend bij de drukkerij „de Verwachting,> te Batavia, 
onder redactie van Jhr. H. J. van den Bosch en 
anderen, zag van den tweeden jaargang in het begin 
van dit jaar de 6e aflevering het licht. Alle 
afleveringen worden afzondcrlijk gc- pagincerd en 
bevatten zoowcl Nederlandsche als Maleische (in 
den tweeden jaargang ook Javaan- sche) bijdragen. 

Orgaan van de Vereeniging van Spoor- en 
Tramweg Personeel in Nederlandsch-Indie. 
Ten cinde een band tc vorincn tusschen de leden van 
do den 14cn November 1908 opgerichto vereeni-
ging, werd overgegaan tot de uitgifte van een or-
gaan. waarvan het eerste nummer in Januari 1909 
het licht zag. Als redactic en uitgeefster trad op de 
V. S. T. P. tc Semarang. De eerste jaargang omvat 
slechts 4 afleveringen (Januari- April), de vijfde 
jaargang 8 (Mei-December 1912). Met nummer 6 
van den 7clcn jaargang (Juni 1914) eindigde de 
maandelijksche uitgifte van het, tocn onder redactie 
van H. Snecvliet st a an- de, orgaan, om in ecn 
tweemaal 's maands verschijnend orgaan te worden 
oingezet. De afleveringen worden ieder afzondcrlijk 
gepagineerd. 

In 1915 wordt het periodiek, onder diens redactie, 
veranderd in : De Volharding, Orgaan .... enz. Onder 
dien titel verschijnt het nog steeds, thans geredigeerd 
door P. Bergs ma. 

Oud-Osviaan (De). Opgericht in 1918 
verghijat van dit maandblad van de vereeniging van 
In- landschc ambtenaren bij het Binnenlandsch Bc- 
stuur in Ncderlandsch-Indic „0ud-0svianen Bond" 
thans bij de Indonesischc Drukkerij tc Weltevreden, 
onder r(?(lactvan het Jlofjfrlbe- stuur de 2e jaargang 
(1919/1920). 

*Padvinder (De). Opgorieht in ]9J4 vcrschc-
n, onder redactic van H. A. Benjamins, bij de Sc- 
marang Drukkerij cn Boekhandel If. A. Benjamins 
in dat jaar het eerste nummer van <lil, floor de Ned.-
Ind. Padvintiers Organisatie, Scmarang, uitgegeven 
orgaan. Na ecu jaar t(s licb- ben bestaan werd de 
afdecling opgtJicvcn, en do uitgifte van het orgaan 
gestaakt-. 

Padvindersblad (Het). Orgaan voor N<-(l. 
Oost- Indie. Uitgegeven, onder redactie van mej. F. 
van Dijk en C. J. Nauta, bij de N. V. Vorkink to 
Bandoeii^, voor rekening van laatstgcnoemdc. Eene 
voortzetting van het orgaan: ])< Indifichc Padvinder 
(zio ulditar). Op 1 Maart J 917, met af- Icvcring 64, 
werd mej. van Dijk vervangen floor den heer J. van 
Mulken, en het bind overgeno- ))ien door de 
afdceling Bandoeng der Ned.-J nd. Padv. Org. Op 15 
October 1917 (afJ. 79) trad de heer C. J. Nauta uit 
de rcdactie； met 15 December (afi. 83) hicld de 
doorloopende nununering op en werd overgegaan 
tot een jaarlijksehc niunme- ring, zoodat op 1 
Januari 1918 verscheen n°. 1 van den 4den jaargang. 
De afleveringen waren nu en dan geillustreerd. 

Op 1 April 19J8 (met afl. 6) nam het inmiddcls 
gelnstalleerde Hoofdbestuur der Nedcrl.-Indische 
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Padvindcrs do exploitatie van het blad over. Onder 
den titol „Het Nederl.-Indische Padvinders- blad'', 
officiecl Orgaan van de Vcrccniging der Ned. Ind. 
Padvinders, verscheen, onder redactio van J. Schaap 
bij de N. V. Boek-, Courant- en Handclsdrukkerij 
„De Vcrwachting" to Batavia, het orgaan, om, met 
ingang van 15 October 1918 (afl. 16) gedrukt te 
worden bij Fuhri & C°. te Soerabaja, geredigeerd 
door cene Commissic van redactie (de Heer Schaap 
was als rcdacteur afge- treden en tijdelijk vervangen 
door den heer P. Joh. Smits). 

Met ingang van 1 Januari 1919 nam het in zich op 
het sedert 1 Mei 1918 te Soerabaja bestaande 
maandblaadje、、De Padvindcr'\ 

Nadat door •vcrschillende omstandigheden ge- 
durende cenigen tijd het blad niet was vcrscho- nen, 
werd besloten bij het begin van den 6en jaargang 
(1920) het orgaan voorloopig om de 3 weken uit te 
geven. In Maart verschcen van dien jaargang de 3e 
aflcvering. 

Paedagogisch Litterarisch Maandschrift. 
Zie： Maandsclirift voor de huiselijke opvoeding.... 
cnz. , 

P. E. B. Orgaan van den Ned. Ind. Politiek- 
Economischen Bond. Onder eene Commissie van 
redactie, bestaande uit J. E. Bijlo, J. H. L. de 
Koningh en A. E. Rcijnst zag het eerstc num- jner 
van dit orgaan den 9en Juni 1920 te Bandoeng bij de 
N. V. Drukkerij v. h. A. C. Nix het licht, om verder 
geregeld wckclijks te verschijnen. 

*Pen en Inkt. Ecn door A. von Rudnay uitge- 
geven cn bij de drukkcrij Papyrus te Batavia ver- 
tschenen weekblad. dat, blijkens het Koloniaal 
Verslag van 1913, in 1912 werd opgericht, en het 
daaropvolgende jaar werd opgehoven. 

Picturesque Dutch East Indies. A monthly 
pictorial giving descriptions and pictures of the 
Dutch possessions in the far East. Van deze 
maandelijksclie illustratie, uitgcgcvcn door het 
..Official TourisG Bureau" te Wellevreden cn ge-
drukt tc Batavia bij G. Kolff cn 0°., verscheen het 
cerstc numiner in Maart 1919. De aflcverin- gen zijn, 
uitgenomen nummcr 3, dal gehcel gc- wij<l is aan de 
300-jarige herdcnking van de stich- tii)g van Batavia, 
niet g<!|)agineerd. Met afleve- riug 4 wordt de t itcl 
veranderd in: Picturesque Netherlands East Indies; 
onder dien naam ver- schijnt hcL nog steeds. 

"Picturesque Java. Een in folio bij de 
Javaschc Bock han del <-n Drukkerij tc Wcltevrcden 
in Fe- bruari 1911 door de Vereeniging 
Tocristeiiverkcer te Batavia uitgrgeven pcriodick, 
dab op zeer on- gercgclile t ijden vcrscheen cn van 
fraaic illustra- tics was voorzicn. Voor zoover 
bekend, was numrner 4 van den 2cn janrgang 
(Dcconibcr 1912) de laatste aflcvering, die het licht 
zag. De aflcvcringen zijn elk afzonderlijk 
gepa^neerd. 

Planter (De). Orgaan tier vakvcrccniging voor 
assistenten in DeJi. Opgericht in 1909, verschcen 
van dit lialfnianndelijkschc periodiek thans tc 
Medan, ondor redactie van C. E. W. Krediot, de 12c 
jaargang. Du aflcvering。]) zjjn doorloopend 
geniinuncrd c)i cvcnecns doorloopend gej)agi- 
ncord. 

Politiegids (De Ned. Indischc). Zic： 
Nederl. Indi/iclie Politiegids (De). 
♦Proceedings of the Agricultural 

Society, established in Sumatra 1820. 
Benkoolcn (Printed at tho Baptist Mission Press). 
Het orgaan van zeker wol du eorstc land bouw-
verceniging n Indie 

[spcciaal in hot toemnalig Engclsch Bcnkoelen], 
waarvan. in het gehcol (in 1821) slcchts 11 num- 
incrs ( 1 deel vormend) zijn vcrschcnen. De Pro-
ceedings schijncn, blijkens tai van gcraadplcegde 
catalogi, hoogst zeldzaam to zijn; voorzoover kon 
worden nagegaan, bezit enkel de Bibliotheok van het 
Bat. Gen. cen exemplaar. 

Publicaties van het Nederlandsch-Indisch 
Land- bouw-Syndicaat. Bij E. Fuhri & C°. te 
Soerabaja vcrscheen in Januari 1909 do eerstc 
aflcvering van dit, niet in den handol zijnd orgaan. 
De afle- veringen van de eerste twee jaargangen zijn 
ieder afzonderlijk gepagineerd； eerst bij den 3en 
jaargang loopt de paginatuur door. Thans verschijnt, 
uitgegeven door het Syndicaat te Soerabaja, do 12e 
jaargang. 

Recht in Nederlandsch Indie (Het). 
Reehts- kundig Tijdschrift, uitgegeven 
(aanvankelijk) door Mr. A. Prins. Als 
maandschrift in 1849 op- gericht en uitgegeven bij 
Lange & C°. tc Batavia, vcrscheen Het Regt (in twee 
deelen. jaarlyks) aanvankelijk zeer geregeld, doch 
later (voomanielijk door de oprichting in 
1863vanhetlncl. Weckbl. van het Recht) ondervond 
de uitgave veel vertraging； zoo was bijv. in 1867 het 
23stc deol verschenen, doch werd het 24c (onder 
redactie van Airs. J. Sibenius Trip en W. F. C. de 
Eerens) door de fir ma H. M. van Dorp & C°. tc 
Batavia, eerst in 1875 uitgegeven. Tot 1914 vindt do 
uitgave ge- rcgeld bij die fir ma plaats. In dat jaar 
wordt Het. Recht in Nederlandsch-Indie, 
Rechtskundig Tijdschrift, Orgaan der Nederl.Ind. 
Juristen Ver- eeniging — welkc Vcrccniging den 
15den November 1913 te Batavia wedor opgericht 
werd — uitgegeven bij de N. V. Uitgevers mij. 
„Papyrus*, te Batavia, om het volgend jaar, als 
Indisch Tijd- schrift van het Recht, Orgaan cnz, to 
worden voort- gezet. Onder dien titel vcrschijnt thans 
het 113e deel (1920), uitgegeven bij voornoemde 
uitgevers- maatschappij. . 

Register. In 18G1 vcrscheen bij Ogilvie te Bata-
via, een algem. register over de eerste 9 jaargangen 
(dl. 1 — 18), vervaardigd door Mr. B. H. van 
Davelaar； op de volgende dcolen werd nog geen 
register samengesteld. Als cen soort register zijn te 
bcschouwen: Mr. J. H. Abendanon's: De Ned.-
Indische rechtspraak, met 2 vervolgcn (Batavia, 1881 
—1898); De Ncd.-Indische rccht- spraak eu 
rcchtsliteratuur van 1849 tot 1907. Leiden, 1908 2 
din., met vervolg van 1908 — 19)7, 's-Gravenhage 
—Batavia, 1918. 

Evencens kan als een register beschouwd worden: 
Verzameling van Ncderlandsch-Inclischo 
reclitspraak en rcchtsliteratuur 189S—1907 be- 
werkt door Mr. J. Du pare. Graven hago. 1909 met 2 
vcrvolgen (hot laatstc vervolg, bewerkt door Blr. A. 
S. Hirsch (1910 — 1919) verschcen te 's-Gravenhagc 
in 1920. 

*Recht en Wet. Rcchtsgelcerd maandschrift 
onder redactie van Mr. J. W. T. Cohon Stuart. 
Hiervan werd, bij G. C. T. van Dorp & C°. te 
Scinarang, slcchts I jaargang (1882 —'83) uitge- 
goven. 

Reflector (De). Onder hoofclredactie van 
,,Max Marcel" verschcen den 25en December 1915 
het eerste nummcr van dit gcillustrcerd wcckblad 
voor Nederl.-Indie bij de N. V. Uitgevers 
31ajitschappij ..Papyrus" te Batavia. Hot belceft 
thans den 5en jaargang. 
School (De) van Nederlands IndiS. Bij G. 
Kolff & C°. te Batavia verschenen in October 
1910.- 
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Onder “redaksie" van het Hoofdbestuur, bcleeft dit 
wekelyksch orgaan van het „Nederlandsch- Indisch 
Onderw^zers-Genootschap" thans zijn lOen 
jaargang. Te beginnen met nmnmer 36 van dien 
jaargang wordt de titel van het weck- blad verandcrd 
in: De school, orgaan . . . cnz. 

Scout (De). Zio: Indische Padvinder (De). 
Sluyters' monthly East Indian magazine. 

Een fraai geillustreerd maandblad, uitgegeven door 
Sluyters & C°. te Batavia, waarvaii het cerste 
nummer in Mei 1920 bij de N. V. Uitgevers- 
Maatschappij “Papyrus” te Weltevrcdcn ver- scheen. 

Sociaal leven. Orgaan van den Katholieken 
Socialen Bond, afdealing Batavia. Het cerstc nummer 
van dit orgaan verschcen, onder redactie van het 
bestuur van die afdecling, den 20cn September 1919 
bij de Javasche Boekhandcl & Drukkcrij te 
Wcltevreden. De afleveringen ver- schijnen 
maandelijks. 

*Soerja Soemirat. Weekblad, gewijd aan de 
belangcn van Maatschappij. Huisgezin, Ondcr- wijs 
en Opvoeding in Nederlandsch-Indie. Ver- scheen in 
1892 te Seniarang bij P. A. van Aspercn van der 
Velde onder redactie van het Bestuur der 
Vereeniging Soerja Soemirat, terwijl als redacteur 
voor het niet-officieel gedeelte op- trad Dr. W. van 
Lingen. Met den aanvang van den lOden jaargang 
veranderde het wcekblad in een maandblad, om in 
dien vorni in 1908, bij den 17den jaargang, zijn leven 
te eindigen. Sedert 1904 verscheen het bij de 
„Semarang- Drukkerij en BoekhandeF, H. A. 
Benjamins. 

Soldaten vriend (De). Een maandblad onder 
redactie van Ds. V. L. Visser, waarvan de naani voor 
het eerst voorkomt in den Regeeringsal- manak van 
Nederl.-Indie voor het jaar 1909, uitgegeven door en 
verschijnend bij de N. V. voorheen Thies en 
Umbgrove te Soerabaja. In den almanak voor 1918 
wordt de naam nog aan- getroffen; nadere 
bijzonderhcden zijn onbekend. 
♦Spiritistiseh tijdschrift (Het) voor 

Nederl-Indie. Uitgegeven door de administrate 
van het tijdschrift, dat twee maal per maand 
verscheen, zag in 190G bij de N. V. Boekhandel 
Visser & C°. te Batavia onder redactie van J. H. F. 
van de Wall het eerste nummer van dit periodiek het 
licht. Na een negenjarig bestaan word in 1915 de 
uitgave gestaakt. 

*Sport in beeld. Een twee maal per maand 
ver- schijnend periodiek, waarvan het eerste nuraincr 
in 1912 bij G. Kolff & C°. te Batavia het licht zag, 
uitgegeven en onder redactie van Ph. G. Carli. In 
1916 werd de uitgave gestaakt. 

*„Steeds Vooruit". Orgaan van de Soeraba- 
jasche Verkenners. Een maandblad in 4°., dat onder 
redactie van Mevrouw J. Uilkens — Klop- pen burg 
in 1914 bij Fubri & C°. te Soerabaja verscheen. De 
afJeveringen waren nu en dan ge- Illustreerd. Na een 
bestaan van P/2 jaar werd het, op 1 September 1915, 
opgenomcn in het Bandoengsche orgaan „De 
Indische Padvinder^ (zie aldaar). ~ . 

*Stem (De) van Indie. Sociaal-oeconomisch 
weekblad. Orgaan van de Vereeniging ,,De Indische 
Bond". Opgericht in 1898, veranderde, tengevolge 
van een besluit van het hoofd bestuur van de 
Vereeniging .„De Indische Bond,* met N°. 28 van 
den 14en jaargang (15 Juli ]9J1) de naam van dit te 
Batavia verschijnend week- blad in „Bondsbla(r' 
(zie aldaar). 

♦Stemmen uit IndiS. Vraagstukkcn van den 
dag, door C. E. van Kestcrcn en andcren. Uit- gevers. 
De Groot, Kolff & C°. te Scmarang. Eon staatkundig 
periodiek; aflevcring 1 verscheen in 1870, 2 — 5 in 
1872, waarna de uitgave werd gestaakt. 

Strijdkreet (De). Uitgegeven in 
190()(blykens den Regceringsalmanak van Nederl.-
Indie voor 1907) verscJiijnt dit, door het 
Hoofdkwarticr van het Legcr des Hcils to Scmarang 
ondor redactie van den Lcidcr van liet Leger 
uitgegeven cn bij de Scmarang Drukkerij en 
Boekhandel H. A. Benjamins gedrukte maandblad 
nog steeds. 

Suikerbond (De). Orgaan van den Bond van 
gefimployeerden bij de Suikerindustrie op Java. Een 
tweemaal per maand bij de drukkerij H. van Ingen, 
voor het eerst in 1907, verschijnend cn aldaar 
uitgegeven periodiek. Blijkens den Regec- 
ringsalnianak van Nederl.-Indie voor 1918 wordt het 
tijdschrift, thans onder redactie van W. Burger, door 
den Bond voornoemd uitgegeven en verschijnt het bij 
de N. V. Soerabajasch Han- delsblad. Latere 
bijzonderhcden ontbreken. 

Taak (De). Algeinecn Indisch Wcekblad. Ten- 
einde voorlichting en steun te kunnen geven aan de 
inheemsche bevolking van Nederl.-Indic bij haar 
streven naar hoogere ontwikkeling cn meet 
zelfstandighcid, werd den 4en Augustus 1917 dit 
tijdschrift, onder redactie van een comitc, bestaande 
uit de Heeren A. M. Harthoorn, M. G. van Heel, Th. 
Karsten, S. Koperberg, Mr. Chr. P. van Wijngaarden 
en J E. Stokvis, te Seinarang opgericht, en uitgegeven 
bij de Boekh. & Drukkerij v. h. G. C. T. van Dorp & 
C°. aldaar. 

Met nummer 12 van den 3en jaargang ver- huist 
„de Taak" naar Batavia (Indoncsischc Drukkerij te 
Weltcvrcden) cn treden als leden van de redactie op 
de Heeren A. M. Ilarthoorn en S. Koperberg, ben 
evens de Heeren H. A. Salim, Al. J. Hamcrstcr, P. F. 
Dahlcr en II. J. Kiewiet de Jonge, wiens Indische 
Stemmcn (zic aldaar) in het blad za) opgaan. Met dit 
numiner, tevens nTndische Stemmen'' N°. 39, be^iut 
nieuwe paginecring; met nummer 25 (17 Janunri 
1920) is N°. 52 der “Indische Stemmen'' berMkl, 
waarna „dc Taak" wedcr als algemecn Tndi«r h 
Wcekblad voortgezet wordt. 

Tabakkersbond (De). Orgaan van drn Bond van 
Tabaksgeeinploycerdcn. Uitgegeven door den Bond 
van tabaksgccmployccrden vcrscJieen het eerste num 
mor van (lit bij E. Fuhri & C°. te Soerabaja gedrukte 
maandblad den len Jimi 1911. Hoewcl blijkens 
nummer 6 van den 2cn jaargang het orgaan op het 
punt van verdwijnen heeft gestaan, blijkt toch van een 
voorgenoincn opheffing niets; in den 
Regceringsalmanak van Ned.-I^<lie voor 19J8 komt 
altlians de naam van het tijdschrift nog voor. Als 
plaats van uitgave wor'dt genocmd Batavia (drukkerij 
Papyrus). 

*Taxatcur (De). Uitgegeven door cn verscliij- 
nende bij G. Kolff & C°. te Batavia, was het bestaan 
van dit maandblad niet van langen duur. Reeds in 
hetzelfde jaar, waarin het verscheen (190G), werd de 
uitgave gestnakt. Redacteur was J. Strutt. 

Teysmannia. Onder redactie van H. J. Wigman 
word in begin 1890, bij G. Kolff & C°. to Batavia, de 
le aflevering uitgegeven en is het tijdschrift door die 
firma sedert gerogeld voort- gezet. Teysmannia 
verschijnt maandelijks. is pc- :wijd aan tropischen 
land- en tuinbouw en be- 
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vat gcrcgeld kortc medcdeclingen uit *s Lands 
Plantcntuin te Buitenzorg, uitgaandc van den 
Dirccteur dier instclling. Onder rcdactie van Dr. W. 
G. Boorsma en K. van der Veer verschecn in 1920 
de 31o jaargang. 
Thee (De). Korte aanteekeningon van het 

Algemecn Procfstation voor Thee. Bit tijdschrift, 
waarvan de eerste afievcring, van fraaie illu- stratics 
voorzien, in Maart 1920 bij de drukke- rijen 
Ruygrok & C°. te Batavia en te Haarlem het licht 
zag, werd, blijkens cenc inleiding van de hand van 
Dr. Ch. Bernard, dirccteur van het Algemecn 
Procfstation voor Thee, opgericht met de bedoeling 
den inhoud van do dikwijls lijvige Mededeelingen 
van het procfstation (zie aid a ar) in beknopten vorm 
onder de aandacht van de thecplanters to brengen. 

Het voorneinen bestaat minstens vier afleve- 
ringen per jaar te doen verschijnen. 
Theosofie in Nederlandsch-Indie. Een 

maand- blad, opgericht in 1912 als orgaan van de 
Ncd.- Indische Theosofische verecniging en 
verschijnen de bij Ruygrok & C°. to Batavia onder 
redac- tie van den Secretaris dier verecniging. In den 
Regeeringsalmanak van Ned.-Indie voor 1918 konit 
de naam van het tijdschrift nog voor, thans 
verschijnend bij de N. V. Boekhandel Visser & C° 
te Weltcvreden. 
Theosofisch Maandblad van Nederl-Indie. 

In Juli 1901 uitgegeven als orgaan van de Ccntraal- 
Indischc ]oge Scmarang der Theosofische Vereen 
iging onder redactie van eenige leden dier loge, 
werd, nadat bij den vierden jaargang het forinaat ccn 
weinig kleiner was geworden, bij den achtsten 
jaargang de titel veranderd in: Theosofisch 
Maandblad voor Nederl -Indie. Onder redactie van 
D. van Hinloopen Labberton en A. J. H. van 
Lecuwcn verscheen in 1920 bij de Indonesi- sclie 
drukkerij te Weltevreden de 19c jaargang. 
Thierry Boom's Maandbulletin. Zie: 

Maand- bullctin.... enz. 
*Toerist (De). Uitgegeven door den Algeniee- 

ncn Ned(;rl.-Indischen Wicirijdersbond verscheen 
on<lcr rc-<lactic van J. J. W. van Bennekoin bij G. 
Kolff & C°. te Batavia in 1905 het eerste niunincr 
van dit wcekblad. Nadal het in 1908 in eon 
jnaandblad was veranderd, hield hot, onder 

redactie van J. W. F. van der Rest in 1916 op te 
Ix'staan. 
Treubia. Recucil de travaux zoologiqucs, hy- 

drohiobi^iques et occanographiques. Onder re- 
dactic van W. M. Doctors van Lcouwon, W. Roepkc 
en A. L. J. Sunior verscheen in Januari 191!) bij G. 
Kolff & C°. tc Batavia het cersto nummer van (lit 
tijdschrift, dat als ccn voort- zctling kan beschouwd 
worden van <lc Contributions a la Faune des I-ndes 
Nierlandaises (zic； aklaar). Van het cersto decl 
verschcnen in .1919 drie aflcveringen, wclkc 
doorloopond ge- pagincerd on fraai gclllustrccrd 
zijn. 
Tropische Natuur (De). Orgaan van do 

Ncder- landsch-1 ndische Natuur-Historische 
Vcrceni- ging. Onder redactie van Dr. A. R. 
Schouton, 
C. A. Barker en A. J. Koens verscheen van (lit fruai 
geiHustrcerdo maandschrift in Januari 1912 bij de 
N. V. Boekhandel Visser & C°. te Wclte- vreden <le 
eerste aflcvcring. Van den 9en jaargang xag in Mei 
1920 bij dezelfde uitgeefster de 5e aflcvcring het 
licht. 

*Tropisch Nederland. Maandblad uitgegeven 

wet medewerking van het Bestuur der Groep 
Nedorlandsch-Indic van hot Algemecn Neder- 
landsch Verbond. Verschcnen bij do N. V. Book- 
hanclcl Visser & C°. to Wcltovreden aan het einde 
van Januari 1913 onclcr redactie van H. A. Kooy, 
Mevr. L. M. Hillcn — Japikse cn Mr. A. B. Cohen 
Stuart mocht dit tijdschrift zich nict in een lang leven 
verheugen ； tijdens den 2en jaargang word de 
uitgavo gestaakt. 
♦Tijdschrift (Het). Het eerste numincr van 

dit halfmaandelijksch periodiek, dat blijkens een 
„prospecticf \ zijn lezers positief nut wilde brengen, 
en het zijne bijdragen tot vorming van 
persoonlijkheid, verschecn den len September 
1911 te Bandoeng. Uitgever was E. F. E. Douwes 
Dekker. Jaargang 1911 — 1912 is, cvenals 
1912 — 1913 doorloopend gepagineerd, hoewcl 
iedere jaargang uit twee- deelen bestaat, ieder met 
afzojiderlijken inhoud. 

Met nummer 24 van den 2en jaargang (15 
Augustus 1913) liicld Het Tijdschrift, dat op het 
laatst gedrukt werd bij de N. V. Eerste -Ban- 
docngsche Publicatie Maatscha-ppij, op te be- staan. 

*Tijdschrift tot bevordering van 
christelijk leven in Nederlandsch-Indie, 
door A. A. F. Mounier, Prcdikant, in 1855 
opgericht, en door Lange & C°. te Batavia 
uitgegeven werd do uitgave van dit twee-
maandelijksch tijdschrift reeds in. 1857 gestaakt. 

*Tijdschrift ter bevordering van 
Christelijken zin in Neerland's Indie. 
Onder medewerking van de Heeren Preclikantcn in 
NcerlancFs-Indie, en ten voordeele van hot weeshuis 
te Parapattan uitgegeven door Dr. W. K. van 
Hoeveil, verscheen van (lit in 1846 opgericht© 
driemaandelijksche tijclsclirift bij de Landsdrukkerij 
tc Batavia slechts de eerste jaargang (1846—1847). 

^Tijdschrift gewijd aan de electro-
techniek. Ge- redigeerd door A. C. Hissink 
vdrscheen hot eerste nummer in Juni 188G te 
Batavia bij Ogilvie & C°., alwaar ook nummer 12 
van deze „een.ige reeks" in Maart 1887 het licht zag. 
De paginatuur van deze reoks is doorloopend. 
♦Tijdschrift van het Indisch 

Aardrijkskundig Genootschap (opgericht 23 Juli 
1879), onder redactie van A. J. ten Brink. Van dit 
tijdschrift bestaan slcchts 4 afleveringen (in 4°.); 1 
— 3 verschenen bij G. C. T. van Dorp & C°. tc 
Semarang, en 4 (in 1883) bij H. Buning te Djok-
jakarta. (In begin 1885 werd ook het genootschap 
opgeheven). 
♦Tijdschrift van het Indisch Landbouw-

Ge- nootschap. Redactenr F. A. Enklsar van Gue-
ricke. Als maandschrift in 1871 opgericht en uit- 
gegoven bij G. C. T. van Dorp cn C°. te Sema- rang. 
Het tijdschrift verwierf zich een goeden naain cn 
bcantwoordde volkomen aan het doel der opricliting, 
doch door den algcmeen ongun- stigen tocstand van 
clcn landbouw op Java, waarvan het Genootschap 
den terugslag ondcr- vond, moest de uitgifte worden 
gestaakt, toon de 14c jaargang (1884) gedeoltelijk 
was uitge- geven. 
♦Tijdschrift van het Kon. Instituut van 

inge- nieurs, Afd. Ned.-Indi6. Verscheen 
jaarlijks (voor hot eerst in 187G, bij W. Bruining to 
Batavia), in 4°. formaat, doorgaans in een aflcvcring 
(of deol), en bevatte in den rcgel bchalvc notulcn der 
vergaderingen (met Bijlagon), verhandolin- gon in 
verband mot Indischo iwgcnicurs-weten- 
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schappen. In 1914 vcrscheen bij de Jav. Boekh. & 
Drukkerij te Batavia de twecde aflevcring van den 
jaargang 1914, waarna de uitgave werd gestaakt. De 
voordrachten (vcrhandelingen) wer- den daarna 
opgenomen in het tijdschrift De Ingenieur. (Zio aldaar 
in rubrick C). 

Tijdschrift van de „Vereeniging van 
Gediplo- meerde Gezaghebbers". In April 1919 
verscheen bij de N. V. „De Verwachting,, te Batavia 
het eerste numiner van dit periodiek. Als redacteur 
wordt vermeld G. A. van Bovenc, onder toezicht van 
het Bcstuur. De nunimers — die afzonderlijk 
gepagineerd zijn — verschijncn vrij onrcgelmatig (in 
April, Juli, September, December). In nummer 6 van 
den 2en jaargang wordt medege-' deeld, dat het 
tijdschrift voortaan maandelijks zal verschijnen. 

♦Tijdschrift der Vereenigingen van 
landhuur- ders in Djokjakarta en Soerakarta, 
onder rcdactie van F. A. Enklaar van Guericke. 
Uitgave van G. C. T. van Dorp & C°. te Semarang. Ecu 
14- daagsch tijdschrift waarvan in liet geheel, in 1891, 
slechts 12 afleveringen verschenen. 

♦Tijdschrift voor het Binnenlandseh 
Bestuur. * Maandschrift, onder red actio van P. A. 
Daum in Juli 1887 opgericht, en sedert gercgeld door 
G. Kolff & C°. to Batavia uitgegeven. Zonder zich op 
eigenlijk politick terrein te bewegen had het tijdschrift 
eene algemeene strekking met betrek- king tot Indie； 
onderwcrpcn van wetenschap- pelijken, 
administratieven, zoowel als economi- schen aard 
wcrden er in behandeld, bijna uit- sluitend door oud- 
of actief dienendc ambtena- rcn bij het B. B. In 
Februari 1918 verscheen ■ onder rcdactie van C. 
Lulofs. bij Kolff & C°. te Batavia de laatste (December 
1917) afleve- ring van het 53e decl. Het heeft sedert 
opge- houdcn te bestaan. 

Registers. Bij Kolff & C°. tc Batavia verscheen in 
1892 van de hand van G. J. Harrebomee een syst.-alph. 
register op de eerste 7 jaargangen, terwijl bij diezelfde 
firma in 1907 een opgave van deel 1 tot en met 30 het 
licht zag, samcngesteld door H. G. van Aalst — 
Arntzcnius. 

Tijdschrift voor Ind. Taal-, Land- en 
Volkenk. (vulgo: Tijdschr. v. h. Bataviaasch 
Genootschap) Nadat het Tijdschrift voor N.-I. (zie 
aldaar) sedert 1849 nict meer in Indie verscheen, en, 
bij de voortzetting in Nederland, staatkundige 
onderwerpen daarin meer en nicer op den voor- grond 
traden, alsook wegens de opheffing van het „Indisch 
Archief,^ (zie a)daar), besloot de Directie van het Gen. 
ecn tijdschrift uit te geven, spe- ciaaJ gewijd • aan 
Indol. wetenschappen. Onder rcdactie van Dr. P. 
Blecker, Mr. L. W. C. Keu- chenius, J. Munnich en E. 
Netscher aangevangen (deel. 1 verscheen in 1853 bij 
Lange & C°. tc Batavia) wordt sedert de uitgave 
gcregeld voort- gezet. Tot 1913 (deel 55) verscheen 
het tijdschrift onder rcdactie van Dr. Ph. S. van 
Ronkel, uit- genomen in 1907 toen D. van Hinloopen 
Lab- berton de rcdactie waarnain, terwijl in 1908 on 
1909 beide Heeren de rcdactie vormden. Sedert >> 
)914 (deel 56) wordt de naam van do redaclie niet 
vermeld.Tegenwoordig wordt het tijdschrift, waarvan 
de 3e aflevering van deel 59 in 1920 ver- schecn, 
uitgegeven bij Albrecht & C°. te Batavia. 

Registers. Alph.-system. inhoudsopgaven, sa- 
mengesteld door Mr. J. A. van der Chijs, zio ：
.achterin deel 12 (1802)； 24 (1877).; en 36 (1893). 

De registers hebben telkens betrekking op de 

voorgaande 12 din. ； bovendien bevat het reg. in dl. 
24, een alph. lijst der schryvers in dl. 1 — 24. 

Een door P. J. F. Louw bewerkte ,,Inhouds- 
opgavo tevens pryslijst der werken van het Bat. 
Gcn.‘‘，in. 1897 te Batavia, by Albrecht & C°. 
verschenen, h.eeft zoowel betrekking op de perio- 
dieke als op de afzonderlijke werken van het 
Genootschap. In 1908 verscheen van de hand van D. 
van Hinloopen Labberton een register op de 
artikelen, voorkoinende in het Tijdschrift en de 
Verhandelingen, loopende tot 1907, be- nevens cone 
inhoudsopgave, tevens prijslijst van 's Genootschaps 
uitgaven, bijgewerkt tot Juni 1908. 

Tijdschrift voor Inlandsche 
geneeskundigen. Uitgegeven (in den regel 6 maal 
's jaars) ter Landsdrukkerij te Batavia. Opgericht in 
1893, onder redactie van den dirocteur der school tot 
op- leiding van ini. geneeskundigen, en in hoofdzaak 
bestemd voor dokters-djawa. Tot en met 1912 (20e 
jaargang) verscheen het tijdschrift vrij ge- regeld. Na 
cen rustperiode van twee j aren verscheen het 
opuieuw met den 23en jaargang, th a ns iedere 
aflevering afzondedijk gepagineerd. Sedert 1918, 
toen de titel veranderde in Tijdschrift voor Indische 
Geneeskundigen, wordt het uitgegeven bij de 
drukkerij „Evolutien te Wel- tevreden, onder redactie 
van Dr. G. O. E. Lignac en anderen. In 1919 wordt 
op de afleveringen 2 en 3 abusievelijk ver meld: 26e, 
in stede van 27c jaargang. 

De jaargangen (in 1920 verscheen van jaargang 
28 de 1c afl.) zijn alle zonder algemeene 
inhoudsopgave. 

^Tijdschrift voor Land en Tuinbouw en 
Bosch- cultuur in Ned. Oost-Indie, onder 
redactie van Dr. .J. C. C. W. vanNooten. Van dit 
maandschrift verschenen bij G. C. T. van Dorp & C°. 
te Scnia- rang 5 volledige jaargangen (J885- '86 1889 
*90). Door de oprichting van Teysmanuia (zie 
aldaar) trad de redacteur af, waarna Van Dorp de 
uitgave staakte. 

*Tijdschrift voor het NederL-Indisch 
Leger. Rcdacteuren (volgens mcdedeeling van Dr. 
E. B. K-ielstra) cenigc offici<；rcn van <len 
Constructiewinkel te Soerabaja. J)it ]4-<laagscli 
tijdschrift (een vervolg zijndc op de aire Couranf* 
waarvan in 1863 de Jc jaargang verscheen), werd in 
] 864 on gedecltcJjjk in 18()5 (aangezien de uitgave 
v/erd gestaakt toen N'L 12 van den 2en jaargang was 
verschenen) door CI)s'. Kocken tc Soerabaja 
uitgegeven. 

*Tijdschrift voor Neerland's (later 
Neder- landsch-)Indie. Behalvc 
deVcrhaiKlclingen van het Bat. Gen. en do officieele 
Javaschc Courant, ver- Bcheen v66r J 838 in J ndic 
geen algcmecn wef cn- schapp%)ijk periodiek. 
Bevattc de Jav. Cour, te voren, in bijna elk n umnier, 
voor <!(； kennis van IndiC belangrijkc artikelen, 
met het optreden van Van den Bosch word zc voor 
v/etensch. bijrlragcn van j)articuliercn zoo goed als 
geslotcn. Dit was de aanlciding tot de oprichting van 
een speciaal Indisch tijdschrift, tot stand gekoinen 
door het initiatief van Dr, W. R. van HoevciJ, Dr. S. 
A. Buddingh, beiden predikant, en Mr. J. J. Brest van 
Kempen, dirocteur van's Lands drukkerij. De 
Regeering verlcende toestenirning en stcun, zoodat 
in April J838, tor Landsdrukkerij te Batavia, het 
eerste numiner van het tijdschrift v. N.-I. als 
maandschrift verscheen. 

Da ar het in het eerste halfjaar reeds 460 intee- 
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kenaren tclde, blijkt genocgzaam, hoezecr het in een 
bchoefte voorzag. Bestond du rcdactie aan- 
vankelijk uit de bovcngenoemden (waarbij in 1839 
zich Mr. P. Mijer voegde), door allerlei om- 
standigheden berustte die redactie spoedig alleen bij 
Dr. van Hoiivell. Dock do richting, welke Van 
Hoeveil wenschtc in to slaan (door nl. in zijn 
tijdschrift ook staatkundige onderwerpen te bo- 
handelen), kon op den duur de goedkeuring dcr Ind. 
Regeerirg.niet wegdragen, waardoor het tijelse h rift 
onder strenge censuur kwam te staan ； zoo is bijv. 
het op last dier Regeering verwijderen van een reeds 
afgedrukt art. van Van Hoevell zelf, oorzaak dat in 
alle exx. van het le deel van den Gen jaarg, (1844), 
de bl. 247 t/m 260 ontbre- kcn. Toen dan ook Van 
Hoevell in 1848 naar Holland vertrok, werd de 
uitgifte in Indie gestaakt, doch door hem in 
Nederland onrniddellijk voortgezet. Alzoo was van 
het tijdschr. in Indie verse henen: de le tot en met 
9en jaarg. (1838—'47) (de le t/m 5en jaarg. elk in 2 
din. ； de 6e t/m 9en, in 4 din. elk), en het Iste deel 
van den lOen jaarg. (1848); welke laatstc jaarg. niet 
verder werd vervolgd. ' 

Begin 1849 verscheen bij C. M. van Bolhuis te 
Groningen het le numnier van den Hen jaarg： (in 
1851 intusschen nam de firma Job. Noman & Zoon 
te Zalt-Bommel de uitgave van Bolhuis over en 
behield ze tot 1895), doch wat betreft den inhoud, 
bclangrijk verschillend van de vorige. Was toch Van 
Hoevell gedwongen in Indie de Regeering naar do 
oogen te zien, in Holland kon hij zich vrijelijk 
bewegen en stond bij, zonder de wetenschappelijke 
strekking uit het oog to verliezen, een ruime plaats 
in het tijdschrift af aan de behandcling van 
staatkundige onderwer- pci). Dr. van Hoevell trad, 
na 25 jaren de rcdactie met onvermociden ijver te 
hebben waargenomcn, uit. )862 af, cn werd 
vervangen door Dr. P. Blce- kcr (waarmede, evenals 
bij latere redactie-wijzi- gjngen, voor het tijdschrift 
een nieuwe serie aan- ving), die in begin 1867 bij 
zijn aftreding werd opgevoJgd door een cominissio 
van 7 personen, nl.: G. H. J3etz, Mr. P. P. van Bosse, 
I. D. Fran- sen van de Putte, Mr. ('. van Heukelom, 
Mr. C. J. F. MirandoJJc, H. Muller Szn. en Prof. P. 
J. Veth. D(-zc nieuwe redactie stcldc zich (evenals 
vorige) ton doel: „de (vooruitstrevende) politick op 
(lcn voorgrond tc plaatscn, maar tevens niets buiten 
te sluiten wat tot bevordering der algemeene kennis 
van Jndic (kon) strekken". Jicginnende met <len 
jaargang 1871 wordon geen bcj)aahi<； redacteuren 
nicer vermckl, doch werd het tijdschrift „voortgezet 
door eene Vereeniging van staatsliedcn cn 
gclettcrdcn". Vele jaron werd het tijdschrift nu 
onder loiding vail G. H. van Soest *) uitgegoven, 
met langzaam afnemen- den invloed evcnwel, 
voornnmeiijk toe to schry- ven a a JI hot feit, dat de 
liberalo bcginselen* van Dr. van Hoiivell reeds vrij 
algemeen ingang had- den gevonden. In begin 1896 
ging het tijdschrift over naar do firma R. Los te 
Bussum; in 1897 trad Van Soest af en word als 
rcdactcur vervangen door II. A. Lesturgeon, die 
deze functie waarnam tot nit. 1901, in welke periodo 
het tijdschrift nicer in nlen van uitgever verwisseldc. 
Begin 

>)Volgens diens pers. mededecling nam hij in 
J 872 de rcdactie van Prof. Veth over, on blcef 
haar, geheel allccn, cen 25-tal jaren waarncnicn. 

1902 Lradcn als rcdactcurcn op: Mr. L. W. C. van 
den Berg, MQ D. Fock, Mr. J. E. Hceres, A. W. F. 
Idcnburg, Dr. H. Kern, J. L. Koster, H. Pyttcrsen 
Tzn. cn R. A. van Sandick. Onder hunne leiding 
werd de jaargang 1902 bij H. J. van de Garde & C°. 
tc Zalt-Borumcl uitgegeven, doch deze finna besloot 
in December plotseling, met het oog op „te gcringe 
bclangstelling", de uitgave niet verder voort te 
zetton. De titel van het T. v. N.-I., dat ruim 60 jaar 
bestond en zoo veol bij- droeg tot vermeerdering der 
kennis van Indie, werd toen aangekocht door den 
uitgever van ”de Indische Gids" en als ondertitel aan 
laatst- genoemd tijdschrift toegevoegd. 
Uitgezonderd de in 1 decl uitgegeven jaarg. 1896 — 
1902, bestaan allo in Nederland verschenen jaarg. uit 
2 dcelen. 

Registers. Een system, inhoudsopgave, op de 27 
din. der eerste 10 jaargangen, bewerkt door J. 
Pijnappel Gzn., zie Bijdr. Kon. Inst. DL 2 (1854), 
biz. 273 en vgg. Een alphab. register op de jaarg. 
1838 — 1860, samengcateld door J. T. Canter 
Visscher, verscheen in 1861 bij H. C. Susan C.H.zn. 
te 's-Gravenhage. Overigens wer- den geen registers 
uitgegeven. 

Tijdschrift voor notarisambt, venduwezen 
en fiskaalrecht. Een tweemaal 's maands 
verschij- nend periodiek, uitgegeven voor rekening 
van de Nederland-Indische Notaricele 
Vereeniging,waar- yan het eerste nummcr in Januari 
1912 onder den. titel: Maandblad voor het notariaat, 
het vendu en de weeslcamer het licht zag. Thans 
verschijnt, onder redactie van het Bestuur der 
Vereeniging, de 8e jaargang. 
*Tijdschrift voor Nijverheid in 
Nederlandsch- IndiO. Uitgegeven door do Ned.-
Ind. Mij. van Nijverh., onder hoofdredactic van P. 
Bleeker. Het Iste deel van het door deze, in 1853 
opgerichte, vereeniging uitgegeven tijdschrift 
verscheen. in 1854, bij Lange & C°. te Batavia. 
Beginnende met deel 7 (1861) luidt de titel: 
Tijdschrift*voor Nijverheid en Landbouzv in Ned.-
Indie. Onder hoofdredactie van C. F. de Bruyn 
.Kops; terwijl de toevoeging “Uitgegeven”，enz. 
weer geschiedde bij deel 9. In de latere jaren 
verschijnt het tijdschrift niaande- lijks (2 din. 
vormend), bij de firma J. M. van Dorp & C°. te 
Batavia, bij welke firma het 79e deel in 1909 werd 
uitgegeven. Sedert wordt slechts de plaats van 
uitgifte genoemd. De dcelen 84 t/m. 93 verschenen 
sedert 1912 opnieuw zonder de toevoeging 
“Uitgegeven" .... cnz., onder hoofdredactic van S. S. 
Abi'ahamson (in 1914 vervangen door W. J. van do 
Leemkolk). Van deel 94, uitgegeven in 1917, 
verschenen slechts de aflevcringen Januari cn 
Fcbruari, waarna de uit- giftc word gestaakt. Do 
dcelen 61 t/m. 63 (1900, ,00 en '01) zijn uit ecn. 
bibliografisch oogpunt bcschouwd ecnigszins 
zonderling ;iitgcgovon ； alle aflcvoringcn zijn nl. 
nfzondedijk gepagineerd, zoodat in elk van die 
deolcn 6, zich door niets van eJkaar ondcrscheidendc 
paginecinngen wor- den aangetroffen. 

Register. Een Algem. register, op dl. 1—12, 
saincngesteld door H. L. Janssen, zic in dl. 12 (I860), 
bijlage. 

Een klapper op hob Tijdschrift van 1854—1904 
verscheen in 1904 by de firma Van Dorp & C°. te 
Batavia. 

Tijdschrift voor Posterijen.... enz. 
Zic: In- disch Tij cinch rift voor Post en 
Telegraphic. 

Tijdschrift der Vereeniging tot 
bevordering der geneeskundige 
wetenschappen in Nederlandseh 
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Indi6. Opgericht in 1851, gaf de vereeniging 
weldra cen tijdschrift uit, waarvan, onder rcdac- tio 
van Dr. G. Wassink, het 1c deel in 1853 bij Lango 
& C°. te Batavia verschecn. Met den 6cn jaargang 
(1859), veranderde de titel iu： Clenees- kundig 
Tydschrift voor Ned.-Indie, uitgegeven door (enz. a 
Is boven) ； na het ovcrlijden van Dr. Wassink in 
1864 werd de redact io aan een Commissie 
opgedragen, thans bestaande uit： Dr. G. W. 
Kiewiet de Jonge, M. H. Knoch en Dr. F. G. 
Cornelis. Tegenwoordig verscliijnt het tijdschrift 6 
maal 5s jaars, bij de Jav. Boekh. en Drukkerij te 
Batavia, in 1920 het GOe deel. 

Bovcndicn verschccn, eveneens bij gcnocinde 
bockh., bij de deelcn 55, 56 en 60 in 1915 — 1917 
en 1920： Byblad van het Geneesk. Tijdschrift, be- 
vattende verslagen van den dicnst der pestbe- 
strijding over de jaren 1915 t/m. 1918. 

Registers. Een beknopt Alphab. register op dl. 1 
— 30 vcrscheen in 1892 bij Ernst & C°. te Batavia
： een tweede register op dl. 1—50 in 1911 bij de 
Jav. Boekh. en Drukkerij te Batavia. 
♦Vakblad voor de In- en Uitvoerrechten 

en Accijnzen. Een maandblad, waarvan, onder re- 
dactie van Prevot en Hartwig, in 1902 het eerste, 
door Albrecht & C°. te Batavia uitgegeven num- 
mer aldaar het licht zag. In den Regeeringsalma- nak 
van Nederl.-Indie voor 1911 komt de naam van het 
tijdschrift voor het laat-st voor. In (lien voor 1912 
wordt echter aangetroffen: Douanen- orgaan. 
Bonds- en Vakblad voor de In- en Uitvoerrechten .... 
enz. uitgegeven door Prevot en Hartwig, zoodat het 
vermoeden gewettigd is, dat het periodiek van titel 
is veranderd. 

Zie verder op： Douanen-orgaan. 
♦Vakblad (Het) voor den werktuigkundige 

en den electrotechnicus. Een week bl ad, dat 
onder re- dactie van den ingenieur A. ten Bosch 
N.Jzn. door G. C. T. van Dorp & C°. te Semarang in 
1909 werd uitgegeven • en aldaar verscheen. In 1910 
werd de uitgave gestaakt. 

Veeartsenijkundige Bladen voor 
Nederlandsch- IndiS. Uitgegeven door de 
Vereeniging tot be- vordering van veeartsenijkunde 
in N.-I. Opgericht in 1884, geeft deze Vereeniging 
sedert 1885 (aanvankelijk bij Ernst & C°. te Batavia) 
bovengenoeradc bladen gewoonlijk 4-maal, sedert 
1907 cvenwel G maal 's jaars uit. In dat en in het 
volgende jaar zijn de bladen, blijkens den titel: 
tevens orgaan voor de Vereeniging tot bevordering 
van veeteelt in N.-I. Nadat in November 1917 
statuten-wijziging, waarmedc ge- paard ging 
wijziging van den naam der Vereeniging, had plaats 
gel)ad, veranderde ook de naam van het tijdschrift. 
Met decl 30 is de titel： Neder- landsch-Indische 
Bladen voor diergeneeskunde en dierenteelt. 
Uitgegeven door de Ned.-Jnd. Vereeniging voor 
diergeneeskunde en dierenteelt. Onder redactie van 
Dr. H. J. Smit verscheen in 1920 bij de Jav. Boekh. 
en Drukkerij te Batavia deel 32. 

registers. Op de deelen 1 t/m. 15 en 1 t/m. 18 
verschenen resp. in 1904 en in 1907 bij dezelfde 
boekhandel en drukkerij generalc registers. 

Veeartsenijkundige mededeelingen. 
Uitgegeven door het Departement van Landbouw 
(Jater van Landbouw, Nijverheid en Handel), 
verscheen in 1909 bij de drukkerij van het 
Departement het eerste nummer. In 1910 werd 
opnieuw een publi- catie uitgegeven, eveneens met 
n°. 1. genummerd. Zoo ook in 1911, in welk jaar 
evenwel de num nie- 

ring werd vervolgd, om vervolgcns van jaar tot jaar 
te worden voortgezet. In 1920 verscheen bij de 
Javascho bookhandel on drukkerij to Batavia n°. 34. 

*Vegetarische kring (De) in Nederl.-
Indie. Eon niaandblad, dat blijkons het Koloniaal 
Verslag, in 1904 werd opgericht en roods het 
daaropvol- gendc jaar werd opgeheven. 

*Velo Club. Bij de Semarang drukkerij en 
boekhandel P. A. van Asperen van de Velde 
verscheen in 1898 onder redactie van A. Zimmer het 
eerste nummer van dit, door de Vclo Club 
uitgegeven halfmaandelijksch periodiek. In 1905, 
onder de redactie van W. G. A. Rogge, werd de 
uitgave gestaakt. 

Verhandelingen van het Bataviaasch 
Genoot- schap van Kunsten en 
Wetenschappen. Opgericht 24 April 1778,geeft het 
Genootschap, behal- vc het Tijdschrift voor Ind, 
Taal-, Land- en Vol- kenkunde. en de Notulen van 
de Algemeene en I3e- stuursvergaderingen (zie 
aldaar) uit: Verhandclin- gen, waarvan de eerste 3 
dcclcn in 1779, '80 en '81 ter Compagnies drukkerij 
to Batavia ver- schenen. Het 4e deel werd in Holland 
uitgegeven, blijkens het voorwoord in het hiema te 
noemen register van Mr. A. J. van der Chijs „wegens 
gebrek aan geschikte druklettcrs en papier in Indie15. 
Op een enkelc uitzondering na (dl. 43, 44) zijn de 
volgende deelen verder alle in Indie gedrukt en 
uitgegeven (doch wordt op den titel, evcnals bij de 
andere periodieken van het Genootschap, in den 
lalercn tijd, de firma M. Nijhoff, den Haag, als 
medcuitgeef- ster venneld). De Verhandelingen 
versehijnen op ongezette t可den； verliepcn er 
vroeger (door tijclsonistandiglieden) soms jaren, 
waarin nicts werd uitgegeven, tegenwoordig 
gcschiedt de uitgave zeer geregcld, doch ineestal 
zijn verschil- lende deelen tcgelijkcrtijd in 
bowerking. Bijv.: Uit. 1903 wai'cn de deelen 54 en 
55 ge<lcclt<；lijk verschenen, maar van 53 nog 
niets； zoo verscheen deel 58 in 1910, deel 59 eerst 
in. 1914. Thans is decl 61 gereed gekomen. De 
eerste 21 deelen zijn uitgegeven in 8°, de volgende 
in gr.-8o of 4°. l)\. 1 — 3 is Jierdrukt in Nederland in 
1781, '84 on '87. In 1820 — 27 verscheen te Batavia 
een 2(I(： druk van de deelen 1 t/m. 6 en 8; en in 
1825 —'26 <-en 3e van de deelen J -2； terwijl
 blijkens 
resolutie van December 1791 „de gclccrdc bovl；- 
verkoopcr Nicolai te Berlin ecn Hoog<luit.sch(' ver- 
taling van de Verhandciingen (heeft) bczorg<l,1. Of 
daarmede de destijfls reeds verschenen 5 dct'kui bed 
odd werden, blijkt nict, (Zic de voorre(l(t in A. 
Haga's Register). Deze Duitschc ver baling is 
blijkbaar zeer zeldzaain. 

Nog valt het navolgende op te incrken : 1°. In deel 
1 van den Hollandschcn herdruk van 1781 bevihden 
zich 5 platen, die ook behooren in den 
oorspronkelijken Batav. druk, maar aangezicn deze 
platen in Holland zijn vervaardigd en eerst in 178G 
(clus 7 jaar na de verschijning van deel ])naar Jndie 
werden gezonden, ligt het voor de hand, dat 
gonoemde platen in dicn oorspronke- lijken druk in 
den rcgel dntbreken, 2°. In deel 17, bij een botanisch 
artikcl van Junghuhn, behooren een aantal 
gelithografecrdc platen, die echter bij de meeste exx. 
ontbreken (in Louw's „Prijs- lystn, wordt van die 
platen dan ook geen melding geniaakt). 3°. Bij deel 
30, iij het Verslag onitrent het eiland Nias „)net 
platen en een kaart**, wordt in een Noot 
niedegedeeld dat de ,,platen'' met een 
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volgend deel zullen worden verzonden； dit nu 
schijnt nimmer gcschied; in de talrijke geraad- 
pleegde exx. toch ontbrcken die platen. 

Registers. I. Een beknopt chronol. on alph. 
register op <11. 1 — 18 (.1781 /Holl, herdruk/ — 
1842) in dl. 18 (achtcr het “Voorberigt"). II. Een 
system, inhoudsopgavc, door J. Pijnappcl Gzn., op 
de 24 eerste dcelen, zie Bijdr. Kon. Inst, dl. 3 (1855) 
bl. 142 en vgg. HI. Een-Idem, door Dr. P. Blceker, 
op dl. 1 — 25 (1779 — 1853) in dl. 25 (1853), bl. 
15 en vgg. IV. Ecn inhouds- opgavc van dl. 1-32 
(1779-1866), zic Bijdr. Kon. Inst., 3e Volgr. dl. 4 
(1SG9), bl. 98 en vgg. V. Een alph. register op CIQ 
eerste 41 deelen (1779—1881), door A. Haga, 
achteraan in dl. 41 (1881). 

Zie verder voor registers: op Tijdschrift. 
Verhandelingen van het Koninklijk Magnetisch 

en Meteorologisch Observatorium te Batavia. Een 
reeks van publicaties, waarvan de eerste in 1911 tc 
Batavia bij de Javasche boekhandel en drukkerij 
verscheen. In 1919 verscheen, eveneens aldaar, 
nummer 5. ledere verhandeling is afzon- derlijk 
gepagineerd. 

♦Verhandelingen der Natuurkundige Vereeni- 
ging. (Met Latijnschen tegen-titel:) Acta Socie- tatis 
Scientiaruni Indo-Neerlandicae. Hiervan 
verschenen in de jaren 1856 — 1860, in 4°-formaat 
8 deelen ； doch de uitgifte, wclke op aandrang van 
Dr. P. Bleekcr geschiedde door de Natuurk. Vcr- 
eeniging in Ned.-Indie, werd oniniddellijk ge- staakt 
bij het vertrek naar Nederland van Dr. Bleeker, die 
een groot gcdcelte dier Verhandelingen vulcle met 
ichthyologische bijdragcn van zijnc hand. 

*Voetbal (De). Een pcriodiek, waarvan in het 
Koloniaal Verslag van 1910 de opheffing ver meld 
wordt. Bijzondcrheden omtrent dit tijdschrift zijn 
niet bekend. 

Volharding (De). Zie: Orgaan van de Vereen. 
van Spoor- en Trainweg-Personeel in Nedcrl.-Indic. 

*Voor onze Jeugd. Het eerste nummer van dit 
maand bind verscheen in 1905 onder red actio van 
G. H. Prinsen Gccrligs en J. Baas bij G. Kolff & C°. 
te Bandoeng. In ] 914, onder redactic van 
.Joh.ScJiolte en J. Baas, word de uitgave gestaakt. 

*,,Voorwaarts". Vakblad voor spoor en tram- 
wezen, post- en telegraafdienst. Uitgcvcr H. Bulling 
to Ujokja, Versclieen sedert 1900 wckclijks in
 onder rcdactic van J. L. Leyds. 
In den Rcgceringsalmanak van Nedcrl.-Indie voor 
1905 komt de naam van het blad nog wel, in dien 
voor 1906 nict nicer voor. Klaarblijkclijk hicld het 
du.s in 1905 (met den Gen jaargang) op te bestaun. 

*Vox Juvenum. Dit，weekblad, onder redactic 
van J. R. Razonx Kuhr door F. B. Smits te Batavia 
in 1900 uitgegeven en alclaar verschijncnd. had ecn 
kort bestaan. Reeds in het volgcnde jaar werd de 
uitgave gestaakti 

Vredebode (De). Uitgegeven door en verschij- 
nond bij de N. V. Boekhandel Visser & C°. to 
Bandoeng in 1915, onder rcdactie van C. J, Hoc： 
kendi.jk, komt de naamvan dit halfmaandelijksch 
periodiok in den Rcgceringsalmanak van Nederl.- J 
ndie voor 1918 nog voor. Of het nu nog het licht zict 
is niet bekend. 

*Vrije Woord (Het). Vooruitstrovend Weck- 
bla(| voor Nederlandsch-Indio. Den 5en October 
1907 verschccn het eerste nummer van dit pcrio- 

diek, uitgegeven door de Handclsdrukkcrq en 
Knntoorbockhandel ,,Mercurius" te Wcltevreden 
inet als verantwoordelijk redacteur D. M. G. Koch. 
Een lang leven was a an dit tijdschrift, waarvan de 
afleveringcn doorloopcnd gepagineerd waren, nict 
beschoren. In een bericht aan de abonnes deelt de 
uitgever in n°. 15,(van 10 Januari 1908) medc, 
dab.de Heer Koch ah redacteur is ontslagen en dat 
voor een plaatsvervanger zal worden zorg gedragen. 

Van eene voortzetting van de uitgifte van het 
week bl ad blijkt intusschen niets; volgens het 
Koloniaal Vers lag van 1909 were! in 1908 de uit-
gave gestaakt. 

Vrije Woord (Het). Onder redactie van A. Baars, 
H. Snecvlict en D. J. A. Westerveld zag den lOen 
October 1915 dit algemeen, onafhanke- Hjk, half-
maandelijksch orgaan bij de N. V. Boek- liandel cn 
Drukkerij Mas man en Stroink te Sema- rang het 
licht. Met het eerste nummer van den tweeden 
jaargang veranderdc de ondertitel in: 
halfmaandelyksch orgaan van de Indische Soci- aal- 
Democratischc Vereeniging; met den aanvang van 
den derden jaargang wordt het orgaan drie- maal per 
maand uitgegeven, terwijl bij het begin van den 
vierden j aargang het orgaan elken Zater- dag 
vcrschijnt. 

Met nummer 27 van. den vijfden jaargang (5 
April 1920) wordt hot Vrije Woord weder drie keer 
per maand uitgegeven, thans onder -edactie van P. 
Bergs ma. Als redacteur in Holland wordt H. 
Sncevliet genoemd. 

*Vrijzinnig Weekblad. Gercdigecrd door cene 
comniissic van redactie uit het hoofdbestuur, 
bestaande uit H. C. Kcrkkamp, W. de Cock Buning 
cn W. A. Penard, zag in Juli 1917 het eerste nummer 
van dit orgaan van den Nederl.- Indischcn 
vrjjzinnigen bond bij Ruygrok & C°. to Batavia het 
licht. 

Na een driejarig bestaan is dit uitstekend gcre- 
digeerd weekblad ovenwcl opgeheven. In cen af- 
schcidswoord (nummer 39 van 27 Jlaart 1920) 
verklaart de Redactie „in den betrekkelijk klei- ncn 
kring van medestanders geen voldoende krachten. tc 
hebben kunnen vinden om zich bc- langeloos aan 
het voortzetten van het blad to w可den". De inhoud 
van het Vrijzinnig Weekblad was nict uitsluitend 
aan de politiek gewijd; me- nige bydrage op het 
gebied dcr land- en volken- kundc van Indie geeft 
aan de verschenen jaar- g an gen blijvendc waarde. 

*Warnasarie. Letterkundig (later： Indisch) 
Jaarbockje, uitgegeven door J. Munnick, Mr. L. J. 
A. Tollcns e. a. De ccrstc jaargang (1S48) ver- 
schocn te Batavia, ter Landsdrukkerij^ de 2e t/m. do 
1 le bij Lan go & C°. aldaar. De uitgave word daarna 
gestaakt. Bchalvo letterkundigo, bevat Warnasaric 
ook bijdragcn van land- en volken- kundigen aard, 
mot betrekking tot Indio. 

Waterstaats-Ingenieur (Do). Orgaan dor Ver- 
ceniging van Waterstaats-Ingcnicurs in Ncder- 
landsch-Oost-Indie. Uitgegeven door de Ver- 
ceniging van Waterstaats-Ingenieui,s in N.-O.- 
Indie, zag het eerste nummer van dit tijdschrift 
onder redactie van Th. van Rosse bij de fir ma E. 
Fuhri & C°. te Soerabaja in Maart 1913 het licht. 
Voorloopig vcrschijnend oin do 2 maanden, word 
bij den aanvang van den vierden jaargang de uitgave 
in ecn maandclijkscho veranderd. Met nummer 4 
van den vijfden jaargang wordt de titel aangevuld 
met de bijvoeging: tijdschrift 



480 TLJDSCHRIFTEN EN PERIODIEKEN. 

gewijd aan do technische cn maatschappxjlij kc 
vragen betreffende de open ba re werken in de tropen. 

Onder dicn titel ziet tlians de 8e jaargang het licht. 
Wederopbouw. Maandschrift gewijd aan de Jong-

Javanen-beweging en het，Javaansche gecs- 
.tesleven. In Janxiari 191^ verschcen bij de Indo- 
nesische drukkerij tc We It e vreden het eerste 
nummer van dit, onder redactie van R. M. S. 
Soeriokoesoemo en anderen staand pcriodiek, 
waarvan in 1920 de 3c jaargang het licht zag. Het 
tijdschrift is cen uitgave van het Comite voor het 
Javaansch Nationalisine. 

* Weekblad voor IndiS. Dit literarische tij 
dschrif t werd opgericht 1 Mei 1904 (formaat in 4°) 
onder hoofdredactie van M. van Geuns, en 
uitgegeven door de N. V. Soerab. Handelsbl. en 
drukkerijen te Soerabaja. Met ingang van Januari 
1911 werd met het tijdschrift samengesniolten het 
Dames- wcekblad voor Indie, waarvan, beginnende 
met ,n°. 3S van den 7en jaargang op den titci wordt 
melding gem a a kt-. De uitvoerige titel: Weekblad 
voor Indie tevens Damesweekblad voor Indie bleef 
behoudpn tot den 14en jaargang (15 April 1917), toen 
voor het weekblad een andere exploitant ge- vonden 
werd. Het tijdschrift verschcen daarna onder 
hoofdredactie van J. Verboom, bij de N. V. ,,Het 
Weekblad voor Indie'* te Soerabaja. 

Met nummer 29 van den 17den jaargang (24 
October 1920) werd de uitgave van het weekblad 
tengevolge van de steeds stijgende exploitatie- kosten 
gestaakt. 

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan ver- 
scheen n°. 1 van den 11 den jaargang (van 19 April 
1914) a Is Ju bileu m n u m mer. 

♦Weekblad van Nederlandsch-Indie. 
Geredi- geerd en uitgegeven door J. A..Uilkens (met 
veler medewerking), verschcen bij E. Fuhri & C°. tc 
Soerabaja den 4den November 1888 het- eerste 
nummer van dit tijdschrift, dat zich echter niet in .een 
lang bestaan mocht verheugen. Tengevolge van het 
overlijden van den redacteur werd, nadat een aantal 
nummers van den vijfden jaargang verschenen waren, 
de uitgifte gestaakt. 
*Werktuigkundige (De).Orgaan van de Vereeni- ging 
van Werktuigkundigen in Ncderl.-Indie en van de. 
Vereeniging van Oud-leerlingen dor Kweekschool 
voor machinisten te Amsterdam. In September 1902 
(in gr. 4°.) te Batavia om de 14 dagen verschijnend 
onder redactie van J. F. H. Koopinan en Th. Jacometti 
Hzn., werd bij den aanvang van den vierden jaargang, 
nadat het for- maat veel kleiner was geworden, het 
orgaan, ten gevolge van de verplaatsing van den zetel 
van de Vereeniging naar Soerabaja, aldaar 
uitgegeven. In April 1907 hield de subsidie, die door 
de Ver. van Oud-leerlingen der Kweekschool voor 
maciii- nisten werd verleend, op, zoodat het 
tijdschrift toen uitsluitend Orgaan van de Vereen, v. 
werk- tuigkundigen in Ned.-Indiii werd. 
Voornumelijk door het ophouden van die subsidie 
zag, bij het ein digen van den 6en jaargang, de 
redactie zich verplicht de uitgave tc staken. 

*Wet en Adat. Bladen, gewijd in het 
algemeen aan het Recht en aanverwante 
onderwerpen, in het bijzonder aan Indische 
rechtsbelangen. Uitgegeven onder leiding van Mr. 
J. A. Nederburgh. Batavia, G. Kolff & C°. Dit 
tijdschrift (verschij- nend op onbepaalde tijden) werd 
opgericht om te trachten „in veel opzichten te 
voorzien in de 

leonite, ontstaaw door de opheffing der Ind. Ju- 
risten-Vereeniging". Na cen 2-jarig bestaan, 189G —
98, waarin twee jaargangen, uitmakende 3 banden, 
zijn verschenen, word de uitgave wed er gestaakt 
wegens gebrek aan niedewerkers (zio dl. 3, biz. 281). 

Witte-Kruis Blad. Door A. van Emmerik tc 
Salatiga als redacteur-adininistratcur opgericht, zag 
in Juli 1902 het eerste nummer van dit maandblad, 
dat uitgegeven werd „in do aller- eerste plants om 
gelegenheid te hebbon ecn hartc- lijk woord tot de 
lezers te richtcn", en ook „opdat er geldelijken steun 
voor do kolonie uit zal voort- vloeien" (voorwoord 
aan de lezers) het licht. 

De eerste en de tweede jaargang zijn elk door-
loopend gepagincerd, de derde jaargang tot en met 
nummer 4. Als bijlage verscheen af cn toe een, 
telkens afzonderlijk gepagineerd blaadje: Landbouw 
en vceteelt. 

Tlians versebijnt de 18e jaargang. 
B. TIJDSCHRIFTEN, IN NEDERLAND OP-

GERICHT, WELKE UITSLUITEND 
AAN INDIE ZIJN GEWIJD. 

Bandera Wolanda. Maleisch- Nederlandsch 
Tijdschrift, door wijlen J. E. Tehupeiory in 1900 
opgericht. Met n°. 31 te beginnen op verzoek van 
vele lezers en met instemniing van den overledene: 
Politick orgaan voor loyale Jong-Indiers en Jong-
Chineezcn. Het geilluslreecrde tijdschrift verschijnt 
nog steeds twee keer per ma and bij N. J. Boon te 
Amsterdam. 

Berichten en mededeelingen van de „
Vereeni ging van Ambtenaren bij het 
Binnenlandsch Be- stuur in Nederlandsch 
Indie55 te 's-Gravenhage. Ten einde tegemoet te 
komcn aan fie klaclit, dat de leden in Indie onkundig 
werden gclaten van de handelingen der Vereeniging. 
werd besloten om, zoo,lang de Vereeniging geen 
beschikking had over een eigen tijdschrift, door 
middcl van korte mededeelingen die leden op de 
hoogte tc liouden van het docn en latcn (ler 
Vereeniging hi er te lande. Alzoo zag in 1909 het 
eerste iiurninfr der Berichten en Mededeelingen l.»ij 
de drukkerij Korthuis te 's-Gravcnhagc het licht. Wcl 
word het Koloniaal Tijdschrift (zie aldaar) in 1912 
het orgaan der Vereeniging, dock de Berichtiui en 
Modedeelingen blevcii (hoewel zeer onr＜；gel - 
matig) versehijnen. Jn Januaii 1 921 zag num- mcr 31 
het ]ickt. ♦ 

*Berigten van de Maatschappij tot nut van 
den Javaan. Gesticht door W, Bosch, gaf dezc 
maat- schappij, aan van gen de jnct Septein bcr 1868 
maandclijkschc mededeelingen uit. Nadat de 
(gedeeltclijke) jaargang J868 en 1869 --'71 waren 
verschenen, werd de uitgave veranderd in : Ne-
derland en Java. Veerliend(t(t(/sche ('ovrant der 
Maatschnppy .... enz. Toen 2 jaargangen (J 872 en 
'73) op deze wijzc waren uitgegeven, ge- schiedde de 
uitgave, hocwcl ook in courantvorm (4°.), wecr 
maandclijks. Dit nieuwe Maandblad verschcen in 
1874, '75 en gedeelteJijk in '76, aan- gezien de 
uitgave werd gestaakt toen van laatst- genoemden 
jaargang n°. G was uitgegeven. Jaargangen 1868 —
*7 J hebben jaarlijkschc inhoudsop- gaven; de 
volgende missel) die. 

*Bintang Hindia. Een Nederlandsch-Maleisch 
gelllustreerd tijdschrift, waarvan het ccrstc num- mer 
onder redactie van H, C. C. Clockener Brous- son, bij 
N. J. Boon te Amsterdam in 1902 het 
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licht zag. Met nummcr 6 van den 5dcn jaargang ..juii 
1907) hicld dit half-inaandelijksch perio- iliek op to 
verschijneu, om te worden voortgezet ondZr don 
titel: JSandera Wolanda (zie aldaar). 

^ Bulletins van het Koloniaal Museum te 
Haar- lem. Vroeger opgenomcn in het Tijdschrift 
voor Nijverhcicl, werden de bulletins sedert 1892 af- 
zonderlijk uitgegeven. De numniers 1 — 3 ver- 
schenen onder den titel: „bulletin van de Neder- 
landschc maatschapp^ ter bevordering van Nijver- 
Jieid, Koloniaal 五wseim" bij Gebrs. Belinfantc t，
c 's~Gravenha，ge； de volgendc nummers zagen 
alle bij J. H. de Bussy te Amsterdam het licht. De 
jaarlijksche verslagen van het Koloniaal Museum 
worden in deze bulletins aangetroffen. 

Ten gevolge van de overdracht van het Koi. 
Museum aan het Koloniaal Instituut te Amsterdam 
op 4 Januari 1913 was nummcr 52 het laat- ste 
bulletin, dat in September van dat jaar ver- schecn. 

Registers. N°. 28 bevat den inlioud van alle te 
voren verschenen nummers en extra-nummers. 

Een generaal register, door N. Beers bewerkt, zag 
als (ongenummord) Bulletin van het Koi. Museum, 
uitgegeven door het Koloniaal Instituut in 1914 bij J. 
H. de Bussy te Amsterdam het licht. 

*Bijdragen tot de kennis der 
Nederlandsche en vreemde Kolonien, 
bijzonderlijk betrekkelijk de vrijlating der slaven. 
Uitgever C. van der Post Jr. te Utrecht. Blijkens decl 
1, 1854, bl. 15 van het tijdschrift van het Ind. 
genootschap zjjn deze Bijdragen het orgaan eencr in 
*43( ?) te Utrecht opgerichte vereeniging, ongeveer 
hetzelfde doel bcoogend als genoemd genootschap. 
Er verschenen (in 2-maandcl. afl.) in het gehecl 4 
jaargan- gen (1844 — 547), da ar met de opheffirig 
dicr ver- eeniging het tijdschrift hetzelfde lot 
onderging. De Bijdragen (welker redactie ons 
onbekend is gc- blevcn) bevaLten, naast 
onderwerpen over de slave TH ij, artikelcn van 
allerlei aard over Indiii, een vastc rubriek met 
uitvoerige „Berigten aan- gaande de Ned. 
KoloniOn", 

Bijdragen,tot de Taal-, Land- en 
Volkenkunde van Ned.-Indie, uitgegeven door 
het Kon. Insti- tnut voor de T.-, L.- (-n Vk. van N.-L 
Sedert de oj)rjc，hting van het Inst ituut op 4 J uni 
1851, ver- s< liiji)cn (Ic Bij<lragen op ongezetto 
tijden, doch i»i(l(；n reg(-l 4-man] jaars. Be inhoud 
is cvcnals van het CI'ij<lschr. Bat. Gen. van zuiver 
weten- si-hapyelijkon aard, maar bovendien worden 
in de Bijriragen o])gcnomcn de notulcn ( I er 
bestuurs- en algcmcenc vergadcringen en de 
jaarverslagen van het Instituut. Het tijdschrift wordt 
in scries uitgegeven en heeft geon jnet name 
genoerndo redactie, aangezicn het Besluxir van het 
Instituut die fuuctie wnarneeint. Dccl 1 (met het 
jaartal 1853) verschcen bij K. Fuhri te's Gravcn- 
hagc; deci 13 (3e Volgrceks, dl. 1) cn volgcnde bij 
M. Nijhoff te Gravenhage, bij welke firnlu in 1920 
het 76c deel uitgegeven werd; to l)c- ginnen rnet deci 
65 (1911) wordt geon volgrceks nicer geynoemd. 
Voor verdere bijzondcrhedcn om- trent uitgave, etc. 
zie het hierna te nocmen register van G. P. Rouffaer. 

Refjislcrs: J. Inhoudsopgav.c dor cerste 7 declen 
in Niouwc [is 2(le] Volgr. dl. 7 (1863) bL XLVI cn 
vgg. — I f. Idem der cersto 11 dcclcn in idem (11. 8 
(1861), bl. 67 en vgg, — III. Idem der eorsto 12 
deelcn, in 3c Volgr. dl. 1 (1866), bl. 219 cn vgg. ― 
IV. Systeinatische inhoudsopgave van de 

cerate 23 din., door Dr. T. C. L. Wijn malen, zic er 
slag Fcestviciing 25-jarig bestaan [ — 3e Volgr. dl. 
12], 1883, bl. 07 cn vgg. 一 V. Idem van de ccrstc 34 
din., door denzelfde in 5e VoJgr. dl. 1 (1886), 
Lxxxni en vgg. — VI. Een Alphab. zaak- cn 
naamregistcr op de ecr.sto 50 declen (1853—1899) 
(cn op de afzondcrlijkc werken van het Instituut), 
bewerkt. door G. P. Rouffaer ter gelegcnheid van het 
50-jarig bestaan van het Instituut, word in 1901 bij 
M. Nijhoff afzonderlijk uitgegeven. . 

Chung Hwa Hui Tsa Chih. Een op ongeregclde 
tijden te Amsterdam verschijncnd tijdschrift der 
Chineezcn in Nederland en Nederlandsch-Indie, 
tevens orgaan van de Chineezen-vereeniging 
„Chung Hwa Hui". Van den len jaargang (1917) 
verschenen 3 afleveringen, van den 2en zag in 
October 1918 n°. 1/2 het licht. 

^Cybele. Tijdschrift rcr bevordering van land- en 
volkenkunde. Dit van illustraties in steendruk 
voorziene tijdschrift, waarvan het eerste stuk in 1826 
te Amsterdam bij de Gebroeders Dicderichs het licht 
zag, bevatte af en toe zeer belangrijke bijdragen over 
Nederlandsch-Indie. Het vorscheen in. zes stukken, 
ieder stuk afzonderlijk gepagi- ncerd, het zesde stuk 
in 1827 eveneens* bij ge- noemde uitgevers, waarna 
de uitgavo werd ge- staakt. 
♦Geillustreerd Ned.-Indisch Magazijn. 

Keur van novellen, pittoresken. reisbcschrijvingen, 
histori- schc verhalen (enz.). Onder redactie van C. 
Bijl de Vroe. In Juli 1902 verscheen te *s-Hago (bij 
W. J. ,van Hoogstraten) (in 4°) het le nummer van 
dit 14-daagsch tijdschrift. Wegens gebrek aan 
deelneming werd de uitgave reeds met het 6e num-
mer gesiaakt, (Medcdeeling van den uitgever). 

Handelingen en Geschriften van het 
Indisch Genootschap te 's Gravenhage, onder 
de zin- spreuk: Onderzoek leidt tot Waarheid. Het 
genootschap, op 26 Mei 1854 opgericht, en o. a. ten 
doel hebbeud: mede to werken tot verbreiding van 
kennis betreffende de Ned. kolonien. en be- 
zittingen, gaf aanvankclijk 4-maal 5s jaars boven- 
genocmd tijdschrift uit. Jaargangcn 1854 en '55 
verschenen bij Joh. Noman .& Zoon te Zalt- 
Bonimel, 1856 —'60 bij H. C. Susan. & Co. te 's 
Gravenhage. De uitgave werd toen voorloopig 
gestaakt, wegens het vooruitzicht der vereeniging 
van het Genootschap met het Instituut voor de Taal-
, cn Land- en Volkenkunde van N.-I. De eerste 7 
jaargangcn zijn vooral van belang wegens het groot 
aantal daarin voorkomende levensbe- schrijvingen 
van bekende Indische personen. 

Toen de verwachto vereeniging nict tot stand 
kwain, verscheen hot tijdschrift einde 1S61 op- 
niouw, doch in grootcr formaat en onder den titel; 
Indisch Genootscliap. Verslagen der Algemeene 
Vertjaderingen. Van nu af aan bevat het tijdschrift 
nagenoeg uitshiitcnd de verslagen der 
vergaderingen, dat zyn ； met betrekking tot Indie 
gehouden voordrachten)not discussio. De uitgaaf 
geschicdt op ongcregoldc tijden, doch niecstal G of 
7 maal 's jaars. De verslagen van 1861 tot 2 Nov. 
18G6 zijn overgedrukt. uit het Tijdschr. v. N.-I. van 
dio jaren. Uitgever of drukker worden op den titel 
nict vcrmeld; het drukken gcschiedt sodert gcruimcn 
tijd door de fir in a H. L. Smits to 's Gravenhago. 

Registers \ Voor ccn korton inhoud dor Handel, cn 
Gcschr. van 1S54 —'60, zie 7en jaarg. (1SG0), bl. 
233 cn vgg. En verdcr： Telkens als 5 jaar- 

IV 31 
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gangen z^jn versclieiien (aanvaugendc met de jaarg. 
1861 — 1865), woi'dt aan den laatsten een 
inhoudsopgavc toegevoegd, enkel bevattende de 
behandelde onderwerpon in chronologische volg- 
orde; de namen der inlciders dus nict. 

Hindia Poetra. Een algciucen Indisch maand- 
blad met uitsluitend Hollandschen tekst, be- stemd 
voor Indiers en ajle Indisch-gezindc bc- 
langstellenden. Dit maandblad, cen uitgave der 
Indische Vereeniging onder rcdactie van S. Surya 
Ningrat mocht zich niet in een lang bestaan 
verheugen% opgericht den len Maart 1916 deelt de 
voorzitter der indische Vereeniging in num- mer 12 
van den len jaargang inede, dat de gcre- gelde 
uitgave van het orgaan voorloopig moet worden 
stopgezet. 

In Augustus 1918 verschijnt de Hindia Poetra 
weder, eerst als congresnumincr van het Indo- 
ncsisch Verbond van studeerenden (29 Augustus 
1918) daarna. met nummer 2, als orgaan van dat 
verbond. Beginnendc met nummer 3 verschijnt het 
orgaan maandclijks. De rcdactie, die bij den 
aanvang bestond uit Surya Ningrat, Yap Hong Tjoen 
en J. A. Jonkman, wordt thans gevormd door Pandoe 
Soeradliiningrat, Phoa Liong Djin en ilr. H. J. Bool. 
♦leones Bogorienses. Een uitgaaf van den 

bo- tanischen tuin te Buitenzorg, waarvan bij den 
boekhandel en drukkerij voorhecn E. J. Brill te 
Leiden in 1897 de eerste, en in 1899 de derde (en 
tevens laatste) aflevcring het licht zag. De af- 
leveringen zijn doorloopend gepaginccrd. 

Gelllustreerd weekblad voor Nederland 
en Kolonicn. Met het doel bclangstelling te wekken 
voor Oost- zoowel als voor West-Indie werd dit 
tijdschrift, waarvan 11 April 1917 de eerste 
aflevcring vcrscheen bij Joh. Ensched6 & Zonen te 
Haarlem, onder rcdactie van Dr. H. H. Zeylstra Fzn., 
Prof. Dr. A. W. Nieuwenhuis, Prof. D. G. Stibbc en 
M. Joustra opgericht. Het beleeft thans zijn vierden 
jaargang. 

*Indier (De). Weekblad gewijd aan het 
geeste- lijk'en maatschappelijk leven van Indie en 
Oost- Azie. Onder rcdactie van Frans Berding en 
Tjipto Mangoenkoesoemo verscheen bij de 
drukkerij „De Toekomst" te Schiedam den 23en 
October 1913 het eerste nummer van dit periodick, 
„een blad" zooals de rcdactie in het voorwoord: 
„Wat we willen" zegt — „hetwclk naar juistheid 
inlich- ten wil omtrent alios wat de jonge krachtige 
be- weging van Indic betrcfl  ...  in den (lienst van 
de wereldkultuur, en meclfwcrken wil aan de vrij- 
heid van het voJk. welks naam het dreagt". Met 
nummer 9/10 van den 2en jaargang (24 December 
1914) hield het op te bestaan. 

Indisch Genootschap. Verslagen der 
algemeene vergaderingen. Zie： J/avdelingcn 
en getschrijlen van het Indisch Genootschap. 
♦Indische Bij (De). Tijdsclirift ter 

bevordering van de kennis der Ned. volkplantingcn 
en dersel- ver belangen, uitgegeven door C. L. 
Blume (on D. J. Veegens), Leyden, H. W. Hazelberg 
& C°. Van dit tijdschrift vcrscheen in 1842 — *43 
slechts den geillustreerd decl (beslaande uit 4 afi.), 
maar met zeer belangrijken inhoud. Wcgens te 
weinig decl- neming werd de uitgiftc gestaakt. 

Indische Cultuuralmanak. Samengestcld 
door A. H, Bcrkhout (en Dr. M. Grcshoff) en na het 
overlijden in December J909 van laatstgenoernde 
door A. H. Berkhout en H. C. Prinsen Geerligs. 
Verschijnt sedert 1886 jaarlijks bij J. H. de Bussy 

te Amsterdam； in 1919 word de 34c jaargang (voor 
1920) uitgegeven. 

Sedert 1906 (de 21e jaargang) verschijnt do 
almanak met ecn supplement, waarin opgeno- inen 
wordt een lijst van tijdschriften en boeken 
betreffende kolonialen landbouw en aanverwauto 
vakken. 

Indische Gids (De). Staat- en letterkun dig 
maandschrift. Dirccteur C. E. van Kesteren. Met 
vcler mode working. Redacteur van de ru brick 
Koloniale litteratuur (zie hieronder bij Ind. Lct- 
terbode): Dr. T. C. L. Wijnmalen. De Indische Gids 
werd in begin 1879 opgericht (zie het voorwoord in 
deel 1) en door J. H. de Bussy te Amsterdam 
uitgegeven, wclke fir ma bchalve in de jaren 1885 
t/m. 1893, toen het tijdschrift bij E. J. Brill te Leiden 
vcrscheen, tot op heden do uitgave bchield. Dr. 
Wijnmalen blcef tot medio 1888 vast niedewerker en 
word, toen vervangen door Mr. P. A. van der Lith en 
Dr. C. M. Kan, wier namen evcnwel slechts een 
jaarg. aan het tijdsclirift waren verbonden. Van den 
lOen - 15cn jaargang(188u —*93) wasE. Rittner 
Bos redacteur van de financieele rubrick. In Maart 
1897 trad als waarn. redacteur enin 1899 als 
hoofdredactcur op R. A. van Sandick; waarniede 
gepaard ging het aftreden van den dirccteur-opricht 
er Van Kesteren. Van Sandick bleef 5 jaren de 
redactie waarnemen en word bij het begin van den 
24sten jaargang (1902) vervangen door J. E. de 
Meyier, die tot en met October 1913 die functie 
vervulde^Hij overleed den 2(5en November van dat 
jaar. De November en December aflcveringen 
vcrschenen tijdelijk onder redactie van II. C. Prinsen 
Gcer- ligs, die bij den aavang van den 36en jaargang 
(1914) vervangen werd door E. A. A. van Hcc- 
keren. Onder diens rcdactie verschijnt thans (1920) 
de 42e jaargang. Met den 25en jaargang (1903) werd 
de titel van het tijdsclirift belangrijk gewijzigd en 
luidt nu voluit: 

De Indische Gids. Tetens nieuwe Serie van het 
Tijdschrift voor Ned.-Indie (zie aldaar), Hoofd-
redactcur E. A. A. v. Heckcrcn. Voor een OV<T- 

zicht van den inhoud, zie het： 
AIphabetis h egisler, op de (elk uit 2 dccJcn 

bestaandc) jaargangen 1879 t/m. 1903, bew< rl.l 
door J. E. de Meyicr cn in 1904 bij de Bussy ver- 
schcncn. 

*Indische Letterbode (De). Orgaan gewijd 
n.m NcdcrJandsch-lmli.scli(r Bibliographic. On<l< 
r r< - daet’ic van Dr. Th. Ch. L. Wijnmal(!D. In 
Maart 1870 verscheen bij J. H. de Bussy tc 
Amsterdam in 4°. het lonummervandittijdschrifl. 
Aanvank<■- ]jjk elk kwartael uitkojnend, werd de 
Letterbode in 1877 oen 2-maandeL tijdsclirift en bij 
het begin van den 3en jaargang J 878, een 
maandschrift. In de 12c afjevering van 1878 decide 
de rcdaritcur mode dat de oprichting van „De 
Indische Gids”， waarin cen rubrick zou komen 
geheel in de rich- ring van de Letterbode, de vcrdcre 
uitgave van dit orgaan overbodig maakte cn het 
tijdschrift daarom word gestaakt. Gedurende den tyd 
van het bestaan werkte de Letterbode mede Lol de 
vasllegging der Indische literatuur, verspreid in tai 
vnn tijdschrift en, periodieken en afzonderlijke 
bockwerkcn. 

*Indische Mail" („De). Veertiendaagsch 
popu- lair tijdsclirift ter bevordering dor kennis van 
het heden en vcrleden onzer kolonien. Met niede- 
werking van velen, die zich voor Indie intercs- 
seeren. Onder leiding van P. C. Huyscr. Dit tijd- 
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schrift, waarvan slcchts twee jaargangon, n.L 1886 
en 1887, vorschenon, word uitgegevon te 
Kuilenburg bij Blom & Olivierso. Behalvo do ge- 
regeldo mailovcrzichten bevat de Indischc Mail 
vcrschillcndc (ook oorspronkclijko) bijdragon, als 
schetsen cn geschiedkundigc beschrijvingcn door of 
onder leiding van Melati van Java (= Maria Sloot) 
gcschrevcn. De tweede jaargaug mist titel en 
inhoudsopgave. 

Indisehe Mercuur (De). Orgaan voor don 
Jiandcl op Indie. Werd 1 Januari 1878 als 
maandschrift (in fol.) door J. H. de Bussy te 
Amsterdam opge- richt en door dezen (en H. M. van 
Dorp to Haarlem, die zich echter nog in den loop van 
1878 terugtrok) uitgegeven. Nad at 5 jaargangen 
waren vcrschenen veranderde de uitgave in een 
wekelijkschc, met Holl, en Engclschen tekst, onder 
den titel: De Indisehe Mercuur. Orgaan gewijd aan 
den uitvoerhandel. The Indian Mercury. A 
newspaper (etc.).Slechts 1 jaar (1883) verscheen 
het tijdschrift aldus; vervolgens weer allecn in het 
Holl., cn eveneens wekelijks. De titel, telkens min of 
nieer gewijzigd, is nu: De Indisehe Mercuur. Orgaan 
voor handed, land- bouw, nijverheid cn mijnwezen 
in Ned. 0.- en W.-Indie. Scdcrt 1891 verschijnen 
jaariijks (m bockvorm) als Bijlagen 1°. hetgeen do 
Kolo- nialc Verslagen bevatten aangaande 
landbouw en mijnwezen； en 2°. Jaaroverzichten, 
betref- fende den handel in kolonialc producten. (In 
1902 is wenwel de uitgave aangaande landbouw en 
jnijnwezen gestaakt). Van „De Mcrcuur" werd in 
1920 bij genoemde fir ma de 43c jaargang uitge-
geven. 

Behalve de jaarg. 1878 —*80, die een gezajneu- 
1 ijk register hebben, en 1882 waarvan de inhouds- 
opgax*c ontbreekt, zijn alle jaargangen van zeer 
uitvocrige registers voorzien. 

*Indische Spectator (De). Wcekblad 
gewijd aan de bclangen van moedcrland en 
koloniiin, under red a die van P. van Dijk cn M. T. 
H. PereJacr. Hiervan verschencn in 1886, bij Joh. I 
Jk(m：i to 'sHagc, 13 nummers, waarna de uit- is 
gestaakt. 

'"Indisehe Tolk (De) van het Nieuws van 
den Dag. \V< ckbla(i aan(!<• bclangen van Ned.-
Indie ^<!wij<l. Hoofdredacteiir P. Hcyting. Hut le 
num- jner W<T(J (in couranlvonn) te Amsterdam 
den lst.cn October 1889 uitgegeven. Hoewol de Tolk 
ruimc rneflcwcrking one!ervond van kenners van I 
ixli<' op vflerlci gebied, nioest wegens gebrek a an
 de uitgave gestaakt worden, 
toen n 248 (26 Juni 1894) was verHchenen. 

Indologenblad. Orgiian van de Indologen-
Ver- ceniging tc Leiden. Vnn dit bind, opgcricht „ter 
versterking van den band, die de Indologen on- 
derling bindf* zag het eerste niunmer den 7don 
December 1909 te Leiden het Jicht, om voortaan 
geregcJd twccmaal '$ niaandn (uitgezonderd in de 
vacantics) to verschijnen. Thans verschijnt bij ]f. 
Buurmun te Leiden do lie jaargang. 

*lnsulinde. Wcekblad gewijd aan kolonialc 
zakeH; rednetio R. A. van Sandick on P. J. de Witt; 
uitgevor J. H. de Bussy te Amsterdam. Een bind in 
vorjn on inhoud gelijk aan ,,Dc Inti ische Tolk" (zic 
aldanr). Het 1c numiner ver- schccn 7 Januari 1896
； do uitgave werd wegens gebrek aan 
belangstelling gestaakt den 27cn December 1898. 

Jaarboek van het Mijnwezen in 
Nederlandsch Oost lndiS. Uitgegeven op last 
van Zyne Excel- 

lentic don Minister van Kolonien. Aanvankelijk 
werden de rapporten dcr Indischc mijn-inge- nieurs 
in den vorm van „bijdragen tot de gcolo- gische cn 
mineralogische kennis van Ned.-Indie", 
gopublicccrd in het Natuurkundig Tijdschr. van Ned. 
Indie. Maar aangezicn die rapporten steeds 
uitgebreidcr werden, maakte de Natuurk. Ver- 
ccniging daartegen bczwaar cn ontstond als ge- volg 
daarvan bovengenoemd jaarboek. De cersto 
jaargang (zic hieiin het voorwoord van P. H. van 
JDiest, waaraan het bovenstaandeis ontlccncl) 
vcrschcen in 2 deelen bij C. F. Stcmler te Amster-
dam. Met den lien jaargang (1882) werd eene 
wijziging in de uitgave gebracht en verscheen het 
jaarboek in een afzonderlijk „Wetcnschappe- lyk,5 
en een „Technisch en Administratief Ge- deeltc". 
Met don 2Son jaargang (1899) kwam de- ze 
indeeling weer te vervallen en werd het jaarboek 
voortaan in een deel, tevens niet meer in Nederland, 
doch te Batavia, ter Landsdrukkerij uitgegeven, 
waarmede gelijktydig de toevoeging: “Uitgegeven 
op last9' enz. achterwege bleef. In 1904, met den 
33cn jaargang, verscheen het jaarboek opnieuw in 2 
deelen, terwijl het in 1914 tot 3 deelen werd 
uitgebreid, waaraan af en toe een atlas wordt 
toegevoegd. In 1919 verscheen de 46。jaargang. 

Sedert 1910 wordt iedere jaargang verdeeld in 
Verhandclingen en Algemeen Gedeolte. 

Registers. Een zaak-, personen-, benevens kaar- 
ten- en platcnregister over de eerste 10 jaargangen 
(1872 — 1881) verscheen in 1882 bij C. F. Stemler. 
— Een dergelijk, doch uitvoeriger bewerkt register 
over de jaren 1882 tot 1899 (jaargang 11 — 28), 
samcngesteld door P. van Dijk, in 1901 bij de bock- 
cn kunstdrukkerij v/h. Mouton & Co. te 's-
Gravenhage. 

Jaarcijfers voor het Koninkrijk der 
Neder- landen. Kolonien. Bewerkt door het 
Centraal Bureau voor do statistiek. Vroeger werden 
de jaarlijkscho statisticken over Indie opgenomen in 
het staatkundig en staathuishoudkundig jaar- bockje 
(zie aklaar onder rubriek C.) en daarna in de 可
dragen" van genoeind bureau, maar sedert 1889 
(gegevens bevattend over 1887) worden die 
overzichten afzonderlijk gepubliceerd en uitgegeven 
met Holl, en Franschcn tekst. In 1919 verscheen, bij 
Gcbr. Belinfante te's Gra- venhagc, de jaargang 
betrekking hebbend op het jaar 1917. 

*Kartinibode (De). Mcdedeelingcn van den 
Raad van Behecr .van do Verecniging Kartini- 
fonds. Van dezo mcdedcelingen zagen op onge- 
regelde tijdcn vicr numiners het licht. het eerste in 
October 1914, het laatstenummcr in October 1917. 

De verslagen, die de Verecniging bovendion 
jaariijks (sedert 1913) uitgeeft, geven een ge- trouw 
beckl van hetgeen door haar gedaan wordt ten bate 
van de ontwikkcling van het onderwijs aan 
Inlandscho meisjes in Nederl.-Indie. In deze 
jaarverslagen, waarvan thans dat over 1919 het licht 
zag, worden bovengenoemde mededee- lingen aan 
do leden voortgezet. 

Koloniaal Instituut te Amsterdam. Op 
ongere- gcldc tijdcn worden door do afdcelingcn 
Volken- kundc, Handels museum on Tropischc 
Hygiene van het Koi. Instituut medcdeclingcn 
uitgegeven, welkc medcdeclingcn doorloopcnd 
genummerd en somtijds fraai gclllustrecrd zijn. In 
1920 ver- schcen bij J. H. de Bussy tc Amsterdam 
inede- deeling 13 (afd. Tropische Hygiene n°. 8.) 
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Vopr nadore bijzonderliedcn omtrent het Kolo- 
niaal Instituut wordt verwezen naar het artikel 
INSTITUTEN. * 

Koloniaal Tijdschrift. Mede tengcvolgc 
van den drang uit den boezem der verecniging van 
Amb- tenaren by het Binnenlandscli Bestuur besloot 
het Bestuur dier Vereeniging, nadat 18 nummers van 
de door haar uitgegcven Berichlcn en mede- 
dedingen (zie aldaar) verscheueii waren, de vcr- dere 
uitgavc te staken on over tc gaan tot het op- riohten 
cn uitgeven van ecn eigen orgaan, en dat wel te meet 
omdat het Tijdschrift voor het Binncn- landsch 
Bestuur (zie aldaar in rubriek A.) sedert geruimen 
tijd cen kwijnend bestaan Icidde. Dien- tengevolge 
zag in het begin van 1912 de eerste aflevering van 
het Koloniaal Tijdschrift het liclit. Te beginnen met 
den 9den jaargang (1920) verschijut het tijdschrift, 
instede van maande- lijks, om de twee maanden, bij 
de drukkerij Kort- huis te 5s-Gravenhage, terwijl het 
bibliographisch dverzicht, dat tot nu toe steeds in het 
tijdschrift voorkwam, met de Maart-aflevering van 
dicn jaargang were! stop gezet. 

Koloniaal Verslag. Zie omtrent het Koloniaal 
Verslag het betreffendc artikel. 

Koloniaal Weekblad (Het). Zie： Oost en 
West. 

*Koloniale Jaarboeken. Maandschiift tot ver- 
spreiding van kennis der Nederl. en btiitenl. Over- 
zeesche bezittingen. Het tijdschrift trachtte een 
plaats in te nomen naast, cn had ongeveer dezelf- de 
strekking a Is het Tijdschr. v. N.-I. J a arg. 1 — 2 
(1861/'62 —'62/'63) vcrschenen bij W. Thieme te 
Zutphen en H. M. van Dorp te Batavia； de 3e en 4e 
(tevens laatste) bij Al. Nijhoff te *s Hage. 
Redacteuren worden op den titel niet vernield ； 
volgens Brink in&n's catalogus was P. J. B. C. 
Robid6 van der Aa de 尸edactcur, doch Nijhoff's 
fondscatalogus (1898, bl. 64) zegt dat (lit alleen den 
4en jaargang betreft. 

Maandblad der Vereeniging van Oud-
Onderof- ficieren van het Leger in Oost- 
en West-Indie ,,Madjoe". Onder dezen titel en 
ondcr redactie van W. H. Baayens tc Amsterdam 
verscheen den leu Januari 1915 de eerste aflevering 
van dit periodiek, dat met numrner 4 van den 2en 
jaargang zijntitel veranderde in: Madjoe, Maandblad 
....enz. Onder dien naam verschynt thans, gc- 
redigeerd door K. E. M. yan Waveren, te Utrecht de 
6e jaargang. 

Maatschappij ter bevordering van het 
natuur- kundig onderzoek der Ned. kolonien. 
Bulletin. Sedert de oprichting door Mr. L. 
Serruricr in 1890, geeft dezc maatschappij op 
ongezette tijdcn bulletins uit, vvclke de voorloopige 
rcsultaten dor door haar uitgezonden, of 
gesubsidieerde expedi- ties bevatten (Borneo-, 
Siboga-, Nieuw-Guinea cn Ceram-expedities.). 
Medio 1920 was het 77sto Bulletin vcrschenen, 
evcnals alle vorige, zonder een uitgewerkte 
inhoudsopgaaf of register. 

Eveneens worden door deze maatschappij ge- 
publiceerd de extractnotulen van Jiare bestuurs-, en 
de notulen van de algeineene vergaderingen, welke 
laatste geregeld icder jaar worden gehou- den. 

Madjoe. Zie: Maandblad der Vereeniging .... 
„Madjoe'\ 
♦Mededeelingen op zeevaartkundig gebied 

over Ned. Oost-Indie. Afd. hydrographic van 
het Min. van Marine. Op ongercgelde tijden, sedert 
1896 bij de firma Mouton & C°. te ,s-Hage 
uitgegeven, zijn deze mededeelingen in de eerste 
plaats voor 

de zeovaart van belang, en bevatten tevens tai van 
gegevens, dienstig voor do beoefening dor land- en 
volkenkunde van Oost-Indio. 

Nadat in Augustus 1903 numnicr 31 was ver- 
schenen, is de uitgavo gestaakt. 
♦Mededeelingen uit Oost- en West-Indie. 

Uitge- geven door de Ver. ter bevordering der 
zcdclijkheid in de Ned. Ovcrz. Bezittingen. Volgens 
het le nuinmer (verschenen tc *s-Hagc. in 1894 bij 
W. A. Begchoor) bcoogde do uitgave in hoofdzaak: 
Be strijding van hbt concubinaat onder ainbtenaren 
en militaircn in Indie. De uitgavc werd in 1895 
(nadat slechts 3 nummers waren verschenen) ge- 
schorst, wegens gebrek aan stof uit Indie. 

*Moniteur (Le) des Indes Orientales et 
Occiden tales, recueil de memoires ct de notices 
scientifi- ques ct industriels, de nouvelles et de faits 
importants concernant les possessions Neerlandaises 
d'Asic et d'Ain色ique. l?ublie sous les auspices de 8. 
A. R. Monseigneur le Prince Henri des Pays- Bas, 
avoc la cooperation de plusieurs membres de la 
Societe des arts et des sciences de Batavia par Ph. Fr. 
de Sic bold ct P. Melvill de Carnbee. Het 
maandschrift werd opgericht medio 1846, hoofd- 
zakelijk mot het docl in het buitenland kennis to 
verspreiden omtrent de Ned. kolonien ； vandaar de 
verschijning in de Fransclie taal. Door vertrek van 
Von Siebold blcef na het beiiindigen van den len 
jaargang (1846 —547) de redactie bij Melvill van 
Carnbee alleen bcrusten. Toen echter de 3e jaargang 
(evenals de vorige bij de Gebrs. Belin- fante te 's 
Hage, in 4°. form.) was verschenen, werd de uitgaaf 
van dit voor Indie hoogst belang- rijk tijdschrift 
gestaakt (volgens P. M. Netscher, in Algem. Konst- 
en Letterbode, 1857, bl. 3(i. „hoofdzakelijk uit 
gobrek aan declncming"). 

Mudato. Tijdschrift der Vereeniging tot bestu- 
deering van de muzick, de dans- en tooneelkunst van 
Oost- en West-Indic. Een op zecr ongeregcl- de 
tijdcn verschijncnd gefllustrecrd periodic!., waarvan 
het eerste nuinnier in April 1919 te Am - sterdam het 
liclit zag. Thans verscheen van clou ccrstcn jaargang 
do tweedc aflevering. 

Nederland en Java. Zic: lierigten van de Ma 
a I schappij tot nut van den Javaan. 

*Nederlandsch-Indie. Staat- cn Lctterkundj^ 
Weekblad. Uitgegcven bij H. C. Susan tc venhagc 
vorscheen in Ma art 1855 het eerste num- mer van 
dit periodiek, dat na ecn zevenjarig b<- staan met 
den len October 1861 opliicld to ver- schijnen. 

Nederlandsch-Indie Oud en Nieuw. 
Maandblad gowijd aan: bouwkunst, archacologie, 
hmd- i n volkenkunde, kunstn ij verheid, han del en 
vor- keer, cultures, mijnbouw, hygiene. Ondcr dozen 
titel, cn onder redactie van Ed. Cuy|)c；rs, Mr. J. G. 
Huyser, M. J. Hulawit, Noto Soeroto en L. J). Petit 
Jr. verscheen in 1916 to Amsterdam de eerste 
aflevering van dit maandblad, da.t eon voort- zetting 
is van het tijdschrift： Het Ned.-Indische Huis Oud 
cn Nieuw (zic aldaar in rubriek A). Het tijdschrift, 
waarvan de afleveringen zeer fraai gelllustreerd zijn, 
beleeft thans, onder rbdac- tie van Prof. T. J. 
Bozemer en anderen, zijn 5c jaargang. Do ondcrtitcl 
luidt nu： algomcen ge- inustreerd Maandblad op 
koloniaal gebiej. 

*Nederlandsch Koloniaal Centraalblad. 
Maan- delijksch overzicht botreffende de litcratuur 
van Ned. Oost- en West-Indie, hoofdzakclijk op het 
gebied der ethnologischc, biologischc cn gco- 
logischc wetenschappen. Tn vereeniging met J. G 
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Boerlage, G. A. F. Molciigraaf, Max Weber cn A. 
Wichmann geredigeerd door C. M. Ployte Wz. 
Uitgever E. J. Brill to Leiden. Nadat de lc jaar- gang 
(1894 —,95) was vcrschonen, word de uit- gave 
gestaakt, wegens verhindering dor medcwcr- kers om 
geregcld bijdragon te levcren. 

*Oedyana Pd.ra Prajitna. Serat 
patjangkraman j)ara prajitna. Tijdschrift voor den 
vooruitstre- venden Javaan. Ondci, redactic van 
Boonjamin zag in Juni 1909 te Amsterdam het eerstc 
nu)n- mer van dit tijdschrift, dat blijkens het cersto 
ar- tikel een maandblad bcloofde te worden, do ch 
waarvan de afleveringen vrij ongeregeid ycrsche- 
nen, het licht. Met numiner 5 (in September 1910) 
word de ondertitel veranderd ih： onafhankelijk 
tijdschrift voor den Javaan, en werd de rcdactie 
gevormd door R. M. Soejnitro en R. Brata di Widjaja. 
Dit nummer was het laatste dat ver- scheen: de 
uitgiftc werd daarna gestaakt. 

*Onze Koloniale Politick. Gedurende 
cnkele niaanden, als bijblad van „De Vrijzinnig 
Demo-' cr&at，'', verschencn, zag op 25 November 
191G te 's-Gravenhagc, onder redactie van A. van 
Wit- zenburg, het eerste nummer van dit, door en 
voor rekening van genoemd orgaan uitgegeven 
maand- blad het Jicht. Met nummcr 5 werd de 
rcdactie overgen omen door H. J. Vermeer, die de 
vcrdcre nummers geredigeerd heeft. Op 25 Augustus 
1917 versehcen nummer 9, waarna, ten gevolge van 
de hooge onkosten, de uitgave werd gestaakt. 

De nummers zijn nict doorloopend gepagi- 
ncerd. 

Dost en West. Orgaan der VcTceniging. In 
aansluiting met haar hoofcldoel: ,.Het versprei- cicn 
van populaire kennis omtrent onze Indian'', geeft de 
Vereenigir>g „Oost en West" eon orgaan (in 
courantvorm) uit, dat van Ma art tot September 1901 
iedere 14 dagen verscheen, cn na dien tijd, te 
beginnen met nunimcr 14, wekelijks,wordt 
uitgegeven. onder den titel: Het Koloniaal Week- 
bind. Orgaan der V(rcenif/ing Oost en West. Bij de 
<lrukkcrij Ten Hagen tc's-Gravenhage verschijnt 
thanH de 20e jaargang. 

Oost- en West-Indische Post (De), bchelzende: 
',onsideratien over de critique toestand dci colonies. 
ME, Aanhangsfl: De Exira Oost- cn West- Indische 
Post. Kn m(U, Vcrvolg： De Oost- en West- 
IndiscJie Post, beli(*lzcn<l(!: Den tegenwoordigen 
Staat <le middelen van herstcl van de O.I. (in Nedf-
rlanfl. I -11 verschencn in de jaren 1784 '85 te 
Utrecht bij J. M. van Vlotcn en J. J. Bi-ssfling; cn 111 
bij .1. Vcrleni tc Amsterdam; daarna wen I de uitgave 
gestaakt. De redactcur van dit wckelijks verschijnend 
tijdschrift achtte hot g(!radcn zich nict l)okcnd te 
maken, gclyk ook allc bijdragon nanmloos of onder 
ecn sohuil- naani zijn gcschrevcn. 
♦Oosterling (De). Tijdschrift bij uitshiiting 

toegewijd a an de verbroiding der kennis van Oost-
In(lie; bevattende bijdragon 'tot bovon- gemekl doel. 
van ondcrschcideno ludischo amb- tonaren cn in 
Indio govestigde particu'ieren. Verzfemcld cn in liot 
licht gegoven door J. Olivier Jr. Vcrschccn op 
ongcrogelde tijdcn bij K. van Hu 1st tc Kampci), 
doch had geen lang bestaan. Het eerste deel word 
uitgegeven in 1835, hot tweed。in '36; van het derde, 
dat goUlustreerd wns cn waarvan de titel hiiddo： De 
Oostcrling. Bijdragon tot do kennis van Oost-Indiii, 
verschcen in 1837 slcchts hot lc stuk. 

Systematischo inhoudsopgave. Zic J. Pijnappcl 

Gz. in Bydr. Kon. Inst. Doel 3 (1855), bl. 149 en vgg. 
*Opium-vloek (De). Tijdschrift van den 

anti- opiumbond. Onder redactic van J hr. Mr. 
Elout van Soetcrwoude. In de jaren 1891 —'99, 
werdon in 4°. form, to 's-Gravenhage (bij C. 
Blommen- daal) in het gcheel slechts 4 afleveringen 
uitgegeven； daarna is de uitgave gestaakt. 

Orang Peladang. Orgaan voor leorlingcn en 
oud-lecrlingcn dor M. K. L. S. tc Deventer cn bare 
voreenigingen landbouw-socicteit „Nji-Sri,* en 
sportvereeniging ,,Kalongs". Aldus de titel van een 
periodiek, waarvan het eerste nummer 1 October 
1913 te Deventer verseheen. Met nummer 7 van den 
6en jaargang (April 1919) wordt de titel van het 
niaandschrift veranderd in Orang Peladang. Orgaan 
van het landbouwcorps ,,Nji-Sri" te Deventer. Onder 
dicn titel ver- schijnt thans de 7e jaargang. 

Orgaan der Vereeniging “Moederland en 
Kolo- nien". Dcze koloniale vereeniging, 14 
Maart 1901 opgcricht met het doel o.a. 
belangstelling voor ludie op to wekken, geeft op 
onbepaalde tijden mcdcdeelingen uit, welke in 
hoofdzaak do verslagen der gehouden vergaderingen 
(met discussic) bevatten, benevens aanteekeningen 
op de jaarlijkschc begrootingen voor Nedcrl.- Indie. 
Medio 1920 was nummer 1 van het 19e vereenigin 
gsj a ar (1920) bij den boekhandel Cikot te 5s-
Gravcnhagc verschenen. 

Pintoe-Pemiagaan. Tot bevordering van den 
export naar Nederl.-Indio. Een gcillustrcerd 
maandblad (deols met Maleischcn tekst), uitgegeven 
door Kramer, v. d. Hout & C°. te 's-Gra- venhage, 
waarvan het eerste nummer in Juli 1909 het licht zag. 
Het verschijnt thans bij N. J. Boon te Amsterdam. De 
afleveringen zijn door- loopend genummerd. 

Technisch tijdschrift voor Ned.-IndiS. 
(Vroegcr militair technisch tijdschrift voor 
Nederland cn Kolonicn). Gewijd aan de tcchnick van 
belang voor onze kolonicn in het algemeen en de 
defensie in het byzonder. Dit pcriodiek, een 
voortzetting —zoohls de titel aangeeft — van het in 
1918 opgerichtcMilitairtechnisch tydschrift, 
verscheen onder hoofdredactie vaxi K. E. Oudendijk 
in Mei 1920 bij C. Harms Tiopcn to 's-Gravenhage. 

Tijdschrift voor Nederl.Jndie. Zie de 
rubriek A. Verhandelingen van het 
geologisch-mijnbouw- kundig Genootschap 
voor Nederland en KoloniSn. 

Dezc verhandelingen, die in twee Series ver- 
deeld wordon (cen geologische en een mijnbouw- 
kundige) verschyncn op ongorcgoldc tijden bij 
Mouton & C°. to 's-Gravenhage. Van de eerste sorio 
zagon thans 5 dcclcn, 1912— 1920, het licht —het 
3d。dccl tevens ecnc fecstuitgave ter gelcgonlicid 
van het 25-jarig Hoogleeraarsjubi- leuni van Dr. G. 
A. F. Molengraaff: van de tweede serie verschcen 
slcchts 1 dccl (1912 — ,1919). 

C. PERIODIEKEN, DTE VAN TIJD TOT TIJD 
BTJDRAGEN OVER KOLONIALE 
ONDERWERPEN BEVATTEN. 
Aarde (De) en haar Volken. Een gellhistreerd 

maandblad, waarvan de cersto jaargang in 1865 
vcrschccn. Het wordt thans uitgegeven door de N. V. 
Hot Tijdschrift „Eigen Htuird” te Amsterdam, cn 
bolceft zijn 56en jaargang. 

De Aarde en haar Volken bevat, vooral in 
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de latere jaargangen, t-al van bijdragen over 
Nederlandsch-Indic. 

Buiten. Een gelllustrcerd weekblad, waarvan 
thans by Scheltema &. Holkenia's Bockhandel te 
Amsterdam de 14e jaargang verscliijnt. 

Het tijdschrift bevat van tijd tot tijd bijdragen over 
land cn voik van Nederlanclsch-lndie, voor- zien van 
fraaie illustratios. 

Commercial Holland. A monthly journal of 
foreign trade for the Netherlands and Colonics. In 
November 1918 verscheen bij Nijgh & van Ditmar te 
Rotterdam het eerstc nummer van dit, van fraaie 
illustraties voorziene periodiek, waarvan iedere 
aflevering afzondcrlijk is ge- pagineerd, doch 
doorloopeud genummerd. Zoo verschijnt thans de 2e 
jaargang, beginnendc met nummer 13. De 
afleveringen-15 en 19 zijn onder- scheidenlijk een 
Schecpvaart- en ecn Zuid- Afrika-nummer. 

Commercial Japan. A golden link between East 
and West. A monthly review of trade, industries and 
economics. Verschijnt sedert 1916 te Yokohama; de 
titel luidt thans: „Eastern Commerc^,

, with which is 
incorporated ^Commercial Japan". The trade journal 
of the Far East. 

In dit tijdschrift worden dikwijls zeer belang- rijke 
aan Ned.-Indie gewijde artikelen aange- troffen. 

Cultura. Officieel orgaan van het Nederlandsch 
Genootschap voor landbouwwetenschap. Onder 
dezen titel ziet thans te Tiel bij A. van Loon de 32e 
jaargang het licht van dit onder redactie van J. H. W. 
Th. Reimers L. Ir. uitgegeven maandblad. 
Oorspronkelijk „Orgaan van de Ver- eeniging van 
Oud-leerlingen der Rijkslanclbouw- school", 
veranderde het in 1902 bij den aanvang van. den 
14(len jaargang in: Cultura. Uitgave van de 
Vereeniging.... enz. Met den 29en jaargang, in 1917, 
verscheen het onder zijn tegen- woordigen titel. Het 
tijdschrift bevat dikwijls zeer belangrijke artikelen 
over Indische land- bouwzaken. 
Eastern Commerce. Zie： Commercial Japan. 
Economisch-Statistische Berichten. 

Algemeen weekblad voor handel, nijverhcid, 
financien en verkeer. Een zeer belangrijk tijdschrift, 
dat af en toe bijdragen op financieel of economisch 
gebied over de kolonien bevat, en waarvan het eerstc 
nummer den 5en Januari 1916 te Rotterdam het licht 
zag. Sedert het begin van het tweede half- jaar 1917 
is het weekblad eene uitgave van het Instituut voor 
economische geschriftcn. 

Economist (De). Tijdschrift voor alle Standen, 
tot bevordering van volkswolvaart, door ver- 
spreiding van ccnvoudige beginselen van Staat- 
huishoudkunde. Door Mr. J. L. de Bruyn Kops. De 
eerste Jaargang (1852) tot jaargang 1867 ver- 
schenen met bij bl ad. In 1888 were! het tijdschrift 
voortgezet onder den titel: De Economist. Op- 
gericht door Mr. J. L. de Bruyn Kops. Thans. 
verschijnt de 69e jaargang bij <le Nederl. Boek- en 
Steendrukkerij voorheen H. L. Smits, te 's-
Gravenhagc. 

Op de Economist verschenen sedert de op- 
richting vier registers. 

Vooral in de latere jaargangen worden nieer- 
nialen artikelen betreffende NederJ.-Indie aan- 
getroffen. 

Eigen Haard. Geillustreerd Volkstijdschrift. In 
1875 opgericht en sedert geregeld in 4°. (aan- 
vankelijk te Haarlem, en thans te Amsterdam) 

wekclijks uitgegeven. Eigen Haard is een tijdschrift, 
dat van de oprichting af, steeds ecn be- langrijke 
plaats aan Indie toekende, terwijl de illustraties, die 
de artikelen bijna altijd vcrgc- zcllcn, do waarde 
daarvan nog verhoogden. In de latere jaron konien, 
wellicht tcngevolge van het oprichtcn van 
tijdschriftcn, die zich uitsluitend op Indisch gebied 
bewegen, steeds minder kolo- nialc onderwerpen in 
Eigen Haard voor. 

Elsevier's geillustreerd maandschrift. 
Opge- richt in 1891 verschijnt thans onder redactie 
van H. Robbers cn R. W. P. de Vries Jr. bij de Uit- 
gevers jMaatschappij “Elsevier" te Amsterdam de 
30c jaargang van dit tijdschrift, dat van tijd tot tijd 
zeer fraai gcillustreerde artikelen over Nederl.-Indie 
bevat. 

Gids (De). Opgericht in 1837, verschijnt tlians 
bij P. N. van Kampen cn zoon de 84e jaargang. 
Belangrijke artikelen over onderwerpen van kolo- 
nialcn aard worden af en toe opgenomen. 

Van het tijdschrift, waarvan de eerste en tweede 
jaargang den titel dragen van: De Gids. Nieuwe 
Vaderlandschc Letteroefcningen, verschenen tot 
heden cen vijftal registers. 

*Globus. Illustricrle Zeitschrift fiir Lander- und 
Volkerkunde. Vereinigt mit dem Zeitschrift „Das 
Ausland5' (in 1894) und „z\us alien Wcltteilenn (in 
1899). Bcgriindet 1862 von K. Andree. De hier in 
een ad cm genoeinde, thans vereenigde, tijdschriften 
bevatten zooveel over den Ind. Archipel en zijn 
bewoners, dat eene afzonderlijke vermelding zeker 
gerechtvaardjgd is. Globus verscheen wekclijks (in 
4°) te Brunswijk bij Fr. Vieweg & Zoon. Met den 
98cn band (onder redactie van H. Singer) werd het 
tijdschrift ver- eenigd met Dr. A. Petertnann's 
Milleiluntjen (zie aldaar). 

Handel en Bedrijf. Geillustreerd half-
maandr- lijksch tijdscJirift voor Nederland <-n 
Kolonien. Onder (lien titel zag in Januari 1918 bij G. 
Dclwcl tc 's-Gravenhage het eerste nummer het Jicht 
van den 12en jaargang van cen periodiek, dat sedert 
1907 onder den naani van : De Handel, g<-- 
illustreerd maandblad.... cnz. verscheen. 

Te beginnen met den 14en jaargang (J Januari 
1920) luidt de titel: Handel en Bedrijf, Bank-, 
Credict-, Hypotheck- cn Vrerzekcringswez(；n. 
Half-maandelijksch tijtlschrift voor NoderJand en 
Kolonien. 'Dircctcur-Hoofdrcdactcur: W. Wichard 
Timiners. 

Hollandsche Revue (De). Gcrcdigecrd door Frans 
Nclscher verschijnt van dit, door W. den Boer, 
uitgeverij „Plantijn,* te Amsterdam, uitgegeven 
geillustreerd maandschrift — opgericht in 189G 一 
thans de 25c jaargang. Het bevat af en toe artikelen, 
die voor Nederlandsch-Indic van ))elang zijn, 
dikwijls met goede ilJustratics. 

In- en Uitvoer. Hnndels-economisch week bi 
ad voor Nederland cn zijne kolpnicn. Een periodiek, 
waarvan, onder medewerking van ccn aantal op han 
dels- en economisch gebied zeer bekende personcn, 
in Januari 1916 het eerstc nu in tn er bij de N. V. 
Uitgcvcrsjnaatschuppij ,,Amsterdam'' het licht zag. 
De uitgave word L geregeld voortgezet; thans 
verscliijnl de 5。jaargang. 

Als extra-bijlage verscheen', cvcneenH bij gc- 
noen)dc jnaatschappij, teJkens gedurende do jaren 
1918, 1919 en 1920 een „Schecpvaart- nuinmcr". 

Ingenieur (De). Orgaan van het Kon. Instituut 
van Ingenieurs — van de Vereeniging van Delft- 



TIJDSCHRIFTEN EN PERIODIEKEN. 487 

sche Ingenieurs. Weekblad gowijd aan de tcch- niek 
cn de occonomio van Openbare Wcrken cn 
Nijvcrheicl. Opgcricht in 1886, verschijnt van dit 
pcriodiek thans onder redactie van Ir. R. A. van 
Sandick to *s-Gravenhage bij defirmaF. J. 
Belinfante v/h A. D. Schinkcl de 35c jaargang. Het 
tijdschrift bevat vele bijdragen van Indische 
ingenieurs betreffonde werken in Ncderl.-Indie. 

Ecn drietal registers zag, onderscheidcnJijk in 
1895, 1906, cn 1916 het licht. 

Internationales Archiv fiir Ethnographic. Onder 
hoofdredactie van Dr. J. D. E. Schmeltz word het 
Archiv in 1888 opgcricht en sedert dien tijd in 4°. 
form. 6-maal's jaars (soms met Supplement, en altijd 
met vele gelelcurde en onge- kleurde platen) 
uitgegeven bij E. J. Brill te Leiden. Het beoogt in 
hoofdzaak: verwerking van materiaal berustend in 
binneu- en buitenl. ethnogr. musea； in verband 
daannede draagt het tijdschrift in hooge mate bij tot 
vermeerde- ring .van de kennis der bewoners van 
den Ind. Archipel. Thans is, onder redactie van Prof. 
A. W. Nieuwenhuis, het 24c deel verschenen. 

In 1914 zag, eveneens bij E. J. Brill te Leiden een 
general- Register, zic Band I —XX (1888 — 1912) 
Jiet licht, bewerkt door H. W. Fischer. 

Jaarboek van de Kon. Nederl. Zeemacht. Uit-
gegeven, sedert 1877.. bij do Gebrs. van Cleef te ^-
Gravenhage. Een belangrijk gedcelte van den 
inhoud bestaat uit： Vcrrichtingen van Hr. Ms. 
achepen en vaartuigen van oorlog in Indie. 

In 1904 word de titel veranderd in: Jaarboek van 
de Koninlclijke Marine. 

Journal of the Straits Branch of the Royal Asiatic 
Society. Verschijnt sedert 1878 halfjaar- lijks te 
Singapore (thans) bij de “American Mission Press". 
Alleen het feit dat 也n bewojiers, dn land van het 
Maleische schierciiand zoovcel over- cenkcnnst met 
den Ind. Archipci vertooncn, zou de speciale 
veruielding van dit wetenschappelijk tij<lschrift 
rechtvaardigen, maar bovendien is een Ix langrij k 
aantal artikclcn direct aan Indie ge- wij<l, of st a at 
ten nauwste er mec in verb and. 

Ecn Index op Vol. 1—31 is opgeno- 
mcji nchtcrin n°. 31 (1898). 

Levensberichten der afgestorvenen medeleden 
van de Mij. der Ned. letterkunde te Leiden. Sedert 
]84.8 jaarlijks (thans Brill te Leiden) verschij- nend 
bevaltcn tai vai) biographieen van voor Indie 
verdicnsteJijke pejsonen (inet lijst hunner 
geschriftcn). . 

Voor ccjie alphab. opc/avc dor beschroven perso- 
ncn van 1848---'86 zie L. D. Petit in Catalog us der 
bi bl. van de Mij. 3e d]. Leiden 1889. 

Mededeelingen van de Nederlandsche Christen- 
Studenten-Vereeniging. Dezo mededeelingen, 
uilgpgevcn tc Ajnsterdajn bij J. Clausen, verschij- 
ncn wekelijks gedurende het acadcinisch jaar en 
bevatten af en toe gogevons over Nedcrlandsch- 
Indic. Thajis ziet de 5e jaargang, waarvan n°. 25 een 
“Indisch nuinmcrn is, lict licht. De jnededee- Jingcn 
zijn niet in don handel. 

Militairc Spectator (De). Tijdschrift voor het 
NetlerJantlscho leger. Het ccrste nummer zag bij 
JJroesc & Comp, tc Breda.den 29cn Januari 1832 
onder <lircctie van J. C. van Rijneveld het licht. In 
1849 werd, bij hot begin van do 2c Serie, hot 
formaat van 4°. veranderd in 8°, terwijl in 18G1, 
met het (ic dcel van de 3c soric, de naam van het 
tijUschrift veranderd werd in： De. MHilaire S-pec- 
la tor. Tijdschrift voor l»ct Nederlandsche leger en 

in do overzeescho bezittingen. Beginnende met 
don67cn jaargang(1898) vangt ecn „nieuwo serio,1 

nan. De ondertitcl van het, nu te Haarlem bij de 
Erven Loosjcs uitgegeven periodiek luidt: Tijd- 
schrifb voor het leger in Nederland cn dat in de 
ovei'zecsclic bezittingen. 

Onder dicn titci verschijnt thans, onder hoofd- 
redactic van P. H. A. de Ridder, bij A. W. Bruna & 
Zoon's Uitgevers Maatschappij te Utrecht de 89e 
jaargang. 

Navorscher (De). Een middel tot gedachten 
wisseling en letterkundig verkeer tusschen alien die 
iets weten, to vragen hebben, of ieta kunnen 
oplossen. Onder redactie van G. Fuldauer ver- 
schijnt bij Engelhard, Van Embden & C°. te 
Amsterdam van dit maandschrift, waarin van tijd tot 
tijd bydragenvoorkomen, op deNederlandsche 
kolonien betrekking hebbend, de 69e jaargang. 

Tienjarige registers bevinden zich in de deelen 
10. 22, en 33, terwijl verder in iederen jaargang een 
register voorkomt. 

Nederlandsche zeewezen (Het). Eind 1901 als 
maandschrift opgcricht, doch sedert 1904 elke 14 
dagen verschijnend (in 4°. form.) bij Mouton & C°. 
te^-Gravenhage. Het tijdschrift bevat in bijna elk 
nummcr in populairen vorm geschreven bijdragen 
over Oost-Indie, met veelal goede illus- traties. 

Netherlands Indies review. Published by the 
British Chamber of Commerce for the Netherlands 
East Indies. Het eersto nummer van dit periodiek, 
dat iedere maand zal verschijnen, zag in Juni 1920 
bij Waterlow & Sons Ltd. te London het -icht. 

Nieuw Vrouwenleven. Maandblad voor dames, 
voor Nederland en Kolonien. Onder redactie van 
Daisy E. A. Junius verschijnt tc Heelsuin, uitgo- 
geven door het Bureau „Nieuw Vrouwenleven", van 
dit periodiek de 13c jaargang. 

Olien en Vetten. Industrieel en Handcls-econo- 
misch Weekblad voor Nederland en Kolonien bc- 
treffende olie, vet, zeep, verfwaren en aanver- wante 
producten. Uitgegeven door de N. V. Uitgevers- 
Maatschappij “Amsterdam" tc Amsterdam, belceft 
dit periodiek, thans onder redactie van Mr. V. van 
Peski en Dr. F. W. T. Hunger, do 5e jaargang. 

Onze Eeuw. Maandschrift voor staatkunde, 
letteren, wetenschap en kunst. Dit tijdschrift, 
opgcricht in 1901, wordt uitgegeven to Haarlem bij 
de Erven F. Bohn, thans oudcr redactie van J. D. 
Bicrens de Haan en anderen. Wijlen Dr. E. B. 
Kielstra was jaren lang een der leden van de 
redactie, en als zoodanig „de man, dic^^. zooals 
Prof, van Eerde in zijn „In memoriam'' in de Juli-
aflevering 1920 schrijft, „de lozers van dit tijdschrift 
op Indologisch gebied voorlichttc". 

Orgaan der Vereeniging ter beoefening der Krijgs 
wetenschap. Zic: Ver slag en van het behan- delde .. 
.. cnz. 

Dr. A. Petermann's Mitteilungen aus Justus 
Perthes1 gcographischcr Anstalt. Dit algemeen 
aardrijkskundig tijdschrift opgcricht te Gotha in 
1851, verschijrit (in 4".) maandelyks, thans ondor 
redactie van Prof. Paul Langhans. Het geeft een 
gcregcld overzicht van de vorderingen van het 
aardrijkskundig onderzock, 66k van den Ind. 
Archipci; de raadplcging wordt vorgomakkelykt 
door de: • 

Afzonderlyke 10-jaarl. Registers, uitgegeven in 
1865, '77, '86, 97 en 1907. 
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Pioneer (The). For the shipping, industry and 
trade of the Netherlands and her colonies. Een 
geilfustreerd periodiek, dat sedert December 1918 
op ongeregclde 坪den bij G. A. Kaptcijn to Utrecht 
verschijnt. De aflevoringen zijn doorloo- pend 
gepagincerd. 

PniSl. Weekblad voor hot Christelijk gezin. Op- 
gericht in 1S92, ziet thans, onder rcdactie van Dr. J. 
H. Gunning J.H.zn bij J. J. Grocn en Zoon te Leiden 
de 29e jaargang het liclit. De aflcverin- gen zijn, van 
het eerste numiner van den len jaargang af, 
doorloopend genuiumerd. 

Het tijdscJirift bevat af en toe belangrijke bij- 
dragen over Indie en over liefdadige instellingen 
aldaar. 

♦Primrose. Maandblad voor Rubber. Uitgege- 
ven door Wijnand en Keppler te Amsterdam, ver- 
scheen den 16en Mei 1913 de eerste aflevering van 
dit periodiek, dat met uummer 3 van den eersten 
jaargang veranderd word in: Primrose, Eerste Nc- 
derlandsche tijdschrift voor rubber en andero cul- 
tuur-producten. Onder dien titel werd het tot '19 
April 1920 uitgegeven door de Maatschappij tot 
exploitatie van „de Brakkc •Gron(F, te Amsterdam, 
onder hoofdrcdactie van P. Carel Wijnand, waama 
de uitgave werd gestaakt, tengevolge van de steeds 
stijgende exploitatiekosten. 

Het sedert Juni d. a. v. verschenen Wijnand en 
Keppler's rubber bericht is als een voortzetting van 
“Primrose'' te beschouwen. 

*Revue Coloniale Internationale (Fondee par 
FAssociation Coloniale Nderlandaise 5. Amster-
dam). Direction: le Dr. C. M. Kan, 1c Dr. P. A. van 
der Lith et le Dr. D. J. Jitta. Redacteur de la 
bibliographic mensuelle le Dr. H. C. Rogge. Dit 
algemeen koloniale maandschrift werd in Juli 1885 
opgericht en uitgegeven door J. H. de Bussy te 
Amsterdam. Daar de redactie geheel uit Nedcr- 
landers bestond, ligt het voor de hand dat in het 
tijdschrifb een belangrijke plaats is toegekend aan de 
verspreiding van kennis onitrent den Ind. Archipel. 
De redactie ondervond echtcr zooveel teleurstelling 
in de uitgave, dat deze op lict cind van 1887 moest 
worden gestaakt, nadat dus jaargang (totaal 5 din.) 
waren verschencn. 

♦Staatkundig en staathuishoudkundig Jaar- 
boekje. Uitgegeven door de Ver. voor de statis- tiek 
in Nederland. Uitgevcr Fr. (cn Joh.) Muller te 
Amsterdam. Opgericht 1849： gestaakt (in dien 
vorm) 1884. Bevat uitvoerige overzichten om- trent 
Indie, getrokken uit Koi. Verslagen en andere 
Regeerings-uitgaven ； bewerkt, in de latere jaren, 
door Dr. T. C. L. Wijnnialen. 

Afz. Registers over de jaarg. J 849 —84; 5 stuk- 
ken. 

Stemmen voor Waarheid en Vrede. Opgericht in 
J864, beleeft dit evangcJisch tijdsclirift voor de 
Protestantsche Kerken (zooals de ondertitei luidt) 
onder redactie van Dr. A. W. Brons veld thans zijn 
57en jaargang. Het verschijnt te Utrecht bij Kemink 
& Zoon en bevat van tijd tot tijd zeer beJangrijke 
artikelen, zoowd op het ge- bied der zending in 
Nederl.-Indie als op dat der koloniale politick. 

Studien op godsdienstig, wetenschappelijk en 
letterkundig gebied. Uitgegeven te 's-Hcrtogen- 
bosch bij W. van Gulick, vcrscheen in 1868 de eerste 
jaargang van dit t，目dschrift, dat thans, onder 
den'titel: Studien. Tijdsclirift voor Gods- dienst, 
Wetenschap cn Letteren, en onder redactie ,an Is. 
Vogels zijn 52enjaargangbeleeft.Hetwordt 

thans uitgegeven bij L. C. G. Malm berg to Ny- 
megeii.,. on bevat af en too belangrijke bijdragen 
OveY de Ncdeidandscho kolonien； 

T'oung Pao. Archives pour servir A, rdtudc de 
rhistoire, des langues etc. do PAsie orientalo. Onder 
redactie van G. Scldcgcl (f 1903) cn H. Cordier in 
1890 opgericht, — thans onder redac- tio van H. 
Cordier — verschijnt dit tijdschrift 5- a G-maal's 
jaars bij E. J. Brill te Leiden. In hoofdzaak is T'oung 
Pao aan China, Japan en Achter-lndie gewijd, doch 
bevat menig artikel met het oog op Indie 
samcngesteld; zoo o.a. een reeks opstellcn van Piof. 
Schlegel, geschreven met het doel oudc Chineesche 
berichten onitrent den Ind. Archipel op te hcldcren 
(.en als zoodanig dus te beschouwen als con 
voortzetting van W. P. Groeneveldfs: „Notcs on the 
Mjday Archipelago and Malacca, compiled from 
Chinese sources", in Verh. Bat. Gen. DI. 39 (1880) 
). Sedert 1906 luidt de titel van het tijdschrift： 
Ttoun(j Pao ou archives concernant 1'histoire, les 
langues, la gdographie ct Pcthnographie de FAsie 
orientale. 

Tijdschrift voor Economische Geographic. Or- 
gaan der Nederlandsche Vcrceniging voor econo-
mische geographie. Een maandschrift, opgericht in 
1910, waarvan thans bij Mouton & Co. te 's-
Gravenhage de tiende jaargang, onder redactie van 
Prof. Dr. H. Blink, Mr. Dr. J. G. Blink en Mr. Dr. A. 
Heringa het licht zict. Het tijdsclirift, dat af cn toe 
zeer belangrijke, en. so ms van illns- traties 
voorziene bijdragen over de Nederland- sche 
koloniiin bevat, tcit onder zijn medewerkers tai van 
personen van naain. op koloniaal gebied. 

Tijdschrift voor Geschiedenis, Land- en Volken- 
kunde. Een periodiek. dat sedert 1886, te Gronin- 
ge»i bij P. Noordhoff het licht ziet. Het verschijnt 
thans onder den titel: Tijdschrift voor Geschiede- nis 
cn onder redactie van Dr. M. G. de Boer en anderen, 
en bevat af en toe zeer belangrijke artikelen over de 
Nederlandsche kolonicn. 

Tijdschrift van het Kon. Nederl. Aardrijkskun- 
dig Genootschap, (Zic cleze Encyclopaedic, deci I, 
biz. 774). Verschijnt thans, onder redactie van Dr. A. 
A. Beckman, ])r. C. Easton, J. C. van Eerdc, J. J. K. 
J£nt hov( n. Dr. (J. A. 1'. 
graaff en l)r. K. Oestreich 6 niaal's jaars bij (le 
Bockhandel cn drukkerij voorheen E. J. Brill to 
Leiden. In J 920 zag vo,n de Lv/ocdc recks dcel 37 
hot licht. 

Registers. Op dl. ] - 7 (zic dl. 7, biz. 168 cn vgg.)
； en ecu vervolg (zie 2c Serie, dl. 10 (1893), bl. 335 
en vgg.)； een systematisch register (Jaarg. 187G tot 
en met ] 904) samcngesteld door W. C. Muller 
verscheen in 1905, terwijJ epn alpha- bctisch 
register (Juarg. 1905 tot en met 1909) bewerkt door 
J. J. S(taaJ) in 1910 het Jicht zag. 

"Tijdschrift voor staathuishoudkunde en sta- 
tistiek(lo<H- Alr. B. VW A. I'L Sloct tot O]<l Inns 
； uil- gever: Tjeenk Willink te Zwolle. Werd 
op^eri<U)t in 1841 en gestaakt in J 875. Een 
belangrijk ge- deeltc van den inhoud is aan Indie 
gewijd. 

A fzonderlijk register op(II. I —20, vcrschcen in 
18G2. 

Tijdspiegel (De). Opgericht in ]844 verschijnt 
thans te 5s-Graven Ji age bij de Z u i d - Ho J la n d 
s c h e Boek- en Handelsrlrukkerij onder redactie van 
Prof. J. G. Sleeswijk de 78c jaargang van dit tweo 
maal 's mannds uitkomend periodiek, waarin af en 
toe artikelen betreffende Ned crl an d s eh -1 n <1 i 
& een plaats vinden. 

♦Verhandelingen en Berigten over eenigo on- 
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dcrwerpen der zecvaartkunde. Uitgegoven door j. F. 
L. Schroder, vcrschccn hot oersto decl (van ccn 
nieuwc volgordc) te Amsterdam bij do Wed. G. van 
Hulst van Kculcn in 1837 — 1840, om daama 
voortgezet te worden onder den titel: 
Verhandelingen en Berigten betrekkelijk het Zee- 
wezen, de Zecvaartkunde, de Hydrographic, do 
Kolonien en de daarmede in verband staande 
wetenschappen. Onder dicn naam zag bij dezelfdo 
uitgeefster in 1865 jaargang 1865 het li ht, waar- na 
de uitgave werd gestaakt. 

Verhandelingen, Verslagen en Mededeelingen 
der Kon. Akademie van Wetenschappen te Am-
sterdam. De versclullende periodieken der Akade- 
mie bevatten tai van wctenschappelyke bijdragcn 
over Indie, doch als van meet rcclitstreeksch be- 
lang worden afzonderlijk genoemd de sedert 1853 
verschenen uitgaven der Ajd. Leiterkunde; en, voor 
de levensbeschrijvingen, het Jaarboek. 

Afzonderl. registers op de V er si. en Meded. dier 
Afd. zijn verschenen in. 1882, '83 en '97; voor* een 
register op dl. 1 — 20 der Verh. zie het eind van 
laatstgen. dl. (1^91). 

Verslagen van het behandelde in de Vergade- 
ringen van de Vereeniging ter beoefening der 
Krijgswetenschap. Dezc verslagen van vergade- 
ringen, waarvan vele betrekking hebben op Indic, 
verschijncn sedert 1865, (thans) bij C. Blom- 
mendaal te *s-Gravenhage. Sedert 1902/1903 ver- 
schijnen de verslagen als tijdschrift, onder den titel: 
Orga an der V ereeniging ter beoefening van de 
KrijgsweteJischap. 

Vox Medicorum. Orgaan tot het bebartigen van 
de belangen der Genecsliccren in Nederland en de 
Kolonien, en van alien, die tot de genecskunde in 
betrekking st aan. Vcrschijnt 2 ma al per maand bij 
J. van Druten to Utrecht. 

Vragen van den Dag. Populair tijdschrift op het 
gebied van staatbuishoudkunde cn staartsleven, 
natuurwetcnschappen, uitvindingen cn ontdek- 
kingen, aardrijkskundc, geschicdenis en volken- 
kunde, kolonien, handcl en nijverheid, enz. Ver- 
Hchijnt sedert 188(» maandelijks to Amsterdam, 
(thiinh) bij S. 1J. van Looy. Met den 24.cn jaargang 
(in J1109) wordt de titci gcwijzigd in： Vragen van 
den Dag, maanrlschrift voor Nederland en Kolo- 
nicn. Oj> h(；t gehicti van staathuishoudkunde .... 
enz. De redactie bestaat thans uit Dr. H. Blink cn Mr. 
J. G. Blink. 

al^oiiK'i n register op den len — 20en jaur- 
gang. licw<Tkl door W. Muller, vcrschcen in 1906 
bij S. L. van Looy te Amsterdam. 

H<4. 1 ijdschrift bevat in allc jaargangen op- 
steJlen ovi-r 1 ndic, benovons tai van besprekingen 
en uittrckscls van boeken of tijdschriften, die over 
Indii； hamh-len. 

Vragen des Tijds. Een maandblad, chit sedert 
1875 te Haarleni l»ij H. D. Tjeenk Willink & Zoon 
verschijnt <?n waarvan thans de 46o jaargang het 
licht ziet. Het bevat af cn toe zecr be- angrijkc 
arlikelcn over kolonialo onderwerpen. 

Ecn alphabctisch pcrsoncn- cn zaakregister op do 
jnargangen 1 -20, bewerkt door J. A. .lung- inann, 
word in 1895 eveneens bij Tjeenk WiJlink 
uitgegovon. 

Water. Drink- en Industriewater, Sanitair- 
Technick, Rioleoring, Maandblad voor Nederland 
cn Kolonien, tevens orgaan der vereeniging voor 
watorleidingsbelangen in Nederland. Het oorste 
nummer van (lit poriodiok zftg in Juli 1917 te 
Gravenhage hot licht. Thans verschijnt, 

onder redactie van R. P. van Royen en B. F. van 
Niovclt c.i. de 3c jaargang. 

D. ZENDINGSTIJDSCHRIFTEN, ZOOWEL 
IN NEDERLAND ALS IN NEDERL.- 

LND佳 OPGER1CHT. 
,,Alle den volcke". Maandblad in dienst van den 

Gereformeerden Zendingsbond. Opgericht den len 
Januari 1907, belecft dit periodiek thans, onder 
hoofdredactic van Ds. G. Lans te Zeist, zijn 14en 
jaargang. Het blad wordt uitgegeven en ge- drukt bij 
de firma G. W. Boonstra to Barneveld ； het doel der 
uitgave is mededeelingen te geven van het 
zendingsveld van den in Februari 1901 opgerichten 
en te Utrecht gevestigden Gereformeerden 
Zendingsbond op Midden-Celebes. 

Annalen van het Missiehuis te Rozendaal. Den 
len Mei 1890 zag het cerste nummer van dit 
maandschrift hot licht; thans vorschijnt de 31e 
jaargang onder den titel: Annalen van het jllissie- 
huis te Jioozendaal en het Studieh^iis te Tilburg \ het 
tijdschrift is gelllustreeid. 

Annalen van O. L. Vrouw van het H. Hart, uit- 
gegeven in het Missiehuis te Tilburg. Oorspronke- 
lijk twecmaal per maand verschijnend, zag in 1883 
het eerste nummer van dit orgaan het licht. In 1918, 
met den 3Gen jaargang, werd het orgaan in ecn 
maandblad veranderd. Thans vcrschijnt de 38c 
jaargang. Het tijdschrift is geillustreerd. 

*Bataviaasch Zendingsblad. Evangelisch-ker- 
kelijk tijdschrift voor in- en uitwendige zending. 
Opgericht in Februari 1863 met als verantwoor- 
deJijk redacteur de Evangelisch zendeling G. J. 
Grashuis, mocht dit te Batavia bij H. M. van Dorp 
uitgegeven on op ongeregeldo tijden ver- schijnend 
periodiek zich niet in een lang bestaan verheugen. 
Tijdens den 2en jaargang werd be- waarheid 
waarvoor de redacteur in de eersto af- Icvering van 
dicn jaargang vreesde: „het blad ge- raakto op een 
droogte", en is (om in die beeld- spraak verder to 
gaan) blijkbaar nict mecr af te brengen geweest. 

Berichte der Rheinischen Missions-Gesell- 
schaft. Opgericht in 1844, zag in Barmen in 1920 de 
77e jaargang van dit maandelijksche periodiek het 
licht. De zcndelingen van de Rheinische Mission 
werken ook in Nederl.-Indie en zenden van- da ar 
zcor lezenswaardige verslagen naar Barmen. 

Berichten uit Nederlandsch Oost-Indie ten dienste 
der eerwaarde Directeuren van den St. Claverbond. 
Onder dozen titel vcrsclieen sedert 1889, jaarlijks in 
4 —6 aflcveringcn dit bij T. C. B. ten Hagen 
uitgegovon en gedrukto Roomsch- Katholieke 
Zcndingstijdschrift. Met jaargang 1897 wordt do 
titel gowijzigd in： Berichten uit Nederlandsch 
OosbIndiii voor de leden van den St. Claver- Bond. 
Mot den aanvang van den 32cn jaargang wordt do 
titel: St. Claverbond, cn verschijnt het op 
ongeregeldo tijdstippen. 

Het tijdschrift, dat een voorriamo plaats in- necint 
onder de periodieken, die zich tot taak stellon do 
algcmecno kennis van Indie to bovor- dcren, is niet 
in den han del. 

*Berichten van de Utrechtsche Zendingsver- 
eeniging. Het corste nummer van deze berichten 
vcrschccn in 18G0. Nad at in 1887 het 28e deel het 
licht had gezien, wo?d in 1888 mot een nieuwe serie 
begonnen, welke ovenwel in 1917, mot het 30o dec
】，uitgegoven bij J. van Book ho ven te Utrecht, 
word geeindigd. De berichten werden iq 
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het Maandblad der Samenzoerkendc Zendingscor- 
poraties (zie aldaar) voortgezet. 

*Berichten uit de Zendingswereld. 
Uitgegcvcn te Amsterdam, verscheen den luen 
Januari 1900 het eerste nummer van dit 
maandelyksch pcrio- diekje. Ten gevolge van het 
overly den van de re- dactrice, mevrouw de weduwe 
Sillcm, word met den 20en jaargang de uitgave 
gestaakt. leder nummer van het maandblad was 
afzondcrlijk ge- pagineerd, terwijl af en toe een 
gelllustrcerd nuni- mer het licht zag. 
♦Berigten en Brieven, voorgelezen op de 

maan- delijksche Bedestonden van het Nederlandsch 
Zendeling-Genootschap. Te Rotterdam, in 1799 
uitgegeven, veranderden in 1828 de mededcelin- gen 
van het Genootschap in: Maandbcriglen,voor- 
gelezen op de maandelijksche Bedestonden van het 
Nederl. Zendeling-Genootschap, betrekkelijk de 
uitbreiding van het Christendom, bijzonder onder de 
Heidenen, om in 1879, met den 81en jaargang te 
worden veranderd in: Maandberichten van het 
Nederlandsche Zendelinggenootschap, betrekkelijk 
de uitbreiding .... enz. (als boven). Onder dien titel 
zag in 1910 te Rotterdam bij M. Wijt & Zonen de 
112e jaargang het licht. Met den 113en jaargang 
werd de titel kortweg: Maandberichten van het 
Nederlandsch Zendelinggenoot- schap. Na het 
eindigen van den 119en jaargang (1917) werd het 
maandblaadje voortgezet onder den titel: 
Maandblad der Samenwcrkende Zen- 
dingscorporatiei. (Zie aldaar). 

Burg (Een vaste) is onze God! 
Getuigenissen en berichten uit de Luthersche Kerk. 
Orga an van het Nederlandsch Luthersch 
Genootschap voor in- en uitwendige zending. Sedert 
1883 verschijnt dit zendingsperiodiek vier keeren 
per jaar (thans) te Amsterdam bij H. C. Thomsen. 

*Ermeloo'sch Zendingsblad. Aangevangen 
door Ds. H. W. Wittcveen in I860, verscheen in 1919 
te Frmelo de 59e jaargang van dit periodiekje, 
waarna de uitgave is gestaakt, ten gevolge van het 
opgaan in het nieuwe orgaan: Nicuvje Wcgen (zie 
aldaar). 

Geillustreerd Zendingsblad voor het 
huisgezin. Orgaan van het Java-Comit6 en van het 
Centraal Comite voor de oprichting en 
instandhouding van een Seminarie nabij Batavia. 
Met jaargang 1918 veranderde dit sedert 1869 vrij 
geregeld om de twee ma an den verschijnend 
periodiek in: Geil- lustreerd Zendingsblad. Orgaan 
van de Vereeni- ging „Het Java-Comit6,\ Onder dien 
titel verschijnt het thans in 4° te Haarlem bij 
Kleynen- berg & C°. 
♦Haagsche Zendingsbode (De). Onder 

redactie van Dr. J. A. Cramer verscheen in 1898 bij 
W. A. Beschoor te 's-Gravenhage dit maandelijksche 
periodiek, waarvan in 19J 4, met den 17en jaargang, 
de uitgave werd gestaakt. 

De eerste 3 jaargangen waren getiteld: Het 
Haagsche Zendingsblaadje. 

*Heidenbode (De). Zendingsblad van de Gere- 
formeerde Kerken in Nederland. Onder dezen titel 
verscheen in Fcbruari 1895 onder redactie van Ds. 
Lion Cachet te Rotterdam, bij A. ter Weeme aldaar 
het eerste nummer van eene nieuwe (de vierde) Serie 
van dit zendingsblad, waarvan in November 1861, 
onder redactie van Dr. C. Schwartz, nummer 1. als 
..Maandblad der Ned. Gereformeerde Zendings-
Vereeniging>, het licht had gezien. Nad at van deze 
vierde serie 93 num- mers — a lie doorloopend 
gepagineerd ■— ver- 

scheuen waren, word in December 1902 do uitgave 
gestaakt, om voortgezet te worden. alsr Zendingsblad 
van de Gereformeerde Kerken •. .. enz. (zie aldaar). 

Sedert Januari 1900 bestond de redactie uit Ds. H. 
Hoekstra en Dr. G. van Goor. 

*Jaarboek voor de Nederlandsche zending. 
Uitgegeven door het Comite voor Ned. Zendings- 
conferenties. Amsterdam, Dels man & Nolthe- nius. 
In 1903 voor het cerst verschenen als eene 
voortzetting van het gestaakto Nederlandsche 
Zendingstydschrijt (zie aldaar). Het jaarboek geeft o. 
a. een voiledig overzicht van de Protcs- tantschc 
zending in Indie, cn bevat een berede- neerde opgave 
van bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van 
Ned.-Indie door zendelingen in de verschillendc 
tijdschriften geschrevcn. Dcze uitgave is niet door 
latere gevolgd. 

Katholieke Missien (De). Geillustreerd 
Maand- schrift, in verbinding met het Lyonsche 
weekblad van het Genootschap tot voortplanting des 
Gc- loofs. De eerste jaargang van dit maandblad ver-
scheen in 1876/1877 te 's-Hertogcnbosch； thans 
verschijnt onder den titel: De. Katholieke. Missien en 
het Christelijk Huisgezin. Geillustreerd Maand- 
schrift tot ondersteuning van het Missiewcrk, 
uitgegeven door het Missichuis St. Willibrordus te 
Uden (N. Br.) de 45e jaargang (1919/1920). 

Koekoe. Uitgegeven door de Classicale Zen- 
dingscommissie binnen de Classis Arnhem (der 
Nederd. Herv. Gemeente) ziet thans van dit, 2 M 3 
maal per jaar te Wageningen verschijnend ge- 
iliustreerd zendingsblad, onder redactie van Ds. G. 
Verdoes Kleyn te Wageningen, n°. 22 het licht. De 
blaadjes, die doorloopend genununerd, doch ieder 
afzonderJijk gepagineerd zijn, bevatten tai van 
ethnographische bijzondcrhedcn betreffen- dc de 
bevolking van Koekoe (Poso-Midden- Celcbc幻.De 
blaadjes zijn niet in den handcl. 

Lichtstralen op den akker der v/ereld. 
Uitgegeven onder redactie van Dr. L. Hclflring c. a. 
Een algemeen zendingstijdsciirift, dat sedert 1895 G 
maal 's jaars bij J. M. Bredee te Rotterdam, 
verschijnt, en verschillendc bijdragen bevat over 
Indic, al dan niet in vcrbancl mot do Zending gc- 
schrcven. Thans verscJiijnt de 26c jaargang. 

Maandberichten van het Nederlandsche 
Zende- linggenootschap. Zie Heri(/len en 
/irieven .. .. c»)z. 

Maandblad der samenwerkendc Zendingscor- 
poraties. Dit maandblad, waarvan in Januari 1918 
de eerste aflevcring verscheen, is een voortzetting 
van het „ Maaiidbericht van het Nederland- sche 
ZendelinggenoolsclMp'' en van de „ Iferichten' der 
Utrechtsche Zendings- Vereeniginc/''. Boven- dien 
krecg, met het oj)richten van <iil maandblad, ook het 
Sangi- en Talaud comit6 (zie onder： mededcelingen 
vanwege Iiet coinite .... enz.) weer ecn orgaan om 
zijne berichten te publicee- ren, (；n werden med cd 
cc】in gen van het Rijnsch Zendingsgenootschap 
opgen omen. Met den 3den jaargang wordt de titel 
dan ook veranderd in: Maandblad der vier 
samenwerkendc. Zendingscor- por alias. Uitgave 
van het Zcndingsbureau, Oegstgeest. 

Macedonier (De). Algemeen 
Zendingstijdschrift onder redactie van H. Dijkstra. 
Uitgcver H. Donner te Leiden. Als maandschrift in J 
883 opgcricht, werd do uitgave echter (wegens 
gebrek aan be- langstelling) gestaakt na de 
verschijning van den ]]on jaargang (J Q83). In 1908 
cvenwel vcrscliijnt de Macedonier opnieuw, bij de 
firnia E. F. Bouw- 
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man to Groningen, en onder redactie van Ds. H. 
Dijkstra, Ds. D. Bakker cn Ds. D.K. Wiolonga. Do 
uitgavo wordt thans geregeld voortgczct ——nu bij 
de electrischo drukkeiij Edzo Venema te Groningen, 
waar de 24e jaargang het licht zict. De Mace- donier 
bevat tai van bijdragen over de land- en volkenkunde 
van Nederl.-Indie. 

*Mededeelingen van wege het Comit6 tot voor- 
zicning in de godsdienstige behoeften van de ge- 
vestigde Inlandsche Protcstantschc Christcngo- 
mcenten op de Sangi- en Talaiter-eilanden. Een 
aantal incdcdeelingen, opongeregeldc tijden uitge- 
geven bij de electr. drukkerij D. van Sijn & Zonen te 
Rotterdam, waarvan het eerste nummer in 1906 
verscheen. Na het verschijnen van nummer 16, in 
1914, Werd de uitgave gestaakt. 

In het Maandblad der sameniverkende Zendings- 
corporaties (zie aldaar) worden de mecledeelingen 
voortgezet. . 

Mededeelingen vanwege het Nederlandsche 
Zendelinggenootschap. Van 1857 tot en met 1917 
(jaarlijks in 4 stukken) uitgegeven bij M. Wijt & 
Zonen to Rotterdam, luidde van den 11 den jaargang 
(18G7) af de ondertitel: Bijdragen tot- de kennis der 
zending en der taal-, land- en volkenkunde van 
Nederl.-Indie. Te beginnen met den 56cn jaargang 
(1912) word de ondertitel veran- derd in: Tijdschrift 
voor Zcndingswetenschap. Bij den aanvang van deel 
G4 (1920) onderging de geheelc titel eene 
verandering. De naam van het tijdschrift, dat sedert 
1918' bij het Zendingsbu- reau te Oegstgeest 
vcrschijnt, luidt thans: Mede- declingen. Tijdschrift 
voor zendingswetenschap. Redactie： Dr. A. M. 
Brouwer, Dr. F. J. Fokke- ma. Dr. J. W. Gunning en 
Ds. Joh. Rauws. 

Registers. Voor een register op dl, 1—20 (1857 —
'76), zic achterin dl. 23 (1879); en op dl. 1—36 ('57 
—'92), samengesteld door J. Borst-, zie achterin dl. 
37 (1893). 

Mededeelingen van de Vereeniging voor Evan- 
gelisatie onder de Militairen in Nederlandsch- Indie. 
Van deze, op ongcrcgclde tijden, cerst te TJocndt-
rloo, daarna te Neerbosch uitgegeven ni' <leilc<-
lingcn, verscheen in 1897 het eerste nu in mor. Van ] 
Augustus 1911 af dragen de rne- <1 ('declingen den 
titel： Mededeelingen van den Christ' lijIceM 
ilitairen Bond voor Dost- en West- Indie. (eder 
nummer is afzonderlijk gepagineerd, sominijre ziju 
gelllustrccrd. 

♦Mededeelingen van het Zendingsveld. Uitge-
geven ten voor<leelc van het Java-Comit6, ver-
scheen. onder r<.<lactic van den Secretaris van dat 
Coinitc L. Ku perns, in 1906 het ccrstc nummer van 
deze nic<lcdcelingen, waarvan per jaar 8 nuin- mers, 
op ongcrcgclde tij<lstippen, het licht zagen. Met l)et 
cindigen van jaargang 1918 (uitgegeven te Nijverdal) 
word de uitgjfte gestaakt, tcngc- volge van J)et 
ovcrlijden van den hcer Kupdrus. 

Missiewerk (Hot). Tijdschrift voor missieken- nis 
en missieactie. Orgaun van den Priester Mis- 
siebond. Van dit, 4 maai per jaar verschijncnd 
tijdschrift zag den len Augustus J919 te 's-Hcr-・ 
togcnbosch het ccrstc nummer het licht. Het tijd-
schrift, geredigeerd door de dioccsane missicco- in 
samenwerking met leden van missionce- rende orilcn 
en congrcgaties, is fraai gcllhistrccrd en bevat 
belangrijkc artikolcn over do Roonisch- Kalholickc 
zending in Ncdcrl.-Indio. 

*Mosterdzaad (Het). Orgaan van do Heiden- 
zending der Gereformcerdc Kerken in Nederland. 
Opgericht te Leiden in 1882, word bij het eindi- 

gen van den 21on jaargang, in Doccmber 1902, de 
uitgavo gestaakt. Het maandblad, dat uitgegeven 
word bij D. Donner te Leiden, en laatste- lijk onder 
redactie stond van Ds. H. Dijk str a, word daarna 
voortgezet als Het Zendingsblad (zie aldaar). 

♦Nederlandsche Zendings-Almanak. Sedert 1900 
uitgegeven ter Zendingsdrukkerij te Erme- lo, wordt 
in 1902 de almanak een Nederlandsch Zendings-
jaarboekje. Te beginnen met 1911 wordt het 
uitgegeven te 's-Gravenhage door den 
Zendingsstudieraad. Aldaar verscheen het bookje 
over 1919, waarna de uitgave is gestaakt. 

Het bevatte, naast bijdragen in verband met de 
zonding, een statistisch overzicht van de Pro- 
testantsche zending in Indie. 

*NederIandsche Zendingsbode. Een weekblad, 
waarvan in 1889 het eerste nummer onder redactie 
vau de Heeren Keppel Hesselink en Schuurmans in 
Ermelo het licht zag. Blijkens den 8en jaargang 
(1897) was het blad tevens orgaan van de zending op 
de Sangi- cn Talaut-eilanden. Met den 14dcn 
jaargang (1903) werd het blad cen- traal orgaan van 
de zending, in het bijzonder in onze Kolonien, om in 
1907 van formaat te veran- deren (van folio in groot 
S°.) Met het eindigen van den 29en jaargang (1918) 
hield het blad, dat in- tusschcn geworden was het 
orgaan van den Zendingsstudieraad en te 's-
Gravenhage ver- schcen, op te bestaan. 

*Nederlandsch Zendingstijdschrift, uitgegeven 
door het Comite voor Ned. Zendingsconferentien 
onder redactie van P. van Wijk Jr. In 1889 opgericht 
cn 6-maaljaars vcrschijnend bij C. H. E. Broycr te 
Utrecht (later bij J. M. Bredee te Rotterdam), moest 
(door gebrek aan belangstelling) het tijdschrift 
worden gestaakt, nadat de le afle- vering van den 
12en jaargang (1901) was ver- schcncn. Hocwel in 
het algemeen nicer weten- schappelijk geschreven, 
komt de inhoud ongeveer overeen met cl ion van „de 
Macedonier*' (zie aldaar). 

Nieuwe Wegen. Orgaan der Vereeniging: De 
Zendingsgemeente te Ermelo en der Vereeniging: 
De Nederl. Tentzending. Een voortzetting van het 
maandblad: ErmeloscJi Zendingsblad (zie aldaar). 
Den len Mei 1920 verscheen-onder redactie van A. 
Pctermcijcr e. a. te Middelburg het eerste mimmcr. 

Onze Mission in Oost- en West-Indie. Tijdschrift 
van do Indische Missie- Vereeniging. Een om de 3 
maanden vcrschijnend pcriodiek, waarvan het eerste 
nummer in September 1917 te Sittard. bij de clectr.-
drukkorij Bern. Claessens het licht zag. AJdaur 
verschijnt thans do 4e jaargang (1920/ 1921). 

Opwekker (De). Opgericht in November 1855, 
verscheen (in klcin folio formaat) bij W. Bruining te 
Batavia hot eorsto nummer van dit orgaan, waarvan 
in 1S65 do lOdc jaargang, thans uitgegeven door de 
Vereeniging tot instandhouding en bevordering van 
de Evangelie-vcrkondiging in Ncdorlandsch-Tndic, 
ten voordecle der Bijbcl- versproiding, het licht zag. 
Met den 1 Iden en den ]2den jaargang vorschijnt het 
in groot 4°, cn wordt het van coxi doorloopcnde 
paginatuur voor- zicn. Bij den aanvang van 1886 (3 
len jaargang) is het orgaan goworden een christelijk 
maandblad uitgegeven door don Zending-bond in 
Nederl.- Indio, met C. Albers als redacteur en wordt 
het gedrukt bij Albrecht & Co. te Batavia. (leder 
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nummer was afzonderlijk, met Romeinsche cijfers 
gepagineerd). Do jaargangen 1887 tot on met 1915 
zijn doorloopend genummcrd. In 1888 verschijnt het 
orgaan, niettegenstaande het a Is maandblad wordt 
aangekondigd, oin de 14 da- gen. Te beginneii met 1 
Januari 1889 is do Op- wekker „orgaan van den 
Nederl.-Indischen Zen- dingbond'L onder redactie 
van C. Albers. Onder dien titel vcrscheen in 1915 bij 
Visser & Co. te Bandoeng de 61e jaargang, om 
daarna te veran- deren: 2endingstijdschrift、,De 

OgekkeT’，. Orgaan van den Ned.-Indischen 
Zcndingsbond. Het ver- sch^jnt nu geregeld eenmaal 
per niaand in bro- churo-vorm eri in afleveringen 
van twee vel onder redactie van Ds. K. van Dijk en 
anderen bij ,,De Verwachting" te Batavia. Onder 
dien vorm ziet thans bij de Soekabocmische 
Snelpersdrukkerij onder redactie van J. van Benthein 
de 65e jaar- gang het iicht. 
Orgaan der Nederlandsche 

Zendingsvereeni- ging. Opgericht in 1858 
verschijnt van dit maandblad —een der oudstc 
organen op het gebied van de^Nederlandsche 
Zending — thans te Rotterdam bij D. van Sijn en 
Zonen de 60c jaargang. 
Papoeablaadje. In 1913 opgericht onder redac-

tie van nu wijlen Ds. M. A. Adriani, versdieen het 
Papoeablaadje, uitgegeven door en orgaan van de 
Classicale Zendingscommissie der Classis Utrecht 
(der Nederd. Herv. Gemeentc) in de eer- ste jaren 
van zijn bestaan vrij ongeregeld. Sedert 1916 komt 
het geregeld maandelijks uit; thans verschijnt, onder 
redactie van den Zendeling J. A, van Bajen, bij Van 
Lonkhuizen te Zeist de 5e jaargang (September 1919 
—Augustus 1920). De blaadjes, die niet gepagineerd 
en somtijds gc- Illustreerd zijn, zijn iiiet in den-
handel. Zij bevat- ten tai van bipzonderheden op 
ethnografisch gebied betreffende West-Nieuw 
Guinea (Fakfak) en Noord-Nieuw-Guinea (Roon).' 
Penningske (Het). Opgericht in 1865 door Ds. 

0. G. Heldring, met het doel steun te verleenen aan 
de in 1859 gestichte Utrechtsche Zendings- 
vereeniging, verscheen dit'blaadje, waarvan de 
afleveringen elk afzonderlijk gepagineerd zijn, in 
den beginne 6 malen per jaar, in klein 8°; later werd 
hetjOok ten gevolgevan den grooten toeloop van 
begunstigers, veranderd in een maandblaad- je, 
uitgaande van de hulp-vereeniging der U- trechtsche 
Zendingsvereeniging en werd het for- maat klein 4°. 

In 1917, bij den aanvang van het samenwerken 
der vier groote zendingsvereenigingen, werd de 
ondertitel van het Penningske veranderd in: 
Maandblaadje, uitgaande van de samenwerkende 
Zendings- Vereenigiiigen. Het verschijnt nu gere-
geld maandelijks, alle nummers gelllustreerd, bij de 
N. V. van de Rhee's drukkerij te Rotterdam. 

Het bevat tai van ethnographischc bijzonder- 
heden betreffende den Indischen ArcJiipel. In het 
Feestnummer, uitgegeven in October 1909 ter ge- 
legenheid van het 50 jarig bestaan der Utrechtsche 
Zendingsvereeniging, komen vele wetens- 
waardigheden voor, de Zending betreffende. 
Rijnsche Zending (De). Tijdschrift, 

uitgegeven door het Nederlandsch Hoofdcomit6 tot 
bevorde- ring der belangen van het Rijnsche 
Zendingsge- nootschap. Opgericht in 1870 en eerst 
4 maal 's jaars, thans maandelijks verschijncnd, 
,beleeft dit periodiek, thans onder redactie van P. 
Groote en C. J. H. Verweys en gedrukL te 
Amsterdam bij H. C.*Thomsen, zijn 51en jaargang. 
Het blad, 

dat thans wordt viitgcgevcn'door (le Verecniging tot 
bcvoi'dering dor belangen .. .. cnz. dYaagt vecl bij 
tot vcrmcerdcring der kennis van Indie> meer 
speciaal van de Bataklanden cn van Nias. 
Timor-Bode (De). Maandblad voor de Protcs- 

tantscho Gemeenten van den kring West-Java, 
gewyd aan de belangen van het Zendingswerk der 
Indischc Kerk in Timor en Onderhoorigheden. 
Uitgave van de Commissie voor de Timor-Zending. 
Onder redactie van T. J. van Oostrom Soe- de 
versclieen te Buitenzorg in April 1920 van den 4e 
jaargang ii°. 48 .De afleveringen zijn doorloopend 
genummerd, doch met iederen nieuwen jaargang 
begint eon nieuwe paginccring. 
Tijdschrift voor in- en uitwendige 

zending. Om- trent dit tijdschrift, waarvan het 
eerste nummer in ] 863 to Batavia bij W. Ogilvie 
verscheen, is niet vecl bekend. Blijkens „cen woord 
ter inlei- ding" had he$ ten doel zijne lezers zoo veel 
nioge- lijk bekend te maken met hetgeen het licht 
ziet ter verdediging van- of betreffende- den Bybel, 
zou het op onbepaalde tijdstippen verschijnon en 
door het Genootschap van In- en Uitw. Zending 
gratis verspreid worden. De naam of de naincn van 
de Redactie woi'den niet vermeld ； voor elk stuk in 
dit. num me), voorkomendc stelde zich voor de wet 
als sc hr ij ver bekend J. Beukhof. 

Of dit nuinraer nog door andere gevolgd werd, kan 
niet worden medegcdeeld. 
*Vrije Kerk (De). Gercfornieerde stemmen 

voor Kerk,. GodgeJeex,dheid en Zending. Opgericht 
in 1874, werd bij den 20en jaargang Ds. II. Dijkstra, 
des珈ds redacteur van ,.de Macedonier^ (zie al- daar) 
wegens opheffing van dat tijdschrift, in de redactie 
opgen omen. 

Het maandblad verscheen bij H. Donner te 
Leiden. Met den 25en jaargang (1899), on(l(；r rc- 
dactie van Ds. T. Bos en Ds. H. Dijkstra.werd de 
uitgave gestaakl. 
Zending-conferenties (Overzichten van). 

. De ovei'zichten van deze conferenties, waarvan 
eerste gehouden word te Batavia en te Dcpok van 20 
— 29 Augustus 1880, geven niet allecn cen ge- 
trouw becld van de moeilijkheden, waarmech <le 
zending in Nederl.-Indie he eft te worstelen, <loeh 
bevatten ook tai van gegevens, die voor <lc studie 
van de taal-, ]and- en vojkenkun<I(! van Nclcr- 
landsch-Indie van belang zijn. J)e ovcrz.i< ht< ii 
werden nu ecus in Nederland, dan wodor in In<lie 
gedrukt. Het laatste (van de ]4c confcrentio) zag in 
1913 te Batavia bij G. Kolff & C°. het Hoewcl sedert 
nog confcrcnties gehouden zijn (volgens 
jncdcdcelingen van het Zondingsbmxsiu te 
Oegstgeest) zijn de overzichten daarvan blijk- baar 
niet gedrukt; althans noch in do bibliot])f*ek van dit 
bureau, noch in de bockerij van het Departement van 
Koi onion wor(l«-» die versJagcn aangetroffen. 
Zendingsblad (Het) van de Gereformecrde ker- 

kon in Ned er J and. Een voortzetting van bode'' en 
„]\'losterdzaad>, (zic aldaar), waarvan in Januari J 
903 het eerste nunirner onder redactie van H. 
Dykstra on H. Hoekstra, te Leiden bij D. Donner het 
licht zag. Thans verschijnt het te Wageningcn bij J. 
Zomer, clcctrischc drukkerij ,,Vada‘‘，onder 
redactie van Ds. H. Dijkstra en Dr. J. Hania. 

Op jaargang 1912/1913 komt de toevoeging 
„Heidenbode en Mosterdzciiid'' nicL meet voor. 
Zendingstijdschrift „De Opwekker". Zie： 

Op- wekker (De). 
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Zendingsveld (Van het). Orga an dor Sftlatiga- 
Zcnding. Opgcricht in 189.1, versehijnt dit maand- 
blaadjc, waarvan de numiners iedcr afzonderlijk 
gopaginCcrd zijn, thans onder red actio van C. R. 
Kiihnen, bij F. W. Hajcr tc Utrecht. Het orgaan dat 
nict in den handel is, hceft ton docl zoovccl mogcJijk 
de Christelijke zending op Java te,be- vorderen. . , . 

Dec. 1920. M. C. M. 
TIJDSTIPPEN (GELUKKIGE EN ONGELUK- 

KIGE). Bij de inlanders van den Indischen Ar- chipel 
is algemcen het geloof' verspreid, dat het wclslagen 
van do eene of and ere onderneining in hooge mate 
afhankelijk is van het tijdstip, waarop zij uitgevoerd 
wordt. Dit geldt niet alleen van de Jieidcnsche 
stammen, als de Bataks on Dajaks, doch evenzeer 
van de Mohammedaan- sche Naleicrs, Javanen, 
Makassaren en Boeginee-. zen, zoodat dit geloof als 
eon ovorblajfsel van het oude animisine is te 
beschouwen. 

Naam. De-nicest gebruikelijke naam voor omi-
neuse tijdstippen is afgeleid van het Sanskrit- woord 
k a t i k a. In het Maleisch is dit verbas- t erd tot k 61 
i k a, k o e t i k a of k o t i k a, in et To ba Bataksch 
tot h a t i h a. in het Nga- djoo-Dajaksch tot k o t i k 
a, in het Makassaarsch tot k o e t i k a of k e t i k a, in 
het Boegineesch tot k o t i k a, in het Balineesch tot t 
i k a. Naast dit woord van Indischen oorsprong staan 
echter ook echt Maleisch-Polynesisehe, b. v. red j an 
g beteekent in *t Maleisch： „dier, dat een der 30 
dagen van de maand regeert en gunstig of ongun- stig 
waakt voor het beginnen van ondernemin- gen", 
tcrwijl in het Bataksch het verwante r o d j a n g de 
benaming is voor de dagen der maand, geraadpleegd 
omtrent hun al of nict gunstige beteokenis. 

IVichcllabellen. Ter bepaling van gelukkige en 
ongelukkige tijdstippen gebruikt men tabellen, die 
eveneens k o t i k a hccten. De Maleiers heb- ben 
twee hoofdsoorten: de k o t i k a lima en de k o t i k 
a t o o d j o e h. De eerste wordt zoo genocmd, orndat 
daarbij dag en nacht in 5 dee- jen verdodd zijn, 
beginnende om 6> 9, 12, 3 cn uur. Op icder dezer 5 
tijdstippen oefent een 

5 Indische goden a h e <; w a ra, B r a h- ii)；t, 
a I a, Q r i of Wi$poe of oen der 5 
.\I(>haininedaanKchc profeten zijn invloed uit. Die 
van AIahe(;wara is do gunsLigste, die van G” 
minder, die van Wispoe n.och gunstig noch 
ongunstig, die van Kai a ongunstig, die van Brahimi 
nog ongunstiger. Ter bepaling nu der tijdstippen 
gebruikt men tabcllen, die in 25 vakjes verdccld zijn. 
Bovcn ieder vakjo staat het uur van den dag on 
daaronder staan de namen dor 5 goikui. in 
vcrschillende volgorde. Eon der- gelijkc k o t i k a I i 
nj a is o. a niedegedcold in Prof. Wilken's 
lluncUeiding op bl. 589, waar men tevuns nadcre 
bijzondcrhcdcn omtrent de raadplcging ervn.n kan 
vinden. 

JJij de k o t i k a t o c(.1 j o e h zijn dug cn nacht 
in 7 deeien verdeeld, die onder de heer- schnppij 
staan van do zon, do muan, Jupiter, Saturnus, Mars, 
Venus on Mercurius. 

Behalvo mot de numon van goden, profeten of 
plancten zijn de vekjes dor tabcllen dikwijls in- 
gcvuld met andere woorden, b. v. bij de kotika van 
een koopnian met de woordon: winst, ver- lios on 
pari, soms ook met afbccldingon in plaats van mot 
woorden. Zoo vindt mon b.v. voorstel- lingen van 
visschen, tijgcrs, slangen, karbouwfen, 

honden, katten enz. De tijgertijd (9—10) is b.v. 
gunstig voor uitspraken, de drakentijd (11 — 12) 
voor het aflcggcn van bezoeken, terwijl de slan- 
gentijd (na 12 uur) daartoe ongunstig is. De ta- 
bellon, waarbij do godon of planetcn vervangen z^n 
door do namen der dicrcn, die de 30 dagen der maand 
behcerschen, heeten kotika r e- d j a n g, zooals bo 
ven reeds goeegd is. 

Terwijl do tot riu toe genoemde kotika's als 
oorspronkelijk Maleisch-Polynesisch kunnen be- 
schouwd worden, hebben de Maleiers het geloof aan 
de ri d j al u 1 g h ai b ongetwijfeld van degenen, die 
hen tot den Islam bekeerden, over- genoinen. Ook de 
geschriftcn ter bepaling van. de windstr'eek waarin 
deze „mannen der verborgen- heid" zich bevinden, 
behooren tot de kotika's. 

De Bataks hebben, evenals de Maleiers, de kotika 
lima, doch doze heet bij hen p o r m a- m i s, afgeleid 
van m a m i s, de eerste kotika, die dus in de plaats 
treedt van Maheqwara. 

Behalve deze hebben de Bataks een kotika an a m, 
verdeeld in 6 tijdstippen, dien zij panggorda noemen, 
omdat de eerste kotika g o r d a (rhinocerosvogel) 
heet. Een kotika d o e w a b e 1 a s, verdeeld in 12 
tijdstippen, wier namen aan den Indischen 
dierenriem ont- leend zijn, heet p o r m e s a naar het 
eerste tijd- stip mesa (geit). 

Bij de porhala&n afgeleid van ha 1 a 
(schorpioen.) worden 12 horizontale lijnen ge- 
sneden door 30 verticale (beantwoordende aan de 30 
dagen van een maand). Wat de Maleiers redj ang 
noemen, heet bij de Bataks ro- d j a n g, zooals wij 
boven zagen. 

Evenals do Maleiers en Bataks .gelooven ook de 
Makassaren en Boegineezen in gunstige en 
ongunstige dagen. Hoewel ook de Makassaren het 
woord kotika kennen (Boe- gincesch k o e t i k a) 
heeten do wicheltabellen bij hen bi 1 ang lima en bi 
1 ang toedjoeh. Behalve deze gewone kotika*s 
hebben zij er ook voor handelaars, hanengevechten 
en zeeroovers. De laatste heet kotika d j o h o r o, 
omdat zij van Djohorschen oorsprong is en bestaat 
uit 2 concentrischo cirkels, die ieder in 12 sectoren 
verdeeld zyn: naar de 12 maanden. 

Bij de 0 1 o N g a d j o e D a j a k s der Z.O. 
Afdeeling van Borneo heeten de tijdstippen k a- ti k 
a. De wichcltabel (b al a n g a n) bestaat uit 7 rijen 
van 5 teokens (vgl. Hardeland, Daj. deut- sches Wrtb. 
bl. 34 s. v. b a 1 a n g a n on bl. 249 s. v. k a t i k a). 
Bij de Dajaks is de k a t i k a rami (bij zonsopgang) 
geschikt om een proccs (b a s a ra) to beginnen, inaar 
ongunstig voor jacht on vischvangst; do 
balangkangan (tegen 9 uur) is voor alles ongunstig; 
de b a- d j a g i h a i (middag) is do gelukkigste tyd 
om op rcis te gaan; s i n d j a t a (3 uurmiddags) is 
gunstig voor vijanden, roovers, jagors en vis- schers, 
maar ongunstig voor reizigers； r a- cl j a k i k o r i k 
(togen zonsondergang) botoekent „kleine gelukkige 
(zie Hardeland, bl. 71 s. v. b 1 a n g k a n g a n). 

De J a v a Ji e n gebruiken in plaats van k o- ti k a 
het woord n a p t u. Ter berekening hier- van hoeft 
ieder van do dagen dor gewone en der pasarweek 
(van 5 dagen) eon cijfer (vgl. Med. Ned. Zond. Gon. 
VIII, bl. 260 — 262). 

Literatuur： Matthes, „Boeginocsche en Makas- 
saarsche kotika's,* in Tydschr. v. Ind. T. L. en Vk. 
dl. XVIII, bl. 1 -43|tVpth, Java, di. IV, bl. 
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145 _ 146： Cohen Stuart. Javaanschc tijdrekcning 
(Regeeringsalmanak van I860 —1904); Over de 
Tenggersche tijdrekening (Bijdr. T. L. en Vk. 4e 
reeks, III (1879), p. 134 vg.)； Van Hasselt, Mid- 
den-Sumatra, bl. 9; Van der Tuuk, Les Manus- crits 
Lampongs, Tijdschr. Ind. T. L. en Vk. XXVI, bl. 157 
— 158 (Nias); Van der Tuuk, Bat. Wdb. s. v. mesa, 
g o r d a en h a 1 a. Med. Ned. Zend. XIII, bl. 323, 
XXIII, bl. 229 sq., Tijdschr. v. Ned.-Indie, XXIII, bl. 
14; Perelaer. Etlmogr. beschrijving der Dajaks. bl. 
25; Groneman. Een Kdtjoegeschiedenis； Niemann 
in Bijdr. T. L. en Vk. 3e volgr. V, bl. 133— 141; 
Friederich, Voorloopig verslag van het eiland Bali, 
bl. 53; Wilken, Hand- leiding, bl. 587 — 595; 
Juynboll, Catalogus van Borneo, II, p. 3S5 —387; 
Maas, Wahrsagekalen- der (kutika) im Leben der 
Malaien Zentral-Sumatra's (Zeitsclir. f. Ethn. 1910, 
p. 750 — 775); JuynboH, Catalogus van Bali en 
Lombok, p. 122—125; Nieuwenkamp (Eigen Haard 
1905), p. 444 — 447 - Nieuwenkamp, Een 
Balineesche ka- lender (Bijdr. T. L. en Vk. LXIX, p. 
112-126). 

TIJGER of Koningstijger (Felis tigris, L.), 
harimau of rimau toenggal (MAL.), niatjan lorcng of 
m. lordk (JAV.), mejong lodaja of maoeng loda- ja 
(soEND.), door zijn uit zwarte strepen be- staande 
teekening van den panter te onderschei- den, is over 
een groot deel van Azic verspreid en komt in 
Nederlandsch-Indie voor op Sumatra, Java en Bali, 
maar niet -op Borneo. De tijger van den archipel, de 
zgn. „Javaansche tijger”， wordt ook wel als een 
zelfstandigo varieteit (son- daica Fitz«) beschreven, 
daar hij kleiner, doch naar verhouding krachtiger 
gebouwd is dan de tijgers van het vasteland en zich 
ook door don- kerder, smalle, di ch ter opeen staande 
strepen en door korteren, dunneren staart 
onderscheidt. Zelfs schijnen de tijgers van de drie 
genoemde eilanden ook onderling nog te verschillen 
en wor- den ook door de inlanders van Java en 
Sumatra verschillende varieteiten onderscheiden, 
door de Soendaneezen bijv. volgens Sal. Muller een 
groo- tere mejong lakbok of m. gede en een kleinere 
m. santjang, waarvan de laatste talrijker cn minder 
regelmatige strepen zou hebben. dan de cerst- 
genoemde. De tijger kan. een lengte van mccr dan 2 
M. bereiken (zonder staart). De ni. lakbok jaagt 
vooral op gi*oote dieren, zooals runderen en 
paarden, her ten en wilde zwijnen, de m. santjang 
meer op kleinere dieren, zooals jong vee, geiten en 
honden. Door het vernietigen van wilde zwij- nen 
kan de tijger onder bepaalde omstandighe- den 
nuttig zijn. Bij gebrek stelt hij zich ook met allerlei 
andere dieren tevi-eden, zooals apen, pau- wen, 
krokodillen, zelfs wel visschen. Menschen gaat hij 
in den regel uit den weg. Soms kan het echter 
voorkomen, dat een streek door een „menscheneter'* 
onder de tijgers onveiJig ge- maakt wordt. 
Waarschijnlijk zijn dit tijgers. die eens uit honger of 
door een andere oorzaak cen mensch aangevrallen 
hebben en door den ge- ringen. weerstand, dien zij 
da ar bij ondervonden, hun vrees hebben afgelegd. 
De tijger gaat niet uitsluitend *s nachts. maar ook 
overdag op buit uit. Hij is een goed zwemmer en 
springer: men heeft sprongen van 5 M. ver 
waargenomon. Hij klimt echter niet op boomen. 
Men vangt hem, be- halve met Ians of geweer, in van 
palen vervaar- digde vallen, met een geit of hond als 
lokaas. 

TIJGEREILANDEN. Eilandengroep, behoo- rende 
tot de onderafdeeling Saleier. gelegen op 

120° 55' en 121° 25' O.L. en 6° 20' en 7° 10' Z.B. in 
de Floreszee ten Z.O. van Saleier. Het geheel wordt 
bestuurd door een poenjawa te Groot Or- djocni en 
is verdeeld in 3 ondergroepon, elk onder een hoofd, 
nl. do Tijgercilanden t.w. Groot- Klein- en Bocnging 
Latondoo, Groot- en Klein Ordjoeni, Gr. KI. en B. 
Tinabo, Gr. KI. en B. Taroepa, Bilang Bilang en 
Tinandjo; de Djinatoe groep t. w. Lantigiong, 
Djinatoe on Rajoe Boclang； de Passi Tallaoe groep 
t. w. Kamassi, Passi Tallaoe Laoe, P. T. Tengah, P. 
T. Raj at, Tamboena, Ampalas- sa, Boenging Bili en 
Gonta Gontorong. De na- men op de zeekaart zijn 
dikwijls verward en soms foutief. Al deze eilanden 
zijn koraal eilanden en vertoonen hetzelfde type, 
langgerekte zand- platen, die in den beginne alleen 
bij laag water boven komen (= taka) daarna alleen 
bij eb (= boenging) en ten slotte voortdurend 
(=poelau). Kenbaar aan de lichtgroene kleur van het 
zee- water is het geheele eiland omvat door een rif, 
dat zich vooral in de lengteas van het ciland soins 
eenige K.M. ver uitstrekt. In de breedte van het 
eiland is dit rif veel smaller en dadelijk waar dit 
ophoudt begint de diepe zee, die na 1 of 2 trap pen 
zeer diep wordt. De eilandjes zijn opgebouwd uit 
koraal, dat van het strand te voorschijn komt en in 
het midden zijn zij met een dikke zandlaag bedekt. 
Overal treft men zandlieuvels met cen middellijn 
van 土 10 M. en cen hoogte van en- kele M. aan, 
gevormd door zeevogels nl. de maleo, die haar 
eieren toedekt met cen dikke laagzand. De 
Tijgereilanden vertoonen nog a)le stadia van 
ontwikkeling： Boenging Latondoe bestaat slechts 
uit stcenen enkele M. boven zee waarombeen cen 
weinig zand, Boenging Tinabo is reeds een lang-
gerekte zandplaat van 土 700 M. lang en 100 31. 
breed, Lantigiang geeft een derde stadium met wat 
plantengroei. Dceersto begroeiing is gr d：in 
desantigi boom, vervolgens de tjamara, son^fka 
songka, kajoo poctih, mani, pasaJiali, baiong, kajOe 
ara (= ebbenhout). Wordt het eiland niet nieer 
overstroomd, dan begint men djagoen'/ i-n klappers 
tc planten. L)e・ecr$lc jaren hebben de klappers veel 
te lijden van droogte en zon, JH hot 4e jaar hebben 
zij de mocielijklieden ovcrwojiiMui en grocien. zij 
bijzonder wcclderig. De dj：i舟mg lovert cen 
bevredigend bcschot, men plant SOBIH 4 ma al % 
jaars. Vruchten en groenten hcbl>en veel te lijden 
van zon cn droogte. AlhocweJ sedort lang bekend bij 
de Inlanders wegcus de visdi- rijkclom der wateren 
rondo in de eilanden. <lcn goeden bodeni voor 
klappercultuur, de aanwezig- heid van drink water 
en brandhout(drijfhout),da- teert de eerstc vestiging 
eerst van 1908 ten gcvol- ge van de Boni expedilic 
1905/6, waarcloor tevens een cind geinaakt word 
aan de bedrij ven der Bo- nisclic en Boelonneesche 
zocroovers, die ccn verbi ijf op do eilanden 
onmogelijk niaakten. Toen vestigden zich de Orang 
Bad jo hi er, eerst in pri- miticve huisjos daarna, toon 
alles veiJig block, in beterc woningen. De laatste 
jaren neeint de ves- tiging snel toe. In 1912 bedroeg 
de bevolking 738 ziclen. De gezondheidstocstand is 
tainclijk goed. Het hoofdmiddel van bestaan is <le 
viscli- vangst en wel de tri pang- en 
schildpailvisschcrij, waartoe Chineezen op Bonerate 
groole prau wen uitrusten naar de banken ten Z. van 
Timor in den O. moesson. Vender wordt veel 
zecvisch gc- vangen en schelpci) als de Iola of 
trokoschclp en de djaping djaping, waarvan 
parchnocr ge- maakt wordt. Uit een grooteschelp 
krijgt men een 
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weekdier, dat gedroogd als kima of talibo vcr- 
handeld wprdt. Vermeld moot nog wordon 
Tinandjo, dat van oudsher het gravenoiland der Badj 
o's was. 
TIJGERKATTEN. Zie KATTEN. 

MfTYLOPHORA CISSOIDES Bl. Fam. Asclepia- 
daceae. Boentali ojod (JAV.), Areuj pcudjit ha- am 
(SOEND.). Liaan, welks wortels als akar se- riawan 
oetjoes en welks bladeren als daoen seri- 

awan oetjoes tegon Ind. spruw gebruikt wor- den. 
TYPHA DOMINGENSIS Pers. Fam. Typha- ceae. 

Asiwocng radja mantri, Wa'walingian (SOEND.). 
Hoogo kruidachtige plant, met cen langcn 
bloeistengel.die aan het oinde een groote, bruinc, 
bchaarde kolf van bioomen of vruchten draagt. 
Reepen van de smalle, lijnvormige bladeren dienen 
hi er cn daar als vlcchtmateriaal. 

/J 3 
u

. 
UI. Zie ALLIUM. 
UIL. De uilen of nachtroofvogels (Strigidae), 

vroeger veelal met de dagroofvogels in dezelfdo 
orde vereenigd, doch thans in het systcem verro van 
deze gesteld, komen in ongeveer 30 soorten in den 
Archipel voor Door hun ernstig uiterlijk en meestal 
nachtelyke levenswijze zijn de uilen voor den 
Inlander — evenals trouwens voor vcle European 
cn —geheimzinnige wezens, die den dood 
aankondigen, Boeroeng hantoe (MAL.), of geesten- 
vogel. Bij dag in holten, holcn en rulnen verbor- 
gen, bemerkt men ze zelfs bij nacht niot, wanneer 
ze zich niet verraden door liun vaak huivering- 
wekkend gekras. Bekleed met buitengewoon zachto 
vederen. bewegen zij zich bijna onhoor- baar. zacht 
als de wind, m den laten avond en den duisteren 
naclit. De sterke, met krommc cn scher- pe nagels 
gewapende pooten stellen hen in staat snel en zeker 
liun levcnde prooi te vatten; want slechts levcnde 
dieren maken hun voedsel uit. Zij hebben een zeer 
dikken kop, met groote oogen； die oogen zijn 
geplaatst in het midden van kring- of hartvormige 
velden, bestaande uit straalsge- wjj;? geplaatste 
vederen; door dezc velden worden de meestal 
groote ooropeningen begrensd. De kringvormige 
neusgaten zijn, cvenals de washuid en grootendcels 
do stork gekromde snavel, ondcr borstelvedcrcn 
verborgen. De vleugels zijn vrij lang, de staart kort 
of tamclyk lang. Meestal zijn de voct.world< cn 
teencn tot aan de nagels met donsaehtige vederen 
bekleed. liun schcrp gehoor cn nitinuntcnd 
gezichtsvermogen stellen hen in staat om 
zootrdicren, vogels en inscctcn, visschen cn 
kniipemh： dicrcn tc vangen. Sommige soorten 
hebben ecu gladdciL kop, anclerc soorten hebben 
ter weerszijden van den kop horentjes van zachto 
verlengdc vederen: deze worden ooruilen ge- 
noenid. J)c vischuil of katoepock (JAV.), Kctupa 
javanenais, van Java, Sumatra, Borneo en het 
Maleisch schiereiland inuakt ccnc uitzondcring op 
de grooto O.-l. uilen, doordat de tarsen onbeve- derd 
en mcC schubben bodekt zijn. Deze vrij alge- mecn 
op de dric Socnda-cilandon voorkomendo vogcl is 
van hoendergroottc en aldus gekenmerkt: 
rugvedcren van een fraai roestgccl met zwarto v lek 
ken； borst on buik roestklcurig bruin, iedcro vedcr 
inctstcirk sprekende zwarte niiddoHijn; lan- ge 
horcnpluinicn, wanrvan ovenzoo i cd ere vedcr een 
breede zwarto middellijn vex'toont. Zijn voed- seJ 
bestaat, behalve nil zoogdioron cn vogels, ook uit 
visschen on's nachts laal hij zijn stomgeluid hooren. 
dat op het gehinnik van een paard gclijkt. jn het 
Soendanccscli heet hij hingkik. Een andere groote 
Horenuil is Buho orievlalis, overdag in de 

I groote Teakhoutbosschen (Tectonia grandis) ver I 
borgon, waaruit hij bij avond te voorschijn komt, 'vaak 
in de nabijheid der dorpen, waar hij de op tamarinde- 
en vijgeboomon overnachtende Rijst- 
I vogels gemakkelijk overvallen kan. De donkere 
rugvedcren zijn versierd met tai van roodbruine ；
golflijnen, de zij den van hals en benedendeelen i zijn 
wit met bruine dwarsbanden. Deze vogelleef t op Mai 
aka, Java, Sumatra, Banka en Borneo； volgens 
sommigen is die van Java constant ver- 
:schillend van de anderen. Zijn schrecuw klinkt j 
volgens De Bocarm6 als „Plo-po-loe,>. Scops ma- 
gicus is een klcin Horonuiltje, dat met kleine af- 
wijkingen over verschillende eilanden verspreid is; 
men onderscheidt magics van Ceram en. Am- 
I boina, leucospilus van Hahuah6ra en B^tjan, bou- 
ruensitt van Boeroe, merotensis van Jlorotai, me- 
nadeiisis van Celebes, siaoensis van Siade en albi- 
,ventris van Floris ;>Een even klein Horenuiltje is ! de 
tjelupoek (JAV.) of boeweuk (SOEND.), Scops lempyi, 
van Borneo, Banka, Java, Sumatra en het Indische 
vasteland; de rugvedcren zijn don- ker roestklcurig, 
met fijne zwarto vlekjes en golf- lijntjes, do buik- cn 
borstvedcron met een zwart pijltje in het midden. Een 
fraai gckleurd Horenuiltje is Scops rufescens van de 
groote Soenda- cil andon en Mai aka； de kleur is 
roodbruin, iedere veder versierd met cen wit vlekje; 
aan de veeferen der onderdeelcn is bovendien een 
klein. donker puntje voor aan .iedcr vlekje. (jlaucidium 
casta- noptcrum, de beloek-watoe, van Java is bijna 
zoo groot als ons Steenuiltje; de bovendeelen zijn 
roodbruin, slcchts op don kop luet dwarsstreepjes. Een 
groote Gladkopuil is Syrnium seloputo van Java, de 
kokok beloek, krachtig van bouw, met stevigen 
zwarton snavel； de bovendeelen zyn fraai 
donkerbruin mot witte vlekkcn; de onder- de den wit 
met bruine dwarslynen. Hij houdt zich. 
j overdag scliuil onder het dichtc loof der groote 
booincn on wordt veelal gevonden op de boomen 
tusschen het hooge gras; vooral het dichte hout rondom 
de Javaanscho graven biedt eon vcilige ；schuilplaats, 
vunwaar uit 's nachts de sombere kreet ,,kokokbiiloek'' 
zich laat hooren. Borneo en Sumatra hebben ieder ecno 
eigene, iets kleincro Syriiium-soort, S. 
Icptogrammicum van Borneo, j 8. myrtha van Sumatra
； in uiterlijk vrijwel over- '、cenkornende, is myrtha 
cen weinig grooter; de bovenkop cn de zijden van den 
hals zijn zwart- bruin; de rugvedcren donkerbruinrood 
met rood- j bruin。banden; een bef van bruinrood: do 
buik- :vederen rossig wit met sniallo roodbruine 
banden. 
Onze Kcrkuil, Strix flammea, komt met 
gcringe' :afwijking in kleur cn grootte ook in Oost-
Indie 
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voor, o.a. op java (Strix javanica), aldaar serak 
genoemd, en op Celebes (Stri-x roseiibergii). Een kleine 
Gladkopuil is Phodilu^ badius, slechts in weinige 
exemplaren bekend van Java, Borneo, Sumatra en het 
Indische vasteland ； hij is een derde kleiner dan onze 
Kcrkuil； het vcderkleed heeft eene fraaie, van onderen 
lichte, rose kleur, die op den gezichtskring en den bovenkop 
in het witachtig rose — Schlegel noemt den vogel daar- om 
Rose-uil — trekt, en over al met ronde, zwarte vlekjes 
bedekt is. Er is niets bekend onitrent do y/^Y^^levenswijze 
van dezen zeldzamen vogel. 

u"； " UITVOER. Zie HANDEL EN SCHEEP- 口 ;VAART. 
5 UITVOERRECHTEN. Zie BELASTINGEN, DI. I, 

bl. 243-257. 
UNCARIA. Plantengeslaclit van de familie der 

Rubiaceeen, waarvan een aantal soorten in den 
Archipel voorkomen. Het zijn klimniende heesters 
met tegenoverstaande bladeren, haak- vormige 
klimorganen en bloemen in bolvonnige bloeiwijzen. 
Het meest bekend is Uncaria Gambir, die de Gambir 
levert (zie aldaar). Minder bekende soorten zijn U. 
jerruginea Kurz (Kait-kait, MAL.), waarvan het 
buigzame hout wordt gebruikt en U. pteropoda Miq. 
(Kait-kait darat, MAL.), welks bladeren ecn inlandsch 
ge-, neesmiddel zijn. 

UNIE BANK VOOR NEDERLAND EN KOLO- NIEN. 
Nadat ernstige meeningsgeschillen in den loop van 
1913 waren gerezen tusschen de Directie der 
Nederlandsche Escompto- Maatschappij te Batavia 
eenerzijds en VertegenwoordigerenCom- missarissen 
dier Bank in Nederland aAderzijds, werd te Am部
erdam besloten tot de oprichting der Unie Bank, aan 
welk besluit in 1914 uitvoering gegeven werd. 

De Nederlandsch-Indische Crediet- en Bank- .
 vereeniging bracht haar bedrijf bij de Unie Bank 

in, welke de behandeling barer effcctenzaken toe- 
vertrouwde aan de heeren Patyn, Van Notten 
6 Co., terwijl de firma's Coster van Voorhout & Co. 

te Soerabaja en Neumann & Co. tc Batavia als 
v§rtegenwdordigers voor de Bank optraden en ook 
elders in Nederlandsch Indie geleidelijk ver- 

* takkingen der Bank in het leven werden geroepen. 
Het doel tier Unie Bank is het werken in de 

richting eencr zuivere wissel- en depositobank en 
- het verleenen van credieten aan handel, land- 

, bouw en nijverheid in Nederland en Kolonien, met 
uitsluiting van directe belangen bij de Indische 
cultures. Volgens hare statuten beoogt de B&nk het 
uitoefenen van hetkassiers-en bankiers- bedrijf en het 
doen van financieele operaties in het algemeen, het 
beheeren van vermogens van anderen, het deelnemen 
in syndicaten en consor- tien en liet doen van al 
zoodanige handclszaken, als met het een en ander in 
verband staat. Het maatschappeliik kapitaal der Bank 
is / 5.000.000, waarvan een bedrag yan een millioen 
is gepiaatst en volgestort. rA 时 M 

UNIFICATIE. Tot oinstreeks 1900 placht men van 
unificatie te spreken ter aan du id in g van het op den 
vorm der wetgeving betrekking hebbencle streven oin 
evenwjjdig loopende verordeningen voor 
onderscheiden deelen van Indie in 66n ver- ordening 
voor gelieel Indie of voor alle buiten- gewesten bijeen 
te vatten: unificatie van rech- terlijke inrichting, 
unificatie van inlandsche reehtspleging, unificatie van 
inlandsche bclas- tingen in de buitengewesten, enz. 
Spocdig na 

1900 cchter heeft，het，woord unificatie in het 
Indisch spraakgobruik de go heel andere beteekenis 
gekregen van tot66nmaking van de wetgeving voor 
de bcvolkingsgroepen der Indoncsiers, der 
Europcanen en dor Vreemdc Oostei'lingen, en wel 
— dit gaf er het bij- zondere aan — meestal in den 
zin van totddn- making op den grondslag van het 
voor de kleine, bevoorrechte Europeanengroep 
verkieselyke reeht (vgl. Ill, bl. 574)： Unificatie van 
rechit- spraak word dus: het ainalgameeren van de 
landraden met de raden van justitie enz. (nog niet 
volvoerd), of het tot stand brengen van 6en nieuwen 
rechter voor alien, liet landgerecht (I, bl. 485, III, bl. 
569). Unificatie van rechts- pleging werd: het 
eenvormig maken van pro- cesbepalingen op den 
grondslag der Europeesche wctbocken (nog nict 
volvoerd). Unificatie van strafrecht werd: e6n 
volkomen Westersch straf- reebt voor alien, 
volvoerd met 1 Jan. 1918 (III, bl. 566). Unificatie 
van privaatrccht werd: het burgcrlijk wetboek en dat 
van koophandel der Europcanen pasldaar maken 
voor alle landaar- den (slechts volvoerd voor het 
woekerrecht, III, bl. 566). Unificatie van den 
burgerlijkcn dienst werd: vooreerst het openstellen 
van a mb ten voor Nederlandsche onderdanen zondcr 
op rasvcrschil te letten (I, bl. 92, III, bl. 88), maar 
voorts het dermate organiseeren van diensttakken, 
alsof de bekleedijig van ambten door Indonesiers 
dan wcl door Europcanen onverschillig is (Bijbl. 
9173). Unificatie van onderwijs werd: vooreerst 
hetopenstellen van Europeesche scholen voor alien, 
dio voor het onderwijs aldaar rijp zijn (vgl. I, bl. 483 
— 485), maar ook het zooveel inogelijk schep- pen 
van onderwijsinrichtingen op Europeeschen voet, 
die alle bcvolkingsgroepen gelijkelijk be- oogen tc 
dienen (III, b】.92). Unificatie van do 
toelatingsbcpalingen dateert van J 911. Unificatie 
van belastingen — voorshands alleen voor ccn decl 
der belastingen beoogd — werd: het invoeren van 
een belastingop Europccschcn grondslag voor alle 
landaarden, waarvan de inkomstenbelasting in Ind. 
Stb. 1920 no. 678 on do personeele sinds Ind. Stb. 
1920 n°. 679 de voorbtieldcn zijn. Unificatie in deze 
tegenwoordige beteekenis is dus, zoo zij slechts 
beoogt crgcrlijke achtcrstelling van niet-Eui'opeanen 
bij Europcanen te doen ver- dwijnen en ruimte laat 
voor het voldoen aan Indische behoeften op 
Indonesischcn gron<lslag (den grondslag van de 
overgroote mccrderheid der bevolking), zeer wel tc 
vereenigen met asso- ciatiepolitiek (zie 
ASSOC1ATIE cn VERDEE- LING); wil zij echter 
slechts weten van ecn vol- doen aan Indische 
behoeften op Westerschen grondslag, dan is zij 
zuivere assimilatie (zie aldaar). 

Unificatie op het gebied van het rechtswezcn, in 
den zin van assimilatie, is krachtig bepleit in een 
wetsontwerp van minister Idenburg van Nov. 1904 
betreffende artt. 75 en J 09 Reg. Regl. (Ill, bJ. 5GG) 
en is sinds (lien meermalen in de Staten-Generaal 
aan de orde gewecst; noclitans heeft Idenburg zclf op 
JO Nov. 1908, en op 8 April J 919, in de Tweede 
Kamer gewezen op het gevaar der Engelschc method
。 om bestaande vcrschillen te negeeren op het 
papier. Zie, voor opheffing van onnoodigo ras- 
verschillen, G. G. Idenburg in zijn rede op 31 Aug. 
1913. Unificatie, in beide hedendaag- sche 
beteekenissen, kwajn sinds Mei 1918 her- 
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haaldelijk ter sprake in den Volksraad ； zie hot 
register op de Volksraadsstukkcn. Het in Juni 1920 
vcrschencn rapport tier herzieningscoin- missie voor 
de Indisclic staatsinrichting (Dec. 1918) aanvaardt 
unificatie op tai van punten, voorloopig evenwcl niet 
voor het privaatrecht; haar lid Ritscina van Eck, in 
zijn aan het rapport toegevoegde nota, oppert zoowel 
tegen de ge- gelijkniaking dcr bepalingcn als tegen 
den Euro- peeschen grondslag dcr 
eenheidsbepalingen be-, denkingen. Ook G. G. Fock 
bij zijn ambtsaan- vaarding in Ma art 192] roerde dit 
vraagstuk aan. Zie voorts hot algemeen pleidooi voor 
unificatie van prof. mr. L. W. C. van den. Berg in De 
Gids, 1919, III. ' 

URANDRA CORNICULATA Foxw. Fam. Icacinaceae. 
Bedaroe, Daroe, Endaroe, Men- daroe, Pedaroe 
(MAL.). Groote boom, 30 a 40 M. hoog, verbreid over 
het Westen van den Archi- pel in de nabijheid van de 
kust, met rechten, cylindervormigen stam en kleine 
wortellijsten. Het fraai gele, later bruine hout is hard 
en riekt aromatiscli. Het is zeer duurzaam en wordt 
voor europeesche won ingen gebruikt als materiaal 
voor balken en stijlen. Het gaat door voor een der 
allerbeste houtsoo/ten van Borneo, doch is nogal 
onderhevig aan scheuren. 

URARIA CRINITA Dcsv. Fam. Leguminosae. Lkor 
koetjing (MAL.)； Boetoet badjing, Pati oela, Oelar 
oelaran (JAV.)； Boentoet tjareuh, Memfejongan 
(SOUND.). Opgerichte hccstcr met gevinde bladeren 
met 5—7 biaadjes en bloemen in dichte behaardc 
bloenitrossen Algemeen op beschadnwde plaatsen in 
de vlakte. De wortels zijn een inlandsch 
geneesmiddel tegen dysenteric, de gekneusde 
bladeren tegen vergrooting van lever en milt. Ook de 
bloeiwijze wordt als geneesmiddel gebruikt. 

URCEOLA ELASTICA Roxb. Yam.^Apocy- naceae. 
Akar gerip tembaga, Gerip* poclih (MAL.). Liaan van 
Sumatra en het Maleische sehicreiland, so ms zeer 
groot, n.l. 180 M. lang en mansdik. Met mclksap 
Icvcrt cen goedc soort caout< hone; rle liaan is de 
oudst bekende rub- beTplant van Aziii. Ook andere 
soorten. van Urcc.ola. levcrcn caoutchouc. Bekond 
is Urceola brack yse pain Hook. f. (Tjockangkang) 
van Ziiid-Siiriiatra on de Padangsche Bovenlandcn 
c-i Urceola esc u leu la (Rambocng akar) van 
Achtcr-Jjidie en de Oostkust van Sumatra. 

URENA LOBATA L. Fam. Malvaceae. Pocloet 

(MAL.), Pooloetan, BSnikan, Lcgetan (JAV.), 
Poengpoeroetan (SOEND.). Heester, van 1/2 tot 2M. 
hoog metroode bloemen en zeer veranderlijkc, 
meestal gelobde on bchaarde bladeren, ovoral in de 
tropen voorkomend, in Ned.-Indie vooral langs 
wegen en boschranden tot op 2000 51. boven zee. De 
vezel uit de bast golijkt op die van jute, en is 
herhaaldelijk als vervangcr van jute aanbevolen. Tot 
nu toe is de cultuur echter niet loonend geblcken. 
Wortels en bladeren worden wcl als inlandsch 
geneesmiddel gebruikt. 

UROPHYLLUM ARBOREUM Korth. Fain. Rubiaceae. 
Ki tjengkih (SOEND.). Kleine boom tot 8 Al. hoog, 
verbreid in het Westen van den Archipel, in. W. Java 
tot op 1300 M. boven zee voorkomend. De jonge 
naar kruidnagelen 1'iekende bladeren bevatten 
eugenol en methyl- salicylaat en worden als specerij 
en in inlandsche medicynen gebruikt. 

USNEA BARBATA Fr. on andere Usnea- soorten 
zijn korstmossen (Lichenen), die men in bergstroken 
als draadvormige, sterk vertakte planten op 
boomstammen en boomtakken aantreft. Meestal 
worden zc kajoe angin of rasoek angin genoemd, 
omdat zc aan de wind- zijde der boomen zitten (de 
vochtigste kant) en de inlanders meenen. dat ze er 
door den wind zijn aangcbracht. Daarotn meent men 
ze te moe- ten aanwenden bij ziekten, die aan het 
intreden van wind in het lichaam hun ontstaan te dan- 
ken hebben. 

UTRECHTSCHE ZENDINGSVEREENIGING. 
Gevestigd te Utrecht. Zij arbeidt op: A. Nieuw- 
Guinca, zoo*ve] langs de Noordkust als in het 
Zuidwestelijk gedeelte van het eiland. Het gebied is 
in 9 z'endingsposten verdeeld, maar zal op den duur 
in 17 ressorten verdeeld moeten worden; B. 
Halmahera, eveneens met 9 ressorten; C. Boeroe met 
twee ressorten. Zie verder ZENDING (P 
ROTESTANTSCHE). 

UVARIA. Plantengeslacht dcr Anonaceeen. 
Hcesters, meestal klimmend, met purperen, souis 
witte of gele bio omen. Van U. littoralis BL, Ojod 
kalak (JAV.), Pepisang (LAMP.), Kalak (SOEND.), 
worden de donkerpurpere vruchten so ms gegeten; 
dit geldt ook voor een aantal andere Uvaria-soorten. 
De stengels van U. littoralis en U. purpxirea Bl. zijn 
zeer taai en worden als bindmateriaal gebruikt. 
Stengel en bladeren van U. rw/a gaan voor 
geneeskrachtig door. 

VAARTUIGEN. Zic Supplement. 
VACCINE. Toen de inenting van pokken met 

pokstof van zicken op gezonden in Europa be- 
|<CJKI was goworden, blecf die in N.-Indie niet 
onoj)g«nncrkt. Reeds in 1779 verscheen bij L. 
Doniinicus te Batavia con boekje van W. van 
llogendorp, getiteld: „Sophronisb&, of de goluk- 
Itigo jnoeder, door de inentinge V0n haare doch- 
tersn enz., waarin die inenting were! aanbevolen; 
Gerwijl in datzelfde jaar J. van dor Steego in hot |u 
(loci dcr Verh. v. h. Bat. Gen. v. K. en W. een opstcl 
had geplaatst getiteld： „Berigt en 

nader berigt nopens den aard der kinderziekte tc 
Batavia; in hoever men met de inenting ge- vorderd 
is, en wat daarbij is waargonomen*'. In 1780 gpf 
Mr. W. van Uoogondorp eene „Rede- voering dor 
inenting", die in het 2e deel der Verhandel. 
voorkomt en ook afzonderlijk is uit- gegeven. In 
1782 zotto L. Bicker de aanboveling dcr inenting 
voort in zijn opstel： „Omtront do inenting dcr 
kinderziekte in do Oostersche volk- pltinGingcn”. 
Die pogingen om de rechtstreeksche inenting van 
pokken te doen plants hebben, zul- len welliebt 
ecnig gcvolg gehad hebben; maar 

IV 32 
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zekerheid daaromtrent bestaat niet. In elk geval 
zullen zij er toe hebben bijgedragen om de ont- 
dekking van E. Jenner, dat de inenting van koe- 
pokken bij den mensch het ontstaan van. men- 
schenpokken kan voorkomen. in goede aarde te doen 
vallen. Den 4en Mei 1796 deed hi) zijne eerste 
inenting met koepokstof, en in 1798 gaf 

zijne eerste verhandcliug daarover uit. 
De eerste practizijn. tevens Binnenregent van het 

Buiten-Hospitaal to Batavia, Jan Klop- rogge, gaf 
den eersten stoot tot invoering dcr koepokstof op 
Java, door in 1803 a an den Com- missaris over 's 
Compagnie's Hospitalen, den Raad Extra-Ordinair 
W. H. van IJsseldijk, een tiitgewerkt voorstel te doen, 
gegrond op de ver- kregen resultaten op Isle de 
France (Mauritius). Dat voorstel werd aangenomen 
en door de Hooge Regeering bij Resolutie van 12 
Januari 1S04 tot invoering der koepokstof besloten. 
terwijl bij cir- culaire ordre werd bekend gemaakt, 
dat de van Isle de France aangebrachte koepokstof de 
eenige en ware soort was. De Chirurgijn Maj oor M. 
R. Gauffre moest met 10 祝 12 kinderen van G tot 12 
jaar met het scheepje „De H&rmonie'' naar Isle de 
France vertrek ken om de koepokstof ,、levendig" 
naar Batavia te brengen, terwijl de Raad Extra-Ord. 
Van IJsseldijk verzocht werd de noodige 
,,voorwerpen" (slavenkinderen) „te zien magtig te 
worden". Gauffre vertrok met 9 vrije Javaansche 
kinderen en*6 slavenkinderen ,en was in. Juli 1804 
te Batavia terug; bij Resolutie van 21 Sept. 1804 
werd de gelegenheid tot inenting in het Buiten-
Hospitaal, dat toen op Noordwijk stond, gegeven. 
Jnttisschen was de inenting reeds te Benkoclen 
(waarschijnlijk door den Eersten dokter aldaar Ch. 
Kampbel) ingevoerd. In 1805 were! besloten om ook 
in de inlandsclie kampongs om Batavia en te Meester 
Cornells in te enten en een geneeskun- dige naar 
Makasser te zenden, ten einde daar en naar de and ere 
kantoren om de groote Oost de koepokstof over te 
brengen. Er was evenwel geen geneesheer 
disponibel, zoodat die tocht werd uit- gesteld. In het 
einde van 1807, toen Gauffre voor zijne moeite met 
eene gratificatie van 500 rds. aan papieren „van 
credit" (ongeveer / 625) werd beloond, bleek de 
koepokstof te Batavia en langs Java's Noordkust 
uitgestorven. (Zie J. M. H. van Dorssen in Gen. 
Tijds. v. N.-I. XXXII, 807). Had men het advies van 
dien geneesheer gevolgd en personen speciaal met 
het cultiveeren en conserveeren der koepokstof 
belast, dan ware dat onheil waarschijnlijk 
voorkomen. GauffrG werd in 1808 naar Java's 
Oostkust gezonden en sebijnt daar nog goede 
koepokstof gevonden te hebben. Toen de 
superintendent Surgeon W. Hunter in Dec. 1811 en 
het begin van 1812 eenc inspectiereis maakte in 
Oostelijk Java vond hij de vaccine te Semarang en te 
Soerabaja Jn orde, terwijl op vele and ere plaatsen 
(Bangil, Probolinggo, BSsoeki, Grissee, Pasoeroean 
enz.) door Javaansche vaccinateurs en door Europ. 
ge- neesheeren werd ingeent. Op Java bleven enkcle 
malen moeilijkheden bestaan, vooral door deindo- 
lentie der inlanders, die tegen de moeite van. rei- zen 
opzagen, welkc moeielijkliedcn zich evenwel in 
West-Java meer dan in het Oostelijk gedeelte 
schijnen te hebben voorgedaan. Den 19cn Maart , 
1812 werden vaccinateurs voor Batavia, Sema- rang 
en Soerabaja benoemd. Den 2en December 1815 
werd bij ordonnantie het geregeld inzenden 

van maandrapporten gelast. Het blijkt, dat som- tijds 
zelfs eene belasting werd geheven om in de onkosten 
der vaccine te voorzien. want in Ind. Stb. no. 10 van 
6 Febr. 1818 wordt de intrekking bevolen dicr 
belasting van 12 stuivers per huisge- zin in sommige 
districten der Preanger Regentschappen. Omtrent de 
invoering der vaccino in de Buitenbezittingen is niets 
met zekerheid bekend, al blykt het uit sommige 
stukken, dat de st of in J814 op hot oil and Ainbon 
was uitgestorven door zorgeloosheid van de五 
superintendent G. Babing- ton. Er werd evenwel 
nieuwe voorraad van Java aangovoerd en tevens 
werden in 1814 tweo inland- sche vaccinateurs (een 
voor Saparoea cn een voor Haroekoe) benoemd (zie 
J. M. H. v. Dorssen in Gen. Tijdschr. v. N.-I. 
XXXIV, 17). In 1820 werd een Reglement op de 
uitoefening der koe- pokinCntdng in Ned.-Ind. 
vastgesteld, waarbij het toezicht werd opgedragen 
aan een Inspectcur, ondergeschikt aan den 
Commissaris voor den Ci- vielen Geneeskundigen 
dienst; de werkzaamhe- den der vaccinateurs (die 
door de opzichters-moes- tcn. onderwezen worden) 
werden geregeld en tevens eenige nuttige 
maatregelen gcdurondo het heerschcn der pokken 
voorgeschrevcn. Tn 1831 werd dat Reglement 
aangevuld, en in 1852 tot eene nieuwe regeling 
besloten, die in 1856, '57 en '58 op Java word 
ingevoerd en in 1872 ook op Bali (zie J. Idsingain 
Gen. Tijdschr. v. N. J. XXIfl, 114). Er hebben van 
tijd tot tijd nog wcl eenige wijzigingen plaats 
gevonden, maar de regeling, die in 1856, vooral door 
den toenmaligen Inspcc- teur over de Vaccine Dr. A. 
E. Waszklewicz is be- werkt, bleef in hoofdzaak 
dezelfde tot het jaar 1911, toen de burgerlijke 
geneeskundige dienst in Ned.-Indie als een 
zelfstandige tak! van dienst, behoorendo tot het 
Departement van Ondcrwijs en Eeredienst, van den 
militaircn geneeskuncli- gen diei^st werd 
afgescheiden. Sedert dat tijdstip berust het toezicht 
op de vaccinatie bij don Hoofdinspecteur van den. 
burgerlijkcn geneeskundigen dienst en de onder 
dezen gcplaalsto Inspecteurs en Adjunct-
Inspectcurs. De incn- tingen zelf geschieden voor het 
grootstc gededte (bij de inlandsche bevolking bijna 
al Icon) door inlandschc ambtenaren, die daarvoor zij 
n opge- leid en den titel van vaccinatcur, inant ri 
Ljatjur, dragen. 

De regeling, waarop ook de ambtenaren van het 
binnenlandsch bestuur toezicht jnoctcn Jiou- den, 
berust voor Java cn Madoera op con zoo- genaamd 
contraal- of kringenstclscl. JJaarbij zijn op Java 175, 
op Madocra' 8 vaccine-districten aangenomen, die 
ieder uit dric, elkaar enclavee- rende kringen bestaan. 
De inlandsche vaccina- tcur woont op de 
inentingsplaats van den binnen- sten kring. Van dit 
punt uit is iedcr vaccinedistrict door ecn stelsel van 
12 stralen verdecld in evcnvccl sectoren, en iederc 
sector ornvat dus 3 onderafdeelingen. In ieder dezer 
ondcrafdcclingcn is een vaste plaats aangewezen 
waar de inenting moot geschieden. lederen Maandag 
ent do vacci- nateur in do plaats waar hij woont de 
personen behoorendo tot cen der onderafdeelingen 
van. den binnensten kring, terwijl des Uinsdags en 
des Wocnsdags ingeent wordt in de tweode cn derde 
onderafdecling, die tot dcnzeJfdcn sector behooren. 
Oj> deze wijze maakt de vaccinateur in den loop van 
12 weken een ommegang door zijn geheele district,
 , 

Uit de kampongs, waar het laatst is ingeent> 
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worden in de daaropvolgende week de ingeento 
kinderen naar de dichtstbijgelegen inentings- plaats, 
die aan de beurt is, gezondcn, ten einde den uitslag 
na to gaan. De voorgeschreven rap- porten en tab ell 
en gevon steeds "een ovorzieht van den gang der 
vaccine. Eenmaal per jaar worden op allo 
inentingsplaatsen de kinderen van 7 — 8 jaren oud 
gcrovaccineerd, en later de volwassencn nog cons of 
mcermalcn. Al die inentingen geschieden . 
kosteloos, tenzij de vaccin&teur aan huis wordt 
ontboden. Voor Batavia en Meoster Cornelis is de 
regeling eenigszins anders, met het oog op de grootc 
dichtheid der bevolking op die plaatsen. 

De vaccinatie is niet gedwongen, zelfs inaggeen 
dwang worden uitgeoefend (Miss. v. d. len Gouv.- 
Secr. 24 Maart J 870, no. 557 on Miss. v. d. Chef 
Gen. Dienst 8 April 1870, no. 628), maar niet velen 
onttrekken er zich aan. De inlanders zyn bang voor 
pokken en hebbcn ondervonden dat- inenten cen 
good voorbehoedmiddel is. Dwang ontbreekt niet 
gcheel, want in Sidoardjo werd o.a. het wcgblijven 
ter vaccinatie gestraft met / 1 a / 2 boete of met 
krakal, in Bantam zelfs met / 5 boete. (Kohlbrugge 
in „Vragen des t^ds" 1903: Ervaringen van cen 
Indisch geneeshcer). 

De koepokstof werd vroeger in den regel ver- 
vcrscht door aanvoer uit Nederland van lymphe in 
buisjcs of tusschen glaasjes. Daar zij dus altijd 
eenige woken oud was, bleek de werkzaamheid niet 
zelden verniinderd. Daarom hebben vele malen 
gencesheeren cn am btenaren getracht de vaccinestof 
tc verbeteren door inenting van run- deren en daarna 
weder bij den mensch. Aange- nioedigd door 
welgeslaagde proeven van den gepensionneerden 
ass.-res. F. H. Boers (in 1854, cn '77), nam de offic. 
v. gezondh. C. D. Schuc- kitik Kool de zaak op 
grooto schaal ter hand, waarl>ij de Vercenig. t. bev. 
dcr Gcn«esk. We- tcnsch. in N.-1. haar financieelcn 
en morcclen stcun vcrleende, welk voorbeeld later 
door het ( ；(>u verneincnt word {jcvolgd (G. B. 20 
Dec. 1884, no. 2c). Den lOcn J uni 1884 entte hij to 
Meester Cornclis eenige rundcren van het kind in cn 
zette die inentingen van rund op rund door, zoodat 
hij eenige goedc generatien van koepokstof kreeg, 
waarmedc dan weder kinderen ingeent werden (Gen. 
Tijilschr. v. N. J. XXIV, 254). Daar hij. (io<>r ecnc 
ovcrplaatsin^, verhinderd werd die proeven 
doortezetten, worden die later door .U.K. E nth oven 
vervolgd (Gen. Tijdschr. v. N.-I. X X. V, 31) cn door 
M. J. Hubert cn J. ^1. II. v. Dorssen voortgezet (id. 
XXX, 68). Ook do off. v. gez. Zuur maakte zich zecr 
verdienstclijk door to trachten de uit Europa 
aangevoerdo animale vaccine in Indiii in te vocron. 
Do rcsultaten wftren evcnwel niet voldoondo- 
Intusschen was Schuc- kink Kool naar Nederland 
vortrokKon en werd h(nn daar door den Minister van 
Koionien in 1887 opgedragen de vcrschillendc pares 
vaccinogines in Nederland tc bezockcn, 
waaromtrent hij cen rapport uitbracht (Gen. 
Tijdschr. v. N.-I. XXIX, 229), Na nog velo 
inocilijkhedcn te hebben door- woratold, gcluktc het 
eindelijk in 1891 een pare vaccinogenc to 
Weltovrcden te openen, waarvan de oprichting reeds 
bij G. B. van 6 Aug. 1890, no. I t was bcpaald. TIet 
Reglcnient voor dat pare vaccinogenc is vftstgesteld 
bij G. B. 4 April 1891, no, 16 en de vct6rinaire 
bijstand daarvoor noodig gorogcld bij G. B. 31 Aug. 
1891 no. 1. 

Schuckink Kool was do cerstc Dirccteur 

en bezigdo by do opening twee kalveven, afkom- stig 
van zijno eerste stichting tc Mpester Corne- lis, 
welko puisten van de 27sto generatie bczaten 
(Gen.Tijdschr. v. N.-I. XXXII, 192). Sedert dien tijd 
werkte hot pare regelmatig door en werden de 
nieuwste methoden. van inenting beproefd en 
toegepast, als zij blcken nuttig te zijn. De Indische 
Archipel werd, zoovecl ihogclijk, voort- durend van 
vorsche vaccine voorzien. 

Sedert 1894 werd aan die Inrichting aan inlanders, 
die zich daartoe aanmelden, de gelegenheid gegeven, 
zich tc bekwamen in de vaccinatie van menschen en 
kalvcren, de behandeling van vaccinestof, het 
steriliseercn van instrumenten enz. Zij ontvingen by 
gebleken bekwaamheid daarvan een certificaat. 

Tegenwoordig is de officieele naam vrn het pare 
vaccinog^ne ,,Landskoepokinrichting". Zij staat 
onder directie van een directeur (ambte- naar), die 
tevens hoofd is van het Instituut- Pasteur, en aan wien 
een onderdirecteur en nog drie' geneeskundigen zijn 
toegevoegd. Jaarlijks publiceert de directeur de 
hoogst be- langrijke verslagen, die in het Gen. 
Tijdschrift v. N.-I. regelmatig voorkomen. 

De groote tocnaine van het gebruik der animale 
vaccine maakte het noodig, dat de bestaande 
inrichting belangrijk werd uitgebreid. Met deze 
uitbreiding werd in het jaar 1906 begonnen, en op 
den 9en Februari 1908 kon de nieuwe inrichting 
worden in gebruik genomen. Deze kan in alle 
opzichten worden beschouwd als een 
modelinrichting. waarop Nederl. Indie te- recht t-
rotsch kan zijn. Sedert 1910 worden aan 's Lands 
Koepokinrichting ook cholera-vaccin en allerlci 
andcre vaccins (typhus-, staphylococcen-, 
mcningococcen-, cn gemengd cholera-typhus- 
vaccin) bcreid. In 1913 werd een aanvang ge- maakt 
met de af lev ering van diagnostische sera. Door de 
grootc uitbreiding van het bedrijf kon nu 
langzamex'hand de inrichting tc Wcitevreden niet 
nicer aan de gestelde cischen voldocn, en word 
besloten tc Bandoeng cen nieuwe tc bou- wen, 
waarniede reeds een aanvang is gemaakt. 

Sedert 1909 wordt op geheel Java en Madoera 
uitsluitend geent met animale vaccine, waarvoor 
wordt gebruikt do vaccine afkomstig van jonge 
karbouwen. die geent worden met de le generatie van 
la pine (op de konijnenbuik gekweokte vaccine) op 
kalvcren. Dit laatste geschiedt omdat bij overenten 
van karbouw op karbouw de oog-. sten spoedig vecl 
minder good worden. Tolk ens wanneer de oogsten 
te wonschen overlaten, wordt voor het inenten der 
karbouwen nieuwe kalvervaccino uit lupine 
aangekweekt. Is de voorraacl lupino uitgeput, of is 
deze in virulentie verzwakt, dan wordt door het 
inenten van konij- ncn met kalvervaccino cen nieuwe 
lapinestam •fcmaakt. 

De entstof wordt tegenwoordig verzonden in 
gcconcentreerden vorm. n.l. als glycerinevaccine, in 
de verhotiding van 1 deel vaccine op 2，dln. 
glycerine, en even voor het gebruik door ver- 
menging met tevens toegezonden afgemeten 
hoevcelhcden glycerine verdund tot een ver- houding 
van I deel vaccine op G din. glycerine. De verzending 
geschicdt in bamboekokers, waar- bij do buisj es met 
vaccine, ieder afzonderlijk in een strookje 
perkamentpapier gcwikkold, in de openingon van 
ocn stuk gogolfd kardoespapier, dat zich in den 
bambockoker bevindt, gestoken 
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worden. Op doze wijzo werden in 1918 vcrzonden 
17402 buisjes mot vaccine, voldoende om daar- mede 
7.855.285 personen in te cnten. Ook voor den 
vaccinedicnst op de Buitenbczittingen wordt nu 
uitsluitend gebruik gemaakt van animale vaccine, 
tengevolge waarvan eenc rcorganisatie van dien dienst 
in vobrberciding genomen is. 

Sedert 1898 wordt bij de vaccinatic on revaccinatie 
steeds gebruik gemaakt van den vacci- nostyle 
individuel, on wordt gciint volgens de zoogenaamde 
streepinethode. 

Sedert het jaar 1908 worden aan 's Lands 
Koepokinrichting inentingscursussen gegcven voor 
de inlandsche vaccinateurs. In 1914 ver- wierf de 
eerste Chineesche vrouw het vaccina- teursdiploma. 

Kohlbrugge heeft in het straks genoemde opstel 
gepoogd aan te toonen, dat de schijnbaar zoo goed 
geregelde vaccinatie nog veel te wen- schen overlaat. 
Behalve de inwrijving met taina- rinde en zout, met 
asch of met zand," waardoor de puisten niet opkomen. 
verijdelen velen de voorschriften door wakils 
(plaatsvervangers) te stellen； de moeders, die hare 
kinderen niet willen doen inenten, huren voor eenige 
duiten andere kinderen; bij de revaccinatie worden 
geregeld wakils ingeent, vooral in plaats van vrouwcn. 
Daardoor vindt men mcnschen, die tot vier malen in 
een jaar zijn gerevaccineerd, terwijl grijsaards, die 
niet rneer kunnen werken. zich geregeld daar- voor 
disponibel stellen. De staten, door de vaccinateurs 
ingediend, mocten om verschillende re- denen als vee] 
te gunstig beschouwd worden. Door Dr. C. Winkler 
en Dr. J. Noordhoek Hegt is in eene van vele bijlagen 
voorziene lijvige verhandeling, getiteld： 
„Aanteekeningen naar aan- Jeiding van Dr. J. H. F. 
Kohlbrugge^ opstel over den yaceinatietoestand in 
Nederlandsch- liidie Batavia 1906", aangetoond. da 
door de ongunstige voorstelling van Dr. Kohlbrugge 
het Nederlandsch nubliek noch juist, noch volledig is 
ingelicht.夕 

VACCINIUM. Plawiengeslacht der Ericaceeen met 
eenigfe soorten in het hooggebergte, het nieest 
uitziende als flinke heesters of kleine boo men, dus 
niet gelijkend op de Nederlandsche boschbes, die ook 
tot- het geslacht Vaccinium be hoort . Van eenige 
soorten zijn de bessen eetbaar； vooral die van V. 
malaccense, welke echter niet in de berg- landen, 
maar aan het zeestrand voorkomt. V. wiring i folium 
Miq. MSntigi (MAL.), Temigi (jAV.), Tjantigi 
woengoe (SOEND.), komt, vooral op open plaatsen in 
kraters en solfataren voor. Van den stain maakt men 
lioutskool. 

VACHTLUIZEN ook wel peJsvreters (Mal- lophaga) 
geheeten. onderscheiden zich van de echte fuizen, 
waarmee zij in uiterlijk vcel over- eenkomst 
vertoonen, dooi* het bezit van bijtendc • monddeelen; 
dit is in overeenstemming met hun leefwijze, daar zij 
niet als de echte luizenzich met bloed voeden, maar 
leven van den afval der op- perhuid (huidschilfers, 
stukjes veer enz.). Hun pooten zijn aan, het uiteindc 
van of twee klauwtjes voorzicn, die kunnen worden 
toege- knepen, zoodat op die wijze een soort van tang 
gevornid wordt, waannede zij zich aan haren of vceren 
kunnen vastkJcmmen, Vcrrewcg de mces- te worden 
oj)vogels aangetroffen, maar enkele soorten leven op 
zoogdieren. De gastlieer, het dier waarop de 
vachtluisleeft, heeft onder norma- ' 

le omstandigheden weinig last van dezc parasie- ten, omdat zc hem 
niet verwonden en hun aantal gewoonlijk niet groot is； maar bij 
jongo of zieke dieren vermenigvuldigen zij zich soms sterk. Men 
vermoedt, dat de stofbaden, welke sominige vogels zoo gaarne 
nemen, een der middclen zijn, waannede zij doze parasieten 
trachten te be- . strijden. Op een dier kunnen somtijds vcrschil- r 
lende soorten vachtluizen worden aangetroffen ； zoo heeft men 
bij de kip wel vijf verschillende - 八 K.- soorten ^evonden. In het 
groote werk van El £ * Piaget, les Pediculines, zijn verscheidene 
soorten .' 
afgebeeld en beschreven, parasiteerende op zoogdieren en vogels, 
die den Ind. Arehipel{^: bewonen- . . r p' 

VADERRECHT. Zie HUWELIJK.' 
/ VALCKENIER (ADRIAAN). Gob. 6 J uni 1695 te Amsterdam uit 
het huwelijk van Mr. P. R. Valckenicr, bewindhebber der O.-I. 
Comp, te Amsterdam en E. S. Pellicorne. Hij vertrok 22 Oct. als 
onderkoopman naar Indie en kwam 21 Juni . 
1715 te Batavia aan ； werd in 172G bevorderd tot koopinan cn 
opperkoopman; in 1727 tot boek- houder-gcncraal van N.-I.; in 
1730, '33 en '36 tot Raad extra-ordinair, Raad ordinair en Eerste 
Raad en directeur-generaal: werd eindelijk door den R. v. I. tot 
Gouv.-Gcncraal verkozen cn trad als zoodanig den 3en Mei 1737 
op. Het was tijdens zijn bestuur dat de beruchle moord op de 
Cliinee- zen te Batavia plaats vond, waartoe het volgende 
aanleiding gaf ： Nadat door maatregelen van G.U. . 
Zwaardecroon een stroom van Chineezen naar Batavia gelokt was, 
voor wic, zooals achteraf bleek, geen middelen van bestaan in 
voldoende mate aanwezig waren, zag men zich langzamer hand 
gedwongen dien stroom te keeren en zich van de ovcrtoJJige 
elementen tc ontdoen. 
werd o.a. in ] 732 be>Joten alle Chin,. rvers (ip te pakkenen in den 
ketting naardc KaapdeGoeH-- Hoop te zenden. en op 25 Juli 1740, 
die zwcrv( r~. ook al waren zij voorzicn van perinissic-briffji ~ 
(welke hun waren uitgereikt tegen bctaHng van 2 JRijksdaalders) 
,.in de boeijen te slaan cn te examineeren". Deze en dergeiijke 
besluiten v；m I 
de H. Reg. in Indie gaven aan den haat «1<T ( ID - ncczen tegen de 
Hollanders nicuw voedscl, ni< i gevolg dat in Sept. 1740 de 
Chineezen in de <>)n streken van Batavia in formeeh-n opstaibl 
=<• raakten. In den nacht vrft) 8 9 Oct. bepn)ef<l< n 
zij op verschillende punten der stud ccn aanval, welke echter werd 
afgeslagen. Hoewel de Chinee- zen binnen do stad zich rustig 
hidden, was de pu- ~ 
sitie der Hollanders aldaar zeer Itachelijk en vreesde men het 
erg8tc. Een voorstel van O.-G. 
Valckenier om de „stad va，n de Cliineezcn tc rui- mcn" werd door 
den R. v. I. vervvorj)en, doch b<>- paald werd dat alle huizen der 
Chin, zouden wor- W 
den onderzoent om alleen tegen de kwaadwilligen de gcwenschtc 
inaatregclcn te ncincn. Nauwelijks was dit besluit der Reg. bekend 
of het „onderzoe- ken" nam ecn aanvang, d.w.z. er werd een bloecl- 
bad aangericJit dat vojle 2 dagen (9 en 10 Oct.) duurde cn waarbij 
mecr dan J 0.000 Chineezen, mannen, vrouwen en kinderen, J)ct 
Jevcn iieten. terwjjl het plunderen, rooven en brandstichten nog 
verscheidene dagen aanhicld. J)e Regeering nam intusschen 
volstrekt geen maatregeJen om het moorden te verhinderen, doch 
terwijJ nu ver- schillencle geschiedschrijvers, waaronder vooral = 
Van Hoevcll („Batavia in 1740" in Tydschr. v. 
N.-I. 3e jaarg. 1840, dl. 1, biz. 447 vgg.) deschuld • 

// i ? . • ' 
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geheel op Valckenicr wcrpen, zelfs bcwercn dat de 
moord op zijn gcheimon last geschiedde, komt De 
Jonge (Opkomst, ell. 9, 1877, biz. XLIT vgg.), in zijn 
onpartijdige, geheel op archief-studic bo- wcrktc 
uiteenzettingcn, tot gevolgtrckkingon, die 
ongetwyfeld de zaak in een juistcr daglicht stel- len. 
Desniettemin werpt deze schanddaad, waar- van cen 
vrceselijk tafrcel word opgehangen in den boetzang 
van Willem v. Haren ,.Op den moord der Sincezcn, 
cnz." en in het Dag bock van Gerrit Verbeet, een 
onuifcwischbare vlek op het bestuur van den 
hardvochtigen, onmeedoogenden Valcke- nier. 
Maar ook in andcre opzichten heeft zijn bc- heer 
zich ongunstig gekenmerkt ； wo bedoelcn zijn 
voortdurcndc twisten met leden van den R. v. I., 
welke ten slotte tot een uilbarsting kwamen. Den 
6en Dec. 1740 nl. verscheen V,, hersteld van eene 
ziekte (van welke ziekte de Raad gebruik had 
gemaakt om zich mcer en meer gezag aan te ma- 
tigen) ter vergadering, gcvolgd door een detache-' 
ment soldaten, dat zich in ecn kring om den II. R. 
schaarde. Een hoogloopcnde twist deed V. be- 
sluiten de leden van den Raad Van Imhoff, Van 
Schinne on Haze te arrestceren en door de gewa- 
pende macht te doen wegvoeren. Den lOen Jan. 
1741 warden deze leden in voortdurend inilitair 
arrest, ieder op ecn afzonderlijk schip, door V. naar 
Nederland opgezonden en blcef hij, voorloo- pig 
althans, mcestcr van het hem- zoo lang be- twiste 
terrein. Inmiddels was aan V. door de HH. XVII, op 
zijn reeds in 1738 gedane aanvraag, den 2en Dec. 
1740 eervol ontsJag verlcend en vertrok li ii den 
Gen Nov. 1741 als admiraal der retour vl'xit naar 
Nederland; 25 Jan. 1742 aan de Kaap aaiigekoinen, 
werd hij cvenwcl op last dor HH. N \'U aklaar 
gcarrestccrcl, naar Batavia tcrug- gevocrfl on toen 
hij 12 Aug. 1742 daar aankwam 

het kastcel te Batavia gcvangen gezet. Ver- 'i 
hrikkdijk zwaar heeft V. voor zijne willckeurigc 
handclintron moeten boeten. Zijn grootste tegen- 

ander, \'<m J in ho was bij zijn komst in Neder-
land onniidileHijk in ccr herstckl, zijn arrest en 
"pz<?n<ling werden vcrklaard „tc wczcn infoi'mccl, 
mil. krachteloos on van geener waarde,\ ja zelfs 

hij tot Wtlckcnier's opvolger benoemd. En 
bovendien werd het tegen V, ingcsteld strafge- <ling 
zoo langzaain gevoerd, dat (lit bij (liens dood nog 
nict (en cindc gckomcn. De eisch van den a<lvokant 
fiskaal luiddc:'onthalzing en verbeurd- vt rkkiriii'-f 
van gocdcren. Bewindhcbbers ver- kliiardcii zijn 
proves .,<lo<>r <len dood gcabolccrt>,. 

i!'l；.nier overlccd den 20 en J uni 1751 in de ge- 
vangenis, wnar hij(lus bijna 10 jaren doorbracht. ]I 
ij went (<■ Batavia zonder ccnigc |)lechtigliei<l 
begravf-n. Zi<- A. \V. Stellwagen, Valekcnier en 
Van I nihoiY, Elzevicr's Maandschrift, Febr. 1895. 

VALENTIJN (FRANQOIS). Gcborcn den 17en 
Aj)riJ nit he( huwclijk vaji Abraham Vral(ni- t ijn. 
conrector der Latijnsche school te Dordrecht, e)i 
Maria l<ijsbergc» (alias; van R.), cen predi- kants-
dochter uit Alblas. ]fij genoot z^jn. cerste npleiding 
op genoemdo school, en stuilccrde daarna aan do 
Hoogesoholcn te Utrecht (slechts kort) en to Leiden 
in do Godgolecrdheid, Wijs- hcgec'rte on 
aanverwanto vakkcji; te Leiden word hij 
ingcschreven in het Album Stiidiosorum (Lugd.- 
Batav. 1875) op 20 Febr. ] (>82 als student in de 
Theologh'. Nauwelijks 18 jaar, deed hij hier (|(> 
vereisohte cxamcns, werd op hot laatst. van ]684 als 
predikant naar Indic beroepen cn ver 

t.rok daarheen den lOen Mei 1685, dus op 19- 
jarigen leeftijd, liefhebber van kamermuziek zoo- als 
zoovelcn zijnor tijdgcnooien. 

Na eenig oponthoud aan do Kaap bereikte hij den 
30cn Dec. 1685 Batavia, cn 30 April 1686 zijn 
standplaats Amboina, Het aanleercn der Maleische 
taal, noodig voor zijn ambt, viel hem hicr nict 
moeilijk ； ondcr leiding van den be ken- den G； E. 
Rumphius en van den ouderling J. de Ruitcr, bracht 
hij het zoo ver dat hij den 3en Aug. van datzelfde 
jaar reeds in het openbaar in het Maleisch predikte. 

Het volgend jaar wees de Politiekc Raad van 
Ambon hem aan, zeer tegen zijn zin, voor ccn 
vacante plaats op Banda. Valcntijn's protest mocht 
nict baten; het heette: den last volbrcn- gen, of 
anders „inct afgcschreven gage" naar ,t vadcrland 
terug; aldus vertrok hij in Juli 1687 naar Banda, met 
achterlating van een zuster (Anna Maria), die hem 
spoedig naar Indic was gevolgd; op Banda bleef hij 
10 maanden (III, 2, 2c Stuk, fol. 366 en 92). In 1G88 
(16 Mei) keerde Valent ijn we ci er naar Ambon 
terug, cn begon in het volgcndc jaar volgcns eigen 
getui- genis aan het overzetten van den Bybel in ,,'t 
ge- mecn of laag Malcits** (III, 1, fol. 80); uitziendc 
tevens naar cen vrouw met geld. Den 12en October 
1G92 (IV, 2, fol. 121) huwde hij cr met Cornelia 
Snaats (uit ccn Briclsche familie), Weduwe 
Lcydckkcr; weduwe nl. van zijn vriend en bc- 
schcrmcr Henrik Leydekkcr — ,,inyn voorsaat5*, 
zooals Valentijn hem plecgt te nocmen —, in Icvcn 
burger-kapitein cn lid van den Raad van Justitic op 
Ambon, die aan zijn vrouw, be halve 4 kindbren 
(Aletta, Gcrard. Petronella, Bartholomeus). 
hoogstwnarschijnlijk een groot vermo- gen had 
nagclaten * 2). 

Den 6en Mei 1694 vertrok V., wicns 5-jarig 
verband sedert lang was verst re ken, met vrouw en 
5 kindcren (4 stiefkindcren, nl. 2 jongens pn 2 
meisjes, en ecn aigen dochtertje Maria) naar Batavia, 
waar hij na ecn gcvaarlijkc reis in Juni aankwam; 
gewis heeft hij hicr weer den hem gc- negen en aan 
Rumphius' Kruidbock zoozeer ver- knochtcn Gouv.-
Gen. in nistc. Camphuys (G.G. 11 Jan. 1684—
afgetreden 24 Sept. 1691, f IS Juli 1G95), aan den 
weg van .Jaka'trJi bc'zocht, van wien hij later in zijn 
DL IV, 1 (172G) “Batavia's Grond-vesting" kon 
opnemcn, en wicns gast hij reeds bij zijn eerste 
komst tc Batavia in 1686 wasgC'Ycest (IV, 1, fol. 
322； 2. 2e Stulc, fol. 106). In Dec. 1694 ging hij 
door naar het vadedand, dat hij 24 Aug. 1695 
bereikte, en waar hij zich in zijn goboortestad 
Dordrecht vestigde, alwaar zijn ouders nog leefden. 

>)De aanhalingon uit Valentijn^ nadcr tc 
bchandelcn „Ou(l en Nicuw Oost-IndieiV* zul- » k-
n korthcidshalvc steeds op deze wijze geschic- den: 

111. 1, 111, 2, cnz., en cluiden de le of 2e 
Gedeelten van het I Lie deel enz. aan. 

2) Deze Leydekkcr (ovcrledon na 18 Sept. 
! 690) verloor toch bij ecn brand op Ambon den 
Won Febr. 1687 wcl 16000 a 18000 Rijks- 
tlaalders (IV, 2, 2e Stuk, fol. 112); zoo bczocht hij 
met vrouw en kindcren in April 1688 “met syn 
eigen vaartuig, of Chaloep'' (ib., fol. 117) Valent 
jjn op Banda ； of voer mcermalen zyn chalocp" 
niuir ([11, 2. fol. 257), wol zeker voor 
handelsdoeleinden. De 4 kindcren erf den 
niinstens 17287 Rjjksd. 
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Volgens V.'s eigen voorstclling, had hij geen 
plan opnicuw naar Indic te gnan； docli ,,°p de 
ernstige aandrang van ecnige vermogende Hec- ren 
[o.a. den oud-Gouv. van Ainboina, Padt- brugge, 
zeker】)], myne goede vrienden" (III, 1, fol. 95) zou 
hij zioh hebben laten ovcrhalcn een tweede beroep a 
an te ncmen, onder boding even- wel dat hem weder 
Ambon als standplaats zou worden aangewezen: 
alwaar hij, weinig thuis als hij zich voelde op het 
water, verschoond zou zijn van “zeevisiten" aan 
andcre eilanden per prauw. Onder die voorwaarde 
vertrok hij inet zijn ge- zin l), na ccn tionjarig verblijf 
in Holland, wcer in Mei 1705 en kwam per II pend a 
in op 18 Jan. '06 te Batavia aan. Door de 
ongemakken dcr reis ongesteld — Iced vcel altijd 
van zec- ziekte —, vroeg V. aan de Ind. Reg. cen jaar 
op Batavia te inogen verblijven, hetgeen hem word 
toegestaan; doch den 22en J uni 1706 werd hij 
aangewezen als vcldprediker bij )iet leger in Oost-
Java. waarmede de Ind. Reg. in strijd met de bcvelen 
der HH. XVII handelde, die V., zoo- als gezegd, 
voor Ambon bestemden. Begrijpelijk is dus, dat 
Valentijn het ni.et aan protest lict ont- breken; toch 
bleef hem ook nu slechts over te gehoorzamen. Dat 
hij tegon dit gaan ernstig opzag, spreekt uit het 
inaken van zijn testament te Batax-ia dd. 28 Juni; 
waar blijkt dat zijn twee eigen dochtertjes toen 
waren Maria cn Cornelia, dat zijn ouders beiden nog 
leefden, en dat hij een vermogen bezat, door Dr. de. 
Haan geschat op 20.000 Rijksd. (Priangan, I, 1910, 
p. 270-271). Uitgeput door de verinoeienissen van 
den vier- maandschen veldtocht kwam V. den loen 
November te Batavia terug en kon eindelijk in Febr. 
1707 naar Ambon afreizen. Na een vijfjarig verblijf 
alhier ging hij in Mei 1712, om inlichtingen te 
kunnen verstrekken aan den, op 2 Maart 1708 
opgetreden, hem vijandigen Gouv.-Gen. Van 
Riebeeck over Ambonsche kerkelijke aan gd egen- 
heden, naar Batavia； opgeroepen daai'hcen bij 
Resol. van 29 Dec. 1711, om zich te verantwoor- den 
over een beklag-schrijvon van hem dd. 

1) Immers in II (1724), le Stuk, fol. 136a ver- 
telt Valentijn, hoe deze als Gouverneur, na een 
zwaren tocht^)p Amboina, „kort daar aan lam 
geworden. en geblcvcn is, h o e d a n i g i k z ij 
n E d., w a n n e e r i k t e A m e r.s- f o o r t e e 
n i g e n t y d b y h e m 't h u ys w a s, nog 
ontmoct he b.1 2 * * 5' PADT- BRUGGE nu (zie 
dezen naam) was als ex- Gouv. van Ambon 
(1682—,87), en 66n jaar Raad Extraordinaris te 
Batavia, in Nov, 1688 als 50-jarige 
thuisgevaren. Tusschen 1695 en 1705 heeft 
Valentijn dus wel bij hem te Amers- foort 
gelogeerd: niel tusschen 1714 en 1724. Dit 
latere gegeven over Padtbrugge were! in deze 
Enc., dl. Ill, p. 247a over het hoofd gezien. En 
dat Padtbrugge, als vriend van Rumphius, 
daardoor weer van G.-G. Camp- huys en 
daardoor weer van Nic. Witsen to Amsterdam 
(1641 — f 1717), een invloedrijk man moot zijn 
gebleven in patria, Hgt voor de hand. 

2) De mededeeling in - de ,,Boekzael" van 
1727, II, biz. 616 dat V. in Holland bij zijne 
huisvrouw nog 4 kinderen verkreeg, cn met 
deze, bene vens zijn vrouw en het in Indie ge- 
boren dochtertje Maria de reis ondernam, is 
een verwarring met V.'$ stiefkinderen. 

Ambon 25 Sept, (De Haan, 1. c. p. 278 — 279). 
Vrygcsproken op 23 Mei 1713 door den Raad van 
Justitie, had intusschen dd. 29 Dec. 1712 de Ind. Reg. 
hem opnieuw Qen voet dwarsgezet, door hem te 
bestenimcn voor eon vacante plaats op Ternato. Dit 
weigerdo Valentijn echter nadruk- kelijk, ook dcels 
weer om de zoo gevreesde „zee- visiten"; zijn gage 
en emolumenten werdcji nu afgeschreven (d. \v. z. 
hij werd ontslagen) den lOcn Jan. '13; maar na den 
dood van den G.-G. Van Ricbccck op 17 Nov., kreeg 
hy dan toch verlof om te repatrieeren, doch buiten 
dienst. In Dec. 1713 vertrok hij aldus naar het 
vaderland, waar hij na cenc, vooral op 't laatst, 
inoeielijke reis den len Aug. 1714 „door Gods 
zonderlinge genade" (IV, 2, 2e Stifle, fol. 165) 
bchouden aan- kwani, en in zijn blijdschap over dat 
feit zelfs al zijn „Kaapsche schoone Constantia wijn 
(hoc- wel maar weinig zynde) en een half Aam inge- 
zoutc schoone Kool, nevens een half Aam hecr- lyke 
Kaapsche ingcleide Quee-Peeren" aan de loodsen 
schonk； „hoewcl my't een en a nd er na- derhand we 
I gerouwd heeft" (1. c.), laat V. on- middenijk 
volgen. 

Valentijn vestigde zich opnieuw in zijn geboor- 
testad Dordrecht. Daar bleef hij bijna zijn geheel 
verder leven wonen, in de eerste plaats zich wijdend 
aan de samenstelling en uitgavc van zijn groot 
Indisch work, met muziek zicli verpoo- zend cn 
uitspanning zockcnd (zooals zoovelc oud- Indisch-
gasten in die dagen) in zijn verzamcling 
,,zeehorenkcns‘‘ en，次c-gewasschen". Hij richtte in 
de plaats zijner inwoning een kransje „Ne})- tiinus-
Cabinct" op,wclksleden elkandcrs schatten aan 
,.Bagyne-drollcn, lobbetjes, pimpelkens, na- 
velkens, zee-hand$chQcncn,vIoycn-schcctxm'' CJIZ. 
konden bewondcren: cn V. liet er zich heel wat op 
.voorstaan dat hij “bevorens [wel] dric honderd 
zoorten van Hoorns cn SclxUpen inccr, dan do Heer 
Rumphius gehad [had]*, (HI, 2, fol. 536), maar dat 
hij zijn eerste Cabinelje aan ecn „gr<>ot Heer" 
vercerde „op hope van daar door een van myne 
Zwagers met ecu good Anipt na Indi/ui i(• helpen, 
wat my wel beloofd was； maar daar niets op volgde; 
cn dat my, om de zcldzaamhfid <Icr fitukken, die 
duar by waren, naderhand berouwdc" (ib. fol. 537). 

Intiisschcn vertrok Valentijn, nadat zijn w« rk 
bijna geheel was afgedrukt, in 1726 naar 's-Gra- 
venhagc, in wolke plaats hij in 1719 reeds e<-n half 
jaar had gewoond i). Hij ovcrlecd nldaar lict volgcnd 
jaar, den Gen Augustus 1727, maar word in zijn 
vaderstad den 12en d. a. v, “met koetsen ses bove» 'I 
ordinaris getaP* begraven. 

Van belang zijn nog eenige Icvensbijzondcrhe- 
den over Valentijn's naaste v”rwanien, tha»s 
aangevuld uit de bclangrijke Personalia in J)r. F. de 
Haan's ..Priangan", I (1910), p, 270 — 280; bij wlen 
alleen V.'s nu eerst te ver meld en oom niet 
voorkomt. . 

Met niet goringen ophef spreekt V. van „An- 
dreas Valentyn van der Wald, jnyn oom, cc)i zeer 
groot Wiskundige cn werktuigkundige', die ca. 1650 
een „perpetuujn mobile in het klcin" had 
uitgevonden, later aan hot hof van dc)i Prins- 
Aartsbisschop van Salzburg kwam, Rier „ar- 

*) Aldus dateert de „Voorredenn van zijn dl. I 
uit Dordrcoht, 24 Aug. 1724; maar het Voor- 
bericht voor dl. Ill, 1 uit ^-Gravenhage, 31 Mei 
1726. • 
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tillcrymeester gcncraal" word, on in 1668 namcns 
zijn Hcor „Mathomatischo en zocr vernuftigo uit- 
vindingcn" aanbood aan Keizer Leopold I (1658 
— 11705); zooals, zogt. V., „my uit 初ne brieven, 
nog onder my berustende, gebleken is" (I, 1, fol. 
1196 —120a); dit was dus een voile (? broer van 
zijn vader. Zijn eigen zuster, Anna Maria, van wio 
reeds boven sprake was, bleek daarentogen eon 
licht merk; nergens heeft V. het dan ook do 
moeitc waard geacht haar naam te vermelden * *)
； zij huwdc in 1688 of ,89 met den vaandrig P. 
de Bricvings, en hertrouwde na diens dood to 
Batavia met den schippcr Boersen; in 1713 
opnicuw weduwe, kwam zij zelfs met twee van 
haar dochtcrs uit het le huwelijk in het 
Vrouwentuchthuis tc Batavia terecht. Zijn broo-
der Joannes, die hem ook spoedig naar Indie 
volgde, cn op Banda „Overdrager van 't Soldy- 
Comtoir" werd, overleed aldaar op 't laatst van 
1G89 (waarschijnlijk door vergif, zegt V.). 
Valen- tijn's jongste stiefdochter, Petronella, 
huwde 8 Juli 1708 met den Onderkoopman B. de 
Bruyne cn overleed 21 Aug. 1720. De oudste 
stiefzoon van V., Gerard Leydekkcr, trouwde 2 
Maart 

1710 met de weduwe van P. A. Rumphius (in 1706 
op de reede van Batavia verdronken), „Zoon van dien 
vermaarden blinden Hr. Georgius Ever- hard us 
Rumphius” (IV, 2, 2e St. fol. 152), die zclve in 1702 
was overleden. En V?s jongste stiefzoon, 
Bartholomeus Leydekker, huwdc 19 Juli 
1711 met de oudste stiefdochtcr van zijn brooder, 
d. i. dus met de klcindochter van G. E. Rumphius, 
doch overleed 16 Maart 1716 te Batavia. Al deze 
huwclijken vonden op Amboina plaats, na V.'s 
tcrugkecr uit Holland. Do oudste stiefdochtcr, Alctta, 
was te Dordrecht achtergobleven, ge- huwd met den 
hoopman P. Bosch. 

V. keerde alzoo clc twecde maol naar Holland, 
terug, met vrouw cn twee eigen clochters: Maria, die 
18 Juni 1719 huwde met B. Forcade, Doininee te 
Dordrecht (deze overleed 23 Dec. d. a. v.)； en de 
vcel later, in ca. 1705, geboren Cornelia, die 
waarschijnlijk ongchuwd was bij zijn dood. Zijn 
echtgenooto overleed 17 Juni 1717 to Dordrecht; de 
beidc dochters ovcrleefden hem. 

Met Valentijii was heengegaan een man van mecr 
clan gewone bctcckenis, wiens naam, in verband tot 
ln<lic, tolkens en telkcns later nog ge- noomd zou 
worden. 

Nict cchter om zijno hoedanigheden als O.-I. 
predikant; ah zoodanig verHiof hij zich niet boven 
zijn anibt- en tydgenooten. 

Even min orn zijn taalstudien, incer in 't by- 
zonder zijn bijbelvcrtaling; waarbij toch even moot 
stilgcstaan om 't> belang *dczer zaak voor Valentijn-
zelvcn. Zooals hiervoor we rd opge- merkt, bcgon V. 
volgens eigen vcrklaring in 1689 

i) Opmerkelyk is het ook, dat V. geon farni- lie-
vorwantschap vornieldt mo tweo naamge- nooten: 
Jaoobus Valentijn, met wien hij op hot- zelfdo 
schip zyn tweedo rcis naar Indie maakte, en dio 
van 1710 — 11 Fiscaal was op Banda, daarop van 
1711 — 15 Opporhoofd van Poeloo Ai, waar hij 
stierf (III, 2, 2e Stuk, fol. 96, 102, 104); en den 
wedor niet presentabclen Rutger Valontijn, in 
1701 “Soldyc-Bockhoudcr" op Banda, wolke in 
1707 word afgezet. Het ge- lukte ook aan Dr. de 
Haan niet hierin licht te vorscdiaffen. 

reeds met do overzotting van den Bjjbcl in 't laag- 
Maleisch, en had haar voltooid toen hij voor de 
cerste maal in. Holland terugkeerde. Al zijn po- 
gingen editor om dio vcrtaling van Comp/s wege 
gedrukt te krijgon, stuitten af op den tegenstand 
van don Batavia'schen Kerkcraad en de Ind. Reg., 
die meenden dat ,,hoog-Maleisch" de vooi,• keur 
verdiende. Zulk een. vcrtaling van den Bij bel 
haclden deze zelfs opgedragen aan den kundigen 

, Batav. predikant Melchior Leydekkerx). Over deze 
kwestie van taal ontstond in Indie en in Holland cen 
persoonlijke, vinnig-korkelijke strijd. Valentijn 
schreef, om zijn good recht te bepleiten, van zijn kant 
in 1G98 cen hoftig, thans hoogst zeldzaam boekje : 
„Deure der Waarhyd, enz." (Dordregt, C. 
Willcgaarts, 1698), dat echter niets uitwerkte 2); en 
hoewel hij later, op verzoek van den Bat. Kerkeraad, 
zijne vertali ng geheel om- werkte in, wat V. noemt 
„hooger Malcitsch" (III, 1, fol. 109), werd zijn Bijbel 
nimmcr gedrukt. 

Doch waar Valentijn telkcns de ondervonden 
tegenwerking uitsluitend wijt aan de familieban- den 
(nl. zwagerschap) tusschen. genoemden Leydekker 
met 2 leden van de Hooge Reg. in Indie 3), komt het 
billijk voor op het volgendc door V. stel- selmatig 
verzwegen feit, de aandacht te vestigen. Kort na 
Valentin's dood , in 1736 reeds, toonde de bekende 
Ds. Werndly *) aan, dat V. als een der 2 
boedelbezorgers der nalatenschap van. Ds. J. du Bois 
5), zich uit diens bocdel een Maleische bijbel- 
overzetting.door den op Banda in 1677.ovorleden 
predikant S. de Larges had toegeeigend, „gelyk de 
Ambonsche Kerkenracdt in vcrscheide brie- ven 
aantekenf,. Hicruit blijkt dus, dat Valentin's werk in 
opzct wel niet oorspronkelijk was; en als zoker 
aanneniendc dat de Ind. Rog. en de Bat. Kerkcraad 
het gebeurde wisten, kan men de on- dorvonden 
tegenwerking zoo dee Is b€ter ver- 

1) Vermoedeiijk is deze tegenstander van . V., 
Ds. M. Leydekker, geen familie van de Ambonsche 
naamgenooten； Valentin vermoldt niets ten deze; en 
Dr. do Haan kon geen cnkel spoor van verwantschap 
vinden. 

2) Een ex. van dit boekje (124 pp.) berust in de 
Univ.-Bibl. te Leiden. De brccdsprakig- heid van 
den titel: ,,Deure d<* Waarhyd voor 't obgc der 
Christen-wereld geopend, waar door klaar te sien 
is, wat Tale voor allo Malytse 

• Christenen in Oost-Indicn, van gebruik, en allecn 
van tiienst zy. Of een klaar, en net bewijs, dat, 
dewijl alleon de Lage, of Gemcene, Malijtse Taal 
by hen verstaanbaar, en de Hoo- go by hen t, 
oonomaal onverstaanbaar [!!], is, derhalvcn
 ......................... enz. enz.", — geoft een goed 
begrip van den wydloopigen cn kwasi-geleer- 
den inhoud. Dit ”neG" bewys — “net" is een 
lievblingswoord van Valentijn — is natuurlijk in 
hoofdzaak terug to vinden in V.'s groote work. 

3) Zie als voorbeeld uit vele: IV, 2, fol. 896. 
Vooral het zwagerschap van Van Riebeock, die in 
1708 Gouv.-Gen. word, met M. Leydekker (f 16 
Maart 1701), zat Valentijn ook naar zijn eigen 
opvatting het mecst in don weg. 

4) Zic diens Mai. Spraakkunst, biz. 241. 
Werndly, als aanlijxnger van Melchior Leydek-
ker, was blijkbaar op Valentijn zeer gobeten. Hij 
schrijft: Large, ovena.ls V. ♦ 

5) Overleden ten huize van Valentijn, op 25 
Juni 1687 (III, 1, fol. 79)! En verg. Ill, 2, fol. Ill 
hiermee! 
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klaren, dan naar de wijze waarop V. ze voorstclt. 
DM’ bovendien vecl van Xalentijn's Malcischcn 

arbeid niet. van hemzelven was. dooh van zijnc 
vrouw, juffrouw Cornelia Valentijn, mag als zckcr 
wordcn aangcnomen. Deze was reeds op 13-jari- gen 
leeftyd om ha ar taalkcnnis vermaard, on Valentijn 
hceft in zijn DI. I, 2, fol. 120 — 121 een Mai. brief 
met. Arab, letter van den Sultan van Batjan, 
gccopieerd door haar hand, in facsimile 
wcergegeven 】). 

Ook andcr werk van Valentijn op taalgebied 
mocht riimmcr het licht. zicn, zoo bijv. con groot 
Maleisch woordenbock (van hemzelf ?, of vcelecr 
■van Herbert de Jager ?: dan wel Rumphius ? ?); 
idem een Javaansch (van hemzelf??)； cene bc- 
schrijving van den Moh. godsdicnst in't Maleisch 
(van hemzelf ? ?). Een globalc opgave zijner hss. 
vindt men in de “Boekznel", 1727. II, biz. 628; on 
verg. Werndly, op. cit. '1736, biz. 294 — 295, on 
304. Een ook thans nog waardevollc lijst der 
minstens 27 Mai. hss. welkc V. verzameld had, geeft 
hijzelf in III. 1, fol. 26 — 27 (minstens 2G), plus nog 
de Hang Toewah (V, 1, fol. 316); men vergelijke 
daarinedc de lijst van 69 + 8 Mai. ge- schriftcn door 
Wemdly ver meld (o. c. p. 343 — 356, en Naberecht 
aan den Lezer). 

Doch Valentijn bleef bij het nageslacht in eere oin 
zijn in vele opzichtcn onschatbaar „Oud en Nieuw 
Oost-Indien", een standaardwerk, de ecr- ste 
Encyclop&die (met al haar deugden en gebrr■- ken) 
over gansch Indie, nl. over de -landen waar de 
Compagnic toenmaals gezag uitoefendc; een werk, 
waarvan het dcnkbceld bij hem vast nioct hebben 
gestaan toen hij in Mei 1705 voor de 2e maal naar 
Indie ging, waarschijnlijk onder in- vloed van 
Rumphius, pas vcrschencn Amb. Rari- teitkamer 
(Amsterdam 1705； maar met Voorrede van 
dei?Drukkcr aan den Lezer dd. 1 Nov. ] 704), en de 
wetenschap von (liens dood (15 Juni 1702), welke in 
midden 1703 V： te Dordrecht had be- reikt. 
Volgens de “Boekzael" van Dec. 1722 zou zelfs „al 
van den jaere 1686. en zulx zedert zyn cerste Reize 
naar Oost-Indien>, het voor- nemen bij V. hebben 
bestaan „tot diergclyk een Werk”(p. 795-796). 

„Vraagt men my" (zegt V. in zijnc Voorrede, dd. 
Dordrecht,怠4 Aug. 1724), „wat my bewogen heeft 
dit. Work te schrijven, niet anders. dan om eere by 
de Verstandigc Wereld in te leggen, om to toonen, 
dat ik myn tyd, terwyl ik nog geen vast Beroep wecr 
krCVg 2), neerstig waargenomcn hob, ....tot 
verheffing van myne Natie, tot luistcr der Ed. 
Maatschappy van het Oostcn, en by ccn zckcr gevolg 
hier uit, ook tot cere van Dordrecht aan te leggen, 
alzoo (voegt V. niet zoiider heid toe) 't voor die Stadt 
geen oneerc is inboor- lingen te hebben, die dat klein 
en als uit de mod- der opgerezen Nederland zoo sterk 
en zoo l<ragtig in zynen helderen dag weten te 
zetten". Hier drukt V. zoo juist uit het doe] waarmee 
hij schrccf. 

>)Verg. Troostenburg de Bruijn, Biogr. Wdb., 
1893, bl. 438, die met hinderlijke schrijf- fout haar 
daar „C e c i 1 i a" noeint (r. 4 v. b.). Ook is er niet 
de minstc twijfel dat dit V.'s vrouw, Cornelia, en 
niemend anders gewcest is. —Het originecJe ms. 
van dezen brief berust in de Univ.-Bibl. te Leiden, 
als No. 1625. 

2) Dit heeft blijkbaar betrekking op Valen- 
ti}n*s ambteloos leven in Nederland na zijn 2en 
terugkeer in 1714. 

Niet dus om den willc der wetenschap in de eersto 
plants, maar tot verheffing van Nederland, tot 
verheerlijking van do Oost-Indische Compagnie. 
<Tocn Valentijn aan zijn book begon, was hij zich 
niet bewust dat. het zoo grooten bmvang zou 
krijgen. Wcl beschikto hij al dadelijk over cen 
schat van gegevens. vrucht van eigen studio, ver- 
zamclen en waarnemen, aanzicnlijk vermeerderd 
met aantcekcningon van andcren, o. a. van den 
beroemden Rumphius, wicns handschriften hij 
gcheel verwerkte x), maar cen zesde deci dcr stof 
zou hem gedurendc de eerste jaren van den druk 
(1723 — 26) pas tocvloeien. Iinmcrs hij verkreeg 
(zic to ch zijn „Voorbericht aan den bescheidcn 
Lezer", III, 1, dd. 31 Mei 1726) toen: „verscheide 
zeer nette cn ogte Papiercn,* over Malabar, Bcn- 
galcn, Koromandcl en de Kaap van M. en E. van 
den Broucke en W. A. cn S. van dcr Stel; C. 
Bcernink verschafte hem „met cen zonderlinge 
genegenheid" de gegevens over Makasser； niet 
minder waren hcin van dienst de nota,s, kaarten 
en teekeningen van M. van Weert, D. Bernard, A. 
van der Duyn, J. van Stccland, C. J. Simons, E. 
van Dishoeke, J. van Oudenstcin, en S. 
Schijnvoet, voor't meerended autoritcitcn, ,.<lie 
niet alleen veelc jaren in Oostindicn doorgebragt 
maar daar ook .... de voornaamsto Landvoog- 
dycn cn Direction dcr Ed. Maatscha])py best iord 
[hadden]''. , 
Al dezc bronnen verwerkte Valentijn tot ecu, zij 
,t ook niet a a no c n ges c h a k(• Id, gch --el, daL 
in 5 declen, 8 statige folianten vormend, in de 
jaren J 72-1 (I 1 I) 1 72<> (If 1 - \"), t<- 
J)or<l?edit. <•!) 
Amsterdam, resp. bij J. van Braam (dus in zijn 
vaderstad) e» G. onder de Linden (de firm a van 
o. a. het maandscJirift „Bockzaer,) Ivl Jicht zag 
onder den titel: 
„Oud en Nieuw Oost-Jn<iien, vervatten<l<-，寸n 
naaukcurigc en uitvoerige Verhandclijigc van Ne- 
derlahds Mogenthey<l in di” gewestcn, cnz. .Met 
meer dan thicn honderd cn vyftig Prentvcrb< < l- 
dingen verrykt. AIICH zeer naaukeuri^ “n met 
veele zeer Jiette daartoc vcrcyschf<• kaurt<-n 
opgeheldert door Francois Valenlyn, onlaniz.-- 
Bo- (lienaar der Goddclykcn Woords in Amlon. 
Jkiri- da, enz." 
Deel J (in 2 gedcclten) met het fraaie porbret va» 
Valentijn op 58-jarjgcn Jeeft ij<l. bev-at < cn 
geleerdc verliandcJing naar dcii trant des t jj<ls, 
als inlciding („Nedcrlan(Js Mogentl)ei(P, in O. -
1.); en vcrvo]gens een hpsclirijving dcr (i 
Molukkfii: Pjilolo Ternate, Tidorc, Batjan, 
Makjan, Motir; en daarbij ook Mindanao, 'J'alaut, 
Sangir, Siau, en zelfs Noorti- en Oost-Celcbcs ； 
deel II (ook in 2 gcdcclten), de beschrijring van 
,.<lo Landvoogdyc"'Amboina (Ceram, Boer。。, 
Ambon, .3 Oeliasers, Mani pa, JJonoa, K(；lang, 
e.a.)； II1, 1 is Jict locaal-kcrkelijke on 
natuurweten- schappclyke deel (Ainb. Zaaken 
v.(1. Godsdicnst; Boomen, Blanton, Dieren, 
Watcr-di(!ren, Zec- horenkens); I fl. 2 handeH 
over Banda (met Nova Guinea), Timor, Solor, 
Macassar, BorneoHi *) Nl. Ruin ph ins' ni miner nog uitgegeven 
Amb. T^and-beschrjjving, de Ami). Hi«torie (pas 
uitgegeven in 1910 in de Bijdr. Kon. Inst., 7e Rks. 
dl. X), en het i)i hs. tot nog toe onbe- kendo 
„Amboinsche Dierboek" (zic Rum- phius-
Gcdcnkbock, 1902, p. 167); zelfs R.'s Kruidboek, 
dat eerst na, 1740 het licht zou zien, resumeerde 
V.! 
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Bali; voorts over Tonkin, Cam bod j a en Siam； IV, 
1 boschrijft Java, door V. nog ouderwctsoh “Groot-
Java? 'gcnoeind, Batavia, Bantam, en de Levons der 
Gouverncurs-Gencraal tot en met de Haan, mot 
portretten J); alsmcdc aan hot cincl Camphuys* 
bijdrage over „Batavia's Grond- vesting"; IV, 2 
behelst het slot van Java en ecno beschrijving van 
Suratte; voorts de Lovens dor Groot-Mogols, China, 
Formosa, en Valentijn's „Uyt- en T'huys-rcyzc" 
(juister zou zijn gewccs.t: “reyzen", want aJle 4 
worden, blijkbaar naar een dagboek, beschrcven); V, 
1 handclt over Koro- mandel (met Pegu en 
Bengalen), Porzie, Ma- lakka, Sumatra, en Ceylon 
； en V. 2 over de Kust van Malabar, Japan, de Kaap 
de Goede Hoop, en Mauritius. 

Wanneer men bovenstaande beknopte in- 
houdsopgaaf overziet, blijkt uit de volgorde dcr 
bchandeling — bijv. Sumatra is behandeld tus- 
schen Malakka en Ceylon ； Celebes staat deels in 
I, 2, deels in III, 2； Achter-Inclie (Tonkin, 
Cambodja, Siam) staat tusschen Bali en Java； 
Voor-Indic is over 3 Dcelen gesplitst； de Uit- en 
Thuisreizen hadden het slot van alles behooren te 
zijn, geenszins Mauritius —, dat Valentijn nau- 
welijks naar eon vast plan gewerkt heeft： wat hij in 
handen kreeg was hem winste en van cen syste- 
jnatische beschrijving is bij hem geen sprako. 

Het oorspronkelijk prospectus van de，.-Con- 
diticn" der twee uitgevers staat afgedrukt in de 
„Boekzaer* van Dec. 1722 (XV, p. 793— 805), en 
beloofde 5 folio-declen met ,,1000 vellen let terdr 
uk'' 4000 biz., on. „125 vellcn Plaatrn>,, inbegrepen 
de ,,prentverbccldingen'' tusschen den tekst, alsmede 
een (niet genocind) a ant al kaarten ； de intcckeni 
ng begon 1 Jan. 1 723, en sloot 30 April d. a. v.； 
behalvc de ge- wone inteeken-exx. ad f 701/.,, zou 
een klein aantal exx. op groot papier worden gedrukt 
ad f 90; na de inteekening werd de prijs f 90, rcsp. f 
120 (doch later verhoogd lot f 116, resp. f 150). 

Doze oinvang — voor den druk der 7 folio-dee- 
len van Runiphius, Icvcnsarbcid zijn 15 jaar best eed 
uit de pers gekomen bin non 4 jaar, on klaar geraakt 
een maaiul of aclit v66r den dood van dm toen 61 -
jarigen schrijver, die zelf do correct ie gcheel had 
gedaan (Bockzacl, 1723, I, p. 101). hcuft nntuiirlijk 
vereischt dat ter perse ging wat a Is kopij gerecd 
was, zondcr te wachten 

1) Op een port ret ntoct daarbij afzonderlijk rle 
a a ii dac lit gevest igd. \"nlentijn zegt bij de 
beschrijving van G.-G. de Haan (fol. 351), dat hij 
thans dieus niet kan g(?ven, doch 
stollig later hoopt het te kunnen doen, waarom hij 
al vast pen rijnipje op zijn afbeekhel maukt. Nad 
at hut gelieele wvrk was afgedrukt, was (lit 
portrot, blijkens de generale inhoudHOpgaaf 
achtcr in 1)1. V, 2. nog niet ,s orschenori. In do 
Boekzael v-aji 1 727 echter (Dec.-nfl.; 11, 728) 
(Icclen do uitgevers van ,, \Li]cn侦n" rnede, dat 
De Hnan (G.-G. sedert 8 Juli 1725; goboren te 
Dordrecht) zijn „afbeeldtsel natr het Vadcr- lant 
hoeft go] i even over te zcnden,,» en cl at do 
iutcekenaars het „Portrait .... gratis, en tot ecn 
toegift .... k on non bekomen" na 11 Jan. 1728. 

In een werkelijk vollcdig ex. niag dus het port 
ret van dezen „schran<lrc Dortenaar** niet 
ontbreken. 

op aansluiting, goede ordening of d66rloopendc 
paginccring in elk dee】. Bij stukken cn brokken 
werclcn de 5 fofianten geboren, gesplitst in (ge- 
woonlijk) 8 banden, onderverdeeld weder in niet 
minder dan 17 telkcns nicuw gepagineerde stukken 
(I, 1 : 317 pp.； I, 2 : 482 pp., met bladwijzer voor 
beide stukken； II, ] : 351, met reg.; II, 2 : 282 + 48 
pp., met rcg. ； III, 1 : 586 pp.; III, 2 : 259 + 96 pp. 
met reg. voor het I lie deci; IV, 1 : 491 pp.; IV； 2 : 
311 4- 166 pp., met rcg. voor het IVe decl; V, 1 : 360 
+ 46 + 462 pp.; V, 2： 48 + 16G + 16() pp., met reg. 
voor het Ve deel, als- medc, ,,Drukfeylen'' cn ,,Ordre 
voor den Boek- bindcr"； samen dus ruim 4800 biz., 
de inlei- dingen meegerekend, en tai van platen en 
kaarten meer dan iianvankelyk bedocld was. De 
uitdying der uitgaaf, van di. Ill af, deed dan ook de 
Amsterdamsche finna G. onder de Linden in haar 
.niaandschrift “Boekzael" van Maart 1727 vcrklaren, 
dat dit „het werk een vierde duurder" had doen 
worden „dan by de voorwaarden van inschryvinge 
opgegeven was, en het in plaats van vyf tot acht delen 
doen uitlo- pen”(XXIV, p. 318); n.l. „twec hondert 
vellen druk, cn 85 vellen plaetwerk groter". Verg. 
ook het slot van de „Ordrc voor den Boek- binder" 
achter dl. V, 2. 
Hot inleidend 1c gedeelte van dl. I „is een op- stel 
[om] tc toonen dat die Nazaaten dor Oudc Bataviers 
van hunne Voorvaders niet ontaard zyn" (I, 
Voorrede); de beschrijving der Molukken cuin. ann. 
(I, 2), waar hijzelf nooit geweest was, zal wel 
berusten op papicren van cn deels door den oud-
Gouv. van Ternate, Padtbrugge, en andcrcn, 
verk^egen. Verder vult Valentijn met Amboina c. 
ann. anderhalf decl (II, 1 — III, 1) en kan men dan 
ook zeggen, dat hy, met den deug- delijkcn Rum phi 
us als waardevolle bron, zijn onderwerp hier gehccl 
uitput. Over het reeds in zijn tijd voor de Comp, zoo 
belangrijko Java blij- ven zijne medeclcclingen zeer 
onvoldoonde cn op- pervlakkig i); alleen Batavia en 
Java's terrein worden vrij goed behandeld, en in het 
verhaal over waf hij als veldprediker ondervond.in 
den veld- tocht tegen Soerapati van 1706, staan hier 
en daar aardige jnlandscho bijzonderheden; hef „half 
blad Javaansch Schrifit" tegenover fol. 62 in IV, 1. 
staat daarentegen op zijn kop； en wel, constateert 
hij daarnevens, dat de Javanen „Djoopooroo in plaats 
van Djapara zeggen" (fol. 616), maar in zijn bei(y? 
transcripties van't Onze Vader met p^gon-schrift in 
het „Laag Javannsch" on in het „Hoog Javaansch zoo 
als mon aan Hof [dus to Bantam on Cheribon; of 
Kartasoera (?)] sprekcn、zou", is geen spoor van die 
Djapara'schc a-uitspraak te vinden (fol. 63), cn geeft 
hij geen afdoend bewys voor h<5t Matarainsch 
gebied. 
ilet Sumatra heeft hij in 46 biz. afgorekend; aan 
gehoel Borneo wijdt hij nog niet ton voile 17 biz.; 
van Celebes beschrijft hij apart „Macassar** (108 
biz.), terwij( hij reeds de rapporten van 

i) De niet onbelangi'ijke beschrijving van 
,,Battivia's Grondvesting” (IV, 1, fol. 421 — 491) 
was, zooals V. zelf verklaart (fol. 420), in 1667 door 
den toonmaligen “eerste Klerk" en lateren G.-G. 
(1684 — 91) Joannes Camphiiis opgesteld： zie 
reeds hierv66r, Daarentegen heeft \ . den 
schriftelijken arbeid van CHASTELELN. (zio dozen 
naam) niet gokend. 
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Padtbrugge over Noord-Celet>es (zie dezc Enc. Ill, 
p, 247b) e.a. in zyn dl. I, 2 bij de Moluk ken had 
verwerkt. 

Maar, behalve dit grof gebrek in verhoudin- gen, 
toont V.'s werk het algemecn kenmerk van zijn tijd: 
de kennis der bewoners van de verschil- lende 
eilandgroepen wordt geheel als bijzaak bc- schouwd
； ecn duidelijk geographisch overzioht van den Ind. 
Archipel b.v. ontbreekt; in hoofd- zaak zijn V/s 
beschr才vingen gewijcl aan de Euro- peanen en nicer 
in't bijzonder dc Ncderlanders, en den handel van de 
landon der Compagnie. Ter- wijl Valentijn 
honderden folio-biz. vult met be- trekkelijke 
kleinighcden (extracten uit notulen der Kerkcraden 
bijv.), wect hij (oin cen sterke tc- genstelling te 
ncmen) van het wezen der Javanen slechts dit te 
vcrtellen: ,,De mans zyn doorgaans moorddadige, 
trouwlooze, en wrede menschen, .... die iemand om 
een schelling twee of dric, zonder onderscheit, 
zouden doodslaan, daar het anders de bloodste en 
lafhartigste guilen zyn, die den aardbodem draagt" 
(IV, 1, fol. 53—54). Van hun vrouwen heet het: 
„Alle .. .. hebben een zeer grooten verwarden bos 
hair .. .. op haar hoofd staan .... Ook geeft het een 
groot afzien by ons .... dat zy van hare bobori-
smeerzels dik en vet bemorst zyn .. zoo zien zy 'er .... 
veeltyts uit, dat men haar met geen tang aantas- ten 
zou" (ib., fol. 54). Bij Sumatra zegt V. ： „Het is niet 
noodig, dat wy de inwoonders .. .. bc- schryven, 
aangezien zy .... van de Javanen zeer weinig 
verschillen, uitgenomen dat zy my zoo uitstekend 
van kaaken, en zoo groot van oogen niet voorkomen" 
(V, 1, 2e St. fol. 3). 

Van de buiten ons tegcnwooitlig Ned. Oost- Indie 
vallende landen zijn bij V. zekcr het best behandeld 
die in het heele Ve deel, met name Perzie, Ceylon, cn 
de Kaap； vooral ook door de plattegronden en 
platen, waarop in 1744 HEYDT (zie dezen naam) 
een soort voltooiing gaf. Ge- wichtig ook altijd nog 
zijn de Levens der Groote Mogols in dl. IV, 2, met 
talrijke afbeeldingen naar Perzisch-Hindostansche 
origineelen; ook Formosa is steeds van waarde, en 
belangryk z建n de twee plattegronden van Macao (in 
“Tsjina"). Voor “Choromandel", waarbij .gevoegd is 
Pegu, Arakan, Bengalen en zelfs “Mocha", had hij de 
gedrukte werken van Ds. Rogcrius (1651), Ds. 
Baldaeus (1672), en Dr. Havart (1693). Voor Perzie, 
behalve het werk van Corn, de Bruin (1711), vooral 
kostlyire hss. van HERBERT DE JAGER (zie dezen 
naam) en andcren. Malakka beduidt niet veel (53 
biz.), en steunt deels nog op arbeid van Ds. P. van der 
Vorm (1708), maar een plattegrond of goede kaart 
ontbreekt； Ceylon is hoogst uitvoerig (462 biz.); 
Malabar (48 biz.) rijk in plattegronden, ook platen, 
zelfs 2 van Daboel; Japan, hoewel vrij uitvoerig (166 
biz.), deels naar Montanus (1669), heeft slechts een 
kaart, geen plattegrond, en maar 2 tekst- platen; de 
Kaap der Goede Hoope (147 biz.) heeft echter weer 
nienige, ook nu nog waarde- volle, kaart en 
plattegrond en plaat, anterieur aan het werk van 
Kolbe (1727). 

Valentin's groote verdiensten als schrijver, als 
enoyolopaedist, liggen dus op het vcelonivattend 
gebied der historic in de eerste plaats. De vesti- ging 
en uitbreiding van het Nederlandsche gezag, met zijn 
nasleep van politieke verwikkelingen, oorlogen, 
eontracten, is door hem besohreven met een 
volledigheid, waarin hij pas in de 19o eeuw 

overtroffen werd door schrijvers die uit arohief- 
stukken konden putten. Valentijn mag met reoht dus 
onze koloniale Wagcnaar (z66 Busken Huet) heeten. 
Nog nicer nauwkourig is V. in zijn — zoo- als hij met 
voorliefdc zegt — „Zaakcn van den Godsdienst", 
waarmede hij, hier ook absoluut vertrouwbare, 
bouwstoffen levcrde voor do ge- schiedcnis der 
Hcrvormdc Kerk in Indie. Ver- dicnstelijk zijn verder 
zijn persoonsbeschrijvin- gen, die een begrip geven 
van de cigenaardige toe- standen in Indie op het laatst 
dcr 17e en 'G begin der 18c eeuw； al is het waar dat 
men V.'s oor- dcclvellingen, partijdig als ze zijn, vaak 
slechts onder voorbehoud kan aanvaarden. Werkelijk 
goed cn duidelijk is Valentijn in zijn plaatsbe- schr可
vingen (Ambon, Batavia bijv.), waardoor vcel aan de 
vergetelheid is ontrukt dat anders on- herroepelijk 
vcrloren zou zijn. Doch niet minder belangrijk zijn de 
talrijke platen, portretten, kaarten en plattegronden 
die Valentin's werk ma ken tot eene groote 
geillustreerde Encyclopae- die over gansch 
Nederlandsch-Indie van toen- maals. 

Met dit al drukt op de wetenschappelijke be- 
teekenis van Valentijn zijn kleingeestighcid, zijn 
brecdsprakigheid, zijn “wauwelzucht". De be- 
langrijke feiten liggen als ware begraven tus- schen 
breed uitgemeten, onbeteekenende vertoo- gen, die in 
veel gevallen nog op den eigen persoon van Valentijn 
betrekking hebben. 

To ch is het ook waar, dat V.'s verhalende, haast 
pratende schrijftrant eene eigenaardige be- koring 
bezit in zijn oudcrwetsch-Hollandsche taal, een 
bekoring, die Busken Huet het mooist in echt 
waardeerende woorden heeft uitgesproken. 

Het ligt voor de hand dat het Valentijn niet aan 
bewonderaars heeft ontbroken ； evenzeer, dat de 
critiek hem, om zijn minder goede eigenschaj)- pen, 
niet lieeft gespaard x). De aan het slot gcgc- ven 
bibliographic bevat de noodige bronnen ten bewijzc. 
Om te woten in wclke mate de niee- ningen over 
Valentijn5.« verdiensten uiteenloop<；n, vergclijke 
men slechts hoe Van Hocvcll in 1839 hem groot 
noenit, en zegt dat Jiij „n)iss<：hicn den cersten rang 
in de wetonscliappe]ijk<^ wcrcld dezer [Indische] 
landen beklccdt" (T. v. N. J., 2e» jrg., II, p. 31), 
terwijl Prof. Veth, die in den ,,Gidfi'' (1807, II, biz. 
228) reeds sprak van wawclenden toon cn do 
plathcden van ValcnLijn", in de Voorrede van zijn 
„Javan, len druk (I, 

i) Toch is die critiek niet in allc opzichten 
rechtvaardig, wanneer men V. o.a. ten laste legt 
dat hij Rumphius* kostelijkc handsohriften (die 
hem, wegens zijn fainilic-vcrwantschap, zoo 
gemakkelijk in handen konden komen), steeds 
heeft gebruikt met stelse] niatige verzwij- ging van 
zijn bron. 

Wei is waar noemt V. zijn „Boeze)n-wiend** 
(III, 1, fol. 348) niet met name in de Voorrede van 
<11. I of III, dooh in dl. H, 1, fol. 32, ver- soholen 
als't ware tusschcn den tekst, zegt hij toch bij de 
beschrijving van *1 eiland Mani pa： „Eindelijk 
voegen wy hier een zeer net Kaartje ....by, 'tgeen 
de verniaarde Heer .. .. Rum- phius (Een Man, van 
wiens netto.aanteekenin- gen over dit land van 
Amboina, wy ons vcel bedienen) .. .. wonderlyk 
fray [heeft] afgetee- kent". Op deze erkenning van 
Valentijn werd reeds door ons de aandaoht 
govestigd in het Ruinphius-Gedenkboek, 1902, 
biz. 193. 
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1875), met opzot vermydt hem to noemon onder 
<]c vroegoro sohryvors over Java I 
Hoo moeilyk het togenwoordig nog valt V. on- 

partjjdig te sohatten, blijkt uit do slot-alinea van Dr. 
de Haan's specialc studio over hem uit 1910: 
„Ziedaar dus wot uit officieolo bronnen omtrent 
Valontijn blijkt. Nu hijzelf twee ceuwen lang bijna 
allecn het woord heeft go had over zijn por- soon, 
werd het tijd ook eens anderen to hooren. Voor mij 
blijft het een psychologisch raadsel hoc V. in zijn 
boek niet liever geheel over zijne per- soonlijke 
omstandigheden gezwegen heeft. Het is waar, wij 
zouden dan de beste partijon uit zijn werk missen.M 
(Priangan, I, p. 280). 

Het best benadert men Valentin's enormo be- 
tcekenis voor de kennis van “geheel Nederlandts- 
[ndia” der 17c eeuw in zijn uitersten handols- kring 
— van de Kaap tot China on Japan, van Nieuw-
Guinea tot Perzie — door enkel doze twee vragen 
stcllen: hoc zou het zijn, indien wij hem niet gchad 
hadden ? cn hoc, zoo wij hem thans niet meer hadden 
? Niemand zal dan aarzelen dezc rijk geillustreerde 
Encyclopaedic uit 1725 over Nederland als 
Oostersche mogendheid, samenge- stcld door een 
verzamclaar van rijp on groen in. cen nog zeer 
achterhoudende periodo '), cen schat te noemen 
waarop wij trotsch mochtcn zijn in het vcrleden, zeg 
tot 1862, toen J hr. Mr. de Jonge zijn standaard-
seriewerk begon; en ook thans nog cen waardevol 
bezit, door het vee) omvattendc maar slordig te boek 
gcsteldo. Als inlciding tot allerlci Oostersche landcn, 
als vingerwijzing naar tai van 17-ecuwsche historien 
en bijzondcrhcden, als kcnschcts van honderden 
kolonialc figuren —al moot)nen den Doininee clan 
ook met gezon- den twijfcl lezen —, als ook nu nog 
waardevol reisboek voor de Molukken, onschatbaar 
zelfs voor Ambon, Ceram, Ocliascrs, Banda, blijft 
\'alentijn,s levenswerk van goeden tweeden rang en 
curicuzen vorm; in de schaduw allecn staande van 
Run)pJiius, ccrsterangs arbeid. 

oor.spronkelijke „Valcntynn word, in zijn 
xehed, jjiminer herdrukt； daartoo workte zeker 
niede de grootc oplaag, daar het boek niet min- •<lcr 
dan j uist 650 intcekenaars tclde 2). In dit 1 2 

1) Bij zijn 2e thuisrois in 1714 werden, vertoll 
V., „twco van mync beste kisten" op last van 
Hceron XVII aangelioudon, en nooit to- 
ruggegeven ； con en ander- „op zeer liefdoloos 
schryven van dicn Heer oppcr-Landvoogd 

,van Jiiebeek" (III, 1, le Stuk, fol. 104). Vragc: 
zaten hicr koopmanschappcn in; of papieren ? 

Vojgcns rcglemcnt mocht cen prodikant met gezin 
bij de tiiuisreis medcncmcn 3 grooto plus 2 zgn. 

niatrozon-kisten(zie IV, l.fol. 342 — 343). 
2) Een vergissing begaat dus Kalff (Ind. Gids, 

1900, II, biz. 936), als hij meont dat eon hordruk 
noodig was, nadat 2200 oxx. waren vorkooht； 
(lit golal on die hordruk hobben be- trokking op 
het “Plan" of Prospectus van V.*s werk. Kalff 
ontlecnde zijno mcdedcoling aan clcn 
„Navorsclior,,

I VI, 1856, bl. 193 (lees aid us voor
： V), doch zio juistor de „Boekzaer, van 1723, I, 
bJz. 103-107 (in Jan.-afl.); en verg. er nader biz. 
227-230 (Febr.), en 363-369 (Maart), vooral biz. 
308—369 over de bolang- stolling van wijlen 
Prof. Reland (f 5 Fobr. 1718). Do totale oplaag 
zal 750 X 800 oxx. zijn goweest. 

vorband is't niet onaardig op to ificrkcn dat V.'s 
uitgevors zich verbonden (Boekzacl 1722, II, biz. 
804； in de Deo.-afl.) „dit Werk direct nog indirect, 
noit wodcr tc zullcn drukken, op con boete van drie 
duizend guldens'1 ieder; ook aan hun Erven of latere 
koopers van hun fonds verboden zy dat. Toch werd 
V.'s Vorhandcling dor ,,Zee-horenkens en zcc-
gcwasschcn" (III, 2), vermeerderd met zijn portret, 
als een „Vervolg van de Amboinsclie Rariteitkamer 
van G. E. Rumphius" in 1754 bij J. van Keulcn te 
Amsterdam opnicuw uitgege- ven; en bovendien in 
het Duitsch vertaald door Ph. L. Statius Muller 
(Weenon, 1773). 

Aan den in 1824 door Collot d'Escury uitge- 
drukton wensoh (Holland's room, onz. I, 1825； biz. 
15 der Aanteekeningen) „om het wezenlijke uit 
Valentijn te trekken, cn het over te gieten in den stijl 
en vorm van onzen t可d”, is evenwel later, 
gcdeeltelijk ten minste, uitvoering gegeven. In 1856 
— 58 verscheen toch tc 's-Gravenhage： „Francois 
Valentin's Oud on Nieuw Oost-Indien. Met 
aanteekeningen, enz. uitgegeven door Dr. S. 
Koyzer", 3 din. 8°. (zonder platen of kaarten). Deze 
titel kan voor die drie deelen moeielijk gel- den, want 
het twecdo gedeeltc, dat de landen bui- ten onze 
tegenwoordige Oost zou bevatten, is nimmer 
verschenen, en ook hot doel van Prof. Keyzcr, die 
zyne uitgavc (zie zijn voorrede) be- schouwd wilde 
zion als in hoofdzaak ecn legger voor onze 
ambtenaren, met name in de Buitenbc- zittingen, 
word alleen voor do Groote Oost be- roikt ； de 
bcschrij ving van Sumatra is trouwens niet 
opgcnoincn.，)In iSt32 word Prof. K.'s halve uitgaaf 
noginaals gedrukt tc Amsterdam, en is, in haar 
handig formaat, nog steeds een soort „Baedeker" 
voor bestuursambtonaren op Ambon en Ceram. 

Valentyn's schildoraohtigc, in allo opzichten ge- 
lukkig geslaagdc beschrijving zijner beide uit- en 
thuisreizen, vond in de uitgaaf van Prof. K. even- mi 
n een plaats ； doch doze werd, voorafgegaan door 
Bus ken Huefs „Littcrarischo fantasic11 van 1879, in 
1882 opnicuw uitgegevon door A. W. Stellvagcn, *s-
Gravenhage, 8°, in — zooals hij in zijn.e voorredo 
verduidelijkt — hedendaagsohe spelling, doch mot 
overigens onvoranderden tekst2). 

V.'s naam word nogmaals tot eerc ( ?) gebracht 
door Mr. Sorrurier, op wicns voorstel de Mij. ter bev. 
v. h. Natuurk. Ondorzoek der Nod. Kolo- nion in. 
1891 bcsloot eeng Valcntijn-medaille in to stellon tot 
„het aanmoedigen van o o r- spronkclijko 
wetenschappelijke studien in de kolonien**. De 
vraag' rijst, of men daarmede verstnndig heoft 
gedaan. De medaille is ongebo- ren gobioven tot 
hoden. 

Valontijn is on blijft editor onze cersto Indische 

x) Eon uitvocrigo lang niet nialschc critiek over 
dezo gobrokkigo uitgaaf word gegevon door W. 
Q. [= Jhr. Mr. J. K. W. Quarles van Ufford] in 
Algom. Konst- on Lottcrbode, 1855, biz. 248, en 
1856, 139. 

2)Wanncor men editor bij St. Icest (biz. 63), dat 
Valentijn, zoooven op Batavia geland, ,,baar" als 
hij is, meent ieinand sterk to zien bloedon by het 
eton van „p i s a n g”，in plaats van ,,p i n a n g", 
zooals V. torocht sohreef, krygt mon wol eenig 
wantrouwen in dien „on- ver&nderden tokst." 
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Encyolopfedist, wiens hoop „tot cere van [zijn] 
kinderen, en mcde-inboorlingen, nog lang, e n n i c t 
o n g e a g t. n a [z ij n] d o o d t e 1 e v e n" (I. 
Voorrcde), ruimschoots. en met good recht 
verwezenlijkt is geworden. 

Bibliographic-. ,,Macpdclyke Uittrckscls, of 
Boekzacl der Geleerde 'Verelt，'', XXV, t'Amstel- 
dam, G. onder de Linden, 1727, II, bl. 613 — 620 (in 
Nov.-afl.)； G. H. Werndly ： Maleische Spraak- 
lyinst, enz., Amsterdam 1736. biz. 240—247； Van 
Hoevell: Tijdschr. v. Ned.-Indie, 1839, II, bl. 31—36
； Cd. Buskcn ,Huet： Litterarischc fanta- sien en 
kritieken, dl. XI [1879], bl. 3 — 36Van Troostenburg 
de Bruyn: De Hervormde Kcrk in Ned.-Indie, 
Arnhem 1884, passim： Dez.: Bio- grapliisch 
Woordonboek van O.-J. predikanten, Nijmegen 
1893, i. v.: S. Kalff: Francois Valentijn, Indischc 
Gids, 1900, II. bl. 907 — 939; Rumphius- 
Gedenkboek, Amsterdam 1902. in *t bijzondcr de b
可drage van Dr. F. de Haan: Runiphius en Va- lentijn 
als geschiedschrijvers van Ambon, bl. 17—25, On 
verg. bl. 193 — 194, alwaar ook )fielding wordt 
gemaakt van cen te Rotterdam be- rustend hs. met 
oorspronkelijke teckcningen van visschen voor V.'s 
groote werk ； Dr. F. de Haan: Priangan. De 
Preangcr-Regentschappcn onder liet Ned. bestuur tot 
IS11; I (1910), p. 223 — 224 (hss. van H. De Jager), 
270 — 280 (Personalia)； II (1911), p. 192 noot (V?s 
kaart van Java), 270 (Van Riebeeck), 323 noot 3 
(Gobins en V.), 364 noot 3 (d°). 729 (natuurschoon) 
； 111 (1912), p. 282-283; IV (1912), R. 715-716 
(V.'s kaarten van West-Java) ； 730 (V.'s oordeel 
over inlanders)； en voorts de registers. 

W. C. en G. P. R. 
VALLEN. Siliiridae, orde Ostariophysi (zie 

VISSCHEN). Onbeschubde visschen, in zoet water 
en zee levende, waar zij zich op of bij den bo- dem 
ophouden. De meeste hebben een of meer paren 
voeldraden om den mond. Sommige soor- ten 
kunnen door niiddel van hun zwemblaas to- nen 
voortbrengen, die ook dikwijls aan boord van 
schepen, wanneer zij boven een voor zu】ke vis- 
schen geschikten bodem (modder) zijn geai3<erd, 
vernomen worden, b.v. op de reede van Soeraba- ja. 
Verschillende soorten Clarias (Socndaneesch Lele, 
Javaansch Lele, zyn zeer al gem een in het Westelijk 
deel van den Indischen Archipel cn ko- men veel ter 
markt. Zij hebben een langc rug- en aarsvin en 8 
voeldraden om den bek. Lais (MAL.) en Limpoek 
(BAT. worden de soorten van de geslachten Wallago, 
Callicltrous en Cryptopte- rus genoemd, waar de 
rugvin weinig ontwikkeld is en zelfs geheel kan 
verdwijnen, en Lais, die cen stekel in de rugvin bezit. 
Verwant inct laatstge- noemd geslacht zijn de 
geslachten Pangasius en Helicophagus. Het zijn allo 
zoetwaterbewoners der groote Soenda-eilanden. In 
het geslacht Plo- tosus, maleisch SCmbilang, gaat 
een kleine, van een sterken stekel voorzicne rugvin 
aan een tweede vooraf, welke laatste met den staart 
cn aarsvin een geheel uitmaakt. Soorten van dit ge-
slacht leven in brak- en zoetwater van den gehee- len 
archipel. Op Nicuw Guinea komen nog anderc 
verwante geslachten voor. Verwondingen aan den 
stekel der rug- en borstvinnen van Plolosus en van 
soorten van het bovengenoemde geslacht Clarias 
worden zeer gevreesd, vandaar dat deze stekels door 
de visschers v66r het ter markt bren- gen meestal 
worden afgekapt. Het geslacht Glyftoslernum, 
Javaansch L616 L616goenoeng： of 

Pitang (?),. Socndaneesch Djambftl, is aan een leven 
in bergst-roomen aangepast. De borst- huid tusschen 
de horizontaal gcplaatste borstvin- nen vormt een 
zuigschijf. Groote afmetingen, tot 2 M. toe, kan 
Bagarius bagarius H. B.. maleisch en soendaneesch: 
Lika, javaansch KCIaling (?), bcreiken. De talrijke 
soorten van het geslacht Arius, soendaneesch 
Manjoeng, leven in zee- en brakwater. Zij bezitten 
een kortc vetvin, die boven de aarsvin is geplaatst. 
Bij cenige soorten is waargenomen, dat de mannetjes 
de eieren in de mondholte houden tot zij uitgekomcn 
zijn. Een lange vetvin hebben de J/acrones-soorten, 
ma- leisch Baoeng, soendaneesch Singal (t. r. 
Singgal), zecr algemeen in het zoete water der 
Groote Soenda-eilanden. 

VALSCHE PISANGS. Zic DA RAM en PI- SANGS 
(VALSCHE-). 

VAMPIRISME. Zic WEERWOLK 
VAN-HEUTSZ-GEBERGTE. Een tertiair berg- land 

in het gouvernenicnt Oostkust van Sumatra gelegen, 
ten Noorden van het Toba-meer. Het ontving zijn 
naam van prof. Dr. Wilhelm Volz op dicns 
onderzoekingsreis door Noord Sumatra van 1904 — 
'0'.，. Het is de Noordelijkstc van een rij ketenen, die 
de Bataklanden in hoogvlak- ten verdeelen en loopt 
gedeeltclijk evenwijdig met het Karo-Randgcbcrgte, 
is voor een ander ded de oudere voortzetting 
daarvan. Vooral in het Zuiden zijn duidclijk 
breukranden waar tc nc- mcn, waaruit afgeleid 
wordt. dat het Van Heutsz - gebergte feitelijk ecu 
horst is. Volz houdt het voor waarschijnlijk, dat deze 
door op he fling van de oppervlakte zou zijn 
ontstaan. Twee vulkanen staan op Jiet gebergte: in 
het Xoorden de J 700 M. hooge Dcleng Pal pa lan； 
in het Zuid-Oosten d'nog werkzame Sinaboen, die 
cen hoogte van 21 I 7 M. bereikt. Noordwaarts strekt 
het gebergte zi h uit tot de Deleng Simelir (1 d 13 
31.), Westwaart - tot de di epc inzinking, waardoor 
de Wampoe stroomt. Doze rivier, die als Lau JJiajig 
lang. Zuidvoet stroornt, ontvanjit van de Zuid , )n.. 
Jr vooral van de Noordzijde van het gebergt<； tai 
van klcinex'e stroompjcs veei water. ill； groote 
Jioogte is het gebergte weinig bewoond : oerwoudcji 
bedekken het meest. Alleen op (!<♦ verzakte tuffen 
van het Zuiden bevinden zi< h mccrdere nederzetti 
ngen. 

VANDA. Orcliideeen-geslacht, ved al>、i〃r- 
plantcn gekweekt, vooral de so^irt I', h irt)b>r 
Lindt. (Anggrek pandau, SOE•<]>.). \ de Vanda's van 
acn Mahdschen archj pc), zic U'c^ys- jnannia 1898, 
bJ. 200. . 

VANIELJE. Vanielje of vanillc, gezocht als 
kostelijk aroom, is de vrucht cener tot(1c familic der 
Orchidaccae (verg. ANGGRtlK, 1, 52) bchoo- rendo 
kliniplant, Vanilla phnti/olin A ndr., welke in 
Mexico thuis behoort, en naar nagenoeg allo war mo 
gewesten ter cultuur is overgebracht. Hcb is cone 
opijjhytische plant, die aan boo men vast- gchecht 
leeft, in de aarde wortelt, doch deels ook met hare 
viltig bchaarde iuchtwortels het voedsel opneernt. 
Zij cischt een vruchtbaren bodem en eene war me, 
voehtige, wc] bcschaduwdc groei- pjaats. Als 
steunsels (,,tutcurs‘‘)voor ccn vanicJje- aanplanting 
gebruikt men verscl)illcjide boonien, o.a. dadap (zie 
I, 554) waartusschen dun latten gespannen worden 
om de ran ken te leiden. De stengel en bladen zijn 
vJeczig; de allcen door hulp van bepaalde insecten, 
rcsp. door 's men- schen hand, bestuifbare bloemcn 
zijn groen cn 
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reukeloos. Evcneens is dat de driekante, gerekt- 
pculachtige, van zwarte zaadjes voorzicno vrucht, 
zoolang nl. doze nog onrijp aan de plant zit, en al- 
zoo nict is bercid (gcfermcnteerd). Het zijn doze 
vruchtcn, die aan het gewas de waarde geven. De 
naarn “vdnilla'' (vanielje) voor plant en product 
,komt van het Spaansche vainillas, d. i. pculen. Zij 
zijn in Europa gelijktijdig als aroom inge- voerd met 
de cacao, en als kostelijk bestanddeel dcr uit deze 
bereide chocolades. In het kruidboek van Kenibertus 
Dodocns of Dodonaues van 1608 wordt de vanielje 
het eerst duidelijk beschreven. De goede 
handelswaar is I】。一2% dm. lang, ge- lijkmatig 
bruinzwart van kleur, zacht aanvoe- lende, sappig en 
wdl gevuld (moesrjjk), vaak met kristaluitsclieiding. 
Belangrijker echter dan het uiterlijk is de aard en 
kracht van de geur der vanielje； hierin is groot 
versehil, bn juist dat bepaalt de handelswaarde. Van 
de war me landen, waar- heen de vanielje-plant, die 
zich ook in Europa in kassen gemakkelijk kweeken 
laat, werd overge- bracht, heeft de cultuur vooral 
beteekenis gekre- gen op het ciland Reunion of He de 
Bourbon (met een oogst wisselend tusschen 50.000 
— 200.000 kg., cn gemiddeld 75.000 kg. per jaar), de 
Sey- chellen (45.000 kg.), de Comoren en 
Madagascar (60.000 kg.) en Mauritius (4000 kg.), 
terwijl het stamland Mexico jaarlijks 100.000 kg. 
oplevert. Eene afzonderlijke vanielje-soort, die 
geheel antlers riekt dan de gewone, d. i. de als 
specery ge- bruikelijke, en die allcen voor 
parfumerie-doel- cin'den dienstig is, komt van Tahiti 
(100.000 kg. pcr jaar). Laatstgenoemde soort, de zg. 
heliotrope-vanielje, is de goedkoopste. De duurste 
vanielje, met verreweg het krachtigst en aange- 
naamst aroma, is de Bourbon-waar； deze wordt 
allcen geevenaard door die, welke in het vader- land 
der plant, Mexico, gewonnen wordt, doch <lic 
weinig in den Europeescheii handel komt, en in 
Amerika (N. en Z.) blijft. 

Men schat het verbruik van gewone vanielje (dus 
btiilcn de I'ahiti-vanicljc) in Europa op 150 -200.000 
kg. p. jaar. Verreweg de mecste vra- niclje wordt 
verwerkt in de chocolade-fabrieken. AJen zic 
dienaangaandc het door het Koloniaal .M useuin 
uitgegeven werkje van Dr. K. W. van < ；orkom over 
('a( ao en Winieljc, 2de uitg. 1901 en Van <Jorkorns 
Oost-1 nciische cultures, opnieuw uitgegeven 1917. 

Hit den aard der zaak verwacht men in dit werk 
ge<-n bijzonderheden over vanielje-tcelt bui- ten 
Nc<l.-1 doch wcl die over het product onzer eigen 
kolonie, i. e. de Java-vanielje, welke echter thans nog 
slcehts eon zeer- geringe rol spcelt oji de inarkt, cn 
zich niet kan meten met' het voortrefTelijkc wi wel 
verzorgde product van Reunion. Kceds in 1819 is de 
vuniclje-piant naar 's lands ])lantentiiin te Buitcnzorg 
ovcrgcbracht, ■cn undermaal in 184 1.. De 
vruchtzetting blcef toon echter aoliterwege, daar het 
bij de bevruch- ting der bloc in in het vadcrland der 
vanielje- plant helpende insect, zijndc eene bij uit het 
gc- slacht Meliponc., op Java ontbrak. Eerst in 1850is 
<l(? k unst niatige bcvruchting, die door Cli. Morren 
in den botaninchen tuin tcLuikr.cedsin 1837bestu- 
deerd wasJ, door J. E.Toysmann, hortulanus te Bui- 
lenzorg/ in het groot toegepast. Doze kunstbe- 
working, die nog tegenwoordig onafscheidelijk is 
van elke vaniclje-cultuur buiten het vaderland dezer 
plant, is eene zeer eenvoudige. Zij pleegt 

gewoonlijk des morgens te worden uitgevoerd, op Java 
nicest door vrouwcnhancL Met dclinkerhand vat zij de 
vaniclje-blocni, en wcl de allerbcst ont- wikkelde blocm 
ecner tros, aan, licht met een puntig stukje bamboo het 
vlies op, dat vruchtbe- ginscl on stuifmcelklompjo 
gcschcidcn houdt, en drukl dan met de vingers de bloem 
en haar in- houd zacht samen. Is zoo de bovruchting 
gelukt, dan pleegt de bloem weldra to verwelken, en 
ont- wikkelt zich allengs uit haar de vanielje-vrucht. In 
nagenoeg een maand is dezo ontwikkeld, doch eerst 
maanden daarna oogstbaar. 

Teysmann heeft zijno proeven destijds dienst- baar 
gemaakt aan eene vrij uitgebpeide cultuur van Java-
vanielje, door hem en ook door anderen in het 
Buitenzorgsche en Bataviasche aanvanke- lijk met 
schitterend financieel succes gedreven. Het hoogtepunt 
dozer eerste Java-vanielje cultuur was in 1874, met cen 
oogst van 2455 kg., waarde / 179.449. Kort daarna is zij 
echter gaan kwijnen en is riooit nicer van groot belang 
gewor- ,den, daar er in de laatstc jaren niet meer dan 2 
tot 3 duizend kilo vanielje uit Ned.-Indic werden 
uitgevoerd. De redenen hiervan zijn tweeledig, ten 
eersto, omdat men de kwaJitcit niet alleen niet 
verbeterdc, doch door de veelal geringe zor- gen, toen 
aan dit bijcultuurtje op Java besteed, • en ook door de 
geringo kennis aangaande de beste vanieljebereiding, 
het product zelf hoe laager hoe slechtcr werd, en niet 
meer op de markt kon concurrccren. Een ongunstige 
factor was ook het ontbreken cener vanielje-markt in 
Nederland, on de vcrwaarloozing van het artikel door 
onze mftkelaars. (De voornaamste markt voor vanielje 
is Londen). Geheel verdwencn is de cultuur op Java 
niet; hicr cn daar bleef zij op bc- scheiden voet bestaan, 
nicer als liefhebbery van Indisc he dames. De goede 
prijzen, af cn toe nog voor Java-vanielje aan de markt 
behaaki, hidden bij somruigen den moed cr in. De 
Soekaboemi- sche Landbouw-vereeniging had het 
gelukkige denkbecld, in 1902 cen prijsvraag 
uittesclirijven voor de beste in Nederlandsch-Indie 
gekweckte en befeide vanielje. met het docl langs dien 
weg verbeteringen aan te brengen in de tot dusverre op 
Java gevolgd? winning van dit product. De , 
beoordecling van het 15-tai monsters Java- vanieJje uit 
den oogst 1903. dat naar dezen prijs dong, werd door 
genoemde landbouwvcreeniging opgedragen aan den 
Directeur van het Koloniaal Museum te Haarlem. 
Aldaar is zoowel eene voile- dige scheikundige analyse 
dezer vanieljes ver- richt, als eene uitvoerige handels-
expertise, door vcrschillende firma,s hicr te lande, 
ingolcid; het verslag van beido word opgenomen in 
Pharmac. Weekbl. 1903, biz. 981. Ofschoon cenige 
monsters dezer nieuwe Java-vanielje zeer gunstig 
beoor- dccld werden, block in het ftigeiuccn de qualitcit 
nog verve achter te staan, wat aangenaamheid en kruchl. 
van aromn betrof, by de Bourbon-soort. In 1904 is eon 
partijtje dezer Java*vanielje te Hamburg aan de markt 
gekomen, on daar good ontvangen, als zijndo een 
allcszins prijswaardig en zuiver product. De tc Haarlem 
voor den eer- sten prijs aangewezen Java-vanicljc, nl. 
die van Mevr. L. Hesterman, word t. a. p. ah volgt be-
schreven: „Gewicht van 50 vruchtcn 235 gn, van 3,3 — 
6 gr. per stuk, lengte 18 -20 cM. VaniJHne- gehalte 
7,6 % (bij een watcrgchalte van 19.2 % en aschgehaltc 
van 3,3 %), Voorkonien: fraai zwartbruin. good gevuld, 
vctglanzentl slechts 
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lichtelgk wratten en kurkstrepen vertoonend, ge- 
ringe gelykmatigo kristalvorming; uitstekcnd ge- 
praepareerd". 

Kan dit als norm dienen voor den eisch, waar- aan 
Java-vanielje reeds voldoen kan, zoo is het ook 
nuttig daarnevens de bereidingswijze van dit zelfde 
bijzonder goede monster, volgens de mede- deeling 
der inzendster, te venneldcn: „Dc va- nielje-vrucht 
openspringend als zij rijp is, moet geplukt worden 
even voor het rijpen, d. i. als het benedeneind begint 
geel te worden, da ar men an- ders gespleten 
vruchten krijgt. Men donipelt dan de vruchten 
gedurende ±10 seconden in k ok end water, waarna 
vrucht voor vrucht met een doek wordt 
drooggcveegd. Hierna brengt men ze on- middellijk 
op tetampa5s in de zon ondcr een wol- len doek, de 
vruchten netj es naast elkaar, en een paar xnaal per 
dag kecrcn. lederen middag als de vanielje binnen 
wordt gcbracht, wordt ze, nog warm zijn.de, in den 
wollen doek gewikkeld opge- borgen, waardoor ze 
cen weinig broeit. Op dezc wijze gaat men dagelijks 
voort, totdat de vanielje mooi zwart van kleur en 
droog is. Afhankelijk van de zon en van de dikte der 
vruchten, heeft men van 6 tot 10 dagen noodig, 
alvorens ze droog is. Onder droog zijn van vanielje 
verstaat men, dat de waterdeelen in de vrucht 
voldoende ver- da mpt zijn en de vrucht toch zacht 
aanvoelt. De sorteering geschiedt in hoofdzaak op 
lengte. Men bindt iedere lengte in bosj es van 50 
stokjes. De verzending heeft in dicht gesoldeerde 
blikken plaats^^. 

Wat thans de ontplooiing der nieuwe Java- 
vanielje cultuur tegenwerkt, is de sedert eeixige 
ja’ren ingetreden overproductio van iniddelsoort 
vanielje, op de Seychellen, Comoren en Madagas-
car, en de daaruit volgen de zeer lage prijzen voor 
deze qualiteit. 

Toeh zal het zaak zijn, de concurrentie te aan- 
vaarden, en daarbij te streven naar een superieur 
product, o.a. door op Java nieuwe vanielje-plan- ten 
in te voeren van Reunion en van Mexico. Een 
byproduct, dat naar Java lichtelijk eenige tonnen 
gouds kan brengen. valt waarlyk niet te ne- geeren. 

Ten siotte nog eenige algemeene opmerkingen 
over vanielje. Voor nadere bijzonderheden verwij- 
zen wij naar de reeds genoemde literatuur, alsme- de 
naar een voortreffelijk werkje van A. Delteil, La 
vanille, sa culture et sa preparation. 

De voortplanting der vanielje geschiedt door 
krachtige stekken van 1 M. lengte; rncn plant deze 
tegen den steunbooin, in of tegen den regen- tijd; de 
worteleinden worden met dorre bladeren goed 
toegedekt. De uitgrociende ranken worden 
regelmatig langs den boomstam en de daaraan 
bevestigde latten geleid, behoorlijk gesnoeid, en bij 
te vroegen bloei de bloemknoppen verwijderd. Drie 
of vier jaren na uitstekking mag de eerste bloei 
volgen. De vanidje-plant js nogal aan kwa- len 
onderhevig, zelfs als zij onder gunstige om- 
standigheden leeft. Prof. Zimmerman heeft eenige 
ziekten en parasicten der Java-vanielje onder- zocht 
en in het Central bl. f. Bakteriologie (II, 1902, S. 
469) bcschrevcn. o.a. een nieuwe zwam Nectria 
vanillae, en twee hemiptera (wantsen). Tegen 
sominige bij vanielje aantetreffen gebre- ken, als 
veel wratten en kurklijsten, is wel niet anders te doen 
dan die planten, welker vruchten dit euvel het sterkst 
vertoonen. door andere te 

vervangen. Schimmclen der handelswaar wijst op te 
groote vochtigheid bij het verzenden. Het is 
geblekcn. dat het bederf van vanielje soms uit- gaat 
van de touwtj es, waarmede de bosjes saani- 
gebonden zijn: men moet deze daarom vooraf uit- 
koken of met formaline steriel maken. 

Als hoofdbestanddecl van vanielje is reeds ge-
noemde de vanilline； het -is de welriekende stof, 
die men vaak als eene kristaluitscheiding op vanielj 
e ziet zitten. In de versche vrucht is deze vanilline 
niet in vrijen staat aanwezig, doch als een reukeloos 
„vanillinc-glucosicd,,

> dat eerst door enzyme-
werking de vrije riekstof afsplitst. Met zekerheid 
bekend is echter de wijze, waarop uit de reukelooze 
vrucht door ecne goed geleide „fcr- mentatieM zich 
het heerlijk aroina ontwikkclt. nog niet; wel weet 
men dat de geur van het han- delsproduct ten zeorste 
samenhangt juist met de wijze van bereiding der 
vruchten, die in ieder land pleegt te verschillen (zie 
van Gorkom, I. c.). Vanilline is echter niet het eenige 
waardevolle in vanielje： het fijne aroou). waarnaar 
de kenners deze handelswaar prijzen, is geenszins 
dat der zuivere vanilline, doch ecn geur „sui 
generis". De Java-vanielje, die toch zeker achtcr 
staat bij de Bourbon-vanielje, houdt aanzienlijk nieer 
vanil- line dan deze. Zuivere vanilline (= 
methylproto- catechuzuuralclehyd) wordt 
tegenwoordig in chc- mische fabrieken in het groot 
bereid uit kruidna- gelolie resp. eugenol. Toch heeft 
dit kunstpro- duct de vanielje niet geheel kunnen 
verdringeu,, en gaat men zelfs tegenwoordig, nu de 
vanielj e- prijzen laag zijn, wedcr in de 
chocoladefabricatie terug tot do natuurlijkc waar； 
hetgeen de kansen voor een Java-cuJtuur moet 
vcrmcerderen, te cer daar in Nederland de cacao-
industrie bloeit. Welke andere stoflen tot den vollen 
vaniclje-gcur bijdragen is niet bekend, wcllicht zijn 
zij sJechts aanwezig in geringo hocveelheden. Zoo 
bevat de Tahiti-vanielje naast een vanillinegehalte 
van on- geveer 2 % slcchts 0,07 % ])iperonal, cn tocli 
is dit laatste gehalte voldoende oni den geur dezer 
vanielje tot eenc zooclanige heliotrope-achtigc t<； 
maken, dat zij als specerij volkomen onbruikl)aar is. 
Voor bijzonderheden dienaangaande en voor de 
overige bestanddeeleji der Java-vanielje, zij 
verwezen naar het hierboven genoemd rapport 
betreffendc de vanielje-prijsvraag. 

VANILLA. Plantengeslacht der Orchideccn, waar 
van V. plant folia de V a JJ i 1 1 c levert. 

VARANIDAE. Familie van groote, in onzen Oost 
meestal min of nicer amphibische Hage- dissen (zic 
aldaar ondcr Jll) met langcn. diep ingesneden tong, 
welke evenals bij slangen in een basale ucheede kan 
worden tcruggetrokken. De romp is aan de 
bovenzijde bedekt met ronde, niet verbeende 
schubben, welke ieder weer door een kring van 
kleinere granulaties omgeven zijn, van de buikzijde 
bevinden zich vierkante, in dwarsrijen geplaatste 
sebubben, terwijl de kop van boven met kleine, 
polygonule schilden bedekt is. Bovenste jukboog 
onvolledig, geon tanden op het verhemelte. Pupil 
rond, duidelijke oog- ledcn. Hajs, Icdematen en 
vooral de staart. zeer lang, de laatste bij watervonnen 
zijdelings af- geplat (zwenistaart). Keelzak en 
rugkam ont- breken, daarentegen zijn een vent rale 
hals- kraag en zijdelingschc plooien Jangs hais en, 
romp gewoonlijk aanwezig. 
“Tot deze familie belioort slcchts 6en geslacht, V ar 
anus (in oudere werken ook wel Monitor gc- 
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noemd), waarvan de algemcen Maleische naam 
bijawak (zie aldaar) en de algomeon Europcescho 
naam „waraan,5 luidt, maar wclks leden door 
Europeancn dikwijls ten onrechte leguaan ge- noemd 
worden. 

Door de soms reusachtige grootte en door den 
algemeenen lichaamsvorni herinneren de waranen 
eenigszins aan krokodillen, waarmede zij echtcr in het 
geheel niet verwant zijn, vandaar het gebruik van de 
namen: boom- en landkrokodil (boeaja darat op 
Flores en Timor). Waranen leven zoowel op den 
grond en op boomen als in het water, en zijn even 
behendig in het loopen en klimmcn als in het 
zwemmen, ofschoon hunnc teenen, die aan voor- en 
achterpooten ten getale van vijf aanwezig zijn, niet 
door zwemvliezcn zijn verbonden. Het voornaamste 
voedsel der Vara- niden bestaat uit levende dieren, 
vooral vogels, maar ook kruipende dieren on kleine 
zoogdieren; op eieren zijn zij zeer belust, zoodat zij 
groote vijanden zijn van het kippenhok, waarin zij 
bru- taal durven doordringen. Voor den mensch ne-. 
men zij altijd de vlucht, liefst naar het water, maar 
worden zij in het nauw gedreven, dan ver- dedigen zij 
zich met hun scherpe, vrij groote, kegelvormige 
tanden en vooral met slagen van hun sterken staart. 
Over dag vertoeven zij bij voorkeur op takken, die 
uitsicken boven het water, waarin zij zich, dikwijls 
van groote hoog- ten, neerstorten, zoodra zij gevaar 
duchten. Dit •zal wel de hoofdoorzaak zijn geweest, 
waarojn de Europeesche kolonisten hen voor 
leguanen aan- zagen. Zij kunnen geruimcn tijd 
duiken, daar hunne ncusgangen in verband staan met 
twee hoi ten in het bovendeel van hun snoet, welke 
met lucht gevuld zijn en door het toeknijpen der 
neusgaten afgeslotcn kunnen worden. De 
voortplanting geschiedt door eicren, die bijna 
cilindcrvormig langwcrpig zijn, ecn lecrachtigo 
schaal hebben en ten getale van 20 tot 30 in den grond 
gclegd worden. Zoowel deze cicren als de \raranideii 
zelf worden in sommige strekcn'gegc- teh, op de 
inarkt te Madras b.v. mocten ze ge- rcgeld vcrhandckl 
worden. Brehm prijst den smaak van hun vleesch en 
cicren als voortreffe- lijk; in Engclsch-lndiii zouden 
zij in Europeesche kcukens tot. bcrciding van soep 
worden gebruikt. De bcschubdc huid dezer dieren is 
ecn belangrijk handclsartikcl geworden, zoodat de 
prijs hoog genoeg gestegen is, om de jacht op 
bijawaks tot een winst gevend bedrijf temaken, maar 
waardoor volgcns sommigen hot gevaar zou ontstaan, 
dat deze fraaie. groote, ongevaarlijke hagedissen 
geheel uitgerocid zullcn worden. 

Over de verspreiding dozer palacotropischo 
faniilie zie ondcr KRUIPENDE DIEREN. In onzen 
archipci komen 11 soorfen voor. Vier daarvan: 
Varanus sdlvadori Peters en Doria. (1,65 M. lang). V. 
kalabeck Less, (1,20 M. lang), V. prasonus Schleg ( 
+0,70 M. lang) en V. kordenais (0,75 M. lang) zijn 
beperkt tot N. Guinea en do oinliggendo cilandcn. V 
gouldi Gray (1,30 M. lang) komt daarenbovon op het 
vasteland van Australie voor cvenals de (nog?) niet 
uit N. Guinea bekende Timoreesphe vorn】，'N. 
timoren- sis Gray, terwjjl V. togianus Peters (1 M. 
lang) tot Celebes en de omliggendc eilanden boperkt 
blijft. Mon zou dezo 7 soorten dus gezamenlijk do 
•Austro-Mftleische groep kunnen noemcn. Daar- 
tegenover komen een viertal soorten alleen in het 
Indo-Maleische deel van den Archipel voor 

en wel: Varanus hetcropholis Boulgr. in Borneo, V. 
nebulosua Gray in Java (misschien in Borneo 1)), V. 
rudicollis Gray in Sumatra en Borneo, cn V. dumerili 
Schleg. (alle 4 ± 1 M. lang) in Sumatra, Java en 
Borneo, terwijl cen reusachtigo soort, V. komodoensis 
Ou wens (lengte tot 7 M. toe) alleen op Flores en 
omliggende eilanden schijnt voor to komeii. Het is 
deze soort, die in het bijzondcr door de bewoners van 
Flores landkrokodil, boeaja dat*at, genoemd wordt. 

Tcgenover deze meer zeldzame soorten met 
beperkt verspreidingsgebied moeten nu de twee meest 
voorkomende Oost-Tndische soorten ge- steld 
worden, die juist een. zeer groot verbrei- dingsareaal 
bezitten. Varanus salvator Laur., de gewone waraan 
of bijawak komt van Nepal en Ceylon tot de 
Molukken en van Z. China tot N. Australie voor 
terwijl Varanus indicus Daud. een nicer Oosteliik 
gelegen centrum van radiatie vertoont. Hij is eigen 
aan Sumatra (indien de mededeeling van Werner, 
ZooL Jahrb. Syst. Bd. XXVIII, 1910, niet op eon 
vergis- sing~berust), het Austro-Maleische gebied, N. 
Australie en een groot deel van Polyne- sie, 
Micronesie en Melanesie. Eerstgenoemdo soort is 
veel grooter dan laatstgenoemde (2,35 M. resp. 1,35 
M. lang) en is gekenmerkt door een • donkergekleurde 
rugzijde waarop in dwarsrijen geplaatste gele 
vlekken, die op staart en snuit door dwarsbanden 
vervangen worden, vandaar de naam gestreepto 
waraan (Duitsch: Binden- waran). Tusschen oog en 
ooropening een zwarte band en daaronder een gele. 
die langs den nek voortloopt, buikzijde vuilgeel. De 
Indische waraan hceff ecn olijfklcurige rug met 
lichtere vlckken, maar deze zijn niet zoo regelmatig 
ge- plaatst en de slaapstrepon ontbreken. Hij leeft 
voornamelijk bij dag en jaagt vooral op grootere 
insecten. cn kruipende dieren, terwijl de gestreep- tc 
waraan meestal *s nachts op jacht gaat en meer van 
kleine vogels; vogeleieren en kleine zoogdieren leeft. 
De mededeelingen over de levenswijze der waranen, 
hiorboven gedaan, hebben in hoofdzaak op Varanus 
salvator Laur betrekking. 

Lileratuur: Zio onder HAGEDISSEN. ' 
VARANUS. Zie onder VARANIDAE. 
VARENS. In den Maleischen Archipel en in het 

algemcen in de tropischc gewesten trekken na do Pal 
men geene gewassen zoozeer de aan- dacht als de 
varens. 

Zij inaken daar door hun groot aantal soorten, 
jnaar vooral door hunno algemeene verspreiding cn 
het soms overgroote aantal individuen waarin zij 
optreden, een belangrijk deel uit van de vege- tutie cn 
mon vindt ze in een vorscheidcnheid van vormcn, 
waarvan men in Europa zich geen denk- beeld kan 
maken. 

Alleen in de oinstrekcn van Buitenzorg — met 
inbegrip dan van do hellingcn van den Salak en. den 
Ged6 — telt men meer dan' 400 soorten; maar het 
gchcele aantal vormen in Ned.-Indie is vccl grooter.
 . 

Alhoewel in de lagcro bergstreken lang niet 
zcldzaam, behooren toch verreweg de meeste tot de 
(lichte. oorspronkolyke, altijd vochtige wouden, die 
de hellingen der vulkanen bekleeden. 

i) Een exemplaar V. nebulosus Gray is I
 aan het Zool. Lab. tc Groningen uit Borneo 
I toegozonden. 
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Daar vinden we zc in allc mogclijkc vornien: nu 
eens als booinvarcns met reusachtige, 8 tot 10 voet 
Innge, herhaaldelijk verdeelcle bladcrcn, dan weder 
als vornien van zoo eenvoudigen bouw, dat ecn niet-
plantkundige moeite hceft daarin een varen te 
herkcnncn: als groenc onvor- takte koorden 
(Psilotum) of lintcn (Vittaria) of onverdeclde 
bladschijven- (Anlhrophyum), in bundels 
neerhangende a an den stain der woud- boomen, 
verder als zware struikeii met meters lange .,dikke, 
stevige, enkelvoudig gevindc bla- deren (Marattia, 
Angiopteris). maar ook als uiterst teere plantjes met 
zeer fijn verdeeld loof, die veelccr a an mossen doen 
den ken (Hymeno- phyllum, Trichomanes). 

Hier en daar op Java, maar meer nog op Sumatra, 
kan men in de lagere bergstreken cchtc 
varenwildernissen aantreffen, waarin men zich 
zonder kapmes geen doorgang verschaffcn kan； 
uitgestrekte velden met een cnkelc varensoort 
(Gleichenia) bedekt, van 3 — 5 voet hoogte, die dan 
de alang-alang, glagah of tjinteh-velden van elders 
vervangen. 

Maar dit is zeldzaam; in den regel koinen ze 
verspreid voor tusschen andere gewassen, maar 
kunnen ook dan aanzienlijk reel bijdragen tot de 
algemeene physiononiie van het woud. Inzondcr- 
heid geldt dit de boonivarens (Alsophila, Gyathca, 
Hemitelia), die te midden van het bosch en tegen de 
hellingen der ravijnen met hunne breedc kronen van 
levendig groene bladeren in hooge mate de aandacht 
trekken en niet weinig bijdragen tot het verbreken 
van de centonigheid van het woud. 

Onder de tropische varens zijn er veJe, die niet in 
den bodem wortelen maar dje — als epi- phyten — 
op andere plan ten leven. Vele kiezen zich een plaats 
tegen den st am der woudboomcn, vanwaar zij met 
hunne sierlijk gebogen bladeren naar omlaag hangen 
(Ncphrolepis, Blechnum, HymenophyUum, 
Trichomanes, e.a.). Andere klimmen tegen de boo 
men op met lange, dunne stcngels en ontvouwen van 
afstand tot afstand hunne bladeren (Davallia, 
Onoclea, J'olypodium guercifolium e.a.). Wederom 
andere winden zich oin struiken en lakken 
(Lygodium) of ncstelen zich bij voorkeur bo ven op 
de min of meer Jiori- zontaal uitstaande takken der 
woudreuzen, zoo- als de nest-varen (Asplenium 
Nidus), die met liare lange, breede, schuin naar 
boven gcrichte, in een kring geplaatste bladeren a an 
een vogelnest doet denken en die vaak op de takken 
van een woud- reus tot aan de kruin toe wordt 
aangetroffen. 

Er zijn niet veel varens, waarvan gezegd kan 
worden dat zij van eenig bcpaald nut zijn in de 
huishouding der inlandsche bevolking. 

Enkele varens als Polypodium irregulare worden, 
gekookt, als toespijs bij de rijst gebruikt. Van 
Lygodium-soorten dienen de stevige Stengels in de 
Padangsche Bovenlanden tot liet ojnzoojneii der 
toedoengs. Van de boomvarens worden de lange, 
niet-duurzaine stammen gebruikt als tijdc- lijk 
bouwmatcriaal, terwijl van enkele soorten de 
schubben, die de jonge bladeren en den top van den 
stam bedckken, hier cn daar in gcbruik zijn als 
bloedstelpend middel (Penghawar djambi). 

Daarentegen zijn vele varens bij de E uro pee- 
sche bevolking in cultuur. Adiantum-soorten (ehe- 
velures of venushaar) vindt men in groote ver- 
scheidenheid van vornien in nagenoeg e!kc Euro- 
peesche woning terwijl men op de erven tegen de 
boomstammen nog veelal de Hercules- en 

eikcnloo{-varens (Polypodiu tn Heraclcxtm cn quer- 
cifolium) en de hertshoornvaren (Platycerium) 
aantrott. 

De geschriftcn, waarin de varens van Oost- Indie 
zijn behandcld geworden zijn zeer tal- rijk, doch ten 
deele moeilijk te vcrkrijgen. Ecn ook voor leeken 
zeer bruikbaar hand- boek voor de varens vau de 
oinstreken van Buitenzorg heeft gegeven M. 
Raciborski: Dio Pteridojjhyten der Flora von 
Buitenzorg (1898), terwijl in de laatste jaren een 
uitvoerig hand- boek is verschcnen van C. R. W. K. 
van Alder- wcrelt van Rosen burg, Malayan Ferns, 
1908 Op dit work verschijnen nog steeds 
aanvullingcn. Zie ook het artikel BOTANISCHE 
LITERA- TUUR, dl. I, bl. 401. 

VARKENS. Zie ZWIJNEN. 
VARKENSHOEK (Tandjoeng Toewa). Kaap van het 

Oostelijkste der dric schiereilanden, waarmee Zuid 
Sumatra in Straat Soenda voor- uitsteekt. De kaap is 
het cindc van een uitlooper van den 1281 M. hoogen 
Radjabasa, wclke rug, hier afbrekende, echtcr 
samenhangt met de vulkanische eilanden van Straat 
Soenda. 

VARKENSLANG. Zic BRILSLANG. 
VASTENMAAND. Een bclangrijke godsdienst- 

plicht voor den Moslim is het vasten gedurende de 
9e maand vyi het Mohammcdaanschc jaai, de maand 
Ramadhan (op Java verbasterd tot Ramelan). Deze 
vastentijd wordt ook poeicasa of si jam genoemd； 
beide nanien beteekenen: vasten； poewasa is aan de 
Indiers, sija m aan de Ara- bische wetboeken 
ontlcend. Het vasten bestaat daarin. dat men zich 
iedcren dag dezer maand van den vroegsten 
niorgenstond — van hetoogen- blik namelijk, 
waarop naar Koranische zcgswijze ..een witte draad 
van een zwarten kan ondcrsch”- den worden" (vgl. 
Koran If, 183) -- tot zons- ondergang volkomcn 
onthoudt van spijs en drank en van alle zingenot. De 
wet is in dit op- zicht strong. VJoeibare noch vastc 
bestanddceleji inogch gedurende den vastentijd in 
het menschc- lijke lichaain worden gebracht； zelfs 
rook viin tabak of opium zou het vasten ongcldig 
jnakcu. 

Aan deze strenge onthouding hceft zir li slechts 
des daags, niet's nachts to Gnderwerp<；n; het geldt 
zelfs als vcrdicnstelijk, de vaster) zoo spoedig 
mogclijk zonsondergang te v<ii lir(>kcn. Wat clan 
„ter verbreking (van het vasten)M wordt genuttigd 
heet faloer. -- Kort voor Jiet eerste aanbroken van 
don dageraad sterkt men zich met een maaltijd tegfn 
de ontberingen van den komenden vastendag. Jn de 
wet wordt dit morgenniaal (de zgn. -sahoer) 
uiGdrukkelijk aan- bevolen, opdat men beter in staat 
zij, zijn gods- dienstplicht gedurende den dag 
behoorlijk te ver- vullcn. Op sominige plaatsen in 
Ned.-Indic wor<lt ter waarschuwing der geloovigen, 
opdat zij den t ijd voor het toebcrcidcn en nuttigen 
van den ■sahoer niet ongebruikt voorbij zouden 
laten gaan, in de moskee bij tusschenpoozen,- van J 
tot 3 uur '$ nachts op den bedoctj geslagcn. 

Begin en cindc der vasten maand worden, op de 
gewonc wijze, door waarneming van de maan 
vastgesteld (zie Deel 11, p. 769, le koi.) en daar- na, 
wegens de belangrijklieid dezer maand, oj) min of 
meer piechtige, bijzondcre wijzc, naar plaatsclijk 
gebrtiik, aan den volke bekenil ge- jnaakt. 

Tot vasten verplicht is iedcr Mos 1 ini, die den 
volwassen leeftijd heeft bereikt en volgens do wet 
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gccn bijzdndere aanspraak op vrijstclling yan dezen 
godsdicnstplicht kan docn gcldcn. Vrijgc- steld zijn 
o.a. zij, die wcgens ouderdom, zwakto, ziekto, 
zwaren arbcid, ritueele onrcinhoid of an- dero 
oorzakcn nict tot vasten in staat zijn, daar- ondcr ook 
zwangerc, zoogcnde on incnstruecren- de vrouwcn. 
Zij alien inocton, ovcnals clpgcnon, die zondcr 
wettigo verontschuldiging het vasten- gebod 
overtreden, de verzuimdc vastendagen zoo spoedig 
mogelijk inhalcn. Is dit nict inogelijk, dan liebbcn 
zij, als zocngeld, zekero hooveelheid 
Icvcnsmiddelen aan de ar men tc verstrekken. 

Het vastengebod wordt in den Indischen Ar- 
chipel in het algcmcen, evcnals in andore Mo- 
hamincclaanschc landen, in acht genomen, naar- 
matc de omstandigheden het toelaten. Steeds cn 
overal zondigen velcn tegen de vastenwetten ； 
weinigen zijn op den duur tegen de voorge- 
schreven zware ontberingen bestand. Ook kun- ncn 
velen, naar de letter der wet, wegens te ver- richtcn 
arbeid aanspraak op vrijstelling maken. Op Java 
plegen zij, die gewoon zijn, het vastengebod tc 
overtreden, hun geweten wel gerust te stellen, door 
althans in het begin en op het einde (soms ook in het 
midden) dpr maand cen of meer dagen te vasten. 
Overigens is de ijver voor het vasten ook nict in alle 
streken golijk. In sommige gewesten (zooals in de 
Socndalanden； ook in Atjeh) worden in dit opzicht 
strengero opvattingen gehuldigd dan elders (bijv. 
ondcr de Java- ncn). 

Algcmecn wordt do vastenmaand ook in Ncd.- 
Jndici als „dc maand van den godsdiensf1 be- 
schouwd. welke —)nits doorgcbracht met zoo ge- 
trouw niogclijkc naleving der wettelijke gcbodei) —
tot verzocning kan strekken van de vele te- 
kortkoiningen, waaraan men zich gedurende de 
ovei'igc maanden des jaars hceft schuklig ge* 
maakt. Deze opvatting hceft ook ten gevolge, dat 
aan de in het bijzonder tot doze „maand der 
verzocning" behoorende plcchtighcden vrij alge- 
jnecn wordt deelgcnomcn, zelfs al zijn dezo volgens 
<l<- wet niet als verplicht voorgeschrcven. 

Zoo plegen velen zich 's avonds in de vasten- 
jnaand ])a de isa (d.i. de a von d - m 6a hjang, zie b< 
<-l J11, biz. 71-1, 2c ko).) in het bedehuis to ver- 
iciiLgcn t<>l bjjwoning ccner wcttelijk voor den 
vn.-.t<-nt jj<l aanbevok-n godsdicnstocfening, 
welke in het zXrabisch .salat at-lawarih (in het Mai. 
cn .la v. v<r haste rd tot tarawch of trawfh) hect, 
d\vz. <l<! scinbalijang „]net rustpoozen". Deze, 
uitslui- ten<l in(i<- vasten maand tc vcrrichten 
sembahjang •)n<lersch<*i(ll zich narnelijk van a nd 
orc soortgo- lijkc oefcningrn door 5 pauzen, 
6en na 
iedcr vicrtal der 20 rak'ah's of afdcclingcn (vgl. 
JJccl III, biz. 745, 2e koi.), .waaruit hij bestaat. Het 
vcrrichten van den Ira we h kenmerkt zich in den J 
udischcn A r<-hi pel niet zcldcn door zeer 
onstichtiflijkc luidruchtighcid der aanwezigen. 
J'Jrnstigc vromcn geven cr dauroin wcl do voor- 
keur aan, doze godsdienstoefening nict met de go in 
con te, maar liever Chuis te vcrrichten. 

Voorts brengt het gebruik op vele plftatscn in 
Nc(L-Indi。incdc, dat na afloop van den Iraweh- 
(li(*nst gedeclton xran den Koran voorgedragen 
worden. Aa)i het, op zich zclf reeds ten alien tijde 
vcuxlicnstelijke ixjcitccrcn cn hooren reciteeren van 
den Koran wordt in het bijzonder in doze „maand 
van den godsdienst" grooto waarde too- gekond. 
(Jeocfendc personen dragen in clozo bij- 
eenkom«ten bcurtclings een Rtuk Korantckst 

voor； (lc overigen luistcren toe. Men bcijvcrt zich, 
om aldus gedurende do vastenmaand al de 30 
nfdcclingen, waaruit de Koran bestaat, al- thans 
cenmaal cn, zoo mogelijk, zelfs meermalen gehcel 
ten gehoore tc brengen. Dit Korancitceren in do 
vastenmaand is in den Archipcl bekend onder 
benamingen, zooals daroes (Jav.) t^daroes JMnl.) 
meudardih (Atj.), welke uit het Arabische darasa 
(d.i. lict in de school behandelen en voor- dragen van 
kitabs) verbasterd zijn. 

Als bijzonder heilig gclden ten slotte de on- even 
nachtcn van het laatste derde gedeelte der 
vasteninaand (de nachten voor den 21en, 23en, 25cn, 
27en en 29en Ramglan), Een dezer nachten toch 一 
het staat voor den Moslim niet vast, welke — moet 
de heilige nacht van den kadar Jd.i. het goddclijk 
raadsbesluit) zijn gewcest, wnarin Allah den Koran 
uit den hemel deed ncderdalen. De Javanen 
hGrdenken vooral den 21en {malhn salikoer) als den 
^adar-nacht, elders (bijv. in Atjeh en op Celebes) 
viert men in het bijzonder den 27on Ranielan als 
zoodanig. Maar velen bcijvcren zich, om, 
zekerheidshalve, al deze oneven nachten der laatste 
10 vastendagen in gepasto godsdicnstige stemming 
cn liefst met vrome werken door te brengen, 
aalmoczen uit- deelende, sembahjang's en dikir's 
verrichtcnde, koranverzen reciteercnde, enz. om 
toch vooral niet de zegeningen te derven, welke men 
algc- meen aan een aldus in vroomheid(1 
oorgebrachten fcadar-nacht verbonden acht. Tot 
deze vrome werken behooren ook de zgn. 
malimaiCs, de be- kendc godsclienstige maaltijden, 
welke op Java ter gclcgenlieid van deze heilige 
oneven nachten door vorsten, hoof den en voornaine 
lieden als sedekah (liefdegavc in den vorin cener 
spijziging) aan cen groot aantal genoodigden worden 
gege- ven (vgl. Deci I, biz. 739, 2e koi.). 

Alleen het vasten in de maand Ramadhan is 
volgcns de wet verplicht. Op andero tijden te vasten 
geldt in het algemeen wel als verdienstelijk, maar 
cen plicht kan dat slechts voor hem zijn, die of zich 
uitdrukkelijk door een gelofte daartoe verbonden 
mocht hebben, of nog verzuimdc vastendagen van de 
inaand Ramadhan heeft in te halen. In het bijzonder 
beveelt de wet het vasten aan r 1. op den lOcn der 
cerste maand, 2. gedurende „dc 皆s dagen" (van den 
2cn tot den 7en) van de lOe maand, 3. op den 8en cn 
9cn der maand Bcsar (zie Deel II, biz. 7G9, 2e koi., 
biz. 770, le koL, vgl. Dec! I, biz. 739, le koi. noot 1) 
en voorts 
4. op Maandagen en Dondcrdagen cn 5. op de zgn. 
“dagen der witto nachten" (dwz. op den 13en. 14cn 
on 15en van icdere maand, wanneer de inaan 's 
nachts het mceste licht verspreidt). Dit 
JaatstbcilocJdo vaston is cchter in den Indischen 
Archipel weirjig gebruikelijk; wcl komt het voor, dat 
vromen (op Java, bijv., de bewonors der zgn. 
I)riesterwijk, vgl. KA OEM) op Maandagen en 
Dondcrdagen vasten. 

Literaluur/C. Snouck Hurgronje, De Atjdhers I, 
244 vv., II 342 (The Achchnese I, 228 vv., II 310); 
Ind. Gids 18S4,1 p. 430 vv. ； De Islam p. 25, De 
Islam in Nederl. Indie p. 22 v. (Grootc gods- 
diensten, serje II, p. 257 en 398 v.)； Mckka II,- 51, 
77 —92; E. W. Lane, Manners and customs of the 
modern Egyptians, Cha pt. 3: Th. W. JuynboH, 
Handleid. Mohainm. wet, p. 10S vv. (llandbuch dos 
isl. Gesetzes, p. 113 vv.)： L. W. C. van den Berg, 
Beginselen van het Mohamm. reeht, Hoofdst. IV;* 
P. J. Veth, Java I (1875) p. 

IV 33 
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394 vv.. IV (1907) p. 449 v. ； Raden Mas Adipati 
Ario Tjondro Negoro in Bijblad no. 9 van het 
Aardrijksk. Genootsch. p. 8 v.: C. Pocnsen, Brie- ven 
over den Islam uit de binncnlandcn van Java p. 31 
vv., 51 vv. ； B. F. Matthes, Bijdrfvge tot de 
ethnologie van Z.-Cclebes. p. 85 vv.；'[J. Grone- 
man, De garebegs te Ngayogyakarta, 5s-Gravcn- 
huge*IS95. . 
- VATICA. Plantengeslacht dcr Diptcrocarpa-' 
ceeen. dus x*crwant met- SJiorea en Hopea cn 
evenals dezc beide eon van de stamplanten van den 
da mar. Bekende soorten zijn I'. Rctssak hl. (Resak, 
MAL.) van Borneo en . V. moluccana Burck van de 
Molukkcn. Vooral van de cerste soort konit de hars, 
door de Dajaks verzameld, in den handel voor. De 
liars komt uit. splcten en sclieuren te voorscliijn cn 
vormt dan a an de stammen groote stukken tot 15 
K.G. zwaar., VECHTHANEN. 3ie 
DIERENGEVECHTEN en SPELEN. 

VEEARTSENIJKUNDIG ONDERWIJS. Zie 
0NDERW1JS en VEEARTSEN1JKUNDIGE 
DIENST. 

VEEARTSENIJKUNDIGE DIENST. Het vec- 
artsenijkuridig Staatstoezicht in Ned.-Indic heeft 
zich in de laatste jaren sterk uitgebreid, vooral wat 
bet reft de bestrijding der besmettelijke vee- ziekten 
cn door het oprichten van een uitstekend 
laboratorium voor het bestudeeren der in Indie 
voorkomende ziekten, waardoor cen aanzienlijke 
uitbreiding van het personeel noodig was ge- 
worden. 

Het veeartsenijkundig Staatstoezicht en de 
veeartsenijkundige politic zijn gcregfeld bij de 
ordonnantie van 13 Augustus 1912, no. 432/435, 
waaraan eene toelichting is toegevoegd. 

Het veeartsenijkundig Staatstoezicht wordt 
uitgeoefend door het personeel van den Bur- 
gerlijken veeartsenijkundigen dienst ondcr lei- ding 
van den Directeur van Landbouw, Nijver- heid en 
Handel. 

Voor het eerst werd in 1820 door den toenma- 
ligen Minister van Onderwijs, Nijverheid en Ko- 
lonien een Gouvts-veearts voor den Indischen dienst 
uitgezonden. Toen deze titular is in 1822 kwani tc 
overlijden, word eerst in 1842 op ver- zoek van den 
Directeur der Cultures wedcr een veearts ter 
besehikking gestcld, inede in J 852 en 1854, totdat in 
1869 de formatie werd ui施ebreid tot 3, in 187(5 tot 
7 en in ] 896 tot 15 veterinaire ambtenaren. 

Sedert 1898 krecg de oudste Gouvts-vccarts den 
titel van adviseur in veeartsenijkundige aan- 
geJegenheden, in 1900 were! dien ambtenaar de titel 
van Inspecleur verleend. In ] 917 bestond het 
veeartsenijkundig person eel uit： 6en Jnspec- teur, 
vier Adjunet-Inspecteurs, 46 Gouvts-vec- artsen en 
inlandsehe veeartsen, met een hulp- personee) van 33 
veemantri,s le klasse en 131 veemanlri's 2e klasse, 
benevens 30 schrijvers. De Jnstructie voor den 
Inspeetcur en de Gouvts- veeartsen is vervangen door 
een Jleglcment voor den Burgerlijken 
Veeartsenijkundige。 Dienst. (Gouvts. Besl. 25 
November J 910 no. 27). 

De standpJaatsen en ambtskringen zijn vast- 
gesteld bij besluil van den Directeur van L. N. en H. 
dd. 17 Augustus 1917. Er zijn 4 afdeelingcn voor de 
Adjunct-Inspecteurs en 46 ambtskringen voor de 
Gouvts.veeartsen. 

De bezoldiging van het personeel is vastgestcld 
bij Ind. Stb. 1917 no. 38G. Bij Kon. Besluit van 13 

Juli 1919 is bepaald, dat de voor den Indischcn dienst 
bestemde of daaraan verbonden veeartsen en 
militairc paai'dcnartscn ondcr het genot van een 
toelage een leergang in tropische zickten en 
veetccltaangclegcnhcdcn kunnen volgcn aan de 
Veeartsenijkundige Hoogcschool to Utrecht. Aan 
studenten van deze inrichting, die cen ver- bintenis 
aangaan voor den Indischcn dienst, wordt een 
studictoelage uitgckcerd van / 1000 's jaars. 

Bij ontstentenis van ecn militaircn paardenarts in 
eenig garnizocn zijn de Gouvts.veeartsen (Ind. Stb. 
1917 no. 125) verplicht den militairen vete- rinairen 
dienst waar te nemcn. 

Veeartsenijkundig onderwijs. Het streven van de 
Regeering is steeds nieer van inheemsclie krachtcn 
gebruik te maken, zoodat vcrschillende 
ambtskringen door inlandsehe veeartsen kunnen 
worden bezet. 

Reeds in 18G0 werd tc Soerabaja, ondcr leiding 
van den daar ♦besclieiden Gouvts.veearts, con 
school geo pend, waar inlanders opgelcid werden tot 
inlandsch veearts. Deze school voldced niet aan de 
verwachting, want in 9 jaren lijds werden slechts 8 
inlandsehe veeartsen afgcleverd. In 1876 werd dezc 
inrichting opgeheven en het stel- sel beproefd 
inlandsehe jongclicdcn door de Euro- pecsche 
veeartsen op hun standplaats tot inlandsch veearts te 
doen oplciden, waarniede evenmin succes werd 
behaald, zoodat in ] 886 met dit stelsel werd 
gebroken. 

Toen in 1906 tc Buitcnzorg een veeartsen ij- 
kundig laboratorium werd opgcricht, word in 1907 
aan dezc inrichting de opleiding tot inlandsch veearts 
verbonden, ook die van vccman- tri en inlandschen 
keurmeestcr voor slachtv< <- ： vleesch. Ondcr 
toezicht cn leiding van den J)i- recteur wordt thans 
door 6 leer a re n (diercnait - sen) en een zooloog-
parasitoloog aan <!<■ sclicol les gegeven, terwijl 
door aanbouw van zicki-i)- stallen, kliniek, apothcek, 
leskaniers(?n cen ho< f- beslagloods de school 
aanmcrkeljjk is uitgcbr< i<l. 

Nadat de inrichting nog eenigen tijd den n；ian) 
Van school tot opleiding van inJajxJsciw vre- artsen 
heeft gedragen, wordt zij thans geno( Hi<l 
Nederlandsch-i ndische- X'eeaitsenschool, behalve 
inlanders ook jongelieden van and(- ren landaard 
voor inlandsch veearts kunnen w<>i' den opgelcid. 

Het Veearisenijkundig Laboratorium bicek 
weldra in een groote Ijchoeftc tc v.oorzien, mcnige 
vcezicktc is reeds (loordeze inrichting tot klaar- heid 
gebraeht. Het laboratorium is met de N. I. 
Veeartscnschool saan)g(!bracht ondcr dcii naajn van 
Veeartsenijkundig Instituul onder een I)i- recteur. 
Tot leerlinj^ aan de N. I. Veeartsen- school kunnen 
worden toegclaten zij die het overgangsdiplomft van 
de 3c klasse II. ii. S. of einddiploma van cen H. B, S. 
met 3-jarigen cursus bezitten. Verder w-orden ook 
toegelalcn zij die een diploma bezitten der Istft of 2e 
afdec- ling (ler oplcidingsschool voor ini. 
an)l)Lcniuen te J'ondano, dan wcl van de k 
weekschool voor ini. onderwijzcrs. Men rekent er op 
dal tel ken- jare 5--7 jongclicdcn tot veearts kunnen 
worden bevorderd. waardoor de vecmantri's, die 
sJccJits gesehikt zijn voor het verrichten van poJitic- 
diensten, langzamerhand kunnen worden afge- 
schaft. Zie ook ONDERWIJS (OPEN BA AR) dl. III. 
biz. 106. 

De jnilitairc veeartsenijkundige dienst is ecn 
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ondcrdecl van den militair Gcnceskundigen Dicnst 
on wordt waargenomcn door het korps militairc 
paardenartsen. Bit korps is bij Kon. BesL van 28 
Januari 1914. no. 58 vastgcstekl op: | Dirigccrcnd 
Piiardcnarts, 2e of Istc klassc met rang van Majoor 
of Luitenant-Kolonel en titcl van Inspectcur-
Paardcnarts, vobrts 9 subaltcr.no officiercn, 
waarvan minstens 2 met den rang van Paardcnarts 
Iste klassc (kapitein) en de overigen then van 
Paardcnarts der 2e klasse (1 ste Luitc- nant). 

Hun bczoldiging is gcregckl bij Kon. Besl. van 23 
Juni 1917, no. 16, terwijl het pensioen over- 
ccnkomt met die van de overige officieren van den 
Gcnceskundigen Dicnst (Kon- Besl. van 6 Maart 
1914, no. 42). 

De militairc paardenartsen zijn gchouden bij 
ontstentenis van den Gouvts.veearts op hun 
standplaats, den burgerlijken vceartsenijkun- digen 
dienst waar to ncmen. 

Door de dicrenartsen in Indie wordt een maan- 
delijksch periodick uitgegeven, getitcld: „Vee- 
artsenijkundige Bladen voor Ned.-Indie", later 
herdoopt in „ Dicrgenecskundige Bladen voor Ned.-
Indi。"，dat door de Regeering gesubsidicerd wordt. 
；,f ' ' > --- 

VEECKENSBAAI (Goegoch Batoerei) is een 
vrij ruimc, zeer beschutte baai inct matige diep- ten 
aan dc.Z.O. pu nt van Zu id Pagai op de Westkust，
van Sumatra, gevorrnd tusschen de oni de West 
inspringende Oostkust van dit eiland cn de (laarvoor 
gelegcn klcinere, lagc, zwaar be- izroeide eiJandcn. 
Het buitenste, grootste en N. lijkstc van deze laatste 
is Tinopo, door cen smallf maar schoone straat 
geseheiden van Tg- Siingingj. tie Z.O. hoek van 
Zuid Pagai, zoo genua nid naar de tall ooze muggen, 
die hi er overal \v<ti(lcn aangetroffen. Z.O. van 
Tinopo steckt het Sarnuelrif, het uiter.ste van de rij 
riffen en ejlaiidcn aan de Oost- en .Zuid zijdon der 
baai, i i-i <,p 21 K.M. van hock Singingi uit. 

I )e Xoord- en Wcstkustcn dor baui zijn vlak >ii 
111( -1 ruikgewas begroeid. Voor de verst e lig- 

< <-nigc lobsc eilandjcs met gevnren en in den 
W. lux-k <!<T baai treft men een menigte kreek- 

j<•■- <.ii ri viertjes aan. \ an om <le Zuid is ecn 
ruimc, di<w i n s< li<»onc I oegang tot de baai langs 
de ()(■ t kir I \ .in <l<- '•malle, hcuvelachtigc land- 
toug, wi-lke li<：t Zuiclgedcolte van Zuid Pagai nil 
miiakt en op welks uiterste punt, Tg. Bio, alt ijrl 
zwarc bran<iing staat. In de baai gaat wi jni^r si 
room. Zic Zecmansgids clccl I. 

VEEN1VI0L. (Andjing tanuh, MA'.) Insect, 
bchoorende tot de afclceling dor krckcls (Gryl-. 
lidae) en gekemnerkt door <len vorni der voor- 
l)ooten, die lot stork verbreede graafpooten 
gcworchui zijn, welkc ecn oppervlakkigc gclijke- 
nis vertoonen met de voorpooten van den mol. De 
voorvlcugels zijn betrekkelijk kort, vecl klei- nor 
dan de gewoonlijk good ontwikkcldc, waaier- 
vormig pl<j(»ibare aditervlcugcls. De vcenrnol leefl 
grootcndc(ds in zi lf gegraven gangen in den groiul; 
ook de eieren wordun in aantal bijcen in ecu hollo in 
den grond afgezet. Het vocdsel is voornamclijk van 
dierlijken aard (r egen w or men, slakken, inscctcn, 
larvcn) ； schadclijk worden zii (lesnictteniiii vooral 
door het vcrnictigen der piajitcnwortels bij het 
graven der gangen. Tn den Arc hi pci komt 
voornamclijk voor de van Afrika tot Australie 
verbreide Gryllotalpa africana TaL Bcauv.; deze is 
kleiner dan de Europceschc 

soort cn is dccls nuttig door vcrdclging van in- 
scctcn, dec)s schadclijk door aanvreten of ver- niclen 
van jongc plantenilcelcn, vooral in kweck- bedden 
van koffic- en thcconderneniingen, jonge riettuinen, 
bedden met Europccsche groenten. Bovcndien komt 
een grooterc soort voor, Gr. hirsula Brm. Bcidc 
soorton geven de voorkcur aan vochtig terrein; 
vooral de groote doet om- streeks zonsondergang ccn 
zeer luid, hoogst on- aangenaam gesjirp hooren, dat 
echter hoogstens ccn half uur na cl ion tijd aanhoudt
； de kleinc sjirpt veel minder krachtig cn hindcrlijk, 
maar gedurende den geheclen naeht. Van sommige 
cxemplarcn zijn de achtervleugels abnormaal klein.
 • 

Literatuur: W. Rocpke, Mitteilung iibcr die 
^avanischen Maulwurfsgrillen. Trcubia I, 1919 p. 90.
 . 

VEEPEST. Zic VEEZIEKTEN. 
VEETEELT. Voor de wclvaart van de bevol- king 

in Ned. Indie heeft in de cerste plaats betee- kenis het 
hoornvee, daarna de paarden, het klein .vce en het 
pluimvee. 

1. HOORNVEE (Hewan, MAL.). Java e n M a d o e 
r a. Hiervan zijn belangrijk de buffels en de runderen, 
wegens hun betcckenis voor den Javaanschen 
landbouw. 

Buffets (MAL. kerbau, JAV. kebo). De buSelsta- 
pcl is op Java erg in verval. Het beste is nog de 
tocstand in de residenties Bantam, Batavia en de 
Preangcr-Regcntschappen, doch in de res. Cheri- 
bon, PGkalopgan, Banjocmas en vooral in Scma- 
rang is de achteruitgang aanzienlijk. Dczo bc- droeg 
van 1905 op 1915 ongeveer 20 %. 

In de afdeelipgen Koedocs, Pati, Grobegan en 1) 
mak, waar bijna uitsluitend bulfels gehouden 
worden, is de tocstand van cl ion aard, dat de Re-
geering, onder zekere voorwaarclen, 21.000 buf- 
fclstieren en bullclkoeicn aan de bevolking ver- 
strekt heeft. waarvan per jaar ongeveer 40 % ge- 
boorten werden verkregen, zoodat daardoor do 
buffelstapel in die streken belangrijk is toegeno- 
mcn. Om de buffeltcelt op Java wecr in goede bail cn 
te leulen, is eenc selcctie begonnen van goedo 
stieren, terwijl de min^erwaardige dieren ge- 
castrcercl werden ； waarbij er zorg voor werd ge- 
dragen dat op een stier 25 koeien bcschikbatxr 
blcvcn. J)it systeem oefent reeds ecn gunstigen 
invlocd op den builclstapcl uit. 

liu.ndc.r(：n (MAL. leinboc, JAV. sapi). In 
vroege- ren tijd moct de Javaanschc vecstapel een 
veel gunstiger indruk hob ben gemaakt, doch door de 
gcringe fokkennis der inlanders cn door hun con- 
servatisme is de vecstapel gcleidelijk kwalitatief en 
kwantitatief achteruit gegaan. De inlander liuit de 
zorg voor het vec, a Is er geen controle op wordt 
uitgeoefend, aan de natuur over, jong en oud, goed 
cn siccht, loopen met elkaar op de gras- vlaktcn los. 
Tot de degeneratie heeft ook veol bij- gedragen het 
vcrwaarloozen, door onverschillig- heid, van de 
ontwikkclingsfactoren, als： voeding, verplegiiig en 
arbeid, terwijl bodem en klitnaat vaak een zeer 
nadeeligcn invloed op den vecstapel uitoefcneik 

De rundcren van den Indischen Archipel bohoo- 
ren tot cenzclfde ras, het inheemsche rund, waar- vaii 
vijf verschillendc typon zijn to onderschei- den ； 
n.I.: 

],Het wildc rund (Bantcng) 
2. Het Javaanschc rund. 
3. Het Balineeschc rund. 
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4. Het Madoercesche rund. 
5. Het Sumatraansche rund. 
I. Het inheemscho rund (Banteng, Bos Sun- 

daicus). DiC wordt nog gevonden in Bantam, Zuid-
Preangcr. Zuid-Besoeki en in de res. Bali. De 
verwildcrde rundcren komen nog voor in het 
Tjidamar'sche (afd. Tjiaudjoer), Borneo, Ternate en 
de eilanden Mojo, Lombok en Bali. De banting leeft 
in kudden van 5 a G koeien met een sGier in het 
diepst der wildcrnissen. De stier is hoog, zwart 
gekleurd, heeft- con korten, breeden kop met rechte 
proficllijn, voorzien van lange, sierlijk gekromde 
Koornen en een hoornachtigen Wrong. 

De koe is nicer roodachtig geklcurd met ccn 
aalstreep, heeft cen langcn kop, die overgaat in een 
smallen hals, wolkc breed is bij de schoudcrs en zich 
voortzet in een liooge, lahge schoft, di勺 zeer scherp 
in den rug overgaat. De borst is diep, het achterstel 
kort met breeden'brock en hoog in- geplanten staart. 
De pooten zijn zeer gespierd, voorzien van sterke 
klauwen. Een karakteristick kenmerk is, dat de haren 
aan de achtcrzijde van den broek wit gekleurd zijn, 
evenzoo de voor- on achterpooten tot aan de knic en 
het sprongge- wricht. 

Te Blitar (res. Kediri) heeft men beproefd de 
bantfeng te kruisen met Javaansch vec, hetgeen op 
een niislukking uitlicp. 

2. Het Javaansche rund. Dib veeslag zou ont- 
staan zijn uit de kruising van den zebu, door de 
Hindoe's op Java ingevoerd en den banteng. Over het 
a)geincen laat het extericur van dit ras veel te 
wenschcn over en verkeert in een toestand van 
toenemende degeneratie. De stieren incten niet 
hoogcr dan 1.25 —1.35 M. en d»e koeien slechts van 
1.18 — 1.21 M. Het is een zuiver vleesch- cn 
arbeidsdier. dat niet meer dan 土 3 L. in elk daags 
geeft. 

De beste exemplarcn worden nog aangetroflen in 
de bergstreken, doch het. nicest voorkomendc type 
heeft een langcn. niageren kop, met weinig 
ontwikkelde booms. De hals is lang en snial en gaat 
ovoi' in een scherpcn schoft en rug. Het kruis is kort 
en heHend met ecn laag ingeplanten staart. De 
schouders en dijen zijn smal, terwijl de pooten lang 
en fijn zijn met allerlei afwijkingen in do standen en 
voorzien van weinig soliede klauwen. DG Javaansche 
koe is op 3-jarigen leeftijd j)as vol- wasxen. In de afd. 
Toe ban (res-Renibang) worden do runderen nog als 
lastdicr gebruikt. 

3. Het Balineesche rund. Door reinteelt is dit ras 
nog raszuiver en komt ved overeen met den banteng, 
Als arbeids- en vleeschdier heeft het liooge waarde. 
De stieren zijn meestal zwart- bruin en meten 1.3 —
1.4 M. Na de east ratio wor- denzij veelal rood bruin. 
De koeien zijn rood bruin en hebben een taiJle van 
1.2 M. Evenals de banteng zijn de billen en 
onderbeenen wit gekleurd. 

4. Het Madoereesche rund. Dit is ook cen pro- 
4net der reinteelt en vertegenwoordigt een der beste 
veerassen van Indic. Alen treft cr allerlei robes onder 
aan, waarvan de zwarle kleur niet erg rgewild is. Het 
voorstel is sterker ontwikkeld dan het achterstel. De 
kop is kort en wigvormig met weinig ontwikkelde 
hoorns, die vaak bijgevijld 

so ms ook we I ontbreken of Jos er bij hangen. 
De hals is kort en breed, rug en kruis kort. De broek 
good gevuld, de dijen steil. De pooten zyn fijn met 
soliede klauwen, doeh vele afwijkingen in de 
standen. De stieren, welke Voor de nationale feesten, 
de stierwedronnen (KGrappan) en de stic- 

rengevechtcn (Toktok, Tokan) worden bestomd. zijn 
gefokt uit supcrieurc stieren cn gesclectcerde koeien 
en worden bijzondcr good verzorgd. 

Het vec wordt door den ]\Iadoerccs zeer good 
vcrzoi'gd, niccstal op stal, onidat cr geen gelogei)- 
heid tot grazen bestaat. Door den enormcn uit- voer 
voor slachtvee gaat de veestapel geleidelijk 
achteruit. 

5. Het Sumatraansche rund. Dit is vermoedc- lijk 
een kruisingsproduct van hot- oorspronkclijke rund 
met den Siaineeschcn Zebu. Met is forsch gebouwtl, 
het voorstel nicer ontwikkeld dan het achterstel, 
terwijl dit ras een sterk ontwikkelde vetbult en 
kossem bezit. De kop is klein cn wigvormig met 
weinig ontwikkelde hoorns. De hals is kort met een 
bovonlijn, die onder een schcrpcn hoek in de bult 
overgaat. De gespierde pooten zijn van klcine, sterke 
klauwen voorzien. In de Alas- en Toba-landcn laat 
de kwaliteit nogal te wenschen over. 

Voor fokdoeleinden en ook voor het mclkbe- drrjf 
zijn in Ned.-Indi。ingevoerd: Bcngaalsch vee 
(Ongol6, Mysore, Hissar cn Gujarat-type); 
Australisch vee (Hcrcfords, Shorthorns en Austra- 
lischc Jersey's) en Nederlandsch vee, waaronder ook 
stamboekvee, 

Maalregelen lol vceverbeterinf/. V66r 1901 is op 
veeteeltkundig gebied wel het cen en antler ver- richt 
met de bcdoeling, verbetering aan tc breji- gen, doch 
vaak zoo onoordeclknudig, dat nog meer degeneratie 
van het inlandsche ras liet gc- volg was, en er 
bastaarden ontstonden van weinig fok waarde. 

Jn genoemd jaar word definitief de vee ver bet <- 
ring op Java ter hand genonien en de zodtccliui- sche 
leiding toeverlrouwd aan de Gouvts. \<-c- artsen,. 
bijgestaan door het Europeesch en 1 n- landsch 
bestuur. De maatregclen bcstoru.lcn in een directe en 
ccn indirecte vceverbetcrijig. 

I. Directe vee ver bet eri n g. a. RcintecJt. 
ondervindelijk is gcbleken dat het Java：ni'< hf 
veeras voor reinteelt niet meer gesehikt is. 
deze nog toegepast wordt, heeft ecne i<- \ ；i n de 
beste stieren pJaats, terwijl de inindcrwaai'digc 
exemplarcn gecastreerd worden, met loop.! ■ iny 
van den regel, dat op 20 koeien supuicurc stier 
bcscliikbaar blcef. Voor reinteelt wcr<ic!» I- leen 
nog in aanmerking gc brae lit de vccstaprl < >)p 
Madoora en Bali, wuar nog uitmuiitcnd f<>kmateria 
al wordt nangetrolTen. 

b. Kruising. Aangczicn door reinteelt het Ja- 
vaansche veeras niet nicer was te licrstclleii, \ver<l 
tot kruising overgegaan, waartoc Bcngaalsch v<-(- 
word uitgekozen. In vroegerc jaren was liiermoilc 
rccdsop Java gekruist en daarnwo zeer goodc !■<■- 
sultatcn verkregen in de afd. Kendal (res. Senia- 
rang) en het district Alirit (res. K6doe). De j)rak - tijk 
leerde weklra flat dit uitstekend gebouw<lc veeras 
zich uitinuiitend op den indischen bodmn ontwikkelt 
en zeer gemakkelijk met Jiet inheem- scl)e vee 
geki'iiist kon worden, waardoor bastaarden 
(mestiezen) werden verkregen, waarop door den 
inlandschen vcchouder zeer vcel prijs word I gesteld. 

Het Bengaalsche fokinateriaal wcr<l door eene 
commissie van Gouvts. vecartson in JiriLsch- Indie 
aangekocht en bestond hoofdzakclijk uit Mysore- en 
Ongol6- vee. 

Met Mysore-ras bleek minder gcschikt to zijn 
voor rasverbeteraar, omdat de progenitu ur smallo, 
hoogbeenige dicren waren met ccn on- 
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aangcnaain karakter. Botcrc resultntcn gaf de 
kniising met OngoJc-sticrcn： hiermede word het 
Javaanscho vecras in sommige st reken van Midden-
Java oingcfokt (absorpliekruising), zoodat het 
inhccnischo vce, ten slottc SO % Ongold on 20 % 
Javaansch bloed bcvattc. Waar do vee- stapel al 
bijzonder infericur block to zijn, word getracht met 
het Ongole-v6e ecn nicuw ras to scheppen 
(Gradingstelscl). 

In de residenties Ke doc, Senia rang (afd. Salati- 
ga en.1 Kendal), Rembang, Banjoemas, Pasocroean 
(afd. Tenggcr) beeft het inheemsche vcc door dezo 
kruising al ccn heel antler type verkregen. 

Kruising met Balineesch veo is beproefd in do 
residenties Ren) bang, (afd. Toe ban en Bodjonego- 
ro), Soerabaja, (afd. Sedajoc), Batavia, (afd. Kra- 
wang), Pasoerocan, (afd. Tengger en Malang); 
Djokjakarta (afd. Gocnoeng Kidoel). Het block, dal 
hot BaJinecschc vce ongeschikt is voor rasver- 
botcraar en zeer onderhevig aan accliinatisatie- 
zickten, zoodat 35 — 78 % te grondc ging. De na- 
komclingen ontwikkeldcn zich onvoldoende en 
vielcn bij niet doorgezette metisage sncl terug op het 
Javaanscho type. 

Kruising met Madocrecsch vee heeft plants ge- 
vonden in de residenties Besoeki, Djokjakarta (afd. 
Gocnoeng Kidoel) cn cnkele andere plaat- sen, 
terwijl in do res. Prcnnger Regcntschappen (afd. 
Soem' dang), eon fokkerij met Madoereesch vee 
werd opgcricht, met het doel- de rationccle 
vcefokkerij bij de Soendanecsche bevolking in te 
leiden. De resultaten waren nog al bevredigend, 
ckn-'h de afstamnielingcn zijn te fyn. 

Met het Australisch-Hereford-vee werd gefokt in 
de res. Scmarang (afd. Salatiga) en Pasocroean (afd. 
Tengger). Zij hebben als veoverbeteraar voor de 
bevolking nict voklaan, oindat him on- derhoud cn 
verpJeging te vccl zorg vercischtc en dit vccras zich 
bovendien allccn goed in do berg- streken 
ontwikkelt. De afstammelingen zijn goed gebouwd 
en zeer gczocht bij de mclkerijen. 

Ncclerlandsch vee, waaronder ook stamboek- 
ve<：, werd jaren geledcn in Indi。al ingevoord 
voor de melkei ijcn cn voldced in de bergstreken 
boter <lan in <lc 1<uslstrckcn. Het is in Tndie 
ovcral go- kruist nw.t Au、tr；i】isch, Javaansch, 
zelfs Benga- |fcs< li vcc, zoodat in de mclkerijen 
hiervan aller- lei bastaar<ltypen worden 
aangetroffen. Grootc \ l<ci ij(?n van Nedcrlandsch, 
Australisch, lli-ngalc< s( li, Javaansch vcc cn 
kruislingen daar- \ i n, gchouflen te 
Djonggrangan (res. Soe- 
i.i k；ii'ta, afd. Klaten)； 
teArgalingga,Lembang,Tji- 

I.rbak Par&j cn de vcefokkerij Chr. de Wot 
Tjisaroea in de res. Prcangcr Rcgentschappen, 
voorts te A re li Maron (afd. Japara) cn do onfier- 
neming Dj a in pit op het ldji?n-platcau (res. BS- .'-
oeki). Al deze vccteeltkundigc ondernomingen 
hebben zeer vccl bijgcdragen tot vorbctcring cn 
uitbreiding va n den veestapel. 

c. Volbloed-fokkcrijen. Onulat clo aankoop van 
fokinatcriaal in Britsch-Tndic op den duur to 
bezwarend is werd door de Rcgccring beslotcn 
Benganlscli fokmateriaal in 'Indie tc fokken, 
waaruit in de behoefto aan dekstieron zou kun- non 
worden voorzicn. Daartoc werd op het oiland 
Socmba (Timor en 0.), een volbloedfokkerij van 
Ongol6-, JMadocra- cn Jfercford-vco opgericht. 
Verdcr werd to Watoebelah (res. Pekalongan) cen 
laiidsfokkerij gosticht van volbloed-Ongol6-vce, 
terwijl daaraan cone inrichting werd verbonden om 
bij de bevolking opgekochto Bengaalsche 

sticrkalvcrcn op tc kweeken tot dekstieren. Doze 
veeteeltkundigc ondernoniingen schijnen vrij goede 
resultaten af tc werpen. 

II. Jndirectc vcevcrbcteringcn. Castratic 
(MAL. kebiri.) Doze is door de Hindoc勺 op BaJi 
gcbracht cn daar steeds in zwang geblcvcn. By de 
Mohammcdaanschc bevolking was vroeger, uit 
godsdicnstigc overwegingen, de castratie streng 
verboden. Nu door dit dccl tier bevolking het nut er 
van wordt ingezicn, wordt dezc wijze van ver- 
bctcring van den veestapel ook door hen in prak- tijk 
gcbracht. Dit succcs is hoofdzakelijk tc dan- ken aan 
de wijze van castrecren door de z. g. klop- methodc, 
wclkc sncl, pynloos cn absoluut onge- vaarlijk 
verloopt. Bcdroeg het mortaliteitscijfer door de 
bloedige methode 20 %, thans zijn er Joogsb zelclcn 
vcrliezcn te boeken. Mocht dit bij uitzondcring toch 
plaats vinden, dan wordt de waardo van het dier 
vergoed. 

Met de castratio zijn thans reeds zeer belang- rijke 
resultaten voor de veeteelt verkregen. llet jaar 1913 
sloeg het record, toen werden op Java 54.613 en op 
de Buitenbezittingcn 22.341 inin- derwaardige 
stieren gccastreerd, waarbij werd zorg gedragen dat 
1 superieurc stier op 20 koeien bcschikbaar blcef. 

b. Veeinarkten, Veohandel. Door het bestuur 
werden de vecniarkten (pasar he wan) voortdu- rend 
verbeterd cn bevorderd.' De voornaamste veepasar's 
zijn: Hji&mis (res. Chcribon) ； Lini- poeng (res. 
Pekalongan); Bodjonegoro (res. Reinbang); Toegoc 
(afd. Salatiga) cn de buflelpasar to Koedoes. Op het 
ciland Madoera worden groote veepasar's gehouden 
tc Karangpinang, Kcdoeng- doeng, op iict ciland Bali 
tc Singaradia, Djem- brana en Toe in bang. Op die 
veemarkten worden vnak 200 — 500 stuks vee 
aangebracht, waarvan % verhandcld wordt. De 
veehandel heeft in den rogel door tusschcnpersonon 
(blantik's) plaats. In den veehandel is de afzet het 
grootst voor de slacht en bedraagt per jaar ± 250.000 
runderen en 180.000 bufEels. De eilanden Madoera 
cn Bali voeren per jaar 16.000 en 20.000 stuks vee 
voor de slacht uit. Buffeluitvoer heeft op groote 
schaal plaats van Taliwang (Soembawa). Het 
rockeloos slachten van vrouwelijke dieren is thans 
vorbo- dcn. Vrouwelijke dieren, wclko nQg ccnigo 
fok- waardc bezitten, niogen niet geslacht worden 
(Ind. Stb. 1905 no. 416). Hot vee heeft door hot 
fokken van betere dieren ook meer waardo ver-
kregen, waardoQr de vecprijzen bclangrijk zijn 
gestegen. Voor cen stier bedraagt do prijs van/60 —/ 
120, voor ecne koo / -10—/ 60, voor cen buffel / 50 
- / 100; terwijl voor afstanunelingen van Ben- gaalsch 
vccras / 100—/ 200 betaaid wordt. Door die hoogc 
prijzon vcrmccrdert do bclangstclling in het fokken 
van good vee, zoodat de inlander thans nicer 
medeworking vcricent bij do veoverbetori ng, 
waardoor hot algomccn wclzijn dcr bovol- king 
aannicrkoJijk is gestegen. 

c. Tcntoonsteliingcn. Door de veetentoonstel- 
]ingen wordt ccn overzicht verkregen van de kwa- 
liteit van het veo in ccn bcpaalde streok cn ook of de 
ha nd having en de loicling der fokregels in. goede 
handen is. Bij clke tontoonstelling wordt het program 
ma vastgestekl door don Inspccteur van don Burgcrl. 
Vceartsonijk. Dicnst, dio ook de jury benoemt. Voor 
elko vcctentoonstellling wordt door de Regeering 
cone subsidio toege- kend, ter bestrijding dcr kosten 
cn om prijzcn te kunnen uitkoeren. Daarvoor wordon 
ook benut 
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de opbrengst dor entree's en die van de publickc 
vermakclykhodcn. Bchalvc rubrieken voor run- 
deren en buffels, werden daar ook ann verbonden 
Yubrickon voor geiten, schapen cn phiimvee, tcr- \v 
泓 na do tentoonstclling nation ale volksfeestcn 
gchouden werden. b.v. inlandsche paardenwed- 
rennen cn een .jaarmarkt (pasar malani). Op de 
ineeste afdeelingshoofdplaatscn van Midden Java, 
en in Bondowoso in Oost-Java voorts in Bali, 
Menado, Pajakocniboeh. cn Fort de Kock zijn zulkc 
vectentoonstcllingen gehouden. die alle zeer goede 
rcsultatcn voor den veeteelt hebben afgeworpen. De 
pryzen bestonden mecstal in premien voor 
siy)crieurc jonge stieren en aanhou- dings premien 
voor het beste fokmateriaal. ter- wijl ook wel eens 
prijzen werden toegekend aan inlandsche 
vcchoudcrs, wicr ten toon gestckle die* ren in de 
beste conditie verkeerden. 

VecdiefalaUen. VeetnisJiavdcling. De inlandsche 
vcehouders worden so ms zwaar getroffen door 
diefstal van hun vee, zoodat in vroegere jaren de 
veestapcl daardoor bclangrijk verminderdc. Reeds in 
de oudste tijden zijn de vccdiefstallcn van 
bestuurswege tegengegaan. Zoo werden in 1688 
deze diefstallen gestraft met den strop (N.I. 
Plakkaatboek, dl. II, biz. 294). welke straf in 1778 
veranclerd werd in geeseling met brandmer- king en 
cen kettingstraf van 25 jaren. Ondanks deze 
barbaarsche straflen namen de veediefstallen niet af. 
Daarom were! het passenstelsel voor het veevervoer 
ingcsteJd voor Java. Voor het eiland Madoera werd 
dit niet noodig geacht, omdat ge- stolen vee niet ver 
vervoerd kon worden. Hoewel het passenstelsel 
goede resultaten gegeven zou liebben. werd het weer 
afgeschaft, met het gevolg datde veediefstallen 
weerzoudenzijn toegenomen. 

Veemishandeling komt op Java en Madoera nog 
veelvuldig voor. Uit wraakzucht worden vaak de 
peezen van de acliterpooten doorgekapt (baljok) en 
a nd ere mishandclingen bedreven. De 
dierenbescherming is in Ned. Indie nog in op- komst. 
Het Hoofdbestuur der Verceniging tot 
dierenbescherming is gevestigd te Batavia en op 
verschiJlcndc plaatsen op Java bestaan afdeelin- gen. 
Vooral de afdeeling Buitenzorg werkt zeer goed,zij 
beschikt over weegbruggen om overlading na te 
gaan en over eenige inlandsche opzichters, die direct 
optreden wanneer dieren mishandeld worden of 
gebruik gcinaakt wordt van ziekc, verwon de en te 
jonge dieren. Deze feit.en zijn straf- baar gcsteld. Zie 
Ind. Stb. 1903 no. 378 en 1906 no. 50. 

Verwonde of kreupele dieren worden te Bui-
tenzorg gratis aan de kliniek dor Ned. Jnd. V'ee- 
artsen»>ehool beiiajidcld, terwijl oj)an dore plaatsen 
de dicrcnartsen kosteloos niediseh advies ver- 
leenen. 

B u i t e n b e z i 11 i n g e n. Huff els. J)e buf- 
felteclt verkeerb over *1 ajgemeen in de Buiten- 
bezittingen, waar de Icvensverhoudingen zoo- veel 
beler zijn, in een gunstiger toestand dan op Java, 
zoodat in vele streken uitstekend en krach- tig 
gebouwde dieren worden aangctrofTen. 

Runderen. Sumatra. Jn de residenties Palcm- bang 
en de Lampongsclie districten treedt de bu meer op 
den voorgrond. l£en j)rocf met het f ok ken van 
Madoereesch vee in het Pale in- bangsehe niislukte. 
Een beler resultaat had het invCcren in 1904 van 
fokvee te Wai-Lima en te Gedong-Tataiin in de La 
mpongs, speeiaal van BengaaJseh cn Bengaalsoh-
Javaansch vee. 

In de residentie Palcmbang hceft de voeteelt eonige 
bcteckcnis in de afd. Rawas en Moosi-Uir, terwijl aan 
de bevolking van Moeara-Bong 27 supcrieure 
Javaansche sticrcn werden verstrekt om den veestapcl 
te vcrbctcrcn. In de kuststreken van het gouverneinent 
Oostkust van Sumatra werden in 1908 Bcngnalsche en 
Siamcesche stieren ingevoerd, die alle good voldcden. 
Minder was dit liet gcval in de res. Benkoelen, oindat 
de bevolking voor trekdier de voorkeur blecf geven 
aan de zuivere afstaminelingen van het inheeni- schc 
ras. De beste vecstapel van Sumatra wordt gevonden 
op de hoogvlaktc van Kocrintji cn in enkclc streken 
van Noord-Suniatra, als Tapanoeli cn Atjeh. Jn de 
Batak- cn I'obalanden laatdc vee- stapel te wenschen 
over. 

Borneo； In. de Wcster-afdccling, waar geen 
landbouwbedrijf is, wordt ook weinig veeteelt ge- 
dreven, daarentegen wel in de Zuider- cn Ooster- 
afdeeling. Vooral in Anioentai cn Tanah-Laoet is de 
veeteelt van eenige bcteckcnis, docli men laat de 
dieren verwilderen cn vangt zc nu en dan op voor de 
slacht en ,dcn handcl. In het landschap Kandangan 
werd Balinecsch fokvee cn in Barabei Bengaalsch 
fokmatcriaal ten behoeve der bevolking ingevoerd. 
hetgeen nogal resultaten schijnt af te werpen. 

Celebes. De 3)inahasa en Gorontalo vormen de 
voornaanistc veeeentra: vooral in het landschap 
Tomohon legf do bevolking zich zeer op veet<.,<■!t 
toe en wordt daarin door de Rcgecring gcstcunH 

In de residentie Mcnado werden vroeger run(l<- ren 
aangevoerd uit Bali en Madoera, waardoor zich de 
veestapcl voortduren*! uitbrei<lt. hetgc< n ook voor 
ecn deel claaraan is toe te sclirijven, dat thans de 
zooteclini.sche leifiing in dit gewc-.f m handen van 
cen Gouvts. vecarts is. T«n buhoeve van den veestapcl 
in Parigi werden he 
stieren ter beschikking van <le bevolking g<-sl 
terwijl in Bontliain ecne fokvan 心：-”h vee werd 
opgerichl, welke nogal vci-1 bchiofi. 11) de negorij 
Libibonga der r<-s. Amboina wei >1 door het 
Gouverneinent een runderfokkorij die editor door 
geringc inedcw<-rking v；m (lc bevolking weinig 
result；i(en afwerpt. 

Op het ciland JIalmahera werd in ■- 
lijk gcdcelte veeteelt gediev(：n door de z<'ii<i< lin- 
gen en in het ZuideJijk gcdecltc door de (Jnirica- 
Handels-Maatsehajjpij. E<-n veufokkcrij i、ook op het 
eiland Banda opj/cricht: <lc bcvolkiiiLr <>nt - vangt 
aanwijzingcn onitn-nl v» rj)|cgiiig cn voiding van het 
vee, van <!<, J.i vaanschr gestraft ci, • alclaar, die 
bckcn<l zijn met <!<• bchaiulcJitig \ n vee. 

Residentie J'iinor O. Op hot eiland "Pimor werd 
door partieulicren z\ustruli-.<4i, .lavaans< ||. 
Bengaalsch, Ma<loerecsfh cn fi>］；
v(>- 
ingevoerd, dat zich go(；d ontwikkeldc, vooral t(> Oi 
Bitenoki ( \V. Timor) en Ainurasi (Z. -TJmor) cn in 
Bedjeli. Behalve voor de slacht wenlen de gc- fokte 
rundcr«-n ook gebruikl voor ^IraagcliensteiT. De ka(
，holiek<* missie te J'oebaki (Timor) fokt met 
Australisch v<<-, eveneens die te La ran Lock a (ci】. 
Flores). Zij bercikte daannode werkclijk goede 
resultaten tot groot jiut der bevolking. ()j)h(；t eiland 
Roti wordt door den Jiadja ecn vcefokkerij gedreven, 
lerwijJ op het uiland Soeniba door het Gouverneinent 
een vol biocd-vcefokkerij is opge- riclit van 
Bengaalsch- (Ongol6-), Australiscli- (Hereford-) en 
Madoerefscli vee on】 de bevolking op Java van 
volbloe<l-fokst ieren tc voorzien. 
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IL PAARDENTEELT. Zic PAAR DEN. 
TIL KLEIN VEE. Onder dezc rubriek vallen goi- 

ten, schapen en varkcns. 
(} e i t e n t o e 11. De goitentcelt is voor do 

voccling van den inlander van het hoogsto belang. 
De Javaansche geit is korthai'ig, gchoornd, nicest wit 
van kleur. hoewel zwart- cn bruinbonte ook veel 
voorkomen. Het is ecu vlceschdicr, dat wei- nig mclk 
heeft, door verwaarloozing, familieteclt en gebruik 
van slechtc springbokken sterk is ge- degenereerd. 
Langs de Noordkust van Java zijn door de daar 
gevestigde Arabicrcn sedert jaren geiten van Britsch-
Indie ingevocrcl (Kashmir- en- Angora-ras), 
waarmede de Javaansche geit ge- kruist werci, 
waaruit uitstekendo bastaarden ont- stonden. Op Java 
wordt overal gekruist met Ben- gaalscho geiten; zelfs 
zijn te Wonogiri (Solo) en AVonosari (Djokja) door 
de zelfbesturen geiten- stations opgericht, om de 
bevolking van goedc Bengaalschc springbokken te 
kunnen voorzien. Door acclimatisatie zickten hebben 
deze fokke- rijen noggeen nut kunnen 
afwerpen.Door de krui- sing van de Jav. geit met 
Bengaalsche bokken verkrijgt het Jav. ras moor 
massa, betcre melk- productie en nicer 
handelswaarde. 

Schapentcelt. Deze is op Java van niet veel belang. 
Het type is klein en tenger, produ-, ccert weinig wol 
en is dus alleen gcschikt voor de slacht. Men heeft 
gctracht het inheemschc ras te kruisen met Merinos-
schapen om meer de tcelt van wol.sehaj)cn tc 
bevorderen, b.v. in dc-Prcan- 

cn de Tobalandcn, doch (lit mislukte. Proevcn 
met de vetstaort-schapen uit Donggola (Celebes) in 
Banjoonias cn in de Lam pongs genomen, gaven 
bcvrc(li.L(en(lc rcsultatcn. Voor de wolproductie is t 
h；ins con jjarticulicrc schapenfokkerij opgericht op 
het Idjenplateau (res. Besoeki), waarvan goedc 
bcrichten zijn ontvangen. Op het eiland Soein- ba on 
ook in de Pfeanger wordt geteeld met het J?homncy-
Marsh schaap uit AustraHe, om scha- |i'-n te ken 
<li<- wol produceeren. welke in den ban<lul ecn 
afzet zou kunnen 'vinden. Aangezieu '!<, 
inlander))ict veel voelt voor wolschapen, maar jiieer 
voor ^IcH'schscliapcn, is de kans van si agon nn-L 
groot. 

\ rk oust <• o 1 t. JJeze tcelt is op Java in haiidpij 
\ an ('liineczen, oindat 3Iohammedancn gem 
varkiHis rnoszen liouden cn geen varkens- vl(-(；s( 
I)cten. llct incKsche varken is vrij forsch go bo u w< 
I, mat ig hoog op do pooten, zwart go- kleur<l met 
hinge bruinzwarle borstcls op schoft, ru^f cn 
wangen. X ermoedelijk stamt het af van In i wildc 
varken: het is ovural verspreid in Indie. I ><! 
varkenst celt is zecr bclangrijk op het eiland Bali en 
oj)alle oiian(lcn van den Timor-Archipcl, v(j()rts in 
Celebes, Wester-afdceling van Borneo, under de 
Dajaks, in de Bataklandcn en op hot ei- land Nias. J'e 
Afedan en Buitenzorg zijn fokstati- ons opgericht, 
waar het inheemsclio ras gokruist wordt met hcl 
Indo-Chincesche varkeji cn het ‘ Yorkshire ras, 
waarvan zeer goedo kruisingspro- diictcn zouden 
zijn verkregen. Overal waar Chi- ncczen zich hebben 
govestigd cn handel drijven, zijn door hen 
Cliinecsche varkcns ingovoerd, die met het 
Javaansche varken verder hebben voort- got eeld 

JV. PLUIAJVBE. DOO^ geheelNederl.-Indic wordt 
de hoenderteelL nls klein n even bed rijf beoefond 
door do landbouwende bovolking. Door verschil- 
Jcndc Europe包non zijn op .Java hoondcrjiarkon 
opgericht voor het f ok ken van rabhoenders, als: 

Cochins-, Brama's-, Plymouth rocks-, Dorkings-, 
Minorca^, Legliorns en Langsanhs. Al deze par- ken 
Vocren echter ecn kwijnend bestaan en 】eve- ren geen 
voordecl op. 

In do res. K'doe komon nog de beste hoenders voor, 
waarschijnlijk kruisingsproducten van het 
Dorkinghoen. De Javaansche kip is zeer inferieur, klein 
van stuk, legt niet best en dan nog kleine cieren. Dit 
aantal wissclt tusschcn 60 en 100 stuks per jaat, tcrwijl 
het gewicht slechts 40 a 45 gram bedraagt. Ten cinde 
het Javaansche hoen te verbetcren werd door de 
Regeering aan het veeartsenijkundig laboratorium ecn 
hoendcr fok- stafion van de bovenvermelde 
rashoenders opgericht, met het doel de beste 
kruisingsproducten aan de bevolking te verstrekken. 
Wegens sterftc ondcr de kuikens en onvruchtbaarheid, 
zoodat uit slechts een klein percentage der eieren kui-
kens werden verkregen, moest deze fokinrichting 
worden opgeheven. 

Door Chineczen wordt veel gedaan aan het kruisen 
van de gewone kip met de boschkip, om- dat de 
kruisingsproducten, “bekisar's'', vooral de hanen, als 
sicrvogels van veel waarde zijn. De Chineezen zijn 
zeer handig in het castreeren van hanen, z.g. kapoenon 
(kebiri), voor de vetmesterij. 

In vele streken legt men cr zich op toe, prach- tige 
vechthanen te kweeken, welke hooge prijzen 
opbrengen. 

Bchalvc hoenders worden overal eenden, z.g 
loopeenden. gchouden, hoofdzakelijk voor den 
cierhandel on voor de vlceschprod uctie. Man ilia- 
eenden worden overal aangetroflen en vaak gekruist 
niet de gewono eenden. 
STATISTIEK. De vee- en paardenstapol gaat gesta- dig 
nunieriek vooruit. Was in 1895 by de veetel- ling 
gebloken, dat de paardenstapcl met 9 % ver- inindcrd 
was, de vcetelling in 1905 bracht aan het licht dat die 
achtcruitgang wecr was ingehaald. , Na 1905 hebben 
van Gouvernementswege geen veeteHingen meer 
plants gevonden. ledere Gouv. veearts is thans 
verplicht bij zijn jaarwerk een sterktestaat van den 
paarden- en veostapel in zijn ressort te voegen. 

Het resultaat van die vcetelling over 1915 is 
als"volgt: Zie tabcl op pag 520. 

Lilcraluur: Voorschriften voor de verbetcring van 
don veestapel, 1861 (Regeering)； Dr. R. de Blieck, 
Rapport omtrent een reis naar Australie, 1914; Dr. H. 
't Hoen, Vedrassen on Veeteelt in Ned.-Indie, 1918; 
Veeartsonijk. Bladen voor Ned. Indie, 1SS7 — 1919; 
A. M. V^ermas^ Verzekering ' tegon vcoschado. '•/ 

VEEVOEDER. Het vocdscl voor paarden en . vee 
bestaat in Indie voor het grootste gedeelte uit gras cn 
verdcr uit andere planten. Konden in vroogcro tijdcn 
do weidegronden op Java behoor- lijk in de veerooding 
voorzien, thans is dit niet nicer het geval. In strekon 
waar de bevolking geen veevoeder aanplant, verkeort 
de veestapel door gobrek in con 
ondervoedingstoestand, mode e6n dor oorzaken van 
den achtcruitgang van den vcestapol. Er zijn talrijke 
streken waar, na lang- durige droogte, voedsclnood 
heerscht, waardoor vele dieren den hongerdood 
sterven. 

Do weidegrondon (pangonan ara &ra, JAV.), die nu 
nog door het vee benut worden, zijn de stop- 
pelwci<li*n (sawalfs)^ de kampoqngweiden, de s尊 , 
wahdykjes en do onvruchtbare grasvlaktcn, waa/*"* in 
het natte jaargctijde wel wat kort en inferiour 
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Overzicht van den Paardcn- en Hoornveestapcl op Java on Madoora. 

Gotalsterkto van don paarden-en vcestapel op ultimo 1915 

Gewesten 
Paardcn Rundcren Bilffels 

i 

Totaal 
hoornvee 

1 

Getnlsterkte 
dcr bcvolking 

(Inlanders) 

Bantam ................................  6798* G30 140244 140874 891541 
Batavia ................................  26144 36269 341449 377718 1999978 
Preang. J Band .....................  
Regsch. 1 Sock ....................  

9613 
26537 

3642 
8701 

57102 
163274 

60744 
171975 } 2681962 

Cheribon ..............................  9776 2060 160215 162275 1G82273 
Pgkalongan ..........................  12G0S 17541 186086 203627 1969450 

| Koed .......................  
Sem. < 

| Salat ........................  

10259 21827 251709 273536 
\ 2571492 

109G7 92240 70294 162534 ( 
Rimbang ..............................  9364 291691 187074 478765 1477197 
Soerabaja .............................  24814 239238 98703 337941 2395618 
Pasoeroean ..........................  29592 475GCS 11380 487048 2001554 
Besoeki ................................  .36336 326717 16241 342958 965G36 
Banjoemas ...........................  5011 82975 92873 175848 1478110 
Kedde ..................................  16223 167092 127118 294210 2322987 
Djokjakarta ....... 5843 131G98 G7837 199535 119043] 
Soerakarta ............................  18789 22G330 231005 4G0118 192G039 
Madioen ..............................  12462 207473 1G236G 369539 1342796 
KSdiri ..................................  17937 225192 153221 378413 1774545 
Madoera ..............................  14925 686272 22650 . 708922 1491994 

Overzicht van den Paarden- Hoornveestapel op de Buitenbezittingen. *) en. 

Gewesten 

Getnlsterkte van den paarden- en veestapel op ultimo 1915 

.Paarden Runderen Buffels Totaal hoornvee 

Sumatra's Westkust .... 16807 99648• 12J0J4 221G62 
Tapanoeli . . . * ...........................  28696 37190 • 70558 107748 
Benkoelen ...............................  ...  1284 15003 1J932 26935 
Lampongsche districten ... • 1085 3739 9672 134 11 
Palcmbang  .................................  145G 30G86 28585 5927 J 
Djambi ........................................  1(52 5037 28968 30)05 
OostkusVvan Sumatra .... 11116 20383 21489 41872 
Atjeh en Onderh. .........................  1832 151036 114918 265954 
Riouw en Onderh. ..... — 3877 5184 9061 
Banka en Onderh. .......................  658 2012 289 2301 
Westerafd. Borneo ..... 218 1038-1 538 10922 
Z. en O. afd. Borneo .... 1388 11514 16376 27890 
Mena do ..............................  ...  ...  239G4 46485 6113 52898 
Celebes en Onderh ......................  41465 2116 3(58393 370509 
Amboina .....................................  214 2249 637 2886 
Ternate en Onderh ......................  128 752 2 • 754 
Timor en Onderh .........................  160745 1113 203830 201913 
Bali en Lombok ..........................  31284 268773 J8J79 286925 

i) Velc van deze cijfers berusten alleen op schalting, 
gras groeit, doch verontreinigd door de lantana, 
alang-alang en ander onkruid. Goede weidegron- 
den worden alleen nog gevonden op de berg- 
plateaux op Java, doch ook al weer zecr veront-
reinigd door de alang-alang. Elders zijn de beste 
weidegronden door de cultures in besJag genomen. 
Het grazen in de Gouvts. djati bosschen is verboden, 
omdat aan den aanplant vaak schade wordt 
toegebrafeht en het vee risico loopt door 
hloedziekten (Texaskoorts) te worden aangetast. 

Jn de Buitenbezittingen zijn nog voldoende weide-
gronden voor den vcestapel beschikbaar. 

Be gras flora op Java bevat tai van uitstokendo 
grassoorten (Grantineeiin). De schijngrassen (Cy- 
peraceeiin), die vcel in het gras voorkomcn, heb- 
ben weinig voedingswaarde, kunnen SOIJIS zclfs 
schadelijk voor de gezondheid zijn. 

De indische grassoorten (MAL. room poet, JAV. 
soekSt, $OEND. djoekoet), zijn van vcrschillende 
kwaJiteit. Tot de goede grassen behooren de vol- 
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gende: djookoct wawaderan (SOEXD.), grinting, 
kawatan, kalitmenta (JAV.), Australisch gras, 
djoekoet inalela (SOEND.). 

Tot do middclmatigc soortcn wordcn gcrekcnd: 
Tembeldk (JAY), Landjaran (JAV. ?), Palijas 
(SOEND.), Blcmbem (JAV.), Ocndoclan (JAV.?), 
Roempoct padi padi (MAL. ?) (rijstgras). 

Tot do groep dcr slechte soortcn bchoorcn： 
Lfinipocjangan, Keinbang-gojang, Dondoman, 
Alang-alang, Glagah, soortcn van Teki (JAV.). 

De technische (Latijnsche) namen van deze 
grasscn zijn to vinden in de brochure: „De voe- 
derstoEcn'' van J. Dekker en in de artikclcn van, C. 
A. Backer in de veeartsenijkundige Bladen voor 
diergenccskundc cn veetcelt. 

Om den voedingstoestand van den veestapel te 
verbeteren, wordt de bevolking door do Rogeering 
voortdurend aangespoord, veevoedcr te planten. 
Vroeger word in de rcsidenties Banjoemas cn Pa- 
soeroean (1888) Teosinte gras (Eucklana Mexica- 
nd) getccld, doch door de slechte keuze dcr gron- 
den cn de weinige medewerking der bevolking 
mislukten deze aanplantingen. 

Grasaan plantingen op cenigszins uitgebreide 
schaal worden thans gevonden te Bandoeng, Tji- 
mahi cn Buitenzorg. De grassen, die daarvoor be- 
steind werden, zijn: het Bcngaalsche gras (Pani- cum 
maximum), Australisch gras (Paspalum dila- tatum), 
Braziliaansch gras (Melinis ininuliflora), Grinting 
(Cynodon dactylon)* k a land] an A, (Pani- cum 
mulicutn) en kasoeran (Elylrias praemorsa). 

Behalvc grassen wordt in het bclang der vee- 
vueding allerwege aangeplant de Toeri-boom 
(Sesbania Grandiflora), die een uitstekend vee- 
voeder voortbrengt, de bladeren zouden een eiwit 
gchalte van 40 % bevatten. Nadeelen zijn, dat de 
boom weinig produceert en zoo kort Iceft. Verder 
wordei) aan het vee gevoederd verschillendc boo- 
ncn (Katjang) soorten, als: Rendeng, Kadele, dan 
mais (djagoeng), Ganclroeng {Sorghum), Djali 
(Eleusine coracana), Brobos- (Alysicarpus) soortcn, 
ten sJottc de bladeren van verschillende 
boomsoorten, als： Waroe, Dadap (Erythrina), 
Lamtiira (Keinlandingan, Leucaena Olauca), Pa- 
f)aja, Kateia, Pisangsoorten, Banibocbladeren, 
suikerriet, de gc<loorndc cactusplant en cindelijk 
nog rainbanan (JAV.), <lat is in het wild gesneden 
gTocii voer, hoof<lzakelijk bestaandc uit kliniplan- 
ten. \)t' bullels wordcn in droge tijdcn nog al eens 
gevoederd met alang-alang worlds. Boomblade- ren 
konicii allcen in aamnerking voor veevoedcr als cr 
groote schaarschtc in droge tijdcn bestaat, 
<•))kunnen oj> den cluur slechts ecn klcin deel van 
het gewonc vocdsel vervangen, onulat de voe- 
dingHwaarile van al <lezo surrogaten nict groot is 
cn afhangt van de nicer of minder vczcligo struc- 
tuur. 

In tijdcn van grasgebrek verstrekt men aun het 
veo ook droog voer, als padistroo (damdn JAV.) en 
mengt Jiet dan inel Toeribladeren, verder ook 
Katjang- (boonen) en niaisstroo. 

Op het cilan(l Aladoera wordt het vee op stul 
gevoederd, cn voor de slechte tijden wordcn dun de 
zoooven gonocinde stroosoorten opgcscliuurd. Men 
])oogt ook op Java, hier en daar met succes, de 
bevolking tot vocdcrverzameling over to halon. ° . 

Met de hooibereiding zijn in Indie vaak proo- von 
gonomen, dio grootendcels mislukten door 
onvoldoendc voorbereiding en minder goedo uit- 
vocring. In den kiatsten tijd is bewezen, dat hooi, 

vooral voor paarden, in Indie ecn zeer good voer is 
en gaarne genuttigd wordt. 

Het cnsilcercn van groen voer, hoc aanbeve- 
Icnswaardig ook, is in Indic nog weinig toegepast. 

Van de graanvruchtcn wordcn gevoederd rijst 
(padi), ma is (djagoeng), en booncnsoorten (katjang). 
De rijst, die gevoederd wordt, behoort in den regci 
tot de inferieurc soorten (bcras mcnir), voor de 
mclkkocien gekookt gegeven, gemongd met 
zemeten (dSdek) en perskoek (boengkil). 

Het krachtvoeder der paarden bestaat meestal uit 
de ongepclde rijst (gabah) der padi tjgmpa. De 
kicefrijst (ketan) is voor vocdsel niet aan te bevelen, 
omdat er ingewandszickten door ont- staan. 

Van de onderaardsche stengeldfeelen, do knol- 
len, komen voor het vec in aanmerking de batata 
(Ipoinoea batatas), de cassave (katela pohoeng, JAV., 
Janipha manihot) en de oebi (jDioscorea)- soorten. 
• 

Veel gebruik wordt gemaakt van de fabrieks- 
afval, b.v. de zcmelen (dfidek) der rijstpellerijen; zij 
bevatten gebroken rijst en veel kaf. Van de za- den 
der boonen (katjangsoorten) wordt de pers- kock 
(boengkil) verkregen, dat als veevoer een best 
krachtvoedsel is. Wanneer de katjang boengkil 
(grondnotenkoek) slccht afgewerkt en be- 
schinuneld is, dan is die voor het vee een gevaar- lijk 
voedsel. De klappcr-ampas (afval) is een uitstekend 
voer voor melkkoeien, het zet de melk- secretie aan, 
evenzoo zijn zeer aan tc bevelen de kapok-boengkil, 
cn de sesam- (widj&n-) boengkil. 

De afval der suikcrfabricken, melasse-stroop 
(tetds, JAV.), is een geliefd voedermiddel voor 
paarden van inlanders, het wordt dan gemengd met 
dedSk, fijngehakt gras cn water, de z.g. kom- boran 
(JAV.).. 

Het paardenvoer uit den handel bevat goede 
voedermiddelen als horsegram (Dolychos uniflo- 
rus) en chaff (stroohaksel met haver), wel- ke 
meestal uit Australie worden geimporteerd. 

Aan het mclkvee wordt nog al eens zout bij het 
voer verstrekt, terwijl aan paarden phosphorzure 
kalk of kryt met hot voeder wordt gegeven, om te 
voorkomen dat de dieron aan beenziekten (Os-
teoporosis) gaan lijden; doordat het indische gras 
over het algemecn kalkarm is. * 

Het komt meermalen voor dat voedermiddelen 
giftige stollen bevatten en bij het vee ziekten ver- 
oorzaken. De krntog plant (kiira. JAV.) (Phaseolus 
lunatus), de Taroein-hoetan (MAL.) (Indigofera- 
soort), de Bengkocan (MAL.), do Djenoe (JAV.), 
Cassaveplanten. Pararubber blaren (Hevea), de 
Pitjocng (Panglium edule), tasten door hun 
blauwzuurgclialtc het centraal-pcriferisch zenuw- 
stclsel aan. Voorts zijn voor het vee gevaarlijk de 
wonderboom (Jiicinus communis), vooral de pers- 
kock hiervun, door hot ricino gchalto; do Tdrong, do 
Kotjoeboeng {Datura alba), en de Pantjahar (Croton 
Tiglii). Van de grasscu zouden de rawa- 
soorten(wawaderan,dondonian,l«5mpoojangan cn 
tSkisoortcn) schadclijk zijn, doch zij verwekken 
vermocdclijk nicer nadecl door de rottende be- 
standdeelen en lagerc organisiuen uit het stag- 
nccrendo water, wclko cr aun kleven en diodo doo- 
delijk verloopendo grasvergiftiging bij do paarden 
veroorzaken. 

Wanneer het vco de jonge padiuitspruitsels 
(tjocrian, JAV.),- cct en rawagras, verontroinigd door 
inos, dan ontstaan ingowandszickton. Op do s a wall- 
en rawagrasson koinon veel zwammen* 
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(Fungi) voor. die mykotischc darmaandocningen 
veroorzaken, de z.g. grasvergiftiging onder de 
• paarden. Evenzoo komen op het suikerrict schim： 
melplantcn en roestsoorten voor, die bij het vec 
ingewandsziekten veroorzaken. Op de blocnien van 
de paspalum (gras-) soorten wordt de Wa- lang-sangit 
(Leptocorisa acuta) cn Walang-ang- gas aangetroffen, 
welke bij paarden den dood kunnon veroorzaken. In 
het rawa-gras worden nog al cons bloedzuigers 
aangctrofYei!^ die onder het eten in den neus der 
paarden kunnen kruipen en koldcrachtige 
verschijnselen to voorscliijn roc- pen. Hoewel het vee 
instiuctmatig vcel van die schadclijke planten zal 
ontwijken, komen deze vergift igingen to ch voor, 
vanzelf het nicest bij het voeren op stal. 

Literatuur: C. A. Backer, Javaansche voeder- 
grassen ； Dr. J. Dekker, De voederstoflen: H. Mars, 
Voeding en voedsels v. h. paard, 1887, V. A. Bl.: A. 
M. Vermast. Grassfarms Coor Indie, 1895, V. A. Bl.: 
A. M. Vennast, Ensilage van veevoer, T. v. L. cn N. 
in N. I., 1888; Weidegang en Stalverplcging, Dep. v. 
L. N. en H., Ned.- Indie： De aanplant van grassen, 
Dr. G. Krediet. V. A. BI. v. Ned.-Ind. ； A. Scharlee 
en J. C. Ber- nelot-Moens, Onderz.oek voederstoffen, 
Gen. T. v. Ned.-Indie, 1864; Teysniannia Jrg. 1901 
t./m. 1905： Vceartsenijk. Bladen, v. Ned.-lndie, Jrg. 
1887-1919.< 

VEEZIEKTEN. De kennis der tropische veeziekten 
is in Ned.-Indie nog onvolkomen: de studie ervan is 
in voile ontwikkeling. De onder- zoekingen a an het 
Veeartsen ij kundig La bora- torium hebben reeds tai 
van veeziekten in Indie tot klaarheid gebracht, in 
verband waarmede ook een betere bestrijdingswijze 
is verkregen. 

Over het algemeen komen oilier de buffcis 
dezelfde ziekten voor als onder de runderen, alleen 
met，dit onderscheid, dat de buffels veel minder 
resistent zijn. 

ledere moesson brengt zijn cigenaardige ziekten 
mee, doch in de kentering komen onge- twijfeld de 
meeste ziekten voor. Bij den inlander heerscht veel 
bijgeloof bij het bestrijden en behandelen der 
veeziekten. toovcrformules spe- len daarbij een 
belangrijke roL In sommige geneesniiddelen 
[Djamoe (JAV.), obat (MAL.)] als asch, tamarinde, 
zout, uieir sirihkalk, enz. stellen de inlanders veel 
vertrouwen,. Van de genees- krachtige kruiden en 
vruchten wordt veelvul- dig gebruik geniaakt, hetzij 
fijngestampt of uit- geperst; vooral een mengsel van 
kruiden, de djanioe sinindjong (JAV.), is een zecr 
geliefd middel. Massage (pidjet, oeroet, JAV.) wordt 
bij elke ziekte in praktijk gebracht, waarna inwrij- 
vingen plaats vinden met sineersels, waarvan 
kajoepoetiholie, rainjak kajoepoctih (MAL.), wi- 
djenolie, minjak widjen (JAV.). djarakolic, minjak 
djarak (MAL.), sirihkalk, zwavel en indigo de 
hoofdbestanddeelen uitmaken. Wordt met deze 
inlandsche geneesniiddelen geen verbetering ver-
kregen dan wordt het dicr ge«lacht of aai.i zijn lot 
overgclaten. 

Europeesche geneesmiddelcn gcnicten bij de 
inlandsche veehoudc/i's weinig vertrouwen. 

Bij Ind. Stb. J 912 no. 432 cn 1917 no. 45 is 
vastgesteld, welke veeziekten als bcsmettelijk 
worden beschouwd. Daartoe worden gerckend: 

1. Veepe^l, ook wel runderpest genoenid 
(Sasalad SOEND., Sam par MAL.). Het is een zecr 
besmettelijke veeziekte met een niortaliteits- 

cijfcr van 95 %. Hoewel de bakcrniat vnn de vecpest 
in het steppengebied van Oost Europa zou 
voorkomcn, heeft do ziekte zich in den loop der 
tijden over gehecl Europa cn Azie verbreid; zd£« de 
Indische kronickschrijvers maken gewag van hevige 
veeziekten. b. v. Valenti)n (Oud cn Nicuw Oost-
Indie 1726) en Raffles in zijn History of Java. 

Het is echtoi, niet bewezen dat al die veeziekten 
inderdaad veepcst zouden geweest zijn： Wel staat 
dit vast ten aanzien van de veeziekten, welke op J a 
va geheerscht hebben in J 879 — ‘S3; 1889 —,93: 
en 1897 —‘99; op Suniatra van ]883 — 590 cn 1897 
en op de Westkust van Borneo in 1878. 
,In West-Java werd in 1879 — '83 de vce- stapel - 
ongeveer gedeciinccrd. De bcstrijding bestond toen 
in het systeinatisch afmaken tier besniette koppels, 
waarmede gecne result at en bereikt worden. Eerst in 
1880 werd men de veepest incestcr, toen op 
veeartsenij kundig, advics, daar, waar Java op zijn 
snialst is, door middel van bamboe paggers een 
veelooze streek werd gevormd cn con inilitair cordon 
con strenge controle hield op allc in-, uit- en 
doorvoer. 

Ann de bevolking der betrokken st reken werd 
2*/o ton schadcvergoeding uitgekeerd, oindat hare 
rijstvcklcn door gebrek aan ploegvee niet bebouwd 
hadden kun nen worden. De bestrijcling van <1 * 
veepest in West-Java ko：-lte het Goiivernenjcnt 
mini 14 milioen ifiildcii. tci- wijl de veestapel 
verminderde met 227.0()0 dieren. waarvan ongeveer 
40.000 afgeinaakt zijn geworden. Sedert 1899 is op 
Java geen veepcst ineer geconstatcerd.. 

Verschijnselen, vcrloop en nitgan^ van <le 
veepest zijn zeer cluidelijk beschrcvcn in (!<■ door 
het Gouvernemcnt uitgege von .JI an<l- leiding tot 
de kennis van runderpest.” 

Voor de veepest -smetstof is zeer gevo<；)jg het 
wilde varken. in mi nd ere mate <!<• buffcl cn lict 
rund. Uc veepest werd hcrliaahlelijk HI Indic, vrooral 
Suniatra, ingcslcepl door in\ <)cr van slacbtvec uit 
Siam, Britsch-1n<li<- <-r) <lc Straits-Settlemcnts, 
hetgeen de- J»(；x(tcini；/ no<»'l- zaakte, dit vee aan 
een strenge quarai)1 ；iinc le ondorwcrpcii. 

2. Miltvuur (Parangs Doeroek. JAV./. Dit is eenc 
gevaarlijke ziekte mcl ccn mortali- teits-eijfcr van 士 
84 %. De ziekte, veroorzaakt door ceu bacil, komt in 
Indic spoi'a(lisch over al voor, krjjgt sonis een 
cnzootiscli karakter (af«l. Krawang). Wanneer de 
bodem niiltvuiirsporen be vat, brengeti deze teJkens 
ies tu weeg. 

3. Mond- en Klauwzeer (Moeroeh, Rangoon, 
Gommfin, Tratjak JAV.) is cen besmettelijke ziekte, . 
die in Indiii bijna ailc jaren cone groote uitbreiding 
vcrkrijgt, met ecn mortaliteitscijfer van 土 2- 8 %. De 
ineeste stcrfgcvall“ri komen voor onder de kalvcrcn 
cn de sJecht verzorgde dieren. De statistischc 
gegevens . zijn weinig betrou wbaar, omdat vele 
gcvallen verzwegen worden. Door economische en 
andero 
den is het uiterst kiHtig de ziekte tc bestrijden. 

4. Seplichaemia hacinorrll(ifjica{Ngorok 
soENn., Gondong, Sam bang jimpoeng JAV.), is 
o*i)pastcu- rellose veroorzaakt door een ba ci I (Jiac. 
bipolare). Deze ziekte komt elk jaar in Indie 
sporadisch en enzootisch voor met ecn 
mortalitoitscijfer van 士 85- 95 %. Het uantal 
zicktegcvallon is stel- 
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|jg vecl grooter dan de statistiek aangecft, omd：.it 
de zickte vaak zoo snel doodelijk verloopt, tint de 
gevallcn niot ter kennis van het bestuur worsen 
gebracht. 

De bcstrijding is nict gemakkelijk, omdat hot cen 
bodomziokte is, doch na een paar niaanden wordt de 
virulentic minder, zoodat de zickte dan afnecmt om 
ten slotte to vordwijnon. ' 

5. Kxvade droec (Malleus, Pildg JAV.).DCZC 
zickte komt overal ondcr do paarden voor, vooral in 
de grootc steden, waar vecl rijtuigvcrhiuirderijen 
zijn gevestigd. De paardenrijke kleine Soendaci- 
landen bleven tot hiertoe nog van de zickte ver- 
schoond； In Oost-Lombok leed de paarden- stapel 
door malleus enorme vcrliezen. De be- strijding van 
kwacle clroes is thans zecr intensief. De klinische 
gevallcn worden direct afgeinaakt, de latentc 
(occulte) gevallen door mallelnatie en scrologisch 
onderzoek tot klaarheid gobracht. 

6. (loedaardige huidworm (Saccharoinycose, 
Pat6g JAV.), word vroeger verkeerdelijk huidle 
wadedroes genoemd, doch is een schiminelziektc, 
veroorzaakt door do Saccharomyces fareinxi- nosus, 
die voornaniclijk heerscht in de stallcn van 
rijtuigverhuurdcrijcn. De lichte gevallen genezen bij 
doeJmatige'behandeJing, dezwaarderc worden 
afgemaakt. 

Een anderc schiminelzickte, die bij paarden op 
Java sporadisch voorkomt, is de Hyphomy- cosis 
dcstriiens, waarbij de^ong- en neusstreek aan^etast 
wordt met zulke wecfselverwoesting. < I a t de 
dieren mccstaJ rnoeten worden afjicmaakt. 

7. ScJiurfl (Scabies; Goedig JAV.), konit spo- 
radisch voor ondcr de paarden, buffels en geiten. 
Aangczion de inlandsche bevolking de zickte van 
weinig beteekenis beschouwt, wordt，cr ook geen 
aangifte van gedaan. Bij jongc buffcis on geiten 
komt vcel de Sarcoptesschurft voor <-n veroorzaakt 
nog al vcrliezen, vooral ondcr (!<■ geiten. 

s. Surni. Doze zickte wordt veroorzaakt door 
<■'•11 l)lo(?(iparasict, <lc Trypanosomum spec. 

- ii, won It door gehecl Indic waargeno- iiK i) 
CD kan s<i)ns enzodtiHch optreden. Bij run- en 
buffels verloopt de ziekte dikwijls yonder nicrkbarc 
vcrschijnselcn, doch paarden ■/.■cm er steeds aim 
te gronde. De surra ondermijn- <!<, in 1 !)05 den 
paaiwlonstapel van de cilanden Roti ci)Savoe (res. 
Timor en 0.), zoodat onge- \ < <T SO °() er door 
verloren ging. De ziokte weird (. vers pre id door de 
bloedzuigcndc insecten </I'abanirlcri on 
Stornoxyssoorten). Onder den inkindselicn 
vccstapcl en wikle dieren zouden 
J'ryiuniosoinuin(lragci,« voorkomcn, wellie ccn 
groot go va ar opli^veren voor den veestapel. 

Buffels zouden aan een Surrnvorm . lijdcn, 
waarbij cone hersenaandoening OJJ don vooi'- grond 
zou treden, zich openbaronclc dcor tlraai- 
Ixnvegingen, waardoor <ic inlanders cr <lcn nftam 
van draaiziekto aan hebben gegeven (inoe- beng, 
nioejeng JAV.). So in inigo desk unfl igen schrijvon 
deze ziekte aan andere oorzaken too. 

9. Hootaardiyc debziekte, (Dourine, Sakit 
Kama- l<x；an MAJ,.) Do urine is con arabisch 
woord cn beteekent onzuivere 
geslachtsgemconscliap. De ziekte * worrit door een 
Trypanosomum spec, uquiperdum veroorzaakt. ][ct 
is zokor <lat zij tijclcns de tlekking wordt 
overgcbraclit, zecr langzaain. doch steeds doodolijk 
verloopt.' (Jcvnllen zijn waargcnoincn in de afd. 
Soome- 

dang (Prcangcr Regentschappcn) in 1901—'02； in 
Krawang (1905) en Banjoemas. 

10. Texaskoorls (Piroplasmosis), komt door 
goheej Ned.-Indie in vorschillendc vormcn voor. De 
oorzank dcr ziekte is een bloodparasiet (Pyroscnia 
bigeminum), welke door bepaaldc token (Txodidac, 
Tjaplak JAV.) wordt over- gcbracht. De inheemsche 
veestapel op Java heeft ecjio groote mato van 
onvatbaarhoid, doch wordt bwitenlandsch vee in 
besmette streken op Java gobracht, dan gaat het 
zonder uitzon- dcring aan Texaskoorts te gronde. 
Van den inlandschcn veestapel is het stcrftecijfcr het 
hoogst onder de kalvcren, terwijl onder mager vee 
dikwijls parasietendragers voorkomen. De 
bcstrijding is daarom zoo moeilijk, omdat de teken 
niet behoorlijk kunnen worden uitgeroeid. Bij 
buffels komt een speciale vorm voor, de 
Anaplasmosis, (8. Loempoeh MAL., JAV., LSmes 
JAV.), waarvan de verwekker is de Anaplasma 
marginale en waaraan vele dieren te gronde gaan. 

11. Tuberculosis (Toring, Parelziekte, vci- wekt 
door de Bac. Kochii). De inlandsche veesta- pcl is 
lang van deze ziekte verschoond ge bl even. Door 
den invocr van Australisch en Noderlandsch 
nielkvee werd ook deze ziekte ineermalen op Java 
ingcsleept cn heeft zich vooral in de groote steden 
van Java's Noordkust genesteld. 

Uit cen tc Semarang gehouden onderzoek der- 
mclkveestapels, niiddels tuberculinatic, bleek 1 % 
tuberculcus to zijn. Onder den inlandschcn veestapel 
komt de zickte sporadisch voor; deze schijnt cr niet. 
bijzdndcr vatbaar voor te zijn. 

12. /Jondsdolheid, (Rabies, S. Gila MAL.), komt 
overal sporndisch in voor en bedraagt voor Java per 
niaand ±10 gevallcn voor zoover het bestuur pr mee 
in kennis wordt gesteld. Het aantal gebeten personen 
aan het Instituut Pasteur tc Weltevrcden behandeki, 
bedraagt per jaar gemiddeld 650, met 土 0.3 % 
sterfge- vallcn. De hersenen van dolle honden, die 
personen hebben gebeten, worden aan voornoenid 
Instituut onderzocht cn aan het Bacteriologisch 
Laboratorium te Buitenzorg, als er geen personen 
zijn gebeten. 

13. Lytnfangitis infecliosa ulcerosa (Farcin de 
bocuf, kijongen JAV.), koint bij rundcrehvoor met 
verschijnscicn van huidontsteking • cn absces- 
vorming, veroorzaakt door ecn staafjes-bacterie. 
Hcrhaaldclijk heeft men de ziekte op Java waar- 
genomon en zelfs trad zo in Deli min of nicer 
enzootisch op. Tn den regel gaat door slechte 
verzorging 10 % der zicke dieren te gronde. 

14. Besmettelijke longziekte (Pleuropneumonia 
contagiosa). Bit is eono besmettelijko ziekte. die 
zich openbaart door ecne ontsteking van het 
longwccfsel cn borstxJies, veroorzaakt door eenc 
kleine bacil . (Coccobacillus inycoides). Reeds in 
1875 was er op gewezen dat doze ziekte in Australie 
veclvuldig voorkwam en daardoor de inlandsche 
veestapel, bij invoer van ziek vee, gevaar liop 
goinfccteerd te wordon, zoodat de Rcgcering het 
noodig achtto Australisch vee bij invoor op Java 
door oon veearts te laten ondorzoeken. 

In 1910 werd do ziekte te Lawang (res. Pasoe- 
rocan) geconstatecrd, bij vee. dat afkomstig was van 
Queensland, New-South Wales en Victoria 
(Australid). Van de 37 ingevoorde diereu kwunien er 
22 to ovctlijdcn. Bij het inlandsche vee is de ziekto 
nog niet wanrgenotnen. 
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15. Boulvuur is een ziektc, dio veroorzaakt wordt 
door de Bac. Sarcophyseinatosis en die nieestal jonge 
runderen aantast. Deze bacil lecft bij voorkeur in een 
vochtigen bodem, <jus in st reken langs rivieren en 
bos?schcn. Do ziekte is eerst in de laatstc jaren 
bekcnd geworden cn heeft in de res. Rembang en 
Djokjakarta (1914) verliezcn veroorzaakt. Door 
enting van al het jonge vee is de ziekte tot staan 
gebraejit. 

Bchalve deze officieel als besmettelijk ver- 
klaarde veeziekten； komon onder den paarden- en 
veestapel in Indie nog tai van andcre ziekten voor. 
welke niet on verm eld niogen blijven. 

De goedaardige droes (Coryza contagiosa 
equorum. S. Ingoes MAL., Boloren JAV.), wordt door 
een Streptococcus veroorzaakt, komt veel- vuldig 
voor met een mortaliteitscijfer van 5 %. Paarden, 
welke van de kleine Soenda-eilanden naar Java 
worden gebracht, worden doorgaans door deze ziekte 
aangetast. 

Influenza. (Skahna, S. Ldlf&r MAL.), komt op 
Java wel eens enzootisch voor met ecn sterftc- cijfer 
van 2 — 5 %. 

De boosaardige kopzieJcte onder de buffels (S. 
Kedadak MAL., Angassan JAV.), verloojit nieestal 
doodelijk. 

De varkenspest (Besmettelijke borstzickte, S. 
Babi SIAL.), heeft onder -de varkens in de fokkerijen 
op Sumatra en in de Wester afd. van Borneo dikwijls 
groote verwoestingen aan- gericht. 
"De besmettelijke Jiondenziekle (8. Andjing MAL.). is 
op Java overal verspreid, vooral onder de rashoiiden, 
vaak met doodelijk verloop. 

Tetanus (klem,£. kakoe MAL., JAV.) komt, na 
verwonding vooral aah de hoeven van paarden voor, 
verloopt meestal doodelijk. 

De besmettelijke scheede-ontsleking (Colpitis 
granulosa infectiosa, S. kamaloean MAL.), ver-
oorzaakt onder het Europeesche melk- en fokvee veel 
last en schade. 

Eeenverweeking (Osteomalacie, S. Toelang 
MAL.), door gebrek aan kalkzouten in het voedsel 
(kalkhonger) is herhaaldelijk waargenomen bij 
Australische paarden der tamme stoeterij en het 
remonte-depot te Padalarang (Preanger Re-
gentschappen). 

Beenmer^ontsteking (Bacillaire Osteomyelitis, 
Linoe JAV.), komt bij buffels voor en openbaart zich 
door bewegingsstoornissen. 

Ingezvandsziekten. Maag-darmontsteking, (Gas- 
tro- Enteritis, S. Pcroet MAL,), treedt so ms enzootisch 
onder de rundercn op on niaakt dan vele slachtoffers 
. 

Kolielc. (S. peroet MAL.), komt vcelvuldig bij 
paarden voor en vcrloopt voor 9 —20 % absoluut 
doodelijk, vooral wanneer verstopj)ingskoliek do 
oorzaak is. 

Darmaandon'ningen, Diarrhea. (Mentjcret. Me-. 
djSn JAV., Moeroes SOEND.), bij paarden en run- 
deren en de Dysenteric (S. Botjor MAL.) bij runderen, 
maakt vrij vcel slachtoffers onder die dieren, zelfs 
verloopt de dysenteric wel eens enzootisch en bereikt 
dan een hoog mortaliteits- cijfer. 

Hevige verstoppingen (Constipaties, K6b8- ,beng 
JAV.) met opgeblazenheid (Tympanitis, S. Kemboeng 
MAL., Melemboeng JAV.), komcn bij paarden en 
runderen door cten van schade- lijke planten dikwijls 
voor en vprloopen dan meestal doodelijk. 

Huidzicktcii(S. koelit MAL.) zijn in-dc tropen waar 
de huidvcrpleging der dieren tc wcnschcn overlaat. 
geen zcklzaainheid. Het mccst treft men droge 
eczeeincn aan, onder <lc paarden. runjeren cn 
hondon. wplkc ziekte mocilijk te genczen is. 

De Netelroos (S.Gatel MAL cn JAV., Urticaria), 
treedt door dicetfouten wel eens bij paarden op. 

Ringvlecht. (Herpes Tonsuron.s, 8. Selaka- rang 
JAV.), komt bij paarden cn runderen vecl- vuldig 
voor, is mocilijk te genczcn. 

Huidontsteking. (Dermatitis Granulosa, Plaio 
d,ete, S. koerap MAL. cn SOEND.) wordt door een 
worm, Spioptera-soort, veroorzaakt； is her-
haaldelijk bij paarden waargenomen. 

Ziekten der bewegingsorganen. Rhcumatische 
hoefontsteking, (S. Koekoe MAL.. Dcngen JAV.) cn 
hoefverzwering (S. Bocboel) zijn vcclvuldig bij 
paarden waargenomen； terwijl bij buffels. na den 
sawah-arbeid vaak een kla xi w - on 1st e]< ing. 
(Lemos JAV., Loempoeh MAL., JAV.), ontstaat. 

G'eivricJitsaandoeninffen bij runderen, (Dengen 
zijn geen zcklzaainheid. 

Alic krenpelheden der ledematen (S. Pin- tjang 
MAL. en JAV.) vooral pceskreupclhcden, noemcn de 
inlanders, Sai)ah oerat MAL. cn JAV., zij worden 
uitsluitend behandcld middcls massage (Oeroet, 
Pidjct JAV.) 

Oogziekten. Hicrvan zijn vernieldingswaardig, de 
niaanblindheiciT (S. Mata, MAL.), onder de paarden, 
die vaak tot blindheid leidt, voorts een enzootisch 
optredende besmettelijke oog- ontsteking 
(Tnfecticuzc Conjunctivitis et keratitis) onder de 
paarden en runderen. 

Soms komt in de oogen van paarden com； worm 
voor, de filariapapillosa, die allecn opcra- tief is te 
verwijderen. 

Parasieten, die de gezondhei<l van de liuis- 
dferen kunnen schaden, zijn: <lc Spoehvormcn, 
(Ascariden). waarvan de Ascaris Mcgaloccpliala bij 
paarden (Eil. Soemba) een blocdarino(-<lc 
veroorzaakt (Vermincuze anaemic), waafaan <1© 
dieren meestal tc gronde gaan. Even zoo veroorzaakt 
de gewonc Spool worm onder <lc kal veren een 
grootesterfte (Tj at jingen JAV.). 

Aarsmaden, (Oxyurus Curvulla. Krawitaii JAV.), 
zijn bij paarden geen zeldzaamheid, v<-i oorzaken 
jeukte, waardonr zij de staarb k"：H schuren. 

LeverbotzieJcle (Distomatose, Porang JAV.), 
veroorzaakt bij runderen en klcin vcc nog stcctls 
belangrijko verliczen. 

Jiooda maaowormzielcle, (S. Wocnincn JAV), 
veroorzaakt door de Aniphistomiun conicum, komt 
bij buffels en runderen zeer vcel voor. 

Bij de buffels komt in de groote blocdvalen een 
draadworm voor (Filaria recurvicollis), die bij de 
dieren plolseling den dood kan veroor- zaken. 

Bij hoixlen komt een filariaziekto voor, waar- van 
de microfilaria in het blood en de macrofila- ria in de 
huid parasiteert en veel slachtoffers kan jnaken. Tn 
Deli zou 20% der honden daaraan lyden. 

Behalvc deze wormziekte komt bij hon<len： nog 
voor de Anffhylostomiasis door con Anchy- 
lostoniumsoort (draadworm), waaraan vol。 dieren 
te gronde gaan. 

Linlwormen (Taeniae) komen bij 25 % d。】' • 
honden in Indie voor en wel de T. Marginata van de 
Cysticercus tenuicoHes bij het run*!.. 
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Vele nysnschcn in Indio lijdcn aan con lintworm, 
welke verkregcn wtirdt; van do blaas- wormen 
(finnen, Cysticercus inormis) van het rund en die 
van hot varkon (Cysticercus collu- losao). . 

Nict on verm old mag blij ven het voorkomen in 
de spicren, bij buffels, van Sarcosporidien, do z.g. 
Micschcrsche (Raineij^elie) buizen, welko weinig 
stoornissen schijnen te veroorzaken. Op vele dicrcn 
parasiteeren vlooien (Puliculosis) cn luizen 
(Pediculosis), (8. Koetoe-MAL.). Vooral buffels 
hebben veel last van de Haematopinen. Schapen 
hebben nog al eens to 场den van do 
vlieglarvenziekten (Myase, Oeler JAV,), door de 1 ar 
ven van de Lucilia-soorten. Dezc veroorza- ken vaak 
belangrijke verliezen. 

De hoenderparken in Indie worden vaak ge- 
dccimeerd door de hocndercholera, een pasteurel- 
lose, veroorzaakt door de Bac. Avisepticus. 

Lileratuur : Dr. D. P. F. Driessen, Bijdrage tot de 
runderpest geographic 1888; Rapport over de 
bcstrijding der Runderpest door Resident J. N. van 
Vleuton, 1883; P. H. van dor Kemp, Terugblik op de 
in W.-Java geheerscht hebbende 
runderpestepizootie van 1879 — 1882； C. A. 
Penning, Trypanosomiasis in Ned.-Indie 1907； 
Dr, G. Leurink, Boosaardige dekzickte, 1913. Dep. 
v. L. II. en N.; A. M. Vermast, Aanteeke- ningen 
eener besmettelijke oogziekte onder de jiaarden, 
1887； Veeartsenijkttndige Bladen voor Ned.-Indie 
1887- 1910. 

VEGETATIE.〕)<?. kennis van den plantongroei 
van Ned.-Jncl迷 is nog niet zoover gevorderd, dat 
het mogclijk is, daarvan ccn samonvattend over- 
zicht to geven. Om de vegetatie te beschrijvcn is in 
de allcrecrstc plaats noodig bekendheid met <lc 
soorten waarnit de vegetatip bestaat. Alleen van 
<lcn plantengroci van Java kan men thans zeggcii, 
dat hij vrijwcl'bckcnd is, al ontbreekt tot (Insver nog 
8Leeds ccn modern handbook daar- over. De Flora 
van Ncd.-Indie van Miquel is reeds 1 a11g 
verouderd wat de nanicn dor planton betreft i')i 
tevens incompleet geworden. Dit werk be- overigens 
in hoofdzaak alleen Java en mi dec! van Sumatra. Na 
Miquel zijn nog wel in jnonografische bewerkingen 
van bcpaakle plan- "•nfamilig veel gegevens voor 
den dag gekomen <>V«T <!<■ plantensoorlen van 
Ncd.-Indie, maar rlezc lileratuur is zoo verspreid, dat 
nog niemand dauruit een sanHtnvatting heeft 
kunnen geven vim den tegen woo rd igon stand van 
onze kennis. van de jilanicnsoorlcn van Ned.-fnclic. 
(Men zie bicrover ook lid artikcl Botanische 
Litcratuur jn rh.-cl J van deze Encyclopaedic). Een 
opsom- ming van de plantensoorten is eehter nog 
slechts ccn eerste »tap. die tot een volledigc 
verhandeling over de vegetatie moot vocren. Niet 
alleen is het noodig de soorten to kennen. men dient 
ook na te gaan welke nil wendige factorcn (klimaat, 
bode in, enz.) den lilantengroei in bcpaalde dcclcn 
van den Archipel behcei'Schoii. Het is duidclijk, dat 
in de streken, waur de mocssons stork van elkaar 
ver- schillcn cn <1 us ccn geprononceerd natte tijd 
af- wisselt mot ccn zeer <lrogc periodo, de planten- 
groci anders zal zijn dan in de dcelcn van den 
Archipel, wuar de regen vrij gelijftinatig over het 
■gchccic jaar is verdeekl. Tmmcrs cen groot aantal 
plantensoorten kan geen droogte verdragen, en z'il 
dus in de typische mocssonstroken niet kun- ))en 
groeien. E ven zee r zal de bergflora or goheel anders 
mooten uitzicu dan de plantengroci van 

de hcetc vlakte, tcrwijl ton slotto ook plantengroci op 
ecji kalkbodem anders is samcngestcld dan die op 
vulkanischo gronden. Eon artikel over de vegetatie zal 
inet die factoren rekoning inoeten houden, maar daar 
de archipel noch klirnatolo- gisch, nog gcologisch 
volledig bekend is, blijft eon vcrhandcling over de z.g. 
aanpassing der vegetatie aan de uitwendige 
oinstandighcdcn uit den aard der zaak ohvolledig. 
Vcrder zijn or nog andere factoren, die het 
plantcnklccd van Ncd.- Indie bchccrschen, en wel de 
z.g. historische factoren. Dat op Sumatra 
plantensoorten voorkomen, die b.v. in Nieuw-Guinea 
ontbreken cn omgekccrd, ligt voor een nict goring 
gedeclt^ aan de afkomst van den plantengroci. Het is 
duidclijk, dat er vccl mecr kans is, een Australischc 
plant in N.-Guinea aan te treffen, dan op Sumatra cn 
omgekcerd zal men Achter-Indische planten op 
Sumatra jneer vinden, dan op N.-Guinea. De kennis 
van de factoren, die in vroegere perioden van do 
geschiedenis van den Archipel de ver- spreiding der 
plantensoorten hebben behecrscht, de z.g. genetische 
plantengeografie is nog slechts in een eerste stadium
： haar beteekenis voor de vegetatie is dus nog slechts 
zeer gebrekkig bekend. 
.Naast ecn opsomming der plantensoorten cn een 
bchandeling van de factoren, die hun voor- konicn cn 
uitcrlijk bcheerschen, moot cen artikcl » over de 
vegetatie ten slottc nog bevatten een beschrijving van 
het uitcrlijk van het planten- klecd van den Archipel. 
Ook op dit terroin is nog weinig gewerkt. Indien een 
leek aau zulk een be- schryving wat wil hebben, dan 
moot die beschrijving niet te algcmeen zijn, maa* zij 
mag ook niet te veel in de details gaan. Ecn 
beschrijving van details brengt onvermijdelijk nice 
cen opsomming van nanieii van plantensoorten, on. 
claar de leek de (Latynschc) namen dor planten niet 
kent, zal cen gedetftillecrde beschrijving van het 
uiterlijk der vegetatie den leek oven weinig 
bevredigen als con besphrjjving, die hem tc weinig 
details geoft. Het komt hierbij dus vooral aan op de 
kunst van bcschrijvcn, ccn kunst, die slochts weinig 
men-, schen verstaan. Het zou natuurlijk een idealc' 
toestand zijn, als plantkundigcp van beroep, die tevens 
good de kunst verstondon, om cen be- schrijving van 
het uiterlijk van den. plantcngroei te maken, den 
gehcclen Archipel hadden bereisd en hunne 
beschrijvingen zoo hadden gemaakt, dat 
plantennatncn daarin zoo weinig mogclijk 
voorkwaincn. Dcrgelijkc beschrijvingen zijn eehter in 
do litcratuur zeer zeldcn te vinden. De 
buitenbezittingen zijn nog maar zeer weinig door 
plantkundigcn bereisd, en zij, die or gcwccst zijn, 
hebben cr meostal veel te kort vertoefd om zich aan 
cen besohrijving to wagen, of hebben slechts h ier on 
daar eon klein plekje bezocht. Wel is waar hebben vole 
nict-plantkundigen beschrijvingen gegeven van de 
door hen bczochto dcclen van den Archipel, maar dezo 
beschrijvingen zyn. slechts zcldeu bruikbaar. Zc 
hebben ten eerste het groote bczwaar, dat zc wegens 
gebrek aan vorincnken- nis van ,dcn bcschouwer tc 
veel bij algemeen- heden zijn geblevcn, en ten tweede, 
dat het voor den leek op plant kundig gebied uiterst 
moeilijk is, te weten, wat bclangrijk cn wat 
onbelangrijk is.，Dc ecn wordt gotroffen door 
bijzondcrhcdcn, die den under niet in het minst treffen. 
Hot ge- volg is, dat de beschrijvingon niot op 
denzolfden voet worden gcmaakt en dus ondorling 
niet vor- 
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gelijkbaar zijn. Uit- de het orogene massa dcr be- 
schrijvingen kan incn gcen behoorlijk sarnenvat- ten d 
overzicht van het uiterlijk van den Ncd.- Indischcn 
plantengroci distillecren. Om al deze bovengenocmdc 
redenen is eon complect artikcl over de vegetatie van 
N.-lndic nog nict te schrij- ven, cn het zal nog lang 
duren, voor voldocndc materiaal voor zulk een artikcl 
voorhanden is. 

Als geheel bcschouwd behoort de vcgetatic van 
Ned.-Indie tot het z.g. palacotropischc florage- bied en 
wel tot de z.g. Maleischc afdeeling daar- van, De 
andere afdeeling is de indo-afrikaansche, die Voor-
Indie (zondcr Ceylon), het grootstc deel.an Afrika ten 
Zuiden van de Sahara en ten Noorden ,van het 
Kaapland en Madagascar cn omliggende eilanden 
omvat. Tot de Maleische afdeeling behooren Ceylon, 
Achtcr-Indic, Ma- laka, geheel Ned.-lndie en de andere 
deelcn van Borneo en N.-Guinea, Bismarck-Arch i pel, 
Salo- 'mo-eilandcn cn tropisch Noord-Australic. Het is 
natuurlijk vooral ecn overeenkonist in plantcn- 
families, plantengeslachtcn en plantensoortcn, die de 
reden is, dat men ecn zoo uitgestrekt ge- bied sa men 
vat tot een planten-geografische af- dccling. Doch ook 
het kliinaat heeft zijn invlocd. Het tot ale karakter van 
de vcgetatic wordt in }ict grootste decl van het gebied 
bepaald door de gelijkmatigheid van de temperatuur en 
de grootc • vochtigheid. De belangrijkste van allc 
plantcn- formaties is het regenwoud, de formatie op 
aar- de, die de sterkste groeikracht vertoont. Rogen- 
woud is slechts ontwikkeld in die gebieden, waar niet 
minder dan 200 cm. regen per jaar vait en waar geen 
geprononceerde drogc tijd de continuiteit van den 
groei onderbreekt. Ken typisch kenmerk is steeds de 
sanienstelling van het woud uit. een zeer groot aantal 
verschil- lende plantensoorten en het voorkomcn van 
zeer veel groeivonnen. Dit is reeds duidelijk >tc zien 
aan het onregehnatige proficl, de ongelijkheid van 
vorm en hoogte der kronen, de vcrschil- lende tinten 
van groen als men boven .op het .bos ch kijkt. Bij het 
bet reden van het woud blijkt de zeer gevarieerde 
samenstelling direct uit de verschillende vorm cn klcur 
van de stain men. Zeer algemeen kcuncn plankwortcis 
voor, zooals ze in den regel worden genoeind, plattc 
uitwassen van den stam, die als rcusachtige plan ken in 
den vorm van rechthoekige drichocken aan de 
boomstammen zijn vastgegroeid met ecn van hun 
rechthoek-zijden. De beteekenis van dezo 
plankwortels is voor de plant nog onbekend, inaar ze 
moeten natuurlijk in eenig verband staan met de 
omgeving, daar ze bij zeer uiteenloopcndc 
plantenfamilies voorkomcn. Boomcn met sterkc kurk-
vorming van de sc hors komen we i nig voor; meestal 
zijn de stain men glad. Ook de kruinen zijn slechts 
zelden breed en groot, hun ontwik- keling wordt 
blijkbaar door de naastbijstaanden gehinderd. Boomen 
met periodiek afvallendc bladeren zijn zeldzaam. Wel 
is waar schijnt de bladafval in sommige tijden van het 
jaar grooter te zijn, dan in andere tijden (daaromtrent 
is ech- ter nog weinig onderzocht),maar de boom is 
loch zoo goed als nooit geheel kaal. Het bl ad is bijna 
steeds leerachtig en hard, vooral bij de hoogste 
boomsoorten. De bloeincn zijn zoo goed als altijd 
onaanzienlijk； bij enkele eoorten komen zij uit Jiet 
oude hout te voorschijn (Caulifiorie). Het on- derhout 
is incest rijk ontwikkeld. Dit bestaat uit kleinere 
boomsoorten, die mecr aan de schaduw 

zijn aangepast en meestal in het bczi( zijn van 
dunnere en grooterc bladeren, clan de soorten met 
hooge kronen, die de voile zon hebben te verdragen. 
Tot- het onderhout behooren ook de paln.ien, wclkc 
echtcr in Ncd.-Indie in het regen- woud vrij 
schaarsch zijn, be halve in het Oosten van den 
Archipel, waar sagoepalmcn plaatsclijk (vooral op 
inocrassigc pick ken) cen zeer bclang- rijke rol 
spclcn, cn Rotan, die tot de kliniplanten behoort. 
Ook bamboo kan ecn zeer bclangrijke schaduwplant 
zijn. Op den bodem bevinden zich nog tai van 
kicinere schaduwplantcn, zoowel varens als hoogere 
plantcn (Zingiberaceeen, Gcs- ncriacecen enz.). 
Liancn en epiphyten zijn zeer bekende vcgetatic 
typen van het regenwoud. De lianen zijn beschrcvcn 
in het des bet ref fend artikel in deel II bl. 528. De 
cjnphyten zijn plan- ten, die kiemen en zich 
ontwikkclen op andere planten zondcr zich ten koste 
van die j)lantcn te voeden, zooals ])arasicten doen. 
In de gematigde streken zijn het nicest lagere plan 
ten, als wieren, korstmossen en mossen, die deze 
cigenschap be- zitten; in de tropen cn vooral in de 
streken, waar voldoende regen valt, zijn er ook 
talrijke hoogere plantcn, die cpiphytisch kunnen 
leven. U(4 zijn allc plantcn, die ecn zoo grootc 
behoefte aan licht hebben, dat de nogal duisterc bode 
in van het regenwoud voor hen tc donkcr is. Zc leven 
dus zoo hoog niogelijk in de boomen of op de takken 
dcr boomen aan de rivieroevers, maar daar er nict 
veel voedscl op ecn boomtak te vinden i* zijn het 
incest klcinc plantcn. Ze zijn cchtcr allc in het bezit 
van geniakkelijk verspnudbare zaden of sporen, ten 
deele doordat de vruchten door vogels worden 
gegeten, zoodat de zaden met «!<■ excremcnten dcr 
vogels op de boomtakken kun- nen komen, voor pen 
andcr deel, omdat de zadei) zeer licht cn klein zijn 
en door don wind -mak- kclijk worden verspreid. 
Om deze reden bchofnu ook vole varens tot de 
cpiphytcn, daar I)mine sporen geniakkelijk door den 
wind worden mf '- genoincn. Talrijkc soorten van 
orchitlccen !<• v<ui in het regen woud cpiphytisch: 
ze hebben nil «-i -l fijne zaden, leerachtige bladeren 
cn me<-s1 i-； ■•'•n deel van hun stcngel 
opgezwollcn tot cen wafcr- houdende knol. ])aar 
reeds ecn korfstori'iiyo droogte de boomsohors, 
waarop de cpiphyt zich heeft vastgchecht na de 
kierning van ln-1 zuad, geheel doet uitdrogen is zulk 
een waterreservoir vo*>r de plant van grootc 
beteektrnix. Df harde lecrachtige bladeren vc rd am 
pci) inofilij k hel water en ook dit nmakl, dat de uid 
spo(r(lig gebrek heeft aan water. Deze cigenschap, 
oui water vast te houden, bezitten ook zeer vcci 
andere epiphylcn. Tai van epij)hytisclie vurens 
zetten b.v. i)i tcgenKtelling met an<l<trc varens 
lecrachtige cn beschubde bladeren. I)(• orclii- dceen 
hebben verder verschi|]cn<lc soorlvan worlds; so)n 
mi go zijn ontwikkeld als hecht- wortels, die de plant 
aan d(tn boonistajn b(3vcs- tigen; andere zijn 
voedingsworlds, die in de spleten van de 
boomschors voedsel zoeken； nog andere 
hichtwortels, die vrij naar beneden neer- hangen cn 
in staat zijn door rn id del van ecu om- hullcnd 
weefsc) water en waterdarnp op te nemen. Ook 
onder de raccecn komen vek； cpiphyten voor. Deze 
hebben meestal bessen, die door vogels g(;geten en 
zoo vei'Hpreid worden. J>e liichlworl.«4s van deze 
Aronskelkachtigen be re i ken vaak den grond; ze 
vertakken zich in den bodem en vocrcn dus later van 
daaruit voedsel naar de plant. 
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Dezc luchtwort els makcn op het ecrste gczicht 
cenigszins den indruk van liancn, maar zo zijn 
minder houtig en dus vccl slapper, cn steeds cir- 
kelrond op doorsnede. Nog vcle anderc planten- 
familics (Gcsneriaceccn, Moracceen enz.) Icvcren 
epiphyten. Hieromtrent zie men ook het artikel 
FICUS. 

Het regenwoud in dezen vomi komt in het 
grootste deel van den Archipd voor, daar byna over 
al voldocndc vocht in de atmosfeer cn necr- slag 
voorlianden is. Hot is ccliter op vele eilanden in de 
vlaktc al gcheel door de cultuur vernietigd, met 
name op Java, waar het nog slechts op enkclc 
plaatsen in het Westen voorkomt. Men vindt het 
echter nog in ongerepten vorm op Sumatra； 
Borneo, N.-Guinea en velc andere plaatsen, waar 
een langdurige en droge Oostinoesson niet aan- 
wczig is. Maar niet alleen in de vlakte, ook in het 
bergland van den geheelcn Arc hi pel is regenwoud 
te vinden, en vaak vindt men het zelfs in de berg- 
streken veel typischer ontwikkeld dan in do vlaktc. 
Ten deele is dit ook liierdoor te verklaren, dat in de 
bergstreken nicer regen vaJt dan in de vlaktc en er 
nicer nevel overkoint. Voor Java is het regenwoud 
het best bcschrevcn door Jung- hubn in zijn 
standaardwerk „Javan. Van de andere eilanden 
ontbreken nog bcschrijvingen grootcndcels, maar 
wat men er van weet beves- tigt in grootc trekken de 
indeeling in gordcls, die Junghuhn voor Java heeft 
vastgcstcld (zic daar- voor het，artikel JAVA in 
deel II, bl. 188 cn volgcndc). Opde andere 
eilandenzijn deze hoogte- gorclels door 
gelijkniatiger regenverdeeling of floor andere 
onistandigheden vaak minder goed te 
onderscheiden. Wei treft men boven 2500 — 3000 
31. evenecns de alpine gordel aan. doch de 
nevelstrcek met zijn sterke mosvegetatic op de st a 
mm on, blijkt zeer afhahkelijk tc zijn van 
klimatische onistandigheden cn kan dus v<*el lager 
reeds voorkomen, dan op Java. Dit is b.v. 
gccons'tatecrd voor Borneo en Nicuw-Guinea. I lei 
vonrkonien van bcpaalde typische plan ten- 
izcslachtcii kan plaatsclijk het regenwoud een 

r l>iizon<lcr karakter geven. Zoo vindt men <'|» 
N.-(；uinea grootc bosschen met sagocpalmcn, i < 
rv, ijl ook Panda non door hun sterke ontwikke- li»g 
en grootc afmeting hicr en daar een domi- 

' karaktor hub ben. Bainboc cn rotan 
kunnei) ])laalselijk ook in zeer grootc hoeveel- 
hciien voorkojnen. . 

In <!<, drogcrc dcelen van Slalesie vindt men 
ii)(ns<>nbosschcn in plaats van regenbosschcn. 
Door .Junghuhn zijn deze moesonbosseben voor 
Host Java uit voerig bcschrevcn, met hun veel 
gcringiT aanlal plantcnMOorten, hun booinen, die 
in <l(! (,). inoexMoii kaal staan ( Djati), het 
nagenoeg ontbreken van linnen cn epiphyten. 

Eon bijzon(l(^re vorm van bosch is het vlocti- 
(mangrove). Zie het artikei MANGROVE. Dit 
vlor(|bosch w«)rdt behecrsclit door de eigen- 
aardigheden van den bociem (zoutc modder). Uier 
en daar kunnen de Ajodemomstandigheden 
natuurlijk aunleiding geven tot het ontbreken van 
regenwoud. Als voorbceld is tc nocmcn hot strand 
met zijn eigenaardige strandvegetatie. 

Wat de samcnstelling van (k*flora aangaat, 
verscliilt clc alpine gordel het nicest van het 1 age 
re kind. Tcrwijl men ovcrigcnH vrij gelcidclijko 
overgangen vindt van de eeno gordel naar de andere, 
bepftalde plantensoortcn geleideJyk zict verdwijnen 
cn plants makcn voor andere, zi« 

mcn bij het bcrcikcn van do alpine gordel plotse- 
ling ecn geheel andcr element optreden. Op de 
hooge toppen van de bergen van den Archipcl valt 
dit sterk op door het voorkonicn van soorten, 

die met Europccsche alpcnplantcn verwant zijn 
zooals Boterbloem, Gentiaan, Viool, Rhododen- 
dron cn velc andere. Dezc flora bchoort eigenlijk 
niet tot het palacotropische floragebied, maar ' 
veel mcer tot het holarctischc floragebicd, dat 
N.-Amcrika, Europa cn N.-Azic omvat. Een 

-~ van het voorkomen van doze 
afwijking zou buiten het kader van dit artikel 
vallen./ - ' ■ ■ 

VELDHUUR. Naam, die somtijds gobc^d wordt 
om het verhuren van bouwvelden doorin- landers 
onderling to ondcrschciden van „grond- huur" 
eenerzijds (I, bl. 829) en ,,l&ndhuur‘‘ an- dcrzijds (II, 
bl. 529), welko beidc laatste bestaan in een transactie 
tusschen cen inlander en een 

naderc verklaring 

Europeesche onderneming of Europeaan. Veld 
huur in dezen zin (I, bl. 823, 829) is zeldzaam； z 

dcelbouw (I, bl. 577, 823) is veel gebruikelijker. 
Vcldhuur (ngedol tahoenan, enz.) is geheel ver- 
schillend van onzo grondpachting, en begint met 
het storten van do vol)e huursom ； het woord 
,,huren" (sewa, nj6wa) wordt in tai van streken 
nooit toegepast op gyond. Zic Pandecten van 
het adatrccht IV.B., en Mr. Holleman in Ind. 
Tschr. v. 1). Recht 112, 1919. "- 

VELVET BEAN. Zic MUCUNA PRURIENS. 
VENDUTIE. Zie VERKOOPINGEN. 
VENKEL. Zic FOENICULUM. 仁 ./ r 
VENUSHAAR. Zic ADIANTU3I. . C 厂”'-/ 

VERBLIJF. In tcgenstelling met wat WesterL?：'七3‘ 
sche landen in den luodernen tijtl te zien geven, / , 
is, cvcnals de vrijheid van verkecr in Indie (zie 
PASSENSTELSEL), zoo ook de vrijheid 
verblijf aldaar aan tai. van beperkingen onder- 
worpen gewcest of nog steeds onderworpen. 
Vooreerst wordt de toelating in Indie en de ver- 
gunning tot vestiging daar tc lande door ge- 
strengc bepalingen gcregcld: dan is de woon- 
vrijheid binnen Indie langc jaren aan banden. 
gelegd geweest; eindelyk heeft de Indisch© 
regeering een ver-gaande bevoegdlieid oin aan 
iemand zijn recht van verblijf tc ontzeggen of 
het op bepaalde wijzen te beleiniueren. Daarbij 
komt dan veelal nog voor Indonesifirs een stelsel 
van registratie, dat zicli in de practijk almede 
kncllend kan betooncn. De algcmeene strek- 
king dcr in de twintigsto eeuw aangebracht© 
wijzigingen op dit stuk is dezc geweest, dat men 
met toelating cn met vergunning tot vestiging 
mocilijk incent te moctcn blijven, doch voor hen, 
die ccn inaal — hetzij <loor geboorto of door toe、 
lating — op hot gobied van Indie zijn, de vryheid 

verblijf zoo groot mogclijk van vorkcer en van v 
tracht te makon. 

van 

Toelaling en vestiging. De op het oudc art. 105 
Reg. Rogl. gegrondo toelatingsverordcuingen van 
1872, wclko tusschcn Wcstcrsche vreem- 
dolingen (Europeanen enz.) cn Oostersche vreem- 
delingcn (Chineczen enz.) ondcrscheid maakten, 
hebben in 1911 plaats goruimd voor een allo 
landaarden en allo nationaliteiten omvattende 
rcgeling, die reeds in 1916 cn 1917 wedor door 
niouwe bepalingcn voor allo landaarden en 
nationaliteiten (deels by algcmeenen maatregel van 
bestuur, deels bij ordonnantio vastgcsteld) is 
vervangen met ingang van 1 April 1918; ook dezc 
bepalingon zijn in kleinigheden herhaaL 
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delijk wccr gewijzigd. Zij la ten ontscheping allcen toe 
in Tandjong Priok, Semarang, Soera - baja, 
Eminnhavcn, Sabangj Bela wan Deli, Makassar en con 
(telkens venninderd) a an tn) an dore havens, alwaar 
dan ccn ontschepings- ambtenaar on meest-al eon 
immigraticcoininissie is gevestigd; zij eischen / 25 in 
conlanten 
* (later terug to betaleu) voor de vergunning om aan 
wal te gaan; geven gclcgen heid om ongewenschte 
immigranten (slechtc sujetten, paupers, gevaarlijkcn) 
te weren ； stollen een adniinistratievc controle in 
(in'plants van de rechtcrlijke controle van 1911) op de 
beslissing, of i^inand wel onder deze 
toelatingsvoorschriftcn raft; en geven eenige 
categorieen aan (b.v. uit- gezonden ambtenaren), die 
noch toelating noch vestigingsvergunning bchoeven. 
Dat iemand Indie zou binnenkomen over ccn der 
landgrenzen (Borneo, Timor, Nieuw-Guinea), schijnt 
niet als mogclijk voorzien. Sinds 1920 kan de Indische 
iinmigratiedicnst, voor het afgeven van toe- 
latingskaarten, ook in cnkele nader aan te wijzen, 
buiten Indie gelcgen, havens werkzaam zijn. Voor de 
toelating van Cliineesche koelies gelden afzonderlijke 
vooorschriften van 1917 en later； voor Riouw gelden 
bijzondere voorschriften van 1918; voor de vraag, in 
hoever onze voorschriften nopens toelating en 
vestiging ook voor zelf- besturencle landschappen 
gelden, zie Mr. Spit, De Indische zelfbesturende 
landschappen, 1911, bl. Cl — 65, en art. 20 der 
Zelfbestuursregelen 1919 (Ind. Stbl. 1919 no. 822). 
Voor Christen- zendelingen en andere 
Christenleeraars (dus ook Indonesische ?), die in cenig 
dee! van Indie hun dienstwerk willen verrichten, is 
nog de bijzondere toelating noodig van art. 123 Reg. 
Regl.; zje ZENDING. In het jaar 1918 heeft art., 105 
Reg. Regl. een nieuwe redactie gekregen, cchter nict 
ter wille van de regcling van toelating en vestiging 
zelf, doch ter wille van een betere regeling van het 
Indisch ingezetenschap (zic VERDEELING); de 
nieuwe tekst van het artikel zou evenwel, daar hi) de 
woorden,, Nederlanders en vreemdclingen" wcglaat, 
een eenvoudiger in- kleeding mogelijk inaken van den 
aanhef van het toelatingsbesluit van 191G. 

Woonvrijheid. Van oude tijden af tot op heden 
bezitten Indonesische dorpsgemeenten en soort- 
gelijke rechtsgemeenschappen (deel 1, bl. 589, 636, 
759) de bevoegdheid om er invloed op te oefenen, wie 
zich in hun midden vestigt; een weerslag van dit 
gewichtig dorpsrccht vindl men in artt-. 29 — 31 
Inlandsch Regie men t on in overeenkomstige 
bepaHngen der recJitsrcgle- menten voor de 
buitengewesten (welke echter niet gelden voor 
justiciabelen der inhecmsche rechtspraak op Sumatra, 
Celebes, de Molukken, Bali en elders). Liet van zijn 
kant het gouvernc- ment de inlanders in het kiezen van 
hun woon- plaats gemeenlijk vrij, zoodat ook de 
“wijkcn" voor overwalsche inlanders (Boegineezen 
enz.) oj) sommige hoofdplaatsen (zie b.v. het in 1914 
vervallen Ind. Stb. 1891 no. 160, en deel J, bl. 286) 
geen imperatieve, maar facultatieve beteekenis 
hadden, uitzonderingen op dozen regel ontbraken niet: 
de Mohammedanen van Boeroc werden gedwongen 
aan de kust, op Kajeli, te wonen (ygj, deel I, bl. 339); 
artt. 43 ' en 49 van Ind. Stb. 1854 no. 59 ken de een 
woon- I dwang voor Banka； inlandsche burgers in de 
Min ah asa worden volgens Adatrechtbunclel 9, I 

bl. 39, vcrplicht in wijkcn (,,burger,对ken") te huizen. 
Voorts heeft in later jaren, vooral ook tijdens de 
expansicpolitick dezer ccuw, het be- stuur de 
bevolking hcrhaaldelijk gedwongen (krachtcns 
gcwestclijkc keuren ?) woningen te betrekken op de 
door het bestuur aangewezen plaatscn; men verhaalt 
zelfs, dat ccn hoofd van gewestelijk bestuur zou 
hebben voorgcsteld tijgcrs in te vocrcn, teneindc de 
bevolking te dwingen tot samenleving in dorpen. 
Ook brengen de bcpalingcn op de pestbestrijding ecn 
belcmine- ring van de woonvrijhcid inede (deel 111, 
bl. 392), terwijl allicht ook in soniniigc 
zelfbesturende landschappen beperking van de 
woonvrijheid der zelfbestuursonderhoorigen bestaat. 
Hoofd- regel is cchter, dat voor Infloncsiers en 
Europe- anen het wonen vrij is; het streven van Van 
der Capellen om Europeanen te weren uit de 
Vorsten- landen (deel I, bl. 440, 546) heeft geen 
succcs gehad. Voor Vreenide oostcrlingen 
daarentegen werd, met name door een imperatief 
wijkenstelsel, bevestigd bij art. 73 Reg. Regl., de 
woonvrijheid zeer belangrijk beperkt, zij het met de 
loffclijke bedoeling, dat niet de inlandsche bevolking 
hetzrj territoriaal, of economisch, of op beide wijzen 
door Chineezen of anderen zou worden verdrongen. 
Verder nog ging het verbod voor Chineezen om ook 
maar ergens in de Preanger te wonen, een verbod, dat 
van 1820 tot 1871 heeft gegolden ； en dat om ook 
maar ergens in de Vorstcnlanden te wonen, een 
verbod, dat v66r 1870 cn na 1891 heeft gewerkt. Het 
gchate wijkenstclsel (deci 1, bl. 483, 485), 
belicerscht door voorschriften van 1866, hctwelk, 
behalve in slecht omsclircvcn uitzondcringsgeva]k：
i), <!<■ Vreemde oostcrlingen verbiudt buiten <Je 
voor hun landaard aangewezen wijkcn tc wonen, 
geldt tot heden in de buitengewesten, do( li is voer 
Java en Madoera, na cen reeks gewiclitige inbreuken 
en beperkingen in 1910 cn 191Gna intrekking in 
19J8 van art. 73 Reg. Regk, <l( fini- tief afgeschaft 
sinds 1 April 1919 (Ind. Stb. 1919 no. 150). De thans 
oj> Java aangetroffen wijken voor Chineezen, 
Arabicrcn cnz, (vccJal bij residentsbesluit gcrcgekl) 
zijn dus even fa< ul- tatief a]s die voor overwalsche 
inlaiiders, en alleen behouden wegens het gerief, 
men aldaar kan hebben van <le hulp van Cliin< < -
：<■)!*• wijkmecstcrs en dergclijke helpers: in <l( 
z< n zin scjiijnen ook JCuropeancnwjjken niet gt'ln-
cl on- bekend te zijn, b.v. op ,b6pok sinds 19J 3 (vgl. 
ook Eindrcsujn6 J H, bl. 187 IK8). j)<- gouverne- 
mentsniaal regclentot transmigratie van inlanders 
(deel I, bl. (568; deel II, b). 423) van Java naar elders 
missen ieder clement van dw&iig. 

Ontzeggin-g en belemmering van verblyj. Behalve 
dat de toelatingsverordeningen een bevoegdheid van 
het gewestelijk bestuurshoofd bchcJzen om de 
toelat.ing van hen, die gevaarlijk wortlen.ge- acht 
voor de open bare orde en rust, ongedaan te maken, 
kennen artt. 45 18 Reg. Reg], (de zgn. „exorbitantc 
rr：c4)Lcn'') cen bevoegdheid van Landvoogd )nct 
Raa»i van Jn<lic om aan personen, die in Indic 
verb)ijven, IJCI verblijf in gcheel India of in cen deel 
van Indie tc ontzeggen, dan w(d hun («in 
verblijfplaats aan te wijzen. Evenzoo kan de in art. J 
23 Reg. Regl. bedoel- de toelating van 
CJiristcnlceraars (zic IXJVCJI) worden ingetrokken. 
Men zie over ecn cn an cl er de bekende werken van 
Kleinljcs, De Ixiuter of Margadant, en over de vrnag, 
of doze bevoegd- 

ft • 



VERBL1JF — VERDEDIGINGSSTELS1CL VAN INDI is. 529 

hedcn zich ook over zclfbcsturcnde landschappcn 
uitstrekkon dan of de zclfbestuurdcrs zclf wel- licht 
het rccht van uitzetting, verbanning of interneering 
hebben, Mr. Spit, De Indischc zelf- besturendc 
landschappcn, 1911, bl. 59 — 61, en art. 18 der Zelf 
bcstuursregclen 1919 (Ind. Stb. 1919 no. 822). 

Registratie. In verband met do uitbreiding van 
ons gezag in de buitengewesten, in den aanvang 
dezer ceuw, alsmcde met de pacificatie van die 
gebieden, is aldaar veelal, buiten het Staats- blad oni 
(krachtens gewcstelijkc kcuren ?), een verplichtc 
registratie der bevolking ingevoerd, in verband 
staanclc met passencontrole en ont- wapening, en 
vergclijkbaar met de bij artt. 27 — 28 Inlandsch 
Regie men t (en overeenkom- stige bepalingen 
elders) bevolen bijhouding vaip registers der 
desabevolking. De omstandigheid, flat men zijn 
registratiebewijs altijd by zich moest hebben en 
moest kunnen vertoonen, op gevaar van straf en 
politiemaatregelen te be- loopen (zie iets dergelijks 
voor Sumatra's Oost- kust in Ind. Stb. 1913 no； 558, 
vervallen door 1918 no. 223), maakte deze instclling 
vexatoir en gehaat. Inlanders zelf beschouwen het 
registratiebewijs so ms a Is 
gouvemementsvrijgeleide, sorns als waai'borg, dac 
het gouvernement den bezitter zal wreken, als men 
op een reis hem mocht dooden. Gehecl iets anders is 
natuiirlijk de door enkelo locale raden 
voorgcschreven be- volkingsregistratie. 

De in Dec. 1918 ingestelde staatscommissie tot 
herzicning van de staatsinrichting van N.-I. stvlt op 
bl. 164—J66 van haar rapport we! ecn artikel tot 
vastlcgging van het “grondrccht" der 
vcrkcersvrijheid voor, doch geon artikel tot vast-
legging van het i-echt op woonvrijheid, vrijheid van 
verbljjf. Zij handhaaft, op bl. 156—159, in beginscl 
het voortbestaan ecncr wetgevin^ in zake toelating, 
vestiging, cn ontzegging of be- lejnnicring van 
verblijf in het bclang der open- barc on hi cn rust. 

VERBODEN KRINGEN. Zie OPIUM. 
VERBRAAK (HENRICUS CHRISTIANUS). 

< ；cb, 2 1 Maart 1835 to Rotterdam. Aanvankelijk 
vrn>r den hand el bestcind, ging hij eerst op 27- l；
，rigcn leeftijd tot den geestelijken stand over cn 
ving de priestcrwijding te Maastricht in 1 K(i9. Bij 
Kon. besluit van 13 Aug. 1872 werd hij benoeind tol 
R. C. gecstelijke in Ned.-lndie cn vertrok spoedig 
daarheen. Hij bleef slcchtskor- t e/i t ij(l te Pudang en 
kwain 29 Jimi 1874 te Atj6b, waur hij ruim 30 jaar 
bijna onafgebroken verblijf hicld cn, van giflcn cn 
cigen spaarpen- ningen, ee» eenvoudig R. K. 
bedohuis bouwde. <Jedurondo dat verblijf wist 
Pastoor Verbraak zi< l)zeer benjiiul tc makcii bij de 
inilitairen van allo gezindten op Atjdh, onder en met 
wic hij steiuls verkcerdc, cn die in hem niet 
uitsluitend den priester, maar in de eerste plants den 
mcnsch zftgen, die zonder onder.schcid des gcloofs. 
steeds borcid was to heljien ci* te troosten. In 1894, 
toen V. zijn 25-jarig pricstorschap. vierde, het- \vclk 
samenviel met zijn 20-jarig verblijf op Atjeh, ontbiuk 
hot hern dan ook niet aan hulde- hetoogingen en 
gosclienken van die zijdc. Bij die gclegcnhcHl er 
kendo de Regccring zij no verdien- slcir door zijn 
benoerning, den 21cn October, tot I<i(|(|(u' in de Ordc 
van den Ncdcrlandschcn Lccuw; te voren waren hem 
reeds de Atjijh-me- daille en het expeditie-kruis 
uitgcrcikt. Gclijke 

waardeering ondervond hij bij de herdenking van zijn 
25-jarig jubiloum in 1899, waarbij o.a. de Regecring 
hem dcOranjcNassau-Ordeschonk. In 1908 werden 
zijnc verdiensten op Atjdh ge- hulcligd door do 
oprichting van ccn bprstbceld voor den 
,,priestcrhcld‘‘，wicns missionarislevcn als *t ware 
vergroeid was met den Atj^h-krijg. Men noemde hem 
den „ecrstcn flankeur van het 0. I. legcr", een ceretitcl 
dicn hij all een met Gunther voit Biiltzingslowen 
gemeen had. On danks den aandrang om rust tc 
ncmen weigerde hij zijne taak als aalmoezenier op te 
geven, tot- dat eindelijk de gebreken des ouderdoms, 
ver- zwakking van gezicht en gehoor, hem op 72- 
jarigen leeftijd drongen om Atjdh met de zocJVeel 
rustiger standplaats Padang te verwisselen. Na zijn 
emeritaat vestigde hij zich te MagSlang, waar hij in 
1912 onder algemeene deelneming zijn gouden 
priesterfeest vierde, en waar hem op zijn 80sten 
verjaardag eeno openbare huldiging ten deel viol. 

Hij overiced 2 Juni 1918 te Magelang, waar zqne 
talrijke vereerders een gedenkteeken. op zijn graf 
oprichttcn. Zie overigens: Bintang Dja- oeh (= J. F. 
L. de Balbian Verster), Pastoor Verbraak te Atjeh, 
Eigen Haard, 1899, bl. 346, met portret; Berichten 
van den Sint-Claver- bond, 1899, III, bl. 40 en IV, bl. 
42; zoomedc het Extranummer van „de 
Soldatenkrant" van 18 Mei 1899, geheel gewijd aan 
Pastoor Verbraak; Holl. Revuo 1899, Ind. Gids 1 Juli 
'18 en Ned. Indie Oud en Nieuw, afl. 5 Sept. 1918. 

VERDEDIGINGSSTELSEL VAN INDIE fG e- 
schiedk undig ovcrzicht). Daar een krachtige vloot 
aan do 0. I. Coinpagnie het meesterschap tor zee 
waarborgde, behoefden hare verdedigingstniddclen 
te land zich slechts te bepalen tot het beschcrmen van 
harc factoryen en kantoren tegen strooppartijen van 
Inlanders en kleine ondernemingen. van Europcesche 
concurrcnten, die haar haren alieenhandel mis- 
gunden; een-voudigo versterkingen met g^ingc 
bezetting waren hiertoe voldoende. 

De staat van verval, waarin de O. I. Compag- nie 
in de 2de helft der 18e eeuw verkeerde, deed bedacht 
zijn op bezuinigingen, in de eerste plaats op de 
uitgaven ten behoeve van leger en vloot., zoodat 
Indie wcldra niet meer in voldoend weer- baren staat 
was, vooral niet tegenover Engeland, welks macht in 
het Oosten toon steeds rijzende was. In 180G bezaten 
we in Indie nog ccn vloot van 14 groote en 13 kleine 
schcpen, die echter in dat jaar en het volgcnde door 
de Engclschen werd vernipld, zoodftt do G.-G. 
Dacndels bij zijn optreden in 1808 het vraagstuk had 
op te iossen, hoc Indie te verdedigen zonder vloot cn 
met een slecht en onvoldoend sterk leger. Tot het 
schep- pen van eon vloot niot in staat, bcpaakle Daen- 
dcls zich tot het t ref fen van inaatrcgelen om Java te 
land te kunnen verdedigen, daar hij een aunslag op 
dal ciland door do Engclschen vreesde, die rcccls in 
1808 cn 1809 de Fransche koionion ls)o de France en 
Bourbon, benovens de Moluk- ken en Alenado 
hadden vermeesterd. Daar hot log er tezwak wasom 
hot gehcelc ciland te verdedi- gen, word Daondels 
genoodzaakt zich tot de ver- dediging van oen 
gedecltc to beporken; het lief st had hij den vijand in 
con stclling in het binnon- land het hoofd gebodon, 
doch daaraan viol niet te den ken wegons het totaal 
gobrek aan wegon van do kusten dorwaarts on wyl 
do onbekend- 
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heid met. die streken het ontwcrpen van een 
betrouwbaar verdedigingsstelsel onmogelijk 
maakte. Alleen do Westhoek was voldoende 
toegankelijk on bekend cn aangezien ook daar alleen 
het eenigc beschikbare betaalmiddel, het， papieren 
geld, gangbaar was. besloot D. al da ar de 
verdediging te voeren, Van cen rechtstreek- sche 
verdediging van Batavia zag hij af ； nabij 
Buitenzorg zou de hoofdverdcdigingsstelling 
worden ingericht, terwijl op den 力。g daarheen eene 
goed versterkte stelling nabij Mccstcr-Cor- nelis 's 
vijands opmarscli zou bcriioeilijken. Laatstbedoeldc 
stelling. waarvan West- en Oost- front. 
onderscheidenlijk door de Tji Liwong en een* 
kanaaJ, de Slokkan, werden gevormd, was in. het 
begin van 1811 voltooid (zie KRIJGS- 
VERRICHTINGEN op Java) en werd «66 sterk 
geacht. dat I), zijn plan om nabij Buitenzorg een 
hoofdstelling in te richten, liet varen ； daarentegen 
nam hij tai van maatregelen om een omtrekking van 
de stelling nabij Mr. Corners onmogelijk te maken 
en om 5s vijands op- mars ch van het strand naar die 
stelling te be- moeiiijken. Zie verder voor D.'s 
maatregelen in verband met de verdediging het 
artikel VER- STERKINGEN. 

Na het overnemen van de kolonien van de 
Engelschen werd, bij besluit van 27 Maart 1817 no. 
1, aan den luitenant-generaal Anthing op- gedragen 
een ontwerp voor de verdediging van Java voor te 
brengen: voornamclijk wegens financieele redenen 
echter were! de uitvoering van de door dien generaa] 
aanbevolen maatregelen, ingevolge besluit van 9 
Mei 1818 no. 4 uitgestela, totdat „uit een nadcr 
onderzoek door „eene commissie van deskundigen. 
overtuigend „zal zijn gebleken. dat geene andere dan 
de vodr- „gedragene middelen, met vrucht kuiinen 
worden „aangewend,\ In de jaren 1817 — 1822 
werden door daartoe aangewezen hbofdofficieren 
'memories betreffende de verdediging van elk der 
drie^groote militaire afdeelingen op Java sa- 
mengeste】d, terwijl op dezelfde wijze in de jaren 
1819—1821 ontwerpen betreffende de defensio van 
de Molukken, Banka en Palembang tot stand 
kwainen. Uit al die partiiiele defensie-ont- werpen 
werd door den Kolonel Schultze, direc- t-eur der 
fortification, eene „Memorie van de- “fensie voor de 
Koninklijke Nederlandsche bc- .,zittingen beoosten 
de Kaap de Goede Hoop" samengesteld, die 
nagenoeg niets heeft uitge- werkt, wijl van 1825 — 
1830 de Java-oorJog allo aandacht van de Regeering 
in beslag nam. 

Toen omstreeks Jaatstgctioeind jaar de ver- 
wikke)ingen in Europa vrees voor een algemcenen 
oorlog deden ontstaan, ontwikkclde de Comm. Gen. 
Graaf van den Bosch zijne denkbeelden omtrent de 
verdediging van Indi。en droeg den commandant 
dor Jj-oepen, Gcncraal J hr. H. J. .J. L. Ridder de 
Stuers. op daarover zijn gevoelen uit te spreken, 
doch tegclijkertijd deed v, d. B. een begin van 
uitvoering met het ver- wezenlijken van die 
denkbeelden jnaken (o.a. met het versterken van 
Batavia: defensic-Jijn van den Bosch). Nadat Gen. 
de Stuers zijne in- stemming met de denkbeelden 
van v. d. B. had betuigd, werd het in details 
uitwerken van een daarop gegrond 
verdedigingsstelsel opgedra- gen aan den kolonel, 
Directeur der Genie, J hr. C. van der Wijck, wiens 
terzako in 1834 inge- diende memorie, in 't kort 
weergegeven, het 

volgendc bohelsdc: Onze ecnigc govreesdo tegen- 
stander in den Archipcl is Engeland; alleen dit- land, 
dat het meesterschap ter zeo bezit en vol- doendo 
hulpbronnen in het 0. heeft. is in staat eene expeditie 
ter verovering van Java uit to zenden, voor welk doel 
hot eene macht tcr stei-kto van ten hoogste * van het 
leger in Britsch Indie, dcrhalvc van ± 25.000 man, 
kan bestenunen. Daar wij geen nieester ter zeo zijn, 
dienen we ons te bepalen tot een verdediging te' land 
en wijl wij nict in staat zijn de Bui-tcnbe- zittingen 
— uitgezonderd Banka, waar eene nabij de Klabat-
baai te bouwen versterking ons het bezit ven ecn 
groot gedcelto van ]iet ciland tegen ondernemingen 
van den vijand kan verzekeren — aan een aanvaller 
te betwisten, •dienen aldaar alleen maatregelen te 
worden getroffen om de etablissenienten, die 
handels- voordeclen opleveren, tegen 
ondernemingen van Inlanders te beveiligen. Voor de 
verdediging van Java is in de eerste plaats een sterk 
mobiel leger noodig; dit en niet cen aantal vestingen 
en forten kan een land voor overweldiging bc- 
hoeden; daaroni behoort het aantal versterkingen zoo 
gering mogclijk te zijn, teneinde de mobiele macht 
niet te veel tc verzwakken. De Zuidkust van Java is 
slechts op enkelc plaatsen toegankelijk, de Noordkust 
daarentegen nagenoeg overal, althans voor kleine 
vijandclijke ondernemingen, die echter weinig zullen 
uit- werken, indien de groote postweg, die gedcclte- 
lijk langs of diehtbij de kust loopt (van. Bandoeng af) 
mcer naar het bin non land wordt ver- Icgd en zijne 
veiligheid wordt verzekerd door forten te Bandoeng, 
Gom bong, Ngawi en Mehrip. Voor landingcn van 
groote troc])en- afdeelingen, die eene verovering van 
het ciland beoogen, komen alleen in aannierking de 
om- str^ken. van de hoofdplaatsen Batavia, Sema- 
rang en Soerabaja, en a)s havens, die ter wille van 
onze marine verdedigd moeten worden: Socra- baja, 
Tjilcttjap en de MCrakbaai. De <'ii, 
gcschikt voor het onderhoud en de beweging van 
groote troepenafdeclingen zijn: de vlaklfsn van 
Batavia cn Bantam, Midden-Java cn de vlakte van 
Soerabaja. Daar Midden-Java de mecste liulpbronnen 
heeft, lict bcrgsCelscl <Jo verdediging begunstigt cn 
vandaar de gcim < n- schap met Soerabaja — onze 
bestc haven. door de Solo-vaHei inogelijk cn 
botrekkelijk gomakkeJijk'is, is het aangowczcn daar, 
cn wcl achter de Toentang, cen ccntralo stelling in te 
richten met een tc bouwen vesting (Willem I) uls 
hoofdversterking. Wcgcns • den groolcn afstand 
tusschen deze stelling en Batavia, zou voor een 
afdoende verdediging van dezc hoofd- plaats een 
afzonderlijkc sterkc Jcgerniacht noodig zijn, daaroni 
zal zij alleen bcvciligcl dienen tc worden tegen kleine 
vijandclijke onderncryiii- gen, waartoe een 
mobielkorps van 3 a 4000 man zal zijn te bestemmen, 
een stranddefensie zal zijn in te richten en iij, het 
jnidden van het bc- woonde gedeclte van de plaats, 
een citadel zal zijn te bouwen.-In verband hiermede 
behoort do bcstuurszetel permanent tc worden. 
verpJaatst naar het midden van het- eiland, ver van 
het Noorderstrand, en wel naar ecn versterkte plaats, 
op te richten op een terrein benoorden Bvam- banan, 
aan den weg J)jokjakarta —Soerakarta. Alhoewcl 
Sernarang de plaats is, die wellicht aan de eerste 
aanvallen van den vijand, die ver- 
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moedclijk nabij Japara zal landcn, zal zijn 
blootgestckl, gaat ecn afdoende verstcrking van die 
plaats boven onze financicelc on personcele 
krachten. daarom aldaar allcon do toegangen tot de 
rivicrcn door middcl van batterijen af tc sluilen, 
inundatien te stollen cn een citadel ten W. van de 
plaats te bouwon.. St.raat Madocra is gemakkelijk 
te vcrcledigen； in het Wester- vaurwater behoort 
daartoe op de zandbank benoorden het reeds 
bestaandc fort Oranje cen battwij te worden 
gebouwd, terwijl het Ooster- vaarwater afgcsloten 
kan worden door ecn stccnstorting van den Java- tot 
den Madocra- wal, waarin een opening, door twee 
batterijen te verdedigen. A an de landzijdc behoort 
Soerabaja te worden gcclekt door een aarden wal 
met natte gracht； benoorden do stad zal een citadel 
zijn te bouwen. De bestaande fortjes op Java zijn 
alleen gesthikt tegen ini. ondernemingen, a-lleen 
da.t te Banjocwangi is voldoende stork om het 
etablissement aldaar tegen cen kleino vijandelijke 
onderneming te tick ken. Het leg er op Java client in 
oorlogstijd ecn sterkte te hebben van 土 27.800 man, 
dat op de Buitenbezittingen van 土 2200 man. De 
Marine client voor het bevciligen van 
troepentransporten van de Buitenbezittingen naar 
Java, het zoo lang mogclijk onderhouden van de 
gcmccnschap in den Archipci, het be- veiligen van 
de kusten tegen zeeroovers en tegen kleine 
vijandelijke ondernemingen en de ver- dediging van 
Straat Madoera. Werden zijne denk- Hcel den 
verwczenlijkt, dan, zoo rekende v. d. W., zou ccn 
vijand, die in staat was om zijne op Java gclandc 
troepen gercgcld aan te vullen, mi ns tens 5 jaren 
noodig hebben om het eiland gcJieel te kunnen 
veroveren. 

Met ontwerp Van dcr Wijck, in Indic goedge- 
kcurd cn aangeprezen door den Lcgercoindt., <lcn 
Gen. Cochius, den Luit. Gouv. Gen, de Ecrens en 
den Gouv. Gen. a. i. Baud, kon nict <!<• algehcelc 
instenuning van het Oppcrbcstuur verwerven. 
niettegenstaande v. d. "Bosch toon Min. van K(»1. 
was. Aan West-Java was tc weinig aandacht 
geschonken, de versterking van Batavia nict 
voldoende; voor den zetcl van het be- .'tiiur was nict 
de juistc plaats gekozen. Van den Bosch wenschtc 
den nieuwen bestuurszetel op ecu plaats in Midden-
Java mcer NoordeHjk dan Jlrainbanan, Koning 
Willem I vestigde daarvoor de aandacht op 
Bandoeng. Nadat do in Nederland aanwezige oud-
gcndfaul de Kock zijne instemming liad betuigd 
met de voorstcllcn van v.(1. \V., word 
dicnovcrcenkomstig bij Kon. b(^sl. van 7 December 
183G La. x,2f ccn verdc- <ligingsstelse) vastgcstckl 
en vergunning ver- lecnd tot het bouwen van de 
door v. d. W. noodig gcoordeeldc 
verdedigingswerken en bovendien van ecn 
wapenplaats in de Preanger; omtrent <le. 
verstcrking van Batavia cn die van do Mcrak- baai, 
zoornede omtrent do plaals voor den nieuwen 
bestuurszetel zou cchter cen nadcr omlcrzoek 
worden ingc^teld. Over deze quaes- tieuze punten 
dienden de Goneraals Cochins en v. (I. Wijck in 
1839 cen nadcr rapport in, waarin zij blcvcn 
vasthouden aan Branibanan als bcstuurHzctcl cn 
aan ccn eenvoudiger ver- hterking van Batavia dan 
door v. d. Bosch, gc- wenscht, cloch het den kb ecl 
d van cene verstorking van <le Mcrakbaai lictcn 
varen. Van don Bosch, sedert als Minister 
afgetreden, over bc- doclil rapport gehoord, blcef 
cen krachtige ver- 

sterking van Batavia noodig oordeelen, al hoewci 
hij dezo plaats, even min als vroegcr, als zctel 
van het bestuur behouden wenschtc tc zicn, 
waarop de Indischc Rcgecring word opgedragon, 
dicnovereenkomstig cen nieuw project in te 
dicncn. 

In 1844 bcsloot het Opperbestuur den Ncdcr- 
luudschen Gcneraal Von Gagcrn naar Indie te 
zenden, ten cinde het verdedigingsstelsel in het 
algemccn tc onderzoeken en in het bijzondcr 
om na te gaan of het nict voor vereenvoudiging 
vatbaar was； de keuzc van cen nieuwe plaats 
voor den bestuurszetel,dicn. het Opperbestuur 
dichtcr bij ccn zeehaven wildc hebben (bijv. in 
de nabijheid van Tjilatjap, doch tevens in ge- 
noegzaam ver band met Willem I) vormdc mede 
een der punten van zijn opdracht. De denkbcel- 
den van Von Gagcrn, ncergelegd in eon in 1846 
ingediend rapport, weken in errkele opzichten 
af van die van v. d. Wijck: geon definiticve, 
doch, bij het uitbreken van den oorlog, een tij -' 
delijke en tydigo verplaatsing van den be- 
st uurszetel cn wel naar Poerworedjo; door ver- 
mindering van het aantal bezette plaatsen, ver- 
sterking van het mobiele leger, waarvoor de. 
vesting Willem I met achtergelcgen reduit- 
stelling van Banjoe-Biroe de hoofdstelling moot 
vormen en Tjilatjap de basis- en depotplaats. 
Laatstgenoemde plaats diende, als zijnde tevens 
toovluchtshavcn. voor de Marine, krachtig to 
worden versterkt. In verband met de nabijheld 
van Willem I achtte v. G. het noodig, dat den 
vijand een landing nabij Semarang door niobicle 
troepen zou worden bclet； cen strandverdediging 
nabij Batavia cn ecne vesting nabij Weltevredcn 
zullcn moeten dienen om den vijand het bezit 
van de hoofdplaats tc betwisten; Soerabaja moet 
worden versterkt om het gebruik van de daar 
aanwezige hulpmiddelen aan den vijand to 
ontzeggen. De cfbor v. d. \yijck voorgcstelde o ml 
egging van den grooten postweg (militairen weg) 
moet zoodra mogelijk worden voltooid en dezo weg 
over zyn geheele lengte worden ingc- richt voor 
vervocr van troepen. per as； forten bij Bandoeng en 
Melirip zijn overbodig. De Marine zal, behoudens in 
het eerste gedeelte van den oorlog, bij de 
verdediging slechts een zeer ondcrgeschikto rol 
kunnen spclen. 

Met rapport van Von Gagcrn werd in Dec. 1847 
aan don Koning aangeboden door den Minister J. C. 
Baud, die zich vereenigde met het dcnkbceld van een 
tijdolyko verplaatsing van den bestuui'szetel naar 
Pocrworedjo, doch 
tevens, op grond 帔n do door hem in 1S11 op 
Java bijgcwoondo gobeurtonissen, de nadeeien 
deed uitkoincn verbonden aan ccnc plotselinge 
verplaatsing van dicn zetcl in oorlogstijd. Toen, 
voordat nog op do voorstcllcn van v. G. was 
beslist, do vcrwikkelingen. in Europa weor de 
niogclijkhcid dedon voorzien dat ons land in 
oorlog zou gcraken, droeg de Gouv. Gen. Ro- 
chusscn den Legcrcoindt. op hem mode tc deelen, 
hot) hij Java dacht to verdedigen. De Loger- 
comdt. Gon. Jhr. C. v. d. Wijck, do ontworper 
van het in 1836 vastgestelde vordedigingsstelsel, 
niadde uitcraard de uitvoering van dat stelsel 
aan, docJi mot cene verplaatsing van den bo> 
stuurszctel naar het binnenland kon do Gouv. 
Gon. zich niet- verecnigen; Batavia was mi oen- 
maal do hoofdplaats van Indic, viel dezo in 
vijands lianclen, dan zou dit cen noodlottigon 
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moreolcn indruk op de bevolking maken. Daar- om 
behoorde het behoud van Batavia op den voorgrond 
te staan on dienovcreenkomstig gc- lastte de Gonv.-
Gen., dat dit de grondslag van alle voorstellcn en 
beslissingen zou vormen. Gen. v. <1. Wyck tcekonde 
hiertegen protest a an, or op wijzcnde dat opk de 
Gouw Gen. zich had te gedragen naar de 
grondbeginselen van het in 1836 door den Koning 
goedgckcurde ver- dedigingsstelsel, waarbij 
verplaatsing van den bestuurszetcl was aangenomen. 
Dit st and punt nam ook'de opvolger van Gen. v. d. 
Wijck, de hertog Bernhard van Sakscn-Weimar in, 
die uitgenoodigd om zijn oordeel over het versterken 
van Batavia kenbaar te maken. in overfteginj gaf, 
instedc daarvan eene positie nabij Buitcn- zorg in tc 
richten, dajirheen magazijnen cn arsenalcn over tc 
brengen en aau .Willem I een geretranchcerd kainp te 
verbinden； Soera- baja achtte hij inet onze iniddelen 
nict te ver- , dedigen. 

In 1851 werd in Indic een „Raad van Verde- 
diging" opgericht onder voorzitterschap van den Koi 
on el Vaynes van Brakel, welkc raad in zijne zitting 
van 3 Juni 1852 het beginscl aan- nam, dat de zetel 
van het bestuur niet permanent naar het binnenland 
verplaatst behoorde te worden, doch alleen tijdelijk, 
wanneer zulks noodig mocht blijken, welko tijdelijke 
verplaat- sing in tijd van vrede voorbereid diendc te 
wor- den. Hoogerbcdoelde voorstcllen van den 
hertog van S.-W. werden bij het Dep. v. Koi. beoor- 
deeld door den Luit. Koi. le Clercq, die von .Gagern 
(in 1849 in Duitschl. gesneuveld) bij zijne zending 
naar Java als adjudant had ver- gezeld. Diens 
denkbeelden, die uiteraard in hoofdzaak 
overecnsteinden met die van von Gagern, en 
waannede de sedert als Legercomdt. afgetreden 
hertog van S.-W. zich kon vereenigen, vormden den 
groijdslag van lifit Kon. besl, van 2 Aug. 1853. Lt. 
E14, waarbij een nieuw ver- dedigingsstelsel werd 
vastgesteld, waarvan de hoofdpunten waren： geen 
permanente verpluat- sing van den bestuurszetcl, 
doch ecn tijdelijke, in geval van oorlog, naar 
Poerworedjo, Socra- karta, of Djokjakarta； de 
verdediging te vocren in Midden-Java. Eene 
beslissing onitrent het al of niet versterken van 
Batavia werd in beraad gehouden in verband met een 
nadcr in te stelJen onderzoek omtrent de door den 
Jiertog van S.-W. voorgcstelde positie nabij 
Buitcnzbrg. Bij dit onderzoek deed de Directeur der 
Genie uitkomen, dat de kosten van een verslerking 
nabij Batavia of Buitenzorg^'ooter zouden zijn dan 
die van een permanente verplaatsing van den 
bestuurszetcl naar Midden-Ja\ a. De toen- malige 
Min. van Oorlog, de Luit. Gen. Baron Forstner van 
Dainbenoy, door zijn collcga van Koi. ter zake 
gchoord, adviseerde de verdediging van J a va geheel 
op die van Batavia te concentreeren cn met het oog 
daarop van die »tad een vesting inet 30 fronten cn 
eenige forten te maken, tenzij de gesteldhcid van het 
terrein zu】ks oninogelijk maakte, in welk gevaJ h)j 
aan- raadde de verdediging van West-Java geheel los 
tc laten en zich te bepalcn tot de verdediging van 
Midden-Java, 

In 1857 besliste de Koning, dat van het in- richten 
van eene positie nabij Buitenzorg zou worden 
afgezicn, doch dat te of nabij VVeltc- vroden eene 
vesting zou worden gebouwd, bore 

kend op eene bezetting van 土 4400 man cn lev ens 
dat de vcrdedigingswcrkcn in 't，algcmeen in 
verband behoorden te worden gobrftcht. niet de 
sterkte van het legcr cn de bcschikbare geldmiddclcn. 
De projccten voor een vesting nabij Weltcvredcn, n.l. 
te Karet, ten Z. van Tanah A.biing,, werden in 1859 
aangeboden, doch de uitvoering daarvan ontraden 
door de Ind. R egecring, op ad vies van den 
tocnmaligcn Legercomdt,, den Gen. Van Swietcn, 
die in overweging gaf al Icon de strand verdediging 
nabij Batavia zoodanig in te richten, dat een kleine 
macht in staat zou zijn een gelanden vijand 8 dagen 
aan het moerassige strand op te houden; dat had ten 
gevolge dat van het bou- wen van een vesting te 
Karet were! afgezien. 

Het defensievraagstuk genoot in dien tijd in 
Nederland slechts matige belangstelling； de 
Koloniale Verslagen van 1S61 en 'G2 vdrmcldden, 
dat „dc richting, verder aan het verdedigings- „stelscl 
te geven, nog niel was bcpaald.1' Minister Uhlenbeck 
verkondigde in 1862 in de Staten- Generaal, dat eene 
aanranding van onze kolo- nien niet was te vreczen, 
dat z.i. afgezien kon worden van a)lc plannen van 
verdediging cn vooral van den bouw van kostbare 
verdedigings- werken, dat het beschikbare geld 
moest worden bestecd om het leger tc versterken ten 
einde het geschikt te maken voor zijn taak tegen den 
ini. vijand; was het vooi- die taak berekend, dan zou 
het tevens geschikt zijn om aan een buitcnland- schen 
vijand het hoofd tc bieden. Tegen deze uitspraak van 
den Minister werd krachtig protest aangeteekend 
door den Gen. Van Swictcn, die daarbij tevens zijne 
denkbcelden omtrent de dcfensic van Java 
ontwikkelde. Volgciis <Ji<-n Icgerbevelhebber 
behoorde het leger den b<-i - oorlog offensief te 
voeren van uit eene positi(- gevonnd door Willem I 
met de voor -MOV\ noodig te vergrooten stalling van 
Banjoe-Biro-'； Tjilatjap moest voor dat leger <lc 
basis- cn dcpE plaats cn Voor de Marine een 
toevluchtsh i \ > i： vormen en in verband daurniede 
krachtig wot - den versterkt； voor de verdediging 
van Bal J \ i.i behoorden gecne afzondcrlijke tree pen 
v;i i) Ini mo bide leger te worden afgezonderd, ecn k 
i Ii - tig ingerichte strand verdediging a Ida ar is alh- 
- zins voldoende； straat Madocra moest iloof 
batterijen worden verdedigd tcr bescheriin(rj van de 
oorlogshavcn Socrabaja met toebchooi'en, waartoe 
ook 七cn versterking aan de noodig werd geoordeeld 
； <lc zetel van het bestuur behoorde tijdclijk doch t 
ijdig naar lict binnci)laii<l tc worden ^ciplautst en de 
Marine moest bij de verdediging eene bclangrijkc rol 
spelcn en daarop worden ingericht. Bij ccnzelfde 
legei'- sterkte zou ten gevolge van de door Van 
Swiutcn voorgcstelde vereenvoudiging een grooter 
deel van het leger gebezigd kunnen worden als 
inobie- 1c niacht, welker bestcmniing bclioordc 
tezijn： aanvankclijk de «tranrlplaatsen te hclpcn 
ver- dedigen, later, zooveel ijiogelijk gcconccntreerd 
in hooger bedoeldc positie, cencn zoo krachtig 
mogelijken bergoorlog te voeren; als niiddel om die 
concentratib te bevorderen inocsten spoorwegen 
worden aangclegd. 

Nog voordat omtrent de voorstellcn van Van 
Swieten was beslist, trad deze als Leger• conidt. af, 
waaroj) ter zake het oordeel van zijn opvolger, den 
Gen. Scliimpf, werd gevraagd , deze decide in *t 
algeiiieen <lc inzicliten van zijn 
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voorganger, doch wildc mocr dan doze Wcst- Java 
verdcdigcn door niobielc trocpon, ten behoove 
waarvan "hij ccn waponplaats tc Bandoeng noodig 
oordeelde, die tevens bestcnid zou inoctcn worden 
als plaats voor den nieuwen bestuurszotcl. Krachtig 
betoogde Gen. Schimpf de omnogclijkheirl van ecn 
tijdigo cn tijdclijkc vcrplnatsing van dien zetel bij 
oorlogsgcvaar. 

Alhocwcl vorenbcdoeldc voorstcllen van Van 
Swietcn en Schimpf in algemccn wel instem- niing 
vonden bij het Oppcrbcstuur. wijl -zij do strekking 
hacldQn door vereenvoudiging van het 
vcstingstelscl tc gei'aken tot cen bet ere vcrdec- ling 
van de bcschikbare strijdkrachten (aan do forniatic 
waarvan toon 10.000 a 12.000 man ontbraken) in 
mobielc- cn bezettingstroepen, en wijl zij ecne 
aanzicnlijkc besparing op de kosten voor hog aan tc 
leggen cn te voltooien werken ten gevolge zouden 
licbben, word cone beslissing niet genomcn. 

In 1865 droeg de Minister Franscn v. <1. Putte 
atm den Majoor dcr Genie van het Indische leger 
Egter van Wisscnkcrke op het gxjhccle vraagstuk 
der Indische landsverdediging aan een niinutieus 
onderzoek te onderwerpen. In zijn rapport ter zake 
deed deze Hoofdofficier duidelijk uitkomen boezeer 
het vraagstuk omtrent do verplaatsing van den. 
bestuurszetel steeds het Indische de- fcnsic-
vraagstuk had bcheerscht en betoogde, dat ccn 
pernmnente verplaatsing van dien zetel urgent was, 
wijl Batavia als zoodanig met de middelcn, 
waarover wij kunnen beschikken, ni<-t afdoende is 
te verdedigen. 

Als reeds zoo menig minister voor hem, wcnsch- 
t(* ook de hecr Mijcr, die in 1866 ten tweedo male 
als hoofd van het Dcp. van Koi. optrad, de quueslie 
betreffende het vcrplaatscn van den bcstuurszctcl 
,,in bcraad" tc houden, in verband nu-t nailer uit 
Indic gevraagde gegevens, doch <l(： 
Luxeniburgschc quaestic (1867), die ons land l>ijna 
in oorlog bracht met Pruiscn, noodzaakte ln-ni. 
sedert Gouv. Gen. geworden, het defensie- v i-
.iagstuk oniniddcllijk ter hand tc ncmen. door 
J^cgcrconHlt. den Gcneraa) Andresen uitte- 
iKKidigen. zijno beschouwingen mede tc dcclen 
<)\cr de to ncmen maatrcgelen bij cvcntucel 
tlreigcnd oorlogsgcvaar. W ij 1 intusschcn de 
Liixcmburgschc quaestie was opgclost cn daar- 
iiiede het gevanr voor 1 wcdcroni was ge- weken, 
b<*hocf<lc ook t hans de Gotfv. Gen. Mijcr /<
 bcslissing tc ncmen CJI bleef de defensie- 

andeiinaa] onopgeiost, zoodat toon do 
1,,|；11^<11- J )tiits< hc oorlog uilbrak in Indie wc- 
derom <)|))iicnw inocst worden overvvogen, wat or 
gedaan moos I worden, indicn Nederland in ilifii 
(toriog zou worden betrokken en J ndie door (,<,11 
vijundelijkcn uanvaJ niocht worden bc- dreigd. De 
toenmaligc Legercom mandant, de Gen. Krocsen, 
advisccrde om behulvc Java, ook deWestkust van 
Sumatra en Banka tc verdedigen en „rlaarbij de 
Laetick tc volgcn, die de inland- ..Kche vol ken in 
den rcgel togen onze troepen ..hcbbci) tocgcpiiHt en 
wuarvoor het ter rein zoo- „wel nls onze 8(il(latcn, 
inzfln<lcrhei(l de inland- „sehc zicli zoo bij uitstek 
cigcncn". De bestuurs- ztftel bchoordc bij dreigend 
govaar to worden ovcrgcbrncht nanr Pocrworedjo of 
Kcdong- Krbo； de havcnplaatsen Batavia, 
Semarang. Soerabuja en U'jilatjap mocston met 
bohulp van een slrandvcrdediging dooi* 
afzonderlijke troc- jjenafdcclingen worden 
beveiligd, terwijl kloinc 

afdcclingen van het leger cn partijgangers do naar 
het binncnland vocrende accesscn zouden inoeten 
verdedigen en den daarJangs opruk- kenden vijand 
harcclccrcn. De Gouv.-Gcn. Mijcr, van oordccl, dat 
het verlies van Batavia de groot- stc ramp zou zijn, 
die ons kon ovcrkonien, wildc cchter ccrst zien 
overwogen of de mid del en toe- lieten die plaats 
onder allc omstandigheden tc verdedigen cn sehoof 
in verband hiermede eenc bcslissing omtrent het al 
dan niet verplaatsen van den bcstuurszctel wedcrom 
op de langc baan. Gen. Krocsen betoogde hierop, dat 
aan den cisch om Batavia te verdedigen niet kon 
worden voldaan zonclcr het behoud van geheel Java 
ten zeerste in de waagsehaal tc stcllen en dat de ver-
plaatsing van den bestuurszetcl naar Pocrworedjo de 
eenige rationeelc oplossing van I ret 
defensievraagstuk was. 

Intusschcn bleek al spoedig dat onze kolonien 
geen gevaar liepen in den in Europa ontbranden 
oorlog to worden betrokken en daarmede ver- dween 
wederom de belangstelling van de Rcgee- ring voor 
het nog steeds niet opgelostc vraagstuk. op welke 
wijzc Indie zal zijn te verdedigen. 

In de Mcmorie van toelichting op de Ind. be- 
grooting van 1872 (biz. 10), merkte de Min. van. 
Bosse op, dat, alhocwcl allc militaire adviscurs van 
oordeel waren, dat verplaatsing van den 
bestuurszetcl noodzakelijk was, gecn van alien, nog 
cenc poging hadden gewaagd om de kosten daarvan 
te ramen； op grond hiervan. en van „.dcn 
tegenwoordigen politieken toestand", zoo- mede van 
,,hctgecn in den tegenwoordigen tijd „gevordcrd zou 
worden tot eene niilitairc expe- „ di tie, die 
veroveringen in het Verrc Oosten ten „doel zou 
hebben", achtte de Min. bedoelden inaatrcgel ten 
eenenmale verwcrpelijk. Naar aanleiding hiervan 
schreef Gen. Kroesen in April 1872 dat cr, wcl 
degelijk bcrckcningen van kosten, verbonden aan do 
verplaatsing van den bestuurszetcl waren geiuaakt 
o.a. door den Hertog van Sakson - Wci mar, die de 
verplaatsing naar Buitenzorg op / 3 millioen had 
geraamd. Alhoewel hij van oordeel was, dat, by het 
ncmen van eenc zoo belangrijke bcslissing. de 
financieele zijde van het vraagstuk niet op den 
voorgrond behoorde tc staan, legde Gen. Kroesen 
toch cene raming over, volgcns welke eene 
verplaatsing van den bestuurszetcl naar Poerworedjo 
op nog geen / 5 millioen zou komen te staan. 
Tegelyker- tijd raamde ^lo Conidt. der Zcemacht, de 
Viee- Admiraal Uhlenbeck, die kosten eebter op I 2 
millioen. ~ 

De Min. Franscn v. d. Putte wees er in 1872 cion 
Gouv. Gen. Loudon op, dat hij bczwaarlijk, geheel 
tegen het ad vies van allc inilitairc autori- leiten in, 
van ccn verplaatsing van den bestuurs- zetcl zou 
mogon afzicn, iiidicn hij daarvoorgcenc dcgclijko 
gronden kon aanvoeren： hij verlangde cchtcr eenc 
nieuwp globalo raining van kosten gebaseerd op den 
bestaanden toes and. Zulk eenc nieuwe raining bood 
Gon. Kroesen in Januari 1873 aan; hij kwftm daarbij 
tot een bedrag van / 4 millioen, of, met inbegrip van 
de kosten van aanleg en verbotoring van 
gomeenschapsmid- delen, van / 5 niillioon. 
Aangezien de Raad van Indie zich met doze raming 
niet kon verccnigcn, kreeg do opvolger van Gen. 
Kroesen, clc Gen. Whitton, do opdracht wodorom 
eene niouwo raining op tc makon, die, in September 
1874 ingediend, ecn eindcijfcr van / 81/., millioen 
aan- 
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wees, waarbij vooropgcstcld was dat de verplaat- 
sing gelcidelyk en in doelmatig verband met den 
snoorwegaanleg tot stand zou behoorcn to ko- men. 

Met het oog op vorcnbedocldc, zoo zccr uit- 
eenloopende ramingen van kosten stelde de Gouv. 
Gen. Loudon den Minister baron van Goltstein voor 
de verdere gedachtenwisscling over ecnc vcrplaat-
sing van den bestuurszctel te staken en deze quacstie 
in geon geval tc k op- pel en aan die van den 
spoorwcgaanleg. Dczc Minister, niets. will elide 
weten van cen dusdanige afdoening van dit zoo 
belangrijke vraagiJtuk,.dat de geheele dofensie-
quaestic beheerscht, stelde aan den Gouv. Gen. de 
vraag of de kracht dcr dcfensic wellicht niet reeds 
aanmerkelijk zou winnen door do verplaatsing vau 
het Dep. van Oorlog naar Midden-Java, waardoor 
het z. i. niet nicer noodig' zou zijn Batavia tot het 
uiterste te verdedigen. Dcze vraag was in Indie nog 
niet beantwoord, toen dezelfde minister in Juli 1875, 
vcrmocdclijk onder den indruk van de gebeur- 
tenissen op At-jih. aan den. Gouv. Gen. mede- 
declde, dat hij van oordeel was, dat alle bcschou- 
wingen over de vei'dediging tegen een builen- 
landschen vijand ter zijde konden worden ge- laten, 
daar het dcfensiebelang vooral mede- bracht 
inlandsche opstanden te dempen. Dit standpunt 
handhaafde Min. van Goltstein ook, toen hij voor de 
tweede maal aan het hoofd van het Dep. van Koi. 
kwam, want bij de behandc- ling van de Ind. 
begrooting van 1881 zeide hij in de Tweede Kamer: 
„Maar in het algcnieen „mag ik, wat de verdediging 
van Java betreft, de „kamer niet de illusie geven, dat 
spoedig de „strijd zal worden afgebroken en tot 
vaststel- „ling van een stelscl zal worden 
overgegaan. Mij „dunkt, dat wij in Indie alles 
zoodanig moeten „organisceren, dat wij aan cen 
binnenlandschcn ,,vijand met succes het hoofd 
kunnen bieden, ,.en dat wij zoodanig de mobiliteit 
van het leger „moeten verzekeren, dat het 
omniddellijk naar „een of ander punt van de 
Buitenbezittingen „kan worden gezonden. Van al die 
piannen van „het overbrengen van den zetcl van het 
bestuur, „het aan!eggen van fortification ter 
verdediging „tcgen een mogelijken Eur. inval 
vcrwacht ik „geen hei'. Mocht het_ zoover komen, 
dan zal „dc verdediging van Java toch voor liet 
grootste „deel afhangen van de medewerking van de 
,,zeemacht." (Handc'ingcn Twcede*Kamer J 880 一
'81. bl. 428).' 

Ook voor den opvo'gcr vail den Minister van 
Goltstein in J 87G, den heer Alting Mees, was de 
hoofdtaak van het leger het optreden tegen den Ini. 
vijand; „de strategisclie quacstie tegen „een 
Europceschen vijand" was, volgens dezen minister, 
„van ondergesebikt bclang". Ook in Indie zelf had 
dit denkbeeld wortel geschoten; de Gouv. Gen. Van 
Lansbergc verklaarde in 1877, dat een aanval van 
ecn Europuesdien vijand op Java z66 
onwaarschijnlijk was, dat het doen van uitgaven 
voor de verdediging als van twijfelachtig nut was tc 
beschouvven. 

De hecr Van Bosse, in 1877 voor de tweede maal 
als minister opgetreden, erkendc dat Java in de 
bergstreken mocst worden verdedigd, doch achtte 
het beginsel oin den bestuurszetel derwaarts over te 
brengen, onuitvoerbaar. 

Op last van den Legercomdt., den Gen. de Neve, 
were! in 1876 eene conimissie van stafoffi- 

ciercn (Gey van Pittius, Poinpc van Meerdcr- voort, 
Dcykerhoff on Swart) benoemd om con plan van 
verdediging tc onlwerpen. Aanvan- kelijk stelde 
dczc conimissie voor de hoofdmacbt van het leger in 
Kedoo tc concentreercn, den bc- stuurszctel tc 
Magelang to vostigen cn in verband met cen cn ander 
spoorwegen van Magclang naar Poerworedjo cn 
naar, Dj okjakarta aan tc leggen； later echtcr in 
1883, toen de hccren Gey van Pittius cn Pompe van 
Mcerdcrvoort als leden dcr commissie waren 
afgetreden, gaf zij in overwe- ging voor de 
hoofdniacht van hQt leger cen stcl- ling in te richten 
op het plateau van Bandoeng. Hiernicdc kon de 
toemn. Legcrcomdt., de Gen. Pfeiffer zich 
verccnigcn en even cons dicns op- volgor, de Gen. 
Haga, die het rapport dcr com- inissic tot grondslag 
nam vanzync voorstcllcntcn aanzien van de defensie. 
Hierin kanttc hij zich tegen het in 1875 door den 
Min. van Goltstein geopperd denkbeeld om allccn 
het Dcp. v. Oorlog naar het binnenland tc 
vcrplaatsen, daar dit, een dcr samenhangende dcclen 
van het algemecn Uestuur, bij de overige deelen 
behoorde. Wijl het Oppcrbestuur van een pcr- 
manente verplaatsing van den bestuurszetel niets 
wilde weten, stelde hij een. tijdelijke voor, die echter 
geheel mocst zijn voorbercid, zoodanig dat reeds in 
vrcdcstijd de noodige gebouwen zouden worden 
opgcricht en dat de Gouv. Gen. met het centraal 
bestuur telken jare gedurende eenige maanden 
verblijf zouden houden. in de hoofdzakelijk voor 
oorlogstijd bestemde tweede hoofdplaats. Bandoeng 
achtte Gen. Haga daar- toe zoowel uit een politick 
als uit cen strategisch oogpunt beter dan JMagelang 
of Poerworedjo. Het leger zou in West-Java 
gcconcenlrccid worden en daar de verdediging 
vocreti, terwijl Midden- en Oost Java, bchalvc 
Socrabaja, gehvei van troepen. ontbloot zouden 
worden. 

De Raad van Indie betuigde zijne insteinruing met 
de voorstellen van Gen. Haga, niet cchl <：r <lo 
Gouv. Gen. Van Rees, die Java onverdedigb.： i 
achtte zonder ecn leger, vcel sterker dan (lnI 
waarover wij beschiktcn CJI zondur gehh-hjkc offers, 
die onze krachtcn te boven zoudcii n. Echter 
geloofdc dczc Landvoogd niet uan <•'•11 verovering 
van Java als object van cen < vcnlu< < len vijand; 
ook hij was het Loen vcclvuldig hc：r schendc 
denkbeeld toegeduan, dat de slcuifls van 1 ndie 
bhmen de Arnsterdujnsche stclliii'/ lagen. Het plan 
van Haga om h<；t leger in • Java te concentrecrcn 
achtte Van Rees \f(；l te breed opgezet, ineer voclde 
hij voor het in ]886 door den Com rn and uni dcr 
Zecmacht, den Schout bij NuchL Binkcs, 
aungegeven denkbeeld (zic.bl. 1487 1490 v. cl. Ind. 
Gids 1899, Deel 11.) on】 slechls do 
hoofdtoegangen van Java, n.l. B n La v i a - J1 a n(.1 
j oe ng Priok, Scinarang, Socrabaja en Tjiiatjap te 
verdedigen tegen cen aanval van een niet zeer 
storkcn vijniid, waardoor cen over- roinpoling en 
cen 6chec onzerzijxl'> tot de groolc 
onwaarschijnlijkheden zouden bch<,Grcn. Met dit 
denkbeeld steinde ook in de Min. Sprengcr van Eijk, 
die in 1886 in fie Tweede Kamer o. m. had 
verkondigd, dat men naar zijne overtuiging de kracht 
van cen vijandelijken aanval altijd over- dreven had 
voorgesteld cn dat men zich n. n>- in Indie alleen 
had tc verdedigen tegen ecn aanval van enkele 
vijandelijke oorlogsschepcn, wclkc men gewoon is 
een „coup(,1c main'' tc nocmen. Het Indische 
legerbestuur kreeg dan ook de 
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opdracht tot uitworking van cen plan tot vor- 
dediging van do lioofdtoegangcn van Java tegon 
,,coiips-dc-mtiin'', een opdracht waartcgen Gen. 
Haga verzet aanteckende, doch die ook door den 
opvolgcr van Sprengor van Eyk, den Minister 
Keuclienius, gohandhaafd blcof. Doze be- 
windsman verklaarde, dat, in verband met de groote 
veranderingen, die de middelen van ver- keer en de 
middelen om oorlog te voeren sedert 1853 hadden 
ondergaan, het bij het Kon. besl. van 2 Aug. van dat 
jaar, Litt. E11 gedecretecrde bcginsel, dat Java tot het 
uitersto moest worden verdedigd, als verouderd was 
te beschouwen en dat，genoemd best trouwens bij 
het Kon. besl. van 28 Jan. 1882 no. 13 (Ind. Stb. no. 
113) was ingetrokken. Laatstbedoelde opvatting 
word o. m. door Gen. Haga bestreden, die er op 
wees, dat het aangehaaldo Kon. besl. van 1853, bc- 
halve de wijze van verdediging van Indie, ook de 
formatie van het legcr vaststclde, terwijl het Kon. 
besl. van 1882 alleen een nieuwe formatie aan het 
leger had geschonken, doch geenszins een anderg 
wijze van verdediging had voorge- schreven. 

Tor voldoening aan hoogerbcdoelde opdracht oin 
een plan tot verdediging van de hoofdtoc- gangen 
van Java te ontwerpen, werden in 1887 drie z.gn. 
„coups- de- main- com missies1 * benoemd, 6en 
voor Batavia, 66n voor Seniarang en e6n voor 
Soorabaja en Tjilatjap, elk bestaande uit officieren. 
van de zee- en de landinacht. Aan do hand van de 
door dezc cominissies in 1888 in- gediende 
rapporten werden in 1890 door den Gen. Staf drie 
nota's bewerkt, ondcrscheidcnlijk behandelend: de 
verdediging van Java, die van de Buitenbezittingcn 
cn de taak van de Marine. Ten aanzicn van die, naar 
Nederland gezonden note's blecf het Lcgerbestuur 
— Gen. van Zijll de Jong ])ad sedert Gen. Haga als 
Legercom- niandant opgevolgd ― het standpunt 
handha- 

dal Jict legcr, door het de taak op te dragen de 
kustplaatsen te bcschcrmcn, te veel werd 
verbnipperd, zondcr dat de noodige waarborgen 
voor })ct b<*houd van het geheele eiland werden 
verkregen； daarom wensebte Gen. van Zijll de 
Jong de taak van het legcr te zien beperkt tot de 
bcschcnning van de Rcgcering te Bandoeng, terwijl 
de( Olinnandant der Zeemacht van oor- decl was, <l
：it do bczwaren van den Lcgercom- jnandant legen 
<lc voorstcllcn der coups-de-main- cojninissics l e 
hreed wuren uitgemeten. Ter voor- lie.hling van hot 
Oppcrbestuur werd eeno com- niissic benocnul, 
bestaande uit den Schout-bij- naclit G. Kruys, oiid-
minister van Marine, den Generaal-niajoor J. H. 
Kronihout, inspccteur dcr Genic(HI den Jlajoor van 
den Gen. Staf N. I. L. F. J. Hnver JJroeze, wclke 
coinmissie in Ajiril 1892 liaar „Rapport betreffende 
de defonsic van Nedcrlandsch- uitbracht. 
Volgcns 
(lit rapport bchoort in hoofdzaak Java to worden 
vordedigd, en zullon de Buitenbezittingen be- 
Bchcnnd dicncn tc worden,door de Marine cn door 
de orgnnick voor die gewesten bestemde 
bezetlingstroepcn. J)e verdadiging van Java zal in do 
ccrsto |>laats jnoeten geschicden door do --daartoe 
Btcrk nit to breidon — Marine, dio do landing van 
con vijandclijkc machl zoomedo coups-de-rnuin 
legen de kustpluatsen zal moe- (，en tegengaan, 
daarbij gosteund door do landinacht. Eene poging 
tot vorovering van hot (；iland zal nioctcn worden 
gekeord door het leger, 

dat tijdig diont geconccntrcord te worden om den 
zctel van het bestuur, — als hoedanig Batavia moot 
worden gehandhaafd —, to verdedigen on. om den 
vijand gedurende of kort na de landing aan te tasten 
en terug te werpen. Gclukt dit niot, dan zal het legcr, 
tegenstand bipdende, naar het binnenland (de 
hoogvlakte van Bandoeng) moeten terugtrekken om 
daar do verdediging te rekken. Het Dep. van Oorlog 
client reeds in vredestijd to worden overgebracht 
naar Bandoeng, werwaarts zich ook de Gouv. Gen. 
nA Batavia*s val za] hebben. to begeven. Als ma- 
ritieine positie verdient Tandjoong Priok de voor- 
keur boven Soerabaja； voor de beveiliging van 
Priok en Batavia zal een strandverdediging zijn in te 
richten; met betrekking tot de verdediging van 
Soerabaja zal alleen zijn te rekenen op het afweren 
van coups-de-main tegen de marine- 
etablissementen en het kolendepot. Vijandelijke 
ondernemingen tegen Semarang en Cheribon zullen 
door de Marine belet moeten worden. Tji- latjap 
behoeft door de landmacht niet te worden verdedigd; 
ten. einde een daar gelanden. vijand zoolang 
mogelijk in de moerassige kuststrook op te houden 
en zijn opmarsch naar het binnenland te 
belemmeren, zal de spoorbaan ten N. van de plaats 
tijdig vernicld dienen te worden. Willem I heeft als 
versterking geen waarde nicer. 

Op voorstel van de toenmalige Ministers van 
Kolonien (Van Dedem) en van Marine (Jansen) 
werd bij Kon. kab.'s rescript van 12 Juli 1892, no. 
16, niachtiging verleend om het in vorenbe- docld 
rapport ontwikkeld plan in hoofdzaak te aanvaarden 
als leidraad voor hetgeen gaandeweg zal zijn to doen 
in het belang van de verdediging van Indie (zio bl. 
13 van het Rapport der Staats- commissie van 1912 
voor de verdediging van Ned. Indie, waarover 
hieronder nader), met dien verstande ev.enwel, dat 
de Regeering niet gebonden zou zijn aan de door de 
commissie noodig geachte uitbreiding van. de vloot, 
die, zoo mccndc men, onze financicele krachten te 
boven zou gaan. Het aldus in 1892 aanvaarde 
verdedigingsstelsel van Java kan in het kort als volgt 
worden omschreven: 

lo. Hot zwaartepunt van de verdediging ligt in 
West-Java； 

2o. Tjilatjap en Willem I hebben geenc waarde 
mecr als versterkingen: 

3o. ^laritieme basis in West-Java door ver-
sterking vaii^ Tandj oeng Priok; 

4o. Kan Priok (Batavia) niet worden bchou- den, 
dan trekt het leger terug nuar het binnen- lund van 
West-Java, om aldaar den stryd tot hel uitersto vol 
to houden. 

Hcb was vcrnioedclijk niet zouder bedocling, dat 
in 1899 oen militair-deskundige, n.l. do oud- 
Luitonant-G eneraal van het Ned. leger Roose- 
boom tot Gouv. Gon. word benoemd, want van. het 
in 1892 aanvaarde verdedigingsstelsel was tocn nog 
woinig tot stand gebracht. Deze Gouv. Gen. was van 
oordcol, dat gobroken dionde te worden met het 
door de commissic-Kruys c.s. aanbevolcn doch door 
de Rog. slechts voor- waardelijk aanvaarde beginsol 
om voor de verdediging van Java in de corsto plaats 
te rekenen op de Marino; Jiij zag in eene 
aanmcrkelijko versterking van het legcr het cenige 
middel om vol- doendc waarborgon voor het bohoud 
van Java te schoppen. Wijl naar het oordeel van 
dezon Landvoogd Tandjpeng Priok als basis voor de 
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zeemacht om verschillende redenen niet in aan- 
merking kon komen, keurde het Oppcrbefstuur goed, 
dat Socrabaja daartoc werd bestemd： de hiertoe 
noodige verdedigingswerken, alsincde die tot 
bevciliging van Batavia en om a an een vij- andelijke 
oorlogsvloot den toegang tot de haven van Priok te 
ontzeggen. benevens de werken tot.afsluiting van de 
naar de Bandoengsche hoog- vlakte leidendo 
acccssen werden Voornamclijk tijdens het bestuur 
van den Gouv. Gen. Roose- boom gebouwd, terwijl 
in dit tijdpcrk ook aan- dacht werd geschonkcn aan 
de bevciliging van de zich aan de Noordpunt van 
Atjdh ontwikke- lende haven van Sabang op Pocloc 
Wdh cn aan de plaatselijkc verdediging van enkele 
punten op de Buitcnbezittingen (o. m. Emma haven 
bij Padang). Zie de „Rajning en verdeeling van het 
nog benoodigde bed rag voor de geheele uitwer- 
king der plannen ten aanzien der defensie", 
ovcrgelegd bij de Mem. van antwoord op het Voorl. 
Versing der Twccde Kam er betreffende de Ind. 
begrooting voor 1903. 

Het.denkbceld om het Dep. van 0 or log naar 
Bandoeng over te brengen liet m'en in 1903 om der 
kosten wille varen, doch in 1911 kwain men hierop 
weer terug door op de begrooting voor 1912 de 
eerste gelden voor die overbrenging uit te trekken ； 
Mei 1920 waren allo afdeelingen van dat 
departement, behalve de IXe,' Topogra- phische 
Dienst) te Bandoeng gevestigd. Van het behouden 
van Batavia als bestuurszetcl in tijd van oorlog heeft 
men sedert afgezien en be- paald, dat bij dreigend 
oorlogsgcvaar de depar- tementen van algemeen 
bestuur naar het bin- nenland van West-Java zullen 
worden overge- bracht. Van het onverdedigd laten 
van Tjilatjap kwam men sedert terug. 

Het in 1892 aanvaarde stelsel van verdediging van 
Java wa% in 1912 in ho.ofdzaak nog van kracht, 
zooals blijkt uit het hooger reeds ge- noemde 
Rapport der Staatscommissie 1912 (bl. 17. e. v.), 
waaraan het volgende is ontleend: „Heeft de vijand. 
zich het meesterschap ter zee „in den Indischen 
Archipel verworven cn kan ,,dus zjjnerzijds de 
overbrenging van een lan- “dingsleger worden 
verwacht, dan zal het de ,.taak van het leger zijn hem 
v ord er het hoofd te „bieden. Alsdan zal dit laatste 
in hoofdzaak „worden geconcentreerd in en om 
Bataviax), „met dien verstande, dat aanvankelijk ook 
Se- „marang, Tjilatjap en Soerabaja HPg bezet blij- 
„ven. Waar de landing des vijands op Java is „te 
vcrwachten, blijft een open vraag, doch aan- „gezien 
de in de nabijheid van den bestuurszetcl 
..geconcentreerde hoofdjnacht van het vcldlegcr 
“voor hem vermoedelijk het hoofdoperatieobject 
”zal v or men, is het, rekening lioudende met de 
„groote voordeelen aan een korte operatielijn 
„verbonden, het incest waarschijnlijk te achten, ..dat 
hij als landingspunl een daartoe gcschikt „en op niet 
te grooten afstand van Batavia ge- ,.legen punt op .de 
Noordkust van Java zal kie- ，-zen. Gelet op de 
uitgebreidheid der kustgedeel- ,,ten, waar een 
landing zou kunnen worden ver- 

i) Hierbij is uit het oog verlorcn, dat de 
persoon, aan wien de leiding van de verde- 
diging op een bepaald oogenblik is toever- 
trouwd, zal hebben te beslissen waar de 
hoofdmacht van het leger moet worden ge-
concentreerd. 

„wacht en den afstand, waarop zij ondcrling van 
„ elk under vcrwijdcrd zijn; voorts rekening 
hou- „dendc mot het foit, dat de vijand niet zal 
na- „]atcn niaatregclcn te treffen. ten doel 
hebbende .,ons omtrent de keuze van het 
landingspunt te „misleidcn, mogen wij er niet op 
rckencn, dat .,hct. ons zal gelukken zijnc landing 
to beletten, „al slngen wij cr wcllicht in hem 
tijdens die han- „deling verliezen toe te brengen. 
Aangenomen ,,nioct dus worden, dat de vijaixl 
er in zal slagen „ten W. of ten 0. van Batavia 
vasten voct aan „wa] to verkrijgen cn daar zijnc 
operaticbasis „in te richten. 

„Is dit stadium van den oorlog ingetreden, 
„dai)rekent men cr op om ook allc aanvankelijk 
„voor eene neventaak bestemde troependeelen, „t. w. 
de bezettingen van Semarang, Tjilatjap „en 
Soerabaja, voor de verdediging van de hoofd- „plaats 
bij de hoofdmncht aan tc trekken, ten „einde op het 
beslissende punt zoo sterk niogelijk „te zyn. Zoolang 
de vijand voorts voor de in- „richting van zijne 
operatiebasis aan de kust „is gebonden, behooren 
onZe maatregelen er op „gericht te zijn- hem zooveel 
mogclijl; afbreuk „te doen en zijnc uitbreiding tc 
bemoeilijken； „rukt hij ten slotte met zijnc 
hoofdmacht tegen “Batavia op. dan moot hem 
hardnekkig tegen- ,,stand worden geboden. 

„Hoe de hi er geschetste taak in details door de 
„Landmacht zal worden volvoerd. is te veel af- 
„hankelijk eenerzijds van de maatregelen des 
“vijands en andcrzijds van het karakter cn de 
„inzichten van dengene aan wien in geval van 
..oorlog het bevel over het leger zal zijn toever- 
„trouwd, dan dat het nut zou hebben daarop „dieper 
in te gaan. Gelet echter op do geringe „sterkte van 
ons vcldlegcr, cn rekening houdende „met het feit, 
dat de ovennachtigo aanvallcr „dan nog onverzwakt 
door zieklcn, detac li(；e- „ringen. enz, —- nagenoeg 
over al zijne kraclit^n „voor den opmarsch naar 
Batavia zal kunnen „beschikken. zullcn wij (lien 
opmarsch wcl kun- „ncn verlragen, doch mag niet 
wordcii ver- „wacht, dat wij hem de inbezitneming 
van <lc „hoofdplaats met voldoendc kans op sucres 
„zouden kunnen betwisten. 

„In het allergunstigstc geval loch, waarbij is 
„aangcnonien, dat wij er in zijn gcslaugd, )ii<；L 
„alleen van de niet organiek tot de bezettingen „van 
de buitcnbezittingen behoorendc veldiu- „fanteric 
lijdig by het leger op Java aan te trek- „ken, niaar ook 
om do aanvankelijk tc Soinu- „rang, Tjilatjap en 
Socrabaja gelegerde troejjen „in hun gchccl voor (lc 
verdediging van de „hoofdp]aats te benutten, zal 
voor dat doel “kunnen worden bcschikt over 19 
bataljons „infantcrio.... enz. Stdt men hiertegenover 
dal „een vijand, die meestcr is ter zee, tegenwoordig 
„in staat geacht moot worden in 66n enkcl trans- 
„])ort een troepenmacht over te voeren van „circa 
2*/2 divisie, ter gezanienlijkc sterkte van „30 
bataljons infantoric enz., dan bchoeft J)ct „geen 
nadcr betoog, dat de relalief zwakke „macht over 
welke wij kunnen beschikkcn en „wclkc bovendicn 
voor ongeveer de helft van „hare sterkte is 
samengesteld nil elcinenten (fn- „landers) van 
vcnnoedelijk minder govcclits- „waarde dan die 
waaruit het vijandeiijke leger ,,be$?taat, geen 
afdoende waarborgen biedt voor „een succcsvolle 
verdediging van Batavia. De „veronderstclling 
schijnt zolfs niet gowaagd, 
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,,daG by ccnc dcrgelijkc wanverhoxiding tusschen 
,,dc sterkte dos verdcdigcrs on die des aarivallors 
,,de verdediging niet van langen duuf zal kunnen 
j>zijn, te meer niet, dnar do verdediger in do ge- 
„steldheid van het terrein in do omgeving van „ 
Batavia geen krachtigcn bondgenoot voor 、,z力no 
opcratien vindt. Het is dan ook to voor- ,zien, dat 
reeda spoedig de bestuurszctel noodge- “dwongen 
naar het binnnnland van Wost-Java “zal moeten 
werden overgebrachtJ). 

„Is ons leger uit de omgeving van Batavia 
„verdrevcn, dan zal het in hoofdzaak van de „mate 
van den bij de verdediging der hoofd- „plaats 
geboden weerstand en van de in ver. ,；band 
daarmede gcleden verliczen afhankelijk „zijn, 
hoeveel troepen nog voor de verdere ver- „dediging 
in hcl binnenland beschikbaax blijven. 

„Aarv de voortgezette verdediging zal uiter- 
„aard geen andcr doel kunnen worden gcsteld „dan 
den vijand het doordringen naar de Ban- „docngschc 
hoogvlakte te beletten. Schieten onze „krachten 
hiertoe te kort, dan staat de zaak der „verdediging 
hopeloos, want - na den val van „ Bandoeng, de 
depot- en voorraadplaats van „hct leger te velde, dan 
tevens de tijdclijke zctel „van het bestuur, zal niet 
meer aan het bieden „van ornstigen tegenstand 
•kunnen worden ge- „dachf,. 

De boven reeds mecrmalen genoemdc Staats- 
commissie werd ingest eld bij Koninkl. besluit van 5 
Juni 1912, no 60 „om de inrichting van ,,de 
verdediging van Ned.-Indic, zoo te land als „tei zee, 
van cen staatkundig, technisch cn fi- „nanciecl 
standpunt in beschouwing te nemcn. „voorstcllen in 
te dicnen oni die inrichting, voor „zooveel noodig. te 
herzien cn voorts. in verband „met de financieele 
draagkracht van Nederland „cn van Ned.-Indic, eene 
billijkc verdeeling voor „tc dragen van do kosten der 
vioot tusschen de „staatsbcgrooting ende begrooting 
der ko!onien,*. 

In haar rapport, dat 21 Mei 1913 aan de Ko- 
ningin word aangeboden en in Juni d.a.v. werd ecpu 
bliccerd, kwam de Conunissie tot do con- clusie, dat 
gebroken client te worden met het tot dusver 
gehuldigde beginscl om van den Ind. Archipel allecn 
het eiland Java ernstig to ver- <lc(lijicn. det <le 
verdediging van Ncd.-Indie <ic bcscherminy van(lc 
onzijdigheid daaron- der beyrcpen , in hoofdzaak 
door de zeomacht dienl te ge^chieden, flat daarom, 
bij onzo beperk- tc personcclc en financieele 
iniddelen. de weer inacht ter zee als ccrsto on 
voornaainsto factor van ons wccrsteJscI nioct 
golden, dat in cen dus- danig stelsel aan do 
iandmacht slechts een on- dcrgeschiktc taak in 
hoofdzaak bescherniing van de viootbasis on den 
regecringszetel - • knn worden toegekend on dat 
derhalvo zoo noo((ig op de uitgaven ten behoove van 
het leger bczuinigd client te worden ten bate van de 
vioot. Do medio 1914 uitgebroken groote 
Europeeschc oorlog was oorzaak. dat het 1917 word 
alvorens do llegccring zich over (lc voorstcllen van 
de Staatscommissic kon uitsprekon. In de Moniorie 
van Antwoord op het Voorl. Verslag der Tweede 
Kamer betreffende het VIo Hoofdstuk dor 
Staatsbcgrooting voor dat jaar decide do Minister 
van Marine mode, dut do Regcoring met 

4) Zooids hoogcr gezegd ligt het in de bc- 
docling den bestuurszctel reeds bij oorlogs- 
gevaar naur het binnenland over te brongen. 

do Staatscommissic van oordeel was, dat men zich bij 
het stclscl van verdediging van Ncd.- Indie ten doel 
moot stollen aan elke poging tot schonding van onze 
neutralitcit in den gcheelcn Archipel krachtdadig hot 
hoofd te bieden en aan ten vijand het vermeesteren van 
ons kolo- niaal bezit te beletten, cn dat de Rcgcoring ten 
aanzien van de keuzc der middeien, waar- mede dat 
doel zal zijn te bcreiken, zich aansloot bij de mconing 
van de Staatscommissie, dat daartoe in de eerste plaats 
versterking van de vioot noodig is. De Minister van 
Kolonien ver- wecs in de Memorie van Antwoord op 
het Voorl. Verslag der Tweede Kam er betreffende de 
In- dischc begrooting voor 1917 naar vorenbedoelde 
mcdedeeling van zijn ambtgenoot van Marine, oncler 
bijvoeging dat de Regecring niet kon be- amen de 
meening van de Staatscommissie, dat do taak van do 
landinacht zich zou kunnen be- «palcn tot „het 
verleenen van steun aan de Marine „bij de door haar te 
vervullen opdrachten op- „dat het rcndenicnt van ons 
verdedigingsvermo- „gcn ter zee worde bcreikt, cn 
voorziening in „dic behoeften, waaraan door de Marine 
niet „kan worden voldaan4 5*. Waar het voorshands 
onmogelijk moet heeten om het leger zoodanige sterkte 
to geven, dat, mocht do vioot het on- derspit delven. aile 
eilanden van den Archipel door de Iandmacht 
verdedigd zouden kunnen worden. dient men zich, zoo 
zeide Minister Plcijte, tevreden te stellen met een 
afdoende verdediging te land alleen van het eiland 
Java,, waartoe het staandc leger gcleidelijk hervormd 
dient te worden in een kader-militielcger van zoodanigo 
sterkte en zoodanig gchaltc, dat het cen op dat eiland 
gelande troepenmacht het hoofd zal kunnen bieden. Do 
mogclijkheid oin cen ka- der-militieleger op te richten 
is geschapen door de wijziging van Artikel 113 
Regeeringsregle- ment bij do wet van 23 Mei 1917 
(JTed. Stb. no, 348), waardoor de gelegenhcid is 
geopend aan de- Ncderlandscho onderdanen in Indie 
den dienst- plicht op to leggen. Zie ook LEGER, 
MILITIE. ZEEMACHT, VERSTERKINGEN. 

Literaluur: P. J. Louw, „De Java-Oorlog van 1825 
— 1830", bl. 222-223; G. W. Beeger, Nog cens do 
verdediging van Java, .Do vereeniging ter beoofening 
van de K.rijgswetonscha.p, 1S89 — 1890; De 
verdediging van Nedcrlandsch-Indie- tegen een 
buitenlandschcn vijand. Ind. Gids 1899 TI cn IftOO 1. 
waarin tai van bronnen zijn vermold； J. C. van den 
Belt. Ecnigo beschouwin- gen, in hoofdzaak met hdt 
oog op onzo militaire positie in Zuid-Azie. Orgaan der 
Ver. ter beoef. van de krijgsw, 1906—1907: Rapport 
van do Staatscomniissie voor de Verdediging van Ne- 
derl. Indiii, 1913. Gcbr. van Clcef. 's Gravenhage; W. 
R. do Greve, Het rapport der Staatscommis- sio.. .. cnz.. 
1913, Martiixus Nijhoff, 's-Graven- hago; J. C. van den 
Belt. De vonrstcllen t t Verdediging van' onze 
Aziatische kolonien in verband met hot- rapport dor 
Staatscommissie, lozing in de Ver. ter bcoof. van, do 
krygsweten- schap. op 9 Jan. 1914 on dobat over die 
lezing in do vergadering van 27 Fcbr. 1914. (Orgaan 
1913 — 1914); W. Muurling, Hoc zal ons huidig leger 
Java verdedigen? Ind. Mil. Tijdschr. 1916. Afl. 5; J. van 
der Woyden. Wccrplicht voor Inlanders en 
samenstclling van de wecrmacht inNcder- landsch-
Indic. Orgaan der Ver. tor beoof. van de 
Krugswetonschap. 1915- 1916. Vie aflevering^ / 
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VERDEELING DER BEWONERS VAN NED.- INDIE. 
De Indische wetgcving ondcrscheidt de bewoners 
van Indie (en a lie overigen, die mot de Indische 
wetgeving in aanralcing komen) met het oog op 
hetzij hun nationaliteit (Ncdcrlandschc onderdanen 
tegenover vreenidelingen), hetzif hun doiniciKe 
(ingezetenen tegenover niet-inge- zetenen), hetzij 
hun landaard (inlanders, Euro- peanen, vreemde 
oosterlingcn). Voor zelfbcstu- rende landschappcn 
komt daarbij voorts een ver- deeling in 
zelfbestuursonderhoorigen en lands- onderhoorigen. 

I. Voor de verdeeling in Nederlandsche onder-
danen (van wie de Nedcrlariders eon groep uit- 
maken) en vreemdelingen, zic ONDERDANEN, 
alsmede I, bl. 486. Evenals voor westersche lari' den 
uit zich nicer en mecr ook voor Indie het streven om 
wel is waar staatkundige rechten en plichten zooveel 
mogelijk a an de ondei'danen van den eigen staat 
voor te behouden, doch overigens* de 
vreemdelingen niet wegens hun vreemdeling- schap 
bij de onderdanen te doen achtcrstaan. Voor het niet 
dienstplichtig zijn van vrccnidelin- gen, zie II, bl. 
728; voor hun bcnooinbaarheid, zie I, bl. 42. 
Ongegrond schijnt de ineening, alsof Nederlandsche 
onderdanen niet-Nedcrlanders geen leden der 
Nederlandsche rechtsgemccnschap zouden zijn 
(Slingenberg, Inleiding tot de staats- inst., 1919, bl. 
19). Opmerking verdient nog, dat in republikeinsch 
geconstrucerdc Innden de na- tionalen meestal als 
“burgers", in roonarchaal geconstrueerde landen 
meestal als “onderdanen" worden aangeduid, welk 
woordvorschil echter geenerlei verschil aangeeft in 
de zaak. Het spreekt vanzelf, dat het Nedcrlandsch 
ond.er- daanschap, als zijnde de nationaliteit, een 
ver- houding tot den geheelen Staat, het Koninkrijk 
der Nederlanden, betreft, en dat van een In” disci) 
onderdaanschap niet kan worden gespro- ken, 
aangezien Indie geen staat is. 

IL Het ingezetenfehap van Indie is eerst na 1910 
uit zijn lijdensgeschiedenis kunnen wor- den verlost. 
Voordav de wet van 1910 den om- vang van het 
zooeven besproken onderdaan- schap afdoende 
kwam regelen, was het con gang- bare opvatting, dat 
voor Indie het ingezeten- schap de rol diendc te 
vcrvullcn, die in nioderne landen aan het 
onderdaanschap toevalt, welke opvatting in den weg 
stond aan ccn logische re- geling van het 
ingezetenschap zelf. Daarbij kwam <ie bij uitstek 
ongelukkige rcdactic.van art. 10G (oud) Reg. regl., 
welks ,woordenkeus verzuimd had tusschen liet 
gedojnicilieerd zijn in Indie cn het Indisch 
ingezetenschap ccn band tc leggen. Zie over beide 
punten Mr. Marcella, Alg. bep, van wetg., 1913, bl. 
J 33 —140. Tocn de eerste moeilijkheid ten gevolgc 
der wet van 19J0 ver- dwenen was, is ook de tweede 
in erde gebracht, on wel door de redactie, welke art. 
105 Reg. rcgl. erlangde bij de wet in Ind. Stb. 1918 
n°. 639; Ind. Stb. 1915 n°. 299 is zclfs zoo ver (te 
ver?) gegaan van de domiciliairc wet in het Indisclie 
internationaal privaatrecht (Marcella, bl. 164, 174) 
door de nation ale te ver van gen. Daar inge- 
zetenschap geen verhouding tot ccn staat ondcr- 
stelt, maar evengoed ter zakc van ccn provine'e, 
gemeente of ander staatsdeel kan voorkomen, is hM 
juist om van een Indisch ingezetcnschap te spreken. 
Voor het ingezetcnschap van locale ressorten zic b.v. 
Ind. Stb. 1917 n°. 58«, art. 2, d 1 onder b; voor dat 
van inlandsche dorpsge- 

ineentcn zio Ind. Stb. 1819 n°. 13 art. 5e; voor dat in 
zakc niilitie, zie II, bl. 728. 

HI. Gcwichtig is de derde dcr gcnoeinde on- 
dcrscheidingen, die met het oog op den landaard. De 
werkelijkheid heeft vanouds er toe genoopt, ook in 
Indie"een bestaand verscliil in levensvormcn, zeden, 
rechtsbehocften, staatkundige ontwikkeling cnz. tc 
erkeimen tusschen de landzaten (Indonesiers, 
inlanders), de European cn plus andcrc wcstcrsche of 
als westcrsch be- schouwde vreemdelingen, en de 
Chineezon plus verdere oostersche of als oostersch 
bcschouwde vreemdelingen. Zoii op zich zelf dezc 
erkenning van een niet te loochenen feit geen 
aanstoot hebben hoeven te geven, van de 
Compagniesdagen af (zie I, b). 422) ging zij gepaard 
aan de opvat- ting, alsof Europeancii het 
bevoorrcchte ras, Indoncsiers en vreemde 
oosterJingen do lager- staandc rassen zouden zijn, cn 
alsof dus cen wetgcving, die opzettelijk 
schcidsmurcn tus- schen de bevolkingsgrocpen 
optrekt ook waar dezc door de werkelijkheid niet 
gevorderd worden (ton bate van het „prestige5, der 
Europcancn), noodzakclijk of althans redelijk ware. 
Toen dan ook, na vroegeroindeelingen (I bl. 423, 
kolom 2), de wetgeving van 1S4S cn in haar 
voetspoor art. 109 Reg. regl. 1854 gingen 
omschrijven, wic al dan niet tot de vier 
bevolkingsgroepen der Europeanen, met 
Europeanen gclijkgestcldcn, inlanders cn vreemde 
oosterlingen zouden be- hooren — ccn artikel van 
louter intcrprctaticvc strekking, hetwelk geen enkcl 
verschil in bchan- deling bevcclt en geen enkel 
verschil in beliande- ling bevestigt —, bestond bij 
v.elen de neiging om in dit onscliuklig artikel de 
schuld te zockcn van het zgn. dualisme, van de 
ongelijkc bejegc- ning in wetgeving en 
werkelijkheid van Europn- anen en niet-Europeanen. 
Het cenige princijiiecle bczwaar, dat men tegen art. 
109 zou hebben kunnen richten, was, dat het niet do 
landzaten, maar de Europeanen voorop jiocmdc, en 
dal het de vreemde oosterlingen als “met in land er-, 
gc- Ijjkgesteklcn" onischreef, hetgeen de CJiincczcn 
en Arabieren krenkte. Over de 对cchtc cn on - 
duxdelijke rcdactie van het thans vcrvaJI< n ;u i. 109 
Reg. regl. 1854, zie men de handboeken v；ui 
Margadant, De LGuter, Kieintjes, a]s)i)c(h- Mar- 
cella, bl. 131 -- J 33. Belangrijk was de wijziging van 
1899, die, wegens do opneming van Japan in <le rij 
der westerschc mogeiidhedeji, de Jaj)ftnncrs uit de 
groep der vreemde ooster]ji)g(u)in die der met 
Europeanen gclijkgesteldcn ovcrbrachl; bc- langrijk 
ook wegens de bij die gelegenhcid n)is- lukte pogijig 
(J, bl. 488) om ccn nieuwen toestand voor de 
Christeninlanders te vcrkrijgcn. 

J)c regccring van 1901 nam het initiatief tot ccn 
bcstrijding van het ”dualis〕nc'、in de wetgeving, en 
tot het efiejien van het pad voor assi- milalie cler 
rassen (], bl. 67; zie ook UNI J*'ICA- TIE). A]s 
jniddcl daartoc word onder jnecr een herziening 
voorgesteld van het interpretalievc art, JOO Reg. 
regl. Aangezien dit voorstci niet gepaard ging, en tot 
heden (April )921) niet go- paarcl is goworden, aan 
een wijziging van zoo- danigo artikclen dicr wet, 
waarin uchterstelling van nict-Europcancn bij 
Europeanen zicli waar- lijk •uitspreckt, kvn Jiet doel 
der dualisjnebcstrij- ding op dezc wijze niet worden 
gen a Herd. He， nieuwe art. 109, vastgesteld bij ccn 
wet van 1906 (Ind. Stb. 1907 n°. 205), gcwijzigd bij 
een wet van 191*9 (Ind. Stb. n°. 622) cn in working 
sinds 
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1 Jan. 1920, hcoft dan ook allecn bcteckonis als een 
proevc van scherpcr on beter omschrijving van wie 
onder Indoncsiers, Europeanon en vrccmdc 
oostci'lingcn zijn to vcrstaan. Het brcngt de vior 
categoriecn van vroeger tot dric tcrug (in aansluiting 
op de wcrkclykhcid); bchouclt den naaiu 
“inlanders"; schuift de Europcanen nog. oteeds 
voorop; en geeft naar velcr oordccl tot iiict minder 
dubia aanleiding dan het oudc art. 109. Men zic De 
Louter®, bl. 137, cn Kleintjcs I3, bl. 97. De 
voorschriften, die het bevat over rege- ling van den 
rechtstoestand der Christeninlan- ders en der 
Christclijkc vreemde oosterlingen, zijn nog niet 
uitgevoerd (zie I, bl. 489); ook dat over rcchterlijkc 
beslissing ter zake van de be- volkingsgrocp, waartoe 
iemand behoort, is on- uitgevoerd. Dat lict artikcl 
niet langer onder- scheidt in Europeanon, inlanders 
cn vreemde oostcrlingen, maar in „personcn, 
onderworpen aan de bepalingen voor Europeanon 
(voor inlanders, voor vreemde oosterlingcn),\ schijnt 
aanleiding tc hebben gegeven tot de verwarrendc 
leer, dat men inlander of Cliinces kan blijven, ook al 
is men tot de „personen, onderworpen aan de 
bepalingen voor Europeanen'^gaan behooren; zie o. 
a. Bij bl. 8326, prof. Kleintjcs in Ned. Week bl. v. h. 
Reclit n°. 9919, cn Tijdschr. Bi nn. Bestuur 51, bl. 
187. De gcnocindc wet van 1919 heeft de 
bevoegdheid van den Landvoogd om zgn. 
Staatsblad-Europcanen te inakcn, d. i. oin op 
bcpaaldc inlanders of vreemde oosterlingcn de 
bepalingen voor Europeancn toepasselijk te 
vcrklarcn (vroeger: hen gelijk to stellen met 
Europcanen) hcrstekl ； blijkens Bijbl. 7962 is de 
Jndischc regecring sinds 1913 van zins oin deze 
bevoegdheid ook te bezigen a]s con soort concurrent 
der vrij willige algeheele onderwerping aan het 
privaatrecht (III,bl. 567), nl. oin cen niet- Europcaan 
tc brengen onder het geheel der Euro- jiccschc 
wetgeving, zclfs indicn hij in de maat- s<；
liaj)pelijl<e group der Europcanen niet op zijn ])laats 
zou wezen. 

Ov< r numerieke verdceling dcr landaardcn 
in In(Iic, zie I, bl. 29耳 en 487. Bij de ondcrvcrdcc- 
lingcn van de dric bevolkingsgrocpen verdiont <!<■ 
aandachl, jiaast de ondergrocp dcr Chris ten- iiil：
m<lers (I, bl. 488), die dcr zgn. inlandsche bm/cr.s 
tegenover negorijliedcn, een onderschei- welke in de 
Grootc Oost nog leeft cn van Beleekenis
 zic I, bl. 422. 

I n verband met de denkbeelden der hcrzic- 
nin.'^coinjnissit! van 1918 over de verwerpclijk- 
heid van het rascriterium cn over unificatic (zie I'Nl 
ElCArrjE), bcvaL haar ontwerp geen ar Li koi ter 
omschrijving van de termen Indonesier, Eu- ropcaan 
en vreemde oosterling. 

1 V. Voor de in de laatstc plaats genoeindo on- 
derschciding tusschen zelfbestuursonderhoori- gen 
cn gouvernements- of landsondcrhoorigen, zic 1, bl. 
88 en 89, Murcclla bl. 140 --142, cn art. 14 der 
Zelfbc.sluursrcgclen in Ind. Stb. 1919 n°. 822. 

Naast dezc vier bestaande vcrdcclingcn dcr 
inwoners van Ned.-Indie is in later jaren ecu 
verdceling van Indie's bcvolking bcpleit in In- <Jiers 
en andcren : Indium zouden dan zijn dejaml- zuten 
of IndonesiSrs met alien, die zich ten aan- zicn van 
rechten cn ])li(：hlcn gchcel bij de land- zaten 
scharcn, cn daarlcgenover zouden al dic- gencn 
koinen te staan, die zich zclf als t rojcvogels of in elk 
geval nls niet in Indio tliuishoorenclon 

bcschouwen. Zio Ritscma. van Eck in zijn brochures 
van 19】2 en later (I, bl. 288) cn in zyn not,d bij het 
in Juni 1920 verschcnen rapport dor 
hcrzieningscominissic van 1918. 

VERDIENRECHT. Zic GROND (RECHTEN OP DEN), 

I, bl. 823. 
VERDRAGEN. Evenals voor het moedcrland 通n 

ook voor Indie de tractaten (of Internationale 
verdragon met vreemde mogendheden) in aantal en 
belang voortdurend toegenomen. In den Com- 
pagniestyd en de jaren voor het herstel van het 
Nederlandsch gezag valt bijna allecn te wijzen op 
enkelc bepalingen in de vredesverdragen van 
Munster, Utrecht en San Ildefonso (I, bl. 825), al 
heeft men daarnevens te bedenken, dat destijds ook 
bijna alle verdragen, welke de Compagnie met 
inheomscho vorsten sloot, nog geen politieke 
contracten, dock zuiver international。tractaten 
waren (I, bl. 526). Het politiek contract toch Wordt 
gesloten met een staat, die zijn Internationale 
bestaan heeft verloren en zich geheel onder de 
Nederlandscho opperhcerschappij (suzereini- teit) 
heeft geschaard; het tractaat daarentegen met een 
mogendheid, die cen internationaal leven leidt. Do 
eerste vallen uitsluitend onder art. 44 Reg. RegL； 
de tweedc uitsluitend onder art. 59 Grondwet. Zulke 
internationalo verdragen voor Indie kunnen alleen 
door het Oppcrbestuur, nl. het Departement van 
Buitenlandsche Zaken, worden tot stand gebracht ； 
de voorinalige bevoegdheid van den Landvoogd om 
internationalc verdragen te maken ,laatstolijk 
neergelcgd in art. 25 Reg. Regl. 183G, is sinds 1 Mei 
1855 voorgoed verdwenen (I, bl. 2S1; zie ook de 
budc redactie van art. S72 lid 2 Ind. Rv.). Het Reg. 
Regl. spreckt van internationalo verdragen slcchts 
terloops in art. 38; ook bij de herzieningin 1917(Ind. 
Stb. 1918 no. 8) heeft men daarin de onjuistheid 
laten staan, als zouden “gesloten verdragen" bin- 
den, terwijl vaststaat, dat noch hot gesloten noch ook 
het parlementair goodgekeurde noch zelfs het 
eenzijdig door Nederland geratificcerde tractaat 
verbindt, doch slcchts het verdrag, welks ratifi- 
caties zyn uitgewisseld of gemeenschappelijk 
neorgelogd. Van ontduiking van den. tractaats- vorm 
door van „modus vivendi" te spreken, geeft Bijbl. 
5909 cen voorbeeld. 

De voornaamste rubriek der Indische verdragen 
wordt gevormd door die over het grondge- bied. 
Mon vindt zc opgesomd in I, bl. S25 —S29. 

Daarop voigen in belangrijkheid de Kandels- 
verdragon (oudtijds: verdragen van handel, 
scheepvaart en vriendschap). Het handclsvor- drag 
met Japan in Ind. Stb. 1914 no. 1 kan als type golden; 
zij gaan allc uit van de meest bc- gunstigingsclausulc 
(II, bl. 22). Een opsomming in den Reg. alm. 
ontbreekt. 

De consulairo verdragen vertoonen deze cigon- 
aardigheid, dat, terwijl voor het moederlaud ook 
zonder consulair vordrag vrccmdc consuls kunnen 
worden toegelaten, voor de drie kolonien vanouds 
als rcgol is aangonomen: „gecn consul zondcr 
consulair tractaat**. Zulks geschicddc, omdat men 
alsdaii in het verdrag uitclrukkelijk kon neorleggen, 
dat do consul uitsluitend han- dclsagent zou zijn 
zondcr eonige diplomatieke be- voogdheid. Het 
corste tractaat van dicn aard was dat jnot Belgio van 
1855, do bekciidstc uit later tyd zijn die met Japan 
cn China. Zic I, bl. 524-525, on II, bl. 22 — 23. 
alsmcdc de opsomming in Rog. ahnanak 1920, I, bl. 
392. 



540 VERDRAGEN VEREENIGINGE'N. 

Uitleveringsyerdragen betreffcn soms mocdcr- 】
and en kolonien beidc, soms de kolonien allecn. Zio 
op U1TLEVER1NG.. 

Een tclegraafkabelverdrag met Duitschland is te 
vinden in Ind. Stb. 1903 no. 368. 

Bclangrijk voor Indic was het tractatcnconi- plex 
der drie Britsch-Nederlandsche verdragen van 1870 
en 1871 (Ned. Stb. ]872no. 16 — 18; Ind. Stb. alleen 
1872 no. 94), welkc a) ons de vrijc hand gaven op 
Sumatra, b) de kust van Guince aan Engeland 
afstonden, c) ons het recht gaven arbeiders voor 
Suriname te betrekken uit En- gelsch-Indic. 

Arbitragcvcrdragen nopens Indie betroffen de 
Costa-Rica-Packctzaak (I, bl. S2S) en de grens op 
Timor (I. bl. 827)： de Miangas-zaak hangt nog (I, bl. 
826). 

Bovendien gelden ook voor Indie die talrijke 
verdragen over adnnnistratiefrcchtclijkc onder- 
werpen (gezondheidszorg, opium, post en*tele; 

graphic, radiotclegraphie, autoverkccr, industri- eele 
eigendom, suikerconventic, blanke-slavinncn.- 
hande], autcursrecht, verdragen der vredescon- 
ferenties. enz.), aan welke Nederland heeft deel- 
genomen en van welke het zijn kolonien, althans 
Indie,, niet heeft uitgezonderd ； zoo ook het \ ol- 
kenbondverdrag. In tai van gevallen blijkt niet 
duidelijk, of een ver drag ook voor Indie be- doeld is
； volgcns prof. Van Eysinga (Proeve eener ini. tot 
het Ned. tractatenrccht, 1906, bl. 118) zal 'men 
hebBen aan te ncmen, dat het verdrag ook de kolonien 
geldt, tenzij het tegen- deel uitdrukkeHjk blijkt. 

Gelijk gezegd, behoort een internationaal trac- taat 
vier stadien te doorloopeii: a. sluiting, b. par- 
lementaire goedkeuring (in de gevallen van art. 59 lid 
2 Grondwet), c. ratificatic door Nederland, d. 
uitwisseling of nederlegging van de wcderzijd- sche 
akten van Tatificatie. Bepaalt het verdrag zelf niet iets 
anders, dan werkt het van den dag diet uitwisseling of 
nederlegging af; afkondiging in het Indisch of in het 
Nedcrlandsch Staatsblad is nergens voorgeschreven. 
Men kan dus, om te weten, of ecn tractaat Indiii bindt, 
niet op den inhoud van het Ind. Stb. afgaan; want be 
vat, dit eenerzijds verdragen, die reeds ver vail en zijn 
zonder dat zulks uit het Stb. blijkt (b.v. ]875 
Portugal), anderzijds heeft het mcerinalen ver- zuimd 
tractaten, die Indie binden, op tc nemen (b. v. 189G 
Portugal), de ratificatic te ver- nielden^!872 no. 94. 
1913 no. 313), toctreding voor Indie tot -tractaten te 
vermeldcn, tracta- ten af te drukken voor hun 
inwerkingtreding (b.v. 1910 no. 676, 1913 no. 313, 
1917 no. 72; zie een gunstige uitzondering in Ind. Stb. 
1911 no. 487,waar de zaak telegraphisch wercl 
behandeld), of de verdere verdragstaten te verinelden 
(b.v. 1907 no. 310 tegeno ver 1914 no. 720). Dit nee 
mt niet weg, dat na 1900 de wijze van bek end making 
van tractaten in het Ind. Stb. zeer verbe- terd is, al zijn 
er nog telkens inconsequentics(：n vergissingen； ai 
blijft de afkondiging van de goedkeuringswet in het 
Ind. Stb. een bron van mis verstand, indien het tractaat 
zelf niet gcrati- fieeerd is (b.v. 1906 no. 194, ] 910 no. 
394); en al worden nu en dan tractaten opgenomen, 
die J n- die nog niet binden (vgl. 1913 no. 258 nint 
19J5 no. 387, en 1914 no. 378 met 1914 no. 797).^. 
J8 van het Volkcnbondverdrag van 1919 schrijft voor, 
dat alle tractaten om te kunnen werken vooraf 
gcpubliceerd moeten wordon door het 

secrctariaat-gcncraal tc Gcn6vc. De Hooge Raad in 
Nederland ncenit aan, dat een bindend geworden 
tractaat strijdigc wetten cn vcrordc- ningen op zij zet; 
cn voor Indie zal ten aanzien van algemeenc en 
lagcrc verordeningen hctzclffle zijn aan te nemen. 

Aangezien Indic gecn eigen tractaatsbevoegil- 
heid heeft, kan niet gesprokon worden van toctreding 
door Ivdie tot een verdrag of van opzegging door 
Indie van een verdrag. Men kan allecn zeggen, dat 
het Koninkrijk der Nederlanden (de Staat) zulk een 
handcling verricht met het oog op Indie. 

Onderwerpen, ten aanzien waarvan inteuia- 
tionale tractaten noodc gemist worden voor Indie zijn 
o.a. de breedte. der territoriale zee (I, bl. 828), de 
ongercgcld gcblcven grenzen van Indie (I, bl. 828) en 
het onderdaanschap (III. bl. 88). 

Zie voor verdragen, die Indie betreffen: Van 
Eysinga, Procve eener ini. tot het Neil, trae- 
tatenrecht, 1906, o.a. bl. 99, 114, 118 vgg. ；(le- 
zelfde, Ontwikk. en inhoud der Ned. tractaten., 1916, 
waar alle collectievc verdragen (die over 
gezondheidszorg enz. cnz.) worden behandeld en 
waar ook de Ind. Staatsbladnummers steeds zij n 
opgegeven: ]irof. KJcintjes, Staatsinst. van N. ■ 1., 
3e druk, ], bl. 2G vgg. en217. Zic voor de bevoegd- 
heid van den landvoogd mr. Van AWcck, Onder- 
zoek naar den jurid. wereldbouw, 1916, bl. 257 \ 2. 
en 295; voor den rang der verdragen in Irulie mr. 
Marcella, Alg. bepal. van wetg. voor X. I 1913, bl. 
31 —37, en, voor tractaten in zakc inter nationaal 
privaatrccht, aldaar bl. ] 70 I 72. M <■!! vindt alle 
sedert 1813 gesloten Ned. verdra/< n (ook de in het 
Stb. ontbrekende) bij Lagem.ii>~. Recueil des traites 
enz.; voorts zoekt nu-n trad ten het best, hetzij in de 
groote editic van !)<, Martens, hetzij - voor de 19c 
ecuw in hd chronologischc Recueil des Traites du XI 
X <■ siecle van Descajnps, Renault en Basdcvanb 
(gc- vorderd tot 1825), hetzij eindelijk — voor de 20c 
eeuw — in het chronologisch Recueil des 'I rait / - du 
XXe sidcle van Descamps cn Renault (<!<■■. "i - 
derd tot 1907). / 

VEREENIGINGEN. Hierondcr volgcn <!<• ，
「 ccnigingen. die 'in N.-1, werkzaani zijn, met mi - 
zondering van die, weike zieb met bcliarti<(iiig <l< r 
licfda(lighei<l bezighouden. Zie voor <!(• lant .1 -■ 
op LI EF DA DIG 11 El DS I NSTELLJN(: EN. 

V e _• e c n i g i n g c n t. c r b e v o r <1 c r i n J v 
a n z i c k e n v c rI c g i 11 g. 

Centraal Comiti van het Rootle Kruis in Neder- 
landsch-lvdie. Dit comit6, bij Gouv. bcsl. 21 Oct. 
1873 No. 3 en nader bij dat van ) 6 Scj)t( in- ber 1903 
No. 15 als rechtsperHOOJi crkcncl, heeft ten doel het 
vcrleenen van huIp aan ziek<? < n gewoncle 
krjjgslieden in tijd van oorlog (zic ook Bijbl. Nos 
2735 en 1919).' 

Vcrceni(iiwj voor Ziek-cnverplef/in<j in Ned' r- 
landsch-I ndie tc Batavia (rechtspei'H. Ind. Stb. 1896 
No. 2 J 3, Statu ten wijziging I nd. Stb. 1900 No. 81, 
1903 No. 264 en 1909 No. 3). Doe): 1 °. de ver- 
])leging van ziekei) van el ken Jandaaj'd on elk^n 
godsdienst, hetzij in hare inrichting voor ziekfii- 
vcrpleging, hetzij in hunne woning, door <lia(：o- 
nesseo of and ere verplcegsters of vcrplegcrs ； 2 . de 
oplriding van ziekenverplecgslers cn -VCTpingers 
van clken landaard en godsdienst. Het t e Tjikini 
(Wcltevreden) door haar gestichtc Diano- nessenhuis 
is geleidelijk uitgebreid tot cene g« oot zickenhuis, 
waarin ook cene afdceling voor In 
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Jandsche en Chincesche zicken is govorxnd, voor 
wdkc de vereeniging con subsidic uit 's Lands 
lias onlvangt. Ook anderc verpleegsters dan 
iliuconesscn zijn in de inrichting werkzaain. 

o ni wj in-Em ma- Stichti n(j (rechtspcrs. Ind. 
Sib. 1899 No. 253, statuten gewijzigd Ind. Stb. 
1902 No. 262 en 1909 No. 22), in het levcn ge- 
Toepen door de bovengeiioemdc Vereeniging voor 
Zickenverpleging, is gevestigd te Batavia. Boel: 
vcrpleging van onvennogende cn min vermogende 
zieken onder de Europcanen cn met dezen • ge- 
lijkgestclden en de Inlanders e.m.d.g.g. be vol king 
van Nederlandsch-Indic tc bevorderen. Het kapi- 
taal der Stichting bestaat uit cene gift van 
/ 100.000 van H. M. de Koningin-Moecler; het 
client om, in overlcg met genoemde vereeniging, 
lietzij cen gebouw voor ziekenvcrpleging te 
koopen, hetzij er cen tc bouwen en in gebruik af 
tc staan aan die vereeniging. Een groot dee! der 
uitbreiding van liet Diaconessenhuis te Tjikini 
is hierdoor tot stand gckomcn. 

Er zijn in Nederlandsch-Indic nog verschil- 
Icndc andere verecnigingen, die alle het verplegen 
van zicken en de oprichting van gebouwen daar- 
voor, sommige ook opleiding van verplegings- 
personecl ten doel liebben, zooals: 

de Vereeniging „Seniaranc/sche Zickenverple- 
ging" te Seniarang (rechtspers. Gouv. besL 29 
Aug. 1907 No. 14), vobr alle landaarden； 

<le Vereeniging voor Zielce-nverpleging. ter 
Oost- 
kast van Sumatra (rechtspers. Gouv. besl. 6 Oct. 
J 899 No. 15), voor Europcanen; 

de Vereeniging „Cenlraal Hospilaal dkr Lam- 
",gsche Districtin'', gevestigd te Batavia(rechts- 
l)< rs. Gouv. besl. 6 Oct. 1914 No. 42), in het bij- 
zonder voorarbeiders van cultuurondernemingen； 
de Vereeniging „ Kliniek van Tegalsche Suiker- 
jabrikaiilcii'' (rechtspers. Gouv. besl. 15 Dec. 
I Bl) No. 62), voor pcr^onen van alle landaarden, 
in <lifn.st bij of loontrekkeiid van de suikeronder- 
liffiiingen, die lccl<*n der vereeniging zijn； bi} 
voldoendc ruimte ook v<>oi* anderen: 

de Ccnlrale Huspibial-vereeniging te Kwala 
Si)iipan(Oostkust van /\tjch) voor de vcrceni- 
:jingsleden en hun Einopcesch en Jnlandsch  <!<■ I'l-rceniyimj ..Socrabaiasdic 
Ziehenverpie- 
'jinff' (rf-fhlsjjcrs, (；ouv. besl. 9 J uni 1897 No. 
33): beefl tc Soerubaja gcsticht de ziekeninrich- 
i j>ig „ Ngcinplak''. 

Nog rlienen vermeJd tc worden de volgcnde 
verccnigingen cn iuriuhtingen voor ziekcnverple- 
ging: 

J < rcc.ii. n voor ziclce en bc.hoejtigc 
In- 

rs le Poerwodadi (aftlccling (Jrobogan, Sc- 
maranri): M(ilaiirjsche Ziekenvcrpleging te Ala- 
lung voor Europciinen : Zic/.'fnvcrple.f/in(/ Tjcpoe 
te U'jepoc (Kfimbang); Si. Maria-Elisabelh-ver- 
eeniging te Bat avia ； Sint Anna-vereeniging te 
Socrabaja: Vereeniging „St. Elisabeth'' tc Senia- 
rang; Zickeninrichlimj ^Simampicr'' te Kediri; 
Ziekeninrichling „Toeloe.n(jredj<j, tc Pai'ee 
(Kedi- 
ri): Vcreeniginy voor ZickenvcrjAeging „0ehasau 

ti- Saparoea (Amboina)； Perk-arbeidershospitaal 
11> Banda- Ncira. 

Vereeniging „Het Oranjekruis'', nationulo bond 
t er bestrij<iing der mdaatschhcicl. (lepra) in 
Xedcilandscii-Indie, <»j)gericht8 Mei 1910 (rechts- 
l)cr«. (nd. Stb. 1910 No. 512), to Batavia gevos- 
tigd, st ell zich ten doel, met hulp en steun uit 
alle kringen der bevolking, te geraken tot cenc 

krnehtige, dock humane bestryding clcr lepra, het moi 
ecl en lichamelijk 侦 den der inelaatschcn te 
vcrzachtcn en de gezonden tegen besmetting to 
beschcrmcn. Zij ncemt geen luproseriecn of andete 
inrichtingcn tot huisvesting on vcrpleging 
• van mclaatschen in eigen bchecr. Haar docl tracht 
zij te bereiken: 1°. door hulp tc verleencn uit eon 
daarvoor door II. M. de Koningin, bij de geboorte van 
Prinses Juliana geschonken fonds aan de Jcproserie 
„Dono Rod jo" te IMargoredjo (Japara) cn aan de 
Icprosericen te Koendoer nabij Pladjoe (Palembang), 
die te Si Timba (Sipirok, Bataklandcn) en door het 
bevorderen cn steunen van wctenschappol y kc 
onderzoekin- gen op het gebied der lepra. 

Vereeniging ter bestryding der lepra, gevestigd te 
Batavia, heeft cene leproscrie te Tangki (bij Batavia) 
en bcoefent in die hoofdplaats wijk- vcrpleging van 
leprozen. 

Vcreeniging „Zendingsonderneming'\ gevestigd 
te T3fnanggoeng (Kedoe) (rechtspers. Gouv. besl. 4 
Aug. 1911 No. 83). Doel: het onderhouden. en 
uitbreiden van het werk van barmhartigheid, 
voorloopig te Magelang； door* een „Huis van. 
Barmhartigheid" tot verplcging, opvoeding en 
onderwijs van zenuwlijders, gemoedskranken, 
idioten en gebrekkige kinderen en door het stich- ten, 
zoo noodig, van meer dcrgelijkc inrichtingen' in 
Ncdeilandsch-Indiel 

„ Voedingsfonds voor behoeltige zieken en her- 
stellendeiC' te Batavia (rechtspers. Gouv. besl. 22 
Dec. 1908 No. 21). Docl： bchoeftige zieken en 
herstellcnclen, woonachtig te Batavia, te voorzien 
van voedingsartikelen en om hare tusSchenkomst tc 
vcrlcencn tot ziekenvcrpleging. 

Vcrdere fondsen voor het doen van uitkee- ringen 
ineens of het op andcrc wijze vcrlcencn van 
■geklclijkcn steun aan weduwen en/of weezen van 
leden dier vercenigingcn of van andore weduwen en 
wcozen zijn: Uitkeeringsfonds „la Constante el' 
Fidele>, te Seinarang (rechtspers. Ind. Stb. 1874 No. 
219); leden mocten vrijmctsclaar zijn. Atjeh/onds te 
Soerabaja (rechtspers. Ind. Stb： 1874 No. 275) voor 
nagclaten betrekkingen van in den Atjeh-oorlog of bij 
andere expedities ge- sncuvcldc inilitaircn, speciaal 
uit het garnizoen te Socrabaja. Vereeniging „ 
Voorzorg'' van Euro- peesche ambtenaren en 
beainbten bij den dienst der Slaatsspoonvegen op 
Java en Sumatra (rechtspers. Ind. Stb. 1886 No. 150; 
zio ook Ind. Stb. 1888 No 144 cn 1890 No 184). 
Officiersvereeniffing tot onderlinge ondersteuning 
van nagclaten betrekkingen te Batavia, opgcricht in 
1887 (rcchfcspers. [nd. Stb. 1887 No. 99; zic ook Ind. 
Stb. 18S9 No. 24G). Het Mililair 
Ondersteuningsfonds te BataxHa (rechtspers. Gouv. 
besl. 4 Dec. 1895 No. J 7), in de eerstc plaats voor do 
deelnemcrs aan de expeditio naar .Lombok cn hunne 
nage- 1 aten betrekkingen on zoo niogclijk ook voor 
alle undcrc in Nedprlandsch-Indio gewonde 
militairch en de betrekkingen der gcsncuvclden. De 
ver- eeniging verleent medewerking aan het te's Gra- 
venhage gevestigde „Nationaal fonds tot onder- 
stcuning , van nagelaton betrekkingen van in 
Ncderlandseh- Indie go vail cn niilitairen". 

Vercenigingcn cn Instellingcn t c r b c v o r d e r i 
n g v a n o n d e r w ij s- b c 1 a n g e n. 

Ind-ische U niversite its ve re enig i ng, gevestigd 
te Batavia, a Is roehtspersoon erkend bij Ind. Stb. 
1910 No. 414, stelt zich ten docl: 1°. hot ver- 
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krijgen van oenc universiteit in Nedcrlandsch- Indie; 
2°. het bevordcrcn van liooger en daarbij aansluitend 
ondcrwijs daar te lande. Zij tracht dit doel to 
bereiken door： a. het bevordcren, stichten en 
instandhouden van inrichtingcn van hooger en 
daarbij aansluitend onderwijs ； b. het bevordercn 
dat van overheidswcgc instcllingcn van hooger 
onderwijs in Indie worden opgericht; c. het 
subsidiecren van inrichtingen of stich- tingen, die het 
geven van hooger onderwijs in Ned.-Indie, het doen 
houdcn van wetcnschappe- lijke ondeizoekingcn of 
het verbrcidcn van wetenschap ten doel hebben ； d. 
het stichten, doen houden of steunen van 
inrichtingen van gymnasiaal onderwijs in Ned.-Indie
； e. het doen houden van volksvoordrachten on 
cursussen ； /. het stichten, steunen en 
instandhouden van een of meer bibliotheken op het 
gebied van kuns- ten en wetenschappen ； g. het 
doen houden van lezingen en voordrachten, de 
belangen van het hooger onderwijs in Ned.-Indic 
betreffenffe ； It. het richten van vertoogen en 
rekwesten tot de bevoegde rnacht. 

Vereeniging，双t Schoolmuseum in 
Nederlandsch Indiff', gevestigd te Batavia 
(rechtspers. Gouv. best 1914 No. 58). Doel: a. het 
bijeenbrengen en onderhouden van verzamelingen 
op het gebied van het onderwijs in den meest 
uitgebreiden zin； b. gelegenheid te bieden tdt 
aanschouwingsondcr- wijs aan leerlingen van lagere 
en iniddelbare scholen in Ncderlandsch-lndie; c. het 
meer bekend maken aan volwassencn van het leven 
in andere landen, inzonderheid in Nedeiland. De 
veieeni- ging tracht dit doel te bereiken door： 1°. 
het stichten van een school muse um te Batavia en 
op andere daarvoor geschikte plaatsen in Ned.- 
Indie; 2°. het rondzenden van verzamelingen; 3°. het 
uitgeven en verspreiden van geschriften, op hare 
verzamelingen betrekking hebbendc； 4°, het 
houden van lezingen; 5°. het stichten van af- 
deelingen en alle andere wettige middelcn, wclke 
aan het doe】 bevorderlijk kunnen zijn. 

De verzamelingen worden gevormd door 
schenking, aankoop, ruiling en ontvangst in 
bruikleen. 

Stichting „Hoogere burgerschool voor meisjes,' 
te Batavia, opgericht bij notariecle acte 29 April 
1912, heeft aldaar eene school a】s bovengenoemd 
en eene lagere school. Zij werkt samen met de 
Stickling „Inlernaat' voor meisjes'' ter zelfder 
plaatse. 

Vereeniging „de Paul KrugcrschooV', te Batavia 
(rechtspers. Gouv. besL 1 Dec. 1910 No. 37), 
bestuurt aldaar eene school van Jager en uitge- breid 
onderwijs, tevoren onder het toezicht van den 
Kerkeraad der Gercformeerde Kerk te Batavia (zie 
Ind. Stb. 1892 No. 233). 

Vereeniging voor Christelyk Hollandsch onder-
wijs ten behoeve van de Inlandsche bevoUcincj in 
Ned.-Oost-Indie, gevestigd tc Amsterdam. Aan- 
leiding tot het oprichten dozer vereeniging was een 
door zcndeling A. Kruyt in 1908 op de zen- 
dingsconferentie tc Amsterdam gehouden rede. Zij 
wil de oprichting bevorderen van Holl, scholen voor 
de ini. bevolking, en wel door het beschikbaar stellen 
van kapitaal en door de uit- zending van Christelijke 
oiiderwijzcrs en ondcr- wijzeressen. Bovcndien stelt 
zij zich beschikbaar oni geschikte huisgezinnen te 
zoeken voor Jn- dische jonge lieden, die ter wille van 
hun studicn in Nederland komen. Rechtstreeks met 
de \,er- 

ecniging in verband staan dric scholen, n.l. die te 
Bandoeng, tc Djokjakarta cn te Magelang. In het 
geheel zijn cr echtcr ecn 15tal scholen, die bc- 
doclcJi con Christelijke Europccschc opvoeding te 
geven aan inlandscho of Chincesche kindcrcn. De 
met dit doel. opgerichte scholen kunnen gc- 
subsidieerd worden overeenkomstig do bepalin- gen 
van Ind. Stb. 1913 No. 524. 

Vcreeniging tot het oprichten, besturen en in- 
standhouden van scholen met den Bijbel tc Batavia 
(Statuten goedgek. Ind. Stb. 1887 No. 13, ge- 
wijzigd bij Ind. Stb. 1893 No. 59, 1894 No. 223, 
1895 No. 1G8 en 1903 No. 261), heeft eeno jon- 
gensschool cn eene mcisjcsschool, beidc voor lager 
en uitgebreid onderwijs. Aan de meisjes- school zijn 
eene normaalschool voor het ondcr- wijzcres-
exa.mcn en eene frobelschool verbonden. De 
meisjesschool heeft ecn internaat. 

Vereeniging I ndustrieschool „ Insulinde'' te 
Batavia en de Vereeniging Soerabajasche Indus- 
trieschool (rechtspei's. Gouv. bcsJ. 27 Sept. 1901 
No. 1) hebben bcide ten doel het geven van thco- 
retisch en practisch onderwijs in nuttige en fraaic 
handwerken aan meisjes, die niet vol- doende 
bemiddcld zijn om privaat-onderwijs te genieten. 
Beide genieten cenc vastc subsidic nit 's Lands kas. . 

V ereeniging andelsstudie1' te Semarang 
(rechtspers. Gouv. besl. 22 Dec. 1908 No. 32). DoeJ: 
beyordering van het handelsonderwijs. 

De „Bandoengsche Schoolvereenigin(j'' 
(recht.s- pers. Gouv. besl. 13 Aug. 1912 No. 41) 
beoogt het doen geven van neutraal lager en 
njtgebrei<l onderwijs. 

De Sludiecomtnissie der Vereeniging „Oosl ■ ■' 
WcsC' (zie bij die vereeniging). 

Vereeniging van Christelijke ondertvijzer« i n. 
ondenvijzeressen in Nederlandsch-1ndie (reclit .s- 
pers. Gouv. besl. 22 Sept. 1911 No. 38). bevordcring 
van cone in waarheid Christelijke opvoeding in en 
door de Hchool. 

„De Gercformeerde Schoolbond van <c/< /■- 
landacli-1 ndiff' tc Djokjakarta (rechtspers. Gou v. 
bc°J. 17 J uni 1905 No. 5) beoogt de bevordcring der 
oprichting, instandhouding cn ontwikk<-ling van 
Gercformeerde scholen en schoolv<)r< ni- gingen in 
Ned.-Indic cn de sainenwcrkinx der Gercformeerden 
in Ned.-Indic met betrekking tot de belangen van 
onderwijs cn opvoeding overeenkomstig de 
Gercformeerde bcginsnlcn (Wijziging der statuten 
Gouv. besl. 24 Dec, 1913 No. 38). 

Vereeniging tot bevordcring van Gerclorinecrd- 
onderwijs te Soerabaja (Rechtspers. Gouv. besl. 5 
Nov. 1908 No. 28). Zij Btclt zich ten doel: a. de 
bevordcring van den bloci der in fie Gerefor- nicerdc 
geineentc tc Soerabaja reeds bestaande Zcnding-, 
Zondags- en Bewaarscholcn cn van hare onderlinge 
samcnworking； b. de oprichting en instandhouding 
van scholen als sub a gc- nocmd, in wijken waar zij 
nog niet aanwezig zijn of waar, naar aard cn 
grondslag der vereeniging, genoegzanic redenen tot 
oprichting bcstaair; c. de sticliting en instandhouding 
van eene Gerefor- meerde school van lager 
onderwijs. 

Vereeniging voor scholen met den Bijbel te 
Bn«■- doe ng (recht(sper8. Gouv. besl. 26 Sept. 
1914 No. 31), de Gercformeerde Schodlbond van 
Nc.der- landsch-Indie te Djokjakarta (rechtspers. 
Gouv. besl. 17 Juni 1905 No. 5; zie ook Gouv. besl. 
24 Dec. 1913 No. 38); Vereeniging lot bevordcring 
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van gereformeerd ondenaijs to Socrabaja (rechts- 
pers. Gouv. best 5 Nov. 1898 No. 28); Vereeni- ging 
tot het oprichten, beslieren cn instandhouden van 
Christelijke scholen in de Molukken te Am- baina 
(rechtspers. Gouv. bcsl. 18 April 1914 No. 46); 
Vereeniging tot oprichting en inslandhouding van 
Christelijke scholen te Soerabaja (rechtspers. Gouv. 
bcsl. 21 April 1913 No. 53). Vcreeniging 、,School 
met den BijbeV' tc Semarang (rechtspers. Gouv. bcsl. 
1G Sept. 1910 No. 47). Al deze ver- eenigingcif； 
wclkcr doel uit haio namen spreekt,' hebben ecn of 
mcer scholen van lager onderwijs opgericht. 

Vereeniging voor de oprichting en~ inslandhou- 
ding van Hollandsch-Inlandsche scholen op Chris- 
tclijken groTtdslag in de residenlie Batavia (rechts-
pers. Gouv. bcsl. 23 Aug. 1912 No. 24). Doel: aan 
Inlandsche kinderen uit de hoogere en meer gegoede 
standen lager cn uitgebreid lager ondcr-' wijs te 
geven met de Hollandsche taal als voer- middel. De 
Vereeniging tot oprichting en instand- houding van 
IIollandsch- Chineesche scholen met. den ' Bijbel in 
de resideniie Kedoe (rechtspers. Gouv.. besl. 26 Jan, 
1914 No. 29) beoogt liet- zelfde voor Chineesche 
kinderen, evenals de Vereenic/inf/ ^School met den 
Bybel voor Chineezen en andere vreemde 
Ooslerling^n,' te Sockaboemi (rechtspers. Gouv. 
besl. 13 Juni 1912 No. 45). Andere verecnigingen 
van gcJijksoortigc strek- king (het docn geven van 
Hollandsch - onderwijs op Christelijken grondslag 
aan niet-Europcesche kinderen) zijn: de Vereeniging 
voor Chrislelijk //ollanduch onde):wijs ten behoeve 
van de Inland- scJie bcvolking op het 
zendingsterrein van Fries- lands Gcreformeerde Ker 
ken in de residenlie Kedoe, gevestigd tc Lceuwardcn 
(rechtspers. Kon. Bcsl. 9 Dec. 1911 No. 50), do 
Vereeniging voor Soenda- neeschc meisjesscholen tc 
Buitenzorg (rechtspers. Gouv. bcsl. 15 Juli 1912 No. 
3), de Vereeniging ,,Een 111Alavdeck - Javaansch e 
school met den Bijbel te Djokjakarta'' (rechtspers. 
Gouv. besl. 27 Nov. 1911 No. 57), de Vereeniging 
voor Javaansche t/ici-sjc.isclioloi tc Djokjakarta 
(rechtspers. Gouv. bcsl. 21 Aug. I BOB No. 28) 
bijzonder voor ineisjes uit den adcl.stund. 

Vereenigingcn der Zusters Ursulinen te Welle- 
creden cn te. Noor die ijk (Batavia) rechtspers. 
respect icvolijk J nd. St b. 1871 No. 112 en 1874 No. 
56), onderlioudcn elk ccnc driejarige hoogere 
burgerschool voor ineisjes (de Prinses Juliana- 
scho<4 cn de Koningin Emmaschool), ecno school 
van lager en uitgebreid onderwijs, ccnc normaal- 
school voor het oiiderwijzeres-cxamcn en eene 
frobelschool, alle voor ineisjes, ook interne leer- 
lingen. 

Vcrecnigin(j dc.r Zusle.rs Franciscancsscn to 
Se- marang (rechtspers. Ind. Stb. 1874 No. 98) heeft 
aldaar cn tc MagClang eene meisjcsschool van lager 
en uitgebreid onderwijs, benevens ccnc fi'obclschool 
； ook een iiitemaat 

Vereeniging der Zusters Ursulinen tc Soera■- 
baja^rechtsjKTs. Ind. Stb. 1874 No. 184) ondcr- 
houdt aldaar en tc Malang ccnc meisjcsschool van 
]agcr cn uitgebreid onderwijs met internaat; ook 
ecno frobelschool cn ccnc norinaalschool voor het 
ondcrwijzercs-exa men 

Vereeniging „dc. MeisjesschooV' te Socrabaja 
(rechtspers. Ind Stb. 1875 No, 70; zic ook Ind Stb. 
1883 No. 219 en 1886 No. 4) onclcrhoudt aklaar 
ccnc hoogere burgerschool met driojarigen curs us 
voor meisjes, ccnc norinaalschool voor 

a.s. ondcrwijzcressen, eene school van lager en 
uitgebreid onderwijs en ceno frobelschool. 

Vereeniging der Zusters van Lief de te Padang 
(rechtspers. Ind. Stb. 1887 No. 142) heeft aldaar 
eene dagschool van lager cn uitgebreid onderwijs. 

Vereeniging „Karlinifonds,\ gevestigd te *s Gra-
ven hagc (rechtspers. Kon. Bcsl. 2 Sept. 1913 No. 
47) heeft ten doel de bevordering van het tot- stand 
komcn cn instandhouden van scholen in 
Nedcrlandsch-Indie ten behoove van meisjes, 
behoorendc tot de Inlandsche bevolking. Er zijn 
verschillcnde ^Karliniscliool-vereenigingen?' op-
gericht, die ten doel hebben, met steun van en in 
samenwerking met de vereeniging „Kartini- fonds" 
in Nederland, cen of meer scholen op te richten en 
in stand tc houden ten behoeve van- meisjes, 
behoorende tot de Inlandsche bevolking in cn nabij 
de plaatsen van vestiging dier ver- cenigingen. Zoo 
de Bataviache Karlinischool (rechtspers. Gouv. 
besl. 27 Mei 1913 No. 66), de JIadioensche (Gouv. 
besl. 18 April 1914 No. 44), de Cheribonsche 
(Gouv. bcsl. 31 Jan. 1916 No. 52), de Malangsche 
(Gouv. bcsl. 11 Jan. 1916 No. 21), de 
BuilenzorgscHe (Gouv. besl. 13 Juli 1914 No. 25) en 
de Indramajoesche (Gouv. besl. 1 Juli 1918 No. 71). 

De JRembangsdie Kartinivereeniging te Rem- 
bang (rechtspers. Gouv. besl. 30 Juli 1918 No. 65) 
stelt zich ten doel de instandhouding der aldaar 
bestaande Inlandsche meisjesschool „Ret- 
noinoerCi" en de bevordering met geoorloofde 
middelen van de geestclijke ontwikkeling van de 
Inlandsche vrouw in het rcgentschap Rem- ba ng. 

Vereeniging tot bevordering van neutraal lager 
onderwijs aan Inlanders te Soerakarta en Djokja 
karta (rcchtspeis. Gouv. bcsl. 9 Oct. 1912 No. 51). 
Doel: het geven van lager onderwijs aan Inlan - ders, 
met Hollandsch als voermiddel. 

Vereeniging „Inlandsch onderwij^', gevestigd te 
Bandoeng (rechtspers. Gouv. bcsl. G Febr. 1912 No. 
28) beoogt de voortgaandc verbetering der bclangen 
van het onderwijzeiid pcrsoneel. 

Vereeniging „Associatie van Oost en West" 
(rechtspers. Gouv. besl. 21 Sept. 1912 No. 39). Doel: 
de stichting cn exploitatie van een of meer 
inrichtingen van onderwijs tot voorbereiding van 
onderwijski'achten voor verschillcnde takken van 
onderwijs in Ned^-Indie. De vereeniging heeft eene 
school tot opleiding van Inlandsche onder- wijzcrs 
to Batavia. 

Sludiefonds voor onbemiddelde leerlingen van 
(joeden aanleg tc Batavia (rechtspers. Ind. Stb. 
1S7G No. 304; zie ook Ind. Stb. 1902 No. 108) heeft 
ton doel tc voorkomen, dat begaafde jongo 
menschen door ongunstige financicolc omstandig- 
heden verhinderd worden de lessen tc volgon van 
cen der afdeclingcn van het Gymnasium Willem III 
te Batavia, cn zoo inogelijk aan oud-lecrlingen dier 
scJiool ondcrstcuning tc vcilccncn tot voort- zetting 
hunner studien aan andere inrichtingen van 
middclbaar of hoogcr onderwijs in of buiten 
Nedcrlandsch-Indie. Nu gratis-toelating tot do 
openbare hoogero burgerscholon (dus ook tot die to 
Batavia： do Koning Wil loin Ill-school, wclke 
naani, na de opheffing der afdeeling voor Indischc 
taal-, land- cn volkenkunde van het Gymnasium 
Willem III, aan deze onderwjjsin- richting is 
gegeven) niogclijk geworden is, beoogt het 
Studiefonds uitsluitcnd haar in de tweede plaats 
geiioeind doel. 
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Studiefonds „Midden-Java'' (rechtspcrs. Ind. ，
Stb. 1879 No. 354。)bcoogt hetzelfde doel als het 
bovengenoemde, maar voor lecrlingen en oud- 
lecrlingen der hoogcre burgerschool tc Semarang. 

Vereeniffing tot vorming van can studiefonds 
voor oplei ding van vrouwelijke Inlandsche arisen 
(St. 0. V. I. A.) te Batavia (rechtspers. Gouv. besl, 27 
Juli 1914 No. 35) beoogt, behalvc het door den naam 
aangegeven doel, ook ten aanzien van a.s. 
■\ToedVTQUwen en zickenverpleegsters, de be- 
kostigiiig, gehecl of gedeeltelijk, van de huisves- ting 
voor van elders afkomstige studeerende niois- jes, en 
de oprichting van pensionaten voor Inlandsche 
nieisjes. 

Verschillendc andere Studiefonds-vereenigin- • 
gen op andere plaatsen hebben alle ten doel aan 
minvermogenden steun te verleenen bij hunne studie 
op de lagere school en daarna: het Soera- .bajasch 
Schoolfonds (rechtspers. Ind. Stb. 1881 No. 78); de 
Vereeniging „Kcrnjonds>, te Batavia (rechtspers. 
Gouv. besl. 27 April 1904 No： 19); het Studiefonds 
„Djokjd'' te Djokjakarta (rechtspers. Gouv. best 12 
Mei 1904 No. 1)； de Ver- .eeniging “SchoNjonds" 
tc Kediri (rechtspers. Gouv. besl. 7 Dec. 1907 No 
17); de Vereeniging „Buitenzorgscfi Studiejonds" te 
Buitcnzorg(rechts. pers. Gouv. besl. 1 Oct. 1909 No. 
37); de Vereeniging „Siudiejonds Kota Gedang^ te 
Kota Ge- dang (Padangsche Bovenlanden) 
(rechtspers. Gouv. besl. 27 Jan. 1910 No. 19),eene 
vereeniging van Inlanders, opgericht tot bevordering 
van het onderwijs der kinderen van hare leden. Reeds 
maakte zij het verschillenden jongcliedcn moge- lijk, 
in Nederland te gaan studeeren. 

De „Studiefojidsvereenigiiig Aliwihassa" (rechts-
pers. Gouv. best 9 Dec. 1913 No. 24), gevestigd te 
Wcltevreden, beoogt de bevordering der geestelijke 
en maatschappelijke ontwikkeJing van den 
Minahasser, door de vorming on instand- houding 
vaneen studiefonds en door het oprichtcn van een 
inforinatiebureau ter inlichting van de leden in zaken 
van onderwijs en o in Iren I arbeids- vooruitzichten 
op Java. 

De Vereeniging „Ambon.$ch Studiefonds'' (rechts-
pers. Gouv. besl. 14 Jan. 1911 No. 32), heeft ten doel 
minvermogende begaafde christen-jonge- lieden van 
Inlandsche afkoinst in de residentie Amboina eene 
inrichting van onderwijs in Indie of in Nederland te 
docn bezoeken. 

De Vereeniging „Jong Indie^' te Builcnzorg 
.(rechtspers. Gouv. besl. 7 Oct. 1914 No. 38) 
bekostigt gedeeltelijk de uitzending van Inlandsche 
jongelieden en die van andcren landaard naar Europa 
voor hunne wetenschappelijkc op- leiding, zockt 
huisvesting voor lien in geschikte gezinnen cn houdt 
toezicht op hunne opvoeding. 

De Vereeniging „Aloysius'y te Bandoeng 
(rechtspers. Ind. Stb. 19J3 No. 398), client tot 
bevordering van het onderwijs op Roonisch- 
Katholieken grondslag. 

De Vereeniging „Max Havdaarfond8>,, gevestigd 
te's Gravenhage (rechtspers. Kon. besl. 17 Maart 
1911 No. 67). Doel: bevordering van de stoffelijke 
en geestelijke belangen der Jnlanders in Nedcrl. 
Oost-Indje door het verleenen van steun aan 
Inlanders van goeden a an leg, het be- vorderen van 
de oprichting van scholen en andere instellingen van 
wetenschap, kunst en nijverheid ten behoeve van de 
Inlandsche bevol- king, ook tegemoet te komen in de 
nooden der Inlanders by buitengewone rainpen of 
onheilen. 

V e r c e n i g i n g c n van g o d s d i e n- s t i g 
e n o f d a a r m c d e o v c r e e n k o- m e n d e ii a 
a r d. 

Vereeniging „Chrislelijk logement voor zee- 
varenden en militairen te Batavia (rechtspers. Ind. 
Stb. 1859 No. 28; zie ook 'ind. Stb. 1903 No. 263). 
Doel: de uitbreiding van Gods Konink- rijk, 
hoofdzakelijk onder do militairen van land- cn 
zeemacht, door het stichten en inst andhouden van 
christelijke logementen voor zulkc personen in Ned.-
Indie. * 

Vereeniging „Nederlandsch- Obsl-lndisch Bij- 
bel- en Zendeling- Genootschap'>, te Batavia 
(rechtspers. Gouv. besl. 19 Mei 1908 No. 53), Doel: 
bevordering er uitbreiding van het Christendom in 
Ned.-Indie overeenkoiiistig de be- ginselen van het 
Protestantisme. 

Prolestantuch-Evangclische Inlandsche. 
gemeente tot uitbreiding van Gods Koninkrijk te 
Karang Mocda (Batavia) (rechtspers Ind. Stb. 1908 
No 525). Doel： het Evangclie te prediken door 
woord cn daad. 

Vereeniging „lnstituut Xaverius'' tc Batavia 
(rechtspers. Ind. Stb. J 909 No. 18). Doel: bevor-
dering van Christelijke deugd en ontwikkcling onder 
Roomsch-Katholiekc jongelieden. 

Vereeniging ,,Bond voor Katholicken、' te Soera- 
baja (rechtspers. Ind. Stb. 1909 No. 391). Doel: het 
gemccnschapslcven onder de Katholieken te 
verhoogen door bespreking en behartiging van 
hunne belangen en door bevordering van gczcDig 
onderling verkeer. 

Nedcrlandsch-I ndischc, Theosojische Vereeni- 
ging (rechtspers. Ind. Stb. 1912 No. 543) vorint een 
nationale afdeeling van de Theosophical Society, 
opgericht to New-YoPk den 17den Nov. J875, wier 
hoofdkwartier is tc Adyar, Madras (Britsch-Indie), 
cn die loges liceft te 15an()oeng, Batavia (Gouv. 
besl. 7 Febr. 1910 No. 39 juncto Gouv. besl. 23 Dec. 
1914 No. -54), Jiuiti nzorg (Gouv. besl. 8 Jan. 1913 
No. 34 juncto Gouv. besl. 24 Maart 1914 No. 41), 
Djokjakarta, Klaten, Malang, Medan, Semarang, 
Soerabaja en Soerakarta. Zij bcoogt Jict vormen van 
een kern van de algcmeene broedcrschap 
der)nen<ch- heid, zone!er ondcrscheid van ras, 
geloof, g<' Licht, kaste of kleur； het aanmoedigen 
van ih? studie van godsdienst, wijsbcgeerte cn 
wctcnschap: hd onderzoeken van de onverklaarde 
w<d I <-n < 1 <■ r natuui- en" van de 
ongeopenbaarde kra( hleji in den mensch. 

V e r e c n i g i n g e n van w e t <• n s c b a j»- 
p c 1 ij k e n a a r d. 

Koninklijke natuurlcundige verceni(jin(/ in Ne- 
dcrlandsch- Indiii. (rechtspers. Ind. Stb. 1901 No. 
32G). Dezc in 1850 opgerichtc vereeniging, te 
Batavia gevestigd, heeft ten doel de bevordering der 
natuurkundige wetenschappcn in <len uitgebreidsten 
zin Zij gcnict eene Gouverne- nientssubsidic van / 
2000 *s jaars. De vereeniging bezit con book er ij te 
Batavia en geeft e(；n tijd- schrift uit. 

Ve.reeniyin(i tot bevordering der 
veearl^e»ijLunde, in Nederlandsch-Indiii 
(rechtspers. I nd. Stb. ]888 No. 130; statute))-
aanvulling en -wijziging Ind. Stb. 1887 No. 206, 
1903 No. 371, 1905 No. 377 en 1912 No. 571). 
Plaats van vesliging: JJuitenzorg. Doel: 
overeenkomstig kaar nauin. De vereeniging geeft 
uit: Veeartscnijkundige blarlen voor Ned,-Indie. Zij 
gcnict een (Jouvernc- nienissubsidie van / 800 *s 
jaars. 
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Jndische Krijgskundige Verceniging, gcvestigd 
te Bandoeng, opgcricht 1 Juli 1917. Rcchtspcrs. 
ingevolgc Gouv. besl. 18 Maart 1918 No. 16. 2ij 
hecft ten doel de kennis van de krijgswctcn- 
schnppen in het algemcon tc bcvordcren en held ere 
begrippen te verspieiden omtrent datgene, wat 
hiervan in het bjjzonder voor het Neder- landsch-
Indische Leger van belang moot worden gcacht. Zij 
tracht dit doel tc berciken door lezingen tc docn 
houden en debatten tc docn voeren ov6r 
onderwerpen, welke tot den werk- kring der 
ver&eniging behooren, door het uit- schrijven van p
侦svragen over militaire onder- werpen van actueel 
belang, zoomede door het uitgeven van geschriften. 

De verechiging bestaat uit een beschermheer, een 
eere-voorzitter, eereleden, donateurs en gewonc 
leden. A Is gewone leden kunnen worden tocgelaten 
officieren van de Land- en Zeemacht zoomede van 
vrijwilligerskorpsen en schutterijen, zoowcl in 
Nederland als in de Kolonien ； voorts lecrlingen 
van de inrichtingen tot opleiding van officieren en 
niet-militairen, die den vollen Iceftijd van 18 jaren 
hebben bercikt. 

Het Bestuur stelt ecn correspondent in Nederland 
aan. 

De Vereeniging tot bevordering der geneeskun- 
dige welenschappen in Nederlandsch-Indie (rechts- 
pers. Gouv. besl. 2 Maart 1852 No. 10; gewijzigd 
regie men t goedgekeurd Ind. Stb. 1889 No. 105; zie 
ook Ind. Stb. 1902 No. 95) rekent tot haar werkkring 
allcs wat in verband staat met de bevordering der 
genceskundige wetenschappen in Ncd.-Jndie. Het 
hoofdbestuur is gcvestigd tc Batavia. De 
vereeniging geeft uit het „Ge- necskundig 
Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie,,

> Het 
lidmaatschap geeft rccht op Jiet gebruik der 
bibliothcek van de vereeniging, door haar in 
voortdurend bruikleen afgestaan aan het Groot 
Militair Hospitaal te Weltevreden. De vereeniging 
geniet ecne Gouycrnementssubsidie 

S/.d/rlundsch-Indische. Vereeniging voor Lucht- 
va/irt (rechtsj)crs. Gouv. besl. 8 Maart 1911 No. 
12). Plants van vestiging： Batavia. Doel: de 
l)cvor<l<Ting van de luchtvaart in den ruiinstcn zin 
en in al hare vertakkingen cn toe passingen; voorts 
<!<■ ontwikkfling van al)c hulpwetenschap- I)(-i), 
wcJkc met <!<• luchtvaart in verband staan. Zij 
wjjdt hare aandacht aan industrieelc en 
haiidolHbelangcn, welke bij de luchtvaart be- trok 
ken zijn. 

Veraeniijinij voor oudheicl-, land-, laal- en 
vol/ccnkiuide te Djokjakarta (rcchtspcrs. Ind. Stb. 
188() No. 196). Doc!: het vcrzamelen en bcarbeiden 
of docn bearbeiden van gegevens voor oudheid-, 
gcschied-, land , taal- cn volkcn- kunde van Midden-
Java. 

De Nederlandsch-1ndische Juristenvereeniging, 
gcvestigd te Batavia, word in 1885 opgcricht met de 
bedoding mede te werken inct het arbeids- 
programma der zuslervcrecniging in het Moedcr- 
land. ]T.oof(.lzaak zou zijn behandeling, op grond 
van tevoren vcrvaartligdc prae-adviezen, van 
bdangrijko vragen van Indisch rccht. In 1887 ging 
zij ter Tiistc wegens gebrek aan dcelneming, welke 
nagcnocig uitsluitend tot tc Batavia gc- vestigde 
rcch tsgeleerden was bo perk t gebleven. Xadat 
herhauldclijk do wensch van nadcrc aan- ccnsluiting 
van juristen in Ned.-Indie ter sprako Was gekomen, 
gcraakte men in 1913 tot weder- oprichting der 
vereeniging. Deze hecft zinh be- 

last met de uitgaaf van een orgaan, waarvoor het 
sedert 1848 bestaande tijdschrift „het Rccht in 
Ncderlandsch-Indi6'' were! gekozen. De eerste 
vcrgadcring der herboren vereeniging werd ge- 
liouden op 23 cn 24 Juli 1915. 

Nederlandsch-Indische V ereeniging tot Na- 
tuurbescherming, gcvestigd tc Batavia ； opge- 
richt 22 Juli 1912 (reclitspers. Gouv. besl. 3 Febr. 
1913 No. 36). Doel: bescherming van na- 
tuurmonumenten, d.z. alle natuurvopitbreng- 
solen van wetcnschappelijke of aeathetische 
waardc, op hunne oorspronkelijke plaats cn in 
hun Oorspronkelijk voorkomen . -. 

De vereeniging werd opgericht voor een goed ,：/,、. y Z 
deel door het initiatief van Dr. S. H. Koorders, '' '' /' , 
■/ ■: ' ' ' ' ■ " 
bleef cn toen werd opgevolgd als voorzitter door ； 
Dr. K. W. Dammcrmann te Buitenzorg. Blykens 7 、 
het laatst ontvangen jaarverslag (over 1919) be- 

voor 
die tot zijn dood, in November 1919, voorzitter 

droeg het aantal leden 675. De Vereeniging heeft ,Z .>■ 
een 7-tal mededeelingen in druk doen verse hijnen. 
Het aantal als Natuurmonument aangewezen terreinen bedraagt 55, 
volgens de Gouverne- mentsbesluiten van Febr. en ifei 1919. 
Daarvan 
zijn er 33 landsdomeincn en wel 22 op Java, 1 op 
Bali, 5 op Sumatra, 4 op Celebes en in de Mol 
ukken en 1 in Nieuw Guinea, Een aantal andere 
terrei nen staan onder het beheer der vereeniging of van 
particulieren. . 

Vereeniging tot bevordering van landbouiv en 
veeteelt in de afdeeling Salatiga (rechtspers. Gouv. 
besl. 1 April 1910 No. 38) beoogt de ver- hooging 
van het peil van den landbouw en de veeteelt onder 
de Inlandsche bevolking in de afdeeling Salatiga. 

AtjeJische Landboitw- Vereeniging (rechtspers. 
Gouv. besl. 6 Sept 1910 No. 30). Doel: bevordering 
van landbouw en veeteelt in het algemcen, ook van 
den handel in land bouwproductcn. 

Proejstations. Er zijn in Ned.-Indie verschil- 
lende proefstations, allc met het algcmeen doel： 
wctenschappclijk onderzock van cultures in 
daarvoor ingcrichte laboratoria, en het verstrek- ken 
van voorlichting aan de leden der vereeniging (de 
aangesloten cultuur-ondernemingen en personen). 
Zio hiervoor het art. STATIONS (PROEF-). 

Vereeniging tot Bevordering van het Bibliothcek- 
wezen in Nederlandsch-Indie, gcvestigd to Wel- 
tevredon. Rechtspersoon krachtens Gouv. besl. 2-1 
Nov. 1916 No. 64. Haar doel is eene zoo ruim 

mogclijkc bevordering van het bibliotheekwezen in 
geheel Ned.-Indie, ten behoove van het algemccn. 
De vereeniging tracht dit doel tc bereiken door: 

a. het bcvordcren van de oprichting x-an nieuwe 
cn ondorsteuning van bestaande open bare 
bibliotheken, zoowel wetenschappelijke als volks- 
bibliothckcn; 

b. hot bevordcrcn van de centralisatie van 
bibliotheken; 

c. het bcvordcren van onderling uitlecnverkeer 
tusschen de in Ned. -Ipdicaanwczige bibliotheken 
； 

d. het bcvordcren van intcrnationaal ruilings- cn 
uitlecnverkeer; 

e. het vcrzamelen en bevorderen der bewer- king 
van bronnenmateriaal； 

/. het stichten van een documentatie- en 
wetenschappclijk inlichtingsbureau； 

g. het stichten van cen algcmeen bibliotheek- en 
bureaugebouw: 

IV 35 
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h. alle yerdere wettige middelen, dip tot het doel 
der vereeniging kunncn leiden.. 
、，De vereeniging bestaat uit stichtxjrs, lichamen of 
personen, die ecnc bijdrage van minstens / 5000 
schenken; donateurs (bijdrage minstens f 1000); 
gewone leden (contributic minstens f 12 per jaar) cn 
eere-leden, die op voordracht van het bestuur door 
de Algemeene Vergadering worden benoemd. 

Devereeniging heeft vexschillende bibliotheken 
in beheer met daaraan verbonden openbare leeszalen 
on geeft op ongercgclde tijden vlug- schr^ten uit op 
bibliografisch gebied. • 

Koninklijk Instituut van Ingenicurs. Afdeeling 
Nederlandsch-Indie. Het Instituut is gevestigd te 
Gravcnhagc, opgericht in 1847, cn is rechts- persoon 
ingevolge Kon, best 4 Febr. 1848 No. SI. Doel: 
bevordering der wetenschap en kunst van den 
ingenicur in den incest uitgestrekten zin en de 
bevordering der maatschappclijke be- langen van de 
techniek. Het heeft gewone, buitengewone, 
correspondeercndc en cere-leden. Als gewone leden 
kunnen worden aangenomen personen, die hetT vak 
van ingenicur, de aanver- wante vakken of de daarop 
betrekking liebbende wetensohappen of kunsten 
beoefenen of daarin belangstellcn; als buitengewone 
leden zij, die tot de genoemde vakken worden 
opgeleid, ook opzichters en beaiqbtcn bij de 
vei'schillende takken van technischcn dienst en bij 
de ver- schillende tcchnische inrichtingen cn onder* 
nemingen werkzaam; als correspondeerende leden in 
het buitenland wonende personen, die in de ge- 
legenhcid zijn de belangen van het Instituut door 
mededeelingen, beantwoording van hun door het 
bestuur gedane vragen of op andere wijze te 
bevorderen ； als eere-leden zij, die zich ten opzichte 
van de ingenieurs- en aanverwante wetensohappen 
of ten aanzien van het Instituut verdienstelijk hebben 
gemaakt. Buitengewone leden worden na vijf jaren 
lidmaatschap, welke termijn op schriftelijke 
aanvraag van den be- trokkene door den Raad van 
Bestuur met een geJijk tijdvak kan worden, 
verlengd, zonder ba]- lotage gewone leden. 

De leden van het Instituut zijn bevoegd zich te 
vereenigen tot het vormen van vakafdeelingen. Er 
bestaan thans 3 vakafdeelingen: een voor werktuig- 
cn scheepsbouw, een voor eJectro- techniek en een 
voor spoorwegbouw en spoor- wegexploitatie. 

De buiten Nederland gevestigde leden van het 
Instituut kunnen eveneens zich vereenigen tot het 
vormen van plaatsclijke. of gewesteJijke 
afdeclingen. Zulk eene afdeeling is de Afclecling 
Nederlandscli-Indie. 

Het Instituut wordt bestuurd door een Raad van 
Bestuur, bestaande uit 9 leden benevens de 
voorzitters der vakafdeelingen, mils deze ge- woon 
lid van het Instituut zijn. De Raad wordt bijgestaan 
door een algemeencn secretaris, die geen lid van dat 
college is. 

De werkzaamheden van het Instituut bestaan uit: 
het houden van vergacleringcn van leden (in den 
regel 5 per jaar) cn in het uitgeven van. 1°. het 
geillustreerd technisch weckbJad „de Ingenieur", 2°. 
een op ongezette tijden ver- schijnend tijdschrift Cn 
3°. een jaarboekje. 

De afdeeling ,,Nederland$ch-Indi&'' van het 
Instituut is gevestigd te Batavia en client tot 
bevordering in die gewesten van het stieven des 

Instituuts. Zy heeft ecn bestuur, bestaande uit eon 
president, een vice-president, ecn secretaris, een 
penDingmeester cn drie leden. Elk gewoon of 
buitengewoon lid van het. Instituut, in Ned.- Indie 
woonachtig, wofdt als lid der afdeeling 
ingeschrevcn, zoodra hij het verlangen daartoe te 
kennen geeft. 

Op onbcpaalde tijden vcrschijnt een tijdschrift der 
afdeeling, bevattendc de notulen der ver- gadcringen 
met daarbij bchoorende stukkeii en verhandelingen 
en medcdeelingen van techni- scheu aard, voor 
Indische ingenieurs van belang. 

Vereeniging „Koloniaal IiistituuC'. Rechts- 
persoon ingevolge Kon. besl. 27 Aug. 1910 No. 53. 
Zij stelt zich ten doel, in het algcmeen, het ver- 
zamelen en verbreiden van kennis omtrent onzo 
overzeesclie gewesten ； in het bijzondcr, de be- 
hartiging der handels-, landbouw-, nyverheids- en 
andere belangen, die zoowel voor het moedcr- land 
als voor de kolonicn uit Nederlands kolo- niaal bezit 
voortvloeien. 

tracht dit doel te bereiken: a. door de stichting 
van een gebouw te Amsterdam, dat in het algemeen 
dienstbaar zal gemaakt worden aan de bevordering 
van het door de vereeniging beoogde doel, naar wclk 
gebouw, ixa verkregen overeenstemming met de 
Maatschappij van Njj- verheid, zal worden 
overgebrachl het te Haarlem door doze opgerichte 
Koloniaal Museum met bybchoorwide inrichtingen 
en waarin ook aan andere instcllingcn, die naar het 
oordccl van het bestuur daarvoor in aanmeriting 
komcn, lokalen tcr beschikking kunnen gestekl 
worden； b. door het organisecrcn en aannioedigen 
van voor- drachten. lezingen en cursusscn, het 
bevorderen van handclsonderwijs in den nieest 
uitgebreiden zin. het houden van tenLoonstellingcn, 
Jiet uit- geven van geschriften, het vcrscliaffen van 
in- lichtingen en het doen of aannioedigen van 
weten- schappeJijke onderzoekingen. 

V ereenigintj „Bond van Nederla ndsch-In- 
dische Kuvstkringei^'. Rechtspcrs. Gouv. br*sj. 18 
April 1918 No. 43. Gevestigd te Batavia. Doel: het 
bevorderen der beoefening van b(；el- dende en 
versicrende kunst, het opwekken levendig houden 
van den kunstzin bij de inge- zetenen en het 
verrichten cn ondci*nc)neii van nl wat daartoe 
dienstig kan zijn. 

Vereeniging „Nederlandsch-Indische. K. unat- 
kriwj te BalavvC' (rechtspcrs. Gouv. besl. G Fcbr. 
1902 No. 5). Doel: bij de ingezetenen vnn Ned.- 
Indie de beoefening van en de lief de voor bccl- 
dende en versierende kunst aan to kweeken. Zij 
tracht dit tc doen door het houden van tentoon- 
stellingen en van voordrachtcn en floor het uit- 
reiken van bekroningen. De vereeniging Jiceft geen 
afdeclingen, maar moedigt Jiet stichten van 
zustervereenigingen aan. Zij heeft ecu teeken- cursus 
onder den naam van „Teckenbijecnkoni- sten" ten 
bchoeve van joijgelieden van beidcrlci kunuc, 
zoowel Europeancn als andcren； daarvoor geniet zij 
si nds 1 J uni 1913 ecnc subsidic uit 's Lands kas van 
/ ]000 *s jaars. Naast en ton bate vnn de vereeniging 
is opgericht do Slick ting „Gebouw voor den Ned.-1 
nd. Kunst- krin(f,, die ten doel Jieeft bevordering van 
bc- scliaving en kunstzin in Ned.-Indie, sleun te ver- 
leenen aan de vereeniging Kunstkring 
te Batavia" bij het nastreven van haar doel of van 
eenige andere vereeniging met cen doel van gcJijkc 
strekking. Door de zorg van deze Stich- 
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ting bcschikt de gcnoemdo verccniging over cen fraai 
gebouw op Nicuw-Kondangdia (Wcltc- vrcdcn). 
Zustor-vcrccnigingen van den Nedcrl.- Indischen 
Kunstkring zijn opgcricht to Socra- baja, Bandoeng, 
Buitcitzorg en Medan. 

Balaviaasch Gcnootschap van Kunslen en 
Welenschappen onder de zinspreuk „Tot nut van '£ 
Algemeei^\ opgcricht 24 April 1778, gevestigd te 
Batavia. Doel: bevordoring van de kennis dcr 
oudheid-, gcschiedenis-, taal-, land- en volken- 
kundc van den Indischen Archipel, waarbij het zoo 
reel mogelijk wordt ondcrstcund door hot 
Gouvcrncment, dat het eene subsidie van / 30.000 
*s jaars uitkeert. Het bezit een museum van 
oudheden en van ethnologica, beide uitsluitend op 
Ncderlandsch-Jndie betrekking hebbende, een inunt 
en penningkabinet en eene bibliotheek. Het 
publiccert „ Verhandelingcn,,

> een ”T可dschrift voor 
Indische taal-, land- en volkenkunde'1, „Notulen der 
vcrgadciingcn" en ook afzonder- lijke werken. Het 
genootschap bestaat uit ecreleden, gewone, 
buitengewone en correspon- decrende leden. Tot 
gewonc leden zijn allcen in Nederlandsch-Indic 
wonende personen benoem- baar. Zij betalen eene 
contributie van / 40 '$ jaars, bchalve assisteiib-
rcsidenten en gc- wcstelijke sccretarissen, die / 30, 
en controleurs bij het binnenlandsch bestuur, dio / 
20 '.s jaars betalen. 

Koninklijk Instiluul voor de Taal-, Land- en 
\rolkenkunde van 'Ncderlandsch-Indie, opgcricht in 
1851 en gevestigd te 's Gravenhage, inet het doel de 
taal-, land- cn volkenkunde van's Rijks overzeeschc 
bezittingen en kolonien te bevor- deren, welk doel 
het tracht tc bereiken door het vcrzainclen van wat 
over die onderwerpen in druk bostaat of in 
handschrift te bekomen is; door lict uitgeven van 
ecn tijdschrift (de jBij- dragen van het Instituut) en 
door het uitgeven of ondersteunen van de uitgaaf 
van afzonderlijke werkf-n: door het stellen van 
vragen ter beant- w<x>r(lin<r； door hot 
aanmoedigen en bdoonen van verdienstelyke 
onderncmingcn; door het oiplerliouden van betrek 
kingen met andcre w< i enschappelijke instcllingcn 
en personcn in zij no ovcrzeeschc bezittingen en 
kolonit-n cn in hcl buitrnland. In Ncdcrlanclsch- 
wordt het Instituut vertegenwoordigd door I w oe 
conimissarisson. 

/ndisch Gcnootschap, opgcricht in 1854, ge- 
vestigd tc Gravenhage, heeft tot doel de be- 
vr)rdcring van het geineenschappelijk belang, dat de 
Nederlandsche kolonien cn bezittingen aan het 
mocdcrland verbindt. Het tracht (lit <loel te 
bereiken door 1°. werkzaani tc zijn tot verbreiding 
van de kennis der Ncdcrlandscho kolonien en 
bezittingen ； 2°. de publieko opinie voor te Jichten 
in alios wat op koloniale vraag- stnkken en 
koloniale bclangen betrekking heeft; 3°. 
handelinjien en maatregelcn uit te lokken en t(> 
bevordcren in het belang dcr kolonien en 
bezittingen door al zulko middclen, we Ike de wet 
veroorlooft. De bibliotheek van het Genootschap 
vormt, onder de benaming “Koloniale Biblio- 
(hcckn, 66n gcheol met die van het Koninklijk 
fnstituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van 
Ncdcrlandsch-Indie. 

Het Genootschap geeft verslagcn van liarc 
vergaderingen uit, waarin ook de in die verga- 
deringen gchouden lezingen voiledig worden 
dpgenomen. * 

De Vereeniging voor de Studic van Koloniaal- 
Maatschappclijke Vraagstukken (rcchtspersoon- 
lijkheid krachtens Gouv. bcsl. 16 Sept. 1916 No. 51) 
stclt zich ten doel do bcvordcring van kennis van cn 
inzicht onitrent maatschappelijke vraagstukken, in 
het bijzonclcr die betreffendc Nedcrlandsch-Indie, 
welk doel zij tracht te bereiken door het bevorderen 
of doen instellen van wctenschappelijke 
ondcrzockingen op maat- schappelijk gebied, door 
het uitgeven van gc- schriften cn door alle vcrdcre 
daarvoor in aan- merking komendc wottige 
middelen. De zetel der vereeniging is Batavia. De 
vereeniging, geeft een twcemaandelijksch tydschrift 
uit, getiteld: Koloniale Studien. 

JJaatschappij ter bcvordcring van het natuur^ 
kundi(i onderzoek „ der Nederlandsche Kolonien 
(Troub-maatschappij), 14 Mei 1890 opgericht 
(rechtspcrs. Koninklijk beshiit 1 Nov. 1890). Zetel 
Amsterdam. Zij stelt zich ten doel de uit- breiding 
dor kennis van land cn volk in de overzcesche 
bezittingen en kolonien van Nederland, zoowel met 
het oog op de belangen der weteyschap als op die 
van landbouw en nijver- heid. Zij beweegt zich nicer 
bepaaldelijk op het gebied der. zoologie, botanic, 
geologie, anthropologic en ethnografio en verv uit 
hare taak: 1°. door het vcrleenen van gcldelijke hulp 
aan wetcnschappclij kc reizigera； 2°. door het sub- 
sidieercii cn verspreiden van gedrukte mede- 
dcelingen; 3°. door het aanmoedigen van weten- 
schappclijkc en technischo studien in de kolonien, in 
den vorm van do toekenning eener gouden medaillc 
(Valentijn-medaille). 

De maatschappij bestaat uit een onbeperkt aantal 
directcuren cn directrices. 

Indisch Comite voor Wetenschappelijke On- 
dcrzockingen. (rcchtspers. Ind. Stb. 1897 No. 204) 
stelt. zich ten doel de uitbreiding der kennis van land 
en volk in den Indischen Archipel, zoowel met het 
oog op de belangen der wetenschap als van die van 
landbouw en nijverheid. Meer bepaaldelijk beweegt 
het zich op het gebied der zoologie, botanie, 
geologic, anthropologic en ethnografic, torwijl 
verder tot de .taak van het comite bchoort het 
uitbrengen van adviezen en het inwinnen van 
inlichtingen met betrekking tot wetcnschappclij ke 
onderzockingen. Het werkt zoo reel mogelijk in 
ovcrcenstemming met de Maatschappij ter 
bevordoring van het natuur- kundig onderzoek der 
Nederlandsche Kolonien (zie boven). 

Veree nigingen van alge meen of b ij z o n(1 o r 
in a a t s c h a p p 01 ij k belang. 

Vereeniging „Moederland en Kolonien>,, ge-
vestigd tc 's Gravenhago (rechtspcrs. Kon. best 4 Juli 
1900 No. 68); Doel: 1°. mede te wei-ken aan do 
bchartiging van de belangen der kolonien on van het 
mocdcrland met betrekking tot do kolonien: 2°. hare 
leden op te wekken tot dcelneming aan hot 
staatkundig leven in het mocdcrland. Zij staat nict 
tegenover, maar naast do bestaando Indischo 
vereenigingen, trachtciule dcie aan to vullcn en bij 
te staan. De vereeniging geeft een orgaan uit, in 
hoofdzaak samengesteld uit verslagen van de in hare 
ver- gadoringen gchouden voordrachten en van do 
door haar ten behoove van koloniale belangen 
veirichte werkzaamhedcn, alsmede uit adviezen van 
enkele personen of van commission over koloniale 
vraagstukken van den dag. De ver- 
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eeniging heeft een koloniaal progranima, door de 
algemeene vergadering vastgestcld cn dat tot 
strekking heeft tot richtsnoer te dienen voor alien die 
in het koloniaal bezit van het Rijk belangstellen. 

In 1921 is deze verceniging samengesmolten met 
het Indisch Gcnootschap. 

Verceniging „Oost en We$Z‘‘，gevestigd te's 
Graven hagc, opgericht 3 Mei 1899 (rechtspcrs. 
Kon. best 12 Sept. 1S99 No. 43; gewijzigde statuten 
goedgekcurd bij Kon. bes]. 28 Fcbr. 1903 No. 8, 24 
Ma art 1908 No. 43 en 25 Jan. 1910 No. 25). DoeJ:. 
den band tusschen Nederland cn zijne be- zittingen 
cn kolonien in Oost- en West-Indie voortdurend te 
versterken en zoowcl beidcr gc- meenschappelijke 
belangcn als die van Oost- cn West-Indie in het 
bijzondcr te bevorderen. De vereeniging is. zoovecl 
mogclijk ingedceld in afdeelingen. Van die 
afdeelingen zijn er gevestigd te Amsterdam, 
Arnhem, Breda, 's Gravenhagc, Groningen, Leiden 
(daar ook ecne Studcntcn- afdeeling), Nijmegen, 
Rotterdam, Uti'ccht, Wel- tevreden (0. Indie) en 
Curasao (W.-Indie). Op veel andere plaatsen zijn 
correspondenten der vereeniging gevestigd. De 
vereeniging heeft een eigen orgaan: het „Koloniaal 
Wcekblad", eene Nijverheidscommissie, eene 
Studiccommissie, een Infornlatie-bureau en eene' 
Commissic tot verspreiding van. populaire kennis. 
Zij geniet eene subsidie van. Staatswege, welke in 
1911 tot / 4 500 's jaars is verhoogd. De afdecling 
Batavia besloot in 1902 tot de vorming van een 
zelfstandige vereeniging „de Nederlandsch-In- 
dische Vereeniging „Oost CM WesC' (rcchtspers. 
Gouv. best 11 Oct. J 902 No. 4), welke eene per- 
manente tentoonstelling van producten van Indische 
kunstnijverheid, tevens lokaal tot ver- koop van die 
producten, to WeJtevrcclcn stichtte in een tegen 
lagen prijs van het Gouvernejnent in huur verkregen 
landsgebouw. Zij verkreeg uit 5s Lands kas, ten 
behoeve van die tentoon- stelling, eon renteloos 
voorschot van / 10.000. 

De vereeniging te *s-Gravenhage stichtte in 1903 
aldaar de naamloozc vennootscliap „Boea- tan" 
(maatschappij tot bevordering van nijverheid, 
huisvlijt en kunstnijverheid der Inlandsche bevol- 
king van Oost- en West-Indie. „Boeatan''), welker 
statuten werden goedgekcurd bij Ned. Stb： 1903 
No. 209 en welke beoogt het drijven van handel in 
producten van die nijverheid. Deze vennoot- schap 
bezit te's Gravcnhage een lokaal voor cenc 
permanente tentoonstelling, tevens winkel. 

De verceniging was inet inzendingen van voort- 
brengselen der O.- en W.-Indische nijverheid en 
kunstnijverheid jnecrnialen vertegen woordigd op 
tentoonstellingen, zoowcl in Jiet buiten- als in het 
binnenland (IndiG en Nederland). 

Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Bescher- 
mintf van Dieren, gevestigd te Batavia (rechts- pers. 
Gouv. besl. 20 Jan. 1897 No. 7), waarvan het doe] 
door den naam wordt aangegeven. Zij heeft 
afdeelingen op verschillende plaatsen van Jndie. 

V ereeniging 、、T oeTistenueT kecr" te Batavia 
(rechtspcrs. Gouv. best 1.3 April* J 908 No. 9), 
opgericht op initiatief van den Gouverneur- 
Generaal J. B. van Heutsz. Doe]: de bevordering van 
het toeristenverkeer op het eiland Java en de verdere 
eilanden van Ned.-Indie, ten gcrieve van 
ingezetenen cn vreenidelingen in den ruim- sten zin. 
Voor de vorming van een grondkapitaal gaf de 
Regecring / 25.000, nadat van voldoendc 

dcelneming door particulicren was blijk gegeven. 
Verder ontving de verceniging eepe jaarlijksche 
subsidio van / 10.000 uit 's Lands kas. Na mens de 
Regecring wordt op de verrichtingcn der ver-
eeniging in het algcincei? cn op die van het dage- 
lijksch bestuur in het bijzonder toczicht uitge- 
oefend door ecn door den Landvoogd benoemden 
gedelegccrdc. 

Vereeniging „de Indische Bond.'' (rcchtspers. 
Gouv. besl. 2 Dec. 1898 No. 4). Hoofdzetcl Batavia. 
Docl: bevordering van de belangen der leden en het 
verleenen van stoffelijken en zedelijken steun aan 
Europeesclie ingezctencn van Ned.- Indie, die 
daaraan behoeftc hebben en zulks ver- langen. De 
vereeniging tracht dit docl te be- reiken door： 1°. 
het oprichten van eene eigen drukkerij ； 2°. het 
uitgeven van een bondsblad ； 3°. het oprichten van 
bonds win ke)s； 4°. het bevorderen van den kleinen 
landbouw, beoefend door Europeanen; 5°. het 
bevorderen van het onderwijs enz. Leden buiten 
Batavia kunnen zich tot eene afdecling vereenigen. 
De vereeniging heeft op enkele plaatsen op Java 
„bonds- cursussen" opgericht, waar onderwijs wordt 
gegeven in soimnige vakken van het lager- cn han- 
delsonderwijs. De uitgaaf van het orgaan der 
vereeniging „dc Stein van Indie15 is gestaakt. 

Vereeniging „Sedio Moeljo'', gevestigd te Se- 
marang. Rechtspersoon krachtens Gouv. besl. 7 
Aug. 1913 No. 24. Docl: het verkrijgen van ver- 
betcringen op Java en Madocra of het wegruimcn 
aldaar van hinderpalen voor den vooruitgang oj) 
stoffelijk en geestelqk gebied. De vereeniging tracht 
dit doel te bereiken: a. door het houden van 
byeenkomsten ter bespreking der belangcu van Java 
en Madoera in het algcmccn en van de Inlandsche 
bevolking en hoofden in het bijzonder ;bes pre 
kingen over godsd ienst aangelcgi-n - liedcn zijn 
uitgeslotcn; b. door het formulc<-r(Ti, op die 
bijecnkoinstcn, van vooi'stellcn ter aan- bieding aan 
het Gouvernenienl van NcdcrJandsi ii Indie, waar 
zulks nuttig en oorbaar wordt acht; c. door het 
bevorderen van <le uitgavc \ an doelmatige werken 
ten nutte van den Java；.n (waarondcr ook to 
verstaan Socndancezen < n jMadoereezcn); d. door 
Jiet bevorderen van <l<- studio ondei* de Javanen, 
I).v.(I<»or s( icliting van een studiefonds; e. door het 
oprichten en inst un<l- houden van instellingen ten 
behoove van <l<- InJandscJie bevolking； /. door 
het uitgev(*n van een verslag der bijeenkomsten ter 
verspreiding ondcr de Jnlandsche arnbt(!narcn op 
Java en Madoera, van we Ik verslag zoo notidig eene 
Nederlandsche vcrtaling of ecn in het Neder- 
landsch opgestcJd extract wordt aangeboden aan do 
leden der Regeering, zoowcl hicr als in Nedei•- land. 

De vereeniging bestaat uit gewone leden, 
buitengewone leden, ecreledcn cn leden van ver- 
dienste. Gewonc leden. kunncn slechts zijn actief 
dienende Regentcn oj)Java en AJa<loer?wof ecrvol 
ontslagcne, die zich als Jedeji reeds vcixlicnstelijk 
gemaakt hebben, en Rijksbestnurders, zooniedc 
andere met gezag bekleede Inlandsche grootcu. 
terwijl tot buitengewoon 】id ieder kan worden 
aangenonien, die tot de inhccjnsehe bevolking van 
NederJandsch-lndie behoort. Jaarlijks wordt eene 
algemeene vergadering gehouden, terwijl ook 
andere algemeene vcrgadcringen kunnen bij- 
eengcroepen worden, indien dit noodig is. 

Vereeniging „Katholieke Socicde Bond'' (rechts- 
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pcrs. Gouv. besl. 1 Juli 1915 No. 43). Docl: vol- 
gcns Katholieke beginsclen medc te werken tot den 
socialen bloei van Ned.-Indie. 

Vcreeniging „Oroep Ntderlandsch-Indie van het 
Algemeen Nederlandssh Verbond'' (rechtspers. 
Gouv. best 29 Juni 1908 No. 32). Docl: a. vcr- 
hooging van de zedclijke en stoffelijke kracht van 
den Ncderlandschon stain； b. handhaving en 
verbreiding van de Nederlandsche taal. De ver- 
eeniging hccft op vcrschillende plaatsen afdce- J 
ingen, a Is to Batavia, Bandoeng, Semarang, 
Soerabaja enz. Het groepsbestuur is gevestigd te 
Batavia. 

Soerabajasche J aarmarklvereeniging (reclits- 
pers. Gouv. besl. 9 Maart 1910 No. 31). Doel: door 
iniddel van jaarmarkten en tentoonstel- lingen te 
Soerabaja van al wat daardoor de in- komsten van 
de inheemsche bevolking kan doen toenenien; 
bevoixlering ook op andcre wijzc van inheemsche 
nijvijrheid, kunstnijverheid, huis- vlijt en ambacht
； her verspreiden van populaire literatuur 
dienaangaande, ter bchartiging van de belangen van 
land en volk. 

Makassaarsche Jaarmarktvereeniging (rechts-
pers. Gouv. besl. 19 Juni 1912 No. 43). Doel： als 
dat van de soortgelyke vereeniging te Soerabaja, 
maar speciaal ten behoove van het gouverne- ment 
Celebes en Onderhoorigheden on de rcsiden- ties 
ilSnado, Ternate, Amboina, Timor en Onderh. cn 
Zuider- cn Oosterafdeeling van Borneo. 

Vcreeniying „Boedi OeSmo" (rechtspers. Gouv. 
besl 28 Dec. 1909 No. 52). Doel: medc te werken 
tot de harmonisehe ontwikkeling van land en volk 
van Java en Madoera. (Zic op den naam Deel I bl. 
32J). 

Zic overigens voor vcrecnigingen van poli- 
tieken aard STAATK UNDJGE PARTIJEN. 

Vcreeniging „Indie Weerbaar',t opgericht 30 
Augustus 1917 (rechtspers. Gouv. besl. 29 Sept. 
1917 No. 49). Doel: staandc buiten allc staat- 
kiin<ljgc en godsdicnstige partijen, alle geoor- 
loofdc jni<klelen aan to wenden ten cinde zoo 
.ipoedig mogclijk te gcraken tot ecnc afdoende 
e<*r)noinische en militairc weerbaarheid van 
X(;(lcrkin<lseh-1 ndie. 

Zij wciis< ht (lit doel te bereiken door: 1°. het 
bevorderen van nij vci'hcid, land bo uw en vee- teclt 
in Ncderlandsch-Indic, ten einde dit land zoowcl 
econoniiscli als militair zoovecl inogelijk 
onafhankclij k te ma ken van het buitenland ； 2°. 
lid voor zooveel noodig en inogelijk verlcenen v；
m steiin aan <lc Rcgeering tot het vcrkrijgcn v：ui 
<!(• hulpuiiddelen, van welkcn aard ook, die Indic's 
wecrkracht verhoogen of de uitrusting onzer 
weerrnacht ten goede komcn： 3°. hot zouwcl 
cconoinisch als militair zooveel mogclijk 
onafhankclijk to niaken van het buitenland; 2°. het 
voor zooveel noodig en inogelijk verlecncn van 
stciin aan de Rcgeering tot het verkrijgen van de 
hulpmiddclen, van wclken aard ook, die Indic's 
wcerkracht verhoogen of de uitrusting onzer 
wcermacht ten goede komen? 3°. het be- vordcren 
van pogingen tot verhooging der lichamelijko cn 
inilitaire geoefcndlicid der be- wonerH van doze 
geweston ； 4°. het niaken van propaganda voor het 
denkbeeld „Indie Weer- i)juir‘‘ ondcr alle 
bevolkingsgrocpen. 

Do vereeniging bestaat uit persoonlijkc leden,. al 
of niet tot eenc afdeeling behoorende, en aan- 
gesloten vereenigingen. 

Het aantal leden bedroeg ondcr ulto 1918 34.000. 
Vereeniging „Soekadharm(i>, te MSndoet 

(rechtspers. G. B. 16 Oct. 1904 No. 7). Doel: het 
bevorderen van christelijk onderwijs ondcr de 
Inlanders; hulp to vcrschaffcn aan Inlanders bij het 
land- bouwbedrijf en do nijverhcid; het geven van 
landbouwcrediet en evcntuecl het stichten en 
bcheeren van een Inlandsch kapitaal. 

De „Indische Vereeniging”, gevestigd te 's 
Gravenhage, heeft ten doel het bevorderen van de 
aaneensluiting cn van het gemecnschapsge- voel der 
in Nederland verblijfhoudendc Indone- siers en het 
vocling houden van dezen met Nederlandsch Oost-
Indie. De vereeniging tracht dit doel te bereiken door 
het houden van verga- deiingen en bijeenkomsten, 
het bevorderen van den onderlingen omgang, 
waarl^ij plaatselijke • afdeelingen kunnen gevormd 
worden, en door het zich in verbinding stollen met de 
in Neder- landsch-Indie bestaande sooitgelijke 
vereenigingen. GewOne leden der vereeniging 
kunnen alleen zijn de in Nederland vcrblijfhoudcnde 
Indonesiers; buitenleden kunnen zijn oud-lcdcn, die 
niet nicer in Nederland vertoeven; cereleden en 
donateurs kunnen zijn zij, die zich bijzonder 
verdienstelijk hebben gemaakt jegens de ver-
eeniging. 

Nederlandsch-1ndisch Landboiiw-Syndicaat, op-
gericht 1 Januari 1899. Zetel Soerabaja. Doel： met 
handhaving van de individucelc zelfstandig- heid der 
tegenwoordige of toekomstige plaatselijke 
landbouwvereenigingen aansluiting cn sa- 
jnenwerking van deze vereenigingen te verkrijgen 
ten cindc gczameiilijk de algcmeene belangen van 
alle cultures in Nedcrlandsch-Indie, uitgezonderd de 
suikercultuur, in den nicest uitgebreiden zin tc 
bevorderen. 

Aan het Dagelijksch Bestuur van het Nederl.- 
Indisch Landbouw-Syndicaat zijn bij Gouv. besl. 23 
Juni 1913 (Bijbl. No. 7858) opgedragen de 
werkzaamheden van de „ Com miss ie van ad- vies 
in zakc do landbouwnijverheid op Java (niet 
uitzondcring van de suikcrindustrie),,

J be- stemd om 
aan de Rcgeering, do Chefs van de Dcpartcmenten. 
van Algcmccn Burgerlijk Bestuur cn de, Hoofdcn 
van Gewestelijk Bestuur advics uit te brengen, 
inlichtingcn to gc空n of voor- stcllen te doen met 
betrokking tot doze nij verheid. Gcwijzigde statuten 
goedgokeurd bij Gouv. besl. 24 Juli 1915 No. 35). 

Het algemeen Syndicaat van Su.ikerfabrikante.il 
in Nederlandsch-1ndie, opgericht 1 Jan. 1S95. Zctol 
Soerabaja. Doel: het bevorderen van do belangen der 
suikerind^ustrio in Nederlandsch- Indie in den inecst 
algemccnen zin, op alle gc- bied en mot clc incest 
uitgebreido middelcn. Het syndicaat is vcrdecld in 
dcpartcmenten. Icder departement bestaat uit gewonc 
leden van het syndicaat, die binnen het rcssort van 
dat departement gelcgen onderneiningcn. bcheeren, 
zoo mode uit de binnen dat ressort gevestigde of 
vertegenwoordigde buitengewone leden. 

Aan het Dagelijksch Bestuur van het Algcmccn 
Syndicaat van Suikerfabrikantcn in Nederl.- Indic 
zijn bij Gouv. besl. 24 Dec. 1906 No. 30 (Bijbl. No. 
6584) opgedragen do wcrkzaamhcden van de 
„Cominissie van advies in zake do suiker- industrie 
op Java?', welkc bostemtl is om aan do Regeering, de 
Chefs der Dopartcmcnton van Algcmccn Burgerlijk 
Bestuur cn aan de Hoofden 
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van Gewestelyk Bcst-uur ad vics uit tc brongen, 
inlichtingcn te geven of voorstcllen to docn met 
betrekking tot de suikerindustric. 

V a k v e r c o n i g i n g e n. 
Verceniginff van bourvku nc^icjen in Neder- 

laiidsch-Indie (rechtspers. Gouv. bcsl. 10 Juli 1908 
No. 8). Doe】： de- behartiging der bclangcn van hot 
corps archit ectcn cn opzichters van den Waterstaat 
in Ned.-Indie in het bijzondcr en van bouwkundigen 
in het algemccn. inzonderheid huime opleiding en 
ontwikkeling, hun stoffe- Jijken -welstand cn dien 
van hunue nablijvenden； ook de voortgaande 
verbetcring van het bouw- ■wezen in Ncd.-Jndie. 

Vereeniging i^an werktuigkundigein Neder- 
land^ch-Ind沱(fechtspers. Gouv. besL 9 Febr. 1902 
No. 1 ； statutenwijziging goedgekevrd Gouv. 
hesluiten 5 Febr. 1904 No. 13 en 19 Oct. 1905 No. 
24). Doel:. behartiging der belangcn van 
werktuigkundigen in Ned.-Indie. 

Bond van GeneesJieeren in Ncderlandsch-Indie 
(rechtspers. Gouv. besl. 27 Oct. 1902 No. 21: 
statutcnwijziging goedgekeurd Gouv. besl. 14 Ma art 
1912 No. 39). Doel： de bevordcring van eene juiste 
verhouding tusschen de Rcgeering van Ned.-Indie en 
de bewoners eenerzijds en de praktiseerende 
genecshcercn andcrzijds en van. dozen onderling ； 
de behartiging van de belangen der volksgezondheid 
en die van den geneeskun- digen stand in het 
algemeen cn alles wat daar- mede in verband staat. 

V ereenigiiig van Inlandsche geneeskundigen 
(rechtspers. Gouv. besl. 29 Sept. 1911 No. 58). Deze 
vereeniging hceft ten docl de bevordcring der 
geestelijke en maatschappelijke belangen harer leden 
en vdorts bevordcring der volksge- zondheid. 

Ingenieursvereeniging „Oosthoel^. Rcchtsper- 
soon Gouv. besl. 2 Jan. 1903 No. 2. Doel: de in 
Nederl.-lndie gevestigde ingenieurs tot clkander te 
brengen ter bevordcring zoowel van Jiunne 
maatschappelijke belangen en die der ingenieurs in 
het algemeen als van ondeiQinge gedachten-- 
wisseling over vakonderwerpen en wat d a ar med e 
verband houdt. 

Nederlandsch-1vdische Officiersvereeniginff te 
Bandoeng. (Rechtspersoon Gouv. besl. 20 Dec. 1915 
No. 20). Deze vereeniging stelt zich ten doel: 1°. het 
bevorderen van een goeden geest in het 
officierskoi*ps en het vorincn van ecn hechten band 
tusschen de officieren onderling; 2°. het bevorderen 
der algcmcene officicrsbelangen; 3°. het bevorderen 
van gedachtenwisse- ling omtrent legcrbclangen en 
iniJitaire vraag- stukken en het wekkeii van 
bc4angstelling dnar- voor, ook buiten het leger. Dit 
doel tracht zij tc bereiken door: a. het oprichten en 
instandhbuden dan wel steunen van instellingen ten 
nutte van de officieren of vari hunne nagdaten 
botrekkingen :b. het Louden van vergadcringcn en 
bijeon- komsten in verschillcnde garnizoencn. ter be- 
spreking van de belangen van het officierskorps en 
van het leger, voor zoover die voor cene be- 
handeling door eene vereeniging in aanmarking 
komen; c. het uitgeven van geschriftcn, zoo mogelijk 
van cen eigen orgaan, en het docn liou- den van 
populaire lezingen over militaire onder- werpen: d. 
het doen van verzoeken aan de bevoegde autoriteiten 
； e. aHe andere wettige middelen, welke der 
vereeniging ten dienste staan, voor zoover zij veror 
het officiers 

korps toelaatbaar niogen geacht worden. 
Verzocken, gericht tot de Regeering of tot 

hoogerc militairo autoriteiten rnogen allccii van ]iet 
Hoofdbcstuur uitgrfan, tenzij die verzooken zuiver 
plaatselijke belangen betreffen. In dit gcval zullcn 
zij van het bestuur dor ter plaatse gevestigde 
afdecling inoeten uitgaan. 

Behalve uit leden kan de vereeniging bestaan uit 
eereledcn cn buitengewone leden. Leden kun- ncn 
zijn alle officieren, behoorende tot het 
Nederlandsch-Indischc Leger of daarbij gede- 
tdeheerd, zoomed e gepensionncei'de officieren van 
dat Legcr. Het ecrelidmaatschap wordt aan- geboden 
en het buitengewone lidmaatschap ver- leend door 
het Hoofdbcstuur. 

Er zullcn zooveel mogelijk plaatselijke afdee- 1 
ingen worden opgericht. Zoo mogelijk zal in 
Nederland een vertegenwoordigor worden ge- 
vestigd. De plaatselijke afdcelingen en de ver- 
tegenwoordiger in Nederland - stellen zich uit- 
sluitend tot taak de verwezenlijking van het doel der 
vereeniging. Waar geen plaatselijke afdcelingen 
kunnen gevorind worden zal — indicn noodig en 
mogelijk — ecn,correspondent worden a<ingesteld. 
De besturen der afdcelingen moeten uilsluitend uit 
actief dienendc officieren worden samcngestcld. 

Het Hoofdbcstuur bestaat uit •zeven, alien actief 
dienende officieren. 

De Europeesche Onderojficiersvr：i'eeni</in(i 

„Ont Aller Belan(/'' te Batavia. Rechtspersoon 
krach- tens Gouv. besl. 10 Juni 1902 No. 24. 
Statuten- wijzigingcn goedgekeurd bij de Gouv. 
besll. 13 Nov. 19J 3 No. 14 en 8 Aug. 1916 No. 36. 
Haai doeJ is: 1 °. het behartigen tier bcl：iiig(?n van 
<l'-n onderofficiersstand, voor wat betreft Jiet Euro-
peesche element, a. <{oor het docn van billijko 
verzoeken aan de betrokken autoriteiten of 
licliamen, waarvan de inwiliigin^ hot Jot en <1<_- 
positie van den ondcrofficier vci'bctert, zoowel op 
huishoudolijk als op financiccl ；rebied; b. door met 
bij de wet gcoorloofdc nii'hlelon clkan<l<T te 
steunen； 2°. het ondersteunen van w(duw(-n, 
weezen en nagelaten betrekkij)g<-n <lcr Jchui, door 
het o])ri< htcn van n-n on<I-；t<■ uni11,crs[()nd ： 
3°. de zcdcJijke verheffing van den onderoffir：i(；
r - stand en de ontwikkdin^ van den on<le)'<>ffi< i< 
r door het Louden van huishoudclijke verga<l' - r in 
gen cn gezeHigc samenkomsten, waar we! in- 
schappelijkc cn poj>ulaire voor<lrarht< n zun<-n 
worden gchoudeii: I het opriciit <-n vai)cod]»f- 
ratien, zoowel phiatsflijk door ：if<li-：.liiigcn a)s 
door het hoofdbcstuur, wclke coop'-raticn gclie<-l 
zclfstandjg zullcn optreden. Alics met in acht- 
npining der bij de wel daaromtrent ge<(cv<-n voor- 
schriftcn; 5°. het ijistcJlpn van een informatic- 
bureau, waarvan de wcrkzaajnlie<l'!)i zull(-n zijn: 
zich in ver binding stellen met \verkgcv(；rs, ten 
eindo onderoffieieren, leden van ,,Ons Aller Bel a 
ng", die den ilicnst v<-rlaten, (ni donatdiirs der 
vereeniging behulpzaarn tc zijn in het zocken cener, 
in verbaijd met hunne bekwaamheden, passendc 
bclrckking; G°. het uitgeven van ecu maandblad. 

De vereeniging bostaat uit leden, eereledcn, leden 
van vcrdienstc.donatcnr.s cn dona trices. Leden 
kunnen slechts zijn actief dienende Furopeesche 
onderofficieren van het legcr cn onderofficicren van 
korpsen, die onder het Departement van Oor]og 
ressortecrcn. Het ccrGli<lniafttschap cn het 
lidmaatschap van verdicnste kan, op voor- 
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dracht van de afdeclingsbesturen, door het 
Hoofdbcstuur aan daarvoor in aanmerking komendo 
niet-leden der vereeniging worden aan- geboden. 
Ecreleden betalen geen, leden van ver- dicnste wcl 
contributie. Eene afdceling bestaat uit minstens 10 
leden. Haar regienient bchooft de goedkeuring van 
het Hoofdbcstuur. 

Vereeniging „Bond ter verkrijejing van Hechts- 
toestand voor A mbtenaren in Nederlandsch-Indi-
schen diensC' (rechtspers. Gouv. best 5 Oct. 190G; 
zie ook Gouv. besl. 29 Nov. 1909). Doel: de ver- 
krijging van eenc bij algemeene verordening ge- 
regelde positie voor a 11c ambtenaren. 

Nederlandsch-lndische Nolarieelc Vereeniging 
te Batavia (rechtspers. Gouv. besl. 5 Sept. 1908 No. 
9; zie ook Gouv. besl. 8 Dec. 1909 No. 63). Docl: 
de belangen van het notariaat in Ned.- Indie in het 
algemeen cn die van de notarissen en candidaat-
notarissen, in Ned.-Indie gevestigd, in het bijzonder 
te behartigen. 

Vereeniging van Spoor- en Tramwecjpersoneel 
in Nederlandsch-Indie te Semarang (rechtspers. 
Gouv. besl. 12 Febr. 1909 No. 23). Doel： het be- 
hartigen van de stoffelijke en geestelijke belangen 
van hare leden. 

Het Nederlandsch-1ndisch Onderwijzersgenoot- 
schap, opgcricht te Batavia den 4den Juni 1894. 
Statuten goedgekeurd bij Gouv. Besl. 26 April 
1895; wijzigingcn goedgekeurd bij Gouv. besl. 5 
October 1898 No. 28, 18 December 1900 No. 10 en 
10 Juli 1913 No. 43. 

Het Gcnootschap stclt zich ten doel: a. de 
voortgaande vcrbetcring van het schoolwezen in 
Nedcrlandsch-Jndie en de ontwikkeling van he I* 
openbaar neutraal onderwijs; b. de beharti- ging der 
belangen van lict ondcrwijzend petsoncel in 
Nederlandsch-Indie, inzonderheid van hunne o j) lei 
ding, him stoffelijken* wdstand cn die hun- ner 
nablijvenden ； c. do behaitiging van de be- lan^cn 
van hen, die tot (lit personeel behoord hel>ben, 
inzonderheid dp bevordering van hun stoffelijken 
welstand cn dien liunner nablijvenden. 

tracht <iit rlool tc bcreiken: a. door het bc\ 
<>r<h?r(:n va n bijeenkomsten ter bespreking van 
(1c belangen van ])et onderwijs en van het 
ondcrwijzend pcr.soncel; b. door het bevorderen 
van de nil：zave van <loclmatige lecrniiddelcn; c. 
<l(ior het bevorderen van de studie zoowel dor 
pe<la«ogisclie a Is van andere wctcnscliappen; d. 
door Jiet opricht.cn cn instandhouden van in- 
stcllingen ten uuttc van het onderwijs cn het 
on<l<rwijzcn(l porsoneol; e. door het steunen of 
uitgeven van een tjjdschrift： /. door het aan- 
knoopr-n cn oiidcrlioudcn van betrekkingen met 
andere verecnigingcn in Indie en oltiers; g. door allo 
andere wettige middelen, vvelkc het N.- I. O. G. ten 
clicn^tc staan. 

De leden (ook ecreleden en leden van verdienste) 
kunnen afdeelingen vormcn： doze stcllcn zich 
uitsluitcn4 tot taak de verwezcnJijking van het doel 
van het Gcnootschap. Op plaatsen, waar geen 
afdeelingen bestaan, kan het hoofdbcstuur 
correspondontcn aanstoJlcn. 

Leden kunnen zijn zij, die de wctteljjke bc- 
voegdheid bezitten tot het geven van lager, 
middelbaar of hoogcr onderwijs. die CGJL diploma 
van bcwnarschoolhoiKlcrcs bezitten (alleen het 
hoofdbestuur kan dezen als lid toclaten), cn de ]eden 
van het gouvernementsschooltoezicht, uit- 
gezonderd de schoolcommissien. 

Het N. I. 0. G. heeft als orgaan het weekblad ,,De 
School van Ncderlandsch-inclie**.. 

De instellingen, door het N. I. O. G. in het Icvcn 
gcroepen, zijn： a. het Ondersteuningsfonds van het 
N. R O. G. voor de genootschapsleden of hunne 
betrekkingen, indien zij in omstandig- heden 
verkceron, wclke geldclyken stcun nood- zakelijk 
make】】；b. de Bibliothcck voor Onderwijs en 
Opvocding, ten gebruike van allc genoot- 
schapsleden; c. de Commissie ter beoordceling van 
Kinderlectuur; d. de Weerstandskas. 
, Elke der instellingen onder a, b en c worden 
beheerd door ecne bijzondere commissie; de 
Weerstandskas staat onder het bchcer van het 
hoofdbestuur. ' 

De Vereeniging van Leer ar en en Leerare^sen 
bij het Middelbaar Onderwijs in Nederlandsch-
1ndie tc Batavia, krachtens Gouv. besl. 12 Februari 
1903 No. 12 (onder cen andcren naarn) rechts- 
persoonlijkheid bezittende, heeft onder haar 
tegenwoordigen naam bewilliging op hare 'nieuwe 
statuten verkregen bij Gouv. besl. 4 Juli 1919 No. 
32. Zij stelt zich ten ,doel het behartigen der 
belangen van het middelbaar onderwijs in Ned.- 
Indie, van zijue leeraren cn leeraressen en in het 
bijzonder van do leden der vereeniging. Hasvr zetel 
is Batavia, dock doze kan, na voorafgaande 
statutenwijziging en daarop verkregen goedkeuring 
der Regcering, worden overgcbracht naar cen der 
plaatsen in Ncderl.-Indie, waar eene inrichting van 
middelbaar onderwijs bestaat. 

Zij tracht haar doel to bcreiken door alle ge- paste 
en wettige. middelen. Gewone leden kunnen zijn 
alien, die leeraar of lecrares zijn of geweest zijn aan 
ccnigc inrichting van middelbaar of daarmee 
gelijkstaand ondei-wys, alsook tijdelijke leeraren en 
leeraressen gedureude den tijd dat zij bjj het 
middelbaar onderwijs wcrkzaiim zijn. 
B.uitengowone leden kunnen zijn alien, die be- lang 
stollen in het middelbaar onderwijs. Zij liebben geen 
stemrecht. Leden, die zich voor de vereeniging 
bijzonder verdienstelijk hebben ge- maakt, kunnen 
door eene algemeene vergadcring bij mccrdcrbcid 
van stem men tot eerelcdcn worden benoemd. 

Op alle plaatsen, waar inrichtingen van middcl- 
baar onderwijs gevestigd zijn, kunnen, onder 
goedkeuring van het hoofdbestuur, afdeelingen 
worden opgericht. Buitengowone leden kumfen zich 
hierbij aansluiten, do vergaderingen be- zoeken en 
aan de besprekingen declnemen. Bij de oprichting 
van ecne afdeeling wordfc tevens cen huishoudelyk 
reglemcnt daarvoor vastge- stcld, dat de 
goedkeuring van het hoofdbestuur behoeft om in 
working tc treden. Wijzigingen van dat roglcinont 
vereischcn evenecns de goedkeuring van het 
hoofdbestuur. De afdeelingen ontvangen uit de kas 
der vereeniging jaarlijks zeker gedcelte (by 
huishoudelijk regiement nader to bcpalen) van de 
jaarlijksche contributie van elk haror leden. 

Het hoofdbcstuur bestaat uit 5 leden, die door de 
leden uit hun midden voor een jaar worden gekozen 
on bij aftreding terstond herkiesbaar zijn. Voorzittcr 
cn secret ar is worden rcchtstreeks als zoodanig 
gokozen. 

Jaarlijks wordt, zoo mogelijk, ecne algemeene 
vergadcring gehouden. Ecne buitongewone ver- 
gaclcring der vereeniging wordt gehouden, zoo 
dikwijls het hoofdbestuur zulks noodig oordeelt, dan 
wel eene afdeeling of ticn leden dit met op- 
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gaaf van redenen schriftelijk a an het hoofd- bestuur 
verzockcn. Het hoofdbestuur heeft het， recht 
belangsteHcnden tot de vergadering toe te laten. 

De werkkring der vereeniging, de rechtcn on 
plichten der leden, de werkzaamhcdcn cn de regeling 
der algcmecne vergadeiing en het bchcer der gelden 
worden in het, huishoudelijk reglcinent dei ve，
eeniging nader omschreven. 

De vereeniging geeft een orgaan uit: Het Mid- 
delbaar Onderwijs in Ned.-Indie. 

Vereeniging „ Mangoenhardjd'' te Semaranrj 
(rechtspersoon Gouv. besl. 5 Dec. 1913 No. 26). 
Deze vereeniging stelt zich ten doel door wettige 
middelen te bevorderen de ontwikkeling en den 
stoffelijken welstand van de Inlandsche ambte- 
naren in het algenieen cn die van de leden in het 
bijzonder. Zij bestaat uit leden, donateurs, cere- 
leden en leden van verdienste. Leden kunnen zijn 
alle actief dienendc en gewezen Inlandsche 
ambteriaren en hunne weduwen. Donateurs zijn 
personen en verecnigingen, die hunne belang- 
stelling voor de vereeniging toonen door ecne 
jaarlijksche gift van. minstens / 24. Elk lid der 
vereeniging heeft het recht algemcene vergade- 
ringen bij te woncn en daarin een stem uit te brengen. 
De vereeniging kiest bij meerderheid van stem men 
uit haar midden een Hoofdbestuur, tot president 
waarvan ook een Europcaan kan benocmd worden. 
Minstens tien leden kunnen zich op veischillende 
plaatsen tot afdeelingen vormen met eigen besturen. 
De geldniiddelcn der vereeniging worden verkregen 
uit de contributien en gif ten. Alles wat tot de 
uitvoeririg van het bepaalde in de statuten noodig 
blijkt wordt ge- regeld in een huishoudelijk 
regiement. 

Nederlandsch-Indische vereeniging van handcls- 
geemployeerden (rechtspcrs. Gouv. besl. 8 Dec. 
1909 No. 61). Doel: de maatsehappelijkc belan- gen 
van handelsgeemployeerden in denruimsten zin des 
woords tc behartigen. 

Bond van Tabaksgeemployeerden (rechtspcrs. 
Gouv. besl. 21 Oct. 1911 No. 3&). Doel: a. voort- 
gaande verbetering van de positie der tabaks-
geemployeerden ；b. behartiging der belangen van 
de tabaksondernemingen in het algemecn cn van het 
Europeesch personeel in 't bijzonder; c. be- 
vordering van den stoffelijken welstand der ge- 
era.ployeerden en van hunne naaste betrekkingen. 

Bond van Geemployeerden bij de Suikerindustrie 
op Java, gevestigd te Soei-abaja (reclitspcrs. Gouv. 
besl. 14 Sept. 1908 No. 25; statutenwij- zigingen 
goedgekeurd Gouv. besluiten 3 Oct. 1910 No. 37, 21 
Oct. 1912 No. 71 en 23 Juni 1914 No. 48). Doel: de 
algemeene be] an gen, zoowel geestelijke als 
matcrieele, van hare Jeden jn den meest uitgebreiden 
zin langs wettigen weg te behartigen 

Vereeniging van Waterslaatsingenieurs i)i 
Neder- landsch-Oost-Indie (rechtspcrs. Gouv. bcsL 
21 Oct. 1912 No. 69). Doel: a. .behartiging van de 
algemeene belangen van Jiet corps Ingenieurs van 
den Waterstaat en 's Lands Burger!ijke Openbare 
Werken in Ned,-Indie; b. behartiging van de 
belangen van genoemden dienst in den meest 
algemeenen zin; c. beVordering der ingc- 
nieurswetenschappen in. het algenieen en in Jiet 
bijzonder, voor zoover zij betrekking Jiebbcn op 
Ned.-O.-Indie. 

Vereeniffing van A mbtenaren bij het Binnen- 
landsch Bestuur in Nederlandsch-Indie, gevestigd 

 

te *s Gravenhagc (rechtspcrs. Kon. besl. 5 Maart 
1914 No. 55 cn 18 Sept. 191S No. 33). Docl: a. naast 
het vormen van ecn hcchten band tus- schcn de 
ambtenaren bij het Binnenlandsch Bestuur, zoowcl 
Europccschc als Inlandsche, het behartigen hunner 
gemccnschappelijkc belangen en het aankweckon en 
bevorderen van den korps- geesb； b. het verspreiden 
van algemeene kennis op koloniaal gebied; c. het 
behartigen van alge- mecne kolonialc belangen. .De 
vereeniging geeft cen orgaan uit： het Koloniaal 
Tijdsclirift. 

Vereeniging ^Indische Predikantenbond1', ge-
vestigd te Djokjakarta (rcchtspers. G. B. 20 Febr. 
1915 No. 23). Doel： de belangen der predikanten bij 
de Protestantsche Kcrken in Ned.-Indie te behartigen 
,cn den onderlingen band te ver- sterken.-； (:,' 

VERGIFTEN. Erzijn in Indie een groot aantal 
stoffen, die werkelijk vergiftig zijn, en een niet minder 
groot getal, die door de inboorlingen, soms ook door 
European.cn, als vergiftig worden beschouwd, maar 
die zeker niet tot de vergiften behooren. Zoo hoort men 
niet z el den den adem (uitgcademde lucht) van den 
tijger en den beet van den gekko vergiftig*nocmen, 
terwijl beidc heel onschuldig zijn. 

De definitie van vergift is moeilijk. Misschicn is de 
bepaling door Dr. A. W. M. van Hasselt (Hand- leiding 
tot de vcrgiftleer, 1855) gegeven nog de kortstc en 
beste: „Vergiften zijn dio zelfstandig- heden te 
noemen, welke, reeds in betrekkelyk ge- ringe 
hoeveelheid, doodelijk op clc bewerktuiging kunnen 
inwerKen". Toch is echtcr die nog niet gc- Jieel juist, 
want men inoet ook die stofien onder de vergiften 
rekenen, wclkc belangrijke ziekte- verschijnselen doen 
ontstaan door in- of uitwen- dig gebruik of door 
langdurig gebruik. Jn de werken over vergiftleer vindt 
men niet allecn <lc ci- genl ijk vergiftige.stoflcn 
besproken maar ook do dieren, planten cn delfstoflen, 
waaruit zij worden bereid； zoo koint daarin bijv. voor 
de aardappcl- plant, omdat doze plant solaninc boudt, 
die o.n. in de uitloopers voorkomt. Eerie opsomming 
van al de vergiften uit Indic, voor zoo ver die bekond 
zijn.. zou een boekdeel vullcn, vooral, wanneej-1livens 
eenige bijzonderheden werden medegcdecld over het 
voorkomcn, de samenstelling, de wijze van toediening, 
de verschijnsclcn door hcL gebruik ontstaan, de 
behandeling cnz. 

Wij danken de bekendheid met vole vergiften in 
Indie aan tai van. niededeelingen, die in ver- schillende 
publicatien verspreid voorkonieu. Daaronder moeten 
genocmd worden, als werken, die een groot aantal 
vergiften bij clkaar gevoegd bevatten: „Jndischc 
Vcrgiftraj>pr>rt；cn'', bewerkt door Dr. M. GreshofT, 
2e uitgave, 1902, cn „Bese hrijvi ng der giflige en 
bcdwclrnendc planten bij de visehvangst in gebruik** 
door denzelfden schrij- ver (Mcdcdeel. uit ,s Lunds 
Plantentuin X cn XXJX). In het eerstgcnocinde bock 
vindt men 283 vergiften, I?elioorendc tot minstenfe ] 
73 soor- ten; deze worden genoernd met de namen, 
waar- onder zij uit Jndic werden toegezonden, terwijl 
zij zoovecl mogdijk wetenschappelijkzijngedetermi- 
neerd en de oorspronkelijkc beschrijvingen er bij 
voorkomen. Het tweede der genoemdc bock on is van 
belting, omdat de planten, die als bedwel- niend middcl 
bij do visehvangst worden gebezigd, in verreweg de 
nieestc gevallen belangrijke ver- giftstoffen bevatten. 
In dat werk .komen allo planten voor, die over de 
gcheeJe aarde tot dat 
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doel dienen en voorts die, wclkcr naam, in de cenc 
of andero taal, op vcrgiftige eigenschappcn duidt. 

Er zijn vclo. planten uit Oost-Indie eerst be- kend 
gcworden als vergift to bovatten door do chemischo 
onderzoekingen van M. Greshoff cn W. G. Boorsma 
van de plantenstoffcn in Ned.-Indie (in 
verschillende Mcdedcel. uit's Lands Planten- tuin), 
terwijl Vorderman in het Tijdschrift voor 
Inlandsche Geneeskundigen van 1S93 eenige bij- 
dragen 1cverde, waarui voornamelijk de wijze van 
toediening wordt besproken. , 

Vcrgiftigingen kunnen op een groot aantal wij- 
zen plaats vinden. Toevallig kan d@t geschieden 
door het inwendig gebriiik van onbekende stoffen, 
of door de aanraking (van wonden) met vcrgiftige 
stoffen. Van dit laatste kan als voorbeeld dienen het 
ontstaan van sepsis (zoogenaamde bloedver- 
giftiging) na een krab of andere verwonding, 
wanneer daarbij bcpaalde stoffen in de wond zijn 
gedrongen. Zoo kan dat rcchtstreeks geschieden bij 
tie verwondingen door eon tijger en andere dieren, 
daar niet ze】den in verrotting verkeerende dierlijke 
stoffen in de holten hunner nagels voor- komen. 

Bij het huishoudelijk gebruik van vergiften, 
zooals bij do vischvangst, bij het dooden van 
schadelijke dicren, bij het toebcrciden van stoffen 
voor den handel, kunnen vergiften toevallig als snel 
werkende, nadcelige invloeden optreden of door 
voortdurendc aanraking, steeds herhaald in- ademen 
en langdurigen inwendigen toevoer aan- leiding zijn 
tot chronische vcrgiftigingen. Gedeel- telyk 
oeconomisch kan men noemen de aanwen- ding van 
vergiften op schcrpc wapenen (ki'issen, lanscn, 
sabels, pijlen enz.), die op jacht en soms in oorlogen 
worden gebezigd (zie PIJLVERGIFTEN). Jn den 
rcgel zijn tegenwoordig krissen cn lansen niet 
vergiftigd. De inlanders bezigen bij het 
sclioonmaken dezer wapeits dikwijls wara- ngan 
(zio hicronder) als schuurrniddel, vvaardoor men. 
de mcening kreeg, dat hot client om ze ver- giftig le 
maken. 

Eenc andere oorzaak is vergiftmoord, dat is de 
toediening van ccn vergift met het doel om den dood 
te veroorzakcYi, hetzij van zich zclvcn, hetzij van 
anderen. 

Ojich r <le gcnoemde onistandigheden kan het 
vergift, in min of mcer gcconcentrcerden vonn, in 
het ]ichaa!i)komcn langs den niond, den anus, de 
liuid, de adcjnhalingswerktuigen, het slijnivlies van 
den ncus, der oogen, der ooren, van de blaas, van de 
vrouwdijkc gcsluchtswerktuigen cn — zoyals wij 
reeds zagen — ook door verwonding. 

Zondcr twijfel hebben vcrgiftigingen, op aller- 
handc wijzen, in <lc inlandsche maatschappij steeds 
ccn groote rol gcspeeld. l)c telkens voorko- inendo 
vcrteilingen uit Indie, ook dio van ouden daLuin, uit 
do inlandsche cn Europcesche inaat- schtippij, 
waarin gcschiedonissen van vergiftiging vcrhaald 
worden, berusten cchter niet zelden op overdrijving. 
J£r wordt vecl in cor over vergiftiging ge])ra(it dan 
dat zij voorkoint, vooral in do Indo-Europccscho 
maatscliappij. Men hoort daar- over de vreeindsto 
vcrhalcn en vrij algemeen is de jncening, cl at er veel 
inecr gcvallen zijn dan die als zoodanig worden 
lierkend. Als er na het over- lijden blnuwo plckken 
aan het lijk to zien zijn, donkt de leek aan 
vergiftiging en zdfs, als do ci- genlijko oorzaak van 
don dood good is geconsta- teerd, blijft het publiek 
over vergift spreken. In den „Max Havelaar>, wordt 
de dood van den 

assistent-resident van Lebak aan vergift toege- 
schrcvcn, hoewcl door don genceshecr een lever- 
abces was gcconstateerd. Voornamelijk is het zick 
worden van iemand, nadathij ecn bediende (meet 
bepaald eene m6nagerc) heeft ontslagen cen redon 
om door het publiek een vergiftiging aan te nomen; 
ook het overlijden van ecn der echtgenoo- ten, kort 
nadat ecn liuwelijk is geslotcn, wordt meermalen. 
aan vergiftiging door inlandsche vrouwen 
toegeschreven. Het is zelfs geen uitzon- dering, dat 
aan geneesheeren, die zoo iemand be- handclden, 
officicel door de Justitie wordt ge- vraagd of zich 
gedurendc het leven of na den dood verschijnselen 
voordeden, die aan vergiftiging deden denken. 

De beantwoording is niet moeilijk, wanneer er 
eene snel verloopende vergiftiging plaats vond, 
zooals door den beet van slangen, van duizend- 
pooten enz., door verwonding met vergiftigdo 
wapenen, of door de toediening ecner groote hoe- 
veelheid vergif in spijzen; maar dit laatste ge- 
schiedt zelden met een misdadig doel, wel bij zelf- 
moordof door toeval. Door toediening van opium- 
bereidingen vindt men wel eens snel verloopende 
vcrgiftigingen, voornamelijk bij kinderen, aan wie 
de baboe soms zulk een middel geeft om het kind 
zoet te houden. Zoo wordt ook wel cens eene acute 
vergiftiging waargenomen met KATJOE- BOENG 
(zie DL II, 285). Het zaad dezer plant wordt o.a. op 
Madoera vcel in toeak (zie PALM- WIJN, DI. Ill, 
273) gemengd, waardoor halluci- natien ontstaan, 
die dikwijls oorzaak zijn van moord en doodslag 
(Schneider, Catechismus der gerecht. geneesk. van 
N.-i., bl. 117). Ook wordt beweerd, dat de zaden en 
de bladercn worden ge- brand en de rook er van in.de 
kamer wordt gebla- zen ( ?) door dicven, die daar 
wcnschen te stelen; de bewoners zouden daardoor in 
diepen slaap val- len. Vorder komen snel 
verloopende intoxicaties door arsenik of door 
zwavelzuur nu en dan voor. Als toevallige-acute 
vergiftiging ziet men de ziek- teverschijnselen na het 
eten van zoogenaamde vcrgiftige garnaleii, kreeften 
en krabben, van en- kele vischsoorten, van vleesch 
uit blik of van het vleesch van dieren, dio zeer lang 
zijn nagejaagd en onder groote vermoeidhoid 
werden gedo'od, en dergelijkc meer. 

De inlanders verkiezen voor vergiftinoord liefst 
stoffen, die een langzaam wegkwijnen en lang- durig 
zick zijn ten gevolge hebben, oindat zij wel weten, 
dat dan de ontdekking der toediening veel moeilijker 
wordt. In den regel geven zij daarbij niet een enkcl 
vergift, maar ecn incngsel van ver- schillende 
soorten of, afwissolcnd. onderscheidene nadcelige 
stoffen. Dat is ook de oorzaak, dat cr van de werking 
nog zoo weinig met voldoende zo- kerheid bekend 
is; want al kennen wy do werking van vclo vergiften 
elk voor zich, zoo maakt dio vermenging het 
ziektebecld onduidelyk, als er 6eno stof niet in 
overwegendo hocveelheid aan- wczig is. Ecn 
voorbeeld daarvan is do gelijktydigo toediening van 
gadoeng (MAL., JAV., SOEND.), akar tare ba. (MAL.), 
akar tjCrmai (MAL.) en keloo- loct (MAi. ) (ecn soort 
MYLABR1S, II, 837),. die geroosterd cn fijn 
gewroven w or don; daarvan werden twee ectlcpcls 
gegeven in pindang ikan, waarbij de dood na 20 
dagen volgdo (Gen. Tijelse hr. v. N.-I., XXVI, 90). 
Ecn under voorbeeld levcrt het mengsel van arsenik-
, kopor-, lood- on tinverbindingon (Gen. Tijdschr. v. 
N.-I., II, 417). Het verloop kan door herhaalde 
toediening van 
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eep vercif of door afwisselende toerciking van 
verschillende stoffcn zoo langzaam zijn on de ver- 
schijnsolen zoo verward, dat aan vergiftiging niet 
wordt gedacht en ook schcikundig onderzoek die niet 
kan aantoonen. 

De vergiften uit het mineralenrijk heeten in het 
Malcisch gewoonlijk ratjoen, die uit het plan- tenrijk 
oepas, ipoeh of toeba. die uit het dieren- rijk bisa. 
Maar die uitdrukkingen worden onder- ling wel eens 
verward; zoo heet o.a. een vergiftige landslak op het 
eiland Saparoca bia ratjoen, ter- wijl in het 
dagelijksche leven tusschen Europea- nen en 
Inlanders gewoonlijk alleen het woord ratjoen 
gebezigd wordt. 

De bereiding van vergiften voor oeconomische 
doeleinden geschiedt zoowel door hen, die ze willen 
gebruiken. als door personen, die zich op die 
industric bijzonder toelcggen. Dat laatst-c heeft de 
overhand bij het leveren en bereiden van vergiften, 
die voor een misdadig doel mocten die- nen. Zulke 
personen zijn bij het inlandschc pu- bliek bekend ； 
velen hunner maken tevens him werk van het 
samenstcllcn van topvcrniiddeJen om iemand tot zijn 
wil te krjjgen, gocna-goena, van djamoe's, van 
liefdedranken en dergelijke. In de laatstgenoemde 
komen, zonder twijfel, heel dikwijls vergiftige 
stoffen voor, zij het ook in klci- ne 
hoeveclheden.Eigenaardig is het. dat die liefde- 
dranken meestal dienen tot opwekking van de 
geslachtsdrift. Somtijds zijn daarbij echter ver- 
doovende middelen, die langs cen omweg zulk een 
uitwerking veroorzaken (zie v. d. Burg- De geneesk. 
in N.-I., I, 2e dr., 259), niaar in andere gevallen 
worden zij gegeven met de schijnbare bedoeling om 
als opwekkend middel te werken, doch in 
werkelijkheid met het doel eenc tcgen- overgestelde 
uitwerking te vcrkrijgen； dat is ge- woonlijk het 
geval, wanneer er sterke jaloezie in het spel is, 
waarbij eenc, naar hare jncening, verongeJykte 
vrouw aan hare mededingster het genot eener 
geslachtelijke gemeenschap jnisgunt. JBij al die 
bedoelingen worden de vergiften toe- gediend, 
gemengd in spijs of drank. Uitwcndige aanwending 
van vergiften bepaalt zich gewoonlijk tot het gebruik 
als schoonheidsmiddel, maar dan niet met een 
jnisdadig dock Het zijn voor- namelijk de 
VLUCHTIGE OLIEN (III, 80), die bij deze 
aanwending nadeel kunnen docn. terwijl de meeste er 
van, bij inwendig gebruik, recht- streeks als vergift 
werken. 

Verreweg de meeste vergiften-Ievercnde plan- 
ten, dieren en mineralen zijn in deze Encyclopaedic 
beschreven. Wordt de naam van een of ander vergift 
genoemd en wenscht men t(； weten, waarmede men 
te docn heeft, dan zal men gewoonlijk op (lien naam 
de inhchlingen kunnen vinden. die voldoendc zijn 
orn ecnigszins op do hoogte te komcn. Over enkeJe, 
die niet zijn genoemd of waarvan het wenschelijk 
sehijnt nog iets bijzonders medetedeelen, voJgen 
thans nog eenige aanteekeningen. 

Het meest gebruikte vergift' is zeker arsenik. Dat 
is op allc pasar's te koop ondcr den naam warangan 
of walirang abang (JAV,). Meestal wordt dat ten 
onrechte zwaveJarsenik of oper- nient genoemd. De 
onderzo(d<ingen van Wisseling (Gen. Tijdschr. v. 
N.-I., XXXIV, 438) hebben aangetoond, dat^ 
warangan voor 90 — 96,3% be- staat uit arsen弟uur, 
terwijl er gcringe hoeveel- heden realgar(Ks2 S2) cn 
operment (As2 S3) en soins eenig gedegen arsenik 
(vliegensteen) iii 

voorkomcn. Bijna altijd wordt tevens citroenzuur 
toegediend. De aanwending er van geeft in Indii1 

dezelfde gevolgon als ovoral ciders ； cvenwel kan 
de herkenning eener vergiftiging daarmede groo- tc 
moeilijkheden oplcvcren in een land, waar tel- kens 
gevallen van cholera voorkomen, omdat de beidc 
ziektebceklen cen sterke ovei'eenkoinst ver- toonen. 
Bij den minsten twijfel levert echter een chemisch 
onderzoek van het uitbraaksel of van deelcn van het 
lijk cen vry gemakkelijk te ver - * krijgcn bowijs. 

Ecn zeer gezocht middel is ook koper, liefst als 
zwavclzuur koper, proesi of troesi (welke laalste 
naam ook aan cyaankalium wordt gegeven). Dit> 
wordt ook onder het voedscl gemengd. maar kan zich 
verraden door de groene kleur. Daarom worden ook 
andere koperverbindingen gebi'uikt o.a. cen dat 
paroenggoe (SOEND.), lojang (MAL.), of gangsa (JAV.) 
hcct. Het wordt bereid uit kopervijlscl of uit het 
afschrapscl van gong's dat als zoodanig wordt 
gebruikt of met water en lenimctjcssap wordt 
vermengd. De zoo ontstane verbinding, citroenzuur 
koperoxyde, wordt met aluin (tawas, MAL., JAV.) 
vermengd en in het water gedaan, dat gebruikt wordt 
om er rijst boven te stoomcn in een kockocsan (MAL., 
JAV.). Daar de 1'ijst niet met het water in aanraking 
koint en de koperzouten niet vluchtig zijn, zou die 
aanwending gewoonlijk geen. kwaad docn: maar 
onder het koken bersten de waterbellen cn spatten cr 
droppels, die het koperzout be- vatten tegen de rijst. 
die meestal als zij half gaar is, wordt omgeroerd en 
nog eens gekookt. Zoo worden dus vclc rjjstkorrcls 
met dat vergift l)c- deeld. Er is dan aan de gekookte 
rijst niets t<? zien en niets te proeven, maar bij 
voortdurende toediening ontstaat con langzame 
vergiftiging door koper, die zich zou uitcii door vcr)n
；igcring.' blocdspuwcn cn Jjlocdwatcrcn. Verder 
wordt dat afschruapscl ook in pisang toegediend, 
waarin het door middel van cen drogen ^rassprict 
wordt geblazen, onder langzaain terugtrokken. van 
li<-i sprietje； of de binnenzijdo dcr d< kblaadjes 
van inlandsche sigaren (rokok) wordt er nu：de b<-- 
streken: daar de inlanders den rook in-^likk* n, blijft 
lict fjjnc nfschraapsel in cn k<：cl lian- gen. In die 
Jaatste gevallen werJ；t hcl tevens nI ■ mechanisch 
vergift. 

In do natuur vindl men cnkele duJcn cn grot - ten, 
die vecl koolzuur bevatten cn daardoor den dood 
veroorzaken (1, 635 DOO DEN DAL). 

Onder de vergiften uit hot plantonrijk we rd reeds 
gewezen oj)opium on katjocbocng JAV.), die de 
incest gebruikte zijn. Gevallen van zclfmoord door 
opium vindt men inedcgecleeld in Gen. Tijdschr. v. 
N.-L, fJ1, 500 en VIII, 370. Over ])ct opium zclf, het 
opiuinschuivcn, d(； verscliijnselcn dcr chronische 
vergiftiging cnz., zie OJ?i UM (ill, 155). 
Opmerkcnswaardig is het, dat zeer vecl vergiftige 
wortcl^, vruchtcn, blade- ren enz. ids 
voedingsiniddelen dicncn, nadat het vergift or uit 
verwijderd is door wassciien in de rivicrcn. door 
rotting, door koking of door het bijvoegen van andere 
stoffen. Daarover vindt men mededeelingen in het 
artikcl VOEDJNGS- 3IIDDELEN. Hicr nioct cr 
echter op gcwezen worden, dut het uitwasschen wel 
eens aanlciding wordt tot vergiftiging van vecl 
menschen tc/gelijk, die dan dczclfdo min of nicer 
hevige verschijnse- len vertooncn. Ue worlds van 
Ki^LADI (II, 298) bevatten groote, naaldvormige 
kristallcn van 
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zuringzuVc kalk, daarom worden de gcraspto wortels 
in rivierwatcr uitgewasschen. Bontius vertelt (Hist. 
nat. et med. Ind. Orient., VI, 144), dat in 1628 —'29 
do bclcgeraars van Batavia ,gebrek hadden aan rijst 
on de gonoemdo wortcis in duizcnden korvcn in het 
water wccktcn. (let zoo verontreinigdc water 
bezorgde aan bclcger- den en bclcgeraars doodclijke 
dysenteric. Ook in GADOENG (I, 727) bevinden 
zich zulkc kris- •tallep; het uitwasschen van die 
wortels was, naar men ineende, in 1879 aanleiding, 
dat dui- zenden inlanders to Semarang aan eon 
drogen hoest leden, die zou ontstaan zijn door het 
drin- ken van besmet rivierwatcr. Dit is zeer good 
mogelijk, omdat het voorkomen. van die prik- 
kclendo kristallen in paardenvoeder ook de oorzaak 
is van hoest bij paarden. Andere planton- stoffen, 
waarin die seherpe naaldkristallcn voorkomen zijn 
ATJOENG (I, 95), de jonge uit- spruitsels van BAM 
BOE (I, 130), palmiet of >palmkool van den 
KLAPPER (II, 327) cn het mecl uit den stam van Bira 
negri (SfiNTE); doze mocten dus steeds goed worden 
uitgewas- schcn. Do uitspruitsels van aardappelen, 
maar nog nicer van Bi^NGKOEWANG (I, 268) 
worden dikwijls gebruikt. Men laat de on.tkieming 
plaats vinden tusschcn vochtig stroo, raspt de wortels 
met de uitspruitsels, perst die uit en dient het sap in 
dranken toe, gewoonlijk in klcine hoeveel- heden 
gedurende langen tijd. Loomheid, slaap- zucht, 
beven, uitputting en braken zijii de gcvol- gen, 
waarbij verlanuning komt dcr onderste lede- maten 
en meernialen de dood volgt. 

In het dlgcmeen worden de vergiftige planten 
waarschijnlijk niet dikwijls alleen gebruikt, maar er 
is daarvan niet vecl bekend. Dat wil zeggen, de 
planten zijn wel voor ecn groot gcdeeltc bekend, 
maar niet of zij tot vergiftiging worden gebezigd, 
cvcnniin als de wijzc-waarop dat zou gc'chiedcn. Het 
is evcnwcl waarschijnlijk, dat, cvcnals het van de 
pijlvcrgiften bekend is, in de nxf.stc vcrgiftmengscls 
verschillende plantaardi- ■jc ；- ioffen voorkomen in 
den vorm van aftreksels - of :tfkooksels. 

Uit do sojabooncn (II, 285, KATJANG KA- 
l)(,'.!J I-：) wordt een voedingsstof bcreid, die tempe 
kadrh'： ho<；t: wajinccr <lc bereiding niet met zorg 
lu-cft plants gcha<l. inecr bcpaald als die te lang hreft 
geduurd. is de tempo vergiftig. (Gen. Tijelse hr. v N. 
J.. XL. 253). 

beze aantcc-l.eningcn mogen voldoendc zijn ter 
aanvulling van hetgeen over de vergiftigeplanten, 
iedcr voor zich, in deze Encyclopaedic reeds is 

Onder de dicrcn zijn ecn groot aantal vergiftige. 
JJaarbij moet onderschcid worden gernaakt tusschcn 
die, welkc vergiftige beten of verwon- dingen kunnen 
tewccgbrengen, cn die, welkc als vergift werken, 
wanneer zij worden gegoton. 

Tot do eerstc behooron de gifslangen (zic 
BRlLSLANti, J, 409 cn SLANGEN, 111, 79U), <lic 
het kleinstc aantal der Indischo slangcn vor- )ncn, 
zoodat een vergiftige slangonbect steeds tot de 
fiitzonderingcn behoort. Daarondcr vinden wij de 
brilslang, de slangcn, door de Maleiers gc- nocind 
oclar babi, oolar biloodak, oclar matahari of oelar 
s&ndol、； oclar bSdoedak (Leiolepus rhodosloma); 
oclar belang (liungarus-soorten) en con vijftiental 
undcre； behalvc nog de zeo- slangon, die allo 
vergiftig zijn. Eenc dcr belang- rijksto vergiftige 
slangcn is oelar kfpala doewa 

(MAL.) (A7a/?<j-soortcn), die betrekkelijk het groot- 
sto giftapparaat bezitten van allo slangcn, daar het 
moor dan % van het gchcclo lichaam inneemt. Do 
bek is ovcnwel zoo kloin, dat verwonding door do 
gifttanden bij mcnsehon allccn mogolijk is aan zeer 
klcinc lichaamsdeelen, bijv. aan de tecnen of do 
vingers van jonge kindcren. De doodelijke afloop 
door slangenbeet, die in Ned.-Indie jaar- lijks 
bekend wordt, is onbeduidend tegenover die in 
Britsch-Indie. Terwij 1 het cijfcr daarvoor in het 
laatstgonoemde land eonige duizenden be- draagt, is 
dat voor Ned.-Indie gemiddeld 20. 

Onder do DUIZENDPOOTBN (I, 647) zijn vele 
vergiftige； de dood door een kneep dezer dicren is 
zeldzaam, maar komt toch voor (V. d. Burg, De 
geneesh. in N.-I., II, 561), tcrwijl de in Indic 
voorkomende schorpioenen (II, 310, Kfi- 
TOENGGENG) wel plaatsclijke ontsteking ver- 
ooi'zaken door hun stock, maar nooit den dood. 

De beet door dolle dicren (hondsdolheid) kan in 
hare govolgen ook tot de vergiften worden 
gcrckend. 

BIJEN (I, 425), wespen en MIEREXfH, 725) 
worden in hcrinnoring gebrachfc. De laatste kunnen 
tot belangrijke ontstekingen der huid aanlei- ding 
geven cn hevige vcrschijnsolen veroorzaken, o.a. 
wanneer een mensch, als straf, boven een 
micrennest is bevestigd. Vcle SPINNEN zijn 
vergiftig, waarbij men als rcgel kan. aanne- men, dat 
de soorten, die geen netten. hebben om hun prooi te 
vangen, vergiftiger beten toebrengen dan de andere 
(Nat. Tijdschr. v. N.-I., XIII, 401). 

Door het steken der MUSKIETEN (II, 811) 
ontstaan mecrmalen hevige aandoeningen (V. d. 
Burg, Do geneesh. in N.-I., I, 2e dr. 298), ter- wijl 
zij als overbrengers van malaria ecn belangrijke rol 
spolen. 

Een groot aantal harige rupsen veroorzaken 
huidontstekingen, evenals andere insecten, waar- 
ondcr het laatst bekend is geworden. Paederus 
perigrinns Fabr. (pen. Tijdschr. v. N.-I., XLI, 282).
 . . 

Van de visschcn, die door de stckels hunner 
vinnen of kieuwdcksels gevaarlijke wonden kunnen 
toebrengen ziju bekend: Squalus-sooTten; Plotosus 
lineatus; Ari us militaris (II, 583, LIM- POEK); 
Trygon pastinaca; Myliobates aquila (PAREE); * 
Synanceia brachio； TrijZa-soorten; Apistus alatus

； Clfirias punctatus e. a. De laatst- genoemde, ikan 
1616, wordt levcnd ter markt ge- bracht, maai' 
dadelijk na den verkoop gedood door con slag met 
con rolronden stok, dien de verkooper steeds bij zich 
hceft. Enkclo di er steken schijnen rcchtstreeks 
vergiftig te zijn. (Gen. Tydschr. v. N.-L, XXXIII, 
79). 

Van de dicrcn, clio voor den measch vergiftig 
zijn, wanneer hij Iiun vlecsch cet, komen het eerst 
ccnigo vischsoorten in aanmerking. Daarondcr 
beklecdcn do Teirodon-soorten, die in het algemcen 
als ikan boental of ikan boentak (MAL.) bekend 
staan, cone voornamc plaats. Het schijnt, dut het 
vergift bij dio dieron voornamelijk in de kuit 
voorkomt, torwijl men. bijzondcr bnng is voor de 
gaL Er wordt dikwijls beweerd, dat do gal tot 
vergiftmoord zop gobruikt worden, maar de bittcro 
sniaak daarvan muakt do toodicuing zekor nxoeilijk; 
waarschijnlykcr is hot, dat de kuit alleen vergiftig is. 
Hot verdient nog uanteekeiung, dat het blood van 
enkele visschon, o.a. van don bc- kenden ikan 
kiJnibocng (II, 299) en van 汰an tjakalan (MAL.) als 
vergiftig wordt beschouwd. 
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De mogelykheid daarvan is niet te ontkennen omdat 
o.a. het bloed van de aal zccr vergiftigc eiwitstoffen 
bevat. 

Andere vergiftigc visschen zijn ikan mci'ah ba- 
toe {Chactodon) en ikan tambang (MAL.) (Spratella 
kowala), die ook simallo of singkarct (NIASCH) heet. 
Met die laatste visschen zijn vergiftigingen op groote 
schaal bekend geworden, vooral op het eiland Nias. 
Vandaar gaf Kats eene besclirijving van vergiftiging 
van 74 personcn, van wie er 9 overleden, terwijl 48 
dicren daardoor stierven (Gen. Tijdschr. v. N.-I. 
XTII, 141). 

Meermalen worden vergiftigc deelen van die- ren, 
zooals de kop van gifslangen, het slijm om de kuit 
van visschen en dcrgelijke tot asch verbrand en die 
asch als vergifl toegediend. Daarvan is echter weinig 
nadeel te verwachtcn, omdat de organische vergiften 
bij hooge teniperatuur worden ontleed. 

Vogels kunnen vergiftig vleesch hebben, wan- 
neer zij vergiftige plantendeelen hebben gegeten. 
Nieuwenhuis (In Centraal-Borneo, II, Hoofdst. 1G 
en bl. 100) zag een paar nialen vergiftiging door het 
eten van het vleesch van den Argus- fazant (II, 355, 
KOEAU), misschien wel omdat die vogel vergift had 
gegeten. 

Er zijn verscheidenc dieren, die vergiften kunnen 
eten, zonder er zelf nadeel van tc ondervin- den. Zoo 
verdragen geiten heel good tabak en de reeds 
genoemde katj oeboeng en eten die bla- deren 
gaarne. Haar vleesch en ook hare melk kunnen 
daardoor vergiftig worden. Van enkele insecten zyn 
dergelijkc feiten. bekend. Onder anderen worden 
kleine, zwarte kevertjes met.katj oeboeng bladeren 
gevoed en door de bereidsters van goena-goena 
tusschen watten in stopfles- schen in leven 
gehouden. De faecaalstoffen van 'die kevertjes 
worden dan in spijs of drank ge- mengd. Op 
dergelijke manier gebruikt men ook de 
faecaalstoffen van den dendang-kever {Epi- cauta 
ruficeps). Deze stoffen houden strychnine in en 
waarschijnlijk ook een pijlvergif van Borneo (Gen. 
Tijdschr. v. N.-I., XXI, 679 cn XXII, 197). 

De reeds genoeinde vergiftiging door garnalen 
heeft gewoonlijk plaats als de koppen der dieren zijn 
gegeten, maar ook als zij in beginnende ont- binding 
verkeeren, wat met voedingsmiddelen van dierlijken 
oorsprong bij de hooge teniperatuur al spoedig plaats 
vindt. Al de vergiftigingen door.die eenigszins 
bedorven spijzen hebben hun- nen oorsprong in de 
daarin vooirkomende pto- mamen, (dat zijn 
produkten van omgezet eiwit) en in sommige 
gevallcn wcllicht in het voorko- men van vergiftige 
bacterien. Om te zien of garnalen, kreeften, krabben 
en oesters vertrouwbaar zijn, bestaat de gewoonte bij 
het koken een zil- veren lepel of vork medc te koken; 
wanneer zij slecht xijn, zou die lepel door 
zwavelwaterstof zwart worden. Vee] vertrouwen 
verdient die proef evenwel niet. Bij de oesters is het 
voorzichtig den zoogenaamden baard te verwijderen. 
In de schaal van een kokhaansoort met bloedrood 
sap, kerang darah (MAL.), komen dikwijls 
parasitischc kreeftjes voor, die voor vergiftig 
gehouden worden. 

Van de sprinkhanen worden als vergiftig ge- 
noemd: de Javaansche walang pfiloes (Poeci- locera 
punctata); walang anggas (Acanthodtruti bifoliatus 
en Bacteria nematodes); walang kendal en walang 
oepas. 

De jonge rupsen van Euproctis (Mullerif) 

staan als vergiftig bekend, evcnals verifchillendc 
Limulus-soortcn. Dat zijn krabben, waaronder 
vennclding vcrdicnon ikan tjennin( ?) (MAL.) cn ikan 
bclangkas (MAL.), mi mi nauggal (JAV.) (Lophozymus 
epheliticus) en katam badoeri. (MTNANGK. MAL.?) 

(Micippe cristaia). 
Er moeten nog enkelo vergiften genocnid worden, 

die bij inwendig gebruik mechanisch werken. , 
Daaronder zijn voor Indie to noenicn: glas-* 

schcrven of glaspoedcr, die den naani hebben van 
vruchtafdrij vend te werken, waartoc zij met andere 
stoffen worden vermengd. 

DJAMBOE BI DJI (I, G15) heeft zeer veel pit- ten, 
die niet zelden mec worden gegeten. Daardoor 
kunnen die mechanisch prikkelen cn aan- leiding 
geven tot ziekte, zelfs tot den dood (Gen. Tijdschr. v. 
N.-I., XII, 165, XXIV, 139). 

Het fijn gesneden haar, vooral de snorren, van 
tijgers wordt onder het eten gemengd en werkt als 
mechanisch vergift. Ook het haar van vcrsehiJ lendc 
rijstsoorten wordt als vergiftig beschouwd, wat 
waarschijnlijk afhankelijk is van het voorko- 
mendaarin van glasheldere, scherppuntige.naald- 
vorinige kristallen van kiezelzuur (Gen. Tijdschr. v. 
N.-I., XXV, 86 cn Vorderman, Onderzoek naar het 
verband tusschen rijstvoeding en beriberi, Bijl. 3, II). 
De haren van bamboc-uitspruit- sels werken op 
dezelfde wijze. 

Evcnals het misbruik van velc stoffen geeft ook dat 
van anipo (JAV.) [I, 3, AARDE (EETBA- RE)] 
aanleiding tot chronischc vergiftigingsver- 
schijnselen. 

Het kan niet in de bedoeling van (lit artikcl liggen 
de verschijnselen, die zich bij onderschei- dene 
vergiftigingen voordocn te beschrijvcn. Som - mige 
geven aanleiding tot zeer plaatselijke ver- schijnselen, 
andere tot algemeene. De eerste zijn . meestal van 
ontstekingachtigen aurd ； de laatste kunnen dat ook 
zijn, maar zijn ook wcl de uit- werking van 
verdooving, terwijl beidc tegelijk aanwezig kunnen 
zijn; eindelijk geven andere aanleiding tot sepsis, de 
in den laatsten tijd zoo dikwijls onjuist genoemde 
bloedvergiftiging. 

Aan een, acute inwendige vergiftiging kan <ze- 
dacht worden, wanneer bij een nog koi-t tc voren 
gezond mcnsch plotseling vretyndsoorlige, sm-l 
stygendc zicktcverschijnseJcn onlstaan, <lic Bpoc- 
dig zijn gevolgd na het gebruik van spijzen of 
dranken, die anders good werden verdragen. ] I et 
vermoeden daarop wordt grooter, als cenig<! p”r- 
sonen tegelijk, onder die ojnstandigheden, dezelfde 
verschijnselen verloonen of als die ook voorkomcn bij 
huisdieren, die van de spijzen gebruikten. Zulkc 
verschijnselen kunnen zi(；h van eenige minuten tot 
24 uren na bet gebruik voor- doen. 

Bij vergiftiging door verwomling (slangenbcet 
enz.) is het constateeren dr van gemakke> lijk. 

Bij chronischc vergiftiging komt men gewoon- lijk 
eerst na eenigen tijd op het denkbeckl daarvan. 

De behandcling moet zooveci mogelijk door een 
geneesheer geschicden. Wanneer vergift door den 
mond is ingenoinen, moot men traehten het door 
opwekken van braken uit de maag to verwijderen, 
door bijv. een vinger of een penne- vecr in de keel te 
steken of door den zicke wat water vermengd met 
mosterd (eon of twee thee- lepels op een kopje water) 
tc latcn drin ken. Zijn 
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cr zurcn,als oorzaak in het spcl, dan geve men 
kalkwater, zoepwatcr, magnesia of ecn verdundo 
oplossing van soda in ruimc hocveelhcid; later 
slijmerige dranken en melk. Bij vergiftiging door 
alkalien (potasch, soda, kalk) moet daarentegen 
citroonsap met suikerwater of azijnwater gegeven 
worden en geen braakmiddclen. 
Bij arscnikvergiftiging komt wcl braakopwek- 
king te pas, cvenals laxeermiddelen. 
.Is cr ecn verdoovend vergift tocgediend, 

' braken aangewezcn, met het aan- 
leggcn van koude kompressen, de taediening 
dan is 

van k of fie en, zoo het kan, beletten om in te 
slapen. 

Wanneer de zekerheid bestaat, dat iemand door 
een giftslang is gebeten, wende men geen inland- 
sche geneesmiddelen aan (zooals rhinoceroshoorn, 
tjoela badak (MAL.), die volkomen wcrkeloos zijn. 
Zoo spoedig mogelijk make men door de wond een 
vrij diepe kruissnede en laat die eenige mi- 
nuten bloeden. Daarna bindt men het getroffen ♦id 
boven de wond af door een niet al te vast aan- 
gchaalden dock. Men kan de wond uitzuigen, als 
men volstrekt zeker is, dat in den mond geen 
ontvellingen of wondjes of slcchte tanden. vobr- 
komen, het beste is, dat do gebetene zclf do wond 
uitzuigt en daarna den mond goed uit- 
spoelt met een sterk afkookscl (niet aftreksel) van 
theebladercn of met 2 % carbolwatcr. Rondom de 
wond, die met een 2 % oplossing van chloor- kalk 
wordt uitgewasschen kunnen eenige ondcr- 
huidschc inspuitingen, ieder van 1 cM.3 van die 
oplossing, gemaakt worden. Calmette heeft 
een scrum antivenimeux bercid, maar het schijnt, 

ecu 

dat dan voor elke slangcnsoort een serum zou 
mocten bereid worden door het vergift van die 
bepaalde soort. 

Bij dollchondsbcet bindc men het lid zoo spoe- 
dig mogelijk boven de wond af en wassche die 
uit met ecne sublimaat-oplossing van 1 op 1000. 
Uuarna wordt de wond sncl uitgcbrand met 

glocicnd ijzcr, rookend salpeterzuur of 
< liloorxink. Men krijgb dan wcl een groote wond, 
maar cr is kans, dat bet vergift vernietigd is. 
Took blijft het zenden naar ecn Instituut Pas- 
teur noodig. 

on van <luizcndjA>oti 
Stekcn van schorpiocnen, van i nsec ten of bc- 

' \ ,en enz. worden 
even met am- 

monia Jiquida aangestijit. 
Dit alics hceft alleen betrekking op de eerste 

te verlecncn hulp, want de cigcnlijke en vcrderc 
bchandeling moet steeds door ccn gcneeshccr gc- 
schiedci 

Alcn krijgt ccnig inzichl in het bekend gewor- 
den aantai vergiftigingen in Ned.-Indic door de 
rnedcdecling van den Chef over den Gcnccsk. 
Dienst in Gen. Tijdschr. van N.-I., XL!V, biz. 
199. Er zijn horn nainelijk van 1899 —1903 be- 
kend geworden 103 gevallen, waarin gerech- 
teiijk scheikundigc onderzoekingen werden ge- 
vraugd. Het resultaat daarvan was ........................  

in die vijf 
jaren: 

blocdondcrzock 
arsenicum 
sublinmat 
koper 
kCtjocboeng 
aluin 
cyaankalium 

posilicf negatief 
19 
21 
4 

13 

zoutzuur； poetjocng-vruch- 
ten； loodchromaat in * 
geklcurd suikergoed; c croton-olic; ijzcrhou-岳 
clend zand; opium;、'。10 vischbedwehnend 
ver-— gif; strychnine; ben- : zoehars; 
fijngeknipte S haren met brons 

Onderzock zonder vergif te 
vinden 25 

38 

Dus werd in bijna 37 % geen vergif gevonden, 
wat nog niet leidt tot de zekerheid, dat het niet is 
gebruikt. 

De literatuur over speciaal Indische vergiften is in 
den tekst reeds genoemd. In boeken over zoologie, 
botanie en vergiftleer vindt men nadere 
bijzonderlieden. Vergiftigingsgovallen en onder-
zoekingen naar vergiften zijn verder medegedeeld 
op een groot aantal plaatsen van het Gen. Tyd- schr. 
v. N.-I. 

VERHURING. Zie VERKOOPINGEN. 
VERJAU (Aroe-eil.). Zie BOEROENG DARA 

LAOET. 
VERKOOPINGEN (OPENBARE), VERHU- RINGEN, 

VENDUTIES, VENDUKANTOREN. In de eerste jaren na 
de stichting van Batavia waren de sccretarissen van 
het collegie van Jus- titie belast met het houden van 
verkoopingen., terwijl aan „den deurwaarder en den 
stadsbode als bijbetrekkingen waren opgedragen 
den uyt- roep van de publiekc vendutien en ook het 
bidden ter begrafenisse1'. 

In 1642 werden cleze bedieningen en betrek- 
kingen gcregeld en werd de eerste vendumeester 
aangesteld. Den sccretaris word verboden zich met 
vrijwilligc verkoopingen in te latent; de executes 
blcven echtcr in zijne handen. Eveneens mocsten de 
deurwaarder cn de stadsbode ,hunne rollen van 
afslager en bidder laten varen. Een gezworen klcrk 
van de secretarie werd den vendumeester als 
schrijver toegevoegd. Als salaris mocht de 
vendumeester in rekening brengen. bij de 
verkoopingen van roerendc goederen drie en van 
vastc goederen anderhalf reaal van achten ten 
hondert. De kooppryzen mocst hij binnen zes wcken 
aan. de verkoopers verantwoorden, ”'t sy deselvc 
ontfangen heeft ofte niet". Voor- deelig was de 
betrekking van vendumeester niet, daarom werd zes 
jaar later het salaris verhoogd, den bode een 
evenredige belooning toegekend en recht van 
preferentie verleend benovens „een legacl ofte 
stilswygcnde hypotheecq op de ge- mynde 
goederen", zoolang deze nog in het bezit van den 
dobiteur bleven. 'Daarna volgdon betere tijclcn. Zoo 
werd in 1G86 bcpaald dat do borgtocht van den 
vendumeester zoudc bedragon 4000 rijksdaalders 
van 60 stuivers ,.wcgens de groote iinportantie van 
dcsseifs administratie in dese tyden". 

De betrekking van vendumeester schijnt in het 
midden dor ISe ceuw nog voordeoliger te zijn 
geworden, althans er werd bepaald dat de acte van 
diens aanstelling op een hooger zegel ge- sc h re ven 
moest worden en wel een van tachtig rijksdaalders, 
terwijl „de acte of ander beschoyd, waarbij een 
notaris gcadmittccrd word om onder degemeente te 
mogen practiseeren,,gesteld moest worden on een 
zegel van uchttien rijksdaalders. 
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' Welke rangen de vendunieester en dicns afsla- ger 
onderTe dienaren van de Conipagnic inna- men, 
leeren ons de reglementcn op de begrafenis- sen. 
Daarbrj was de rangoi'de nauwkcurig be- paald. De 
titel van den ven du m eester was “d'Edele", hij ging 
voor de notarisscn, doch achter de advocaten, 
schippers, weesmeestci?en en heemraden. De 
afslagcr was een dor laatsto van de rij en hcette 
“Monsieur". De sdieeps- opperchirurgijn, ook een 
Monsieur, kwam achter den venduafslagcr. 

Tot het laatst der ISe ecuw kwamen.alle voor- 
deelen, die het vendukantoor tc Batavia afwierp, ten 
bate van den vendunieester en afslager met 
uitzondering van x/2 %, welke ten bate kwam van het 
heemraadschap en 1/8 %, welke genoten werd door 
den kastclein van het Hecrenlogement, waar de 
veilingen van vast goed plaats vonden. Ook vinden 
wij aangeteekend dat do Gouverneur- Generaal 
wegens dicns aandeel in de winst van het 
“vendukantoor" in 1792 en 1793 genoot 13.080 
rijksdaalders. 

Eerst van 1 Januari 1797 af werden de vendu- 
kantoren beheerd voor rekening van de Coni- pagnie. 

Een instructie voor het vendukantoor te Batavia 
werd vastgesteld den 2Sen Januari 1797, terwijl bij 
publicatie van 9 Maart 1813 te Senia； ^rang en te 
Soerabaja vendukantoren werden op- gericht op 
denzelfden voet als dat te Batavia. Bij Ind. Stb. 1817 
no. 2 en 1822 no. 29 werden deze onderwerpen 
opnieuw geregeld en behou- dens tai van wijzigingen 
en aanvullingen bleef die regeling bestaan tot 1 Juli 
188G (Ind. Stb. no. 83). 

In 1889 werd de aansprakelijkheid van den 
vendumeester geregeld en bij dezelfde gelegen- heid 
een geheel nieuwe instructie en regleinent 
vastgesteld, waarbij de door ervaring gcbleken 
onvolkomenheden en onduidelijkheden werden 
aangetuld (Ind. Stb. no. 190 — 194). 

Nadat deze regelingen in den loop der jaren op 
enkele punten waren gewijzigd, werden in 1908 een 
nieuw reglement en een nieuwe instructie vastgesteld, 
welke werden opgenomen onder- scheidenlijk in de 
Staatsbladen nos 189 en 190. In hoofdzaak zijn deze 
echter gelijk aan die van 1889. 

Met inachtneming van de na 1908 aange- brachte 
wijzigingen -is thans dit onderwerp aid us geregeld: 

Het Gouvernement heeft het jnonopolie van alle 
openbare verkoopingen, die gehouden moe- ten 
worden ten overstaan. van een vendumccstcr bij 
opbod, afslag of inschrijring ter keuze van den 
verkooper. 

Het Gouvernement stelt zich aansprakelijk voor 
de betaling van de opbrengst van alle open- bare 
verkoopingen, tenzij bedongen niocht zijn dat de 
betalingen door de koopers niet geschie- den aan het 
Gouvernemerft. Dit boding mag echter niet gemaakt 
worden bij verkoopingen van liehamelijke roerende 
zaken. 

Bij verkoopingen van roerend lichamclijk goed 
wordt in het al gem een geheven 8 % van het bedrag 
waarvoor is toegewczen en 1 % van het bedrag 
waarvoor is opgehouden. Van de eerstbQ- doelde 8 % 
komen G % ten laste van de koopers, terwijl de 
resteerende 2 % bij de uitkecring van de opbrengst 
met den verkooper worden ver- rekend. Voor 
verkoopingen van vaste goederen, 

van lanclelijko ondernoiningen op gchuujdo gron- 
den, van schcpcn welker inhoud twaalf kubicko meter 
of nicer bedraagt, cn. van cffcctcn be- draagt het 
vendusalaris 4 % van het bedrag, waarvoor is 
toegewczen en 1/4 % van het bedrag, waarvoor is 
opgehouden. Van die 4 % komen 3 % ten laste van de 
koopers. 

Zijn laatstbedoclde zaken verkocht ondcr be- ding 
dat de betaling dor koopprijzen niet zal ge- schiedcn 
aan het Gouvernement, dan bedraagt. het vendusalaris 
voor effecten 1/2 % van het bedrag, waarvoor is 
toegewczen en 1/4 % van het bedrag, waarvoor is 
opgehouden cn- voor de overige gocdcrcn, 1'。% van 
het bedrag, waarvoor is toegewczen en 1/,1 % van het 
bedrag. waarvoor is opgehouden. 

Bij verkoopingen van koopmanschappen cn hout 
uit de eerste hand bedraagt ondcr bepaalde ' 
omstandigheden het percentage minder. 

De vendumeester moet zich overtuigen dat de 
verkooper van vast good, van aandeelen in. naam- 
looze vennootschappen op naam en van schcpcn* tot 
d c n v e r k o o p g e r e c h t i g d is. 

De venclumeesters worden onderschcidcn in twee 
klassen. Tot de venclumeesters dcr eerste klasse 
behooren: lo. do bijzonderlijk daartoc aangestelde 
gouvernementsarabtenaren cn 2o. de algemeenc 
ontvangers en commiczen op assis- tent-
residentiekantoren, aan wie het vendumees- terschap 
als bijbetrekking is opgedragen. Tot die dcr tweede 
klasse de overige ambtenaren en de notarissen, aan 
wie het venduincesterschap als bijbetrekking is 
opgedragen. 

Op alle hoofdplaatsen van gewesten en op die der 
grootci'e afdeclingcn zijn venclumeesters gc- vestigd. 
Op de grootste plaatsen zijn kantoren der eex'ste 
klasse met? afzondcriijkc vcnduinces- ters. Men vindt 
die tc Batavia (2), Chci'ibon. Semarang (2), Soerabaja 
(2j, Dj ok Jakarta, Socra- karta, Padang, 316dan en 
Makasser. Op d。klcinc plaatsen op Java vindt men 
ook kantoren <1*T eerste klasse, beheerd door de 
algemeenc ontvangers. Op de plaatsen, in grootte 
tusschcn die beidc groepen in Jiggendc, zijn tweede 
klas-<- kantoren, beheerd door notarissen. 

Op Java is de betrekking niet nicer aan })<：- 
stuursambtenaren opgedragen. bt^iulve het kun- toor 
der tweede klasse te Sangkapoera ( Bawj^an), dat 
beheerd wordt door den ci viol gezaghebber van 
Bawean. Ojxde Buitenbczittingen zijn nog 
verscheidcne kantoren dcr tweedo klasso, die beheerd 
worden door bestuursainbtcnarcn. 

Do vendujneesters der eerste klasse moelen steeds 
persoonlijk de verkoopingen houden； die der tweedo 
klasse kunnen ccn under persoon daartoo delegeeren. 

Doze moet Europeaan zijn, bchalve wanneer het 
betreft verkoopingen van pandgoedcrcn in 
Gouvemcmentspandhuizen, die door de behcer- ders 
dicr panelh-uizen kunnen worden gehouden, ook al 
zijn zij inlanders. 

De vendumcest^rs zijn voor alle verleende creel 
ieten aansprakelijk. Vorderingen, die bij het einde des 
jaars, volgendo op dat, waarin zij zijn ontstaan, nog 
niet zijn aangezuiverd, worden op de ven du in eesters 
vcrliaald; op de venduinccsters der eerste klasse cn op 
die der tweede kliujsc, al- Icen voorzoovor het betreft 
vorderingen, waarbij nicer dan den vendumeester 
betrokken is, center niet dan na overweging van een 
door hen ingc- diende schrifteJijke •verdediging. 
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Bohalyo het vendusalaris wordt nog van de 
koopcrs gevorderd cen per inille armcngekl over het 
bedrag der toe对zing. Die heffing bcstaat al sedert 
lange jaren； zij word ingovocrd in 1745 ten 
voordeelo van de diaconio, wier fondsen door 
vermindering van collcctcn en van mildc giften zeer 
waren vcrminderd. De baton komen ten voordeele 
van de behoeftige Christencn. 

De heffing van het vendusalaris moet be- 
schouwd worden, ten opzichte van het roerend goed, 
als cen bclasting op de ovcrdracht, en tc- vens als een 
vergoeding aan den. Staat voor het scheppen van een 
titel tot levering, en voor diens tusschenkomst bij het 
verrekenen van de op- brengst ； doze vergoeding 
geldt ook ton opzichte van vast goed waai, do 
overdracht in het alge- meen belast is met 5 % recht 
van overschrijving. 

De aanvragen om een verkooping worden inge- 
schreven in een register, dat de volgorde regelt； 
alleen executoriale verkoopingen en die van in- 
boedels van vertrekkenden hebben echter onder 
Gtekere omstandigheden den voorrang. 

De verkooping bij inschrijving is thans behoor- 
lijk geregeld. en bepaald in welke taal, met welke 
karakters het biljet geschreven moot worden, de 
invulling, de opgave van den geboden prijs in heele 
guldens on centcn enz. De noodzakolijkheid dezer 
voorschriften deed zich gevoelen bij de gerechtclijke 
inning der patentbelasting in 1879, toen de handel te 
Semarang weigerde vrijwillig die belasting to 
voldocn. en executie bij opbod en bij inschrijving 
door onvolledigheid der bepa- lingcn onmogelijk 
bleek te zijn. 

Voor icdcre openbarc verkooping is een mini-
mum vendusalaris verschuldigd, bedragende tcr 
hoofdplaats Batavia, Scmarang en Socrabaja I 50 en 
ovcral elders / 25. • 

De koopprijzen van op crediet gehouden ven-
duties plus de vendu-ongclden moeteiY betaaid 
worden binnen tlrie inannden na den dag der 
verkooping. Voor iedcrc maand of voor een gc- 
dcelte \ eon maand verzuim in do bctaling verbeurt de 
koopor, zondcr inmora-steHing, een boetc ad 2 °f, van 
het door hem verschuldigdo, hehoudens cen 
maximum ad 10 % voor de gc- heele bocte. J.)eze 
boeto wordt door den vendu- ineester tweede klassc 
niet verantwoord. 

Behalve wannecr bedongen is dat de bctaling der 
koopprijzen nict aan het Gouvernement ge- schiedt, 
wordt voor de opbreiy^st eener verkoo- ping na aftrek 
van het ten laste van den ver- koopcr konvmdc 
vendusalaris een ordonnantic of een mun<laut 
uitgcrcikt, betaalbaar: . 

а. na verloop van vicr woken na den dag der 
verkooping, ingeval van venduties van koopman- 
schappen uit de eerstc hand en van verkoopingen 
tegen contante bctaling; 

б. na verloop van vier jnaanden n« den. dug der 
verkooping van allc andcre zaken. 

Die ordonnantics of mandaton worden betanl- 
baar gcstcld bij *s lands kas, binnen het ressort van 
den vendumeester, die de verkooping gehouden 
heeft. In plaats van dezo ordonnantics of mandaten 
kimncn accoptalies worden afgegeven aan den 
reclibhcbbendc of (liens order, botaalbaax, op do 
genoemde tijeistippen. Dezc acceptaties mooten 
gesteld worden op een zegcl van % % van het uit to 
keoren bedrag. 

Bij de landskasscn bestaat gelcgcnheid tot dis- 
conteering van de vendu-acceptatics, wolke bij die 
kassen betaalbaar zijn. De vervroogde uitb<»- 

taling der vendu-rendomenten gcschiedt tegen 
inhouding van rente, welke gesteld is op 3.6 % 's 
jaars. Dcze disconteering kan ook geschieden voor 
rekening van do Postspaarbank, in welk geval de 
postkantoren cn post- en telegraafkan- toren op 
plaatsen, waar geen landskassen ge- vestigd zijn, 
desverlangd hun tusschenkomst verlcencn. 

Tijdens de working-van het vendu-reglomcnt van 
1822 hield de vendumeester zelf de vendu- gclden in 
kas ter uitbetaling van de opbrenjtst aan de 
rpehthebbenden. Hy mocht tegen - een discompto 
van 9 %'s jaars de beschikbare gelden gebruiken ter 
bctaling van de accepten voor de vervaldagcn. Dit gaf 
natuurlijk een niet te ver- werpen voordeel. Thans 
moeten alle kooppen- ningen plus ongelden, die 
ontvangen zijn door den vendumeester, om de tien 
dagen in *s lands- kas worden gestort. Hierdoor is de 
ad ministrati e eenvoudiger geworden en werd de 
controle zeer gobaat. 

Voor iedere openbare verkooping wordt door den 
vendumeester staande de verkooping een 
afzonderlijk procesverbaal opgemaakt. 

De invorderiiig van de koopprijzen geschiedt door 
den vendumeester. Hij is bevoegd van elk, 
procesverbaal grossen a£ te geven voerende aan het 
hoofd de woorden: „In naam der Koningin" en aan 
het slot: „Uitgegeven voor cerste grosse". Deze 
grossen hebben executoriale kracht. 

Zeer eigenaardig is het door het Gouverncment 
voorbehouden monopolic tot het houden van 
openbare verhuringen en verpachtingon. Het recht 
bedraagt 1 % over een huurprijs van / 25.000 of 
minder of o.ver de eerste / 25.000, zoo de huurprijs 
hooger is, en verdcr een afdalcnd percentage tot aan 
1/8 % voor huurp侦zen box'cn / 200.000. Ingeval van 
ophouding bedraagt het salaris cen viepde van het 
bedrag dat ver- schuldigd zou geweest zijn bij 
tocwijzing tegen de som, waarvoor opgehouden is. Er 
is een mi- nimumsalaris van / 40. — versehuldigd, 
Bij toe- wijzing wordt bovendien een per mille vooi; 
de armen gcheven. 

Hicr vervult de vendumeester geheel de werk- 
zaamh d°n, di - in h t algemccn aan een notaris zijn 
opgeclragen: het scheppen van. een. authentic k 
bewijs van do overeenkomst van huur en verhuur 
zondcr mecr, want garantie voor de be- hoorlijke 
botaling der huurpenningen, die in som-, niige 
st,reken van Nederland door do notarissen wordt 
verstrokt tegen vergoeding van cen zekere 
commissic, verleent hot Gouvernoment iiiet. De 
openbare verhuring ten overstaan van een ven- 
duineester gohouden, heeft dit voordeel dat van het 
procesverbaal eon grosso kan worden uit- gegeven, 
torwijl de notaris, die een acte van huur cn verhuur, 
nict in het openbaar gehouden, pas- seert. daarvan 
geon gross。mag uitgeven; althans. de executoriale 
kracht zou daaraan outbroken. 

Openbare verhuringen van bebouwde eigen- 
domnien komen in Indie niet voor, ten aanzien van 
landcrijen bijna alloen in do omstreken van Batavia, 
Buitcnzorg cn Tangei-ang； meestal par- ticulicre 
landen. in oigendom bezeton. cn wolker opbrongsten 
bestaan uit vaste uitkeeringen door dp opgezetenen 
to voldocn en waarop padi en gras gecultiveerd 
wordt. Landen, die producten voor de Europecscho 
niarkt oplevercn, leenen zich nict tot exploitatio door 
den nicestbiedenden huurder. 
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Elk vendukantoor staat onder toezicht van een 
superintendent, den hoogsten bestuursambte- naar ter 
plaatse of diens secretaris, die deswege geen salaris 
geniet. Deze is verplicht door her- haalde 
opnemingen zich te overtuigen van don staat der kas 
en der boeken en waakt tegen ach- terstand bij de 
invordering der aan het vendukantoor toekomende 
gelden. 

De vendumeester der tweede klassc geniet 3/5 deci 
van het vendusalaris van de door hem ge- houden 
openbare verkoopingen en over de door hem- geinae 
bedragen. I nt een opvolger, die niet de verkooping 
hield, de kooppenningen, dan wordt het salaris 
gelijkelijk tusschcn beide ambte- naren verdeeld. 
Alle boeken betreffende de ad- ministratie worden bij 
het eindigen van. het be- heer eens vendu meesters, 
ook die der tweede klasse, aan diens opvolger 
overgegeven; deze is belast met de invordering. 

De omzet der vendukantoren eerste klasse bedroeg 
in 1919 / 15.803.095 en de zuivere op- brengst voor 
den Lande/ 670.288; de omzet van de kantoren der 
tweede klasse was in dat jaar f 21.897.603 en het den 
Lande toekomende aandeel van het vendusalaris 
daarover f 601.904. De inkomsten voor den Lande 
bedroegen dus voor alle kantoren. tezamen / 
1.272.192. 

Zooals reeds in de inleiding van dit artikel werd 
gezegd, is het houden van openbare verkoopingen 
door het Gouvernement een oude instelling. De vraag 
zou kunnen rijzen of zij in den tegenwoordigen tijd 
nog re den van bestaan heeft. 

Wij meenen die vraag bevestigend te moeten 
beantwoorden. Niet alleen om de opbrengst van het 
mid del, die nog vrij beduidend is, ook al houdt men 
rekening met de oninbare posten, die moeten worden 
afgeschreven. 

In een land, waar ambtenai;en en particulieren 
zooveel heen en weer trekken en periodiek naar 
Europa gaan, en waar de afstanden meestal te groot 
zijn om bij verhuizing den inboedel (meu- bels, 
paarden, rijtuigen) mee te nemen, konit het 
verkoopen van huisraad uiteraard vcelvuldig voor. 
Moest dit, zooals in Nederland, door de notarissen 
geschieden, dan zou er op vele kleine plaatsen, waar 
nu vendukantoren eerste klasse zijn, geen 
gelcgenheid wezen om openbare verkoopingen te 
houden, want een notaris zou daar, ook jnet de 
inkomsten uit venduties, geen bestaan vinden. 
Bovendien zouden de notarissen wei- nig genegen 
zijn om crediet te verlcenen op eigen, 
verantwoordelijkheid en zonder de middelcn tot 
invordering van de koopsommen, welke het 
Gouvernement hun nu in hun kwaliteit van gou- 
verncmentsvendumeester in handen geeft. De 
venduties zouden dus alleen tegen contante be- taling 
kunnen worden gehouden en daardoor zeer weinig 
opbrengen. 

En een der grootste voordeelen van het In- dische 
stelsel is dat het Gouvernement den ver- kooper de 
zekerheid geeft dadeJijk over de op- hrengst der 
verkooping-te kunnen beschikken. In de praktijk 
komt het voor, dat vendu houders of 
commissionnairs, die door den verkooper ge- 
machtigd worden het rendenrent der vendutie te 
ontvangen, een. half uur na afloop der verkooping de 
opbrengst uitbetalen. 

Als uitzondering op den algemeenen regel van 
artikel 1 van het reglement, dat openbare ver 

koopingen alleen mogen gehouden worden ten overstaan 
van een vendumeester, vermelden wij de volgende： 

lo. In het gedeelte der afdeeling Meestor Cornells, 
dat niet behoort tot het ressort van het vendukantoor te 
Batavia (dat is wat 10 paal of vorder ligt van het stadhuis 
te Batavia) mogen licliamelijke roerendo zaken buiten 
tusschen- komst van een vendumeester, worden vcrkocht, 
mits toestemming is verkregen van het hoofd van 
plaatselijk bestuur en ondcr voorwaarde, dat binnen 3 
dagen na de verkooping aan den boekhouder van het 
vendukantoor te Batavia een opgave wordt ingediend van 
het bedrag, waarvoor is toegewezen en binnen. 8 dagen na 
.de verkooping over dat bedrag een vendusalaris van 2 % 
wordt gestort bij den kassier van even- genoemd kantoor 
(artikel 17 van het vendu-, regleinent). '' 

2o. Het sub lo. bepaalde geldt niet voor licha-) melyke 
roerendc zaken, die executoriaal verkocht worden of in 
beheer zijn bij de Weeskamer t(P Batavia. Deze mogen, 
mits tegen contante be- . taling, worden verkocht ten 
overstaan van een commissie van twee personen, 
benoemd door het hoofd van plaatselijk bestuur, en 
bijgestaan door een deurwaarder voor de cxecutoriale 
verkoopingen. en door een bode van de Weeskamer, als 
het goederen betreft, welke bij deze in beheer zijn (artikel 
47 van het vendui-eglcment). 

3o. Ingevolge Ind. Stb. 1907 no. 225 worden de 
verkoopingen van gouvernenientspandgoe- deren te 
Batavia en te Meester Cornelis en ingc- volge Ind. Stb. 
1908 no. 509 ook die van zoo- danige goederen, afkomstig 
van pandhuizen, gelegen in de ressorten van. alle andere 
vendukantoren der eerste klasse, gehouden ten overstaan 
van den adniinistraleur van het pandhuis. De betalingcn 
door de koopciy geschieden staande de verkooping aan 
den adininistrateur, tcrwijl het gewone vendusalaris en 
een per millc voor de armcn wordt geheven. 

4o. De sub. 3o. genoemde rcgeling is ook van 
toepassing vcrklaard op de vendukantoren der tweede 
klasse te Pasoeroean (Ind. Stb. J9J1 no.. 30) en Bandoeng 
(Jnd. Stb. 19J5 no. 129). 

5o. J5oor den Dircctcur van Landbouw, Nij- verheid 
on Handel aan tc wijzen houtwerken en boschproductcn, 
afkomstig uit 's Lands bos- schcn, kunnen worden 
vcirkocht tegen contante betaling ten overstaan van den 
boschbcliecrder. Bjj deze verkoopingen is door de 
koojiers cen. vendusalaris verschuldigd van 2 % van het 
bedrag, waarvoor is to -gevvezen, en een per mille voor 
de armen. 

Daar deze uitzondering gernaakl is speciaal ten 
behoove van den de«ainan, is de hoschbeheer der 
bflvoegd niet-inlanders en als gegoed Bekond staande 
inlanders van de mededinging uit te sluiten (Ind. Stb. 1912 
no. 128 juncto I9J4 no. 347). 

6o. Openbare verkoopingen van verschc visch en 
andere zoo- en zoetwaterdieren mogen worden gehouden 
zonder tussehenkomst van ecu vendumeester en zonder 
dat vendusalaris ver- schuldigd is (J nd. Stb. 1908 no. 
642). 

7o. Openbare verkoopingen van door den Di- recteur 
van Landbouw, Nijvcrheid en Mandel aan te wijzen door 
en voor rekening van de in- landsehe bevolking getedde 
landbouw- on tuin- bouwproducten mogen op plaatsen of 
in streken, 
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mode door genoemden Dopartomcntschef aan te 
wijzen, worden gehouden zondcr tusschenkomst van 
cen vendumeestcr on zondor dat vendusa- laris 
verschuldigd is. (Ind. Stb. 1915 no. 186). 

De botrekkelijke bepalingcn zijn te vinden: 
Reglcment Ind. Stb. 1908 no. 189, 1910 nos. 257, 

332 en 467, 1912 no. 583 on 1913 no. 248, 1916 no. 
583, 1917 no8 262 en 558, 1918 no. 1S7 en 1919 no. 
450,' 

Instructie Ind. Stb. 1908 no. 190; 1908 no. 537, 
1910 nos. 258 en 4G8, 1912 no. 584,1914 no. 684, 
1915 no. 530, 191G no. 584, 1917 nos 263 en 559 en 
1919 no. 448. 

Literatuur: P. Vellema, Bijdragen omtrent 
Indische vraagstukken, bl. 103 — 150, Semarang 
1896; J. J. Roell, De bepalingen op de openbare 
verkoopingen, verhuringen en verpachtingen in • 
Ned.-Indie, Semarang 1897. C. 
'VERMEULEN KRIEGER (FERDINAND) was 
ecn dor grootste figuren uit de Indische krijgsge- 
.sebiedenis. Geb. in 1782 on vroeg wees geworden, 
trad hij reeds op 14 jarigen lecftijd in militairen dienst, 
nam als korporaal in 1806 .deel aan de krijgsoperaties 
in Duitschland en in 1812 aan Napoleons veldtocht 
naar Rusland. Tot officier bevorderd geraakte hij in 
Russische krijgsge- vangenschap, en keerde na den 
val van Napoleon in 1814 naar Nederland terug, waar 
hij als le hiitenant bij het O. 1. leger word gcplaatst. 
Hij niaakte nog den veldtocht in Bclgie (slag bij 
Waterloo) mee en vertrok in 1815 naar Java. Twee 
jaren later tot kapitein bevorderd, onder- scheidde hij 
zich door groote onverschrokkenheid en over!eg bij 
de expeditic naar Saparoea； daarna door het 
ondercirukkcn van opstanden. in Cheri- bon en 
Bantam. In 1819 bchaaldc hij den ma- joorsrang. Als 
militair . kom mandant van Ma- laka be cl wo ng hij 
ecu opstand te Riouw, keerde in 1822 naar Nederland 
tcrug, waar hij in het huwelijk trad en een 
krijgskundig werk schrcef, getitcld Oostindische 
Oorlogcn. Na den dood zijner echtgenoote in 1826 
trad hij met den rang van overste wedcr in Indischen 
dienst en vormde het vermaarde korps naar hem de 
„Jagers van Krieger'* genoemd. Op Sumatra bchaakle 
hij daarince gedenkwaardige overwinningen. op een 
stoutmoedigen en fanatickcn vijand, de soctc der 
P&dri's, wier voornaamste bolwerk, het sterke 
BondjoJ, ecJiter ccrst in ]837 ten val word ge- bracht. 
Van zijn historischen. terugtocht van Pi sang getuigde 
hij, dat zijne j agers daarbij meer gevaar cn cllcndc 
haddon uitgestaan dan hijzelf in(lerLij<i in de steppen 
van Rusland. Benoenid tot ci viol en militair 
gezaghebbci1 over do Pa- dangschc Bovenlandcit, 
waar een nieuw fort naar hem genoemd word, wist hij 
den gevaar- lijkcn opstand tc stuiton, doch word in 
1833 op zijn verzoek jiaar Java ovorgcpkiatst, waar 
hij nog cenigoi tijd hot militair konunando over do 
Vorstenlandcn voerde. AVcgcns lichaamsgebro- ken, 
gcvolg van zijne wonden, en wegens pcr- soonlijke 
grioven vroeg hij in 1834 zijn pensioen cn keerde naar 
Nederland terug. Danr vestigdo hij zich to Etten (N. 
Brabant). Nog in 1839 bood hij bij gelegcnheid van 
dreigende staatkundigo vcrwikkelingcn den koning 
zjjne diensten aan, en ontving op zijn 82ston 
verjaardag eenc open- baro huldo uit alle oorden des 
lands. Hij stierf op 27 Sept. 1865 to Etten. Biogr.: W. 
A. v. Rees, Verineulen Krieger. 

VERMILJOEN. Roode verfstof, zijnde zeer 

fijn geslibt cinnabcr (zwavelkwik); zic KWIK, 
KWiKERTSEN, II, 499. 

VERNIS. Ondcr vernis verstaat men eene snel- 
drogende vloeistof die, dun uitgespreid zijnde, na de 
verdamping op vastc lichamen ccn stevig daaraan 
vastgehecht cn in water onoplosbaar, ge- woonlijk 
glanzend en doorschijnend, bescher- inend en 
gladmakend laagjo achtcrlaat. 

Aan dezen eisch voldoen de drogende olien (III, 
74), vooral nadat zij met lood- of mangaanoxyde 
gekookt zijn; voorts de oplossingcn vaji harsen in 
drogende olie (“vetvernis"), in spiritus („glans- 
vernissen”)，of in tcrpontijnolio („terpentijnver- 
nis”). 

Na ver want aan vernisson zijn lakken; over de 
grondstof daarvoorziemcnhctartikelLAK,II,505, 
waarbij nog aanteteekenen is, dat in den laatsten' tijd 
ook getracht wordt aan de markt te brengen de 
Nedorlandsch-Indische stoklak, die op Sumatra als 
ambalau (I, 33) bekend is； over een soort- gelijk 
Javaansch artikel (gala-gala), zie Teysman- nia 1901, 
354. Van beide artikelcn schijnt echter de 
beschikbare hoeveelheid te gering om uitvoer toe te 
laten. 

VERNONIA. Plantengcslacht der Composieten, 
waartoc een heester- en boomachtige soort be- hoort, 
een merkwaardige uitzondering in deze groote 
plantenfamilie, waaronder overigens bijna 
uitsluitend kruiden voorkomen. Bekend in dat 
opzicht is V. arborea (SOEND. : Hambiroeng；( jAV, : 
Dedek, Semboerig), die tot 30 M. hoog kan worden 
en van af de vlakte tot 2500 M. boven zee is verbreid. 
Het hout is in Kediri voor de lucifers- industrie 
gebruikt. De kruidaebtigo V. cinerea (MAL, : 
Boejoeng boejoeng, Lidah andjing) is een onkruid in 
tuincn, dat als inlandsch geneesmid- dcl wordt 
gebruikt. V. anlhelminticais, cen e6n- jarige struik uit 
Ceylon cn Voor-Indie, waarvande vruchten aldaar 
tegen huidziekten worden aan- gewend. Op Java 
worden ze onder den naani koersani of moersani 
gciniportcerd en gebruikt bij het samenstellen - van 
vcrschilicnde djamoe's^ ook wcl als abortivuin. *J

 对f f 
. VERPONDING. Zi<> BEL2VSTINGEN. 

VERSLAG (KOLONIAAL). Het Koloniaal Verslag 
dankt zijn ontstaan aan de grondwet van 1848, welke 
voorschrcef, dat de Koning jaarlijks aan de Staten-
Generaal een omstandig ver slag doet geven. van het 
behcor dor kolonien. en bezit- tingen van. het Rijk in. 
andero werelddeelen, welke b ep a ling sedert 
onveranderd is gehand- haafd (art. 60 der grondwet 
van 1848; art. 62 van dio van 1SS7). Hot eersto 
verslag van dien aard, loopende over 1849, werd 
echtcr eerst in 1851 ingediend. Daar liet jaar 1849 
dus zonder verslag voorbyging, wijl do voor do 
samenstelling daarvan voreischte bouwstoffen nog 
niet uit. Indie ontvangen waron, deed, op aandrang 
van de Twee do Kain er der Staton- Genoraal, de 
toen- malige minister Pah nd uit de bij zijn departe-
ment aanwezige bouwstoffen con voorloopig 
ovcrzicht van den staat der kolonien samcnstel- len, 
dat onder den titol „Mededeclingen bet-ref- fend© de 
ovcrzcescho bezittingen van het Rijk** ondcr 
dagteekening van 18 J uni 1850 aan de Kixmer were! 
ingezonden. Klachten over de late vcrschjjning van 
«het verslag leidden in 1868 (Loen hot verslag over 
Oost-lndie over 1865 en dat over West-Indie cn do 
Kust van Guinea over I860 verseheen) tot eone 
nieuwe regeling. Het verslag zou voortaan•worden 
ingediend op 
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den dag der opening van de gewone zitting der 
Staten-Gcneraal en niet nieer loopen oyer ecn 
kalenderjaar, doch worden bijgewcrkt voor zoo- ve?l 
de jongstc berichtcn uit do kolonien het zouden 
toelaten, welke gewoonte — afgezien van het feit, dat 
het verslag, in verband met het niet spoedig genoeg 
ontvangen van de noodige gege- vens, op genoemd 
tijdstip gewoonlijk slcchts voor' ecn deel gerced konit 
— sedert- is gevolgd. Het verslag wordt sedert die 
nieuwe regeling, met wyziging tevens van den tot 
dusver gebrui- kelijken tit el in dicn van ,,Koloniaal 
Verslag**, genoemd naar het jaar waarin het wordt 
inge- diend en niet, zooals tot dusver de gewoonte 
was, naar het jaar of de jaren waarover het loopt. Ecrst 
met het verslag van 1870, dat in hoofdzaak over I860 
loopt en voorts alle berichtcn be vat, die op* het 
tijdstip van indiening hi er te lande bekend waren, 
kwam de nieuwe regeling geheel tot haar recht. De 
aansluiting met de in 1S6S verschenen verslagen was 
in- middcls verkregen door de indiening van een 
verslag over Oost-Indie van 1SGS, loopende in 
hoofdzaak over 1866, een verslag van 1869 over 
West-Indie en de Kus- van Guinea, loopende in 
hoofdzaak over 1867 en een ander van hetzelfde jaar, 
dat, wat de laatstgenoemde kolonien betreft, over 
1S6S en wtit Oost-Indie aan- gaat over 1867/6S loopt. 
De aan de verslagen toe- • gevoegde statistieken 
behandelen, uit den aard der zaak, steeds het laatst 
verloopen kalender- jaar. 

Het feit dat het Koloniaal Verslag, meer bepaald 
dat over Nederlandsch-Indie, wcl een schat van g ego 
vens bevat. doch, ook in ondcrling verband 
beschouwd, geen duidelijk beeld geeft van wat er in 
de kolonien geschicdt, noch een algemeenen indruk 
wekt van het gevoerde belcid, heeft aanleiding 
gegeven om aan Jiet verslag van 1917, bij wijze van 
proef, een ovcrzicht toe te voegen, houdende 
niedcdeelingen cn beschou- wingen omtrent 
verschillende helangrijke ondcr- werpen, in de hoop 
daardoor in wijdcn kring, in. Nederland zoowel als in 
Indie, het inzicht te verhelderen in d n algemeenen 
gang van zaken en een indruk te geven van het 
gevoerde bcleid; ook in den vervolge zullen de 
koloniale verslagen, zooveel doenlijk, van dergelijke 
mededcclingen vergezeld gaan. Te beginnen met het 
verslag van 1918, is het a ant al der bijlagcn 
bclangrijk ingekroinpen, door weglatiiig van de 
statistieken, welke in de afzondcrlijkc verslagen 
orntrent ver- schillende takkexi van dienst of in den 
l?egee- ringsalmanak plegen te worden opgenomen. 

Het KoJoniaaJ Verslag maakt deel uit van de in 
folio verschijnende verzamcling stukken, die voor de 
Staten-Generaal worden gedrukt, welke wijze van 
uitgave de algemeene verspreiding van het verslag 
niet in de hand werkt. Eene poging van particuliere 
zijde om daaraan tege- moet te komen is mislukt. 
Door de firma Kernink en Zoon te, Utrecht zijn 
namelijk de verslagen over 1849—1854 in gr.-8° in 
den handel gebracht (1857 — 1858), (loch wegens 
gebrek aan belangstelliiig moest de uitgave in dicn 
vorm worden gestaakt. Eene nieuwe proef in die ricli- 
ting werd in 1902 van regeermgswegc genomen door 
van een tweetal hoofdstukken (,,Mcdc- deeJingen van 
staatkundigen en algeniccenen aard" en „Landbouw, 
boschwezen, vccteeJt, mijnwezen. handeJ 
cn'nnvcrheid'') overdrukken 

in 8° vcrkrijgbaar tc stellen. In 1913 is eclitcr die 
afzonderlijkc.uitgave, vooi'zoover de op den land- 
bouw, enz. betrekking hebbende mededcclingen 
betreft, gestaakt, in verband met de publiceering in 
Indie van een officieel ,,Verslag omtrent handel. 
nijverhcid en landbouw in Nedcrlandsch- Indien. 

Uitvoerige mededeclingen aangaande het ont- staan 
en de toepassing van het grondwettclijk voorschrift tot 
indiening van koloniale jaarverslagen zijn ver vat in het 
werkje van E. de Waal, getitcld: De koloniale politick 
der grondwet cn hare toepassing tot 1 Februari 1862, 
en wel biz. 32 e.v. en 378 e.v. Men zie ook aangaande 
dit onderwerp de Indische Gids 1896 II, bl. 1887, en 
1897, I, bl. 21 cn 222, en II, bl. 1317. 

VERSLAGEN EN STATISTIEKEN. Zic voor de van 
Regeeringswege of door gouvernements- * instellingen 
uitgegeven verslagen, de elk jaar verschijnende R 
egeerings-Al mana k, dl. I. 

VERSPYCK (GUSTAVE MARIE). Gcborcn tc « Gent 
(Bclgie), 19 Februari 1822, zoon van Abraham 
Cloudius Joannes en van Dcsideria Pieron. In 1838 in 
dienst getreden als cadet der infantcrie bij de K. M. A. 
In 1842 benocnid tot 2c luitenant bij het leger in 
Nederland, in 1846 overgegaan bij dat in O.-I. Hij 
diendc daar in de rangen van luitenant, luitenant-
adjudant cn kapitein van 1846 tot 1856. Een gcdceltc 
van dicn tijd was hij ingededd bij het korps sappeurs. \'
；m 
1854 — 1856 najn hij deel aan de krijgsvci riclitin- 
gen ter Westcrafd. van Borneo, waar hij in het gevecht 
bij Montrado licht gewond werd en zich bijzondcr 
onderscheiddc. \'an Januari 
1855 —Ju Ji 1856 was Jnj waarn. assistcnt-rcsidcnt 
van Montrado, \vaarvroor hein eene dankbetui- ging 
van de Rcgcering gewerd voor de bcwczen 
uitmuntende diensten. 

Het tweede Indische tijdvak liop van 1859 tot 1868. 
Tot majoor bevorcierd, w< r<l hij comruaii- dant der 
troepen te vcldc. tev<ns \v；iarn. r< --idciit, in de Z.- 
en O.afd. van Borno>. „Voor zijnc i)i die betrekking 
gcdurencie jaren bewezen mi - muntende dicnsten cn 
het voort durend naar <•!• < h torsen van de daaraan 
verboii'lcn groote lijkheden en zorgen", word liij in 
18(>2 l> u i 1 <• n- g e w o o n bevorderd tot
 olonel. K< n 
jaar later, ondcr (lankbetuigjng voor de v<-le en 
gewichtige dicnsten, up verzoek van zijjic funr- tien ter 
Z.- en O.afd. van Borneo ontheven, dicn- de hij op 
Java, totdat in 1865 zijn。bcvor<h-ring tot kolonel en 
benocming tot chef van den goiicra- len staf volgde. 

Tijdcns zijn ver] of in XcderJand (1868--70) werd 
kolonel Vcrspyck bc^ioenid tot udjudant des Konings 
in buiteng. dienst cn bevorderd lol genc- raal-majoor. 1 
JI dezen rang in Indiii teruggekeerd, was liij ecrst 
werkzaani bij het Dep.' v. Oorlog daarna als 
commandant van de 2c afdecl. op Java, vervolgcns als 
chef der lie afdecl. van ])et Dcp. v. 0. en, toon de 2e 
cxpeditic tegen Atjeh uitgerust moest worden, als 
hoofd van het bureau voor de krijgstoerustingen op 
Sun)a- tra, om daarnu als 2dc bevelhcbbcr bij die ex])e- 
ditie, naast gencruaJ Van Swiden, op te treden. Jn 1874 
werd Jiij, op verzoek, gepensionneerd, onder 
dankbetuiging voor de velc bcwczen be- langrijke 
dicnsten cn onder toekenning van den tituL rang van 
luitenant-gcncraal. 

Na terugkeer in Nederland wachtte den gcneraal 
nog eene toekomst van groote bcdrijvig))eid. 
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Jn 1878 werd hij benoomd tot adjudant-generaal en 
groot-off icier van het Huis des Konings en in 1894 
tot adjudant-generaal der Koningin, waar- door hij, 
ccrst bij Koning Willem III, en daama tijdens het 
regent sc hap van Koningin Emma en de regeering 
van Koningin Wilhelmina cene be- langrijkc plaats 
aan het hof innam en met ver- schillendc gewichtige 
missien bij buitenlandschc hoven vercerd word. In 
1895 viol op hem boven- dicn do keuze van 
Kanselier dcr Nederlandsche Ordcn. , 

In 1881 werd hij met zijnc wettige afstamme- 
I ingen in den Nedcrl. adel verheven, met den titel 
van .,jonkheer''. 

Als schrijver nam generaal Vcrspyck deel aan de 
Atjeh-polemick, men zie de brochures: „Lou- don 
en Atsjin" (1875) en „Generaal van Swieten on de 
waarheid'1 (1879). Hij overlecd den 7 Mei 1909 to 
,s-Gravenhage. 

Lileraluvr ■. Is in den Tijdspiegel van 1865, 1, 
bl. 2-13 eon aan den luitenant-kolonel G. M. 
Versjiyck gcwijtl artikel te vinden, voor bijzon- 
(lerhcden omtrent zijn optreden op de Wester-, en 
op de Zuider- en Oosterafdceling van Borneo, 
alsmedc voor zijn a an deel in de geschiedcnis van 
den Atjeh-oorlog, zijn de bronnen te vinden by W. 
A. v. Rees, Montrado cn De Bandjarmasin- schc 
krijg; bij E. B. Kielstra, Besclirijving van den Atjeh-
oorlog, v oorts bij do artikclcn: KON(；SI (II, 1.1. 
12.5). (I, 
bl. 135) en ATJ亢H (I, bl. 6S), alsmede in „de 
Kiijtfs^csi'hic<l<.-ni.s v；i)i Nc(l.-lndie,,

J door G. 
B. 
II < ' I'. <li. II. bl. 1,21 v.. .57, 70 c. v. en dl. 
ill. bl. 80 c. v. 

VERSTEENINCEN = Fossielen of Petrefactcn. 
Zie (JEOLOGIE. 

VERSTERKINGEN. Hadden de versterkingen 
floor de 0. I. (,'<>rnj)agnie gebouwd allcen ten docl 
hare handel'-loges cn nederzettingen to beveiligen 
i("/en dr inlieeinsuhc bcvolking en tegen klcine 
mEernminiicn van hare, op haren allcenhandel J i 
un--t i'jc JCur. cC'ncurrenten. onder het bestuur \
 .-(；<-n. Dacndcls (180S— 1811) 
wcr- 
>i<-n op Java versterkingen opgericht, die ten doel 
li. nlden <|r l;ui<l-il< 
fensi<' te*bcvor(lcrcn, doordien- zij het 1<^<T -I run 
haddrn te verlecncn bij de vei'- ilclit/in/ I e.'/i'n \ 
rrenxl go weld. Scdcrt zijn derge- li|l<<- vi r J crkin/i 
n tegeu cen buitcnlandschen v n<l hl liven
 daarnaast werden 
1 <H \ <><ir cenitfe jaren (>c»k versterkingen 
aange- i rnili-n, <lic allcen ecu rol hadden te spelcn 
tegen inlands lie \ ijamlflijkv onderneniingcn, hetzij 
om Ix'.-t uurset ablisMuncntcn o.a. tegen dergelijke 
on- dcrnciningen tc lieveiligen, hetzij om onze troc- 
[•<•11 bij hiitin* act ie tot»stcun|Hinteji te dicnen. 
lit craard had den <lezc „ versterkingen tegen een 
jiilandschcn vijmnd" cen gcringer defensief vermo- 
gen dan (!Ci,stb(!(loel(k,, ci a ar zij allcen bcschcr- 
ming liadden to verlecncn tegen aanvallers, die op 
primiticvp wijzo bcwaj)ond zijn. 

\ ooral na <lc agressieve, succesvolle actio onzor 
troepen op Atjeh in 1896 en volgcndo jaren, heefL 
iillcrwcge heL beginsel ingang gevondon, dat tegen 
cen ini. vijand alleen hcil is te verwachten v；i!i een 
kruchtig ofTensicf, dat, dank zij onze be- terc 
bewapening, organisatic cn geoefendheid, on- dcr 
allo ornstandigheden inogclijk is, cn waarbij 
versterkingen, dio vcr<lcdigd moeten worden, nict 
allcen geheol overbodig zijn, doch zclfs als nit den 
booze geacht moeten worclcn, oimlat zij 
bclcnunercnd op den oflensievcn geest van den 

troep zouden kunnen werken. Thans kont men dan 
ook in Indie noch permanente, noch tijdelijke 
versterkingen tegen den ini. vijand. 

Daarentegcn kunnen versterkingen, die ten doel 
hebben met het leger en de vloot saain te werken tot 
kcoring van een buitenlandschen aan- valter, nict 
gemist worden, want al is ook in den strijd tegen 
dusdanigen aanvallcr de offensieve strijdwijze de 
eenige, die afdoende rcsultatcft bc- looft-, steeds di 
ent men cr op bedacht te zijn, dat 's vijands 
overmacht in getalsterkte, bewapening, technische 
hulpmiddelen enz., de onbekendheid met zijne 
planncn en voornemens, de uitgestrekt- heid van het 
operatiegebied a.a. cr toe kunnen leiden, ons op 
sommige punten tot zuiveren af- wcer te bcpalcn cn 
versterkingen bieden de gele- genheid de daarvoor 
noodige troepen tot ecn minimum te beperken, 
zoodJende het grootst mo- gelijk aantal beschikbaar 
houdend voor offensief optreden elders. 

Een kort overzicht van de versterkingen, die in 
den loop der tijden in den Archipel zijn gebouwd, 
dan wel allcen ontworpen, moge hier volgen. 

Reeds in 1600 bouwde Van der Hagen het Kasteel 
van Verrc op Amboina cn Alatelief in 1607 het forb 
Melajoe (twee jaren later herdoopt in Oranje) op 
Ternate, waar in het midden van de' zeventiende 
ceuw c>ok de forten Kajoe Me rah en Terlukko 
werden bezel cn de sterkte Willemstad verrees. Hoen 
bouwde in 1609 het fort Nassau op Banda Neira cn 
hot Kasteel Barneveld op Batjan, Schot in 1G11 het 
Kasteel Concordia op Koepang (Timor) en Coen in 
1618 hot_fort to Jaliatra, dat het volgendc jaar den 
naam van Batavia ontving. In 1622 werd de stad, bij 
dit fort aangeb'ouwd, vorsterkt en in 1628 weerstond 
de schans Hollan- dia aldaar twee malen ecn aanval 
van de troepen van den Vorst van Mataram. 

In 1650 sfrichtto De Vlaniing een klcin fort op 
Bocton cn cnkele jaren later verrezen cr verster-
kingen op Ceram, Goram cn omliggende eilanden. In 
1657 werd to Mcnado een fort gebouwd； twee jaren 
later geschicdde dit to Palembang. In 1667 werd het 
fort Oedjoeng Pandang te Alakasscr door do 
Compagnie bezet en met den naam Rotterdam 
gedoopt. Op Loalioe verrees het fort Overburg, op 
Haroekoe het fort Zeclandia en in 1691 werd op 
Saparoea het fort Wijk bij Duurstedo opgetrokken. In 
1667 werd een bczetting gelegd op den berg van-
Japara. In 1684 werd het fort Spedwijk aan de 
monding der Tjipandan (Bantam) opgcricht cn cen 
schans gebouwd aan do Tangerang-rivier. In 1705 
word te Kartasoera eene bczetting in ecn fort 
gelegerd. In 1708 werden erschansen opgeworpen bij 
Kali-Anjer, Gom- bong en Pnsocrocan, in het 
volgcndo jaar werd het klcine fort Dodingo op 
Djailolo gebouwd. Se- maraug verkreeg later een 
defensieve ringmuur, terwrjl te Ocnarang het fort de 
Ontmoeting (1746) verrees, te Salatiga hot fort de 
Hersteller (1746), te Bojolali het fort de Veldwachter 
(174G), te Soerakarta het fort do Grootmocdigheid 
(1746 — 1765) en te Klatexi het fort Engelenburg 
(1758). 

In 1746 vekreeg de Compagnie het reeht een fort 
te boil wen to Tabanio (Bandjermasin) en in 1761 
word lict- fort te Goontoeng in Siak vor- nieuwd. 
Vicr jaren later werd dit wedcr verlaten. 

In 1760 werden er kleinc forten opgcricht te Natal 
en to Tapanoeli; in 1770 word eon fortje in den 
Oosthoek van Java to Banjoe-alet gebouwd, dat 
spoedig daarop naar do baai van Pampang 
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werd verplaat-st, en cen ander te 2?oesa-Barong. In 
1779 werd het fo此 te Pontianak, in .1783 de sterkte 
te Tandjoeng Pinang op Riouw gesticht. 

Inmiddels was de stad Batavia zeer in omvang 
toegenomen. In 1780. werd de Westelijke ingang der 
langc haven aldaar verdedigd door het Watcr- kastecl 
op het strand, zijndc een fort mot gebro- ken vuurlijn 
en gracht-verdediging. Het kwartier Oostwaarts van 
de haven werd beschcrmd door eene linie (waarin 
een, door een breede gracht omringde. sterreschans), 
die aansloot tegen het kasteel met zijn vier bastions 
„de Diamant, de Robijn. de Saffier cn de Parel", 
gelegen a an don rechteroever dor Groote rivier, dio 
in de haven uitmondde. Achter dat kasteel lag de 
langwerpig vierkante stad op beide oevers der rivier, 
omringd door een bijna vierkante linie van 
bolwcrken met bastions, gedekt doof een breede, 
natte gracht. Om die buitengraclit lagen de 
voorsteden en daar- buiten de fortjes Antjol, Jacoba, 
Noordwijk, Rijswijk, Vijfhoek, Angke. 

Te Meester Cornells werd een klein fortje ge- 
bouwd evenals te Cheribon. Te Banjoewangi was 
dit- reeds voor jaren geschied evenals te Rembang. 

De Gouv.-Gen. Van Overstratdn (1796 — 1801) 
deed te Weltevrcden een militair kampement aan- 
leggen om een plein, (het latere Waterlooplein), waar 
op het midden de hpdfdwacht was opge- trokken. 

De Gouv.-Gen. Daendels deed het kasteel van 
Batavia slechten, te Djokjakarta een fort bouwen 
(1808), nabij Meester-Cornelis een stelling ixirich- 
ten (zie： KRIJGSVERRICHTINGEN en VER- 
DEDIGINGSSTELSEL VAN INDIE), de verde- 
digingswerken langs de Noord-kust van Java 
verbeteren, en tot afsluiting van den toegang tot de 
oorlogshaven het foct Lodewijk (In J 819 her- doopt 
in Oranje en in 1840 in Erfprins) bouwen; enkele 
ontworpen versterkingen, zooals aan de Merak- en 
aan de Mceuwenbaai bleven onuitge- voerd. alleen 
bij Anjer werd een klein fort ge- bouwd. 

Behalve vorenbcdoelde, door Daendels ge- 
bouwde werken, werden bij de overnanie van de 
Koionien van de Engelschen in 1816, blijkens een 
rapport van den Luit.-Gen. Antbing aan de Com- 
missarissen-Gen., op Java en Madoera de volgen- de 
versterkingen aangetroffen: het fort Indrama- joe op 
den linkeroever der Tji Manoek, forten nabij 
Cheribon, Tegal, PCkalongan, J a para, Joana, Re in 
bang. Grissee, Pasoeroean, Soemehap, Oc- narang, 
Bojolali, Klaten, Soerakarta cn Banjoewangi, Van al 
doze versterkingen verkeerden die, welke gelegen 
waren op punten, welker behoud moest worden 
verzekerd, in goeden staat, de overige waren of min 
of ineer vervallen of door hun Jigging veroordeeld. 
(Zie P. J. F. Louw. De Java-Oorlog van ] 825 —*30. 
Eerste Deel, bl. 176-179). '• 

De memorie van den Koi. Schultze in. 1822 (zie 
VERDEDIGINGSSTELSEL VAN INDI2) had op 
fortificatorisch gebied alleen ten gevolge, dat de 
ringmuur om Semarang werd afgebroken en aan het 
fort Oranje eenige verbeteringen werden 
aangebracht. Zooals in vorenvermcid artikel ge- 
zegd, deed de Comm. Gen. graaf Van den Bosch 
reeds dadelijk een aanvang niaken met het uit- 
voeren van enkele door hem noodig geachte ver- 
dedigingswerken, waartoe hy in 1832 bepaalde, dat 
zonder bijzondere machtiging van hooger- hand 
jaarlijks niet mecr dan / 500.000 voor den 

bouw van zulke werken mocht worden besteed. Het 
verdediffingsplan van Van der Wijck, den ontwerper 
van het stelscl Van den Bosch, omvat- te op 
fortificatorisch gebied den bouw van de vol- gende 
w er ken: te Batavia ecn citadel cn nabij Antjol eene 
redoutc met defensief blokhuis； te en nabij 
Semarang een citadel, een lunet met blokhuis, een 
batterij tot bestrijking van den mond der Torbaja-
rivier en een lunct met blokhuis tot verzekering van 
den mond der Seniarang-rivier； te SoerabAja, in het 
Westervaarwater op den zandbank ten N. van het fort 
Oranje, eene batte- rij en in het Oostervaarwater 
twee batterijen, voorts aan de landzijde een aarden 
wal en een. citadel :de vesting Willem I als 
hoofdversterking van de Toentang-stelliug en in die 
stelling de noodige dijkposten, redoutes, torens en 
batterijen: werken ter verdediging van de Merak-
baai en Tjilatjap： forten te Bandoeng, Awie, 
Alelirip en Goin bong； een versterkte nieuwe 
hoofdpJaats in Midden-Java. 

In 1836 werd bepaald, dat jaarlijks een bedrag van 
een millioen gulden zou worden toegestaan voor den 
bouw van vorenbcdoclde werken. Het Ind. 
Staatsblad no. 3 van dat jaar rcgelde ..de 
„onteigening- van vastigheden binnen den oni- „trek 
der op Java aangelegd wordendc defensie- ，八
verken", terwijl het Ind. Stb. 1843 no. 13 in- „hield
： „Bepaling van denafstand, binnen wclken „geene 
gebouwen cnz. in de nabijheid dor defensie- 
„werken op de Buiten-Bczittingen mogen wor- „dcn 
opgerigt.,5 

In de meindrie Von Gagern (zic VERDEDI- 
GINGSSTELSEL VAN INDIE) werden eenige 
werken uit het plan Van der Wijck onnoodig, an- 
dcre ondoelmatig geacht, zoodat slcchts tot stand 
zijn gekomen: de vesting Willcrn I (naam V.T- lecnd 
bij Ind. Stb. 1837 no. 41), de forten te Gon：- bong 
en Ngawi: de citadcd Prin、van Oranj'- (naam 
verleend bij Ind. Stb. 1837 no. -11) to Sein.»- rang 
en twee lunettes aan het strand aldaar ben ■- vens 
een redoute bij Tor ba j a； de cit.idcl Prin、 

Fredcrik (naam verleend bij Ind. Stb. 1837 4 J) te 
Batavia en conige strandbattcrijcn aldan r: do 
vestingwerken van*de landzijde van Soerabaja 
(gebastionneerde aarden linie, 6 K.M. <；n 
l>>■- 
staande uit 1G fronton) en d(- citadel Prins H>-H- 

drik aldaar (naam verleend bij 1 nd. St b. 1837 n<». 
41); de kustbattcrij te Karang-Boloiig (、.(). punt 
van Nocsa K6inbangan)； cn voorts de vol- gehde 
niet door v. d. Wijck voor^cstelde werken: 
bevestiging van de reeds tijdens )iet bestuur der O.-
l. Compagnic bestaandc mariticHie politic op Onrust 
(2 batterijen cn ecn Loren “p genocmd eiland, 
benevens ecn toren op elk» der cilandc-n Purmerend, 
Kerkliof cn Kuyper) cn ccn forf, o]> de land tong 
van Tjilatjap en eene batterij op Banjoe Njappa 
(Nocsa Keinbangan). 

Met betrekking tot Batavia had Von Gagern 
voorgesteld om, behalve de stranddefensie te 
verbeteren, ook Weltevrcden te versterken door het 
inrichten, ten 0. cn ton Z. van die plaats van de door 
Van den Bosch ontworpen linie (Defen- sielijn Van 
den Bosch) en ten W. cn ten N. do“r versterking van 
Koningsplein en Noordwijk ； op (?lk der lioeken 
van dozen vierhoek had een fort moeten verrijzen, 
waarvoor op den N. W. hock de citadel Prins 
Frederik dionst had kunnen docn. Deze bevestiging 
is echter nooit tot stand geko- men. Zie 
VERDEDIGINGSSTEJ.SEL VAN INDIE 
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Ten aanzicn van de versterkingen, uitshiitencl 
bcstemd tegen den ini. vijand, bopaalde het Kon. 
best van 2 Aug. 1853, wolkc zouden worden gc- 
bouwd nrt voltooiing van de voor de defensie noo- 
dig geachto werken; voor Java word urgent ge- 
oordocld ecno vcrbetcring van do forten te Djok-
jakarta on Soerakarta cn van het blokhuis te Pa- 
tjitan. Bij Ind. Stb. 1853 no. 26 werdcu „do per- 
,,manente versterkingen in Nederlandsch-Indie „ 
met uitzondering der citadellen bij vestingen^in 4 
klasscn gcrangsdiikt, te weten： I. Versterkingen 
van den eersten rang, zijnde vestingen: II. die van 
den tweeden rang, bevattende forten, ge- bouwd in 
ver band met het aangenomen stelsel van 
verdediging； III. die van den derden rang, 
bevattende sterkten, onder I. II, en IV niet be- docld, 
zooals forten, defensictorens, batterijen, linien, enz. 
en IV die van den vierden rang, bevattende posten 
tegen inlandsche vijanden. Bij de Ind. Stb. van 1853 
no. 27 en 1857 no. 73, werden gearresteerd staten 
van „ Rangschikking der ge- bezigd wordendc 
versterkingen" ondcrscheidcn- lijk „op Java en 
Madocra'5 en ,,op de Buitenbe- zit,tingen''. Dcze 
staten werdcri herzien en op- nieuw vastgestcld bij 
de Ind. Stb. I860 no. 115 en 1863 no. 31, uit het 
Jaatste waarvan het volgcnde wordt aangeteekend： 
Op Java en Madoera be- hoorden tot de 
versterkingen van den eersten rang de vestingen 
Willem I en Soerabaja, tot die van den tweeden rang 
de forten Prins Frederik te Batavia, Prins van Oranjc 
te Semarang, Genera al Cochius te Gombong en 
Gencraal van den Bo.sch tc Ngawi (beide 
lantstbcdoclde namen ware n vcrleciul bij Ind. Stb. 
1859 no. 23), tot clie van den derden rang: 7 werkjes 
nabij Batavia, de rnan tic me positie op Onrust, 4 
werkjes nabij Se- marang. de kustbattcrijcn tc 
Karang-Bolong cn Biinjoe-Nj<i])pa (Nocsa-Keni 
bangan), (het work op de landtong nabij TjiJatjap 
was toon nog niet gcrcc'l. Zie E. de Waal. Onze 
Indischc Financien. Deel IL biz. 267 — 269), 1 
kustbatterij nabij Soe- rabaja cn de forten te Anjer 
en tc Banjoewa- ngi: 1 Qi die \ ；ui <lcn \ icr<len 
rang: 31 redoutes, for- tcn, blolihuizcxi. enz. 
Versterkingen van den eer- .U'(：n cn twccd'-n rang 
werden op de Buitenbczit- t ingen niet aun 
jeLroilen, wcl 15 van den derden on 65 van den 
vicrtlcn rang. 

Het her，,””，bed rag van cen millioen izuldcn, 
sedert 1836 jaarlijks voor de ..buiten- 

\vo)i<! J'rcificutie'' word loegest aan, verscheeu 
'"i 1 sr.i； -t <-i >l > op 'ir lic/roiit iii'j. v.erd in 
1 s(；7 cn 1 S(；8 tot de lielft. verniinderd: sedert 
1869 wxrden militairc werken niet in<?er in gewone 
<■ 11 i)uiicn/i-wojK.- onilcrscheidcn. (E. de Waal> 
Onz•- Ijidi-- h<- (' iiiaiK iCii. rrwecrlc deel. biz. 
261). 

Al$ gcvolg \ an veranderde inzichten op defen- 
sic^gcbied wafen in 1892, toen lict tJians in hoofd- 
zaak noggcldcnd verdcdigingsstclsel word vastgo- 
stcld, reeds velo versterkingen voorkoinende op 
hooger bcdocklen btuut, bchoorende bij Ind. Stb. 
18(»3 no. 31 vervallcn: zoo in 1870 (Ind. Stb. no. 
95) het fort Prins Hendrik to Batavia ca (Ind. Stb. 
no. 93) de linie van Soorabaja, in J 872 (Ind. Stb. no. 
49) do maritiemc positie van Onrust, in 1871 (J.nd. 
Stb. no. 158) het nog onvoltooidcfort Gcneraal 
Cochins te Gombong, in 1873 (Ind. Stb. no. 247) het 
fort Prins van Oranjc te Sema- rang en cenigc 
kloinere werken nabij die plaats, voorts tusschen 
I860 en 1882 21 versterkingen van den vierden rang 
op Java en Madoera en 7 van den derden. bonevens 
25 van den vierden 

rang op de Buitcnbezit tingen. Daarentegcn word 
bcdoclde staat in het tijdvak waarvan hier sprake is 
o.m. verrijkt met ccnigcAiictiwc versterkingen van 
den vierden rang op de Buitcnbezittingen, 
voornamelijk z.g.n. defonsieve kampomenten. In 
1879 werden het fort Gcneraal van den Bosch to 
Ngawi (Ind, Stb. no. 235) en het fort to Banjoc- 
wangi teruggebracht tot versterkingen van den 
vierden rang, welk lot sedert 1866 00k tai van 
versterkingen van den derden rang op de Buiten- 
bezittingen hadden ondorgaan. , 

Het rapport dor Commissie Kromhout-Kruys- 
Haver Droeze (zie VERDEDIGINGSSTELSEL 
VAN INDIE) oordeeldc (in 1892) onnoodig： de 
vesting Willem I, de kustbattcrijcn te Tjilatjap, 
Karang-bolong en Banjoe-Njappa, de meeste 
batterijen nabij Batavia, de nog ovcrgebleven 
werkjes nabij Scmarang cn het fort Prins Hendrik te 
Soerabaja, al welke werken dan 00k als zoodanig 
werden opgeheven. Alleen. de kustbatterij nabij 
Tjilatjap is later weer als verdedi- gingswerk 
aangenierkt en verbeterd. 

Bij Ind. Stb. 1905 no. 540 verviel de indceling van 
de verdedigingswerken in werken van ver- 
schillendc rangen en werd vastgestcld ecn „Over- 
zicht van de - verdedigingswerken in Nedcr- 
landsch-Indie, waarom verboden kringen zijn ge- 
trokken'', welk ovcrzicht, sedert gcwijzigd en 
aangevuld, thans (1915) bevat: 9 werken cn bat-
terijen in den onitrek van Batavia, 1 werk en 1 
batterij nabij Socrabaja, de verdedigingswerken in 
de Preangcr Regentschappen. 

By het Gouv. besluit in Ind. Stb. 1916 no. 427 
werd vastgestcld ecn nicuw ..Reglemcnt op het 
verlecnen van toegang tot- en hot bezichtigen van 
verdedigingswerken, artillerie-inrichtingen of a 
L'tilleri0- magazipnen bnder beheer van het De-
partement van Oorlog in Nedcrlandsch-Indiii'', ter 
vervanging van het ,bij het Gouv. besluit in Ind. Stb. 
1903 no. 19G vastgestelde, gelijknamige reglemont. 
Eerstbcdocld rcglement werd sedert gewijzigd bij 
het Gouv. besluit van 14 Nov. 1917 no. 46 (Lnd. Stb. 
no. 669). 、芦”... 

VERTIENINGSBELASTING. Zie BELAST1N- 
GEN d.'d 1, bl. 242. 

VERVEM EN VERFSTOFFEN. Ecne op- 
somming van plantaardigc klcurstoffen. en van 
eenige harer toepassingen in de Indische huis- 
houding is bercids gegevon. A an de daar ver- melde 
stoffen zijn. nog toe te voegen： gele catechu of 
gambir (zie aldaar) cn kino (zie aldaar), beide tevens 
looimiddelen (zic aldaar) zijude, als- mede 
cainpechc-hout (zie Haematoxylon,). Men zie 00k 
henna, guttegom, clrakenbloed of djerenang, 
rhamnus-groen; vorg. voorts het artikel over 
tatoCeeren. Verscheidcne klouren- de bcstanddeelen 
van plantaardigc verfmid- dclcn zyn opgesomd bij 
plantenstoffen. Dicr- lijke verfstoffen van zckcre 
beteekenis ziju o. a. cochenille (zie aldaar) cn lac-
dye (zie LAK). Ecne bijzondero plaats nee mt in het 
zg. jaune indicn (zie aldaar). Onder de niinerale of 
anor- ganischo verven zijn er geon, die voor Ned.-
Iiulie bijzondcre beteekenis hebben. De 
voornaamste zijn： voor wit loodwit (cerusso), 
barytwit (pcr- manontwit), zinkwit, krijt, talk; voor 
geel ok er, chrooingccl (loodchromaat),. operment 
(zic wura- ngan); voor rood nienie, cinnaber cn 
vermilj oen (zie aldaar), realgar: voor blauw smalt of 
kobalt- blauw. ultramarijn; voor groen \rerona-uarde 
(seladoniet), Schweinfurter groen, berggroen, 
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chroomgroen; voor bruin bolus (Siena-ft ar de), 
omber of umbra: voor zwart graphiet (potlood), 
mineraal-zwart. ♦ 

Wat de betcekenis van verfstoffen voor den Ned.-
Ind. handel betreft. zij hier vermcld. dat de waarde 
van den invoer uit Nederland in hot jaar 1913 土 / 
2.220.000 en die uit andere landen (meest via 
Singapore) ± / 1.754.000 bedroeg. De 
anilinekleurstoffen dor D.uitschc fabricken hebben 
aan deze cijfers een niet onbclangryk dccl. 

Het verven gcschiedt door de inlanders gewoon- 
lijk niet als afzonderlijk beroep, cchtcr is op Java de 
blauwververij van wecfsels een bedrijf, dat door 
bepaaldc personen (toekang med el) wordt 
uitgeoefend. Bij de allengs vermeerderde belang- 
stelling in de Ned.-Indische kunstnijverheid en hare 
technieken, worden tegenwoordig ook de in- 
landsche wijzen van verven meer nagegaan en 
beschrcven. Men zic dienaangaande o. a. eenc studie 
van J. E. Jasper over ini. kleurmcthoden (Tijdschr. 
Binnenl. Best. XXII, 350), alsinede de ge'llustreerdc 
beschrijving dor Indischc weefkunst door J. A. 
Loeber. in Bull. Ko). 31us. Haarlem n°. 29. De 
Inlandsche Kunstnijv. door J. E. Jasper en M. 
Pirngadie. II, De Weefkunst. Voor de batikkunst, 
gelijk deze thans naar Indische wijze in Nederland 
beoefend wordt, is cenc geheel nieuwe verf-teehniek 
ontstaan, die in de nummers 23, 25 en 28 van 
laatstgenoemd bulletin beschreven is. Over het 
Jndisch roodverven met koedoe (zic aldaar) ais v erf 
st of en met de aluinhoudende djirak .(Syni])locos) 
als bijtmiddel verscheen in 1902 eene studie van F. 
Driessen. 

Ook als versieringstechniek wordt van het verven 
een eigenaardig gebn>ik geniaakt, n.l. bij de k a i n 
k 6 m b a n g a n, die sinds ceuwcn bij de vorstelijke 
hoven op Java in gebruik zijn ge- weest. Speelt bij 
ikatten en batikken de lijn als ornament een groote 
rol, hier daalt ze af tot de meest ondergeschikte 
beteekenis, dient slechts tot scheiding van grootcre 
klcurvakkcn. Vandaar dat de wijze van 
vervaardiging zeer simp el i<- De lap witte katoen 
vouwt men twecmaal dubbel, slaat dan nogmaals 
om, parallel aan de diagonaalrich- ting van dit vlak, 
zoodat, als alles gcrccd is, cen langgerekte ruit of 
rhojnbe gevormd is, een geo- metrische figuur, die 
hier voortkonit uit de her- haalde deeling van het 
lajigwerpige doek. De grenslijn van de ruit wordt 
met naald en draad saamgeregen, w<?ardoor de st of 
op die pl a at sen ingerimpeld wordt. Hetgeen niet 
geverfd mag worden. wordt ojnwonden met- een 
pisangblad, dat ter meerderc lenigheid even bo ven 
het vuur gehouden is, welke bedekking tusschen 
bamboe- latten vastgekneld wordt. Zoo toebereid 
kan de Jap in het indigoblad gedoni])eld en als de 
verf genoegzaarn doorgedrongen is. het pisaugblad 
en de rijgdraden verwijderd worden. 

Een helder witte ruit is dan gevormd op een 
donkerblauw fond on de eenvoud van den aange- 
brachten vorm wordt vergoed door het ei^enaar- dige 
karakter, dat de grenslijnen vertoonen. Door het 
sa^ienrijgcn cn de daardoor verkregen plooi- 
vorming is de veifstof slechts gedeeltelijk door-
gedrongen ；het witte vlak is aan alle zijden bc- 
grensd door wazig uitloopende zigzaglijnen, die door 
het tegelijk bewerken der vier zijdeii een sprekende 
regelmaat vertoonen. 

Meestal bestaan dergelijke doekenui11 week 1 eu 
- 

ren, waarbij een fraai resultaat verkregen kan 
worden door het juist toepassen der kleurverhou- 
ding. Voor blauw wordt de inheemsche indigo 
gebruikt, voor geel kurkuma door kalk versterkt, 
voor somber rood kasoemba, voor grocn de her- 
haalde verving met blauw en geel. En door het 
ecuwenlang gebruiken dezer vier kleuren is door den 
inlander een vaardigheid in de toepassing ver- 
kregen. die de kain's Jccmbangan, stalen van heer- 
lijke kleurschoonheid doen zijn. (Zic By drage G. P. 
Rouffaer i. d. Catalog us van O.- en W.-I. 
Vlechtwerk enz. Den Haag 1902, bl. 89 — 92 en de 
mooic afbeeldingen in kleur op plant 52 van „De 
Batik-kunst in Ncderlnndsch-Indi。’’ door G. P. 
Rouffaer cn Dr. H. H. Juynboll, afl. III). 

In het beter bekende p 1 a n g i-werk treedt 
daarentegen mecr ornament tc voorschijn. Met 
samenrijgen en afbinden wordt een versicring ge- 
vornid uit kleine en grootere vlakken, begrensd door 
op- en neergaande lijncn. Door het samen- binden 
van nopjes worden wazige vierkantj es gevormd, 
die, rcgelmatig op het doek verspreid, er als 
bloemmotieven uitzien. doordat na het verven en het 
verwijdcren der omwindsels met een verf- stokje 
strepen op de nopjes zijn aangcbracht. 

Het verschil tusschen de kain kembangan en de k. 
plan.ci -bestaat dus alleen in de nieerdere 
uitvocrigheid, waarmee de laatstc behandcld is. 
Hierbij voegt zich de modei'ne toepassing der 
aniline-verfstoffen. die doze Javaanschc docken 
door hun bont uiterlijk mintler aantrekkelijk m.i- 
ken. 

Wanncer het eenvouclige het oudste i~, dan 
niogen de k. kembangan als de antieke exem- plaren 
gelden. In overeenstenoning hiermee is het, dat deze 
doeken in de aan traditie gehcchtc Javaaiische hoven 
zijn blijven vooi'tlcven, tcrwijl zij buiten Java 
weinig voorkomcn. De k. plangi daarentegen nicer: 
voornl O]> Bali, waar zeer mooie stukken go DI a a 
kt wor<len. \ crder op Borneo en Sumatra. En bail on 
den I ndis<l.i：n Archipel is het zoo verspreid, dat 
men het,( v<-!i- als het ikatten, wcl een 
intcrnatioiinal |))-oec(l<： kan noenien. Zie K F. 
Abell, Bijdr. t. <I. In11. Kunstnijverheid (T. v. N. en 
L. in N.-J. XXXW 1887, bl. 18 — 20; F. Driessen, 
Tie ；md <lyc work, manufactured at Semarang (I. 
A. f. JCthii"=r. 11. bl. 106); J. E. Jasper, Ini. Kli 
urnietlKHlen (T. B. B. XXII. bl. 355 — 358): 
Catalog us V.HI ().- en W.-J. Vkschtwcjk(；nz., l)(-n 
IJaair I<J. 85 - 100. 

Bij beide soorLcu van d<>'-kcn i- het rijgen. <le 
hoofdzaak, het earn en bin den cn vcrvcji der bedekte
 komt cer-l in il(t t,wc”dc ])laat>. 

Vorwondcrlijk is lict dn,；uorn niet, d；it alleen 
het rijgen het daaroj) voljzcnd verven een middel tot 
tcxtielc versicring i：-. Zoo vinden we Ijjj <lc 
Halak's do(d<en, di<- op di(- wijze versierd zijn. 
Ook van Soeinbawa en Ternate is dergelijk work 
bekend gewordc)) 

Ecn artisticke hoogte b<*reikt dit werk - tritik 
genoenid --- in Keboeineji op Java, waar op katoen 
door ilczc simj)c)c tcchnick allcrniooiste stu kkeii 
wo rd on gemaakt. 

Dit tritik-werk komt ook in vcrbimling met 
kfimbangan- en plangi-v/ei,k vooi*, een cnkelC 
pmal op zijde. Zic J. A. Jjoeber Jr, ^ exlicle ver- 
sieringen in Indie. Hoofdst. V. Geregen en ge- 
bonden dockcn (B<?schr. v. . Ini. Kunstnyv. no. V. 
— i n .W，.-， 

VETBUIKRIVIER, Zie HELLWIG BlVIKR. 
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VETH (DANIEL DAVID). Ge boron 17 Fcbr. 1850 
tc Amsterdam; twccdc zoon van Pieter Johannes en 
Clara Buehler. Vcth had een bclang- rijk aandeel in 
het slagen der Sumatra-oxpoditie (1877 — 79) en 
bewerkte na afloop daarvan de „Aardrijkskundige 
beschrijving van Mid， don-Sumatra,\ met atlas van 
16 kaarten (1882) en een album met 145 
fotografieen ojp 75 bladen, naar ter plaatse door hem 
gedano opnomingen. In 1884 vertrok hij naar de 
Zuid- westkust van Afrika, ten behoevc van de trek- 
bocrcn adn de Cuncne; den 19den Mei 1885 
overiced hij aldaar te Kalahangka aan de Coporolo-
rivier. Zijn stoffelijk overschot is later tc Dordrecht 
begraven. 

Zie verder : Eigen Haard 1885, bl. 456 en 468; P. 
J. Veth en Joh. F. Snellcman, Daniel Veth's reizen in 
Angola, voorafgegaan door ccn schets van zijn 
leven, Haarlem 1887. 

VETH (PIETER JOHANNES). Gcb. 2 December 
1814 te Dordrecht, uit het huwelijk van Hulbert 
Veth en dornelia Johannu Picke, bezocht de 
Latijnsche school in zijnc vaderstad, (waar vooral de 
lessen van den convector Dr. J. W. Grimm, die 
grooten invloed op zijne vorming heeft gehad en, 
door Veth steeds met groote dank- baarheid en 
hartelijke vriendschap word herdacht, hem vceJ 
belangstelling inboezemden) en werd in 1832 als 
student aan de Leidsche Hoogeschool ingcschrcven. 
Hier behaalde hij zoowel in de let- teren als in de 
thcologie den graad van candi- daat, maar werd om 
verscliillencle rcdcncn on- trouw aan de studie der 
thcologie, waarom eene in 1838 gevolgde 
aanstelling als lector in het Engelsch cn het Maleisch 
aan de Militaire Academic te Breda hem zeer 
wclkoni was. Tijclens zijn vcrbljjf aldaar, in 
December 1840, had Veth het bewijs gclcvcrd van 
zijnc gelukkigc beoefening van lict 2\rabisch door 
de uitgavc en opeulijke verdediging te Leiden van 
do cerste hclft van een. Specimen, exhibens 
majoreni partem libri as- Sojul ii de no mi nib us 
relativis, inscripti Lubb al- fjibiib. Voor de uitgavc 
van het twccdc sluk van dii Specimen, werd Veth 
honoris causa door de Leidsche Acadeniie tot doctor 
in de letteven be- vorihii^l. In 1841 lot hooglceraar 
in de Oostersche talcii, ] lcl)r＜；eu\v schc 
oudheden cn de uitlegkunde van heb 0ucle 
Testament aan het Athenaeum te Franckcr 
nangcstcld, bcklccddc hij dezc betrek- king slechts 
kort, da ar hij reeds in November 1842 :tiin lict A 
tin-n a on HI te Amsterdam word beroe- om da ar 
onderwijs te goven in dezelfde vak- ken als tc 
Franeker, maar, alsof dit nog niet vol- doende was, 
vcrnicerclerd ct do Wijsbegeerte. Op I Mei J843 
aajivaardde hij deze botrekking. Ten gevolge van 
zijnc benocining tot hoogleoraar aan de nieuwe 
rijksinslcHijig tot oplciding van Indische 
ambtenaren verhuisdo Veth in 1SG4 naar Leiden cn 
ving den 22cn September van het gc- nooindc jaar 
zijne lessen aldaar aan met .eene Toespraak over den 
aard cn het doel van het onderwijs in do land- cn 
volkenkundo van Nedfer- landscli-JUdie Voor 
tockonistigc ambtonaren. Bc- lialvc het onderwijs in 
de land- cn volkonkunde, was liejii ook cl at in do 
godsdionstige ivetten, voJkriinstcllingen on 
gebruiken der Mohemmeda- ncn in den Indischen 
Aj'chipcl 'opgedragen. Bij do opheffing dier 
instelling in 1877 werd Veth benoojud tot 
hoqgleeraar, thans uitsluitend in de land- on 
volkenkundo van don Indischen Archipol, aan de 
Leidsche Univcrsiteit. Nog een ma al 

verwisscldc hij van woonplaats, toen hij door het 
bereiken van den zeventigjarigen leeftijd in 1885 
zijn eervol ontslag kreeg* als hoogleeraar. Van dat 
jaar tot aan zijn dood op 14 April 1895 sleet hij zijn 
lovcn tc Arnhem. 

Veth's wcrkzaamhcid op wctenschappelijk gc- 
bied is van zoo vorschillenden aard geweest, dat het 
omnogclijk is in cen kort bestek alles te over- zien. 
Daarom zullon. wij ons hier in hoofdzaak be- palen 
tot die zijner werkzaamheden, welkc met de 
bevordcring der kennis onzer kolonien in verband st-
aan. Reeds spoedig na zijno komst in Amsterdam, 
werd hij lid van het hoofdbestuur van het 
Nederlandsch Bijbelgenootscliap. In die betrek- 
king bevorderde hij de uitgaaf van Javaansche, 
Boegineesche, Batakschc en Dajaksche spraak- 
kunsten en woordenboeken en van bijbelverta- 
lingen in verschillendo talen van onzen Archipel. 
Van 1850—1852 was Veth (met D. C： Steyn 
Parve) redacteui* van het dagblacl „De Indi"' gewijd 
aan de belangen van Ned.-Indie, en van 1867 — 71 
ger ant der redactie van het „Tijd- schrift voor 
Ncdcrlandsch-IndiB". Bovendfen was hij lid van de 
redactie van de(n) Gids van 1844 — 1S76. Tai van 
vcrhandelingen en aanteekeningen op velerlei 
gebied, betrekking hebbende op de kennis onzer 
kolonien, werden in deze periodieke geschriften 
gepubliceerd', vooral op het gebied van politick, 
land- en volkenkun.de, taal- en let- terkunde, 
gescliiedenis en natuurlijke historie. Op politiek 
gebied deed hij zich kennen als aan- hanger van 
Thorbccke, Van Hoevell en Fransen van de Putte. 
Ook in het Zondagsblad en de Nieuwe 
Rottcrdamsche Courant verschenen hoofdartikclen. 
over politieke vraagstukken van zijne hand. In . het 
tijdschrift Eigen Haard pu- blicecrde hij tai van 
byschriften by platen, op Indie botrekking hebbende. 

VetJi was sccrotaris def Regeeringscommissie, 
belast met het doen van voorstellen tot regeling van 
de opleiding der aanstaande Oost-Indische 
ambtenaren. Het resultaat dier voorstellen was de 
oprichting der Rijksinstelling tot oplciding van 
Indische ambtenaren te Leiden, waaraan Veth van 
den aanvang af als hoogleeraar verbon- den was. 
Verschillcnde artikelcn werden door hem over de 
opleiding diet ambtenaren geschre- ven en in 
verschillende tijdschriften gepubliceerd. Maar ook 
het lager onderwijs, zoowel in Nederland als in 
Indie, ging hem zeer ter harte. Bij de opening der 
algcmecne vergadering van de Maat- schappij tot 
Nut van vt Algomcen in 1S50 toch hi eld hij als 
voorzittor ccne aanspraak: Over den tocstand en do 
behoeften van het onderwijs der jougd in Ned.-Indie, 
terwyl o.a. in het Tijdschr. van N.-L (1851) 
voorkomt: lets over de opvoe- ding der kindcrcn van 
Europeesche militairen in Ned.-Indie cn in de Gids 
van 1S5S： Over het onderwijs der Javancn. 

Van de vooral aan Veth's onveruioeiden ijx'er te 
danken oprichting van het Kon. Ned. Aard. Geh. in 
1873, was hij de eerste voorzitter en bleef dit tot in 
het jaar 1SS4, toen hij deze taak ncderlegdo cn tot 
ecre-voorzittcr werd be- noemd. Als voorzittor heeft 
hij niet weiuig bij- gedragen tot don sncllen bloei 
van het Gcnoot- schap en in het Tijdschrift door het 
Genootschap uitgogeven, zal men mcnige bladzijde 
van zijne hand aantreffen. Vooral zijne bemoeiingen 
in zakc do uitrusting der Sumatra-Expeditie, het 
redigecren der bcrichten, ontleend aan de rap- 
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porten en correspondenticn der leden van die 
expeditie en later zijn toezicht op de uitvocring van 
het’ belangrijke ' werk: „Midden-Sumatra. Beizen en 
onderzoekingcn dcr Sumatra-expe- ditie. Uitgerust 
door het Aardrijkskundig Ge- nootschap 1877 — 79" 
waren van zeer gcwich- tigen aard. 

Zeer veel arbeid en moeite is door Veth ten koste 
gelegd aan de koloniale tentoonstelling in 1883 te 
Amsterdam gehouden, in het bijzonder aan de 
bewerking van den catalogus der afdee- ling 
Nederlandsehe kolonien, welk omvangrijk werk 
onder tallooze bczwaren voor een groot deel door 
Veth zelvcn werd gereed gemaakt； maar waarvan 
hij bitter weinig voldoening heeft gesmaakt. 

Zijne medewerking van het Aardrijkskundig en 
statistisch woordenboek van Ned.-Indic, dat ten 
onrechte en niet altijd tot zijn genoegen gehcel en al 
aan zijne pen werd toegeschreven, bcpaalde zich 
tot»de uitvoerige artikelen Sumatra en Timor, 
versehillende statistische en bibliograpbi- sche 
mededeelingen en de voorrede tot het werk. 

Veth's geschrifteu op bijna elk gebied der Indo- 
logie zijn zoo talrijk, dat na de i-ceds genoemdc hier 
nog slechts aan cnkele der belangrijkste kan worden 
herinnerd. Zijn eerste uitvoerige werk over Indie is 
zijn: Borneo's Wcsterafdceling, geo- graphisch. 
statistisch, liistorisch. voorafgegaan door eene 
algemeene schets des ganschen cilands, 2 deelen, 
Zalt-Bommel 1854 —185G, door een be- voegd 
b.eoordcelaar „nnnstens de evenknic van zijn Java5* 
genoemd. Poor VetJi zelven en zeker ook door velc 
anderen werd voor zijn hoofdwcrk gehouden: Java, 
geographisch, cthnologiscJi, his- torisch, 3 deelen, 
Haarlem 1875 — 1882. Voor die werk werd hij 
bekroond op de geogi'aphischc con- gressen te Parijs 
in 1875 en te Venetie in 1881 en riel hem in 1882 de 
mcdaille der Thorbecke-s* ich- ting ten deel. Tot des 
schrijvers groote spijt en teleurstelling is er nooit een 
grondige kritick op dit werk geleverd, uitgezonderd 
de aanteekenin- gen op het eerste deel door den 
Regent Raden Mas Adipati Ario Tjondro Negoro in 
het Bijblad v. h. Tijdschr. Aardr. Gen. deel III. Doch, 
huewcl dan niet in gcschrifte tot uiting gekomen, 
alge- meen was toch de bewondcring voor dit werk, 
waarin land en volk zoo juist en schoon beschre-- ven 
waren, alsof de schrijver een groot deel zijns levens 
daar had doorgebracht-, tcrwijl hij de Oost zelf nooit 
gezien, maar zijn bouwstof uitsluitend in Nederland 
verzameld had. Het was alsof Edmund Burke in zijn 
levendige beschrijving van Indie hem tot voorbeeld 
gediend had. Een zijner liefste wenschen heeft Veth 
nog vervuld gezicn, doordat nog-bij zijn leven met 
den ni&uwen druk van zijn „Java,5 ecu begin 
gemaakt is. De eerste vellen heeft hij nog kunnen 
]ezcn. Vci'dcr niogen hier nog genoemd worden: 
Bijdragen tot de ken- nis der voornaamste 
voorlbrengselen van Ned.- Indie, uitgegeven door het 
Nut, de rijst J 860,.de koffie 1861, de katoen 1865, 
de sago 1866. Insu- linde, het land van den orang-
oetan en den paracl ijsvogel; uit het Engelsch van A. 
R. Wallace, vertaald en van aanteekeningen voorzien 
door P. J. Veth, Amsterdam 1870, 1871, 2 deelen. 
Deze aanteekeningen bestaan voor een deel uit 
verbeteringen en terechtwijzingen, voor een ander 
deel maken zij de lezing voor niet-natuurjiistori- sche 
lezers gemakkelijker. Zijn werk: Atehin en zijne 
betrekkingen tot Nederland, topographisch- 

historische beschrijving, met cone schotskaart van het 
rijk Atchin enz. door W. F. Versteeg, Leiden 1873, 
werd na onze oorlogsverklaring aan Atjidi in den tijd 
van vicr wcken aangevangen en voltooid, om aan de 
tocn heerschcnde belangstel- ling tegemoet te komcn. 
Ontdckkers en onderzoe- kers, een zevental 
Icvensschctscn, ter tweedc ver- beterde en 
vermeerderde uitgavp bijeenverzameld, Leiden 1S84. 
bevattendc de levensschetsen van Phil. Baldaeus, 
Sam. van de Putte, C. G. C. Reinwardt, J. F. G. 
Brumund, Taco Roorda, W. R. van Hoevell en J. K. 
J. do "Jonge. Voor een twecden (niet verschenen) 
bundel waren o. a. be- stemd： die van den 
sterrekundige J. M. Mohr (Gids 1885), van H. A. van 
Reedc tot Drakestein (Gids 1887) en van S. C. J. W. 
van Musschen- broek (Tijdschr. v. h. Aardr. Gen. 
1887). Uit Oost en West, verklaringen van eenige 
uitlieem- sche woorden, Arnhem 1889. De leer der 
signa- tuur met cen uaschrift over de Mandragora (Int. 
Arch, fur Ethnogr. Deel VII^1894). Het paard onder 
de vol ken van het Maleische ras, Leiden 1894 
(Bijvoegsel tot deel VII van Int. Arch, fiir Ethnogr.). 
Na Veth's dood verscheen nog: De Maleische kolonic 
in de Kaapstad (Eigen Haard 1896). 

Eenc volledige opgave van Veth's geschriften zal 
men vinden achtcr den Feestbundel van taal- lettcr-, 
geschied- en aardrijkskundige bijdragen ter 
gelegenheid van. zijn tachtigsten geboortedag aan Dr. 
P. J. Veth aangeboden, Leiden 1894, ook afgedrukt 
acliter het Icvcnsbcricht van P. J. Veth in het 
Jaai'boek dcr Koninkl. Akad. van Wetenschappen. 
voor 1896. 

Zie over hem: G. Dugat, llistoire des orienta- listes 
de 1'Europe, Paris 1868, I, bl. 100 — 120. 
Levensschetsen door Mr. W. B. S. Bodes, Fries- lands 
hoogeschool en het Rijks Athenaeum to Franckcr, 
2dc decl 1889 on door Mr. P. A. van der Lit」)，
Jaarboek dcr Kon. Akad. van Wetf：n- schappen 
1896 en Levcnsberichtcn v；>,n de Maat- sch. der 
Ned. Lettcrkundc tc Leiden J 896. Ver- der portretten 
met bijsehriften in Eignn Haard 1879, 18Q4, 
Lettcrnieuws 1883, Poricfcuille (Kerstnuminer) 
1887, enz. 

VETIVER, Franschc naaun voor ccn parfuin en 
voor den ter bcrciding (ia;irvan. dicii'nidcn 
welriekenden graswortcl van A ndropogon -iniiri- 
catus. Zie AKAR WANG! (I, 25) on CRAS- OLI1SN 
(I, 817). 

VETSTAARTSCHAAP. Zir SCHAAP. 
VETTEN. De vaste vetten uit het plantenrijk 

verschillen allecn door lnmnc consistcntie van de 
vloeibarc of halfvloeibare vette olien, en zijn in dezc 
Enc. onder dat hoof<l bcrc-ids bcschrcven (III, 74). 
Vcrmeld zij hier slcchts, dat de voor- naamste 
handelsartikclcn dezer groep zijn: palm- en 
palmkcrn-olie, cocos-olie, cacao-holer, luu- rier-
boter, niuskaat-boter, zg. rnyrten-was (van Mt/rica), 
chinccscho tu)g (van Slillingia), inala- ba^-talg (van 
Valeria), goa-boter (van Oarcinia), shea- of 
gaJamboter (van Cassia), dika-vet (van , Mant/ifera), 
zg. cay-cay was (van lrvin(jia), ukuhuba-vet (van J\1 
yrislica), zg. japansche was (van /(,7tw.s),sawarri-vct 
(van Caryocar), niakassar- olie (van Schleichera), 
tangkalak-vet (van Oyli- codaphne), tarin-vet '(van 
Picramnia), carapa- vet (van Cara pa). Voorts zijn 
nog voor Ned.- Indiii te noemen rainboetan-vftL, 
poinpelmoes- vet, kaneel-vet, tjampaka-vet, kadam-
vet, ka- nari-vet. pitjoeng-vet, njamp]oeng-vet, 
sindora- 



VETTEX- VEZELSTOFFEN. 569 

vet，，enz. Voor do plantontalg-soorten uit den 
Archipel, zie MINJAK TfiNGKAWANG (H, 754). 

Bij de dierlyko vaste vctten is in de cerste plants 
te noemen het bolangrijkc importartikel boter (zie 
VOEDINGSMIDDELEN) en hare sur- rogaten 
(margarine); voorts reuzel en de verschil- lende 
andere diervetten, die als „talg^, on ,,smeer" bekend 
zijn. 

Minerale vetten (d. z. vaste triglyceriden) be- 
staan er niet, zie. echter bij WASSEN. 

Het beste handVoek betreffende samenstelling en 
onderzoek van vetten is Benedikt-Ulzer, Analyse der 
Fettc und Wachsarten (Berlin, 1903). Van de 
verzameling vetten in het Koloniaal Museum 
verscheen de tweede druk van de beschrij- ving van 
„Vetten en Olien5* door Dr. J. J. A. Wijs. 

VETTER (JACOBUS AUGUSTINUS) Zoon 
van- Wilhelm us Bernardus en van Johanna Jacoba 
van der Klugt. Ge» 2 December 1837 te's Graven h 
age. Trad in 1853 in dienst bij het In- structiebat. te 
Kamj)en, werd in 1859 benoemd tot 2e luit. bij het 
leger in Nederland en het volgend jaar ovcrgeplaatst 
bij dat in O.-I. Zijn eerste verblijf in Indie duttrde van 
December 1860 tot Februari 1876. In dien tijd had hij 
als luit., luit.-adj. en kapt. bij verschillcnde korpsen 
gediend en cen werkzaam aandeel gehad aan de 
krijgsverrichtingen in de Z.- en O.afd. van Borneo 
(1861 — 63), aan die in het Sintang7 sche in- W.-
Borneo (1864 — 66) en als chef van den staf der le 
brigade, aan de tweede expeditie tegen Atjdh (zic de 
artikcls over BANDJfiR- MASIN, SINTANG cn 
ATJfiH). Het tweede verblijf in Indie liep van 
November 1877 tot Juli 1889. In deze periodo werd 
hij tot majoor en tot luitenant-koloncl bevorderd en 
nam hij decl aan krijgsverrichtingen in Atj^h (1877- 
79 cn 1886 — 88) cn in liet landschap Alandor in 
Borneo (1884 —85). In de W.afd. van Borneo trad hij 
als mil it air - co m mandant op, te Atjeh was hij 
toegevoegd aan den civ. cn milit. gonverneur van dat 
gewest (zie AT J EH, 3IANDOR en KONGS1). 
Tijdens het verlof ii Ned. koloncl geworden, keerde 
hij in Mei 
1890 in Jm.lic tcrug, waar hij comm, van de 1 c 
milit. afdeel. op Java werd. In November 
1891 tot genec.-majoor bevorderd, was hy cerst ' 
corn in. van de 2e Milit. afdecl. op Java en rlaarna 
chef van het wapen der infanteric, tevens chef 
van(!<■ fie ufilecl. van het- Dcp. van Oorlog. Van J 
uni tot December 1894 was hij opper- bevelhcbher 
van <le expeditie naar Lombok.. Voor het eerste 
ongelukkige gedeeltc dezer ex- poditie cn de daaroj) 
gcvolgde hervattc krijgsvcr- richtingen, die met 
volledig succes bekroond werden, wordt vcrwczcn 
jiaar het artikd LOMBOK en de da ar bij vcrnioldo 
bronnen. Na in Maart 1895 op verzoek ecrvol uit H. 
31. dienst ontslagen en naar Nederland teruggekeerd 
tq zijn. werd generaal Vetter in J uni d. a. v. in . 
activiteit hcrsteld en gclijktijdig benoemd tot luit.-
goner., comm, van het leger en chef van het Dcp. v. 
Oorlog in N.J. In 1895 kreeg generaal Votter de 
opdracht om, vcrgezeld van don majoor van den 
goner, staf J. F. Brcijer, naar Atjdh to gaan, om door 
eigon aanschouwing met de tocstundcn aldaar ken- 
nis te, niaken cn met den gouvcrncur van Atjeh en 
onderh generaal-majoor C. Deyker- 

hoff, te overleggcn omtrent de door (lien opper- 
officier voorgestelde maatrcgelcn. Vooidat de 
dientcngevolge ingediende voorstellcn gehcel tot 
uitvoering waren gekomen, veranderdo de toestand in 
den aanvang van 1896 in Atjhh geheel, door den afval 
van Tockoc Djohan (TEUKOE OEMA, zie aldaar), 
en waren bijzondere maat- regelen noodig om daar 
den wagen wecr in het goede spoor te brengen. De 
Indische regeering zone! generaal Vetter, als 
regeerings-commissa- ris, naar Atjdh, om naar 
bevind van zaken te handelen en de voorstellcn to 
doen, die hij noodig zou achten. Nadat de tuchtiging 
der afgevallen hoofden volbracht was, Teukoe Ocma 
uit hun ge- bied verdreven, de veiligheid onzer 
hoofdvesti- ging verzekerd en de rust in de aan onze 
linie grenzende landschappcn hersteld was, kon de 
regeeringscommissaris zijn taak als geeindigd be- 
schouwen, en het beleid der Atjdh-zakon weder aan 
den civiel en militairen gouverneur overge- veo. In 
1897 diende generaal Vetter andermaal het verzoek 
om ontslag uit H. V.'s dienst in. Dientcngevolge gaf 
hij den 3en Sept, van dat jaar het commando van het 
leger over raan den luitenant-gener&al L. Swart. Hij 
overleed December 1908 te's Gravenhage. 

VEZELPISANG. Naam voor Musa textilis cen 
bekende vezelplant. Zie 3IUSA en VEZEL- 
STOFFEN. 

VEZELSTOFFEN. Van de verschillende vezel 
stoffen, die voor de Industrie of voor het huis- 
houdelijk gebnjik van belang zijn, worden in deze 
Encyclopaedic reeds afzonderlijk genoemd en 
behandcld: Abroma augusta (I, 5), Agave (I, 17), 
Alang-alang (I, 27), Arenga saccharifera, (T, 59). 
Calotropis gigantea (I, 435), Bamboe (I, 130), 
Corypha gebanga (I, 532) jute (II, 226), kalupa (II, 
255), kapoek (II, 270), katoon II, 285) manila hennep 
(II, 6G9), Musa piassava (II, 811), Mendong (II. 
704), pandan (III, 279), papier, (III, 297), pisang,(III, 
411), plantenzijde (III, 426), rameh (III, 536), rotan 
(III, 637), sisalhennep (III, 791) en waroe (IV)., 

E. L. Sellegcr onderzocht in 1904 een 50 tai 
Indische vezelstoffen uit het Koloniaal Museum te 
Haarlem, alsmede een 9 tai Indische grond- stoffen 
voor papier: agave, alang-alang, ananas, bamboe, 
cocos, pisang, rijstestroo, rotan en suikerriet. De 
rcsultaten van deze studio vindt men in Bulletin Koi. 
Mus. no. 31. 

In de jaarboeken van het Departement van 
Landbou w over 1908, 1909 en 1910 komen ver, 
slagen voor van het destijds bestaande labora- torium 
voor het onderzoek uaar vezelstoffen en yan het 
micro-biologische hiboratorium bij dat Departement. 
Daaruit blijkt dat naast het onderzoek van tai van 
katoensoortcu onder meet een uitgebreid onderzoek 
was ingesteld betref« fende monsters sisalhennep, 
Musa textilis, jute, Hibiscus cannabinus, Manila 
hennep, menggei (AgJifC van de Sangir-eilandcn), 
Sanscviera (uit de Lam pongs), verschillende 
touwsoorten van inlandsch maaksel, Koffo (Musa 
mindancnsi) cn in het wild grooiende ])isangsoorten, 
Sida voxel, ananas vezel en widooriweefsel. 

\roorloopig onderzocht zijn ongeveer 350 ver- 
schillendc vezelgcwassen; de soorten waarvan 
verwachtingeu worden gekoestercl, werden aan ecn 
meer diepgaand onderzoek onderworpen, ter- wijl 
van sommige soorten aanplantingen werden 
aangelegd. 
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Op het in 1911 te Soerabaja gehouden Vezel- 
congres werden do tocnmaligc toestand on de 
vooruitzichten van tai van Indische vczclstof- 
leverendo aanplantingcn besproken cn in het 
algemeen in optiinistischen zin beoordccld. 

Uit de verschillende aan het hoofd van dit artikel 
opgesomde plaatsen in dit werk zal men ontwaren 
hoe in de laatste jaren v66r den oorlog de beteekenis 
van de cultuur dcr plant envezels, in Nederlandsch-
Indie is vooruitgegaan. 

De indeeling dcr plautaardige vczelstoffcn is in 
het algemeen deze： 1) de vezclstrengen der stcngels 
en hasten van tweezaadlobbigc plantcn en 2) de 
vezelstrengen der bladeren cn bladste- len van 
eenzaadlobbige planten. Daarnaast moet dan echter 
een derde groep van ,,nict.-vBzels'', maar die 
niettemiii toch zeer bclangryke vezel- stoffen zijn, 
geplaatst worden: 3) de Jiaren (tri- chomen) op het 
zaad cn. in de vrucht van ver- schillendc planten. 
Deze haren behoeven ua- tuurlijk alleen losgeihaakt 
en gereinigd, doch niet gescheiden tc worden van 
oinringend weef- sel: voorbeelden zijn katoen, 
kapok, alsmede plantenzijde (III. 426). Buiten deze 
drie groepen vallen dan echter nog verschillende 
vczelstoffcn van andere herkomst. als bijv. luffa (het 
vaat- bundelnet uit eene vrucht), varenpluis (de liaren 
aan den voet van boomvarenloof), coir (het ve- zelig 
deel der klappcr-vruchtschil), alsmede die ruwe 
grondstoffen voor vlechtwerk, welke een- voudig 
bestaan. uit gespleteu stcngels. bladstroo- ken, 
liaanranken cnz. Sameuvattend, heeft men dus ondcr 
de vezelstoffen: harcri (katocn), bast- vezels (rameh), 
hastvez'elbundels (linnen), bast- vezels met 
mergstraleu (sida-vezel), bastvezels met 
bastpareuchym (sunn-hennep), vaat-bundejs (agave), 
vaatbundclgroepen (j)iassava), sklcren- chym-
vezelbundels (manila-hennep): voorts gc- heele 
stengcls, ranken, bladeren. bladstelen, hal- men, 
wortels, en zelfs de gehcele plant, als bij Tillandsia 
(crin vegetal). 

Evenals naar de herkomst, Ran men de vczel- 
stoffen ook groepeeren naar hare toep&ssing. De drie 
voornaine afdeelingen der nijverlicid, die vezels als 
grondstof behoeven. zijn de s])innerij en weverij, de 
touwslagerij cn de papierfabri- catie. 
Laatstgenoemde Industrie I;an tegenwoor- dig, door 
de ruime toepassing van tot brij ge- maakt bout 
(houtslijp en — na chemische zuive- ring — 
houtcellulose), de echtc vczelstoffcn ten minste voor 
een good deel vervangen, de bcide andere nog niet, 
ofschoon ook daar reeds cen begin gemaakt is, om de 
natuurlijke vczcls te vervangen door kunst niatige 
vezels, nl. door gciioem- de houtccllulose eerst in 
oplossing en daarna in draadvorin te brengen (zg. 
kunstzijdc). Naast de drie groole vezelindustrieiin 
slaan er nog talrijkc kleincre, als de fabricatie van 
borstels cn bezems, mandewerk, matten, hoeden en 
an dor vlccJit- werk; voorts van vi]t, watten, en 
opvulniutcri- alen. In deze verschillende takken van 
ny ver- heid worden de vczelstoffcn natuurlijk geens- 
zins op dezelfde wijzc gebruikt en verwerkt, zoodat 
cen en dezelfde ve^clsoort al naar de gewenschte 
toepassing door een fabrikant zeer gunstig en zeer 
onguijstig kan beoordccld worden. 

Bij de touwslagerijen. of juistcr in (1c indus- trieen 
van garens, koordeii, touwen. kabcls en trossen, is 
hoofdzaak de lengte der vczcl b u n- d e 1 s, hunne 
stevigheid, taaiheid, weerntand tegen wind en wedcr, 
bestendigheid in water, en 

cindelijk ook het verniogenteeroptcnemen： glans 
cn witheid worden daar niet, of slechts zelden, 
verlangd. 

Voor de spinnerijen en weverijen spcelt echter 
naast de lenigheid dcr vezelbundcls juist de fraai- 
heid, glans (lustre), gclijkmatigheid en lengte der 
vezels cen hoofdrol. Men behoeft daar fijne, zui- 
verc, evenwijdig loopende en gemakkelijk samen- 
tedraaicn draadvormige vezels, aan wclko bo- 
vendien nog de eisch gesteld wordt volledig cn 
gemakkelijk bleekbaar te zijn： zondcr dat im- mers 
dcugt de vczcl niet voor de fabricage van witte of 
helder gekleurde goedcren. • 

Gchccl iets anders verlangt de fabrikant van 
papier (III, 297). Voor zijne Industrie komen alleen 
de eigenschappen der vezel c e 1 in aan- merking, en 
zijn lange taaio vezel b u n d e 1 s van weinig bclang, 
daar hij toch moet beginnen die in de hollanders te 
vermalen： reden ook, waarom lompen, rcsp. reeds 
tot vezelcelien uit- ccnvallende vezelbundels, voor 
hem nog eene prima grondstof zijn. Hooiuzaak voor 
de pa- piervezelstof is, dat de vezeJcellen stevig, en 
vooral, dat zij gtjmakkelijk tc vervilten zijn, d. w. z. 
dat zij tijdens de bewerking, als papierbrij reeds, in 
alle. richtingen in elkander grijpen en zich ineen 
vlcchten, wat vooral geschiedt indien de vezelcel 
gemakkelijk buigt en krult en klcine draadjes loslaat 
(fibrilliscert). 

De fijncrc bouw en vorm der vezelstoffen, ge- lijk 
die bij het microscopisch onderzoek blijkt, is dus 
voor den technoloog-warenkenner zeer be- langrijk: 
alleen langs dien weg kan eene vczcl met zekerheid 
herkend worden, cn kan door hem over hare 
eigenschappen een oordeel uitgespro- ken worden, 
dat dan nog, wat de sterkte en rck- baarheid der 
vezels betreft, nadcr getoctst l)(•- hoort aan eene 
technischc wuardcbc]>aling, waur- voor 
verschillende tocstcllcn zijn uitgcdacht. 

De vezeJ-inicroscojiist let in de eerste jjlaat s op 
den algenieenen vorin, de lengte1) cn breed! c der 
vezolccllcn, op de vcrhoudinti tusschen de dikte van 
wane! cn holte (lumen) op de laag- vormingen cn 
vcrschuivingen in den wand, op de verhouding 
tegenover reagcnlia. IIij gaat vooral na de 
verhouding dor vezel tc^enovr kleurstoffen, 
bleekiniddelcn. zui <-n cn n ； voorts onderzoekt hij 
de vezel ook in gepolari- seerd licht. 

AVat de scheiktuiclige sanifiistelliii/ der vezels 
betroft, deze vertoout gcriuger vcrschilJcn (Lui die 
der morphologic. In hoofdzaak bestaan nJ. allc 
vczelstoffen uit(：cn<* bcj)aal(lc soort ccJliilose 
(cel st of). Cellulose is cciitcr niet ecn < horuiscJi 
'licliaam, maar e(jn groep van vci'wanto st of fen, die 
bij hydrolyse en oxydatic niet de- zclfdo productcn 
geven, cn ook in koolstof^chalte verschillen. Het 
gchaltc aan zuiverc cellulose's wisselt in do 
vezelsoortcn van G5 - 80 %, daarnaast zijn 
gewoonlijk ook aanwezig klcinc hoe- veclhudcn van 
met de i cllulose's in verband staando Jichanjcn, nl. 
hemicellulose's en oxycel- lulose's. Vorder houden 
alle vezels water, van o-- 20 °o，ul naar haro 
liygroscopicitcit en naar de vochtigheid van den 
dampkring. 

1) De vtzelcel is bij jute (II, 226) gcinid- dcld 
2 bij rani eh (III, 536) 20 cM. lang bij katocn 
noemt men deze lengte de „sta- pel", en varieert 
zij tusschcn 12 — 50 niM. (zie II, 285). ,
 ' 
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Is de vczel niet geheel los to verkrygen van het 
aanhangend wccfscl, of is zij slecht gcroinigd, dan 
vindt men bij analyse, dat er gcringo hoe- vcelhcdcn 
van allorloi plantenstoffcn daarin aanwezig zijn, als 
eiwit, zetmeel, kristallen, vet, was, hars, kleurstof: 
al naar den aard dcr bijgc- mengde 
weefselolemontcn. De vozelcellcn zclve, die alleen 
in jongen toestand vlocibaren inhoud hebben, doch 
bij den groei dien geheel verliezcn -en daarbij steeds 
dikker van wand worden, be- vatten genoemde 
stoffen. bijna nict； we I neemt juist bij dien groci 
naast do cellulose toe het go- halte aan 
celstofincrustatics, dcels met onver- brandbare 
stoffen (asch, van 0,5 — 5 %), voor- namelijk met 
kiezel of kalk, doch vooral ook ver- andert de 
cellulose door de vermeerdcring van die bijzondere 
organische stoffen, welkc het „ver- houben" cn 
“verkurken" der oude vezelcelwan- den 
veroorzaken. De vlasvczel byv. is weinig verhout, 
de jutevezcl stork. De mate van ver- houting eener 
vezelsoort bemorkt men het best met het 
microscoop, door nl. gebruik te niaken. van 
reagentia, die met zuivere cellulose cene andere 
vcrkleuring geven dan met verhoute vezels. 

VICIA FABA L. Fam. Lcguniinosae. Groote boon, 
Tuinboon, Roonische boon. Katjang ba bi (MAL.), 
Ontjet. (JAV.) Deze bekende Europecsche boonsoort 
wordt in Midden- en Oosl-Java door de inlanders 
vrij algcmeen gekweekt in de berg- struken op een 
hoogte van ongeveer 2000 M. 

VIGNA LUTEA Gray. Fam. Leguminosae, Katjang 
laoet (MAL.). ECU windendc boonsoort met gele 
bloemen, die op moerassig strand voor- kojnL cn 
waarvan de bladeren wel als groente gfkookt 
worden gegeten. De groengelc of levcr- klcurige 
zaden schijncn niet gebruikt te worden. 

VIGNA SINENSIS Endl. (= \rigna Catjan(/ Wall). 
Cow-pea ( EXG.); Katjang pandjang, katjang mcrah, 
katjang toenggak (MAL.); katjang lamljaran (JAV.)： 
katjang tocrocs, katjang lan- d<S, katjang <ladap 
(SOUND.) cn nog verscliillende an<leie ini. nainm. 
Een nccrliggcnde of windendc kriiidachtigc plant 
met paai'sc, so ms cenigszins gcclachtigc hlocnien, 
in tai van varicteiten op Java cn in andere fleelen van 
den archipel vor- bouwd voor verst hillcndo 
.cloelfinden. Als con- siiinjjtieplant docn enkelo 
varictciten met mal- srlw <li<-ii -t, <li<- al-： sajoor 
algcmcon, zco- wc| <ioor inlaiwler als Europcaan, 
worden ge- n nf I ig<l. 

An<l< rc vorni'-n lfv< rcn cotbar<； zadon, <loch 
Ji.ijde, onectbar(- pfiilcn. Ze worden vooral door 
<l<-n inlander gebruikt. Ook worden van somniigc 
vorme11 de blarlcren al< groente gegeten, tcrwijl 
<k*zc bladeren ook zeer geschikt als vcovoc<l<*r 
kun non worden gebruikt. Ten slotte is de plant in 
den laal sten (ijd (»ncler haar( ngclschcn naa in als 
groon bejnester aanbevolcn. 

VIHOLA. Zie MUZIEK EN 3IUZ1EKIX- 
S'J'RUMENTEN. 

VILLEBRUNNEA RUBESCENS Bl. Fam. I'rticaccac. 
Nangsi (JAV., SOEXD.); Ujocrang (JAV.)； 
Palanggoengan (MAD.) Kleino boom tot JO M. lioog 
met kluwens van grocnc bloenicn, op Java algemcen 
beneden 1000 M- De bast levcrt(>en vczelstof, 
tcrwijl hot sap uil (lc bast cn de bladeren cen 
inlandsch geneesniiddel tegen velerlei kwalcn is. 

VINCA ROSEA Linn. Fam. A pocynaccae. 
Keinbftng sari tjina (MAL. BATAV.). Een lage 

plant met rose bloc men, eensoort “maagdcpalm", 
die als sierplant veel wordt gekweekt. 

VINVISSCHEN. Zie B ALEIN WALVIS- 
SCHEN. 

VIOOL.ZicMUZIEK EN MUZfEKIXSTRU- 
MENTEN. 

VISCHRECHT. Het recht om te visschen op de 
open zee was volgens het adatrecht volkomen vrij ； 
voor de gouvcrnemcntsbepalingen dicnaan- gaande, 
zic onder VISSCHERIJ. Het recht om te visschen in 
de kustzee en de rivieren en beken hangt samen, op 
gelijke wijzc als het jachtrecht, met het 
beschikkingsrecht van stam, dorp, enz., mot dien 
verstande, dat inlanders van elders en niet-inlanders 
daartoe vergunning behoeven en meestal een 
recognitie hebben tc betalen. Visschen op grond, die 
door iemand wordt bezeten, of in een waterkom, die 
door iemand rechtmatig is afgedamd o£ afgozet, is 
slechts toegestaan aan, of met goedvinden van, den 
rechthebbende. Tus- schen de zoutwatervischvyvcrs 
(tambak enz.) aan het zeestrand en de 
zoetwatervijvers op de sawahs is uiteraard menig 
verschil. Zie Pandec- ten van het adatrecht IVB. en 
onder WATER- RECHT. 

VISSCHEN. In het water levende gewervelde 
dieren, die door kieuwen ademhalen, met schub- 
ben. zijn hedekt (welkc kunnen ontbreken) en zich 
in evenwicht houden en zich voortbewegen door 
middel van vinnen. Men kan onderscheiden onparc 
vinnen: een of meer rugvinnen, staart- vin en aarsvin 
cn gepaarde vinnen: borstvinnen en buikvinnen. Het 
hart heeft een kamer en een boezem. De 
voortplanting geschiedt meestal door eieren, die 
buiten het lichaam in het water bevrucht worden cn 
hetzij aan de oppervlakte drij vend, hetzij op den 
bodem liggend of aan steenen, waterplanten etc. 
bovestigd hunne ont- wikkeling doormaken. De uit 
het ci komende die- ren kuimcn cen larve-stadium 
doorloopen. al- vorens zij den vorni van de 
volwassen visch ver- krijgcn. .De visschen in den 
Indischen Archipel behooren* tot de 
Elasmobrunchii (Haaien en Roggen) en de Teleoslei 
(Beenvisschen). De eer- ste zijn gekenmerkt door 
eon kraakbeenig ske- let, door het bezit van 5 — 7 
kieuwspleten. aan wcerszijden aphtcr den kop. De 
schubben zijn inecstal zeer klcin cn van een 
emailstekcl voorzicn, zoodat de huid op het gevoel 
raw is. Do inond on de neusgaten liggen. aan de 
onderzij- de van ilen kop. De vinnen worden 
inwendig gc- stcund door lioornstralcn cn kunnen 
voorzien zijn van met email bekleede stekels. De 
eieren zijn in cen lioornkapsel bcsloten, dat meestal 
langc uitlooj>crs bezit, wjiarinede het iian voor- 
werpen wordt vastgehecht. In verband hiermede 
heefb ecn inwondige bcvruchting plants. Velc 
haaien en roggen zijn lovendbarend; de eieren van 
dezo laatstc hebben cen slechts zeer dun 
hoornkapscl. Vorreweg de nicest。soorten leven in 
zee, cnkele gaaii de rivieren op. Zij leven van* 
dierlijk vocdsel en komen in a lie zeeen der wercld 
voor, maar voornainolijk in de trope】、 Tcrwijl de 
haaion pi in of meer spoelvormig zijn, zijn de roggen 
aim rug cn buikzijde afgcplat. Bij doze laatsto zijn 
do borstvinnen sterk ontwik- keld, onizoomen de 
zijden van het lichaam en loopcn dikwijls tot- den 
kop door. Zie oxrerigens: HAAI en ROG. De 
Beenvisschen. zijn bohalve door hun in mindere of 
meerdore mate verbeend skclet van de 
Elasmobranchii o.a. te onderschei- 
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den, doordat de kicuwopeningen door eon bcenig 
kieuwdeksel (operculum), dat met de beenderen van 
den kop samenhangt, bedekt is. Do schubben die 
evenwel kunnen ontbreken, missen email, cen 
gedeclte der vinsti-alen kan. verbeend zjjn. Velc 
soorten bezitton een zwcmblaas, die bij de Haaien en 
Roggen steeds ontbreekt. De Beenvisschen worden 
in ocn aantal orden verdeeld, waarvan hieronder 
slechts diegene volgen, van welke 
vertegenwoordigers in den Indischen Archipel 
bekend zijn. In de rangschikking en volgorde is 
ongevecr Boulengcr's systeem (The Cambridge 
Natural History VII, 1904, p. 541 e. v.) gevolgd. 

De Malacopteri/gii of Weekvinnigen missen 
stekels aan de vinnen. De buikvinnen staan ver naar 
achteren. Hiertoe behooren o. a. de Haring- achtigen 
en hunne ver wanton (zie HARING). Ook de zalmen, 
die in het Zuidelijk Halfrond ont- breken. behooren 
tot dezegroep. De Roofzalmcn, Myctophoidea (zie 
ROOFZALMEN) sluiten zich min of meer bij de 
vorige aan. Vele zijn geken- merkt door het bezit van 
eqn korte vetvin achter de rugvin, zooals ook bij den 
zalm wordt aangc- troffen. Hier sluiten zich de 
Cyprcnodontidae of Tandkarpers (zie aldaar) aan. 
Onder den naam Ostariophysi worden een aantal 
zoetwatervisschen samengevat, die alien cen 
verbinding tusschen het gehoororgaan en de 
zweniblaas, door tus- schenkonist van een reeks 
kleinebeentjes, gemeen hebben. Van indische 
vormen behooren hiertoe de karperachtigen (；
Cyprinidae) (zie aldaar) en de Vallen (Silvridae) (zie 
aldaar). De Apodc-s of alcn (zie onder AAL) en de 
Symbranchii (zie onder AAL), die eveneens 
aalvorjnig zijn, maar nooit gepaarde vinnen hebben, 
sluiten zich bij de vorige aan eu werden vi-ocger dan 
ook alle tezamen tot groep, de Physostomen, 
vereenigd. aldus genoemd oindat de zwemblaas bij 
deze visschen door een kanaal met het darni- kanaal 
in verbinding staat, terwijl dat bij de ovei-ige 
visschen slechts gedurende de ontwik- keling van het 
jonge dier het geval is. ?oo bij de Heteromi, die zich 
overigens door hun ver naar achteren. geplaatste 
bwikvinncn en het gemis van stekels en de vinnen bij 
de vorige aansluiten. Hiervan in den Archipel 
Fierasjer (zie aldaar). Dit geldt ook nog voor do 
mecst gepantserde Catosteomi, voorzoover bet reft 
de Jigging der buikvinnen. Hiertoe behooren o. a. de 
Mesvisch (zie aldaar) en de Fluitbekvisch (zie aldaar) 
zoo- wel als de zeenaalden (zie aldaar) en de bekende 
Zeepaardjes (zie aldaar), die tezamen, wegens hunne 
trosvormige kieuv/en de groep der Lopho- branchii 
uitmaken. De Percesoces vormen een overgang naar 
de volgcnde orde. Bij de Scom- breftocidae (zie 
GEEP) liggen de buikvinnen nog ver naar achteren, 
bij de Mugilidae (zie HARDERS), Atherinidae (zie 
KORENAARSVIS- SCHEN) Polynemidcie (zie 
DRAA1) VISSCHEN), Sphyraenidae (zie 
ZEESNOEKEN), Strornalai- dae (zie BAWAL) en 
Ophiocephalidaa (zie SLA N- 
GENKOPVISSCHEN) is dit niet meer het gevaJ. , 
Verreweg de grootste groep der Beenvisschen wordt 
gevormd door de AcanthopUryfjii of Sfce- 
kelvinnigen, aldus genoemd wegens het voorko- men 
van ongedeelde beenige stekels in de vinnen. De 
Acanthopterygii worden in een aantal onder- 
afdeelingen gespiitst. De Perdifofmes, Baarsach- 
tigen, bevatten, o. a. de Serranidae (zie ZEE- 
BAARZEN), de Sciaenidae (zie OMBERVIS- 
SCHEN), de Tozotidae (zie SCHUTTER- 

VISC'H), de Gerridae (zie KAPAS-KAPAS), de 
Slullidae (zie MULLEN), de Chactodonlidae (zic 
KL1PVISSCHEN), de Labyrinthici (zic LABY-
RINTH-VISSCHEN), de Acanthuridae en Teu- 
thidae (zie CHIRURGIJNV1SSCHEN), de Poma 
centridae (zic JUFFERVISSCHEN), de La- bridae 
en S car Ida e (zie LIP VISSCHEN). Een tweedo 
onderafdeeling is die dor Scombriformes (zie 
MAKREELACHTIGEN). cen derdc de Platvisschen 
(zio aldaar) (Pleuronectidae). Jlin of meer apart staat 
het geslacht Kurltts (zic al-' daar). De Grondels (zie 
aldaar) v or mon de ondcr- afdeeling der 
Gobiiformes, en zijn o. a. geken- merkt door de 
zwakke verbeening der vinstekels, de Zuigvisschen 
(zic aldaar) die der Discocephali. De Scleroparci zijn 
gekennierkt door de aanwe- zigheid van een beenige 
verbinding tusschen het voorstc kieuwdeksel en de 
beenderen oin het oog. Hiertoe behooren o. a. de 
Schorpioen- visschcn (zie aldaar) (Scorpaenidae) en 
de Poon (zie aldaar) (Triglidac). Terwijl de 
buikvinnen bij de vorige wcliswaar ver naar voren 
staan, maar toch in den regel achter de borstvinnen 
zyn gelegen, is dit bij de Jugulares niet het geval. 
Hier liggen de buikvinnen aan de keel, voor de 
borstvinnen. Hiertoe zijn o. a. to rekencn de 
Slijmvisschen (zie aldaar) (Ulcnviidae) en de Padde-
visschen (zie aldaar) (Halrachidae). A'an de 
Acanthopterygii zijn af to Icidcn de Opislhon^i, die 
min of meer aalvormig zijn cn geen bulk vinnen 
bezitten. Mieronder ecn familic： Masl'i- cembdiduc 
(zic NJ-：('S\-|SS('ll ICX). Ook <).•■ Ph.. tognalhi 
zijn van Acanlho/)tery(/ii af tc leiden. Peze visschen 
zijn gekennierkt doordat de bo- venkaak meestal 
onbcwcegbaar en met den schc- del vergroeid is. De 
borstvinnen zijn klcin of ontbreken gehecl. Hiertoe 
behooren <). a. (\a Triacanthidae cn Llalinlidne (zip 
HOOKW'fS- SCHEN) de Osbraciontidac (zie 
KOlT'JvRVJS- SCHEN) en de Tclrodonbiduc. cn 
Diodo (zie KOGELVISSCHEN). Van de ovt-rige 
or<b；n der beenvisschen, die niet of zchlzaain in 
Archipel vertegenwoordigd zijn, is moral der 
Anacarilhini van bclanj(, wriarloc (!<• !•:；」，：I- 
jauwachtigen (Oadidac) bchoor<-)i. Door i peanen 
wordt dikwijls ten onrcchtc ：tan alh-rlr-i indische 
visschen den naam „ka b<-ljan w geven. Deze 
visschen ontbreken in 'l( n 
Indischen Archipel. JJc ccnigc vcrtc-gi-n der 
Gfidid'if". is J3re(/mac<irof> mficclrllandi - son, 
een onaajizienlijk visehje, dat voor de( on- sumpVie 
van geen waardc is. 

Al naar gelang van het milieu ondcrschcidt me Ji 
zoet water-, bra k water- cn z<tcvissclien. Schcrp zijn 
de grenzen cell ter niet tf trek ken, vooral onder de 
brakwatervis-；<■ 1)eJI zijn cr uit den aard der zaak 
vele, die zoowcl in de ri- vieren als in de 
rivierinondingen voorkomcn of onigekeerd van uit 
zee de »,ivjcrmonden. opzwcni- jnen. VooraJ deze 
Jaatste categoric is in den In- dischon Archipel sterk 
vertegenwoordigd, voor- nanielijk in het OostcJijk 
do cl. Hier ontbreken namelijk grootendeels de ochte 
zoetwaterfa- milies, waarondcr to rekenen zijn de 
Notopteri- dae, Cyprinidae, ecn deel (ler Silnridae, 
Opltio- cephalidae, Labyrinthici en M 
astficernbelidac, waarvan slechts enkclc soorten 
Oostelijk van do groote Soenda-eiJandcn zijn 
vertegenwoordigd. Men heeft dit vcrschynsel op 
gcologischc gronden verklaard. De groote Soenda-
oilandcn hebben namelijk in een vroegci- lijdperk 
deel uitgemaakt. 
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van het Aziatisch continent, on konden dus van uit 
Aziii bcvolkt worden. De meer Oostelijk go- legen 
eilanden zijn gedecltelijk van jongen oor- sm'ong of 
hebben slechts kort met de nicer Wes- telijk gelegcn 
eilanden samengehangen, zoodat de genoemde 
zoetwatervisschcn niet tot hiertoe konden 
doordringen. Aan den andcren . kant heeft Nicuw-
Guinea met hot Austiralisch continent 
samengchangen; maar, daar Australie zelf arm is aan 
zoetwatervisschcn, kon Nieuw-Guinea slechts door 
enkele soorten bevolkt worden, zooals de 
Melanotaeniidae en Scleropages. De overige 
visclibcvolking van het zoete water van Nieuw-
Guinea, evenals de gchecle zoetwatervisch- fauna 
van de Molukkcn, bestaat uit zee- en brak- 
watervisschen, die de rivieren zijn. opgezwom- men. 
Hicrbij komcn dan nog de palingen, die, hoewcl in 
zoetwater levend, in hunne versprei- ding niet door 
de zee gestuit worden, daar de gcslachtsrypc dieren 
juist de zee opzoeken en daar hunne eicren afzetten. 

Voor de vermeerdering der kennis van de na- 
luurlijke geschiedcnis der visschen of ichthyologic 
hebben zich uit een vroegere periode de leden <lcr 
Natuurkundige Commissie Kuhl en Van Has- selt 
(zie op deze namen) verdicnstelijk gemaakt. Aan 
Pieter Blceker (zie aldaar) heeft de Indische 
ichthyologic zonder twijfel het meest te danken. 
Talrijk zijn zijnc geschriften over Indische vis- 
bchcn, de bestudeering waarvan zijn levenstaak was, 
cn die hij bekroonde met de uitgave van zijnc „Atlas 
Ichthyologique des Indes oricntales \cerlandaises". 
Deze uitgave were! evenwel door <lcn dood van den 
auteur gestaakt. Uit later tijd zijn het o.a. de reis van 
Prof. 3Iax Weber in 1888 cn de Borneo- cn Nieuw-
Guinea expedities ge- wce.st, die de kennis der 
Indische vischfauna hebben vrrmeerderd, maar 
vooral de Siboga-expeditie heeft in deze 
vermeerdering ecn groot aandcel. Ook de oprichting 
door het Dept, van Landbouw \ .m lict ,.Sen)i-
pcrmanent station voor het onder- z<"•]< van de zee" 
te Batav*ia en de in verband tlaui nicdc door hot 
onderzockingsvaartuig ,,Gicr" ecmaaktc loehten 
hebben do ontwikkeling- der ichthyologic bevorderd. 
A Is- voornaamstc ich- lliyologische literaluur na de 
bovengenoemde ..Atlas ichthyologiquc", die van 
1862- IS77 \crscheen, zijn te noeincn: Max Weber, 
Die Siisswassri - [''j.-che des j ndisehen Arc hi pels, 
Zoo- logischc Ergcl>nis.$e eincr Reisc in Nicderl. 
Osl- J nd ion, il I, IW9 J, ]). 405 — 4 76; L. Vaillant, 
Re- sultaf zoolojjques de 1'Expcdition Necrlandaise 
au Borneo central, Poissons, Notes Leyden Mus. XXI 
V, 1902, p. 1 — 166. Volz, Fischo von Sumatra 
(Rcise von Dr. Volz). Zooiog. Jahrbiichcr, Ablh. 
Systemulik etc. XIX. 1903, p. 347 — 419. Volz, 
Fischc von Sumatra gesammelt von Herrn G. 
Schneider, Ann. Soc. Zoolog. Suisse XII, 1904, p. 
451 -493. Canna Popta. Resultats ich- thyologiques 
des voyages scicntifiques de M. 1c Pr. Dr. A. \V. 
Nieuwenhuis dans le centre do Borneo; Notes 
J^cyden Mus. XXVII1905 —1906, l>. 1 — 304; 
Alax Weber, Siisswasserfischo von Neu (Jiiinca. 
Novu Guinea V, Livr. 2. 1908, p. 201 — 266, cn in 
Nova Guinea IX, p. 513 — 613; Max Weber, Die 
Fisc he der Aru- und Kci-Inseln, Abh. Scnckenb. 
Naturforsch. Gesellschaft XXIV, 191], p. 3 — 49; 
Max Weber, Dio Fische der Si- I boga-Expcdition, 
1913, I — XII, p. 1 — 710; L. F. de Beaufort, Fishes 
of Che eastern part of the Indo-Australian 
Archipelago. Bijdragen tot de 

Dierkundc XIX. J 914, p. 95 — 163. Max Weber, 
Neuc Bcitragc zur Kcnntnis der Siisswasserfische 
von Celebes, ibid. p. 197 — 213. Een werk, waarin 
allo tot nu toe uit den Indischcn Archipcl be- kendo 
vischsoorten worden bcschreven en waarvan thiins 3 
deelcn verschenen zijn is: 3Iax Weber en L. F. do 
Beaufort, The Fishes of the Indo australian 
Archipelago, Brill. Leiden. 

VISSCHER (FRANCOIS JACOBZN.). Geb. te 
Vlissingen, word verinoedelijk opgelcid op de 
„school voor de grootc zeevaart" van Robberfc 
Robbertsz. Io Cann, die van 1611. tot na 1630 te 
Hoorn gevestigd was. Hij was stuurman op de 
„Hoop", kapitein Pieter Harmanszn. Slobbe, op de 
weroldreis van de Nassausche vloot (1623 — 1625). 
Of hij, evenals zijn schip, in dat laatste jaar in dicnst 
van de O.-I. C. is overgegaan. is on- bekend, maar in 
1631 was hij in Indie, omdat hij toen met een 
Japanschc jonk in Cambodja is aan- gekomcn. In 
1633 kwam hij als stuurman met dien jonk uit Tonkin 
in Japan aan en in Aug. 1634 was hij wederom daar 
cn werd hem opge- dragen de kusten dicr eilanden ia 
kaart te bren- gen, wat hem cvenwel door de 
Japanners verhin- derd werd. In den loop van 1635 
kwam hij wed er te Batavia en in het begin vdn 1636 
vertrok hij naar Nederland, waar hij in Dec. van dat 
zelfde jaar naar O.-l. terugkeerde, oui van daar uit we- 
derom op Japan, te varen; hij maakte zich ver- 
dienstelijk met kaarten te jnaken van de vaste kust 
van Azie en do eilanden van China, Formosa en de 
Pescadores (voorkomende in Felekfs „Kar- tographie 
der Jap. Inseln 1909") alsmede een zeilaanwijzing 
vrast te stellen van Batavia der- waarts. In 16-12 
ontwierp hij de instructie voor de rcis van Tasman, 
die tot de ontdekking van Nicuw-Hollund Iciddc, 
wclke hij als piloot- of stuurman-nuijoor 
medemaakte, hebbende daarbij de tweede stem in 
den' scheepsraad, zoodat hem met Tasman — ook 
door de vervaardigde kaarten, waarvan ecn in het 
bezit is van Prins Roland Bonaparte — de eer dier 
ontdekking toekomt. 

Ook op de tweede reis van Tasman in 1644 was 
hij als schippevpiloot aanwezig, welke tocht ten doel 
had, de gcteele Noordkust van Nieuw-Holland te 
exploreercn; ccn kaart van zijn hand is het cenige nog 
aanw szige document van. die onder- ucming, die 
evenals do vorige door den Gouver- ncur Gcncraal 
Anthony van Diemen was ontwor- pcn. 

Op het cinde van laatstgcnoemd jaar diende hij op 
de vloot onder admiraal Maerten Gerritszn. Fries, 
gezonden van Tornate uit, langs de Noordkust van 
Nieuw-Guinea, naar de Ladroncn, om de Spjiaiischo 
zilverschepcn, die van Acapulco naar Manilla 
vocren, te onderscheppcn; toon dit niet gclukte, 
vervolgdc nicn de reis naar do Pescadores on 
Formosa, maar na het jaar 1845 ver- neemt men niets 
meet van hem. (Zie Heeres, Tasman 1898, alsmede 
Burger's Amst. bockdruk- kers 111). F. E. M. 

VISSCHERIJ is in den archipcl van onoindig 
grooter bclang dan haar zuster do jacht. Gaat men af 
op do historischo gegevens, wclkc omtrent dezo 
bcido bedrijven bestaan, clan mag daaruit worden 
afgeleid dat dit altijd zoo geweest is. Dit ligt trouwens 
voor do hand, daar do visch- vangst over het 
algemcen met minder moeite ccn veel ruimer bestaan 
oplevert dan de jacht, wclke vooral aan de kusten 
vcelal met grootc bezwaren go pa a rd gaat. 
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Mr. v. Deventer maakt melding van een liisto- 
rische bron van zeer buden datum, nl. het oud- 
Javaansche wet bock Koctara Manawa, welk book 
een merkwaardig licht werpt op het zeer eigen- 
aardig verschijnse], dat juist in Java en Madoera zeer 
kracht ig zich voordoet: de kunst matige vischteelt in 
zoet- en zoutwatervijvers. Op zich zelf is de 
aanzienlijke ontwikkcling van dit be- drijf een 
bewijs reeds van het groote bclang, dat de inlander 
stelt — cn reeds in zeer oudc tijden stelde — in het 
geregcld verkrijgen van verschc visch. Uit dat oud-
Javaansche wet bock nu — gecodificeerd in ca. 
1400, a Is sainensmel'ting van ouder Hindoerecht 
met inliceinsch-Javaan- sche rcchtsbegrippen — 
blijkt dat de kunstmatige Javaansche vischteelt in 
zoctwatervisch- vijvers (s i w a k a n) zoowel als in 
zoutwater- vischvijvers (t a m b a k) icts oud-
Javaansch is. hetgecn reeds voor 1400 A.D. bestond: 
en aangenonien mag worden dat het zeJfs iets oer- 
Javaansch is. dat gehcel eq al uit eigen Javaan- sehe 
behoeften en ncigingen is voortgesproten. In het 
wetboek wordt straf bedreigd tegen het in den nacht 
lecgscheppcn van een siwakan en tegen het stolen 
van visch uit een tanibak. 

Uit verschillendc door de O.-L Comp, uitge- 
vaardigde placaten blijkt dat de vischvangst in de 
18e eeuw verpacht word, bij welke verpach- ting 
dikwijls misbruiken schijnen voorgekonien te zijn: 
zoo werd in' een placaat van 1757 den ,,pagters van 
de boom gerccojninandecrd zig aan „de billijkheid 
cn in discretie te scliikken en te ,,laaten vinden 
zonder zig te verst outen de groot- „ste cn beste 
vissen uijt de party te zoeken eu „voor zijn eigen 
aandecl voor zig te nee men”. 

De pacht werd geheveii van allc voor bed erf 
bewaarde visch, ook garnalen, tripang, haaicvin- nen 
en bctaald hetzij in geld, hetzij in visch. 

Tegen het visschen „in deser stede riviere" 
anders dan met werpnet en hen gel. word reeds in 
1620 een verbod uitgevaardigd. terwijl in 1658 ook 
voor het visschen met het werpnet ecn consent 
vereischt werd. 

Oorspronkclijk waren de vischverkoopers blijk- 
baar vrijgelaten in het bepalen hunner prijzen, maar 
toen in 1628, tengevoJge van den oorlog met 
Bantam, geen concurrentie bestond en de 
Chineesche handelaren allengs te veel gingen 
vragen, werd een vischzetting bcpaald: de visch 
werd n】.door ,八，00爬00])。以''tegen vaste 
prijzen opgekocht. Al spoedig eebter jnoest <lc 
zetting wegens het ondervonden nadeel ingetrokken 
wor- den (J639). 

Omstreeks het midden van de ]8e ecuw.is ccn 
onderzoek gelasl naar de middelcn, die zouden 
kunnen leiden tot verbetering dor zeevisscJierij. OBJ 
de Inlanders „wicr spijse voornainentlijk be- „staat 
in versche' .en gedroogde of gezoute vis, ,,sou]aas te 
bezorgen cn om aan breng van vis van „uijtheemschc 
plaatscn te voorkomcn!,. D(； viscJi werd nl, uit 
Cambodja, Siam, Macao, Manilla, China en elders 
aangevoerd. 

In den aanvang van de 19e c-ouw deed men veel 
moeite om de visschers van Cheribon, Tegal en 
Pekalongan te bewegen hun visch naar Uata- via ter 
markt te brengen: blijkbaar waren zij af- geschrikt 
door de afpersiijgen waaraan zij bloot- stonden. 
Verboden werd toch om van de .,arnie visschers*5 
ongehoorde winsten te vragen, terwyl ook de zg. 
landangans op de vischmarkt verboden werden, 
aangezien zij allcrschandelijkst niis- 

bruik van de „onnozelheid dcr arme visschers" 
maakten. Verdor was de pachtcr vcrplicht o)n de 
visschers met de goedcrcn, die zij noodig hadden, to. 
gerieven, als „trcknetten, praxiwjoc- koengs. 
bnniboozen zetstokken, poctjock", enz., welke tegen 
bcpaaldc prijzen gcleverd mocsten worden. De 
huurprijs vnn vischwannen onz. were! verminderd. 
Ook word den visscher voorschot be- loofd. tcrwijl 
zij niet mecr „geexponeerd,5 bchoef-, den te zijn aan 
de ongezondc en geinfccteerde lucht buiten den 
boom, noch aan de mishanclc- lingen cn kncvelarijen 
van den pachter； de Comp, bekostigde den bouw 
van 40 visschers won ingen van steen met pannen, en 
de galg welkc, wegens heuling met de Engelschen, 
geplaatst was op de groote ,、3Iaronde'', werd ten 
gerieve der visschers weggenomen. Of al deze 
maatrcgelen gebaat heb- ben om de visschers naar 
Batavia tc lokken blijkt niet. 

Bij het in 1809 verlcende recht tot hcL visschen in 
de Krawangsche watcren was bcpaald. dat de 
vcrpachte rawa^s of visscherijen gezuiverd mocsten 
worden van a]]e ,,ruigtens'' en vuilnis waarmedc 
desclvc zijn bewassen of bezet": de afvocr van 
brandhout langs de rivicr mocht. niet verhinderd 
worden, het strand en <lc zee mocsten vrij gclatcn 
worden, terwijl de mon din gen dcr rivier en de 
poelen aan den zeckant niet inochten worden afgezet 
)net sero's of anderszins. 

Wettelijke bepalingen betreffende en Regeerin" 
maatregclen tot bevordering van de visscherij. J 
sedert het begin der 0<I.C. bestaan hebbende pacht 
dcr visscherijen in Ned.-Indie is in 18(>3 
(ordonnantic van 20 Augustus, Ind. Stb. no. f>!l) 
ingetrokken; sedert is de visschcrjj cen vrij volk-- 
bedrijf gebleven. Jn vcrband met. deze or(lojin；i n- 
tie is in hetzelfde jaar (bijbl. no, 1501) bcpaald : 

a. dat de bcambten van het dep. (ler ink. <-n uitg. 
rechtcn vcrplicht zijn de vi.sschcrsj)r;iuv.( n steeds 
bij voorkour v;m allc a nd ere, zoo mogclijk den 
boom tc latcn passc<T<!n ； 

b. dat de visschers het recht hebbun, Z'>txl<T tot 
het no men van cen conscnt-biljef. <lw 
noemd dopaitcmcnt vcrplicht tc kunn<u) v/'>rd<-n 
cn niitsdien zonder daarvan voorzien tc ZJ|H, ：；an 
boo rd hunner vaart uigen mede tc neBnii i^n 
hoogstc % kojang rijst, 5 zakken zo 111 < n •)() 
bossen bindrotting en zoodanige anderc 
huishoudclijke benoo<lig(lh<-dcn als zij zijn mede 
to voeren voor Jiunnc gewone dagelijk- sche 
belioeftf. Ann v<Tscliillenil<, cn o|> 
Java, den gouv. van Celebes en()nd., cn <lcn res. der 
Westerafd. van Borneo v/erd voorts 1 <• koj)- nen 
gegeven, dat de J<cgcering h”1, wcns(：li<-lijk 
achtt<*, dat aan de uitodfening v;u)Jiet bt-drijf van 
visscher en van viHcliverkooper nicest rnog<；- 
lijke vrijheid wonie gelaten en dat dcrhalte dicn 
afu)zi(*n bijzoii(lere keiiren wonlen uitge- vaardigrl, 
dan allcen voor zoover dit ten aanzien van het zetten 
van s6ro's in het beJang der schcepvaart noodig 
mocht 万jn of na«ler <le !>•,- hoefte da ar aan door 
de ondervinding juocht hlijkcii. 

Ver bodsbc pal ingen zijn uitgevaardigd tegen het 
plaatscn van visschers sero's, xtaken en palen in de 
va ar waters Jeidcndc tot ilc rccdcn van Batavia en 
Soerabaja (Ind. Stb. 1877 no. 107 en 1879 no. ] 18) 
en tegen het plaatscn van djerrnal's belafs, s6ro*H, 
palen, staken cn andere voor do schcepvaart hinder町
ke zaken in de toegangen tot en in de Balikpapanbaai, 
in de loodsmansvaar- 
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waters van Koetei en in de Kocteirivier tot aan 
TCngaron (Oostkust van Borneo), in de toegan- gen 
tot de Aroebaai en in cen gedeelto dor Bal- balan-
rivier tot aan Pangkalan .Brankin (Oostkust van 
Sumatra) (Ind. Stb. 1899 no. 114). In Ind. Stb. 1892 
no. 24 zijn de overige verbods- bcpalingen tot 
bevciliging van de bebakening ter Oostkust van 
Sumatra opgenomen. 

Het visschcn in open bare wat cren met aanwen-
ding van vergiftige, bcdwelmcndc en ontplofbarc 
stoffen, zondcr vergunning door of n a mens het 
hoofcl van plaatsclijk bestuur vcrleend, is straf- baar 
gesteld bij Ind, Stb. 1894 no. 280. Bij Jioogc uitz on 
dering worden zoodanige vergunningen verlecnd. 

Met een geldboete van / 10 —/ 300 wordt ge- 
straft hij, die zijn vischtuigen of netten niet ten 
jninstc een zeeinijl (van 20 in een graad) verwij- derd 
houdt van een vaartuig, bezig met het Icg- gen of 
horstcllcn van tclcgraafkabcls, en vocrcnde de voor 
doze vaartuigen voorgeschreven scinen zoodanig, 
dat zij van de visschersboot zichtbaar zijn. Nicttcmin 
hebben vissebersbooten ten hoog- ^stc 24 uren, ged 
urende welkc zij in hare bewegin- gen niet 
bcniaeilijkt inogen worden, den tijd zich 
overeenkomstig de aldus gegeven waarschuwing te 
geclragcn. Met dezelfde straf wordt bedreigd hij, die 
zijn vischtuigen of netten niet op den 
bovcngenielden afstand van een telcgraafkabel houdt 
(Ind. Stb. 1891 no. 234 en 235). 

In 1898 en ,99 zijn in de Preanger en in Chc- 
]il)(m po]iti(?-kcuren uitgcvaardigd, ten einde de du 
ar lictrschcnde roofvisschcrij, welkc den gehec- len 
visclist and met ondergang beclreigdc, tegen te gaan 
(Jav. Courant 1898 no. 66, 27 Dec. 1899). T< r 
bevordering van den vischrijkdom van de ri\ HTcn 
dcr Preangci1 wei'tl in 1899 van Gouver- n<,inent-
wegf / J 500 bcscJiikbaar gcstcld tot aan- koop van 
jonge visch (vise h bi bit). 

Overigcn-' word tot het begin van de 20e <<u\v 
van J A egeer i n gs wege weinig gedaan tot in -
.tanrlh'.-iulin.'-f of op bearing van diL middel van 
bcsiaan dat. onmiddellijk na den land- bo uv/. het 
v<>lksl»<(lrijf bij uitncniendhcid is. Ji<-i erevolg 
was, <lnt <!<• visscherij onrustbarend afnam. • 

(•. N. \ < rloop bfeijff-r<l(t dat de zeevisscherij- 
vioot met inl)egrij)vnn grootcre en kloinere ka- no's 
in 1870 bestond uit ongeveer 37,000 vaar- i 
inhoudcntle ongeveer 620,000 JI3, met (•<■11 b( 
B)ajining*v;in ongeveer 550,000 koppen cn cen 
opbrcng.si ter waarde van ongcvccr GO mil- liocji 
guhlen, fii in hot laatst van de vorige ecuw sJechts 
uit 1 G.OOO vaarttiigen met ongeveer 200,000 Al3, 
inhoud en een be manning van 100,000 koppen <-n 
ecn opbrengst ter waardc van hoogstens 20 milliocn 
gulden. 

Jn zijne verschiliemlo opstelleu over <lit oniler- 
w< rp bf'plcittc J)ij de noodzakclijkheid van Rcgce- 
ringsstcun in «lcn vorjii van gclddijke voorschot- ten 
cn vooral door verstrekking van onvermcngd zout, 
tegen zoo ]aag inogelijken prijs, voor het 
visschcrslM-drijf, zooals in Nederland toon reeds 
sedert cen 50t al jaren met zulk con goc<l rcsultaat 
gcsc]iic<l<le. 
.Ook R.A. Eekliout drong in dicn tijd stork aan op 
steun van Regecriugswegc tot opheffi»g tier 
zui^visschcrij, terwijl hij do Nedcrl. Feeders trncht- 
t(； te bewegen hunne Htoomtrawlers naar den Ind. 
Archipel to zenden, waar z() een ruiin bcclrijf zouden 
vinden, zonder schado voor de ini. 

visscherij. De 'opriqhting van een N.-f. Zce- 
visschcrij Mij. achtto E. urgent. 

Sedert ecn vijfticntal jaren wordt editor, wcllicht 
ook door den aandrang van voormclde schrijvcrs, 
van Gouvcrncmcntswegc vecl mccr gedaan in liet 
bclang van visscherij cn visch- tcclt. In de eerstc 
plaats heeft het Gouvernement, als ondcrdccl van het 
Departement van L., H. en N. con visscherij station 
(laboratorium) voor het onderzock der zee ingestcld, 
dat te Batavia is gevestigd en waaraan o.m. twee 
zoologen en con oceanograaf zijn verbonden. 
Oorspronkelijk was het station belast met de 
bestudecring van de visscherij cn de vischteelt 
zoowcl in natuurweten- scbappclijken als in 
cconomischen zin, maar sedert，in 1914 de Afd. 
Visscherij bij het Dept. v. L. N. cn H. word ingcsteld 
(Ind. Stb. 1914 no. 262) zijn de wcrkzaamhedcn 
verbonden aan het biolo- gisch onderzock der 
zeefauna cn de economische aangelegenheden 
betreffende de visschcrij en de vischteelt gcscheiden 
gn word het economische werk aan die afd. 
overgedragen. 

Het station houdt zich vooral bezig met het 
onderzoek naar do zeefauna, welke voor de 
visschcrij het belangrijkst zijn； de voomaainsto 
jnarktvisschen worden er in studie genomen, verdcr 
de roofvisschcrij, ovcrbevissclung, cnz. 

Daartoe heeft het de bcschikking over ecn 
onderzoekingsvaartuig, dat tevens dicnsten ver- 
richt voor het doen van occanografische en 
hjxlrografische waarncmingen. 

De Afd. visschery zorgt voor de verstrekking van 
conserveeringszout tegcw verminclerden prijs, het 
oprichten van afslagplaatsen en inzoutings- loodsen 
ter bevordering van den afzet en de conscrveering ' 
van vischproclucten. Aangezicn echter geblekch is, 
dat de liocdanigheid cn houd- baarheid van de in de 
vischzoutings-etablisse- menten bereide 
vischproductcn in het algemcen te wenschen 
overlatcn, is ccn visscherij-techno- loog belast met 
het voorbereiden van maatrege- len. welkc (laarin 
verbetering kunnen brengen. 

Voorts is de Rcgcering tot de overtuiging ge- 
komcn, dat uitbreiding der zccvisscherij tot een 
iiitcnsieve bcoefening onmogelijk is zonder bet 
inriehten van cenvoudige havenvoorzicningen in de 
bclangrijkste visscherijcentra ter Noord- kust- van 
Java en Madocra. Zoodanige havens zijn thans 
(1920) in aanbouw te Sevang (res. Reinbang) en te 
Pasoerocan (Madoera), terwijl nog voor anderc 
havens plannen in bewerking zijn. Ook zullcn aun 
ecnige riviermonden, waaraan vischcrsdorpci) 
gelegon zijn. de noodige voor- zieningen worden 
aangcbracht. Dezc maatrege- icn zullcn niet allcen 
ten goede komcn aan de visscherij, welkc met mecr 
volmaaktc bcdrijfs- jniddclen wordt beoefend. maar 
tevens aan de met primitieve hulpiniddelcn 
nitgeoefonde vis- schcrij. • 

Door tewerkstoHing van ervaren, vakkundig, uit 
Nederland afkomstig personccl wordt inc de naar 
hoogere volmaking van het be<lrijf gestreefd. 
Voorts wordt ten behoove van de uitbreiding cn de 
ontwikkcling van het zcevisschcrijbedrijf op ruiin er 
sc ha al dan tot dusver gcschicddo crcdiet verschaft, 
uangezien de inlandschc rceders, vischhaiulclaren 
en vischtelers in het algo me en wetinig gebruik ma 
ken van de bestaaiide Afdee- hngsbanken. Daartoo 
worden plaatsclijk wer- kendc visschcrij-bankjes 
opgcricht en opeubare vischveilingcn 
gcorganiseerd, die de noodigo 
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waarborgen aan de bankjcs kunnen verschaf- fen. 
Ook het particulier initiatief laat zich in den 

laatsten tijd nicer geklep. Van de naanil. ven- 
nootschappen, welke zich in het bizonder met de 
nssohcrij in den Arcliipel bezig houden, mogen liier 
genoemd worden de West-Java cn de Ncd.- Indische 
Hoogzeevisscherij en de Scandina- visch-Indische 
visschcrij compagnie. 

Do visschcrij heeft in den N.-I. archipel in de 
cerste plaats beteekenis voor de voorzicning in eigen 
en plaatsclijke behooften, daarnevens zijn enkcle 
gewesten in de Buitenbczittingen als productie- en 
uitvocrccntra van bclang geworden. Zij voorzien in 
de eerste plaats Java en ver- schillende streken in de 
Buitcnbczittingen van visscherijproducten en voeren 
deze verder uit naar het buitenland. 

Eon belangrijk productie- en uitvoi reentrum was 
Bagan Api Api, een plaatsjc aan den mond dor 
Rokan-rivier (Sum. Oostkust) ； sedert de sterkc 
slibafzetting in die rivier echter de kust- visscherij 
met vaststaandc vischtuigen nood- zaakte zich te 
verplaatsen, is de uitvoer uit deze plaats afgenomen. 
Trouwens is in het algenieen de uitvoer van 
vischproducten uit N.-I. in den laatsten tijd 
achteruitgegaan. Om daarvan een dcnkbceld te 
geven zij hier vcrmeld, dat de uitvoer nit N.-I. van 
gezouten en gedroogde visch m 1910: 6,773,000 
K.G. en in 1914： 3,525,000 K.G. bedroeg (over 
latere jaren staan geon cijfers ten dienste). 

Van de zoutwatcrvischvijvers op Java en 
Madoera wordt ecn belasting(Ind. Stb. 1893 no. 30 
en 124 j° 1905 no. 290.1917 no. 755) geheven, die 
reel overeenkomst met de land rente vertoont. De 
aanslag geschiedt bij admodiatie op den grondslag 
der gcschattc jaarlijlcsche opbrengst van de vijvcrs, 
zooals die volgens de bestaande gebruiken in elk 
gewest wordt bcpaald. 

Do aan het Gouverneinent toebehoorende 
x'ischvjjvers in de afdceling Krawang der resi- 
dentie Batavia uorden telken jare aan den 
meestbiedende verpacht. 

1. ZOETWATEEVISSCHERIJ,ZOETWATERVIJVEKS. 

Vischteelt in zoetwatcr treft men in verschillende 
streken van Indie aan ； vooral in West-Java cn in de 
Padangsche Bovenlandcn cn Tapanocli worden zecr 
vele zoctwatervischvijvers gevonden. In Tapanoeli 
bestond zclfs een politicverordening, welke, met het 
oog op watervoorzicning cn gc- zondheidstoestand, 
het aanlcggen der vij vers zOn- der vergunning 
verbood. 

In de eerste plaats vindt men nabij de oevers der 
rivieren dan)men. waardoor een gedeehe der rivier is 
afgeperkt en waarbinnen zich kwcekc- rijen 
bevinden； deze treft men ook aan in vijvers, kolken, 
plasscn 铲 meren, zclfs in warmc bronnen (b.v. ondcr 
Trqgong, afd. Tjitjalenka, Preangcr). 

Een bijzondere vcrmclding ver dient ook de 
vischkweekei'ij op de ondcr water gezette sa- wah's, 
waar de visch „als tweede gewas geplanf' wordt. De 
sawah leent zich met zijn danirnetjcs rondom ieder 
afzonderlijk rijstveJd bij uitne- inendheid voor deze 
teelt. Vooral de Preangcr, maar ook — hoewel in 
mindere mate — andere gedeelten van West-Java, 
zijn bekend om de eigenaardige vischteelt op 
sawah*s. 

In het Tijdschr. v. Nijv. cn Landb. in N.-I. zijn 
verschillende opstellen over dit ondcrwerp 
opgenomcn (van K. F. Hoile 1861, 1869 en 

1873; J. J. H. van Hal 1871; H. J. vah Swie- ten 
1868). 

Het blijkt cen voordeclig bedrijf te zijn: do 
sawali's, welke bij beurten met padi bcplant en voor 
vischvijvers gebruikt worden, brengen al- thans meet 
op dan de beste alleen met rijst be- plantc sawall's. 

Wijze.il van visschen en, vischtuigen： Een van 
de oudste, algenieen indonesische, maar tevens nicest 
verderfelijke middelen tot het vangen van visch in 
zoetwater — riviercu, plassen en berg- meren — is v 
i s c h v e r g i f, de beruchte t o c b a (zio aldaar), dat 
door den geheelcu archipel hcen word t a an gc we nd 
cn waarschijnlijk. al ecu wen in den archipel in 
zwang is geweest. 

Van de visschcrij met toe ba best a an vele be- 
schrfjvingcn ； zoo geeft Raffles in zijn “Java" 
(1817) er eene beschrjjving van, welke reel over- 
cenkomst heeft met die van Dr. Nieuwenhuis. 
Kcrnachtig bcschrijft Mr. v. Deventer eene dergc- 
Ijjke vischpartij aldus: 

„Ecn stuw in de rivier bij lagen waterstand 
gemaakt； het vischvergif een cind boogerop in het 
water gegooid, cen aantal Inlanders, die ondcr 
inisbaarmaken de halfbedwelmdc visch naar den* 
stuw benedenstrooms heendrijvcn, en het oud- 
inlandsche vischfeest is complect ； bij hoopen wordt 
de visch bij de afdanuning uitgescheptn. Daaraan zou 
nog kunnen worden toegevoegd, dat so ms 2 
afdammingen worden gemaakt, waartus- schen het 
water wordt uitgcschept, om ook nog de in de inodder 
achtergebleven visschen te kunnen bemachtigen. 

Gelukkig komt op Java deze fatale wijzc van 
sohoon leegvisschen ecncr rivier niet mcer voor 
(volgens Mayer word, waar men zich nog van ver- gif 
bediende slechts zooveel gebruikt ：ii' noodig was, 
om het water over ecn Jengle van hoogstens cen 
kwart paal te vergiftigen), maar in <!(• buiten- 
bezittingen kwam het visschcn met tu<-ba nog tot het 
begin dozer eeuw veelvuldig voo)\ Ook vinden wij 
melding gemaakt van het visschen. in de 
buitenbczittingen, jnaar dandoor den inlander, met 
ontplofbare iniddcleji -- onveer op gelijke wijze als 
met vcrgif. 

Ecn vrij algemeen voorkonifiKlc wij/'- van 
vischvangst in- rivieren en beken is het ；：fzetten 
van den slrooin over de gt hcple breedte met stccnen 
dam men en staketHels ； in sterken >i room 
vervaardigd van stevige palcn, w< lkc diep in den 
bodem worden gesJagcn, in zwakken st room van 
dun no aan clkaar gcregen bn nibocslokje , waarin 
slcchts ccjiige openingen worden vrijgclaten. Achtcr 
deze openingen worden fuiken aange- bracJit. ])e 
visch wordt door den st room of wel met stecncn enz. 
door in het water wadendr pci - sonen naar de 
afsluiting gejaagd. Een eind boven- strooms van den 
pasangan worden sointijds eenige pnlcn in den grond 
g<?slagcn, waaraan struiken, bladeren enz. bevestigd 
zijn, waarin de overal opgejaagde visch zich tracht te 
verschui- ]en. De toestellen (op Java ,,roempon‘‘ 
genaamd) worden echter na afloop der vischvangst 
afge- zet met vlechtwerk en bainbQf.-lattcn, waaruit 
de daariu gcvluchte visch met schepnetten opge- 
schept wordt. 

Een enkcle maal ziet men in rivieren enz. ook * 
wel sero's geplaatst, maar aangezien deze veel nicer 
voorkomen bij de mondingen der rivieren en aan het 
strand worden deze toestellen onder 2 
(Zoutwatervisschcrij) behandcld. 
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Soins worclen vischrijkc riviercn of be ken go- 
deoltclijk afgcloid; het water krijgt- daardoor con reel 
sncllcrcn stroom en voert de visch tegen wil on dank 
mode. Aan het cindc van doze soort van waterlciding 
wordt clan eon langwcrpig vior- kante bamboezen 
mand op palen gcplaatst, die het water wel, maar de 
visch nict doorlaat； dit is een zeer gemakkelijke 
wijze van visschcn, welkc zorg noch mocitc vcreischt
； allecn client natuur- lijk tegen diefstal gewaakt tc 
worden. 

Lijn en hengel. Evcnals overal elders is ook in 
Jndie de ccnvoudigste wijzc, waarop visch wordt 
gevangen, het visschen met lijn en hengcl. Dczc 
vischtuigen hebben over het algcmeen zeer ]ange 
snoeren, tcrwijl het ophalen ecn bijzondcre han- 
(ligheid vercischt, waaraan het den inlander gc- 
woonlijk nict ontbreckt. Ze hebben vecl overecn- 
komst met de onze. De ccnvoiuligsto vorni van den 
hengcl is de roede, waaraan een touw met hank 
verbonden is, met of zonder clobber. De haken zijn 
van kopcr of ijzcr gemaakt en ver- scbillcnd van vor】
n; sommige hebben slcchts een enkcle in een 
wcerhaakje ein digend e boclit, andere, voor grootc 
visschen, zijn ankervormig; vaak ook is de haak door 
den visschcr zclf ver- vaardigd door het ombuigen van 
ecn koperdraad, waaraan ccn punt geslcpen wordt, 
nict van een weerhaak voorzien. 

Met aas bestaat dikwijls uit regenwormen, dar- 
men, stukjes boomvrucht, f；prinkhanen enz. 
Eigenaardig is het- dat, tcrwijl de Europeesche 
visscher het bloot latcn van den haak als ecn groot c 
font bcschouwt, die het onmogelijk maakt ici s te van 
gen. de Tnlandschc (althans de Ma lei- schc) hengrlaar 
zijn aas jui^t zoo aanslaat, dal de haakpunt ont bloot 
blijft. 

Sonis woj'den in plaats van a as cnkcl kippen- 
v<.cren aan de lijn bevestigd, welke door de be- 
woging en de klcurcn de visch aantrekken. 

Netlen komcn in der Archipel in ajlerlei grootte en 
vorm voor: ook in zoeC、Yat-r worden sonis net ten 
van zeer grootc afniet ingen gebezigd, waarvan de 
opstfiling heel wat zorg on arbeid Vf-reischt. 

Met sleep- en t reknetten word! zoowel gevischt, 
gc^zeten in een pra 11 w, als loopond langs clcn oever 
<>f wa<lcn<i door hot water. , 

Ook werpnetten komcn veclvuldig voor en ver- < 
isrJx-n zc( r veckbchfncligheid ；(l<' visschor staat of 
in de rivicr of aan de)i voorkant v；s een praxiw. 
Dikwijls is het net van onderen bezwaard. Op Jav/i 
ei)Sumatra worden daarvoor ringen gebe- | zigd, 
wclk” de Inlanders zolf vervaardigen nit con nicngsel 
van ]•»<>(! en tin. 

Schci>nctten vindt men evenecns in allerlei grootte 
(-n vorni; van het cnorin grootc (otebcl- achtige net, 
tlat met c”n stevig stellagc in den s1 room wo nit 
geplaatsb en waarop de visschcr Zflf eon zit})laats 
lircft, tot het kl<-inste netje toe. Js er hoog water on 
treden <le rivieron buiten de oevers dan looj)t de 
geheelc bevolking uit, vooral de vrouwen. o)n met 
svhepnetten van al- h-rlei vorni en groot tc, met pl at 
to manden en wat yer(l<-r kan diencn. de vi^ch uit het 
trocbcle water op tc scheppen. 

Kleine schepnct ten <licncn voorts, om do in ver- 
Kchillcndc toestclleu g(*vangcn visschen op te hal<*n 
en zc daarna in de k(-pis (nnuwhalzige i visch 
manden) te bergen. Dicrgelyke platte breed- Imikige 
vischnianden, wier vorm*aan Bocksbeu- telfh^schcn 
herinnert. worden dnor de hengelaars 

mot touwen om hun lijf gchangen om cr de visch in 
te doen.' 

Fuikcn. Een zeer belangrijk vischtuig is de fuik, 
ovenals de overige vischtuigen over den ge- heelcn 
archipel in vcrschillende grootten en vormen 
voorkoinende. 

Grootc stevigo fuikcn worden, zooals wij reeds 
medcdceldcn, bij de afdamming en afzetting van 
stroomcn gebezigd. Zc zijn gcwoonlijk van bani- 
boclatten vervaardigd. De meeste fuikcn bestaan uit 
korfvorinigc manden, waarin een soort van trechter is 
bevestigd； de nauwe opening van den trcchtcr belct 
aan de visch het ontkomen. Ook worden wel doornen 
als weerhaakjes in de fuik aangcbracht, maar clan 
bcvinclt zich aas in de • fuik. Gcwoonlijk wordt de 
fuik afgcslotcn met gras, een klappcrdop of iets 
anders, dat wordt weggenomen oin de gevangen visch 
uit de fuik te lichten. 

Bij sommige fuiken zijn de ondoreinden der 
trechters voorzien van kleine de art jes, welke slechts 
naar binnen openen. 

Een, volgcns Van Musschenbrock, uitsluitend aan 
Indie eigen vischtoestol is de stulpinand, een van 
onderen brecde cn open inand in den vorni van een 
omgckcerdcn trechter, aan het dunne eind 
vastgehouden, waarna met de hand, van boven 
ingestoken, wordt ondcrzocht of eenige visch binnen 
de mand is gevangen. 

Naar dezelfde schrijvcr mcdejleelt zijn even- eens 
alleen aan Indie eigen: vallen van bamboe in den vorm 
van ccn koker met cen opening ter zijde, daarachtcr 
een slagtoestcllctje of knjjpertje. met een stukje aas, 
waardoor do visch wordt gevangen als liij den kop 
door de opening steekt om het aas tc bcreiken. 
Zonderling genoeg, zegt v. M., wordt met dat 
tocstellctje o.n. op Bali in gebruik cn katjepit of 
knijper gehcetcn, tamelijk veel gevangen, vooral 
paling. 

Eindclijk client nog melding gemaakt tc worclen 
van cene zondcrlinge wijzc van visschen, welke nict 
alleen in de binnenwatcrcn maar ook aan de kusten 
wordt aangetroffen, nl. het opdrij- ven van een school 
visch langs ecn flauw hcllend vlak van gcvlochtcn 
bamboe, dat met het eene cind in het water ligt en met 
het andcre rust op den i'and van ccn vischschuit，，
waarin de visch vcrzanield wordt. In binnenwateren 
words de schuit ook wel vervangen door netten of 
fuikcn. 

Harpoenen, pijl en boog worden wel hier cn daar 
in binnenwateren gebezigd — o.a. bij de 
toebavisscherij — maar komcn vecl mecr in zout- 
water voor, waarom ze onder § 2 behandeld worden. 

2. ZOUTWATERVISSCHERIJ. VIJVERS. Pc zeevis- 
scherij wordt nagenoeg langs a lie kusten van bij- na 
alle groote cn klcinc cilandcn van den Archipol in 
mcerdore of mindere mate uitgeoefend. Slcchts enkele 
kuston, welke clpor hare stcilte of door den 
rotsachtigen bode in, dan wel door de gevaarlijke 
branding, die er gedurendc het groot- sto gedccltc van 
hot jaar op staat, do vischvangst vcrhindcren, maken 
hicrop eene uitzondering, zooals b.v. de Zuidkust van 
Java, de Westkust van Sumatra en cen groot gedccltc 
van Bali, waar slcchts visscherij wordt gedreven van 
de beschutte havens on baaien uit. 

Langs do kusten zelf wordt over het algcmeen 
gedurende het gehecle jaar gevischt; het mecst on het 
^erogcklst echter in den drogen moesson, (I. i.. 
naarmate men ten Zuiden of ten Noorden 
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van den evenaar is, in den Oost- of Westmoesson. 
Waar de vischvangst niet als hoofdbcdrijf, maar 
als nevenbedrijf naast den landbouw wordt uit- 
gcocfend, wordt voornamclijk gcvischt nadat de 
oogst is binnengehaald, tcrwijl overigcns op den 
tijd van het jaar en ook van dag en nacht zich 
aUcrloi invloeden doen gelden, waarvoor gcen bc- 
paalde regelcn zijn aan tc geven. Be halve van 
den moesson hangt de tijd waarin men vischt o.a. 
af van bepaalde winden； in soinmige streken van 
Java en ook elders vaart men b.v. uit inct land- 
wind- cn kcert tcrug met zeewind-strooiningen: 
voorts van cb en vloed ； ,s nacht s en's avonds van 
den stand der ma an. Bit laatstc is ook naar ge- 
lang van de landstreek weer gehecl verschillend; 
liier gaat men bij voorkeur met voile ma an, daar 
met donkcro maan, elders met eerste cn op andere 
plaatsen wcer lie ver met laatste kwartier wit om zijn 
gcluk in de vischvangst te beproeven, Als vis- 
sellers bij uitnemendheid, die de vischvangst als 
hooidbedrijf uitoefenen, noenicn wij (cchter zon- 
der op vollcdighcid aanspraak te xvillen niaken): de 
kustbewoners van gehcel Madoera, van Pria- man 
(Wcstkust van Sumatra, waar de bod cm zich 
minder voor landbouw cigeut), van ccn groot 
gedeelte van Atjeh; van Palcnibang, die hunne 
tochten tot de Lampongs en tot Zuid-Banka uit- 
strekken; de Toridjene's of Badjo's, die nabij de golf 
van Boni (Z.-Celebes) thuishooren, maar gc- 
•woonlijk leven aau boord van liunne vaartuigen, -
waarmede zij zeer verre en stoute tochten ondcr- he 
men; de bewoners van de kleinere eilanden 
behoorende tot het，gouv. van Celebes en Ond.； 
van de Wcstkust van Tidorc; van gedeelten van de 
kust van Halmahera (die zich dikv/ijls ,ver in zee, 
wel tot Men ado en diep in de Am boina- zceen 
wagen). 

Behalvc voor de vangst van trek- cn andere 
visschen, welkc in groote scholen te gclijk wor- den 
gevangen, blijft de inlander, die ter vischvangst 
gaat, meestal nict nicer dan ecn ctmaal van de plants 
zijner inwoning weg. Hicrop koinen natuurlijk tai 
van uitzondcringcn voor; in de ocr- stc plaats bij de 
cvcngenoemde spcciale beroeps- visschers, maar 
ook in andere streken, waar het 
wel voorkomt dat cen visscher tot acht dagen uit 
blijft. 

L)c tijd, die niet voor vischvangst wordt bc- 
stecd, gebruikt- men om het vischtuig tc her- stellcii 
of 0111 de visch, die niet onniiddellijk voor 
consumptie of voor verkoop in verse hen staat 
bestemd is, te drogen, te zouten of op andere xvijze 
te verduurzamen (zie hierna). 

Van de vangst op groote sehaal in voile zee 
verdient in de eerste plaats vcrmelding de t r o c- b 
o e k v i s s c h c r ij, wclke blijkens bcschrij- vingen 
van het daarbij van ouds voorkomendc 
bezwcringsfeefst • reeds uit den Hindootijd dag- 
teekent. De t roc book, ccn trekvisch, ncemt gc- 
woonlijk haar weg door de straut van Alalaka, langs 
den Lingga-Archipc], West-Borneo cn West，-
Java. Het mceste werk wordt van het 
van gen dozer visschen gemaakt door de bevol- 
king, die in de nabijhcid van de Brouwerstraat 
(Bengkalis), nabij.de monding van de Siakrivicr 
(Oostkust van Sumatra) woont, waar zich ge- 
regeld gchccle scholen wijfjcsvisschen verzame- 
len. Deze bevolking vormt een bond van vis- 
schers. De inlander, die de mannetjes bijna jiooit 
ziet, verkeert in de meening dat de mannetjes, 
zoodra ze in de nabijheid van de Brouwerstraat 

komcn, in wijfjes vcrandcren. De troeboek wordt 
voornamclijk gevangen om de kuit, die als groote 
lekkernij geklt. Er zijn twee tijdcn waarin men 
uitgaat ter ti'oebockvangst, n.l. de grooto vangst van 
September tot November cn do klcine vangst van 
Februari tot April. Tijdcns de groote vaugst rekent 
men wel op 1000 stuks per sampan (vaar- tuig), 
tcrwijl de kleinc vangst slcchts geiniddcld 50 stuks 
per sampan opbrengt. De vangst ge- schiedt met de 
pockat (zie voor de beschrijving hierna). 

Het reeds genoemde bezweringsfeest, dat voor de 
uitvaart met grooten luistcr gevierd wordt, dient om 
den Djangi, den koning der trocbocks, gunstig voor 
de vangst te stem men. De hoofd- persoon is do 
Djindjang Radja», ecnc gewone vrouw uit het volk, 
in wier geslacht dezc waar- digheid erfclijk is. 
Gedurcndc de plcchtighcid wordt- zij als ecu 
.liooger wezen beschouwd, omdat men haar de 
macht toekent om den wil van deft Djangi mede tc 
dcelen en tevens om dicn geest gunstig voor de 
vangst te stem men of zijn toorn bezweren. Nad at 
de Djindjang Radja, vorstc- lyk geklccd, in 
plechtigcn oplocht naar een rijk versierde pendopo 
is gcleid, wordt zij door be- dwelmende dampen in 
ccn soort van. geest ver- vocring of extase gebracht, 
waarin zij het.tijdstip, dat het gunstigst voor de 
uitvaart is, aan de vis- schers medcdeelt. Daarop 
cloet men haar in een staatsievaartuig plaats nemen, 
dat omstuwd door de gehcelc visschersvloot in de 
nabijheicl ron(l- vaart, tot dat de Djangi door ecn 
eigenaardige op- boiTeling van het water van zijn 
gunstige stemming doet blijken. Een waterstr万d 
besluit het feest, waarvan als hcrinneringstceken ecn 
k；tj- bouwenkop op de plaats van -afvaart wordi 
()])- gchangen. 

De troc boe k viss clierij is stork rich ter uitgeg：
ian gedurcndc! den tijd, dat de inland.sche vox's ten 
< i-n hooge belasting van deze visscherjj hicvcji ； 
t door het Gouverncni< nt die belasling is opgeiu-- 
ven, is dezc belan^ryke tak van volksbe： (H.IB 

wedcr in bloci gekomen. Jnminer edit er(lat -!'• 
winstgevendc Jiandcl in troeboek en knit gcheel in 
hantdeii van Chineezcn is, die ook >r het verjeenen 
v;in voorschot ten <lc inlands<;ln- ' i schers dikwijls 
in hun macht hebben. 

Zioutvxiler-vischvijvers. ECM zeer belangi ijl< 
mid del van bestaan voor de bewoners van <l<； 
Noordkust van Java cn ook, hocwel in jnin<!(*r 
mate, van. de klisten van Madoera ei) van de 
Zuidkust van Celebes, vormt de kweek van vis- 
schcn (voornamclijk Band eng) in zout- of brak- 
water vij vers (t a m ba k) aan die kusten v<(4- 
vuldig voorkomendc, op Java voornajn<dijk in de 
residentic Socrabaja, ook in Djocwana en in 
Batavia. 

Deze vischtcelt is, zooals wij reeds 
vcrmel<l<l<*n, van zeer ouden datum en hceft 
steeds cen beJang- rijken tak van nijverheid 
uitgemaakt. 

„ZoowcI de inricJiting als het onderhoud <ler 
vijvers, de wijze van de teelt en(lc licffing van de 
bclasting zijn in de onderschci(l<in<5 gew(!sl<-n 
van Java zoo verschillend en uitcenloopend, dat 
schier in icdere res identic dezc aangclegen heid 
gcacht kan worden op ecnc afzondcrJyke wijzo 
geregcld tc zyn,,, Hchrcef de inspectcur viin cultures 
P. W. A. van Spall in zijn i a))port omtreut het 
aanlcggen van zout- cn zoetwatervischvy vers. Ook 
op grojid daarvan is het in ecn kort bcsteJc zeJfs niet 
mogclijk ecu gedelaillccrdc bcscluij- 
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ving van de voornaainste tambak's t.c geven. 
Hetgeen hi er volgt is, voor zoover de details be- 
treft, on Ucon d aan con bcschrijving van con 
tambak to Gresik, wftar dezo tak van nijvcrhcid de 
grootste Jiboglc' bcrcikt Jieeft. 

De good ingerichte vijvers hebben con nitgc- 
strektheid van ten minste 3 bouws — klcincre 
worden minder voordcclig geacht — tcrwijl er zijn, 
die tot 30 en nicer bouws bcslaan. Het aan- leggcn 
en gerccd maken van de vijvers kost heel wat tijd en 
moeitc. Blijkens het in 1903 versche- ncn rapport 
nopens de vischvijvers op Java en Aladocra — 
samcngcsteld naar aanlciding van ecn in 1884/0 
door de toenmaligc controleurs B. B. de Jaager en v. 
La wick v. Pabst ingcstcld oncler- zock 】)—zijn 
daarmede vaak nicer dan 10 jaren gemocid. De 
vijvers zijn verdceld in onderschei- denc vakken, 
genaamd pinian, dawocan, lalahan on kawakan, 
wclke door dammen van clkandcr gescbciden zijn. 
De pinian*s zijn bestemd voor de zaad- of 
plantvischjcs (vischbibit； nener), die voornaniclijk 
aan de kust van Madoera werrden ingczanifld, de 
grootte van onze stekcltjes hebben en in aarden 
potten in den handcl worden gc brae lit. Zij worden 
twcemaal in het jaar, om- recks Mei en November 
geplant. In Djoewana wordt de plant visch 
aangevoerd van Reni bang, Scinarang en jMadocra 
en ook voor ccn deci van de Noord- en Westkust van 
Japara. .De hiervoor gonocnidc vakken zijn dan 
vodraf gcrcinigd en jn onle gcbracht, daarna oin 
good uit to zuren i <'n tjjd lang aan de zonnehitte 
blootgesteld en i rvolgcjis tor lioogtc van een voct 
met water ge- \ ulil. WaunecT do visehjes cone 
leiigtc van lx/2 en ccne I)roc<lto van 2 ni.M. bcrcikt 
hebben, \v(>rd( J)< t watf.T tier pinian uit de 
clawoean ver- vei •i-lit. \v；ib g«'scliie(lt floor 
bajnboezen kokers, <li- . om lid indiingen van 
andcrc visch of schadc- difrl jc：-i 1<! bdetten, aan 
lict cindc met wai'ing. 
■ '-n soort vnn gaas, zijn beklced. Wannecr het im

 gevuld is, laat mon de kleine vis- 
-• h<-n 2 ：i 3 inaanden lang aan hiinnc vrijc ont- v. 

. r 、k、cht> zorgendc zc tegen zee- ' ''：•■! Js t <• 
!)<•' clx-rinen. Jnmi<hlels worden de ,>■.ikki1 n <l
；iw<p ：ui on ktlahan uitgediept, herstcld < n rnci 
z< <• wat< r gcvukl. Daar de vijvers steeds HI Hr (m 
iniilibdliikr nal>ijlu'id dei1 zee of van de •'i f >i <■ 
! i \'；> i. i^rin-hi bij <|(-n moml zijn aangelcgd, i - 
< r om /<■ van zoui of brakwatpr to voorzien, im I • 
in- i r noodig dan de grootc sluis (Madoc- i i i- -
<■!>: l；i ban ； .lav.: lawong) bij vlocd open te z- 
11 i-ii i-n bij el), om (((■ wegvlo('iing to bclctten, !'• 
luitcn. ][< t wat<T is dan cchter nog van de lainh：
.H ；-. -('li，i<|ci)<loor c(!i> <!am, voorzicn van 
'■en opening, die h(-( slcchts door con lat- of 
vlechtwcrk van bam boo binnenlaat. Diehl by <!<• 
groott? sluis vind( inen doorgaans een of nicer 1<1< 
iner<>, uifsltiitend bestemd om garnalcn en klvinc 
visschcn t-e vangen, die met hot water 
biiinendiingen en vastgehomlen worden in bij • lie 
sluis gcplaatsto bajnbo<!zen fuiken, wclke men 
(lagelijkK ledigt. Do lalahan ontvangt het zer-water 
l)e( eerst, maar dcolt hot mode aan de dawovan door 
shiisjes in dci) dam, die bcido vnjiccn schcidt, 
Opmi-rking vcnlicnen ook do eilnndjcK, die in(l(> 
dawoean (小 lalahan verstrooid liggen en met api-
npi cn t nndjang beplant zijn 

>)Waarom met de uitgave van (lit bedang- rijk 
rapport zoo lang word gewacht, is nict duidelijk. 

om aan de visschcn schaduw te verlccncn, door de 
afvallcnde bladcrcn ecne voor de vijvers nuttige 
meststof te vor men cn de mocrasvogcla te lokken, 
op wicr uitwcrpsclcn de visschen azen. 
Zijn de visschcn nu omstrccks 3 maanden oud, 

clan wordt een derde deci iii do dawocan over- 
gcbracht cn iia 3 of 4 dagen door het opcncn van de 
sluisjes in staat gcsteld zich ook vrijelijk in de 
lalahan Lc bewegen. Na cenigc woken heb- ben zij 
ecnc lengte van 2J/a d.M. cn een breedto van 7 a 8 
c.M. cn worden dan voor den ver- koop gcscliikt 
geacht cn, daar zij zich bij het inlatcn van vcrsch 
water steeds voor het bam- boezen vlcchtwcrk 
verzamelcn, kunnen zij-zondcr moeitc in de 
verlangdc hocveclhcid en grootte met ccn net of met 
de hand gcvangen worden. 

Is op doze wijzc de cerste partij van de hand gezet, 
dan wordt achtcreenvolgcns met de overige twee 
derden cvenzoo gehandcld. Ecnigc dcr best 
ontwikkeldc visschcn worden doorgaans in de 
kawakan (d. i. plaats waar de visch oud wordt), het 
kleinste vak, geplaatst, om na daar 2 of 3 jaren te 
hebben rondgezwommcn, voor 4 of 5 malen 
hoogcrcn prijs dan de gewone bandeng's te worden 
verkocht. 

Voor de voeding der visschcn in de vijvers 
behoeft niet gezorgd te worden. Daarin worcit 
voorzicn door de loemoct(kroos) cn zich op den 
bodem ontwikkelcnde wieren alsmedc door de uit- 
werpsclcn dcr zcevogcls, wclke laalste het nicest tot 
het vetworden der visschen bijdragen. 

De vischvijvers vertoonen vcel overeenkomst met 
onze Zccuwschc Qestcrkwcckerij in putten, „met dit 
groote ondcrscheid allcen" — schrijft Mr. v. 
Deventer — „dat de oesterputten vaste 
kweckplaatscn blijven, tcrwijl de tambnk's — naar 
de juistc def ini tie van den beer De Jaagcr — ccn 
soort van Icvcnde wezens zijn, die opkomst, bloei, 
achtcruitgnng cn verdwijning kennen, door- da t ze 
bestaan mocten op steeds aanslibbende kustgronden, 
echtc Zecuwsche “schorren", die langzamcrhand 
vci'dcr van de zee wcer afraken langzamcrhand dus 
jnocilijkcr met zeewater te ververschcn zijn, allengs 
dan ook dcels met zoct- watcr onderhouden worden 
— aan welk brak- watei' de zeevisch ook nog wel wil 
wennen —, doch dan cintlclijk onbruikbaar worden 
als zoo- da)iig en omgezet worden in rijstvelden. 

,.Be tanibakaanlcg moest dus wel daar het incest 
in zwang zijn waar de sterkste kustaan- slibbing best 
on d: hij vomit, zoo te zeggen, de Javaansche 
methode van landaanwinning bij zee. Inderdaad is 
dan ook de st reek van de Solo- monding, de Seda joe 
——Gresik ——Soerabaja ——Ba-, ngilkuststrook, 
het grootste en waarschijnlijk ook het nicest anticke 
gebied der zoutwatervisch” vijvers; benevens de lagc 
kuststreken bij Djoe- ana, waar voor ecn paar 
eouwen nog cen binnen- zee bestond. Toch blijft hot 
wonderlijk, dat do tambak's in West-Java, behalvc in 
Batavia cn Bantam, zoo good als nict voorkomcn, 
zelfs niet bij [ndramajoc, waar clc kustaanslibbing 
toch zoo aamnerkelijk is. In Bantam zijn zc 
schaarsch, in Batavia vrij vccl aanwezig, in het oude 
go west Krawang, in C'hcribon, ja zelfs in Tegal on 
Peka- longan komen zc zoo good als nict voor. Maar 
bij Kendal (West-Soinarang) bogint de ware tambak-
cult uur en zet (Ho zich, al naar de gosteltenis der 
kust, met smaller cn breeder st rook, dan wel mot 
plaatseliike gapingen, voort tot in BSspeki en op 
Madoenx. Bij La inongan cn Gresik gaat 
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dit vijvergebied zclfs een 20 paal, d. i. ca. 30 K.M. 
of 5牛 uur gaaus, landwaarts in. 
心,.Jn 1S63 berekendc Van Spall dc totalc uitge- 
strektheid der tambaks op Java, buitcn Madocra, 
op 46.000 bouws% waarvan 35.000 in de res. 
Soerabaja； het ondcrzoek van J8S5/6 gaf 
uitgestrcktheid van bijna 60.000 bouws voor gc- 
heel Java, buiten Madoera, wcer, waaronder 
34.500 bouws in Soerabaja. Soerabaja blijft dus 
nog steeds de baas van alle, niaar is toch in het 
tijdvak 1863/S6 iets achteruitgegaan; cloch bij 
vergel可king der verilcre cijfcrs, blijken in die 
haast 25 jarcn de oppervlaktcn in Senia rang cn 
Japara meer dan vcrdubbcld, in Roinbang bijna 
verdubbeld, in Pasoeroean een weinig toegeno- 
mcn, in Probolinggo en BSsocki stationnair ge- 
bleven; daarentegcn is in 1886 Bantam cr met 
370 bouws bijgekom(?n en vcrschijnt Madoera —
— 

Van Spall zwecg — met 9400 bouws 
-op de lijst, d. i. zooveel als Japara cn Pasoe- 
roean samen. En hoezecr deze eultuur zich nog 
steeds uitbreidt, blijkt hicruit, dat in het genoem- 
de, in 1886 afgcslotene — zij het clan ook pas in 
1903 uitgegeven — rapport, over tambak's in 
Batavia nict - gerept wordt. tcrwijl de resident 
van Batavia in 1S91 (zie K. V, 1892, bijl. C) reeds 
kon rapportcercn over „tal van vischvi)versn in 
z^n gewesi, waarin de banding en anderc visch- 
soorten worden getecld". 

Hoewel de tambafs aan de kusten van Ma- 
doera, wegens den voor de. vischteelt minder 
geeigenden bodcin, waarin weinig plantcjigroei 
xoorkomt, in vergclijkiiig met die van Java van 
infericure qualiteit zijn. mogen zc niet gehccl 
buitcn beschouwing worden gclatcn, al ware het 
slcchts omdat ze zeer menigvuldig voorkomen, 
vooral aan de Zuidkust. Ze hebben vee) OVCMCII- 
komst met die op Java's NoOrdkust, en vertoonen 
ook ondcrling vcel verschil in vorm, aanlcg, uit- 
gestrektheid, beplanting met api-api en tandjang 
enz. Zeer cigenaardig is het, dat dp aan de kusten 

Madoera veelvuldig voorkomende zoutpan- 
ncn gedurende den tijd dat dezc niet voor aan- 
uiaak van zout gebezigd worden (den West- 
moesson) dikwijls als vischvyvers dienst doen. 
Zeer voordeelig kan dat bedrijf nict zijn, omdat 
de zoutachtigc bodem zich al heel slccht voor 
vischteelt eigent. (Voor n ad ere bijzonderhcden 
wordt verwezen naar het genocnide rapport 
nopens de vischvijvers,' bl. 119 — 125). 

Volgens de laatste statistieken omvatten deze 

waarover 

van 

ecu 
van 

cn 

visclivijvcrs op Java een uitgestrcktheid van 
p.in. 78.000 bouws (55.353 H.A.), waarvan alleen 

in het gewest Soerabaja 47.000 bouws. 
Sommige dezei1 vijvers vcrniiiideren in pro- 

ductiviteit. Een naar de oorzaken daarvan inge- 
.■■y/.- steld onderzoek braebt aan het licht, dat deze 
• - ■■ productievermindering te wijtcn is aan on vol- 
doen de water ver ve rs c 1)i ng bij intredenden vlocd. 

■:f. Voor een oordeelkundigc bcvJoeiing, waardoor 
'y .... dit bezwaar zal worden ondervangen, wordc-n 

, verbetcringswerken aangelegd. 
Voorts worden op Java in den ]aatstcn tijd 

vischkwcekerijen aangelegd, waardoor de be- 
,• ■ schikking over een voldoende lioevecllieid poot- 

•_ • vinch wordt verkregen. 
Wyzen van vischvangsl, vischtuigen. In de eerste 

plaats verdiencn vermelding de reeds met 
enkel woord onder § ] hiervoor geiiocmde visch- 
staketsels, welke schier overal aan de kust van 
alle eilanden van Indie worden aangetroffen. 

ccn 

Staketsels. Hoewel naar de landstreck in vorm 
ccnigszins verschillende, hebben deze staketsels, 
wellie ondcr allerlci namcn bekond zijn (alge- 
mccn: sero ； Java: wide, tjagcr of als zc groot 
zijn bandjang； Sumatra: belat ； Riouw enz.: 
k^locng, djerinal； Celebes: bila), meestal dozen 
grondvorm: dric of meer acliter elkandcr op- 
gcrichtc stellcn zijvleugels, in vogclvlucht ge- 
zien bngeveer den vorm hebbende van onder- 
ling verbonden, half ineen gcschovcn V'$, met 
eenigsziiis gapende punt, de vleugels wat nit * 
gebogen cn wijduitstaande. De* visch, door 
hier cn daar gcplaatstc alleenstaande schernicn 
(palissadeeringen) onwillekeurig naar de richting 
dcr door dcV's gevormdc kainers gcleid.zwemt al.-> 
van zelf door het cerstc vak cn, met steeds moei- 
lijkcr tcrugtocht, allengs door alle vakken, tot«hit 
zij, cindclijk in het laatste vak gekomen, schicj' 
onmogelijk den terugweg kan vinden uit dozen 
doolhof cn in handen valt van den eigenaar 
hot toestel, die op vaste lijden met een pra 
derr buit kornt ophalcn. Bij sonamige sero*s 
zooals b.v. bij de zg. „sero basar" der Molukkeii 
—kan het laatste vak nog met cen soort van 
deurtje worden afgesloten. 

Het ledigen van de sero geschicdt. met 
schepnc&jc of met ecn Icpelvormigen van rot an 
gcvlochlen schcpper； op Borneo met cen 
touwen bevestigde rot'an schepmand. 

De lijden, waarop de sero's worden uitgezei, 
han gen natuurlijk van jnoesson, wind en stroo- 
mingen af. In sommigo streken worden reeds 
na cen paar we ken vcrplaatst, elders — zooalf 
b.v. aan Borneo's kusten — eerst wanneer ze ic 
vcel met schelpclicrcn enz. zijn bczet, hntgeiMi 
na ongevcer 45 dagen plaats vipdt. 

In,de Molukken, waar de staketsels veelal z<?6 
hoog worden gemaakt, dat ze bjj \4occl nog 
voeten boven water uitsteken, wordt aas in < H 
sero*s aangcbracht. 

De sero's zijn gewoonlijk van bam boc, de 
bindingen van tali dock of genioeto!- verva；! i - 
digd. 

De k^loengs van den Riouw-Lingga archies 
bestaan -- ))aar A. L. v. Hasselt en H. J. E. I 
Schwartz (De Pocloc Toefljoeh in het Z. gedr-dt < 
der Chin. Zee) mcdedeelen ― uit schutt ingc 
gcsplcten bamboe, dunne j'otan of stcj)gel- \ ■、、 
een varensoort, resain, die met akar paki：. 
taaien stengel van ecn klimvaren, of met rot ；< n. 
dicht naast elkaar stevig verbonrlcn zijn cn 
danig opgcsteld, dat het go heel een s(；orl \ an 
doolhof vormt. Ter bevestiging van de scliul 
tin gen, die op den bodern staun, zijn op gcjjj !<r 
afstanden rechte stokken diep in den grand ■ 
dreven. I)e kelong's loopen breed uit 
aan de anderc zijdc in cen soort van fuik, 
boven horizontalc stokken zijn aangcbracht onj 
den visscher tot zitpjaats to diencn uls l)ij, m<-i 

netje aan ecn Jan gen ntcol gewapend, de visch 
opschept, die zich in het binnenste der ingeslof cn 
ruimte hceft verzamcld en gocn nitweg Jiccfi. 

l^ijkens auntcekeningen, door A. L. v. Hassell 
tijdens zjjii rcsidentschap over genoemd gcw>t 
gemaakt, beslaut de (I j G r m a 1 uit ecn ban)bo<- 
galg, waarin ccn ovaalvormig rotan-nct r 
]engtc van 土 3 M. met kawals op en ne<；r ft(■- 
Ihaald kan worden, hetgeen bij vlocd en cb g<-- 
schiedt. Aan Ijeidc zijden van den galg zijn pa!<-n 
''opgericht oj)een ondcrlingcn afstand van ! M.； 
de inlander acht dezen afstand nict tc groot on) 
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de visoh tc nopen naar de rich ting van den galg en cl 
us in hot net to zwemmen. 

Sero-achtigc tocstellen — rcusachtigc fuiken, als 
wij zc zoo nocmcn mogon — treft men ook buiten onzcu 
archipci aan. A an de kusten van Japan vindt men zeer 
veel sero's (ook aldaar aldus genocind) welkc cen 
treffendo gelijkenis hebben met de boven omschrcvenc. 
D。aan de Zuidkust van Frankrjjk voorkomende ni a d r 
a-, q u e s gelijken evencens zecr veel op deze sero^./. ，

/ ^,)Ajdammintjen enz. Een zeer eenvoudige c* , ‘‘ 
tpvcns vaak zocr loonende wijzc van vischvangst aan het 
st rand is het aanlcggcn van dijkjes van koraalstccn enz. 
op banken en riffen, wclke met vloed onder water komen, 
doch met cb droog val- len. De visch, die met vloed over 
de dijkjes is gczwomnicn, blijft daartegen liggen 
wanneer het water valt cn de bevolking heeft den buit 
maar voor het oprapen. 

Op de dijkjes, welkc zich soms over groote 
afstanden uitstrekken, worden veelal nog ver- 
sperringen van kalapabladcren en dcrgclijkc aan- 
gcbracht, om de visschen den tcrugtocht nog 
inoeilijker tc maken, Ook wordt daartoo bij het 
intreden van de eb cen houten raam met cen zak 
gebezigcl. 

*Aan de kusten van Atjeli en ook elders (o. a. op 
Java) vindt men dcrgehjkc versperringen (sa- rangan) 
van bamboclatten gemaakt, die door terraswerk aan 
elkander verbonden zijn. De sarangan's worden soms 
geplaatst in den vorni van cen V, in de punt waarvan 
cen opening gela- H-ii is, waardoor de visch kan 
ontwijken, maar waaromheon ocn cirkelvormig 
staketscl is aan- g< bracht waarin de visch achtcrblijft. 

Ncltcn. Voor de groote vischcrij in open zee alsook 
dichtcr aan de kust wordt het treknet of de zegen, de 
z.g. p o e k a t gebruikt, wuarmede geheclc scholcn 
tcgclijk worden verschalkt, zoo- ah. b. v. bij de 
troebockvisscher ij. 

1J(； po(；kat is naar de landstreek zeer verschil- 
van groottc en ook, hoewel in mindere mate, van 
vorni. Terwijl het net b. v. in de Zuidelijke g'.deellcn 
van Sumatra gcwoonlijk niet langer dan 100 ；\ 1 GO 
meter wordt gemaakt, bereikt heb ID Al jch iu dm rcgcl 
cone lengte van 400 vadem < n (•<•)! breedte of, als 
men wil, een lioogte van •1 vadeju. Wij la(en hi er de 
bcschry ving volgcn van <l<： Aljchschc poekat, 
welke in hoofdzaak "i)fis aan het in zecr lovendigc 
klcnrcn gi- sic hoofdstuk “vischvangst" in Dr. Ja- 
cobs* bock over Atjeh. Do pockat bestaat uit t wi,(- 
nil/，sirekte gedceltcn, waarvan de mazen zt- i' grooi 
zijji en welkc Klechts dienen om .do naar h( t 
jiiicldcngedcplte, het cigenlijkc net, t<- IcideJi. Dit 
middengedeelte heeft den vorm van cen grooten zak 
van 50 立 60 vadem lang (bij klcincrc nclten natuudijk 
in (ivenredig- heid kleinej', Van Musschenbroek geeft 
b.v. 10 M. op) van fijnc jnazen, met twee zukvormige 
. hoj-ens, waarin zich de visch ten slotto moot 
verzajnolen. Ikzc horens zijn door eon tonw aan de 
uiteinxlen stevig vastgebonden cn kunnen, zoodra do 
visch aan wal gcslecpt is, geopend worden om de visch 
cr nit te ncmon. 

D(s pockat is over haar gchcole lengto op gc- 
rcgeldc afstanden van stukken drijfliout van een zaehtc 
kurkachtige houtsoort, voorzicn, die aan ' het bo vens 
to touw van het net en ook aan het I boveustc gfulf-
clte van ch-n zak zijn ))cvestigd en waardoor de bo\ 
enste laag A*an het. geheelc net | 

drijvcnde wordt gehouden. Aan het onderstc touw 
zijn, in eon soort van mandje van rotan, evencens 
op gelijke afstanden, ovale kcistccncn ongcveer 
ter zwaarte van 1 K.G. aangebracht, waardoor het 
net, in zee gelaten, ccn vertica- 】cn stand 
aanneemt. Aan het zakvormige, cigenlijkc net zijn 
dezc steenen vervangen door langwerpig ronde 
stukken zink,dic in het onderstc、 touwwerk zijn 
ingcrcgcn. Deze stukken zink zijn allc van gelijkc 
zwaarte, behalve cen, n上 het middelstCj dat mecr 
dan het dubbcle der zwaartc van de andcre heeft 
cn nog iets steviger aan het net bevestigd is, wijI. 
dit in geon gcval mag ver- loren gaan. Het bevat 
n.l. in zijn binnenste ingc- smoltcn een op papier 
gesc lire ven koranspreuk, waarvan het verlics niet 
alleen de vangst voor clien dag zou bederven, doch 
ook het succes voor volgende gelegenhcdcn 
twijfelachtig z«u maken. 
Aan het achtcrstc gedeelte van het net bevindt 

zich, aan een touw vastgebonden, ecn groot blok 
drijfhout (Atj也h: galoeng), dat den pawang pockat 
(degcuc die de wcrkzaamhcden regelt, ge- woonlijk 
tevens cigenaar van het net), die zich in de prauw 
achter hot net bevindt, als dit is uit- geworpen, steeds 
aanwijst waar de cigenlijke zak is, zoodat hij, 
wanneer het -net hicr of da ar on- klaar wordt of 
vastraakt, steeds dadclijk bij de hand kan zijn. Soms 
bevinden zich aan cen poekat twee van dcrgclijkc 
galocngs. 

Aan elk dcr beidc uiteinden van het net is ecn 
sterk, van driedubbcle rotan gevlochtcn touw 
bevestigd van ecn paar honderd meters lengte. Het 
ecne eind blijft aan land, het andore gaat .cerst met 
de prauw mee en wordt later ook aan land gcbracht. 

Voor de bchandcling van de pockat zijn heel wat 
mcnschen nooclig en wordt veel liandigheid, goccfb 
leiding cn vooral samenwerking vercischt. Behalvo 
de pawang poekat- (de leidcr) zijn cr G—10 helpers, 
die zich gewoonlijk voor het ge- hcele vischseizocn 
verbinden cn vcle trekkers, die ook dikwijls, doch 
niet altijd, aan de kongsi verbonden blijvcn 
gedurende het gcheele seizocn. 

Wordt in de nabijhcid van de kust gcvischt dan 
gaat men aldus tc werk: het net wordt. met de beidc 
touwen in ocn prauw geladen en naar de plaats waar 
men visschen wil gebraoht ； het ecnc cind touw, dat 
aan land blijft, wordt zoover uitgevierd als noodig is, 
waarop lict net lang- zaam wordt uitgclaten, niet 
dieper dan op 4 vadem water. Nu rocit incyi met de 
prauw in een groote bocht, het overige gedeelte van 
het net uit- latondc, terug naar hot strand waar het 
tweedo touw wordt aangebraclit, terwijl men het net 
alle.ngs laat vicren. De prauw gaat nu torug naar het 
hoofdeind van het net tot achter de plaats waar de 
groote clobber (galoeng) drijffc, waarop de trekkers 
op het strand de bcide einden touw aanvatten cn 
daarmede het net, in zecr langza- mcn doch 
gcrcgclden trod schuin achtcrwaarts loopcnde, aan 
den wal trek ken. Door den eigen- aardigen 
langzamon trippclgang der trekkers wordt het net 
aanhoudend in ecn langzamc op- en neergaando 
beweging gcbracht, waardoor de visschen die cons 
binnen den omtrek van hot net. zijh, verhinderd 
worden om door de groote mazen hecn tc zwemmen 
en cindelij]< in den zak tcrecht komen. Is de zak ver 
genoeg op het strand ge- slecpt. dan springen de 
helpers, die in de prauw zitten tc water en wordt het 
soms zwaar gcvulde net met- vcrcenclo kriichtcn op 
het.drogc gcbracht, 
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tcrwijl de kleine jongens, die cr bijna altijd vol- 
doende by tcgenwoordig zijn, de thjins buiten het net 
springendc visschcn bemachtigcn en terugbrengen 
of buit jnaken. 

Het gchecl geschiedt met ernst en kainite cn 
onder volmaakte stilte, als gold het cen gods- 
dienstige plcchtigheid in plaats van het buitma- ken 
van visch. 

Aan koraalachtige knsten Icvcrt het gebruik van 
de pockat als treknet yecl bezwaar op. 

In voile zee, b. v. bij de troeboek-visschcrij, gaat 
men blijkens de beschrijving van Van 
Musschenbroek — als volgt te werk: .,Mct 2 
grootere en eenige kleinere vaartuigen wordt ccn 
school, visch onxzichtig genaderd en dan, nadat de 
zegen tc water gelaten cn uitgespreid is, zoo- veel 
netten, als.'staande wanclen. om de school 
heengcbrarfit, als slechts doenlijk. Langzaam 
wordcn daarna a lie onderdcelen naar clkaar en naar 
het midden van de zegen toegewerkt, tcr- wijl cen 
aantal jeugdige vrijwilligcrs rondoni de netten 
zemmende en duikende de visschcn terug- jagen, die 
boven of onder het net door trachten te ontkouien. 
Ecn levcndig tooneel, nog levcndi- ger het volgende: 
de zywcindcn van de zegen zijn. eindelijk 
aaneengebracht. de beneden-sim van de kuil is 
voorzichtig naar boven gchaald en daar- mede voor 
de visch de gemcenschap met de buitenwercld 
afgesneden. De gehcelc vangst zit nu in den kuil, de 
i ruinicn zak met G M. opening en meer, waarvan al 
de randen nu op de in ccn kriug, en boeg aan boeg 
aan clkander box estigde booten worden gelcgd: de 
kuil wordt nu lang- zaam en gelijk verder opgchaald. 
Men bemerkt nog weinig leven en zou het net ledig 
wanen, als niet de hcldcrheid van de zee reeds cen 
kijkje naar beneden toeliet. Pas allengs bemerkt de 
visch dat de v可ver waarin zij zich bevindt steeds 
ftau- wer en ondieper wordt ； doch het oogcublik is 
duidelijk nierkbaar wanneer zich die overtuiging bij 
haar gevestigd heeft. Van dat oogenblik heerscht ecn 
levcn. plassen, worstelen om weg te komen, daarbij 
ecn bcdrijvighcid, juichen, Inchon van de visscliers, 
ceji opgewekt, Icvendig toon cel, dat men het 
ccnmaal bijgcwoond hebbende nict weer vcrgecl". 

De overige voor de zeevisschcrij gebruikt wor- 
dendc netten komcn over het algemeen wat huline 
samenstclling bet reft zoozecr met de Eu- xopcesche 
drijf- en zinknetten, kantschakcls, schrobnetten enz. 
overeen. dat cen bijzondeic be- schrijving liier geen 
plaats behoeft te vinden. 

Ook kruis- en werpnetten words vcel gcbruikt vo 
ora I de laatste, die wij reeds in § 1 loerdcn kennen, 
en in wclkcr behandcling de inboorlingen zeer 
bedrevcucijn. Schepnctten vindt men voonil in den 
Rtouw-archipel in grootc vohnaakl held. Zij worden 
daar over de geulcn tusschen ban ken, en op andere 
waterloopen aan daarvoor opgericht paalwerJi met 
tegenwichten opgcsteld en jnoeten door 2, 3 a 4 man 
behandeld worden. 

Fuiken. Waar het water te diep is of andere 
omstandigheden beletten om een net te zetten, laten 
de inlanders ecn z.g. boeboe of fuik. zinken, een 
tonvormige korf van wijdgcvlochten baniboc, 
waarvan de beide uiteinden naar binn<-n gekeerde 
kegels zijn met een kleine opening in den top. Veelal 
wordt dan aan de binncnzijdc nog cen lokaas 
gehangen. Is de boeboe lang genoeg te water 
gewecst dan wordt liij mot con iiaak naar boven 
gchaald. . 

In* Pasoerocan wordt ecn bijzonder soort van 
fuik (tjager) gebruikt, wclke voorzicn js van 2 
bamboezen vlcugcls ter lengte van 30 h 40 voet Dczc 
fuik wordt rechtopstaandc bij opkonicndeti vlocd 
zoodanig gezet dat. de vlcugels wijduit- staan, 
tcrwijl de beide ingangen met wiger^-n open- 
gc^Tongcn worden. Bij eb worden de wiggen ver- 
wijderd en zoodoende de aftocht voor de visch 
afgesneden. 

In den Riouw-Lingga archipc 1 treft men o.a. de 
boeboe ganiat aan, ccn rotan fuik in den vorjn van 
ecn driezijdig prisma, aan de uiteinden van de ribbon 
met kogels bezwaarcl om (lit gcdeeltc aan den 
bodem tc hondcn, wan nee r het toestcl dat 
voornamelijk voor tripangvangst <；； 't. door 
iniddcl van touwon aan de 4 andere hoekpunten 
vastgcinaakb langs den grond getrokken wordt. 

De ,,pihig4r6h'' is ecn zeer cigonaardig soort van 
fuik, wclkc de toenmalige resident van Riotiw en 
Ond. A. L. v. Hassclt aid a ar aantrof cn naar men 
meent nergens elders voorkomt. Het toestcl bestaat 
uit een vierkant raam van rondhout, waaraan ecn vrij 
wijdmazig net van gesplcten rotaix met 4 nerven van 
rotan sega is bevestigd, dat uitloopt in ecn langen. 
spits tocloopcndcn ronden koker van 
sagoebladsteelen met rotan hocpels, aan het uitcinde 
geslotcn door een inandje waaraan een stokje 
bevestigd is, dat va丑- gchouden wordt door een 
langen stok. Het ge- hecle toestcl wordt met 土 10 
31. lang dik r<»- tantouw met cen lus vastgebonden 
om ecn dik ken paal, die in de nabijheid van de kust 
ccnigc vadeni diep in den bodem dcr zee is geslagen. 
Doordat de lus op en necr kan schuiven is de fuik 
naar jnate van eb en vloed, vccl of minder stroom, 
ook in ccn op- en neergaande bcwegin.'.'. 

DG „belat,,
> we Ike rnei) o.a. aan cic k listen van 

Sumatra en van Borneo aantreft, is ecu vast visch - 
tuig, dat het midden houdt tusschcn ccn sero(■>： 
cen fuik. 

Op Celebes wordt cen kleine fuik gebruikt UIH 

vlicgcnde visschcn te vangen; <laartoc gaan <i>- 
bewoners van de Westkust in pj'auWI-:I zoo ver in 
zee dat de dioptc ± 20 a 30 vadeni bedraagi, wanr ze 
takkenbossen latcri <lrijven, waartii - schen de 
fuiken worden aangebracht. De vissch< ii worden 
gevangen, wanneer zqzich oj) <k? takk< bossen 
ncerzetten o)n kuit !.<• schicteu. 

Ook in de Molukkcn treft，jncn vch- s>oori> '. 
van fuiken aan; ver meh ling vcrclit-nt <!<■ laoet: 
cen fuik lang 2, breed 1(*n hoog 3/. va<lciu. wclke 
aan ecn lang touw zonder aas in zee w<>r>li gelaten. 
Aan het under” eindc van het ton v wordt ecn steen 
vastgebonden, <!!<• als ank< i dienst doet. Na cen 
week h(.t tonw dregd on <lc fuik, dikwijls met grootc 
mocitc, bin - ncngchaald. Veel gem a kkelijk-T gaat 
dit jin-t(!<■ boeboe boewang, cen kh.-incrc fuik, 
welkc rnin<l< <- diep, maar overigens op gelijke 
wijz<- ul-. <l<- ]ao< t wordt uitgelatcn, • 

De boeboe tanam — ecn kislvormige fuik wordt 
zonder touw of verzwaring op den bod',ni gelegd en 
daar door duikc-rs met steenen b(,- zwaard en w(；
gens den zwaren arbeid, die(laarto<- vereischt 
v/oi'dl. zeer lang oj)dezclf,l< plaats gelaten. liet 
ledigfn geschiedt evenccns door duikers, die daartoc 
<lo fuik binnenzwemmcn. 

Eindelijk venneklcn vvij van do fuik。〕】 <ler 
Afo- lukken nog de boeboe kambal of docri, we】k“ 
aan de binnenzijdc met d<- doornen van cen Hruik 
bezet is, waaraan de visch. die het aas juachtig 



VJSSCHERIJ. 5S3 

tracht tc worden, gcspietst wordt. De fuik wo>dt 
cvenals de aan cen touw met eon steen 
te water gvlatcn. 

Hcngels en lijnen. De voor do zccvisschcrij gc- 
bruikt wordende hengels on lijnen onclorschcidt mon 
in cnkelvoudige, met een stok verbonden, cn 
saincngestcldc, waarbij vcrschillcndc ha ken naast 
clkander, maar op ecnigcn afstand aan con touw 
bevestigd zijn. De cnkclvoudigc hen gel dient voor 
de vangst van visschcn, die zich nabij de opporvlakte 
van het water ophouden； do sa mciigestclde voor de 
vissclxen, die meer bij den bode in levcn, waartoe 
dan hot touw door middel van daaraan gebonden 
steencn tot aan den grond wordt necrgclaten. Om de 
visschen tc lokken wordt aan het touw dikwijls nict 
anders dan eenige kippenveeren . bevestigd ； de 
visschen komen op de beweging der veeren af. 

In sommige gcdeelten van Java bestaat de hengcl 
(pantjing) uit een 125 voet lang garen snocr, 
uilloopcnde in 2 koperdraden van P/a 31. rnet ecn 3 
cM. langen hoek aan icder niteindc; de Fiioer wordt 
bovendicn nog zwaardor gemaakt door cen loodje, 
terwijl op afstanden van 14 M. djatihouten clobbers 
zijn aangebracht om de richting te kunnen 
controlceren. 

Op Madoera vischt men vecl met de pantjing 
krekit, wclkc van talrijke haken (sonis tot 440) 
voorzien is en waaraan van ondcren bezwaarde 
stukken bamboo, wclke als clobbers dienst docn, b(
；vcstigd zijn, van waaruit ± 9 vadem langc lijnen 
uitgaan. Door middel van 2 visschcrs, die con boot 
op vrij grooten afstand van clkan- d< r voortrocion, 
wordt de lijn, op ecn diepto van I； — 10 \-a<!em 
npcrgclaten. voortgcslcept- Zoodra ren (lobber 
aanwijst dat men „becf, heeft, wordt d(； lijn 
opgehaald. Dikwijls worden met dezo pan- tjiiig zeer 
grooto visschen gevangen. 

'l)(： cvi nccjis op Jladocra in gebruik zijndc" 
pantjin.'.' molang is van 3 haken voorzien, waar- a；
in kippenveeren zijn bevestigd, rn wordt onder h< ! 
zcilcn nitgevierd. 

J-/.-U z< <-r vernuftig toeStcl is de lijn met een 
crij z'.v.t.ir gewicht, waarornheen eonstokdraait, \v.
：：ir；：.in ko<n(len met haken. bevestigd zijn. De 
h：>l.'-n zijn in voortdurende beweging zonder dat 
<1•- ]ijn z< lf <lr;i：tii, terwijl het gewicht voorkomt 
fl：H h( t t eJ in de war raakt. I let wordt door <!<■ 
I)： i - \ ；tn Sumatra's Wcstkust in zecr diep 

 Oj)Sumal r；t worden. de lijnen wcl met koelit 
<><• l>；i wr<-v«'ii <>ni 7.0 l)(-tcr tegen het 
zeewater 
lx ：.l and niak<;r>; op ('elobes gcschicdt (lit met 
<li-n biiHt van den kajoe djawa of toeri toeroc. 

Jn(!<•]> archipcl, waar de lijnen 
van garen gemaakt 150 a 200 vadem lang zijn, 
worden Icvcnde visschen aan do haken geslagcn. 

De op Borneo gebruikt wordend。hengcls cn 
lijnon (in Oost-Borneo „oentong,,gcnaanid) komen 
vrij wcl overeen met. de hierboven bescJirevcnc. 

Op Celebes gebruikt men lijnen met lood, waar- 
nic<lc met(lc hand gevischt wordt en zonder lood, 
cm groolero visschen op sleep te ncinon. 

In <le Molukken wordt zeer vcel met hcngcls 
cn lijnen gevischt, zoowtl uit ])rauwen in open 
zee als aan het strand, waarbij do visschers soms 
tot aan hot middel in het water staan. Tn Ternate 
wordt de ikan t jakalang op een bijzondei'C wijzc 
gevangen. Met，cen vrij grooto prauw, wclke ongc- 
veer voor (le hclft met klcine niindcrwaarclige 
visehjes gevuld is, gaan 土 10 mannon iedor met 

cen hengcl gewapend uit. Zoodra men ecn school 
t,jakalang. genaderd is, worden eenige visehjes 
uitgeworpen cn vcrvolgcns met de hengcls, waaraan 
de visehjes als a as bevestigd zijn, de visschen 
bcmachtigd. 

In Hila, gaat een visschcr met cen prauw uit, 
welkc hij zclf sncl voortpagaait; aan weerszijdcn van 
de prauw steekt een hcngel buiton boord, waarvan de 
onderste uitcinde onder de zitplaats wordt 
geschovcn, terwijl voorts nog eenige lijnen. in zee 
hangen, waarvan de cindcn om de bcenen van den 
visscher bevestigd zijn. Hecft de visscher ,,bcet", dan 
houdt hij op met pagaaicn en haalt hengcl of lijn in. 

Om con lijn sncl tot op groote dieptc tc latcn 
zakken wordt in de Molukkcn aan den haak een jn 
een blacl gewikkelde zware steen bevestigd, welke 
door den schok, waarmede de bodem be- reikt wordt, 
loslaat. • 

Het is niet wcl mogclijk om alle vonnen van lijnen 
cn hengcls der Molukkcn te bcschryvcn； over het 
algcmcen vcrtooncn zij trouwens niet veel vcrschil 
met die cler overige streken van Indie. Eigcnaardig 
is echtcr de „inengail sakoe5* (mengail = visschen; 
sakoc de soort die op dezc wijzc gevangen wordt), 
waarmede slechts bij dag gevischt wordt. In con 
prauw is cen lange bam- boestaak opgcricht, 
waarlangs .een dun, sterk koord loopt en van het 
boveneinde in zee ncer- han^t. Het koord cindigt in 
een lus, waaraan het a as geregen is. Zoodra de ikan 
sakoe in het aas gebeten heeft blijft hij met zijn 
scherpe tanden in het touw haken cn wordt de lus 
door zijn ge- s part cl dichtgchaald. Ecn boven het 
water aan het koord vastgomaakt boomblad, dat door 
den wind bewogen wordt, houdt het aas in voortdu- 
rende beweging. 

Vooral in hot Oostclijk decl van den arcliipel kent 
men nog een zeer eigenaardige, naar men nicent, 
iiergcns ciders voorkomendc manier van hengelcn in 
voile zee, nl. met den vlieger. De visschcr, in een 
sampan gezeten, hecft het uitcinde van cen lijn in de 
hand, waaraan ecn klcinc vlieger bevestigd is, 
gemaakt van eenig groot bl a(1 (mecstal van de cl a 
lion sakawarang, waarnaar doze wijzc van visschen 
wel Sakawa- rang genoemd wordt) en wect den 
vlieger zoocl a nig tc besturen dat die yrij standvastig 
op eene zelfde hoogte in de lucht blijft. Het 
vischsnoer is aan den staart van den vlieger bevestigd 
cn de visschen worden niet afgeschrikt door de 
sampan, die op ecnigcn afstand blijft. Soms zijn er 
twee personcn in (le boot, een als roeicr en den als 
visscher. Mevr. Weber — Van Bosse (Een jaar aan 
bo ord II. M. Siboga) geeft er cen duidelijke af- 
beclding van. 

Harpoenen, tverpspief-sen； pijlen met 
iceerhaken, elgers, pijl en boOg, De voor 
viscli,vangst gebruikt word on do werpspietsen, 
stcckwerktuigen en ftndcrc liarjjoencn zyn naar 
gclang van de land- strock vcrschillcnd van verm, 
maar hebben toch vecl overccnkoinst. 

In de Molukkcn vindt mon doze vischtuigen 
algemccn ； Vooral worden zc gebruikt wanneer 's 
avonds of's nachts per prauw, waarop aan de 
voorzijdo een toorts is geplaatst, wordt uitgo- gaan; 
do visch zwemt op het licht af en wordt dan met do 
harpoon afgemaakt. 

De ccnvoxidigstc vorm van zulk cen harpoen is op 
Java de worpspics (pascr) met ecu van kleino 
wcorhaken voorziene punt, waarmede de 
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groote voorbijzwciijniendc visschen haudig wor- 
den getroffen. 

De tjrcngkeng is een 2-tot 4tandigc vork, wclke 
niet, om to werpen, maar als steckwcrktuig wordt 
gebruikt- cn dus, in do hand van den gclwuikcr blyft,
 ■ 

Op Sumatra on Banka vindt men de tiroek of tiro, 
een ccnvoudigc gepunte Ians zondcr wccr- haak, 
welkc ook bij de tripangvangst wordt gebruikt ;de 
serampang, met 3 van weerhakeu voorzienc punten 
yoor roggevangst; tempoeling, met een gepunten 
weerhaak. In de Alolukken (vopral op Hila en 
Amboina) de kalawaai van bamboe met 2 
ijzeren"'puhmet wcerhaken, .solns met ecn lang touw 
a an den pols van den vissehcr bevestigd ； de 
serampa, met spictsen van gemoetoe-nerven, welke 
voor het vangen van vliegende visschen wordt 
gebruikt. 

PijI en boog worden. vooral op Nieuw-Guinea 
gebruikt, waar de inlanders de visschen, die zich a an 
de oppcrvlakte vertoonen, met groote behen- digheid 
we ten te raken. 

Verschillende vischloeslellen. Op Java, o. a. in 
Krawang, wordt gebruik gemaakt van een schui- cen 
aan beide zijden afhellend helder wit geverfd raam 
van bamboe geplaatst is (pinek)； de inlander 
beweert dat de visschen van dit toestel sohrikken en 
ten gcvolge da ar van in het Bchuitje spriiigen.
 * 

Op hetzelfde denkbecld berust cen in Socrabaja 
voorkomend vaartuig met 2 vlcrkep, waarvah een uit 
massieve wit geverfde plan ken bestaat en de andere 
uit cen rooster van bauiboc. Door de ongelijke 
zxvaarte belt het vaartuig zoo ver naar eeu kant over, 
dat de eerstgenoemde vlerk onder water konit; 
hierdoor verschrikt en opgejaagd door het slaan van 
den visscher met een stok op het water, springt de vis 
ch over de vlerk heen tegen het raam en valt in de 
boot. . 

De ikan gatel wordt in Rembang gevangen door 
het spannen van langc touweiif oinwonden met 
klapperbladcren en stroo, waarin de visch zich 
nestelt en met lange netten gemakkelijk gevangen 
wordt. 

De in § 1 beschreven “roempon" wordt ook wel 
in de nabijheid van het strand gebruikt. 

Voor de. krabbenvangst worden aan de mon- 
dingen der rivieren van Java bamboe staken (toeroes) 
geplaatst, waaraan met een vrij kort touw een stukje 
bamboe is bevestigd, aan eene zjjde van ecn steen en 
aan de andere zijde van a as (meestal een stuk 
kippenvleesch) voorzien. Bijt de krab aan het aas, 
dan beweegt de staak cn heeft de visscher 
gelegenheid het clier met de hand te vangen. 

In de Molukken kent moil nog het visschen inet 
de zg. stela sosiki, d.i. met een rist aan elkander 
gebonden takken van den kokospalm, eenige 
honderde ellen lang, welkc in een halven cirkel in zee 
wordt gebracht, zoodanig dat de beide uiteinden aan 
het strand worden vastge- houden. De sosoki wordt 
na eenigen tijd Jang- zaam naar het. strand toe 
getrokkeh, waardoor al de visch die zich er binnen 
bevindt naar het strand gedreven en dan gemakkelijk, 
dikwijls in zeer grooten getale, gevangen wordt. 

Aan de kust van Aladoera worden de jonge 
bandeng*s, die als plantvisch (vischbibit) voor de 
tambak*s dienen, op de volgende wijze gevangen. 
Loodrecht op de kust spant men een verschei- dene 
vadenis lang touw, waartusschen gras cn 

wier gcvlochtcn is. De visehjes vcrzamclcn zich 
daaronder cn kuunen dan gemakkelijk met cen 
schepnetjc van a gel opgeschopt worden. Naar dit 
scheppen worden de visehjes „nenern genoemd. 

In den Riouw-Lingga-archipcl troffen A. L. v. 
Hassclt en H. J. E. F. Schwartz (t. a. p.)恭en zeer 
eigenaardig werktuig — ocrock-ocroek? ge- naamd 
— aan, dat evencens diencn nicest om do visch, met 
name haaien, te lokken ； het bestaat. uit een houten 
vork met twee tanden, door een dwarsstokje 
verbonden, vzaaraan vier halve klapperdop-pen zijn 
geregen. In het water heen on weer geschud brengt 
het instrument ecn gcluid ■ voort, dat de haaicn 
schijnt te lokken, die dan door de visschers met een 
harpoen worden gedood, 

Op dit bcginsel berusteu ook de vooral in het 
Opstelijk deel van den Archipcl voorkoinendc 
toestellen, die men het beste met raninielaars kan 
vergelijken. 

Overeenkomsten bij de zeevisscherij'tusschen de 
eigenaars van vaarluigen en vischtuigen cn opva- 
renden en helpers. . 

Van overeenko ms ten is over het algemcen slechts 
sprake wanneer met vaartuigen wordt gevischt, 
hetgecn zeer natuurlijk is, omdat bij de visscherij 
zonder vaartuigen de visscher gewoon- lijk met eigen 
vischtuig vischt, of waar dit nict het geval is de 
overeenkoinsten door hare onbe- langrijkheid gchccl 
op den "achtergrond treden. Alleen wat de sero's aan 
de kusten van Celebes betreft is het van belang to 
nielden, dat daar als regel gcldt dat de eigenaar 2/5, de 
bewakcr % en de verdcre personcn, die bij de 
visscherij met deze tocstellcn betrokken zijn, 1/Q 
gcdecltc van de vangst ontvangen. 

In. de overeenkomsten bij de visscherij met 
vaartuigen bestaat een eindclooze plaatsclijke 
verscheidenJjeid, zoodat daarvoor moeilijk algc- 
mcene regelen kunnen worden opgegeven, zvlfs niet 
voor elk gewest afzonderhjk. Daarbij komL nog dat 
de bericht,en dicnaangaandc gewoonlijk verre van 
duidelijk zijn. 

Met uitzondering van het g roots to gedceltc van 
Java cn sommige streken van Sumatra, is het aandeel, 
dat de eigenaar en de bemanning v；m een 
vischvaartuig van de buit ontvangen, woonlijk niet 
afhankelijk van de soort van vaur- tuig en het aantal 
der opvarenden, soms wel van de omstandigheid of 
de eigenaar al dan nict opvarendc is. 

In Bantam b.v. moet de eigenaar cen gcdecltc van 
zijn aandeel, dat gewoonlijk de helft bc- draagt, 
afstaaii aan den djoeragan, den Jcidcr of 
hdofdstuurinan, terwij] (laarcntcgcn in Batavia en in 
Atjeh de eigenaar steeds hetzelfde aandecd ontvangt 
of hij opvarendc is of niet. In Aljch krijgt echter de 
leidcr meestal iets mecr dan (l(： overige opvarenden. 
In de rneeste residencies van Java en enkelc streken 
van Sumatra hangt aandeel af van de soor.fr van 
vaartuigen ei)het aantal dor bejnanuing. 

Wordt b.v. in Cheribon uitgegaan met ecu praoe 
majang dan wordt de vangsL in 23】/^ verdccld, 
waarvan de - eigenaar 8, de djocroc- moedi 
(hoofdstuurmaji) 21/2, de djalaroes (duiker) P/2, de 
djoeroebatoe (belast met Jiet binde.n der zeilen I1/2 
en de 10 pad6ga*s (matrozen) ieder 1 deel krijgen. 

So ms ook maakt het verschil of de eigenaar van 
het vaartuig al dan niet ook eigenaar van het visoht-
uig is; zoo krijgt in de afdceling Pema- 
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lang (res. Pekalongaii) do cigcuaar van het vaar- 
iuig% decl en als hij 00k eigenaar van het viscli- tuig 
is, de helft. In de afdeoling Pekalongan out- vangen 
de wervers der opvaronden 00k een aandeel. 

In de vroegerc residentie Krawang komt het 
gebruik voor, dat cen eigenaar van een vaartuig 
gehcel voor eigen rekening uitgaat en de gc- hccle 
vangst voor zich behoudt, maar dan de opvarenden 
cen vastc som uitbctaalt. 

Ook wordt wcl rekwiing gehouden met het 
verstrekken door den eigenaar van voedscl enz. aan 
de opvarenden en krijgt de eigenaar daar- \-oor een 
grooter aandeel. 
-In Palcmbang komt het voor, 'dat cigenaaffs van 
netten zich bij een eigenaar van cen vaartuig 
aansluiten; de eigenaar van het vaartuig krijgt dan 3 
aandeclen cn de overigen 2, nl. 1 als eigenaar van het 
net en 1 als opvarende. 

Gaat in Tnpanoeli een vaartuig uit om met do lijn 
te visschen, dan wordt den eigenaar van het yaartuig 
10 cent per dag uitgekeerd; in Padang gewoonlijk 
10% van do vangst. Nicb altijd、而rclT het aandeel in 
nalura, maar ook wel in geld uit- gekeerd. 

Bereiding van visch. Het spreekt wel van zelf dat, 
waar de visch naast de rijst het hoofdbe- standdcel van 
het maal van den inlander vormt, iiij zich in het 
bijzondcr heeft toegelegd oin deze naar ziju sniaak toe 
te bereiden cn ook om de visch, die niet voor on 
middcllijke consuinptio bvstelnd is of vcrsch. 
verkocht wordt, voor bewaring geschikt tc ma ken. 
Dit laatstc gcschicdt vnornanielijk door zouteh, 
drogen cn rooken. 
< irootere vi^schen worden opengespouwen, van de 
ingcwandeJi ontdaan, met zout behandcld cn aan het 
strand in de zon gedroogd, op stcllages (Java), op 
kadjiingmattcn (Borneo), op bamboc- 
■•latjes (Celebes; voornaniclijk ilenado). Bij kleinerc 
visehjes bestaat het zouten veelal slechts uit het met 
veel zout leggen in potten. Het zouten gcschicdt 
sointijds, o.a. in Menado, reeds aan boord. _A.an 
Celebes' kusten komt vcel voor bet rooken cn drogen 
op ecn houtvuur, waarvoor men in Alunado klcine 
huisjes aan het strand opricht. Aaji het drogen gaat 
nict steeds zouten vooraf. 

Met de verscliillcnde wijzen, waarop bet product 
van de vangst gebraden, gekookt, gepoft of tot ci-nigc 
an<!(•)•<■ ^clfstaiidighcid wordt omgezet liunncn 
wjj UJIS hicr niet ophouden; voor de -anienstidling en 
berviding van p e t i s, t r a s i, k r o e p o c k en undcrc 
to(!spijzcn, waarvan de j/rojidsl of gevibcht wordt, zic 
men de artik«den OEDANG； RJJSTTAFEL, 
TRASI cn VOE- THNGSMJDDELEN. 

.1 ndere doeleinden dan voor vocdael. Behalvc als 
vocdsel dient de visch of sommige deelen daar- van 
hicr cn daar ook nog voor andcrc doelcindcn. 

Haaien cn ook andere • visschen worden langs <lc 
kusten van de Preangcr, Sumatra, Celebes en vau 
eenige cilai)<!e]i in de Molukken, evcnals de 
jiachelot en andere walvischacJitigc diereii, gevan- 
gen om de Iraan, die tot vcrljchting client; naar onze 
WestorHchc begrippen nu juist gceii aange- naiim 
verliahtiiigsiuiddcl, want <Jc traan ver- spreidt cen 
walgelijken, vuilen stank. 

Van de ikan pare en de rog wordt onderschci- 
dcnlijk op Sumatra en op Celebes de huid ge- 
< 1 roogd ten ci rule als schuur- of polijst van 
hout of been to worden gebezigd. 

(Jit de zwemblazon van sommige visschen wordt 
o.a. op Sumatra vischlijni gekookt. 

Viscbschubben dienen in verschillende dcclcn 
van den archipci voor bcklccding van hoofd- 
dckscl&cn andere klccdingstukkcn cn tot het ver- 
siereji van vorschillcnde voorwCrpcn, zelin (te 
Makasscr)_tot bet vervaardigeu van kunstbloe- 
mciirih Balanipa, afd. Mandar (Celebes) worden de 
schubben voor bemesting van vruchtboomen 
gebruikt. 

Uit de graten van groote visschen worden (o.a. op 
Sumatra) allcrlei voorwerpen vervaardigd. 

Tc Singkawang (Borneo) bcreidt men uit cn- kele 
vischsoorten genecsmiddelen, wclkc vooral in de 
Chinceschc apothoken ccn voorname rol vervullen. 

In de Molukkcn dient de ikan koedc (zee- paardje) 
als talisman, terwijl in Banjoemas de tangkoc — die 
zeer zeldzaam en moeilijk te vangen en daardoor zeer 
duur is, 5 — 100 gulden per stuk — in den gordcl 
Wordt gedragen om de gcslaclitsdrift op te wekken. 

Vollcclighcidshalve vermclden wij nog, dat klei- 
ncrc- visschen veel als aas worden gebruikt om 
grootere te vangen. 

Andere voortbrengselen van de .zee, welke in den 
Ai'chipcl worden vcrzameld of waarop jacht 
gemaakt wordt zijn paarlcn en paarlemoer (zic 
PAARL- EN PAARLEMOERVISSCHERIJ)； 
tripang (zic aldaar); schildpadden (zie aldaar) en 
schildpad-cicrcn; zeewier en andere zeeplanten, 
zccschelpen cn schclpdiercn, zeepaardjes (ocn- doek 
oendoek), krokodillen en cachelot (potvisch) en 
andere walviscbachtige dieren. - • 

Schildpadden worden gevangen op enkcle 
gedeclton van Sumatra (als de Lampongs en de 
kusten van Nias), Billiton, Celebes, de Molukkcn en 
de Kleine Socnda-eil. (voornamelijk Bali), vooral om 
de sebaal； de Balinees, die een groot liefhebber is 
van schildpadvleesch, vangt de dieren ook ter wille 
daarvan. 

De vangst gcschicdt gewoonlijk door middel van 
harpoenen; worden ze op het strand gevon- den, dan 
keert men de dieren eenvoudig om, waardoor ze 
machteloos zijn. In de Molukken heeft men voorts 
nog een zeer cigenaardige wijze voor het vangen van 
schildpadden, nl. door mid- del van zuigvisschen, die 
men met cen. stevig touw aan den staart gebonden 
zich aan de schild pad laat vastzuigen, waarna het 
dier op het strand wordt getrokken. 

Scbildpadeicren worden voorname- lijk 
vcrzameld aan de kusten van de Preanger, van 
Borneo cn ook van Celebes. 

Zeewier (agar agar) wordt vrij veel verza- meld 
op de kusten van Billiton, Riouw on Celebes. Hot 
wordt door de Chineezen aangewend tot het 
styfsolcn van zyden stoffen cn papier, het 
vervaardigen van de bekende doors ch ijnende lan- 
tarens en is door heel het Oosten een omnisbaar 
ingredient (gelatine vervangend) bij het maken van 
gebak. 

A k a r b a h a r is een andere zeeplant, welke 
client tot het maken van allcrlei sieradeu, arm- 
banden, stokken cnz. ； wordt vooral ingczameld op 
Sumatra en Borneo's Wcstkust. 

Z c e s c h o 1 p c n doen cvenals koraal dieust 
voor het ophoogen van wegen (Java) of om kalk te 
vervaardigen (Sumatra's Westkust). Ook elders is het 
verzamclcn van zeeschelpcn belang- rijk. 
Merkwaardig is du reuzenschclp, die naar 
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men meent de ^rootstc dor bekende schelpdieren 
bevatjdoorde schorptc van de randen der schalen 
en de kracht van de sluitspicr kunncii doze schelp- 
clieren zecr gevaarlijk zijn; ankertouwen, die 
tusschen de schalcn taken, worden doorgesneden. 
Op Celebes worden de dieren gegeten. 

0 c n d o e k-o e n d o c k (zeepaardjes) wor- 
den van Riouw uitgevoerd naar China, waar ze 
tot een geneesniiddel van oogzickten worden bc- 
reid. • 

Krokodillen vangt men op Riouw voor- 
namelijk Om den penis, die na eon ingcwikkeld bc- 
reidingsproccs doorgemaakt tc hebben door de 
Chineezen zecr gezocht is cn cluur betaaid wordt. 

.Ten slotte noemen wij nog de C a c h c 1 o t of 
potvisch, waarop door Auslraliers cn Amcrika- 
nen in de Celcbes-zee, tusschen de klcine Socnda- 
cilandcn cn de Jlolukkcn jacht gemaakt wordt 
voor de traan en de balcinen. Als tocvallig bij- 
product van de cachclot nocmcn. wij nog A m- 
b e r (Ambrc gris), welke aan de kusten der 
Soeloc-eilanden cn ook in open zee wordt opge- 
visclit en bchalve als gcnecsmiddcl tegen allerlei 
kwalen (tering, bloodspuwing cnz.) ook dient om 
met rozcnolic tot de bekende rcukbollcn verwerkt 
te worden. 

Q Literaluur: Besseling (O.P.). De visscherij- 
，.- bank „Bagan Madjoc,* cn de vissclierij-industric 

*令- te Bagan Si Api Api. (Koi. studien, 1916— 1917, 
I, 340); Boudewijnsc (J.) en Soest (G.・H. v.), 

Indo Nederl. Wctgcving dl. XII aant, 1816—1900 
Vissclierijen (A'dam 1902)； Campen (C.T.H.) 
De visscherij op Halmahera- (T. N. en L. in N.-I. 
1SS4)； Chijs (mr. A. v. d.) Ned.-Ind. placaat- 
：,7 boek, Batavia, 's-Gravcnh. 1S85 — 595； Deven- 
ter (inr. C. Th. v.) Ovcrzicht v.d. econo mi sc he 
Ibestand d. Ini. Lev. v. Java cn Madoera, ,!S-Gra- 
/reiih. 1904； Dom van Rombeek (L.E.) Zoet- 
..watervischteelt op Java (Ind. Mere. 1917, 739); 
.m’Eckhout (R,A.) Schctsen van Java's Zuidk. 
in Woord en becld II VolksvoedscI en Visch- 

vangst (Het Ned. zeewezen 1 en 15 Jan. 1905); 
Gram berg (J. S. G.) De visscherij en bezwering 
van troeboek (Ind. Gids 1880); Haga (B. J.), De 
beteekenis der visscherij-industrie vast Bagan 
Api Api en hare tockomst. (De Econ. 1917, 237. 
Rectificatie, id 1918, 75)； Hage (B. J.). De garna- 
len visscherij van Bagan Api Api (Koi. Stiulien 3, 
1919, I, 151)； Hall (J. J. H. v.) Vischteelt op 
Sawah's (T. v. N. en L. in N.-I. 1871)； Hasselt 
(A.L. v.) en Schwartz (H. J.E. F.) De Poeloe Toe- 
djoeh in 'tZ. ged. d. Chin. Zee (T.K. Aardr. Gen. 
1898)； Hoile (K. F.) Vischteelt op Sawah's (T. 
v. N. en L. in N.-I. J SGI)； Jaagcr (C.J.dc) en 
Lawick v. Pabst (H. J. W.) Rapport v.d. Visch- 
vijvers.op Java en Mad. Batavia ■ 1903: Jaar- 
boekcii van Ned.-Indie 1916 en 1920:Jacobs 
(dr, J.) Het faniilie- cn kamponglevt-.n op Or. 
Atjeh. Leiden 1894; Jasper (J. E.). Het inzouten 
van zeevisch in de Afd. Toe ban (T.B.B. 52. 1917, 
266); Kooinian Jr. (W.) Een droomcr ter Jiaaicn- 
vangst (in de Wijnkoojj.sbaai) in. ill, (-Weekbl. v. 
Xndie 15, 19J 8/9, 501, 516);lMayer (L. Th.). Een 

/ blik in het Jav. volkslcven, 'Leiden 1897: Nijs 
/ Bik (P. A.) Visscherij in N.J. (Kolstudien 1, 1916 
— 1917 III, 86)； Plas (Ch. 0. v. d.) De vistsclicrij 
en de vischhandel in den Kangean- en Sapoedi 
夕Archipel. m. aanh, (gciH.) (Koi. Tijdschr. 9, 1920.- 
夕611, 624)； Spall (P. W. A. v.) Rapport o,li. 

aanleggcn ' van zout- en zoct water vise livij vers 
(T.v. N. en L. in N,-L 1865); Swietcn (H. J. v.) 

cn 

Vischteelt op sawalfs (in N.-I, 1868); Vcctcclt cn 
visscherij te Tasikmalaja (ontlcencl a/d Locomoticf) 
Ind. Mercuui* 1917,- 1059; Vcrloop (G. N.), Het 
zee visscherij bedrijf; ha ar tocstand in 1870 — 
1902; haar acJitcruignng cn ini(Molei) tot herstel 
(T. v. N., L. in N.-I. 1904); i<l, brochure 
Hollandschc voortvarendheid, Ind. 
lakslieid cn de ethische politick, d.d. Oct. 1904； 
De Visscherij-industric tc Bagan Si Api Api, do 
visscherijbank cn de belangen van Bagan (Tij<l- 
seln\ v. Econ. Gcogr. 8, 1917, 2G9). 

Zie voorts de literatnuron<(aaf bii JACHT. h / 
1921 W. F. G. o/ '： 
VISCHVERGIFTEN. Zie TO EBA." ' 
VITEX CELEBICA Kds. Fain. Verbenaccac. 

Basal, Boengls, Ri moo was, Saoe pocti, Saoc 
rendas, Woclas wntoc, Masarawet (MIX AH.). 
ECU zeer groote boom, tot 45 M. hoog, in hot Oosten 
van den Arcliipcl voorkoniend cn daar zecr gezocht 
om het fraaie en duurzamc hout voor huis- en 
scheepsbouw. ° 

VITEX COFASSUS Reinw. Boepasa, Gofasa, 
Kajoefasa (MAL. MOL.). Een groote boom met ecu 
dikken stam, in het Oosten van den Archipel 
plaatsclijk algemccn x'oorkomcnd en hicr cn daaj- 
door de bevolking zelf aangeplant. IJI de ken het 
algemcen gebruikte hout voor sciieep.^- bouw. 

VITEX PUBESCENS Vahl. Leban (MAJ..), 
Laban (JAV., SOEXD.)； Ilejas (SOEND.)； Lagoendi 
laoet (MAL., SOE'D.); Manch (ATJ仓u). Ecu tot 
25 M. hooge boom, over gcheel trop. Aziii v(-r 
breid, op J ava tot 800 31. bo ven zee. voofai in 
djatibosschcn, bij voorkcur op ccn drogen bodem 
of op ziltig terrcin aan liet strand. Daar de xtam 
meestal krom, gcsleufd cn onregolmatig \-ei - 
takt is, levert hij nooit hout in groote afmef in;；', 
maar toch is dit zeer gezocht om zijn cl uurzaain - 
heid en fijne clraad, vooral voor werktuigen, 
klein huisraad cn voor liuisbouw. Het hout is 
groenbruin of groengeel van klcur en en l 
eenigszins aan notenhout denken. De bast cn <!<• 
jongc bladercn zijn ccn inlandsch gcncesiniddrl. 

VITEX TRIFOLIA L. Lagoendi, Lcnggo< n-li 
(MAL.). Lagondi (SOESD.), Legocndi (JAV., ) 
Het is een hccstcr, die op Java tot 1000 AJ. I>. •• 
voorkomt en die vaak wordt a an go plant <>JH z ： 
j i > 
geneeskraclitige eigcnscJ)apj)en. De plan! In \ i1 

actherische olio cn rickt sterk aromaLiscli. I)t* 
verse he takken worden daai-om gcbTuikl om in ■ 
sccten uit rijst en kleeren tc vvoren. Jlet 
gebruik van Lagoen<li-bladcren cn -lakjf is 
zeer bekend, cn wordt bij vcrschillcjuk' I.Ii-n 
taegepast, o, a. bij bujkzickton. 

VITIS ADNATA Wall. Fam. 167/'/cette. S.imboe- 
ngan (BATAV.), J'aing (JAV.). Een klirjiincixk- 
ter, die in kreup(Jbosschcn grocit jnul la)ig<! 
taaie ste»gels. Aftrckscls van' wort el cn stcngel 
worden als inlandsch geneesmiddcl gf-bruikt. 

VITIS ARACHNOIDEA Backor. Fam. Iz<7«- 
ceae. Ojod aj6r (BATAV.)； Bantengan (JAV.). 
Goenggocroetoe (SOEND.). Een klimmc-ndc of 
kruipende hccster met klcine groene bloc men, 
over geheel Java cn vcrrnoedelijk ook over con 
groot deed van den Archipel verbre-id, nict in 
het bcrgland. De plant draagt na den bloei bessen 
van de grootte van druiven, die zecr sappig zijn 
en wcl worden gegeten, ofschoon ze weinig 
sjnakclijk zijn. 

VITIS PAPILLOSA' J3ackcr. Fam. Vdacey. 
Akar bSnang Cikoes (MAL,); Tjel6tj6r, Tldtjdr 
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(JAV.); Socsoean (SOEND.). Een kliimnende, op java 
bcncdcn 1600 M. zcchoogtc zeer vcrsprcide hccster. 
De jongc stcngcls zijn vaak bczet met kurkachtige 
wraltcn, de oude stengcls zijn band- vormig. Dunne 
st on gels zijn cen geschikt bind- materianl on gaan 
door voor duurzainer dan rotun, maar zijn nict zoo 
buigzaam. 

VITIS QUADRANGULARIS Wall. Fam. Vita- ceae. 
Patali toclang (MAL.); Tikel balocng (JAV.). 
Klinnncnd kruid )nct cen vierliockigcn gevlcu- 
gcldcn stcngel met dikke knoopen. Ecn aftrcksel van 
den stcngel is ccn bekehd inlandsch gcnces- m id del 
tegen- rlrvu inatiek. 

VITIS TRIFOLIA Linn. Daoen kapialocn, La- 
koern (MAL.); Galing (JAV.). Een kli.jnmende, op 
Java in de vlaktc zeer verbreide Jiecster met 
clrictalligc bladcrcn on groene bloemcn. Het sap uit 
stolen en bladorcn is cen algemcen gebruikt niidtlcl 
tegen ijlcndt koorts. De bla<lcren worden als 
groente, so)ns ook als gcnecsmiddcl gebruikt. 

VITIS VINIFERA Zie WrJXSTOK. 
VLAKKE HOEK OF TANDJOENG BELIM- BING. 

Naam van den Z. punt van Sumatra aan don ingang 
van Straat Socnda (zio aldaar). Er staat ccn 
vuurtoren, die cen lichtstraal heeft van 21 rnijl. 

VLAMINGH VAN OUTSHOORN (ARNOLD DE). Uit 
een Amstcrdamsch rogceringsgeslacht oinsLrecks 
liet jaar 1(508 geboren, klom hij in dienst der O.-I. 
Comp, schielyk op. In 1645 werd hij gouverneur van 
Malakka, twee jaren later jzouverneur van Ambon, 
en in 1G51 raad van Indic. Hij handhaafde 
onmecdoogend het spe- ccrij-iiKjnojjolie <lei- 
Cornj;. in <lc 3Iolukkcn, inede dsr de l.'crucht c 
hongi-tochtcn. De grootc national' upstund op 
Ternate, Makasser en elders van het ja；ir 1650 werd 
door hem op blocdige wijze ondortlrukb； door de 
talrijke cn gruwzainc cxccu- tics, wclkc hij gclastte, 
staat zijn naam in de ge- 'i liiei.l<；ni,s dcr 3Iolukkcn 
als met blood geschrc- ven. \r；il(.!ntijn precs hem. 
o.a. als „vocdstcrhcer 

Kcrkc", Van Kainpcn vergelcek hem met 
Louvois en Jcllrcys, „]ioczcer men hem g-'rn J.rav-
htig en. wcrkzaani karakter ontzeggen kan5'. Bij de < 
.i.inpagne in de Jlolukkcn werd hij 、.i-rgczcld dooj' 
Hen kroniekschrijvcr Livinus Bor, ,i ut cur van 
„Anfboinsc Oorlogcn, door Arnold do \ lainingli v. 
Outshoorn, Superintendent over d'()o；<Mrsc gcv.''-
'!<•)), oorloghuflig ten einde ge- braglit1'. In Ir>3<> 
iiuar JJatavia teruggeroepen n.uii I)ij fra wcrkzaajn 
uandcfd a an den oorlog rn<：L I>：ifitiim, cn trad 
ook op als voorzitter van Men J vnn Just it ie. 
Hij kcerdc in 1661 met 
zijn g<.-zin, als adiniraa) van de retourvloot, naar 
Nch i laml tcrug, (l<a h zijn schip verging met man 
cn iriui：- nog voordut het de “halfwegsGaGic" aan 
de Kaap bereikt had. 

VLAS (NIEUW ZEELANDSCH). Zi<- PHOR- 
MIUM. 

VLECHTRIET. Zi< CALAMUS cn KOl'AN. 
VLECHTWERK. Dit, is under de vakkon van (•chl-
inlandsehe jiijvcrlu'id van bijzomlcrc betee- kenis, 
komt uveral in den Indischen archipci voor, waar 
slcehts gcs(.])ikt mutcriaal ter bower king te vindcn 
is. Ei) dit is op de meestc eilandcn het gc- val. In bet 
Wcstelijk deel loveren bamboe en ro- tan het 
grootste uandccl, in het Oostelijk de lon- tarpalrn. 
Daanicvens wordt op Sumatra de)na- siang-,. op Java 
do in endong-) ties veol gebruikt; ve rd or de barde 
norven van arenbladeren eu re- samvarena, de lange 
pandanbladeren, ananasve- 

zels, kolibladcrcn, de gelo stcngcls van ccn orchi- 
dee cn boomschors. Voor zeer fijn work als siga- 
ronkokers, paardenhaar.een enkclo rnaal zilver- of 
gouddraad, zoogen. file. 

VcrschiUcnd, al naar den bijzondcren aard, wordt 
dit vlcchtmateriaal bewerkt. De stengcls van den 
bamboo worden in water gewcekt cn door 
voortdurend kloppen weet de inlander do 
vcrschillcnde lagcn van den rietstengel van cl- kaar 
te schciden, die daarna evcnals de rotan-, paudan- en 
palmbladeren gespletcn en op maat gebracht worden. 
Dit laatste doet men op Sumatra en Borneo met cen 
eenvoudig toestclletje (djangat), scherpe mesjes in 
cen houtblokje gc- plaatst, waarover do reepen 
gohaald cn op inaat gespletcn worden. Op Java 
gebruikt men een an- der instrument, twee latjes door 
koperdraad ver- bonden (inenjirian). Na het splijten 
worden de palm- cn pandanbladcren cvcnals de 
genoemde biessoorten in water gekookt en daarna 
liefst in stroomend water gcruimen tijd neergelegd, 
cen voorbereiding, die noodig is om na het drogen in 
de zon ccn gelijke, blanke klcur to krijgen. Bijzon- 
der stug materiaal als pandan wordt daarna her- 
haalde malcn over ecn reep hout getrokken om 
leniger te worden of door schrappen dunner ge- 
maakt. 

Het verven van deze reepen. baart vele moei- 
lijkhedcn. Op biezen werken de inlandschc plant- 
aardigeverfstoffen in.doch op baniboeen rotanbe- 
perkt zich.dc verving tot de opperhuid, welke al- dus 
weinig duurzaanx is. In Benkoclen wcet de inlander 
do bamboe met kajoc setjang cn modder- baden zoo 
goed te verven, dat de reepen zclfs iiL- wendig 
zwart. gekleurd zijn. Doch dit is vermoe- delijk cen 
weinig voorkoniend feit, want voor bamboo cn' rotan 
gebruikt men op Sumatra en Borneo verfstoft'en als 
het drakenbloed, die ge- heel niet inwerken, slechts 
als dekverf de opper- vlakte klcuren. Olieverf doct 
op Java ecn enkele rnaal denzelfden dicnst, terwijl 
op Bali voor het betere mandewerk lijmverf gebruikt 
wordt. Ani- line-verfstollcn lecnen zich beter tot het 
verven van dit harde rnatcriaal dan plantaardigc, 
maar in kleurtocpassing door den inlander latcn ze 
dik- wijls te wenschcn over en zijn woinig lichtecht. 

Met het aldus bcreidc cn zoo noodig geverfde 
rnatcriaal kan aan het vlechtcn begonnen. worden. 
Dit kan men verdeclen in mattenvlechten cn het 
vlechtcn van mandewerk. Het begin is 15ij beide 
gelijk； door samenvoeging van enkele slrooken 
wordt het midden gevornid, dat aan allo zijdon 
aangevuld wordt door liet invlech- ten van nieuwc. 
Bij matten gaat men daar- mcc steeds voort, bij 
mandewerk worden, als de bodem gereecl is, de 
strooken oiugcvouwen cn de stuande zijdcn gevormd 
door rondvlech- ten. Veel werktuigen zijn daarbij 
nict noodig, •lenige en dunne vingers zijn de 
voornaamste. Duarince wordt in het gewirwar der 
lange strook- jes ordo gehouden, nieuwe 
ingcvlochten en opge- schovcn, tot ze, lioc onwillig 
ook, ecu dichtgeslo- ten vlechtwerk vorinen. 
Waarschijnlijk om dien arboid te verlichten gebruikt 
men bij het mdn- dong vlech ten in Bagelen een toes 
tel (plepdd gle- deggang), waarbij do in be working 
zijndo mat Lusschcn twee latten bevostigd is. die 
saainge- drukt worden door pennon in de 
vcrbiiidingsstij- len. De latten staan in schuine 
richtiug en het toestcl rust op rolletjcs, zoodat. de 
vlechtster kan blijven zitten en vrij de mat hanteeren. 
Na het 
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vlechteu worden deze biezen matt on duchtig ge- 
stampt om de biezen glad te ma ken en CIQ open 
ruimten te vullen. 

Bjj njatten en inandewerk kan het vlechtw.ci'k 
rcchr of schuin loopen; de eerstc richting wordt *in 
BagSlen niannelijk. de tweede vrouwclijk gc- 
noemd. Het laatste is in den Indischcn archipel het 
meest，algemceiie. Even verspreid is het ver- 
springen der vlcchtslagen, waarbij men in plaats van 
een op, een neer, grootcre slagen neemt of de 
regelniatige met onregelmatige afwissclt. Op deze 
wyze ontstaat ccn zeer cenvoudig, herhaicnd or-
nament. Uitvoeriger ornament verkrijgt men door het 
gebruiken van bcpaalde sehikkingen, wat natuurlijk 
veel moeilijker is. Inzondcrhcid is dat het geval bij 
eenkleurigc in at ten, zooals en- kele Dajaks zc 
maken, waar ecn ingewikkeld pa- troon ingevlochten 
is door wisseling van schering en inslag en dat eerst 
onder zekeren lichtval ziebtbaar wordt. Bit 
patroonvlechtcn geschiedt dan ook meestal met 
schering en 'inslag in ver- schillende kleur. Hoewcl 
de klcurige tcgenstcl- ling het werken dan verlicht. 
blijft het toch veel kundc vragen, vooral als het 
ornament naar de vier zijden zich verspreidt. Men 
behclpt zich daarom in enkcle deelcn van Java door 
supple- mentair kleurige draden op de blankc mat in 
te vlechten, een soort borduren feitelijk. Dit blijft 
echter een infericure techniek, die de soliditeit der 
eerste methode mist en ook in. ornaments- wa'arde 
achterstaat; de dunne, kleurige strookjes slijteu door 
het veelvuldig doorhalen en ook het doorsteken is 
tijdroovend, zoodat de versiering maar matig 
toegepast wordt en mager doet, niet dat inooi 
doorgevoerde ornament van de eerste matten heeft. . 

Eveneens een versiering, die na het vlechten 
toeg(?past wordt, is het krawang-werk, dat veel-
vuldig op Sumatra voorkomt. De biezen mat wordt 
in schuinc richting gevlochten en de biezen op 
bcpaalde plaatsen omgeslagen. Kleine, rechthoekige 
motiefjes worden zoo a jour ge- vormd, die op zich 
zelf eenvoudig, doch goed gc- rangschikt de mat 
bijzonder verfraaien. Oin kleur aan te brengen 
worden kleurige stukfes katoen en koperblad onder 
het opengewerkte deel gelegd. Van dit krawang-
werk, dat vooral in de Padang- sche Boyenlanden, 
Bataklanden, Atjdh, verder op»de cilanden in de 
Chineescho Zee en het Riouw- sche voorkomt, wordt 
veelvuldig gebruik ge- maakt; men versiert er 
matten, tasschen en doo- zen mede en-we.et door 
omvouwen en openwerken er alleraardigste hangers 
en huisversicringen mee te vormen. Hetzelfde 
gebruik als huisversiering, doch in grover vorm, 
vindt men in Zuid-Celebes terug; matten en doozen 
met krawang bewerkt, meer op Oost-Timor en op N.-
Guinea (Geelvink- baai), als matversiering op 
Hahnaljcra； cn in Centraal-Borneo vond Prof. 
"Nieuwcjihuis het" krawang bij deKajans 
terug,cchter als oudc stuk- ken. bij den eeredienst 
gebruikelijk. Het heeft dus alien schijn, alsof het 
vroeger in den Archipel meer verspreid is geweest. 

Hetzelfde verschijnsel, nl. het voorkonicn van 
e^nzelfde techniek op ver van dkander verwijder- de 
plaatsen vindt men bij een vlechtwerkversie- ring in 
de Lam pongs en Benkodcn voorkomend. Het wordt 
uitsluitend bij mandewerk toegepast, waarbij de 
inslag van ruwe bamboedrnden, de schering van glad 
de genomen wordt. Na het vlechten wordt- de 
geheele inand met ecn afkook- 

.scl van oeba-bast ingesinccrcl. De donkcrbruinc 
verfstof hecht allccn op de ruwe draden, zoodat )ia het 
verven het> inwendige gcheel bruin is, het uitwendige 
ecn blank on bruin ornament laat zicn. Prccies 
hetzelfde, ook in ornainentkarakt-er, is in het 
mandewerk van Poso tc vinden. 

Veel algemecncr dan bcidc' bovongenoemde 
soorton is het anjam gila. In het gewoixe Indische 
vlcchtwerk bewegen zich schcring cn inslag in twee 
tcgenovergcstelde richtingeu； bij het anjam gila 
komt er een bij. Men werkt met tamclijk breede recpen 
van pahnblad, waarvan een rij in verticale richting 
naast clkaar ligt cn twee rijeu elkaar schuin kruisen. 
Ecn stervormig vlcchtwerk is hiervan het gevolg, dat 
aDccn voor mandewerk en klein matwerk wordt 
toegepast. Die wisselen- de richtingen geven aan (lit 
vlechtwdrk ccn bijzonder cachet. Op Oost-Timor 
vergenoegt men zich daar niet mede, doch vlecht- 
supplementair kleurige draden in en wcct daarmcc ccn 
bijz( ncler rijk ornament te vormen. Trouwens is dit 
eiland van mooi vlcchtwerk good voorzicn! Men 
maakt er wondermooic korfjes van fijn palm bl ad. die 
aan de buitcnzijde geheel met suppleinentair 
vlcchtwci'k bedekt zijn, stemmig van kleur en pittig 
van ornament. Ook vormt men er de vocring van 
mandjes uit breede paimbladstrookcn, die naar buiten 
omgevouwen worden cn vastgehecht； in fijnc reepjes 
gespleten vormen zc zoo weder de schering van. de 
zwarte inslagdraden, ccn tcch- nick, die in het 
Oostelijk dccl van den archipel tot op Nicuw-Guinea 
voorkomt, Westelijk o.a. op N.-Celebes en Lombok. 

De wijze, waarop het Europcesche mundewci k 
wordt vervaardigd, treft men weinig aan. Toi ii vindt 
men onder het mandewerk van Borneo, Java en 
Madoera een cnkcle maal voorwerpen, die dezelfde 
constructic toonen. Uit rotan- of bamboo stijlen is dan 
ccrst een kruis gevormd, waaraan vier nieuwe stijlen 
worden toegvoegd. Deze opstaande stijlen vormen het 
gcraamtv. de stevige schering, waarojnheen in 
horizontalc ri< li- ting de inslag van dunnere reepen. 
gcvloclii on wordt. Intercssant is het in het gcringstc 
vJcr ht- werk een bewerking tc vinden, die juist lict 
Leg<-n- overgestelde laat zicn. Hicrbij w(ydt de 
JIHUKI OJJ- gebouwd uit een aantal ringen van rotan of 
reepjes palmblad gevornid, die in horizojilale riditintr 
op clkaar gelegd met kleine tussclicnriiiiiii <■, 
onderling verbonden worden door cenvoudi^ 
knoopwerk. Eenigszins herinnert deze voi•- ming aan 
de priinitief-Jndische aardowerktcch- niok, nog op 
Saparoea voorkomend, wuarbij de ' aarden pot ontstaat 
door ringen van klci <>p <：1- kaar te leggen cn stevig 
saarn tc drukken. \'：i.n <lit gcringde vlechtwerk is 
Singaparna (Preung. Reg.) cen vernmard centrum. 
Zwart cn wit. zijn de gc- bruikclijke kleuren en in het 
wisselcn der knoop- scls wect men cenvoudig 
ornament in tc voegen. Vooral onder de oudcre 
stukken treft men won- dermooic dingen aan, die 
tcchnisch evenzeer meesterlijk zijn. Bij voorkcur 
gebruikt men hier rondgevorinde rot an-ringen en dito 
Jaioopdradf-n. 

Op Celebes cn do Talauer-cilandcn daurente- gen 
vindt men evenzeer geringd vlcchtwerk in grootcre 
hocvcelheid, docli nu van pahnblad be- werkt. JIct 
man de werk vertoont daardoor vlakkc zijden； al I 
cen de deksel op Z.-Celebes bestaat uit een 
oploopende rij-van ringen. En in scherpe te- 
genstelling met het eenvoudige zwart cn wit van 
Singaparna komt hier een mengcling van allerl<-j 
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jjeuren voor on grooterc ornainentrijkdom. Op do 
Talaucr-eilanden en N.-Cclebes, waar vcclal do ouje 
plantunklcuren gobruikt worden, zijn do kleuren het 
stoinmigsb om in Z.-Celebes tot liaast bonte 
tegenstelliugen te geraken. . 

De partieelc verving vau draden, die als ikatten in 
het Indische woven zoo groote rol spcelt, komt ook in 
het vlechtwcrk voor. Van Borneo cn Bali is 
vlechtwerk bekend, waarbij de draden van kleur 
vcrwissclen. Ook ligmatten en regemnantels van 
Halmahcra vertooucn brecde strooken, die door 
uitsparing gedceltclijk blank en rood geverfd zijn. 

Zooals uit de beschreven technieken blijkt, mag 
het Indische vlcchtwerk bijzonder ontwik- keld 
genocmd worden. Het vervult dan ook in do 
iniandsche sarnenleving een belangrijkc rol. Als 
hoofdbedekking vindt inen op Sumatra en Borneo de 
gevloch-ten mutsen； de bekende toedocng, haast 
overal in allerlei vorrnen voorkomend, rond, 
langwerpig, ovaalvormig cn schuin tocloo- pend, so 
ms klcin, sonis als de Dajaksche vrou- wenliocd van 
grooten. omvang. Grilliger van vorm zijn de tropongs, 
gebruikt door inlanders in het district 
Goenocngkendeng op Java; doze drie- of zespunligc 
vorrnen herinneren. stork aan de oude helmen, 
wnarvah ook in de Minahasa gevlochlon iaiitaties 
bestaan. Sicrlijker zijn de telanga's op Roti gedragen. 
In groote verscheidenheid komen doze voor en 
meestal zijn ze versierd met eigeri- aardig vlechtwcrk, 
dat het hoofddcksel bijzonder \ crfraait. Minder mooi, 
doch praktischcr is ccn Iviofdbcdekking in het J)icng-
gebcrgte door land ljouwci-s gebruikt. JJuze hoed is 
van'achteren zoo lang, dat hjj lol ecu h al ven meter 
van den grond afliungl; aan de yoorzijdc eindigt hij in 
een punt, waiiiaan de dragcr bij rcgcnachtig weder 
zijn pa- tj<J kan ophangen en aid us zijn handen vrij 
heeft 0；is z(.- voor koude cn regen te beschernien. 

一\1» klccdingstuk dient ecu kokervonnige n>at# 

■!<• roc-uilandcn en de sierlijke regen mantel 
]Ialinalii：ra. ]n bcrgachtigestreken op Java en ；
>.voc wurclen gcvlochten sandalcn gebruikt. \
 als gordcls cn arjnbajiden worden 
«lo<>r P.'jalis^n in het 0. van den Arch i pci gedragen. 

M.titen al-, zit- , .slaap- en bidplaats gebruikt zijn 
algcniecu, <• vcnals het grove vlcchtwerk, dat lb? 
>vaji<lcn v；in liiiizcn cn buffelkiirrcn vuJt. Bij li '- 
<f ' lijke ;.,<>J<：gcnliedcn woi dl vooral op Sumatra 
<.!(■ v,fiK'l Hiooi bevverkte inatten versierd cn im：
;. gc'/loehtcn liangfr.s van allerlei vorm. ilan- 

» n doozen <II()H：!I als bergplaats van 
klcede- r<n cn . i rijeii, tasschen en korfjes voor be- 
noo(ligdiic<l( ii bij hcl sirih-j>i uiincn. .Bij het ko- 
ken worden weder gcvlochten voorwerpen' als zc- 
ven, wannen, rijstniajiden gebruikt, waarvan de 
koekocHaii voor het rijststooinen wel de bekend- ste 
is. 

Buitenshuis wordt de draagmand gebruikt om 
boschproductcn te flragen, vischbcnnen cn fui- J<en 
in allerloi vorm voor de vischvangst. In den krijg 
beveiligen stevige rotanschilden voor ])ijlcn on bij de 
Dajaks behoort de rotan strijdniuts tot de 
onontbcerlijke uitrusting. Ook messchecden worden 
op Bali, Savoe en Roti gcvlochten. 

Doch naast zijn beteekenis voor do inlandsche 
sanienlcving verdient liet Indische vlcchtwerk ook 
door zijn acsthetische kwaliteiten alle belang- stclling 
eu waardccring. In heel den archipel ver- spreid vindt 
mon specimen van vlechtkunst, zelfs datir, waar geen 
underc takken van kunstvlyt tot 

hun recht kunnen komcn. Het nicest in ornarncn- taal 
opzicht levercn Timor, Sumatra cn Borneo. Vooral 
Borneo is bijzonder ryk aan fijn verzorgde 
voorwerpen, die meestal de versiering op geome- 
trischen grondslag vertooncn met allermerkwaar-- 
digste eigenschappen. Dat ornament blinkt uit door 
rijke compositic cn schitterend vernuftige vinding. 
Het vlechten is hi er echter huisvlijt ge- bleven, 
grootendccls voor cigen gebruik bestemd. Dit is bijna 
ovcral het gcval； slechts op weinige plaatsen in den 
archipel is het vlechten tot nicer industrieclcn vorm 
opgevoerd. Op Meulaboh (Atjeh's Westkust), in 
Gresik, Bagclen, Kecloe op J a va en op Bawean o.a. 
bestaan meerdere mat- tcnvlcchtcrijen, in Singaparna 
en op Zuid-Celebcs mandewerk-industrie, terwijl in 
Tangeriuig het hoedenvlcchten in de kampongs 
wordt beoefend, die in de bekende fabrick aldaar 
verwerkt worden. De industriccle beteekenis is dus 
niet grooten zeer te wenschen zou het wezen, dat 
ineer aan- dacht aan dit inlandsche werk geschonken 
werd. De flora bezit een belangrijke hoeveelheid ge- 
scliikt niatcriaa), de bevolking technische eigen- 
schappcn, terwijl in het Indonesische vlechtwcrk 
meer dan voldoende ornamentrijkdoni is om in 
niL'dellen tc voorzicu. Op de goede wijze verzorgd 
kon het Indisch vlechtwcrk een gr- ote en belang- 
rijke bron van volkswelvaart wezen. 

J. A. L. 
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VLEERMUIZEN (Chiroptcra), eon orde van 
zoogdieren (zie aldaar), die in vele opzichten met de 
laag ontwikkeldc Inscctcneters (zic aldaar) 
overeenstcmmen, maar zieh door hun vennogcn om 
te vliegen onderscheidcn: het zijn de eenige 
zoogdieren, die werkelijk vliegen en nict, zooals 
andcre zgn. „vlipgende zoogdieren*', slechts verre 
zwevendc sprongen inaken met bchulp van val- 
schermcn. De vleugcls der Vlecrinuizen zijn uit- 
gespannen tusschen voor- en achtcrpootcn cn 
tusschcn de sterk vcrlengde vingers； allccn do duim 
is kort en blijft vrij en het is ook de eenige vingcr, die, 
zy het ook niet zondcr uitzondcring. ecn klauw 
draagt. Gewoonlijk vercenigt de vlicg- huid ook de 
beidc achterpooten cn sluit ze ook den staart gehecl 
of ten deele in. Luchtholten in de beenderen, die bij 
vogcls het soortdijk gcwicht verminderen, worden bij 
vlecrmuizen niet gevon- den. 

In verband jnet de hoofdzakclijk naclitelyke 
levenswijze zijn tastzin en gehoor de best ontwik- 
kclde zintuigen. De eerste is dikwijls in het bijzon- 
dcr gelocalisecrd op grillig gevonndc huiduitwas- sen 
op neus en lippen, tcrwijl het bezit van ecn scherp 
gehoor in de dikwijls opvallend groote ooren tot 
uiting komt. Huidkliercn zijn vooral bij de mannetjes 
stork ontwikkcld en liggen dikwijls in zakvormige 
instulpingen dor huid. 

Den dag brengen de Vleermuizen slapcnd door, 
waarbij ze zich met de klauwen dcr achterpooten 
ophangen, mcestal op verborgen plaatscn, zooals 
holle boomen, grot ten c. d., maar ook aan booni- 
takken. De jongen worden blind geboren. Ze hou- 
den. zich met bun klauwen aan de haren der moe- der 
vast cn worden bij het vliegen mcegcdragen. Vanda 
ar dat gewoonlijk telkens slechts 6cii jong geworpen 
wordt. Er zijn twee op de borst geplaat- stc 
melktepels. 

De groote meerderheid dcr Vlecrmuizen, de 
Microchiroptera (zie VLEERMUIZEN, INSEC- 
TENETENDE), voedt zich in hoofdzaak met insec 
ten en hun gebit gelijkt dan ook op dat dcr In- 
sccteneters； bij de van plantaardig voedsel le- vende 
Mcgaclriroptcra (zie VLEERM UJ ZEN, 
VRUCHTENETENDE) heeft het gebit wijzigin- gen 
ondergaaii, vooral bestaande in het vcrlies van de 
schcrpe punten der kiezen. 

Dank zij hcl vermogen om vliegend groote af- 
standen af te leggen, hebben de Vlecrmuizen ecn 
groote verspreiding. De Microchiroptera zijn bijna 
cosmopoljet, .de Mcgachiroptera bewonen allccn de 
tropische cn subtropische gedeclten van de Oude 
Wereld en Australie. De Vlcerinuizcn bell ooren dus 
tot de weinige zoogdieren van lict Aust ralische 
gebied en komen dan ook zoowd in het Westelijk als 
in het Oostelijk deel van den Indi- schen Archipel in 
talrijke soorten voor. 

Verg. o.a.: MilJer, The Families and Genera of 
Bats, in： Bull. U. S. Nat. Mus. 57, 1907. 

VLEERMUIZEN (INSECTENETENDE)."- 
crochiroptera), afdeeling^er Vlecrmuizen (zie al- 
rdaar) waailoe de meerderheid van dezc zoogdicr- • 
ordc b&hoort. Als regel, doch niet constant, zijji ze 
kleiner dan de vruebtenetende vleermuizc^. Ze leven 
hoofdzakclijk van insecten, hoewc! sonnni- ge ook 
plantaardig voedsel niet vers ma den cn anderc (bijv. 
in den Indischen Archipel Mega- der ma spas ma L.) 
zich met kleiiie gewervclde die- ren voeden of hun 
blood zuigen. In verband met don aard van het 
voedsel hebben ze de scherp- puntige kiezen van hun 
voorouders, de I nsec t en 

et ers, bewaard. In andcre opzichten cvcnwcl zijn ze 
weer sterker gcwijzigd dan de 3/egachiroptcra ； zoo 
in den vorm van den kop (en dus ook van den 
schcdel), die abnorxnaal kort en breed is. Dit staat 
wcer in verband met de levenswijze： de gewoontc 
om insccten in de vlucht to vangen niaakt ecn wijdc 
luondsplcet noodig en dit heeft wcer de ver- breeding 
van den kop tengevolge gehad. 

Inlandscho nanien voor verschillcnde soorten. van 
klcine vlecrmuizen, dus in den rcgcl Micro- ch 
iroplera, zijn: lalau, kclelawur, babalocar (MAL. 
MOL.), locntir(?) (MAL. o.- si M.), k a in pre t, JawA, 
(waarvan worden ondcrschciden 1. asoe. 1. soemba, 
1. tjocroct, 1. bener) cn keblck of kSkS- blek (JAV.), 
lalaj (SOEND.), pandan lili (DAJ.), aboehoe (N.-
CELEBES), rcdil (KEI-EIL ), badoek (AROE-EIL.). 

l)c Microchiroptera verdeclt men gewoonlijk in 4 
families, waarvan 3 (jRhinolophidae, Emballonu- 
ridae, Vespcrlilionidae) in den Indischen Archipel 
vertegenwoordigers hebben, terwiji de vierde tot Z.-
Amerika beperkt is. Van de talrij]<<, soorten kunnen 
slechts enkcle genoemd worden. 

De Rhinolophidae zijn gekenmerkt door om de 
neusgaten geplaatste huiduitwassen. Hicrtoe in-- 
hooren de gcslachtcn: Nycteris^ met de soort .V. 
javanica E. Gcoffr., die op Java cn Timor aangc- 
trotTen is; Megaderma en Coclops, beidc jnot ru<li- 
jnentairen staart, met de soorten： Me(/aderma 
spasma L.. die in het gehcele Westelijk deci van den 
Archipel voorkoint, Coelops frilhii jilyth., die een 
cigenaardig versprcidingsgcbi(5*d (Bengalcn en 
Java) schijnL tc hebben； Hipposideros (Phytlorhi- 
ma) en het over Europa, Aziii cn Afrika V<T- spreide 
gcslacht Rhinolophus, beidc met ecn. ：inatal soorten 
in Nederlandsch-Indie voorkomend. 

Bij de EmbaIlonuridue vertoont de staart (!<• 
cigcnaardighcid, dat hij de vlicghuid dor)rboort en 
dus gedeoJtelijk vrij uitstcekt. Hi⑴•如G ren 
hoofdzakclijk tropische soorten. 
en Taphozoutszijn van Sumatra tot Nicu w-( 
verspreid, van een d'erde gcslacht,加药®is een soort, 
Jlh. sumatrae Thun, van Sinn i' i .i b<-- kend. 

Pc grootste massa dcr Microcliiroi>l(ru !■' 'noort 
tot de Ves perlilioni dae, met langen,小” ”,；」；，
：，“、/<•- bee J ingesioten staart en zondcr (zeldcji 
me ru<li- mentaire) ncusaanliangsels. De zeer '.-<•! 
'.|>r<-i(.lc geslaeliten Vesperlilio (Vcsperugo) cn 
Myulis (Vespcrtilio) kojnen ook met ecn aantal sooi I 
cn in den Indischen Archipel voor, zoo o.a. Vcnjif 
rlilio abramuti Temin, en V. noctula Schfb., \\ i>r gff 
bietl zich over Europa, Aziii en Afrika ui<. i rckt. 
HctzQlfdc geldt voor Miniopterus schr< ibcr^i 
NalC., ccn goeden vlieger met lan^c, smalle vJcu- 
gels. Tot -de Vcspertiliotiidac bcho(H-eji \fr(ler: Mur 
Ina sitilla Te nun. cn Uurpyioct j)hal u.. h ar pi a 
Temin., wicr neusgaten oj)cigenaardige buisvor- 
mige aanhangsel« van den neus gGj)laatst zijn, zooals 
bij Cynopterus en Ni/clymcne ondci1(!<■ Me- 
(jdchiroplcra, Kcrivoula met verscljcidcnc soorten, 
waftronder K. picla Pall., lawa ko-mbang, (JAV.), een 
door do orunje kJeur met zwartc tcck«;ning zecr 
opvallcnde vorm ； Nyclophilus, die uiI shii- tend in 
Timor cn Oosteljjker Jccft； Ni/clino)/iv« australis 
Gray, van Australie en Nicuw-tjuiuea, een der 
zeldzame voorbcelden van sexucclc klcui - 
verschillcn bij de Microckiroptera: de ondcrzijde dcr 
vJeugelb is alleen bij het mannetje wit be- haard; 
C/ieiromeles, met, als eenige soort, Ch tor- qualus 
Horsf., van het Maleischc Scliiereiland, de 
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Grooto Soenda-eilandcn cn Celebes. De laatste, een 
der grootere 21 icrochiroplera (kop en romp samcn 
ruim 13 c.M. lang) heeft ecu eigenaardig- uiterlijk, 
t^ngevolge van het bijna gehccl ontbre- ken van 
haren. De jongen kunnen zich dus nict aan de haren 
der moeder vasthouden en daarom heeft zich bij deze 
door huidplooien cen soort van broedzak gevormd, 
die aan den buidel der Buidcl- dieren herinnert cn 
waarin de nielktcpels liggen; hij komt echter ook bij 
het niannctje voor. Bo- vendien heeft het dicr een op 
de borst gclegen klierzak, welks 
afscheidingsproduct ccn sterken gour verspreidt. 
-VLEERMUIZEN (VRUCHTENETENDE) (J/e- 
gachiroplcra), ecn tot war mere streken beperkte cn 
in Amerika gehccl ontbrekende afdeeling der 
Vleermuizcn (zie aldaar), waartae slechts een fa- 
niilic, de Pleropodidae, bchoort. Ze ondc说heiden 
zich, bcbalvc in den aard van het voedsel en. den 
daaraan bcantwoordenden bouw van het gebit, ook 
door den mcer norinaal gevormden, gestrek- ten 
schcdcl van de Inscctenetende Vleermuizcn. De 
oorcii zijn klein, de snuit heeft geen huiduit- wassen. 
J)c staart ontbreekt of, als hij aanwezig is, is hij kort 
cn nict in de vlieghuid opgenomen, maar er onder. 
gelegen. 

Tot de Megachiroptera behooren de grootste 
vleermuizcn, maar er zijn er ook onder, die de Mi- 
crochiroptera nict in grootte overtrcffcn(klcinerc 
soorten nocmcn de Javanen tjetjadot (BAT. MAL.), 
tjodot (JAV.), met welke namen cchter ook wcl groot 
ere Microc/i iroplcra schijncn tc worden aan- X<-
<luid. In den Indischcn Arc hi pel komt ecn groot aa 
nt al tenensoorten voor. Degrootste vor- 
incn iirliofu en lot het gcslacht Pieropus, de „Vlie- 
gende hondcii", kaloeng (MAL.), kalong (JAV., so EX 

D.). paniki (Celebes), jabar (Kei-eil.), nissi (Ai o(- 
^il.). o<!l)ian cn awab(Nieuw-Guinea), waar- van de 
in )iet gclicclc Westclijkc gcdeeltc van den Ar<-lii]ji 
l i ot J'jinor cn deMolukkenvoorkomende, bruin 
gekleurde /'/. celaeno Herrin. (= edulis (r.) m vluclit 
van ll/2 m. bercikt. De ver- '?.• mi < J't. ni'ohtu icus 
b'it z. wordt alleen op kleinc '■il.i ii'lcii.
 Iji'/.mo. B;t\s i-;：!!, 
.langetroil'cn. 
1't. 〃，! 'Hi'ilu . r<'：n in. van ('elebes cn de 
Molukken (<<j> 'I'ciHate iiHtiioc ^clicetcn) is licht 
van kJcur, ni- f wii gi zii lit. I)c kalongs ziet incn 
overdag in /root i- t ro<-]>en aan <h»or hen kaal 
gevreten boo- tiien haH2' n. 'r'-jH ii den avond 
zocken zc de boo- niffi op. nx.-L \v(-lker vruchten 
zc zich voeden. I Liarbij k iiniicn /.<■ grootc scliadc 
aanrichten, vooral ；i；in \rolgcns somjnige waarnc- 
iiiingeu zoiKhji zc zi' h ook wcl met inscctcn cn 
kleiin1 gi-v.t；rvel<lc dieren, zcJfs met vissclicn 
VDC- dcu. JJij het opzocken van hun voedsel kunnen 
zo groote afstanilcn afleggen en daarbij odk over zee 
vliegcHi. Him vlticlif is(；(：ti gclijkni<itige, in 
tegen- stclling met de nicer fladderende der 
Microchirop- hint. Behalvc om de schadc, die zc 
aanrichtcn, worden zc hier en daar ook om hun 
vlecsch ge- vaiigen. De vungst geschiedt, bchalvc 
met het ge- wcer ook door micklcl van blaaspijpcn 
of door in boomen opgehangeii vischhakcn, hier cn 
daar (Bataklmuicn, ('eluljen) ook met nelten. 
AlleP/c- ropas-soorten missen den staart en hebben 
nck- haron, die in kleur of anderszins van de overige 
haren van het lichuuni vcrschillen. Dcz。cigen- 
s(dui|>|)cn ojidcrscheiden hen van andere, zooals 
Rous sell us (Cynonycleri/i), het tot Celebes beperkte 
gcslacht Honda en hc£ geslacht Dobsonia 
ICepludoten), walks ccnige soort (I), palliata E. 

GcoiTr.) van Celebes Oostclijk over den gchcelcn 
Indischcn Archipcl verspreid is. Bij do laatstge- 
noemde zijn do bcidcJ vlicghuiden langs hot midden 
van den rug, vlak naast clkander, aange- hccht. 
Cijnoptcrus (met de zecr vcr.sproidc soort C. sphinx 
Vahl {brackyotis Mull), op Borneo door do Maleiers 
krawar, door de Dajaks pandan. ge- noemd) van het 
Westclijk gedccltc cn Nyclymene (Gelasi)ius) van de 
Oostclijke helft.van den Archi- pel, ondcrschciden 
zich door buisvormig verleng- de nousopeningen. De 
holcn bewonende Eonycte- ris spelaea Dobs, is 
gekenmerkt door het bezit van cen zeer lange tong, 
die aan don top lapge pu- pillon draagt en ver 
uitgestoken kan worden； ze client om uit bloemen 
het stuifineel op te likken, waarmee de dieren zich 
voeden (Bartels, Bull. Dcp. Agricult. Indes Ncerland. 
1 no. XX, 1908)3 

VLEUGELHOORNS (Strombidae). Zie GAS- 
TROPODEN. 

VLIEGENVANGER. De vliegcnvangers ( 
cicapidae) zijn cone familie van kleine insecten- 
etende vogels, over de gchecle oude wereld ver- 
spreid en ook in Ned.-Indie door tai van geslach- ten 
cn soorten vertegenwoordigd. Zij zijn voorna- melijk 
gckcunicrkt door een plattcn, van. voren puntigen, 
van achteren zeer breeden snavel, ster- ke, naar voren 
gerichtc borstcls aan de mondhoe- ken cn kortc, tccrc 
pooten； zij variccren. in groot- tc tusschcn ecn 
goudhaantic cn een kwikstaart, en voeden zich 
uitsluitend met insecten, die zij dikwijls, cvenals de 
zwaluwcn, in de vlucht vangen. 

In Ncderlandsch-Indie tclt deze familie meer dan 
twintig geslachtcn. Daaronder behoort het geslacht 
Khipidura, welks verspreidingsgebied zich van Zuid-
Azie tot Australie en Occanie uit- strekt eu waarvan 
ruim veertig soorten in onzo kolonicn aangetrojien 
worden. De soorten. van ditgeslacht hebben een 
langen, afgerondenstaart. dicn de vogels onder het 
bewegen uitgespreid houden als ecn waaier, vandaar 
de maleischo naiwn boeroeng kipas. Ecn gewonc 
soort van Java is lih. javanica, cvencens op Sumatra 
en Borneo voorkoniendc； doze wordt, behalve met 
bovenge- noumelon inlandschcn naam, ook met den 
naam sikatnn (JAV.) aangeduid. Zij is van bo ven 
bruin met zwarten kop cn witachtige ondcrzijde. Een 
grootere zwart en wit geklcurde soort van Nicuw- 
Guinea en do Molukken is Rh. tricolor. Een der nicest 
opvallcndc geslachtcn is Tchitrea of Terpsi- phonc 
dat, behalyo in Afrika en Madagascar, in 
verschillcndc soorten van Voor-Indic tot Flores 
voorkoint. Deze vogels bereiken ongeveer de grootte 
van ecn kwikstaart. De hoofdkleur van de wijfjes cn 
de jongc vogels is roodbruin, terwijl de oudo 
nmnnctjcs gekenmerkt zijn door prachtig 
hemclsblauwcn snavol cn pooten cn door een zwart 
cn wit vcdcrklccd met wapperende, zuiver wittc 
middclste staartveeren van meer dan eon voet lengto, 
die deze vogels ccn zeer in. oog loopend karakter 
verlecnen. Op Java, Sumatra cn Borneo koint T. 
a/finis voor. Wij volstaan met slechts ecn paar van de 
incest opvullcnde genera te noonien. Geri/gone bevat 
de klcinsto vormcn en is hpofdzakclijk in het Oosten 
van den Archipel verspreid. Machaerirhynchus bevat 
klcino vor- mcn met opvallcnd breeden snavel. Bij 
Todopsisis de snavel snial en lang en zecr plat. Het 
genus -irses is gekenmerkt door het bezit van naakto 
huidlappen om de oogen. Gelicel afwijkend in 
snavelvorm is Peltops, waurvan slechts 晶n soort, 
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p, bl<iinvillci, op Nieuw-Guinca voorkomt, bij deze 
is de snavel liooger en nicer op dicn van ccn klauwier 
gelykend. Tot het genus Liphia behoo- ren een aantal 
vormen. waarvan de mannetjes meestal blauw en 
bruinrood, de wijfjes bruinach- tig van kleur zijn. Op 
Java komt S. banyumas -voor, aldaar bekend als 
tjintjing goling. Bijna ge- heel blauw is Stoparola 
indigo, evenecns op Java en wel in het gebergte 
voorkomend. Nauw verwant met de vliegenvangers 
is de koetjit-ja batoc (MAL.), Pratrincola caprata, cen 
gehcel zwart vo- geltje met witte ondcr- cn 
bovendekvoderen van den staart: het- wijfjc is 
bruinachtig van kleur. Deze eoort. komt op de groote 
en klcinc Soenda- eilanden voor. 

VLIEGENDE VISSCHEN. Het mecst bekend zijn de 
soorten van het geslacht Exocaetus, Ma- leisch: 
Terbang, dat in a lie tropische cn sub-tro- pische 
zeeiin wordt aangetroffen. Zij behooren tot de 
Scotnbrcsocidac (zie VISSCHEN). Door krach- tige 
wrikkende beweging van den staart kunnen zij een 
zeer groote snclheid in het water verkrij - gen en met 
groote vaart uit- het water schieten. Door hunne 
buitengewoon ontwikkelde borstvin- nen uit te 
spreiaen kunnen zij zwevend een aan- zienlijken 
afstand boven het water aflcggen. Do borstvinnen 
worden dus niet aJs vleugels,maar als zweefrlakken 
gebruikt en him vlucht heeft vecl overeenkomst met 
de zweefvlucht van cen vlieg- machine. Een anderc 
vliegcnde visch uit den Indischen Archipel is 
Daclylopterus orientalis, een verwant- van den Poon 
en tot de Scleroparei (zie VISSCHEN) behoorend. 
Ook bij dozen visch zijn de borstvinnen enorm 
verlengd, maar schijnen hier wel degelijk als vleugels 
gebruikt te worden en bij het vlicgen zeer snel op en 
neer bewogen te worden. 

VLINDERS (Lepidoplera). Insecten met zui- gende 
monddeelen, bestaande uit ecn korte of lange door de 
onderkaken gevorinde buis, die in den toestand van 
rust onder den kop spiraalsge- wijs opgerold wordt (r 
o 11 o n g) en met twee paar vliezige vleugels, 
overdekt met niikrosko- pisch kleine, dakpansgewijs 
over elkaar liggende schubjes, die de dragers zijn. van 
den rijken schat van kleuren, waardoor de 
vlindervleugel is ge- kenmerkt (s c h u b v 1 e u g e 1 
i g e n). Bij de mannetjes van sominige vlinders 
komen ook nog schubjes voor, die een andere 
verrichting hebben, wijl zij met kliercellen in 
verbinding staan, die een riekende stof afscheiden (r 
i e k s c h u b j e s). De voor- en achtervleugels d(jr 
vlinders worden dikwijls aan elkaar verbonden 
gehouden door het v 1 e u g e 1 h' a a k j e, dat, uit 
een ( ') of jneer (//) krachtige borstels bestaande, op 
den voor- rand der achtervleugels is ingcplant en 
grijpt in een lijstje aan de onderzijde der voorvlcugds. 
Niet zelden wijken de beide seksen eener soort be- 
langrijk van elkaar af in grootte en teekening der 
vleugels, waarbij dan de mannetjes gewoonlijk le- 
vendiger en prachtiger gekleurd zijn dan de wijf- jes 
(d i m o r p h i s m e) ; maar ook onder de vrouwelijke 
exemplaren van sommige vlinder- soorten treedt een 
dergelijk dimorphisme op. Eveneens kunnen 
sommige soorten, bij wic twee of meer generaties in 
den loop van 66n jaar elkaar opvolgen, belangrijke 
verschillen in teekening en grootte vertoonen, 
afhankelyk van Jiet'jaargetij- de, waarin zij optreden 
(s e i z o e n-d i morph i s m e). De vlinders 
doorloopen een volko- men gedaantewisseling； de 
uit het ei voortgeko- 

men larvc (r u p s) bezit bchalve de dric paar gc- lede 
borstpooten gewoonlijk vijf paar- ongelcde 
buikpooten, zoodat do mecste rupsen zestienpoo- ♦ tig 
zijn. Alvorens over te gaan in het volkomen insect (i m 
a g o), doorloopt de rups een toest and van rust, de pop
； (lit is cen zoogenaamdc m u m m i c-p o p, daardoor 
gekenmerkt, dat de schceden, waarin de ledeniatcn 
bcslotcn liggen, niet vrij zijn, maar aan don romp 
vastklevcn. 

Er is gecn or de van Inscctcn in onzen Ind. ar- 
chipcl, die zoozeer de aandacht tot zich trekt als die der 
Vlinders, niet allccn door hun rijkdom van kleuren, 
maar ook door het verbazend groote aan- tal, waarin zij 
so ms optreden. tot groote schade van vele 
cultuurplanten. Jlohnike vcrhaalt, dat hij ecns in den 
Botanischen tuin tc Buitcnzorg vcrscheidcne dui'zendc 
exemplaren zag vlicgen van de mooie Ornithoptera 
Jielena, wier voorvleugels fluweelzwart zijn, terwijl de 
achtervleugels een 1 evendig geel vertoonen ； vooral 
ook in de na- bijhcid van Jiet water, op zandbanken cn 
dcrgely- ke plaatsen houden zij zich graag in groote 
zwer- meii op. Zoo vertelt Wallace van zijn vcrblijf aan 
de Maros-rivier op Celebes: „als de zon 's niid- dags op 
het hcetst schcen. vertoonde do voclitige oever van den 
pool beneden den bovensten water- val cen prachtig 
gezicht, bestrooid als hij was met groepen van vroolijke 
vlinders — oranje, geel, wit, blauw cn groen — die, als 
ze gestoord warden bij honderden in do lucht opstegen, 
als wolken van verschillcnde kleurcn". Sointijds ziet 
men ook zulke vluchten Winders over groote afstanden 
voorttrekken, zonder dat men met zekerheid wect aan 
te geven wat de reden van dit trek ken kan , zijn； 
sommige schrijvcrs zoeken de oorzaak in de behoefte 
aan voedsel voor de toekomstige larvcn. terwijl 
andcren meenen, dat de noodzakelijkheid van een 
cnergische beweging gedurende cenigcn tijd in de lucht 
ten behoeve der voortplauting (le aanleiding er toe is. 
Mr. Piepers, die tijdcjis zijn vcrblijf in Indie deie beide 
hypothesen aan ta< van waarneniingen heeft geloetst, 
kan zich met geen van beide verecnigen. Want hij heeft 
wuar- genoinen, dat de vluchten dikwijls van richting 
veranderen, ja zich sonis in ccn 1)al ven cirkcl bi■- 
wegen, waaruit blijkt dat zij geen l)cj)aa!«l <lf>c| 
'hebben; ook is het oiijuist dat dewijfje.'>i <ls de 
meerderheid in de vlucblcn zouden uitniiil.en； daarom 
komt hij tot het vermoeden. dat ccjiigc abnormale 
toestand in de atmosfeer aanleiding zijn zal tot (lit 
trekken (Nouv. ol)servaf. UJ

- I<-s vols des 
L6pidopt6res: T. N.-l. <11. 57, 1898). 

Tot op zeer groote hoogte zijn cnk(4e vlindcr- 
soorten waargenoincn. Ornithoptera vtndcpoUi b,v. in 
de Preanger tot 5500 voet cn Snidlcinaii* zag op 
Sumatra op den Talang-top jiog ei-n Acraca vesta 
vliegen, terwijl Van op <!(• 
pick van Koerintji (3700 31.) nog een vlindcr zag 
zweven, waarvanhij, wegens den grooten afstand, de 
soort niet kon bepalen. 

Wij vcrdeelen de vlinders in twee groote groepen, 
wier onderscheiding voornamelijk ontlccnd is aan den 
bouw der sprieten; bij deze zijn nanic- lijk do 
eindlecdjcs al of niet verdikt tot een knodsje of knopje. 
De DagvlinderB (Hhopa- locera, koepoe (MAL., JAV.), 
koepoc-koepoe (SOKND.), hebben een slank ]ichaam 
met knods- vormigQ sprieten cn ecn goed ontwikkelde 
rol- tong; hun vleugels zijn meestal aan de bovenzijde 
Jevendig gekleurd, bezitten geen liaakjc en worden in 
den toestand van rust boven het lichaani 
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tegon clkaar gcklapt. De rupscn zijn zestienpoo- tig, 
naakt of met dorens of haren bezel on ver pop- 
* pen zich inecstal vrij, zondcr cocon. Hiertoe be- hoort 
allereerst do familio dor Papilionidae (do r i d d e r s of 
z w a 1 u w s t a a r t e n), die in onzen archipel niet 
alleen door een. aantal groote, prachtig geklcurde 
soorten vortegenwoordigd is, maar welke vlindors, 
zooals Rothschild (A Revision of the Papilios of the 
Eastern Hemisphere) opmerkt, zich bovondien 
onderscheiden door een groote onstandvastigheid van 
die kenmerken, waarmede de zoogenuamde soorten 
worden onderscheiden, met name den vorm en de 
tcckcning der vleugels. Pieiitengevolge komt er ecn 
groot aanta! individueclc afwijkingen, lokale rassen en 
ondersoorten v.oor, waarvan wij nog vrij onvolle- dig 
op de hoogto zijn, zoodat het vooralsuog on- mogelijk 
is ons een duiclelijk beeld van de ver- spreiding der 
vorschillcnde soorten te maken. Van het gcslacht 
Ornilhoplera b.v., dat kenmer- kend is voor den 
Maleischen archipel, leeft op Ambon en Ceram de (). 
priamus, waarvan het mannetj e, prachtig groen 
geklcurde vleugels heeft met zwarte vlekken, terwijl 
deze bij het wijfje donkerbruin zijn, met witte vlekken; 
deze' soort nu en de verwante O. poseidon van Nieuw-
Guinea en nabijliggende eilanden, de 0. arruaua,(). 
pega- sus enz. zijn zoo verandcrlyk ten opzichte van 
den vorm der vleugels, de hoeveelheid groen aan iedere 
zijde van de voorvleugels, het aantal en de grootte van 
de zwarte en gole vlekken op de ach- tcrvleugcJs bij de 
mannetjes, de grootte cn den vorm van de witte 
vlckk(?n bij de wyfjes. dat men de kcnincrkcn, 
wuardoor de auteurs hun soorten hebben 
onderscheiden, nooit aantreft bij alle cxeiuplarcn van 
een bepaald gebied, maar er al- Lijd eenige onder zijn, 
<lie de onderseheidene ken- jnerken van de 
verschillende soorten vereenigd vertoonen, cn dus strikt 
genomen tot gecn van lien beliooren. Dicntcngcvolge 
moot men voJgens Rothschild van de O. priamus, 
bchalve verschci- dene in<livi<lueele afwijkingen, niet 
minder dan zes geografische ondersoorten 
onderscheiden. 

Vermfhling verdicnl de praehlige 0. brookeana, 
door Wallace op Borneo ontdekt, wier lange sinalle 
voorvleugels bij het mannetje diep fluweel- zv.arf. zijn. 
vcrsier<l met een ovcrlangschcji band v.in s< 
hilt(u'eiule mrtaal^roene vlekken, die den \<jrni lieblxui 
van ecu drielioekigc veer, als de «l<-kvccrcii van A 
merikaansclic rJ'ro(jou, waar- 'HII lii| <lau <>ok door 
Sih'lleii x ；m \ <>llcnh'iv<'[i ;tl-； i>ilI'' i- lircv<qi en 
afj<cl>eeld. \ olgcns 

)I agen i - fh-z*1 vlindcr op Dch niet bcpjtal<l 
zcldzanni: hij wordt op schaduwrijko plckjes en aan 
lan^.s de hoschpudcn, maur ook wel in de nabijheid 
<Ier menseholykc woningen aange- trofTen, op 
niesthoopen en verzaniclplaatsen van afval. J let aan 
soorten rijke gcslacht Papilio is in den Mai. archipel 
door cen groote verschcidenheid van vormen 
vortegenwoordigd. daar nicer dan cun vierde van allu 
bekende soorten hicr gevon- den wordt. Wallace 
spreekt dan ook l)et vernioe- d(ui nit, dut de Hplitsing 
een gebiecl in een groot aant al kleinc, van elk a ar 
gescheiden, stuk- k(>n, zooals (lit in den Ind. archi|»el 
het geval is. een bijzonclcr gunstig terrein aanbi<?dt 
voor hot i tot stand koincn cn in stand hoiiden van 
talrijke afwijkinyen. Volgens clicnzelfden natuur- 
oiiilerzoeker omlerHcheidon de vlinders van Cele- bes 
zich door cen eigenaardi^ keninerk, waardoor zij )nct 
cen oogopslag zijn te herkennen van die 

der andcre cilandcn. Het openbaart zich het sterkHt. 
bij de Papilionidcn en de volgende groep, de 
Picridon, en bestaat hicrin, dat de voorvleugels nabij 
hun wortels censklaps sterk gebogen zijn, of aan den 
top vorlcngd, dikwijIs eenigszins haak- vormig. Een 
der merkwaardigste vlinders is P. mernnon, wijl hij 
drieerlei vorm van wijfjes bezit, z66 vcrschillend van 
voorkomen, dat zij vroeger voor vorschillcndc 
soorten werden aangezien. In stede van de donkere. 
bluuw glinstcren.de tint dor mannetjes, zijh de wijfjes 
steeds versierd met stre- pen cn vlekken van rood, wit 
of geel, maar boven- dien hebben. twee vormcn 
afgeronde achtervleu- gols met uitgeschulpten rand, 
evenals de man- netjes, terwijl bij den derden vorm 
deze vleugels van lepelvormigestaartaanhangsels 
voorzien zijn, zoodat zij verbazend veel gelijken op 
P. coon. Wallace vermoedt dan ook, dat zij deze 
laatste soort nabootsen, wijl deze om een of andere 
reden niet door vogels vervolgd wordt en voert tot 
steun van zijn bewering het feit aan, dat in het 
Noorden van Indie, waar P. coon vervangen wordt 
door P. doubledayi, die in plaats van gele, roode 
vlekkeu heeft, hier ook de gestaarte wijfjes van de 
met P. mem non verwante P. androgenos eveneens 
rood gevlekt zijn. P. memnon is zeer ge- meen in den. 
Ind. archipel; de rups wordt veel aangetrofEen op de 
poinpehnoes (Citrus decumana). Van het derde in 
Indie voorkomendc geslacht der ,,ridders‘‘ 
Leptocircus, noemen wij de bruin- zwarte L. curius, 
wiens achtervleugels in twee lange, met wit 
omzoomdc wimpels uitloopen, terwijl de 
voorvleugels versierd zijn met een glas- achtig 
doorschijnende vlck en een groenachtig witten 
(Iwarsbancl, die zich ook op de achtervleugels 
voortzet. 

Een dor meest gewone dagvlinders op Java, tot de 
fain, der Pieridae (de xv i t j e s) behoorend, is 
Ca.topsilia crocale, die in sonunige jaren in zoo 
verbazend groot aantarvoortkomt, dat hun rup- sen 
heele met padi beplante sawahs kaalvreten： de 
blinder heeft geelwitte vleugels met zwarten rand, 
terwijl de rups grijsachtig groen is. sonis naar Jiet 
vleeschkleurige of zwartgrijs overhellend. Niet 
minder bekend is Terias hecabe, met de vleugels van 
het mannetje fraaigeel met breeden zwarten rand, die 
van hot wijfje minder holder geel en de donkere 
gedeelten minder zwart ： de rups is groen, 
onbehaard, eenigszins ruw van huid, met den kop 
groenachtig bruin tot zwart. Evenals de voorgaandc 
treedt deze vlinder som- niige jaren in verbazend 
groote zwermen op, zoodat zijnc rupsen groote sc 
hade aanrichten onder clc schaduwboomen van de 
koftio, de Albizzia en andcre Leguniinoson； maar 
ook do koffiobooinen zelvc hebben er onder te lijden, 
daar de rupsen. na een boom kaal gevreton te hebben, 
in groote troepen naur benedei) trekkon om ander 
voedsel te zoekon en zich ten slottc ver pop pen aan 
de on- derzijde der kofHobladeren. Van de 
Nyinphalidac, waartoe onze p a a r 1 m o e r v 1 i n cl 
e r s be- liooren, zij allereerst venneld de om ha ar 
ver- jnoniining wel bekende Kallima par alec la (zie 
al- daar); volgens Hagen is deze vlinder in de bos- 
schen van Deli volstrekt niet zcldzaam en zag hij haar 
herhaaldelijk met opcngeklupte vleugels zich O]> 
cen blad neerzetten, waarbij hij dan door de in het oog 
loopende kleuren van de bovenvlak- te der vleugels 
reeds op een afstand de aandacht t rok en geinakkelijk 
cen slachtoffcr word van het vlindernct. Tot dezo 
familio behoort ook llypo- 
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limnas misipptts; het inannetjo van dozen vlin- der, 
die een vlucht heeft van G a 8 cM., is van bo.- ven 
fraai blauwzwart, met in het midden van cl- 氐en 
vleugel cen met blauw omzooiudc groote zil- 
verwitte vlck: het wijfjc is roodbruin cn v er to on t 
een bedricgelijkc gelijkenis met Danais chrysip- 
pus. Vernioedelijk is hier nabootsing in het spel, 
,Jaar deze laatste soort in het bezit is van een klier, 
die een onaangenaam rickende zelfstandig- heid 
afscheidl. waardoor vogels cn andcrc dieren worden 
weerhouden deze vlinders'te vervolgeu. Tot de fam. 
der Satyridae, waartoc onze zand- o o g j c s 
bchooren, rekencn wij Cyllo leda, wier rups zeer 
algcmccn op padi voorkomt； deze stemt in klcur 
zoozeer met het padiblad overecn. dat hij 
gemakkelijk wordt voorbijgczicn. De vlindcr heeft 
de vleugels van boven bruin, nabij den top met ecu 
blauwzwarte vlek, waarin twee klcine witte vlekjes 
cn op het benedencinde der uitge- schulptc 
achtervleugels eveneens twee door blauw zwart 
oinzoonide witte stippen. .De onderzijde is 
bruingrijs gemarmerd, met oogjes langs den rand. 
Hij behoort tot de schemeringvlinders, „vliegt meest 
laag bij den grond, zit des daags met toegeklapte 
vleugels op de aardc, op dorre bladercn of anders 
tegen een boomstam cn is dan bijna onzichtbaar： 
het sterk varieeren van de onderzijde der vleugels 
staat vernioedelijk in verband met de klcur van den 
bodem, waar de vlin- der zich ophoudt?' (Piepers). 
Van de fam. der Da- naidae zij allecn Danais 
chrysippus vcrnield, wier verspreidingsgebied zich 
tot Afrika cn Sicilie uit- strekt. Uit de fam. der 
Heliconidae is A craea vesta welbekend, wijl de 
rups van dozen vJinder in 1895 in de residentie 
Madioen hcrhaaldelijk de dadap over groote 
uitgestrektheden heeft kaalgevreten; de rups is 
bruin, met zes borstelige uitstcekseJs op elken ring. 
Ook de vlinder heeft de vleugels bruin gekleurd, met 
afgebroken zwarten rand op de bo- venzijde. Door 
kleurehpracht ondcrscheiden zich ook de 
Lycaenidae (b 1 a u w t j e s), van welke familie vele 
soorten metaalglanzendc viek- ken op de onderzijde 
der vleugels vertoonen. De laatste familie der 
dagvlinders wordt gevormd door de IJcsperidae (d i 
k k o p j e s), die tevens een overgang vormcn tot de 
volgende groote af- deeling der Heterocera, want 
hun sprieten zijn aan den top nog wel knodsvormig 
gczwollcn, maar dit verdikt gcdeelte eindigt in ccn 
zijdelings ge- bogen, spits uiteinde en bovendien 
wordt bij som- mige soorten een vleugcJhaakje 
aangetroffen. Zij onderscheiden zich door het bezit 
van ccn bree- den kop en borststuk cn door de wilde 
wijze van vliegen, met zeer sncJle 
vleugcJbcwegingcn. Ook in de levenswijze der 
rupsen wijken zij van de echte Rhopalocera af, want 
terwijl de rupsen der dagvlinders met weinig 
uitzondcring een -vrij levan leiden en zich van blad 
tot bJad bewegen, be- wonen de 1/esperiden-rupsen 
ecn opgcroJd blad en bly ven da ar binnen, tot de tijd 
der verpopping is gekomen of gebrek aan voedsel 
J)en tot verhuizen dwingt. Ecn zeer bekende vJinder, 
tot deze familie bchoorende, is C as ya pa (Erionato) 
thrax, met een vleugelspanning van 7,5 cM.: de rups 
vreet niet alleen aan de bladeren van de pisang,' 
n)aar rolt een driehoekig stuk van het blad tot ccn 
grooten koker op, waardoor zij niet weinig tot het 
ge- woonlijk gehavende voorkomcn dezer plant bij- 
draagt. De rups van Carystus (Casyapa) irava, een 
gewone vlinder te Buitenzorg, wordt als scJia- dclijk 
ver meld voor de klapperbooincn； zij J even 

gezellig ondcr cen met spinsei vastgchecht stuk van 
het blad. Van de vcrschillcndc soorten, wier rupsen op 
padi levcn. zijn TclicQta augias en Lao- ris inalthias 
de nicest algcmccn voorkomende； do eerste is vrij 
helder bruin, de tweede donkerbruin van klcur, met 
ecn aantal witte vlekjes op beidc zijden dor voor- en 
op de onderzijde der achtcr- vleugels. Een prachtwerk 
over de dagvlinders van Java is het nog niet voltooidc 
boek: „Tho Rhopalocera of Java", door M. C. Piepers 
en P. C. T. Snellen. 

I)c tweede groep, die de overgrootc meerdcr- heid 
der Vlinders omvat, is die der Nacht- v 1 i n d e r s 
(Heteroccra). Zij zijn daarin van de voorgaande 
onderscheiden. dat zij het sprict- knopje inissen en 
meestal in het bqzit zijn van ecn vlcugelhaakjc； in 
den rcgcl worden de vleugels in den toestand van rust 
ncergcslagen gedragen. In tegenstelling met de 
dagvlinders is de bovenzijde der vleugels in deze 
afdeeling dan ook de zooge- naaindo adaptieve kant, 
die cen stork uit- gesproken neiging vertoont tot 
bcscherming-aan- biedende klcur en teekening. terwijl 
de opvallcn- de klcuren vooral op de achtervleugcJs 
worden waargcnoincn. Hiertoe behoort in de eerste 
plaats de familie dor Sphingidae, die een forsch, aan 
het achtcreind puntig toeloopend lichaam hebben, met 
slanke spitse vleugels, waarmedc zij verba-' zend snel 
vlicgen kunnen, met hoorbaar snorren- de vlucht. Hun 
rupsen zijn naakt, met een hoorn op den lien ring en 
begeven zich in den grond oni ' te verpoppen. Wij 
trefren in den Archipel o.a. soorten aan van de 
geslaehten Chaerocainpa cn Acheronlia, waartoe de 
ten onzent voortkomende doodsJi oof d vlinder (/J. 
atropos) ■- hoort. Van de familie der Cossidac (de h 
o u b- bo orders) noenicn wij Zeuzcra cufjcn.e, c<n 
fraaie vlinder, wiens vleugels donzig wit zijn., m<-t 
staalblauwe vlekken, cn ccn spanning van 4 0 16 inM.; 
de rups (r o o d c k o £ f i e b o o r(1 c r) is geelachtig 
rood, weinig behaard, met bruinzwar- te cbitineplatcn 
op kop. borststuk en a> bu z,：ii lichaamsring. De 
wijfjcsvlinder legt de ci' i <n HK.-L behulp van. ecn 
langc leg boor ondcr den I.-.： ..i jongc takjes van den 
kofficboom; als 1),•!, I D ；>.- j<； daaruit voor den 
dag komt, boojt zich <lit in ]i< L merg en het takje 
begint to kwijnon. Tot iid- zelfdc gcslacht behoort ecn 
vlindcr, wicn.s rnjis (de c a c a o b o o r d c i') de takken 
<lcr planlen uitboort en doetafsterven. Hctisccn vuil- 
gele rups, 4 a 5 cM. lang, met geelbruin lial.-.-<；hil(l 
en vicr donkerbrnine vlekjes oj> icdcrcn licliaa m、. 
ring. Uit de pop konit een ascligrauwc vlinder, met 
tulrijko zwartgroenc stippels op de vJcugcls en ecn 
roseachlige tint op het licliaam. De fuinilie der 
Cochliopodidae (de s 1 a k r u p s v 1 i JI d c r s) wordt 
aid us genoemd, wijl de rupsen dezer vlinders de 
poolen nagenoeg geheel missen cn zij zich, evcnaJs de 
slakkcn, door golfvorniige bewegingen van den 
buikwand voortbcwcgcii； ccrst na de laatste of 
voorlaatste vervcJJing komen kleine borstpooten in 
dcji vorm van korte Jiaakjes to voorschijn. Ook is de 
verdccling van het licliaam in ringen uitwendig niet 
altijd zichtbaar, waardoor zij bovendien cenige 
ojjpcrviakkige gelijkenis met slakkeji vertoonen. 
Sojnniige. zooals die van Miresa nitens en Parana 
lepida hebben aantaJ regchnatig geplaatstc vleezigc 
doorneu, die naaldvormige brandharen dragen； men 
noenit ze o e 1 c r s e r i t, -1 i n b a n g (J AV.) cn zij 
kulinen door hun aantal soms schadclijk wor- 
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den in koflictuincn. De vlindors hebben over het 
algomcen ecn kort, dicht met haren bczot lichaam on 
vleugcls, dicfdoor de min of meor opstaando schubj 
os ecn cenigszins wollig voorkomcn hebben. Nict 
minder merkwaardig zijn de Psychidae (de z a k r u 
p s v 1 i n d e r s), wicr rupsen hun Icven slijten 
binnen zakvormige huisjes, die zij opbouwen uit 
stukjes blad, bladncrf enz.; zij gaan hierbinnen in 
poptocstand over cn het ongevleu- gclde wijfje blijft 
evcnecns binnen het huisje, waarin ook de paring 
plaats heeft. De rupsen der tot dezc familic 
behoorendc Clania variegala, zijn volgcns 
Koningsbcrger van tijd tot tijd schadclyk voor(lc 
koflic； ook zijn soinmigc soorten als scha- delijk 
voor de theecultuur gevreesd. Tot，de Li- thosidac 
(de b c e r r n p s v 1 i n d e r s) behoo- ren 
Crealonolus interruptus en lactineus, twee op 
koffieondernetningen zeer algemccn voorkomende 
vlindcrs, die-dikwijls's avonds de huizen komcn 
binnenvlicgen. Creatonotus lactincns is een fraaie 
vlindcr, met sneeuwwilte vleugels, die langs den 
voorrand der voorvleugcls een breede karmijn- 
roode streep vertoont, t-erwijl de achtervlcugcls vier 
zwarte vlekken dragen.； het achterlijf is van boven 
gee】bruin, met zwarte dwarsbanden. De andere 
soort Cr. inlerruplus is minder fraai. met rose 
vleugels, waarvan de voorste in het midden twee 
wigvorniige zwarte vlekken dragen, terwijl het 
achterlijf een mediane rij van zwarte vlekken 
vertoont. De rupsen, van wie niet bekend is dat zij 
ooit groote sc hade hebben aangericht, ontlce- ncn 
hun naam aan de talrijke lange, uitstaande li.ircn, die 
Lol ijlc bundcis verccnigd, op kleine 
vt'rhcvcnlicclcn der huid zijn ingeplant. De familic 
<l<；r Hoinbycidfie. (de spin n e r s) omvat plonip 
w<lc vlindcr.s met ccn dichte, wollige bcha- riiig, 
met /(.'baardc sprieicii en ccn rudimcntairc j-(ilt(>n2: 
<!<.• in Z. Azii'- inhccmsche zijdevlinder (lloii'lnix 
titori) is ccn welbekcndc vertegenwoor- '1 j7'■ r
 familic. Ecn vlinder, wicns rups her- 
'!；•■：!ih■!；)!< op de ondcriUTiiingen van 
Javakoflio < i it /r<>>>i (!<■<■] \ an den oogst d<-
>ct te loor gaan, is ,• <■： < .<：[', : hij is bruin 
cn oranje geklcurd cn 
• I:jki, ^'1 •、liij -；( il zit nx.-t. ingetrokken koj)en 
half uH j- i.renlr vecl op ccn verdroogd 
■ •I 1 •!<I i(-. I- i iip in Kcdiri o e I e r d j a r a n, in 
M-'l-ni" <• <： I <• r ：. j r 1(,• n g genoemd, heeft 
een 

i' '.-.I n I i <ii ；i <M.. is lieht tot donkerbruin 
■rI-!. !■ i：nI. mi <li i<- donkcrc lijncn over den rug
： <>p <leii l i 'ti I '■!» ring van het borststuk verheft 
zi' h II achterwaarts gekronid uitstcekscl, 
I < rwijl lict. ji'lilcrlijr uitloopt in ecn staartvormig \ 
> rlfii ' I. ZIJ =<w>ntc tij- 
<l< ns h；ii i n t <>p(!<• Iniikj)ootcn te steu- 
nen cn Iwl v<»oisic- cn uclitcrste gedccltc vtin lict 
lichaam opgericht. t<! houden, wut waarschijnlijk 
tot den inlajidsclicn naam aanlciding heeft gege- 
ven. Wil de rups zieh gaan verpoppen, dan roll zij 
den ran<l vim ccn koHicblad op cn spint zich (ianr- 
binnen in; mi 5 tot 7 dugen komt dan de vlindcr voor 
dun dag. Op de padi treft men nict zcklen do rupsen 
aan van A nlicyra conibusla en Dasychira- scr.itris; 
de eernte is Jichtgroen, met ccn grooto briiinzwarte 
vlck ter zijdevan de zes borstpooten, wiiaraan zij 
lidit herkenhaar is. J)c rups der twee- <lc soort is ccn 
echtc borstelrups met twee zwarte huarbuiHlclB ter 
zijde van den kop cn achtcr aan het jiehaain ccn 
dergelijken, ijlcrcn bundcl; bo- vendicn staan op 
elken ring kranson van grijs- •achtige haren. Over 
den rug loopt ccn dubbclo rij van vierkante, 
gcelgroenc vlekken cn aan weers- 

zijden van het lichaam cen onregelmatige gecl- 
grocno lijn, terwijl kop cn pooten rood zijn. Do 
vlindcr is vuilbruin, met ccnigc donkere strepen en 
zwarte stipjes op de voorvleugcls; de achter- vlcugels 
zijn vuilwit. Tot de familic der Saturni- dae bchoort 
de rcusachtige Atlacus atlas (zie AT- LAS) ； zijn 
nips spint ccn cocon, in bouw overecn- komend met 
die van sommige Bombi/x-soortcn en ecn dcugdelijkc 
zijde bevattend. In de familie der ^olodontidae (de 
rugtan dvlinders) is Stauropus altcrnus merkwaardig 
om het zondcr- linge voorkomcn der rups, ook wcl o 
e 1 e r d j a- r a n (J AV.) genoemd； bij deze zijn de 
borstpooten buitengewoon lang cn de laatstc 
geledingcn van het achterlyf sterk gezwollcn cn aan 
het uiteinde van een paar tastervormige aanhangsels 
voorzien, terwijl op de vicr voorste achtcrlijfsringen 
parigo tandvormigo uitsteeksels staan. Wordt de rups 
bedreigd, dan worden kop, borststuk cn het voorste 
gedeeltc van het achterlijf schuin naar voren 
opgericht, terwijl de pooten langs den kop naar voren 
worden gestrekt, tegclijkertijd wordt het gezwollen 
achterlijf voorwaarts gebogen, zoodat de 
narsopening op den kop komt te liggen ； indien zij 
in deze houding wordt aangeraakt, dan maakt zy met 
de middelste borstpooten ecn slaande be- weging. De 
vlinder is bruinachtig grijs met twee onduidelijke, 
gegolfde dwarslijnen en donkere stippen op de 
voorvleugcls. Ver melding verdient ook de fraaie 
Crinodes vethi, op de Sumatra-cx- peditic vcrzamekl, 
met ecn vlucht van 8 a 10 c8I.; zijn voorvleugcls zijn 
okerbruin gemarmerd met ccn donkeren dwarsband 
en het achterlijf draagt aan het uiteinde cen lange, 
gevorkte haarpluim. De Noctuidae (u i 1 e n) zijn in 
tai van geslachten en soorten over de gehcele aardc 
vorspreid cn zonder twijfel tot de schadelijkste 
insecten te re- kenen. Wij noemen allccn Agrolis 
scgelum en suffusfi (ypsilon). twee grijsbniinc, 
weinig in het oogvallcnde vlindcrs, de laatstc icts 
grooter dan de eerstc en onderscheidcn door een 
zwart streep- jc op de voorvleugcls even voorbij het 
midden; hun rupsen vaalgrauw, aardkleurig, met op 
de rugzijdc ecu aantal donkere stippels, die cen kort 
haartje dragen, worden aardrupsen (o e- 1 e r b o e m 
i, J AV. ) genoemd, wijl zij zich over dag in den grond 
verbergen, soms op cen tliepte van nicer dan cen 
voet. Als de avond valt, vcrla- ten zij haar 
schuilplaatscn cn begeven zich naar de stammetjes, 
liefst van jonge koffieboomen en .vreten claarvan den 
bast af ； doze worden op die wijze als het- ware 
onregchnatig geringd (r i n g- w o r m e n noemen de 
planters zo wcl), wat in de inceste gcvallcn den dood 
der plantcn ten gcvolge heeft. Zccr schadclijk zijn in 
den laatsten tijd aan Deli-tabak en elders de rupsen 
van Prodenia lilto- ralis； zij vorniclen zoowel de 
kweekbedden als do jonge aanplantingcn. Heliulhis 
armigera tast vooral inais en rij st, in in in dore inate 
katoen aan. De Gcomelridae (spanners) dragen hun 
naanr naar de qigenaurdige wijze, waarop hun rupsen 
zieh voortbewegen, daarin bestaanclc dat zij, door het 
achterlijf ondcr hot lichaam voort te schuivcu, met 
het middelste lichaamsgedeelte ecn hoogen rug 
niaken, zich met het achtcrcindc vast- houden on het 
liehaanj dan weer rechtlijnig uit- strekken. Zij 
bezitten namelijk behalvc het aan den laatsten 
lichuamsring gcplaatste pootenpaar, de zoogenaamde 
naschuivers, slcchts e6n paar buikpooten. De 
geelgroene rups eencr Thalassodes soort koint vol go 
ns Koningsbcrger dikwijls voor 



596 ENDERS — VOANDZEIA SUBTERRANE A. 

op Java-koffie en kan vooral voor jonge planten 
schadelijk worden; de vlinder is groen met witte 
stippeltjes en ceu witte streep, die midden over de x-
leugels loppt. Tot de familie der Pyralidae (1 i c h t 
in o 11 e n) behoort Schoenobius punc- een op Java 
aan iedereen bekend vlindertje licht geelbruiii van 
kleur, met cen zwart stipje op elken voorvleugel. 
Het komt op bepaalde tijden van het jaar's avonds in 
grooten getale de huizen binnenvliegeii en legt dan 
zijn met een bruine vilt- achtige stof bedekte 
cihoopjes tegen allerlei voor- werpen, muren, 
lampen, ja zelfs tegen glazcn en kopjes. Hun 
cigenlijke plaats van bestemming is echter de 
padiplant: de uit de cieren gekropen rupsjes voeden 
zich aanvankelijk met- het blad, maar weldra vallen 
zij den stengel aan, en boren zich daarin een weg, 
om zich na eenigen tijd te verpoppen. Duizende en 
duizende planten wor- den jaarlijks door de 
vraatzucht van dit diertje vernield. Een vijand van 
de dadap is de rups van Agathodcs modicalis. o e 1 
e r dadap (JAV.), geelgroen tot donkergroen van 
klcur, met vier in een kwadraat geplaatste 
donkerbruine vlekken op elken achterlijfsring. De 
vlinder, die in donkor vliegt en door lamplicht wordt 
aangelokt, heeft een zeer slank on lang lichaam, dat 
met glanzige, plat liggende haren is bedekt en lange, 
stevige pooten draagt. De vleugels zijn grijsachtig 
bruin, met paarsen weerschijn en op de voorvleugels 
be- yinden zich twee donkere vlekken. Een tweede 
soort, zeer nauw a an de eerste verwant, is A. cali- 
ginosalis; bij deze zijn de achtervleugels donker 
grijs met donkerder aderbeloop, terwijl zij bij 
eerstgenoeiude bleek stroogeel zijn. met donkerder 
punt. Andere vijanden van de dadap zijn de rupsen 
van Terastia effiolealis, meliculosaIis en minor, die 
daarin overeenkonien, dat zij in de jonge takken van 
de dadap leven en deze gewoonlijk doen afsterven; 
daardoor kan de schade, die zij aanrichtcn, vrij 
aanzienlijk zijn, vooral wijl zij sonis in verbazend 
groot aantal optreden. De rup- sen dezer soorten zyn 
geelachtig of roodbruin met donkere vlekken, die 
ieder een haar dragon: de Winders kenmerken zich 
door hun naar boven oingebogen acliterlijf. Tot deze 
fainilie behooren ook verscheidene soorten, wier 
rupsen schadelijk zijn voor het su.ikerriet, zooals 
Chilo injuscatellus (de g e 1 e r i e t b o o r d e r), 
Dialruect striatalis (de s t.e n g e 1 r i e t b o o r d c 
r) en Scirjiopha- ga inlacta (de witte r i e t b o o r d 
e r). De rups van de gele rietboorder is grauwgeel 
met vijf bleekroode lengtestrepen; zij dringt meestal 
op de grens van bladschijf en bladscheede in de 
sprui- ten der rietpJant en niaakt een bijna reehten 
boorgang naar beneden, die meestal in den top vau 
den stengel voortgezet wordt. Is de rups vol was- 
sen, dan boort zij nabij het boveneinde van den gang 
een horizontale opening.naar buiten, waar- door 
later de vlinder uitkruipt. Deze heeft grauw- bruine 
voorvleugels, die bij het inannetje donkerder zijn 
dan bij het wijfjc, terwijl de achtcuvleu- gels bij 
beide seksen witachtig zijn. Bij den sten- 
gelrietboorder is de rups vuilwit met smalle paar- 
n(t lengtestrepen en groote donkerbruine stippen op 
lengterijen; zij schaven de opperhuid van de nog 
opgerolde bladeren af, om dan naar den stengel te 
verhuizen. De voorvleugels van den vlinder zijn 
grauwgeel. bij het mannetje donkerder dan bij het 
wijfje, met twee donkere punten op het midden; de 
achtervleugels van het mannetje zijn donkergrijs, 
die van het wijfjc witachtig gr.js. De 

vlindcrs van den witten rietboorder hebben, zoo- als 
hun naam uitdrukt, sneeuwwitte vleugels, ter- wyl 
het lichaam bruingeel is, meb een blocdroodc 
staartpluimbij hetmannetje. De rupsen,die vuilwit 
zijn, onbehaard, dringen van boven in de spruiten 
van het. rict binnen, om verder de binnenste bladeren 
gehccl te vei*nietigen en zich ten slotte in den 
stengel in te boren. Tot de familie van de Tortricidac 
(de b 1 a d r o 11 e r s) behoort de g r a u w e 
rietboorder (Graplolitha schits- taceana); deze 
vlinder heeft Icigrijze voorvleugels, met zwart 
gemarmerd, terwijl de ach'tei'vlcugcls zwartgrijs 
z)jn, niet grauwgele franje. De rupsen, vuilwit, soius 
grauw of rooskleurig getint, drin- gen tusschcn de 
schubachtige bladeren der jonge spricten van het rict 
en boren zich aan de basis daai'vaxi in het jonge 
steugeltje, dikwijls vlak bij de bi bit. Van da ar boort 
de rups meestal dicht bij de oppervlakte van den 
stengel. terwijl zij langs een onregclmatige, 
spiraalvormige lijn naar den top toe stijgt, waarbij 
het groeipunt in den regel vernield wordt (Zehntner). 

VLOEDBOSSCHEN. Zie MANGROVE. 
VLOOIEN. Vleugellooze insecten met van terzijde 

platgedrukt liehaam, met zuigende, eigenaardig 
gebouwde nionddeeJen, hoogstens eenlenzige oogen 
en zeer korte knotsvormige sprieten. Vcle soorten 
zijn tot springen in staat. Zij ondergaan een 
volkoincn gedaanteverwisse ling; de larven zijn 
cjdindrisch, wormvorinig. met duidelijkcn kop en 
zonder pooten, verspreid be- haard. De vlooien 
parasiteeren op vogels en zoog- dieren. 
Buitongewone beteekenis uit liygienisch oogpunt 
heeft deze groep verkregen sedert bekend is, dat 
vlooien de hoofdroj spelen bij het overbrengen 
althans van de builenj)est op (h'*i mensch. Dit 
gesclncdt door vlooiensoorten, die eigenlijk aan 
ratten eigen zijn. want pest is in de eerste plaats cen 
rattenziekte. X'ooral de up <lv gewone 
menschenvloo Pulex irrilans zeer lykendc Pulex 
(Loemopsylla, Xenopsylla) jns is de „p6stvloo,\ die 
bij tijdelijk verblijf den mensch op dezen de 
pestbacillen kan <>、，•「 brengen. Zij is ook op 
Java en Sumatra gccoii't ■- teerd. Verder komt in 
aaninerking Ceralophyllo■ fascial us. Gewoonlijk 
schijnt de besmetting pl.i i te vinden, doordat 
excremehten van de vloo m< i wondjes in aanraking 
kpmen; een directr ；>(•- smelting bij liet zuigen 
wordt cchtcr ook)no^clj|k geacht. Vooral door Van 
Loghem en SwylitMi；：' "- bel is de rol tier vloo bij 
de pestvcrl»i,ci<ling in Indie ondcrzoclit. 

Literaluw : vooral: N. H. Swellengrebcl, M<?- 
dedeoJingcn onitrent onderzockingrn (1(- biologic 
van ratten en vlooien cn over an<l<：r<； 
onderwerpen, die betrekking hebben oj)d<： <-pi- 
demiologie der pest op Oost-Java. Med cd. bur- gerl. 
geneesk. dienst in Ned. Indie J913, 11, Ie band.; H. 
Russell, The flea,-Cambridge 19J 3. 

VOACANGA FOETIDA Schuw. Fam. Apocyna- ceae. 
Rangock (MAL.). Een lage, kromnie boom tot 1G M. 
lioog, in hec ]aaglan<l van Java er> Su- malra 
gevonden. Jlel Jioul wordt in Zuid-Surna- tra 
gebruikt voor liet niakcri. van schccdcn van krissen 
cn mesrten. jJe bladeren zijn een iiilanclsch 
geneesmiddel. 

VOANDZEIA SUBTERRANEA Thou. I-'am. 
Legumiitosae. Kruipende, kruidachtige plant met 
bleekgele, bruingevlekte bloenien, cn peulcn met 
slechts een bolrond zaad. J)e poul wordt in. den 
grond rijp. De plant is inheemsch in Afrika 
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en hcct in Indie vaak Angola-erwt. Mozambique, 
aardnoot of Madagascnr-aardndot. De in), naam is 
incest katjan'g bogor (SOUND.) of katjang mn- nila 
(MAL.); ook k. banten en k. gengg6. Do zaden 
worden goroosterd en de jongc penlen gekookt door 
de inlanders a Is lekkernij gegeten. 

VOEDINGSMIDDELEN. Over de voedings- 
iniddclcn in N.-T. zijn reeds mededeclingen gc- 
daan in het artikcl GEZONDHEIDSLEER (I, 787), 
maar slechts zecr in het algcmecn of met betrekking 
tot de voedzaamheid en de verteer- baarheid. Een 
groot aantal voedingsmiddelcn wordt under de 
artikclcn over zoologic en bota- nie gevonden. 
Daarvan zullcn de bijzondcrhcden nict worden 
herhaald, maar een ovcrzicht is zekcr op zijne plaats. 
Het is cvenwel overbodig tel kens te vcrwijzen naar 
die artikelen, zoodat dit alleen voor zeer belangrijke 
zal plaats vinden. Ecn paar kortc bepahngen mogen 
voorafgaan. 

V o c d i n g is de noodzakelijke toevoer en 
onizetting van stoffen, die voor den groci cn hot 
ondorhoud van het lichaam vereischt worden; strikt 
genomen behoort daartoe ook de inge- ademde 
lucht, maar in den regel spreekt men van. voeding, 
wanneer vaste of vloeibare stoffen door den mortd 
worden ingevoerd. V o e d i n g s- )n i d d e 1 e n 
zijn de voortbrengsclen der na- tuur, die voor den 
invoer in het spijsverterings- kanaal in aanmerking 
komen； zijn dit, in natura of kunstmatig, in een 
toestand, geschikt om gegeten of gedronken te 
worden, dan noemt men ze v o e d s e 1. De daarin 
voorkomende stoffen, <1 ic noodig zijn tot 
ondorhoud van het lichaam, Iiocten v o c d i n g s s 
t o f f e n. Dal zijn voor- nainelijk de eiwitstoffen, 
de vettcii, de kool- hydraten en de zouten, terwijl 
tevens het water van belang is； dus ook het 
watergehalte. 

I) c hoevcelheid, welke van de voedingsstoffen 
in de voedingsmiddelcn voorkonit, wordt langs 
scheikundigen weg bepaald. Zulke onderzoekin- 
gen zijn van een zeer groot aantal Indische voe- 
(lingsmiddclen bekend. Onder hen, die zich daarin 
<• (lc bezig hidden, noemen wij mannen als Kost 
van Tonningen, Fromberg. Maier, Scharlec, 
Bernclol Aloe ns, Greshoff, Sack, van Eck, de 

J3oorsina:s, Eijkman, Prinscn Gccrligs en 
andcren, terwijl d< kennis van het gebruik, })ct 
voorkomon, <!(■ I>creiflingen cnz. in tai van op- -t 
dlcn zijn vers pi t-id, o.a. van Bontius, Runi- pliius, 
X'alentijji. Teysmann, Veth, Vorclerman, Maijer <-
nz. 1 • 

II) het AI<ilcis(.l> licet voedscl makanan en 
drank minoemaji, tci'wijl men tegenover hooger 
gcplaatsten de spijs santap, ajap of ajapan DOCIIlt. 

r('en cinde cenige regclniaat in de niededeelin- 
gen over(,ic IiKli^i hc voedingsiniddeleii te hou- 
den, zullcn wij die onder verschillcndc rubrieken 
brengen en beginnen met die van d i e r 1 ij k e n o 
o r s p r o n g i n v o r s c h c n t o e s t a n d. 

Het v Iocs eh is daaj's'un het voornuamste en 
komt, zooals van zeif spreekt, overeen met dat, wat. 
over de geheelc aardc wordt aangetroffen. Mnar in 
1 iidie wordt ongeveer alios wat van dicrJij- ke 
liuhamen ufkomstig isgegeten cn enkelc dieren 
worden in hun gehccl gebruikt. \'oor Mohanune- 
dancn bestaan afzonderJijka bepa)ingen, zooals 
voor de wijze waaro|) moot worden geslacht, cn 
voor reinc of onreine dieren, waarvan alleen de 
eerste ectbaar zijn, inaar <le mccstc Jlohamnw- 
daanschc inlanders houden zich nictstrong aan die 

bcpalingcn. By grooten honger. zoodat er kans is 
daardoor zick te worden of to zullen storven, mag 
alles gegeten -worden, in its van de vcrboclen spijzcn 
nict 】ncer wordt genomen dan bepaald noodig is； 
zclfs mag dan cen mcnschcnlijk worden gegeten cn 
is bepaald, dat ecn ongcloovige mag geslacht worden. 

Onder de zoog dieren staan voor den Europcaan 
de runderen, sapi (JAV., SOEND.), lemboe, djawi 
(MAL.), bovenaan. Het Indische rund heeft eenige 
overeenkomst met den zebu. Vooral van Madoera en 
van Bali komt good slachtvee, terwijl het ook wordt 
aangevoerd uit Europa, Australia en -Bcngalcn. Het 
slachtgc- wicht is in Indie ongeveer de helft van het 
gc- "wicht van het Icvende dier, terwijl het vet onge-
veer het twintigste deci daarvan heeft. Rauw vleesch 
wordt nil cn dan gegeten, gewoonlijk echter wordt het 
toebcreid. De Baliers en de Chineezen eten geen 
rundvleesch, maar wcl dat van karbouwen. Eene 
echte inlandsche bereiding is soto, dat is cen bouillon 
gemaakt uit de fijn gesneden pens. Indien het vleesch 
niet malsch is, wordt het in cen papajablad gc- 
wikkeld en zoo eenige uren in de vrije lucht opge- 
hangen; so ins wordt het in water gezet , waarin eenig 
inclksap van den papaja is gemengd of met 
papajabladeren of schijfjes van den onrijpen pa- paja 
gekookt. Het wordt dan wcl malscher, maar smaakt 
niet zeer aangenaam, da ar cr een gedeel- telijkc 
onizetting heeft plaats gehad door de pa- payinc, die 
op dezelfde wijze, maar sterker, werkt dan pepsinc. 
Vleesch van het wilde rund, banteng (JAV., SOEND.), 
is nu en dan verkrygbaar (1,1G7). 

Karbouwenvlcesch (II, 274) wordt veel gegeten 
en ontbreekt nict bij feestmalen; ook Eu- ropeanen 
eten het dikwijls, als het afkomstig is van j onge 
diereii, die niet voor den arbeid ge- bruikt，zijn； 
maar het vleesch van witte karbouwen wordt nooit 
gegeten, onidat men meent, dat de afstammelingen 
van hen, die zulk vleesch aten. albino's zullen worsen. 
Het slachtcn van witte karbouwen is voor het legcr 
verboden en overigens slechts onder zekere 
voorwaarden toe- gestaan (Bijl. A van. Ind. Stb. 
1849, no. 52). 

Schapen, kambing belanda (MAL.), worden veel 
door Arabieren, en onder de Europeanen vooral door 
Engelschen gegeten. De Inlanders gebruiken veel 
geiten, kambing (MAL.), waarvan het vleesch altijd op 
de pasar's te koop is. 

Vcle soorten van herten komen als voedings- 
middei in aanmerking； zij zijn bij de Dajaks ver-
boden. Do jongo, nog met een wolachtigc huid 
bcklecde geweien, en de pezen worden gorookt om 
als dolicatcsse naar Cliina uitgevoerd tc worden. De 
Boegincezen van Celebes eten de koe- antiloop. • 

Hazen, kaweloe (MAL.), zijn niisschien af- 
koinstig uit Mauritius en konijnen, klint.ji (BA- TAV. 
MAL.), waurvan bijna alleen witte excni- plaren 
voorkonien, uit Europa. 

Varkcns worden veel gegeten, vooral door Chi- 
neezen. Onder de wilde varkens zijn zeer goetlc, mits 
zij nict tc dicht aan zee hebben gelecfd, onidat zij zich 
dan met visch hebben gevoed. Ecn bijzondci'c 
bereiding is sate (J.W.), sasatd (SOEND.), kleine, 
dobbelsteenvormige stukjes vleesch, dio, met zout en 
kruiderijen voorzien, zijn geroostertl cn aan houten of 
zilveren staafjes zijn geregen. Somtyds wordt er 
kiemwit van klappcr bijgcdaan； dan heot zij sate 
pSntol. Een 
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Chinecsche bereiding. ook Aoor Europcanen ge- 
zocht, is bah-min, d.i. varkensvlecsch met eieren, 
oesters, garnalen. mi" (vcrmiceHi), groenten, uien, 
soja en keeping tikoes (JAV.) (cen champignon) in 
bouillon gekookt. Rcuzel. minjak ba bi (SIAL.), wordt 
uit Singapore aangevoerd. en is dikwijJs vervalscht 
met olic. 

PaardenvJeesch is op Soeuiba* en in Midden- 
Java een gczocht voedsel. 

Vele apen worden gegeten. al verbiedt dat de 
Molianunedaanschc godsdicnst. De J)ajaks Jion- den 
veel van orang-octanvlecsch. Sommige wilde 
stammen roosteren apen in hun geheel en hon den ze 
voor gaar, als het hatw goed is afgebrand. 

Hondenvleesch is ecn lekkcrnij voor Chincezen, 
terwijl ook de ■:Bataks. de Savocncczen. de Pa-* 
poea's en anderen dat cten. 

De Javanen en Soendancezcn eten den Javaan- 
schen stinkdas. sigoeng. 

Eekhoorns, vliegende honden cn koeskoes (II, 
373) komen voor do voeding in aannierking. De 
laatste in de maanden Mei cn Juni. vooral op Ambon. 

DaX Iiier en da ar nog kannibalisme bestaat, 
worde enkel gememoreerd (II. 268). 

Onder de p r o d u c t e n dor z o o g d i e- r e n is 
de melk, ajer socsoe (MAL.), van belang De vetste 
melk leveren de Javaansche koeien, maar elk dier 
levert slechts 2 tot 3 liters daags. De overige 
koeiensoorten in Indie geven zecr goede in elk, doch 
die wordt door de rondbren- gers, meer dan door de 
leveranciers, vervalscht door ontrooming of door 
vennenging met water, met karbouwen-. schapen- of 
geitcnmelk, met klapperwater, rijstwater of met 
gccondenseerdc melk. 

De zooeven genoemde melksoorten zijn bruik* 
baar, en paardenmclk werd bij cpizootien van 
veepest wel gebezigd. 

B 'ter wordt in. kleine hoeveelbedcn in Indie 
gemaakt, maar komt meestal uit Europa. Uit Perzie 
wordt vloeibgre boter, gi, uit kpemelk bereid, in 
kalebassen aangevoerd, voornamclijk ten gebruike 
van Armeniers en Arabiercn. Uit Arable komt zamin. 
botcr uit geitenrnclk ge- niaakt. MeestaJ gebruiken 
de Europeanen boter, die uit Europa is aangevoerd. 

De in Indie bereide kaas is gewoonlijk allecn 
samengeperste kaasstof en niet aangenaany van 
smaak. In de oinstreken van Batavia oiaakt men 
soesoe karbo of goe ni (BATAV. MAL.), dat zijn 
kaasbollen ter grootte van een knikker uit kar- 
bouwennielk. De meeste kaas komt uit Europa. 

Onder de v o g e 1 s zijn de kijjpen ]iet meesto 
van belang (I, 24, AJA5I); inuners afgelcgcn plaatscn 
vormen zij de hoofdzaak der vleesch- voeding voor 
Europeanen. Men rckent, dat deze gemiddeld een kip 
per dag en per persoon ver- orberen. Bijna iedereen 
houdt kippen, zoowel voor het slachten. ajani 
pSranggaiig (MAL.), als voor het verkrijgen van 
eieren, ajuin biang (MAL.). De bcreidingen van 
kippenvleesch zijn ontelbaar (zie RIJSTTAFEL): 
echt Indiscli zijn kip- penbiefstuk, -koteletten cnz. 
Ook de inaag en de lever worden gaarne gebruikt en 
als sajnbalans toebereid. Van het vleesch inuakt men 
wel de reeds genoemde sfsate pcntol of mentol. Een 
bekende Chineesche schotel is kiin lo, waarin kip, 
inin, groenten, uien enz. en gedroogde bloemen van 
de tuberoos voorkomen. Een in- lanclsche tafel, 
waarop aUerlei bcreidingen van 

kip voorkomen, heet ajani ajaman. De inlanders 
houden het eten van kip voor nadcclig bij ontsteking 
of zweren der huid. Zij eten de kleine beendcrcn 
niede op. Kapoenen, ajam kebiri (MAL.), golden voor 
lekkcrnij. 

De zcldzaam verkrijgbare ajani hoetan (MAL.), 
boschkippen (Callus bankiva) zyn waarschijnlijk de 
oorspronkcHjke kippen. 

Kalkocncn, parelhocnders, ganzen cn cendcn 
worden veel gegeten. Onder de laatste zijn de 
meliwis (JAV., II. 699) zeer gewild. Ook de jonge 
Manilla-ecnden zijn gezocht. Vtin de duiven komen 
vele soorten in aannierking, tcrwijl patrijzen en 
vooral snippen vrij veel gejaagd. worden. Pau wen, 
die in het wild voorkomen, gebruikt men gaurne tot 
bereiding van biefstuk en van bouillon. 

Als p r o(1 u c t e n der v o g e 1 s beklce- den de 
eieren, telor (MAL.), een groote plaats cn verdienen 
de cetbarc vogelncstjes, sarang boe- roeng (MAL.), 
een afzonderlijke vermelding. Er wordt een 
versterkende cn opwekkende kracht aan 
toegeschreven; zij houden 50 — 60 % eiwit, maar 
vertcren niet gernakkelijk, Gewoonlijk worden ze 
uitgeplozcn en in soep of thee genoten. Van een 
vijftiental andere vogels dienen de ncs- ten ook als 
voedsel (zie GIERZWALUW cn 
VOGELNESTEN). 

De r e j) t i 1 i e n, die alle voor de Mohammc- 
danen onrJin zijn, leveren schildpadden, kikvor- 
schcn, cnkele slangen, den nienjawak cn den kro- 
kodil, welkc gegeten worden. De schildpadeieren 
zijn als versterkend mid del in gebruik en die van den 
menjawak en den krokodil zijn door Inlanders 
gezocht. 

Ongeveer alle v i s s c h c n worden als voedsel 
gebruikt； de kleine soorten sorntijds rauw, <Ie 
grootere op ver.sehillendc wijzen toebereid. vooral 
zoevisch, bederft snel. Eene inlantlsclii manier o)n 
die zoolang mogelijk vers ch t<- }i<>u - den, is de 
visch van de ingewanden le cmtdm en die met 
patjoeng (III, PANGEf) te vulbut Een laag patjoeng, 
sorns met zout gcmcuwl, komt op den bode in der 
mand, daaroj) cn i- ■■ visch, dan weder patjoeng 
enz. De visch bliii1 op die wijzc minstens zes dagen 
goed. 

Geh a kt van visch wordt veel gemaakl, tri v. IJ，
1 pindang, visch met zout en kruidcrijcn in lon 
gekookt, bij de rijsttafcl gezocht j、. K- n 
Javaansche bereiding van visch is lingkot ii"； 
daartoe wordt de visch gekookt, fijn gctnaa.k i., met 
Spuanscho pe])or. kruidcrijcn cn klappcriiK lk 
gebraden, tot aJIes ecu drogc, ijuedcraclilige vormt. 

Verreweg de meeste visschen zijn in deze En- 
cy^loptedie genoemd. Door Europeanen wor<l< n 
vojrnninelijk verkozen paling, ikan sfinock, i. 
ba«ilang； i. mas, i. kakap, (BATAV. MAI,.), i. kem- 
boeng, tcrwijl i. gooranii (alle maleische nainen) in 
den tijd van het Chineesche nicu wjaur c<-n gewoon 
geschenk is. Jonge exemplaren van <lc 
laatstgeiiooinde worden wel ads waterbaars 
toebereid. 

Vc】e o JI g e w e r v e 1 <1 e d i e r cdienen tot 
voedse]. Daarojider zijn kleine inktvisschen, tjoemi 
tjoeini (SOEND.), die gekookt wordc». De Javaansche 
oester, tircm (JAV.), tiram (MAL.), eten de 
J'Juropcan^n somtijds rauw; maar ook dikwijls, 
cventlls de inlanders doen, gekookt of gebakken. De 
inlanders gebruiken mosscJ- soorten en vde andere 
schelpdieren, die in de Molukken bia heeten. 
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Van de witte mieren, rajap (JAV.), worden de 
vliegcnde exciuplaren, laron (MAL., JAV.), van de 
vlcugels ontdaan en geroosterd of met mecl tot 
kocken gemaakt. De' gepofte koningin, ratoo rajap, is 
cen bijzondere lekkernij. Evenals vele insectcn 
smaken zij naar ainandclen. Bijen- larven en jongc 
bijen, gan5, tawon of tawon nom ■ (j AV.), worden 
met de raat in cen stuk bl ad gc- wikkeld cn 
geroosterd. Het roosteren van de een of (indere spijs, 
die in een blacl is gewikkeld, heet pipis (JAV,). Vele 
sprinkhancn, walang(JAV.), zc】f$ do zoo stinkende 
walang sangit, dienen tot spijs, en inlandsclie 
vrouwen cton de hoofdluizen op, die zij bij 
ondcrlinge hoofdrciniging vangen. Vcrschillende 
rupsen en poppen worden gegeten, waaronder oelar 
rotan (BATAV.- MAL.) of gendon pertdjalin (J A v.) 
(van Jiynchophorus palmarum) zeer vet is, en gepoft 
bij klccfrijst con delicatesse vormt. 

Krabben en kreeften, kepiting (JAV.), komen. 
bijna dagclijks op de rijsttafel. De ChineezOn zijn 
verzot op den buidelkrab (Bergus latro), die met 
stukjes klappernoot wordt vetgomest. 

Garnalen, oedang (MAL.), vormen aan de kust- 
plaatsen een belangrijk deel van de voeding der 
bevolking.- De Chineezcn eten ze levend, in wijn of 
tsioe dronken geinaakt. Onder de bereidingen is er 
een, waarbij het tot gehakt bereide vleesch in de 
schalen wordt gebakken. • 

AJs product v a n d e ongcwervel- d e d i e r e n 
noemen wij den honig, madoe (MAL., JAV., SOEND.), 
waarvan de madoe poeles van Banka de beste is. 

\'oor Indic zijn de dicrlijkc spijzen, maar ook (h? 
overige, in v c r d u 1.1 r z a a)n den to e- .stand van 
veel. bclang. Onder opmerking, dat ook in Indi。vole 
spjjzcn in blikkcn, bussen, stapflesschen enz. worden 
bercid, zullen wij over die vocdingsmiddelcn niet 
uitweiden, da ar zij over de gehccle aatde dezelfde 
zijn. Wei moe- tc-n cenige sj)ecifick In disc he 
conservcn genoemd worden. 

De door zout geconscrvccrde visschen en gar- 
nali-n zijJI van lx.-lanti', omdat zij bij de rijst cen to< 
- pijx vormen. die voldoendc zout be vat. De e<-n 
voiKliy -' '■ ' • I'liirz In-'l ;i：it nit. sLukken 
viscli 
met vecJ zont in Cninecsehc inartevancn bewaard; 
<Jii■ '2rl>)uii<cn <!<• Chincesche mijnworkers op 
Bil- Jil.ou. Jiocsib (MAL.) is gezouten visch, die drie 
<la^cn in. (I(；n zomicschijn heeft gestaan; peka- 
sa)i)jicroct ikan (MAL.), OJ)zoodanige wijze be- 
liaiidcldc vischdarincn. 

J<oo(ic visehjes, ikaii mdrali (vooral die van 
AJakasscr) zijn nicestal gezouten ikan tcri (BATAV. 
MAL.), waarbij augkak (CHIN., JAV.), peper cn ragi, 
die nog ter sprakc ko.nien. Ikan gerdh zijn in het 
batav. mal. kleinc vischsoortcn met tjab6, kruiderijen 
cn zout tot klompcn inccn gokneed. Tsao-lie en tsao-
hi worden van gurnalen on visch gemaakt door die in 
zout water to koken cn met tape ketan (JAV.), 
waarover latcr, lo mengen. Duarvan zijn vele soorten 
o.a. tho he, he ke phoa enz. 

Vcrschillendo schclpdiorcn, o.a. oesters, worden 
gezouten en in de Molukken gcschicdt dat ook jnet 
den paloloworrn (1.IJ, 005). 
• Gezouten eicron, tel or asin (MAL.), nuiaktmen van 
de eieren van la in me cendcn, door die te leggen in 
of te bedekken met een mengsol van gelijke dcelen 
asch of tot poeder gebrachte bak- steenen en zout. Na 
tien dagen zijn zij klaar； de 

schaal is dan zwart geworden, soms ook de bui- 
tenzij.de van hot eiwit. Zij worden hard gekookt voor 
het gebruik. De uit China aangevoerde heeten kijem 
ah-noeing. Soms worden ook eieren van 
loophoenders zoo behandcld, en schildpad- eieren 
eenvoudig in pckcl gezouten. 

Met azijn worden yccl dicrlijke spijzen inge- 
maakt, zooals at jar ikan, at jar oedang, at jar mi mi 
(MAL.), enz. 

Gedroogdc cn gerookte rundertong uit clc Pre- 
angeiilieeft zekcrc vermaardheid. I)苴NDENG (I, 
583) vooral van hcrtcnvlcesch is zeer gezocht； ook 
maken de Dajaks dat van. het vleesch van den orang 
oetan. . 

Kcroepoek karbo (MAL.) is de gekookte, in •oepjes 
gesneden huid van den karbouw. 

Bekajnal (JAV.) .cn ketemoes( ?) zijn een soort van 
sauciscn uit de fijn gehakte rundcrlevcrs gemaakt, 
die ook gerookt worden. 

Gedroogde kikvorschcn, soci kc koang, komen uit 
China, cn gedroogde visschen vormen een zeer 
belangrijk vocdingsmiddcl, even als gedroogde 
garnalen, he bi. Hoc gewichtig gedroogde en ge-
zouten visch voor de voeding der inlanders is, blijkt 
uit de opgaven in II, 29. 

Kerocpoek ikan (MAL.) en keroepoek oedang 
(MAL.) bestaan uit fijn gestampte visch of gar- nalcn 
met tapioca en zout tot rollen. gevormd, die gaar 
gekookt worden en waarvan schijven worden 
gesneden of dunne draden gemaakt, die in. de zon 
gedroogd worden. Zij worden wel na- gemaakt van 
enkcl tapioca met wat eosine ge- kleurd en. hectcn 
dan keroepoek oedang palso (BATAV. MAL.). 

De kuit van Glupea macrura wordt eens of 
twceniaal gezouten en gedroogd. Zij heet tel or 
tcroeboek tawas of asin (MAL.). Zij wordt in ver- 
bazendc hoeveelheden verbruikt. 

De grootc sluitspier van den wij waterschelp (II, 
298", KJSMA) komt als delicatesse onder den naani 
kdma in den handcl, terwijl nog vele Holo- turien, 
Loligosoorton, kwallcn enz. in Indic worden 
gedroogd, cn gedroogde wormen en insec- teixlarven 
uit China worden ingevoerd. 

Inlandschc extracten van vleesch en visch zijn 
petis daging (BATAV. MAL.), tot stroopdikte inge- 
dampte bouillon van runcl- of karbouwenvlecsch, of, 
als petis ikan (BATAV. MAL.) van viscli en petis 
oedang (BATAV. MAL.) van garnalen. Worden bij de 
bcrciding veel kiiuiderijen gebruikt dan krijgt men 
ketjap ikan (BATAV. MAL.). Voor terasi zie TRASI. 
Wordt dit laatsto preparaat met het vruchtvlccsch van 
doerian gemengd, dan krijgt men tempoejak (MAL.), 
die somtijds jaren lang .wordt bowaard. ' 

Vischlijni wordt in Indie bereid uit soorten van 
roli/nemus cn hcct loepa-loepa (MAL.). 

Bij de bespreking der v o c d i n g s in i d d e- 1 e 
n v a n p 1 a n t a a r d i g e n o o r s p r o ng kunnen 
wij voor cen groot gedcelte verwijzen naar de 
betreffendo artikelen. Er moet op ge- wezea worden, 
dat sonimige als hoofdvoeding optreden, d. w, z. 
zulkc, die dagclijks worden ge- geten en alle andcrc 
in genuttigde hoeveelheid overtreffen. 

De oerste plaats neemt daarbij in de r ij s t (zie 
aldaar), die reeds uitgebreid besproken is. Gewone 
rijst is hoofdvoeding voor cen groot ge- deelte van 
Java cn Sumatra, maar in sommige gedeeltcn wordt 
de witte, in andere de roode soort verkozen; z war to 
rijst wordt. weinig gege- 
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ten. Van de gaba (JAV.). on ook uit gerst, wordt bch-
ko gemaakt, door die in vochtige warmtc te doen 
uitspruiten, tot- brij te stampen. met gaar gekookte 
brij van kleefrijst te men gen en dat mengsel uit te 
person. Het zoo verkregen vocht, tan pinn. wordt- 
ingedikt en daania maakt men er ballctjes van. die 
dikwijls in vormen opgebla- zen en rood gekleurd 
worden. 

Gewoonlijk wordt de rijst voor het gebruik ge- 
stoomd en wel meestal tweemaal, cl. w. z. a Is zij half 
gaar is. wordt zij omgeroerd, a ran. en dan nog eens 
gestoomd. Voor sommige berei- dingen mag aron 
(MAL.) niet plaats vinden. Op reis en bij 
werkzaamhcd^n ver van huis. doet men de rijst in een 
bamboegelcding met wat water, hangt- die boven 
vuur en de rijst is dan gaar. a擅 de bainboe barst. De 
smaak .der gekookte rijst, nasi (MAL.). verschilt naar 
de afkomst der korrels en het gevoel van verzadiging. 
kenjang (MAL.), treedt bij het eten der eenc soort 
spoediger op dan bij de anderc. waarbij echter de 
gewoonte een groote rol speelt. 

Nasi koening (MAL.) is rijst door kurkuma ge-
kleurd. Ketoepat (MAL.) wordt gemaakt door rijst in 
een zakje van ineengevlochten jonge klappcrbladercn 
te koken; het is een moeilijk verteerbare kost. 

In den regel wordt de gekookte rijst verkozen, 
waarvan de korrels heel blcven; worden die. zacht 
dan krijgt men nasi lembek (MAL.), welke in een 
pisangblad gestopt gablog (JAV.) heet. Rijstepap is 
boeboer nasi (MAL.), die in verschil- lende vormen 
voorkomt, terwijl nasi tim gemaakt wordt door rijst- 
met water, dikwijJs ook met kippen- of 
duivenvleesch, in een gesloten pot te koken. Er zijn 
nog vcle andere bereidingen met allerlei toevoegsels, 
die geen afzonderlijke be- spreking vereischen. 

Gebroken rijstkorrels, inenir (JAV.), worden 
gebezigd tot het maken van boeboer en van ver- 
schillende koekjes, evenals rijstmeel, tepoeng- beras 
(MAL.). Daarvan maakt men ook eenc soort macaroni, 
laksa (MAL.), die, als zij uit China komt, soan tang 
hoen heet. 

In het opstel over rijst wordt reeds over ragi 
(MAL., JAV., SOEND.) het een en ander mede- gedeeld. 
Ragi is een belangrijke bereiding uit . , rijstmeel, die 
ook wel peh-khak of tsioe piang heet. Het rijstmeel 
wordt met knoflook； lang- kwas en vele 
aromatische, telkens andere, stoffen gemengd en de 
daarvan gemaakte ballet jes eon paar dagen onder 
rijststroo bewaard. Soins wordt er wat oude ragi 
overheen gestrooid, maar niet altijd. De ragi is een 
giststof, die zich kan vormen zonder dat er oude gist 
bij gevoegd is. Dat geschiedt onder den invloed van 
een schimmel, waaraan de naam Chlamydomucor 
oryzae is gegeven. Als ragi met gekookte rijst wordt 
gemengd, vornit zich een schimmeleiide massa, die 
tape (JAV.) of tsao heet en als Jekkernij wordt gegeten
； in plaats van rijst gebruikt men. ook kleefrijst, 
mals. tapiocamecl, enz.. waarbij dan de tape naar de 
gebruikte stof wordt ge- noemd. 

Kleefrijst, ketan (JAV., SOEND,), is nergens 
hoofdvoeding, maar wordt voornarneJijk als 
lekkernij gebruikt, terwijl van het meel allerlei 
koewe-soorten worden gemaakt, o.a. de veel 
gebruikte koewe dodol. Daartoe wordt dat meel meer 
gebruikt dan gewoon rijstmeel. De koekjes - en vele 
andere eet- en drinkwaren worden ge 

kleurd, waartoe somt-ijds aniline- kleurstoffen 
gebezigd worden. maar meestal plantcndeelen of 
aftreksels daarvan (Gen. Tijdschr. v. N.-I., XXXIV, 
639). . 

Uit ketan wordt brdin (JAV.) bcrcid, waarondcr 
hier bedoeld wordt vastc of suikerbrem en niet de 
• rjjstwijn, die ook brem heet. Wanneor de zoo even 
genoeinde tapd, uit wittc kleefrijst, zonder aron 
gokookt, is gemaakt, on in de zonncwarinte is 
ingedikt, heet zij brem. Daarbij mag-de ragi niet te 
lang inwerken, anders wordt er alkohol gevormd. 

De rijstzcmelen, die na de tweede stamping 
overblijven. heeten dedak aloes (JAV.). Zij worden tot 
bereiding van pdpesan bfikatoel (JAV.) en van boeboer 
(MAL., JAV.) gebruikt, die aan Ja- vaansche kinderen 
als inorgenspijs wordt ver- strekt-. 

Jonge rijst wei'kt prikkelend op het dann- kanaal. 
D j a g o e n g (1, 604, MAL., JAV.), d. i. mais, is 

hoofdvoedsel in Oost-Java, op Madoera en in een 
gedeelte der Molukken, o.a. op de Kei-eilan- den, 
terwijl zij ook veel wordt gebruikt in de bergstreken 
van Midden-Java en in de Batak- landen： in West-
Java is zij slechts een versna-. pering. 

De onrijpe kolven worden geroosterd, bij groenten 
gekookt en in azijn ingemaakt. Verder komt er een 
aantal bereidingen van voor, evenals van maismeel, 
tepoeng djagoeng, (NB. n)al- zena is gewoonlijk geen 
inaismeel, inaar ineel van den carnoubapalm, die in 
Zuid-Anicrika groeit). Ook de zenielen van mais 
worden als paj> gegeten en de korrels dikwjjls met 
rijst vernicugd. Na verwijdering van de onrijpe kolf, 
vcrvorinC zi< h, het zetmeel in den stengel tot 
saccharose, zoodat dan inaissuiker bereid kan worden, 
die bilcko (chin.) heet. 

S a g o e (zie aldaar), dig reeds uitgebreid is 
besproken, is hoofdvoeding op de Oostelijk -/<■■ 
legen. eilanden der Molukken en in de binncnlan- den 
van Borneo. De waardc als vocdingsmiddel is 
betrekkelijk gering, daar de koolhy(lr;iten <T voor ± 
80 % in voorkomen en zij nog geen percent eiwit 
bevat, maar er wordt vecJaJ wat anders bij gegeten, 
o.a. veeL visch. Eenige bcrei<lin/<')i zyn onder 
SAGOE genoemd. Van (l<； broodjes, sagoe 
lumping, sagoe maroeko, )no(：t nog worden 
medegedeeld, dat zij jarcnlanj/ goed blijven en, na 
weeking cn roostcring, we<l(：r zoo 
• goed als verseh worden. Ook van die Ijroodji-s 
komen bereidingen voor, o. a. sagoe asur, w；ilinear 
zij geweckt, met suikcr cn klappcrmclk in een blad 
worden gcroosterd. Wall ace, (Insulimle, vertaaJd 
door Veth, JI. 125) berekende, dat ccn sagoeboom 30 
pakken ruwe sagoe Icvert, waar- uit ]800 broodjes 
kujincn gemaakt warden； daar eon persoon aan 5 
broodjes daags genoeg heeft, zon dat voldoendc zijn 
voor een jaar. Wannecr die in cens gemaakt worden, 
zijn zij in 5 dagen klaar en kosten. met den boom cn 
l)ct arbcidslobn, sanien / 7. Sagoo is dus een goed- 
koop voedingsmiddel voor de bevoJking. 

Verde re a in y 1 a c e a van belang zijn de vol- 
gende. Gandroeng (soEND.) (Sorghum vulgare Pers.)
： djajamoetri (JAV.) (Sorg. saccharatu.m Pers.): 
djawawoet (JAV., SOUND.) (Pcnnifietu.ni 
tnacrochacton), dat een der lioofdvoedingsmidde-, len 
was van de Hindoos op Java, toen daar nog geen rijst 
was ingevoerd; djaJi (JAV.) (Goix la- 
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cry ma Jobi); tarwe, die hicr on daar wordt aan- 
.geplant, maar mecstal uit Europa on uit Austra- lie 
wordt aangevoerd. Hocwel good brood, roti (MAL., J 
AV.), in Indie verkrijgbaar is, wordt er toch dikwijls 
mede gcknoeid： Gocdc onderzoc- kiimen 
daaromtrent ontbreken echter. Bij oigen berciding op 
afgelegen plaatSen gebruikt men in plaats van gist 
somtijds toeak manis, tempe of niocr, die na 
siiikerbcreiding ovcrblijft, cn in plaats van water, 
klapperwater. Goede bcschuit wordt in Indic 
gebakken, terwijl de Engelsche en Ncderlandsche 
biscuits in elken warong verkrijg- baar zjjn/ Do 
Chineezcn maken uit tarwe- en uit rijstmeel macaroni 
cn vermicelli, die, naar vorm en kleur, min-soan, min-
koan^ of soan heeten. Boekweit cn haver worden hier 
en daar aange- plant. 

Vele a a r d v r u c h t e n, w o r t e 1 s - cn k n o 
11 e n houden groote hocveelhcden zet- meel. Zij 
heeten in het algemecn in het Maleisch ocbi. Dikwyls 
behoeft men die niet to koopen, maar kan ze op 
verzock krijgcn, vooral als er ge- brek aan rijst is. De 
Dioscorea-soorten zijn in verschiJlendc artikclen 
genoemd. Zij bevatten bijna alle een vergif, 
dioscorine, dat door uit- spoelen dcr in schijven 
gesneden wortels wordt verwijderd (zie 
VERGIFTEN). De cassave wordt veel aangeplant, en 
er zijn reeds verschil- lencle fa brie ken voor 
tapiocameel in 1 ntlie ； inaar ook de wort.cis zelf 
worden, op verschillende wijzen toebereid, gegeten 
cn er worden versna- peringen van gemaakt. Zelfs do 
ampas, d. \v. z. het overschot na verwijtiering van het 
zetmeel, wordt als onggok (JAV., SOEND.), toebereid. 
Ke- iadi (Colocasia antiquorum Schott) is in enkele 
.kampoengs op Sumatra hoofdvoedscl en van het 
meeJ wordt somtijds brood beroid. 

Arrowroot nioct eigeniijk bcrcid zijn uit Ma-, 
ranta arundinacea en konit ook als zoodanig voor; 
maar het is dikwijls niet andcre meclsoorten ver- 
valscht. terwijl verdcr een onechtc soort, die atji 
koneng (SOEND.) heel, bcreid wordt uit Cvrcunta-
soorlen. Anderc onechtc soorten zijn 1 acca-
arrowroot uit Tacca pinnatifida en T. pal- mata, < 
,anna-arrowroot uit Canna edulis en aruin-arrovvroot 
nit Arum maculatum. 

Van vele wort(4x cn van som mige vruchten 
wordt k('ji|>ik (MAL.) (geen keroepock, dat allecn 
<•[» 'licrlijkc vocdingsiniddclen belrekking hceft, 
maar <!(• woor<lcn worden wcl cens vcrwisscld) ：
rcrnaaki. In Ix-t algemecn ciienen daartoe klcine 
knojlc^tjcs of vrtifhl jes of schijfjes daarvan; dezc . 
woidcn met een liainer plat gcslugen, gedroogd i-n 
dun in dicn vorm vcrkocht cn verdcr gebak- ken enz. 
Zoo vindt men keripik tike, keripik pi- sang cnz. 

Sommigc knolJcn, zelfs de gewone aardappels, 
worden ran w, als roedjak gegelon; van velo wordt in 
cel gemaakt, dat dikwijlH zeer goed is. Uit China 
konien als delicatessen, kijet koan (de wortels van 
Pieris esculenla) en tsz koe (die van S(i<iittaria 
ckinenais). 

Aar(la-pi)clen worden overal nangeplant, waar 
I'hiropcaiien wojien, zijn dikwijls zeer good; ook 
peen, beetworlels, radijs, ramcnas, kool- rnap cnz. 
vindt men overal. 

I)o p e ti 1 v r u c h t c n heeten in het algc- mecn 
katjang. Een belangrijke plaats nee nit daarbij de 
ciwitrijko katjang kadele (JAV., II 285) in, waarvan 
eenige varicteiten voorkomen. Men maakt er incestal 
temp6 (JAV.) van, die 

trouwenfe ook van andcre peulvnichten gemaakt wordt, 
cn die een voorbceld levert van eene cm- pirischc 
methode om de verteerbaarheid van som- inigc 
plantondeelen gemakkelijker to maken.' Oin f/, tdmpe 
kade!6 te maken worden de boonen ge- kookt, daarna 
cen paar dagen geweckt, tusschen docken uitgedrukt en 
op nieuw gestoomd; ver- vplgens worden ze met 
schimmelhoudende over- blijfsels van een vorige 
bereiding vermengd, waardoor na 2 dagen een 
samenhangende koek ontstq,at, waarvan stukken in 
klapperolie worden gebakken. Zij kan vergiftig zijn (zie 
VERGIFTEN). Tdmpe is ecn belangrijk 
voedingsmiddel, maar het eiwitgehalte Ipopt sterk 
uiteen； men vond 47,25 en 10,9 percent. De 
bijzonderheden der bereiding zijn trouwens niet altijd 
dczelfde. Eene andqre bereiding is boonenbrij, tao tjo, 
die ook door schimmels ontsta^t. maar waarbij veel zout 
wordt gebruikt. Tao dji en tao min zyn der- gelijke 
preparaten. Verder heeft men legumine- kaas, tahde 
(CHIN，?)，die uit fijn gewreven ge- kookte boonen 

gemaakt wordt ； uit het verkre- gen vocht wordt de 
legumine neergeslagen door zout of gips en dan in 
kleinc, vierkante stukj es verdeeld. De gekookte boonen 
zelf worden ook wel tot tahoe verwerkt door toevoeging 
van azijn. Leguminekaas blijft maar een. paar dagen 
goed, daaroin dompelt men die in een afkooksel van 
kurkuma en drukt ze tusschen doeken sterk uit. waarbij 
er meestal Chineesche letters in ge- drukt worden. Zij 
heet dan toa koan en wordt bij de rijst, in soep enz. 
gegeten; de smaak is die van rauwe boonen. Ook het 
overblijvende strem- sel worilt verwerkt tot lange, holle, 
broze, geel- gekleurde stangen, die toa hoe phoe heeten 
en gegeten worden. Van sojameel wordt sojabrood 
gemaakt, dat voor lijdcrs aan suikerziekte is aan- 
bevolcn, maar dat niet smakelijk is. Eene be- ken de 
bereiding uit de boonen is soja, die in. Indie ketjap heet 
en waarvan de ketjap bdnteng als de bestc bcschouwd 
wordt. De gekookte en daarna gedroogde boonen laat 
men bcschimmelen door Aspergillus oryzae, die er door 
ffi&iscusbladeren op gebracht wordt, waarna men ze in 
eene sterko zoutoplossing werpt, mot vele kruiderijen 
mengt en dan zeer lang laat staan, so ms wel tot 5 ja- 
ren. Ketjap is een goed bijvoegscl bij verschillende 
spijzen, doch werkt in te groote hoeveel- heden 
nadcelig. 

Katjang tanah, katjang^jina (MAL.) levert in zijne 
gcroosterde boonen een good voeclings- middcl, c vena 
Is de aardnotengort. tempo boeng- kil (JAV.), die op 
dczelfde manicr wordt gemaakt als tempe kadele (JAV.). 
Wannccr de boengkij- kocken in vierkante stukjes 
verdeeld'zijn, heeten zij ontjom (SOEND.), waarvan in de 
Soendalun- den t wee soorten voorkomen. De roode. 
ontjom be uro uni, wordt gevormd door Monilia- sitopJi 
ila; do wittc, ontjom bodas. door een andcre Schimmel, 
Ch In mydomucor oryzae. Van de zaden en van ontjom 
beureum maakt men dage (SOEND.), door hcrhaald 
stoonicn en ze dan tc laten staan, gedokt door ecn 
pisangblack Na 3 — 4 dagen is dan dag6 gevormd, maar 
van het proccs dier vorming is niets bekend. Tempo 
ontjom en dage worden van vele andcre peulvruchten 
gemaakt, terwijl vaji vele de jonge peulcn cn de 
bladeren cn so ms de bloeni^n als gi,oentc gegeten 
worden. Verrcweg de meeste zijn onder hunne namen 
in deze Encyclopjedic beschrevcn. 

Van katjang idjo (JAV., II, 285) zijn de uit- 
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spruitjes als toge (taogc, CHIN.) reeds vcrmeld, maar 
moet nog worden medcgcdeeld, dat het meel dient 
tot bereiding van de veel gegeten koewe satoc, 
koewe poetoe en anderc kockjes. Ook wordt er 
Chineeschc vermicelli, tao tshijeni van gemaakt. 
Evenwcl is het verbruik van toge verreweg het 
voornaamste. 

De rijpe boonen van katjang gatel (JAV.) ( J/U- cu-
na capitata) zijn vergiftig, maar worsen na 
uitwasschen gegeten. 

De meeste pculvruchtcn uit Europa worden ook 
in Indie gekweekt, waaronder de erwten cen 
lekkernij vornicn voor de inlanders, die ze daar- toe 
bakken. 
. Van de z a d e n, die als vocdsel gebruikt worden, 
vindt men de meeste genocmd in de artike^ len over 
planten, maar vele dragen evenals an- dere declcn 
anderc nanien dan de plant，. Zoo hee- ten de 

vruchten van t. a r a t e (JAV., SOE、D.) in het 

javaansch ketapa, de gedroogde zaden tondjong, de 
wortels ganoeftg. 

K a n a r i (MAL., JAV.. SOEND.. II, 264) moet nog 
worden genoemd. omdat W. G. Boors in a (Gen. 
Tijdschr. v. XLI, 518) eene eniulsie daarvan als 
voedsel voor zeer jonge kinderen aanbeveelt. Die 
emulsie wordt met melk ge- mengd. De 
sesamzaadjes dicnen dikwijls tot vei^siering van 
chineesch gebak. 

Over den k 1 a p p c r (II, 255, KALAPA en II, 
399, KOKOS) moet nog iets worden medege- deeld
： In die artikelen worden klapperwaler en 
kqkosmelk als dezclfde stof genoemd： eenc ver- 
wairing. die zeer dikwijls voorkomt. Klapper- water, 
ajar kalapa (MAL.), is de waterachtige in- houd dcr 
vrucht en wordt alleen van jonge klap- pers, kalapa 
doegan of boengsil(MAL.),gedroiikcn. Klappernielk, 
santan (MAL.), wordt gemaakt van het kiemwit, 
peroetan kalapa. dat fijn verdeeld, met water 
geschud en door katoen gefiltrecrd wordt. Van de 
klapperolie zijn minstens zeven soorten bekend 
(Gen. Tijdschr. v. N.-I., XLII; 400). Het residu. dat 
bij het filtreercn der klap- permelk overblijft, ampas 
kalapa of kepiat (MAL.), wordt gegeten, tcrwijl 
daaruit ook soorten van tempe worden gemaakt. 

In plaats van klapperolie wordt op Borneo wel 
gebruik gemaakt van minjak tengkawang (Nieu-
wenhuis： In Cerltraal-Borneo, II, 7 en 41 )7 ler- 
wijl ook vele andcre plantaardige vetten (zie 
OLIEN) in aanmerl|ing koinen. 

Groenten heeten. in het algemeen in het 
Maleisch sajoer, maar, als zij mcer bepaald bij 
sambal gevoegd worden, lalab (JAV.). De in- 
landsche bereidingen zijn jneestal zeer eenvoudig. 
Het gieten van heel water over de groenten of het 
even opkoken hcet letjoh. Voor de rysttafel zijn de 
afkooksels dikwijls zeer samengesteld en met vele 
kruiderijen voorzien, zooals bijv. sajoer 】od6, gado 
gado (BATAV. MAL.) cnz. De inlanders rckenen vele 
vruchten onder groenten, zooals terong, bondot, 
laboesoorten, ketimoen, sSinongka (alle javaansche 
nanien) enz. Ken Lal ■van Europeesclie groenten 
wordt aangeplant en dat' had reeds kort na de 
vestiging dcr NcdoJan- ders in Indic plaats (Bontius, 
Hist. nat. ct med. Ind. Orient., Lib. VI, 13, 100, 115, 
155, 157). Overal vindt men in het wild planten,.dic 
groenten leveren en die 'meermalen 
.„bastiongroenteni,' heeten, zooals bijv. postelein. 
Een belangryke plaats in de Indische huishouding 
beslaan de uicn (Allium), waarvan vele soorten 
voorkonien. 

De meeste bladeren, blocmen, vruchten, wortels 
enz., die als groente worden gegeten, vindt men in 
dit werk op de plantcnnamcn genoemd cn aan- 
geduid. Onder de zwamsoorten, die voor vocdsel 
gebruikt wovden. zijn cr ccnige genoemd (I, 615. 
DJAMOER), terwijl truffels, morieljes enz. uit. 
Europa komen. 

De vruchten vindt men vermeld in het art. 
VRUCHTEN cn in de artikelen. die haar naam 
dragen. AfzondcrJijk moet molding worden 
gemaakt van de roedjak, die bij de zltjehers tjini- tjah 
heet； dit is cen mengsel van trasi met Spaanscbc 
peper cn suiker, waarin sthkjes van onrijpe vruchten 
worden gelegd of waarin men ze doopt. De roedjak 
wordt naar de bijgevoegdc vruchten genoemd, maar 
die van klappcr heet roedjak nianis. Europeanen 
ncinen in plaats van het gcnocnide mengsel soms 
soja, azijn, suiker cn Spaansche pcpcr. Het verbruik 
van onrijpe vruchten op die wijzc is zeer groot. Bij 
het heer- schen van cholera wordt het ctcn van die 
onrijpe vruchten belct, door ze, bij wijzc van poli- 
tieniaatrcgcl, van de boomen te verwijdcren. ] n het 
artikel GEZOND.IIEIDSLEER (I, 787) is de 
verteerbaarheid der vruchten in het algemeen 
besproken. Voor zoover dat gelukt, wordenEuro- 
peesche vruchten in Indiii gecultiveerd, maar zij 
staan dan meestal ver acliter bij de Europeesclie. Bij 
het snclle verkeer worden ook vele aange- voerd, 
zoowcl uit Europa als uit Amcrika, Australia, Perzie 
enz. cn, voornamelijk voor de Chineezcn, uit China. 
Dikwijls zijn zij geconsci•- veerd. De geconfijte cn 
tevehs gezouten vruchten van Myrica na(ji zijn, 
onder den naam kiem ping boi, zeer gezocht als 
middcl ter ontnueb- tcring na fccstinalcn. 

Van de t o e s p ij z e n noejnen wij het cerst de 
suiker {zie aldaar), zonder daarom hare waarde als 
voedingsmiddel in den eigciilijken zin te ontkennen. 
Suikcrrict wordt als genot- middel gebruikt- cn 
vooral door de Papoea's, onder den naam d e n, zeer 
veel gegeten. De jonge uitspruitsels, de knoppen cn 
de bloc men, tcb<)c troeboek (MAL., JAV.), cel men 
als groejit<•. I suikersoorten van f jidiii, die bcJia'lve 
uit riel, uit vele palmen wordclj gemaakt, woi<l<-ri 
door de Javanen in twee hoo^lsoorten v!-r(l<，id. 
waarbij zij geen rekening houden met de afkouisi : 
gocla djawa zijn allo bruinc soorten cn pasir alle 
witte (Tijdschr. Aardr. Gen., 188J, Bijbl. no. 9). 
Geraffincerde suiker konit jixc.st al uit Europa. Voor 
de bereiding van rnanisans bezigt men 
klontjessuikcr, goela baton (MAL.). J)aaronder is 
opinerkcnswaar(li<» de jnanisan papaja goebah of 
m. sekioe j)upaja； dut zijn onrijpe stukjes 
vruchtvlecsch van den papaja, waarvan fraaie 
figuurtjes zijn gesneden, zooals herten, vogels enz.; 
die figuren niuntcn <likwijJs uit door ziiivcren vorm 
en zijn jneestal boven- dicn fraai gcciselccrd. 
Tangkocweh zijn klcine balkjes -van datzelfde 
vruchtvleesch met suiker ingemaakt en daarnu 
gedroogd； cvenwcl bezigt men voor die bereiding 
nog nicer baligo (I I, 367, KOENDOER). Van vele 
kleino zaden worden suikererwten, keinbang gocla 
(BATAV. MAL.), ge- maakt. Een zeer gezochte 
bereiding is god al i ； dat is eene waterige oplossing 
van suiker met cen weinig azijn, die weder verdam 
pt is on lol stokjes is uitgerekt. 

Gocla ardn (MAL.) (I, 59, ARh'NSUIKER) is 
reeds besproken. 
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Ondcr de speccrijen is do t j a b e (SOEND., BATAV. 
DIAL.), tjabai, (MAL.) (zie dat woord)of lombok 
(JAV.) wcl con dor voornaamste. Dezc ontbreekt 
nooit bij de rijstvoeding dcr inlanders on is ook voor 
de rijsttaicl on mis- baar. De eenvoudigste wijzo om 
ze tc eten. is nu cn dan een stukje van de vrucht af te 
bijten, nadat zij al of nict in j;out is gestipt. In de sani- 
baJan's komt bijna altijd tjabe voor. Sambal gordng 
bestaat uit tjabe, in dwarsreepjes gc- sneden, met 
sjalotten, laos en knoflook, alles even gebraden in 
klapperolie, en gemengd met tamarinde, zout,trasi en 
soms wat ser6;dit meng- scl wordt gevoegd bij het 
hoofdbestanddeel der sambal goreng, dat steeds 
varicert, en kan zijn. vlcesch, garnalen, kippenlevcr, 
pet6, hard ge- kookt ei onz.; alles wordt samen met 
klapper- ificlk gebraden. Sambal oelin is een 
mcngscl van tjabe, trasi en zout, cnz. In de nieeste 
kerrie- soorten komt tjabe voor. Opcngcsneden tjabe, 
zonder de pitten, wordt met gehakt gevuld en dun 
gebraden of in soep gekookt. In vele tafcl- zuren 
komt tjabe voor, maar men vindt die ook aJleeu als 
at jar tjabe, vooral van tjab6 rawit. 

Een veel gobruikte toespijs is tamarinde (II, 250, 
KA JOE ASfiM). Vobr culinair gebruik dient heL 
ta»nariiidemocs, waarin de zaden nog voorko- rncn 
en dat tot balien wordt gekneed. Bij gebrek daaraan 
worden wel de kleinc zuursmakende ta- 
jnarindebladeren, daoen sinom (BATAV. MAL.), 
gebruikt. 

Akar kdlor (II, 298, Kf<LOR) vervangt de 
micrikswortel en van de bladeren dier plant jnuakt 
men o. a. sajoer menir; zij worden met wat sirihkalk 
gekookt, onidat ze anders bitter sm a ken. 

In plants van lauricrbladercn kunneti daoen salum 
(MAL.) (Eugenia polyantha) worden ge- bruikt. 

][et f/em l>c]'\vater, dat in de kookbockcn bij 
bcii'iilingen genocmd wordt, is een watcrig aftrcl； 
'■] geinberwortcl, djeroek manis, Icng- l<cn；/. janji 
id jo, Langkocweh en suiker. 

I)<； overite s|>c(crijcn vindt jncn op de dcs- 
betreffende aj'tikcleii. , 

A z ij n, tjoi-ku SOKND.), wordt uit 
J'^nropa aau-jcvoertt cii in Indic als inhcemsclie ；
izijii op Isuropci- -.clic wijzc geniaakt, terwijl ver- 
<l< r op inlaiplx ln <-n oj)Chinecsche manier azijn 
wordt ycmahkL. Voor de berciding dcr inhccm- . ' !
：(• .izjjn voIgt men de snclazijnberciding, die pl；,
；iI ? K indL uit ecn mcngscl van goedkoope urak, 
azijn <-ii water. Daarvan houdt de bestc soort G % 
azijnzunr on ecn minder goedc 5 %. Zij zijn door con 
weinig caranicJ geel gokleurd. De inlandscho azijn, 
werak (JAV.), tjoeka djawa (MAL.), boreidb men uit 
toewak kfras (zie PALMWIJN), die jncn Jaat gisten; 
zij moct dan gcclarificccrd worden door ciwit cn 
houdt 3 — 5 % azijnzuur. Verder wordt azijn 
gemaakt uit verzuurdc tape (boven bij rijst 
genoemd), uit klapptermelk, uit pisang butoc, uit de 
vruchten van sempocr (SOKNL>.) (Ill, 748) on 
andcrc. Do inlandscho azijnsoorten zijn nict 
aangenaam van geur cn smauk. Do Chinecsche azijn, 
tsho, wordt al I ecn voor eigen gebruik, uit zuiveren 
rijstwijn met ar&nsuikcr bcreid; doze riekt 
aangenaam, heeft een lichtbruino kleur, is vrij helder 
en houdt 7 a 8 % azijnzuur. 

Voor hot bereiden van tafelzuron, at jar (MAL., 
JAV., SOEND.), bezigt men inheemscho azijn, die 

daartoo veelal vooraf gekruid wordt. Dio zuren 
heeten naar de stoffen, die ingemaakt zijn. Atjar 
tjampocradock is ccn mcngscl van fijn gcancden 
koolbladeren, peen, toge, kurkuma en tjabe, soms 
met mosterd. 

Bij Kerrie (II, 303) is verwezen naar ,,R寸sbtalel", 
waar kerricsaus als omschrijving voorkonit. Er 
bestaan ecn groot aantal soorten van kerrie, die in hot 
algcmeen gevormd worden door bouillon van kip, 
vlecsch, visch, krabben, kreeften cnz., waarin 
gekookt zijn afwisselende hoevcelhcden klapper 
(olic, kiemwit, klapper- melk), kurkuma, gember, 
uien, langkoas, tjabe, djinten, kentjocr, ketoembar, 
ser6, bruin ge- brande rijst, peper, zout, suiker, vele 
vruchten of groenten cnz. Kerrie heeft eenige 
voedingswaarde cn is een goedo prikkcl voor de 
spijsvertering. ills vcrvangmiddcl heeft men 
kerriepoeder, dat vooral uit Britsch-Indie wordt 
aangevoerd. 

Z o u t, garam (MAL.). is een monopolie der 
rogeering en komt in kristallcn of als briketten. in den 
handcl. Het houdt gewoonlijk vrij veel magnesia-
verbindingen, waardoor het een min of meer bitteren 
smaak heeft, dien. de inlanders aangenaam vinden. 
Europeancn bezigen ook het zout, dat in de vaatjes 
voorkonit der ver- pakking van boter, die uit Europa 
wordt ver- zonden； het wordt dan eerst gezuiverd. 
Fijn tafelzout komt uit Europa. Uit sommige zout- 
bronnen wordt zout gemaakt door verdamping o. a. 
belong selo cn belong koewoe (JAV.). De Papoea's 
kennen het zout nict, maar gebruiken zeewater of zij 
verbran den aangespoelde boom- stammen en wortels 
cn bezigen de asch daarvan. 

Aga r-a gar heeft in deze Encyclopojdie een 
afzonderlijk artikcl (I, 17), cvenals de e e t b a re a a 
r cl e (I, 3). Van de laatste is ecn 150 tai soorten 
bekend. Afzonderlijk' verdient vermelding tanah 
sagoe, ecn infusorienaardc, die bij hongersnood 
onder de nog verkrijgbarc rijst of aardvruchten wordt 
gemengd. In sommige mij- nen eten de arbcid(\rs 
koolschiefcr,/ 

Onder de d r a n k e n staat water, ajar mi- nocm 
(MAL.), bovenaan. Het laat dikwijls veel in 
hoedanigheid tc wensclien over, bchalve waar 
Artesische p u 11 c n (I, 62) of goede water- Icidingen 
voorkomcn. Over degowonc zuivering or van door 
lekstcencn, over het gebruik van ijs, gen- dis cn van 
andcrc dranken zie GEZON.DHEIDS- LEER (I, 
787). Van de laatate kunnen nog eenige genoeind 
worden: Ogio (BATAV. MAL.) is in ijs afge- kocld 
suikerwatcr met stukjes agar-agar of fijnge- sneden 
glibbertjes, SSkoteng (JAV., BATAV. MAL.) is 
lauwwann water met mccl, suiker en bladeren van 
djeroek poeroet, Tjintjaoe kun zijn suiker- water met 
waL agar-agar cn de zaden van sSlasi (zic aldaar), 
maar wordt ook gemaakt uit de bladeren van arcuj 
tjintjaoe of areuj tjamtjaoeh (I, 60), waarvan het in 
water uitgeperste sap gemakkelijk gelatincert-. Die 
groene gelatine komt dan in plaats van de stukjes 
agar-agar. Nog een soort tjintjaoe wordt gemaakt- 
van de bladeren van lidah boewaja (11, 579). 

Van k o f f i o (II, 378) maken de Europeanen 
meestal cen zeer sterk extract, dat met warm© inelk 
wordt genuttigd. De Arabieren roosteren de boonen 
voor elk gebruik; zij bezigen in het aftreksel geon 
inclk, cvenmin，als de inlanders, die onder de 
boonen dikwijls gcmalen mufskor- rels of gebrande 
boontjes van katjang tanah, niengen. De jongc, 
groene takjes en de bladeren 

外7 
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van den koffieboom worden boven houtvuur 
gcroosterd: zii heeten godong kopi (JAV.). en 
men ovcrgiet die mot kokend water, waardoor 
kdpi daoen (MAL.) ontstaat, die naar koffie 
smaakt. 

Over Thee zic aldaai-. 
Zeer reel andere plantendcelen worden met 

water afgetrokken cn gedronken： zij zijn bij die 
planten grootcndcels genoeind. 

Nog valt k a w a t-e verineldcn. die door de 
Papoea*s op Nieuw-Guinea gedronken wordt als 
lekkernij. Zij wordt bercid door de bladeren, tak- 
ken en wort els van kcu (Macropiper niclhysticnni) 
te kauwen, het speekse] te vcrzamclen, alles 
samon met wat water te vennengen en uit te 
persen. Het zoo verkregen vocht wordt allecn 
door mannen gedronken. 

Wat de alkoholische d r a n k e n be- 
treft bepalen wjj ons tot die, wdke in Indic bereid 
worden. Goed bier kan daar gemaakt worden, 
maar bederft spoedig. 

R ij s t w ij n, br6m (JAV.), tsioe djin, lo tsioe 
(CHIN.), vindt. men in twee soorten. De eerste 
ontstaat, als de onder rijst genoemde tape zoo 
lang, dat is ongeveer 6 dagen, gist tot er alkohol 
gevormd is. Deze wordt ook uit andere amylacea 
gemaakt、bijv. uit djawaoet. wanneer zij bad魄 
(JAV.) heet. De andere soort is door specerijen 
gekruid. Rijst-alkohol, die uit China wordt aan- 
gevoercl, heet sain shoe. ' 

Wanneer .toeak manis (zie PAL^IWIJN) gist, 
ontstaat toeak keras of sagocer, die een onaange- 
namen, branderigen geur en een zeer scherpen, 
branderigen smaak lieeft, welkc eenige uren 
lang nablijft. Zij houdt ongeveer 6 % alkohol. 
Het gebruik van toeak keras veroorzaakt, nadat 
zelfs kleine hoeveelheden van andere alkoholica 
gebruikt zijn, hevige dronkenschap. 

Voor a r a k zie I, 56. Chineeschc arak, tsioe, 
wordt uit kleefrijst -bereid. voornamelijk in ge- 
heime stokerijen. 

Lileratuurz Deze zou eenige kolonnnen vor- 
deren, daarom wordt slechts verwezen naar: 
zv. d. Burg, De voeding in Ned.-Indie; Amster- 
-Uam. de Bussy, 1904. waarin bij elk onderwerp de 
literatuur uitgebreid is aangegeven. Voor de 
nieuwste bepalingen der chemische samenstel- 
ling van Tndische voedingsmiddelen faadplege 
men de Bulletins van het Koi. 3Ius. te Haariem 
en voor het suikergehalte van Indiscfic vruchten 

&et art. VRUCHTEN en Gen. Tijdschr. v. N.-I. 
，心七’ XXXVII, 360，-: 〃戒C. L. v. D. B. 

''L--" ' VOGELBEKDIEREN (Alonotremata), een klci- 
ne groep van Zoogdiercn, die wegens hun afwij- 

3 八 '■ * ： £ kenden bouw samen een onderklassc vornien 
' . (zie ZOOGDI EREN). Onder de thans levcndc 
:!7. zoogdicren zijn zij do meest oorspronkelijke en een aantal 

eigenschappen Jiebben ze jnet de kruipende dieren 
gemeen, zooals het bezit van een cloaca (een 
eindstuk van den darni, waarin nieren en 
geslachtsorganen uitmonden) on van een paar zgn. 
,.ravenbeks]cutelbecndcren'' (die bij de overige 
Zoogdicren nog slechts als resten aanwezig zijn) en 
vooral het feit, dat zc cieren leggen. De met 
hoornscJieedcn beklecde kaken 
vertoonen een uiterlijke gelijkenis met een vogel- 
enaveJ. Bij de volwassen dieren ont broken tan- 
den: dat deze echter bij de voorouders aanwezig 
geweest zijn blijkt daaruit, dat op jeugdigen 
leeftijd tanden voorkomen, bij het Australischc 
vogeJbekdier (Ornithorhynchus) zelfs no in den 

vorm van vrij hoog ontwikkcldc kiczcn. Dat do 
Vogclbekdiercn tot de Zoogdicren behooren, blijkt 
vooral uit de bcklecding van het lichaam met haren 
en uit het bezit van mclkklicren. Doze lantste 
mwiden niet. zooals bij andere zoogdie- ren. op 
tepcls uit, maar integendeel op den bo- dem van een 
paar komvorinige groeven dor huid, de 
,,mamnintirznkSs''・ Met de Buidel- dieren hebben 
de Vogelbckdicren gemcen het bezit van ecn paar 
zgn. „buidelbcenderen,5, die bij hoogcre Zoogdicren 
vcriorcn gegaan zijn. 

De eicren zijn groot en rijk aan dooier cn zijn 
onigeven door ccn perkamentachtigc schaal. die 
geen kalkzouten bevat-. Ze ontwikkclen zich bij de 
jMicrenegels (zic aldaar) in cen brocdbuidcl, die bij 
het Australischc Vogelbekdicr ontbreekt. 

De Vogelbckdicren zijn beperkt tot Australic, 
Nieuw-Guinea cn eenige naburige cilanden. Pn 
Ncderlandsch-Indie komen alleen de Echidnidac 
(zic MIERENEGELS) voor. 

VOGELNESTEN (EETBARE), VOGEL- 
NESTGROTTEN of -KLIPPEN. Deze ncsten zijn 
uitvocrig bcschreven bij het art. GIERZWALU'v T. 
793; zic ook BELASTINGEN, I, bl. 264. De 
xwaluwen. die deze nesten bouwen, komen over 
nagenoeg den geheclen- Arcliipcl voor, maar wel het 
meest aan de Zuidkust van Java. In Veth's Java, cd. 
Sncllcman en Nicrmeyer (dl, 3, bl. 281) ]eest men： 
.,Waar langs Java's zuiderstrand de branding der zee 
tegen de kaJkrotsen klotst on die door aanhoudendc 
working zoo di ep hceft uitgehold, dat het bovendeel 
ecn overhangend gewclf vornit, is de plaats waar, te 
midden van het fijne stof door het op de rotswanden 
brekendo schuijn gevormd. de kleine gierzwaluwen 
of salanganen, de manock walet, bij voorkeur humic 
eetbare nesten bouwen en met bliksonisnclhcicl hecn 
en weer vliegen, naarmate de klotscnclc golven den 
ingang van het hoi sluiten of door do samengeperstc 
lucht met luid geblaas, als con koloni verstuivend 
water, worden teruggest i)(>- ten". 
Sommige))laatsen langs die Zuidkust ben ecn 
bepaalde vermaardheid cn worden nift groot 
voordeel gcexploitcerd, met name vooral de grotten 
vqii Rongkoh in Djokjakartn, <-n Karang Bolong in 
de voornialigc residentie Bagel^n. De inzameling, 
ecn gevaarlijk werk, dat door Javanen verricht 
wordt, gps<-lu<'(lt. drie- of vierinaal, ‘8 jaars. Ze 
wordt vo<)r- afgegaan door verschillcndc feestelij 
khe(l<-n, wajangvertooningen, dansparLijen en 
jnanlt ijdcn, terwijl de inzanielnars, alvorcns zij niet 
iiun work beginnen, offers brengen aan dn gedin dor 
Zuiderzee, Ratoe Kidoe], o)n haar gunstig voor Inin 
werk tc steinn)cn. De pJukkers, voorzi(-n van zakken 
of manden, dalen langs Jang'- loshan- gende 
rotanladdcrs, die aan den top van den rotswanci zijn 
vastgenmakt, af, cn bij het hoi gckomen,waar zich(lc 
ncstjes l>cvinden, slin<fcrcn zij zich naar binnen. In 
die holcn of sptdonkcn zijn soins st el I ingen van 
bamboo gemaakt, die niet touw aan de wanden zijn 
bevesti^d/ De nest jos, die niet met dc hand te 
berciken zijn： worden in<；L een puntigen stole 
afgestoken cn in non ncljc opgevangen, dat zich aan 
(lien stok bevindt. Hoeft rncn voldoende gcplukt, 
dan wordt met do grootste voorzicht igheid (cen 
enkole niisstap lioeft cen on ver in ij del i j ken doorl 
ten gevolgc), de terug- tocht aanvaard, ]Jc nesten 
worden ge<lroog<l, ge- sorteerd (in 3 soorten, de 
witste zijn de zuiverstc en tevens kostbaarste), 
ingepakt en voor cen 
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groot deel via Singa.porc naar China uitgevoerd, cn 
door de Chincezen, op verschillende wijze toe- 
bcrcid, gegetcn. .De Chineczen yinden deze nes- ten, 
waaraan zy bovendien geneeskrachtige eigen- 
schappen tocschrijvcn. ecu uitgezochte lekkernij (zie 
V0ED1NGSMIDDELEN). 1)6 wijzc van in- 
zameling of pluk verschilt overigens plaatselijk te 
vccl oni er in een kort bestek eene algeineene 
bcschrijving van to geven; slechts zij mcdege- deeld, 
dat ze op Java bijna altijd van de landzijde af 
gcschiedt, dus door afdaling langs lange ladders, 
terwijl op andere plaatsen, bijv. op het ei- land 
Lembeh, vlak ten 0. van de Minahasa, de pluk met 
kleino prauwen, dus van de zeezijde af, plaats heeft. 

De vogelnesten leveren a an het Gouvernement, 
inzonderheid op Java, een niet onbelangrijk voor- 
deel op； voor zoover zij als zijn eigendoin be- 
schouwd \vorden, verpacht het de grotten, mees- tal 
aan Chineezen. De opbrengst daalde echter van / 
101.772 in 1902 tot / 31.029 in 191G, welke 
vermindcring moet worden toegeschreven aan ■ .e 
omstandigheid, dat de vogcls zich elders nes- telen, 
In 1913 werd voor een waarde van / .529.047 door 
particulieren uitgevoerd, waar- van van Java cn 
Madoern alleen voor / 373.083. 

Literatuur: Bcschrijving tier vogelnestjcs, door J. 
Hooynian, Vcrhandclingen Bat. Gen. dl. 3 (1781), 
bl- 145/Bcschrijving wan Karang-Bollong cn de 
vogelnest-klip pen aldaar, Tijdschr. v. N.-I. 8e jaarg. 
(1846), dl. 1, bl. 313; Beschryving van de vogelnest-
klippen tc Karang-Bollong, door G. J. P. Carlier, 
Tijdschr. Bat. Gen., dl. 1 (1853), l>l. 301; 
Ne(?rland.sch-J ndic, J a v a, door M. T. H. Perelaer
： Leiden 1883, bl. 41 cn vgg. „Karang Bolloii2:,, 
(ni(；t plaat); Ecnige aanteekeningen be- treffendc 
de vogelnestklippen cn grotten in het lan<ls<：liap 
.. Kongkol)5', door Van Deldcn-Lacrne, Ind. (；ids, 
1886, dl. 1, bl. 749; De vogelnestgrot ..Rongkob" in 
Djokjakarta (met plaat). door Ko Mo An, rijdschr. 
Bat. Gen. til. 39 (1897), bl. .->16； JJ<； 
\'<>gehiestgrotten m de Vorstenlanden, <l<jor J. !•'. 
Niurmeyer, Tijdschr. A ar dr. Gen. 2e Sfric. <11. I I 
(1897), bl. 601 ; Uit het land der Salaii'j.in'-n | 
Karang-bolong], (met platen), door Popple, Eigen 
Haurd, (1900), b〕.092. 

VOLKSCREDiETWEZEN. 1. Het Volkscre- 
<lid v,c/j-u lieno^t voor de ingezetenen cn nicer in in 
i IH|><>r de I iiland-ciie lx：v()l!<ing de lifid t<■ 
openen om g<；l(lcn legeii rente to leciitni in hci 
belung van de uitoefening van bcrocpcn <-n l)(；
(lrijven, vorming van bezittingen <-n v<»<»r andere 
nutlige doeleinden, zoo vccl jnogdijk uit <1 oor 
hi'iizel ven bijcengcbrachte gcl- 

JI cl is in beginscl ook besteiml voor niet- 
Jnlanders en in het algemcen dus cen aanvtilling veil 
de groote curoi>cescl)e geldiiistellingcn. Mits- dien 
bevordering van eene gcregclde on economise he 
voortbrenging van goederen cn behoor- iijke 
verdecling en aanwending daarvan. (Zio ver- (ler h
砒 slot). 

J J . Sedert het jaur 1901 vomit het Volkscre- 
(lictwczen in Ned. I mlic eene aangclcgcnheid van I 
vcgccringszorg. Voor genoemd jaar trof men hi er en 
daar reeds volksiiistellingen aim, welke mee- 
rendecls het karakter droegen van instellingen van 
voorzorg, nJ. a. fiulp- en spaarinrichtingen voor 
Inlanders (lundsdienaren en particulieren zooals de 
z.g. prijaji-banken), b. ondcrlinge be- (I)ajeni8- en 
uitkeeri/i(/sfundsen, c. dorpsschurcn voor de 
gcniecnschappelijke bewaring van uitge- 

zocht rystzaad (“loemboengbibit"), d. dorpsschu- 
ren voor het uitleenen. of verstrekken om niet van 
rijst (padi) aan nooddruftige personcn (loem- boeng 
mis kin of loemboeng amal), e. vereeniginyen voor 
liet bekostigen van ritucele feesten door de leden 
gegoven, in het bijzonder van huwcljjkcn en 
besnijdenissen ( sinoman vereenigingen). Op het 
eiland Bali treft men dorpskassen aan, welke ook 
gelden uitleenen aan de dorpelingcn. 

Van waar al die vormen van instellingen hcr- 
komstig zijn, is niet met voldoende zekerheid be- 
kend; vast staat het dat reeds in den aanvang der 19e 
eeuw het Gouvernement zich gelegen liet lig- gen 
aan het opleggen in de dorpen van rijst (padi) voor 
leniging van de nooddruft en de behoefte aan zaad, 
terwijl belangstellende Nederlandsche 
bestuursambtenaren het denkbccld van gelde- lijke 
voorzorg in het bijzonder ten behoove van de 
Inlandsche landsdienaren ingang deden vin- den, 
althans bevorderden. 

III. Het sedert 1904 georganiseerde volkscre- 
dietwezen, dat stelselmatig is opgebouwd op de 
voorhanden grondslagen en ten. nauwstc is ver- 
bonden met de bestuursindeeling in Inlandsche 
gemeenten, regentschappen of landschappen, af- 
deelingen en gewesten, kent drie soorten van 
volkscrediet- tevens spaarinstellingen: 

1. de dorpsrijstcredietinstelling (graanbank), 
„loemboeng desa,5 (Java), instelling van de In-
landsche gemeenfee, (desa), of van groepen van 
inlandsche gefiieenten, dus van de dgrpsgemecn- 
schappcn. De rijst- (padi) voorraad wordt door de 
landbouwers doorgaans gevormd uit bijdragen in 
natura, welko later uit de geniaakte winsten worden 
teruggegeven. Minder vaak wordt de be- 
ginvoorraad verkregen door gcmecnschappelijke be 
pl anti ng door de desa.icden van een gcdeelte van 
den coinmunalen grond. 

Waar de middelen van de bcvolking onvoldocn- 
de blijken, verstrekt het Gouvernement rcnteloos 
geld voor den inkoop van padi en bouwmatcria- len. 
De padi wordt uitgelcend onder beding van 
torugbctaling in natura bij den eerslvolgenden oogst 
met 25 a 50 % surplus bij wijzc van rente. Zoodra de 
op de loemboeng rustende scliulden zijn betaaid cn 
een reservefonds is gevormd, wordt de rente zooveel 
verlaagd als mogelijk is in ver band met de spillage 
door indroging van de padi en met de behccrkostcn. 

De rechtspositie van de loemboeng is: een bedrijf 
van de Inlandsche gemeentc, opgcricht op kosten 
van de landbouwers. 

De noodigo gebouwen worden opgcricht door 
gemecnschappelijken arbeid van do desaleden of uit 
bestaande gemcentefondscn. Jaarlijks wordt de padi, 
welke niet is uitgelcend, verkocht; uit de opbrengst 
worden de beheerkosten on het herstel der gebouwen 
bestreden en het overblij- vende gestort in con 
reservefonds. De reserve- fondsen der loemboengs 
dcsa worden in loopendo rekening belegd bij de 
locale volksbank (afdee- lingsbank). Het 
eindrcsultaat is mitsdien.dat deln- 
landschegcnieentcinhet bezit isgekomen van ecn 
schuldvrij gebouw met padivoorraad benevens een 
reservefonds in geld. De hoegrootheid van. een cn 
ander wordt afgemeten naar de gobleken behoefte. 
Indien de loemboengresorvefondson zijn gestegen 
tot een bedrag aanmerkclijk hooger dan voor de 
veiligheid van het bedrijf noodig is, dan inag het 
,mecidere worden overgebracht in de dorpskas, 
welke bestemd is voor de bes try ding 
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van gemeentelijkc uitgaven. Voornamelijk wordt 
uitgeleend aan landbouwcrs ten tijde van den 
vcldarbeid. Het bestuur der loemboeng is opge- 
dragen aan een commissic van v ecl al chic land- fa 
ouwers en het dorpshoofd, die een aandccl in de 
winst genieten. De boekhouding wordt gevoerd 
door een geoefend persoon, die in dicnst is van en 
bctaald wordt door een groop of kring van na- 
burige dqrpcn en volgens con vaste bcurtrcgeling de 
onderscheidenc loeniboengs bezoekt (eenmaal *s 
weeks). 

De desaloemboeng is in het algcmecn op hare 
pla-ats in dorpen, waar de padicultuur het voor- 
naamstc bestaansmiddel vormt. Zij voorkomt； dat 
de padioogst te sncl uit de handen der land- bouwers 
zoude ovcrgaan in die van de opkoopers, belet 
mitsdicn een sterke prijsdaling tijdens en kort na 
den oogst en een sterke prijsstijging eenige 
maanden later, als de padi in de handen der op- 
koopers is. De padiprijs blijft mitsdien meer golijk 
gedurende het jaar, welke omstandigheid van 
gunstigen invloed is op den voedingstocstand en op 
de arbeidsloonen. Voorts stelt de loemboeng den 
landbouwer in staat oni zonder gebrek be- hoeven 
te 均den, den grond beter en op tijd te bearbeiden. 

Bij sterk versnipperd of kleingrondbezit on in het 
algeifieen indien de plaatselijkc opbrengst van padi 
onvoldoende is om in de behoefte aan voed- sel te 
voorzien, mitsdien invoer noodig is en de bevolking 
is aangewezen op andere verdicnsten 
(handelsgcwassen, nijverheid, visscherij e.d.), heeft 
de loemboeng als crcdictinstelling minder reden van 
bestaan. Ook de gestadige verbetering in de 
verkeersmiddelen binnenslands en met het 
buitenland vermindert de behoefte aan padi- crediet. 
De omzet der loemboeng op Java heeft dan ook het 
toppunt bercikt； gaandeweg treedt de^geldbank in 
hare plaats. De hier en daar nog bestaande 
loemboeng miskin en loemboeng bi bit worden 
niettertijd schaarscher in aantal. Op 31 Dec. 1919 
waren er op Java en JIadocra 9974 desaloemboengs 
met cen zuiver vermogen van 
2. G60.000 pikoc】s padi cn / 
G.OIG.OOO. 

De inricliting en het behccr derloeniboengs zijn 
geregeld bij een door de belanghebbende gemeen- 
te vastgesteld en door de overheid goedgekeurd 
reglement. 

De desaloemboengs hebben, districts- en afdee- 
lingsgewijzc, een onderling fonds opgcricht tot 
verzekering tegen brand cn andere ram pen. Bui- ten 
Java en Madoera- heeft de dcsalocmboeng geen 1 
evens vat baarheid getoond. 

2. De dorpsgeldcrediclinstellinff (dorps-, desa-, 
neg^ri- of margabank); een spaar- en crediotinstel- 
ling ten behoove van de ingezetenen van cen of 
meer gehuchten, dorpen of vereenigingen van 
dorpen. Draagt hetzelfde rechtskarakter als de 
loemboengdesa en wordt op dezelfde wijze best uu 
rd en beheerd. Het bedrijfskapitaal wordt op Java 
als regel gevormd door een leening, gcsloten bij de 
aldeelingshank. door aanwending van gel- den der 
loemboengs of door golden aan de Inland- sche 
gemeente belioorende. Echter zijn de lecjiers 
verplicht, tezamen met de hoofdsoni cn de rente cen 
surplus te bctaleii, dat als hun inlcg wordt 
ingeschreven. De geheven rente is aanvankelijk vrij 
hoog, 24 tot 40 % 'sjaar$, doch aangezien slecbts 
kleine bedragen worden uitgeleend (door- gaans 
niet nicer dan / 10. — aan een persoon). is de rente 
niet drukkend. De terugbetaling geschiedt 

doorgaans in wekclijkscho of luaandelijkscho af- 
betalingen, b.v. gclcend / 10.-, terug tc bctalen / 11.- 
(waarondcr / 1.- rente) in 11 weken. Dcze rcgeling 
heeft het voordcol, dat naarniatc uit de winsten cen 
cigen kapitaal wordt opgebouwd, een geringer 
bedrag als rente cn cen cvcnredig grootcr bedrag als 
inlage wordt geboekt. De inla- gen worden af cn toe 
gcdceltclijk teruggegeven, b.v. bij do vasten of op 
anclero gcwiclitigc dagen. De hooge rente stelt in 
staat het opgenomen kapitaal spoedig terug tc 
geven, zoodat verder wordt voortgewerkt met de 
inlagen cn de go niaakte reserve. Een gcdeelte van 
de inlagen wordt aangehouden en hier cn. daar 
geconvcr- teerd in aandeelcn van / 1.- tot / 5.-. Als 
Icener worden alleen tocgelaten personen, die door 
de reeds aangcsloten leeners worden aangenonien. 
Hun identiteit wordt vastgesteld door vingcraf- 
drukken. Ofschoon dus rechtens gemeente-in- 
stelling, vertoont de desabank con min of nicer 
cooperatief karakter. Buiten Java gelukt het beter de 
bevolking zelve dadclijk het beginka- pitaal te doen 
bijeenbrengen in den vorin van aandcelen van een 
of nicer guldens. Zoodra liet bedrijfskapitaal 
voidoende is cn eenc reserve is gevormd, wordt de 
rente verlaagd. J)c hier be- doclde banken staan in 
loopende rekening met de afdeelings- of 
residentiebanken (zie sub 3) voor het opnemen van 
bedrijfskapitaal。of het tijdelijk doen bewaren van 
overtollige gelden. L<fngzuin(u-- hand zuDen de 
dorpsbanken, welke voorshands kleine bedragen, 
enkcle guldens per persoon, uit- Icenen, de gewone 
crcdiet- en spaarinstelJing worden van kleine 
Jandbouwers, kleinliandclarcn en nijvercn, vooral in 
een dicht bevolkl land als Java, waar hot budget van 
de grootc Jiuis'^a gering is. Oj) 31 Dec. 1919 waren 
cr op Java “n Madoera 1994 desabanken en op de 
Buiteulx-- zittingen 573 met een werkkapitaal .'.tn / 
2.904.000. 

3. De ref/enlscha.ps-, (tfdeelint/s- of Hjke bank. 
Het prototype daarvan is gewcest(!'■ i•- 
lingo spaar- en hulpbank van - 
dienaren (z.g. prijaji-bank), welke hare ovcrtolli- ge 
golden begon uit te lecnen aan landbou r - en 
nijveren, doch'gaandeweg het karaktej' h，' ! i !><,- 
koincn van cen algemeenc spturr- an credi' iLii xlr 
l- ling, hoofdzakelijk toegankelyk voor de J)il；m(l* 
schc bevolking, voor de dorpsbanken cn(>(<k voor 
niet-Jnlandcrs. De' aangeboden gclegen)i<-i(l om 
gelden tc beleggen wordt medc bcm it, dooi- de niet-
Inlanders en door de \nlandschc geiiH < nt('ii. Het 
arbeidsvckl van de instclling -vail veclal sain en met 
ccne bestuurHafdccling, zcklcn met. con gedeclte 
daarvan, op de JJuilcnbezittiugen wel met ecn 
gchccl gewest, dus een ressoct met wn bevolking 
van 1/4 tot 1 rnillioen ziclcn. De instclling, welke 
dikwijls vole filialcn belt, wordt gedreven door 
ccnc, rechtspersoonlijkc vur'ceni- ging van 
be!angstcllende notabele, ambtclijl.c en niet-
ambtelijkc, Europeanen en Inlanders (arti- kel 1653 
Ind. B.W.); winstbejag ten bchoevc van de leden is 
uitgoslotcn; het karakter is mitsdien voornhands 
philantropisch. De inst(d]ing IK.-CL hier 
refjanlschd'ps-, elders ajdceliiuix- of (jeweslelijlce 
bank (in het aigenieen volkslxmlc). 

Het bestuur vcrricht zijno dicnslen orn niet; 
evenwel wordt de bank beheerd volgcns strong 
comniercieele bcginselen cn ocfent dus geen Jief- 
dadigheid uit. De bedoeling is om gaandeweg ook 
uit de kringen van bclanghcbbcnden (i»loggers cn 
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crediettrckkenden) personcn tc kiezcn, die aan- decl 
hebbeh in het bestuur. Voorshands vervullcn de 
bestuursambtenaren en andere notabclc inge- zetenen 
daarin con overwegende rol. Het bchcer wordt 
gevoerd door ccn verantwoordelijk admi- nistrateur 
(doorgaans een Europeaan), bijgestaan door 
Europeeschc en Inlandsche bockhouders, klcrken en 
verdcr pcrsoncel. De Rcgeering stcunt do banken 
zoolang rioodig met geklclijko subsidies (in 1919 
bedroegen die / 56.400). In do cerste jaren na 1904 
verstrekte do Regcering .mede leeningen aan de 
banken uit 's Lands kas tegen 4 % rente, ten eindc het 
bedrijfs-kapitaal te vormen of aan tc vullen； do rente 
behoefde niet te worden betaaid, doch moest bij het 
reserve- fonds worden gevoegd tot tijd cn wyle zulks 
niet me er noodig block. ScdcrL op 1 Januari'1913 de 
Centrale Kas (zie beneden) in werking is getreden, 
verstrekt de Rcgeering geen bedrijfskapitaal nicer, 
tenzij het betreft het nemen door tusschen- komst van 
de banken. van maatregelcn, waaraan byzondcre 
risico is verbonden, cn waarvoor de Centrale Kas 
gccne gelden beschikbaar stelt (b.v. invoering van 
uitheemsch fokvee, koloni- satie van Javanen in de 
buitenbezittingen, e.d.). Eigen kapitaal, anders dan de 
gemaakte reserves, bezitten de banken niet, 
bchoudens cen tweetal, die ccn klein aandeelcn- 
kapitaal hebben. Zij zijn er mitsdicn op bedacht o】n 
sncl eene flinkc reserve te kweeken. - 

Het bedrijfskapitaal wordt gevormd uit inlagcn 
van particuliercn en van Inlanjlsche genipenten cn 
locale vercenigiugen. Voornanielijk zijn die in- lagen 
a. deposil(js met een opzeggingstermijn van 3 tot 12 
niaanden op rentevoet van 4 —6 % 's jaars (*\-oor het 
grootstc gcdcelte ingolcgd door Eiu opcanen); b. 
.•ipaargelden, onmiddellijk opzeg- barc golden op 
ccn rentevoet van 3 a 4 %'s jaars; c. c(：rplichle 
inlarjen op ecn rentevoet van 6 % 's jaars, d.z. golden 
tot het inleggen waarvan de credietnemers zich 
verbinden eu wclkc slechts word( Il teru--f^''/cven in 
dringende gevallen of in- dieii de c rc<li<-t nciners 
hunne betrekkingen tot de b.-.nk voor</<>e<l 
afbrckcn; van het heffen van vcrplidite n komeii de 
volksbankcn echtcr jnecr oi nicer Lerii^, zoodat nu 
nog slcclits enkclo banken gcriiif/c bedrngen daarvan 
hebben opge- noincn. d. t/eblcn in luo pi： a de 
rekenivg van dorps- <'r(?diebin.stelliiigcn, van 
Jnlandsche gcinccnten i-n van oj)cub.i.i <• 
iiistcllingcn, tegen ecn rentevoet afwi/> < van 2 lot 
0 % 'sjaars； e. gelecnde tjc.ldcn. 

De banken tc ncn gulden uit vooral voor pro- 
(iuetjeve(l<j<>lciniieu aan ])crsonen, aan vennoot- 
schappen cn ujulerc ussociaties van voornainelijk f 
nlandHchc producent en of consumciTtcn, cn aan 
Inlandsche geineentccrcdictinstcllingen, ben bc- 
hoeve van Jandbouw, bedrijven, handcl en zeevis- 
schcrij. zoomede voor lousing van verpande gron- 
den cn gewassen, aanleg van bouwgronden, visch- 
vijvcrs. Voorls voor den bouw van woningen cn op 
bcscheiden schaal ook voor nict-producticve 
doelfindcn. Zij bevorderen zoodoende de* voort- 
brenging op elk door den Inlander betreden of voor 
hem op(!nstaun(l gebied van arbeid cn ondcr- 
ncining- . .1)。door de banken gchoven rente 
bedraagt 12 tot 18 procent, bij uitzonclering 24 
proccnt. J)c banken beginnen voorts hare beniid- 
([dijig tc vcrlcenen voor het geldvcrkeer tusschen I 
nlandcrs ondcrling door afgifte van wissels, cheques 
en het opencn van girorekeningen en 

vullen dus de groote Europecsche bankinatcHin- gen 
aan. 

Als zekerheidsstelling vorderen de banken per- 
soncele borgtocht of, vooral van klcinlandbou- wers, 
ondcrlinge borgstclling (z.g. „tanggoeng r^ntimg'' of 
„tanggoeng m&nanggoeng"), van kleinc groepon 
van. teeners, wclkc niaatregel ook strekt tot 
bevordering van wcdcrzijdsch ver- trouwen cn 
toezicht als grondslag voor het bevorderen van 
socialen zin en cooperatie. Verdcr zijn de banken 
bevoegd verklaard om credietverband te vestigen op 
erfelijk indivi- dueele en onvcrdeelde zakelijko 
rcchtcn van Inlanders op gronden, behoorendo tot het 
Staatsdomcin cn op reeds bestaandc of nog tot stand 
te brengen gebouwen, werken, beplantin- gen en 
bezaaiingen van Inlanders op grond, waarop 
Inlandsche gebruiksrechtcn worden uit- geoefend 
(Ind. Stb. 1908 No. 542). Het credietverband is in den 
aard gelijk aan hypothcekrecht, doch is voorshands 
niet toegankclij k voor particu- lieren. Zie verder Ind. 
Stb. 1909 No. 584. Het credietverband is in het 
bijzondcr cen niiddcl om het ondcr Inlanders zeer 
algcmecn voorkeynend verpanden van gronden en 
vruchtboomcn tegen te gaan. Die verpanding toch 
stelt den schuld- cischcr in het vruchtgebruik van het 
verpande good cn Icidt initsdien tot verarming van 
den schuldenaar. Gocderen, waarop credietverband 
is gevestigd, blijven daarentegen in gebruik bij den 
schuldenaar, zoodat deze de opbrengst geniet. 
Mitsdicn is bcpaald dat verpanding van. reeds met 
credietverband bezwaarde goedcrcn nietig is. 

Credietverband word t gevestigd bij een authen- 
tiekc akte (volgens vastgcstekl model) ten over- staan 
van ecn Inlandsch bestuursambtenaar. Do akte wordt 
ingcschreven in ecn openbaar register. De kosten zijn 
uiterst gering. Indicn verhaal noodig is op <lc met 
credietverband bezwaarde goe- deren, geschicdt 
zulks door tusscJicnkomst van den voorzittcr der 
Inlandsche rechtbank. De banken gcnictcn voorts 
vrystelling of vermindering van zegclrccht voor 
schuldbewijzcn cn bcwijzen van aandeelcn in het 
grondkapitaal (vide de Zegclordonnantio). Jaarlijks 
geven de banken hare vcrslagcn in druk uit. 

4. Er bestaat voorts tc Batavia een Centrale bank 
ondcr den naam: Centrale Kas voor het 
volkscrcdietwezen, waarmedc de sub 3 bcdoclde 
crcdiotinstcllingcn betrekkingen kunnen aan- 
knoopen. Dat lichaam is opgericht bij Koninklijk 
Besluit (zie Ind. Stb. No. 1912 n°. 393), is rechts- 
persoon cn door de Rcgeering voorzien van een 
grondkapitaal, hetwclk gcleidelijk zal worden op- 
gevoerd tbt / 5.000.000. Doel is: 1°. het ver- strekken 
van bcdrijfsjniddelen aan en het in belcgging nomen 
van gelden van volkscredietin- stellingcn, 2°. hot 
geven van ruad en hulp in het behccr daarvan. Zij is 
mode dienstbaar aan het namens de Rcgeering op die 
instcllingcn uitge- oefend toezicht (zio beneden 
„Regccringstoe- zichb''). De Centrale Kas is bevoegd 
geldleenin- gen tc sluiten, hare fondsen to bclcggen 
in ef- fcctcn en bij bankinstellingcn cn roerendo eu 
onrocrende goedcrcn aan to schaffen, voorzoover die 
voor den di cast dor Kas noodig zijn. 

Bestuur: con dirccteur, die ondcrgcschikt is aan 
den Directcui- van Binncnlandsch Bestuur en ondor 
toczicht gcstcld is van oenc door den Gou- verneur-
Gcneraal benoemde conimissio. Het pcrsoncel der 
Kas bestaat ambtenaren cn be- 
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ambten in dienst van het land, doch zij worden 
betaaid door de Centrale Kas. De Centrale Kas 
verleent tegen betaling accountantsdienstcn aan de 
volksbanken. Zij betaalt aan het Land over het 
grondkapitaal een rente gelijk aan die, welke het 
Gouvernement zclf voor geleende gelden be- taalt 
(thans 土 3,16 %), welke jaarlijks wordt vastgesteld 
voor de in ieder jaar aan de kas verstrekte bijdragen 
aan het grondkapitaal. Bij Koninklijk beshut van 30 
Mei 1918 No. 23 (Ind. Stb. 1918 No. 848) is, ter 
versterking van de po- sitie van de Centrale Kas 
bepaald dat, te begin- nen met 1917, Nederlandsch-
Indie voor het bedrag van de over elk dienstjaar* 
verschuldigde rente door de Centrale Kas wordt 
goedgeschre'- ven onder het hoofd „Rentevrije 
uitgesteldo schuld". Deze rente behoeft eerst in's 
Lands Kas te worden gestort, zoodra de gevormde 
reserve 25 % bedraagt van het grondkapitaal der Cen-
trale Kas. Buitendien werd bij datzelfde Staats- blad 
(art. 22) bepaald, dat bij opheffing van de Centrale 
Kas niet wordt overgegaan tot aflossing van 
hoogerbedoelde rentevrijc schuld, noch tot teriiggaaf 
van het grondkapitaal of het nog niet afgeloste 
gedeelte daarvan, alvorens door die instelling aan 
hare overige geldelijke verpliehtin- gen is voldaan. 
Zij heft van de volksbanken 6 % rente. Zij.opent 
slechts credieten aan die volksbanken, welke goed 
worden beheerd cn is mits- dien. ook een waarborg 
voor de stipte tcrugbeta- ling van opgezegde 
deposito's. 

Voorts kan de Regeering aan de Centrale Kas 
opdragen de boekhouding en de leiding van het 
gebruik van fondsen door Haar beschikbaar ge- steld 
ten behoove van de opbeuring der volks- welvaart (o. 
a. “Hongersnoodsfondsen" c. d.). 

Verkorte balans van de Centrale Kas* op 31 
December 1919. 

Debet: 

Kas en kassiers .........................  i 1.238.257.46 
Volkscredietinstellincen R. Crt.  1.620.265.70 
Effecten ...................................   1.428.274.25 
Interest  ....................................   22.070.- 
Inventaris, diversen. ....  17.4G0.0

2 Verlies ulto. 1918 / 134.365.90   5'erlies ulto. 1919 ,, 285.518.84   
 ,, 419.884.74 

 / 4.746.212.17 
Credit:   

Grondkapitaal ..........................  / 2.875.250.- 
Gouvt. v. Ned.-Indie ....  375.010.14 
Volkscredietinstellingen R. Crt. ，

， 
• 

in kassiersrekening ...................   1.482.198.12 
voor reservefondsen .................  J 

 crediteuren en diversen ...  13.753.91 
/ 4.746.212.17 

De gel eden verliezen zijn te wijten aan de 
koersdaling der effecten gedurende den grooten 
oorlog. 

Het aantal der onder 3 bedoelde banken be- droeg 
ulto. 1919: 83 met een werkkapitaal van f 39.508.000 
waaronder f 4.283.000 aan reserven. 

IV. Cooperalievecredietinslellingen. Inafwaking 
van het bee]d, hetwelk de meeste andere landen 
opleveren, gaat, zooalsuit het vorenstaande blijkt, het 
volkscfedietwezen in Indie niet dadelijk uit van 
cooperaticve vereenigingen, zij het ook dat 

de belangliebbcnden wel bijdragen tqt de vorming 
van de bedri)fskapitalen en in het behecr van do 
Inlandsche gemecntoinstellingcn medozeg- genschap 
liebben. Indcrdaad staan al do in- stellingen in min of 
nicer belangrijke mate onder ddii invloed en zclfs de 
directe bevclen van de lands- en dorpsoverheden, zij 
het ook met het streven om de overheidsbemoeiing 
lang- zamerhand in te krimpen en eindclijk overbodig 
te maken. Do reden, dat het Volkscrcdiotwezen niet 
dadelijk op zuiver cooperatieven grond- slag 
opgebouwd werd, is gclegcn in de noodzake-* 
lykheid om van. hoogerhand in sncl tempo verbe- 
tering te brengen in de behoefto aan crcdiet cn in den 
periodiek onder de kleinlandbouwers voor- 
koinenden toestand van schaarschte aan voe- 
dingsmiddelen en aan bcdrjjfsmiddclen. voor den 
landbouw, een misstand waarop meer in het bijzondcr 
het licht is gevallen in de droge en voor den landbouw 
rampspoedige jaren 1901 en 1902. Vandaar in de 
allereerste plaats de opnehting op Java op groote 
schaal van desaloemboengs en van afdeelingsbanken; 
in latere jaren, tocn de nood gelenigd was, in 
bedaarder teinpo gevolgd door de stichting van 
bankjes op cn buiten Java. Weliswaar werden door de 
Regeering ook recht- streeks op ruime schaal gelden 
en padivoorfaden in de genoemde jaren beschikbaar 
gesteld, waar zulks het incest noodig was, doch dat 
stelscl mocht niet bhjvcnd zijn, dewijl het de 
zorgeloos- heid in de hand werkte en niet de 
waarborgen oplcverde, dat de fondsen doelmatig en 
cerlijk werden aangewend. Blijvcnde verbetering kon 
daaruit niet worden geboren. Aan den andej;en kant 
waren en zijn het peil van ontwikkcling der bevolking 
cn de inaatschappelijkc *zin zclfs thans nog niet a I 
gem een voldocnde, oin de oj)- richting van zuiver 
codj)cratieve crcdictinsLci- lingen anders dan uiterst 
behoedzaain toe te 1 alen en in de bestaande de 
co<jj)eratieve begin- selen meer en nicer ingang to 
doen vinden. Trou- wens nergens ter wercld kan de 
cooperatievc b< - weging anders dan uiterst 
voorzichtig vastftn grond bekomen. Jn het Inlandsche 
volksJcven zijn ])riinitieve associatievorHIen niet 
ztddzaajn (zie hooger), hetgeen trouwens bij 
klciiil;in<lbon- wers geen verwondering behoeft tc 
baren. In geldzaken vertrouwt men clkandcr e<-l>( cr 
nog weinig of niet, te minder aangezien de feo<lale 
maeht der familic-, gehucht-, dorjis- en andere 
hoofden de medezeggenschap van den gcnx-yiK-n 
man op den achtergrond houdt. Slechts dc nicer 
geemancipeerdeii, ambtenaren cn particuliere 
geemploycerden, bezitten voldoende elein(uitcn om 
vereenigingen tot wederzijdsch liulj)bct<»oj)op to 
richten en in stand te houden, welke cehtcr zich nicer 
bepalen tot consuinpticve doelcindcn of voorzorg bij 
sterfgeval. Voorzoover de hulp- en spaarbanken van 
Inlandsche ambtenaren o|) Java aangaat, bank prijaji, 
de meeste zijn door wanbeheer te gronde gegaan of 
opgcnonicn in de afdcelingsbank. Slechts een tweetal 
bestaat nog. fn het gew.cst Sumatra's Westkust kojnen 
dergelijke instcllingen voor onder den naam „bank 
angkoc**. In de laatstc jaren echtcr is, nu de derde 
stand in opkornst is, meer en meer cen streven onder 
de-bevolking merkbaar om golden in gemeenschap te 
brengen, met het doel daar- mede voordecl te behalen 
en de leden te gerieveii. De meeste van die pogingen 
fa al den tot dusver, aangezien men doorgaans veel te 
vecl personen 
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poogde aan tc lokken, liedcn die olkandet nict 
kenden, laat staan vertrouwden on eigenlijk alleen 
winsten verwachttcn, zondcr met de kans van vcHics 
rekening to houden on hat besef misten, dat iedcr 
moot beginnen met icts VOQJL de gcinecnschap te 
gevoclen cn dit to toonen. Sporadisch zijn pogingen 
beproefd om associatio van belangen tc bevordcrcn 
door het oprich ten van con vischafslag, door 
gezamonlijken aan- plant en verkoop van thco en 
andere gewas- sen en als onderdeel het verschaffen 
van golden aan de leden. Echter toonden ook bier de 
belanghebbendcn voorshands nog on- voldoendcn 
zin om zich te geven en zich te doen gelden, alles 
verwachtcnde van de organi- sateurs. Intusschen 
begint het thans te dagen en mecr zelfbewust 
geworden door den tijdgeest, die ook in Indie de 
democratic naar voren dringt, beijvcrcn de meer 
geemancipeerden zich om door aancensluiting en 
gemeenschappelijke bevordc- ring van hunne 
stoffeljjke belangen den niet-In- lander na en opzij te 
streven, in het bijzonder door de oprichting van 
firma's van handel en landexploitatie, ook van 
credietvercenigingen. Dat streven werd erkend door 
de Regeering. Bij Kon. Besl. van 7 April 1915 (Ind. 
Stb. no. 431) kwam een wettelijkc regcling tot stand 
onitrent de codperalieve vereenigingen, geldendc 
voor allo bevoJkingsgroepen van Ned.-Indie en 
nagenoeg censluidend met de Nederlandsche wet op 
de cooperatieve vereenigingen. 
*■ V. Ambtelijk personecl voor de organisatie cn 
bevordering van het volkscredietwezen en het 
Bctjeerin(]itoczicht daarop. 

Tcrwijl de plaatselijke zorg en Iciding voor de 
totstandkoniing van Volkscredietinstellingen be- 
rust.cn bij de Europee'schc eir Lnlandsche bestuurs- 
ambtenaren en do dorpshoofden, zijn lagerc In- 
landscJie Gouvcrnementsbcanibten (inantri's) be- 
last met het geregeld toezicht op de bestaande gem 
cent ecrcd ietinstellingcn en het hclpen op- rir-htcn 
van nieuwe: geniiddeld e6n mantri op 50 
mslcllingcn. De mantri's staan onder leiding van 
Europccschc en lnlandsche ambtenaren, die een 
gedccitc van eon gewest of ecn of meer ge- westcji 
tot rcssort hebben en ook naar gclang de Organisatie 
vordert en de instellingcn op eigen bee non kunnen 
staan, de bestuursanibtenarcn ontlasten van 
dagclijksche bemoeiing, al blijft h(-( slclsc] toch 
onder de superintendentie van het ^cwc.slclijk 
bestuur. Evcnbcdoeldc ambtenaren :voorts 
lnlandsche handelaren cn onder- neiiHTS bij in het 
organiseeron van firma's cn Jict • inrichtcn en voeren 
van cen cenvoudige boekliouding. 

To Batavia is ecn al gem een Re^bcringsadvi seur 
aan het Departement van Binnenlandsch Bestuur*-
verbonden, die de organisatie leidt en verder 
o^bbuwt, bijgestaan door een klcinen staf van 
ambtenaren on. door de C&ntrale- Kas. Het JJurcau 
van den Adviseur stclt het plan van ar- beid op, geeft 
wenken, verspreidt handlcidingen, stelt statistioken 
samen, geeft ecn algemecn jaarverslag uit cn doet 
tovens de tor zake dicnen- do voorstcllcn van 
wettelijkon en adniinistra- ticven aard. 

])c inkomsten en taken van de ambtenaren cn 
beainbtcn en hunne verhouding tot de bestuurs- 
amblcnaron zijn door do Rcgeering gorcgeld bij 
Staats- cn bijbladcn en circulaircs (zio voorts den 
Ned. Ind. Regeeringsalmanak, le decl). Ook het 

coopcratiewczen bchoort tot den werkkring van die 
ambtenaren, tcrwijl niede de aan het Departement 
van Landbouw, Handel cn Nijvcrheid verbonden 
ambtenaren aan het cooperatiewczen ids mid del tot 
verbetering van de voortbrenging aandacht hebben te 
wyden. 

VI. Bijzonderhcden. De houding van de Inland- 
scho bcvolking tot het Volkscredietwezen. 

Vrij vorbreid »is de mcening, dat de Inlander als 
regel nict kan sparen. cn verkwis- tend is. Die 
mcening berust op eenftjdige waar- neming en 
beoordecling. De lnlandsche land- bouwer streeft er 
als ieder mensch naar iets het zijnc te-kunnen 
noemcn, grond, vee, huis of padi. Ten aanzien van 
geld echtcr gedraagt de gewone Inlander zich nog 
veelal anders dan ten aanzien van andere goederen, 
omdat geld hem in vele opzichten minder client als 
ruilmiddel, dan wei als een bezit op zich zelf of als 
middel om dik- wijls onnoodige artikelen aan tc 
schaffen,en hij nog nict heeft geleerd er 
oordeelkundig mede om te gaan. Naarmatc echter 
ook onder Inlanders het gold meer algemeen 
ruilmiddel wordt en zij thans vele onontbeerlijke of 
onontbeerlijk geworden zaken alleen met geld 
kunnen verkrijgen, beginnen zij de waarde daarvan 
beter t.e besef- fen en stellen ook meer en meer prijs 
op het bezit daarvan. Geinis aan sociaal gevoel, vrees 
voor bcsteling of voor het vragen van in 
verlegenheid. verkcerende familieleden en 
machthebbenden, hebben zekcr or toe bijgedragen, 
dat de Inlander met het geld zorgcloos omging, het 
aanvankelijk niet achtte, doch naarmate het geld 
nicer wordt gc- waardeerd, noopten die 
omstandigheden hem om het geld om to zetten in 
gemakkelijk te beleenen sieraden of het op een hem 
alleen bekende plaats te bowaren. Gaandewcg 
brengen naast de Post- spaarbank do volksbankcn 
daarin wijziging; vooral het stelsel van verplicht 
sparen werkt daartoe mede. De Inlander zoude veel 
meer geld naar de spaarkassen en ban ken brengen, 
wanneer het geheim volkoinen kon bewaard blijvon 
ook 'voor den fiscus. Menigeen legt zich zelf spaar- 
dwang op, derwyze dat hij bij behoefte aan geld 
eerder cen lecning aangaat dan zijn spaargeld terug 
tc vragen. 

Het door do dorpsbanken en loemboengs be- 
reikte resultaat heeft dcnlnlandergetoond,dat hij 
zijno inkomsten niet dadelijk behotft dp te maken 
zondcr zich tc kort te doen cn dat gaaudeweg een 
gcmeonschappelijk bezit kan wordon gevormd. 
Boidc instellingcn hebben den gemecnen man vrijer 
gemaakt in zijne bewegingen, nl. hem losser 
gemaakt van voorschotgcvers, die zich willen ver- 
zekoren van producten, grond of arbeid van de 
schufdcnaren. Men vallo die voorschotgevers-iiiet te 
hard. Voor lien is het noodigstelligstaat tekunnen 
maken op gercgeldc levering van arUeid en 
producten cn do beschikking over bouwgronden cn 
zoolang do Inlander geon behoefto kennende nog 
nict den drang in zich gevoelde om in een en ander 
goregold te voorzien zonder den band van hot 
voorschot, inocst de nict-Inlander daartoe wcl ovei-
gaan. Inderdaad is het voorschotstelsel dat zcor zeker 
kan worden inisbruikfc als middel tot uitbuiting, 
hoewel het geen regel is, in de allercerste plaats op 
genoeind doel gericht en minder op het uitleenen van 
geld togen rente. Het crcdiotwozen werkt alzoo 
krachtig mede om de bovolking, die door den drang 
tier tijden meor behoeften heeft gokregen, 
economisch vrij te 

IV 39 
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hiaken, de eerste voorwaardc om zich 
ongestoord 
te kunnen wijden aan de voortbrenging, onderne- mingsgeest tc ontplooien en mede tc dingen-in 
den cconomischcn strijd. Inderdaad begint de 

Inlander zich ook nicer en nicer op tc werken en 
zich te begeven op het terrein van handol, Indus- 
trie cn grootlandbouw, waartoe de afdeelingsban- 
ken hare hulp verlcenon. 

Uit den aard der zaak hcbbei、niet allc door de 
banken uitgeleendc gcldcn een nuttige bestem- 

ming gevonden. Eenerzijds is dikwijls uitgdccnd 
voor maatregclen, welke door de algemccne 
strekking daatvan ten slotte nicer goed be- 
doeld dan nuttig zijn gcblcken, en andcrzijds 
heeft de schuldenaar de gclecnde gclden mecrina- 
len misbruikt. Zodis hier en daar op kunstmatige 
wijze het fokken van vec, het verbouwen van be- 
paalde gewassen, het inlossen van verpande 
gronden aangemoedigd, niettegenstaande de be- 
ll oefte daaraan dooi* de bclanghebbenden nict 
levendig word gcvoeld. Ten gevolge daarvan. is 
stellig mcermalen de schuldenaar achteruit in stede 
van. vooruit gegaan, gaandeweg cchter hebben 
beterc inzichten post gevat, dank zij de ervaring en 
leert ook de Inlander zijne sociale plichten beter 
nakomen. 

In de Mohammedaansche wereld belet het Ko- 
ranisch reiitevcrbod aan de streng rechtzinnigcn 
om voor de volksbanken de noodige sympathie te 

gevoelen, evenwel weerhoudt zulks de groote 
massa niet om rente te betalcn en te ontvangen. 
Ook de geestelijke voorgangers verzetten zich 
niet alien daartegen, nu het blijkt, dat de betaal- 

van 

2 

de rente strekt om een reservefonds te vormen 
voor de banken en de inleggers ook, althans in 
theorie, de kans loopen in de verliezen te deelen. 

Bij Koninklijk bcsluit van 17 Juli l9I6 (Ind. 
Stb. no. 643) is een xcockerwet uitgeyaardigd. Het 
eenig artikel daarvan luidt als volgt: 

„Indien bij eene overeenkomst eene der par- 
„tijen misbruik makende van de lichtzinnigheid, 
„onervarenheid of noodtoestand der wederpartij, 
„voor zich of voor een derde eenig voordeel hceft 
„bedongen, dat hare eigeu uit de overeenkomst 
„voortvloeiende verplichting zoodanig in waarde 
„overtreft dat, in verband met de omstandig- 
„ he den, de onevenredigheid van de wederzijdsche 
„verbintenissen. buitensporig is, kan. de rechter, 
„op verzoek der benadcelde partij, de vcrplich- 
„ting dier partij matigen of de overeenkomst 
„nietig verklaren en zal hij bij zijn uitspraak in 
„het geding t-evens de gevolgen voor beide par- 
„tijen naar billijkheicl regelcn, met dien verstande 
„dat, ingeval van nietigverklaring van de over- 
. „eenkomst, partijen zooveel mogeJijk zullcn moc- 
„ten worden hersteld in den staat, waarin zij zich 
„voor het aangaan van de verbintenis bevon- 
,,dcn.” 

„Het bewijs door getuigen is in alle gevallcn 
"oegelaten." 
1. Literatuur: Periodiek: de verslagen v/h. Volks- 
/K credietwezen, aanvankelijk genaaind „Systenia- 

tisch overzicht van het LandliouwcredieGwezcn'', 
1904 t/m. 1917 en die van de Centralc Kas 
1913 — 1917 ； idem de verslagen van de af 
declings- 
banken; voorts ecu door de Centrale Kas ver- 
spreid word end blaadjc over crediet- cn codpe- 
ratiewezen. Zie voorls het Koloniaal Vcrslag 

de nominatieve opgaaf der volksbanken 
decl II van den Regeeringsal manak. Ook de 
brochures en andere werkjes voorzoover opgc- 

voor 
voorzoover 

己严I 

：
；* 

 
stcld door de ambtcnaren voor het volkscrediet' 
wczen. c( e/ * H. C. A.//厂d; 

VOLKSLECTUUR. Het Gouvcrnement hceft to .匕一八 . 
rcchter tijd begrepen, dat het vcrschaffcn van elc-' 〃 
incntair onderwijs, met name in de lecskunst, 

  ___ I '
 talrijke desa- (la- 

ter: volks-) scholen, aan breedo bevolkingslagcn, 
tot allerlei ongewcnschtc gevolgen zou kunnen 
Iciden, indien nict tevens daarbij werd zorg ge- 

vooral door de oprichting van 

dragen, dat er opk iots goods te lezen en voor bil- 
lijken prijs te krygen was, cn bctrokkencn dus 
van hunne kundigheden cenigszins partij konden 
trekken. De particuliere boekhandel was tc dicn 
opzichte in Indie nog zeer weinig actief gewecst, 
en had zich vrijwel bcpaald tot inheemsche won- 
derverhalen of vertalingen van sensatie-bockcn. 

Van Gouvernementswege werd daarom in 1908 
een commissic ingesteld, die dezc aangclegenheid 
ter hartc zou moeten ncmen, welke comniissie 
echter door omstandigheden ccrst in 1910 niQer 
daadwerkelijk hare taak aanvatte. Daarbij heeft zij 
gestreefd, ten eerste naar het verspreiden van 
ontspanningslectuur, welke vooral de Iceslust nioest 
aanwakkeren on gaande houden, en waar- toc zij 
vooral in den a an vang allerlei eigendoinme- lijke 
volksverhalen en legenden heeft verzameld, met 
vermijding nochtans van dezulkc, die het be- 
staande bijgeloof in de hand konden werken, en van 
de obscene verhalen of episodes. Later, toon 

en 

de oogst op dit gebied vrijwel binnen was, is men 
ook overgegaan. tot vertaling van producten 
Europeesche letterkunde. Ten twecde werd ont- 
wikkelende lectuur gezocht, ten einde de betrok- 
kencn, zij het op de nicest eenvoudige wijze, in 
kennis te brengen met de resultaten van het Eu- 
ropeesche weten op allerlei gebied. Hierbij werd 
vooral gepoogd aan te sluiten bij de begrippen 
denkbeelden, die al onder de bevolking gangbaar 
waren. Aangezien het meestal moeilijk block de 
veelsoortige stof met de gewenschte popularitcjt 
te behandelen, cn trouwens nict alleen de abilu- 
rienten der volksscholen, doch ook die van gewo- 
ne lagere scholen wcl behoefte aanleesstof in <lcn 
hicr bcdoelden trant hadden, werd ook al aan- 
stonds een rubrick Jcctuur voor meer ontwikkcl- 
den geopend, waartoe wel do best geslaagde uil- 
gaven der Coinmissie behooren. Door circulaircs 

n van 

aan Inlandsche hoofden cn aan het publiek, voor- 

den dan onderzocht en 

een 

reil 

al ook door mondelingo besprekingen met lieflen, 
van wie verwacht werd dat zij iots tot bcrciking 
van het doel zouden kunnen bijdragen, hceft men 
aan deze plannen eenige bekendheid ku 
ven, met het resultant dat der Commissic al 
dig talrijke handschriften berciktcn, mode door 
de vrij aanzienlijkc belooningen, die in uitzicht 
konden worden gestcld. Dio handschriftc) 

' ' bij 
gcschiktbcvinding I 

uitgavc aanbevolen, bij afkeuring den auteur 
aanwijzingen gegeven, hoc hij bij een voJgendc po- 
ging welliclit beter zou kunnen slagen. 

Op die wijze krecg men na betrekkelijk korten 
tijd de beschikking over een aantal goede boeken, 
die nu onder de botrokken bevoJkingsgro(!pen 
inoesten worden verspreid. De oude, kolouiale 
jnethode in zulke gevaJIen, namelijk gratis uit- 
reiking door tusschenkomst van de hoofden, 
werd om meer dan 66n reden met beslistheid ver- 

rpen; de Commissie vcrwachtte dat de bockcn 
alleen dan gelezen zouden worden als men zich 
een kleine opoflering voor de aanschafllng zou 
moeten getroosten, terwjjl zij dan tevens in de 

da 

num 

wor 
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mate van aftrek cone controlc op hare kcuzc zou 
hebben. Diensvolgcns koos mon ecn anderen wcg. 

Begonnen word met de oprichting van zooge- 
naamde Volksbibliotheken, waartoo reeds in 1911 
kon worden overgegaan. Voorloopig alleen voor het 
Javaanschc en Soeirdanccschc taalgcbicd, daar het 
aantal bcschikbarc werken voor andcrc taftlgcbieden 
nog niet toereikend was ledere bi- bliotheek werd 
ingcdeeld in drie scrien, elk met cigen nummering, 
cn wcl A. kinderlectuur, B. ontwikkelings- cn 
ontspanningslectuur voor vol- wassenen, beide in de 
landstaal, cn C. idem voor nieer ontwikkelden, in het 
Maleisch, waarbij serie B het hoofdbestanddeel van 
iedere bibliotheek vormde. 

Ten cinde zoowel ecn behoorlijk aantal dezer 
bibliotheken tc kunnen plaatsen, alsook ze ergens 
geschikt onder dak te brengen, en onder goed bell 
ecr te stellcn, werd besloten aan iedere Inland- sche 
school 2dc klasse een dergelijke volksbiblio- theek 
te verbinden, waarbij het hoofd der school 
ambtshalve tot beheerder werd aangewezen. Uit die 
plaatsing aan de scholcn is wel cens het dwaal- 
begrip ontstaan, dat de boeken voor de school- 
kinderen bestemd zouden zijn, eene opvatting, welkc 
tot allcrlci oppcrvlakkige critiek aanlciding heeft 
gegeven. 

De beheerder kreeg, behalve de boeken, een kust, 
ecn reglement voor het publiek, eene in- structie 
voor hem zelve, register, bons voor de uitlecning, en 
een plank met opschrift, die buiten het gebouw 
mocst worden aangebracht. Het reglement bevatte 
o.a. de bepaling dat de biblio- thcek voor allc 
landaarden bestemd was, en dat bij nieerdcre 
aanvragen om cenzclfde boek geen voorrang wegens 
geboortc of maatschappclijko positie mocht worden 
verleend. Het leesgeld bc- droeg 1 cent per jnaand 
voor kleincre, cn 2)cent voor grootere boeken, met 
uitzondering van serie A, waarvan geen leesgeld 
wordt geheven. 

I n den beg in no was de aninio tot Iccncn niet 
byzonder groot, cnkele plaatsen, waar de behcer- 
ders zich vcel mocite gaven, of die al eenigszins 
voorbereid waren (bijv. Djokjakarta), uitgezon- 
derd. doch gaandeweg nam de leeslust toe, en waar 
het gemiddchl aantal uitlecningcn in 1912 ongcvccr 
(»() per bibliotheek en pcr jaar bedroeg, was (lit in 
1917 bcreids gestegen tot ongcvccr 600, hetg< < n 
met hot oog op den nog geringen omvang der 
bibliollieken cn den beperkten lezerskring bc- slisl 
bevredigt-nd mag hccten. 

Sf'lcrt 1918 zijn ook bibliotheken in het Ma- 
docrceschc en in 1919 ook in het Malcischc taal- 
gebied v( rslrekt, terwijl het aantal in het Soon- 
danecsch(' cn Javaanschc taalgebicd met de op- 
riditing van scholcn geleidclijk wef(i iiitgcbreid. Het 
totaal kan thans op 土 1200 worden gesteld, met van 
ruim 40 (Madoereesch), ruiin 80 en bijna 100 (-
Maleisch, rcsp. Soendanccsch) tot nagenoeg 200 
(.lav nan sc h) vcrschillcnde- boeken, w.o. do nicer 
cfnilanlc in dubbelc cxeniplaren, terwijl dp 
bibliotheken op Java allc bovendicn de volledigc 
Malcischc serie om vatten, die echter vecl in in der 
gewild is dan de boeken in de landstaal. Doze ge- 
tallcn worden, naarmate nieuwo werken van do 
drnkkers konicn, steeds iiitgcbreid Van dezc wer- 
lu?n is ecu totaal van ruim 400 numiners door 
reclitstieeksclic bcinocienis van de Commissie bc- 
zorgd, de overige genomcn uit den aan het Lands- ■ 
depot nog aanwezigen voorraad uit vroegcre stadia 
van beinoeienis* 

Het leesgeld is sedert eenigszins verhoogd, om- 
dat do mccsto latere werken wat omvangrijker zyn 
dan do ccrste uitgaven, en thans gcstcid op 1 cent per 
week, 2 cent pcr 2 weken, cnz. 

Aan de beheerders wordt voor hunne bemocic- nis 
ccnc klcine tegemoetkoming toegekend, jaar- Hjks te 
bepalen naar mate van de bclangstclling cn de 
nauwkeurigheid van het gevoerdc beheer. De leden 
der Commissie en haar personeel, doch vooral de 
plaatsclijkc schoolcommissies en de In- spcctcurs bij 
het Inlandsch Onderwijs zijn bclast met de locale 
controlc； zij brengen van tijd tot tijd aan de 
Commissie verslag uit van hunne be- vindingen. 

Behalve aan de 2dc klasse scholen werden aan de 
kazernes bibliotheken verstrekt, vooralsnog in 
iet.wat beperktere keuzc, die cvcneens zecr in den 
smaak vielen en dan ook sedert in aantal (momen- 
tecl 105) en omvang zijn toegenomen. In navol- ging 
hiervan werden ook de gewapende politic, hospitalen 
met inlahdschc verpleegden, en een aantal vaartuigen 
der Marine van bibliotheken voorzien, ten getale 
resp. van 330, 5 en 65. Cij- fers over het gebruik dat 
cr van wordt gemaakt, zijn niet beschikbaar, 
aangezicn het beheer door de betrokken 
administratien wordt gevoerd. 

Ook werden bibliotheken aan enkelc Inland- sche 
societciten e. d. verstrekt, doch het beheer ontsnapt 
dan. aan. controle, en na. eenige jaren. blijken deze 
bibliotheken vrijwel opgeadmini- streerd. 

Ten gericve van liefhebbers, te ver van een 2de 
klasse school woonachtig om -geregeld te komen. 
Iccnen, werd bij wijze van proef een aantal wissel- 
bibliotheken ingestcld, nainelijk cen bibilotheek van 
beperkteren omvang, die na ecn zekere periotic, bijv. 
drie inaanden, van plants verwisselde, om dan na 
ccnigcn tijd door ecn ander stel boeken vervangen te 
worden. Het beheer werd geheel toevertrouwd aan de 
Inlandsche schodlopzicners, dio bij hunne inspectics 
dan voor verwisseling zorgden, doch, hocwel er goed 
gebruik van werd gemaakt, is besloten. dit onderdeel 
voorloopig niet uit tc breiden, aangezien dit gebruik 
niet evenredig was met de moeitc van beheer c.a. 

Behalve door de volksbibliothcken. heeft de 
Commissie van den beginne af zorg gedragen, dat 
hare uitgaven ook werden verspreid door ver- koop. 
Wcliswaar bestond ook vroeger gelcgen- heid bij het 
Depot van Leermiddelen boeRen te koopen, doch 
reclame werd niet gemaakt, zoodat verkoop aan 
inlanders ook om andero redenen, practisch niet 
voorkwain. Van een bockwerk, om- strecks 1875 
uitgegeven in ccn oplaag van 10.000 cxcmplarcn, 
block in 1912 nog ecn totaal van 9980 en eene fractic 
aanwezig. De Commissie nam nu idle niaatrcgelen,山
c ook ecn particulier han- delaar zou no men, a Is 
adverteeren in de (inland- schc) dagbladon, 
toezending van ecn recensic- cxeniplaar van allc 
nieuwe uitgaven, rondzenden van prospectus, en 
dergelijke cn het uitgeven van cen beschrijvcnde 
catalogus, die elk jaar gratis beschikbaar worilt 
gcsteld. Naar deze laatsto moet worden vcrwczcn 
voor kennisneming van de vcrschillcnde 
onderwerpen, wclke in de Volks- lectuurscric alrceds 
tot publieatie zijn gekomen, cn waarvan de 
vcrschcidcnhcid ccn overzichtelQk vermelden 
verhindert. Voorts werden op tfilrijke plaatscn, waar 
zich ccn geschikt gegadigde daar- toe opdeed, 
dobitanten of agenten aangesteld, dio con zekeren 
voorraad boeken in commissie kry- 
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gen, en 25 % van het door hen verkochtc n】ogen 
afhouden. Van tentoonstcllingen. fancy-fairs, pa- 
sar-malem's en dergelijke festiviteiten wordt 
meestal gebruik gcmaakt om ook ecn stalletje met 
boeken van de Volkslcctuur te plaatscn. 

Op die wijze vinden de werken aftrek, zoodat 
verscheidcne al eens of mccrmalen herdrukt 
moesten worden, niettegenstaande de vrij ruimc 
oplagen. 

Te vermclden valien nog de uitgave van een 
Volksalmanak in dric talen, met vole illustraties 
(oOk van de bockwcrken zijn vcle gcilhistreerd), 
die in het ccrste jaar (1919) bercids in een oplaag 
van 32.000 excmplarcn werd verkocht, cen tijd- 
schrift Sri Poestaka (de G】ans der letteren) ge- 
beeten, met cen maandelijksche oplaag van 2500 
a 3000, en eenige tijdschriftcn, waarop de Com- 
missie cen aantal abonnementen voor de Volks- 
bibliothekcn genomen heeft. 

Het bovengenoemde gemis aan goede lectuur, 
dat voor abiturienten der desascholen werd ge- 
constateerd, gcldt mutatis mutandis evenzeer, ten 
minstc in de binnenlanden, voor de jongelieden, 
die cen Icergang in het Hollandsch (H. I. S. of een 
meer speciale cursus) hebben gevolgd, en die taal 
dus eenigszins machtig zijn, zonder gelegenheid 
zich die kennis door lezing van geschiktc werken 
ten nuttc te maken. 

Daarom werd overgegaan (1916 seqq.) tot op- 
richting van Hollandsche volksbibliotheken, die om 
dezelfde redenen als bovengcmeld aan de Hol- 
landsch-lnlandsche scholen in beheer werden ge- 
geven. 

Het verkrijgen van werken hiervoor was in 
zooverre gcmakkelijker, onulat deze niet eerst bc- 
hoefden te worden geschreven en gedrukt, aange- 
zien de HolJandsche litteratuur rijk genoeg is om 
voldoendc keuzc te bieden. Door de oorlogsom- 
standigheden, waardoor uitzending van boeken 
zeer bezwaarlijk was, heeft de volledige inrichting 
nog heel wat moeite gekost, doch thans zijn be^ 
reids een' aantal van ongevccr 110 in working. 
Over den aftrek kunnen nog gecn cijfers worden 
verstrekt, aangezien de regclmatige functionee- 
ring nog te kort duurt om reeds over de resulta- 
ten te mogen oordeelen. H oezeer van beperkten 
oinvang, is gestreefd naar gepaste verscheidcn- 
heid, waarbij vooralsnog de ontspanningslcctuur 
aanzi^nlijk nicer aandacht heeft gekregen dan de 
werken met ontwikkelende strekking. 

Het. spreekt wel van zelve, dat de bovenom- 
schrevcn beinoeienissen al haast van den aanvang 
af niet konden geschieden door de leden der Com- 
missie als honoraire bijbetrekking, doch dat eeri 
zich steeds uitbreidend personee) noodjg was om 
een en ander zich gereedelijk telateii ontwikkelen. 
Van een schrijver a / 20 's maands in 1910 is 
het personeel tot ± 75 personen in 1919 gekloin- 
men, in hoofdzaak voor administratic der biblio- 
theken en onderzoek der ingekomen handsclirif- 
ten, alsook sedert cenigen tijd ter vertaling van 
allerlei stukken voor de verschillende Gouv. 
diensttakken. De uitgaven aUeen voor het bureau 
hebben aldus over 1918 ongeveer / 70.000 be- 
dragen. Voor de publicaties en de bibliotheken 
k(ynt daar nog ± / 75.000 bij> waarvan echter 
een aanzienlijk deel voor de verkochtc werken in 
'a Landskas terug vloeit. Hoe groot dat deel is, 
kan nog niet worden bepaald, aangezien die ver- 
koop tot nu toe bij het Depot van Leenniddelen 
heeft berust, waar de opbrengst onder die van de 

andcrc Gouvcrncmcntsuitgavcn is opgenomen. 
De raming voor 1920 komt op cen totaal van.土 
/ 350.000. ' 

Vei'incld nioet worden, dat allo uitgaven der 
Commissio uitsluitond tegen de zclfkosten (druk- 
ken cn auteurs-belooning) worden verkocht, ver- 
ineerdcrd met een bepaald percentage voor alge- 
meene onkosten, zoodat zij zondcr winst gele- 
verd worden, en dus aanzienlijk goedkooper zijn, 
zondcr nadeel voor *s Landskas, dan in den parti- 
culicrcn boekhandel mogelijk zou zijn. De Gou- 
verncmcntsbcmoeienis in dezen geeft dus niet al- 
leen waarborg voor goede lectuur, doch maakt 
dat deze voor de koopers bovendicn zeer billijk 
uitkomt, zonder dat zulks op den belastingbeta- 
ler neerkomt. 

De Volkslcctuur is echter vooral hierdoor cen 
belangrijk instituut, omdat door hare wcrkzaam- 
heid de gelegenheid tot verdcre ontwikkeling is 
geopend voor alien, die daartoe op de bestaandc 
scholen met uitgebreider leerplan dan uitsluitend 
elementair onderricht, die nog veel te beperkt in 
aantal en verscheidenheid zijn, geen uitzicht had- 
den. Zij is dus bestemd om als het ware het nood- 
zakdijk complement van het elementaire onder- 
wijs te worden, zoolang niet ovcral en in voile 
mate de algemeene en de vakontwikkeling, voor 
zoover die voor iedcre bevolkingsgroep gewenscht 
is, door schoolonderwijs kan. worden verkregen. 
Het is cr nog verre van dat zij deze taak reeds 
thans ten voile zou uitocfencn, doch het is al toe 
te juichen dat er in deze richting, cn met kracht, 
wordt gearbeid cn verblijdend is het hiermede be- 
reikte resultaat, zooals dit in dit artikel in cijfers 
is uitgedrukt. 

Literatuur: De Inlandsche Volkslcctuur, in De 
Locomotief 5 September 1912, 1c blad. Daftar ki- 
tab-kitab keloearan Volkslcctuur. Schcts van ecu 
werkprogramma voor de Volkslectuur, in Het 
Jlndisch) Vrijzinnig Weckblad, November 1918. 

'
 
D. A. R. 

7 VOLKSRAAD. By de wet van 16 Dec. 19J6 
(Ned. Stb. van 1916 no. 535, Ind. Stb. van 19 J 7 
no. 114) onderging het reeds herhaalde maJcn 
gcwijzigd Regceringsreglcment van Ned.-Indir 
op nicuw eene wijziging, “hoofdzakclijk"- 
zooals de considerans der wet het uitdrukt 
„ten einde daar tc lande door de instclling Van 
„een vertegenwoordigend lichaam aan de Ncdw- 
„landsche onderdancn, ingezetenen van Ncdei•- 
„landsch-Indie, gelegenheid te geven tot mc<l<•- 
„wcrking aan de behartiging van de bclangcn 
„van dat gebied". 

Krachtcns genoemdc wet draagt dit nieuwe 
Staatslicliaarp den naam ,,Vo】ksraad'' cn gulden 
daarvoor in hoofdzaak de volgcndc bo pa] ingen. 

J. BEPALINOEN BETREFFENDE DEN VOLKSR/\AO. 

A. Bepalingen vervat in de wet van 16 Dec. 1916. 
a. Werkkring. Bcvoegdheid. Rechtcn. 

De Volksraad wordt door den Gouv. Generaal 
gcraadplccgd over allo onderwerpen, waarover 
de Landvoogd Jict oordeel van het College 
wenscJit te verncmcn. Tot die raadplcging is hij 
vcrpJicht ten aanzicn van de begrooting cn het 
slot der rckening van Ned.-Indie, de bestemming 
van het voordedig en de dekking van bet na- 
deelig slot dier rckening, het aangaan van geld- 
leeningen ten laste van en het waarborgen van 
geldlecningen door Ned.-Indie krachtcns besluit 
van den Gouv. Generaal, waaronder niet bc- 
g re pen is de uitgiftc van schatkistbiljctten of 
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schatkistpromcssen en vcrpariding of belecning van 
producton van onderncniingen van het Land ； 
verder ton aanzien van do ontwerpen van algc- 
mecno verordeningen, welkc aan de ingezetenen 
persoonlijko niilitaire lastcn oplcggcn, en van 
zoodanigo andero onderwerpen, als door den 
Koning bij algemecnc verordening worden aan- 
gowczen. 

De Volksraad kan de belangcn van Ned.-Indie cn 
zijne ingezetenen voorstaan bij den Koning, bij de 
Staten-Generaal cn bij den Gouv. Gcneraal. 

b. Samcnstclling. Bcnocming en ontslag van den 
Voorzitter en de leden, zoomedc verkiezing van de 
leden. 

De Volksraad bestaat uit ton minste 39 leden. 
De Koning benoemt het lid tevens Voorzitter en 

stelt zijne bczoldiging vast. Van de overigo leden 
wordt ten hoogste de helft benoemd door den Gouv. 
Generaal op aanbeveling van den Raad van N.-L en 
dezc leden bebooren voor ten minste cen vierde dcel 
tot de Inlanders en voor het ovc'rigc dec! tot de 
Europeanen en Vreomdc Oosterlingen. 

De andcrc leden worden verkozen door de leden 
van de raden, krachtens het tweede lid van art. 686 
van het Reg. Regl. ingcsteld (geweste- lijke en 
plaatselijke raden) cn behooren voor ten minste de 
helft tot de Inlanders, voor het overige dee! tot de 
Europeanen.cn Vreemde Oosterlingen. De n ad ere 
bepaling van het aantai der benoemde gekozen leden 
cn van het aantal Inlanders cn niet-Inlanders ondcr 
hen, mitsgaders xle rcgeling van de verkiezingen 
gcschicdcn bij algcmecne verordening. 

Lid van den Volksraad kunnen allcen zijn 
nianncljjke ingezetenen van Ned.-Indie, die den 
ouderdom van 25 jaren hebben vervulcl cn 
Nedcrlandsch onderdaan zijn, gecno dor in de wet 
nader omschrevcn straffen he bben ondergaan cn 
nict bjj rcchterlijke uitspraak de bcschikking of iiel 
behccr ever Jiun vermogen hebben ver- loron of van 
de verkicsbaarhcid zijn ontzet, dan wc) op nict 
ccrvolle wijzc uit's Lands dienst zijn ontslagcn, 

Een Jid van den Volksraad kan niet tcgelijk zijn 
vice -president of lid van den Raad van N.-L, hoofd 
van cen dupartement van algcmccn be- studr of 
voorzitter of lid der Algcmecne Rckcn- k a in er. 

I)(： Itidon worden voor drie jaren benoemd of 
verkozen, L re den tcgelijk af cn zijn dadelijk op- 
nieuw benoembaar of ver kies baar. 

]£ct lidrnaalschap eindigt door vertrek of door 
afwezigheid uit Ned. - Indic voor of gedurendo nicer 
dan acht maanden, behoudens in bijzondere gcvallcn 
Ger beoordeeJing van den Gouv. Gene- raal. Indicn 
tot lid van den Volksraad zijn bc- noeind of verkozen 
personon, die nict of nict ]ang(?r lid kunnen zijn, 
vernietigt de Gouv. Generaal hunne bcnocming of 
hunne verkiezing of ontslaat hij lien. Het ontslag van 
het lid, tevens voorzitter, gcschiedt in de gcstcklc 
gevallen door den Koning. J)c leden zijn bevoegd 
ten alien tijde hun ontslag to nemen en geven 
daarvan sohrif- telijk kennis aan den Gouv. 
Generaal. 

De regelcn o mt re nt de wijze van、voorziening 
in opengcvallcn plaatsen, omtrent oveidegging en 
onderzoek van gcloofsbricvcn van nicuw 
inkomende leden, omtrent de beslissing van ge- 
schillcn nangaandc die gcloofsbricvon of de ver-
kiezing, en hetgeen verder noodig is tot uitvoc- 

ring van het artikel, waarin de bovcnvermelde bcpalingon 
omtrent het eindigen van het lid- maatschap voorkomen, 
worden bij algcmceno verordening vastgesteld, • 

c.. Vergadering. Zittingen. 
De Volksraad houdt zijne vergaderingen in het openbaar to 

Batavia. Do dcurcri worden gcslotcn, wanneer nuns tens vijf 
leden het vor- dcren dan wel de voorzitter het noodig kcurt, 
en do vergadering beslist dan of met gcsloten deurefi. zal 
worden beraadslaagd, hetgeen niet is toe- gelatcn ten aanzien 
van de begrooting, het slot van rekening, de besteinming van 
het voordeelig en de dekking van het nadeelig slot alsmedc do 
geldlceningcn. 

Jaarlijks worden twee gewone zittingen ge- houden. De 
eerste wordt op den derden Dinsdag der maand Mei goopend 
en de.ontwerpen van de vier hoofdstukken der begrooting 
worden den Volksraad dan aangeboden. Wanneer de Gouv. 
Generaal of de voorzitter van den Volksraad het noodig 
oordeelen of vijftien leden hun wensch daartoe te kennen 
geven, worden buitehgewone zittingen belcgd. De tijdstippen 
van den aan- vang der zittingen worden door of namens den 
Gouv. Generaal te bekwamer tijd ter kennis van de leden 
gebracht. De Gouv. Generaal kan do zittingen van den 
Volksraad bijwonen en heeft dan eenc raadgevende stem. Hij 
kan. de beraad- slagingcn ook door gcmachtigden doen 
bijwonen ten eindc namens hem voorlichting te verschaf- • 
fen. In zijne eersto gewone zitting benoemt de Volksraad cen 
eersten en een tweeden plaats- vervangenden voorzitter. In 
spoedeischendc gcvallcn kan de oproeping tot bijvvoning van 
eene buitengewonc zitting van den Volksraad zich bepalen tot 
de op Java en Madoera nietterwoon gevestigdo leden, terwijl 
de overige leden dan allecn eenc kennisgeving krijgen. De 
Volksraad mag niet bcraadslagcn noch besluiten, zoo niet 
nicer dan de helft der leden tegenwoordig is. De beslissingen 
worden bij volstrektc- meerder- he id der stenimende leden 
geno men. De leden zijn nict vcrvolgbaar voor hetgeen zij in 
de ver- gaderingeji hebben gezegd of aan haar schriftelijk 
hebben overgelegd. 

Het Regie men t van Ordc voor de vergaderingen van den 
Volksraad, de bczoldiging van den sccretaris cn het bij den 
Volksraad aange- steld personcel en de reis- en verblijflcosten 
zoomedc het zittinggeld der leden worden bij algcmceno 
verordening vastgesteld. 

B. Rcgelingen krachtens de wet van 16 December 5.? ■</ 
. 
1916 vaslfjeslcld bij algcmecne verordening. 

In voldooning aan het voorschrift der wet, dat sommige op 
den Volksraad betrekking hebbende rcgelingen moeten 
worden vastgesteld bij algcmecne verordening, zijn 
uitgcvaardigd: 

do dric Koninklijkc besluiten van 30 Maarb 
1917 nos. 69, 70 en 71, opgenomen in Ind. Stb. no. 441 
(bcpalingen nopens de sanienstelling van den Volksraad, de 
eerste periodieko aftreding der leden, de aanspraken der leden 
op vergoeding wegens reis- cn verblijfkosten en op 
zittinggeld, alsmedc nopens de bcnocming van de leden), in 
Ind. Stb. no. 442 (bcpalingen botreffende de verkiezing van 
de leden van den Volksraad： do ovcrlegging en het 
onderzoek van de geloofs- bricvcn, alsmedc omtrent de 
beslissii里 van ge- schillcn, wclke nangaandc die 
geloofsorieven of 
de verkiezing rijzcn) en in Ind. Stb. no. 443 , 
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(Reglement van Orde voor de vcrgaderingcn van den 
Volksraad); 

het Kon. besluit van 10 April 1917 no. 68 •(Ind. 
Stb. no. 444), regelende de bczoldiging van den 
Voorzitter van den Volksraad; cn 

de ordonnantie van S September 1917 (Ind. . Stb. 
no. 545), regelende de bczoldiging van den Secret aris 
van den Volksraad en het overige bij dicn raad 
aangcstelde personecl. 

Het Kon. besluit van 30 Ma art 1917 no. 69 (Ind. 
Stb. no. 441) is gcwijzjgd bij dat van 11 October 1920 
no. 59 (Ind. Stb. no. 776) cn het Kon. besluit van 30 
Ma art 1917 no. 71 (Ind. Stb. no. 443) bij dat van 25 
Juni 1918 no. 21 (Ind. Stb. no. 448), terwijl de ord. 
van 8 Sept. 1917 (Ind. Stb. no. 545) wijziging 
onderging by die van 21 April 1920 (Ind.. Stb. no. 
312). 

De wet van 16 Dec. 1916 en de Kon. besluiten van 
30 Ma art 1917 traden krachtens het Kon. besluit* van 
10 April 1917 (Ned. Stb. no. 280, Ind. Stb. no. 445) in 
working op 1 Augustus 1917. 

De inhoud der in do bovenvermelde algemcene 
verordeningen vervattc regelingen komt in hoofd- 
zaak op het volgende neer. 

a. Kon. besluit van 30 Maart 1917 no. 69 (Ind. Stb. 
no. 44). 

Samenstelling van den Volksraad. Volgens gc- 
noemd Kon. besluit bestond de Volksraad met in- 
begrip van den Voorzitter uit 39 leden, waarvan 19 
benoemd door den Gouv. Gencraal cn 19 geko- zen 
door de leden der gewestelijke cn plaatselijke raden. 
Van de benoemden moesten 5 Inlanders zijn en 14 
Europeanen en Vreemde Oosterlingen； van de 
gekozenen moesten 10 Inlanders zijn en 9 Europeanen 
en Vreemde Oosterlingen. Bij het Kon. besluit van 11 
Oct. 1920 no. 59 (Ind. Stb. no. 776) werden die cijfers 
gewijzigd als volgt: totaal -aantal leden 49, waarvan 
24 benoemd door den •Gouv. Generaal en 24 gekozen 
door de leden der meervcrmelde raden; van de 
benoemden moctcn 8 behooren tot de Inlanders en 16 
tot de Europeanen eh Vreemde Oosterlingen, van de 
gekozenen 12 tot de Inlanders en 12 tot de Euro-
peanen en Vreemde Oosterlingen. De laatste cijfers 
golden reeds bij de benoeming en verkie- zing van 
leden van den Volksraad voor de drie- jarige periode, 
welke in 1921 aanvangt. 

Eerste periodicke aftreding der leden van den 
Volksraad. Deze heeft plaats op den derden Dinsdag 
van Mei in het derde jaar na dat, waarin de Raad zijne 
eerste zitting houdt. 

Aanspraken der leden van den Volksraad op 
vergoeding wegens reis- en verblijfkosten en op 
zittinggeld. De leden van den Volksraad hebben voor 
hunne reizen ter bijwoning van vergade- ringen van 
den Raad of van commission uit den Raad aanspraak 
op tegemoetkoming voor reis- en verblijfkosten op 
den voet van de ter zake voor Europeesche burger!ijke 
landsdienaren geldende bepalingen en worden 
ongeacht hun rang of betrekking gcrangscliikt in de lc 
klasse van reizigers in die bepalingen vermeld. Bij 
wijze van zittinggeld gcnicten zij voorts ccn bedrag 
van / 20 voor cl ken dag. waarop zij een of meer 
vcrgaderingcn van den Raad of van afdeelingen en 
commission uit den Raad hebben bijgewoond. 

Benoeming der leden van den Volksraad. Uiterljjk 
顼ric maanden v66r het tijdstip der periodieke 
aftreding dient de Raad van N.-I. de aanbevelingen 
voor de door den Gouv. Gene-, 

raal tc bcnocmcn leden in. Hij, die door den 
Landvoogd benoemd is, geeft binnen vior we ken na 
de ontvangst van het bericht zijner bonoe- ming a an 
den Gouv. Gencraal kennis of hij die benoeming 
aanneemt, cn wordt geacht haar niet aan tc nemen als 
hij dicn tern切n zonder kennis- geving laat 
voorbijgaan. Wannccr de plaats van cen benoemd 
lid, niet zijnde de voorzitter, in den Volksraad 
openvalt, wordt daarvan door of van wege den Gouv. 
Gencraal mededceling gedaan aan den Raad van 
N.I., die binnen twee maanden na ontvangst der 
mededceling de gcvorclerde aanbeveling indient. 

b. Kon. besluit van 30 Maart. 1917 no. 70 (Ind. 
Stb. no. 442). Dit Kon. besluit wordt krachtens art. 2 
der hierondcr te noeincn Stem- kantoor-ordonnantie 
in Indische ordonnantics en besluiten aangeduid met 
den naam: Volksraad- Kiesverordening. 

Verkiezing van leden van den Volksraad. Hierbij 
geldt het z.g. cvenredighcidsstelsel, vol- gens 
hetwelk de verkiezing van cen candiclaat niet wordt 
bepaald door de bloote meerderheid van stemmen 
(mcerdcrhcidsstelsel), maar door het bereiken van 
het z.g. kiesquotient. Dit kies - quotient is voor de 
candidatcn voor den Volksraad het getal, verkregen 
door het totaal aantal der ingevulde stembrieven te 
deelen door het aantal te vervullen plaatsen, 
vermeerderd met e6n, en het quotient te verhoogen 
tot het on- middellijk daarboven liggend getal. 

De verkiezing der tot de Europeanen en Vreemde 
Oosterlingen behoorende leden van den Volksraad 
en die van de tot de Inlanders behoorende leden 
hebben ieder afzonderlijk plaats. Als de tijd der 
periodieke verkiezing is aange- wezen de derde 
Dinsdag in de maand November. Op den dag der 
verkiezing worden in elk gewest, waar gewestelijke 
cn plaatselijke raden zijn in- gesteld, ten kantore van 
het hoofd van gewes- telijk bestuur opgaven van 
candidaten ingedieixl, wclkc door niinstens ticn 
kiezers onderteckenrl mocten zijn. De opgaven 
worden door het hoof«l van gew. best, gezonden aan 
den voorzitter van het stemkantoor, dat tc Batavia is 
gevestigd en waarvan de leden (vijf in getal)', 
evenals tie plaatsvervangende leden (dric in getal) 
wor<h-n benoemd (voor den tijd van dric jaren) en 
ont- slagen door den Gouv.-Gencraal, die uit de 
leden ook den Voorzitter en den plaatsvervangenden 
voorzitter aanwijst. Het stemkantoor stelt uit die 
opgaven candidatcnlijstcn samcn cn inaakt van zijne 
handclingen cen proccs-verbaal op, waarvan iedcre 
kiezer ecn afdruk ontvangt. Binnen dertig dagen na 
de shnting der lijst heeft over de daarop 
voorkomende personcn eenc stemming plaats op ccn 
door den Gouv. Gencraal bepaalden dag. De leden 
der hoogergenoemde raden vormen to zamen 66n 
kieslichaam, maar komen tot het uitbrengen van 
hunne stein raadsgcwijzc in vergadcring bijeen. Na 
afloop dor stemming worden de ingelevcrde 
stembrieven in cen vcrzegeld pak door een door het 
hoofd van gew. best, aangewezen landsdienaar over- 
gcbracht aan den voorzitter van het stemkantoor. Op 
den twccden werkdag na den dag, waarop allc 
pakken met stem brie ven zijn onlvangcn, .wordt de 
uitslag der stem mi ng in ecn oj)enbarc zitting van 
het stemkantoor vastgesteld. Daar- toe worden de 
stcnibricven, na eerst dooreen - gemengd en 
genummerd te zijn, naar de volgorde 
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dcr nummcrs goopend door den voorzittcr van ， het 
stemkantoor, die na de opening van iederen stem brief 
overhiid den naam van den eersten daarop geplaatsten 
candidaat voorlccst. ledere st cm brief gcldt als ecnc 
stem voor dicn candidaat on is deze door het bereiken 
van het kiesquotient gekozen, dan geklt het stembiljet 
als cone stem voor den volgen den daarop geplaatsten 
candidaat, die het kiesquotient nog niet heeft bereikt. 
De Voorzittcr maakt den uitslag der verkiezing 
bekend en de gekozene ontvangt onvcrwijld van . hem 
ecn afschrift van het proccs-verbaal, waar- uit zijne 
verkiezing blijkt, welk afschrift hem tot geloofsbrief 
strekt. Als hij nict binnen vier woken na de ontvangst 
van dat afschrift aan den voorzittcr van het 
stemkantoor kennis geeft dat hij de verkiezing 
aanneemt wordt hij geacht haar niet aan tc nemen. 

Ovcrlegging en onderzoek der geloofs brie ven 
alsmedc beslissing van geschillen, welke aan- gaande 
die geloofs brie ven of de verkiezing rijzen. Dit 
onderzoek en deze beslissing zijn opgedragen aan den 
Volksraad. De gekozene moet zijn geloofs brief 
binnen drie maanden na de dagtcc- kening daarvan 
inzenden bij den Volksraad. In afwachting van de 
opening van de eerste zitting van den Volksraad 
gcschicdt die inzen- ding bij den Gouv. Gcneraal. Is 
de geloofsbrief niet binnen den gesteldcn termijn 
ingezonden, dan wordt de plaats geacht op nieuw te 
zijn opcngevallcn. Verklaart de Volksraad eene stem- 
jning in ccn of meer raadsgebieden ongeldig, dan 
geschiedt binnen dertig dagen in die raadsge- bieden 
cen nieuwe stcmining en wordt de uitslag der 
verkiezing opnieuw vastgesteld. Be- shiit de 
Volksraad tot nict-toclating van een of nicer der 
gekozenen wegen de onjuistheid van cle vaslstelling 
door het stcinkantoor van den uitslag tier verkiezing, 
dan wordt de uitslag door het stemkantoor opnieuw 
vastgesteld, inct jnachtnejning dcr beslissing van den 
Volksraad. 

r. J\on. besluit van 30 Maart 1917 no. 71 (Ind. St 
b. no. 443). De regcling dcr werkzaamheclen, van den 
Volksraad, nedcrgclegd in het Regle- nieut van Ordc 
voor de vergaderingen van dat college, heeft vecl 
ovcrcenkomst met die van <•<•)) jjarlemeiit in den 
cigcnlijkcn zin. 

De Voorzittcr leidt de vergaderingen, hand- liaaft 
de onle on zorgt voor de naleving van het van Orde on 
cle door den Raad genomen besjuiten. Hij benoemt de 
leden der uit den J{aa(l 1c vorinen commission, in de 
eerste plaats di。dcr commissic tot onderzoek van de 
geloofs- bricven der gekozen leden. Alct twee door 
den Raad in de eerste gewone zitting van elk jaar aan 
te wijzcn leden vormt hij ccn coniinissie vo<>r de 
fiuiHhoiulelijkc aangclegenheden. 

De Raad vcrdeelt zich in de eerste gewone zitting 
van elk jaar bij loting in dric afdeclingen, wnarin alle 
onderwerpon, waarover de Gouv. Gcneraal lust 
oordecl »ran <len Raad heeft gc- vraagd, worden 
onderzocht voordat daarover in het openbaar 
beraadslangd wordt. De voorzittcr «tclt alle 
onderwerpen aan de orde in de Nederlandschc tna] cn, 
zooals de bcpaling oor- spronkclijk luidde, mocht ook 
bij de beraad- filaging allcen die taal worden 
gebezigd. Bij het K(m. besluit van 25 Juni 1918 no, 
21 (Ind. Stb. no. 448) is die bcpaling echter gewijzigd 
in dezen z：n, dat het aan de leden vrijstaat zich van 
de Maleischc taal to bedienen. De voorzittcr cn 

plaatsvcrvangenclo voorzitters leiden iedcr de 
bcraadslagingcn in cene dier afdcclingen. ledere 
afdecling benoemt voor elk in die afdceling tc 
onderzoeken onderwerp ecn rapporteur on de drie 
rapporteurs vormen te zamen eene com- missie van 
rapporteurs. Icder lid kan, mits in de afdceling 
tegenwoordig zijndo, schriftclijkc cn onderteckcnde 
nota's inlcveren, wolkc door den rapporteur in de 
commissie van rapporteurs worden overgebracht. 
Van het in de afdeelingen vcrhandeldo maakt de 
commissie van rapporteurs een verslag op, dat, na te 
zijn gedrukt, aan de leden rondgedeeld cn aan den 
Gouv. Gcneraal en dicns gemachtigden toegezonden 
wordt. De Gouv. Gcneraal kan dat verslag schriftelijk 
be- antwoorden of namens hem door zijne gemach-
tigden doen beantwoorden cn nadat dit is ge- schied 
of gebleken is dat zoodanig antwoord niet is te 
verwachtcn, wordt- de dag voor de open- bare 
beraadslaging door den voorzittcr bopaakl. 

Nadat de Volksraad zyn oordecl heeft uitge- 
sproken wordt dit zoo spoedig mogelijk .ter kennis 
van den Gouv.-Generaal gcbracht. 

Voorstcllcn om gebruik te ' maken van de 
bevoegdheid aan den Volksraad verlecrid om de 
belangen van Ned.-Indie en zijne ingezetenen voor tc 
staan bij den Koning, de Staten Gencraal en den 
Gouv. Gencraal kunnen uitgaan zoowel . van den 
voorzittcr als van een of meer andere leden； De Raad 
bepaalt of zulk cen voorstcl al of nict in behandcling 
zal worden genomen cn, zoo.ja, of het eerst in de 
afdeelingen zal worden onderzocht of niet. Het 
onderzoek in de afdeelingen en de daarop te volgcn 
bcraadslagingen hebben op de gewone wijze plaats ； 
alleen kunnen de voorstellers desgewcnscht hot 
verslag tier commissie van rapporteurs schriftelijk 
beant- woorden. De voorstellcn of adressen, waartoc 
de Raad beslotcn heeft, worden dengeen, tot wien zij 
gericht zijn, schriftelijk aangeboden. 

Amcndcmcnten cn sub-amendementen moeten 
door minstens drie leden worden voorgestcld of 
ondorsteund. 

d. Kon. besluit van 10 April 1917 no. 68 (Ind. Stb. 
no. 444). De bezoldiging van den Voorzittcr van den 
Volksraad is liicrbij vastgesteld op / 25.000 *s jaars. 

e. Ordonnantie van 8 Sept. 1917 (Ind. Stb. no. 
54§). De bezoldiging van den secrctaris*van den 
Volksraad, hierbij bepaald op / 800 — / 1000 ‘8 
maancls, word bij de ord. van 21 April 1920 (Ind. Stb. 
no. 312) vastgesteld op / 1000 — j 1200 '$ maands. 
Blijkens Jaatstgenoemdo or- donnantic krijgt de 
ndjunct-secrctaris / 600 — / 800's maands. Op het 
overige personeel bene- den den rang van secretaris 
en boven dien van klerk is over het algemeen 
toepasselijk ver- klftard de algcmeenc rcgeling 
opgenomen in art. 1 § 4 van het besluit van 2 Jan. 
1913 no. 40 (Ind. Stb. no. 3), tcrwijl voor het loon der 
klerkcn en inlandschc bcambten cene af- zondcrlijke 
rcgeling is vastgesteld. 

C. Verderc op den Volksraad belrekking heb- 
bendc bepalingen. 

Dczc bepalingen zijn: 
de orilonnantie van 8 Sept，. 1917 (Ind. Stb. no. 

546), rcgclcnde de wcrkzaamheden van het 
stemkantoor voor de verkiezing van leden van den 
Volksraad (Stemkantoor-ordonnantie); 

de ordonnantie van S Sept. 1917 (Ind. Stb. no. 547) 
houdende eene nadcrc aanvulling der 
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Localeradcn-ordonnantie, krachtens wolko cenigo 
bepalingcn van laatstbcdoclde verordening nict van 
toepassing zijn op do stemming voor de verkiezing 
van leden van den Volksraad; . 

het besluit van den Gouv. Generaal van S Sept. 
1917 n° 1 (Ind. Stb. no. 548), waarbjj voorecrsl is 
bepaald dat do sterkte voor het bij den Volks- raad 
aangestcld personecl beneden den rang van sccrctaris 
wordt geregeld in verband met de daarvoor jaarlijks 
bij de begrpoting toegeslahe fondsen, terwijl daarbij 
verder ter uitvocring 
vansomniigevoorschriftcnderVolksraacl-Kies ver-
ordening (Ind. Stb. 1917 no. 442) modellen zijn 
vastgesteld voor verschillcnde der bij de Kics- 
verordening voorgcschrevcn stukken (opgaven en 
lijsten van candidaton voor den Vblksraad, oproeping 
der leden va« gewestclijke en plaat- selijke raden,；
voor de steiRining, stembricven, processen-vcrbaal \ 
an de zitt ingen van het steni- kantoor) cn eindclijk 
daarbij bepaald is op welke 两ze de in vcrschillende 
gevallen voorgcschrevcn verzegeling van pakken met 
stukken (opgaven van candidaten: stembrieven) moet 
plaats hebben; , i . . . , • 

het，besluit van den Gouv. Generaal va(i 16 Jan. 
1918 no. 36 (Bijblad. Qp bet StaatsVl. van N.-L no. 
8905), waarbij de Voorzitter van den •Volksraad is 
geinachtigd, wanneer bij zulks •noodig mocht aqhten 
dicnstreizen'te ondememen Ibp kosten van den lande; 
«L-het besluit van den Gouv. Generaal van 12 -April 
1918 no. 59 (Ind. Stb. no. 194), bepalcndc dat，aan 
landsdienaren, (He lid zijn van den Volksraad, dooj: 
den Gouv. Generaal verlof ，wegens gcwichtigc 
redeneh kan worden verlcend tot- bijwoning dor 
vergaderingen van dien Raad, voor zoover zij niet 
behooren tot het personeel der rechterlijke macht, en 
dat door hen voor den geheelen duur van zulk een 
verlof voile bezoldi- ging wordt genoten ； 

het besluit van den Gouv.Generaal van 20 Sept, 
1918 no. 38 (Bijblad op het Staatsbl. van N.-I. no. 
9075), waarbij machtiging is verlcend om aan de 
leden van den Volksraad bij rcizen met. de 
Staatsspoor- cn trainwegcn tot liet in- stellen van 
])laatselyke onderzoekingen vwvocr voor rekening 
van den lande toe te staan ； 

het Kon. besluit van 24 Mei J919 no. 43 (Ind. Stb. 
n(T. 545), waarbij aan de leden van den Volksraad ecu 
forum priviJegiatum is toegekend, door lien op te 
nemen onder de personen, be- doeid bij art, 165 van 
het Reglcment op de Rech- terlijke Organisatie. 

II. GESCHIEDENIS EN TOELICHTING DER OP DEN 

VOLKSRAAD BETREKKING HEJJBENDE BE- PALINGEN. 
A. Geschiedenis. 
Reeds langcn tijd voordat de Volksraad in het 

leven word geroepen was dp wenschelijkheid 
gebleken om de niet-anibfelijkp demcji.tcn onder de 
ingezetenen van Ned-.-Indie, die van de deelneming 
aan bestuur-en wetgeving van het land gehecl waren 
uitgesloten, nict langer van He bemoeienis daarniede 
verstoken te laten, maar van hunne kennis^eri 
erva/ing in liet belang .der publieke zaak pa】句 te trek 
ken. 

Aanvankelijk Bcheen dit het best (e kunnen 
•geschieden door in den Raad van N.-I., met uit- 
breiding _yan het aantal Jedcn, eenige particu- lieren 
op te nemen, en twee pogingen zijn dan ook in die 
richting aangewend, de eerste door ■ 

den Minister van Dedcin in 1893, do tweede door den 
Minister Fock in 1907. Icdcr hunner diendo con 
wetsontwerp in tot wijziging van hot Regcorings 
reglcment, strekkende om den Raad van N.-I. aan to 
vullcn inet ccnigc buitcngc- wone leden, die in zekcre 
govallcn aan de werk- zaamheden .van het college 
zouden (Icclncinen en dan gelyke bevoegdheden 
zouden hebben als de gewono leden. 

Het ontwerp-Van Dedem (Hand, der St. Gen. 
1893/94, BijI. no. 104), dat nict zeer vor ging —de 
benocming van particuliercn tot buitenge- wone 
Raadsleden \yas o.a. nict gebiedend daarbij 
voorgesebreven, niaar facultatief gclaten — en dat 
daarom velen telcurgcsteld had, kwam inge- volgc de 
ontbinding der Twccde Kamcx* in 】894 t? vervallen 
voordat er nog eon voorloopig verslag' over was 
uitgcbracht. . 、 

Het ontwerp Fock tot wijziging.van het Reg. Rcgl. 
(Hand, der St. Gen. 1906/07,,]}^!. no. 180) hing nauw 
samen met een tegclijk ingechend en in eene zelfde 
Jlemorie van Toelicliling be han- deld ontwerp tot 
wijziging der Indischc Conipta- biliteitswet, dat 
voornainelijk strekte om de rechts persoon 1 ij k heid 
van Ned.-Indie bo ven alien twijfcl te verheffen, maar 
tevens om, ook in verbanci daarmede, ccnigc 
rcgelingen op financieel gebied te treffen, cn onder 
die regclingen be- vond er zich eene, welke door de 
Tweifde Kamcr, toen zij in 1909, na lict aft reden van 
den Minister Fock, haar voorloopig Ayjrslag 
uitbracht (Hand. def St., G；*1908/09, Bijl. no. 43), 
ccnstenunig ten zeerste we rd a f ge kc u rd. JJa b 
(i>vcrcl toch ecnc aanzienlijke beperking beoogd van 
den gewichtig- sten arbeid van het college op 
koloniaal gebied, van zijne bemoeienis nJ. met de 
jaar]ijksch” l.< - grooting van Nec).-J))die. Vooral bij 
de belum deling dier begrooting in Jndici zclf had zich 
(ii_- behoefte aan med ewer king van nog anderc dan 
ambtelijkc elcmenten doen gevoelcn, daar hd 
huishouden van den StaaL l)ij die gck.,genli< i<l in al 
zijne onderdeclen ter sprakc konit cn vc<-；- 
* zijdige voorlich匕ing daarbij dus wcl het n)ii).-,t kan 
worden gemist. In Jiot ontwerp-Van X)c<b in was 
dan ook deelnc-rning van de buitcnge\v<in<： leden 
van den Raad van N.-L aan de - 
ling der begrooting gebiedend voorgeschntven，n 
niet, zooals waar liet 's Raads andcre wcrkzaam- 
heden gold, aan de beslissing van den Gouv, ( 
overgelaten. Naar velcr oordeel dien(l(； verder te 
worden gegnan cn inocst de Indisclic- begrooting nict 
Jan ger in Nederland word” 门 vastgesteld, maar in 
Jndie, om verv olgcns I <■ worden onderworpen aan 
de goedkeuring van dan Nederlandschcn wetgever. 
Daar hij sleeltts een klein gedeelte van zijn tijd aan de 
Indischo zaken kon wijdcn en hem vc,elal db noodige 
fjeennis om ze grondig te beoordcelcn ontbrak, kon 
toch, naar men meende, aan dicn wclgevcr de 
geschiktJicid om in de bijzonderhedcn van liet budget 
door tc clrihgen niet ten voile worden toegekend cn 
zijne taak behoordc daarom pcrlct tc \Yorden tot het 
uitoefencn van toezicht op de naleving der voor het 
be he er van do kolo- nie geldcnde bcginselen. 
Overeenkomstig deze laatste zienswijze nu had de 
Minister Fock in zijn ontwerp tot wijziging der Com 
pt. wet de bepaling opgen omen dat elk der vier 
hoof<^- stukken, waarin de Indische begrooting 
.evenals v66r dicn, vcrdeeld zqu zijn* instede van iir 
Nederland by(Jo wet-, ZJOU worden vastgesteld. in 
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Indie bij cenc ordonnantie, die, om tc kunnen - worken, 
bij de wet mocst worden gocdgckcurd. Allccn ingcval 
de ordonnantien betreffende een of nicer hoofdstukken 
dcr begrOoting niet op het voorgcschrcven tijdstip 
goreod waren ,en indicn de Minister of de Staten 
Generaal zich dftarmedo niet konden vcrccnigcn zou 
de vaststelling dier hoofdstukken kunnon geschicden 
bij de wet. De Twecdc Kamcr zou dus elk dier 
hoofdstukken moeten goedkeuren of verwerpen 
zonder daarin verandering *e kunnen brengen cn, 
daargclatcn nog of daarin ccne verkorting was gelegen 
van het recht van amendement •— volgcns sommigen 
ook van dat van initiatief. — kon de Kamcr zich bij 
zoodanige inkrimping van hare bevoegd- heid niet 
nederlcggen, aangezien doze haar on- -verdiend en 
onraadzaam voorkwam. Onverdiend daar zij hare taak 
ten aanzicn, der kolonien ■ steeds naar bchooren had 
vervuld, ja dikwijls een heilzamcn invlocd op den gang 
der zaken in . Indie had uitgeoefend, en ongcwenscht 
omdat de achteruitgang in be'eckenis, van het Parle- 
jnent, cn jn het bijzonder van de Tweedc Kamor,: 
gepaard zou gaan met ccne bedenkelijke ver- 
jiiecrdering der inacht van de Indie bchecr-,； schcndc 
bureaucratic, van de Indischc Rcgccring( namelijk, die 
ecn veel belangrijker aandccl in de ■ totstandkoming 
dcr Indigphc begrooting zou > krijgen, zoowel als van 
den Minister van Kolo- 1 nien, wiens jnvlocd te* dicn 
aanzicn zc,kcr niet zou verminderen, waar bij de 
samenstelling der , begrooting natuurlijk met zijne 
inziclitcn rc- kening zou worden gehouden. Wcl zou 
volgens ' het on twerp tot wijziging van het Reg. regie 
ment <>nk door andcren dan de 
Regeeringsanibtcnarcn aan clcii begro^tingsarbeid in 
Indie worden deel- griMimcn. in a ar Jit maakte weinig 
vcrsclul, daar〔 

aan «len Kaad van N.I. .als buitengewone i Jeilen 
toe te voegen particuliercn, cvcnals de bonocnid 
zoudcn worden door de Kroon oj» aanbeveling van den 
Gouv. Generaal, Ti；i ovcrleg met den Rand. 

Wat nu laatstbcdoelcl ontwerp betreft, dit j h；id in 
du Kamcr slechts op 66n j)unt nageiioeg • al/i inccnc 
iiistcmming kunnen vinden, n.l. voor : zoovccl (iaarbij 
was voorgcschrcven openbaarheid van <li<' 
vcigatlcringfii van den Raad van N.-I., Avaaraan <!(• 
buitcn^nwonc leden zouden dccl- JKOIKH. J><- ^CIH 

)mhouding toch, welkc bij de > bt-|)an<liling van a I 
les wat het staatsbestuur ' rankt(• in I nd it- w<-r<l in 
acht genomen, was ook al Jang v< l<-n een doom in 
het oog. Op open baar- ln'id <!'• r vcrgmlcjingcn van 
den Raad van N.-L, was <ian ook mrrls jncer in ale n 
aangedrongen cn h.et word iiujdc cen gebr(;l< gcacht 
van het ont- wci|)-\'an Dcdcin, dat het die openbaarheid 
Jiict verzekerde. Voor l«et overige worden echtcr 
tegeji het ontwcrp-Fock jneerdere bedenkingen aan- 
gevoerd, waarvan do voornnajnstc wcl was dat het aan 
de ingezetenen van Ncd.-lndiii gecncrlei invlocd 
toekende op de keuze der personcn, die toch in zekcren 
zin geaeht konden worden hen te vertegenwoordigen. 
Terwijl dit. bezwaar vrij . a J gem con word gedeeld, 
waren de gevoclens (! ven wcl vcrdcekl omtrent do 
wijzo, waaroj) daaraan mocst -worden tugcinoct 
gekomen. Een dcel (ier Kamerleden wikle wcl 
vasthouden aan het dcnkbeeld dcr uitbreiding yan- (Un 
Raad van, .N.-I. rnet buitengewone leden, mits deze 
.op • voordracht of aanbeveling van bepaakl aan tc " 
wijzen ingezetenen of vcrecnigingen vnn ingc- 

zetenen benoemd, dan wei door de ingezetenen 
verkozen zouden worden ； andcrcn vorwacbtten 
ook van ccne hervorming van den Raad van N.-I. in 
dicn zin geen hcil, omdat de Raad een adviscerend 
college was, op wclks behoud als zoodanig viol prijs 
tc stellcn en dat cen twee； slachtig karakter zou 
vcrkrijgen, indicn het ook als vertegenwoordigend 
lichaam dienst： fnoesC docn. Orw die reden cn om 
voorts in werkelijkheid de ont-wikkcling der kolonie 
te bcvordcrcn in de richting van zeifbestuur, waarop 
ook de Minister Fock bHjkcns ^ijne toelichting 
bcdacht was geweegt, werd het van die zijde 
wcnschelijk gcacht de ingezetenen te doen 
vertegenwoordigen door ecn afzondcrlijk college, 
bestaande uit. van de Rcgccring onafhankelijke 
niannen, zoowel Nederlanders als Inlanders en 
Vreemde Ooster- lingcn. De bcide laatstc categorieen 
van inge- zeteneu werden pitdrukkelijk vermeld, 
omdat zij volgens hc& ontwerp on ziedaar- ccng- 
andcre grief daartegen — geen lid van den Raacl van 
N.-I., gewoon of buitengewoon, konden zijn. Voor 
laatstbcdocldc leden toch gold volgens dat ontwerp, 
evenals voor de ecrstbedoelde, het .yercischte, dat zij 
Nederlanders mocstcn zijn en de bcpalingcri op. 
Nederlandschap kcnden. aan Inlanders cn Vreemde 
Oosterlingen die .hoedanigheid niet toe.
 ... 

De Minister Idcnburg, die den Heer Fock had 
yervangen- en diens voorstellen. had gchand- Jiaafd, 
niettegenstaande hi), zooals zijn opvolger later 
mededeelcle, ernstige bczwaren daartegen had, 
meende naar aanlciding van het Voorl. verslag der 
Kamcr met de Indischc Rcgccring in nadcr overleg tc 
mosten treden en in dit stadium verkeerde de zaak 
nog, toen in zijne plants de * Heer de Waal Malcfijt 
als Minister .optrad- JJHjkcns de Meinoric van 
Antwoord, welkc doze staatsman in Oct. 1911 op het-
,Kamervershig uitbracht (Hand, der St. G. 1911/12^. 
Bijl. no. 31), decide hij de daarin to berde gebrachte 
be； denkingen en van de ontwerponcheni llwc 
"Fock handhaafde hij dan ook alleen dat tOjE 
wijziging dcr Com pt. wet, na- da.aruit de be> 
palingcn te hebben gelicht, die aanstoot hadden 
gegeven. In Alaart 1912 kwam- bij de mondclinge 
bchandcling van dat ontwerp (Hand, der §t. G. 
1911/12 2e Kr. bl. 1881-1920) het ^enkbccld pin ecn 
afzonderlijk orgaan tot vew^egenwoor- -digiii^ dcr 
ingezetenen van ;Ned.-Indict in het leven te roepen 
op nicuw tcr sprakc, ook in verband met de vraag of, 
zoolang zulk ecu orgaan ontbrak, Ned.-Indic wcl 
gcacht kon worden rechtspersoonlijkheid to bezitten. 
Het blcek toen dat bij het Departement van Kolonien 
reeds cenc wetsvoorciraclit tot verwezcnlyking van 
bedocld dcnkbeeld in bewerking was cn in Juli 1913 
word dan ook cen voorstel aanhangig . gemaakt tot 
annvulling van het Reg. Regloment met- eenc recks 
bcpulingen, betrekking hebbendo op een nicuw in te 
stellcn lichaam, dat ccn vertegen- woordigend 
karakter zou <lragen en don nuam „Koloniale 
Raad*'.zou vocren. Met dit voorstel ging gepaard 
cenatwaede, s trek kendo om in de Co in pt. wet do 
wijzigingen aan te brengen, ver- eischt inet het wpg 
op do cleolnoining van het nieuwe college aan de 
vaststelling der begrooting ven - Ned.-Indie (Hand, 
der St- G. 1912/13 Bijl. no. 344). • •- -V I ， 

Doze voorsteldfen - hadden hetzelfdo lot als 
hunno voorgangors. Er was door de Twecdo 
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Kamer nog gcen verslag over uitgebracht, toen de 
Minister, van wien zij waren uitgegaan. moest 
aftreden, en zijn.opvolgcr, de Hccr Plcijte, kon zich 
niet in alien deelc cr niede vcrconigen. Dit gaf hem 
aanleiding om, terwijl hij het ontwerp betreffende de 
Com pt. wet bchoudens ecnige geringe. wijzigingen 
handhaafde, ccn nieuw ont- werp betreffende het 
Reg. Regie meat in tc dienen, hetwelk, ofschoon in 
strekking met het vorige overcenkomende, in de 
ondcrdcelen niet onbelangrijkc afw寻kingen 
vcrtoondc. De schrif- telijke gedachtenwisseling 
tusschen den Minister en de Tweedc Kamer over de 
nieuwe on^wcrpcn had nog plaats in lietzelfde jaar 
1915, waarin zij waren ingediend, in den loop van 
1916 volgden de mondelinge beraadslagingen in de 
Tweedc en de behandeling in de Eerstc Kamer cn in 
December van dat jaar werden de aanhangige 
regelingen beide op denzelfden dag tot wet ver- 
heven. Zij vormen de reeds genoemde wet van 16 
Dec, 1916 (Ned. Stb. van 1916 no. 535, Ind. Stb. van 
1917 no. 114) tot wijziging van het Reg. regiement 
cn de wet van denzelfden datum (Ned. Stb. van 1916 
no. 536, Ind. Stb. van 1917 no. 115) tot wijziging der 
Compt. wet. Ingcvolgc de behandeling in het 
Parloment onderging het ministcrieel ontwerp van 
laatstbcdoclde wet gcen wijziging van belang cn 
bleef dat van eerst- genoemde wet wat de 
hoofdzaken betreft nage- noeg onaangetast. ( 
Handel, der St. G. 1914/15. Bijl. no. 61 en 365; 
1915/16 Bijl. no. 54; 2e Kr. Bl. 20-110 en 198 en le 
Kr. Bl. 64-67 en 107 -134). 

B. Toelichting. 
Tot toelichting van de verschillende op den 

Volksraad betrekking hebbende bcpalingen valt het 
volgen de op te merken. 

De wetsartikelen, welke die bepalingen be- 
vatten, zijn, zooals het ontwerp-Pleijtc aangaf, aan 
het eind van het Reg. reglement geplaatst en 
samengevat in ecn lOe boofdstuk daarvan, gctiteld 
„Van den Volksraad". Het ontwerp- de Waal 
Malefijt had daaraan eenc plaats willen geven in het 
eerste hoofdstuk van het Reglement (Van de 
samenstelling der Rcgeering van Ned. Indie) en in 
de Twecde Kamer were! opgemerkt dat die 
bepalingen het mecst thuis hoorden achter het 
tweede hoofdstuk (Van de bevoegd- heden en de 
plichten der Regeering van Indie). Met cene andcre 
plaatsing dan de door den Heer Pleijte voorgcstelde 
zou echter eene vernummering van tai van artikelen 
van het Reglement gepaard inocten gaan, welke, 
naar de Minister vreesde, grooten last zou 
veroorzaken. 

Tegen den naam „Koloniale Raad,,
> die aan- 

vankelijk aan het nieuwe staatscollege was toc- 
gedacht, word in de Tweede Kamer het bezwaar 
aangevoerd dat hij beter zou passen ' bij een college, 
dat den Minister van Kolonien van ad vies moest 
dienen, clan bij een dat een ver- tegenwoordigend 
karakter droeg, en op voor- stel van den Minister 
Pleijte is tocn de naam „Volksraadn gekozen, a] 
scheen ook dezc het karakter van het college niet 
gehecl juist wcer tc geven, omdat dit niet door het 
volk zou gekozen worden en slechts beperkte 
bevoegd heid be- zitten zou. 

Omtrent het aan het nieuwe lichaam toe te 
kennen karakter kon na al wat 'daarover reeds was te 
doen gewcest moeilijk twijfel bestaan. J)e Volksraad 
moest zyn een vertegenwoordigend 

lichaam, zooals dan ook uitdrukkelijk is gccon- 
stateerd in de consiclerans der. wet, wclkc 
ovcrccnkoint met die in het ontwerp-Pleijte, dat 
hierin wedcrom in hoofdzaak ovcrecnstemt met hot 
vorig ontwerp. In dat nieuwe staats- lichanin zouden 
volgens de toelichting op de niinistcricelo ontwerpen 
de verschillende bcvol- kingsgroepen en bclangcn 
der kolonie vertegen- woordigd moeten zijn. Tcvens 
stond cchtor vast dat (lit vertegenwoordigend 
lichaam onmogclijk zou kunnen zijn cene 
volksvcrtegcnwoordiging in Westorschen zin. 
Zoowcl in zijn。samenstelling als in zijn werkkring 
en rcchtcn en bevoegdheden zou hot daarvan 
aanni?rkclijk moctcn veischillen. De moeilykheid 
om een orgam met representa- tief karakter op te 
bouwen was, zooals door beide Ministers is 
uiteengezet in de toelichting op hunne ontwerpen, 
gclegcn in de bonte cn in- gewikkelde samenstelling 
dcr Indische maat- schappij, die uit meerdere in 
aantal cn ontwik- kcling zeer verscliillende groepen 
bestaat, wier behoeften en bclangcn evenals die van 
de elemen- ten, waaruit zij gevormd zijn, dikwijls 
zeer uit- eenloopen, ja sonis tegen elkaar 
indruischen. De verspreiding der bevolking over ver 
uiteenliggen- de gebiedsdeelen, waartusschcn geen 
maatschap- pelijke band bestaat en gecn 
niaatschappelijk ver- keer plaats heeft, maakt zelfs 
dat vaak alle gemeenschap van bclangcn wordt 
gemist. Een centraal orgaan, waarin de talrijkc 
bevolkings- kringen van gansch Indie 
vertegenwoordigd zouden zijii door afgevaardigden 
uit elks eigen midden word dan ook voor afzienbaren 
tijd nog ondenkbaar geacht. Intusschen moest 
zoovecl mogclijk ook voor hen worden gezorgd, die 
gecn eigen vertegenwoordiging konden hebben, on 
daarom zou het college voor een deci moeten bestaan 
uit leden, die op andere wijze dan door verkiezing 
waren aangewczen en van wic v(r- wacht kon 
worden dat zij bij uitstek gcscliikt waren om op tc 
komen voor bclangcn en l)(-- hoeften, waarmede 
anders wellicht gecn of niet voldoende rckening zou 
worden gclioiHlcu. Beide Ministers wilden daarom 
ecn deel van <l(； leden doen benoemen door den 
Gouv. Generaal, maar terwijl volgens den Heer de 
Waal Malefijt de benoemde leden grootencleels 
ambtenaren mocsten zijn, op grond dat aan (l<zcn de 
behartiging van de belangen dcr Jnlan(lH(jh<- he- 
volking het best zou zijn toevertrouwd, vond (lc 
Minister Pleijte daartoe geon reden. Ook aclitle hij 
lict niet raadzaam om, zooals zijn voor<<a])gcr 
mc(lc had voorgcstekl, den Vice-president en de 
leden van den Raad van N.-J. ambtshalvc zit- ting in 
den Koloninlen Raad te doen nemen. Het aftntal 
leden van den Jiaad, dat zijn voor- g an ger op 29 
bepnald had, wcnschtc hij vastge- steld te zien op 39. 
In beide gcvallen was onder het aantal leden 
begrepen de Voorziltcr, als hoedanig volgens het 
ontwerp-de Waal MaJofijt zou optreden de Vice-
president van den J<aad van N.-1. Volgcns het 
ontwerp-Pleijte zou de Voorzittcr worden benoernd 
door de Kroon en zou van de 38 andere leden de helft 
door den Gouv. Gencraal benocnxl en de andere hdft 
door de ingezetenen gekozen worden. Van de 
benoemde leden zou een bepaald aantal tot de 
Inlanders moeten behooren. Dezc bepalingen 
werden gewijzigd in dien zin dat veranclering in het 
totaa] aantal leden van den Volksraad en in de 
verhouding van het aantal door de ingezetenen 
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gckozcnen tot dat dcr door den Gouv. Gcncraal 
bcnocmclcn mogelijk zou zijn zondcr telkcns het 
Reg. regiemcnt tc wyzigen, terwijl ook gezorgd werd 
dat cen aantal voor vefmeerdering vat- barc plaatsen 
in het college, zoowcl onder de be- noemde als onder 
de gekozen leden, voor Inlanders besteind zouden 
blijven. De Gouv. Gcncraal zou tot de benoeming 
dcr door hem aan tc wijzcn leden eerst overgaan, 
nadat de verkie- zingen der overige leden \mren 
afgeloopen cn hij zou zoodoende in de gclcgcnheid 
zijn om in de vertegenwoordiging tc voorzien van 
bclangen, die gcblekcn waren anders nict of niet 
behoorlijk vertegenwoordigd te zullcn worden. 
Zooals bo ven ver meld werd is het aantal leden van 
den Volksraad, dat in 1917 op het minimum van 39 
was vastgesteld, in 1920 tot 49 vermeerderd. 

Een andcr punt van belang was de regeling dcr 
verkiezingen voor den Volksraad. Algemcen werd 
ingezien dat van rcchtstfcokschc verkiezingen door 
de ingezetenen geen sprake kon zijn, maar het was 
nict gemakkelijk aan te geven op welkc wijzc zij clan 
in staat gcsteld zouden worden aan de samenstclling 
van den Volksraad decl te nemen. Bij gebreke van 
iets beters werd de door den Minister voorgcsteldc 
regeling aan- vaard, volgcns welkc de leden dcr bij 
art. 68b van het Reg. Regiement ingestclde raden als 
kiezers zouden optreden. Een soort getrapt kiesrec ht 
dus, maar waardoor aan de belanghebbcn- den 
althans cenige invloed op de keuzc hunner 
vertegenwoordigers were! toegekend, een invloed 
<li(- steeds zou toenemen, daar de leden der 
gewcstelijkc cn plaatselijke raden bij gestadige 
yoortschrijding dcr dcccntralisatic nicer en mccr 
door rcchtstrecksche verkiezingen zouden wor- den 
gekozen. Eene principieele afwijking van het 
ontwcrp-Pleijtc was, dat de daarbij voor- pestchh- 
verkiesbaarheid van vrouwen tot lid van den 
Volksraad niet in <lc wet werd opge- nnincn 
ingevolge den heftigen tegenstand, welke dit 
voorstel in de Tweed。Kamer ontmoette, (■( iisdoi-
ls oni'lat velen betwijfclden of de vrouwen in Indie 
w<■ I reeds voor de haar tocgcdachtc taak liikt 
w.ueji, anderdeels omdat het vraagstuk van het 
vrouwenkiesrecht dostijds juist in Nedcr- laii(l 
aanhangig was cn men het oncigcnaardig von<l, dat 
daarojnt rent voor de Kolonieeene be- slixsing zou 
worden genomen, vooniat (lit nog voor liet 
Mocderland was geschicd. 

Wai <l(! bevoegdheid van den Volksraad aan- 
gaal, het lag in de bedoeling, dat de Raad niet nicer 
zou zijn dan een advisecrend college. Ook werd het 
niet raadzaam gcacht hem ecnc zecr omvangrijkei 
tank oj» tc dragen, met name zou }iij, naar men 
jncende, niet geroepen kunnen wor<len tot 
medewerking aan den dagelijkschen wetgevenden 
arbeid in de kolonie, daar in dnt gcval de veraf 
wonende leden van gcregcldo dcelucniing aan de 
werkzaamheden zouden zijn uitgesloten cn k(;t 
lidniaatschap van den Volksraad alleen behoorlijk 
vcrvuld zou kunnen wor- dcfi door h<；n, die geen 
anderc dan de daaraan verbonden bezigheden 
hadden. Intusschcn zou de Volksraad loch 
gelcgcnhcid hebben over do nicest ui teen loo pend 
e onderwerpen het staats- ])(>st uni' betreffendo zijn 
oordeel tc doen kennen bjj de behandeling der 
begrooting, waarover de G<>uv. Gcncraal volgens 
de boide niinistericele ontwer|)cn verplicht was den 
Raad tc raad- nlcf,en, evcnnls over het slot der 
rekening, do 

bestemming van het voordeclig cn de dekking van het 
nadeelig slot(Icr rekening en over het aangaan cn 
waarborgen van geldleeningen door don Gouv. 
Gcncraal. Daaraan werd in het ont- werp van den 
Minister Plcijte toegevoegd, dat de Landvoogd den 
Volksraad zou kunnen raad- plcgen over allo 
onderwerpen, waarover hij 's Raads oordeel wcnschtc 
tc vcrncmcn, cn dat de Raad het recht zou hebben om 
de bclangen van Ned.-Indie cn zijne ingezetenen voor 
tc staan bij den Koning, de Staten Generaal en den 
Gouv. Generaal. Door deze laatstc bc- paling 々ou de 
Volksraad het in zijne macht hebben uit eigen be 
waging den kring zijner bemoeic- nis zoover uit tc 
strekken als hem gcraden zou voorkoinen. Op 
verlangcn dcr Twcede Kamer werd eindelijk de 
vcrplichtc raadpleging van het college uitgebreid tot 
de ontwerpen van alge- meenc verordeningen, welko 
aan de ingezetenen persoonlijke militaire lasten 
opleggen, en werd bepaald dat de Koning bij 
algemeene verordo- ning zoodanige raadpleging ook 
ten aanzien van andere onderwerpen zou kunnen 
voorschrijven. '『el ecnigszins in strijd met het 
adviseerend karakter van den Volksraad is de in de 
Compt. wet overeenkomstig het voorstel der beide 
Ministers opgenomen bcpaling dat de Gouv. 
Generaal bij de vaststclling dcr begrooting, welke 
voorloopig door hem geschiedt en definitief bij de 
wet plaats heeft, niet vrij is in zijne beslissing, maar 
zich moet- houden aan het gevoelen van den 
Volksraad. Die bcpaling bleef dan ook niet 
onaangcvochten, maar werd niettemin gchand- haafd. 

Van de rcchten, welke eene volksvertegen- 
woorcliging in den eigenlijken zin pleegt uit te 
oefenen, is aan den Volksraad alleen toegekend het 
recht om de bclangon van het land en van de 
ingezetenen, die hij vertegenwoordigt, bij de 
bevoegde autoriteiten voor te staan (recht van petitic). 
In het Parlemcnt zijn stem men opge- gaan om de 
rcchten van den Raad uit te breiden en hem met name 
het recht van enquete te ver- lecncn. Daartegen 
werden echter bezwaren aan- gevoerd zoowcl van 
praktischen als van prin- cipicelcn aard. Er werd op 
gewezen hoezeer de grootc afstanden, do 
moeilijkheid om getuigen te verkrijgen en zoo meer 
aan de behoorlijke uitoc^cning van het recht van 
enqueto in den weg zouden staan, terwijl vercler werd 
aange- voerd dat dit recht naast het recht van inter- 
pellatic ecn mid del is, dat aan eeno volksver- 
tcgonwoorcliging ton dienstc staat om coxvtrole op 
de Regccring uit te oefencn, indien zij deze krachtons 
het beginsel dor ininistcricole verant woordelijkheid 
ter verantwoording kan roc* pen, en dat het dus niet 
zou passen bij eon lichftain, dat, zooals de Volksraad, 
zoodanige macht nict bezit. Intusschen werd 
uitdrukkelijk erkend dat de Volksraad, al kon hem het 
recht van crfqufitc niet worden toegestaan, toch onge- 
twijfeld bezit hetgeen de Franschen in onder- 
scheiding daarvan nocmen 1c droit de s,cnqu6rir, het 
recht n.l. om een ondorzoek in te stollen zonder 
gebruikmaking van de chvangmiddelen tot 
vcrkrijging van inlichtingon, waaraan het recht van 
enqueto zijne bijzonderc beteekenis ontlcent. 

III. DE VOLKSRAAD IN WERKING. 
De Volksraad is gebuisvest in de vrocgcrc. 

ambtsxvoning van den Commandant van het 
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leger in Ned.-Indie, gclcgen in het Hertogspark te 
Batavia. 

Hij word den 18cn Mei 1918 pledxtig gclnstal- 
leerd met eenc rede van den Gouv. Gcncraa], liield 
den 21en dier maand zijno eerste vergadcring en 
heeft dus thans (Maart 1921) nagenoeg dric jaren 
bestaan. 

Tn dien tijd is reeds afdoende gcblekcn van hoe 
groot bclang eh nut de instclling van den Volksraad 
voor Indie moot worden gcaeht cn hoe ongegrond 
vele van de bezwaren moeten hecten, de tegen het 
nieuwe staatslicliaam, toen het nog .in wording was, 
in het Parlcment cn de pers zijn ingcbracht. Zoo heeft 
men ten on- rechte gevreesd dat de Raad door de 
Regeering zou woi'dcn tcgcngcwcrkt en dat de Gouv. 
Ge- neraal bij de benoeming van leden van het 
college meer zou letten op de gezindlicid .dcr 
candidatcn tegenover de Regeering dan op de vraag 
wie het meest geroepen scheen oin leemten in de ver- 
tegenwoordiging aan te vullen. De Regeering heeft 
zich steeds beijverd om den Volksraad tot zijn recht- 
te doen komcn door hem zoovcel mo- gelijk ter willc 
te zijn en hem in alle belangrijke vraagstukken, welkc 
zich sedert zijn optredeii hebben voorgedaan, te 
kennen, en algemcen wordt erkend, dat bij de 
benoeming van Volks- raadsleden door den Gouv. 
Generaal nooit par- tijdigheid of vooroordeel zich 
hebben doen gelden. Evenzoo is ijdel gcblekcn de 
vrees, dat de verst andhouding tusschen Europeancn 
cn nict- Europeanen. in den Volksraad tc wenschcn 
zou overlatcn, eenc vrees, .welke zclfs bij de behan- 
deling van het wetsontwerp tot insteliing van den 
Volksraad in het Parlcment het dcnkbceld heeft doen 
opperen om die beidecategorieen van Icdenin 
afzonderlijkc secties tc vereenigen en afzondei'lijk te 
doen bera'adslagcn, cn welke voorts er toe schijnt te 
hebben bijgcdragen dal de Inlandsche leden 
begonnen zijn met ecn eigen club te vor- men. Zeer 
spoedig was het duidelijk dat het rasverscliil geen 
moeilijkhcden zou oplcveren cn dat de 
samenwerking der onderscheidenc leden niets te 
wenschcn zou overlaten. Het incest .echter bleken zij 
zich vergist tc hebben — en hun aantal was zoowel 
in als buiten het Parle- ment niet goring — die 
meenden. dat de Volksraad, zoowel door de 
gebrekkige wijze, waarop hij was samengcsteld, als 
door de beperktheid zijner bevoegdheid cn rcchten, 
voorbestcnicl was om een lichaam te worden van 
geringe betceke- nis, zonder kracht en zondcr 
invioed. Het tegen- deel bleek al zeer spoedig. In een 
der eerste ver- gad eringen zijner eerste zitting gaf de 
Volksraad reeds een bewijs van zijn wi! o)n zich te 
doen •gelden door de bovenvermelde wijziging uit tc 
lokken der bepaling van het Rcgl. van Ordc, dat bij 
de beraadslagingen aJleen het Nedcrlandsch mocht 
worden gebruikt. Baardoor toch were! aan de 
zoogenaamdc taalquacstic eene andero oplossing 
gegeven dan die, welke door den Minister van 
Koloniiin, niettegenstaande vele daar- tegen ook in 
het Parlcment aangevoerde bezwaren, verkozen was. 
Ook overigens heeft de Volksraad getoond geen 
ondergeschikte rol te willen spclen. Van den aanvang 
af is er een groote kracht van hem uilgcgaan cn dib 
gevoegd bij de toewijding, ijver en bekwaajnheid, 
waarmede hij zicb op de vervulling zijner taak heeft 
toege- legd, heeft hem een gezag en invloed 
verschaft, die alle vcrwachtingen te boVen gingen. 
„In 

„het leven geroepen als zuiver advisecrendn zeide de 
gcmachtigde dcr Regcering in de vergadcring van het 
college van 2 Dec. 1918 „en „ bed odd als ccn 
college, met ecn, althans voor „dc naaste toekomst, 
zeer beperkte taak heeft „de Volksraad zich rccds in 
het eerste halfjaar „van zijn bestaan een positie we 
ten te verwer- „vcn, welke ver boven den 
oorspronkclijkcn „opzct uitgaat." Inderdaad heeft de 
Volksraad zich al dadelijk begeven op ecu terrein, 
waarvan een zuiver advisecrend lichaam is 
uitgesloten. Hij heeft zich n.l. tors ton d geplaatst op 
het standpunt, dat hij kritiek cn toczicht op de Rc- 
geering, mocht uitoefenen, zooals dat in ecn 
]?arleinent pJcegt to gcschicdcn, cn (lit was ver- 
klaarbaar cn kon nict bclct worden, omdat de 
Volksraad eigenlijk geen zuiver advisecrqnd lichaam 
was. Met zijn karakter als zoodanig strookten niet het 
gewichtig aandccl, dat hem in de totstandkoming dcr 
Indischc begrooting was toegekend, en liet rccht, dat 
hem was ver- leend om de belangcn van Indie en 
zijne inge- zetenen voor te staan bij den Koning, de 
Staten- Generaal cn den Gouv. Generaal. Bij de 
behande- ling toch van de begrooting zoowel als bij 
het gebruik ma ken van bedoeld recht moest dikwijls 
beoordeeling cn, wanneer men zich or nict mede 
vereenigen kon, bestriding en veroordeeling van de 
bandelingen cn voornemens der Regee ring 
onvermijdelijk zijn. Kan dus den Volksraad niet ten 
kwade worden geduid, dat hij de gedragslijn der 
Regecring aan critiek en controlc onderxvierp, niet 
zonder grond wordt hem wcl ver we ten. dat hij 
daarbij niet altijd de juistc maat wist in het oog te 
houden cn den gepasten toon wist in a( ht te nemcn. 
De beschouwingen en dcnkbcelden toch, welkc 
daarbij ten bestc werden gcg< . cn, getuigden niet 
altijd vaji een juist inzichi cn grondige kennis van 
zaken ； de wijze, waarop aan grieven uiting gegeven 
en op wegneming daar\ ；tri aangedrongen word, liet 
dikwijls veel te Tzensciicii over ； mcermalen 
werden uitlatingen verno：i!--n, welke beter 
achtcrwcgc waren gclatcn. Nu als verontschukliging 
voor die houding van <lcii Volksraad voorzekcr 
worden aangc voerd <1<； jeugd van het lichaam en 
gewczcn worchj； het feit dal het in de 
vergadcringen van OU(1< JC <-n nicer geroutinccrde 
volksverlcgenwoordigingen dikwijls niet beter 
toegaat. Maar de Indiscb<- Re- geering — cn (Jit 
niaakte de dikwijls onr(-d< Iijkc critiek en fellc 
aanyallen in den Volksraad voor haar bijzonder 
onaangenaam — stoncl tegenr>ver het college nict 
even stork als andero regcei ingen tegenover hun 
jiarlemcnt. Had zij met e<：n par- Jcincnt in den 
cigenhjken zin tc doen go had, dan liad zij op den 
voortd urenden slcun van ccn of mccr der partijen, 
waarin de leden van zulk ceno v.ertegenwoordiging 
vcrdccld zijn, kunncn rcke- ncn, cn dan hadden hare 
tegenstanders rckening moeten Iiouden met het feit, 
dat zij tc ccniger tijd geroepen konden worden zelf 
het bewind te aanvaarden, hetgeen hen van zelf tot 
het be- trachten van gematigdheid had ged wongen. 
Waar zij den Volksraad tegenover zich had, kon 
echtcr noch van Jict een noch van het andcr sprake 
zijn. “Hij" — n.l. de Volksraad — zeide de gcmach- 
tigde der Rcgccring voor ajgcmcene zaken — over 
deze betrekkiiig hicronder nader 一 in do vergadcring 
van den Volksraad van 2 Juli 1919: „bleek 
onbegrensde mogclijkheid en vernwgen „tot critiek 
tc bezitten en wel critiek, niet in 
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„toom gchoudcn door ccnigc politickc verant- 
„woordolykhcid. Tcgenovcr die critiek staat de 
„Rcgecring onvo](locndc gewapend, nl ware het 
„slcchts omdat zij wM vcrantwoordclijkhcid 
„draagt. Het als zuiver adviseerond bedoeld 
„lichaam bezit in zijno werkwijzc bijna de vol- 
„ledigc vryheid van ecn parlcincnt en kan uit „eigen 
initiatief adviczcn doon voortspruiten. „In anclerc 
Janden, waar advisccrende radon bc- „staan, zijn 
hunne handen vcelal gebonden. De “advisccrende 
bevoegdheid van den Volksraad „is cchter door 
geenerlci 'wcttelijkc bcpaling be- „perkt en doordat 
(lit lichaanj niet verantwoor- „dclijk kan worden 
gesteld voor de govolgen van ,,zijne adviczcn is cen 
automatischc rem cvcn- „min aanwezig,>. Hij wees 
er verder op dat aan de eene zijde stond „een groep 
hard werkende, „met Jiet behecr der staatszaken 
nicer dan over- „laden landsdicnaren" en aan den 
anderen kant 39 of lievcr, daar de Voorzitter nioest 
worden uitgezonderd, 38 „critici, die zeldcn eenige 
waar- „deering voor het zoo moeizaam tot stand 'gc- 
„brachtc uitten, maar daarentegen het wapen „der 
critiek onvermocid hanteerden en dikwerf „zondcr 
zich in de betrekkelijkc quacstie geJieel ,,te hebben 
ingewerkt. Het is dezelfde verhouding „als in ecn 
parlcment met dit groote verschil, „dat daar de 
Regeering steun in de mcerdcrhcid „vindt en 
verdwijnt, zoodra die steun ontvalt. ,、Hier is ecn 
rolwisseling tusschen Regccring en „critici niet 
inogelijk, waardoor rem op de kritiek „cvcnzeer als 
steun van uit den Volksraad gc- ,,mist wordt.'5 Hij 
voegde daar evenwel aan toe： ,,Aan <Jcn andcren 
kant begrjjpt de Regcering „volkomcn dat de 
Volksraad cn vooral die leden, ,',(lic met de huidige 
verhoudingen het minst „tcvreden zijn, van Jiun 
recht tot critiek een zoo ,,uitgcbreid mogclijk 
gebruik maken. Zij be- „grijpt evcnecns dat door een 
jarenlang be wind, „clat geen open bare 
verantwoordelijkheid kon „afb：gg<；n cn daardoor 
slecht begrepen werd, „(；cn wijil verspreid 
wantrouwen kan zijn ont- „staan, dat thans bij de 
ccrste gclegcnheid tot „on<lerling ovcrleg ook niet 
inccns vcrdwcncn ,.is, maar tot uiting komt.,^ De 
Regccring kwam al spoedig tot de overtuiging dat 
die tocstand op den duur niet Jioudbnar zou zijn en 
dat of de Volksraad jnocst worden gemaakt tot een 
in wcrkclijklicid zuiver advisccrcndcn raad, of het 
karakter van hot lichaam wettelijk me or in over- 
eensteniininj? mocst worden gcbracht met het- gf.cn 
h<-t feitelijk was. Daar zij het ccrste uit- gcslolcn 
achttc hi(d<l zij het tweedc voor onver- rnijdflijk cn, 
zooals hierna zal blijken, vond zij weldra eene 
aanleiding oin die zicnswijzo uit te spr(.-kcn. 

Ncvous de zuelit tot critisceren openbaardo zich 
bij den Volksraad al dadclijk in zijnc cerstc zitting 
cen sire ven naar verinccrdcring van jnaclit, dat nog 
nicer tot uiting kwam in don a an vang van de twecde 
zitting van hot college, Loen de rcvolutionnairc 
woclingcn, waardoor in het najaar van 1918 Europa 
werd bewogen on waarvoor ecn oogonblik ook in 
Nederland word gevreesd, haar invlocfl evcnecns in 
Indie deden gcvoclen. Vooral nudat de Regcering 
daarin aan- Iciding had gevonden om in do 
vergadcring van den Volksraad van J 8 Nov. 1918 
door haren gcmachtigde cone verklaring te doen 
afleggcn, waarbij eene bespoediging van ingrijpendc 
hcr- vormingen in hot staatsbestuur van Ned.-Indio 

in uitzicht werd gestckl, werden in den Raad 
wenschen uitgesproken, die zocr ver gingen. Tcrwijl 
vroeger in het college de wenschelijkbeid reeds was 
betoogd om aan den Volksraad het rccht van 
interpcllatic cn dat van enquete toe te kennen en om 
de wetgevende bevoegdheid van den Raad to 
verruimen, gingen thans stemmen op om aan to 
dringen op hervonning van den Volksraad tot cen 
college inct volledige wetgevende bevoegdheid, op 
vervanging van de hoofden dcr departementen van 
algemcen be- stuur door aan den Volksraad 
verantwoordelijke ministers cn op definitieve 
vaststclling der Indi- sche begrooting door de 
wetgevende macht in Indie. Naar aanleiding daarvan 
deed de Regeering in de vergadcring van den 
Volksraad van 2 Dec. 1918 door haren gemaebtigde 
eene nadere verklaring aflcggen omtrent de wijze, 
waarop haars inziens tot de noodige hervormingen in 
Indie moest worden gekomen, en zij vond daarbij 
tevens de gclegcnheid, waarop hierboven ge- doeld 
werd, om hare inzichten nopens den Volksraad bloot 
te leggen. Vooropstcllende „dat eene „eenigszins 
beduidende hervorming niet denk- „baar was zonder 
aanzienlijkc uitbreiding dcr „bevoegdheid van den 
Volksraad, zonder princi- „pieelc wijziging van dat 
college, hetwelk van “zuiver advisccrend lichaam. 
zou moeten worden „ecn integrccrcnd deel van de 
Regeering met „claadwcrkclijke medczeggenschap 
in en controle „op hot bestuur'：, deed de Regecring 
cr op wijzen dat eene hervorming als waarvoor men 
thans stond niet kon worden tot stand gebracht zonder 
ernstige en zooveel mogclijk open bare voorbe- 
reiding, welkc taak haars inziens zou zijn op te 
dragon aan ecnc speciaal daarvoor in het leven te 
roepen commissie. Dienovereenkomstig werd bij 
besluit van den Gouv. Generaal van 17 Dec. 1918 no. 
1 eene commissie ingesteld om de Regeering van 
raad to dienen ,.omtrent aan Pet „Opperbestuur in te 
dieucn voorstellen nopens „de wcnschclijkheid van 
eene herziening van de „grondslagcn der 
staatsinrichting van Nedcr- „landsch-Indic en nopens 
de wijzigingen, die in „dit verband zoo het 
Regecringsreglcment als „andere ter zakc geldcnde 
algemeene verorde-' ,,ningcn zouden bchooren te 
ondergaan； met „bepaling dat dezo Commissie zou 
worden ge- ,,noemd: „Commissie tot herziening van 
de „grondslagen dcr Staatsinrichting van Neder- 
„landsch-Indien. Deze commissie, tot welker 
voorzitter was aangewezen Prof. Mr. J. H. Carpentier 
Alting, dcstijds President van hot Hoog- Gcrcchtshof 
cn lator lid van den Raad van N.-I., word <lon 28en 
December 191S door den Gouv. Generaal _ 
gcinstallecrd en bracht onder dag-, tcckoning van 30 
Juni 1920 cen lijvig verslag uit，, dat in druk 
versohenon cn nog in behan- deling is. 

Nog eon andcr punt, dat in do Rcgecringsvcr- 
klaringen van 18 Nov. cn 2 Dec. 1918 ter sprake 
kwam, was het tot stand brengen van ccn nauwer 
contact tusschen de Regccring on den Volksraad, 
waaraan naar de mooning der Regcering be- hoefte 
bestond. Tot d us ver was dat contact oeperkt gowccst 
tot do gedaohtonwissefing in do stukken en in <lc 
open bare vcrgadcringcn, waarbij als gcmachtigden 
der Regeering optraden de hoofden dcr bij de te 
bchandelen zaken betrokken departementen van. 
algcmeen bostuur on soms ook andoro 
hoofdambtonaren, dio met zulk oon© 



622 VOLKSRAAD.. 

zaak bijzonder vertrouwd warcn. Eeno onafge- 
broken voeling met den Volksraad bcstond cchtcr 
niet en om in die Icemle te voorzicn achtte de 
Regeering de aanstclling noodig van ecn com- 
missaris bij den Volksraad, die als tusschcn- persoon 
een aanhoudend mondoling ovcrieg tus- schen haar 
zclvc en de leden van het college niogc- lijk zou 
maken. Met dit doel word cerst tijdelijk in Febr. 
1919 cn daama definitief by het besluit van den 
Gouv. Gencraal van 14 Juni 1920 no. 44 (Ind. Stb. 
no. 455) ingesteld de hiervoren reeds gcnocm- de 
„Regeeringsgemachtigdc voor algemecnc za- ken bij 
den Volksraad,,r wiens taak bovendicn zou o in vat 
ten de uitecnzetling en verdedigingin den Volksraad 
van de algenieene politick dcr ' Regecring. Ten einde 
van zijn kant de nauwerc aanraking te helpcn 
bevorderen, riep de Volksraad in het leven de z.g. 
,,Sch&kelcommissie", bestaanCe. uit de drie 
afdeclingsvoorzitters en eenige leden van den Raad, 
wclke comniis^ie ook meermalen belast wordt met 
de voorbereiding -van de behandeling van 
belangrijke onderwerpen in de afdeelingen van den 
Raad. In dezelfde najaarszitting van 1918 werd ook 
voor het eerst door den Volksraad gebruik gemaakt 
van de hem door de Regeering gelaten vrijheid om 
haar geregeld scbriftelijk vragen to stellen, waardoor 
in hooge mate aan het gemis van het recht van 
interpellatie is tegemoet gekomen. Evenals voor de 
leden van de Tweede Kamer is voor die van den 
Volksraad voor het stellen van.vragen cen vaste dag 
in de week aangeweien/ 
^A.IV. .DE TOEKOMST VAN DEN VOLKSRAAD. 
z Het vraagstuk der toekomstige ontwikkeling van 
den Volksraad, dat uit den aard der zaak in het 
verslag der herzieningscommissie eene belangrijke 
plants innecmt, werd ook bchandeld door de 
Nqderlandsche Juristenverceniging, welke ongeveer 
terzelfder tijd, waarop dat ver- s]ag werd 
uitgcbracht, na te zijn voorgelicht door praeadviezen 
van Prof. Mr. C. van Vollenhoven en van den Heer. 
H. Carpentier Alting, oud- directeur van 
binnenlahds^li-' Bestuur" iii Ncd.- Indie, een de.el 
harer zitting van 26 Junj 1920 wijdde aan het 
onderwerp: „Vooropstellende, '„dat op de 
uitbreiding van de autonomic onzer „Kolonien moet 
worden aangestuurd, wordl „gevraagd of, en zoo ja 
op welke wijze, verande- „ring bchoort te worden 
gcbracht in de sanicn- ”ste】ling en werkkring van 
den Indischen Volks- ,,raad.” 

V66r en na dien tijd is het vraagstuk, behalvc, 
zooals wij zagen； in den Volksraad zelf, ook nog 
herhaaldelijk ter sprake gekomen in het Nedcr- 
landsche Parlement en verder in tai van artikclcn, 
opgenomen in Nederlandsche en Indischc tijd- 
schriften cn dagbladen. 

Omtrcnt de eindoplossing daarvan bestaat geen 
verschil, want alien zijn het er over ecns dat Indie 
eens eene volksvertegenwoordiging zal moeten 
hebben met de volledige bevoegdheid c)i alle rechten 
van een pariement en cr bestaat dan ook algemcenc 
bereidwilligheid om daarop aan te sturen. Een groot 
vcrschil van gcvoelcn open- baart zich cchtcr 
aangaandc de wijzc waarop en den tijd Wannccr men 
tot die oplossing zal moeten geraken. 

Eenerzijds wordt betoogd dat, terwijl tegen eene 
wettelijke uitbreiding van de bevoegdheid van den 
Volksraad op wetgevend gebied gecn bezwaar 
bestaat, moeilijk verder kan worden 

gegaan, zoolang do Raad nog niot gezegd kan 
worden in den warcn zin des woords het volk van 
Indie to vertegenwoordigen. Dit laatste nu zal eerst 
mogclijk zijn, wanneer aan dat volk een vecl 
grootcrc invloed op de saincnstclling van den Raad 
kan worden gegeven en dat zal nict raadzaam zijn 
zoolang het niet eene intcilcc- tueclc cn politick© 
scholing hceft ondergaan, welke vecl tijd kan 
eischcn. Het denkbccld om de bevolking cerst aan 
zulk cenc politiekc scholing te onderwerpen werd 
ook wel in verband gebracht met de bestaande plan 
non om in Necl.- Indie kleinc autonome 
gebicdsdcelcn in het leven tc roepen, waardoor voor 
de ingezetenen de ge- Icgenheid zou ontstaan om op 
beperkt QJI be, kend terrein ervaring op te doen, 
zoowcl in het richtig gebruik van bet stembiljet als 
in het uitocfencn van gezag cn het dragon van- ver- 
antwoordelijkhcid. Deze zienswijzc word o.a. 
gehuldigd in de Memorie van Antwoord oj)het 
Voorloopig verslag dcr Twecdc Kamer betref- fende 
het on twerp dcr Indisc he begrooting voor 1919 en 
in de tot verdediging dier ontwerp- begrooting door 
den Minister Jdenburg in do ver- gadcring dcr Kamer 
van 8 April 1919 gchouden rede. 

Daartegenover staat cchtcr cenc and ere op- 
vatting, voorgestaan door de herzieningscojn- missic 
in haar rapport en Prof, van Vo lien hovren in de 
Nederlandsche Juristcnvcrccniging, volgcns welke 
het raadzaam is aan de. bevoegdheid en rechten van 
de vertegenwoordiging der Indischc ingezetenen 
thans reeds een zeer ruinie uitbreiding te geven. De 
herzieningscommiss.ic wil het zwaartepunt van het 
bestuur over on. de wetgeving voor Indie van 
Nederland naar J ndic verlegd zien en aan het 
vertegenwoor«l■ n(I lichaam van Indie, dat dan den 
naani -.an “Landsgtaten" zal dragen, eene grootc 
(lccl- neming in bcide verzekeren. Volgens hare 
yoor- stellen zal de Indische begrooting niet lunger 
voorloopig, maar definitief in Jndic worden v；ist- 
gesteld met medeworking van de Landsstaf>'n en zal 
de wetgeving voor Indie even zoo <la；i r (.,• lande 
worden uitgeoefend, terwijl de Landssf af <-n aan 
dien wetgevenden arbeid in zijn g<Ji( - !；• n 
omvang zullcn declncmen. J)c rol van dcu landschen 
wetgever za], waar het zuiver he belangcn betreft, 
beperkt worden tot het rc<-lit om in geval van gemis 
aan overeonstcjnming tusschen den Gouv. Gencraal 
cn de Lundsslatcn in hooger rcssort te beslissen. I let 
ligt v<；i dcr voor de hand dat ook in het 
licrzieningsrapport wordt voorgesteld tc voldocn aan 
het vcrlan^cn van den Volksraad om aan de 
vertegenwoor- diging ]iet rccht van intcrpellutie en 
<Iat vnn enquete te geven, welke rechten nuar het. 
oordecl der conunissie volstrekt niet bcscliouwd 
moet cn worden als esscnticcle ke»me/ken van ecn 
pariement in Weslcrsclicn 

Eene grootc jnocilijkheid is om eene bchoorlijk(； 
regeling te vinden voor de verhouding van de 
vertegenwoordiging tot de Regecring, weJke er 
natuurJijk niet op verbeteren zal, wanncer de macht 
van het college aanzienlijk wo/xlt ver- groot zonder 
dat de positic van do KegccTing daartegenover 
wordt versterkt. Van verantwoor- delijk maken der 
hoofden van de departenu-nten van algcmceij 
bestuur aan de vertegen woordigii)g kan uitcraard 
gecn sprake zijn zoolang de tegen- woordige 
verhouding dcr Indischc Regecring 
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tot het Oppcrbestuur in Nederland blijft bcstajin. De 
herzicningscommissie meent cchtcr dnt de Regccring 
in kracht cn gezag bclangrijk zal winnen, indicn zij 
niet langer bestaat uit den Gouv. Gcncraal allcen, 
maar uit den Landvoogd cn den Raad van N.I., 
cvenals v66r 1836, toon de Gouv. Gcncrnal in Radc 
de Regeering van Ned.-Indie uitmaakte. Van den 
Raad van N.-I. zullen dan cchtcr ook lid moeten zijn 
de De parte- tcntschefs, wier aanzicn bclangrijk zal 
stijgcn, indicn zij van onzclfstandigc dienaren van den 
Gouv. Gcncraal tot mcdelcden dor Regccring worden 
gemaakt. Ook tegenover de vertegen- woordiging 
zxillen zij zich dan beter kunnen doen gclden, omdat 
zij dan in de vergaderingen van het college niet lunger 
zullen verschijnen als gc- machtigdcn ccncr hoogcre 
autoritcit, welkcr inzichten zij, ook al strijdcn dezc 
met hun eigen overtuiging, moeten verdedigen, maar 
als ver- tegenwoordigers van een college, waarin zij 
zelf stem hebben cn aan de beraadslagingen cn be- 
slissingcn waarvan zij dcelnemen. Verdcr zal, naar de 
herzicningscommissie vertrouwt, cone betere 
verhouding tusschcn Regccring en ver- 
tegenwoordiging in hooge mate bevorderd kun- nen 
worden door, zooals zij voorstelt, aan dezc laatstc 
eenigen invloed te geven op de samen- stelling van 
den Raad van N.-I. cn zoodoende te bewerken dat in 
het Regceringslichaam ecnigc personen plaats nemen, 
die het vertrouwen dcr vertegenwoordiging genieten 
cn van de stemming in dat college op de hoogte zijn. 
In gevallen, waarin desniettegenstaande geene 
overecnstem- ming tusschcn Regccring en 
vertegenwoordiging kan worden verkregen, zal, 
zooals boven word vermeid, de beslissing van den 
Nederlandschen wetgever ingeroepen kunnen 
worden. 

De oplossing van het vraagstuk is cerst to 
vcrwachten bij de hervorining tier Indisclic 
staatsinrichting naar aanleiding van het ver-； slag 
<ler herzicningscommissie, hctwclk, zooals gezegd, 
Lhans bij de Regccring in bchan- deling is. 

Literal a ur : Over clcn Volksraad kunnen voor- j. 
cerst gcraadj)leeg<l worden de Handclingcn van de 
Stat<?n Gcncraal, betrekking hebbendc op de 
insteliing van het college (hierboven reeds aan- 
gel)aal<l) cn op de Indisebe begrootingen voor 1919 
en volgcnde jaren, de Handclingcn van den Volksraad 
zelf, lift mccrgcineld Vrerslag dcr com- jnisHie tot 
herziening van de staatsinrichting van Xed.- Indic en 
de Handclingcn dcr Nedcrlandsche 
Juristenvcrceniging van 1920. 

Bockwerken, gchccl of voor een decl aan den 
Volksraad gc.wijd, zijn : Mr. C. C. van Itclsdingcn Jr., 
]>c Volksraad (1917); JIct Extra politick nu>nmcr 
van het tijdsclirifl IviloniaJo sZudiDn'' (j 917); Jr. JI. 
J. Kiewit de Jongc, Indischc bc- stu urshervorining 
(1920); Octavo J. A. Collet, L'cvolution <lc I'csprit 
indigene aux In des oricn- tales nderlandaises (1921). 
Verdcr zijn in de Nodcrlandsolie en Indischc dag- cn 
wcckbladen cn tydschriften tai van lezenswaardige 
artikelen over den Volksraad versckencn. Van dio in 
do (1 ag- cn wcckbladen zijn vcelal overzichten in de 
aan Indic gewijdc tijdschriften te vinden. Van (|c in de 
tijdKclinftcn opgenomen artikelen worden, ter 
vermijiling van id to grootc uitvoerigheid, alloen de 
navolgcndc Jiier vcrnield: - E. A. A. van Heckercn, 
Een Koloniale Raad voor Ncd.- Indiii, Indischc Gids 
1915; Mr. H. J. Boe.len, 

 

Een Koloniale Raad voor Ned. Oost-Iridie, Ind. 
Gids 191G; E. A. A. van Heckcren, De taal- 
quacstic in den . Volksraad, Ind. Gids 1918; 
Prof. D. G. Stibbc, Dcclncming aan bestuur cn 
wetgeving door de bcvolking in do kolonien, / 
Koloniaal tijdschnft 1915; dezelfde, KolonialeJ, 

zclfstandighcid, Koi. T. 1919; dczelfde, Toelich- 
ting (van het vSrigc artikcl) Koi. T. 1919: Prof. _ 
Mr. C. van Vollcnhoven,_Pc Gr.ondwet.cn de Ko■二 
loEien, Koi. T. 1921 ； G. Th. Stibbe, Vcrslag van 
de Commissic tot herziening van de Staatsinrich- 
ting in Ned.-Indie,_.KoL_ T. Aleijer 
Ranncft, De voorstcllcn de Graaff in den Volks； 
raad, Koi. T. 1921 ； Mr. A. B. Cohen Stuart, Do 
insteliing van cen vertegenwoordigend lichaam 
voor Ned.-Indie, Koloniale studien, le jaarg. 
(1916/17)； Dr. Radjiman, De vertegenwoordiging 
der Inlanders, Koi. St. Ic jaarg. (1916/17)； R. Ha- 
san Djajadiningrat, Schets eencr bcstuursinrich- 
ting voor Ned.-Indie, Koi. St. 4e jaarg. (1919/20); 
W. J. Beck, Volksraad en Dccentralisatie, Localo 
b eTan gen, (ie jaarg, (1918/19); R. Sastro Widjono, 
De vertegenwoordiging der Inlanders in verband 
met de Dcccntralisatie in het algemecn en den 
Volksraad in het bijzonder, Mcdcdeelingen inLoc. 
Bel. no. 30; Mr. Dr. W. M. G. Schumann^ De betcc- 
kenis van d6irArdIksraacl voor de Decentralisation 
Mededeclingen in Loc. Bel. no. 30;Mr. C. B. Nederjj ； 
.• 
burgh, De Koloniale Raad, Moederland en Kolo- 
nien 1915 ； Prof. D. G. Stibbe, Grondslagen der voorstcllcn van do Indischc Staatkundige Hcrzic- 
ningscommissie, MoederL en Koi. 1921 ； Dr. J. C. ” 
Koningsbcrger, De Volksraad in de praktijk, . . 
Mocdcrl. en Koi, 1921; H. J. Kiewit do Jongc, 
De tweede Volksraadszitting, De Gids 1919; HU齐W" 
Colijn, Staatkundige hervormingen in Ned.-Indie, 仃 
Schild cn pijl afl. G (1918); W. de Cock Blining, 
De hervorming dcr Indischc staatsinrichting,. 
De Opbouw. 3e jaarg. (1921)； Yap Hong Tjoen； 
De Volksraad cn de Chineezen,. Hindia poetra, 
Congrcsnummcr (1918); Chung Hwa Hui Tsa 
Chih, 1c jaarg, (1917), Volksraad. 

Maart 1921. C. B. N? 
' VOLKSSCHOLEN. Zie ONDERWIJS. 

VOLKSTELLING. Volkstcllingen aan 
woordige eischcn dcr statistische wetenschap be^ 
antwoordende zijn tot dusver in. Ncderlandsch- 
Indie nog onbekend. Wei werd nu ruim een eeuw / 
geleden bij ecnc ondcr het bestuur van den. Gou<" 
vcrncur-Gencraal Van Overstraten afgokondigdo 
publicatie van 30 Mei 1800 „eenc generale volks-/4^ r " 
telling „bij wijze van ziclsbeschrijving van alio J' '： " > "■ 
„op- en ingezetenen, woonende binnen de stad 
„ Bata via*' cn de tot haro jurisdictie behoorendo//(< 
buitenwijken verordend, met last aan „ccn iege^7^./ / 
„lijk ondcr prcsentacio en desnoods prcstacie van'： z,- 
„ccdc, bij spccifiekc door hen onderteekende lijs- 
„ten op tc geven den naam van zyn persoon cn j . J. 
„woonplaats, het gctal van zijn huisgezin, van 1一.色，/ 
„zijn slaven cn van de vrijc lieden, welke in zyn 二：J 

„huis of op dcszelfs erf woncn, hoevcel van de-. 洪 
„zelvo mans of vrouwen en boven en beneden do- ('■(.' - ..' 
„ftcht jaren oud zijn, niitsgaders of hij zich onder 
„(lc goede of min behoeftigo rckent, dan wcl of hijf' -f, '' ' 7 / 
„werkeJijk arm is"; maar voor de inlevcring dcr f 
gceischbc opgaven bleef de gelegenheid go<lurondo ,, -<_z? C,、 
de gchcelc maand Juni opcngcsteld l)/Van ee此项 
synchronistischo opneming van het zielcntal 

van 

van 
l) Mr. J. A. van dcr Chys, Ncderlandsch-In- disch 

Plakaatboek, deel XIII, bl. 105. 
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Batavia's ingezctcnon Was dus allermihst sprake, 
en voor het door de Regooring beoogde、docl kon dit 
ook ten eeneniale onverschillig zijn, wa'nt het was 
haar allcen to doen om met mecr of minder 
juistheideen berckening te kunnen maken van de 
hoeveelheid rijst, die „bij de nicer en meer toene- 
nicnde schaarschhoid van dat graan', van Coni- 
pagnie's wege ter voorzicning in den meest drin- 
genden nood eventueel zou kunnen verstrekt worden,
 ‘ 

Van veel ruirner en minder opportunistischc 
strekking was de door Daendels in zijne instructie 
Voor de Regenten op Java van 27 September 1808 hun 
tot plicht gestelde “accurate zielcbc- schrijving van het 
getal inannen, vrouwen en kinderen, en inzonderheid 
de werkbare inannen Zich in de respectieve, dessa's 
bevindende", waarover bereids nicer in 
bijzonderheden gespro- ken werd in het artikel 
STATISTIEK； maar er vcrliep nog ongevcer ecn 
halve eeuw voor het vraagstuk van eeno werkelijkc 
volkstelling in den ■zin, die thans aan het woord 
gehecht wordt, in ernstig beraad zou worden genomcn. 

In het aan de Tweede Kamer ingediend Kolo- 
niaal Verslag over liet jaar 1854 was met betrek- king 
tot de daarin opgenomcn opgaven betref- fende de 
sterkte der bevolking er opnicuw aan herinnerd, dat 
„aan die opgaven niet veel ver- trouwen kon worden 
geschonken,,

J en de Coinmis- sie, belast met het 
onderzoek van dat verslag, vond hierin aanleiding om 
in haar van 20 Juli 1857 gedagteekend rapport de 
vraag te opperen ”of bij het bestaan der bczwaren 
tegen nauwkeu- „rige jaarlijksche volkstellingen, het 
houden van ；,vijfjarige tellingen niet meer doelmatig 

zou zljn”. .， 
• „Om de vijf jaren", zGo merkte de Commissie op, 

„kan men eene stiptheid eischcn, die tclken ;,jare ter 
nauwernood is te wachten". Met deze opmerkingen in 
kennis gesteld, schreef de Gou- verneur-Generaal 
Pahud ■ bij zijn uit Garpct ge- dagteekende missive 
van 20 Juli 18G0, dat het on- derwerp in Indie aan een 
ernstig onderzoek was onderworpen, 《e 
gcraadplcegde autoritei- ten (t. w. de hoofdin Ivan 
gewestelijk bestuur in en buiten' 'Java, 'dti - 
Dir&kitfeur en de Inspecteur der cultures en de! Raa^L 
yan Indie) bijna alge- meen van oordeel' wkreri,' dal? 
eene periodieke volkstelling op Java hoogst 
kvehSehelijk, ja zelfs dfingend hdodzakelijk' dat 
slcchts weini- gen o'nileflieri de vroeger zoo 
algemcene mcening £ waren toegedaan, dat zoodanige 
telling om staat- 「"kundige redenen zou mocten 
achterwege blijven. 

Dit gunstig oordeel was ook dat van den Gouver- 
neur-Generaal zelven, „mits die telling met be- leid en 
takt geschiedde". Dienovereenkomstig gaf hjj dan ook 
aan het Opperbestuur in overwO- ging: eene 
volkstelling om de drie jaren tc doen houden, volgens 
de door een der geraadpleegdo autoriteiten 
aangegeven wijze in de onder het rechtstreeksch 
bieheer' van het Gouverncment staando landen op 
Java； in de Vorstenlanden en Madoera zulke telling 
geheel aan het Indisch be- stuur over te laten; op de 
particuliere landen be- westen de Tjimanoek voort te 
gaan met opgaven der bevolking op den bestaanden 
voet van de landeigenaren te vragen'; en op de 
hoofdplaats Batavia de telling door het bestuur met 
behulp der wijkmeesters en verdero beschikbare 
hoofden te bewerkstelligen. Eene volkstelling in de 
buiten- bezittingen kon, naar het oordeel van het 
Indisch 

bestuur, vooralsnog niet raadzaam gcacJit worden； 
maar men diende den uitslag op Java af te vvachten, 
alvorcns to overwegen in hoover soort- gelijkc 
maatrcgelen ook daar zouden kunnen worden 
toegepasG. 

Bij missive van 25 Januari 18G1 stclde de 
toenmaligc Minister van Kolonien Cornets de Groot 
van Kraaijenburg de uit Indie ontvangen bescheiden 
in handen van de in 1858 in het Icven geroepen 
Rijkscommissic voor Statistiek, onder opmerking 
„dat de tc houden volkstcllingen zoo weinig mogelijk 
als iets „buitengewoons zouden „mogen voorkoinen, 
en dat men bij de nieuwe „voorschriften daarover, 
waar die onvermijdelijk „zijn, minder het 
wenschelijke tian het bruikbare „op het oog zal 
moeten hebben. Ook zou alle ver- „meerdering van 
schrijfwerk, waar dit niet vol- „strekt noodig is, 
moeten vermeden worden". 

De heer Cornets de Groot moge, blijkens het na 
zijn aftreden als Minister uitgegeven geschrift van. 
zijn hand over het behcer onzer Kolonien ('s-
Gravenhage, 1862) cen warm voorstander zijn 
geweest van het vergaren van statistische gege- vens 
(zie meer in het bijzonder bl. 298 vlg.). in zijn hi er 
aangehaald ininistericel schrijven gaf hij vrij 
duidelijk tusscheri de regels te lezen, dat hij niet zoo 
byzonder yecl vocklc voor den doofhet Indisch 
bestuur aangeprezen maatregcl; maar dit verhinderde 
de Rijkscommissie niet om de zaak van haar kant 
ernstig ter harte te nemen. Zij benoemde uit haar 
midden ecn sub-commissie van onderzoek, 
bestaande uit de leden Sloet tot Oldhuis, Wilier, Von 
Baumhauer en Vissering, van wie zij onder 
dagteckening van 28 December 1861 een uitgewerkt 
rapport ontving, in hoofd- zaak weergevende het 
praeadvies van den heer Wilier, dat onder den titel 
Volkstelling in Nedcr- landsch-Indic in druk 
uitgegeven ('s-Gravenhage, 1861) en algemeen 
verkrijgbaar gesfcld werd. De overwegingen der sub-
commissic leidden haar tot de slotsom, dat de 
Indischc maatschappij schier in allc opzichten zoo 
onderscheiden is van de ICu- ropeesche, dat de 
rcgelen en voorschriften, die <lc ervaring hier te 
landc als proefhoudend bewezen heeft, in Indie 
onmogclijk zouden kunnen gehlcii. Aan doze 
opvatting is men langcn tijd blijven va^thouden. 
Moge met de bij Gouv. bcshiil, van 15 April 1880 
(Ind. Stb. no. 81) verordendc vijf- jaarlijksche 
opneming van de bevolking, de hee- 
rendienstplichtigen. cn den vecstape) onbelwist- baar 
cen stap voor 血 in de goede richting get I aan zijn, 
de uitkomsten dicr opnemingen bl even ('liter weinig 
betrouwbaar cn waren, ter verkrijging van cen zuiver 
beeld van de sarncnstelling, e)iz. der bevolking, te 
weinig gedctailleerd. 

Hierin kwum echter verbetering door de bepa- 
lingcn der Ordonn. hi J nd. Stb. J 904 .no. 33d, in- 
gcvolge welkc, ten aanzien van elk der verscbil- 
lendo landaarden, waaruit de bevolking bestaat, 
afzonderlijk opgaven moesten worden verstrekt, 
zoowel omtrent den burgerlijken staal, den lecf- tijd 
cn den godsdienst a]s nopens het aantal per- sonen, 
lijdende aan ziols- cn Hchaamsg.ebreken. Bovcndien 
mocst volgcns die bepaJingen eene aantooning 
worden opgemaakt van de beroepen, bedrijven en 
bedicningcn, uitgcocfen<l door inlanders en 
vreemde oosterlingcn, niet alleen voor zooveel 
betreft de volwassen mannclijke perso- nen, doch 
levens de volwassen vrouwen. Dezo voorschriften 
werden in toepassing gebracht bij de telling yan 
1905, wdker resultalen bijeenge- 
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bracht zijn in bijlage A van het Koloniaal Verslag 
van 1907. In de op den vecstapcl betrekking hob- 
bende tabellcn is in 1905 ook vcrmcld of de dieren al 
dan niet voor den arbeid geschikt waron. Aan- gezien 
de opneming op Java en Madoera op ver- schillcndc 
tijdstippen en geruimcn tijd v66r het cindc van 1905 
heeft plants gehad, zijn de ver- kregen uitkomsten in 
nagenoeg allo gewesten aan de hand van de door de 
districts- en onderdis- trictshoofden aangchouden 
mutatic-registers bij- gewerkt tot ult. ] 905. Allecn in 
Soorakarta wcr- den de na de opneming voorgevallcn 
verandcrin- gen, in verband met de eigenaardige 
tocstanden in dat gewest, nict in dergelijke registers 
aange- teckend, terwijl ook in enkcle afdcclingen van 
de residentie Batavia, waar de opneming kort v66r 
ult. 1905 plaats had, geen mutatiestaten zijn aan- 
gehouden, doch de cijfers der opneming als defini- 
tief zijn beschouwd. 

Over het algemeen mag aan de bij de in 1905 
gehouden opneming in de gouverncmentslanden van 
Java en Madoera verkregen resultaten al- thans wat 
betreft het zielcntal dcr bevolking, meer waardc 
worden gehecht dan aan die der vroegcre opnamen, 
niet allecn als gcvolg van de, ii*nienig opzicht 
verbeterde, voorsohriften, maar ook wegens de 
betere controlc, wclkc men van de zijde der 
Europeesche en Inlandsche ambtenaren heeft 
uitgeoefend op het verzamclen en met juist- heid 
bijhoudcn van de gegevens. Nochtans kan, uit ecn 
statistisch oogpunt beschouwd, aan die uitkomsten 
geen hooge waardc worden toege- kend； daarvoor 
liet het toezicht op de verzame- ling van het 
grondmateriaal nog steeds to vccl te wenschen over, 
liepen de tijdstippen waarOp met de opneming cen 
begin werd geinaakt, voor de verschillendc gewesten 
on gcdcclten van gewesten te zeer uitcen en waren de 
perioden van opne- ming tc lang, terwijl ook de 
bijworking van de verkregen gegevens met bchulp 
van de in de mu- tatic-registers aangetcckende 
opgaven nict tot het vcrkrijgcn van gchecl juiste 
cijfcrs zal hebben gelcid. 

De algcmecnc erkenning dat de statistische op- 
nerningen in bclangrijke mate voor vorbetering 
va(4>aar niocsten worden geacht, deed de Jndi- schc 
Regeering overwegen wat in die richting, ook met 
het oog op }ict peil van ontwikkclingdcr Indische 
maatschappij, zou kunnen worden gc- daan. 

Die overweging leidde tot de vaststclling van <le 
ordojinantic in Ind. Stb. J 909 no. 575, welko, in 
navoJging van de voor het nioeder)and gclden- <!e 
bepaling.tienjaarlijksche tell ingen voorschrijft. J)al 
do opjicmingen in Indie tot dusver om de 5 jaren 
plaats hadden, hangt samcn met de om- standigheid, 
dat zij waren gokoppcld aan do ver- plichto 
vijfjaarlijkscho herzicning van do heeren- 
diensLregclingen, docli aangezien die herziening in 
de onderscheiden gewesten. in verschillonde ja- ren 
pluats had, is het verband weder Josgelatcn. Volgcns 
do gcno(!nide ordonnanLie zou do eorst- volgende 
volkstclling, wclkc aan hoogere eischen zou. dicncn 
to bcantwoorden dan haro voorgang- ster, inoctcn 
plaats vinden in 1915; wegens de 
tijdsomstandighcdcn is daaraan echter geen ge- voJg 
kunnon worden gegeven en is dio ordonnan- tio. dan 
ook weder ingetrokken (zie Ind. Stb. 1915 no. 669). 

De uitvoerbaarheid van eeno op modern-wo- 
tcnschappelijke leest geschoeidc volkstelling 

bleck ochtcr voorshands nog aan ernstigen twijfel 
onderhevig tc zijn. Enn in 1917 ingcstcid onder- zoek 
naar do verspreiding van de kennis van lezen en 
schrijvcn onder de inlandsche bevolking van 
Nederlandsch-Indic bracht aan het licht, dat in tai van 
gewesten. het aantal volwassen mannen, in staat als 
teller op te treden bij eenc volkstelling, wclkc 
gobasccrd zou zijn op het beginael van cone 
moment-opneming, veel te gering was. Zelfs op Java 
cn Madoera block in een tweetal gewesten, zoomede 
in eon vccrtigtal over andere gewesten verspreidc 
districten, dat aantal belangrijk klei- ner dan voor 
eene zoodanige telling noodig zou zijn. Gevreesd 
werd dan ook, dat het houden, al dadelijk van ecne 
moderne volkstelling, naar allo waarschijnlijkhcid 
op cene mislukking zou uitloo- pen. Daar do 
Regeering en de administratie echter reeds tc lang 
verstoken zijn gcbleven van vol- doend betrouwbare 
gegevens omtrent de sterkte en de samenstelling dcr 
bevolking, is, ter verkrij- ging van deze on mis bare 
gegevens, in November 1920 overgegaan tot het 
houden eener alge- meene volkstelling, welke ten 
doel heeft gehad do aanwijzing van de 
woonbevolking, d. i. het totaal van alle personcn, de 
tot de zee- en landmacht behoorenden inbegrepen, 
die op den voor de telling bepaalden tijd hun 
gevestigd verblijf binnen Nederlandsch-Indic 
hebben, zoomede het ver- zamelcn nopens die 
bevolking van verschillende gegevens (naam, 
gcslacht, burgerlijke staat, leef- tijd, nationaliteit, 
taal). De territorial。een heid die volkstelling is de 
inlandsche gemcente. De algemeene leiding van de 
volkstelling berasttebij een door den Gouverneur-
Generaal aangewezen persoon, terwijl de hoofden 
van gevvestelijk be- stuur belast waren met de 
leiding van en het toezicht op de volkstelling in hun 
ambtsgebied. De eigenlijke telling is gcschied door 
,,vo】kstellers". Deze algemeene regelen zijn 
opgenomen in Ind. Stb. 1920 no. 117. De instructie 
voor de gewes- tclijke leidors, zoomede de 
uitvoeringsvoorschrif- ten zijn,opgenomen in Ind. 
Stb. 1920 nos 162 en 453, waarbij o. a. is bepaald, 
dat van de verkregen gegevens verzamclstaten 
worden aangelegd cn wel in eorsten aanleg door de 
volkstcllers en daarna achtereenvolgens door de 
ondcrdistricts- hoofden, districtshoofden, de hoofden 
van con- trole- of onderafdeelingen, de hoofden van 
af- deeJingcn en de gewostclijke 1 eiders der volks- 
tclling. Al'c verzamclstaten (uitgezonderd die van de 
volkstcllers, welke in degewestelijke archioven 
blijven bcrlisten) worden onverwijld doorgezon- den 
aan den algcmeencn leidcr der volkstelling. 

Literaluxir. Do uitkomsten van de in 1905 ge- 
houden volkstelling zijn in verschillende artikclen 
aan critiek ondorworpen. Zoo gaf do hcer J. E. de 
Meyier eene bcschouwing in een artikcl, getiteld: 
,,Dc jongsto volkstelling op Java en enkclo van liaar 
uitkonistcn,> (Do Indische Gids 1907, bl. 1813). Hot 
onbetrouwbaro en zeer onvollcdige van do telling is 
aangetoond door den hcer J. J. Bokaar, dio mcendo 
daf cen contraal bureau met con paar ambtenaren, dio 
tot onderzoek op reis kunuen gaan, veel zou 
vorbeteren (Vragen van den Dag, XXIV, bl. 559). 
Omtront do onbe- trouwbaarheid zio inon tovens het 
artikel „Do waardo onzer statistieken'* in Jong-
Indie, I, bl. 96. Van do hand van den heer J. F. 
Niermeyer vorschenon con tweetal artikelon, 
gotiteld „De bevolking van Java on Madoora in 
1905" en „Het aantal inwoners dor hoofdplaatsen in 
Neder- 

IV 40 
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L—Ll&nsdch-lndi。"(Tijdschrifl A ar dr. Gen. 1907, 
- bl. S91, 1909, bl. 439 en 1910, bl. 501). 

Zie voorts: J. J. Verwijk „Hel vcrzamelcn van 
-1 gegevens voor de bevolkingsstatistickcn op Java 
en Madoera,* in dcel II van het Tijdschrift voor 
• , het Binnenlandsch Bcstuur; H. E.' Steinmetz, 
„Volkstellingen op Java en Madoera", in deel 
XVIII van idem； J. van Aalst, ,,Dc v^and” in 
dcel XXXI en zijn belangrijke Nota omtrent de 
vcrzamcling en bewerking van de gegevens voor 
de bevolkingsstatistieken op Java cn Madoera, 
deel XXX11 ibidem. Voor y^rdcre literatuur zie 
— BEVOLK1NG. * 气Z G 

/ f ； - \ VOLLENHOVEN (DB. SAMUEL CONSTANT 
/ v < ' SNELLEN VAN). Gcborcn te Rotterdam den 
/ *■ c. ISden October 1816, zoon van Jan eii Constance 
* * L，,; Elizabeth Luchtinans, overlcden te ^-Gravenlia-. 

* / • gc 22 Maart 18S0. Kundig bcoefenaaFdcr syste- 
matische cntomologie cn vole jaren voorzitter der 
Entomologische Vereeniging. In 18G3 begon S. v. 
V. zijn eerste monographic over Oost-Iudische in- 
sec ten van het Rijks Museum v. natuurl. histoi'ie 
uittegeven, a an welke inrichting hij, Dr. de Haan 
opvolgond, conservator was. Door dozen waren 
alleen do beschrijvingcu der soorten uit de familie 
der Papilioniden en van de orde der Orthoptera 
uitgegeven. De deelen I —XVI van het tijdschrift, 
der bovengenoemdo vereeniging bevatten tai van 
door hem gcschreven verhandclingen over insec- 
ten uit Oost-lndie, vergezeld van door hemzelf 
getcekende platen. S. v. V. promoveerde te Lei- 
den tot doctor in de rechten, ontving later aan 
de Leidsche hoogeschool honoris causa den titc) 
van doctor pliil. nat. en was lid dor Kon. Akad. 
van wetenschappen. Voor verdcre bijzonclcrhedcn 
over zijnen arbeid zie men het opstel van G. A. 
Six in Ind. Gids, 1880, I, bl. 1024. 

VOORKEURRECHT. De naam voorkeurrecht 
of prioiiteitsrecht (een enkel m&al： reclit van 
preferentie) wordt gegeven aan dat Indonesische 
recht op cen stuk grond, waarbij de recht- hebbende 
zich wel is waar niet als bezitter 
van dien grond beschouwt, maar nochtans ver- 
hinderen kan, dat een ander dien grond in bezit 
nee mt; veelal kan hij in een concrcet geval deze 
laatste bevoegdheid dan alleen uitoefenen, als 
hij tevens bereid is zelf den grond in cultuur te 
brengen. Dit voorkeurrecht, in gehcel Indonesie 
bekend, doch alleen in de Minahasa voorzien 
van een inlandschen naam (apar-, palau-rccht), 
komt met name voor: ten aanzicn van grond, die 
ter ontginning is afgebakend; ten aanzien van 
grond, dien men bezeten, doch verlaten heeft； en 
ten aanzien van nog woesten buurgrond, gren- 
zend aan iemands woonerf of bevloeide akkers; 
misschien ook ten aanzien van delfstoffen onder 
iemands grond. Het voorkeurrecht op buurgrond is 
o.a. zeer ontwikkeld op West-Java, waar zulko 
grond vaak oeloeran heet; dat van den aanstaan- 
dcn. ontginner is door de ontginningsordonnan- ties 
of de agrarische reglcmenten, waar dezo be- staan 
(deel I, bl. 23 on 824, III, bl. 136, 137 en 220), 
geheel vervormd. Zie over dit voorkeurrecht 
Pandecten van het adatrecht II en IV A; Van 
Vollenhoven, Het adatrecht van Ned.-Indie, deel I; 
en onder GROND (RECHTEN OP DEN), deel I, bl. 
822 en 823. 

Een westersch voorkeurrecJit op grond is in 
het leven geroepen door het instituut der vergun- 
ning tot landexploratie, in Ind. Stb. 1912 no. 
3G2, onder den naam „rccht van voorrang". 

VOORRANG (RECHT VAN). ZieVOORKEUR- 
RECHT. 

VORDERMAN (ADOLPHE GUILLAUME). Gcb. to's 
Gravcnhage 12 Dec. 1844, ovcrlcdcn to 
Weltevrcdcn 15 JuJi 1902. In 1866 als off. v. gez. 
der inai'ine in Indie gekonicn, in 1871 civiei 
geneeshecr te Socmenep, in 1881 derdc stadsge- 
neeshccr to Batavia, in 1890 inspectcur van den 
burgerlijken' genceskundigen dienst. 
• Alct eene ongewone wcrkkracht begaafd en cen 
praktischen blik vereenigend met wctcnschappo- 
lijken zin, heeft Dr. Vordorman gedurende de 36 
jaren van zijne onafgebVoken werkzaamheid als 
arts in Indie een aantal oorspronkelijke bydragen op 
het gebied der natuurstudic en warenkennis 
geleverd. Als zoodanig zijn o.a. tc Jioemen zijne 
bijdragen tot de Indische voedingslecr (Analecta op 
bromatologisch gebied I, II cn III, in Gen. Tijdschr. 
N.-I. XXXIII, XXXLV, XXXIX, cn Beschr. 
catalogus vau Chin, cn Ini. voedings- iniddolen van 
Batavia, in Bijdr. T. L. V. VIII, 124, of wcl Gen. 
Tijdschr. XXV), alsincde tot de geneesmiddellcer 
(Kritische Beschouwingen, Bat. 18SG; Javaanschc 
gcneesmiddeleu I cn 11. in Gen. Tijdschr. XXXIV 
cn XL； voorts ve)e klcinere bijdragen in genoemde 
tijdschriften, in Tefs- mannia, Tijdsclir. v. ini. 
geneesk., enz.). In 1897 verseheen van zijne hand: 
Ondorzoek naar het verband tusschen den aard dcr 
rijstvoeding in de gevangenissen op Java en 
Madoera en het voor- komen van beri-beri onder de 
gelntcrnccrdcii. Talrijk zijn ook V.'s opstellen op 
Indisch natuur- historisch, bepaaldelijk 
ornithologist：h, gebied. Voornamclijk zijn deze 
geplaatst in het Tijdschr. der Kon. Nat. Ver. te 
Batavia, die sederl 1876 V. onder hare besturende 
leden teldc; ecu over- zicht dcr aldaar verschencn 
(44) bijdragen v imlt men in genocmd tijdschr. LXII 
(1903), bl. 273. 

Ondei' de vele wetenschappeJijke onderschci- 
dingen, aan V. bewezen, stcldc hij het hoogst het 
hem honoris causa verleend doctoraat dcr 
hoogeschool te Utrecht, waar Jiij als mil. stud, zijne 
opleiding 'genoten had. 

VORKSTAART. Naam van vogclsoorten, in vorrn 
en kJcur overeenkomendo met de v/itt(5 
kwikstaarten., doch met een di ep ingcaneden 
(gevorkten) staart, *beboorcnde tot het genus 
Hcnicurus. Zij leven by voorkeur aan de rots- 
achtige oevers der bergstroojnen, jacht inaktHido op 
insectcn, die bovon do oppervlakto van het water 
vJiegen en op de kokertjes van waterjuffers. Op Java 
vindt men de groote v-orkstaart (J/cni- curus 
leaclicnaullii) van degrootte van cen lijstcr, 
merkwaardig wegens het zeer groote, uit)nos 
vervaardigdo nest. De bovenkop, een vlcugcl- band, 
de buitenste staartpennen cn ecn grooto vlek op do 
overige staartpennen zijn wit, overi- gons is de vogel 
geheel zwart. Op Borneo Iceft IIcnicurun 
ruficapillus, een klcinere soort met bruinrooden nek 
cn achtcrhoofd. Op Sumatra cn Java wordt 
aangetroffen II. vela tun, grijs ineG zwarten staart, 
vJeugcls, wangen en keel, wit voorhoofd, buik, stuit 
cn staarteindc en bruineu bovenkop. Zie MOERAI. 

VORSTENLANDEN. GESCHIEDENIS. Zie JAVA 
(gG6 ch ied e ni s). 

STA^TSINKICUTING. De naam VortitenJandcji, in 
den Cojnpagniestijd synoniem met dien van 
zeJfbesturcnde landschappcn (inlandsehe rijken) in 
het algemeen, is al Kinds geruimen tij(i tot 
eigennaam geworden voor do geweston Socra- 
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karta en Jogjakarta. Dcze twee gewesten zijn gehccl 
door inlandsche I'ijkcn bedekt, ten getalc van vier; 
rcchtstreeksch gebied (gonvcr- nementsgebied) 
komt in die twee gewesten nict voor, en bxiitcn de 
twee gewesten komt op Java en Madocra nergons 
vorstengebied nicer voor, sinds in 1902 cen cind is 
gomaakt aan de laatstc Vorstcnlandsehc enclave in 
rechts- trccksch gebied, nl. de enclave Sela in het 
gc- west Semarang (deel III, bl. 737). - 

Het gewest Soerakarta omvat Jiet rijk van den 
socsoehoenan en het prinsdom Mangkocncgaran, 
die ongovcer even groot zyn en slcchts ccn weinig 
grootcr dan liet sultanaat Jogjakarta (zic het 
Overzichtskaartjc in Adatrechtbundel XIX); het 
gewest Jogjakarta daarentegen o in vat naast het 
sultanaat allcen het klcine, in den zuidwest- hoek 
gclegen en (buiten het stukje gebied ter hoofdplaats) 
uit slechts een rcgcntschap be- staandc, 
prinsdom'Pakoealaman. De kratons dcr beidc 
Solosche vorsten zijn op de hoofdplaats Soerakarta, 
die dci" bcide Jogjaschc vorsten op de hoofdplaats 
Jogjakarta gclegen； die van prins Pakoealam 
vormt een kleine enclave in het sul- tansgobied. 
Voorts heeft rnen nog twee soenansen- daves in bet 
sultansgebied (Pasargede en Imo- giri), een 
Mangkoencgoroscho enclave aldaar (Ngawen), en 
een paar kleine Mangkocnegoro- sche stukjes in 
Solo. Dat het grondgebied van Matarain, in 1755 
gesplitst. in soenans- on sul- tansrijk. zich uitstrekte 
over Mid del- en Oost- Java met Madocra； dat het 
in 1743, 1812 en 1831 aanmcrkelijk is ingekort ； 
en dat in 1757 de Mangkocnegaran, in 1812 de 
Pakoealaman is gevormd ten koste van het thans 
bclcndendc ]ioofdrijk, is ver meld ondcr JAVA 
(gcschicdcnis). Volgens de jongste opgaven 
beslajxn de Vorsten- Jandeji 169.4 vierkante 
geographischc mijlcn met ongevcer 3.450.000 in 
wooers; waarvan het gewest Soerakarta 1 ] 2.9 
vierkante niijlen met 2.070.000 inwoners, het 
gewest Jogjakarta 56.5 vierkante mijlcn met 
1.380.000 inwoners heeft. Een verdceling van doze 
cijfcrs over de vicr rijken wordt nict jnedcgcdeeld, 
(loch het sultansrijk is blijkbaar het dichtstbevolkt, 
en het socnansrijk weer dichtcr dan de 
Alangkocnegaran. 

On dan ks de schoone beginsolen ccn er verjong- 
(le en op ])el Intlonesisch belang gorichtc zclfbc- 
Htuurspolitiek, bij Bijblad 8122 en 9385 voor de 
ijuit^ngewesten belcdcn, schijnb ten aanzicn der 
Vorstenlanden het streyen der Regeering nog steeds 
gcricht op bepei'king van hui) rcchten, 
vcrniindciring van hun niacht, wijziging van do 
politiekc contracten te hunnen nadcele, uitoefenin g 
van de wotgevende rnacht der vorsten volgens 
aanwijzing van het residentsknntoor, en gel ijk ma 
king van Vorstcnlandsehc bopalingen en 
instcllingen aan die in de gouvornomcntslandcn. 
Allcen aan verdcrc inkorting van het grondgebied 
der vice vorsten Hchijnt nict nicer to worden ge- 
dacht. Zic, voor de thans geklendc contracten, deel 
I, bl. 529 — 530; bij de troonabostyging van den 
tegenwoordigen sultan van Jogja in 1921 soliijnt 
een nieuw, nog niet (Jimi 1921) gepubli- ceerd, 
contract gcsloten of een nieuwo akle van verband 
goteckend, welke de reel)ten van Jogja nog weer 
Besnoeit te onzen voordecle. Bo ken d is, l)oe 
krachtig in 1903 de socsoehoenan gepro- testcercl 
heeft tegen de ontneming van bijna al ^jjn justitic, 
we Ike men grondde op de uitvocrige akte van 
verband van 1893, doch waarin de vorst 

dezc draagwijdtc nict had gclezcn. De in 1916- voor 
Jogja, in 1917 voor Solo en de bcide prins- dommen 
ingevoerde rijksbladcn — thans dus vicr in gctal ― 
docn zicn, dat de wetgeving der vorsten er ccn is 
volgens van boven opgelegd model. De vervanging 
in 1917 van de civiele： sultansrcchtspraak in Jogja 
door gouvcrnc- mcntsrcchtspraak heeft het laatstc 
spoor eener Indoncsischc rcchtspraak van beteckcnis 
uit do Vorstcnlandcn docn verdwijnen ； aUeen de 
in- hcemschc rcchtspraak over vorstenverwanten 
(darah dalem) is overgcbleven, en in de Pakoealaman 
zelfs dcze niet. 

De cigcnaardigo inrichting der twee resi- denties 
brengt, staatsrechtelijk en feitelijk, aller- lei 
afwijkingen van den toestand elders op Java en 
Madoera mede. In tegenstelling tot de vijf- tien 
overige gewesten aldaar, zijn de residenties 
Soerakarta en Jogjakarta geen locale rcssorten op 
den voct der dccentralisatiewetgcving. In tai van 
verordeningon voor Java en Madocra komt een 
slotbepaling voor, die de Vorstcnlandcn (veelal naast 
de particulicre landerijcn) on tt re kt aan heur 
werking. Tai van gegevens in de Kolo- niale 
Vcrslagen latcn do Vorstcnlandcn buiten 
beschouwing. Ook Van Deventer's Ovcrzicht- van 
den Econo mischeri Toc'stand der InlaridHchc 
Bcvolking van Java on Madoera van 1904 (zie dl. I, 
bl. 594) laat de Vorstenlanden mecstal ter zijdc. 

Hebben de twee residenties, geen locale res- 
sorten zijnde, dus geen eigen gewestelijke gcld- 
middelen (evenmin als eigen gewestelijke radon), 
elk der vier rijken is een rcchtspersoon met eigen 
financien en ccn eigen begrooting. De Mangkoe- 
negaran is sinds cen crisis van 1887 uit： zich zelf 
begonnen zijn financien te regelcn en zclfs tot bloei 
te brengen ； in de drie overige rijken is zulks, na ] 
900, te dan ken aan aansporingen van het 
gouvernement. Lagere locale radon best aan tot d us 
ver in de Vorstenlanden niet. En aange- zien het ki，
srccht voor den Volltsraad toekomt aan de leden der 
locale raden, hebben de Vorstenlanden clerhalvc op 
de sainenstelling van den Volksraad vooralsnog geen 
invloed. To ch heeft, deels door verkiezing, deels 
door benoeming, het Vorstenlandsch element noch 
in. den Volksraad van 1918 noch in dicn van 1921 
outbroken ； prins Mangkocncgoro zelf (de 
Prangwadono) is wcl do bekendste Vorstenlandsche 
representant. Aan cen kamcr van vorsten voor 
Nederlandsch- Indie, naar het model dcr Engelsch-
Indischc Chamber of Princes van 1920 en in 
tegenstelling dus tot den nicer deniocratischcn 
Volksraad, schifnt voor Ncderlandsch-Indie nimnier 
in ernst gcdacht. 

De bcvolking der Vorstenlanden omvat een 
grootc meerderheid van Vorstenlandsche Java- nen, 
die alien onderhoorigen (d. i. aan bestuur, belasting, 
rcchtspraak cnz. onderworpenen) van een dor vicr 
vorsten zijn (zie VERDEELING en 
ONDERDAAN). Daarnevens vindt men ecn groot 
aantal .Indoncsiers van elders (Javancn en andcren), 
Ch in cozen on overigo vreemdo oostor- lingen, on 
Europcancn, welke alien landsonder- lioorigcn (go u 
verne men t son derhoorigen) zijn. Bovendicn 
kunnen, ingevolge de bestaando po- litieko 
contracten, ook zoncn des lands in be- paaklo 
gcvnlk-n tijdelijk landsondcrlioorigo we- zen. Van 
1834 tot 1870 waren de Vorstenlanden voor vreemde 
Oosteilingen, van 1891 tot 1910 voor Chincozcn (na 
190-1 weer: vreemde Ooster- 
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•lingen) gesloten (zie VERBLIJF); thans echter 
geldt ook voor de Vorstenlanden de voile woon- en 
reisvrtjheid voor alle vreemde oosterlingen, 
ingevoerd bij Ind. Stb. 1919 no. 150 (in welke 
ordonnantie haar toepassel苛kheid op de Vorsten- 
landcn wel had mogen uitkomen) en 1914 n° 760. 
Tn 1823 had Van der Capellen de Vorstenlanden 
gesloten voor landverhuurders (zie I, bl. 440), doch 
in 1827 herstelde Du Bus de oude landhuur- 
gebruiken. Door Europeesche energie en toewij- 
ding, al ging haar belang lang niet altijd met dat der 
bcvolking hand in hand, zijn de Vorstcnlan- den een 
hoogstaand centrum geworden van groo- .ten 
landbouw. suikcr, tabak, indigo, koffic enz. 
Ten gevolge van het vorstenbestuur met zijn 
apanagestelsel en van de genoemde landverhuur 
is.de bevolking der Vorstenlanden over het gc- heel 
verre van welvarend; in het zuiden van Wonogiri 
(Mangkoenegaran) is zelfs nogal eens 
voedselgebrek. Op de hoofdplaatsen Solo on Klatdn 
bestond voor den oorlog een bloeiende 
l)atilenijverheid en batikhandel. 

Naast con overgroote mcerderhcid van Moham- 
medaansche inlanders, die hier — juist omge- keerd 
dan b.v. te Batavia — zeer aan dicn gods- dienst 
hechten, doch de voorschriften van zijn wet 
gebrekkig n ale ven, heeft het Christendom hier een 
zendingsgemccnte van Christenja- vanen gevormd 
ter hoofdplaats Jogjakarta. Over haar adatregclingen 
(organisatic, huwelijk enz.) geeft deel IX van de 
vcrslagen der wel- vaartscommissie licht (zic I, bl. 
7). 

Nog altijd vornien de Vorstenlanden het er kendo 
en geeerde middelpunt van Java's nationale cultuur. 
Vandaar dat in Juli 1918 het eerste congres voor 
Javaansche cultuurontwikkcling geliouden is tc Solo
； vandaar ook dat van de drie voorbcreidend-
hoogcr-onderwijs-afdeelingen der Algemccne Mid 
del bare School die Voor wis- en natuurkundige 
vorming te Jogja is gevestigd geworden (Ind. Stb. 
1919 no. 259), en die voor oostersch-literaire 
vorming te Solo zal komen. 

Was al sinds geruimen tyd de overtuiging ge= 
srypt, dat de afhankelijke tocstand der bevolking —
afhankelijk van vorst, apanagehouder en on- 
dernemingsbeheerder —, het verval van haar 
desawezen, haar arinoede en haar lakshcid een 
staatkundig en economisch ingrjjpcn noodzake- lijk 
inaakten, en had reeds in 1870 de dirccteur van 
justitie denkbeelden in dezen geest geopperd, ■eerst 
in deze eeuw is aan deze cconomisch-agra- rische 
hervorming de hand geslagen. Tn 1911 zijn ze — na 
langjarige voorbereiding — in ruwe schets aan de 
Staten-Gcneraal voorgelegd, omdat toen de 
ontwerp-begrooting voor de eerste definitieve 
maatregelcn geld uittrok； na 1912 zijn, deels door 
vorstenedicten, deels door gouverncnicnts-
verordeningen, vooral ook door stelselmatige 
bestuursdaden, een aantal dezer verbeteringen 
ingevoerd, van welke het koloniaal verslag nu en dan 
(1917, 1920), doch zeer be- knopt, bericht geeft. Aan 
het goedc dezer maat- regelen schijnt het dubbele 
gebrek te klcven, ■dat vooreerst de hervorming 
vrijwel aan de vorsten wordt opgelegd in plaats van 
met. hen te worden overlcgd of door hen geleid, en 
dat zij andcrzijds, met weinig oog voor nieuwe 
mogelijk- heden, al te getrouwelijk nabootst wat in 
de gou- vernenientslanden is ingevoerd. Om dit her- 
vormingswerk althans voor het rijk van den 
soesoehoenan stelselmatig te doen geschieden 

is in 1914 tc Soerakarta cen ccntraal agrarisch 
kantoor ingcricht geworden. 

B e s t u u r. Het bestuur der Vorstenlanden omvat 
uitcraard ecnerzyds een inhccmsche orga- nisatie der 
vicr Vorstcniandsche rijken voor het bewind over 
hun onderhoorigen — welke organi- satic beinvlocd 
cn gewijzigd is door het gouver- nement —, ten 
andere een bestuursinrichting voor de 
landsondcrhoorigen (Indoncsiers van elders, 
vrepinde oosterlingen, Europeanen); beide 
organisaties te zamen gebracht ondcr het een- parig 
gezag van elk der twee residenten. 

De dorpsgemccnten, die elders op Java de basis 
der inhccmschc bestuursinrichting vormen, 
ontbraken tot voor kort in de Vorstenlanden. Wcl 
moeten zij er oudtijcls hebben bestaan, gelijk blijkt 
uit verschcidcn rudimenten in de volksin- zettingen; 
wel waren zij in enkele dcclen van de 
Mangkoenegaran cn van het sultansgebied, buiten de 
landhuurstreken, nog wel aanwezig ； maar het 
gewone Vorstcniandsche dorp was geen desage- 
meente, geen publiekrechtelijk lichaani, geen 
rechtspersoon, doch een huizenconiplex, wclks 
bewoners zooveel meesters hadden als cr apanages 
waren, waartoe hun gronden behoorden ； Qe twee, 
drie, vicr, vijf bekels (rentmeesters) in het dorp 
waren, elk voor hun stuk gronds, de warc 
gezagvoerders. Een sinds 1891 in Jogja, sinds 1896 
in Solo genomen proof om bo ven de bekels een 
dorpshoofd tc stellen had maar lutlel resul- taat. De 
hervorming van 1912 en later heeft dit geheel 
veranderd: men is, onder den naain kaloe- rahan of 
loeralischap, dorpsgemecnten gaan in- voeren onder 
een loeraJi als dorpshoofd, met ceni- ge 
dorpsbestuurders naastzich, en met ccn dorps- 
grondbezit van coinmunale akkers. Begin J 920 
waren er in het soenansgebied op dozen voet 401 
zulke dorpen gevormd en eenige honderden ont- 
worpen; eind 1919 waren er in de Mangkoene- garan 
561 gevormd cn G8 ontworpen； in het 
sultansgebicd waren reedy in 1913 cen))aar hon- 
derd dorpen ingestcld, die de laatste jaren nog zeer 
in aantal zijn toegen omen, tcrwijl ook hier ecnigc 
honderden zijn ontworpen; de PakoeaJa- man tclt 64 
kaloerahan. De als kampong aange- duidc dorpen op 
de hoofdplaatsen (Solo, Klaten, Bojolali, Sragen, 
Wonogiri, ICaranganjar, Jogja) scliijncn eveneens 
dorpsgemcenten geworden t<： zijn ； dorpen 
zone!er akkers (deel I, bl. 592) hc<：f.<-n hier wel 
karangkopek-desa^.Doze hervorming van het 
dorpswezen is allccn d a ar uitvoerbaur, waar noch 
apanages noch landhuurders zijn (vandaar dat zij 
snel gclukte in de Mangkoenegaran, wel- ker 
apanages al sinds 1870 zijn veniwenen) ； inoet men 
wachten, totdat, DU de apanages zijn uitgelicht, ook 
de landverhuurders nog be re. id worden bevonden 
hun oude landhuurv(；rhou<ling te docn onizetten in 
de grondhuurverhouding van 1918. Bij hervorming 
van dit dorpswczcn werden, althans in Soerakarta, 
alle bekels ontslagcn, ondcr genot van zgn_. 
pensioengronden, <1. z. ambts- velden voor 
gcwczen functionarissen. De nieuwe dorpshoofden 
in de vier rijken worden benoeind door den 
rijksbestuurdcr (reap, den prins) van het betrokken 
rijk, in overleg met den a$sistenl-rcsi- dent. Nadat de 
Pakoealaman reeds jn 19] 2 een gcmcenteregeling 
had uitgcvaardigd, die ccn blaafsche kopio was der 
inlaiidsche gemecntc- ordonnantie van 1906, word 
deze in 1918 (Rijks- bl. no. 24) vervangen door een 
even slaafscho pranatan kaloerahan, die bovendien 
nog do be- 
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paling beholst, dat dosgcwcnscht de huishoudc- 
lijkc bclangcn dcr dorpen gercgeld kunncn wor- dcn 
door het, rijksbestuur. Nagcnoog gclijkluidcnd is de 
Jogjascho gemcentcrcgeling of p ran at an 
kalocrnhan van 1918 (RijksbL no. 22). In do 
Mangkoenegaran bestonden in 1919 reeds 18 
desascholcn, die men in 1920 hoopte to bren- gen op 
30; ze werden evenwel opgericht op rijks- kosten, 
cn schijncn dus veeleer volksscholen dan 
desascholcn to zijn ； elders vindt men van dorps- 
scholen nog niet gesproken. Zoowel de schaar- schc 
oudcre dorpsgemcenten in de Vorstenlan- den als de 
talrjjkc nieuwo vallen dn buiten art. 71 Reg. regl. 
(wegens art. 27 lid 2 dier wet) dn buiten de 
inlandsche gemeente ordonnantie van 1906 (zie art. 
20), buiten de kroonordonnantio van 1907 op het 
desakiesrecht (oin art. 27 lid 2 Reg. rcgl. ； de 
verordening zelf zwijgt) en buiten de 
gouvernementsbepalingen nopens ver- eeniging en 
splitsing; de instelling van al deze nieuwe dorpen is 
met art. 71 lid 3 Reg. regl. daarom nict in strijd, 
dewijl art. 27 lift 2 dier wet de toepassing van art. 
71 alhier wcert./'Be- lastingvrije dorpen, zgn. 
perdikan-dcsa,s, zijnde een schcpping van het 
vorstengezag, komen ook in de Vorstenlanden voor 
(deel I, bl. 593), dochdc <^)uvemementsbepalingen 
gelden voor deze niet. 

Het centralc rijksbestuur — in tegenstelling tot 
de organcn der dorpen — omvatte vanouds: naast 
den vorst een rijksbestierder (papatih dalem in Solo 
cn Jogja, regent-patih of boepati papatih in de beide 
prinsdommen; zic III, bl. 646), voorts een reeks van 
kratonambtenaren (ambtenaren ter hofstad) zoowel 
voor hofstad- zaken als voor plattelandszaken, en 
ten slotte districtshoofdcn (tamping, goenoeng enz.) 
ten plattclande. Het is Rouffaer gewccst, die het 
cerst met gcduld en nauwgezetheid de oud-in- 
heemschc organ is at ic der twee hoofdrijkcn hcef] 
nagespeurd. 

Langs dric verschillende wegen nu hceft het 
Nedcrlandsch oppergezag getracht jlc oude orga- 
nis-1 ie naur zijn smaak tc wijzigen. 

Vooreerst — de belangrijkste, doch jongsto 
poging —, wij hebben getracht zoowel de in wen-
digo organisatvan het vorstenbestuur dcr vier rijken 
te vcrbet<；ren als cen genoegzaam getal ge- 
schooldc bestuurskrachtcn te doen kwecken. Zijn do 
vier rijksbostierders geblevcn cn in hun hoogc 
positi^s gehan«lhaafd, onder onzen invlocd heb- 
bc)i zij vcelal Europccschc ambtenaren cn helpers 
(b.v. als controleur van het beheer der rijkskas) 
under r.ic.h gc'kregen, cn ook do modernc Javaan- 
schc kasbeheerder en undcrc dignitarissen wor- den 
bijgestaan door Europecschc krachten; voorts heeft 
Jogja cen Europcesch dirccteur dor 
sultanaatswerken, die tevens aan de Pakocala- man 
diensten bewijst. Voor de inheornschc autonomic 
Icvcrt (lit voorshands geen bezwaftr, mits die 
Europcesche helpers metterdaad hot vorsten- 
bestuur on niet den resident als hun hoofd be- 
schouwen cn mitH men bcdacht zij op vervanging 
door inlandHchc krachten. Voorts i$ in Solo cn in 
Jogja (nict in de twee prinsdommen) ccn rijks- rnad 
of rad nagoro ingestcld, bestaande uit hoogc 
Javancn. Die van Soerakarta, gcrcorganiscerd bij 
RijksbJ. 1918 no. 25 en 33, tcit vijf personen, 
adviscert allccn, en inoet geraadplccgd worden over 
ontwerp-zelfbestuursverordoningen, over 
begrootingen, en over bcgrootingsrckcningcn. Die 
van Jogja, reeds ingesteld in 1906, heeft vier le 

den cn nagenoeg dezelfde taak, doch den resident ,.tot 
voorzittcr, hetgeen het aspect dcr zaak geheel. 
vorandert. Ondcrschciden vorstenverordeningen 
rcorganisccrcn wijtiers het ambtenaarswczcn, cn 
scheppcn voor ambtenaren een rechtstoeatand.. 
Omstrecks 1907 zijn vier rijkskassen gevormd, 
waarvoor jaarlyks rijksbegrootingen worden op- 
gemaakt, welkc in de ryksbladen worden opgenomen, 
cn uit wclkc thans ook de vorsten hun civiclo lijst 
ontvangen； bij het hoogc bed rag dier lijst valt te 
bedenken, dat Keulen en Aken niet gebouwd worden 
op cen dag. Jogja heeft naast zijn „kas kasocltanan5* 
nog ecn „kas pamaho- san", waarin alle opbrengst aan 
padjeg cn bc- lastingen werd gestort, die voorheen aan 
apanage- houders kwam cn thans aan den sultan komt, 
en. waaruit dan anderzijds de schadeloosstelling der 
voormalige apanagehouders wordt gekweten ； te- 
genwoordig vloeien ook andere inkomsten in deze 
Speciale kas. Een omstandige comptabiliteitsrege- 
ling voor Jogja is te vinden in Rijksbl. 1917 no. 10 
(vgl. 1919 no. 3 en 1916 no. 22). 

Wat het bestuur ter plaatse in de vier rijken betreft: 
de tampings of goenoengs zijn in 1831 (Jogja), 1847 
(Solo en Mangkoenegaran) en 1874 (Pakoealaman) 
onder onzen invlocd vervangen door regenten 
(boepati poelisi) of on- derregenten (kliwon poelisi； 
regenten 2c klas, niet onder, maar naast de gewonc 
regenten staande), benevens districtshoofdcn (pandji, 
panfewoe) en onderdistrictshoofdcn (assistfen-pandji, 
assisten- pandwoe) ； zic ook onder SO E RAK ART 
A. Deze regenten hebben een lagere positie dan de 
gouvernementsregenten, en zijn volstrekt niet allecn 
of bovcnal politieautoriteiten, gclijk hun. naam zou 
doen den ken. Hcrhaaldelyk is, in verband met de 
cconomisch-agrarische rcorganisatie,. ook do 
indeeling in clistrieten en onderdistricten hcrzicn. 
Deze gehcele hervorming van het lagere bestuur 
maakt den indruk een modelicering te zijn naar het 
fatsoen der gouverncmentslanden,. in stede van ccn 
poging om de hervorming in onze richting te doen 
uitwerken door de vorsten zclf in Javaanschen geest. 

De tweede soort bestuurshervorming, die wij —
belangrijk eerder — invoerden, was er, in te- 
gcnstclling tot de vorige, een, welke poogde onzen 
invlocd op het inhcemschc bestuur te versterken ten 
einde, zonder dit bestuur zelf deugdelijker cn 
bekwamer te maken, onzen wil te kunnen doorzetten. 
Reeds in 1743, dus nog v66r de split si ng van 1755, 
werd de rijksbestierder van Jlataram in dicnst gebracht 
der V. O. C. in dier voege, dat hij voortaan twee 
hecren hebben zou： zijn vorst cn do Compagnic. In 
1755 werd dit overgebracht op de twee 
rijksbestierders der rijken Solo cn Jogja; het 
gouverncment nam hen in dienst in 1812; zij 
crlangdcn elk een gou- vernementswedde van / 1000 
*s maands na den Java-oorlog, in 1831, zoodat 对 
zoowel impliciet op do ryksbegrootirig van hun rijk 
als oxpliciet op do I ndische begrooting voorkomen. 
Van de rijksbestierders dcr twee prinsen wordt iets 
dergelijks niet vcrmeld. Niet minder gcwichtig was de 
vernicerdcring van lagcro Europcesche 
bestuursambtenaren in het gowest, die, lioewel 
rechtstrecks geen gezag hebbend over de on- 
derhoorigen dcr vorsten, toch de macht van do 
inhcomscho hoofden konden ncutraliseeren. Men 
kreeg nl. in het gewest Socrakarta (naar indcelingen, 
van do vorstonorganisatie des 
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lands onafhaukclijk) sinds Ind. Stb. 1873 on 1874 
vijf afdeelingen onder assistent-residcntcn (Solo,. 
Sragisn, Klatdiy, Bojolali on Wonogiri) —Wan 
welke de laKtste bij Ind. Stb. 1906 no. 438 tot 
,,ondcrafdeeHng'' werd in den trant dcr buitengc- 
westcn (deel I, bl. 282); in het gcwest Jogjakarta 
bracht Ind. Stb. 1903 drio assistcnt-residenten 
(Mataram, Koelonprogo en Goenoengkidoel); 
bovendicn vcrscheiden controleurs. 

De laatste, oudstc, bcdcnkelijksto en hardnek- 
kigstc soort hervorming is die, waarbij wij rcgeer- 
macht kortweg overbrengen vail de vorsten op ons 
zelf. Dit ligt geheel in de lijn der voortschrij- dende 
gebiedsbesnoeiing, die van den Compag- niest ijd tot 
1831 onze staatkunde was, en van de formuleering 
der contracten met de twee prinsen, die niet reel 
verschillen van korte verklaringen (deel I, bl. 529 —
530). Bekendzijiivoorts de telkcns ruimere 
omschrijving van den term: gouver- nements- of 
landsonderhoorigen en de straks te noemen 
rechtspraakbeperkingen van 1847, 1876, 1903 en 
1917. Over de reeds aangestipte con- tractswijziging 
met Jogjakarta in 1921 zijn nog geen ambtelijkc 
gegevens bekend (Juni 1921). 

De drie hicr opgesomde bestuurshervormingen 
hebben in menig opzicht, de Vorstenlandsche toe- 
standen verbeterd ； in naam ten bate der bevol- 
king, zij het ook ten nadeelc van haar hoofden en 
vorsten; in waarheid echter (althans tot dusver) meer 
uit een oogpunt van ordelijkheid en van 
bruikbaarheid voor Europcesche behoeften, dan uit 
dat van grooter welvarcn der bevolking en 
staatkundige scholing van haar eigen gezag- dragers. 

Jn de lijn der derde soort hervorming — be- 
snoeiing van vorstcninvloed, opzijschuiving van 
inheemsche krachten, overbrenging van mac Jit op 
Europcesche autoriteiten — bewegen zich tot nog toe 
ook de twee inoderne instituten dcr wa- tersehappen 
en dcr locale rcssorten. Werden in 1907—1910 in 
Sperakarta achtcrcenvolgens drie waterschappen 
zondcr publiekrechtelijk karakter ,opgcricht (Woro, 
Poesoer. Pengging), en gaf Mangkoenegoro reeds in 
1908 (RijksbL 1920 no. 14), de sultan van Jogja in 
1911 een algemcenc regeling voor water- en 
waterschapsbcheer (RijksbL 1918 no. 3 en no. 4), het 
nieuwe art. 145 Reg.regl, (van 1918) en de 
ordonnantie in Ind. Stb. 1920 no. 722 op de 
Vorstenlandsche watersehappen maken mogelijk, 
dat westersche waterschappen in Nederlandschen 
geest, als behoorlijk toe- geruste publiekrechtelijke 
lichamen met wat autonomic, in het leven koinen, 
waarin. de vorsten weliswaar cenigen invloed 
hebben, doch die toch overwegend Europcesch 
zullen zijn. Paar- naaststelt Ind. Stb. 1920no.83heen 
centraal water- schapskantoor te Socrakarta in. 
Gemeenteraden voor de hoofdplaatsen Solo en Jogja, 
die men — als zijnde geincngde raden — niet van de 
vorsten wil doen uitgaan, doch waardoor dan ook 
weer een gewichtig stuk macht zal worden overge- 
bracht op een uithcemsche, van den vorst onaf- 
hankelijke, overheid (men zie slechts naar de de- 
centralisatie in Sumatra's Oostkust), zijn nog niet 
ingevoerd, doch de invoering schijnt te worsen 
voorbereid. De vraag dringt zich op, of niet, in de lijn 
dcr beraamde gemengde regcntschaps- raden voor 
Java, van den Minahassa-raad van 】919 en van.een 
modernen landsohapsraad als die van Siak, cen 
bevredigender oplossing van het be- stuurfiproblcein 
der Vorstenlandcn zou worden 

verkregen, indien men het vorstengozag erkendo als 
gezondo basis van nation aal- Javaanschc 
organisatie,zijn invloed uitbreidde ook ovcrlands- 
onderhoorigon en ook over onderwerpen van rc- 
geeringszorg die wij a an de vorsten onttrokken 
hebben, de voogdij der residcutskantorcn aan- 
merkclijk tcmpcrcle, doch daarentegen door op- 
kweeking van goedo bcstuurskrachten cn door in-
voering van cen gemengden, overwegend-Javaan- 
schen rijksraad met openbaai*heid en invloed — 
indien de vorsten daarvan gediend zijn — het ge- 
vreesde conflict tusschen het belang van den vorst 
en dat zijner bevolking poogde te bezweren. Een en 
andcr niet van boven af uniform tcdccretceren, maar 
door de vorsten zelf op gedi fferentieerde manier uit 
te werken, te fatsoeneeren en in te voeren. Een 
bekende motie van Boedi-Oetomo, aangenomen op 
5 Oct. 1920, drong reeds op ver- sterking van de 
positie der zelfbesturen bij het modern 
iseeringswerk aan. 

Een geheel eigen stem pel ontving tot voor kort 
de hier geschctste Vorstenlandsche staatsin- richting 
door de instclling dcr apanagehouders of patoehs 
(deel I, bl. 54) met hun rentmeesters of bSkels (deel 
I, bl. 222). In stedo van zelf zijn in- komsten aan 
bclasting en vorstendicnst van de bevolking te 
vorderen door vorstelijkc bckcls of anderen, hebben 
vanouds de socsoehoenan,de sultan en de prinsen 
veelal het recht tot in- vordcring — op den bij 
pijagem omschrcven. voet voor den daar vcrmcldcn 
tijd — overgedragen op apanagehouders 
(familielcdcn of ambtenaren), deels uit gunstbetoon, 
decls als bezoldiging; fei- teJijk erlangdcn deze 
apanagehouders ook andcrc overheidsrechten ten 
aanzien der afgestane bc- volking. Warcn 
aanvankeJijk deze apanages ver- spreid over het 
heele kerngebied van wcJcer, … na de onttrekking 
van Kedoe (1812) en Bag血n (1831) aan het 
vorstclijk apanagebied inoesterj aHe apanages 
worden saaingedrongen in de twee gewesten van 
thans; vanwaar groote verbrokke- ling, naast 
v(?rzwaring van eischcn. De patoehs van hun kant, 
belust op het bekti-gckl, hetwclk een optredend of 
herbenocmd rentmeester hun had te betalcn, 
vermeerderden zooveel mogclij k het getal 
bekelschappcn of kabekijlans, hetgeen nadeelig 
werkte op het dorpswezen. En daar rentmeesters 
cerlang be halve zetbazen van (h*n Javaanschen 
apanagehouder ook handlanger van den 
Europeeschen onderncmingsbcheerder werden (die 
de voordracht deed voor hun aanwijzing), kregen zij 
over de bevolking een onbctamclijkc macht. De niet 
in apanage afgestan«j gebic^lcji, waar dus de vorst 
zelf de land rente heft, heetten in Solo so ms 
mahosan dalein, HO ins pangrcmb6；in Jogja 
mahosan dalem. J)c hervorming van 1912 nu omvat 
in de cerste plaats afsohaffing van dit 
apanagewczen: apanagehouders zijn afgckocht in 
dier voege, dat zij uit de rijksiniddelcn (in Jogja uit 
de speoiale painahosan-kas) hun gederfde in- 
komstei) vergoed krijgen, waartoc b.v. het gc- 
noemde Solosche agrarisch kantoor alio aanstcl- 
Jingspijagems 66n voor c6n onderzocht; het gou- 
vernement sprong hiertoe financieel bij. Warcn d鸟 
apanages reeds in 1870 nagenoeg alle afge- schaft in 
de Mangkocncgaran (de laatste verdwc- nen er in 
J9J2) en was ook de Pakoealaman reeds uit zich zelf 
begonnen (Ilf, bl. 257), in de beidc overige rijken 
geschicddc het eerst thans, cn wel van 1915 tot 1918 
in het rijk van den soenan, cn van 1912 tot 1914 in 
het rijk van den sultan en in 
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de Pakocalaman. Ncrgens wordt aangegeven, of er 
geeh apanages waren, waaraan de vorst niet bevoegd 
was tusschentijds con cind tc maken tegen den wil 
vari den genieter. 

Op dit apanagestclsel was nu vcrvolgens do 
hoogst gewichtigc landverhuur geent. Ondcrland- 
verhuur verstaat men den speciaal Vorstenland- 
schcn vorm van grondverkrijging door cen wils- 
overeenstemming tusschcn den Europceschen on- 
clerncmer ecnerzijds en den vorst of apanagehou- der 
anderzijds； het huren van gouvernements- grond in 
de gouvernementslanden (decl II, bl. 529) wordt 
nooit landhuur genoemd. Evenmin nu als die 
gouverncmentshuur en evenmin als de gou- 
vernementserfpacht (deel I, bl. 18) of de land- 
bonwconcessie (deci II, bl. 525), is deze landhuur een 
civielrechtelijke aangelegenheid: het is een 
transactic, waarbij do vorst of (gewoonljjk) do 
apanagehouder zijn eigen rcchten tegen geldbeta- 
]ing wederom overdraagt aan een Europeaan. Were! 
aanvankelijk wel bctwijfeld, of de apanage- houdcr 
tot zulk ecn ovcrdracht bevoegd 'was en zijn eigen 
apanagetermijn genoegzaam. in het oog hield, later 
were! zulks wegens de voordeelen, die vorst cn 
patoeh uit de landhuur genoten, in elk gcval 
oogiuikend gedoogd — slechts werd in 1818 voor 
Jogja, in 1820 voor Solo inschrijving van landhuur 
geeischt door den resident —, en het 
landhuurrcglemerit van 1857 is, hoezeer vaag, deze 
bevoegdheid wettclijk gaan, vastleg- gen. Oj)het 
landhuurrcglcment van Du Bus van J S27 namclijk 
was eerst een tusschenreglement van 1839, daarna 
een van 1857 en cen van 1884,en ten laatste ecn van 
lOOGgevolgd； hctnieuweregle- ment verving 
telkens het vorige. Dal van 1839 sfeldo regcls voor 
den door den Europeaante beta- len huiirschat (in 
1857 weer losgclaten); dat van ]857 stelrle ecn 
maximumduur van twintig jaar; dat van ] 884 beval 
vastiegging voor clke onderne» ini ng van de 
overgedragen vorstcndicnstcn (niet eeht or van de 
vecl belangrijkcr cultuurdicnstcn, zie heneclfn), on 
maakte tevens cxploitatiercgc- lin<<< ii roof de 
ftfzonderlijkc ondernemingen mo- gclijk, regclingen, 
we Ike ten bate dor uitgeperste bevolking haar 
plichten en rechten zouden pre- ciscerei), Keue 
coniinissic van 1884hceft voor deze exploi tat ie 
regel ingen vecl gedaan; vooral echter <le in later 
jaren ingcstckle controleurs of assis- t(-n(-ifsidcntcn 
voor agrarischc zaken hebben in tley.r richling zwaar, 
<loch heilzaam werk verricht. De landhuur is 
ongctwijfcld mcermalcn hard cn (■igengt'rechtigd 
opgetreden; cen vcrontschuldi- ging zoii kunnen 
liggen in gebrekkigo kennis der volksrechtcn en in 
haar behoefte aan bedrijfsze- kerheid. 

Wonltdc politic over vorstenonderhoorigen uit- 
geoefend door vorstenainbtenarcn cn die over 
landHonderhoorigen door gouvernementspolitie, de 
groote eultuurondernemingen hebben beide lecren 
kennen als ongenoegzaam voor haar cigen belangcn. 
Vandaur dat in 1919 door den resident in .Jogjakarta 
cultuurbrigades zijn ingestcld, speciaal bcHtemd 
voor de bewaking van cultuurge- wassen, en 
vrijwillig bekostigd door de onderne- mingen. De 
vroegere niilitaire niacht der rijken Solo, Jogja cn 
Pakoealnmnn is verdwenen, doch Jiet rijk van 
Mangoenegoro heeft nog zijn uit do Jndische 
begrooting bekostigd legioen (decl II, |)1. 563), cn 
zelfs schijnt toestemming gegeven tot uitbn-iding 
van deszelfs sterkte. 

(；e 1 <1 m i(1(I e I c n c n bclasti ngen. 

Bij do bcoordccling van het Vorstcnlandsche fi- 
nanciewczcn zal men hebben tc bedenken, dat het 
rccht om de grootc Europeeschc ondernemingen 
aldaar tc bclasten niet aan de vorsten tockomt (daar die 
ondernemers landsonderhoorigen zjjn), maar aan den 
lande. De vorst (vroeger mecstal: de apanagchowdcr) 
ontving van hen den zgn. huiirschat, nl. het bed rag, 
waarvoor zij het recht overnamen om padjeg cn 
diensten van do bevolking tc vordcren; maar bclasten 
mocht de vorst hen niet. Daarmce vloeiden grootc 
baton de Vorstcnlandcn uit, naar Batavia. Naargclang 
de oude landhuur door de nieuwe grondhuur van 1918 
vervangen wordt, ontvangen de vorsten niet meer 
dezen huurschat der Europcanen ； daai« entegen 
gaan dan de vorsten uit de volledig gere-' organiseerde 
streken woder rechtstreeks de (even- ccns hervormde) 
padjeg en verdere belastingen der bevolking trekken. 

De financien van het Mangkoenegorosche rijk, 
reeds na de crisis van 1887 in goeden staat ge- bracht, 
vertoonen onder meer de merkwaardig- heid van 
cenige cultures, op modeme wijzc onder een 
Europcesch superintendent gedreven door en voor dit 
zelfbcsturend landschap. De Mangkocne- garan bezit 
nl. ccn aantal bergcultures (bosch- exploitatie, ecn ko 
flieonderncming, eon rijston- derneming, ecn rijstland 
en een kapokfabrick); bovendien twee 
suikorondernemingen; en voorts aandeelcn in twee 
landhuurondcrnemingen, bc- zittingen in het 
Scmarangsche, en huizenbezit ter hoofdplaats"Solo. 
Kwamen de netto-inkom- sten uit deze vrije 
ovcrhcidsculturcs (ongeveer 8 ton bedragend) welccr 
aan den vorst, die o. m. daaruit^ ecn reservofonds had 
docn vornion, te- genwoordig staan zc op ecn apartc 
begrooting van rijksondernemingen, welker batig slot 
ten goedc komt aan de rijkskas. Evenzoo had de soe- 
soehoenan een onderneming van koffic, vczel enz., die 
thans is overgenomen door zijn rijk. Het sultansrijk 
heeft by Rijksbl. 1917 no. 12 en 1918 no. 21 cen 
grondbedrijf van het sultanaat ingc- voerd. Bovendien 
hebbeh de rijken inkomsten (retributics) uit 
rijkspasars. 

De voornaamsto inkomsten der zelfbesturende 
rijken waren en zijn de gehoven belastingen. Op 
vorstenonderhoorigen drukken. vanouds ecnerzijds 
gcklbclastingcn, met name's vorsten landrente of 
padjeg, en anderzijds vorstendiensten. De landrcnte 
bedroeg l/2 (dan wel */3 A,l/3) van dat vier vijfde van 
<lc dorpsakkers, dat overbleef, nsi- dat voor den 
rentnicester-landrentcinner of bekel c6n vijfde als 
ambtsveld was afgezonderd; zij werd opgebrncht 
hetzij in ecn deel van het product (maro), hetzij in geld 
of andcrc voortbrengse- Icn (niadjegan). De 
vorstendiensten waren over het gcheel niet zwaar. 
Voor van belastingen en diensten vrijgcstclde dorpen, 
zgn. vrije desa's, zie boveii. De veclbcsproken 
tolpoortcn he fling van de meer dan 300 tolpoortcn 
was na 1745 geen vorsten-, inaar juist qen 
Compagniesbelasting; haar verpachting verviel in 
1827, zij zelf in 1830. Voor landsonderhoorigen 
(Indoncsiers, Europe- anen, vrecmde oosterlingen) 
golden de gewone, gouvernementsbelastingen van 
Java en Madocra. 

De inhcemsche belastingen cn diensten zijn thans 
totaal gewijzigcL Reeds is aangetcekend, dat 
tegenwoordig de opbrengst dozer belastingen in de 
vier rijkskassen komt — voor het sulta- naat echtcr in 
de genoemde kas pamahosan — on zy op 
derijksbegrootingenstaan ；tc voren was het, 
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in verband met de overdracht van doze heffingen en 
dicnsten op apanagchouders en, door dozen of door den vorst. zelf, op 
landhuurdcrs. noodig ge- bleken (zie beneden), de verschuldigde 
heffingen on dicnsten — die in de war geraakt on zeer opge- dreven 
waren — to. gaan vastleggen voor de diverse ondernemingen. In de 
twintigstc ccuw cch- ter is dit gcheelo stelsel nog verder vervormd in 
den geest van. dat der gouvernemcntslanden. Sinds 1912 voor do 
Pakoealaman (thans Rijksbl. 1919 no. 15), sedert- ook ciders, is, bij 
vorsten- edict, in plaats van de oude vorstenpadjeg, die _ men a 
Is „grondpachf, opvattc, een landrente in- 
g gevoerd, naar het model der gouverncmentsland- 
- rente van 1907. Daarnaast kennen de vorsten- 
r- . rijken thans ccn bedrijfsbclasting, een hoofdgelcis'.
 heffing ter vervanging van afgeschaftcn vorsten- 

dienst op de hoofdplaatsen, een vorstendienst- _
 regeling ten plattclandc, en/ ?Iles naar het 
- voorbeeld van overig Java/ 
- A m Agrarischc toestanden c n a g r a- T J • r i s c h e w e t- g 
e v i n g ： bouicreclit, domein- 

recht, landverhuur, Vorstenlandsche 
grondverhuur. De grondslag der agrarische 
toestanden in de Vorstenlanden is aannicrkelijk 
anders dan die in de rest van Java. So minigen 
nemcn a an, dat het bijzon<Jere in het 
Vorstcnlandschc grondcnrccht ecn aloude 
schepping is van het vorstengezag： de vorst 
eigenaar van alien grond, de inlander deelbouwer 
(maro-contract), die ten blijke van dit wankcle 
deelbouwrecht jaarlijks een deel van zijn product 
als padjeg of grondpacht heeft in te leveren aan den 
vorst of diens ver- 

vanger. Voor anderen echter staat het vast, 
dat het Vorstenlandsch grondcnrccht van oor- 
sprong gchcel gelijk is aan dat van overig Java, 
doch dat het oppressieve vorstenbestuur kans 
heeft gezien oni in dit kerngebied der rijken — 
niet in de buitcnprovincicn — de bevolkingsredh- 
ten op den grond derinate te knevelen, dat van 
het oude beschikkingsrecht der dorpen en het 
oude inlandsch bezitrecht der individuen nog 
slechts sporen overblc-ven (deel I, bl. 822): toon 
de dorpsgemeenten zelf cenmaal waren wegge- 
drukt, ging uiteraard ook haar beschikkingsrecht 
teloor, maar in plaats dat zulks de individuecle 
- grondbezitters bevrijdde, zagen zij den dwang 

van het adatrcchtelijk dorpsbeschikkingsrcoht 
ten aanzicn van hun bouwvelden vervangen door 
een vorstelijk recht van willekeur cn oppermacht. 
De vorsten beschouwden den grond als hun do- 
mein, hun eigendom, en behandelden datgene, wat 
naar deze twecde zienswijze inlandsche rechten 
der kerndorpers (koeli kentjeng cnz.) waren, als 
gedoogde rechten, van '$ vorsten welbehagen te 
eenenmale afhankclijk； „koelieaandeer, in de 
Vorstenlanden zou dan hierdoor in plaats van de 
ecrvolle beteekenis van: het aan een vanoudsin de 
dorpsgemeente thuisbehoorend landbouwer (koe- 
li) behoorend bouwveld, de geniinachte betee- 
kenis hebben gekregen van : stuk grond, waarop 
.een armoedig Javaan misschien eenig ingcbeeld 
recht heeft, doch waarmee de vorst doen kan wat 
h 可 wil. Vast staat voor beide opvattingeh no pens 
het vroegere vcrleden, dat in het jongste verleden 
de vorst, alvennogend was over den grond, en dat 
het inlandsch bouw- of bewcrkingsrccht vrijwel 
njachtcloos stond tegenover den vorst, diens apa- 
nagehouder of den in des patoelis recht tredenden 
landhuurder. Bij de reorganisatie van na 1912 
heeft het gouvernement blijkbaar gcopteerd voor 
厂，.y" y …，‘./ ' 

de opvatting, die den vorst nllc cn den Javaan geen 
rechten tockcnt ;hetgcen natuurlijk het voor- decl 
bood, voor allo herschepping van de agrarische 
toestanden de volstrekt vrijc hand tc latcn, zoodra 
men den vorst gewonnen had. Ecncrzijds is thans in 
vorstenverordeningen de domcinver- klaring van 
den Ian de (deel 1, bl. 629, 824) nage- bootst in dicr 
voege, dat de vorst na afschaffing van de apanages 
geen recht ten aanzicn van den grond erkent dan zijn. 
cigen domcinrccht en de bevolkingsrcchtcn, die hij 
vrijmachtig op den grond vestigt (Rijksbl. Jogja 
191S, no. 16, Pa- kocalaman 1918, no. 18). 
Andcrzijds blcck bij de uitwerking een bclangrijke 
schakcoring； tcrwijl toch voor het gewest 
Soerakarta were! aangeno- men, dat de vorst, de 
bestaandc akkers terugne- mend en ze als 
dorpsgrond bij schenkbricf of kc- kantjingan aan de 
nieuwe kaloerahans uitgevend, ook over de 
aandcelen der dorpclingen kon beve- len wat he in 
goeddocht ert zc dus mocht toebe- dcelen aan de 80 
a 150 deelgerechtigden, die hij zelf (of het achter 
hem staandc gouvernement) verkieselijk achtte, is 
voor het gewest Jogjakarta de opvatting aanvaard, 
dat de dorpen zelf die coinmunalc bouwvelden 
zouden hebben to ver- deelcn, oni recht te docn 
weervaren aan de agrarische aanspraken van hen, die 
tot dusver bouw- of bewerkingsrecht had den gehad 
van cen zgn. koelieaandcel. 

Men zou intusschen dwalen door tc mcenen, dat 
de kneveling van het grondrecht van dun 
Vorstenlandschen landbouwer alleen te 两ten was 
aan het vorstengezag. . De Europccschc landhuur 
"heeft, haars ondanks misschien, die kneveling zecr 
verergerd. Toen zich naniehjk, vooral sinds 1818, 
Europcancn in de Vorsten Ian- den kwamcn vestigen 
oin — aangelokt door de geniakkclijk verkrijgbarc 
arbeidskracht ahlaar der dienstplichtige bevolking 
— met wcster.-<：li kapitaal en westersche talentcn 
den grond ductief te ma ken voor de Europeesclie 
markt, tocn had hij gewoonlijk behoefte aan 
bcstaan<l<： bouwvelden of plantsoenen, door 
inlanders recils bctccld of beplant, en waarvoor deze 
Javam n padjeg en dicnsten schuldig waren aan vorst 
of apanagchoudcr. Landvcrhuur nu kwam in- <lit 
geval hierop neer: vorst of apanagchoudcr stond den 
landverhuurder het rccht af oni van <h.n J.i- 
vaanschen grondgcrechtigde de pracstati<-> te 
innen, die doze schuldig was aan hem zelf, vorst of 
apanagchoudcr, doch zijncrzijds verl>on<i zi< h do 
landverliuurder oni aun vorst of apanag<,li<>u- der 
uit te keeren een tegen dien afstand gend bed rag, 
aangeduid als huurseha't, panjewo ； cen recht op 
den grond zelf krecg de Europcaan door de 
landvcrhuur niet. Ten gcvolgc van <lcze overdracht 
was de Javaanschc koeli dus v<-i•- plicht om 
voorlaan te Jeveren aan den lan<l ver- huurder. Hi 
er echtcr rees een dubbeJe zwarig- heid. Als hij tot 
nog toe zijn padjeg o|)l)ra(：ht in geld, kon }>ij zulk 
blijven doen； inaar het was de Jahdhuur niet te 
doen oni geld tc innen. Bracht hij haar tot dusver op 
in natura (een evenredig deel van den oogst), dan 
had hij zich wel is waar van ouds over de keus van 
het gcwas (rijst, inais enz.) met den rentineester van 
vorst of apanagchoudcr te verstaan, doch met geen 
dezer inlandsche gewassen zou de landhuur zijn 
gebaat, daar zij juist bcoogde producten voor de 
wereldjnarkt te telen. Zij voerdc dus twee gehccl 
anderc manieren in om zich de ver- .疗 
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schulcligdc hclft van *s inlanders grondopbrengst to 
verzekeren: het bcngkokstclscl cn het gl6- bagan-
stclscL Bij hot bcngkokstelscl (vastveld- stelscl) 
krijgt de Javaan de totaal vrije bcschik- king over de 
schorp aangcwczcn edne helft van zijn grond met 
den daarvoor noodigen arbeid, doch stclt hij de an de 
re gepreciseerde helft van zijn grond plus den 
daarvoor noodigen arbeid gc- hcel ter dispositic van 
den landhuurder volgcns diens aanwijzingen； dit 
bcngkok-stclscl komt voor by cultures met vaste 
heesters of boo men: koffic, cacao, enz. Het veel 
frequenter glebagan- stclsel (kantclveldstelscl) 
daarentegen laat het genot van dezc twee helften om 
beurten afwisse- Icn tusschen Javaan en landhuurder, 
gelijk nood- zakclijk is voor laaglandcultures als 
suiker en tabak. De in beide stelsels door den Javaan 
aan den landhuurder te praestccrcn arbeid (zgn. cul- 
tuurdicnst) is dus nict, gclyk men den ken zou, een 
gevolg van overdracht van vorstendicnst, maar een 
bijzondcre, gekunsteldc toepassing van de 
overdracht van padjeg op den landhuurder. 
Zclfstandig daarnaast stond dan natuurlijk nog het 
rccht van den landhuurder om de aan vorst of 
apanagehoudcr verschuldigdc inhecmschc dicnstcn 
te innen; doch de practijk hceft dezc diensten met de 
vorige, op bengkok- of glebagan- stelscl stcunende, 
eultuurdiensten vers molten tot een zwaar, 
uitecnloopend, willokeurig en on- ontwarbaar 
geheel, hetwelk alien veldarbeid ging omspannen, 
van de cerste grond be we r k i n g af tot het- oogsten 
toe. Schoot de grondgercch- tigde Javaan te kort in 
het praestecrcn van dit complex van dicnstcn, dan 
nam de landhuurder op kosten van (lien Javaan 
aparte daglooners in dienst — dit heette het glidig-
stclscl —, tcrwijl nict-nalcving van arbcidsplicht 
bovendicn ge- .btraft we rd door den inhccmschen 
rcchter (t hans zijn daarvoor nicuwcrc pranatans 
uitgevaardigd). Duidclijk biijkt derhalve, cl at het 
rccht, hetwelk de landhuurder onder bengkok- of 
glebagan-stcl- T'l erlangt op een vast of wisselend 
stuk bouw- vckl, ni(;t het gevolg was van de landhuur 
zclf (daa r vorst of apanagehoudcr he in slcchts het 
rec hl kon afstaan om *s vorsten inkomsten uit de 
Javaansche bevolking te trekken), doch con gevolg 
was van de cigenaardigc en stellig ver- nuftige 
inanicr, waarop men den Javaanschen bouwinun zijn 
padjeg liet betalen in con ge- hcel nieuwen vorin. 
Doze cigenaardige ma- uierei), evenals ook het 
glidig-stelsel, waren — cn daarop vnlle de nadruk — 
geen vormcn, waarover de landhuur het in elk 
speciaal gc- val wcer met elken inlandschcn 
gron(lgcrc<?h- tigde op den vo(4 van vrije 
wilsovcrcensteinniing trachttc ecus to worden, gelijk 
zdu hebben be- taarnd, maar het waren stelsels, die 
in de practijk golden, nlsof zij wettclijkc 
verplichtingen waren, en die dan ook in cun bej)aaldc 
streek of bij eon bopaalde groep van ondernemingen 
golden, zon- (lerdat de individueele Javaan zich 
daartegon, op eonigcrlci wijs kon verzetten, cn ter 
zakc waar- van de hu urovercenkoinsten gercgcld 
bepaaldcn, dal Javan(ui, die zulks mochten wagen, 
Htreng zouden worden gc«traft of „ongclukkig 
zouden wordenn. Aanteekening verdient nog, dat het 
glcbagan-stclsel, toegepast op de suikertcelt, voor 
den inlander dit nictiwe nadeel moebracht, dal de 
landhuur den grond zestien inaunden had tegen de 
inlander acht of negen inaanden, en dat feitclyk zclfs 
de:in naain vrijgcbJcven arbeid — 

die in loodsen, fabrieken en bij transport — haast 
even onvrij word als de gehccle arbeid to vclde, 
wegens het opdragen van toczicht aan dezelfdo soort 
personcn, van wic de Javaan bij ge- dwongen arbeid 
afhankelijk was. 

De rcorganisatic op agrarisch gebied hceft, 
tegenover (lit oude stclscl van landvcrhuur, cen 
nicuw stclsel geplaatst, dat van een Vor- 
stenlandsche grondverhuur naar he」model der 
grondverhuur voor de rest van Java (deel I, bl. 829), 
doch daaraan nict gcheel gelijk. Het is een regcling 
(kroonordonn antic), uitgegaan van het 
gouvernoment (Ind. Stb. 1918 no. 20) met in-
stemming van de vicr vorsten. Zich baseerende op 
het door recente vorstenschenking ontstano 
grondbezit der nieuwe Vorstcnlandsche dorps- 
gemeenten (kaloerahans), hetwelk bezig is in de 
plaats to treden van het oude bouwrecht van 
individueele dorpelingen, inaakt de regcling van 
1918 de nieuwe grondhuur tot een transac- tie — nict 
langer tusschen Europeaan cn. vorst of 
apanagchouder, maar — tusschen Europeaan en 
dorpsgemeentc dan wcl tusschen Europeaan en 
ambtsveld- (pensioengrond-) houder； tot een 
transactic, die nict meer gebascerd zal zijn op 
overdracht van verplichtc padjeg cn verplichte 
diensten (met de daaraan gegeven gekunstelde 
uitwerking van dwang), doch op vrije wilsover- 
eenstemming tusschen dorp (of ambtsveldhou- der) 
en ondernemer wat den grond betreft, en op vrije 
wilsovereenstemming tussclien dorpsbewo- ners en 
ondernemer wat de arbeidskracht bc- treft; do 
huurtermijn voor dorpssawahs kan 21l/2 jaar zijn. 
Belangrijke punten bij de toepassing zyn: het 
waarborgen aan de inlandschc deelge- rcchtigden in 
de nieuwe dorpsakkers (wellicht hun oude 
bouwvelden), dat het grondverhuren door het dorp 
hun Jiiet ook cleze nieuwverkre- gen rcchten weer 
afhandig maakt (de huurover- eenkomst moet dan 
ook worden verlcden ton overstaan van een 
bestuursambtenaar), en het waarborgen aan allo 
inlandschc grond be workers van cen bchoorlijk 
loon. Op bcidc punten wordt gouvernementstoezicht 
geoefend. daar de bedoeling der geheelc hervorming 
juist is de strijdige bclangen van bevolking, grooten 
land- bouw cn vorst te vcrzocnen. 

Ten einde nu tusschen het oude landhuurstelscl on 
het nieuwe, zoo gcheel andcrc, Vorstenland- sche 
grondhuurstelscl een brug to bouwen — want tai van 
landhuurcontractcn zouden in 1918 nog voor jaren 
blijvcn voortduren 一，decrctcert Ind. Stb. 1918, dat 
de resident de landhuurgron- den broksgewijzo aan 
hot oudo regime kan ont- trekken, naargclang hun 
huurtermijn afloopt (de stok achtcr do dcur), doch 
tevens dat land- huurders, die bereid zijn voor cen 
aan te geven tijdstip hun landhuur in cen nieuwe, 
gemoderni- seerde vorstenbcschikking te doen 
omzetten, zul- len mogen rckencn op cen toekenning 
van dit nieuwe genot voor vijftig jaar, terwijl do con- 
versic cn verrekening van oude in nieuwe con- 
tractsbcpalingen zal geschiedcn met zorg, cn tcrwijl 
gedurendo do vijt ccrste jaren de vorst hen,zoo 
noodig,za) hclpen aan verplichten cultuur- arbeid 
tegen bctaling van bchoorlijk loon. Do bevoegdheid 
tot een en ander bohoudt de vorst zich voor in zijn 
brioven van grondschcnking aan de kaloerahans. In 
1920 hadden reeds in een aan- tul districten allo 
landbouwondernemingcn zulk ecn conversie 
aanvaard (b.v. allo in het 
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district Prambanan, Soera-karta, on alle in het district 
Kalasan, Jogjakarta), waardoor dan de reorganisatie 
van dorps- on grondwczen in zulke districten 
mogelijk wordt. en die later in cen gewonc grondhuur 
zaf ovcrgaan. De boven reeds vermelde 
waterschappen zullen dan verder moe- ten zorgen, dat 
de feitelijkc cultuurvoorwaarden voor de Europeesche 
landbouwindustrie (wier bloei in ellagcval een groot 
bclang is voor het wcl- varen der Vorstenlanden) 
gewijzigd worden in gunstigen zin, terwijl anderzijds 
de reeds aange- stiptc cultuurbrigadcs in Jogja zullen 
kunnen zorgen voor de beveiliging. 

Bezict men deze agrarisch-cconomische her- 
vorming als geheel, dan schijnt het nict gemakke- lijk 
tc antwoorden op de gewiqht,igc vraag, wic de kosten 
daarvan draagt: de be vol king, de vier rijken, het 
gouvernement, of de ondernemers ? Stellig dragen de 
drie laatsten aljen in de kosten bij; de be vol king 
echter ook, voor zoover de omzetting in dorpsbezit 
mocht neerkomen op de- possedeering van 
voormalige bouwgerechtigden,, gelijk vooral in het 
gewest Soerakarta niet schijnt uitgcsloten. 

"RjL-C -h t s p r-a a k, a d a t r e c h t, w e t- g.e-V-i n 
g. In de Mangkoenegaran, waar liet dorpsverband vaster bleef 
bestaan, komt wcl- licht een soort dorpsberechting voor ； 
daarbuiten kent men in de Vorstenlanden prapats, gevormd 
hetzij door de vier hoofden dor vier omliggende dorpen, hetzij 
door de vier voornaamste be= k els -rent meest er uit，die vier 
desa's. Het heet, dat hct gebruik der prapat-beslissingen (waar- 
aan geen executiemaeht verbonden is) bij de bevolking afneemt
； de landhuurders riepen voor kwesties over bevolkingsrechtcn 
nogal eens pra- pats in het Icven, die dan ecnigermate werkten 
als scheidsrechtbanken. De boven deze volks- justitie staande 
vorstenjustitie, al weder het eerst door Rouffaer zorgvuldig 
onderzocht, is door het gouvernement hevig verminkt. Binds 
1847 was de eigen rechtspraak van Soerakarta ten deele 
bedorven geworden; voor landsonderhoorigen had men er reeds 
sinds 1831 een residentieraad. Nad at in 1831 de sultan van 
Jogja zijn straf- rechtspraak over sultansonderhoorigen had 
moe- ten o verge ven aan den lande, hetwelk voor hen een 
rechtbank voor crimineele zaken instelde -(tot 1903), naast een 
residentieraad van 1831 voor de landsonderhoorigen, zoodat 
Jogjadestijds bij Solo verre achterstond op het gebied der in- 
heemsche rechtspraak, is in 1903 aan het rijk Soerakarta 
(ingevo]ge politick contract van 1893) nagenoeg de geheele 
rechtspraak — crimineel en civiel — ontnomen, en 
oyergebracht op vijf land- raden, die gelijkelijk lands- en 
sultansonderhoorigen berechtcn; terzelfder tijd is ook in Jogja 
cen landraad voor beide groepen van onderhoorigen 
(sultansonderhoorigen slechts in strafzaken) in- gevoerd, zijn 
deze gouvernemcntsrechters mede .bevoegd gemaakt voor de 
twee prinsdojnmen, zijn gercchten van den lande ingesteld, en 
zijn de lagere vorstengereefiten afgcschaft voor Solo, 
Mangkoenegaran en Pakoealaman. Bczat dien- tengevolge 
sinds 1903 het sultansrijk weer den voorsprong, nog zijn civicle 
rechtsspraak over sultansonderhoorigen en nog zijn lagere vor- 
stengerechten te hebben, met J Juni 1917 is, na de noodige 
pressie, ook voor "Jogja hieraan een eind gemaakt en nagenoeg 
alles op onzen landraad en onze gercchten overgobracht. Wat 
c/l /- < ! 

Chans aan inhcemschc rechtspraak ovorig is in do 
Vorstenlanden (zie voor Jogja Rijksbl. 1919 no. 
14) toont van ecn regeeringsslrevcn om het in- 
heemschc te ontwikkclen en tc stevigen weer 
bijzondcr weinig; dezc in stand gelaten rechter- lijkc 
autoritcitcn hebben slcchts bevoegdheid —civiclc 
en crimincelc — voor cen beperkten 
bring van vorsten verwant en.schcrperomschreven 
in Jogja bij Rijksbl. 1916. 
de soesochocnan een commissic 

In 1920 schijnt 
te hebben ingc- 

stcld voor reorganisatie van zijn rechtspraak. Prins 
Pakoeulam daarentegen hceft in 1907 ook dit res tan 
t inheemschc rechtspraak overgegeven aan den 
landc. De gcwichtigc Jogjasche agra- rische 
rechtbank, balemangoe (voor 1891: paso- wan. 
mangoe) gchcetcn, is in 1917 teruggcbracht tot een 
ad ministratieve instantic voor apanage- en 
agrarische kwesties (zie ook Rijksbl. Jogja 1917 no. 
18); door het verdwijnen der apanages wordt deze 
bevoegdheidskring nog weer engcr. De eenc 
Vorstenlandsche godsdicnstige rechter (soerambi) 
van elk der rijken Solo, Mangkocncga- ran en 
Pakoealaman is door ons afgeschaft in 1903, terwijl 
die van Jogja na 1903 ecn zeer be- perkte 
competcntie heeft behouden ； in plaats daarvan 
werkt thans op elk der beide gcwcstelijkc 
hoofdplaatsen een priesterraad op den voct van Ind. 
Stb. 1882, wederom voor lands- en zelfbe- 
stuurs-onderhoorigen gelijkclyk. Als Europeesche 
rechters vindt men sinds 1903 vijf residcntiege- 
rcchten in Soerakai-ta en e6n in Jogjka;?jrta.; voor 
allc landaarden landgerechtcn. Residcntie- 
gerechten, landraden enz. ressorteeren onder den 
raad van justitie te Semarang. De vorstcnrccht- 
spraak volgt rcgels van adatprocesrcclit, gecn regels 
van het Inlanclsch Regieinent; de vorsten- landsche 
socrambi's vertoon den de bijzondcr- heid, dat, in 
afwijking van de Mohanunedaan- schc wet, 
getuigen er vooraf werden bciiedigd. 

Indian men van het adatrecht der Vorsten Ian- 
den het agrarisch recht en de organisatic van het 
vorstengezag uitzondert, welke de belangcn van 
gouvernement en landhuurders rcchlstrccks 
raakten en daardoor de aandacht trokken, doch 
eerst van Rouffaer ecn grondig ondcrzock ont- 
vingen, is dit adatrecht gebrekkig bekend. Het 
is het adatrecht van MiddebJava, doch door den 
oppressieven invloed der vorsten direct cn indi- 
rect nogal gewijzigd. Over dcsawczen en groml- 
bezit were! reeds gesproken ； het faniiliorcclit 
vertoont bijzonderhcden ter zake van (l<； vor- 
stenfamiMen zelf; de locale huwelijksluite.r (dccl 
II, bl. 122) hcct dccls naib, duels pasah; een hu- 
wclijksgeld, srakah genaamd, wordt genocind, 
■ doch onvoldoendc beschreven; bij erfonis schijnt 
allecn het soldo der nalatenschap, niet activa 
naast schuJden, over te gaan ； het dorpsbcschik- 
kingsrccht is zoogoed als verd wencn ； tie Javaan- 
sche bo u win an mocht op zijn woonerf geen boo- 
nien of buinboe omhakken zonder vergunning,- 
en do fijno vruchtboomen aldaar behoorden aan 
vorst of apanagohouder; voor ontginning was 
oorlof van's vorsten ambtenaren of, bij apanage- 
grond, van (liens I'entnieester noodig ； grondver- 
panding was zeldzaam, evenals dcelbouw en 
veldhuur; transacties door reizendc koopvrou- 
wen, bakoels, zijn talrijk; voorschot op gewas 
(empingan) en loonarbeid worden ver meld ； de 
vorstenrechtspraak heeft van het adatstrafrccht 
ecu cn ander doen voortlevcn. De Pakoealaman 
heeft. sinds J912 een vorstenverordcning op de 
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gronclontginning (Rijksbl. 1918 no. 16) en sinds 
1905 ccn op de Mohammcdaanscho huwclijkslui- 
ters (nu Rijksbl. 1918 no. 19). 

Be halve door verdringing vanwege gouvcrnc- n
】en! of vorsten hceft het adatrccht sterke wijzi- ging 
ondergaan door wettige vorstencdictcn of 
zelfbcstxiursverordeningen (pranatan, oendang- 
oendang, angger-anggeran cnz.; deel II, bl. 154, III 
bl. 68), die eon deel van het adatrccht uit- maken en 
welkcr bindende kracht in Ind. Stb. 1911 no. 569 (zij 
het op inconscquente wijze) is •erkend (vgl. 
Rijksblad Mangkocncgaran 1920 no. 5, Jogja ] 916 
no. 19). De oudere en merk- waardigste uitingen van 
vorstenwetgoving zijn de vrij omvangrijkc 
wetboeken nopens apana- gestclsel. bekel-stelsel, 
grondcnrecht, dorpsge- schillen, delictcn enz, zooals 
de Angger scpoeloch (1818), de Nawolo Pradoto 
(1771, 1818), de Pranatan patoch (1863), de 
Pranatan bekol (1884)； deze wetboeken, welker 
ontstaan en samenhang alweder eerst door Rouffaer 
goed is nagespoord, zijn achterecnvolgens gepubli- 
ceerd, o. a. door Roorda, Oudemans, Hunger. De 
jongere edicten van de vorsten of van hun 
zelfbestuurders, sinds 1916 en 1917 gemakke- lijk 
uit de genoemde vier rijksbladcn tc kennen, geven 
den treurigen indruk in hoofdzaak opge- drongen 
maaksels te zijn van de gewcstclijke kantoren, 
dikwijls ontlccnd aan het Indisch Staatsblad, 
dikwijls uniform voor de vicr land- schappcn, en 
dikwijls het vermoeden wettigend, dat de 
Ncderlandschc tekst het origineel, de Ja- vaansche 
een nict onbcrispelijke translatie-ar- beid is; de 
jaargangen der rijksbladcn zijn trou- wens niet 
iugcricht als Javaansche boeken met Nrderlandsclie 
inlasschingcn. maar omgekeerd. rJ'erwijl voor Jogja 
in 1916 het edietvan den sultan oc-ndang-oendang, 
dat van den rijksbestuurder ■jiranatan hcette. is men 
dit woordgebruik later gaan omkeeren ; voor de 
prinsdoinmen schijnt a lies pranatan te hecten. 
Terwijl soenan cn sultan ̂ lechts bij uitzondering zelf 
legifcrecrcn <■11 <!(■ wetgeving jncestal aan den 
rijlcsbestuur- <k-r ovcrlatcn, vcrordencn de bcide 
prinsen in eigen persoon. Do uitheemsche indruk 
dezer in})<,(, jnsch verbceldendc verordeningen 
niaakt het niet gcmakkclijkcr zc, gelijk toch bchoort, 
als adatrccht aan te nmrken. De wetgevings- 
bevoegdheid der residenten over landsondcr- 
hoorigen en, voor zoover de politieke verhou- <ling 
zulks meebrengt, ook over vorstenondcr- lioorigcn 
bcHtaat Jjicr nog onverkort, dcwijl, and'.TS dan in 
de rest van Java en Madocra, gc- wcstelijke cn 
])laatrfe]ijke raden ontbreken. Sinds <lc 
watcrschapsordonnantie van 1920 zijn in de 
Vorstcnlandcn ook watcrschaj)s verordeningen te 
wachten, vustgcsteld door de raden dier in- 
stellingen, waarin naast Europcanen Javanen zitting 
Jicbben. 

(Jewichtig uit het oogpunt van rcchtHbedecling 
<?n rechts hand having is nog het algemccn- Indo- 
ncsisch recht van massaprotest, door de lijdzanio 
bcvolking dor Vorstcnlandcn bij hcrhaling toege- 
past, wannecr op een of ineer ondernemingen de 
inaat der Europeesche vceleischcndheid overliep cn 
de tocstand ondraaglijk werd. H«t bestaat hierih, dat 
men zich in mass a naar den vorst, den 
rijksbestuurder, cen regent enz. begeeft, zwijgend op 
(liens erf ncerhurkt, en vervolgcns de gricven 
voorbrengt. Nog in de laatstc tien- t alien jaren 
hebben on tel bare malen zulke 

manifestaties zich voorgedaan. Terwijl voor het gou 
verne mentsgebied het politiestrafre- gloment van 
1872 dezo weldadigc volksinstel- ling onderdrukte, 
gelijk thans art. 510 lid 2 straf- wctbock N.-I. doet, 
was voor de justiciabclen der inhecmsche rcchtspraak 
in de Vorstenlanden deze aloude bevoegdheid blijven 
voortbestaan. Het is pynlijk te constatecren, dat, 
zoowel ten gevolgc van de ophoffing der inheemsfehe 
recht- spraak (cn invocring van ons strafwetboek) als 
(voor Jogja) van een rijksbestuurdorsbevel van 13 
Sept. 1918, deze veiligheidsklcp tegen onder- 
drukking van de bevolking ontnomen is in een tijd, 
waarin de tocstanden nog gccnszins afdocn- de zijn 
verbeterd. 

Versprcide onderwerpen. Het op 15 Oct. 1902 
bcvolen wclvaartsonderzock heeft zich nict 
uitgestrekt over de Vorstcnlanden; de achtcrlijke 
tocstanden inaken deze gewesten tot cen gcschikt 
terrein voor gevaarlijke propaganda, zoodat de 
nieuwe verordening op vereeni- -ging en vergadering, 
na haar inwerkingtreden in Sept. 1919, reeds 
gcschorst is moeten wordqji voor hetgewest 
Soerakarta (Ind. Stb. 1920 n°.378) Van 
bestuursontvoogding kan in de Vorstenlan- den 
slechts sprake zijn in dezen gewijzigden zin, dat men 
de zelfstandighcid der inhcemschc vorsten meer 
eerbiedige dan tot dusver gewoonte schijnt； voor 
den geest dicr vorsten, zic men de waardige woorden 
van den Prangwadono in den Volksraad op 16 Nov. 
191S, en de bovengenoem- de daden der 
Mangkocncgaran tcr aanzien van de apanages en van 
de financien. Het dwangcultuur- stelscl van den lande 
heeft van 1833 tot 1901 ook in de Vorstcnlanden 
bestaan, zij het op beperkten voet. Rcchtstrecksche 
bevorde- ring van inlandschen land bo uw geschicdt 
door mantri's tani cn assistent-mantri's tani (zie de 
rijksbladen): 1 and boiiwcHJ'susscn verliepen ； een 
landbouwschool is opgcricht tc Tegalgondo, in het 
rijk Soerakarta. Irrigatiewcrken worden voor- bereicl 
door waterstaatsingenieurs ； een deel der 
Vorstenlandcn behoort onder de irrigaticafdee- ling 
Pemali-Tjomal; in Oct. 1920 is in de Mang- 
kocncgaran ccn uitgebreide wadoek tc Tirto- marto 
(reg. Karanganjar) tcr hand genomen, bin- nen welker 
gebied ook een der vermelde sjniker- fabrickcn van 
het vorstenhuis ligt. Op onder- seheiden plaatsen zijn 
rijkspasarloodsen gebouwd, welker opbrengst door 
beter controlo steeg; vor- stelykc pasarverorcleningen 
zijn opgenomen in de rijksblaclcn. De 
gezondheidstoestand der bcvol- king schijnt niet goed
； de pest bezoekt ook dit gebied. Onderwijs en 
krcdictinaatrcgclen zijn nog pas in hun begin. Aan do 
Hindoe-oudhcden wordt sinds het begin dezer eeuw 
zorg gogeven. Zio voorts op OPIUM, 
PANDHUISD1ENST cn ZOUT. 

Lileraluur.Verre bovenaan staat het artikel Vor-
stenlandcn in den cersten druk dezer Encyclopae-- 
die, van de hand van G. P. Rouffaer, met zijn zeer 
uitvoerige literatuuropgavo aan het slot; eon artikel, 
waarvan vortrouwd mag worden, dat het binnen 
afzienbaren tijd ongewijzigd zal worden herdrukt. 
Voor recente gegevens vallcn te ver- melden: de 
memorie van toolichting bij do In- dischc begrooting 
voor 1912； Van der Linden, De reorganisatie in de 
Vorstcnlanden, in T. B. B. 42, 1912; Wocs.th^ff, De 
decentralisatiowctgeving, 1915, bl. 12—15 (over de 
watcrschappen); Miih- lenfeld, In den dajem van 
Vorst. Mangkoe Negoro, 
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依七,以"讣港YU- - 13 “ 

1916 (hetzelfde als: Een troonwisseling in de 
„ Vorstenlanden in Ned.-Indic (Oud en Nieuw 

匕71916); Koi. Verslag 1917, bijl. A*: Rouffaer in 
fr Bijdr. Kon. Inst. L.J1\ V., 1918 (agrarische nota\； 
少f,. i^bnqui^re, Grepen uit de Vorstcnlandsche histp- 
7， ' 匕*。ven de laatste jarcn, in Kql. Tijdschr. 7,1918; 

.. : .' Van Zon, De 'boSsclieii in het Mangkocnegara- 
匕C*了 yj^che Bijk, in Tcctona, 1918; Simon, Het agra- 
J，rische stel^cl in de Javasclie Vorstenlanden en 
/ do reorganisatie, in Koi, Tydschr. 7? i91S；\Van 
pollen ho ven, Het adatrccht van N. I., I. 1918 
少〜、(皿夙 de' correctics van Logeman in Adatrecht- 
'/ f' bqindel 19); Ter Haar in Ind. I'ijdschr. v. h. 
.，「、 Rccht 112, 1919, bl. 201 vgg.: Noto Soeroto, 
■ ■,/ Beknopt gesclncdkundig ovcrzicht van het sulta- 

"> …' L naat Jogjokarto, 1920; S.K., Een 
Javaajisqh- 

vorstenhuwelijk, 1921 (ook in Ned.-Indie Oud en 
/■.，厂 Nieuw, 1921)； alsinede de genoemdc Rijksbladcn, 
de Adatrcchtbundcis, en de discussien in den 
"'d Volksraad. VREEDE (ALBERT CORNELIS). Gcboren te 

Gorinchem 29 Januari 1840, zoon van Prof. 
Mr. G. W. Vreede, liet zich in 1857 te Utrecht, 
als student inschrijven, waar hij colleges in~de 
klassieke letteren en die in de chemie volgde. 
Na in 1859 het candidaatsexamcn in de klassieke 
letteren afgelegd te hebben, zette hij deze studie 
niet verder voort, dochvertrok in 1861 naar Indie, 
waar bij bij de suikercultuur in Oost-Java werk- 
zaam was. Hi er verwierf hij zich de kennis van 
het Madoereesch, die hem later aanlciding gaf 
tot het schrijven zijner werken over die toenmaals 
nog weinig bekende taal. In 1868 zag hij, door 
ziekte, zieh genoodzaakt naar Nederland terug 
te keeren. Hier legde hij in 1870 het Indisch amb- 
tenaars-examen af. Hij keerde evenwel niet naar 
Indie terug, doch vestigde zich als privaat-docent 
in het Javaansch aan de toenmalige Rijksinstel- 
ling ter opleiding van Indische ambtenaren. Toen 
de nieuwe wet op.het Hooger Onderwijs de opricli- 
ting van vele nieuwe hoogleeraarsstoelen ten gc- 
volge had, werd hij d'en lien October 1877 hoog- 
leeraar in de Javaansche taal- en letterkunde, 
welk ambt hij aanvaardde met eene rede over de 
beoefening. der Javaansche taal aan de Rijksin- 
stellingen, v. Ind. onderwijs als grondslag voor de 
studie dier taal aan de Rijksuniversiteit. Boven- 
dien bleef Vreede tot de opheffing der genieen- 
telijke instelling ter opleiding van Indische amb- 
tenaren hieraan verbonden. In 1892 werd hij na 
de verschijning van zijn Catalogus der Javaansche 
en Madoereesche Handschriften der Leidsche, 
Uniyersiteitsbibliotheck. Doctor honoris"-causa 
in de taal-^n letterkunde van den Indischen Ar- 

chipel. Hij overleed 20 Aug. 1908 te Leiden. Van 
zyne geschriften zijn, behalve zijne bovengc- 
noemde oratio inaugurals en zijn Cat. der Jav. en 
Mad. Hss., nog te noemen: het Javaansch- 
Nederlandsch Handwoordenboek, waarvan hij de 
2e~uf€gave (1875) met Roorcla, de 3e (J 886) alleen 
en^de 4e (1 OOTJIiferdr. Gunning uitgaf. De latere 
uitgaveh. van Roorda's .Javaansche grainmatica. De 
derde druk*van Meinsma^ uitgavc der Babad Tanah 
Djawi 1903.7.Zijn onderzoek naar de be- t'eekenis 
def"Javaanscl)e wortel woorden in Actes du 6e 
Congres des Orientalistes a Leyde, Section 
polynesienne, 37 sq cn *zijne rede als rector 
magnificus: „Over de oorspronkelijke en figuur- 
lijke beteekenissen der JavaanscheNvoorden" (Lei- 
den, E. J. Brill, 1897). Verder zijne bijdragen in het 
Feestalbum, aangeboden aan Prof. Veth, be- 

vattende de episode in de Rangga Lawc over de- 
stichting van Majapahit On in het Fcestalbum, 
aangeboden aan Prof. Kern, gctitcld: „Nog ccnigo 
taal- en letterkundige aanteekeningen op het Nieuw-
javaansch gedicht GAlAgAlii'' (bl. 195 — 198). 
Voorts de Handleiding tot de beoefening der 
Madoereesche taal, in vicr decltjes, waarvan do 
tweede druk in 1882 — 1890 verschccn, cn de 
uitgave der Madoereesche Tjareta Brakaj (Leiden, E. 
J. Brill, 1878). Verder schrcef hij nog in de Bijdr. van 
het Kon. Instituut v. T. L. en Vkk.: Javaansche 
spreekwijzcn (4e volgr. II, 371 — 374). Nog iets over 
,,koein可ocs", „ngoendoeh mantoe" en “kajoet" (ib. 
Ill, 150 — 154). Herin- nering aan J. J. Meins ma (5e 
volgr. II, 1 —6); Javaansche spreekwijzen (ib. II, 
164—166); Ala of Alah (ib. IV, 649 — 652); 
Herinnering aan Dr. J. Pijnappel Gzn. (6e volgr. X, 1 
—14): Re- censics of aankondigingen van: Tjareta 
Brakaj, Proeve van Mad. spelling door Dr. J. J. van 
Limburg Brouwer (ib. 3e volgr. XI, 369 — 385); Een 
boekje voor den inlander door het Ned.-Ind. 
Gouvernement uitgegeven (ib. 4e volgr. I, 165 — 
187); De aanteekeningen van Mei ns in a op de 
Babad Tanah Djawi (ib. IV, 579 — 590); De 
vertaling der Abiasa door den heer H, C. Humme (ib. 
591-593 en VIII, 229-20)) en Kantteekeningen. op de 
woordenlijst van Kern's „de Fidjitaal ver gel eken 
met hare vorwanten in Indonesie en Polynesia'' (5e 
volgr. II, 405 — 426). In het deel der Bijdr. T. L. Vk. 
uitgegeven ter gelegenheid van一het. Leidschc 
..Oricntalisten- oQXigres,.schreef hij： „Bangsa 
Tjara, Mad. dong- eng. Tekst, vertaling en 
aanteekeningen” (bl. 137 — 143). Ten slotte zijn nog 
te noemen zijne recensie van Elzevicr Stokmans cn 
Ma - rinissen's „Handleiding tot de beoefening der 
Mad. taaP, (Ind. Gids, II, 329 — 336) cn van F. S._ 
A. de CI ere q „Hct Malcisch der Mo- 
Igkken?'~(Gids, 1878, JI, 155). Zie over hem: 
Levensberichten -der Jcden van de Mij. van 
Lettei'kunde te Leiden, door Prof. Holw(rr(la, 1909, 
bl. 120. 

VREEMDE OOSTERLINGEN. Gold v66r 1 Jan. 
1920 de voorstclling, dat de personcn met wie de 
Indische wetgeving in aanraking konit (ingezetenen 
zoowel als anderen), worden in catcgorjeen of 
Jandaardcn — Eur<；pea- nen, met Europeancn 
gclijkgestclden, inlan<l<-r.s, en met inlanders 
gelijkgestelden (art. 109 oud Reg. reg].), welke 
Jaatstcn ook vreemde oostci )in- gen heetten (art. 73 
oud Keg. reg!.), si nds(1<- in- werkingtreding op 
genocn)den datum van het nieuwe art. 109 Reg. regl. 
(Ind. Stb. 1907 no. 205, 1919 no. G22) worden niet 
langer de personcn, docli de wettelijke voorschriften 
verdecld in ( a- tegorieen : in be pal in gen voor 
Europeancn (under welke nu ook de vroegere ,,mct 
Europeancn ge- lijkgestclden" vaJlcn), bepalingcn 
voor inlanders, en bepalingcn voor vreemdc 
oosterlingen. De ha- telijke, althans gehate, naam 
„niet inlanders gc- l^kgestelden" is daarmede in elk 
geval verdwell cn (zic VERDEEL1NG DER 
BEWONERS), a! duikt zij in Ind. Stb. 1920 no. 60J 
wecr oj)； het twistpunt, of men, Christen zijndc, 
onder de b< |)a- lingen voor vreemde oostcrlingen 
kan vallen, is door de genoejnde wet in Ind. Stb. 1907 
beslist in bevestigenden zin. In verband met lict oude 
art. 105 lid 2 Reg. regl. en de daarop gegronde, thans 
vervancn, toelatingsverordeningen van 1872 voor 
westersche vreeni.delingen eenerzyds en ooster- 
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sche vreemdclingcn andcrzijds, is het cen tijdlang 
gobruik gcwcest (zie b.v. het bovcnschrifb bo von 
By bl. 6700), de hicrbedoelde personen „oostor- 
schc vreemdclingcn" to nocmcn, indicn ze geen 
ingezetenen van Indie waren, en„vrcemdc ooster- 
lingen", indicn zo dat wcl waren; doch dit ver- 
nuftsspcl is later opgegoven. Voor de ingcwikkcl- 
<le rechtsfiguren, die ontstaan, a Is men — met het 
nieuwe art. 109 — waarlijk gaat aanne- men, dat 
iemand vreemde oosterling kan zijn of blijven 
zonder ecn a an „de bepalingen voor vreemde 
oosterlingen" onderworpcnc to wezen, zic incn 
Bijbl. 832G en prof. Kleintjes in Ned. Weckbl. v. h. 
Recht 9919. Ecn andere mocilijk- heid is gclukkig 
tot het verlcdcne gaan behooren: de behandeling nl. 
van overwalsclie inlanders (inlanders van ecn ander 
ciland of uit ecn ander gewest) als vreemde 
oosterlingen voor het pri- vaatrecht, in eenige van 
die deelen van Indio (Java en Madoera, Tapanoeli, 
Sumatra, Bcn- koelen, Sumatra's Oostkust), waarhet 
Europecsch privaatrecht na aftrek van familie- en 
versterf- recht (en de daarmcc sam&nhangendc 
rcch^cr- lijke bevoegdheid) ook op deze groep van 
inlanders toepassciijk was gesteld (Ind. Stb. 1855 
no. 79, art. 9, enz.). Door Ind. Stb. 1912 no. 451 cn 
452 is deze toepasselykverklaring te niet gedaan. 

Het aantal dor „aan de bepalingen voor vreemde 
oosterlingen onderworpenen" wordt in den •Reg. 
alm. voor 1921 gesteld op 833.000. Zij behooren in 
indirect gebied bijna altijd tot" de lan ds- 
onderhoorigen (decl HI, bl. 89), vgl, Ind.Stb. 1919 
no. 822, art. 14. 

De verschiHen in wetgeving tusschen vreemde 
oosterlingen cn andcren gaan buiten art. 109 Reg. 
regl. om, hctwelk alleen dient om te interpreter rcn. 
Zij liggen of lagen vooral op zes terreincn: eigen 
bestuur, boperking van verkeer en verblijf, 
belastingen, rechtspraak, grondbezit, onderwijs cn 
schutterij (vgl. dccl I, bl. 483). 

Ging art. 73 oud Reg. regl. uit van ecn eigen 
bestuur door vreemde oosterlingen over vreemde 
oosterlingen (deci f, bl. 286 — 287), in 1918 is dat 
wotsartikel ingetrokken ten einde — naast af- 
schailing van het wijkcnstclscl — tevens inoge- 1 ij 
k (niet: noodzakclijk) to ma ken, dat men b.v. oj> de 
drie grootc hoofdplaatscn van Java met het stclscl 
van oigen hoofden dor Chineczcn (ook der 
Arabieren CJIZ. ?) zou broken, Ecn verordening op 
<lit stuk is niet gemaakt; men schijnt het tc la- ten 
bij de noodige administrate eve bcscliikkingen. (Jok 
het ra])j)ort <1<T Jferzicningscominissie (1920) wil 
gecn apart bestuur voor vr. o. meer. 

De belcimnen'iide rcgels op verkccr en verblijf 
der vreemde oosterlingen, d. i. het voor hen gehlcnd 
passen- cn wykenstclsd, zijn voor Java en Madocra 
gdiccl afgcschaft met 1 Aj)ril 1919; lict 
wijkcnstclscl daleerdo or al van de Coin])agi)ie, die 
het ontleend had aan soinmigo Javaanscbo rijken 
(vgl. Ind. Stb. 1835 no. 37) cn die het on dor toezicht 
steldc van don com missaris voor de zaken van den 
inlander. Alon vrccsclc destijds groot econoinisch 
nadeel voor de Indone- Bischc bcvolking van zulk 
ecn vrijlating van Chi- neczen on Arabieren ； wat 
de ervaring dicnaan- gaftndo na 1 April 1919 gelccrd 
heeft, schijnt niot inedegedecld. Voor de 
buitengewealcn wordt hot passenstclHcl (Ind. Stb. 
1915 no. 702) nog nood- zakolijk goacht. Zic voorts 
VERBLIJF. 

Tegen cen apart belaslingwezcn voor vr. o.― Zy 
zijn, onder mcer, niet onderworpen aan de 

landrcnte — trachten de unificatieplannen op 
bclastinggcbied (zie BELASTINGEN en UNIFL 
CATIE) te rcngccrcn ； zic ook Schadcein Tijdschr. 
Binn. Bcstuuro 1, 1917. Vreemde oosterlingen val- 
len zoowcl buiten de hccrcndi«nstcn van art. 57 Reg. 
regl., hctwclk alleen voor inboorlingcn, d. i. eigenlijk 
gezegde inlanders gcldt, als buiten de ge- 
meentediensten van art. 71 Reg. regl., omdat zij geen 
cigen dorpsgemeenten als daarbcdoeld ken- nen； 
nochtans zijn jarenlang op Batavia, Banka, in West-
Borneo en elders, onwettigo diensten van hen 
gevorderd geworden ； zie b.v. Ind. Stb. 1914 no. 
724 aan het slot, 1917 no. 519 en 520. 

Ten aanzicn van de rechtspraak zijn de vreemde 
oosterlingen (of ook wel, alleen na 1917, de Chinee- 
zen) op Java en Madoera en in ticn gewesten 
daarbuiten aan Europeesch privaatrecht en aan den 
Europecschcn rechter onderworpen, in straf- zaken 
daarentegen aan den inlandschen rcchtcr, behalvc 
voor zoo ver de unificeerende landgcrech- ten. 
rechtspreken. Het strafwetbock van 1915 heeft hier 
eenheid van materieel strafrecht ^e- bracht. Als in 
burgerlijke zaken geen toepasselijk Europecsch rccht 
voor hen mocht geldcn, cn buiten de bovenbcdoclde 
gewesten, zijn de vreemde oosterlingen 
onderworpen aan hun adatrecht cn aan den 
inlandschen rechter. Inheemsche rechtspraak bestaat 
nergens voor hen sinds de eigen rechtspraak der 
kongsi's van West-Borneo in 1884 verdween (deel II, 
bl. 426). Vgl. voorts deel I, bl. 485, en III, bl. 570 
vgg. 

Het grondbezit der vreemde oosterlingen wordt, 
evcnals dat dor Europeanen, sterk inge- perkt door 
het voorschrift van Incl. Stb. 1875 no. 179, volgcns 
hetwclk inlanders hunnaarinlandsch recht bezeten 
grond niet aan nict-Indonesiers mo- gen 
vervreemden. Onwettig grondbezit van vreemde 
oosterlingen is desniettemin frequent; Ind. Stb. 1912 
no. 177, 1913 no. 292 enz. hebben. gepoogd daarop 
ordc te stellen. Europeeschen grondeigendom, o.a. 
dien van particuliere lande- rijen, kunnen zij hebben 
en hebben zij dan ook dikwijls ； ook kunnen zij 
aldaar crfpachtsrecht (deel III, bl. 348), d. i. 
bewerkingsrccht, hebben. 

Over onderwijs voor vreemde oosterlingen en 
voor alle rassen zonder onderscheid, zic ONDER-
WIJS, en dccl I, bl. 483-485. 

Over hun schuttersplicht in de grootc Oost, zie 
deel III, bl. 729; bij do regeling van 1878 van deze 
materio voor Menado werden zij zelfs tot de 
inlandsche burgers gorekend. 

Het afschaffcn van pandhuispacht, ,opiuni- pacht, 
slachtpacht cn andere pachten heeft voor het 
bcdrijfslcven der vreemde oosterlingen grooten 
invloed gohad. Zie daarover BEL AS TIN- GEN cn 
CHINEEZEN. 

Do gezamolijko vreemde oosterlingen (Chinee- 
zen, Arabieren, Klinganeezon, enz.) vormcn noch 
ccn staatkundige, noch con cconomisclio eenheid; op 
hun belangcn wordt clccls door de ambtenaren voor 
Chincescho zaken, deels door don adviscur voor 
inlandsche cn Arabische zakon gelet. Wordt art. 55 
Reg. regl. (betreffende het recht van vrije klacht) 
mcestal niet van toepassing goacht op vr. o., somtijds 
zijn voorzioningen getroffen bijzon- derlijk om hen 
to bcschernien: zoo de bepalingen van Ind. Stb. 18G8 
no. 8 (vr. o. als huurlin- gen), do latere govolgde 
koelieordonnantics, do ar- beidsinspcctic. In do 
moderne staatkundige hor- vormingen hebbon ook 
zij gedeeld. Do invoering. in 1910 van de wet op hot 
Ncclerlandsch ondor-* 
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daanschap. zonderdat zulks gepaard ging met 
herstel van bestaandc grievcn (dcel I, bl. 485, III, bl. 
88), gaf aanleiding tot nogal wat roerighcid onder de 
Chineczcn, evcnals het voorncmcn in 1919 om de 
milijic, behalvc voor Europeancn, bovendicn voor 
Indonesiers en vreemdc ooster- lingcn in to voeren. 
De vr. o. hebben, voor zoover zij Ned； onderdancn 
zijn, verkicsbaarheid of be- noembaarheid voor 
locale radew on volksraad —dat onder do gekozen 
leden van den volksraad een ef mcer vr. o. zullcn 
zijn, wordt voorgcschrc- ven, maar is door de 
vcrkiezingsregeling niet ge- waarborgd — ； 
kunnen, onder hetzelfde voor be- houd, actief 
kiesrccht hebben voor locale raden, voor zoov.er dit 
reeds bestaat； en dcelen in de openstelling van 
schicr alle ambten voor Ncder- landsche 
onderdancn (dcel I, bl. 485, III, bl. 88 en 569), 
hoewel de oplcidingsgclcgenhcdcn som- tijds voor 
hen gesloten zijn. gelijk het gcval is met de 
inlandsche rechtsschool tc Batavia (deci 

§ III, bl. 102).   ----- 
• Juist bmdat de vr. o. gecn eenheid vormcn, zal 

men de nicestc gegevens hebben te zoeken op 
ARAB1EREN, CHINEEZEN, KL1NGALEE- ZEN, enz. ； 
een oudc benaming voor Engelseh- Indiers en voor lieden 
van het Maleische schicr- eiland is “Mooren". Een 
onderzoek naar den economischen toestand der vr. o. cn naar 
de wij- zigingen daarin schijnt niinmer gepubliceerd. Over 
hun publiekrccht handelt het nu verouderdc Bijbl. 4017 
(Chineezen) en mr. E. Zorab diss. Leiden, 1890; over hun 
kleeding Bijbl. 3707 en 6241 ； over hun behandcling By 
bl. 6061. Zie voor de kwesties van onderdaanschap en 
militie nog Oei K. P. in Ind. Gids 1919 en Han T. Tj. in den- 
f ze]fden jaargang. Vergelijk voorts de algeineene Fverken 
over staatsinrichting van Kleintjes, De ■ Xb.uter eh 
Margadant. 

VRIENDSCHAPSRIVIER. Zie EILANDEN- 
j ‘ . RIVIER. 

S VROEDVROUWEN. Zie GENEESKUNDIGE 
DIENST. 

[ J'. '"' VRIJ (JOHAN ELIZA DE). Geb. te Rotter- 
z-' dam 31 Januari 1813; overleden te ,8 Gravcnhage 31 Juli 1898. 

Beroemd kinoloog. In 1832 vestigde 乎 i ' < h目 zich als 
apotheker tc Rotterdam, werd in '37 : te Leiden tot Dr. in 

de chemie geproinoveerd, en. 
volgde in '41 G. J. Mulder op als leeraar aan de 
klinische school te Rotterdam. In '57 werd 

■ hij als scheikundige voor de kinacultuur op Java 
aan F. W. Junghuhn (II, 223) toegevoegd, een 

werkkring, dien hij reeds in '63 verliet. Tusschen Junghuhn 
en De Vrij wilde nl. de samenwerking niet vlotten. Aan 
laatstgenoemden werd een In- disch medisch certificaat 
uitgereikt, waarin te le- zen stond, dat De gestel door zijn 
eigen schuld zoo ten eenenmale onderjnjjnd was, dat hij 
met spoed naar Europa moest teruggezonden worden. Bijna 
een halve ecuw later raakte do steeds kerngezonde grijsaard 
nog in levendige verontwaardiging, als hij van die 
beschuldiging over zyn ..ondermijnd gestel,, gewaagde! Na 
terugkeer in het vaderland vestigde De Vrij zich te *s 
Gravenhage, en hij is daar tot weinigo dagen voor zijn dood 
steeds ijverig en met nog jeugdige energie aan het werk 
gebleven, vooral in scheikundige onderzoekingen den 
kinabast betreffend. Grootendeels zijn deze als 
„Kinologische Stu- di(in,, gepubliceerd in Haaxman's 
Tijdschrift . (no. I—LX zijner “StudiOn”)en daarna in het 

* Ned. Tydschr. v. Phannac. (eene nieuwe rij van 

13 „Studien tusschen 1889 en '98''). Groot is de Vrij's 
^erdienstc op dit gebied, o.a. voor de bc- proeving dcr 
zuiverheid van het kinincsulhiat uit- den handel, cn 
voor de bereiding van een good kina-extract 
(Extractuni cinchonac liquidum; de zg. ..kina-droppcls 
van Dr. de Vrij"). Do Vrij was R. N. L. cn o.a. ouk „ 
Com panion of the Order of the Indian Empire''; in '97 
word hem de Han- bury-mcdaille toegekend； ook 
ontving hij het doctoraat in de genceskundc h. c. Eene 
uitvocrigc levensschets, door Prof. F. A. Fliickiger, 
met, portret, koint voor in Reber's Galleric hervorra- 
gendci- Pharmaeognostcn der Gegenwart.j 7 , f / 

VRIJE DESAS： Zie DESA'S，疽 VRIJGEBIEDEN. 
Zie VRIJHAVENS. '' / 

.VRIJHAVENS. Ecn vrijhaven is cen haven,' waar de 
schepen van alle landen gclijkelijk worden toegelaten 
en de in- en uitgevoerde goederen aan geenerlei 
douancrechten zijn onderworpen. 

Nadat de Engclschcn.op 6 Febr. 1819 zich in het 
bezit hadden gestcld van het piland Singapore, volgde 
reeds spoedig de openstelling van de nieuwe 
nederzotting met hare voortreflelijkc ha- 
vdligelegenhcid als vrijhaven in den ruimsten zin van 
het woord, voor het onbelemmerdc schecps- en 
handelsverkccr van alle natien.Nooit misscliien werd 
op handelsgebicd een maatrcgcl geno- men, die meer 
dan deze aan de verwachting der ontwerpers 
beantwoordde. Binnen cnkcle jaren was Singapore een 
van de mecst bloeiendc niid- delpunten van verkeer in 
den ArchipeL 

Een zoo wcergaloos voorspoedige ontwikkcling van 
een nog kort te voren schicr onbckcude cn verlatcn plek 
op betrekkelijk korten afstand van. den zetel des 
bestuurs van Nederlandsch-hidic moest wel de 
aandacht van regeerders cn gcre- geerden te Batavia 
trek ken en de vraag bij hen doen- opkoinen of binnen 
de grenzen van ci^en grondgebied niet de gclcgenhoid 
te vinden was, oin zich insgelijks de voordcclcn tc 
verzekeren, die Singapore met zeldzaam geluk had 
weten deelachtig te worden. In den loop der 19c ccuw 
zijn vcrschcidcn pogingen aangewend om (}O<H* het 
verlcenen van het karakter van vrijhaven aan cen of 
andere liavenplaats in onze bezitlingcn deze een 
stelling gdijk of nabij komende aan die van Singapore 
te bezorgen. Men beproefde het achtereenvolgens met 
Riouw, met Sambas cn Pontianak en de Lanipongsche 
districtcn .met Makasser, Menado cn K6ma, met 
Aniboina, Jian- da, Ternate en Kajeli Qn ton slotte met 
Sabnng (eiland W6). 

Riouw of j uistcrgexegd Tandj oeng Pinang, werd 
met in gang van 1 Jan. 1829 tot Vrijhaven ver- klaard, 
op voorstel van den Com missaris Gene- raal du Bus 
de Gisignies bij cen Kojiinklijk bo- sluit van 10 April 
1828 (Ind. Stb. no. G8). Daarop volgde bij hot Gouv. 
besluit van 3 October 1833 (Ind. Stb. no. 65) do 
vcrklaring tot vrijhaven van Sambas en Pontianak in. 
de residentie Wester- afdeeling van Borneo, terwijl bij 
het Gouv. bc- 8luit van 1 Jan. 1839 (Ind. Stb. no. J) 
word be- paald dat „bij voortduring" ook in de 
Lampong- sche districten gecn inkomende noch 
uitgaando rechten zouden gcheven worden. 

Bij de publicatic van 9 Sept. 1846 (Ind. Stb. no. 27) 
werd door den Gouverneur-Gcncraal Ro- chusscn 
bcpaald dat, te rekenen van den len Jan. 1847, do stad 
Makasser ecu vrijhaven zou zijn. Bij zijne publicatie 
van 8 Sept. 1848 (Ind. Stb.no. 42) word. JietzeHde 
verklaard ten aanzicn van Mena- 
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do en Keina met ingang van 1 Jan. 1849, tcrwijl 
bij de publicatio van den Gouvorneur-Gpnoraal 
Duymacr van Twist van 23 Juni 1854 (Ind. Stb. 
no. 46) word afgokondigd de wet van 8 Sept. 1853, 
waarbij de havens van Amboina, Banda, Tornate 
on Kajoli werden „opcngestcld voor den vrijen 
,,in en uitvocr van allc goederen, zonder betaling 
.,,v&n rcchten of andere ongcldcn". 

Ten slotte werd, toen bij het Gouv. besluit van 
3 Febr. 1899 (Ind. Stb. no. 74) de afdceling Groot- 
Atj仓h van. het gouvcrncment Atjeh en Onderhoo- 
righeden bij het Nederlundsch-Indische tolgebied 
werd ingelijfd, het eiland Wd van dien maatregel 
uitdrukkelijk uitgezonderd, met de bedoeling om 
van dat ciland cen vrijgebied cn. van de daarin ge- 
legen haven een vrijhaven to maken. 

Bij do stichting van al die vrijhavens was steeds 
het oog gevestigd op de haven van Singapore, 
daar men zich tclkcns voorsteldc op die wijze een 
deel. van het weroldvcrkeer van Singapore te 
kunnen afleidcn naar de nieuwe vrijhavens. In 
zijn brief van 9 Sept. 1846, woarbij de Gouver- 
neur-Generaal Kochussen den Minister van Kolo- 

bovenstaando cijfcrs nopens Makasserzijn die v 
oor het gewest Celebes cn Ondcriioorighcden; die 
no pons Riouw(TandjoehgPinang) voor den Riouw- 
Archipcl cn die nopens Singapore voor de Straita- 
havens Penang en Malacca alsmcde van de Din- 
dings,Labuan cn de Christmas-cn Cocos-eilandcn. 
Toch levcrcn die cijfers geen bezwaar op voor 
hunne onderlingc vergelijking, ter waardecring 
van den omzet dor bcdoelde handolsplaatscn, 
vooreerst oindat in het gewest Celebes cn Onder- 
hoorigheden gecn andere haven dan Makasser 

nicn verzocht 's Konings goedkeuring te witten 
provoceercn op zijnc handcling der verklaring 
van Makasser tot vrijhaven, lict hij zich zclfs als 
volgt uit omtrent de verwachtingen, die bij van 
den maatregel koesterde: „Wannccr Makasser 
„als vrijhaven verrijst, dan kan het niet anders of 
“Singapore zal voor Makasser worden verlatcn!" 
De verwachtingcn van de achtercenvolgcnde 
maatrcgclcn gekoesterd zijn op den duur allc op 
even zoo vole telcursteJlingen uitgeloopcn. V66r 
en na de vrij verklaring bleef het handels- en 
scheepvaartvcrkecr op al die plaatscn absoluut 
onbcleekenend in vergelijk met den woiiderbaar- 
lijken vooruitgang, welken de handclsomzet te 
Singapore vcrkrecg. Oui hiervan een denkbeeld 
te geven, worden hieronder tegenover clkaar de 
cijfcrs geplaatst van den handclsomzet in de vrij- 
havens Singapore, Riouw (Tandjocng Pinang) en 
Sabang over 1913 cn Makasser over 1905, uitge-, 
drukt in guldens. 

Invocr. Uitvocr. Totaal. 

voor den algemecnen handel was opengcsteld, 
zoodat de opgaven van de in- cn uitvoeren van dat 
gewest allecn op Makasser betrekking kunnen 
hebben en voorts wijl de cijfers voor den Riouw- 
archipel cn die voor de vorcngemelde Engelschc 
havens derinate in hoofdzaak gevormd worden door 
do in- en uitvoeren, respectievclijk van Riouw 
(Tandjocng Pinang) en van Singapore, dat zij zonder 
bezwaar als kcnschetsend voor deze bcide 
vrijhavens kunnen worden gegeven. De op- bloei 
van Singapore mag zekcr niet in do eerste plaats aan 
het bezit van het vrijhavenschap worden 
toegcschrevon, maar ook aan vole andere fac- toren 
en wcl voornamelijk aan de bizonder gunsti- ge 
ligging vandie haven aan den grooten verkeers- weg 
tusschcn den Indischcn Occaan cn de Chi- necschc- 
en Japansche zeeen. Telkens dachten de 
Nedcrlandsch -Indische autoritciten die factoren 

Singapore G77.800.000 544.500.000 1.222.300.000 
Riouw (Tundjoeng 
Pinung) 5.500.000 
Sabang J 3.600.000 
Makasser 4.100.000 

26.000.000 
20.100.000 
9.600.000 

31.500.000 
33.700.000 
13.700.000 

ook voor een of andere plaats binnenhetgebipd on- 
zerkolonievereenigdtezien.dochcvenzoo velema- 
Icn moesten zy, na zekeren tijd, tot do erkenning 
komen, dat die gunstige voreeniging van factoren 
niet aanwezig was en dat de handci zich nu een- 
maal niet willckcurig laat vcrleggen. In verband 
met die orkenning werden gaandeweg al do bo-' 
vengenoemde vrijhavens opgeheven en geleidelijk 
bij het tolgebied ingclijfd met uitzondcring van. 
Riouw (Tandjoeng Pinang) en Sabang. Het feit 
verdient stellig vcrinelding dat, terwijl in die 
vroegerc vrijhavens, de laatsto jaren voor de in- 
lijving, ccn bijna absolute stilstand van de in- en 
uitvoeren viel waar te nemen, de handclsomzet 
na de inhjving ej; dadelijk aanmcrkelijk stecg, ge- 
lijk kan blijken uit het staatje hieronder. 

Zooals de huidige toestand is, doetymen juister 
niet mecr van vrijhavens te spreken, maar van. 
vrijgobieden. Waren vroeger bcpaaldo havens bij 
algemecnc verordening aangewezen als plaatsen 

 
Invoer. Uitvoor. Totaal. 

MCnado 1897 (jaar voor do inlijving) . . *. / 1.500.000 / 1.100.000 / 2.600.000 
1899 ( ,, na ,, „ ) • •- -2.100.000 -2.900.000 -5.000.000 
1913 .................................................  -6.900.000 -10.600.000 -17.500.000 

Amboina 1903 (jaur voor de inlijving)... / 400.000 / 1.600.000 / 2.000.000 
1905 ( „ nil ,, ,, ) •.. - 970.000 -1.800.000 -2.780.000 
1913 ..................................................  -1.900.000 -2.600.000 -4.500.000 

Tcrnato 1903 (jaar v66r do inlijving)... / 290.000 / . 750.000 / 1.040.000 
1005 （,,曲，， ，，）... - 570.000 / 1 600 000 -2.300 000 
1913 ..................................................  / 1.390.000- -2.300.000 -3.G90.000 

Makasser 1905 (jaar v66r do inlijving)... / 4.100.000 / 9.600.000 / 13.700.000 
】907 ( ,, m ,, -5.500.000 -10.500.000 -1G.000.000 
1913 ..................................................  -14.100.000 -18.600.000 -32,700.000 

dat waarbij in het oog moot worden gehouden, 
geon afzondcrlijkc stqtistickcn van don in- on uit- 
vocr van Makasser, van Riouw (Tandjoeng Pi- 
nang) en van Singapore worden gopubliceord; de 

waar, afgcschcidcn van wat daaronihccn zou mo- 
gen gobeuren, ondcr geeno omstandigheden doua- 
nerochton werden gohevon on algoheel vrijstelling 
van do Vorvulling van douano-formaliteiteu be- 
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stond, in den loop der jaren is in Ncderlandsch-Indie 
geleidelijk een aaneengcslotenlolgebied ont- staan 
(zieDOUANERECHTEN) met daarbuiten niet 
enkele havens, maar bepaalde streken, waar geen 
rechten geheven worden. Die strekon zijn thans: het 
eiland W6 (gouvernement Atjdh cn 
Onderhoorigheden); de kust van het landschap Siak 
(gouvernement Oostkust van Sumatra) van af de 
grens van het landschap Bangka tot de Soengei 
Lakar, alsmede do voor die kuststrook gelegen 
eilanden, met .uitzondering van de Siak- rivier, waar 
fechten worden geheven； de eilan- den van den 
Riouwarchipel, en de afdeeling Zuid-Nieuw-Guinca 
van de residentie Nieuw- Guinea. De voornaamste in 
die vrijgebieden gc- legen havens zijn: Sabang, 
Bengkalis, Tandjoeng Pinang en MGrauke. Die 
vrijgebieden zijn van de rechtenheffing 
uitgezonderd, niet omdat men —gelijk vroeger — 
door tolvrijheid den handel en de scheepvaart wil I 
ok ken, maar omdat, hetzij eene boteekenende 
handelsbeweging, hetzij de ■ omstandigheid, dat de 
heffing van tolrcchten do daarvoor te maken 
onkosten niet zouden dekken, inlijving bij het 
tolgebied vooralsnog niet ge- wenscht doen zijn. 
Slcchts ten aanzien van de haven Sabang ligt aan de 
tolvrijheid nog het oude denkbeeld van het lokken 
van handel en scheepvaart ten grondslag. 

VRIJMETSELARIJ. Na de vestiging in 1756 van 
.de Nederlandsche Groot Loge waren vrij spoedig in 
Oost-Indie teekenen merkbaar wijzen- de op de 
neiging om ook aldaar het Vrijmetse- laars Loge-
leven te vestigen. Het eerst was dit het geval in Voor-
Indie, in Bengalen, Negapat- nani op de kust van 
Coromandel, op Ceylon enz., 'gewesten, die later 
voor Nederland verloren gingen, waardoor of de 
Logos te gronde gingen of on- der het gezag van de 
Engelsche Groot Loge ge- plaatst werden. Wij 
bepalen ons daarom tot de streken, die nu nog onder 
het Ncderlandsch gezag staan. . 

De eerste Nederlandsche Loge in Oost-Indie 
word in 1764 te Batavia gevestigd onder den naam 
La Choisie. Zij werd gestUht door den heer J. C. M. 
Radermacher, dezelfde die in 1778 het thans nog 
?bestaande Bataviaasch Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen opriebtte, dat in zekeren zin, omdat 
het initiatief van Vrijinetsela- ren uitging, eene 
ma?onnieke stichting kan ge- noemd worden. 

De Loge La Choisie had slechts een kortstondig 
bestaan, daar zij in 17G7 ophield te werken. In 
datzeJfde jaar volgde eene tweede Loge te Batavia 
onder den naam van La sincere en in 1769 werd een 
constituticbrief verleend voor eene derde Loge, La 
Veriueuse genaamd. Deze twee Loges werden in 
1837 tot 66ne Loge vereenigd, onder den naam van 
De Sier in het Ooslen, met bepaJing dat deze rang zal 
bezitten volgens den constituticbrief van La 
Veriueuse van 1769. 

Op Java verrezen daarita de volgendc Loges: La 
Conslanle et Fidele te Senxarang, in 1801; 
De Vriendschap te Soerabaja, in 1809; 
Malar ant te D j ok j aEartaTjn 1870; 
L" Union Frederic royal te Sograkai：ta, jn 1872; 
Veritas te Proboli*ggo, in*l882; 
Exclsior te Buitenzorg, in 1891; 
Tidar te Magdlaag in 1896; 
FralerniULS^Q Saliga,, in 1896; 
St. Jan te Bandoehgrin. 1896; 
Humanitas te Tegal. in 1898; 

 

ifalang te Slalang, In 1901; 
Blitar to Blitar, in 1906; 
Het Zuider Kruis te Meester^Cornclis. in 1918; 
De Broederketcn te Batavia in 1919. 

Op de buitenbezittingen ontwikkcldc zich het 
mtigonnickc leven slechts langzaam cn zeer spaar- 
zaarn. De cerste Loge was die in 1858 te Padang 
onder den naam van Mata Hari werd opgericht. 
In 1880 volgde de Loge Prins Fre.de.rik te Koeta 
Radja en in 1888 de Loge Deli tc Medan. Op Cele- 
bes, te Makasser, werd in 1883 de Loge Arbeid 
adelt gesticht. 

Nog werden de volgende magonnicke verceni 
gingen opgericht: 
Dcugd'en IJ ver te Ainbarawa, in 1906； 
De Dageraad te K6diri, Jn 1907; 
Simplicilas te Pasoeroean in 1912； 
Midden Java te Poerworedjo, in 1913. 

Een dergclijke vereeniging te Sockaboemi, Fiat 
Lux, had slechts een kortstondig bestaan en- ging 
in 1913 in ruste. Deze vereenigingen hebben een 
kleiner aantal leden cn minder bevoegdheid dan 

ne Loges. • 
1899 Jiebben de Indische Loges zich veree- 

nigd tot een Provinciale Groot Loge, onderge- schikt 
aan het Groot-Oosten der Nedcrlanden. Het bestuur 
dozer Groot Loge wordt voorgezeten door een 
gedelegeerde van het Hoofdbestuur, den titel 
voerende van Gedeputeerd Groot-Meester. 

Behalve de Loges der gewone of blauwe Vrij- 
metselarij, zijn er te Batavia en Semarang ook Loges 
(Kapittels genaamd) van de Hoogere Gra- den of 
rootle vrijmetselarij en wordt het Nedcr- landsch 
Hoofdkapittel dier graden er vertegen- woordigd 
door een Gedeputeerd Groot-Mcester te Batavia. 

De Vrijmetselarij in Oost-Indie hcefl steeds, maar 
vooral in de laatste jaren, zich bcijverd tot het in het 
leven roepen, hetzij direct, hetzij indirect, van 
instellingen van algemeen nut, ter be- vordering van 
beschaving en verlichting, in den .vorni van 
studiefondsen, Industrie- en am bachts- scholen, 
frobelscholen, normaa]lessen,volksbiblio- theken, 
voordrachten voor jongelieden, school- kleeren- en 
voedingsfondsen. Bovcndien zijn door 
Vrynaetselaren, met hulp cn medewerking vecJu! 
van niet-Vrijmctselaren, te Batavia, Semarang, 
Soerabaja, Buitenzorg en Padang hulp ban ken 
gevestigd, op laatstgenoemde plaats ook con 
spaarbank. 

Tevens kan worden vermcld. lid bestaan van het 
Toekoinstfonds der Ncderlandsch-J ndischc 
Vrijmetselarij, gevestigd tc Batavia, waarvan de rente 
zal besteed worden voor nadcr tc b(；p：il<-n 
maQonnieke doelcinden, zoodra het kupitaal ccn 
.zoker bedrag zal hebben bereikt. 

Te Semarang is opgoricht cen uitkeeringsfonds, 
bestemd oih weduwen cn weezen van Vrijmctso- 
laren door uitkeeringen van / 1000 u / 2000 tegc- 
moet te komen. Aan dit fonds is ook ecn pensioen- 
fonds voor weduwen en weezen verbonden. 

Hierbij kan ook worden vermeld, dat toen de 
hoogere burgerschool voor meisjes te Batavia van 
Gouvernementswcge werd opgeheven, door het 
initiatief vooral van VrijmetseJarcn tc Batavia is 
opgericht ecue middelbareschool, tevens pension- 
naat voor meisjes. 

Men zie verder met betrekking tot de Vrij melse! 
ar ij in Oost-Indie: Woordenbock voor Vrijmet- 
selaren, in voce Oost-Indie, bl. 284 — 286; Mr. H. 
Maarschalk, Geschiedenis van de Or de der Vrij- 
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metselaren in Nederland, onderhoorige Koloniiin en 
Landen, Breda 1872, 8vo., biz. 361-389; J. Hageman 
J.Czn., Geschiedenis dor Vrijmctsclarij in de 
Oostclijko on Zuidclijkc dcelcn des aardboh, 
Soerabaja I860, 8vo.; II. 0. van der Linden, Feestredc 
uitgesproken in do Logo De Sier in het Ooslen to 
Batavia, 27 November 1869, Batavia 1870, 8vo.; 
Gedenkboek dcr Indisc he Vrijmctse- • lary ter 
gelegcnheid van haar 150-jarig bostaan. 
Uitgavc van G. C. T. van Dorp en Co. te Se- inarang； 
A. F. Gould, Beknopte geschiedenis dcr vrijmetselarij, 
vertaald uit het Engelsch door H. J. v. G., Gravenhage 
1911; Bibliographic, derfreimaurcrischen Litteratur, 
von August Wolf- stieg 1913 (uiigave van 
de„VereinDeutscherFrei- maurer"). f/? 

VRIJWILLIGERSKORPSEN. Het denkbeeld om in 
Indie vrijwilligerskorpsen op te richten da-, teert uit 
den tijd van den Zuid-Afrikaanschen oorlog； het 
werd door den Gouv. Gen. Roose- boom (1899 —
1904) aangeprezen als ecn. der mid- dclen, die het 
verouderd instituut dcr schuttery-' en zouden kunnen 
vervangen. De Regcering heeft de oprichting van deze 
korpsen steeds bevor<Xprd tot vei'hooging van's 
Lands weerbaarheid, onder meer door in de regeling 
betreffende de door den Gouv. Gen. erkende korpsen 
(zie Ind. Stb. 1902 no. 331, 1904 no. 383, 1915 no. 
249, 1916 nos. 241, 719 cn 761, 1917 nos. 374 en 574) 
te bepalen, dat aan deze wapenen, munitien, kleeding- 
en uit- rustingstukken uit 's Lands voorraad verstrekt 
kflnnen worden (zie ook Bijblad no. 5875). Voor 
erkenning als vrijwilligcrskorps door den Gouv.- Gcn. 
wordt geiiischt: 

lo. dat het een gewapend korps is, bestaande uit ten 
niinste 25 leden, en als rechtspersoon is erkend; 

2o. dat het doel is de leden te oefenen in den 
wapenhandel, in het bijzonder in het schieten, en 
medewerking te verleenen bij de handhaving van het 
Ned. t/czag binnen een zelf bepaalden kring (op Ja\
 Madoera ten minste een g.cheelgcwest, 
chk-rs tPi)miuste een afdecling van ecn gewest);- 3c. 
dat als li<l niet worden aangenomen zij, die, wegens 
vcroojxlceling door den rechter of wegens b)e< ht 
ge<ir；i^, nict tot het aangaan vanecnomili- 1 airc 
verbint cnis zouden zijn toegelatcn; 

4 <j. dat dr leden zich tel kens voor ten niinste ecu 
jiiarscluiFfclijk verbinden om gedurende dien tj)d lid 
van lict korps le blijven.alle daaruit voort- H[<i-

iiit.en<le vcfplichtin^cii na to komen en bij mo- zich 
nuar de krijgsartikelen tc gedragen; 

5o. dat de commandant en de verdcre officicrcn 
door of van wegc den Gouv.-Gen. worden be- noernd 
cn ontslagen; 

(>o. dat uniform en raugs- en onderschcidings- 
teekcncn aan de goedkeuring van don Gouv.- Gen. 
worden onderworpen; 

7o. dat de niet-Europeancn, die als lid van het 
korps worden aangenomen, voldocn aan nader 
oinschreven eischen van ontwikkeling. 

Bij mobilisatio hebben de leden der erkende 
vrijwilligerskorpsen atinspraak op betaling, voe- ding 
en voi'ploging als hunne (Eur.) ranggenooten bij do 
infantcric van het leger. 

In 1903 vverd als zoodanig erkend het vrijwilli- 
gerskorps ..Sumatra's Oostkust>,, in 1904/1905 dal, 
genuamd „dc Oosthoekn tc Bondowoso cn in 1907 dat, 
genaamd „do bromo" to Probolinggo, van wclkc allcen 
het cerstgenoomdo inderclaad ook tot stand fe 
gekomen. „De Oosthoek" were! 

wcl met een minimalc sterkte geconstitueerd, dock ontving 
nimmer wapens in bruiklcen. Onder den indruk van de 
gebcurtcnissen in Europa wer- den in 1914 
vrijwilligcrskorpscn opgericht tc Pa- leinbang, Soekabocmi, 
Buitenzorg en Bandoeng, van wolltc die tc Buitenzorg cn 
Soekabocmi sedert wedor werden opgeheven. 

Dit lot deeldc in 1919 eveneens het boven reeds 
genoemde korps „Suinatra,s Oostkust**. / 

VULKANEN. I. EERSTE (geologisch-morfolo^ ' gisch) 
GEDEELTE. ' 

Inleiding. Een volkomen bevredigende ver- klaring der 
vulkanischo vcrschijnselen is eigen- lijk nog niet gegeven, 
doch in elk geval staan zij in. vorband met de oppersing van 
de geheel of gedecltelijk gesmolten, kiezelrijke mass.a (mag
， ma), die zich op nicer of minder groote diepte onder het 
aardoppervlak bevihdt. Die oppersing kan onvoldoende zyn. 
om het magma tot aan de oppervlakte te brengen: dan stolt 
het ondcr- weg； of het magma kan tot aan de oppervlakte 
uitgedrukt worden en daar uibvloeien: er ont- staan dan 
lavastroomen (bij groote dunvloei- , baarheid) of 
koepelvormige lichamen (bij taai- vlocibaarhcid). Ko nit het 
magma niet tot de oppervlakte, doch krijgen de daarin 
opgeloste, of de drukkendo gassen voldoende spanning, dan 
kan de magmakolom ten. decle uit- en uitecngebla- zen 
worden, waarna de afgekoelde en gestolde min of meet fyno 
fra^menten (efflata) als vulka- . nische asch, vulk. zand of 
vulk. bommen groo- tendeels roudom de opening 
terugvallen. en zich daar in lagen (strata) ophoopen; de uit 
den krater gevloeide lavastroomen worden ertus- schen 
opgesloten; men spreekt dan van strato- vulkanen, waartoe 
allc indische vulkanen be- hooren. Die centrale opening is 
do krater; de gewoonlijk eenigszins cilinderv.ormige 
ruimte, waarvan do krater het boveneinde is, heet kra- 
lerpijp; de rondom den krater en de kraterpijp uitgestroomde 
of neergevallen stoffen vormen den vulkaanmanlcl. 。 

De hoeveelheid efflata eener eruptie kan zeer groot zijn. 
Zoo berekende Verbeek de bij de Krakatau-uitbapsting van 
1883 uitgeworpen stoffen op minstens 15.000.000.000 M3, 
terwijl de Tambora op Soembawa in 1815 vermoedelijk 
zelfs ccn 10-maal grootero massa heeft geleverd. Bij de 
meeste bokende erupties is zij cchter veel geringer geweest; 
Fennemib schatte die van den • Galocnggocng in 1894 op 
slechts 22, Houwink_die van den Keloet in 1901 op 20 
nullioen SP. 

Tot beter begrip van deze cijfers diene, dat de inhoud van 
ecn normaal ontwikkelden vul- kaan van ± 4000 M. hoogte 
op zoowat 1500.000.000.000 j\I3 kan worden geschat, zoo-
dat do Ta in bora ongevccr Vio van z^jn eigen volume heeft 
uitgoworpen.' 

De werkzaamhcid van ecn vulkaan is gewoon- Jijk 
poriodiek, d. w. z. dat hot uitwerpen van vaste stoffen of het 
uitvloeien van lava niet voortdurend plaats heeft, em dit 
geldt voor alle indische vulkanen.' Een periodo van activiteit 
kan zeer kort zijn (enkelo uren.) of vrij lang (woken en zelfs 
jaren) duren; in don rcgel zijn in het laatsto geval de partieele 
erupties minder hovig. terwijl de eorste dikwijls 
gcKbnmcrkt zijn door groote intensiteit (Papandiljaiv.in 
1772, Krakatau in 1883), doch (luurclo de hoogei^-
gcnoemde zeer hevige uitbarsting van den Tambora niet 
minder dan 3 maanden achterecn. Na een tijd- 
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perk van activiteit treedt eon periode van bc- 
trekkelijke rust in, evcneens van zecr verschil- 
lenden duur, die ook bij denzelfdcn vulkaan lang niet 
gelijk is, en waarin alleen de vulkaniseho 
nawerkingen, in den vorm van gas- en damp- 
uitstroomingen, de tockenen zijn dat het levcn nog 
niet gewekcn is. Men noemt die uitstroo- mingen 
solfatarcn, inofctten of futnarolen, al naar- matc er 
uitsluitend of voornaraelijk zwavel- waterstof (of 
zwaveligzuur), koolzuur, dan wel； waterdamp 
ontwijkt. Het kan gebouren, dat cen dergelijke 
ruslperiodc tevens den laatsten dood- strijd van een 
vulkaan voorstelt ； in dat gcval houden van 
licverlede de gasuitstrooiningen op, en. wel het eerst. 
die der zwavclhoudende dampen, daarna die van 
koolzuur, en blijven alleen soms enkele fumarolen en 
warme bronnen over, als bewijs dat de temperatuur 
onder, rcsp. in den vulkaan nog altijd niet normaal is. 
Men zou dus kunnen spreken van werkzame-, rus- 
tende- en uitgewerkte vulkanen, doch dikwijls is er 
absoluut getfn zekerheid van te geveh, dat een als 
uitgewerkt of rustend beschouwde vulkaan niet 
plotseling weer actief wordt； Krakatau is daarvan 
een bekend voorbeeld, evenals de Vesuvius in het 
begin onzer jaartelling. 

Het is duidclijk dat, hoe men zich ook de krachten 
voorstelt, die het magma oppersen, die krachten niet 
onbegrensd zijn. Het gevolg daarvan is dat, hoe 
hooger de vulkaanmantcl door achtereenvolgende 
erupties wordt, hoe geringer de kan.s is, dat de lava 
uit de krateropening zal vloeien. Inderdaad vindt 
men lavastroomen dan ook meest必 bij de lagere 
vulkanen (b.v. Lamo- ngan enBatoer)en 
indebeneden- (oudere-) gedeel- ten der hoogere 
vulkanen. Dat cchter toch, onder 
zekereomstandigheden, ook uit hoo^ gelegen kraters 
lava kan stroomen, wordt o.a. bewezen door de 
Semeroe-eruptie van 1885. 

Morfologie. De beide meest typische kenmer- ken 
van een strat，ovulkaan, voor zoover die zich aan 
ons voordoef, zijn：4e de aanwezigheid v^in een 
krater, de aan of nabij den top gelegen trech- 
tervormige opening, waardoor gewoonlijk de 
erupties plaats hebben, en 2e een zeer opvallcnde lijn 
van de vertikalc m anteldoorsnedc, die hetzij tot een 
logarithmische kromme (Mi)ne, Vcrbeek) of tot een 
kettinglyn( Becker) nadert； aan den top is de helling 
kleiner dan de thcoretische, oindat hi er als 
maximum slechts de hock kan voorko- men, 
waarogder de losse stoffen nog in even- wicht 
blijven; zij is hicrgemeenlijk ongeveer30°, kan 
echter tot 35" stijgen; naar beneden toe wordt de 
helling langzamerhand kleiner, om ten slotte bijna 
onmerkbaar naar nul over te gaan. Die lijn is dus een 
kromme, en geen rechte, cn (lit moet, waar men van 
vulkaan&c姑 spreekt, wel in het oog worden 
gehouden. Bij vulkanen, die op klcine eilandjes 
staan, en wuarvan de voet dikwijls onder water ligt, 
lijkt die lijii so ins bijna recht te zijn, cn is de 
gemiddeldc helling natuurlijk steiler dan bij gewone 
land vulkanen; een voorbeeld is de vulkaan op het 
ciland MSnado toewa, ten N. W. van Mi-nado. 
JJijzonder fraaie kegels vormen b.v. de Semeroe, 
Sindoro, Soembing, de beide Merapi's, Dem po, A pi 
op Banda, Rindjani^p Lombok, Sinaboeng in de 
Bataklanden en mefcf andere; de Agoen.*< op Bali 
wordt door Kemmerling zclfs „de ideal。 vorm van 
een primaire vulkaan" genocnid. In vele gevallen 
beheerschen in Indie de vulkanen 

niet allccn de configuratie, doch ook do hydrolo- 
gischo tocstand ecncr landstrcek. 

Uit het bovenstaande volgt dat. indien de vulkaan 
zich vi-y naar alle zijden heeft kunnon ontwikkelen, 
er cen bepaaldo verhouding bestaat tusschcn de 
hoogte en de middcllijn van de basis, of van ecu 
andere willekeurige doorsnede even- wijdig aan doze 
laatste. Daar Get altijd mocilijk is uit te maken, waiir 
de vulkaanvoet cindigt,# neeint men liever de 
hoogtelijn, die 50 of 100 M. boven de verondersteldc 
basis gelegen is. Die verhouding kan echter 
aanincrkclijk gcwijzigd worden door allcrlei 
uitwendige oorzaken, b.v heerschende passaten, 
verplaatsingen van het eruptiepunt cnz. Geen verba 
nd echter is te ont- dekken tusschen de berghoogte en 
de afmetingen van den krater bij een actieven vulkaan
； over .het algemeen is de krater dan slechts klcin, 
enkele honderde M. in doorsnede, cn gewoonlijk 
nagenoeg rond. Er zijn zelfs vulkanen, die wel is waar 
niet meer wcrkzaam zijn, doch nog zeer kort geleden 
actief waren, die in cen stompe punt uitloopen, b.v. de 
Batok, een der jongere kegcis in .den Tengger； hier 
is wellicht de krater zoo klein geweest, dat hij reeds 
door een onbedui- dendc instorting of opvulling 
geheel verdwencn is. Ook op den Lok on in. de 
Minahasa vonden de Sarasin's geen krater, doch 
slechts een breeden elliptischen top, tcrwijl de berg 
toch zonder twij- fel een vulkaan geweest is. Of 
echter, zooals genoemde onderzoekers meenen, hier 
alleen ero- sie aan het werk is geweest, mag 
bctwijftfld. worden ； in dit verband wordt er aan 
herinnerd, dat in 1864 do top van den Merapi (Solo) 
gehee l vlak bevonden werd. tcrwijl voor en na di
、：，■'jH een diepe krater zichtbaar was； J)ier 
zeker te doen met een tijdeiyke opvulling van den 
geheelen krater door een prop (zie later) en dit kan 
ook bij andere vulkanen cn den het geval zijn. 
geweest. 

Beide kenmerken, krater cn mantel, I. u n n<-n 
zeer ingrijpende veranderingen ondergaan, wcl 
tijdens de actievc perioden. als tijden. van volstrckte 
of betrekkelijke rust. Swm”： dicr veranderingen zijn 
geinakkclijk t(； \ • i !■. I；t- ren, omdat zij het gevolg 
zijn van verschijn. die men kan waarncnien； andere 
staan A> v<-r- band met den inwendigon bouw cn 
tocHtand van den vulkaan, die ten eerste niet overal 
van <icn- zclfden aard, en ten tweede in verreweg(1<
； gevallen niet voor directe waarueniing tocgan- 
kclijk zijn. Do veranderingen door de actwileit aan 
cen werkzamen vulkaan betreffen bijna uitsluitend 
den top en liet bovenste stuk der helling. Van de 
eruptieproduclcn vulJcn <!<, groot(M-(： cn 
zwaardere meest voor een groot de<;l vvecr in of vlak 
bij den krater tcrug； d(； lichtere ；i,sch<l(：( l<：n 
evQnwel koinen of op den mantel terccht, of worden 
door den wind meer of minder ver menge- voerd, cn 
vajlen ten slotte als aschregen ncer. Dit kan over een 
enorme oppervlakte geschicclcn, wclkc in den rcgel 
door den heerschcnden wind een eigenaardigen, spits 
toeloopenden vorm bezit. JJetrekkelijk zelden is een 
nauwkeurig onderzoek daarnaar ingesteld; Vcrbeek 
bcrekent voor do Krakatau-cruptic vun 1883 de 
oppervlakte op 827.000 K.M2., Hou wink voor de 
Keloct-erupli(» van 1901 op 1J 5.000 K.M2., 
Fennema voor <Jo Galoenggoeng-eruplic van 1894 
op 25.660 K.M2. (Nederland JH groot 33.000 K.M.2). 

Bij minder hevige erupties, die incestal be- 
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staan uit het opwerpen van „rook,,-kolommen, wordt 
de top hoogcr；Jjij sterker cruptiovo working 
gcbcurt het mcermalen dat con deel van den top 
.wordt „wcggc8chotcn,\ en dezc dus lager wordt, 
tcrwijl de krater kan worden vorgroot (Seineroe in 
1911, Tam bora in 1815). 

Ecn anderc wijziging in den toostand hangt 
samen met ecu verschijnsc】，dat men herhaaldelyk 
heeft kunnon waarnemon, n.l. dat het vloeibarc 
magma in de kraterpijp nict op hetzelfde niveau 
blijft, doch daarin rijst cn daalt (Marapi op Sumatra, 
Bromo). Die rijzing kan zoover gaan, dat het inagma 
over den krater hcenvloeit. Blijft het mag in a 
ccnigen tijd op hoog niveau in de kraterpijp staan, 
zoo kunnen twee dingen gc- beuren. Is de warmte-
toevoer van beneden vol- doende, dan is ten cerste 
gelegenheid geboden tot insnielting van de om de 
pijp aanwezige losse (en ook vaste) productcn ten 
gcvolgc waarvan de top ondermijnd wordt cn, 
inclien het magma daarna daalt, centraal of 
zijdelings kan instorten ； groote werkende kraters 
kunnen op dezo wijze 'hun tegenwoordigen oinvang 
hebben vOrkregen (b.v. Bromo). Ook een 
aanzienlijk hoogte-ver- schil van den kraterrand aan 
verschillende zijden kan dezelfde oorzaak hebben 
(zijdelingsche on- denn ijni ng en instorting). 
Anderzijds oefent de magmazuil een enormen druk 
uit op hare om- geving in het hoogste deel van den 
kegel, die hi er betrekkelijk dun is, en daardoor 
kunnen splcten en scheuren worden gevormd, waar- 
doorhecn de vloeibarc massa zich cen weg liaant, cn 
als lava kan uittreden (zijdelingsche- <>f 
niantcleruptie). Oingekeerd cchter fungeeren <le bij 
zulke gelegenhedcn in het vulkaaiilichaam ontstane 
lavamuren als versterkingsribben, die aan do latere 
crosic (dalvorming) grooten wcei'- stand bieden. 

Blijft het magma te lang op hoog niveau, en is 
daarenboven de warmte-toevoer onvoldoende, dan 
korlt het af, en vooral de oppervlakte wordt 
<likvloeibaar, breiachtig; daarop gcval- len 
vullctnische asch en zand smelt nict nicer, ix-
^'lKTinb cell ter anderzijds het onderliggcndc (nagin
；i tegen verderc snclle afkoehng: cr. ont- slaut. u.it 
jn< n noeint, ccn "kraterbodem, die in (lit ^ev；J zoo 
goed als vlak is, en wanneer zij gr<x>t <• af met in 
jen bezit, en tot op zekere dikte mot fIJIK： \ 
ulkanische productcn bedekt is, ook w<-l als 
.,zandzec,! bekend staat -(TenggSr, Sla- rnrt). Jl<-L 
.^preekt van zclf dat ecn kratcrbodcni <>6k kan 
ontstaan door verstopping van de kra- tcrjii.jp door 
afstortingen van'de kraterwanden (zi(! later). 

Zoolang <lc breikorst nog nict dik cn hard is, 
zullcn de door het mag mu opstijgendo hceto gassen 
cn dampen op de zwakkere plaatscn ccn uit- weg 
zocken, en daar solfaturcn vormen. Wordt die 
gastoevoer nict onderbroken, dun zullcn ook bij 
vcrdcre afkooling van de korst die toegangs- wegen 
oj)en bl(jven, cn ccn of niccrdero daarvan kunnen bij 
verhoogdo wcrkzaamheid van den vulkaan ook als 
niciiwe (secundaire) kraterpijp wurden benut en dus 
kleine eruptie])unten in den ouden krater vormen, 
ccn verschijnsel dat dikwijh wordt waargcnonicn. 
De gassen kunnen cchtor ook door schotirert in den 
viilkannmantol of op nog lager niveau, aan den voet, 
ecn nitweg zocken. . * 

Over kraterdieptc kan mon dus allcen spreken 
wanneer reeds' een kratcrbodeiu is ontstaan； die 

dieptc is zeer verschilicnd en varieert van enkclc 
tientallen tot nicerderc honderd meters; zeer diep is 
b.v. do krater van den Raoen, ruim , GOO M. cn die 
van den Pick van Tabanan word in 1912 door ccn 
bestijgcr zclfs op 1200 M. geschat. Bij nog actievc 
vulkanen kan die diepte op verschillende tijdstippon 
zeer ongelijk zijn. Zoo berekendc Junghuhn in 1838 
die van don Broinokrater op 487 M., Fenneina vond 
in 1886 slcchts 180 M.; voor den Serneroekrater word 
be- rekend dat de bodem in 1844 minstens 185 M. la-
ger lag dan in 1879; nog merkwaardiger is wat van 
den Merapi (Solo) bericht wordt： in 1861 zag Wilson 
een kratergat van 400 M. breedto en 250 M. diepte, 
terwijl Arricns ruim 3 jaar later een nagenoeg vlakke 
top zonder krater aantrof, en Fennema in 1880 weer 
in een diepen krater met steile wanden neerzag. 

Veranderingcn aan den mantel kunnen plaats 
vinden door de volgende oorzaken： 

Bij aanzicnlijke ascherupties wordt het zon- licht 
plotseling bijna geheel ondorschept, zoodat. soms 
volslagen duisternis intreedt, die uren en zolfs dagon. 
kan aanhouden (Tanibora). Hiervan is een groote 
afkoeling der atmosfeer en, bij aanmerkelijken 
vochtigheidstoestanti dcr lucht (die door de bntwij 
kendo waterdam pen nog ver- groot wordt) zware 
regen het gevolg, die in een wolkBreuk kan 
ontaarden. Die watermassa, op den vulkaan vallende, 
zal voornamelijk de fijnere productcn in groote 
hoeveclheid mecslepen； door de enorme snclheid, in 
verband met de zware helling, zullen ook grootere 
steenen in be- weging raken, cn het resultant is een 
z.g. slik- stroom, die in de lagere niveaux groote 
verwoes- tingen kan teweegbrengen. Berucht zyn in 
dit opzicht do “lahars" vaji Lamongan, Someroe, 
Keloet cn Merapi, doch ook vele andere, en mis- 
schien de mceste, vulkanen hebben zulke slik- 
stroomcn opgcleverd； dat zij een enorme lengte 
kunnen borcikcn blijkt o.a. daaruit, dat Verbeek cr een 
aan den Pasar Arbaa vulkaan (Sumatra) aantrof, die 
28 K.M. lang was. Gelukkig betrekkelijk zclden gaat 
zulk een wolkbreuk gepaard met ecn wervelstorin 
(cycloon), zooals dit ge- schicddc bij de bekende ramp 
van Loemadjangjn Augustus 1909. Het onderzock 
door Hugo Cool heeft toon duidelijk aan het licht 
gebracht, dat er gecn direct verband bestond tusschen 
de cnor- me lahars cn de erupties van den Senieroc, 
zoodat het gchcelo verschijnsel der ramp geen{ 
vulkani- schc, maar eon mcteorologisch啊 qprzaak 
had. 

Hctzelfdo resultaat, doch dikwijls van nog veel 
heviger aard, heeft cen ander verschijnsel, dat b.v. bij 
den Papandiijan in 1772 pluats had, maar dat ook, to 
oorclcolcn uaar do coufiguratie van het terrein, bij 
andore vulkanen voorgeko- men moct zijn, cn dat wol 
het best bestudeerd en bekend geworden is door 
Fennema, bij gelcgen- hcixl van do S6m6roc-
uitbarsting van 1885. Als eersto aanlciding kan 
worden aangenoinen het ontstaan vnn ecn schcur in 
den kraterwand, die door vorschillcnde oorzaken, b.v. 
trilling van den top, van licverledo tot nict 
onaanzienlijke afmotingen kan worden verwijd. 
Wordt deze kloof daarna door efflata opgcvuld, zoo 
zal dit gedcclto heb zwakke punt^van den kraterwand 
uitinaken, ook al is er wollicht uitwondig nicts 
bijzondcrs aan te zien. Stijgt nu de lava in de 
kraterpijp omhoog, dan zal hot kunnen voor- komen, 
dat het zwakke gcdeclte plotsoling be- 
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zwykt, en met verbazende snelheid bergaf stort, alles 
wat in den weg ligt of staat vornielendc. De 
lavastroom zelf vloeit eveneens «naar beneden, 
graaft zich deels mechanisch, decls door insmel- 
ting, in de losse producten in, dock wordt ge- 
woojilijk spoedig a an de oppervlakte koud, zoodat 
ze lang niet zoo ver rcikt als de zand- en steenlawine, 
die zich so ms een honderde meters breed en 
kilometers lang.dal (drukdal) uitscliuurt en ten slottc 
het lage land overdckt en verwoest; dit totaal 
vernielde terrein wordt voor den Pa- pandajan 
begroot op 20 K.M2., waarbij 3000 mcnschen het 
leven verloren. Bij den Semeroe in 1885 betrof de 
verwoesting slechts 6务 K.M2., waarbij meer dan 70 
mcnschcn den dood vonden. Fcnnema schatte de hier 
naar beneden gekomen massa op 26 millioen M3.; de 
afstand van den kraterrand tot het uiteinde van het 
verwoeste gebied was ruim 11 K.M.; de gemiddelde 
dikte der stee.noverdekking kon dus ong. 4M. 
bedragen, terwijl de hoeveelheid uitgestroomde lava 
door .hem werd begroot op slechts 1 — 1^ mill. M3., 
die niet lager dan 2000 M. b. z. reikt, on dus geen 
directe schadc heeft veroorzaakt. 

Ofschoon niet door persoonlijke waarneming 
gecontroleerd moeten zulke gebeurtenissen 66k 
hebben pl&ats gevonden bij den Tengger, Boe- 
rangrang, Pangrango, Tj akraboewana, Gede, 
Tjikorai (alle op Java), Sago, Dempo (beide op 
Sumatra) en vermoedelijk nog by andere； het 
typische. van den kraterringwal uitloopende, breede 
dal met evenwijdige hooge steile wanden, maakt 
twijfel bijna onmogelijk. Intusschen kan een 
dergelijk dal dok ontstaan ten gevolgc van het 
uitstooten van een lavaprop (zie hierna). 

Die lawines komen zoo onverwacht, en met 
zulke enorme kracht, dat aan de bedreigde be- 
volking veelal geen tijd tot vluchten gelatcn wordt. 
Zoo kunnen, volgens Fenneina, slechts enkele 
minuten zijn veAoopen tusschon de waar- neming 
van het eerste sterke gcrommel bij de 
Semeroeuitbarsting van 1885, en het oogenblik dat 
alle op de onderneming Kali boning aanwe- zige 
personen bedolven .werden, terwijl toch de 
hoofdmassa van het verwoestende matcriaal meer 
dan 10 K.M. in dien tyd heeft moeten af- leggen. 
Voortdurende observatie en opmeting van den krate? 
en dicns omgeving is het beste en trouwens eenige 
overblijvende middel orn ten minste*te weten te 
komen naar welke zijde de krater het zwakst en de 
lavauitstrpoming dus het waarscljyntijkst is. De 
Topografischc Dienst maakt zich in dit opzicht sedert 
1905 zeer ver- dienstelijk door de bovengedeelten 
der voor- naamste vulkanen van Indie geleidelijk 
nauw- keurig t-e doen in kaart brengen en zoo noodig 
te hermeten； de resultaten worden niet zelden met 
fraaie on zeer instructieve foto's in de Jaar- verslagen 
gepubliceerd. Jammer is het, dat geen vulkanoloog 
bij de metingen werd geplaats虹 I n het laatst van 
1918 is echter door de Natuur- kundige Vereeniging 
te Batavia een pommissie benoemd, die zich de 
bevordering der vuJka- nologische studie in Ned.-
Indie ten docl stelt. 

Intusschen behoeft niet elke lavastroom cen 
verwoesting aan te richten. Bij rustige over- vloeiing 
uit den krater kan de lengte van den stroom wel is 
waar zeer aanzienlijk zijn (tot 20 K.M. en meer), 
doch zulke groote lengten komen toch bijna 
uitsluitend in de eerste eruptieperioden voor. 
Hoogere vulkanen leveren in den regel 

slechts lavastroomen van zcor inat.igen inhoud, en 
dezc vcroorzakcn slechts zelden schade. Het schijnt, 
dat nog maar weinige indische vulkanen in den 
geschiedkundigcn tijd lavastroomen lover- dcn. 
Bewezen is dit allcen voor den Batocr (Bali), den 
Lamongan cn den Scmcroe; misschicn heeft het ook 
plaats gehad bij denTongkoko(Minahasa) en den 
Goentocr: bij de meestc is de werkzaani- heid reeds 
minder intensief geworden. Hierbij is echter niot te 
vergeten, dat een aantal nog wQrkcnde vulkanen 
buiten (en zelfs op) Java nog niet gedetaillecrd 
deskundig is onderzochl, cn dat er eigenlijk geen 6en 
geregeld wordt waar- genomen. 

Uit het bovenstaandc is af te leiden, dat door een 
pp tamelijk hoog niveau (aan den krater) uittredenden 
lavastroom, door vorming van ecu breed drukdal, kan 
ontstaan wat men gewoonlijk noemt een ”hoef可
zerkrater"; - deze kan echter ook teweeg gebracht 
worden door gewone (ach- terwaartsche) erosie in 
een tot rust gekomen krater； een onderzoek van 
zijwanden en bodeui van het dal zal moeten uitmaken 
welke oorzaak aanwezig is gewecst. 

Maar zelfs gcregelde waarneming geeft betrek- 
kelijk weinig resultant bij een ander verschijn- sel, 
dat in. Indie geruimen tijd allcen van den Merapi 
(Solo) bekend was, later ook bij den Roeang (Sangi 
Eil.) en koct geleden ook bij den Galoenggoeng 
(Preanger) werd waargenomen, en. naar he£ schijnt 
ook bij dexi Boer ni Tdlong (Atjeh) voorkomt； 
wellicht zou bij behoorlijk onderzoek blyken, dat het 
niet zoo zcldzaam is als men aanneemt. In den 
Merapi-krater vormt zich in de kratcrpijp een prop 
van halfgesnidl ten, sJakkige lava (slakkenkegcl), die 
nu e(-n' snoJler, dan weer nauwelijks merkbaar, om 
wordt gedreven, en in deels nog roodglocienden 
toestand tot eenige tientalJen meters bov<ji <l< n 
kraterrand wordt opgeperst, waarbij VOQJI<1：I- 

rend stukken er van afvaBen, terwijl het restant, naar 
het schijnt j)lotscling, uil -，“ uiteengcblazen wordt, 
en als stecnlawine nu cci：。 naar deze, dan weer 
naar gene zijde (afliankeli)： van . toevallige 
omstaiidighcden) ojnJaag stoi i doch daarbij 
grootendcels de reeds voorl>un<li i. dalen volgt. Ook 
de vorni van den top w<n<i( daarbij voorldurend 
gewijzigd. Bcschouwt HKUI de teekening van don 
M6rapi-top van 1883 1885 naast die-van J 905 of 
1909, zoo is l>ijnu geen gelijkenis meer te 
herkennen, en in 1913 was het verschil nog grooter 
geworden. 

De Roeang vulkaan werd in Mei J 904 bestegen, 
en toen was de krater Jccg en tamelijk di(；p, met een 
vrij vlakken bodcin. In de volgejidi- maan den werd 
hij opgevuid door een prop van losse. poreuzG 
lavablokken, die in Septcjnbcr van nib het N. boven 
den rand zichtbaar word, cn ten slotte over het lage 
zuidelijke decl van den rand naar beneden stortte. als 
puinslroom, die lot aan de kust te vervolgen was. 

Door het in den Galoenggoeng-krater aanwe- zige 
meer brak in den nacht van J 8/J 9 Juli 1918 een prop 
heen, die 2 maanden later nog niet tot rust was 
gekomen en circa 150 M. hoog is geworden. 

Von Karacson schrijft in zijn opstel over den Kaba 
(Sumatra), dat de binnenkete) van den Kaba barde in 
1893 grootendcels opgevuid was met een vlakken 
kegel, wat hem aan den prop van den M6rapi 
herinnerde. 
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In hot voorgaande zijn cenigc oorzakcn opger 
nocmd, die op den vonn van den vulkaan invloed 
kunnen hebben, het spreekt echtcr van zelf, dat in de 
rustporioden de gewonc crosic in do nicest vrij losse 
productcn zeer snol in haar work kan gaan; een 
vulkaan is clan ook wcl ecn van de minst bestendige 
vormingen. Van daar dat men uit oudere perioden dan 
het kwartair alleen bij hooge uitzondcring nog 
herkenbare vulka- nen aantreft. Bij hernieuwdc 
werkzaain heid kunnen intusschen in het, 
bovcngedeelte do rcsultaten van geul- en dalvorming 
weer ge- heel verdwijnen. Men vindt dan ook den 
eigen- lijken eruptiekegel bij de indische rverkende 
vulkanen over ecn hoogte van ecnigc honderdc 
meters kaal en zoo goed als glad, dus bijna vol- 
koincn kegclvormig, waardoor dit gcdeelte vooral in 
den drogen tijd uiterst moeilijk, spins niet zonder 
gevaar, te beklimmcn is. Naar beneden toe echter, 
waar een dichte begroeiing tot stand gekonicn is, en 
slechts zelden een groote hoeveel- heid asch valt, kan 
de erosie blijven voortgaan, en Joo pen de gewoonlijk 
diep ingesneden dalen ongevecr straalsgewijze uit. 

Is do actievc periode voor langen tijd beein- digd, 
zoo ondergaat ook de top al spoedig in- grijpende 
veranderingen door instorting en weg- spoeling； de 
vorm van den kraterrand kan daar- bij zeer 
onrcgclinatig-veelhockig worden, met min of mecr 
gebogen zijden. Wanneer het magma tot op groote 
diepte in de pijp is weggezakt, kan het van den 
kraterrand afbrokkelcndc ma- teriaa] zich daarin 
verzamelen, de daarbij ten siotte gevormde 
kraterbodem zal echtcr (in te- ^enstelling met die van 
gestoldc lava) niet vlak, doch zeer ongclijk zijn, en 
omgeven door cen ringwal van vrij aanzienlijke 
afmetingen. 

Er zijn intusschen in alle vulkanische terrei- ncn, 
en in Indic niet het minst, velc vulkanen, die een zoo 
groote kraterruimte hebben, dat die niet aJIcen 
onniogclijk meer kan correspondcercn met ecn 
<ivcroei>kornstige kraterpijp, doch waarvan ook <!■, 
rewoonlijk vrij regehnatigo vorm nic伊 door ■rewoiif 
instorting of erosie kan worden ver- klaard. I)<- 
wanden zijn bijna altijd zeer hoog en zeer stcil, 
dikwijls volkomen loodreeht. Zulke, niet zekh-n 
reusachtige ruiniten, waarin zolfs w(rcl<l8tc<l(>n so 
ins ecu plaats zouden kunnen vinden. nocmt men met 
een portugeesch woord cal(h ir(i (kelcl) ； over hot 
ontstaan zijn versehil- lendc 1 heoriei'n verkondigd, 
waarop hier niet IHMUT kan word<ni ingegaaji; zij 
moctcn echtcr het. gevolg zijn van instorting door 
afsmelting. ()m ecn ])aar voorbecldcn te noemcn: de 
TenggGr- eakleira meet 8A, die van den Jang en don 
Idjen ](>,die van den Bdser in Besocki zeifs 21 K.M7 
in doorsnede. . 

De ruirnte kan ten opzichte van den ouden krater 
contrisch of Cxccntrisch gclegcn zijn; in het cerste 
gcval is de riugwal (somma) nugenoeg cirkclvormig 
on overal vry wcl even hoog； in lict twecde gcval hij 
clliptisch, on bezit een hoogstc gcdeelte (naar de zijde 
van den oorspron- kclijkcn toj)) en con laagsto 
gccjceltc (naar den Rant van de buitcnhelling); lict 
hoogtevcrschil kan nogal aanzienlijk zijn. Vzan beidc 
soorten zijn in Indie mecrderc voorbee)den bekend. 
Een elJips- (of ei-) vonnige caldcira kan cchter 
eveneens ontstaan bij -de, nicest ongevecr gclijk- i t 
ijdig vcrondcrhtelde, instorting van twoc of mecr vlak 
naast Jilkaar geJegen kegels； ooi< dit gcval I 

is in. Indie dikwyls voorgekomen; cen deel van den 
oorspronkclijkcn tusschcnwand is dan mccstal nog 
zjchtbaar, Een bokend vborbceld is het 
tegenwoordige mcer van Manindjau. cn ook de 
filliptischc caldcira van den Rindjani (10 X 6 K.M.) 
is volgens van Heek op deze wijze ontstaan； verdcr 
kan worden genoemd de Toeng- goel-Bocrangrang-
caldcira in de Prcangcr (25 bij 6 A 10 K.M.) 

Die groote ringwallen zijn in den loop des tijds 
bijna altijd stork door de erosie aangetast, en ook niet 
zelden door jongere crupticproducten. gedceltclijk 
bedekt gcworden； de rcconstructie van den 
vroegeren wal is daardoor niet steeds gemakkelijk en 
meest alleen met behulp van dotailkaarten niogclijk. 
Is de vulkaan zeer gc- havend en bijna onherkenbaar 
geworden, zoo spreekt men wel van cen 
viilkaanruine. 

Het is ccn zeer algemeen voorkomend ver- 
schijnsel, dat met het ontstaan ecner caldcira de 
vulkanische werkzaamheid op dat punt niet was 
beeindigd, al is de groote instorting wel te 
beschouwen als het eindpunt eener periode van 
intensieve activftcit. Later echter werden dikwijls 
binnen de caldeira weer ecn of meer jongere kegels 
opgebouwd. Zoo vindt men binnen den Tenggfr vijf 
vulkaankegels van bescheidener afmetingen, in 
ouderdomsvolgorde: Widodarfen, Giri, Kembang, 
Batok. en Bromo, waarvan de laatste nog actief is； 
— de jongste eruptiekegel van Ternate staat in het 
midden van twee, nage- noeg cdncentrischc 
ringwallen； — binnen den uitstekend bewaard 
gebleven Bratan-ringwal (Bali) verheffenzich vier 
jongereprachtkegels;— de Walirang staat in de oude 
Galoehggoeng-cal- deira； — de togenwoordige 
Cede vulkaan (Batavia) wordt door den ringwal 
Goemooroeh-Se- daratoe gcdeoltefijk omslotcn, enz. 
Voor Europa is de Vesuvius met de Monte Somma 
wel het meest bekendc voorbccld. De min of meer 
vlak- ke, gehcel of gedceltclijk ringvormige ruimte 
tusschen den caldeira-wal (somma) en den bin- 
nensten eruptiekegel wordt ook wel atrio ge- noemd/ 

Hev jongere eruptiepunt- kan ten opzichte van 
krater of caldeira centrisch zijn gelegcn en de kegcl 
kan zich dan naar alle zijden. ontwikke- len. Een 
bijzonder fraai voorbeeld daarvan ver- toont do 
Parapati, cen der bcide h・ofdtoppen van den 
sumatraanschen Marapi, waar zeifs vier nagenoeg 
cirkelvormige kraterringwallen met resp. 600, 380, 
160 cn 60 m. michlcllijn con- cenbrisch in elkaar zijn 
gelcgen. In de oudo Tocnggoel-caldcira, het 
Oostelijke deel van het Tangkocban Prahoe massief, 
zijn achtereenvol- gens twee kegels centrisch 
opgebouwd； .ditzelfdo was bij den vulkaan van 
Ternate Ijet geval; in het midden der Rihdjani-
calcleira verheft zich do bijna matheniatisch zuivere 
kegel van den G. BarOc, cn ook do G. Batoer op Bali 
staat zoo goed als zuiver in het centrum eeiier 10 
K.M. wijde caldcira. 

Nog vcclvuldigcr echter zijn de jongere kegels 
excentrisch gclegcn, en dikwijls ziot men zo vlakbij, 
op, en ook wel buiten den ringwal. Een bekend 
voorbeeld van dit laatste geval is do Raoen, die 
buiten den eigenlijken Idjen-wal.ligt. Uit de kaart 
van den top van den Boer ni Tdlong zou men op ma 
ken, dat hier op den ouden rand niet minder dan 5 
jonge kegels zijn geplaatst, welkcr toppen bijna 
zuiver gelogen zijn op een 
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cirkel van 550 M. middcliijn. om welks middel- punt 
een viertal solfatarcn gegroepcerd is. 

Niet altijd konit het，in de latere actieve periode 
tot het ontstaan van vulkaanZregeZ^ ； dikwijls ziet 
men op den. oudcn kraterbodem allccn een of meer 
kleinere of grobterc kraters, die gassen en stoom 
uitblazen, hetzij voortdurend, hetzij periodiek, of die 
door het uitwerpen van ecn bc- scheiden hoeveelheid 
losse stoffen een lagcn ringwal hebben gevormd.- 

Een zeer gewoon verschijnscl is de hcrhaalde 
verpl-aatsing van het eruptiecentrum in een be- 
paalde richting. en dit. zoowel in het klein in kraters 
en caldeira's, als in het groot door de voiTOing van 
nieuwe hooge kegels. Zoo vindt men binnen den 
ouden ringwal van den Tangkoe- ban Prahoc van 2| 
K.M. middeliijn, in W.-O. richting drie kraters, 
xvaarvan de Westelijkste de oudstc, de Oostelijkstc 
(KawahRatoe) de jongste, en nog werkzame is. In 
den oudcn Slamet kra- ter heeft het eruptiecentrum 
zich tweemaal, hi er van 0. naar W. verplaatst, 
zoodat thans drie ringwallen excentrisch in elkaar 
zijn gel egen, die in het W. een stuk geracen hebben; 
de jong- ste krater is nog werkzaam. Aan den Kaba 
is de verplaatsing van Z.W. (Boekit Itam) over den 
Kaba lama en den Kaba baroe naar het N.O. (Krtter 
Vogelsang of Kr. Pendapoeran) voort- gegaan, en in 
den laatsten tijd weer naar den Kaba baroe 
teruggekomcn. Een soortgelijke retrograde 
verplaatsing kwain ook bij den Sumatraan- schen 
Mar凌pi tot stand. ' 

Verplaatste zich de activiteit over grootcrcn 
afstand, en was zij intensief genoeg, zoo ont- stonden 
vulkaanrijen zooaJs de PrahoeJ?elercp- Sindoro-
Soombing-Gianti-B^s^r-Tidar reeks, een afstand, 
van begin- tot eindtop, van circa 43 K.M. in de 
richting N.W. — Z.O! Hi er van zijn de Sindoro en 
Soenibing .de jongste, en vertoonen nog 
solfatarenwerking aan den top, terwijl geen 
instorting heeft plaats gehad, wat bij den Prahoe wel 
het geval is, die tevens tai van jongere erup- 
tiekegels bezit, zoodat deze wel als ouder kan 
worden beschouwd； Gianti en Besdr zijn zeker 
ouder dan de Soembing en worden door Verbeek als 
nevenkraters daarvan opgevat. — Een andere rij 
vormt het Tengger-Scmeroe massief, dat bijna recht 
N.-Z. loopt. Hi er ligt het oudste eruptiecentrum het 
midden (de Ajeg Ajfig); na de instorting daarvan 
verplaatste zich de activiteit naar het N.. en werd de 
Tfingger-dubbelvulkaan gevormd, die* eveneens 
instortte, waarna 18 K.M. naar het Z. de Semeroe 
werd opgebouwd. In de beide noorde町ke caldeira's 
bleef echtcr de werkzaamheid voortduren; in.den 
Ajeg Ajeg was deze slechts matig, in de Tengger-
caJdeira intensiever, doch concentreerde zich slechts 
in een der beido ketels (zie boven). De hoofdwcrk- 
zaambeid bleef in het Zuiden, aan den Semeroe, 
waar zich het centrum slechts weinig verschoof, 
eerst naar den. Mahameroc, daarna naar den 
Djonggring SeJoko, de thans nog in voile actie 
verkeerende krater. Bij de Ardjocno-Walirang rij 
geschiedde de verplaatsing in N.N.W.-ricJi- ting; de 
oudste krater lag het nicest naar Z.Z.O. en is ingestort
； aan den N.-rand verrees toen de eigenlijke 
Ardjoeno of Widodarin. die eveneens ingestort is; 
vervolgens werden, steeds 'naar N.N.W.,de toppen 
Baka), Kembar I en II, on ein- dclijk de nog 
werkzame Walirang opgebouwd. 

Het aantal voorbeelden zou nog met Verschil- 

lende andere vermeorderd kunnen worden.'Een 
bijzondor geval is de ongeveer gelijktijdige op- bouw 
van twee kegels op bctrokkelijk korton af- stand van 
elkaar, zoodat zij slechts ecn gemeen- schappelijken 
mantel hebben-; men spreekt dan van een dubbel- of 
tweelingvulkaan; de Gede Pangrango bij Buitenzorg, 
do Doea Soedara in de Mi nah a sa, en de Singgalang-
Tandikat in de Pa- dangschc Bovenlandcn zijn 
daarvan bekende on goede voorbeelden. 

Het spreokt van zclf, dat in kraters cn caldei- ra's 
gelegenheid is gegeven tot het ontstaan van tjieren, 
die men, al naar omstandigheden, kra- ,tcrmcren en 
caldeiramci'en zou kunnen noemen, on deze geven 
nict zcklen aan het vulkanische landschap een groote 
bekoring. Herinnerd wordt aan cenige' der bekende 
groote mcren op Sumatra's Westkust en aan 
meerdcro kleinere op Java. Soms watercn zij door 
ecn meest smalic en diepe kloof af, soms (en vooral 
de k】cine) hebben zij geen ziebtbare afwatering, 
waarbij dus het water door het porcuze randgesteente 
heen gefiltreerd wordt, en cindelijk als bron aan den 
dag komt. Intusschen is de aanwezigheid van ecn 
meer in ecn krater volstrekt geen bewijs dat de 
vulkaan uitgcdoofd is； men denke aan het 
Keloetmeer, en van 1835 —1842 was ook de 
kraterbodem van don Bromo met water bedekt, dat 
in laatstgc- noema jaar bij de eruptie weer verdwecn
； in de beide kraters van den Tangkoeban Prahoc 
zijn meertjes aanwezig, enz. Maar natuurlijk ver- 
keert de vulkaan dan wel in cen rusttoestand. 

De dieptc der mcren is zeer ongelijk; sommige 
hebben een constant, andere een veranderlijk niveau 
； in het algeinecn bezitten zij een tamelijk -vJakkcn 
bodem en steile wanden： cvenals <!<■ meeste 
“droge" kraters. Van de caldeira-mer(：ii zijn wel 
het meest bekend dat van Manindjau <)|> Sumatra 
met- ecn oppervlak van lijjna 100 K. Ai -.. en een 
grootstc diepte van 157 M.； — de DarJ) di baroeb, 
bij den Talang, groot 11 K.M2., met 309 
M. maximunidiepte; — de Segare Anak in -
Rindjani caldeira is cen indrukwekkend UP '', door tot 
1000 M. hooge, uiterst steile wanden oi：- sloten, 
doch dat niet is opgemeten. Een zoker n tai der groote 
Sumatraansche ineren werd vroe^> r als caldeira-
meren beschouwd, doch zijn ： min of meer groote 
zekerheid door teklonist inzinkingen ontstaan; 
Jnertoe behooren de nau in Palernbang, J)et meer van 
Singkarak, li(：l Toba nicer; — de Laut，rr*awar in 
Atjeh is gens Volz ecn afgedamd dal. Op Java zijn 
merk- waardigerwijze geen caldeira-ineren, 
ofschoon(：r genoeg groote caldchu's xijn; de groote 
Danoe- caldeira in West-Bantam schijnt echtcr 
vroeger een groot meer te hebben omslotcn, dat thans 
tot op een klein gedeelte na vcrdwencn is, en op het. 
Dicing plateau is cen vierta] klcine rnccrtjcs te vin- 
den, die wellicht overbiijfseJcn ^ijn van cen voor- 
nialig groot caldeira-nicer. Dararcntegen bevatleii de 
caldeira's van den Bratan (10 X 5 K.M.) cn van den 
Batocy (J 0 X 10 K.M.),wdl ineren, die cch- tcr door 
de jongere cr uptick egels thans slechts een 
betrekkelijk klcine opj)ervlakte ijinemen; van cen 
dier meren kan de vermoedelijke oorspronke- ]jjke 
oppervlaktc oj)44 K.M2. worden gcschat. 

Echtc kralermarcn vindt men o. a. op de vol- 
gende bergen: Singgalang, Dempo, Kaba, Tang-
koeban Prahoc, Galocnggoeng, Pangrango, Idjdn, 
Keloct. Ook in de kleinere parasietkraters (zie 
Jiierjia) kunnen nal uurlijk zuike nieortjes 
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gcvormd worden; bekend om het zeer grdote aantal 
daarvan is de voet rondom den Lamo- ngan, 
beschrevcn door Fonneina. Ook aan den Dieng konien 
vorschcidcne voor. 

De grootcre kratermeren kunnen govaarlijk zijn; 
dit block o.a. in October 1822, toon de ver- moedelijk 
meer dan 100 millioen M3. bedragendc watermassa, 
die zich in den Galoenggocng-ketel achter den 
Warirang-dam had verzamcld, door een daarin 
ontstanc spleet plotseling, vermengd met veel modder 
en steenen, zieh over de vlaktc van Tasikinalaja 
ontlasttc, en daar een. ontzet- tende verwoesting 
aanrichtte. Ook het Keloet- meer is berucht; in Januari 
1875 bezweek eon deel van den kraterwand, waardoor 
de mecr- oppervlakte 60 M. lager werd, en bijna 50 
mil- lioen M3, water binnen korten tijd naar beneden 
kwam; vulkanische werking schijnt hier niet do 
oorzaak te zijn geweest. Dit Keloet-meer is een der 
voorbeelden, dat een mecr zich ook kan vormen in een 
nog werkzamen krater; in Mei 1901 vond hier door 
het meer hcen een groote aschcruptie plaats, waarbij 
circa 30 millioen M3. water, met asch vermengd, 
werden uitgeworpen, en als reusachtige slikstroom in 
de ravijnen te- recht kwam； de waterspiegel daalde 
daarbij •77 M. Bij die uitbarsting schynt het water van 
dit meer, dat in gewonc tijden hoogstens lauw is (30 a 
40’ C.) tot kookhitte geraakt to zijn; dit blijkt ook uit 
een in Juni daarna gemaakte foto w(Vissefing: 
Gewcldige natuurkrachten). 

Sprak men in 1875'van een ,,koude" lahar, in 1901 
schijnt de slikstroom zeer heet te zijn geweest； 7玄 

jnaand later was de massa van bin- ne.n nog zoo 
warm, dat men er zich aan brandde. Het is wel 
waarschijnlijk, dat ook het meer van den Kawah Idjdn 
in J817 is uitgeworpen, ter- wijl, afgaande op liet feit, 
dat het terrein ten N. van den Bratanketel op Bali door 
enorine slik- stroomcn totaal verwoest is, mag worden 
aange- no)ncn, dat cen daarin vroeger aanwezig meer 
aan <li<eatastrofe ecnovcrwegendaandeel 
hceftgehad. 

J J ierboven wercl reeds gcspi'oken van ,parasiet- 
of wockerkraters, waannede bedocld worden klcine 
(uuptiepunten, nicest langs de beneden- zijde van dt-
n njantcl gelegcn, doch die ook wel ]><><>,'4cro|) 
voorkomen, b.v. bij de uitnionding van Kcheuren. I)i 
het algemecn zijn zij voor de jnorfologie van 
ondcrgeschikt belang, en hebben zij n)cchts EII 
onbeduidende hoevcclheid vul- k aniscli matcriaul 
uitgeworpen, dat als ecn lajzcii wal om hot kratertje is 
blijven liggen, of als kort lavastroompjc is 
wcggevloeid. Vermoc- (l(：l ijk ontstaan tiplcns cen 
periodo van verhoogdo acliviteit lai van zulke 
parasieten, die cvenwcl gewoonlijk spoedi: oiider de 
van den .hoofd- k rater afkornstigc lo«se producten 
bcdolven worden. Ook de Kia bat (Minahasa) is 
bekend om zijn vcle parasieton. Zij mooten nict ver 
ward worden met de mccst in den omtrok van dien 
hoofdkrater, doch ook wol op wat grootcren ufstaijd 
gelegon nevenkralers, dio con veol bclungrijker rol 
kunnen ^Icbbcn vervuld. 

Reeds is in de inlcicling opgemerkt, dat tot do 
luatstc Hyniplomen van werkzaamheid, zoowel 
tijdens do rustperioden, als nog lang na het defi- 
niticve oindc der empties, behooren do uitslroo-； 
mingen van vernchillende gassen en van waterdamp. 
Tot de eerste behooren voornanielijk zwaveklioxydc 
(zwaveligzuur), zwavclwuterstof en koolzuur; waar 
do beidc eerste gclijktijdig ontwikkekl worden, wat 
dikwijls voorkonit, in 

tegenwoordigheid van water of waterdamp, ge- ven 
zy aanlciding tot afzetting van zwavel, een 
verschijnscl, dat bij veie vulkanen in meerdere of 
minderc mate wordt waargenomen. Vooral bekend 
als zoodanig zijn: do Walirang (Ar- djoeno),de Sorik 
Mfirapi, de Idjcn cn de Papanda- jan. _Aan dezen 
laatsten berg were! door van Heck cen ondcr/ock 
ingcsteld, waarbij interes- santc resultaten aan het 
licht kwamen. De hoe- veclheid zwavel, die aldaar in 
de Kawah Mas per jaar wordt gevormd, wordt door 
hem begroot op 3500 K.G.; hij vond ook dat, 
naarmatc men zich verder van het centrum 
verwijderde, de hocveelheid zwavcligzuur afnam, 
zoodat ten slottc allcen zwavclwaterstof overblecf; 
dit stemt overeen met de waameming, dat de ste- 
kende en hoestverwekkende eigenschap, die het 
eerstgenoemde gas bezit, een der voornaamste 
bezwaren is tegen de afdaling in een werkenden 
krater, ook al werpt deze geen vaste stoffen uit. 

Komen bedoelde gassen in een meer te voor- 
schijn, dan drijft de uiterst fijn verdceldc zwavel aan 
de oppervlaktc, en maakt het water zelf melkachtig-
troebel of opaliseerend； zeer fraai is dit te zien in de 
Telaga Bodas bij Garoet. JBe- zinkt ten slotte de 
zwavel, dan kunnen daarvan afzettingen ontstaan, 
die voor ontginning in aanmerking komcn (Idjen). 
Door oxydatie van het zwaveligzuur kan vrij 
zwavelzuur, en kunnen tevens sulfaten ontstaan, b.v. 
aluin; een vrij' aanzienlijkc, en voor den landbouw 
beslist schadelijkc hoeveelheid van dit zuur bevat o. 
a. het van den Papandaj an krater afloopende water. 
Het meer van den Kawah Idjen - is merk- waardig 
door het gi-oote gehaltc (3,5 gr. p. L.) aan vrij 
zoutzuur, benevens bijna 12专 gr. p. L. aan diverse 
sulfaten (vooral van aluminium en ijzor); het water 
heeft ecn bijzonder wrangen smaak, en is voor 
bevloeiing ongeschikt. Vol- ledige analyse in 
Vcrbcck's J^va. 

De omgeving van do vulkanen is verdcr nog 
gekenmerkt door de veelvuldige aanwezigheid van 
war me, soms byna kokende, bronnen, die dikwijls 
koolzuur-, of mineraalhoudend zijn. In Verbcek's 
Java zijn verscheidene analyses te vinden. Niet 
zelden worden zij voor geneeskun- dige doeleinden 
gebruikt. Is het water ryk aan kiezelzuur, clan 
kunnen afzettingen van kiezel- sinter voorkomen. 
Eigenaardig zijn de geysirs in het Noordelijke 
gedeelte van Midden-Sumatra, dio con nicest zeor 
modderrijk water metershoog interinitteerend 
opspuiten; ook in de Minahasa vindt* men cr ealcele. 

Dit voert van zclf tot de z.g. moddcrwellen en 
«likvulkaantjcs, die ofschoon volstrekt niet altijd van 
vulJianischcn oorsprong (zie het be- trokken artikel) 
toch dikwijls met vulkanische gassen in vorband 
staan. Dit soort modderwellen cn de bovcngcnocinde 
moddergeysirs zijn in hun wezen niet vorschillcnd. 

II. TWEEDE {(jeograjisch) GEDEELTE. 
De reeds als afzondcrlijke artikclcn in dit work 

opgenomcn vulkanen zijn KAP1TAAL gedrukt; 
zulke zijn hier slcchts kort behandeld cn voor 
meerdere bijzondcrheden wordt naar bedoelde 
artikelen verwezen. Intusscken werd v.z.n. van de 
gelegcnlieid gcbniik gonirtakt tot aanvailing dier 
artikclcn. Ecu * voor don vulkaannaam wyst op 
werkzaamheid; cen * achter een woord of cyfor geeft 
aan dat daar kaarlen of teekeningen te vinden zijn. 
Nict elders in dit work besproken vulkanen zijn 
cursief gedrukt. 
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Verkortingen voor tijdschriften: TAG.= 
Tijdschr. v. h. Kon. Ned. Aardr. Genootschap； JTD 
= Jaarboek van den Topografischcn Dienst in 
Ned.Jndie; JM = Jaarboek v. h. Mijnwezen in Ned.-
Indie; ZdgG = Zcitschrift dcr deutschcn 
geologischen Gesellschaft. — En verder tdk = 
topografische detailkaart. 

In den regel wordt met het begrip “vulkaan" 
tevens een zekere mate van werkzaamhcid ver- 
bonden, een berg, die nog „uitbarsti,, of waar- van in 
historischen tijd empties bekend zijn, of die voor het 
minst door duidelijke teekenen (solfataren) aanwijst, 
dat het leven nog nict geweken is. Volgens deze 
opvatting zou Ned.- Indie dan (voor zoover bekend) 
78 vulkanen tellen, verdeeld als volgt: Sumatra 15, 
Java 22, Kleine Soenda Eil. 21, Banda Eil. 7. 
Noordclijke Molukken 5,Minahasa en Sangi Eil. 7, 
Oena Oena I. 

Geologisch cchter wordt bedoeld begrip ruimer 
genomen, en onder een vulkaan verstaan elke berg 
die, (meestal) hoofdzakclijk uit losse vulka- nische 
uitwerpselen opgebouwd, nog voldocnde duidclijk 
de beide hoofdkenmerkcn: mantel- vorm en 
krateropening vertoont. Het aantal bekend geworden 
Indische vulkanen zal dan niet reel van 400 
verschillen, waarvan op Sumatra en Java elk ruiin 
100, voor de Kleine Soenda-Eil. bijria 100 komen. 
, De hoogte dier vulkanen loopt uit den aard der zaak 
zeer sterk uiteen, van enkcle honderde 
M. tot 3806 M.(Piek van Indrapoera).Necmt men 
slechts de zelfstandige vulkanen in aanmerking (dus 
niet de in of bij caldeira's gevormdc secun- daire 
kegels) dan is het wel merkwaardig dat, terwij] het 
aantal toppen tusschen 1000 en 2000 M, en dat 
tusschen 2000 en 3000 M. voor Sumatra en Java 
slechts weinig uiteenloopt, er op eerstgenoemd 
eiland slechts 2, op Java daar- entegen 11 vulkanen 
zijn hooger dan 3000 M., terwijl er ook op Bali en 
Lombok elk 1 gevonden wordt. Weet men dan nog 
dat van die op Java er 9 liggen in de Oostelijke helft 
van het eiland, dan komt men tot de conclusie dat de 
vulkani- sche werkzaamheid d5,ar, alsmede op Bali 
en Eombok tegenwoordig wel het intensiefst is, en 
Qok in den jongstverloopen tijd gewcest is, ofschoon 
het aantal vulkanen zoowel in den Oos- telijken als 
in den Westclijken vleugel vcel groo- ter was dan in 
het midden. 

GeografiSch kunnen de Indische vulkanen in vier 
reeksan worden verdeeld, n.l. de Socnda- reeks, de 
Banda-reeks, de Halmahcra-reQks en de Minahasa-
Sangi-reeks, terwijl slechts Zeer enkele daarbuiten 
vaHen. 

A. De S o e n d a-r e e k s strekt zich ter lengte 
van ongeveer 3800 K.81. uit van de Jioordpunt van 
Sumatra tot aaji de A lor Eil., reikt echter 
waarschijnJijk naar het N.N.W. nog tot in de Golf 
van Bengalen, waardoor de lengte tot rond 5000 
K.M. zou toenemen. De meer dan 300 vulkanen 
dezer reeks liggen, over het algemeen genomen, op 
een doorloopende vrij smalle strook, die op korten 
afstand cvenwij- dig aan de W.-kust van Sumatra 
loopt, oj> Java meer het midden houdt, en op de 
Kleine Soenda Eil. bij voorkeur aan de N.-kust (op 
Flores even- wel weer onregelmatiger) ligt. De 
verspreiding is echter volstrekt niet. regelinatig； op 
sommige plaatsen liggen zij in talrijke groepen of 
rijen (omgeving Toba,^rneer, het N.-gedeelte der Pa- 
.dangsche iJovenlandtn, Zuid-Benkoelen eii 

Noord-Lampongs, Preangcr, Florcs； daartus- schen is 
so ms over groote afstanden geen enkclo vulkaan tc 
vinden. ., 

Van de vele SUMATRA-vulkanen zijn nog slechts 
enkclc nicer dan oppcrvlakkig onderzocht. Ter 
besparing van ruimte zijn met de bijstaande cur-. sieve 
cijfers aangegeven： 1. W. Volz, Nord-Suma-、 tra, 
Berlin 1912; 2. F. Junghuhn, die Battalander auf 
Sumatra, Berlin 1847 ； 3. R. Fenncma, Topografische 
en gcologische beschrijving van het Noordelijk 
gedcelte van Sumatra's Wcstkust, in Jaarboek 
Mijnwezen 1887. Wet. Ged. 129 — 252； 4. R. D. M. 
Verbeek, Topografische en geologi- .sche beschrijving 
van een gedcelte van Sumatra's Westkust. Batavia 
1883, 5. W. Volz, Zur Geologic von Sumatra, in. Geol. 
und Palaont. Ab- handl. von E. Koken, Ncue Folge, Bd. 
VI, p. 87 e. v. 1904; 6. R. D. M. Verbeek, 
Topografische en gcologische beschrijving van Zu id-
Sumatra, in Jaarboek Mijnwezen 1881. I, 3 — 215. 

De reeks wordt op dat eiland geopend door den 
Seulawaih Again, of GOUDBERG in N.O.- Atjeh (1, 
221*), 1725 M, verbonden met den ouderen Seulazvalh 
Inong of Weesberg, 860 M. Op de Z.-grens van het 
landschap Sama- langan volgt dan de PEUfiT SAG。，
(TAG. 1910, 757), 2780 M., die door Hirschi wel bc- 
zocht, maar niet nader beschrcvcn is. Vlak ten 
N. van de Laut Taw ar ligt het vermoedelijk oud- 
vulkanische Gcureudong-massief, (JTD 1907, 74*) 
waarop zich twee jongere kegels verheffen:, op de 
Z.O.-helling de Po^andji, 2428 M., waarvan niets 
verder bekend is, en op de Z.-helling de *BOER NI 
TfiLONG (1, 47*, JTD 1910*), 2624 M. Ten Z. en Z.O. 
van genocind meer, dat door Volz als een door vulk. 
producten afgcdanid dal wordt beschouwd, liggen de 
toppen Loser en Boer ni Tanglcahan, en in de 
Alaslandcn da Bandahara, Peperkiseun, Bidoel, 
Pcbatoekan en Serbolatigit, die" wel alle tot de oudere 
vulkanen behooren, en niet bezocht werden (/). 1 n <：
，. naaste omgeving van het Toba-meer wo： <:■ K 

door Volz (ZdgG 1899) ruim 70 toppen gel - i•- kend 
van vulkanisclien oorsprong, waaf. ：iu echter vrij 
zeker een aantal ni°t tot de cch" \ ul- kanen kan worden 
gerekend； er zijn hier vol'.'.ns hem 2 hoofdreeksen, die 
van af }ict N.l Karo-hoogvlakte dicht langs de beide 
ocvci - \ an gehoemd meer loopen, en in Silindocng aan 
'b n D. Saoet samenkomen. (zie ook J'I'D 1911 J'l. 
XXVI). Min o£ nicer nader bekend gewonlen zijn 
daarvan de *SJNABOENG op het K.uo- plateau (J, 5*; 
JTJJ 1912*), 2460 M., de *SJ BA- JAK, ten N.O. er 
van, 2094 M. (JTD, 1907*, J 914*), de Si Osar en de 
Piso Pi.so of Ta n(h>t I： Benoea, 1947 M., de 
SINGGALANG, vlak N, van Sari boo. IZoIok, ± 1800 
M., de *J,OESO EK BOEKIT, 2005 M., aan de thans 
doorgegraven landcngte van .(ZdgG 1H99*, 
en 
1894*) en de SOEROENGAN, 21J3 M., in het 
landschap Habinsaran. Het volgens de lengteas van 
Sumatra gesLrckte Toba-meer heeft zijn ont- staan te 
danken aan toktonischc inzinkingen. Met <lcn Dolok 
Saoet, 1814 M., worden de beido Toba-rceksen, cn 
tevens de hoogvlakte van Si- lindoeng? afgeslotcn; de 
uitgeslrekte vulkaan- ruliie is nog weinig bekend (2. I. 
220). 

Ten Z. van Taroeloeng komen langs de Batang 
Taro vecl heete niodder-geisers en aiidcre uitin- gen 
van vuJkanisine voor (JM J 894)； dan volgt, vlak ten 
N. van Padang Sidejnpoea», de 1886 M 
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hooge LOEBOEK RAJA met naar het Z. ge- opendc 
dubbcl-caldeira (tdk； 2, 110, 181) en cen paar 
jongere eruptiekegels, de Sanggar Oedang en den 
Sigomoeroe. Naar het N. sluit zich het eveneens 
nude Boalboali-massicf aan, met vele war me 
bronnen en geisers. 

Over een afstand van 90 K.M. schijnt daarna gccn 
enkelc vulkaan voor te komen tot aan den ♦SORIK 
MARAPI (3, 211*), 2145 M., met fraai- en, ronden, 
550 M. wijden krater. Ten W. daar- van verhoft zich 
de SIKADOEDOEK, 1383 M., ten Z. de Malinlang, 
1983 M. met -het ruim- 1 K.AI2. groote caldeira-
meer: de Laut Tinggal op 1600 M. hoogte en zonder 
zichtbare afvloei- ing (tdk). Aan de Z -zijdc bevindt 
zich de Bandera, 1872 M, en ten O. daarvan de KI-
ABOE- Ledang, 2172 M. met dubbel-caldeira (tdk). 
Met uitzondcring van den Sorik Merapi is deze ge- 
heele groep onwcrkzaam, doch komen er nog veel 
warme bronnen voor. Een nader onderzoek had nict 
plaats. • 

Ten W. van Loeboek Sikaping yerrijst de 2912 
M. hooge *TALAMAU, een jonger en hooger 
erupticj)unt van den Pasaman, 2190 M. (vroeger G. 
OPHIR gcnoemd)； de activiteit is nog .siedits 
gering (2, 29*； 3, 200*). Dicht ten N. daarvan ligt 
een nog gcen 1000 M. hoog, vooral aan de N. en W. 
zijden duidelijk ringgebergte, dat door Fcnnema 
TALOE-vulkaan is genoemd. (3, 205). 
.De hoofdplaats Fort-de-Kock wordt bijna omslotcn 
door cen ring van vulkanen. Ten N., rcsp. X. \V. cr 
van liggen twee nog zoo goed als onbekende en in 
elk gcval onwerkzame: de Boe kit 1573 M., met 
reeds onduidelijk 
gc\v<irclcji voi'in. en de Sirabocncjan, 1726 AI.f 
inct •■on naar N.N.W. caldcira (tdk en 4, 641). 
Wcllieht zijn. nicer naar N. O., nog eon paar lagero. 
vu]kaanto|>j)en aanwezig. Vlak ten Z. ver heft zicli 
<lc lifkende dubbcl-vulkaan SINGGA- I,AN(: *TA
、1)1 KAT, resp. 2877 en 2458 M., door X'crbeek 
uitvoerig beschrcvcn (4, 457*), wfiarvnn (lc laatstc, 
naar het schijnt, nog niet ^chccl ojiwcrkzaam is 
(TAG. 1889, 459*); Op k or ten afstand O. van <lc 
vorige ligt de nog gc- iwcrkzame *MARAPI. cen 
zeer fraaie kegel, 2891 .M. hoog, die zich naar alle 
zijden vrij heeft kunn(*n outwikkclcn, on door 
Vcrbeek cn \ <>lz bcschrcven is (</, 4()9* en 5, 59*). 
De «；rupt u s zijn. t i n niinsie sedert 1800, wcl vcel 
viildig, )n;iaj- nid lievig gewcesl, (zic ook TAG. 
IKK!) 15!)； 335； <!«■ Reflector 1916, 27G). 
0[> •'• n Iijii iiici <l<- l)cid<- vorige, doch nicer naar 
O. \ Jit fl. zi. h (l<- SA<! 0, wclks hoogste top, 2240 
M., M ali ntn n(i word I genoemd (4, 446； 5, 62*). 
De vulkaanring wordt in het VV. afgesloten door den 
ringwai van cen reusachtige caldeira, waarbinnen 
zich het nagenoeg 100 K.M2. groote mecr van 
3IANINDJAU bevindt (4, 423*; 
5, 17*). 

Kct meer van SI NG K ARAK, oorspronkclijk 
eveneens als caklcira beschouwd, schijnt, ten tninste 
Ien dccle, door tcktonisch昴nzinking te zijn ontstaun. 
Langs*(lc W.-kust van dit meer be- ntaat de Barisan 
uit een aantal vulkaantoppen, tusscheji i 375 on 1886 
M. hoog, alle onwcrkzaani en waarvan de Limau 
Manis-Segiri, Bongsoe, Lanlei en M/lalo in in of 
nicer uitvoerig door Ver- beek beschreven zijn {4, 
408 — 423). 

In het Z.O. verlcngde van eveugenoenid meer 
verheft zich het 2228 M. hooge, oude Arbad-mufi- 

sief, in wclks caldcira tegenwoordig het ] 1 K.M3. 
groote en 300 M. diepc Danaic di baroeh is ge- legen 
(4, 441*)； op dit massief bouwde zich later do 2597 
M. hooge ♦SOELASIH of TALANG op (2, 16； 4, 
501*). 

Over een afstand van 100 K.M. ontbreken dan weer 
vulkanen tot aan den *PIEK VAN IN- DRAPOERA 
(ook G.Gadang of G. KOERINTJI genoemd), cen fraaie 
slanke kegel, die met zijn 380G M. tevens de hoogstc 
vulkaan van Indie is;； hij is vrij gercgeld wcrkzaam, 
doch empties van aanbclang zyn niet bekend： volgens 
de tdk ligt de kraterbodem op 3430 M. De berg were! 
het eerst in 1878 bestegen door van Hassclt en Veth. 
Een goede beschrijving geeft W. van Bemmelen in zijn: 
"Naar hooge toppen en diepe kraterS" p. 109. Op den 
kraterbedem is een meer. Niet ver Westelijk verrijst 
eerst de Oeloe Soengei Ka- ■poer, 土 2200 M.» daarna 
do Patah S^mbilan, 2591 M.; Oostelijk de Toedjoeh 
(met den Oeloe Djoedjoehan), 2712 M.; het door een 
bergkrans omgeven, uitgestrekte mecr Danau di 
Toedjoeh, waarvan de spiegel op 1991 M. ligt (tdk) kan 
wel een caldeira-meer zijn. Een goede beschrij- * , ving 
gaf o.a. de Nieuwe Soerabaja Courant van 11 en 12 
Augustus 1919. Ten Z. van den hoofdtop komen nog 
voor de Silaboe, 1960 &L en de Sangkoe, 2280 M. 
Deskundig onderzoek dezer groep had nog niet plaats. 
Evenmin is dit het geval met de in Djambi gelegen, door 
Tobler (JM 1910*) genoemde vijf vulkanen: de Raja, 
2550 M., ten Z. W. van het meer van Koerintji, en de 
naar 
O.Z.O. daaraan sluitendc *Soembing, 土 2700 M., 
Oeloe Nilo, 土 2900 M., Mesoerai, 土 2900 M., en 
Toengkat, 土 2500 M. Op de schetskaart van het 
landschap Koerintji (JTD 1905, 78) worden de laatste 4 
toppen anders genoemd en is de hoogte lager 
opgegeven. 

In de afdecling Lebong van Bcnkoclen liggen 
verschillende toppen, waarvan de voornaamste zyn： 
do Loemoet-Belirang (of Gedang Oeloo Lais), cen 
dubbelvulkaan, vlak Z. van Moeara Aman, 1765 cn 
2130 M. hoog (JM 1912, Verb. 9); de Boekit Dawon-
Oeloe Palik, eveneens een twee-. lingvulkaan, 土 2500 
M. hoog (JTQ 1915*);* de Tjoendoeng (ook Oeloe 
Moesi of Boekit Kelain genoemd), een groote 
vfllkaanruine, 1959 M. Al dezc Bergen y,ijn sedert lang 
onwcrkzaam. 

Vlak N. van Kepahiang ligt dan de *KABA, 1958 
M., met de Marapi en de Pick van Indrapoe- ra de 
werkzaamste vulkaan vau Sumatra, bekend om de 
hcrhaalde verplaatsingen van zyn erup- tiepunt; hij 
vorint eon tweelingberg met den ouderen, 
onwerkzamen Boekit Itam (6. 165*; TAG. 1897, 555*
： JTD 1907*, 1914*, 1915*). Oostelijk van den Kaba 
liggen nog 2 vulkanen, die .. beide Boekit Blsar (de 
Oostelijkste ook wel Bt. Balai) worden genoemd, 1853 
en 1693 M.; de Bt. Bal&i vorint mot den Bt. Toko ng, 
1471 M. cen dubbclvulkaan； werkzaain zijn ze geen 
van alle. Langs de waterscheiding volgen dan nog de 
Ke- moening, Pajoen(/ of Boengkoe, 2125 M. en Dili (] 
in 2020 BI., waarvan niets bekend is, en daarna, ten W. 
van Bandar, de 3173 M. hooge * DEMPO, die vooral 
vanuit het 0. cen fraaien kegcl vormt (JTD 1907*, 
1910*). 

Word deze hoogo vulkaan, ten minstc wat het 
topgcdeelte bet reft, reeds wat boter bekend, clke 
informatic ontbreekt van de velo vulkaantop- pen, die 
op de grens van Benkoelen en Palem- bang voorkomen, 
waaronder do Patah, 2817 M., 
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de B^pagoet, 2732 M., de Garang Garang, 2394 
M., de Panindjawan, 1996 M., of van de in Pa- 
lembang： Bt. Baldi, 1S5S M., Djamboel, 1S56 M., 
Isau Isau,^1341 M., Moeloeng, 1851 M., Ranljing, 
1630 M., Loemoet, 2055 M., Ringgit, 2129 M., of in 
Benkoelen： Pandnn, 1S11 M. gelegene； van eenige 
werkzaamheid schijnt echter geen sprake te zijn. 
Interessant is de miniatuurvulkaan met kratermecr 
JRakihan in het oorsprongsgcbied » der Loeas (afd. 
Kauer); het ineer is 600 M. in doorsnede, en 52 M. 
diep; de spiegel ligt op 855 M. (6, 148, hier Oeloe 
Danau genocmd). 

Ook het grensgebied tusschen Zuid Beukoe- len, 
Palembang en do Lam pongs is een centrum van 
vulkanische werkzaamheid geweest, doch de meeste 
bergen zijn thans zoo goed als inactief. Rondom het 
bekende meer RAN AU (JTD 1909*, 1916*) zijn 
gelegen: ten W. do Gcdaiig, 1627 M., Pakiwang, 1531 
M.; ten Z.W. de Poegoeng, 1904 Z. de SfiMINOENG, 
1884 M. (JTD 1909); ten O en Z.O. de Kockoesan, 
1402 M. en de PA- SAG I, 2231 M. (JTD 1912*) ； 
de laatste vier liggen op een ongeveer O.-W. loopende 
lijn. Meer Oos- teljjk vindt men nog de Oeloe Majoes 
(of Pema- tang Agoeng), 17S9 M., de Poenggoer, 
1677 M., de Bcnatan, 1688 M. en de Tebak, 2115 M. 
Met uitzondering van ecn paar topkaarten is van deze 
geheele groep eigenlijk nog niets bekend. 

De *SEK1NTJAU, 1719 M., wat meer naar het 
Z.O., schijnt iu dit gebied de eenige nog werkzame 
berg te zijn (JTD 1911*). Hij vormt met de 
Soebanalah, Neki, Begiloeng en Tt bak ecn 
reusachtigen, bijna gcsloten ring, die een hoogvlakte 
van 20 a 25 K.M. middeJlijn om- sluit, welke 土 800 
M. hoog ligi: het oorsprongs- gebied van de Wai Besar 
(JTD 1911, 75*). 

Aan of op de beide driehoekige strooken, waarin 
de Lampongs uitloopen,1 liggen nog, min of meer 
gelsoleerd, de TANGGAMOES of Kei- zerspiek, vlak 
bij Kota Agoeng, 2102 M., met fraaien kegelvorm 
(JTD 1907, G9*); de TANGGANG (of Tangka), 1162 
M., met den Koekoesan, 1196 M., bij het uiteinde van 
de middelste Su- matra-punt, reeds sterk uitgespoeld
； de Pasawa- ran-Ealait 1662 en 1G92 M., twee 
toppen van ecn ouden, naar N. open, kraterrand (JTD 
1907,69*); de BETOENG, (bij Vfirbeek Teloek 
genoemd) 1256 M., ten. N.O. van den vorigen berg, 
een groote kraterrand van ruim 2 K.M. diameter met 
jongen kegel binnenin (JTD 1907, 70*); de RAD J AB 
AS A, 1281 M., aan het uiteinde der Oostelijkste 
landspits (JTD 1907,70 en!908,79*). De laatste vijf 
vulkanen zijn wel is waar allc onwerkzaam, doch in 
hun omgeving worden nog veel warnie bronnen, en 
ook wel fuinarolen aan- -,getroffen, die soms naar 
zwaveiwaterstof rie- ken. De activiteit behoort du$ 
waarschijnlijk nog niet tot een lang - vei'leden tijd. 

,in Straat Soenda ligt de vulkaan *KRAKA- 
TAU^^berucKtr door de groote catastrophe van 1883, 
waarover R. D. M. Verbeek een kJassieke monografie 
schreef. Voor verdeie iiteratuur zie het speciale artikel. 
Een duidelijke vulkaanvorni (tweetoppig) bezit ook 
het eiland Stibisi (859 M.), waarvan Junghuhn, Java II, 
een teekening geeft. 

JAVA. Lileratuur: 7. R. D. M. Verbeck on R. 
Fennerra. Geologische beschrijving van Java en 
Madoera, 18^6 ； 8. F. Junghuhn. Java, zijn gedaante. 
plantentooi en inwendige bouw, 1850：— 1854; 9. W. 
v. Bemmelen. Naar hooge topp.en en dfepe kraters. 
Batavia. Kolff & Co. 

In zijn groot werk (7) geeft Verbeek (II, 946) een 
hoogtelijst en (II, 952) ecn korte beschrijving der 
aanwezige vulkanen, waarvan de voornaamste 
tevens uitvoeriger ciders in zijn tekst bij de 
residenties besproken. en niet zelden in ddn atlas 
afgebeeld worden; v. z. n.. wordt hierbij ook 
vcrwezei* naar het work over Java van Junghuhn (8). 

De residentie Bantam bexit slechts 2 vulkanen, 
waaraan nog zwakke solfatarenwcrking valt Waar te 
nemen： deze, en ook de andcrc, zijn alle gelegen in 
het N.W.-vierde deel van h-et gewest. De 594 M. 
hoogeSALAK-GEDE vult het uiterste 
N.W.-schiereiland, uitloopende in de St. Nico- 
laaspunt, terwiji de PINANG als geisolecrde, slechts 
260 M. hooge kegel boveu de vlakto van 
Kramatwatoe uitsteekt. De rest vau cen ringwal met 
ingesloten elliptische vlakte, wordt door Verbeek de 
DANOE-VULKAAN genoemd； deze wal wordt 
omringd en ten deele bedekt door hoogere jongere 
toppen, waaronder de Toekoen, de PA RAK AS AK, 
de *KARANG, 1778 M., met werkzame solfataren, 
binnen den k rat er. Ten N. van de hoofdplaats 
Mencs..Jiggen de *POELO- SARI, 1346 M. en de 
ASEUPAN, 1160 M., door een zadel verbonden. 

In de residentie Batavia liggen geen vulkaan- 
kegels van eenig belang, wel op de grens met de 
Preanger, n.l. de SALAK, 2211 M., (7. 495, 751) ten 
ZZW. van Buitcnzorg, met, ten ZW. daar- van, de 
P^RBAKTl, 1706 M. en de Endoet, 1475 M. Op 30 
K.M. ten 0. van de Salak, met een zadel van slechts 
540 M. hoogte ei* tusschen, ligt de bekende 
dubbclvulkaan *GED15-PANGE- RANGO (7. 494, 
.741)； de laatste, 3019 M., is de oudste; van den het 
laatst in 1886 werkzamen Ged6, 2958 M., verseheen 
de nieuwste kratej - ■kaart in JTD 1906*. Ten N. van 
dezen, op 11 K.M. afstand verheft zich de Limo, 
1803 M. 

In den uitersten Westhoek der Preanger ]igb de 
uitgestrekte cn nog weinig onderzochte vul- 
kaanruine HALfMOEN; ten 0. daarvan, t<ib voorbij 
den mcridiaan overTjiandjoer, komt geen 
cnkeleruptiepunt voor, daiiechterliggenzc dicl'L 
opeengedrongen, en noemt Verbeek o p 120 : geogr. 
niijlen niet minder dan 39 zclfstandigc vulkanen (7. 
677 — 741), die verschillendc sen schijnen te v or 
men； dit intcrcssante centrum verdient ten voile eeri 
nadere dclailstu(li<-. (Zie Bijlage 11 van den atlas 
behoorendo bij 7). 

Vlak ten N. van de Bandocngsche hoogvlakte, 
langs de gewestelijke grens, ligt een reiisachtign 
oude drieling-caJdeira op ongeveer ] 200 M. b. die 
door een, vooral aan de Z.-zijde, good bewaard 
gebleven ringwal van afwissclendc hoogte wordt 
omsloten； de lengteafmeting (O.-W.) is 25 K.M., 
die der breedtc is in het 0. zes, in i)et W. ticn K.M. 
(7. 732). In elk der 3 gcdeeltcn, waaruit •deze 
caldeira is ontstaan, zijn wcer jongere kegels 
opgebouwd, die zich voornarnelijk aan de N.-zijde 
bevinden, cn d也布r den ringwal jneestal hebben 
overdekt. In het W. de BO ERANG KA NG, 2064 
oud?lc kegc]; do activiteit in (lit gedcclte is ihans 
echter uitsluitend to vindenin den OosLe- lijk 
daarvangelegen *TANGK0EBAN J>RA HOE, 2075 
M., een der nicest bekende on druk bezocJit- ste 
vulkanen van Java, met een fraaien dubbel- krater (7. 
735; JTD 1008*,】910*). In het mid- dendeel der 
caldeira vindt men de beide toppen Poelri, 1580 M. 
en Lingkoeng, 14.05 M., en in het Oostelijke deel de 
TOENGGOEL, 1950 M., alle 
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drie onwerkzaam. In het OZO. verlengdc dor 
cvengenoemdc vulkaanrij ligt, ten 0. van Tjitja； 
Idngka, de Simpai, 1066 M. met oen groot Yantai 
onregclmatig verspreide eruptiepunten (7. 730). Ten 
N. hiervan, bij de grons met Cheri- bon, ligt, vrij 
gcTsoleerd, de fraaigevormde TAM- POM AS, 1684 
M., (JTD 1907* on 7. 739). 

De mecste Preanger-vulkanen zijn echter ten Z. 
dcr vlakte van Bandoeng gelegen. W ij volgen do 
aldaar door Vcrbeek verondcrstelde evenwij- dige- 
en dwarsspleten. De Noordclijkste reeks is die van 
den *GOENTOER, 2249 M. (7.715; JTD 1908*) bij 
Garoet, aan wiens Wcsthelling zich het 
solfatarenveld KAWAH KI A MIS bevindt; inecr 
naar het W. liggen de llakoelak, 1950 M. (JTD 1908, 
55) cn do MALABAR, 2243 M., terwijl eenigszins 
ter zijde de Tiloe. 1940 M. en de Kaledong, 1248 M. 
te vinden zijn. De middelste recks is die van den 
*GALOENGGOENG, 2241 M.(7. 687 ； JTD 
1908*). Van de eruptie van 1894 gaf Fennema een 
beschrijving in JM. 1895. Wet. JI. Tn Juli 1918 
kwam door, het kratermcer een lavaprop te 
voorschijn, die in Aug. 士 500 M. niiddellijn en 150 
M, lioogte boven den krater- bodem bezat. 
(Verslagen geol. sect:e Geol. AJijnbk. -Gen. II. 
1919, 297； Java Bode 6 Aug. 1918; WeekbJad de 
Taak 1918, 12G*; de Tropische Natuur 1918, J 59*). 
De Galocnggoeng vormt ecn dubbelvulkaan met den 
TfiLAGA BODAS, bc- kend door het kratermcer 
van dien naam, dat in de Jaatstc jaren eenige 
vulkanischc werkzaam- heid vertoonde (JM 1913. 
Verh.*； Ind. Merc. 1916, 59 *) cn van uit Garoct 
vcel bezocht wordt (JTJ) I909*； Ned. Indie, Oud cn 
Nieuw, II 198*); de v/aterspiege] ligt op 1720 M? 
Oostelijk van dit mussief, reeds in Chcribon, ligt de 
oude SAWAL, 1763 M., met cnkcle ertsadertjes. 
Wcstelijk vindt men eenige th a ns inactieve 
vulkanen: Kratjak, WAJ AXG-WIN D')E,Kenden(/- 

Waringin,enKen- <lcn(i Palocha, alle om en bij 
2000 M. hoog； tot 'behoort echter het zeer 
werkzame 

fauir- nvr-hl KAWAH TJIWIDE1,terwijl tus- -
"IHN d.- (..T.stc de KAWAH MANOKK 1 i!' < (•!,
；'!> 1909): ook aan den Wajang vindt men 

-.iilfatarcnwcrkzaamheid. Nog wat nicer 'V. 
J.elijk lijrt. -indtdijk de *PATOEHA, 2434 M. 

de ZiiHlelijkstc reeks vindt men twee zeer 
bckrmh! vuik；incn: de hoefijzervormige *PA? PA 
I)T\ J A M., met storko solfatarcn 
(7. 680； JTD J!K)8*; JM 1906, J71*) en de on- v/< 
rkz a me, 2S2 L Al. liooge, fraai kegelvormigo T.J I 
K I (7. 678: JTD 1911 *). De vele overige 

ngec- v ulkancn zijn van minder belang, of- 
schoon smiiinigc vulkanologiseh zeer intercssant 
zijn. 

De residcnlic Uheriboji bezit, behalve' den reeds 
gcnocmdcji Sawal, slechlH een jongeren vulkaun, 
n.l. den bijzonder rogelniatigen *TJE- RIMAI, 3078 
M., met zwakke solfatarcn, tcr- wijl op de grens met 
de Preangcr, ten O. van M clang bong, nog de oude 
TJAKK ABOEWANA, 1720 AL, zich verheft.
 w 

」)c verdcr naar liot O. toe voorkomende- vu)- 
kancn liggen o()do lioofdwaterscheiding tussc^ien 
PCkalongan cn JJunjocmas. Hot zijn: de *SLA- AI 
ftT, 3432 AL, op c6n na de- lioogste berg van Java 
\7 104, 433j JTD1 910*; 9. 57), de 
ROGODJAMBANGAN, 2175 M., cn eindelijk de * 
P KA HOE, 25(55 M. (7 385). De eerste is nog in de 
19c ceuw herhauldelijk in crupMc gewcost; do 
laatsto is vooral bekend door xijn velc fraaie 

jongcrc kcgcls, en door het DlRNG-plateau. 
Van don Prahoc loopt ecn reeks vulkanen in ZO.-

richting tot vlak bij AIagclang,v t.w. de TELERIIIP, 
een oude lage t项"de *SiND0R0, 3150 M., wellicht de 
regelmatigst gebouwde kegel van Java, en met den 
*S0EMBING, 3371 M., door een 1400 M. hoog zadcl 
verbonden. De Sindoro bezit den klcinsten krater der 
Java- vulkancn, 170 X 110 M., cn schijnt zelfs in 1902 
nog een klcine eruptie gehad te hebben; van den 
Soembing zyn geen eruptics bekend (7. 294/5*; JTD 
1905*). Tusschcn dozen laatsten en Magelang liggen 
nog drie lagere toppen： de Gianti, Beser en Tidar, de 
laatste is wellicht con para- si et van den Merbaboe 
(7. 297). 

Op de grens tusschen Semarang cn Solo eener- 
zijds, Kedoe en Djokja anderzijds, verheffen zich vier 
hooge vulkanen, waarvan slechts een. doch dan ook 
bijna voortdurend, werkzaam is. Het zijn： de 
OENGARAN, 2050 M. (7. 276, 297, 318; JTD 
1908*), de TELOMOJO, 1892 M., een ruine tusschen 
den vorigen en den *MfiRBABOE 3145 M., mot 
zwakkcsolfataren(7.278;JTD1907*； 9. 101), en 
eindelijk de Zuidelijkste en belang- rijkstc, de 
*MERAPI, 2918 M (in 1909), waarover een 
uitgebreide literatuur bestaat, die in het spcciale 
artikel is opgegeven; echter ook 9. 21. ,Voor kaartjes, 
zie vooral JTD 1909* (met vol- ledige geschiedenis) 
en 1913*. 

De overige vulkanen van Java bevinden zich alle 
in de Zuidclijke residenties. 

Op de grens tusschen Solo en Madioen verrijst de 
LA WOE, een. jongere kegel op het oudere 
Djogolarangan- of Koekoesan-massief, waarvan de 
hoogste top 3265 M. is. Het gehecl vormt een 
imposantc berggroep, die cen enorme oppervlakte 
innecnit. Van vulkanischc wcrkzaamheid is echter 
niets nicer te bespouren (7. 247, 317). 

Op de grens tusschen Madioen en Kediri verheft 
zich de WILIS, cen zeer groote ruine met 
vcrscheidcne oude kraterranden (7 167, 245); op een 
daarvan, de Dorowati, ligt het hoogste punt, 2556 M. 
Op de Wcsthelling vindt men het kratermcer 
NGEBfiL (JTD 1915*), waar Jung- huhn ook 
solfataren cn modderwellg aantrof. 

Op do grens tusschen Kediri cn Pasoeroean vindt 
men de *KL0ET, een der laagste (1731 M.), doch 
bcruchtstc Java-vulkanen, uithoofde zijner graote 
LAHAR-vcrwoestingen. Men hceft hier een dcr 
zeldzamc voorbeelden, dat in een nog zeer 
werkzamen krater een groot meer zich hceft kunnen 
vormen. De literatuur is in extenso opgenomen in JM 
1907, 185*; Zie qok JTD 1912* cn over de 1 ：atstc 
uitbarsting van -20 Slei 1919 de opgaven van Vcrbeek 
in de Verhand. Geol./ Mijnb. Gon. (geol. serie) V. 1—
20 (Febr. 1920)A vooral Kcmmerling in „de 
Ingenieur*, 1919, p. 804 — 813. Een uitvocrigcr 
verhandcling van laastgen oomden wordt binnenkort 
verwacht. Ten N. van den Kloet komt ecn grooto 
vulkaan- ruine voor, de ANDJASMORO, 2342 M., 
waarvan weinig bekend is (7. 143). Meer naar het - 
OZO.. op genoemde grens, ligt de KAWI.-groep, con 
sainonstcl van dric, in NW. —ZO.-richtiug gelegen 
oudo kraterranden: de Pitrang, 2580M., do Boetalc, 
2868 M., en de Kawi, 2651 M. Of- schoon orupties 
niet bekend zijn, lijkt de vul- kaan toch nog 
betrekkolijk jong (7. 145). Van den onworkzamcn 
krater Bligo aan den Boetak geeft JTD 1915* eon 
kaart. 

Op en nabij de grens tusschen Socrabaja en 
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Pasoeroean treft men de ARDJOENO-groep, 
bestaande uit vijf in Z.ZO. — N.NW.-richting 
gelegen vulkanen, t.w. aan het Z. uitcinde den 
eigenlijkeir Ardjoeno, 3339 JL, daarna den Bakal, 
2980 M., de beide Kenihal's, 3110 cn 3030 M., en 
aan het N.-einde den nog werkzamen * W：
ELIRANG, 3156 M. (7.141,201; 9.1), ofschoon 
erupties niet bekcnd zijn. Hier is wel cen zeer 
intensievc activiteit gcwcest, dat door hcrhaalde 
verplaatsing van het eruptiepunt vijf zulke hooge 
bergen tot stand gekomen zijn. Ten N. van den 
Ardjoeuo ligt de fraai. kegelvormige 
PfiNANGGOENGAN, 1652 M., waaryan het echter, 
op grond zijner samenstelling, twijfel- achtig is, of 
hij tot de jongcre echte vulkanen kan worden 
gerekend. 

De grens tusschen de afdeclingen Pasoeroeart en 
Probolinggo wordt voor een groot deel ge- vormd 
door de kam van de ongeveer N. Z.-loo- pende 
TenggSr-Semeroegroep, ' waarover Fcn- nema (JM 
1886*) een uitstekende nionografie leverde. Zij 
bestaat uit drie deelen. Het oudste deel, de AJfiG 
AJfiG, ligt in het midden, bevat enkele jongere 
eruptiekegels (w.o. de Kepala, 3035 M.) en wordt 
overigens in het N. en Z. door de producten der 
andere deelen overdekt. De activiteit verplaatste zich 
daarna in N.-richting, waar de TfiNGGlSR-
dubbelcaldeira gevorind. werd, thane als de 
ZANDZEE bekend, enwaarin, naar volgorde van 
ouderdom, de Widodaren, Giri, Kembang, BATOK 
en *BR0M0 werden op- gebouwd； de laatste is nog 
steeds periodiek werk- zaam..Het jongste deel ligt in 
het Zuidcn, waar Java,s hoogste berg, de 
*SEM^ROE, 3676 M. (einde 1911) werd gevormd. 
Over de vrij uit- gebreide literatuur, zie bij het 
soeciale artikel, en TAG. 1913, 744. * • 

Vlak ten O. van den TenggSr op de grens van 
Probolinggo en Besoeki, ver heft zich Java's laagste 
werkzame vulkaan, de *LA3IONG白N, 1670 M., 
waarvan Fennema in JM 1886, Wet. Ged. 73* een 
uitvoerige beschrijving gaf, ook van de 39 
parasietkraters langs den voct van het ouderc 
Taroeft-massief, ,waarop de Lamongan, als jongew 
kegel, is opgebouwd. De nieuwste kaart verscheen in 
JTD 1913*. VTooral tusschen 1840 en 1850 is de 
vulkaan bijna onophoudclijk in actie geweest, en zijn 
ook lavastrooinen uitge- vloeid, een voor de Indische 
vulkanen/ ten min- ste in hislorischen tijd, zeldzaam 
verschijnsel. Th a ns schijnt een periode van rust 
ingetreden te zijn. 

Op dezelfde grens,* O. van den Lamongan, ver- 
rijst een uitgestrekte vulkaanruine, de JANG, met als 
hoogste top de ARGOPOERO, 3088 M., zonder 
krater. Het gebergte is n&g weinig be- kend (7. 102)
； Verbeek vond in 1886 nog zwakke werking in een 
der kratertjes. 

In den uitersten NO.-hoek van Besoeki ligt de 
onwerkzame' B ALOE RAN, J 292 M.; doch 
overigens wordt een groot deel dier residentie ■ 
ingenomen door een reusachtige vulkaamnassa, die 
gewoonlijk JDJfiN-massief wordt genoemd. Het 
oudste gcdeelte wordt gevormd door den 
KfiNDENG-ringwal van 8 K.M. diameter, welke een 
caldeira, het z.g. Idjen-plateau inuit. Daarin, en ook 
op en buiten den ringwal vindt men talrijke jongere 
vulkamen, o.a. Ranti, 2618 3L, Djampid, 2338 M., 
Soekit, 2950 M., 2800 M., *RAOENG, 3328 M., 
waarvan de laatste nog actief is. Ook de *KAWAH 
'IDJjlN, 

2380 M.. aan de Z.O.-zijde van het plateau, met het 
bekende kraterineer, 2120 M., is nog nict in rust. Het 
vrij belangrijkc zwavelvoorkomcn aan dit nicer 
werd uitvocrig bcschrevcn in JM 1915. Verb. II, 
70*. Na de groote eruptic in 1817 van den Idjdn (S. 
1010 en JTD 1911, 204) kwam geen werkelijkc 
uftbarsting nicer voor (7. 76; 9. 37). 

Het eiland BALI shiit zich waardig aan bij Ja- va's 
Oosthoek, en is cvenecns bezel met vulkanen, die 
grootendcels op eon, zwak naar Z. gebogen, 
O.-W.-loopendc lijn liggen. (Interessante beschrij- 
ving door Zollinger in Tijdschr. v. Ned. Indie,*7e 
jaarg., dl IV. 1845). Reeds dadelijk dicht bij de W.-
kust vindt men de MERBOEK, 1350 
M. , in 1912 door Tissot van Patot bestegen (JTD 
1912, 56), die onwerkzaam schijnt, en de 
BAKOENGAN, 715 M., die vroeger veel ver- 
woestingen moet hebbe、aangericht.. Oostclijk 
hiervan koinen dicht bij de N.-kust Lwee toppen. 
voor, Patas (1414 M.) en Koeloel (1130 AL), 
waarvan de vulkanische natuur nict vaststaat, doch 
wel waarschijnlijk is. Ook het uitgcstrekto 
BRATAN-complex (JTD 1912*) schijnt geen 
werkzamc kegels meer te bevatten； het bestaat uit 
een grooten elliptischen (11 x 9 K.M.) ringwal van 
1300— 1400 M. hoogte, die aan de N.-zijde in den 
Bralan, 2150 M., culmineert, cn waarvan het Z.-deel 
door de producten der jongere toppen L^song, 
Poetjoek, Gcdeh, bedekt is. In do cal- deira (ruim 
1200 M.b.z.) liggen evenecns cen paar jongere 
kegels： Tapak en Tjongkoe^r, die haar in twee, met. 
meren voorziene deelen verflecJen. Ten Z. van dit 
complex verheft zich de BATOE KAHOE of Pick 
•Van TABANAN. 2370 M,； ten 
N. de slechts 1212 M. hooge Pick van BOELK L
企NG, beide zonder activiteit. De eenige ru'/ steeds 
werkzame en zclfs lavastroomen Jevercnrlc vulkaan 
van Bali is de *BATOER, 1717 'M. (JTD 1915*; JM 
1917. Verb. I. 50*), met duh- belkrater, gelegen in 
ccn 14 x 10 K.M. wii>lr： caldeira (1035 M. b.z.), 
waarin ook het 
17 K.M2. groote meer Batoer, met cen BI；>. .,:. 
dieptc van 90 M. De nog over bijna de geli< < l' 
lengte good herkenbare ringwal is aan de Z(). zijde 
het hoogst (G. A bang, 2152 M.), da：tl( van daar af 
naar beide richtingcn tot 士 1 5l., cn rijst dan naar 
het NW. wecr tot 17 13 M. (G. Sockawana). De 
Batoer, wiens kral.<-r een herhaalde verplaatsing 
heeft ondergaan, ligt iets ten N. van de algemeene 
vulkaanlijn juist in de richting van de groote as der 
caldeira, ligt Bali's hoogste berg, de *AGOENG of 
Pick van- Bali, 3142 M., die in J908 voor het eerst 
werdbestegen(TAG. 1910, 317), waarbij vrij ster- kc 
sblfatarenwerking werd geconstateerd； de k rat er 
is elliptisch, 520 X 375 M., terwijl do kraterbodem 
op 2928 M. ligt (JTD 1915, 245*; JAJ 1917. Vcrh. I. 
74*). Junghuhn (8, 12J2) ver- meldt erupties van 
1808 en 1843. Vrlak aan de 
O. -kust van hot eiland ligt dan nog de SERA JA, 
1174 M., waarover JTD 1915, 24-7 eenige inlich- 
tingen geeft; van eenige werkzaamheid wordt geefti 
gewag gemaakt. 

Het grootstc (N.-) deel van LOMBOK wordt 
ingenoinen door den * RIND J ANT, waarvan de 
juistc hoogte nog niet is vastgestckl, doch tus- schen 
3775 en 3795 M. schijnt te liggen, zoodat de bei'g 
op 66n na de hoogste vulkaan van Indic is. Over 
literatuur zie TAG. 1911, 337. De zeer diep 
ingezonken ciddcira-(9 x 6,6 K.M.) is onge- 
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veer 1000 M. benedon den hoogsten top, en be- vat de 
jonge wcrkzame Baroe en het mecr Sigare. Anak 
(Elbert, die Sunda-Expedition, 1912, I. 14 — 55* on 
JM 1909*)、Zoowel Oostclijk als Westelijk op den 
Rindjani-mantel liggen oudere kegels: de Nangi-Anak 
Dare en de Poenik.an, die nog weinig ondcrzocht 
zijn. 

Van het W.-gcdeelte van SOEMBAWA is pas in den 
allerlaatsten tijd een en andcr bekeud gc- worden 
(Elbert, Sunda Exp. II. 140*; JM 1913, Vcrh.*); ten 
ZW. der hoofdplaats Soembawa werden drie dicht 
bijecn liggendc, naar het schijnt thans onwerkzame 
vulkanen aangetroffcn: de Sang eng es, ± 1700 M., de 
Sekedet, 土 1100 M., en de Baloe Lanteh, 土 1800 M. 
De hoofd-, tevens eenige actieve vulkaan van het 
eiland, de *TAMB0RA, ± 2800 M., met een 6 K.M. 
wijde caJdeira, neemt ongeveer het geheele 
schiereiland Sanggar ten NO. der Saleh-baai in. Een 
uitvoe- rige monografie van Pannekoek van Rheden 
verscheen in het Zeitschr. f. Vulkanologie 1918. Bd. 
IV*, met vollcdige literatuur. De berg is berucht 
geworden door de groote uitbar- sting van 1815, 
waarvan detailbeschrijving in 8, 1216—1226. Dicht 
ten Z.O. er van verheft zich de Doro Laboemboen, 
1118 -M., die als ouder dan de Tambora wordt 
beschouwd. Elbert, 1. c. II. 145, noemt ten Z. van de 
Tambora nog 2 vulkaanrulnes: de Plampang en de 
Mata. Op de lijn, die de Laboemboen met Sapeh aan 
de O.-kust verbindt, liggen drie vulkaan 门 lines 
(Vcibcek Molukkenvcrslag, in J .1 1908, 50*)： <ic 
AROEHASA, 1670 M.» ten 
W. dci Bitna-baai (bi) Elbert, 1. c. 148, 

gcn'jciud), met de jongve kegcls Dendan <-ri 
.Socrcciita/idi op de N. helling; de Maria, 土 150(1 
M., ten O. (licr baai, met den Tjeiooe op de 
X. fiank； terwijl rondoni Sapeh zich eenige top- pen 
verheffen, die wellicht decl uitniaken van een \ 
roegeren ringwal, door Verbeek de Sapehmk- 

.an ircn<><-ind. \'lak Z. van Bini a ligt nog ecn a 
f/oit'k-r! ijk cruptiepunt, de Parewa. Gecn dier i.： i 
：i• 11 ! . n<p'j luiticr ondcrzocht. 

Op •■iland SAXGEAN, dicht by den NO.- h<'ck v.tfi 
Soembawa', vindt men den G. *API (Klb-n, I. <■. 11. 
138*: Verbeek, Molukken verslag, 52*). 

\'，x，r zouver I I.OHES bekend geworden is, kan・ 
nipji IH：L w«'l het ni<-< -.t-vulkanische eiland van 
<h n eliipel iKX'iiwn, <laar er zeker ruim 60 vulkam-
ji w<ir<l< ji aanget roffen, waarvan een I H-I>I .i.l :i.ls 
wcrkzaani is herkend; opvallcnd is, dat de mcfst(■ 
<licr bergen zoo laug zijn, slechts 3 of I
 nicer dun 2000 81. hoogte, terwijl 
het maxi in u)n n<»g gei-n 2400 Al. is. De inlichtin- 
gen over de Flores-vulkanen zijn in hoofdzaak verse 
haft door VVichnmnn in TAG. J 891* (VV.) cn <loor 
Pannekoek van Rhoden in JM 1910* on 1911 *, Verh. 
(vR.), on vooral in zijn zoo juist (Maart 1920) in Bd. 
V Heft 3, p. 109—163* van het Zeitschr. fur 
Vulkanologie versekencn arti- kcl: „E nige Notizen 
iiber die Vulkane auf der Ingcl Florcs." (vKV.), 
terwijl ook door Rouffacr in TAG. 1910 eenige 
bijzondcrhedon werdon ver- inckl (R.)・ De nanicn 
dor toppen stem men bij beide eerHtgenocinde 
onderzoekers niet altijd overecn. Op vcrschillondc 
plaatsen ksynen vul- kaanreeksen voor op Cen N-Z. 
gcrichte lijn (dwarssplcet). . 

I n het Wcstelijkste landschap Manggarai liggen 
voor zoover bekend gCQn werkonde vulkanen; 

van do Sosa en Mandjaga, is ook de vulkanische 
natuur nog niet bewezen; wat verder Oostelijk, dicht 
bij de Z.-kust, do Todo cn de *POTJO LIKA, 2382 
M., de hoogstc berg van Flores. Vlak ten W. der 
Aimcre-baai glaatst vR. den G- Komba; bij W. zoii 
dear mode de- G. Soei ovcrccnkomcn： 
bijzonderhcdcn ontbreken. Ten NO. dier baai noemt 
vR. 7 vulkaankcgels： do Wolo Mere, 1800 M., de 
♦INIfi LIKA, 1600 M., de Lobo Boeto, de Watoe 
Ata, de Watoe Alagai, de Wblo Bobo, 1600 M., en 
de fraai kegelvor- mige *INIE RI也 of G. Roka, 2245 
M. (kaaitje vRV. 121). De Inie Rie bezit een (deel 
van een) sommarand, het Langa Gob. (l.c. p. 131). 
W. geeft slechts 5 toppen: Wolo Mere, 1710 M., Lebi 
Saga, Kopo Lebo, Rebo Roebi en G. Roka. De Inie 
Lika (R：*) heeft nog in 1905 een uitbarsting gchad 
； de G. Roka rookte zwak in 1910. Tusschen deze 
berggroep en de Endeh baai liggen (vR.) de Watoe 
Sipi, 1320 (vulkaanruine), Wolo Lele, 1550 M., 
*AM- B0ER0MB0E of Keo, 2149 M., Redjo Piek, 
11 祝 1200 M. (vulkaanrulne), Ng a roe Tangi, 1385 
M. en Gli Ndora, 1270 M.; W. noemt de beide eerste 
niet, en de andere als Omboeromboe, Berero, 
Tanggo en Gli Ndora. De Amboeromboe rookt nog 
geregeld. Ongeveer ten N. van den Ndora verheft 
zich een vrij hooge berg, die door vR. Gli Lambo, 
1360 M., genoenid wordt, en wellicht dezelfde is als 
W.'s Rindoe. Ten NW. van 

Endeli plaatst W. drie vulkanen： de Waroedjawa, 
Kekadjadeh en Painoh, waarover geen bijzonder- 
heden worden gegeven. Aan de Z.-punt van het 
schiereiland Endeh staat de slechts 635 a 670 
M. hooge *IJA (G. Api),. die nog voortdurend 

verscheidenc hevige erupties 
bekend zijn. Als somma-overblijfscl f ungeert de 
G\i-Roodja. Ten N. daarvan verrijst de POEI 
of Medja, 400 M., met ondiepenkrater(W., vRV.). 
Dicht aan de kust ten NO. van Endeh teekent 
W. vler bergen in ongeveer O.-W.-richting: Ken- 
deng, Wongoh, Dona en Worolopo; vRV. teekent 
hier de Koribali, 273 M., de Kengo, 464 M. en 
de Wongo, 651 M. Ten aanzien der vulkanen, die 
ten W. en ZW. van Maocmai (Maumeri) 

rookt, en waarvan 

waarover 

voor- 
komen, heerscht tussclicn de "beide beschrijvers 
al zeer weinig overecnstemming. W. teekent er 
(van W. naar O.) eerst langs de Z.-kust vier: 
Laworonga, Mboeli, Docri (actief) cn Nooli, daar-' 
na in NO.-richting nog drio: Werang, Pania en 

' geen enkele eeni- 
ge bijzonderheid. vR. cn vR\'. laat zijn reeks 
recht Z. — N. loopen en gccit als namen op: Gli 
N(/ab6, Gli Bara, 1731 M.; *GL1 MOETOK 1494 
M.," Gli Do, 1442 M., Gli Aoiiviasi^ 1612 M. eu 
Lepe Mboesoe,- 1770 Al. ； wat mecr Oostclijk ligt 
dan de Kimang Boleng, 144G 31. Vlak bij Sikka 
aan de Z.-kust teekent W. den Gli (Hi) Newa 
met den Djclleh ； vRV. teekent Isicr verschill^nde - 
toppen, noemt cihter allcen de Dolowai.iNO.-- 
liicrvan vindt men bij W. eerst den Dobo (of Ili- 
ang), daarna Kokker, E(jon en Hi Mea； vRV. geeft - 
*TOBO, 810 AL, cn *EGON, 1703 M. op, die hij 
beide acticf noemt, terwijl W. (lit allcen van den 
Egon vermeldt, doch met de bijvoeging dat de 
Dobo in 18G2 nog rookte; verder JZapi, 1472 
Tara, 1454 M., Laoe, 1448 M. Dat er eon berg 
bestaat op de plants van. den Kokker, is uit de 
schets wel duidclyk； vRW zegt p. 161, dat onder 
dezen naain zijn toppen Tara on Mapi vereenigd 
zyn; niet onmogelijk vormcn zij. eon deel van 

Ki man Boleng, geeft echter van 

inen by W. eerst den Dobo 

----- -----------------  ----------------------  -------- * 
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een somma rond den Egon. In het ullcroostclijkst'e 
deel van Flores geeft vR. de volgende bergen oj): 
de *LOI^STOBI (laki laki) 1590 M.,. met den 
onwerkzamen, 1704 M., L. perampoean in het 
Z., de Hi' Mocda, de Lekloetco, 1125 31., «lo 
Tenawahan, 1450 M4 de *Lcweno, 1241 M., in 
het N., en de Hi M AND1RI, 1502 M., onwerk- 
rzaam, bij Larantoeka..4TAG. 1908. Pl. XI); iets 
'Z idelijker de Kebalelo. De Lewcno konit bij 
W. nict voor：, daarentegen gpeft hij cen groot 
aantal andere op (met schctscn), n.l. If er a ng, 
ten O. van den Egon, die met den Wodon^, 131331. 
van v R V. zal overcenkomen, de Hi aan de 
Z.-kust, de lli Ledo, Watatobi, Soekoelockan, Soc- 
-koesoge, Ploeh en Ono, terwijl de Nirang vlak ten 
NW. van den. Lobetobi ligt； verdcr dichG langs 
do NO.-kust: Kabalelo (lli Wolo), Leworoli 
Tanoivahan, Padocng, Lawatala en Delang. 
Enkele bijzonderheden worden alleen van den 
Kabalelo (p. 255) vermeld. 

\ oor de vulkanen op de volgende eilanc?en 
is het standaardwerk: Verbeek's Mclukkenver- 

•r~?slag in .laarboek v. h. M ijn u'ezen 1908, aan 
W' te du.den met VM. 
/ Op bet eiland SOLOB tcekent vRV. o.a. den 
Kerewatoc, 890 M. met vulkaanvorm. Aan de 
ZO.-punt van ADONARA verheft zich de *Ili 
BOLENG, 1659~3I. op de oude zcckaarten 
Wokka genoemd, en bij Verbeek (V M. 301) 
万仁 Lamatclang (TAG. 1911, 168*). — Op het 
-J eiland LOMBLEM (TAG. 1911*) ligt aan de ZW.- 
punt de Hi Mingar, bij Verbeek Lainoejoeng 
genoemd (VM. 366*), die dnwerkzaam schijnt 
te^' zijh. Oostelijk van dozen vihdt men de Hi 
Labalekan, 1644 31.,. bij Verbeek Lamararap； 
een onderzoek had niet plaats. Het ZO.-schiei^ 
eiland van Lomblem. wordt ingenomen door een 
vrij groot aantal lage toppen, vermoedclijk alle 
van vulkanischen aard, gegroepcerd om den 
土 1000 M. hoogen ADO WAD JONG, onwerk- 
zaam. AHeen vlak aan de O.-kust is een slcehts 
± 500 M. hoog vulkaantje, de *7Zi WER.OENG 
vermoedelyk in het midden der 19e ecuw ont- 
staan. en nog actief (TAG. 1910/1026) Op de 
NO.-punt van het NW.-schiereiland verheft zich 
de *WARIRAN, 1450 M. bij Verbeek(VAI. 365*) 
LOBETOLE, op de zeekaart Lowotolo genoemd. 
Ook de tweetoppige *Hi KE'DANG, 1533 M., op 
de NO.-punt van -het eiland, is wellicht in 1849 
nog werkzaaro geweest (VM. 323*). — Een wei- 
nig ten N. vanLombJdm ligt het eilandje*BAT OE 
TARA (zwarte steen) met een 550 M. hoogen 
vi 1 <aan, die in 1849 en 1850 in voile working 
was. Junghuhn (Java III, 1231) noemt het Poe- 
loe Komba; ook wordt het wel Poeloe Betah' ge- 
heeten (VM. 364*; TAG. 1891, 258). Aan de 
Z.-kust van PANTAB verheft zich de dubbelvul- 
kaan DELAKIJLJASI AWliSNG, 976 en 600 
,-M., (ook wel Diaki Djama genoemd, TAG. 1911, 
86) sedert lang onwerkzaam en sterk uitgespoeld, 
1，. en ten NO. daarvan de nog zwak actieve G. 

♦API, die van tijd tot tijd ronimelende geluiden doet 
hooren. 

Met dezen vulkaan sluit Verbeek de werk- zanie 
vulkanen der Soenda-recks, doch tusschen Pantar en 
Alor, op TEWERING en op de POERA- eilandjes, 
liggen nog een paar lage kegels, die echter geen 
activiteitsverschijnsclen nicer ver- toonen (VM. 
372). 

B. De Band a-r e e k s. Verbeek vermoedt dat 
deze vulkaanreeks gel egen is op cen zelf- 

standige ellips, die zich ook voorbij de na to nocmen 
toppen voortzet ten W. van de Schild- pad- en Lucipara 
Eil. (de z.g. Siboga-rug), of- schoon de ondcrgroncl^van 
dienrug nog onbekend is (VM. 569). Brouwer (JM 1917. 
Ver.', 11.273)/ ' bescho'.*wt do vulkaanboog der Banda-
zee als de grootcndecls onder zee gelcgcn voortzetting 
van de Kleine Soenda Eilanden. De bcr- gen der reeks 
zijn over hot algenieen laag, allo beneden 1000 M., doch 
daarbij moot nict over het hoofd gezien worden, dat 
cenige zondcr voet uit zee oprijzcn, en dat de dieptc der 
zee naar wcerszijden tusschen 4 en 5000 M. bedraj,gt, 
zoodat de werkelijke hoogte dozer „onderzcc- vulkanen" 
heel wat meer kan zijn, dan hetgeen boven water uitkomt. 
De reeks bestaat slechts uit zeven vulkanen op even 
zoovele eilanden; de voornaamstc literatuur is 
opgegeven bij Verbeek (VM. 570 — 582*) en bij 
Wichmann (TAG. 1899, 123-125). - 

De reeks opent met den G. *API, ten N. van WETAR, 
waarvan geen empties zijn opgetcekend. Van het eiland 
ROMA, vlak O. van Wdtar, geeft Wichinann de nog zwaJc 
werkzaine liiadoer op； ook Riedel (sluik- en 
kroesliarige rassen, 459) spreekt van een werkzaam 
eruptiepunt, waar- medc Ver beck- het niet ecns is； wel 
vermeldt hij p. 437/8. enkele vulkanische topjes op de 
eilandjes Njata, Telang cn Kital. De *\VOER- LALI (JM. 
1916. Vcrh. I*) in het Oostclijkste deel van DA AM 
(Dammer), 土 800 M., is de groot- stc en Zuidclijkste der 
nog werkendc vulkanen der Banda-Zee, ofschoon geen 
erupties bekend zijn； de afgezettc zwavel were! 
gedurende eenigen tijd ontgonnen, doch schijnt thans 
uitgeput. De vulkaan van *TEON (Teau of Tiau, of 
Teeuwj daarentegen heeft nog in de 17e eeuw uitbar- • 
stingen gehad. Aan den *NlLA-vulkaan komen vooral 
aan de O.-zijde vecl solfataren voor, terv. ijl vandien 
op*SEROEAweerverschillcnde erupt i bekend zijn, en 
de vulkaan op *MAN0EK vr， ger vccl zwavel heeft 
opgelevcrd, doch sc<l< rt lang in een ruststadium 
verkeert. Verrcwc； belangrijkste en werkzaamste berg 
echter i ■!<： 
G. *API op BANDA (JM 1900* met literatuUIJ, niet 
alleen bekend door hevigo uitbarstinv< 11, doch ook 
door de zware aardbevingen. 
'C. Voor de kennis der H a 1 rn a h c r ；i recks zijn wij 
in hoofdzaak ftangewezcn <,p Verbeck's 
Molukkenverslag (VM. 141—172) en, wat data 
aangaat, ook op het slot van VVich - mann's artikcl 
„Dor Wawani auf Ainboina und seine angebJichen 
Aunbriiche" in TAG. )899. Verder verselieen in het Ze 
tsc' r. fur Vulkano-- 1 gie Bd. IV Heft 4, D c. 1918, 
211-305,* cen uitvoerig opstel van E. Gogartcn over 
<iit ondei werp, als vci v< 1g ecncr mode ccl ng in Pc- 
termann*s Mitte 1 ungen 1917, 215 — 219*. Zclf- 
standig w('r(lt echter all cn behandcld de Noord- 
oostclijkste vulkaangrocp, die van den Tolo of D 
ekocnoo; verdcr is het mcest corn|)ilalic. Ook Wi( 
hrnann pn blicecrdc " >n de ZdgG 1897, 152 — 159, eo 
ige bijzonderheden over de • Tql。. Intusschen beklom 
Verbeek allecn(le/i vulkaan van Maki an, en Wichniarui 
(Nova Guinea 1 V, 403 — 412) allcen dien van 
Ternate^ deze laal- stc were! ook door Brouwer bezocht 
(Verh. Gcol. Alijnbouwk. Genootschap, Gcol. Scctic, II, 
51). 

Afgaando op Verbeck‘8 beschrijving (p. 130 —135) 
lijkt het nict onuiogdijk dat de reeks aan- 
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vangt op do eilanden KA^DA on BAQJAN—wmr resp. 
de Oanioclamo, 150 Al., en <le Senda-pat, 150 M. 
bcnevons do Bibinoi, 960 M. cn enkelo an dore, gcheel 
begrocide-bcrgen zijn van Vulka- nischen aard, doch 
misschien gcen echte vul- kanen. 

De eerste, nog zcer werkzame top is die van 
♦MAK1AN, 土 1000 M., de twecde, die van 700 M., 
schijnt thans rustig; van den cersten worden empties 
opgegeven in 1646, 1760, 18G1 cn 1890. van den 
twccden iu!774. Heteiland TIDOR'E bezit ininstens 4 
eruptiepunten, waarvan do» voornaamste, de Pl EK 
VAN TIDORE,, 1724 M. hoog, en sedert lang 
onwerkz?tam is. (Wichmann. Over de vulkancn van 
Tidore. Versl. /Kon. Akad. v. Wet. W. en N. afd.28 
Dec. 1918*). 
Van den vulktian op Maitara, een cilandje £iis- schen 
Tidore cn Ternate, zijn cvenmin empties bekend, doch 
van. den *PIEK VAN TERNATE, 1692 M. geeft Wich 
mann zelfs een lijst van ccn hondcrdtal uitbarstingen 
in historischen tijd. (Zie ook G garten, l.c. 229-249 en 
Tafel XLIII*) De laatste der eilandvulkancn is die van 
Hiri, 670 M., en is onwcrkzaam. 

De recks verspringt dan van de eilanden naar den 
vasten wal van de W. kust van HALMAH臣RA. De baai 
van Djailolo is, volgens Verbeek het io- gezonken deel 
van een ouden vulkaan, waarop een jonger, doch 
onwcrkzaam, eruptiepunt nog aanwezig is, wat 
Noordelyker liggen de Todoekoe, (met den Sahoe) 
1318 M., en de Onoc, 910 M.; daarna de hoogstc berg 
van het eiland, de 1： GA'vIKONORAH, 1669 M., die 
thans in het soif；-.' eiistaihiun sfhijnt te verkeeren, 
doch tot vonr k or ten t jjd zeer actief was, en nog in 
1673/4 een hcvign uitbarsting had. Ook in 1917 wordt 
van )ncer<lcre werking gewag gcinaakt. .1)，，S18 
31. hoogc, gersolcerd staandc Loloda ：-•： ijm on we
： kz lain; van den IBOE (of Tobaroe), 1500 wonlt een 
zwakke eruptic in 1911 <h <>r opgegeven, die 
van i it Ternate 

v. .I；Irgfiioinen, doch in het Natuurk. 
Tijds< h ■, met vcrmeld wordt, en dus nog on- zeker 
is. - '. 

fl i< i HI'MIC <1 Jit (l<- <lirectc vulkaanreeks. Vlak 
().van d” Lohxia, duch aan de O.-ku«t van het ejlaixl
 een groote en samcngestclde 
vulkaani/roep, het 7'o6ZZo-gebergte, dat nog we* n g 
Imkrnd i-；, doch ten niiiiHtc een nog wcrkzaam < 
riiptic|)unL hovat, de *Doekoeno, nicer bekend als 
'.Polo, 1 1080 M., dat in 1550 schijnt gewerkt te 
liflibcii, on nog in 1901 ccnigc activiteit ver- t o nde. 
Er z n cen groote ce tralo zandvlakte, vi f klcinerc 
kraters en veel fuinarolen, terwijl nog • it I storis hen 
tijd twee groote bazalt- lavastroomen(lat< eren. Tot <'c 
groep beho ren vorder nog < e MAMOEJA (> ok wel 
Moednnga of Po- ilo) circa 900 M., met kleinc、krater, 
in 1861 <1 or Bernstein bestegen, c!e Tarakan en de 
Itji, met kraters, resp, 300 e 188 M. hoog. 

D. De Al i n a h a s a-S u n g i-r o c k s bc- staat, 
zooals de naam reeds aanduidt, uit cen vastcland-
gedccltc, cn iiit eon eilandenrccks. De ^'alaud-
cilaiiden zijn, voor zoover bekend, wol uit 
stollingsgcKtccnten opgebouwd, maar kunnen niet tot 
de eigenlijkc vuJkanen gerekend worden. 

Onze kennis van de MINAUASA-VULKANEN be- rust 
groote nd eels op de ondcrzockingon van Koorders, 
(Verslag eencr botanische dienstreis door do 
Minaliasa, 1898. 1 — 93), cn der bcido Sarasins in het 
lifatst der voorgaande eeuw 

(P. und F. Sarasin; Entwurf oijier gcogr. geol. Beschr. 
(L Inscl Celebes, 1901*, waar ook op p. 338 — 344 
con lijst van opgaven te vinden is, omvattende de tot 
dien tijd vollcdige litc- ratuur). Zij strekken zich uit 
van af do uiterstc N.-punt van het eiland-tot ongeveer 
aan de grens met het landschap Bolang Mongondou, 
en kunnen verdceld worden in. drie groepen, die door 
twee opvallcnd lagc streken, wclke dwars over het 
schiereiland loopen, gescheiden zijn, cn wel in de 
richtingen M6nado-K6ma en Amoc- rangrB.elang. 
~^Van de ZW. groep weten we nog uiterst . weinig, 
doch er schijnen in gecn geval nog-wer- kende 
vulkancn aanwezig to zijn. De cenige wat nader 
bekendc top is de door Koorders be- stegen 
LOLOMBOELA" 土 1400 M., ten Z.W. van 
Amoerang； achter het dal' der Ranoiapo strekt 
zichnaar het ZO. tot bij Totok ecn berg- reeks uit, het 
Manembo-geb., dat nog niet on- derzocht is. Daarvan 
gescheiden door het dal der Poigar, met het 
geheimzinnige mcer Danan Mooat, 1100 M. b.z. 
(TAG 1901, 225*), verheft zich het Seratoes-gcb., 
waarvan do voornaamste top de AM BANG schijnt 
tezijn, 2070 M., doch waarin nog niet anders dan een 
zecr oppervlakkig onder- zoek is uitgevoerd (JM 1901, 
117). 

De middengroep bestaat uit een groot aantal 
vulkanen, die ongeveer het 耳 deel innemen. van een 
cirkelomtrck, met 15 K.M. straal getrokken van uit 
den kleinen G. Lengkoan als middelpunt; het W. 
gedcclto is open. Bepaald wcrkzaaux is daarvan 
alleen. ecn deel van do in het Z.W. gelegen 
*SOPOETAN-groep, waar nog in 1912 een nieuwe 
kegel, do A1SEPOET is ontstaan (JM 1912*), cn 
waarvan door Koperberg (Versl. Kon. Ak. v. Wet. W. 
en N. afd. XX, 1911, 2e ged. 110 en 273) een aantal 
gegevens is ver- strekt. (Zie ook TAG 1911, 349, 350 
en ZdgG 1910 Mon.ber. 5S9; 1911, 228; fraaie fotos 
；n Zeitschr. fiir Vulkan log e 11(1915/16), 99一 128). 
Over dcnondcrlingensamcnhang der verschillende tot 
deze groep behoorende oudere bergen (Rinde- ngan, 
Maniniporok) heerscht nog onzekerheid. Tot de groote 
middengroep bchooren verder nog de volgondo 
kleinere groepen: de *Lokon-groep in het uiterste NW. 
(LOKON, 1594 M., EMPOENG (of Tompaloean), 
1340 M., Tetawiran en Ka- sehe), waar aan het zadel 
tusschen beide eerst- genoenide bergen in het laatst der 
vorige eeuw zich nieuwe solfataren gevormd hebben; 
nicer naar 0. clc lioemengan-groep (*ROEMENGAN, 
1317 M., Empoengla/iar, - MASARANG, 1263 M., 
Kinagogaran), waarvan de eerstgenoemde in 1821 
nog vccl solfataren bovatte en ook in 1904 een wat 
verhoogde working vertoonde; ten. Z. daarvan de 
TAMPOESOE, 1217 M., met mod- dergeysir cn war 
me bronnen, en aan den W. voct het groote kratcrinecr 
Linau LAHJlNDONG, benovens een drictal zecr lage 
oudc kraters: Lengkoan, Sinapi en Tempang. De 
gcheelo O.- zijdc van den cirkelointrck wordt 
ingenomon door den Lembcan-keten, met ecn aantal 
onwerk- zamo toj)pcn, waarvan Verbeek (VM. 9G) 
het niet onwaarschijnlijk acht, dat zij het ovcrblijfsci 
is van cen grooten ouden ringwal, in welks caldoi- ra 
thans op 680 M.b.z. het TONDANO-ME虫R. (JTD 
1916, 224 ) gclcgon is. Koperberg bericht- te van dicn 
keton ccnige bijzonderhcden (JM 1901, 118). 

Do N.O.-groop bestaat mcer uit geisoleerde 
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toppen. In het uiterste NO. de *TONKOKO. 土 1000 
M.f aan wiens 0. voet in het begin dcr vorigo eeuw de 
700 M. hooge Batoe A ngoes is ontstaaii (TAG. 1907, 
676) en iets later de Batoe Angocs baroe, met lavast-
roomen. Ten ZW. hier- vftn de dubbclvulkaan DOEA 
SOEDARA, 1373 M., en nog meer in dezelfde 
richting de hoogstc berg der Minahasa, de KLABAT, 
2019 M., ccn fraaie kegeT"met bijna ronden krater en 
talrijke parasieten, doch thans onwerkzaam. Op een 
lijn van uit dezen berg naar WNW. getrokken ligt eon 
drietal lage vulkanische bergen: de Panipi, ♦ Toempa 
en Weerol, terwijl misschicn ook daartoe behoort de 
steile kegel op het eiland Mi-nado toewa. 

Van de SANGI-EIL. werd in di. II van de Mede- 
deelingen v. h. Encyclopedisch Bureau een goede 
kaart <fj) 1 : 500.000 gepubliceexd; een artikel van 
Komorow；cz in Ztscb. f. Vul- ka :clogie II bevat 
cenige geede fotos. De rij der vulkanen opent in het 
Z. met den *R0E- ANG, 725 M., op het gclijknainige 
eiland, be- kend geworden door de eruptie en 
propvorming in 1904/5 (JM 1909. Wet. Ged. 205* en 
TAG. 1911, 341). Op het vlakbij gelegen grootere 
eiland TAGOELANDANG is de yulkaan, 土 700 M., 
met grooten hoefijzerkrater, sedert lang on- 
werkzaam. Het daarop volgende eiland SIAOE 

hefbergt in het- Z. een aantal lagerc inactieve 
vulkanen (Totonboeloe, Masio, Balo, Begang, 
Tarnnta) en in het N. den 土 1900 M. hoogen nog 
altijd werkzamen *AW0EH, ofschoon de laatste 
werkelijke eruptie reeds in 1712 schijnt te hebben 
plaats gehad. Van het op 40 K.M. afstand gelegen 
MAHENGETAN wordt gemeld (Enc. Bur. p. 15) dat in 
1904 in de zee rondo in het eiland verhoogde 
vulkanisclic werking was waar te nemen. Ook de 
Noordelijkste top van het hoofdeiland 
SANGIH^(Groot-Sangi), eveneens *AW0EH 
(aschberg) genoemd, 土 1000 JI., is zeer actief, en 
heeft dikwijls gropte verwoestin- gen aangericht 
(Z'gG. 1893, 543). De SAHEN- DAROEMAN word 
in 19J3 door v. Komorowicz bezocht. Van de velc 
andere bergen op dit eiland, die op een NW.-ZO. 
loopende reeks lig- gen en hoogstwaarschijnlijk alle 
vulkanisch zijn, wordt nergens iets gemeld, evenmin 
als van de Kabio Eil. of van de andere eilanden der 
Sangi-groep. 

E. Een twpetal vulkanen ]igt buiten de ge- 
noemdc reeksen. De P1EK VAN B0NTHA1.N, ten 
'rechte Bawa Kraeng, ook wel Lompobatang 
genoemd, 3042 M., is het centrum van een uitge- 
fitrekt, doch nog zoo goed als ononderzocht vul- 
kaancompJex in Zuid-Celebes (TAG. J90J, 1902*, 
van Marie； JTD 19] 3*, Santd), dat nergens meer 
sporen van werkzaamheid schijnt te ver- toonen en als 
een vulkaanrulne te beschouwen is. Zie ook de 
tochten van de Sarasin's (Entwurf 】.c. 261*). 

Met den vulkaan op het eiland *0ena Oena (JM 
1900, J18 en ZdgG 1902*, 144-J58) in de Tomini-
bocht laat Verbeek (VM. 796) de Minahasa-reeks 
aanvangen, doch een samen- hang daarmede is nog 
onbewezen, en inet het oog °P den grooten afstand 
(330 K.M.) niet waar- schynlijk. . 

Medi j 1920.史1 ' N. W. E. 
VUURLELIE (CHINEESCHE). Zie H£PPE- 

ASTRUM. 
VUURMAKEN, Tegenwoordig maken de meer 

bcschaafdo volkcn van Nedcrlandsch-Indie, zoo- als 
de Javanen en Maleiers, reeds gebruik van lu- cifers, 
die in het Maloisch pintjolik api of goris api, in het 
Javaansch tjorikan genoemd worden. Thans vindt 
men bijna ovcral de Zwecdschc luci- fers. 
Daarentcgen maken de mceste andere indo- ncsiers 
nog gebruik van primitieve instrumenten, dio n\cn bij 
de meest uitecnloopende onbeschaafde 
volkcn'terugvindt. (Vgl. o.a. Peschel. Volkcr- kunde 
en Schurtz, Urgeschichtc der Kultur). 

Hicrtoe behoort in de eerste plaats het vuur- slaan 
door middel van ecn steen tegen een stuk t bamboe, 
waardoor voQken ontstaan, die op 
dcl opgevangen worden. Waarschijniijk is doze wijzc 
van vuurmaken door een tocval bij het hak- ken van 
bamboe met steenen bijlen ontdekt. Bit gebruik wordt 
vermeld van de bewoners vanHal- mah6ra, door Van 
Campen (Bydr. T. L. en Vk. 4e volgr. VJII, bl. 175); 
van Ceramlaut zegt Riedel (De Sluik- en Kroesharige 
rassen tusschen Se- lebes en Papua, bl. 187): „Vuur 
verkrijgt incn. door een stuk kwarts, watu ahi, inet 
barua, tondel, tegen eenc droge bambugeleding te 
slaan". Dezelfde schrijver bericht omtrent Kisser: 
„Vuur wordt verkregen.... door het gebruik van dai- 
daine, kwarts, waje, staal en paru^, awam van den 
areng- of (o. c. bl. 429). Verder wordt 
deze wijzc van vuurmaken ver meld van de Pa poea's 
van Waigeoe door Guillcinard (Cruise of the 
Marchcsa, I J, bl. 263), die verhaalt hoe zij, evcnals 
de bewoners van Hahnahera, in plaats van een 
vuursteen een stuk van een gebroken pot gebrulken. 
Dit zelfde doet men* in VVcst-Nieuw- Guinea en 
Noord-Celebes 1). In het Museum voor land- en 
volkenkunde te Rotterdam bevindt zich een vuurslag 
van bamboe, met tai van overlang- sche krassen, een 
dot bondcl en cen scherf aardf- werk, afkomstig uit 
het binnenland van J)orch (7329). Boyle zag een 
Dajak uit NoordrBorn(;<) daartoe cen acherf van cen 
kruik gebruiken. (A<I• ventures among the Dayaks of 
Borneo, bl. 67 68). Buiten Nederlandsch-Indie konit 
de vudr- lag voqr bij sommige Philippijnschc stain 
men. 
• Bij^cnkele volken cchter, die de bewerking v.ui het 
ijzcr kennen, wordt de steen of het aardev. <；； k 
vervangen door cen stuk staal, b.v. bij de ners van 
Goram. VVeder anderen, b.v. de gebruiken geen 
bamboo, maar vuurstaal cn v ■)ur- stecn. Een 
dergclijk voorwerp is afgebcehl in de verhandcling 
van Pleyte, Jndonesisdicri Fmr- zeug (Globus, Band 
59, no. 4), fig. 1. Ook '，、I： ijks .Bthn. Mus. bezit 
cen dergelijken vuur.slug van de Baiaks (Ser. 
807/35), bestaande uit ccn hocfijzer- vormig stuk 
staal en een cylindervorniigcn steen, beide met 
geelkoper beslagcn, ufzonil<-riijk aan een dikken, 
geelkopercn kciting bevi-itigd, waarvan de beide 
boveneinden aan ecu getrlkope- ren gestyJiscerden 
karbouwenkop zijn buvestigd. Verder bezit Rijks 
Ethn. Mus. van de (Jajos een vuurn\afr(bisi'-n-
ljanleq) inet vuursteen (batoe- n-tjanUq) cn 
tondcldoosje met tondel (lodn-rabog), van een 
boschvrucht gemaakt, en een hoorncn doos (■plog-n-
rabdq), gcinventariscerd als Ser. 14J58/36. Jn het 
Ethnogr. museum te Rotterdam vindt men uit Gajo-
land een viiurslag in vorm en jnaaksel eenigszins 
gclijk aan lietJavaansche ;>«</»- 

1) De Clercq en Schmeltz, Nicuw Guinea, bl. 73, 
})1. XIX, fig. 4 en Meyer en Richter, Publ. des 
Dresd. Mus. XIV, bl. 15. Vgl. Schwarz in Med. 
Ned. Zend. XXII, Ul. 259. 
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niesje zonder het baniboe-kokertjc; tweo vuur- 
stcencn behoorcn daarby (7491). Vcrder hocft Van 
Campen een zeer slcchte afbeelding van eon vuur- 
steen cn vuurslug, in gebruik bij de bewoners van 
Halmahera (Bijdr. T. L. en Vk. 4e volgr. VIII, plaat 
III, fig. 11) on Van Hasselt van een vuur- steen cn 
vuurslag bij de Maleicrs (Midden-Suma- tra, pl. 
XXXIV, fig. 4). - 

Eene tweede manicr, om vuur te maken, die ook 
buiten den Ncd.-Ind. archipel zeer verspreid is, bestaat 
daarin, dat men twee stukken bamboo of hout op 
elkander wrijft. Dit doen de Orang b6noe- wa van den 
Riouw Lingga Archipel (Netscher, in /,_Tijdschr. Ind. 
T. L. en Vk. II, bl. 138), de inboor- 1 ingen van Perak 
en Selangor op Malaka (Skertch- ly, On Fire jnaking in 
North Borneo, Journ. of the Anthr. Soc. XIX, 450) en 
de Maleiers van Sumatra (Marsden, History of 
Sumatra, bl. 60). /^Welk voorwerp het „toestel om vuur 
te makenn is, dat vermeld wordt in de Not. Bat. Gen. 
van 1901, bl. 54 cn CCXIV, no. 9737, als afkomstig uit 
Fort de Kock, blijkt niet. 

Uit ccn bericht van Valentijn (Oud en Nieuw 
Oostindien. II, bl. 161) ziet men, hoe ook de Am- 
boneezen v66r hunne bekeering tot het Christendom 
door wrijving vuur maakten. In het Oosten van den 
Ned.-Ind. archipel vermcldt Riedel dit gebruik van de 
bewoners van Kaioa, Goram, Ce- ramlaut (Riedel bl. 
187), Loeang SQrmatti】)，Kei (0. c. bl. 226: Vuur 
inaakt men door wrijving van * twee stukken bambu), 
Wdtar (o.c. bl. 456: Het vuur v(?rkrijgt men door 
draaiing van cgn stuk k(iii, hout. op een ander stuk met 
eene opening, ■vvaaronder men zwam van de 
arengboom, ruru, plaatst, of door twee stukken droge 
bambu met kracht togen elkandcr te wrijvcn, waardoor 
de ruru aangestoken wordt) en Kisar (o. c. bl. 429), 
terwijl het ook op Timor voorkomt. Soms wordt in 
])laat.s van bamboo hout gebruikt, doch dan moot men 
de stukken langer tegen elkander wrij- vcn. 

Naast den vuurwrijver staat de vuurzaag, 
'waarvitn Ling Koth (The natives of Sarawak and 
JJritisli North Jiorneo, 1, bl. 377) eene afbeelding geefl. 
I)cze hestaat uit twee stukken bamboe, waarvan het 
eene inkervingen heeft, terwijl het auderc met t.ciie 
uitholling in het midden daar (IwucH overheen 
gewreven wordt. De vuurzaag koinf. v oor bij <!(, 
Kagajan Soeloes, de Land Da- jaks van Sarawak, waar 
hij inoesa heet (Furness, Jlojne-life of Jiorneo Head-
hunters, b). 37), op de Kci-tikinden z) cn ook op Java, 
waar zij in het Soen(i. THirocha lient (zie Coolsnia en 
Oosting, 8oend, woordcnbock, s.v.). V'anJava bezit 
'sRijks Ethn. Mus. con vuurzaag (Ser. 913/37), 
bestaunde uit twee bam bool at jes, het cenc met cenc 
dwarso inkeping op do liollc zijde, het andcrc met cen 
ruitvorinig gat in het midden, dat aan de hollo zijdc hot 
wijdKt is cn met een, d wars over het gat loopendo 
groove aan de bollc zijde. Beide latjcs wordon zoo op 
elkander geplaatst, dat het gaatjo van het tweede op de 
inkeping van het eerstc I at jo kornt te liggen en daarna 
mot toonemende snel- heid hwigs den schcrpon kant 
van cen ander stuk 

1) 0. c. bl. 319: Het vuur wordt door draaiing 
van twee stukken oki hout of door wrijving van 
twee stukken bainbu, eere, met bijvocging van 
wunti kerna kalapabast, of paru, zwam van den 
arengboom, verkregen. , 

2) Zie Pleyte, o. c., fig. 2. 

bamboo op cn neer bewogen. Ecn dergclijk voor-
werp is afgebecid in do bovengenoemde verhan- 
dcling van Skcrtchly, pl. XI, fig. 5 en besproken door 
- Veth (Java, le dr. I, bl. 624) en Groneman (Bladen 
uit het dagbock van cen Indisch gences- hecr, bl. 
160). Ook het voorwerp, waarover Scha- denberg 
(Verh. Berl. Ges. f. Anthr. 1886, bl. 551 en 1889, bl. 
680 en Zeitschr. f. Ethn. 1885, bl. 28) spreekt, dat 
door Pleyte cen vuurwrijver wordt genoemd, schijnt 
cen vuurzaag te zijn, zoodat dus ook de Negrito's, 
Apojao's, Ginanen, Tingianen- Igorroten, Bontok's 
en Bagobo's dit gebruik ken, nen. De vuurzagen, 
die's Rijks Ethnogr. Mus. van de Bahaus cn Kajans 
aan den Bovcn. Maha- kam (Centraal-Borneo) bezit 
(Ser. 1308/158 — 159) vertoonen de meeste 
overeenkomst met de afbeelding bij Furness, o.c. bl.
跚，doch zijn niet zoo fraai uitgesneden. Zij heeten 
poesa cn zijn van het hout van den tengkaivang-
boom. Zij worden gebruikt met rotan of jonge, droge 
bamboe met langc leden. Als lont gebruikt men 
loemoe tah- njoep, het gebcukte en gedroogde 
merghout van een liaan. Dit gloeit licht en 
aanhoudend. Ook de „pusa'\ die Shelford vernieldt 
in zijn Report on the Sarawak Museum for 1904, bl. 
7, als afkomstig van de Kajans, schijnt volgens de 
beschrij- ving hiermede overcen te komen. 
Vuurzagen uit Celebes zijn afgebceld en beschrcven 
in de Publ. des Dresd. Mus. XIV (1903), bl. 14 met 
pl. IV, fig. 3 en 5b (uit Tomohon) en bl. 123 (uit 
Lompo- batang). Het museum te Rctterdam bezit een 
vuurzaag van de Bataklanden, bestaande uit een stuk 
droge, oude^bamljoc met ecn dwarsgleuf in de bolle 
zijde, waarin gezaagd wordt met een mes- vormig 
stuk bamboe. De dwarsgleuf is zoo diep, dat er cen 
opening ontstaat en daaronder wordt schraapsel van 
bamboe gclegd, dat ontvonken moet. 

Ecn vierdc wijze van vuurmaken is die, waarbij" 
men cen dun lang houten stokje loodrecht in een gat 
zet, dat in een langwerpig vierkant plankje gemaakt 
is, cn het dan ronddraait. Deze vuur- boor is o.a. 
afgebeeld bij Pleyte, 1. c. fig. 3, bij Ling Roth, o. c. 
bl. 376 en bij Furness, o. c. plaat tusschen bl. 38 en 
39. De Maleiers noemen dit voorwerp in zijn geheel 
poe§aran, het dunne stokje anak (kind) of laki laki 
(man), het plankje iboe (moeder) of peranipoewan 
(vrouw). De Olo Nga- djoevanZ.O. Borneo 
denkendaarbij aan het rijst- stampen, zij nocmcn de 
dunne stokjes halo (stamper) cn het plankje lisong 
(stampblok), terwijl het geheele voorwerp 
poesaehheet. 's Rijks Ethn. Mus. bezit twee 
excniplarcn uit Z. O. Borneo(Ser. 659/11 met 66n gat 
en Ser. 781/257 met twee gaten en twee stokjes) en 
ook eon uit Noord Nias (Ser. 1002/48, met 6en gat). 
Vcrder komt in don Archi- peJ do vuurboor voor bij 
de Bataks (Van der Tuuk, Bat.* woordenboek, s.v. 
poesar), do Dajaks van Noord-Bornco (Skertchly, 
o.c. bl. 451), do Apoyao's vau Noord Luzon 
(Scliadcnbcrg, 1. c. 1889, bl. G80), do Ginancn cn 
Tingiancn (1. c. 1886, bl. 551), de ftladoercczen 
(Pleyte, o.c. fig. 3), op Coram, do Loeang Sorniata 
cilandon, Wdtar (Riedel, o.c. bl. 126, 319 cn 456) en 
de Toradja*s van Midden-Colebcs. In hot museum to 
Rotterdam vindt men vuurhoutjes van Winddsi 
(7327 — 28) waarbij man cn vrouw gelijk zijn, 
behalve de uitholling in het liggendo houtjo, dat met 
do teonon vastgehouden wordt, terwijl do vlakke 
handen het staando draaicn, totdat er gloeiende 
houtskooldeeltjes to voorschijn komen. Volmaakt 

IV 42 



 
658 VUURMAKBN -WAAL (ENGELBERTUS DE). 

// <• e I 〃 J j : Z " F 

EL,a云上•您f、，』/ ‘ 

dezelfde houtjes komen, blijkens ex. in dit museum, 
voor in Centraal-Afrika. 

Sommigo stammen hebben deze vUurboor nog 
praktischer geinaakt door er een drilboor van te 
maken. Een dergelijko drilboor van Madoera is 
afgebeeld bij Pleyte, l.c. fig. 5. *s Rijks Ethn. Mus. 
bezit een exemplaar uit Savoe, vcrvaardigd van 
lichtbruin hout en bestaande uit de boor met, bo- ven 
een vierkant gedeeltc van het ondereinde bc- vestigde 
boorschijf en het ellipsvormige, in het midden, 
doorboorde, handvat-, waarmede de boor wordt- 
bewogen. Bij de boor is gevoegd een stuk zacht grijs 
hout, waarin drie brandgaten zijn ge- boord en een 
stuk, als tdndel dienende, klapper- schil. Opmei'kelijk 
is het dat de Zuiii's in Noord- Amerika een dergclijk 
voorwerp, doch van steen gebruiken (Schurtz, 
Urgeschichte der Kultur, bl. 311, plaat). Ook op 
Madagaskar (Sibrce, Mada- gaskar, bl. 207 — 208) 
en Nias (Modigliani, Un viaggio a Nias, bl. 385) 
wordt een boor gebruikt, die door middel van een 
touw kan gedraaid wor- den, zooals blijkt uit fig. 4 bij 
Pleyte, 1. c. 

Weder eenc andere manier om vuur te maken | is 
die door samengeperste lucht, de vuurpomp, waarbij 
een stamper in een houten of hoornen vij- zeltje met 
kracht geslagen wordt. Aan het ondereinde van den 
stamper is eene uitholling, waarin tondel gelegd 
wordt. Zulk een vuurpomp is afgebeeld bij Pleyte, 1. 
c. fig. 6 en 7, bij Ling Roth, o. c. I, bl. 372 en 374 en 
bij Van Hasselt, Midden Sumatra, Volksbeschrijving, 
plaat 83, fig. 12. Van Java bezit het museum te 
Rotterdam een hoornen exemplaar (755). De 
Minangkabauers noemen haar tjatoew api kalaniak 
(Van Hasselt, o. c. bl. 177 — 178), de Soendaneezen 
tjeletok, de Da jaks van Noord Borneo besi apa 
bangka, omdat zij bij hen in plaats van uit hoorn uit 
een, alliage van een deel tin en twee deelen. lood 
bestaat. Bui- ten Nederlandsch：Indie komt de 
vuurpomp voor op de Philippijnen en in Birma 
(Bastian, Reisen in Birma, bl. 418). 

Omtrent het hout, dat voor het vuurmaken gebruikt 
wordt, bericht Skertchly, dat in Noord Borneo hiertoe 
ladang-houi, gebezigd wordt. Har- deland vermeldt 
voor Z.O. Borneo nonang, ra- handjang en 
soengZxzj-hout (Daj. woordenboek, bl. 449, s. v. 
pusaeli), Nieuwenhuis voor Centraal Borneo 
tengkawang-hout (Hopea jRoxb.), Riedel voor de 
Loeang Sermata-eilanden o砰hout en voor W&tar 
Aau-hout (o. c. bL 319, 429 cn 456). | Als tondel 
(Mai. raboek, Minangk. raboewq, Ga- j6'sch rabdq, 
Jav. kawoel) gebruiken de Javanen een sponsachtige 
st of, die op de bloemscheden der Aren- of Anau-
palm. {Ar eng a saccharifera) groeit (Veth, Java, le 
dr. I, bJ. 564 en Van Has- selt, Midden-Sumatra, bl. 
177), de Maleiers de wollige st of, die zich aan den 
binnenkant der bladstelen van die palm bevindt (De 
Sturler, Bijdr. tot de kennis van het Palembangsch ge- 

bied, bl. 161), de Dajaks de bast van een dwerg- 
pahn, de Bontoks vctkoold katoen, de bewoners der 
Molukkcn arenpalinvezels of gedroogde doc- ria??.-
schillen (Riedel, o. c. bl. 12G), de Orang be- noewa 
van den Riouw Lingga Archip el en de Ba- taks 
houtschrapsel (Netscher, l.c. bl. 138), de 
Savqeneczen klapperschil, maar de meeste stain- 
men zachte inwendige bambocbekleeding. 

Literatuur: C. M. Pleyte, Indonesisches Feuer- 
zeug, Globus, Band 59, no. 4 en de daar aange- 
haalde bronnen. Verder: Schurtz, Urgeschichte der 
Kultur, bl. 309—315; Pleyte-Wilken, Hand- leiding 
voor de Verg. Volkenk. van Ned.-Indie, bl. 655 — 
658: Do Clercq en Schmeltz, Nieuw- Guinea, bl. 73 
en plaat. XIX, fig. 4; Meyer en Richter, Publ. des 
Dresd. Museums,XIV, bL 14, 15 en 123 en pl. IV, 
fig. 3 en 5b; Schwarz in Med. Ned. Zend. XXII, bl. 
259; Ling Roth, The natives of Sarawak and British 
North Borneo, 1, bl. 371 — 379; Furness, Homelife 
of Borneo Headhunters, bl. 37 — 38; Shelford, 
Report on the Sarawak Museum for 1904; Oosting, 
Soend. woor- denboek, s. v. miroeha ； Veth. Java, 
le dr. I, bl. Q24; Groneman, Bladen uit het dagboek 
van een In^isch geneesheer, bl. 160; Von Hellwald, 
Ethn. Rosselspriinge, bl. 76; Handbook to the ethno-
graph. collections of the British Museum (1910), p. 
15, fig. 7: fire-making instruments； Elbert, Die 
Sunda-Expedition (1912), I, p. 17, 155, 167, 203; II, 
194, 217, 225; Sarasin, Reisen in Celebes, I, p. 51, 
II, p. 54, 280; Hose'.and Me. Dougall, I, p. 197厂 
199, II, p. 242, 251; Adriani en Kruyt, De Bare'e 
sprekende Toradja's van Midden-Celebes, II, p. 186; 
H. H. Juynboll, Cat. R. E. M., I. (1909), p. 150 en 
151 en de p. 50, n. 8 g eci tee ide literatuur；H. W. 
Fischer, Cat. R. E. M. IV (1909), p. 28 en 206; idem, 
1. c VI (1912), p. 97 en 98; 
H. H. Juynboll, 1. c. VII (19J2), p. 44—45; H. W. 
Fischer, 1. c. VIII (1914), p. 70 en 71 ； H. H. 
Juynboll, L c. IX (1914), p. J 53 en 154； H. W. 
Fischer 1. c. X (1916), p. 66; idem, ], c. XI V (1920), 
p. 77; H. H. Juynboll, 1. c. XV (1920), p. 82. 

VUURTORENS. Zic KUSTVERLICHTJ Nf；. 
VIJFTIG KdTd (vgl. L. Koto onder KOTO). 

Afcfeelifig van de residentio Sum. Wcstkust met ho 
of d plaats Pajo Kocinboeh, standplaats van den 
Assistent "Resident： Do afdeeling wordb bc- 
grensd in het N. door het landschap Siak (Oosl- kust 
van Sum.), ten O. door de afdeeling B6ng- kalis van 
het zelfde gewest cn door Indragiri, ten Z. door de 
onderafdeelingen Fort van der Capellen en 
Sidjocndjoeng, ten W. door Again en Loeboek 
Sikaping. Bij de gewestel. reorga- nisatie in 1913 
(Ind. Stb. 321) is zij verdceld in de 4 
onderafdeelingen jtoemboeh, Soeliki, Pangkalan 
Koto Baroe en Bangkinang (zic aldaar). Het aantal 
zielen bodroeg eind 1917: ruim 185000. ZJ, . / z . >• 

WA. Zie MUZIEK EN MUZIEKINSTRU- MENTEN. 
WA. Zie VAARTUIGEN. 
WAAL (ENGELBERTUS DE). Heeft als pu 

blicist en staatsman Indic in velerlei opzicht aan zich 
verplicht. Geboren to *s Gravenhage den 27en 
November 1821 ging hij op zeer jeugdigen leeftijd 
met zijne familie naar Indie, vanwaar hi) 
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echter in Maart 1832 naar Nederland tcrugkccrdo 
om na voleindigd lager onderwijs a an het gym-
nasium te Kampen zijne opleiding to voltooien. Poor 
familieomstanSigheden verhinderd om aan de 
universiteit zijne studio voort to zotten, begaf hij 
zich in April 1837 naar Batavia^ on trad al- daar als 
klerk in dienst van de Slgemcene Secrc- tarie, om 
achtereenvolgcns in December 1838 tot derden 
kommies, in December 1848 tot referen- daris en in 
Mei 1850 tot Gouvcrnemcnts-seci^cta- ris op te 
klimmen. Na in laatstgenoemde qualiteit ook bij 
poozen als waarnemend Algemeen secre- taris te 
zijn opgetreden, werd hij in Juni 1856 be- noemd tot 
Directeur der Middelen en Domeinen, welk ambt hij 
tot Februari 1858 bleef bekleeden, toen hy tot herstel 
van gezondheid verlof moest aanvragen naar 
Nederland, waar hem op zijn daartoe ingediend 
verzoek in het voorjaar van 1860 een eervol ontslag 
uit 's lands dienst ver- leend werd. 

Zijn onderzoekende geest deed hem als secre- 
tarie-ambtenaar reeds spoedig partij trek ken van de 
daar tc zijner beschikking staande bronnen voor de 
bewerking van eene zeer uitvoerige „G eschiedenis 
der financien van N e d.-I n d i e van 1816 tot 1825," 
voor welken in zijne vrije uren samengcstclden 
arbeid hern bij missive van den Algemeenen 
secretaris van 31 December 1840 no. 1135 eene 
gratificatie van / 5000 word toegekend. Deze studio 
„van cen zeer jeugdig beginner" (zie bl. 43, noot 2 
van De Waal's straks te noemen werk „N c d.-I n d i 
e. in (1 e State n-G e n e r a a T*) werd 'echter 
opgeborgen in de archicven, waar het, naar be- 
komcn bcricht, niet meei' te vinden is. 

Maar ook andere onderwerpen dan van ambte- 
lijken a a rd hidden De WaaFs aandacht bezig, en 
zoo vorschccn in 1842 bij de uitgevers Ukeina & Co. 
tc Batavia onder zijne redactie de eerste aflcvcring 
van het tijdschrift „D e Kopiist" (zic bl. IG3 van dit 
deel), dat twee jaren later op verlangen van 
hoogerhand vervangen werd door het „ I d i s c Ji M 
a g a z ij n'1, „ecn tijdschrift ter vcrzanjcling van 
opstellen cn berichten over, en van bclang voor de 
natuur-, volkcn- cn staatkun- dc van Ncderl.
 沁‘‘，doch waarvan de 
uit- 
gavc in Februari J 846 rnocst gestaakt worden, 
omdat, zooals in eon afschcidswoord werd to ver- 
staan gegeven, „hct reclacteurschap van cen tijd- 
schrift onver<?('nigbaar werd geacht met de be- 
trekking van anibtcnaar ter Algcmecne secretaries, 
cn de rcdactcur zich dicntengevolge „ondcr strenge 
ccnsuur geplaatst zag, wclkc niet bestond toen hij het 
n dis c h M ag az ij n1* op- richtto". 

De eigen bijdragcn van De Waal aan het „I n d. M 
a g a z ij n‘‘ bepalen zich in hoofdzaak tot eone 
historisch-critische beschry ving van de hoofdtrek- 
ken der opiumpacht op Java. Sedert editor ont- hicld 
Do Wnal zich gedurondo zijn Indischen diensttijd 
van dcelneming aan do open bare be- spreking. van 
rcgeorings-aangelcgonheden; maar mot 
verniouwden en verjongdon moed ging hij aim den 
arbeid om de „gedurendo cen veeljarige 
workzaa.mhoid op het kolonialo veld" ten eigen 
gebniiko bijeonverzamclde gegoyens voor de pers to 
bowerkon, toon hij na zijn terugkeor in het vadcrland 
de handen vrij had. 

In betrekkelijk snelle opvolging zagen nu van zijn 
hand hot licht: 

,,N oderlandsc h-I n d i e i n de State n- 

Gcnoraal sedert de gron d wot van 1814": 3 dcelen; 
*s-Gravenhage, M. Nijhoff； 1860/1861； 

„D e Kolonialo politick der gr o n d- ■yvet on h aro 
toepass ing tot 1 Fe- bruari 1862"； ̂ -Gravcnhage, M. 
Nijhoff; 1863, en 

„Aanteekeningcn over Kolonialo onderwerpen"; 
serie 1 tot en met 12; 's-Gravenhage, M. Nijhof,, 
1865/1868, inhou- dende: 

I. De opiumpacht op Java; 
II. Het ontwerp van wet op do in- en uit-. gaande 

rechten in Indie, 1864; 
III. Het zoutmonopolie in N.-Indie; 
IV. De kleine verpachtc middelen op Java； 

V. Vervolg cn idem op de bujtenbezittingen; 
VI. De comptabiliteitswet ； 
VII. Onze financieele politick jegens : 
VIII. Vervolg en de heerendiensten op Java; 
IX. Vervolg cn do debatten over de hecren- 

diensten; . 
X. Een handuitgaaf der Indische begrooting voor 

1867； 
XI. De departementen van algemeen bestuur; 
XII. De nieuwe inrichting van het Gewestelijk 

bestuur op Java. 
Ongetwijfeld zouden aan deze aanteekeningen nog 

andere zijn toegevoegd, indien de schrijver zijn arbeid 
ongestoord had kunnen voortzetten, en hij niet 
geroepen ware geworden om in het met Juni 1868 
opgetreden kabinet Fock — Van Bosse zitting te 
nemen als Minister van Kolonien, ter vervanging van 
den heer J. J. Hasselman. die ongeveer een jaar tc 
voren den heer N. Trakranen aan het hoofd van het 
Departement van Kolonien was opgcvolgd. 

Gedurondo De Waal's ministerschap kregen ' twee 
hoogst bclangrijke maatregelen hun beslag, waaraan 
zijn naam onafscheidbaar zal verbonden blijven, t. w. 
de agrarische wet van 9 April 1870 (Ind. Stb. no. 55) 
cn do wet ter regeling van de suikcrcultuur op Java 
van 21 Juli 1870 (Ind. Stb. no. 136). De met veel 
talent door hem verdedigde- agrarische wet loste op 
bevredigende wijze een vraagstuk op, waaraan 
achtereenvolgens de Ministers Uhlenbcck, Eransen 
van de Butte, Mijer en Trakranen tc vergeefs hunne 
krachten bo- proefd hadden, tcrwijl de suikerwet een 
eind inaakte aan den strijd tusschen de voor- en 
tegen- standers van do gedwongen gouvernenients 
sui- kercultuur door do gcleidelijke inkrimping en 
d& eindclijko opheffing van alle 
regeeringstusschen.- komst ter zako tc verordenen, 
en door de bclau- gen van do drie partyen, die 
gedurende het tijd- perk van overgang bij do zaak 
betrokken bleven, nl. gouvernomont, contractanten 
en inlandsche bevolking, zoovccl mogolijk met 
elkaar in over- eenstemining tc brengen. Onder 
verwijzing naar hetgeen over bcido maatregelen 
bercids werd op- • gemorkt in de artikclcn 
AGRARISCHE WET (deel J, bl. 18) cn SU1KER 
(deel IV, bl. 178), voreischen zy hier ter plaatsegeen 
verdere bespre- king, en dit is ook het geval met den 
uiet minder gewichtigen en ingrijpenden maatregcl 
der hcr- vorming van hot Preangerstelsel, waarvan de 
eer voor een goed decl aan De Waal toeko^iit, al 
mocht hij er niet in slagcn om zijne voorstellcn ter 
zake door do wetgevende macht bekrachtigd te zien. 
De bohandc.ling er van in de Eerste Kanier . toch gaf 
aanlciding tot het op bl. 507 van deel III * 
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dezer Encylopaedie bcsproken incident, waarbij 
hier dus niet opnieuw behoeft tc wordcn stilge- 
staan. Aan dat incident was intusschen reeds 
eenigen tijd te voren een verzoek om ontslag als 
Minister wegens lichamelijk lijden voorafgcgaan, 
een voornenien waarop hij, nicttegenstaande den 
aandrang ook van sojnmigen van zijne politieke 
tegenstanders,. op raad van zijn geneesheer nict 
mocht terugkomen. Bij besluit van 15 November 
1870 werd hem dan ook „om redencn van gezond- 
heid" het verlangde ontslag onder dankbetuiging 
verleend. (Zie over het te dezer zake voorgcvalle- 
ne bl. 64 en bl. 94/107 van deel V van de Waal's 
straks te noemen „O n z e 1 n di s c h e f i n a n- c i 
e n"). 

Onder zijne bestuursdaden verdient ook nog 
opzettelijke vcrmelding de door hem gegeven last 
tot afschaffing dor veel bestreden pandhuis- pacht, 
die bij Ind. Stb. 1869 no. 85 met ingang van 1 
Januari 1S70 werd verordend: do ch waarop tien 
jaren later door intrekking van het niiddeler- .wijl in 
praktijk gebracht-e licentiestelseJ moest worden 
teruggekomcn (zie PAN EHUIS DI ENST •deel III, 
bl. 2S4/285). Ook De Waal's bemoeiingen met het 
van staatswege toe te kennensubsidieaan de in den 
loop van!870totstand gekoinen „Stoom- vaart 
Maatschappij Nederland", waartegen bij de 
behandeling der Indische begrooting voor 1871 
verschillende, door den Minister met goed gevolg 
•bestreden bedenkingen gerezen waren, mogen hier 
niet onvermeld blijven. De van hem onder- vonden 
medewerking heeft het bestaan helpcn verzekeren 
van een onderncming, waarop ons land trotsch mag 
zijn. 

Tot het ambtelooze leven teruggekeerd vatte De 
Waal reeds spoedig zijne vroegere studien weder 
op, en deed de vruchten er van het licht zien in eene 
nieuwe reeks aanteckeningen, die •onder den 
genieenschappelijken titel: „O n z e Indische f i n a 
n c i e ir' in den loop van de .jaren 1876 — 1884 bij 
M. Nijhoff te 's-Gravenhage •in de onderstaande 
volgorde verschenen: 

1. Inleiding: Staatkundige gegevens. 
II. Eindcijfers. Bijdragen aari het moederland. 

Hoofdlectuur. Laudmacht. 
III. Zeemacht en aanverwante zaken. 
IV. Vervolg. 

V. Burgerlijk algemeen bestuur. 
VI. Gewestelijk bestuur. Buitenbezittingen. 

VIL Vervolg (Riouw, Palembang, Banka, Bil- 
liton). 

Verder dan tot de behandeling van deze vier 
gewesten heeft de sclirijver het wegens zijn min- 
der gunstigen gezondheidstoestand niet kunnen 
brengen, en zijn met zooveel toewijding aangc- 
vangen arbeid bleef dus onvoltooid, tot groote 
schade ran ieder, wien het om deugdelijke ken- 
nis van de staatkundige en financiecle aangele- 
,genheden van Indic te doen is. Maar wat zijn 
. vruchtbare pen ons in vroeger en later jaren 
Jeverde zal steeds groote waarde bJijven behou- 
den, want weinigen zeker hebben nicer dan De 
Waal er toe inedegewerkt om door hunne ge- 
sehriften in het moederland de overtuiging te 
doen veld winnen dat, zooals hij tijdens zijn mi- 
nisterschap eenmaal in de Tweede Kamer te ver- 
staan' gaf,de Nederlandsche staat behoordc te 
steunen op eigen krachten, in stede van te leunen 
op de Indische batige sloten, het gevolg alleen 
van dwangarbeid in de koloniiin. Aan. de Waal 
i n de eerste plaats heeft Nederland het to dan- 

ken, dat betere en juistcre inzichtcn omtrent do financiecle 
verhouding tusschen moederland on kolouien gaandeweg 
ingang hebben gevonden en gemeen good zijn geworden. Hij 
ovcrleed in zijn ,,匕、 geboorteplaats IJuli 1905. N. P. v. d. B. 

WADANG (JAV.). Zie PTEROSPERMUM. 二、• WADfiR 
(JAV.). Zie KARPERACHTIGEN. 
WADfiR-PfiTAK (?JAV.) Zie LABYRINTH- VISSCHEN. 
WADERAN (JAV.). Zie ISACHNE AUSTRALIS. 
WADJIB. Verplicht, noodzakelijk volgens de 

Mohammedaanschc wet. • 
WADJO. Onderafdeeling der afdeeling Boni, gouvt. Celebes 

en Onderh., alsmcde naam der standplaats van den controleur 
dier onderafdeeling. JDe onderafdeeling bestaat uit het 
landschap Wad jo met de Pitoeinpanoewalanden en Kera. 

WADJO. Zelfbesturcnd landschap in het gouvernement 
Celebes en Onderhoorighcden. Het is naar sehatting 2750 
K.M.2 groot, is gelcgen op Zuidwest-Celebes en grenst ten 
Noorden aan Loehoe, ten Westen aan Masenrempoeloe, Adja- 
Tapparang en Soppfeng, ten Zuiden aan Boni (Bone) en ten 
Oosten aan de golf van Boni, daar de vroeger tot Boni 
behoorende Pitoempanoewa- landen sedert bij Wad jo zijn 
gevoegd. Wad jo wordt gevormd door een aantal landschappcn, 
die te zamen een federatie vorinen onder een hoofdvorst, met 
den titel Aroe Matowa, en. een aantal grooten. De bevolking 
van Wad jo wordt geschat op 70.000 personen (Boegineezen), 
die voor Aet meerendcel van den handel en aan de kuststreek 
van de vischvangst leven. Rijst en djagoeng (mals) zijn de 
hoofdvoortbrengselen van het land, dat grootendecls vlak en 
laag is. 

Geschiedenis. De verhouding van het Gouvernement inQt 
Wad jo is eerst sedert het laatst der 19e eeuw vrij goed te 
noemen. Hocwel in 1670 tot het Bonggaaisch contract 
toegetreden, hidden de Wadjoreezen zich niet aan de bej)alin- 
gen eii verzetten zich in 1737 en 1738 openlijk tegen de 
Compagnie; ecn in 1740 ondernoin(-n expeditie tot tuchtiging 
had geen resultaat, zclfs heschouwde Wad jo zich sedert als 
gehc(J on- afhankelijk en bleef deze toestand feitclijk bestaan 
tot 1888, toen met liet landschap (■•：!) politick contract 
gesloten werd, waarbij het verklaarde deel uit te maken van het 
grond- gebied van Ned.-Indie. Gchcel rustig was hot echter in 
Wad jo zelden ; zoo ontstonden in 1899 vijandclijkheden met 
Boni, waarbij van weerszijden licflig werd gestreden, doch 
VVadjo den strijd verJoor en daurna bescherming zocht bij het 
Gouvernement; zoo bijv. roes in 1902 ecn geschil tusschen cen 
der zcn voornaamstc vorsten van het landschap en een onechtcn 
zoon van den vorigon Aroc Matowa, met het gevolg dat de 
eerste, door Boni met een gewapende jnacht gc- stcund, den 
tweeden wist te verdrijvcn. 

Sedert is ook Wad jo onderworpen en teekende de Korte 
Vcrklaring. 

Zie overigens het art. BOEGINEEZEN en het met Wadjo, 8 
Nov. 1888, gesloten contract, met Nota van tocJichting, 
Bijlagen der Ifandcl. v. d. Staten-Gen. J889-1890, No. 10315-
1*5, en 1901- 1902, No. ]69n-4-. z.-，厂'，"， / 

WAHAI. Onderafdeeling van de.- afdeeling • Ceram, 
residentic Amboina, bestaando uit het Noordelijk gedeeltc van 
Middcn-Ceram, van de negorij Noekoeliai-in he^ Westen af, 
pot ongcvccr 
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de ncgorij Oche Kaehlakiii in het Oostcn, be- nevens 
uit de Pocloe Toedjoch, (het 7e ciland jo is sedert 
eenige jaren verdwencn) N.W. van de Sawai-baai, 
(Zie verdcr CERAM). 

WAHAI. Hoofdplaats van de gelijknamigc 
onderftfdceling op het eiland Ccn>m, gclegcn 
Oostelijk van de Sawai-baai aan de baai van den- 
zelfden naam. Zij ligt op cene vlakte, waarachter liet 
terrein oploopt tot ecn lagen hcuvelrug. Standplaats 
van cen Controleur of^Gczaghebber bij het 
Binnenlandsch Bestuun/^ 

WAHHABIETEN. Moham,medaansche sekte, aid us 
genoemd naar haren grondlegger Mohammed ibn 
'Abd al-Wahhab (f 1787). Zij worden wegens hun 
verzet tegen verscheidenc algemeen als orthodox 
erkende gebruiken en opvattingen door de groote 
meerderheid dcr Mohammedanen als ketters 
beschouwd. Naar hunne overtuiging waren in den 
Islam vele afkeurenswaardige “nieuwigheden" 
binnengedrongen en behoorden de Moslims zich 
weder naar de zeden en opvattingen uit den tijd van 
den Profect tc richten. Zij verwierpen in het 
bijzonder de algemeen in den Islam heerschende 
vereering van heilige graven en reliquieen-dienst, 
die zij als veclgodendom brandmerkten en kwamen 
verder op o. a. tegen allerlei door den Islam gedulde 
of althans niet krachtig genoeg bestreden vormen 
van weelde en genot zooals het rooken van tabak _cn 
het dragen van zijde en goud door mannen. Zij 
traden 

Ccntraal-Arabie gewapenderhnnd voor hunne 
geloof.sovertuigingen op en breidden hunne heer- 
schapjiij over een aanzienlijk deel van Arabie uit, o. 
a. over West-Arabii*. waar zij in de jaren 1806 tot 
181J ook de" beido heilige steden be- lieerschtcn, 
totdat Mohammed 'Ali Pasja (de stiflitcr van de 
dynastie der Egyptischc che- (.livc's) hon versloeg 
on naar de niinst toegankc- lijke <Ic<Jcn van Ztiid- 
en Oost-Arabie verdreef, waar nvn thans nog 
Wahhabietcn aantreft. J n so in)u ige ^edcelten van 
Britsch- Indie wint <l'-zc rich ling, on der 
bcscherniing van het neu train .En^flsdie gezag. nog 
veld. Voor het mecr- inal< i) nil |>roken vcrnioeden, 
dat de Padri- beweginfr (zif PA I)R1*S) met het 
optreden der \Vahh;il>i<t<-n in verba nd gestaan 
zou hebben, bestaat geen groml. 
Lib rntuu：r: (Snouck If tirgronjc, Mckka, ], 138 
vv. ； \ ier gcsclicukei) van Sajjid 'Oethman be- 
sehr(-\ en ( \otul. v. h. Batav. Gcnootsch. v. K. en 
\V.. 1)1. 30 (1893) IJijl. ]•!. p. CV- CXL); Mohain- 
inc*ianism, New-York, 1 91 6, p, 89 v.; — I. Gokl- 
ziber, \ orlesungcn iiber don Islam, 1910, p. 291 ― 
294; Anzeige von ]'>at，ton's Ahmed ibn Ilanbal 
(Zeitsehr. d. Deutsch. Morg. Gescllsch., 52 (1898) 
p. 155—J 60); J. L. Burckhardt, Notes on the 
Bedouins and Wahhabys, London, 1831; H. L. 
FJeischer, Kleine Schriftcu, III, p. 341 vv. 
(=Zeitsehr. d. J). Morgenl. Gesellsch. 11(1857), p. 
427 — 443)； R, Dozy, Het Islftinisnjc, Hfdst. 13; 
E. Rehatsek, 1'he history of the Wahhftbis in Arabia 
and in India, (Journ. of the Boni bay Branch of the 
Roy. As. Society, Vol. 14 (1880); W. G. Palgrnvc, 
Personal narrative of a years journey through 
Central and Eastern Arabia, London, 1871; J. 
Euting, Tagbuch cincr Rcise in Tnncrarabien, I 
(I89G), p. 157 vv.; B. Schrieke, Bijdragc tot de 
bibliografic der godsd. beweging ter Sumatra's 
Westkust, Tydschr. v. h. Bat. Gori, v. K. en W. LIX 
(1920) 252-256. 

WAHIDIN SOEDIRO HOESODO (MAS NGA- 

Geborcn in Djokjakarta (desa .jVUat^n)- omstr. 1880, 
studcerdS-vooF genccsheer en ves- tigdo zich, na ccrst ccnigcn tijd 
assistcnt-Ieeraar te zijn gewcest aan de school tot opleiding van 
Inlandschc artsen, te Djokjakarta. IIij wijddo zijn levcn aan de 
opheffing van het Javaanscho volk. Als voorzittcr van het eerstc 
Javancn- congrcs, kort na de oprichting vpn de Vereeni- ging Bocdi-
Oetomo in 1908, duidde hij dat con- gres aan als „de geboortc der 
Javaansche nationale gedachte". Dokter Wahidin was tevens een 
talentvol beoefenaar van Javaansche kunst, in het bijzonder van do 
gam elan en de wajang. / Hij overleed tc Djokj akarta 26 Mei 1§16.- 

WAIGEOE of BATAN WAGE. Het grootste 
en mcest Noordelijk gelegen eiland van de Radja- y 
Ampat groep (zic aldaar). Het ligt ten Noord- westen van Nieuw-
Guinea tusschen 0° en 0’ 21' Z.B. en 130° 12' en 131° 20z O.L. 
Administratief behoort het tot de afdceling West-Nieuw-Guinea； 
residentieNieuw-Guinea (zieNIEUW-GUINEA). Het eiland behoort 
ook tot het gebied der Vier Radja's (in de landstaal Kalana Fat 
genaamd) en was voor 1905 als zoodanig onderhoorig aan den Sultan 
van Tidore. Door straat Wai of Dampier is het gescheiden van P. 
Batanta. De grootte van het eiland wordt geschat op 60 匚| G.M.; het 
is zeer onregclmatig gevormd met tai van inhammcn. Door de Tip 
Maj alabit, een baai, die diep het eiland binnendringt, wordt het bijna 
in tweeen gescheiden; de ingang van deze baai is vrij smal, dan volgt 
een breeder deel met hooge oevers ； waar de baai het breedst is, 
worden de oevers wcer lager, tc voren moeten edit er cen paar engten 
gepasseerd worden tusschen rots- achtigc cilanden. In doze baai, 
waarin de getij- stroom zeer sterk is, valt clc Siamrivicr die, onge- 
veor 50 M. breed en snel stroomend, waarschijn- lijk de voornaamste 
rivier van het eiland is. Een andere rivier, die eveneens in dezc baai 
valt, is de Wa Rabiai. De oevers der in de baai vallcn-- de rivicrcn 
zijn over het algemeen rijk aan sagoe. Van het cindpunt der 
Majalabitbaai loopt een pad naar de Noordkust, die van daar in een 
paar uur tc bereiken is. 

Waigeoe hceft, behalve in het Zuidwestelijk gedcelte, weinig 
strand; het bergachtige terrein . 
daalt nagenoeg ovcral steil in zee af ； de hoogste toppen in het 
binnenland bereiken een hoogte van 300 tot 500 M. 

Het eiland is zeer dun bcvolkt; het aantal in- woners is echtcr niet 
bokend. Het binnenland wordt bewoond door Papoea's, do 
kustplaatsenr door cen gemengd ras van volkcn uit den Ooste- lijken 
archipel en enkeie Papoea*s, die den Islam hebben aangenoinen. De 
voornaamste kampoengs zijn Moenies, zetel van den Radja van 
Waigeoe en cvenzoo vnn den Kapitan Laoet; verder Wawiai op de 
Zuidkust, aan straat Kaboei; deze kainpoeng staat gcheel in het water, 
op het strand sttat allecn een hut jo met cen twaalftal ruw bewerkte 
korwaars cn afbecklingcn van vogels, krokodillen, huisjes en 
wapcncn. Do bewoners van Wawiai staan niet onder den Radja van 
Waigeoo, maar onder dicn van Salawati； deze worden echter door 
dicn Radja niet als zijne verwanten erkend. Op het eilandjc Saondk, 
dicht onder do Zuidkust van Waigeoe, ligt do - 
kampoeng van donzelfdon naam； zij ligt aan het Noorder strand； 
do huizen staan in het water het ciland zclf levort niets op dan wat 
klappers^ 
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Toch wordt Saon^k door de schepen der Kon. 
Paketvaart Mij. aangedaan, omdat het de uit- - voerplaats is van 
de boschproducten van den 

overwal en van tripang cn schelpen van de om'- 
liggende kusten. 

De Kapitan laoet heeft zijn eigen gebied. waar- jn 
de Papoea's hem scliat- en dienstplichtig zijn. Tot dit- 
gebied Jjehoort de Oostzijde der Maj ala- bitb^ai en 
het Noordelijk deel van Kawe op de West-kust; het 
Zuidelijk deel van dit landschap behoort aan 
Salawati. Het eigenlijk gebied van den Radja wordt 
door deze aanspraken en de halve onafhankelijkheid 
van de 9 negorij en, vrij onbeduidend. 

De voornaamste voortbrengselen van Waigeoe 
zijn sagoe, vogelhuiden, schildpad, tripang en 
schelpsoorten, terwijl als takken van. nijverheid 
genoemd kunnen worden het vlechten van mat- ten 
en het inaken van schelpen armbanden. Beroemd is 
de op dit eiland en ook op Batanta voorkomende 
roode paradijsvogel (paradisea rubra) in de landstaal 
„sjag wage" genaamd. 

De belangrijkste omliggende eilanden zijn: P. 
Gam of Gam an aan do Zuidwestkust, Mios Mansar of 
Mios Mangsat in straat Wai of Dampier en P. Kawe, 
Westelijk van Waig6oe. P. Gam is door straat Kaboei van 
het hoofdeiland gescheiden. De P&poea's noemen het 
Bdser (Bis- ser), naar de op de Zuidkust gelegen kampoeng 
. van dien naam. Men is het er niet over eens of deze 
kampoeng al dan niet tot de 9 negorijen behoort. In ieder 
geval is de bevolking van Biaksche afkomst. (Voor de 
bevolking van Waigdoe zie： PAPOEA*S sub I). ' 

Overigens zie: Het gebied der Kalana Fat of Vier 
Radja's in Westelijk Nieuw-Guinea door F. S. A. de 
Clercq. Indische Gids, 1889, II, bl. 1297, vgg.; en： 
De West- en Noordkust van Nederlandsch Nieuw-
Guinca, door idem (met kaart), Tijdschr. Kon. Ned. 
Aardr. Gen, 2e 8. X (1893), di. 1, bl. 151 vgg. ； idem 
2e S. XXIII .(1906), dl. 1, bl. 476. vgg. A. /-- 

S-dh r WAINGAPOE. Zie MIDDfe-SOEMBA. 
/ 巧/ WAIWIKOE WAIHALE. (Webikoe Waihale). Het groote 

Beloesche rijk, dat in oude tijden met •Groot-Sonbait 
de heerschappij decide over het Nederlandsche deel 
van Timor en ook een deel 

. der Zuidelijke landschappen van Portugeesch- 
Timor. Het besloeg de tegenwoordige onder- 

afdeeling Beloe cn stond onder een Lio-Rai of 
Meromak Oan, die zijn zetel had te Beschama aan de 
Zuidkust, terwijl het zijn invlocd ook had uitgebreid 
over het sedert weer bij Midden-Timor gevoegde 
Anas. Het viel sedert uiteen en wat er van overbleef, 
de oorspronkelijke — naar men zegt 
Minangkabausche — nederzettingen, vor- jnen er 
nog maar een gering deel van. Zie Gr眠竺s 

Z Beloe. Gen. Dl. 54, 3e stuk. 
-Het~lan(Ischap maakt thans cen onderdeel uit 

. van het landschap Melakka. (Zie Ind. Stb. 1916 
n°. 331 j°. 372). ・ 

WAJANG. Zie TOONEEL. 
WAJANG-WINDOE. Deze naam is door Ver- 

beek (Java, II, 703) gegeven aan cen vulkaan- 
groep ten Z. van Bajjdpeng, waarvan het oudste 
gedeelte bestaat uft~een nfeer dan 6 KM. wijden 
ringwai, die een deel van de bekende en vrucht- 
bare hoogvlakte van Penualdngan omshiit. Op 
den OOstrand liggen de bcide kraters Wajang 
(met zijn sol fat aren veld reeds door Junghuhn 
beschreven in zijn Java, II, 85) en Windoe, met 

de Kawah Bodas. Bcido zijn ruini 2100 M. hoog. 
Uitbarstingen zijn niet opgeteekend, doch de vele 
solfatarcn wyzen or op, dat de krators nog niet oud 
zijn. T '< : 

WAJOE (MIXAH.). /Zie PTEROSPERMUM. 
WAKAP.・ Verbastering van liet Arabische tvakf, 

met wclke benaming in het Mohamm. recht de zgn. 
,,goederen in de doode hand" worden aangeduid. 
Zoowel onroerendc als roorende zaken kunnen op 
deze wijzo buiten het handelsvcrkeer worden 
gobracht. In Ned.-Indie bestemt men bijv. dikwijls 
Koran-exemplaren en andero Kitab's tot 
waZ;apTevenals lampen en andere voor- werpen ten 
gebruike in de. inoskce. Ook worden akkers en 
tuinen wel voor dit doel afgezonderd, opdat de 
opbrengsten voor altijd ten bate van den 
Moslimschen eeredienst zullen strekken. Moskeeen 
zijn volgens do Moslimsche wet reeds -wegens hare 
bestemming als loakap-goederen. te beschouwen. 
Op Java is de stichting van Mo- ham medaansche 
bedehuizen krachtens een voor- schrift, opgenonien 
in Ind. Bijblad. no. 6196, onderworpen aan het 
toezicht en de voorafgaan- de goedkeuring van den 
Regent, ten einde te voor- komen, dat noodeloos en 
in strijd met het alge- meen belang stukken gronds 
blijvcnd aan het verkecr zouden worden onttrokken. 
Het beheer van wakap-goederen berust volgens de 
Moham- medaaosche wet, indien niet uitdrukkelijk 
op bijzondere wijze daarin voorzien is, bij den rech- 
ter, den. kddhi (op Java dus bij den panghoeloe'j. 
Daar de waA;/-making mcestal als een vroom werk, 
ter verwerving van hemelsch loon gc- schiedt, tracht 
men daarbij zoo getrouw mogelijk de voorschriften 
der Moslimsche wet na te leven. In Atjeh noemt men 
ook de voor een bcpaald doel afgezonderde dorpen 
of streken: wakap (aldaar als wakeueh uitgesproken); 
vgl. ISLAM IIT c. 

Literaluur: \C. Snouck Hurgronje, Mekka I, 1(51 
II, 345~^?;/Jnd. Gids 1884, I, 758-62； ,•CDe 
Atjihers 1,128vv., 310 v., II, 354(Thc Achch- nese I, 
121 vv. 287 v., JI 321 ; De Islam in Ned.. Indie p. 15, 
22 (Groote Godsdiensten, Serie J I, 391, 
398)>ZNederland en de Islam, p. 38； L. W. C. van 
den Berg, De Mohammedaansche gccste- lijkheid 
on. geestelijke goedcrcn op Java cn Ma- dpera, bl. 35 
v.v.; De afwijkingen van het Mo- ham m. 
vermogensrccht op Java cn Madoera (Bijdr. t. d. T., 
L. en Vk. y. Ned. Ind., 6c Volgr., Ill, p. 135, 162-
168)/ Th. W. Juynboll, Hand- Iciding tot de kennis 
der Mohamm. wet, p. 274 — 280 (Handbuch d. Isl. 
Gesetzes, p. 276 — 283); 
/Adatrechtbundel VII (1913) p. 293 vv. 

WAKD 瓦 Eiland op de Noordkust van Nieuw- 
Guinea, iets ten Oosten van den niond der Tor-ri- 
vier. 

WAKERA (N. Guinea). Zie BOOMKAN- 
GOEROES 

WAKLOLAN. Naam op de Aroe-cilanden voor een 
Barita-vogel, Cracticus cassicus; eene andere soort 
Cracticus (juoyi van de Aroe-cilanden hect bij de 
inbborlingen Kan. Doze forsch gebouwde vogels 
zijn van de grootte van een kleine kraai, zwart en wit 
gekleurd, met goed ontwikkcklen snavelhaak; bij 
den eersten, C. cassicus, zijn kop, nek on krop zwart, 
borst en buik wit; C. qouiy is daarentegen geheel 
zwart, soms zijn de lango .staartpennen en 
slagpennen wit gepunt. Zij be- wonen bosschen en 
struiken, Jiefst laag bij den grond cn. leven van 
insccten, wornien, vruchten 
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en zadcn, zelfs worden kleine vogels wel eons hun 
prooi. Zij bewonon N.-Guinea en naburige cilan- 
den. Zio KLAUWIER. 
WALA (JAV.). Zie FLAGELLARIA. 
WALANG (JAV.). Zie PTEROSPERMUM. 
WALANG (SOEND.). Zie ACHASMA WALANG.

 -- 
WALANG. Javaansche naam voor Bosch- 

sprinkhanen en Veldsprinkhanen (Locustiden en 
Acrididen). Krekcls (Gryllus-soorten) heeten bij de 
Maleiers Djangkerik, TjSngkSrik, Balang of 
Bilalang. 

WALANG (IKAN). Naam op Bali aan vliegen- de 
visschen gegeven; waar dezo clieren ook den naam 
van balangan , dragen. 

WALANG GADOENG (JAV.), Balang sSmbah (MAL.), 
Mantis sp. Biddende vangsprinkhanen. Zie 
RECHTVLEUGELIGEN. 

WALANG KAPA (JAV.) Zie EEKHOORN, 
Vliegende en MAKI, Vliegende. • 

WALANG KONGKANG (JAV.). Zie RHYN- CHOTA. 
WALANG SANGAT (BORNEO?) Zie GARING. 
WALANG SANGIT (JAV.). Zie RHYNCHOTA. 
WALANGKADAK (JAV.). Zie OOIEVAAR en 

REIGER. 
WALANNAE. Rivier op Celebes, zie aldaar onder e. 

de ZUIDARM. 
WALfiN (SOEND.). Zie FICUS RIBES. 
WAL£JT. Maleische naam voor cen zwaluw- 

soort, Hirundo javanica, ook bekend onder den 
Soen<laneeschen naain kapinis of kapindis. Dczc is 
k lei nor dan onze boerenzwaluw on kenbaar aan de 
lie lit kastanjebruine keel zonder zwarten kropband. 
Hirundo giitturalis, die slechts weinig van onze 
boerenzwaluw verschilt, is onder de- zclftlc namcn 
bekend. Ecrstgcnoemdc soort is op vcle plaatscn in 
den Archipel een niet zeld- zainc Ijroedvogel, de 
tweede soort komt alleen op den trek voor. Zie 
KfiLAJANG. Op Java worden Salangancn so ms 
ook met den naam Walet aan !；<■<! uid. 

WALl. J . 31<jhanimedaansch heilige; vriend 
Go«lb (lctt(；rlijk: icmancl, die God nabij is). In het 
bij zone I er wo rd on aklus de heiligen genoemd, 
aan wie in Ncd.-l>idie <le invocring van den Islam 
in verschillcnde gcwesten wordt toegeschrevcn. De 
vollcdigo b(?naming is walioe'lldh (wall van Allah). 
I)c Arabischc nicervoudsvorm van wall in A n'lijd. 2 
. In het Mohajnm. reeht: de naaste manlijke blood 
ver wanL en vandaar ook: de voogd, cn de perHoon, 
die bij het sluiten van cen Aloliaimn. 
huwclijkscontract de bruid aan den bruidegoni ten 
huwelijk geeft, onverschiHig of dezc persoon 
inderdaad con bloedverwant dcr bruid dan wel cen 
van overheidswege, bij ont- stentenis van zulk ccncn 
bloedverwant, optreden- de beambte is. In l)ct 
cerstbedoekle gcval duidt men den wall in het 
bijzondcr aan als loali nasab, in het laatstbedoclde 
als wall hakim (het Arabi- sche woord nanab 
beteekent: familiobetrokking en liukim: rcchtcr, 
overheidspersoon). Vgl. H El LI- GEN (MOIL 
1NDISCHE) cn ISLAM, III, c. 

WALIKAMBING (JAV., SOEND.). Zie SARCO LO 
BUS SPANOGHEI. 
WALIAN. Zic PRIESTERS. 
WALIK(SOENI).).Naam van cen papegaaiduif, de 

Kato op midden-Java. Zio verdcr DUIF. 
WALIKOEKOEN (JAV., SOEND.). Zie SCHOU- 

TENIA OVATA. 
WALIRANG (ook wel WARIRANG) b^teekent 

in het algemecn zwavel, en wordt daarom so ms 
gebruikt als naam voor vulkanen. Zoo wordt een dcr 
top pen van het Ardjocno gebergte Walirang of 
WClirang genoemd (zic bij ARDJOENO, en ook hot 
werk van Dr. W. van Bemmclen; Naar hooge toppen 
cn diepe kraters. Uitg. Kolff & Co., Batavia). De 
jongstq kegel van den Galoeng- goeng hcet 
Warirang, en aan de N.O.-kust van het eiland 
Lombl6n verheft zich de Hi Wariran (zie bij 
LOBETOLE). 

WALL (HERMANN THEODOR FRIEDRICH KARL 
EMIL WILHELM AUGUST CASIMIR VON DE). 
Geborcn 30 Maart 1807 to Giessen (groot-
hortogdom Hessen Darmstadt)- uit het huwelijk 
van.Johann Casimir Heinrich von Dewall en 
Henriette Wilhelmina von Grolman. De familie heet 
oorspronkelijk Von Dewall, doch Hermann schreef 
later Von d e Wall. Zijne nakomelingen behiolden do 
oorspronkclijke spelling Von Dewall.' Hij werd in 
1825 aan- gesteld tot 2en luitenant bij de dragonders 
in Pruisischen dicnst. Goede vooruitzichten mee- 
nende to hebben in den militairen dienst in Ned.- 
Indie, nam hij zijn ontslag uit den Pruisischen dienst 
en vertrok in het begin van 1828 naar Nederland. 
Daar vernam hij echter, dat hij niet als officier voor 
den Indischen dienst kon. worden aangcsteld, wel als 
gewoon soldaat. Het gelukte hem den 4en Sept. 1828 
te 's Gravenhage, bij wifze van gunst, als sergeant bij 
de Oost-Indische cavalerie zondcr handgeld 
(dispositie Dep. van Oorlog 2 Sept. Ir. Q.) te worden 
geengageerd. Hij vertrok 25 Oct. 1828 naar Batavia 
en ging over bij het regiment huzaren. In 1831 were! 
hij kom mandant van het korps ini. cavalerie (djajang 
sekar, zie aldaar) te Chcribon. Den 6den Juli 1835 als 
wachtmeester gepasporteerd, ging hij daarna in 
civielen dienst over, werd 11 Mei 1834 benoemd tot 
civiel-gezaghebber tc Nicuw-Brussel (Soeka- dana), 
Westerafdeeling van Borneo, en in 1845 tot kommies 
van den assistent-residerit van. Pon- tianak. Toen in 
1846 eeno geheele reorganisatie van het bestuur van 
Nederl.Borneo plaats had en A. L. Weddik tot 
gouverneur van deze bezit- ting benoemd was (eene 
betrekking die na wei- nige jaren weder werd 
ingetrokken), stclde deze Von de Wall aan tot civicl-
gezaghebber van Koe- tei cn de Oostkust van 
Borneo, met vergunning het ambtskostuum van ass.-
resident te dragen. Zijne gedurende 1846 — 52 met 
beleid en koenheid volbrachto tochton leverden 
bclangrijke uit- komsten op. Tijdens zijno reis do 
Mahakam op trof liij te Moeara Pahit den reizigor 
Schwaner (zic aldaar); waarschijnlijk was het op 
deze reis, dat Von de Wail het ondcrzock instclde 
naar de aanwezigheid van stcenkolen in het 
Koetei'sche, waarvan het verslag (1857) van den 
mijn-inge- niour C. de Groot gowaagt. Ointrent deze 
en ver- dcre tochten van Von de Wall zijn wij niet 
dan zecr gebrekkig onderricht door hetgeen de gou-
verneur van Borneo Weddik en J. Hageman Cz. in 
het Ind. Archief (1849 en '50) en het Tijdschr. Bat. 
Gen. (1855) daarover medegcdecld hebben； Do 
kaarten van Von de WalPs opnomingon zijn niet 
uitgegeven, maar vormen met de kust- opnciningen 
dcr NcdcrL Marine, voor zoover Borneo's Oostkust 
betroft, den voornaamsten grondslag van de kaart 
van Borneo in vicr bladen in den Atlas van Melvill 
van Carn bee en Ver- steeg. In 1853 werd A. Prins 
als commissaris naar Borneo's Westkust gezonden, 
in verband 
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met de houding der Chineezen aldaar； Von de 
Wall vergezelde hem en keerde in 1855 naar 
Batavia terug. Weinige inaanden later kreeg hij, 
met toekenning van den rang van ass.-rcsident 
der le kl., de opdracht cen Malcische spraakkunst 
en een Mal.-Ned. en Ned.-Mai. woordenbock 
samen te stellen; hij vestigde zich tc Riouw en 
deed van 12 Juli 1860 tot 14 Febr. 1862 een reis 
over Malaka. In dicn tijd lag te Batavia de ver- 
handeling over de vormveranderingen der Ma- 
leische taal ter perse (Verh. Bat. Gen. dl. XXXI). 
De voorbereiding tot de uitgaaf van het woorden- 
boek kostte zeer veel tijd. Eerst in het laatst van 
1872 was het eerste deel gereed. Inmiddcls was 
hij tot den rang van resident verheven. Von de 
Wall stierf te Riouw den 2dcn Mei 1873, en Dr. 
Neubronncr van der Tuuk (zie aldaar) vereen- 
voudigde de uitgaaf door het woordenboek, dat 
aanvankelijk in 6 tot 8 deelen ZQU verschenen 
zijn, tot 3 deelen te beperken, waarvan het laatste in 
1884 het licht zag: het supplement word in 1897 
door Dr. van Ronkel uitgegeven. 

Andefe geschriften van zijn hand zijn o. a.: 
Vertaling (Mai.) van het Regl. o. h. beleid der 
Regeering 1852： Ontwerp Mai. Holl, woorden- 
boek en Mai. spraakkunst. voorafgegaan door een 
geschiedk. overzicht der pogingen v. d. Ind. Reg. 

A sedert 1820 tot het erlangen daarvan, T. Bat. 
/I -•'Gen. VI； Antwoord op „Eenige opmerkingen" 
.；| . jnaar aanl. van dat ontwerp door A. B. Cofien 
、'Stuart, met eene nieuwe proeve van bewerkxng 
I ； -Mai. Wdb., T. Bat. Gen. VIII ； Beschouwingen 
en 
I," voorstellen betreffende de woordenlijst v. Sum. 

v. Nix, T. Bat. Gen. IX;37as ts tell in g' der 
beteekenis en~aistaminiiig van eenige in *t Mai. 
.gebruikelijkc woorden. T. Bat. Gen. XI； Matan, 
- Simpang, Sockadana, de Kariinata-cilanden en 
-■J Koeboe (W.afd. v. Borneo). T. Bat. Gen. XI； 
Nog iets over de zg. angka inialah en de woor- 
den n e t i j a s a en arakij an uitgeg. voor 
eig. rek. 1865; Lijst van eenige in het Mai. ge- 
bruikelijke woorden van Sanscr. oorsp., T. Bat. 
*\^Gen. XVI； Eenige opmerkingen op H. C. "KrnT- 
^pJ^^kerTTgeschriften, XIX； Holl.-Mai. 
7 /^Rroordenlijst t(jn dienste van geneeskundigen, 

J 1873; Twee geschriften van H. C. Klinkert be- 
^..oordeeld, T. .Bat. .Gen. XX. Voorts Tjakap- 
tjakap-Rampai-rampai, met zijn hulp en voor- 

匕z lichting geschrevcn door Hadji Ibrahim, le druk 
1868, 2 deelen, met transc. in lat. kar. ； 2e druk 
1875, 1 deel, zonder transc.; Pantocn-pantoen Mela 
joe. ondcr zijn toezicht sainengesteld door H. 
Ibrahim, uitgeg. 1877. 

Zie over zijn zoon A. F. v. De wall, onder DE 
WALL. V. 

en a r a 

WALLACE (ALFRED RUSSEL). Wcrd 8 Ja- nuari 
1823 geboren te Usk in Monmouthshire, over!ecd op 
7 November 1913. Hij toonde reeds op jeugdigen 
leeftijd een groote liefde voor de studie der natuur, 
zooals bleek uit het verzaine- len van plantcn en het 
aanleggen van een herbarium. Toen hij in de jaren 
1844 en '45 als on- derwyzer werkzaam was aan een 
school te Leicester, maakte hij kennis met Henry 
Walter Bates, evenals hij een vurig bewonderaar der 
natuur, die zich vooral bezig hield met het ver- 
zamelen van kevers, Geen wonder dat bcide jon- 
gelieden het verlangen koesterden een blik te slaan 
in de rijke natuur der tropen cn in 1848 zien wij hen 
dan ook te zamen een reis onderne- men naar 
Brazilie. Nadat zij de Amazone een 

cindweegs tc zamen waren opgevaren, ging 
icder van hen zijn eigen weg cn wijddo 
Wallace zich vooral aan de exploratie van het 
gebied der Rio Negro, waar hij vier jaren 
verblijf hield; de uit- koinsten van dit 
onderzock legdc hij ncer in een werk, 
gctitcld: „A narrative of travels on tho 
Amazone and die Rio negro". Helaas 
gcraakte het sc hip, waarop hij huiswaarts 
keerde, in brand cn gingen al zijne 
verzameliiigcn, voor zoover die niet reeds 
vooruit gezonden waren, en het grootstc 
gedcelte zijner aanteekeningen dienten- 
gevolge vcriorcn. Zijn reisgenoot Bates blcef 
nog zes jaar langer in Zuid-Amerika cn 
ondcrzocht vooral het gebied der Boven-
Amazone； hij pu- bliceerde zijne 
waarneiningen, op deze reis bij- cengebracht, 
onder den titel „A Naturalist on the river 
Amazone". Andcrhalf jaar na zijn te- rugkecr 
uit Brazilie verlict Wallace opnieuw zijn 
vadcrland, oni een tocht te ondcrncmen door 
den Maleischen Archipel, die acht jaren 
duurde (1854 — 62) en door hem beschreven 
we rd in het bekende werk „Thc Malay 
Archipelago, the land of the orang-utan, and 
the bird of paradise", door P. J. Veth vertaald 
onder den titel „Insu- linde,^ en van 
aanteekeningen voorzien. Maar reeds hadden 
gedurende zijn reis belangrijke op- stellen het 
licht gezicn, die niet alleen betrekking 
hebben op de natuurlijke historic van 
Neclerl.- Indie maar van veel verdere 
strekking zijn ； want het is op deze reis 
geweest, dat zich bij he in de geniale gedachte 
hceft ontwikkeld van „een ge- 
ineenschappelijke oorsprong der soorten" en 
„de theorie dcr nat,uurkeus''. Gedurende zijn 
ver- blijf te Serawak in Februari 1855 schreef 
Jiij eene verhandeling: „On the Jaw which 
has regulated the introduction of new 
species", (Ann. and Mag. of Nat. History 
1855), waarin hij, na gewezen te hebben op 
de merkwaardige feiten, die ons «lc 
geografischc verspreiding van dieren en 
plantcn aanbiedt, zoowel in het heden als in 
de vooraf- geganc geologiseJie tijdperken, tot 
vcrklariug daarvan de volgendc wet opstclt： 
„icderc soort is te zamen zoowel ten opzichte 
van tijd als van plaats, ontstaan met een 
voorafbestaande r)a> verwante soort". Geen 
wonder, dat de vraag, die wijziging der 
soorten dan kon zijn lot stand gekomen, he in 
in het vervolg steeds bezig l)i<-l<l ； maar 
het was eerst drie jaren later, in Februari 
1858, terwijl hij op Ternate jnet ecn aan v a I 
van koorts tc bed lag "on nadaeht over 
Malthus* „Essay on population*', dat hij 
plotseling op het dcnkbeeld kwam van liet „in 
Bland blijvcn dcr best toegeruste soorten,* 
(the survival of the fittest). Binncn een paar 
dagen hud bij zijn gcheele theorie ontworpen 
en op het papier gebracht, waarna hij terstond 
het munuscript naar Enge- land zond, aan het 
ad res van Charles Darwin. Deze geleerdc, 
die sedert zijn reis met de Ji eagle zich steeds 
met hetzeJfde onderwerp bezig hield, 
herkendc terstond in )ict geschrift van den 
hem persoonlijk onbekenden 
natuuronderzoekor de grondtrekken van zijn 
eigen theorie; dadclijk na on tvangst, den 
18den J uni, zond })ij het stuk dan ook aan 
den gcoloog Lyell, met de woorden: „nooit 
zag ik treffender overcenstcinniing； indicn 
Wallace mijn manuscript, dat in 1842 is, had 
gelezen, kon hij geen beter uittreksel ge- 
niaakt hebben". Op ad vies van Lyell enden 
j)lant- kundige Hooker werd den Jsten Juli 
1858 in e'en vergadering van de Linnean 
Society, het opstel van Wallace „on the 
tendency of varieties to 
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depart indefinitely from the original type" tege- lijk 
voorgelezen met cen kort overzicht van Dar- win's 
theorie, waarin de wetten van de vcrmcnig- 
vuldiging der dieren, de strijd om lictbcstaan.hct 
overleven van de best toegeruste cn het ondcr- gaan 
der zwakken cnz. duidelijk werden uitcon- gezet. 
Het kan ons niet vcrwondcren dat deze gebeurtenis 
het begin was van cen lange onafge- broken 
vriendschap tusschen beide geleerden, baanbrekers 
voor een geheel nieuwe richting in de studie der 
natuur. 

Het is niet mogelijk hier een voiledig overzicht tc 
geven van de talrijke geschriftcn, die uit de 
ontzaglijk vruchtbarc pen van Wallace zijn ge- 
vloeicl; slechts zij hier nog vermeld: „On the zoo-
logical geography of the Malay Archipelago** 
(Journal of the Proceed, of the Linneari Society, 
Zoology, vol. Ill, 1859) waarin voor het cerst 
gewezen wordt op de zoogenaainde g r e n s 1 ij n 
van Wallace. Reeds ver- scheidene 
natuuronderzoekers, die zich voor Wallace met de 
natuurlijke historic van den Ma- leischen Archipel 
hebben bezig gehouden, Salomon Muller (1839), 
Earl (1845), Sclater (1858) e. a. was het opgcvallen, 
dat deze eilandengroep geen samenhangend 
diergebied vormt, maar dat het Oostelijk gcdeeltc 
niet onbelangrijfco verschil- len vertoont met de 
dierenwereld van het Wes- telijk gcdeelte. In het 
eerste gcdeeltc, Sumatra, Java en Borneo omvattend, 
leeft de olifant, het neushoorndier.detijger enz.,in 
het kort eenfauna in grootc trek ken overecnkoniend 
met die van het Indisch vastcland, tcrwijl men in het 
laatste gedcclte. waartoe Celebes en de Mohikkcn 
be- hooren. buitleklicrcn aanti'cft, lorries, de 
casuaris enz.. alle vormen, die ccn toenadering tot de 
dierenwereld van AustraJie vcrtooncn. Op grond 
van dit vcr$chi.jnscl mcent WaHacc den Malei- 
schen Archijicl in twee dcclcn te inoctcn splitsen, 
een AVestelijk dee), dat bij Sclater's Indisch dicr- 
gebied behoort en ccn Oostelijk,deel, dat tot het 
Australis，)) jjebied moct gerckcnd worden: de 纣
Tisiijn tu.sx'licn <lczc beide diergebieden zou 
Joopen d<.>”r Straat Lombok, tcrwijl Wallace op zij 
n re is nieen(i<) te hebben waargenomen, dat er een 
verbazend versehil bestaat tusschen de famja vooral 
die der vogcls — van Bali en .Tx>n)bok, 
nifltegfuistaandc de beide eilanden slccJits door (-en 
sinaHe straat zijn gesch<Mden. Noorddijk zou <l(：
ze grenslijn zich voortzetten door <lc 
Makasnerstraal, die Borneo schcidt van ('i'll'bos, 
waar bchalve de coest'oes nog de anoa, balnroesa cu 
hondsaap voorkoinen, zoog- dieren, die op 舟，cn 
der overige (Jrootc-Soenda- eilanclen g<!von(lrii 
worden. Nee mt men nu in aanmarking dat Sumatra, 
Java, Borneo cn Bali gclcgen zijn op ccn 
gcincenschai)pclijk plateau cn van clkaar en van 
Malakka Hleclitsdoorccnondie- pe zee gescheiden 
worden, tcrwijl tusschen Bali en Loin bok een vrij 
diepe straat zou loopen, dan laat zich de 
overconstemming in de dierenwereld op 
ecrstgcnoenule eilanden geniakkclijk verkla- re n, 
wijl zij waarschijnlijk nog in een vrij jonge 
geologische pcriode zijn verbonden gewcest en dus 
de voorouders der tegenwoorclige dierenwere Id 
gelegcnheid hadden zich van het cene eiland naar het 
andcrc te verplaatsen (zie GEOLOGIE). Hocwcl 
Wallace bewccrdc, dat op gecn ander j)unl van de 
aurdc tusschen twee naburige dicr- “ebieden zulk 
een scherpe tcgenstelling bestond als hier tusschen 
het Wcstclijk (Indo-maleisoho) 

cn het Oostclyk (Austro-maleisbhe) deel van den 
Archipci, voegde hij er toch dadelijk aan toe, dat „de 
scheicling tusschen die twee gebieden niet geheel 
volkomcn is", dat „er eenige overgang bestaat**. 
Later in zijn grootc werk „The Geographical 
distribution of animals", dat in 1876 ver- schecn, 
nocmt hij het bijna onmogelijk te bcslis- sen of 
Celebes in het Indisch of het Australisch gebied moet 
gerangschikt worden, tcrwijl hij in zijn vier jaren 
later verschenen „Island Life" Celebes niet langcr tot 
het Australisch decl van Insulinde rekent, maar 
beschouwt als „een afge- legen gedcelte van het 
groote Aziatisch vastcland der mioceenc t^den”. Ook 
van andere zijde on- dervond de lijn van Wallace 
krachtige bestrij- ding； zoo trok reeds Veth in zijne 
„Observations sur les lignes de Wallace,^ op het 
aardrijkskundig Congres te Parys in 1875 de 
juistheid der hypo- these van Wallace in twijfel en in 
1888 toonde Jentink aan, dat zij ten deele op een 
onvoldoen- de kennis van do Maleische 
dierenwereld gegrond was (Tijdschr. K. N. Aardrk. 
Gen. 2e S. di. VI, bl. 246). Maar de sterkste 
bestrijding ondervond. zij van den kant van Max 
Weber, die op twee achtdrecnvolgcnclo tochten door 
den Indischen Archipel de gegovens verzamelde, 
waardoor de onhoudbaarheid van de hypotheso van 
Wallace stellig is aangetoond. Had Wallace zijne 
bewe- ringen grootcndecls gegrond op 
waarnemingen ontleend aan de vogelfauna, Weber 
onderzocht nauwkeurig de verspreiding der 
zoetwatervis- schen, die, aangezien zij minder 
onderworpen zijn aan de invloeden, waaraan 
landbewonende dieren bloot staan, zich daarom 
volgens Giinther er bizonder toe Icenen ons licht te 
verschaffen onitrent de oorspronkelijke 
geographische ver- spreiding eencr bcpaalde fauna. 
Uit dit onder- zoek bleek, wat reeds Martens in 1874 
had aangetoond, dat te beginnen met Celebes, het 
Oostelijk deel van den Maleischen Archipel 
tegenover het Westelijk deel gekenmerkt is door ccn 
groote armoede aan zoetwatervisschen:, maar die, 
welke er voorkomen, vertoonen een bepaald Indisch 
karakter, en de werkelijk kenmerkende visschen van 
Australie ontbreken zoowel ton Oosten als ten 
Westen van de lijn van Wallace. Wat nu voor de 
zoetwatervisschcnfauna geldt. kan ook van de andere 
diergroepen gezegd worden, aller- eerst van de 
zoogdicren, waarmede bij zulkc vra- gen 
ongetwijfcid in de eerste plants rekening moet 
gehouden worden. Celebes bezit tegenover 31 niet 
vliegendc zoogdieren, die zonder twijfel tot het 
Indisch gebied bchooren, een Australisch 
bestanddeel van slechts 3 soorten, allo tot het 
geslacht Phalftnger behoorend, waaruit volgt, dat 
ook de zoogdierenfauna van Celebes een ver- arnide 
Indische moet genocmd worden. Wat nu de Oostelijk 
van Java gel egen eilanden aangaat, zoo bezitten 
Lombok en J'lorcs slechts ccht In- disehe 
zoogdicrcn, tcrwijl Timor allcen een coea- cocssoort, 
verder Indische zoogdieren herbergt. Het blykt dus, 
dat de Westelyk van de door Wal> lace ontworpen 
lijn gelcgen eilauden (Sumatra, Java en Borneo) ten 
gevolge van de grootte van hun oppervlak cn van den 
langercn samenhang met het vasteland van Indie een 
rijke, specifiek Indische fauna kregen. Op de 
Oostelijk van die lijn gelegcn eihmdenketen begint 
de verarming van de Indische fauna reeds op Bali； 
een schcrpe tegensteliing tusschen dit eiland en 
Lombok bestaat niet cn zoogcografisch moeten zy 
be- 
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schouwd wordcn *als eon voortzetting van Java van 
jongeren datum. Door de loodingen van do Siboga 
werd ook aangetoond, dat de ondersteldo diepo 
waterscheiding tusschen Bali on Lombok in 
werkelijkheid niet voorhanden is, maar dat op 
betrekkelijk geringe diopte een drcmpel het Zui- 
delijk deel van beide eilandcn verbindt. Heteigen- 
aardig karakter der fauna van Celebes laat zich 
daardoor verklaren, dat dit eiland eerder van het 
vasteland van Indie gcschciden werd dan de drie 
overige groote Socnda-cilaiiden en verder 
zelfstandig blcef; daardoor behield het eenigo 
eigendommelijke vormcn, die zich. daar verder 
ontwikkelden,. maar zyn fauna blecf arm. Eerst 
Oostelijk van Celebes begint een overgangsge- bied, 
waarin de Indische vormen steeds nicer op den 
achtergrond treden en het getal Australische vormen 
toeneemt, hoe verder Oostelijk men komt 

Wallace was president van de Land Nationali-
sation Society en lid van John Stuart Mill's Land 
Tenure Reform Association en ook van de Society 
for Physical Research. In 1905 gaf hij op 82-jarigen 
Iceftijd zijne Memories uit (My life, a record of 
events and opinions). 

Voor de literatuur zie men verder: J. F. Nier- 
meyer, de geschiedenis van de lijn van Wallace, T. 
A. G, (2e S.) dl. XIV, 1897; Max Weber, dcr Indo-
australische Archipel und die Gcschichte seiner 
Tierwelt, 1902. R. H. 

WALLACEODENDRON CELEBICUM Kds. Fam. 
Leguminosae- Mimoseae. Kajoe besi pa- poea 
(MAL.). Hooge boom van Noord-Celebes met fraai 
rood bruin bout, dat zeer deugdelijk is en gebruikt 
wordt voor palen, vloerbalken en 
,bruggcdekplanken. 

WALLAGO. Zie VALLEN. 
WALOE ONGGOff. Bergtop op Celebes (zie aldaar 

onder b. MIDDEN CELEBES), hoog 2628 M. 
WALOEH (JAV.) Zie CUCURBITA PEPO. WALOEH 

KfiNTI (JAV.). Zie LAGENAR1A. WALOER (JAV.). 
Zie AMORPHOPHALLUS CAMPANULATTJS. 

WALOR (Kci-eil). Zie PfiRGAM en BOE- 
ROENG-DARA LAGET. 

WALVISSCHEN (Cetacea), geheel aan het leven in 
water gebonden zoogdieren (zie aldaar), wier 
lichaam dienovercenkomstig een zoodanige 
wijziging ondergaan heeft, dat zij den oppervlak- 
kigen beschouwer aan visschen doen denken. Het 
lichaam is min of meer cylindrisch en ein- digt in 
een horizontale staartvin met twee sym- metrische 
vleugels. Met de vcrtikale staartvin der visschen 
heeft deze niets gemeen, daar zij evenals de vaak 
optredende rugvin slcchts uit bindweefsei en vet 
bestaat en geen skeletdeelen bevat. De huid is 
spiegclglad ten gevolge van het ontbreken van 
haren; evenwel, heeft de meerderheid der 
Walvisschen, althans gedurendo het feutale leven, 
enkele stijve haren langs de lippen, soms bok in de 
nabijheid der neusgaten. Huidklieren ontbreken ten 
eenenmale, met uit- zondering der melkklieren. 
Deze inonden uit op twee mclktepels, die aan 
weerskanten van den buik, dicht voor de 
geslachtsopening, in een spleetvormigen zak Hggcn. 
Daar het jong onder water niet zuigen kan (het is 
zelfs twijfelachtig, of het den melktepel wel kan 
vasthouden), wordt de melk met kracht in dicns bek 
uitgespoten door een sterke huidspier, die tusschen 
melkklier en huid ligt en door haar samentrekking 
de ]dier samenperst. Opmerkelijk is verder aan de 
huid, 

dat onder de betrekkelijk dikke opperhuid oen 
eigonlijke, vetvrije lederhuid in den rcgel nage- noeg 
ontbreekt. Slechts van zecr enkele wal- visschcn kan 
mon dorhalvo leder bcrciden. De speklaag 
daarontegon is vaak van zoodanige afmeting, dat zij 
do aanleiding is, dat op velo soorten ter wille van 
traanbereiding gcregcld jacht geniaakt wordt. , 

Kenmerkend van de Walvisschen is de ver- 
plaatsing der neusgaten naar achteren, waar- door de 
ncuslcanalen schujn (Baleinwalvisschen) of 
vortikaal (Tandwalvisschen) naar de keel loopen. Bij 
de Baleinwalvisschen vindt men twee 
splcetvormige, naast elkandcr liggende, bij de 
Tandwalvisschen slechtsT 6en, asymmotrisch ge- 
legen ncusgat („spuitgat"). Door deze ligging 
boVenop den kop kan op gemakkelijke wijze aan de 
ademhaling voldaan wordcn, doordat het dier zijn 
neusgat slechts aan de opperxdakte van het water 
behoeft te brengen, terwijl de mondopening 
ondergedompeld blijft. De bouw der longen, de 
eigenaardige ligging van het middenrif, de losse 
verbinding der ribben, veroorloven ruime uit- zetting 
van de borstholte en daardoor zeer ruiine inademing. 
Hierdoor zijn de dicren in staat ge- steld de 
adempauzen zeer te vcrlengcn: zij be- dragen bij 
groote walvisschen geiniddeld 3 mi- nuten, maar 
kunnen desnoods bij diep en lang duiken tot een uur 
uitgestrekt wordcn. Hierbij heeft natuurlijk 
vertraging van den hartslag en daarmede van de 
bloedcirculatie plaats, maar het vaatstelsel heeft 
inrichtingen, die hieraan tege- nioet komcn. Komt 
het dier eindclijk weer aan de oppervlakto van het 
water, dan wordt de ademhalingslucht met groote 
kracht uitgedre- ven, daarbij worden de boven de 
spuitgaten ge- legen watcrdcelen meegeslcurd en in 
koude kli- inaten de water da nip der 
ademhalingslucht gc- condenseerd, wat aanleiding 
gaf tot het verhaal van het „spuiten>, der walvisschen, 
doordat men meende, dat wa.ter, door den mond 
ingelatcn, zou worden uitgespoten. 

Een eigenaardige vervornjing ondergaat <h： 
schedel door de buitengewone verlenging van zijn 
kaakgedeelte tot een soort snavel. Jlierdoor kan de 
kop zoodanig in lengte toenemen, dat hij bv. bij 
Balaena (den Groenlandschcn WalviHch) een derde 
dcr geheele licliaainslcngtc bereikt. Van het overige 
skelet, dat gekeninerkt is dour sponsachtigen bouw 
en groot vctgchalte der beenderen, zij alleen verineld 
de verkorting en vaak versmclting van alle of cen 
deel der 7 hals- wervels, in ver band met bet 
ontbreken van een eigenlijken halts; voorts de 
cenvoudige bouw der wervels. De staartwcrvcls, 
daargelaten natuurlijk dat zij naar achteren steeds 
kleirier worden, ver- schillen maar weinig van de 
roinpwervels en de voorste liebben nog groote 
uitsteeksels voor do vasthechting dcr sterke 
Btaartspieren. Do voort- beweging geschicdt immors 
door de krachtige be- weging van den staart, die in 
afmeting en kracht toegenomen is, naarinate de 
voorouders der walvisschen zich meer en meer 
aa)ij)asten aan het leven in water. In verband 
daarmee gingen de achterste ledcinaten achteruit, 
zoodat slechts een rudiment van het bokken 
overgeblovcn is； alleen bij Baleinwalvisschen 
draagt dit nog duide- lijke, maar nietige resten van 
dij- en scheenbeen. Gedurende het embryonale Jeven 
cchter is nog cen aanleg van achtersto ledematen 
waar tc nemen, die zelfs korten tijd als kleine 
stompjes 
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uitsteken. De voorste ledeinaten hebbcn den vorm 
van vinnen aangenomen, maar hun inwen- dige 
bouw is geheel in overeenkomst met dien van de 
voorste ledematen der overige Zoogdieren. Evenwel 
is de bewegelijkheid der deelen ten op- zichtc van 
clkaar opgeheven.zoodat slechts in het 
schoudergewricht beweging mogclijk is. Gchcel in 
afwijking van andcre Zoogdieren kan het aantal 
vingerkootjes vernieerderd zijn. Nagels ontbreken.
 . 

De hcrsencn zijn bijzondor rijk aan windingen. 
Bij groote soorten overtreft hun gewicht zelfs dat 
van do hefsenen van den mensch, maar in ver- 
Iruding tot het lichaamsgewicht is hcG goring (bij 
Ea'irena mysticetus 1/22.000 van het lichuuni> 
gewicht). 

Onder den invloed van het Icven in water is het 
reukorgaan achtcruit gegaan. zoodat zelfs de 
reukzenuw bij enkele soorten ont-1 reken kan. Ook 
het oog vertoont aanpassing aan lut medium in zijn 
lichtbrekende deelen en is op vcrschillcnde ,wijzen 
beschcrmd tegen den invloed van ver- nieerdering 
van druk bij het duiken. Ook het gehoororgaan heeft 
belangrijke verandering on- dergaan, voor ccn deel 
achteruitgang: zoo is de oorschelp verdwenen. Op 
haar plaats vindt men slechts een kleine opening, die 
in de sterk ver- nauwde uitwendige gchoorgang 
leidt. 

Als gevolg van de pelagische levenswijze moest 
de kauwfunctie achteruitgaan, aan den anderen kant 
moest een zeer wijde mondopening van voordeel 
zijn bij het jagen naar prooi. In ver- ban<l hiermee 
heeft verlen^ing der kaken, achter- uitgang der 
kaiiwspicren on wijziging van het gebit plaats 
gchad. Bit laatste gajit of bij het volwassen dicr 
geliecl verlorcn (zie BALEIN- \VAL\ JSSCJIJCN), 
of het komt nog tot volledige ontwikkcling, maar 
bestaat dan uit kegelvormige tot kauwen 
ongcschiktc tanden (zie TANDWAL- \ ISSCHEN). 
Het voedscl komt in elk geval (jiigckatiwtl in de 
niaag. Aan deze worden dus ri-< hcn gesteld, 
waaraan zij tegemoet komt door ecu 
gccompliceordcn bouw, die vroe- g<-r zf.-f t< n 
onrcchLc aanleiding heeft gegeven tot ojjvatting, dat 
zij met ccn herkauwersinaag to vergclijkcn zou zijn. 

is, <lnt <l(! Waivisschen slechts 6en jong 
werpen na c(;n draa^tijd van omstreeks 10 maan- tot 
(-(；n jaar. J let wordt zeer volinaakt ge- boren en 
heeft bij ^'andwalvisschen '/pbij Balein- walvi-<s< 
)i<-ii1/., van de lengte der inoeder; het kan dezc <lus 
geniakkelijk volgcn, totdat het onge- veer <lc hclft 
van de grootte tier nioeder bercikt heeft, oin daarna 
voor zich zelf te zorgen. Alcestal blijven de 
Walvisschcn in groote of kloinere Bcholen bijccn. 
Al naar gelang van den aard van het voedsel cn de 
levensgewoontc ecner bopaaldc soort verloevcn zij 
in lieb kustwater of vcrwijdo- ren zij zich ver van het 
land. Uit den aard dor zaak konion niet zulkc scherpe 
grenzon van ver- spreiding voor als bij vcle 
landdicrcn. Hun voorkomcn wordt slechts beperkt 
door do tom- peratmir en door de aanwezigheid van 
geschikt voedsel. Zoo zijn er dan ook soorton van 
univer- Bcelc verspreiding, tcrwijl an dore aan de 
tropische of de koudo zeciin geb^nden zijn. In de 
tropen komen ook soorten in rivieren voor. 

De uit den Indischen Archipel met zekerheid 
bekende soorten waren tot voor kort weinig tal- rijk. 
Het geringc aantal stond in geen verhou- ding tot de 
gcstclclheid der zeeiin van den Archi 

pel, die rijk zijn aan visschen cn inktvisachen. Men 
ziot cr dan ook vaak talrijke scholen van 
dolfijnachtigc Walvisschcn. Do kennis ervan wordt 
bemoeilijkt, doordat in den Indischen Archipel 
slechts zclden Walvisschcn schijnen te stranden en 
doordat tegenwoordig de vangst dier dicren slechts 
gcschiedt door de bewoners van de kampoengs 
Lamakera op Solor en Lamararap op Lombldm, 
beicTc iiT3cn Timor-archipel. Hier kon dan ook de 
Siboga-Expeditie binnen weinige uren ccn aantal 
walvischschcdels verzamelen, waardoor Weber (lets 
over walvischvangst in den Indischen 
Archipel,Rumpliius Gcdenkbock, 1902, bl. 89) de 
van den Archipel bekoijde soorten van Tand 
walvisschen met verscheidene vermeerderen kun (zie 
TANDWALVISSCHEN). De walvisschen worden 
door de bewoners der genoemde kampoengs 
gcharpoeneerd, aan wal gebracht en daar zoo grondig 
mogelijk van alle zachte deelen ontdaan, die gegeten 
worden ； zelfs de hersenen warden daartoe uit den 
schedel gehaald. Tot hun buit bchooren ook groote 
soorten, zooals Vinvis- schc.- (zie 
BALEINWALVISSCHEN) en de Pot vi> ?h (zie 
aldaar). Behalve ter wille van het vlee^ch wordt de 
jacht ook bedreven om de traan, die uit het spek van 
enkele soorten. ge- kookt wordt. Het bedrijf wordv 
geheel op in- landsche wijze beoefend, met kleine, 
voor dit doel gebouwdc roeibooten, die zich niet ver 
van de kust verwijderen en een uitbouwsel hebben 
aan den voorsteven, waarop de harpoenier plaats 
neemt. De harpocn gelijkt op dien, waarmee in den 
Archipel mecr algemeen haaicn en andere groote 
visschen gevangen worden ； hij is van ijzer, wordt 
los op een stok gestoken en van een lijn voorzien, die 
hem met do boot verbindt. Een echt [ndisch 
ceremonieel vergezelt het gereed maken van de 
vangst voor het gcKruik. Dat er door de Solorcezen 
ooit gejaagd is op ecu manier, die (Tijdschr. v. Ned.-
Indie 1849, II, bl. 66) aldus bcschreven wordt： „bij 
het naderen van den walvisch springt de harpoenier 
op den rug van denzclven cn drijft hem met alle magt 
de harpocn in het lijf die aan de schuit gebonden is," 
mag •onwaarschijnlijk heeten. 

Het zonderlingc feit, dat allecn in de twee ge- 
noeinde naburige kampoengs dio vangst, die zoo- 
veel moed en behendigheid eischt, uitgeoefend. 
wordt cn nergens elders in den Archipel,gaf Weber 
aanleiding tot de meening, dat het een jacht is, die de 
inlanders van Amerikaanschc en Engelsche 
walvischvaarders gelcerd hebbcn en, overeen- 
komstig hun behoeften en hun middelen, voor- al op 
de kloinero soorten toepasten, wclko voor de 
uithecmscho jagers geen waarde hadden. Deze 
laatsten k warn on vroogor gedurende ecn lange recks 
van juren, langs Timor en vcrvolgens door do straton 
tusschen Florcs en Wdtar, of via de Halinahira-Zoc, 
in den Archipel, zochton a.n- raking met de 
bevolking ter willo van vcrsche victualie en 
vertoefden er, door tegenwind en tij gedwongen, vaak 
dagen lang; gewend om vis* schen en schildpadden 
te harpoenceren, waren de inlanders wel voorbereid 
tot deze andore jacht met den harpoen. De jacht door 
vreomdelingen heeft in den Archipel sinds lang 
opgehouden. 

WAMA. Naum door de Papoca^ van do baai Lobo 
gegeven aan ecn Rhinocoros-vogel, Rhy- lioeceros 
plicatus, in de Molukken Booroong taoon of. 
Jaarvogel. Zio over Jaarvogels wat daai'van gezegd is 
onder NEUSHOORNVOGEL. 
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WAMPOE. Zie LANGKAT (Rivicr van). 
WANDAMMEN. Landschap nan den Zuid- 

westelijksten in ham der Gcelvinkbaai (Wandam- 
menbaai geheeten) in Nieuw-Guinea, en in enge- ren 
zin de Oostclijke kuststrook van dien in ham, 
grenzende a an de Wcstelijke hellingen van het 
Wondiwoi-gebergte. Men vindt er elf kampoengs (de 
grootstc, Basic, hecft een t wintigtai huizen), die.bijna 
alle langs de kust zijn gclegen. Alle aan zee gebouwde 
woningen zijn op palcn bovcn het water opgetrokken 
en hebben geen verbinding met den vasten wal. 
Wandammen is rijk aan sa- goepalmen en uit de 
hoogere bergstreken ver- krijgt men magoi-schors on 
muskaatnoten. De strandbewoners houden zich bezig 
met visch-. vangst, de anderen met het vervaardigen 
van prauwversiersels, het kJ oppen van boombast en 
het bakken van sagoe-oventjes, welk bedrijf vooral in 
Rasie veel wordt uitgeoefend. De Pa- poesche 
bevolking aan de Wandammen-baai is nog zeer 
onbeschaafd ； nu en dan wordt de rust er verstoord 
door onderlinge twisten, in den regel een gcvolg van 
drankmisbruik, terwijl ook het bijgeloof nog vaak 
bloedige offers eischt. (Koi. Verslag van 1904, bl. 99). 
Zie ook PAPOEA'S, sub IV ten tweedc. 

Vo or uitvoeriger mededeelingen zic F. S. A. de 
Clercq, De baai van Wandanidn in het zuid- westen 
der Geelvink-baai, Ind. Gids, 1889, i, bl. 460, en De 
West- en. Noordkust van Ned. Nicuw- Guinea, 
Hoofdstuk IV： De Zuid- en Oostkust der 
Geelvinkbaai. Tijdschr. A. G. 2e S. X (1893), di. 2, bl. 
841' vgg.； en de Koloniale Verslagen, vooral dat van 
1890. bl. 19 vgg. 

WANDELEND BLAD. Zie RECHTVLEU- 
GELIGEN en MIMICRY. 

WANDJI. Zic WANGI-WANGI. 
WANDJI!SCH. Zie MOENA'SCH-BOETON- 

SCHE TALEN. 
WANGAL (Aroe eil.). Zie KO ESKO E- ZEN. 
WANGETAN (N.-Celebes). Zic MUIZEN. 
WANGGA. Zie VAARTU1GEN. 
WANGGAR. Rivier op Nieuw Guinea, welke 

uitmondt in het ineest Zuiddijke deel vah de 
Geelvinkbaai. Zij valt met twee arnien in zee, beide 
slechts bevaarbaar voor weinig diepgaande prauwen. 
Aan den Oostelijken arm ligt de kam- poeng Wanggar 
op 3°23'30〃 Z.B. en 135' 20/10/, O.L. In het 
heuvelland, op ongeveer 45 K.M van de kust, splitst 
de rivier zich in twee takken, de Oostclijke Menoo-
rivier, de Westelijke Waisai- rivier genaamd； beide 
komen van het Weyland- gebergte (zie aldaar). Aan de 
Waisai ligt de Jabi-kampoeng Oewapa. 

WANGI-WANGI. EiJandje van de Toekang Bfisi 
eilanden (zie aldaar), ook wel Wandji ge- noemd, 
waarop een kustlicht is gebouwd. 

Het is 19 K.M. lang cn 13 K.M. breed en be- staat 
uit jonge koraalkalk. De boomgroei is er schaarsch. 
Het dorp Wandji is een bcrucht roo- versnest en door 
brokken koraalkalk als eene vesting afgesloten. Voor 
cle Zuidkust ligt het veel kleinere eiland Kambade. 

WANGKAL. District van de controle-afdeeling, het 
regentscliap, de afdeeling en de residentic Pasocroeao, 
met drie onderdistricten cn 61 desa*s： op het ein de 
van 1905 had het eenc bevolking van — 44000 zielen, 
waaronder 土 30 Europeanen en een JO tai 
Chineezen. De stand plants van het districtshoofd. is 
Kfidjajan < 
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WANGOERIE (N.-Guinea). Zie BOOMKAN' 
GOEROE'S. 

WANTSEN. Zie RHYNCHOTA. '-' 
WAPENS (STEDELIJKE). Voor"zooVer ons 

bekend is, vocren slechts de hicr volgcncle steden in 
Indie een van overheidswego ingcstcld wapen. 

Batavia. Hot wapen dezer gemeento vortoont in 
rood cen Romeinsch zwaard van staal (blauw) met 
dito gevest. Het zwaard wordt omkranst door twee 
lauijertakken van groen, waarvan cle onderuiteinden 
zich boven het gevest kruisen cn saamgebonden zijn 
met ecn, naar beide zijden uitwapperend, lint van 
zilver (wit). Het schild mag worden gedekt met cen 
stedenkroon, zijnde eene gemotselde ring met 5 
vierkante torens, ter- wijl als versierselen kunnen 
worden toegevoegd： als schildhouders twee herald 
is c he Iceuwen, en profil, van goud (of geel), 
getongd engenageld van rood, staande op ccn lint 
van blauw, waarop in Latijnsche letters van goud het 
de vics „Dispe- rcort niet?, 

Dit wapen is de stad vcrleend door haren stich- ter 
J. P. Coen bij diens resohitie van 15 Aug. 1620. Een 
uittreksel dier rcsolutie luidt als volgt: „Nopende't 
geproponcerde van de Stad (olim) Jacatra met een 
Wapen te voorsien om 't zegel ten zaaken 
dicnvolgcnde te formeeren. Is verstaan zulks nodig 
to weesen endc dat men de Stadt voor haar Wapen 
en Zegel geeven zal een zwaert van Azur in een 
Orange Schild stee- kende met de punt door een 
Laurieren Krans van coulcur bruyn-groen als hier ter 
zijclen. Actuin in 5t fort Jacatra datum ut supra ende 
was ondcr- tekend J. P. Coen, I. Dcdel, F. de 
Capentier, Martin us Pieter Dirksz., Pieter Baiendsz. 
en Thys Cornelisz^ Vleeschhouwer Secretaris." (Zic 
E. Netscher, Tijdschr. Bat. Gen., 4, 1855,' bl. 284). 
De schildhouders met lint en devies zijn er later, in 
de 17e eeuw, aan toegevoegd, zooals toen 
gebruikelijk was. Ecnc zoodanige afbocl'liiig komt 
o.a. voor op het titclblad van den al mana k, gevoegd 
bij het naamboekjo van N.-I. voor 1779, waaraan de 
afbeokling van Van Rhede van d”r Kloot, in zijn 
Gouv.-Gen. cn Comm.-Gen. van 】89】，is 
ontlcend. So ms gaf men deze schildhoii- 
dersdesynibolen van den Nedcrl.Statenlecuw, n.l. 
zwaard en pijlenbundel, in den opgehoven vonr- 
klauw. Eene dergelijke afbedding vindt men als 
olievcrfteekcning in bet Rijks-Museum te Am-
sterdam. De rechter leeuw (heraldisch reehts links 
voor den aunschotiwcr cn her. links = voor den 
aanschouwer reehts) liooft dan den bim- dcl van 
zeven pijlon, met de pun ton omhoog in den linker-, 
de linker leeuw het zwaard in don rechter 
voorkJauw. 

Het oorspronkelijk oranjekleurig schild is in den 
loop der tijden rood geworden, waarschijnlijk omdat 
hot Oranje gecn heraldische kleur is. Het blauwe 
zwaard, dat met de punt door een bruin- gi'oonen 
laurierkrans steckt, wordt later ecu Ro- meinsch 
zwaard van staal (dus ook bJauw) met de twee 
hiervoren oinschrevcn groonc lauriertakkcn en wit 
lint. Het (levies „Dispercert niet" is Hatuudijk 
afkomstig van den grooten stichter dor stad, terwijl 
de Htodekroon hoogstwaarschiji)- lijk uit het 
Napoleontische tijdpcrk dateert. Napoleon had dezo 
kroon van de Rojneinen, bij wie heteen teeken van 
verkregen ))urgerrccht was, overgenomen en bovcn 
de gemeentewapens als stedekroon doen plaatsen. 

De officieele omschrijving van het wapen, 



WAPENS (STEDELIJKE). 669 

dat door de gemecntc Batavia, den raad dier 
gemeento, alsmcde den voorzitter van gonoemdon 
raad, als zoodanig fungeerend, zal wordon ge- voerd, 
luidt: 

in keel: een ontbloot Romeinsch zwaard van staal, 
mot gevest van staal, paalsgewijs, de kling omhoog. 
Het zwaard omkransd' door twee lau- riertakken 
gekruist boven het govest, to zamcn gebonden met 
ter weerszijden wapperende zil- veren linten. Hot 
wapenschild zal mogen worden gedekt met de 
stedekroon. A an bedoeld wapon kunnen a】s 
vorsiersolen worden toegovoogd: als schildhouders: 
dezelfde als vastgesteld voor het Nederlandsche 
rijkswapen (zondor kroon); het devies: „Dispcreert 
nieG" in Latijnschc letters in goud op een lint van 
azuur. 

Semarang. Eenc gemeentelijke verordening be- 
treffende het wapen van Semarang bestaat niot. 
Waar echter blijkens artikel 4 der Locale raden 
ordoiinantie het ressort der gemecntc Semarang 
samenvalt met het gebied der stad Semarang, kan 
aangenomen worden, dat na de instelling dezer 
gemeente bedodd wapen van de stad op de ge- 
‘rneente is overgegaan. Het bestaat volgens het 
hieronder jgenoemd besluit uit : „een azuur (blauw) 
veld bevattende in het midden on op- den voorgrond 
eene inaagd (van zilver), het hoofd met eik en lauren 
gekroond, rustende met <le regterhand op den kop 
van eon achter haar liggenden 1 eeuw (van goud), 
indeszelfsregter voor- poot vasthoudendc negenticn 
pijlen, en met de linkerhand oj)een anker, met de 
legendo: Semarang, cr onder geplaatst; het veld met 
ecn kroon van vijf burgten gekroond. Nog zij 
opgemerkt, dat de inaagd staandc is afgebceld en dat 
de logon de Semarang in Latijnschc letters in zwart 
op ecn wit lint is aangcbracht, dat van het bo- 
veneindc van het anker naar beneden afhangt." 

Dit wapen werd de stad verleend door den 
Commissar is-Gencraal Du Bus de Gisignics (besluit 
van 29 Mei 1827, No. 20, berustend in het arch icf 
van lict schuttcrij-coTps to Semarang) als bl ij k van 
tevredenheid voor „de nienigvuldige en goedc 
diensten door do schuttcrij en do vrij- wi J ligers van 
Semarang, gedurende de bestaande (Hilustcn, 
inzondcrlicid op het laatst van 1825 b(；wczen. ]']r 
troki<cn o.a. in September van dat jaar, toon do 
residentie door ni\iitclingen be- • Iroigrl 20 vrij 
wiDigcrs to paard uit, waarvan <-r 12 sneuvf|(k-n en 
8 terugkccrcien. Itet wapen konii. voor h(-.l vaandcl, 
dat om dezelfde reden a an de ><：hutlcrij cn op de 
mcdailles, welkc aan bovenbedoelde <Jvergehleven 
vrijwi 11igers worden uitgcreikl. (Zif J. ] Iago man 
Jsz., Tijdschr .Bat. Cen., JI, J862, bl. 1I0). 

Soerabaja： Bij beshiit van 30 Juni 1920 No. 
2248 heeft de gemccntcraad van Soerabaju het 
wapen dozer gemeente als volgt vastgesteld : „Van 
azuur (blauw) met cen haai van zilvor, do kop 
omlaag on do stuart naar rechts opgobogen, 
■waarondcr con omgewendo krokodil van het- 
zelfdc, de kop naar rcchts omhoog cn do staart naar 
boven gekruld ； Stedekroon van goud ；schild- 
houflers: tweo roodgotongdo en gcnagoklc gouden 
lecuwcn; spreuk: SocriiJng-bAj出Bij de hicr- boven 
vonneldo officicolc omschrijving van het wapen 
heeft men geen Tokening gohouden mot heraldisch 
rechts en links, zoodat wat hier als rechts is 
aangogevon voor den aanschouwcr ook rechts is. De 
sprouk doolt op do schildfiguron, SocrA = visch en 
baja = krokodil. (Zio Indisch 

Archicf, 1891,1, bl. 532). Vgl. ook voor de botee- 
kenis van dezen naain de afwijkendc verklaring in 
het art. SOERABAJA (Residcntic) in dit deel, bl. 29. 
De oorsprong van dit wapen is ons niet bekend. 

Ten slottc zij nog ver meld, dat in het Bulletin van 
het Koloniaa] Museum to Haarlem, No. 26, (1902) 
bl. 45, Dr. M. Grcshoff medBdeelt, dat „her- 
haaldclijk bij museum golnformeerd (wordt) naar de 
Indischc Stedewapens, o.a. voor eti- quetten van 
exportartikelen." Dezcrzijds wordt in verband mot 
die vragen vcrwczen naar de Javasche bankbiljcttcn 
van / 100, / 200, / 300, / 500 en f 1000, waarop 
duidel^ke afbceldingen der wapens van Batavia, 
Soerabaja en Semarang voorkomon. 

Bandoeng. Het wapen- dezer gemeente ver- toont 
volgens afbceldingen een geschuirfd schild. Links 
van goud (of geel) en rechts golvend ge- deeld in 
tienen van blauw en zilver (of wit), (rechts en links 
in heraldischen zin, zie de opmer- king daaromtrent 
sub Batavia). Over allcs heen een gekanteelde 
schuingtaak in zwart, met negen tinnen. Het schild is 
gedekt door een gouden stedekroon en heeft als 
schildhouders twee hcraldi- sche leeuwen, en profil, 
van goud, getongd en ge- nageld van rood, st-aande 
op een lint waarop in Latijnsche letters het devies ； 
„Ex undis sol”. Daar de kleur der letters niet is 
aangegeven kun- nen deze zwart op ccn wit lint 
genomcn wordfen. 

Officicel wordt het wapon, dat door de gemeente 
Bandoeng, den raad dier gemeente, alsmede den 
voorzittor van genoeniden raad, als zoodanig 
fungeerend, zal worden gevoerd, zeor onduidelijk en 
heraldisch foutief, aldus omschreven: „een 
rechtstandig wapenschild, diagonaalsgowijze ver- 
decld door een balk in sabel, voorstellend een da in 
mot negen schragen, aan den rechterkant van wolkon 
dam zich bevindt cen zilveren veld, doorsneden door 
negen. op gelijko afstanden parallel loopende 
goJflijnen en aan den Jinkerkant waarvan zich 
uitstrekt een. egaal goud veld. Het wapenschild is 
gedekt met een gouden steden- kroon. Aan bedoeld 
wapen kunnen als vcrsiersels worden toegevoogd: 
als schildhouders twee el- kander aanziende 
leeuwen, als vastgesteld voor het Nederlandsche 
rijkswapen (zondor kroon); het devies: „Ex undis 
sol" in Latijnscho letters.'' De herkomst van dit 
wapen is ons niet bekend. 

Banjoewant/i. Volgens cen artikel van Dr. F. Epp, 
waarin ver meld wordt do legende, waaraan 
Banjoewangi (welriekend water) zijn naani ont- 
leent, zou dezo plants een wapen bozitten. Met 
vcrwijzing naar bcdoelde legendc wordt toch in dat 
artikel gezegd: ,,Hier vandaan de naam dozer plaats 
cn liaar tegenwoordig wapen, *t wclk uit eon kris 
bestaat, die mot de punt in water is gc- stoken." (Zio 
Tytlschr. v. N.-I., 1849, 2, bl. 261). 

Che.ribon, De go moon to Cheribon, do raad dibr 
gemcento, alsmedo de voorzitter van dozen raad, als 
zoodanig fungeerend, vocren con wapen, waarvan de 
officiccle beschrijving luidt als volgt: Doorsneden: 
1. van blauw, beladen met een vijf-' puntigo ster van 
zilver； 2. van zilver, beladcn met drie garnalcn van 
blauw, geplaatst 2, 1. Stoden- kroon in natuurlijke 
kleur. Wapenspreuk: „Per Aspera ad Astra". Ook de 
herkomst van dit wapen -is ons onbekend. 

Te(/(il. Officicol is voor dezc gomcento hot vol- 
gondo wapen vastgesteld: „In ecn schild met 
afgeknotto bovOHhoeken op ecn veld van azuur, in 
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goud -een zeilondc Oost-Indievaarder met twco 
vlaggen in top en op den achtergrond links land 
met twee palmboomen. Het schild wordt gedra- 
gen door twee staando leeuwcn, in goud, staande 
op een lint met het woord „Tegaf,. Boven het 
schild de Hollandsche gravenkroon in goud,^. 
De in de omschrijving genoeinde schildvorni met 
afgeknotte bovenhoeken is in de heraldiek niot 
bekend en komt op de ons bekende afbeelding 
dan ook niet voor. Voor de op het schild voorko- 
mende zeo en land met twee palmboomen is geen 
kleur aangegeven, zoodat zij in natuurlijke kleu- ren 
worden afgcbeeld. Evenzoo het lint，met op- 
schrift, men noemt dan gewoonlijk Latijnschc 
letters in zwart op een wit lint. De gravenkroon is 
een gouden band, van boven bezet met witto 
paarlen, volgens de ons bekende afbeelding zeven 
in getalr Ook bij de beschrijving van dit wapen is 
geen rekening met heraldisch links cn rechts ge- 
houden, zoodat het land met de palmboomen ook 
voor den aanschouvHr links zijn aangebracht. De 
herkomst van dit wapen is ons onbekend. 

Afakasscr. Het wapen, dat door de gemeente 
Makasser, den raad dier gemeente, alsmede door 
den voorzitter van genoemden raad, als zoodanig 
fungeerend zal worden gevoerd, is, volgens de 
officieele beschrijving: In goud: een vruchtdra- 
gende cocospalm van sinopel, geplaatst op gras- 
grond, de cocospalmen op ongeveer een derde van 
zijne hoogte doorstokon door een baarswijs 
geplaatst zwaard in natuurlijke kleur. Het wapen- 
schild zal mogen worden gedekt door een stede- 
kroon met vijf getinneerde torens van goud. Aan 
bedoeld wapen kunnen bij wijze van vcrsierselen 
worden toegevoegd als schildhouders: „twee her- 
teri in natuurlijke kleur, getongd van keel en staande 
op een tak van den Tangkalakboom, eveneens in 
natuurlijke kleur". Ter verduidelij- king van de 
hiervoor gebezigde heraldische uit- drukking 
“baarswijs" zij het volgen de opgeinerkt. Een baar 
of baer is een Hnkerschuinbalk en baars- w^s 
beteekent dus in de richting van een linker- 
schuinbalk d.i. diagonaalsgewijze van den linker- 
bovenhoek naar den rechteronderhoek (links en 
rechts, heraldisch opgevat). Verder sinopel =• 
groen en keel = rood. 

Omtrent het wapen van Makasser gaat het ver- 
haal, dat C. Spoelman bij zijne overwinning van 
de Makassaren in 1667 in het bijzijn van zijne 
zegevierende bondgenooten en de vernederdc 
vijanden zijn zwaard trok, en als 5t ware om zyn 
kracht te toonen, dit met een stoot door een klap- 
perboom stak. Aan deze daad zou het wapen zijn 
ontstaan danken. Volgens sommigen schonk 
Sped man zelf in 1667 het wapen aan de.stad; an- 
deren beweren dat hot wapen van 1708 dateert. 
(Zie o.a. Warnasarie, Indisch jaarboekjQ, 1850, 
bl. 111). De stedekroon dateert waarschijnlijk uit 
het*'Napbleontische tijdperk. (Zie verder bij de 
beschrijving van liet wapen van Batavia). Do 
herkomst der schildhouders is ons niet bekend. 

； WAPENS DER INLANDSCHE BEVOLKING. 
Het tweegevecht en de oorlog zijn in de mensche- 
lijke samenleving noodzakelijk, althans onver- 
mijdelijk geweest; beido zijn verschijnselen zoo- 
wel van den primitieven als van den modernen 
tijd. Th(?bretisch kan men zich oermenschcn den- 
ken, die geen enkel werktuig en dus ook geen 
wapen gebruikten； practisch zullcn dergelijke 
menschen er wel nimmer zijn geweest; iminers 
reeds 坦 de dierenwereld zijn sporen van het ge- 

bruik van. wecktuigon aan to treffen. Aangczicn mi 
de oormenschen nog eerder werktuigen zullcn 
hebben noodig gehad oin zich to verdedigen tegen 
voor hen gevaarlijko dicren, dan tot het verkrij- gen 
van voedsel; zoo is de ondcrstelling niet. gc- waagd, 
dat de oudstc wcrkfcuigen van den mensch wapens 
waren. De nicest pi-iinitieve wapenen waren de 
knots of knuppcl, de slag- en de werp- steen. 
Combinatie van deze leverde de knots met slagsteen. 
Knotsen zijn zelfs in den laatsten wereldoorlog nog 
gebruikt geworden; oudc wapens zijn in gebruik 
geblcven naast de nicest moderne. Het is dus 
natuurlijk, dat ook bij de zoo uiteenloopende vol ken 
van Ned.-Indie naast meer moderne, velerlei 
priniitievc wapens zullcn worden aangetroffen. I)o 
onbeschaafde volken bezitten geen andere dun de 
laatstgcnoemde, welko kunnen worden vervaardigd 
zonder gebruik te ma ken van metaal. De beschaafdc 
volken, en alien die de bewerking van metalen ver- 
staan, beschikken bovendien over velerlei soorten 
van blanke wapenen, terwijl sommige andere 
soorten in onbruik raakten en soms zelfs gehecl 
verdwenen. Enkele stain men slechts zijn er ii> 
geslaagd vuurwapenen tc vervaardigen, doch geen 
moderne; vuurwapens, nu in gebruik bij de 
Inlandsche bevblking, zijn bijna zonder uitzon- 
dering ingevoerd. Wapens van dezelfde soort, in 
gebruik bij velerlei stain men, hebben toch bij elken 
stam iets cigens, iets karakteristieks, waar- aan de 
herkomst veelal dadelijk is te onderken- nen; 
dientengevolge is het zeer wel mogelijk bij een 
beschrijving van de wapens een indeeling tc volgen 
overeenkomstig de stainverdeeling van de 
bevolking. Wil die beschrijving een samenvattend 
overzicht geven van de verschillende wapen- 
soorten, dan kan zij meer ovcrzichtcJijk worden, 
indien zij aansluit bij eene indeeling naar gelang van 
do wijze waarop het wapen wordt gebruikt, van de 
han deling waartoe het is bestemd, si aan, houwen, 
steken, stooten, enz.; en deze indeeling zal dan ook 
hier worden gcvolgd, overeenkomstig een aanstonds 
aan to geven schema. Naar de bestemming kan een 
indeeling worden geinaakb in twee hoofdgroepcn: 
wapenen voor heb ge- vecht van nabij, van man 
tegen man, cn wapinien voor het gevecht op afstand 
； do verbindings- schakel tusschen deze groepen 
wordt gevorind door de knotsen, waartoe ook de 
werpknotsen bc- hooren, en door lansen cn speren, 
waarvan l)c- paalde soorten dienen om mode te 
stooten,andere om mede te werpen. In beide groepen 
zijn oude zoowel als moderne wapens te 
ondcrscheidcn ； men vergelijke bijv. de beonen do
】k en de fijn bewerkte kris, de blaaspijp bn Jiet 
vuurwapen. De meest primitievo wapens zullcn wel 
gebruikt zyn geworden voor de jacht en voor den 
strijd beido; doch later werden cr wapens 
vervaardigd, die in het bijzonder bestenid waren 
voor de jacht, andero uitsluitend bestemd voor het 
geveehb. Natuurlijk kan cen jachtwapen, bij gebrek 
aan beter, ook dienen als strijdwapen, evenals 
allerlei gereedschappen, als bijv. grasmessen. cn 
dergc- lijke, zoo noodig als wapen kunnen worden 
gebruikt. Dus zijn de grenzen tusschen wapens en 
gereedscjjiappen, tusschen jacht- en strijdwapens 
niet altijd scherp te trek ken. Hetzelfde kan ge- zegd 
worden ten aanzien van echte en van ccrc- monie-
wapens; de laatste zijn somtijds slechts imitaties. 
Deze worden voornainelijk gebruikt bij dansen, 
beter bij dans-drama^, die in den aan.- 
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vang wellicht allo een godsdienstigc bcteekenis 
hadden; analogie-handelingen, waarmede van to 
voren zooveel mogelijk het succes van het gevecht, 
van de jacht, etc., moest worden ver- zekerd, en 
waarbij met het gebruik van imitatie- wapcns kon 
worden volstaan. Staatsie-wapens, wapens welke tot 
tecken van waardigheid dienen, onderscheiden zich 
niet zelden door fijne bewer- king, door rijke 
versicring, zonder echter immcr dientengevplgo 
minder bruikbaar te zijn als werktuig voor het 
gevecht. Slechts bij uitzon- dering is zulk een 
staatsiewapen verworden tot een soort iinitatic. Do 
hier aangeduide onderscheiden categorieen van 
wapens zullen bij de beschrijving vitn elke soort, 
waar noodig, af- zonderlijk worden venneld. 

Van velerlei wapensoorten kunnen enkele 
kenmerken worden vastgesteld, die voor verre- weg 
de meeste exemplaren van een en dezelfde soort 
geldcn; kenmerken dus, welke een bepaalde soort 
duidelijk typeeren. Bovendien zijn dan enkele 
kenmerken aan te geven, welke eigen zijn aan vele 
exemplaren van eenzelfde soort wapen, in gebruik 
bij bepaalde volksgroepen of stammen. Zooveel 
mogelijk zal op deze kenteekenen do aandacht 
worden gevestigd bij de beschrijving der 
voornaamste wapensoorten. In den loop der tijden 
kan het gebruik van een wapensoort na- tuurlijk 
verandei'ing ondergaan； dientengevolge worden 
bepaalde wapens bij het eenc volk ge- bruikt voor 
jacht on strijd beide, bij een ander volk bijv. 
uitsluitend voor do jacht, terwijl ze elders nog slechts 
gebezigd worden voor sport en sncl. Ook kunnen 
door toename van verkeer wapens ui gebruik zijn 
gekomen in landstreken, waar doze vroeger niet 
inhcemsch waren; wapens zijn gcinakkelijk mede to 
voeren en te ver- handelon artiJ<clen；zij kunnen 
]icht,,vcrschleppt‘‘ worden. Deze onistandigheid 
kan naast andere oorzakon Icidcn tot onvollcdigheid 
bij do vermelding van (le zoogen. vindplaatsen, 
waarvan de opgave voor een gebied, dat uit zulk een 
groot aantai cilandrn bestaat en met zulk een uitecn- 
loopcndc be vol king als Ned.-Indie, in een ency- 
clopaxlie-artikel uit den aard der zaak toch niet 
gehccl volledig kan zijn. 

Na de aanvalswapcns zullen do verdedigings- 
wapens worden besproken. Doze kunnen worden 
onderscheiden in twee hoofdgroepen, al naar ge- 
lang zc worden gehantccrd, zoodat hun waarde nicdc 
afhunkclijk is van de vaardigheid van den gebruiker, 
dan wcl ccnvoudig aan Jiet lichaam pareerstokken cn 
schiklcn, tot do tweede helmen, worden gedragen. 
Tot de cerste groep behooren kurassen, 
malienkcflders, schubbcjakkcn en andere 
oorlogskleedingstukken. Zoo zal dan een over- zicht 
gogoven worden naar onderstaand schema： 

I. W a p o u s voor het g e v e c h t van n a b ij. 
a. Slagwapens : kriotsen. 
b. llouxowapens : zwaarden en sabels. 
c. Sleekwapenn : messen en dolken, waarbij 

krissen afzonderlijk zijn to behandelen, on 
degens. 

d. Slootwapens : lansen en sporen. 
II. W a p o n s voor het g e v o c h t 

van vorro. * 
a. Werpknotsen,, to bespreken bij I. a. 
b. Slingers. 
c. }Verpaperen, te bespreken bij I. d. 

d. Blaasroeren. 
e. Bogcn en pijlen. 
/. Vuurrvapenen. 
III. Verdcdigingswapens. 
I. a en II. a. KNUPPELS, KNOTSEN en WEBP- 

KNOTSEX. Stok en steen zijn ongetwijfeld zeer oude, 
en waarschijnlijk wel de oudste wapens. De stok kan 
dienen om te slaan, te stooten, fee steken en te 
werpen; de steen om te slaan en te werpen. De 
combinatie leverde in den loop der tijden de knotsen 
met slagsteen, bijl en hamer op； hiervan bleef de 
knots met steen in enkele ge- deelten van den 
archipcl als wapen behouden, doch de steenen bijl 
werd werktuig. Aangczien deze bijl echter ook 
uitmuntend dienst kan doen als wapen, en in geval 
van nood als zbodanig wordt gebruikt, is een 
beknopte beschrijving van dit werktuig hier op hare 
plaats. Steenen bijlen, d. w. z. bijlen met steenen 
klingen, komen algemeen voor op Nieuw-Guinea, 
zoowel aan de Zuid- als aan de Noordkust, en bij de 
bergstam- men; geheel in het Oosten wordt in plaats 
van steen ook schelp gebruikt. Aan de Zuidkust zijn 
de klingen groot, so ms wel 20 a 25 c.M. lang, meg 
een scherp ter breedte van 8 a 9 c.M. De vorm doet 
denken aan een grooten tand； de kleur is grauw-
grijs, so ms naar grauw-groen overgaand. Het 
bovenste decl, dat eenigszins kegelvormig toeloopt, 
is gevat in een opening, aangebracht in het wortelstuk 
van ecn stevige bamboe, die den steel vormt. Meestal 
zijn deze stelcn vrij .kort, 60 — 75 c.M., bij 
uitzondering ± 100 c.M. Geheel anders zijn de 
steenen bijlen van de Noordkust. De kling is 
aanmerkelijk kleiner, van donker blauw-grpen 
gestcente (chloromelaniet) ge- slepen. De korte steel 
is van hout, aan de voor- zijde doorboord. In deze 
opening is onder een hoek van ± 9Q' een ander hout 
gestoken, en in het brecde ondcreinde daarvan krijgt 
de kling zijn ligplaats. Volkomen dezelfde klingen, 
als aan de Noordkust algemeen zijn, worden ook ge-
bruikt door de Pesechem en nabij wonende berg- 
•stammen, aan de Zuidelijke helling; langs welken 
weg deze steenen zijn gekomen is onbekend. Aan de 
Noordzijde is dicht bij het vroeger Duitsche gebied 
een vindplaats van c.hloromelaniet, waar bijlklingcn 
worden geslepen. De Pesechem ver- binden stok en 
steen niet tot bijl, maar tot dissel. Daartoe nemcn zij 
een gevorkten tak, met een hoek van ongeveer 60° iL 
70°, de eene tak van den vork vrij veel dikker dan de 
andere. De dunste tak wordt afgesneden op een 
lengte van 土 0.50 M. en dient tot steel; in het 
ondereinde van het andere been, dat slechts 30 d. 25 
c.M. lang is, wordt een ligplaats voor den steen 
uitgehold, terwijl voor betero bovestiging dit 
gedeelte met gespleten rotan wordt omwonden. Evon 
Wes- telijk van do P3s6ch8m, meer in de richting van 
den Carstens-top, gebruikt men weor bijlen, geen 
dissels. De steonon kling wordt daar rechtstreeks 
bevestigd in het dikko gedeelto van een houten steel, 
op dozelfdo wijze als aan de Zuidkust de steen 
geplaatst wordt in bamboe. Strijdbijlen zijn, als werd 
gezegd, dozo werktuigen niet; maar zij kunnen ertoo 
dienen, inzohderheid de groote bijlen van de 
Zuidkust. 

Knotsen wordon op Nieuw-Guinea vervaardigd 
van hout, of van hout cn steon. De nicest primitie- ve 
worden mot don naam knuppel nog het best 
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aangcduid； ze bestaan uit cen dunnon st am of een 
stcvigen tak van een struik, bij voorkeur met een 
dikker stuk wortolknocst aan het eindo. Mecstal 
cchtor wordt ook aan dit cenvoudige wapen meer 
arbeid bestccd en gebruikt men een dikke lat, cen 
dun balkje, uit een zwaarder stuk hout genomcn, om 
het tot knots af te wcrken. Het hand vat wordt rond 
gemaakt; naar de an- dere zijde vcrbreedt zich hot 
hout, en daarin zijn dan so ms gctveldigc tanden 
gesneden, zoodat het geheel doofr denkcn aan een 
reuze'iikaak met steel, een kaak met aangcpunte 
tanden, een repetcerendc bijl met puntige klingen. 
Aldus vindt men ze in het riviergebicd van de Zuid- 
kust tusschen Oetakwa cn Kamoera, Koepera- 
Poekwa, enz. Dit motief van de gctande voorzijde 
blijft dikwijls bewaard, hoewel aanmerkelijk 
verkleind, als het voorste, meer platte gedeelte met 
eenig snijwerk wordt versierd. Wordt de stok met 
een steen verzwaard, dan loopt dit boveneinde over 
kortcn afstand smal en rond toe, zoodat het gcstoken 
kan worden door een dub.bcl kegelvormlge 
opening, welke in den steen is uit- geboord. De 
steenen zijn rond, met ellipsvormige doorsnede, en 
dan van dezelfde steensoort als de boven beschreven 
groote bijlklingen; of wel plat, ter dikte van een 
gewonen metsclsteen, stervor- mig uitgeslepen, 
soms met een rozetje tusschen de sterpuntcn in, en 
dan van. een soort witten kalksteen. Ter bevestiging 
van stok en steen wordt het boveneinde van de knots 
gespleten en voorzien van een wig; terwijl soms 
bovendien nog een verband van gespleten rotan 
%ordt aan- gelegd. 

Veel zeldzamcr dan de boven beschrevenezijn de 
druk met snijwerk versierde knotsen, die in 
doorsnede over het versierde gedeelte een regel- 
matigen veelhoek vertoonen. Het bovenste deel, dat 
anders door de opening van den slagstcen gaat, is 
mede van snijwerk voorzien; er wordt dan ook geen 
steen aan bevestigd, zoodat het wapen zijn karakter 
eenigszins schijnt te hebben verloren en doet denken 
aan een ceremonieel wapen. In de verzameling der 
Kon. Mil. Academic bevinden zich twee van deze 
knotsen； de plaats van herkomst is niet juist 
bekend. Het snijwerk wijkt nog al af van het meer 
gewone van Zuid- Nieuw-Guinea; doch aan 6en ex. 
is een kop uit- gesneden, met de punt van de tong uit 
den mond, geheel gelijk aan de hoofden der groote 
houten beelden, welke van do Zuidkust bekend zijn 
ge- worden; zoodat ze waarschijnlijk toch wel van 
die kust zullen zijn medegebracht. Deze onder- 
stelling wordt bevestigd door de teekenijig op plaat 
12 van het work over Land- en Volken- kundc door 
Salomon MiilJer, Leiden 1839—1844. 

Aan de Noordkust van Nederl. Nicuw-Guinea 
worden geen slagsteenen aan de knotsen gebezigd. 
In liet Noord-oostelijk deel van Nieuw-Guinea, en 
verder naar het Oosten, o. a. op de Salomo- 
cilandcn, komen knotsen voor in allerlei vormen, 
met groote kolven als een geweer; voorts als een 
tweesnijdend zwaard met overgangsvormen naar 
eon pagaai met breed blad;welkclaatste,nietover- 
dadig snijwerk versierd, als ceremonieel-wapen 
teruggevonden worden in Polynesie, op Tonga 
voora] en op de Fidji-eilanden. Deze soorten zijn 
van Zuid-O.ost-Nieuw-Guinea bekend in den 
zwaardvorm, welke in het Engclsclie gebied worden 
aangetroffen. De getande zwaardvorm, getand aan 
weerskanten, zooals hij op do Mar 

shal-oilandon voorkomt, wordt in Ned. Zuifl- Nicuw-
Guinoa teruggevonden, inisschicn wel in zijn nicest 
oorspronkelijko gedaante, n.l. defc zaag van ecn 
zaagvisch, bevestigd aan cen stok als handvat. 

In het Westelijk decl van den.archipel dragen do 
knotsen geen steen en hebben zij den vorm van cch 
dikken stok, rond of kantig bijgewerkt, het 
gevesteinde wat dunner dan het slageinde; soms met 
metalen beslag aan beide kanten en met cen 
doorboring in het gevesteinde, om een koord door te 
docn, ten einde het wapen steviger te kunnen 
vasthouden. Men kent ze op Java, Zuid- en Midden-
Sumatra, Zuid-Celcbes en ook elders. Van Engano 
zijn wcei* langc knotsen bekend met het slageinde in 
zwaardvorm, of beter in mesvorni; aan eene zijde is 
cen ver breeding als bij een lang mes. Op dit eiland 
werden ze gehanteerd door vrouwen, die hun mannen 
in den strijd waxen gevolgd, om cr bij het ge- veclit 
van man tegen man de schildcn der tegen- standers 
mede stuk to slaan. 

Thans nog een enkcl woord over werphouten en 
werpknotsen, welke in Ned.-Indie slechts sporadisch 
voorkomen. Zij zijn onder den naain paloc-paloe 
bekend van Zuid-Celebes, waar ze thans worden 
gebruikt als vischknotsen, om cr de visschen inede 
dood te slaan, welke door mid- del van een zeer lang 
net, bestaandc uit ecn mc- nigte aan elkander 
verbonden vakken, ten laatste binnen ecn kleine 
ruimte worden opgesloten. De bedoelde voorwerpen 
hebben den vorm van ecn afgeknotte vierzijdige 
pyramide, waarvan de ± 15 c.M. lange opstaande 
ribben cen weinigzijn bij- gerond. Het grondvlak is 
土 7.5 c.M., het boven- vlak 4 a 5 c.M. in het vierkant. 
Loodrecht op het bovenvJak staat een steel van 
ongeveer 20 «.M. lengte. Waar deze aan het dikke 
deel vastzit, is de steel door een ringvormige groef 
vcrsmald, naar het heet, opdat hij van het bl ok zoudc 
af- breken, indien de worp miste. Knotsen, spc. j.ial 
bestemd voor de vischvangst, komen ook in het 
Oosten van N.-Guinea wel voor. Van Scrawak kent 
men werphouten, welke aan beide uitoin<lcn zijn 
aangepunt. Als bijzonderheid dient hi<-r eindelijk 
vcnneld te worden, dat in het museum „Prins 
Hendrik" te Rotterdam cen j）aur wci p- houten 
aanwezig zijn, herkomstig van Celebes, eenigszins in 
den vorm van de uit Australii- zoo welbckendc 
boemCrang. Zij zijn namclijk in het midden 
knievormig omgebogen, doch missen do buiging in 
de bladcn, die het voorwerp tot werper doet 
terugkecrcn. Het eenc einde is ecn ronde stok, als 
handvat; het andcre is ecn weinig versierd. Deze 
houten zijn nog sporadisch aan te trcfTen bij de 
Toradja,s. 

Opgave van enkcle inlandsche narncn: Java, 
roejoenff, penloeng, giida; M ado era, ghadha ; Mai., 
gada, tjo/cmar, bilanlan ; Midden-Sumatra, 
panfjgada, lojang; Zuid-Sumatra, pemcnlong, p&ng
（/ada, j）6nggadan ; Makas., paloc-paloe, worp- 
knots; Noord-Nicuw-Guinea, omani ; Zuid-N.- 
Guinea, moan. 

I. b. ZWAARDEN EN SABELS. Onder dit hoofd zullen 
worden behandeld wapens, waarmede wordt 
gehouwen, dus Qok die welke in onze taal bekend 
zijn. onder den naam kap m e s s e n. Een poging om 
nauwkeurig het onderscheid aan to geven tusschen 
zwaard, sabel en kapmes, het laatste woord ook bod 
odd als naam van cen wapen en niet in het bijzonder 
van cen werktuig 
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of gereedschap om mode to kappcn, stuit op zulke 
moeilijkhcden, dat zij hicr niet wordt be- proefd. Het 
aantal verscliillende vormen van deze wapens is 
ovcrstclpcnd groot ； maar zij laten zich toch 
groepceren. Naast' cnkole, meer spo- radisch 
voorkomende groote； tweesnijdendo zwaarden, 
zooals er bijv. bekend zijn van Atjih, wclkc men in 
het Nedorlandsch zoude aanduidcn niet den naam 
beulszwaarden, verdienen op de eerste plaats 
genoemd tc worden de algemeen verbreide korte 
houwers, en voorts de sabels met flauw gebogen 
kling, lang of kort. De bc- doelde houwers zijn nog 
weer tc onderscheiden in twee hoofdgrocpcn: die, 
waarvan de kling naar voren breed wordt, zoodat het 
zwaarfcepunt ver naar voren ligt, welke hieronder 
gemaks- halve worden saamgevat onder de 
benaming klewangs； en die waarvan de kling overal 
onge- veer even breed is, zoodat ze doen denken aan 
groote kaasmessen, welke deswege, ook weer 
gcmakshalvc, lange messen of kapmessen zullen 
worden genoemd. 

Klewangs zijn recht of slechts flauw gebogen, 
hetzij dat het scherp concaaf dan wel con- *vex is; de 
rug buigt naar de snede toe, soms langs een gebogen 
lijn, soms langs een rechte, dan weer langs een 
gebroken lijn. De afbuiging verloopt over korten 
afstand, zoodat het wapen aan de voorzijde breed is 
cn stomp, of wel over een grootere distantie, in welk 
geval de kling toeloopt in ecn meer of minder scherpe 
punt. 

De rug is breed, het wapen dus betrekkelijk zwaar
； het schcrp eindigt op vrij grooten afstand van het 
gevest of hand vat. Dit laatste is min of nicer gebogen 
naar de zijde van het scherp, nooit naar de undere 
zijde： rechte handvatten komen echter voor, ook de 
kniovormig omgebogene. Gcwoonlijk loopt dit hand 
vat breed uit, hetgeen doelniatig is om te voorkomcn, 
dat het wapen aan de hand zoude ontglippen, indicn 
de slag mi-；t: zeldcn is het aan "de voorzijde 
voorzien van eeii dwars pareerstuk. Kling en gevest 
heb- ben bij(]<■ mccste volkcn elk hun 
eigenaardigen vorjn, -wiiardoor liet determineeren 
gemakkelijk wordt gemaakt. Ter kenschctsing volgt 
hier ecn l)cs< lirijving van enkcle soorten, 

]>ij <Jc AtjAhcr、is de algomeene naam gliwancj 
{ soortcj) zijn o. a. tjol， jang, waarvan de snede 
flauw concaaf； ladien(/ het schcrp lets convex； 
i/liivai'd letibaj nagenoeg recht. „dik van 
punU': Iipih oedjonr/. met „dtinne punt'', 

uilcrslc <lecl an den rug ook geschcrpt; tarah 
budjoi, z<?ldzaa rn gcwor<l(u) en nog slcchts te 
vin(h；n ：i;i n de Wc.stkuHt, <lc snede recht, de rug 
zecr flauw concaaf. l)c hnigtc van dezc klingen 
varieert tusseheii bngcveci' GO en 80 c.M. Het 
govest is nicest van hoorn, zcldon van ivoor； aan de 
iets verbreede achtcrzijde schuin afge- sneden, of 
met een langer uitstekend gedcelte aan de 
bovenzijde. In de holte van het gevest wordL 
dikwijls een vetlapje bewaard. Het wapen heeft gecn 
scheede, en wordt in de hand gedra- gcn. Het was 
minder vechtwapcn dan wel pronk- wupen van 
volgelingcn dor hoofden; ook nani jnen het inede op 
reis, op weg naar de markt, et>z.» om bij ecu of and 
or gebeurlijkheid zich er van te kun non bcdiencn. De 
niooic cxemplarcn dragon versiering op den rug. 

Een wapen, dat veel gclijkt op de Atjdhsche 
gliwanrj, komt bij de Gajo% voor onder den naam 
anianremoe, samaremoe of amaremoe. De kling 

is aan de voorzijde nicer recht afgesneden, en over 
het algemeon zwaarder; het gevest, naar onderen 
omgebogen, eindigt bij de wapens uit de meerstreek 
in cen afgerond cindc; bij die uit Cfajo Locos in twcci 
lange uitstccksels. Bij dit Gajosche wapen bchoort 
ecn schcede van twee houton bladen, welke door 
motalcn banden of ook wol met rotan tegen clkander 
zijn bevestigd. Voor do wapens uit de buurt van de 
Laoet Tawar heeft de schecde aan de monding, ter 
zijde waar het scherp van het zwaard ligt, een 
eenigszins rond oploopcnd gedeelte； in Gajo LOGOS 
is de scheede-mond bijna recht afgesneden, doch met 
een kleine driehoekige inkeping voorzien, ook aan de 
zijde, waar het scherp van het zwaard ligt. 

De Niassers noemen deze soort wapens balatoe; 
zc hebben, indicn ze bestemd zijn voor koppen- 
snellen, in de lyn van het scberp een uitstekende punt, 
on voorts cen zeer eigenaardig gevest, dat meestal 
dock denken aan een geopenden muil — een veel 
voorkomenden vorm van'zwaardgreep — waaruit 
een bloemknop, een lange tong, een menigte van 
slagtanden of iets anders tc voor- schijn komt. Ook 
de afwerking van de monding- zijde der uit twee 
saamgobonden bladcn be- staandc scheede van dezc 
balatoe is dikwijls grillig van vorm. Het motief van 
den open muil is bijzonder duidelijk to herkennen aan 
het gevest van de Maleische kampilan, een soort 
kleine klewang met houten gevest, dat aan de 
voorzijde cen dwarsstuk draagt, daarna een rond 
handvat heeft, terwijl de verbi'ceding aan de 
achterzijde duidelijk de kaken met tanden van ecn 
dier (krokodil ?) uitbeeldt. Soortgelijkc gevesten, ook 
met dwarsstuk, doch de dierenbek gesloten, ge- hecl 
verstyleerd, versierd met lof- en ander snij- werk, 
dragon de mooie oudo zwaarden van de Sangi-
eilanden, welke ook naar de Minahasa zijn 
ovcrgekomcn. In de gevestverbreeding zijn bo ven cn 
ondej gaten geboord ter bevestiging van bundcis 
haar. Bij deze wapens behoort ook cen houten 
schccde. Do klewangvormige zwaarden van de 
Toradja's, welke aan de voorzijde wel twccmaal zoo 
breed zijn als dicht bij het gevest, hebben weer het 
gewoue omgebogen gevest, dat dikwijJs met bladtin 
is overtrokken. Naar gclang van den vorm worden 
deze gevesten in velorlei soorten ondersejjeiden, als 
,,herten- poot", „varkenspoot,\ gevest met de 
“hanenlel", cnz. De houten schecdc draagt op 
ongeveer een dertle van boven een verdikking, 
waardoor twee gaten zijn gebrand, een voor een lus, 
het andere voor het draagkoord, waarvan het eindc 
aan die lus wordt bevestigd. Voor hen, die minstons 
tien maul op snclfcocht waren, mocht de schecde 
worden versierd met een vlechtwerk van 
roodgeklcur- de rotan cn gelo liaan. Zondcr scheede 
zijn de buitengewoon breed uitloopende zwaarden 
van het Zuidoostelijk schieroiland van Celebes, 
welke gesmeed worden in do nabijhoid van de groote 
nieren aldaar en verhandekl over het geheele 
schieroiland. Deze hebben een zeer lang on vrij sterk 
omgebogen gevest, dat desgcwenscht met twee 
handen k a n worden vastgehouden； ter 
bcschcrniing van do (voorstc) hand is een houten 
beugol aangobracht. Dorgelijkc lange govesten, doch 
nu weer zonder beugel, versierd met uitstekende, 
gedcelten van tin cn van been, zoodat er voor cen 
breede (Hollandsche) hand geen geschikte ruimte 
overbiijft om het wapen vast 
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te houden, dragon ook de klewangs van Solor, Alor en 
omgeving. Het lemmet daarvan hceft den gewonen 
vorm; de rug loopt met eene rechte jjjn schuin naar het 
scherp t’QC. Eindelijk noemen nog als inerkwaardig 
type van de beschreven soort, de Dajaksche mandaii1 
s, welke wegens do sierlgke bewerking van kling, 
gevest cn scheede niet onvermcld mogen blijvcn. De 
kortc kling, 50 a 60 c.M., is aan eene zijde plat, aan 
de andere bol of althans verheven ； incest zoo, dat 
het plat links is, als men het wapen jn de rechterhand 
houdt met den rug naar boven, doch ook wel juist 
anders, in welk geval het wapen gesmeed is voor cen 
linkshandige. Sonnnige klingen zijn bijzonder mooi 
versierd, vooral ter plaatse waar de rug begint af te 
buigen； vele zijn voorzien van kleine gaten, waarin 
kopercn pinnen zijn geslagen. Het hertshoornen 
gevest is meestal 乙erst recht — aan de Westzijde van 
Borneo hellend — en b.uigt dan elleboogs oni. Het 
rechte deel is omwonden of omvlochten 'net rotan, 
met metaaldraad of ander materiaal. Het oingebogen 
gedeelte is versierd met snijwerk in moeilijk te 
definieeren vormen, gewoonlijk zoo, dat op 
verschillende plaatsen gelegenheid is om er bundels 
haarlok- ken in te bevestigen. De scheede bestaat uit 
twee houten bladen, bij sommige stammen aan de 
zijde voor het scherp belegd met rotan. Het bo- venste 
deel is niet breeder dan noodig is om het smalle stuk 
van den kling op te nemen; daar- onder volgt een 
verbreeding,, terwijl het ondcrste gedeelte weer 
smaller is. De scheedebladen zijn met rotan bind- of 
vlechtwerk, vnoral bekend wegens de buitengewoon 
sierlijkc ,,knoopen", aan elkander bevestigd. De 
boven-voorzijde is veelal versierd diet snijwerk, bijna 
altijd voorzien van een in het hout uitgcspaarden 
driehoek, waar- onder een open sleuf, waarin een stuk 
geitenvel wordt bevestigd. Aan de achterzijde is een 
van rotan gcvlochten draagband aAngcbracht, en 
bovendien een tweede scheede, van boomschors, tot 
opname van een klein mesje met lange houten steel, 
de zoogen. njoe. Bijzohclcre exeniplaren hebben de 
scheede versierd met heel fijn kralen- werk: de 
draagband, alsdan in den vorin van dik rond koord, 
overtrokken met katoen, cindigt in kwasten, 
waarboven eveneens zulk kralcn- werk is 
aangebracht. De naam van deze wapens is niet bij alle 
Dajaksehe stammen dezelfde； de vorm trouwens 
evenmin. Soms zijn de klingen gebogen; een andere 
soort vertoont een hoeWge *ombulging. Bij andere 
klingen worden ook andere gevesten gebezigd; doch 
men kan wapens aan- treffen met het mandau-gevest 
en een geheel afwijkenden vorm van de kling. 

Van de andere hoofdsoort der korte houwers, de 
lange messen, is uit Atjeh zeer bekend de sikin 
panjang ; het rechte lemmer is overa] on- geveer even 
breed; het scherp b u i g t o m naar d C n rug. De 
lengte bedraagt ongeveer 60 c.M., de breedte 土 4 
c.M.; over het achterste gedeelte zijn soms ter 
wecrszijden bloedgroeven aangebracht, Aan de 
gevestzyde loopt het smeedwerk uit in een 
kelkvormige kraag of band, en voorts in een doom, 
welke in het hoornen handvat wordt opgenoinen. JJit 
laatste. is bijna geheel recht, doch de onderkant buigt 
naar het einde benedenwaarts af； de dus ontstane 
verbreeding is weer ingesneden, zoodat twee 
uitsteeksels in den vorm van een driehoek overb坷
ven. Verschillende sikin-gevesten ver- 

toonen in hoofdtrekken toch alle ditzelfde type. De 
scheede bestaat uit twee bladen van licht of donker 
geel gekleurd hout, verbonden met metalen bandjes 
of ook wel allccn aan elkander gclijmd. De monding 
is een weinig verbrecd, of er rust boven op de 
scheede cen afzonderlijk los mondingstuk, dat met 
het zwaard wordt uit- getrokken en dan tevens 
dicncn kan als parecr- stang of liandbeschermer. 
Dezc inondingstukken zijn van hout of van been, 
soms fraai bewerkt. De scheede is gewoonlijk 
versierd inet ingekraste figuren. De sikin panjang is 
het echte vechtwapcn bijkans voor geheel Atjeh. In 
het Gajoland worden zwaarden met sikin-lemmer 
ook wel voorzien van een gevest als van de 
amanremoe ; deze soort wapens is bekend onder den 
naam loedjoc, naar gelang van het gevest 
onderscheiden in loedjoe naroe (Atj. model) en 
loedjoe dlang (Gajosch model). Ook sabels worden 
wel voorzien van sikingevest en scheede (zie 
beneden). 

Elders zijn de lange messen zelden zoo recht en 
over de geheelc lengte van gelijke breedte, als de 
Atjfehsche sikin ； doch flauw gebogen, met cen 
kleine verbrdedin皆，omstreeks in het midden van 
de kling beginnende, in in of meer in den vorm van 
een korte weinig gebogen sabel, zijn ze weer nicer 
algemeen. De gevesten zijn incest omlaag gebogen, 
dikwijls aan het uiteinde afgewerkt tot een 
dierenkop, welke wel de gedachte opwekt aan een 
makarakop, doch zonder slurf, of met een rudiment 
daarvan: soins zijn ze in den vorm van een rechte 
steel, een enkele inaal, en wel bij de Bataks, 
opwaarts gebogen. Geheel in het Oos- ten, op 
sommige eilanden rond de Bandazee worden 
grootere zwaarden van dit rechte model gebezigd, al 
of niet met den of nicer bloedgroeven over een groot 
deci van de lengte, en overa 1 even breed; voorzien 
van een sterk omlaag gebogen houten gevest cn van 
lioutcn schecdc. Bijzond((r smal, doch ook geheel 
recht, is het Jem met van de alamang van Zuid-
Cclcbes, kenbaar aan het zeer eigenaardige gevest, 
dat boven de cigwilijk。 greep uitloopt in een 
eenigszins trajieziuniv<>r- mig breed, plat vlak. met 
cen rondc insnijding aan de bovenzijdc. J)it Celcbcs-
gevest konit, ook voor bij oudc zwaarden van Java； 
meer gcw<ion is voor Java het flauw gebogen 
gevest, dat ein- digt in een of anderen dierenkoj), 
welke som.-. doi.t den ken aan het makara-jnotief. 

Minder verbreid dan de bcidc boven bclian- delde 
houwwapens zijn de lange sabuls, ux：t klingen van 
omstreeks 75 c.M. lengte, flauw gebogen, het scherp 
over de geheelc lengte van do convexc zijde. In het 
Aljelisciic zijn zc bekend onder den naam 
peudeueny . \)v. klingen zijn van buitenlandscli 
niaakscl, de gevesten inlaIHI： < li. Het cigenlijkc 
handvat is n)in of nicer r- 
vormig, onder en boven icts dunner dan in het 
midden, cn gel«eei"omvlochten met zilvcrdmarL De 
hand wordt beschcrrnd door ccn breed。ijzc- ren 
beugel, waarin een kussentje om schaving van de 
liand aun de schcrpo beugeJkantcn te voorkomen. 
Boven den beugel cindigt het handvat in een kleine 
kom, welke is afgedekt met cen bol pJaatje, waarop 
nog een uitstekende doom. Dit bovenste gedeelte 
wordt versierd met c(!ii gouden overtrek, waarop 
SOJ))S nog cnkclc(；dcl- steentjes zijn aangebracht. 
Aan de on(icrzijd(! van den beugel is ter wcerszijdcn 
va«) <lc kling een staafje of doom, zoodat de 
scheede tusschen de kling en deze staafje.s wordt 
vastgeklenid. I)c 
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schccde bcstaat uit dun no houten bladen, ovor- 
trokkon met rood Icor. Dit wapen were! vroegcr 
gevoerd door de bendehoofden； het was ccn soort 
waardighcidstecken. Dczclfdc soort kling draagt 
ook we! cen gevest als sommigc.sikins, de 
uitstekonclo punten a an het cindc in het vlak van 
den kling verbreed; de schccde is dan van hetzelfdc 
lichtgcle hout als de sikinscheede, en ook met 
kraswerk versierd, tcrwijl boven ecn los mondstuk, 
tevens parcerstuk, is aangebracht. De bedoelde 
verschillendc coinbinaties van kling en gevest 
dragen elk hun cigen naam ； men vindt zc aan 
Noord- cn Oostkust, alsmedc in het Gaj oland. 
Zuidelijker, bij de Bataks, komcn lange sabels voor 
met cen ijzeren gevest in kruis- vonn, dat van 
Europa welbekend is. Deze zoogen. podayig hceft 
een scheede van donkerbruin hout met metalen 
banden, waarvan »cen paar zijn voorzien van ringen 
ter bevestiging van een draagband. Sabols met zulk 
ecn ijzeren kruisvor- niig gevest, slechts aan de 
bovenzijde iets anders afgewerkt, zijn ook bekend 
van Borneo. Deze ge- vesten, doch va)i messing, 
zijn aangetToffen aan korte sabels in het 
Djambische. Korte sabels met houten gevest, 
waaraan ccn*smalle beugel, geen kom zooals' bij de 
Atjehsche peudeueng, komen voor op Java cn 
Madoera, en ook in verschillcnde anderc streken: zij 
missen het cigcnaardige in- landsche cachet en 
schyncn nainaaksels van vreemdc modellcn. 
Typisch inlandsch daaren- tegen zijn de 
kcgclvorniige, van zwaar leer ge- inaakte 
handbcschcrmers, welkc aan het hand- vat van 
klcwangvormige klingen worclcn aange- bracJit, op 
xommige eilandengroepen rond de Ban«(azc<?. 
bijv. op de Teiiimbar-cilanden. Daar gebruikt men 
de alclus voorzicne zwaarden in het bijzon<l(；r bij 
twcegcvecht. 

Naast de omschreven lioofdtypen zijn er veler- Ici 
afwijkcnrlc vornicn; vooral de gevesten zijn in 
onderscheidenc gedeclten van den a.rchipel z(!ci- 
i.iitccn]ooj)<Tnd van vorni, inzonderheid wat de (h-
tails bet.reft. Wegcns het geheel afwijkend model 
wortl(； Hog(lc aandacht gevestigd op kap- messen 
van Oost-.Java cn van Madoera, hoewcl (l< ze 
voorv.'ei[)en geen wapen zijn. doch gereed- :< l)ap: 
in gcval van nood kunnen zij echter uit- ii)nnt als 
w.ipen w<»i(lcn gebezigd. Zij hebben <■<■)1 l：
n!.ircn houten versierd met cnkelc groe- \ cn en 
cingfii. \\ .larin ecn kort len)mer is beves- f JI ijzcr 
buigt so ins bijna rechthoekig om, in l)<-l genre v：
>n welbekendt* sikkelvorniigc mes- -1■ n van
 Bantoe-stnnimen, welke het 

makrn <)in den tegenstander to treffen 
<>V<T zi|ii >chil<l IK-I'II. Bij and ere o xe in j)i aren 
is de sneth： ccrst. !•<,( lit. (iaariia rond, in <!en 
vorni van ecn cirke]met kicinc straal: de roriding 
buigt uit, zoodat liet sciierp convex is; dan wcl in, 
zoodat de eerst r( cht-e simde [dotscling concaaf 
word I. Aan <!<■ rugzijde worden wcl versicringen 
aangebracht in den tea nt van die aan de Du- jaksche 
inandau's, door uitvijlcn. 

Deze kapmessen, in Madoercesch kodhik, in 't 
Jiivaansch koedi en in Soendanecsch koedjang gen 
annul, vornicn in do Javaansche en Aladoc- rcuHche 
Juinleu nog ecn gewoon, zij het oudcr- wetsch 
landbouwgercedschap, doch sommige er van 
hebbtm (jnkel do waarde van een djirnat of j)anoelak 
(afwecnniddcl); (lib laatstc is rcgcl in de Pasoendan. 
Daar vooral bewaart men het oudc leimner in papier 
of in dock gewikkcld in de kist bij ftiidcrc 
boejootan, waaruit het slechts bij en- 

kcle gclcgenhcdcn te voorschijn wordt gehaald oin 
gcreinigd en gcolied tc worden. Hicr en daur hceft 
men op Java zulke oude stukken bevestigd aan ecn 
lansschacht, wanneer de vorni zich eenigszins daartoe 
leendc. Van oorsprong zijn het echtcr geen 
lanspunten, maar kapmessen. 

Onder de zwaarden, welke als waardigheids- 
teeken zijn te beschouwen, komcn zeer mooie en rijk 
versierde excmplaren voor. Het lemmet kan 
gedamasceerd of met goud geincustrccrd zijn, de 
scheedc voorzien van zwaar beslag van edel me- taal, 
of geheel daarmorie overtrokken, cn het gevest in 
overecnstemming met de rijke bewer- king van <lc 
kling. Voorbeeldcn er van zyri in Nederlandsche 
musea tc zicn, vooral te Leiden, waar tai van 
staatsiezwaarden van Java, cn o.m. ook enkele zeer 
kostbare mandau's een plaats gevonden hebben. 

Opgave van nog eenige inlandsche namen van 
houwwapens： Atjeh, roedoeh (soort gliwang), 
gliivang poet jo meukawet, sikin panjan(/ oelee Peu- 
da da ; beulangkah, peudeueng oelee geureupong ; 
Gajo, geloebang, lopah, kasok; Bataklanden, 
kalasen,' piso kala^cn, pi.so rempoe pirak, ekkat, 
djonap, jn^rmoe ; Minangkabau, tjinangkeh, roc- 
does, golok; Oost-Sumatra, tjinangkas, tomboeh lada, 
golok, soendang, satoh ; Java, golok, gobang, 
lelaboeng, la me ng, pedang soedock, p. soedoek apit, 
p. petjoek, p. toemboek lada, p. sengget, p. ran- 
tjakan, p. koro, p. loeivoek ; Madoera, peddhang, 
beddhoeng, bhirang, Ijalok, kodhik; Borneo, parang 
kajan, parang latok, p. lantik, p. njaboer, p. blajau, p. 
patah, p. boeton, p. toendoek, p. be- roempoet, p. 
lading, kamoedi singkir, parang keHkoepang, -
pedang djenavJi, golok mandrah, sanangkas, pisau 
poelang banaga, n jab or, malat, bah eng, pangbajau, 
mandati lindilc, mandau longnah ; Zuid Celebes, 
kalewang, sonri (Mak.), kalewang, ala many (Bocg.)
； Bare'e Toradja's, penai; Sangi, bar a ; Banggaai, 
tololaki, bakoko ; Halrnahera, pedah ; Boeroc, kaha, 
kehet; Ambon, lopoe a tai; Timor, soeni, espada ; 
Flores, sawoe ; Socmba, teko ; Bali, golok. 
I.c. MESSEN, DOLKEN cn DEGENS. Al is het mes van de 
vroegstc tijden, waarop het in gebruik kwam, tot nu 
toe, werktuig en wapen geweest, toch zijn er velc 
messen, welke zoo spcciaal een stuk ge- reedschap 
vertegenwoordigen, dat zij bij ecn bespreking van de 
wapcr^ buiten beschouwing kunnen blijvcn, evenals 
bijv. de beitel, al kan men cen gcweldigc steekwond 
mode toebrengen. 
Sbmmigc messon zijn in geval van nood als wapen 
zelfs van geen waarde, als bijv. de groehc rcepen van 
ccn bepaald sonrt bamboo, waarmede J)ij somniigo 
stammen van Noord-Nicuw-Guinea het lioofd der 
jongens wordt kaalgeschorcn ； als de bainboe 
vlceschmesson van de PSsecheni.en de ovale, min of 
nicer cllipsvormigc steenen niesjes van hun mecr 
Westwaarts wonendo naburigo bergstammen. Even in 
in worden hicr besproken de tot houwen bestenule 
kapmessen, welke voor zooverre zjj bij de wapens 
vcrmclding ver- diencn, ccn plaats vonden bij de 
houwwapens； cn de velcrlci soorten grasrnessen, al 
kan met deze laatstc ook best worden gcvochtcn. Het 
ligt dus voor de hand, dat eon nauwkeurige 
ondcrschei- ding tusschcn de als stcckwapen to 
vennelden' nicssen eenerzijds cn dolken anderzijds 
moeilijk valt te niaken ； het mes dient oni er mode 
tc snijdcn, (loch vole messon zijn to gebruikon als 
dolk, torwijl de dolk gemaakt werd om er mede to 
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stcken, maar vcelal ook to gebruiken is als mes; 
veelal, want het laatsto gddt bijv. nieb van dolken .van 
been. Dezezijn op Nieuw-Guinea algemeen verbroid. 
Zij worden geslopen uit casuarisbcen, en hebben dan 
den vonn van een cylinder, welke is . doorgesneden 
volgens eon vlak, dat con scherpen lioek niaakt met de 
as. Punt en zijkanten worden bygeslepen; het bovensto 
rondc gedeelte, het- welk als handvat dienst doet, 
eindigt in een gewrichtsknobbel. Dit bovenste decl is 
soms ge- heel omgeven met een overtrck van touw, 
waarin bundeltjcs menschcnhaar zijn bevestigd ； de 
punt wordt wel voorzien. van een casuarisnagel, welke 
met den soort hars wordt vastgczet, waarin ter ver- 
dere opsicring colxpitten zijn bevestigd. Aan de 
Noordkust, waar oyer het algemeen de gebruiks- 
voorwerpen meer en betcr worden versierd dan aan de 
Zuidkust, wordt in het been veelal een versiering in 
snijwerk aangcbracht. Men draagt deze dolken, 
gestokcn tusschen een band om den bovenarm. De 
bewoners van de Zuidkust slijpen soortgelrjke wapens 
ook wel uit een stuk kroko- dilknkaak: ook liiervan 
wordt het gevestcinde wel met. tonwwork enz. 
overtrokken. Het ver- dient de aandacht. dat aan 
dolken van been blijk- baar de voorkeur wordt- 
gegeven boven dolken van bamboe, hoewel dit 
materiaal zich er even- zeer toe leent als been. 
Hindernissen voor ver- sterkingen aangebracht, 
bestaan dikwijls uit een * menigte ba mboedolken, die 
met het stompe einde in den grond zijn gestokcn, de 
zoogen. raiidja^s. Waar men bentengs en schansen 
aanlegt zijn ook randjau's bekend. Wcllicht kwamen 
bamboedol- ken weinig ingebruik, omdat een Jans van 
bambo? in nog korter t-ijd is te vervaardigen dan een 
dolk. en men het lange wapen verkoos boven het korte. 
Messen van bainboe komcn o. a. voor in Brits eh 
Nieuw Guinea, al waar een bepaald model bamboemes 
wordt gebruikt voor het afsnijden van het hoofd van 
een verslagcn vijand. Aan het mes bevindt zich cen 
strik waarin de buitge- maakte kop wordt vastgezet 
voor het transport naar huis. 

Mcssen en dolken van metaaJ, met cen gevest van 
hout, been, hoorn, ivoor, al of niet versierd met 
metalen beslag, en cen schecde, mecstal van twee 
houton bladen die met rotan band bijecn zyn 
gebonden, of aan elkaar gelijmd cn dan ook nog wel 
zijn voorzien van metalen bandjes, ko- 】nen in het 
groote Wc^telijk decl van den archi- pel algemeen 
voor, in zecr onderschciden vormen. ileesta] is het 
leinmet aan een zijdc scherp; soi洒 is het- voorste deel 
van den rug ook geslepen, zoodat de pnut tweesnijdend 
is； tcrwijl tweosnij- dende dolken. behalve dan de 
beneden te be- handelen krissen. minder algemeen 
zijn. Me?slal zyn deze wapens flauw gobogen; bij 
soinmige is de rag g'eheel recht, Iiet sciicrp convex； 
enkele, de zoog曰buiksnijders, Mnleiseh koekoc 
rimau, xijgernageU zyn geheel gekronid en dan aan 
weers- z^den seherp. De geve^ten zyn niet minder \，
er- schillend van vorux dan de klingen; nieestal zijn ze 
ieti gebogen, naar de zijde van den rug of naar den kant 
van het scherp, terwijl dan veelal het iet.< breeder© 
bovenste gedeelte als een bek of een kelk is 
ingesneden. uit welke insuijding soms nog weer een of 
ander ornament naar buiten komt; doch ook de gewone 
afgeronde pistool- kolfvorm komt veel voor； andere 
loopen uit in een figuur. welke doet denken aan een 
hoef van eeu klein hert, weer undere eindigen in twee 
I 

doornachtige uitstcekscls; er zijngevcyton, welke 
ongoveer rechthockig oingebogcn zijn naar den 
rugkant van het loin met, cr zijn cr, welke cvcn- zoo 
omgebogen zijn naar de tcgenovcrgestckle zijde； er 
zijn messen cn dolken met gchccl rechte gevesten, cn 
er zijn gevesten van afwijkenden vorm, zoodat geen 
der boven gegeven omschrij- vingen er bij past. Eon 
stellig zeer oud soort wordt vertegenwoordigd door 
op Java gevonden exemplarcn, waarvan lemmct en 
gevest ecu stuk smeedwerk vormen, het gevest in de 
gedaante van een gehurkte menschcnfiguur (zie ook 
beneden bij de kris madjapahit). In de Pasoendan 
noemt men ze badi badi gagang beusi (met ijzcr- ren 
gevest), in de Javaanschc landen Ijoendrik. Van deze 
laatste komen ook grootere soorten voor, die meer 
lijkcn op een kort zwaard； het voorste deel van de 
rugzijde is dan ook aange- scherpt. Bijna"al deze oude 
stukken zijn djimat- wapen en komen slechts bij 
bijzondcre gelegen- heden uit hun bcwaarplaats. 

Als type van een veel vooi-komend lemmct ver- 
dient daL- van den Atjehschen rcuntjong of rin- Ijong 
ecn nadore beschrijving. De rug is aan de ge- vestzijde 
flauw convex en gaat naar de punt bijna in een rechte 
lijn over ； de breedte is aan de ge- vestzijde vrij 
groot, zoodat hier het Icmmcr flink buiten de, aan een 
s.tuk er mede gesmede huls, waarin het gevest wordt 
vastgezet, uitsteekt; met een concaven boog neemt die 
breedte snfel af, en het scherp loopt dan vrij wel 
evenwijdig met den rug, tot het met een convexe 
bulging naar den rug verloopt, zoodat het wapen in 
een • punt eindigt. De lengte is nog al verschillend en 
varieert van 士 18 tot bij de 30 c.M. De dwars- 
doorsnede vertoont soms den vorm van een wig, ook 
wel met flauwe indeuking, dus vermindering van 
nictaaldikte, soms met duidclijke bloed- groeven aan 
de rugzijde. Het gevest van zulk con reuntjong loopt 
aan de rugzijde in cen sierlijk gebogen lijn in het 
verlcngde van den rug van 1cmincr door, met con 
flauwcachtcrwaartscheoii：- buiging; even daar 
voor.bij is het rond afgewerkt of wc】als een 
ingesneden kelk, waaruit een bJ.-f! krul te voorschijn 
treedt； of het is aldaar rcr li'- hoekig <jingebogen en 
van een steclvormig uit - stceksel voorzien. Al naar 
gelang van dien dr；、；, lict den naani van oelcc 
poenlong, stomp go vest, van oclee meuljanggc, 
uitstekend gevest. Me >' zijn deze gevesten van hoorn, 
met on<lie[>e " ven of krassen versierd; het stompe 
gevest w<?r.: i ook geuiaakt uit ivoor en is dan 
ecnvoudig rnnJ afgowerkt, doch versierd met 
snijwerk in r ■ i：'. ornament, bl ad- en krulwerk, enz. 
Gcheel IK :- zelfde wapen koint ook voor in Jirt 
Gajolun !, doch daar stelt men jirijs <>p reuntjongs 
m-'i conigszins ander gevest van been of ivo(»r, t n)anl 
omgebogen, tvlkens oudor een hoek \ an 士 120 
graden, het，iniiklclstc deel «lik, heb uitersi. weer 
steclvormig cn voorzien van zilveren be<l；u. 'Vaar 
iemniet en gevest in elkaar overgnnn. i> bij deji 
reuntjong soms een sniaakvoile versieriu- 
aangcbraclit in gouden beslag met rinailwerk. Bij 
deze wnpens behoorb een gee) gekk-urdc, h<»u ton 
scheede, nnu do monding ernigszins ver Breed. n»et 
een versienlen rand, en aan (lv on<ler/.ijil<' 
oiiidigende in con muu* den rugkant. van lie* lenunet 
omgebogen krul. 

Het boven beschrcven lenunet vindl men bijna 
gehcel terug aan con ander wapen, hetw('lk he( meest 
bekend is «>n<ler ilen Maleisehcn naum 
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badik. Het gevest, in den vorin van cen pistool- kolf, 
doch ook wd. kclkvormig, buigt cenigszins in de 
1'ichting van het schcrp； de houten schecclc is 
miuder plat, so ms bijna cirkelvormig in door- snede 
over de longtc-as, en draagt eon afzonder- Jijk 
mondstuk, dikwijls van ander matcriaal ver- 
vaardigd, met con soort van vlagvormig uit- steeksel 
aan den kant waar het scherp van het lemnier ligt. Dit 
bovenstuk, cn vooral het uit- stceksel, vormt het 
versierde gedccltc; het is dikwijls in uiterst fijn lof-, 
rank- cn bloomwerk uitgesneden. 

De messen der Dajaks zijn min of meer gebo- 
gen,aan weerszijden schcrp, met een rug over het 
midden, aan beide kanten van het Icmmet. De 
gevesten zijn cylindervormig, in het midden icts 
breeder,enmet een dikkon knop of rand ter wcers- 
zijden, zoodat de hand het gevMt omvat tus- schen 
dezc knoppen in. 

Van con gehecl anderen vorm zijn de messen dcr 
Makasarcn. Deze hebben een volkomen rechte rug 
ter lengte van 20 a 30 c.M, terwijl het scherp bijna 
geheel convex is, zoodat het lemmer ongeveer in het 
midden het breedst is, en dan in een punt toeloopt. 
Het gevest loopt even in de richting van den rug door, 
cn buigt dan rechthockig om naar de zijde van het 
scherp ； het einde is schuin bijgcsneden, eenigszins 
her- tenpootvormig en aan het cinde vcclal met cen 
zilveren overtrekje voorzicn. De schecdo bestaat uit 
twee donkerbruine houten bladen, over de gehcelc 
lengte even breed doch met verbreede nxmding, en is 
voorzien van zilveren beslagban- <icn of van eon 
geheel doorJoopcndcn zilveren overtrek. In het hout 
van <le schecde zijn soms tor versiering oude 
zilveren niunion ingelcgd. Deze JIakas. jnessen, 
bacli, zijn tc onderschcidcn in twee soorten, nam. 
badi -sosoro, met gedamas- (■eerd Icnirnct, wclke 
allccn als wapen worden, ge- liruikt, cn badi paleba, 
die zoowcl wapen als ge- Jcolscbaj) zijn. 

Ondcr de van den gewonen vorm afwijkende 
11 zijn \ooral ook de palitai van de Men- 1,.u 

wei-<i]a)i(lcn te ver n) cl den. Dcze wapens heb- ben 
<■'■!< rerht l( inrn(tt, met ccn rug over het mif.Men, 
bijna tot de punt doorloopt. van jiiim 20 c.M, lengte
； bcidc zijden zijn schcrp. 
1 >c breed to, van 2 a 3 <•. M., is over het grootste 
(!< <■! van het h niirieb vrij wcl gclijk; <lc schcrpe 
punt li<it in het vcrlengde van dcu middenrug, ii；
iar welkcii de bcidc kanten toebuigen. Het 
palmlioutcn gevest, dat in doorsnede bijna cir- keJvdi 
iiii;/ is, liceft ccn flauwc helling, welkc uit- loopt in 
con st<；clvormig uibsbeekHcl, dat ecu hoek van 土 

90 vormt met het lemmer. Soins is (lit uitstecksel nog 
wecr <ipwaarts omgebogen en uitgesneden tot ccn 
vogdkop. De schecde bestaat uit twee plankjes, 
wclke onder door ccn schoentjc, boven door een 
mondstuk cn rotan- <>n)vlcehting wor«lcn bijecn 
gehouden. 

Pronk- cn staatsicwapens onderschcidcn .zich 
door sierlijkc en rijko bewerking. Atjdhschc 
reuutjongs hebben de greep wel ovortrokken met 
goucl, versierd met cniailwcrk en cdcls'teencn; ook 
de schecde wordt wel van eon gouden over- trek 
voorzicn. Tot de Javaanschc hofkleeding be- hoort 
een klein kapmes, mot ccn kling. die vcel gcJijkt op 
de bovrcn beschreven messon der Mali a saren. Aan 
do gcvcstzijdc is dcze Javaanschc u' doeng echter 
breeder, en danr begint het scherp concaaf, om editor 
spoerlig £ot don convexen 

boog over tc gaan. Het gevest echtQr is zuiver rccht, 
geheel loopendc in het vcrlengde van den rug van hot 
Icmmet. De gcheelc. lengte van het wapen, dus van 
Icmmet en gevest samen, is on- gevcer 35 c.M. De 
schcedc bestaat uit twee don- * ker bruin gcklcurdc 
houten bladen; aan de ach- terzijdc is een langc hoorncn 
haak tegen de schecde gebonden, met wclke het mes 
gedragen wordt in den gordel. Onder dcze kapmessen, 
welke vcclal zeer eenvoudig zijn afgewerkt, ko- nien 
ook heel mooi vergierde exemplaren voor, bijv. met 
gouden naga langs den rug, welkc om- buigt langs .den 
bovenkant, zoodanig dat bij het opgestoken wapen de 
gouden kop van de slang buiten de schecde blijft 
uitsteken. 

De ten onzent onder de stcekwapens zoo be- kende 
degens, met stootplaat tusschen lemmer en gevest, 
komen in- den Indischcn Archipel niet voor; wel vindt 
men er dcgenstol^ken, maar ze zijn toch ook zeldzaam. 
Men kent ze o.a. op Java en Sumatra. Het lemmer is voor 
een degen veelal - kort, en doet meer denken aan cen 
lange, twee- snijdendc dolk; doch lange degens komen 
spora- disch ook voor; deze zijn geen eigen maaksel. Het 
gevest is geheel recht, in doorsnede cirkelvormig, en de 
scheedc hceft den vorm van een gewonen rechten stok. 
Dezc bestaat weer uit twee stukken welke met 
rotanbandjes of wel met metalen beslagbanden bijeen 
worden ge- houden. In Atjeh werden vroeger wel lange 
degens gebruikt, om door de vloer van het huis heen 
iemand, die op zijn slaapplaats lag, te tref- fen. De 
degenstokken harok-harok, zijn in het Atjchsche min of 
meer waardigheidsteeken van oude teungkoe's. Op Java 
hccten deze wapens lontop. 

Opgave van nog enkcle Inlandsche namen van 
messen cn dolkcn: Java, badik, gobang, golok, soedoek, 
benda, koedi, loeki; g.Atjeh, peurawot, pangoer; Gajo, 
ba war, t jeliko ; Bataklanden, lajoek-lajoek, kopo-
lcopo; Minangl<a15au, kde-~ rambit, seivar, rentjong, 
badile ; Maleisch, siwar, belada^i, pisau raoet; Borneo, 
dohong. sadop; Makas., badi; Boeg., kaicali ; Noord 
Nieuw- Giiinea, halo, chdmau, soi-soi, kdmau, simara. 

KRISSEN. Een kris is nicer pronk- en staat- siewapen 
dan vechtwapen； in sommige land- streken was ecn 
bepaald soort kris ook beuls- wapen, voor de 
voltrekking van een ook wed er bepaald soort 
doodvonnis. Het aantal soorten cif vormcn is 
buitengewoon groot cn het maken van cen indeeling 
wordt bovendien bemoeilykt door de omstandigheid, dat 
er heel vcel over- gangstypen zijn. Een' algemecne 
bcschrijving van deze wapenen kan dus slechts enkele 
ken- tffekenen vcnneld<?n, wolke aan allc exemplaren 
gemeen zijn. Het Jem met is altyd aan beide zijden 
scherp, cn daar de kris bepaaldelijk stcck- wapen is, 
cindigt het in ccn scherpc punt. Het is rccht of met 
bochten; de dwarsdoorsnede hceft in lict midden, de 
longtcdoorsnede boven bij het gevest de grootste dikte. 
De breedte is altijd het gi'ootste juist onder het gevest ； 
van daar vers in alt hc.t lem met zich zeer spoedig met 
ecn lijnverloop, rcchts cn links in ecn sier- lijkc bocht, 
doch nooit symmetrisch； de angel of doom, waarop het 
gevest is vastgezet. staat nieb in het midden van don 
bovenkant. Is het Icmmet rccht. dan blijft vorder de 
breedto, na de eerste aanzienlijkc vorsmailing, soms 
over haast twee derde van de lengte vrijwel gelijk; cen 
enkele 
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maal is zelfs nog een zeer kleine verbreeding waar te 
nemen, vdor de twee scherpe kantcn in eon punt 
gaan. toeloopen ； het groot-ste, onderste gedeelte 
van eeh recht 1cmmet is veelal ten op- zichte van de 
lengte-as wcl synime,trisch. Is het lemmct voorzien 
van bochten, zoogenaamd ge- slangd, dan neemt na 
de cerste versmalling de breedto van het wapen over 
de gehoclc lengte heel Jangzaam en gclcidelijk af. tot 
dicht bij de punt de helling van het scherp naar de as 
groot.er wordt; dwarsdoorsueden. ergens over de 
groote onderste helft genomen, geven ook bij ecn ge- 
slangd lemmet een symmetrische figuur to zien. De 
afwerking van het Jem met aan de gcvestzijde 
geschiedt veelal door het aanbrengen van een 
afzonderlijk bovenstukje, waar de angel door- heen 
gaat. De lengte, welke bij de kleine soorten toch 
zelden of nooit minder is dan 2(I.M., be- draagt bij 
lange soorten. als de zoogen. keris pandjang. soihs 
meerdan een halve Jleter. Het ge- vest is van hout, 
been, ivoor of van metaal, so ms bijna recht, dikwijls 
iets gebogen als een pistool- kolf, doch flauwer, of 
wel met een hoek omge- bogen en dan so ms bijna 
winkelhaaks. Als het niet van metaal is, rust het 
meestal, nict iminer, met het ronde ondercinde in een 
klein metalen bekertje, den gevestring. Het aantal 
variaties in den vonu der gevesten is zeker niet 
kleiner dan in dien der klingon; niettemin schijnen al 
deze onderschcidene vormen teruggevoerd te kunnen 
worden op enkele motieven en wellicht zijn deze 
ontstaan uit een oermotief. Bij een kris behoort een 
scheede met een breed bovenstuk, het huisje of 
schuitje; zelden is de geheele scheede uit 6en stuk 
bewerkt； mcestal zijn' scheede en huisje later 
aaneengevoegd. Van die bovenstukken zijn 
wederom allerlei vormen in gebruik； de rest van de 
scheede is steeds van hetzelfde - model, be- houdens 
het onderste stuk, dat- so ms verloopt in een 
verbreeden rand of schoen. Al deze onder- deelen 
bieden gelegenheid tot versiering. Het lemmet is 
dikwijls doorsmeed met pamor (zie aldaar), soms 
ingelegd met edel metaal, een enkele maal deels 
daarmede overtrokken ； de bochten aan de 
bovenzijde zijn meermalen op bepaalde wijze 
uitgevijld. Het gevest wordt dikwijls ge- maakt in 
fijn snywerk； cen metalen gevest, nict zelden van 
goud op zich zelf soms een kunststuk als gietwerk, 
wordt nog wel ver- sierd met edelsteenen; ook de 
gevestring is soms met edelsteenen bezet. De 
scheede wordt vpr- sierd door snywerk aan het 
bovenstuk; het onderste gedeelte wordt een enkele 
maal van tee- keningen in kleuren voorzien, 
jneermalen van een metalen overtrek. Ook een lieel 
eenvoudige kris kan door goede afwerking van de 
versclul- lende gedeelten een fraai pronkwapen zijn; 
onder do versierde, de kostbare krissen komen vele 
exemplaren voor, die in alle opzichten ware 
kunstwerken genbemd mogen worden, exemplaren, 
die een Just voor het oog zijn van ieder, die 
kunstnijverheid weet te waardeeren; voor- werpen, 
welken oniniddellijk is aan te zien, c.lat ze zijn tot 
stand gekomcii door de samenwerking van 
onderschcidene vakliecleh, die, ieder in zijn vak, 
uitjnuntten in technische bekwaamheid en kunstzin. 

De oorsprong van dit wapen is niet met zekcr- 
heid bekend. De oudste, bekende soort wordt 
vertegenwoordigd door de zoogenaamde kCris 
madjapahit, waarvan lemmet en gevest uit een 

stuk metaal zijn, het eerste reeds duidclyk in den 
krisvonn, het hiatste in de gedaante van ecn gehurkte 
menschelijkc figuur, welke sterk doet denken aan 
dergelijke figuren, die zoowcl in de ornamentiek als 
in de plastiek bij tai van stam- mcn van den archipci 
cen belangrijkc plaats in- nemcn. Deze soort krissen. 
die thans als bijzon- dcre poesaka golden, is stellig 
reeds zeer oud; in het Rijks^Ethnograjiliiscli 
Museum tc Leiden is ecn^exc m pla a r; lietwelk ge 
von den is in den kuil van den grooten middel-
koepel van den Boroboedoer; de mogelijkheid, dat 
het wapen rcccts- duH was, tocn het daarin gcraakte, 
is vol- strekt niet uitgeslotcn. Zij wint aan 
waarschijn- lijkheid door do omstandigheid, dat uit 
tai van aanwijzingen blijkt, dat in het bloeitijdperk 
der Hindoerijken op Java krissen werden ver- 
vaardigd met .een afzonderlijk aangezet gevest. Zoo 
kunnen dan niisschien de schier tailooze vormen der 
krissen van thans teruggevoerd worden tot dit oudste 
type. Tegenwoordig is deze wapensoort bekend over 
het grootste gc- deeltc van Nederlandsch-Indie: men 
kan wel zeggen, dat krissen zijn te vinden, al is dan 
som- wijlen het aantal exemplaren ook heel gering, 
bij alle stammen, die metalen wapens gebruiken. Het 
aantal plaatsen van vervaardiging is echter bij lange 
niet zoo groot als het aantal vindplaat- sen, en 
waarschijnlijk zelfs zeer klein. Te oordee- len naar 
de nicest gangbare benamingen, worden krissen 
slcchts gemaakt op enkele plaatsen van Java, 
Madoera, Bali, Zuid-Celebes en de Alaleische 
landen. HiermecTe zyn tevens vijf hoofdsoorten 
aangegeven, die wel niet met zekerheid van elkan- 
der zijn te onderschcidcn, maar waarvan enkele 
menigvuldig voorkoniende exemplaren toch bij- 
zonderc kenteekenen vertoonen, met beliulp 
waarvan zij. zicli latcn determineeren, zij het dan 
ook volstrekt niet feilloos. Zoo heeft bij v. de kris 
van Zuid-Celebes onder aan de scheede een 
schoentje, bo ven aan de binnenzijdc van de scheede 
een aangebonden dubbele lus ter bpvcs- tiging van 
den krisdraagband; J)et gevest in vogelkopmotief 
(zie beneden) is meestal kni<-- t*>rmig omgebogen 
in een richting, loodre< ht op het vlak van het 
lemmet; het huisje heeft eenigszins den vorin van 
een trapezium. !)<■ Maleische kris heeft ecn 
soortgelijk gevesb, doch de hoek in de buiging is 
stomper； het huisje van de scheede is minder hoog, 
meer rond gcvornxl en met eenigszins naar binnen 
omgebogen pun- ten, in den trant van ecn zeer 
gewild Javaanscli model, doch wal kleiner dan dit 
luatstc. Een groot huisje in bootvorm, met ver 
uitstekende boeg, de punten naar binnen 
omgebogen, en een fJauw gebogen houten gevest, 
met in de buiging twee bo ven elkaar gejJaatstc 
gezichts- .maskers, on vlakkc zijkanten, wijzcn Java 
als plaats van herkomst aan; doch naast dozen vorin 
Rent Java er nog vele andere. Krissen van Ma- doera 
en van Bali hebben als scheedebovenstuk dikwijls 
een huisje, dat rcchts cn links begrensd wordt door 
cirkeJbogen en aan de bovenzijde door een ietwat 
ingezonken, min of nicer zadcl- vormige gebogen 
lijn. De Balische zijn overigens veelal tc 
onderkennen aan de zeer eigenaardige 
gevestvorincn en aan het spiegelglad gepolijsbe 
Jemmer. Nogmaals zij er op gewczen, dat deter- 
jninatie naar de Jiier gesehetste kenteekenen 
volstrekt geen zekerheid geeft;' Java-krissen bijv. 
hebben so»is onder aan de, scheede een 
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schocn, en krisscn uit het Gajoland cvcneens. 
Vooral vifli het hierbesprokon wapen is het 

lommct dikwijls gcdamasceerd, juistcr： door- 
smeed met pamor. Dit geschieclt, naar de van Java 
bekende methode, ongeveer als volgt. De 
krissensmid, altijd empoe dus kunstsmid, necmt> 
twee platte staven van het uitgezochte metaal, 
omstreeks twee inaal zoo lang als het tc maken 
Icinmet, wclke hij reeds heeft geaffineerd, en welt 
deze, met ccn claartusschen geplaatste, cveneens 
reeds gcaffinecrdc staaf pamor, van denzelfden 
vorni, tot e6n geheel. Dit stuk wordt in de lengte 
uitgesmeed cn ondergaat dan de volgendc 
bewerkingen： het wordt omgewrongen en 
doorgokapt, waarna de stukken opnieuw wor- den 
saamgewekl ； het wordt over de geheele lengte met 
ecu beitel van een of meer gleuven voorzicn, 
daarJangs omgevouwen, gcweld en uitgesmeed, 
doch met den kant op het aambeeld liggendc. Al naar 
gelang van de toegepaste wijzen van be working, 
van hun aantal en volgorde, ver- toont zich op de 
kling het pamor in verschillcnde fjjne iijnfigurcn, 
kringen en golven, waaraan een kennei- nog kan 
zien, hoe het stuk is vervaardigd. De teckcning komt 
eerst duidelijk tot haar rccht na het maraneji, het 
bestrijken met een mcngsel van citroensap en 
arsenicuni, dat het pamor wit laat, doch de rest zwarb 
maakt. Men kent allerlci pamortcekcningcn, als bijv. 
ver- dorde kokosbladeren, blarak ngirid, gestorto 
rijst- korrcls, b^ras icoetah, muskaatnoot blocmen, 
sikar pala, temoc-bloemen, sikar Umoe, staande 
bloemcn. sekar ngadeg, wclke vijf als hoofdmo- 
tieven zijn tc beschouwen, waarnaast er nog tai van 
a nd ere bestaan. Niet minder groot is het aantal 
vormen van het 1cmmet zelf, en voor elkcn vorrn 
bestaat cen afzonderlijke naani ； doch alle zijn te 
rangsehikken ondcr twee hoofdgroepen, de rccht’c 
kris, kcri-s benir, doewoeng leres Kr., en de 
gcgolfde, keris of doewoeng ltdoek. A an zulk ccn 
lcn)met zijn verder te onderschciden, de rug,. ad11 ; 
diiarnaast, in het bovenstc deci, de bloed- gro('ven, 
sof/o(/an. met nieestal zeer sierlijk ge- bogen 
vlakken: de in het lemmer vastgesmede an^cl, peksi 
; < I a a rover geschoven, het op het boven vlak 
vastjfeklon ken bovenstuk, gand^a. Ann (!<• zij<le. 
<lie het verste van den angel uit- stcfkt-, is dit 
bovenstuk uitgevijld met tandjes, !/)■/■ a(j, wclke 
<><>k w<-l voortgezet worden tot ondfj1 lift ))(>\ <-
nstuk. De legenovergestelde zijde vertoont beiirdcn 
|)ct bovenstuk eeuige insnij- (liugcii, waarf.ii-hen 
worden uitgespaarcl de iianc >p(>or, djfiloi- iii' niel, 
<lc olifantslip, Iambi tjndjuft, CD de katjangblocni, 
kembanfj kaljang 

/.-itj'i?/<7(hoog-jav.); 
dezelaatste licfft vrij duidelijk <len vorm van een 
olifants- «lurf, wclke zich buigt om de Jip. Om (lit te 
zicn Jioude men het wapen in de hand, met de I)iint 
naar boveii, cn zoo in oct men ook de andere soort 
versioringen bcschouwen, wclke juist op die j)laaLs 
bij voorkcur worden aangebracht, sonis in den vorm 
vnn cen inakara, de visch met olifantskoj), waarvan 
in de bouwkunst zooveel de koj)\vordb gobruikt; 
clan weer in den vorm van ccn nagakop, z66 dat Jict 
gehcelc slangcn- lichaam den iiiiddenrug van het 
lemniet vormt; weer anders met een gevleugeld 
Icouwtje, enz. Deze on dcrgeljjkc versicringen 
worden aange.- bracht in goud ； vooral op BaJi 
worden zc bij- zonder fijn nitgcvocrd. Ook voor hot 
bezicn van uitvoeriger versicring, door cen gouden 
overtrek 

van het bovenste krisdeel, waarin soms ecn kala- kop 
gchccl oingevcn door lof- en rankwerk, en ook wel 
blocmen van kleinc diamanten, houde men de kris 
met de punt naar boven. 

De op Java mecsb voorkomendo gevesten, oekiran, 
deder Kr., zijn uit kintoening, tajoeman of andere 
houtsoort gesneden in den vorm van cen slechts 
weinig gebogen pistoolkolf. Aan de ondcrzijdc, 
boengkoel, wordt ecn gat geboord, waarin de angel 
van het Icmmct met djaboeng wordt vastgekit. Die 
ronde onderkant is soms omgeven door een metalen 
ring, s^.loet, en rust bijna altijd in een metalen 
gevestring, mindak. Deze hoofdvorm blijft veelal 
bewaard dok als ander materiaal is gebruikt, hoc het 
gevest ook met het allerkunstigstc snijwcrk is 
versierd. Of het eindigt in een paardenkop, in het 
hoofd van een mensch; of het geheele gevest een 
men- schenfiguur, een tempelwachter, een godenge- 
stalte weergeeft, de hoofdeontour blijft min of nicer 
bewaard ； en dit geldt ook v8or de drukke of zelfs 
overladen krisgrepen van Madoera, waarop van 
allerlei figuren in snijwerk worden aangebracht. 
Balische krissen dragen andere gevesten； sommige 
hebben eenige insnijdingen. welkc doen den ken aan 
de plooien in den balg van een harmonica, wclke 
vorm ook op Lombok veel voorkomt； vcle zijn min 
of meer cylihclriscli, in het midden iets dikker, ondcr 
en boven met een afgeknotten kegcl als kraag, waarop 
een bol- segment, ecn stervormige verhooging of 
andere afwerking, zoogen. grantim-vorm, wclke ook 
in goud voorkomt. Het middelste deel is dan wel 
gegroefd met lijnwerk, omwonden met draad, bezet 
met haar in heel korte borstcitjes, enz. Naast deze 
soort verdienen vermelding de in hout gesneden 
beelden. de a circ perdue ge- goten gouden 
krisgrepen, dikwyls nog zwaar met juwoolen bezet, in 
zeer onderscheidene gestalten van een of ander 
raksasa, in welk geval het gevest togok hect, waarin 
soms weder duidelijk de hoofdvorm van de 
Javaansche gevesten te herkennen is. Bijzondere 
aandacht vragen de minder frequent gebruikte 
garoeda-figuren; deze toch vormen cen overgang naar 
de krisgrepen van Zuid-Celebes. De bedoclde 
Balische, die met uitshiiting van elken twijfel een 
garoeda afbeel- den, kunnen aanwyzen dat het 
vogelkopmotief, hetwelk de noi'malc krisgreep van 
Zuid-Celebes te zicn geeft, ook hoogstwaarschijnlijk 
oorspron- kelijk aan den garoeda is ontlcend, welke 
andere duidelijke gelijkenissen or dan ook in inogen 
zijn te onderkennen. Zoo zullen waarschijnlijk ook de 
krisgevesten van ciders, weh<c bij dezen vorm 
aansluiten, al gelijken ze ook sprekend op een 
kameleon of op iets anders, toch cen garoeda nioctcn 
voorstcllen, al blijft or van het oude motief soms 
sicchts zeer weinig over. 

De krisscheedo heet in het Javaansch wa- rdn(jka, 
met wclk woord ook ket huisje of schuitje allcen 
wordt aangecluid: het langwcrpige onder- stuk noemt 
men gandar. Deze wordt gemaakt van tjenddnd, 
trenibalo of van timahd-hout, aan een stuk, toarangka 
/liras, of in twee gcdeelten, warangka poto'an. Het 
huisjo heeft velorlei vormen, bijv. mot lango, 
gekromde hoorns, wa-1 rangka beranggah, als een 
niaansikkel, warangka tanggalan, als de gjagvrucht, 
icarangka gaja- man. Do ligplaats voor het lenimet 
wordt in het houb uitgeboord en voider gcvijld. Aan 
do schee- (len van Bali, waar krissen gemaukt worden 
byna 
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zoo lang als een korte houwcr, is dikwijls tc zien. dat 
het gedeelte onder het huisje vervaardigd is uit twee 
bladen, welkc aan clkaar siijn gelijmd； de 
buitenzijde is dan bclegd met een belegstuk in 
gevlaind houb, als het overigc deel van minder 
sierljjk, ongevlamd hout is gemaakt. Ook van 
Maleische krisseheeden is de eigenlijkc saroeng wel 
van twee aan elkaar gelijmde bladen vervaardigd. die 
dikwijls nog door bandwerk van metaal of van rotan 
zijn verbonden. Uitge- boorde scheeden worden 
ochtcr in de Maleische landen ook gebruikt; en op 
Zuid-Cclebes is het weer i-egel, dat de ligplaats in de 
scheede door boren wordt gemaakt. Waar krissen 
oorkomen, kent men ook allerwege de met een 
metalen bekleedsel versierde scheede. Zulk een 
bcklceding omsluit het geheele stcelvormige 
gedeelte, la at aan de binnenzijde een sJeuf onbedekt, 
of bedekt allecn de voorzijde en de zijkanten, zoodat 
aan de achterzijdte bijna over de geheele breedte het 
hout zichtbaar blijft. Zij wordt uitgevoerd in goud. 
zilver, soeasa of in koper; het omhulsel is effen en 
glad of in verschillende niotieven ver- sierd. 
Natuuriijk behoort bij cen krisscheede, aan welker 
penaok, gelijk op Java het metalen overtrek beet, veel 
zorg is besteed, ook een mooie warangka. Deze is 
dan wel van ivoor, van een bijzonder mooi gevlaind 
stuk hout, en ook wel uitgevoerd in fijn snijwerk. 
Vcrsiering van de scheede door beschildering is veel 
minder ge- bruikelijk en schijiit alleen voor te komen 
op Bali. Wel kan men ook Java-krissen aantreffen. 
waarvan de scheede in verschillende kleuren zijn 
beschilderd met demonen, wajangfiguren, blad-, 
bloem- en rankornament, enz., doch het schilder- 
werk toont dan toch duide]ijk zijn Balische af- 
komst; men vergelijke het bijv. met dat op de van 
Bali bekende doosjes Ger bewaring van stalen sporen 
voor vechthanen. 

Vrij sterk afwijkend van de krissen in N e- 
derlandsch Indie is de kalis (met 1 inplaats van r) van 
de Philippijnen en die van de Soeloe- eilanden. De 
laatst bedoelde komen ook voor in Noord-Borneo, en 
bij nog jonge excursies in de Djambi- en 
Indragiristreken zijn er ook daar enkele exemplaren 
van aangetroffen; ook de Leidsche Catalogus, Deel 
IV, vermeldt een exem- plaar- onder de wapens van 
Riouw. Het lemmer dezer krissen is lang en houdt 
over een groot deel der lengte bijna dezelfde breedte, 
zoodat het wapen even goed voor houwen als voor 
steken is te gebruiken. Dit geldt zoowel voor do 
rcchtc als voor de gegoJftle Jcminers; de go]ven zijn 
klein en ondiep, zoodat de jniddenrug weinig van de 
rechte lijn afwijkt. Kcnmerkend zijn vooral de 
koperen of ijzeren beugel oin- het verbreede bo- 
vendeel, ter plaatse waar zich de olifantslip on de 
hanespoor (zie boven) bevinden, en verder de 
gevesten. Deze laatste zijn bijna recht, bij de 
Philippijnsche uitloopendc in een knop in vogel- 
kopmotief, by de Soeloe-krissen in cen gesty- 
leerden zittenden vogcJ, waarvan kop en staart 
aanmerkelijk uitsteken. 

Op Java en Bali behoordc vroeger de kris als het 
ware tot de nationale kleeding der aanzien- Ijjken. De 
Javaan steekt het wapen achter tus- schen den gordel
； de jBalier draagt het hooger op den. rug, het rechte 
deel der scheede onder het hoog opgetrokken kleed, 
zoodat het gevest over den schouder met de hand is 
to bereiken. Bin- nenshuis plaatst men op Bali de kris 
in een 

standaard, welke wel den vorm Uecft van cen 
gehurkten tcmpelwachter, met ecn der handon 
zoodanig gestcld, als omslotcn duim en vingers de 
scheede; zoodat de Opening gclcgcnhcid biedt oni 
het wapen er in tc plaatsen. Bocgineezen cn Mak ass 
ar on dragon do kris aan con langcn draag- band, 
welkc gaat door de lussen van koord, die aan de 
binnenzijde van de scheede, juist on dor het schuitje, 
zijn bevestigd door cen of andcro omwinding. 
Maleiers dragen de kris voor het ]yf, een weinig naar 
links, in den gordel ； doch de kris-
pandjangwordtaan een band over den schou- der 
gedragen. 

Opgave van nog eenige Inlandsche namen voor 
krissen: kerrea, abinan, (Mad.)； kadoetan (Bali); 
seU (Mak.); tapi (Bocg.); keris (Mai., Atjdhsch)； 
keris, ponddk, ponok (Gajo); karih (Minangle.); 
soorten van krissen: rechte kris, keris sipockal 
(Mai.); pondok be.loel mala (Gajo); sM sapoekala 
(Mak.)； tapi sapoekala (Boeg.); gegolfde, 
q)aroeng, paroeng sari； keris Ijerita (meer dan 9 
bochten) (MaL); pondok inoelengkok mata (Gajo) 
； sell lamba taloe, lamba lima, lalaoe (resp. 3, 5, 7 
bochtcn) (Mak.)； tapi lamba tdloe (Bocg.). 

I. d en II. c. LANSEN en PPEREN. Deze stoot- 
wapens zijn op de eenvoudigste wijze te maken van 
bamboe； niettemin worden bamboe-lansen weinig 
aangetroffen, wellicht wijl ze niet worden bewaard, 
juist omdat ze zoo gemakkelijk kunnen worden 
aangemaakt. Zelfs bij de Papoca's zijn de meeste 
lansen van hout. Dikwijls worden ze vervaardigd uit 
een lat van pahnhout, de schacht rond, de punt 
toegespitst, het ondereinde iets zwaarder, soms 
breeder en plat, soms tot een korte puntige schoen 
toegesneden. Dergclijkc houten pieken komen in 
den geheelen arc])ipel voor. Reeds iets nicer 
samengesteld zijn de lansen der Papoea's, welke 
bestaan uit ecn rondo houten schacht, waarover een 
punt is geschovcn van bamboe of van been, 
afgeslepcn in den vorn)van een beenen dolk. Meer 
bewerking is noodig voor de lansen, welke aan 
Nicuw-Guinea's Zuidknst veel voorkomen, met tai 
van we'erhaken aan de punt: deze haken toch moctcn 
bij het bewerken in het hout worden uitgespaard. J)c 
wccrhak(,n bevinden zich soms slechts aan eenc 
zijde, on hebben dan wel den vorm van klauwen ； 
bij an- derc lansen staan zc diainetraal tegenover 
clka/i- der, zoodanig gegroepccrd, dat het vlak 
gcdadit, door de punten van do nieest 
vooraanstaando groep, loodrecht staat op het vlak 
door con vo)- gende. Meer sporadisch vindt men aan 
de Zuid- kust van Nieuw-Guinea houten lansen met 
cen. bladvormigc punt, die toch ook met de schacht 
uit 66ii stuk hout is bewerkt. Aan de Noordkust 
vertoont de doorsnede over het voorstc gedeelte wel 
een vierkant, zoodat aan de buitenzijde vicr ribben 
zijn te ondersclicidcn ； in deze ribben worden 
inkepingen gemaakt, zoodat langc rijen van klcino 
tanden worden gevormd. Ecn veel sicr- lijker model 
hebben de zoogen. ccremoniefil-lan- sen van Nicuw-
Guinca, welke echter nict alleen bij ceremonicin 
dienst docn, maar ook worden gebruikt als een 
gQWone werplan?, ])e 'punt. i$ in doorsnede rond, 
cn draagt geen wcerhakcii: Jaar- onder volgt cen 
verbreeding van het hout, zoodat tussclien de punt 
en de eigenlijkc schacht ecn plankjo is uitgespaard, 
niet dikker dan de schacht zelf, een ])aar decimeter 
lang en ongcveer3/4 deei- metei' breed, met 
afgeronde iioeken, ovaalvormig of ook wel 
peervormig. Dit plankje wordt met 
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snijwerk vcrsierd, waarbij de spirual het mecst 
gevolgde mo.tief vomit. 

Om werplansen vcrder to kunnen wcrpen dan met 
de hand mogelijk is, wordt in vole landen, bij allcdei 
volken, con afzonderlijk werktuig gebruikt, bekend 
ondcr den naam spedrwerper. In Australie on op vcle 
eilanden van Melanesio is het algemeen; in het 
Oosten van Nieuw-Guinea komt het nog vrij veel 
voor, in het Oosten van het Ncdcrlandsche gedeelte 
meer sporadisch； terwijl het verder Wcstclijk in den 
archipel on- bekend is. Zulk een speerwerper bestaat 
uit een stok met handvat, en aan de andere zijde eon 
kleine, uitstekende haak, welkc past in een holte 
onder in de schacht van de Ians; of uit een smal plank 
jo met handvat, en aan het andere einde een 
verdikking met holtc, tot ligplaats voor het uiteinde 
van de schacht. Naar gelang van den vorm, 
onderschcidt men de speerwerpers in mannelijkc en 
vrouwelijke. Het instrument vormt als het ware een 
verlengstuk van den arm； het geeft aan het 
weggeslingerde wapen een grootere 
aanvangssndheid. Een ander iniddel om hetzelfde 
effect tc verkrijgen is de speer- slinger, doch dit 
werktuig is uiterst weinig be-, kend; in Melanesie 
komt het voor op *Nieuw- Caledonie. Er zoudc hicr 
geen melding van zijn gemaakt. ware het niet, dat in 
het Rauten- strauch-Joest Museum te Keulcn een 
pijlslinger met pijl, d. i. een soort kleine speer, voor 
de vogeljacht aanwezig is, herkomstig van Bali; 
waaruit kan blijken dat ook in Ned.-Indie dit 
werktuig uict volslagcn onbekend is* gewecst. 

Van Nicuw-Guinca moeten nog vermeld worsen 
de langc vischspcrcn, met een ronden, langcn stok als 
schacht, waarop een stel punten is be- vestigd, 
meestaJ vier in aanta), gesneden uit hout, en 
zooclanig met rotan bindwei'k aan cl- kandrr 
bevestigd, dat ze naar voren van elkan- dcr wijkcn, 
als uitgespreidc vingers van een hand. Doze speren 
zijn dus duidelijk ondcrscheidcn van 

in het W'l.'.steljjk decl gcbrnikelijkc harpocncn 
met een of twee gcwecrliaaktc ijzei'en punten. 

Bovcji is reeds gezegd. dat eenvoudige houten 
]>icken alh rwcgen worden gebruikt. Ook kent mcji 
in hcl Westen w<-l lansen met overgcschoven 
bainbocpmit, bijv. op Celebes, of met aangc- bondcji 
punt, als bij do Dajaks: doch buiten 

w-Guinoa cn ook wel bin non (lit ciland, o.a. 
hier en danr aan de Noordkust, worden do lanspuiitcn 
in den rcgcl gemaakt van mctaal. 

j.inzicn van(l<- verbinding tusschcn schacht 
(U) inctalcji jnnit zijn twee nicthoden tc onder- 
Hciieidci). Al costal is <Ic |>unt voorzicn van eon 
doom, w(Jkc in de schacht wordt gclaten. Daar ter 
plaats(: nio(；t tegen opsp]jjtcn van de schacht 
worden gewaakt. DiC geschiedt sonis door oni- 
vlcchting met rotanband, voora)in<licndeschacht 
van rotan is. Zoo bijv. in het Zuidoosten van Celebes
； de omvlcchting is daar wel voortgezet tot over «le 
halve lengte van de schacht. Bij andc- ro lansen legt 
men een ijzeren band spiraalsge- wijzc 011】 het 
bovcncindc van de schacht, als bijv. J)ij Jansen ^por 
olifantcnjacht in Noor<l-Su- inaira, en bij 
verschillcndc soorten lansen in het Oosten van den 
archipel. Het mcest gewono middcl, om de 
bovenzijdo van de schacht tc versterken, bestaut in 
heb ajinbrengen van cen metalen bus, ccn breed 
beslag, lictwclk ook ge- legenheid biedt tot 
vcrsicring met kraagwork, <,iscleeren, enz. De 
tweede wijzc, waarop men 

punt on schacht verbindt, wordt verkregen door de 
punt aan het schachteinde te latcn overgaan in ecn 
huls van hetzelfde motaal, waarin dan de schacht 
wordt vastgezet. Dezc bevestiging is vecl minder 
algcmccn, hoewel nict beperkt tot een bepaald gebied 
of eon bepaalden volksstam. Veel zcldzamer zijn de 
lansen, met ijzeren schacht met do punt uit een staaf 
gesmeed; de metalen schacht krijgt over cen groot 
deel van de lengte een houten mantel, opgcslotcn 
tusschen een paar ijzeren kragen, of ringen. Aldus 
kent men ze bij de Tomori en op de beide Oostelijke 
schiereilan- den van Celebes. 

De lanspunten worden "bewerkt in velerlei 
vormcn. So ms gebruikt men er het lemmet van een 
dolk voor, in Atjeh bijv. van cen reuntjong; andere 
punten hebben bochten als het lemmer van een 
zoogen. gcslangde kris; weer andere hebben den 
bajonetvorm, in doorsnede vierkant met duidelijk 
ingebogen lijnen tusschen de hoek- punten; doch alle 
deze zijn eenigszins uitzon- dering. De meest 
voorkomende vorm is die van een langgerekt blad, 
soms met een duidelijken rug ter weerszijden over 
het midden, of anders aan beide zijden plat. Het 
breedstc gedeelte ligt bij den cenen vorm aan de 
steelzijde, bij andcren in het midden, zoodat het 
scherp ter weerszijden eerst concaaf, daarna convex 
is. Naast den blad- vorm komt ook de lancetvorm 
voor. Vooral op de Oostelijk gelegen kleine 
eilandengroepen en op cnkele eilanden bewesten 
Sumatra worden de punten voorzicn van 
insnijdingen, aan een of aan beide zijden, zoodat 
groote, schcrpe haken in het mctaal worden govormd. 
Versiering van den vorm geschiedt bijv. door aan de 
steelzijde een verbreeding te niaken, met oogen, 
gekartelde randen, krullen, e. d. ； voorts door het 
dooreen- smeden van hard en zachb metaal als bij 
krissen, ten onrechtd nicest damasceeren genoemd. 
Vcelal behoort bij de lanspunt ook een schecdc, be- 
staande uit tweo bladcn, wclkc weer door rotan of 
metalen bandwerk aan elkandcr zijn bevestigd. Bij 
sommige afwijkende vormen der punten, zooals ze 
bijv. van Madoera bokend zijn, be- staandc uit een 
gevorkten tak van ijzer, do eene vork iets kortcr dan 
de andere, en beide eindigencl e in ecn korte, breede 
bladvormige punt, is het gebruik van een schccde van 
zelve uitgesloten. 

Het metalen beslag of de bus om het bovenste 
gedeelte van de schacht wordt vcelal vervaardigd van 
messing, soms van zilver of van soeaso； ver- sicring 
met goud komt ook voor, en bij enkolo staatsielansen 
is do gcheole buAnet goud over- trokken. Do groottc 
of breed to van zulk een band is natuurlijk zeer 
verschillcnd； soms is doze wel 2 d.M., mcestal 
echter minder. Door verdeding in verschiUende 
vakken, door middol van groovon of uitsbaande 
ringen, het versieren der vakken met cisolcerwerk, 
hot afwerken bo- ven cn onder met kraagjes in 
allorlei vorm, kan dit onderdeel nog 咕 dicncn tot 
vorfraaiing van het gchecle wapen^pJij de lansen van 
Makassaren cn Bocgineezen wi)rdt tusschen dezo 
bus on do punt dikwijls ccn zilveren muntstuk 
geplaatst, nict zeklcn ecn gulden, dat natuurlijk eerst 
door- boord inoet worden om de doom van do punt 
door tc laten. 

Pc scJiachten worden het meest gemaakt uit cen 
hardo houtsoort, rond of kantig, in het laatsto gov al 
met ccn regel matigen vcelhoek als doorsnede. 
Gewoonlijk zijn ze ovoi* de gehecle 
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lengte even dik, soms loopt het ondcreinde (de 
schoen) iets dunner toe. Spits toeloopen van een 
korte schoen vangt bij sommige cxemplaren aan na 
een verbreeding of verdikking van het hout, zoodat 
de bovenzijde van de schoen een duidelijken rand 
vertoont. Ook worden ijzeren, in een punt 
toeloopcnde schoenen onder aan de schacht 
bevestigd. Ringen en groeven in het hout 
uitgesneden worden wel ter versiering aange- bracht
； bij enkele exemplaren is de geheele schacht aldus 
geringd of gegroefd. Versiering met haar komt voor 
aan het beneden gedeelte van korte spiesen bij 
sommige Dajaksche stam- men; en voorts bij. 
volken .van Celebes, zoowel bij Makasaren en 
Bocgineezen als bij de To- radja's. Op Celebes 
gebruikt men da ar voor lang bokkenhaar, dat met 
een einde vastgewerkt wordt in een koord, zoodat 
een langc band van als franje afhangende haren 
wordt verkregen. Door het koord langs een 
schroefiijn oni het onderste gedeelte van de schacht 
te wikkelen en te bevestigen, wordt dit gedeelte i-
ondom met de haren omgeven. Aldus opgesierde 
lansen zijn een soort staatsiewapen voor vorsten en 
hoofden. De lengte van de schachten varieert in 
hoofd- zaak tusschen ougeveer 1.50 M. voor de 
kortere soorten en 1.80 a 2.50 M. voor langere. 
Evenwel, in sommige streken zijn de lansen 
aannicrkelijk langer； op Soemba bijv. worden 
vechtlansen gebruikt van wel 5 i 6 M. lengte en op 
Bali kent men dergelijke lange staatsielansen, 
waarvan de schacht dan wel is opgesierd met cen 
menigte breede ringen in bladgoud, terwijl de bus 
aan de bovenzijde dan ook van geciselcerd goud is. 

Een eenigszins bijzonder type-geven de lansen 
voor de hertenjacht van Zuid-Celebes, boelo tado, te 
zien. De punt is smal en niet lang, eenigszins 
rietbladvormig, het beslag goed bewerkt in edel 
metaal, de schacht van licht of donkergekleurde 
bamboe, met het dikke einde aan de puntzijde, 
omstreeks 2.50 M. lang, dun toeloopend en aan het 
ondereinde voorzien van een holte, waarin het 
lassokoord kan worden gelegd. Om splijten te 
voorkomen is dit ondereinde dikwijls voorzien van 
een breeden band, vervaardigd van nauw- keurig 
aansluitend? omwindingeii van garen. Op ongeveer 
twee derde van de lengte. gerckend van de zijde van 
de punt, is tegen de schacht een opstaand hoornen 
plaatje aangebonden, voorzien van een oog en een 
opengewerkte groef, zoodanig dat het lassokoord 
door deze groef kan worden heen gedrukt tot het 
door het oog loopt; de groef is iets nauwer, het oog 
eon weinig wjjder dan de dikte van het koord. De 
bevestiging is nauwkeurig aangegeven in den 
bekenden atlas van Dr. Matthes. 

Te dezer plaatse kunnen ook nog genoenid 
worden, de van Java wclbekendc die ven rangers, 
tjanggah, bestaande uit een vork van hout, bij 
uitzbndering van ijzcr, o m won den met doornige 
takken, resp. voorzien van tanden, waaraan een 
lange steel of schacht, wclk wapen goed te ge- 
bruiken is, oin zich iemand van het lijf te Louden, of 
iemand, die wil vluchten, tot stilstaan te nopen. 

Opgave van nog eenige inlandsche. namen: 
At»j&h: loembak (Jans), loembak boengong 
djeumpa (n?et korte punt), toembak on boeloh (j)unt 
in het midden breed), loembak lhee saffde (punt 
driehoe- kig), kapok (werpspies); Gajo: koendjoer, 
seligi, aroek-aroek ; Bataklanden : hoedjoer, 
limbing ; 

Minangkabau: tombak, galah, saligi, tombak da-. 
oen aocr, t.bapiarit (gcwcerhaakt) ；Zuid-Sumatra: 
koedjocr, koedjor, k. pandakan, k. balau ^ntak ; Nias
：/。力。； Mdntawci: soat, sosoat; Maleisch: 
loembak, limbing, koedjoer of koendjoer (met bree- 
do punt),sHligi(houten Ians zondcr mctalen punt), 
s^roendjang (id.), tjogan (staatsielans) of djogan, 
roejang (geweerhaakt), serampang (met 3 pun- ten): 
Java: loembak, lembing, se.lic/i, tolok, godong 
andong, loembak blandaran, t. lelUmpak, t. Ion top, 
t.segrek (met zaagpunt) navggoJo,sarotomo(pronk- 
lans), (id.), penoeroeng (id.)； Madoera, saeng, 
Umbhing, tombhak ; Borneo: loendjoe. loembak, t. 
biring (met lange smallc punt), bakir oena, bodang 
sewong, tamboeloh, djampaboehan (werp- Ians), 
boetang bel, bidji baloh (naar den vorni v. d. punt), 
do Jia katingan (werplans); Makas: poke barangang 
(met bokkenhaar), boelo tado of bakong la do 
(striklans), Ijidaroe, painoeloe, poke qxmgka, poke 
landjangang, kandjai, poke sangkoeng, takkang, p. 
paroeng (punt geslangd), saraba (ge- heel v. 
bamboe), poessoe-poessoe (gcheel v. pinanghout)； 
Boeg.: bassi bar any a, bassi adje ta'do of b. wakko 
tado (striklans), pamoeloe, to- djarroe, bassi pakka, 
b. sonresang, b. kalitcago, b. koempa, b. sangkoeng, 
b. takkang, b. paroeng, kandjai; Toradja： tawala 
(schacht gestoken in huls), pontjakoe (korte 
steeklans), sorongi (punt met doom in de schacht), 
tanggerahi (punt en schacht een ijzer). tinongkai 
(gcheel v. bamboe); N. Celebes: djoewalele (staatsie, 
Gorontalo), saga'i, sago-sago, kalawit, tinedoenga 
n : Halma- hera： niboer; Boeroe： dapan, nah er o; 
Bali: toembak, djemparing. (met ijzercn schacht); 
Noord Nicuw-Guinea： frei, nd, oebre, oebrcrc, 
brere, man- haini, jedri, soes (vischspeer), sendom, 
sendorn chdrivi (id.); Zuid-Nicuw-Guinea: 
koeroema, •ruanf/koe (vischspeer). 

JI. a. (zie bij I. 
II. b. SLINGERS. Hoewel de stecnslingei, over een 

groot deel van den archipel wel bekend i«, schijnt dit 
werktuig toch weinig tc zijn gebruikt. of reeds sedert 
lang in onbruik te zijn gcraakb. Slechts zeer enkclc 
mcdedcelingcn niaken jnei- ding van het gebruik er 
van in den krijg, als bij v. in. den oorlog op Java van 
1825― J 830, in <!<,)) Padri-oorlog op Sumatra, bij 
de exj)e(litie van ]8G3 in het Zuidcn van Nias. In 
midden Sumatra warden (worden ?) van touw 
gevlochtcn slingers, bestaande uit een 士 5 c.M. 
breed on 30 c.AL lang middenstuk met aan de bcide 
cinden cen band of koord, ook gebezigd om gedierte 
uit de rijstvcldcn te jagen, nict wegens groot<j 
trefkans, maar wegens den slag, die bij den worj) 
wordt gchoord. Het Rijks Ethnographiseh Museum 
te Leiden bezit een excmpJaar van Zuid-Nias, 
bestaande uit ecn stuk karbouwenlocr, langwer- pig 
vierkant van vorni, met afgeronde hoeken, voorzien 
van e.en koord aan eenc zycle, zoodat niet kan 
blijken hoe het werktuig jn,oct worden gehanteerd. 
JJct gclijkt zoovcel op de van Nias bekendc 
strijdgordels (zie deel IV van den Cata- logus, pag. 
52, noot 1), dat de vraag rijst of het door den 
schenker als slinger aangeduide voor- werj), wel 
inderdaad een stewsJinger is. Js het dit werkelijk, dan 
zoude de jnogeJijkheid niet uitgeslotcn zijn, dat de 
bedoelde gordcls voor den strijd worden 
niedegenonicn, om zc zoo noodig als slinger te 
kunnen benutten, wcllicht, door het einde van den 
lederen gordelplaat, dat geen koord draagt, er ook 
mede te voorzien, In het verre 
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Oosten van den archipcl schijnt de steenslingcr of 
niet of slechts sporadisch^gebezigd te zijn gc- 
worden； doch nog nicer Oostwaarts wcl, zoo by v. 
op Nieuw Calcdonie, bij de Baining op Gazelle 
schiereiland, op Nieuw Mecklenburg, Mariancn, 
Carolincn, alwaaf ineest spitsovalc stcenen spcciaal 
voor het slingeren wcrclen (worden ?) gebruikt, 
welke op Nieuw Pommcren uit den zoo- gcn. 
rouzenschclp worden gcslepen. 

Opgavc van enkele inlandsehe namen: Java： 
bandring, bandil ; Minangkabau: oeinban tali; 
Maleisch: ali-ali. 

II. c. (zie bij I. d.). 
II. d. BLA4.5ROEREN. Dezc wapens, waarvan 

de grootste exemplaren een lengte hebben van 
ongeveer 2.50 M., hooren thuis in het Westelijk 
gedeeltc van den archipel； in allerlei streken van 
Sumatra, op Java, Bali, Borneo en Celebes worden 
zij gevonden, inzoriderheid als jachtwapen voor 
klein wild, vooral kleinc vogel's; doch bij vele 
Dajaksche cn bij enkele Toradjastammen dient het 
blaasroer ook nog als strijdwapen en voor de jacht op 
grooter wild. Het roer is van hout, en dan gewoonlyk 
voorzien van cen inetalen lanspunt, of van bamboe; 
het kaliber niet grooter dan ongeveer 10 a 12 m.M. 
Als projectiel .worden pijltjcs gebezigd, vervaardigd 
van bamboe, Lladnerf of arenpennen, ter dikte van 
een flinke brcinaakl, 20 a. 30 c.M. lang, en aan de 
achterzijde voorzien van cen kegeltje of propje van 
hout van zeer licht soortelijk gcwicht, van houtmerg, 
van boomwol, etc., dat in den loop siuit en verder 
zorgt, dat het pijltje in zijn baan niet kantelt. Zulk ecn 
projectiel heeft veel te weinig in ass a en snelheid om 
een mensch of ccn niet al tc klein <licr ernstig tc 
kunnen verwonden; wil het daar- tfficn het door den 
schutter bcoogde effect te- wcegl)rengcn. dan moot 
dus de punt voorzien zijn van snel workend vergif. 
In den rcgel zijn dan ook de pijlcn vergiftigd, en wel 
met uit plant- aardige bostanddeelen bererd gif, dat 
verseh n)oet worden aahgewond, omdat het vrij 
spoedig zijn kracht verliest. 

Houten blaasrocrcn worden gevonden op Borneo, 
Bali en bij de orang benoea of orang goc- j)o(；ng in 
den Riouw Archipel, die ze, naar wordt beweenl, van 
de J)ajaks hebben verkregen. De mccstc Dajaksche 
stanimen van middcl-Borneo verstaan (1<? kimst om 
zulk een wap(?n te vervaar- 

Zij plaatsen lict tc bewerken stuk hout, dat 
aunnx rkelijk (likker is flan het afgewerkte roer. 
Ii<)rizonl.-aal, cn stooten cn boron met ecn ijzereji 
sta：if, van rninstens 2 M, lengte, wclkc aan het eenc 
Ix-itdvorinig is bijgeslcpen, gel(d<l(：lijk aan ecu 
kanaal er (loorhcen. Bij on- v<T])oosd arbeiden is 
dezc cerste, rtiwc doorboring in ecn (lag gcrend tc 
jnaken. De loop moot nu nog op het verlangde 
kaliber gebracht cn ge|)olijst wordf-n, waartoc hij 
cersb wordt bc- werkt met ecn scJiranpijzer, een 
lange <1 ubbeige vou wen staaf voorzien van do 
noodige in- kervingen, tot er geen splinters nicer tc 
voor- schijn koinen ； vervolgcns met de schcrpe 
randen van stukken bamboo cn eindelijk met om ecn 
stok^gebonden Wadt-ren, welke als schuurpapicr 
<licnst> kunnen doen. Met deze zeer eenvoudige 
liiilpiniddclcn vvcct men door het hardste hout ccn 
kanaal tc niaken, schijnbaar haasb even zuiver ills 
ccn met de ineest volmaakte machines uitgeboordc 
gcwecrloop. Reeds voor diti kanaal gehecl afgewerkt 
is. begint men met ook do 

buitenzijde tc bearbeiden； de afwerking daarvan 
geschiedt ook door polijsten met de evcnbedoelde 
bladercn. Ter versicring worden soms schild- padden 
ringen om het roer gcschovcn, waartoe een gcdecltc 
icts dunner wordt bijgesneclen, zoodat na het 
aanbrengen van deze ringen de loop wecler overal 
van gelijke dikte is. Eindelijk wordt aan de voorzijde 
cen lanspunt aangebracht-, waarvan de angel of 
doom gewoonlijk met rotan vlechtwerk op het wapen 
wordt bevestigd. Dia- metraal tegenover deze punt 
houdt hetzelfde vlechtwerk een metalen staafje vast, 
waarvan een uitstekend cindje spiraalvormig is 
opgerold, of ook wel een houten stift met knopje: aid 
us krijgt het wapen een soort vizierkorrel. Naar het 
schijnt client deze korrel vooral om aan te geven, hoe 
het roer bij het gebruik moet worden vastge houden. 
De lange roeren toch zijn niet volkomen recht, maar 
hebben een kleine bulging of trekking ； bij het 
schieton moct het wapen zoodanig worden 
vastgehouden, dat deze kromming door het eigen 
gewicht van den stok cn het gewicht van de me- talcn 
punt zoovcel mogelijk wordt geneutrali- seerd. 
Houdt men het wapen in beide handen ongeveer 
horizontaal, zoodat men door den loop kan zien, dan 
blijkt de ziel zuiver recht, als de vizierkorrel boven 
is; draait men het roer nu 180° om zijn lengte-as, 
zoodat de korrel onder komt, dan blijkt het k ano al 
niet meet recht tc zijn, doch ge- bogen, sommige 
exemplaren zelfs zoo, dat men cr niet meer do<yheen 
kan zien. In verband hier- mede verdient net de 
aandacht, dat de lanspunt eenvoudig tegen den stok 
aangebonden is, en de angel of doom van die punt 
geen ingesneden lig- plpats in het hout heeft; 
mogelijk is dit zoo, om die punt, en dus ook de korrel 
te kunnen ver- plaatsen. .De vorm van de punt is bij 
de verschil- lende Dajaksche stammen nogal 
uiteenloopcnd, en het schijnt datbij elkcnstameen 
bepaaldevorm de voorkcur geniet. De roeren zelf 
hebben geen vas- te kenteekenen, met behulp 
waarvan tc bepalen is, van wclkcn stani zij afkomstig 
zijn. Behoudens de bckleeding met schildpadden 
ringen komt afzondcrlijke bewerking van het 
mondstuk by deze Dajaksche wapens zelden voor. 
Elders zijn de blaaspijpen meestal voorzien van cen 
afzon- derlijk mondstuk, of wel zooals bij die op Bali 
in gebruik, van een cikelvormigen stop aan weers- 
kanten. Op laatstgenoemd eiland is dit wapen 
volstrekt niet algemcen ； in Boeldlcng komt of 
kwain het nog het incest voor bij aanzionlijken; de 
eenigszins bajonetvorniige lanspunt is clan niet 
zilveren, soms met goudei、banden aan het roer 
bevestigd. . 

Vcel gemakkclijker dan van hout is ecn blaas- pijp 
tc vervaardigen van bamboo; dit inatcriaal is cr als 
het ware voor aangewczen. Bij de Barcc- sprekendo 
Toradja*s bezigt men twee a drie sbuk- ken van de 
banibusa longinodis, van zooveel mogelijk gelijke 
doorsnede, tusscheu twee Scliot- ten weggesneden. 
Deze stukken \yordcn tegen clkunder uansluitend en 
nauwkeurig in elkaars vcrlengdc bevestigd in ecn 
dikker stuk van de- zelfde bambocsoorb, van 
ongeveer 2 M. lengte, waarvan men de 
tusschenschotten heeft door- gestooteh. Bij de To 
Lage wordt het eene eindc voorzien van ccn houten 
mondstuk, het andere van ecn houten klosje; bij de 
stammen Zuidwest cn West van de Tominibocht, als 
in Saoesoe, Parigf, Ampibabo, wordt heb mondstuk 
vervaar- digd van buffelhoorn, terwyl het andero 
eindc 
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versierd wordt- met twee vlcugeltjes van ebben- hout, 
die met rotanvlechtwerk worden vastge- zet. 
Laatstbedoeldo vol ken bezigen het wapen ook in den 
strijd; overigens is het blaasrocr op Celebes enkel 
jachtwapcn. cn (lit is het ook, waar het nog gebruikt 
wordt, op Java en Sumatra; zoo bijv. by de 
Minangkabauers, die het bamboe- roer voorzien van 
een hoorncn of metalcn mond- stuk; bij de 
Mandailingers in wier gebied vooral de L^eboe's er 
gebruik van maken; in soinmige streken van 
Bcnkoclen, alwaar een lango bam- boe-geleding als 
blaaspijp ^vordt gebezigd. 

De pijltjes zijn voornamelijk to onderscheiden 
naar het materiaal. waarvan zij worden vervaar- digd, 
naar de punt en naar het shiitdopje. Bij de Dajaks 
maakt racn ze van bout of van palm- bladsteel, terwijl 
soins schacht en punt uit ecu stuk zijn; de punt is dan 
schcrp toegeslepen als een naald of flauw 
lancetvormig. Afzondcrlijke punten worden gemaakt 
van bamboe, lancetvormig; van ijzer of van messing, 
b]advormig met de basis tot weerhaken bijgewerkt: 
of, zooals wel voorkomt bij stain men aan de- kust, 
van haaientand of van roggestekel. Bij dezc samen- 
gestelde pijlen wordt de schacht dikwijls rood 
geverfd, bij de enkelvoudige zelden. De dopjes 
worden veelal gesneden van kajoe gaboes (zie 
aldaar), sponsachtig, zecr licht hout van een in 
moerassen groeiende plant, waartoe het te be- werken 
stukjo, op een houten priem wordt gc- stoken. tot het 
tegen con grondvlak stuit, dat juist het kalibcr van den 
loop aangeeft： het uithollen geschiedt met een 
houten boor. Tot het bereiden van pijlgif gebruiken 
de Dajaks voornamelijk sap van slingcrplanten, 
ipoeh, of van een boom, siren. Dit laatste vooral 
wordt nog met onderscheidene ingredienten 
vermengd, o. a. met het witte, zich in de lucht spoedig 
ver- dikkende melksap van jongc bamboe, met het 
sap van keladi of van een and ere aardvrucht-, van 
toeba-wortel. met tabakswater, etc. Met een mesje of 
pinnetje wordt het gif op de pijlpunten gestreken. In 
verschen toestand is het zeer snel werkend. Zie 
overijrens het artikel PIJLVER- GIFTEN. 

De Toradja's maken de pyltjes van bladschee- 
pennen van den aren. Bij de To Lage wordt de punt 
eenvoudig aangescherpt, de achterzijde voorzien van 
een propje, gesneden uit een alang- ,alangp]ant, waar 
omheen wat zwam wordt ge- wikkeld. De punt wordt 
bestreken met vergif, bereid uit sap van den bast van 
den impoboom fantiaris toxicaria), vermengd met sap 
van een bepaald soort. knolvrucht (limpoedja). Ondcr 
het met gif aangestreken gedeelte, ongeveer 2 c.M. 
van de punt, heeft het pij]tje een rond- gaand groefje, 
opdat de punt ha het treffen ge- makkelijk zal 
afbreken en in de won de blij ven steken. Zuidwest en 
West van de Tominibocht gebruikt men ook pijlen uit 
e6n stuk, doch even- zeer met aangebonden, 
afzonderJijkc punt, wcJke gesneden is uit bamboe en 
ecn of twee weerhaken heeft： bij twee weerhaken 
zijn deze al of niet op gelijke hoogte geplaatst, zoodat 
men ook liier vier soorten pijltjes kan onderscheiUcn. 
Het ondercinde dezer pijlen is voorzien van een 
stukje vlier, dat juist in den loop past, op een houten 
leestje wordt gesneden en met een plakmiddel aan de 
schacht wordt bevestigd. 

Op Java snijdt men de pijlen uit bamboe; soms 
wordt aan de punt een weerhaakje uit- 

gespaard, terwijl ook ijzcron punten met wcer- 
haken worden gobruikt； het ondereindc wordt 
spiraalvormig omwoeld met kapok. De orang benoea 
van den Riouw-Archipcl maken pijlen van lidi 
(bladncrf), sonis voorzien van cen lancet- vormige 
punt van bamboo of van messing； het dopje is van 
licht hout, van denzelfden vorm, welke bij de Dajaks 
algemccn is. De Minang- kabauers maken de pijltjes 
wcer van do harde ardnpennen; het ondereindc 
draagt ecn dopje van merg, omwikkeld met 
boomwol. In de Ba- taklanden vervaardigt men ze 
van bamboo, sonis met weerhaken aan de punt; hc[ 
ondcrcinde wordt omwikkeld met fijne, op tonder 
gelijkende vezels. In Zuid-Sumatra dragen de pijltjes 
een punt van nrdn-bladnerf of van cen bepaalde 
rietsoort, en aan het and ere cinde een cylinderGje 
van zecr licht hout. 

De boven beschreven projectielen met toebe- 
hooren worden opgeborgen en inedegevoerd in 
pijlkokers, welke — het bchoeft haast geen ver- 
mclding — van bamboe worden gemaakt. De Dajaks 
gebruiken edn geleding, aan wecrszijilen of aan een 
zijde gcsloten door een tusschenschot. Is aan 
weerskanten cen roos, dan wordt een stuk 
afgesneden en verwerkt tot een overschuivcnd 
deksel. door aan de binnenzijde van het deksel en aan 
de buitcnzijde van den bovenrand van den kokcr ids 
van den wand weg te snijdcn. Is het deksel niet van 
bamboe, dan is het van klap- perdop, vrij hoog 
oploopend, conisch van vorm, .bij uitzondcring van 
hout. De koker wordt- gc- dragenc aan een 
gordclhaak; deze haak is van hout, sonis heel 
primitief en bestaande uit een onder den vereischtcn 
hoek gegroeide, gevorkte tak, mcostal cchtcr 
gesneden uit een zwaardo- stuk hout tot een vork met 
twee evenwijdig loopende langc tanden en het 
bovenstuk alsdan wel 】nct zecr bijzonder cn 
precieus snijwcrk ver- sierd. Een der tanden van de 
vork wordt lan^-. den koker geplaatst en daartegen 
bevestigd omwinding met lange rotan'reepen. of 
door rin.tz' H van rotanvlcchtwerk. De wijze waarop 
haak cn koker zijn verbonden is cen dcr 
kennierkruxlc teekencn, naar welke de Dajaksche 
pijlkokei' zich latcn groepeeren； het is mogclijk dat 
b'- paalde vormen van het bindwerk eigen zijn aan 
bepaalde staminen, doch zekerheid is daarom- trent 
nog niet verkregen. fn deze kokers worden de pijlen, 
naar den graad van afwerking, l)ij(；(,'ji - gevoegd in 
zakjes van eek]»oornvel of van andcrc dierenhuid. 
Bij de Pocnans en Bockats hangt aan den kokcr 
veelal nog een kalebasschaal met houten stop, ter 
berging van sluitdopjos. 

De To Lage verbinden aan den koker ecn niandje 
voor do zwam tot sluitdopjes； de pijlen. welke 
reeds vergiftigd zijn, staan in den kokcr met do 
punten naar beneden, de andere met (le punten naar 
boven. De ^tammen bewesten en bezuid westen de 
bocht van Torn ini bezigen ecn dubbelen koker, 66n 
voor de geJicel afgewerkte pijlen, do andere, die 
klciner is, voor stukjes vlier, njaathoutje, 
]>lantengo)n cn verdere ingre- dienten; deze bcidc 
kokers z洒)net rotan aan eJkaar verbondeji. Bij de 
orang benoea van den Riouw arc)>ipel zijn 
pijlkokers in gebruik, die veel doen den ken aan de 
Dajaksche; maar ook van cen gehee] ander type； in 
de laatstbcdoclde wordt we) een pJankjc of 
dwarsschotje aangc- bracht n)et gaatjes. waarin de 
pijlen worden gc- stoken. Aldus vindt rncn ze ook in 
andailing. 
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Bij de Suinabraanschc komt een koord in do plants 
van den gordelhaak.. 

Aan hot slot van dit ovorzicht, client nog melding 
gemaakt tc wordon van de vorstclijkc blaas- rocren, 
die op Borneo voorkomcn, bezitting van sominigc 
stanihoofden. Zij ondcrscheiden zich voornamelijk 
dooi' sierlijker en kostbaardcr af- werking. De punt, 
veclal gedamascecrd en be- schcrmd door een 
scJiccde, wat ook wcl het geval is bij de inecr gewone 
roeren, is dan wel bevestigd met metalen banden, met 
kraagwerk versierd, cn het roer veclal op 
verschillendc plaatsen om- wonden, hetzij met 
metaaldraad, hetzij met vlechtwerk v^an fijne 
rotanreepjes.-Ook ondcr de pijlkokers der Dajaks 
komen exemplaren voor, waaraan de sierkunstenaars 
him beste krachten hebben besteed； zoowel de 
bamboekoker, de sluitdop ais de gordelhaak leenen 
zich tot ver- sicring door snij work ； dergelijke 
stukken schijnen echter niet in het bijzonder te 
behooren tot de bij vorstelijke blaasroercn passendc 
uitrusting. 

Opgave van cenigc inlandschc namen: b 1 a a s 
roer, soempitan, sepoel, sipet, poeot, peot (Borneo); 
sopoe (Baree)； soempit (Soend.); toeloepan (Jav.)； 
to lop (Mad.)； toeloep (Bitli)； balasan, soempilan 
(Alinangk.)； soempitan (MaL)； soempit (Zuid 
Sum.)； hina (Loeboe)； oeltop (Bat.)； leleb (Karo)
； p ij 1 c n. tepoes (schacht en punt uit een stuk), 
tambararaii, tanggiri (met bamboe- punt), ladjau 
(met koperen of ijzercn punt), clamek (Borneo)； 
mata ntjopoe (Baree)； poengloe (Bali)； djoeitif/ 
(Minangk.); damak (Zuid-Suin.); dama ok (Loeboe) 
; gendoek (Toba) ; nangkat (Karo)； p ij I k o k e r, 
lembilah, lelep, telanga (Borneo)； Loki, bakoea 
(Baree)； badah (Zuid- Suin.)； abal-abal (Karo). 

JI. e. BO en PIJLEN. De boog is het oudste wapen, 
dab in zich zc)f de kracht besluit, waar- niede een 
projectiel kan worden weggeschoten. Bij slinger en- 
blaasrocr wordt de menschclijke kracht wel vergroot 
door het gebezigde werktuig of zoo nuttig inogelijk 
aangewend, maar het wai)en zclf geeft gecn 
v^oortclrijvende kracht aan het projectiel, zooals de 
boog. Het ontstaan er van is nict tc vcrklaren met 
bcliulp van oudc- ref primitiever wapens. Anngezien 
pijlen cen soort werpspereu zijn, en de boog di ent 
om doze klcinc speren verder tc worpen dan met de 
hand mogc- Ijjk is, komt mon aanxtonds tot ecu 
vergelijking met den sj)c<：rwerpcr of werpstok, die 
ook ge- bruikt wordt om de speer grootere snclheid te 
geven dan <le liand vermag, maar laatstgenoemd 
werktuig is slechts con vvrlengslnk van den arm, 
zooals het blaasrocr cen Vfilengstuk van de lippen is, 
cn heeft in zich zclf geen kracht. Zoo schijnt het dan, 
dat de boog geen voorloopcrs Jiecft gchad. j.n 
lioofdzaak kan men twee soorten bogen 
ondortschciden, afgezien nog van boogge- schut, 
narnclijk de enkclvoudigo en de samen- gcsteldc. De 
cerste bestaat uit ecu Htuk, de laat- ste is uib conigo 
stukken opgebouwd, cn dien- tcngevolge meestal 
zwaarder, kruchtiger. Enkol- voudige bogen hlijven 
dikwijls gespannen ook als ze nict worden gcbrnikt; 
de samengcstclde worden na gebruik stwids 
ontspannen. Het spannen van een zwaren 
samengestelden boog is geen werk voor 
ongeoefenden; het was nog niet zoo heel jang gcledcn 
con der moeilijkste opgaven bij het officicrsexanicn 
in China. Reeds de omstan- <1 igheid, dat zulk cen 
boog zoo mocilijk is to spannen, doet onclerstellcn, 
dab de boog, welko 

door Siddharta werd gespannen met 6en vinger 
van de linkerhand, tor gclcgenheid van den wed- • 
stryd in het boogschicten, de boog van zijn 
grootvadcr Sinhahanoc, als heiligdom in den 
tern pci bewaard, cn door niemand tc spannciyz， 

zelfs niet tc tillcn, geen enkelvoudige boog vvfts. 
p * 、‘•
 ■
 . 
iandaebt, /•/ 

dat velc bogen, welke tc zicn zijn op het bceld- 
houwwerk van den B.oroboedoer, den vorm 

5*7 In ver ba nd hiermede verdient he。de at 

hebben van een zoogen? reflexboog, welke vorm 
rneer eigen is aan samengestelde dan aan enkel- 
voudige bogen. Op de Balischc prenten van Brata-
Joeda episoden zijn samengestelde bogen 
geteckcnd. Een bijzonderheid van de pijlen op 
bedoelde paneelen en prenten worde tevens hier 
vermcld: ze zijn gevederd. De bogen, welke thans 
nog op Java voor spel en sport gebruikt worden, 
zijn echter geen samengestelde, al komen er exem- 
plaren onder voor, welke uit twee stukken be- 
staan, die in het midden door een dik cylinder- 
vormig stuk hout worden verbonden, dat tevens 
tot greep client. De bi)behoorende pijlen zijn 
gevederd en aan de onderzijde van een inkeping 
voorzien. Op een enkele eilandengroep van 
Melanesie (zie beneden) behooren ook ge- vederde 
pijlen bij rcflexbogen, doch overigens vindt men 
overal in den archipel, waar de boog nog in gebruik 
is, enkelvoudige bogen geheel uit een stuk, met 
ongevederde en niet ingekeepte pijlen. Deze 
nierkwaardige verschillen wijzen op onderscheidene 
lierkomst. Er zijn ten aanzien van pijl en boog velc 
plaatseJijke bijzonderheden. waargenomen, welke 
althans in het kort hier vermelding verdiencn. Dit 
wapen toch is in het over- groote Westelijk deel of 
verdwenen, of nog slechts in gebruik voor sport of 
spel; alleen op de Men- taweieilanden is het jacht- 
en strijdwapen ge- bleven tot nu toe. Van Borneo 
valt nict met ze- 
kerheid tc zeggen of de boog er in gebruik is 
geweest; op de Philippijnen vindt men ze alleen 
nog bij de Negrito's, en als ceremonieel-stuk, te 
gebruiken bij huwelyks-ceremonien bij de Igo- 
roten. Wat Sumatra betreft, in de Bataklanden 
kent men een soort kogelbogen, die oofmeer 
Noorde)ijk,in Atjdh,zijn aangetroffen: men schiet 
er balletjes klci mode, oni vogels van de rijst- 
velden te verjagen. Overigens kent men in den 
a re hi pel de kogelbogeh niet. Van. Lombok zijn 
houten bogen bekend, welker uifeinden zijn 
bijgesnedcn tot ccn uiin of meer verstylecrden 
slangcnkop； de pees wordt met yzeren haakjes 
bevestigd in ijzcren oogen, welke wijzc van be- 
vestiging geheel afwijkt van de gewone； de pijlen, 
zijn aan den voet ingekeept. de Toradja's 
kent men nu den boog nog slechts in de litera- 
tuur. Dit wijst wellicht op een vroeger gebruik, 
maar tegenwoordig zal men onder hen tever- 
geefs dit wapon zocken, zelfs als speolgoed komt 
het er niet voor. Zoo sporadisch nu als do boog 
in het Westen is, even aJgemcon is hij als jacht- 
cn oorlogswapcn in Melanesie, vooral op Nieuw- 
Guinea, cn waarschijnlijk onder invloed van 
daar, ook op velc eilanden West en Zuidwest 
er van, in het bijzonder op do cilandon, die 
zich tusschen Ceram cn Timor om de Bandazec 
groepecren. Toch hceft ook Nicuw-Guinea zijn 
booglooze gcdceltcn: in Centraal- en Massim- 
district en de in Noordwestelijke richting aan- 
sluitciKlo kustgebieden tot Huongolf toe, voorts 
in het kustgebied bij Finschhaven en bij Potsdam- 
haven, is de boog niet in gebruik. Men kent er 
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wel de manchet voor den linkerarm, welke de pols 
beschermt tegen de terugslaande pees, zoodat het 
waarschijnlijk is, dat de boog in die gcdeelten wel 
bekend is geweest. In den geheelen Bisniarck-
archipel zijn bogen zeldzaam, in Polynesia kent men 
zc allcen op Tonga, in Australia bleven zc onbekend. 
De Melancsischc bogen zijn enkelvoudig, doch er is 
zeer vee) verschil in vorm en afwerking. Op de 
Nieuwe Hebridcn zijn het zopgen. reflexbogcn, met 
aan de buitcnzijde twee convexe gcdeelten, 
waartusschcn een - con- caaf middelste gedeelte. 
welken vorni de boog verkrijgt door te spannen in 
tegengestclden zin van de bulging, welke de boog in 
ongespannen toestand heeft. Deze bijzondcrhcid 
wordt nog opvallender door de omstandigheid, dat 
alleen op de Nieuwc Hebriden- de pijlen gevederd 
zijn (zie bo ven)； overigens toch zijn de 
Melancsischc pijlen alle ongevederd. De hier 
vermelde bij- zonderheden ter wille waarvan ook een 
klein gebied buiten Nederlandsch-Indie in het over- 
zicht werd betrokken, wachten nog op een 
aannemelijke verklaring. Niet minder raad- selachtig 
is het, dat aan de Papocagolf, in de omstreken van de 
Bamoe. de pecs wordt bevestigd op een wijze, die in 
vole streken van Afrika karakteristiek is, doch in 
Melanesie overigens niet voorkomt. West en Zuid 
van Nieuw- Guinea st,rekt het booggebied zich uit 
over Ceram, Kei-, Aroe- en Tcnimbareilanden tot op 
Timor en ook nog op Flofes. Ambon en de Oeliasers 
kennen de boog \66f~sport； op Hal- raahera is het 
gebruik beperkt tot een gedcelt(T vail iiet Noordelijk 
schiereiland. Bijna overal in dit gebied worden de 
bogen gemaakt van liout, doch in het Westelijk 
gedeelte ook van baniboe. Die van Nieuw-Guinea 
zijn meestal van don kerbruin palm ho ut-, in het 
midden breed, naar de einden toegespitst, doch 
Zelden symmetrisch. De doorsnede over het midden 
is meestal eenigszins ellipsvormig, aan de 
buitenzijde afgeplat, aan de binnenzijde soms met 
een rug； de exemplaren van de Noordkust zijn 
breeder dan die van de Zuidkust. Aan de Noordkust 
gebruikt men hier en da ar ook bamboe.- De pees 
bestaat uit door- gescheurde rotan; aan weerskanten 
is een lus, welke te ver over het hout zoude giijden, 
indien dit niet werd verhinderd door een krans, welke 
in het hout is uitgespaard, of door een ring van fijne 
rotanreepen gevlochten of gewonden, welke vast om 
het hout is gedreven, dan wel — wat ,meer 
sporadisch voorkomt — door een ring van hout. 
Versiering* bestaat uit enkele ondiepe, ringvormige 
groeven, dicht onder de plants, waar de peeslus wordt 
gestuit； ook worden wel enkele schelpen of een 
bosje gras aan het bo ven- einde vastgebonden, cn op 
de punt wordt soms een kasuarisnagcl gestoken； 
meei' by uitzonde- ring sJechts wordt een uitvoerige 
version ng in snijwerk over de geheele lengte 
aangebracht. Nog al afwijkend is het model van de 
bogen van Tenimbar. Het eene einde ]oopt uit in een 
afge- knotten kegel of pyramide, met het dikstc ge-
deelte naar buiten； het tegenover Jiggende klei- nere 
vlak rust op een verbreeding,切elkc in de richting 
naar het midden wedcr gcleidelijk is bijgesneden. 
Om die kegelvonnige stop gaat een der lussen van de 
pees, welke hier niet van rotan, niaar van gedraaicle 
boombastreepen is gemaakt. De and ere zijde van den 
boog heeft ecn groef voor de pees en verder een 
karakteristieke af 

werking； de bogen van Jamdcna zijn dadclijk van 
andcre te oncft?rkcnnen. Soinmige cxempla- ren zijn 
geheel omwonden met donkcrgcklcurd garen, anderc 
hebben ringen van garen-oinwin- dingen, op korte 
afstanden van elkaar. 

De pijlen van Nieuw-Guinea zijn van een sterk 
soort rict. Daar ze aan het achtcreindc niet voor- zien 
worden van vecren, moet de voorzijde worden 
verzwaard om tc zorgen dat de j)ijl in zijn vlucht met 
de punt naar voren blijft gaan. Voor die verzwaring 
wordt bijna altijd hout gebruikt; ecn min of meer 
puntige stok wordt in het riot gestoken ； om splijting 
te voorkomen wordt de bovenkant van de rieten 
schacht ^-oorzien van cen ringetjo van rotan of 
omwonden met con reepje boombast, dat met plaksel 
wordt bevestigd en soms nog overstreken met 
schclpkalk. Het houten voorstuk is dan verder 
bewerkt tot pijlpunt of het draagt nog een 
afzonderlijke punt van bamboe, van been, 
roggcstekcl, kasu- arisnagel. bij hooge uitzondcring 
van mctaal. Bij so in mige pijlen is ecn breede 
bambocpunL dadelijk^met een angel of doom in de 
schacht bevestigd, of aan de schacht gebonden. JJe 
rieten schachten zijn dikwijls versierd met ringen cn 
lijnen, welkp worden ingcbrand ； de punten worden 
op zeer vele, verschillcndc wijzen afgewerkt. Houten 
punten worden naaldvormig toegespitst en voorzien 
van kleinc ringen. of van ecn schroef- lijn, door ze 
over een sellerpen rand te rollcn, of wel van kleine 
knobbcltjcs, die in het hout wor den uitgespaard: maar 
meestal zoodanig uit het liout gesneden, dat eenige of 
velc wcerhaken blijven staan. Deze wcerhaken zijn 
soms niet meer dan splinters, soms bijgesneden a)s n 
age Is of klauwen. Zij bevinden zich slechts aa» cen 
zijde, zoodat de tcgenoverliggendc zijde glad is, of ze 
staan in groepen diametraal tcgcnov(；r elkaar. ook 
we] zoodanig, dat het vlak. waariu de voorste zijn 
gelegcn, loodrecht staat op hM vlak, dat door de nicer 
achterwaarts gcplaat>t<! groep gaat. Ook 
bamboepunten worden <>]) velcriei wijze zoodanig 
bewerkt. dat zij grootr wcerhaken dragen. Vooral de 
pijlen van <!<, Noordkust geven bijzonder snij werk 
te zien: in het Oost«?lijk gedeelte worden de punten 
en wit gekleurd. Afzonderlijke vcrmchliu^ v< i- 
dienen pijl en boog van de PdsCclifiin en in Jiuiuic 
biiurt wonende bergstainmen. De bogen zijn van 
lichtbruin liout, met cen <loorsnedo over het midden, 
die ongevccr den vorm heeft yah e<*n halvcn 
cirkcl.)))et zijn jyiddcllijn gckccrd naar <l<- pees. De 
pijlen dragen j)aal<lvorinig toegesneden houten 
punten, versierd met eigenaardig loopcn- de groeven, 
en zijn aan de j)unt over een lcngt(s van eenige 
centimeters lungs ecn schrocflijn om- wonden met 
gesplcten orchidccstengcl, de op Celebes voor 
vlcchtwcrk zoo veci gebruikte alcmi. Ze toonen 
daardoor cen opvallcndc ovcreenkoinst met de pijlen 
van de Salomonen, die ook zulk。。门 o in win di ng 
dragen aan de punt, maar zijn door het verschil in 
snijwerk daarvan toch wcer <Jui<le- Jijk 
onderschciden. Jachtpijlen voor het schictcn van 
vogels, waarvan de huid niet mag worden beschadigd, 
dragen een stompe punt van bamboe of van hout： 
anderc vogeljiijlen hebbeu wel jnw r dan een punt, en 
zoo ook de vischpijlen. De pn»- ten komen bij de 
schacht samen cn wijken naar voren geleidelijk van 
elkander af. Naar de boven- omschrevcn kenteekenen 
is het mogelijk de Nieuw- Guinea-pijlen eenigszins 
systematfsch in te dee- 
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len ； doch men komt bot con groot aantal groepcn 
cn dan blijven er toch nog excmplaren over die in 
gcen der grocpen passcn. Bovendien zoudc bij (lc 
grocpccring zijn te lettcn op de lengtc, wclkc varieert 
van 土 1 tot ± 2 M.; de lange cxem- plaren zoudc men 
eer voor ecn werpspics houden dan voor ecn pijl. De 
pijlcn van de Tchimbar-, Aroe- cn cnkcle anderc 
eilandengroepen be- staan gewoonlijk uit rieten 
schachten met ijzeren punten. Dezc zijn bl ad - dan 
wel lancetvormig on met eon angel in de schacht 
bevestigd. Pijl- punten van bamboe of van been 
worden op de bovengenoemde eilanden bewesten of 
Zuidwest van Nieuw-Guinea ook gebezigd. 

De bogen der Mentawei-eilanders zijn in 
hoofdzaak'gelijk van vorm als de boven beschrc- 
vene; het boveneinde is plat bijgewerkt, zoodat een 
Jig plants voor de pccslus wordt gevonnd; Jiet andere 
einde vertoont een schuin liggende gleuf tusschen 
twee in het hout uitgespaarde ver- dikkingen, cn 
eindigt in een stoinpe punt, die bij sommige 
excmplaren nog weer vcrlengd is tot ecn fjjnere punt. 
De pees is van met hars ingesmeerde in elkaar 
geciraaide boombastreep vervaardigd. De pijlcn 
daarentegen wijken nog al af van die, wclkc in het 
Oostcn worden gebruikt. Ze bestaan uit een schacht 
van den stengel ccncr geeJachtige slingerplant, of 
ook, volgens andere mededeeling, van nipa-
bladstce], wclkc aan het boveneinde oinwikkeld is 
met een reepje boomschors, dat met j)lantengo)n 
wordt vast-gekleefd. In de schacht stcekt een h on ten 
punt, waarvan het on- derste gcdceltp sjioelvorniig, 
het bovenste kegel- vormig is bijgesneden, zoodanig 
dat het grond- vlak van het kegolvormig gcdcelte 
uitsteekt buificn het bovcnvlak van het spoelvormige 
dcel, dat fijn toeJoopt, zoodat het bovenste gedceltc 
van (!■•' punt gcniakkclijk afbreekt. l)ib voorstc stuk 
is voorzien van eenige ring- of spiraalvor- niit; 
ingfkrast<* groeven cn bedekt met gif, waarvan heb 
sap van antiaris toxicaria het voor- nauinste b<-
st.anchleel vonnt. J)c pijlen zijn klcin, 70 a 90 e.31.: 
zij worden geborgen in ecn pijl- koker van een lange 
bambocgeleding. met cen tussehenstdioL als bodcui 
“n cen overschuivend <l<!ks(.-l, die aan cen sn<>er 
wordt gedragen. 

Opgavc van c<'nig(； ]nlaixlsche namcn: Serang 
L；ioct>. ivrjfifoi Hoet, pjjl: or.so* r, boog ； 
Watoebela, iroe/iotI, pijl (cn boog'!): KE. ta(：
i>uir, pijl (cn l>oog ?); A roe, poiror. ； a jool, pijl; 
Locang- Sennata, r<iboog: rapihi. |>ij 1; Leti, roope, 
|)r)og ； roopisi； pijl: K inar. r(i(i)ne, l)oog; r a 
tune lii'n, pijl； Miniika, amocri. boog: kima, pees; 
tiari, pijl ;Octanata, a i/tocrc, fiicoere, boog; kama, 
ki.nia. pees: liare, tihareh, |>ijI ： Merauke, boog; 

tovj>, pecs; ariebfi, d(tdc Icapn-n, toerif-/>, pijl: 
Noordkust. \ieuw-(；uinea, penibi, tja, fra, ntt njainj, 
par a, a nut re, maria, dokir, b(»og; pisjiTe brasere. 
.toea in brari, pitboe, watoc- iratoe. waleri/ri, 
merorikc. nemni sf.mai, sichart, nucchederi, 
(h>e(jf.rilibda m f atctaivi, ch^tauwi, letauici, pdfo, 
pohoP, poroe, simisHre, pijl; Minitit- wei, ran-ran, 
boog； suloekat, boekboek, laboeng, pijlkoker; 
loyoei, pijl. 

11. /. vruRWAPENEN. Vcrrcwcg de mecstc 
vuui'wujjenen, wclkc in den Lndischen- Archipcl zijn 
aangetroffen, werden aklaar ingevoerd; cn die wclkc 
rr thans nog in gebruik zijn, zullen wel a He 
ingevoerd zijn ge worden. Reeds van oiuisher heeft 
men getracht door allerlci be pal ingen den invocr te 
beperken cn omlcr controlo tc stollen. 

Dat mcnig wapen aan de controle is ontsnapt, kan wel 
daaruit blijken, dat sominige Inlandscho vorsten 
vroeger ecn gehcel arsenaal met vuur- wapens 
bezaten. Vooral de Balischo vorsten hadden goed 
gevulcle wapenmagazijnen. Voor de 
Loinbokexpeclitic van 1894 word het aantal vuur- 
wapenen, waarover de vorst van JIataram kon 
bcschikkcn, ruwwcg geschat op oinsfcrecks 25000, 
waarondcr vrij vccl achterladers en waarbij een. 
groobc voorraad munitie. De thans geldende re- 
gelen voor invocr, verkoop cn bezit van vuur- 
wapenen, anders dan ten behoeve van 's Lands dienst, 
zijn te vinden in Ind. Stb. 1908 no. 491, gewijzigd in 
191G (Ind. Stb. no. 478), terwijl voor Java en 
Madoera nog weer ecn andere ordonnan- tie, Ind. 
Stb. 1908 no.492,gewijzigd en aangevuld in 
19I3(Ind. Stb. no. 649), 1914(Ind.Stb. no. 526) en 
1915 (Ind. Stb. no. 331), de noodige bijzondere 
voorschriflen geeft. De vroegere besluiten, publi- 
catien en resoluties, de ordonnantien betreffende 
dezc aangclegcnhcid van 1855 (Ind. Stb. no. 48), 
1864 (Ind.Stb.no.l25),1866 (Ind. Stb. no.95), 1873 
(Ind.Stb.nos.71,75,98,109,168),1874(Ind.Stb.no. 
266)1876(Ind.Stb.no.302)enl879(Ind.Stb.no.217), 
zoomede het besluit van 9 Juni 1887 no. 21 (Ind. Stb. 
no. 110), zijn door de nieuwe bepalingen van 1908 
alle komen te vervallen.Het behoeft geen be- toog, 
dat hi er gecn beschrijving kan worden gege- vcn,van 
de onderscheidene soorten vuurwapenen, 
inzonderheid geweren, buksen en pistolen, welke 
zijn ingevoerd geworden: doch alleen van die, welke 
zich om ecn of anderc reden een zckcrc ver- 
niaardheid hebben verworven. Wel zij er de aan- 
dacht op gevestigd, dat allerlci soorfcen, welke 
overgangen kunnen denionstreeren van zeer 
ouderwctsche handvuurwapencn tot de moderne, nog 
by Inlandschc jagers in gebruik zijn. Kanon- nen zijn 
veel minder ingevoercLgeworden dan ge- weren ； 
doch zoogenaamde aonderbussen, die als heb ware 
een overgangvormen tusschen kanon en gewecr, vrij 
vecl. Laatstbedoelde vuurwapens zijn gebruikt 
geworden in verschillendc oorlogen. .De Atjehers 
bijv. beschikten over enkele ijzeren 
voorlaadkanonncn, wclkc nict alleen gebruikt 
werden aan den wal, doch waarmede ook kleine 
oorlogsvaartuigen werden bewapend. Zeescheep- jes 
van de Westkust van Borneo hebben wel een 
bewapening gevoerd van twee lila's, vervaardigd van 
bamboo, welke mogelijk echter nicer dienden ter 
opsicring dan tot wapen. Dondcr- bussen zijn ook 
vooral in Atjdh veel gebruikt; de looj)van zulk cen 
wapen hcoft aan do monding cen treclitervormigo 
verbreeding, waarvan de grootstc kalibemiaat 
varieert, ongevccr van 5 tot 8 centimeter. Vcle 
cxemplaten dragen het merk TOWER, cn zijn versierd 
met figuron van gecombineerdo swastika's, wclkc 
versiering wel nict in de fa brick zal zgn aangcbracht. 
De loop is bevestigd uan con liouten Jade met kolf ； 
in do hide is gclegenhcid tot opberging van den laad- 
stok cn is ook het slot aangcbracht, meestal een 
ijzeren vuurstecnslot. In het Maleisch heeten doze 
wapens p'inoeras ； Atjdhcrs nocmcn zo 
penmoera'ili of kcuinoera'ifi, welk woord soms 
voorafgegnan wordt door beude = Mai. bedil. 
Kanonncn zijn het mocst bekend onclcr den naam 
tnfriam (Mai.) of cen daarop gelijkend woord, als 
bijv. meureujam (Atj.), mar Um (Jav.). Slcchts 
enkele volkcn van den archipel hebben do .aanniaak 
van goweren zclf tor hand gdnomen. De 
Jlinangkabauers slaagdon er in, voorlaad- 
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geweren met lontsloten te vervaardigen. on ook 
de Baliers hebben geweren gemaakt, a an welker 
uiterlijk bijzondcre zorg werd besteedt. De Mi- 
nangkabauschc, bekend als badie sitenggah, Mai. 
bfdil sitinggar of islinggar (Port, espingarda), 
kwamen van Si Boekam. De lange loop, aan de 
buitenzijde wcl achthoekig, met groot kaliber 
van 土 20 c.M., werd gemaakt van ijzer, de 
andcrc metalen declcn nicest van messing, de 
lade van zwart gekleurd of van bruin hout. De 
kolf was zeer kort, cn ongeschikt om tegen den 
schouder gcplaatst te worden. Het slot werd ge- 
vat tusschen twee slotplatcn, wclkc door mid- 
del van bamboepinnen rechts en links op de lade 
waren bevestigd. Het bestond in hoofdzaak uit 
een slagveer, een haan met insnijding om er de 
lont in te plaatsen, en een trekker met trekker- 
veer. De slagveer en de spillen, om welke de be- 
wegelijke dcelen draaiden, waren soms van bam- 
boe. De trekker werd oingeven door een bcugel- 
krop, terwijl de loop aan de lade was bevestigd door 
middel van cenige messingen banden. Deze inerk- 
waardige geweren, welke een lengte hadden van 
1.65 M. a 1.85 M., zijn reeds sedert lang niet meer 
in gebruik, maar worden nog wel bewaard. De 
eigen geniaakte geweren der Baliers waren ook 
van groote lengte: doch op Bali maakte men ook 
buksen, trekoel, terkoel, vuurwapens dus met kor- 
teren loop. Buksloopen zijn ook naar Bali ggko- 
men van Zuid-Oost Borneo, alwaar te Negara 
vuurwapens werden vervaardigd. 

Het maken van munitie voor voorladers met 
gladden loop en vuurstecn- of lontslot levert be- 
trekkelijk weinig moeilijkheden op； toch werd 
(wordt ?) het gewone zwarte buskruit door de 
Inlandsche bevolking slechts op weinig plaatsen 
gefabricecrd; berichten daaro nitrent maken 
melding van eigen vervaardigd kruit o. a. in de 
BataHanden en ii^Benkoelen. Ronde kogcls k. n- 
den door de Inlandsche metaalwerkors gemakke- 
lijk worden gegoten. Zu Ik een kogel werd wel 
voorzien van een klein stukje glas als ,,oog'' cn 
van een padikorrel tot “voedsel". Slagdopjcs, 

^voor ontsteking van de laxjing der percussie-ge- 
^^y/nreren werden ingevoerd<z^Ioderne geweren met 

y^__achterlaadinrichting en w daarbij behoorende 
munitic zijn door de Inlandsche bevolking niet 
vervaardigd. Dcze inoderne vuurwapens Jieb- 
ben de ouderwetsche voorladers volstrekt niet 

'overal verdrongen； in verschillcndc gedeeltcn- 

van den archipcJ, vooral bij weinig beschaafde 
stammen, worden zij nog als een kostbaar bezit 
bewaard en soms ook wel gebruikt, even a Is de 
by behoorcndeartikelenalskruitmaatjeSjtassclien, 
kruithoorns of kokers, kogelhouders en derge- 
lijke. Kruitmaatjes zijn van baniboe, onder ge- 
sloten door een tusschenschotje, boven met ecn 
houten stop； het kokertje bevat juist de hoeveel- 
heid kruit, benoodigd voor 66n lading. Deze 
maatjes worden bewaard in leeren tasschen, in 
den vorm van een patroontasch, waarin zij 
naast elkaar komen te staan, zooals bij v. bij 
•vele volken van Sumatra; of.in gordels, welke 
aan de buitenzijde de noodige vakjes dragen 
om de kruitmaatjes in te plaatsen, zooals ze op 
Bali zijn aangetroffen; dan we】 in gevlochten 
tasschen of doosjes. Het kruit wordt, bchalve 
[n deze kleine kokertjes, bewaard in hoorns of 
in kokers, en ook in kalebasschalen. Niet zelden 
deze vobrwerpen met zorg bewerkt; zoo bijv. 
de bamboe kruitkokers met houten stop van- de 

Dajaks； de van buffelhoorn vervaardigdo kruit-
hoorns, met houten bodem aan het dikke cindo en de 
opening aan de punt, van de Atjdhcrs； do evencens 
van buffelhoorn gemaakte kruitkokers van de 
Minangkabaucrs, met houten stop aan de breede zijdc, 
langs Welke de hoorn wordt gcvuld, en ecn kleine 
opening aan de punt, om kruit op de pan te strooien, 
welke opening wordt af- gcsloten door het uiteinde 
van ecn uitgesneden latje, hetwelk door een veer op 
zijn plaats wordt gehouden. Kruitstrooiers, om kruit 
op de pan to doen, worden bij de Bataks gemaakt in 
den vonn van een zittend beeldje, met een kleine 
doorboorde cylinder boven in het hqofd. Bataks 
bewaren hun kruit veel in omvlochten kalebas- 
schalen, waarvan er bij de Karo's niet zelden twintig 
it dertig hangen aan een zolderbalk. Bij deze Bataks 
worden de ronde kogels bewaard in een hoorn, 
gesneclen in den vonu van een langen, I iets 
geopenden snavel van den neushoornvogel. 
Door dezen met de hand iets verder te openen, kan 
men do kogels in- en uitbrengen. Hetzelfde systeein 
wordt toegepast bij de kogelhoorns der 
Minangkabauers: deze zijn vervaardigd uit 
buffelhoorn, soms geheel 也 jour bewerkt. Het dikke 
einde is afgesloten met ecn houten bodem, terwijl het 
dunne gedeelte uitloopt in twee veeren- de stukken. 
De verschillende voorwerpen, welke tot de uitrusting 
van den schutter behooren, als tasch cn hoorn of 
koker, worden wel met rotan- band of met een 
koperen ketting (Karo) aan clkander bevestigd, zoodat 
zij te zainen kunnen worden medegenomcn en 
gedragen. 

Van vuurwapenen bestaan verschillende imi- 
taties. Onder deze kunnen worden genoenid de kleine, 
meestal van messing gegoten kanonnen, vooral in het 
Westen, op Samatra, Riouw cn ■andere eilanden 
gebruikt, om er bij feestelijke gelegenheden schoten 
met los kruit mede te lessen. Op sommige eilanden 
aan de Oostgrens van de Bandazee maakt men 
imitatie-geweren, geheel uit 66n stuk hout, stokken 
met ecn omgebogen kolfvormig gedeelte, en ter 
hoogte van de slot- plaat wcl een groote uitstekende 
haak, die mo- gelijk een grendelknop van cen modern 
gewccr moet voorstellen, welke voorwerpen gebruikt 
worden bij sonjmige ceremonien ter gelegcnhcid van 
een huwelijk. 

III. SCJIILDEN. Verreweg de meeste suhilden, 
welke bij do onderscheidenc volken van Ned.- Indie 
voorkomen, gaun tcrug op den pareerstok, welke de 
oermcnsch bij het bwecgevcchL in de eene hand 
hicld, terwijl de andcrc hand het slag- wapen 
hanteerdc. De eerste, groote vcrbetcring, waardoor de 
pareerntok tot een schild werd, bestond in het 
aanbrengen van ecn grecj) of liand- vat, zoodanig, dat 
ook de hand werd bcscherni<l, terwijl de hantecring 
gelieel dezelfdi； kon blijven. Dergclijko 
pareerschildcn, met ingeJatcn verti- caal handvat, aan 
do voorzijde nog heel snial, ecn weinig gebogen, en 
naar de einden puntig bijgc- werkt, komen voor in 
Zuid-Oost-Austraiie. Een ^olgendo verbetcring 
bestond in verbreeding van het voorvlak; aan schilden 
van Melanesia i« soms nog te zien, dat 
verbreedingsstukken afzon- dclijk werden gemaakt, 
cn daania aan het smalle schild bevestigd. Scliilden nu 
van het hier bcsclire- ven type, langwerpig, in 
doorsnede dakvorinig, dus met een duidelijkpn rug 
(noklijn van het dak) over het midden van de 
lengterichting cn dezo rug min of meer convex, aan 
de binnenzijdc cen 
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verticalegreop(langs-grecp)mccstal met hetschild 
uit e6n stuk hout bewerkt, kan men aantreffen op tai 
van cilandeu, van het Westen, te beginnen bij de 
reeks bewesten Sumatra, tot op Nicuw- Guinea in 
het Oostcn. Scherp hiervan te ondcr- scheiden zijn 
de schildcn met dwarsgreep, cnkclc of dubbelc, 
welke ecn Aziatischen vorm represen- teeren, doch 
welke niettemin voorkomcn gehcel in het Oosten 
van Engelsch Nicuw-Guinea, in het voormalige 
Duitschc gebied o. a. tusschcn Hatz- feldhafcn cn 
Dallmannhafen, alwaar zelfs de dubbcle dwarsgreep 
werd toegepast op het smal- le parcerschild, en nog 
verder Oostelijk op som- mige Melanesische 
eilanden. Tusschen dezc beidc hoofdsoorten in staan 
de cirkelvormige schildcn, welke vcrftioedelijk het 
naaste staan tot de ovale met dwarsgreep. Eindelijk 
wordt ecn gehcel af- zonderlijke plaats ingenomen 
door het Melanesische boogschild beter pijlschild, 
dat aan den schouder wordt gehangen, zoodat beide 
annen en handen vrij zijn voor het schieten, tei'wijl 
het tevens met de hand die den boog houdt, d. i. bijna 
altijd de linkerhand, kan worden verplaatst om een 
aankomende pijl op te vangen. De mecste ver- 
scheidenheid vindt men onder de schilden van 
Nieuw-Guinea, alwaar ongeveer allo Jpofdsoor- ten 
zijn vertegenwoordigd. De boogschildcn van de No 
ord ku st zijn vrij zware, plattc planken, 1.10 a 1.25 
M. hoog, bij ongeveer GO c.M. breed, bijna 
rechthockig, rnet vcelal een knop of uit- steekscl in 
het in id den van de kortc bovenzijde, de voorkant 
versierd met ingesneden en incest gckleurde 
ornaraenteering. Hot schild hceft geen handvat, 
doch iets boven het midden zijn twee gaten, het 
rechtei' wat hooger dan het linker, waardoor cen 
strop of lus van bo unbast is aange- bracJit. Door den 
linkcrarni van onder naar boven door de lus te 
steken, kan het schild aan den Jin- kerschoudcr 
wordcu gehangen; het hangt dan ter lin kcrzijdc en b 
esc her mt het front, dat de boog- scliutter ；ian zijn 
t^-.Lfcnpartij ])res<；ntecrt. In den re ch ter l)o 
veiihock L、weder(•(；n lux van boom b '.st 
aaiigcbrachb, w；!.ir<ioor de rebutter zijn linker- 
liand bij kan dan ongchinderd de boog 
vahthouden en spannen, cn towns met den linker 
voorai-in of pols het .schild draaicn. De aan- 
koincn<l<j pjjleii moeLcn niet loodrecht, maar 
Hclmin woi^len ； l>ij Joodrecht 
treffen 
komt de pijlpunt nog e<'i)cin<l tloor het schild licen. 
bezc voorwerpen vindt men ii)lid Oostelijk deel van 
het Nederlandsch gebiod cn verder Oost- waarts 
langs de Noordkust. A a n de Zuidzijde komt )><-t 
cigcnlijku boogsehild in het Ned. ge- declt(: niet 
voor; vcnlcr (Jostwaarts k<；nt men het in cen 
andcrcn vorm, nib boven werd beschrovcn, jiif t cen 
insnijding, waardoor do linkcrarni jneer vrij is in zijn 
bewngingen,<l<»ch minder beschermd. OJI de 
Aroe-cilanden kent men gcviochten boog- schilden, 
ook bijna rechthoekig van vorm, met cen klep in de 
bcjvcnstc hclft, waar de linkcrarni doorgestoken 
wordt, om het schild aan denschou- dcr to hangen ； 
hierbij blijft de linkerarm <lus gc- heel 
onbescheriml. In het Ned. gedcelte van Nicuw-
Guinci^H Zu id kust zijn groote parccr- sehildcn, uit 
cen vlakke plank, met in het hout uitgespaard, 
uitstekend hand vat in do Icngte- richting, algenieen. 
De voorzijde is versierd met snijwork, geklcurd met 
schclj)kalk cn roodanrdc, waarvan de 
ornuinenteering de plants van hcr- koinst vrij zekcr 
laat cleterminecren. De vorm is meestal min ol nicer 
als do doorsnedo van ecn 

peer, doch die van de Aliinika zijn wat mecrrecht- 
hockig, met afgerondo hoeken. Do hoogte dezor 
schildcn bedraagt 1.20 a 1.30 M., de 'grootste breedte 
40 it GO c.M. Deze schildcn schijnen weinig als 
afweerwapen te worden gebruikt, maar voornamelijk 
dicnst tc doen bij dan- sen. De van dezc Zuidkust 
bekende lange, smalle ,,dnnsschi】dcn", vlakke 
planken met snijwerk, zonder handvat, zijn niet als 
schild bedoeld, maar als grooto vonnen van zoogen. 
zielen- of mcnschcnplanken, waarin iemands 
persoonlijk- heid is belichaamd. In Ccntraal-
Australie bezit iedor mensch zulk een plankje (of 
steen)； de groote modellen, een soort 
ceremonicelplanken, zijn ook van Britsch Nicuw-
Guinea bekend. Groote, ronde, houten schilden 
komen op Nieuw- Guinea voor in het voormalig 
Duitsche gedeelte, in de omgeving gan Astrolabe-
baai. Onder de af- wijkcnde schildvormen van dit 
eiland kunnen voorts nog genoemd worden, 
hartvormige boog- schilden ((Elema-District, 
Britsch) ； platbe houten schilden, aan weerszijden 
vers maid als de door- snede van eon zandlooper, 
doch asymetrisch (Central-District, Britsch)： 
langwcrpig vierkantc, met dubbelc dwarsgreep 
(Finschhafen-District)； do boven reeds genoemdc 
smalle parcerschilden met dubbele dwarsgreep; 
driehoekige houten schilden, geheel met vlcchtwcrk 
overdekt, met d^rsgreep, welke j ong-Aziatische 
vorm ook sterk doet denken aan Europeesche 
schilden van voorheen (Noord-Oostelijk deel van 
Britsch N.-Guinca). Geheel in het Westen treft men 
reeds de smalle pareerschilden aan, welke thuis- 
hooren op Ilalniahera, Bocroe, en andere Moluk- 
sche eilanden, en welko van daar vennoedelijk op 
Wcst-N.-Guinea zijn geimporteerd. Dezc zyn in 
doorsnedc dakvormig； de rug over het riiid- den is 
duidclijk convex; boven en onder.meten de zijkanten 
van het „dak,* nibt meer dan 8 a 10 c.M., doch het 
middelste xleel is aanmerkelijk smaller. De lengte 
bcdi,aagt zeldcn nicer dan 65 a 70 c.M. Ter lioogtc 
van het midden is aan de binncnzijde een 
overlangsch hand vat, dat met het schild uit een stuk 
hout is gesneden. De voorzijde is versierd met 
ingelegde etukken parelmoer, schelp, ook wel, bij 
jonge cxemplaren, van scher- ven van wit aardewerk
； tcrwijl de rand is om- boord met rotan. Dezc vorm 
is verbreid over vcle dcr kleincrc, Oostelijke 
eilanden； doch daar- naast treft men op sommigo 
groepen ook we er gehcel andere schilden aan, welko 
karakteristiek zijn voor slechts enkele plaatsen. Zoo 
bijv. de lieel smalle, boven cn onder puntig 
toeloopcnde parcorschildcn van W6tar, welko 
verbreed zijn, door aan do acliterzijde een 
incigenaardigen vonn nitgesncdcn stuk zwaar leer 
tegen het schild te bevestigon, met opening tot 
doorlating van de hand, welke de greep omklemt. 
Van het eiland Alor kent men weer de rcchthoekigc 
boogschil- den met lus, om ze aan den schouder te 
hangen. Een heel primitief instrument om pijlon af 
to weren, van Savoe, bezit het Rotterdamsche mu-
seum ;het bestaat uit ecn enkcl palmblad, waar- Van 
de biaren zijii gerccpt on aan het steeleinde 
gedocltclijk tot bundeltjos saamgebonden. Op Timor 
komon hier en daar langwerpigo houten schilden 
voor, tcrwijl op Flores en Soemba ronde schildcn van 
buffellecr worden gebezigd; op Fiores cchtcr ook 
langwerpige van hout, versierd met vecren en 
schclpen.Den voor JBoeroo zoo gewoncn vorm 
vindt men tcrug in de schilden 

IV 44 
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van hetZuid-Oostelijkscluereiland van Celebes； hier 
zijn.ze grooter, 1.20 M. lang, de zijvlakken aan do 
brecde einden 土 15 c.M.. doch vcel minder versierd. 
Gewoonlijk loopen cr ecnige rotanban- den in de 
dwarsrichting over, mogclijk ecn lier- innering aan 
oude,van rotaw gcvlochten schildcn； bovendien zijn 
in zwartc klcur eenige ruwe figuren op het hout 
aangebracht. Noordelijker en in Ccn- traal Celebes, 
benevens op de Oostwaarts gelcgen Banggaai-
eilanden, heeft het smallc parecrschild cen iets 
anderon vonn ； de hock, door do twee vlakken 
gemaakt, is kleiner. de breedte dicr v!ak- ken nee mt 
naar het midden niet al. maar blijft over de geheele 
lengte gelijk, of neemt zelfs naar het midden een 
weinig toe; de lengte bedraagt ongeveer 1 M., ieder 
zijvlak meet in de breedte 10 a 12 c.M. Deze schilden 
zijn wecr versierd, en dikwijls bezet met tai van 
kloinc banden van haarlokken. T.oradja's uit de 
omgeving van Ran- tepao hebben buffelleeren 
schildcn, met zeer merkwaardige versiering, 
aangebracht door z.g. schillen van het leer, en 
gekleurd in zwart, wit en roodbmin. Het overlangsche 
houten hand- vat is eenvoudig bevestigd met eenige 
rotan banden, waarvoor gaten in het leer zijn 
gemaakt. Deze schilden hebben den vorm van een 
gelijk- .beenig trapezium; langs de lijn, welke de 
middens der evenzijdige zijden verbindt, is het leer 
cen weinig omgebogen. Van Zuid-Celebes kent nfen 
langwcrpige houten schilden en kleine ronde van 
metaal, welke voorwerpen vermoedelijk thans nog 
slechts sporadisch zullcn zijn te vinden. Dakvormige 
schilden, groot en breed, boven en onder uitloopende 
in een driehoek, zoodat het schildvlak zes zijden 
heeft, zijn voorts zeer bekend van de Dajaks. De 
afmetingen varieeren voox de lengte ongeveer 
tusschen 1 en 1.30 81., voor de breedte van ieder der 
zijvlakken tusschon 15 en 30 c. M. De middenrug is 
buitenwerks iets convex, aan de binnenzijdc concaaf. 
Het liandvat loopt in de lengterichting en is met het 
geheele schild uit 6en stuk hout bewerkt. Bij 
sommige exeniplaren loopt aan de binnenzijde een 
ver- hoogde rug over de geheele lengte. So ms zijn 
deze schildcn effen gekleurd en nict anders versierd 
dan met eenige rotanbandjes, welke als even- wijdige 
lijnen loopen over de breedterichting. De meeste 
exemplaren echter zijn beteckend in verschillende 
kleuren, vooral rood en zwart. De t-eekening stelt 
heel dikwijls een gcstyleerd ge- zicht voor, met 
cirkels of spiralen als oogen, en een inond, waaruit 
naar onder on naar boven twee geweldige slagtanden 
steken. Andcre exemplaren zijn beteekend met een of 
andere figui.r, welke zoodanig op de beide heJften 
symmetrise}】 is aangebracht, dat men volmaakt 
dezelfde tee- kening ziet, onverschillig welke sinuilc 
kant van het schild naar boven is gekeerd. Op clkc 
helft staat dan §oms evn half gezicht als boven we rd 
omsehreven, of wel cen gedrochtelijk mensch of dier. 
Behalve deze versiering werden (worden of thans 
verboden ?) vooral in CentraaJ liorneo, nog zware 
haarbossen op het schild aangcbracJit. OoJ< de 
binnenzijde wordt wel bctc(/1<cnd met soort- 
gelijkefiguren a4^debuitenzijdc,terwijl opeen ver- 
hoogden rug aan de binnenzijdc vauhetscJjiJd ook 
versieringen worden aangebracht. Enkcle exem-
plaren zijn nict beteekend, dodh nict siiijwerk ver-
sierd, in krullcn, lof- en bl ad work ； dit zijn feest- 
schilden. De vorm is so ms bijna ovaal. Ronde 
schildcn komen bij de Dajaks sporadisch voor. 

Op Sumatra zyn de schilden, voor zooverre deze 
cr nog zijn te vinden, nicest rond. In Zuid- en 
Middcn-Sumatra komen ze of niet of nog slcchts heel 
zeklcn voor. In de Bataklanden zijn ook' de mcestc 
verdwenen. Oude schilden van daar waren van 
messing, buiten bol, binnen hoi, de buitenzijde met 
puntige holle knoppen. Van de Karo's zijn thans nog 
te nocmcn trapezium- vormige schilden van 
buffelleer； tcrwijl van de Atjehcrs de ronde 
schildcn, van over concen- trischc hoepels 
gcvlochten rotanreepen het incest bekend zijn 
geworden. Deze zijn aan de voorzijde dikwijls 
versierd met messingen sterren, een in het inidden, 
de andere in cen krans er oniheen ge- plaatst: aan de 
Westkust werden do schildcn wel overtrokken met 
roggenvel, hoewel zcldcn. Ook ronde schilden van 
messing, van karbouwenleer cn van hout met zulk 
leer overtrokken, zijn bij de Atjehcrs in gebruik 
geweest. De laatstge- noenide werden vervaardigd in 
het Gajoland. Aan de achterzijde bevinden zich 
gewoonlijk tw.ee beugels, welke tot een handvat zijn 
saam- gebonden； tusschen de bcugcls Jigt een 
kussentje om beschadiging van de hand te 
voorkonien. De grootte dezer schilden wisselt van 士 

35 tot 50 c.M. dia»%eter； doch die uit het Gajoland 
waren grooter, 土 70 c.M. diameter. 

Zeer karakteristiek zijn de schilden van Nias en 
van de Mentawei-cilanden. Op Noord-Nias gebruikt 
(gebruikte) men langwcrpige houten schilden, van 
ongeveer 1,50 M. lang, bij 0.40 M. breed, een weinig 
gebogen om de icngle-as. Aan de binnenzijde zijn 
evenwijclige rotanbanden ter versterking 
aangebracht, met doorgestoken rotan opgebonden, 
zoodat aan de buitenranden de steken ecn soort 
versiering vcyinen. Doze schilden, welke min of 
mcer zeldzaainhcden zjjn geworden. dragon aan de 
binnenzijde ccn dubbele dwarsgreep. Zij wijken dus 
wel stork af van (lc ineer be ken de Nias-schilden, 
met langsgrccp, die over het grootstc deel van het 
ciland worden gebezigd. Deze hebben den vorm Van 
ecn zece lang gerekt Europeesch wapenschild, met 
v<-i- hoogden rug over het midden, die onder in 以f 
lange punt, boven in ecn korterc on stornpe uit- loopt. 
Ongeveer in het midden is deze rug ver- breed tot een 
soort korn, wdke de openingen in het schild afdekt, 
w a ar door duim cn viugers g<-- stoken worden, oin 
het handvat, <lat tusschen de openingen blijft staan, 
to omvatton. Dezo schilden zijn aan de buitenzijde 
voorzien van evenwijclige banden, Joodrccht op den 
middenrug en onder openingen in dozen rug 
(ioorgestoken. De lengte bedraagt 土 ] .2() M., de 
grootstc breedte 土 35 c.M. Gehcel anders weer zijn 
de lajige, smalle houten scliiklcn van de 
Mentawciers. Da lengte bedraagt ruiin 6en Meter； 
het bovenstc deci heeft den vorm van cen 
gcJijkbeenig trapezium, de grootstc evenwijdigc 
zijdc 土 30 c.M., boven, de klcinstc, 土 15 c.M., 
onder； het overigo deel loopt nnar benedon met 
gebogen lijnen, die eeret con vex, daaronder concaaf 
zijn, in ccn lange punt toe. lets boven het midden zijn 
rechts cn links uitsnijdingcn, waardoor de hand de 
greep kan omvatten; buitenwerks wordt de hand bc- 
schermd door ecn hal ven kiuppcrdop, welke met 
rotanband op het scliild is bevestigd. De gaten bij het 
handvafc zijn, evenals bij schilden van Nias, 
ecnigszins schuin gcplaatst, zoodat })et schild, als 
het in de hand wordt geliouden, schuin voor het 
lichaam komt. De Ment:fweische schil- 
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den wordcn vcrsierd door tcckcningen in bruinc 
kleur op cen geel fond.. De oude, vcrdwencn 
schilden van Engano, waren van hout, in den vorin 
van cen halven cylinder, zeer zwaar cn hoog; het 
waren haast mecr vcrplaatsbare dek- kingen dan 
schilden. Achter dezc dekking nader- de men den 
vijand. Op Java zijn schilden, even- als in een groot 
deel van Sumatra, vcrdwcncn； komen althans als 
afweerwapen niet mecr voor. Oudtijds waren zij er 
wel bekend； op vcrschil- lende paneelcn van den 
Boroboedoer zijn strijdcrs uitgcbeekl, tocgcrust meb 
ecn schild. Dezc schilden zijn rond, ellipsvormig, of 
langwerpig vier- kant； de eerste soorten van buiten 
bol, do laatste gebogen. Slechts zeer enkele 
beeldcngroepcn gc- ven gclcgenheid zulk con schild 
aan de binnen- zijde tc zicn； daarbij blijkt dab de 
langwerpige vorincn de greep in de lengtcrichting 
hebben. Het schijnt, clat de oude schilden nict van 
nietaal werden vervaardigd, maar van minder duur- 
zaam materiaal； onder de bewaard geblevcn Ja- 
vaansche antiquiteiten vindt men ze niet. Van Bali 
zijn ronde houten schilden bekend; maar stellig zijn 
ze ook daar niet mccr of niet talrijk voorhanden. Het 
zoo rijk voorziene Museum te Leiden bezit geen 
enkel schild van Java en slechts twee exemplarcn 
van Bali. 

Opgave van cenigc inlandschc namen: Nicuw- 
Guinea, Noordkust, lari, adai; Zuidkust, oebon; 
Bocroe, emloeli, salawako; Seranglaoct, Goram, 
kata ; Lcti, kiliau ; W6tar, eralili ; Makas., lengoc 
bodong (rood), lengoe luboe (langwerpig); Boeg., 
kaliyavjo malcboe (rond), kaliyawo me- lanipe 
(langwerpig)： El<»res. kili, salbakoe ; Soem- ba, 
teminf/ ; 1'oradja, lean la, kalea iva ; Noord- 
Celebes, parisc (Mai.); Dajak. lalawang, kalabil, 
Iraivan, kalijau, kelbil; Maleisch, pirisai (klein 
roncl), djebanrj (Ifer), kelasak (smal pareerschild), 
ladjocha n (klein, kopcr), da dap (koper of leer); 
Zui(l-Suin., pi'ri-sai, taming ; Alinangk., pari-sai ; 
Batak, /)< rise, </ntpavg-ampaiir/ ; Gajo, prise ; 
Atjeh, ; Xias, balu-se : Mentawci, koera- 
bit ; J；iv.. la mi ng ； Madoem, lamciif/. 

Van <le o o i1 1 o g s k 1(• cd i n g behoeven hicr 
allccn (lie sLukken hcschrevcj) te wordcn, wclkc 
werkelijk (lien<,n ter lieseheriuing van het Jieliuan):
 ..i<Ta<lcn, welke I.)ij het krijgstcnue 
wordcn I)1 ij ven buiten bcschouwing. 
Oin het hoof<l t(■ l>(!scliermcn, wordcn bij on dor-
se he i dene volkcn krijgxniuLsen, hocclen. hclmcn, 
<>f lioc men ze wil noemcn, gehruikt, wclkc vcclal 
vervaardigd zijn van rotan. In het Oosten vin<lt 
HH'ii z(; aim Ni<mw-G uinea's Noordk ust, go in aa 
kt v an concentrisch op (dkaar gcplaatstc rotan 
hocpels, welke door iniddd van reopen boom- schors 
aan elkander zijn gcvl(»cht<'n, doch zoo, <lat cr nog 
op(.-niiig«!n ovcrblijven, wanrdoor de gi-bruiker 
van het, vo(»j-\v<!rp de noodige liaarJok- ken naar 
buiten k;m halci). Aldus wordt(,1c helm aan den 
Jiaardos bevcstigfl. Elders, met name op Celebes, bij 
de bcvolking van de iniddelstc scliier- eilanden en 
van het centrum, wordcn hclmeii geinaakt van vrij 
diehL rotan vlcchLwcrk, in den vorni van een 
ronden bak. I)e Torad ju's versicren z<> aan de 
voorzijde met sehijvcn uit schelp gc- slej)cn cn mot 
twee grootc, platto stukken hoorn, in (len vorin van 
de lengtedoorsnede over ecn buffclhooru. J)ergeljjkc 
iltt-an hehnen, van aan- cengcvlochten hoepels, of in 
ander vlechtwcrk, hetzij dicht-. ii^tzij in min of meer 
open ringwerk, 

zijn ook bekend van vdc Dajakschc stammen. De 
buitcnzijde wordt wcl overtrokken met ecn stuk 
apcnvacht, panterhuid of ander diercnvel; ook 
wordcn bij hen strijdmutscn van dierenhuid gemaakt, 
zondcr onderwerk van rotan. Oorlogs- hoeden 
wordcn ook vcel versierd met vccren, vooral van den 
ncushoornvogcl. In het Westen wordcn soortgelijke 
strijdmutscn. gebruikt bij de bewoners van Nias； 
deze hebben ook mctalen h cl men, van stukken 
plaatijzcr, welke met ijzeren haakjes aarf elkander 
zijn bevestigd. Volgens sommige schrijvers zijn deze 
stukken ingevoerd, volgcns anderc opgaven zijn ze 
nagemaakt naar ingevoerde Japanschc of Chineesehe 
modcllen. De Gajo's kenuen helmen van leer, in den 
vorm van een afgeknotten kegel, met aan weerszijden 
een omhoog stekendc punt in den vorm van een 
hoorn. Sommig'van de boven beschrevcn hoofd- 
deksels zijn voorzien van kinbnnden: andere wordcn 
eeifvoudig vast op het hoofd gedrukt. 

Ter beschutting van het bovenlijf bezigt men in 
verschillende landstreken ecn soort kuras, van rotan 
of van buffelleer, soms van metalen ringen. De 
mcestc dezer stukken laten hoofd, althans aangczicht, 
cn schouders onbeschcrmd; zy reiken slechts tot 
ondcr de oksels. De van de Fidji-eilandcn zoo 
bekendc vorm van pantsers, met het hoog oploopende 
ruggestuk, dat nek en achtcrhoofd beschcrmt, is 
Wcstwaarts nog door- gedrongen tot op de Tenimbar-
cilanden. Daar kent men soortgelijke harnassen van 
zwaar buf- fcllcer, in den vorm van ecn soort kort 
buis, dat voor het lichaain kan worden geslotcn； 
doch zonder niouwen, zonder halsstuk, maar met 
half- cirkclvormige insnijdingcn voor de armen； de 
achtcrkant loopt hoog en breed op in den vorm' van 
cen gebogen gclijkbecnig trapezium, de groot- ste 
evenwijdige zijde naar boven. Aan Nieuw-Gui- nea's 
Noordkust zijn dergelijkc harnassen aan- getroffen, 
doch met minder hoog ruggestuk, van stijf rotan 
vlcchtwcrk, geheel rondgevloch- ten, zoodat men het 
stuk slechts kan aantrekken door het over het lijf te 
schuiven. Bij de Tora- dja?s zijn de harnassen wcer 
van buffelleer ； zij reiken achter niet hooger dan 
voor, cn zijn aan de voorzijde versierd met tai van 
schijvcn uit schclp geslepen. Van Celebes, 
voornamelijk van het Oostelijk deci van midden 
Celebes, zijn ecn soort schubbejakken bekend, 
strijdbuizen van gcvlochten touw, aan de buitcnzijde 
gehccl bc- dekt met kleine schijfjcs van 
karbouwcnlecr. Deze jakken bedekken ook do 
schouders, en van de schouderstukkcn hangen lossc 
armkappen af ； terwijl nan de ondcrzijde dcrgeJijke 
beenkappen zijn aangebraeht. Bij het jak bchoort een 
helm, welke or aan do rugzijelo mede is Verbonden. 
Deze helm is of van leer, of van saamgebonden 
plankjos, en soms overdokt met cen stuk apen- vel. 
Er mankcert slechts ecn \yzier aan om het gehede 
voorwerp den vorm te geven' van som - mige oude 
Europceschs harnassen. Bij Makas- saren en 
Bocgincczcn zijn vroeger messingen jakken 
gebezigd, deels van ring-, deels van plaatwerk, wcl。
tot de hals reikten. met schou- derkappen, doch 
zondcr mouwen. De .Dajaks kennen oorlogsklecdjes 
van panterhuid, van bokkenhuid, .borenvcl, van 
touw, boomschors, etc. Sonunigc van dezc stukken 
hangen over den rug: andcrc worden gedragen als 
borstlap, weer andere hebben den vorm van een kort 
buis, en cr zijn er ook, wclkc het besto worden 
uangeduid 
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als strijdmantel. De vorm vau deze voorwerpen is 
soms uiterst eenvoudig: een lange rechthoekigo ]ap, 
met een gat in het midden, waar het hoofd , ddorheen 
wordt gestoken. De voorzijde wordt soms versierd met 
ronde plaatjes uit schelp ge- slepen, eveuals by de 
Toradja's. Vechtbuizen der Niassers worden gevlochten 
van planten- vezels, van touw, of vervaardigd van 
boom- schors； zy reiken tot den Iials, zijn voorzicn 
van armsgaten, soms: van afzonderlijke schouderlap- 
pen, doch hebben geen mouwen. »Ook ijzeren 
hamassen zijn van Nias bekend; daarbij behoo- ren de 
bovengenoemde ijzeren helmen. Over het algemeen 
worden de typische strijdcostunies zeldzaam of zijn ze 
reeds verdwenen. Het meest komen ze in him ouden 
vorin. met de bijbehoo- rende talrijke sieradcn van 
veeren, piuimen, haarbossen, enz., nog voor op enkele 
eilanden- groepen van het verre Zuid@osten van den 
Indischen. Archipel. 

Opgavc van enkele inlandsche namen. Helmen 
en st侦dmutsen： Gajo, ketoepoeng (MaJ. ketopong), 
Nias, lakoela le/ao. takoel-a lernaa (lemaa = Mai. 
idjoek); Dajak, saloetocp, tepan, elbong,. labong, 
lawong, pahangang; Toradja： pangehi, bala 
laengi; Flores, roeta ; kurassen enz.: Nias, baroe 
sinali, baroe lemaa, (baroe = Mai. badjoe); Mai., ♦ 
badjoe koelit; Dajak, sena jong, sraoeng hangkoeli ; 

Makas., larnena, badjoe rante; Boeg., lamena, 
ivadjoe ranU ; Tenimbar, tatandi. 

Literatuur. Dank zij de uitvoerige literatuur- 
opgaven, voorkomende in de verschillende deelen van den 
Catalogus van 's Rijks Ethnographisch Museum, kan hier 
voor een belangrijk gedeelte van Ned.-Indie worden 
volstaan met naar die .opgaven te verwijzen. Foor den 
gehce- 1 e n a r c h i p e 1, of voor uiteenliggende ge- 
deelten er van, raadplege men： Dr. J. J. de Hol- , lander, 
Handleiding bij de beoefening der Landen Volkenkunde 
van Ncderiandscli Oost-lndje, 5e druk, om- en bijgewerkt 
door R. van Eck；《P. A. van der Lith, Nederlandsch Oost-
Indic be- schi-even en afgebeeld voor het Nedcrlandsche 
volk; G. A. Wilken, Handleiding voor de verge- lijkende 
Volkenkunde van Ned.-Indie, naar diens dictaat uitgegeven 
door C. M. PleyLe; C. J. Tem- minck, Coup d'oeil gendral 
sur les possessions Neerlandaises dans 1'Inde 
archipelogique; E. Francis, Herinneringen uit den 
Jevensloop van een Indisch Ambtenaar van 1815 tot 1851; 
L. Lacomble, Oost-Indische wapens, Woord en Beeld, 
]900. V o.o r Java e n M a d o e r a： Dr. H. H. Juynboll, 
Catalogus van. 's Rijks Ethnographisch Museum, Dee] V. 
Javaansche oudheden； Deel IX, Java, Eerste gedeelte; 
Deel 

XI, Java,- Tweede gedeelte. Voor Sumatra e n 
omliggende e i 1 a n d e n: H. W. Fischer, Catalogus 
van 's Rijks Ethnographisch Museum, Deel IV, De 
eilanden om Sumatra； Deel VI, Atjdh, Gfajo- en 
Alaslanden; Deel Vlfl, Bataklanden; Deel X, 
Midden Sumatra; Deel 
XII, Zuid-Sumatra. Voor Borneo: Dr. H. H. 

Juynboll, Catalogus van 's Rijks Ethnographisch 
Museum, Deel I, Borneo, Eerste gedeelte; Deel II, 
Borneo, Tweede gedeelte. Voor Celebes c n 
omliggende e i 1 a n d c n: Adriani en Alb. C. Kruijt. 
de Bare'e spreken<Je"Tdradja*s van Midden 
Celebes, Tweede deel, Land- en Volkenkunde;工 A. 
Bak- ker^,- Het leen vprstendoin Boni, Tijdschr. Bat. 

-yC '：Gen. XV; Drt J. Elbert, Die Sunda Expedition; 

Dr. W. Foy, Schwertcr von der Celebes Sec; A. 
Grubaucr, Untcr Kopfjagcrn in Central Celebes； Dr. 
B. F. Matthes, Makassaarsch woor- denboek on 
bijbehoorendo Ethnogr. atlas； Boe- gineesch 
woordenbock en bijbehoorende Ethnogr. atlas; Mr. 
D. F. W. Pietermaat en L. J. de Vriesc, 
Mededeelingen betreffende de residontie Menado, 
Tijdschi-. v. Ned.-Indie, jaarg. Il； P. u. F. Sarasin, 
Reisen in Celebes： Joh. F. SneHeman, Een 
schubbejak van Celebes, Aardc en haar volken, 1910; 
J. Tide man, Catalogus van voorwerpen van 
Makassaarschen oorsprong； F. Troffers, Het 
landschap Laiwoei in Z.O. Celebes en zijne 
bevolking, Tijdschr. Kon. Aardr. Gen. 1914; J. van 
der Wcijden, Boni, Ind. Mil. Tijd- schr. 1905. Voor d 
e J\I o 1 « k ken: F. 8. A. de Clercq, Bijdragen tot de 
kennis der residontie Ternate； A. Jacobsen, Reise in 
die Insclwelt des Banda-Meeres; C. M. Pleyte, 
Bijdragen tot de kennis der ethnographic van de 
Zuidwester- en de Zuidoostereilanden; Dr. J. G. F. 
Riedel, De sluik- en kroesharige rassen tusschen 
Celebes en Papua； Bijdragen tot de kennis der 
Alfoeren van het eiland Boeroe, VerJiand. Bat. Gen. 
dl. XXXVIII; F. J. P. Sachse, Het ciland Seran en zijn 
bewoners； Dr. 0. Tauern, Patasiwa mid Patalima* 
Vom Molukkcneiland Scran und seincn Bewohncrn. 
Voor N e d e r 1. N i e u w- Guinea: De Clercq en 
Schmeltz, Etb.no- graphische besehrijving van de 
West- en Noord- kust van Ned. Nieuw-Guinea; Nova 
Guinea, Vol. Ill, G. A. J. van der Sande, Ethnography 
and Anthropology； Vol. VII. H. VV. Fischer, 
Ethnographica aus Siid- und Siidwest.- Neu-Guinea
； Ethnographic^ von den Pcsechcjn und aus 
Siidwest-Neu-Guinea, Nachbrag； met uitvoerige 
literutuuropgave. De Zuid- west Nieuw-Guinea-
Expcditie 1904/1905 van heG Kon. Ned. Aardr. 
Genootschap. Voor Bali e n L o m b o k. Dr. II. II. 
Juynboll, Catalogue van's Rijks Ethnographisch 
Museum, DccJ \ JI, Bali en Lombok. Voor d c o v e 
r<i g e k 1 e i- n e S o e n d a e i J a n d u n ： F. S. A. 
de Clerc(j, AUerlei over het eiland Roti, Bijdragen 
Kon. 

V. T. L. en W 1897; Dr. H. Leu Kate, \r<；r.sl
；ig eener rei.s in de Timorgrucp, Tijdschr. KOJI. 
Aardr. Gen. 1894; S. Muller, Reizen en onder- 
zoekingen in den Jndischcn Archipel 1828 1836; S. 
Roos, Bijdrage tot do kennis van taul, land en volk 
van het eiJancp Soemba, Verhand Bat. Gen. dl. 
XXXVI; P. G. Schniidhamer, De expeditie naar Zuid 
Flores, J nd. Mil. Tijdschr. 1894; J. A. van Stavei'en, 
De Kokka's van Mid， den Fldj'esi'T^plscln^ Bat, 
Gen. dl. LV.11 ； Ji. Zol- liiiger, Verslag van eenc 
reis naar IJinia cn SOCBJ- bawa, Verhand. Bat. Gen. 
cl). XXJ J J. 

Voor enkele bepaalde wapensoorten: F. S. A. de 
Cleroq, Die gegenwiirtige Verbrcitung des 
Blaserohrs und Bogens ini Malayischen Archipel, 
Intern. Arch. f. Ethnogr. V； J.'\ Grabner, KuJ- 
turkreise und Kulturschichben in. Ozeanien, 
Zeitschr. f. Ethnologic, XXXVII； Dr. J. Gronc- 
nian, Der Kris der Javan er, Infc. Arch. f. Rth- nogr. 
XIX, XXI; Dr. G. A. J. Hazeu, Koedi en tjoendrik, 
Tijdsclir. Bat. Gen. dl. XLV11; Mr. J. G. Huy.ser, 
Het vorvaardigon van krissen, Ned. Indie Oud en 
Nicuw, le en 2e jaarg.; C. M. Pleyte, Sumpitan and 
bow in Indonesia, Intern. Arch. IV; J. D： E. 
Schmeltz, Indonesi- schc Prunkwaffen, Intern. Arch. 
Ill, Ueber Kampilan, id. XI; L. Serrurier, Versuch 
einer 
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Systematik der Neu Guinea Pfcile, Intern. Arch.； 
'Dr. C. Snouck Hurgronje. Koedjang en bfiQi, 
Tij(Ischr. _ Gen. dl.' XLVTI •'"Storm van 
,s'Gravczancfe, Het 顽i?顽ele wapens 
met pamor-versiering, Ned. Ind. Huis, Oud en 
Nieuw; S. W- Tromp, Mededeelingon omtrent 
mandau's, Intern. Arch. I； Een Jav. Handschrift 
over pamor-motieven, NecL-Indie, Oud en Nieuw, 
1c jaarg. C. S. 

WAPOGA. Belangrijkc rivier. die uitmondt op de 
Oostkust dor Geelvinkbaai op Nieuw-Guinea, ten 
Zuiden van den Riwoi of Olifantsberg; de 
hoofdstroonirichtin*^ dezer rivier. is Oost-West. In 
den regentijd is de hoevcelheid water, die af- gevoerd 
wordt, abnormaal groot- ； in dezen moes- son 
werden in den benedcnloop diepten gepeild van 11 
vadem, zonder grond te voelen.-Meer dan 100 K.M. 
stroomt de Wapoga door eene inoeras- sige 
laagvlakte, die bij bandjir grootendeels onder .water 
staat. Haar breedte is 300 tot 400 M. bij sterk 
kronkclenden loop. Op ongeveer 80 K.M. boven de 
monding is cen splitsing in twee even breede (200 
M.) armcn ； de Zuidelijke is weinig belangrijk. Den 
Noordelijken arm volgende, worden 35 K.M. hoogcr 
op de uitloopers van het gebergte zichtbaar en 
spoedig daarna bereikt men de eerste heuvelruggen
； de oevers Kijn hi er met dicht bosc'h begroeid. De 
rivier heeft hier een breedte van 500 tot- GOO M.: 
later wordt zij weer smaller met 
stroomversnellingen, die slechts met grootc inoeite 
door pramven gepasseerd kunnen worden. Het 
stroonigebied wordt be- woond door schuwc 
nomadenstammen: nabij de kust wonen de 
Taroenggareh5s (zie PA- POEA'S, sub IV, ten 
achtste). Het was aan den inond van dezc rivier. dat 
op 7 September 1914 de Luit. t. z. J. Th. Stroeve 
word vermoord door lieden van het landschap 
Waropen (zic aldaar), dab ten Zuiden elcr rivier ligt. 

WARAK (JAV.). Zic NEUSHOORN. 
WARANEN. Zie BLJAWAK, LEGUAAN en 

VAHANfJ)AE. .. 
WARANGAN. Ondor dozen naain is op <lc 

pasars on hij de drogerijverkoopers op Java be- kend 
het natiiui'lijkc roode arscenclisulphidc of realgar, 
dat van Cliina wordt aangevoerd en bij hut 
(lamaHcccren van krissen dient, ook als verf- stof cn 
a Is gc-no(?snii(l<le) (warn ng = oogniiddcl). Ook 
het nal uiirlijkc gcle arsceutrisulp]u(ic of opcrniciit 
(auri pixnicntuni), dat van Siam en pogoc wordt 
aangevoerd cn als dcpilatorium dient, heft in Jict 
Javaanseh warangan of a tai batoc (atai koenintf — 
jz(；cl loodchromaat). Onder warangan poetih wordt 
het arseentrioxyde of rattekriiid v(jrst.aan. Men treft 
dezc niterst，giftige stof vce] op d。pasars aan: zij 
wordt in do tccl)- nick gebruikt als 
consoi'veorjniddcl voor huiden, voor het jjolijsten 
van wapenen. enz. 

WARfiGOE (SOKND.). Zie RIIAPIS JAVA- 
NICA. 

WARENAI. Rivier op Nieuw-Guinea. Zij uit op 
do ZuidoostkuKt van de Geelvinkbaai. ten Zuiden 
van de Wapoga. De mond ligt op 2; 53’ 24〃 Z.B. en 
135 53' 5” O.L. In den bcnedenloop stroomt zij door 
een uitgestrekt nioeras, evenals de ten Zuiden 
daarvan stroo- nwndc Siriwo； (lit gedeelte is zeer 
ongezond. Aan flcze rivier houdC zich ecn 
nomadenstam op, de "Paroenggareh (zie PAPOEA, 
sub IV, ten achtste). . 

WARENG (JAV., SO END.). Zie GMELfNA. 

WARENKENNIS. I. Onder “Warenkennis” hebben 
wij te verstaan： de kennis van alle facto- ren, wclke 
de intrinsiekc waarde van grondstof- fen, 
halffabrikalen en productcn voor de men- schelijkc 
samonlcving bepalcn. , 

Dio factorcn zijn talrijk en deels met de om- 
standigheden wisselend. Zoo opgevat, onispant clan 
ook de Warcnkennis ccn buitengewoon groot gebied 
der natuur- cn ook ccn cl eel van het terrein der niet-
exacte-wetcnschappen. I miners niet slechts 
vereischt zij mincralogische, botanische en 
zoologischc stuclien, zij vraagt daarnaast che- 
mischc, physische, mechanische cn vooral ook 
technologische kennis. Maar bovendien zullen be- 
paaklc geographischc en economische problemen 
binnen haar gebied vallen, terwijl zelfs de men- 
schclijke physiologic en psychologic gedecltelijk 
worden omvat. y . 

Bchoeft het verxv;ondering, dat cleze „Waren- 
kennis" als studie- en leervak in discrediet is ge・ 
raakt ? Steeds nicer werd in de tweede helft der 
vorige eeuw gestreefd naar specialiseering, steeds 
uitgebreider werd ieder der genoemde onderdee- len 
der wetenschap. Wie had de bekwaamheden, om dat 
alles te overzien, wie de lust tot decentra- liseeren, 
waar concentratie de weg bleek, om tot nieuwe 
wetenschappelijke vondsten te komen ? 

Zoover is de beteekenis van de warcnkennis in de 
oogen der studeerende menschheid gedaald, dat men 
daarondcr vaak uitsluitend verstond —en ook nw is 
dat nog wel het geval — „de be- oordccling der 
handelswaren, naar ervaringsre- gels, op hun 
uitei'lyko kenmerken". Niemand, die gezien heeft’，
wat de ervaren handolsinan, dank zijno. door 
jarenlang nauwgezet waarnemcn, ver- worven 
kennis, in dit opzicht kan bereiken (men denke 
bijvoorbeeld aan de beoordeeling van de thcc door 
thee-experts, de klasse-indeeling van ruwe katoen 
door katoen-makolaars), zal ont- kennen. dat dezc 
praktischc bcoordeelingswijze voor den handel een 
onschatbare beteekenis heeft. Maar daarom kan zij 
nog geenszins met den naum van wetenschap 
worden bctiteld. De man uit de praktijk kan vaak de 
waarnemingen, waar- op hij zijn oordeel baseert, 
niet eons onder woor- den bi'cngcn, doorgaans niet 
door cijfers uitdruk- kcn. hij kan zijn kennis dan ook 
in den regcl slechts gedecltelijk en onvolkomen aan 
anderen overdi'agfcn. Bovendien beperkt de kennis, 
die de expert van hand cis waren heeft, zich veelal 
tot zeer spccialc hoedanigheden van de te beoordee- 
len grondstof cn is hij onbekend met verdere bij- 
zonderlicdcn da ar van. De tijd is voorbij, waarin 
naar Tn die were! gcschreven, dat er minder note- 
niuskaat, maar nicer foelie mocst worden aange- 
plant, maar hoe vole handelaren in coirgarcns 
(klappcrvczelgarens) hacklcn tot voor enkele jaren 
ccn juisto voorstelling van de winningswijze van 
hun handelswaar ? Is het diet beschamend, dat van 
verschillcnde, belangrijke techiiischc houtsoorten do 
botanische herkomst niet vast- staat ? 

Maar men mag toch gclukkig van een herleving 
der studie van ,^\Varenkennis,\ in zijn ruime en juistc 
beteekenis spreken. Dank zij het naar vo- i-cn komen 
der wetenschappelijke materiaalkou- ring en dank zij 
het vCrschijncn van ovorzichts- werken, waarin do 
rcsultaten der sterk vertakto detail-wctenschappen 
zijn samengevat, in cen vorin, die ook voor den nict-
specialist bevattclijk en die toch voldocnde exact is, 
word het in do 
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laatste jaren mogelijk, de hoofdfeiten, die voor ecn 
wetenschappelijke studio der handelswaren gekend 
jnoeten worden, uit to kiezcn en bijeen te brengen."
 ' 

Wei is waar gaat ook dat voor het gchccle her- 
rein de capaciteitcn van een in an te boven. Vcr- 
zamelwerken a Is Erdmann-Konig's Grundriss der 
allgemeinen Warenkunde, waarvan in 1915 de 12de 
tot 14de druk verschcen, blijken, ondanks hun 
groote verdiensten, bij nader doordringen in de 
details onvolmaakt- en vaak niet bp de hoogte van 
den tijd. lemand, die een grondstof of product 
werkelijk wil ,,kennen", vindt daarin dan ook stellig 
onvoldocnde gegevens. 

Het is nu cen heuglijk verschijnsel, dat steeds 
nicer beknopte monografische boeken over be- 
paalde waren, of werken van grooten omvang over 
onderdeelen van de algeiyeene warenken- nis. 
verschijnen, waarin deskundigen hun studien 
daarQver vereenigen. Hicr mogen a Is voorbeelden 
venneld worden: de Serie werkjes, die als „Pit- 
man's Common Commodities of Commerce" (over 
Tea, Coffee, Sugar, Cotton. Rubber, Silk, Tobacco. 
Wool, Linen, Timber etc.) zijn uitgegeven, alsmede 
de, voor ons nog belangrijker reeks, die onder den 
titel „Onze Koloniale Landbouw" on- der redactie 
van Dr. J. Dekker verscheen, en ook .het, onder 
leiding van D. A. Zocthout, door ver- schillende 
deskundigen geschreven, werk ,、Dc Plant in 
Njjverheid en Handel" (1914). Voorts moeten hier 
als omvangrijke werken genoeind worden: A. 
Tschirch: „Handbuch der Pharma- cognosic^, (1909 
— 1916), P. Hartwich: "Die menschlichen 
Genussmittel" (1911) en J. von Wiesner: „Die 
Rohstoffe des Pflanzenreichcs" (de ,3de druk is aan 
het verschijnen). 

Aangaande de studie der Koloniale Warenken- 
nis moet geconstateerd worden, dat Engeland ons 
aanvankelijk voor is gewcest. Reeds sinds 1847 zijn 
in de „Museums of Economic Botarfy” te Kew door 
tai van botanici — in de eerste plaats door den 
stichter, den eersten „ Director of the Royal 
Gardens", Sir W. J. Hooker — ongeeven- aarde 
verzamelingen van tropische. plantaardige 
voortbrengselen samengebracht, die in catalogi 
werden beschreven en vaak aanleiding gaven tot 
wetenschappelijke publicaties, vooral (sinds 1887) 
in het Kew Bulletin. In de jaren 1889 — 1896 
verschcen voorts de uitgebreide „ Dictionary of the 
economical Products of India" van G. Watt, die een 
uitstekend beeld gaf van de herkoinst, winning, 
eigensebapp'en en econoinische beteeke- nis der 
Engelsch-Indische voortbrengselen. In “The 
Commercial Products of India” (1908) is Uit werk, 
zij het ook in beknopter vorm, herzien en tot 
nieuweren tijd bijgewerkt. Het Imperial Institute -te 
London, dat in 1893 word geopend, heeft zich verder 
geheel aan de studie der voortbrengselen der 
Engelsche kolonien gewijd en een serie belangrijke 
werken in het liclit gezonden. 

De studie der Nederlandsch-Indische koloniale 
producten is hier te lande eerst systematise]! ter 
hand genomen door de stichting van het Kolo- niaal 
Museum (zie aldaar) te Hatirlem in 1864, at moet 
erkend worden, dat in ouderc, vers pre ide 
publicaties interessante gegevens zijn te vinden. De 
catalogi, verslagen en bulletins van dat Museum 
hebben onze kennis in Lal van opzichten aangevuld 
en vooral de belangstelling in de na- tuurJijke 
rjjkdonunen onzer kolonien gaande gc- maakt. De 
bvername van het Museum door het 

Koloniaal Instituut (zie aldaar) in 1913 bclooft, 
vooral voor toekomstige jaren, waarin de Afdec- 
ling Handels museum van dit Instituut hare 
krachten, die door de tijdsoinstandighedcn werden 
boperkt, zal kunnen ontplooicn, een bclang- rijke 
stap voorwaarts te worden. De rijkc verza- mclingcn 
wachten slechts op stelselinatigc bewcr- king door 
deskundigen, om een bron te blijken van nieuwe, 
rijke kennis. 

Hier moot ook gewag gemaakt worden-van het 
Weekblad „De Indische Mercuur", dat sedert zijn 
verschijnen, in 1877, talrijko artikclen over 
koloniale voortbrengselen ^ublicccrde. 

In Ncd-Oost-lndic is er tot ver in de 19de eeuw 
geen sprakc geweest van een doelbewaste sGudic 
der Indische natuurproducten, die als liandels- 
waren van belang zijn. Ongetwijfeld zijn er wel in 
oudere, daar te lande verschenen, geschriftcn 
bouwsteenen voor zulk een studie te vinden. Rijk is 
bijvoorbeeld het werk van den beroemden G. E. 
Rumphius aan mededcelingen over de practischc 
beteekenis van gewassen en nog loont het vaak om 
zijn „Amboinsch Kruidboek" (geschreven 16G0 —
1701, uitgegevren 1741 — 1755) op te slaan, 
wanneer men bijzonderheden betreffende een bo- 
tanischc grondstof wenscht te weten. Men moet 
echter ^oeken in periodieken als het “Natuurkun- 
dig Tijdschrift voor Ned.-Indie,,

J in „Verhandc- 
lingen van het Bataviasch Gcnootschap van Kunst 
en en Wetenschappen", om tot de overtuiging te 
konien, dat eenige belangstelling in weten- 
schappclijkc studie van Indische handelswaren in 
het land van voortbrenging in de 1 Ode ccuw, ook 
voor de jaren 1880 — 1890, nog wel bestond. 

Geenszins wil hiermode gezegd zijn, dat er voor 
het laatste tiental jaren der J Ode ecuw op natuur- 
wetenschappclijk gebied geen werk is verriuht, dat 
voor de latere ontwikkeling der Warenkennis zeer 
lioog moet worden aangeslagcn! De beschrij - ving 
van botanische en zodlogischc prorlucten verlangt 
in de eerste plaats vaststelling der w tenschappclijke 
systematise he nomenclatmir van planten cn dieren. 
Het werk, dat in !s Land-. Plantcntuin cn in het 
daaraan verbondeii ] riuin te Buitenzorg in den loop 
d(.-r gclx'df eeuw verrich I werd, is daarom ook voor 
'!<■ kenni' van talrjjke handelswaren van 
fundanientcel<! - teekenis geworden. 

0instreeks het jaar 1890 vaJt <lc aan vang van een 
steeds in slerkte loenemcmlc bdangsi ullin/ in den 
grooten rijkdom van NC(I<TI；I)I<ISCII-I n<li- 
schc natuurproducten. Als zoovc< | op zuiver cn 
toegapast wctenschaj) pc J ij k hebben wij 
(lit wel in hoofdzaak aan Melchior Treubte dan- 
ken. Wij mogen gerust de, op %ijn)nitiatief uitge- 
geven, “Mededcelingen uit '$ Lands PJanttyi- tuin", 
waarvan in 1884 het eerste dccl in liet licht kwarn, 
handelende over de g6tah-pcrlja-leveren- de 
boomsoorten (geschreven door \V. fJurek), als Jiet 
viitgangspunt van doze bjilangstr-lling aa)i- 
nierken. ID heb sedort versc.liencn hondcrdtal de- 
zer Mededcelingen treft men om slechts cnkek： 
grepen te cloen — verhandeJingen aan van M. 
Greshoff over J?lantcnstoffcn cn Vischvergiftcn, 
van W. G. Boors ma over Indische Gcnecsmidd” • 
Jen, van P. van Rom burg over Thee, Caoutchouc en 
G(5tah-P6rtja, die voor iminer Jiunnc beteekenis 
zulien behouden. In het bijzonder zij ook ver- wezen 
naar de daarin opgcnoni(；n IJijdragon tot de kennis 
der Boomsoorten van Java?' door H. Koorders en 
Th. Valeton, o in da I deze, zooals nog 
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nadcr zal worden inedegedcekl, uitgangspunt 
voriudcn van een bclangnjke studie over de Indi- 
schc houtsooi-ten. 

De uitgave van het half-officiecle tijdschrift 
,,Tcysmnnni£i'' in 1890, welks ecrstc redacteur de 
verdienstelijke hortulanus' H. J. Wig man was, 
opende ook voor personen, die niet aan dion Tuin 
verbonden waren.. de gelcgenhcid tot het publi- 
cccren van kortere of langcre vcrhandelingen op dit 
gebied. Die uitgave is van don aanvang af een 
succes geweest； het tijdsclirift bevat tai van be- 
langrijke, oorspronkelyke publicaties. Waar — het 
is 6cn enkel voorbeeld uit vele — vindt men elders 
in de literatuur zulkc vollcdige nicdedeelin- gen 
over de winning vanDjvloetoeng.ccn product, dat 
over de geheele wereld wordt toegepast ? 

In het jaar 1905, waarin het Departement van 
Landbouw is in het icven geroepen, word, even- 
cens op initiatief van Prof. Treub, geo pend: het 
“Museum, tevens Informatiebureau voor Techni- 
sche en Handclsbotanic", welke naam bij de 
reorganisatic van het Departement (uitgebreid tot 
Departement van Landbouw, Nijverheid cn Handel) 
op 1 Januari 1914 vervangen word door dien van 
“Museum, tevens Informatiebureau, voor 
Economische Botanie^,, Voor een belangrijk decl 
waren de voor stichting van dit Museum, 
benoodigde gelden (dank zij, door Treub*pcrsoon- 
lijk in het inocderland gedane, stappen) van par- 
ticuliere zijde bijeengebracht. 

In dit Museum nu is ongetwijfeld voor onze 
Koloniale Warcnkennis in de laatste 15 jaren wel de 
belangrykste arbeid verricht, die wij vermog en aan 
tc wijzen. Het boek van K. Hcyne, sedert 1905 
Clief-Conservator van het Museum, getitcld: "De 
nuttige Planten van Nedcrlanclsch- Indie55, waar 
van het le de cl vcrscheon in J 913 en dat thans 4 
deelen tclt (het is hiermede nog nicb complect), kan 
een standaardwerk voor de producten van 
plantaardigcn oorsprong, waar- aan onze Archipcl 
zoo rijk is, worden genoeind. Strong 
wetcnschappelijk is hier de ovcrweldigen- de stof 
gerangschikt cn verwerkt. Het valt moei- lijk ergons 
eon tekort in kennis van den schrijvcr over ecnig 
artikel. of aangaandc ecnigc literatuur- l)ron, aan tc 
vvijzen. M<-t kan con vergclijking met de zoo 
uitniuntcn<lc, hierboven gecilcerdc, wer- ken van 
\Vratt glansrijk doorstaan. 

J']rkc!i(l moot worden, - afgescheidcn cr van, d 
at het work e(：n moment eel bceld onzer kennis gee 
ft, doordat j)og htccds nieuwe plantaardige j)rf)(l nd 
cn worchni gcvondcii, van nndcre zich de hel 
eekenis wijzigL, Lt'rwijl van vele zich onze kennis 
in den laatsten. Ljjd stork uitbreidt •- dat Hcync's 
work slechts de botanisckc handciswaren bespreekt. 
De belangrijk e mine rale grond stof fen cn de 
producten van dierlijkc hcrkonist zjjn daar- in 
uiteraard niet behandekl en in dit opzicht geeft het 
EngeJsch-1 ndischc work nicer. 

Voorts moot gcrcleveerd worden, dat er in de 
laatste jaren nog tai van anderc werken en publi- 
caties zijn vcrschenen, die over bepaalde onder- 
dcclen dcr Koloniale Warcnkennis licht versprei- 
dcn. Hierboven is reeds de rcoks ,,Onzo Koloniale 
Landbouw" genoeind. Vermekl moet hicr verder 
worden : het, sedert 1906 verschijnende, work van 
J. W. Moll en H. H. Janssonius „M.iki'Ographio des 
Holzes dor auf Java vorkorninendcn Bauin- arten,\ 
waarin een stelselmatigc, microscopi- sche bcschrij 
ving van door S. II. Koorders ver- zrfinoldc 
houtmonsters wordt gegeven, welke ver- 

zamcling haar groote waarde ontleent aan het feit, dat 
zij door cen nummersysteem ih verband is gcbracht 
met het herbarium- cn hctlcvend plan- ten materiaal, 
dat voor de bewerking, dcr hierboven genoemde 
„Bijclragen tot de kennis der Boomsoorten van Java" 
gediend heeft. Wanneer eemnaal de bcschrij ving dcr 
houtsoorten volledig zal zijn, wordt het niogclijk. 
met zekerheid de bo- tan is e he herkomst aan cen. 
mininiaal stukje hout van ieder willckeurig monster 
der ruim 1000 ge- idcntificeerdc boomsoorten vast te 
stellen. Zooals uit het geschrift van J. Ph. Pfeiffer: „ 
De waarde van wetcnschappelijk onderzoek voor de 
vaststel- ling van technische eigcnschappen van 
hout" (1917), dat speciaal op enkele belangrijke 
Ned.- Indische houtsoorten betrekking he eft, kan blij 
ken, zal men uit den microscopischen bouw 
bovendien aanwijzingen voor de praktisch 
belangrijke hoe- danigheden van het hout kunnen 
trekken. Het zal onnoodig zijn. het nut van een en 
ander voor de boschexploitatie en den houthandel in 
het licht te stellen eri het bohoeft geen verklaring, 
waarom het onlangs opgerichte „Proefstation voor 
het Boschwczcn te Buitenzorg,) dergelyke studien 
reeds ter hand he eft geno 

Onze kennis van de Indische vezelstoffen is be- 
langrijk verrijkt door het in 1911 te Soerabaja ge- 
houden Vezelcongrcs met Tentoonstellmg, waar- 
van het Officicelc Verslag een rijke studiebron 
vornit. Wat de vlechtmaterialen, het vlechtwerk en 
de voortbrengselen. der inlandsche weef- en 
batikkunst aangaat, zoo biedt het bijzonder fraai en 
rijk gcillustrccrdc werk van J. E. Jasper en Mas 
Pirngaclie „De inlandsche kunstnijverheid in Ned.-
Indie (Vlcchtwcrk, Weefkunst, Batikkunst,' resp. 
verschencn in 1912, 1912 en 1916)”. een zoo o ver 
weld igend feiten matcriaal, als slechts zelden werd 
gebodon. 

Vermclden wij voorts nog, dat in de diverse pu-
blicaties van de Afd. Nijverheid en Handel van het 
Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel 
te Buitenzorg en in de talrijke Mededee- lingcn, die 
uitgaan van de vele Proefstations. die in Ned.-Indic 
zijn opgericht, hcrhaaklelijk arti- kelen voorkomcn, 
die onze kennis van Indische Handelswaren 
vergrooten, dan meenen wij daar- mede tc hebben 
duidelijk gemaakt, dat zich deze voortbrengselen 
tegenwoordig terecht in eene levcndigc 
belangstclling verheugen cn van ver- waarloozing 
dcr studio van Indische Warenken- nis geen sprake 
meet is. 

II. In de Warcnkennis biedt de slofrangschi/c- 
king steeds ecn dcr lastige opgaven. De meest wc- 
tenschappclijke wijzc van indceling der matcrie is 
wcl die, welke ecn conscquente ordening tracht door 
te vocrcn naar den botanischen, zoologi- sclicn of 
mineralogischen oorsprong van de grondstof. 
Handelt het om de ruwe materialen, dan is deze 
iiKlcclingswijze inderdaad vaak met succes toe te 
passen. Vooral geldt dat voor de botanischc en 
dierlijkc grondstoffen, omdat men over enkele 
algcmccn bekende en vcelvuldig gc- bruikte 
indcelingswijzcn der planten en dieren be- schikt. 
Vcrmcldch wij als voorbeeld: het systcem Durand 
(1888), waarbij een doorloopendc num- mer^tg dor 
plantcngeslacliten is ingevoerd on het meor rcccnte 
Systcem Engler, dat nummers aan de plantenfamilies 
en ondernummers aan de ge- slachten tookent 
(voorloopig bestaat tegen dit laatste systcem het 
bezwaar, dat het work, waarin het wordt 
gegrondvest: ,,Das Pflanzenreich" 
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nog steeds in complect is). Versclullende niusca . van 
economische producten, o.a. die te Kew en te 
Buitenzorg, passen de hicr bedoelde wctenschap- 
pelijke ineleelingswyzc (zij het ook met afwijkin- 
gen) toe.« , 

Wanneer het de behandeling dcr fabi'ikaten 
betreft.. levert dezc indeelingswyze al dndclijk 
moeilijkheden op a Is incn materialen, die uit meer 
dan een grondstof zijn vervaardigd, wil 
onderbrengen. Maar bovendien worden bij toe-
passing van zulk ecn indeelingssystcem soortge- 
lijke artikelen op ver uitcengclegen plaatscn be- 
handeld. Men denke bijvoorbeeld aan de zoogc- 
naamde “stroohoeden", die men onder de Pan- 
danaceae (pandanhoeden), de Gramineac (bam- 
boe- en tarwestroohoeden), de Palmae (Buri-hoe- 
den), de Cycl-anlhaceae (panama-hoeden). maar ook 
onder de Salicaccae (hoeden uit vlcchtstroo- ken van 
dun bout) zou moeten beschrijven. 

Vaak volgt men dan ook andere indcclingssys- 
temen en neenit bijvoorbeeld een indeelingswijze 
naar de groote groepen van grondstoffen of pro- 
ducten, die diverse industrieen of groote afne- mers 
gebruiken. Zoo behandelt men dan rubrie- ken als: de 
vezelstoffen, de voedings- en genot- middelen, de 
reukstoffen, de houtsoorten, de vetten en olien,.de 
gommen, de harsen, de looi- stoffen enz. leder dezer 
rubrieken deelt men dan weer overeenkomstige wijze 
in en bespreekt bgvoorbeeld afzonderlijk: de fijnere 
tcxtielvc- zels, de touwvezels, de borstelvezels, de 
vlecht- vezels, de polsterwerkvezels, de 
papiervezels. Het behoeft wel geen betoog, dat deze 
indeelings- wijze een geheel kunstniatige is en vaak 
tot verwarring aanleiding geeft, Zoo behooren de 
vetten en olien voor een deel tot de 
voedingsiniddelen, Zoo is het begrip ,,vezelst，of'' 
niet scherp te om- schrijven ； sommigen rekenen 
daartoe zelfs de rotan en bamboe, die door anderen 
onder de ru- briek ,,constructiematerialen'' worden 
gebracht. 

Een consequente doorvocring van het tiendee- 
lig Dewey-systeem, dat beoogt: voor ieder artikel of 
begrip een serio cijfers aan te wijzen (waardoor 
tevens het verband met andere artikelen of be- 
grippen tot uitdrukking komt), zou cen oplossing uit 
deze moeilijkheid kunnen brengen, maar wij zijn nog 
verre van deze doorvoering verwijderd. 

Wanneer men zich afvraagt, welke onderwer- 
pen in de Warenkennis van eenig artikel moeten 
worden behandeld (een enkele maal richt zich in 
werken over Warenkennis de „geheele,* stofindee- 
ling naar deze onderwerpen), dan komt, na de bron 
van oorsprong van de grondstof — waarop reeds 
werd gewezen —, het land van herkomsl voor 
bespreking in aanmerking. ])aarbij stuit men dan al 
dadelijk niet slechts op geographische, kliiya- 
tologische en bodemkundige problemen, maar ook 
op economische vraagstukken. De vraag bg., waarom 
de jute niet even goed jn onzen Archipel wordt 
verbouwd als in de Ganges- Delta, welke delta voor 
de juteproductic vrij wel een wereld-monopolie 
hezit, blijkt beantwoording te vinden door 
beschouwing yan economische omstandigheden. 
Transportvraagstukken speJen I可 het beoordeelen 
van de mogelijkheid van. winning van grondstoffen 
of vervaardiging va» fa- brikaten een overwegende 
rol. Zoo blijkt speciaal de Warenkennis hier talrijke 
punten van aanraking te hebben met de 
“Economische Geographic", 

Vervolgens behandelt de Warenkennis de wijze 
van voortb'renging van het artikel, die voor de 

grondstoffen viiak zeer cenvoudig is — men den- kc 
aan de winning van boschproducten — maar ook 
somtijds zeer gepcrfectioneerde processen te zien 
geeft — zoo bij de winning van sominige edele 
nietalen. Dat vooi* do vervaardiging van cind- 
producten gecompliceordo chemische en niecha- 
nischc methoden worden gevolgd, leert ecn studio 
van de chemische en de mcchanischc technologic 
voldoende. Een blik in cen rietsuikerfabrick — wel 
het voorbeeld van de meest stelselmatjge toepassing 
der wetenschap in de praktij k — toout zulks 
onmiddellijk. Hier zSj er echter qp gewezen, dat 
geenszins de volledige bcschrijving van allo 
chemisch- en inechanisch-tochnologischc proccs- 
sen tot het gebied der Warenkennis kan worden 
gerekend. Bekendhcid met die processen, voor 
zoover zij de eigenschappen der grondstoffen wij- 
zigen in die der fabrikaten, is voor de Warenkennis 
van meer belahg dan bespreking van berci- 
dingsvariaties, of vraagstukken van bedrijfsin- 
ricliting, rendenient cn kostenberekening. 

Voorts heeft dan de Warenkennis een nauwge- 
zette bcschrijving tc geven van de chemische, phy- 
sische en microscopische hoedanigheden van de arti- 
kelen, waarbij diegene, waardoor de waarde voor de 
toepassingen bepaald wordt, uitcraard het meest naar 
voren moeten treden. In den eersten tijd der opkomst 
der moderne chemie meende men wel, dat de 
chemische samenstelling de voornaaniste 
eigenschap van handelswaren was en nog stelt men 
zich een handelslaboratoriu)n wel uitsluitend als een 
cheinisch onderzoekings- bureau voor。Inderdaad 
zijn er verschillende voortbrengselen, welker 
betcckenis vooral door de chemische geaardheid 
wordt bepaald.,De kina- basten, voor zoover zij 
althans door de kininefa- brieken voor 
kinineberciding worden gebezigd, beoordeelt men 
tcrecht uitsluitend naar hun ge- halte aan alcaloide. 
Voor tai van handelswaren. zijn echter andere 
eigenschappen dan de chemische van grooter belang: 
niemand zal cr aan den - ken de waarde van 
boutsoorten, rubber of vezel- stoffen in de cerstc 
plaats naar de chemische hoc- danigheden te 
beoordeelen, al spelen die, ook voor deze 
voortbrengselen, cen zckcre rol. Vooral heeft de 
studie der „technische microscopic" <loen in- zien, 
dat men vele bjjzonderhedcn van grondstoffen cn 
bewerkte matcrialcn uit hun microsco pi- schen 
bouw kan verklaren. Juist daaroin is lift work van 
Wiesner en zijnc mcdcwcrkcrs op het gebied der 
“RohsCofflchrc" van zoovccl waarde. De 
microscoop is in een handclslaboratorium cen on mis 
baa r instrument gc worden, waarbij intus- schen te 
bedenken is, dat, om daarvan het juist.c profijt te 
kunnOn trek ken, naasl ervaring, ken n is van 
methoden der “microtcchniek'' noodzak(：- Hjk is. 

Aansluitcnd aan de zooeven bedoelde beschrij- 
ving, is dan verder een bespreking der vjete.n- 
scJtappelylce Iceuring cn beoordeelinfj van handcls- 
waren te geven. Men beschouwe die geenszins als 
samcnvallend met het zuiver wetenschappelijk 
onderzoek van chemische, physische cn microsco- 
pische eigenschappen. In tai van gevallen is zuJk een 
onderzoek vcel to omslachtig, om met behulp 
daarvan de beoord-eeling in de praktijk uit tq kunnen 
voeren. Zulks zou trouwens doorgaans over- bodig 
werk meebrengen. De „wetenschappelijko 
jnateriaalkeuringn — want men houde w61 in het 
oog, dat juiste. keuze van de vereenvoudigings- 
wijze een strong wetenschappelijk vraagstuk is 
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maakt in hoofdzaak gebruik van ,,con vcntioncclc” 
keuringsmcthodon, die somtijds door internatio- 
nale overeenkomst tusschen deskundigen worden 
vastgesteld. Men denke hier aan de “intern砒io- )iale 
methode voor looistofanalyse", die vrij alge- mcen 
in Europa voor de booordceling van het 
looistofgeJialte wordt gcvolgd, hoewel het vast- 
staat, dat ze geen nauwkeurig boeld geeft van het 
tanninegehalte. Nog in dit jaar (1920) heeft een 
Conimissie, benoeiud door het Kinabureau, eenc 
methode voor chemisch onderzoek van kinabast 
voor den handel vastgesteld, die als een 
convcntioncele moot worden aangemerkt. Evenzoo 
berust de ^etenschappelijke keuring van rubber, de 
mechanisch-tcchnische beoordeeling van hout, het 
onderzoek van texticlvezcls, de keuring van papier, 
de beoordeeling van bouw- matcrialen, op de 
toepassing van „vercenvoudig- de,\ 
wetenschappelijke onderzoekingsmethoden. De in 
den jongsten tijd in Ned.-Indie opgcrichte 
“Rubberprocfstations", het "Kina-Proefstation" to 
Bandoeng, het ,,Handelslaboratoriuin‘‘ te 
Buiten'zorg, het „Laboratorium voor Materiaal- 
onderzoek" te Bandoeng, die alle grootcndecls in 
dienst dcr Warenkcnnis staan, passen zulke „con- 
ventioneelc,^ methoden op ruiine schaal toe. 

Even min als de wetenschappelij kc keuringsme- 
thoden niogen bij de behandcling der Warenkcnnis 
de praktische beoordeelingswijzoi worden 
voorbijgegaan. Wij vermeldden hierboven reeds, dat 
zich die doorgaans moeilijk scherp laten oni- 
.schrijven, maar desalnicttemin spelen zij in den 
handel een grootcr rol dan de wetenschappelijke. De 
beoordeeling van tabak door den makelaar, <!)<■ 
van door den theeproever. de keuring van allo 
meclproducten (cassave, sagoc) geschicclt, evenaJs 
die van talloozc minder bclangrijke kolo- ni-ile 
voortbrengselen, uitsluitend op crnpirische gronden. 
De wetcnschap is cr nog verre van, dat zij alle 
bijzonderlicdcn. die de ervaren deskundige 
wanrneenit, in maat en gewicht zou kunnen uit- 
<lrukken en nog verder van het uitwerken van snel 
uitv<»erbarc keuringsmcthoilen, die voor de 
ervaringsbeoor(1(•(" 1 iin de plants zouden kun- jx.-
n worden gesteld. In tai van gevallcn moct zeker <le 
wciisi hejjjkheitl van het toepassen van meer 
methexien erkend wort I on en de feoc- komst zal cr 
ongetwijftUd nog velc lircngen: reeds ir men, om 
(?cn voorbechl te noi'nicn, vergc- vorderd in het snol 
in ciikeh' < ijfers tot uitdruliking brongen van de 
kleur van c(-n han(.b'ls])ro- <luct. 

Ten slotte moot (lc Warenkcnnis ook im bc- s< 
hoiiwingen tredeix over de be.leekenis der njaren 
voor de samenleving. Zij z；iI moctcn aankloppen 
bij de „statistiekn oin cijfers te vragen over het 
gebruik in vroegcr jaren en op(lcn huidigon dag. Zij 
zal voorts moeteji nngaan : in hocverre dio bc- t co 
ken is voort koint nit behoefte aan voeclscl, ge- n(it. 
klceding, ripscliik, huisvosting CJIZ. en heeft te 
onderzoeken, in lioeverre de gebezigde materia- 
l(*j)in (lit oj)zicht go heel of gedccltelijk zij n to ver- 
vangen <k)or andere. Vank liggen hier de moci- 
lijkstc opgaven voor do Warenkcnnis vcrscholen. 
Waaraan de betcckcnis van ccn art.ikcl als ge»ot- 
middel is too tc schrijvon, hoe de voedingswaardo 
vun een ander tc bepalen, hoc de pharniaccuti- scho 
kracht van eon stof vast te stellen, ziedaar crikclc der 
vele problonien, die men maar al te vaak nict vermag 
op te lossen. • 
Men zict het: al Jaat zich het begrip „Waren- 

kennis5* good definiceren, de grenzen van haar 
omvangrijk cn afwisselcnd terrain zijn vaag en o nit 
rent de Jigging daarvan zijn verschillendo op- 
vattingen mogelijk. 

WARIK (BandjCrmasin). Zie JAVAANSCHE AAP. 
WARINGIN (JAV., MAL. MOL.). Zic FICUS 

BENJAMINA cn FICUS RET USA. 
WARINGIN DAOEN KETJIL (MAL. MOL.). Zie 

FICUS BENJAMINA. 
WARMASIN-MEER, ook wel genaaind Angida en 

Sob& Het ligt dicht bij de Oostkust van de z.g. 
Vogelkop, Oostelijk van hot Anggi-meer en 
ongeveer 4 K.M. (hemelsbreed) daarvan ver- 
wijderd； het heeft een grilliger vorm dan het 
laatstgenoemde mecr. Beide meren zijn door een 
2250 M. hoogen bergrug van clkander geachei- den. 
De Noordelijke en Westelijke pevers van het 
Warmasin-meer zijn sterk bevolkt; in een vallei aan 
den laatstgenoeraden oever werden ruim 21 huizen 
geteld. De Noordelijke oever is nioerassig, daar 
bevindt zich de afwatering van het meer naar het 
N.N.O'. Door dit moeras loopt een pad, dat volgens 
de bevolking voert naar de Noordkust (zie ook 
ANGGI-MEER). 

WAROE (JAV.). De bastvezel van Hibiscus tiliaceus 
Cav：\ zij vindt veel toepassing voor de bereiding 
van touw, voor vlechtwerk, enz. 

WAROE. District van de controle-afdeeling, het 
regentschap en de afdeeling Pamekasan, rcsidentic 
Madocra ； met een oppervlakte van ruim 244 
K.M.2, 2 onderdistricten en 31 desa's. De wedono 
woont in de gelijknamige desa, op eenige K.M. 
bezuiclen den grooteri verkeersweg langs de 
Noordkust van Madoerar 「’ _ 

WAROE. District van de contrdlc-afdccling, het 
regentschap, de afdceling en de- residentie- 

Rcmbangj_jnet eene oppervlakte van,124 K.M2. Het 
district tclt 96 desa's.匕‘‘ 

WAROE (JAV. ?). Zio BLOEDZUIGERS. 
WAROE (BATAV. MAL., JAV., SOEND.). Zie 

HIBISCUS TILIACEUS. 
WAROE LANDAK (JAV.). Zie HIBISCUS VENUSTUS 
WAROEDJAjfiNG. District van de controle- 

afdccling Kertosono, regentsehap en afdeeling 
Berbck, residentic Kediri; met ecne oppervlakte van 
159 K.M.2. Het district telt 43 dess's en had ult. 1905 
cone bevolking van bijna 86000 zielen, waaronclcr 
een 20 tai Europeancn en ±160 Chincczen. . 

WARONGE. Rivicr op Nieuw-Guinea. Zij mondt in 
zee op de Zuidwestkust van de z.g. Vogdkop in oen 
breede baai tusschen tie kapen Roem6ninpoori en 
Sibaboe. Een klein stoomschip Ran deze rivicr 
ongeveer 60 K.M. opvaren. Een zijrivicr, de Sekak, 
vorbindb de Waronge met do nicer Zuidclijk in zee 
vallende Kais. Op het punt, waar de Gimna (rechts) 
on dp Sirisara (links) in do Wai'onge vallon, words 
do breede rivicr veel smaller cn nog 14 K.M. 
hoogeropwordt zoet water aangetroffen. In het 
hevvelterrein ontspringb de rivicr met verscheidene 
kleine takken met sterken stroom. De bencdenloop is 
onbowoond； de Papoea's, die nu cn dan deze 
streken bczocken, schijncn uitsluitend bergbe- 
woners te zijn, dio zieh ophouden tusschen de bo 
ven-Kais en de Kaiboes. Zij drijvcn handel met do 
lieden, die aan den benedenloop van deze beide 
rivicrcn wonen； zij ruilen de gebrjiikelyke 
importart汰elen in tegen sagoe en slaven. Deze 
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slaven behooren tot de ,,Moraid" (zie PAPOEA'S 
sub II A, ten zevende), die volgens het zeggen 
der Waronge-ers, een kannibalenstam zou zijn. 
Volgens Oninsche berichten zoudcn in deze stro- 
ken alle bergbewoners. ondcr den naarn „Mo- 
raid" worden samengevat, welke naain hetzelfde 
zou bet-eekenen als „halifoeren,5 of，八vilden". 

WAROPEN. Landschap aan de Oostkust der 
Geelvinkbaai op Nieuw-Guinea. tusschen de 
Wapoga en Legare-rivieren. Het was in dit land- 
schap dat de Luit. t. z. J.*Th. Stroeve op 7 Sep- 
tember 1914 aan de Wapogamonding vermoord 
werd. Met de bevolking in dit gebied werd dan 
ook zelden eene vriendschappclijke aanraking 
gekregen. De Waropensche bevolkiug woont aan 
de beide bovengenoemde rivieren en aan do Wa- 
renai en de Siriwo, die diep in het binnenland hun 
oorsprong hebben, dochmoeilijk bereikbaar zijn, 
daar zich tot ver in zee groote zandplaten uit- 
strekken. De belangrijkste kampoeng is Kai 
Noewoei ； de huizen staan op palen boven water. 
De bevolking houdt zich voornamelijk bezig met 
het kloppen van sagoe, die in overvloed langs de 
rivieren voorkomt, zoomede met vischvangst; 
de ^Zuidelijke kampoengbewoners verzamelen 
ook schildpad en tripang. Een kolonie van den 
stam der Waropen heeft zich gevestigd ten 
Zuiden van de Wandammen-baai. In het bin- 
nenland houden zich de Taroenggareh, een no- 
madenstani op. (Zie ook PAPOEA'S sub IV, 
ten zesde en ten achtste). 

Zie uitvoeriger: De West- en 
Noordkust van 
Ned. Nieuw-Guinea, door F. S. A. de Clercq 
Hoofdstuk IV： De Zuid- en Oostkust der Gcel- 
vinkbaai, Tijdschrl Aardr. Gen. 2e S. dl. X, 1893, 
dl. 2, bl. 841 vgg.; Koi. Verslag 1914; Tijdschr. 

城 Aardr. Gen. 2c S. dl. XXXI, 1914, bl. 782. 
' WARWYCK (WYBRAND VAN). Was vice- 
ad.miraal op den eersten tocht van adiniraal van 
Neck naar O.-I. (1597 — 1600) en van deze vloot 
stevende hij in Januari '99 met 4 schepen naar de 
Molukken.NaopTernate het eerste Ned. handels- 
kantoor gesticht Je~1ieEben, keerde hij met vol- 
geladen schepen naar Nederland terug (Mei 1600). 
Met de opdracht de kantoren, die ten behoeve 
van bijzonderc vereenigingen te Bantam,en Gris>- 
see_opgericht waren, in factorijeiTvoor de Alge- 
meene Compagnie te veranderen, verscheQn Van 
Warwyck als admiraal 29 April ] 603 ter reede 
van Bantam met- twaalf schepen. Van den Pa» 
ngeran, regent des rijks,verkreeg hij den afstand 
van een erf met daarop staand steenen gebouw. 
Ook te Grissee verwierf Van Warwyck den af- 
stand van een erf voor de oprichting eener loge 
voor de Compagnie. 

Een decl zijner schepen zeilde naar AtjeJj en 
Ceylon. Een ander deel zone! hij van Bantam vol- 
geladen onder Joris van Spilbergen naar patria. 
Twee schepen vaardigde hij naar China af. Met 
de overige vertrok hij naar Grissee en Djohore en 
had op dien tocht de eerste aanraking met de 
Westkust van Borneo (Soekadana). Van Djohore 
ging de admiraal naar Patani en van daar naar 
China. Onverrichter zake van daar terugkeerende 
naar Patani en Djohore, deed hij daar den invJoed 
van den Port, handel in de wateren van ♦lalaka 
veel afbreuk, ontmoette pen deel der vloot van 
Steven van der Hagen en keerde in den aanvang 
van 1606, met drie volgeladen schepen van die 
vloot en twee zijner eigen schepen van Bantam 
naar het vaderiand terug, waar hij eerst in Juni 

 

1G07 aankwarn, wegens het lek springen van zijn 
schip nabij Mauritius. 

WASIJJAT. Testament； ecne overeenkomstig 
de Mohammcdaansche wet genomen uiterste 
wilsbeschikking. Ook worden zoo genoemd de 
chronisch onder de Inlandsche bevolking ver- spreido 
zend brie von, bevattende eene „Iaatste 
vermaning'^door den Profeet aan een of ahder 
vroo*m geloovige in ecu droomgezicht to Medina h 
modegedeeld en bestemd oni op het nade- rende 
einde dor wereld te wijzen en in verband daarmede 
tot krachtigc geloofsijver op te wekken. Ondanks 
hunna onbeduidendheid kunnen der- gelijkc 
zvasijjaCs ongewenschtv onrust cn woe- lingen 
onder.de bevolking teweegbrengen, zoodat de 
verspreiding daarvan zooveel mogelijk door het 
bestuur behoort te worden tegengegaan. Zie： 

Snouck Hurgronje, De Atjehers, II, p. 185 — 
1&7, vgl. I., 3也(The Achehnese, II, p. 181 —183, 
vgl. 1, p. 287, II, p. 104); De Jaatste verinaning van 
Mohammed aan zijne gemcente uitgevaardigd in het 
jaaf 1880 n.Chr., vertaaid en tocgclicht (Ind. Gids, 
1884, II, p. 1 — 18); Nederland en de Islam, p. .72-
___ 

WAff-KALEBAS. Zie BENINCASAHISPIDA. 
WASSEN. Van vettc olien of vetten (zie III. 74 en 

IV, 568) onderscheiden zich alle was-soorten doordat 
deze bij verzeeping nooit glycerine geven. De 
lichamen, min of meer tot de groep der „was- sen" te 
rekenen, zijn van dierlijken, plantaardi- gen. en ook 
van mineralen oorsprong. 

De belangrijkste dierlijke was is bijenwas (MAL. 
liJin), waaromtrent voor Indici reeds ecn en antler is 
inedegedeeld in het artikel BIJ (I, 425). Als boomen, 
waar bij voorkeur bijwinesten te vinden zijn, noejnt 
men voor Sumatra o. a. poelei (Alstonia), djeloetocng 
{Dyera), kedondong (Odi- na) en aroe (Casuarina), 
voor Borneo tapan (Koompassia). Van echte 
bijenwas zijn in het algo m ecn de kenmerken, dat zij 
geeJ of bruingeel is, zeldzaam donkerder van kleur, 
honigachtig riekt, korrclig op de breuk is, niet vettig 
aanvoclt, gewoonlijk stuifmeclkorrels (pollen) 
iugesloten bevat, bij 60 — 64 smelt, en een soortclijk 
gc- wicht heeft van 0,93 — 0,97. Zij lost voiledig op 
in chloroform of zwaveJkooJstof cn in vettc en 
vjuchtige olien, doch slechts voor de hclft in aether 
en voor een vijfde in kokenden alkohol of benzine 
(petroleuinacthei:). Door bld-king aan de zon of door 
chemicaJien (chloor, zwavelclioxy- de) gaut gecl 
bijenwas (ccra fJavxi) over in „wittc was" (cera alba). 
Was dicnb voor de bereiding van Jcaarsen, voor 
zalven cn jjleisters, voor ])oli- toer (opgelost in 
terpentijnolie), voorts in J ndiij bepaaldelijk voor hot 
batikken (I, J 92) en ook wel voor fakkeJs (obor). 
Chemisch bestaat bijenwas in hoofdzaak uit een 
mengsel van 1 d. cerine of cerotinczuur (s.p. 81 ) en 
5 —6 d. myricine of palmitin ezu re jnyricyJaether 
(s.p. 72 )； laalslge- noemdc stof vormt het in 
kokenden alkohol on- oplosbaar gedcelte. 

Gelieel van deze saincnstcHing verschillende, is 
de eveneens door de bijen bereide aroinutisch- 
Jiarsige yoorwas of propolis； 

Ajidere dierlijke producten, het was naderend, 
zijn het wolv(?t (lanoline) en het walschot ,of 
spermaceti en mcer nog de insectenwas of 
Chineesehe was, zijnde de uitscJieiding eener 
schildluis-soort (COCCUH cerijerus Fabr.), uit 
cerotinezuun cerylester bestaande; voorts de cicaden-
was. 



WASSEN - WATERRECHT. 699 

De plantaardige wassen hebben met byenwas 
groote overeenkomst in samenstelling, wat nict te 
verwonderen is, daar toch ook de bijen hun was van 
bloemen inzamelen. De belangrijksto .soort yormt 
wel de in alkohol onoplosbare zg. bind-was (cera 
foliorum), waartoo bchoort de ,carnauba- of 
palmblad-was van Brazilie, en de pisangbladwas van 
Java, beide zeer bros, en eerst bij resp. 85° en 80" 
smeltend. Soort- gelijkcn aard hebben ook de nog 
weinig onder- zochte rijp-achtige wasovertreksels op 
verschil- lende vruchten. De was, die de stengels van 
het suikerriet bedekt en die by de suikerberciding in 
het persvuil terecht koint, is het onderwerp ge- wcest 
van onderzoekingen ten doel hebbende haar 
technisch te winnen. Na eenig aanvankelijk succes is 
de bereiding wedcr gestaakt. 

De rietwas bestaat uit een inengsel van hoogerc 
pi'imaire alcoholen, zij smelt bij 82°C., is onop- 
losbaar in water en in kouden alcohol, weinig in 
kouden aether of chloroform, doch zeer gemak- 
kelijk in warmen alcohol, aether en chloroform en in 
benzine. Afwijkend van deze my ricin e's- 
bevattende plantenwassen is de was, verkregen door 
koken van het sap, bij insnijding vloeiend uit den 
gondangboom(803); deze mecr harsige bruine 
wassoort is voor eenige jaren scheikundig 
onderzocht (zie Tijdschr. v. Nijverh. 1899, 470). 
Gelijksoortig is de wel als “gumatrawas" be- 
schrcven getah lahee, en de get ah hamberang, beide 
cvenecns van Ficus-soorten afkomstig. 

Als derde groep van „wassen" zijn sommige min 
erale stoffen tc noemen, in de eerste plants de 
aardwas of ozokeriet, eene bruine massa, die op vcle 
jrfaatsen uit de aarde opgegraven wordt in de 
nabijheid van kolcn- of zoutlagcn； door zuivering 
(met zwavclzuur en met beenderkool) geeft deze 
aardwas een kleurloos was-surrogaat (ceresine, s.p, 
60 — 80 ), dat een vrij belangrijk handclsartikel was 
en nog is, en ook veel naar Ned.-Indie wordt 
uitgevoerd, waar het bij het batik ken de veel 
duurdcre bijenwas en zclfs de door <lcn inlander zelf 
te bereiden pisangwas verdringt. I n chemische 
samenstelling en ook in uiterlijk voorkomcn gelijkt 
deze gozuivorde aardwas (waaraan men in den han 
del wel kunstniatig de gelc klcur van bijenwas geeft) 
volkonicn op de <k»or dcstillatie, ondcr 
verininderden druk, van bruinkool (；n bitununeuze 
Icistecn verkregen nog goedkoopere paraffin c； 
beide zijn vaste k<»<»!v/aterstoffen: jiaraflinc smelt 
echtcr gemak- kelijker dan coresine, nl. bij 50 — 67 
. De slechts in be perk te hoeveclheid aan wezige 
natuurlij kc ,,<ercsinen neemt allengn in beteekenis 
af door dezereusaclitigeonlwikkelingder ])ara(Iinc-
indus- tric. Ook bij de zuivering van som niige petro- 
Jcii/nsoorten wordt cone dergelijke paraHine gc- 
wonnen； zoo bijv. Icvcrt de Java-petroleum ecne 
zeer goede (Jioog snieltcnrle, s.p. 64 — 6!) ) para 
Dine. Het grootst vorbruik van de paraffine's is voor 
de fabricagc van kixarsen; voor dit cn voor vcle 
andere doelcin<lcji is uit de groote nijverhcid <Jc 
echtc “was" bijna volkonicn verdwencn, en gaab ook 
de uit vetten verkregen stearine don- 察Ifden weg op. 

WASSIAN. Rivier in VVest-Nieuw-Guinea. Zij 
valt ten Oosten van de Sebjar (zie aldaar) in do J'clok 
Bintoeni, het incest Oostolijke cleel van do 
Alaccluergolf. Nabij haar jnonding vcrcleelt de 
Wassian zich in vier arincn, de Kasani, Kamarin, 
Tim boon i en Wassian, aid us cen delta van mcer- 

derc cilanden vormende; de voornaamste arm is 
de Kamarin, die 3 tot 5 vadem diep is met eene 
breedte aan de monding van 200 M. Een groote 
bank voor de monding bclet schcpcn van eenigen 
diepgang dicht bij de rivicrmonden te kornen. De 
Wassian ontspringt waarschijnlijk op de G. Lina 
(2870 M.), ten Zuiden cn in de uabijhcid van hefc 
Anggi-meer en strooint cerst in Zuidwestelijke, 
daarna in Zuidoostelijkc richting. • 
WATAMPONfi. Standplaats van den contro- 

leur dor onderafdeeling Boni der gelijknamige 
afdeeling, gouvt. Celebes en Onderh. 
WATER AG A AM. Zie onder Physignathus in 

het artikel AG AMI DAE. * 
WATERHYACINTH. Zie EICHHORNIA. 
WATERKASTEEL. Zie het artikel Djokjakarta 

(hoofdplaats) en de opstellen van J. Grone-^/j 
)nanHet Waterkasteol te Jogjokarta. Tijdsclirf^ voor 
IncL T.. ,L. en Vl<., deci XXX, bl. 412 en van H. D. 
Bos boom: Met vcrdwencn water- kasteel te 
Djokjakarta (uit oude papieren), Tijdschr. voor Inch 
T. L. en Vkv deel XLV (1902),>?
 
' 
bl. 518. Ecn aiurer waterkasteel vindt men orige- 
vecr een idlometer buiten de hoofdplaats Cheri- bon 
in de desa Soenja-rage, geinaakt op last van een der 
vroegere Sultans uit het huis Kase- poehan te 
Cheribon. Dit watcrkastefel, zelf ook wel “Socnja-
ragE" genocmd, is niet in vervallen staat zooals het 
Djokjakartasche cn wordt nog onderhouden. Zie 
OUDHEDEN, DeelHI, bl. 214.z .. 

WATERMELOEN. Zie CITRULLUS"). 
WATERRECHT. Kwani een memoric van A 

toelichting van 13 Sept. 1917 (nopens het nieuwe art. 
145 Reg. regL) verzekeren, dat „algemeene . 
beginselcn van waterrecht in N.-I. ten eenenmale 
ontbreken", de Indoncsische bevolking kent van- 
ouds, als ondcrdecl van haar grondcnrecht, naast 
rechtcn op den grond (dccl I, bl. 820) ook rechten op 
water: vloeirccht, taprccht, vischrecht, cnz. Wol is 
de Europeesche litcratuur daarover op- val lend 
schaarsch ； op 30 Dpc. 1914 hebben dan ook in de 
Eerstc Kamer zoowel do heer Van Koi 
als minister Pleijte onderaoek noodzakelijk ge- 
noemd. Evenals bij den grond (deel I, bl. 277, 821) 
is ook bij hot water het beschikkings- recht de 
grondslag der rcchtsordening； bczitrecht cn 
genotrecht van water worden nauwelijks ge- nocmd
； analoog aan het phikverbod voor grond (deel 1, 
bl. 823) is hier het visch- en zamelverbod uit water. 
Het vloei- cn taprecht vertoont sterk den 
Indonesischcn kentrck,dat, gelijk meermalen, allccn 
het beginsel van het adatrcclit is geformu- leerd, 
terwijl de toepassing daarvan op do aldoor 
gevaricerde gevallen opzettelijk wordt o verge- laten 
dcels aan de bclrokkcnen zelf, onder de vcrplichte 
leiding hunner dorps- of andere auto- riteilcn, decls 
aan den rechter. Noclijtans staan b.v. voor Biili, voor 
Middel-Java cn voor West- Java, cen aahtal scherpe, 
onderling uitecnloo- pende, rcgels van inhecmsch 
waterrecht, vast. Eenige jaren gelcden hceft M. L. 
M. van dcr Linden voor Java ecn opvatting 
ontwikkeld, volgens welke het vloeirecht anders en 
grooter zou wezen voor akkers,met padi botccld.dan 
voor akkers met atidero gewassen. Europeesohc 
regelingcn, gcl^k do bfleende <lag- en 
nachtrcgeUng bij do suiker- cultuur of gelijk de 
onder WAT 1CRSC H/VPPEN vermcldc 
residentsrygoling in Jogja van 1910, hebben met het 
adatwaterrecht niot tc xnaken. 

Literahiurt Pandcotcn van het adatrecht 1, IVA en 
IVB； Liefrinck en Van Eck, Kertasirnq 
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(zie deol II, bl. 154); Liefrinck. Jndischc Gids, 1886; 
M. L. M. van dor Linden, De grondvcr- huring op 
Java on Madoera, 1907 (zic ook Adat- 

•虬2S9); Verslag nopens ecu inge- 
stold irrigatie-ondcrzock op Celebes, 1916 (ver- slag 
B. 0. W.)*Van Vollcnhoven. Het adatrccht van N.-L, 
I” 类datrechtbundcl XV (Bali. 
efi-IXfliiboIi); Liefrinck. Nog ecnigc verordenin- 
geri" van Balische vorsten, 1921. 

WATERSCHAPPEN. De Ned.-Indische water- 
schappen zijn van t wee soorten: oudinhcemschc, en 
modern-Europecschc. De oudinhcemsche wor- den. 
onder den naam soebak. aangetroffen op Bali en op 
Lombok; zie deel 1. bl. 122, 124, 127, 759, II, bl. 
154, III, bl. 814. Dat het gouvcrncmcnt deze 
lichamen ter gcmeenschappelijke bcharti- ging van 
een onderdeel van het landbouwbedrijf der 
ingelandcn a]s rechtspcrsoncn erkent, blijkt o.a. uit 
de kwijtscheldingswet in Ned. Stb. 1921 no. 76. 
Soortgelijkc Indoncsischc waterschappen tot 
waterkeering cn watervoorziening zijn ciders in 
Indie, b.v. op Java, niet aangetroffen ； vermoe- 
delijk echter komen zij voor bij de Indonesiers op 
noordelijk Luzon (Philippijnen). Het nieuwe art. 145 
Reg. regl. (Ind. Stb. 1919 no. 49), aanvanke- lijk 
toegelicht alsof het mede mocst strekken om aan de 
soebaks een wettelijken grondslag to ge- ven, 
hetgeen cr waarschijnlijk toe zou hebben gc- leid, dat 
men ook het soebakwczen bij ordonnan- tie zou 
willen regelen, wordt ingclcid door een considcrans, 
die slcchts van ,,in tc stellen" waterschappen 
gewaagt, hetgeen dus de soebaks zou buitenshiiten 
en ongerept zou laten. De bekende twistvraag, of 
deze soebaks louter privaatrcchte- lijk, of tevens 
publickrechtelijk zijn. werd in Juli 1918 in de Eerste 
Kainer besproken, doch niet nader tot oplossing 
gebracht ； bij de behandcling van. de reeds 
genoemdc wet in Ned. Stb. 1921 no. 76, bleek cchter, 
dat de soebaks o.a. worden belast met inedcwerking 
aan de uitvoering van de gouvernementstaak Jlet 
rapport der Hcrzienings- commissie (Juni 1920) volt 
re kt in zijn artt. 130 en 128 een zuivere scheiding 
tusschen deze inhccm- sche waterschappen en de nu 
tc noemen wcstcr- sche. — Aan westersche 
waterschappen toe h, gevormd naar het 
moederlandsche model, werd sinds geruimen tijd 
door den grooten landbouw behoefte gevoeld. vooral 
in de Vorstenlanden op Java en ter Sumatra's 
Oostkust. ]n Solo werden in 1907, 1909 en 1910 een 
drietal waterschappen —aan welke ook wel zorg 
voor af wending van de nadeelen van kratererupties 
werd opgedragen — (Woro, Poesoer, Pcngging) 
opgericht bij resi- dentsbesluit ： in Jogja werd door 
den resident cen algeineene voorzicning nopens 
waterbeheer go- troffen in 1910, gevolgd door cen 
regeling van Jiet sultansrijk.in 1911 (Ryksbl. v, 
Djokjakarta 1918 no. 3); op Sumatra's Oostkust 
schiep de Cultuur- raad drie waterschappen — jnede 
voor rivierver- betering — (Belawan-, Deli-, 
Pertjoct-Vivier); pu- bliekrechteJjjke lichamen in 
Nederlandschen trant waren zij echtergeen van aJh：
, medc onidat zij een privaatrechtelijken grondslag 
van vrij wiJ- 】ige dcelneming hadden en geon 
overheidsreclitcn bezaten. Het ontwerp-burgcrlijk 
wet bock van 1910 (gepubliceerd 1914) had ze in 
zulk eon" wet- boek willen fundeeren (zie art. 755 
aldaar), doch het reeds vermelde art. 145 Beg. regl. 
volgt het in de Nederlandsche grondwet in het Reg. 
regl. van Suriname gegeven voorbeeld ； Ind. Stb. 
1918 no. 20, art. 27, spreekt dan ook van 
“waterschappen 

.met publickrechtelijk karaktor". Nndat geld ge- 
votccrd was voor cen centraal watersehapskan- toor 
-in de Vorstenlanden (Ind. Stb. 1920 nos. 822, 831). 
bracht J nd. Stbl. 1920 no. 722 de eerste 
Vorstenlandsche waterschapsordonnant ic. welke 
oprichting van waterschappen door den resident na 
goedkeuring van den landvoogd en in ovcrleg met 
het zelfbestuur kent, vast- stelliAg van het 
watcrschapsreglement op soortgelijkc wijze (met 
plaatsing in de Jav. Ct.), een waterschapsraad. ecn 
door en uitdien raad gekozen waterschapsbcstuur, cn 
ccn voor- zitter van beide lichamen. zjjnde de 
assistent- resiclent; de raad mag verordeningen, ook 
straf- verordeningen,, maken : ccn autonomic, krach- 
tens welke de huishoudclijkc belangen aan het 
waterschap worden ..overgclaten^ ontbreckt 
evenzeer als bij de locale ressorten. Voor de bui- 
tengewesten bestaat tot heden (Juni 1921) allecn de 
bepaling in art. 15, ondcr o, der zelfbcstuurs- regclcn 
1919 (Ind. Stb. 1919 no. 822), volgens welke de zorg 
voor toekomstige (westersche) waterschappen aldaar 
onttrokken wordt aan de zelfbestuurders en 
ovcrgebracht bij den lande. 

Literaluur： Voor de soebaks: naast Liefrinck in 
Indische Gids 1886 cn de in deel I [. bl. 154, gc- 
nocnidc Kcrtasima, ook Groothoff in Adatrecht- 
bundcl XV, Happe aldaar en in Ind. Gids 1919, Van 
Vollenhoven in Miskenningen van het adat- recht, 
1910, cn in Het adatrecht van N.-[., I. 1918, Bijlage 
D van het rapport der Herzicnings- commissic, 1920, 
Liefrinck, Nog cenige verordo- nipgen van Balische 
vorsten, J 921, cn Schrieke, de 1 age re Inlandsche 
rechtsgemcenschappen, 1921. Voor de andcre 
watfrsnhappen : WopstlinfT, De Jndische 
decentralisatiewctgeving, 1915, bl. 12 — 15, 
Groothoff in De Jngenieur. 10 Nov, 1917, cn in 
Archief v. d. Suikerindustrie 1919, Sibinga Mulder 
in Ind. Genootschap 1918, Kroniek A het Sumatra's-
Oostkust-Jnstituut 1917 cn If)FS, on Slingenberg. 
StaaLsinst<>!]ingen, 1919. bl. I ll -* 142. tzV Z。 

W AT ERST A A7?. De algcmccne betoekenis 
van het begrip w a t e r s t a a t is tc omschrijven al"
： „de overheidszorg inct betrekking tot do gcst<-
l<l- heid van het land ten opzichtc vnn hnt wa"r'', 
voora]indeNedcrlandcr)van oudshcr ecno levr-jr 
quaestie, wijl een groot deel van ons vaderjand 
ontstond cn blijft bestaan door ecn hardnekkigen 
strijd met de zee, de rivieron cn het ovcrvlocdifzc 
regcnwatcr. Doze strijd cischtc samenwerking cn 
daardoor overheidsbemoeiing. 

In Nedoriandsch-Indio bestaat dat verband 
tusschen de gesteldheid van den bodem en het 
aanwezige water natuurlijk cveneens, doch in den 
vorni van ecne verdediging tegen het Jaatste, van 
eene „ontwoekcring aan de baren'5 doet het zich niet 
in de eerste plaats kennen. Waar de zee of de rivieren 
mot overstrooming dreigen, is het water als vijand 
veclal te ontgaan cn het is dan ook aanvankclijk 
slcchts bij uitzondering dat dijken en waterkceringcn 
behoefden te worden aangelcgd. Wel treedt die 
noodzakelijkheid bij toencmendo ontginning en 
bevolking in lagcro streken mecr op den voorgrond, 
rnaar daarin lag op Java het zwaartepunt Men had cr 
van over-oudc tijden niet in de eerste plaats het water 
te bestrijden als een vijand, doch het in te halen als 
een vriend; want het voedingsge- W3s bij 
uitnemendheid, do rijst, kan op den duur slechts 
geteeJd worden door den aan voer van ven 
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overvlocd van water, daar allecn door den zooge-. 
naamdon nation rijstbouw bier in de behoeften van 
eone dichte bcvolking kan worclen voor- zien. Hot 
tot stand brengen en in stand houden van 
voorzicningen voor den aanvocr van bc- 
vlooiingswater ten behoevo van gronden van 
eenigszins beduidende uitgestrektlioid, uit wate- ren 
van eenigszins beduidenden omvang eischtc 
uiteraard ook reeds spoedig samenwerking on 
daardoor overheidszorg. 

Een Javaanschc inscriptie gewaagt clan ook reeds 
in de lOe eeuw onzer jaartelling van het herstcllen 
van ecn dam cn een dijk van de Brantasrivier door de 
zorg van een vorst met zulk oen langcn naam, dat die 
hier wordt weggelaten. De BEVLOEIINGEN, 
waaraan in dit werk eon afzonderlijk artikel gewijd 
is, vormen een hoogst belangrijkc tak van 
overheidszorg in Indiii. Bij de bevloeimg van 
bouwgronden moet tevens go- zorgd worden voor 
behoorlijken afvoer van liet gebezigde water en het 
regenwater, terwijl, zoo- wel bij het ontlcenen van 
het irrigatiewatcr aan rivieren cn beken als bij het 
bevciligcn van de gronden tegen overmaat daarvan, 
alles in het werk moet worden gestcld, opdat het 
water, als vriend binnengehaald, niet door verkccrde 
be- handeling in een vijand ontaardt. 

Daarnaast vallen tai van andere aangelegen- 
heden als: havens, wegen, b^uggen, openbare. 
gebouwen, drinkwatervoorzieningen, riolcerin- gen, 
enz. ondcr het bogrip Waterstaat. 

Onder ,,waterstaatn behoort dus in ruimeren zin de 
overheidszorg voor de publicke werken te worden 
verstaan. Deze overheidszorg is in Ned.- fndie, voor 
zoover het Lands best uur aangaat, opgedragen aan 
het Departement van Burger- lijkc openbare werken. 

Onder dat Departement ressortccrcn boven- licn 
<lc bemoeienis met 's Lands pakhuizen, cn uls 
»afzonderlijkcn Lak van dienst de bemoeienis nii.-t 
li<-t stoomwezen, cn het onderzoek van inaterialcn. 

Vroeger ressortccrden onder dat Departement 
tevens, als afzondcrlijke lakkcii van dienst, de 
Spoor- cn Tramwcgen,(!<• Postcrijcn on I'clegrafio 
cn de Postspaarban k. Deze zijn lhans echtcr 
ingedccld ondcr het Dcpartoment van Gouvernc- 
mcnls bcdrijven, waarondcr jnodc rcssortcert een 
dienst van bet watcrkrachtwezcn. 

Om het onderwerp)ia(lcr in jc loiden mag ecn korl 
historisch overziciit nict ontbreken. 

Uit den tijd van de Hindoo- en Mohammc- 
daanscho rijken op Java zijn wel cnkele niedc- 
(leolingcn tot ons gekomen, wauruit blijkt dat 
verHchillende vorsten zich bij gelegcnhcid wcl met 
waterHtaatsaangcJcgenhcc.len hebbon bc- jnoeid, 
doch ecn gorcgelde zorg voor die aango- Icgcnheden 
is drtaruit niet op to inaken. 

De Oost-Indischc Compagnie. was cen handols- 
lichaam cn bemocide zich uiteraard aanvankolijk 
slcchts met de zorg voor haar ctablissementen. 

Eorst lungzainorhand, met do vestiging van haur 
gozag over uitgebreide streken, is zij zich ook met 
waterstuatsaa-Dgelegcnheden in ruimeren ziA gaun 
bemocien. 

Hoc zich dio bemoeienis in vcrloop van tijd heeft 
ontwikkeld en uitgebreid, kan uit hot voJgende 
blijken. 

Tcrwijl van Jict begin af de Oost-Indischo 

Compagnie ovcral op hare vestigingen werken van 
nicerderen of mindcrcn omvang liet uitvoe- ren cn dnartoc 
vastc ambachtsliedcn in dienst had, waren aanvankclijk op 
de zoogenaam- <lc buitenkantoren de bouwwerken 
cvonwcl nog niet van vecl omvang. In het grootc centrum 
harcr vestiging, Batavia, ziet men echter al zeer spoedig 
regelingcn'Tot stand komen, die jaren ]ang in working zijn 
geblcven en waaruit zich do latere toestanden/ .op dit 
gebied geleidelijk hebben ontwikkeld./Volgcns de 
geraadpleegde : bronnen 】)had de -Compagnie to Batavia 
drie groote werkplaatsen: de Equipagewerf, do werf op 
jOni^usl .en het Ambachtskwarticr. In de eerste jaren dor 
17de ecuw waren reeds in haar dienst eenige Europeesche 
timmerlieden, nietsclaars, smeden en andere 
ambachtslieden-ondermeesters en de “opziender van's 
Kasteols werken". Uit de schcpelingen cn gclukzoekers, 
die op Java aan- kwamen, werden zij, die ecn handwerk 
verston- den, aangeworven en na eedsaflegging op den 
,,Artyckcl-bricf" tegen verband in's Compagnie's dienst 
opgenomen. Deze menschen mochten ook voor eigen 
rekening werken en dat daarbij dik- werf verwarring in de 
adininistratie ontstond, blijkt uit do plakaten tegen het 
ontvreemden van Comp/s materialen ten eigen bate cn zoo 
meer. Zij werden in do genoemde werkplaatsen onder 
streng toezich t gehouden en moesten de „jongens", zijnde 
de Comp.'s lijfcigenen, zooveel mogelijk in de 
vcrschillcnde ambachten opleiden. Indion er op Java of in 
de buitenbezittingen behoefte aan werkvolk ontstond, 
worden zij ook wel voor korter of langer tijel vcrplaatst, 
terwijl aldaar ook gaandeweg meer behoefte aan toezicht 
ontstond. Dit blijkt o. a. uit het plakaat van 6 Juni 17G9 
(P. VIII, kl. 582) luidendc als volgt: „In consi- deratic 
gekomen zijndo de nuttigheid, welke- er resideert, dat op 
eenc uitgestrekte plaats gelijk het gouverncmcnt van 
Java's Oostkust, evenals op verschcidene andere 
comptoirs reeds in ge- . bruik zj', con baas der 
tiiumerlicdcn fungere on) het opzigt te hebben over de 
gobouwen en andere werken, zoo is ,conform do 
propositie van den heerc Gouverneur Goneraal, 
goedgevonden en verstaan den mcesterknegt der 
huistimmerlieden in 't ambagtsquartier in loco, C 1 a a s D 
e k- s c 1, als opzichter over do gebouwen en andere 

i) Eon historisch overzicht omtrent de open- bare 
werken in den tijd dor Comp, vindt men in het werk van 
den oud-referendaris J. J. van Oosterzoe Jr., Het beheer 
der landsgoodoren in N.-l., Batavia, Ogilvie & Co., 
1892, die o. a. putte uit liet bokonde werk van Valentijn 
cn verder groo.tendeels uit het N.-I. Plakaatbook 
(verder aangeduid mot P.)» uitge- geven door M r. J. A. 
van der C h ij s on het onder den naaiu vau „Rcalian 
bekende register op do generale rosolutien van hot Ka- 
stcel Batavia, 1632 — 1805. — Voorts dcoldo .do 
Ingonicur J. Scheffer, daartoe blijk- baar cveneons door 
Mr. Van der Chijs in staat gcstold, *in ecn voordracht 
over het stadhuis van Batavia, aldaar gehouden op 1 
Mei 1890/ eenige belangrijkc byzonderheden mode, die 
te .vinden zijn in de Notulcn opgonomen in hot 

, Tijdschrift vau dq Afd. Ned.-Indie van het Kon. Inst, van 
Ingcnieurs 1889 —*90, bl. in e. v. Men vindt daar o. a. 
con uitvoerig bestek van hot in 1706 aanbestede 
stadhuis. 



702 WATERSTAAT. 

werken ten gouvcrnementc voomiold naar Styiia.? 
Hng s zenden en denzelvcn op die Qualiteit t’oe te 
leggcn de gagie van / 30's maands of zoo- veel de 
baazen op do buitenconiptoiren in het tweede 
verband volgens het reglement winncn mogen". 
Waar bo ven van lijfeigencn sprake was, dicnt 

opgemcrkt dat de uitvoering van werken, wat den 
koelicarbcid betrcft. verrielit word, hetzij ge- 
dwongen, door veroordeelden, door ^]avcn van 
Europeancn of door vrije inlanders bij wijze van 
belasting in arbeid, hetzi) in vrijen arbeid tegen 
betaling van loon uit de zg. stadskas of uit be- paalde 
daartoe opgebrachte fondsen. Die stadskas, wel te 
onderscheiden van 's Compagnie,s kas, ontving baton 
uit verschillende daartoe aan- gewezen inkomsten en 
boeten. stond onder be- heer van schepenen en diendc 
ter bestrijding van de kosten, verbonden aan allerlei 
maatregelcn, die in het belang der stad of van den 
landbouw noodig bleken tc zijn ； alle stedelijke 
lasten, daar- onder salarissen en toelagen der 
ambtenaren, werden er uit bestreden. Eerst onder het 
Engel- sche tusschenbestuur werd de stadskas als 
zoo- danig opgeheven on moesten de 
stadsbelastingen in de landskassen gestort worden. 

Behoudcns enkclS uitzonderingen gold bij de 
uitvoering van werken ten algemeenen nutte aan- 
vankelijk het beginsel, dat het werk aan de Com- 
pagnie niets moest kosten. Reeds in 1620 was ten 
aanzien van wegen, bruggen enz. door den Gou- 
verneur-Generaal J. P. Coen nadrukkelijk be- volen, 
dat het onderhoud daarvan ten lastc der 
stadsbewoners moest komcn. Cocn5s opvolger P. d e 
Carpentier voerde ten behoeve der stadskas eene 
inkomstenbelasting in en de fond- sen voor het eerste 
stadhuis werden in 1626 ge- vonden door eene 
zoogenaamde „collectc,,

) waar- bij echter elk 
ingezeten, „van wat natie ofte qualiteit- hij sij", 
verplicht was die som op te brengen, die hem „bij 
geineene taxatie was op- gelegd", met bedreiging van 
eene ,,arbitral。cor- rectie na exigentie van zaken. 
alsmede onze indignatie te incurreercnV. Jn 1629 
eischte Coen, voor de tweede maal G.-G., van de 
inwoners de materialen in natura voor de 
stadspalissadeering (P. I, 241). Later werd tot 
onderhoud daarvan eene nieuwe belasting ingevoerd. 
Onder Van Diemen werd in Febr. 1637 een last 
uitgevaar- digd aan de bewoners der Heeren- en 
Prinsen- straten in de stad Batavia om die wegen 
dpTb hoogen, te ruggen. en met koraalsteenen te be- 
strooien en bovendien goten van gehouwen ko- 
raalsteen langs de huizen te leggcn. Voor het 
uxtdiepen van de stadsgrachten en het bouwen van 
kaden en bruggen werd bovendien van de eigenaren 
en huurders van gronden, huizen on vaartuigen een 
zeer zware belasting gevorderd. In 1639 moest de 
stad aan de Westzijde worden ommuurd (de 
palissadecring ver.eischte voort- durend herstelling) 
en de oudc rivier gedempt worden; „tot support" 
vanliet eerste work strclj- te eene nieuwe belasting, 
terwij] de burgers, die de oude rivier dempten, met 
het alzoo'verkregcn terrein hunne erven mochten 
vergrooten- In J 647 werd bij edict geordonneerd alle 
wegen om de stad te zuiveren en tot gebruik 
bekwaam te maken. , , 

In de zeldzame gevallen, dat de Conipagnie voor 
hare rekening eenig kostbaar openbaar work b.v. een 
kanaal of een brug, had mocten tot stand 

brengen, werden tevens maatrcgelen getroffen om 
de gemaakte on kosten wed er door de burgerij 
vergoed te krijgon: bij werken van den aard als 
ovengcnocinde. was daartoe het aangewczen 
middcl, voor het gebruik betaling in den vorm van 
brug-, pont- of tolgeldcn te heffen, totdat ,,allc 
uitschotten zouden zijn vergoed”. 

Ook aan particulicren werd niet zclden tijdclijk 
vergund dergelijke betalingcn voor het algemeen 
gebruik te heffen van op eigen kosten tot stand 
gcbrachto werken. Van dicn aard zijn de in 1G47 aan 
den procureur Z. Ammanns verlecndc vergunning 
tot het heffen van tol op cei? door hem gegraven 
graclit cn de in 1G82 toegestane to] op do 
Mookervaart. Deze vaart kwam tot stand door 
particulier initiatief van Vincent van Mook, drost ten 
platten landc aan de Westzijde (ler Groote Rivier, 
die in 1670 van den G.-G. Mact- s u y k c r 
vergunning vroeg tot het graven van een gracht, ter 
verbinding van de Angke-rivier bij Batavia met de 
Tjidani te Tangerang. Hij had Jii'ervoor een begin 
gemaakt met eon sloot, 12 voeten breed en 10 roe 
den lang, toen die G.-G. stierf cn den concessionaris 
verboden werd om met het werk voort te gaan — 
waarom is nict be- kend. In October 1682 diendc hij 
opnicuw een request in, lioudcnde verzoek oin in de 
be- doelde riebting eene gracht breed 1% roede te 
mogen graven, op, voorwaarde dat hij gedurende 20 
achtereenvolgcnde jaren op die gracht tol zou mogen 
heffen, dat de vaartuigen, welkc van zijn gracht 
gebruik zouden maken, geen tol zouden betalen op 
de Angke en dat aan hem zou worden afgestaan het 
nog niet uitgpgeven land ter weers- zijden van de 
gracht tot op een afstand van 300 roeden (ruim 1 
K.M.) aan beide zijden. De Regce- 
ring,overwegendc.dat handel en verkeer hierdoor 
zeer zouden worden gebaat cn dat ccn tot dusv< r 
wocste en ontoegankelijke streek, wa?rin struik- 
roovers cn wegloopc-s zich ongestraft kon<Jfn 
ophouden, op die wijze zou worden gezuiverd, stond 
bet verzoek toe, mits Van Mook 20 jaren lang 50 
Rds. % ma an ds betaalde a]s pacht vooj- de Angke. 

Uit een technisch oogptnt heeft dit werk nit <-r- 
aard nict aan hoogc cischcn voldaan.cn de Niiizrn, 
die aanvankclijk. bestonden of in de 18<lc ecuw 
werden gemaakt, zijn verdwenen, zoodat thans wel 
niemand, di” Jangs den postwe^ naar Tanjze- rang 
gaat, de 土 6 breede graclit z;i) herkennen in die 
Soins 40 a M. breede da ar Jangs stroonicn- de rivier, 
wclke o.a. in Juli J 889 de brug bij IVsing geheel 
vernieldc. Gedurende de uitvoering van do 
Mookervaart werd, wegens den Bantamschen 
oorlog, do weg van Batavia naar Tangerang aan - 
gelcgd (P. Ill, 95) cn in verband daarmedc bij 
resolutie bepaaki, dat Van Mook van de pacht voor 
de Angke zou worden vrijgesteld, a].s hij zijn vaart 
2 roeden (土 7.50 M.) breed maakte op den 
waterspicgel. 

Een antler voorbeejd van het maken van werken 
op kosten van particulicren is de in 1640 door den 
G.-G. Vun Diemen gegeven vergunning aan de 
Chineesche boedclmccsters o«n ccn” willigc" 
collecte te houden voor de oprich ting van ecn 
Chinecsch hospitaal, eene inrichting, die voJgens 
ingcnicur Scheffer mocJit gezien worden en eene 
weldaad voor de Chineesche buvolking is gebleken. 
Voor den bouw van het nieuwe stadhuis, waarvoor 
blijkens een.plakaat van Oct. 1706 nict minder dan 
tien verschillende belastingcn 
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werdcn ingcvocrcl, zij, om niet tc wijdloopig to 
worden, naar de bedoclde voordracht van dicn 
ingenieur verwczcn. 

Omtrcnt levcringen in natura door degcnen, die 
nict in staat geacht werden geld op te brengen vindt 
men een voorbeeld in den in 1686 door den G.-G. C 
a ni p h n y s gegeven last dat allc ko- raalvisschors, 
die tc Batavia de rivier opkwamcn, eenige stukken 
koraal moesten offcren voor de vernieuwing der 
zeehoofden. Veel later nog, in 1746, were! bij 
plakaat a an de ingezetenen gclast om overal langs 
de grachten de beschociingen to vernieuwen, daar 
de Comp, van plan was die grachten tot 6 a 7 voctcn 
uit te diepen. De rooi- meester was belast met het 
toezicht en de con- trole pp de uitvoering daarvan. 

Het noemen van dezen functionaris geeft aan- 
leiding te^wijzen op de vele bepalingen, die op het 
particuliere bouwen cn niaken van inatcrialcn 
werden uitgevaardigd, omdat er van oudshcr een 
sterke nciging tot beunhazerij en knoeierij schijnt te 
hebben bestaan. In het begin van de 17dc ecuw vindt 
men reeds plakaten, waarin aan steenbak- kers, 
kalkbranders, houtzagers, cnz. voorschrif- ten 
worden gegeven, waarvan de afwijking met- hooge 
boeten we rd bestraft, terwijl specialc keur- mecsters 
aangesteld waren om die materialen te onderzoeken. 
Voor baksteen was een bepaalde vorm 
voorgeschreven, waartoe, cen ijzeren nial aan een 
ketting voor het stadhuis was go han gen. 
Eigenaardig is ook het plakaat, waarbij voorge- 
schreven wordt om het hout allccn volgens be- 
paakle afmetingen cn zwaarten te zagen. Dat ook op 
het bouwen were! gelct blijkt uit de benoeining van 
een rooimeestcr tc Batavia in 1627 door den G.-G. 
De Carpentier. De eerste functionaris was Frans F 1 
o r i s z o o n B e r c k e n- r o o <1 •/, gezworen land 
meter bij den Hove van Holland. Zijn loon was „4 
stuyvers voor de royinge cn motingc van yder 
qvadraat roede huiserf：、'', en voor ..thuyn en 
landcrf" 3/8 rcaal van a<-ht< n per JOO 
qumiraatroeden. Vcrordenin- gen op lu-t bouw<-n 
met steen, het indekken met pan net* <-n het. 
vcrbiolfn van het gebruik van atap bepaalde wijken, 
vindt men rcccls onder lict bcwunl van den C.-(；. 
Coen in 1628. 

AJet ))(J toezicht op do open bare werken bin- 
ncii tir. st a<l waren bflast b a 1 j u w cn s c h e- j> 
e)i(• ii, l)(ji(lc in 1 (»20 ingest(J<l. on dcarbuiten (,<! 
J ：i n <) <1 r <J s t. In Jvindt men voor het ccr.sf < 
<n (：<Jleg<- van hcfinraden, bestaande uit vicr 
Icrbui w.o. (.!•' landdrost; doch (lit schijnt nict aan 
(lc vt'iwachtingcu void ear tc hebben, nltbanH in 
I(>79 word cen niciiw college van Jx-cinraden 
ing(!stel<l. I)(;staande nil con president (lid in den 
J{aad v. lndi<;) cn vicr leden. Aan- var kdij k had 
<lit college „gccn an (lore jurisdictie als h(4 
besorgen en bevordcren der ringslotc (tot 
beveiliging van de waardigstc Innclcrijen roudoni 
dese sladt) on *t gccne dan na dcsen indertijt verder 
sal koincn uodigh geacht cn geoordcclt to werden". 
De uunleiding tot d。instelling ervan was tic 
ongcncigdhcicl van het college van schepc- ncn om 
zich met het graven van vorenbedoeldc j'inysloot te 
beinocicn. Reeds den 31 ch Oct. 1679 werd aan 
lieemradon opgedragen „dc verdure boc cn opsight 
over do JJataviaschc landerijcn lieorenwcgcn, 
bruggeu, cnz." Speciaa] word last gegeven tot het 
afwerken cn onderliouden van den op 's 
Compngnie‘8 kosten gorooiden en uit- 

gekapten rijweg'naar Meestcr-Cornelia ； deze last 
gold den ingclanden. IirTOBO word een rcglemont 
voor het college van heemraden gepubliceerd cn de 
eersto rekening cn verantwoording afgelcgd. Kct 
college stond in rangordc beneden dat van 
schepcnen (P. Ill 69). Na het overlijdcn van den G.-
G. Specimen bleken heemraden grootc sommen uit 
de Compagnie's kas te hebben gebruikt zonder de 
werken waarvoor die gclden bestemd waren te 
hebben voltooid of deze be- hoorlijk te hebben 
verantwoord. Daarop staakte de Hooge Regeering in 
1684 voorloopig die be- talingen en tocn het college 
zijn plichten nog niet behoorlijk vcrvuldc word het 
ontbonden cn een nieuw aangesteld met Joan van 
Hoorn als voor- zitter en de landdrosten, de kapitcins 
der buiten- forten en eenige dor bestc ingelanden als 
leden. Een tuin ten Oostcn van het Kasteel — het 
tegenwoordige Heemraden ploin — were! voor de 
vergaderingen aangewezen (P. Ill 147). Ter 
bestrijcling van de kosten voor het maken van 
bruggen en wegen wei'd aan deze heemraden 
toegestaan % te heffen van de waarde der landerijcn 
rondom Batavia, eene heffing die als de oorsprong 
dcr verpondingsbelasting kan worden aangemerkt. 
Terwijl hierslechts terloops kan aangestipt worden 
hoe, als inecrdere inkomst, in 1685 uitgifte in 
eigendom van onbeheerde gron- den werd bevolen 
en hiermede het bclangrijk vraagstuk van het 
particulicr landbezit met heerlijke rechten word in 
het lovcn geroepen, moot, wat het toezicht betreft, 
worden vermeld dat in 1679 een d ij kgraaf voor de 
Bata- viaasche Oinmclanden was aangesteld, die do 
omstreken van Batavia moest opmeten en in kaart 
brengen cn die belast werd met den aanleg van 
dijken en het onderhoud van wegen cn bruggen, 
weldra onder toezicht van het in dat jaar ingestcldo 
College van hcomraden. In de Omme- landen 
bchoordc het onderhoud der wegen tot de 
vorpliohtingen van - de cigcnaren dcr landerijon. 

Beschouwt men thans de werken te Batavia wat 
nader, dan vindt men vermeld, dat in 1643 beslotcn 
werd voor rekening van de stadskas de grachten aan 
de Oostzijdc van gemetselde kaden to doen 
voorzien. In 1G51 werden uit diezelfde fondsen bij 
het bastion Utrecht een poort met ophaalbinig 
gemaakt, eon nieuwe Portugecschc kerk gebouwd en 
een vlceschhal achtcr die kerk; in 1652 werd 
beslotcn de zeehaven tc verbctcren； in 1653 werden 
do eorstc permanente schoolge- bouAvcn opgericht; 
in 1G55 afzondcrlijkc wijken voor de vreemdo 
nation gemaakt, enz. 

Omtrent de haven van Batavia wordt 
aangoteckcnd dat do 50 roeden langc wes- 
terkastcelsgracht tusschcn de bolwerken „Dia- niant,, 
en “ParE" omstreeks 1630. met grooto kosten diaper 
word gemaakt. Buitcn den berm werden palcn 
golicid en met plan ken beschoton. Spocdig block 
door den toenemenden landaanwas de gemconscliap 
met do rcedc hoogst moeilijk to wpnlcn en daarom 
werden in 1634 twee koraal- dijken, ter lengte van 
450 vademen, loodrccht op do kustlijn aangclegd. 
Deze hoofden werkten ecliter do opslibbing in de 
hand, zooals duidelyk blijkt uit cen kaart van 1652on 
schijncn in dat jaar vcrlengd en versterkt tc zijn. In 
hot verdere 

i) Zic: A an leg van cen zeehaven te Tan- djong 
Priok. in Tijdschr. Kon. Lnst. v. Ing. 1892 —'93, 
bl. 49 o. v. 
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gedeelte der 17de ceuw was men voorts steeds 
doende om de stadsgrachten op dieptc to houdon, 
die in den Oost moesson nog al cons droog vielen 
en den gezondheidstoestand benadecldcn. Vooral 
werd de toestand zeer ongunstig toon de uit bar- 
sting van de Salak op4/5 Januari 1699 alien arbeid 
aan de stadsgrachten a Is ongedaan maakte on alle 
vaarwaters in cn oin Batavia met zand en mod- der 
vulde. Hierdoor werd ook de landaangroei bij de 
haven zeer in de hand gewerkt ； de kustlijn 
zoude alleen in dat jaar 75 M. zijn vooruitgcschre- 
den. In April word last gegeven aan alle bewoners 
van eigen of huurhuizen langs de burgwallen cn 
grachten oin deze door hunne slaven tot op niin- 
stens 2 voet beneden laagwater uit te diepen en in 
1702 werden de ingezetenen weder gelast de 
grachten voor hunne woningen uit te baggeren. In 
dien tijd maakte de toenemende aanslibbing het 
bovendien noodig de bank voor de rivier telkens 
op te ruimen. Dit geschiedde aanvankelijk door 
handenarbeid. Zoo berichtte de Hooge Regeering 
den 30en November 1705, dat in den laatstcn 
goeden moesson wcer een aantal van 440 
modderaars van Cheribon, be- halve 45 van 
Tjiasscm en 50 van Pamanoekan waren gezonden 
>)» die evenals eenige jaren te voren tot het 
uitdiepen van de Bataviasche rivier als 
anderszins.gebruikt en onlangs teruggezonden 
waren. Drie jaai- later wordt andermaal verineld 
dat de Cheribonsche Vorstcn een groot aantal 
Javaansche modderaars gezonden hadden, die 
onder anderen ook gebruikt waren bij den mod- 
dermolen, waarvan V a 1 e n t ij n, die in Mei 1712 
te Batavia terugkeerde, melding maakt * 2) en 
waarvoor Jacob Faes in 1707 ais opper- koopman 
en Raad van Justitie was uitge- komen. Sedert die 
dagen is onoplioudelijk strijd gevoerd met den 
inodderaanvocr en terwijl in 1G28 de mond van 
de rivierlag tusschen het bastion Robijn en het 
tolhuis, waar thans de Uitkijk nog gedeeltelijk 
bestaat, waren twee eeirvvcn later (in 1817) de 
havenhoofden tot 1350 M. voorbij dat punt 
uitgebouwd. Dit kwam overeen met eene 
gemiddelde verlenging van 7 M. per jaar, doch na 
1817 is de verlenging nog veel sneller geschied en 
heeft aan de Westzijde tusschen 181*7 en 1874 
nict minder dan 1825 M. bedragen. In 1832werd 
de eigenlijke haven een dood zeekanaal, door de 
rivier bij den Uitkijk af te d am men en haar meer 
Westelijk een nieuwe uitwatering te geven, de 
„Mocara bahroc". 
Wat de andere open bare werken in de 18de eeuw 

betreft, blijkt het dat de toestand der wegen door de 
onverschilligheid der ingelanden vaak veel te 
wenschen overliet. In 1703 werd het noodig geacht 
bij resolutie te bepalen, dat nie- inand's Heeren 
wegen zou mogen insnijden of be- derven en dat de 
landdrost strong de hand moest houden aan de 
naleving derplakaton hieromtrent. 

In 1715 beval de Regeering dat alle bouwwer- 
ken, ondernomen zonder voorkennis en goedvin- den 
van de Hooge Regeering, zouden komen voor 
rekening van hem, die deze "gelast had te begin- nen, 
met uitzondering van onvermijdeJijke repa- .ratien. 
Deze Regeeringsbeslissing was een be- 

..，)Van de zoogenaamde „moddcrjavanen,,» z彳
ndc jaarlijks door de Sultans van Clieribon en 
Bantam geleverde koelies, bozweken er 
honderden bij dit werk. 

2) IVe deel, le stuk, bl. 231. 

langrijke stap ter verbetering van het verward en 
ongecontroleerd behccr over de openbarc werken. 
De reeds in 16S5 verzamolde voorschriften be- 
treffende wegen, bruggen, kanalen, cnz, (P. HE 163) 
werden in 1729 andermaal in horinnering gebracht. 
Ten aanzien van de wegen buiten de stad werd toen 
nadrukkcJijk bcpaald, dat de Bataviasche ingelanden 
de gemeenc heerenwegen, slooten en inuren binnen 
zekeren tijd hadden schoon te maken. Het college 
van heemraden werd nader gemachtigd middelen 
van dwang te gebruiken, zelfs tot gijzeling en parate 
executic tegen onwilligo huurders van landerijen 
over te gaan (P. IV, 222). 

In 1745 werd bepaalcl, dat, ter voorziening in de 
kosten van onderhoud der publicke werken, door do 
bewoners of cigenarcn van Compagnio*s en 
particuliere woonhuizen vier rijksdaalders per str. 
roede frontbreedte zou worden voldaan, het 
zoogenaamde roodcgeld. Er waren toen volgens 
Valentijn (IV, decl I, bl. 234) circa 2400 
Europeesche cn evenzoovcel Chineesche huizen. 
Dcze heffing werd later vervangen door de betaling 
van % of % maand huishuur. In. het- zelfdc jaar 
besloot de Regcering het weghalen van vuilnis en in 
het algemcen het reinhouden van de stad Batavia aan 
ecn aanneiner uit te besteden. Hierover en over het 
beschoeien der grachten, het weghalen van het vuil 
met schou- wen en het uitdiepen van do grachten, in 
174Guit- bestced aan eenige Balische officiercn, zij 
verder verwezen naar de plakaatbockcn (P. V, 325; 
VII, 423; X, 184, 387; XI, 393, 502, 691； XII, 981; 
XIII, 272; XV, 737, 911). 

Door den G.-G. M o s s e 1 word in 1753 eene 
pubJicatie bekend geinaakt, bevattende het Regie 
men t betreffende de r e p a- ratien, onder houding c 
n uytdie- p i n g der wegen, b ruggen e n s 1 o- t e n 
i n de Bataviasche o in m e- e n bo ven lan den, 
hclweJk, behoudens eenige wijzigingen in 17G8, in 
hoofdzaak tot aan den val der O.-I. C. behouden 
blecf. Volgens dit regie- ment zouden de open bare 
bruggen binnen de posten Meester-Cornclis, 
Tangeraug cn de grooic Maronde door heemraden* 
uit hunne fondsen worden onderhouden, maar alles 
wat daarbuiten viel door de ingelanden in goeden 
staat worden gehouden. De ringweg van Angkd naar 
Rijswyk, de dijk aan de watcrplaats, de weg tusschen 
Rijswijk cn Noordwijk, de weg van Noordwijk naar 
den Zuiderweg tot aan de brug van Wellevreden cn 
de dijk van het Molenvliet zouden alJu, onder de 
gewone bclasting der ingelanden,voorrekening van 
heemraden blijven. Twee jaar later werden nog 
eenige bruggen van de Compagnie in ondcr- houd bij 
Jiee in radon gcbraclit, terwijl alleen de bruggen over 
de stadsgrachten zoo noodig door do werklieden van 
het ambachtskwartier zouden worden gereparccrd. 
De lieemradcnkas was toen naijielijk belangrijk 
gestijfcl, vooraPdoor de con- tributies 
voorgeschrcven in het reglement tegon pracht en 
praal. 

In dezen tijd valt ook het ontstaan van de hoogst 
belangrijko waterwerken in de Bata- viascho 
bovenlandcn en wel in de eej-ste plaats van de O o s 
t e r 8 1 o k k a n (Verslag B. O. W. 1895, bL 219). 
In 1739 werd aan het inlandsch hoofd van Kam pong 
Baroe, een particulier land, dat een gedeelte van het 
landgoed Buitenzorg uitmaakte, en thans mecstal 
Kedoeng Jfalang 
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genoemd wordt, vergunning vcrleend oni uit do 
Tjiliwong-rivier water af tc leiden voor het aan- 
leggen van sawalis, en als gcvolg daarvan werd cen 
begin gemaakt, met het graven van de Oos- 
terslokkan. De inlaat were! gen omen bij de karn- 
pong Katoclampa, op ongeveer 5 paal stroomop- 
waarts van de hoofdplaats Buitcnzorg. In 1749 was 
de agnleg van do leiding nog zeer weinig gevorderd; 
doch de G.-G. Van Imhoff wist door zijne 
raadgevingen on zijn invloed de bclangheb- bende 
landhecren te bewegen het werk voor hun eigen 
rekening verder voort tczetten, zoodat reeds in 1753 
de leiding tot aan Weltevreden doorge- trokken was, 
met een overlaat-kauaal naar do Soontar-rivier. Bij 
het plakaat van 13 Dec. 1754, inhoudende 
bepalingen in het belang dcr ver- betering van de 
Jacatrasche boven- en Preanger- landen werd o. m. 
toegestaan om de nieuw ge- graven sloot of slokkan. 
behalve voor den afvoer van producten, ook door 
het graven van zij- slootjes te doen dienen om de 
nabij gelegen landen onder water te zetten ten 
dienstc der padicultuur, door middel van 
bandongans of schutdeuren. Bij plakaat van .4 Dec. 
1777 werden uitgebreide bepalingen omtrent het 
gebruik van het water der Oosterslokkan, toen nog 
alleen „de slokkan" genaamd, vastgesteld en werd 
de kspitein- ingenieur en eerste landmetcr, S i v e n 
Johan Wimmercrantsz, op ecn tractcment van 100 
rijksdaalders 's jna?nds, met het toezicht op de 
leiding bclast, onder oppertoezicht van het 
mcergemeldc college van heemraden. 

De* Westcrslokkan is van meer re con- ten 
datum. Bij rcsolutic van 6 Aug. 1776 werd bcslotcn 
tot het graven van cen kanaal om bij Empang, nabij 
Buitcnzorg, water uit de Tjise- dani af tc leiden； dit 
was het oudstc gedcclto van de Westcrslokkan. Bij 
het graven van dit kanaal, r>p voorstel van 
Wimincrcrantsz, was oorspronkelijk het doel, water 
uit de Tjiscdani te brengen in <lc Tjiliwong, ten 
cindc laatstge- »ocni(le livier van nicer water te 
voorzien ten behoevi '!<• sf adsgrachten van 
Batavia, daar die )ivit-r door de bevlociing uit de 
Oosterslok kan t<- vecl wat er voor(l;«t doel vcrloor. 
Hoc dit 

uit h< i oog vcHoren is en de Westcrslokkan < 
<-ii z>-lfst ainli^ <lt <1 geworden is van de 
irrigatio- kanalcn 'h i' <iini)n-lan<lcn is to vecl ecn 
detail- (|uaestic om liier verder te behandclen on kan 
in het bovenvcrmeldf； verslag dcr B. 0. W. worden 
nag<!gann. 

'J'hann n<»g in verband met het toezicht hel <-cn 
fii ainlcr (jver lid u in b a c h t s k w a r- t i(! r wordcu 
jiKMlc^eiledd. Sedcrl 1660 word aan 5s 
('onqiaguie's auibachtslicden de vrijhcid out nomen 
om te wonen waar zij wildcn, en hun gt-last bij 
rlkandrr tc logucrcn in het z.g. um- bachtskwartier, 
alwaar zij ook clkcn Zondag ocn preek en clkcn 
morgen en avond eon gobed kojulen aanhooren (P. 
11, 339). Aan het hoofd van het ambuchtskwurtier 
stond de fnbrick- )nec8tcr, lut(；r algcmccn bekend 
als de f a b r i cq. Uct mu bachtsk wart icr b re id do 
zich in de vol- giyjdc jaren nicer en nicer uit; ook 
het verblijf dcr kettinggungers behoorde er toe on 
werd door deii fabric q geadminislreerd. Dit ambt 
nam langzumerhand zc&r in belangrijkheid toe; 
naar het voorschrift der resolutie van 23 Maart 1685 
hud hij zitting in het college van heeinradcn en word 
zijn rang als zoodanig gelijk gcsteld met 

(lien van landdrost. Van particulierc zijde ver- neemt 
men dat het richtig cn eerlijk bchecr van dit quartier 
vcel tc wenschcn ovcrlict. De Schout bij Nacht J. S. 
Stavorinus, die o.a. in 1768 Java bezocht. schrijft er 
van *): „In het Zuid- oostelijk gcdeeltc dcr stad, 
tegen den wal aan, is het Ambachtskwartier, waarin 
allc de ambachts- licden, en de handworkers welke 
tot *s Compag- nics gebouwen vcreisclit worden, 
hun verblijf houden, en werken: de timmcrliedcn, 
smids, lood- gieters, kopcrslagcrs, metselaars en 
mcer andere werken bier dagclijks ieder onder het 
opzicht van zijn eigen baas, die wederom 
verantwoording nioet docn aan het Hoofd van het 
kwartier, die den naam van Fabrick draagt, en 
gemcenlijk den rang heeft van Koopman. 

„ Behal ven ecne groote meenigte Europeaanen, 
die hier arbeiden, zijn cr nog ruim duizend slaa- ven, 
die tot het kwartier behooren, hetwelk de 
Maatschappij op ongelooflijkc kosten jaagt, en waar 
van bijzondere Regeeringsleden de meeste 
VTUchtcn trekken." 

In 1795 werd het ambt van ,,f&bricq" inge- 
trokken (P. XIII, 95), dat een alleszins gebrek- kige 
bediening word genoemd en overgegaan tot de 
aanstclling van een „Directeur der fortifica- tien, 
gebouwen en waterwerken5*. Aan dezen werd 
toegevoegd een opziener der timmeragien en 
fortificatien-reparatien met den rang van. kapitein-
ingenieur, zoomede twee extra-ordinaire ingenieurs 
en minder personeel, terwijl een uit- voerige 
instructie voor hem werd vastgesteld. Aan den 
dirccteur werd ecn vast jaarlijksch tractcment van 
7000 ryksdaalders toegelcgd met 
verhoogingcntotcenmaximum van 10000 rds. na 
tienjarigen dienst, alsniede vr,e woning. Ten aanzicn 
van zijn pensioen — volgens Mr. Van dcr Chijs het 
eerste voorbeeld van dien aard — werd bcpaald dat 
hij na 10 jaar volbrachten diensttijd 2400 rds. jaars 
zou krijgen als hij in Indie blcef woncn cn bij verblyf 
in Nederland / 4000. Mocht hij het tienjarig verband 
nict iiitdienen, dan krecg hij nog aanspraak op een 
minder pen- siocn, doch hij moest zich in elk geval 
verbinden nog ecn jaar na het bekomen van zijn 
ontslag op Java te blijvon, opdat bij voorkomende 
ge- legcnhcden nog gedurende dien tijd van zijno 
kun de en ondervinding gebruik kon worden ge- 
maakt. Ook mocht hij als gepensionneerde niet in 
vreemden dicnst gaan. Als motieven voor deze 
libcralitcit golden de overwegingen: „dat do 
voorschrcven inkoinsten wcl toereikendo zijn om bij 
het genot van vrijc woning overeenkomstig zijn 
caracter tc kunnen leven en sommigo kleine 
ongclden als die van con mandadoor en coolies, enz. 
goed to inaken, dog egtor niot gccalculeerd zijn om 
zig cen ordentelijk bestaan voor den oudon dag to 
kunnen vergaderen; dat het ook gecnsints nuttig, nog 
geraden zoude zijn, dat iemand, dio hotzij door 
ouderdoin, ligchaams- zwakheid of an dore toevallen 
buiten staat mogt gcraken oin do nioeyelijkc en 
fatiguante bezig- Jicden, aan dio post eigen, naar 
bohooren en met de vercischte activiteit te kunnen 
waarncmen, daarin blcef continueeren ； en dat 
dicrhalven het algcmccn belang, niet minder dan de 
billijkheid vorderen, dat ook daarointrcut 
schikkingcn wor- den gemaakt on aan zulke nuttige 
dienarert go- 

')Rcize naar Batavia, Bantam, Bongalon, onz. 
Loydon 1793, II, bl. 215. 
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Icgenheid gegcven om, wanneer zij in's Mecsters 
dienst onbckwaani zijn geworden ofte hunne beste 
levenstgd en vennogens daaraan hebben * opgeofferd, 
hunne overige dagen in rust to kun- nen doorbrengcn 
en hunne familie in Europa, so zij die hebben, nog 
eens te kunnen wederzien". 

Deze Directeur werd blijkens de instructie ook 
geraadpleegd over zaken. die betrekking hadden op 
de buiteneoniptoiren. In 1796 word ook eenc 
provisioneele instructie voor den Opziener ge- maakt 
en de beide. instructies werden in 1798 nog cens 
herzicn (P. XII, 820, S25). In 1802 wordt onder 29 
October de betrekking van dircc- teur nogmaals in 
het plakaatbock verm eld (P「 XIII, 532). Er was tocn 
sprake van gedemon- teerde batterijen, waarvan het 
toezicht onttrok- ken werd aan de genie en artillerie, 
cn a an hem opgedragen, zoodat thans alle 
fortification en waterwerken onder behccr kwamen 
van den Dirccteur D o m i n i c u s M i c h i c 1 B a 
r- b i e r. De tijden waren editor nict gunstig om veel 
aan open bare werken te doen. In het laatst van 1803 
was men te Batavia in de grootstc ongerustheid over 
het uitbreken van den oorlog. Terwijl de schout-bij -
nacht Dekker op 17 October onder Onrust met drie 
linicschcpen ge- reed lag om naar Nederland terug tc 
keeren, ontving hij een schrijven van den G.-G. om 
de wateren van Batavia niet te verlaten, uit hoofde er 
Amerikaansche dagbladen waren ontvangen, 
inhoudende proclamaties van den Koning van Groot-
Brittannic tot het nemen van Fransche schepen en tot 
het beslag leggen op alle schepen naar de Fransche 
en Bataafsche Rcpublieken bestemd (Lauts V, bl. 
223). Blijkbaar om in verband daannede op 
tegenweer verdaeht tc zijn, werd bij plakaat van 20 
Oct. 1803 door den G.-G. Si berg gclast om alle 
onderhanden werken aan bruggen, wegen. kanalen en 
beschoeiingen a Is anderszins tc laten stilstaan cn het 
daarbij gebezigde werkvolk in dienst te stellen van 
den genoemden Dirccteur Barbier en den Opziener 
Johannes J ongkind om daar- van voor het tot stand 
brengen van defensic- werken gebruik te maken. 
Later schijnen de zaken weder eenrgszins hun 
gewonen loop gekregen te hebben. want in 1806 is 
nogmaals sprake van eene gewijzigde instructie voor 
deze anibtenaren, welke echter niet bewaard is 
geblcvcn. 

Dat er ook op andere plaatsen dan Batavia wel het 
ecn en ander aan openbare werken gedaan werd, wanneer de 
belangen dcr Compagnic het vereischten, is aan tc nemen. 
dock bJijkt slechts incidenteel. Ecn voorbeeld met betrekking 
tot de toegangen van uit zee tot Soerabaja en de Solo- rivier, 
treft men bijv. aan in het reisvcrhaal van den G.-G. Van I in 
h o f f *)» die in het jaar 1746 heengaande en terugkeerende 
mct；efjn zeil- ..-•■-srschip de straat Soerabaja passcerd氐 

Uit h(?t 'verhaal van de heenreis 2j blykt reeds, dab het 
zoogenaamde Valsche Gat tusschen Poeloe Mc- nari cn den 
Java-wal niet bevaarbaar was cn dat toen al op de zee bank, 
die uit hard zand best on <1, minder dan 16 voet water word 
gevovden. J$ij de terugreis hicld men zich op te Grissee3), 

「 Afgedrukt in de Bijdr. tot de TaaB, Land- Z" en 
V.kunde, le deel, 1853, bl. 291. 

?) t. a. p. bl. 319. 
*) t. a. p. bL 366. 

waarvan o. a. gczog<l wordt: „Dczc plaats, de beste 
voor don hnndcl uit den gchcclcn Oosthoek, WCrd 
nu ccrst herbouwt, clog is van ouds altoos dig eeno 
voomtinio koopstad gcrckcnd, zoo wcl door haar 
favorabelo situatie ter zee, aan een stil water, dat 
van alle zjjdcn door Jan den cn eilanden gedekt is, 
diep genoeg echtcr om zelfs met ecn schip op vijf 
vadem water, ccn^gotclings- schoot van de wal, ten 
nnkcr te koinen, cn tusschen Sourabaya, Madura cn 
Sidaijoc in, aJs door de nabijhcid dcr rivicr Solo, 
wclkcrs twee inonden bcijdcn tussen de hock van 
Oedjong Panka en hier, cn de oostclijkste of licver 
de zuidclijkstc pas loopt, leggende aan de schijding 
van voorsz. twee uitgangen de post Palanta, oin 
teffens to bezorgen dat de doorgraving, wat verdcr 
Wcstwaarts op uit deze rivicr Solo in de spruit Anic 
gemaakt, waardoor de gewezen Regent vnn 
Madura, als Sidaijoe ook onder zig hebbende, den 
handel op voorsz. rivicr uit de landcn gedreven 
werdende, naar die plants mcent tc verkeeren, in 
dier voegen gestopt blijvcn als de hecr Veryssel met 
het Jeggen van t wee dammen aan iedcr end van die 
doorgraving geor- donneerd had de, wanneer a lies 
dat(lc twee groote monde-n dier rivier uitgaat, 
voorbij voorsz. post Patanta passecren moct, en dus 
de sluikerijen beter kunnen worden gadegcslagen". 

Terwijl inen tocn reeds doende was gewccst om 
eene doorgraving uit de Solo te niaken, welke door 
den Raad extr. cn Coinmissaris X'crjjssel weer was 
afgesloten, blijkt uit liet vcrvolg van het verhaal, dat 
de G.-G. zelf geen tijd had de beide Solomonden 
met den post Patanta te be- zichtigcn, doch dat den 
ingcnicur Muller gelast word „om van de voorsz. 
uitgangen dcr rivier Solo ecn nettc kaai't tc 
jnaakc]i,cji daarzou wel de nieuwe post 
PatantaalsSidaijoe <>f Oedjong Panka en Grisscc te 
leggen5, 1). Da ar den- zclfden ingcnicur Muller 16 
dagen ti- oj) 
12 April 1768, gelast was om in verbainl nn-t ecn te 
verbouwen redoute, het plan van Soerabaja oji te 
maken, „ojn hot nodige daaroj»tr< i)i t>• kun- ncn 
ordonnccren, onder ecnigc repro< Le i > vr zoo 
groote inattentie, dat niet eens ecn knari m ge- 
reedheid hadde van de plaats, alwaar >：u cirea 1^2 
jaar dienst. gedaan hadde", zoo nia/ m< i)w<-l 
aanneinen dat het eigcniijkc ingcnieursw< i k door 
genie-officicren werd verriebt cn dat <ic IjeJioor- 
lijke loop van den dienst wel wat tc wcii.sclieii 
overliet. Stippen wij nog aan dat op 28 A pril de G.-
G. voor Sajnbilangan ten anker kwarn cn daar ecn 
versterking auntrof, „onitj'ent daer de vijand zijn 
werken heeft gcl)a<l, I' ggcnde op de vleugel na zee 
of <Jc \V.-zij(le, tw< <- uitstce- kende hoofden, van 
steen gcmaakl, die als ecn haven fonnccren voor 
klcine barquen, cn waarop men zeijdc dat de 
Maduroes twee liatterijen hadde go had, om de vaart 
tussclx-n Poeloe Manara en decse plaats tc 
lM>lejn)ncr<)r, -). Men ziet daaruit. dat reeds zestig 
jaar voor Dacndcis allcrlci work aan de straat 
Soerabaja en de Solo- rivicr werd verrichk 

Eene niouwe period。voor den wiit<Tstaat en de 
openbare werken deed haar intrrdc m<-i den O.-G. 
Mr. H. W. D a e n(I e 1 s. ])eze Jiief in 1809 het，
collegic van 岫mnulen op, omdat het „tot 

J) t. n. p. bl. 368. 
2) ibid. 
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nicts nut was,5 cn droeg het toczicht over de wegen, 
beschoeiingen en watcrlcidingcn, ondcr 
oppcrtoczicht van schepcncn, op aan den majoor- 
clircctcMr dor genie van het Departement Batavia. 
Ecn vast plan van organisatic werd opgemaakt, 
waarbq al het werk tot vijf districtcn were! gc- 
bracht, vcrdccld ondcr opzicncrs, coinmissarissen en 
ccn inspccteur. Nieuwe voorschriften werden 
gepublicccrd op het onderhouden en uitbaggeren van 
de grachtcn, tcrwijl grootc gcdcclten van Batavia 
werden afgebroken om de toetreding van verschc 
lucht te bevorderen. Hiertoe behoorden het 
uitgestrekte ambachtskwartier, de stads- muren en de 
poorten, alsinede velc huizen in de stad en al de 
gebouwen in het kasteel met uit- xondcring van de 
pakhuizen. Met die afbraak werden velc huizen in de 
bovenstad gebouwd in do buurten Molenvliet, 
Rijswijk,Kampong Baroe, Wcltevreclen en Goenong 
Sari. Ook zijn veertig visscherswoningen langs de 
Jia ven staandc, afgebroken, waarvan Dacndels zclf 
mededeclt J), dat zij gebouwd waren voor visschcrs 
uit Tegal cn andcre residcntics, doch dat van deze 
ongeluk- kigen meerm^en de helft in een s?izoen 
stierf. Voorts werden al do adniinistratiiin cn 
bureaux uit het zoo ongezonde kasteel ovcrgcbracht 
naar een aangekocht gebouw op Molenvlict (dat 
stoncl op den hock v?n de Prinsenlaan bij 
Mangabesav, doch nu vcrdwcncn is) en waar met 
ecnigc bij- bovwing a lies onderdak kon koinen, be 
halve de twee colleges van Justitic. Elcchts deze, 
alsinede de magazijnen cn het gcring ovcrblijfsd van 
de werf, „waarvan de omslag reeds bijna tot n i e t 
geloopon was**, blevcn in de stad achter. Als incn n 
u nog cl at Daendcls op Wcltevreden een 
nicuw Gouvcrncmcntshotel liet bouwen, dat hij (.tot 
vermaak dcr inwoncrs*ecnc elgcmecne wan- 
dclplaats liet aanlcggcn tusschen Kampong Barov 
eA (Joenoeng Sari, op de gedempte kolk tc Rijswijk 
tusseben het Molcnvliet en Kampong Jiarotj ecu 
fraai gebouw voor een dagclijkschc socicteit )i<t 
aanleggen (De Harmonic); het kajnpeinent 
Wcllcvrcdcn liet bouwen en nog zoov^fd Hi' ''!1 
veranddringen ten goede tc Batavia tot stand bracht, 
terwijl danrbuiten zoowcl de grootc postweg als (Ie 
forten ter verdediging van Socrabaja, ccn nicuw- 
haven aan de Merak-baai < n (IcrgcHjke zijn 
aandacht in beslag namcn, dan nioet men il<- ( 
ncrgic bcwondcrcn van icinand, die in zoo korten tijd 
zooveel wist te ondernemen cn groolen'lt'cls 1i>t 
stand tc brengen. Dat in de door licin niedegedccklc 
cijfers voor doze werken zulkc lage bedragen 
vcrmeld zijn. i.s eensdeels tc dan- kuii a an het 
kosttiloos gebrvik van hout uit '$ lands b(>8Schen, 
andcrdcels aan het op uitge- breide schaal gebruik 
maken van de gedwongen werkkrachtcn dor 
bevolking. Bij de uitvocring van open bare werken 
werden voorts veelal over- eenkojnstci) met d<* 
in]andschc lioofden aangegaan voor de levering van 
de bcuoodigde niaterialcn, voor zoover die nict. 
ingevolgc spcciale regciingen in natura inocstcn 
worden opgebracht. 

Ondcr het Engclschc bestuur werd, ten gevolgo 
van het door Raffles, aangenomen stelsel van 
rcgceriugsbelciil, voor openbare werken gecn 
hecrcndienst mcer govorderd: op het stuk van wegen 
werd op 21 Fcbr. 1812 het horstci tier oudo- i) 

i) Dacndels, Staat <lcr Nederlandschc Oost-
indiselie Bezittingen, 1814, bl. 62 cn 87. 

en de aanleg van nieuwe wegen bevolen, maar daar 
de financicelc toestand nict dulddc, dat cr vcel aan 
openbare werken in het algemecn en aan wegen in 
het bijzondcr werd ten koste gclcgd, werd aan die 
werken weinig zorg bcstced. Om een directc ver-
binding langs hot strand tusschen Cheribon en 
Batavia tot stand tc brengen, word het vreemde 
middel van lotcrij gebezigd 1), welke schijnt te 
hebben opgenomen, want in Oct. 1812 had de 
uitloting reeds plaats. Deze weg werd na de uit-
vocring echter weder verlaten, wegens de onbe- 
volkte streek, gemis aan gras voor de paarden cn het 
mocilijk aanvoeren van verhardingsmate- riaal. In 
het algemeen werden de publieke werken cn 
openbare gebouwen in cen zeer verwaar- loosdcn 
toestand gclatcn, vooral toen men de zekerheid 
kreeg, dat .Jp.va spoedig weder aan Nederland zou 
worden teruggegeven. 

Toen de Commissarissen-Generaal op 19 Aug. 
1816 de Nederlandschc bezittingen van de Engel- 
sehen overnamen, stonden zij voor zulk een om- 
vangrijke taak, dat het niet te verwondcren is dat de 
regeling van het beheer van den watcr- staat niet 
onmiddellijk aan de heurt was. Eerst ondcr 
dagteckening van 8 Dec. 1818 no. 10 vindt meh een 
besluit (Ind. Stbl. 1818 no. 80) lui- dende als volgt： 
„In aanmerking genomen zijnde, dat, blijkens de 
ondervinding, de gewone en dagclijkschc behecring 
van hetgeen tot den wa- terstaat kan geacht worden 
betrekkelijk te zijn, gevoegelijk kan en behoort 
gelaten te worden aan het plaatselijk gezag; dat er 
ook tusschen de onderscheiden deelcn van Java, met 
betrekking tot den waterstaat, geen zoo groot en 
dadelijk verband bestaat, dat cen algemeen 
opperbeheer noodzakelijk zou zijn; dat het cchter van 
belang zijn kan, dat de gcsteldheid van den 
waterstaat. op clke plaats, van tijd tot tijd, door 
deskundigen worde onderzocht, cn dat het plaatselijk 
gezag zich, in byzondere omstandigheden, naar der- 
zelvcr aanwijzingen gedrage； ddt eindclijk som- 
inigc belangrijke werken geheel aan het opzicht en 
de beheering van con voornaam en dcskundig 
ambtenaar worden opgedragen ； dat daarenboven 
de •wcrkzaamheden van den waterstaat. bruggen en 
wegen, te Batavia, zoo belangrijk en uitge- strekt 
zijn, dat dezclve beter door den na te mclden Hoofd-
inspcctcur kunnen worden nage- gaan en behcerd ； 

„Zoo is goedgevonden en verstaan te bepalen: 
„1°. Dat do dagclijkschc beheering van den 

waterstaat, daarondcr begrepon de bruggen en 
wegen, is en blijft toebetrouwd aan de Residen- ten, 
met uitzondoring allccnlijk van Batavia. 

„2°. Dat het algemeen toezigt, over al hot ver- 
mcldc in het vorig artikel, alsinede de dagelijk- sche 
beheering van hctzelve te Batavia, zal wor- <lcn 
opgedragen aan ecnen Hoofdinspectcur van den 
waterstaat. 

,,3°. Dat aan den lloofdinspecteur zullcn worden 
toegevoegd dric Inspecteurs, en verdcr zoocl an ige 
ambtenaren, als nader zullen worden be- paftld. 

„4°. Dat voor den Hoofdinspectcur zal worden 
vastgcsteld, gelijk vastgestekl wordt bij doze, de 
Instructie zooals die aan dit besluit is gcan- ncxccrd". 

i) H. D. Lcvyssohn Norman, De Britscho 
hccrschappij over Java en 0., 1857, bl. 160. 
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In die instructie, welke hier vcrder achtcrwege 
kan blijven, wordt het onmiddcllijkc toezicht en de 
dagclijkschc beheering over allo rivicrcn, kana- len, 
havens, zeehoofden, sluizen, waterkeeringen, 
bruggen en wegen aan de betrokken residenten 
opgedragen, behalve to Batavia, dock de gebou- 
wen wordeii hierbij niet genoemd, omdat deze 
destijds ondcr eene andere directie stonden. 

Als eene herinnering aan de oudstc water- 
staatsambtenaren, die sedert 1816 in cficnst waren, 
zij hicr. blijkens een berichl in de Batav. Cour, van 
16 Januari 1819 n°. 3, de benoeming vermcld tot 
lloofdinspecteur van den waterstaat van J. 
Peereboom B z. en tot Inspecteurs van J. Korte n 
bout van d e r S 1 u y s 1), J. Tromp enJ. Bootsgezel, 
respectieve- lijk voor de drie afdeclii^gen, doch de 
hcer Kor- tenbout van der Sluys schijnt nog in 
datzelfde jaar met verlof naar Europa te zijn gegaan, 
al- thans de inspcctie in deeerstc afdecling we rd 
weldra door J. Tromp vervuld, terwijl in de 2dc afd. 
een fang. Inspectexir W. T i t s i n g h genoenid 
wordt. 

De civiele gebouwen stonden destijds onder eene 
afzonderlijke administratie, welke men o.a. vermeld 
vindt in den Almanak van Nedcrl.-Indie voor het 
jaar 1820 met den Koloncl der genie J. C. Schultze 
aan het hoofd, die een bureau had met ccn 
bockhouder, een eersten Commies en een teekenaar, 
terwijl er eerst een architect en later meerdcrc 
worden genoenid en verschil- lende opzichters. 
Ingevolge art. 31 en 32 van het bij Ind. Stb. 18190°. 
16 vastgestelde regienient op het Binnenlandsch 
Bestuur en dat der Finan- cien op Java had de 
resident in elk gewest o. m. ook het toezicht op de 
lands civiele gebouwen en mocht hij daaraan kleinc 
herstellingen doen verrichten, voor zoover daarvoor 
op de begroo- ting gelden beschikbaar waren. 
Belangrijke ver- beteringen of nieuwe werken 
mocht hij zoowel voor gebouwen, als voor bruggen, 
wegen, enz. slechts voorstellen, waarna de G.-G. 
„die voor- stellei) zal kunnen docn onderzoeken 
door zoo- danige ambtenaren als met het 
oppertoezichtdaar- over belast zijn." 

Het toezicht op de landsgebouwen word verder 
gcregeld bij Ind. Stb. 1824n°. 10, waarin de Instruc- 
tie voorkomt voor de Officiereu der Genic, belast 
met civiele bouwwerken, de Architecten In de 
Opzieners der civiele gebouweii. Terwijl bij art. 1 
de bovenbedoelde artikelen 31 en 32 in herin- nering 
worden gebracht, zegt art. 2, dat onder de 
Gouvcrneurs, Residenten, enz. in de Iste, 2de en 3de 
Afilitaire afdeeling van Java, in. de Mo- luksche 
eilanden en waar zulks vcrder dienstig geoordeeld 
wordt, de eerst-aanwczende Inge- nieurs met de di 
rectie der civiele gebouwen zijn belast, doch dat te 
Batavia die directie aan een civielen Architect 
aanbetrouwd blijft. Deze in- structie bevat verder 
voorschriften omtrent de jaarlijksche begrootingen, 
het niaken van plan - nen en teekeningen, en het 
aanbesteden. Op alle plaatsen, alwaar zulks maar 
eenigszins uitvoer- baar is, zal men trachten alle 
nieuwe en kapitale werken en verbeteringen 
publiek, dan dit niet kunnende, by onderhandsch 
contract, uit te be- i) 

i) Later wd. Ass.-Res. van Indramajoe; zie 
Brieven van Mr. H. J. van de Graaff 1816 — 1826, 
uitgegeven.door P. H. van der Kemp, 1901 bl. 260. 

steden: zullende aan alle uitbestedingen, zooveel 
mogclijk, publicitcit worden gegeven (art. 14). 
Terwijl verschillcnde bcpalingen op die uitbeste- 
ding en andere zaken van ondcrgeschikt be lang 
thans niet mecr in herinnering behoeven te worden 
gcbracht, zij als voorloopcr van de lafero regelin gen 
hier vermeld, dat de ambtenaren van het civiele 
bouwdepartement volgcns art. 24 als regcl stonden 
onder de bevelen van den Dirccteur der civiele 
gebouwen cn aan hem verantwoordclijk waren voor 
do uitvocring van alle werken cn het onderhoud 
van's lands gebouwen； „zullcnde zij- licden, dicn 
onverminderd, in opvolging van het cerste lid der 
resolutic van den 3den Jan. 1823 n°. 4, gehouden 
zijn, om aan de Gouverncurs, Residenten. enz., alle 
mogclijke inlichtingen tc geven, en desnoods aan 
derzelvcr reqxiisitien, ter verantwoording van die 
Gouvcrncurs, Residen- ten, enz., tc voldoen". Dit is 
de oudste bepaling, waarbij men blykbaar de ook 
later dikwijls voor- gekomen wrijving tusschen 
bestuur- en tech- nischo ambtenaren, heeft tracliten 
te onder van- gen. Merkwaardig is nog art. 27, 
waarbij aan de genoemde bestuurders wordt 
opcedragen, zooveel mogclijk te doen zorgen, „dat 
de metscl- steenen, vloerstcenen en dakpannen, naar 
ccne en dezelfde niaat worden vervaardigd ； te 
weten: de metselsteencn lang 10 duim, breed 4% 
duim en.dik 2 duim; de klcine vloerstcenen elf duim 
in het vierkant, dik een en ecn kwart duim； de 
groote vloerstcenen zestien duim in het vierkant en 
dik een en drie achtste duim. De dakpannen lang 
13% duim, breed 9% duim cn dik % duim. De kalk, 
enz. De bedoeldc inaat van metselstec- nen, 
overcenkomendc met 260 X 124 x 52 m.3I. is thans 
nog bekend als gouvcrncments model (vergelijk 
Ind.Stb. 1838n°.21), Voortszietmenhiei in art. 34 de 
eerste voorschriften omtrent de verantwoording van 
gerccdschappcn, bureau- meubels, tQekenbehoeften 
cn instrumenten. 

Aan deze vrij breed opgezetts rcgclingcn w;i 
slechts een zeer korte Icvensdxiur beschoren. IJ< i is 
bekend hoe de tocninalige Gouvcrneur-G^ii--- raal 
te kampen had met gcldgebrck cn ho% hij, door op 
eigen gezag eene leening aan te gaan, aanvankelijk's 
Konings ontevredenheid op zich laadde. Voor liet 
eerst word door Z. M. de tof- stand, waarin de O.-I. 
Kolonicn verkecrden, bij de opening van de Staten-
Goncraal op 17 O« i. 1825 aan dit staalslichaam 
jnedcgedcckl. Dr uitgaven hadclen, ten gevolgc van 
oorlogcn (：n kostbarc uitgaven van het bestuur, op 
den geldc- lijken toestand eenen ongunstigen 
invloed uitge- oefend". Dientengevolgc \verd eene 
leening van 20 millioen gulden voor de O.-l. 
Bczittingcn gevraagd, en tevens verzekerd, dat een 
bijzondcrc Conimissaris naar Indie zou worden 
uitgezonden, „ten einde de vasthouding aan de 
gegeven bc- velen tot spaarzaamheid cn orde in de 
bijzondci,- heden tc verzckercnn (Lauts VI, bL 132). 
Een diet bevclon was o.a. Iieb in den aanhef van Jnd. 
Stb. 1827 n°. 13 genoemde Kon. besluit van 5 April 
1825 n°. 90, dat maatregclen van bczuini- ging ir het 
behecr van den Waterstaat en der Civiele gebouwen 
in Nederlandsch-Indie voor- schrecf. Blijkens het in 
gciioemd Staatsblad opgenomen besluit van 9 Febr. 
1827 word het pcr- tsoncel bij die beide 
administraties ingetrokken en, na ingewonnen 
advies van den gewezen Jn- specteur van den 
Waterstaat, van den Resident van. Batavia en van 
der Dircctcur-Generaal van 
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Financicn, bcsloten tot de verceniging dcr admi- 
nistratic van den Waterstaat met die dcr Civielc 
gcbouwcn. Alic vroegere bepalingon word on thans 
ver van gen door de in dit besluit opgonp.- men 
wctsbepalingcn, „welke nadcr zrllen worden 
horzien, om alsdan definitief te worden gcarrcs- 
teerd, na de wijzigingen, die de ondervinding zondc 
hebben wonschclijk geniaakt ； blijvcnde echter in 
stand en op den thans bestaanden voet de inrigtingen 
var waterleidingen cn al de regie- menten, welkc 
daartoc betrekking hebben, voor den landbouw in het
，algemeen, met het personecl daaraan verbondeD”. 

Met de opheffing van de baide gcnoenule admi- 
nistratics, vcrvicl de deskundige centralc Icidfng. 

Bij dezc regeling word „het toezigt cn de alge- 
meene behecring over's lands civiele gebouwen, 
havens, zeehoofden. rivieren, kanalen, sluizen, 
waterkceringen, bruggen en wegen op Java en 
Madoera cn in de buitcn-etablissementer, toebe- 
trouwd aan de rcspecticve Gouverncurs, Rcsi- 
denten of hoogstc Plaatselijke gezaghebbers, die 
over dit allcs zouden corrospondeeren met den 
Directeur van 's Lands Producten en Civielc 
Magazijnen,, „aan welken Hoofdambtenaar de 
intendentie over alle 's Lands Civielo gebouwen en 
werken" were! opgedragen. Het behecr over een cn 
ander word bij dit besluit verdeeld in do sedert steeds 
behouden rubricken: gewoon ondcr- houd； zwarc 
reparatien en verbeteringen en ver- nieuwingen. Van 
elk dezer rubricken wordt hier eene omschrijving 
gegeven, die in de latere be- palingen wordt gemist. 
Wat het personcel betrof, word tc Batavia ondcr de 
onmiddellijke be- vclcn van den Resident in dicnst, 
gcstcld een Ingenicur dcr ccrstc klasse, tevens op 
gclijke wjjze belast met de haven* van Anjer en 
verdere civiele gebouwen in Bantam. Hij verkreeg 
ccn vast tracteincnt van / 600 's maands, benevens 
dccinol union ten vr-rbonden aan de hon (krachtcns 
Ind. Stb. 1825 n°. 7) opgedragen fundtie van Rooi- 
inccster. Op zijn bureau kreeg hij een teckcnaar op / 
200. ccn klerk en twee oppassers, terwijl hem VOOJ

； h<：t tcH'zicht op de werken ccn vijftal opzic- 
JKTS, 4 mandoers en ccn sluiswachter waren toc- 
gevoegd. J'e S <• in a r a n g kwam op gelijke wijzc 
ccn Jn^t-nienr 3c klasse op / 350 met ecn opziencr 
cn i<, S<>< rabaja eon Ingenicur 2c klasse (»])/ 400 
evcnccji'； met eeji opzicncr. Bcide inge- nicurs v< 
rkregen t evens <1<- cmolunientcn van het- 
looinieestcrschap. \Oor de rcsidenties Cher i- b(i j), 
T <"• g a 1 < n P r k a 1 o n g an word cen O|>ziencr 
<ier h，klasse aangesteki, die gewoonlijk tr T鬼al 
verblijf mocbt l)ou(lcn „en vandaar zal voldocn aan 
de requisitii-n der dric voornoemdo Jicsiilcntcn, 
zullende hij. ingcval zijne tegenwoor- digheid 
oj)twe(i plaatsvn tegclijkertijd wordt in- geroepen, 
de werken beginnen ter jjlaats, waar hij vcnneccnt 
dat de jnctrsle spoed wordt vereischt, daarvan kennis 
govende aan <lcn Resident, alwaar hij zich in de 2c 
plnats zal begeven**. Voorts kreeg de Gouvcrncur 
dcr M o 1 u k s c li o cilan- den ccn opzicncr 1c klasse 
en die van M a k a s- SOT, ovenals de Resident van 
Banka, eenopzioncr 3(i klasse aan zich toegevoogd. 
Ovcral cldors niocstcn de bestuurshoofden de 
werken doen uit- voercji ondcr hun onmiddcllijk 
toezicht of dat van ccn hunner geemployccrden. In 
verband met dit besluit vindt men in den Ahnanak 
voor N.-I. voor 1828 den vroeger genoemden 
Inspcctcur J. T r o m p als Jngcnieur Jste klasse te 
Batavia 

optredon, terwijl de bcidc andorc ingenieurs- 
plaatscn rcspe otic vol ijk vervuld werden door H.A. 
B e n i t en P. v a n der H i 1 s t. Bij deze ge-' legenhoid 
is .het voor het eerst dat in Indie de titol van 
“ingenicur"」vroeger alleen bij do genie 
gcbruikclijk, op cenc burgcrlijkc betrekking wordt 
toegepast. Dat hij cchtcr voor de gcnic-offi- cicrcn 
mode ingebruik blccf.bcwijst Ind.JBtb. 1828 n°. 35, 
waarin de formatie wordt vastgcsteld van het „Korps 
Ingcnieurs", dat zoude bestaan uit， ccn Luit.-koL of 
koloncl, Chef dcr 3dc Afd. van het Militair 
Departement, Directeur on Inspec- tour van 
fortificatien, 2 majoors, 4 kapitcins, 8 eerste en 8 
twee de luitenants. 

Do i-cgeling van den waterstaat van 1827 was eene 
voorloopigc en word vervangen door die, vastgestcld 
bij besluit van den Commissaris-Gene- raal Du Bus 
van 26 Fcbr. 1829 (Ind. Stb. n°. 21), waarin cnkclc 
wijzigingen der vroegere regeling voorkoincn. Het 
toezicht strekt zich nu ook uit over militairc 
gebouwen, met uitzondering van die wclke binnen 
forten of vestingen liggen en van kruitmagazijnen, cn 
voor Batavia werden de werken aan het toezicht en 
bchccr van den Resident onttrokken en onmiddcllijk 
gcsteld ondcr een Hoofdingenicur, die nu, behalve de 
emolu- menten van het rooimcesterschap, cen 
tractement krijgt van / 900 cn bijgestaan zal worden 
door een Ingenicur dor 3e klasso, welke als tweedc 
Rooimeestcr zal fungeeren en / 350 vast tractement 
krijgcn. Voorts wordt hem nog ce» opzie- ncr 
toegevoegd, spcciaal voor de gebouwen to 
Wcltcvreden cn in het kampement Rijswijk. Ecn 
anderc aanvulling is het in dienst nomen van 
Aspirant-ingenieurs op / 250's maands; voor de 
Jlohikschc Eilanden cn Makasscr elk een, die zoo 
nooclig door een Opzicncr vervangen kan worden. 
Overigcns is, in af\yijking van yroeger, bij deze 
regeling geen ambtenaj'r voor Banka met Palembang 
aangewczen, terwijl de bezoldi- ging dcr Tngenicura 
te Semarang en Soerabaja verhoogd烫讪二^^一心 

De thans zc^lfstandigc hoofdingenicursplaats te 
Batavia, met Buitcnzorg, Krawang en Bantam, ondcr 
zich, blijft bezet door den hecr J. Tromp, dicn men 
jaren lang in die functie vermeld vindt. Overigcns 
schijnt het ecnigszins moeilijk te zijn gewecst de 
plaatsen te vervullcn. In den Alma- nak voor 1830 
wordt ecn kapitcin der genic ver- mcld, die als 
tweedc ingenicur tc Batavia fun- •geert. Intusschen 
zag men blijkbaar tevens in. dat er eischcn van 
bekwaamheid gcsteld behoor- clcn tc worden en art. 
13 van Ind. Stb. 1829n°. 13 be- paaklo dan ook, dat 
gccnc Opzicncrs, AspiranteiT noch Ingcniours 
voortaan in's Lands dienst kun- ncn worden 
opgenomon, dan na voor cenc Com- inissic, 
voorgezeten door den Hoofdingenieur te Batavia met 
tweo deskundige leden, cen oxamen tc hob ben 
afgclcgd. Daarbij nioest de candidaat- Opzicncr docn 
blijken, „dat hij de noodigo ver- cischten in de civile 
cn watcrbouwkunde, en ge- noegzame kennis van de 
verschillondo bouwstof- fen bozat, om met vrucht 
den Lande te kunnen dioncn in de betrekking ,naar 
wclkc hij aspi- reert". Van den Aspirant-Ingenicur 
werden gc- oischt de grondbcginsclen van de 
inathcniatischo wctonschappen, de landmcotkunde 
en theoro- tische kennis „zoo van de civile als 
vandehyclrau- lischo bouwkundo"; en van den 
Ingenieur bovon- <lien dat hij „dc noodige 
werkdadige kennis bezit in de civile cn 
watorbouwkundige vakkon; dab 
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hij de bestekken, bcgrootingen en hetgeen den 
aanleg van een wcrk voorafgaat, wcct op te • maken; 
zoomede dat hij a lie ontworpen plans in die vakken 
weet ten uitvoer te brcngenn. Bij eventueele 
verhooging in klassc van de opzicners werd mede 
een examcn gevorderd. do ch het examen voor 
Opzicner, Aspirant of Ingenieur werd niet gevergd 
van hen, die in het Moedcr- land reeds als zoodanig 
wcrkzaani gewecst waren of aldaar voor het vak 
werden aangcnonicn. Dat men geen groot 
vertrouwen had in de kunde van het in functie zijnde 
personccl, nioet opgemaakt worden uit de bepaling
： „Dit examen zal evcnwel botrekking kunnen 
hebben op de thans in dicnst zijnde en gccojitinuccrd 
wordendc Ingenieurs of Opzicners, welkc zijn 
gchouden om, na omme- komst van een jaar, gereed 
to zijn, om des ge- requireerd, hot examen op de 
boven omschreven wijze af tc leggen". 

Terwijl de vers chi lien de bcpalingen omtrent de 
wijze van beheer cn uitvocring dcr werken hicr 
verder stilzwijgend v'oorbij gegaan worden, zij 
alleen vermcld dat aan dit Staatsblad vcrschil- lende 
modellen zijn toegevoegd, die nog lang daarna in 
gebruik bleven, in het bijzonder de bekende 
weeklijst. later werklijst genoemd, waar- onder de 
uitvoerdcr van werken de vcrklaring heeft te stellen 
dat zij in allo opzichten juist en naar waarheid is 
opgemaakt, enz. 

Het verdient opmerking, dat in de eerstvol- 
gende Jaren ook nog van ingeniewrs sprake is, niet 
rechtstreeks tot deze administratie behoo- rende. Bij 
besluit van den Gouv.-Generaal (J. van den Bosch) 
in Rade van 30 Ma art 1832(Ind Stb. n°. 15) 
wasnamelijk, „om mcVdeuit- breiding cn 
verbetering der cultuur, den bloci cn de welvaart 
dezer gewesten te vcrnieerdercn" eenc afzonderlijke 
Directic over de Cultures op- gericht. Volgens de 
instructie van den Directeur, in gem eld besluit 
begrepen, werden on der hem gebracht: A. de 
landelijke inkomsten; B. de teelt van koffie, peper, 
katoen, cochcnillc, de fabri- catie en berciding van 
suikcr, indigo, zijde, thee, tabak en andere cultures 
der voor de Europee- sche markt geschikte 
producten. Blijkcns den Almanak voor 1833 was 
onder het daar vermelde personecl, dat de Directeur 
B. J. Elias onder zich had, ook een ingenieur C. 
Quant, met in het volgend jaar nog iemand aan hem 
岱ege- voegd. Dezeingenieur Quant waste voren 
opzicner le klasse bij den waterstaat en wordt in 
1844 weder tei* Sumatra's Westkust aangetroffen 
als ,,gewezen ingenieur" ter bcschikking van den 
Gouvemeur. _ 

De sterke uitbreiding, vooral van het suikcr- riet 
en de indigo cultuur, alsgevolg van deinvoe- ring 
van het cultuurstelsel, leidde er toe dat ecn groot 
aantai omvangrijke leidingen werd -aan- gelegd, in 
't bijzonder in Midden- en Oost-Java, om de nieuwe 
fabrieken van water voor drijf- kracht en de 
rietvelden van irrigatiewater te voorzien. Deze 
leidingen werden in het natte seizoen tevens voor de 
rijstcultuur dienstbaar gemaakt. De aanleg schijnt in 
den regel op instiga- tie van de cultuurambtenaren, 
zonder noeinens- waardige technische hulp, onder 
de leiding van de Inlandsche hoofden te zijn 
gcschied. 

In vele gevallen deden zich echter vrij spoedig, 
vooral bij de aanmondingen, zoodanige moeilijk- 
heden voor, dat technische hulp onontbeerlijk blcek 
om den watertoevoer in stand te houden. 

Een der eersto gevallen van dicn aard was het 
opdammen van de Sampean-rivicr in Bcsoeki, door 
niiddel van ccn houten raaindain 】)，hetgeen 
(blijkcns het Versing over de B. 0. W. over 1895) in 
1832 plaats vond door den ingenieur C. v a n Thiel. 

In het benedengebied van de Brantas rivier 
schijncn reeds van ouds irrigatieleidingcn en dijken 
te hebben bestaan. I miners, de vorenver- meldc 
inscriptie uit de lOdc eeuw heeft be- trekking op ccn 
dam en ecn dijk van de Brantas in het 
Soera.bajasche. • 

Dat bchalve de da in men, ook de dijken zelfs nog 
in het midden der 19e eeuw van weinig solieden aard 
waren inag worden afgelcicl uit de berichten van den 
later nog nader te noe- )ncn ingenieur H. A. Tromp. 
waaruit blijkt, dat dijkbreuken toenniaals als 't ware 
aan de orde van den dag waren, zoodat plannen 
werden opgemaakt tot，het aanlcggen van cen nieu-
we n, zoogenaamden niilitairen weg, om de on- 
derbrokingen van het verkeci* wegens dijkbreuk op 
den weg langs de rivier te kunnen ontgaan. De 
suikerrietouItuur vond in deze streken nicttc- min 
het arbeidsveld reeds min of meer voorbe- rcid; doch 
)nct de uitbreiding van die cultuur en het gebruik van 
het water voor drijfkracht in de fabrieken, mocsten 
uiteraard de eischen stijgcn die aan de danimen en 
leidingen werden gesteld, wav technische hulp 
noodig maakte. 

In 1834 ziet men te Soerabaja den reeds ge- 
noemden ingenieur H. A. T r o in p als nieuwe 
ingenieur le klasse optreden, terwijl onder hem, 
behalvc een el^ve, werkzaam is de ingenieur 3e kl. 
M. P o 1 m a n, te voren tc Semarang, die thans 
speciaal belast is met de werken in de residentie 
Pasoeroean (wellicht heeft men daar- bij te doen met 
enkclc hooge damnicn, zooals die door J. G. van 
Gcndt Jr. beschreven zijn in de • Vcrh. K. 1. v. J. 
'67/68、bl. 3 en die ten "dcele uit dezen tijd 
dagteekcncn). Naast de ambtenaren van den 
gewonen dienst komt de ingenieur V a n T h i c 1 in 
den alnia- nak voor J 835 voor als „Ingenieur der 
eersi(■ klasse in ambulantcn dicnst", bijgestaan door 
vier eleves. „Wijders zijn ecnige pcrsouci), bestemd 
voor den dicnst bij de waterstaats wi - ken, welke in 
het belang van den landbouw en de binncnlandschc 
comniunicatien worden on demo men en niet 
behooren binnen den wcrk - kring der ingenieurs van 
de afdeeJingcn Batavia, Samarang cn Soerabaija”. 
Terwijl later ook J?ol- man in ambulantcn dicnst 
wordt vermcld, ver- liest men dezen in den ulmunak 
voor 1839 cn Van Thiel in dien van 184.1 weder uit 
het oog en bleef slechts een der 616ves (W. N. H u 
1 s c w 6) als Jandmeter 2c kl. ter bcschikking 
nusdeloo- pen tot 1843. 

Uit een oogpmit van waterstiiat was de resi- 
dcntic Soerabaja destijds rcods ecn van de be- 
]angrijkste en onder het beheer van den ingenieur, 
later hoofdingenicur, H. A. Tromp (1834- 1843) ■ 
zijn daar belangrijkc werken tot stand gekomcn of 
voorbercid. 

i) De raamdain, die het uithicld tot in 1849, 
wordt beschreven in de bekende „llandleiding 
voor Bouwkundigen en IndustrieeJen in Ned. 
Oost-Indien, door Van Lakervcld en Broesc, den 
Haag, Gebr. v, Clccf, 1866, deci IV, plaat 96. 
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Volgens hctgecn do latere ccrstaanwezcnd in- 
genicur W. G. C. G e i 1 mededcclt (Tijdschr. N. I. 
1862, II, bl. 193 c. v.) warcn de riviercn er tot 1836 
uitsluitcnd voor de irrigatic dicnstbaar gcmaakt door 
niiildcl van zoogcnaamdc djoro- ngans, openingen in 
de dijkcngeinaakt, waardoor bij hoogo standen het 
water mot geweld naar binnen drong en die bij laag 
water niet voldocnde waren, zoodat daar beneden 
tijdclijke inlandschc stuwdamnien in de rivier gelegd 
mocsten worden om het water op de vclden te 
kunnen bren- gen. (Hoc de toestand destijds was, kan 
men lezen in de Not. 1856/57 van het Kon. Inst. v. 
Ing., BijI. XI, bl. 5G c. v., waar ecn nota daar- over 
is gepublicccrd van de hand van H. d c Bruy n). 
Onder de eerste permanente bouw- werken 
behoorden de sluis te Pram bon (1838), die te 
Kcdong Tjatjing (1839) en de bekendc sluis te 
Melirip (1842 — 47), waarmede de Soera- baja-
rivier van de Brantas, lager Porrong-rivicr genaamd, 
wordt afgeschcidcn. Door de toenemen- dc 
aftappingen was ook reeds sedert 1824 het vraagstuk 
aan de ordc van- de prauwvaart langs de Kcdiri-
i'ivicr cn in dat jaar deed zelfs de Resident van 
Soerabaja (B e s i e r) het voorstcl om de Solo-rivier 
in het .Madioensche met de Kediri-rivier te 
vereenigen, ten eindc deze laatste meer water te 
bezorgen. Dit plan blcef jaren in overweging en bij 
art. 4 van het Gouv. beshiit van 17 Jia art 1842 n°. 
16 werd zelfs ecn onder- zoek da ar naar bcvolcn, 
doch in 1846 word van de zaak afgezien, op grond 
van hetgeen de ingenieur Geil er tegen aanvoerde, al 
bezat men ook toen nog geen cijfers om de 
waterstanden op de te vereenigen punten te 
vergelijken. Over het algemcen had men toen'nog 
zeer weinig kennis van de rivieren en ccrst ondcr den 
hoofdingcnieur H. A. Tromp werd de Kediri-rivicr 
van Melirip tot Porrong opgenomeii door de sieves 
D. van E 1 k cn W. N. II u 1 s e w e, tcrwijl dit in 
1839 voor de Soerabaja-rivier gcschieddc door de 
ingenieurs 3c kl. VV. G. C. G c i 1 en D. van A a 1 s 
t. De resullatcn van hun arbeid werden, onder leiding 
van dicn hoofdingcnieur l), in ecno kaart verecnigd. 
] Ictis hi er de plaats niet, verder op de voorstellen 
van den ingenienr Gcil, den opvolger van U. A. 
Tromp, betreffende den ■waterstaat in de Jirantas-
vlakte in te gaan: de plan non zijn later ojngewerkt 
cn h.ebben gelcid tot de nog nadcr ti： noeincn 
werken. 

Merkwaardig, betrekking tot de uitvoc- ring van 
werken in het algemecn in die da- gen, is c ch ter wat 
(Jeii in bed odd artikel zegt 2) orntrent de B e g i n s 
o 1 e n v a n u i t v o e- ring: „Dewijl tot dusverre, bij 
den aanleg van werken in het be lang dor knit ur(^s 
en der bcvol- kiiig, nog geen vaste niaatstaf is 
aangenomen, waarnaar de werkliedon en niaterialen 
bij de uit- vocring betaaid worden. en 
conezoogrootcondcr- neining als de 
on(lcrwcrpclijku het noodzakclijk niaakt, dat in al les 
naar ecn vast bcginsel wordc te work gegaan : zoo is 
het mij doclmatig voorgeko- nien, hieronitrcnt de 
noodige voorstellen te doon. 

*) l)e hoofdingcnieur 2e kl. H. A. Tromp lict ten 
slotte den waterstaatsdienst in den sleek, want in 
1843 werd hij Assistont-resident van Modjokfirto, 
cn later vcrmeldt de hcer Gcil hem als Resident 
van Japara (Tijdschr. v. N.J. 1862, II, bl. 210). 

2) Jbid. bl. 207. 

,,Dc ondervinding heeft mij aangetoond, dat het 
wcnschelijk is gecnc matcrialcn te doen leve- ren 
zondcr betaling, cn ook gcenc werklieden te cischen 
tegen rijst cn zout, of vvel gchcel zonder eenige 
tegemoetkoming. 

„Hoezecr ik het beginsel aankleef, dat het ,t beste 
zou zijn, om allc de werken g e h e c 1 met v r ij e n 
arbeid daar tc stellcn. zoo docn zich in dit bijzonder 
gcval daartegen voor- alsnog wellicht bedenkingen 
op".... 

Dit was l)et groote bezwaar, dat in de dagen van 
het cultuurstclscl en van den moedcrland- schcn 
geldnood de uitvoering van openbare werken zoo 
moeilijk maakte en zoovcel kwelling en twist ten 
gevolge had: het mochtgccngeld kosten. Daarom 
werd er op de meest willekeurige wijze met 
heerendiensten en onbctaalde leveranciers 
oingesprongen. Hoe de toestand was, leert de aanhef 
van Ind. Stb. 1836 n°. 15, inhoudende eene rcgeling 
der heerendiensten van de Inland- sche bevolking: 
„In overweging genomen zijnde, dat de regeling dor 
zoogenaamde heerendiensten, aan welke de 
Inlandsche bevolking van Java nog onderhevig is, 
hetzij naaraanleiding van art, 114 van het 
Regcerings-regleinent, hetzij op grond van oude 
gewoonten, thans nog geheel en zonder eenig 
beperkend voorschrift is o verge- laten aan de 
onderscheidene Plaatsclijke bestu- ren； 

„Dat er alle grond is om te vermoeden, dat 
daaromtrent nict overal wordt gchandeld paet die 
gcnioedelijke spaarzaamhoid, wclkc door het al- 
gemeene bclang, en den geest van art. 112 en 114 van 
hetzelve Reglcmcnt, wordt gevorderd; 
，/Dat zoo, ten alien tijd, op de Regeering de 

vcrpligting heeft gerust, om clke nuttelooze yerk 
wisting van der Javancn tijd en arbeid zorgvuldig 
tegen to gaan, die vcrpligting in dub- bele mate 
bestaat, ondcrhettegenwoordigzamen- stel van 
inrigtingen, krachtens welke, op vele plaatsen de 
kwijting der grondbelasting, door den Inlander 
vcrschuldigd, geschicdt door het pres- teren van 
diensten bij nuttige cultures；.... Zoo is 
goedgevonden cn verstaan, enz." 

Met het destijds afgekondigde regiement waren de 
inisbruiken echtcr nog niet weggenomen en nog 
jaren lang heeft de aanleg van werken onder 
ond(iskundigc leiding de bevolking onnoodig zwarc 
lasten opgclegd. Zoo deed vroeger in Indie een 
typisch verhaal de rondc, dat wel karakteri- seert op 
wclkc eigenaardige wijze met den tijd der inlanders 
werd omgesprongen: In een zeker gewest, wij 
inccncn Banjocmas, mocst een dam van jiviersteen 
gelegd worden cn de resident gaf bevel, dat elk 
hoerendicnstplichtigc van de ge- hcclo resiuentio or 
<*6n riviersteen moest heen dragen. Of het zoo 
werkelijk gcschied is, valt niet na te gaan, maar als 
voorbecld van ondoel- inatige arbeidstoopassing, als 
daar kostcloos over bcschikt kan worden is het； 
teekenend 1). 

Be halve in Soerabaja waren ook in andero ge- 
westen verbeteringen noodzakdijk geworden. Zoo 
was het district Losari in Cheribon, bewesten 

i) Wil men zich cen denkbceld vormen wat er 
tijdons den aanvang van het cultuurstelsel aan 
heorendienst en kostelooze lovcringen van 
matcrialcn gevergd word, dan leze men hetgeen 
Van Soest in zijne Geschiedenis van het . 
Kultuurstelscl (deel III, bl. 173 e. v.) daarvan 
niecledeelt. 
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de Tjisanggaroeng, aanvankolijk slcchts van 
water voorzien door eenc leiding uit een z^rivier, 
de Tjiberes. De behoefte aan water voor de sui- 
kercultuur deed pogingen aanwenden oni die 
rivier zelf op te dam men in de zoogenaanide 
Menenteng-kloof, een nauwe opening in de heu- 
vels, waar de rivier in de vlakte treedt. Deze 
quaestie, die tot veelvuldige tcleurstellingcn on 
onaangenaamheden heeft geleid, geefteentypisch 
beeld van de lotgevallen van ccn waterwerk onder 
zeer ongunstige omstandigheden. Om- dat de 
leiding uit het riviertje Tjiberes onvol- doende 
was, had in 1840 —*41 de toenmaligc Regent van 
Koeniugaii,.. die eone leiding had laten maken 
w1?爪het water op 26 paal boven de kloof uit de 
Tjisanggaroeng ontleende 】)voor cen gedeelte 
van zijn regentschap, cen decl van dit water 
afgestaan: doch ook aid us aange- vuld was de 
Tjibercs-leiding onvoldocndc. Tocn het 
opdammen van de rivier in de kloof met In- 
landsche middelen niet lukte, werd de water- staat 
geraadpleegd en de Ingenieur J. A. K r a- jenbrink 
voor het werk aangewezen, die eerst in 1840 in 
dienst，gekomen was. Aanvanke- lijk was hij 
blijkbaar gehcel vervuld met Holland- sche 
denkbeelden en maakte hij in 1843 een plan om 
een keerdam met rijswerken toi stand te brengen1 

2), en het water in de kloof door ecu tunnel in de 
leiding te brengen. Dit plan is echter niet tot 
uitvoering gekoinen. Vermoedelijk op raad van 
Van Thiel, werd beneden de kloof een aanvang 
gemaakt met een raamdam tusschen gemetselde 
landhoofden, bestaande uit kruise- lings 
opgestapelde en onderling verbonden djati- 
balken met steeninvulling. De heer Krajcnbrink 
werd voor dit werk in het belang van den land- 
bouw speciaal ter beschikking van den Directeur 
der Cultures gesteld en .begon het in 1844. Toen 
de dam bijna voltooid was, of kort nadat hij in 
werking kwarn, namelyk op 29 Dec. 1849. werd 
het Oostclijk landhoofd achterloops en bezweek. 
Men had te doen met ecne opstuwing van bijna 6 
M. en daar zulke kunstwerken in Holland niet 
voorkomen. is het verklaarbaar dat cen jong 
ingenieur verrast werd door de ontzettende 
kracht, waarover op Java rivieren bij bandjir bes 
chi liken. Het Westclijk landhoofd heeft nog jaren 
na dato het bewijs geleverd met hoeveel zorg er 
naar gestreefd was uitstekend metselwerk van 
bak- steen te leveren en hoe voor de afdekking 
met natuurlijke steen van de hulpbronnen uit de 
om- geving was gebruik gemaakt, al leverde ook 
de verweerde oppervlakte van die zerken het 
bewijs, dat tevergeefs naar een evenbecld van 
Eui^pee- sche hardstecn was gezocht. Men liet 
zich niet ontmoedigen en in plaats van den dam, 
die in de rivier geconstrueerd werd, zou nu een 
gemetseld ojiefvormig stortvlak in den droge 
worden ge- bouwd om er later de rivier over heen 
te leiden. Dit werk, aanvankolijk niet ten genoege 
van de directie ontworpen, werd kort na een begin 
van uitvoering gestaakt, en een herziening van bet 
plan opgedragen aan den ingenieur A. M. v a n D 
e i n s e, die in 1857 met een rapport go reed 
kwam. Door den ondervonden tegenspoed voor- 

1) Zie de beschrijving der Menenteng-
lciding in de Ind. A f 1. van het K o n. Inst. v. I n-
g7-1886/87, bl. 42. 

2) I n d f s c h M a g a z ij n, le twaalftal, 
2de dee】，bl. 277. 

zichtig geworden en inet het oog op de hooge 
kosten, kon de regeering er niet spoedig too be- 
sluitcn zich weder aan ccn duur kunstwcrk te 
wagen. De ingenieurs liadden in Chcribon bij het 
bestuui' weinig sympathie nicer en de resident F. 
H. A. v n n d c P o e 1 stond cen dcnkbceld voor, 
afkomstig van den Regent, oni de rivier met een 
inlandschen dam bovenstrooms van de kloof op tc 
dammen cn do waterlciding door de kloof heen in 
de rotsen uit tc houwen, door deze voor zooveel 
noodig met buskruit te doen sprin- gcn. De 
Directeur de Bruyn, die in 1863 Cheri- bon 
bezocht, vercenigde zich met dit plan en het 
bestuur toog aan het werk, waar de waterstaat had 
gefaald. Do inlandschc hoofden wisten inder- 
daad een kleine waterlciding op die wijze tot stand 
te brengen, doch toen cen paar jaar later de 
richtige uitvoering door ecnc conunissio van 
deskundigen moest worden n agog a an, blcek er 
zeer veel aan tc ontbreken. Zwarc afschuivingcn 
waren in sommige leidinggedeelten, wegens te 
steilej/ wanden, aande orde van den dag： duikers 
om het regenwater af te voeren waren slecht ge- 
bouwd met vleugelinurcn, die slechts in stand 
bleven door ze met rotan en bamboe tc verankc- 
ren, in het kort, de t.oestand was van dien aard, dat 
er weinig hoop bestond op het in bruikbaren 
toestand blijven. De toennialige waterstaats- 
ingenicurs, die geroepen werden ecn work tc be- 
oordeelcn, dat hun voorgangers als het ware uit 
han den was genomen, blekcn wellicht geen toe- 
gefelijke beoordeelaars en het procesverbaal van 
bevinding zette vecl kwaad bloed tusschen be-
stuur en technici. Daarop zouden deze een ont- 
werp tot roconstructie en verbetering maken. Eerst 
werd daartoe eun ingenieur geroepen, die wel zeer 
bekwaam, doch eenigszins indolent van natuur, na 
veel partieele opmetingen niet tot ccn plan kon 
komen ； toen Was cr iemand, die het denkbecld 
ging vitwerken om een geheelc streek tc 
ontruiinen en boven de kloof ecn vergaarkom aan 
tc leggen ； eindelijk werd een jong aspirant- 
ingenieur met het maken van een ontwerp bclact, 
dat weder verschillendc wijzigingen onderling en 
zoo kon het gcbcuren, "dat eerst in ] 878 ecn plan 
werd gearresteerd, dat de algemcenc goe(l keuring 
wegdroeg en onder toezicht van toenmaligen 
ingenieur 2e klassc W. F. ]1 c s k es tot ccnc 
bevredigende uitvoering is gckdinen in 1882 werd 
voltooid. 
Tcrwijl met de geschicdcnis van dit w«rk 

oenigszins vooruitgcloopen is op die van den 
waterstaat in het algenieen, moot thans weder tot 
1847 worden teruggegaan, tocn in cen ander deel van 
dczelfde rcsidcntic Chcribon ecn ongeluk gebeurde 
an aloog aan dat van de Menon long. In het Zuidclijk 
deel van de afdeeling Jndramajoo loopt de Tjikcroe 
uit in de Tjinianok. Deze Tjike- roe heeft voor ccn 
zijrivier betrekkelijk nog al veel water cn dit is 
vanouds voor verschillende doeleinden gebruikt, 
want op een paar oudo Kaarten op Jict rijksarchief 
(n°. 1250 en 1251) zijn zaagmolens aangewezen op 
een plan „van do werken tusschen d(j,-8pruit Sikaro 
en de grooto rivier van Indernyijo'', die blijkbaar met 
water werden gedreveiy In den tijd dat Krajcnbrink 
zich in het belapg der cultures in Chcribon beyond, 
was het cchter om irrigatiewater tc doen en ook hicr 
werd, ter voeding van de Sindopradja- leiding, met 
hetzelfde ongclukkig gevolg het raamdam-systcern 
in practyk gebracht. De lei- 
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ding, die bovendicn nict vrij blcef van bandjir- water, 
werd, om dit te loozon, van conige gemct- sclde 
zijdelingscho overlaten voorzien. Wat van 
laatstgonocmde kunstwerkcn over is, legt evcnals hot 
oudo Menentengwerk getuigenis af van do zorg, 
waarmcdc de technischo uifvoering plants had, 
zoodat mon medelijden gevoelt met den man, die zijn 
bcste krachten en levcnsjarcn ten offer bracht voor 
eene taak, die uit onbckendheid met plaatsclijkc 
hydrographische toestanden zoo wcinig vruchten 
opleverdc. Met die twee mislukto werken was de 
ellcnde nog nict ten ein de. Geroe- pen om nicer 
benedenwaarts maar dadelijk cen oplossing tc geven 
voor de Rambatan-quaestie, die ecn zijtak van de 
Tjimanok betrof, welke aan de hoofdrivier te veel 
water onttrok, werd daarin door hem een gemetselde 
overlaatdam ontworpen, waarvan de -capaciteit na 
uitvoering veel te klein bleek, zoodat dit werk, dat in 
den droge gebouwd was, bij de ingebruikstclling in 
1855 eveneens door achtcrloops worden van cen 
landhoofd bezweek 】).Wanneer men later, toen ook 
deze zaak tot oplossing was gebracht, waar- bij de 
ingcnicur J. E. de Meijier2) zijn sporen verdiende, de 
omstandigheden nagaat, waar- onder destijds is 
gewerkt, dan laat zich allcs gcreedclijk verklaren en 
bestaat er bij een tech- nicus zelfs aanleiding om nog 
met・ waardeering te gedenken, wat jonge, onervaren 
ingenieurs onder moeilijke omstandigheden, en bij 
het ont- )>rekcn van deskundige centralc leiding, 
hebben tot stand gebracht： doch dat dit tasten cn 
mis- tasten in het duister de populariteit van het corps 
in de oogen van oudc autocratischo bc- 
stuursambtenaren cn van het publiek niet ver- hoogde 
is eveneens duidel^k. Vooral dit laatste is dikwijls 
ongeduldig cn onreclitvaardig cn het was omstre味s 
1850 dat herhfialde klachten en bezwaren meer en 
mcer tot cons reorganisatie dron gen. A Is cen proevo 
van de ontstemming kan bij v. eenc brochure gelden 
in 1851 bij H. Nijgh te Rottcrdan; uitgeg'vcn cn 
getiteld: Oost-Indischc Mysterien : de toestand dcr 
Civiele Genie in Ncdcrlandsch-Indie door M. de 
Leon. Daarin werden tai var aanmerkingen geniaakt 
<>p het beheer van den Ifoofclingcnicur Tromp tc 
Batavia. GckJaagd word o.a. over het slecht uit- 
vooron van werken, het opnonicn van ccn inge- 
vallen zolflcring in het gebouw van de A1 gemcene 
Rekenkaincr door ecn conimissie van familic- ledcn, 
d«ii tragen gang van zaken bij het dtstijds onder civicl 
beheer staand kampement tc Welte- vreden. Hcrtog 
Bombard van Sakscn Weimar Eiffenach was toen 
juist Lcgercommandant en het repareeren van zijn 
woning ging zoo traag, terwijl voor hem slechts cen 
paar vcrtrckjcs overt leven, cn bergen met puin cr 
maandenlang voor blevcn liggen, <lat volgcns dozen 
schrijver, de Gencraal torccht op ecnc waanlige wijzc 
zijnc gevoeligheid daarover te kennen gaf in ecn 
schrijven aan(lc ntgeering. De slechto toestand van 
bruggen cn wegen zou aanleiding gewcesE zijn, <lat 
hot publiek anonieme bricven aan den 
Iloofdingenicur begon to schrijven, waartegen dezo 
de bescherniing inriep van den Dircctcur dcr 
Producten en Civiele Magazyncn, terwijl de 

i) Zie „Een Indische Bcnedcn-rivicr" in de I n d. 
A f 1. K. Inst. v. I. 1876 —'77, bl. 78. 

2<) Zic zijn levensbericht in ,,dc Ingenieur*, van 
1914 no. 5. . 

Resident van Batavia de klagcrs bij advortentie in do 
J avasche C o u r a n t zou verwezen hebben naar den 
Hoofdingcnieur cn den Direc- • tour bovengenoemcl, 
op grond van de exceptio vervat in art. 1 van Ind. Stb. 
1829 n°. 21, dat het toezicht op en dagclijksch beheer 
van de bruggen cn wogen niet tot zijne attributen 
behoorde. 

Terwijl do regeiing van 1829 van kracht blcef tot 
1854, is cr met betrekking tot het personeel nog ccn 
Kon. Bcsluit tc vermelden, dat bij Ind. Staatsbl. van 
1844 n°. 22 werd afgekondigd, en waarbij do 
formatie is vastgesteld op ecn hoofd- ingerfieur, een 
ingenieur lc, kl., cen dito 2e kl. en zeven ingenieurs 
3e klassc, benevens 9 opzich- ters lc klassc, 12 van 
de 2e cn 4 van dc3eklasse, voorts een tweede 
comnnes, cen teekenaar, zeven mandoers en verder 
pcrsoneel. Voor deze formatie was uitgetrokken, met 
inbogrip van de reis- en verblijfkostcn, een bedrag 
van / 111.990 's jaars. 

Dat men destijds veel te weinig personeel had 
blijkt uit een voorstel door den G-rG. R o- c h u s s e 
n den 28en October 1847 gedaan aan den Minister 
van Kolonien 】).Deze herinnert daarin hoe bij den 
Indischcn brief van 6 Nov. 1843 n°. 587/7 reeds over 
de ongenoegzaamheid van het pSrsoneel was 
geschreven en dat, waar die voordracht had geleid tot 
de zoo straits ge- noemde formatie, daarmedc 
feitelijk nog zeer weinig was gewonnen, want tijdens 
het ontwer- pen van die voordracht kostte het 
personeel reeds / 108.094, zoodat er toen slochts f 
3896 's jaars mcer mocht worden uitgegeven dan in 
1843. 

„Dat deze vermeerdcring van zeer weinig be- ■ 
teekenis is", zoo schreef de hcer Rochussen, „behoeft 
geen betoog, cn het zal daarom dan ook U.E. — die 
bekend is met de groote werk- dadigheid, welke in de 
laatste jaren ten aanzien van den Waterstaat en het 
Bouwdepartement heeft plants gegrepen (ook ten 
gevolge der mecr- dere beschikbaarstelling van / 
100.000 ,s jaars voor de zeewerken) en met do 
dringendc nood- zakelijkheid. tot het aanleggcn van 
waterleidin- gen voor den landbouw en de 
verbetering van het transportwczen, — niet 
bevreemden, bij doze de verklaring to ontvangen, dat 
de toege- stanc som ten eencn male ontoereikend 
wordt be- vonden om in de steeds aangroeiende 
behoefte te voorzien". Vervolgcns wordt do 
bestemming dcr 10 ingenieurs aangegeven cn er op 
gewczen hoe op plaatsen, waar deze nict kiuinen 
worden gezonden, het work aan opzicners of aan 
plaat- schjkQ ambtenaren is ovcrgelaten. ,,Dezc'', zoo 
vcrvolgt de brief, „ofschoon geen d^skundigen, 
bouwen pakhuizen, leggen bruggen aan, maken 
verbctcringen aan de residentiehuizen, enz. cnz. Dat 
velc pakhuizen ondoelmatig ingcrigt zijn. dat de 
meesto bruggen gedurig zwtiro herstellingcn 
behoeven, dat in het algcmecn weinig soliditeit en 
smaak aan do openbarc gebouwon to herken- non is, 
behoort tot do natuurlijke go volgen daar- van; en dat 
dnizondcn op dio wijzp verkwist of slccht gebruikt 
worden, laat zich uit den aard dor zaak begrijpen, 
daar voor de werken van het 

i) Als bijlagc afgedrukt op bl.201 achtor: 
Toclichting en verdediging van eenige daden van 
mijn bestuur in Indie, door J. J. Rochus- sen, Min. 
v. Staat, oud-Gouv.-Gon. van N.-I. -den Haag, 
Gcbr. v. Clccf, 1S53. 
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Bouwdepartement en den Waterstaat, Sumatra 
uitgezonderd, jaarlijks eene som van / 653.000 wordt 
ingewilligd”. Het voorstel van den Direc- teur dcr 
Prod, en Civ. Mag., dat bij dit schrijven ' werd 
overgelegd, om zeven waterstaatsafdee- lingen in te 
stellen en het getal ingcnicurs op 17 te brengen, word 
tocn echter nict ingewilligd. Terwijl tegelijk eene 
globale opsomniing werd gegeven van de destijds 
onderhanden werken, werd (evens gewaagd van 
„werken van ccn anderen aard, die nog vcel 
dringender de hulp van ingenieurs bchoeven, waartpo 
de gevraagde •vermeerdering van 4ict getal dozer 
ambtenaren ook in de eei'Stc plaats bestemd is". Dit 
waren dan werken tot „uitbreiding en verbetering van 
den rijstbouw op Java，'' en de verbetering (waar- 
onder verkorting) der transportwegen aldaar,\ 

Wat. het eerste punt betreft, is het merkwaar- dig 
om uit dit schrijven van vicr en zcventig jaar g河eden 
de klacht. te hooren. dat，de rijstcultuur niet mecr 
steunen kan op den regenval allcen ； „want de 
regens vallen niet nicer zoo gcregeld en in het 
centraal gedeelte van Java niet meet zoo ovcrvloedig 
als voorheen (Natuurkenners schrijven dit toe a an het 
verdwijnen der bossehen welke langzamerhand 
plaats hebbgn moeten maken voor cultuur van 
anderen aarden debouw- en brandstoffen moesten 
leveren voor onze ves- tingwerken. onze civiele 
gebouwen, voor suiker- en indigofabrieken, 
tabaksloodsen cn zoovele andere behoeften van 
landbouw of nijvcrheid). Wij mogen den rijstbouw 
dus niet langer afhan- kelijk laten van den regen, doch 
behooren den- zelve te bevestigen op den straks 
gcnielden zeke- ren grondslag van k u n s t m a t i g e 
b e water i n g. 

„Veel is in dat opzigt reeds gedaan, in cvcn- 
redigheid tot de weinige beschikbare middelen, doch 
er blijft nog een ruim veld over. 

„Welke goede bedoelingen nu ook de residen- t-
en en hunne ondergeschikte besturen mogen hebben 
ten aanzien der rijstcultuur： welke zucht hen beziclc 
en tot verzekering der productic op de bestaande en 
tot winning van nieuwe velden, zij zullen in de 
uitvoering stuiten op het gebrek aan de bijzondere 
kennis van den ingenieur, en kunnen zich die bij 
hunne menigvuldige andere werkzaamhcden niet 
eigen maken. 

,,Geen wonder dan ook, dat op Java een aan- tal 
waterwerken, door plaatselijke ambtenaren in het 
belang der r日stcultuur begonnen, aan het doel niet 
beantwoorden; dat ettelijkc waterlei- dingen geen 
water afvoerden, damincn bezwe- ken, dijken 
doorbraken, en dat ihen aan ,de xneeste der werken 
van die ambtenaren eene verspilling van 
arbeidskracht opmerkt, welke, zoo de in heerendienst 
daaraau ten kostc gelegde dagdiensten cn dobr 
heerendienst geleverde bouwstoffen tot cijfers te 
herleiden waren, ver- bazing zoudc wekken wegens 
de duurte van den zoogenaamden kostelooozen 
arbeid aan die werken besteed. 

„Daarenboven heerscht in dezen gewigtigen tak 
der Indische dienst geen eenheid, geen stelsel. Elke 
residentie, elke afdceling bijna, werkt, poogt of 
streeft op zichzclve. Eene water- leiding wordt vaak 
aangevangen, zonder dat men oniziet naar de 
naburige werken van gelijken aard, wier voortzetting 
soinwijlcn voldoende zou zijn om, inet veci minder 
koston, dalgene te verrigten, waarvoor men de 
nieuwe leiding be- 

proeft. Men denkt cr niet aan, om de besproeijing dcr 
veldcn in verband te brengon inct verbetering van 
transport, enz. Vandaar weder die verspilling van 
kracht — de boofdk\yaal waar- aan Java lijdt. 

„Daaroin is het noodig. dat gccne bclangrijke 
bewateringswerken aangelcgd worden zondcr op-
name cn ontwerp door dcskundigen: dat het 
onderhoud van bestaande werken aan dcskundig 
toezigt opgedragen zij, dat er cen stelsel van i r r i g 
a t i e over het eiland aangenomen wordc, na 
deskundig onderzock、'. 

Hot overneinen van dit lango citaat nioge zijnc 
vcrontschuldiging vinden in het juistc bceld, dat 
claardoor verkregen wordt van den toestand, ge- 
schctst door een ooggetuige, waarin zich de 
waterstaat omstreeks het midden der 19dc eeuw 
bevond. Het doel van dfen G.-G. Rochussen was. 
zooals hij zelf zegt (bl. 140 zijner brochure), om 
terug te komen op het beginsel vervat in het 
genoemdc Kon. Besl. van 5 April 1825 n°. 96. 
waarbij de staking van alle openbare werken 
gedurende de eei'ste vijf jaren werd gelast, met 
verbod om zoodanige werken. zonder uitdrukke- 
lijkc machtiging van het Oppcrbcstuur te onder- 
nemen: terwijl tevens, zooals ver meld, de, zoo het 
heette, kostbare Directies van de Civiclc Gebou- 
wen cn den * Waterstaat werden afgcschaft. 

Tot den aanleg van werken onder deskundige 
leiding werd inen o,a. gedwongen ten gevolgc van 
den bekenden hongersnood, die onder het bestuur 
van dozen landvoogd in Dcmak en Gro- bogan plaats 
vond. Men heeft hicr te doen met een grootcndeels 
zeer laag gclcgcn vlaktc, waar- van cen deci in den 
tijd van Daendels nog als een moeras of binnenzee 
bekend was. Onder dien< bestuur werd daar 
doorheen het zoogenaajn<l<- prauwvaartka-naal 
gegraven CJI. tevens met dfii uitkoinenden grond de 
groote postweg door dit mocras heen getrokken. 
Door het graven van afvoerkanalen gelukte het, 
volgens D a c n- dels, aan den Regent van Deniak 
aldaar dert m duizend morgen (36000 bouws) land 
voor d< n rijstbouw aan te winnen. Zoowel 
afwatering in natte scizoenen als bevlociing in drogc 
Jict< n echter te wenschen over, zoodat N. Engelhard 
reeds zeide, dat het geplante er telkcn verloren ging 
en men ook onder het Engelscli bestuur cr weinig 
succes mode had. Volgen.- G. G. Rochussen had de 
ingenieur Van Thiel cen plan ontworpen, met de 
bedoeling de oudc af- wateringskanalen te 
verruimen, er nieuwe bij t>- graven cn voor de 
bevlociing te zorgen door opdamming van de 
Toentang, doch „tof <!<, uitvoering van dit kostbare 
work had het minder nog aa» beschikbare fondsen 
dan aan inge- nicurs ontbroken". Ten jare 18-17 
word dit plan weder opgevat cn den plaatselijken 
ingenieur te Semaraiig opgedragen het nader te 
onderzo* ken cn ecn voorstel te doen. De metingen 
werden Jiervat, doch de mcnigte werkzaainheden 
van dien ingenieur (Jhr. N. v a n der W ij(■ k) en 
vervolgens eene zware en langdurige ziekte, 
waaraan hij bezweken is, hebben hern belet dat plan 
gehcel nil te werken. In ] 850 en 1851, toen de nood 
aan den man was gekomen, heeft inen veel 
graafwerk aan de afwateringskanalen ver- richt, 
doch de opstuwing van de Toentang werd nict onder 
Rochussen begonnen. Tot de uitvoering van den dam 
in die rivier te Glapait were! in 1852 machtiging. 
verleend, volgcns een ont- 
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wei'p van den ingeniour S. .D i k J z n., die voor het 
eerst in den Ahnanak voor -1842 als ambtenaar voor 
den waterstaat to Soerabaja wordt genoemd cn die in 
1847 als ingohicur 脆 klassc zonder bepaakle 
standplaats wordt ver- mcld. In .het volgcnde jaar was 
hij „in ambulant en dienst" en dus blijkbaar 
gcemployecrd bij het voorberciden en uitvocren van 
irrigatic- werken. Do stuw te Glapan, waarvan in do 
Kolonialo verslagcn aanhoudend hoopvol melding 
were! gemaakt, maakte evenals andcre werken uit 
dicn tijd eon ware lijdensgeschicde- nis door. Kort na 
de voltooiing sloeg in 1859 de rollaag van het 
stortvlak bijna geheel weg cn er is een oogenblik 
geweest, dat men het gelieele werk wilde 
abandonneeren en op een andere plaats ccn nicnw 
bouwen, doch door het krach- tig optreden van den 
Directeur de Bruyn werd dit voorkomen en het work 
van Dik zoodanig voorzien, dat het nu nog aan het 
doel beant- woordt i). 

De onbevredigende toestand van het behecr tier 
openbare werken leidde er toe om in 1853 dat bcheer 
op betcre grondslagen te organiscc- ren en het schijnt. 
dat men daartoe de hulp mcende te moeten inroepen 
van iemand buiten het corps, namelijk den 
tocnmaligen Majoor dor Genie G. H. U h 1 e n b e c 
k. De door hem ontworpen voorstcllen leidden tot 
cenc organi- satic, die vastgestcld word bij het Kon. 
Besluit van 4 Nov. 1854 n°. 40 en in het Indische 
Staatsblad van dat jaar word afgekondigd. 

Be dienst word onttrokken aan het d epar to- luent 
der producten en civiele magazyncn, want art. 1 van 
dat Staatsblad luidde: „Tot uitoefc- ning van het best 
uur cn toezigt over den waterstaat en 's lands 
.burgerlijke openbare werken in Nederlandsch-Indie, 
nict staandc ondcr militair behecr, wordt ter 
hoofdplaats Batavia opgerigt ccn bureau van 
openbare werken, aan het hoofd waarvan wordt 
gcplaatst cen chef, met den rang van inspekteur van 
den w a t <? r s t a a t en den titel van direkteur (loro 
p<c n b a r c w c r k e n'? Voor het tech- jiisclie en 
vcrdcrc administratief pcrsonecl was te zanien 
gerekend op / 289.000 's jaars, ccn be- langrijkc 
loeneming, vergoleken met J 11.990 in 18-14. 2) , 
1 2 

1) Zic Ind. Afl. van het Tijdschr. K. 1. v. I. 
J 891 - 92, bl. xvii 

2) Alct de nieuwe 
regdingverdwijntdehoofd- ingenieur J, T r o m p, die 
zooved jaren de Ici- ding te Batavia had gehad. Uit de 
werken van het Kon. Jnst. van Ingenicurs blijkt echtcr 
dat hij eerst in het Jnstituutsjaar 1856/57 bedankte 
voor het lidniaatsehap van die instclling, waar- aan hij 
in 1849/50 was toegetreden. Mocht blijkens de latere 
klachten zijn bcheer tc Jiatavia nict onaangevochten 
iijn gcblcven, men schijnt hicr toch to clocn gehad te 
heb- bon met cen kun dig man, van wien de Com- 
niissaris-Gcncraal Du Bus (blijkens het In- disch 
Magazijn, I Ide 12tal, bL 49) in 1829 de 
werkzaaniheid r(M?.mdc, toen hij hem witnoo- digde 
in het bdang van den landbouw zijn (lenkbeclden' te 
geven om windinolens tot vvateropvoer in Indie op tc 
richten, en waar- voof J'romp naar de voorschriften 
van Bell id or twee bamboe modcllcn liet maken, die 
in 1829 

Bij Ind. Stb 1855 n° 17 word nadcr bepaald, dat 
,,'s Rijksbezittingcnindczcgcwcsten" metbetrek- king 
tot den waterstaat, vcrdccld zouden worden , in a c h 
t afdcelingcn of inspection. Van deze behoorden er 
vier op Java. De cerste, die West-Java omvatte tot de 
grenzen van Cheri- bon en Banjoemas, had ook de 
Lampongs ondcr zich; de tweede, met standplaats 
Tegal1), de bcide genoemde residenties cn 
verderTPdltalong- an en Bagelen; tcrwijl van uit 
Semarang als hoofdplaats voor de derde afdecling, 
Midden- Java^wcrd behcerd en van nit Soerabaja, 
stand- plaats van den chef dor vie rd c afd., de 
Oosthoek. De vijfde waterstaatsafdecling bestond uit 
Sumatra's Westkust en Benkoclen: de zesde uit 
Palcmbang, Banka en Riouw; de zevende uit Borneo; 
de achtstc uit Celebes cn de Molukken； de laatste 4 
respectievelijk met standplaatscn te Padang, Muntok, 
Bandjermasin en Makasser. Bij jlitzelfde besluit 
werd het bureau van open- barc werken te- Batavia 
verdceld in twee afdee- lingcn, namelijk het eerste of 
technische bureau, waarbij ccn ingeniour 1c klasse en 
een idem 3e kl. als adjunct, benevens twee opzichters 
werden geplaatst, en het tweede of administratief 
bureau, met ecn hoofdeommies als chef en een le, een 
2e en een 3c commies benevens de noodige klerken 
en bedienden. De afdeelingsburcaux werden ge- steld 
onder ingcnicurs, bijgcstaan door een op- zichtcr cn 
minder personeel. Hoofdingcnicur was allecn de chef 
der 4e afd., die van de le cn 3c afd. waren ingenieurs 
le k]., die van de 2e, 5c, 6e en 8e afd. waren ingenieur 
2c kl. cn de chef der 7e afd. was ingenieur 3e kl. 
Voorts was aan ieder der chefs van de afdeelingcn op 
Jaxra ecn aspi- rant-ingenicur toegevoegd. Wat het 
aantal tech- nischc ambtenaren betrof, (lit was niet 
vastge- steld. ,,Het gctal van ieder hunner wordt ge- 
rcgeld naar de bchoeftc", zoo luidt het in art. VI, 
terwijl in ccn bijgevoegden staat ecnc verdeeling van 
het pcrsonecl werd opgegeven. welkc als leidraad 
daarbij zou s trek ken, en die do eind- cijfers aahwyst 
van 1 inspecteur. 1 hoofdinge- nicur, 3 ingenieurs ic 
kl., 6 idem 2e kl., 10 idem 3e klasse, 14 aspirant-
ingenicurs, 6 opzichters le kl., 10 idem 2c kl., 16 idem 
3e klasse en. 15 el^ve-opzichters, tc zamcn 82 
personen. Op de plaatsen, waar zij gestationneerd 
waren, oefen- den de ingenieurs cn opzichters van 
den waterstaat de functio van rooimcestcr uit op den 
voet der bestaandc of nog vast to stellen reglemcntcn. 
Voorts wordt bij dit staatsblad het ambtscos- tuum 
voor de vcrschillcndc ingenieurs en opzichters 
voorgcsdlirovcn, ecnc bcpaling； die later voor 
laatstgcnocfiidon is vervallen. 

Gaal men do lijstcn van het pcrsonecl na, dan ziet 
men telkens de sporon van de moeilijkheid om dit 
voltallig te houden. Enkcle personen zijn speciaal 
voor den dienst van den waterstaat uit- gezonden, 
zooals degenen, die in den ahnanak. voor 1854 
genoemd worden met vcrmelding van 

op de tentoonstolling te Batavia prijkten. Ook by 
de bekende tentoonstelling van nijverheid, in 1853 
te Batavia gchouden, schijnt hij nog cen wcrkzaam 
aandeel in de inrichting tv hob ben gehad, want 
cen model van het gc- bouw voor die 
tentoonstelling werd door hem aan genoemd 
Instituut aangeboden (Not. 1852/53, 132, 149). 

i) Later Cheribon, zic Ind. Stb. 1863, n°. 6. 
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het Kon. besluit Jiunnor aanwyzing: Ch. Th. D e e 1 
e m a n en J. M. H a g e m a n (boidc 21 Jiili 1845); 
J. H. Hoyer en W. J. A. N i c u- w e n h u i son (beido 
27 Aug. 1849) en J h r. W. H. F. H. van Raders (5 
Nov. 1852). Bg H. A. van R o s s u m staat in 
datzclfdc jaarboek aangeteekend, dat hij was 
luitenant- ingenieur bij het leger in Nederland, met 
verlof op Java, belast met hot toezicht over eonige 
waterstaatswerken in de residentie Ch erib on. 
Terwijl J h r . van Raders in 1853 voor- komt als 
ambtenaar bij don dicnst van den water- staat in de 
residentie Socrabaja, vindt men daar eveneens J. B. 
Drossaers, architect le kl. bij de genie, als zoodanig 
tijdelijk geplaatst en ook de vroegere opzichters, 
latere architecten A. van Lakerveld en W. I h n e. In 
den almanak voor 1857 hebben Drossaers en Lakcr- 
veld den rang van dicnstdoend ingenieur 2e klasse 
gekregen. De eerstgenoemde van die bei- den zou 
later nog als aannemer .te Batavia ecn rol spelen. ter 
浦 1 A. v a n Lake.r veld later in Nederland bclast 
werd met de betrekking van leeraar in de Indische 
bouwkunde a an de Acade- mie te Delft_en ook de 
na te noernen reis mot den heer^de^ Bruyn naar 
Italic medemaakte (Tijdschr. N.-I. 1862, I. bl. 277). 
Als zoodanig was hij medewerker aan de bekende, 
reeds ge- noemde „Handleiding voor Bouwkundigen 
en Industrieelen in. N.-I.15. 

In 1853 werd de nieuwe administratie blijk- baar 
reeds voorloopig ingesteld met den latcren directeur 
als waarnemend chef en in de volgcnde jaren vindt 
men, ondcr het hoofd: „Beheer van den Waterstaat 
en 's Lands Civiele werken", in den officieelen 
almanak eerst de formatie ver- meld met den 
inspectcur aan het hoofd en daaron - der den 
inspecteur G. H. Uhlenbeck nogeens als directeur, 
gcvolgd door de indeeling naar de ingestelde 
watcrstaatsafdccliDgen. Dcze eerste directeur 
ontving / 1500 5s maands tracte- ment en stond op 
dit punt bij zijn andcrccol- lega's ten achter. een 
misst-and, waaraan eerst jaren later een einde werd 
gemaakt. 

Als jong luitenant der genic omstreeks 1842 in 
Indie gekomen, volvoerdc hij als le luitenant van 
Mei 1843 tot Mei 1844 de opdracht om het terrein 
tusschen Semarang en de Vorstenlanden op te 
metbn, met het oog op den aanleg van cen spoor- 
weg in de richting, bedoeld bij het K. B. van 28 Mei 
1842 n°. 27 (zie onder SPOOR- EN TRAM- 
WEGEN). Daardoor had de directeur Uhlenbeck op 
spoorweggebied reeds gevestigde denkbcelden, toen 
tijdens zyn directeurschap deingenicur T. J. Stieltjes, 
krachtens K. B. van M Juni 1860 n°. 42, werd 
uitgezonden als adviseur voor de vervoermiddelen 
en, in Indus tot hoofdingenieur benoemd. 
onafhankelijk van hem, re.chtstrccks onder de 
bevelen van den Gou verneur- Gen er aal werd 
geplaatst. Ook op waterstaatsgebied scJiijnt de 
directeur Uhlenbeck niet die medewerking te hebben 
on der von den, welke hij zich had voor- gesteld, ten 
minste de vooruitstrevende denk- beelden van den 
hoofdingenieur H. de Bruyn meende hij niet bij de 
Regeering te kunnen voorbrengen, en het gevoJg van 
con en ander was dat hij kort daarop in 1861 zijn 
ontslag num. 

De heer Ublenbeck is vcrvolgens nog Minister 
van Kolonicn geweest. 

De zooeven genoemde- hoofdingenieur de 
Bruyn, die hem opvolgdc als Directeur, heeft 

zeer veol met den waterstaat inedegcmaakt cn 
grooten invloed daarop uitgeoefend. Voor bij- 
zonderheden aangaande zijn levcnsloop zij ver- 
wezen naar het artikcl ondcr zijn naani in dit werk, 
en verder naar het Levensbericht door den heer E. B. 
K i c 1 s 11, a opgenomen in hot T ij d s c h r. v. h. 
K o n. I n s t. v. I n g. (1886 — 87, bl. 108 e.v.)." 

De hoofdingenieur de Bruyn was het laatst 
werkzaam geweest als chef der 4e waterstaatsaf- 
deeling te Soerabaja, waar de vroeger reeds ge-
noemde plannen tot verbetering van de irrigatic in 
de Brantas-vlakte onder zijnc leiding nadcr 
uitgewerkt en tot uitvoering waren gekonien. Aan. 
de stuw- en sluiswerken van de Brantas te 
Lengkong, cn. aan de sluizen en werken van Gc- 
dek, Gedongsoro en Wonokromo is zijn naam on- 
afscheidclij^ verbonden. 

Hij was door zijn arbeid jaren lang zoo nauw 
verbonden geweest aan irrigatievraagstukken, dat 
hij met het oog op de belangen van den land- bouw 
geheel andere denkbeelden had gekregen over het 
behcer van. den waterstaat en de rol. die de 
ingenieurs daarbij moesten spclen, dan degenen, die 
de bescheiden organisatic van 1854 hadden 
voorbereid. Dcze denkbeelden had hij reeds in eene 
te Soerabaja samengcstelde me- moi'ie bijeen 
gevoegd, waarin hij de behoefte aan eene geheel 
andcrc organisatie dan thans tot stand was gcbracht 
trachtte aan te tooncn. Hij zond die in October 1858 
aan den directeur Uhlenbeck, doch ontving haar van 
dezen terug met de mededceling dat hij — ofschoon 
zich met de daarin voorkomende beschouwin- gen 
wel vereenigende — het oogenblik niet go- komen 
achtte, zoodanig stuk ondcr de oogen der Regeering 
te brengen J.nmiddels verk(u.>g de Bruyii in het 
einde van dat jaar verlof wegens ziekte naar 
Nederland en scheepte zich met zijn gezin op 29 
Dec. 1858 derwaarts in, overladen met lof en 
ccrbewijzen door zijnc vrienden en de 
belanghebbendcn uit de s trek on in Soerabaja, ten 
nutte waarvan hij zooved had tot stand gcbracht. 

In Nederland bood hij de bcdoe-ldc lucmoric aan 
den tocnmaligen Minister van Kolonien, den heer J. 
J. Bochussen aan, die zich c ven al." zijn Secretaris-
Gencraal, de latere landvoogd MJ-. J. Loudon, met 
de zicnswijze van de Bruyn verecnigflc. De Minister 
Jiad een langdurige conferentic met de Bruyn, 
waarbij hij op vlcicnd<- wijze zijnc ingenomenheid 
betuigde met de rond - borstigheid, waarmede 
laatstgenoemde de bc- staande gebreken had 
aangetoond en den in d” toekoinst te bewandelen 
weg had aangewezen. Maar, het kon Jiiet ontkend 
worden, dat con(； organisatie a]s door hem bedoeld 
CD gewenscht, voorloopig nog tot de vrome 
wenschcn zou nio< - ten blijvcn behooren, al ware 
het slechts wegens geinis aan voldocnd bekwaam 
person ecl. fn verband daarmedo werd de Bruyn 
nadcr schriftc- lijk om ad vics gevraagd, waaraan hij 
voldeed in Augustus 1859. Hicrin wees hij er in de 
cerslc plaats op dat, ten gevolgc van de geringc 
gctal- sterkte van het corps ingenieurs in Indie, de 
uit Nederland aangekojnen asj)iranL-ingcnicurs al 
zeer spoedig zelfstandig geplaatst moesten wor- 

J) Levensbericht door Kiclstra, bl. I I t. a. p.
 . 

2)Vcrkort afgedrukt ibid. bL 118 e. v. 
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dcn. Practischc kennis was dus voor hen dringcnd 
noodig cn deze vcrkrijgt men slechts door bij de 
uitvoering van wcrkcn tcgenwoordig to zijn. Ook 
bestond er bij de Indische ingcnieurs tc weinig 
Indische waterstaatskcnnis cn daarvoor zou cone reis 
buiten 5s lands bijzondci' nuttig zijn. In het bijzonder 
word de aandacht gevestigd op de bc- 
vloeiingswerken in Noord-Italie en voorts bp de 
dooftastcnde niaatrcgclen door den Franschen Keizer 
genomen na de jongste ovcrst-rooniingen van de 
Loire, om herhaling van dergelijke on- hcilen te 
voorkomcn. Het hooge gewicht voor do Indische 
ingenicurs van een studereis door de valleien van de 
Loire en de Po we rd aangetoond. 

Het gcvolg van dit ad vies was de beslissing van 
den Minister van Kolonien, dat in het voorjaar van 
I860 door den ingenicur S. Westerbaan M u u r 1 i n 
g, die zijne studie aan de Delftsche academic had 
volbracht en voor den dienst in Indie was bestemd, 
ondcr de leiding van de Bruyn. eene reis naar 
Franlcrijk en Italic zou worden gemaakt, ter 
bestudeering van de daar aange- legde waterwerken 
,de daar bestaande wettelijke voorschriften ointrent 
de waterverdceling, cnz. Aanvankelijk schijnt het de 
bedoeling te zijn geweest nicer dan een ingenieur de 
reis tc doen niedemaken, maar, ten gevolge van de in 
Indie ontstane vacaturcn en den aandrang van het 
Indisch bestuur om deze zoo spoedig mogelijk aan te 
vullcn, schijnt men zich tot Muurling be- paald tc 
hebben. Later werd de reeds genoemde heer A. van 
Lakcrveld J) nog aan de zending toegevoegd. De reis 
duurdc van 29 Maart tot 20 Juli 1860. Het verslag 
over die reis werd aan het Gouverncnient aangeboden 
en een deel daar- van is afgedrukt in het hieronder 
aangchaalde tijdschrift, terwijl hot nicer in extenso en 
voor- zien van afbeeldingcn in de Vcrhandelingen 
van het Kon. Inst. v. Ingcnieurs (1862 —'63, 3c afl.) 
is opgcnoincn. Toen hij zijn stukken had uitge- werkt 
en zich weder ter beschikking van den ALinistcr 
gcstcld, word he in niedcgedeeld dat hij bestenKl was 
om weldra in Indie als Directeur (lcr B.O. \V. o])te 
treclen. Daar in niiddels de ingcnieurs S t i c 11 j e s, 
I) i x o n cn van P a n- h u y H wareii aangewczcn 
voor het onderzock naar <le verbetering der 
vcrvoermiddelen, word btipaakl, dat dozen (lc reis 
naar Indie met de Bruyn tc zamen zouden doeu, om 
uit diens rijken sehat van ervaring gedurende den 
over- tocht naar Indic zoovcel mogelijk bekend te 
worden gemaakt met. de tocHtandcn op Java, voor 
zoo ver die voor <l(.,n ingenieur in 't bijzonder de 
aandacht verdiencn. N:iuwelij】<s op Java tcrug (7 
J,'ebr. 1861), was < r weder een bijzondere 
gelegcnheifl om zich v<T(iicnstelijk tc inaken. 
Grootc ovorstroomingen teisterden Bagclen en 
Banjocnias. Het lid in den Raad van N.-L. J h r . M r. 
H. C. v a n <1 c r \V ij c k was dcr- waarts in 
conirnissie gezonden en deze vcrzocht, bijna dadclijk 
na zijn aankojnst op <ic plaats des onhcils, aan (len 
G.-G. I* a h u(I (lc aanwijzing van de Bruyn, om hum 
met xijne techiiischo kennis ter zijdc te staan. 

Terwijl de bijzondcrheden van die overstroo- 
ining 2) hier verdc^achtcrwegc moeten blijvcn, 
verdicnl het ver melding, dat de Bruyn op deze 

•) Tijdschr. -v. Ned.-Indie, 1862, I, bl. 277. 
2, Zic: Lcvensbericht de Bruyn, bl. 126 en 

Bevloeiingcn door J. E. de Meyier bl. 81. 

reis tc Pocrworedjo kennis maakte met een hoogst 
verdienstelijk ingenieur, die als cerstaan- wczcnd 
van Bagclen zicheennaamgcmaakt heeft, door allcs 
Ayat hij in dat gewest in het belang der irrigatie tot 
stand bracht. Die man was G. A. Pot, die in 1859 als 
aspirant-ingcnicur in dienst was gekomen. Niettcmin 
was hij in Jan. 1861 reeds corstaanwczcnd ingenieur 
en bovendien de ecnige ingenieur in dat gewest. Den 
toestand in a an marking genomen, waarin zich 
destijds de open bare werken in de verschillende 
gewesten bevonden, was het personeel gehccl 
onvoldoende en moest men zich voor het 
onmiddellijk toe- zicht op de in uitvoering zijnde 
werken met allerlci saamgeraapte lieden als 
werkbaas of tijdelijk opzichter behclpen. Eenige 
aanteekenin- gen van Pet, in het meergenoemdc 
levensbericht van de Bruyn afgedrukt, geven hiervan 
eene Icvendigo veorstelling. Hoe. het in de naburige 
residentie Banjoemas gesteld was met den stand van 
het werk en het personeel is als pendant te vinden in 
het T^ij d s c h r. v. N.-I. 1862, I, bl. 47. De grootste 
verdienste van P e t, een self- made man 】)，bestaat 
in zijne bemoeicnis met de bevlociing der 
toenmalige residentie Bagelen, een gewest dat, 
zooals hij het zelf uitdrukte, zon- der 
bcvloeiingswerken niet bestaan kan. Merk- waardig 
is het dan ook dat er sporen gevonden zyn, dat men 
zich in de oudheid aldaar reeds op het maken van 
waterleidingen toelegde. „Zoo kwam", zeide de hcer 
Pet in een Geschiedkundig ovcrzicht, „tijdens den 
watersnood in 186JL juist bij den mond van de 
leiding Kragilan, regentschap Pocrworedjo, district 
Loano, door het ge- heel vernielen daarvan, een 
daarondergclegen in de rots gehouwen oude mond, 
met een in de rots gekapte gcdcelte leiding voor den 
dag; con werk dat mcer dan waarschijnlijk tot de 
Hindoe- pcriode bchoort. Ook beweert men dat bij 
het meer M6ndjer sporen zijn te vinden van eene 
aftapping uit dienzelfden tijd. Hoe weinig ook in den 
tijd, dat de Inlandschc Slohammcdaan- schc vorsten 
hecrschten, voor het volkswelzijn werd gedaan, toch 
schijnt men de zoo onont- beerlijkc waterleidingen 
niet geheel veronacht- zaanid tc hebben. I miners D 
i p o N e g o r o, dat type van een Mohammedaansch 
vorst, die voorzekcr weinig tijds en gedachten wijdde 
aan. openbarc werken, schrijft zelfs in het feist van 
den oorlog zijnen volgclingcn uitdrukkelijk voor, de 
waterleidingen te sparen 2).>, Ook de con- trolcur J h 
r . J. F. W. v. d. W. v o n S c h m i <lt a u f Altenstadt 
schrijft in zyn in 1874 gcpublicecrd-cn Atlas van 
Bagele^j (bl. 6 en 13) over don ingenieur G. A. Pet, 
die zijii beste krachten aan dit gewest heeft gewijd: 
Door hem zijn in de laatstc 10 jaren tai van goedo 
waterwerken, zoowcl tot irrigatie van vclden als tot 
(Iroogniaking van moerassen, ontworpen eu 
uitgevoerd. Pct's naam is op dit gebied vorbon- den 
aan de leidingen Kcdoengpoetri, Loncng, Reboek cn 
Kali Koetoc in de afd. Koetoardjo, de Badcgollan, 
Pesoctjcn cn Kali Gending in de afd. Kebocmcn on 
do Kedoeng Samak in de afd. Karang Anjer. Dock 
ook op cen ander decl van het tcchnisch tenrein werd 
zijn naam in deze residentie gevestigd, namelijk door 
do 

1) Zic het artikcl ondcr zijn naam in dit work. 
2) H. do Bruyn, lots over bcvloeiingcn, Leiden 

1870 bl. 27-28. 
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prachtige boogbruggen van gehouwen rivier- of 
rolsteenen ondcr zijn toezicht gebouwd. Wij 
noemen de Kedoeng-Menjawah met- twee span- 
ningen van 20 M., de Salatiang cn Kedoeng- 
agoeng elk van 20 M. spanning, de Kcmit met vjjf 
spanningen van 15 M. en de door hem ontworpen 
brug Tembono over de Lokocloe met twee 
spanningen van 19.50 M. en 6en van 34 M., 
waarvan o.a. in het Gedenkboek van het 50-jarig 
bestaan van het K o n. Ins t. v. Ing. eene 
afbeelding voorkomt 】). 
Op 13 April 1861 legde de directeur Uhlcn- bcck 

zijne betrekking nedcr cn 5 dagen later werd H. d c 
Bruyn in zijn plaats benoemd, tocn nog geen 46 jaar 
oud. Met grootc inge- nomenheid aanvaardde hij de 
taak en. terwij 1 zijne denkbeelden gerijpt waren ten 
gevolge van het- geen hij op zijn reis gezicn had. 
trachtte hij ze zooveel mogelijk in toepassing te 
brengen. In een land, waar de irrigatie zoo nauw 
samen- hangt met de verbouwing van het，
hoofdvoedsel der bevolking, de rijst, wenschte hij 
een water- staatsdienst geeigend a an de behoeften 
des lands. Waar voorts op reel plaatsen het，water 
verspild werd. wilde hij een wet op het water- 
beheer. Voor dit laatste heeft hij o. a. een studie 
gemaakt van de waterwetgeving van Noord-It alie 
(Ind. afl. T ij d s c h r. K. I. v. I. 1875—76) cn voor 
het voeren van het behccr stelde hij zich dat van 
Italie ten voorbceld, waar jionderden landbouw-
technici werkzaain zijD in st reken, zoo groot als een 
residentie op Java. De voorstellen tot verniecrdering 
van het personcel, wclkc hij deed, waren dan ook 
gericht op een eindtoestand met 181 ingenicurs, 30 
architecten cn 515 opzichters, die jaarlijks ongeveer 
23 ton zou kosten. Deze vertoogen vonden weinig 
ingang bij de machthebbendcn, die nog den tijd 
gekend hadden, tocn er om zoo te zeggen geen 
waterstaat bestond. Wcl was er toen geld genoeg, 
doch de waterstaat blecf cen stiefkind en toen men 
zag dat het op den duiir zoo niet ging, werd bij het 
Kon. besluit van 26 Dec. 1864 n°. 70 (Ind. Stb. 1865 
n°. 30) eene nieuwe organisatie afgekondigd, 
waarbij het person cel niet onbelangrijk werd 
verineer- derd, doch in zulk eene ongunstige 
rangver- houding, dat de promotie daardoor ernstig 
werd bedreigd, en een tiental jaren later de toestand 
onhoudbaar blcek. Krachtens dit besluit word het 
corps ambtenaren bij den Waterstaat en de 
Burgerlijke Open bare Werken samengcsteld als 
volgt, met^ de achter elke functic vcrmeldc 

1) Na in 1872 met cen Iwcejarig vcrlof 
wegens langdurigen dienst naar Nederland te zijn 
vertrokken werd Pet in 1874 een korten tijd 
eerstaanwezend ingenieur in Cheribon en werd hij 
nog datzelfde jaar bij het technisch bureau te Batavia 
als hoofdingenieur gcplaatst. In 1876 met den heer 
E d c 1 i n g in conunissic gezonden naar de Braude 
wijnsbaai bij Pad ang, kwam hij bij de terugreis om 
het leven door de schipbreuk van de „Luitc»ant-
Generaal Kroescn" in Str^at Lagoe)idi, op 21 JuJi 
1876, toen van 300 personen slechts 60 gcred 
werden, o. w. Edcling. Pet's lijk is nooit gevonden. 
Omtrent zijn archeol. wcrkzaam- heid op het Dieng-
plateau. zic N o t u 1 e n B a t. Gen. (Teel XIV-1876, 
bl. 49 e. v. 

jaarlijkscho bezoldiging: 1 directeur (/ 19.200), 2 
hoofdingeniours 1c klassc (/ 14.400), 2 id. 2e klasse 
(/ 12.000), 8 ingcnienrs le kl. (/ 9000), 12 id. 2c kl. 
(/ 6000), 20 id. 3e kl. (/3900), 20 aspirant-ingcnicurs 
(/ 3000), 4 architcctcn 1c kl. (/5400 A / 7200), 4 id. 
2o kl. (/3600 a / 5400), 15 opzichters 1c kl. (/ 2100), 
30 id. 2c kl. (/ 1620), 30 id. 3e kl. (/ 1080). Voorts 
werd het administratief bureau uit-gebreid tot "cen 
chef (/ 7200) en 12 commiezen van vcrschil- lendcn 
rang. Als aspirant-ingenieur zouden wor- den 
aangenomen personen, die ecn examen had- den 
afgclcgd, voor hen omschrcvcn in Ind. Stb. 1864 n°. 
139, en voor architecten cn opzichters in Ind. Stb. 
1857 n°. 101. Dat men niet zooals later voor de 
ingenieurs het diploma van Delft als cisch stelde, zal 
veroorzaakt zijn door de mocilijk- heid om 
candidaten te vinden. Wei was / 2500 als gratificatie 
voor intrusting bcloofd, maar eene 
ingenieursforinatie, waarbij 40 plaatsen van de 65 
geen grooter bezoldiging gaven dan / 250 a / 325 's 
maands, was voor gestudeerde jongchii niet 
aanmoedigend. Wij zagen reeds hoe Pet destijds nit 
de Ncderlandsche opzichters was gerecruteerd, en 
dit is ook het gcval gcwcest met ecn aantal anderen, 
waarondcr er meer- dere waren, die in de practijk 
hebben bevvezen, dat een opzichter, die bij wijze 
van onderschei- ding tot cen hoogeren werkkring 
wordt geroe- pen, wel eens beter voldoct dan cen 
voor ingenieur opgeleid persoon, die tot de 
middclmatig- heden in zijn vak behoort. Toch is het 
nemen van zulke proeven gevaarlijk en reeds sedert 
lang is dan ook de weg naar den waterstaat voor niet-
gediplomcerde ingenieurs afgesneden. 

Intusschen was omstreeks dezen tijd de werk- 
kring van den directcur uitgebreid, oindat cr in Indic 
nieuwe diensttakken ingcsteld waren. Zoo vindt men 
in 1863 (Ind. Stb. n°.56) het behccr van het M ij » w 
e z e n gcorganiseerd, dot zou bestaan uit een 
hoofdingenieur als chef nvl 2 ingenieurs le kl., 4 id. 
2e k!., 6 id. 3c J<l. < n 2 as pi ran ten, terwijl bij Ind. 
Stb. 1865 n'. 183 ook het beheer van het S t o o in w 
e z c n zijn beslag kreeg. In het vorige jaar was ook 
<!<• dienst van de Telegraphic voor h<t eerst 
geregeld (Ind. Stb. 1862 n°. 82), alsmcdc di<r der 
Posterijcn (Ind. Stb. 1862 n°. 103a). Het 
oppcrtoezicht over al doze diensttakken wer<l aan 
de directie der open bare werken oj)g<,- dragen. 

Dit zou echter in dicn vorm niet lang zoo duren, 
oindat men eene vcrderc reorganisat i(5 der 
departcinenten van algcmeen bestuur op het oog 
had. Bij Ind.Stb. 1855 n°.23wasdcoudcGcneraJc 
Directie van Financien vervullen en b<5paald, dat de 
takken van het algcmeen burgerlijk bejstuur in N.-J. 
beheerd zoiRJen worden door vijf op zicJizclf 
staando dircctcurcn, respecticvelijk van financiiin, 
der middclcn en domeinen, der pro- ducten cn 
civicle magazijner, der cultures(；n der burgerlijke 
open bare werken. Bij het Kon. Besluit van2] Sept. 
1866n°.6(5(Ind.Stb. n°. 127) word hicr- in eene 
wijziging gcbraclit, waarbij de middclcnen 
doineinen bij f i n a n c i e n werden getrokken, de di 
re die der producten en civiele inagazijnen verecnigd 
met de cultures Merging in die van b i n n e p 1 a n 
d s c Ji b e s t u u r en er naast b u r g e r 1 ij J< e o 
j) e n bare werken nog een nieuw departement werd 
gevormd van o n d e r w ij s, eerediens t ' e n n ij v c 
r- 
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h e i d i). Daar dit laatstc vcrschillcndc ftfdcc- ]ingen 
ondcr zich krccg, vroeger bij andere dcpartcnicnten 
ingcdeeld, schijnt van de bur- gerlijke openbarc 
werkcn toon het m y n- w e z e n afgenomcn tc zijn, 
als nicer behoorende tot denijvcrhcid. Dcze 
rcorganisatic inaakte ceno hcrbcnoeming dcr 
directeurennoodig, zoodat. mon in den Almanak 
voor 1867 en later den datum van*bcnocming van 
de Bruyn ver meld ziet als 13 Nov. I860. Lang zou 
hij cchter nict mcer in die betrekking blijven, want 
zijn hooge eischen op waterstaatsgebied cn de 
volharding, waarmedc ))ij deze bij de Rcgcering 
voorstond, gaven aan- Iciding tot ecn minder 
aangename verstandhou- ding, die er niot op 
verbeterde toen bij do onvermijdclijke bczwaren, 
wclke de invocring van de nieuwe 
coniptabiliteitswet medebracht, ook pp 
administratief terrein de Bruyn nict niccgaandc 
bleek en a an de Rcgcering mede- deeldc dat het 
administratief personeel bij zijnc bureaux 
dientengevolgc noodzakclijk vermcer- dering 
behoorde te ondergaan, daar hij zich anders niet 
voor den geregeldcn gang van zaken bij zijn 
departement verantwoordclijk lion stollen. Jn den 
boezem van den Raad van Jndie was tc voren reeds 
het voorstcl gedaan om hem uit zijne betrekking tc 
ontslaan ； dit voor- stel we rd door den G.-G. echtcr 
niet opgevolgd, omdat hij den departementschefs 
het rccht toekende onbewimpdd hunne meening tc 
zeg- gen en de Bruyn's onafhankclijkheid 
waardeerde. Toch hadden deze quacstics het 
zenuwgestcl van laatstgenoemde sterk aangetast cn 
in den aan- vang van 1868 onttrok hij zich aan zijn 
druk- ken en ondankbaren werkkring door ecn 
verlof wegens zickte naar Europa, dat 10 Jan. 1868 
verleend word 2). 

Tijdens het dircctcurschap van de Bruyn kwain 
ecn nieiiw regelcmcnt op het behcer en toezicht over 
den Wat erst aat tot stand. (Ind. Stb. 1867 no. 85). 

AIH opvolgcr van de Bruyn werd op 30 Jan. 1868 
de Jloofilingcnieur Jc kl. P. J. G. Bey e- r i n c k 
aangewczen. Deze was 7 Mei 1820 te Nijmegen 
geboicn cn in J839 benocmd tot ambtenaar van 
waterstaat cn de landsge- bouwen in N. -1. In 1841 
werd hij ingenieur 3c klasKC cn w<-nl aan <l<-n 
hoofdingenicur te Batavia toegevoegd; in J 851 
bevorderd tot ing. 2e kl., in 1855 tot le kl. cn in 1859 
tot waarnemend lioofdingenicur, aanvaardde deze 
ambtenaar het (lirecteuiscliap nog icts j on 
ger dan de Bruyn, 
(loch om het veel spoediger neder te leggen; want 
reetls in het begin van 1870 vcrliet hij den 

J) Ecn (lcpar(.(?nH'nt van j u K t i t i e . ont- 
nton(l eerst in 1870, ecn van 1 a n d b o u w in 
)904, dat van G O u v(； r n c m e n t s- b e(I r ij 
v c n in 1908, terwijl de dcpartcnien- ten van o o 
r 1 o g en m a vine res pectic velijk den com 
mandant van het legcr en dcr zecinacht tot chef 
hebben. 

2) Gcdurcndc zijn verlof, trad de Bruyn ecn 
paariDulen als bprekcr op en zijncredevocringen 
„Over den tegenwoordigen tocstand van den 
landbouw op Java*' en “lets over bevlociingen op 
Java" zijn in*l870 to Leiden uitgegeven. Ook was 
hij con warm voorstandcr van mijn- • ontginning, 
geluige de brochure „Ontwerp van koperniijn-
ontginning op het ciland Ti- n】or‘‘(zic Kiclstra t. a. 
p. bl. 131 — 133). 

dienst inet pensioen. Hij mocht gcruimcn tijd van 
ecn wclverdiendc rust genieten en ovcrleed op 9 
Aug. )890 to 'sGravcnhage. Omtrcnt zijne 
werkzaamhcid valt medc te declen, dat hij bekend 
was wegens zijn verniift cn studielust. ■Te 
Soerabaja was hij omstrecks 1845 wcrkzaain bij den 
bouw van de shiis Meli rip, terwijl hy aldaar ook 
cenc vcrlcgging van de monding der Solo-rivicr 
ontwierp, later door de Brtiyn uit- gevoerd 
(levcnsbericht van deze t. a. p. bl. 116). Men schijnt 
bij moeilijke vraagstukken dikwijls van de kundc 
van den ingtnicur Beyerinck tc hebben geprofitcerd 
door zijn oordeel in tc win non. Zoo was hij het die, 
na het bez wij - ken van den Rambatan-dam in 
Indramajoc in 1855, onmiddellijk derwaarts in 
coinmissie ge- steld werd cn een uitvoerig cn zecr 
wetenschap- pelijk uitgewerkt rapport uitbracht ； 
doch het was ecn van zijn zwakke zijden dat de 
adviczen wel eens wat lang uitblevcn, wanneer 
inmiddels zijn aandacht door andere zaken werd 
afgeleid. Bedoeld Rambatan-rapport verscheen eerst 
drie jaar na het ongcval (zic de Ind. ：afl. van het 
Tijdschr. K. I. v. I. 1876 — 77, bl. 78). Ook over do 
opstuwing van de Sampcan werd hij in 1864 
gehoord cn twee jaar later verscheen .daar- o nitrent 
ecn uitgewerkt on twerp (Verslag B.O. W. 1895, bl. 
298). Gaat men na wat deze begaafde man, die reeds 
op 19-jarigen leeftijd in dienst kwam, op technisch 
gebied presteerde, dan was juist het beheer van het 
departement, waarbij de opvolgcr van de Bruyn nog 
in bijzonder. moei- lijke onfttandigheden verkeerde, 
blijkbaar geen taak in overeenstem mi ng met zijn 
aanleg en zijn eigenaardigheden, welkc hem in dicn 
werkkring noodzakclijk in den weg mocstcn staan en 
dit zal wel de reden van zijn spoedig hcengaan ge- 
weest zijn. 

Zijn opvolgcr was (3 Febr. 1870) J h r. W. H. F. 
11. van Raders1), op 13 Nov. 1827 tc Curasao 
geboren, die aan de Dclftsche Academic studeerde 
cn bij Kon. beshiit van 5 Nov. 1852 voor den 
Tndischcn waterstaatsdicnst word 

aangcwczcn, na reeds in 1850 tc zijn gepromo- 
veerd. Terwijl het nict .blijkt dat zijn naam, den tijd 
dien hij in ondergeschikte ran gen dienst deed, aan 
buitengewone gebeurtenissen op inge- nieursgebied 
verbonden is, kenmerkt zich zijn dircctcurschap 
door vcrschillcndc bijzonder- heden, namelijk door 
de ccrste planncn yoor een zechax：cn voor de 
grooto vaart to Batavia cn door de uitbreiding van 
het ingenieurscorps. Ook werd in 1871 de coinmissie 
benocmd tot het ontwerpen van ecnc rcgeling van 
het irriga- ticwczen op Java, waarin in 1872 zjjn van 
verlof tcruggekccrde ainbtsvoorganger de Bruyn 
zitting kreeg, die er wcldra do zicl van uit- maakto. 
De arbeid dicr comniissie werd neer- gelegd in een 
rapport, dat echter tot dusverre nict tot cenc 
wcttclijkc rcgeling van hot on- derwerp heeft gelcid. 

De z e e h a v c ii voor Batavia, ten slotte 
aangclcgd to T a n d j o o ng P r i ok, heeft haar 
ontstaan te danken aan cfe- anderde toestanden, 
wclke het gevolg waren van de doorgraving van. de 
lanclengto van Suez cn het was de verziende blik van 
den toenmaligen Prins Hendrik, die de aan- 

i) Zic zijn levcnsbericht in „de Ingenieur, van 
1881) no. 52. 
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dacht het cerst op de noodzakclijkheid van dit 
werk vcstigde (zie Tijdschr. K. I. v. I. 1892 — '93, 
bl. 49—146). Het is be ken d hoc in de Twecdc 
Kamer der S.-G. op 25 Oct. 1872 op instigatie van 
den heer T. J. Stieltjes de begrootingspost werd 
afgestemd, waarbij ge- rekend werd op het 
aanlcggen van een zeohaven in do nab可heid van 
het oudc havenkanaal en .het tcrugbrengen 
daarvan tot cen bedrag bc- stemd voor nadere 
opnemingen. Deze werden gedaan door den 
toenmaligen hoofdingcnieur M. J. Schram on den 
luitenant t. z. le kl. W. baron van Hog e n dorp, 
terwijl het vaststellen van de algemeene en 
bijzonderc eischen, waaraan de ontwerpen 
motsten vol- docn, word opgedragen aan eene 
commissic, waarvan de directeur Van Raders 
voorzitter was, en de oud-directcur en beide 
genoemde heeren met een aantal 
andere'deskundigen, medc op het gebied van 
handel en scheepvaart, lid 

.De / uitkomsten der onderzoekingen van Schram en 
van Hogendorp zijn door eerstgenoemde 
gepubliceerd in den jaargang 1876/77 van het T ij d 
s c h r. der A f d . N.-I. van het K. I. v. I. en leggen 
getuigenis af van beider bekwaamheid, terwijl zij 
tevens aanlei- ding geven van den ingenieur M. J. S 
c h r a m, die jaren een sieraad van het 
ingenicurscorps was, nog een enkel woord te zeggen. 
Deze pro- moveerde iu 1848 te Delft als civiel-
ingenieur, do ch schijnt eerst later het denkbceld te 
hebben opgevat om zich aan den Indischen dienst te 
verbinden,* getuige den datum van 20 Oct. 1855 als 
dicn van cerste indiensttreding, achtcr zijn naam in 
den Regeeringsalmanak venneld. In zijn jongere 
jaren was hij geruimen tijd te Cheribon geplaatst en 
verscheidenc werken, waaronder vooral fraaie 
gemetselde boogbrug- gen, leggen cr getuigenis af 
van zijn wcrkzaam- heid en kun de, die aanleiding 
waren dat hij omstreeks 18G8 naar Batavia werd 
geplaatst bij de directie, waar hij nog was toen de 
haven- quacstie op het tapijt kwam. 

In z§n opvolgerte Cheribon J. P. van Mans- v c 
11 verkreeg dat gewest een uiet minder kundig en 
werkzaani eerstaanwezend ingenieur. Men moet van 
de toestanden destijds van tijdgenootcn gehoord 
hebben om naar eisch te waaKdeeren wat door zulkc 
m'knnen tot stand is gcbracht. Be halve ccn aantal 
bin- nenwegen omvat (lit gewest o. a. van Tonio tot 
Losari een lengte van 78 kilometer grooten postweg, 
waarin meer dan 100 kapitale brug- gen over de 
verschillende rivieren, die van de helling van den 
Tjermai afkomen, ongerckcnd een 90-tai kleinere 
doorlaten. Deze bruggen en de tailooze, die in de 
binnenwegen werden aan- getroffen, waren destijds 
voor het - meerendeel van hout, in heerendienst 
gebouwd, toen het bout maar stelselloos in de 
bosschcn inocht aangekapt worden. Om aan het 
zwarc opder- houd, waarop het instandhouden der 
communi- catie op die wijze aan de bevolking te 
staan kwam, tegemoet te komen, werd in 1850 (Bij- 
blad 1382) door de Regeering bepaald, dat de 
landhoofdcn van houten bruggen op de hoofd- wegen 
van Java, naarinate dczelve vernieu- wing 
vereischten, zooveel mogclijk van steen vervaardigd 
zullen worden. In dien geest was men gel^idelijk 
werkzaam, doch de taak was 

zoo groot en de bcschikbaro fondsen on perso- necle 
krachtcn waren zoo goring, dat het over- gaau van 
den priniitievcn tocstand van 1850 en vroeger tot 
dien van thans, nu de voornaainste wegen alle van 
goede bruggen voorzicn zijn. inert gemetselde bogen 
of met ijzercn liggers, waarop djatihouten dokken, 
een arbeid heeft gekost, dicn men niet licht heeft te 
tcllcn op een ciland van do vitgestrektheid van Langs 
den grooten postweg holden nacht en dag de 
ouderwetsche wagens mot vier paarden bespannen, 
een waarloos wicl achtcrop gebon- den, die eens in 
het etmaal in clke richting de brievenpost naar de 
verschillende plaatsen over- brachten. Wanncer door 
bandjir cen der wrakke bruggen instortte, dan was er 
oportthoud cn moest met behulp van het nabijzynde 
kain- pongvolk in de eerste plaats voor het over- 
brengen van de „kareta bagarn, den bricven- 
postwagen, gezorgd worden, om Batavia of 
Semarang en Soerabaja niet te laten wachten. in 
verband mot het vertrek van een mail enz. Om in die 
periode tusschen 1865 en 1875, toen vooral-op dit 
gebied hard gewerkt is, wat tot stand te brengen, was 
een energiek ingrijpen noodig en al werd niet altijd 
gehandeld in over- eenstemniing met de 
denkbeelden van stelscl- matig financiecl beheer, 
welke aan de pas in- gevoerde coinptabiliteitswet ten 
grondslag lagen: —dat vele residenten op voorstcl 
der ingenieurs van hunne bevoegdheid om in 
spoedcischende gevallcn onverwijld golden 
beschikbaar te stellen een ruim gebruik jnaakten is 
in dien o vergangs- tijd niet te misprijzen geweest. 

Terugkomende op de zeehaven, waarvoor (!<• 
reeds genoemde commissie planner) had te be- 
ramen, zij vernield dat in de commissie geen 
eenstemmigheid word verkregen,: De voorzitter, de 
oud-directeur d e Bruy n, de hec- ren Schram en van 
Hogendorp, alsmede de hoofdingcjiieiir van het 
niijnwezcn E v e r w ij n, waren voor het ondcr 
leiding van Jhr. van Raders uitgewerkte ontwerp 
voor een haven le Tandjocng Priok, terwijl de mcer- 
derheid, grootcndeels uit nict-technici bestaand<'. 
vasthield aan cen haven dicht bij de stad. Dii had ten 
gevolge. dat men de zaak aan hetoorded onderwierp 
van eene Nederlandsche coinmissi*：- bestaande uit 
de ingenieurs P. Caland, J. A. A. W a 1 d o r p en A. 
R. Bio in 】n e n(1 a 1. Deze commissie vercenigde 
zich met het dcnkbcchi om <le haven te Priok te 
bouwen, doch plan WQrd gcwijzigd door den hcer 
VValdoi|), die, niet gebonden door cischcn, wclkc in 
Indische cominissie gesteld waren, twee bassinH van 
175 M. breedte en 1000 M. lengte ont - wierp, met 
ccn buiten haven tusschen naar elkander 
toebuigende hoofden ingcslotcn, van wclkc beido 
bin non bassins cchter slcchts 66n in uitvoering is 
gekomen. De lieer Waldorp deed een coinmissiereis 
naar Java in het bclang van het havenontwerp en 
werd daarbij verge- zeld door den Indischen 
ingenieur 1c klassc J. A. de Golder1), oud-
zecofficier, die als zoodanig zijn diensttijd reeds van 
1855 kon tellen, doch eerst op 12 Noy. 1863 als 
aspirant- ingenieur, na ecn in Indiii afgclcgd 
examen, in het corps was getreden en zich juist op 
dat oogenblik met verlof in Nederland bevond. 

】)Zie het art. onder zijn naam in dit work. 
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Dcze word als de toekomstige uitvoerder vaji het 
werk aangcwczcn on men had hier inderdaad con 
gelukkigc keuze gedaan. Reeds bekend door zijn 
wcrkzaamhoid bij den gowestelyken dienst in 
Pekalongan on later in Banjocmas, was hij een chef, 
door zijn ondergeschikten op <lc handen gedragon 
en die tevens blijk had gegeven van cen merkwaardig 
organisccrcnd talefit. Zijn vroegcre carridre bij de 
marine .maakte hem tevens geschikt om als 
bevelvocrder op" te treden over die kostbare en 
uitgebreide vloot van hopperbarges, baggermolons 
en andere vaartuigen, die voor den bouw van het 
werk onmisbaar waren, en waarop een personecl, van 
heinde cn ver gerecruteerd, een krachtige hand 
cischte onl alien tot het groote doel tc doen 
samenwerken. Van de organisatie van den dienst en 
de te overwinnen mocilykhcden kan men zich 
ecnigszins cen denkbceld vormen door de 
beschrijving van den aanleg van de zeehaven te 
Tandjoong Priok, die in de Verhandclingen van het 
K, Inst. v. Ing. 1892/93 is opgenomen. Het is een 
mocilijk werk geweest; men heeft er jaren aan 
gearbeid, maar het zal steeds getuigen van de kennis, 
de toewijding cn de volharding der ingenieurs, die 
het onder leiding van den heer de Gelder tot stand 
brachten beneden de geraamde kosten, • 

In 1874 vertrok de directeur J h r. van Raders met 
verlof wegens ziekte naar Europa cn voor de aid us 
opengekoinen betrek- king word door den 
Gouvcrneur-Generaal M r. J. Loudon de oud-
dircclcur H. d e Bruyn opnieuw in aanmerking 
gebraclit, die zich na zijn verlof sedert 23 Febr. 1871 
weder in Indie bevond. Daar de vorige G.-G. Mr. P. 
M ij e r hem niet genegen was, bleef hij ecn jaar lang 
non-actief up wachtgcld. cn eerst door dicns 
opvolger we rd hij als lid in de boven besproken 
conimissie voor het irrigatiewezen opgenomen. 
Bchalvc hare onderzo^kingen op wetgevend ge- 
bied, had deze comniissie, op advies van de Bruyn, 
aan <le Regeering do wcnschelijkhcid betoogd om in 
verband met de in working treding eencr wet op de 
irrigatie, aan hem ecn plaatselijk ondcrzock op te 
dragen naar den st and der bcvloeiingfii in die 
streken, welke geacht konden worden lid eerst voor 
do toepassing di er wet in aanmerking te komen, 
zooals hcl slroomgebicd van de JJrantas, de mot vcle 
irrigal ie-werken bevoordccldc residentie Bagc- len, 
en Batavia. jMartoe door de Rcgcering geinachtigd, 
begaf de Bruyn zich in Oct. 1872 op rcis, doch nadat 
hij cen deel der taak vol- voerd li ad, bcrciktc he in 
de opdracht om zich zoodra mogelyk naar D c in a k 
te begeven, ten einde daar waar weder hongersnood 
dreigde — den tocstand op te neincn cn voor- stellcn 
tob vcrbctcring te doen. Eerst con jaar later werden 
de rupporlen over de watorrege- lingei) ingediend. 
Dezc had den de strekking de noodzakelijkheid aan 
te toonen van de invoc- ring eencr wet op het 
waterbehcor, het docn van ingrypende verbeteringen 
aan cn hot uit- breiden van de bcvloeiingswcrken, het 
uitvoe- ren van bouw- cn waterstaatswerken steeds 
door deskundigen tc docn plants hebben en in 
verband daarinede cone geleidclijke, bclangrijke 
uitbrei- ding van hot corps ingenicurs. Die 
dcnkbccldeu werden toen cchtcr op een ongelukkig 
tydstip 

verkondigd. Naarmatc do Atjdh-oorlog schatten 
ging kosten en de koffieprijzen aclitcruit gin gen, 
word integendeol juist ccn peri ode van bczuini- gen 
en inkrimpen ingewijel, die eon tiental jaren later 
haar hoogtepunt zou bereiken. 

De Bruyn aanvaardde zijn tweede direc- 
teurschap, krachtcns G. B. van 10 Aug. 1874 n°. 29, 
doch kort daarop ontviel hem een groote steun, daar 
de Gouverncur-Generaal Loudon in Maart 1875 zijn 
ontslag nam. Mocht Loudon over het algemeen de 
inzichten van do Bruyn gedeold hebben: met zijn 
opvolger, den heer van Lansbergc, was dit geens- 
zins het geval en kreeg langzamcrhand eone andere 
riqjiting de overhand, waarbij het scheen dat de 
Waterstaat en do waterstaatswerken in Indie als een 
artikel van weelde werden bc- schouwd. Dat dit de 
Bruyn verdroot, behoeft geen betoog. Bovendien 
waren er verschillende oorzaker, die hem met 
minder energie den strijd deden volhouden; hij nam 
zijn ontslag, dat hem in Juri 1877 werd vcrleend en 
scheepte zich naar Nederland in, waar hij zich eerst 
te Amersfoort en later te 's-Gravenhage vestigde, en 
op 8 Dec. 1885 na cene kortstondige ziekte overlecd. 

In doze tijd valt ook de episode met het 
Kabookanaal. Tot de uitvoering van dit werk, 
strekkende voor de bevloeiing van 1G000 bouws 
rijstveldcn gelegen tusschen de Brantasrivier en de 
Goenoeng Kondengsche hcuvels en waar- van de 
kosten waren geraamd op / 1.800.000, werd in 1873 
na langdurige voorbereiding be- sloton, cn werd hot 
werk aanbestced voor een bedrag van / 1.798.990. In 
April 1874 werd met de uitvoering begonnen, doch 
reeds in September d.a.v.・ verzocht de aannemer 
van de uitvoering to worden ontheven omdat hij 
geen werkvolk kon krijgen. Dit \yerd toegestaan cn 
het werk werd riet hervot, zoodat de betrok- ken 
streken voor cen groot deel ook nu nog niet bevloeid 
zijn. (Zie Aanteekeningen betreffende de 
Kabookanaalplanncn, Tijdschr. K. I. v. I. Afd. N -I. 
1904/05). 

Intusschcn had onder het beheer van den 
directeur de Bruyn do formatie van het inge- 
nieurscorps zich uitgebreid door do op voor- dracht 
van Van Raders getroffen regeling, ver- vat in het 
Kon. Bcsluit in Ind. Stb. 1874 n°. 58, ■ waarbij word 
bcpaald dat het corps zou bestaan uit 5 
hoofdingcnieurs lo kl., waarvan 3 werkzaam zouden 
zijn als Inspccteurs, 5 hoofdingcnieurs 2e kl., 15 
ingenicurs lo kl., 25 idem 2c kl., 15 idem 3c kl. en 
10 aspirant- ingenicurs. Bij dezc rangverhouding, 
waarbij de twee laugste rangen % van het aautal 
porso- ncn omvatte tegen 2/3 bij tic regeling van 
1865, was voor do promotie beter gczorgd.In het 
aantal hoofdingcnieurs, waarvan slcchts drie, als 
Inspec- teurs, ccn gehcel zclfstandigen werkkring 
hadden, cn ingenicurs 1c klasse kwam spoedig weer 
ecn wijziging, daar korten tijd daarna het voorstel 
werd gedaan om in plaats van 5 hoofdingcnieurs van 
clko klasse, rospcctiovolijk op / 1200 cn / 1000 ,s 
maands, er slcchts 4 in elkc klasse aan te stellen, 
doch op eene bezoJdi- ging van respectievelijk 
/1500 en /1200 *s maands, waardoor de positie in 
rang mecr gelijk zou komen met die van 
hoofdinspccteurs, residenten cn dcrgclijke 
hoofdambtenaren, en het aantal ingenieurs lo klasse 
daarentegen met 2 to ver- 

iv 46 
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meerdoren. In het algemeen had de directeur de 
Bruyn bij zijn twcede optreden gcen sym- pathie 
voor technischc dirccteuren wcten te winnen en na 
zijn ontslag word de proef gen omen het beheer aan 
een gewezen secretarie - ambten aar op tc dragen. De 
heer H. J. Bool1) werd op 5 Juni 1877 benocmd tot 
directeur. 

Wanneer men onbcvooroordecld op de toe- 
standen tracht- terug tc zien, dan trad hicr eene 
reactie in. 'welke van het standpunt dor rcgeering op 
dat oogenblik te verklarbn was. Het optreden van den 
Directeur de Bruyn met，zijn grootschc plannen o mt 
rent de leiding en toekomst van het irrigatiewezen 
schijnt van ecnzijcttgheid nict vrij te pleiten. Bij zijn 
voorstellen komt ons zgn evenknie in Britsch-Indic S 
i r ^Arthur Cotton in de gedachte met zijn * 2): „I am 
no financier, I am an engineer". In dicn gedach- 
tengang werd ook een zekerc minachting voor de 
administratie geboren. De coinptabiliteits- wet, die 
zoo noodig was, doch zoovelcn moeite en last 
veroorzaakte, werd in het algemeen reeds niet met 
instemming ontvangen en toen er speciale regelen 
noodig waren om ook de burgerlijke open bare 
werken mecr systematisch te beheeren, waren er 
hoofdingenieurs, die klaag- den dat men elkaar met 
de boeken wel om de ooren kon gooien; in hun oog 
werd de uitvoering achtergesteld bq de boekhouding. 
Als chef van een departement heeft men voortdurend 
aan- raking met tai van kleine dagelijksche zaken, die 
op het oog weinig belangrijk zijn, maar waarmede 
dikwijls zoowel 's lands gcldelijk be- lang als dat van 
een aantal personen betrokken is. Wanneer men een 
flink geroutineerd secre- taris heeft, dan is het 
verleidelijk om de regeling van al die zaken aan hem 
over te laten on alles te parafeeren wat door hem 
voorgelegd wordt. Op die wijze krijgt zoo iemand 
soms grooten invloed. Mag men ooggetuigen uit dien 
tijd ge- loovcn, dan was die invloed destijds geen ge- 
lukkige3). Terwijl bij andere departementen. vele 
ambtenaren gcplaatst waren, die later in hoogerc 
rangen uit bion ken, was dit departement in 
hoofdzaak bezet met adjninistratief personeel, dat 
door de ingenieurs der technische afdeeling niet 
hooggeschat werd. Daardoor ont- stond eene 
minachting voor de “kommiezerij", die ook op vele 
technici in de binnenlahden oversloeg. Waar hun 
arbeid in technischen zin ook wel eens teleurstelling 
baarde, lieten de bureaucratic en het bestuur zich niet 
onbetuigd aanmerkingen te maken en daar tegenover 
werd het misbruik van heerendiensten, het geknoei 

1) Zie het art. onder zijn naam in dit werk. 
2) Schets van de Ontw. en het beh. der Openb. 

werken in Britsch-Indie door J. E. de Meyier, 
Amst. 1886, bL 29. 

- 3) Men zie de brochure: ,,De verwaandheid 
van de technici contra de konnniezcrij, door „een 
kommies", Delft, H. van Gijn, geschre- ven ?ls 
antwoord op: „Over den Waterstaat in Ned.，
Indi&" door C. L. F. Post, Amsterdam 1879. Dit 
laatste is een vermakelijk boekje, dat echtcr juist 
door de overdrijving, eenzijdigheid en 
hatelijkheid, waarvan het op vele plaatsen blijk 
geeft, de zaak die het wenschte te dienen, vccl 
efbreuk heeft ge- daan. 

met dilettantenwerk, enz. weder uitgcspecld. Het was 
blijkbaar, enkele goede uitzondoringen daargclaten, 
eene verhouding geworden, waarin ingegrepen 
diende tc worden 

Buitcn den waterstaat om werd aan den tocn - 
maligen directeur van Financicn, later Algemeen 
Sccretaris. den heer J. P. Sprcngcr van E y k, 
opgedragen om in plaats van het, vigeerende 
reglement vorvat in Ind. StL. 1867 n°. 85 ecn ander 
te ontwerpen en dit word, na* slechts voor den vorm 
om ad vies aan eene commissic van drie te Batavia 
wonencle ingenieurs te zijn gezonden, bij Ind. St. 
1877 n°. 238 afgekondigd en met 1°. Jan. 1878 
ingevoerd. 

Het groote verschil met de vroegere regeling 
spreekt uit de eerste artikelen. - 

Volgens het oudo reglement van 1867 op het 
beheer en toezicht over de burgerlijke open bare 
werken, bcpaalde art. 4: „Icder hoofd van gewestelijk 
bestuur is superintendent over's lands burgerlijke 
open bare gebouwen en werken in zijn gewest en als 
zoodanig verantwoordelijk voor het behoorlijk 
beheer van dezen tak van dienst." Het rechtstreeksch 
beheer was daaren- tegen ingcvolge art. 5 aan de 
eerstaanwezendc ingenieurs opgedragen, die door 
een strong toezicht zorg hadden te dragen voor het 
behoorlijk ontiei'houd en den goeden staat der 
werken. Zij waren rechtstrceks ondergeschikt aan het 
hoofd van gewcstelijk bestuur en behoorden dozen 
op alles opmerkzaam te maken wat de belangen van 
den dienst kon benadeelen en hem de werken voor te 
stellen, die in het algemeei} _bclang of in dat van den 
lande noodig waren/ 

Deze bepalingen werden bij Gouv. besluit van 25 
Nov. 1877 n°. 39 (Ind. Stb. 1877 n°. 238) geheel 
gcwijzigd, door in art. 1 to bepaJcn dat de hoofden 
van gewestelijk bestuur met het beheer en toezicht 
bdast zijn. De Jnspectcurs moesten hen zoowel als 
den Directeur ter zijde staan. „De ambtenarei^ der B. 
0. W.'', zoo Ividde het verder, „in eenig gewest te 
werk. gesteld, voeren de bevelen van het hoofd van 
gewestelijk bestuur uit". Deze verandering wekte 
vccl ontevredenheid. Genoeg zij Jicl f <■ vermelden, 
dat de ontevredenheid zich Inch titin de sympathie, 
waarmede een werkje dat van Post ontvangen werd 
en dat de regc。- ring zich genoopt zag, om dric 
hoofdingcnicurs, die zich met de nieuwe ordc van 
zaken nict blekcn te kunnen verecnigcn, ongevraagd 
hun ontslag te gove». 

De nieuwe regeling werd door cenc uitvoerige , 
kabinetscirculairc, opgenomcn in Bijblad 3252, 
toegelicht cn in het Kolonifta) Verslag van 1879 
werd er op gewezen dat zij al dadelijk in do meestc 
gewesten tot vormindering van schrijf- werk leidde, 
omdat de afzonderlijke bureaux van de 
cerstaanwezend ingenieurs als zoodanig werden 
opgeheven en deze in het vervolg ecn onderdeel van 
het residen tie bureau vorniden, waardoor de 
gewestelijke autoriteiten in mcer rechtstrceksche 
aanraking met het bouwdepar- tement kvvamen. 

Een zeer belangrijk uitvloeisel van de nieuwe 
i) De indruk, dien het publiek van de zaak had 

gekregen, kan men lezen in het artikel in de Indisc he 
G i d s (1898, * I, bl. 645): H. J. Bool herdacht in zijn 
werkzaamheid op koloniaal gebied (bl. 665). 
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inrichting, warcn de aclministratievc voorschrif- ten, 
die de Directeur dcr B. 0. W. bij circulaire van 12 
Jan, 1878 n°. 400 vaststelde om de bockhouding op 
ecn bctcre leest te schoeien. In vroeger jaren had elk 
eerstaanwezend inge- nieur ecn vaste som in 
voorschot. Hiervan gaf hij we er voorschotten aan de 
uitvoerders der werken, die hunne uitgaven per 
werklijst of quitantie verantwoordden en op doze, ten 
Rcsidentiekantore door den ingenieur aange- boden 
stukken, mandateerdc de Resident uit- betalingen tot 
cen gelijk bedrag, zoodat het voorschot steeds weder 
were! aangevuld met do uitgegeven sommen. Op het 
bureau van den ingenieur werd cen 
,,bewakingsrcgistcr" aangc- houden, waarin elk werk 
ecn pagina had, waar- op vermeld stond het voor de 
uitvoering toege- staan bedrag en waarop verder de 
rckeningen cn werklijsten ingcbockl werden ten laste 
van dat work betaaid, oin er voor te ,,waken" dat de 
toegestane so in niet overschreden werd. Deze wel 
zeer eenvoudige manier van doen, waar- door 
controle ontbrak en men te Batavia ook zeer slecht 
op de hoogte was van den stand der werken en 
fondsen, werd nu door een aantal boeken en staten 
aangevuld, die hier verder onbesproken kunnen bl甘
ven, evenals ecne af- zondcrlijkc voor de ambtenaren 
van het 以 B. bedachte vereenvoudigde boekhouding. 

Deze laatste was namelijk noodig geworclen, 
'omdat ongeveer gelijktijdig met het regleinont, op 
25 Dec. 1876 een besluit was genomcn, waarbij de 
uitvoering van ecn aantal werken van een- voudigen 
aard aan de tcdinisclie ainbtcnarcn onttrokken en aan 
die van het gewestclijk best uur opgedragen werd. 
Aan de ecne zijde valt het niet' te ontkennen dat vele 
pakhuizen in het binnenland, postloodscn, 
inlandschc scholen cn (lergelijke gebouwen van 
steen, djatihout on in de puntjes afgevverkt vrij duur 
waren gfckomen, hetgeen vooral moest opvallen in 
ecn tijd, waarin de herinnering nog niet was uit- 
gcwischt aan het gemakkclijke werken met 
hecrcndicnstplichtigcn, niet allcen Vbor den ver- 
eischten arbeid, maar ook voor het vcrzamelen van 
niatcrialeji ； doch om aan die ongcwensclite en 
ongedachte uitzetting van uitgaven paal en perk to 
stcllcn was <lit jniddel niet boven be- denking. Vclc 
bestuursambtenaren, die onders- hands door een 
ingenieur gcholpen werden aan project en begrooting 
voor cen hvn opgedragen pakhuis of andcr 
bouwwerk, schrikten van het cindcijfcr, brnchten het 
tot de helft of minder terug en als de autofisatic tot 
uitvoering VCT- kregen was, dan zorgde het 
inlandsch bestuur wel dat het work voor het 
bcschikbaar gcsteldc bed rag gcreed kwam. Andcrcn 
waren ingenomcn met het nieuwe werk, dat hui> 
werd opgedragen en besteedden veol tijd aan de 
leiding. Een resident, die er zijn t ijd nan gaf om op 
zijn woonerf onder zijn pernoonlijk toezicht de ge- 
raamten voor in de biimcnlanden op to richten 
poststations te lalen tinuncren, is een teckcnend 
•voorbeeld van de vcrkccrde richting, waarin men 
soms stuurde. Aan de werken door den walcrstaat 
uitgcvocnl kon men vcrwijtcn dat zij wel eens wat 
duur werden, voorrl in de binnenlandcn, waar de 
matcrialen nog geen gcregeld handclsartikel waren 
en slim me Inlanders, die begrepen dat zij niet 
gedwongen waren aan den ingenieur te Icveren, zich 
soms fancy- 

pTijzen lieten bctalen. Zij hadden cchter het 
voordeel, dat er niet met vcnnomclen heoren- dicnst 
en levering tegen gedwongen prijzen werd gcknocid. 
En al wildo men het, in den overgangstijel, toen nog 
zoo ontzettend veel te docn was, met do 
hecrendicnsten zoo nauw niet nemcn, als er maar op 
goedkoopc wijze veol tot stand kwam: — ook met die 
rekening kwam men dikwijls bedrogen uit, want 
licht. en dicht in elk a ar gezet met minderwaardig 
materiaal werden cr wel gebouwen gemaakt, die 
inviclcn of onbruikbaar werden voor dat ze nog 
bohoor- lyk di ep st hadden gedaan, of bruggen, 
waarvan het wildhout, slecht van kwalitcit, slecht be- 
werkt eiv slecht aangebracht, gecn drie regen- 
moessons tegen weersinvloeden. bestand bleek. 

Keert men thans tot de hoofdlciding van het 
departement terug, dan blijkt dat de beer H. J. Bool, 
die de nieuwe ordc van zaken had hel- pen invoeren, 
weldra om gezondheidsredenen zijne betrekking 
moest ncdcrleggen en dat de regeering, onder de i'iet-
technici een gelukkigc keus deed, door op 23 April 
1879 tot zijn op- volgcr te benoemen den heer T. C. 
J. K r o e s e n, een man dio reeds een lange eervolle 
loopbaan ach- ter den nig had 】)en in do mocilyke 
taak om zijne zelfstandighcid to handhaven, de 
ingenieurs niet van zich te vervreemden en veol tot 
stand tc brengen uitnemend gcslaagd is. En die taak 
was verre van gomakkelijk, omdat het departement 
der B- 0. W. gelcidclijk veel meer was geworden clan 
cen hoofddirectie van den water- staat cn de 
landsgebouwen, doch ccn toenemend aantal andere 
belangrijkc diensten omvattc, daar be halve het 
stoomwczen en de post- en telcgraafdienst, later ook 
de spoorwegen daar- bij werden ingedeeld. 

Intusschcn moct thans de aandacht gevestigd 
worden op ecn andcr buitengewoon werk, dat in deze 
overgangsperiodc in behandelmg kwam. Zooals 
vcrmcld is was in 1873 — 74 de oud- directeur d e 
Bruyn naar Demak gegaan om ad vies uit te brengen 
over de verbetering der irrigatie aldaar. In Mei 1873 
waren aldaar nieuwe opnemingen begonnen cn tocn 
de Bmyn in het begin van 1874 opnieuw tot de 
betrekking van directeur geroepen werd, was de 
toen.- malige ingenieur G. v a n Houten 2), met de 
leiding dor opnemingen belast cn aan hem, bijgestaan 
door een 5 tai andere ingenieurs en het noodige 
ondergesehikte personcel, is het in 1878 aangeboden 
ontwerp in hoofdzaak te dan ken. Dit beoogde de af 
wat ering te verbe- teren door het graven van 
afloidingskanalen, 

1) Geborcn to Groningen op 14 Sept. 1823 en 
ip 1842 als sergeant; in N.-I. aangekomen, word 
Tie men Corrclis Johannes Kroescn in 1845 
tweede luitenant bij de infanterie, en in het begin 
van 1855 kapitcin bij dat wapen; hij ging later over 
bij de militaire administratie, waarbij hij op 6 April 
1865 tot koloncl werd bevorderd, om in Maart 
1874' benoemd to worden tot Lid van de Alg. 
Rekenkamcr. Hij word op 13 J uni 1884 eervol uit 
's lands dicnst ontslagcn, vervuldc later to Batavia' 
de betrekking van lid tevens voorzitter der 
Vcrpondingscommissie cn ovorlccd aldaar op 13 
Mei 1902. 

2) Zic zijn levensbericht in het woekblad ,,dc 
Ingenieur" van 1917 no. 38. 
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verder de verbetering dor dijken en der bestaan- 
de kanalen en hoi aanvullen der irrigatic door een 
stuw in de Serangrivier bij Sedadic te bouwen, 
van waar eon nieuw hoofdkanaal, met een *eg er 
langs, en ccn net van verdeelkanalen zouden 
wordeii gegraven, eh voorts door de beide netten 
van de Sevang- cn Toentang-irrigatic te 
verbinden. oin over cn weer hulp to kun non 
verleenen. Do kosten werden op ruini S inillioen 
begroot. met gcdeeltelijke uitvoering in heeren- 
dienst, of bijna dricuiaal zooveel als aaiivanke- 
lijk in uitzicht was gesteld. Wegens dit hooge 
bedrag werd omtrent het plan in nadcr-overleg 
met het opperbestuur getreden en daar in 1880 
weder een minder goede oogst was voorgekomcn, 
terwijl 3% % rente als directe bate van het work 
door verhooging der landrcnte werd ver- wacht, 
was men in Nederland niet ongenegen tot de 
uitvoering te besluiten. De destijds den rang van 
ingenieur le kl. bekleedcnde ingenieur G. van 
Houten werd in Oct. 1881 in commissie naar 
Nederland gezondexi oni als toekomstig chef der 
werken, op analogc wijze als zulks voor de 
havenwerken voor Batavia was geschicd, de 
uitvoering vooi te bereiden. Terwijl men in 1882 
de voorbereidende werkzaamheden, waaronder 
een hulpspoor van Telawa naar Sedadie, in Indie 
begon, word in Nederland het noodige tijdelijke 
personecl aangeworven, terwijl ook de uitzending 
van inaterieel, waaronder een paar excavateurs en 
Hcht spoorwegmaterieel, werd voorbereid. In Mei 
1S82 kwam de hecr van Houten in Indie tcrug cn 
kort daarop werd ruini 2% millioen beschikbaar 
gesteld voor den stuw met toebehooren cn cen 
deel van het kanaal, uitmakende de le sectie der 
werken, terwijl de plannen voor een 2e sectie in 
middels in be working waxen.'Voor dat hiervoor 
geld beschikbaar werd gesteld, had eene 
uitvoerige gedachtcnwisseling plaats omtrent de 
ontwerpen, die, wat geinet- sclde kunstwerken en 
vooral kleinc verdeel- werkjes en sluisjes betrof, 
volgens sommige .beoordeelaars te veel in 
bijzonderheden traden en te kostbaar zouden 
worden. Onder den in- di'uk van den 
bezuinigingsijver, die omstreeks 1885 heerschte, 
werden tocn alle kunstwerkjes van hout 
ontworpen en later ook zoo uitge- voerd. Een 
ander gevolg van dit streven naar besnoeiing der 
uitgaven. was het op ad vies van den heer de 
Gelder achtcrwege laten van de verbetering in het 
district Wedoeng en van cenige andere 
ondcrdeelen. Nadal nog een 3e en 4e sectie der 
waterverde^lingswer- ken onderhanden waren 
genonien, is de dienst der Demaksche 
waterwerken in Mei 1887 als1 afzonderlyke 
diensttak opgeheven. Het werk Werd e ch ter 
geleidelijk voortgezet eerst onder den ingenieur 
H. P. M e » s i n g a 】)en later onder den ingenieur 
L. H. S 1 i n k e r s * 2). In 1889 was het 
voornaamste gereed en ging de dienst geleidelijk 
over tot hetgecn later de na te noemen irrigatie-
afdeeling Serang werd. 
Doch de Demakschc waterwerken waren niet de 

eenige groote werken, waarmede een begin werd 
gemaakt onder het directeurschap van den heer 
Kroesen. Ook in Oost-Java waren 

1) Zie zijn levensbericht in het week bind 
,de Ingenieur" van 1909 no. 5. 

2) Id. in „dc Ingenieur" .yan 1913 no. 10.. 

sedert jaren belangrijkc quaesties a an de orde 
gekomcn. 

Reeds sedert lang was de vraag omtrent den 
werkclijkcn of vevmccndeii achteimitgang van het 
vaarwater naar Soerabaja aanhangig. Nadat reeds 
verschillcnde plannen daaronitrent waren geopperd. 
werd in 1876 aan den directeur der B. 0. W. 
opgedragen oni in ovcrlcg met den commandant dcr 
Zeemacht onderzoekingen te ]aten docn omtrent de 
stroonicn in het vaarwater cn den invloed van de 
Solo-rivier en de Brantas op West- en Oostgat. Bij 
Gouv. besluit van 16 Aug- 1878 n°. 15 werden voor 
dit doel in commissie gesteld de ingenieur le klasse 
J. Dijkstra en de luitenant t./z. H. N ij g h, die ten 
opzichte van het Westgat in liun rapport tot het 
besluit kwamen dat de Solo-rivier de oorzaak van 
den achtoruitgang was en dat het dus noodig zou zijn 
do uitwatering van dezc rivier naar het Noordcn te 
verlcggen. Een oud plan, oin dit te docn ongcvccr op 
de grens van de residentie Reinbang, zou te kostbaar 
zijn en ook te vccl tijd vorderen en daarom werd eene 
verlegging der monding in de richting naar Oedjong 
Pangka noodig en voldoende geoordeeld. Het 
voorstel tot deze verlegging werd in 1881 ingediend 
en. kort daarop vertrok de heer Dijkstra, die 
inuiiddcls tot hoofdinge- nieur bij de 
Staatsspoorwegen was benoemd, naar Europa, waar 
ook de heer Nijgh wcldra aankwam, zoodat er 
gelegcnheid was het plan met eene commissie van 
twee Nederlandsche deskundigen te bespreken, 
nainelijk den Staats- raad M. H. J a n s e n, destijds 
de ontdekker van het naar hem genoemde vaarwater 
in het Oostgat, en den ingenieur J. A. A. W a 1 d o r 
p, dezelfde die over de Priok-havcn. had geadvi- 
seerd. Deze keurden het denkbeeld dcr doorgraving 
goed, we Ike tusschen 1882 cn 1885 werd uitgevoerd 
en in Dec. van laatstgcnoemcl jaar werd de oude 
Solom(7nding door ccn dam afgeslotcn. Intusschen 
waren toen ook ter spral?' gekomcn een later 
uitgevoerde dam aan <!.• Oostzijdc va5i het Westgat 
naar het Djanioean rif en cen sluis in de Kali Miring. 
De laatste zou dicnen om te voorkomen dat de Solo-
rivier, di< thans 'Noordwaarls zooveel langer werd, 
ecu korteren weg langs de Kali Miring uaar Strani 
Soerabuja zou zoeken. J)e commissie Nijgh- 
Dijkstra, die ingenieurspersonecl tot hare b-- 
schikking had, waarondcr de ingenicurs J. L. Pierson 
en J. C. R i b b e r s niet on ver- meld niogen blijvci), 
had aanvankelijk plan, de Kali Miring geheel af te 
sluiten cn kwam daar- door op het denkbeeld oni de 
binncnscheep- vaart langs de Solo naar Soerabaja te 
gericvcn met ecn gegraven scheepvaarlkanaal, dat 
ook ter sprake was gekomcn als de verlegging van 
de Solo naar de Java-zee op een hooger pum zou 
gcschiedcn. Dit te graven kanaal, door ccn 
bewcegbaar kunstwerk beneden Bodjonegoro 
gevoc^l met Solo water, zou dan meteen een groot 
irrigatickanaal kunnen worden in het bc- lang van 
het gcheele benedendeel der vallci., Gedurende de 
afwezigheid van -den hecr Dijkstra werd een 
voorloopig plan daartoe in Oct. 1881 door den 
ingenieur 2e kl. J. L. Pierson」)， aan den Directeur 
aangeboden. Dit werk kwam 

i) Zie zijn levensbericht in het weekblad „de 
Ingenieur" van 1910 no. 14. 
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tocn nict tot uitvoering, doch word later opnieuw 
ter hand gen omen, volgens ccn gcwijzigd en nog 
vcel mecr omvattend plan, dat de bc- vlociing van 
de gchcelc Solovftllei ten docl had. Dit werk 
beoogde de bcvloeiing van ruini 220.000 bouw 
rijstvclden en de aflciding van hot bancljir- water 
der Solo-rivicr naar de Java zee. door middcl van 
cen doorgraving door denNoordelijken 
hcwvclrug naar Sidajoe lawns, nabij de grens 
tusschcn Soerabaja cn Rem bang； dit laatste in 
het belang van de scheepvaai't langs het- Wcstgat 
van Soerabaja cn tot verbeterpig van de af- 
watering van het oinstreeks40.000 bouws 
beslaan- de inoerasgebied Bengawandjero. 
Tot de uitvoering van dit werk, waarvan de kosten 

werden geraamd op / 18.930.000, word in 1893 
overgegaan. 

In 1898, tocn omstreeks / 10% millioen aan de 
werken besteed was. bleek het geraamde bedrag dcr 
kosten veel tc laag te zijn. De Minister van Kolonien 
J. T. Cremer vond daarin reden de uitvoering van het 
work te doen staken, en de Statcn-Gcncraal hadden 
de zwak- heid dezen maatregcl te san ctionneeren. 

Aan cen commissie, bestaande uit de heeren Prof. 
J. M. Tedders, W. F. Leemans, Prof. Dr. J. Kraus en 
J. E. de Meyier, werd eeii onder- zoek ter zake 
opgedragen. 

Deze conimissie raamde de kosten van de 
voltooiing der werken op oinstreeks / 30 millioen, en 
adviseerde, met uitzondcring van den heer de 
Meyicr, tot liervatting en voltooiing der werken. 
Hiertoe is het echter tot dusverre niet gckomcn.- 

Al$ men bedenkt dat de tocname van de 
productivitcit in het bet r(-f fen de gebied. mede door 
de niogclijkhcid tot het invocrcn van de 
suikcrindustrie op groote schaal, reeds ondcr de 
omstarKlighcden van voor d(?n oorlog, in een paar 
jaar tijds ccn waarde zou hebben vertegen- 
woordigd, die de totals kosten dcr werken naar de 
hoogste raming zou hebben overtroffen. kan nvn 
zich ecnigszins voorstellcn we Ik een ccbno- inisch 
na<i(-cl het staken der Solovalleiwerken voor Java 
is geweest. 

Tt-rwijl op de aangcgc-ven wijze tusschcn 1879 
cn 1884 allcilei gewichtige en ornvangrijke 
vraagstukkeu op tcchnisch gebied aan de ordc 
waren, was ook de organisatic van het perso- nccl 
van <len watersstaat CJI de verhouding daar- van Iot 
het gewestclijk cn plaatsclijk bestuur <-eu(r 
vo«)rt<lureiHle aanh iding tot het opperen van 
dcnkbcelden cn het maken VP n plan non, waarbij 
het hoof(l<loel was zoowel de wens ch tot Ix 
zuinjging, als het geven van een werkkrifig aan de 
ingenieurs, die nicer si rookte met hunne 
capaeitcitcn. De Chef van <le Bataviaascho II a ven 
werken, de lieer J. A. <1 e (J c I(1 c r, die in het begin 
van 1883 jnet verlof naai1 liuropa vert rok, ineen<lc 
cent" ojilossing gcvondcn tc hebber, wclke (iie beide 
<lcnkbceldcn zou com- binccrcD en het schynt, 
vooral mot het oog op de gf'lcgcnheid oni in die 
richting verder werk- zaam tc zijn, dat de toenrnalige 
Regeering er to(i besJoot hem het volgendc jaar (4 
Alaart 1884) als lid van den Knad van 1 ndic wedcr 
uit te zcjiden. .1 )it geschicddc, tocn wegeiis»het af- 
stennnen zijner begrooting^ de toenmaligc 31i nister 
F. G. van B 1 o c r» e n W a P n(I e r s plants had 
gemaakt voor den hce* J. P. S p r e n • 

ger van E y k, die zijn lidmaatschap in den Raad van 
Indie met cen Ministerszetel in Nederland ruilde cn 
tc voorschijn trad met eene rtieuwe begrooting voor 
1884, waarin het geraamde tekort van 13 millioen tot 
2% was teruggcbrftcht. Bij den krachtigcn 
bczuinigings- gecst, die tocn hccrschtc, vond 
blijkbaar de hcer do Golder met zijn dcnkbeeldcn 
ook een willig oor bij den op 11 April 1884 
opgetreden G.-G. Otto v a n Rees en het is aan dezen 
saincnloop van omstandigheden, dat- de inkrim- 
ping van het corps en het nieuwe regie men t hun 
ontstaan te danken hebben, die bcide, hoewel later 
gcwijzigd cn herzicn, een nicuw hoofdstuk in de 
geschicdcnis van den Indischen waterstaat openen. 

In het Koloniaal Verslag over 1884 lecst men 
omtrent dezc zaak het volgendc: ,,De overtui- ging 
dat de bestaande rcgelen op de uitvoering, zoo med 
e op het beheer van en het toczicht over, de 
burgerlijke opcnbarc werken in Indie niet 
doeltrcffcnd zijn en gebrekkig werken, met het 
gevolg dat van de schatkist offers worden gevergd, 
nict evenredig aan het daarvan ver- kregen nut, hceft 
er toe geleid dat de Gouvemeur- Generaal in Mei j.l. 
aan het lid in den Raad van Nederlandsch-Indie J. A. 
de G e 1 d e r, heeft opgedragen eene nieuwe regeling 
te ont- werpen met eene daarbij passende herziening 
der formatie van het pcrsoneel." 

De laatste kwani het eerst en werd belichaamd in 
het Kon. Bcsl. van 10 Febr. 1885 (n°, 82 van het Ind. 
Stb. 1885), waarbij de vorige formatie van 75 
ingenieurs en 1G4 architecten en opzichters werd 
teruggcbracht tot 39 ingenieurs en 156 architcctcn en 
opzichtcrs. Met het oog op deze reeds dadelijk 
bcraamde vermindoring cn oni het corps zooveel 
mogelijk daartoe tc laten insmclten, werdon in 1884 
geon hoofdingenieurs eerste klasse mcer benoemd, 
nadat de vroegere titularisscn geleidelijk den dienst 
al of niet vrij- willig verlieten. De dirccteur Kroesen, 
die zich blijkbaar gepasseerd voclde, door den 
overwegen- den invlocd,wclkcn de heer dcGeldcr 
opzijn departement uitoefende, nam zijn ontslag 
cn.ongcveer een half jaar werd de 
directeursbctrekking door den Secrctaris, den op 14 
Juni 1S79 opgetreden heer B. T h. d e Bruy n 
waargenomen. Door het- pensionnccren van de 
oudere hoofdinge- nieurs verdween de betrekking 
van inspccteur, welkc door dric hunner werd vervuld 
cn daar hun arbeid meet adviscerend cn 
controlcerend dan ingiijpend was, kan men achteraf 
nict zeggen dat dezo wijziging een nadeel was. 
Allccn inocht het betreurd worden clat een half jaar 
vooruit geanticipeord werd op de in te krinipen 
fornuitio, hetgeon met hot oog op do promotics 
ontovredenheid wekte en dat het tot 22 Oct. 1885 
duurdo voordat het nieuwe door den hcer de Gelder 
ontworpen regiement ondcr n°. 173 in het Staatsblad 
van dat jaar word opgenomen. Dat het optreden van 
den heer de Golder op dit gebied van nut is gcweqst 
mag echter niet worden betwist. Een inspectie- rcis 
over Java voerde he in naar Dcmak, waar »hcl gevaar 
dreigde dat, ten gevolgc van cen door den 
loennuiligcn Inspcctcur der Cultures D r. S o 1 I c w 
V n G c 1 p k e nitgebracht advies, de voortzetting 
van het eens begonnon work zou worden gestaakt, 
oindat de ontwerpon te duur voorkwamon cn, daar er 
zich in do laatsto 
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jaren geen misgowas had voorgcdaan, de nood- 
zakelijkhcid van het werk in twijfel werd ge- 
trokken. Een bczuiniging in de constructies. boven 
reeds aangestipt, en een ruimcr gebruik van 
heerendiensten waren de - iniddelen om hier den 
storm te bezweren. Het bezock aan Straat Madoera 
had ten gevolge dat de opnemingen voor het grootc 
irrigatiewerk in de Solovallei gestaakt werden, doch 
de voortzetting der ver- legging van den riviermond 
naar de baai van Sidajoe, waarvan het nut ook ter 
elfder uur betwijfeld werd, ging op zijn ad vies door, 
terwijl ook het bouwen van de shus ill de Kali 
Miring in hem cen voorstander vond. 

In deze eigenaardige omstandigheden was het 
niet gemakkelijk een nieuwen directeur te vinden, 
totdat men in Nederland daartoe den aanvankelijk 
aid a ar met verlof vertoe venden, doch daarna reeds 
gepensionneerden oud-hoofd- inspecteur van den 
Post- cn Telegraafdicnst den heer H. L. J a n s s en v 
a n Ra.a y wist te bewegen, die op 28 Dec. 1884 tot 
hoofd van het departement werd aangesteld. Ook 
ditmaal was de keuze van een niet-technicus door de 
omstandigheden eenigszins aangewezen en mocht 
die «keuze cone gelukkige heeten. Reeds in de 
organisatie van den door hem verlatcn diensttak had 
de heer Janssen van Raay zich een naam van 
flinkheid verworven, welke hij bij het beheer van het 
departement handhaafde. 

Het nieuwe reglement van 1885 bracht eene 
radical© verandering in den waterstaat, door dien te 
verdeelen in een algemeenen en een gewestelijken 
dienst. De laatste zou gehecl onder de hoof den van 
gewestelijk bestuur staan en deze zouden voorts een 
aantal werkjes van cenvoudige constructie kunnen 
laten uitvoeren door be- stuursambtenaren, en 
slechts bij uitzondering over ingenieurs als technici 
beschikken. Alleen op eenige hoofdplaatsen bleven 
eerstaanwezende ingenieurs： ovcral elders waren 
het de architcc- ten, waarvan de formatie er 18 
behouden had, die de rol van eerstaanwezend 
waterstaats- ambtenaren onder de directe bevelen 
van den resident op zich namen. Werken van meer 
omvang, opnemingen enz., werden gcbracht onder 
den algemeenen dienst en deze zou, het technisch 
bureau aan het departement, en zeven 
waterstaatsafdeeljngen omvatten, met 
hoofdingenieurs of ingenieurs le klasse als 
afdeelingschefs. Deze stonden de residenten ter zijdc 
met advies, als de vroegeVe inspec- teurs, doch 
oefenden, wat de werken in algemeenen dienst 
^etreft, een wezenlijk beheer uit, rechtstreeka 
verantwoordelijk aan den directeur, met geldelijke 
verantwoordelijkheid, bevoegdheid tot het in 
commissie zenden der hun toegevoegde ingenieurs 
cn opzichters, enz. Op die wijze was bereikt dat de 
Jioogere watcr- gtaatsambtenaren eene meer 
zelfstandige positie kregen en een werkkring meer 
overeenkomstig hunne capaciteiten. 

Van de zeven waterstaatsafdeelingen, waren er 
vijf op Java, terwijl de zesde Sumatra en de 
Westerafdeeling van Borneo en de zevendtf de 
Molukken omvatte. In verband met het weinige 
werk, dat in algemeenen dienst op de 
Buitenbezittingen te verrichten viel, de enornie 

】)Zie het art. onder zijn naain in dit werk. 

afstandeh en het daardoor weinig doeltrcffondc van 
het gedurig heen en weer reizen, zijn de beide laatste 
watcrstaatsafdeelingcn later weer ingetrokken. 
Wannecr cr werkclijk ids to oon- trolecren of to 
onderzoeken vicl, werd een der afdeelingschefs van 
Java tijdelijk in com- missie derwaarts gezondon. 
Van de .vijf afdee- lingen op Java was do vierde met 
standplaats te Soerabaja zeker ecn van de 
belangrijkste, wegens de vele gewichtige 
vraagstukken, welke zich daar voordoen. De eerstc, 
die als afdee- lingschef daar optrad was de 
hoofdingenicur J. S c h a 1 ij1), die geruimen tijd aan 
het hoofd van de technische afdeeling van het 
departement had gestaan en thans de leiding van 
belangrijke werken en ontwerpen kreeg. Terwijl de 
verlegging van de Solo-rivier in de richting van 
Oedjoeng Pangka onder zijn toezicht werd voltooid, 
waren het vooral de ontwerpen tot verruiming van 
de Porrongrivier, ten cinde deze geschikt te maken 
voor den afvoer van al het bandjirwater van de 
Brantas, die destijds veel hoofdbroken kostten. In 
1893 vcrliet hij *s lands dienst cn werd in die 
betrekking achter- eenvolgens vervangen door A. D. 
J. Groenc- m e ij c r en H. P. M e n s i n g a. Schier 
even belangrijk was de tweede waterstaatsafdeeling 
met Tegal als standplaats, die de hoofdingenicur H. 
E? v aTn Berckel2) geruimen tijd leidde. en waar 
vooral in de gewesten Tegal cn Pekalong- an een 
groote werkzaamheid op irrigatiegebied hcerschte, 
waarvan jaren lang de ingenieur A. G. L a 】n m i n 
g a 3) de zicl was, die reeds t c- voren de PCkalen 
irrigatiewerken in Pro bo- linggo had helpen 
aanleggen cn ten slotte chef van de vierde 
waterstaatsafdeeling zou worden.- Het is niet 
doenlijk alle belangrijke werken in een kort bestek 
aan te geven. cn allc ingenieurs, die zich op de cen 
of anderc wijze venlicnstelijk maakten te gedenken. 
Gcnoeg zij het oin te doen zien dat de chefs der 
waterstaatsafdec lingen en hun ingenieurs in 
algemeenen aan het dcnkbceld, dat bij de instclling 
daarvan voorzat, geen oncer hob ben aangedaau. 

Ecn andcre nieuwigheid was het instelh n van d® 
zoogenaamde „irrigatie-brigade". Ing<'- volge art. 3 
van het reglement van 1885 !»■ hoorde tot den 
werkkring daarvan: „volg<!i) een door den Dircctcur 
vastgcsteld plan, <1<- volledige voorberciding der 
bevlociing van all- gouvernementslandcn, die voor 
<len rijstbouw in aanmerking komen. De brigade 
nee mt <laa i toe in de eerste plaats de vcrbetcring 
van bu- staande gebrekkige waterleidingcn ter hand
； daftrna de bevloeiingen van daarvoor vatbaf 
terrcinen in zwaar bcvolkte streken cn ten laatste de 
irrigatie van braakliggcndc of woestc gronden in 
weinig of niet bcvolkte strek(:n", enz. Uitvocrig 
vermeldt het reglement ])o(- dr brigade belast word 
I met het doen van opn<- mingen, waarneniingen en 
proeveii en hoc zij de voorstellcn voor 
irrigatiewerken zal opniakcn, doch deze niet 
uitvoeren. Dit blccf najndijk aan den algemeenen 
dienst der waterstaatsafdee- lingen voor behouden, 
daar bij de beperkte nieuwe formatie slechts een 5-
tal ingenieurs 

x) *Zie zijn levensbericht in het weekblad „de 
Ingenieur" van 1909 no. 21. 

2) Id. in „de Ingenieur" van 1902, bl. 175. 
3) Id. in „de Ingenieur" van 1921 bl. 372. 



WATERSTAAT. 727 

voor de brigade waren aan tc wijzen. Al dadclyk trad 
als chof dor brigade op de toenmaligc 'Ingeniour le 
kl. W. F. H e s k e s* die z£n bureau aan het 
departement te Batavia ver- krecg, waar op voorstel 
van den directour naast de bestaande tcchnischo 
afdeeling A, nu eene tcchnische afdeeling E spcciaal 
voor irrigatie- zaken werd gccreecrd, die ondcr 
leiding van den chef der Irrigaticbrigade zon staan. 
Dit bureau is onder zijn beheer cn later onder zijn 
opvol- gers, de hoofdingenieurs J. N u h o u t van der 
V e e n, A. P. M e 1 c h i o r, C. W. W e y s, B. "M. 
B 1 ij d c n s t e in i), J. Homan van (.1 c r Heide, J. 
Haringhuizen, J. H. Thai Larsen, het verzamelpunt 
geworden. van alle gedane opmetingen en 
waarnemingen, cn van daar gingen de technische 
voorschriften uit, die eenheid in het irrigatiewezen 
zouden brengen. De richting, waarin gestuvrd werd, 
was aanvankelijk wellicht niet gcheel vrij te pleiten 
van een'zijdigheid. Geen werk zou meer worden 
ondernomcn zonder uitvoerigo terreinopnemingen 
en waarnemingen om de zekerheid te hebben, dat 
men op de nicest doelmatige wijze het water steeds, 
onafhan- kelijk van administratieve grenzen, voor 
het grootstc oppervlak zou gebruiken.' Door de zaak 
aan den theoretischen kant tc overdriven en tc weinig 
te letten op de vele kleinere werkjes, die, dadelijk 
verbeterd, veel plaatselijk nut of besparing van 
jaarlijks terugkeerenden arbeid zouden geven, werd 
er op sommige plaatsen met grootschc 
terreinnictingen begonnen, waar later nieuwe 
bevloeiingcn van grooten omvang of onuitvoerbaar, 
of te kostbaar in verband met het nut blcken. 

Het was de tijd dat men zich ccn irrigatie- plan 
voorstclde van een aantal grootc werken, die in de 
millioenen zouden loopen en waarvan 1G stuks 
inderdaad als zoodanig zijn opgenomen in de Mem. 
v. Toel. dcr Indischc begrooting voor 1891, doch 
waar van cenige spoedig we er zijn opgegeven. Eerst 
langzamcrhand vestigde zich de overtuiging dat er 
v66r 1885 ook vrij wat aan irrigatic is gedaan, dat 
verbetering en aan- vtilling van bestaande werken 
mode op den voorgrond mod treden, en als gevolg 
cfaarvan is het vcrbetcrcn van bestaande 
irrigatiewerken 

J)et totsliind brengen van irrigatiewerken van 
geringen omvang in tocncnien<le mate ter hand 
geuomen. in verband daarmedc werd geleidelijk ook 
jBccrderc zorg bestecd aan het docltrclYend 
onderhoud cn beheer van de bestaande primiticve 
irrigatiewerken cn aan de geleidelijkc vcrbctc- ring 
daarvan, hetgeen een zeer belangrijk decl van de taak 
in geworden van de na te uoemcn 
irrigatieafdoelmgen. 

De nieuwo organisatie, welkc in menig op- zicht 
zoover afweek van de bestaande, block spoedig in do 
praktijk in verschillende opzichtcn aanvulling cn 
verbetering tc behoeven. 

Een van de corstc wijzigingcn was het in- 
Lrekkcn van do betrekking van chef der Irri- gatie-
brigade en het tcrugbrengen van deze tot eenvoudig 
hoofd van de technische afdeeling E van het 
departement, ad vigour van den dircc- teur, maar 
geen bevelcn of voorschriften uitdee- lende 
aairondergcschikteji buiten dezen. om. De i) 

i) Zie zijn levensbcricht in ,,dc Ingenieur** van 
1912 bl. G89. • 

directcur Janssen van Raay was van oordeel dat van 
eenzelfde Departement geen twee verschil- lende 
soorten van aanschrij vingen konden uit- gaan aan 
het pcrsonecl in het binnenland, zonder de 
zclfstandigheid van den directcur aan te tasten, en 
tocn hij de teugcls goed in handen had, verdween 
zoowcl dit zelfstandig beheer als de dircctie dcr 
staatsspoorwegen te Buiten- zorg^ wclke, nu de 
aanlcg tegenover de ^exploitable op den achtergrond 
begon te komen, werd omgevormd tot eene afdeeling 
S S voor de spoor- en tramwegen en het stoomwezen 
bij bet departement, waarvan de laatste In- spectcur-
generaal, de heer H. G. D e r x, de chef werd met 
behoud van zijn titel en inkomen ； maar zijn 
opvolgcr moest zich met een hoofd- 
ingenieurstractement en den titel van Hoofd- 
inspecteur der spoorwegdiensten en van het 
stoomwezen tevreden stellen. 

Verder moet nog worden vernield dat het 
departement der B. 0. W. krachtens Kon. Be- sluit 
van 7 Sept. 1886 n°. 15 (Ind. Stb. 1887 n°. 5) ook 
bclast is met het oprichten, herstellen en 
onderhouden der gebouwen voor de kustver- lichting 
en van de overige ondcr het Departement van Marine 
behoorende gebouwen; de kosten van een en ander 
werden echter nog jaren lang ten laste van de 
begrootingsafdee- ling van Marine gebracht. 

De beoogde beperkte formatie van het water- 
staatspersoneel blcek op den. duur niet te be- reiken 
te zijn, want steeds was er dringende behoefte aan 
ccn aantal personen boven de formatie cn hocwcl cr 
in cen paar jaar geen aanvulling uit Nederland werd 
geeischt, was men wcl gedwongen civiel-ingcnieurs, 
die zich op.eigen kosten naar Indie hadden begoven 
en zich zelfs tijdclijk met een opzichtersbetrek- king 
tevreden wilden stellen, aan te nemeu cn later in het 
corps in te lijvcn, omdat de formatic, die als einddoel 
der inkrimping was voorgcschreven, geenszins aan 
de behoefte be- antwoordcle. Het werd ten slotte dan 
ook beter gcacht die formatie maar liever zoo te 
wijzigen, dat met de behoefte overeenkwam en- dit 
krecg onder den opvolger van den heer Janssen van 
Raay zijn beslag. Toen dezc in 1889 den dicnst met 
pensiocn vcrliet, was de tot dusver geldende reden 
om niet-technici aan het hoofd van het departement 
te plaatsen, blijkbaar vervallcn en op 5 Juni 1889 
werd de hoofd- 'ingcnicur M. J. v a n Bosse1), oud-
chef van de Betaviaaschc Havonwerkcn en later van 
de technische afdeeling A van het departement, tot 
zijn opvolgcr benoemd. De nieuwe formatie, die 
tijdcns dicns boheer in Ind. Stb. 1890 n°. GO word 
afgekondigd bracht het aantal ingenieurs op 60, 
waarondcr 2 hoofdingenieurs der le klasso cn 4 der 
2e kl._; voorts word op 23 archi- tecten en 155 
opzichters gcrel^end. Bij dezc regaling werd die van 
1885 ten opzichte van de ingenieurs le klasso 
bestendigd, namelijk dat zij oin de 5 jaren cone 
tractomcntsver- hooging zouden gcnictcn tot cen 
maximum van / 1000 's rnaands, ten cinde aan de Re- 
)gecring mecrdcre vryheid te geven in haar keus voor 
hoofdingenieurs, waarvoor niet alle .ingenieurs le 
klassc, wegens eenzijdige ont- 

i) Zie zijn levensbericht in „de Ingenieur" van 
1918 no. IS. 
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wikkeling, geschikt geacht mochten worden. 
Wanneer men de lijst der opvolgers van den 

heer Van Bosse nagaat namclijk: 
G. van Houten benoemd 17 Sept. 1892 
J. E. de Meyier  25 Juni 1898 
H. P. Mcnsinga  7 Oct. 1901 
A. P. Melchior ,, 15 Juni 1905 
W. B. van Goor  5 Aug. 1908 
J. Homan van der Heide  18 Feb. 1911 
P. J. Ott de Vries  26 Sept. 1914 
A. G. Allart  14 Juli 1920 
dan blijkt het dat sindsdien steeds gewezen 
hoofdingenieurs van het watcrstaatscorps als 
zoodanig hebbcn gefungeerd. Toen de in de tweede 
plaats genoemde zich in 1899 in het be- lang van de 
Solovallei-queestie in commissic naar Nederland 
begaf. werd zijne betrekking tijdelijk waargcnonien 
door den hoofdinspecteurder spoor- wegdiensten 
Th. A. M. Ruys, die als, aan het departement 
werkzaani cn aldaar de oudste in rang, daarvoor als 
het - ware was aangewezen. 

Ook het reglement van 1885 werd in verband 
met de eischen der praktijk herzien, hoewel de 
groote bcginselen van algemeenen en. geweste- 
lijken dienst behouden blcven. Het nieuwe regle-
ment werd in 1889 bij het Staatsblad n°. 39 van dat 
jaar afgekondigd, doch het zou te ver voeren om de 
verschillen hier nader te behan- delen. 

Eon sindsdien ontstane regeling, die nog niet in 
het reglement is opgenomer, betreft de in- 
stelling van de i J r i g a tieafdeelingen, 
welke als het ware de praktische belichaming 
zijn der denkbeelden, die des切ds den directeur 
de Bruijn en ook den ontwerpers van de irrigatie- 
brigade voor den geest zweefden. Reeds toen was 
er een . denkbeeld om Java te vcrdeelen in een 
a anta 1 afdcelingen. die onafhankelijk van de ad- 
ministraticve grenzen,6en of meer stroomgebieden 
van rivieren zouden omvatten, en binnen welke 
alles wat op wateraanvoer. verdceling en afvoer 
betrekking heeft onder deskundig behcer zou 
worden genomen. Dit denkbeeld is om te begin- 
ncn verwezenlijkt in drie van die afdeclingen, 
namelyk die van de Scrajoe, de Brantas cn de 
Serangrivier. Eerstgenoemde werd in 1888 als 
proef ingesteld en in 1892 definitief georganiseerd 
met vast personeel.; daarop volgde in 1892 de 
zeer uitgestrekte irrigatieafdecling Brantas als 
proef, welke in 1901 (Ind. Stb. n°. 79) voor vast 
werd ingericht； terwijl de irrigatieafdecling 
Sprang, waarvan Demak het voornaamste deel 
uitmaakt, eveneens in 1892 voorloopig en in 1908 
deiinitief werd ingesteld. Vcrvolgens zijn nog op- 
gericht: in 1907 de irrigatieafdecling PekaJen- 
Sajnpean, in 1908 de irrigatieafdecling Pemoli 
Tjomal： in 1909 de sectie Madioen der tockom- 
stige irrigatieafdeeling Solo-fivier en in 1910 de 
irrigatieafdeeling Tjimanoek. 

Onder de ingenieurs, die zich bij de irrigatie- 
afdeelingen onderscheiden hebben, noerneh wij 
in de cerstc plaats den ingenieur J. C. H e y- 
ning】)，die in overleg met den bekwamen 
regent van D&mak al het mogelijke gedaan heeft 
om de kostbarc werken aldaar zoovcel mogelijk 
tot nut van den landbouw der bevolking te doen* 
strekken, en in de irrigaticHifdeeling Brantas den 
niet minder verdienstelijken ingenieur C. W. 

i) Zic zijn levensbericlit in „de Ingenieur-* van 
1915 no. 37. - 

W e y s. Nadat in dezc laatstc afdeeling de in- ricLting 
yan den dienst gehecl was goorgani- scerd cn 
daarmede het nut cn do bestaanbaar-' heid van die 
irrigatieafdeeling was gcblcken, begaf hij zich met 
verlof naar Europa. Daar wachttc hem ecn niet 
minder bclangrijke op- dracht, namelijk de 
voorbereiding voor de drink- watervoorziening van 
Soerabaja, een kostbaar maar zeer urgent work, dat 
door hem met succes en nog beneclcn de 
begrootingssom tot stand gebracht is. 

Onder het departement der B. O. W. waren 
geleidclijk alle takken van dienst en staatszorg te 
samen gebracht, die betrekking liaddcn op het 
verkcerswczcn. Dat Departement was zoo- doende 
het Verkeersdepartemcnt geworden. De vorming van 
zulk een Verkeersdeparteinent heeft de gunstige zijde 
dat daardoor het samen- werken, het goed 
ineengrijpen en ineenschakelen van de verschillcnde 
takken van het verkeers- wezen zeer kan worden 
bevorderd, en dit kan uiteraard de cconomische 
strekking van het verkeerswezen ten goede koinen, 
en dus de gunstige invloed, die een goed en goedkoop 
verkeerswezen op de welvaart heeft, vergrooten. 

Terwijl men op Java druk bezig was met een 
onderzoek omtrent de mindere welvanrt bij de 
Inlandsche bevolking, en „hulpvcrschaf- 
fingsfondsen" tot opheffing van den wclvaarts- 
toestand beschikbaar werden gesteld, die mede 
werden besteed voor verkeersdocleindcn, zoodat men 
zou moctcn veronderstellen, dat do goedo 
ineenschakeling en cen speciaal op de econo- mische 
belangen gerichte ontwikkeling en exploi- tatie der 
verschillende takken van het verkcers- wezen tevens 
de bijzondere aandacht der Re- geering zouden 
hebben, was juist het tcgcndei l het geval. In plaats 
van de cconomische, we nJ juist de commercieele 
zijde van de zaak, het belang van den Staat als 
ondernemer van ver- keersbedrijven, op den 
voorgrond gesteld, <-n aan de commercieele 
boekhouding de bijzond< r<- aandacht gewijd. 

Bij de oprichting van l)et Departement van 
Gouvernementsbedryven stond het ondcrn«：nu-j > 
belang van don Staat zoodanig op den voorgrond, dat 
de spoor- cn tramwegen met de posterij<-n en 
telcgrafie bij dat departement werden ingc deeld en 
de laatste in 1908, do cerstc in 1900 daarbij werden 
overgebracht ； daarmede WIT<1 het direct verband 
met de an dore takken van het verkcersstclsel, de 
havens, de waterwegen en de rijwegen verbroken, en 
de go(；dc inccnscha- keling, die uit een economisch 
oogpunt van zooveel belang kan zijn, bclemjnerd. 

Met de Posterijcn en Telcgrafie ging ook <l(- 
Postspaarbank naar het Departement van Gou- 
verneniontsbcdrijven over. 

De dienst van het stoojnwezen bleef onder het 
Departement B. O. W. rcssortcercn, en daaraan werd 
een laboratorium voor materiaal-o»derzoek 
toegevoegd. 

Het behcer van 's Lands pakhuizen, die 
hoofdzakelijk voor de technischc dicnstcn die- nen, 
werd daarentegen van het Departement van 
Binnenlandsch Bestuur naar dat van B. 0. W. 
overgebracht. 

Het Invoercn der deccntralisatie heeft, met 
betrekking tot het Dej)artement der B. O. \V., 
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ten gevolgc gehad, dat de op de begrootings- 
afdecling van het Departement uitgetrokken 
bedragen voor het gewoon onderhoud van brug- gen 
en wegen, voorzoover zij betrekking had- den op de 
betrokken gewesten, afdeelingcn en plaatscn, 
werden overgebracht naar de begroo- tingsafdceling 
voor de deccntralisatie, en ter beschikking werden 
gcsteld van de ingcstclde locale raden. 

Dezc deccntralisatie is begonnen met de instelling 
van de gemeenten Batavia en Mr. Cornclis in 1905, 
en gclcidelijk uitgebreid tot 31 plaatsen, 15 gewesten 
en 6 onderdeelen van gewesten. 

Aanvankelijk werden de plaatselijke en ge- 
westelijke werken uitgevoerd door het voor de 
Landswerken in de betrokken plaatsen en gewesten 
beschciden waterstaatsporsoneel of door 
waterstaatspersoneel, dat ter beschikking van de 
betreffende raden werd gesteld; doch ge- leidelijk 
zijn de raden tot het aanstellen van eigen tcchnisch 
personccl overgegaan. 

Daar de betrokken werken slechts een gering deel 
van de werkzaamheden van het betreffende waterst 
aatspersoneel omvatten, was het slechts in weinige 
gevallen mogclijk het waterstaats- personecl in die 
plaatsen en gewesten te ver- minderen, ook nadat de 
raden eigen personccl hadden aangcsteld; als govolg 
van de decejitra- lisatie is zoodoende de vraag naar 
technisch personeel in Indie zeer sterk toegenomen, 
en zijn de kosten wegens leiding en toezicht bij de 
open bare werken belangrijk gestegen. Het ligt 
voorts in den aard dat de raden wel eons cen vrecind 
oordcel over technischc kwesties velden ； dit viel 
in Indie tc mcer op, omdat men daar nog ni(；t aan 
de gestie van dergelijkc colleges gewend was. 

In de periodc van oplcving en activiteit, die begon 
met het bewind van den G.-G. van H e u t s z, werd 
ook van het Departement van B. 0. \V. steeds nicer 
geverge!, en begon de bemoeicnis van het 
Departement zich ge- Icidelijk ook mcer uit te 
strekken tot die gewesten van de Buiten bezittingen, 
waar te voren op het gebied van open bare werken 
weinig of niets tot stand word gcbrncht. 

Doze verhoogde activiteit, die bij het Depar-
tement dor B. 0. W. zich in het bijzonder on dor het 
directeurschap van den hcer van (；o o r begon tc 
ontwikkclcii, leidde in 1908 tot de instelling van een 
inspectie voor de v«-rkeerswcgcn, waaruit in 1912 
zich de afzon- cicrlijke tcchnisclu- Afdceling 
Bruggen on Wcgen aan het Popartcment 
ontwikkcldc. 

Vcrdcr were! -in 1908 ingestcld ecn bureaw voor 
*s Lands gebouwen, dat zich gclcidelijk ook nicer 
aan de architcctonischc zijdc van bouwvraagstukkon 
gelcgon liet liggen, en dat de kern is geweest van de 
in 1912 ingcsteldc techniKchc Aftleeling Gcbouwcn 
aan het Departement. Voorts werden s pc ci ale 
ingenieurs voor de Landsgebouwen cn bouwkundige 
opzichters in dienst gesteld. 

Ook op hot gebied van do verbetoring van 
havonwerken en . het bchecr dor havens word in 
tocncinendc mate activiteit ontwikkcld; dit leiddc in 
1910 tot de uitzen<Jing van den hcer ('. Nobel, 
ondcrdirectour van gcinccnte- werken te Kotterdain, 
als Adviseur voor het 

Havenwezen en in 1911 tot het instellcn van de 
Afdeeling Havenwezcn aan het Departement. 

Voorts kwamcn mecr cn mccr vraagstukken aan 
de ordc op het gebied van de assaincering, vooral van 
de grootc centra van bevolking, en dit leiddc in 1915 
tot de oprichting van do technischc Afdeeling 
Assaineeringswerkcn aan het，Departement. 

De aanvankelijke algomeeno technische af- 
dceling (A) was daarmede successievelijk ge- splitst 
en uitgcbouwd tot cen vijftal, respecticve- lijk voor： 
Irrigatie en Afwatering, Bruggen en Wegen, 
Gebouwen, Havenwczcn en Assainee- ringswerken. 

Daar de toenemende activiteit inzake het 
voorbereiden en uitvoeren van waterstaats- werken 
gestadige uitbreiding van personee f eischte, (in die 
mate dat steeds rneer personeel aangevraagd word dan 
zich in Nederland voor uitzending bcschikbaar stelde 
cn er daardoor voortdurend een tekort aan personeel 
heerschte), moest de vroeger vermeldc formatie, 
wegens de instelling van irrigaticafdcelingen en 
andere maatregelen, herhaaldelijk bij wijze van tijde- 
lijken maatregel of definitief worden uitgebreid ； ten 
slotte werd van een vaste formatie gcheel afgezien en 
bepaald dat de formatie telken jare naar de bchoefte 
bij de Indische begrooting zal worden vastgesteld 
(Ind. Stb. 1907 n°. 199). 

Door de invocring van de decentralisatie, het 
instellen van irrigatiesfdeelingen, en door de ook in 
andere opzichten zich wijzigende eischen van den 
dienst, was het reglement op het beheer van den 
waterstaat van 1889 steeds meer ver- ouderd, zoodat 
herziening niet' uit kon blijven. 

Na lang overwegen kwam deze in 1910 tot stand 
(Ind. Stb. n°. 177). Door de steeds stij- gende eischcn 
van don dienst en het steeds nijpender tekort aan 
personeel, was het echter noodig in de bij dat 
reglement vastgestelde organisatie spoedig weer 
wijzigingen to brengen, in dicn zin, dat zij werd 
vereenvoudigd cn meet werd ingcricht- naar den eisch 
om met weinig personccl veel tot stand te brengen. 
Ook de instelling van de nieuwe technischc 
Afdeelingen aan het Departement, cn de toenemende 
eischcn, die de Buitenbczittingen aan den waterstaats- 
dicnst stelden, maakten wijzigingen in de organisatie 
noodig, die ingcvolge machtiging van de Regeering, 
als Aanwijzingen met betrekking tot de toepassing van 
het Reglement, in 1912 cn vcrvolgcns werden 
vastgesteld. 

Dicntcngovolgc zijn Java en Madoera, wa4. de 
waterstaatsaangelcgenhedeii aangaat, thans vierdecld 
in 3 Waterstaatsafdeelingen met Batavia, Scinarang en 
Socrabaja als standplaats van de Iloofdingenieurs-
chefs en de Buiten- bezitLingen in 3 Inspccties, met 
Medan, Palem- bang en Makasser als standplaatsen 
van de Tfoofd-ingenicVrs-inspectours. • 

Ondcr de WaterstaatsufdeelingeD op Java cn 
Madocra ressorteeren de bemoeienissen met de 
landsgebouwen, de bruggen cn wegen, de assai- 
neeringswerken, de kleinero havenworken, .on enkole 
irrigatiewerken; en onder de Water- • staatsinspcctics 
op de Buitonbezittingen even- oeny do bcmocienis 
Tnet de landsgebouwen, do bruggen cn wegen, de 
assaineeringswerkcn, do kleinerc havenwerken cn al 
de irrigatiewerken. 

Bovcndieu hebben de Wat erst aatsafdeelin- gvn 
en *inspecties ecn adviscereixcle bomoeienis 
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met de werken van de gewestelyke en plaatsc- I lijke 
raden. 

De irrigatieafdeelingen, de grootere irrigatie- | 
werken en de grootere havenwerken ressortccren a]s 
speciale diensten rcchtstreeks onder 'het Departement. 

De toeneming van den omvang der werkzaam- 
heden moge daaruit blijken, dat aan nieuwe werken en 
vernieuwingen werd besteed: voor ge- bouwen in 
1906 / 956.000, in 1910 f 3.663.000, in 1914 / 
6.610.000 en in 1918 / 13.931.000; voor bruggen en 
wegen respectievelijk / 1.193.000 / 2.211.000, / 
4.917.000 en / 5.628.000; voor irrigatie en afwatering 
resp. / 1.846.000, . / 3.123.000, / 6.245.000 en / 
8.746.000. 

Vermelding verdicnen verder de algemcene 
wegenplanncn voor Java en voor Sumatra, die hun 
oorsprong ontleenen aan het streven naar een meer 
stelselmatige behandeling van het wegenvraagstuk als 
onderdeel van het verkeers- vraagstuk in het 
algemeen. Met het algemecn wegeuplan \roor Java 
wordt beoogd het tot stand brengen van de beide 
ontbrekende schakels in den Noordel耳ken en den 
Zuidelijken hoofd- verbindingsweg van Java en van 
de enkcle nog ontbrekende groote overbruggingen in 
die wegen. Met de uitvoering van dit plan is in 1914 
een begin gemaakt. 

Het in 1914 opgemaakte algemeen wegenplan van 
Sumatra beoogt het tot stand brengen van de vele nog 
ontbrekende verbindingsschakels tus- schen de 
verscliillcnde gewestelijke en locale wc- gennetten op 
Sumatra en verder van enkele be- langrijke nieuwe 
verbindingslijnen. 

Wat aangaat de irrigatie en afwatering ver- dient. 
in 't bijzonder vermelding dat sedert 
1910 in toenemende mate aan de verbetering en 
uitbreiding van het irrigatiewezen op de 
Buitenbezittingen de aandacht werd gewijd. Ten einde 
een overzicht te krijgen van hetgeen op dit gebied op 
de Buitenbezittingen reeds be- stond, cn verder te 
verrichten zou zijn, is in 
1911 begonnen met een stelselmatig onderzoek 
omtrent de irrigatietoestanden op de Buiten-
bezittingen. Dit onderzoek werd voor Sumatra 
ingesteld door den ingenieur J. v a n T u b e r- g e n 
en voor Celebes door den ingenieur J. A. 
M. van B u u r e n. Mede als gevolg daarvan, 
kwamen in toenemende mate werken van ge- ringeren 
omvang tot verbetering van de irrigatie op de 
Buitenbezittingen tot uitvoering. 
• Verder moet met betrekking tot het irrigatiewezen 
nog worden vernield dat in de Vorston- ]anden op 
Java en ter Sumatra's Oostkust sincls 1907 
waterschappen zijn opgericht, die ten doel hebben de 
verbetering van 8e irrigatie, afwatering en 
waterkeering van de betreffende stroom- 
gebieden.Aan deze waterschappeii word bij de wet 
van 19 Juli 19L8 rechtspersoonlijkheid toegekend; 
wed er werd in 1920 cen Centraal Waterschaps- 
kantoor voor de Vorstenlanden ingesteld te Djok-
jakarta, onder een Hoofdingenieur van deii' Wa- 
te^staat'/ Zie ook hot art. WATERSCHAPPEN. 

Aan de verbetering der havenwerken werd mede 
zeer in *t byzonder de aandacht gewijd, • en meerdere 
groote wetken op dat gebied kwamen tot stand, met 
name voor de havens van Tandjoeng Priok, Soerabaja, 
Scmarang, Makasser, Tjilatjap. Padang en Bela wan. 

Reeds sedert vele jaren waren er plaiftien aan 

de ordc tot verbetering van de haventoestanden te 
Soerabaja, en hcerschte daaromtrent groot verschil 
van inzicht. Dit was ook het geval mot betrekking tot 
een in 1906 door den toen- inaligen Chef der Vierde 
Waterstaatsafdceling, den heer W. B. van Goor, 
gedaan voorstel tot . het bouwen van ecn aanlcgpier 
voor zceschepen. Het verschil van inzicht ten 
opzichte van dat voorstel leidde tot de overkomst in 
1909 van de heeren Prof. Dr. J. Kraus en G. J. de 
Jongh, Oud-Directeur van Gemeentewerken te Rot-
terdam, als Commissie van Advies met betrekking 
tot dit voorstel en van een plan tot ver- betcring van 
de havenwerken te Makasser, dat inede aan de orde 
was gekomen. 

Deze Commissie heeft het plan-van Goor in 
verschillendc opzichten gewijzigd cn aaugcvuld, cn 
met haar voorstcllen hebben zich ten slotte de 
betrokken autoriteiten en bclanghcbbenden kunnen 
vereenigen, met het gevolg dat bij de wet van 31 Dec. 
1910 tot de uitvoering van dat plan en van een 
evenecns door de genoemde Commissie gewijzigd 
plan tot verbetering van de haven van Makasser werd 
besloten. 

In tegenstelling met de in Indie gebruikelijke 
uitvoering in eigen beheer, werd de uitvoering van 
deze werken aan aannemers opgedragen. Men 
hoopte daarmede deh spoed by de uitvoering te 
bevorderen, en wenschte te voorkomen, na de 
voltooiing der werken met een groote hoeveelhcid 
kostbaar en overbodig materieel t& blijvcn zitten. 

Wat den spoed aangaat is de uitvoering in 
aanneming dezer werken, een groote mislukking 
geweest； de aannemers bleken in den aanvang 
noch over het geeigende personeel, noch over het 
geeigende materieel te beschikken om het werk met 
de vereischte voortvarendheid cn technische 
ervaring aan te vatten. Ook finan- cieel is deze 
uitvoering voor de Indische schat- kist niet gunstig 
vcrloopen ； want de aannemers kwamen spoedig 
met claims voor den dag op grond van mondelingc 
inlichtingen, die ver- strekt zouden zijn door den 
inmiddels overleden Adviseur voor het 
Havenwezen, C. Nobel. De Dirccteur der B. O. W. 
vond die claims niet gegrond en mccnde er niet op in 
to jnogen gaan, doch verwees de aannemers naar 
dci)bc- voegden recliter. Hun geldschicters in Ncdci- 
land wisten cchter van den Minister van Kolo- nien 
Mr. Th. B. Plcy te gedaan te krijgen dat deze een 
Commissie uitzond, bestaande uit de hecrcn 
C.L.M.La m b r e c h t s e n van 1< i t h c m, J. K. W. 
van Elzelingen en W. Cool, orn over de claims 
advies uit te brengen. Van deze commissie zei de 
Voorzilter der Tweede Kainer, Mr. D. Fock, bij de 
behandeljng dcr Jndischc begrooting voor 1916 o. a. 
het volgen de: 

„Hetgeen vaststuat is dit, dat de Conunissic heeft 
verklaard dat het (<」侦vend) dok (to Socra- baja) in 
zeer slechtcn staat van onderhoud ver- keerde, en dat 
toen ik een ernstige grief over dat slechte onderhoud 
van het kostbare dok lieb doen hooren, mij van de 
ministerstafel is •gcantwoord dat het onderhoud 
good is gcwcest, zooals dat uit het door den Minister 
voorge- lezen rapport van het jnaiyne-ctablissenient, 
hetwelk het dok in onderhoud had, kon blijken. De 
Minister van Itolonien heeft aid us uildrukke- lijk de 
Commissie gedesavoueerd. En nu valt het mij 
moeilijk in de adviezen van een Com- 
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missie, die over een zaak, die haar eigenlijk niet be- 
paald aangaat, op dergelijke lichtvaardigo wijzc zich 
heeft uitgesproken, vertrouwen te stellen.n 

Op advios van dezc Commissie werden aan de 
aannemers eenige millioencn toegekend. Do 
Dirccteur, die in doze aangelegenheid niot wenschte 
toe tc geven, ging heen en de Hoofd- ingenieur E. H. 
Karsten were! als Chef der Afdeeling Havcnwezon 
vervangen door het laatstgenoemde lid der vermeldc 
Commissie, dat tot Adviseur voor het havenwezen 
were! benoemd. 

Met de verbetering van de havonwerken is tevens 
overgegaan tot een. ingrijpende ver-. betering in het 
behccr der havens. 

Het havenbeheer was te voren op zoodanige Icest 
geschocid, dat de onderscheiden bevoegd- heden met 
betreklung tot de havenaangelegen- heden over een 
half dozijn van elkander onaf- hankelijke, en incest 
onder verschillende Depar- tementen ressorteerende 
autoriteiten was ver- deeld. Het behoeft geen betoog 
dat dit tot veel omslag en een weinig doelmatige 
werkwijze moest leiden. Bovendien werden uit de 
haven- werken weinig of geen inkomsten getrokken 
； de inkomsten uit de havenwerken van Tan- djoeng 
Priok dekten nog niet eons de kosten van onderhoud 
en beheer. 

Ojn hierin verbetering tc brengen werden in 1912 
voor de havens van Batavia (Tandjoeng Priok) en van 
Se ma rang, in 1913 voor die van Belawan en 
Makasser, in 1914 voor die van Soerabaja, in 1915 
voor die van Tjilatjap en in 1917 voor die van Padang 
havendireoties ingcsteld, met Coininissies van 
Bijstand, waar- van de directcuren der havens (in den 
regel hoofd- ingenicurs van den waterstaat) voorzitter 
zijn. Zie ookhcZ art. IIA VEN WERKEN. 

WATES. Hoofdplaats van de afdeeling Koe- lon 
Progo, residentie Djokjakarta, gelcgen in het Pa koe-
A lam sc he regent schap Adikarto. aan den spoorweg 
van Batavia naar de hoofdplaats der Het is tevens de 
hoofdplaats van cen jjelijknamig onderdistrict van het 
district，Sogan van l)c»vcngcj)oeind regents chap. 

WATOEBELA OF MATABELA EILANDEN. 
J'jlajxlcngroci) ten Z.Z.O. van de Goram-cilan- 

tiisbclu'ii 4'' 20' en 4° 50' Z.B. en 131° 46' cn I 
X2° ().1 J. .uclegen behoorende tot de ondcrafd. ()osl 
Ceram, (Jcranilaoet en Goram, afdeeling ('<rajn, 
nsiflentic Amboina. De voornaamste zijn : 
Wato(J»cla, J<asioewi en Tioer. Enkele zijn 
lieuvclachtig, de hoogslc toppen berciken 土 

M., clc vriK htbaarheid is goring en onder <!(• 
<：u11uurgcwassen wordt voornl in de laatste jaren 
nicer en jnecr work gemaakt van den aan- plant van 
klaj)pers, waarvoor doze eilanden cvcnals de jueestc 
van de Ambonsche Molukken bijzoiidcr gesclukt 
zijn. J)e bcvolking heeft ecn sterkte van 2500 zielen, 
voor con deel heidenen, met hoofden, die de titcls van 
radja, jnajoor of ka jiitan voerci). De man non zijn 
fLinke zec- vaarders, die met hun cigengcinaakte 
prauvven zich naar de Banda-, Kei- en Aroc-eihinden 
begeven om aldaar handel te drijven. De nij v(；
rhei<l be paall zich tot vlechtwerk, de vjsek vangst on 
fiet vervaardigen van zeewaar- <lige prauwen; de 
handol is hoofdzakelijk ruil- hiijKlcl, waarbij 
lijnwnden, koj)cr- en aardowerk lid incest gewild zijn 
en voornamelijk tegen sa- goe, kokosiiotcn on -olie 
wor(l(*n ingcruild. 

WATOEKOEMPOEL. District met gelijkna- 

mige hoofdplaats van de contrdlc-afdeeJing Ran- 
doedongkal, regentschap cn afdeeling PSmalang, 
residentie Pclraldngnrrrfilet drie ondcrdistrictcn en 
28 desa?s. Het had cind 1905 bijna 30.000 ziclcn, 
alien Inlanders. 

WATOENPI. Kainpoengcomplex in de onder- afd. 
Encl6h oj)Florcs. — 

WATOETWILA. Gebergte in Zuidoost Celebes (zio 
CELEBES onder d. de ZUIDOOSTARM). 

WATTI. Een bcdwelmende drank bij de Kaja- 
Kaja op Nicuw-Guiiiea in gebruik, die verkre- gen 
wordt door, het kauwen van den stengel der wati-
struik. Deze plant, vermoedelijk de Piper 
methysticum, vertoont veel overeenkomst met de 
bekende Piper Betle, welke bij het sirih- kauwen 
wordt gebruikt en is in geheel Poly- nesie algemccn 
zoowel als bedwelmend middel als in den vorin van 
een geneesmiddel in ge- brifikt. 

Het kauwsel, stork met speeksel vermengd, wordt 
in een klapperdop gespuwd en daarna, wanneer de 
lioeveelheid groot genoeg is, gedron- ken. Het werkt 
zeer snel, vooral als kauwer en drinker dezelfde 
persoon zijn. 

WAUWAU (verbastering vy oewak-oewak, MAL., 
wawa JAV. ?). Zie GIBBON. 

WAWANI. Een 487 M. hooge voortop van den 875 
N. hoogen Tocna. gelegen in het N.W. van Hitoe 
(Ambon), die zclf ook wel, ofschoon ten 
onrcchteT^^awani genoemd wordt. Het eerstge- 
noemde bergje is geschicdkundig merkwaardig, 
oindat cr in 1643 scherp gevochten is (Valentijn： 
Oud en Nicuw Oost-Jndien. II, 2, Ambonsche za- 
ken, 138), en de Toeua-Wawani is van cenig we- 
tcnschappelijk belang geworden door een scherpe 
polemiek tusschen Martin_XRcisen in den Moluk- 
kcn. Gcologischer Teil, le Lief. Ambon und die 
Uliasser, 1897) en Wichmann (Der Wawani auf A in 
bo in a und seine angeblichen Ausbriiche. Tijdschr. 
Aardr. Gen. 1898, 1-20, 200-218, cn 1899, 109—
142)： de eerste hield den berg voor een nog 
werkzamcn vulkaan, de laatste kwam tegen die 
meening op. Uit de onderzoekingen, ter plaatsc door 
R. D. M. Verbcck vcrricht (Overde gcologie van 
Ambon. I. Verh. Kon. Akad. v. Wet. 2e Sectic, VI, 
1899 No； 7 ； zie ook Geolog. Beschr. van Ambon, 
in Jaarb. mijnwezcn 1905/ 35/6) bleck, dat aan den 
voct en de helling wel wat vul- kanischc dampen 
uitsti'oomen, doch dat de berg zelf niet jong-
vulkanisch is. Martin erkende zijn vergissing in het 
Tijdschr. Aardr. Gen. 1899, 723 en houdt nu den 
berg voor een oud-tertiaire vul- kaanruine,' wat 
eehtcr niet geheel met de uit- komsten van Vcrbeek 
.overcenkomt. 
WAWAR (JAV.). .Zic'HONDEN. 
WAWE (Timor). Zio ZWIJNEN. WAWI 
(Timor).*Zie ZWIJNEN. 
WAWO (Molukkcn). Zie RINGWORMEN. 
WAWORADABAAI, aan den Z.O. hoek van 

Socmbawa, is schoon en loopt, bij con breedte van 4 
— 9 K.M., om do West bijna 30 K.M. het land in； 
zij is onigeven door hoog bcrgland, dat aan den root 
der hellingen cen vlak terrein heeft van so ms niet 
onbelangrijke breedte. Achtcr in de baai vintlb men 
eenige,zelfs in den Z.O. moes- son waterrijke 
stroompjes en aan de Noordkust liggen eenige 
noder2ettingcn. 

De Zuidkust is aanvankclijk steil en rotsig, 
afwissolcnd door zandstrand en moerassige ge- 
declten, meer naar binnen wordt de kust geheel 
moera^ig en met rizophoren begroeid en blijft 
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dit tot halverwege de Noordkust, dnar beO. volgt een 
steile kust met op cnkele pkiatscn zand- strand en de 
om de N. in]oopendc Telok Tang- gah met een oever 
van zandstrand en enkele steile gedeclten. Langs de 
kusfc loopt cen smalle koraal- en steendroogvalling, 
welkc in den uiter- sten Westhoek, de Telok 
Langaoe, afgebroken wordt door modder； op die 
droogvailing liggen, vooral bij de hooge hoekcn, 
lossc stccnen en eilandjes. Bviiten de droogvalling 
loopt het kust- rif, behalve in de Telok LangffOe en 
Tanggah, steil naar de diepte af en in het midden der 
baai liggen, in matige diepten, twee hooge. steile 
eilanden. Zie Zeemansgids decl V. 

Wfi (POELd). Eiland, gelegen tusschen 95 IS en 
24' O.L. en 5 46' en 5，' 56' N.B., door de Bengalen 
passage van Poeld Breueh en door de' Malaka 
passage van Groot-Atjeh gcscheiden. De 
oppervlakte bedraagt bijna 175 K.M2. Met het kleine 
Poeld Rondo maakt het uit de onderaf- deeling 
Sabang van de afdeeling Groot-Atj6h, gouvernement 
Atj&h en Onderhoorigheden. Zie: SABANG. 

WEDA. Tidorecsch district op Hahnahera, zich 
uitsfre^Kende 05 de Wed a baai. Het grenst ten 
N. aan Ma ba. ten 0. aan Patani, ten Z. voor cen 
deel aan Gaane en te W. aan de Tidorecsche 
kroonlandscKappcn Maidi en Pajahe. De schaar- 
sche bevolking bewoont cen drietal nederzet- t-ingen 
aan het strand, met kampoeng Wed a als hoofdplaats. 
Deze vaste nederzettingen zijn Mohammedaansch. 
In het binnenland houden zich velc Tobaroes in 
kleine nederzettingen op ter inzameling van 
boschproducten. Jn liet N.O. gedeelte van de baai 
bevindt zich een ruime grot met fraaie 
druipsteenvormingen. 

WEDABAAI wordt gevormd door de Z.Iijke en 
O. lijke schiereilanden van Halmahera, is tusschen 
de hoeken Libobo en Ngollopoppo ruim 130 K.M 
breed, loopt nagenoeg even ver om de NW. het land 
in en heeft zeer groote diepten. Van de Oostkust van 
het Z.Iijke schiereiland beZ. den equator is weinig 
bekend. In het Z. gedeelte der baai treft men de 
Weda-eilanden aan, twee groe- pen lage, begroeide 
koraaleilandjes. die op afzon- derlijke plateau、zijn 
gelegen. De kusten rijzen steil uit zee op tot zwaar 
begroeid heuvel- of berglarid, dat langs de 
Noordkust het hoogst is in het complex van den 
Liember en dat naar het Z. en 0. afloopt, telkens 
afgebroken door diepe daJen. 

De diepten nemen naar de kust snel toe, zoodat 
men deze dicht kan naderen, de voornaamste, aan zee 
gelegen kampoengs zijn: Patani, Weda, Foja, Wossi 
en Ganei di Loear. Langs de kust vindt men slechts 
op enkele. plaatscn een sinal, droogvallend koraal- 
en steenkustrif aan, waar- buiten de diepten snel 
toenemen. Z.O. van hoek Ngollopoppo vindt men het 
gestrekte, laag heu- velachtige eiland Moeor» en hier 
en daar liggen dicht onder den wal eilandjes en 
gevaren. Enkele ondiepten en droge koraalplekken 
worden aan- getroffen op de grens van 100 
vadenislijn, o. a. het zuivere atolrif Elmo os van het 
nict aancenge- $loten barriererif langs het N. 
gedeelte van do Westkust; 00k buiten die lijn liggen 
enkeJe gevaren. • 

Gedurende den geheele NW. mocsson is de wind 
zeer flauw en de zee kalm, behoudens harde 
valwinden in het N.W. gedeelte der baai en over de 
smalle landtong beO. hoek RiinW. Einde 

Maart begint de kcntcring en in het begin van den 
Z.Z.O. moesson komen af en toe hardo, maar zeer 
korte buicn uit hot Z.W. voor； deze moesson staat 
van af de twee do helft van J uni zeer krachtig en 
gestadig door. De regcnval in zee is in beide 
mocssons gering, aan den wal is deze grootcr en 
bereikt in den Z.Z.O. mocsson cen maximum. De 
stroomcn zijn zwak cn alleen goed merkbaar langs 
de kust, De vertikalc waterbe- weging heeft een 
gemengd karakter, de rijzing bedraagt hoogstens 1,2 
M. Zie Zeemansgids deel VI. 

WEDELIA BIFLORA D. C. Fam. Compositae. 
.Sarocni (JAV., SOEND.). Misschien is dit 00k de 
naain voor de naverwante H'". moluccana PJI voor 
nog enkele andcre soorten.Het is eengroote, kruid- 
achtige plant, die in de lage landen zeer algcmcen 
voorkomt op zonnige plaatsen. b.v. aan den zeekant 
en langs riviereh. De plant riekt sterk aroinatisch en 
smaakt scherp. De gehccle plant werkt als een sterk 
laxans. Wortels, stengels cn bladercn zijn een 
inlandsch geneesmiddol tegen vele kwalen. Do 
bladcren worden wel als groente gegeten. 

WED0ENG. District van de controle-afdeeling, het 
rcgentschap en de afdeeling Demak, resi- dentie 
Semarang： met eene oppervlakte van 232 K.M.2 cn 
eene bevolking op nltimo 1905 van ongevcer 76000 
zielcn, waarvan een 100 tai Chineezen, De 
hoofdplaats is Midj^n, gelegen aan de Serang rivier. 
Het district heeft van over- stroomingen te lijdcn bij 
doorbraken van de dijken der Serangrivier en het 
Woelankanaal, eene a flapping naar zee van 
bovengenoenirh' rivier. Het district is verdeeld in 3 
onderdistric- ten. 
WfiDOES. (JAv_). Zie GE IT. 
WEDOES GEMBEL Zie SCHAAP. 
WEDOES WELANDA (JAV). Zie SCHAAP WEDOESAN 

(JAV.). Zie AGE RAT CM C()N\ ZOIDES. 
WEDRENNEN. In 1850 werd op het Konir. plein 

(Tanali gambir) te Batavia door do Bat；，1.1 
cTiTb, waarvan lioofdzakelijk de Engelsclie in；… 
tenen leden waren, een Jiippodroinc op.^<；i !ib met 
het doel door het houden van wcdrcmx i' :，，i, de 
verbetering van het paardenras bij to dr；顷 n. De 
voorjaarswedrennen hadden in dieri t ijd \ <•<■! 
belangstclJing en uitstekend gcbouwdc |)a；u 'l< n 
zoowel van inlandsch als buitenlandscb ra.s (Au- 
straliers) liepen destijds op de baan. Uit<-lul> heeft 
zich goleidelijk de Batavia*schc wcdloop- societeit 
ontwikkcld, die door de Regeerin/ subsidieerd were! 
en tel ken jare wedrennen or/a- niseerde, waaraan 
panrden -cn veetentoonstclliji- gen werdep 
verbonden. 

To Bandoeng word do Preanger wedloop-socic- 
teit opgericlit, welke roods in 1865 jaarlijks / 400 
aan pre mien uitloofdc voor de beste hengsten, 
merries en veulcns. Sedert 1870 Iciddc doze ver- 
eeniging cen kwijnend bestiian, (loc)i in 1880 kwain 
cr nieuw leven in en wcr<len wederom elk jsar 
wedrennen gehouden, waaraan een tentoon- stelling 
werd verbonden van vcc- cn landbou w- j)roducten, 
waarvooc do Regeering / 200。subsi- die toestond, 
welke later werd verhoogd tot / 5000. . 

Te Buitenzorg werd in 1873 een wcdloop-socio 
teit opgericht op denzelfden voel als die te jian- 
doeng, waaraan de Regeering / 2000 Hubsklie v(>r- 
leende. • 
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Do Mataramschc wedloop-societcit to Djokja- 
karta ^jonoot / 1000 subsidic, tcrwijl de wedloop- 
societcitcn to Socrabaia en Scmarang gecn subsi- die 
ontvingen.'" 

Van mecr belang voor de inlandschc paarden- 
fokkerij dan deze JEuropeesche wedloop-societci- ten 
waren de inlandsche wedrennen. Do Regcc- ring 
steldc zich. voor door het uitlovon van pre- mieii den 
inlander er toe te brengen zijn paarden good te 
verzorgen en te vcrplegen en acht te slaan op cone 
goede keuze van fokdieren en zoo het paardenras te 
verbeteren. 

Met dit doel werd achtercenvolgens toestem- ming 
verleend tot het oprichten van de wedloop- societeiten 
te Sidoardjo, Menado,. cn Fort de, Kock, voorts tot-
opficHfing van de Malangsche Harddravcrij- en 
Renvereeniging j de Japara5- schc Race-club, waar-
van enkele subsidies ontvin- gen, andcre we er niet. 
Waar veetentoonstellingen werden gehouden, zooals 
te Poeroworedjo, Koeto- ardjo, Magelang, 
Banjoemas, Krawang en Tegal enz., besloot men die 
in den regel met inlandsche wedrennen, waarbij 
prijzen en premien werden uitgcloofd. 

Naai'mate het liouden van wedrennen meet ingang 
vond en grooter offers van de schatkist daarvoor 
werden gevraagd, rees met meer na- druk de vraag of 
de daarvoor gedane uitgaven werkclijk nut afwierpen 
voor den paardcnteelt. In elk geval was gcbleken dat 
de wedrennen niet vecl bijdroegcn tot verbetering van 
den paarden- s la pel, in wclk feit de Regeering 
aanleiding vond de subsidies geieidelijk in te trekken 
en ook het houden van den totalisator te verbieden. 
Hoewel door (lit verbod de belangstelling in de races 
wel verininderde, worden toch nog elk jaar de grootc 
wedrennen te Batavia, Bandoeng en Djokjakarta 
geliouden. De inlandsche wedrennen tijdens de 
veetentoonstellingen bl even gehandhaafd, deze 
werflcn zelfs door de Regeering gesteund en aan- 
gejnoedigd. 

Bchulvc paardenwedrennon worden op het < il：
md Madoera stierenwedrennen gchouden, do g. n. 
k<'raj)pans. Deze wedrennen zijn voor den 
Madocrees het verniaak bij uitnemendheid, zij 
worden gesteund, oindat de belangen van de vee- i celt 
er <ioor worden bevorderd. Eenigen tijd zijn de 
officicclc kerappans ufgeschaft gewcest, het- geen 
dadcJijk ecu niinderc verzorging van den vecstapel 
tcngcvolgc had, waardoor de waardc van hcl vuc 
aanniurkelijk da aide en de volkswel- vaart wvril 
aangetast. Ecu cn ander was oorzaak dat de kerappans 
wecr in cere werden horsteld. be grootstc kerappan 
wordt te Paniekasan ge- liouden, tijdens de 
veetentoonstelling, waarvoor de Regcering telkcna / 
1500 subsidie verstrekte. lieeds een paar tlagen 
voordat de tentoonstelling begint, worden de dicren, 
begeleid door inland- selic m uziek, mi ar het torr ein 
gebrachl. De be- langstclling van de zijde dcr 
inlandsche bevolking is dan zeer groot； nationale 
volksfecsten worden dan gcliouden; vaak grootc so in 
men vorwed. VVa- j-cn vroeger de prijzen 
hoofddoeken, inlandsche zakdoeken, saroeng's enz., 
tegenwoordig wordt ul« le prys uitgcloofd jonge 
supericurc stieren, waarvoor de winner deze 
prachtcliercn drie jaren vrij ter dekking bcschikbaar 
moot stellen. 

Bchalve op het eiland Madoera worden ook 
kcrappan's georganiscerd in Oost-Java, n.l. in do 
residontie Besoeki. 

.WEDUWEN- EN WEEZENFONDS (CIVIEL). Ter 
vervanging van het bij Ind. Stb. 1854. No. 93 
vastgcstclde rcglcment is bij Koninklijk besiuit« van 
17 Maart 1913, No. 32 (Ned. Stb. No. 99, Ind. Stb. 
No. 359), vastgesteld ecn nieuw rcgle- ment voor hot 
Weduwen- en Wcczenfonds van Europecschc 
burgerlijko ambtenaren in Ncder- landsch-Indid, dat 
in working is getreden op 1 October 1913. 

Het fonds, bestemd tot onderhoud van weduwen 
en weezen* van de bedoeldc ambtenaren, wordt in 
stand gehouden door bijdragen, in het algcmeen van 
hunne landsinkomsten door eene korting van 5 ten 
honderd, door buitengewone bijdragen bij 
indiensttreding en bevordering en door 
huwelijksbydragen. Bovendien geniet heG fonds 
tijdelijk con jaarlijksche subsidio ten laste der 
Indische begrooting. Het wordt, onder het 
oppertoezichb van den Minister van Kolonien en 
onder het toezicht van Commissarissen, beheerd door 
een Directeur in Nederland met ecn Be- heerder in 
Nederlandsch-Indie. De Directie is gevestigd te ,s-
Gravenhage. 

Het pensioen der weduwe wordt berekend naar de 
gemiddcldc maandclijks^hc bezoldiging, welke door 
den overleden landsdienaar geduren- de de laatste 
twee jaren van werkelijken dienst werd genoben en 
bedraagt van bezoldigingen van / 100 's maands of 
minder 20 ten honderd, doch minstens / 8 's maands
； van bezoldigingen boven / 100 16 ten honderd, 
doch minstens / 20 en hoogstens / 160 '$ maands. 

De nagelatcn minderjarige kinderen genieten 
onderstand naar een vasten maatstaf. Bij het aangaan 
van een nieuw huwelijk verliest de weduwe de helft 
van haar pensioen: de onderstand dcr kinderen wordt 
daarbij in den regel verhoogd. 

Het fonds had blijkons het Verslag over 1919 op 
cind December van dat jaar cen vermogen van / 
30.246.000, de inschrijvingen op het Grootboek cn de 
effecten berekend tegen aankoopwaarde. 

WEDUWEN- EN WEEZENFONDS DER EU- ROPEESCHE 
OFFICIEREN VAN HET NEDER- LANDSCH-INDISCHE 
LEGER. Een nieuw regiemen t -voor het fonds, dat in 
werking trad op 1 Januari 1914, werd vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van 18 Juli 1913 No. 61 (Ned. Stb. 
No. 329, Ind. Stb No. 540).Het fonds heeft ten doel 
het toekennen van uitkeeringen ten behoeve van de 
weduwen en weezen der deelgcuooten en wordt 
daartoe in staat gesteld door de bijdrageu van de 
deelgcuooten cn tijdclijk door een jaarlijksche 
subsidie ten laste dcr Indische begrooting. De 
bijdragen dcr dcclgenooten worden onderschei- den 
in gewone (G% van hunne inkomsten), buiten- 
(/ewonc (bij vcdiooglng van de inkomsten, het voile 
bedrag daurvan over de cerste twee maan- den) en die 
wegens huivelijk (een vast bedrag afliankelijk van 
den rang, en met verhooging in verband met het 
leeftijdsverschil, wordendc deze verhooging niet 
toegepast indicn de deel- genoot minder dan 5 jaren 
ouder dan zijne echt- genoote is). Het jaarlijksch 
pensioen bedraagt van / GOO voor de weduwe van 
cen tweede- luitenant tot / 1800 voor die van cen 
luitenant- gencraal. De onderstandon dev nagelaton 
min- derjarigo kinderen bedragen *s jaars: / 192, voor 
een, / 300 voor twee, / 384 voor drie, f 444 voor vier 
en / 480 voor vijf of meer, indien zij een uit het fonds 
pcnsioen-genictende moeder 
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hebben en resp.%,% en vol weduwepensioen voor 
twee cn drie of meer kinderen, die niet cene 
zoodanige moeder hebben. Bij hertrouwen ver- liest 
de weduwe de helft van ha ar pensioen en wordt de 
ondci-sband barer kinderen gobracht op de helft van 
dien van voile weczen. Het fonds wordt onder het 
oppertoezicht van den Minister van Kolonien, en 
onder toezicht van Commis- sarissen, beheerd door 
een Directeur in Nederland. met een Bcheerder in 
Indie. De Directie is gevestigd te 's-Gravenhage. In 
Indie is eene Adniinistratie van het fonds (te 
Bandoeng) gevestigd. 

Het fonds had blijkens het verslag over 1919 een 
vermogen van / 8.341.000, de inschrijvin- gen op het 
Grootboek en de effecten berekend tegen 
aankoopwaarde. ( C 今, 

WEDUWEN- EN WEEZENFONDS VAN MI- LITAIREN 
BENEDEN DEN RANG VAN OFFI- CIER BIJ DE 
KOLONIALE TROEPEN. Dit fonds werd opgericht bij 
Koninklijk besluit van 24 Juni. 1908 No. 78 (Ned. 
Stb. No. 211, Ind. Stb. No. 608) en trad op I Augustus 
1909 in werking. Het fonds heeft ten doel het 
toekennen van uitkeeringen ten behoeve van de 
weduwen en weezen der deeJgenootert en wordt 
daartoe in staat gesteld door de bijdragen van de 
deelge-. nooten en door subsidien uit de Indische- en 
de Staats-begrooting. De bijdragen worden ge- 
heven: a, van de inkomsten der militairen ： 2 tot 6% 
naar gelang van den graad, en van de pen- sioenen of 
gagementen en aan eene betrekking in den kolonialen 
dienst verbonden inkomsten van gewezen militairen: 
1 tot 5 % bij gclijke gra- den als vorenbedoeld en b. 
bij huweJijk, indien de deelgenoot 15 of meer jaren 
ouder is dan zijne echtgenoote. 

Het jaarlijksch pensioen bedraagt van / 144 voor 
de weduwe van een soldaat tot / 420 voor de weduwe 
van een onderluitenant. JDe onder- standen der 
nagelatcn kinderen beneden den ieeftijd van 18 jaar. 
wier moeder aanspraak heeft op pensioen, bedragen 
0.4, 0.55, 0.70, 0.85 ' van het weduwenpensioen en 
vol weduwenpensioen, nsarmate het aantal kinderen 
1, 2, 3, 4, en 5 of meer is; en voorde weczen,wier 
moedergeon aanspraak op pensioen heeft of 
overleden is, i, | van het weduwenpensioen en vol 
weduwenpensioen, voor 1, 2. en 3 of meer kinderen. 
Bij hertrouwen verliest de weduwe de helft van haar 
pensioen en wordt de onderstand harCr kinderen 
gebracht op de helft van die voor voile weezen. 

Het fonds wordt, onder het oppertoezicht van den 
Minister van Kolonien en onder het toc- zichfc van 
Commissarisseh, beheerd door een Directeur in 
Nederland, met Behcerders in Ne- derlandsch-Indie, 
in Suriname en in Curasao. De Directie is te ^-
Gravenhage gevestigd. 

Het fonds had blijkens het verslag over 1919' op 
31 December van dat jaar een vermogen van / 
2.336.000, de yeffecten berekend tegen aan- 
koopwaarde.fjZ^ C J 

WEDUWEN-V^RBRANDING. Zie BALI en 
BALIERS. 

WEEGBREE. Zie PLANTAGO. 
WEEKDIEREN (Mollttsca). Met dozen naam 

bestempelt men een hoofdafdeeling van het 
JDierenrijk, waarvan de I n k t v i s s c e n (zie aldaar), 
de S 1 a k k e n (Gastropoden, zic aldaar) en de 
Schelpdieren (zie aldaar) de meest bekende 
vertegenwoordigers zijn. Eeij vierde 

groep wordt gevormd door de Amphineura, in welke 
klasse de primitiefstc Weekdicren, de w o r m v o r 
m i g c B u i k g r o c v i g o n (S。- lenogastres) en 
de Keverslakkcn (zie aldaar) of Chitonen (Poli/placo 
ph ora) vercenigd worden. Van Solctiogastres, 
vroeger van den Ind. Archipel nict bekend, zijn door 
de Siboga-expeditie niet minder dan 65 cxemplaren 
verzameld, die.blckcn tot 12 nieuwe soorten te 
behooren. De Weekdie- ren kenmerken zich in het 
algcmeen door een ongeleed, zijdelings symmetrisch 
licliaam, dafr aan de buikzijde mcestal een 
spierachtige. voor de beweging dienende verdikking 
(voet) bezit, die evenwel «zeer uitecnloopende 
vornien ver- *toonen kan; zoo is hij bij de meeste 
slakken in horizontale richting ontwikkeJd, 
zoolachtig ver- brecd, bij de Schelpdieren en 
Kielvoetslakkcn (Hetcropoda) zijdelings 
samengedrukt, bijlvor- mig van gedaante, bij de 
Vleugelslakken (Ptero- poda) door twee op zijde van 
het lichaam uit- staande vleugelachtige aanhangsels 
vertegen- woordigd, terwijl bij de Inktvisschen de 
krans van arnien rondom den mond en de mantel- 
trechter met den voet vcrgelijkbaar zijn. Bij de 
meeste Weekdiercn gaat van de rughuid ecn plooi 
uit, die als een mantel het lichaam geheel of 
gedeeltelijk onigeeft en een ruimte (de m a n- t e 1 h 
o 11 e) insluit, waarin de kieuwen gelcgen zijn en die 
langs den vrijen mantelrand met het omringende 
medium in verbinding staat. Bo- vendien wordt aan 
de rugzijde van romp en mantel meestal cen schelp 
afgcscheiden. uit cen chitineachtige zelfstandigheid 
(conchioline) be- staande, waarin een groofce 
lioeveelheid koolzure kalk wordt afgezet. Deze 
schelp, die in haar eenvoudigsten vorm het 
voorkomcn heeft van een nap； zooals bij de 
Schotelslakken (Patella)t krijgt bij de slakken meb 
een spiraalsgewijs gedraaid lichaam ecn gewonden 
ged'aante, maar bestaat bij de Schelpdieren uit twee 
bewegelijk met elkaar verbonden helftcn. Bij een 
aanbal vormen (b.v. Achtarmigc Inktvisschen, velc 
slakken) ontbreektzij Veneenenmale. 
Eenkenmerkend orgaan van de Wcekdicren is nog de 
tong of wrijfplaat (radula)； op den bodem der 
mon<i- holte namclijk ligt ecn gespierde tong, die 
bedekt wordt met een harde chitine-plaat, waaroj) 
con groot aantal in dwarso rijen achter elkaar ge- 
plaatste tandjes staan. Het achtcrstc uitcindc van de 
radula ligt in cen blindzak, die zecr Jang kan worden 
； hier heeft de groei plaats, terwijl de radula 
vooraan afsljjt. De tong met de ra<lula puilt vrij in 
de mondholte uit CJJ kan bij het op- nemen van 
voedsel lets naar buiten gebracht worden; de radula 
ontbrcekL bij die vormen, bij wie ecn' eigenlijke kop 
afwezig is, zooals de Schelpdieren. R. IL 

WEERTIJGER. Zie WEERWOLP. 
WEERVOORSPELLER. Zic KOEKOEK cn 

OELAATO. 
WEERWOLF, WEERTIJGER. De Lykan- tliropos, de 

wccrwolf, is iemand, die in ecn wolf, of met 
uitbraiding van de beteckenis van het woord, in eenig 
dier zich veranderen kan, juister: wiens ziel het 
vermogen bezit, het lichaam tijde- Jijk te verlatcn en 
in dat van een wolf .of ander dier over te gaan. 
(Wilken, zie o. a. Ind. Girls, 1884, 1, bl. 945 en Prof, 
de Groot „De wccrtijger in onze kolonien en op het 
Oost-Aziatische vaste- land,\ Bydr. Kon. Inst Vie R. 
dl. 5 (1898)). Het gel oof aan do vrees voor 
weerwolven is algcmeen 
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in den Indis.chen Archipcl. Bij sommige volken 
vindt men het geloof, dat allecn de ziel van den 
weerwolf-mcnsch in de cene of andero gedannto er 
op uitgaat om zich met de ziclesCof van zijn 
inedemensch te voedcn, terwijl bij andere volken 
wordt aangenonien, dat de geheele stoffelijko 
mensch zich in een dier kan veranderen. Liedcn, die 
liun cindevoelen naderen. bewerendikwijls dat een 
weerwolf hun lever hceft opgegeten. Eertijds werden 
zulko van weerwolvcrij beschuldigde incnschen aan 
een godsoordeel onderworpen, en wees dit hun 
schuld aan, dan werden zij onvoor- waardelijk 
gedood. 

Bij de Javanen is de matjan gadoengan (ver- 
momde tijger) de bekende weerwolf. De ziel van 
zulk een wccrwolf-mensch verhuist in een tijger, die 
dan op menschenroof uitgaat. Op Java [de bewoners 
der desa Prata (Brot-o, bewesten Gro- bogan) en die 
der desa Gadoengan van het district Lodaja 
(rcgentschap BJitar) zouden alien matjan gadoengan 
zyn] cn ook bp Sumatra o. a. bij de Redjangs, in 
Koerintji en de Pasemahlan- den (op de Goenoeng 
Dempo zou zich een geheel dorp van inensch-tijgers 
bevinden) gelooft men, dat geheele dorpen bewoond 
worden door men- schen, die het vermogen bezitten 
zich in dieren te veranderen. Dit vermogen krijgt 
men soms door overerving, soms door van anderen 
ge- Icerde tooverspreuken (ilmoe gadoengan). 

Zeer nauw verwant aan het geloof in weer- 
wolven is dat in heksen. Men stelt zich voor, dat bij 
con heks, die haar werk doe£, hoofd en inge- wanden 
zich van het lichaam losniaken en door de lucht 
zweven, terwijl de ooren (elders de longcn) als 
vleugels gebruikt worden. Soms reran dert het hoofd 
met de ingewanden er aan zich in een vogel of muis, 
wanneer de heks dicht bij de woning is van hem, dien 
zjj wil verderven, eu in deze gedaante dringt zij 
binnen. Zij zuigt het blocd uit het lichaam van 
slapcnden. 

De naam, dien dezc wczens dragen, is meestal 
ontlcend aan hun verschijningsvorin. Zoo noe- incn 
de Malcicrs hen penanggalan, „hetgeen uit- 
getrokken wordt", doelcnde op het lichaam, dat 
.,uit>getrokkcn'' wordt, wanneer hoofd en inge-
wanden zich verwijdcrcn. In do Molukken is de 
))aain soewangi alleen gebruikelijk, afgcleid van 
wangi, „nacht,'. Elders, zooals onder de Dajaks, 
spreekt men wecr van hantoe. De Toradja*s noemen 
do heks: taoe meboetoe cn den weerwolf taoc 
mepongko; beide uitdrukkingen beteekenen: “die 
zich afbreektn. 

Litcraluur ： De literatuiir over wecrwolven cn 
heksen wordt opgegeven in 'Alb. C. Kruyt, het 
AnimiHinc in den Jndischen Archipel, bl. J12 en I 
19. Verdcr： L. M. F. Plate, Bijdrage tot- de kennis 
van de lykanthropie bij de Sasakschc bevel king in 
Oost-Lonibok. Tijd. Bat. Gen. <11. 54, 1912.
 Alb. C. K. 
WEES- EN BOEDELKAMERS. Publiekrcch- telijkc 

instellingcn, wortelcnd in het Oud-Hol- landsch 
recht, haron oorsprong vindend in do 
>naatscliappelijkc verhoiulingcn, welke geheel het 
economiscli levcn der middelecuwsche steden, ook 
in Holland (en Zeeland), behccrschten. De half-
])rivate, half-publiekc rechtsbetrekkingcn tussclicn 
de poorters der stedelijke gemcen- schappen en hare 
Overheden leidden ertoe dat, naast eon inede-
cigendom der plaatselijke ccnheid op de goederen 
van ovcrleden burgers, ook cen ,,inundiuin‘‘ als 
mede-voogdij der gemeenschap 

werd erkend over de bolangcn van “weczen", 
waaronder to verstaan allo, ook meerdorjarige, 
onmondigon (in rechten onmachtigcn, onbe- 
kwamcn), z.a. krank- en zwakzinnigen (dullen) cn 
verkwisters (opmaeckers ende verdoenders), 
alsinedc doofstommcn, in lict kort： alle ..personae 
miscrabilis". Tocn de souverciniteit tier steden plaats 
maakto voor die van hoogcr gezag, ging het voogdij-
attribuut over op de centralc Ovcr- heid, den 
grafelijkcn souverein. Voortaan be- rusttc de 
oppervoogdij bij den Graaf van Holland* die de 
uitoefening van het „mondborgh- schap" 
(machthcbbcr en -gever) over adollijke weczen 
overliet aan het Hof van Holland en die over 
burgerlijke weezen opdroeg aan de stedclijke 
Overlicden (magistraten cn gcrechten). Het 
dagclijksch beheer were! niet aan ,,vrunden" of 
„magenn toevertrouwd, doch aan colleges van 
Wecstneesteren, die de bevoegdheid erlangden om, 
bij gebreke van den langstlevenden ouder. of 
grootouder, particulieren als subalterne voogden te 
bclasten met de dagelijksche zorg voor de persoon en 
de opvoeding van de pupillcn. Deze Raden van 
Weesmeesteren, later Wees- of Mom- boir-kamers 
gehceten (momboir, momber, mont- bor of 
mondborgh,*Vormund D.) vormden der- halve den 
schakcl tusschen do van den souverein emaneerende 
oppervoogdij der stedelijke Over- heid 
(burgemeester en schcpencn) en de parti- culiere 
(datieve) voogdij van de eigenlijke ver- zorgers, de 
„momboiren,*. 

Toen onder den voortschr可denden invloed van 
het Romcinschc rccht de testamentaire voogdij meer 
en meer ingang vond, werden de Wees- mccsteren 
van de uitoefening, c.q. aanwijzing van subalterne 
voogden, uitgesloten bij uitersten wil of bij 
testamentaire beschikking in de huwe- lijksche 
voorwaarden. Doch de bemoeienis der geweerde 
Weeskamcr met de voogdij hield daar- mede niet 
geheel op； zij bchicld als overheids- orgaan het 
toezicht daarover krachtens de door haar uit te 
ocfenen gcdelegeerde oppervoogdij, imniers een 
publiekrechtelijkc functie, waarop door de burgerij 
geen inbreuk kon worden ge- maakt. Volleclige 
uitsluiting was niet mogelijk — al gebcurde zulks 
formeel veelvuldig —, daar do Ka mer, op 
publiekre.chtelijk territoir blijvend, al is ze van 
privaatreclitclijk terrein gedrongen, moest toezien 
dat cen opengcvallen voogdij ver- vuld werd, of door 
zelf voogden aan te wijzen, dan wel die te doen 
benoemen door het gerecht. en dat rckening en 
verantwoorciing van de voog- dij - ad ministratie 
word ingediend. 

Bij de invoering van de nieuwe wetboeken zouden 
de Wees- of Momboirkainers verdwijnen. Doch 
eerst- moesten de zich onder.die colleges bevindende 
bocclels worden vereffend, waartoa bij K. B. van 1 
April 1835 de noodige maat- regelen werden 
getroffen. Bij de wet van 5 Maart 1852 werden die 
instcllingen opgeheven en hare zaken ter liquidatic 
overgedragen aan cen „Alge- inecnc Commissic", 
die na voleindiging van haro tank bij de wet van 14 
November 1879 word ontbonden. 

Met de inzettingen van het Oud-Hollandsch rccht 
word ook het vaderlandsch instituut der 
Weesmeesteren op Indischcn bodem overgeplant. 
Dit gcschicddc bij rcsolutio van do Hoogo Rcgccring 
van 1 October 1624, gevolgd door die van den G. G. 
Pieter de Carpentier van 10 Juni 1625, waarbij tc 
Batavia een Wceskamer werd 
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ingesteld en hare instructie op 23 Augustus d.a.v. 
wcrd afgckondigd. (Ned. Ind. Plakaatboek 1G02—
1S11 door Mr. J. A. van dcr Chijs, 1885 — L900). 
Bij laatstgenocmde resolutie word gocd- gevonden 
„eenc Camerc te erigeren op dewelckc ■j>jj »t 
versterven der puderen ofte scheuren van .den echte 
bcdde, de minderjarigc weeskindercn 
,'aangcteijckent, haer gocderen opgebracht endc nten 
gelegciier tijd van dezelfdc reeckeningen „bewijs 
ende reliqua zal geschicden". De nood- zakelijkheid 
der histelling werd aldus gcmoti- veerd: „alsoo wij 
bemcrcken ende van gocder “hand dagelijcx 
onderrccht wordcn, dat bij vcr- „sterven der ouderen 
dezelfder onmondige nacr- ,.gelaten weesen, ^zij 
door slofficheyt haerder „niomboiren, onbchoorlijk 
bewijs haerder aen- „gestorven gocderen, a Is 
andersints grootelijcx „vercort worden, waaruit veel 
questien in toe- „comende zouden mogcn koiucn te 
ontstaen*'. 

De Weeskamer krceg, onder oppervoogdelijk toezicht van 
het gerecht, tot t aak: bocdelbe- schrijvingen te doen, 
voogdij over minderjarigen 一、te vocren en daarin te 

voorzien en hunnc zaken te beheeren tot aan hunne 
mccrderjarigheid, d-- ■ Volgcns de Bataviasche SLatutcn 

bestond h6t college uit 3^4, later 7 We<?snieesteren, 
gekozen uit de „vroomste gequalificecrste en rijckste 

burgeren", en wel op voordracht van de sted<?lyke 
magistraten: balj uw en schepenen. President was een lid 

van den Raad van Indie, Compaghies- dienaren cn burgers 
hadden a Is leden fitting, . terwijl aan het college was 

toegevoegd een secret a ris, die belast zijnde met de 
geldelijke adiuinistratie, borgtocht had te stellen. Op den- 

zelfden voet a Is te Batavia schijnen al spoedig ook op 
andere nederzettingen in den Archipci Weeskamers to zijn 

opgericlit, doch daarvan is weinig bekend. Ter 
voorkoming dat de Wees- meesteren van hunne 

beinoeienissen werden uit- gesloten, werderi in den loop 
der jaren vcrscbil- lende voorschriften uitgevaardigd. Zoo 
wcrd in 1681 bepaald, dat allc uiterste wilsbeschikkingen 

aan de Weeskamer^ mocsten worden vertobnd en aan de i-

echterlijke colleges bevolen daaraan de hand te doen 
houden en daartoe desnoods tc <1 wingen. Hadden de 

Indische Weeskamers aan- vankelijk enkel het beheer van 
boedels, waarin minderjarigen gerechtigd waren, later 

wcrd hare taak uitgebreid tot a lie nalatenschappen,waarop 
ook meerderjarige onmondige, onbekende of uitlandige 
erfgenamen rechten konden doen gejden. In het Octrooi 
van 1671 was echter aan de Compagnie toegestaan om 

over de bocdels van hare in Indie overleden dienaren 
Curatoren te. stellen, mits zij geen kinderen, weduwen of 

erfgenamen nalieten en niemand tot executeur .■of 
administrate" was aangesteld. De Weeskamers kregen ook 

ecnige bemoeienis met solvente boedels, terwijl zij in 
1705 de bevoegd - heid kregen om allc testamenten te 
doen openen binnei) hun ressort. Het was om al deze 

gewicJi- tige function dat de Weesmeesteren moesten 
worden „geconsidereert a Is een bceedigt Coliegio 

• ,,van magistratuure over de onmondige kinderen 
,.en hacre middelen en opvoeding item dereelver 
„voogden, mitsgaders over verscheyde nalaten- 
„schappen>,, en voorts dat zij gerekend moesten 
worden „als mannen van eer en conscientie op 
„haere gepraesteerden eed in allc liaere resolution „te 
werk te gaan", (besluit J 708). Van hare 
publiekrechtelijke functie konden de Weeskamers 

nict worden uitgesloten./ln 1766 inoest dit nog 
uitdrukkelijk worden boltendgcjnaakt. Voor 
hob toezicht op de personen dcr minderjarigen 
kon- den afzonderlijke voogden worden 
bcnocind, wicn onder vcrantwoordclijklieid van 
het college fondsen konden worden verstrekt 
voor het dage- lijksch onderhoud der pupillcn. 
Voor het beheer over de tot de boedels 
bchoorende zakeij, roe- rende cn onroerende 
gocdcrcn, wcrdcn afzonderlijke voorschriften 
uitgevaardigd, regclende de wijze van 
vervreemding van gocderen cn de belegging 
van gelden. 

Onder Daendels is in de organisatie weinig 
•verandcring gekomen, alleen heeft hij de Kamcrs te 
Semarang en Soerabaia vereenigd en het gel- dclijk 
beheer van alle Weeskamers onder de (fdministratie 
van die te Batavia gcbracht, die daarvan aan de op 1 
Januari 1809 opgericlite Rckenkamer rekening en 
verant woo rdin g moest doen. Voorts maclitigdc hij 
de Weeskamer te Batavia om papieren geld uit te 
geven en nam ten bchoeve van het Gouverncment een 
inillioen < rijksdaalders van haar over, in ruil voor 
twaalf- ■, honderd duizend gulden aan papiergeld. 

Na de opheffing der O.-I. C. werd bij besluit van 
23 October 1818 door de Conunissarisseu- Generaal 
Elout, Van der Capellen en Buyskc、 een nieuwe 
algeineene instructie voor alle Weeskamers 
vastgestcld, n.l. voor die te Batavia, Semarang, 
Socrabaja, Malacca, Macasser cn Ambon. 
'lie IideSelka}ners waren afzonderlijke, niede door 
het Centraal Gezag ingestelde colleges, belast met de 
beschrijviiig en het beheer der boedels van overleden 
niet-Christenen, waarom zij ook wcl „onchristclijke 
Wce'skamcrs'' werden gc•- noemd. Met eerste 
College van Boedelmcestcn n werd te Batavia 
ingesteld bij resolutie van <l<-n G. G. van Diemen 
van 2G Mei J 650, afgekondigd 28 December d.a.v., 
op grond van de overwcgiii^ dat er zoo velc 
verduisteringen ten nadcele van overleden 
onchristenen waren. De rcgcling vo<>i de 
Boedelincesteren werd hoofdzakelijk - schoeid op 
den lecst van die voor de Wccsinc* - teren, 
vcrschillcnd enkel voor wat betreft h<-i, 
voogdijrecht; daarbij was bepaal(l,dat de inin<k：j - 
jarigen onder de hand cn het toezicht van l nieesteren 
zouden koinen en blijvcn, de nianii< i> tot hun 21stc 
jaur, de vrouweji echter, Lcnzij zij trouwden, haar 
leven lang. De Boedclkajuer wa、 samengesteld uit 9 
leden, den President, ecu Conipagnicsdienaar, 
eronder beg re pen; voorl.s een ambtelijk lid, 2 
burgers, 3 Inlanders en 2 Chineezcn. Aan 
Boedelmecstercn was voorts o)»- gedragen het 
onderhoud van het Cliincesch ho>- pitaal en van de 
ambtelijkc woning van den Kapitein-Chinees, die 
voor het gebruik daarvan Jiuur had tc betaJen. Ten 
behoeve van het Chi neesch hospitanl waren 
verschillendc heffingen voorgeschrevcn, o.rn. van 
Chineezcn, waiuiccr zij naar hun vaderland 
vertrokken, in het huwe lyk. traden of eon 
begraafplants van de Com- pagnie afgestaan kregen, 
cn van Molianunedanen bij hun huwelijk of bij het 
vrijlalen van slaven. De Boedelmecstcren hadden 
ingevolgc resoluties van J 741 en 1752 jaarlijks open 
bare rekening e)i verantwoording va» hunne 
administratie af 如 leggen en wel aan twee 
gecommitteerdcn der Regeering. 

Boedelkamers en Weeskamers hadden hare 
beambten te bezoldigen uit eigen iiikonisten. 
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Het salaris dcr meestcren was do vcertigsto penning 
van allc ontvangsten, buiten bczw<iar van de 
Compagnic. “ 

In 1808 had Daendcls de colleges van Wecs- 
meesteren en Bocdelineesteren tc Semarang 
saniengesmoltcn en richtte hij ook te Socrabaja <^en 
college van Wees- en Boedelmccstcrcn op. Na het 
herstel van het Ncderlandsch gezag werd, gclijk 
gezegd, een algcmecne instructie vast- gesteld, van 
toepassing op bcide colleges, welke tevens werden 
vereenigd, inct uitzondcring aan- vankclijk van die tc 
Batavia. Bij de in 1819 afgekondigde instructie voor 
de Radon van J ustitie werd aan deze, 
„geconsidcrcerd als op- pervoogden over alle 
minderjarige erven"； do bevoegdheid gegeven om 
voorloopige maat- rcgelen te treffen tegen 
particuliere voogden, tegen wie klachten en 
bedenkingen waren in- gebracht. De wijze van 
belegging dcr beheerde gclden, in id dels hypotheek 
op onroerende goe- deren, word in 1823 en 1839 
opnieuw geregcld, terwijl in 1827 bij de oprichting 
der Javasche Bank belegging bij die Bank werd 
toegestaan. De samcnstelling der colleges bleef in 
den loop <ler jaren ongewijzigd; alleen moesten alle 
beam bten uit 's Lands kas worden bczoldigd, terwijl 
op plaatsen, waar geen Kamer was gevestigd, agen 
tschappen werden opgericht. 

Jn de nieuwe wetgeving voor Ned.-Indie, inge- 
voerd op 1 Mei 1848, werden organieke bepa- lingcn 
opgen omen, de bestaande rechtsinstel- Jingen 
betreffende. Zoo in de. „Bepalingen om- trent de 
invoering van en den overgang tot de nieuwe 
wetgeving", afgekondigd bij publicatie van 3 Maart 
van dat jaar, n.l. in § 7 (artt. 70 — 72): „van het 
beheer der Weeskamcrs en Boedclmeestcrs'' cn § 12 
(art. 80): „van liet loon" <?nz., bcpalingen, wclke 
hoofdzakelijk bcoogden buiten twijfel tc stellen de 
verbindende kracht dcr bestaande wettelijke 
regelingen, voor zoover die zijn overcen te brengen 
met de bcpalingen dcr nieuwe wetgeving. Het 
Rcglcment op de Rechlcrlijke Organisatie en het 
beleid der Justitie, afgekondigd bij publicatie van eon 
jaar te voren (1847), geeft in art. 132 op Java „het 
oppcrtoczicht over de Weeskamcrs en voog- dijen” 
aan de Baden van .Justitie, doch een rcgcling van dat 
oppcrtoczicht bleef uit, oindat tusschcn lict 
ontwerpen van dat Regiement (1842) en de 
ongedacht late invoering daarvan, tegelijk met de 
nieuwe wctbocken (1848), het lot van de, met dat 
oppertoezicht in nauw verband staande, van ouds 
bekende oppervoogdij van het Gerecht was beslist. 
Daar het reglcmcnt <»p de R. 0. oorspronkelijk 
bestemd was om cerder dan het B. W. in working te 
treden, zou lict eerste in het algeincen bepalen dat het 
op- pertoezicht bcrustte bij de Radon van Justitie, 
terwijl het B. W. de tank dcr Kamcrs zou om- 
schrijven. Bij de invoering echter was het met het 
instituut der gercchtelijke oppervoogdij gc- daan cn 
had art. 132 R. 0. allo bctcckenis ver- JOHJII ; ook het 
ojjpertoezicht door de regie men ten ♦)p hot 
rechtswezcn in de Buitcnbezittingcn aan de Kaden 
van Justitio tc Padang, Makasscr cn M 6(ian gegeven, 
hceft geen zin. In het Burgcrlijk Wet book handclt de 
dertiende afdceling van den vijft ienden titel van het 
cerate bock (artt, 415 — 418) blykcns het opschrift 
over do Weeskamcrs, en bovat deels organieko 
bcpalingen, dcels voor- schriften, wdke in een 
instructie thuis behooren. 

iv 

Gelijk gezegd zijn ae, vroeger con afzonderlijk 
bestaan govoerd hebbende, colleges van Wees- 
meesteren en van Bocdclmcesvcrcn sedert ver- 
ecnigd. Als Bocdelkamcr fungccrcnd worden aan de 
Wceskamer ]eden van Chinceschcn en Inlandschcn 
landaard toegevoegd. Hoewcl het beheer van beide 
instellingen in hetzelfde ressort een gchcel uitiraakt, 
is bchalvc de samenstcHing ook nog do taak van het 
college als Wceskamer verschillcnd van die als 
Boedelkamer. 

Als Weeskamers vervullen de colleges ten aan- 
zien van Europcanen en met dezen gelijkgestel den 
en tevens ten aanzicn van Vreemde Ooster- lingen, 
voor zoover zij burgerrechtelijk met Europeancn 
zijn gelijkgestcid, in hoofdzaak de volgende taak： 
a. waameming der voogdij, zoolang een voogd 
ontbreekt, of deze in gebreke is in de uitoefening der 
voogdij (artt. 360 en 332 B. W.); b. toeziende 
voogdij (art. 366 B. W.); c. beheer van het vermogen 
van minderjarigen, aan wier voogden dat beheer is 
ontnomen (art. 338 B. W.); d. curatecle over de 
ongeboren vrucht (art. 348 B. W.); e. toeziende 
curateele (art. 449 B. W.); /. beheer van het 
vermogen van curandi, aan wier curators dat beheer 
is ontnomen (art. 452 jo. 338 B. W.); (/. beheer der 
aan boord van N.-I. zeeschepen na- of achter- 
gelaten goederen van overleden, vermiste of 
achtergebleven passagiers en schepelmgen (Ind. Stb. 
1886 no. 131); i. registratie en opening van uiterste 
willen (arvt. 41 en 42 Ov., artt. 937 en 942 B. W.); j. 
beheer van onbeheerde nalaten- schappen (art. 1127 
B. W., vgl. Ind. Stb. 1900 nos. 127 en 201, 1905 no. 
347 cn Bijbl. 5048); k. curateele by faillissement 
(art. 13 Faillisse- mentsverordening Ind. Stb. 1905 
ro. 217). Bij het vervullen van hare taak houclen de 
Wces- kamers zicb aan hate instructie, vastgesteld 
bij Ind. Stb. 1872 no. 166, later herhaaldelijk ge- 
wijzigd en aangcvuld. Ter zake van hare be- 
mocienissen berckenen zij beheerloonen en leges 
volgens Ind. Stb. 1854 no. 79, zooals dat is aan- 
gevuld en gewijzigd. Buiten hare standplaatsen 
worden zij vertegenwoordigd door agenten, 
voorzien van een vooraf door de Regecring goed to 
keuren bandleiding voor hunne wcrkzaam- heden. 
Een vertegenwoordiger voor Nederland wordt 
benoemd door den Minister van. Kolonien, die zijne 
instructie vaststelt (Ned. Staatscourant 27 April 
1916 no. 99). 

Als Boedelkamers hebben de instellingen in 
hoofdzaak de volgendo taak te vervullen: I. ten 
aanzicn van Vrecmdc Oosterlingen, niet onder- 
worpen zijnde aan het burgcrlijk recht voor 
Europcanen, cn ten aanzien van Inlanders in de 
rcsidentie Batavia (Bijbl. 3946): a. do uitoefening 
der voogdij bij gebreke van een voogd (Ind. Stb. 
1828 no. 46); b. beheer van het vermogen van 
ininderjarigen bij gebreke van be- hoorlijke 
zekcrhoidsstelling voor dat beboer door den voogd 
(Ind. Stb. 1845 no. 15); c. registratie en opening van 
uiterste willon (Ind. Stb. 1828 no. 4G)； b. beheer 
van onbeheerde ualatenschap- pen (Ind. Stb. 1828 
no. 46, 1855 no. 79 cn 1905 no. 347); II. Ten aanzicn 
van Inlanders en met dezen gelijkgestelden: a. 
tijdelijk beheer van boedels bcdocld in art. 231 Ini. 
Rcgl.; b. beheer dcr nalatcnschappen van. inilitairen 
bij ont- stentenis van daarop rcchthebbcndcn (Ind. 
Stb. 1872 no. 208); c. bcheor dcr opbrengst van 
verkochtc na- of achtoi,gelatcn goedoren van 
47 
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overleden, gedeserteerde of vcnniste schepe- lingen 
van de Gouvts. of de Ned. marine (Ind. Stb, 1904 no. 
342. 1918 no. 68): d. behecr over •de aan boord van 
N.-I. zeeschepen na- of achter- gelaten goederen van 
ovcrlcden, vcnniste of achtergebleven passagiers en 
schepclingcn (Ind. Stb. )886 no. 131). De instructic 
der Bocdel- kamers is vastgesteld bij besluit van den 
Com- missaris-Generaal van 31 Mei 1828 (Ind. Stb. 
no. 46), zooals dat in den loop der jaren is ge- wijzigd 
en aangevuld. Ook de Boedelkamers brengen 
behcerloonen en leges in rekening. De agenten der 
Weeskamers zijn tevens gccom- mitteerden der 
Boedelkamers. 

Bij Gvts. besluit van 30 Maart 1920 no. 22 (Jav. 
Courant 9 April) is ecnige wijziging ge- bracht in de 
organisatie van het Departement van Justitie, 
waaronder de Wees- en. Boedelkamers ressorteeren, 
ten behoeve van het toe- zicht op die colleges. 
Daarbij is in dienst gesteld een Hoofdinspecteur, 
hoofd van den Weeskamer- dienst, een inspecteur en 
verdcr personeel; terwijl tevens een instructie is 
vastgesteld voor «den Hoofdinspecteur, die onder de 
bevelen van den Directeur van Justitie de algemeene 
leiding heeft van en het toezicht op den 
Weeskairerdienst. In overweging is tevens genoinen 
om de ressorten der drie Wees- en Boedelkamers op 
Java in tweeen te splitsen en nieuwe Kamers in to 
stellen te Bandoeng, Soerakarta en Malang. 

Over het rechtskarakler der Wees- en Boedel-
kamers is herhaaldelijk strijd gevoerd, met name 
over de vraag of die colleges al dan niet als rechts- 
personen zijn aan te merken. Tijdens de O.-I. C. 
waren de Kamers vermogenssubjecten; hare 
inkomsten, uit boeten, leges en niet uitgekeerde 
renten, vormden een eigen afzonderlijk ver- mogen, 
dat vermeerderd werd door kapitalcn, welke 
toevielen aan onbekende weezen en die, welke niet 
binnen den verjaringstermijn waxen opgevorderd. 
Daaruit werden de salarissen bc- taald van het 
personeel, alsmede de kosten voor onderhoud en 
opvoeding van behoeftige kinderen. Tegen 
rentebetaling nam de Compagnie het geld dor 
Weeskamers in deposito; doch beschikte ook wel 
eens eigenmachtig over dat vermogen, onder het 
motief dat dit der Compagnio toe- behoorde en de 
colleges slechts het vruchtgebruik hadden ； of wel 
ze bestemde het „overtolligen geld voor de stichting 
van een gebouw voor den openbaren dienst of voor 
een pieuse zaak. De Hooge Regeering verminderde 
ook wel de depo- sitorente of betaalde die heelemaal 
niet. De instructie van 1818 besliste, dat de 
Weeskamers geen eigen fonds mochten hebben, en 
al wat daaronder kon worden gerekend in *s Lands 
kas hadden te shorten. Salarissen en andere kosten 
mochten eerst na autorisatie worden betaaid. 
Desondanks vormden de Weeskamers „reserve- 
fondsen", die zij langen tijd onder zich hielden als 
een van den fiscus afgezonderd vermogen. De 
instructie van 1872 bepaalt in art. 3, dat de kosten der 
Weeskamers komen ten laste en hare inkomsten ten 
bate van den Staat. Ofschoon daaruit kan worden 
opgemaakt dat van rechts- persoonlijkheid, van 
rechts- en handeJingsbe- voegdheid geen sprake kan 
zijn, zou uit andere organieke bepalingen (artt. 8 en 
12 Ind. Stb. 1897 no. 230, art. 33 der instructie, artt. 
371, 374 en 392 B. W.) kunnen worden afgeleid dat 
de colleges rechtsbevoegdheid, het „jus standi in 

judicio" hebben. Een constantc jurisprudentie kont a 
ail do Weeskamers rcchtspcrsoonlijkheid toe als 
juridischc personen, als zedelijkc licha- men, 
bevoegd om eischend en verwefend in rechtcn op tc 
treden, en rechtcns aansprakclijk wegens 
verbintenissen uit overcenkonist of uit de wet, en 
veroordeelt die colleges dan ook in prive tot 
vergoeding van kosten, schaden en interessen, 
zoomede in proceskosten, welke ten slotte ten laste 
komen van den Lande. De nood- zakelijkheid wordt 
dan ook ingezien om de be- staandc bepalingen en 
voorschriften, welke door hunne onduidelpke 
redactie aanleiding geven tot die rechterlijke 
uitspraken, te herzien. van welke gclcgcnheid tevens 
gebruik zal worden gemaakt oin de organieke 
bepalingen in de In- dische wetgeving op meet 
logische wijze dan thans onder te brengen. 

Literatmir. De Groot, Inleiding tot de Hol- 
landsche Rechtsgclcerdheid ； Mr. S. J. Fockema 
Andreae, Het Oud Ned. Burg, recht； Idem, 
Aanteekeningen op de Groot I； Mr. E. Bergsnia, 
Over de weeskamers zooals die vroeger in Holland 
en Zeeland bestonden； Mr. S. van Leeuwen, 
Rooms-Hollancls Regt ； C. J. Graaf von Rantzow, 
De Wees- en Boedelkamers in N.-I. 1909; Mr. A. A. 
de Vries, Indische Weeskamers, in Themis 1915 no. 
4; Idem, de Indische Weeskamers in het 
voogdijrecht, in Themis 1916 no. 3; Idem, Het 
rechtskaraktcr der Indische Weeskamers, in Themis 
1918no. 4; Mr. J. H. Carpentier Alting, Het 
regiement op liet collegie van Boedelinees- teren van 
1828, in Recht van N.-I. LX. Zie ook Tijdschrift 
Binn. Bestuur 1914; Mr. F. C. Hek- meyer, 
Verordeningen Wees- en Boedelkamers 1916. Ind. 
Tijdschrift v. h. jecht, 113e dl. 1919 bl. 328 vjg. 

WEESBOONTJES. Zie ABRUS. 
WEESHUIZEN. Reeds spoedig na de vestiging 

van het Nederlondsch gezag in Indic maakte do zorg 
voor weezen cn verlaten kinderen een deel uit van de 
Regeeringsbejnocienis. Wel is waar was het de 
particuliere liefdadigheid, die Wecs- huizen. in het 
levenriep en ondcrhield, maar niet- temin verleende 
de Regeering stoffelijken steun, benoemdc de 
regenten enz. en steldo rcgleinenlen vast (o.a. door 
de. Gouvs. Gen. Brouwer in 1635, Mossel in 1752, 
enz). Op zeer bescheiden schaal begonnen — de 14 
kinderen to Batavia, wnarover Brouwer in 1635 een 
Opziener aansteidc, waren ondergebracht „by de 
Diaconie achter haere huysingc op de Tygers graft" 
—, werd spoedig de behoefte aan uitbreiding 
gevoeld cn in 1639 aan de Wcstzijde van de 
Rhinocei'os-gracht de cer«te steen gelegd voor een 
afzonderlijk weeshuis. Op Ainboina verrees in 1680 
een weeshuis door ecn testamentaire bcschikking 
van een Christen-Chi- necs. In Qheribon werd door 
don Gouv.Gen. Mossel in 1753 de opricJiting van 
ecn weeshuis bcvolen, om to voorkomon dat „vec]e, 
aldaar in 't wild lopendo cn oinswervende anne 
bastaarden en. weesen van Europeesen niet meer 
vcrwildercn en verbasterenn. Makasser had dcstijdK 
reeds ecn weeshuis, Kocpang kreeg er cen in 1759, 
terwijl ook Semarang omtrent dien tijd zoo'n 
inrichting bezat, ten, minste do Gouv. Gen. van der 
Parra go- lastte in 1773 den „Samarangsche 
Ministers,* dat alle weesjongens van 12 jaren of 
ouder, als „jong matrosen" dienst moesten neinen 
„ten ware iemand geinclinecrd mogte zijn hon, 
buiten Jaste van de Diakony of van lict weeshuis, na 
zig tc 
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n co men en voor Jiunne opvoeding on ondprhoud 
Zorgc tcdr&gcn". Doord，c ongunstige tijdsomstan- 
digheden in het laatst dcr 18c en 19e eeuw zijn 
waarschijnlijk vcrscheidcn weeshuizen te gronde 
gegaan. Bekond is dat de Gouv. Gen. Dacndcls in 
ISIO het Chcribonsche weeshuisophief endekindc- 
ren naar het Bataviasche deed overplaatsen. Van den 
Bosch achtte het in 1831 wenschclijk aan den 
onhoudbaren toestand een eindc te niaken door te 
bevelcn, dat de rondzwervende verlatcn kinderen van 
ini. moeders en europ. vaders voor gouvernements 
rekening in de parti- culicrc wees- cn armenhuizen 
zouden worden opgen omen, waarmede tevens wedcr 
rcgecrings- inmenging gepaard ging. In 1849 had de 
Regce- ring reeds ecne doorloopendc machtiging 
gegeven voor de plaatsing voor hare rekening van 
200 kinderen in het Protestantsche en 240 in het 
Roomsch-Katholieke weeshuis te Scmarang. Se- dert 
gaat zij voort met het geven van subsidicn of het op 
andere wijzc verleenen van steun aan de particuliere 
weeshuizen. Voor de in Neder- landsch-Indie 
bestaande inrichtingen tot ver- pleging en opvoeding 
van weezen en verlaten kinderen van Europeesche 
afkomst zie LIEF- DADIGHEIDS-
INSTELLINGEN. 

WEGEN. Ook in den beperkten zin van rij- 
wegen, kan het begrip: wegen zeer verschillcnd 
worden opgevat. 

Verstaat men daaronder de bancn, die bij het 
verkeer te land gcrcgeld gevolgd worden, dan heeft 
men in Indie, evcnals elders, wegen gekend, schier 
zoolang als het land door mcnschen bewoond is, of 
eigenlijk reeds langer, want ook de kudden olifanten, 
buffcis en herten in de bosschcn cn grasvelden 
hebben reeds hun vaste, door natuurlijkc 
omstandigheden aangewezen paden. 

Neeint men het woord wegen cchter in de. zecr 
beperkte beteekenis van steeds ook voor voertuigen 
bruikbare verharde wegen, dan zijn de wegen in Indie 
van moderne dagteekening. Daarmcde is cchter in 't 
allerminst nict gezegd dat Tndiii in dat opzicht 
achterlijk is, vergclcken bij andere landen; want Java 
had ccrder zijn doorgaanden verharden postweg dan 
Nederland zijn doorgaande verharde hoofdwcgen ； 
cn het is cen onbetwistbaar feit, dat Java ook thans 
nog allc Aziatische en vcrscheidenc Europeesche 
landen verre voor is, wat . zijn wcgenstelscl aangaat. 

Do bancn waarlangs thans de grooto wegen op 
Java loopen hebben, in hoofdzaak en in 
hoofdrichting, ook voor de vestiging van het 
Nederlandscho gezag zekerlijk reeds als vcrkcers- 
wegen gediend; cn to oordeclen naar do grooto 
wegen, die bij de vorovering van Lombok .wcr- den 
aangetroffen en do omstandigheid dat do oudo 
Inlandsche rijken op Java bij hun vorste- lijken praal 
ook van wagens gebruik maakten, mag worden 
aangenomcn, dat tijdcns den bloei- tijd van dio rijken 
ook op Java reeds groote hecrbancn werden 
aangetroffen, waaraan de Rcgeerdors van het land 
zoo nict geregcld, dan toch ondcr omstandigheden 
hun zorg besteed- dcn. Het is echter tevens 
waarschijnlijk dat bij het dalen van de niacht der 
oudo Javaanscho »tatcn die hcerbanen door go mis 
aan voldoondo zorg wedcr in hoofdzaak vcrviclcn en 
zijn torug- gezonken tot den toestand van 
vorwildering, waarin ze voor cn tijdcns de 
heerschappij der 

Oost-Indische Compagnie vcrkccrden; wat niot 
wegneemt, dat ook in dicn tijd nog wcl hier en daar 
ccnigc zorg voor de wegen valt op te mer- ken, 
zoowcl bij het Bestuur dcr Compagnie, als bij do 
Inlandsche besturen. De O.-I. Compagnie bcpaaldc 
zich op het stuk van wegen-aanlcg tot het 
allcrnoodzakelijkstc cn lict dan, zooals te Batavia, 
het onderhoud door de ingezetenen bekostigen, of zij 
verbond, zooals in de Omme- landcn, aan het 
landbezit de verplichting tot het in goeden staat 
houden der wegen. Wanneer strategischc belangen 
het vorderden, word echter so ms tot ccn belangrijkcn 
weg-aanleg overge- gaan, zooals in de 17de eeuw het 
geval was met den weg naar Bantam (N.-I. 
Plakaatboek. Ill, bl. 95). 

Dat ook de Inlandsche besturen zich so ms aan de 
wegen lieten gelegcn liggen, kan blijken uit enkele 
berichten van ooggetuigen, zooals voor Midden-Java 
uit de reisbeschrijving van R ij k- 1 o f van G o e n s, 
die in 1656 van Semarang naar de hoofdplaats van 
Mataram, het tegen- Woordige Djokjakarta, trok, 
welk stuk is opgenomen in de Bijdragen tot d e T a a 
L-, Land e n Volkenkunde van N.-I.；' 4de deci 
(1856), bl. 307. Hij passeert den weg van Semarang 
over Oenarang en Salatiga en den derden dag： „de 
rivier"'Damac£',-loopendc tusschen 't geberchte met 
groot gedruis langs de clippen door, over dowelckc 
ccn schoone massive brugh geleijt is, van dicke Jatij 
balcken ondersteunt； ieder plank van dese bruch is 
een balck van 10 a 12 duijmen viercant, be quae m 
oin met duijsende elphanten ende swaer geschut over 
te marchcren; do lenghte is omtrent 300 passen,^. 

Dat er tocn ook in andere richtingen wegen liepen 
blijkt uit de volgende passage (bl. 348): ,,De groote 
populeusc hoofdplaats Mataram heeft 3 wegen oin 
uit deselve te vcrtrecken ende anders geen, te weton: 
de eerste hier vooren beschree- ven, als den 
gemeyiisten, gaet uijt de Mataram Noordwaarts nae 
Samarangh, welcken wcch. als den gemackelijxten 
ende cortsten door de poort Tadic. mcest bewandelt 
ende ordinadr bereijst wert; de 2de wegh gaet nae 
Westen* ende compt uijt omtrent Tagal,^ doch is seer 
moeijelijek; de principaelste poort is hier ge- nacmt 
Tourajan; de 3de wegh gaet nae't Oostqn en compt 
uijt omtrent Balambanghan, ende met een sijd wegh 
nac Grissee ende Jortan; deese poort ofte uijtgangh 
wert genaempt Bongor, nae de naem van de grootste 
rivier van 't hoelo land, dio omtrent Grisseo in zee 
loopG". 

Ecne andere expeditie, die eenig licht werpt op de 
wegen in do binncnlanden van Java, is die van 
Antonio Hurdt, welke in 1678 in gezelschap van den 
Soesoehoenan van Mataram naar Ktidiri trok om 
Troeno Djojo to vor- drijv.en. Hot dagregister van 
Hurdt en con copie van de daarbij gevoegde 
schotskaart zijn over- genomon in het IVde deci van 
do O p k o m s t van het Ned. G o a g o v e.r Java van 
J hr. Mr. J. K. J. de Jonge, bl. 219 e.. v. Hurdt zclf 
aanvaarddo dozen gedenkwaardigen tocht op 5 Sept. 
1678 van uit Japara, terwyl cen deel dcr troepen 
ondcr kapitein Tak uit Semarang cn eon ander decl 
onder do kapiteins Rcnesso en Muller uit Rejnbang 
oprukte. Op do bcdocldo schetskaar厂商.~~He 
gepassccrde 
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plaatsen met do toenmaligo namcn opgcgcven en, 
daar vclo van dezo ook thans nog wcl tehuis zijn to 
brengen, kan men zich ccn voldoend nauwkourig 
denkbceld van dezo troepenbc- •weging maken. De 
macht van Hurdt zelf bc- woog zich van Japara over 
Calijamat naar •Cocdu^,.(Kocdocs) cn toen blijkimar 
langs den iHnteroever der Tanggoelangin-rivicr naar 
Go- ■dong, om vandaar over Panawangan bcwcsten 
de Serangrivier Zuidwaarts te trekken tot „Calanghn. 
Hienncde kan Kalangbantjar be- doeld zijn en word 
die rivier, welko hier West- waarts ombuigt, 
gepasseerd om nu het grens- gebergte tusschcn 
Grobogan en Soerakarta, over te trekken. Na op 18 
September te Kalang te zijn gekomen, werd daar cen 
paar dagen halt gehouden: „achter ons lag het 
gebergtc Ingwates, ter regterzijde do heuvelen van het 
doeson Kalang, voor ons de bergen Tangal, waarovcr 
marschcrcn moesten, ter linkerzijde de bergen 
Gaudo". Op 19 Sept.: „Het jav. volk bezig met den 
weg over het gebergte Watou Tinap, op te ruimen, 
1000 dragers uit Grompol ontboden en brief 
afgezonden naar Batavia over Japara". 

20 Sept. „Ondcr regen en onweder op marsch -
getogen over 't gebergte Kandang door Watou Tinap 
in het district van Tagol, zijnde een kwade weg, 
uitgespoeld, vol van groote steenen en boomen, 
overigens door een schoon djati- bosch" .... 

Op 21 September was men aan de groote rivier 
Samangi (de Solo) en daags daarop te Grompol, waar 
kapitein j?ak, die van Semarang de gewonc route over 
Oenarang, _Kartasoera. en Soerakarta gevolgd had, 
zich bij Hurdt voegde. Van dit punt uit splitste de 
macht zich echter weder in tweeen en op 25 
September gaat Tak bezuiden de La woe langs een 
trace, •dat vermoedelijk tusschcn dit en het Kadoe- 
wan-gebergte doorliep, om, na de „Songi- . Sariket", 
vermoedelijk de Gandocng-rivier, gepasseerd te zijn 
te P.onorqgo te komen. Van hier , zijn in Noordelijko 
richting twee wegen naar MadjofiO^geteekend. de 
Oostelijke meest dirccte passeert „Egginglangh, Een 
geweesen Ko- ninckryck, nu woest". De anderc, door 
Tak gevolgd, buigt Westwaarts de rivier weer over 
•naar “Kamagattan" (MagStan) en dan Noord- 
•oostelijk naar Madioeh. Inriiiddels was Hurdt 
■benoorden de Lawoe opgerukt, nadat kapitein. 
Westdorp met de voorhoede hem een lialve dagreis 
vooruit ging. By de gevolgde route wijst ,,Moukon" 
misschien op Moengkong, thans aan den postweg naar 
Ngawi, doch verder schijnt men een Zuidelijker 
richting gevolgd te hebben, die wcl benoorden 
Djogorogo omging, maar dan o. a. via Papatee 
(Maospati) direct fop Madioen aanliep. Van Madioen 
ging do tocht over Tjaroeban, waar Zuidelijk nog een 
plaatsjo „Patoeman,, staat aangewezen, doch toen 
schijnt men aan het dwalen gcraakt. Op 6 October zegt 
het dagregister: „Achterniiddag 2 uur opgerukt van 
Kadjang, passeeren na een half uur de rivier 
Bengawan, latende aan de regterhand het dorp 
Tsajroeban. Door den nacht overvallen, wordt er 
gebivouakkeerd, zonder iets te eten te hebben". 

7 Oct. ,,Met den dag voortgerukt, door een groot 
Djatibosch, na gepasseerd te zijn een ri vierspruitje 
Kadong Panarang. Grooto hitte, 

de koelies vallen op den weg nedcr, d'Ed. Hurdt doet 
hen verkwikken met een weinig water dat hij nog 
hadt; anderen cten bladercn. Zijn op den vcrkcerdcn 
weg, Sindoradja en Socranata hebben niet gezorgd, 
voor oten cn kwartier, heftige verwijten aan dezeii. 
daar- over. Bcrigt van de kapit. Rcnesse en Muller 
uit Balora. Des achtermiddags weder opge- 
marschcerd, door wilde boschagicn, passeren de 
riviertjes Oelo en Sarangan, de ccrstc vuil en de 
tweede droog,<Het leger heeft gebrek aan water, rust 
wegens vennocidhcid. De admiraal deelt brood en 
arak uit. Op dit oogen- blik komt tijding dat de 
vijand op een half uur afstand bepaggerd ligt. De 
Comp, van Altmeijer, met ecnige Makassaren cn 
Javanen derwaarts gezonden, een uur later berigt dat 
de pagger genomen en de vijand gevlugt was. 's 
Avonds trekt het leger in dien pagger bij de rivier 
Tongler, waar het leger verfrischt wordt". 

Nog heden ligt aan de Kali Widas de desa 
Toengloer, zoodat men uit dit citaat met de kaart 
vergeleken zich cen duidelijke voorstel- ling kan 
maken hoe de coinmunicatie in die dagen was. 
Hoewel slechts incidentcel uit rap- porten gewag 
wordt gemaakt van de ontmoe- tingen der colonne 
van Rencsse en Muller, blijkt uit het op de kaart 
aangegeven trace van hun tocht, dat ook in Rembang 
de door- tocht uiterst bezwaarlijk was, zoowcl door 
de terreinbezwaren als door de vijanden, die ont- 
moet werden. Om van Rembang naar Blora te 
komen wordt een groote Westelijke omweg 
genomen door Japara, waarbij Montcesit als 
Meteset, Gboek wellicht als Gabocs en Angka- tan 
te herkennen zijn. Hier gaat de tocht Zuidwaarts over 
het gebergte en herkent men in Tran j ata wellicht. 
Tjarat, in Mareetsa jnis- schien Mritjo, told at de 
voorinalige Soloschc enclave Selo bereikt wordt, 
waar de vlakte Tangon nu nog to vinden is. „Die van 
Ceccla waren zich komen vcrncdcren" (t. a. p. bl. 
222). Het “Brigandjing", waar zij “principalyk" 
rencontres met vijandclijke troepen hadder), moot 
hier in de buurt liggen. Op den tocht Oost- waarts 
zijn to herkennen Gadir (Katir), Calij pagadt (Kali 
pegat), Wierasarij (Wirosari). Coewoet (Koewoe) cn 
Gdon (Gcdocng tjawet). De „Songij paggadf1, die 
dan wordt overgc- trokken, inoet de Loesi zijn, 
waaijia men ten slotte to Blora komt. Vandaar gaat 
het om- laag naar de Solorivicr o. a. over Zijken 
(Djikcn) en Kouluwangh (Keloewan), waarna dezo 
rivier langs den lirkeroover stroomop gevolgd wordt 
tot Zijpan" Panoulungh, nict zooals op bl. LXvi door 
Mr. de Jonge wordt ondcrsteld Bodjonegoro, doch 
het oude Djipan, waar een kraton gestaan heeft cn in 
de nabijheid waar- van thans nog Panolan ligt. Van 
deze plants schijnt de colonne eerst Oostelijk 
gemarcheerd te zijn tot Modjosawit, want in 
“Paloukicuan" herkent men Plockisan, dat daar in de 
buurt ligt, cn toen in Zridclijke richting over het 
gebergte, waar nu ccn pud staat aangegeven over 
Tritik beoosten den G. Pandan. Op do schets- kaart 
wordeh do plaatsen Antroe, Dandecr, Blanbangh cn 
Pandangh vcrmcJd. Men kwam zoodoende in het dal 
van. de Widas-rivior. Op 16 Oct. ontvangt Hurdt 
bericht, dat zij tc Ant joe (Ngandjoek) zijn 
aungekomen cn kort daarop vereen igt hunne colon 
no zich met de 
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zijno in de Icgerplaats to Singkal, benedcn- strooms 
van Kediri. • 

Eon blik op den tocstand 68 jaar later gevcn do 
„Dagelijkschc aantcekcningen van het voor- 
gcvalleno, gedurendc de reyse van den Gou- 
vcrneur-Gcneraal G u s t a a f Willem van 
Imhoff, naar Java's Oostkust in het voorjanr 1146’ . 
opgenomen in het 1c deol (1853) der B 日 dr. tot d e 
T a a 1-, Land- en V.k. van N.-I. (bl. 307 e v.). Dezc 
vertrok op 24 Maart 174G met een zcstal vaartuigen 
van de recde van Batavia en kwain o.a. 2 April to 
Rembang, waar een tochtje te paard naar de op een 
uur afstand gelegen zoutpannen we rd gemaakt; in de 
Chineesche kainp passeerde men een goede houten 
brug, doch over het al- gemcen schencn de wegen in 
dezc streken voor voertuigen nog niet reel te 
beteekenen, want men getroost zich om te Soerabaja 
te komen weer zes dagen reis a an boord. Daar 
besprak de G.-G. o. a. een ontwerp omtrent de orga- 
nisatic van het bestuur en de legering van 
garnizoenen, waartoe ddn gecombincerde raad wel 
genoeg gcacht werd, „omdat de plaatscn zooverre 
niet van de andere leggen, of bij bc- schrijvinge der 
hoofden van Passourouang en Grissec, kondc de 
vergadering haast bij den anderen komen tot 
Sourabaya, vooral wanneer de wegen van 
communicatie te lande, gelijk zeer nodig is, 
behoorlijk open warden gehou- dcn". Het vertrek van 
Soerabaja werd op 15 April 1746 vastgesteld: 
„blijvende de reyse over land- na Grissce g'excusecrt, 
orndat tot ]iecden toe de paadjes door de padyvelden 
lopende, die men passeeren moet, nog niet verbreet 
waren, schoon men de wedcrzijdse volkeren daaraan 
hacldc doen gaan om deeze weg bij sulk cen 
gclcgenthcid ccnmaal opge- maakt te krijgen en 
vcrvolgens bruikbo ar te kunnen onclcrhouden, te 
meer cen ieder deeze wat al te grote fatigue, als 
zijndc wel 6 a 7 uuren te ppart zittens, quam af tc 
raden". 

Van Soerabaja uit werden over zee SoemGnep en 
Pasoeroean bezocht. Ook op laatstgcnoemdc plants 
reed -de G'-G. in den morgen van 25 April wat tc 
paard, „buitcn de barrierc land- waarts in, inaar 
vonden allcs nog zoodanig verwildcrt, ja zclfs do 
wegen, alsof hicr nooijt icmnnd gewoont hadde'*.... 
In deze streken waren de toestanden, wegen s den 
recentcn oorlogstoestand, waarin zij vcrkcerd 
hadden, dan ook bijzondcr slccht. Als de rcis over zee 
vcrvolgd wordt en men terugkeerende Japara 
aandoet, waar destijds vccl verticr was cn vcel aan 
schccpsbouw werd gedaan, ziet men in den avond 
van 3 Mei don Gouvcrneur-Gencranl daar althans 
cen tocrlje inaken: „rijdcndc des avonds nog, met een 
oude Portugccschc of anderc zoort van mismaakte 
voiture, cen tour langs de zcezijde zuidwaarts op naar 
de kalk- brandcrije, zijndc eon klcijn uur gaans van 
hicr”. 

Te Senia rang werd het nog niooicr. Op 6 Mei 
kwam men daar ter rcedc en staple: „tcr zijdcn de 
logic aan de wal in reijtuigcn, het ccno met sew, *t 
tweede met vicr, en nog vier andre met twee 
paarden". Niet aHeen dal dnar- mede gereden kon 
worden naar het nieuwe huis van den commandeur 
Sterrenbcrg, op den hock van de Hecrcnstraat, waar 
de G.-G. zou logec- ren, doch na den iniddag ging 
mon cr med。 

„door de，Chinccschc nieuwe campong, naar de 
Pattijsbcrg, over de nieuwe weg van daar, regt toe 
regt aan, ter lengte van ruim 700 roeden,. naar do 
nieuwe brug over de rivier gemaakt, tegens den 
avond na huis". De Socsoehoenan van Solo kwam 
den G.-G. te Semarang ont- mocten cn gczamcnlijk 
werd de reis naar Soera- karta ondernomcn en wel op 
12 Mei des. avonds naar het even buiten Semarang 
gelegen Patje- rongan, alien in rijtuigen, om Vrijdags 
morgens vroeg naar Ocnarang tc gaan. „Ocnarang is 
5400 roeden van Semarang, do wegh derwaarts is 
bergagtig, doch thans opgekapt zijnde vrij passabel, 
schoon door de gevallen regen wat modderig, orndat 
nicest door bosch loopt, bos- schen van groote 
uitgestrektheid en var schoono kiate en andero bo 
men voorzien. De medege- nomcn drie rijtuigen 
passcerden met weinig inocijte, schoon hier en daar 
wat steijltens waren*,.... Men passeerde een brug 
over de Toentang, kwam te Salatiga en bevond, dat 
de weg gohecl met rijtuigen was te passeeren; allcen 
moesten in de bosschen nog wat verbete- ringen 
aangebracht worden, „zoo ter erlanging van beter 
waterlossingen, als door het weg- kappen van wortels 
en stru日ken". Zoo was het dus mogelijk om geheel 
per rijtuig via Bojolali en Kartasoera tc Soerakarta te 
komen, waar alleen de intocht, in gezelschap van den 
Soesoe- hoenan, te paard gedaan werd. Zonder bij het 
verblijf daar ter plaatse stil te staan, zij slechts 
aangeteekend, dat van daar dp 19 Mei een overland 
rcis naar Djokjakarta en verder aanving, waarbij op 
de grens van den ouden vorstenzetel afschcid van den 
Vorst genomcn werd, „onsen weg vervolgendc 
voorbij Wono Carta, tot aan den dijk langs de vijver, 
daar de limite van den ouden Dahn is cn de reijtuigen 
terug moesten kccren, wij tc paard en met 
draagstoelen onse rcijze voortzettendc door een vrij 
ongelijke, modderige en met veel water 
geinterrumpeerde weg naar Dilango, daar des 
middags halte hidden, zijnde vier uuren van 
Soeracarta, cn des nademiddags weder 
voortmarcheerden. Quamen in den donker niet 
sonder veel mocitc ten op- zigte van den wegh en 
groote gebrckkclijkheid omtrent onsc bagagie, op 
Gondang, zijnde vyff uuren gaants verder". Na dit 
plaatsjo, waar- mede blijkbaar het tegenwoordige
 be- 
docld is, op 20 Mei vcrlaten te hebben, kwam men 
des morgens tusschen 8 cn 9 uur, aan do grens van 
het Djokja'schc, „op Taadje aan; het end van het 
Soeracartaso district cn begin van den Mattarin''.. .. 
Ver volgens ging men langs cen zeer moeilijkcn cn 
langwijligen weg door Brambanan, waar de 
oudheden bezichtigd word ch cn ovornachtto op 
Djokja. Op 21 Moi marchecrdc men 6% uur naar het 
Zuiden en overnachtte tc Gadocng, waarmede 
vermoede- lijk bccloeld is het tcgenwoordigQ 
Brossot, terwijl men den volgcndcn dag langs het 
Zuidcrstrand tot Adiclangoe, aan de .Bogowonto 
kwam. Dat de stoct, wclkc den tocht medemaakte, 
uitge> breid was, blijkt uit de medcdecling, dat voor 
het vervaeron van de bagagc dagelyks circa duizend 
,, bat Loors of draag-JavancnM noodig waren, buiten 
hetgoen de begcleidende rijks- bestierders, de 
strandregenten cn dio van Seiua- rang medevoerden, 
zoodat do gehcele trein wel op 土 2000 man was te 
schatten, waaronder circa 40 dragonders ter 
bedekking. Op 23 en 
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24 Mei werd Zuid・Bag邑如 doorgetrokken met 
overnachten to Ambal en te Rcmosidajoc, 
vermoedelijk in de buurt van het tegenwoordige 
Gombong. Op 25 Mei hicld men rustdag en den 
voJgenden dag ging men 's ochtends op marsch naar 
„Pamardcen, alwaar eerst des avonds. ten halfses 
arrivcerdc, omdat de weg meest. altyt. op en neer gaat 
over het gebergte, zynde op veelc, ja de meeste, 
plaatscn zeer glibberig door den regen, stcijl en 
ongemakke- lijk, door dien nict genoeg opengekapt en 
de draagstoel wat breed was; cgter mag men ook de 
verheijt op agt en een half uur gaans rekencn, langs 
een zeer onvermakclijke weg, doordien het gebergte 
nicest onbewoont en men genood- zaakt is circa vijftig 
maal spruijtjes, uit dezelve na de Zuijd zee aflopendc, 
tc passeeren". Daar gesproken wordt' van de „Cali La 
pic, dcwelke de limite tusschen Pamardcen en 
Banjoemas uitmaakf \ zal hier vermoedelijk aan een 
schrijffout voor Kali Sapie gedacht mocten worden 
en. trok men blijkbaar van Gombong Noordwaarts 
over Merden naar Mandiradja, aan den 
tegenwoordigen grooten weg van Ban-, djarnegara 
naar -Banjoemas, op we Ike laatsic plaafs'meh op 
Vrijdag 老7 aankwam. Om den volgenden dag verder 
te gaan word de Sera joe met pontons overgevaren, cn 
ging de tocht Noordwaarts tot Passir „drie uuren 
gaans, langs een goede wegh en door een beter be- 
woond district"...., „Sondag, den 29sten, vroeg van 
Passir opgebroken, dogh niet voor twee uuren op 
Windoradje, dat onder Brebes gehoort, zijnde 
wcdcrom een slegte bergagtige weg, het begintsel van 
hat noordcr gebergte, op hetwelk de voorsz. zeer 
elendige negorije gesitueerd is". Van Windoe-adji 
vertrok men met zonsopgang naar „Judocasie,*, ecn 
plaatsje ook Windoradja genaamd, dat volgcns do be- 
schrijving W.Z.W. van den brandenden berg, dat is de 
Slamat, lag, dus ongeveer waar men nu Margasari 
aantreft. Van daar tot Karang- assam voerde„cen zeer 
slegte modderighe wegh”， doch dit plaatsje zclf 
wordt een ,„vermakclijko negerij" genoemd, en op 31 
Mei legde men in vier uur den afstand af tusschen die 
plaats en Tegal. Dat men reeds in 1746 den weg 
tusschen Tfigal en Banjoemas langs kwam, die, nog 
een eeuw later zoo moeilijk begaanbaar zou zijn, 
bewijst wel, dat men destijds geen hooge cischen 
stelde en dat het alleen voor een landvoogd mogelijk 
was om met veel hulp van volk zich in draagstoelen 
of te paard over land te ver- plaatsen. Van Soerakarta 
tot Tegal had men thans, in een marsch van twaalf 
dagen, een afstand van 86 uur gaans afgelegd. 

Had men op deze reis zooveel mogelijk de vlakten 
langs het Zuiderstrand gevolgd, kenmer- kend voor 
den toestand dor gemeenschapwcgen is, dat de reis 
van TSgal naar Batavia op 2 Juni word voortgezet, 
zooveel mogelijk langs het Noorderstrand. Eerst 
wordt op de grens van Chcribon overnacht te Losari, 
cn daarna komt men op 3 Juni via Gebang te 
Cheribon. Van deze hoofdplaats af, waar men een 'dag 
over- bleef, is er tot Indramajoe gelegenheid om met 
rijtuigen te reizen. ,,De wech was redelijk goed, 
hadden twee relais, en quamen ten half twaalf daar, 
zijnde II uuren gaans langs de weg". Dit traject werd 
dus bijzonder vlug afgelegd, and er halve eeuw later 
deed men het niet vcel 

vluggcr. Do sultans van Chcribon mocton dien weg 
mcl de bruggen dus goed in orde hebben gc- had. 
Zolfs ging men dicnzclfdcn middag na het eten, oin 
vier uur naar Kandanghauer, om op Dinsdag 7 Juni 
om ticn uur 's morgens al op Pamanoekan to zijn. 
,,De wech loopt tot aan Scwoc"(dc grensrivier met 
Chcribon) „langs het strand, sandig en 
onvermakelijk, omdat a Iles onbewoont is, cn dus 
ook ongoinakkelijk op het hecte van den dach； 
maar van Sc woe buigt dezelve wat om de zuijd, en 
loopt wat nicer in 't land, egter ook daar een 
onbowoond district, daar niets als wildernisse. te 
zien is". Van Pamanoekan brak de hoofdtroep met de 
bagage *s avonds om elf uur al weder op en de 
hecren volgden een half uur later tc paard. Men 
kwam om twee uur 's nachts op Tjiasscm en om 4 uur 
aan de rivier van Tjilamaja. Hier was ecn 
jachttcrrein, door Van Imhoff reeds te voren van uit 
Batavia bezocht, namclijk nabij het *s morgens 7 uur 
bereikte Delmabang, „zijndc ecn gehugt dat niet 
verre ligt van het spruitje Tjepraja (Tjiper-aji), aan 
welkers oost- kant, tot Tjilmaijoe (Tjilamaja) toe, de 
wild- baan is daar voorledcn jaar gejaagt hadden, en 
dwars door dewclke thans de wech west zuijd- 
westwaards opgemaakt was, dewelke men pas- sabel 
vond, excepto in. de oostelijkste hclfte van de 
wildbane, daar men con half uur toe- bracht over 6 a 
700 roeden aan sassakken, die op het platteland 
gelegt waren, apparent om- dat deze gmotc vlakte, 
waarvan misschien nog wel iets beters als een wilt 
bane tc maken was, geen behoorlijke afwatering 
heeft om het regen en opperwater quijt te worden, dat 
wel- ligt wel te rcmediceren zoude zijn, was het land 
nict zoo ontbloot van volk, als wij. ook hier 
ondervonden, hebbende door deze drie distan- tien 
en van nabij drie uren gaants icder, buiten de 
voorgem. twee negorijen aan de rivier Tjas- sem cn 
de spruijt Tjilemaijoe, geen huis of mensch 
gevonden, maar ecn enkelc wildernisse". Waar het 
gehucht Delmabang ligt, waar men op 8 Juni 's 
morgens oin 7 uur aankwam cn dien dag uitrusttc, 
blijkt nict dufdelijk, doch den volgenden morgen 
trok men reeds ten drie ure op, „passeerden het 
groote en vcrdrictigste bosch van bamboesen cn 
geboomte, dat tot op een half uur na aan Babakan 
loopt, daar ook eerst ten half seven arriveerden, 
kunnende dus dese distantie gerekent werden tot 
Cra- wangs hoofdnegorij op vijff, en tot de vesting 
Tanjong Poera - tot op scs uuren gaans, daar wij naar 
een weinig vertoovens bij den IJcpattij ten half negen 
arriveerden cn de van Batavia ontbodeno rijtuigen 
pas gcarrivccrt vonden, omdat de ingelanden, op 
dozen weg leggende, desipient genoeg geweest 
waren om dezelve, onaangezien de diiartoc gcsteldc 
ord res, niet behoorlijk op tc maken, tot zo verre, dat 
men genoodzaakt wierd een expresse naar Bacassie 
af te zenden cn ook van hier nog volk dcr- waards te 
dGtacheeren, oin het noch manque- rende daar aan tc 
maken, tot cen blijk dut er met dat volk, zonder 
ernstige middelen, geen ord re te houden is**. Op 
Vrijdag 10 Juni 1746 reed men dan ten vier ure af 
van de rivier van Krawang cn ,,quajncn ten half 
twaalf op Poelo Gadong, met vijf rclais, buiten de 
gccne waar mede afreden, vindende de weg voor de 
forties nogh al passabel, doch op Bacassie geen 
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brug, maar een pont als een schipbrug, waar nicdo 
overvoercn. De wcch naar Tjikarrang was passabcl 
en vrij bruikbaar, een vie rd c deel daar van reeds na 
de niouwo verbetering ge- absolvcert, en de bruggen, 
ten gctallc van 15 a 1G, alle van hout en wclgemaakt, 
mcnendc de luijtenant K n o e s t, onder wiens opzigt 
desclvc werden gcmaakt, dat dczelvc nogh ncgen 
niaanden arbijdcns zoudo verijsschen, cer 't 
geabsolvecrt was, doch dat ook eens voor altoos 
zoude gcniaakt en gemakkelijk good to houdcn zijn; 
maar de nieuwe wcch, die van. Tjicarrang regt toe 
regt aan op Bacassie ge- maakt wcrd, onder de orders 
van Hcemraden, zoude volgens de ingekomen 
rapporten noch wel vier maanden en meer aan vier 
honderd man werk genoeg verschaffen, dat de tijd 
niet permittccrde in persoon nader te onderzoeken, 
maar dat men van verre konde zien aan het begin van 
desen we ch, even ov«r de brug die hier over de 
rivier Tjicarrang ligt." 

Uit het bovenstaande overzicht van hetgeen Baron 
van Imhoff aantcckende over de wegen op Java, blijkt 
dat men zich in dien tijd van uitbreiding van het 
gebied der Compagnie ook aan de verbindingswegen 
gclcgen lict liggen, in dien zin dat de bevolking 
daaraan bij ge- legenheid te werk werd gesteld, 
ondanks de onbewoonde wildernissen, waardoor die 
wegen soms liepen. In de onmiddcllijkc ommelandcn 
van Batavia hadden de Heemradcn het be- hcer over 
de wegen, maar vordcrop schijnt de zorg daarvoor aan 
de conimandanten der militaire posten opgedragen te 
zijn geweest. 

Hoe men dat beheer en die zorg in de 18de eeuw 
opvatte moge blijken uit de volgendc aanhalingcn uit 
het work ；<Priangan van den Landsarchivaris Dr. F. 
de Ilaan. 

Volgens een resolutie der Heemradcn van 16 April 
1746： „was de weg (naar Buitenzoi^). boven de post 
Mr. Cornclis op diverse plaatscn in dicr voege 
onbruijkbaar dat cr geen mens te voet veel min cnigc 
paarden of rytuygen passceren konde" (deel IV § 
2289).. 

,,Alle onze groote rivieren zijn, uit gezonderd in de 
nabijheid van de stad (Batavia), tot nog toe zonder 
bruggen.... Wanncer iemand van aanzien naar boven 
(d. i. naar het binncnland) gaat, inaakt men cen brug 
van gcsplctcn bam- boeze, sasak geheeten, die voor 
het gebruik Kterk genoeg is, maar niet lang kan 
duuren en door do buffelkarren niet mag gebruikt wor- 
den'', schrecf Hooyman in 1781 (deel IV § ,228£)). 

De G.-G. Mossel zegt in 1782 van de strcck 
bcooHten de Tjitarocni: "vermils de groto wegen dnar 
omstreeks overal voor cavallery bruykbaar warcnn; hij 
kende dus ook „groto wegcn,\ waar zclfs'ccn man to* 
paard niet langs kon. 

Voorts ver meld t dezelfde paragraaf: „Tcisseirc 
Hpreckt van zckcren weg, die goed en in den droogen 
uiocsson zelfs voor rijtuigcn bruik- baar was" (deel IV 
§ 2297). 

Een rapport van 1831 zegt, dat voor Daendcls dezc 
weg (van Batavia nuaf Buitcnzorg) „cen eenvoudige 
grasweg** was, en dat eerst Daendels dien deed 
begrinten (decl IV § 2291). Daendcls zelf zegt： 
„ZclfH in de Oininelanden van Batavia waren alcchts 
weinige wegen 'voor rijtuigcn bruikbaar.>, „De 
doorgaande staat dor wegen, I 

1 welko niet dan in slechtc vootpaden beston- 'den 
en in de bosschcn nauwelijks kenbaar waren, 
wekte overal mijn aandacht" (§2299). 

Uit hot geheelo overzicht, dat'Dr. de Haan geeft 
in de paragrafen 2246 t/m. 2301 van deel IV, blijkt 
dat men voor Daendels wel hier en daar cnkclc 
wegvakken had, die in den drogen tijd berijdbaar 
waren, en men soms onder bij- zondcre 
omstandigheden ook wel grootere tra- jecton in min 
of meer bcrijdbaren staat bracht, doch dat over *t 
gcheel de wegen slecht of niet onderhouden werden, 
en over grootere afstan- clen dikwijls zelfs gcheel 
vervalien waren； dat zij geen bruggen of 
overzetveren, geen ver- harding, geen verhoogden 
aardenbaan en geen behoorlijke afwatering hadden, 
zoodat van een geregcld, eenigszins vlot verkccr over 
land geen sprake kon zijn. 

Het was aan Daendels voorbehouden. om de 
geregeldc communicatie over land te verzekcren, in 
de cerste plaats dooVhet in be- rijdbaren toestand 
doen brengen over de ge- heele lengte van den 
dusgenaamder g r o o t e n p o s t w e g. Zooals men 
weet najn Mr. Herman Willem Daendels op 14 Jan. 
1808 het bestuur van zijn voorganger A. H. Wiese 
over en reeds op 29 April ging hij van Buitenzorg 
naar Sema- rang en den Oosthoek op reis. Het was 
tijdens die reis, dat 5 Mei d. a. v. het besluit afgekon- 
digd word om ecn grooten postweg tusschen. 
Buitdnzorg en Karangsamboeng aan te leggen (N.-L 
Plakaatboek XV, bl. 699), waarvan de aanhef luidde: 
„Zijne excellentio de- Maerschalk en Gou vorneur- 
Gener^al in aanmerking genomen hebbende het 
enorme nadeel, 't> welk voor den Land。cn voor de 
ingezetenen vloeit uit het gebrek aan bruikbare 
wegen, zoo door het uitbreiden der koffij- en andere 
ci'ltures te beletten, als wegens de enorme 
kostbaarheid der geringste transporten cn' hot gevaar, 
waarin deze gewigtige koloi'io zig zovdc bevinden, 
in- dien wij op een poinct door den vijand wierden 
geattacqueert en de troepen van de andere gedceltcns 
van 't ciland niet derwaards konden worden 
getransporteerd. 

„Gebruik makendc van de door Zijne Majes- teit 
den Koning op hoogstdenzelven verleende magt om, 
bij absentie van Raad, goLeel alleep besh'iten te 
kunnen neemen. 

„Heeft besloten: 
Art. ]. Dat do commissaris tot en over de .zaken 

van den inlander in 't aanstaande drooge saisoon den 
grooten weg van Bi itenz.org tot Carangsamboeng, 
over T^ipannas, Tjanjour, JJandong, Pracca 
moentjang cn Sumadang, zal iftten makch, zodra de 
ingozotcncii mot_ den koffijpluk, deszelfs afvoer en 
het padij-snijdcn zullcn gedaan hob ben, en op icder 
400 Rijn- landscho roeden ecn paal laten stollen, 
weike de distantien aantonen cn tevens dienen 
moeten om het ordinair onderhoud van den weg 
onder de districtcn cn ingezetenen to ver- deelcn." 

In art. 2 cn volgende wordt onder nicer be- paald 
dat de weg, waar het terrein hot toclaat, 
2 rijnl. roeden breed zal zijn, het vcreischte geld 
beschikbaar gestcld en de verdeoling opgegeven van 
1100 “boegngers", weike van Java zullen worden 
gezonden oin do weggcdeelten te maken, als volgt: 
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Tot- 

400 
150 
200 

10/m 
4/in 
6/m 
1/m 
5/in 

 _____   - 〜 4/m 
De kolonel Lutzow, chef van de genie, moest 

Tiiceroa 
Tji^jour Rad j 
amandala 
Bandong 

Tjanjour 
R-adjamandala 
Bandong 
 _  ___  
Praccamoentjang 50 

Praccamoentjang Sumadang 150 
Sumadang Karangsambong 150 
dadelijk na ontvangst van het besluit zich met 
twee ingenieurs en don com missaris op reis 
begeven, „ten einde op de plaatsen zclve de 
bestekken te maken, hoedanig de weg moet 
worden verlegt, afgespoelt, aangcspoelt of ver- 
graver**. Een dcr militaire ingenieurs was 
voor het weggedeclte van Tjiscroea naar Tjian- 
djoer, de andere voor dat van Parakan moen- 
tjang naar Soemedang bestemd, terwijl zij ieder 
door twee bekWD me onderofficiers van de pioniers 
of artillerie zouden worden bijgestaan, Het mid- 
delste weggedeelte zou uitgevoerd worden onder 
toezicht van den com missaris. 

Op 28 Ma art 1809 is bepaald, dat aan elken 
koelie uit de Jakatrasche en Preangcr-regent- 
schappen, werkzaam aan den weg tusschen 
Tjiandjoer en Soemedang dagclijks pond rijst en 
maandelijks 5 ponden zout verstrekt zouden 
worden. Op 29 Ma art 1809 werden ook kapbijlen 
en gereedschappen toegestaan en op dien datum 
werd besloten: „dat de werk- lieden uit de 
Cheribonsche en Vorstenlarfden, 
arbeidende aan de verbetering der wegen in 
het regentschap Sumadang, voortaan zullen 
worden betaaid, als volgt^: een mandadoor met 
drie rijksdaalders, en ieder man met twee rijks- 
daalders, zilver geld, per lopende maand, be- 
nevens drie gantings rijst per hoofd, en zulks 
in alteratie van den tot hiertoe geusitcerden 
voet van betaling aan voorschrevcn werklieden". 
Op 10 Mei 1809 werd besloten: „de vijf honderd 
werklieden, welke tot het maken van den 
weg over de Mechemadong jongst uit de Che- 
ribonsche Preanger-regentschappen zijn over- 
gekomen, in plaats van in zilvere specie, te 
laten vitbetalen in koper geld met de loopende 
agio； met autorisatie verder op den prefect 
der Jaccatrasche en Preanger-regentschappen, 
Van Motman, om twee geschikte Europezen 
uit de invalides te Tjiccroa uit te kiezen om 
over de voornaamste arbeiders het opzicht te 
houden, daarvoor genictende 24 stuivers daags, 
mede in koper geld met de loopende agio.** 
„IJzer en staal**, zegt Mr. van der Chijs (bl. 
703) voor gereedschappen „tot het maaken 
van den grooten weg bij de rivier Tjicondeel 
in het regentschap “Tjianjour" zijn nog op 
19 Lentemaand 1810 gratis uit 's Lands voor- 
raad verstrekt, waaruit men schijnt te niogen 
aflciden, dat toenmaals de weg nog niet vol- 
tooid was". 

Op 8 Mei 1808 ontmoet men nog een aan- 
schrijving aan den resident van Cheribon om 
den weg, loopende door het rijk van Cheri bon 
over de hoof(1 plaats tot Losarie, „buiten kosten 
van den Lande te doen brengen in dien staat, 
dat dezelve in beide saisoenen voor allerlei 
soorten van transporter! bruikbaar werde be- 
vonden", terwijl op 27 Mei een overeenkom- etige 
last aan den resident van Pekalongan wordt 
gegeven. 

Uit do gccitcerdc en nog ecnige latere pla- katen 
blijkt, dat Daendels althans in de gou- 
verncmentslanden wcl bedoeldc de koclies eenig 
loon uit tc botalen, doch als men de verbazendo 
afstanden nagaat, waarover zij naar het werk werden 
gezonden en vooral in do Prcangcr do groote 
terreinmoeilijkheden, die tc over- winnen waren, dar 
is het geen wonder, dat de mcnschen buitengewoon 
afgemat werden. Vol- gens het “Ovcrzicht" enz. van 
N. Engelhard zouden allecn uit het regentschap 
Galoch, onder Cheribon rcssorteerendc, 500 ziclen 
bij het maken van den weg over den Megamendoeng 
den dood gevonden hebben, ongerekend degenen, die 
aan do gevolgen van de aid a ar bekoincn zickten 
overleden zijn. (t. a. p. bl. 47). Daendels deelt in zijn 
„Staat der Ned. O.-I. bezittingen" niet reel inedc over 
den grooten postweg, „dic is gelegd dwars over drie 
hoogc bergen, de Mega- medon, de Simpang en de 
Bolla, 't welk niet noodig was geweest, zooals mij 
naderhand bij meerdere kennis van het ter-cin 
gebleken is. Men had waarschijnlijk een zoo mocilijk 
plan aan de hand gegeven", zoo vervolgt hij, „oni mij 
daardoor van hetzelve terug te brengen". 

Op Java's Noordkust tusschen Demak en 
Koedoes had men bij den aanleg met het water te 
kampen en bestond destijds de zoogenaamdc 
Binnenzce. Dit terrein is door het graven van 
afwateringskanalcn cerst gedecltelijk drooggc- legd, 
terwijl het graven van het zoogenaamdc 
prauwvaartkanaal de gclegenheid gaf met de 
uitgegraven specie den weg op tc werpen. 

Volgcns J. B. J. v. Doren (Fragmentcn uit de 
reizen enz. I, bl. 270), had men, voordat de postweg 
bestond, in den drogen moesson ruim 14 dagen en in 
den natten drie woken noodig, om brieven van 
Batavia naar Soerabaja over te brengen. Een 
particulier reiziger bc- steedde in den drogen 
moesson eenc inaand (in den natten reisde men niet) 
voor dezen afstand. Terwijl nu de bricven in 6 a 7 
dagen aankwamcn, kon men met ecn postwagen, 
welke twccmaal 's weeks van Soerabaja naar Batavia 
cn vice-vcrsa reed, deze rcis in de bci<le moessons in 
9 a 10 dagen afleggen; particuliere berichtcn cn 
extra-posten konden het doen in 4 a 5 dagen. Ointrent 
een rcis in Nov. 1829 zegt Van Doren: „De 
postpaarden op den grooten weg over Java werden 
vooral gedurende het bestuur van den Gouvcrncur-
Gencraal Baron van der Capellen zeer wel 
onderhouden. Om de 6 a 7 palen vcrwisselden wij 
van paarden, lietwelk ondcr een op bamboezen 
st»itten rustend dak, hetwclk de breedte van den weg 
over- dekt, gcschiedt, cn in welker nabijhcid de 
noodige stallen cn woningen voor de inandor's 
opgeslagen zijn" .... Voor do verderc levendige 
beschrijving van het rijden met gouvernc- inents 
postpaarden, welke hicr gegeven wordt en die, 
bchoudens dat de poststations en verspan 
ningsloodsen later mcestal van metselwerk )net 
pannen duken waren, nog jneer dan een halve ecuw 
een getrouw beeld van den toc- stand zou geven, 
moet verder naar deze bron verwezen worden. 

Doch deze be roe m de hoofd weg, die nog tel- 
kens verbeterd werd, o. ?. bij Socmfidang, waar het 
door middel van buskruit doen springen van de rotsen 
om een gcinakkelijkcr oprit te krijgcn in 1822 onder 
toezicht van den tocnmaligcn 
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regent gcschiedde, een werk thans nog door een 
inscriptio op de zoogonaainde „Tjadas Pa- ngeran>, 
aangeduid, was niet de ecnige op Java. In de 
binnenlanden trof men reeds vroeg cen aantal wegen 
aan. Raffles maakt in zyn in 1817 uitgekomen 
“History of Java** niet allccn melding van den 
grooten postweg van Anjer naar Banjocwangi, doch 
ook van den strand- weg van Batavia naar Cheribon 
en van ver- schillendc binnenwegen. Die weg door de 
vlakte, via Bekasi, Krawang, de vrije landen en 
Indra- majoe naar Cheribon, word in 1812 door het 
Engelschc tusschenbestuur ter hand genomen, doch 
later, voor zoover betreft het gedeelte, dat over de 
particuliere landerijen loopt, geheel vcrwaarloosd. 
Omtrent die andere wegen zegt Raffles dat ?r, 
behalve de groote postweg, van het Noordcn naar het 
Zuiden nog een groote jnilitaire weg was, die naar de 
hoofdplaatsen der Vorstenlanden Socrakarta on 
Djokjakarta voerde cn zich tot kort bij de Zuidkust 
uit- strekte. Binncnwegen waren ook overal aan- 
gelegd, waar het gemak of voordeel der Euro- peanen 
zc vereischte, en er was toen reeds gecn gedeelte van 
het eiland, waarheen het jnoeilijk was zich te 
begeven. 

De prachtigc wegen, vooral in het bclang van de 
defensie en ten gcrieve der ambtenaren aangelegd, 
waren voor den kleinen man van weinig nut, want hij 
mocht er zijn vce niet langs drijven en er voor zijn 
transportkarren geen gebruik van maken. Voor deze 
waren alge- jneen naast de postwegen afzonderlijkc 
karre- wegen aangelcgd. Naar Dr. de Haan in het 
vorengenoemde werk (deel IV § 2292) mede- declt, 
was bij resolutie van Heemraden van 1 Fcbr. 1744 
besloten de weg naar Mr. Cornelis ,.te vcrdeclen in 
twee afgesonderde weegen, ten cynde eenc derselve 
soude kunnen gebruijkt werden tot de passagie der 
buffelskarren, en de andere tot cen algemccne weg 
voor de voet- gangers en ordinaire rijtu^gcn''. Deze 
maatregcl word ook tot de andere wegen uitgestrekt. 
Nog jaren lang zou men, vooral in Midden-Java, de 
buffclkarren langs de postwegen door de niodder zien 
zwoegen cn de rivieren veelal naast de bruggen 
passccrcn, om to yoorkomen <lat de postweg were! 
bedorven. Eerst bij het Jndischc besluit van 13 
September 1853 n°. 3 werd bepaald, dat geen 
afzonderlijkc karre- wegen voor het gocdcrcn 
vervoer op Java meer mochten wonlen geniaakt, 
zuUcnde de rijwegen daarvoor worden gebezigd, 
terwijl bij het besluit van 19 Aug. 1857 n°. 24 
(Bijblad 231) word verklaard, dat al» beginsel wordt 
vast- gcstcld, dat de grooto en postwegen zijn open- 
gcsteld voor allo soort van voertuigen, trek- cn 
draagvcc, vokloende aan de ter zakc bestaande of 
nadcr vast to stcllcn bcpalingen, cn naast die wegen 
geen zoogonaainde karre- wegen zullen worden 
aangelcgd en onderhouden. 

Daendels hceft school gemaakt wat aangaat zijn 
belangstciling voor het bcrijdbaar niaken van de 
wegen, want (lit werk werd na hem met ijver en 
succcs voortgezet. 

Bij de nagenoeg vrije beschikking over hee- 
rendiensten kon die ijver drukkend worden voor de 
bevolking, en recdH in het eersto gedeelte der 19de 
ccuw, waren er zooveel wegen door het be- stuur 
aangelcgd, dat men mcendc hicraan paal en perk te 
inocten stellen cn bij het Gouv. besluit 

van 11 Maart 1835 n°. 1 (Ind. Stb. n°. 15> werd 
verboden om zondcr vooraf bekomen schriftclijke 
autorisatie van den Gouverneur- Gencraal nieuwe 
communicatiewegen aan te leggen of oude paden cn 
bijwegen in bcrijdbaren staat tc brengen. Voorts 
mocst omtrent den aanleg van wegen langs de 
Noordkust van Java in het bclang der defensie vooraf 
het ad vies van het militairc departement worden 
inge- wonnen. Bij besluit van 2 Mei 1853 n°. 7 (Ind. 
Stb. n°. 35) is dit verbod ook uitgestrekt tot Sumatra's 
Wcstkust. 

Vooral de jaren van de ontwikkeling en den bloei 
van het cultuurstelsel hebben veel tot de uitbreiding 
en verbctcring van het wegennet op Java bijgedragen; 
doch ook daarna is dat geregeld voortgegaan, met het 
gevolg, dat Java een net van hoofd-, binnen- en 
desawegen bezit zooals geen land in Azie en slcchts 
weinige landen in Europa kunnen aanwijzen. 

Voor do verharding der wegen is schier overal 
gebruik gemaakt van het wel is waar niet zeer harde, 
doch in den regel overvloedige grint, dat de rivieren, 
in vele gevallen tot dicht naar zee, afvocrcn. Deze 
omstandigheid hceft uitcraard het verharden van de 
wegen zeer vergemakke- lijkt; en deze is dan ook in 
hoofdzaak alleen daar langen tijd achterwege 
gebleven, waar geen grintvoerende rivieren in de 
nabijheid worden aangetroffen. 

Het tot stand brengen, verharden en onderhouden 
van het wegennet, met de houten en baniboebruggen 
en primitieve overzetveren, waarmede aanvankelijk 
de kruisingen met de talrijke kleinerc cn grootere 
waterloopen werden voorzien, is gedurendo de eerste 
helft van de 19de ceuw schier uitsluitend en ook 
daarna, tot voor weinige jaren nog grootendcels, 
evenwel in geleidelijk afnemendc mate, geschied met 
behulp van den arbeid der heerendicnst- plichtige 
bevolking, onder leiding van de be- 
stuursambtenaren en Inlandschc hoofden, spo- 
radisch met ecnige hulp en voorlichting van 
technische zijde en met spaarzaani toegestane 
iniddelcn ter bestrijding van de kosten van 
ijzerwerken, bijzondcre gerecdschappen cn der- 
gelijkc, die de bevolking niet zelf bezat. 

De vole houten- cn bamboebruggen levcrden 
vooral in het natto seizoen nog al veel bezwaar en 
oponthoud op voor de postverbindingen, doordien ze 
bij hcrhaling door bandjirs werden beschadigd of 
wcgsloegen. Ook met de overzet- veren, mecst op 
zeer primitieve wijze ingcricht, was dit het geval. In 
1850 (Bijbl. 1382) word dan ook bepaald, dat do 
landhoofden der houten bruggen in de hoofdwegen, 
naarmate zc ver- nieuwing cischten, van mctselwcrk 
gemaakt zouden worden. In deze richting is 
geleidelijk verdcr gegaan en vooral in de pcriode 
1865 — 1885 is op uitgebreido schaal gewerkt aan 
het bouwen van bruggen van permanente con- 
structie in de hoofd- en yoornaamste binnen- wegen 
op Java. Dit was ecn zeer omvangrijke taak; dit kan, 
om een voorbceld to noemen, daaruit blijken, dat 
alleen in het 78 K.M. lango gedeelte van den grooten 
postweg in Cheribon, van To mo tot Losari, mcer dan 
100 kapitalo bruggen, benevons een 90-tal kloinere 
doorlaten gebouwd moesten worden ； cn de 
technische krachten, waarover de toenmalige 
gewcstelijko 
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eersta&nwezende ingenieurs van den Water- etaat 
konden beschikkcn orn hen daarin bij te sGaan, 
waren gering in aantal, en dikwijls ook van gohalte. 

Volgens de jaarvcrslagen van het Departement 
der B.O.W. waren er in 1903 reeds 253 steenen 
boogbruggen, met meet dan 10 M. spanning, 1534 
kleinere boogbruggen, 9473 bruggen met ijzeren 
liggcrs on djatihouten dekkcn, cn 32950 doorlaten 
kleiner dan 2 M・，tot stand gekomen, terwijl er in 
de te zamen 23793.5 K.M. metende post- en 
binncnwegen op do Gouverne- mentslanden van 
Java cn Madocra nog 5854 bruggen van tijdelijko 
constructie over waren, die nu ook reeds 
grootendeels door permanento constructies 
vervangen zijn. 

De permanente bruggen zijn in den regel 
gebouwd op 's lands kosten, dock aanvankelijk wat 
den koeliearbeid aangaat in heerendienst; in de 
latere jaren echter meQStal geheel in betaalden 
arbeid. 

Meli de invoering van de decentralisatio, welke 
in 1905 met de instelling der gemeenteraden te 
Batavia en Mr. Cornells een aanvang nam cn zi.ch 
in de volgende jaren tot alle gewesten (behalve de 
Vorst-enlanden) en grootere plaatsen van Java en 
Madoera heeft uitgestrekt, is het beheer en onder- 
houd der post- en binncnwegen van het centraal 
gezag overgegaan op de gewcstejijke en plaatse- 
lyke radon. Dit is evenzoo het geval geweest in de 
gedeelten van gewesten op de Buitonbe- zittingen, 
waar dergelijke raden zijn ingesteld. 

Toen deze maatregel werd doorgevoerd, werd 
voor het onderhoud der wegen in hoofdzaak nog 
steeds van den onbetaalden arbeid van 
heerendienstplichtigen gebruik gemaakt. Al 

le en op enkclo hoofdplaatsen en in de residentie 
Batavia was dit toon reeds nict meer het geval. 

Geleidelijk is hierin cchtcr verandering gc- 
komcn. Eerst zijn in cenige gewesten de heeren- 
diensten voor het verzamelen van grint of het 
aanbrengen van dat materiaal cn de andere 
werkzaamhcden aan do wegen afgeschaft, en 
vervolgens is in 1914 voor West-Java, in 1915 voor 
Oost-Java en in 1916 voor Midden-Java het gebrutk 
van den arbeid van heerendicnst- plichtigen voor het 
onderhoud dcr wegen geheel afgcscliaft. 

Voor zoover op de Buitenbezittingen heeren- 
diensten van de bevolking worden gevorderd, 
geschiedt het onderhouden der wegen echtcr nog 
steeds in hoofdzaak in heerendienst; en ook voor den 
aanleg en het verbeteren der wegen en bruggen 
wordt daar zooveel doenlijk nog van die onbetaalde 
diensten gebruik gemaakt. 

Vermcld moet hier nog worden dat in 1913 door 
het Departement van B.O. W., in overleg met de 
gewestclijke raden, een algemeen wegen- plan voor 
Java is opgemaakt, met de uitvoe- ring waarvan in 
1914 een begin is gemaakt, en dat o. a. beoogt het 
tot stand brengen. van de ontbrekende schakel in den 
Zuidelijken hoofd- weg van Java, tusschen de 
gewesten Preanger- Regentschappen en Banjoemas, 
van de ont- brekendc schakel in den Noordelijken 
hoofd- weg, tusschen de gewesten Batavia en 
Chcribon, en daarenboven den bouw van de enkele 
nog ontbrekende groote bruggen. 

Wat den omvang van het verkeer op eenige 
wegvakken op Java en Madocra aangaat, mogc 
worden verwezen naar het hierondervolgende 
staatje. 

De kosten van het vervocr van goederen. 

STAAT VAN HET VERKEER LANGS EENIGE RIJWEGEN OP JAVA EN MADOERA. 

Gemiddeld aantal per dag gedurende de 
pcriode van waarneming. 

Plaatsen, waartusschen de weg ligt 
Periode van 

waarneming. 
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Weg Soerabaja — Grfisik .... 
16 t/m 30) 
Nov. 1912/ 215 519 103 23 70 370 pik. 

,, Gr&sik—Lamongan .... idem 287 134 26 6 30 187 „ 
,, Lamongan — Babat ....  770 126 38 5 JO 70 ,, 
,, Babat — Bodjonfigoro ... ,, 778 137 54 3 58 J 59 ,, 
„ Bodj onfigoro — Tj 6poe ...  1013 330 111 3 7 18 „ 
„ Wonokromo —Sidoardjo ..  467 632 314 】） • 166 X032 ,, 
„ WonoKromo — Modjokecto .  309 188 117 i) 43 363 ,, 
„ Modjokerto — Djombang . ,, 733 830 301 】） 113 476 ,, 
„ KGrtosono — KMiri .... ,, 1599 348 183 5 80 • 306 ,, 
” K6diri— Toeloeng Agoeng .  1632 218 111 4 134 748 ,, 
 28 Mei )       „ Tjikampek—Tjilamaja .. t/m 14 > 2962 30 18 1 148 625 ,, 
 Juni 1913J       
,, Kamal—Bangkalan ... 21 t/m 301 

Nov. 1912/ 4206 792 395 1 69 119 ,, 
,, Bangkalan — Sampang . . 1 idem. 2223 252 118 8 24 494 ,, 

i) Niet waargenomen. 
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met Icvende trekkracht langs de verhardo wegcn op 
Java, do steilste bergwegen uitgczon- tlerd, warcn in 
de jaren voor 1914 ongevecr te stellcn op 10 it 12 cent 
per ton. en per K.M. 

Op de Buitenbezittingen hcoft het wcgenstelsel 
zich later ontwikkcld dan op Java； het vond zijn 
aanvang veelal in verband met krijgsvcrriclitingen in 
de binncnlanden. Dit was in het begin der negentiendc 
ecuw in het bijzonder op Sumatra het gcval. Toen het 
gezag der 0 -I. C. op de Westkust van dat eiland in 
handen der Engelschcn was overgc- gaan, hidden deze 
nog maar enkcle kust- plaatsen bezet. De Engelschc 
O.-I. C. zag groot bezwaar in lict uitoefenen van gezag 
op Sumatra, en Het aan de bevolking in het bin- 
nenland zclf de zorg voor haar eigen zaken over. Er 
was daardoor ook weinig aanleiding en gelegenheid 
tot communicatie met het bin- ^nenland. Volgens 
generaal De Stuers trad men reeds even buiten Padang 
in moerassige wilder- nissen. Eerst op het laotst van 
het Ergclsch be wind, dat tot 1819 duurde, werd door 
Raffles, die toen Luit.-Gouv. te Benkoclen was, van 
Padang uit, ecn tocht naar de binnenlanden 
ondernomen, die van 16 tot 30 Juli 1818 duurdc. Bij 
die gelegenheid werd aan het ineer van Singkarak, bij 
de invloeiing van de Ombilin- rivier, tc Semawang 
een militaire post opge- richt, ten cindc van da.ar uit 
vreedzame bc- trekkingen met de Padries aan te 
knoopen. Toen in 1819 de Ncderlandschc 
Commissarissen te Padang aankwamen om het gehied 
van do Engelschcn over te nemen, werd wegens de 
beperkte macht waarover men bescLikte, voor- loopig 
van een verdere bezetting van dien binnenlandschcn 
post afgezien. Hierop werd eerst in 1821 
tcruggekonien, toon de Resident van Padang, James 
du Puy, met ecnige hoofden van de landen van het 
voormaligo rijk van Minangkabau ccn overcenkonist 
sloot om lien tegen de Padries te bcschcrmcn. Het is 
hier de plaats niet ojn de voortdurende oorlogcn tc 
bcschrijvcn, welke van die aanraking met het 
binnenland het gevolg waren, dach het is dvidelijk, dat 
liet voor de militaire operatiegin de Bovcnlanden in 
de cerste plaats noodig was de gonicenschap tusschen 
Padang en Scma- wang tc verzekeren. Tot d us ver 
was deze onder- houden langs den door Raffles 
gevolgden weg <loor den Soebang-pas naar 
Saningbakar (aan de Zuidzijclc van het mecr), maar 
het pad ver- keerde in cllcndigen staat en hot 
oversteken van het incer van Singkarak was met do 
daar- voor beHchikbare, hoogst gebrekkige hulp- 
middelen steeds aan vcle bezwarcn onderhevig. In 
J82L kwam de Itiit.-kol. Raaff, na ecn be- zoek aan 
Priaman en Kajoetanain, reeds tot het besluit, dat de 
transporten over do Amba- tjang zouden jnoeten gaun, 
doch het was ccrst de Commissaris-Generaal J. van 
den Bosch, die den bcroeinden weg door de Anei-
kloof tot stand deed brengen. In zijn brief van 11 Oct. 
1833, gericht aan den Raad van Indie J. I. van 
Sevcnhoven (B ij d r. t/d. T., L. on, VLk. Vde -volgr. 
IV, bl. 236) schreef hij: „Ik heb de gc-- legenheid 
gehad, ccnen nieuwon on bijna gc- hecl voor karren 
begaanbaren weg tc doen opsporen, on men is bezig 
dion aan te loggch. Deze zal loopen over Priaman tot 
Mocdik 

Padang, van daar langs de rivier Anch tot Goenocng, 
en verder over Batipoe naar Fort van dcr Capellcn, 
welk centraalpunt de gelegen- heid aanliicdt do 
gocdcren verder naar Agam, de ..L Kotos, Rau cn 
Scmawang, en van' daar naar Singkarag_ tc 
vervocren". De hier bc- doeldcr'Svcgcn zouden met 
karren be re den worden, doch oin de hcuvels van 
Ambatjang te passccren zouden draagpaarden noodig 
zijn. Door een 60-tal karren en 25 paarden te sta- 
tionnccren, rekende Van den Bosch 100 pikoela 
goedoren den ecncn dag opwaarts, den anderen dag 
nederwaarts tc kunnen doen vervoeren. Later bleek, dat 
het mogelijk was om door de Anei-kloof een rijweg aan 
tc leggen en in 1834 schrecf Van den Bosch aan • den 
Minister van Kolonien, dat gedurende zijn aanwezen 
op Sumatra de hecr Burger den lande een gewich- tigen 
dienst had bewezen, door het traceeren en gedeeltelijk 
voltooien van een nieuwen weg, „van de Padangsche. 
Benedenlanden naar de binnenlandscho provincien,^. 
De last tot het aanleggen van dezen weg behoort tot de 
maat- regelen van blijvende waarde door Van den 
Bosch gedurende zijn aanwezigheid op Sumatra 
genomen. Dat deze weg soms aan groote be- 
.schadigingcn bloot stond kan o. a. blijken uit het V e r 
s 1 a g over de B. 0. W. van 1893 bl. 35, waarin de 
gcvolgen van den bandjir van 23/24 Dec. 1892 
beschreven zijn, toen de mode door de kloof 
aangelegde spoorweg zwaar beschadigd werd. . 

Door de eigenaardige gcsteldheid van het eiland 
Sumatra, waar de Westkust door een hooge berg- 
keten, welke aan die zijde steil oprijst, van het 
binnenland gescheiden is, bestonden er slcchts ecnigc 
zeer moeilijkc paden, welke daarmede ge- mecnschap 
gaven. ' Het is voor den reiziger steeds een verrassing 
geweest, wanneer hij, na van.de kust met inoeite de 
hoogte te hebben bestegen, voor het eerst met de hier 
en daar rijke binnenlanden kennis maakte. Zoo ziet men 
in 1824 de zendelingen Burton en Ward (B ij d r. K. I. 
van T., L. en V. k. nieuwe volgr. le deel, 1856, bl. 270) 
van uit Sih alga. _ met mocite do hcuvels naar de 
Bataksehe— hoogvlaktc beklinimen oin bij het 
aanschou- wen van de vlakto van Silindoeng verrukt to 
staan over die uitgestrektheid, welke als het ware 6en 
rijstveld vormdo. Een andcr maal leest men bij Do 
Stuers: „Men staat verbaasd, wanneer men uit do 
bosschen, moerassen en met alang-alang begroeide 
velden der weinig bevolkte benedenlanden, langs de 
ruggen van woeste bergen aan de ovcrzijde van deze 
neder- daalb en alsdan con schoon, hcuvelachtig en 
geheel tot rijstvoldcn bobouwd land aan- / schouwf5 (B 
ij d r. V, in, bl. 224)j_. 

In cen brief aan den Gouverneur-Goneraal schrecf 
do gonoraal-majoor Cochins in 1837, dat dcstijds in do 
rcsidentie Padang twee hoofd- wegen naar do 
binnenlanden bestonden; de eene, door de Anei-kloof, 
was voor draagbeesten zeer geschikt, doch nog geen 
wagenweg en alleen v66r do kloof als zoodanig 
bruikbaar. De tweede wog, die iots niindor nioeilijk is, 
gaat van Tikoo langs Loeboek Basoeng cn den Danau 
naar Matpea, waar hij zich vercenigt met den grooten 
verbindingsweg, die over Fort de Kock naar de valloi 
van BondjoHoidt. j-iet Volgcns don generaal, 
vermoedon 
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dat later een derdc, zeer nuttigc weg kon wor- I den 
aangelegd naar Padang, langs de XIII naar de XX 
kota's in de Bovenlanden. Deze | laatste weg door den 
Soebang-pas is niet van beteekenis goworden wegens 
de groote terrein- bezwaren, eu ook de weg van Tikoe 
benoorden het meer van Manindjau heeft thans nog 
moei- lijke 'punfenTltict name bij de Tjikalo (Vers 1. 
B. 0. W. 1897, bl. 86). 

In verband met de terreinsomstandigheden bestaat 
het wegenstel in de Padangschc bovenlanden en 
Tapanoeli uit een doorgaanden min of meer 
geaccidentecrden hoofdwcg evenwijdig aan het 
gebergte, die Moeara Laboeh, Alahan. Pandjang, 
Soepajang, Solok, Padang Pan- ^jang, Fort de Kock, 
Bondjol, Rau, Kota Nopan, Penjaboengan cn Padang 
Sidcmpbean verbindt, met zijtakken iiUar andere 
hoofd- plaatsen, en met dwarswegen, die van uit die 
hoofdader door het gebergte naar de kustloopen. Ten 
Noorden van de genoemdc verbinding van Tikoe met 
Fort de Kock, heeft men van. de kust naar den 
hoofdweg nog een weg van Ajer Bangis naar Taloe in 
de afdceling Loeboek Sikapiijg. In de residentie 
Tapanoeli heeft de voortzetting van den hoofdwcg 
twee verbindingen met de kust, waarvan de 
Zuidelijkste , loopt van de havenplaats Natal over 
Batoe Gadjah langs de Natal-rivicr tot Tanah Batoc in 
de afdeeling Padang Sidimpoean, en de andere van 
Padang Sidempocan naar .Sibolga loopt. 

De rivieren, die aan de Westkust van Sumatra 
uitmonden, zijn door haar groot verhang cn 
onregelmatig beloop nagenoeg onbevaarbaar； doch 
geheel anders is het met die, welke van de Oostzijde 
van het gebergte afstroomen; en daaraan is het toe to 
schrijven dat men zich aan de Oostkust lang met 
watcrcommunicatie kon tevreden stellen en van het 
maken van wegen in Pale m bang cerst later sprakc 
was. Een denkbeeld van het transportstelsel ongeveer 
50 jaar geleden. geeft het Koi. Verslag van 1875, waar 
men o. a. leest: ,,De com- municatie tusschen de 
hoofdplaats en de bin- nenlanden van Palembang 
heeft grootendeels plaats langs de uitgestrekte rivieren 
en voor het overige langs voetpaden. Ambtenaren en 
militairen moeten met hunne goederen over groote 
afstanden de rivieren op- en afgeroeid worden'en 
hunne goederen moeten verder over land gedragen 
worden. Dit geschiedt door heerendienstplichtigen en 
het is duidelijk, dat de arbeid, die vooral ten behoeve 
der militaire transporten naar en van de posfen in de 
bovenlanden van hen gevorderd wordt, .niet licht is. 
Zoowel in het belang der bevolking a Is in het belang 
van 's lands dienst, die beleinmerd wordt door 
gebrekkige communicatie tusschen de civiele en 
militaire posten in het ritge- strekte gewest, is het 
volstrekt noodig de trans- portmiddelen te 
verbeteren,*.... De man, die deze beschouwingen 
blijkbaar in de pen had gegeven, was de toenmalige 
resident, later lid van den Raad van Indie, A. Pruys 
van der Hoe- ven, aan wien de cer toekonit met ki-
achtige hand het wegenstelsel in Palembang te hebben 
uitgebreid. Met zelfvoldoening mocht hij er op wijzen 
(De Economist 1885, Scpt.-?fl., bl. 841), dat als 
vroeger de reis van Palembang naar T6birg Tinggi in 
30 dagen gescliiedde, I 

men die nu in 8 A, 9, zoo noodig zclfs in 5 dagen kon 
docn. Deels door zws ar Bergteri'cin was over cen 
afstand van 170 palen ccn voor voer- tiiigen gcschikte 
transportweg gemaakt, waren een 100-tai grootcre en 
kleinere bruggen ge- bouwd, en was over ecn afstand 
van J45 palen de Lamatangrivier door het opruimen 
van boom- stanimcn voor stoombootverkeer in ordc 
gc- bracht. Die weg was niet de ccnigo- die in het 
belang van den productenafvoer, de bestuurs- 
controlo cn de troepenbeweginger in orde werd 
gcbracht. Tc zamen wcrdei1 tocn 450 p? len (675 
K.M.) weg in Palembang aangelegd. De lengte van 
het wegennet, dat gelcidclijk is uitgebreid, bedraagt 
thans ruim 2600 K.M. Dit wegennet strekte zich uit 
tot Kepahiang cn de streken waar thans 
koffieonderncmingcn zijn en goud gevonden worden, 
en die later bij de rcsidertie Benkoelen zijn ingedecld. 
De behoefte aan gemeenschap met de Westkust deed 
zich daardoor des te sterker gevoclcn. In de residentie 
Benkoelen is het de' transportweg van de hoofdplaats 
over Tabah Penandjoeng, welke in die gemeenschap 
nioet voorzicn, doch do groote steilten voorbij laatst- 
genocinde plaats zijn een bezwaar, aan we Iks 
overwinning men jaren heeft gewerkt. (Zie o. a. 
V e r s 1. B. O. W. 1896 bl. 68). 

Het laatst is op dit eiland de residentie Oostkust 
van' Sumatra van wegen voorzicn. Dit gewest was tot 
1873 nog cen ondcr- dcel van Riouw, de 
bestuurszetel. was toen tc Bengkalis gevestigd, doch 
is in verband met de zich uitbreidende tabakscultuur 
in 1887 naar M6dan overgebracht. Op dat tijdstip 
bestonden daar om zoo te zeggen geen doorgaande 
wegen. In de eerste jaren, dat de planters hun bedrijf 
begonnen, werd ter vermijcling van uitgavcn 
,hoofdzakehjk gebruik gemaakt van samj)ans langs 
de rivieren, doch langzamerhand kwam men er toe 
van de zoogenaamdc plantwegcn ineer blijvcndc 
wegen tc maken en deze onder- ling aan te sluiten, 
waardoor ook op groot<-r> afstand van de 
hoofdplaats gdegen ondcrncjnin- gen in verbinding 
daarmee kwamcn. Hoc <le Rcgcering. ten slottc voor 
het eersl in ] 889 / 100.000 voor de verbetering van 
ecnigc hoof'd- wegen in Deli beschikbaar stclde en 
later g<；- leidelijk met de uitbreiding en verbetcring 
van het wegennet is voortgegaan, kan men lez<-n in 
ecnc „Nota over de wegen in de Residentie Oostkust 
van Sumatra" opgenomen in het 
V e r 8 1 a g B. 0. W. 1895 bl. 156. 

Ook in Atjdh en in de Lampongsche distric- ten is 
langzamerhand van de hoofdplaats uit ccn min' of 
meer uitgebreid plaatselijk wegennet ontstaan. 

De verschillende plaatselijke en gewestclijku 
wegen netten op Sumatra hebhen zoodoende 
gelcidclijk cen beduidenden oinvang gekreg"； doch 
het was in den regel niet tot onderlinge aancensluiting 
gekomen. 

Zij zijn schier uitsluitend aangelegd door <lc 
civiele en militaire bestuurders met bchuljj van de 
heerendienstplichtigc bevolking. In den regel is 
aunvankclijk een onverharde weg gemaakt jnet 
bruggen van tijdclijke constructie over de kleine, en 
primiticve overzetveren over de grootere rivieren. 
Vervolgens is in vole gc- vallen de weg gelcidclijk 
verbeterd en verhard en werden in verschillende 
gevallen minder good 
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gctracccrdc gedcelten omgclegd of vorbctcrd. Waar 
zich bijzondcre mocilijkhcden voordeden, zooals 
bijv. bij het wegvak van Natal naar Tanah Batoe, van 
Sibolga naar Padang Sidcmpocan, van Benkoclen 
naar Kepahiang, in het cultuur- gebied van Sumatra's 
Oostkust, (waar het ver- hardingsmateriaal schaarsch 
is) en dcrgclijke word al spoedig technische hulp en 
het be- schikbaar stollen van fondsen uit's Lands 
inid- delen noodig. 

Inmiddels werd tevens geleidelijk begonnen met 
het vervangen van de tijdclijke br- ggen en pri 
initicve ovorzetveren in de belangrijkste wegvakken 
en in die, welke bijzondere bezwaren levcrden, door 
bruggen van permapente con- structie of 
betrouwbarc veerponten, bij welke werken voor den 
kocliearbeid in den regel van heerendiensten gebruik 
is gemaakt. 

Met het aanleggen van nieuwe wegen en het 
verbeteren van bestaande wegen op de boven- 
aangegeven wijze en ook met het vervangen van de 
tijdclijke brtfggen door permanente wordt steeds 
gcregeld voortgegaan. 

Daarnaast is, in het bijzonder sinds 1906, het 
verbeteren van enkcle moeilijke wegge- dcclten en 
het tot stand brengen van do ont- brekende schakcls 
tvsschen de verschillcnde plaatselijke en 
gewestelijke wegennetten aan de orde gekomen. 
Deze ontbrekende schakels loopen in den regel door 
bergachtig of moe- rassig terrein, mccstal met weinig 
of geen be- volking, en leveren daardoor bijzondere 
moei- lijkheden op, die aanleg op de van ouds gebrui- 
kclijke wijze buitensluiten. 

Sedert de instclling in 1908 van de inspectie tier 
verkeerswegen op de Bi itenbezittingen ondcr het 
Departement der B. 0. W. is met het tot stand brengen 
van vcrschillende zulko ontbrekende schakels 
begonnen cn zijn verder ook enkclc andcre 
wegvakken tot uitvoering gekomen. 

Deze plannen cn de daarop gevolgde onder- 
zoekingen hebben voorts gcleid tot het opmaken in 
1914, door het Departement dcr B. 0. W. in ovcrlcg 
met de gewestelijke bestuurshoofden van een 
algemeen wegenplan voor Sumatra. Dit plan beoogt 
het geleidelijk tot stand brengen van de voornaamste 
nog niet ter hand gcnonieii ontbrekende 
verbindingsschakcls tus- 时hen de wegennetten van 
Sumatra en verder het aanlcggcn van enkelo wegen, 
die geisolcerdc bcvolkingHCcntra met die netten in 
verbinding nioeten brengen. Deze wegennetten 
sluiten zich dan verder aan aan de steeds bcvaarbarc 
rivier- vakken en aan do spoor- on tramwegnetten； 

Met het tot stand komen van dat plan zou Sumatra 
een aaneengesloten net van verhardehoof d- wegen 
krijgcn, dat van TSlokbfitong tot Koc- taradja, van 
Medan tot Bcnkoelcn doorloopt, en cen lengto van 
ruin) (>000 K.M. heeft. Aan dit net van hoofdwcgon 
sluiten zich aan do bcHtaando en zich geleidelijk 
uitbrcidendc stel- scls van, dccls verharde, 
binnenwegen en buurtwogen. 

Het karakter dcr* bestaande wegennetten loopt 
nog al uiteen. Men heeft smalle wegen en brecde 
wegen; good verharde, licht vorhardo cn niet 
verharde wegen; vlakko wogen en Htoile wegifti. Het 
vermcklo plan beoogt medo om de onder 
hoofdwegen vallonde bestaande wegen te verbeteren 
waar dat noodig is. 

De bij het genoemde wegenplan bcoogde wegen 
zijn in hoofdzaak volgcns zecr beperkte cischen 
ontworpen, want het vcrkcer op de wegen van 
Sumatra is in den regcl nog niet van grooton omvang. 
Het cultuurgebied van Sumatra's Oostkust maakt 
daarop echter ecn uitzonde- ring; daar is bij een 
gedurende 4 weken volge- houden, in het begin van 
1914 gehouden ver- keerstelling op den weg 
Tobingtinggi Pematang Siantar een gemiddeld 
vervoer gevonden van 1376 pikoel goederen per dag, 
van 251 rijdende reizigers cn 73 voetgangers. 

Het drukste vervoer, dat in het rapport van den 
Hoofdingenicur Paul Richter omtrent de Zuid-
Sumatra spoorwegplannen wordt opge- geven, 
betreft den weg- van Lahat naar Moeara Enim, met 
60 pikoel per dag in de richting naar beneden en 
omstreeks de helft daarvan in de richting naar bo ven. 
De kosten van het goede- renvervoer wordon aldaar 
voor dien weg op- gegeven als 2% cent per pikoel en 
per Sumatra- paal, cl. i. omstreeks 20 cent per ton en 
per K.M. te bedragen (in 1909). 

Op Banka en op Billiton heeft de tinwinning tot 
het ontstaan van zeer uitgebreide plaatse- lijk 
wegennetten geleid. 

Op Celebes bestaat een wegennet in de om- 
geving van Makasser, dat zich in Noordelijke 
richting langs de kust en ook langs de Zuid- en 
Oostkust steeds uitbreidt, en reeds gedeeltelijk 
verhard is： Ook in de Minahasa heeft men een uit- 
gebreid net van goed vcrKarde wegen. Mag men van 
eenige ovcrdrijving op het gebied. van wegcnaanleg 
spreken, dan is dit het geval in de Minahasa, waar 
opvolgcnde bestuursambte- naren in het 
geaccidcnteerde terrein steeds streefden om in 
hccrcndienst de gemeenschap te verbeteren en 
daarbij niet altijd even ge- lukkig waren, zoodat 
menig wegtrace weer door cen ander vervangen 
moest worden. Op Borneo heeft men wegennetten in 
de omgeving van Bandjermasin en Pontianak. Ook 
op Bali is een wegennet, dat zich van het centrum Si- 
ngaradja uit geleidelijk langs de kust en naar hot 
binnenland uitbreidt. Het op Lombok aan- getroffen 
wegennet is mede uitgebreid en ver- beterd cn door 
het bouwen van bruggen berijd- baar gemaakt. 

De opgaven omtrent de wegen op de B u i- 
tenbezittingen zijn minder voiledig dan die van Java 
cn Madoora. 

In de wegen, welko op de Buitenbezittingen in 
1903 in do registers van het departement der B. O. 
W. voorkwamen, vindt men op een gezamenlijko 
lengto van bijna 13000 K.M. 16000 doorlfttcn, 
waaronder 5612 ligger- en 163 boogbruggen, to 
zamen 5775 bruggon. 

In het algemeen zij nog aangeteekend, dat in 
tocncmcndo mate, vooral op do hoofdplaat- sen doch 
ook in het binnenland, gebruik wordt gemaakt van 
stoomwalsen cn van stecnslag als 
vcrhardingsmateriaal. Hot grint, dat men in Indio 
aantrcft,is over het algemeen vrij zacht, cn wordt 
daardoor spoedig tot poeder gereden. De zoogo- 
naamdc Penang-graniet, die op do Oostkust van 
Sumatra op de hoofdplaatsen toepassing vindt, is uit 
dit oogpunt vccl beter, on ook stcenslag, indicn men 
het hardste gestccnte uitzoekt. 

Het gebruik, dat van do wegen gemaakt wordt, is 
van overwegendon invloed op het in 
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gueden staat- blijvcn. Daar met de toencmendc 
eischen van de industrie en den landbouw steeds 
meerderc en zwaarderc lasten vcrvoerd wordcn, is 
men er reeds sinds lang toe overgegaan in ver- 
schillcndc gewesten bij keur bcpalingcn op het 
gebruik der wegen in to voeren. Daarbij worden 
in den regel de ouderwetsche inlandsche karren 
met zoogenaamde schijfwiclen verboden. alsook 
die voertuigen, waarvan de wielcn zoodanig op de 
uitgeloopen en vcrsleten assen slingeren, dat 
de velgen niet meer plat op den weg rusten. 
Voorts zijn daarbij velgbreedten voorgeschre- 
ven, waarvan de breedte de wielbelasting IV 
toeneemt. 

Het gebruik van rijwielen op de wegen is 
geregeld bij het Rijwielreglement (Ind. Stb. 
1910 n°. 465, 1913 n°. 505 en 1917 n°. 497) en 
dat met automobielen bij het Motorreglement 
(Ind. Stb. 1917 n°. 73, 589 en 732 en 1918 
n°. 439). 

Een andere maatregel is het voorschrift, dat 
ondemeiners, die voor hun bedrijf buitenge- 
wone transporten over wegen doen gaan, en 
daardoor bijzondere schade aanrichten, aan- 
sprakelijk zijn voor de toegebrachte schade. 
Bij Ind. Stb. 1901 n°. 161 is bepaald, dat bij 
desa-wegen die schade door de ondernemers 
zeK hersteld moet worden en bij Ind. Stb. 
1905 n°. 104 zijn zij verplicht voor het her- 
stellen van de post- en ^ihnenwegen eene 
geldelijke bijdrage te gevenZ 

—O WEIDERECHT. Komen eenerzijds op Java 
■ f . ，- en daarbuiten herhaaldelijk weidegronden voor, 

die voor veeweiding speciaal zijn gereserveerd en 
waarvan de aanleg in later tijd van regeerings- 
7 , / wegc is bevorderd, anderzijds brengt in een 

f groot deel van Indonesie het beschikkings- recht over 
den grond de bevoegdheid mede voor leden van den 
beschikkingsgerechtigden stam of dorpskring om, 
binnen dat beschikkings- gebied, op woesten grond 
en op afgeoogste akkers vrijelijk te weiden, terwijl 
lieden van elders vergunning daartoe behoeven en 
een recognitie hebben- te betalen aan stam of dorp. 
Nog in deze eeuw is, bij het welvaartonderzoek, dit 
laatstbedoelde gewoonterecht geconstateerd voor 
het weiden van vee, eenden enz. op Java. 

Zie Pandecten van het adatrecht IV A en 
IV B, en onder GROND (RECHTEN OP DEN), I, 
bJ. 822. 

WEINMANNIA SUNDANA Bl. Fam. Cuno- niaceae. 
.Koelit papdda, Obat papeda (MAL. MOL.). Een boom 
met van binnen roode schors. Wordt door de 
Amboneezen geregeld gebruikt bij het koken van de 
papeda, die daardoor een fraaie roode kleur krijgt. 
Men doet daartoe een stukje schors in het water. 

WEITZEL (AUGUST WILHELM PHILIP). Hoewel 
generaal Weitzel tot het leger in Nederland behoord 
heeft, komt hem in deze Encyclo- paedie eene plaats 
toe, vooral voor hetgeen hij als Bchrijver heeft 
gepresteerd. Geboren 6 Januari 1816 te 
*§_grayenliage, werd hij in J837 benoemd tot 2e 
luitenant der Infanterie. Hij diende in Nederland tot 
1853, toen hij als kapitein-adju- dant den luitenant-
generaal Jhr. F. V. A. de Stuers naar Indie 
vergezelde, waar hij 5 jaren ge- detacheerd bleef. In 
dien tijd nam hij deel aan de expeditie naar de Lam 
pongs onder den kolonel J. A. Waleson. Voor zijne 
detacheering naar Indie had hij reeds een werk over 
Indische 

krijgsgcschiedcnis geschrcven, n.l.: ,,Dc oorlog op 
Java van 1825 — 30''. Na zijn terugkeer in Nederland 
bleef hij veel aandacht aan Indie wij- den, zooals 
blijken kan uit do uitgaven van vele werken, waarvan 
de voornaamstc zijn: „De 3de Militaire Expeditie. 
naar het eiland Bali in 1849>,; „Batavia in 1853"; 
„Schetsen uit het oorlogsleven in N.-L: De 
Lampongs in 1856"; ,,Geschicdk. ovcrzicht van de 
expeditie naar Tomorie op Celebes in het jaar 1S56". 
Generaal Weitzel is van 1873 — 75 cn van 1883- 88 
minister van Oorlog geweest, en was van November 
1883 tot Februari 1884 ad interim belast met de 
portefeuille van Kolonien. Dit viel in den tijd dat 
Atjdh onhoudbaar veel offers aan mcn- schen 
(vooral door ziekten) en geld vergde, waar- om 
besloten werd daar eene geconcentreerde stelling in 
to nemen, gevormd door een kring bfentdngs oin de 
hoofdplaats Koeta Radja en de havenplaats Oelde 
Lheue. 

Generaal Weitzel is 29 Maarfc 1896 te 's Gra- 
venhage overleden. , 

WfiLAHAN. Een plaats je gelegen in het district 
Majong, _afdeeling en regentschap Japara, aan" de 
Serang-rivier, en cindpunt van de stooni- tramlijn 
Pelemkgrep — Welahan. Het heeft een groote 
Chineesche wijk, die in den tijd van de opiumpacht 
in grooten bloei verkeerdc, door den sluikhandel in 
opium. Het heulsap werd van uit zee over de Serang-
rivier vervoerd naar Welahan en Koedoes, om zijn 
weg te vinden naar de Vorstenlanden via 
Pocrwodadi. Tegen- over Welahanjigt de 
districtshoofdplaats Midjcn (zie aldaark/ 

WELE 血 District vnn de controle-afdeeling 
Selokaton, afdeeling en regentschap Kendal der 
residentie Semarang, met eene oppervlakte van 161 
K.M.2 en eene bevolking op ultimo J905 van 
ongeveer 115.000 ziden, waarvan 180 Euro- peanen 
cn een 300 tai Chineezen. Men vindt er 5 
ondernemingen op 7 ei'fpaehtsperceelen, waarop 
worden geteeld tabak, padi, inlandsche gewassr-n, 
koffie, kapok en specerijcn. Jn dit district zijn 
gelegen de Kfindalsche suikerfabrieken Ge modi en 
Tjgpiring. De hoofdplaats van het district is 
W51eri^_een plaatsje dat zich in den laatsten t ij«l 
heeft uitgebreid, zoodat er eene Europeesr li<- 
school is opgcricht; het is gelegen aan eon In langrijk 
station van de Scmarang — Cherikon 
stoomtramlijn., < 

WfeLINGSANG (JAV.). Zie OTTERS. 
WELIRAN (ook Baleran^). Maleische naain van 

zwavel (zie aldaar). Bij de drogcrijver- koopers op 
Java de gowone pijpzwavel uit den Europeeschen 
handel. 

WELIRAN M它RAH. Deze z.g. roode zwavel 
bestaat uit ijzerhoudende kiezel. 

WELIRANG. Een der toppon van het Ar- 
djoenogobergte (zio aldaar). 

WfiLIRANG (afd. Kroe, res. Bcnkoelcn). Hoogste 
top, 1703 M., van den ouden ringwal, die zich ten N. 
en O. van don G. Sfikintjau uit- strekt (zie aldaar), 

WELKOMSTBAAI. Deze baai ligt aan de 
Noordwestkust van Java, tusschen T. Gooko*1- lang 
(of Java's 2e Punt) en T. LCsoeng (of Java's 3e Punt); 
ze dringt zeer diep het land in tot op een zeemijl van 
de Zuidkust, zoodat het gcluid van de branding op 
deze kust in de baai duidelijk kan gehoord worden. 
In de baai liggen ccnige eilandjes; in den ingang 
heeft men diepten van 
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23 cn 25 vadem inoddcrgrond, doch het Zuidelijk 
gedcclte is gehcel onbevaarbaar. Langs do West- kust 
der baai loopt eon koraalrif, dat hier en daar ruim 300 
M. breed is； aan den Oostkant steken 1'iffcn uit van 
de hoeken T. Pareh en Pnlagan, aldaar-vindt men ecn 
gocdc ankerplaats. 

7 Zic „Zeeinansgids voor den Oost-Indischcn Archi- (i. o 
pel", DI. I, 4e druk, 1916, bl. 33. 

WfiLOET (JAV.). Zie AAL.- 
WELTEVREDEN, thans omvattonde de ge- ，■- 

,hcele "bovenstad van Batavia, n.l. de wijken NoordRijswyk, 
eigenlijk AVeltevreden, Koningsplein, TanaK-
abang,^.Parapatan, J3Ien-~ tdng^"Gbndangclia e. a.~6ntleent 
zijn naam aan het voormalige landgoed Weltevreden, dat in 
het . begin der 19de couw de kern werd van de vesti- ging in 
de Zuid «n Zuidoostelijk van Oud-Batavia gelegen streek. 

Dat landgoed in het laatst der 17de eeuw een nog 
weinig ontgonnen landstreek in het bezit van de „Hr. 
Paviljoen's erfgenamen", bij donatie , dd. 6 Maart 1697 
verk^gen, ging in den aanvang der 18de eeuw over in 
handen van den Hr. Cornells Chasteleyn, die het in 
ontginuing bracht en er zich een woning deed bouwen. De 
grenzen van het toenmalige landgoed kunnen naar de 
tegen- weordige situatic ongeveer bepaald worden als 
volgt: in het Noorden de weg van de Sluisbrug langs het 
Postkantoor naar Goenoeng Sari; in het Oosten de weg 
Goenoeng Sari over Pa： sar Senin tot aan de Kramatbrug, 
met nog een strook echter ten Oosten van dien weg; ten 
Zuiden de weg van de Kramatbrug tot aan de rivier 
(Parapatan brug); ten Westen de rivier Tji Liwoeng. 

Als opvolgende bezitters van het landgoed kunnen 
genocmd worden: in 1723 de Witte van Schoten, 
daarna de drossaard Vink, aan wien bij resolutie van 
30 April 1735 vergund werd op het landgoed des 
Maandags markt te docn hou-, den; de oorsprong cl us 
van den Pasar Senin. In J 749 werd het door Jacob 
Mossel gekocht, die er als G. G. ook gewoond heeft; 
na diens dood (1761) werd het tocbedecld aan zijn 
dochter, toen gehuwd met Nicolaas Hartingh, na wiens 
ovcrlijden het land, met den daarop staanden pasar, 
door den G. G. Van der Parra werd ge- kocht. Dczc 
laat8te bewoonde er cen luisterrijko woning — ter 
plantso waar later het Groot Slili- tair Hospitaa) kwain 
to staan —•, die ook nog door Daendds cen korten tijd 
bewoond is ge- wcest. Na het ovcrlijden van de 
weduwe van Van der Parra (1787) kwain het land, na 
een dag in het bezit te zijn geweest van haar neef D. J. 
Smith, in handen van Mr. W. van dor Beeke, na wiens 
dood in 1791 do liecr J. H. Senn van Basel er de 
eigonftar van werd, steeds mot don pasar. In 1797 
verkocht laatstgenoemdo het land aan den G. G. Mr. 
P. G. van Overstraten, die daarop het Noordolijke deol 
— bcslotcn tus- schcn de vroeger genoemde grens ten 
Noorden; den Grootcn Zuiderwog — d.i. Goenoeng 
Sari ten Oosten; do niouwe doorgraving — d. i. do 
slokan, die van,den tegenwoordigen Hospitaal- wog 
dwars door het militair kampoment naar (Jobnocng 
Sari loopt — ten Zuiden; en do Tji Liwoeng ton 
Westen — in April 1798 overdeed aan de 0.1. C. (off. 
ovcrdracht op 10 Febr. 1802). Daarmedo'is het 
ontstaan van het militaire kam- pement, zich 
grocpcercndc om het latere Water- looplcin, verklaard, 
inct welk- doel het ovefdoen 

aan do O. I. C. door Van Overstraten ook ge- 
schied was. 

Het ovorblijvcnde Zuidelijk dccl word nu aan- 
gewczen als verblijf voor de Gouv.s-Generaal, met 
bcpaling dat de opvolgende landvoogdcn bij hun 
optreden het landgoed van elkaar zouden ovcrncmcn. 
Dat dccl omvatte cl us het eigenlijke buitenverblijf — 
oudtijds de thuijn gonoemd — •met de Zuid en Oost 
daarvan gelegen deelen, den pasar, alsmedo het land 
Kwitang, dat vroeger ook wcl afzonderlijk" werd 
genoemd, niet steeds althans deel schijnt te hebben 
uitgomaakt van het landgoed Weltevreden. De 
volgende Gouv.s- Generaal J. Siberg en A. H. Wiese 
bewoonden het verkleinde landgoed, onder de 
gestelde voor- waarde; ook Daendels nam er zijn 
intrek, bij zijn aankomst in den aanvang van 1808 en 
liet zelfs den R.'v. I. zifcting houden in het landhuis. 
Kort na zijn optreden echter stelde Daendels voor, dat 
Zuidelijk deel van Wcltevredcn met den pasar en het 
land Kwitang aan de Indische Regeering te 
verkoopen. Dewijl door de Regeering in Nederland, 
ten slotte, in dien verkoop berust werd, kwam alzoo 
ook het overblijvende deel in Gouverncmentsbezit, 
zoodat het militaire kampement aanmerkelijk kon 
worden uitgebreid, terwijl do pasar afzonderlijk 
verkocht word aan Cransen, uit wiens bezit die markt 
daarna aan opvolgende eigenaars overging. Voor de 
Regeerings bureaux werd toen aangewczen een huis 
op den hoek van Molenvliet-oost en Prinsen- laan 
(zio DI. I, bl. 188)7 dat~ook in den Engel- schen tijd 
en daarna, onder den naam Kantor Baroc, cen deel 
dier bureaux herbergde, totdat omstreeks 1827 heb 
Groote Huis aan het Water- looplein kon betrokken 
worden. De G.-G. had inmiddels intrek gonomcn in 
het geboujx.op Rijs- wyk, het latere paleis — thans 
~bestemd voor ontvangsten en feesten — waar 
verblijf gehouden werd, voor zoover hij zich niet te 
Buitenzorg op- hield. Zoo werd het oudo landgftecl 
de kern van de zoogenaamde bovenstad 
Weltevreden, die zich gaandeweg in verschillende 
richtingen uitbreidde, tot haar tegenwoordigen 
omvang. 

Literatuur: Dr. F. de Haan, Priangan, Deelen I t/m 
IV, zie Register op Weltevreden; Tijdschr. vdor 
Nijverh. en Landbouw, Deel LI, bl. 321,. e. v., waarin 
echter onnauwkeurigheden voor- komen; Het Ned. 
Ind. Plakaatbook, 1602 — 1811 door Mr. J. A. van 
der Chijs, Deelen XIII, XIV en XV, zie Reg. op 
Weltevreden； Dr. L. W. G. de Roo, Opkomst 
Noderl. Gezag, Suppl. op DeeL XIII, deel II, bl. 133, 
e. v. 

Voor de plaatsbeschrijving van de huidigo 
bovenstad Weltevreden zij verwezon naar het stuk 
Het t o gon. wo or digo Batavia van het art. 
BATAVIA (I, bl. 189). 

WELVAARTCOMMISSIE. Zie WELVAARTS- 
ONDERZOEK. 

WELVAARTS-ONDERZOEK. Aanleiding.. Do 
sociaal-ethischo gedachtc, welke in het laatst dor 
vorigo eeuw haar weg vond in volerloi theo- rieen 
omtrent staatsrecht en staatshuishouding, moest ook 
tot golding komen in de koloniale ge- dragslijn. Zij 
kwain medc tot uiting door deerkenning van „cene 
eereschuldn in do vorhou- ding tusschen mocdorland 
cn kolonio. Die ge- dachte is allorininst nicuw; ze 
drong zich slechts. krachtigor op, naarmato de 
overheidsbemooiing met de volkshuishouding zich 
moor aanpastc aan, nicer boheorscht werd door 
gewijzigdo economi'- 
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fiche beginselen. Naar andere middelcn moest 
worden omgezien om te gerakcn tot het doel: betere 
levensvoorwaardcn te scheppen voor de economisch 
zwak-gebleven breede lagen der samenlcving. 
Deniocratische stroomingen gaven daart-oo 
stuwkracht. Onweerstaanbaar door heel de woreld 
gaandc, brachten zij dieper inzicht tewecg in, 
eischten herziening van de juridische, in wezen 
economische betrekking van overheier tot volk. 
Ethische beginselen traden op den voor- grond on 
deden hun invloed gcvoelcn ook in de koloniale 
staatkunde, die bezield word door een zedelijke 
roeping en geleid door het besef van verplichting 
jegens de inKeemsche volkeren. 

De koloniale paragraaf in de Troonrede van 1901 
gewaagde met meet beslistheid dan die van 
voorafgaande jaren van den economischcn toc- stand 
der inlandsche bevolking. Was vijf jaren tevoren in 
een zoodanig staatsstuk getuigd, dat de economische 
toestand der overzeesche gc- westen, over het gehecl 
geiiomen, gunstig kon worden genoemd, op 17 
September 1901 ver- klaarde Hare Majesteit dat, in 
verband met het geheel het regeeringsboleid te 
doordringen besef, dat Nederland tegenover de 
bevolking dier gewesten een zedelijke roeping heeft 
te vervullen, de mindere welvaart der inlandsche 
bevolking op Java Hare bijzondere aandacht had 
getrok- ken. „Ik wcnsch naar de oorzaken hiervan 
een „onderzoek in te stellen", zoo luidde de Konink- 
lijke last, welke tot een daad zou worden omgezet 
van groote beteekenis voor de kennis — en ver- 
betering — van de maatschappelijke omstandig- 
heden, waarin de bevolking van Java en Madocra 
toen verkeerde. 

Bij de schriftelijke behandeling van de Indische 
begrooting voor 1902 wees de toen- malige Minister 
van Kolonien. op de klach- ten van verschillende 
zijdcn vernomen over minder gewenschte 
economische toestanden, naar aanleidingwaarvan 
het de plicht der Regeering werd geacht cen 
onderzoek in te stellen. in hoever ze gegrond waren. 
Volgens (lien bewinds- man viel het niet te 
ontkennen, dat de toestand niet beantwoordde aan 
wat men als norinalen toestand van Java zou 
wenschen. Bij de nionde- linge beraadslaging werd 
van menige zijde ge- wezen op de geringe 
draagkracht, het zwakke weerstandsvermogen der 
bevolking, waardoor ecn tijdelijke ramp, een 
misoogst, haar op den rand van hongersnood kon 
brengen; op den achterlijken toestand van hare 
bedrijvcn, op de onvoldoende rechtszekerheid van 
haar bezit en op den zwaren druk van de door haar 
opge- brachte belastingen in arbeid en in geld. De 
Minister meende ten slotte te kunneu vaststellen, dat 
in liet algemeen de welvaart op Java goring was, en 
achttc het een dank bare taak voor de Regeering in 
dien toestand verbetering te brengen. 

Over den onvoldoenden, onbevredigenden wel- 
vaartstoestand der bevolking scheen eensteminig- 
heid te bestaan. Waar het echter aankwain op nadere 
aanduiding van het welvaarts- begrip, gebezigd met 
opzicht tot de inlandsche bevolking, moesten de 
inecningen uiteraard uiteenloopen. Was de toestand 
inderdaad zorgwekkend, dan moesten maatregelen 
worden beraamd ter voor- koming van achteruitgang. 
Zoo van een nood- toestand kon worden gesproken, 
hoe was dan de nood ontstaan, welke was de 
intensiteit daar- 

van, de graad van armoede waaiin do bevolking was 
geraakt, zij het plaatselijk als direct gevolg van 
abnormale weersgesteldhcid. Waar allicht verband 
kon en mocht worden gelegd tusschen overheidszorg 
en volkswelvaart, zouden de ge- volgde staatkundige 
cn economische regeerings- beginselcn voor en in 
Indie gereede stof opleve- ren tot critiek. Al was men 
er voorts van over- tuigd dat do volkswelvaart, op 
wankclen grond- slag gevestigd, te wensChen 
overliet, dan moest nog bewezen worden dat die 
achtcruitgaandc was. Was dit bewijs geleverd, dan 
moest nog de vraag worden beantwoord of er 
tusschen dicn achteruitgang en de juistheid en 
doelmatigheid der bestuursbeginselcn, metliet oog 
op den volks- aard, wcllicht ecnig oorzakelijk 
verband bestond. (verg. C. J. Hassel man in 
Tijdschrift van het Binn. Bestuur 1902 cn 1904). 

In 1900—1901 had zich inderdaad een nood- 
toestand voorgedaan «in een deel van Java, met name 
in die streken, welke om de in vroegero jaren (1849: 
Demak .(> Grobogan en 1873: Demak) plaats gehad 
hebbende oogstmislukkin- gen op groote schaal een 
zekere vermaardheid hadden gekregen. Naar de 
oorzaken, eerste open- baring, ontwikkeling en 
omvang van die plaatsc- lijke ramp werd in 1902 cen 
afzonderlijk onderzoek gelast. 

Vermoedelijk gaf aanleiding voor cen onderzoek 
naar de mindere welvaart op Java in het algemeen de 
bedoelde ivater- en voedingsnood in Semarang, 
waarover moest worden opgeinaakt een „grondig 
rapport*5, waarop dienden te worden gebaseerd 
„voorste)len, welke blijvcnde voor- „zieningen ten 
doel hebben voor die gedeeltcn „der bo ven bedoelde 
geteisterde streken, waar “zonder zulkc praeventicve 
maatregelen de daar „tegenwoordig heerschende 
nood niet anders dan „van chronischen aard kan. zijn 
of worden." (Gvts. besluit 2 Juli 1902； gedrukt cn 
gepubli- ceerd verslag der Coinmissio, 1903). 

Dergelijke onderzoekingen van beperkt karak- ter 
naar den economischcn toestand van de inlandsche 
bevolking op Java in het algemeen, hadden in 
vroegerc jaren mecnnalen plaats. Zoo werd in 1888, 
naar aanleiding van cenc regee- ringsaanschrijving 
onderzocht of de tocstand der bevolking (na de z.g. 
suikercrisis van 1884) in eenige gedeeltcn van Java 
aanleiding gaf tot het nemen van buitengewone 
maatregelen van rc- geeringswege. De heerendienst-
commissic had l>ij hare onderzoekingen in 1889 —J 
891 o. a. na tc gaan in hoever de economische 
toestand der bevolking verhooging van het 
Jioofdgeld als aequivalent voor af tc schaffcn 
heerendicnstcn toeliet. Eindelijk werd in 1891, naar 
aanleiding eencr regecringsopdracht door de 
residenten ecn onderzoek ingesteld naar den voor- of 
achteruitgang van don economiscJien toestand der 
bevolking in hunne gewesten. (Verslag der Scma- 
rangschc Coinmissie dl. I p. 60). 

Afgescheiden van vorenvermelde landbouw- 
crisis in Semarang van J 849, 1873 cn J90J, val- len 
in de economische ge^cJuedenis tc boek- staven de 
geld- en handel-crises van 1862 en 1884, welke 
uiteraard hun invloed terdege hebben doen gcvoelen 
op den economischcn toestand van do bevolking. 
(Mr. N. P, van den Berg, Munt- Crediet- en 
Bankwezen enz, in Ned.- Indie, 1907, bl. 117 vlg. en 
207 vlg.). 

Dat de oorzaken dier beide groote crises cn do 
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gcvolgen daarvan op do volkswolvaart uiterst 
bezwaarlijk zijn aan te geven on na ontleding uit 
elkaar to houdcn, ligt in de reclc, waar de waar- 
ncmer allicht geneigd is de economischc ver- 
schijnselcn zelve met de primaire oorzaken daarvan 
to vcrecnzelvigen. De invloed van snel voort- 
schrijdende wisselwerking in den loop van het 
economisch gebeuren gedurende een crisis maakt 
het trekken van causale richtlijnen vaak onmo- 
gelijk. Zoo ook hier： 

De malaise van 1901 was cr een van zecr sa- 
inengestclden, algcmcenen aard. lii 1902 werd in de 
volksvertegenwoordiging van de rcgecrings- tafel 
hcrhaald, dat de economischc toestand der 
inlandsche bevolking van Java, als geheel genomen, 
te wenschen ovcrliet. Erkend were! de 
noodzakelijkheid om met geldclijke hulp van 
Nederland maatregelen te nemen, strekkende om 
Indie voor verdere inzinking te behoeden en het 
economisch peil der inlandsche bevolking te ver- 
hoogen. In dat jaar weft-d gevolg gegeven aan den 
Koninklijken last oin een onderzock in te stollen 
naar den economischen toestand in zijn vollen 
omvang en naar de middelen, welke tot verbete- ring 
zouden kunnen leiden, zoowcl in zedelijk als in 
stoffelijk opzicht. 

0 p z e t. Bij besluit van 15 October 1902 bc- 
paalde de Indische Rcgeering, dat een onderzock zou 
worden ingcsteld naar de oorzaken van de mindere 
welvaart der inlandsche bevolking op Java en 
Madocra, met uitzondcring van de Vorstenlanden en 
van de particuliere landerijen. De leiding van dat 
onderzock werd opgedragen aan cen 
hoofdeommissie, bestaandc uit een clftal leden, 
nicest ambtenaren, onder voorzitterschap van het lid 
H. E. Steinmetz, destijds resident van Pekalongan. 
Deze hoofdeommissie zou in de cerstc plaats tot taak 
hebben het samenstellen van cen leidraad ten 
behoeve van de plaatselijkc onderzoekers. Het 
ontwerp daarvan werd uit- vocrig toegelicht in cen 
bcgeleidend schrijven, in 1903 aan de hoofden van 
gewestelijk bestuur gezonden ter bespreking cn 
bcoordceling； waar- na het ecn jaar later door de 
hoofdeommissie werd onigewerkt en door de 
Rcgeering goed- gckcurd. De definiticve leidraad 
werd inct een toeliehtcnde iuleiding medio 1904 aan 
de residen- ten t oegezonden ten behoeve van de 
gewestclijke cn afdcelings-commissies, welke met 
de plaat- sclijke onderzockingen werden bclast. 
Tcvens werd do ccntralc leiding van het onderzock 
opgedragen aan den voorzittcr tier hoofdeommissie, 
bijgcstaan door liaren sccrctaris, in verband 
waarmedo cerstgenoemde werd ontheven van hot 
arnbt van resident van Pekalongan, Aan <lczc 
e6nhoofdige leiding werd do voorkour gegeven 
boven con commissorialc. Tot het work dier jciding 
bchoordc ook het maken van overzichtcn <lcr 
plaatselijkc onderzockingen cn het ontwerpen van 
voorstcllcn cr over aan(1c Rcgccriug, waarna <lc 
cominissic zou worden samengeroepen om over ecn 
cn andcr to bcraadslagen en tc beslissen. Afgczicn 
werd, .oin ])ractische rcclcncn, van het aanvankclijk 
opgevat dcnkbeeld om ook bij do bevolking zelve 
inlichtingen in tc winnen nopens de oorzaken, 
wanraan, volgcns ]iaro nieening, do ongunstigo 
toestand to wijtcn was in streken, waar mindcro 
welvaart, veranning of ellendo heerschtcn. 

De door do afdcelingscoinmissies verkregon ge- 
gevens behoefden door de, onder leiding der 

residenten staando gewestclijke com missies oiet tc 
worden verwerkt； dezo konden desgcwcnscht hare 
beschouwingcn daarover ten bestc gevon. De 
uitkomsten van de onderzoekingen in de af- 
dcelingcn werden den voorzitter der hoofdeom-
missie toegezonden, voor den afloop der geweste- 
lijkc onderzockingen. 

Met do* onderzoekingen ter plaatsc werd een 
aanvang geinaakt op 1 Juli 1904. Binnen den ge- 
stelden termijn van 6en jaar waren de werk- 
zaaniheden in nagenoeg alle gewesten geeindigd. 
Voor een zoo uitgebreide enquete, noodig ter 
nauwgezettc beant栉oording van de 533 vraag- 
punten van de leidraad, schijnt intusschen de tijd van 
6en jaar, gesteld voor de verzameling van 
bouwstoffen ten behoeve van den arbeid der 
hoofdeommissie, te krap te zijn toegemeten, in 
aaninerking genomen dat hot ondorzoek grooten- 
deels verricht mocst worden door met hunne ge- 
wone wcrkzaamheden belasto en aan mutaties 
onderhevige plaatselijko bestuursambtenaren. Dat 
het welvaarts-ondcrzoek „bij't bestuur over ,,'t 
geheel weinig sympathie genoot", gelijk de 
voorzitter der hoofdeommissie getuigde, moet wcl 
voor cen goed deel worden toegcschreven aan. de 
overhaasting, waarmede de onderzoekers te werk 
mocsten gaan. Stond de noodzakelijkheid van de 
enquete nog lang niet algemeen in Indie vast, twijfel 
aan de juistheid van den. geheelen opzet daarvan, cn 
aan het practische nut van den omvangrijken arbeid 
was tcvens oorzaak van het door den voorzitter der 
hoofdeommissie mede gercleveerd feit dat het 
onderzoek „une mauvaise presse" had. Deze 
ongunstige omstandigheden hebben, even min als de 
ondervonden moeilijk- heden en bezwaren door 
vcelvuldigc wisseling in ]ict medewerkend 
personeel, den leidcr van het onderzoek cr van 
wcerhoudenzijnvcelzijdigen cn. langdurigen arbeid 
met groote nauwgezetheid cn opgewektheid voort te 
zetteif on. tc voltooien. 

Uit do talrijke afdeelingsverslagen en geweste- 
lijke scunentrekkingen, de documcnten van de 
bevindingen der onderzoekers, werden voor elk der 
onderdcclen van de leidraad door hem samengcsteld 
ovcrzichten van de uitkomsten der (faweslelijke. 
onderzoekingen. Deze overzichten. dienden als 
grondslag voor de besprekingen in de 
hoofdeommissie cn voor de aan de Rcgeering in tc 
dicnen voorstellen. Is in de gewcstelijke 
samentrekkingen dcr afdeelingsverslagen de lei-
draad op den voet gevolgd, bij do samcnstelling der 
overzichtcn werd door den voorzitter- bcworker cen 
vrijer bchandeling wenschelijk ge- acht. Die 
overzichtcn worden voorafgegaan door ecn 
inlciding, waarin voor zoovecl noodig de 
voornaanistc gcschriftcn over het onderwerp ver-
meld zijn, en bcsloten mot ecn korte opsomining van 
de uitkomsten van het onderwerpelijk onderzock cn 
de daaruit to makon, voor de hand lig- gendc 
govolgtrekkingcn. Gelijk de voorzitter in zijn 
toclichting van Juli 1905 vooropstelde, zijn do 
overzichtcn nict louter samenvoegingen van do 
bclangrijksto gcdeeltcn dcr gewestclijke sa-
mentrekkingen; zij zijn ecnigcrmato bercdencerd. 
Do bewerker heeft zich aanvulling uit andcro ge- 
gevens voroorloofd en nict altijd zijn mcening 
achtcrgchouden； hij gaf haar cchtor to kennon op 
een wijzo, dat zo wcl tc onderseheidon is van het 
govoelcn der onderzoekers. Verder dacht hij 
evenwol niot to mooton gaan, ton cincle niet vooruit 
te loopen op de taak der wolvaarts- 

48 
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comxnissie, die de uitkomsten dor gewestelijke 
onderzoekingen te behandelen, en bij de Rcgee- ring 
haar bevinding en c. q. haar voorstellen voor te 
brengen had. Gemeeud werd hierop niet te moeten 
wachten met de openbaarmaking van de 
samentrekkingen der gewestelijke onderzoekingen 
en van de overzichten. Inimcrs deze stukken legden 
de toestanden tijdcns het onder- zoek bloot, waar 
inogelijk vcrgcleken met de vroegere, en deden de 
meeningen en wenschen ter zake kennen van de 
personen, die locale be- kendheid hadden. en de 
plaatselijke onderzoekingen hielden. Door een 
eirander reeds dadelijk tot openbare bekendheid te 
orengen kon zooveel eerder nut ervan worden 
getrokken. Bovendien werd daardoor de gelegenheid 
opcngesteld tot bespreking in de pers, yaarvan de 
welvaarts- commissie party zou kunnen trekken bij 
haren verderen arbeid. 

Nadat de overzichten betreffende de verschil- 
lende onderdeelen gerecd waren, weed in een 
cindverhandeling een algemeen overzicht over het 
onderzoekingsgebied en de resultaten der enquete 
samengevat. Hierin werden de uitkomsten van den 
ganschen arbeid op de weegschaal gelegd en een 
critisch verslag van het geheel gegeven. Waar het 
hoofddoel van het welvaarts-onder- zoek, gelijk de 
Indische Regeering als vanzelf- sprekend aangaf, 
moest zijn het aangeven van verbeteringen, -om te 
weten wat er gedaan moest worden om de welvaart te 
verhoogen of voor ach- teruitgang te behoeden, 
werden ten slotte in 1914 in een afzonderlijke 
verhandeling opgenomen en gepubliceerd： de 
voorstellen en besluiten der wel- vaartscommissie. In 
hetzelfde jaar zag een publi- catie het licht 
betreffende de oorzaken van de min- dere zcelvaart. 

Intusschen was voor de verschijning van de 
laatste verhandelingen de welvaarts-commissie, — 
die van 1907 gt 1914 niet had vergaderd, dock, 
waarvan de leden met de centrale leiding bleven 
samenwerken, — op verlangen van den toenma- 
ligen Minister van Kolonien, bij Gvts. ,besluit van 10 
Juli 1914 ontbonden, onder dankbetuiging voor de 
bijzondere toewijding en belangstelling, waarmede 
zij zich van de haar opgedragen taak had gekweten.
 ' 

Public aties. Overzicht van de uitgaven 
betrefiende de verschillende onderwerpen van het 
welvaartsonderzoek: 

Ontwerp-leidraad voor het gewestelijk onder- 
zoek naar de oorzaken der mindere welvaart. (1903). 
Leidraad voor het gewestelijk onderzoek naar de 
oorzaken der mindere welvaart. (1904.) Mdleische 
vertdling van -de leidraad. (1904.) Alge- jneene 
toelichting op de'gewestelijke samentrek- kingen en 
de overzichten betreffende de uitkom- sten van het 
Welvaartsonderzoek. (1905.) 

Vischteelt en Visscherij. 
I. Samentrekking van de afdeelingsversla- 

gen. (1905.) 
la. Overzicht van de uitkomsten der gewes-

telijke onderzoekingen naar de vischteelt en 
de visscherij. (1905.) 

lb. Bijlagen van het overzicht. (1905.) 
lc. Voorstellen der Welvaartscommissie in 

■ zake vischteelt en visschei'ij. (1905.) 
Pluimveeteelt. 

,II. Samentrekking enz. (1905.) 
ll.a Overzicht enz. (1905.) 
lib. Voorstellen enz. (1906.) 

Vceteelt. 
III. Sanxcntrekking enz. (1906.) 
Illa. Overzicht enz. (1906.) 
III6. Bijlagen enz. (1906.) 
IIIc. Voorstellen enz. (1907.) 

Vervoerioezen. 
IV. Samentrekking enz. (1906.) 
IVa. Overzicht enz. (1907.) 
IV6. De tarieven der Staatsspoorwcgen op 

Java (door A. W. E. Weijerman). 
IVc. Voorstellen enz. (1907). 

Landbouw. 
V. Samentrekking enz. (1906 — 1907.) 
Va. Overzicht enz, (1908.) 
V6. Bijlagen enz. (1908.) 

Handel en NyverJieid. 
VI. Samentrekking enz. (1906—1907.) 
Via. Overzicht van enz. den Inlandschen han- 

del en nyverheid. (1909.) 
VI&. Bijlagen van overzicht Via. (1909.) 
Vic. Levering van benoodigdheden. voor 't le- 

ger en de zecmacht enz. (door den. majoor- 
intendant J. B. Pl as.) (1910.) 

VI衫. Overzicht van enz. den niet-Inlandschen 
handel en nyverheid. (1912.) 

Vie. Slotbeschouwingen van dat overzicht. 
(1914.) 

VI/. Bijlagen van overzicht Vid. (1912.) 
Irrigatie. 

VII. Samentrekking enz. (1907 — 1908.) 
VIIcz. Overzicht van enz. (1910.) 
VII6. Regenval op Java, 1879 — 1905 (door 

Dr. W. van Bemmelen). (1908.) 
Recht en Politic. 

VIII. Samentrekking enz, (1907.) 
Villa. Overzicht enz. (1911.) 
VIII6. Slotbeschouwingen.(1912.) 

Economic van de desa. 
IX. Samentrekking enz. (1907 — 1909). 
IX". 
1X6. 

Overzicht enz. (J911.) 1. 
Slotbeschouwingen van IXa, 1c gc- 

IX.& 
deelte. (1912.) 

2. Slotbeschouwingen van IXa, 2e ge- 

IXb. 
decite. (1914.) 

3. Slotbeschouwingen van IXa, 3c ge- 
dcelte. (1914.) 

Verheffing van. do Inlajidschc vrouw, 
IXc. Bijlagen van overzicht IXa. (1911),. 
IX&. Adatregclingen in de Inlandscho Kristcn- 
gemeenten, (1911.) 
IXc. Inlandscho stemmen over de laksheid' 

van den Inlander. (1912.) 
X. De Volkswelvactrl op Java en Madoera; 
cindverhandeling van. het welvaartson- 
derzoek (1914), verdeeld in 3 declen, n.L: 
Xa. dl. I. Geschiedenis van het onderzoek; 
gang van do volkswelvaart 1804—1914； 
besluit. 
Xb. dl. II. Invloed van het welvuartsonder- 

zoek; oorzaken der mindere welvaart; 
slotwoord. 

Xc. dl. III. Bijlagen en inhoudsopgavc van 
alle welvaarts-uitgavcn, waarover Jiet al- 
fubetisch register gaat. 

XI. Voorstellen en besluiten van de welvaarts- 
commissie in 1914. 

XII. Oorzaken van de. mindere welvaart (1914). 
A Ifabetisch register oj de welvaarts- 

. edita 1904-1914. (J9I9.) 
Alfabetisch compendium (1920). 



WELVAARTS-ONDERZOEK. 
75字 

Tocn het zich liet aanzicn, dat de verwerking van 
de gegevens in do gelcidolijk uitgegeven cn nog 
vci'schijncndc overziclitcn geruimen tijd zou duren, 
achtto de toenmaligc Minister van Kolo- nien het 
gewenscht om van de uitkomsten der plaatselijke 
onderzockingen alvast een beknopt algemeen 
overzicht te doon samenstellen. Een opdracht daartoe 
were! in 1908 verstrekt aan den heer C. J. Hassclman, 
destijds Inspecteur van de landelijke inkomsten en 
verplichte diensten, met verlof in Nederland. Geheel 
onafhankelijk van do door de hoofdeommissie voor 
de *indere wel- vaart in be working te nemen 
eindverhande- ling en eindvoorstellen, were! een 
„alqemeen over- „zicht van de uitkomsten van het 
welvaart-onclcr- „zoek gehouclen op Java en 
Madoera in 1904 — ,,1905", naar gelang de 
overzichten uit Indie gc- reedkwamen cn in druk 
verschenen, geleidelijk samengestcld, ten slotte 
afgewerkt. en in 1914 als afzonderhjk boekwerk in 
Nederland uitgegeven. Daarin hceft men — gelijk de 
bewerker in de in- leiding zegt — te zien een 
beredeneerde wegwijzer in den ongetwijfeld hoogst 
belangrijken, maar ge- .leidelijk tot een 
eerbiedwaardige hoogte aange- groeiden stapel 
gedrukte beschcidcn, in het licht gegeven door den 
onvermoeiden en in alles be- lang ste]len(len 
voorzitter der welvaartscommis- sie. Wie zich op de 
hoogte wil stellen van een of andcr onderdeel van 
Java's economischen toc- stancl, zal in dit algemeen 
overzicht de noodige verwijzingen kunnen vinden 
naar den rijken schat van gegevens, bijeengebracht 
door of onder leiding van den heer Steinmetz. 

Is eenerzijds het arbeidsvcld voor het wel- 
vaartsonderzock, in afwijking van de Koninklijkc 
opdracht, uitgebreid mot het eiland Madoera, dat 
nicer in administratief dan in cconomiscli op- zicht 
met Java overeenkomt, aan den anderen kant werd 
een belangrijk deol van Java, n.l. het gebied der 
Vorstenlanden cn dat der particuliere landerijen, 
buiten het onderzock gelaten. Door zoodanige 
begrenzing van het (yiderzoek tot stre- ken, waarvan 
de bevolking in adniinistratiof- rcchtclijk opzicht in 
ongevecr gclijke maat- schappelijkc omstandigheden 
vcrkcert, kon cen zuiverder inzicht worden 
verkregen ten nanzicn van hare algemeei#- 
econoiftische gesteldlicid. Toch zou eon gelijktijdig 
onderzock in do Vor- stcnJandcn en op do 
particulierc landerijen tot uitkomsten liebbcn kunnen 
leiden van groote bc- teckcnis voor vergelijkcndc 
studie van den in- vloed der rcchtsvcrhoudingen op 
de volkswel- vaart. 

If e t economise h v i a a g s t u k. Ten einde ccnig 
inziclit te verkrijgen in den bestaans- tocstand en do 
levensomstandigheden van ccnig voJk, wclke met 
den term “wclvaiirC" plegcn to worden aangeduid, is 
een onderschcicling van do factorcn, welko van 
invloed zijn op dicn tocstand en die omstandigheden 
behcerschen, onmisbaar to achten. I miners is 
welvaart — de voorzitter der commissi。wijdt 
daaraan. in do cindverhande- ]ing uitvoerige 
beschouwingcn — eon relaticf en voorwaardclijk 
begrip; niet zoozoor een (onbe- reikbare) 
evenwichtstoestand, als wol een ver- houding (zij't 
mogclijk ook wanverhouding) aan- duidend tusschen 
behoefte en bevrediging, bc- georte cn voldocning. 
De onderschcicling in voor- waarden nu, welko haar 
, oorsprong vinden in， oonerzijds de geografische 
woonplaats, do na- tuurlijke omgeving en vanzelf het 
karaktor van 

het volk, andcrzijds in de structuur vafi de maat- 
schappij, waarin het cconomischc Icven tot ont- 
wikkeling vermag te komen, is onafwijsbare eisch 
om to komcn tot vcrklaring cn begrijpen, Bij het 
onderzock zelf en ook bij het opinaken van de balans 
van den vcrrichten arbeid is met de algemccnc 
voorwaarden voor de volkswel- vaart uitcraard 
rckening gehouden. Baarbij is- echter uitgegaan, als 
van iets vaststaands, van do ”】ninderc'' welvaart 
der inlandsche bevolking. 

R-ccds bij het begin van de uitvoering van hare 
taak, bij de op making van den ontwerp-leidraad, 
stond.de welvaartscommissie voor de vraag: „wat te 
verstaan onder die “mindere" welvaart 
(Eindverhandeling Xa； di. I, p. 12* vlg.). Verge- 
leken waarmede moest de inlandsche voikswelvaart 
als “minder" worden aangemerkt ? Met een vroeger 
tijdvak, dan wcl met het economisch peil der niet-
inlandsche bevolking van Java en Madoera ? 

Vergeleken met vroegere z.g. economische pe- 
rioden, welke alle volken hebben doorgemaakt, kan 
zecr in het algemeen beschouwd, al dadelijk eeri 
bewijs van vooruitgang worden gezien in den ook op 
Java zich meet en meer ontwikkelenden overgang tot 
de z.g. geldhuishouding, een proces, dat in de hand 
is gewerkt door de vervanging van bclooning en 
belasting in grond, voortbrcngselen of arbeidskracht 
door die in geld. Doch ook in de toencming der 
bevolking、op zeer belangrijke schaal is hctzclfde 
bewijs te zien, welke vermeer- dering hier echter 
tevens een beperking beduidde van de welvaart 
binnen engere grenzen. In bei- dcrlei 
vorenaangeduide richting diende uiter- aard het 
onderzoek zich te bewegen, en werd het ook 
gehouden. 

De bewerkcr van do eindverhandeling vindt, bij de 
beoordceling van den economischen toestand op 
grond van do verzaineldc gegevens, na bestudeering 
van de dienaangaande bestaande li- teratuur, ecn 
bevestiging van de overigens sim- pele waarheid: dat 
het moeilijk is het bestaan aan te toonen en den 
omvang of graad van de volks- welvaart; zelfs al 
reduceert men dat begrip tot zijn engsto grenzen, de 
voldoening namelijk van niatericelc, naast voor do 
hand liggende dage- lijksclie behoeften, de 
voorziening in v ceding, kleeding on huisvesting. 
Want zelfs voor deze meest elomentaire behoeften 
bestaat geen norm, cn do Javaan (oolj Socndanccs 
en. Madoerecs) is ccn weinig overtroflien incester in 
de beperking zelfs van het allernoodzakelykste； 
terwijl wegens onze gebrekkigo statistiek de mate 
dicr beperking en de invloed daarvan op geboorte en 
sterfte, li- chamelijko ontwikkcling en gcmiddeldcn 
leeftijd aan onze wnarncining onttrokken blijvon; 
totdat dikwijls plotscling en onverwacht plaatselijko 
volksrampen den sluier opheffen, en ons waar- 
schuwon oin voorzieningen to treffen tegen den 
nood, en onderzockingen in to stellen hoe het elders 
gesteld is. (Xa. dl. I, p. 553). Wat de oorza- ken 
betreft van de minclcre welvaart, tot de op- sporing 
waarvan hot onderzoek was ingostcld, vroeg do 
coinmissio zich af ： „waarom des Inlan- ders 
wolvraart geringor is of moet zijn dan die van den 
nict-In]andorn. (Xa, dl. I, p. 40* cn Xb. dl. II, p. 76). 
In zijn aan do Regeering goricht schrijven van 30 
September 1914 (XII) achtte do voorzitter het van 't 
grootstc belang onder de oogen to zien „dat de 
welvaart der Inlanders zoo ondordoot voor dio der 
nict-Inlanders". Waarom 
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is dit zoo — want dit wordt wel door niemand be- 
twijfeld — en wat valt craan tc doen? I miners ，deze 
toestand kan niet bestendigd blijven, schrijft de heer 
Steinmetz (p. 2*). • 

Men stond hier voor het economisch probleem 
met zyn tweeerlei vergelijkingssubstanties, bc- 
trekking hebbende op den psyohologischen kern en 
op de maatschappelijke stoffeering. Kort v66r de 
samenstclling der eindverhandeling had dit vraagstuk 
het onderwerp uitgemaakt van een academisch 
proefschrift (Dr. J._H. Boeke, Tropi- pisch-Koloniale 
staathuishoudkunde. 1910), uit- voerig behandeld in 
1X6 2. De schrijver der dis- sertatie gaat in zijne 
studie uit van de onderschei- ding der behoeften, 
drijfvberen van's menschen economisch handelen, in 
“econoniische", n.l. die door den mensch gevoeld als 
afzonderlijk individu binnen den gezinskring, en 
“sociale", die haar oorsprong vinden in de vormen 
door de gcnieen- schap aangegeven. De zucht naar 
maatschappe- lijk aanzien, zich uitend in liefde voor 
uiterlijk vertoon en voor machtsvertoon, indruk 
makend op de menigte, wijst op een groote mate van 
af- hankelijkheftl van de open bare meening, van een 
geringe mate a an individualiteib. In de inland- ?che 
maatsc|iappij nu valt waar te nemen een overwicht 
van de sociale boven de economischc behoeften. 
Door den inlander inziebt bij te bren- gen omtrent het 
belang van maatschappelijke ze- kerheid, van 
stofEelijke welvaart, zal men de waarde van het 
eigenbelang bij hem vergrooten, (verg. 1X6 2, p. 15). 
Plaatst de onderzoeker zich op een meer algemeen 
standpunt — men ga eens na welke offers de 
Westersche samenleving ,,eischt" voor de 
bevrediging van begeerten naar macht, aanzien, 
fatsoen, rang en stand — en poogt hij, gelijk de 
bewerker van di. XII doet, in een vergelijking te 
treden nopens de voorwaarden om tot welvaart te 
geraken voor den inlander en •den niet-inlander, dan 
zal hij, ter verklaring van het verschil in economische 
energie allicht be- ginnen met causaal verband te 
leggen tusschen kli- maat en volkskarakter. Het 
laatste acht de heer •Steinmetz gevormd door de 
working van ver- schillende onistandigheden op de 
eigenschappen van het ras, en zich kenmerkend door 
een over- hecrschend gevoel van afhankelijkheid en 
onver- mogen, ondergeschiktlieid en kleinheid, 
gebrek ■aan zelfbewustzijn en zelfvertrouwen. Die 
gebre- ken zelve wijzen de middelen t.r verbetering 
aan: ■alles moet er op aangelegd worden om het 
volks- karakter te verheffen, het gevoel van 
eigenwaar- de, ook als staatsburger, bij den inlander 
op te wekken en levendig te houden. Alle 
belemmerin- gen, die aan de bereiking van dat doel in 
den weg staan, jnoeten zooveel mogelijk opgeheven 
wor- den. Daarom: afschaffing van aJle daarvoor vat- 
bare gedwongen diensten, van het prentah-we- zen, 
het hormat-stelsel, van standsbevoorrcch- ting en 
rechtsongclijkheid, van onevenredig zwa- ren 
belastingdruk. Wat den volksaard zelven be- treft, 
zoo heeft de bewerker uit de wclvaarts- verslagen in 
hoofdzaak het navolgende geput： De Javaan wordt 
algemeen genoeind indolent, onzelfstandig (een 
kuddemensch), niet nauwge- zet, en gemakkelijk te 
verleiden. Als volkszonden treden op den voorgrond
： dobbelen, spilzucht en inisbruik van opium, het 
laatste intusschen verre van algemeen, zelfs 
betrekkelijk weinig. Als cco- nomische gebreken of 
belemmeringen worden ge- noemd: 
behoefteloosheid, gebrek aan innerlijkeu 

aandrang tot werken (wcrklust), hokvastheicL gebrek 
aan onderneiningsgcest, aan aanleg voor „zaken 
doen,*, goringen spaarzin, zorgcloosheid on. 
onbedachtzaainheid ； verder: geringe zin voor 
samenwerking en aansluiting, en ten slotto onbe- 
kwaainhcid (ongeoefendheid) cn onwetendheid 
(analphabetisnic). Men ziet: de lijst is zeer lang. 

In cen systeinatische opgave (di. XII, zie oo.k 
alfabetisch compendium 1920, p. 303 —3J0) worden 
de oorzaken van „mindere welvaart" en do daarop van 
invioed zijnde ongunstige omstandig- heden 
vermWld in de ^velvaartsuitgaven, aldus 
aangegeven: A. Bodeni en klimaat： 1. gebrekkige 
bevlociing; 2. klimaat (warm, verslappend,-weci- 
derig); 3. gezondheidstocstand, (gebrek aan goed 
drinkwater, bodem, voeding). B. Bevolking: 
1. gebrekkige statistiek; 2. groote dichtheid, 
ongelijkniatige verdeeling； 3. geringe differen- 
tieering van de bevolking in haar geheel. C. 
Volkskarakter (economisch, intellectueel, mo- 
reel) :1. gebrek aan handels- en ondernemings- geest; 
2. geringe kennis en. ontwikkeling (gebrekkige 
gcreedschappen, onvoldoende onder- richt en 
voorlichting); 3. gebrek aan zedelijke verheffing en 
karaktervorming, godsdienst en bijgeloof, 
karaktergebreken, volksondeugdcn. D. Koloniale 
politick en bestuur; rechtswezen: 1. koloniaal- 
politieke en economischc beginselen ； 
2. politieke, economischc en juridischc ongelijk- 
heid, rechtsonzekerheid, prentahwezen; 3. hor- 
matstelsel, klassenbevoorrechting； 4. bezwaren 
tegen het rechtswezen en de rechtspraak； 5. 
onveiligheid, organisatie der politic cn politie- 
rechtspraak; 6. belastingen cn monopolien； 7 ge-. 
dwongen diensten; '8. agrarische aangelcgenhc- den
； 9. boschrcglemcnt: 10. valschc munten, maten en 
gewichten. E. Volks- cn desa-huishou- ding： 1. 
overheerschend klcin-grondbezit cn klein-bcdrijf, 
communaal grondbezit, opccn- hooping van grond ； 
2. geen cigenlijke handels- stand, gebrek aan 
middenstanden; 3. lagc looneu en prijzen； 4. gebrek 
aan kapitaal, hoogc rente, gebrekkig spaar- en 
credietwezen, voorschotten- stelsel; 5. gebrekkige 
arbeidstoestanden, geon aansluiting of 
samenwerking; G. desatoestanden. F. 1. Invioed van 
Europecsche landbouwindus- trie en invoerhandel; 2 
nied^dinging van vrccni- dc oosterJingen; 3. rampen 
van hoogcr hand. 

Uit deze opsoinming kan worden opgemaakt 
hoeveel er op het gansche gebied van het econo- 
mischc icven valt te verbeteren. Had jncn jneer tijd — 
zegt de voorzitter der welvaarls-comniis- sie — dan 
zou veel ter verbetering overgclaten kun non worden 
aan den inlander zelf aan den natuurlijken loop van 
zaken. Doch de tocnerncndc mededinging met 
krachtiger rassen, het toe- nemend wcrcldverkeer, 
waarin ook Java en. zijn bevolking meer en moor 
betrokken worden, dringt tot speed. In eon 
afzonderJijk hoof(1st uk (Xll p. 6 vJg.) wordt elk der 
genoemdc oorzaken, invloeden of omstandigheden 
afzonderlijk in critischc bcschouwing gen omen. 
Terechl wordt daarbij opgemerkt, cl at de beteekenis 
van de oor- spronkelijke hoofdoorzaak der geringe 
wcl yaarts- verwerving bij den inlander:, do 
onafgebroken inwerking van het tropische klimaat, 
zoowel direct als indirect, niet mag worden 
onderschat. Daartegcnover wordt echter t(fvcns 
gcstcld, dat de beteekenis van dozen priniaircn factor 
niet moet worden overschat. I in iners do working van 
datzelfde klimaat ondergaan ook de in Indic 
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gcboren cn gevestigdo vrcomde oostcrlingcn, mode 
behoorende tot de tropischc of sub-tropische rassen, 
die overigens nicer dan de Europcanen in gelijko 
omstandigheden verkecrend als de inlanders, tot 
voor kort in nog ongunstiger soci- aal-rechtelijke 
omstandigheden waren gcplaatst, waar zij in hun 
beweging en dus ook in hun bc- drijf mecr 
belcinmcrd werden, en nict zcklcn nicer aan 
willckeur bloot stonden. Dcsondanks konden die . 
vreemde oostcrlingen tot grooten wclstand geraken. 
Van dit cconomisch versehil tracht de voorzittcr ecn 
vcrklaring to vinden (X6. lie di. p. 102 vlg.). De 
vreemde oostcrling op Java verkeert niet in het 
landbouwtijdpcrk (waarin onzekcre natuur-factoren 
overwegende econoinische beteekenis hebben), leeft 
van ouds in geldhuishouding. Analfabetie heeft men 
onder de Chineezen slcchts bij uitzondering. Onder 
hen is het solidariteitsgcvocl en het als weermiddel 
bezigen van afspraken cn van vereeniging, ook in 
zakc prijsbepaling en zaken doen, vrijwel algemeen. 
Bij hen geen gebrek aan voortbren- genden spaarzin. 
De Arabier is zuinig, ontzegt zich haast alles. Bciden 
zijn of immigranten, die door hun fortuin zoeken 
buiten hun geboortcland reeds toonden energic te 
bezitten, of afstamme- lingen van zulkc energickc^. 
De in Indic ge- borenen, in mcer inlandsche 
omgeving Icvcnd, zoo nict van gemengd bloed, 
toonen vaak zich minder cnergiek dan hun 
voorouders. Maar door dezen were! toch reeds de 
basis voor het fortuin gelegd, en hierop wordt 
voortgebouwd volgcns het door hen opgemaakt 
bestek, in ecn omgeving, waar arbeidszin en 
handelsgecst met de mocdcr- mclk ingezogen 
worden, cn ook overigens da ar toe gunstiger 
ingericht is dan zulks in de mcestc in- ]anclsche 
kringen het gcval is. Vergclckcn met den Europcaan 
verkeert do inlander, afgcschci- den van persoonlijke 
eigenschappen, onder cven- zecr ongunstige 
omstandigheden cn staat hij bloot aan belemmcrcnde 
invloedcn. Waar het inlandsche bedrijf oj)vrij 
priniitievc wijzc wordt gedreven. de loonen en 
bctalin京n goring zijn, ook in betrekkingen on 
ainbten geringer dan voor den niet-iulander, — al 
zijn daai'voor rcclencn: minder prestatie. gciingcr 
kunde, geringer be- lioeftcn, geen verlof gaan naar 
Europa noodig enz., de traditie apreekt liicrin ook 
mce — men vaak gestoord wordt door persoonlijke 
dicnsten, ])rentali cnz. of althans dcrgclijkc 
stoornissen tc vreezen zijn ； gevaar gc loo pen 
wordt dat van ))ct verdiende door de onveiligheid 
vecl verlorcn gaat; con overgroot dec】 ervan aan 
den fiscus goof feed in net worden; fanjilielcden cn 
pcrsoncn, (iio men tc ontzicn liccft, konien 
klaploopcn, er van “lecnen", tc vaak zondcr het terug 
te geven； of nicer verpJichtc uitgaven voor feesten 
grooto bedragen cischcn; men volgens de adat en 
inin of nicer ook volgens de bestuursinrichting 
eigen- lijk binnen zijn kring bchoort tc blijven; in 
zijn godsdienst den troost kan vinden, dat inen niet 
naar aardsche goederen moet haken, maar bc- rlisten 
in hetgeen blijkbuar Allah's wil is; over- geerfde 
begrippen (bijgeloof) van vecl tcrug- houden; men 
nioeilyk recht kan krijgen, weinig geerfd wordt .... 
daar is het te begrijpen, cl at er weinig zin en 
mogelijklieid voor overlcggcn, dat er weinig 
kapitaalvorming is. Gelukkig is de scliilderij te zwart 
gcklcurd als men voor elk in- dividu genoemde don 
kero tinten aanbrengt. Uit- zonderingen genoeg! 
Manr uit hot oog wordc 

nict verlorcn, dat het hier geldt verge]ijking met den 
nict-Inlander, inzonderheid den Europcaan, on dan 
is zij wcl dcgelijk juist, voor de meerder- heid 
natuurlijk (Xb. dl. II p. 104). 

Slotboschou wingen. Wie uit den, niet allcen met 
kennis van zaken doch ook met groote sympathic 
voor „het meest gedwecc volk der aardon verrichten 
monumcntalcn arbeid det welvaarts-commissic, 
onder de leiding van haren volijvcrigcn voorzitter, 
zich cenig oordeel tracht to vormcn van het 
economisch Icven van de millioencn-bevolking .van 
Java en Madoera, zal daarin cen wcerspicgeling 
vinden van deze uni- verseele moraal, dat het 
welvaartsstreven ten slotte gericht is op de 
individueclc verkrijging van zedclijke vrijhcid. 
Slechts in de wijze, waarop dat doel wordt 
nagestreefd, zijn verschillen te bespeuren, welke 
slcchts tot zoolang berustend worden aanvaard, als 
nog niet in het volksbe- wustzijn is doorgedrongen,. 
dat zij evenzoovele uitingen zijn van 
maatsehappelijk onrccht. De onrechtvaardigc kanten 
dcr maatschappelijke ongelijkheid weg te nemen, 
althans te vcrzachten, gcschicde, gelijk ook elders 
ter wereld is ingezien, gelijktijdig op tweeerlei 
wijze: eensdeels door voor alien gclijke 
voorwaarden op het zoo veel- zijdig welvaarts-
gcbied te scheppen en in stand te houden, anderzyds 
door belcmmcringen uit den weg te ruimcn voor een 
icder als gelijkbe- rechtigd dccl dcr gemeenschap. 
Ook Indie ont- gaat nict aan de evolutit* van de 
volksmassa, aan de ontwaking op sociaal-
economisch gebied. Heeft die evolutie zich in 
Westerschc democra- tische landen gaandeweg 
gcleidclijk kunnen vol- trekken, in Indie moest de 
ontwikkeling zich in korten tijd baanbreken, gevolg 
van het snel- ontwikkeld internationaal geestelijk 
verkeer. De staatkundige verhoudingen moctcn zich 
aan die verrassend-snclle ontwikkeling aanpassen, 
wil deze nict bcgeloid worden door rcvolutionnaire 
bewegingen. De samensteller der eindverhande- ling 
stelt in dit verband nog de vraag (Xa. di. I. p. 573) of 
de „opleving der Javaansche wereld" van de laatstc 
tijden, o. ni. ten slotte een blijk zou zijn van 
toegenomen wclvaart ? En wel om- dat (lit 
onmiskenbaar verschijnsel een bewijs zou kunnen 
wczcn, dat de kleinc man over het alge- mccn nict 
nicer zoo vervuld is van de dagelijksche zorg voor 
de naastc nooddruft, en gelcgenlieid en genegenheid 
toont to hebben om verder te zien, en dat hij de nicer 
gegoeden andere idealcn bereiken willen dan in 
gelatenheid vege- teeren, afgowissekl door de 
bedevaart en zoo nu en dan ecn feest ? Die vraag acht 
hij moeilijk to beantwoorden, oindat er 
verschillonde stroomin- gen cn invloedcn zijn, cn 
hot niet na te gaan is in welke mnto cn voor hoe lang 
do groote mass a cr in declt of or door bewogen 
wordt; gcheel onbciocrd zal zij nict zijn of blijvcn. 
Die opleving, en als oorzaak, doch niet minder als 
gevolg ervan, de tocneming van zelfbewustzijn cn 
gevoel van cigcnwaarde, houdt ongetwijfekl 
verband met cen “ontwaking" op cconomisch 
gebied. 

Dat het wclvaarts-onclerzock zolf ecn vccl- 
zijdigcn invloed ten goede heeft uitgeoefend op die 
ontwaking cn op de ontwikkeling der wcL vaart (Xb. 
dl. II. p. 44 vlg.), ligt in de rede. Do daarvan 
uitgogane psychologische werking op de zich 
ontwikkelendo open bare meening in de inlandsche 
maatschappy dient zeker niet tc wor- clcn 
onderschat. Velen hebben inimers kunnen- 
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ontwaren dat hooggeplaatsten en bevoofrechten zich 
het lot. der inlandsche bevolking aantrokkeii, zich 
met den toestand der brcede volksmassa bemoeiden, 
met het doel naar verbetering te streven van dien 
ongunstig geachtcn toestand. Deze zorg en dit 
streven zullcn tot de volkslagen zijn doorgedrongen, 
en niet enkcl de uitingen van spot, Ideineering en 
vcrdachtmaking, waar- aan het onderzoek heeft 
blootgestaan, en welke wellicht eenig wantrouwen 
hcbbcii gcwekt. Al mocht de beweegreden tot het 
welvaarts-onderzoek nauwelijks tot het bewustzijn 
der groote massa zijn doorgedrongen, toch hobbcn 
talrijken onder haar in het onderzoek zelf het streven 
ge- zien naar lotsverbetering voor de volksmassa. 

Ongetwijfeld is van de openbaarheid, waar- mede 
het onderzoek werd gehouden, en welke a an de 
uitkomsten daarvan werd gcgeven, een groote 
invloed ten goede uitgegaan. Daardoor kon a an de 
algemeene zaak aandaclit worden geschonken en 
daarvoor in wijden kring belang- stelling worden 
gewekt (X6. dl. II. p. 71 en 73). 

Een vraag, die gesteld mag worden is,, of de naar 
aanleiding van het onderzoek van de com- missie 
uitgegane voorstellen de gesteldc niachten 
aanleiding hebben gegeven om maatregelen te 
treffcn meer direct in het belang van de inlandsche 
welvaart. Reeds de onistandigheden, welke tot het 
onderzoek noopten, — de economische inzinking in 
het begin dezer eeuw, verergerd door langdurige 
droogte iif 1902 — rervolgens de in- stelling van het 
onderzoek zelf, zoo mag ver- ondersteld worden, 
hebben de welvaart van deri inlander meer dan 
tevoren in de gewone ge- dachtensfeer der 
autoriteiten gebracht. Doch afgescheiden van die 
toch niet a an te wijzen indirecte gevolgen van het 
onderzoek, hebben de voorstellen der welvaarts-
commissie invloed ten goede uitgeoefend op de 
economische politick met name jegens de inlandsche 
bevolking, door- dat zij gevolgd werden door 
verschillende maat- regelen op wetgevend en 
administratief gebied. In Xb. dl. II. p. 48 is, met 
verwijzing naar Ic, II&, IIIc en IVc, een opsomming 
gegeven van de in 1906 — 1907 aan de Regeering 
gedanc voorstellen en de daarop gevoJgde 
maatregelen met betrekking tot de vischteelt cn 
visscherij, de pluimveeteelt, de vecteelt, en het 
vcrvoerwczen, waarvan de korte inhoud is 
weergegeven in Xc dl. III. bijl. 5. 

Uiteraard kon de uitwerlftng der door de 
commissie in 1914 gedane voorstellen (XI) met 
betrekking tot de onderwerpen: landbouw, han-, del 
en nijverheicl, irrigatie, recht en politie, en economie 
van de desa, nog niet worden nage- gaan. Dat die 
voorstellen van grooten invloed zijn geweest op de 
economische politiek tijdens de maatschappelijke 
opleving, ook gedurende de economische crisis, 
welke de bevolking als gevoJg van den wereldoorlog 
moest doorstaan, ligt voor de hand. 

Waar in de rede van den Landvoogd bij de 
opening van de eerste gewone zitting van den 
Volksraad in 1920 wordt getuigd van „vcr- hoogde 
welvaart" en “economische opJeving" ondanks „een 
voortgezette waardevermindering van het geld — 
nog immer niet door algemeene en evenredige 
loonstyging gevolgd" — nioge men met den 
voorzitter dcr welvaarts-commissie, (Alfabetisch 
compendium p. 4* noot), vragen of het geen nieuw 
bewijs is, dat de Inlander even- 

als do Europeaan, tot zclfwerkzaamheid, be- 
dachtzaamheid, ja welvaart komt, wanneer de 
gelegenheid guns tiger- is en de bclemmcringen 
geringor zijn, zoodat dan eerst leering cn voor- bceld 
van invloed kunnen zijn. 

J. TH. P. B. 
WfiRAK (JAV.). Zie. SAPINDUS RARAK. 
WERFDEPOT (KOLONIAAL). Deze instclling 

kwam betrekkclijk spoedig, nadat de Oost-In- dische 
Compagnio in 1800 haar bestuur over de bezittingen 
in Oost-Indie aan de Bataafsche republiek had 
overgegeven, tot stand. In 180G bestond cen depot 
voor Kaapsche- cn Oost- Indische troepen, dat echter 
in hetzelfde jaar opgeheven cn bij een der regimenten 
Infanterie ingelijfd werd. In 1807 werd te Nijmegen 
cen „Buitenlandsch Werfdepot" opgericht, in 1815 te 
Hard(?r»r.jjk. een werfdepot voor de landmacht in 
Oost- en West-Indie, onder den naam van „Depot-
bataillon voor de kolonien No. 33".. Dit korps word in 
1822 de le divisic van het „Alge- meen Depot der 
Landmagt No. 33" en in 1843 vervormd tot een 
zelfstandig „Koloniaal Wcrf- depot", bestemd „tot 
aanvulling van de landmacht in 's Rijks overzeesche 
bezittingen" cn „het voorloopig opnemen van de uit 
die gewes* ten, zoowcl wegens geeindigden diensttijd 
als uit hoofde van andere redenen, teruggezonden 
militajren". Het ressorteerde onder het Departement 
van Oorlog. Na verschillende formatie- wijzigingen te 
hebben ondergaan, werd het werfdepot in 1891, na 
oprichting van de Koloniale Reserve (zie 
KOLONIALE RESERVE) op een sterkte van 2 
compagnieen teruggcbracht. In 1907 (Kon. besluit van 
30 April No. 14) werd het als zelfstandigc inrichting 
opgeheven en vervormd tot een onderafdeeling van de 
Koloniale Reserve onder bevel van een kapitein van 
J)et Nededandsch-Indische leger. Na het gcreed- 
komen van de nieuwe kazerne voor de Koloniale 
Reserve te Nijmegen word de ondorafdeeling te 
Harderwijk derwaarts overgebracht. 

Zie ook onder十/EGER, Aanvulliiifj minderen. 
Literatuur: J. C. van den Belt, De aanvulling van 

het Europeesche element in het Nederland- sche 
Indischc leger, (Orgaan dcr Vcreeniging ter 
beoefening van de krijgswctenschap 1911 -1912, IVe 
afdecling). 

WfiRGOEL (JAV.). Zie OTTERS. 
WERNDLY (GEORGE HENRIC). Go boron in 

Zwitserland (Zurich)..in ]694, vertrok als pro- dikant 
in 1717 van Rotterdam naar Oost-Ii)die, waar hem 
Padang als stand pluats aangewezen werd. Wegens 
zijn kennis van het Maleisch werd hij in 1723 (hij 
bevond zich toen te Makasscr) opgeroepen naar 
Batavia en in commissi。hclast met de voltooiing van 
den Malcischen bijbcl, begonnen door den predikant 
M. Leydekkcr. In zes jaren was die arbeid volbracht 
en hij vertrok in 1729 naar Nederland om den bijbel te 
laten drukken (zie BIJBELVERTALING), en zijn 
Spraakkunst uit to geven. In ] 737 op het punt zijndc 
naar Batavia terug te keeren werd hij bc- noemd tot 
hoogleeraar' in de Oostcrschc talon aan de 
hoogcschool tc Lingen, welke functic hij ecnige jaren 
vervulde, waarnti Jiij wed er naar Indie vertrok en te 
Batavia in Augustus 1744 I overiced. Werndly mag 
met recht een dcr grond- leggers van de Maleischc 
taalstudie worden gc- noemd. Zijn nog vaak 
geraadpleegde „Malei- sche Spraakkunst, uit de eigo 
schriften der 
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Maleicrs opgemaakf,, in 1736 to Amsterdam 
verschenen, is een voor zijn tijd uitstelcend' wcrlff do 
,,boeksacl" van Maleische geschriften aclitcr de 
spraakkunst is voor de kennis der Maleischo literatuur 
van zeer groot belang. Voor zijn levensbericht zic: 
Deenscho Zendingsberichten, DI. Ill, bl. 352； en 
vergelijk C. A. L. van Troos- tenburg de Bruijn: 
Biographisch woordenbock van Oost-Indischo 
prcdikanten, bl. 480. 

W它ROE (JAV.) Zie ALBIZZIA PROCERA/ 
WEROENG (ILI-). Even orn den hoek van cte Kaai 

van Labala (Z.O.-kust van Lonibldm) is een tweedc 
baai, grooter cn vciliger dan de eerste, en tusschcn 
beide in ]igt eon hoog voorland, waarop zich aan de 
Oostzijde een ± 500 M. hooge eruptie- kegel verheft, 
de Hi Weroeng (nieuwe berg), die waarschijnlijk eerst 
in de 19e eeuw ontstaan, en omstrccks 1870 hevig in 
eruptie geweest is; van tijd tot tijd zict men nog sterke 
rookontwikkeling /(Rouffaer in Tijdschr. Aardr. Gen. 
1910, 1026 / en Beckering, Ibid. 1911, 185). 

WfiRON (JAV.). Zic HIBISCUS ABELMO- 
SCHU8. 

WERVEN EN DOKKEN. Naast een viertal grooterc, 
behoorlijk uitgeruste rcparatieinrich- tingen voor 
zceschepen, t. w. het Marine-Eta- blissement tc 
Soerabaja, do Droogdok-Maat- schappij te Soerabaia, 
de Droogdok-Maatschap- pij te Tandjoeng Priok cn de 
werf der N. V. Zcc- haven en kolenstation Sabang, 
bevat Neder- landsch-Indie een uitgcBrcid aantal 
kleinere werven. dokjes en heliingen, die hieronder af- 
zonderlyk vcrmeld zullen worden, benevens de eigen 
wcrkplaatscn en hellingen der talrijke prau- 
wenveeren, waar hunne vaartuigen worden her- steld 
cn ook nieuwe laadprauwen worden ge- bouw<L Ook 
de dienst der B. O. W. bezit een aantal hcllingen en 
klcine rcparatieinrichtingen voor onderhoud en 
hcrstelling van het uitge- breide Kaggermaterieel. 
Volledighcidshalve wor- de nog vcrmeld, dat aanbouw 
van kleine motor- booten cn herstellingcn aan klcine 
stalcn schcpcn wel eens ter hand worden genomen door 
de macliincfabriekcn te Soerabaja, Batavia cn elders, 
zondcr dat over eon helling of dok beschikt wordt. 

Het Marine-Elablis-seynent. De stichting van deze 
onder het Departement van Marine res- sortecrendo 
Gouvernemcntsinstelling, waarvan de plannen werden 
ontworpen door den Ingenieur van den Waterstaat 
Gcil, dateert van het midden der vorige eeuw. Nad at 
in 1846 met den aanleg van het bassin was begonnen, 
werden ten- gevolge der ijverige bemociingen van den 
Vice- Ad rniraal Van den Bosch in J 850 de ontworpen 
en begrootingen van gezegden Ingenieur in hun geheel 
aanvaard en word tot den bouw van werk- plantscn, 
magazijnen, mastbok en hcllingen be- sloten: in de 
jaren 1851 —52 kwamen deze ge- reed. In 1849 was 
reeds een tc Socrabaja ineen- gezet houten drijvcnd 
.dok in hot Marinebassin gemcerd en in bedrijf gcstekl. 
Van de gestadig voortgaande uitbreidingen en 
wijzigingen, wclko deze inriehting in den loop dor 
juren onderging, vinden afzondcrlijkc vcrmelding de 
overbrenging •naar het Marine-Etablisscment van het 
ma- ritiem ctablissejncnt op Onrust,. ya,n de marine 
jnagazyncn te Batavia cn van de in de Btad Socrabaja 
gelegen fabriek voor do Marine en het Stoomwezen 
(1887— 91), de vergrooting clcr bassinruiinto door 
don aanleg dor torpedo- boothaven (1911 — 12), de 
bouw der pyrotech- I 

nischc magazijncn cn wcrkplaatscn (1912—13), de 
olcctrificatio van allo bedrijven en inrichtin- gen 
(1913 — 15) cn de verbreeding van den ingang van 
het bassin cn de vergrooting der torpedoboothaven 
1919/20. 

Het Marinc-Etablissemcnt is in de eerste plaats 
arsenaal en reparatieinrichting in den uitgebreidsten 
zin van het woord voor de Oor- logsmarine, in de 
tweede plaats voor de schepcn der Gouverncments 
Marine, de Gewestelijke vaartuigen, 
kustlichtctablissemcnten en haven- departementen, 
alle. ressorteerende onder de afdeeling sclieepvaart 
van het Departement der Marine, en verriclit voorts 
werkzaamheden voor andere Departemcntcn en 
particulicrc schepen en instellingen, wanneer de 
capaciteit van do Werf zulks toclaatj. 

Tot de werkzaamheden op constructief ge- bied 
behoort do aanbouw van schepen en vaartuigen, en 
de werktuigelijke inrichtingen daar- van, lichttorens 
en lichtwachterswoningen. 

Het Etablissement is gelegen tusschen de 
mondingen der Kali mas en Pegirian； het om- 
heinde of ommuurde gedeelte, waarin behalve de 
eigenlijke werf, de magazij nen w. o. kolen- loodsen, 
de debarkementsgebouwen, de pyro- technische 
afdeeling en ecnige complexen woningen zijn 
begrepen, bcslaat een oppervlakte van circa 72 H.A., 
waarvan 23 H.A. water ver- deeld over twee met 
elkaar verbonden bassins, waarvan het Oostelijke de 
zoogenaamde torpe- doboothaven is. Van de 
omliggende Marine- •terreinen, groot 土 90 H.A., is 
een klein gedeelte bebouwd met woningen voor het 
personeel, en is het overige — grootendccls 
geassaineerd en op- gespoten — reservegrond voor 
uitbreiding. (In het avantproject voor een geheel 
omgebouwd en genioderniseerd Marinc-
Etablissemcnt is een gedeelte dicr reserveterreinen 
bestemd voor den bouw ecncr Marinekazcrne met 
sportterrein, voor moderne werkliedenkampongs, 
voor bassin- uitbreiding en voor opslag van stookolie 
ten. behoove der nieuwe kruisers). 

Person eel. Aan het hoofd der inriehting staat een 
Directeur, die tegenover den Commandant der 
Zcemacht aansprakelijk is voor een goed en richtig 
behcer en voor do goede en tijdige uitvoering van 
alle bevolcn werken. De verdere staf bestaat uit cen 
Hoofdingenieur, een bedrijfs- ingenieur, 3 
ingenieurs van scheepbouw, 2 offi- ciercn-
machinist,<3 zceofficieren (Equipagemees- tcr, 
Onderequipagemeestor, Officier der artille- ric), ccn 
Geneesheer, Magazijnmeester, bedrijfs- bockhouder 
en Sccretaris-Kassicr. Do Hoofd- ingenieur is 
verantwoordclyk Chef van alle technick in de vakken 
van scheepsbouw en stoom- wczcn; onder zijn 
bevelen zijn werkzaam gesteld de bovengenoemdo 
Ingenieurs en Officieron- machinist, ecn architect 
v.an den dienst der B. O. W., de teekenaars, 
hoofdopziener, bazen, opzicners cn wcrklieden der 
technische bedrijven. De cquipagemeester is belast 
met alle aangele- gonheden van uitrusting, nautiek, 
politic, en ontschcping in de kazernes, heeft daartoo 
onder zijn bevelen cen ondcrequipageiueester, de 
boots- licdon, baggerbaas, stuurman en verdcr 
personeol van uitrustiiig cn politic. De officier der 
artillerie is belast met de leiding van cn hot toezicht 
op alle werkzaamheden in de pyrotochnische werk- 
plaatsen, niunitiemagazijnen en munitieschopen, en 
de cont role op het behcer van den magazijns- 
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voorraad buskruit, ernstvuurwerken on muni- tien. 
Het noodige personcel is hem daarvoor toe- 
gevoegd. De geneesheer, geassisteercl door een 
verbandmeester on beschikkendc over eene 
apotheek, verleent geneeskundige hulp aan het 
werkvolk tijdcns de werkuren, en behandelt voorts 
de in de omgeving van het Marine-Eta- blissement 
wonende ambtenaren en hunne ge- zinnen. De 
Magazijnmeester Avaakt voor een richtig beheer der 
uitgebreide Marine-voorraden, waartoe hem een 
twaalftal comptabele bewaar- ders zijn toegevoegd. 
De Secretaris-kassier is bdast met de 
sccretarieAverkzaamheden, de kas en de 
comptabiliteit. De bcdrijfsboekhouder is chef der 
administratie van het Marine-Etablis- sement, zij 
geschiedt op commercieelen voet; winst wordt 
uiteraard niet gemaakt, de afnemers betalen den 
kosfprijs, waarbij de uitgevoerde werken en gedane 
verstrekkingen voor verschil- lende diensttakken van 
het Gouverneincnt op de begrooting worden 
verrekend. De resultaten der bedrijven worden 
tclken jare gepubliceerd in een jaarverslag. Het 
totale personeel — tech- nisch en administratief — 
is sterk ongeveer 200 Europeanen en gemiddeld 
3000 Inlanders, on- geacht een aantal koelies, dat 
dagelijks uiteen- loopt van 300 tot 800. 

T e c h n i e k. Alle werktuigen vdn het Mari- ne-
Etablissement worden electrisch gedreven, de 
hoogspannings 3 phasen wisselstroom a 6000 volt 
wordt door de Algcmeene Ned.-Ind. Electrici- teits 
Mij. geleverd en 'in een ceritraal transfor- matoren 
station op het Marine-Etablissement omgezet in den 
laagspannings verbruikstroom (230 volt) voor het 
kracht-, licht- en accubedrijf, dit laatste ten behoeve 
van den onderzeedienst. De bouw van een eigen 
centrale is in beginsel goedgekeurd. 

In totaal bevatten de werkplaatsen ongeveer 1000 
geinstalleerde paardenkracht, die in hoofd- 
zaakalselectromotoren voorgroepaandrijvingzijn 
opgesteld. Voor de nieuwere werktujgen is enkel- 
aandrijf toegepast. De gezamenljjke werkplaatsen 
beslaan cen oppei vlakte van 3,2 H.A. cn zijn on- 
derverdeeld in: Bankwerkerij, draaierij, stelwin- kel, 
Gereedschapmakerij, Smederij, Gieterij, Ko- 
perslagerij en vertinnerij, Ketel makerij, Plaatwer- 
kery, Instrumentmakerij en geweermakerswerk- 
plaats, Timmerwinkel, model makerij, lederwerke- 
rij„ Electrische werkplaats en galvanostegische 
inrichting, Zeilmakerij, Sloepenmakerij, masten- 
makerij en kuiperij, Schilderswerkplaats, Zagerij, 
Tuigloods. 

Zij zijn voorzien van meerendeels moderne 
werktuigmachines voor metaal- en houtbewer- king, 
zoodat practisch alle werkzaamheden op het gebied 
van scheeps- en machinebouw cn constructiewerk 
kan worden uitgevoerd. 

In de werkplaatsen, waar zuJks in verban(1 met 
de te behandelen werkstukken noodig is, zijn 
loopkranen aangebracht, die, behoudens en- kele 
electrische kranen, door handkraeht worden 
bewogen (electrificatie wacht op de verplaatsing der 
werkplaatsen). 

Afzonderlijke vermelding verdienen het groot 
aantal frais- en slijpmachines, de Juehthamers met 
direct gekoppelden electromotor w. o. de zware 
hamer van 1000 K.G. valgewicht, de groote platen- 
wals- en buigmachines, de zware boorniachines in 
de ketelmakerij, aJsook de vaste en transportabele 
hydraulische klinkmachine 

met een 80 tons accumulator, do spcciaalniachines 
voor het maken van klinknagcls cn moer- bouten, een 
zware hydraulische pers yoor ma- trijswerk, 
spantoven met zweimachine, de zeer moderne 
werktuigen en installaties in do electrische 
werkplaats, cn do groote zaagramcn en 
dekdeelschaafmachine in do zagerij. 

De werf is uitgerust met twee dx-ijvcndc d o k- k 
e n van respectievelijk 1400 cn 4500 ton hef- 
vermogen. Het kleine dok is na do electrificatie 
voorzien van elcctropompen, terwijl het groote dok 
de oorspronkelyke stoompompen heeft bc- houden. 
Een electrisch gedreven 1500 tons pon- tondok is op 
het etablissement in aanbouw en komt cind 1921 in 
bedrijf. 

De hefwerktuigen bestaan uit een vaste mast- 
ketelbok inet cen lichtvermogen van 60 ton bij een 
vlucht van 9 M. en een d r jj- v e n d e b o k met ecn 
lichtvermogen van 16 ton bij een vlucht van 14 M. 
Beide bokken worden door stoom gedreven. Drie 
vaste draaikranen op de bassinbeschoeiing opgesteld 
en uit de hand gedreven, dienen voor het lichten van 
kleinere. lasten. Voor het transport van lasten en 
werkstukken van en naar de werkplaatsen is op het 
terrein aangelegd een railbaan, die naar cn door de 
verschillendc werkplaatsen loopt, met bij be- 
hoorende lorries voor handtractie. 

Voor het uitvoeren van langdurige herstelHn- gen 
aan scheepsrompen is ecn sleep helling aanwezig, 
waarop schepen tot 1000 ton gewicht kunnen worden 
opgchaald. Deze liclling wordt echtcr hoofdzakclijk 
gebruikt voor den aanbouw van grootere schepcn, en 
is daarom voorzien van een electrische drieniotorcn 
Joopkraan. Aan de pJaatwerkerij is verbonden ecn d 
w a r s- helling, waar de kleinere vaartuigen gc- 
bouwd worden. 

Voor het repareeren en onderhouden van de 
torpedobooten is ecn afzoivlerlijke d w a r s h e 11 i 
n g geniaakt, met bijbehooren- de loods, waar 9 
torpedobooten kunnen worden herstcld of 
geconserveerd. 

By het Etablissement behooren uitgestrekto 
magazine n, waarin de verschillendc jnatc- rialen en 
onderdeelen voor de uit te voeren \v(；r- ken zijn 
ondergebracht, alsincdo de voorraden voor het 
victualiceren en uitrusten dor schejjen. Een 
uitgestrekto houtslapclplaats bevat den grooten 
voorraad balken cn dolkon, terwijl do gezaagde 
planken inloodsen wordenojigeschuiiid. 

Verder is het etablisseinent uls ccntraai k o- 
lendepot voorzien van kolcnloodscn met een 
bergruimte van. 40.000 ton. Voor het ver- 
gemakkelijken van dit kolenladcn is in het bassin een 
steiger gebouwd, waaraan deschepcn kunnen meren 
voor het innemen of lessen van kolen. 

Voor het behandelen, conserveercn en aanma- 
J<en van munitie zijn aanwezig pyrotechnischo 
werkplaatsen cn luboratorium, waar ook de m ij n en 
in een afzonderlijk inagazijn zijn ondergebracht. 

De torpedo's worden beliandeld in ecn afzon- 
derJijk torpedoatelier, waarin de work- tuigmachines 
zijn opgesteld voor het uitvoeren van de noodige 
herstellingen, zoomede de hicht- f perspoinpen voor 
Jiet vullen van de luchtaccu- inulators. Hierbij 
behoort het afzonderJijkc tor- pedomagazyn. 

Voor den onderzeedienst is cen inriehting gemaakt 
om de batterijen der onderzeebooten te laden. 
Daarvoor is opgesteld in het J a a d- 
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station ecn hoogspanningsmotor voor 600 P.K. direct 
gekoppeld aan ecn gclijkstroom dynamo van 1200 
Amp. Een afzonderlijke op- jaagdynamo voor het op- 
en naladen van cel-. groopen is inode aanwezig. 

Het herstellen, onderhouden cn vernieuwen van do 
accumulatoren geschiedfc in een afzonder- lijko 
werkplaats. Aan de vcrplaatsing on uitbrei- ding van 
de werkplaatsen van den ohderzeedienst werd in 1921 
begonnen. Tot de werf behoort ook nog een 
votgasfabriek, waar het gas ge- produceerd wordt voor 
de lichtboeien. Het gas wordt gestookt uit petroleum 
en met een pomp geperst uit den gashouder in de 
reservoirs van de boeien of van de 
bebakeningsscliepen, die de verafgelegen boeien 
moeten vullen. 

Het Marine-Etablissement bevat ten gerieve van op 
de reede vertoevende schepen een t ij d- 
seininrichting, waarvan de tijdborden te 0u 
middelbaren tijd van Midden java vallen. De stand en 
gang der astronomische pendule worden d. m. v. 
telefonische tijdseinen uit Wel- tevreden (Kon. 
Meteorologisch 0 bservat.orium)~ g&verifieerd, 
alsook door observaties op de he- mellichten. Eerlang 
zal het tijdsein gegeven worden van af het dak van het 
nieuwe havenkantoor. 

Ecn zelfregistreercnde peilschaal levert de 
onontbeerlijkc waterstandgegevens voor dokken, 
hellingen enz. 

Het op diepte houden der bassins — resp. 7 en 5,5 
M. onder L.W. d. i, 土 10 en 8,5 onder S H V P — 
geschiedt in cigen beheer, waartoe beschikt wordt 
over een krachtigen baggermolen, 2 onderlossers cn 
cen sleepboot van 150 P.K. 

De watervoorziening der oorlogsschepen, zoo- wel 
in de bassins als ter reede, geschiedt door het Marinc-
Etablissemcnt. 

Van in groote herstelling komende scliepcn 
debarkceren de bemanningen, tot welker opname 
uitgobreide kazernes en een debarkeincnts- schip 
aanwezig zijn.' 

Voor het bczichtigen van het Marine-Etablissement 
bestaan afzonderlijke bepalingen; in het algcmeen 
wordt dit aan iedcr bclangstel- lend Nederlandcr 
toegestaan. 

De Droogdok 3/1 aalschapplj te Soerabaja. De 
Droogdok JMaatschappij “Soerabaja" is gevestigd tc 
Amsterdam, cn ocfent sedert 1915 haar be- drijf te 
f^ocrabaja uit. Het beheer geschiedt door cen Raad 
van bestuur en ecn Dircctie tc Amsterdam, tcrwijl aan 
den Adininistrateur te Socraba- ja de leiding van het 
bedrijf is opgedragen. Deze wordt verder bijgestaan 
door een staf van per- sonccl voor administratie en 
voor de tcchnische leiding der werkplaatsen cn 
dokken. Het atelier der Maatschappij boviiidt zich op 
een terrain van 11500 M.2 oppervlakte in de Nieuwe 
Haven van Soerabaja, terwijl de beide dokken in do on 
mid- dellijkc nabijheid ge nicer cl zijn. Do 
werkplaatsen zijn ingcricht voor mctaal- zoowel ftls 
lioutbc- werking, alsmedc kopcr- cn ijzergictcrij cn. 
uit- gcrust met de nieuwste werktuigen op iedcr ge- 
bied betrekking hebbende op schecpsrcparatics in het 
algemcen. 

De beido dokken — waarvan dat van 14000 ton 
Gouvcrncmcnts eigendom is en aan de Maat- sc]ia])pij 
is verhuurd — hebben de volgcndo af- nietingen en 
lichtvcrmogcn: 

No. 1. Lichtvcrniogcn 3500 ton. 
Lengte 350' 
Brcedte tusschcn wrijfrollen 58' 

Diepgang op gewonc blokken 18' 
Diepgang op vcrlaagdo blokken 19'6〃 

No. 2. Licht verm ogen 14.000 ton. 
Lengte 460' 
Brcedte tusschcn wrijfrollen 80' 

• Diepgang bp gewonc blokken 24'6" 
Dicpgang op verlaagde blokken 27' 

Bcidc dokken worden door clcctrisch gedroven 
ccntrifugaal pompen bewogen en deze zijn van 
dusdanige capacitcit, dat voor het oppompen der 
dokken met voile belasting respectievelijk 2 en 4 uur 
gevorderd wordt. De electrische drijfkracht voor 
dokken en werkplaatsen wordt gelcverd door cen 
centrale, waarin 2 stoommachincs van 
respectievelijk 325 cn 192 K.W., welke capaciteit 
voldoende is voor beide dokken en werkplaatsen. 

Het ligt in de bedoeling der Directio voor schepen 
tot een Icngto van ongeveer 250 voct een 
dwarshclling te bouwen, zoodanig ingericht, dat 
over eenigen tijd ook tot nieuwbouw van sleep- 
liooten, prauwen en dcrgelijkc kan worden over- 
gegaan. Het aantal vaste cn losse werklieden be- 
draagt, nadat de werkplaatsen ongeveer 18 maan- 
den in bedrijf zijn, gemiddeld 800. 

De Droogdok Maatschappij Tandjong Priok. De 
Maatschappij werd opgericht in 1891, de Di- reetie 
is gevgstigd te Ro^erdam, terwiil toTan- djoeng 
Priok de leiding-cler Machincfabriek is opgedragen 
aan een Administrateur. Onder den Administrateur 
staat cen Chefwcrktuigkundige, die een staf van 
werktuigkundigen onder zich heeft, om do 
verschillcnde werken. te leiden. lede- re afdeeling 
heeft zijn eigen Europeeschen baas; in bclangnjke 
afdeelingen, zooals bankwerkerij, draaierij en 
scheepsbouw, is meerder Europecsch toezicht, totaal 
29 Europeesche bazen. Het aantal werklieden 
bedraagt 土 2000, niet medege- rekend de afdeeling 
koclies. Op het teekenbureau zijn werktuigkundige- 
en scheepsbouwkundig© teekenaars, voldoende 
voor het bedrijf. 

De fabrick is gelegen aan het eind van de haven 
te Tandjoeng Priok en bcslaat een oppervlakte van 
50.000 M2 l.nd en 28000 M2 water. Het dok, hetwelk 
in 1916 in- eigendom van het Gouvernement werd 
bvergenoiiien, heeft een lichtvermogen van 4000 ton 
en is een z.g. pon- tondok met 9 afdeclingen, die 
onderling ver- wissclbaar zijn; een waarloos ponton 
maakt het mogclijk om jaarlijks allo pontons te 
verwisselen voor onderhoud. De helling is een z.g. 
langshelling met een capaciteit van 2000 ton. Dok en 
helling worden door cen dokmeester bediend. 

Werkplaatsen. Do Gieterij kan giet- stukken 
aflovoren tot 10 ton gewicht. In do bank- wcrkcrij en 
draaierij bevinden zich 87 stuks werktuigen, 
waaronder do nieuwste soort banken, de laat^tc jaren 
uit Amerika en Europa ontvan- gcn. De smederij 
bevat een groote cn twee kleine stoonihaincrs. Van 
de kopcrslagcrij valt niets bij- zonders tc vcrmelden. 
Modclmakerij, timmerwin- ke), slocpenloods cn 
electrische werkplaats wer- den in 1910/20 gehecl 
vernieuwd en up to date in- gericht. De 
scliildcrswerkplaats bevat cenigo nic- chanisch 
aaiigcdreveii verfmolens en mengmolen. Do nieuwe 
plaatwerkcrij cn ketehnakerij bevat- ten do nieuwste 
Ainerikaansche werktuigen, allo electrisch 
aangedreven. Do grootste ponsmachino is in staat 
2,/gaten te ponsen, door een P/^staal- plaat. Middels 
de autogeno en electrische lasch- inrichtingen 
hicraan vorbonden worden vorschei- 
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zagen worden gedreven door een 35 P.K. Brons- 
motor, terwijl de luchtdrukinrichting twee 40 P.K. 
,Kromhouf, inotoren ter beschikking hecft, dio in staat 
stellen op elk gedeelte van het terrein of dok door lucht 
aangedreven werk^uigen te bezigen. De electrische 
drijfkracht voor de werk- plaatsen wordt betrokken van 
het stadsnet. 

De meest voorkomende werken zijn het hcr- 
Btellen van machines, kctels en schepen van de 
verschillendc hier varende stoomvaartmaat- 
schappijen, Gouvernements-Marine en Burger- 
lijke Openbare Werken. 

Stalen vaartuigen worden hier zclden gebouwd, 
wel worden vaartuigen, baggermolens, zuigers enz., 
die in stukken uit Europa komen, hier in elkaar gezet 
en afgcleverd. Houten vaartuigen worden wel 
gebouwd, maar tot nu toe van kleine afmetingen. De 
grootste houten motorboot, hier gebouwd, was 45' 
lang. 

De Maatschappij beschikt over een zoodanige 
magazijnsvoorraad, dat alle voorkomende repa-
raties aan schepen en machines hier uitgevoerd 
kunnen worden. 

De N. V. „Zeehaven en koienstalion Sabang^. 
B e s t u u r e n B e h e e r. De Directie der 

Maatschappij is gevestigd te Amsterdam, terwijl te 
Sabang het beheer wordt gevo・rd door een Hoofd-
Administrateur volgens de voorschriften der 
Directie. 

De Maatschappij beoogt de . exploitatie van de 
haven van Sabang in den meest volstrekten zin en 
exploiteert daartoe o.m. een dok met • machinefabriek, 
scheepsbouwwerf, en constructie werkplaats. Aan het 
hoofd dezer technische af- deeling zijn geplaatst: 

1°. Een werktuigkundig ingenieur, die op- treed t 
als chef der werkplaatsen en belast is met de 
onmiddeJlyke leiding van het atelier en dok- . bedrijf; 
2°. een elcctrotochnisch ingenieur, die belast is met de 
Jeiding der electrische afdeeling. 

Personeel. De leiding der verschillende orfder-
afdcelingen van de technische bedrijven is, de chefs 
niet inedegerckend, in lianden van een veertiental 
Europeesche vaklieden, terwijl gemiddeld een a a nt 
al van ± 350 vaste werk- lieden, Chineezen, Javanen 
en andere Ooster- lingen in emplooi zijn. 

T e r r e i n. De technische bedrijven zijn 
tezamengebracht op het Westelijk deel der ter- 
reinen van de vcnnootschap, dus dicht bij den 
ingang der haven, waar liet droogdok en de werk-
plaatsen onmiddellijk in het oog vallen. De opper- 
vlakte door de werkplaatsen en materialenmaga- 
zijnen in beslaggenomen bedraagt ruim 21/2 H.A. 

D o k k e n. Het dok is een ijzeren drijvend 
droogdok, lengte 90 M., breedte 24 AL, hoogte van 
dokvloer boven bodem 2,5 M., hoogte boven- kant 
loopgang boven dokvloer 8, 75 M. Lichtver- mogen 
3000 tons. Het dok is voorzien van een 
afzonderlijke dynamo met motor voor verlich- ting 
en stroomlevering in het dok en aan boord van 
schepen. • 

H e 11 i n g e n. Voor herstelling van kleinere 
vaartuigen van een lengte tot 25 M. is eene sleep-
helling beschikbaar en eene overdekte helling voor 
sloepen en barkassen. Het terrein is groot genoeg 
om 5 vaartuigen met verschillende afmetingen (tot 
1000 Tons) gelijktijdig aan te bou- wen, wanneer de 
daartoe noodige hellingen worden aangelcgd. 

Werkplaatsen. Deze zijn onderge- 

bracht in twee aancengekoppclde gebouwen, 
waarvan de Oostclijko vleugcl bovat de kantoren en 
teekenkamers, de bankwerkerij, draaiery, smederij, 
koperslagerij en gieterij; de Westelijke vleugel de 
plaatwerkcrij, ketelmakcrij, en tim- mcrwerkplaats. 
De cerstgcnoomde afdeeling is voorzien van een 
electrische loopkraan met 10 ton hefvermogen. Alle 
werktuigen worden clec- trisch gedreven, de groote 
machines met afzon- derlijke inotoren, de kleinere 
door riemoverbren- ging van een electrisch 
aangedreven hoofdas. Er zijn autogeen lasch- en 
snijtoestellen en twee electrische laschinrichtingen, 
waarvan een op een vaartuig is opgesteld. Verder 
wordt beschikt over eene inrichting .voor 
pneumatisch klinken cn pneiimatisch schilderen. 
Buiten het atelier wordt, bell a I ve over de 5 
electrische transporteurs, die lasten heffen van 2000 
en 2500 Kg. voor het lich- ten van ketels en 
zwaardere machinedeelen uit vaartuigen, beschikt 
over een drij.vende motor- hijsehbok met 30 tons 
hefvermogen, een drijven- de stoomkraan met 7,5 
tons hefvermogen, en ecn 5 tons handkraan op den 
steiger. 

De materialen ten gebruike van nieuwbouw en 
herstellingen zijn overzichtelijk opgeslagen in zes 
verschillende opslagloodsen, een t?taal op- 
pervlakte hebbende van 土 3600 M2. Het groot- sto 
magazijn in de omniddellijke nabijheid van het 
atelier is voorzien van ecn electrische loopkraan 
voor zware stukken. 

C e n t r a 1 e. De electrische ccntrale en hulp- 
centrale zijn' voorzien van drie dynamo's met 
stoommachines, een dynamo met Dieselmotor, twee 
dynamo's met Kromhoutmotoren en verder een 
opjaar-aggregaat. De maximaal capaciteit, inclusief 
twee accumulatoren battcrijen, dienstig voor buffer- 
en nachtbcdrijf, bedraagt 土 800 Kilowatt. 

Herstellingen van elken aard worden uitgevoerd, 
zooals alle voorkomende scheeps-, machine-, 
dynamo- en motorreparaties. Verder wordt ailedei 
nieuwbouw uitgevoerd, zooals nio- torbooten, 
lichters,)nct of zondcr motor, stooin- vaartuigen, 
enz. cn werd ook licrhaaldclijk (i＜： montage 
uitgevoerd van tincmmcrbaggermolcns en 
dergelijke vaartuigen, waarvan de onderdcclcn uit 
Europa waren uitgezonden. 

Alle soorten van constructicwerkcn alsincde 
aanmaak van verschillende machines cn ondcr- 
declen, ook voor gebruik aan land, worden cven- 
ecns uitgevoerd. Gietstukken kunnen "hier ver- 
vaardigd worden tot een gewicht van 土 5 tons. 

Zijn hierinede de grootere inrichtingcn bcschre- 
ven, dan verdient van de kleinere werven in do 
eerste plaats verniclding： , 

De Ned. Ind. Scheep/tbouw en Kuslvaarl Mij. te 
E.ewib例ff,..Dezc is opgericht f Januari 1913 en is 
ontstaan uit de samenstelling van do 3 voJgendc 
schcepsbouw Maatschappijen: N. V. Scheeps- werf 
Dassocn te RCmbang, N. V. Djoewanasch Prau wen 
veer te Djoeana, N. V. Scheepswerf en Kustvaart 
MaatscHappi] P. Berendscnte Djoeana. Het 
hoofdkantoor is gevestigd te Rern bang. Het bedrijf 
bestaat uit Schcepsbouw en Reed er jj. 

De schcepsbouw wordt uitgeoefend wat betreft 
de houten schcepsbouw op de werven te Djoewana, 
waar de prachtig breede cn diepe Djoewana rivier 
uiterst geschikt is voor het te water Jaten der schepen 
cn wat betreft de stalen schcepsbouw teDasocn bij 
Lasem, gelcgen aan de Kali Lasfim. Bit bedrijf 
wordt op moderne wijze 
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uitgeocfend, door modernc machines, die alle 
electrisch gedreven worden. Kracht draaistroom 230 
volt 50 periode. De machines, bcstaando uit een a 
antal knip- en pons machines, kolom- en 
almboormachines, wals- en persmachines, bcne- 
vcns eenigc draai-, schaaf- cn slijpmachines, wor- 
den alle door afzonderlijke motorcn aangcdreven. In 
de smedcrij is een electrisch gedreven lucht- 
drukhamer van flinkc capaciteit. Voor de hout- 
bewerking worden zoowel tc Djoewana als te 
Dasoen eenige bandzaag-, cirkelzaag- cn schaaf- 
machines gedreven； te Dasoen electrisch, en te 
Djoewana door een ruw olie motor. 

In hoofdzaak worden op de werven houten cn 
stalen zeil- en motorlichtcrs gemaakt, verder sloepen 
en motorbooten. De machines voor staal- bouw 
kunnen platen bewerken tot 10 m.M. dikte； zoodat 
stalen schcpcn van 500 ton waterver- plaatsing 
gebouwd kunnen worden; evenwel is de Kali Dasoen 
zoodanig aan het verzanden, dat weklra deze werf 
verplaatst zal moeten worden. 

De r e e d e r ij wordt hoofdzakelijk gedreven 
langs de Noordkust van Java door zeilvaar- tuigen 
van 70 tot 200 ton deadweight, terwijl een vaart met 
motorschocners cn gesleepte lichters tusschen 
Batavia en Zuid-Sumatra wordt onder- houden. De 
lading bestaat hoofdzakelijk uit hout. 

Voorts v/orden aangetroffen te： 
Palembang. De „Industricele Mij. Palembang,^; 

deze heeft ccn sleephelling en cen rcparatieinrich- 
ting. waar alle op de Moesi-rivier en hare zij- 
rivieren varende stoomertjes en hekwiders kunnen 
worden hersteld. Scheepsbouw wordt niet beoefend; 
wcl worden hekwiders uit Europa in stukken 
uitgezonden en door deze Mij. tc Palem- bang in 
elkaar gezet. 

Nog bevindt zich ter plaatse het „Reparatie atelier 
Palembang", nict beschikkende over een 
sleephelling. Aldaar werd in 1917 eon hekwicler 
aangebouwd. 

Mueara Sabak. Alhier wordt van Gouver- 
nementswegc cen dokje gccxploiteerd, ter lengte van 
31 M. en 士 6,5 M. breedte, bestemd om de op de 
Djambirivier varende scheepjes en hekwiders te 
kunnen dokken. Een kleine werk- plaats wordt bij 
het dokje gebouwd； het voor- nemen bestaat, doze 
a Been in bedrijf te Iwengen wanneer ecn vaartuig 
drooggezet wordt, waartoe dan tel ken male 
werklicdcn uit Palembang zullen worden ontboden. 

P(tn(//Mlan Bnindan. De Bataafschc Petroleum 
Alij. beschikt alhier over eenige sleephel- ]ingen cn 
cen rcparatieatclier ten gebruike uit- Bluitend voor 
haar eigen vaartuigen. 

Sinabang op het eiland Sirnaloer. Do Javasche 
boseh-cxploitatie Mij. heeft hier een van boton 
geconstrueerdc sleephclling van 土 30 M. lengte en 
ccn kleine werkplants, ecn cn ander voor hcr- 
stcllingen aan haar eigen vaartuigen. 

Emmahaven. Er bestaan plan non oin aan dezo 
ha'veh een slccpheHing en rcparaticinrichting te 
verbinden. 

Bklawan Deli. Alhier komcn twee hellingen naast
，elkaar, elk voor schcpcn van -10 M. lengte, JO M. 
breedte en 8 vt. diepgang met een gewicht van 
hoogstens 2(50 tons; behoorende tot de haven. 
Tevcns is cen reparatieinrichting in aanbouw, 
beslaande uit cen bankwerkcrij, draaierij en gic- 
tcrij, alles van Gouverncmentswcge. 

Ponlianak. Alhier bevindt zich aan den Zuid- 
oever tier rivier een kicin Gouverneinents dokje 

lang 50 M., breedte bij den drempe] 6,75 M. Dit dokje zal 
binnenkort vervangen worden door een aan den Noord-oevcr 
te graven dok van 60 M. lengte en 9 M. breedte. In de 
nabjjhcid daarvan bevindt zich ecn door ccnc Chincesche 
firma (The Khoon Hoa Dock Cy.) gedreven reparatie-
inrichting. A]lo herstcllingen aan 's Lands- en particulierc 
vaartuigen worden zoovecl mogelijk met doze middelen ter 
plaatse uitgevoerd. 

Bandj^rmasin. De Borneo Industrie Maatschap- pij heeft 
cen sleephelling met atelier, waar gele- genheid is tot 
droogzetten en hcrstelling en ook aanbouw van rivier- en and 
ere kleine vaartuigen. De Maleier Koetoi heeft bij Soengei 
Bilo een werfje, waar kleine motorbooten kunnen worden 
gebouwd. 
Te Tandj oeng-Pandan is ecn kleingegraven dokj e van 
deBilliton-Stoomvaart-Mij.,waarindestoom- scheepjes der 
Billiton Stoomvaart-Mij. dokken. 

Samarinda. De heer A. Gray heeft een sleephelling met 
reparatieatelier voor droogzetten en herstellen van rivier- en 
anderc kleine vaartuigen. 

Semaranf/. Hier is een gegraven dokje, waar de B. '07 W. 
baggermaterieel dokt en ook vaartuigen van particulieren 
kunnen dokken. 

4Zaiasser..Het havenbestuur van deze plaats is 
voornemensaan de haven een dok of sleephclling 33「 en een 
reparatieinrichting te verbinden. J. t. N 
WERVING (KOLONIALE). Zie AMBOINEE-. 

ZEN, AFRIKANEN, KOLONIALE RESERVE,S夹' 

LEGER, AanvuUin()?ninderen, WERFDEPOT. 
WESPEN. Bohooren met de B ij e n (zie al- 横 daar) en de 

M i e r c n (zie aldaar) tot de orde ・ w der Vliesvleugelige 
In s e cten (Hy- menoplera), die gekenmerkt zijn door het 
bezit van twee paar vliezige, spaarzaain geaderde vleugels 
en van monddcelcn, 'die ten dcele voor bijten, ten deelc 
voor likken of zuigen zijn inge- richt, daar bovenlip en 
bovenkakeri zijn ge- vormd als by de kevers en 
sprinklianen, terwijl de onderkaken en onderlip tot ecn soort 
tong zijn verlcngd. Bij de meeste leden dezer orde zijii de 
voorste ringen van het achterlijf ingesnoerd en vorinen een 
soort van steel. Zij doorloopen een volkomene 
gedaantcwisseling. Wij kiinnen de Wcspen in twee groepen 
vcrdeelen, al naarmate de wijfjes in het bezit zijn van een 
echte legboor, of wel dit orgaan zijn cigenlijke functie, om 
er eieren mode te leggen, heeft verloren en een werktuig tot 
aanval of verdediging, een angel is geworden. Tot de eersto 
groep behoo- ren de Zaagwespen of Bladwespen 
(Tenthredinidae), die do insnoering aan don wor- tel van het 
achterlijf inisson en wior wijfjes in het bezit zijn van een 
korto legboor, die langs den bollcn rand getand cn aan de 
oppcrvlakte geribd ' is, zoodat de werking van zaag en vijl 
er als 't • ware in zijn verecnigd. Haar larven, die zich met 
bladeren voeden of gangen graven in Stengels en vruchten, 
hebben het voorkomen van rupsen en worden daarom wcl 
„bastaardrupson,* genoemd, maar zijn van eorstgenoemdo 
gemakkelijk te onderschoiden, wijl zjj 9 tot 11 pootenparen 
hebben en slechts twee onkolvo.udigc oogen; zij zijn 
nioestal groen gekleurd, maar cr zyn ook vele bont 
gekleurdc soorten. Do Hout wcspen (Siricidae), die met de 
Bladwespen daarin over- oensteinmen, dat zij de insnoering 
van het achter- ]ijf inisson, ontlcenen hun naain aan de 
gewoonte om in hot hout van boomen te boren en daarin 
haar eioren to leggen； de daaruit voortgekomon 
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larven verheugen zich in een langen Icvensduur 
(twee of meer jarcn) cn kunnen dicntcngevolgo met de 
tot balken of planken verwerkte stammen over&l 
hcengevoerd worden. De G a 1 w e s p e n (Cynipidac) 
zijn klcine dicrtjos, ter groottc van slechts enkele 
millimeters, mecst met kort ach- terlijf, zwart. bruin of 
rood gekleurd; haar wijf- jes boren plantendeelen aan 
om daarin haar eieren te leggen en ten gevolge van den 
prikkel, die uitgaat van een scherp vocht, dat zij daarbjj 
uitstortcn, of van de uit het ei geboren larve zclve, 
ontstaat een abnormalc aanvoer van plantensap- pen en 
verhoogde groci op dat punt, waardoor een gal gevormd 
wordt. In zulk een gal treft men een of meer pootlooze 
larven aan, die zich daarbinnen ook verpoppen; de gal 
is steeds gc- heel gesloten en de gang, waardoor de 
volwassen wesp de gal verlaat, wordt door haarzelve 
uit- gebeten. Bij sonimige soorten van galwespen doet 
zich het merkwaardige verschijnsel voor, dat een 
geslachtelijke gencratie, uit mannetjes en wijfjes 
bestaande, afwisselt met een ongeslachtelijke, enkel uit 
wijfjes bestaande； de gallen van beide generaties zijn 
verschillend en dikwijls ook op andere deelen van de 
voedselplant, some zelfs op versehillende 
plantensoortcn te vinden.; Ten slot- ''；te behooren tot 
deze groep de S i p w e s- 

p e n, wier larven zich ontwikkelen binnen in het 
Hchaam van andere insecten-larven. Do aanwe- zigheid 
van zoo'n sluipwesplarve heeft steeds den dood van den 
gastheer (zie WOEKER- DIEREN) ten gevolge en zij 
zijn het dus, die .met de Sluipvliegen, als een of andere 
rups zich sterk heeft vennenigvuldigd, inedewerken om 
de plaag weder te doen verdwijnen en het ver broken 
evenwicht in de natuur te herstellcn. Het aantal " larven, 
dat bij een gastheer leeft, is a] naar de soorten, zeer 
verschillend en wisselt af van een tot meerdere 
honderden. Van de fainilie der Ichneumodinae, waartoe 
alle groote Sluipwespen behooren, hebben sommige 
soorten een Jcgboor, diet het lichaam in lengte overtreft, 
ten einde daarmede de in gangen levcnde insecten te 
kunnen bereiken; haar larven, evenals die van de 
Braconidae,parasiteeren hoofdzakelijk bij rupsen. De 
eiejen worden of terstond in het lichaam van den 
gastheer gebracht of er buiten op gelegd; in het laatste 
geval boort de uit het ei gekomen larve zich in den 
gastheer in, die aanvankelijk er niet veel last van heeft 
en meestal zelfs den poptoestand nog be^eikt. Sommige 
sluipwesplarven verpoppen zich binnen den gastheer, 
andere daarentegen boren zich uit en spinnen een 
stevige eocon. Van de in Ijfed.-Indie voorkoinende 
soorten noernen wij Pimpla bilineata, die leeft in de 
• oeler djaran (JAV.), de rups van Oreta extensa (zie. 
VLINDERS); in eike rups komt eene Jarvc voor. De 
Chalcididae zijn kleine, meestal metaalglan- zige 
sluipwespen, die somtijds sterk verdikte dijen hebben 
aan de achterpooten, waarinede zij heel vlug loopen of 
zelfs springen; van deze leeft een soort in de rups van 
Terias hecabe (zie VLIN- DERS). Encyrtus bogoricnsis 
leeft in de g r o e- ne schildluis (zie RHYNCHOTA), 
terwijl de larve van Ckaetoslicha nana voorkonit in de 
eieren van den stengel boor der van het suikerriet (zie 
VLINDERS). Een kleine sluip- wesp, Trichogramma, 
wordt tegenwoordig op- zettelijk uit Amerika： 
aangevoerd en gekweekt om de aan tabak zeer 
sehadelijke Prodenici- rupsen te bestrijden^ 

De tweede groep omvat de Wespen, wier wijfjes 
in het bezit zijn van een angel of g i f t s t o- k e 1: dit 
is eigenlijk con legboor, die haar functio als zoodanig 
heeft vcrlorcn, daar de eieren aan de, basis uittreden, 
maar die door do aanwezigheid van twee giftklieren 
tot een wapen is gewijzigd, waarmede zij ccn 
gevoeligen steck kunnen toe- brengen. Tot deze 
groep behooren allereerst de Goudwespen 
(Chrysididae), die prachtig rood, groen, blauw 
gekleurd zijn, met schitteren- den mctaalglans; het 
zijn vlugge diertjes, groote liefhebbers van warmte 
en zonneschijn en dus echte kinderen van de Tropen. 
Zij bezitten een gelede legboor van geringe afmeting, 
die als een verrekijker kan in- en uitgeschoven 
worden en ter nauwernood ecn wapen mag heeten. 
Zij Icg- gon haar eieren in do nesten van 
graafwespen, daar haar larven zich voeden met de 
graafwesp- larven； als zoodanig zijn zij schadelijk 
te noernen, wijl de graafwespen veel rupsen 
vernietigen. die als voedsel voor haar larven dienen. 
De G r a a f- w e s p e n {Fossoria) graven gangen in 
de aardo of gebruiken de hoJte binnen allerlei 
voorwerpen, als rietstengels- e. d. tot broedruimte, 
om daarin hare eieren te deponeeren; hun larven 
voeden zich van allerlei andere insecten. Zijn de 
broed- cellen open, gelaten, dan wordt aan de larven 
dagelijks versch voedsel gebracht, maar in. de ge-
sloten cellen worden zooveel insecten byeengc- 
bracht, als de larve noodig heeft voor hare ont- 
wikkeling; deze worden daartoc niet volkoincn 
gedood, maar door een steck in de buikzenuw- keten 
verlamd. De echte W e s p e n ( Vespidae), met 
uitzondering van enkele solitaire vornien, wier 
levenswijze veel met die der graafwespen 
overeenkomt, leven evenals de jnieren en. hijen in 
staten, waarin behalve mannetjes en wijfjes ook 
werksters voorkomen, die als gewijzigde wijfjes te 
beschouwcn zijn met weinig ontwik- kelde 
geslachtsorganen. Als bouwstof voor hun nesten 
gebruiken zij fijngekauwd hout, dat zij tot cen 
papierachtige stof verwerken. De uit een enkele 
cellenlaag bestaande I'aten worden of vrij 
opgehangen aan boomtakken, in aardholcn cuz., of 
worden met een gcmeenschappclijk bladerig 
omhulsel omgeven, waarin van onderen cen vli<-g- 
gat op^n blijft. Bij de in Europa Jevendc soorten zijn 
de raten met pijlers aan eJkaai- verbon- den en blijft 
er een ruimte open tusschcn deze en het omhulsel; 
maar bij sommige in de tropeu levende wespen zitten 
de raten rondom overal vast aan het omhulsel cn 
hebben dan een cen- trale opening voor de 
conimunicatie. In de cellen, die aan den onderkant 
open zijn, komen do larven tot ontwikkeling, die 
daarin met den koj) naar beneden hangen cn met 
fijngckauwdc ioscc- ten, stukjes vleesch of vrucliten 
worden gevoe- derd; na zich ingesponnen cn de 
cellen met ccn dekseltje gesloten te hebben, gaan zij 
in poploe- stand over. Het volwassen insect voedt 
zich in deri regel- met honig cn alJerlei zoete 
zelfstandig- heden. Op Java neslelen Vespa cinota en 
anulis dikwyls onder de daken der won ingen. 

WESNOE. Zie M ELOCH IA 1NDICA. 
WEST-CERAM. Onderafdceling der afdeeling 

Ceram, residcntic Ainboina, bestaande uit het 
Westelijk gedeelte van het eiland Ceram, bene- vens 
uit de eilanden Manipa, Kclang, Boa no cn 
omJiggend^ eilanden. Hoofdplaats Piroe (zio aldaar). 
WEST-KOETEI. Ondcrafdeeling van de afdee- 
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ling Samarinda, residcntie Zuider- en Ooster- 
afdeoling van Borneo; zij bestaat uit dat deel van het 
landschap Koetei, hctwelk valt buiten 'de in het artikcl 
OOST-KOETEI (zio aldaar) genoemde, tot dat 
landschap Jt>phoorendo dis- 
' tricten en onderdistrict.^/ n'心O 

WEST-LOMBOK. Ondcrafclcding der afdccling 、 
Lombok van de residcntie Bali en Lombok, om- -f\ 
vattende het Balische gebied op het eiland onder ecn 
controleur met JIataram als standplaats. West-Lombok 
bostaat uit de Balische districten: Tjakra-Negara-Noord 
en -Zuid, Matarain en Pamenang en de Sasakschc 
districten ： Amponan- Oost, Ampenan-Wcst, Groeng, 
TanBjoeng en Bajan. 

Het klimaat is zeer ongezond, overal heerscht 
malaria. De bovolking, die vroeger veel sterker was, 
gaat rcgelmatig achteruit en telt thans nog maar ruim 
2000 zielen. Zij staat onder ver- schillende hoofden: 
radja's en orang kaja's, die evcnals de bevolking zeer 
onontwikkcld en nog weinig beschaafd zijn; het 
koppensnellen, vroeger in zwang, is in de laatstc 
jaren niet meer voor- gekomen. De han del geschiedt 
slechts door ruil (was, tripang, schildpad enz. tegen 
rijst, lijnwa- <lcn, wapcn.cn cnz.). Zie ook： J. G. F. 
Riedel, De sluik- on kroesharige rassen tusgehen 
Selebes en Papua, 1886, bl. 430 on vgg.，一' 

WEST-MIDDEN-TIMOR. Onderafdeeling van de 
afdeeling Noord- cn Midden-Timor van de residcntie 
Timor en Onderhoorighcden; zij bestaat uit de 
landschappen Fatoe Leo en Amfoan, met inbegrip 
van het eiland Batek of Gala Bata. 

WEST-NIEUW-GUINEA. Afdeeling van de 
residcntie Nieuw-Guinea, bestaande uit het ge- 
deelte van Nederlandsch-Nieuw-Guinea van 
Tandjoeng Sele tot Kaap Steenboom (Poelau 
3Iaurio) en omliggendo eilanden (hoofdplaats Fak-
Fak, zie aldaar). 

WEST TORADJA'SCHE TALEN. Zie TO- 
jRADJA'SCHE TALEN. 

WESTENBERG (CAREL JOHAN)- Geborcn te 
Arnhem, den 17cn Juli 1862 uit het liuwelijk van H. 
J. W. Westen berg en J. E. Vcrkouteren, studeerdc 
aan de Indische instclling te Dolft cn word in Aug. 
1883 ter beschikking gesteld van <icn Gouvcrneur-
Gcneraal om to worden benoemd tot ambtenaaf bij 
den burgerlijken dicnst in Ncd.- Indie. 23 Febr. J 886 
werd bij bevorderd tot asp.- controleur op do 
buitenbezittingen cn verplaatst van Tanah Datar 
(Pad. Bovcnlanden) naar Celebes cn daarna naar 
Borneo's AVestcrafdceling. In 1888 word Jiij 
benoemd tot controlour 2e klassc en geplaatst op 
Sum. Oostkust, al warn* hij bclast werd met do 
aanrakingen met de onafhankclijko Bataklandcn.'Na 
in 1894 bevorderd te zijn tot contr. 1c klasse verkreeg 
hij in 1899 wegens zickto een tweejarig verlof naar 
Europa. Na zyn te- rugkeer word hij wedcrom voor 
Sum. Oostkust bestemd cn ontving hij den 5cn Maart 
1904 den titulairen rang van ass.-resident en werd 
ver- volgons den Gen Pebruari 1905 tor boscliikking 
gesteld voor de behandcling dcr Batakscho aan- 
gelcgenhcden. Ook toen hif in 1907 als assistent-
resident van Simclocngoen cn Karolaiidcn word 
benoomd, blecf hij de politick op de Batakhoog- 
vjakte Icidcn. Don 5 Juni 1908 volgdo de be- 
noeniing van Westen berg tot resident van Ta- 
panoeli, wolko betrekking hij 4 Mei 1911 neder* 
legdo. In lict inoededand teruggokeerd word W. al 
spoedig uitgcnoodigd om zitting to ncmen in 

hgt Directorium van het Batak-Instituut, terwyl 
hij ook gedurendo zijnc laatsto Icvensjaren een 
belangrijk aandeel had in do werkzaamheden 

.van de Holl, commissie voor het Adatrecht. Hij 
overlccd 26 Juli 1918 te *s Gravenhagc. 

Tengevolgo dcr ijverige en rustelooze pogingen 
van Westen berg werd een groot gedeeltc der 
Zuid-oostclijkc Bataklanden langs vredelieven- 
den weg onder Ned. gezag gebracht. Door zijn 
veeljarig verblijf in de Bataklanden had W. 
tevens een grooto kennis verworven van taal, 
land en volk van die streken, blijkende vooral 
uit de vole door hem gepubliceerde opstellen, 
waarvan hier worden genoemd： Nota over de •• 
onafhankelijke Bataklanden, Tijdschr. Bat. Gen.^ 
DI. 34 (1891), bl. 105; Aanteekeningen omtrent ,x 
de godsdienstige begrippen der Karo-Bataks,. 
Bijdr. T.-> L；- cn V.kunde, 5e Reeks, dl. VII- 
(1892), bl. 208; Verslag eener reis naar de onaf- 
hankelijke Bataklanden ten noorden van het 
Tobameer, Tijdschr. Kon. Ned Aardr. Gen. 2e S. 
dl. XIV (1897), bl. 1； Twee Batakstammen, 
Eigen Haard, 1900, bl. 484, 506 en 523; Nota 
over de Bataksche rijkjes Dolok en Poerba, 
Tijdschr. K. N. Aardr. Gen. 2e S. dl. XXII • 
(1905), bl. 576. Adatrechtspleging der Karo . 
Bataks (1914). Zic zijn biographic door O. L. Hel-^ 
frich in Koloniaal Tijdschrift, Aug. 1918. _ 

WESTERAFDEELING VAN BORNEO. Deze》8 ' 
residcntie bestaat, bchalve uit het Gouverne- 
mentsgebied aan de Boven-Kapoeas, uit de vol- / 茨〜 右仁 

gendo 12 landschappen met inlandsch zelfbe- 
stuur: Sambas, Mampawa, Pontianak, Koeboe,' 
Simpang, Soekadana, Mat an, Landak, Tajan, , r 

Sanggau, Sekadau en Sintang. Een vijftal minia- 
tuur-rijkjes, in hot artikcl BORNEO (deel I bl. ! '? < 
377) nog als zelfbesturende landschappen ver- 
meld, zijn sedert bij het direct bestuurde gebied 1 ' 
ingelijfd. Vcrmelding verdient voorts, dat op de 
hoofdplaatsen dcr boven opgesomde staatjes 
zekere terreinen worden aangetroffen, die n^jde 
onder rechtstreoksch bestuur staan. en dus als het ware kleine enclaves vormen. 

Administraticf is do residentie (bij Ind. Stb. 1895 
no. 75, sedert herhaaldelijk gewijzigd, laatstelijk bij 
Gouv. besl. van. 10 Augustus 1917 no. 4) verdeeld in 
4 afdeelingen: Singkawang, Pontianak, Ketapang on 
Sintang. Deze staan elk onder een assistent-resident, 
Zie verder de af- zonderlijkc artikelen, welke op de 
residentie betrekking hebben, alsmcdo het artikcl 
BORNEO. 

WESTKUST VAN SUMATRA. Zie SUMATRA'S 
WESTKUST, • 

WETAN. Eiland jo bchoorende tot de Babar- 
eilanden (zie aldaar); hot bestaat uit twee ge- Ucclton, 
waarvan het Noordclijke reikt tot 145 M. hoogte, het 
Zuidolijko tot 320 M.; ze zijn ver- bonden door een 
10 M. hooge lahdengte. '•' 

WfiTANGERS. „Wetangers of Ooster-Java- nen,\ 
aid us wordt in het Contract van do Com- pagnio mot 
den nieuwen Sultan van Bantam, dd. 29 Aug. 1777, 
art. 14, con categoric van Javanen binnen het 
Bantam*scho Rijk genoemd, welke, evonals 
„Malycrs, Bailors, Bougincescn, Macas- saren enz. 
zullon blyven onder do Compagnie, en zoo ook 
derzclvcr kinderen". (De Jonge, Op- komst, XI, 1883, 
bl. 299). ' 

De naam is cl us duidclijk.; hot waren, in juister 
spelling, JKeia?i-ners, orang tvelan, „Ooster-lin- 
genM, mot do spccialo boteokonis van „J a v a- n e n 
van b c-o o s t e n Banta m”，Javanen 
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uit Java-proper (d. i. Java, be-O. Chcribon^ met 
inbegrip der JIadoercczen. 

Nu de beteekenis van den naam vaststaat, kan 
men hen ook reods in vrocgere bcschciden °ni- trent 
Banten herkenncn. In het Contract dd. 17 April 1752 
van de Comp., met ccn voorgaanden Sultan, worden 
de ,,Wetangers'', in een analoog art. 15 als boven, 
voorop genoemd, on als to „sor- teeren onder de 
Compagnie” (De Jonge, 1. c. bl. 72. In een. even 
vroegei* Rapport, dd. 21 Febr. 1747, vcrklaart 
Mossel dat: „Alle vreemdelingen die wonen of sig 
nedcrsetten in't Bantams© ryk en 
ondcrhoorig[hed]en staan volgens de tractatcn onder 
de protcxie en jurisdictie van do Comp, stellende den 
Commandour do noodigo hoofden over deselve, 
makende soo ooatorj a v a n e n [= „W e t a n g e r 
s‘‘], mooren. maleyers, oos- terlingen [d. w. z. dus： 
Inlanders van Zuid-Cele- bes, Bali, en voorts van de 
„Grootc Oost"] cto. al een naamwaardig getal, op 
welk articul gcvolge- lyk als een aa-ngelegon saak 
moet gclet worden, schoon men wel schynt te zullen 
moeten opge- ven het dispuut tusschen de Koningin 
[de latere Regentes van Bantam, Ratoe Sjarifa 
Fatimah； zelve een Arabisch-Banten^che mestieze, 
zie Veth's Java,..2en druk, II, 1898, bl. 185] en de 
onsen over de kinderen van Bantamse moeders en 
uytlandse vaders, die van. uytlandse moeders, dat 
seldsaam voorvalt(,) aan de Comp, blyvcnde" (De 
Jonge, X, 1878, bl. 124). ' 

Inderdaad, dit rechts-conflict waarop Mossel in 
1747 de aandacht vestigde, gaf aanleiding in de 
beide genoemde Contracten van 1752 en 1777 tot 
een gel日kluidend art. 16 en 15, dat in 1777 aldus 
geredigcerd were!: „Als een Wetanger trouwt met 
een Bantamsche vrouw, zullen de kinderen in dier 
voegen gedeeld worden, dat do zoons den vader 
volgende Comps, onderdanen blyven, maar de 
dogters haar Bantamsche moe- der voIgen,,. Dit was 
dus de exceptie op het hier- bo^en vermelde art. 14 
van 1777 dat alle kinderen van niet- Bant a m* mers 
ook ?u ei-Banten,ners b 1 e v e n, en daarmede dus 
ressorteerden onder de Compaghie. Bij huweljjken 
tusschen geimmi- greerde „Ooster-Javanen*' en de 
in. Bantam in- heemsche „Wester-Javaansche" 
vrouwen, volg- den zonen den vadcr, dochters de 
moeder. In het omgekeerde geval werd niet 
voorzien, naar het schijnt. 

Hoe nu die immigratie van “Ooster-Javanen", 
alias ,, Wetangers'', in Bantam vooral plaats had, 
wordt duidelijk door art. 4 in een nog vroeger 
Contract^ dat van [22] Aug, 1731, waarin wordt 
toegestaan door Comp, en Sultan van BantSn: „dat 
alle smallo overwalse handelaars, als daar zyn 
Bantamsen [versta blijkbaar:indo Lam pong's en 
elders, b.v. in Soekadana (Borneo), lovende 
onderdanen van BantSn], Maleyers en 0 o s t e r- 8 e 
Javanen, die met hunne whaaren van buyten 
aancomen, deselve ter markt brengen en verkopen 
.... sulx vryelyk sullen vermogen te doen." (De 
Jonge, IX； 1877, bl. 182). , 

De ,,Wetangers'' waren dus allengs uit Java-
proper als ,,small。handelaars,, — waarschijnlijk 
wel voornamelijk in 珂st, visch en kleedjes — naar 
Bahtfin gekomen, hadden zioh daar onder de 
vleugelen van do Ed.： Comp, neergezet, en te 
hunnen bate word nu speciaal art. 16 in 1752, art. 15 
in 1777 geredigcerd. Men wordt daarbij 
onwillckeurig herinnerd aan een analoge bepa- ling 
die sinds ca. IG50 in SEdden-Java bestond 

oiutrent huweljjken tusschen vrouwelijko Ping- gir's 
en Midden-Javanen; zie PINGGIRS, en bij T 也 
NGGEREEZEN. 

Uit do mededceling van J hr. de Rovcre van1 

Brcugcl in 1788 (Bijdr. Kon. Inst. 2, I, 1856/ bl. 147) 
blijkt, dat 's-Comp.'s Gecoimnittcerde in 1787 „geen 
Wettangers of [andere ?] Comps, on- derhorigen, in 
de bovenlanden gerencontreert had". Deze 
Wetan'ners bleven dus aan de Noord- kust van Banten 
gevestigd, zooals zij daar ook inet hun 
handelsvaartuigcn van eigenlijk Java gekomcn 
waren. 

Do verklaring gegeven in het „Resume van het .... 
Onderzoek naar de regten van den Inlander op den 
grond in de res. Bantam", Batavia 1871, bl. 3, waar 
onder het lioofd „Onvrije lic- den" gesproken wordt 
van „de oetangans [sic!]. (wetangers of conipagnics 
onderdanen)", en bc- weerd dat dozen „tot zekcre 
straffen veroordeeld (waren) cn gehouden tegen de 
zeeroovers en ander kwaad volk in straat Soenda cn 
langs de kusten, to kruisen", alsine(le\,verpligt nabij 
St. Nicolaas- pun£ te wonen", — moet derhalve als 
modern misverstand gewraakt. En de daarbij zich 
aan- sluitendo verklaring van Prof. Veth in zijn „Uit 
Oost en West", Arnhem 1889, bl. 109, dat inder- daad 
“Wetanger" = „(Orang) oelangai^ = „Pan- deling 
(der O.-I. C.)‘‘ zou zyn, vervalt evenzeer. Zie tcrecht 
Dr. de Haan, Priangan, II (1911), p. 174, noot 4 (en 
verg. er p. 6, noot 2). 

Dat zeggen van wonen nabij St. Nicolaaspunt kan 
misschien hierin zijn grond vinden, dat het 
tegenovergelegen eiland Poeloc Pandjang reeds in 
Aug. 1731 (De Jonge IX, bl. 186) aan de Comp. „in 
posscssie" was “geschonken" door den Sultan van 
Banten, en dat verscheidcn 1/以仞z'schc Javanen dus 
alliclft op of nabij Pocloe Pandjang hun anker lieten 
vallen en hun hutten voorgoed opsloegen. 

In hoeverre de Wetangers deel Jicbbcn gchad aan 
den opbouw van het zgn. „Cheri1jon.sch Javaansch" 
met a in plaats van a, dat in Noonl- Bantam (Anjar 
en. Serang) de volkstaal is, kan niet meer gegist 
worden. Wel mag mep vcrjno＜；- den, dat de 
mcesten afkomstig waren van de Noordkust tusschen 
Cheribon en_S6marang; men. zic toch het curie uze 
beg rip van „ Wetang*' uit 1739 te Batavia,-blijkend 
uit het Ned.-Ind. Pla- kaatboek, IV (1887), p. 4G1, 
reeds aangchaahl bij De Haan, l.c. G. P. Ji. 

WfiTAR, (WETTER of P. OERTER). Eiland in 
de Bandazee ten Noorden van Timor met de ciiau- 
den Ldti, Moa, Lakor, Kisar, Roma, Gocnocng Api, 
Loeang, SCrmata en Damar, benevens klci- nere 
cilanden, vroeger vormende do onder- afdeeling W祉
ar (thans Kisar) der afdeeling Zuid-Timor en eilanden 
(residentie Timor en Onderhoorigheden). Het eiland 
is ruim 110 K.M. lang on geiniddeld 30 K.M. breed. 
Zwaarbe- groeid, zeer geaccidentccrd en moeilijk 
toegan- kelijk met zeer grilligen verticalen vorm. Het 
is nog weinig onderzocht. Verbeek schat de hoogto 
van een der bergtoppen op 1325 M. Jlet .gebergto 
schynt grootendeels uit eruptievc ge- steenten te 
bestaan, maar vertoont volgcns Verbeek geen 
vulkaanvorming. 

Reeds ten tijdo van de O.-I. Compagnie v/erd veel 
voor de invoering van het Christendom ge- daan; er 
bevond zich b.v. in 1700 een kerk en school cn er 
waren in 1751 102 gedoopten, maar nadat de zending 
zich van het eiland had lerug- 
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getrokken, keerden do bowoncrs langzanierhand tot 
het heidcndom terug. -d- / - q 

WfeTAR (STRAAT) tusschen deNoordkust van 
Timor on het daar beN. gclegcn ciland Wdtar is ruim 
17 K.M.. lang, 6 tot 8 K.M. breed en heeft zeer groote 
diepten. Aan den Oostingang ligt daarvoor het kale 
heuvelachtigo eiland Kisar, dat aan allo zijdcn met 
een grijze, done kalk- muur uit zee oprijst, aan den 
Westingaflg het hooge en woeste Kambing met steile 
rotswanden en, aan de Z.W.punt van W6tar, het lagere 
Liran. 

De Noordkust van Timor is, beO. Dilli, aan- 
vankdijk met rizophoren begroeid, doch wordt bij Tg. 
Soebang en beO. de Lamsanabaai zeer steil, aldaar 
stijgt het gebergte loodrecht uit zee op； aan de 
N.O.punt, hock Kapala Tanah, steekt het lage land 
nog bijna 2 zeemijl uit buiten het hooge, vlakke 
tafclland met loodrechten wand. In het binnenland 
van Timor rijzen hooge bergtoppen op. De Zuidkust 
van het bergachtig, zwaar begrocidc Wetar rijst steil 
uit zee op en springt in het midden oni de Z.O. uit； 
op het AVestgedeelte vindt men, niet ver in het 
binnenland, den hoogsten berg van het eiland. Op 
enkele plaatsen ziet men met gras begroeide berghel- 
lingen, tusschen N.-Z. gerichto dalen met scher- pe 
ruggen, welke steil en met terrassen naar do kust 
afloopen. De straat is, behoudens het Sumatrai'if, 
geheel schoon. Zie Zcemansgids, deel V. 、 

WETGEVING. In de Indonesische samenlcving 
zelf van Ned.-Indie was voor onze komst, en is nog 
heden, wetgeving in wcstcrschcn zin zeld- zaam. 
Binnen dc» kring van ecn stain, ecn dorps- gemcentc, 
ecn dorpenbond worden bestuur en wetgeving maar 
zeldcn onderacheiden； het is vooral de Balischc 
dorpsgemccntc en het Balische waterscliap, waar zich 
het denkbeekl wetgeving lieeft ontwikkeld en in cen 
rijkc practijk geuit (zie deel J, bl. 121, 636, 637； 11, 
bl. 154). Daarne- vens k(；nt men op Java on 
daarbuiten de vor- .stcncdictcn, welke uitgaan mi eens 
van den vorst, <lan wecr van den vorst met zijn 
regecringsraad； doch ook bij doze 
zelfbcstuursbeschikkingen (dcel II, bl. 154) is de Jijn 
tusschen administratic en legislatie lang niet zoo 
schcrp, ah men dikwijls mccnt. Ondanks con en andcr 
nemen de gemeen- teordonnanties voor Sumatra^ 
Wcstkust'(1914, 1918), Pulembang (1919), Banka 
(1919) cn Amboin a (1914) 一 in afwijking van die 
voor Java en Madocru (1906) — aan, dat ook in 
inlandsclio dorjicn wetgeving (rcgeling) een bekend 
en er- kend bf^grip is, cn gaan ook do 
zelfbcHtuursregc- lon 1919 voor <lc ))uitcngowesten 
(landHchappen met kortc vcrklaring) en Ind. Stb. 
1911 no. 569 voor do Vorstenlanden cvenecns uit van 
een scherpo onderscheiding tusschen bestuur cn wet-
geving. De bcidc laatstc ordonnantios ondcrstel- Icn 
of vestigen een incdczcggcnschap van het hoofd van 
gewestclijk bestuur in bet uitvaardigen van zulke 
zclfbc8tuursvcrordcningen (zio ook 
VORSTENLANDEN). 

De wettelijko regelingen, wclko de Ncdcrland- 
sche invloed in Indio heeft ingovoerd, cn die niot (als 
in art. 3 der Reg. rcgl. voor Suriname en Cu- j-a^ao 
on ah in do voorstcllen van 1920 der Her- 
zieningscommissic) in hot Reg. regl. staan opge- 
somd, zijn thans (Juni 1921) de navolgendo: in- 
ternationalc tractaten, politieke contractcn, algo 
ineeno verordeningen, locale verordeningen, I 

waterschapsverordeningen, en verordeningen van 
hoofden van gewestelijk bestuur. Wctgcvings- 
bevoegdhei'd van afdeelings> of ondcrafdcelings- 
chefs en van regenten of andere inlandsche hoof- den 
bestaat niet, hocwcl de prentahs en atocrans der 
practijk op een, dikwijls ingrijpende, onge- schrevcn 
wetgeving neerkomen (I, bl. 284). 

Voor politieke contracten cn hun gclcidelijke 
overgang van overeenkomst tot rcgeling, zie deel I, 
bl. 528. Ook het rapport der Herzienings- commissic 
(1920) erkent dit logislatief karakter der pol. 
contracten op bl. 150 — 151 en 218 — 219, zij het 
onder invloed mede van de in deel I, bl. 528, 
gewraakte investituurthcorie. 

De algemcene verordeningen vallen, volgena art. 
31' Reg. regl., te onderscheiden in wetten (van 
Koning cn Staten-Generaal), algemeene maat- regels 
van bestuur (van den Koning, den Raad van State 
gehoord) cn ordonnanties (van Gouver. neur-
Generaal cn Raad van Indie, al dan niet den 
Volksraad gehoord ； art. 131 Reg. regl.). Ofschoon 
de koloniale bevoegdheid van de wetgevende macht 
te 's-Gravcnhagc ouder is dan 1848, is zy toeh eerst 
bij do grondwetsherziening van dat jaar in de 
Grondwct vastgelegd, zij het op be- perkter wijze dan 
Thorbccko- uls voorzitter der grondwetscommissie 
van 17 Maart 1848, en later in zijn Bijdrage (1848), 
had bepleit. In ho.ever ,s Konings wetgevende 
bevoegdheid voor de kolo- nien in art. 61 Grondwct 
staat uitgedrukt en in hoever de wet derhalve 
bevoegd of onbevoegd is haar voor bepaalde 
onderwerpen uit te sluiten, geldt nog steeds als meer 
of min bet wist ； Thor- becke leerde (ovenals 
Hogendorp na 1815), dat het woord “opperbestuur" 
in art. 59 Grondwet 1840 onmogelijk 
„oppcrwetgeving,, koninsluiten, cn dat de woorden 
„bij uitsluiting,, aldaar niet den wetgever, maar 
Compagnicsorganen uitsloot, zoodat een 
alomvattendo Koninklyke opperwet- gcvitig voor de 
kolonien nergens is gcdecreteerd en zoodat de 
wetgever *sKonings opperwetgeving (art. 75 
Grondwet 1917) kan beperken, gelijk hij b.v. deed in 
1901 bij art. 48 nieuw der Reg. reglementen van 
Suriname en Curasao. Artikelen als 57 en 68c lid 3 
Reg. regl. sluiten dan den Koning uit. Het 
grondwetsontwerp van Maart 1921 lost de 
strijdvraag op, door art. 61 lid 1 over te brengen naar 
een artikel, dat alleen van bestuur, niet van regeling 
rept. Tusschen de publiek behandcldc wet en de 
(indien de Volksraad go- hoord wordt) publiek 
behandelde ordonnantie staat do algcmccno 
maatregel als ecn stuk go- heime wetgeving in; bij de 
Grondwctsvoofstellen van 1921 (mem. v. tool.) gaf 
do regeering cvenwel haar voornemon to kennon, 
voortaan do ontwer- pen van kolonialo algonieene 
maatregels van bestuur zoovcel mogelijk openbaar te 
maken. Do ordonnantie koint (afgezien van het al 
dan niet Jioorcn van den Volksraad) voor in tweo 
vormen: dien met, en dicn zondor medewerking van 
den Koninklijken wotgever (den Koning, handelend 
na advics van den Raad van State); do eersto vorm, 
door Mr. Schrioke in 1909 „kroonordonnan- tie" 
gedoopt, wordt door verschillonde schrijvers als 
afzonderlijke vorm geloochcnd, doch bestaatin de 
practijk als afzondorlijko vorm tot heden too 
(evonals trouwons voor Engclsch-Indie),is in 1851 
uitdrukkelijk in art. 24 Reg. rcgl. vermeld, word b.v. 
nog op 11 Maart 1915 cn 18 en 23 Nov. 1915 door 
het Opperbestuur zclf verniold als bestaando (Handd. 
2o Kamer van dio d叫en, bl. 854, 205/6 
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en 272), en vond cveneens erkcnning door den 
rechtcr (b.v. Ind. Tschr. v. h. Recht 112, bl. 413) enin 
het rapport, dcr Hcrzieningscommissic (1920, bL 
264). Zoowel op de kroonordonnantie als op de 
gewone ordonnantie, van den Gouverneur-Genc- 
raal met instemining van den Raad van Indie, kan 
a]t,ijd de Volksraad worden gehoord, doeb. tot 
dusver (Juni 1921) is geen zoodanigo volksraad- 
ordonnantic in het Ind. Stb. verschenen. Van al deze 
algemeenc verordeningen ligt het algc- meene in de 
centralc macht, die ze uitvaardigt, niet in de 
algcmeenheid harer werking; zoo golden tai van alg. 
verordeningen allecn Java en Ma- doera, of allcen 
een dcr buitengewesten, of zclfs 66n stad of andcr 
klein gcbiedsdcel. Elk dezer drie sooften van alg. 
verordeningen kan hetzij cen straf- of 
politievcrordening wezen, hetzij een rege- ling 
zonder zoodanige sanctic. Meer male n wordt, in 
strijd met Grondwet en Reg. regl., een wette- lijke 
regeling gegeven bij gewoon kon. besluit •of bij 
gouv. besluit, zclfs b.v. ten aanzicn van het openbaar 
onderwijs, waarvoor art. 125 Reg. regl. de alg. 
verord. nadrukkelijk voorschrijft. Ook for mode 
ordonnanties, zonder legislaticf karak- ter, zijn in de 
wetgeving meermalen voorgeschre- ven, zie o. a. art. 
686 lid 3 Reg. rcgl. en art. 77 nieuw Reg. regl.; op 
deze wijze, n.l. door voor zekere bestuursbeslissing 
een ordonnantie tc cischen, breidt de lagere 
wetgever herhaaldelijk art. 29 Reg.,regl. uit. Ten 
einde Thorbeckes wens ch, dat de wetgever nergens 
zou, worden uit- gesloten, ter wille te zijn, heeft het 
Reg. regl. in 1854 bijna overal daar, waar nadere 
regeling .moest worden opgedragen, deze opdracht 
gedaan aan een „algemeene verordening"； 
uitzonderin- gen van 1854 zijn te vinden in 57, 71 
lid 2 en 75 lid 2 Reg. latere uitzondcringen in art. 68 
lid 3, art, 145 Reg. regl., enz..Vernietiging door de 
Kroon van met wet of algemeen belang strij- dige 
ordonnanties is niet voorzien. 

Op het terrein der algcmeene, van Iiet ccntraal 
gezag uitgegane, wetgeving is, beneden het Reg. 
regl. zelf (deel III, bl. 579), een der belangrijkstc 
complexen gelegen in de zgn. Indische wetboe- ken, 
d. i. de wetgeving van 1 Mei 1848, zooals die 
eenerzijds in 1866, 1872 en eindelijk 1915 (1 Jan. 
1918) is gecompletcerd met wetboeken (thans een 
algemeen wetboek) van strafrecht en andcr- zyds na 
1874 met regclingen voor rechtcrlijke inrichting en 
rechtspleging in de buitengewesten ； wat in deze 
wetboeken enz. materiecl recht is, geldt bijna altijd 
gehcel Indie, wat daarin formcel recht is, geldt 
meestal deels Java en Mad., decls elk der 
buitengewesten. Zie voor deze Indische wetboeken, 
die bijna zonder uitzondering in het geheim tot stand 
komcn, onder RECHTS- WEZEN. 

Beneden de algemeenc verordeningen staan de, 
in het openbaar tot stand komende, locale ver-
ordeningen, uitgaande van locale radon van booger 
of lager orde (gewesten, groote gewestdeelen, 
stadsgemeenten); dccls voorzien van straf- of po- 
litiesanctie, deels hieraan. geen behoofte hebbend en 
dus niet daarvan voorzien. Ook de locale 
verordening kan in haar werking tot cen dccl van het 
locale ressort zijn beperkt. Locale verordo- ning 
hebben algemeeno verordeningen en hoogcre locale 
verordeningen te eerbiedigen, doch kunnen 
gewestelijke keuren op zij zetten； verordeningen 
van een hoogeren raad mogen geen inbreuk ma- ken 
op het aan een lageren raad voorbehouden 

terrein. Aangezien de locale ressorten, ook na do 
jongste aanvulling van art. 71 Reg. regl. (in 1918), 
nooit bo ven de inlandsche gemccntcn staan (I, bl. 
575), doch onafhankclijk daarnaast, is de inlandsche 
gemconte niet gehouden zich naar locale 
verordeningen te gedragen of daar- voor te wijkcn. 
Vernictiging door den Landvoogd van iijet 
algemecne verordeningen of algemeen belang 
strijdige locale verordeningen is in het 
Decentralisatiebcsluit (art. 15) voorzien. 

Sinds de Vorstenlandsche waterschapsordon- 
nantic in Ind. Stb. 1920 n°. 722, zijn voorts wa- 
terschapsverordeningen mogclijk geworden, die 
almede tot stand komen in het openbaar, cn A1- 

niede zoowel straf- of politieverordeningen kunnen 
zijn als verordeningen zonder zoodanigo sanctie. 
Ook tusschcn de locale verordeningen en de 
waterschapsverordeningen bestaat geen band. De 
resident is bevoegd oin, in overleg met het 
zelfbestuur, watcrschapsverordeningcn te 
vernietigen wegens strijd met algemeenc verorde-
ningen, met het gewestclijk waterschapsregle- ment, 
of met het algemeen belang. 

De regelingsbevoegdheid dcr gewestelijke be- 
stuurshoofden is (naar de gangbare opvatting) 
slechts voor straf- of politieverordeningen keuren en 
regl. v. pol. geregeld in art. 72 Reg. regl. en Ind. Stb. 
1858 no. 17 (sedert gewijzigd); voor 
residentsverordeningen zonder zoodanige sanctic 
(Icgislatieve rcsidentsbesluiten) zijn geen ajge- 
incenc regcls gesteld, al worden ze b.v, in art. 71 lid 
2 Reg. regl. genoemd. Alleen voor de keuren is 
afkondiging in de Jav. Ct. voorgcschreven. Voor 
beide soorten van residentsverordeningen geldt, dat 
ze zoawel het heele gewest als slechts een deel 
daarvan kunnen bestrijken. Volgens art. 48 dcr 
locale-radenordonnantie verliest het gewestclijk 
bestuurshoofd zijn keurbevoegd- heid voor den 
ambtskring van el ken localnn raad; waar dus doze 
ambtskring het geheelc g<;- west is (d. i. bij do 
vijftien gewestelijko radon op Java en Madoera), 
houdt de resident in Jiet geheel geen 
keurbevoegdlieid over； doch men nee mt 
gewoonlijk aan, hetzij dat de bevoegdheid om 
legislatieve rcsidentsbesluiten (vcrordciin- gen 
zonder straf- of politiesanctie) te maken Imm 
onverkort blijft toekomen, hetzij dat doze l)<■- 
voegdheid hem blijft tockomen indicn cen opzot- 
tclijk artikel in een alg. ver ord. hem daartoc roept. 
Blijkens het reeds genoemdc art. 71 lid 2 Reg. regl. 
hebben rcgelingen (cn besluiten) van inlandsche 
gemccntcn. regclingen van bet g<; wes- tclijk 
bestuurshoofd to eerbiedigen. Een aparto soort dcr 
legislatieve rcsidentsbesluiten vonnen de door den 
resident vastgestelde waterschaps- reglemonten; zio 
Ind. Stb. 1920 n°. 722 art. 2, hetwelk goedkeuring 
van den G. G. cn afkondiging in de Jav. Ct. eischt. 
Terwijl gcmcen- lijk wordt aangenomen, dat een 
legislaticf rcsi- dcntsbesluit om gcldig te zijn op een 
algc- mcene of locale verordening of op cen keur 
dient te rusten, wordt de inhceinsche rechtspraak 
sinds jaar en dag bij legislatieve residentsbesluiten 
(in aJlerlei vorm) geregeld, zonder dat deze ergons 
zulk ecn grondslag vinden (II, bl. 153). Vcrnie- 
tiging van de ]iierbedoelde regclingen wegens strijd 
met wet of algemeen belang is noch voor de keuren, 
noch voor de overige verordeningen dcr 
gewestelijke bestuurshoofden geregeld. 

Ten aanzicn van regdingen van inlandsche 
dorpsgemeenten en anderc inlandsche rechtsgc- 
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mccnschappcn (zic dew aanhef van (lit artikcl) bc- 
Htaan alleen dan n ad ere voorschriften, indicn voor 
zulkc lichamen ecn afzonderlijkc ordonnantic is 
gegeven, gelijk het gcval is met de dorpsgo- mcenten 
op Java en Madocra (buiten do Vor- stenlanden), in 
Sumatra's Westkust, Palembang, Banka on 
Amboina; voor de nieuwe dorpsgc- inccntcn in de 
Vorstenlandcn (zic op dat woord) zijn 
vorstenverordeningen uitgcvaardigd in het sultanaat 
Jogjakarta (1918) in de Pakoealaman (1918), in 
Soerakarta (1917) en in de Mangkocne- garau (1917, 
1921). Het straf wet bock van 1915 schijnt 
strafverordeningen der ini. dorpsgcmecn- ten niet. te 
erkennen; zij zoudcii zich dus tot ver- ordeningen 
zondcr straf- of politicsanctic hebben tc beperken. In 
de genoemde ordonnanties voor Sum. W.-kust, Pa 
1cmbang en Banka wordt aangc- nomen, dat deze 
dorpsgcinccnten ojiderworpen zouden kun non zijn 
aan locale verordeningen,het- geen (zie bo ven) met 
het Reg.regl. instrijdschijnt. Vcrnictiging van 
dorpsverordeningen door het gewestelijk 
bestuurshoofd of (voor het gewest Jogjakarta) door 
het zelfbestuur in overleg met den ass.-resident 
wordt in de genoemde rcgelin- gen voorzicn. 
Opeiibarc-totstandkoming van al doze 
dorpsregclingen spreekt vanzelf, doch de 。矿 wijze 
van openbaarmaldng van wat aid us is vastgesteld 
wordt ter rcgcling overgclatcn aan de residenten., 

Wat eindclijk de verordeningen van zdfbestu- 
rende vorsten of hoofden betreft (zie den aanhef van 
dit artikel), daarondcr zijn vele strafveror- deningen 
； kost den rcchter ecnigc mocitc de wetf ighcid van 
<lcze laatstc te bere.deneercn, daar })et strafud bock 
ze hceft voorbijgezien. Over vernict i.iing van 
vorstencdicten is nergens icts bcpaald (dcrikdijk 
oindat men den invlocd van het binneiiJandsch 
bestuur op zulke regelingen over\v<!zeii(l adit), 
doch ook over hun open bare lotslan(ll<oji)in,!Z en 
over publicatie van de vast- gcstd'.h' 
zelfbistuur«verordeningen is nicts te vinden. J>il 
j.lfnil t•- nicer, oimlat, nil ons gc- zag in '!<■ 
I)uit(,ngc\vesien zich tot a 11c hoc ken heeft 
uit/ehreid cn nu ch' zelfbcstuicnde land- schaj)p< 
n()]> <>nzc aanwijzing tai van gewichtigc ond< r\v( 
r|»( n r< J< n, h( t evengocl zaak is deze regclin^< ii 
.iI- b.v. <li<- van locale raden of resi- CD !<, <!<j< n 
kcnneii. \ aak wordt ecn zelf- 
IH SI UUIS voor(l<i zelfb('st imrsonder- 
lioori^cii biii'lvii'l, <>p den voct ge\ <>lgd door cen 
gel ijkliiid'THle re.itk-iilsvcronlffung, die het- 
z<'lf<l<' bcpaalt voor de laii<lson(ierho()i-igen bin- 
m-n het Jandscliap. \'oor V'orstj-nlandschc prana- 
tans en oendang-ncndangH, zie VORSTENLAN- 
DEN, aisook JI I, bl. 68. 

Zoo <IikwijIs li< lzij <!<■ <cntralc wetgever 
hetzij ecu (l(；r gcwcsldijkt： b<-sfuurshoofdcn 
krachtens art. 3 CCJUT korte verklaring (deci f, bl. 527) 
rfgcls t reft voor zelfbest unrsontierhoorigcn en -
tocstanden in ecu landschaj) met korte yerkla- ring, 
zal nochtanH de bevoegdheid van (lien wetgever 
ninimcr de perken kunnen overschrij- den, die het 
rcgl. of andcrc verordeningen hem stollen; want zulk 
cen art. 3 schept geen wctgeveJKle bevoegdheid, 
maar heft alleen op het in art. 27 lid 2 Reg. rcgl. 
herinnerd ver bod om zclfbcHtuiirHtoestaiKlcn aan 
tc tasten. Vgl. daar- over Bijb!. 6801 en 7329. Dus is 
de Landvoogd b.v. aan art. 57, art. 58, art. 71 Reg. 
rcgl. ge- bonden, de resident aan art. 72 Reg. rcgl. 

Nog altijd is het cen open vraag, of wettige 

jcgclingen van het ccntraal gezag of van Jagere . organon 
bevoegd zijn om harcrzijds autoritcitcn zondcr wetgevend 
gezag, voor speciale onderwer- pen met zoodanig wetgevend 
gezag te bcklecden, en dus b.v. verordeningen van cen 
departements- hoofd, van ccn havenmeestcr, van cen 
afdcelings： of ondcrafdeeJingschcf of regent mogclijk te 
ma- kcn. Men kan in do wetgeving voor beidc opvat- tingen 
stcun vinden. Evenecns is het onbeslist, of men de 
regc)ingen van ini. dorpen en de regclin- gen van 
zelfbesturen al dan niet als adatrecht zal hebben aan te 
merken (cen vraag, voor haar wettigheid in verband met art. 
75 Reg. regl. van groot bclang)； de reeds genoemde 
verordening in Ind. Stb. 1911 no. 569 (Vorstenlanden) maakt 
deze vraag duisterder in plaats van heldcrder. 

Het verdient aanteekening, dat de hier en ginds in Indie 
voorkomende ,,adatrcgelingen", door bcyolkingsgroepen uit 
eigen initiatief of op aandrang dcr zending vastgestcld, het 
karakter van bevelende wetgeving te ecnenmale missen, al 
hebben zij daarvan dikwijls den vorm； zie, deel I, bl. 7, II, 
bl. 154. 

Het in Juni 1920 verschencrt verslag der Her- 
zieningscommissie stclt voor, den algcmeenen maatrcgel van 
bestuur uit de lijst dcr wettelijke regclingen voor Indie te 
schrappen, een in Indie door ecn nieuw vertegenwoordigend 
lichaam met den Landvoogd vast tc-stellcn categoric van 
,,landswetten''・ in te voeren, en nog op andere wijzen de 
bevoegdheid tot wetgeving van hooge- re cn lagere 
autoriteiten te wijzigen. Het grond- wetsontwerp van Maart 
1921 bepaalt, dat regeling van interne aangelegenheden 
geschieden moet in Indie zelf, tenzij do wet bepaalde 
onderwerpen toewijst aan Koninklijko regeling. Voor rege- 
lingcn, v66r 1 Mei 1855 wettig totstandgekomen, bevat de t 
weedc overgangsbepaling van het Reg. regl. een voorschrift, 
dat wederom voor jneerdcrlci uit leg vatbaar is en ook 
vcrschilleijd uitgclegd is goworden: de regclingen van een 
Coru- niissaris-gcneraal (deel I, bl. 498, en art. 24 Reg. regl.) 
worden so ms als algemecne maatrcgels van bestuur, nieestal 
als kroonordonnanties, een enkel ma al cchtcr (ten onrcchte) 
als gewone ordonnan-, tics behandeld. 

Litcratimr. Behalvc de werken van Kleintjes, 
De Louter cn Margadant komen o. m. in aan-A^-'./— 
merking: G. K. van Hogendorp, De Ontwikke- ling, 1830, bl. 
122, 123. 135. De Vrede, 1830, bl. 42; Bijdragen 2 VII, bl. 
167-169; Thorbeckc, Bijdrage tot de hci'z. der Grondwet, 
1848, bl. 
20 — 41 ； Woesthoff, De locale verordd. in het N.-I. 
Staatsrecht, 1904 (diss.); Adam. Handhaving van bestaande 
verordd.. 1905 (diss.); Bordewijk, Rechtspcrsoonl. der Ned. 
Koi., 1905, bl. 307 — 315 (diss.)； Schrieke, De ordojinantic 
met- Kon. med., 1909 (diss.)； Marcella, Do alg. b<?p. v. 
wetg. in N.-L, 1913 (dissl)f Carpentier Alting, Grondslagen 
der rcchtsbedecling, 1913,--^ bl. 72 vgg.; Van dcr Beeke, Hot 
StaatsblacC 1915 (diss.)； J)c Ncef. De Rcgclingsbev. van de 
Kroon voor de Kolonien, 1915 (diss.); Woesthoff, De Ind. 
dcccntralisatic wetgeving, 1915 ；'/Van Vollen- hoven. Het 
adatrecht v. N.-I., I, 1918. bl. 108— « 
115, 117, 655； Slingenberg, Ini. tot do staatsinst., 1919. bl. 
83 vgg. ； Schrieke, De lagcrc ini. rechts-.一 gem. in N.-f., 
1921. 

WEVEN. Het we ven in den fndischen Archi-, pel heeft 
voornainelijk ten docl: het voorzien in de eigen 
klecdingbehoeften. Slechts in enkele dee- 
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len —-Padangsche Bovenlanden cn Siloengkang,. 
eenige*'desaTs op' Java. Z.-Celebes cn Saleier, * 
Kisar en Locang — vindt men cen inecr betee- 
kenende weefindustrie. Zoo A-ervalt dan die voor- 
name prikkel tot verbetering en vooruitgang, welke 
locale producten met die van elders doet wedijveren 
en technische vondsten door den han- del 
verspreiden. Als studiegcbied is het weven er niet 
minder belangrijk op gewordcn: men vindt er alle 
stadien nog in levenden vorin. Het primitieve 
product, dat als bedekking dicnde, naast het me er 
ontwikkelde kleedingstuk. Stuk- ken, die van hoog 
artistiek vennift getuigen, naast achterlijke 
voortbrengselen. 

De kleeding uit gekloptc boomschors, die voor 
woudbewoners wel de oervorm zal gcweest zijn, 
treffen. we nog aan iu M.-Sumatra, M.- en N.- 
Borneo, Socmba, M.- en N.-Celebes, Halmahera en 
Ceram： de overgang tot weven, het vlechten, in de 
gevlochten saroengs der Aroeneesche vrou- wen; de 
verfijning van het plantaardig materiaal en een meer 
gecompliceerde t&chniek in de vezel- weverij op 
M.- en N.-Borneo, Sangir- en Talaoet- eilanden. N.-
Celebes, Bqeroe, Teninibar-eilanden, Aroe-eilanden, 
Timor-laoe^'sporadisch op Java (Magelang) en Roti; 
de katoenweverij, die weer belangrijk hooger staat, 
op Sumatra. Java. Bali, Lombok, Soembawa, Flores, 
Sawoe, Timor, Roti, Timor-laoet, Larat, Seira, 
Loeang, Babar, Borneo. Celebes (kuststreken), 
Ambon, Ternate, Ceram en Noesa Laoet. Minder 
verspreid is daaren- tegen de zijdeweverij, die 
voorkomt op enkele plaatsen op Sumatra, Java, Bali. 
Lombok, Soem- bawa. Riouw, Banka, Borneo en 
Celebes, ineestal in de kuststreken en in grootere 
handelsplaat- sen i). 

Zoo zien wij bijv. op de Aroe-eiJanden de ge-
vlochten en de geweven kleeding, onder de Da- 
■jaks de bovmschorskleeding, de vezel- en de ka- 
toenweverij nog in gebruik. de oervorm en zijn I"ere 
verbeteringen. Dat het oude niet geheel verdrongen 
is, laat zich verklaren uit de moge- lijkheid, dat het 
oude voor een deel van het volk aan zekere behoeften 
bleef voldoen. De vezelwe- verij bijfc'. vordert,voor 
de draadvorniing een be- trekkelijk geringe 
bewerking. De breede blade- ren van de Icmba, een 
kruid op Borneo veel ge- bruikt. worden eenvoudig 
ontdaan van de zachte deelen, waarna de overblij 
vende nerven in water geweekt worden. De jonge 
bladeren van een wilde pisang-soort worden op 
Boeroe door schrappen met- een stuk bamboe van de 
weeke deelen ontdaan, in reepen gescheurd en 
gedroogd in de zon. Nadat ze fijn gespleten zyn, 
worden ze aan elkaar geknoopt. Op de Sangir- en 
Talaoet-eilanden be- zigt men den stronk van den 
kofo-boOjn,waarvan de bladscheeden afgesneden en 
gcreept worden. De vleezige deelen verwijdcrt jnen 
door de reepen tusschen de spleet van een werktuig 
te trekken. Na herhaalde splitsing kunnen deze 
reepen in de zon gedroogd en aan elkaar geknoopt 
worden. 

Een groot voordeeJ bij deze vezelweverij is, dat 
het materiaal in het woud verzameld lean worden; 
alleen bij een grooter verbruik moot het, zooals op 
de Sangir -en TaJaoet-eilanden het geval was, 

i) Het zij hierbij uitdrukkelijk opgemerkt, dat 
bovengenoemde opsommingen nog alles behalve 
complect zijn. Zij berusten nog steeds op vondsten in 
musea en litteraire vermeldin- gen. 

door voorafgaande kweeking verkregen worden. Het 
verplichte aan elkaar knoopen is editor ccn nadeel, 
daar de knoopjes bij het latere weven hinderen, 
evenzoo de geringere lenigheid van het wecfsel. Om 
het laatste euvel weg te nemen cn toch do grootere 
duurzaamheid van den vezel- draad te behouden 
wordt in M.-Borneo en op do Sangir-eilandcn een 
sobering van vczeldraad cn een inslag van katocn 
genomen. 

De bcreiding van den katoendraad vordert be- 
langrijk mecr tijd. Eerst nioeten de harde pitten uit 
do katoenpluis verwijdcrd worden. Men doet dit in 
de Minahasa (distr. Pasan-Ratahan) met een plankje, 
dat in liet midden uitgehold js. Do kapas wordt met 
een stokje hierover gewreven, de pitten raken los en 
kunnen daarna verwijderd worden. Een beter 
hulpmiddel echter vindt men da ar voor in den 
katoeninolen, waarin de kapas tusschen twee tegen 
elkaar indraaiende cylinders gevoerd wordt en 
gezuiverd. Deze inolen komt o.a. voor op Sumatra, 
Java, Flores, Roti, Alor, Borneo en Celebes. 

Daarna wordt d& kapasinKedoemet een scherp 
stuk bamboe uitgerafeld en met den boog, een half 
rond gespannen stuk bamboe uitgepluisd om ze los 
te maken. Deze boog is aangetroffen op Sumatra, J 
ava, Flores, Roti, A lor, Borneo en Celebes. Door dit 
"uiCpluizen wordt de kapas ge- lijkmatig uitgespreid 
en kan nu met kloppcrs, uit rotan gevlochten, 
platgeslagen worden； deze kloppers worden o. a. 
op Sumatra en Celebes gebruikt. 

Na deze voorbereidingen kan het spinnen, de 
eigenlijke draadvorniing, aanvangen. Als werktuig 
gebruikt men daarvoor op Flores, Roti, Kisar, 
Timor-laoet, Leti, Tenimbar, Talaoet en N.-Celebes 
het spinstokje, op Sumatra, Java, FJo- res, Borneo en 
Celebes het spinnewiel. Het eersto wordt op Roti 
gevornid door ccn lang, rond stuk- je hout, dat aan 
het ondereinde is aangepunt en in een stuk hout kan 
draaicn, aan de bovenzijde dunner is gemaakt en van 
groeven voorzien. E(HI touwtje wordt aan het begin 
dezer groeven be- vestigd en daaraan wat kapas 
vastgekJeefd. Met de eene hand draait men het 
touwtje rond ( n terwijl wordt met de andere het 
hoopje katocn vastgehouden en de draad voorloopig 
gevorrnil. In de Minahasa(distr. Pasan-Ratahan) 
doet men voor dit sj)rrinen de kapas inct behulp van 
een gedroogd blad in een zceegelschclp, verwijdcrt 
Jict blad en trekt de kapas door het spitsc eindo der 
schelp te voorschijn. Wat op Itoti met de hand 
gedaan wordt, geschiedt hi er met behulp van een 
schelp. 

Dit gebruik van het spinstokje verschilt dus met 
het bekende, Europecsche type, dat rond- draaiend 
door het gewicht der zware schijf Jang- zaam afzakt. 

Het spinnewiel is fcitcJijk Cen verbetering van 
het spinstokje: dit wordt liorizontaal bevestigd en is 
niet een touwtje aan een drijfwjel verbon- den. De 
spinnende vrouw brengt met de eene J)and het wicl 
in beweging en houdt in de andcrc de kapas , met de 
vingers de draadvorining voor- bereidend. 

Zijn cen aantaJ stokjes met katoendraad orn- 
wonden, da» wordt de draa’d jnet behulp van een ha
叩cl in strengen vereenigd. De eenvoudigste vorni 
van den haspel bestaal in twee jukvormcn, die in het 
midden of overkruis door dwarslatten verbonden 
zijn. Deze komt o.a. voor op Sumatra^ 



WEVEN. 771 

Java, Borneo, Celebes, Roti； op Java en Celebes 
een verbeterd tocstel, dat gchccl den vorm van onzen 
garenwinder heeft. Hot omdraaicn, wat bij de eerstc 
gcschiedt door het telkcns omkecren van den haspel, 
gebeurt bij het laatste sneller cn regehnatiger door 
het draaien aan de kruk. 

De gewonden strengen worden daarna aan een 
bamboestijl opgehangen, vochtig gemaakt, een 
tweede stole tegen de ondcrzijde der strengen gelegd 
en met steenen bezwaard. De natte draden worden 
door het gewicht voortdurend uitgerekt. Op Java, 
Sumatra cn Celebes worden de strengen voor llct 
uiti'ekken geappreteerd met rijststijfsel en na het 
uithangen en drogen uitgeborsteld met een stuk 
klapperd^j) of met een stuk idjoek in bamboe gevat. 
Na deze bewerking komcn ze weer op den haspel om 
op spoclen gewonden of opgckloend te worden. Zoo 
men gekleurd gped wil weven, gaat het verven der 
garens het op-" kloenen vooraf. 

Vrij algemeen worden cchter tegenwoordig ge- 
kleurcle garens, die in Europa gesponnen zijn, door 
den inlander gebruikt. 

V66r de garens op het weeftoestel gebracht 
kunnen worden, moctcn zij eerst geschoren zijn, d. i. 
de ketting of schering inoet gevormd zijn en dan 
verdeeld in even of oneven, een voor- loopigc 
scheiding, die later door de diverse ondcr- deelen 
van het weeftoestel definitief in stand gebouden 
wordt. Een zecr primitieve vorm van dit scheren 
wordt van M.-Sumatra vermeld, waar stokken op 
gelijken afstand van elkaar in den grond zijn 
geplaatst cn waaroni de garens worden gewonden. 

Hol AI.ikasaai'.sch-Bocgineeschc toestel berust 
eenigszins op dcnzclfclcn opzet： sleclits heeft de 
scheerinricliting zicl) hier tot een werktuig ont- 
wikkehl. Twee latten, op gelijke afstanden van 
houten j>ennen voorzien, zijn in het midden door 
con d wars I at vr-rbonden. 

Ecu overgaugst ype ver too nt het scheerraam der 
Sangir- (；JI ^'alfioct-cilaiiclen. Jn een dikken, 
laugoi baiiib<»<；-slok zijn drie vierkantc gaten ge- 
stoken. In de t «(•<• c(：rste bevinden zich twee st 
ok ken, die aan <!<■ r>u(lerzij<lc vierkant zijn en 
n<uir ooven spitser toduopen. In de derde opening is 
ecu (h i'grlijkr stok gestoken van kleinere afnicting. 
I'jcn l>rc<'<lc strook kofovczc|s is beurte- Jini/s IJIJI 
<iczf st axen gewonden cn aan de inickld- si(■ h.mgt 
een palmbladstrook, waarmcc later de oplialer 
gcvornul zal worden. 

JI ct sclieciTauHi van J a v a cn Sumatra ver- 
hetzelf<lc type, doch nicer ontwikkeld. Aan een d 
warslat op cen cindcrste] met p<»otcn rustend zijn 
drie v(*rschuifbare blokken uangebracht; in de twee 
cerste zijn twee rondo stokken bcvestigcl, in lid 
derde slechts (jpn. Ook in N.-('i*lebes schijnt cen 
<lergeJijk apparaat. voor te komcn. 

JJij <lil t.oertlcl vr)rmt eon draad, die beurtclings 
om de stokken gewonden is, de lengte, die lict Juterc 
weefsel zal krijgcn. Aan cen der stokken is ecu 
reejjje palmblad bevestigd cn iets lager <lc draad van 
cen sj)oel» die in het onderstel be- v esligd is. ,l)c 
garens iobpcn uni deze st ok ken hcen, gereg'Cikl orn 
wisKclend, zoodat tusschcn elko f,wce draden in 
dezclfde richting gaande zich een bevindt, die een 
tegeiiovergesteklc inslaat. Met bcliulf) van het 
palmblad en den vastgeknoopten draad worden 
Jusscn gevormd,/lie regelmatig de hdft der scliering 
onigrijpon.^ 

Is dit schcren gerccd, dan worden de stokken 
vervangen door do vcrschillende ondcrdeelen van 
het weeftoestel cn de sobering is blijvcnd verdeeld 
in even en oneven, in verschillendc kruisingen,tcr- 
wijl de oneven ketting door de dradenlussen naar 
boven getrokken kan worden. 

Dit schcren heeft voor het latere weven een bij- 
zonderc betcckenis, daar reeds bij deze bewerking 
de inddbling der schering in gcklcurde banen in het 
oog gehouden moet worden. Het vergemakkelijkt 
den arbeid bovendien in hooge mate, daar and&rs 
draad voor draad zou afgeteld moeten worden. 
Echter, daar bij hit Indische weefsel de inslag- 
draacl bij het woven een groote rol speelt, is 
het scheren van geen hooge beteekenis ； f»ij het 
patroonweven is ginds de schering van minder 
belang. 

Dit verandert gehcel als door het ikatten de 
schering de ornamentsdraagster wordt. Hierbij 
worden de strengen garen v66r het weven ver- 
sierd, door bepaalde plaatsen met vezels te om- 
snocrcn, zoodat in het volgend verfbad de verf- 
stof in de vastgesnoerde plaatsen niet kan in- 
dringen en dan na het verwijderen der omwindsels 
zich blank op gekleurden grond vertoonen. Het 
omwinden en het juist rangschikken der bundels 
is hierbij de hoofdzaak, waarom dan ook in de 
inlandsche namen het binden op den voorgrond 
treedt. 

Om de werking van het aldus verkregen ornament 
in het latere weefsel te behouden# is het noodig voor 
het omwinden de gareft^.^systematise h in even en 
oneven te verdeeleR.'j'ien maakt daai*bij gebruik van 
vier in den groiicl geslfig曾 paaltjes； aan de twee 
voorste wordt een. stok vastgebonden, terwijl bij de 
twee laatste een tweede stok wordt necrgolegd. Twee 
kortere stokken worden met de bovengenoemde door 
lussen ver- • bonden cn dan ondcrling weer door twee 
touw- tjes, zoodat de vier latten strak gespannen staah. 
De afstand tusschon de twee binnenste stokken is 
gelijk aan de hclft van het latero weefsel. 

Twee ronde stokken worden nu los neerge- 
Icgd op de gespannen touwtjcs en hot scheren. 
kan een a an vang nomen. Dit wordt door twee 
vrouwen gedaan； een ervan zit bij het uiteinde, 
de anderc in het midden van het raam. Beiden 
zorgen voor den goeden loop van een draad, die 
om de twee uiterste stokken moet gaan, doch bij 
de twee neergclegde stokken beurtelings op of 
ondcr moet gaan. Deze twee vcrdeelen het garen 
in even en oneven cn worden, nadat het opspan- 
nen gcrccd is, door touwtjes, aan de uiteinden 
vastgeknoopt, vervangen. 

Hicrna worden van het bovenste deel der sche- 
ring bundels van vier draden afgoteld en door 
touwtjes gcscheidcn; hierbij worden later de vier- 
dradige bundels van het ondersto scheringdcel 
vcrecnigd. 1 

Eerst nu kan het eigenlijk ombinden een aan- 
vang ncnicn. De schering wordt overgebracht op 
een andcr werktuig uit twee latten, schuin krui- 
send over elkaar gelegd en aan de twee uiteinden 
door dwarslatten verbonden. Hierop wordt de 
schering met behulp van twee rondo stokken ge- 
spannen. 

De schering is nu verdeeld in bundels van acht 
draden, wat het aajihangen der bindscls vcrlicht 
en bespoedigt. Deze bindseis moeten vah een 
anderc stof zijn dan de schering en minder go- 
voelig dan deze voor het verven zijn； by katoen 
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gebruikt men bindseis van palmbladvczels of gras en 
riethalmen, bfl zijdc katoendraad. 

Nauwkeurig moeten nu de gewonschtc orna- 
inentvormcn omwonden worden en even precies 
moet daarbij op de kleuropvolging gcrekend worden. 
Het- deel, dat anders van kleur moot worden, krijgt 
een apart bindsei, dat door don knoop te herkennen 
is. Bij een drickleurig wecfsel op zwar- ten grond 
bijv. worden de roode deelcn irtet drie knoopen, de 
gelc met twee, de witto mot- een knoop gekenmerkt. 

De donkcrste vcrving geschiedt het eerste en de 
schering wordt daartoe v«Tn het loestel afgenomen 
en met indigo donkerblauw geverfd. Na- tuurlijk 
werkt dit verfbad alleen op de openge- houden 
plaatsen in； wat onder de bindscls ver- borgen is, 
blijft ongerept. Hicrop volgt het roodc verfbad, doch 
hieraan gaat vooraf het verwijdcren der roode 
windscls, die aan de drie knoopen te herkennen zijn. 
De bloot gekomen witte plekken worden rood 
geverfd, terwijl het blauw geverfde deel door het rood 
tot bruinachtig zwart verdon- kert. Het volgende 
geelbad laat den donkeren grond ongerept en tint 
alleen de roode deelen iets geler. Hierna kunnen de 
laatste windseis ver- wijderd worden en het patroon 
teekent zich in wit, geel en rood op donkeren grond 
af. 
. Onder al dezc behandelingen zijn de bundels hier en 
daar wat verschoven. Om dit te herstel- len wordt de 
schering op het kruisvormige toe- stel opgespannen 
en de bundels zoo lang heen en weer geschoven, dat 
het ornament overal sluit. Dit wordt in stand 
gehouden door, bij den aan- 驴ng van het ornament, 
de bundels stevig aan een palmbladnerf vast te 
binden, zoodat een ver- schuiven onniogelijk wordt. 
Ecn eigenaardige ver- siering is aldus verk regen, die 
bij het latere we ven , weiiiig of niets in schoonheid 
verliest. Het ornament beweegt zich steeds in de 
richting van de schering, sluit zich zorgvuldig aan bij 
den sche- ringloop. De zacht-uitvloeiende . motieven 
der versiering geven het ornament een teer en zeer 
bijzonder karakter. Door het tegelijk binden van de 
beide scheringhelften herhaalt zich de versie- ring 
getrouw op beide zijden; ook voor- en ach- terzijde 
van de stof is gehecl hetzelfde, zoodat van geen 
goeden of verkeerden kant sprake kan zijn. Bij de 
Bataks en Atjehers gebruikt men geikatte banen 
tusschen andere, die een regcl- matig, puntig patroon 
vormen. Dit wordt op een aardige wijze verkregen: 
de strengen garen worden bundelsgewijs breed 
omwonden, zoodat zij na het verven breede blanke en 
gekleurde ringen ver- toonen. Bij het opspannen voor 
het weven wordt iedere draad afgesneden en 
vastgeknoopt en zoo geplaatst, dat de eerst 
horizontale ring oploopt en afdaaJt. Dit patroon heet 
dan ook benang roesq.k —afgebroken draad. 
, Het versieren door afbinden wordt ook op den inslag 
toegepast. Men gebruikt hiervoor een lang- werpig 
raam, dat even hoog is a]s het latere weefsel breed zal 
zijn en om een houten asje draaien kan. 

Op Java wordt met watoe pocroe een voortee- 
kening aangebracht en het uit te sparen orna- ment 
wordt met agel-touw afgebonden. Voor- en 
achterzijde worden tegelijk bewerkt. Kenmer- kend 
yoor het ikatten van den inslag is, dat aan de beide 
uiteinden een smal strookje afgebonden wordt en 
later als witte streep het ornament be- grenst, Dit 
witto bandje dient bij het latere 

weven als richtsnoer voor de weefster； zij schuift 
den draad zoo lang hecn en weer, tot deze precies bij 
den voorgaanden aansluit cn zoo medc- helpt tot 
goede ornamentvorining. 

Het verschuiven van den geikatten schcring- 
draad vindt men bij don inslag tcrug. Het benang-
roesak patroon komt ook hier voor op de Pa- 
socmahdoekcn； de toepassing is echter gc makke- 
lijker dan bij de schering en vandaar dat men hier 
geheele wecfsels met dit pylpunt-patroon bedekt ziet, 
terwijl bij de schering slcchts sinalle ba new zoo 
bewerkt zijn. Twee draden worden tclkcns 
ingeslagen, dan afgebroken en iets verschoven 
opnieuw ingeslagcn. Aan de eene zijde wordt 
daardoor de natuurlijke weg behouden, aan de andere 
moeten de uiteinden der draden saamge- knoopt 
worden. 

In Liinboto wordt van dit verschuiven ecn vccl 
uityoeriger gebruik gemaakt en gcoinctrische 
versieringen worden aldus gevormd. 

Het ikatten van de schering is in den Indischen 
Archipel wel het meest verbreid. Het komt voor op 
Sumatra (Atjeh, Gajo-landen, Batak-landcn), Java 
(Preangcr-Reg.), Florcs, Soemba, Sawoe, Roti, 
Timor, Leti, Kisar, Ti- mor-laoet, Banka, Boma, 
Dawcloer, Tcnimbar- eil., Borneo, Ceram. Het 
ikatten van den inslag op Sumatra (Palembang en 
Pasoemah, Lam- pong's), Banka en Riouw, Java 
(West-Java, GrSsik en Bageldn) en Bali, Celebes 
(Liniboto), tierwijl het ikatten van schering en inslag 
nog op Bali voorkomt. 

Als na het ikatten de draden voor den inslag 
bestemd o,p de weefspoclen opgeklocnd zijn, kan lict 
weven een aanvang nemen. Hier hecrscht evenzeer 
een groote.verscheidcnheid in werktui- gen.
 ・ 

De oudste vonn van lict weeftoestel is wcl die, 
waarbij de schering tusscljen twep houten rollen 
gespannen wordt. De wcefstcr zit op den groixl en 
daar een der rollen met cen touw, een lap ledcr of een 
houten jukvorm verbonden is cn zij daarbinnen zit, 
kan zij met het middcl de sc]i(：- ring spannen en 
losser maken. De andcrc rol i-> aan twee paaltjes in 
den grond verbonden. O<- onderste draden der 
schering (het onevea deel) zijn in een stel lussen 
gevangen, wanrdoor ecu st ok, de ophaler, geschovcn 
is. Bij het woven kan de vrouw (Joor aan dezen 
ophaler te trekken <le oneven draden naar boven 
doen konien. ]Ict aldus gevonnde vak wordt grooter 
gemaakt door er de sabel, cen sinalle, lange lat, in to 
schuiven cn deze op den kant; te zetten. De spool kan 
door deze opening gemakkelijk naar de andcrc zij<lc 
van het weefsel verhuizen. Duarna wordt de draad 
met de sabel aangeslagen en deze verwij- derd. De 
oneven draden moeten nu naar den en hiertoe schuift 
inci^ dan ecn dikke rol naar voren, die Jiet even decl 
weer op de oor- spronkelijke plants terug brengt. Om 
deze krui- sing beter te kunnen bewerkstelligen, 
bevimlt zich naast den roller een lange, vierkante lat 
(lineaal), dio voor het*in stand blijven der bruising 
zorg draagt. • 

Op die weeftoestel kan slecJits rond geweven 
v/orden en wel een bepaald stuk. Ecu kam of riet, die 
voor het juistc aanslaan kan zorgen of voor een 
bepaalde schikking,* is er moeilijk in te brengen en 
komt bij dezc weeftoestellcn in onzen archipel niet 
voor. Wel bij het kofo-weven op de Sangir- en 
Talaoet-eilanden, waar do dra- 
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den took saamgeknoopt mocten worden. De spoel is 
cvcncens primitief; mecstal een lang stokje, waarom 
de draad over kruis gewonden is of de haftkspod; aan 
bcido zijden in con hank eindigend. De laatste is in 
gebruik bij vezclweve- rij. Bcide zijn zeer lang, 
soms haast op de breedte van hot weefsel, zoodat zij 
met do eene hand doorgestoken kunnen worden, met 
de andere eruit gehaald. Dit wceftoestel wordt voor 
ka toen- en vezclwevcrij gebruikt cn komt voor op 
Borneo, Sangir- e» Talaoet-eilandcn, Timor- groep 
en Bocroc. 

Een meer ontwikkelde vorm is te vinden op 
Sumatra, Java, Borneo, Celebes cn Flores. Doze is 
bestemd om stukken van doorloopende maat te 
weven. Er wordt langer mce gewerkt cn het 
vluchtige, dat het eerste toestel heeft, verdwijnt hier. 
Het bezit een breedc scheringplank, waar- om de 
lange schering gewonden wordt, voor »oo- ver ze 
niet uitgespannen wordt. Dan eon borst- boom om 
de geweven stof op tc rollen en de schering te 
spannen met behulp van een houten juk- vorm. De 
scheringplank moet daaroin stevig be- vestigd staan 
cn zoo voegt er zich een onderstel van houten latten 
bij. Een kani of riet om het goede aanslaan te 
bevorderen ontbreekt niet; allecn bij de Batak'sche 
weeftocstellen in het Grassi-Museum tc Leipzig is 
deze niet aanwezig. Om het wecfscl op de juiste 
breedte te houden wordt soms een spanstokje 
toegepast, dat aan beidc uiteinden van een naaklpunt 
voorzicn is. 

Ook de spool is op langeren arbeid bcrekend. Hi 
t is(；cn >tokjc, dat aan het cone einde slcchts jiK-t 
gareu omwonden is.Dczc sluit in cenbaniboe- kokcr, 
waarin cen" gaatje gebooi'd is voor l)et doorlatcn 
v.in den draad. Eon inrichting al$ dezc Jeent zich 
meer tot heft doorwer[)en (het schieten) van(!<■ 
<l.in(.1 e priinitiovc. geheel oniwonden 'poelfji. 
iix.T-rkleurige weefsels heeft dewcef- stcr naa-t zii 
h een mandje. waarin de diverse spoclen be v. ； n.l 
worden en ecn potje met water o)n <le 1 ij'l tot tijd te 
bevochtigen. 

Om Hr ；i；ilit <)[)dei> ijverigen weefarbeid te 
vc.>ti^< n <“，口、“ronkMijl、wcllicht dienende 
om l>ooz(- > i) <..in <le zittendc vrouw tc ver 

k< b- xcluiilinakende toevoeg- 
•Ls. De x lnTjii'/plaiik - >».a. in Rawas, Bcn- 

hoclcn, Jj；i in pun；1 , Kootci, Lara il- 
ka, Saii'/ir- cn rralftoet-ciiandcn 
is h<>l gemuakt < n van biniicu bevinclcn zich 

Io- - lai jc-., <lie bij < Ik .infiskutn van den inslag 
I. Li |>|)CJ'< 11. O |> /.. < ih In ■ li.i il/t nun mi.-i 
iirt - 
z<-lf(l<- doe I aan <l<- bcide -1 cunbamboe's, die 
de 
： < ljeringpli<nk <Ira,•/(■!>, gcsplet(*n bamboc^, 
xoins 
ook w<"l e<n) lu-ll<-tjc. In JJonkoelcn e|)Limboto 
zi.jii <le hollc rolh-ii met st cent jes gevukl. 

Ecn variaf k： op het twredc toestel treft men np 
Z.-Celebes aan.・」)让 Jiangt )nct ton wen aan den 
zolder en men werkt <T looponde aan. 

De derdc vorm van het wceftoestel toont ecn 
bclaugri.jk<-n vooi uit.i<iing. Het is ecn 
betrekkelijk ingewikkclde inrichting, vcrgelekci) bij 
de vorige; het garcii wonlt oj)ecu rol cn ecn 
borstbooni g<-spannen gehoudon, zondcr dat de 
weefrster dit ins|>ai>nen(le work behooft to doen. 
Het afrollcn vim <le Hchcring on het oprollen der 
geweven stof goschiedt door latcn schieten dcr 
rollen cn het vastzetten )nct con pen. I)e even cn 
oneven sphering zijn met touwtj<!s aan twee 
kammen be- vestigd, die door -trappers op cn ncer 
gehaald kunnen worden, waardoor de roller cn 
lineaal 

van de twee cerstgenoenide tocstcllcn vcrvallen. De 
spool is liier evcnecns in cen bamboezen koker om het 
behendig doortverpen tc bevorderen. 

De wccfscls op deze tocstcllen geniaakt bieden 
tcchnisch weinig vcrschcidenheid aan. Bij gc- ikatto 
stoffeft oefent ]ict weven geen invlocd uit, gaat 
gewoon op en neder, de eenvoudigste verbinding van 
schering cn inslag. Bij gestreepte.. en geruite 
wcefsels, die vcelvpldig voorkomcn, is de schering in 
vcrscliiHendc gekleurde bancn af- gcdccld, die bij de 
laatste door een eveneens ver- dceldcn inslag in ruiten 
afgcslotcn worden. Het is de eenvoudigste vorm van 
het weefomament, die door goed gekozen kleuren 
soms zeer mooi kan zijn. 

Meer verscheidenheid biedt de flottante inslag aan. 
Deze bestaat in het toevoegen van een sierdraad, die 
het ornament vormt. De draden worden daartoc in 
verschillende combinaties af- gedeeld, wclke in stand 
gchouden worden door losse stokjes, die zich in het 
lange schcringcinde achtcr de lineaal bevinden. Het 
weven gaat daarbij den gewonen gnng； echter wordt 
na el- ken inslag een stoleje zoo hoog opgeheven, dat 
de dradcnsc/ieiding zich achter den ophalcr voort- zet 
en in dit vak den anders gekleurdcn sier-' draad 
ingcslagen kan worden. De gewone inslag volgt en 
daarna wedcr de sierdraad. 

Deze flottante inslag komt op Sumatra, Java, Bali, 
W.-Soemba, Timor, kusten van Borneo, Zuid-Celebcs 
en Saleicr veclvuldig voor bij ka- toen- on zijdc-
wevcrij. op de Sangir- en Talaoet- eilanden bij 
vczelweverij. 

De hicr geschetste weeftocstellen cn bewerki/i- 
gen dienen bijna uitsluitend tot het weven van 
kiceclingstukken, waarbij de saroeng, de slimoet cn 
de sldndang pasklaar geweven kunnen zijn. Na het 
toevoegen van franje door knoopen kun-" nen zc 
onmiddellijk in gebruik genomen worden.- Bij de 
weverijen op Sumatra en Z.-Celebes worden ovcnwel 
ook doorloopende stukken geweven, waaruit de 
klccdingstukkcn geknipt kunnen worden op de 
gewenschtc lengte (zie KLEEDING en SAROENG). 

Dat afknoopcn dcr franje gaat bij de Bataks cn 
Socinbaneczen gepaard met hot aanbren- gen van cen 
eigenaardige versiering, waarvan de juiste be working 
nog niet bekend is. De bundcl- v or mi ng, bij het 
ikatten gebruikt, blijft hicr be- houden en dezc 
bundels draden worden als inslag gebruikt bij cen 
schering van overlangs gc- spannen draden. Vooral de 
Bataks werken ver- schcidene hunner slimoots met 
een breeden, zoo geweven rand af, dio byna steeds 
een zeer bijzoncler ornament ]aat zien. 

Voor gordclwovcrij gebruikt men op Kisar en A lor 
hot eerst geschetste wceftoestel, dock in klciner 
formaut. Eigcnaardig is het, dat by deze gordels <le 
flottante inslag heerscht, terwijl bij de doeken liet 
ikatten algcmcen toegepast wordt. 

Voor gordelwevorij past men op Z.-Celebes, 
Timor, Soomba cn Leti ecn zeer aparte toclmick too, 
de zoogn. „Brettc 1)cnweberci**. I)it wijkt ge- heel 
en al van het gowono weven af. Elke vicr draden der 
schering loopen door vicr gaton in vierkante plaatjcs 
schildpad geboord. De wisse- ]ing van even cn 
onevon gcschicdt door hot oin- draaien dozer plaatjcs. 
Door hot verschillend rangschikkcn van kleurigo 
draden cn het gcdeel- telijk omdraaien van onkelc 
plaatjes kan een zeer uitvoerig ornament gevonnd 
worden. 
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. Eveneens voor gordelwevcrij dicnt op Atj&h en 
Gorontalo een eigenaardig werktuigjc. Een houten 
raanipje van zcs spleten voorzicn, terwijl in het midden 
zes gaatjcs geboord zijn, wordt zoo opgehangen. dat het 
hooger en lager gehan- gen kan worden. Door deze 
bewegirigen kan het oneven deel dor ketting naar 
boven of naar onder 锣schovcn worden. 

Hoewel de wceftoestcllen in den Inaischon 
Archipel nog op weinig ontwikkeldcn trap staan, is dit 
geenszins het geval met de wecfsels. Vooral met het 
ikatten worden waarlijk fraaie doeken verkregen, die 
in ornament en Ijleur prachtstuk- ken zijn. De mooist* 
versierde doeken, op deze wijze vervaardigd, komen 
uit de Tiinor-grocp, met Oost-Soemba vooraan. Enkele 
Dajakstani- men uit N.-Borneo volgen daarop, daarna 
de Batak5sche en Atjeh'sche doeken. Prachtige doeken 
met geikatten inslag komen vooral van Pa- lembang, 
Gresik, Bali en Limboto. Eveneens zeer belangrijk zijn 
de goudweefsels met flottan- 
• ten inslag van de Padangsche Bovenlanden, van 
Atjeh en Zuid-Celebes, om slechts de voornaam- ste te 
noemen. J. A. L. 

Literatuur: A. R. Hein, Die bilde'nde Kiinste 
* bei den Dayaks auf Borneo, Wien 1890, A. Tex- 
tilarbeiten, I. Gewebe, bl. 90 — 99, met illustra- ties; 
A. M. K. de Does, Toestand der nijverheid 
.in de afd. Bandjarnegara, het woven, met illus- traties 
(Tijdschrift voor Indische taal-, land- en ，必
volkenkunde, XXXVI, 1893, bl. 28 — 43); H. 

Ling Roth, The Natives of Sarawak and British 
North Borneo. Londen 1896, Chapter XVII. weaving, 
dyeing, and dressmaking, bl. 29 — 32, met illustraties
； J. A. Loeb况 Jr., Het wcven in den Indischen 
Archipel (N. Rott. Ct. 28 en 30 Juni J90I, I, B en C). 
Herdruk als brochure onder toe- voeging-van des 
schrijvers naam (niet in den han- del); G. P. Rouffacr, 
Catalogus der Tentoonstel- ling van Indische Kunstn可
verheid, Groep III, 0.-Indische Weefsels, Juli 1901; J. 
A. Loeber 
.Jr., Irfdische textiele Kunst, I en II (N. Rott. Ct. 28 Juli 
1901,1, Aen 4 Aug. 1901, I,B)； J. A. Loeber Jr., 
Soemba-doeken (N. Rott. Ct. 4 Sept. 1901,1, B)； J. E. 
Jasper, De weef- cn pottenbak- kerskunst der Javanen 
(Tijdschrift Binnenl. Be- stuur XX, 1901, bl. 211-233); 
Jan Kalf, Indische Weefseis (De Kroniek, 19 Oct. 
1901, no. 356, bl. 332 en 333); G. P. Rouffacr, 
Voordracht uitgespr. op 31 Oct. 1901 (Koloniaal 
Weekblad, 7 Nov. 1901, no. 22); G. P. Rouffaer, Over 
Ikafs, Tjinde*s, Patola's en Chine's, Den Haag 1902, 
Uitg. „Oost en West"； J. A. Loeber Jr., Het „I- 
katten" in Nederlandsch-Indie, met illustraties (Onze 
Kunst I, J 902, bl. 17-33); J. E. Jasper, Inlandsche 
KJeurinethoden (Tijdschrift B. B. 
XXII, 1902, bJ. 345-355); J. A. Loebdr Jr„ Ca-, talogus 
der Tentoonstelling van Indische Kunst- 哺verheid, 
Aug. J 902, VJ.I, KaartweefseJs, bl. 101 — 110; VIII, 
Ikatten van den inslag, bJ. Ill； Kain Bdntenan 
(Koloniaal Week bl ad, 26 Nov. 1903, no. 37); J. A. 
Loeber Jr., Het weven in Nederlandsch-Indie (Bulletin 
Koloniaal Museum, Haarlem, no. 29, 1903), met 
illustraties; A. B. Meyer u. -0. Richter, Webgerat aus 
dem O.-I. Archipel mit besonderer Rucksicht auf 
Goron- tal。in Nord Celebes, no. 4, Die Kains Bente- 
nan, no. 5 (Abh. u. Ber. d. Zool. u. Anthr. Eth- nogr. 
Mus. Dresden, Bd. X, no. 6, 1902-3), met illustraties； 
G. P. Rouffaer. De voornaamste 
Industriecn der jnlandsehe bevolking van Java I 

en Madoera； A. Tcxticl-Nijvcrheid； I. Javaan- 
sche Weefnijverheid, bl. 1 —15, Den Haag 1904; De 
Ini. Nijv. in W.-Java als soc.-ethnol. ver- schijnsel 
door C. M. Pleytc; II Batavia 1912； De Ini. 
Kunstnijverheid door J. E. Jasper en M. Pir- ngadi, 
II. De Wccfkunst. Den Haag 1912. 

B. M. Goslings, Schcringtcchnick in Ind. weef- 
scls；~(-Nr . 7, 1920). Zie verder de li- 
tcratuuropgave in: ,,J.A.Loeb6r Jr., Technick cn 
Sierkunst in O. J." VIII, X. 

WEVERVOGEL. De Wevervogels (Ploceidae) 
hebben him naam te elanken aan de buitenge- woon 
kunstige wijze, waarop sonimige soorten hunne nest 
on samenstellcn ； deze nesten hebben den vorni van 
wijde buizen of retorten met langen of korten 
hals,en.bestaan uit bijzonder fraai in elkander 
govlochten boomvezelen,palnistrepen of gras. Alles 
is zoo knap samcngcvlochten, dat het^cene 
onmogelijkc ondernemingniagheeten dat vlecht 
werk te ontwarren: volgens Dr. Bernstein en Dr, 
Hagen zeggen de'inlanders dan ook dat hij, wien het 
gehikken mag zulk eon nest uit- elkander tc pluizen 
zonder dat er een draad of halm breekt. op den 
bodein een gouden draad of kogel zal vinden. In hun 
nest vindt men soms een klei- klompje, wat den 
inlander doet gelooven, dat de vogcl daarin 
lichtgevende kovers drukt orn het nest inwendig te 
verlichtcn. De echte Wevervogels komen op 
Sumatra en Java in een drietal soorten voor. nmL 
Ploceella javanensis, Ploceuts atrigula en Ploceus 
nianyar. De naam aan dezen vogel op West-Sumatra 
gegeven, is Tampoeo； de Maleische naam aan den 
javancnsis gegeven is tSmpoewa. Ploceella 
javanen^is op Java en Sumatra voorkoniende, de* 
man jar kembang (JAV., SOEND.), heeft den snavel bij 
de neusgaten hooger dan ])ij daar breed is, bovendien 
is de snavel zeer stomp； de overheerscliende kleur 
van den vogel is geel; zwartbruin is de staart en zijn 
de vlcugels, terwijl de vedcren van den mantel in 
haar centrum ook zwartbruin zijn; de vedcren van 
wangen, kin err keel zijn zwart; overigens zijn alle 
vederen goudgcel gekleurd. Dczc vogels levcn 
gezellig in groote troepen in bamboes en waaraan 
hunne kunstige nesten hangen; zij voeden zich 
voornaniclijk met rijst, J)c Ploceus- soorten hebben 
good zichtbare, van voren afg<•- ronde 
neusopeningen; de nagcl van de ac liter teen is stork 
gekromd, stevig gebouwd cn even Jang als de 
aehterteen zelf. Bij Ploceus many ar van Java, de 
nianjar, ook manjar <ljanilioel (JAV., SOEND.) 
genoemd, is de koj)bovenop flauw gou(l- gcel, de 
borst en lichaainszijden zijn iicht dof geelbruin, 
iedere veder heeft een breed* zwart centrum, ^oodat 
die deelen ecn gestreept voor- komen hebben: de 
wangen en keel ziin rocst- k leu rig zwart. Op 
Sumatra cn J u vu komt Ploceus atrirjula voor. Dczc 
laatste vogcl heeft gele koj<- vederen cn zwartbruinc 
oordekvederen; de wangen en de borst zijn liclit 
geclbruin. Soms komen de Wevervogels in zulke 
enorme zwermen voor, dat de inlander cnergick 
inoet optreden, wil hij van zijn oogst iets zien ter co 
lit komen. Vooral de manjar is zeer schadclijk in do 
suikcrrict-tuinen, daar hij de bladeren van de 
suikcrrictplanten vernielt om daarvan zijn nesten tc 
bouwen. Een interessant opstel hierover isde hand 
van Dr. Zehnter verschenen in het Archief voor de 
Java-suikcrindustrie van Jiet jaar 1898. 

Tot de familie der Wevervogels behoort ook de 
algemeen bekende rijstvogel of glatik (JAV.) 



WEVERVOGEL-WEZELS. 
775 

(Padda oryzivora), zoo groot als onzc huismusch, 
met rooden snavel en witte wangen, buik grijs- 
purperkleurig, stuit en staart zwart. Oorspron- kclijk 
inhecmsch op Java, thans ook op Sumatra een vrij 
onwclkome gast voor den rijstbouwenden 
inboorling. Bij naderenden oogst zict men zc, in 
zwermen van honclerdcn, bij de rijstvelden; zij 
zouden aan het gewas groote schade toebrengen, 
indicn nict de inlanders, naar de grootte van het vckl, 
een of mcer op hooge bambocpalen staandc 
wachthuisjes bouwden en in alle richtingen dun- ne 
bamboestokken plantten, waarover talrijke draden 
loopen, alle sa譬nkomende in het wacht- huisje; aan 
deze draden hangen droge bladeren, gekleurdc 
lappcn,' poppen, klepperende houtjes enricrgelijkc 
schrikwekkendevoorwerpcn; vertoo- nen zich nu de 
rijstvogels dan wordt in de wachthuisjes aan de 
draden getrokken en het gansche veld verandert in 
eene ratelendc, klepperehde en bont bewogeri massa, 
die do verschrikte vogels verjaagt. Na den oogsttijd 
kunnen zij zich ver- gasten aan de enkele vergeten 
aren en aan het zaad van het dan overal welig 
opschietend on- kruid； door dit laatste zijn ze weder 
nuttig voor den landbouwer. De 6 a 8 witte eieren 
worden gelegd in nesten van allerlei vorm, 
afhangende van de verschiUcnde nestplaatsen; zij 
nestelen in hoog gras, soms hooger in palmboomen, 
soms ook tegen on onder daken, vooral daar waar de 
musschen niet de overhand hebben. Aan den rijst 
vogel sluiten zich aan de zoog. nonnetjes, op Java 
hoiiflol (J.IV., SOEXD.) genoemd. De geWone 
boi)dol. .Vutiia icfija, is bruin met rooniwitten kop 
cn zwarten buik en konit voor op J&va en Sumatra. 
J/. fcrrv(/inos(( gclijkt reel op deze soort, doch 
liecft een zwarte kecJ en borst en een zuiver widen 
kop, M. atricapilla is bruin met ^warten. ha Is cn 
kop, zonder eenig wit; eerstge- nocindc soort lecft op 
Java cn Borneo, laatstge- noemdc op Java en 
Sumatra. Ook deze vogels, wclke klcinr*r zijn <lan 
de glatik, zijn schadelijk voor de rijstciiltuur, 
hetwelk cveneens het geval is met de "kinM (JAV.) 
of het muskaalvogcltje, M. nisorifi, bruin inet witte 
onderzijde, waarvan de vedcren bruin gezoonid zijn, 
en de prit (JAV.), Urol on ch a. h.i(co(/fistroid(s, op 
de bovenzijdc donkcr grauwbrnin met li< htc 
schachtstrepen, voorkoji en keel zwart, borst en buik 
wit. Het genus Erythrura be vat ccnige hoofdzakclyk 
grocn gckleurde soorlcn. Op Java, Sumatra cn 
Bocnco konit A. prasina voor： deze is op de bo-
venzijdc groen, voorstc gedeeltc van den kop en keel 
blauw, buik en staart rood, zijden van het lichaam 
gcclbruin. Op Java is zij bekend als b<»n(io] idjo. A. 
tricolor, van Timor, is van boven groen met rooden 
stuit en vap onderen blauw. Ten slotfc zij hicr 
vermekl het zoog. tijgervinkje, <le prit bcnggalii, 
Sporaeginlh ns amandava, van Java, een klein 
doakerrood vogeltjc met witte vJekjcs oj)borst, stuit 
en vleugcls en met zwarten buik ； op Timor en 
Flores k<)mt een nauwver- wan tc vorm met gelen 
buik voor (Sp. flavidt- ventris). Laatstgenocrndc 
soorten zijn voor do culturcH heel Hchudelijk ； zij 
worden in groot aan- t；il gevangen en algomccn in 
kooicn gchouden. 

WEYLAND-GEBERGTE. In Nicuw-Guinea, I 
en Zuidoosfen van <lc ( Jcdviiikbaai. Zoo gc*- 
nocnid nuar Jacob Weyland, die in 1705 een be- 
langrijke ontdekkingstocht deed naar Nicuw- Guinea 
met drie schepen w.o. do „Geelvink Hot gebergte 
hangt samen met het Charles 

Louis-gebergtc in het Zu id westen en het Nassau- 
gebergte in het Zuidcn en Zuidoostcn; de berg- 
knoop, die de verbinding vormt tusschen de drie 
bergstelsels, hceft een hoogte van ruim 3200 M.; de 
hoogste top in het Wcyland-gcbergte is 3720 M. Dit 
gebergte vormt de waterscheiding tus- schen de 
rivicren, wdke ten Zuidcn van den Olif ants berg aan 
de Oostkust dor Geelvinkbaai uitmonden, t.w. de 
Wapoga, Warenai, Siriwo, Legare, Bocmi, Wanggar 
en Warn ma, eenerzijds en den linker zijtak van de 
Rou任aerrivier (zie MAMBERAM0), anderzijds. De 
hoogte dcr waterscheiding is ongeveer 2700 M. De 
Zuidweste- lijke helling gaat zeer steil omlaag； hier 
is het brongebied der Wanggar. Tai van kleine watcr- 
vallcn storten zich daar, honderden meters diep, naar 
beneden. De Titinima, een der bronrivieren van de 
Omba (zie aldaar), die ten Oosten van de Etnabaai in 
zee valt, vindt eveneens in dit gebergte haar 
oorsprong. Ook ligt op de Zuidwesteljjke helling van 
het Weyland-gebergte het brongebied van de Oeta of 
Oetawa, die ten Westen van kaap Steenboom in zee 
valt. De waterscheiding tusschen (lit brongebied en 
dat van de Wanggar ligt op 3 39》26〃 Z.B. en 135° 
41' 0〃 O.L. Boven de 2000 M. is het gebergte 
bewoond door de Jabis (zie PAPOEA'S sub IV, ten 
zevende) ； op 2100 31. ligt Oewapa, een hunner 
kampoengs. Tot 800 M. komen er veel 
paradijsvogels voor; daar boven, tot 2000 M.. 
kakatoca's in alle grootten en kleuren; op deze hoogte 
en hooger is een rijke vogelwereld； o. m. worden 
hier aangetroffen duiven, parkieten en cen kleine 
vogelsfoort, niet grooter dan vlinders. Boven de 
2500 M. houden de loofboomen op oin plaats te 
maken voor laag, ineengedrongen naaldhout en laag 
struikgewas, van grijsgrocnc klou'r. Bodem en 
begroeiing zijn hier bed ok t met cen dikke moslaag. 

WEZELS (Mu-stelidae), een familie der ROOF- 
DIEREN (zie aldaar). Evenals de Civctkatten een 
vormenrijke groep van kleine verwanten der k at ten 
zijn, zoo zijn de Mustelidae hetzelfde ten opzichto 
van de beren, met welke ze nauw verwant zijn. Zij 
onderscheiden zich van deze, bell al vc door ccn 
kleiner aantal tanden, ook door het bezit van kleine 
scheurkiczen. Velc Miisteli- dae hebben in do 
nabijhcid van den anus klieren, die cen stinkende st 
of afschciden. Deze kan soms (bioel, sigoeng) ver 
worden uitgespoten en is clan ecn uitstokend 
verdedigingsmiddel. 

Van do onderfamilie der Muslelinae, de eigen- 
lijke wezels of inartcrs, te hci'kennen aan de korte, 
ten deelo door ecn vlies vereonigde teenen met 
scherpo klan wen, treft men in den Indischen 
Archipci eon paar soorten aan, behoorendo tot de 
zeer verspreide geslachten Mustcla en Puto- rius. Tot 
de onderfamilie der Melinae, de dassen, met langc 
vooten en stomp'c klauwen, behooren Mydans (zie 
SEGOENG); Heliclis (zie BPOEL) en Arctonyx .(zie 
GAROEM), tot die dcr Lutri- nae (zio OTTERS), 
met korte voeten, zwem- vliezen en stompe klauwen, 
enkele soorten van het zoowel in do Oudc als in de 
Nicu we Woreld voorkomendo gcslacht Lutra. 

Mustcla henrici Westerman bewoocit de Groote 
Soenda-eil., de Natoena- en de Soeloc-eil. Het is een 
marterachtig dier van ongeveer A M. lichaams- 
lengte, met ccn iets korteren staart, en ken ba ar aan 
de witte, doch achteraan geel tot oranje gekleurdc 
keel: door een lichtbruincn kop onder- scheidt het 
zich van de nauw verwanto, maar 
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zwartkoppige M- flavigula Bodd. van het va-ste- 
land van Azie. Het dier is alt hans op Java zcld- 
zaam en leeft daar slechts in hooge bergstreken, 
terwijl liet volgens Sal. Muller op Sumatra ook in 
moerasbosschen in de nabijheid van het strand 
voorkomt. Putorius nudipes Desm. (snangan, DAJ.) 
van Sumatra cn Borneo (vrocger ook vdor Java 
vermeld, maar waarschijnlijk ten onrechte) is 
kleiner dan de vorige, roestrood ge- kleurd met 
witten kop. A rctonyx collaris Gn. (Trichomanis 
hocveni Hubr.) (inlandsche naam op de KargJioog-
vlaJ^e garoem) eveneens van Borneo en Sumatra 
(bovendien van het vasteland van Zuid- Azie 
bekcnd), die een riachtelijkc levenswijs voert-, is 
een dier van de grootte van Miistela Jienrici. maar 
met korteren staart, en kenbaar a an den 
onbehaarden, ecnigszins aan een varkenssnuit 
herinnerenden neus en den witten, met zwarte 
strepen geteekenden kop. 

WI (JAV.). Zie DIOSCOREA.. 
WIAK of BIAK. Het meest Oostelijkc en groot- 

ste der Schouten-eilanden benoorden de Geel- vinkbaai in 
Niouw-Guinea gelegen, dat door de nauwe straat Sordn 
Dido van Soepiori geschei- den is en bestaat uit een lage 
heuvelenrceks, welke zich in het Noordwesten tot een vrij 
hoogen berg, Somboenem geheeten, verheft. Groote ri- 
vieren .worden er niet aangetroffen. maar die, welke aan de 
Noord-, Oost- en Zuidwest-kust uitmonden, kunnen toch 
tamelijk ver door prau- wen worden opgevaren. Het eiland 
is vrij stork bevolkt door Papoea's van den stain der Noem- 
foren, die mcerendeels aan de kust in verschil- lende 
kampoengs wonen； terwijl een ander deel, de Wiak Soep 
of boschbewonert, zich bij voor- fC •/ keur in liet 
binnenland ophouclr. Vo oral de bos- / schen van Noord- en 
Zuidobst-Wiak zijn rijk aan sagoepalmen en vandaar uit 
wordt het geheele eiland en ook Soepiori van dit 
voedingsmiddel voorzien. De vischvangst maakt het 
hoofdiniddel van bestaan uit voor de kustbewoners en zeer 
gezocht zijn op de omliggende eilanden de ijzeren 
lanspunten. welke de boschbewoners smeden van oud ijzer, 
dat te Mansinam en Salawati wordt opgekocht. D.e 
voornaamste kampoengs zijn So- *. rido. Mokmer en 
Samber op de Zuidkust； Dwar, Wari en Korim op de 
Noordoostkust. Het op een eilandje voor de Zuidkust 
gelcgen Bosnik wordt geregeld door de schepen der Kon. 
Paketvaart Mij. aangedaan. Tegenwoordig zijn nagenoeg in 
elke kampoeng zoogenaamde hoofden met Tido- reesehe 
titels, doch hun gezag is gering. De be- volking der 
OxJsteJijker gelegen Padeido-groep is aan die van Wiak 
verwant. De toestanden lateii nog te wenschen over: 
menschenroof komt nog voor. Zie ook SCHOUTEN-
EJLANBEN. 

Literatuur .,Lens. Een tocht over Biak (Schou- 
ten-eil.) Ber. Utr. Zend. 1913, bl. 97 ； KoL Versfag 
1914. 

WICHELEN. De algemeen men.schelijke zucht 
naar de kennis van tockomstige gebeurtenissen heeft 
onder de Indonesiers aanleiding gegeven tot het 
uityinden van allerlei wichelmethoden. Ge- woonlijk 
gaat aan het wichelen een gebed aan de goden voojaf, om 
den mensch lets van de toe- komst te willen bekend 
inaken. Somniige wichel- methoden kunnen door leeken 
in practijk worden . gebracht; voor de meeste is een 
priester noodig, oindat deze weet ho.e met de goden moet 
worden omgegaan. 

Een zeer algemeen voorkomende wijze van 

wichelen is het waarnemcn van het gehiid en de 
vlucht van vogels. Het is van groote bcteckenis of zy 
hun geluid aan den linker- of aan den recli- terkant 
van den waarnemcr doen hooren. Onder de vogels is 
het vooral de uil, wiens geroep voor- spcllende kracht 
heeft. Ook aan de bewegingen van anderc dicren, a Is 
slangcn cn liagcdissen, kent men voorspellende 
beteekenis toe. Ook het onderzoek van de 
ingewanden of het hart van varkens en kippen geeft 
den priester het ant- woord 'der goden op eene vraag 
aangaande de toekomst. 

Van de wijzen van wichelen kunnen hier slechts 
do meest gebruikclij ke* ver meld worden. Een 
kokos- of pinangnoot, of een geleding bainboe 
worden gekloofd; valt de eene helft met de bolle zijde 
naar boven；dc andere helft met den bollen kant naar 
beneden, dan is dit ecn gunstig teeken. Een stok of 
een speer wordt tweemaal met den vadem gcincten; 
blijkt h寸 bij de twecde meting iets 1 anger te zijn dan 
de eerste maal, zoo betee- kent dit een gunstig 
antwoord. Men doet ecn greep uit eene hoeveelheid 
malspittcn； is het gc- tal pitten, dat men heeft 
gegrepen oneven, dan is dit een gunstig teeken. Men 
laat water in een bamboe-vat een nacht overstaan； 
blijkt daarna de hoeveelheid water niet verminderd te 
zijn, dan is zulks een. gunstig teeken. 

De meet beschaafde volken wichelen met 
wicheltafels, die met cen aan het Sanskrit ont- leend 
wo ord, koctika heeteri^ De Maleicrs kennen eene 5-
dcelige [koelika lima) en eene 7-deeligc (k. toedjoeh) 
wicheltafe), bij welke ieder half et- maal resp. in 5 en 
7 dcelen is verdeold. Oj> elke (lexer tijdsafdeelingen 
oefent een der 5 Hindoe- goden (in sommige 
Mohammedaanschc strekc)r een van een 5-tal 
profeten) bjj de 5-dceJigc, zon, maan en 5 planeten 
bij de 7-dcelige tafel invloed ten goedo of ten kwade 
uit. Het komt er nu (jp aan om uit te rckcncn welke 
godheid of i)rofcci op een bepaalden dag en een 
bcpaald uur heerschendc is, om daaruit op te maken 
of)n<-n al dan niet gelukkig zal zijn in eene 
bepaaM<- onderncming, of men iets dat verloren of 
gesto- len is zal terug k rijgcn, onz. 

Andere koetika's hebben in de Jiokjes, waarii) zij 
door overlangs eh overdwars Joo pen de Jijncn 
verdeeld zijn, woorden of afbeeldingen, die op 
voorspoed, onheil. verlies, winst, cnz. <lui(lcj). 
Anderc weder hebben geen hokjes, maar afhecl- 
dingen van dicrcn, als tijgcr, ohfant , draak, met 
numiners op de ledematcn, waannedc men* do 
gewenschte wichelarij verriclit. 

Do Javanen wichelen gewoonlijk door den naam, 
dien de dag, waarop zij iets wiHcn ondcr- noinen, 
heeft in de 7-daagsche week, tc cornbi- neeren met 
den"naam van dien dag in hunne 5-daagsche week. 
Elke dagnaam heeft eene vaste. cyferwaarde; do som 
der offers van de gecombi- neerde namen wordt 
afgeteld op: middcrnacht, ochtend, avond en zoo 
krijgt men hot gcwenschtfs tijdstip aangewczcn. 

De godsoordeelon zijn medc middelen om de 
goden in de gelegenheid te stollen de waarheid 
omtrent een of under aan het licht tc brengen. De 
incest voorkomende godsoordcclen zijn het werpen 
van speren, en het onder water diiiken. Degeen, wiens 
speer het diepst in den grond door- dringt, degeen, die 
het het langst onder water uithoudt, J)eoft van de 
goden gelijk gekregen. Het steke/i van ecn vinger in 
gesmolten da mar- 
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hars heeft plaats, wanneer iemand zijuc onscliuld 
moet bewijzen, hctgeen aangetQond wordt, wan- ncer 
de vinger ongeschonden uit do hars te voor- schijn 
komt. 

'Verder best,aan er nog eene recks van wicheL 
inethoden, die vecl overeenkomst hebben met 
spiritistische praktijken: ecn opgehangen stok of 
citrocn, een wan, die door eenige lieden wordt 
vastgehouden, en derg^lijke meer, moeton door hunne 
bewegingen ecn bevestigend of ontkennend antwoord 
op de eene of andere vraag ge'ven. 

Literalnur : Dr. G. A. J. Hazeu, Nini Towang, 
.Tijdschr. Bat. Gen. XLIII, bl. 36 — 105; Wilken, 
Handleiding voor de vergelijkende Volkenkunde van 
Ned.-Indie, bl. 583—595: Alb. C. Kruyt, Het Wichelen 
in Midden-Celebcs, Tijdsclir. Bat Gen. /XLIV, bl. 85 
—9G en de in beido laatstgenoemde arangehaalde 
bronnen. 

WICKERS (JHR. MR. HENDRIK LUDOLF). Geb. 
op 21 Juni 1800 op den Huize Hoogemade, provincie 
Groningen. Na volbrachte studies in de 
rechtsgeleerdheid aan de Hoogeschool aldaar werd hij 
eerst advocaat en in 1827 tot officier van Justitie te 
Winschoten benoemd en in 1838 in diezelfde 
betrekking te Groningen. Reeds in 1844 werd hij lid 
van den Raad van State. Toen de herzicning van de 
wetgeving in Ncd.-Indie, onder leiding van den heer 
Air. C. J. Scholten van Oud-Haadein (zie aldaar) 
grootendeels tot stand gebracht was en de heer 
Scholten, de President van het Hooggerechtshof in 
Ned.-Indie, zich met verlof' in Nederland bevond； 
werd den heer Wichcrs bij K. B. van 15 December 
1845 no. 85 cone zencling opgedragen naar Ned.-
Indie, met het twceledig doel om er het voorzitterschap 
te beklecden van de beidc (civide en militaire) Hoogc 
(Jcrcclitshoven CJI om den G.-G. bij te ,staaji bij het 
invocreii (IIT vast 2e：stel(le nicuw<> wftboeken <-n 
in het，jianvullen van het nog ont- brokende. ])en 23 
Mei L84-6 vertrok de heer Wi- chers naar Indie. Twee 
jaren later (1 Mei 1848) had te Batavia <le 
vedenkwaardige plcchtighcid pl a at s, dat I 
ndische wetgeving van 

kracht werd xerkhurd <-n de reehterlijke Colle- 
gi<:n naar de w( ort/anisatic werden beeedigd en 
gcinstnllcer'i. I n April 1819 kcerde hij naar Nc(hTlaji(] 
toru</. waar heni de portefcuille van J ustitic werd aa
 wcJkc door liem werd 

aunvaard. Ischtcr -Jt；. !)! - kort, dnar ziekte hem 
noojite dio fund ii- in heL eind van hetzelfde jaar nog 
neer to 叩cn. JJij lici-vatte nu zijne werk- zaanilicdcn 
als li<l van den Kaad van State. Hij was aangowezen 
als G.-G. van Ned.-Indie, maar zijn slcclitc； 
gez(>ji(lhcj<l.^t oesiand liet nict Loe, dat liij dat hooge 
a m l>( OJI zi< h nani. ] [jj overlccd 1,e !s Gravcnhag'^ 
den -leu Maart 1853. Zie Han- delingen en geschriften 
van het Jndisch Genoot- scha]) te ,s GraVf.'nhage, 
ccrste jaargang. 

WIDARA (J AV.). Zir 
ZIZYPHUS JUJUBA. 

WIDARA OEPAS (JAV.). Zic MERREMI.A 
MAMMOSA. 

WIDJAJA KO ESO EMA (JAV.). Zic P1SONIA 
SYLVESTRIS. 

WIDJEN (JAV,, SO END.). Zie SESAMIHI IN DI 
CUM. ， 

WIDOERI (VVCdoeri, Badocri) is de naam, 
waarondcr het zaadpluis der Calotropis gigantca op 
Java in den bandcl komt. Kleine hoevcel- heden 
wonlen geexporteerd. 

WIELEWAAL. De wiclewalen (Onolidae) zijn 

nauw met de paradijsvogcls verwant. Zij zijn mecstal 
goudgeel cn zwart gcklcurd, enkele vor- mcn zijn 
hoofdzakelijk bruin of groen, oen soort is zwart met 
rood. De Indische wiclcwaal* van Sumatra, Java, 
Borneo en Bsdi. [Oriolus macu- lalus) gplijkt veel op 
de Europcesche soort, is echtcr voornamclijk to 
kennen aan den breeden, hocfijzervormigcn, zwarten 
band om den kop. In het Javaansch is hij bekend als 
kepodang, in het Soendaneesch als bintjaroeng. In 
Icvenswijze koint hij met do onze overeen, is echter 
niet zoo schuw； zijn stemgcluict gelijkt eveneens op 
(lat van de Europeeschc. Op Soembawa, Loinbok en 
Flores leeft ecn schitterend goudgele soort 0. 
brod^eripi. Kleiner is 0. xanthonotus van Java, 
Sumatra cn Borneo; deze heeft een zwarten kop, een 
gelen rug en ccn witten, zwart gevlekten buik. 
Analcipus sanguinolentus van Java is ge- heel zwart 
met een roode vlek op de borst en op de vleugels. 
Sommige soorten hebben een naak- ten kririg om het 
oog； tot deze bchoort Spheco- thcres flaviventris 
van de Kei-eilanden, die van baven geelgroen, van 
onderen geel is, met zwarten kop en staart； het 
wijfje wijkt van het man- net jc af cn is van boven 
bruin, van onder wit met bruine strepen. 

WIEROOK. Welriekende hars uit Bostvellia- 
soorten (Somali-kust), die evenals myrrha (II, 855) 
bchoort tot de van ouds in den Indischen handel 
voorkomende atom ata. Als drogerij heet wierook op 
Java menjan arab (Arabische benzoe, zie I, 274), en, 
even als mastik, ook welMoestakim (II, 767). 

WIESE (ALBERTUS HENRICUS). Geboren te 
Bremen in 1761, vertrok den 20en Mei 1774 naar 
Indie en werd in 1775 benoemd tot extra- ordinaris-
klerk ter gcueralc sccretarie te Batavia. Hij doorlicp 
snel de lagere rangen en was reeds in 1791 koopman, 
tevens secretaris van liet college van wcesiiieesteren 
te Batavia. In 1794 volg- <le zijn benoeming tot raad 
extra-ordinair eu commissaris ter zee en te vclde, cn 
in 1801 tot eersten raad en directeur-generaal van 
Ned.-Indic. Als direct.-gen. schrcef hij onder den titel 
,,Consideratien over de werkjes van Dirk van 
Hogcndorp", met de „Annotatien van Gijsber^ Karel 
van Hogcndorp", een belangrijke memo- rio, waarin 
hij zich als een heftige tegenstander van D. van 
Hogendorp deed kennen (zie den tekst dozer 
niemorie bij De Jonge —Van Deventer, Opkomst, 
enz. dl. XIII, bl. 13—109). In 1804 (19 Oct.) werd 
Wiese door het Staatsbewind belust met de 
waarneming van het generalaat en den 15cn Juni 
1805 trad hij als gouverneur- gencraal op. 20 Juni 
1806 bevestigde koning Lodcwijk die benoeming cn 
stclde Wiese tevens aan tot luitcnant-gcneraal van het 
koninkrijk Holland. 28 Jan. 1807 werd hij eervol uit 
zijn betrokking ontslagcn en gaf den lOen J*n. 1808 
liet bostuur over aan maarschalk Daendels. 25 Alaart 
d. a. v. vertrok hij naar Nederland en overleed den 
7en Maart 1810 te Haarlem. Wiese was twceniaal 
gohuwd; in 1792 met^do ^weduwe van H. J. Guitanl, 
opperkoopman, uit welk hu- welijk ecn dochtcr werd 
geboren； cn in 1805 met do weduwe van den G.-G. 
Van Overstraten, welk huwelijk kinderloos blcef. 
,Enkele .belangrijko gebcurtenissen onder het 
hestuur van Wiese dicnen nog ver meld te wor- don, 
als in I80G de bceindiging der Cheribonscho 
onlusten (hoofdzakelijk door ovei'reding, daar 
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krachtige middelen niet ter beschikking waren); en 
het in het gezicht van Batavia vemielcn van acht Ned. 
oorlogsschepen en een aantal koop- vaaTders door 
een Engclschc vloot ondcr Pellew. In 1807 kwam 
opnieuw een Engelsch eskader onder Pellew voor de 
kust van Java； het landde bij Gresik^en weldra was 
die stad met onigeving zonder slag of stoot feitelijk in 
Engelsche handen, doch na onderliandeling vertrok 
de Engelsche admiraal op voorwaarde, dat de twee 
laatste schepen van de Ned. zeemacht in Indie, de P 1 
u- t o en de R e v o 1 u t i e, zouden worden verbrand. 
zooals ook geschiedde. Uit een en ander valt wel af to 
leiden, dat Wiese niet met energie en kracht de 
teugels van het bewind voerde.maar evenmin mag uit 
het oog verloren worden. dat zijn positie hoogst- 
moeielijk. was, aangezicn het moederland, door den 
druk der Fransche over- heersching, weinig of geen 
daadwerkelijken steun kon verleenen. Hij schijnt den 
last ontvangen te hebben om de zaken slechts gaande 
te houden, zonder ingrijpende maatregclen te nomen, 
totdat het reglement op het regeeringsbe!eid, door den 
raadpensionaris Schimmelpenninck gearresteerd, in 
werking zou zijn getreden. Zijn karakter were! als 
zwak afgeschilderd； D. v. Hogendorp noemde hem 
een „trds sot et insignifiant personnage", en v. 
Polanen schrcef dat hij altijd iemand noodig had „om 
hem aan het verstand te brengen hoe- danig hij in 
zaken van eenig gewicht denken en handelen moet". 
Voorts dat hij de bestuurszaken aan zijn directeur-
generaal overliet. Sleclits de (gedwongen) 
koffiecultuwr ging onder zijn be- stuur vooruit en 
leverde aanzienlijke oogsten; waarvan Daendels zich 
later de eer trachtte te geven. 
/ Zie nogi/M. A. van Rhede van der Kloot, de 
Gouverneurs-Gerieraal en Cominissarissen-Gene- 
raal, Gra\%nhage 1891, bl. 120. 

WIGGERS VAN KERCHEM (GERARDUS BAREND). 
Geboren te Kampen, den 24en Sept. 1822, overleden 
te's Grax-'enhage, den lOen Nov. 1897, vertrok als 
sergt.-majoor den lien Sept. 1842 naar Indie en were! 
in 1845 benoemd tot 2e luitenant bij het 8e bat al j on 
inf. te Batavia. Zijn staat van dienst luidt verder als 
volgt: be- vorderd tot len luitenant bij den generalen 
staf, in 1850; tot kapitein-adjudant in 1854； tot ma- 
joor bij het 2e bataljon inf. op Sum. Westkust, in 1862
； tot luitenant-kolonel pL comm, te Batavia in 1865, 
in welken rang hij ook op Borneo's Westerafd. 
diende; tot kolonel den 6en Jan. 1872, in weJke 
functie hij optrad als comm, van de 2e brigade tijdens 
de 2e expeditie op Atjeh, cn van 27 Mei—3 Oct. 1875 
tijdeJijk belast met den post van militair, tevens civiel 
bevelhcbber in Atjeh en Onderhoorigheden ； 
bevorderd tot generaal-majoor den loen Jan. 1876. In 
dezen rang Wrd hij, ter vervanging van generaal Pel, 
definitief benoemd tot militair en civiel bevel- hebber 
in Atjeh en kwam al da ar aan den JOen Maart 1876. 
Naar aanJeiding van een verschil van opvatting in 
zake operatie-plannen (zie het artikel ATJfiH, dl. I, 
bl. 79 en G. B. Hooyer, Krygsgeschiedenis van Ned.-
Indie, dl. Ill, bl. 189 — 210) met de Indische 
regeering, werd hij echter reeds in het laatst van ]876 
op verzoek eervol uit die betrekking ontslagen 
en.volgde den 2en Mei 1879 zijn pensionneering. 

WILDEMAN-RIVIER. Zijrivier van de Eilan- den-
rivier (zic aldaar) 

WILDHOUTBOSSCHEN. (Zic BOSCHWE- ZEN). 
Alle bosschen in Nederlandsch-1 nd ic welke niet 
geheel of voor het grootste gedeelte uit djatiboomen 
bestaan, worden samengevat onder de 
gemeenschappelyke benaming „wild- 
houtbosschen'5. Doze wildhoutbosschen bestaan 
meestal uit zeer vele dooreengemengde booin- 
soorten. Slechts zelden treft men wildhoutbosschen 
aan, welke nagei\,oeg uitsluitend of geheel uit eene 
boomsoort bestaan. Toch komcn dcrgc- lijke 
bosschen wel voor: zoo zijn cr b.v. op Java in de 
residenties Madioen en Kediri nagenoeg zuivere 
Sana-kcling-boschjes: in de residentic Besocki 
vrijwel zuivere Sadeng-bosschen. J u Palembang en 
in de Lampongsche districtcn ko- men 
ijzerhoutbosschen van vrij groote opper- vlakte voor, 
welke nagenoeg uitsluitend uit dezc houtsoort 
bestaan, terwijl op het ciland Simaloer (Atjdh en 
Onderhoorigheden) vrijwel onver- mengde 
complexen van Resak en Kroeeng-batoe bestaan. 
Zoo zijn er meer voorbeelden te noemen, maar als 
regel komen do wildhoutboomsoorten in groote 
hoeveellieden met elkaar vermengd in de bosschen 
voor： hoc groot dat aantal is, is voor de 
Buitenbezittingen nog niet vastgesteld. maar het 
bcciraagt minstens twee duizend. Wat Java betreft, 
hier zijn de wildhoutbosschen o. a. door den 
botanicus van het Buitcnzorgscbc Herbarium Dr. S. 
H. Koorders nauwkeurig on- derzocht ； alle daarin 
voorkomende boomsoorten zijn door hem 
beschrcvcn en gedetermineerd. In de bezittingen 
buiten Java is" wel hier en daar een onderzoek 
ingesteld, maar dat is nog niet voltooid; speciaal in 
de Minahasa en op Sumatra zijn door Dr. Koorders 
vele boomsoorten gech1- termineerd. (Literatuur zie 
HOUTSOORTEN). 

Behalvc de boomsoorten worden in de wihl - 
houtbosschen talrijke struikgewassen en slin- 
gcrplanten aangetroffen, waardoor die bosschen, 
voor zoo ver er geen wegen of paden in zijn uit - 
gekapt, bijna steeds ohbegaanbaar zijn ； zonder 
kapwerktuigen is het mccstal onmogclijk er in door 
tc' dringen. 

Voor zoover betreft Java cn Madoera worden de 
wildhoutbosschen onderscheiden in „in stan<l te 
houden" en „niet in stand te houden" wild- 
houtbosschen. De bosschen der eerHlc categoric 
worden als zoodanig aangewczen door den Go(i- 
verneur-Generaal: de instandhouding kan gc- 
schiedcn om klimatologische cn IiydraJogische 
redenen of ter wille van de exploitatie ten bclioe- ve 
van de pJaatsolijke Industrie dan wel voor andere 
doeleindcn ten algemeenen jnittc. J.)” niet in stand te 
houden wildlioutboKsclien kun- nen op den voet der 
ter zake bestaande bcpaJii)- gen in eigendom, rcoht 
van opstnl of in erfpacht alsook aan Inlanders ter 
ontginning worden af- gestaan. Voor de 
Buitenbezittingen geklt dev.c onderscheiding in „in 
stand te houden" cn „nict in stand te houden" 
bosschen niet; nochtuns hebben enkele Hoof den van 
gewestelijk bestuur aldaar bij verordening bosschen 
aangewezen, welke, om hydrologische redenen dan 
wd ter voorzicning in de tegenwoortlige of de 
toeko)n- stige houtbehoefte, van ontginning en van 
willf- keurigen aankap zijn uitgeslotcn, terwijl thanx 
door de sedert korten tijd in de Buitenbezitti»- gen 
geplaatste ambtenaren van het Boschwezen, in 
overleg met de Bestuursambtenaren, plaatsc- lijke 
onderzoekingen worden ingesteid naar de 
wenschelijkheid van boschreserveering met liet 
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<oog op de behartiging van do hydrologischc bc- 
langcn in eenigo op eultuurgebied bolangrijko 
gewesten. 

Op Java hedraagt de oppervlakto der in stand te 
houden wildhoutbosschen ongevecr cen niil- joen 
H.A. cn die der niet in stand to houden wild- 
houtbosschen ongevecr negen honderd duizend H.A. 
Van de laatstgenoemde categoric worden, waar dit 
noodig blijkt, min of meer gi'oote uit- gestrektheden 
bij do in stand te houden wild- Jioutbosschcn 
ingelijfd. Overigens worden de niet in stand te 
houden wildhoutbosschcn lang- zamorhand aan 
landbouwdoeleinden dienstbaar gemaakt. De nicest 
uitgestrekto wildhoutbosschcn worden op Java 
aangetroffen in het hoog- gebergte, waar de Inlander, 
om welkc reden dan ook, niet tot ontginning is 
overgegaan, terwijl hier en daar langs de kust, waar 
die inocrassig is, ook nog wildhoutbosschen van vrij 
groote uit- gestrektheid voorkomen； overigens 
heeft bijna overa], waar de ontginning loonend 
schcen, in verloop van tijdcn het bosch plaats moeten 
maken voor s a wall of voor tegalan. De in het 
hooggebergte overgebleven wildhoutbosschen 
worden bijna allc om hydrologische redenen in stand 
gehouden ； zecr uitgestrekte en schoone complcxen 
worden in Oost- en West-Java ge- vonden ； in 
Niddcn-Java laat de begroeiing der Bergen nog al wat 
te wenschen over； hier komen vccl Conifcrcn-
bosschen voor, welke meermalcn van brand te Jijdcn 
hebben, waardoor het bosch soms plaats maakte voor 
alang-alang; (Jc Dienst van het Boschwczen legt er 
zich echter met groo- ten ijver op toe o)n die branden 
tot een minimum te beperken cn deze bergen, waar 
noodig, op- nicuw tc bcbosschen zooals o. m. 
geschicdde op de Soeni binjz, Sindoro, Merbaboc, 
Merapi, La woe, Wilis cn over J)ct algcmeen in de 
laatstc jaren in het Bj-antas-bovenstroom-gcbicd. 

De uitgest rckt heid der wildhoutbosschen in de 
Buitcnbezil I ingen is niet bekend; op meting daar- 
van heeft nog uiet plaats gevonden; over het 
algernccn word' in vcrschillende schrifturen die 
oppervlakto vi-cl f <• hoog aangeslagen. zooals in 
J)et artikel Boschv/ezen is uiteengezet； waar 
ontginning mogdijk <-n loonend was, is het wild- 
lioulbosnh in (!<■ Buit<?nbezittingen ovenals op J 
ava voor CCJJ grool dee I verd wenen, of is er, zelfs 
al wcrden de terreinen den oogst wecr vcrlateii. cn 
met tuss<；li(-npoozcn van vclc jaren op))ic u w in 
cult unr gcbradil, na het wed er uit- d<T Htronken en 
ivituurlijkc verjonging door zaadafval, van cigenlijk 
bosch gecn sprake incur. I)(!zc boschflevastat ie treft 
men veelal langH rivieren, begaanbare wegen cn in 
de na- bijhcid van ned(-rzctting(ni der bevolking aan. 
Ook in de JJuitenbezittingen is het bosch in het 
hooggebergte cn in de jnoerassige streken mceHt- al 
gespaard gcblevei); het bchocfl echter geen betoog, 
dut juist daaroni de cxploitatic dicr bos- schcn met 
groote inoeilijkheden gepaard gaat. De expJoilati<, 
der wildhoutbosschen is trouwens nog van gcringc 
beteekenis, maar ncemt gaandc- weg too mot de 
steeds grooter wordende vraag naar hout over het 
algemecn. Er zijn echtcr maar weinig 
wiklhoutsoorten, welke in verge)ij- king kun non 
tredcii met de uitstokende eigfin- schappen van het 
djatihout, dat aan vrij ge- inakkclijke be working 
groote duurzaaniheid en uitniuntende Muikbanrheid 
voor haast a!le doel- einden paart. Nu langzaincrhand 
door do groote 

vraag naar djatihout de prijs daarvan zeer hoog is 
geworden, wordt er mccr werk gemaakt van de 
exploitatie der wildhoutbosschen. Er zijn trouwens 
enkclc doclcindcn, waarvoor gebruik van wildhout 
mccr aanbevcling verdient dan dat van djatihout (zie 
HO UTSOORTEN), maar de gcringc vraag naar hout 
voor die specialc docl- einden heeft nooit den omzet 
van wildhout be- langrijk kunnpn makep. Neemt dan 
ook de wild- hout-cxploitatie op Java in de laatstc 
jaren ge- Icidelijk toe, vooral in de streken, waar of 
in het geliecl geen djatihout is te krijgen, of het djati-
hout te duur is, zoo is er van wildhoutbosth- 
exploitatie op dat eiland op groote schaal nog gecn 
sprake. In de laatstc tien jaar nam de hoe- veclheid op 
Java gekapt wildhout van ongevecr 700 M3. 
timmerhout cn 3000 SM3. per jaar toe tot 6000 M3. 
timmerhout en 50 000 SM3. brandhout. De 
hoeveelheid wildhout, welke in de Buiten- 
bezittingen, waar djatibosch nagenoeg niet voor- 
komt (zie DJATI), jaarlijks gekapt wordt, is zelfs niet 
bij benadering op te geven. Er bestaan eenige vrij 
regelmatig werkende wildhoutaan- kap-bcdrijvcn, 
b.v. op het eiland Simalocr (Atjeh en 0.) dat van de 
Javasche Boschcxploi- tatie Maatschappij, welk 
bedrijf echter nog in staat van wording is, en de z.g.n. 
Panglong- exploitatie in de residenties Oostkust van 
Sumatra en Riouw en O., terwijl op het eiland Moena 
(gouvernement Celebes en O.) van Gou- 
vernementswege cene proefexploitatie van djalien 
van wildhout begonnen is； maar buiten deze meer 
regelmatig werkende exploitaties wordt door de 
bevolking, hotzij voor eigen gebruik, hetzij voor 
verkoop, jaarlijks eene zeer aanzien- lijke 
hoeveelheid wildhout gekapt. Het gevolg daarvan is, 
dat groote voormalige boschgebieden in wiklcrnis 
t>ntaard zijn, terwijl de betere hout- soorten steeds 
die per het binnenland in gezocht moeten worden. 
Zeer sterk doet zich dit euvel b.v. gcvoclen om de 
hoofdplaats Palembang; voor cnkcle houtsoorten is 
het transport uif de bosschen naar de hoofdplaats 
zelfs al niet meer loonen'd. In Piilembang zijn veel 
groote houtza- gerijen, die cen handcl van beteekenis 
op Sin-, gapore drijvcn, terwijl vandaar, cvenals uit 
Pontianak en uit Menggala, in tocnemcnde mate 
wildhout naAr Batavia, Scmarang cn. Soerabaja 
wordt uitgdvocrd. 

Behalvc hout produeeeren de wildhoutbosschen, 
inzonderheid die in de Buitenbezittingen, belangfijkc 
hoeveclheden rotan, luirsen, getah enz. enz. De totale 
waarde der door de Buiten- bezittingen thans jaarlijks 
uitgevoerd wordende boschproducten kan veilig op 
ongcvcer vcertig milliocn gulden gesteld worden.,— 
/--r— 

WILHELMINA KETEN. Bcrgketen van bnge- vcer 
200 K.M. lengte op de grens van de'Oostkust van 
Sumatra, Tapanocli cn Atj eh, aid us naar onzo 
Koningin door Willi. Volz genoomd. De keten vangt 
in den Noordhoek van het Toba- mecr yian met den 
Si Bcrteng (2125 M.), gaat in W.N.W. richting over 
den Si Anggang Baba (2075 M.) cn Si Boeatcn (2460 
M.), om daarna geloidelijk in hoogte af tc nemen tot 
zelfs 400 M., waar de Laii Bcngap door het gebergto 
breekfc. Ten N. daarvan aanvangende mot don Salit 
(1500 M.), neemt het gebergto bij den Batoe Gadjah 
(1430 M.), waar de gewesten Oostkust van Su matra, 
Tapanoeli cn Atjdh te zamen ko- mcn, oen meer 
Noordelijke richting aan, bcreikt 
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in dit deel, dat，ook wel Goehoeng Serbolangit 
wordt gonoemd cn aansluit bij het Van Hcutsz- 
gebergte. zijn grootste hoogte in den Bandahara 
(3060 M.) en eindigt ten slotte in den Boer 
Moogadjah. waar het Van Daalcn-gcbcrgtc aan- 
vangt. Zijtakken van dit Noordclijk decl dringen in 0. 
en N.O. richting het boven-Taniiangsche binnen. De 
keten is ccn deci van eon oeroud ge- bergte, waarvan 
de ondergrond t,pt 1000 M： zec« hoogte bestaat uit 
gneizen gliminerschiefer. Het hoofdbestanddeel is 
echter sebiefer van de z.g.n. Maleische formatie, die 
voornamelijk aan de steile Wcst-helling voor den dag 
komt. De toppen en de Oost-helling bestaan nicer uit 
andcsict. Het gebergte is door zijn woestheid, de 
hooge toppen en.de mociljjkheid om het over to 
trekken, niet alleen nagenoeg onbewoond, maar bo 
ven- dien uitnemend geschikt om als grens to dienen 
tusschen verscliillende landschappen, vooral toen 
deze zelfstandig waren en nicer of minder in staat van 
oorlog met elkaar leefden. Zoo is de keten de N.O. 
grens van de Dairi-. of Pakpak-landen, de Zuidelijke 
afsluiting van de Karo hoogvlakte, en de Oost-muur 
van de Alaslandeii. 

Merkwaardigerwijze is dit gebergte niet over zijn 
geheele lengte een watcrschciding. De Lau Bengap, 
die op den Si Bocaten ontspringt, strooint 
aanvankelijk langs den Noordvoet, maar breekt 
daarna van Koeala tot Koeta Bangocn door het 
gebergte om zich met de Lau Renoen, zijrivier van 
de Simpang Kiri, te vereenigen. Ten Noorden van 
deze doorbraak strooint het water Oostwaarts naar de 
Alas«rivier, Westwaarts naar de Wampoe, en is het 
dus ecn waterscheiding tusschen Indischen Oceaan 
en Straat van Malaka. Over het Noorden van het 
Wilhelmina gebergte komt de bohorok (zie aldaar) 
a]s fohn-achtigc wind het cultuurgebied van ®ost-
Sinnatra hcrhaaldelijk teisteren. 

WILHELMINA TOP. Een der hoogste toppen 
(4750 M.) van het- Nassau-gebergte (zie aldaar) op 
Nieuw-Guinea en gelegen op 4 167 0" Z.B. en 130 
39' 30〃 O.L. “De zich op de Zuidelijke hellingcn 
bevindende sneeuwvclden vzerclen het eerst 
betreden door de Lorentzexpeditie op 8 November 
1909; aan de expeditie Franssen Herderschee viel de 
eer te bcurt het eerst den top te beklimmen (21 
Februari 1913). Het Oos- telijk gedeelte van het 
massief van den Wilhel- minatop bestaat uit kale 
zandsteenplaten, die naar het Zuiden hellen en door 
afbrokkcling en ver weering van uit de verte den in 
druk* ma ken van geronde strepen, door ijswerking 
ontstaan. Onder de sneeuwtong ]igt een Joodrechte, 
kale wand met vele crosie-nissen, die aan ijswerking 
hun oorsprong danken. In het Noorden maakt het 
landschap een minder woesten indruk dan in Jiet 
Zbiden; een geleidelijk afloopende vallei voert naar 
het Ha b be in a - in eer, waarachter zich een groote 
vlakte uitstrekt, tcrwijl aan den horizon bergland 
werd waargenomen. Belialve het in het Noorden 
liggende Habbema-meer, jr/erden in het Oosten en 
Westen nog twee kleinere meer- tjes aangepeild. Ten 
Zuiden van den top ligt Jiet Quarles-meer op een 
hoogte van 3585 M. De dikte der sneeuwlaag 
varieerde tusschen 3 dM. en 3 M.; daarondcr bevond 
zich een laag fijnijs van 2 a 5 dM. dikte. Het grootste 
sneeuwveld was onge- veer 300 M.】ang en 100 M. 
breed. Het was door bovengenoemde expedities, dat 
voor het eerst aanraking wer<l gekregen met den 
interessanten 

dwergstam der PesSchem, wonende in de Ord- 
vallei, tusschen het Treub- cn Wichniann-geberg- 
to (zie PAPOEA,S, III sub 5b en PfiSfiCHfiM). 

WILI-WILI. Na am op Celebes voor een Grid, 
Esacus magniroslris ; op de Aroc-eilanden Bol6- 
ma, op de Kci-eilanden Oear. Zie PLEVIER- 
VOGELS. 

WILIS. Groote vulkaanruine op do grens tus-
schen Kediri cn Madioen, die in den Dorowati, 
2556 M., haar grootste hoogte bereikt. Beschrij- 
ving bij Verbcek, Java, I, 167, 24a； Junghuhn, 
Java. II, 516, met teekeningen ； Fokkens, Tijd- 
schr. Ind. T. L. en V. kundc. XXX, 1885, 558. 
Uitbarstingen zijn niet bekend en de geheele berg 
is met zwaar bosch bedekt. Aan de W.-zijde Hgt 
het kratermeer Telaga-Ngebcl, met 1,39 K.M.2 

oppervlakte, en een diameter N.-Z. van 1,5 K3I., 
O.-W. van 1 KM., in walks nabijheid Jungliuhn 

.V 

solfataren. modderwcllcn en heet zout water aan- 
trof. Aan den Westvoet ligt de bekende war me bron 
Oemboel, zwak zout； analyse bij Vcrbcek. 24呸〜 

WTLKEN (GEORGE ALEXANDER). Geboren 
te Mena do 13 Maart 1847 uit het huwelijk van N. P. 
Wilken (zie het volgendc artikel) en Maria E. Hoedt. 
Zijn vader gaf lie in het eerste onder- wijs en zond 
hem in 1859 naar Nederland, ter plaatsing op de 
„Protestantschc kostschool voor kinderen van 
zcndelingen, enz." te Rotterdam. Aanvankelijk 
bestenid voor- den krijgsdienst, werd Wilken 
tweeniaal (in 1863 en '64) afgewezen bij het 
yergo!ijkend toelatingsexamen voor de Mil. 
Academie te Breda, waarna hij beslo.ot in 18G5 
examen te doen voor hulponderwijzcr en als 
zoodanig geplaatst werd aan genoemde kost - school. 
Weldra bleek hij echter hier niet op zijn plaats； hij 
vedangde naar ernstiger studie. V<ioi■- namehjk 
door toedoen van zijn voogtl en lateren schoonvadcr 
J. C. Neurdenburg (zie op dozen naam) werd W. dan 
ook in I860 in staat gesteld de Jessen te volgcn van 
de 4c kl. der H. B. S. 5-jarigen cursus te Delft en 
legde hjj reeds in 1807 met good gcvolg l)ct eind-
examcn af. \ er- vo]gens Jiet hij zich inschrijven als 
student aan de Instelling tut opleiding van Ind. 
ambt«rna)()i te Delft en werkte or zoo, dat liij reeds 
in h< i vol gen cl jaar, 1868, met nog een andcrcii , 
als numincr 66n voor Jiet ^frootnmlitenaaj - examcn 
slaagde. Had W. dus in bail( n;(> vVG<>n korten t'ijd 
zijn doel bereikt. tcv<-ns nmest hij ervaren dat tegen 
zulk ccn ijispanniug zijn li- chaam niet bestand was. 
Zijn tonstand wokto, enistige bezorgdlieid, doch ecu 
kort verbiijf f <, Go^lcsbexg- schonk hem hers tel, 
waarna hij in hel laatst van ] 868 naar J ndie kon 
vertrckkcn uJs 

ambtenaar bij den burgerlijken dienst. Den ] 9(ui 
Maart 1809 to Batavia gekojnen, wen! hij drio 
maanden later henoemd tot aHibtenaar ter schikking 
van den resfcle»t van Amboina, die hem kort daarop 
bclasttc met het I)es tu u r d er af dec ling Boero(i^ 
Hier vond W. <le gelegenheid om zich practise]) tc 
wijdcn aan de studie, die hem Liter bekend zou 
niaken: de ethnologic in den iiityc- breidsten zin. Hij 
liet die gelegenheid dan ook niet ongebruikt, wist het 
volkomcn verLrouwen dor bevolking te winnen en 
kon zoodoende een diepen blik sJaan in haar 
huisbouding, zeden en gewoonten. Zijn eerste 
verhandeling [in begin J 872 der Directie van het 
Bat. Gen. aangeboden, doch pas in J 875 (dl. 38 
VerJi. B. G.) publiek ge- jnaakt] getiteJd: „Bij(Jrage 
tot de kennis der 
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Alfocrcn van het eiland Boeroc", munt uit door 
vollcdighcid' cn stclt lilies wat vroeger over dat ciland 
was gcschreven in de schacluw； bovendien toonen 
de toegevoegde Aantcekeningen W.'s grooto 
belezcnheid en zijn voorliefdc voor de vcrgelijkcndc 
volkenkundc. Na een jaar verblijf op Bocroc were! hij 
benoemd 岛t contr. dcr 3e kl. in de res. Men ado, afd. 
Gorontalo en in Maart 1872 volgdc zijne 
overplaatsing .naar de afd. Ratahan in de eigen]ijke 
Minahasa. Intussciien was hij, bij tolmacht, gehuwd 
met Josephine J. Nciirdenburg, doc liter van zijn 
voogd, cn mocht hij het voorrecht smaken dat dit 
huwclijk door zijn vadci\ zcndeling te' Tomohon, 
were! ingeze- gend. Ook in de Minahasa legde W. 
zich met ijver too op de kennis der bevolking, - 
getuige zijn opstellen: Het landbezit in de Minahasa 
(Bijdrage tot de kennis van het landbezit in den Ind. 
Archipcl)： Lanclvcrkoop in. de Minahasa (Meded. 
Ned. Zend.gen. 1873, bl. 107, '74, bl. 227); Het 
afplatten van het voorhoofd bij de .Alfoeren van de 
Minahasa: en lets over naam- geving cn eigennamen 
bij idem (Tijdschr. Bat. Gen. dl. 21, bl. 374, en 22, bl. 
363). In hot laatst van 1875 werd W. verplaatst naar 
Sumatra's Wcstkust in de onderafd. Sipirok (res. 
Tapa- noeli), waar de Regeering een kundig 
ambtenaar bchQcfdc. Den 26en Mei 1876 word hij 
bevorderd tot controlcur le kl., maar reeds te voren. 
was hem, wegens zijn groote bekwaamheden en tact 
oni met de bevolking, oin te gaan, de tijdelijke 
waarncming van het assistent-residentschap van 
3Iandai)in<r tor：vcrtrouwd. Met het oog op zijn 
verge!ijkcnde cthnologische studien kon W. gecn bcl 
erc afdceling treffen: ecn strcck met Batak- sche en 
Malcische bevolking en deze bestaande uit Chris! cn-
inlanders, Mohammedancn cn heidc- ncn. I'jvcnals in 
de Minahasa en ciders, begon \V. zich onmicldellijk 
op de talon der inhecinsche be- woners tc ]<；<fgcn. 
Maar de drukke werkzaam- heden ;ils ambtenaar, 
gevoegd bij zijn onver- jjoosdcii '/<•(•：-(csarbeid, 
maakten hem overspan- nen, zoo«l；i.t in be'jin 1880 
ecn verlof tot herstel van gezondlifi<l nooHzakelijk 
block, fn Nederland xckonir-n \ i：」小，l)ij zich te 
Rotterdam, cn ver- trok na sledits wcijii'xc maanden 
rust naar Leiden oin de vaii Prof. Kern in het 
Sanskrit 
< n van Prof. <I<■ (iocje in het Arabisch te kunnen 
vol<;cn : tev(u>- vcr.sf hafte hij zich <le voorlichtiug- 

v a n bekwanic jurist on vooi' het gebied der vergc- 
Iijkci)(l(? i«rhL：<en genoot den om- gang van Dr. 
Snouck Hurgronjo. In 1881, bij de 

van do Lcidsehc gcmeentc-inHtel- 
ling tot oj))ei<ling van Ind. ajubtenaren, nioest ccn 
lector vo(>r de land- fii volkcnkunde van N.O. -1. 
worsen benoemd en wcrcl Wilken daartoe 
aangcwczcn. fnmiclflcls publiecerdc W. vcrschil- 
Icnde monograpliiet'ii, als: Over do primitieve 
v(jrinen van het huwclijk den oorsprong van het 
huisgezin; Over do verwantschap cn het huwclijk* en 
erfreclit bij de volkcn .van den Ind. Arc hi pel; Het- 
strafreclit bij de volkcn van het Malcischc ras; JIct 
crfrechb op Nias; Hot inatri- archuat bij de oude 
Arabieren; Do betrekking tiisschcn menschen-, 
dieren- cn j)lantenleven naar het volksgeloof; cn Het 
animismo bij do volkcn van den Ind: Archipcl; alle 
hot stcmpcl d rage nd van grondige studio cn groote 
kennis. Reeds in 1884 viel W. de zeldzamc cer te bcurt 
door den Senaat der Leidschc Universitcit to worden 
benoemd tot doctor lionoris causa in de 

taal- en letterkunclo van den Archipcl en in het 
voJgend jaar, den 27cn April, volgdo zyne 
bcnocming tot hooglceraar in de letteren cn wijs- 
begeertc aan diezelfdo Universiteit, ter vervan- ging 
van Prof. P. J. Veth, die wegens 70-jarigcn leeftijd 
verplicht was zijn ambt neer tc leggen. Prof. Wilken 
aanvaardde zijn ambt den 16en Sept. 1885 met een 
rede getiteld: „De vrucht van de beoefening der 
othnologie voor de verge- Jijkende 
rechtswetenschap”. Ongetwijfeld vor- derden nu W.'s 
bezigheden en als hooglecraar en als lector (welke 
functic hij op verzock geheel belangeloos bleef 
waarnemen tot de opheffing van de gemeentclijke 
Indische Instelling) veel tijd, maar alsof hij besefte 
dat voor hem geen lang levcn was wcggelegd, en dat 
hij ten bate der wetenschap raocst woekcren met zijn 
tijd, volg- den de monographieen elkaar nu nog 
sneller op； „met koortsachtige haast" zooals een 
zijner bio- grafen (Quarles van Ufford) het uitdrukt. 
Al zijne geschriften hier to vermelden zou het bestek 
nict toclatcn； men zie hiervoor de aan het slot 
genoemde biografieen. Alleen de uitvoerigste 
moeten vermeld, nl.: Plechtigheden en gebruiken bij 
verloven en huwelijken bij de volken van den 
Indischen Archipel; Het shamanism© bij idem; Het 
pandrecht bij idem; lets over de mutilatie der tanden 
bij idem; lets over de schcdelver- ecring bij idem； 
De couvado bij idem； De ver- breiding van het 
matriarchaat op Sumatra； Over het huwelijks- en 
erfrecht bij de volken van Zuid-Sumatra； De 
hagedis in het volksge- loof der Malayo-Polynesicrs; 
Oostersche en Westersche rcchtsbegrippcn; Ueber 
das Haar- opfer und cinigc andere Trauergebrauchc' 
bei den Volkern Indonesicns, enz. cnz. Al deze 
bijdragen, bene vens de t^ilrijke niet genoemde, 
publiceerde W. in de jaren 1885—1891, mecst alle in 
tijd- schriften, vooral Ind. Gids en Bijdragon T. L. en 
Vk.kunde v. N.-I. Maar toen bleek, dat hij van zijn 
nature nict sterk lichaam al te veel had geverge!； 
zijn verbazende geestkracht had hem lang staande 
gehouden, maar eindelijk werd hij den len Juli 1891 
bedlegerig en overiced den 28en Aug. d. a. v. op den 
leeftijd van 44 jaar. 

Welk verlics de ethnologische wetenschap in het 
algemeen en de vergelijkende Indologische in het 
bijzondcr door het overly don van Wilken, van wicn 
nog zoovecl verwacht werd, hceft ge- Icden, is door 
verschillende gcleerden in het licht gesteld (zic de 
lovcnsbcrichten). W.'s verdienste- lijk 
cn»samenvattend dictaai were! nog na zijn dood, 
hoezeer in onrijpon vorm, onder den titcl van 
,,HandIciding voor do vergclijkonde volken- kunde 
van Ned.-Indiii", door C. M. Pleyte Wzn. in 1893 
uitgegoven. Eene voortreffelijko uitgave van alle 
weaken van Wilken in vier deelen met registers, van 
Mr. F. D. E. van- Ossonbruggcn zag in 1912 het licht. 

Ten slotto een opgave dor uitvoerigste necro- 
logieen van W.: I. Ter nagcdachtcnis van G. A. 
Wilkoi), door H. Kern, (Ind. Gids, 1891, dl. 2, bl. 
1705); IX. Do cthnologische studien van G. A. 
Wilken (met oeno zoo good als vollcdigc lyst zijner 
geschriften in chronologischo ordc gerang- schikt), 
door P. J. Veth (Intern. Archiv. f. Eth- nogr., Bd. IV, 
1891, bl. 282)； III. G. A. WUken, 1847 — 1891, 
door W. van der Vlugt (De Gids, 1891, dl. 4, bl. 168); 
IV. George Alexander Wilken (mit Portriit), door J. 
D. E. Schmcltz (Globus, Bd. LX, 1891, bl. 193); 
V.Ter nagedach- 
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tenis aan G. Wilken, door J. K. W. Quarles van 
Ufford (De Economist, 1891, dl. 2. bl.. 720)： 'VI. 
Ter herinnering aan G. A. Wilken door5 C. M. Pleyte 
Wz. (Vragen van den Dag, dl. 16, 1891. bl. 680); VII. 
In Memoriani, door M. B. (Tfldschr. Binn. Best., dl. 
VI. 1892, bl. 215); VIII. Levensbericht van G. A. 
Wilken (met" portret en lijst van geschriften). door 
T. H. der Kinderen (Bi]dr. Kon. Inst. Ve Volgr., d). 
7, 1892, bl. 】39);】X. George Alexander Wilken, 
door M. J. de Goeje (Jaarbock van de Kon. Ak. van 
Wetensch. voor 1S92. bl. 28); X. Ter herinnering aan 
G- A. Wilken, door P. A. van der Lith (Almanak der 
Indologische Vereeniging, 1893; bl. 157； zie ook 
Leidsche Studenten- Almanak, 1892). 

WILKEN (NICOLAUS PHILIP). Vader van G. A. 
Wilken, werd geboren 10 Mei 1813 te Aurich (Oost-
Friesland) en genoot zijne opleiding te Barmen, 
Nutternioor en Rotterdam. In 1840 werd hij door het 
Nedcrl. Zendelinggenootschap naar Indie gezonden 
en kwam in Jan. 1842 te Menado^ eenige maanden 
vond hij daar en te Tanawaiigko werk en vcstigde 
zich vervolgens te TomoKoiH waar hij, behoudens 
cen kort verblijf in Bolaang-^Iongondou in 1866, tot 
zijn dood (22 Febr. 1878) met groote toewijding en 
met toe- nemend resultaat arbeidde en zich o. m. 
verdien- stelijk maakte voor de door hem gestichte 
op- leidingschoo) voor hulpzendelingen 
(penocloengs) die, zij het ook in gewijzigden vorm. 
nog bestaat. Zijn groote kennis van taal, land en volk, 
blijkt o.a. uit zijn uitvoerig opstel: Bijdragen tot de 
kennis van de zeden en gewoonten der Alfoeren in 
de Minahasa (Mcded. Ned. Zendel. gen. dl. 7, 1863, 
bl. 117, 189, 371). In gezelschap van den zendeling 
J. A. T. Schwartz ondernain hij een reis naar het 
landschap Bolaiing-Mongondou (grenzende aan de 
Minahasa), met het doel kennis te vergaderen 
omtrent dat- rijk, in verband met een voorgenomen 
vestiging van z<Jidelingen aldaar. Ook deze reis 
droeg voor de wetenschap goede vruchten ； de 
resultaten werden in de Med. Ned. Zend. gen. (d】
.XI, 1867, bl. 1, 42, 225; XII, 1868, bl. 189) 
gepubliceerd. Afzonderlijk verscheen nog van zijn 
hand (*uitgegeven door r G. K. Niemann)： 
Bijdragen tot de kennis der Alfoersche taal in de 
Minahasa, Eerste stuk, Rotterdam, M. Wijt en Zonen 
,1866, 8\ 

Necrologie: zie Maandberigten van het Ned. 
Zendel. gen. voor het jaar 1878, 80e jaarg., bl. 91 
vgg. • 

WILKENS (JOHANNES ALBERTUS). Ge- boren 
den 29en Juli 1813 te Grcsik, trad in 1833 in dienst 
als eleve van het fnstituut voor de Javaansche taal en 
opleiding van ambtenaren te Soerakarta en klom op 
tot controleur der 2c klas- setiy de «ultures. Jn J 835 
werd liij tot onderwij- zer aan dat Instituut benoeind, 
speciaal voor het Javaansch en om C. F. Winter 
terzijde tc staan, die toen reeds een opdracht had tot 
samenstel- ling van een Jav. woordenboek. Na de 
opJu?ffing van genoemd Instituut in 1843 werd 
Wilkens op wachtgeld gesteld, maar spoedig daarna, 
op voorstel van den resident van Soerakarta. onder- 
steund door het Bat. Gen. van K. enW., bij Gouv. 
besluit van 19 Januari 1844 no. 9, in ac.tieven dienst 
hersteld en te zamen met Winter belast met de 
„zamensteHing van een uitvoerig verkla- rend 
ornschrijvend Javaansch en Nederduitsch 
Woordenboek**. In 1848 ging hij voor Gouv. re- 

kening naar Nederland, vcrgezeld van den Solo- 
schen J avaan Sastra Tama, ten cindc, in het belting 
der Dclftsche academic en van de Javaan- schc 
taalstudie, samen te werhen met Prof. T. Roorda 
；】)in 1851 keeixle hij naar Java terug. Tot 1859 
werkte hii daarna met Winter samen; sinds 
diens.ovcrlijcren werd de arbeid op's Lands kosten 
door hem alleon voortgezet cn tot. een goed einde 
gebracht. Het resuftaat van Winter's en Wilkens, 
jarenlang werken aan het groote Ja- vaansche 
Woordenboek, bcrust thaiis in liand- schrift van 26 
folio-deelcn in de Uniycrsitcits- bibliotheek te Leiden 
(Cod. 2250), terwijl de 7ucuwe~^ewefking door 
Wilkens-allccn er in 43 folio-din. berust, zijnde ecn 
afschrift onder toe- zicht van Dr. Gunning 
vervaardigd naar het origineel in het Translaat-
Buveau te Soerakarta. Dit „ Woordenboek van den 
gelcerden Wilkens5* is op ruimc wijze grondslag 
geworden van den in 1901 verschcnen 4en druk van 
het Javaansch- Nederlandsch Woordenboek 
Gericl<e-Roorda, vermeerderd door Dr. A. C. 
Vreede en Dr. J. G. H. Gunning; gclijk in de 
Voorredc van dL 1 ge- zegd woixlt. Des tc nicer 
klemt nu ecliter de wensch van Dr. Brandes in 
Tijdschr. Bat. Gen., XXXII. 1889, bl. 201, cn 
desgelijks van Kiliaan in Ind. tfids, 1902, I, bl. 430: 
dat het „titelblad [van gezegd woordenboek] dan ook 
medc jnet Wilkens' welklinkenden naam moge 
prijken, in plaats van met dien van Gericke en Roorda 
alleen." 

Reeds in 1844 verscheen een proeve van be- 
werking van Wilken's en Winter's Woordenboek in 
het Tijdschr. van N.-I. '(dJ. I, bl. 1) ； verder gaf 
Wilkens (eveneens met Winter) in het- zelfde 
tijclschr. (6en jaarg., J844, dl. Ill, bl. J. 105, 219; IV, 
bJ. 1; 7cn jaarg. dl. I, bl. 29】; 8en jaarg. dl. I, b]. 1) 
cen uitvoerige verhande- ling getiteld: 
„Aann)erkingcn op de Jav. sjiraak- kunst van A. J). 
Cornets de Groot"; een uitgavc en vertaling, met 
inleiding — alle drie anoniem van het wajang-
verhaal Prcgiwa in 8cn jaarg. 1846, dl. II, bl. 1 — 98; 
verder een „Overzigt dei- geschiedenis van Java, 
grootendeels uit oorspron- kclijke inlandsche 
bronnen gepuf, (jaarg. 1849, dl. II, bl. 205); cn gaf hij 
den tekst, met vcrtaling en woordenboek van het 
Javaansche gcdicht Se- waka (jaarg. 1850, dl. II, bl. 
289, 383； 1851, d】.I, bl. 464). met in den aanhef 
belangrijkc jncdedco lingen over Jav. muziek, bl. 
390- 396. Ook zij genoemd zijn brochure „Hel 
inlandschc kind in Oost-Indie en iets over den 
Javaan" (Amsterdam 1849), in hoofdzaak cen 
pleidooi tegen de z.i. onbillijke achteruitsteliing van 
Indo- Europeanen. 

Na zijne pensionneering in 1883 blecf W. tc 
Soerakarta wonen en overlwd cr <l(；n J 9cn De-
cember 1888. Hoewel Wilkens onschatbare dien- 
•sten bewezen heeft, zijn levcn lang, aaji de bcoc- 
fening der Javaansche taalwetenschap, zijn zijne 
groote verdionsten niminer in voldoend licht gc- 
steld. Ecn nccrologie van Wilkens ontbreekt, 
daargelaten het onbeduidende en foutieve stukje in 
Ind. Gids, J889, I, bl. 442. Zie echtcr het ,,Jn 
Memoriani "afgedrukt in de te Soerakarta ver- 

i) Zie over clicn „niet gehecl onbcschaafden 
(sic) Javaan, een klerk in dienst van den Rijks- 
bestierder van Soerakarta',, het Voorberigl in 
Roorda's Jav. Grammatica, (len druk), Amst. j 855, 
b). VI. Van hem zijn de 4 Vertellingen, van het 
Javaansche Leesboek. 
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schijncndc courant „De Niouwe Vorstcnlanden" 
van 21 December 1888, no. 149. 
WILLEMS-ORDE (MILITAIRE). Deze, do oudfte 

der bestaande Nederlandschc Ordcn, word ingcsteld 
door koning Willem I, by de wet van 30 April 1815 
no. 5 on strekt tot bclooning cn tot aankweeking van 
uitstekende (laden van moed, beleid en trouw, 
bedreven in den oorlog ter zee of te land. De koning 
is Grootmcester der Orde, die uit vier klassen 
bestaat: Ridders le kl. of Grootkruisen, R. 2e kl. of 
Kommandeurs, R. 3e kl. en R. 4e kl. « 

Het versiersel der orde bestaat voor de R. 3e kl. 
uit een wit gecmaillcerd kruis, met 8 gou- den 
gcparelde punten. Op de armcn van het kruis de 
woorden: Voor Moed, Beleid, Trotttv. Daarover ligt 
het Bourgondisch kruis, bestaande uit groene 
laurierstokken, saamverbonden door een gouden 
vuurslag, op de tegenzijde vervangen door cen blauw 
gecmaillcerd medaillon, waarop in een lauwerkrans 
W, alles gedekt door eene gouden koninklijke kroon. 

De Groot kruisen dragen een zilveren ster, 
geborduurd op den rok cn het juweel van de orde aan 
een breed lint, en echarpe. De K o m- m a n d e u r s 
hebben het ordetecken geborduurd op den rok en het 
juweel aan etn lint en sautoir om den hals. De R. 4c 
kl. hebben een klciner O.tcekcn dan de R. 3e kl., met 
punten, vuurslag en kroon in .zilver. Het lint is 
oranje, met 2 smaile, donkerblauwe strepen. 

D。inilitairen. die gecn officiersrang hebben, 
krijgcn als R. 3c en 4e kl. levcnslang cene rid- 
dej'boklij. Het bedragdaarvan werdgcwijzigd bij de 
wet van 31 Ucucnibcr 1920 (Stb. No. 941) en wis- 
scJ tal naar gclang van den rang van den gedeco- 
reerde, af van / 230 tot / 120 voor de R.4e kl. R.3e 
kl. out vangen het dubbcle van het voor R. 4c kl. vast 
gest ■,Ido bed rag .In ] 906 werd eene conimis- sie 
tot herzicning van de bepalingen betreffende d” 
toekejining van I'iddcrsoklij ingesteld, do ch 
omtj'enb ilc wci'kzaanihcden van die conimissie is 
nooit icts naar buiten ^<!blcken. Ook is blykcns 
ine<le<le<-liii/ van <len ^Minister van Oorlog in de 
Staten-<h-ix-j-aal <-<*n herziening van de wet en 
van JK-I nader te nocmfii reglemcnt botreffende de 
31. VV. (). in voorbereiding. * 

nil\ <><Tiiig van de wot, word bij Kon. be- -
luit v；m 2~> .1 uni 1815. no. 10, vastgesteld een 
..Kcgli-iix jit van a<l riiinist rat ic.tni discipline voor 
de M. \V. <)." X'olgcns <Iit regiement moot het 
ingevoltre <!<• w<?1 uit 7 n l)estaa!i<l kapittel <l< 
n kmiin(z dicnei) van ad vics op alles deze orde 
betreffende, nicer bepaaldelijk omtrent de voor- 
draclitcn <-n aanvragen oin in de orde te worden 
aangenoriien. Het hoeft cchter als zoo- 
danig nonit bestaan. Wei is bij Kon. bcsl. van 23
 18(>5 no. 52 een kapittel ad hoc benoemd 
geweest voor liet 50-jarig feest der orde, maar (lit 
hceft do in do wet oinsclircvcn tank nict to vervullen 
geliad. 

Aim hot rcgl(5nicnt ont-Icencn wij nog cenige bij- 
zonderheden. Bij het ontvangen der dccoratie leggen 
de Ridders cen ecd af. Een gcdecorecrd ondcr- 
offi(jcr, sold an t of mat roos ontvangt van schild- 
wachlcn lictzelfdo ccrbetoon a Is aan ccn. officier wo 
rd I bewezen. Elk jaar zou een feest van de Orde 
gevierd mocten worden, maar het artikcl, dal dezc 
periodicke fecstviering voorschrijft, is eene doodc 
Jettcr gcblcven. Als een korps in zijn gehecl hceft 
uitgeimuit, kan het vaandel of de 

standaard met de M. W. O. versierd worden (in' Indie 
het 3e en het 7c bat. Inf.) 

De e e r s t e onderscheidingen in de orde wer- den 
bij het Kon. besluit van 8 Juli fSla no. 15 vorlccnd. 
aan hen, die zich bij Quatre Bras en Waterloo hadden 
onderscheiclen； onder hen was de Prins van Oranje 
(later Willem II), die zoo het eerste Grootkruis 
ontving. In 1816 verwierf de marine hare eerste 
ridderkruisen, toen een cskadcr van 6 
oorlogsschepen, onder den vice- ad miraal J hr. T. F. 
van der Capellen, den Bey van Algiers, die de 
Mid.dellandsche zee door roof- tochtcn onveilig 
maakte, door cen bombardc- ment van vloot en stad, 
tot het aannemen onzer voorwaarden dwong. De 
eerste ridders van het ieger in O.-I. zijn de deelnemers 
geweest aan de expeditie van zee- en landmacht, die 
in 1817, onder den schout-bij-nacht M. Buyskes, een 
opstand dempte op Ceram, Saparoea en andere 
eilanden in de Molukkcn. 

Meermalen hebben Ook civiele ambtenaren het 
kruis der M. W. O. weten te verwerven, wegens 
moedig en beleidvol. optreden in Indie. 

Nauw verboriden aan de M. W. O. zijn twee 
andere militaire onderscheidingen. Was in het 
Reglement van Orde (art. 13) bepaakl, dat wie 
bijzondere aandacht trekt door uitmuntend ge- drag 
tc velde, zondcr reeds te vallen in de termen om tot 
Ridder benoemd te worden, e e r v o 1 v e r- m c 1 d 
zal kunnen worden bij afzonderlijke dagorder voor 
het leger of de vloot, bij Kon. besluit van 8.September 
1877 no. 20 is een onderschei- clingstecken ingesteld 
voor de aldus eervol ver- melden. Het bestaat in eene 
koninklijke kroon van vcrguld metaal, te hechten op 
het lint van het eerctccken voor belangrijke 
krijgsverrichtin- gen. Wordt dezelfde persoon meer 
dan ccnmaal eervol vermeld, dan draagt hij onder die 
kroon een Arabisch cijfer, aangevende het aantal 
malcn, dat hem eene eervolle melding te beurt is 
gevallen. . . 

Ook niet-Europccschc burgers en militairen 
kunnen in de Al. W. O. worden opgenomen； voor 
hen we rd bovendien bij het Kon. besluit van 1839 
no. 102 (Ind. Stb. no. 27) ingcsteld de „mcdaillo 
„voor nioed en tiouw tfer belooning van hen, die .,in 
N.-1, in Nederlandschen krijgsdicnst, uitste- „ kendo 
da den verrichten cn niet behooren tot ee- „nig 
Europecsch korps of van geene Europeescho 
„afkoinst z^n." Oorspronkelijk werd do medaillo 
gedragen aan een blauw lint, maar in 1869 (Kon. bcsl. 
van 1-1 November no. 17) werd dit vervan- gen door 
hetzelfde lint als de M. W. O.. tcrwijl bij Kon. besluit 
van 7 Ma art 1898 no. 63 (Ind. Stb. no. 167) de 
medaillo word vervangen door een kruis met 4 armcn 
gcspletcn tot acht punten, in het midden een schild, 
dat aan do voorzijde den Ned. Lecuw vertoont cn aan 
de keerzijde do woorden „Kouinklijk Huldebljjk'' in 
Javaansch of Alalcisch lettcrschrift； tusschen de 
armcn ver- tooncn zich twee opwaarts gerichtc 
klewangs, met het kruis verbonden door een krans 
van eikenlobf en lauricrbladcn； het kruis, dat aan 
wecrszijden het opschrift draagt: „voor moecl en 
trouw", en wcl aan de voorzijde in de Ned. taal, aan 
de keerzijde in Javaansch of Maleisch letter- schrift, 
is gedekt door eene kon. kroon, die door niiddcl van 
den vuurslag daaraan is verbonden. Het kruis ― 
vroegcr ook de mcdaille — word ver- lecnd in zilver 
of brons ； in zilver alleen bif zeor uitstekende 村den 
aan hem, dio reeds met het 



784 WILLEMS-ORDE (MILITAIRE)- WILLER (TH. J.). 

bronzen kruis begiftigd is. Dragers van het kruis 
voor moed en trouw ontvangen een jaarlijksche 
toelage tot een bedrag van / 95—/ 30 voor hen, die 
met het bronzen — en van / 140 — / 40 voor hen, die 
met het zilveren kruis zijn begiftigd； het bedrag is 
afhankelijk van den rang, waarin het eereteeken 
wordt verworven. 

Literatnur： F. de Bas, Het 75-jarig begtaan der 
M. W. 0. (Milit. Spect. 1890); A. S. H. Booms, 
Neerlands krijgswezen in Insulinde, sedert do 
instelling van de M. W. 0. (2 deelen, 1902); H. 
Hardenberg, Het nation, feest te Leiden,o.a. ter 
viering van het 50-j.feest dcr M.W.O. (1865); J. W. 
H. M. Lies, De Kon. Nederl. rid- derorden, enz. 
(1SSS); G. Nypcls, De wet op de M. W. 0., Indisch 
Mil. Tijdschr. 1900, I, bl. 412 (zie ook 1900, II, bl. 
377); J. J. W. E. Verstege, Voorheen en thans (bij het 
70-j. bestaan der M.W.O.) 18S5 (zie ook Ind. Mil. 
Tijdschr. 1SS5, II, bL 950); Dczelfde, Milit. Hist or. 
terugblik op, Waterloo, Oorsprong enz. Van Legioen 
van Eer, IJzeren Kruis en 31. W. 0. (1890); De Prins 
von Wied, Feestrede bij het 70-j..bestaan der 
M.W.O., zie Het- Algemeen Handelsblad van 3 Mei 
1885; 
L. F. A. Winckel en G. B. Hoover, De 31. W. 0., 

1815 — 1890; H. P. Willemstijn, Lezing over de 
M. W. 0. in de Vereen, ter beoef. v. d. Krijgs- 

wetenschap in December 1896; F. H. A. Sabron, De 
Militaire Willems-Orde, Geschiedenis van ha ar 
ontstaan, met aanteekeningen bij de Wet 

. en het Reglement der Orde. (Uitgave Kon. 3Iil. 
也,f Academic. 1912). 

WILLER (THOMAS JOSEPHUS). Geborcn 24 
Juni 180S. kwam in December 1832 in Indischen 
dienst als„SecTetaris en fiscaal bij den oinmcgaan- 
den Regter" te Soerajjaja^ In Nov. 1834 were! hem 
het radicaal van Indisch ambtenaar toege- kend. Van 
Maart 1837 tot Ma art '40 met ziekte- verlof in 
Nederland vertoefd hebbend, were! bij 

■ in Aug. d.a.v. gesteld ter beschikking van den Gvts-
commissaris ter Westkust yan \umatra en in Nov. van 
dat jaar aangewezen als „gecoimnit- teerde voor de 
landschappen Padang La was, Tamboesy, Pane en 
Bila" met standplaats Por- tibi, Deze benoejning was 
een gevolg van den tijdens en na de Padri-onlustGii in 
die streken (1830—*38) door verschillende hoofden 
uitge- sproken wensch om onder beschenning en be- 
stuur van het Gouvernement te worden geplaatst. Toen 
deze onze eerste bezetting van Padang La- was zou 
worden opgeheven als gevolg van de vertoogen van 
Engcland bij Nederland, werd Wilier in Juli 1842 
tijdclijk en in Nov. 1843 defi- nitief benoemd tot 
assistent-resident en fd. ven- dumeester in de afd. 
Mandailing en Angkola met standplaats 
JP^Dja.boengan. WiJler's dirccte chef was A. L. 
Weddik, resident van de van 1837 —,4^ bestaan 
hebbende residentie Ajcr Bangis (waar- voor toen de 
residentie Tapanoeli met ^iboJga als hoofdplaats in de 
plaats kwam), tevens ,.hoofd- gecommitteerde voor de 
Battalandcn". Weddik had aan zijn ondergeschikten 
bepaalde punten van onderzoek in de door hen 
bestuurde streken opgegeven, De vruchten van 
Wilier's onderzoe- kingen en ambtsondervinding zijn 
neergelcgd in het artikel „Battahsche wetten en 
insteUingen 

• in Mandhding en Pertibi” in het Tydschr. v. 
-N.-I., 8e j. II, 184G, in hetzelfde jaar afzonderJijk en 

vermeerderd uitgegeven door het Batav. Ge- 
nootschap v. K. e. W. als een boekwerk van 280 bL, 
gedagteekend Augustus 1845. Deze gron- I 

dige geographische, ethnographischo, economi- schc 
en historische studio uit do eerste hand, die nog lang 
tot model cn vraagbaak heeft gediend, behandclt de 
Zuidelijke Bataks, oorspronkQlijk immigranton in 
Padang La was cn Mandailing, terwijl Junghuhn, die 
tegelijk me ler als „gecommittcerdo roor 
geographischc onderzoe- kingen in do Battalanden** 
was aangewezen, de Bataks van het stamland 
bchandelt. Door deze studie word de aandacht der 
Regecring op Wilier gevestigd voor eene belangrijke 
taak in de Mo- lukken. De Min. v. Koi. J. C. Baud en 
de G.-Gen. J. J. Rochussen gingen te radc om het 
specerij- monopolie in de Mohikken op te heffen 
zonder de planters te schaden; landbouw en handcl 
zouden de kwjjnende eilanclen weer tot bloei moeten 
brengen. Wilier werd, na van Aug. 1845 tot Febr. '46 
op wachtgeld te hebben gestaan, toe- gevoegd aan 
den „Kominissaris, Inspecteur voor Borneo, Riouw 
en Lingga, belast met eene zen- ding naar de 
Moluksche eilandeii" A. L. Weddik, zijn vroegeren 
chef, die hem bclastte met eene commissie voor 
statistisch en volkenkundig on- derzock in de 
Molukken. Hoewel door zickte be- lemmerd, 
verschenen toch drie rapporten van zijn hand: 
Beschryving van Bocroe, d.d. Ambon 2 April 1SU7; 
Instellingen der Halfoeren van het landschap Waai 
Rama, regentschap Hatililing, afd." Wahaai, eiland 
Ceram, dd. Wahaai Juli '47, en: De Halfoeren van 
Noord-Halmaheira d.d. Ternate, Oct. 1847, alle 
gepubliceerd in het Indisch Archicf van 1849. • 

Na afloop van zijn opdracht in Febr. 1848 kwam 
Wilier op wachtgeld wegens ziekte en deed hij een 
reis naar China tot herstel zijner gezond- heid. In 
October van dat jaar werd liij ass.-resident van 
Modjokcrto en in Dec. '49 van Soera- baja (voor de 
politic). Met het doc! do publicke opmerkzaamheid 
nader te vestigen op Boer<>e voor kolonisatie, ook 
van Europeanen, schreef hij in 1849 nog cenc 
brochure: Exploitatie van Bo< - roe. In April 1850 
werd Wilier resident van <l<： Westerafdeeling van 
Borneo； in Nov. J853 van Riouw cn O. Eene 
dreigende oogzickte noo]»tc hem in Febr. 1855 met 
verlof naar Holland te gaan, waar hij drie jaar later 
werd gepension* neerd met toezegging weder voor 
Lands (licnsl in aanmerking te mogen komen als het 
gevaar voor het verlies van zijn ge%icbtsvcrmog<-n 
mocht wijken. Tot zijn overlijden to 's-Graven- hage 
op 14 April 1865 is Wilier nog ijvcrig werk- zaam 
geweest. Hij werd lid van de Staatscoin- missie voor 
Kolonisatie (zie onder KOLONISA- TIE) van 1857; 
vertegenwoordiger van het I)e- parteincrit van 
Kolonien in de Rijkscoinmissie voor de Statistiek 
van 185% bestuurslid van het Kon. Instituut v. d. T. 
L. en V. v. N.-J., terwijl hij oj)uitnoodigjng van den 
Min. v, Koloilien in 1859 indiende een „Memorie 
van onderzoek “n toelichting der Siaksche 
aangelegenheden 1854 1859." 

Het oud-lid van den Raad van Indie Jhr. J. 1>. 
Cornets de Groot van Kraaijenburg gaf als pro-
paganda bock voor de opheffing dcr Alfoersche 
bevolking en mogelijke Europeesche exploitatie en 
kolonisatie van Boeroe in 1858 te Amsterdam 
opnieuw Wilier's studies ter zakc uit, ver in cerci erd 
met „Nadero toelichtJngcn'' van dozen cn met 
gegevens van Dr. P. Blecker, zendeling Roskott e.a. 
onder den titel: Het eiland Bocroc, zijne exploitatie 
en Alfoersche instellingen, door 
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T. J. Wilier, mot bijdragen en toelichtingcn in .verband 
tot Europecsche kolonisatic in N.-I. Met kaart en 
tabellen. 

Aan do Rijkscommissie voor de Statistiek werd in 
Jan. 18G1 verzocht haar gevoelen tc uiten over een 
plan betreffende poriodieke volks- tellingen in Ned.-
Indie. Wilier*s gevoelen week af van dat der 
mccrderheid in de sub-commissie ad hoc, in het 
antwoord uitgedrukt; alleen zijn medelid Sloet tot 
Olthuis stond aan zijn zijde. Zijn mcmorie van 
bedenkingen is op vcrlangen der commissic 
tiitgegeven als： T. J. Wilier, Volkstelling in Ned.-
Indie, 's GravOnhage 1861. Met zijn gewonc 
nauwgezetheid geeft hij daai'in de moeizaam 
vergaardo bevolkingstabellen en zet hij de bezwaren 
ecner eenigszins betrouwbare telling uitcon. 

Het in Willer's tijd zoo actueele vraagstuk der 
slavernij, waarmee hy door zijn werk onder de Bataks 
vooral in aanraking was gekomen, be- hield ook na 
zijne pensionneering zijn aandacht. In verband met het 
eerste rapport (1855) der Staatscominissie van 1853 
oin maatregelen voor te stellen ten opzichte der 
slavernij in de Ned. Kolonien schrecf hij : La question 
de Fesclavage aux Etats-Unis, Ld Haye 1862, waarvan 
tege- lijkcrtijd ook cene oplago verscheen „par un an- 
cien fonctionnaire des Indes neerlandaises". Daarin 
wilde hij de in. Ned.-Indie opgedane cr- varingen 
dienstbaar * maken aan de oplossing van het 
slavcnvraagstuk in Amerika. L.”' 

WILLIGEN-RIVIER (VAN DER). Een gedeelt6 van 
den middenloop dor Mamberamo (zie al- daar). 

WILLUGHBEIA FIRMA Bl. Fum. Apocynaceae 
Akar gcrip besi (MAL.), Kardt akar geroctock (SUM, 
W.K.), Kar 机 boekoe (PALEMB.), Ta hoi (LAMP.), 
Tjoengkangkang (SOESD.). Een zeer groote liaan, die 
over den gchcclcn archipcd ver- breid is en die bekend 
is om het grootc gelialte aan dat 
geinakkclijk coagulcert en 
w.iariiit iH'-n rul)l)erbcrci(lt(ZicCAOUTCHOUC). 

WILSEN (FRANS CAREL). Geboren tc Wce- ncn 6 
April 1813, uit het huwelijk van B. Wilsen en J. van 
<I<_T Bank, blijkbaar Ncdcrlanders, al- daar 
wonendc. Trad in J)cc. 1841 in Nederland in inilifairen 
dimt als volontair, ging in Mei 1842 als herporaal naar 
Indie, waar hij bij de Topo- gr.ipliisch<- opiirininu van 
Sumatra's Weslkust gcj)laatst J n J 846 kwafii liij aan 
het Topo- grapbisch Bureau te Batavia, word in 1847 
ver- [)lual st iiaar Scmarang, cn tocn naar WillcTn I, 
waar hem, in zijn kwalitcit (sinds 1845) van 3e 
teckcnaar der genio, bij BcsJ. 31 Maart 1849, no. 4, te 
zibinen mot <lcn adj.-onderoff. Sclionbcrg Mtiller als 
adjunct,^oor G.-G. Rochusson werd opge(lragen de 
basreliefs van den Boroboedoer af tc teekenen. Vi er 
voile jaren blcef hij daar werk- zaam; een 
buitengewone bolooning bij Bcsl. van 1 Mei 1853, no. 
11 wloot voor beiden dicn arbeid af. Van April 1819 
—Juli 1853 hebhen beiden 988 basreliefs oj) 476 
bladen afgetcokcnd; Wilsen ver- reweg het incest en 
het best. In dozen rcusachti- gen Iceken-arbeid bestaut 
het voorname werk vun WilHcn, hocwel hy door zijn 
oudheidkundigo bcschrij vingen o.a. vun den 
JJoroboedoer en MQn- (loet epn degelijk opnierker, en 
door een paar van zijn Jater vcrschenen romans ecn 
vaardig- Hchrijvcr zich toondv. 

Zijn verdere loopbaan bij den topographisclien 
dicnM mist belang. Hij bracht het ook niet ver- 

der dan chef der top. opneming van Tegal (1865), 1c 
teckenaar aan het. Topogr. Bureau (1869), en daurna 
chef van hot teckenbureau bij de Statis- tiekc opneming 
van Java (1871), als hoedanig hij in Maart 1876 
gepensionneerd word. Hij stierf te Semarang op 22 Mei 
1889. Van Dec. 1867 —Nov. 18G9 5vas hij tot herstel 
van gezondheid in Nederland terug geweest. 

Zijn teckenarbeid is volledig tot zijn recht ge- komen 
door de uitgave dor platen bij Leemans' Boro-Boedoer 
(1873), waaf men in Voorrcde, bl. xni — xxi kan lezen 
hoe het leeuwendeel van dezen arbeid Wilsen's werk is, 
cn op bl. XLV — XLVTII, hoeveel Leemans ook tc danken 
had aan Wilsen's drie beschrijvingcn van Boroboedoer, 
waaCrvan 2 lijvige hss. Wilsen's naam wordt dan ook 
by Leemans op het titelblad tweemaal en voorop 
vermeld. Editor valt niet te ontkennen, dat er zeer 
gegronde aanmerkingen zijn inge- bracht tegen de 
betrouwbaarheid van het teeken- werk； niet alleen 
heeft Wilsen zijn veel minder bekwamen medewerker 
niet voldoende gecon- troleerd, maar ook in hetgeen hij 
zelf leverde, heeft hij wel eens wat te veel zijn fantasie 
laten werken. Het voornaamste bezwaar is cchter, dat 
onder Wilsen's zoetclijke wijzc van tcekenen de 
reliefkunst het meest karakteristieke verloor en in 
bedenkelijke mate verwaterd word ； zoodoende zijn 
deze platen noch betrouwbaar materiaal voor 
wetenschappelijke studie, noch geschikt om de 
kunstwaarde van Boroboedoer te doen kennen. Zio 
dienaangaandc de „Archaelogische Beschrijving van 
BarabuQur" door Dr. Krom (1919) p. 30-35 en 768-771. 

Voor het levcn van Wilsen zie men ,,De Loco- 
motief" van 25 Mei 1889. Een gedeeltelijke auto-
biographic gaf hij in zijn „Lain doeloe, lain saka- rang, 
of voorheen en thans. Schetsen uit Oost- Indien, Amst. 
1868 — 69, 2 din. — een. vroeger vermaard book — ； 
en over zijn verloftijd in Nederland :,,Waar Europa. 
Tafereelen uit het leven van Ned.-Indisch-gasten buiten 
Indie", Leiden 1871, 2 din. Van oudheidkundige studien 
ver- schenen in druk： „Boro Boedoer" (Tijdschr. Bat. 
Gen., I. 1853, bl. 235 — 303); „€)udheden in Che-/、' 
ribon" (ibid. IV： 1855, bl. 146 —166, met 6 platen； 
bl. 487 — 490, mot 1 plaat en VI, 1S§7. bl.- \ 57 — 68, 
met 7 platen); ,,Dc Boeddhistische Tric- inoerti op Java, 
voorgesteld in den tempel te M知doct" (ibid. X犯 1873, 
bl. 166-191, met 6 platen). Deels ook oudlicidkundig 
zijn: „Bijge- loovigheden der Soendaneezen" (ibid. IV, 
bl. 465 一486, met 1 plaat： en VI, bl. 75 — 96, met 2 
platen), en “Fragment uit cene beschrijving van do res. 
Bagelen" 1802, bl. 443 —met" 
3 platen). Wilsen is ceil der'cersten op Java geweest, die 
zijn opstellen tevens illustreerde. 

WINDEN. Zic KLIMAAT. 
WINDESI. Landschap op do Noordkust van Nicuw-

fiuinea, gelegen aan do Westzijde der Wandainmonbaai 
(Westkust der Gcelvinkbaai). In de ^elijknamigo 
hoofdplaats zijn zendolingen gevestigd der Utrechtsche 
Zendingsverceniging: men kan clan ook in do 
„Maandberichten>, dier Verceniging bijzonderheden 
ointrent de bovol- king dezer nog weinig bokende 
landstrckcn ver- ncnion. Zie ook: J: L. D. van der Roest, 
Uit het levcn der bovolking van Windessi, Tijdschr. 
Bat.1 Gen.. Doel 40 (1898), bl. 150 vgg. 

WINDOE. Zie TIJDREKEN1NG. 
WINGERD. Zie WIJNSTOK. 

iv 50 
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WINONG (J AV.). Zic TETRAMELES. 
WINTER (CAREL FREDERIK). Geboren 5 Juli 

1799 te Djokjakarta uit het huwelijk van J. W. Winter 
CEr7 L. Karnatz. In 1806 ver- trok het gezin naar 
Soerakarta, in welkc plaats de rader was aangesteld 
tot translateur in de Javaanscli(5 taal. Reeds spoedig 
bleek de voor- liefde van den jongen Winter voor de 
Javaansche taal, en na een dcgelijkc opleiding door 
zijn vadei* werd hij op 15 Febr. 1818 reeds benoemd 
tot adjunct-translateur iil die taal. Nadat zijn vader op 
23 Jan. 1819 genoodzaakt was Solo te verla- ten. in 
rechten opgeroepen naar Seinarang, nam W. diens 
werk over en bleek volkomen voor zijn moeilijke 
taak te Soerakarta bcrekend. Bij Resol. van 29 Juli 
1825 no. 8 volgde zijne aanstelling tot translateur en 
werd hem tevens de waarneming van het notarisambt 
opgedragen. Toen later het Instituut voor de 
Javaansche taal werd opge- richt, een instelling die 
dienen moest „oni jonge- lingen in de gelegenheid te 
stellen, zoowel tot ver- krijging van grondige kennis 
in gemelde taal, als om met de inlandsche grooten en 
mindere Java- nen te kunnen omgaan en om hunne 
denkbeelden in die taal te uiten en in schrift sicllen" 
(Ind. Stb. 1832 no. 26) word Winter spoedig daarop 
belast met het geven Van onderwijs aan dat instituut 
en bleef hij daaraan verbonden tot de opheffing in ■- 
1843, welke opheffing verband hield met de,op- 
'richting der Koninklijke Akademie te DelfC^Van dit 
tijdstip af is meer en nicer WinteFs groote kennis van 
het Javaansch en van de Javaansche instellingen, 
zeden en gebruiken aan het Jicht ge- komen. Deels 
uit eigen beweging, deels op uit- noodiging van Prof. 
Taco Roorda, die aan de Delftsche Akademie als 
hoogleeraar voor het Javaansch was benoemd, 
schreef en vertaalde W. verschillende werken in en 
uit het Javaansch, waarvan sommige door Roorda in 
Nederland werden uitgegeven. Moge het waar zijn, 
dat sedert de oprichting der Akademie de beofefening 
der zoolang verwaarloosde Javaansche taal in N e- d 
e r 1- a n d met reuzenschreden vooruitging, niet 
minder waar is het-, dat Winter i n Indie door zijn 
werken«en vooral door zijn schier onaf- gebroken 
briefwisseling met Roorda en andere 
taalbe.oefcnaars een wezenlijk groot aandecl in die 
vorderingen had； zoodat men hem zou kunnen 
noemcn „dc voedende bron der Kon. Akademie voor 
het Javaansch”. In 1844 werd Winter in vereeniging 
met J. A. Wilkens van gouverne- nientswege belast 
met de samensteHing van een zeer uitgebreid 
etymologisch Javaansch-Neder- landsch 
woordenboek, doch door W.'s vele ande- re 
werkzaamhcden als translateur etc. cn voor- namelijk 
door het ernstig en nauwgezet opvatten van de hem 
opgedragen taak, vorderde de arbeid zeer weinig, 
zoodat van dit woordenboek ten slotte slechts een 
betrekkeJijk klein gedeelte, „een eerste proeve" in het 
Tijdschr. van N.-I. (6e jaarg., 1814, d】.I, bl. 1. 76, 
570) i n (1 r u k is verschenen; zie verder onder 
WILKENS. In 1846 werd W. ter beschikking gcsteld 
van het lid van den Raad van Indie Van Nes, destjjds 
gouv.- commissaris voor de Vorstenlandcn, om 
dezen in diens zending bij te staan en in het volgend 
jaar werd hem opgedragen een gedcelte der Indische 
wetgeving in het Javaansch te vertalen. 

In 1853 was bepaald, dat hij geacht zou worden 
het radicaal te bezitten van ambtenaar 2e klasse. Hij 
overleed te Soerakarta den 14en Januari 1859. 

Zijn beide zbnen F. W. Winter cn C. F. Winter Jr. 
zoomedc een klcinzoon F. L. Winter traden ii\. zekere 
mate in het voetspoor van hun vader en grootvader, 
zoodat ook dezen er het hunne too hebben 
bijgcdragen om den naani Winter voor do 
beoefenaars der Javaansche taal- en letterkunde 
onvergetelijk te maken. Een inarmeren gedenk- 
teoken)nct borstbecld door E. Lacomble werd in 1867 
opgoricht aan de voorzijde van het erf van het 
rcsidentie-huis te Solo; zic de schets in Tijdschr. v. 
N.-I. 1867, I, tegenover bl. 523. Winter's portret, 
gclithografeerd naar een teekening door zijn vriend 
en medewerker J. A. Wilkens, be- vindt zich in 
Tijdsclir. v. N.-I., 1852, II, tegenover bl. 216. 

Er volge hier een opgaaf van Winter's voor- n a a 
m s t e werken, zoo afzonderlijk als in tijd- scliriften 
verschenen, door hem zclf, of door andc- ren tijdens 
zijn leven of na zijn dood, uitgogeven: 

Javaansche instellingen. gewoonten en gebruiken 
te Soerakarta. Tijdschr. van N.-I., 5e jaarg. (1843), I, 
bl. 459, 5G4, 690; Beschrijving van de regtspleging 
te Soerakarta, Id. 6e jaarg. (1844), I, bl. 1, 99, 3G8, 
479, II, bJ. 1, 20; Romo, Een Javaansch gedicht, naar 
de bewerking van Joso Dhipoero, Verhandel. Bat. 
Gen., DI. XXI, 2e gedeelte (1847); Hangling darmo, 
bevattendc de regering, enz. .van den vorst Hangling 
Darmo. Naar een oorspronkelijk Jav. handschrift, in 
poe- zij bewerkt, ibid. DI. XXV, 9e Stuk (1853); De 
Brat&joeda, de Rama en de Ardjocna-sasra, drie 
Javaansche heldendichten, in Javaanscli proza 
verkort, Amsterdam 1845 (Uitgegeven door T. 
Roorda)； Het boek Adji-Saka, oude fabelachtigc 
geschiedenis van Java, uit de poiizie in Javaansch 
proza overgebragt, Amsterdam 1857, 2 din. (Uit-
gegeven door J. J. B. Gaal en T. Roorda)； dan de 
nog altijcl- berocinde Javaansche zamcnsj)raken, DL 
T, Delft 1848; berdruk Amsterdam 1862 (bci- dc 
druk ken uitgegeven door T. Roorda) ； 3e druk 
Amst. 1882, en 4e druk Amst. 1902 (beide druk- ken 
uitgegeven door A. C. Vrccdc); DI. J1, Atn- sterdam 
1858 (uitgegeven door S. Kcyzer) ； Kawi- 
Javaansch woordenboek, ten behoeve van deg(s- nen, 
die Javaansche gedichtcn wenschcn te le- zen, 
opgesteld, Batavia 1880 (uitgegeven door Dr. H. N. 
van der Tuuk). 

Met het oog op de beschikbarc ruimte)neen(!H wij 
met deze opsomming te moeten volHtaan en 
verwijzen belangstellenden overigens naar bc- 
staande registers op tijdscl)riftcn, in wclkc Winter 
bijcTi-agen heeft gelevcrd, (zie daartoc het art. 
TIJDSCHR1FTEN EN PERJUJ^IEKEN in deze 
Enc., <11. IV, blw459 vgg.) en vooral naar den 
catalogus der Koloniale JJi)>Jiolheek to ^-Graven 
huge, welke bibliolheel^zcer ruim van Winter's 
gescliriften voorzicn is. 

Een uitvoerige nccrologie bestaat niet van Winter; 
Van der Tuuk, die W.'s Kawi-woordenboek uitgaf, 
noemt zelfs niet eens zijn naani in de vrij uitvoerige 
voorrede; slechts in hot Tijdschr. v. N.-I. jaarg. 1852, 
J I, bl. 2J 5, en id. 1854, ],bl. 151 vindt men 
levensbijzonderlieden [door W. H. van HoevcllJ, 
aangevuld door een warm artikel [van A. B. Cohen 
Stuart] in Javasehe Cou- rant, 29 Jan. J.859, no. 9, 
terwijJ eon uittreksel uit beide bijdragen is 
opgenomen in de Handelingen 
■ en Geschriften van het fndisch Gcnootschap, 6o 
jaarg, 1859. bJ. 51 vgg.； e(fn belangrijk bijsehrift bij 
de reeds verjnelde schets van het monument voor 
Winter gaf daarop D Hfartevelt] in Tij<i- 
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schr. v. N.-I. 1867, I, bl. 523 — 528, met Biblio- 
^p*afic, bl. 529 — 531. Voor de juistc geschiedenis 
van den vadcr J. W. Winter, en het in diens plaats 
treden sinds 1819 van den zoon, zie men ^Rouffaer in 
Bijdr. Kon. Inst. 6c Rks., VI, 1899, bl. 323-327, 
aangevuld ibid. X, 1902, bl. 17-20 —en 171. - 

WINTERGREEN. Zie GONDOPOERO(I,803). 
WIRAD^SA. District met gelyknamigc hoofd- 

plaats van de controlc-afdeeling, het regcntschap, de 
afdecling 'Bn de residentic Pekalongan, met cone 
oppervlakte van 96 K.M2. Het district telt 3 
onderdistricten met 120 desa's； eind'1905 had het 
ecnc bevolking van 土 78000 zielen, waaronder 40 
Europeanen cn ongevcer 380 Chineezen. • 

WIRIAGER. Rivier in West-Nieuw-Guinea. Zij 
mondt uit op de Noordkust der Macclucrgolf, ten 
Oostcn van de Kamoendan. De Wiriagei, loopt recht 
Noord-Ziiid, terwijl hare bronnen zich bevinden in het 
centrale gebergte van do Vogelkop, op den G. Faumai 
(1500 M.), De boven- loop heet Aimau. De Wiriager 
is minder belang- rijk dan de Kamoendan (zie aldaar), 
loopt bijna evenwijdig aan dezc, is bijna even breed, 
doch minder diep. Slcchts in ha ar benedenloop wordt 
een diepte aangetroffen van 4 tot 5 vadem bij een 
grootste breedtc van 75 M. Haar eenige groote 
zijrivier (linker) is de Wanoeni, die water uit het 
Makiri- en het Tanemot-meer afvoert. 

WIRID. Verbastering van het Arabische woord 
vird. Men verstaat daaronder eene bij de mystie- ke 
godsclicnstoefcningcn to rcciteeren litanie, ecne soort 
van dikir (zic aldaar). De woorden en formuHcren dcr 
in do mystieke orden door de brooders te reeilccren 
tvirid's zijn veclal van den gron<ile.£rgcr dcr orde 
zelvcn afkonistig. 

WIROE /■)Av.. SOE U).). Zic JJCL'ALA. 
WIROSARI. Contrdlc-afdecling met gelijk- 

nainigi- Jioofdplaats van de afdecling Qrobogan, 
residentir S' niarang, bevattende de districten 
VVirosari '-n Kradenan, met con pppervlakte van 748
 Ingevolgc Gouv. Bt. vin J4 Septem 
ber J 901 No. 13 wordt deze controle-afdeeling 
tipb'lijk Ixibtuurd door den Assistent-Resident van ( 
Jrobogan, ter zjj<lr gestaan door een con- trojciir. 

WIROSARI. van de gclijknainigc con- 
11' het en de afdecling 
(u obogan, i< identic Seinarang met ecne opper- 
vlakle van 38S K.M2. cn een bevolking op ultimo 
J!)()5 van 570()0 zielcn, waarvan eon 30 tai Euro- ()(■
；■ n<-n ( U ongevcer 400 Chineezen. Wirosari is 
<!<• .-'I and plaats vaji den i：on*rolcur dcr contr61c- 
afdeciing en van adjunct-houtvestcr dcr 
houtvesterijen Noord- West - Wirosari en Noord- 
Kradenan. Het j>laalsjc is gelegcn aan do stoomt 
rumlijn J^jcrwodiuli-Blora, hceft een groo- ten pastir, 
wuar vccl rijst cn kcdel6 worden verhan(lel<l. 

WISJNOE. Eene Indische godheid, die in deix 
Wedu tot de godei) va)i het hoogste gebied bc- lioort 
cn voorgcHtckl wordt als gczel van Indra in den strijd 
tegen Ahi, de wolkvnslang. Zijn voor- iiaamste (land 
is de doorsehrijding van het lucht- j uiin in dric 
Hcbredcn, vanwaar zijn bijnaum Tri- wikranm. In do 
niythologio van het na-Wcdischc t ijdpcrk treedt hij 
vooral op als de bij uitne- mendheid kraclitigc god, die 
oin boosheid cn ongorcchtighcid in de werckl tc 
bestrijdcn, tel- kens in verscJiillcnde gcstaltcn 
nedcrdaalt, zich 

incamccrt. Dcze nederdalingen of incarnaties, 
Awatara's, zijn, naar de gewono voorstclling, tien in 
getal, nl. 1. als Visch; 2. als Schildpad; 3. als Ever; 4. 
als Man-Leeuw; 5. als Dwerg; 6. als Para^oc-Rama
； 7. als Rama, do hoofdheld van het Ramayaija en 
overwinnaar van Rawai^a; 8. als Balabhadra, zoon 
van Wasoedewa; 9. als Kfsjija, diens broedor, die als 
wagenmenner van Ardjocna eene belangrijke'rol 
speelt in het Maha- Bharata ； 10. als het witte paard 
Kalki, als hoe- danig Wisjnoo nog verschijnen moet 
in de toe- komst om de wereld van onverlaten te 
bevryden. In eeno meer philosophische opvatting is 
hij Poc- roesjottama, de hoogste geest of 
persoonlijkheid, en als zoodanig treedt hij als Krsj^ia 
op in de Bhagawad-Gita, den Zang des Heeren. De 
titel van Bhagawan, d.i. Hecre, wordt voornamelijk 
op Wisjnoe toegepast, terwijl de titel iQwara 
gewoonlijk aan Qiwa wordt toegekend, hoewel 
I^wara-Gita ook als synoniem van Bhagawad- Gita 
in gebruik is. Van b h a g. a w a n is afgeleid de 
sectenaam Bhagawata, d.i. vereerder van Wisjnoj 
Wisjnoeiet. Uit het feit dat Wisjnoe de bij uitstek 
werkzame godheid is, die telkens de orde in de 
wereld herstelt, heeft zich de voorstel- ling 
ontwikkeld, dat hij in de Indische Trimoerti degene 
is, die de wereld in stand houdt, terwijl Brahma de 
schcpper en Qiwa de vernielcr is. Doch deze 
voorstelling is van betrekkelijk laten tijd. De meest 
gewone namcn of, wil men, bijnamen, van W. zijn 
Hari (o. a. ook Zon beteekenende), Narayana, 
Kysjija, Triwikrama, Poeroesjottama, Madhawa. 
Zijno gemalin is Laksjmi of Qri, de godin van 
Schoonheid en Fortuin: zijn rijdier is Garoc(;la, de 
slangcndoodendc reuzenvogel. De nicest gewone 
voorstelling van Wisjnoo is, dat hij afgebceld wordt 
als slapendc in den oceaan en rustende op de 
gekronkeltje wereldslang Qesja, terwijl uit zijn navel 
cen lotusstengel opschict, op welks bloeni Brahma 
gezeten is. ' 

WITRIWAI. Landschap aan de Noordkust van 
Nieuw-Guinea, ten Oosten van Takar, en zijn naam 
ontleencnde aaii de aldaar uitmondende rivier, wclke 
zich spoedig verbreedt en een soort binnenzee vonnt, 
waarin mcofdere kampoengs gelegen zijn, bewoond 
door Papoea5s van den stam Bonggo cn zich onledig 
houdendo met de vischvangst, de berciding van sagoe 
en het aan* leggen .van tui ien. Oostelijker vallen nog 
twee rivieren. de Wirwai cn Borowai, in zee en ook 
aan deze hob ben do Bonggo nederzettingen. 
Aanraking met hunne naburen op den vasten wal is 
er weinig; daarontegen wel met de bewo- ners der 
nabij Jiggendo cilandjcs. 

WITTE MIEREN. Zic TERMIETEN. 
WLINGI. District vjm de contrdle-afdceling 

Wlingi, gelegcn in het rcgentschap cn do af- dceling 
Blit-ar, residentie Kediri; met eene op- ])ervluktc van 
520 K.M.2 Het district tolt 60 desa's en had ulto, 1905 
ecne bevolking van 二 64.000 zielen. Waaronder 220 
Europeanen en 350 Chineezen. De gelijknamige 
difetrictshoofd- ])lnats is de stand plaats van den cont 
role iu\ Het is een mooi plaatsje, gelegen aan de 
spoorlyn Jilitar -- JJalang, ligt 1000 voet hoog, heeft 
een heerlijk kliniaat cn is in opkomst. 

WOEbANI (MAL.). Zic QU1SQUAL1S IN- DICA. 
WOEDOELAN (JAV.). Zic SCAEVOLA FRU- 

TESCENS, 
WOEJANG (MIN AH. LAND ST.), FOEJA is de 
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ntfam, die aan de totkleedingstof bcwerkte boombast 
is gegeven, in den tijd toen zij nog handels- artikel 
was. Het woord is in het handels-Ma- loisch 
overgenomen uit do Minahassische talen, waar het 
icocjang (vrouwcnsaroeng) luidt. In do Minahasa 
word' de geklopte boomschors opgc- EocKt^3bbr de 
Chineezen, in groote lappen. die bestcmd waxen tot 
vrouwensaroengs pn daarom woejang heetten. Van. 
uit de Minahasa en de To- mini-bocht had vroeger 
een belangrijke uitvoer van foeja plants naar 
Soerabaja en Singapore, waar zij were! gebruikt^tot 
onderlegsel bij het" koperen van schepen. Later is 
men daarvoor vilt gaan bezigen, waardoor de handcl 
in foeja geheel ophield. 

Geklopte boombast (foeja) is zonder twijfel 
eenmaal de algemeene volksdracht op de Indo- 
nesische eilanden geweest. Daar waar de liuidige 
beschaving der inheemsche be vol king nog een 
ouder tijdperk vertegenwoordigt, is zij het nog. Bij 
godsdienstige feesten en in den rouwtijd is, waar het 
Heidendom nog bloeit, de dracht van foeja verplicht, 
althans aanbevolcn, om^at men bij zulke 
gelegenheden in meet onmiddellijke aanraking komt 
met de gestorven voorouders en zich dan kleedt in de 
stof, die hun tot kleeding diende. 

Zoowel op de vier groote Soenda-eilanden en de 
nabijgelegene kleinere eilanden als op ^al- mah6ra, 
Ceram, Boeroe, Soemba, Timor, Nieuw- Guinea en 
de tusschengelegen eilanden is het vroeger bestaan 
hebbend of thans nog bestaand gebruik van foeja 
geconstateerd. Ook van de overige deelen van den 
Indonesischen Archipel, de Filippijnen en Malaka. is 
het bekend, dat er foeja is gedragen en hier en daar 
nog wordt ge- dragen. 

Waar zij reeds ajs klcedingstof was verdwe- nen, 
is de foeja nog in enkele streken in gebruik gebleven, 
de grove soort als pakmiddel, de fijne soort als 
schrijfpapier, voornamelijk op Java, Sumatra en 
Celebes. Maar ook (lit gebruik van foeja is aan het 
uitsterven； waar het nog be- staat, is het een 
verschijnsel van conservatisnic. 

Gelijk wel van zelf spreekt, wordt in verschil- 
lende streken de bast van verschillende boom- 
soorten tot klecdingstof bewerkt, maar over het 
algemeen zijn het boomen van het gcslacht dcr 
Urticaceeen* die daarvoor dienen, in het bizon- der 
de familien Artocarpus en Ficus. De namen van 
sommige dicr boomen en die van eenige dcr 
voornaamste klopwerktuigcn zijn over het ge- heele 
Austronesisch taalgebied verbreid, waar- uit valt op 
te maken, dat de voJken, die ze be- zitten, de kunst 
van foeja maken van gemeen- schappelijke 
voorouders hebben geerfd. 

Nergens heeft het kloppen van boom bast tot 
klecdingstof zich hooger ontwikkeld dan bij de 
Toradja's van Midden-Celebes, De boom, waar- van 
men den bast wil bewerken, wordt omge- hakt en 
geschild; de schors wordt van den bui- tenbast 
ontdaan en uitgeloogd in kokend water, waarin nog 
asch is gedaan. In nog vochtigcn toestand worden de 
bastreepen daarop met een steenen klophamertje 
bewerkt, om ze inurw te maken, vervolgens 
•uitgewasscJien, opgevou- wen, in bladeren gepakt 
en te rotten gelegd. Om dit gistingsproces niet te 
storen, zorgt men niet tegen de foeja te stooten en ze 
niet droog te Jaten worden. Hierop worden de 
bastreepen, die door- gaans niet veel breeder zijn dan 
een span, gelegd 

op eene plank, die op schragcn staat, oin hierop 
gcklopt te worden. Men legt vier of mecr bast, reepen 
op clkaar en slaat ze dan met con hamer- tje in elkaar, 
zoodat de lagen bast tot ocno soort lijinpap wordon, 
waarin geen vczel nicer is te herkennen. De breedte 
is dan aanmerkelijk toege- liomen. Is dit alles nu tot 
een lap goworden, dan vouwt. men die op in vieren 
of achtcn en beklopt ze met fijnere hamertjes, maar 
zorgt tevons de lagen telkens van elkaar te trekken. 
omdat men ze niet weer in elkaar wil slaan. Ondcr 
het kloppen moet men de foeja altoos vochtig 
lioudcn, anders splijt zc onder de bewerking. Ten 
slottc vouwt men het stuk uit. Door het kloppen wint 
liet niet in lengte； om het langer te maken, legt men 
een ander versch gcklopt stuk-zoodanig er op, dat de 
randen elkaar een eindweegs bedek- ken. Dezc 
dubbele laag slaat men dan weder tot eene enkele 
ineen. 

Vervolgens wordt de foeja.in den wind ge- 
droogd en bestreken met plantensap of gedoin- peld 
in een afkooksel van boomschors, dan door het slijk 
gehaald, gekookt en gereinigd. Daarna is zij voor het 
gebruik gereed. Men inaakt er van: saroengs, 
baadjes, hoofddocken, schaani- gordels, zakken om 
sirih-pruimbenoodigdheden in te bergen en groote 
lappen, die tot dekens die- 'nen. Goed bewerkte foeja 
kan men wcl een half jaar dragen： tegen nat worden 
is zij niet bestand. 

De foeja voor dagelyksch gebruik is grof en bruin 
of zwart van kleur； die welke voor feesten client, is 
wit cn dun geklopt. Zij wordt of uit de hand 
bcschilderd, of met verfstof gekookt. De liamertjes 
voor het foeja-kloppen bestaan uit een vierkant stuk 
steen, voorzien van inkervin- gen. In het midden dcr 
diktezijdcn zijn gleuvcn gemaakt, waarin een rotan 
past, die aan drie zijden om den steen is 
heengebogen, en welk uiteinden aan elkaar zijn 
gebonden, terwijl een stukje hoat tusschen is 
geklenid, dat ais handvat dienst doet. De inkervingen 
zijn ge- maakt, om de f°eja niet met het voile vlak 
van den steen te*treffen. Naar de inkervingen (van 
weinige groote, tot vole fijne, reebt of diagonaal 
loopende) of de figuurtjes in het steenen vlak van het 
hainertje gesneden, onderscheidt nicn c<-n tiental 
soorten van focja-kloj)hamers. 

Het gebruik van steenen hamers, met zoov( l< 
patronen bewerkt, is zeker weJ ccn Toradjasclii' 
uitvinding. ,Bijna overal elders zijn de klophamcr.、 
van hout, al of niet van inkervingen voorzien, maar 
lang niet zoo fijn bcwcrkl als <ic Toradja- sche 
hamerstoenen, met hun vecrkrachtig rotan- handvat. 
Alleen de inetulen klopharacrR van Java en Madoora 
komcn der Toradja's zeer dicht nabij, maar ze zijn 
niet zoo veeJsoortig en hebben ook geen 
vecrkrachtig handvat, maar cen van hout, dat 
rcchLcn styf is. In hare berci- ding.tot schrijfpapier 
heeft de foeja-Industrie op Java hare lioogste 
ontwikkcling bcreikt, in rlc fyne foeja die, al of niet 
beschiiderd, de dracht was op de feesten der 
Toradja's van Midden- Celebes, heeft do 
Toradja^che klopkunst nag<•- noeg even goede 
voortbrongselen weten to lcv< ren. 

Literatuur: N. Adriani cn Alb. C. Kruyt, Geklopte 
boomschors als klcedingstof oj)Middcn- Cclebcs en 
hare geographischo verspreiding in Indonesie, 
Intern. Arch. f. Ethnogr., DI. XIV, 1901; 
Aanvullingen cn vcrbetcringen daarop door Dr, J. D. 
E. Schineltz, DI. XVI, 1903; in cen 
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dceltjc uitgegcvcn in: Publicaties uit 5s Rijks 
Ethnographisch Museum, Serie II, no. 4, 1905; Ibid. 
De Bare'c-sprckcnde Toradja's van Midden- CeleEcs, 
1912, DL II, bl. 313-324. 

WOEKER, WOEKERWET. Zic OVEREEN- 
KOMSTEN, dl. HI, bl. 221 cn VOLKSCRE- 
DIETWEZEN. 
WOEKERDIEREN. Zie PARASIETEN. 
WOEKERPLANTEN. Woekeiplanten noemt men die 

planten, die het voedsel, dat zij voor Iiarc 
ontwikkcling noodig hebben, gehccl of ge- dceltelijk 
onttrekken aan levende organismen. Men weet, dat 
over het algemeen de plan ten het vermogen bezitten 
om het bclangrijkste element, waaruit haar lichaam is 
opgebouwd, uit e6ne anorganischc bron to putten. Zij 
bezitten nl. de eigenschap om onder den invloed van 
het licht, het koolzuur uit de lucht te ontlcden, de 
koojstof daaruit af tc zondcren cn hieruit met de 
bestand- deelen van het water een organische stof, 
ecn koolhydraat, te *bereidcn. 

Dit koolhydraat client dan weder als grondstof 
voor de vorming van and ere kool waters Lof fen en 
eiwitachtige verbindingen, die samen het vocdsel 
uitmakch, dat de plant noodig heeft. 

Niet alle plantendeelen echter zijn tot kool- 
zuurontleding in staat. In wcrkclijkheid zijn het allecn 
die organon, die groene kleurstof (blad-« groen, 
chlorophyl)bezitten. De niet-grocne declcn: de 
wortcl, de knol, de bol, de stam etc. xijn in hunne 
voeding van de chlorophyl-houdcnde cel- len 
afhankedijk ； het voor hunne ontwikkeling noodige 
voedsel wordt Jiun van uit de bladeren toegevoerd. 

Op dieu rcgel echter, dat de planten *liaar eigen 
vfiedsel maken,zijn mcnigvuldigeuitzonderingen. Er 
zijn planter, die in het gehccl geen chlorophyl bc-
zittcn, die (laji ook nict in staat zijn eenige 
vo<<Jin^.sinaterie tc ma ken cn daarom eenvoudig 
teren oj)het 'u-ganisch voedsel,,dat door andei'c 
planten is bereid. En naast deze zijn er nog anderc 
jjlanten, die wcl is waar in het bezit zijn van 
< iiict tot normal# ontwikkeling 
knnicn, wainictT zij niet een deci van het benoo- 
(iigde l a.in (■ene anderc bron ontncmcn. 

\'< lc U zich daarbij tevreden met het vo(-<l-；( |, 
<I；IL haai, in afgestorven plantaardige 
< n (iii'ilijkc oi'^anisnuji wordt aangeboden: s a- p r 
o p li y t (- n, jnaar anderc ncineu daarmec 

geuocgcji <n on 11 r(tkken het vocdsel aan l* \ 
i-ndc! <)rganisnu-n cn dan vaak ten koste van lo t !<• 
v<'ii pl：int<-n en dieren, waarop zij zich \ : 
dil zijn p a r a s i e t c n of w o e k e r- 

 1 j) <!<• rerst(! s denken wij hicr aan het li< 
irk*ger van bactcrii-n cn van schimmcls aan wicr 
voedings wcrkzaainheid cn (laarmec gepaar- <lc 
ontlcding dcr groiuistof wij o.a. te dan ken heb- ben, 
dat ullc gestorven planten en dicrcn, in j>laat8 van 
zich van jaar tot juar cn van eeuw tot <cu\v 
optehoopen en de aardc met dikke lagcn tc bedekkt-
n, ten nlottc geliecl aan ons oog worden onttr(ikken, 
maar die ook, waar zij als parasie- 1 cn oj)treden on 
levende wezens aajitasten, clc ourzauk zijn van 
allerlci zickten en ten slotte vaak <,ok van den dood 
diet organismen. Derge- lijkc planten, die in haar 
voeding zuo belangrijk van (icn algenicenen regel 
afwijken, behoeven wij editor niet allecn to zoeken 
onder de eenvou- djg georganisecrde wezens. Hist is 
volstrekt niet zeklzaain onder de plantcnfamilics, die 
door den 

bonw harer bloc men, de wijze van hare bevruch- ting 
cn zaadvorming en hare verwantschap met andere, 
gerckcnd nioeten worden te behooren tot de 
hoogstontwikkclde, vormen aantetreffen, die tot de 
saprophytische of parasietischc leefwijze zijn 
overgegaan. Dat ecnc dergclijke bclangrijkc 
wijziging in de voeding gepaard gaat met merk- 
waardige veranderingen in de gcheelc organisatic van 
de plant ligt voor de hand. 

Maken zij haar eigen vocdsel niet mcer, dan 
verdwijnen ook de bijzonder 'voor de opname van het 
koolzuur ingcrichte organcn en vinden wij dan ook 
bij die planten vaak in het gchecl geen bladeren mecr 
of in de plaats daarvan kleine schubjes. Het licht 
spcelt bij de voeding dan geen rol me er -en ook ecnc 
levcndige verdamping tot ondersteuning der 
assimilatie en tot opvoering der anorganischc 
bestanddeelen uit den bodcin naar de laboratoria, 
waar de omzetting der orga- nischc grondstoffen in 
voedingsbestanddeelen plaats vindt, is niet meer 
noodig. De vaatbundels ter opvoering van het water 
blijven zwak ontwik- keld cn houtvorniing komt ter 
nauwernood nicer voor. 

Natuurlijk staat hier weer tegenover cene ont-
wikkeling van gansch nieuwe eigenschappen, 
waardoor de parasiet in staat wordt gestcld in het 
lichaam van het organisme, waarop zij zich gevestigd 
heeft, intedringen en daar plaatsen op- tezocken, waar 
zij zich het gemakkelijkst van het voedsel kan 
mcestcr* maken. 

Saprophyten en parasieten onder de Phanero- 
gamen vindt men over de gansche wereld ver- spreid, 
in clc Tro pen meet dan ciders, doch ook in andere 
streken worden zij niet gemist en in ons eigen 
vaderland behooren zij volstrekt niet tot de 
zcldzaamhcdcn. 

In onze tropische gewesten komen de eigenaar- 
dig gcbouwdc Ealanophoreiii voor. Vcrschillcndc 
soorten, bclioorende tot de geslachten Balano- pJiora 
en JJio.palocnemis worden daarvan in de 
oorspronkclijke wouden in de hoogere berg- streken 
veelvuldig aangetroffen. Bij de inland- schc 
bevolking zijn ze wcl bekend 】)en worden in 
sommige streken ijverig ingezameld, omdat do 
knollen dezer Balanophora1 s vcel was bevatten en 
de bevolking zich daaruit een soort van kaara wcct te 
maken. 

Daartoe worden clc knollen fijn gowreven en deze 
massa op fijne bambocstokjes gebracht en 
aangestoken. 

Be Balanophora^s cn UKopalocnemis zijn wor- 
telparasieten. Met haar licldcrgele of somtijds min of 
meer roodachtige knollen vindt meu ze vastgehecht 
aan de wortels van vcrschillondo boomen als S chi ma 
Noronhae (Poes pa), Vacci- niuni, Ficus e. a., niccstal 
min of mecr ver- scholen onder de half vergane 
bladmassa, die den boschbodcin bedekt, zoodat ze 
gewoonlijk eersb in het oog vallcn wanneor ze 
blocicn. 

Bladdragcnde stengels of iets wat naar een 
chlorophylapparaat geljjkt, bezitfen zij in het gehccl 
niet; clc volwassen plant bestaat uit een min of nicer 
onregehnatig gevormden knol en don daaruit te 
voorschijn tredenden blocmdragcnclcn stcngcl of do 
stengels, (He in den regcl geel zijn gekleurd evenals 
de knol. Graaft men cenq plant uit den grond, dan 
blijkt op do doorsnee, dat 

i) Op West-Java bijv. op den G3de worsen zij 
,,proet" gohccten. 
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zij bestaat uit ecn eigenlijkcn knol, ecn bloem- 
stengel en een zekcr aantal gcschubde knoppen van 
verschillenden leeftijd daaromheen, die later Op 
hunne beurt blocmstengels bovcn den grond zullen 
worden. Deze worden dus binnen in het weefsel 
aangelcgd; zjjn ze zoo good a Is volwas- sen, dan 
brekcn ze door de schorslaag van den knol naar 
buiten, die dan bekervormig het onder- ste gedeelte 
van den bloemstcngel blijft om- sluiten. 

De kieming van het zaad geschiedt als volgt: Uit 
de kleine zaden vormen zich draadvormige 
kiemplantjes, waaraan geen zaadlobbcn te on- 
derscheiden zijA. Het kiemplantje hccht zich aan den 
wortel van de voedsterplaht en groeit uit tot een 
knolletje, dat met zijn basis een groo- ter of kleiner 
deel van de oppervlakte van den wortel omvat, en 
van uit de plants van aanliech- ting naar bcide zijdcn 
als het ware om den wortel heengroeit. 

Op de plaats van aanhechting verdwijnt het 
schorsweefsel van den voedingswortel, terwijl uit het 
houtlichaam van den wortel vaatbundelstren- gen 
naar binnen in den knol dringen, die op hunne beurt 
vertakkingen uitzenden naar de jonge bloemstengels, 
zoodat cen vrij aanzienlijk deel van den 
Balanophora-kno\ in directc verbinding staat met de 
vaatbundelelementcn van den wortel der 
voedsterplant. And ere Indische woeker- planten, de 
Rafflesia^s en Brugmansia's zijn in verband met hare 
parasitische leefwijze nog eenvoudiger, in zoover zij 
in het geheel geen vrij te voorschijn t red end planten-
lichaain meer vormen. 

Wat eene Rafflesia ons vertoont is niet anders dan 
eene enkele reusachtigc bloem, die uit den st am van 
de voedsterplant te voorschijn is ge- broken. 

Er zijn verscheidQne soorten van het Vita- ceeen-
geslacht Cissiis, die in de tropische oerbos- sch.en 
liancn vormen en wicr Stengels mi eons ronde, dan 
weer meer bandvormige slingers kulinen maken van 
zeer aanzienlijke lengte. 

Op zulke vrij dikke C?5su-s-stengels nu woeke- 
ren de Rafflesia's. De uiterst kleine zaden van deze 
woekerplant, bestaande uit een zeer weinig 
gedifferentieerd en slechts uit enkele ccllcn opge- 
bouwd embryo, omgeven door vocdingscellen, 
komen op een of andere wijze op de Gissus terecht 
en gaan daar tot kieming over. De jonge kiemplanten 
dringen reeds spoedig naar binnen en vormen in het 
schorsweefsel van de Cissus hare tot een zeer 
eenvoudig thallus geredueeerdc vegetatieve organen, 
welk thallus geheel het voorkomen cn het karakter 
van een schimmel- mycelium kan aannemen. In het 
eenvoudigste geval bestaat het uit een onrcgelmatig 
vlecht- werk van eenvoudige, yeelvuldig vertakte 
dra- den, Bij Raf]l.esia woekeren die draden in de se- 
cundaire schors van oudere stammen on begrensd 
voort en zenden takken uit die loodrccht naar 
beneden groeien tot de grens van het hout. By 
verderen diktegroei van dit laatste, worden hare 
uiteinden meer en meer door de houtcle men ten 
onisloten, doch daar de basis dier loodrechte takken 
het vermogen blijft behouden om te groeiep, blijven 
zij als het ware mecgrocien naar- mate de Cissus in 
dikte toeneemt. 

Wanneer nu eene bloeni zal gevormd worden, dan 
zweJJen daar ter plaatse enkele thallusdraden uit de 
loodrccht naar het hout loopende takken- 

van het vlechtwerk aanmcrkclijk op en vcrandc- ren 
zich in min of ineer afgeronde ballcn van parcnchym. 
Uit die parenchym-ballen ontstaan dan de bio omen, 
die den eersten tijd nog geheel in do Cissus blijven 
opgcsloten. Naarniatc ze in omvang toencmen, 
oefcncn zij een steeds grootc- ren druk uit op de daar 
bovcn gelcgcn schorsla- gen, die eindclijk bersten, 
waardoor de jonge blocmknop naar buiten komt. Zoo 
ziet men dan op zulk con C，$$“.s-stcngel, die het 
Rafjlnsia- mycclium in zijn weefsel draagt, op 
verschillcnde afstanden verhevenheden ontstaan van 
kleine nauwelijke tc onderscheiden opheffingen af, 
tot aan die van de grootte van een hoenderci toe, tot 
eindelijk de bloemknop tc voorschijn komt, die 
langzamerliand grooter cn grooter wordt en eindelijk 
de afmetingen kan berciken van een rcu^achtige kool 
omgeven door ecn groot aantal schutbladcn. 

Deze schutbladcn wijken ten slotte uit elkan- der, 
terwijl de bloem zich ontplooit en 5 groote 
bloemdckbladcn ontvouwt, die in den regel fraai 
gekleurd zijn, terwijl tegelijk in het binnenste ge- 
dcelte van de bloem een zuil zichtbaar wordt, gedekt 
door een dikwijls zeer fraai en met sier- lijkc 
uitsteeksels gewapend schikl, welk schild onder aan 
den rand bij de niannelijke bloenicn de • meeldraden 
draagt en bij de vrouwelijke de ring- vormig om den 
rand loopende stempeloppcr- vlakte. 

Over de gcschiedenis der ontdekking dcr eerste 
liaf/lesia — de Ra flies ia Am old i — en over andere 
soorten van dit geslacht, zie onder RAFFLESIA. 

Eene andere tot dezelfde familie behoorende 
plant, die in leefwijze met de jRafllesia's overeen- 
komt, is Brugman^ia Zipjjelii, die in de bosschen van 
den Salak in de nabijheid van Buitenzorg lang nict 
zeldzaam is. 

In uiterlijk voorkomen zeer afwijkend van deze 
gewassen, doch Qok echte woekcrplanten, die bla- 
deren en bladgroen missen, zijn de Cassytka's uit de 
fainilie der L a u r a c e c e n en de Cuscuta'.s uit de 
families!er C o n v o 1 v u 1 a c e e c n. !)(■ eerste 
behooren uitsluitend in de warinere gc- westen thuis 
cn worden ook op Java gevon- den; de Cnscuta's 
daarentegen, waarvan cen 50 soorten bekend zijn, 
vindt men over de gansclic wereld verspreid. Enkele 
soorten komen ook in Nederland. voor en zijn hier 
bekend onder den naajn van w a r k r u i d of d u i v e 
1 s n a a i g a- r e n. Hoczcer ook de plantenfamilies, 
waartoo deze gewassen behooren, van dkander 
vcrschil- len, to ch komen zij in haar leefwijze 
nagenoeg geheel met elkandcr overeen; zij Jiebbcn de 
cigcnschap zich over andere gewassen heen te 
slingeren, daaraan liaar voedscl Le onttrekken cn die 
plantcH als het ware uittezuigen en in haren normalcn 
groci te belcmmeren. 

Bij allc hierboven bchandelde woekerplantcn : 
Balanophora, Rhopalocnc.mis, Brur/nutnsia, si a, 
Cassytha cn Cuscuta openbaart zich de ware 
parasitische aard reeds dadclijk door het gem is aan 
groe/ie plantendeelen, maar dit is niet altijd liet gevaL 

Vi scum album (Maretak, vogcllijm, mistletoe) is 
niet minder cen woekerplant, al laat zij dif, door het 
bezit van goed ontwikkclde en tot kracH- tige 
assimilatie ingericJite groene bkideren nict zoo 
dadclijk blijken. En zoo is bet ook met de tropische 
vormen van dit geslacht en van het na- verwante 
geslacht Loranthus. Vcrrcweg de 
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inecste Loranthaceae, waartoc ook Viscum bc- hoort, 
zijn kleincre of grooterc struikcn met ecn goed 
ontwikkold takstelscl en vrij grootc blade- ren, die op 
de stain men on takken van boomcn en struiken 
woekeren. In den rcgel zijn ze niet gebonden aan 
bepaakle voedsterplanten. Viscum album woekert op 
een groot aantal boomcn en zoo is het ook met de 
verschillende soorten van Loranthus op J a va. 
Loranthus pentandrus bijv. grocit in de omstrekeii 
van Buitenzorg op boo men behoorende tot zeer 
verschillende families. 

Alic Loranlhaceae brengen bessen voort, die 
uiterst kleverig zijn cn door vogels gaarne wor- den 
gegeten. De zadeii koinen dan met de uit- werpsclcn 
op de takken der boo men terecht. 

Het is lang geen zeldzaamheid op een en den- 
zelfden boom, bijv. cen gewonen populier, een groot 
aantal van die wockerplanten te vinden en zoo is het 
ook op Java met Loranthus. De ge- wonc 
kapokboom, Eriodendron anfractuosum, is blijkbaar 
cone boomsoort, die zich voor de ont- wikkcling van 
Loranthus bij uitstek Iccnt. Niet zelden komt het 
voor, dat een kapokboom, wan- neer hij zijn eigen 
bladeren hceft laten vallen — hetgeen een periodiek 
verschijnsel is — op al zijn takken van ondcren tot 
bo ven bezet is met Loranlhus-stTuiken. Hetzelfde 
ziet men ook vaak -op oude dadap- en koffieboomen, 
waarop bij voorkcur Loranthus alropurpureus 
schijnt te woekeren. 

Ook de F?'c?6s-soorten, de verscliillendc soorten 
van Mangijera (Mangga) en Citrus (djeroek- 
boomen) dragon vcclal Zora^z^ws-struikjes. Een en 
dezelfde djerock-booin draagt vaak verschillende 
soorten van Loranthus en van Viscitm ( V. orientale, 
V. compressurn). Alleen Pulmen schij- nen van deze 
wockerplanten verschoond te blijvcn. 

WOEKOE. Zie TIJDREKENING. 
WOELOE. ^ic SfiMBAHJANG. WOELOER. 
Zie DAMAR (Dammer). WOENGOE (JAV.). Zie 
LAGERSTROEMIA. WOENI (JAV.). Zie 
ANTTDESMA. 
WOERLALI. ]£cl Oostelijke deel van het klci- nc 

ciland Da am of Dammer wordt ingenomcn door 
ruin) 2/3 van een ringwal met 7,5 KM. diameter, 
wanrbinnen zieli <lc cigcnlijke vulkaan Wocr- ]aJi 
verheft, met 800 a 830 M. grootstc hoogte, en twee 
kraters, wclker bodems op 630 en 660 M. gelegcn 
zijn. Door <!c velc solfataren bij deze kraters wordt 
vrij vcel zwavel afgezet, die tus- schcn 1911 en 1913 
door ecn Fransche maatschap- ]»ij gccxp[oiteer<l 
word ； de maximum hoevcelheid product per 
inaund bedroeg ongcvcer 75 ton. (Molengraaff in 
Jaarb. Mijnw. 1916. Vcrh. I). 

V/OEROE SINTOK (JAV.). Zie C1NNAMO- 
MCM SINJ'OK. 

WOEROEK (JAV.). Zie RHAPIS JAVANICA. 
WOESTE GRONDEN. Onder wocstc gronden 

worden gewoonlijk verstaan alle gronden, dio nog 
iiininier in cultuur zijn gcbracht, of waarop allo 
sporen van cultuur cn van individuccle rechten 
verdwenen zijn. Zij bestaan meerendeols uit 
boschgronden; voorts uit alang-alangvelden, 
jnocrasgrondcn cnz. Uiteraard worden zij in *grooter 
uitgestrektheid aangetroffen in het hooggebergte, dan 
in het gcniakkelijker in cultuur gebrachte laagland. 
Tcrwijl nu in de ineesto streken van Indie inlandschc 
gemeenschappen Binds overoude tijden het 
behsikkingsrechtc 

hebben over den woesten grond binnen haar be- 
schikkingskring (zie I, bl. 277 en 821; II, bl. 734), 
hceft anderzijds het gouvernement den woesten 
grond tot Jandsdomein verklaard (zie I, bl. 629 vg.), 
hetgeen tot zwarigheden leidt. Een anderc 
moeilijkheid ontstaat uit de beslis- sing, of 
voormalige cultuurgrond weder geheel woest 
geworden („kcnnelijk verlatenu) is, dan of daarop 
nog individueele rechten voortlevcn ; meermalcn 
ncemt het gouvernement het eerste, de bevolking het 
tweede aan. Woeste grond wordt ~ in cultuur 
gebracht hetzij door inlanders (zie ONTGINNING 
en ONTGINNINGSHECHT) of vreemde 
oosterlingen, hetzij door het Europee- sche 
grootkapitaal op den voet van erfpacht, 
landbouwconcessie enz. (zie I, bl. 18 vg., en II, bl. 
525 vg.). Voor het regeeringsonderzoek naar de 
rechten op woeste gronden, zie I, bl. 820. 

WOEWOER (JAV.). Zie BOELOE-AJAM. 
WOHAN (JAV.). Zie ARECA CATECHU. 
WdJLA. Een landschap van de onderafdee- ling 

Meulaboh, afdeeling Westkust van Atjeh, met 2103 
geregistreerde mannen (1915). Het be- staat uit het 
benedenstroomgebied van de Kroe- eng Wojla, en 
grenst ten N. W. aan Teunom, ondcrafdeeling 
Tjalang, ten Z.O. aan Boebon-en Mocgd, en ten N.O. 
aan Toengkob en andere landschappen der 
voormalige Kawaj XII. Het tot die federatie 
gerekende Ara is ingevolge Gouv. besluit van 6 Juni 
1911 verdeeld tusschen Wojla. dat het op den linker 
rivieroever gelegen ge, deelte, en Toengkob, dat het 
stuk op den rechter- oever kreeg. De Kroeeng Wojla 
is tot op 1 mijl van de monding 400 M. en verderop 
150 M. breed. Hoewcl bij hare monding 20 vadem 
diep, is het in- en uitvaren gevaarlyk wegens de zeer 
hevige branding op cen voor die monding ge- Icgen 
zandbank. Met de bevaarbaarheid voor 
stoombarkassen zijn in 1903 proeven genomen. De 
branding aan de kocala en boomstammen, welke zich 
hier en daar onder water hadden vast- gezet, leverden 
eenige bezwaren; overigens bleek de rivier tot boven 
Koeala B6e zeer wel be- vaarbaar. De Wojla nee mt 
binnen het land- schnp van haar naain 
achtereenvolgens op: 1. de Kroeeng Toetoee, r. de 
Aloee Gaseue en Aloee Teuinai-6m, 1. de Kroeeng 
Tangke en Kroeeng Bde, en ten slotte r. de Kroeeng 
Lambald. De bevolking, w a ar in het oudere 
Minangkabausche element steeds zwakker, en het 
jongere Atjdh- scho geleidelijk sterker wordt, Iceft in 
gampongs of seuneuboft,s, staande onder keutjhifr, 
panglima of peutoea getitelde hoofden. Die dorpen 
en nederzettingen liggen alle langs of in de nabij- 
heid van hoofdstroom en zyrivieren, zijnde de nicer 
Jandwaarts in gelegen terreinen meestal te moerassig 
voor bewoning. Rijstbouw, peper- cultuur, veeteelt 
(karbouwen), en vischvangst zijn de gebriiikclijko 
kostwinningen. Vroeger werd in de bovenstreken 
ook goud gowasschen, maar een in 1903/4 naar den 
w ij d vorma ar de n Woj la'schon goudrijkdoui 
ingesteld geologiseh ondcrzock leverdt 
tcleurstcllende uitkomsten. De rivier strobmop 
gaande, passccren wij de ressorten van: 1. 
Keudjroeen Tandi. Zijn gobied strekt zich uit van zee 
tot aan de Aloee Ram- bong cn Aloee Pcureuman, en 
omvat langs den rechter oever: Peuribo, Keueb, 
Loebo8-, Tjot Lagan, cn langs den linker: Tjot 
Rainbot, Koeta Teungoh, Past Sali of Scunali, Tjot 
Ram bong, Mal6h en Napa. Ook de uitgostrekte Lam 
Bald- 
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streek behoort ertoe. 2. Dat6ft Lason, wiens go- bied 
tot Kocala Pasi Bira reikt, en do gampongs le Itam, 
Geumpang Raja, Kocala Aloee en Pasi Atjfeh omvat. 
3. Keudjroeen Sampan, wiens res- sort het N.ste de el 
van liet landschap beslaat, om vattend Pasi Birah en 
Djeulatang. Hij inde vroe- ger de „adat kroceng,J 
(rivierbelasting) van ro- tan, planken, damar en 
djal65s. Boven dit drie- manschap staat Teukoe Ben 
Mochammad Hoe- sin Sjah, oe!6ebalang van het 
gehcclc landschap. Zijn korte vcrklaring, laatstelijk 
van 31 Oct. 1911, is goedgekeurd en bekrachtigd bij 
Gouv'ts be- sluit van 30 Januari 1915. Tc Kocala Bee 
aan den linker Wojla-oever ligt sinds 1903 eene.mili- 
taire bezetting. Een groote colonneweg gaat van hier 
Z.W. naar Tricng; vervolgens Z.waarts, volgende het 
beloop van Lajoeng- en Boebon- rivieren, naar de 
kust, en deze volgend in Z.W. richting naar Meulaboh. 
Ook gaat er van Koeala B^e een colonncweg. 
N.waarts tot Oeroeefr Lhofr. Minder grooto wegen 
voeren langs de Wojla- oeversr en door de Lambalfe-
streek. 

Zie: B弓dragen t. d. T. L. en Vk. van N.-I. '..-Deel 
55 (1903)； bl. 209.- _ … 
'WOLFF VAN WESTERRODE (WILLEM PILGROM DIRK 

DE). Geboren 13 Juh 1857 te.Kouduni (Friesland), 
trad na volbrachte stu- dien *op* 21-jarigen leeftijd in 
Ir dischen dienst. Na het doorloopen van een 
landbouw-cursus te .Buitenzorg, werd hij in 1879 als 
ambtenaar ter beschikking geplaatst in de Preanger om 
daar werkzaam te zijn in het belang der bestrijding van 
de veepest. In hetzelfde jaar werd hij be- vorderd tot 
asp.-contr., in 1883 tot contr. 2e kl. en in 1887 tot 
secretaris der res. Probolinggo. In 1888 verkreeg. hij 
wegens ziekte een langdurig verlof naar Europa en 
werd na zijn terugkeer in Mei 1892 aangesteld als 
secretaris te Pekalor ngan, doch kon, wederom wegens 
ziekte, die be- "treEking slechts tot Maart 1893 
vervullen. Eeni- gen tijd later werd hij op de Alg. 
Secrctarie werkzaam gesteld en in Maart 1896 
benoemd tot ass.- res. van Pperwokerto. Van dien tijd 
af trad De Wolff als ambtenaar meer op den 
voorgrond, waartoe aanleiding gaf de door zijn 
voorganger, den ass.-res. E. Sieburg opgerichte Spaar-
, hulp- en landbouwcredietbank te Pperwokfirto. In 
der- gelijke instellingen zag De Wolff het middel om 
den Javaan economisch te verheffen, hem uit de 
handen van woekeraars te houden of te verlossen. 
Weldra begon hij dan ook aan zijn denkbeelden uiting 
te geven in- woord en ge- schrift: ze trokken de 
algemeene aandacht en vonden instemming 66k bij 
den toemnaligen Min. van Kolonien Cremer, zoodat 
hij bij besJtiit van 8 Nov. 1900 werd belast met het 
doen van onderzoekingen omtrent de mogeJijkheid 
der oprichting van landbonwcredietbanken op en 
buiten Java, met of zonder regeeringssteun; en tevens 
met het verzamelen: 6n gegevens omtrent aan te 
brengen verbeteringen in het stelsel van uitleenen van 
geldsommen op panel. Door bemoeiingen van De 
Wolff verrezeu nu weldra op verschillende plaatsen 
van Java zgn. "Wolff'schc bankenn (Mr. C. Th. van 
Deventer: Overzicht van den economischen toestand 
der inlandsche bevolking van Java en Madoera, 's 
Gravenhage 1904, bl. 233), terwijl te Soekaboemi 
onder zijn toezicht een proef xyerd genomen met de 
oprichting van een pandhuis in eigen beheer. Spoedig 
werd het aantal dezer gouvernementspandhui-- 

zen uitgebreid on werd Do Wolff, hij besluit van 4 
Dec. 1903 benoemd tot tijdelijk hoofdinspec- teur 
van den Pandhuisdienst en een jaar later wegens de 
vele werkzaamhcden aan die functio verbonden, 
ontheven van zijne officieele bemoei- ingen met het 
landbouwcredietwezen, waarvoor ccn speciaal 
ambtenaar werd aangesteld. 

De verwezenlijking zijner denkbeelden, alle 
gericht op liet stoffelijk on zcdclijk welzijn van don 
Javaan, heeft Do Wolff helaas niet in allo opzichten 
mogen beleven. In de laatste jaren meermalen 
lijdende, zag hij zich eindelijk gc- noodzaakt wegens 
ziekte binncnlandsch verlof tc vragen. Den 24en 
Dec. 1904 overleed hij to AVcltevrcden. 

de Wolffs belangrijke geschriftcn worden 
hier genoomd: IJzeren belastinggaarders (Ind. Gids, 
14e jaarg. 1892, II, bl. 1395, 1640); Proeve eener 
I'egeling van de controle op de heerendien- sten (Id. 
1893, II, bl. 1121)： Aanteekeningen op, Veth's 
“Java", Decl I, II cn III (Tijdschr. Aardr. Gen. 2e S. 
XI (1894), di. 2, bl. 911, XII, dl. 1, bl. 203, 333% 
360); Djeroek-cultuur; en Be- reiding van papier uit 
den bast van den Dloeang- boom (Teysmannia, dl. 9, 
1899, bl. 253 en 552)； Eene credietinstelling voor 
Inlanders (Tijdschr. v. Nijverh. en Landb. in N.-I., dl. 
56, 1898, bl. 85, 68, 188); Rapport omtrent de 
perdikan- dessa*s in de afdeeling Poerwokerto 
(Tijdschr. Binncnl. Best., dl. 21, 1901, bl. 355); De 
goede trouw van Inlandsche geldleeners als 
waarborg van landbouwcrediet (Id. dl. 22, 1902, bl. 
280; Het nut van „leiding en leering" zonder pressio 
(Id. dl. 25, 1903, bl. 481); Het onderzoek naar de 
working der pandhuispacht en de proefneming met 
eigen beheer, 2 din. fol. (zonder plaats van uitgave, 
drukker of uitgever en jaartal, maar is van 1902) ； 
en ten slotte: Systematisch over- zicht der 
verriehtingen en bevindingen in zake het 
Landbouwcrediet voor Inlanders ingevolge Gouv. 
Besl. 8 Nov. 1900 no. 2-i, lodpende tot uit. 1903. 

Zie verder: C. J. HasseJman, In memorianj W. P. 
D. de Wolff van Wcsterrodc (Tijdschr. Binn. Best. 
Dl. 28, 1905, bl. 1): en J. F. Nicr- m6yer, De 
verdicnsten van W. P. D. de Wolff van Westerrode 
voor do kennis van Java (J'ijd- schr. Aardr. Gen. 2e 
S. dl. XXII, 1905, bl. 494). 

WOLFRAM. Dit metaal wordt in den laatsten tijd 
veel gevraagd voor verschillende industricele 
doeleinden, b.v. voor kwaliteitsstaaJ, dradon voor 
electrische lain pen en ovens, vci'vcrij cnz. Het bezit 
een hoog sooi'telijk gcwicht van 16,6- -19,3 cn cen 
buitengemeen ))oog smcltpunt van 土 3000° C. In 
gedegen toestand werd hot nog niet nangetroffen; het 
moot dus worden bc- reid uit zijn ertsen, die 
hoofdzakelijk worden gc- vonden bij en met do 
tinertsen, en dan ook op Billiton en Singkep (op 
Banka veel minder) in afljouwwaardigc liocveelheid 
aanwezig zijn. De voornaamste dier ertsen zijn: 
WoJframict m a ngaan - wolf rainaat), Hlibneriet 
(rnangaan- wolframaat), beide met 73 — 78 % 
trioxyde, cn ScheeHtit (caleiuni-wolframaat) met 71 
80 % trioxy de, waarvan allecn het cerstc voor 1 ndi(
； van belang is. De betaling geschiedt volgens 
scJiei- kundige analyse op de basis van een zekcr bed 
rag per procent (unit) aan wolfraintrioxyde, met een 
minimum van 60 %； ftUeen zeer zuivere ert- sen 
zyn verkoopbaar; vooral tin, ar seen, zwavcl, lood en 
koper mogen er niet in voorkorncn. In 
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1910 was de prijs ongevcer / 20 per unit, zoodat cen 
ton erts van 70 % toen / 1400 kostte. Later, 
voornamelijk in den oorlogstijd, licp de prijs dor- 
mate op, dat wolframiet bijna gelijkwaardig was met 
tinerts; daarna trad een schcrpo daling in. Eenige 
nadere gegevens zijn verwerkt in het artikel TIN. 

WOLO BATOE. Kainpoengcomplex in de onderafd. 
Endeh op Florcs. 

WOLO DJITA. Kampocngcomplcx aan de Z. kust 
van Florcs, onderafd. Endeh. 

WONDERBOOM. Zie RICINUS COMMUNIS. . 
WONGSA. (JAV.). Zie CANANGIUM. 

WONOGIRI. Vroeger eenc afdecling der resi- 
dcntie Soorakarta., thans nog slechts ecne. onder- 
afcleeling onder een controleur van de afdeeling 
Soerakarta. Zij telt 7 districten waarvan 2, ooekoardjo 
cn Tawangsari, sanien cen onder- regentschap 
Soekoardjo van den Socsoehoenan vurmcn. De 5 
anderc zijn van Mangkoe Negoro en heeten 
Wonogiri, Djatipoero, Djatisrono, Batoeretno en 
Ngawen ； dit laatste ligt geencla- veerd in het 
regcntschap Wcniosari van Djokjakarta. Al deze 
districten hebben gelijknamige hoofdplaatsen. Deze 
ondcrafdeeling teldc cind 1905: 400.000 inwoners, 
w. o. 30 Europcanen en (550 Cliineezen. Aan het 
hoofd der 5 Mangkoe Negaranschc districten staat 
een onder-regent met den titel van “wedono-
goenoeng" cn aan het hoofd van de 2 districten van 
den Soesoe- hoenan staat eveneens een onder-regent 
met den titci van “kliwon". 

De hoofdplants der ondcrafdeeling, jnsgelijks 
Wonogiri gehceten, ligt aan den linkeroever van de 
Bengawan of Solo-rivier, nog op vulkanischen 
bodem, maar on middcUijk ten VV. begrensd door 
het breucieterrein van den ruim 800 M. lioogen (.；. 
Popoh. Hare grenzen zijn vrastgestcld bij hid. Stb. 
1887 no. 136. Zij had op het cinde van J 905 ecne 
bcvolking van 1813 personen, waar- onder slechts 
Europcanen, verder 1475 Inlanders en 334 
Chineezen. Door goedc wegen is de plaats zoowel 
met de hoofdplaats van het gewest als met Madioen 
cn Patjitan verbonden. In het ^cbied <ler 
on<l<Taf(lcoling Noordwaarts van de hoof<lj>Jaats 
liggen vole welvarendc dorpen, to midden van goed 
bewaterdo sawahveklen. 

WONOGIRI. District met gclijknamige hoofd- 
plaats van het tot Mangkoe N&goro'sch gebied b<-
l)ooreji<lc onderregen (schap en ondcrafdeeling van 
dicn naain, afdeclfng on residcntic Soc- rakarta. Het 
flisti'int liocft 5 ondordistricten met name Wonogiri, 
Nanibangan, Ngadircdjo, Manjaran cn 
Ngoentoronadi cn tcldc cind 1905: 78.000 inwoners, 
w. o. 10 Europoancn cn 350 Chineezen. 

WONOSARI. District met gdijknamige hoofd- 
plaats van de controls-afdeeding, het regentHchap en 
de afrlcding Bondowoso, resident，讪 Bcsocki; met 
bijna 65.000 inwoners, w. o. slechts cnkele 
Europcanen en Chineezen (1905). In dit district 
worden voornamelijk nadi, suikerriet en tabak 
getcold. , 

WONOSARI. District van het tot Sultans gebied 
bchoorend regentschap Gocnoeng-kidoel, 
resi<lcnti(! Djokjakarta,)nct gelijknamige hoofd- 
plaats, tc-vens hoof<1 plaats van het regentschap. 
Eind J 905 had het oeno bcvolking van ruim 75.000 
zielen, w. o. 3 Europcanen en 15 Chinec- zen. Het telt 
vier onderdistricten, t. w. Nglipar, Kara ng Mod jo, 
Moelo en Tepocs. 

WONOSOBO. Afdeeling en regcntschap (ge- 1 ij 
knarrugcTioof f I p 1 a a t s) van de rcsidentic Kedoe, 
met eene oppcrvlaktc van 1282,62 K.M2. en 443 
desa's. 

De afdeeling is vcrdecld in 2 controle-afdee- 
lingen, t. w. Wonosobo onder rechtstreeksch bestuur 
van den assiatent-resident, bijgestaan door een 
adspirant-controleur en omvattende de districten 
Wonosobo, Garoeng cn LSksono en de contrdle-
afdceling Sapoeran (standplaata van den controlcur) 
met de districten Sapoeran, Broeno en Ngadisono. 
Op het eindc van 1905 bestond de bevolking uit 土 
120 Europcanen, ruim 900 Chineezen, een 20 tai 
Arabieren, cnkele and ere Vreemde Oosterlingen cn 
bijna 300.000 Inlanders. De afdecling vormt een 
hoogland, Noordclijk uitioopende op den Goenoeng 
Prahoe in een punt, waar de grenzen van de 
residenties Banjocmas, Pekalongan, Samarang en 
Kedoe s&menkomen (zie DlliNG). 

De begrenzing is als volgt: in het Noorden de 
gewesten Pekalongan en Semarang, in het Noord- 
oosten de afdecling Temanggoeng, in het Oosten de 
afdeeling Magelang, in het Westen de residen- tie 
Banjoemas (B?indjarnegara) en in het Zuiden de 
afdeelingen Keboemdn en Poerworedjo. Aan de 
Oostgrens verheffen zich de vulkanen Sindo- ro en 
Soembing, die het hoogland afscheiden van dat van 
K6doe. 

Op den G. Prahoe ontspruit de Serajoe, die de 
afdeeling van N. tot Z. doorsnijdt, om zich. dan 
Westclijk af te buigen en haar loop in Ba- njocmas te 
vcrvolgcn. In deze afdeeling, die rijk aan 
natuurschoon is, ligt de uit 3 afdeeEngen bestaande 
thec-onderncming Bageldn. Op vrij groote schaal 
hceft hier reboisecring plaats gehad en zijn mode 
door de zorgen van het boschwezen rubberaan 
plantingen tot stand gebracht. De inlandsche 
tabakscultuur hceft hier een hooge vhicht genomeh. 
Be afdeeling, vroeger Ledok geheeten, vormde 
voorheen ccnc afzonderlijke provincie van het oude 
rijk Mataram, dock word in 1830 eerst bij Kedoe, 
later bij Bagel^n ingelijfd. 

WONOSOBO. District van de gelijknamige controle-
afdeeling, hot regcntschap en de afdeeling 
Wonosobo, residentie Kedoc; met eene opper- vlakte 
van 101,03 K.M.2. Het district telt 115 desa's en is 
verdecld in 3 ondcrdistricten. Op het cinde van 1905 
bestond de bcvolking uit 土 80 Europcanen, ruini 900 
Chineezen, een 20 tai Ara- bicren en cnkele anderc 
Vreemde Oosterlingen en bijna 64.000 Inlanders. In 
dit district ligt cen der 3 ondcrdeelen, waaruit de 
thceondemcniing BagS- Icn bestaat. 

WONOSOBO. Hoofdplaats van gelijknamige 
afdeeling, regcntschap, controle-afdeeling cn district. 
De plaats heeft con heerlijk bergklimaat en ligt op 
800 M. Jioogte. Zij tcldo in 1905 een 70 tai 
European(y), 土 840 Chineezen cn ongeveer_ 5500 
Inlanders. J ii 1912 vorkreeg de Serajoedal- st oo 
intra inma cha j)pij concessie voor den aan- Icg en de 
cxploitatie van ccnc vcrlenging der lijn Maos — 
Bandjarncgara tot Wonosobo. Het ge- Je&lte tot 
Selofcromo word op 1 Mei 1916, en het laatste 
gedcolte tot Wonosobo begin Juni 1917 
doorgefrrokken. 

WOOD-OIL. Engclsche naam voor Diptero- 
carpus-bqlsem. Zio GURJ UN-BALSEM (I, S30). 

WOODFORDIA FLORIBUNDA Salisb. Fam. 
Lythraceae, Sid&wajah (JAV.). Opgerichte heester, 
voorkomencle zoowel in de vlaktc als in het 
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bfergland, daar vooral op droge plaatscn. De 
vruchtdragende takjes worden gebrand cn fijn- 
gewreven en dan als, middel gebruikt om de 
navelstreng van pasgeboren lunderen spocdig te doen 
opdrogcn. 

WORMEN (Fernies). Samenvattende naam voor 
eenige hoofdafdeelingcn van het Dicrenrijk, die een 
groot aantal lagere' dieren omvatten, welke niet alleen 
in uitwendig voorkoinen, maar ook in inwendige 
bewerktuiging belangrijkc ver- schillcn vertoonen. 
Een kenmerk, dat zij alien gemeen hebben, is bun 
zijdelings-symmetrische bouw, waardoor men aan 
het lichaam steeds een voor- en achtereinde, een rug- 
en buikzijde cn een rechter- en linkerkant kan 
ondcrscheiden. Zij bezitten een aan de rugzijde van. 
het voorste deel van het lichaam gelegen 
hersenzcnuwknoop; bo- vendien treft men onder de 
huid meestal eenige lagen van in verschillende 
richting loopende spie- ren (huidspierzak) aan, die 
voor de bewe- ging van groote beteekenis is. In de 
eerstc plaats noemen wij de hoofdafdeeling der P 1 a 
t w o r- men (Plalhelminthes), een groep van ten decle 
vrij levende, ten deele parasitische, meest twee- 
slachtige wormen, die een plat ongeleed lichaam van 
ovale, bladvormige of meer verlengde, band- 
vormige gedaante bezitten; zij missen eene 
lichaamsholte en meestal een bloedvaatstelsel en 
bezitten een meer of minder vertakt darmkanaal, 
meest zonder aarsopening, of wcl het darmkanaal 
ontbreekt geheel, zooals bij de lintwormen. Ken- 
merkend voor de platwormen is het w a t e r- 
vaatstelsel, bestaande uit tusschen de weef- seis zich 
vertakkende fijne kanalen, die ten slotte samenkomen 
in eenige grootere stammcn, die op verschillende 
wijzen zich naar buiten opencn; zij vervullen de rol 
van excretie-organen. De le klasse omvat de T r i 1 w 
o r in e n (Turbellaria), die een vrij leven leiden en 
wier lichaam uitwen- dig met trilharen is beklecd, 
met behulp waarvan zij zich kruipend voortbewegen. 
In tropische streken vindt men een aantal trilwormen, 
die in vochtige aarde leven (Landplanarien). Van de 
2e klasse, de Z u i g w o r in e n {Trematodes), leiden 
sommige een uitwendig-, andcre een in- wendig-
parasitisch leven; zij zijn van twee of meer 
zuignappen voorzien, waarmede zij zich aan hun 
gastheer vasthechten. Vooral de endo- parasieten 
hebben dikwijls een zeer samengestel- den, met 
teeltwisscling gepaard gaanden levens- loop. De 
Lever bo t (Fasciola (Disloma) hepa- tica) b.v. 
bewoont a Is volwassen dier de galgan- gen van 
verschillende zoogdieren, bij voorkeur die van het 
schaap, soins ook van den niensch, en plant zich voort 
langs geslachtelijken weg; de in het water uit de 
eieren geboren larven dringen in de ademholte van de 
Kleine Poelslak (Limnaea minuta) en geven na 
herliaalde voort- planting, waarbij zich met eieren 
vergel ijk ba re cellen zonder bevruchting 
ontwikkelen, het aan- z目n aan gestaarte larven, die 
tegen in het water staande planten opkruipen, zich 
daar encystceren en later met deze plan ten in het 
darmkanaal der schapen geraken. Bij de 3e klasse, de 
L i n t- w o r m e n (Cestodes), blijft het 
geslachtsappa- raat slechts bij uitzondering 
enkelvoudig^zoodat "n dier e6n stel mannel ijke en 
6dnstel vrouwelijke organen herbergt. Meestal neemt 
het aantal dier geslachtsorganen toe, waarbij het 
platte lichaam zich zeer sterk in de lengte st rekt en 
zich diffe- renfcieert in een hechtorgaan 
(lintwormkop, 

scolex) cn leden (proglottiden), die c】k nicest een 
stel geslachtsorganen bevatten. Reeds in de pro- 
glottiden ontwikkelcn de eieren zich tot beschaal- de 
larven. De rijpe proglottiden, aan het achterstc 
uiteinde van het dier gelegen, ma ken zich vrij van 
het overite deel van den lintworm cn ver- laten met 
de faeces den darm van den gastheer. In den darm 
van cen of ander dier (tusschen- gastliepr) verlaten 
de larven him schaal； zij worden door den 
bloedstrooni inedegovoerd naar eenig orgaan en 
groeien daar uit tot een blaas (de blaasworni), aan 
wier wand zich de scolex of lintwormkop ontwikkelt 
(zie WOE- KERDIEREN). De 4e klasse der 
Platwormen' wordt gevoyind door de SnoerwormenT 
(Nemcr- tini), dikwijls zeer lange en levendig 
gekleurde dieren, die bijna zonder uitzondering in 
zee leven en in rotsspleten, tusschen wieren of onder 
stec- nen in het slib worden aangetroffen; zij hebben 
een week, verbazend samentrekbaar lichaam, dat bij 
sommige soorten vijf- a zesmaal langcr kan worden 
dan in toestand van sanientrekking en cen lengte van 
项 M. kan bereiken. Zij bezitten een slurf, die 
uitgestok/jn kan worden en als wapen dient, waarmee 
de prooi bemachtigd wordt. De Indische Afchipel is 
bijzonder rijk aan groote soorten dezer groep. 

In tegenstelling met de Platwormen is dehoof d- 
afdeeling der Nematheminthes (Nematodea, R o n d 
w o r m e n) gekenmerkt door het bezit van een 
ongeleed lichaam, dat nict plat is, maar rond, 
sp.oelvormig of draadvormig en datj in plaats van 
met trilharen, met dikke cuticula is bekleed. De 
schijnbare lichaamsholte wordt door weinige groote 
cellen ingenomen, die vloeistof- houdende holten 
insluiten. Zij hebben een dann- kanaal, inct 
aarsopening aan het achtereiiide； zij missen 
evenwcl een bloedvaatstelsel. Dejnecste 
rondwormen leiden een parasitisch bestaan, maar er 
komen ook vrij levende vornien onder voor, die in 
zout of zoet .water, of in^ochtige aarde leven； tot 
dozen behoort o.a. Jiet welbckcndc Azijnaaltje. 
Andere brengen een gcdeclt'- van hun leven in vrijen 
toestand, een gcdeelte binnen een gastheer 
door,zooals de aaltjes (zi<- WOEKERDIEREN), die 
plantenzicktcn ver- oorzaken, in jeugdigen toestand 
vrij leven, cn als volwassen vormen verschillende 
onzer cultiiur- plantcn bewonen. Van de echtc 
parasieten noemen wij de by den mcnsch levende 
aarsmade, de spoelworm, de medinaworni, de 
trichinen (zie INGEWANDSWOBMEN) en de 
mijnworm (zie WOEKERDIEREN). Tot de 
hoofdafdeeling der rondwormen rekent men ook de 
S t e k c 1 s n u i t- w o r ni e n (Acanlhocephalen), 
die zonder uitzondering een parasitisch leven leiden, 
en zich vasthechten met hun uitstulpbaren snuit, die 
met kransen van haken is voorzien. 

De hoofdafdeeling der Annclidcs of Rin g- w o r 
ni e n (zie aklaar) is gekenmerkt door ecn uitwendig 
geringd en in wen dig gesegmenteerd lichaam. 

Tot de Wornien rekende jncn vroeger ook de 
hoofdafdeeling der Tentaculata, waartoe de 
Mosdiertjes (Bryozoa) en Annpootigcn {Brachio- 
poda) behooren, beide klassen omvatten verschil-
lende dieren, met een zijdelings-syn)nietriscJ), 
ongeleed Jichaam, dat bij eerstgenoemde aan het 
kopeinde rondom den mond een met triJharen 
voorzicnc tentakelkrans draagt, terwij 1 de tweede 
klasse Jiaar naam ontleent aan een paar spiraal- 
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vormig opgerolde armen, die ter zijde van den mond 
staan, en waarop de tentakcls zijn ge- plaat-st. De 
Mosdiertjes zijn mecstal verecnigd tot kolonien. 
leder individu cener kolonie wordt omgeven door 
een regel matig gebouwd huisjo (cel), uit welks 
opening het voorste lichaamsge- dcelte met de 
tentakclkrans naaf buiten gestoken kan worden. 

De huisjes van de tot een kolonie bchoorendc 
individuen hangen onderling samen. Deze huisjes 
zijn lioornachtig of verkalkt. De kolonien hebben den 
vorm van vertakte polypenstokken of zijn 
bladvormig verbreed, of zij overdekken als korsten 
and ere voorwerpen. 

Bij de Armpootigen is het licliaam evenals bij de 
Twcekleppige Weekdiercn door een tweeklep- pige 
schaal ingesloten, welker kleppen evenwel niet aan 
de linker- en rechterhelft, maar aan de rug- cn 
buikzijde van het dier beantwoorden. Zij zijn niet 
door een slotband verbonden, maar worden door 
spieren geopend en gesloten. Het dier zit 
vastgegroeid met de buikklep, of de be- vestiging 
geschiedt door middcl van cen steel, die aan den 
schclptop tusschen beide kleppen naar buiten treedt 
of den top van de buikklep door- boort-. . 

WORIWKRUID. Drogerij； de santonine-bevat- 
tende bloempjes van Artemisia maritima L. uit 
Turkestan, in de apotheek als „Flores cinae" of 
„Scnien santonici,^ bekend. Het wormkruid be- 
hoort tot- de ook door inlanders zeer gezochte 
'Eiiropccsche geneesmiddelen („Obat tjatjing"), in 
poedervorm of wel als santonidic-koekjes. (Verg. [. 
709). 

WORTELEN. De penwortel van Daucus Caro- /〃. 
Deze worden op Java zoowel in de beneden- als in de 
bovcnlandcn a an go plant en zijn het gcheele jaar op 
den pasar te koop. 

WORTELHOUT (AMBONSCH). Het hout van (Jo plant 
wortcis van Plcrocarpus indicus. 

WOTOE'SQH. Zie MAKASSAARSCH-BOE- (
；l \ SWJ1E TALEN. 

WOWO (J AV.). Zie FLAG ELLA RIA. 
W0W0(WAWA ?)-WIWIof KALONG-WIWI. 

JavaanHchc namcn vooi' de rose-uil, Phodilus 
bfidiits. Jlij is cen derde klcincr dan onze gewone 
kerkuil. Bchalvc aan zijne geringe groottc te ken- nen 
aan <le 1 even dig rosse kleur, torwijl op iederc v(-
(lcr cen klein kringvormig zwart vlekje te zicn i,、. J 
J ij wordt op Java, Sumatra, Borneo cn Nias 
gevojidei), en bchoort ovcral tot de zcklzame soor- 
tcn. Ook bij de Maleicrs hccrscht het bijgcloof, dat 
de nil iemands flood aankondigt; hij wordt <lan ook 
Gcestcnvogel, Boeroeng hantoe, ge- noemd. Zie 
UIL. 

WOWONI. Eiland, geJcgen aan de Oosteijcle van 
den Zuidoost arm van Celebes. 

WOWONI (STRAAT) tusschen het hcuvclach- tige 
eilancl Wowoni, dat naar het Zuiden in ter- rassen en 
oin de N.W. moor gelcidelijk afdaalt cn do liooge, 
bergachtigc Oostkust van .Celebes bcN. Hlraat 
Boeton, is 7 tot 8 K.M. brood cn heeft zeer matigo 
diepten. Do Celebeswal is stcil, op korten afstand 
daarvoor, cvcnwijdig daaraan en or van geseheiden 
door eon snial, schoon vaar- watcr, liggen de Iago, 
begrooide Tjumpada- cilanden ； bcN. cn beZ. doze 
vindt men dicht bij den wal, cnkele losse steenen. 
Van den- AVowoniwal steekt, in het N.lijk gedeelte 
dcr str a al eon hank tot halvcrwcge de breedte uit cn 
beZ. deze vindt men in het vaarwater zoo vele 

gevaren, dat allcen een smal vaarwater langs de 
Tjampada-eilanden overblijft. Ook ligt, midden in den 
Noordingang een losse ondiepte. Zie Zecmansgids 
dccl V. 

WRAHA. (JAV.). Zie ZWIJNEN. 
WRfiSAH (JAV.). Zie AMOMUM. . 
WRIGHTIA JAVANICA DC. Fam. Apocy^ naceae. 

Bcntaos, MCntaos (JAV.),Djalitri (SOEND.). Krommc 
boom op Java in de lagc landen groeiend met wit, fijn 
hout, dat door de inlanders, yoor snijwerk wordt 
gebruikt. Wajangpoppcn schij- nen van dit hout te 
worden vervaardigd. Het melksap "wordt wel als 
geneesiniddel gebruikt- 

WRIGHTIA PUBESCENS R.Br. Bentaos(jAV.). Lage, 
kromme boom, veel gelijkend op de voor- gaande. Het 
hout, wordt evenals dat van de voorgaande, voor 
snijwerk ep kleinc gereedy- schappen gebruikt.。 •广

子p： 
WIJCK (Jhr. CAREL VAN DER). Geb. den 1c 

Febr. 1797 te _Zu8phen uit het huwelijk van Jhr. H. J. 
van dcr Wijck, generaal-majoor der genie van het 
Ned', leger en C.C. van der Muelen. Hij wercl reeds 
op 17j arigen leeftijd aangcstcld tot 2en luitenant-
ingenieur； nam, hoewcl be- stemd voor den 
Indischen dienst, in 1815 als ad- judant zijns vaders 
decl aan de slagen bij Quatre- bras en Watc.rloo en 
vertrok in Oct. van dat jaar als le luitenant naar Java. 
In 1817 tot kapitein bevorderd, werd hij het volgende 
jaar benoemd tot eerstaanwezend ingenieur van 
Banka cn Pa- lembang, in wclke functie hij deelnam 
aan de krijgsverrichtingen in beide gewesten tot 1822. 
In 1825 nam hij, als majoor, chef der expedition- nairc 
genie, deel aan den krijg in Celebes onder generaal 
Van Gcen, inaakte daarna ecnige krijgsverrichtingen 
niede in Borneo, van waar hij in Sept. 1825 naar Java 
word opgeroepen wegens den aklaar uitgcbroken 
opstand van Dip& Negara. In dien Java-oorlog 
bewees hij belangrijke diensten als gcnicofficier en 
als troepenaanvoer- der. Herhaaldclijk belast met het 
bevel over eene mobiele colonne, nam hij tot 1828 
deel aan de be- langrijkste krijgsverrichtingen,in welk 
jaar ziekte hem dwong het oorlogstooneel te verlaten 
en met verlof naar Nodcriand te vertrekken. 

In 1830.op Java teruggekeerd, werd hij op het 
einde van dat jaar benoemd tot chef der genie, in 
wclke betrekking he in werd opgedragen, de planncn 
te ontwerpeu tot verdediging van Java volgcns de 
bcginselcn, aangegeven door den gou- verncur-
gcncraal Van den Bosch. Toen die plan- ncn in 1835 
gerced waren word Van der Wijck — in 1834 tot 
kolonel bevorderd — aangewezen om naar Nederland 
to vertrekken, ten einde zc daar bij het opperbestuur 
persoonlijk toe te lichten. Na de vaststclling vertrok 
hij in 1837 weder naar Indic om aklaar toworden 
belast met de moeilijkc taak der uitvoering van die 
onivangrijkc plannen, wclke o.m. omvatten den bouw 
van eonc vesting te Anibarawft (vesting Willem I), 
van perma- nente forten te Batavia (fort Prins 
Fredcrik), to Semarang (fort Prins van Oranje), te 
Soerabaja ffort Prins Hendrik), te Ngawi(fort 
Generaal Van den Bosch) en te Gombong(fort 
GeneraalCochius). 

Voor de wijzo waarop die uitvoering word ge- 
regeld en geschiedde, werd hij beloond door in 1841 
te worden benoemd tot adjudant des Ko- nings i. b. d. 
cn in 1842 te worden bevordord'tot generaal-majoor 
titulair, welke rang hem het volgende jaar effectief 
word verleend. 

Na het vertrek van den generaal Cochius, den 
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len Januari 1S4S, tijdelijk tot commandant van het 
Indische Icger benoemd, werd hij in die hoc- 
danigheid op zijn verzock aangewezen tot bevel- 
hebber van de tweed。expeditic naar Bali (Juni 
1848), wclke expeditie na cen vcrgeefsclien aan- yal 
op het goed versterkte cn Ixardnekkig verdc- digde 
Djagaraga en omdat in verband met den 
toestaiT3*ni'Eufopa en in Java de vereischtc ver- 
sterking aan troepen en transportkoclics nict kon 
woolen gezonden, onverrichter zake moest terug- 
keeren. 

Den 2en Januari 1849 op zijn verzoek eervol 
ontslagen, keerde generaal Van der Wijck naar 
Nederland terug, waar hij den 30en Juni 1852 te 
Arnhem, overleed. 
" WIJCK (Jhr. CAREL HERMAN AART VAN DER). 
Geb. te Amboina den 29en Maart 1840 uit het 
huwelijk van Jlir. Mr. H. C. van der Wijck (lid van 
den Raad van Ned. Indie) met M. S. L. de Kock van 
Leeuwen; ontving zijne opleiding in Nederland aan 
het gymnasium te Zutphen, daar- na aan de 
toenmalige Koninklijke Academie te, Delft, waar hij 
den 27en Juli 1863 werd benoemd tot ambtenaar 2e 
klasse voor den burgerlijken dienst in Ned.-Indie.* 

In Indie aangekomen, werd hij geplaatst ter 
Algemeene Secretarie. welke hij in het laatst van 
1866 als le commies verliet, om als hoofdeom- mies 
bij het dep. van Bin. Bestuur te worden. te werk 
gesteld. Twee jaar later benoerad tot secre- taris der 
residentie Batavia, bleef hij ruim 4 jaar in die functie 
tot hij, 27 Januari 1873, werd be- noemd tot assistent-
resident van Soerakarta, welke betrekking hij 5 Mei 
1876 verwisselde met die van ass.-resident van 
Buitenzorg^Als zooda- nig verkreeg hij eene 
bizoiiclere1 tevredenheidsbe- tuiging der regeering 
voor zijn verdienstelijk ge- drag bij de beteugeling 
van de in Juni 1878 plaats gehad hebbende 
ong^regeldheden op het particu- liere land Tjitrap en 
bij het onderzoek naar de hoofdaanleggers daarvan. 

Den 7en Maart 1880 volgde zijne benoeming tot 
resident van Tegal, waar hij zich onderscheid- de 
door een eind te maken aan de gedurige twis- ten, 
zelfs bloedige, tusschen de suikcrfabricken en de 
inlandsche bevolking over den voor beide partyen 
zoo onmisbaren watertoevoer. Den 4en Juni 1884 
werd hem het bestuur over de residentie Soerabaja 
toevertrouwd. 

Grootc zorg besteedde hij aan de voor dit ge- 
west zoo belangrijke irrigatiewerken. Zijn verslag 
daarover werd afgedrukt in de „PJannen tot verbet 
ering van den toestand der Solo-vallci". Bijna vier 
jaren bleef hij in dit bewind, dat hij den 7en Mei 1888 
nederlegde om zitting te nemen in den Raad van 
Ned.- Indie, van weik Iioog college hem, slcchts een 
jaar later, op 8 Mei 1889, het vice-presidentschap 
word opgedragen. Onge- veer twee jaar later, den 4e 
April 1891, werd hem op zijn verzoek een eervol 
ontslag uit '$ lands dienst verleend na bijna 28 jaren, 
zonder onder- breking door verlof, in Indischen 
dienst te heb- ben doorgebracht. In Nederland 
teruggekeerd nam hij de opdracht aan om als 
commissaris van de N.- I. Paketvaart Mij. den 
nieuwen dienst in Indie te regelen, waarbij ook de 
Buitenbezit- tingen bezocht werden. 

Doch zijn Indische loopbaan was nog niet gc- 
uloten, want bij besluit van 15 Juli 1893 benocm- de 
de Koningin-Regentes hem tot Gouverneur- Generaal 
van Ned.-Indie, waar hij den 17en 

October d. a. v. de regeering aanvaardde. 
Geclurende zijne regecring hebben vclc gewieh- 

tige gebcurtcnisscn plaats gehad, werd menige 
belangrijke maatrcgel genomen op stantkundig en 
ccononiisch gebied. 

In 1894 werd cen cinde gemaakt aan het wan- 
bestuur des vorsten van Lombok en dit eiland ondcr 
ons rechtstrceksch *bestuur gebracht. Na den afval 
van Teukoe Oema (29 Maart 1896) werd in Atjeh 
agressief opgetreden tot onderwer- ping van Groot-
Atj^h en de gcconccntreerde stel- ling, aldaar -door 
ons bezet, opgelicven. Daarna werd krachtig 
geageerd in de Pidiestreek, Pa- sangan, ter Oostkust 
en ter Wcstkust van Atjdh, ten einde ook in de 
onderhoorigheden rust en orde af te dwingen. Tai van 
wegen werden in het onderworpen gebied aangelegd; 
de stooin-tram- weg van Oelde lheue naar Lambaroe 
verlengd tot Seulimcum； een tramweg aangelegd 
van Sigli naar en door de VII Moekim Pidio en een 
aan- vang gemaakt met den aanleg van een tramweg 
van Sigli langs do Noordkust door Pidie, Meureu- 
doc en Peusangan naar Telok Seumawc en van daar 
naar Idi ter Oostkust. De Sabangbaai op Poeloe We 
werd voor den algemeencn handel opengestcld en 
Sabang met Oeleii lheue aange- sloten aan het 
Indische telegraafnet. 

Bataksche landschappen ter Westkust van 
Sumatra, de landschappen der V Kota in Mid- den-
Sumatra en de landschappen aan het stroom- gebied 
van de Boven-Pinoch ter Wcstci-afdecling van 
Borneo werden onder rcchtstreeksch be-' stuur van 
het gouverneinent gebracht； in Ned.- Nieuw-
Guinea werd dat bestuur georganiscerd. 

De spoorwegverbinding tusschcnOost-cnWcsi- 
Java word voltooid, de opium-regie ingevoerd in de 
residentien Madoera, Pasocrocan, Probolinggo en 
Besoeki en het eiland.Lombok, een postspaar- 
bankdienst ingest eld (1898), het boschwezen ge- 
regeld en tai van regeHngen gemaakt tot bescher- 
ming van de economjsche belangan van de in- 
landsche bevolking. 

Den 3en October 1899 werd aan Jhr. van der 
Wijck op zijn verzoek eervol ontslag verleend als 
Gouverneur-Generaal en keerde hij naar Nederland 
terug, waar hem een gouden gedenkpen- ning werd 
aangeboden als huldeblijk van Jndic's ingezetencn cn 
waar hij in September 1902 werd benoeind tot lid en 
voorzittcr van den nieuw ingestelden Mijnraad cn in 
Fehr, j 904 door de Staten van Noord-Holland werd 
gekozen tot ]j<l van de Ecrste Kam er der Statcn-
Gcncraal. Na de ontbinding van dezc Kam er, in Juli 
1901, steldc hij zich niet meer verkiesbaar. 

Met ijver nam hij deel aan de OJJCHbare zaak, aan* 
tai van instcllingen en ondcrnen)ingon, zoo mode aan 
de voorbereiding der wctcnschap- pelijke expedities 
naar Suriname. Als voorzil- ter van de Mij. N. A. M. 
vcrwelkorndc hij bij hun tcrugkeer de Nicuw-
Guinea-reizigcrs Lorentz en v. NouJiuys； hij was 
voorzitter van de Kon. Petrol. Mij. cn de Ver. van 
Jeden van Ned. ridder- orden, com missaris van 
suikcrfabricken, J id van de Mij. tot nationdal 
onderzoek der Ned. kolo- nicin, van de Ver. ,,Mocd, 
Bclcid cn Trouw," vun de commissie van toezicht 
over zonen van ini. hoofden in Nederland, cnz. 

AanvankeJijk te *s-Gravenhage gevestigd, ver- 
legdc hij iu 1910 zijne v/oonplaats nziar Baarn. 

Hij overleed 8 Juli J 914 en word to ^-Graven- 
hage begraven. 
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WIJCK (Jhr. mr. TITUS ANTHONY JACOB VAN 
ASCH VAN). Geb. to Utrecht 29 Aug. 1849, ovcrl. te 
*s-Gravenhagc 9 Sept. 1902, zoon van jhr. inr. 
Matthias Margarethis v. Asch v. Wijck. Na zijnc 
promotic te Utrecht in 1875 word hij 
achtcrcenvolgens secretaris van den Lekdijk 
Bovendams, in 1880 adj. commies aan het Dcp. v. 
Oorl., in 1881 lid van de Twecdc Karaer voor 
Zwolle, in 1883 burgemeester van Anicrsf(jQrL<ih' 
Hcl van de Staten van Utrecht, in 1889 lid van de 
Tweede Kamer voor Kamppm in 189] gouverneur 
van Suriname, in *1896 lid van de Eerste Kamer 
voor Zeeland en van den gemeenteraad van 's-
Gravcnhage, in 1900 voor de tweede maal 
burgemeester van Ainersfoort, on in Aug. 1901 
Minister van Kolonien. 

Hij gold, behalve als nobele en sympathi^ke 
figuur, als cen der krachtigste stcunpilarcn van de 
anti-revolutionnaire partij. Reeds door de talentvollo 
wijze, waarop hij zijne eerste In- dische begrooting 
verdedigde, gaf hij oen hoogen dunk van zijne 
bekwaamheid, doch zijn ministe- rie duurde te kort 
om op groote uitkomsten te kunnen wijzcn. Zijne 
voornaamsto beteekenis als koloniaal staatsman 
verkreeg hij als gouverneur van Suriname (1891 —
1896), welks belan- gen hij persoonlijk in Nederland 
ging bepleiten. Zijne verrichtingen of voorstcllen 
voor Indie om- vatten o.m. een ontwerp tot 
decentralisatie van bestuur, subsidies aan christelijke 
scholen, af- schaffing van eenige hccrendiensten, een 
ontwerp voor ambtcnaars-oplciding, invoering van 
minister Cremer's mijnwet. 

WIJNKOOPSBAAI, aan de Zuidkust van West-
Java, is zeer ruiin en omgeven door hooge bergen, 
welke tot aan zee zijn begroeid en met rotsige hoeken 
in zee uitsteken. J)e baai loopt on'/cv-<-er om de 
N.O. 16 K.M. het land in en hcefi zerr groote diepten, 
welke geleidelijk af- ixrncn naar de Noor cl- en 
Oostkusten； in het diepst <lcr baai voor de 
kampoeng Palaboeha-n R.it <)<■ is het hetfiteilst. 
Ter reede van dit plaatsje ligg(*n eenige gevaren, 
welke de fclle branding breken en NW. daarvan, 
onder den wal, losse I'otHcn, welke ook aan de 
meeste rotshoeken wordejj gcvruvlen : op 
het.midden van de Oost- kust inondt de niet 
onbclangrijke, maar door (：(；n droogvallendcn d 
rem pel afgesloten Tji- iiiandiri in zee nit. b(?N. dezo 
liggen de schcpcn in matige <lioptcn en in de beide 
moessons het best beschut. In den Westmoesson kan 
het van 

December tot Fcbruari soms dagen achtcreen 
stormachtig waaien. Zic Zecniansgids deel III. 

WIJNMALEN (Dr. THEODOOR CHARLES LION). 
Gcborcn tc Malang, den 13c Sept，. 1841,. vertrok 
op 17jarigeii*Iceftyd naar NederJand en studeerde te 
Utrecht, waar hij den doctorstiteL verwierf. Spoedig 
daarna word hij benoemd tot secretaris dcr 
Maatschappij van Ned. letterkunde to Leiden, in 
J.869 tot onder-bibliothecaris der Kon. Bibliothcek 
te *s-Gravenhage, en in 1890 tot bibliothecaris dier 
instelling. Van 1872 tot kort voor zijn overlijden was 
bij secretaris-bibliothecaris van het Kon. Instituut 
voor de Taal-, Land- en Volkenkundc van N.-I. en 
bijna even lang penningmeester van de zuster-
instelling： het In- disch Genootschap. W日nmalen's 
groote verdien- sten, vooral voor Indie, liggen op 
bibliografisch terrein ； ook schreef hij enkele 
wetenschappelijke bijdragen cn politiekc brochures, 
met betrekking tot Indie. O. a. redigeerde hij van 
1876—1878 de „Indischc Letterbode,5 en was van 
1879 tot 1888 medercdacteur van „De Indisehe 
Gid's" voor de rubriek „KoloniaIe lit erat uur7'; 
schreef hij in de „Bijdragen, cnz." verschillende 
„KoIo- niale Bibliographieen" en trad in 1887 als 
mede- werker op van de te Berlijn versch可nende 
„0rien- talische BibliograpKie", enz. W. heeft, in het 
belang der Indisehe wetenschap, voortdurend de 
wenschclijkheid betoogd van de vereeniging der 
bibliotheken van het Kon. Instituut en het Indisch 
Genootschap tot een algemeene „KoIo- nialc 
Bibliotlicck,,

J maar deze wcnsch is feitelijk eerst na 
zijn dood vervuld. Hij overleed te，s Graven hage, 
den 14en Januari 1895. 

Zie zyn necrologie door Jhr. Mr. J. K. W. Quarles 
van Ufford in Tijdschr. Aardr. Gen. 2e S. dl. XII, 
1895 (dl. 1), bl. 145. 

WIJNRUIT. Zie RUTA. 
WIJNSTOK of Wingert Boewah anggoer (MAL.) 

Deze plant komt hicr cn daar op Java en ook buiten 
Java gekweekt voor, doch groeit allcci) good in 
streken, die tijdclijk zeer droog zijn, this die een 
langdurigen en fellen Oostmoesson hebben, zooals 
op Madocra, in Probolinggo, in Zuid-Cclebes. Men 
moct de plant kunstmati'g de rustperiode geven, die 
zy in het Europ. kli- maat in den winter heeft. Na den 
bloei zijn de vruchten in drie maanden rij p. Zoowel 
witte als blauwc druiven worden getecld ； zc zijn 
van goede kwaliteit. 

X. 

XANTHOPYLLUM EXCELSUM . Miq. Fam. 
Polygalaceae. Kajoe tclor (MAL.), Dj^roekan (JAV.), 
Ki Gndog (SOEND.). Een groote fraaic Ijoom, <jp J a 
va tot 1200 M. boven zco verbreid. 

hout wordt weinig gebWiikt. JJast cn blade re 
n worden als inlandsch genecsmiddel ge- biuiikt. 7M 
bevatten een saponine en zijn giftig. 
XANTHOPHYLLUM LANCEATUM J. J. Sin. Sioer-
Siocr (MAL.). Ecn liccstcr in de mocrassen van 
Djanibi cn Palcmbang. Het gelc hout wordt voor 
5sch(!e<lcn cn heften van krissen gebruikt. Uit <lc 
zaden perst men een geelgroen spijsvet, 

<iat ook tegen spruw wordt gebruikt. Het ge- haltc 
van de zaden aan vet is bijna 40%. 

XANTHOSOMA VIOLACEUM Schott. Fam. Araceae. 
Kimpoel (JAV., SOUND.). Eon Arons- kelkachtige 
plant van Amcrika, gelijkcnde op Colocasia. De 
wortehiitloopers worden in sajoers gebruikt. 

XANTHOXYLUM BUDRUNGA Wall. (= Fa-- gar a 
rhetsd lioxb.) Fam. Rulaceae. Kitaneuh (SOEND.) 
.Boom, tot 20 M. hoog, op Java hier en daar 
voorkoniend beneden -100 M. boven zee. De rcchte 
stam is inct groote, scherpe dorens bezet. O 
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Het wittc hout, hicr en daar met een zwart ader- tje, 
heet duurzaam te zijn onder dak en wordt voor 
huisbouw wel gebruikt. In Midden-Java is het in 
gebruik voor krisschceden, nicubelen en 
wapengevesten. De jonge vruchten worden door de 
inlanders als spccerij gebruikt. 

XAVERIUS (DE H. FRANCISCUS), een dcr 
machtigste missionarissen. aller tijden, geboren 7 
April 1506 op het slot Xavier in NaVarre en 
overleden 2 December 1552 op het eiiand San- cian 
in het gezicht van China. In 1525 vertrok hij naar de 
hoogeschool van Parijs. Reeds den 15 Ma art- 1530 
had hij den gnia'cl van meester in de schoone 
Kunsten verworven en verklaardc Aristoteles op het 
college van Beauvais, waar hij allengs bekend werd 
als scherpzinnig wijsgeer en schitterend professor, • 

Spoedig had Ignatius van Loyola, de stichter der 
Societeit van Jezus. zijn geoefend oog op dien man 
gevestigd en trachtte hem voor zijn toe- komstige 
orde te winnen. Ofschoon de later zoo beroemde 
Loyola, in zijn armelijke klecding, zijn toen nog 
geringe kennis en zijn hoogen asceti- schen ernst, 
cenigszins bcspottelijk leek in het oog van den 
eerzuchtigen hooglceraar, toch ge- raakte hij allengs 
onder zijn invloed en sloot zich bij hem aan. Voile 
vijf jaren had Ignatius best eed aan de verovering van 
zulk een leerling, die echter, eenmaal. aan zijn 
meester verbonden, met hart en ziel opging in de 
jeugdige Societeit van Jezus en haar doel met den 
heldhaftigen ijver van een heilige najoeg. 

In 1540 door Ignatius voor de missie van Indie 
bestemd, vond hij te Lissa bon vier aan hem 
geadresseerde pauselijke Brieven. Door de twee 
eerste werd hij tot Pauselijk nuntius voor Por- 
tugeesch-lndie aan deze en gene zijde van den 
Ganges en de Kaap de Goede Hoop benoenid; een 
derde beval heW aan bij koning David van 
Abessinie; een vierde bij alle Heeren en Vorsten, die 
hij op zijn tochten zou ontmoeten. Dertien maanden 
duurde de overtocht, zoodat hij eerst 6 Mei 1542 te 
Goa aankwam. 

Xaverius nam er zijn intrek in het hospitaal en 
werkte de eerste vijf maanden onder de Portugee- 
zen, waarna hij naar de heidenen der Visschers- kust 
vertrok. Zijne heiligheid en zijn onvermoeide 
prediking maakten diepen indruk en bewerkte 
ontelbare bekeeringen. Heele scharen, van 2000 tot 
6000 menschen, voerde hij. volgens een oog- 
getuige, in het vrije veld, beklom dan een boom en 
verkondigde hun de blijde boodschap. Zelf schrijft 
hij, dat hij van het aanhoudende doopen zijn arm nict 
meer kon opheffen en zijn stem haar dienst weigerde. 
Ruim 40 kerkjes bouwde hij langs de kust. Na zes 
maanden gepredikt te hebben in Travancor, van Mei 
tot December 1544, dan in Negapatam, te Meliapoer, 
ging hij scheep naar Malaka. Men wil, dat Xaverius 
bij deze gelegenheid Ai-jeh heeft aangedaan. I miners 
de Bui der Heiligvcrklaring zegt, dat Franc. Xaverius 
de eerste geloofsverkondiger op Atjeh geweest is： 
„Ipse primus.... Acenis .. ., Evan- gelium Christi 

annuntiaveratn (Inslilulum Soc. J。8., Florentiae 
1892,1, p. 159). WerkeJijk heeten de bewoners van 
ons Atjeh bij de Latijnsche schrijvers dier dagen 
Aceni {Majfeus, Hist. Indio}. 80 et passim). 

Te Malaka aangekomen vatte Xaverius het plan op 
naar door te reizen en er het 
Evangelic te verkondigen. „Meer dan J000 niijlc^j 

van Goa", zoo schrijft hij in September en November 
1545, „ligt Mankassar. Zij die van dffar terugkeeren 
verhalcn ons, dat de bevolking van di t eiiand 
(Mankassar werd als afzonderlijk eiiand gcdacht) „bij 
uitstek geschikt is voor het Christendom. Zij hebbon 
afgodstempcls noch pries- ters, cn aanbidden alleen 
de opgaande zon. Men zegt, dat er reeds twee 
koningen christen zijn geworden". Tocli ried hem de 
gezaghebber van Malaka, de reis zoolang uit te 
steUen totdat het schip, waarniee een priester 
derwaarts vertrok ken was, terug zou zijn. Terwijl 
cchter het schip uitblcef, hoorde Xaverius weldra, dat 
de toestand op Mankassar minder gunstig was, 
zoodat hij besloot Jiever een missiereis naar Avi- 
boina te ondernenien. 
' In eon brief van 10 Mei, dateerend van Ani- boina, 
beschrijft Xaverius de moeilijkheden dcr lange reis. 
(Dezc en andere brieven in. Monumen- ta hist. Soc. 
Jes. — Monumenta Xaveriana, Madrid 1899—1900, 
Tom. I, p. 401 w.). Zeilend langs Sumatra's Oostkust 
cn de eilanden, die tot de Bi- ouw- en Linggagroepen 
behooren en doordestraat Bangka, hadden zij alle 
moeite oni de zeeroovers van boord te houden. Naeen 
moeilijkereisschijut de koopvaardijer op de reede van 
Grissee, in do straat Madoera, te zijn geland. 15an 
voer men Bali, Lombok en Soembawa voorbij, de 
Flores* cn Soendazeeen door, voorbij de hooge 
eilanden AVetar, Roma en Dammar, en koerste men 
in de richting van Amboina. Reeds zes weken duurde 
de reis, en de stuurman vreesde, dat hij het eiiand 
voorbij gezeild was. Den volgenden dag, 16 Fe- 
bruari 1546, landde men eindelijk op Ainboina. 
Ambon, de hoofdzetel der Portugeczen, trok 
Xaverius minder aan. Bijna terstond begaf hij zich 
naar de binnenlanden, waar de inlandschc christenen 
in zeven kampongs verspreid woon- den. Vrceze 
voor de Mohammedanen, die 70 jaren gelcdcn het 
eerst Amboina bezochten, had lien de bosschen in 
gejaagd. Hij doorliep die schuilhoc- ken, psalmcn en 
latijnsche kerkhynmen zingend, waaraan de 
vluchtelingen den Katholieken priester herkenden en 
uit de struiken te voorschijn kwamen. Hij doopte er 
vele kinderen cn een groot aantal heidenon. Naar 
Ambon terugge- keerd vond hij er een Spaansche 
vloot door beriberi aangetast, cn verplcegde de zickc 
sokluten, zooals hij zelf schrcef (Monum. Xav. l.c. j>. 
4 J 5), drie maanden lang. Bij deze gelegenheid won 
hij door zijn stichtend voorbedd den later zoo l)c- 
roemden missionaris COSJJUO de Torres voor do 
Societeit. 

Na eenigen tijd richtte Xaverius het oog op do 
Moro-eilanden, de Noordelijkstc Molukkcngrocp. 
De bewoners stonden als woesle nicnschcnctcrs 
bekend. Terwijl het vaartuig, dat hem naar Tcr- jiat^e 
zou brengen, werd uitgerust, deed Xaverius een tocht 
van Amboina naar het twee mijlen meer Noordclijk 
gclcgcn Ceram, waar hij de bevolking gedurende 
acht dagen ondcrrichtte. 

Op A)nboina terug vond Xaverius er twee 
schepen zeilrce v咬r Ternate, de voornaamstc 
nederzetting der r .,tugee^en in de MoJukke/). 
Terwijl het eene schip verging, kwarn hij met het 
andcr, na een zeer hachelijken tocht, belioiidcii op 
Tern a to aan. Hij richtte hicr ecu christcJijkc 
gemeente op, welkc later tegen alle vervoigingen 
bestand bleek, en vatte het plan op cm op Ternate een 
Jiuis der Societeit van Jezus te stichten. 

Toen de rustelooze missionaris na drie maan- 



XAVERIUS (DE H. FRANCISCUS) —XYRIS INDICA. 799 

den zich gereed maakto om naar Morotai over te 
sicken, verbood de gouverneur de Froytas aan een 
ieder, den Hciligc over te brengen, omdat men 
mccnde, dat hij een wissen dood tegemoet ging. Voor 
gevaren deinsde cchter ccn man als Xaverius nict 
terug en hij verklaarde publick in een Zondagspreek: 
„Indicn het eiland goudmijnen rijk was, zouden de 
Portugeezen moeite noch gevaar ontzien. Maar ik 
verklaar hicr op mijn beurt, dat ik allo lijden en 
doodsgevaar wil trot- seeren voor het heil van eene 
ziel. God roept mij, cn geen menschen zullcn mij 
weerhouden !n De gouverneur hief het verbod op en 
Xaverius ging met eenige getrouwen op reis. De weg 
leidde tot Tidore langs de Minahasa en Toebaroe, de 
straat van Morotai in. Tocn hij daar voet aan wal 
zette, vluchtten de inwoners; hij echter zette hen na. 
Hij vond ze minder donkcr dan de Maleiers en meer 
op de Alfocren van Ceram gelijkcnd. Er lagen over 
dezc eilandengroep een aantal chris- tendorpen 
verspreid, die in langen tijd geen mis- sionaris meer 
hadden gezicn. Als een bode uit hooger gewesten, 
met woorden van liefde en vredc trok hij de 
bewoners, die hem hun kinderen ten doop brachtcn, 
tot zich. Van hicruit bezocht liij de Hal mahc ragroep, 
waar hij minder goed ontvangen werd. Voortdurend 
spreken zijn brie- ven uit dezen tijd over vulkanische 
uitbarstin- gen, over ontzettende aard- en 
zeebevingen (Jlonurn. Xav. l.c.). Bij Valentijn lezen 
wc (I, fol. 382), dat hij ook de inwoners van Tolo, 
con voor- naine plaats op de kust van Moro, 
bekcerde. De Canonisatiebul vcrhaalt, dat hij er aan 
25 000 bewoner.s het doopsel toediende. 

Drie maanden heeft Xaverius op de zoo slccht 
bcfaaindc Morocilanden onder gevaarlijke oni- 
standigheden doorgebracht cn geen cnkcl dorp der 
Halmalferagroep onbezocht gclaten. Het klinkt 
ongeloofelijk, dat hij in dicn tijd, volgens de 
Canonisatiebul, ook Mindanao, Jict groote eiland der 
Philijipijnen heeft aangeclaan. 

Wederom deed hij op zijn tcrugreis Ternate a a n 
cn bleef er dric m aan den. De twintig dagen, die hij 
daarna j)og op Amboina doorbracht, be- .-•tepchle hij 
aan het bezock der reeds genoemdo zeven 
christc.'ngeinecntcn. 

XavcriiiH vertrok naar Ternate in de cerste 

heift van Mei 1547. Wijl hij ecljter cerst twee 
maanden daarna te Malaka aankwam, meent men, 
dat hij ook de Minuhasa, met name Mc- na(io, 
bezocht heeft. Volgens de proccsscn der ]J(；
iligvcrklari ng heeft Lenora, dochtcr eens X'orHten 
van 31 ankasBar, mecrnialen vcrklaard, 
dajL haar vader cn haar brooder met ecn groot aan- 
t al ondcrdancn door Xaverius tot het gel oof ge- 
bracht zijn. Ook op Flores zou hij, tijdcns de 
terugreis naar Malaka, gel a nd zijn (K(ilh. Mis- 
si hi, J 894 1895, bl. 181). 

Men knn vragen, waarom Xaverius het zoo 
ver ging zockeii, cn van M alaka uit allc nabij gc- 
Icgen eiianden voorbij zeilde, en in het verrp Oos- 
ten dric of vier klcine cilandcn zocht. Als ant- 
woord kan dienen dat Amboina, Ternate, Banda, 
Tidore enz., de bekende spccefy-eilanden, acdert 
lang een zeer bcg(^crlijk (lociwit alien handelclrij- 
vendc vol ken der wereJd waren. De Portugeezen 
trachttcn de Arabieren, die geniakkelijk spcl had- 

den met het fetichismc en animisme der inboor- lingcn, 
to ovcrvleugelen, hetgeen hun ook ge- durehde een 
eeuw geluktc. De Islam werd nu door het Evangelic 
gestuit. En het waren juist de christcnen, sin ds cenigen 
tijd gedoopt en thans zonder herder, welke Xaverius in 
de Molukken zocht. 

Een andere vraag is, waarom Xaverius altijd zoo 
spoedig van de eene plaats naar de andere voortijlde. 
Dit liing samen met zijn hoedanig- heid van overste, 
baanbreker en wegbereider voor andcren. Hij zocht 
gunstige en vruchtbare akkers, om er zijn arbeiders 
heen te zenden. Dat dit later voor de Molukken nict 
volkomen bewaarheid werd, ligt deels aan de 
schaarschte der werkliedcn, deels aan de Hollanders, 
die niet°) den Katholicken missionaris, maar wel den 
Mo-', hammedaan vrij spel lieten. 

In Juli 1547 was Xaverius te Malaka terug, waar hij 
zes maanden, en volgens Valentin met . veel vrucht, 
werkte. Dan bezocht hij Kosijn, Komorijn, Ceylon en 
Bassein. In dci> zomer van 1548 vertoefde hij te Goa. 
Na nog ecns Kosijn te hebben aangedaan, vertrekt hij 
in den zomer van het jaar 1549 naar het land der 
opgaande ?on. Zijn zielenijver drijft hem voort, om 
ook Japan voor Christus tc winnen. Hij predikt er te 
Kagosima, Satsoema,- Firando, Amanguchi en in het 
rijk van Boengo. Hij sticht de Japansche Christcnheid, 
stelt er missionarissen aan en keert zelf naar Indie 
terug, om in April 1552 naar*China te vertrekken en 
in het hemelsche rijk dezelfde werkzaainheid te 
beginnen. Hij overleed echter in het gezicht van het 
land zijner begeerte, op het eiland Sancian, 2 
December 1552. 

Litcratuur: Monumenta Historiae Societatis Jesu, 
heel spcciaal Monumenta Xaveriana. Madrid 1899; 
Astrain, Hist, de la Coinpagnia do Jesus. Madrid 1912
； Cros, Saint Francois Xavier. Toulouse 1900; 
Bellessort, IJApotrc des Indes ct du Japon. Paris 1917 
； van Nieuwenhoff, Leven en brieven van den H. 
Francisous Xaverius. Amsterdam 1895; Brou, Saint 
Francois Xavier. Paris 1912. Wat den arbeid van 
Xaverius in Japan betreft zijn vooral interessant Haas: 
Geschichte des Christentums in Japan, Tokio 1902 —
1904; benevens de voornoemde werken van Bellcssort 
en Bron. VergeJyk ook Valentin： Oud en Nieuw Oost 
-Indie, Deel I: Beschrijving dcr Moluccos, -Dordrecht 
en Amsterdam 1724； Deel III: gods- dicnst bl. 3 —J 
52, Dordrecht en Amsterdam 1726. 

P. A. 
XIMENIA AMERICANA Linn. Fam. Olacaceae. 

Bidara laoet (MAL.). Ecn tot 4 N. hooge bcester uit de 
Nieuwc en de Ou de Wcreld, in de laatste uitsluitend 
op zandige stranden. Wortels cn. zaden zijn cen 
inlandsch gencesmiddcl. Het zeer hard。hout gebruikt 
men Ills nagcls, de vruchtcn zijn ectbaar. De zaden be 
vat ten 5 止 6 °Q olie, dio nict wordt gebruikt. 

XYRIS INDICA L.Fam. Xyridacecte. Bigaoe 
(MINANOK. MAL.). Ecn zeer verbreid kruid met s ma lie 
bladcrcn on zeer kleinc bloeincn in witto hoofdjeH. De 
Stengels zoowcl van doze als van verwante soorten 
worden als vlecht inatcriaal gebruikt.' 
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Y. 
YAM (YAMSWORTEL). Zie D1OSCOREA. 

IJKWEZEN. Zie MATEN EN GEWICHTEN. YLANG-
YLANG. Parfum, aJs hoofdbestanddeel hebbend 
Philippi)nsche kanauga-olie (zie I, 435, JI, 264 en III, 
84). 

IJSVOGEL. De IJsvogels (Alcedintdae) zijn in het 
algemeen bewoners van war me of gcma- tigde 
landen en worden nict gevondcn in het hooge 
Noorden, waar ijs en sneeuw den scepter voeren. Een 
vreemde naam derhalve, vooral voor vogels, die 
sommige eilandcu van den Oost- Indischen archipel 
door hunne fraaie kleuren en eigenaardigen vorni 
sieren. De naam “IJsvogel" laat zich gevoegelijk als 
volgt verklaren: in Nederland komt een 
vertegenwoordiger van deze x'Ogelgroep voor, die 
zich als alle soorten van Alcedinidae met. visch voedt; 
in het algemeen bemerkt men van dezen vogel niet 
veel in het grootste gedeelte van het jaar, totdat hij in 
den winter plotseling gezien wordt bij wakkeu of 
openingen. in het ijs, waar hij door den nood 
gedrongen visch komt vangen; voor het groote 
publiek behoort deze vogel dus bij het ijs; vandaar de 
naam. De familie der Alcedinidae wordt verdeeld in 
twee onderfamilien, n.l. Alcedininae met een 
zijdelings saamgedrukten snavel, die bovenop 
duidelijk gekield is； de vogels, tot dezc onderfaiailie 
behoorende, hebben een bijna uitsluitend vischdieet, 
en Daceloninae met een meer platten snavel, die 
bovenop af- gerond of vlak is, so ms zelfs gegroef d 
； hun dieet is bijna uitsluitcnd insecten of reptielen. 
De Alcedinidae hebben een in verhouding tot het 
.liehaam langen, sterk ontwikkclden, slevigen snavel 
en korte pooten; de vierde teen is ver- groeid met den 
deaden voor meer dan de halve lengte, terwijl de 
tweede teen met den derden vereenigd is voor een 
derde van zijne lengte. Be- halve door den in 
verhouding tot het lichaam opvallend langen, zwaren 
snavel en , Jiet laag- zitten van den vogel door de 
buitengewoon korte pooten, treffen de IJsvogels den 
natuurvriend door de bonte, fraaie kleuren, waarinede 
zij versierd zijn； vele zijn blauw, zwart en wit, 
andere rood, geel of bruin in helderder of don- kerder 
tinten. De grootte der IJsvogel-soorten wisselt 
tusschen die van een sijsje en van een duif. De staart 
is meestal vrij kort en afgerond, soms echter zyn, 
zooals bij Tanysiptera, do beide 加ddelste 
staartpennen buitengewoon verlengd, zoodat ze soms 
de dubbele lengte van den staart bereiken, waarbij dan 
in den regel de meer of minder kale schacht van die 
verlengde vederen eindigt in een paid. De IJsvogels 
leggen witte eieren en nestelen in «aardholen, die zij 
meestal zelf graven. Van de Daceloninae noenien wij 
in de eerste plaats het geslacht Halcyon. Een der 
kleinere soorten, II. sandus, is over den geheelen 
archipel verspreid; zij is van boven groen on van 
onderen geelachtig wit, met bla uwen bo ventop, 
vleugels en staart en zwart aan de kop- zijden en den 
achterkop. JI. chloris is een weinjg grooter, van 
boven blauw, op den kop BIeer groen - blauw, een 
band om den kop zwart, van onderen wit. Deze komt 
voor-op ongeveer dezeJfde plaat- sen als de vorige 
soort en wordt op Java, evenAls deze, tdngkek (JAV.) 
of kakke ('!) genoemd. H. ^oromandus is een fraaie 
bruine soort met witte 

stuit van de groote Soenda-eilanden. Uitsluitcnd op 
Java komt voor H. cyaniventris, grootendecls blauw 
met zwarten kop en roodbruine keol cn een witte vlek 
in de vleugels; pooten on snavel rood. H. diops van 
Halinahdra, Batjan, Ternate cn Obi is blauw met 
zwarten rug, witte ondcr- zijdc met een blauwen 
band over de borst. H. lazuli van Ceram en Ambon 
onderscheidt zich diops door cen witte keel en borst 
en een blauwen buik. H. pileatus, van Sumatra en 
Borneo, is van boven blauw met zwarten kop en een 
zwarte vlck op de vleugels, keel en lials- vlek wit, 
onderzijde roestkleurig. In de Molukken en op 
Nieuw-Guinea wordt een soort gevondcn met witten 
kop, witte onderdeelen en blauwc bovendcelen, H. 
saurophag^ts. Door een aan de basis breederen 
snavel, die aan de punt iets haakvormig naar beneden 
gebogen is, onder- scheiclt zich het geslacht 
Sauromarptis. Op Nieuw-Guinea en de Aroe-
eilanden komt 8. gaudichaudi voor； deze is van 
onderen bruin, keel wit, kop en rug zwart, met 
blauwen vlek op de vleugls en boven den staart； de 
staart is bij het mannetje blauw, bij het wijfje bruin. 
Een sterk haakvormige punt aan den boven- snavel 
bezit Melidora macrorhina van Nieuw- Guinea； 
deze is op den rug zwart met gcel- achtige vJekkcn, 
van onderen wit, kop zwart, blauw omzoomd. Op 
Nieuw-Guinea komt even- eens het geslacht 
Clytoceyx voor, met- zeer bree- den, korten snavel; 
twee vormen zijn bekend, C. rex van de Noordkust 
en C. imperator van de Zuidkust, beide over het 
geheel bruine vogcls, donkerder op den rug, met 
lichtblauwen stuiL en witachtige keel. De grootste 
ijfivogcl uit ons. gebied is Dacelo intermedia van 
Zuid-Nieuw Guinea, van duifgrootte, grijsachtig en 
zwart- bruin gevlekt cn gegolfd ； slagpenncn, 
vlekken op de vleugels cn stuit blauw, de staart bij 
het mannetje eveneens blauw met witten zoom, bij 
het wijfje bruin met blauwe d wars band en. Het 
genus Ceyx bezit slecht 3 teenen ； er \)<；- 
hooren- kleino vormen toe, waarvan hicr aHecm 
genoemd worden Ceyx innominata, va>i Java tot. 
Flores verspreid, van boven roestbruin met Jil.i tint, 
van onderen oranjegeel, en C. lepida van de 
Molukken, die van onderen oranje cn van boven 
zwart en blauw gevlekt is. Het geslaoht. 
Tanysiptera,. de rakctstaart-ijsvogels, is geken - 
jnerkt door de beide middclste staartvederen, die 
stork verlengd zijn, in het midden cen bijna naakte 
scJiacht bezitten en aan het cinde spate!- vormig 
vcrbiecd zijn. T. dea is van boven blauw- zwart met 
Jielderblauwc bo ven kop, vleugeldek- vederen cn 
jniddelste staartpennen, onderdeelen, stuit, staart en 
spatek wit; snavel rood. Dezc soort is van Ceram cn 
Ambon bekend. Eenig(; nauwverwunte soorten, met 
ongeveer geliji«! kleufverdeeling. Ecn zeer fraaie 
soort van h<"， Noordwestelijk deel VUH Nieuw-
Guinea is T. nympha; bij deze. zijn de onderzijde cn 
de stuit rood, de bpvenzijde zwart met een blauwe 
vlek op den achterkop cn op de vleugels, de 
middelste staartvedcren blauw met witte spatels. Van 
de AIcedinidae noenien wij AIcedo bengalensis, ecn 
vorm, die zeer veel op onzen gewonen ijsvogel, A. 
ispida, geJijkt, doch steeds iets kleincr is, en A. 
ifipidoides, die bovendien het blauw der boven- 
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zijdo iets donkerder heeft. Eerstgenoemde is van 
Sumatra bekend, laatstgenoemde van Celebes, de 
Molukken en Nieuw-Guinea. A. meninting van do 
groote Soendaeilanden is van bovcn donkerblauw en 
van onderen donker roestbruin. Een kleine, van 
onderen witte, op de bovenzijde en op de borst 
helder groen-blauwe soort, van Java tot Lombok 
voorkomendc, is A. beryllina. Slcchts 3 teenen bezit 
de kleino Alcyone pus ilia, die van boven blauw, van 
onderen wit is, en in de Molukken en op Nieuw-
Guinea is waargenomen. Groote vorinen met 
krachtigen snavel zijn de soorten van het geslacht 
Ramphalcyon} R. capensis van Java heeft den 
bovenkop asch- kleurig grauw, onderzijde bleek 
okerkleurig, bovenzijde dof groen met zwakke 
blauwe tint; snavel en pooten rood. Op Celebes komt 
JR. melanorhyncha voor ； deze heeft een z war ten 
snavel, en is geelachtig wit met groenachtig grauwe 
vleugels en staart. 

IJZER; IJZERERTS. Onder de metaalhou- dende 
ertsen moeten, wat hoeveelheid betreft, de 
ijzerertsen zeker in de cerste plaats worden genoemd
； de waarde er van is echter gering, zoodat zoowel 
kwantiteit als kwaliteit en ligging aan booge eischen 
moeten voldoen om cxploitatie mogeljjk te maken. 
Voor de ijzerwinning komen de zecr veclvuldig 
optredendc zwavelhoudende ertsen (Pyriet, 
Markasiet) nauwelijks, de kiezel- houdende 
(Cbamosiet, Thuringiet) door hun laag 
metaalgehalte zelden in aanmerking. Het meeste 
jjzer wordt gewonnen uit de oxydische ertsen 
(Magneotijzererts, Roodijzererts) en uit het kool- 
zuur-jjzer (Spaatijzererts). Naar de geologische 
positie onderschcidt men: 1. magmatische ertsen, 
die zich als on regel matig begrensdc niassa's, bijna 
altijd met een zeker titaangehalte, uit het vloeibare 
basischo magma hebben afgescheiden, b.v. de 
niagneetijzererlsen van Lapland ； 2. contact-
ertsen, die aan-, of dichtbij de omgrenzing van 
(incest zure) eruptiefgestcenten gevonden worden ； 
niet zeldzaain is ccn gehalte aan pyriet; voorbeebl: 
Elba, met roodbruin- en magneet- ijzer; 3. erlsaders, 
die wel zeer algemccn voor- komen, docli waarin de 
ertslioeveelheid zelden groot is ； voorbccld: de 
spaatijzerertsaders van Siegen Westfalen: 4. 
melasomatische ertsen, die gewdonljjk ontst onden 
cloordat koolzure kplk opgolost, en vervangen 
wcr<l door koolzuur ijzer; dit laalstc kan dan later 
geheel of ten decle in rood on bruinijzcrerts zijn 
veranderd; voor- : JJilbao in Spanjc, Noord Afrika； 
5. ertsbedden, die rcgclmalig tusschen gewone sedi- 
DH-ntrn liggen; zij bestaun uit magneet- cn rood- 
ijzercrts, b.v. aan het Lake Superior, of uit ijzcr- b. 
v. tusschen de koollagen in Engcland en X.-
Amerika, ook wel uit ecn eigenaardig inengsel van 
oxydische- en kiczclhoudende ertsen b.v. de z.g. 
Minette van Lotharingcn en N.-Frankrijk; 6. 
lalerielische ertsen, ontstaan nit ineest basische 
gestcenten (diabazen, gabbro^, pcridotieten) door 
ccn eigenaardige verandcring (verweering), waarbij 
alkalien, kalk, magnesia cn kiezeJzuur in oplosbaren 
tocstand overgingen cn worden weg- gevoerd, 
tcrwijl een vast mengsel van de hydraten van ijzer en 
aluminium als lateriet achtcrblecf, dat onder 
gunstige omstandigheden een waarde- vol ijzorerts 
kan zijn, b.v. op Cuba. Op ecnigszins 
ovoreenkomstigo wijze govormd zyn ook do hagei- 
en boonertsen (zie o.a. E. C. J. Mohr: „0ver 
ijzcrconcreties en lateriet in Ned.-Indie" 

in Vcrh. Gcol. Mijnbk. Gen. Geologische serie III, 
133) en het oerijzererts; 7. los zanderts, meest van 
magneetijzer, met cen zeker gehalte aan titaanijzer; 
deze zanden komen voor aan som- rnige kusten als 
ophooping dor zwaarste dceltjes ccnor mechanischc 
sortecring door de branding van do erosie- en 
afslagproducten van basische eruptiefgestcenten. 

Wat het gehalte aan ijzermetaal aangaat, staat 
magneetijzererts met 72 % bovenaan; daarop volgt 
roodijzererts (ijzerglans, hematict) met 70 % en 
bruinijzererts met een maximum van 60 %. Het 
ijzerspaat bevat 48 %, de silicaten houden slechts 12 
— 36 % ijzer. De lateriet moet, om exploitabel te zijn, 
ongeveer 50 % metaal opleveren. 

Het beste overzicht van alle ijzercrtsvoor- komens 
in Indie vindt men in no. 7 van de „Verslagen en 
mededcelingen betreffende Indi- sche delfstoffen", 
waarin ook een volledige lite- ratuurlijst voorkomt. 

In Nod.-Indie zijn ijzerertsonbekend en, daar 
magmatische- zoowel als aderertsen slechts op kleine 
schaal werden aangetroffen, blijven als van praktisch 
belang alleen over de metasomatische en de 
contactertsen alsmede de .ijzerlaterieten en -zanden. 
Met zekerheid is slechts 6en afzetting van echt 
magmatischen oor- sprong bekend geworden, n.l. die 
van Soengei Lasi, niet ver van Sawah Loento, waar 
ertsen van 30 — 70 % ijzer werden gevonden als 
onderdeelen van een 440 M. dikken gabbrogang; de 
totale hoeveelheid bedraagt echter slechts enkele 
honderden tonnen. 

Echte ijzerertsgangen werden gevonden bij 
Pacljiloe (bij Montrado) ter Westcrafdecling van 
Borneo en bij Badal en Bt. Sekoelat in Kota Waringin 
(Z. O. Borneo). In het Oostelijke- (voor- al Z.O.) 
gedeelte van Billiton komen de zoomen van een 
aantal aders aan den dag, die daar in hoofdzaak 
bestaan nit oxydische ijzerertsen; zeer bekend is 
daarvan de magneetijzerertsader van Seloeniar. Met 
voldoende zekerheid kan worden aangenomen, dat 
die ertsen niet primair zijn, doch ontstaan uit 
ijzerpyxdeten, die er thans nog op grootere diepte 
voorkomen. Gedetail- leerd onderzocht zijn ze nog 
weinig； vermoedelijk zijn ze op gelijksoortige wijze 
(pneumatolytisch) ohtstaan als de breeders tinaders 
van genoemd eiland, daar ze eveneens tinerts 
bevatten. Uit het oogpunt der practijk beschouwd 
zullen ze daarom niet tot de ijzer-, doch tot de tinaders 
mooten worden gerekond. Ook op Banka schijnen 
dergclijkc gangen voor to komen (b.v. heuvel Plawan 
in Koba), terwijl ze tevens in den Riouw- archipel 
zijn gevonden (op de eilanden Bintang, Karas, Sian 
tan). 

In deel LXXVII, 1917, van het Natuurk. Tijdschr. 
v. Ned. Indie bl. 71 o.v. gaf P. Hovig een beschrijving 
van do voomaamste door hem als coniacfmetamorf 
aangomerkte ijzerertsaf- zettingen, on hij komt 
daarbij (bl. 102) tot de conclusie, dat ze voorloopig 
niet kunnen dienen als grondslag voor ecn event ueele 
ijzerindustrie in de kolonien. Ook in ,,De 
ertsafzettingen van Ned.-India", Mededceling a.h. 
Alg. Ingenieurs- congres 8 ― 15 Mei 1920, door 
denzelfden schrij- ver, wordt op biz. 6 e.v. doze soort 
ijzererts- vorniingen vrij uitvoerig besproken. Do 
eenige afzetting wclke, indien do plannen doorgaan, 
ontgonnen zal worden, is die van de Ranggal- 
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zone in de Lampongs, waar 2 a 4 mill, ton erts van 
gemiddeld 65 % in gunstige hggnig moot 
voorkomen, n.l. 7»/2 I** TgokB^tong (zic ook H. 
PhiUpiM,.B：et hoogovenbedrijf in Ned.-
Indi£'=~ind. Mercuur 1919, 782). 
、—voor de ontginning van jnagneetijzersand in de 
kuststreek der residentien Banjoemas en KGdoe 
werd een 10-tal mijnconcessies, met 3768 H.A. 
oppervlak, verleend tusschen de jaren 1904 en 1909, 
welke werden overgedragen op de Mij. tot Exploit at 
ie van IJzerertsterreinen in Ned.-Indie te 's-
Gravenhage, die evenwel nog niet tot ont- 
ginningswerkzaamheden overging. Bij een ver- 
onderstelde dikte der afzettingcn van gem. 1/2 M. en 
een niagneetijzer-concentratie van 40 %, zal men de 
hoeveelhcid erts mogen schatten op 35 mill, ton, met 
57 % ijzer, terwijl bij proeven met 
electroniagnetische scheiding de aanwczig- heid van 
9 — 14 % titaan bleek (Hovig, Mededee- ling, bl. 17; 
A. C. de Jongh in Tijdschr. v. Nijv. en Landb. 1912. 
163-177). 

Eerst in den laatsten tijd werden van Gouver- 
nementswege uitvoerige detailonderzoekingen in- 
gesteld op eenige terreinen met laterietische ert- sen, 
en wel: op het eiland Soewangi in Straat Laut (20 
mill, ton), op het eiland SSboekoe ten 0. van Poeloe 
Laut, op het Soengei-Doewa erts- veld op den vasten 
wal van Borneo ten W. van genoemde Straat en op 
het Larona ertsveld in Centra al Celebes. De 
belangrijkste result aten zijn neergelegd in de 
nummers 7 (reeds genoQind), 8 en 9 van de 
„Verslagen en mededeelingen betref- fende Indischc 
Delfstoffen en hare toepassingen** (Batavia, Kolff 
& Co.), het tweede onder den titel: „Beschouwingen 
over de stichting van cen staalindustrie op Midden 
Celebes", het laatste getiteld: "IJzerafzettingen in 
Borneo". 

Voor Seboekoe wordt (Verslag No. 7, bl. 50) de 
totale hoeveelheid geraamd op 300 mill, ton met, na 
calcineering, gemiddeld 53 % ijzer; de hoeveelheid 
stukerls met meer dan 60 % ijzer bedraagt circa 18, 
die met 56 — 60 % ijzer on- 

geveer 66 mill. ton. Op het Soengei-Doewa ertsveld 
wordt de ertshoeveelhcid geschat op 100 d 120 mill, 
ton, waarvan het 2/3 gedceltc een ijzer- gehalto van 
44】R % bezit (gemiddclde van 73 analyses); het veld 
ligt zeer gunstig zoowel voor cxploitalic (± 5 M. dik, 
terwijl het erts „voor het opscheppcn,, is) als voor 
afvoer (10 a 15 K.M. gemakkelijkc weg tot a an de 
goed toegankelijkc kust) en voor nabijheid van goede 
stccnkolcn (Poeloe Laut). Het onderzochte gedeelte 
van het Larona veld (Dieckmann: Nikkelhoudcnde 
late- rietische ijzerertsen op Celebes ； de Ingcnieur 
1919, 782) bezit een vrij zuiver te raincn hoevcel- heid 
van 370 mill, ton erts (overeenkomende met 137 mill, 
ton ijzermetaal), die evenccns vlak aan de oppervlakte 
ligt, met 45—50 % ijzergehalte in het bij 100° C. 
gedroogde erts (ruim 1600 analysen) en voldoende en 
goedkoope watcr- kracht voor het toepassen eener 
electro-inctallur- gische behandeling. Bchalve bij 
Larona zijn nog op vele andere plaatsen in het 
Merengcbied van Midden Celebes overeenkomstige 
laterictveldcn aangetroffen, die echter nog niet in 
bijzonder- heden bekend geworden zijn, doch 
waarvan reeds thans kan worden gezegd, dat zij met 
Larona voor het minst een milliard ton erts zullen op- 
leveren (Verslag No. 8, bl. 98). 

Ook op verschillendc Molukken eilanden koint 
ijzererts voor van laterietische geaardheid, en daar 
peridotieten in het Oostelijke gedeelte van den 
Archipel een belangrijke rol spelcn, is de kans niet 
gcring, dat ook hier bij nader onderzoek nog groote 
kwantiteiten goed ijzererts zullen worden gevonden 
(A. C. de Jongh： Ijzererts in de Molukken: Tijdschr. 
v. Nijv. en Landb. 1913, 35)."平 3 N.W.E. 

IJZERHOUTEN/ Zie II, 108-109. 
Lit. G. A. Blits, De anatomische bouw der O.-I. 

IJzerhoutsoorten en van het Djatihout, bene vens een 
overzicht van alle thans bekende ijzerhout- planten. 
Met 25 lichtdrukken. (Bull. Koi. Museum ! no. 19 — 
Juli 1898). 

“ .. 

z. 

ZAAGVISSCHEN. Zie ROG. 
ZAAGWESPEN OF BLADWESPEN. Zie WESPEN. 

-ZAKAT. Zie DJAKAT. 
ZAKELIJKE RECHTEN (IN EN OVERSCHRIJVING 

VAN). Om onzekerheid en verwarring ten aanzien 
van de rechten op onroerende goederen en den 
eigendom van zecschepen te voorkomen, worden in 
Nederland alle titels van aankomst dier rechten in 
open bare registers ten kantore van afzonderlijke 
ambtenaren, de hypo- theekbewaarders, 
ingeschreven. Een soortgelijk stelsel werd in 1848 
ook voor Indie aangenomen (artt. 616 — 620 B. W.), 
maar niet ingevoerd, omdat men ter vereenvoudiging 
en besparing van kosten de voorkeur gaf aan 
voorloopige in- standhouding der bestaande 
voorschriften. Deze voorscJiriften zijn vervat in de 
zoogenaamde Overschrijvingsordonnantie (Ind. Stb. 
1834 no. 27, laatstelijk gewijzigd bij Ind. Stb. 1919 
no. 598) en in verband met art. 24 der O vergangs be- 

palingen van 1848 (Publicatie van 3 Maart, Ind. Stb. 
no. 10) ook thans nog van kracht. 

In Indie bestaan geen afzonderlijke hypothcck- 
kantoren, even min eigendomsregisters, maar wordt 
de overgang van den eigendom van on- roerend 
goed en daarop gevestigde in het B. W. genoemde 
zakelijke rechten, van den eigendom van seliepen 
van vicr lasten of koyangs en daar- boven, alsmede 
van het recht tot mijnontginning (artikel 18 der 
mynwet in Ind. Stb. 1899 no. 214 jo. artt. 211 —217 
der mijnordonnantie in Ind. Stb. 1906 no. 434) 
verkregen of (ingeval van overgang bij erfenis of 
legaat) geconstateerd door liet opmaken eener 
gcrechtelijke akte, in de gewesten waar een Raad 
van Justitie is gevestigd, door een of twee 
commissarissen uit dien Raad, bij- gestaan door den 
griffier, in andere gewesten door het Jioofd van 
gewestclijk bestuur, bijgcstaan door den 
gewestelijken secretaris of cen commies. 

Voor oogstverband zic Ind. Stb. ] 886 no. 57 art. 
7. Het wordt verleend bij eene akte, vcrlcden 
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ten overstaan van ccn of twee commissarissen uit den 
Raad van Justitic, binnen wiens rechts- gebied het 
verbondeno ligt bijgestaan door den griffier. Voor 
crcdietverband, zie Ind. Stb. 1908 no. 542, art. 15. 
Het wordt gevestigd bij cene authen- ticke akte, 
vcrleden ten overstaan van een door het hoofd van 
het gewestelijk bestuur voor een bepaalden kring aan 
to wijzen inlandschon be- stuursambtenaar. 

De overschrijving van den cigendom of het recht 
van opstal (zie hieromtrent Ind. Stb. 1885 no. 103 
Eerstelijk) moet plaats hebben binnen zes inaanden 
te rckenen: voor de goederen, in het openbaar 
gckocht, van den dag der verkooping; voor die, onder 
de hand gekocht of op andere wijze dan door erfenis 
of legaat verkregen, van de dagtcckening der akte of, 
is cl at niet mogelijk; van den dag der aangifte bij den 
land meter of bij gebreke ook van zoodanige 
aangifte, van den dag der in bezitneming； en voor 
de goederen cn schepcn, door erfenis of legaat 
verkregen, van het overlijden des laatsten cigenaars. 
Niet-inacht- neming van dien termijn wordt gestraft 
met een verhooging van het rccht van overschrijving 
en cene boete of, is geen recht verschuldigd, boete 
zonder meer. Dit gcldt nict voor andere zakelijkc 
rechten dan eigendom en opstal, welke aan geen 
overschrjjvingstermijn gebonden zijn, Bijblad 3251 
en 3266. 

Zooals bekend wordt in Indie recht van over- 
schrijving gcheven. Die belasting is niet ver- 
schuldigd ter zake van de overschrijving, doch ter 
zakc van zekcrc overcenkomstcn, akten en 
overgangen(zie on(.lerBELASTINGEN),waarmeo 
de ovcrschrjjving gepaard gaat. Doch moet in de 
gevallcn, waarin die belasting verschuldigd is, Jiare 
voklocning voorafgaan aan de overschrij- ving. 
Daartoo wordt door den griffier van den Raad van 
Justitie cn in de gewesten, waar geen Raad is 
gevestigd, door het hoofd van gewestelijk bestuur 
cene ordonnantie van storting vcrlccnd, wanneer de 
overigens voor de overschrijving benoodigde 
stukken door hem in orde zijn bc- vonden. Na 
voldoening van het recht wordt die ordonnantie door 
den met de inning van het recht bdasten anibti-naar 
voor voldaan getee- kend, waarna zij door 
belanghebbende moot worden ovcrgclegd, wanneer 
hij tot de over- schrijving wenscht to worden 
toegelaten. 

Ten cindc voorts de heffing van het recht to 
vcrzckcrcn cn ook oni er op toe te zicn, dat de 
overschrijving inderdaacl en c. q. binnen den 
bcj)aaldcn tijd van zes inaanden plaats vindt, is aan 
noturissen, vcnduinecstcrs cn landmetcrs <lc 
verplichting opgelcgd om verschillendc op- gaven 
aan de ambtennren van do overschrijving in te 
dicnen. 

Die ambtenaren moeten zich, alvorens tot do 
overschrijving over to guan, orvan vergewissen, door 
het doen ovcrlcggen der quitantie, dat de verponding 
bohoorlijk is aangezuiverd: bij in- en overschrijving 
ten name van de Kogeering kan van dit voorschrift 
worden afgeweken (zio nadcr Ind. Stb. 1904 no. 
455). 

Overschrijving heeft verder niet plaats voor- (hit 
uit eenc door bchinghcbbende over to leggen 
landmeterskennis blijkt dat aan den gouverne- ments 
land meter koiinis is gegeven van do overschrijving, 
welke wordt verlangd. In het goval het over te 
Hchrijven goed, in zijn gehcel, in het openbaar is 
verkocht, wordt geen aangifte bij 

den land meter vereischt, maar zal het genoeg- zaam 
zijn dat con authentiek extract uit do ven- durol bij de 
ovcrschrijvingsstukken wordc gc- voegd (Ind. Stb. 
1903 no. 224). Ook voorde overschrijving van ccn 
recht tot mijnontginning is geeno ovcrlcgging van 
een landmeterskennis ver- eischt, cvemnin a Is 
overlegging van quitanticn van betaaid recht van 
overschrijving of bctaaldc verponding. 

De minuten der akten van overschrijving — welke 
aan een cvenredig zegelrecht onderworpen zijn — 
worden bewaard door den griffier, den secretaris 
enz., die bij de opmalung assisteerde en voor de 
bewaring persoonlijk aansprakelijk blijft. De 
bewaarders moeten nauwkeurige registers 
aanhouden, veranderingen aanteekenen, af- schriften 
uitreiken, allc gevraagde inlichtingen verschaffen en 
schriftelijk verklaringen afleggen van het al of niet 
bestaan van hypotheken. 

Voor de overschrijving van den a g r a ^i- s c h c 
n eigendom gelden bijzondere rcgels (Ind. Stb. 1873 
no. 38 en wijzigingen — zie onder BELASTINGEN 
bl. 261) in hoofdzaak overeen- komendc met die van 
de overschrijvings-ordon- nantie. 

ZALACCA EDULIS Bl. Fam. Pal men. Salak (MAL., 
jAV., SOEND.). Een palm van Oost-Java en Bali, op 
vochtigo plaatsen in den Arc hi pel veel gekweekt om 
de vruchten, waarvan het deel rondom de zaden 
cctbaar is. Sommige soorten zijn wrang, enkcle 
cchter zeer smakelijk. 

ZAMELRECHT. Naar inhcemsche begrippen in 
gehccl Indonesia, die tot beden voortbestaan, is Jiet 
recht om boschproducten en andere in het wild 
groeiende voortbrengselen van grond en water te 
zamclen afhankelijk van het beschik- kingsrecht over 
grond en water (zie decl I, bl. 821); vandaar dat de 
oigen leden van den bes c h i k kingsgere chtigden 
stain of dorpskrihg vrijelijk mogen zamelen binnen 
het besebikkings- gebied cn er zich op zijn hoogst 
bepalen tot een huldegift aan het hoofd, tcrwijl lie 
den van elders vergunning behoeven oni er te 
zamelen en ver- plicht zijn een deel van het 
gezamelde — dikwijls een tiende (sapoeloeh ambil 
satoe) — af te staan als recognitie. In Siak, in de 
Maleische kustrijkjes van Borneo en elders is uit deze 
recognitie dikwijls eon sultansbelasting gcgrocid, die 
evengoed van inhcemsche inlanders der streek als 
van vreemden wordt gehoven. Een sprekend voor- 
bceld van dit zamclrecht leverdo de omstreeks 1912 
vcelbesprokcn djeloctoeng-kwestie (vgl. I, bl. 618). 
In sommige strekon zijn bcpaalde gronden, als 
zninclgronden, voor het zamelen door do bevolking 
vanouds gcrcserveerd. De regcling van het 
boschwezen van regeeringswege, hoc hoilzaaii) ook, 
heeft met (lit zamclrecht der bevolking nict altijd 
voldoendo rekening gehou- den. Zio over 
zamclgronden en zaiuelrecht Pan- decten van het 
adatrecht IV A. en IV B., cn onder GROND 
(RECHTEN OP DEN),[, bl. 821. 
ZANDKOKERBOOM. Zic HUR A. 
ZANDWORMEN, (Gepkyrea). Zio RINGWORM EN. 
ZANDZEE. In Indiii algemcen gebezigde naam 

voor den indrukwekkenden kraterbodem van den 
ouden TCnggCr-vulkaan (zie aldaar). Er zyn 
evenwel ook vcrscheidenc andere vulkancn, b.v. 
Slamat, Tolo, Batoer, welker krater- (of lievor 
caldcira-)bodems, hoewel niet zoo uitgestrokt als 
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de eerste, eveneens vlak, en met cen dikke laag 
vulka<uiscb zand en ascii bcdekt zijn> en waar- 
aan dus de uaam zandzee evengoed zou kun- 
nen, worden gegeven (zie ook bij het artikel 
VULKANEN). 

ZANGERESSEN. Zic MUZIEK EN MUZIEK- 
INSTRUMENTEN. 
g ZANGTAAL. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN- 
STRUMENTEN. 

ZANGWIJZEN. Zie NUZIEK EN MUZIEK- 
INSTRUMENTEN. 
ZEA MAIS. Zie DJAGOENG. 
ZEE (NATUUBKUNDIG). — Indeeling： 
I. DE MORPHOLOGISCHE GESTELD- 

HEID VAN DEN ZEEBODEM. 
II. DE VERDEEL1NG VAN DE TEMPERA- 

TUUR. 
A. DE TEMPERATUUB AAN HET ZEEOPPER- 

VLAK. 
B. DE AFNEMING DER TEMPERATUUR BIJ 

TOENEMENDE DIEPTE 
III DE PHYSISCHE GESTELDHEID VAN 

HET ZEEWATER. 
A. HET ZOUTGEHALTE AAN HET ZEEOPPER- 

VLAK. 
B. HET ZOUTGEHALTE AAN DEX BODEM DER 

ZEE. 
C. DE DICHTHEID VAN HET ZEEWATER. 
D. DE KLEUR VAX HET ZEEWATER 

IV. DE BEWEG1NGSVERSCHIJNSELEN 
DER ZEE. 
A. HOBIZONTALE BEWEGINGSVERSCHIJNSE- 

LEN. 
a. D e 8 t r o o mi n g e n i 11 o n z e n 

winter. 
b. D e s tr o o m i n g e n i n o n z e n 

z o m e r. 
B. VERTIKALE BEWEGINGSVERSCHIJNSELEX. 

V. MARINE SEDIMENTEN. 
I. DE MORPHOLOGISCHE GESTELD- 

HEID VAN DEN ZEEBODEM.】)Kan men met 
de vormen van het vasteland reeds door onmid- 
dellijke waarneming bekend worden, den aard 
der vormen, die op den zee bode m voorkomen, 
kan men slechts opmaken uit de loodingen, welke 
in de ondiepere gedeelten vaak te veel, in de 
diepere te weinig verricht zijn. Hoewel een kaart 
met lijnen van gelijke diepte (isobathen) vroeger 
verschenen 2) is dan een kaart van isohypsen 
voorzien, hcerschte tot nog voor korten tijd 
grootere ver warring in de morphologische no men- 
clatuur der vormen van den zcebodem, dan in 
die der vormen van het land. In deze verhande- 
ling zullen wij ons, wat de te gebruiken termen 
aangaat, houden aan de besluiten van de „Inter- 
nationale Commissie voor onderzeosche Nomen- 
clatuur" 3)en dus spreken van: 

a. Bckkeiis (D. Becken, F. bassin, E. basin), 
alzijdige inzinkingen, waarbij de beide afmetiji- gen 
nagenoeg even groot zijn； 

b. Kommen (D. Mulde, F. vallee, E. trough), 
langgestrekte, breede inzinkingen met zacht op- 
loopende randen; 

c. Slenken (D. Graben, F. ravin, E. trench), 
langgestrekte, smalle inzinkingen met asynione- 
trische randen: 

d. Ruggen (D. Riicke, F. Crete, E. ridge), 
langgestrekte, smalle verheffingen met steile 
hellingen; 

e. Vastelandsplatten (D. Schelf, F. plateau 
continental, E. continental shelf), de onderzee- 

 

sche voortzettingen van het vast eland tot de iso- 
bathe van 200 M. 

Het gcheelc complex van zecen, waardoor do 
verschillende eilanden van den Indischen Archipcl 
omgeven worden, hceft volgens de nieuwstc bc- 
rekening (die van Kriimmel in 1907) een opper- 
vlakte van 8.125.000 K.M.2 en een gemiddekle 
diepte van 1089 M. Kriimmel 4) heeft het in 1S79 
aangeduid met den naam: Austraal-Aziatischc 
Middelzee, cen benaming, welke het eerst aan- 
genomen werd door R. Schuiling 5), om later met 
goed gevolg in verschillende Icerboeken over te 
gaan. 

Voor zoover ons de vertikale gesteldhcid van 
den bodem der Austraal-Aziatische Middelzce 
bekend is, ondcrscheiden wij: 

1. Vastelandsplatten. 
Het Aziatisch vastelandsplat reikt tot een 

diepte van 200 M. en oinvat de Java-zec en de 
zeeen tusschen Sumatra, Borneo en Achtcr-Indie. 
Het deel, begrensd door de dieptelijn van 70 M., 
en omvattend de Java-zee en de zeeen tusschen 
Sumatra en Borneo tot 土 4° N.B. gaf Molen 
graaff (1920) den naam van Soenda-plat in 
tegenstelling met het vastelandsplat, dat den 
bodem der Harafoera-zee uitmaakt- en door hem 
Sahoelplat is geijoemd. Tusschen beide platten 
ligt het onrustige bodemrelief der zeeen van het 
Oostelijkdcelvan den Indischen Archipel, waar wij 
de grootste verscheidcnheid van vormen aantref- 
fen. De bodem der beide platten 6) is, voorzoover 
onze kennis reikt, vrijwel gelijkblijvend van diep- 
te; zij bedraagt voor het Soenda-plat gemiddcld 
40 — 45 M. Behalve in enkele geulen worden diep- 
ten, grooter dan 50 M., alleengevonden in het Oos- 
telijk deel, waar op de Borneo-bank de diepte 
toeneemt naar de Straat van Makassar, voort.s 
in den overgang naar het Chincesche bekken cn 
nabij Straat Soenda, die zich als een ondiepc 
geul nog een eindweegs voortzet in de Java- 
zee. 

Vergelijkt men het beeld, dat de kustvlaktcu 
van Borneo en Sumatra bieden met dat van lid 
Soenda-plat, dan vertoonen zij zoo reel ovcrcfii- 
komst, dat men Jiel geheele Soenda-plat kan 
opvatten als een door de zee overstroomde vlaktc. 
waaruit de tegenwoordige eilanden z. a. Banka 
en Billiton als hoogere rotsinasbieven oprezen 
toen, volgens de opvatting van AIolcngraaR', <!<■ 
zees pi egel in den aanvang van h^t Kwartair 
hier 士 70 M. lager lag. 

2. Bekkcns. 
Ten Noorden en Oosten van het Aziatisch 

Vastelandsplat komt eon rij bekkens voor, wike 
wij, van Noord naar Zuid gaandc, achtcrcen- 
volgcns den naam geven van: 

1. Het Chineeschc bekken. Dit wordt in het 
Westen begrensd door den mcridiaan van 110° O.L. 
cn Oostelijk door de lijn Palawan - Formosa. Het 
bekken heeft een zeer onregclmaligen vorm en het 
is niet onwuarschijnlijk, dat het door d(? 
Macclesfield- Truro- en Scarborough-bank in twee 
gedeelten gesplitst wordt. Terwij 1 de groot - ste 
diepte, volgens een looding dcr „Egeria" in 
December 1890 op 13° 31’ N.B. en 119。34 O.L. 
4965 M. bedraagt, is de gemiddelde diepte ongeveer 
1600 M. Do conununicatie met den 
Grooten Oceaan is beneden3000 M. buitengcsloten, 
aangezien de temperatuur van het zeewater bc- 
neden deze diepte constant 2,5° blijft, hetgeen 
er op wijst, dat het koudere bodemwater van den 
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Grooten Oceaan belct wordt binncn tc drin- gen. 
2. Het Soeloe-bekkon. Dit is aan vier zijden 

begrensd door eilanden, nl. door Borneo, Palawan, de 
Soeloe-eilanden en de Philipp寸nen. Zijn grootste 
diepte bedraagt, volgcns een looding van de 
“Challenger", op 8° 32' N.B. cn 121° 55' O.L., 4663 
M.； zijn geiniddelde diepte 900 M. In 
oceanographisch opzicht is dit bekken het minst 
bekend van alle. Door de 221 M. diepe Siboetoe-
passage staat dit bekken in verband met het volgendc. 

3. Het Celebes-bekken, dat in het Westen door 
Borneo, in het Noorden door de Soeloe-eilanden en 
Mindanao, in het Oosten door de Sangir-ei- landcn, 
in het Zuiden door Celebes begrensd wordt. Terwijl 
zijn grootste diepte op 4。12' N.B. en 124° 21' O.L. 
5111 M. bedraagt, is de gemiddelde diepte 2600 M. 
De hydrographische onderzoekingen van de Siboga-
expeditie en de loodingen der opnemings-va&rtuigen 
der Nod.- Ind. Marine hebben aangetoond, dat de 
Straat van Makassar tot 5° Z.B. morphologisch als 
uit- looper van het Celebes-bekken moot beschouwd 
worden. De grootste diepte van de Straat van 
Makassar, door de Siboga-expeditie gevonden, 
bedraagt 3215 M. cn ligt ten Noorden van den 
evenaar dicht bij de kust van Celebes. Ten Zuiden 
van 5° Z.B. ryst de bodem sncl cn waar hij eorst nog 
diepten vertoont van ruim 2000 M., vinden wij 
tusschen 5° en G° Z.B. dieptecijfcrs, die tusschen 600 
cn 900 M. schommclcn. Een communicatie der 
Cclebcs-zee met den Grooten Oceaan is be- neden 
1300 M. geheel buitcngcsloten, wat bc- wczen wordt 
door de constantc tcmpcratuur van 3,7° beneden die 
diepte. 

4. Het Banda-bekkcn, dat in hot Noorden reikt 
tot 2° Z.B., waar cen drcmpel tusschen de Soela-
eilanden cn Obi major, met con minimale diepte van 
]47G M., de communicatie met de wateren ton 
Westen van Halmahera verbindert. In het Oosten 
wordt de grens gevonnd door de (ikindcnrij Ccrajn -
-Kci-cilandcn ——Tanimbar-ei- Jandcn en in het 
Zuiden door die van de Babar- eilanden —Alor-
eilandcn. Voor de Westelijke grens no men wij bier 
den meridiaan van 123° O. L. aan, ofschoon deze 
geen morphologische grens is. \roor zoover bekend is, 
Hchijnt het Banda-bekken irdcidelijk in het ten 
Westen da ar van gelcgen Flores-bckken over te 
gaan. 

Uoor den Sibogarng (minimale diepte 1595 M.) en 
den minder geprononceordcn Band ar ug (welkin 
naam wij hier voorslaan voor de uit drie ge- declteji 
bestaando verheffing, waarop do Banda- cilanden, 
Seroca en de rij Nila-Dam mar ligt) wordt het Banda-
bekken, dat ocn gcmiddoldc diepte van 2600 M. 
hceft, i)i drieen gcdecld. In het Oostelijk decl, 
morphologisch ccn slonk, komt de maxi male diepte 
van het gcheelo Banda- bekken voor, nl. G505 M., de 
grootsto diepte der gchcele Austraal-Aziatische 
Aliddclzce. Het mid- delste gcdcelte is zeer 
waarschijnlijk ook cen slenk met een maxiinalo 
diepto van 5267 M., terwijl lict nog weinig bekendo 
Westelijke ge- dcclte, Zuidelijk der Soela-eilanden, 
het Boeton- bekken gehcoten, cen maxi mole diepte 
vertoont van 5098 M. Over de hellingen der 
Lucipara- eilandcn, die op den Sibogarng liggen, 
heeft Tydeman gegevens mcdegcdceld, waaruit door 
iiiij de onderstaande waarden berekend zijn. 

TABEL I. H c 11 i n g s ]i o e k e n der Lu- 
c i p a r a-e i 1 a n <1 c n in d e Band a-z e e. 
Afstand van den Diepto Hellingshoek 
buitensten rifkant   2000 M. 894 M. 19° 

1600 ,, 646 „  1150 ,, 510 ,, 14.3° 
700 „ 421 ,, 16.9° 
150 ,, 254 ,,  90 ,, 173 ,,  eenige ,, 72 ,,  0—2000 „ gcmidd.424 „ gemidd. 34 f 

Deze cijfers zijn daarom merkwa&r疏，om-、 
dat zij stcun geven aan een reeds vroeger geuit 
vermoeden, dat de Lucipara-eilanden geen op- 
geheven koraalriffcn zijn, doch opgebouwd op den 
top van een submarinen vulkaan. Deze 
buitengewoon steile hellingen moeten, blijkens de 
geologischc onderzoekingen van Vcrbeek (1908), 
verklaard worden door aan te nemen dat het terrein 
rondom de Lucipara-eilanden naar de diepte is 
weggezonken. 

In het Westen staat het Banda-bekken in 
communicatie met het Flores-bekken, in het 
Zuidwesten door de ruim 3000 M. diepe straat 
Ombaai (grootste diepte 3258 M.) met het Savoe- 
bekken, dat evenals het Flores-bekken van den 
Indischen Oceaan is afgescheiden. De Siboga- 
expeditie komt de eer toe deze afscheiding ont- dekt 
te hebbon. 

Een communicatie van het Banda-bekken met den 
Grooten Oceaan is, beneden 1600 M., buiten- 
geslotcn, evenzoo met den Indischen Oceaan, hoe- 
wel vroeger vermoed werd dat deze wel bestond. 

5. Het Savoe-bekken, dat eenerzijds begrensd 
wordt door de cilandenrij Flores-W^tar, anderzijds 
door de rij Soemba-Savoe-Roti- Timor. Zijn grootste 
diepto bedraagt 3758 M.; zijn gcmiddcldo diepte 
1570 M. Een communi- catie met den Indischen 
Oceaan is tusschen de eilanden Soemba en Savoe 
(grootste diepte 1480 M.) evenals tusschen Savoe en 
Roti (grootste diepte 1103 M.) buitengeslotcn. 
Hierop wijst trouwens ook de constant© 
temperatuur, die beneden 1600 M. hecrscht, nl. 3.3°. 

6. Het Andamanscho bekken. Dit zullen wij 
evencens bchandelen, omdat het, schoon het een 
randzec van den Indischen Oceaan is, in zijn 
bodemrclief stork herinnert aan de hier- boven bos 
pro ken bekkens. In het Oosten wordt het begrensd 
door het sohieroiland Malaka, in het Westen door een 
drompel, die van Sumatra over Pocloe-Bras, do 
Nicobaron cn Andamanen tot Kaap Ncgrais loopt. 
Do grootste diepte van dezen cl re ni pel tusschen 
Poeloc Bras en do Nicobaren bedraagt 1200 M., 
tusschen dozo en de Andamanen 900 M. on tusschen 
dezo on Kaap Negrais 270 M. 

Do grootsto diepto van het bekken is 3100 M.； 
de gemiddeldo diepto 779 M. 

Bcncdon 1450 Al. bostaat geen communicatie met 
don Indischen Oceaan; de tcmpcratuur blijft van daar 
tot aan den bodem 4.8°. 

Be halve do hiorboven besproken bekkens zijn er 
nog een twcctal kleinero, nl. het Flores- en het 
Moluksche bekken, respectiovelijk met cen maxi- 
malc diepto van 5184 on 4698 M. 

Geen dezer bekkens is voldocnde onderzocht om 
een juist inzicht in hun morphologische ge- steldheid 
te verkrijgen cn niet onmogelijk is, dat het- laatste 
bekken eigenlijk cen slenk is, gezien het in 1907 
bekend gewordon feit, dat ten O. der 
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Philippi)nen zich een slenk uitstrekt met diepten van 
meer dan 8000 M. en rcikendc van 13° N.B・ tot 4° 
N.B. 

3. Kommen. 
Tot de groep der kommen bchoort waarschijn-. lijk 

de breede inzinking met langzaam oploopende randen, 
die als Halmahera-zec bekcnd staat en een maximale 
dicpte van. 2039 M. heeft: wij zullen haar den naam 
geven van Halmahera-koni. Ook kunnen wij er toe 
brengen de Mentawei-kom, gelegen tusschen de 
eilanden Siberoet — Pagai en het vastland van 
Sumatra, met e?n maximale diepte van 1671 M. 

4. Slenken. 
Geen vorm tyeffen wij op don bodem der Austraal-

Aziatis.che Middelzce en hare onmid- dellijke 
omgeving meer aan, dan de slenk. Ken.- nen wij cr naar 
alle waarschijnlijkheid in het Banda-bekken reeds drie, 
niet onwaarschijnlijk is het ook, dat wij er 0. van 
Saleier en W. van Batjan zullen vindcn. A an de 
Zuidkust van Java en~BaJLkennen wij, sinds 1907, 
zclfs een dubbele slenk, aanvankelijk ecn diepte 
vertooncnd van ruim 3400 M., in een richting Zuidelijk 
van Ban- docng._jen een diepte van. ruim 4600 M., 
Z.O. van Bali, om, na een rijzing tot een diepte van 
2000 M., daarna weer snel te dalen tot diepten van 7000 
M. en meer, N.O. van het Kerstmis- eiland. Aan den 
buitenrand dcr voor Sumatra gelegen eilanden vinden 
wij de Mentawei-slenk (grootste diepte 5663 M.) en 
niet onwaarschijnlijk is de bodem dcr Timorzec 
(grootste diepte 3109 M.) en die tusschen de Kei-
cilanden en Nieuw-Guinea, alsmede die tusschen de 
eerste eiiandengroep en de Aroe-eilanden eveneens een 
slenk. Van belang is het nog op te merken, dat wij 
slenken vooral daar aantreffen, waar zich de meest 
instabiele deelen der aardkorst bevin- den, gekenmerkt 
door het optreden van vul- kanische verschijnselen en 
aardbevingen. De ligging der slenken is dan ook niet 
een toevallige, maar staat in nauwen samenhang met de 
geolo- gische geschiedenis van het nabijliggende vaste-
land. 

5. Wat de ons tot nu toe bekende ruggen be- treft, 
verwijzen wij naar den hierboven genoem- den Siboga-
rug en den Banda-rug. 

II. DE VERDEELING VAN DE TEMPERA- 
TUUR. Overgaande tot de bespreking der tem- 
peratuursverdeeling. beginnen wij met te verwijzen 
naar Tabel II, waarin de ons bekende ge- gevens 
samengevat zijn 7). 

A. DE TEMPERATUUE AAN HET ZEEOPPERVLAK. 

Doordien het zee water een groote warintecapa- citeit 
(= soortelijke warmte) bezit (bij een zout- gehalte van 
2,6 % bedraagt ze 0,94, en bij een van 3,9 % 0,93, 
hetgeen zeggen wil, dat oin de temperatuur van 1 gram 
zee water met een zoutge- halte van 2,6 % van 14!/3°op 
15'/2° te brengen men 0,94 gram calorie noodig heeft 
enz.),heeft het groote hoeveelheden warinte noodig om 
6en graad in temperatuur te stijgen, waartegenover 
staat, dat het de warmte ook zeer langzaam af- staat. 

Tot welke diepte de zon de waterlagen verwarm t, 
weten wij niet; er bestaan echter goede gronden voor 
de onderstelling, dat in de tropi- fiche zeeen deze 
verwarming tot 100 M. diepte reikt. Al deze 
omstandigheden zijn oorzaak, dat de dagelijksche 
temperatuurschomnieling van I het zee water zeer 
gcring is； de dagelijksche am 

plitude bedraagt in de tropen, volgcns Schott (1893), 
bij windstilto en helderen hemel gcmicl- deld 1.6°, 
bij inatigen wind cn bcwolktcn hemel gemiddeld 
0.4°. Deze cijfers behoeven echtcr nadere 
bevestiging, wijl zij niet op con voldoend aantal 
waarncmingen berusten. 

Ten einde ccn inzicht te krijgcn in de jaar- 
lijksche vcrdeeling der temperatuur, kiezen wij de 
maanden Februari en Augustus. 

In Februari is de temperatuur der Chincesche Zee 
25°, die ten Westen van Borneo 27°, die in het 
Zuidoostclijk gedeclte van onzen Indischen Archipel 
28°. 

In Augustus nee mt de temperatuur van het Zuid-
Oostcn naar het Noorden en Noord-Westen toe: de 
Banda- en Javazcc hebben een tempe- ratuur van 
29°, de Celebes- en Soeloezce 29°, de zee aan de 
Westkust van Borneo 28°; deze stijgt naar de golf 
van Siam en het Chincesche bekken tot 30°. 

Deze temperatuursverdceling wordt in de eerste 
plaats veroorzaakt door de oppervlaktestroo- 
mingen, die ondcr den invloed van de heerschen- de 
windrichting optreden. Later komen wy hierop terug. 

Vei'gelijkt men een kaart der luchtisothermen 
boven het zecoppervlak met een der waterisother- 
men, bcide van de maanden Januari en Juli (zie de 
kaarten in de onder aant. 7 genoemde verhandeling 
van P. H. Galle), dan blijkt, dat in Januari de 
Chincesche zee 0.1 —0.2° C. kouder is dan de lucht 
er boven, de Socloe-zee 0.2, de Celebes-zee 0.3°. 
Daarcntegen is de Straat van Malaka 0.3° warmer en 
de Java-zee eveneens 0.3° tot 0.5°. Terwijl de zee 
aan de Westkust van Sumatra 0.4° warmer is, is die 
aan de Zuidkust van Java wedcroin 0.3° kouder dan 
de lucht er boven. In Juli daarentegen is het zee water 
ovcral warmer dan de lucht er boven en wel in de 
Straat van Malaka 0.4°, in de Chincesche zee ook 
0.4°, in de Java-zee 0.3—0.6, in de Banda-zce 0.3° 
en in de Cclebes-zee 0.2°. Zuidelijk van Java blijft 
de zee kouder dan de lucht cn wel bedraagt dit 
verschil 0.6°. Uit een theorctisch oogpunt mag men 
vcrwachten, dat in het algemeendeluclit- 
temperatuur lager is dan die van het water er ondcr 
en voorts dat dit verschil in cen tropisch kliniaat 
natuurlijk het kleinst zal wezen. Waar r)u af- 
wijkingen voorkomen, zal dit of het gevolg zijn van 
vertikale waterbewegingen, di(- kouder wat<-r uit de 
diepere gcdeelten van den Oceaan me。- brengen 
(Zuidkust van Java) of van het zwak- kcr worden van 
warme of het sterker worden van koude oppervlakte-
stroomingen, die bij de gcografische vcrdeeling van 
de temperatuur aan de oppervlaktc der zeeen ccn 
groote rol spelcn. Ten siotte zien wij uit de hicr 
boven medegp- deelde gegevens ook nog, dat de 
medcdeelingj n van Koppcn, in het onder Aant. 7 
genoemde artikel, weinig waarde bezitten (hij 
spreekt van verschillcn van 2° cn meer), wijl er te 
weinig waarnemingen aan zijn conclusies ten 
grondslag liggen. 

De verdeeling van de temperatuur over het 
geheele jaar is vrij regelinatig; onzo zeeen van 
Australie tot ten Noorden van Borneo hebben een 
temperatuur van meer dan 28°, tcnvijl nog 
NoordeJijker, ten Westen van Formosa, de tem- 
peratuur langzaam afneemt tot 25°. 

De jaarlijksche teniperatuurschommeling is 
eveneens goring cn bedraagt ten Zuiden van den 
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aequator 1 tot 2°, Noordelijk er van nccmt zij toe, tot 
zij onder den keerkring in de Straat van Formosa 
zelfs 10 tot 15° bedraagt. Deze abnormale 
temperatuursohommeling wordt veroorzaakt door de 
halfjaarlijksohe stroomwisseling. Door de Straat van 
Formosa gaat in onzen winter een koude strooming 
langs de kust van China naar het Z.W. met een 
temperatuur van 13° en een warme langs die van 
Formosa naar het N.O. met een temperatuur van 23°; 
in onzen zomer bestaat alleen de warme N.O. 
strooming. 

Tot op welke diepte de jaarlijksche schomme- 
]jng zich doet gevoelen, is ons onbekend; ver- 
moedelijk reikt zij niet dieper dan 100 M. 

Vergelijken wij de werkelijke temperatuur met de 
door Koppen berekende normaal-tempera- tuur, dan 
bezitten de zeeen van den Indischen arcMpel een 
positieve anomalie. Deze bedraagt voor de Javazee, 
de zee ten Westen van Borneo, de golf van Siam, het 
Celebes- en Soeloe-bekken, benevens het Oostelijk 
gedeelte van het Chinee- sche bekken 2 — 4°, voor 
de overige zeeen minder dan 2°. 

B. DE AFNEMING DER TEMPERATUUR BIJ TOE- 

NEMENDE DIEPTE. Een diepgaande bespreking van dit 
vraagstuk, dat voor de oceanographic van evenveel 
gewicht is als voor de biologic, kan hier niet gegeven 
wordcn, omdat ons daarvoor de gegevens ontbreken. 
Die voor de temperatuur, het zoutgehalte etc. zijn in 
hoofdzaak van de Challenger en de Gazelle 
afkomstig； die van de Siboga-expcditie schijnen 
nog in bewerking. 

In het algemeen wordt de temperatuursverdee- 
ling in de bovenste lagen van den Oceaan be- paald 
door de oppervlaktestroomen. Waar deze him 
invloed niet lager doen gelden, d. i. in het algemeen 
op een diepte beneden 100 M., spelen verticale 
waterverplaatsingen een rol, terwijl ten slotte op den 
bodem der Oceanen nog zeer langzame horizontale 
waterverplaatsingen dit doen. 

Dit algemeene be eld geldt grootendeels ook voor 
de temperatuursverdeeling in de bekkens der 
Austraal-Aziatische Middelzee; slechts in zoo- vene 
vertoonen deze een afwijking, naardien op grootere 
diepte de aanwezigheid van rots- drempels een 
circulatie van het koude oceanische bodemwater 
verhindert. 

Uit de op bladz. 807 gegeven tabel omtrent de 
afneming der temperatuur bij toenemcnde diepte 
blijkt, dat： 

a. de afneming der temperatuur tot 100 M. een 
regelmatige is. Hier wordt de temperatuurs- 
verdeeling bepaald door horizontal© waterver-
plaatsingen. Voor het Chineesche bekken is het de 
Chineesche strooming, die in onzen zomer van 
aequatoriale breedten, in den winter daarentegen van 
Noordelijke breedten komt en wier invloed slechts tot 
50 M. diepte reikt. 

De Soeloe-, Celebes-, Banda- en Savoe-bekkens 
ontvangen water van den warmen aequatoriaal- 
stroom van den Grooten Oceaan, doch de invloed 
dezer spijziging doet zich alleen bij het Banda- 
bekken tot 100 M. diepte gevoelen. Dit is een gevolg 
van h&t feit, dat de toegang tot het laatste bekken 
zeer diep en de insulariteit (d.i. het per- centisch 
aandeel van het op per via k aan eilanden in 
verhouding tot het totale zeeoppervlak) zeer groot ifs. 
Het Savoe-bekken is in zijn temperatuursverdeeling 
van het Banda-bekken afhanke- lijk. Het 
Andamansohe bekken met zijn zeer 

gcringe toegangsdiepte vertoont op 50 M. cen 
merkwaardige tempcratuursafneming, die nog 
niet nader onderzooht is. 

b. de horizontale waterverplaatsingen, gelijk 
boven reeds medegedceld is, op grootere diepte 
worden afgewisseld door opwaartsche vertikalo 
stroomingen, die het verstoorde evenwicht weder 
moeten herstellen. Op welkc diepte dit in de 
verschillende bekkens het geval is, is niet be- 
kend. 

c. als derde laag in de thermische gesteldheid 
die met een constante teniperatuxir optreedt. 
Deze waterlaag noemt men de homotherme laag. 
Zij begiiit, volgens Kriimmel (Handbuch der 
Ozeanographie. I, twecde druk 1907), wiens op- 

Tabel II wel 
6 2.5° C. 
j § 10.3° 
§ a 3.7° 
2 a 3.3° 
§ 5 3.3° 
g 8 3.7° 
m 4.8° 

gaven met die neergelegd in 
eenigszins verschillen, bij het 
Chineesche bekken op 1600 M. 
Soeloe ,, ,, 730 „ 
Celebes „ „ 1500 ,, 
Banda „ „ 1650 ,,
 > 
Savoe „ ,, 1G50 ,, 
Flores ,, ,, 1370 „ 
Andamansche ,, ,, 1450 ,, Naast deze algemeene karaktertrekken komen 
ook nog kleincre voor, welkc door locale oorza- 
ken bepaald worden. In de cerste plaats behoort 
hiertoe het verschijnsel van den z.g. temperatuur- 
val (D. Sprungschicht). In het algemeen neemt 
de temperatuur bij iedere 25 M. hoogstens 2° af, 
bij een temperatuurval evenwel is de gradient 
grooter dan 2°. Do gemiddclde diepte, op welke 
de waterlaag zich bevindt, in welke de tempera- 
tuurval wordt waargenomen, bedraagt voor： 
den Indischen Oceaan 90 — 140 M., 

den Grooten Oceaan 110 — 180 ,, 
Voor de Austraal-Aziatischo Middelzcc zic men 

tabe] III, waarin men de ligging dier laag kan 
nagaan, alsmede de intensiteit van den tempera- 
tuurval. 

De oorzaak van dezen temperatuurval moet gc- 
zocht worden in de aanwezigheid van convectieve 
stroomingen, die de temperatuur der bovenste 
waterlagen aan die der daarondcr liggende mede- 
deelen. Deze verkrijgen zoodoende cen hoogcrc 
temperatuur dan haar toekomt, en de amplitude 
tusschen die onderstc waterlagen en die, welkc 
buiten het bereik der hier bedoelde convccticve 
stroomingen liggen, wordt daardoor zeer ver- 
groot. 

Deze convectieve stroomingen ontstaan ondor 
invloed der verdamping, welke de bovenste wa- 
terlagen zwaarder maakt door de concentratie 
van het zoutgehalte en zo doet zinken. 

Uit de tabel blijkt evenccns, dat de tempera- 
tuurval aan deWestkust van Sumatra intensiever 
is dan in de Oostelijke bekkens, een gevolg van 
de opstuwing van warm water door den Indi- 
schen aequatorialcn tegenstrooin in den Noorde- 
lijken winter en door den Zuid-westmoessondrift 
in den Noordelijken zomer.Gcdurende het gehecle 
jaar is de Westkust van Sumatra de loefkust ten 
opzichte van de heerschcnde windrichting; van- 
daar dat hier voortdurend cen opstuwing van 
warm water plaats vindt. 

III. DE PHYSISCHE GESTELDHEID VAN 
HET ZEEWATER. Het zoutgehalte aan het op- 
pervlak van het zeewater en zijn sohommelingcn 
zoowel in den loop van het jaar als met toene- mende 
diepte, is een der voornaamstc pro bio men 
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TABEL III. Tomperatuurval in do Austraal-Aziatischc M i d d o 1 z 

N A A M Lengte. 

Mentawei-bekken 

Mentawei-bekken 

Celebeszee 

Zee om de Philippijnen 

Chinecsche zee 

101° 
O.L. 
99° 43' 

O.L. 
123° 34' 

O.L. 
122° 15’ 

O.L. 
!119° 22' 
i O.L. 
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3。41， 
Z.B. 27, 8 0,8 

1 
O,D!O

,5 0,1 7,2 4,1 2,5 0,9 0,2 0,2 0,2 
21.1. 

1899.* 
0° 58' 
Z.B. 29, 4 1,1 0,60,2 0,1 7,7 3,5 3,20,4 0,4 0,4；

0,2 
30. I. 
1899* 

5° 44' 
N.B. 28,  0,5 0,40,60,9 2,0 2,6 2,9 2,2 1,1 0,70,4 22. X. 

1874** 
12° 2V 
N.B. 

26,  0,4 1,5 1,41,8 3,3 2,2 l,l|0,9 0,5 0,3

如,1 
16. I. 

1875** 
16° 42' 
N.B. 27,  0,6 1,9 2, G 2,血 

3 
1 1 1 

1,5 1,40,6 0,6 O,a|o,4 13. XI. 
1874** 

* Deze waarnemingen zijn 
** Deze waarnemingen zijn 

A lie waamemingen zijn 
maritime Meteorologie". 

van dg Valdivia-expeditie. van 
de Challenger-expeditie. 
door Schott berekend en medegedeeld in zijn „Oceanographie und 

der oceanographic en van hooge beteekenis voor de 
biologie der marine fauna. Van onzen Archipel 
bezitten wij echter daaromtrcnt to we ini g gcgc- 
vens voor een nicer dan vluchtigc besclirijving. 

A. HET ZOUTGEHALTE AAN HET OPPERVLAK van het 
zecwater bcdraagt, volgens Schott 8) voor de 
Javazec en de Zuid-Chincesche Zee minder dan 
33°/00. Naar het Noorden nee mt het toe tot 35%0 op 
20° N.B. ； de Soeloe-, Celebes- on Banda- bekkens 
hebben elk een zoutgehaltc van meer dan 34%(). De 
oorzaken van deze geografische verdeeling van het 
zoutgehaltc na te gaan is wegens het geringe aantal 
gegevens nict gemak- kelijk. 

Wij weten, dat het zoutgehaltc der tropische 
zcccn in het algcmcen door de verdaniping wordt 
verlioogd. Deze is op baar bcurt ccn functie van <le 
teniperatuur, de snelheid van den wind en rle 
r(Jatieve vochtigheid. Het zoutgehaltc wordt 
vcrlaagd, doordat krachtige rivieren ha ar water 
vcrnicngcn met dat der zee； ook heftige regens 
kunucn lijdclijk het zoutgehaltc vcrlagcn ； volgens 
Schott's waarnemingen bedraagt bij ccn kalrnc zee 
en dan nog slcchts voor korten tijd deze verlaging 
van het zoutgehaltc 0,l°/oo voor clke 10 m.M. regen. 
en is derhalve van niet zulk r；eno groote beteekenis, 
als sommigen ons zouden willcn docn gclooven. 

Vergelijken wij (lit algcmeeno bcckl met het 
byzondere, dat do Austraal-Aziatische Middelzee 
ons biedt, dan komcn wij tot deze gcvolgtrek- 
kingen: 

Hot lage zoutgehaltc in de Java- en Zuid-Chi- 
neesoho Zeo wordt eendccls bepaald door de heftigo 
regenbuicn, gepaard met windstilten, welke 
voornamelijk in den West-moesson optre- den, 
anderdcels door do hoeveelhcid zoetwator, die do 
rivieren van Borneo, Java en Sumatra toevoeren. 
Het zoutgohalte van het Soeloo-, Celebes- en 
Banda-bekken is verklaarbaar, in- dien men denkt 
aan de afgeslotenheid van hot eerste en aan den tak 
van den warmen aequatori- 

alen stroom van den Grooten Oceaan (zoutge- haltc 
grooter dan 35°/00), welke eveneens de Celebes- en 
Banda-bekkens binnendringt. Voor het 
laatstgenoomde bekken geldt nog de om- 
standigheid, dat do droge en krachtige Zuidoost- 
passaat, die hier gedurende 8 maanden van het jaar 
over het water strijkt, eene sterke verdaniping 
towcegbrcngt.j1^ ... 

B. HET ZOUTGEHALTE AAN DEN BODEM DER ZEE. 

Hieromtrent is het aantal gegevens,dat wij bezitten, 
nog gcringer. Het schommelt tusschen 34,3°/00, ten 
Zuiden van Mindanao,en 35,5°/00, ten Noorden van 
Ceram. Ten Westen van Padang bedraagt het 
35,4°/00. 

C. DE DICHTHEID VAH HET ZEEWATEH. Hicr- 
omtrent zijn geen betrouwbarc gegevens bekend. 

D. DE KLEUR VAN HET ZEEWATER. De Onder- 

zoekingen van Spring hebben de onderstelling 
bevestigd, dat de kleur van het heldere, goed 
doorschijncndo zeewater blauw is. Trapsgewijze 
verandort zij in groen, naarmato zich zwevende 
deeltjes in het water bovinden; deze zijn df 
slibdceltjos, of mioro-plankton. Daar de zeeen van 
don Indischon Arohipcl rijk zijn aan beide, is het 
water overal groen van kleur, uitgezonderd daar, 
waar looalc afwijkingen voorkomen. Zoo weten wij 
uit de onderzoekingon der Siboga- expeditie, dat het 
veelvuldig optreden van Tri- chodesmium (een 
wiersoort) de Javazce, ten Oostcn van Madocra, 
bruin klcurt, zoo ook het Zuidelijk gedeelto van do 
straat van Makassar9). 

IV. DE BEWEGINGSVERSCHIJNSELEN 
DER ZEE10). 

A. HORIZONTALE BEWEGINGSVERSCHIJNSELEN. 
Bij deze onderschoiden do moesson- en de zee- 
stroomen. De cei'sto ontstaan ondcr invloed van do 
halfjaarlijksche winden en wisselen met de richting 
van deze; de laatstc zijn takken van de grooto 
ocoanischo circulatic, die, zooals in hot 
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Oosten, do zee拓 van den Indischen Archipel 
binnendringen. 

a. De str oo mi ng e n i n o nz c n w i n- t e 歌.In 
onzen Noordolijken winter stuwt de ae- 
quatoriaalstroom van den Grooten Oceaan zijn water 
tegen de Oostzijde der Philippijnen en split-st zich 
daardoor in twee takken. De eene tak gaat naar het 
Noorden langs de Oost-kust van Formosa (een 
kleiner gedeelte langs deWestkust) en geeft het 
aanzijn aan de Koero-Shiwo, de andere dringt 
tusschen Formosa en Luzon de Chineescho zee 
binnen en gaat, daartoe gedwon- gen door den daar 
heerschenden N.O. mocsson in een Z.W. stroom 
over. Eveneens gaat er een. stroom, in tegenstelling 
met. den vorigen relatief koud, uit de golf van Pct-
sjili, langs de kust van China tot Hongkong. Het is 
deze koude stroom, door Schott de Koude 
Chineesche Kuststroo- ming geheeten, die 
Idimatologisch voor China van veel beteekenis is en 
het naar het Zuiden het convex gebogen verloop der 
waterisothermen en isohalinen der Chineesche Zee 
veroorzaakt. Zij versmelt op 20° N.B. met den Z.W. 
nioesson- stroom, en de hieruit ontstane strooni (die 
aan de W.zijde nog altijd 2 — 3° koeler is dan aan 
de 0.- zijde) verandert vervolgens Z. van kaap 
Padaran op 10° N.B. van richting. Deze was 
oorspronke- lijk Z.W. en Z. en wordt hier Z.O., 0. cn 
eindelijk O.N.O. Deze kringloop, die met een 
middellijn van 320 K.M. tegen de richting der 
uurwjjzers geschiedt, vindt voor het grootste 
gedeelte op 9° N.B. plaats. Aan de Noordwestkust 
van Borneo en de Westkust van Palawan en de 
Philippijnen gaat de stroom tegen de richting van den 
moesson in naar het Noorden, terwijl hij tusschen 
kaap Bojador en de Pratasriffen weder 2s. W. en W. 
wordt en zoo in den hoofdstrooin terugbuigt. 

In het Zuidelijk gedeelte (zie voor de nu vol- 
gende beschouwingen tabel IV) der Chineesche Zee 
gaat de moessonstroom naar het Zuiden ver- der ten 
gevolge der heerschende windrichting en wordt hij 
in zijn richting afgeleid door den kust- vorm van. 
Borneo. Ten slotte buigt hij om naar het 0., welke 
richting hij tot het einde met min of meer groote 
standvastigheid behoudt. Alleen ten Z. van Celebes 
wordt hij 40 graden uit zijn richting afgeleid door 
den sterkeren strooni, die uit de Straat van Makassar 
komt. 

b. D e stroomingen i n onzen z o- m er. In onzen 
zomer strijkt over de Chineesche Zee de Zuidwest-
moesson； doordat deze zwakker is en minder vaak 
waait dan de Noordoost-moesson, zijn de 
stroomingen daar in den zomer ook minder 
geprononceerd dan in onzen winter. Reeds in Mei 
neemt men bij Singapore eene Noordoostelijke 
strooming waar*); voor den mond derSaigonrivier 
wordt deze Oo$C-Noordoost om zich bij Kaap 
Padaran te splitsen.. De hoofd- tak zet zijn weg in. 
Oostelijke richting voort tot in open zee, waar hij 
Noordoostelyk wordt; het Noordelijk gedeelte gaat 
verder naar hetNoorden, terwijl een zeer zwakke, 
Zuidelijke arm naar het 0ost-Zuidoosten stroomt en 
ten slotte verloopt. 

Door de in working van den Zuidwestmoeson op 
de Chineesche zee ontstaat een strooming van de 
Java-zee naar de eerste met een Noord- westelijke 
richting in de Straat van Karimata 

♦) De Koude Chineesche Kuststroomjng heeft 
nu opgehouden te bestaan. 

cn de Gaspar-Stratcn cn een snelheid van 24 K.M. 
per etmaal. 
In de Oostelijke zeeen hecrscht in hot algc- meen 

een Wostelijke strooming, veroorzaakt door den 
Zuidoostpassaat, die ten Zuiden van de Straat van 
Makassar een afwijking naar het W.Z. W. ondergaat. 

In het W. der Javazec drijft de wind het water 
gcdecltelijk naar Banka, ahvaar liet om- buigt tot een 
Z.W. strooin, welke door Straat den Indischen Oceaan 
gaat **). 

Eigenaardig is hier do Banda zee, die naast een 
W.Z.W. strooming in het Noordelijk deel, een 
Noordwestelijke in het Zuidelijk deel bezit. De vraag 
is hier gerechtigd, in hoeverre deze afwijking een 
gevolg is van de interferentie van ineerdere stroomen 
van verschillenden aard. Hierdoor ontstaan 
resulteerende bewegingen, welke van de 
oorspronkelijke beweging vaak be- langrijk kunnen 
afwijken. 

Be halve met moessonstroonien en stroomen, die 
ontstaan ten gevolge van het verschil in zoutgehaltc, 
heeft men in den Indischen Arcliipel ook nog met 
passaatstroomen te maken, die, afgezicn van locale 
omstandigheden, het geheele jaar door dezelfde 
richting behouden. Hiertoe behooren: 

1. De tak van den. Zuidclijken aequatoriaal- 
stroom van den Grooten Oceaan, die door de Torres-
straat stroomt en zoo de Harafoera- en Timorzee 
spijzigt. Ten Z. der kleinc Soenda- eilanden stoot hij 
op den Z.O. stroom van den Jndischcn Oceaan, 
waardoor als resultante (in onzen zomer) een Z.W. 
strooni ontstaat, ongeveer op de hoogto van Straat 
Bali. 

2. De tak van den Noordelijken aequatoriaal- 
strooin van den Grooten Oceaan, die door de 
Celebeszee langs de Oostkust van Borneo stroomt. In 
onzen zomer komt deze strooni in contact met den 
door den Zuidmocsson veroorzaakten Noord- stroom. 
Daardoor wordt ecu wervelbeweging veroorzaakt, 
die ten gevolge heeft, dat aan de Oost- kust van 
Borneo Zuidelijke, aan de kust van Celebes 
Oostelijke en in het Noordelijk deel der Celebeszee 
Westelijke stroomen ontstaan. In het midden der 
Celebeszee zijn dan of variabele stroomen of 
stroomstilten. 

Ook door de Ceram- en Bandazee gaan pas- 
saatstroomen, wicr beeld cchter verduistcrrl is door 
de moessonstroonien. 

In het Zuidelijk deel der straat van Makassar 
wordt de passaatstroom ged wongen af to wijken. 
respectievelijk naar het Z.W. of Z.O. tengevolge der 
tel kens heerschende windrichting. 

3. De acquatorialo tegenstroom van den Indi-
schen Oceaan stoot, volgcns de stroomkaarten 
uitgegeven door het Metcorologisch InstituuL in de 
.Blit, in den Noordelijken winter tegen de voor 
Sumatra liggende cilandcn, splitst zich daar cn zendt 
langs do kust van Sumatra en de Zuidkust 

**) Er gaat relatief nicer water van de Java- zee 
naar den Indischen Oceaan dan omge- keerd, 
vandaar het lage zoutgehalte van Straat Soenda 
(<^32°/00). Hetzelfde is ook het geval in de straat 
van Malaka; by beide schijnt, voJgens de 
onderzoekingen van Makaroff, water met een 
hoog zoutgehalto op een bepaaldo diepte van den 
Indischen Oceaan naar de Java- en Chineesche 
zee te gaan. 
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TABEL IV. Richting, sterkte e n v e e Iv u 1 d i g h c i d d e r m o c s s o n- e 
passaatstroomen. 

 April tot September. October tot Maart. 

NA A M. 
Rich- 
ting. 

Gem. 
snelheid 
in K.M. 

per 
etmaal. 

Percen-
tage van 
vcelvul- 
digheid. 

'Rich- 

ting. 

Gem. 
snelheid 
in K.M. 

per 
etmaal. 

Percen-
tage van 
veelvul- 
digheid. 

Chinceschc Zee (Noordelijk deel)... N. 28 54 Z.W. 42 24 
Chineesche Zee (Zuidelijk deel) .... N. 20 63 Z. 28 76 
Straat van Karimata en Gaspar .. N.W. 24 55 Z.O. 32 67 
Java Zee (Westelijk deel) ..........................  N.W. 21 • 44 0. 21 33 
Java Zee (middendeel) ..............................  W. 21 49 O. 2G 44 
Java Zee (Oostelijk deel) ..........................  W.Z.W. 23 48 Z.O. 25 25 
Banda Zee (Westelijk deel) .......................  W.Z.W. 23 24 O.N.O. 24 20 
Banda Zee (Zuidelijk deel)  ......................  N.W. 30 41 0. 31 53 
Banda Zee (Noordelijk deel) .....................  W.Z.W. 23 47 O.N.O. 21 26 
Ceram Zee  ...............................................  N.W. 23 33 O.Z.O. 29 57 

Straat van Makasscr (Noordelijk deel). Z.O. 28 13 Z. 37 36 
Straat van Makasser (Zuidelijk deel). z.z.w. 32 59 Z.O. 31 34 
Timor Zee W.Z.W. 31 62 Z.W. 19 77 
Harafoera Zee ...........................................  
Sumatra's Wcstkust (Ajerbangis tot 

W.N.W. 24 49 Z.W. 16 33 

Straat Soenda) ..........................................  z.z.o 25 41 Z.O. 29 20 
Indische Oceaan (ten Zuiden van Java) Z.O. 42 46 Z.O. 37 23 

vaji Java ecu tak in Z.O. richting. Dezc heeft in 
November een snclhcid van 93 K.M. per ctmaal met 
een frequentie van 20% en in December on Januari 
een snelheid van 74 K.M. met een frequentie rcsp. 
van 22% cn 18%. *) In den Noordelijken zomcr blijft 
deze strooming Z.O. ondanks den hecrschenden 
N.W. wind. Haar sterkte daalt tot 30 认 36 K.M. per 
etmaal met cen frequentie van 10 — 18%. 

B. VERTIKALE J3EWEGINGSVERSCHIJNSELEN. 
J Licrondcr verstaan wij de gctijden, die outstaan. 
OIK I or invlocd van zon en maan, waarbiij als ,< 
(Hindairc factoren de luchtdruk en de wind- richling 
komen. 

pjcrsl door de cxactc onderzoeldngen van J. P. v. 
<1. St ok zijn wij nauwkeuriger bekend gewor- met 
de get ijvcrschijnselen van den Indischon arcliipcl. 
Hij werkte daarvoor ecn methode nil, die in 1868 het 
allerecrst door Lord Kelvin voor zulf-registreerenclc 
pcilschalen was bo- <lacht, doch die nu geschikt 
moest gemaakt worden voor go won e peilschalen, 
met wnarne- ji)ingen, die sloclits enkclo uren per dag 
verricht wenlen. bcginsel dozer methode is zeer cen- 
voudig： De werkelijk waargeiiomcn vloedgolf is 
nl. do som van cen aantal particelc periodic kc 
vloedgolvcn, die icder voor zioh bepaald 

*) De geniiddelde snelheid (in K.M. per etmaal) 
licdraagt voor den Noordelijken acquatorialen 

sbrooin van den Atlantischen 
Oceaan ..........................................................  24 

ZuideJykcn acquatorialen stroom van 
den Atlantischen Oceaan................................ 30 

Guineastroom ...........................................  28 
Golfstroom ...............................................  134 

zijn, indicn men de vloedhoogte on het haven- 
gotal kent, de twee zg. vloedconstanten. leder dier 
afzonderlijke vloedgolven (voor den Indi- schcn 
Arc hi pel neemt Van tier Stok er 7 aan) kan men 
zich ontstaan denken door ecn hemel- lichaam, 
dat of stilstaat, df zich in banen be- weegt, die 
evenwijdig aan den aequator loopen en die men 
zoodanig in de ruimte verdeelt, dat de som van de 
uitwerkingen. a 11 e r onder- stelde 
hcinellichamen gelijk is aan de som der door zon 
en maan veroorzaakte werkelijk waar- genomcn 
vloedgolf. Deze laatste wordt opge- teekend door 
de zelfregistreerende peilschaal en vervolgens 
nador onderzocht **). 
In Tabcl V, welke ontleend is aan het werk van. 
Dr. J. P. v. d. Stok „Wind and Weather,\ zijn 
eenige karakteristieke gegevens mcdegedceld, 
waarcloor het mogelijk wordt een globaal over- 
zicht te verkrygen van de getijbewoging. 
In de vierdo kolom ziet men, welke schomme- 
ling de watorstand ondergaat onder den geza- 
incnlijkcn invlocd van het dubbel niaansgetij 
(Mo) on het dubbel zonsgetq (S2). By het dubbel 
maansgetij heeft men t w e o m a a 1 hoogwater 
binnen 24 uur on 50 minuten, torwijl by het 
dubbel zonsgetij t- w e c ni a a 1 hoogwater 
voorkomt binnon 24 uur. 
In de vijfde kolom ziet men, hoevcel de water-
stand schommclt door den gezamenlijken invloed 

**) Voor wio uader met do harmonische ana-
lyse bekond wil worden, zij verwezen naar： J. P. 
van dor Stok, Elcmentaire thcorie der getijdcn. 
Gotij-const anten in den Indischen Archipel 
(Mcdedcclingen on Verhaudclingen van het Kon. 
Ned. Inst. no. 8, Utrecht 1910). 
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TABEL V. Karaktcristiekegegevensvnn d e getijbowegin g-o p e n k e 1 e 
plaatsen in don Indisc hen Archipel. 

N A A M. Lengte 
Oost. Breedte. M2 + Sc 

cM. K] + 0 cM. Ki + O 
Mo + S2 

Makasser ..............................................  119° 24' 5° 6'Z. 19,7 44,5 2,26 
Bawean ......................................  .  112° 42， 5。54' Z. 8,4 67,8 8,07 
Pontianak ..............................................  109° IS' 0° 17,5 59,7 3,41 
B^lawan Deli ......................................... 98° 42' 3° 48’ N. 75,0 14,0 0,19 
Tandjoeng llram.....................................  99° 30' 3° 18' N. 105,4 11,5 0,11 
 127° 48' 1°48, N. 63,0 14,7 0,23 
Oelde Lheue ..........................................  95。IS' 5。48' N. 37,9 9,7 0,26 
Natal  ................................................. *• 99° 6’ 0° 48' N. 42,9 18,0 0,42 
Tjilatjap .................................................  109° 7。24' Z. 74,5 30,6 0,41 
Damar ....................................................  128° 42' 7° 6' Z. 68,8 44,9 0,65 
Gamsoengi .............................................  128° 48' 0。12' N. 30,4 23,8 0,78 
Poso .......................................................  120° 54' 1°24, Z. 45,1 31,0 0,69 
Saleier....................................................  120° 30' 6。6, Z. 50,3 60,5 1,20 

van het enkel zons- en maansdeclinatiegetij (K。 en 
het enkel maansgetij (0). 

Bq het enkel zons- en maansdeclinatiegetij heeft 
men e e n m a a 1 hoogwater binnen 23 u. 56 
minuten, bij het enkel maansdeclinatiegetij e e n m a 
a 1 binnen 25 u. en 49 minuten. 

Meer nog dan de absolute getijhoogten der 4e en 
5e kolom, kan men de verhoudingsgetallen der 6e 
kolom als een maatstaf beschouwen voor het 
karakter der getijden. Naar de grootte van dit getal 
onderscheidt Van der Stok: 

dubbeldaagsche getijden, waarbij het verhou- 
dingsgetal kleiner is dan 0.25 on het M2 en S2 getij 
praedomineert; 

enkeldaagsche getijden, waarbij het verhou- 
dingsgetal grooter is dan 1.50 en het en 0 getij 
overweegt; 

gemengde getijden, waarbij het verhoudings- 
getal 0.25 — 1.50 bedraagt. Als men hierbij be- 
denkt, dat dit getal voor den open oceaan 0.4 is, kan 
men nagaan, in hoeverre de getijbeweging op de 
verschillende plaatsen van den Indischen Archipel 
hiervan af两kt, terwijl uit de 4e en 5e kolom is af te 
lei den, welke rol daarbij elk getij op zich zelf speelt. 

Teekent men op een kaart de verschillende 
soorten van getijden aan, dan blijkt, dat de dub-
beldaagsche uiterst weinig, de gemengde aan de 
Westkust van Sumatra, deZuidkust van Java en de 
Kleine-Soenda-eilanden, benevens in de ge- heele 
Oostelijke helft van den archipel voorkomen en het 
enkeldaagsch getij alleen in de Javazee en het 
Zuiddijk gedeelte der Chineesche zee optreedt. De 
waarschijnljjke oorzaak van dit laatste ver- schijnsel 
kunnen wij opsporen, indien wij den loop der 
getijgolven nagaan en daarvoor de M2 en K] golf 
kiezen, omdat wij alleen van doze een 
kartographische voorstelUng in het werk: „Wind and 
Weather*1 bezitten. 

De M2 golf beweegt zich door den Indischen 
Oceaan langs de kusten der Groote en Kleine 
Soenda-eilanden en door de Straat van Malaka met 
een Z.O. en O. richting; ook van den Groo- ten 
Oceaan beweegt zich een M2 golf langs de kust van 
Borneo en door de Straat van Makasser, beide uit het 
N.O., terwijl die der Javazee een 

W. voortplantingsrichting bezit *). 
De K1 golf van den Indisclien Oceaan komt uit 

het Z.W., Z. en Z.O. naar den Indischen archipel 
door de straten, die de verschillende Groote en 
Kleine Soenda-eilanden scheiden; van den Grooten 
Oceaan uit gaan golvcn langs de kust van Borneo, 
Straat van Makasser, Ceram- en Bandazeo en wel 
respeetievelijk in Z.W. en Z. richting. 

Hoe kunnen wij nu uit dien loop het feit ver- 
klaren, dat in de Javazee alleen enkeldaagsche 
getijden heerschcn ? Hoogstwaarschijnlijk hebben 
wij hier met ecn zg. interferentie-vcrschijnsel te 
doen. Wanneer een M2 golf ecn gelijksoortige golf, 
evenwel met tcgcngestclde phase, ontmoet, dan 
vindt er vernietiging plaats, terwijl cene ont- 
moeting van twee golvcn met eenzelfde phase 
versterking ten gevolge heeft. Het enkeldaagsch 
getijstelsel cUr Javazee zou dus ontstaan door 
vernietiging der dubbeldaagsche getijgolven, welke 
uit de Straat van Makasser cn de Bandazee elkaar te 
gemoet gaan. 

Ook op de horizontale getijbewegingen heeft Van 
der Stok de analytische methode toegepast en het 
bleek, dat dit mogelijk was, jnits de waarncmingen 
volkomen betrouwbaar waren. Zoo vond men in 
Straat Soenda bij een dubbel- daagsch getij een 
enkeldaagschcn stroom, in het Westgat van 
Soerabaja bij oon enkeldaagsch getij een 
dubbeldaagsohen stroom, terwijl in Straat Banka cn 
het Oostgat van Soerabaja verschijn- selen optreden, 
die er op wyzen, dat wij hicr rnct een combinatie van 
enkel- en dubbeldaagsche stroomen tc doen hebben. 

V. MARINE SEDIMENTEN11). Wat ten slotte 
de samenstolling betreft der sedimenten, die den 
zeebodem bedekken, danken wij de eenige ons ter 
bcschikking staande gegevens aan. O. Boggild, die 
het materiaal der Siboga-cxpeditie onderzocht 
(1917); ten aanzien van de wateren om de Austraal-
Aziatischo Middelzce gelegen, 

*) Uit de onderzoekingen van Van der Stok is 
voorts geblekcn, dat de getijgolven der Javazee niet 
een eenvoudig gevolg zijn van die der Chineesche 
Zee. 
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verstrekto voider J. Murray ons nog enkele 
mcdccleclingen (1910). Uit hot door de Siboga- 
expeditie medegebraohte matcriaal blijkt, clat zij do 
volgende bodemsedimenten he oft aange- troffen: 

a. Zand cn klei, van liet land afkomstig en door 
stroomend water naar zee gevoerd, vinden wij als 
cen smalle strook de kusten der eilanden 
omzoomend. Enkele malen vindt men er over- 
blijfsclcn van schelpen cn koraalfragmenten in. Dat 
in de Java- en Zuid-Chineesche zee schelpen etc. op 
cen afstand van 60 K.M. uit de wal der groote 
eilanden niet voorkomen, wordt toege- schreven aan 
de omstandigheid dat de zee bij haar ontstaan den 
bodem reeds met klei bed ekt vond. 

b. Door zwavclijzer blauwgekleurdo klei vinden 
wy in de wateren rond Celebes, de Soeloe- cilandcn, 
Boeroe, Ceram, de Kei-eilanden, de Tcnimbai'-
eilanden, Timor en Soemba. 

c. Klei, rijk aan fijnere fragmenten van vul- 
kanische gesteenten, vinden wij in een breede strook 
van Bali over Flores, de Zuidwestcr- en Zuidooster-
eilandcn tot de Kei-eilanden. 

d. Koraalzand en koraalslib vinden wij in een 
kleine strook N.W. van do Soeloe-eilanden. 

e. Gio bigerinenslib, een kalkrijk slib hoofd- 
zakelijk bestaande uit de overblijfsclcn van 
globigerinen, vinden wij op het N.O. deel van den 
z.g. Sibogarug, voorts Zuidelijk van de Zuide- lijke 
ar men van Celebes, N.O. van Ceram laoet, N. cn 0. 
van de Kei-eilanden en Z.W. van Flores. 

/. Rood Icem, rood geklcurd door ijzer-oxyd, 
vinden wij in de Celebes-zee cn de Banda-zee (0. cn 
W. van den Bandarug cn W. van den Sibo- garug). 

Het bchoeft geon betoog, dat deze mededee- 
lingcn over de gcografische verspreiding der 
terrigene (a, b, c, d) en pclagischc sedimenten (e, f) 
nog zecr vecl behoefte hebben aan aanvul- Jing op 
grond van nader ojidcrzoek, zoo zij altJians nivt 
biijvcnd aanspraak zullen maken op den a am: 
voorloopig. 

De cerstc opvallendc eigcnschap der onder- 
zochte monsters was natnurlijk de kleur en ten 
aanzi<-n \ an bleck, dat z日 op diepten van minder 
dan 3000 M. grijs was, terwij 1(lc monsters 
kalklioiulejid waren. Op diepten van 3000 - tot •1000 
M. was <lc klciir rood en waren do monsters 
kalkarm; op )iog grootcr diepten bloven de jj)ousters 
kalkarm, doch word de kleur weer grijs. Een inzicht 
in deze verhoudingen geeft li<4 volgendo staatje, uit 
B6ggild*s medodee- lingen samengcstekl. 

Diepte 
Gemiddcld 

kalkgchallc 

in% 

Kleur. 
Grijs. 
in% 

Rood, 
in % 

0 -1000 M. 41 56 13 
1000-2000 M. 32 72 17 
2000 — 3000 M. 25 62 33 
3000-4000 M. 16 14 57 
4000M. 2 82 99 

Dezc verhouding tusschon diepto en kleur wij kt 
af van wat ons tot dusver daarvan bekend was uit 
do andero dcolen dor weroldzce; een verklaring 
daarvan is tot nu too nog niet to geven. 

Bij vcrschillcndc monsters bleek, dat zyjuit twee 
dunno lagcn bestonden: ecn bovenste, die rood en 
week, cn ecn onderste, die grijs cn hard was. Doze, 
even cons belang we k ken de vondat vermccrdert 
onze kennis van de gclaagdheid dor marine 
bodemsoorten wcl, doch brengt onze kennis naar de 
oorzaak er van geen stap verder. Datecrt de onderste, 
grijs gckleurde laag uit een tijd, tocn de zeebodem 
hooger lag cn is deze dus sedert gedaald cn daarna 
door de bo- venste roodgcklcurde laag overdekt, of 
hebben wij hier to doen met chemische 
verschijnselen, waardoor de rootle kleur gedceltclijk 
grijs word (rcductie-verschijnsel) of de grgzc rood 
(oxydatie- versohijnsel), of uitgaande van het feit, 
dat de kleur der recente bodemmonsters in 
hoofdzaak grijs is, dateert dan de roode klei wellieht 
uit een tijd, toen het klimaat daar regenrijker was en 
is deze roode klei door bodcmdaling op groo- tere 
diepten gekomen ? Te oordeelen naar wat wij thans 
nog op Java cn Sumatra kunnen waarnemen, is deze 
laatste hypothese wellicht de meest waarschijnlijke. 
De tockomst dient eohter ook hiervoor afgewacht； 
wellicht brengt die vcrheldering en vermeerdering 
van ons weten. 

Wat do samenstelling dezer sedimenten be- treft, 
deelt Boggild ons het volgende mede. 

Naast lagere organismen en karakteristieke 
mincrale deeltjes z. a. stukjes puimsteen en 
vulkanisch glas, afkomstig van die eilanden, waai-op 
zich vulkanen bevinden, komcn in de 
bodemmonsters ook verhardingen en concreties 
voor. De eerste ontstaan doordat het zandige of 
kleiige matcriaal door kalk of kiezelzuur aan- 
eengekit gcworden is; de tweedc, doordat colloi- 
dalc oplossingen de zand- of klei mass a door- 
dringen, necrslaan en in vasten toestand over- gaan, 
somwijlen zclfs kristallisccren. Van de concrcties 
verdiencn vcrmelding: 

a. Concreties van koolzurc kalk. Belangwek- 
kend is, dat Oostelijk van het eiland Roti op een 
diepte van 500 M. een. stof were! opgehaald, die 
uitcrlijk volkomen gclijkt op wat wjj zouden kunnen 
noemen een varieteit van het Deensche schrijfkrijt cn 
evenals daar skeletten van fora- minifeereii en 
flagcllaten (zg. coccolieten) bevat. 

b. Concreties van koolzure kalk, samen met 
magnesiazure kalk, koolzuur ijzer en ijzer- 
hydroxyd. 

c. Concreties van ijzer-mangaanoxyd, die of op 
gesteenten aangchecht waren, of ontstaan waren op 
een nog onbekendc wijzo uit lagere organismen van 
dierlijken oorsprong. 

d. Concrcties van zwavclijzer. Deze bchooren 
tot de meest voorkomende, echter zelden in grooto 
hoeveclheid. 

e. Glaukonict, cen blauwgrocnc substantie, 
hoofdzakelijk opgebouwd uit ijzer, kalium en en 
kiezelzuur. Het komt ook vcelvuldig voor en wel in 
do monsters, die uit een diepte, kleiner dan 1000 M. 
opgehaald werden, kalkhoudcnd waren en niet uit 
verweordo vulkanische bestand- declen bestonden. 
Hoofdzakelijk vindt men dit ini- ncraal als opvulling 
van foraminifceren-skeletten. 

/. Ten slotto vermoldt- Boggild nog de aan- 
wezigheid van kristallon van het miueraal bariet. Dit 
voor het overige zoldzamo mineraal word opgehaald 
uit een diepto van 300 M. naby de Kci-eilanden. 

Nadere verklaringen omtrent de wjjze v-an ont-
staan dezer concreties kon Boggilcl niot goven. 
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Ten slotte wenschen wij hier de aandacht te I 
vestigen op een oonclusie van algemecnen aard, die uit 
de bovenstaandc beschrijving af te leiden | valt.. Het- 
blijktnamelijk, bij nauwkcurig toezicn, dat de zeeen 
van den Indischen Archipel hare eigenschappen ten 
deele ontleenen aan den Grooten-, ten deele aan den 
Indischen Oceaan. Is dit juist, dan moet er ook cen 
zone aan te wijzen zijn, die in oceanografisch opzicht. 
de in- vloedssfeer van den Indischen Oceaan scheidt 
van die van den Grooten Oceaan. Op het bestaan dier 
scheiding heeft het eerst G. Schott gewezen (1893) en 
dezc heeft ook in vcrscliillendo pu- blicaties getracht 
dio scheiding in kaart te bren- gen 12). Het spreekt 
vanzclf, dat naarniftte onze kennis uitgebreid wordt, 
die scheiding gewijzigd zal worden. Gebruik makend 
van de result at en der Siboga-expeditie, kunnen wij 
thans het verloop der scheiding aldus aangeven: Van 
Malaka op 土 5° N.B. over de Natoena-eilanden naar 
de Broenei-baai op Borneo, van de Koetei-rivier naar 
Makasser, van daar over de Postilion-, Paternoster- en 
Kangean-cilanden naar Java's Oostkust en van liier 
over Bali, Lombok, Soem- bawa, Soemba en Savoe 
naar Rofi： Het gedeelte tjen W. dezer zone is de 
invloedssfeer van den Indischen, dat ten 0. dezer lijn 
die van den Grooten Oceaan. 

November 1920. J. v. B. 
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Wissenschaftliche Ergebnisse einer Forschungs- 
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Mitteilungen. Gotha 1893. 

9) M. Weber Introduction, et description de 
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halve van de bovengenoemde atlassen van het Kor. 
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Malayan Archipelago, Batavia 1897. 

0. Krummel, Handbuch cler Ozeanographie, dl. 
II, 2e druk, bl. 384 — 394 cn bl. 665 cn v.v. 

G. Schott, Die Meercsstromungen und Tem- 
peraturverhaltnisse in den Ostasiutischcn Ge- 
w^ssern. Mit Karte. Petermanns Mitteilungen 1891, 
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ZEEANEM0NEN. Zic NETELDIEREN. 
ZEEAREND. Zie ROOF VOGELS. (Haliaetus). 
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ZEEBAARS. De zecbaarscn of Serranidae vormcn cen 
zeer uitgebrcidc familie der Acan- thopterygii (zie 
VISSCHEN). Vele soortcn zijn algeniecn en gowone 
marktvisschen. Paracan- thistius maculatus (Bl.), 
maleisch Laoedi en Kalt ap merah, jav.: Kakap 
bdbfek, is rood gekleurd, en bezaaid met kleine 
blauwo vlekjes; zijn vlcesch is gczocht. De vele, 
dikwijls fraai mot strcpen en stippen gekleurde 
soortcn van het geslacht Epinephelus, maleisch 
Kerapoo, zijn voor cen groot deel gewonc 
marktvisschen. De soorten van het geslacht A pogo n, 
maleisch Glaga(?), blijvcnklein en bewoncn 
gedecltclijk ook zoet- en brakwater. Bij enkele soorten 
is waargenomen, dat de dieren hunne eieren in den 
mond houden en hier tot ontwikkeling laten komen. 
Cheilodiplerus, maleisch Glaga gigi, verschilt van 
Apogon door het bezit van hondstanden. Ambassis, 
maleisch Seriding, verschilt o.a. van Apogon door het 
bezit van 3 stekels in de aarsvin； middelmatig groot, 
incest doorschijncnde visschen. Ook de Kakap of 
Kaalkop (zie aldaar) behoort tot de Serranidae. De 
verschillende soorten Therapon, maleisch Ke- roet-
Keroet( ?) en Keroeng Kero eng, javaansch Errong-
Errong( ?), zijnzeer algemeen, maar weinig gezocht 
als voedsel. Scolopsis en Pentapus soorten, maleisch 
Pasir-Pasir, zijn algoinecn. De soortcn van 
Pleclorhynchus of Diagramma worden vrij groot, 
maleisch Gadji, in de Molukken: Radja- Baoe; de 
meeste zijn gestreept. Van de Caesio soorten, 
maleisch Pisang-Pisang, is de bekend- ste Caesio 
erylhrogasler C. V., maleisch Ekoer- koening, 
waarvan de kop en het voorste deel van den rug blauw, 
de rest geel gekleurd is; een gc- wone marktvisch te 
Batavia, die ook wel op de tafel der Europeanen 
verschijnt.Het groote geslacht Lutjanus onivat vele 
algcmeene soorten, die editor weinig gezocht zijn. In 
het geslacht Lelhrinus, maleisch Mata Hari en door de 
Chi- neezen te Batavia Lingtjani genoemd, zijn de 
wangen onbeschubd. 

ZEEBLOEMSTRAAT. op de Westkust van Sumatra, 
tusschcn de Z.O. kust van Siberoet met voorliggnnde 
cilanden en de N.W.kust van Si- pocra met de daar 
beN. gclegen eilanden, is ongeveer 25 K.M. breed, 
diep on volkomen schoon. De Zuidkust van Sibfiroct 
bestaat uit heuvclland, dat afloopt naar cen 
zandstrand, waarvan enkele hoeken met 
tjemaraboonien zijn begroeid; naar den Z.O. hock van 
het ciland worden <lc hcuvcls lager en het strand met 
rhizo- phoren begroeid. Tot op 17 K.M. uit den wal en 
nabij de lijn van 180 M. diepte liggen begrocide 
eilanden met laag houvclland, van welke Karo 
man<ljit het Z.-lijkste is； Tusschcn dezc ci- Jandjes 
vindl men tot den wal toe vele gevaren. De N.AV. 
hock van Sipoera heeft cen laag strand, waarop con 
(lain van opgespoeklc koraal ligt, daarachter volgt een 
nioerassiig gedceltc (rawang) en vcrvolgcns zwaar 
begroeid, laag oploopcnd heuvelland, dat allecn op het 
midden van de Noordkust doze mecr nadert. Daar 
beN. liggen eilandjes met enkele Iago, begrocido 
heuvels en eenigo ondiepten aan den buitenkant. 
Tcgen de Weslkustcn der straat stnat con. zwaro 
branding, ten gcvolge waarvan de kust des ochtcnds in 
ncvcl i« geh uld. 

Tijdens de kentering in November en begin 
December wordt in do straat veclal ruw weder 
ondervonden met snel opkomende, felle regen- buicn 
en vcel wind, lastige, aanschietcndc zee 

en veel dcining, van Januari tot Augustus is het 
doorgaans mooi, licldcr, stil we or met weinig 
regenbuien cn matige deining. In Augustus ver- andert 
het weer, hot wordt heiig, vole lOsse regenbuien 
zoowel uit het Z.O. als uit het N. W. komen opzcttcn, 
ccn enkele maal met aanwakke- rendc wind cn zulks 
duurt in September en October voort. Zic 
Zeemansgids deel I. 

ZEEBRIEVEN EN JAARPASSEN. Elk in 
Nederlandsch-Indie te huis behoorend zeeschip, dat de 
Nedcrlanclschc vlag voert, moet voorzien zijn van ecn 
zeebrief of cen jaarpas, afgegeven overeenkomstig de 
voorschriften, vervat in de Verordening op de Zee brie 
ven cn Jaarpassen, zie Ind. Stb. 1905 no. 316, 1908 no. 
424, 1910 no. 425, 1913 no. 439, 1915 nos 299 (art. 8) 
en 368, 1917 no. 497 (art. 6 no. 40) cn 1918 no. 765 
(art. 6). 

Onder zecscliepen worden verstaan alle sche- pen 
en vaartuigen varende buiten de tonnen in zee, met 
uitzondering van: 

a. vaartuigen in dienst bij het loodswezen, de 
betonning en de bebakening van N.-L en in het 
algemeen alle vaartuigen in dienst van den lande; 

b. vaartuigen van zeilvereenigingen of jacht- 
elubs, als zoodanig wettig erkend ； 

c. reddingsvaartuigen; 
d. visschersvaartuigen, uitsluitend tot het vangen 

van visch, tripang en schelpdieren, of tot het vervoeren 
van doze en andere zeeproduc- ten gebezigd wordende
； 

e. binnenschepen, die bij uitzondering buiten tic 
tonnen varen; 

j. vaartuigen, ton hoogsto zeven en een halven M3. 
metende. 

Aan schepcn cn vaartuigen, op de Euro- peescho 
wijze getuigd, worden zeebrieven — aan vaartuigen, 
op de Inlandsclie wijze getuigd, worden jaarpassen 
verlccnd. De zeebrief en. jaarpas vermelden den naam. 
van schip of vaar- tuig, den inhoud, waarop het 
volgens de bestaan- dc bepalingen is gemeten, de soort 
en andere voornaaiuste kenmerken van het schip of 
vaar- tuig en den Jiaam van den schippcr. Zeebrieven 
worden in naam der Koningin uitgercikt door den 
Gouverneur-Generaal, jaarpassen worden verleend 
van wege den Gouverneur-Generaal door de hoofden 
van gewestelijk of van plaatse- lijk bestuur on andere 
daartoe door den Gouver- ncur-Generaal aan te wijzen 
ambtenaren van het binnenlandsch bestuur. Het 
zegelrecht van zee- bricvcn en jaarpassen bedraagt 
twintig cents per j kubiekon meter inhoud van het 
vaartuig volgens den meet brief. 

L)o zoogenaamde Politiepassen worden afge-
geven aan de vaartuigen bchoorende tot de hierboven 
onder b. t/in /. genoemde categoricen. De regeling 
omtrent het toezicht op do scheep- vaart met die 
vaartuigen is te vinden in Ind. Stb. 1915 no. 342, 191G 
no. 175 en 1917 no. 497 (art. G no. 249). 

ZEEDRUIVEN. Zic INKTVISSCHEN. 
ZEEDUIVEL. Zio ROG. 
ZEEEGELS. Zio STEKELHUIDIGEN. 
ZEEHAZEN (Aplysia). Zie GASTROPODEN. 
ZEEKAARTEN. Zio HYDROGRAPHIE en KA 

ARTBESCH RIJ VING. 
ZEEKLAPPER. Zic LODOICEA SECHEL-

LARUM. 
ZEE-KOE, ZEE-OS. Zio KLIPVISSCHEN. 
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ZEEKOEIEN (Sirenia), een orde dcr Zoog- dieren 
(zie aldaar), in den Indischen Archipol door den 
Doejoeng vertegenwoordigd (zie DOE- JOENG). 

ZEEKOMKOMMERS. Zio STEKELHUIDI- GEN. 
ZEELELIfiN. Zie HAARSTERREN on STE- 

KELHUIDIGEN. 
ZEELIAAN. Zie ZEEWORTEL. 
ZEEMACHT. Bij het uitbreken van den oor- log 

tusschen Engeland en Frankrijk in 1803, waarin ook 
de Bataafsche republiek betrokken werd, was de 
scheepsmacht op de kusten van Java niet 
onaanzienlijk. Zij telde 4 linieschopen, 3 fregatten, 2 
korvetten, 3 brikken en eenige kleinere vaartuigen, 
onder bevel van den vice- ad mira al Hartsinck. In 
Nov. 1806 verscheen do Britsche admiraal Edward 
Pellew (later lord Exmouth) met 7 schepen ter reede 
van Batavia. Hij vermeesterde enkele schepen en 
vernielde de overige vaartuigen, evenals de 
magazijnen op Onrust. Een jaar later, nam hij ook de 
nog overigiTschepen bij Soerabaja. Toen de schout 
bijnacht A. A. Buijskes~in" 1808 in Indie kwam, 
vond hij aldaar dan ook in het geheel geen 
scheepsmacht en by zyn vertrek anderhalf jaar later 
was de toestand niet veel minder ongunstig, ondanks 
zijne ijverige pogingen in Indie zclf cen 
scheepsmacht te scheppen. De Engelschen, die in 
1811 Java veroverden, konden dan ook te Batavia en 
te Semarang. ongeliinderd landen. Ook in 1816 was 
er feitelijk geen Nederlandsche scheepsmacht van 
eenige beteekenis, toen in den loop van dat jaar cen 
aant-al oorlogsscliepen, waaronder 6 linieschepen, 
uit Nederland kwamen. 

Bij de formatie van de zeemacht in O.-I., 
vastgesteld bij K. B. van 25 Alaart 1818, wordt reeds 
geen melding nicer gemaakt van dit type. 

In 1816 werd de Koloniale Marine in het Icven 
geroepen, welke geheel los zou wezen van de 
Nederlandsche zeemacht. De bemanning zou voor 
het meerendeel uit inlanders bestaan, liare taak 
voornamelijk het tegengaan. van den zee- roof zijn. 
Spoedig bleek dat de Koloniale Marine juist voor dit 
deel van hare taak niet berekend was, zoodat reeds in 
1821 werd besloten om snelzeilende gewapende 
inlandsche vaartuigen (kruisprauwen) te bouwen, 
welke de zeeroovers overal zouden kunnen opzoeken 
en achtervolgen. Aangezien deze vaartuigen geheel 
ongeschikt waren om op den duur door Europeanen 
te wor- den bewoond, bestond van den aanvang af do 
bemanning uitsluitend uit inlanders. Doclmatig werd 
het tevens geoordecld de kruisprauwen to stellen 
onder het onmiddellijk gezag der residen- ten. 
Hierniede was de grondslag gelegd van de latere 
Civiele Marine. Toen de kruisprauwen een deel van 
de taak der Koloniale Marine overna- men, kon deze 
gewijzigd en ingekrompen worden. Vooral de kleine 
vaartuigen werden overbodig geoordeeld en de 
verliouding der bemanning werd nu zoodanig 
geregeld, dat voortaan de Europeanen in aantal de 
meerderheid hadden. Het over- lijden van den 
commandant en directeur gaf verder der Indische 
regeering, die over het al- gemeen over de Koloniale 
Marine zeer weinig tevreden was, aanleiding het 
bevel op te dragen aan den schout-bij-nacht baron 
Melvill van Carnbde, commandant van het 
NedcHandsch eskader. Hij kreeg den titel van 
commandant en directeur van Zr. Ms. Zeemacht in 
O.-I. De 

Indische regeering vertrouwde, dat de vereeni- ging 
van beide deelen der militaire marine in eene hand 
gunstige resultaten zou geven, en hierdoor ook betere 
samenwerlung zou worden verkregen. 

Na langdurige overweging word in 1832 bij K. B. 
de sterkto van het Nederlandsch eskader bestendigd 
op zes schepen: 2 fregatten en 4 kor- vetten. 
Uitdrukkelijk werd hierbij bepaald, dat dit smaldeel 
beschouwd moest blijven als auxi- liair en den 
Gouvenieur-Generaal opgedragen cone reorganisatie 
der Koloniale Marine, waarbij met eenige 
aangegoven punten rekening be- hoorde te worden 
gehouden. 

De G.-G. Van den Bosch was van meening, dat 
het auxiliair eskader voldoende geacht kon worden 
voor allo zuiver militaire diensten in O.-I. Verder zou 
volstaan kunnen worden met eene civiele marine 
voor het overbrengen van troepen en 
benoodigdheden, ambtenaren en brieven； voor de 
bewaking der kusten tegen zeeroo- verijen en voor 
het houden van politic op de reeden. De vaartuigen 
der civiele marine zouden met gcschut bewapend 
moeten zijn en geschikt om in buitengewone 
omstandigheden tijdelijk als oorlogsschepen dienst 
te doen. In zulke gevallen zou de bemanning met 
marinematrozen aange- viild en aan een zeeofficier 
het bevel opgedragen behooren te worden. Later 
vereenigde zich de G.-G. Baud met deze opvatting 
van zijn ambts- voorganger, nadat liij aanvankelijk 
hiertegen vele bezwaren had ingebracht. 

Bij K. B. van 13 Slaart 1838 werd op voor- stel 
van den M. v. K. Van den Bosch de bestaande 
Koloniale Marine opgeheven. Dit besluit be- paalde 
dat de zeemacht in de 0. I. bezittingen zou bestaan 
uit: een Nederlandsch Eskader, eene Koloniale en 
eene Civiele Marine. Of- schoon de naani Koloniale 
Marine behouden blecf, was de zaak geheel van aard 
veranderd. De schepen der Koloniale Marine toch 
zouden wel bc- stemd zijn om in O.-I. te blijven, 
maar de bc- manning zou bestaan uit personeel van 
de Nedcr- landsche Marine, aangcvuld met 
inlandsche matrozen. Aan den Commandant der 
zeemaclit word het toezicht opgedragen over al 
hetgecn in O.-I. tot de Marine zou behooren. Dit 
LocziclH sloot niet uit, dat de Civiele Marine een 
eigen chef kreeg en dat de Jioofdadmijiistrateur 
van(!<■ Marine nog gehandhaafd bleef. 

Was voorhecn veel geklaagd over de Koloniuk： 
Marine, voortaan zouden de klachtcn van land- en 
viootvoogden clc onvoldoendhcid van de ge- heele 
militaire zeemacht geldcn. Bchoxidcns eene niet 
nauwkeurig geregclde bijdrage uit de Indische 
geldmiddelen, kwamen do kosten dcr zee- macht nu 
geheel voor rekening van het Departement van 
Marine. Geldgebrck was oorzaak, dat het aantal 
schepen werd verminderd, dat de sterkte van Jiet 
personeel daalde tot 土 1800 Europeanen en ± 400 
inlanders. Bovcndien liet de toestand der schepen 
veel te wenschen； vele konden nauwelijks 
bruikbaar genoemd worden. 

Na 1835 ondorging de zeemacht in O.-I. ecno 
belangrijke wijziging door toevoeging van stoom- 
schepen aan het eskader. Weldra kreeg nu ook de 
Civiele Marine — in ] 842 Gouvernoments- Marine 
gedoopt — stoomschepcn. Naarmate het aantal 
stoomschepcn toenam, verminderde dat der 
zeilvaartuigen； ten slotto verdwenen deze geheel. 
Door de stoomschepcn werd ontegen- 
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zcggolijk de krucht Her zeemft<iht belangryk ver- 
hoogd, maar ook d” ko»te» iifimt n aanzicnlijk toe. 
Niot slcchtH de hongorc kostexi van fianjjchaffing, 
ondcrJioud on ijxploitatic van h<；L xtoomschip 
waren lucrvan oorznak. Ni«：t wei/jjg braclit hicr- 
toe bij hot nieuw gevorderde per»oneel voor de 
niachinokaincr. StccdH lioogcrc cixchcn van bc- 
kwaanihcid niocHtcn hieraun toch worden ge- steld, 
terwiji de Hterkte van (lit personeel — 
proccntsgcwijs berekend over de gehecle be- 
manning — voortdurend toenam. 

Met de stoomschepcn ontstond het vraagstuk dor 
brandstofvoorziening. De G.-G. Rochussen achttc 
het eene zaak van het hoogste belang, dat de 
zeemacht onafhankclijk zou • wezen van het 
buitenland en hij ging dan ook persoonlijk naar 
Borneo oin aldaar de eerste kolemnijn te openen. 
Ook de exploitatie van de reusachtige Onibilin- 
velden op Sumatra werd door de.regeering aan- 
bevolen cn zelf ter hand genomcn, onder meer juist 
om de zeemacht niet afhankelijk to doen zijn van den 
aanvoer van brandstof uit den vreemde. Op 
verschillende eilanden van den archipel werden later 
steenkolen gevonden in exploitabcle hocveelheid. 
Toch is de zeemacht thans nog niet onafhankelijk 
van den aanvoer van steenkolen uit het buitenland. 
Ofschoon in O.-I. kolen van zeer goede kwaliteit 
worden ge- dolven, is de samenstelling dcr Indischc 
kolen niet gelijk aan die van de Engelschc, wclke 
alleen gcschikt geoordccld worden voor gebruik in 
waterpijpkctels. De brandstofvoorziening is nog 
steeds ccn belangrijk vraagstuk, omdat de oor- 
logswaarde dcr schcpen in hooge mate hiervan 
afliankclijk is. De oploss in g zal wellicht e6nniaal 
worden gevonden in het gebruik van vloeibare 
brandstof, in wclke richting reeds niet onbelang- 
rijke staj)pen zijn gedaan. 

In de eerste hclft der negentiende eeuw had steeds 
op den voorgrond gestaan, dat de zeemacht in 0.- f. 
bestein<l was om het gezag tegenover inlandsche 
vorsten cn vol ken te handhaven, zee- roof en 
slavenhandel tegen te gaan cn in het algemecn rust 
en vciliglieid in den archipel to waarborgen. JJe 
onistandigheden gaven hiertoe aanleiding en <le 
vloot was dan ook dicnovereen- ko instig ingericlit. 

Na 1850 kwam de cigcnlijkc verdediging der 
bezitting'en meer ter sprakc en zulks gaf den 
cominandunt dcr Zeemacht aanleiding den G.-G. een 
rapj)ort aim to bicticn, waarin do rol word besproken, 
wclke <lc zeemacht gc roe pen zou wc- zen te 
vervullen bij cciu； verdediging van de be- zittingen 
tegen eon buitenlandschen vijand. Doze vlootvoogd 
—- de schoul-bij-nacht E. G. van der Plaat — 
betoogdo dat de zeemacht in zulk een geval de 
hoofdrol behoordc tc hebben, omdat Jiet niet nicer 
dan natuurlijk was, dat de verdediging van cen 
uitgestrekt eilandenrijk te water geschicdde niet 
allccn, maar ook omdat slechts op die wijze do 
verdediging afdoendo kon wezen. ]Iij meendc dat, 
oin tot ecnc duurzamc en goede regcling der inarine-
aaiigelcgcnhoden tc koinen, wcdcroprichting cler 
Koloiiialc Marine gcwenscht was. Alct deze 
conclusie kon de M. v. M. zich cchter niet 
vereenigen, uit vrccs dat de vroegere mocilijkhoden 
met het pcrsoncel zich zouclen horhalen. Eenigc 
jaren later kwam eene commis- sic van enquote uit 
de Tweed。Kamer der Staten- Gencraal, na 
vcrscheidcno deskundigon gchoord to hebben, onder 
inecr cvcneens tot het besluit 

IV 

dat de Koloniftlc Marine niet hersteld mocht worden. 
Ofschoon verschil van mcening blccf bestaan 

omtrent de wijzo waarop de zeemacht in O.-I. 
behoordc te zijn samcngcsteld, waarbij overwe- 
gingen van financieelcn aard vcelal meer gcwicht in 
de schaal hebben gelegd dan voor de zaak zclf 
wenschclijk was, werd toch in 1859 door de 
betrokken ministers in ondcrling overlcg vast- 
gesteld, dat die zeemacht zou bestaan uit 30 sche- 
pen, bemand met 土 2500 Europcancn benevens 
inlandsche schepclingen. 

In 1864 werden bij K. B. de bureaux van den 
commandant der Zeemacht, van den hoof dad mi- 
nistrateur van de Marine en van den chef der 
Gouvernements-Marine vereenigd tot een Depar-
tement van Marine in Nederlandsch-Indie. De 
commandant der Zeemacht werd chef van dit 
departement. Eenheid van beheer en bestuur der 
marinezaken was nu wel verkregen, maar door de 
benoeming van den commandant der Zeemacht tot 
chef van dit nieuwe departement werd de 
vlootvoogd, veel meer dan gewenscht was en nog 
meer dan voorheen, losgemaakt van de vloot. Het 
voeren van het bevel van uit het Departement van 
Marine moest noodzakelijk van zeer ongunstigen 
invloed wezen en sedert jaren wordt dan ook 
gewezen op de noodzakelijkheid beide betrekkingen 
te scheiden; liefst door den vlootvoogd aan boord to 
brengen en rechtstreeks te stellen onder de bevelen 
van de Nederl. regeering. 

Bij voortduring leed de zeemacht in O.-I. onder 
het gemis van eene behoorlijke regeling der 
financeele lasten tusschen de Departementen van 
Marine en van Kolonien. Het D. v. M. be- weerde, 
dat do gelden op de begrooting beschik- baar gesteld 
voor de zeemacht, voor een te groot deel reeds 
besteed werden om te voorzien in de behoeften van 
den dienst in O.-I. en dat zulks allornadeeligste 
gevolgen had voor do Neder- landsche Zeemacht in 
haar geheel. Daarentegen was het D. v. K. van 
meening, dat het Rijk uitsluitend de kosten behoorde 
te betalen van de grootere oorlogsschepen, omdat 
deze uit- sluitend ten doel hadden de bevestiging en 
handhaving van de Nedcrlandsche Souvereiniteit in 
Indie. 

Ten slotte kwam bij K. B. van 16 November 1866 
eene regeling tot stand, welke aan alle moeilijkheden 
een einde moest maken, maar die spoodig niemand 
bevredigde en eene onuitputte- lijkc bron is 
geworden voor twistgcschrijf en geknoci, door de 
wijze waarop de zaak geregeld was. 

Het besluit bepaalde, dat in O.-I. zou wezen eene 
zeemacht bestaande uit vaartuigen, behoo- rende aan 
het Indische gouverneiuent en be- mand met 
pcrsoncel van do Nedcrlandsche Marino, en uit een 
decl dcr Nederlandschc Marine om „tij(lclijk tc 
worden gebezigd tot hand having van het 
Ncderlandsch gezag en tot bevordering van de 
algeinecne belangen van Nederland in de Indischc 
watcrcn,,. De bestcmining van dezo schepcn drukte 
do regccring zeer duidelijk uit door dit deel van de 
zeemacht in O.-I. te nocmen: Auxiliair Eskader. 
Ondorsteld werd, dat in buitengewone 
omstandighedon clit eskader ver- sterking zou 
ontvangen uit Nederland. 

Hot anclere deel word spoedig genoomd: Indi- 
scho Militairo Marino — in tcgonstolling met de 
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civiele G ouvemements- Mai-ine ? — en zulks deed 
de meening ontstaan, dat er toch we6r eene Kolo- 
niale Marine was. Ten onrechte. Uitdrukkelijk toch 
vermeldde het K. B., dat- de schepcn ge- bouwd ten 
laste der Indische geldmiddelen en bestemd om in O.-
L te blijven, dienst zouden doen op gelijken voet als 
die der Koninklijke Marine. 

Het besluit bedoelde uitsluitend een finan- cieele 
regeling. Deze kwam hierop neer. dat het Rijk de 
kosten zou betalen van het auxiliair eskader — 
behalve steenkolen en macliinekamer- behoeften — 
en dat uit de Indische geldmiddelen alles zou worden 
betaaid, wat niet voor rcke- ning van het Rijk kwam. 
Omtrent soort cn aantal van schepen bepaalde het 
besluit niets; de rege- ling hiervan werd overgelaten 
a an het gemeen- schappelijk overleg der betrokken 
ministers. Na eenige schommelingen werd ten slotte 
die sterkte gesteld op 29 schepen, bemand met ± 3000 
Europeanen (en nog de ini. schepelingen). Van deze 
schepen zouden er 4 behooren tot het auxiliair 
eskader. Geruimen tijd bleef deze regeling 
gehandhaafd. 

Vooral na 1870 begon zich steeds krachtiger de 
moeilijkheid te doen gevoelen het noodige personeel 
voor de zeemacht te krijgen. Zulks gaf aanleiding tot 
uitbreiding van de inlandsche bemanniug der schepen 
in O.-I. en het in dienst nemen van vreemdelingen, 
terwijl in 1876 be- gonnen werd negers en 
kleurlingen in West-Indie aan te nemen voor den 
dienst in O.I. Deze proef voldeed niet aan de 
verwachting en werd na eenige jaren gestaakt； zoo 
ook het in dienst nemen van schepelingen van 
vreemde nationali- teit. Om blijvend in de behoefte 
aan aanvulling te kunnen voorzien, werd in 1876 in 
Nederland een aanvang gemaakt met het stelselmatig 
op- leiden van jongens tot matroos. Ofschoon dit 
werven van kinderen van gemiddeld vcertien- jarigen 
leeftijd — vooral in later jaren en niet zonder reden 
— ongunstig is beoordeeld, heeft deze maatregel toch 
niet alleen geruimen tijd in de behoefte aan personeel 
voorzien, maar tevens zeer veel er toe bijgedragen om 
het gebalte te verbeteren. De afschaffing van de 
lijfstraffen in 1879 hield nauw verband met die 
werving en was van grooten invloed op de verkregen 
resultaten. 

In 1876 kwam het eerste gepantserde scliip — 
„Prins Hendrik der Ncderlanden" — in O.-I., enkeie 
jaren later gevolgd door een tweede — ,,Koning der 
Nederlanden" — ； ofschoon beide deel uitmaakten 
van het auxiliair eskader, bleven zij in O.-I. In 1888 
vertrok de eerste torpedoboot —“Cerberus" — naar 
O.-L； meer dan 10 jaar bleef zij aldaar de eenige. 

In een tijdperk van 80 jaar (1816 — 1896) had de 
zeemacht groote veranderingen ondergaan, maar ook 
de toestanden in en buiten den archipel waren in dit 
ty ds verloop zeer belangrijk gewij- zigd en hiermede 
de taak van de zeemacht in O.-I. De stoomschepen 
hadden na jarenlange rustelooze vervolging en menig 
gevecht ten slotte nagenoeg een einde gemaakt aan 
den in den aanvang schier overal voorkomenden 
zeeroof en den hiermede veelal samenJiangenden 
slavenhandel. Verdwenen waren de zeeroovers, van 
wie de G.-G. Paendels sclireef, dat aan hun 
goedvinden de geheele navigatie en de kusten waren 
overgelaten (Staat der Nederlandsche Oost-Indische 
bezittingeri). Veel had tot dit resultaat bijge 

dragen de grooter plaatsolijke bekendheid, als gevolg 
van de vele onderzoekingen en de hydro- grafische 
opnemingen door de oorlogsschepcn gedaan. Ook de 
lutbreiding van de Gouverne- ments-Marine en van 
de particulicre stoomvaart, de telegraaf en in het 
algemeen de verbetering en vermeerdering der 
middelen van gemeenschap en verkeer, hadden er toe 
bijgedragen om aan dit kwaad een einde te maken. 
Van grooten invloed in dit opzicht was ook zeker de 
uitbreiding van het directe bestuur op de bezittingen 
buiten Java en de grooter invloed in de zelf- 
besturende rijken verkregen. 

Ook hierbij had de zeemacht belangrijke dien- 
sten bewezen. In het bijzonder was (lit het geval bij 
de expedition naar Palembang (1819 — 1821), naar 
Boni (1825 cn 1859), naar Bali (1840 — 1849), naar 
de Westkust van Borneo (1850 — 1854), naar 
Djambi (1858), naar Reteh (1858), naar de Zuid-
Oostkust van Borneo (1859 — 1863), naar Deli 
(1872), naar Lombok (1894), en tijdens den oorlog 
met AtjMi (1873 — 1874) en de hierop gevolgde 
pacificatie, toen — na den dood van den sultan en bij 
go mis van een hoofd van het rijk — nagenoeg allo 
hoof den en vertegenwoordi- gers van de 
onderdeelen van het voormalige rijk van Atjde 
souvereiniteit van den Staat der Nederlanden hadden 
erkend. 

Sedert 1860 waren doorloopend I, 2 of 3 vaar- 
tuigen uitsluitend belast met het doen van hydro- 
grafische opnemingen, terwijl buitendien nog tai van 
opnemingen plaats hadden ter vermcerde- ring 
van,,de kennis der hydrografie van den archipel.. 

Witren ten gcvolge van al het bovenstaande de 
toestanden in den archipel aan het einde van het 
tachtigjarig tijdperk geheel verschillend van die bij 
clcn aanvang daarvan, ook buiten onze bezittingen 
hadden groote veranderingen plaats gehad. 
Krachtigc vreemde eskaders vertoonden zich thans 
in Aziii, in strijd jnet alle vroegcre officieele 
voorspellingen hieromtrent en velc Europcesche 
mogendheden hadden daar nu groote belangen of 
wenscliten die tc verkrijgen. Pit maakte het ten slotte 
noodzakelijk meer het oog te richten op de 
verdediging van de bezittingen tegen een 
buitenlandschen vijand; want hoe men zich die 
verdediging ook denkt cn hoe uiteenloopend de 
mecningen hieromtrent ook wezen mogen, dat de 
zeemacht daarbij ecn gc- wichtige rol zal hebben te 
vervullen wordt niet bet wij fold. 

Nu veiligheid cn rust in den archipel als vol- 
doende verzekerd konden worden beschouwd, de 
zorg hiervoor in hoofdzaak mocht worden over-
gelaten aan de Gouvernements-Marine, wdke thans 
zeer voldoende was om te voorzien in al)e civiele 
diensten — de politic hieronder begrepen —was er 
ook me or gelegenheid de milituire zec- macht naar 
de behoefte van het oogenblik in te richten. 

Aan de gewijzigde omstandigheden heeft het 
K.B. van 27 Ju]i 1896 het ontstaan t，c danken. 
Ofschoon — evenals het vroegero van J866 — 
slechts eene financieele regeling bedoelcnde, be-
paalde het dat de scheepsmacht in O.-T. zou be- staan 
uit: 

a. oorlogsbodems gesebikt om met klem Neder- 
lands rechten en belangen te beschermen en het 
souverein gezag in den archipel te handhaven, ook 
tegenover inlandsche volkcren; 
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b. oorlogsbodems geschikt om het gczag in den 
arehipel door inlandsche volkcn te docn ecr- 
biedigcn; 

c. ooi'logsbodems bestcmd tot vcrdediging van 
havens of van toegangcn naar havens of rcedon; 

d. wachtschcpen en opnemingsvaartuigen. 
Ecn later K. B. bepaalde, dat voor het doel sub a 

in O.-L zouden- zijn 6 krachtigc oorlogs- schepen en 
voor dat sub b 15 klcine oorlogs- vaartuigen van niet 
meer dan 850 ton water- verplaatsing — waarvan 10 
in dienst —, dat torpedobooten zouden worden 
aangewezen voor de taak sub c en dat in O.-I. zouden 
wezen 1 wachtschip en 2 opnemingsvaartuigen. De 
be- manning word vastgesteld op 土 2700 Europea- 
nen en 土 1000 inlanders. 

In 1909 is nader bepaald de totale water- 
vcrplaatsing dcr krachtigc schepen met weglating 
van hun aantal. Bovendien zouden aan die 
scheepsmacht — thans we er genocmd Nederl. 
eskader in O.-I. — torpedobootjagers worden 
toegevoegd. Het aantal in dienst zijnde flotticlje- 
vaartuigen werd tot 4 verminderd, het aantal 
opnemingsvaartuigen tot 4 uitgebreid. Het deel der 
scheepsmacht sub c zou voortaan bestaan uit 8 
torpedobooten, onderzeebooten en mijnen- leggers. 

Met wijziging van de in 1866 aangenomcn be- 
ginselen, komen de directe kosten van de zee- macht 
thans nagenoeg geheel voor rekening van Indie; ook 
de bedrijfskosten van schepen en vaartuigen der 
Nederl. zcemacht, gedurende hun verbiijf in O.I. De 
uitgaven voor de militaire marine, welkc in 1838 
geacht werden 土 /1.800000 te bedragen, worden nu 
weldra geraamd op ± / 8 millioen. Ook door de 
zoovecl kraclitiger en kostbaardcr schepen word 
stcun verlecnd aan het ci viol gezag door vlag- en 
machtsvertoon; waar nooclig door daadwerkelijk 
optreden. JMeer- malen word dcclgenomen aan 
militaire expedities of aan tuchtiging van in verzet 
gekomen kain- poengs. JJuidclijk is het cchter, dat 
veelal de gebruikte middelen nu in geen juiste 
verhouding stonden tot het tc berciken dock De 
zeemacht — het Nederl. eskader in het bijzonder —
• was Ilians bcste.jnd voor ecn vcel zwaarder taak cn 
de Jiicrbovcn vennelde verriehtingen kunnen alzoo 
geen maatstaf wezen tor beoordeeling van de 
dochnatiglicid van het inateriecl, al mogen do ver-
dragendc kanonnen van groot nut geweest zijn bij do 
expedities naar Zuid Celebes (1905) en naar Bali 
(1906). 

J)c Russisch-Japansche oorlog cn in het bij- 
zonder de tocht van de Oostzccvloot naar do 
Japanschc wateren toonden welke niociclijk- heden 
zich konden voordoen bij handhaving der 
<H)zijclighei<l in den arehipel en hoc onvoldocndc 
(,le middclon warcu, waarover bcschikt kon worden. 
Jn ruimcn kring werd het inzicht ge- vcHtigd, dat de 
zcemacht belangrijk versterkt moest worden om cen 
deugdelijko waarborg to zijn voor het bchoud der 
kolonic. Terwijl de opvatting, dat volslaan kon 
worden met niaat- regelon ter verdediging van Java 
cn hiermedo van den zetel dcr Regccring, niet langer 
lioucl- baar was. De uitgestrektheid van den arcliipel 
verzwaarde de taak der zeeinacht niet weinig, terwijl 
uitbreiding van do vloot medebracht do 
noodzakclijkheid dezo te bcmannen. Dit laatste was 
altijd bezwaarlijk geweest en hoe zou het dus gaan, 
wanneer die bemanning zooveel tal- 

ryker worden mocst ? Ook stelden de moderne 
schepen andere cn veelal hoogcr eischen aan werven 
cn arscnalen en aan do toegangen tot deze 
inrichtingcn dan voorhecn, terwijl ten slottc de 
verdediging van doze inrichtingen zclf en van do hier 
eventucel aanwezige oorlogsschepen behoorlijk 
verzekord moest wezen. 

De w,zigingen van het K. B. van 16 Nov. 1866 
had den feitelijk alle ten doel gehad de financieele 
lasten, verbonden aan verhooging van de wcerkracht 
dcr zeeinacht in O.-I., grootendeels. te doen dragen 
door de kolonie zelf. En zoo was- ook we er 
herzicning van het K. B. van 27 Juli 1896 de 
opdracht, gegeven aan de Staatscom- missie, 
benoemd oin ccn doelmatige samenstel- ling en 
indeeling tier zeemacht in N.-I. te ont- werpen, 
waarbij de uitgaven naar billijkheid tusschen de 
staatsbegrooting en de begrooting van N.-I. werden 
verdeeld. (K. B. van 3 Aug. 1906). 
Hoogstwaarschijnlijk was de niet gelukkige vorm, 
waardoor het zwaartepunt werd gelegd in de wijze 
waarop de betaling moest geschieden, grootendeels 
oorzaak dat deze Staatscommissie als hare meening 
uitsprak, dat voor O.-I. het meest gewenscht was ecn 
vloot bestaande uit- sluitend uit torpedovaartuigen en 
bemand met personeel in Inclischen dienst. Dit 
voorstel, feitelijk beoogendc de sebepping van een 
kolo- niale marine, werd weinig gunstig beoordeeld 
en het rapport door de Regeering zelfs geheel ter 
zijde gelegd. Intusschen de noodzakclijkheid van 
versterking der vloot erkennende, deed de M. v. 
M. cen voorstel tot aanbouw van een pantser- schip 
van 土 7600 ton. Tegen dit voorstel ver- hieven zich 
zooveel stem men — ook uit het korps zeeofficieren 
— dat de Twecdc Kamer in 1912 (Iaai-aan hare 
goedkeuring onthield, nadat de Regcering nog haar 
voornemcn had te kennen gegeven om een 
Staatscommissie te benoemen met ruimer opdracht 
dan die van 1906 had gehad. 

Deze Staatscommissie werd nog in het zelfde jaar 
benoemd. Hare opdracht was de inrichting van de 
verdediging van N.-I., zoo te land als ter zee, van een 
staatkundig, technisch en finan- ciecl standpunt in 
beschouwing te nemen, voor- stellen tc doen om die 
inrichting voor zoover nooclig te herzien en in 
verband met de finan- ciecle draagkraclit van 
Nederland en van N.-I. ecn billijke vcrdeeling voor 
to dragen van de kosten der vloot tusschen de 
staatsbegrooting cn de begrooting der kolonien. Ook 
nu alzoo niet erkenning van. liet vroeger toch 
gehuldigde be- ginscl, dat do kosten der verdediging 
van N.-L tegen buitenlandsch geweld behooren te 
komen ten laste van het Rijk; waarmede gepaard kan 
gaan een bijdrago van de kolonie als medebe- 
langhcbbende, met inachtneming van hare draag- 
kracht. Alleon ecn dergelijko regeling zal voor- 
koincn, dat tcgcngcstolde belangen langer werk- 
zaam zijn cn eon deugdelijke verdediging van 
N. -I. onmogelijk maken. 

Don 21 Mei 1913 bood deze Staatscommissie haar 
rapport aan. Onder moor stclde zij voor den bouw 
van een vloot van krachtige slagschepen met 
bijbehoorend torpedo-materieel en van een good 
verdedigdo vlootbasis bij Batavia. De be- manning 
zou voor cen aanzionlyk deef bestaan uit 
zcemiliciens. Do verhooging van uitgaven voor de 
zeemacht in haar geheel werd gestcld op 土 f 20 
millioen 'sjnars； de kosten zouden d us stij - gen tat 
± / 46 millioen. Voorgesteld werd, dat 



 
Indie hiervan de helft zou betalcn. Haar aandeel zou 
dus van ± / 8 millioen kliminen tot ± / 23 millioen, 
waannede de vernieerdering andermaal in hoofdzaak 
ten laste van de kolonie zou komen. Reeds was 
gebleken, dat de Regeering zich de verhooging van 
de weerkracht dor zeemacht voorstelde in de richting 
aangegcven door de Staatscommissie van 1912, maar 
voorstellen waren nog niet gedaan noch belangrijke 
maat- regelen genomen, toen de oorlog uitbrak, 
waarin de geheele wereld direct of indirect betrokken 
zou worden. Ofschoon de Regccring bleef ge- tuigen 
van de noodzakelijkhcid Nederlandsch- Indie 
wcerbaar te maken, te land en ter zee, ver- oorloofden 
de tijdsoinstandigheden niet doze woorden in daden 
om te zetten. Uitvoering van ieder plan moest 
eindelooze vertraging onder- vinden door de 
moeielijkheid — veelal onmoge- lijkh.eid — van 
verkrijging van allerlei on misbare grondstoffen voor 
aanbouw binnenslands, terwijl levering van schepen 
door het，buitenland geheel was uitgesloten. Met 
buitengewone maatregelen en enorme kosten werd de 
bouw aangevangen van enkele groote schepen 
(kruisers) nevens die van onderzeebooten en andere 
torpedo- vaartuigen, zonder dat van stelselniatige uit-
voering van een voiledig en deugdelijk systeem. van 
maritieme verdediging van N.-I. sprake was. Dit 
laatste was reeds uitgesloten, omdat rekening moest 
worden gehouden met de crvaring in den oorlog 
opgedaan en met de eischen daar- na te stellen. En 
vooralsnog was het niet moge- lijk gevolgtrekkingen 
te maken, welke onweer- legbaar de behoeften in de 
toekomst vaststelden. De Regeering was dus wel 
genoodzaakt tot het leveren van stukwerk, wilde zij 
de zeemacht niet geheel machteloos laten worden. 
Wat het mate- rieel betreft. bepaalde de Regeering 
zich tot aanbouw van schepen en vaartuigen, welke 
onder- steld werden in ieder systeem van verdediging 
te zullen passen, en tot allerlei regelingen en inrich 
tinge n, welke hiermede onmiddellijk verband 
hielden. Een buitengewoon kostbare wijze van 
werken, terwijl het allerminst vaststaat, dat de gedane 
uitgaven eenniaal zullen blijken nuttig besteed te zyn 
geweest. 

Ofschoon steeds een belangrijk deel der be- 
manning bestond uit inlanders, werd voor hunne 
stelselmatige opleiding weinig of niets gedaan. 
Proeven, op zeer bescheiden schaal met een vodr- 
opleiding genomen, hadden nimmer succes. De 
practijk aanboord bleef vrijwel de cenige leerschool. 
Eerst onlangs werd een ernstige poging gedaan on) 
door stelselmatige vdoropleiding inlanders geschikt 
te maken een plaats van mcer beteekenis aanboord 
der oorlogschepen in te nemen. In 1916 word 
nanielijk de kweekschool voor inlandsche 
schepelingen te .Makasser geopend. Op kostbare 
wyze opgezet, hoopt men hier door het aannemen van 
jongelieden van 16 — 21 jaar, die lezen en schrijven 
kunnen en verder lager onderwijs genoten, bruikbare 
inatrozcn, ambachtslieden en onderofficicrcn voor de 
vloot te kweeken. De resultaten worden aanvankelijk 
bevredigend geacht, maar de leerlingen waren 
voornamelijk Menacloneezen en Amboueezen; 
veelal Christenen, die de Nederlandsche taal machtig 
waren. Het zal dan ook nog nioeten blijken. of een 
voldoend aantal jongelieden aan- genomen zal 
kunnen worden, aangezien op Java niet velen voor 
deze opleiding geschikt zijn, 

zoolang het schoolonderwijs niet nicer algemeen is. 
Van analphabcten — dit leerde het verleden reeds — 
valt nicts te verwachten cn kennis van de Nederl. taal 
zal noodzakelijk wezen. 

Eerst over eenigen tijd zal blijken of de ecn- inaal 
voor de kweekschool aangenomen schepelingen 
hunne dienstverbintenis vcrlcngen. Ge- schiedt 
zulks niet, dan zouden de resultaten der school ten 
slotte niet in redelijke verhouding staan tot de 
gemaakte kosten en het beoogde doel ook niet 
worden bereikt. Immers het aantal zou onvoldoende 
blijven, want iiiet honderden maar duizenden 
moeten ccn plaats op de vloot inne- men. Zonder 
Javanen (Malciers) zal het be- noodigde aantal niet 
te verkrijgen zijn. Waar- schijnlijk zullen de 
dienstvoorwaarden belangrijk verbeterd moeten 
worden om de leerlingen. van de kweekschool voor 
de marine tc behouden ； gelijkstelling met de 
Europeesche bemanning zal niet uit kunnen blijvcn. 
Want werving in Indie is on mis bare voorwaarde 
voor de toekomst, daar voldoend takijk 
vrijwilligerspersoneel op den duur niet tc krjjgen zal 
zijn in Nederland en de bemanning met zeemiliciens 
op practische bezwaren zal stuiten. De oprichting der 
kweek- sdiool te Makasser zal onverinijdelijk 
gevolgd moeten worden door andere voor 
voortgezette opleiding en voor oefening op 
verschillend ge- bied. 

Intusschen he b ben het groote ver loop bij het 
personeel der zeemacht na den wereldoorlog en de 
over het algemeen ongunstige toestand van bet nog 
beschikbarc materieel verplicht de zeemacht in N.-I. 
steeds meer in te krimpen. In den loop van 1921 
zullen vermoedelijk in Indie aanwezig zijn 2 
pantserschepen, 8 jagers, 8 torpedobooten, 7 
onderzeeers en 4 flottieljc- vaartuigen, waarvan 2 
ingericht voor het leggen van mijnen. Wegens te kort 
a an personeel gc- deeltclijk buitendienst. Alles tc 
zaincn genomen een macht van weinig beteekenis 
voor de verdediging van Nederl.-Indie.<>/ ' 

ZEENAALDEN (Syngnathidae), maleisch fkan 
boeaja. Slanke gepantserde vissclien met min of 
nicer verlengden snuit behoorende tot de Catos- 
teomi (zie VISSCIIEN). De mannet jes dragen do 
eieren in een huidplooi ； soms aan de buik, {Dory- 
ichthys, Coelonotus e.a.), soms onder den staart 
(Siphonosfonia, Syngnathus e.a.). Ecnigc soorten 
van Synf/nalhus, Doryichthys en Coelonotus levcn in 
zoetwater. 

ZEENAVELS. Zie NAVELS. 
ZEEP. De als vvasch jniddcl dicnendezeepen zijn 

verbindingen van vetzuren met alkalicn ； de zeep- 
industric liangt dus nauw Kamen met die der oliiin 
envetten (DI. Ill 74; ook bij MIN J AK, DI. II754). 
De rcinigendc working van zeepen op de hui(l, rcsp. 
op weefsels enz., berust deeds op verzeeping en 
oplossing van het vettig vuil, doch nicer nog op de 
door wi'ijving onderstcunde emulgeercndc working 
van zeepsop, cn de verhoogde zg. Brown - iaansche 
heweging, die aid us aan de vaste vuil- deeJtjes 
wordt mcdcgedecld, terwijl tevens de huid gladder 
wordt. Een en ander laat zich ook op andere wijze 
bereiken, en zoo zien wij dat als reinigingsmiddel bij 
vele volken vanouds in gebruik zijn asch van hout, 
ook bijv. van rijst- stroo („aj6r m&rang") enz., welke 
alkalicarbonaat als verzeepend bestanddecl hebben. 
Indischc dames piegen voor het haar ook eiwit te gc- 
bruiken. Voorts zijn als，遇ecp" in gebruik velc 
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plan ten deelcn, welkc de stork cmulgeerenclo stof 
saponine (III, 692) bevatten; van dezo groop noc- 
mcn wij do vcrschillende zeepbasten (bijv. van 
Albizzia), alsmedc de zeepvruchtjes of 16rak (II 570, 
III 602).Het gebruik van dergelijke saponine- 
houdende grondstoffen is bij alle natuurvolken 
bekend, on is nu ook in de Europeescho Industrie 
(wasscherijen) zecr algcmeen, incest trouwens in 
den vorm van den uit Zuid-Amerika aangc- voerden 
quillaja-bast of houtzeep. 

Men verkrijgt de gewono zeepen door dierlyke of 
plantaardige vette olien te behandclcn met loogen, 
hetzij natronloog (voor harde zeepen) of kaliloog 
(zachte zeepen). Gewoonlijk geschiedt deze 
verzeeping door koken, alleen cocosolie (zie II 255, 
III 78) cn andere palmolien laten zich reeds in de 
koude verzeepen. Bij vetverzeeping wordt de 
glycerine (oliczoet) van het vetzuur ge- scheidcn en 
kan als ncvenproduct gewonnen worden, hetzij ruw' 
als geelgekleurde vloeistof (s. g. 1,25) voor allerlci 
tcchnisch gebruik, hetzij als de door herhaalde 
distillatie kleurloos gemaakte zuivere glycerine uit 
den groot- handel (s.g. 1,30) cn de zeer zuivere en 
water- vrije glycerine voor de bereiding van 
nitroglycerine en dynamict. Hoofdzaak voor de 
zeep- f a brie ken is natuurlijk niet dit gedeclto van 
het ,,vct", maar het vetzuur, ci at aan alkali gc- 
bonden de genoemde zeepsoorten geeft. In plants 
van dezc met loog te bereiden, kan men ook eerst uit 
de vetten de vetzuren fabricecren langs anderen weg, 
als bijv. het onder druk (in autoclaven) verhitten met 
stoom cn zwavelzuur, of met stoom en kalk, of wcl 
door het koud be- handelen met ricinus-perskoek, 
die ccn vctsplit- send enzyme bevat. De cigenlijke 
zeepbereiding komt dan slcchts hierop neer, dat men 
de op dergelijke wijze verkregen vetzuren met kool- 
zurc soda neutraliscert of koud met loog aanroert 
(„olie- cn loog-zccp"). Gclijk hier voren (JU 74) is 
uiteengezet, scheidt men het door vetverzee- ])ing 
verkiegcn mcngscl der vetzuren wcl in “oleine", en 
„st< ai,inen en client dan alleen de eerstc voor zeep, 
cl(> laatstc voor kaarsen. 

Van de zachte of ka]izeepen is de gewonc vorm 
de zg. groenc zt'ep of sn)ecrzeep, van nature groen, 
indien zij uit bladgroen houdende hennep- <ilie 
gekookt is, dwh gewoonlijk eerst later zoo geklcurd 
door bijvoeging van indigo (III 136) bij de bruin” 
zccj>. Dit artikel wordt somtijds vc.Tmongd jnet 
stijfscl, stroop, waterglas, hars, meel, cnz. 

De harde of natron-zeepen worden ,,kci'nzcc- 
pen'' genoemd als zij goed uitgezouten cn droog zijn, 
d.i. slcchts 20% water bevatten naast 60% vetzuur; 
gevulde zeejjen, ook lijmzecp, nocint men die, 
welkc nog ccn good deci dor nevenpro- ducten van 
de verzeeping (glycerine cn zouten) bevatten, 
alsmede vecl water (tot 70%), en (his weinig vetzuur 
(20% en meer). Uit de harde zee- pen maakt men 
toiletzeep, door zc eorst fijngc- scliaafd, cn met 
riekstof cn klourstof, so ins ook met glycerine 
bcdecld, gelijkmatig te wnlson cn in vormen to 
person. Zccppoeder („dry soapn) be- stnal uit eon 
gestampt mcngscl van kernzcop met 
natriumcarbonaat. 

De zeepbereiding wordt hoe Ian ger hoe mcer 
alleen zank der groote industrie; voor kleine zeep- 
zicdcrijcn, nict besohikkond over de machines, die 
goedkoope verwerking en vollcdigo benutting der 
ncvenproductcn toclaten, wordt de concur- 

rcntic steeds moeilyker. Volgens het verslag omtront 
Handel, Nijverheid cn Landbouw in Ned.-Indic 
waren er in 1914 op Java 40 en in de 
Buitcnbczittingen 1 zeopziederij. Vier daai - van 
stonden onder Europeescho leiding. 

Als grondstof verwerkt men er voornamelijk 
klappcrolic, maar soms ook kapokolie, arachis- en 
ricinusolic. 

Volgcns do Statistieken van den Handel, de In- en 
Uitvocrrcchten werd in 1919 op Java ingevoerd voor 
een waardc van / 984.942 aan toiletzeep cn voor / 
1.000.932 aan ruwe wasch- zeep en in de 
Buitenbezittingcn voor / 306.707 aan toiletzeep en 
voor / 2.073.983 aan ruwe waschzeep. De invoer 
geschieddc voornamelijk uit Nederland en Groot 
Brittannie. 

ZEEPAARDJES (Hippocampus), maleisch 
Oendoek-oendoek en Ikan koeda. Dcze visschen zijn 
verwant aan de “Zeenaalden", (zie VISSCHEN), 
waarvan zij zich ondcrscheiden door een rechthoekig 
van den romp gebogen kop, terwijl de min of meer 
verlengde staart als grijp- orgaan dienst doet. Het 
mannetje draagt de eieren in een gesloten broedzak 
aan clc voorzijde van den staart. 
ZEEPALING. Zie AAL. 
ZEEPISSEBEDDEN. Zie KEVERSLAKKEN. 
ZEEPNOTEN. Zie SAPINDUS RARAK. 
ZEEROOF. .In en nabij den Oost-Indischen 

afcTupel heeft van ouds zccroof bestaan: zoo al niet 
overal dan tool) in vcrschillende deelen van het 
eilandenrijk. Seclert de komst der Europeanen is de 
zeeroof — en de hiermede verband houdende 
slavenhandel — zeker belangrijk toegenomen, heeft 
zich overal vcrbrcicl en veelal groote afme- tingen 
aangcnomcn. De goweldonarijen en afper- singen 
der Portugcezen en Spanjaardenennict het minst de 
willekeurige handclscontracten, door de 
Nedcriandschc Oost-Indische Compagnie gesloten 
met inlandsche vorsten en volken, hebben hiertoe 
bijgedragen. Vrijwillig werden die con- tracten 
eigenlijk nooit gesloten; in den regel werden zij 
afgedwongen en bovendicn gaven de vorsten en 
hoofden zich veelal niet voldoende reke- ning van de 
gcvolgon der overeenkomsten. Trouwens dit deden 
ook do vertegenwoordigers der Compagnie niet, of 
ten ininsto nict in voldoende mate. Ofschoon 
mecrmalcn gewezen werd op de nadcelige gevolgen 
in cene meer verwijderde tockomst, is bij het sluiten 
der overeenkomsten nagenoeg uitshiitend rekening 
gchouden met de cladclijk voor de Compagnie on 
hare dienaren te vcrkrjjgen voordeclen. 

De handclsmonopolien der Compagnie en de in 
verba nd hiermede gen omen inaatrcgclen — b.v. de 
hcrhaaldo, maar to ch stclsellooze uitrociing van 
vcrschillende voortbrengselen van den bode in en de 
beperking der tinproductie — maakten het bestaan 
voor den gewonen inlander zeer moei- lijk, terwijl 
ook vorsten en hoofden hunne inkom- sten zftgen x-
erminderen. Waar verscheidene na- tuurlijkc 
bronnen van bestaan aan de bevolking werden on tn 
omen en hierdoor do soms grooto welvaart sncl 
verininderde, lag het voor de hand, dat tot roof do 
toevlucht werd genomcn om in de behoeften to 
voorzien of zich schacleloos te stel- len voor geleden 
verlics. Do zccroof breidde zich dan ook belangrijk 
uit en do slavenhandel werd algemcener, naanuato de 
behoefto aan werk- krachten ― voor den landbouwer 
in het bijzon- dcr — toenain cn slavcn nieor en meer 
ook een 
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artikel van weelde werden. De Coinpagnic trad zelfs 
als kooper van, ja in het Oosten van den ar- chipel als 
handelaar in slavcn op. 

Was gemis aan welvaart oorzaak geweest van het 
toenemen van den zeeroof, op hare beurt was deze 
ramp een bezwaar voor liet ontstaan van welvaart 
onder de inlandsche bevolking door scheepvaart, 
nijverheid en handel. Een en ander verklaart het feit, 
dat niets z66 bloeide als de zee- en menschenroof, dat 
hot berocp van zee- roover in aanzien kwam, dat 
bovcnal Mindanao en Soeloe zich ontwikkeldcn tot 
georganiseerde roofstaten — de hoofdplaats der 
Soeloe-eilanden werd bovendien eenc zeer 
belangrijke slaven- markt — en dat ten slottc de 
zeeroof zoo inge- drongen was in de zeden cn 
gewoonten dcr bevolking, zoo saamgeweven met 
hare levcnswijs, dat hij als een eerlijk beroep werd 
beschouwd, ja dat de roovers in behaald succes een 
zegen zagen door de Godheid geschon ken. 

Eeuwen lang heeft. de zeeroof dan ook als een 
vloek gerust op de bevolking van den archipel. By 
voortduring belemmerdc hij het verkeer, maakte de 
ontwikkeling van handel en nijver- heid, ja op vele 
plaatsen zelfs den landbouw na- genoeg onmogelijk. 
Bloeiende dorpen verdwenen als gevolg van de 
plunderingen en den menschen- roof dcr 
zeescliuimers, tcrwijl elders inlandsche vorsten 
elkander beoorloogden oni hvnne gevan- genen als 
slaven te kunnen verkoopen. 

Onmiddellijk na het Engelsche tusschenbe- stuur 
was de onveiligheid ter zee, op kusten en rivieren dan 
ook zeer groot. De Westkust van Borneo vornide met 
de Noordkust en een groot dee! van de Oostkust een 
groot roofnest, ondanks de gevoelige slagen 
voorheen nu en dan aan de zeeroovers toegebracht. 
De Tobdloreezen waren de schrik van de Molukken, 
de Linggaroovers van het Westelijk deel van den 
archipel. Tontoli op de Noordwestkust van Celebes 
stond — evenals Mandar — bekend als een roofnest, 
vanwaaruit Straat Makassar onveilig werd gemaakt. 
Op Timor en de nabijgelegen eilanden bloeide de sla- 
venhandel, al bepaalde de zeeroof der bewoners zich 
voomamelijk tot strandroof. Te Manggarai op Flores 
was later echter eene hoofdvestigin^ der 
Tobeloreezen. Vanhieruit traden deze meer- malen in 
vereeniging met de Ill&no's op. 

De Papoeasche zeeroovers bleven in den regel in 
de nabijheid van Nieuw Guinea, ofschoon zij hunne 
tochten tot bij de Aroe-eilanden uitstrek- ten, zich een 
enkele maal vertoonden in de nabijheid van Java en 
meennalen zich aansloten bij de Tobeloreezen. Ten 
slotte kwam zee- en strand- .roof op kleine schaal 
overal voor. 

Niet het minst werd de zee onveilig gemaakt door 
elders thuisbehoorende zeeroovers; zooals die van de 
Philipp日non; bovenal van Mindanao en van de 
Soeloe-eilandon. Met talrijke vloten kwamen zij in 
den archipel, waar zij min of meer tijdelijke 
nederzettingen en schuilplaatsen hadden. Van 
beteekenis waren als zoodanig voor- al Poeloe Laoet 
(Zuidoostkust Borneo)： Djani- pea, Bonerate en 
Kalatoea (eilanden ten Zuidcn van Celebes); Rioeng 
en Larantoeka op Flores; R8t6h op Sumatra en 
Tontoli' (Xoordwestkust Celebes). Geruimen tijd 
achtereen hidden zulke roofvloten zich in den 
archipel op; soms wel vijf jaar. Die vloten waren zeer 
verschillend van 8a- menstelling; somtijds honderd 
en meer vaartui- gen sterk en zwaar bemand. De 
voornaamste 

soorten van roofprauwen waren: le lanongs grootc 
diepgaande vaartuigen met twee niasten, soms met 
drie rijen riemen bo ven elkaar, bewa- pend met 
ccnige kanonnen en verscheidcne lilla's, de altijd 
talrijke be manning bestond soms uit 150 koppen ； 
snel konden dezo vaartuigen zich nict bewegen； 2e 
penjajaps, lichtgebouwde vaartuigen met twee 
masten, bewapend met 2 kanonnen en enkele lilla's; 
door 20 a 30 roeiers konden deze prauwen met 
groote snelheid voortbewogen worden; 3o kakaps, 
lichtgebouwde vaartuigen )uet een mast en met 8 a 
10 man. Door riemen konden zij met groote snelheid 
worden voortbewogen, maar zij waren weinig 
zeewaardig; 4e bal- loors, kleine vaartuigen. 

Van uit de (vroegere) Spaansche bezittingen 
koinende, voeren deze roofvloten veelal ten Oosten 
of ten Westen van Celebes langs, vervolgens door de 
Javazee en tcrug naar hunne woonplaat- sen langs de 
Westkust van Borneo. Vooral in de 18e en in de 
eerstc hclft van de 19e eeuw wer- den ondanks de 
grootere gevaren door de Illano's, zooals de roovers 
der Philip])ijnen genoemd wer- den, de Javazee en 
Java — ja zelfs de Zuidwest- kust van dit eiland — 
bezocht, omdat de kans op buit hier beter en de 
Javaansche landbouwcr als slaaf zeer gewild was. 
Gedurende hunne tochten, waarbij rekening met 
wind en stroom (moessons) werd gehouden, roofden 
zij nict allcen ter zee, maar meermalen deden de 
roovers stroop- tochten te land, waartoe de rivieren 
soms een aanzienlijk eind werden opgevaren en dan 
alles werd medegenomen wat hieyvoor vatbaar was. 
De geroofde inenseben werden verkocht of als 
slaven gebruikt; de mannen ook als roeier op de 
roofprauwen. Bij die rooftocliten aan den wal werd 
op groote schaal gemoord, terwijl tengp- volge van 
de ellendige behandeling gedurende den overtocht 
velc der als slaaf weggevoerdc mannen, vrouwen cn 
kinderen bezweken. Trou- wens bij hunne aanvallcn, 
zoowel te land als 1 <T zee, leden de roovers zelf ook 
meermalen ern- stige verliezen. 

De Westkust van Sumatra en de hiertoc ))<■■ 
hoorende eilanden hadden veel te lijdcn van de 
Atj&hsche zeeschuimcrs, die ook Straat Mai aka met 
aangrenzendc kusten cn nabijgelcgcn eilan - den 
onveilig maakten, evenals de roovers van Siak, 
Djambi en Jndragiri zulks dcdc-n. 

Een zeer uitgebreide slavenhandel werd in het 
bijzonder door do Tidoengers — voorheen eon 
vazalstaat van den sultan van Soeloe op de 
Noordoostkust van Borneo — gedreven met Boe- 
loengan, Goenoeng Tabocr cn Sambalioeng, welke 
handel uiteraard met roof gepaard ging. 

En al deze zeeroovers onder von den niet all een 
geen bestrijding van de inlandsche vorsten cn 
hoofden, die hot rooversbedrijf toelieten, omdat zij 
hicruit belangrijke voordcelen trokken, maar 
dikwijls werden zij openlijk door hen gesteund. Ja, 
soinmige vorsten waren zelfs rechtstrceks bc- 
trokken bij de uitrusting dcr roofvloten en deze 
werden meermalen door vorstenzonen aan go- 
voerd, terwijl de inlandsche adel er steeds ruim op 
vertegenwoordigd was. 

De zeeroof werd feitelijk ook krachtig bevor- 
derd door Penang en Singapore. Handclaars oj) deze 
plaatsen leverden "wapens on andcre benoo- 
digdheden voor de uitrusting der vaartuigen, terwijl 
zij tevens opkoopers waren van de geroofde 
goederen. Nog onistrecks 1830 werd Singapore 
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door Engelschen genoemd een plaats van roof en 
moord. 

Door de roovers werden niet alleen Inlandsche 
vaartuigen op zee aangevallen, maar meermalen 
gevoelden zij zich sterk genoeg om Europeesch 
getuigde handelsschepen en Amerikaansche wal- 
vischvaarders, ja Gouvernementsvaartuigen aan te 
tasten en te veroveren. Herhaaldolijk onder- gingen 
de kruisprauwen en de prauwen-majang, speciaal 
uitgerust tot fnuiking van den zceroof, (lit lot. 

Eerst in de tweede helft der 18e eeuw werd 
eenigszins stelselmatig tegen de zeeroovers opge- 
treden, doch dit geschiedde op zoo onvoldoende 
wijze en hicrdoor met zoo weinig gunstigen uit- slag, 
dat tegen het cinde der eeuw do onveilig- heid ter zee 
tot zulk eene hoogte was geklommen, dat menig 
koopman en reeder meende de risico, dientengevolge 
aan de uitoefening van zijn be- drijf ver bon den, niet 
langer te kunnen dragen. 

Toen were! door de Compagnie besloten, om ten 
minste op de Noordkust van Java de onmis- bare 
veiligheid te verzekeren aan hare kantoren en aan 
den handel, tot eene stelselmatige bekrui- sing met 
vaartuigen, welke voor dit doel speciaal ontworpen 
waren en nevens de Inlandsche be- manning ook nog 
een aantal Europeanen aan boord zouden hebben. 
Door de staatkundige ver- wikkelingen in Europa en 
den zeer slechten financicelcn tocstand der 
Compagnie, welke in 1796 haar bestuur zag 
vervangen door dat van den Staat, kwam van de 
uitvocring dier plannen nagenoeg niets terecht. Tot 
in 1816 werd weinig gedaan ter beteugeling van. den 
zeeroof, al kruis- ten cr onder het bestuur van den 
gouverneur- generaal Daendels nog een 40tal 
gewapende prau- wen op Java's Noordkust. 

Toen, na het Engclsche tusschenbestuur, in 1816 
en cerstvolgende jaren het Ncderlandsch gezag in 
den archipel was hersteld, werd het al dadclijk a】s 
een der gewichtigste vraagstukken beschouwd, hoe 
afdoend tegen den zeeroof moest worden 
opgetreden. Men zag toch tcrccht in, dat de 
veiligheid van personen cn gocdcrcn verzekerd zou 
moeten wezen, alvorcns het mogelijk zou zijn de 
bezittingen tot wclvaarL cn ontwikkeling te brengen. 
Als lioofdtaak voor de in 1816 opge- richte koloniale 
marine word dan ook dadelijk unngewezen het 
betcugelen van den zeeroof over- a] in den archipci. 
(Zie ZEEMACHT). 

AJaar tevens zag men in, (.1 at het kwaad zoo diep 
geworteld was, dat het met gewcld alleen niet 
nfdoendo zou zijn tc bestrijdcn. Hicrnovcns was het 
noodig bronneu van wclvaart tc openen, zoowel voor 
de inlandsche be vol king — in het bijzondcr dat 
decl, hetwelk gcheel of godccltclijk van zeeroof 
leefde als voor de vorsten en hoofden. De oplossiug 
van het vraagstuk was ook hieroni moeilijk, omdal 
do vorsten en hoof- den —om van de cigenlijkc 
bevolking nog te zwijgcn — te weinig ontwikkcld 
waren oin to kunnen begrijpen, dat handel en verkcer 
voor de bevolking cn voor hen zclf op den duur meet 
voordeel zouden oplcvorcn dan roof. 

Onder do jniddelcn, welke hcilzaam op fnuiking 
van den zeeroof gewerkt hebben, moot in het bij- 
zonrlor de aandacht gevestigd worden op de af- 
schaffing van het monopoliestelsel in de Moluk- ken 
en van de hongitochtcn (1824), op het verbod van 
slavcnhandel, in afwachting van de later gc- volgde 
afschaffing der slavcrnij; op de uitbrei- 

ding van den mijnbouw, waardoor cen. verruimd 
arbeidsvcld gevonden word voor velen; op de 
nederzetting in de Kendaribaai, waar — zij het ook 
met matig succcs — beproefd word om hon- derden 
Tobeloreczen van zeeschuiiners te ver- vormcn tot 
landbouwers of visschers. Toen onge- vcer een halve 
eeuw later deze proef te Tobelo werd hcrhaald, was 
het succes volkomen. Van zeer gunstigen invloed 
was de uitbreiding van het rechtstreoksch bestuur, 
waartoe de zeeroof zelf mecrmalon aanleiding gaf. 
Zoowol de mid- dclen, welke hiertoe werden 
aangewend, als het- geen daarmede samenhing 
(betere middelen van gcmcenschap, uitgebreidcr 
politietoezicht, meet controle op de bevolking en op 
de prauwvaart, grooter zorg voor de algemeeno 
veiligheid, meer rechtszekerheid) konden niet 
nalaten verbetering tc brengen. Ook de grootere 
invloed in de overige streken op vorsten en hoofden, 
het toenemend vertrouwen van de bevolking in de 
ambtenaren van do regeering, do toeneming van het 
verkeer te water, dit alles was geschikt om den 
zeeroof te beperkcji en werkte voornamelijk 
preventief. 

De geregelde stoomvaartdienst (sedert 1850), 
welke noodzaakte tot uitbreiding van bestuurs- 
bemoeiingen en die de oorlogsschepen onthief van 
post- en passagiersvervoer; de kustverlich- ting en de 
betere zeekaarton, als gevolg van de geregelde 
opneming (sedert I860), waardoor minder 
scheepvaartram,pen voorkwamen en dientengevolge 
minder aanleiding tot roof was; de tele- graaf, 
waardoor de roovers spoediger werden gcsignaleerd, 
hebben zekcr ook in steeds toene- mende mate 
aandeel gohad in het afnemen van den zeeroof. 

Van invloed in dezen zin zijn ook geweest de 
aclministraticvc maatregelen genomen tot be-
teugeling van het kwaad, zooals passen en andere 
controlemiddelen, de uitdrukkelijk bedongen me- 
dewerking en hulp bij het sluiten of vernieuwen van 
verdragen mot inlandsche vorsten, de beapre- kingen 
tot gemeenschappelijk optreden met de Engclsche en 
Spaansche autoriteiten. 

Gevoeligc slagen werden onder andere aan den 
zeeroof toegebraclit: in 1823 door eene expeditie 
naar Ceram; in 1828 door eene expeditie naar Matan 
en Simpang (Westkust Borneo); in 1834 door 
expedities naar de Lampongs, waar de Ling- 
garoovers eene vasto verblijfplaats haddon en naar 
Indragiri, naar Beraoe cn Batoe-Poetih.; in 1835 door 
eene expeditie naar Poeloe Laoet en Batoc-Litjen, 
waar de hoofden voortaan minder stcun en 
bescherming durfden verleencn aan de zeeroovers, 
die h.icr min of meer vaste verblijf- j)laatscn haddon; 
in 1858 door de expedities naar Djanibi en Retell； 
in 1SG7 door die naar Mandar. Ook de expedities 
naar Bali (1S46 —1849) waren van gunstigen 
invloed op don zeeroof in die streken. 

Had het tractaat van 17 Maart 1824, gesloten 
tusschen Nederland cn Engeland, ten doel de 
bevoegdheden en verplichtingcn van beide lan- don 
vast tc stellen, in dien zin dat Nederland zich zou 
bepalen tot do eilanden en Eugeland tot den vasten 
wal (met Singapore), de in het tractaat opgenomen 
voorwaarde dat de onafhan- kelijkheid van Atj6h 
gchandhaafd moest blijven, maakte het onmogolijk 
hier verbotering to brengen in zake zeeroof. De 
ondervinding, godurende een tij(Isverloop van 
veertig jaar opgedaan, had zulks reeds afdoende 
aangetoond toen, door het 
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tractaat van 2 Nov. 1871, a an Nederland ook op 
Noord-Sumatra de vrije hand werd gelaten en alzoo 
aan Nederland de plicht. werd opgelegd hier den 
zeeroof te beteugclen. Een oorlog met het，
Atjdh'scho rijk — feitelijk niet andcrs dan de 
nominale cenhcid van verscheidene roofstaatjes, —
kon op den duur toen niet uitblijven. Die oorlog 
(1873 — 1874) en de latere langdurige paci- ficatie 
van Atjfeh liebben den zeeroof, wclke van hier 
uitging, ten slotte nagenoeg geheel doen ver- 
dwijnen. Niot echter zonder dat zich geruimen tijd 
ook nog ernstige gevallcn van zee- en strandroof 
voordeden (Nisero 1883, Hok Canton 1886, Raja 
Kongsi Atjeh 1893) cn verwikkelingen ont- stonden 
met vreemde mogcndhedeny 

, z, Eerst. tegen het midden der negerttiende eeuw %
 ' begonnen de Spanjaarden opnieuw met kracht 

optetreden tegen den zeeroof. ofschoon ook de 
'bewoners der Pliilippijncn sedert eeuwcn veel van de 
zeeroovers hadden te lijden en liierom in de 
achttiende eeuw daartegen sows met kraclit was 
opgetreden. Aanleiding tot bedoeld opt reden was 
voorzeker ook gelegen in het feit, dat in 1845 
Fransche oorlogsschepen een der Soeloe-eilanden 
(Basilan) hadden getuchtigd. 

In 1848 werd door eene Spaansche krijgs- macht 
aan den Sultan van Soeloe eene gevoelige 
waarschuwing gegeven den zeeroof niet langer te 
gedoogen. Bij deze gelegenheid werden door de 
Spanjaarden met zeer aanzienlijk vcrlies 4 ver- 
sterkingen en 7 dorpen verwoest, 150 prauwen en 
124 kanonnen veroverd ； 450 roovers sneuvel- den 
en vele gevangenen werden bevrijd. In het- zelfde 
jaar traden twee Nederlandsche oorlogsschepen 
handelend op in den Soeloe-archipel en negen jaar 
later vernielde een Nederlandsch oor- logsscliip 
aldaar 7 roofprauwen. 

Eene herhaling van de waarschuwing moest reeds 
worden gegeven in 1849, daarna in 1850 en 1851 en 
andermaal in 1858 en 1862； bij deze laatste ge- 
legenheid had eene vreeselijke menschenslach- ting 
plaats. Dat de zeeroof hier telkens we er den kop 
opstak bewijst duidelijk, dat allecn door ge- weld 
een kwaad niet te keeren was, dat in den loop der 
eeuwen zulke groote afmetingen had aan- genomen 
en geheel saamgeweven was met het volksleven. 

Eerst in 1876 gelukte het na langen strijd aan de 
Spanjaarden blijvend succes te behalen in den 
Soeloe-archipel. Op de puinhoopen van des sultans 
hoofdstad werd toen eene Europeesche ves- stiging 
gesticht en een nieuwe orde van zaken hiermede 
ingewijd. Geenszins wil dit echter zeg- gen, dat 
hiermede de zeeroof en nog veel minder dat de slaven 
hande] — welke van de Spaansche bezittingen 
uitging — dadelijk geheel was ver- dwenen. Slechts 
gaandeweg zou dit resultaat worden verkregen, nadat 
ook van uit het Nederlandsch gebied krachtiger tegen 
den slavenhandel, speciaal op de Noordoostkust van 
Borneo, opgetreden was. Reeds in 1879 tuchtigden 
Engelsche oorlogsschepen weer een kampoeng op de 
Noord- kust van Borneo, gelijk zij in 1872 ook 
bestraffend waren opgetreden in den Soeloe-archipel 
zelf. 

Veel heeft ter vermin dering van den georga- 
niseerden zeeroof in de CJiineesche zee met aan- 
grenzende vaarwaters bijgedragen de vestiging van 
James Brooke te Serawak (1842) en die der 
Engelschen op het nabij gelegen eiland Laboean 
(1846), zeker in strijd met het tractaat van 1824, 

al verklaardc do Nederlandsclio regoering 
reeds in 1846 geen bezwaar tegen deze 
bezetting te hebben. Deze vestingen werden 
de onmiddel- lijkc aanleiding tot Engelsche 
expedities tegen de zccroovers ter Noord- en 
Noordwestkust van Borneo, speciaal in de 
jaren 1843 — 1849. De hierbij geleverde 
gevechten waren veelal zeer bloedig en 
honderden roovers verloren bij zulk eene ont- 
moeting het leven. De ontwikkeling van 
Serawak cn de toenenicndc welvaart aldaar, 
juist nabij dit oude brandpunt van den 
zeeroof, waar het schuim der Maleische en 
Dajaksche bevolking was vereenigd, waren 
oorzaak, dat deze expedities blijvend 
resultaat opleverden, al was de zeeroof ook 
daar niet dadelijk geheel verdwenen. 

Meermalen werd door inlandsche hoofden en de 
bevolking, al dan niet op aandrang en onder Ici- ding 
van bestuursainbtenarcn, handelend opgetreden 
tegen min of ineer tijdelijkc nederzettin- gen van 
zeeroovers of slavenhandelaars. Met eene talrijke 
macht werden die nederzettingen dan aangevallen en 
a lies vermoord, verbrand of ver- nield. Vooral 
wanneer de inlandsche hoofden zelfstandig optraden, 
werd veelal met groote wreedheid te werk gegaan en 
hadden inoordpar- tijen op groote schaal plaats. 

Het stelselmatig fnuiken en vernietigen van den 
zeeroof bleef echter de taak voor de zee- macht en 
moest met groote omzichtigheid worden vervuld. 
Noodig toch was het, dat de ooidogs- schepen het 
vertrouwen verkregen der welgezin- de bevolldng. 
Voorkomen moest worden, dat door overgrooten 
ijver of vergissingen de verte- genwoordigers van het 
wettig gezag evenzeer gc- vreesd en gewantrouwd 
werden a Is de zeeroovers zelven. Enin de gegeven 
oinstandigheden was voor mistasten wel aanleiding. 
De handelsvaartui^cn waren toch verplicht zich tot 
zeJfbchoud bchoor- lijk te wapenen en hierdoor 
meermalen rc< fls moeilijk van roofprauwen te 
onderschcidcn. J；t, niet onwaarschijnlijk moest het 
zelfs gcn.f；l)l worden, dat ook zulke vaartuigen zich 
wel(：( ns aan roof schuldig jnaakten, zij Jiet dan ook 
op kleine schaal. Vooral voor de Rajats of Orantz- 
laoct (Riouw en Lingga-archipel) en de Oraii/- sekah 
(Billiton), zeeschuimers door gebooi t> , moest de 
verzocking steeds groot wezen, zoodi a, de 
gclegenheid zich voordecd, om zonder vrefs voor 
ontdekking zeeroof te plegen. 

Door de weinige communicatiomiddelen was het 
moeilijk tijdig op de hoogte tc zijn van komst of van 
de aanwezigheid van rooversvaar- tuigen, terwijl de 
Bchrik voor de zeeroovers (van beroep) over het 
algemeen bij do bevolking zoo groot was, dat de 
berichten ointrcnt zeeroof cn zeeroovers dikwijls 
overdreven, ja geheel onge- grond en in elk geval 
slechts matig bctroinv- baar waren. 

Het aanvankelijk zeer bej)crkte rechtstreek- schc 
bestuur en het geringc politietoezicht waren oorzaak, 
dat van vele rooverijen nooit icts werd vernomen en 
dat de passen der vaartuigen dikwijls ook al weinig 
betrouwbaar waren. Somtijds waren deze 
bewijsstukken geroofd of door uifde- plichtigen aan 
tot zeeroof uitgeruste vaartuigen verstrekt. 
Hiertegcnover stond, dat geheel to goeder trouw 
zijnde visschers- en handclsvaar- tuigen niet van de 
vereischte papieren waren voorzien of dat deze 
onvolledig, ja onjuist waren ingevuld. Dit kon dan 
wezen een gevolg van onkunde of zorgeloosheid der 
opvarenden, maar 
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ook vannalatighcid van de Inlandscho autoritcitcn. 
Ook de betaling, wclkc de hoofden veelal voor het 
afgeven van een pas cischten, kon oorzaak wezen, 
dat prauwen do voorkeur cr aan gaven dcze 
bewijsstukken niot te ncmen. Onder zulkc 
omstandigbeden kan het niet verwonderen, dat 
onschuldigen wel eons voor roovers aangezien cn als 
zoodanig behandeld werden, terwijl het zeker 
nicermalen is voorgekomen, dat zeeroovers en 
slavenhandelaars van beroep ongonioeid werden 
gelaten,uitsluitend oindat de bcwijzen van hunne 
schuld niet overtuigend werden geacht en onge- acht 
het weinige dat zij voor hunne goede trouw konden 
bijbrengen. 

Met hoeveel bezwaren de rechtstreeksche be- 
tcugeling van den zeeroof ook gepaard ging, ondanks 
alle bovengenoeinde middelen, bleef zij 
noodzakelijk. In het bijzonder tegenover de van 
ciders komende roofvloten, welke de Nederland- 
sche bezittingen als een geschikt terrein voor liunne 
strooptochten bleven beschouwen, ondanks de 
tuchtigingen hun in eigen woonplaats toegediend. 
Meer dan andere waren de in de Spaansche 
bezittingen thuis behoorende roovers —en de 
Tob61oreezen — dan ook zeeroovers van beroep en 
de commandant der zeemacht had in Jiet bijzonder 
op hen, het oog, toen hij nog in 1826 rapporteerde: 
de zeeroovers nemen toe in getal, in bewapening en 
in vermetelheid. 

Bijna de gehcele negentiende eeuw is het aan- 
houdend en stelsclmatig best侦den van den zee- roof 
—en van den hiermede nauw verbonden 
slavenhandcl — dan ook een zeer gcwichtig deel van 
de taak der zeemacht geweest. Met geduld en vol 
hard ing heeft zij hiertoe jarenlang gekruist in alle 
deelcn van den archipel. 

Moeilijk was ook die taak, omdat aanvankclijk de 
plaatselijkc bekendheid in den archipel goring was, 
vole ci landen dicht begroeid waren en prach- tige 
schuilplaatsen aanboden voor de zeeroovers. De 
baaicn cn kreken waren op cenigen afstand inocilijk 
of niet tc ontdekken en zeer dikwijls kwarn het dan 
ook voor, dat nicts van do roovers word bespeurd, 
ofschoon het bekend was dat zij nog onlangs zich op 
ecnig punt hadden opge- houden cn zich feitclijk daar 
nog l)evonden. Een- maal ontdekt, wisten do roovers 
zich mcnigmaal aan vcrvro]ging te onttrekken door 
de snelhcid hunner vaartuigen； vooral wanneer 
ongunstige wind of windstilte het naderen van het 
oorlogs- schip lastig maakte, kon zulks met succcs 
ge- .schicdcn. Dcsnoods onttrokken de roovers zich, 
met achterlftting van hunne vaartuigen, aan ver- dere 
vervolging door zich terug tc trekken in dichte 
wouden of in de bergen. Vooraf werden slaven cn 
geroofde nicnschen dan vcclal door hen ver moo rd 
of ernstig verminkt. Ook wanneer hot blcek dat zij 
den aangevangen strijd mocstcn opgeven, hundekicn 
zij nidus en gingen dan in het zicht van hunne 
vervolgcrs soms met grootc wreedheid tegenover die 
ongelukkigcn to work. 

Reeds zeer spoedig waren de vaartuigen clcr 
kolonialc murine weinig geschikt geblekcn om den 
zeoroof te betcugclen cn in 1821 were! dan ook 
besloten tot den aanbouw van gewapende 
snclzeilondc inlandscho vaartuigen (kruisprau- wen) 
en toon ook dcze niet aan het doel bcant- woordden, 
tot aanbouw van de prau wen - m aj ang (zie 
ZEEMACHT), welke geen betor resultaftt o pie 
verden. 

De aanhowdonde bekruising van den archipel ter 
bctcugeling van den zeeroof kon eerst op blijvend 
succes wijzon, nadat de stoomschepen gelcgenhcid 
gavon de roovers te vervolgen, on- afhankclijk van 
den wind cn dit met meer snel- heid deden dan de 
roovers door riemen aan hunne vaartuigen konden 
geven, terwijl de stoomers in ieder geval den 
wedstrijd langer konden vol- houden dan de roeiers 
op de roofprauwen. Daar tevens ook meer 
plaatselijkc bekendheid was ver- kregen, ging nu het 
opsporen, achtervolgcn en aahhouden der 
roofprauwen beter dan voorheen, ofschoon de 
stoomers zelf we er hunne eigenaar- dige bezwaren 
medebrachten. 

Het stoomschip toch were! reeds op grooten 
afstand door de zeeroovers ontdekt en bij eene 
eventucclc vervolging wees de rook nauwkeurig de 
plaats aan, waar het schip zich op een gegeven 
oogenblik bevond. Hierdoor konden de roovers zich 
beter tegen ontdekking vrij waren. Een and er 
bezwaar was, dat het stoomschip wel eens ver- plicht 
was de vervolging te staken wegens gemis aan 
voldoenden voorraad brandstof. 

Ondanks alle moeilijkheden en bezwaren hadden 
toch vole ontmoetingen plaats van zeeroovers en 
slavenhandelaars met de oorlogsschepen, die 
menigmaal werden gesteund door kruisprauwen, 
detachementen infanterie of bevolkingspatrouil- les, 
soms door deze alle tegelijk. Zulke ontmoetingen 
werden dikwijls gevolgd door min of meer bloedige 
gevechten, waarbij ook door de zeemacht — en hare 
helpers — belangrijke ver- liezen werden geleden. 
Mecrmalcn moest voor de roovers de wijk worden 
genomen of de vervolging gestaakt, wegens de 
overmacht'der roovers. Uiteraard kostten die 
gevechten dikwijls ook aan vele slaven cn geroofde 
nicnschen (mannen, vrouwen en kindoren) het levcn. 

Ondocnlijk is het hicr al de ontmoetingen te 
vermeldcn, welke gedurende eenc lange reeks van 
jaren plaats hadden. Het afncmen van deze plaag 
blijkt niet allccn door het minder veel- vuldig 
ontmoeten van roofprauwen, maar nog meer door de 
steeds bescheidcnor schaal, waarop het bedrijf word 
uitgeoefend. 

Van de groote roofvloten van voorheen is sedert 
vele jaren geen sprake moer; sedert 1S70 vertoonen 
de Illano's zich nog uitsluitend op en nabij de 
Oostkust van Borneo, de Tobelo- reezen zijn sedert 
geruimen tijd geheel ver- dwenen. Toch liet de 
veiligheid ter zee en op de kusten aanvankclijk nog 
te wenschen en zelfs de Koloniale Verslagen van de 
laatste jaren der negentiendo eeuw gotuigen hiervan. 
Al worden slechts bij uitzondering feiten van cenigc 
betee- kenis venneld, zoo leest men daar toch nog 
van zeeroof op Atjdh en de oilanden bewesten Su-
matra, on wordt hcrhaaldelijk ver meld dat de 
veiligheid op en nabij de cilanden van. den Riouw- 
cn Lingga-arcliipel to wenschen laat. Het- zelfde 
wordt gcmeld met betrekking tot de ei- landen der 
rcsidontie Ainboina (buiten de eigen- lijko 
Ambonsche- on Banda-eilaiiden), waar de 
toestanclcn veelal nog ongeregcld waren, tei'wijl 
eveneens de veiligheid zeer veel te wenschen liet op 
Niouw Guinea en de nabij gelegen eilanden, waar 
onzo rechtstreeksche invlocd nog luttel was. 
Vermolcl werd dat op vole cilanden der residentie 
Timor nioorden en diofstallcn aan de ordo van den 
dag waren, terwijl er om de nietigstc oorzaken 
oorlogcn uitbrakon, en dat nog steeds slaven- 
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handel werd gedreven op de j\'Oordoostkust van 

Borneo. 
Intusschen hield de verbetering van den toestand 

aan in de twintigste eeuw. De gevallen van zeeroof 
on slavenhandel, in de koloniale ver- sla^en vermeld, 
werden steeds minder in a-antal en beteekenis. lu 
1920 verschenen echter weer verscheidene 
rooversvaartuigen van Mindanao bij de Sangir- en 
Talaud-Eilanden en in het zelfde jaar kwamcn 
klachten bij het bestuur over op- treden van 
zeeroovers op de eilanden bewesten Sumatra. Geheel 
verdreven is het kwaad dus nog niet. Ook op zich zelf 
staande gevallen van strandroof doen zich nu en dan 
nog voor; ge- woonlijk in het Oosten van den. 
Archipel, waar de heidensche bevolking nog op eon 
zeer lage trap van ontwikkeling on beschaving staat. 

Een gezag, hetwelk zich kan doen gelden en 
liierdoor meer geregelde toestanden in het leven 
roept, zal geleidelijk en blijvend verbetering kunnen 
brengen. Dit is gebleken overal waar rechtstreeksch 
bestuur het zelfbestuur der in- landsche vorsten en 
hoofden verving of waar dit krachtig werd gesteund 
door de Indische regeering. Waar en zoolang zulks 
niet geschiedt, zal de veiligheid steeds te wenschen 
laten, slavernij en pandelingschap zullen blijven 
bestaan en ook op zee de weerslag daarvan worden 
ondervonden, al zal de zeeroof meest voorkomen in 
den vorm van strandroof. Juist deze beperking van 
den zeeroof maakt het fnuiken daarvan onder de ge- 
geven omstandigheden vrijwel onmogelijk. Dit is 
ook niet meer de taak van de militaire inacht, maar 
van de politic.... en deze ontbreekt, kan in ieder geval 
eerst beteekenis krijgen in eene eenigszins geordende 
samenleving. 

Voor meer bijzonderheden o mt rent den zeeroof, 
welke eenmaal als een vreeselijke plaag schier overal 
in den archipel woedde, raadplege men de Koloniale 
Verslagen, de Historische Schets van den zeeroof in 
den Oost-Indischen Archipel door J. H. P. E. 
Kniphorst en de voor deze studie gebruikte werken 
en Onze Indische Financien door E. De Waal en de 
daar vermelde bronnen. 

ZEESCHILDPADDEN. Zie onder SCHILD- 
PADDEN, fam. Dermochelyidae s. Sphargidae (I. 1.) 
en fam. Chelonidae (IL B. 3.). 

ZEESCHUIM. Zie INKTVISSCHEN. 
ZEESLANGEN. Zie SLANGEN. 
ZEESNOEKEN, ook bekend onder den naam 

Barracuda, behooren tot het geslacht Sphyraena der 
Percesoces (zie VISSCHEN). Afaleische naain Ikan 
aloe-aloe en langsar. Zij hebben het uiterlijk van een 
snoek en een sterk gebit. Zij leven in zee en zijn zeer 
vraatzuchtig. Groote exemplaren schijnen voor 
badende personen gevaarlijk te kunnen worden. 

ZEESTERREN. Zie STEKELHUIDIGEN. 
ZEETON. Zie GASTROPODEN. 
ZEETUINEN. Naam voor de koraalvelden in de 

baai van Ambon. (Zie KORAALRIFFEN). 
ZEEVEDERS. Zie NETELDIEREN. 
ZEEWORTEL. Indische koraalstokken, meer 

bekend onder den naain van. „Akar bahar" (zie 
aldaar). Een aantal soorten zijn reeds be- schreven in 
Rumphius* Amboinsch Kruidboek (DI. VI, bl. 193); 
hare determinatie (door prof. E. v. Martens) vindt 
men in het Rumphius- Gedenkboek (bl. 133). De 
meest gezochte zwarte s oort, Akar bahar hitam, is 
Gorgonia (Plexaura) 

antipathes, ook als A cabaria amboinensis be- 
schreven. 

ZEEZWALUW. De zeezwaluwen zijn de eenigo 
vertegenwoordigers der nieeuwvogels {Laridac) in 
den archipel; eigenlijko meeuwen konien niet voor, 
even min de zoog. schaarbekken. Zij zijn 
vertegenwoordigd door de genera Hydrochelidon, 
Hydroprogne, Sterna, Anoiis en Gygis. Zie TOJANG 
en DARA LAOET. 

ZEGELRECHT. Zie BELASTINGEN. 
ZELFBESTUREN (INLANDSCHE). Zoowel bij de 

bcschrijving van het bestuur over Indie (I, bl. 281, 
283) als bij die van het grondgebied van Indie (I, bl. 
825, 828) en bij anderc onder- werpen (I, bl. 525, II, 
bl. 153) kwam ter sprake, dat het gebied van Ned.-
Indie is te onderschei- den in rechtstreeksch gebied 
(ook rechtstreeks bestuurd gebied, 
gouvernementsgebied, som- tijds 
gouvernementsland genocmd) en gebied onder 
inlandsch zelfbestuur of indirect gebied. In het eerste 
worden de overheidsfuncties uit- sluitend geoefend 
door of nainens het gou- vernement； zelfs waar 
ondergeschikte rechtsge- meenscliappen een zekcre 
mate van regeergezag oefenen (inlandsche 
gcineentcn en anderc Indonesische 
rechtsgemeenschappen, locale res- sorten, 
waterschappen), is dit gezag, hetzij in dat van het 
gouvernement ingelascht, hetzij uit het 
gouverncmentsgezag afgeleid, en berust de plicht tot 
gehoorzaamheid aan dat lager gezag op den plicht tot 
gehoorzaamheid aan het gouvernement; het is het 
gouvernement, dat den kring van bevoegdheden 
dezer lagerc publick- rechtelijke lichamen afpaalt. In 
het zelfbestuurs- gebied daarentegen worden de 
overheidsfuncties slechts gedceltelijk door het 
gouvernement geoefend, hoofdzakelijk echter door 
rcchtsgemeen- schappen, die het karakter van staten 
met eigen oorspronkelijk gezag dragen: de 
inlandsche zcJf- besturende rijken van meestal 
monarchale of oligarchische, soms republikcinsche 
gedaante (vandaar, dat het Reg. regl. van zelfbestuur 
door inlandsche “vorsten en volkenn spreekt). De in 
zulk een rijk inhecmsche personen zijn tot 
gehoorzaamheid vcrplicht krachtcns hun 
hoedanigheid van ondci-hoorige, niet krachlen： den 
wil van het gouvernement. De hier gc- maakte 
onderscheiding Kluit niet uit, dat cen zelfbestuur 
door den wil, of liever met de niede- werking, van 
het gouvernement in het leven geroepen wordt, 
zooals b.v, met de Pakocala- man is geschicd (H, bl. 
207). Elders, waar zich nog geen staatsgezag heeft 
gevormd, doch alleen familie- of stanihoofden of 
hoofden van inlandsche gemeenten zijn, bevordert de 
in- vloed van het gouvernement de vorining van eon 
breeder gezag op tcrritorialcn groncls]ag, dab dan in 
de positie van zelfbestuur gcbracht kan worden en 
decentraliscercnd werkt (Gajoland, Karoland, 
Kwantan, Middel-Celebes, en elders； 17-^1. 576). 

Ofschoon, vooral in d(； oudere politieke con- 
tracten, veel vormen voorkomen, die aan zuiver 
persoonlijke of op zijn hoogst dynastieke over- 
eenkomsten met de vorsten zouden doen den ken, 
schijnt toch buiten twijfel te staan, dat de 
regeeringspractijk sinds lang uitgaat van de 
opvatting, dat het gouvernement in wcrkelijk- heid 
rechtsgemeenschappen met eigen, van die des 
heerschers afgescheiden, persoonlijkheid tegenover 
zich heeft. De dood van den vorst 
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brengt op zichzclf geen verandcring in de ver- 
houding, a l neo mt men nog steeds aan, dat 
vernieuwing van het politick contract daardoor 
noodzakclijk wordt (I, bl. 528); vaak wordt ccn 
staatje jarenlang geregeerd door een 
tusschenbestuur, b.v. uit ccnige landsgrooten ondei' 
voorzitterschap van cen gouv. ambte- naar bestaande 
(Boeleldng en DjSmbrana, 1855 -1882, 
Asah.an_.l868-1886,_BatjaiU889 - 1899), en zelfs 
uitoefening van het gcheele zelfbestuur door een 
gouv. ambtenaai- koint voor, zonderdat de 
rechtstoestand van het gebied verandert (zoo Djainbi 
van 1900 tot 1903). 

Een complicatie vond men weleer in de hier en 
daar voorkomende afhankelijkheidsverhou- dingen 
tusschen inlandsche staten onderling; zoo vornide 
Tomboekoe een zelfstandig staatje, dat echter 
ondergeschikt was aan het sultanaat Ternate, hetwelk 
op zijn beurt onder Neder- Iands oppcrgczag stond. 
Bij vermeerdering der aanrakingen met ons bestuur 
zijn zulke afhan- kelijkhcjdsverhoudingen echter 
verdwenen, het- zij door assimilatie, hetzij door 
losmaking, beide voerende tot een toestand, waarbij 
onder het Nederlandsch gezag slechts een 
staatsgezag staat: zoo st-aan de vroegere Siaksche 
ondcr- hoorigheden (Asahan, Serdang, Deli enz.) 
sinds 1884 omniddellijk onder"het gouvernement. 

“Landschap" is in de practijk van het In- disch 
staatsrecht de gewone benaming voor „zelfbesturend 
landschap", al komcn op dicn rcgcl ook 
uitzonderingen voor en al pleegt men do vier 
vorstenrijken van Java nimmcr aldus to nocmen. 

De verhouding tusschen Nederland en de 
zelfbesturende rijken hceft in ccn lango liisto- rische 
ontwikkeling allerlei vormen aan gen omen. In den 
aanvang stondon zij tegenover elkaar als 
gelijkgcrechtigde internationale machten, en zelfs 
kende de Compagniestijd. menigmaal be- 
trekkingen, waarbij, altlians naar het uiterlijk on 
zeker in de oogen der inlandsche party, de 
Compagnie de rol van niindcre vcrvuldc (de tijd der 
verplichte “hofreizen"). Daarop zijn verhoudingen 
gevolgd van engcre verbonclen- heid 
(nbondgenootscliappclijkc rijken") on van zekere 
ondcrgeschikthcid („lecnrocrigc rijken,,) jegens 
Coni[)agnic en gouvernement (I, bl. 526); het laatstc 
voorbcelcl van een intcrnationalen staat bi u non 
onzen In disc hen arc hi pel was Atjeh voor den 
AtjeJi-oodog (I, bl. 78, 526). Sinds het begin der 
twintigste eeuw, in verband met (lc expansiepolitjek 
dicr jaren (I, bl. 286), hebben ook de laatste 
inlandsche rijken zoo feitelijk als vorinelijk bun 
intemationaal best aan vcrlorcn, zoodat zij thans allc 
—- ten gctalc van on)streeks 380, waarvan 4 op Java 
•― van iict Koninkrijk der Nederlanden hot opper- 
gezag (de o])perheerschappij, de suzoreinitcit) 
erkennen bove» hun eigen gcjsag (hccrschap])ij, 
souvereinitoil). Hun gebied we rd daardoor indirect 
OJ18 gebied, hun “onderdancn'' werden indirect 
onze “ondcrdancn" — een sinds dicn 
s^Tconvoudigde verhouding, zie III, bl. 88, 89 ‘一• 
en nwt uiidcrc mogendheden dan Nederland niogen 
zij niet nicer in relatio treden. Zoowel in de 
schaarsche lango politieke contracten als in de 
talrijkc korte verklaringen staat cen en ander 
uitgedrukt; de langere contracten wcerden slechts 
zelden een rcchtstrceksch staat kundig 

verkeer tusschen zelfbesturende landschappen 
onderling (I, bl. 529). De ecnzijdige onttrokking van 
allc zeogebied aan de zelfbesturende land- schappcn 
met korte verklaring in de buiten- gewesten 
(zelfbcstuursregclen 1919, art. 1; bo ven, deel I, bl. 
527, 828) schijnt met het recht der zelfbesturon nict 
vereenigbaar, ook al ontzagen wij inlandsche 
“bclangen". 

Hceft met de hicr aangegeven ontwikkeling der 
rechtsverhouding de ontplooiing der feite- lijke 
verhouding gelijken tred gehouden ? Voor de jaren 
der expansiepolitiek stellig niet. Er waren toenmaals 
tai van zelfbesturen, waar wij niets of weinig te 
vertellen hadden, cn waar nochtans het politick 
contract ons ver-gaande bevoegdheden gaf; er waren 
andere rijkjes, die formeel door geon enkelen band 
aan ons gezag gebonden waren, en die desniettemin 
feitelijk geheel binnen onze sfeer van invloed of 
actie lagen en aan een intemationaal bestaan niet 
konden den ken. Sinds den aan vang dezer ceuw 
evenwel zijn de juridischc en de feitelijke ver-
houding atom mot elkaar in overeenstemming 
gebracht. Allcen heeft zich het gebruik gehand- 
haafd om in verdragen met inlandsche vorsten 
onjuiste termen te ontleenen aan min of nicer 
analoge toestanden elders (vazal- of leenlanden, 
suzereiniteit, protectoraat, enz.) of om Nederland 
niet als suzerein, maar als souverein der 
landschappen te beschrijven. Men behoort natuurlijk 
zulke verdragen niet uit de door ons gekozen en 
geredigeerde termen (I, bl. 527), maar uit de Indische 
geschiedenis zelf te inter- preteeren, cn nimmcr te 
vergeten, dat men hier te doen heoft met ecn 
verhouding van eigen karakter. 

Het bestaan dezer bijzonclere verhouding vindt 
zijn weerslag ook in het Reg. regl.. Hij is er te vinden 
in art. 27, lid 2, art. 28 en art. 44. Het laatste geeft 
den Gouverneur-Gcneraal de bevoegdheid 
verdragen met „Indische vorsten en volken" te 
sluiten, d. w. z. Nederlandsch- Indie (en iniddcllijk 
den Staat) jegens de zelf- besturen to verbinden. 
Krachtens het tweede lid van art. 27 zijn „de 
algemeene verordenin- gen" — dus ook het Reg. 
regl. zelf — „op die gedeeltcn van Nederlandsch-
Indie, alwaar het recht van zelfbestuur aan de 
inlandsche vorsten en vo Ike ii is gelaten, slechts in 
zoo ver toepasse- lijl< als mot dat recht bestaanbaar 
is". Dion- tengovolgc is een alg. verordening, ook al 
is zc in goJieol algomeene termen gesteld of al ver 
me Id t zc uitdrukkelijk dat zij vooi* ge- hccl 
Nedcrlandsch-Indie geldt (zie b.v. art. 115 Reg. 
regl.), nimmcr voor de zelfbesturende landschappen 
van kracht. tenzij zulks nog weer naclrukkelijk cn in 
overeenstemming met de politieke verdragen is 
bopaald goworden. Daar art. 27, lid 2, Reg. regl. dit 
effect niot schcpt, doch het slechts ten ovoryjoede 
erkent cn herinnort (ter wille van art. 27, lid 1), geldt 
geheel hetzelfdo beginsel voor lagcre verordeningen 
van ons gezag: keuren, locale verordeningen, 
watcrschapsverordeningen. Het voorbehoud is dus 
onder meet van toe passing op onzo belastingen, 
onze regelin gen van het i-echtswezen, enz., die, zoo 
als zc daar liggen, allecn voor landsondcrhoorigen, 
niet voor zelfbestuursonderhoorigen gclden, en 
bestrijkt ook ccn groot aantal artikelen van het Reg. 
regl. zelf, zooals die over de ini. gemeenten, 
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de belastingen, enz.. Ook de gouvemcments- reohter 
heeft. uiteraard met deze bepcrking van den omvang 
der rechtspraak (in de rechts- reglementcn der 
buitengcwcstcn herinnerd) reke- ning te houden; en 
alweder geldt voor het administratief gezag hetzelfde, 
ofschoon de wetgever een uitdrukkelijk voorschrift 
dicnaan- gaande blijkbaar overbodig heeft geacht. Zio 
deel I, bl. 525. 

Onder de kenbronnen der verhoudingen vallen in 
de cerste plaats tc nocmen d<! in art. 44 Reg. regl. 
bedoelde verdragen. Zie daar- voor op 
CONTRACTEN. Zijn cnkelc dier verdragen 
voorheen gesloten met hoofden, die ten onrechte als 
dragers van staatsmacht zijn be- schouwd (b.v. de 
contracten met Posso% die documenten hebben 
alsdan toch zekere waardc als bewijzen voor de 
occupatie van het land door Nederland (I, bl. 828). 
Krachtens zulke verdragen worden nu en dan 
eenzijdige wijzi- gingen in de rechtsverhouding 
aangebracht, zic b.v. Ind. Stb. 1902 n°. 63, waarbij 
Zuid-Nieuw-Guinea van het sultanaat Tidore 
afgescheiden en onder rechtstreelcscli bestuur 
gebracht werd； of proclamaties waarbij aan het 
bestaan van zekcr zelfbestuur een cinde wordt 
gemaakt krachtens een uitdrukkelijk bedongen 
bevoegdheid, al worden deze sointijds 缶eer gegoten 
in tweezijdigen vorm (I, bl. 526^/ 

In de tweedc plaats echter kan de weder-" zijdsche 
verhouding bepaald worden door een 
wilsovereenstemming, die slechts steunt hetzij op een 
mondelinge afspraak (als voor de in- voering van 
landschapskassen), hetzij op een stilzwijgende 
instemming； zoo schijnt b.v. in sommige Timorsche 
rijkjes zelfs de onttrekking van Europeanen aan de 
inheemsche recht- spraak en de uitlevering beheerscht 
te worden door stilzwijgende instemming. Zie ook I, 
bl. 526. 

Ontoelaatbaar daarentegen schijnt het om nieuwe 
bevoegdheden voor het Nederlandsche oppergezag te 
distilleeren uit het ,,begrip" suzereiniteit. Het 
Engelsch-Jndische voorbeeld heeft hier blijkbaar 
verleide]ijk gewerkt, en de regeering is meermalen 
voor die verleiding bezweken: doch als wij ter zake 
van deze inlandsche landschappen geen rechten 
bezitten dan die, welke zij ons in speciale of 
algemeene bewoordingen hebben afgestaan, mag het 
Ne- dcrlandsche oppergezag zijn bevoegdheden niet 
eigenmachtig vergrooten, hetzij door redenee- ring uit 
den „aard der zaak", hetzij door af- leiding uit het 
,,begrip" oppergezag of uit onze internationale 
verantwoordelijkheid, hetzij op welke andere wijze 
dan ook. Voor het tegen- woordige is het twistpunt 
niet brandend rneer, (laar bijna alle rijkjes de korte 
verklaring hebben geteekend en ons daarmede de 
bevoegdheid hebben toegekend om allcs over hen te 
decreteeren (zie WETGEVING), mits wij eenerzijds 
hun bestaan als zejfbcslurend landschap en ander- 
zijds den omvang van hun grondgebied eerbie- digen. 
Toch zijn nog uit het eind der vorige en het begin 
dezer eeuw tai van gevallen be- kend (bijeengebracht 
in het na te noenien work van Spit), waarin Indische 
regeering of opperbestuuf zich zelf aldus 
onrechtmatiglijk nieuwe bevoegdheden toekenden (I, 
bJ. 528); ook gaat de aanhef van art. 15 der zelfbe- 
stuursregeJen 1919 uit van deze gedachte. 

Wanneer Nederland voor het intornationale levcn 
der volken een beslissing van rechts- geschillen 
tusschcn staten door justitie in plaats van door 
geweld bepleit, zou hot in Indie voor rechtsgeschillen 
tusschcn zelfbesturcnde rijken on oppergezag een 
onpartijdigc rechtspraak moeten in het Icven roepen, 
gelijk reeds nu on dan in do literatuur is voorgestaan. 

De vraag, of een of anderc inlandsche rcchts- 
gemeenschap als zelfbesturend rijkje moet of kan 
worden beschouwd — binnen het gewest Timor b.v. 
zijn wij daar vreemd mcc ornge- sprongen —, en de 
vraag, hoe een gegeven rijkje is gcorganiseerd, kan 
allecn beantwoord worden door onderzoek van 
adatrcchtelijke tocstanden. De Malcischc figuur van 
het vorsten- gezag kent een vorst, die handclt met het 
ad vies van provinciehoofden, die, als vorste- lijke 
adviseurs, rijksgrooten zijn ： de Makas- saarsch-
Bocgineesche figuur is die van een collegialen 
rijksraad of liadat, waarin de vorst slechts een eerste 
onder gelijken is； de Hindoe- Balische en Hindoe-
Javaansche figuur is die van een echten monarch, die 
voor zeer enkele zaken zijn Hindoepriesters of 
Mohammedaan- sche godsdienstambtenaren te hulp 
roept ； de republikeinsche figuur is met name op 
Sumatra .te zoeken. Bijbl. 6917 on 8091 verlangen 
ge- gevens over zulke inlandsche organisaties ： hcr- 
haaldelijk echter is in later tijd in de buitengewes- ten 
met ruwe hand in de inheemsche zelfbe- 
stuursorganisatie ingegrepen, om een inrichting te 
verkrijgen, die bij onze opvattingen past. Ven 
zelfbestuurslegertjcs (zic VORSTENLANDEN) 
schijnt in de buitengewesten niets overig. Het 
optreden van een nieuw zelfbestuurder word 
voorheen altijd begeleid door een akte van verband, 
waarin hij gehoorzaamheid aan zijn verpliclitingen 
beloofde, on ecn akte van bc- vestiging, waarin het 
gouvernement hem als opvolger aannam (zie J, bl. 
526, 528, en vg], I, bl. 284); thans schijnt zulks tot de 
bdang- rijkste vorsten beperkt te worden. 

De zelfbesturcnde landschappen zijn ni<-t alleen 
— anders dan in Engclsch-Indie, (I, bl. 829) — 
ingedeeld bij onze gewesten (bij J 3 van de 37 van 
thans, Juni 1921), maar boven- dien zijn binnen hun 
grenzen gouveriH-nients- ambtenaren van het 
binncnlandsch bextuur, soms ook 
gouvernementsambtenaren van in- landsch bestuur 
gcplaatHt, om zich in tc laten met de 
Jandsonderhoorigen en met die ton- standen van 
zelfbestuursonderhoorigen, waar- niee ons gezag 
zich mag of moot beinoeicn. Zulke 
gouvernementsdiHtrictslioofden, en vooral de 
bestuursassistenten van het gouvernejnent (I, bl. 283, 
286), krijgcn echter allicht in het zelfbesturend 
landschap een scheevc positif, die met de thcorie van 
het indirecte bestuur in conflict kan geraken; in de 
Vorstenlanden op Java ontbreekt een inlandsch 
gouverne- jnentsbestuur (f, bl. 285). Do bcmoeienis 
onzer ambtenaren inct zuivere zeJfbcstuursaange- 
Jegenheden, nog al te vaak een verhouding van 
zachtcn dwang, pleegt eupheniistisch omschre- ven 
te worden met den ouden term „ieiding,, (J, bl. 281). 

Voor den wetgever van 1854, die het Reg. regl. 
vaststelde, schijnen de zelfbesturcnde landschappen 
niets anders te zijn geweest dan een staatsreehtelijke 
complicatie, die men nu 
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cenniaal had tc aanvaarden. Tot ongovecr 1900 
kcnmerktc zich onze zelfbcstuurspolitiek door con 
twccslachtig streven (I, bl. 527)： voor Java cn 
Madoera was het docl, de zclfbesturen tcrug te 
dringcn cn ze, zoo mogclijk met hun inh<;em- sche 
rechtspraak, te doom verdwijnen — de clrie 
Madoera-rijkjes wcrcicn dan ook ingclijfd in 1858, 
1883 en 1885 — , voor do buiterigewesten 
daarentegen beoogde men ze aan hun lot over tc 
latcn, er geen last van te hebben, doch, indien 
bemoeiing (b.v. uit vrces voor Enge- land) noodig 
bleek, ook hier zo zoodra mogclijk op te slokkeii. 
Ecn argcloos bcwijs der ouder- wetsche opvatting 
geven de woorden van het opperbestuur in Ind. Stb. 
1898 n°. 158 art. 10, luidende： „waar het inlandsch 
zelfbestu;ir nog bcstpat?* 

Het heet gewoonlijk, dat de twintigste eeuw (met 
de gebeurtenissen op Lombok, na 1894, cn in Atjeh, 
na 1896, a Is aanloop) hierin twee groote 
vci'anderingen heeft gebracht: voorecrst deze, dat de 
onthoudingspolitiek is opgegeven, en wantoestanden 
in zelfbestuursgebied voortaan even weinig gedoogd 
worden als die in recht- streeksch gebied (vandaar 
landschapskassen, landschapsbegrootingcn, cn 
hervormingen over de gehcele lijn), en voorts dezc 
andcre, dat wij de zclfbesturen zijn gaan waardeeren 
als kost- bare historische hulpmiddclen voor een 
gezonde clecentralisatie op Indoncsischcn 
grondslag, die alleen maar onze eanblazing en onze 
opgang- brenging behoeft om bevredigend te gaan 
werken. Reeds in het regeerprogramma van Gouv. 
Gen. Van Heutsz was (lit gclukkig gefor- niulecrd. 
Hoe welsprekcnd echtcr in Bybl. 8122 en 9385 dezc 
nieuwe staatkunde is be- plcit, de uitspraak, dat de 
nieuwe politiek waarheid in plaats van schijn zoekt 
(I,bl. 527), wordt Jielaas gedurig gclogenstraft, en 
juist in later jaren is (wcllicht op aanstichting van het 
kantoor voor de bestuurszaken dcr buitenge- \rc5tcn) 
telkcnmale ruw ingegrepen. in het inhccmschc 
landschapsbcstuur; alsof men zelf- nndig cn degclijk 
werk zou kunnen verwach- tei) van ccn tocstcl, (lien 
men begint met te ont- wriclitcn. Het licdcndaagsche 
dilemma onzer ze)fbest uurspolitick is dan ook niet 
dit — noch voor Java, noch voor do cilandcn 
daarbuiten —, of wij al dan niet de zclfbesturen 
zullcn. hand- Jiuven cn cr de toestanden zullen pogen 
te vcrbet(u-(；n, maar wcl, of wij dat zullen doen van 
bovtuiuf, met de zeJfbestuurders als Icdepoppcn 
(alsof de zclfbcsturende rijkjes rcchtstreeksch g^bied 
van uj)artc forniatie waren), dan of wij het, zullen 
latcn doen door hen zelf, met hun eigen mcnschcn, in 
hun eigen tempo on op hun eigen wijze, gclijk, van 
JJijbl. 7960 (uit 1914) af, r<;cds jnccrinalcn door de 
Indischo regeeringis toc- gezegd geworden. 1)(5 
pructijk schijnt gcncigd Het eerste antwoord to' 
geven; het kan dan ook inocjJijk verbazen, tc 
vernenien, dat hcr- haaklelijk aanstaande 
zclfbcstuurdcrs zich pogen Gc ojittrekken aan hot 
gevreesde lot van, onder den naam van zelfbestuicnd 
vorst, marionct van ccn recks aldoor wisselendc 
bcstuursanibte- naren met aldoor wissclcndo 
inzichten te nioeten worden. Oplciding van a.s. 
zclfbcstuurdcrs en vtin a.s. zelfbestuursambtenaron 
schijnt buiten Sum. Oostkrst 
nergensstclsclmatigterliandgeno- nicn, al wordt het 
volgcn van lager cn verdor on- derwijs door dezulken 
onzerzijds aangemoedigd. 

Hot is om, binnen de grenzen van ons recht, 
tovens ccn goed beleid in de zclfbesturen en aan de 
zclfbcstuurdcrs een bchoorlijke zelf- standigheid te 
waarborgen, dat ccrst bij Ind. Stbl. 1914 n°. 24 (de 
nooit in working getreden 
“zclfbcstuursordonnantic", toegelicht in Bijbl. 
8122), thans bij Ind. Stb. 1919 n°. 822 (de op I April 
1920 in working getreden „zeUbestuurs- regelcn", 
toegelicht in Bijbl. 9385), bepalingen zijn opgesteld, 
die voor zclfbesturen met korte vcrklaring in de 
bwitengewesten aan onze be- stuursambtenaren een 
breidcl aanleggen (I, bl. 528). De 
zelfbcstuursregclen 1919 nl. sommen op, wat de 
zelfbesturen niet of niet zelfstandig mogen doen 
inzake bestuur cn politic, recht- spraak, regeling ； 
en al het niet opgenoemde verblijft aan hun 
autonomie, waarmee de be- sturende ambtenaar zich 
niet mag bemoeien dan in den vorm van “leiding”. 
Natuurlijk kan een ordonnantie aan deze bij 
ordonnantie vastgestelde zelfbestuursrcgelcn 1919 
derogee- ren en verder gaan of uniforme regels voor 
al zulkc landschappen uitvaardigen; voorbeelden 
daarvan geeft Ind. Stbl, 1919 n°. 61, hetwelk de 
landbouwconcessie door uitgifte in erfpacht 
vervangt (doch vorzuimt te zeggen, dat zijn inhoud 
niet zonder meer voor rijken met lang contract 
geldt), of 1919 n°. 482, nopens passen. 

Het spreekt vanzelf, dat de scheiding, binnen een 
zelfde rijk, van zelfbestuursonderhoorigen en 
landsonderhoorigen, elk met hun eigen organisatic 
en eigen voorschriften, leiden moet tot veel 
gokunstclds; somtijds worden zoowcl zelfbestuurs- 
als landsbelastingen door gouverne- 
mcntscollccteurs geind ； onder WETGEVING kan 
men zicn, hoe ccn regeling voor e6n van beide 
groepen veelal op den voet wordt gevolgd door een 
parallelle regeling voor de andere. De mocilijkheid 
klimt, zoodra binnen het vor- stenrijk behoefte wordt 
gcvoeld aan locale ressorten (zooals er reeds vele 
zijn gecreeerd in de landschappen van Sumatra's 
Oostkust) of aan watcrschappen (zie op dat woo rd); 
alleen het gouvernement kan, met instemming van 
het landschap, zulk cen lichaam voor zelf- bestuurs- 
en landsonderhoorigcn. samen in het Icvcn roepen, 
maar ontneemt daardoor dan. meteen wecr een 
gewichtig stuk rcgeermacht aan het vorstenrijk (zio 
VORSTENLANDEN). Zoo kan ook de aan do 
agrarische moeilijkheden voor Medan gegeven 
oplossing, volgens welke men <TTe~~ioofdplaats 
eenvoudig met instem- niing van den vorst van Deli 
inlijfde (Ind. Stb. J917 n°. 188, 1918 n°. 749), geon 
gezonde op- lossing* lieoten. 

Ecn nieuwigheid, die wellicht de oplossing 
brengen kan, do oh thans nog pas in haar cersto begin 
verkeort, is de invoering van advisecrondo 
zelfbestuursraden, die geloidclijk een zelfdo 
betcekoni« zouden kunnen krijgcn als de regent- 
schapsradcn der ontworpen autonome regent- 
schappon (I, bl. 287): voorcorst in de twee groote 
Vorstcnlandschc rykeii (zio VORSTENLANDEN), 
en voorts, sinds 1920, in Siak. Of dit geschicd is op 
initiatief of met werke- ]ijkc instemming van den 
vorst, cn of het dcnkbecld van een gomengden 
landschapsraad voor Siak is overwogen — waardoor 
de splitsing in zelfbestuurs- on landsonderhoorigen 
geleiclelijk zou kunnen verdwijnon, on waardoor 



830 ZELFBESTUREN (INLANDSCHE). 

het instellen van locale ressorten of van watcr- 
schappen zou kunnen overgaan op het zclf- besturend 
rijk 一，is niet gebleken. Het rapport 1920 der 
Herzieningscommissie spreekt zich ten gunste van 
gemengde landschaps- raden nit. De vrees schijnt niet 
denkbeeldig, dat men ook bij deze nieuwe 
hervonning het inlandsche zal voorbijzicn, en dus b.v 
het boven aangestipte verschil tussclicn de Ma- 
leische, de Makassaarsch- Bocgineeschc. de Bali- 
neesch-Javaansche en de Sumatraansche land- 
schapsorganisatie zal opofferen aan zucht naar 
uniformiteit. 

De gewichtigo hervorming van de land- 
schapsfinancien. thans, naar het schijnt, in alle 
zelfbesturende landschappen voltrokken, heeft twee 
gewichtige tempo5s gekend, die echtcr meermalen 
samenvielen. Vanouds be- stonden nagenoeg overal 
opbrengsten in geld, product, goederen of arbeid ten 
bate van de zelfbestuurders; dezc baten kwamen 
echter aan den persoon der zelfbestuurders ten goede, 
hoe hoog zij somtijds ook mochten oploopen. Onze 
eerste wijziging was. een scheiding te maken 
tusschen de geldmiddelen van het landschap en die 
van den vorst als privaat persoon (zie o.a. Bijbl, 
5808); dezc landschapskassen (II, bl. 528), aan welke 
slechts enkele bepaalde middelen waren toegewezen, 
zijn het eerst in- gevoerd in het gewest Menado en op 
Sambas (omstreeks 1900). De tweede wijziging 
bracht alle opbrengsten en uitgaven ten bate van de 
landschapskas, zoodat zelfs de civiele lijst van den 
zelfbesttirenden vorst deel uitmaakte van de 
landschapsbegrooting. Ecn bclangrijk element dezer 
hervorming is de op de meeste land- 
schapsbegrootingen voorkomende „rcstitutie- post", 
vermeldende de sommen, die het landschap aan het 
gouvemement moet terugbetalen wegens ten bate van 
het zelfbestuur gedane landsuitgaven； een in 
beginsel juiste, in de practijk hard aangeschroefde, 
opbrengst, die o.a. op 21 Sept. 1916 aanleiding gaf 
tot cen discussie in de Eerste Kamer. De (in 
oingekeerde richting) op de Indische begrooting 
voorkomende som- men ter uitkeering aan 
zelfbesturende landschappen han gen grootendeels 
samen met een vroegere ovememing van 
invoerrechten en andere zelfsbestuursinkomstcn door 
den lande, waartegenover de Ind. schatkist een jaarl. 
uitkeering op zich heeft genomen van een vaste som. 
Vo or de financien der zelfbesturen op Java, zie 
VORSTENLANDEN. De controle over 
zelfbestuursfinancien is, voor zoover het rijk zelf 
geen voorziening heeft getroffen (zoo- als het 
sultanaat Jogjakarta deed), overgc- laten aan onze 
bestuursambtenaren, onder toe- zicht (voor de 
buitengewesten) niet van de rekenkamer, maar van 
het kantoor voor de bestuurszaken der 
buitengewesten. 

Inlijving van zelfbesturende landschappen wordt, 
te recht of ten onrechte, door de practijk als een 
toepassing beschouwd van art. G3 Reg. regl. Een paar 
politieke contracten (die met Ternate, Tidore, Batjan: 
thans korte verkla- ring in vier artikelen) staan haar 
uitdrukkelijk toe. Dat zij niet geschieden mag door 
eenzijdige verdragsverbreking onzerzijds, schijnt 
mocilijk betwistbaar (I, bl. 526), tenzij men ook dit 
uit het „begrip,, suzereiniteit hale. Inlijving na oorlog 
za] men als wettig moeten erkennen, 

zoolang art. 44 Reg. regl. den oorlog zelf tegen 
zelfbestuurders toestaat. Reccnto inlijvin- gen zijn 
Loinbok 1895, Djambi 1903, Bali- rijkjes na 1908, 
Gowa 1911, Riouw 1913. Een gchcel bijzonderc 
vorni is die van het gouvernementslandschap op Bali 
(I, bl. Ill, II, bl. 528). een met insteniming van het 
zelfbestuur geschapen tusschenvorm tussohon 
rechtstrecksch en indirect gebied； van de drie 
gouvernements- landschappen Karangasem, Gianjar 
cn Bangli zijn de beidc laatste ingeiijT3' geworden. 

Bchalve uit ecn natuurlijke geringschatting van 
bestuursambtenaren, die op “efficiency” uit zijn, 
jegens traagwerkende inlandsche orga- nismen, koint 
de niet te looclienen, gestadige miskenning van de 
zelfstandigheid der zelfbesturen voor een deel zeker 
ook hicruit voort, dat zoovele der tegenwoordige 
zelfbesturende landschappen geen oudinhcemsche 
formaties zijn, maar Nederlandsche creaties der aller- 
laatste jaren, die wij, na ze ter willc van een nuttige 
decentralisatie (I, bl. 576) geschapen te hebben, nog 
van een eigen hoofd, eigen gren- zen, eigen 
ambtenaren (I, bl. 286) moesten voor- zien. Dat men 
voor zulke onechte zelfbesturen geen eerbied 
kocstert, spreekt vanzelf ； de zucht nu, om alle 
landschappen zooveel doenlijk aan een systceni te 
onderwerpen, heeft het overige gedaan, en de echte 
zelfbesturen vaak doen beliandelcn, zooals jegens de 
onechte begrjjpelijk. doch jegens de echte 
onverdedigbaar was. In een en ander, 'gelijk ook in 
het opdry ven van den restitutiepost, is de harde 
uniforniiseerende hand van het kantoor voor de 
bestuurszaken der buitengewesten wellicht te 
herkennen. Op vallende strijd met de in het Bij bl. 
beleden zclfbestuurspolitiek spreekt vooreerst uit d＜
： veelbesproken bejegeningen van de sultans van 
Siak (1905), Asahan (1907 ； zie I, bl. 528, 66) en 
Boeloengan (1916). Voorts uit het plan orn het 
gouvernementslandschap Karangascm op Bali in tc 
lijven, een plan, dat zoowel in don Volksraad (Juni 
1919) als in de Staten-Gcncraal en daarbuiten ernstig 
verzet heeft ontmoci. Niet minder treft het telkcns 
voorkomen van samen voegingen van zelfbest. 
landschappen, terwijl toch art. 3 der korte verklaring 
tot sainen- voeging of splitsing niet het rccht geeft. f 
gevaarlijkst van alle is misschicn — en daar- over 
schijnt de grief van Boeloengan tc hebben geloopen 
— het scheppen van gemeenschappe- lijke of 
gcspKtste zejfbestuurskasscn (art. 22 dei- 
zelfbestuursregelen 1919), waardoor de zeJf- 
hestuurseerbiediging een phrase wordt cn de 
zelfbestuursautonomie neerkomt op het schcjj- pen 
van onderafdcelings- en afdeelingskasscn onder het 
absolute gezag van ecn Europeesch 
bestuursambtenaar (II, bl. 528). Recentc uitla- tingen 
over zclfbestuurspolitiek van regecrings- 
gcinachtigden in den Volksraad hebben ahnedc een 
opvallend contrast vertoond met wat de regeering in 
het Bijblad zegt voor te staan. De in vest ituurt heorie 
van Colijn (J, b】.528), welke leer met de historic op 
ges])anncn voct staat en aan de zelfbesturen aUe 
“rccht" tcgcii- over ons ontneemt, is in nieuwe 
bcwoordjng overgegaan in het rapport 1920 der 
Ilerzicnings- conimissic. Het vertrouwen der 
zc]fbestuurders 一 van wie enkele in den Volksraad 
zaten cn zitten -- zal wel allecn kunnen worden 
hersteld door het aanvaarden van een onpartijdigen 
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rechter voor geschillcn tusschcn hen en ons (zio 
boven), en door con pertinentc proclamatio als die 
van Lord Canning uit 1858 (I, bl. 527). 

Dat men voor de kennis van onze zelfbcstxi- rende 
landschappen — staatsrcchtelijk, cco- nomisch en 
historisch — maar weinig hceft aan deze algcmeenc 
trekken, doch juist gegevens behoeft voor elk lands 
chap in het bijzonder, die dan tot een tafereel konden 
worden ver- werkt, were! reeds opgemerkt in deel I, 
bl. 529. De publiciteit ten aanzien van zelfbestuurs- 
verordeningen (zie WETGEVING) en van audere 
gebeurtenissen in zelfbesturende rijken laat nog 
nagenoeg alles te wenschen. 

Literatuur : Naast de sinds 1913 jaarlijks in beide 
dcelen van den rcgecringsalmanak opgenomen gegevens 
en naast de dienstnota over de zelfbesturen (boven, deel 
I, bl. 529) en de staatsrechtelijke werken van Kleintjgs, 
Dg L?u-_ ter_ jsn Margadant, en voorts nevens/E. 
Kielstra, Indisch Nederland (1910)/ De Ind. -^^rchipel 
(1917) cn 1 vestiging v. h. Netierl. ge- .zzag (1920), 
vallen te noemen: Doeff in Ind. / Genootsch. 1907: 
Leidraad Van Heutsz, 1907 

(Koi. Tijdschr. 1913) artt. 23 — 29； Moresco, Onze 
politick t.o. van de Ini. zelfbest., Ind. Genootsch. 1908, 
(Lulofs,) onze politick tegenover de Buitenbez., uit 
Java-Bode J uni 1908; Mi- chielsen, Pol. contr. ter 
Oostk. v. Sumatra, 1910; Ballot, De nieuwe politick t.o. 
der zelf- best., 1911; Jongeneel, De oude en de nieuwe 
koers in onze Koi. politick, 1911; J. C. Kiel- stra, 
Wijziging in de pol. contr. ter Oostk. v. Sum., in 
Tijdschr. Binn. Best., 1911; Spit, De Ini. zelfb. 
landschappen, hun mate van zelf- standigheid, diss., 
1911; Meijer, De zelfbcst. landschappen, in Koi. 
Tijdschr. 1914; v. Vuurcn in Tijdschr. Binn. Best. 1914
； Doeff, Bi ma, in Koi. Tijdschr. 1915; y. Deventer, 
Leven /n ArLeid II, bl. 434 — 435 (uit 1915) en elders
； / Lulofs, o.a. over volksonderwijs in zelf- 

best. in Tijdschr. Binn. Best. 5(), 1916； Korn in Koi. 
Tijdschr. 1916; Van Asbcck, Onder- zoek naar <l<^i 
juridischen wcreldbouw, diss., 1916; Go bee, Onze 
politick t.o.v. de Buitcnbez., Koi.Tijdschr. 1917； 
Roest, De ontwikkcling van het finantiuwczcn der 
zelfb. landsch. i.d. bgew. in Tijdschr. J3ini). Best. 54, 
1917; J. C. Kielsti-a, in Ouzo Ecuw, 1919； 
Slingenbcrg, Ini. tot do staateinst. 1919, bl. 14G; 
Vcrbcek, zelfbcst. landsch. buiten Java, in Koi. 
Studicn 1919; Van Volleuhovcii, Ontvoogding, J nd. 
Genootscli. 1919； Rapport der Hcrzicnings- 
coininissie, 1920, op tai van plaatsen; Begroo- tingen 
van zelfbest. landsch. i.d. buitengew. over 1918 cn 
over 1919 (uitgnve Encycl. Bureau). 

ZELFMOORD onder Inlanders. 1. Zie het artikcl in 
het Tijdschrift voor het Binncnlandsch Bcstuur deel 
XXIV (1903): „lets over den zclf- moord bij den 
Javaan'* door F. K. Ovcrduyn,— 2. id, het artikel van 
Dr. J. P. Klciweg de Zwaan in de October aflovcring 
1915 van de Indischo Gids. 

ZEMZEM. De Zemzein-bron bevindt zich to Alekku 
op het plein der grooto moskce in een gebouw in de 
onmiddcllijke nabijheid van de Ka,bah. Zij gold reeds 
bij de oude Arabicren scdcr-t onhcugelijkc tijden als 
hoilig en bchiold ha ar karakter van heiligheid ook in 
den Islam. De Moham medaanscho ovcrlcvering 
braebt do legende van Hagar en Ismael met do 
Mckkaan- 

sche bron in verband. Aan het Zcmzcm-water wordt 
wonderkracht toegeschreven. De hadji's drin ken het 
gedurende hun vcrblijf te Mekka dagelijks en velen hunner 
ncmen bij het aan- vaarden der terugreis con fleschjc of 
blikje van dit water mede met de bedoeling om zichzelf en 
de hunnen in geval van zwarc ziekte en vooral op het 
sterfbed door bcsprenkeling of door be- bevochtiging van 
de tong met een paar druppels van het gowijde vocht te 
sterken. De gevaren, welkc men wel eons verbonden 
geacht hceft aan het medebrengen van Zemzem-water, met 
het oog op de wellicht daarin voorkomende ziekte- kiemen, 
zijn niet van dien aard, dat zij een verbod van invoer van 
Zemzem-water in Ned.-Indie kunnen wettigen. Zulk een 
verbod zou daaren- boven ongetwijfeld aanstoot bij de 
geloovigen verwekken en nieuw voedsel geven aan de vele 
klachten in de panislamitische pers, welke de 

.Ned.-Indische Regeering toch reeds als hoogst vijandig aan 
den Islam pleegt voor te stellen y 
"(vgl. PANISLAMISME, d). Zie verder^C< Sno.uck 
Hurgronje, Mekka I, p. 5 w„ II, p. 25-27, 31^1)6 hadii-
poHtiek der HcTregeenngr p. 21 v. (Onze Eeuw 1909, IX, p. 
351. v.)； P. van Romburgh/Bijdrage tot de kennis van het 
water uit de put Zemzem te Mekka (Tijdschr. v. h. Ned. 
Aardr. Genootsch. 2e Ser., Ille Afd., Versl. en Aardr. 
Meded. p. 723 — 729); L'eau du puits Zemzem a la Mecque 
(Recueil des travaux chimiques des Pays-Bas V, p. 265 —
273; M. Gres- hoff, Nouvelle analyse de I'e&u du puits saint 
a la Mecque (t. a. p., XVI, p. 354 v.). 

ZENDING (PROTESTANTSCHE). Het oordeel, dat zoowel 
door vreemdelingen als door land- - genooten wordt geveld 
over den Zendingsarbeid onzer voorvaderen, is bijna 
doorgaans ongunstig, Daarvoor is inderdaad reden, zooals uit 
het ver- volg voldocndo zal blijken. Maar wat in den laatsten 
tijd over het onderwerp gepubliceerd is, zoowel omtrent de 
leiding van het werk in het vaderland als over do toestanden 
in Indie, geeft ons toch wel reden het beeld niet al te donker 
te teekenen. In andere Protestantsche landen opponeerden de 
hoogkerkelijke Heeren en de theologen: het zendingsbevel 
gold alleen de Apostclcn, en deze hadden (althans volgens de 
ovcrlevcring) de gehcele tocn bekende wereld bereisd; de nu 
nog niet Christelijke volken be- hooren tot „de vcrvloekte 
nakomelingen van Chain” (Gen. 9 : 25—27). Van deze en 
dergelijke ai,gumentcn hoort mon hier niet; veeleer stellen 
theologen van grooten naani (b.v. V o e t i u s f 167G) omtrent 
het Zondingswork boginselen op,, die ook in den 
tegenwoordigon tijd nog geldon, en so ms eerst door do 
ervaring van de laatsto ticntallen van jaren in Jiun waarde zijn 
verstaan. Wannccr men voorts do houding tegenover de 
Zending van do Directeuren der Engolsche O. I. C. vergelijkt 
bij die der Heeren XVII,. dan gevoelt inen zich, ondanks het 
vele dat den laatstgcuoemden ten laste kan worden gelcgd,. , 
als in ccn andere wereld vcrplaatst^/Het werk in Indie hicld, 
ondanks zijn vele gobreken, stand en onder do 660.000 Prot. 
Ini. Christencn in Ned. Ind. behooren 120.000 tot de in de 
dagen der Compagnio gestichto gemeenten. Bloeiende 
Zendingsgcmeentcn van zoo oudon datum zijn op de 
arbcidsvcldcn van andero natics schier niet to vinden. 

Sedcrt- het begin dor nieuwero Zending voor 
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ons land in het eind der 18e eeuw, is men er aan 
gewend geraakt niet alleen principiecl maar ook 
practisch van elkander te scheiden den arbeid onder 
gedoopten cn dien onder niet-gedoopten, dus het 
werk der Kerk en dat der Zending. In de dagen der 
Comp, kende men dit onderscheid niet’. De mannen, 
die uitgingen ter wille van de geestelijke belangen 
der schepclingen op de vloten of der Europeanen in 
Indie, waren dezelfde die aldaar mocsten arbeiden 
aan de bekcering der “onchristenen". Vandaar dat 
veel van wat in het artikel EEREDIENST (Deel I, 
pag. 656 t/m 662) over de Kerk in Indie gezegd is, 
ook van den Zendingsarbeid geldt. 

Blijkbaar beschouwde men het als een vanzelf 
sprekende zaak dat zij, die in Indie feitelijk (en na de 
oprichting der Comp, met goed recht) als Overheid 
optraden, niet alleen zorgden voor het ”conserveeren 
van het publiek geloof", maar ook voor de verdere 
uitbreiding daarvan. De Zending was dus de zaak der 
Overheid, in casu der Comp., en de Bewindhebbers 
betrokken daarin de vaderlandsche Kerk voor zoover 
hun dit goeddacht. 

Gevolg van dezen bedenkelijken toestand was, 
dat waar de kerstening in strijd scheen met de 
handelsbelangen, deze de voorkeur genoten, ter- wijl 
elders, waar ze bevorderlijk was voor de zaken der 
Comp., de belangstelling niet uit zui- vere motieven 
voortkwam. Zoo heeft men zelden onder Chineezen 
en nog minder onder Moham- medanen 
Zendingswerk gedaan ； zelfs is eens met den Sultan 
van Ternate een contract ge- sloten, dat bepaalde dat 
de Ternatanen, die Christen wilden worden, zouden 
worden over- geleverd aan de Justitie van den Sultan, 
ten ge- volge waarvan. de zelfs door de Castilianen 
vele jaren geleden gedoopten dit lot zouden onder- 
gaan; deze overeenkomst wekte in het vaderland 
verklaarbare oppositie, die de Bewindhebbers noopte 
haar “onchristelyck en onbehoorlyck" te noemen, 
zonder dat zij haar evenwel (dit toch streed te zeer 
met hun handelsbelangen) flinkvveg opzegden. Men 
trof in Indie een groot aantal Christelijke gemeenten 
aan, door de Spanjaarden en Portugeezen gcsticht. 
De R. C. priesters duld- de men niet, en zoo zag men 
zieh genoopt voor de verzorging dier gemeenten de 
noodige maat- regelen te nemen, waardoor men als 
vanzelf er toe kwam om, weder naar het voorbeeld 
der Castilianen, ook eigenlijk Zendingswerk te be- 
ginnen. Bovendien, waar de bevolking het 
Christendom aannain, had de Comp, met de minste 
moeite het meeste voordeel. 

Zoozeer waren Bewindhebbers overtuigd van het 
uitsluitend recht der Overheid in deze aan- 
gelegenheid, dat zij elk initiatief van de zijde der 
Kerk verhinderden; deze mocht hulp bieden wanneer 
zulks den Heeren XVII goeddocht； herhaaldelijk 
echter handelden dezen buiten de kerkelijke 
adviseurs om of tegen hun ad vies. Gevolg daarvan 
was, dat de belangstelling voor het Zendingswerk al 
heel spoedig verflauwde toen de financieele toestand 
der Comp, minder gunstig werd, om eindelijk geheel 
weg te sterven. 

Het ware echter zeer onbillijk op grond daarvan 
alles wat de Comp, deed aan winstbejag toe te 
schrijven, of de beteekenis, die haar zendingswerk op 
zichzelf heeft, te verkleinen. In de Instructie van den 
eersten G. G., Pieter Both, (14 Nov, 1606) wordt hem 
opgedragen zich oin- 

trent alles wat de inlanders aangaat wel te 
informeeren „tcn einde Gij uit al hetzelvc moogt 
weten wat noodig client gedaan, om den Oost- 
Indischen Handel tot verbreiding van den Naam van 
Christus, zalighcid der onchristenen, cere cn 
roputatie van onze natie, en profijt van de Comp, niet 
alleen tc continueeren, maar bij alle mogelijke 
middelen en wegen te vergrooten". En in de dagen 
toen over het 12-jarig Bestand onderhandeld werd, 
diende de 0. I. C. o.a. een memorie in by de Staten-
Gen., waarin zij ook voor zich opeischt de taak om 
„onder de beyde- nen en ongelovigen tc verbreyden 
de glorieuse kennisse van salicheit". Onder de 
Bewindhebbers en ambtenaren. der Comp, waren 
meermalcn personen, die kennelijk hun 
christenplicht tegen- over de niet-christclijke volken 
wilden vol- brengen, of althans anderen daartoe in 
staat stellen. En wat de Comp, om welke redenen dan 
ook, voor de kerstening van Indie deed, was niet 
weinig. Het initiatief ging van haar uit. Zij vroeg de 
Kerk om de mannen voor dit work en toen die niet in 
voldoende mate beschikbaar bleken, keurde zij de 
oprichting van een speciaal college (het Collegium 
Indicum van Walaeus) goed, en betaalde de kosten. 
Op Ceylon stichttc zij een opleidingsschool voor 
inlandsche hulp- zendelingcn, en zij zou 
vennoedelyk voor Oost- Indie hetzelfde gedaan 
hebben, ware het niet dat de vaderlandsche Kerk zich 
daartegen had verzet. De Comp, bezorgde een 
vertaling van den Bijbel in het Maleisch, en van een 
aantal andere geschriften ten behoove van het gods- 
dienstonderwijs. Het was ongetwijfeld een van haar 
fouten, dat zij de correspondentie over godsdienstige 
aangelegenheden niet vrij liet ； maar de „Generale 
Missives", die jaarlijks door den G. G. aan 
Bewindhebbers werden gezonden, gaven ook 
geregeld verslag over „den staat cn de apparentic van 
het Christendom". De Zending wordt iu deze stukken 
geheel behandeld als con tak van dienst van de 
Comp. Het werk der pr(;*li- kanten wordt 
beoordeeJd; er zijn veel klachten over hun gedrag, 
ook over gebrek aan ijvcr o)n de landstaal tc leeren 
cn zich met de Zending te bemoeien. „De 
voortplanting van het Christen- dom op Tagulanda 
cn andere eilanden JK t<-r hand genomen" (30 Jan. 
1665). In 1668 koincn berichten voor van het 
Christendom te Mcnado. In 1674 „gceft het 
Christendom op Noord-Celebes goede apparentic,\ 
Dan wecr heeft de (J.-G. kinderen uit Ambon ter 
opvoeding naar Nederland gezonden, of wil liij op 
Ambon cn Banda in Kerk en school het Hollandsch 
invoeren. Niet anders is het met de correspondentie 
der G.-G.'s met de Gouverneurs van Ambon cn 
Banda of )net andere ambtenaren. Ook hierjn konmn 
voort- durend zendingszaken voor. 7 Sept. 1644 b.v. 
schryft de Gouv. van Banda aan den G.-G., dat het 
kerkgaan door boete wordt bevorderd en vraagt hij 
om ecn “iniddclbarc" klok voor de niet voltooide 
kerk op Neira. 25 April 1644 Hchryft de Gouv. van 
A in bon, dat hij den bouw van een moskee 
tegengaat, de omgeving van het fort van 
Moha/nmedanen heeft gezuiverd en hun een plaats 
aan de over前de van de baai heeft toegewezen. 25 
Aug. 1648 schrjjft dezelfde over ecn strenge 
strafoefening tegen Christenen °P Ceram, die tot den 
Islam wilden overgaan. De Zending op Key en Aroe 
were! door don Gouv. van Banda in overleg met den 
G.-G. ter hand 
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genomen. De bloeitijd der Zending valt voofal in de 
jaren 1620 tot 1640. Toen de Comp, in 1795 word 
opgchcven was de ijver voor de kerste- ning reeds 
long verdwenen, en waren de ini. Christengemeenten 
aan verwaarloozing prijsge- geven. 

De wijze, waarop Bewindhebbers de zendings- 
zaken behartigden, oefende natuurlijk op de houding 
der Kerk daartegenover geen gunstigen invloed. To 
ch vond men ook bij haar althans aanvankelijk 
levendige belangsteUing, en vooral menigmaal een 
holder inzicht in de behoeften van het werk. De 
kerkelijke personen en colleges, die zich. daarvoor 
verdienstelijk hebben gemaakt, zijn dezelfde, die 
ook de kerkelijke bclangen van Indie behartigden, en 
in het artikel EERE- DIENST zijn genoemd. Bij de 
keuze der uit te zenden personen had men steeds me 
de op de „bekeering der onchristenen" het oog. 
Vooral daarom besloot men spoedig z.g. 
"vermaanders", die later (ook al hadden ze geen 
academische opleiding gcnoten) proponenten 
werden genoemd, te autoriseeren tot het bedienen 
van den Doop, een maatregel, die zeker uit een kerk- 
rechtelijk oogpunt niet in orde was, maar die bewijst, 
dat men reeds in die dagen de eischen van het 
oogenblik zwaarder liet wegen dan theoretische 
bezwaren. Intusschen gevoelde men levendig, dat 
goede voorbereiding voor het gees- tclijk ambt in 
Indie bcpaaldclijk met het oog op den arbeid onder 
heidenen en Mohammedanen een dringende 
behoefte was. l) Het denkbeeld is het ccrst 
uitgesproken door de classis Delft, het- geen des te 
merkwaardiger is, omdat deze slechts weinig in de 
gelegcnheid was zich met Indische zaken te 
bcmoeien. In 1614 bereikte haar het verzoek van de 
Kanier van Delft der 0. I.C. om haar to voorzien van 
eenige goede predikanten, waarbij uitdrukkelijk 
werd verklaard, dat het vooral to doen was om 
mannen, die geschikt waren om het Evangclie aan de 
heidenen te brengen. ID het hierover uitgebrachte 
rapport wordG roD'lweg uitgesproken, dat het de 
Comp, om rijkdomineii on nict om de zaligheid der 
zielen te docn was, en dat zij de religie allcen 
bevorderde om daardoor <le Inlanders aan ons volk 
te binden, cn zoodoendo <l”n koophandel tc 
bevestigen. De classis begroep echter, dat het niet 
noodig was door het iiitsprtfken van dit haar 
gevoelen de niacJitige J3cwin(llicbbers te 
ontstenunen; zij ziet daarin uok geenszins een reden 
om geen gebruik 

J) Dit is des te merkwaardiger als men be- denkt, 
dat het besef daarvan in Engcland en Amcrika ook 
nu nog verre van algomecu is. Wcl is waar zijn 
daar de meesto zendelingen academisch opgeleidc 
inannen, maar naar dezulkcn zochten ook onze 
voorvaderen in den aanvang der 17e eouw. Zij 
begrepen echter, dat de gewone opleiding voor 
predikanten voor het zendingswerk in Indie niet 
volcloendc was. Jn Duitsciiland worden de 
zendelingen semi- nariHtisch opgeleid, maar ook 
daar worden juist die vakken vcrwaarloosd, die 
men reeds 300 jaren geledcn hicr te lande van de 
meeste bcteckenis achttc. Het ontbreken van wat 
vroe- ger on nu in de opleiding der Ned. 
zendelingen op den voorgrond staat (taalkonnis, 
ethnologie in den ruimsten zin des woords, enz.) 
wordt in het buitenland thans hoe langer zoo meer 
als cen gebrek erkend. 

te maken van de haar geboden gelegenheid. Met 
veel zorg stelt zij een antwoord op, waarin zij 
betoogt, dat Indie nooit voldoende geholpen zal 
worden als enkele classes hier te lande zoo nu en 
dan een predikant afstaan, maar dat door 
samenwerking met andere classes, beter nog van al 
do Kerken hier te lande een “collegium'' moet 
worden opgericht, waar professoren de talen, die 
men in. Indie noodig had, en de kennis der daar 
beleden godsdiensten doceeren; waar men dus 
speciaal voor Indie wordt opgeleid. De Kanier van 
Delft nam dit antwoord zeer ter harte, liet er 
afschriften van maken, die aan de andere Kamers 
werden toegezonden, opdat die daarover met hare 
classes overleg zouden plegen. Algemeen werd 
instemming betuigd; vooral de classis Walcheren 
bood krachtigen steun, evenals de theologische 
faculteit te Leiden」en zoo kwam in 1623 het 
Seminarie van Walaeus tot stand, ongetwijfeld het 
beste wat de Comp, voor Indie heeft gedaan, en dat 
een twaalftal alleszins 

■ voortreffelijke mannen heeft afgeleverd. 
De correspondentie in de eerste tientallen jaren der 

17de eeuw gevoerd door of namens kerkelijke 
colleges hier te lande is vol van be- wijzen van 
hartelijke belangstelling in den Zen- dingsarbeid, en 
getuigt van een klaar inzicht in ' hetgeen daarvoor 
noodig is. Voornamelijk twee geschriften komen in 
aanmerking: „De legation© evangelica ad Indos 
capessenda admonitio" van Heurnius, een werk dat 
door Voetius warm is aan- bevolen, en met een 
opdracht aan Bewindhebbers in 1618 bij Elzevier te 
Leiden verscheen; drie jaren later kwam in Den Haag 
van de pers het „Histo- risch ende GrondicITverEaei 
van den Standt des Christendoms int Quartier van 
Amboina, mits- gaders van de hoope en de apparentie 
eenigher reformatie ende beternisse van dien." De 
schrijver is Sebastiaen Danckaerts, in 1616 door de 
classis Enkhuizen naar Indie afgevaardigd, die zijn 
fiandschrift naar Holland zond, waar het ingevolgc 
gunstig ad vies van de theol. faculteit te Leiden met 
een opdracht aan de Staten- Gen. verscheen. Een jaar 
later was Danckaerts zelf in Holland, en de door hem 
verstrekte in- lichtingen hebben stellig niet weinig b
力gedragen tot vermeerdering der belangstelling. In 
dit verband mag ook vermeld worden, dat men uit de 
geschriften van Gijsbertus Voetius, die van 1634—76 
hoogleeraar in de godgeleerdheid te Utrecht was, met 
succes een zendingsleer heeft kunnen opstellen, die 
ook thans nog de aandacht vordient. Deze geschriften 
bewijzen, dat op- rechte vroomheid de schrijvers 
bewoog, die tot daden dreef, welke sympathie 
wekken, vooral wanneer men zich de theologische 
twisten dier dagen herinnert. 

Dit allcs beloofde veel goeds voor de kerstening 
van Indie. En dat te meer, omdat men weliswaar ook 
in kerkelijke kringen van oordeel was, dat de 
Overlieid dit werk moest bekostigen en be- vorderen, 
maar zoo nu cn dan toch. ook de gedachte opkwain, 
dat do Kerken zelf zich daarvoor offers moesten 
getroosten. In 1621 dringt de synodo van Zuid-
Holland, die te Rotterdam vergadert, aan op de 
stichting van een seminarie in Indie ter opleiding van 
inlanders tot predikant. Zij noemt dit een „stichte- 
lyck en christelyck werk*5, en besluit „dat men 吒 
selve opt allerhoochste soude recomman- deeren" bij 
Bewindhebbers, Staten-Generaal en 

53 
IV 



834 ZENDING (PROTESTANTSCHE). 

by den Prins ,,opdat，alsoo by desclve inochten 
eenige boquame middelen gevonden ende inilde- 
lyCk toegcleyt- worden. Oft oock, des noot synde, cen 
coUc.de gedaen by particuliere liefhebbers, tot 
bevorderinge cnz.‘‘. 

Evenwel, de Hecren XVII warcn van deze 
particulicre inmenging allerminst gediend. In 
Walaeus had men een voortreffclijk leider van het 
seminarie gevonden; in het ad vies van de 
theologische faculteit te Leiden, waar hij toen reeds 
hoogleeraar was (welk advies zekcr onder zijn 
invloed is opgesteld, terwijl de leef- en huisregel 
voor de stud ent en in elk geval van zijn hand is) 
worden beginselen uitgesproken, die door de 
ervaring van welhaast 300 jaren ten voile zijn 
bevestigd. De studenten, nooit meer dan 6 in getal, 
waren huisgenooten van Walaeus, en stonden dus 
onder zijn directe leiding. Toch moest deze 
voortreffelijke inrichting, na een vruchtbaar bestaan 
van helaas slechts 10 jaren, in 1633 worden 
opgeheven. De lierhaalde po- gingen van de zijde der 
Kerk om Bewindhebbers tot anderc gedachten te 
brengen moclitcn niet baten. 

Deze bonding der Comp, (zie ook onder 
EEREDIENST) was fnuikend voor de belang- 
stelling der Kcrk. Oinstreeks het midden der eeuw is 
men zoover afgedaald, dat de correspondent ie bijna 
uitsluitend loopt over admini- stratieve 
aangelegenheden, en men kan niet anders dan met 
waardeering spreken van de trouw, waarmede men 
deze eentonige brief- wisseling voerde. 

Toch wordt deze eentonigbeid nog eenige malen 
verbroken. Vooreerst in 1G87 en volgende jaren, 
toen de oprichting van een seminarie voor Inlandsche 
predikers in Indie zelf a an de orde was. De houding 
door de Kerk in deze aange- legenheid aangenomen, 
is verre van prijzens- waardig. Men wilde een 
seminarie hier to lande onder toezicht der 
vaderlandsclic Kerk, geens- zins een in Indie. De 
Hcercn XVII gin gen cchter toch hun gang, en de 
inrichting op Ceylon kwam tot stand. Het voornemen 
bestond voor den Maleischen archipel hetzelfde te 
doen cn niet onwaarschijnlijk is, dat de tegenstand 
der Kerken Bewindhebbers van dit plan deed afzien. 
In- tusseben ging het seminarie op Ceylon, dat on- 
doelmatig was ingericht, weldra te grondc. 

Omstrceks 1724 kwam de kwestie der sacra- 
mentsscheiding aan de orde. Het ging or om of men 
een volwassene, die tot het Christendom wilde 
overgaan, zou doopen, ook al was hij naar zijn eigen 
oordeel of dat van zijn leermccster nog niet gescliikt 
om tot het Avondmaal toe- gelaten te worden. Deze 
vraag is ook thans nog van actueel belang, in onze 
dagen zelfs weer in zeer bijzonderc mate. Op 
zendingsvelden, waar massale overgangen plaats 
grijpen (en dit was weldra in Indie het geval) heeft 
men de nood- zakelijkheid gevoeld om binnen niet te 
Jangen tijd door middel van den Doop beslag te 
leggen op degenen, die zich voor het Christendom 
ont- vankelijk toonen, en dus het voorbercidend 
onderwijs niet langer te laten duren dan strikt 
noodzakelijk is; maar ook om dit onderwijs nog na 
het toedienen van den Doop voort £e zetten, en in 
verband daarniede de nieujvgedoopten eerst nadat dit 
voortgezet onderwijs met vrucht is gevolgd, tot 
lidmaten aan te nemen en tot het Avondmaal toe te 
laten. Wei is waar ontstaat 

daardoor het gevaar, dat men een oppervlakkig 
Christendom in de hand werkt; een volwassenc 
behoort niet gedoopt tc worden. tenzij hij zich geheel 
bewust is van de beteekenis der plcchtig- heid en dan 
is er geen enkele reden hem niet tot het Avondmaal 
too to laten. Maar men dient rekening te houden met 
de opvattingen der doopcandidaten, met het gevaar, 
dat van de zijde van den Islam dreigt en vooral met 
het helaas steeds veel te gcring gctal zendingsarbei- 
ders, waardoor grondig onderwijs van ecn ecnigs- 
zins aanzienlijk aantal doopcandidaten eenvoudig 
onmogelijk wordt. De practijk op het zendings- veld 
dwong dus tot cen handelwijze, die uit dogmatisch 
oogpunt niet te verdedigen is. 

Daarvan werd echter misbruik gemaakt. De in 
Indie vertoevende Nederlanders wcnschten hun bij 
concubines verwekte kinderen gedoopt te zien. De 
vraag of dit kon geschieden wanneer een Europcesch 
Christen als getuige optrad en zich verantwoordelijk 
stelde voor de christelijkc opvoeding van het kind, 
werd door de Kerk hier te lande ontkennend 
beantwoord. De moeders moesten dus gedoopt zijn. 
Werden zij cchter tegelijkertijd tot het Avondmaal 
toegelaten, en dus als voile lidmaten erkend, dan trof 
de kerkelijkc tucht haar, tenzij aan de onwettige 
verhouding een eind werd gemaakt, iets waartoe de 
vaders harer kinderen niet geneigd waren. Tot eer 
van den kerkeraad te Batavia, die in de dagen der 
Comp. a]s hoogste kerkelijk college in Indie werd 
bcschouwd, moot gezegd worden, dat hij van geen 
toegeven wilde weten. Maar een zijner leden de 
predikant De Boucq, nam een dubbelzinnige 
houding aan, en vooral door zijn toedoen word het 
punt in geschil aan de vadcr- landsche Kerk 
voorgelegd. 

Ook daar vond hij echtcr ten slotte geen steun De 
theologische faculteit te Leiden adviseerdc tegen de 
scheiding der sacramenten, cn de ver- schillende 
synoden, die er over gehoord zijn, vereenigden zich 
met dit gevoclcn./ 

Natuurlijk kwam de zaak ten Klottc voor de 
Heeren XVII. Hun houding is merkwaardig. Den 
26sten Maart 173G namcn zij een rcsolutie, die 
gehec] in overecnstoinming was met <!(• kerk”- lijke 
beshiiten, alleen mot deze bclangrijkc nil - 
zondering, dat zc zou gelden voor de kerk Batavia. 
Voor de z.g. "buitcn-Kcrkcn” <l.w.z. voor dczulkc, 
waar zeu dings work werd verricJit en dikwerf 
talrijkc inlandsche christcngcniccjitci) werden 
gevonden, werd bepaaJd, dat aldaar naar 
samenvoeging der sacrcmontcn zou worden 
gestreefd, maar dat deze slcchts in zoover zou mogen 
worden toegepast, als de gestelclheid der kerken het 
toeliet. 

Deze resolutie geeft eenige aanlciding tc zeg- 
gen, dat de hcorschappij der Ovcrhcid over de Kerk 
toch niet altijd bodenkelyke gcvolgen heeft. Batavia 
toch was da plaats, waar het meeste gevaar bestond 
voor misbruik der sacraments- scheiding; in de 
zendingsgejneenten daarentegen dwong vaak de 
practijk tot het voorloopig aan- vaarden daarvan. 
Beter dan de kerkclijke Hcercn begrepen 
Bewindhebbers, dat met den feitclijkcn toestand 
tokening moest worden gehouden. Of men dit ten 
slotte ook in kerkclijke kringon heeft begrepen ? 
Men heeft zich althans zonder tegen- spraak bij de 
resolutie necrgelegd. 

Met de Bijbclvertaling liebben de vader- landsche 
kerken niet veel bemocienis gchad, 
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maar cenigc cigenaardige feitcn vcrdicnen ver-
melding. Zckere Joan Ferreira, vroeger R.K. priestcr, 
later als predikant geexnmineerd cn bevestigd, 
vervaardigde ecn vertaling van het N. T. in het 
Portugeesch ten behoevo van de dcstijds nog talrijkc 
Portugeesch sprekende Chris- tenen. In 1670 was hij 
daarmedo gcrced, on het handschrift were! naar 
Holland gezonden. Daar liet men het door twee 
predikanten, die men da ar toe bevoegd achtte, 
herzien en in overeen- stemming brengen met de 
Statenvcrtaling, die Ferreira, omdat hij niet 
voldoendc Hollandsch kendo, niet had kunnen 
gebruiken. Toen de al tins gecorrigeerde (?) vertaling 
in Indie aan- kwam, bleek ze totaal onbruikbaar en 
were! de oplagc op last der Reg. grootendeels 
vernietigd. Zonder medewerking dcr vaderlandsche 
Kerken kwam eindelijk het Portugeesche N. T. te 
Batavia in 1693 gereed. 

Deze gang van zaken oefende ecn nadeeligen 
invloed op het tot stand komen van een vertaling van 
het 0. T.; toen het handschrift in 1694 gereed was, 
toonden Bewindhebbers slechts weinig geneigdheid 
het te laten drukken. Eindelijk besloot de Synode van 
Zuid-Holland in 1725 de uitgave voor haar rekening 
te nemen. Opnieuw block dat Bewindhebbers van 
dcrgclijk initiatief der Kcrk niet wilden weten; zij 
ver- boden beslist, dat men het handschrift naar 
Nederland zou zenden, maar wachttcn inmicldels tot 
1745 alvorcns zij liet voor hun rekening lieten 
drukken. 

Over de Maleischc vertaling van Lcydekker zic 
men onder BIJBELVERTALING. Hier ver- dient 
aangetcckcnd te worden, dat de bekende predikant 
Valcntijn cvencens den gehcelen Bijbel in lid 
Malcisch heeftovergezet,en het handschrift m 170(5 
den Kcrkeraad tc Batavia aanbood. 

J'usschon de beide vcrtalingcn bestond groot 
verschil. Leydekker had zich zoovecl mogelijk 
bcijvcrd gram maticaal zuiver ^lalcisch tc schrij- \ 
<'ii, en i < wanneer de woordenschat 
'lii-r ta.ii naar zijn meening in den steek liet, <-<-n 
voudig aan vreemde talcn, vcclal aan het .Ara bi sc 
I), zijn woorden ontlecnd. Valcntijn echter, <iji- I.Tt 
groot.str deci van zijn 16 Indischc dienst- jaren op A 
mbon doorbracht, bezigde de taal, <li<- nldaar bij de 
Evangelieprccliking werd gc- bruikt. Tijdens zijn 
verblijf in het vaderland \ an 1695 tot 1705 
verdedigde hij zijn handol- wijzc in jncnige 
kerkelijke vergadcring en mocht de voldoening 
sinaken, dat zijn opvatting in- mining VOJHI ; men 
drong dan ook bij Bewindhebbers op h<-t drukkci) 
aan. Dezcn voJgden editor liet nil Jiatavia gegoven 
ad vies, dat voor de vertaling van Leydekker pleitte. 

De Comp, vond bij haar optreden op verschil- 
lendc eilandeii Christel可kc gemeenten, door de 
fortugecizen gcsUchl. Haar pricsters warden als 
staatsgevaarlyk verdreven, allcs wat aan het 
Katholicisnu； deed dun ken we rd vurwijderd cn 
langzamerhand begon de Comp, zich het lot dezer 
('hrintcrien aan te trek ken. In hetgeen ointrent <lc 
wijzc van optreden wordt medcgedeeld, trekt zeer 
sterk de aandackt do dwang, clio in zako do religic 
word uitgeoefend. Do Portugeezon waren daarin 
voorgegaan. Onder degenen, die oJIder Jiun 
jurisdjctic stonden, verboden zij do heidensuhe 
praktijken. Dit voorbeeld word door onze vadcren 
gevolgd. Een gedoopto was straf- baar. wanneer hij 
eenige h(；idcnsch-godsdicnstige 

handeling verrichtte. De opgelegdc straffen waren 
vaak zeer zondcrling; zoo liet men eons de 
schuldigen rondloopen met een bord, waarop 
gcschreven stond: „Dit zijn aigodendienaars." 

Dat men op dezelfde wijze optrad tegenovor 
heidencn blijkt niet. Wei werden aan bekcerlin- gen 
voordeclen toegekend. Wij vinden clan ook telkens 
vcrmcld, dat geheele dorpen zich bereid verklaarden 
Christen te worden en om een onder- wijzer vroegen. 
Onze vaderen gcvoclden blijk- baar geen behoefte 
zich re kens chap te geven van het psychologisch 
proces, dat een inlander door- maakt, die van het 
Heidcndom tot het Christendom overgaat. Men 
bekccrt zich van de „Duive- larijc" tot de „ware 
Gereformeerde religie" en naar het schijnt verbaasdc 
niemand zich daar- over. Wij weten dus niet of bij do 
overgangen, die in de eerste helft der 17de eeuw vrij 
talrijk waren, diepere motieven in het spel waren. 
Wei weten wij, dat de klachten over het gehalte der 
Christenen algemeen zijn. De meeste predikan- ten, 
ook zij die overigens een juiste opvatting hadden van 
hun taak en vol ijver zich daaraan wijdden, zijn 
nochtans van oordeel, dat de sterkc arm der Overheid 
te hulp moet worden geroepen om een eind te maken 
aan heidensche praktijken ； men stelt die op een lijn 
met andere misdrijven. Maar met een negatief 
resultaat stelt men zich toch allerminst tevreden. 
Integendeel, de predi- kanten beschouwen het als hun 
specials roeping om, wanneer door de Overheid het 
onkruid nit den akker is verwijderd, daarin het goede 
zaad te zaaien.1) i) 

i) Vergelijk het hierboven genoemde werk 
van Danckaerts, uitgegevenjin de Bijclragen van 
het Kon. Instituut voor Taal- Land- en Vol- ken 
kunde, nieuwe reeks 2e deel 1859 pag. 127: 
„Iiumers wil wel dat seggen, dat naer a lie ap- 
partentic, die tot noch toe gheweest is, vol- 
komentlyck is gheblcecken, dat raeest alles wat oyt 
op Amboina int stuck der Godsdienste, ende 
efaenwas van clien is verrichtet. prin- cipalyck 
door middel ende hanthavinghe van ontsach 
gheschiedt is, ende voortaen sal moeten 
gheschieden tot dat sy sullen ghebracht zyn, tot de 
ware ende grondigho kennisse ende den rechtcn 
smaeck van de Christelyckc Religie, want soo 
langhe sy clio ontberen, al waort oock al schoon 
saecke, dat sy tot 't voorn. soo verre door 
authoriteyt ghebracht wierden, om te doen ghene 
sy konnen: Soo sonde evenwel het principaelste 
dacr noch niet zyn, to weten, cen Christen hert ende 
gkemoet, dat sy swaerlyck van den Duyvel konnen 
aftrecken. Ick wil seggen, dat het dan noch al niet 
moor soude zyn, als datso weten souden watmen 
doon moet, maer dat sy ,t niet souden doen alst 
behoorden; herte- lyck berouw ende leetwczon tc 
hebben van sonden; sich te verdemoedighen voor 
Gott Alinachtich： een vernedert ghemoet; een 
vor- slaghen cn ghcbroocken herte, eenen ver- 
saechden ghcest, ghetemde lusten, affecten ende 
gheneghenhoyt to betrachten, vast ghe- loove, 
hoope, liefde, goedertierenthoyt, danck- baerhoyt, 
oprcchtheyt, vroomicheyt, Godsa- lichcyt, 
ghcdoochsaemhoyt, lanckmoedicheyt, 
verghevinghe van niisdaden, ende wat sulx nicer is 
van Christedeuchdon ende plichten.** 
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Een voornaain middel daartoe is de school. 
Danokaerts vermeldt, dat de Portugeczen er reeds 
ecu sticlitton in het kast.Qel-op Apiboinii. 

? In 1668 vond hij ze echter in zeer verwaarloos- den 
toestand, maar met toesteiuming der Over- 

' heid opende hij ze weder. Zijn voorganger Ds. W i 11 
e n s had zich over de resultaten zeer ongunstig 
uitgelaten; D. is van cen ander gevoe- len en 
vermeldt, dat hij weliswaar bevond, dat de 
leerlingen het meeste van hetgeen zij geleerd 
liadden weder kwijt waren, maar dat hij in 3 
maanden tijds zoo belangrijke vorderingen kon 
constateeren, dat hij goede verwachtingen heeft 
voor de toekomst. Hij hoopt deze leerlingen te 
plaatsen in de omliggende dorpen als school- 
ineesters en godsdienstlceraars, aangezien het 
onmogelijk zal zijn die alle met predikanten te 
bezetten. Zij zullen a an hun landgenooten het 
Evangelic kunnen prediken in hun eigen taal (hij 
zelf onderwees hen in het Hollandsch) en zij zullen 
ook de kennis van het Maleisch verbrei- den, 
waarvan de Hollanders zich, wegens de zeer groote 
verscheidenheid der Ini. talen, bij de prediking van 
het Evangelic zullen moeten be- dienen. Zij zullen 
ook „den dienst des duivels" kunnen beletten en den 
invloed der Mohamme- danen, „die noyt en rusten 
in dese quartieren om hare contagieuse secte te 
verbreyden55, kunnen tegengaan. Eenige der 
bekwaamsten van deze inlanders wil hij naar 
Holland zenden. om daar theologie te studeeren. 

Bovendien opent D. 18 Mrt. 1618 wederom een 
gewone school, eerst met niet meer dan 10 kinderen, 
welk getal weldra tot 30 A. 40 aangr-；eit, „maar is 
meest door vreesc ende ontsach ghe- schiet>,. 
Weldra beklagen zich. de ouders, dat zij niet in staat 
zyn hun kinderen ter school te zenden, omdat zij 
daardoor de inkomsten missen, die deze hun 
verschaffen. D. bevindt deze klacht bij onderzoek 
gegrond, en in Febr. 1619 verkrijgt hij van den G.G. 
Coen, als deze Ambon be- zoekt, dat aau ieder kind 
per dag een pond rijst zal worden uitgekeerd, 
wanneer het werkelijk de school bezoekt. Het getal 
leerlingen stijgt nu tot 60 a 70. Weinig zal D. hebben 
vermoed, dat hij door dezen vrij onschuldigen 
maatregel den naam ,,rijstchristenen" in de wereld 
bracht, die nu nog niet alleen in Nederland maar ook 
in Duitschland gebruikt wordt voor bekeerlingen der 
Zending, van wie beweerd of vernioed wordt, dat 
het hun bij hun overgang oin stoffelijk voor- deel te 
doen was. 

Het Zendingswerk krijgt dan, althans wat het 
uiterlijko aangaat, reeds dadelijk het voorkomen, dat 
het nog heeft. De Europcesclie zendcling heeft onder 
zijn leiding een grooter of kleiner aantal filialen, waar 
Inlanders tegelijkertijd als godsdicnstleeraars en als 
schoohneesters optre- den, die hij geregeld bezoekt en 
door middel waarvan hij op de groote menigte invloed 
oefent. Van deze bezoekreizen zijn versclullende 
rappor- ten in de arcliieven bewaard en ettelijke 
daarvan zijn in druk verschenen. Het lezen daarvan 
moet wel den zendingsarbeider van den tegenwoordi- 
gen tijd in menig opzicht aan eigen werk doen den ken. 
Wij zien den predikant van de eene gemeente naar de 
anderc reizen. 's Morgens aan- komende, geldt zijn 
eerste bezoek meestal de school. Daar wordt 
onderzoek gedaan naar de opkomst der leerlingen, hun 
vorderingen, het gedrag van den onderwijzer en zijn 
houding in 

de school. Daarna wordt een onderzoek ingesteld 
naar de vruchten van het godsdicnstonderwijs ； er 
worden lidmaten aangenomcn; na ecn pre di- katie 
worden Doop en Avondmaal bediend. Predikanten, 
die voor hun prediking van gc- schreven stukken 
afhankelijk zijn, bohandelen meestal voortdurend 
dezelfde stof; V a 1 e n t ij n beroemt er zich op, dat 
hij voor de vuist s preken- de telkens een ander 
onderwerp behandelde, aangezien dit aangenaain 
bleek te zijn voor de- genen, die hem vergezelden. 
De vraag scliijnt gewettigd, of het voordeel van deze 
improvisaties niet door andere nadeelen we rd 
opgeheven. De behandeling van zieken, die thans in 
het zendings- werk een zoo groote plaats inneemt, 
ontbreekt hier geheel. 

Trouwens, wanneer wij ons een beeld trachten te 
vormen van het meer innerlijk deel van den arbeid, 
ontdekken wij vele verschilpunten tus- schen 
verleden en heden. Danckaerts schrijft (vermoedelijk 
in 1619) over de laatstgenoemdc in. 1618 weder 
geopende school, dat eenige leerlingen „nu al 
fyntghens konnen. lesen, eeniglie oock wat 
schryven, doch meest aHe te samen konnen zij in het 
Duytsch haer Vader onse, Gheloove ende Tliien 
gheboden rcdelyk wel van buyten opseggen". 
Blijkbaar overheerscht dus op school het 
godsdicnstonderwijs; lezen en schrijven komcn in de 
tweede plaats, en van rekenen wordt in't geheel niet 
gesproken. Thans is de verhouding geheel 
omgckcerd, en wordt het wel eens mocilijk op 
Zendingsscholen tijd to vinden voor het 
godsdicnstonderwijs. 

Maar cigenaardig is dat van buiten lecren van het 
Onzc Vader, de Geloofsartikclcn en de Tien 
Geboden, en dan nog wel in het Hollandsch. Weldra 
werd het z.g. Kort Bcgrip van Marnix van St. 
Aldegondo in het Maleisch vcrtaald en op de scholen 
gebruikt. Deze en soorLgelijke be- richten wekken 
den indruk, dat in den zendings- arbeid van onzc 
vaderen het aanbrengen van Christelijke kennis op 
den voorgrond stond. Zekcr waren er onder de 
zendingsarbeiders velcn, die het woord van Paulus (1 
Cor. 8:1) ointrcnt <!<• kennis, die opgel)lazen jnaakl 
OJ)de ]icfdc, die sticht, hadden verstaan. Onder hen 
mag vooral Justus He urn ic us genoemd worden. 
Zijn hier- boven genoemd geschrift mogc wat 
langdradig zijn, het doet weldadig aan door den edit 
Chrisl lijken geest,die daaruit spreekt. Tocn hij van 
1633 tot 1638 op het eigcnlijke zendingsveld 
verloefde, is hij aan de door hem uitgespi'oken 
bcginsolcn niet ontrouw gcworden. Hij heeft 
sympathic gewekt, ook tegenstand ondervonden, 
zooals ecn getrouw Evangclicdienaar vcrwachtcn 
moet. Andcren werkten in denzelfden geest, Maa r 
onze voorvaderen gevoeldcn nog niet de nood- 
zakelijkheid om zich in te levcn in de voor- stellings- 
en gedachtenwereld hunner animis- tische hoorders. 
Zij noemen het anirnisme dui- velsdienst en den 
Islam een ,.contagieuse sccte". Deze opvatting 
behoeft niet te vcrJiinderen cen ernstige poging om 
zich den gcmoedstoe8tan<l in te denken dergenen, 
voor wie deze godsdien- sten zijn de inhoud van hun 
geestelijk bezit. Evenwel, zoover brachtcn onze 
vaderen ket niet. Geheel hun oordecl over Ind. 
personen on toc- standen toont, dat zij zich niet 
konden losmaken van den uit het vaderland medege 
brachtcn niaatstaf. Dicntengcvolgc werd liun oordecl 
onbillijk en oppervlakkig. Vooral aan hun zen- 



ZENDING (PROTESTANTSCHE). 837 

dings work deed dit groote schade. Dat do resul- 
taten daarvan nog veol to wenschcn overlieten, 
ontging trouwens niet aan hun aandacht. En zij licten 
het niet ontbreken aan pogingen om daarin 
verbetering tc brengen. De door de Iciders in het 
vaderland uitgesproken beginsclen (men denke 
vooral aan het bestudeeren van ini. talcn en 
godsdiensten in het seininaric van Walaeus) geven 
aanleiding tot de onderstelling, dat men op den duur 
wel tot betere inzichten zou zijn ge- komen. Maar het 
seminarie werd weldra geslo- ten; het blcek 
ontzaglijk moeilijk in Nederland de gesclukte 
mannen voor het work te vinden； en de ijver der 
Bewindhebbcrs verflauwde merk- baar. 

Het tijdperk van bloei dcr Oud-Ncderl. Zen- ding 
is dan ook reeds omtrent de helft der 17de eeuw 
vrijwel gesloten. De daarop volgcnde ander- halve 
eeuw getuigen eerst van afnemende be- langstelling, 
daarna van hand over hand toe- nemende 
verwaarloozing. Reeds Danckaerts had er op 
gewezen, dat de ini. helpers geregcld moes- ten 
worden gecontroleerd. Toen het peil der predikanten 
daalde, of hun aantal ten eenenmale onvoldoende 
was, werden de bezoekreizen van minder beteekenis 
en bleven de gemeenten soms jarenlang daarvan 
verstoken. De toestand werd eindelijk zoodanig, dat 
men zich cr over verbazen moet, dat ook niet in ons 
tegenwoordig Ned.- Indie, cvenals op Formosa en 
Ceylon, het Christendom gehcel verdwenen is. 

Reeds voor de Comp, te gronde ging was in het 
vaderland voor de Zending cen nieuwe periode 
aangebroken. In Duitschland hadden de Herrnhut 
tors, in Engcland de Baptisten het voorbeeld 
gegeven. Hun dcnkbcelden von den in ons vader- 
Jand cen wclberciden bodem, en onder den in- vlond 
van den vurigen Dr. Van dcr K e in p (later zciuieling 
in dienst der London Missionary Society in Zui(l-
Afrika), werd den 17dcn Dec. 1797 

Rott，i <lain het „Ned. Zendelinggenootschap, 
ter voortplanling en bevordering van het 
Christendom, bijzondcr onder de. Heidenen'' 
gesticht. In art. 2 van zijn Algcin. Bcpalingcn 
verklaart het te wiHen „g<>li<>uden worden voor 
een algemeen Christ<；lijk Gmootschap, dat allcen 
ten doel heeft <?m het wan- <-n werk<la(lige 
Christendom, zooals lie I in <)<■ Honken <les 0. on 
N. T.'s is vervat cn in do artik<4en d(-r Algem. 
Christ. Geloofsbelijde- nis is uii ferlrukt, zonder 
bijvocging van mcnschc- lijkc Ici-rbegrippcn, 
convoudig en oprecht in de harttn df-r mcnschen in 
to plnnten**. Het ver- wacht a]s zijn medearbeiders 
tc zicn toetreden <iezulkcn gedrongen worden en 
ondcrling verbonden zijn door hot goJoof des harten 
in den Heer Jczus Christus, als den Goddclijkcn Vcr- 
losser, die voor de zonde hcoft gcledcn, Hij recht- 
vaardig voor do onrcchtvauriligcn, opdat Hij ons tot 
God zoudo brengen, cn door de daaruit voort- 
vloeiende liofde jegens God cn olkandcr, naar don 
iiihoud van het Evangelic" (art. C). Men bekom- 
rnerdo zich (lus niet oin kerkolijko scheidsmuren; 
integendeeJ, do stiohters des Gen. waren mannen, die 
liet bestann daarvan betreurden, en die in elk geval 
begropen, dat in Nederland liistorisch ge- worden 
toestanden niet naar het zendingsveld moesten 
worden overgcbracht. Natuurlijk wekte dit 
tegenstand in strong kerkclijke kringen; inaar deze 
woog niet op tegen do gebodon sympathie. 

De tijdsomstandighedcn waren voor het on- 

dernemcn van eigenlijk zendingswerk niet gun- stig. 
Daarom hicld men zich aanvankelijk on- led ig met 
Evangeliesaticarbeid in Europa. Maar zoodra 
mogclijk wendde men zich tot de Heidenen. 

Gcruimen tijd was het Gen. de eenige zendings- 
organisatic in ons vaderland. x). Omstrceks het 
midden der vorige eeuw cchter kwam daarin 
verandering. Niet omdat men bezwaar had tegen het 
onkerkelijkc standpunt van het Gen., maar wcl omdat 
onder Bestuurders en leden de z.g. Evangelische 
(Groningcr) richting cn later ook het Modernisme 
veld wonnen. De inmiddels ook onder den invloed 
van het Re veil stork toegeno- men belangstelling 
voor den Zcndingsarbeid, kwam diontengevolge niet 
allecn aan het Gen. ten goede, maar gaf aanleiding tot 
het stichten van verschillende nieuwe corporaties. 
Zoo kwam in 1847 de „Doopsgezinde Vereeniging 
ter bevordering der Evangelieverbreiding in de Ned. 
Over- zeesche Bezittinge7i>, tot stand. In hetzelfde 
jaar werd de vereeniging „de Christen seTkmaM' ge-
sticht. Zij was vooral het werk van den bekenden 
filantroop 0. G. Heldring, die van het denk- beeld 
uitging, dat de Evangelieprediking niet alleen 
geschicden inoest door in het bijzonder daarvoor 
opgelcidc en uitsluitend daartoe be- stemde personen, 
maar evenecns door een groote schare Christenen, die 
zich onder de. Heidenen zouden vestigen 
(kolonisatie) als ambachtslieden of ambtenaren, maar 
ook als colporteurs, evange- listen of 
catcchiseenneesters, en door handel en wandcl het 
Christclijk leven zouden prediken. Van eigenlijkc 
kolonisatie is nooit iets terecht gekomen. Maar 
geholpen door den gelijkgezinden Berlijnschcn 
predikant J. Goszner heeft de Ver- ceniging tusschen 
1849 en '58 52 personen uit- gezonden, waarvan 
velen, mannen van geringe ontwikkeling, die zonder 
eenige voorbereiding van beteekenis plotseling uit 
Europa naar Indie werden overgeplaatst, jammerlijk 
mislukten; maar onder wie toch ook personen zijn 
geweest van „singuliere gaven**, die met eere mogen 
worden gonocmd en met zegen hebben gearbeid. 

In 1851 volgdc toen het ,,Gen. voor in- en uit- 
wendige Zending te Batavia''. Het heeft geruimen tijd 
aan de Zending belangrijke diensten bewe- zen,2) o.a. 
door niede tc werken aan het tot stand komen van het 
seminarie te Depok, van de zendiJigsconferenties op 
Java, en floor samen te werken met de vereeniging 
„de Christen werk- man',f de Ermeloosche Z ending 
sgemeente (zie beneden) en het Java-Comiti (idem). 

Deze Ermeloosche Zendingsgemeente werd in 
1850 gesticht door Ds. Wittoveen. Hij verzuimde 
echter to zorgen voor cen goedo organisatie en do 
weinigo mannon, die van haar zijn uitgegaan, gingen 
meestal in dienst van andere corporaties over. 

In 1855 word het Java- Cotniti te ^rpstordam 
gesticht. Aanvankelijk wildo het nict'anders zijn 

1) Do in 1793 hier to lando opgeriohte 
„Broedersocieteit tot uitbreiding van het Evangelic 
onder de Heidenen" thans bekend onder den naam 
van „Zendingsgenootschap der Evangelische 
Brocdorgemeontc,, te 空ist, kan hier onbesproken 
blijven, omdat ~3eze corporatie uitsluitend in 
Surinamo arboidt. 

2) Thans vorricht het belangrijk werk op het 
gebied der inw. zending te Batavia. 
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dan een hulpvereeniging van het bovengenocmde | 
Bataviasche Genootschap, waarvoor men gelden zou 
iuzamelen. Door den loop der gebeurtenissen | kwam 
men er toe cenige door de Ermeloosche 
Zendingsgemeente uitgezonden mannen in zijn dienst 
te nemen, ten gevolge waarvah het Comit6 als 
zelfstandige zendingscorporatie optrad. 

Tot nu toe had men verineden rechtstrecks 
tegenover het Ned. Zend. Gen. op te treden, ook al 
koesterde men daartegen bezwarcn. Dit werd anders, 
toen in 1858 de Nederlandsche Zendings- vereeniging 
werd gesticht te Rotterdam, die in art. 2 van haar 
statuten verklaarde, dat zjj „bestaat uit- leden, die 
erkennen, dat de Heere Jezus Chris- bus een 
volkomen Zaligmaker is; die dit in hun wandel 
betoonen, en verklaren niet te mogen sa- menwerken 
met，degenen, die zijn waarachtige en eeuwige 
Godheid loochenen" x). Anderen gevoel- den geen 
sympathie voor dit standpunt (0. G. Heldring en N. 
Beets behoorden t ot hen) en sticht- ten in 1859 de 
Utrechtsche Zendingsvereeniging, die als haar 
grondslag uitspreekt haar geloof „in de groote 
waarheden, door alle eeuwen in de Christe- lijke 
Kerk, en bepaaldelijk door de Kerken der Hervorniing 
beleden>,. Weer anderen, onder wie vooral C. 
Schwartz en de oud Resident I. Esser moeten worden 
genoemd, stichtten te Amster- dam in 1861 de 
Gereformeerde Zendingsvereeni- 'ging. Voorloopig 
bleven nog vele „orthodoxen,> aan het Gen. getrouw. 
Ettelijken hunner deden echter in 1864 een poging om 
den grondslag des Gen. in zoodanigen zin verder uit 
te werken, dat daardoor Evangelischen en Modernen 
genood- zaakt zouden worden uit te treden. Zij 
slaagden niet en zoo bleef hun niets anders over dan 
zelf heen te gaan. Een poging, die in 1865 van nio- 
derne zijde werd ondemomen om den grondslag des 
Gen. geheel te laten vervallen, mislukte eveneens. 

Buiten verband met den strijd in en om het Gen. 
staat de oprichting van nog ettelijke andere 
corporaties. 

De wensch om in de Luthersche kringen in 
Nederland meer belangstelling te wekken voor de 
Zending gaf aanleiding tot liet stichten in 1872 van 
het Nederlandsch Luthersch Genootschap voor In- en 
Uitwendige Zending te Amsterdam. 

In 1885 werd het Sangi- cn Talaud-GomM 
opgericht. De naar deze eilanden gezonden zen- 
deling-werklieden stonden althans in naajn onder het 
Bestuur van het Gen. voor In- en Uitw. Zending te 
Batavia. Toen de uitzending van nieuwe arbeiders 
noodig bleek en het Coniit6 voor den Christen 
werknian was opgeheven, wendde ge- noenid Gen. 
zich tot het Java-Co mite, en dit riep de hulp in van de 
Ned. en Utr. Zend. Ver., en gezamenlijk richtte men 
het Sangi- en Talaud- Comite op, dat zich belastte met 
de oplei cling benevens de zorg voor de kosten voor 
uitrus- ting en passage tot Batavia van nieuwe zen- 
delingen. Hoewel het Co mite nicer deed dan het had 
beloofd, bleek toch deze organisatic voor den goeden 
gang van het werk op den duur onvoldoende. En 
aangezien de Regeering hier te 

i) In 1916 werd dit artikel gewijzigd; het luidt 
nu: Leden kunnen slechts zij zijn, die de 
waarachtige en eeuwige Godheid van Christus 
erkennen, Hem als volkomen Zaligmaker be- 巧den 
en daaraan willen medewerken tot het in art. 1 
genoemde doel. 

lanclc bezwaar maakte tegen verniecrdering van 
het aantal Hulppredikers en opname der gc- 
jueenten op dit arbeidsvcld in het. verband der 
Prot-. Kerk, word het Comite gereorganiscerd cn. 
nam het den naam aan van Comiti ter voor- ziening 
in de geestelijke behoeften der gevestigde 
Inlandsche Protestantsche Christengemeenlen op 
de Sangi- en Talauereilanden. Het coopteert 
zichzelf, maar kiest zijn leden zooveel niogelijk uit 
de leden der Hoofdbesturen van het Java Coniit6, 
de Ned. Zend. Ver., de Utr. Zend. Ver. en het Ned. 
Zend. Gen. Met dit Comite sloot de Regeering een 
overeenkoinst, volgens welke zij voor iederen 
werkelijk aanwezigen zcndeling (hier officieel 
Diena ar des Woords genoenid) een sub- sidie 
uitkeert van f 3500. — 's jaars, waartegen- over het 
Comite de leiding van het werk op zich nee nit en 
de verder voor het werk noodige gelden tracht 
bijeen te brengen. Aangezien voor de op- leiding, 
uitrusting en passage, salarissen en pen- sioenen 
der Hulppredikers alleen (ongerekend wat voor hun 
ini. hulppcrsoneel noodig zou zijn) een som van / 
67.000. — ,s jaars zou moeten worden 
uitgetrokken, bespaarde de Reg. door dezen 
inaatregel (er wordt slechts voor hoogstens 9 
Dicnaren des Woords subsidie uitgekeerd) een zeer 
belangrijk bedrag, en werd het particu- lier 
initiatief zoowel hier te lande als in Indie gc- 
prikkeld: het S.- en T.- C.moet jaarlijks zorgen 
voor een som varieerende van 50 tot 100% van het 
Regeeringssubsidie, tcrwijl de ini. Christen- 
geincenten, die toch reeds meer dan elders in eigen 
behoeften voorzagen, aangespoord worden in deze 
richting verder te gaan. Deze regeling kwam in. 
1904 tot stand. In verband met de \ erhooging van 
de salarissen der Hulppredikers in 1917 werd het 
subsidie voor elken Dienaar des Woords op / 5250 
gebracht. 

In 1889 werd opgericht de „ Vereeniging tot 
ondersleuning van zendelingen der Salatiyn- Zending 
op Java>, gevestigd tc Utrecht. Mcvr. le Jolie, later 
(door tweede huwef^kj顷evr. van Vollenhoven (zie 
beneden), bleef zich, nadat zij in 1857 voor goed naar 
Nederland was terug- gekeerd, de belangen 
aantrekken van den kring van Christenen, die door 
haar Evangelisatiear- beid was ontstaan. Ecrst werd 
sainenwerking verkregen met de Ermeloosche 
Zenrlingsgc- meente, maar later sloot men zich in 
gemccn- schappelijk overleg aan bij de 
„Ncukirchener Mission,,

J gevestigd in Jiet plaatsje 
Neukirchen bij Duisbui'g in de Rijnprovineie. In liaar 
„An- stairr worden Evangelicboden opgelei<l voor de 
In- cn Uitwcndige Zending. Js hun opleiding 
voltooid, dan wijdt een ieder zich aan het work, 
waartoe hij zich het- nicest geroepon voelt. Hij blijft 
dan wcJ in verband met de Anstalt, maaj- staat niet 
onder haar directie en Jecft evenzepr als doze van 
ingekomen gif ten, zonder ooi t daarom te vragen en 
zonder aanspi^aak te maken op een vast salaris. 
Ettelijke van de hier opge- leide mannen stclden zich 
voor den arbeid op Java beschikbaar en zoowel de 
Anstalt in Neukirchen als het te Utrecht gevestigde 
Comite maken hun de giften over, die zij voor dit 
werk ontvangen. fn J uni 1888 vereenigden zich de 
zendelingen tot een Bond, die in 1912 rcchtsper- 
soonlijkheid verkreeg en eenige organisatie in den 
arbeid bracht. 

Eindelijk werd in Febr. 1901 te Utrecht de Geref. 
Zendingsbond opgericht. Zijn bestuurders 
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zijn inannen, die tot de z.g. „Gerefornieerde rich- 
ting" in de Ned. Hcrv. Kcrk behooren. In do 
gemccnten, waar hun prediking gewenscht wordt, 
werd weinig voor de Zending gedaan. De Bond 
traehttc daarin verandering te brengen en slaagt 
daarin op bevredigende wijze. In 1913 werd de eerste 
zendcling uitgezonden. 

Gcen der tot nu toe genoemde vereenigingen, 
zelfs niet de Doopsgczinde of Luthcrsche, staat op 
zuiver kerkelijk standpunt. Immcrs het feit, dat een 
vereeniging uit leden bestaat, die alien tot een en 
hetzelfde Kerkgenootschap behooren, stcinpelt haar 
werk nog nict tot kerkelijke Zending. Bit is alleen 
daar het geval, waar men van oordeel is, dat alleen 
de Kerk tot het verrichten. van zendingsarbeid 
bevoegd is. Deze meening was men toegedaan in den 
kring der bovengenoemde Geref. Zend. Ver., en deze 
heeft dan ook, toen in 1892 de vereeniging van de 
Christ. Geref. Kerk (Afgescheidenen) met de Ned. 
Duitsch Gerefor- meerde Kerken (Doleerenden) in 
de „Gerefor- meerde Kerken1' tot stand kwam, haar 
werk aan deze laatste overgedragen. Op de Generale 
Synode, te Middelburg in 1896 gehouden, kwam nu 
een uitvoerig rapport over de Zending ter tafcl on 
werden de beginselen vastgesteld, waar- door op 
Geref. standpunt de arbeid moet worden beheerscht. 
Op grond daarvan nam de Synode to Arnhem in 1902 
een zendingsorde aan. Deze gaat, evenals de 
algcmecne Kerkcnorde, uit van de autonomic der 
plaatselijke Kerk. Zij alleen heeft het rccht iemand in 
een geestclijk ambt te stollen. Alleen aan de roeping 
ecner plaatselijke kerk kan dus iemand het recht 
ontleenen als Bcclienaar des Goddelijkcn Woords en 
der Sacra- menten op te treden, en hij blijft in zijn 
werk ge- bonden aan do besluiten van den raad der 
Kerk, die hem in het ambt instelde. Zendolingen dra- 
gen dus hier den titel van Alissionaire Predikan- ten. 
Zij hebben gcheel dezelfde opleiding go- noten als 
hun collcga's in het vadcrland ； alleen mocten zij, 
wanneer zij een beroep tot den zendingsarbeid a an 
no men, een oxa men afleggen in de inissionaire 
vakken. De Zending gaat dus uit cn staat onder het 
bestuur van de plaatselijke Kerk en liaar kerkcraad 
； is zij te klein om alleen de lasten aan zulk een 
work verbonden te dragen, dan vcrecnigt zij zich met 
andcre Kerken, die dan aan ecn bej)aalde plaatselykc 
Kerk het bc- ro(!j)ingsvverk opdragen. Een centralc 
organisatic voor (lit werk bestaat alleen in zoover, 
dat de Gcnernlc Synodc 12 Dcputatcn tot Zending 
onder heidenen cn Alohammcclanen benoemt, die 
zaken vun aJgemccn belang behartigen, b.v. die der 
ScJiool tot opleiding van ini. helpers. Zij hebbon in 
sommige spoedcisclicndc govalien en in ge- 
Kchillcn, cl io tusschen de zendende kerken rjjzcn, 
de bcslissing in handen ； verdcr over het arbeids- 
vel<l, dat con Kerk zou willcn kiczen, terwijl zij door 
de zendende Kerken in govalien, in de Zendingsorde 
genocnid, moeten geraadpleegd wonlen. Tevcns 
bezorgen zij de iiitgavcn der Zendingsorganen, en 
behccren de ；algemcene zendingskas. Om hen in 
staat tc stellcn aan hun geldelijke verpliohtingen to 
voldocn, storten de zendende Kerken */10 van hun Jn- 
komsten in de algemeene kas, terwijl de Kerken, die 
zclf nog geen eigen zendingsterrein hebbon tc 
verzorgen, hunne gehcelc collectc voor de Zending 
moeten storten. Bij dreigend tekort zijn bovendien de 
Deputaten gemachtigd cen 

extra collcctc in alle Kerken uit to schrijven. 
Ondanks de mocilijke jaren, die het Ned. Zend. Oen. 

doormaakte, bicef het de grootste en bclangrijkstc corporatie in het 
vaderland. Intusschon is het gotal dergcncn, die in do Zending 
bclangstcllcn onder hen, die in kerkelijke kringen “modernen” 
genoemd worden, niet groot genoeg om, zelfs in vereeniging met 
de Evangelischcn, een grootc corporatie als deze op de been te 
houden. En aangezicn lang nict alle orthodoxen het Gen. den rug 
hadden toe- gekeerd, verkregen deze laatsten op den duur de 
mcerderheid, ook al blecf en blijft de traditie gehandhaafd, dat men 
zoovecl mogelijk samen- werking zoekt ook met degenen, die in 
dogma- tisch opzicht verschilicn. 

Door dezen gang van zaken verviel een voor- naam argument, 
dat geleid had tot de groote versnippering van krachtcn op 
zendingsgebicd. Aangezien de groote nadeclen daarvan door betere 
bekendheid met het arbeidsveld zelf hoe langer zoo mecr aan den 
dag traden, besloot men cen poging te doen tot samenworking. Het 
N. Z. G. deed den eersten stap door in 1902 aan de Utr. Zend. Ver. 
voor te stellen voortaan gc- zaroenlijk hun kweekelingen op te 
leiden. Daar- door zou een belangrijke besparing van kosten 
worden verkregen, die aan het werk zelf ten goede zou komen. 
Nadat tevergeefs pogingen in het werk waren gestcld om ook de N. 
Z. V. tot samenwerking te bewegen, besloten de beide 
eerstgenoemde corporatics hare eigene inrich- tingen tot opleiding 
van zendelingen op te heffen en gczamenlijk de Nederlandsche 
Zendingsschool te stichten, die bedoelt te zijn een algemeene in- 
richting tot opleiding van zendelingen, Hulp- predikers en anderc 
Evangelieboden voor Ned.- Indie1), waarvanyerschillende 
corporaties gebruik . kunnen maken/Zij kwam in 1905 tot stand. / !

： / . 
Haar zes ledcir worden benoemd voor de helft door het 
hoofdbestuur van het N. Z. G., voor de anderc helft door dat der U. 
Z. V. De school werd gevestigd in het oude Zendingshuis van lict 
N. Z. G., te Rotterdam. De leiding van het onderwijs is opgedragen 
aan een Rector; de opleiding duurt G jaren, on is verdcold over drie 
klassen. De eersto dient om de leerlingen. te brengen op het peil 
van hen, die cen M.U.L.O. school bebben doorloopen. Voor de 
studie der thcologische vakken is de tweede klasse (het derde cn 
vierde locrjaar) bestemd, waarna do leerlingen. door de Comm, tot 
de Zaken der Prot. Kerken in Ned. 0. cn W.-Indie geexamineerd 
worden. Aan het eindc dozer klasse wordt bepaald voor wdk 
arbeidsveld de toekomstige zencleling be- stemd is cn in do hoogstc 
klasse houdt hij zich bezig met do studio van de daar gesproken taal 
(zoovcel mogelijk) verder met niedischc studien en andere 
practische vakken. 

Wanneer leerlingen zich aanmelden, die M.U. L.O., 
Middelbaarof Gymnasiaalonderwijs hebben genoten, of ook ecn 
examen als onderwijzcr hebben afgelegd, worden zij dadelijk in de 
tweede klasse geplaatst; candidate!! in de thcol. dadc- lijk in do 
derde klasse. Do leeftijd voor de op- 

i) In 1917 lict men de woorden voor “Ned.- Indi。'' uit de 
statuten wegvallen en seaert 1920 maakt ook do vereeniging 
„oploidings- school voor ovangelisten** voor haar kweeke-
lingen van do Ned. Zend. School gebruik. 
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name wordt zoo geregeld, dat nicmand jonger dan op 
23 jarigen lecftijd wordt uitgezon- den. In de eerste 14 
jaren van ha ar bcstaan heeft de school, behalve voor 
het N. Z. G. en de U. Z. V., kweekelingen opgeleid 
voor het S. en T. C., de Doopsgez. Zend. Ver., de 
Geref. Zend. Bond en het Zendingsgen. der Broeder- 
gem. te Zeist. Het gebouw te Rotterdam word veel te 
klein voor het steeds toenemend aantal leerlingen; de 
Vereeniging opende in 1917 een nieuw gebouw te 
Oegstgeest bij Leiden, waar- door de gelegenheicl 
om gebruik te maken van de onderwijskrachten der 
Leidsche Hoogeschool belangrijk gemakkelijker 
word. In het voorjaar van 1919 besloot ook de Ned. 
Zend. Vereeniging haar eigen opleiding op te heffen 
en zich bij de Ned. Zend. School aan te sluiten. 
Sedert be- noerat ook zij in het bestuur dezer laatste 
drie leden evenals het N. Z. G. en de U. Z. V* 

De oprichting der Ned. Zend. School is niet de 
eenige vrucht van de toenadering tus- schen de Ned. 
Zendingscorporatics. In 1904 werd de toenmalige 
Director van het zendingshuis van het N. Z. G. en 
sccretaris des Gen. benoemd tot Director-secretaris 
van de U. Z. V., om als zoo- danig op te treden op 1 
Juni 1905. Met toestem- ming des Gen. nam hij deze 
benoeming aan en ook de weldra daarop volgende 
gelijksoortige van het S. en T. C. Tot Mei 1908 
vervulde hij deze functies tegcliikertijd met die van 
Director van het internaat der Zendingsschool. Sedert 
dien werden deze werkzaamheden verdeeld, thans 
over 3 Zendingsdirectoren, die optreden als Directie 
der drie samenwerkende Zendings- corporaties, 
waarbij zich, voorzoover betreft de behartiging harer 
belangen hier te lande, de Rheinische Missions 
gesellschaft, sedert 1896 door een te Amsterdam 
gevestigd Comit& hier tc lande vertegenwoordigd, 
heeft aangesloten (1913). De samenwerkende 
corporaties hebben overigens ieder haar eigen 
organisatic'; er bestaat ecn per- manente Comm, van 
samenwerking, die optreedt zoodra eenig 
gemeenschappelijk belang moet worden behartigd. 

Uit dit overzicht blijkt voorzeker een krachtige 
vermeerdering van belangsteUing voor de Zen- ding 
in den loop der vorige eeuw. Toch wordt er met reden 
geklaagd over te geringe offer- vaardigheid der 
Christelijke gemeente. Voor de opvoeding dezer 
laatste tot Zendingsgeireente is ongetwijfeld de 
organisatie in de Geref. Kerken de beste; deze 
hebben dan ook in de laatste jaren hun zendingswerk 
zeer krachtig uitge- breid. Het voorbeeld werkte 
vooral in de kringen van de Ned. Herv. Kerk 
stimuleercnd. Ongetwijfeld hebben de verschillende, 
vooral de grootere Zendingscorporatics groote 
verdienstc voor het wekken van 
zendingsbelangsteUing in deze en andere Kerken. 
Maar sedert den aanvang dezer eeuw beginnen ook 
verschillende kerkelijke colleges, vooral kerkeraden 
en classicale vergade- ringen, zich bezig te houden 
met de vraag hoe de Kerk het best haar taak op 
zendingsgebied kan vervullen. Tastbaar resultaat 
dezer kerkelijke Zendingsactie in de Ned. Herv. Kerk 
is een vrij aanzienlijke vermeerdering der vaste 
inkomsten van de zendingscorporaties, ben evens 
gestadig overleg met deze, waarvan slechts toc- 
nadering tuschen Kerk en Zending het gevolg wezen 
kan. 

Nog v66r onze Kolonien uit Engelsche handen 
weder in de onze overgingen ondervond men in 
Indie, dat in het vadcrland de belangsteUing in 
Indie's geestelijke belangen verlevendigd was. Reeds 
in 1814 kwamen de eerste drie zcndelingcn, in wicr 
uitzending het Nederlandsch Zendeling- 
genootschap althans de hand had gehad, te JBata：. 
via aan^Het waren J. Kam, J. C. Supper, en 
Bruckner. Eerstgenoemde werd weldra als predikant 
tc Ambon benoemd. Daar aangekomen vond hij de 
Christ, gemeenten in hoogsb ver- waarloosden 
toestand. Naar het schijnt waren er 27 op het eiland 
Ambon. Kam had echter nog 17 omliggende 
eilanden te bedienen； sommigen noemcn dan ook 
een aantal van 80 Christ, gemeenten. De opgaven 
omtrent het aantal gc- doopten vcrschillen van 
20.000 tot 50.000. Met groote energic trad Kam op 
en rusteloos was hij werkzaam tot aan zijn dood in 
1833. Niet zonder reden heeft men hern den Apostel 
derMolukkenge- noemd. Aan hem kan men dank 
weten, dat het Zen - dingswerk overal in de groote 
Oost opbloeide. Zijn invloedstrekte zich.uitZuidclijk 
naar de Zuid- Wester en Zuid-Ooster eilanden； ook 
op Timor werd het werk hervat. Op Ternate en later 
op Mgnado werden door zijn temiddeling zendc- 
lingen als predikanten geplaatst. Voortdurend 
rondreizende, trad hij overal organiseerend op en gaf 
hij den stoot tot nieuwe actie. Natuurlijk kenmerkte 
zijn werk zich meer door breedtc dan door diepte; dit 
was niet anders mogelijk ten gevolge van het zeer 
uitgestrekte terrein zijner wcrkzaamheid. Niettemin 
oefende hij door zijn oprechte vroomheid en groote 
toewijding ook rechtstreekscben invloed. Gestadig 
werden door het N. Z. G. nieuwe zendelingen 
uitgezonden, die door K.'s bemiddeling plaatsing 
vonden. Aangezien hun taak veelal was het ver- 
zorgen der ini. Christengcmeenten uit de da- gen der 
Comp., betaalde vaak de Regeering hun traktement. 
In 1854 sloot zelfs het Gen. met de Reg. een 
overeenkomst. Het Gen. Icvcrdc mannen; de Reg. 
daarentegen salarieerdc. Evcn- wcl was hun positie 
niet geregcld; niemaud wist of ze 
gouvemementsanibtenarcn waren of niet. Voor hun 
verlof, pensioen cnz. was niet gezorgd. Dit leverde 
allerlei moeilijkheden op en mode daaraan moet het 
zeker worden toegeschrcven, dat in 1804 het contract 
niet werd vernieuwd. De Reg. bleef toen do 
aanwezige zendelingen salarieeren en in 1867 werd 
hun positio als „Hulppredikers ten behoove der ini. 
Prot. Chris- tengcmccnten'' gcregeld (zie on der 
EERE- DIENST). 

Ook aan het onderwijs wijdde het N. Z. G. zijn 
aandacht. In de dagen der Comp, had men wel 
scholen gesticht, maar van geregeJde opleiding van 
onderwijzers was slechts gedurende zeer korten tijd 
eenig werk gemaakt. Hun ont- wikkeling liet dus 
allcs tc wenschcn over. Na het hers tel van ons gezag 
verbeterde de toestand in zoover eenigszins, dat tot 
onderwijzers werden aangesteld jongclieden, dio een 
tijdlang in de woningen der zendelingen hadden 
vertoefd, en van hen eenig ondei*wijs hadden 
genoten. Om verdere verbetering aan to brengen 
zond het Gen. in 】834 cen zendeling-onderwijzcr 
naar Indie, die in het volgcnd jaar op Ambon een 
kweekschool opende. Deze inrichting bleef tot 1864 
in stand en heeft het hare bijgedragen, tot verbetering 
van het gehalte der onderwijzers. 
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De scholen worden opkostcn van het Gouv. onder- 
houdcn. De s amen working tusschcn Rcgeering cn 
Zending liet eohter hclaas vecl te wensohen over. 

Op Timor, de Zuid-Ooster en Zuid-Wester 
eilanden staakte het Gen. (mede ten gevolgc van don 
voor Europeanen zeer ongunstigen gezond- 
heidstoestand op de laatstgenoemde tweo oi- 
landengroepen) geleidelijk den arbeid, die door de 
Ind. Kerk wordt voortgezet. 

Steeds zooveel mogclijk zich aansluitende bij het 
work onzer voorvaderen, wijdde het Gen. zijn 
aandacht aan de l\Iinahasa. Na een misluktc poging 
in 1822, were! in 1827 een predikant to MSnado 
geplaatst, aan wiens krachligo vertogen het te dan 
ken is, dat in 1831 de zendelingen Riedel en 
Schwartz in dit gewest aankwamen en zich te 
Tondano en Langowan vestigden. Eerstgenoemde 
beperkte zyn werkzaamheden grootendeels tot zijn 
woonplaats en de gemcente te Tondano is onder zijn 
leiding een der beste in de Minahasa geworden. 
Schwartz daaren- tegen heeft, toen na een 6 a 7tal 
jaren do tegen- stand tegen het Evangelie gebroken 
was, in breeden kring gearbeid. Vele kampoengs 
wendden zich tot hem met het verzoek om 
onderwijzers en nadat men korten tijd van 
Ambonsche werk- krachten gebruik had geinaakt, 
besJoot men weldra het op Amboina gegeven 
voorbeeld to volgen, en stelde men de anak piara 
(pleeg- kinderen) der zendelingen tot onderwijzors 
cn godsdienstleeraars (goeroes) aan. Van het kam- 
poengbestuur werd geeischt een gebouw, dat voor 
kerk cn school kon dienst doen, en cen woning voor 
den goeroe, tcrwijl door leveranties in natura en 
diensten der oudste lecrlingen in diens traktement 
werd voorzien; van de zijdo van het Gen. ontving hij 
een toelage van niet meer dan / 5,—孔 / 10. — per 
kwartaal. Naarmate het werk zich uitbreidde, werden 
ook meer zendelingen naar dit gewest afgevaardigd, 
dat ten slotte in 10 zendclingressortcn verdeeld word. 
Scdert ongevcer I860 kan men zeggen, dat het pleit 
voor liet Christendom gewonnen is. In 1850 werd 
een kwcekschool voor ini. onderwijzers opgericht, 
die, na tweemaal verplaatst te zijn, thans nog te 
Tomohon bestaat. De lecrlingen worden zoowel voor 
het ambt van onderwijzcr als voor dat van 
godsdienstlccraar opgcleid, cn vervullen dan ook 
bcido functies. In 18G8 werd (cvenecns tc Tomohon, 
waar toen echtcr do kwcekschool voor onderwijzcrH 
nog niet was) opgcricht een inrichting tot opleiding 
van in- landBche hulpzendelingen, die weliswaar 
tijdelijk opgeheven is, maar toch mag bcschouwd 
worden als de voorloopatcr van do tegenwoordige 
kweek- school tot opleiding van ini. lecraars, 
uitgaando van do Ind. Kerk (zio EEREDIENST). 

Met de oprichting van dezo laatsto kweek- school 
to Tomohon bedoeldc men zeker ook oen stap te 
doen in de richting van het zclfstandig maken der 
inlandsche Kerk in de Minahasa； een on mis bare 
voorwaardo daartoe toch is het bestaan van een stand 
van inlandsche gods- dienstleeraars. Maar vecl mccr 
om tot dit dool to geraken deed men niet. Hier cn daar 
werdon Korkoradon in het loven geroepen, maar hun 
taak was (cn is grootendeels nog) beperkt tot het 
uitoefenen van tucht; besturendc macht bezitten zij 
niet. De zendelingen hidden go- regcld 
samenkomsten met hun inlandscli porso- neel; maar 
doze vergaderingen droegen (en 

dragon nog) hoofdzakelijk een stichtelijk ka- rakter
； zij dienon om het inlandsch porsoneel do nog on 
mis bare leiding te geven voor hun werk; besturendc 
bovoogdhcicl hebben deze vergaderingen, waarin 
trouwens geen leeken zitting hebben, niet. Aan het 
tot stand komen van een eigen kerkclijke organisatie 
heeft inen niet dadclijk de hand geslagen. 

Vo oral daarom kon naar waarheid gezegd 
wordon, dat de ovcrdracht der Minahassische 
gemconten aan de Ind. Staatskerk „ontijdig en 
overhaasf* was. Toch is men daarmede reeds in 1875 
begonnen en in 1881 was dezo overgang voltooid. 
Hot waren voornamclijk gcldelijke overwegingen, 
die het Gen. daartoe noopten. Het gaf voor de 
Minahasa jaarlijks van / 32.000 tot f 40.000 uit. De 
Minister Fransen van de Putte zou (volgens 
mondelingo mededceling aan schrijvci" dezes) er 
geen bczwaar tegen gehad hebben om, 
overeenkomstig het verzoek van den toenmaligen 
Director den Heer J. C. Neur- d e n b u r g, aan hot 
Gen. een jaarlijksch subsidie te verleenen ten 
behoeve van de „gevestigde inlandsche 
Christengemeentcn” in de Minahasa； hij wees er 
echter terecht op, dat hij voor een daartoe strekkend 
voorstel geen meerderheid in de Kamer zou vinden, 
en zoo werd besloten tot uitbreiding ten behoeve van 
de Minahassi- scho gemeenten van het getal 
Hulppredikers, tcrwijl de gemeenten in het verband 
der Ind. Staatskerk werden opgenomen. 

Daarmede was echter de Minahasa niet geheel aan 
de bemoeiingen van het N. Z. G. onttrokken. 

Met de uitbreiding van het Zendingswerk ging 
vermeerdering van het aantal scholen hand in hand. 
Bij liun komst in de Minahasa vonden de 
zendelingen daar cen tiental Regeeringsscholen, 
grootendeels dagteekenende uit de dagen der Comp., 
wclk getal in 1848 tot 12 was aangegroeid. Maar 
toen bedroeg het aantal zendingsscholen reeds 75, en 
in 1856 was dit cijfer tot 97 ge- klommon. 

In laatstgenoemd jaar begon het bestuur van 
Resident Jansen, wions naam thans nog terecht met 
cere in de Minahasa genoemd wordt. Maar hij was 
bezield met den echten Compagnies- geest, die aan 
hot particulier initiatief geen goed hart toedroeg. Zijn 
eigenlijk doel was school cn kerk onder de 
oppermacht der Regeering te brengen. 

Hij begon met de bijdragen der bevolking voor de 
scholen, die zij vrijwillig op zich genomen had en 
zonder bezwaar opbracht, te verbieden; en toen van 
do zijdo des Gen. daartegen bezwaren werden 
geopperd, verdedigde bij zich o.a. met een boroep op 
de zwaro heeren- en cultuur- (koffic)dicnsten. Dus 
vorloor het Gen. het grootsto gcdcelte der inkomsten 
voor de scholen on dezo raakten in verdrukking. In 
hot jaar 1867 vcrzocht het Gon. subsidie voor het 
onderwijs en stelde, indien daartegen bczwaar mocht 
bestaan, voor, dat hot Gouv. de soholen zou over- 
nemen, onder voorwaardo echter, dat het gods- 
dienstonderwijs niet zou worden uitgeschakeld. De 
Rcgeering liet hot Gen. zeven jaron op ant- woord 
wachton en toen dit eindolijk, na her- haalcle 
aanvrage, inkwain, hiiddo het zonder eenigo opgavo 
van rodenen voor beide voor- stellcn ongunst-ig. Dit 
treft to mccr, omdat reeds cen jaar tevoron (1873) do 
regeling voor hot Gouv. ini. onderwijs was tot stand 
gokomen, en men 
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dus reeds veel vroeger het Gen. op de hoogte had 
kunnen brengen van de plannen der Rcgeering. 

Aanvankelijk sohecn het, alsof de Rcgeering voor 
haar onderwysactie zou uitkiezen het ecu of ander 
deel van het nog braak liggende Indie; maar niet de 
Minahasa, die (zoo groot als Z.- Holland en Zeeland 
tezainen en met een zielental van dcstijds 土 120.000) 
met zijn 140 scholen in 1880 cen bij uitstek gunstig. 
fignur niaakte. Maar in laatstgenoenid jaar werden 
ruim 40 Gen. scholen opgeheven en vervangen door 
op kostbaren voet ingerichte Gouv. scholen, welker 
onderwijzers (voor het meerendeel vroegere dienaren 
des Gen.) traktementen ontvingen. die, in sommige 
gevallen althans, met het aanvangs- traktement der 
Hulppredikers ovcreenkwanien. Natuurlijk was het 
niet mogelijk op dezc wijze de geheele Minahasa van 
Gouv. scholen te voor- zien. Wei steeg hun aantal 
geleidelijk tot 72, maar tegelijkertijd nam weder na 
1882 dat der Gen. scholen toe oni tot 185 (1918) te 
stijgen. Van eenigen strijd tusschen neutraal-
openbaar en godsdienstig-particulier onderwijs was 
(cn is) geen sprake. Maar nog steeds waren er vele 
kampoengs, waar geen school bestond; en toen ' nu 
het Gen. door liet Gouv. uit de hoofdplaatsen 
verdreven werd, trachtte het te voorzien in de 
behoefte der kleinerc dorpen. Eindelijk kwarn in 1895 
(Ind. Stb. no. 146) een subsidieregeling tot stand, die 
voor het Gen. aannemclijk was. Sinds dien tijd werd 
geleidelijk voor bijna alle zendings- scholen subsidie 
aangevraagd. Deze was editor ten eenenmale 
onvoldoende. Ze bedroeg voor 100 leerlingen / 290. 
— 's jaars en. kon niet bo ven dat bedrag stijgen, hoe 
groot ook het getal der leerlingen mocht worden. 

Bij de voorbereidende maatregelen, die leidden tot 
decentralisatie op liet gebied van het Binnen- landsch 
Bestuur in Indie, bleek welk een oneven- redig bedrag 
voor het Gouv. onderwijs in de Minahasa werd 
uitgegeven. Als maatregel van bezuiniging werd toen 
overwogen het opheffen van alle Gouv. scholen en 
vervanging daarvan door zend. scholen, voor welke 
een betere subsidieregeling zou worden afgekondigd. 
Dit plan stuitte echter af op krachtige oppositie van de 
zijde der bevolking. Toen werd beslotcn haar voor de 
keus te stellen de op te heffen Gouv. scholen te 
vervangen door Zend, scholen, dan wel door z.g. 
districtsscholen, die tegenover de Reg. ongeveer in 
dezelfde positie zouden komen te staan als de 
desascholen op Java, met dit ver- schil echter, dat de 
districtsscholen niet onder het bestuur der 
kampoengautoriteiten, maar van de Districtshoofden 
zouden komen cn dat ze, wat de geldelijke bijdrage 
der Reg. aangaat, op dezelfde lijn zouden worden 
geplaatst als de Zend. scholen. De bevolking koos in 
de jneeste gevallen de districtsscholen. Ininiddels 
bleven op de hoofdplaatsen de Gouv. scholen 
gchandhaafd. Voor de Zendingsscholen in de 
Minahasa (en op de Sangi- en Tai. -eil. zie beneden) 
werd een. nieuwo veel verbeterde subsidieregeling 
afgekondigd, die ook voor de districtsscholen'geldt 
(Ind. Stb. 1912 no. 597). 

De overweging dat het wenschelijk was aan dela.s. 
echtgenooten der ini. hoofden (die op de 
hoofdenschool te Tondano een Europeesche op- 
leiding hadden genoten met de Holl, taal als voertuig) 
een opvoeding te verschaffen, waar- door ze in 
beschaving en ontwikkeling met 

dozen op een lijn zouden staan, deed het Gen. 
besluiten tot oprichting van (;en Kost- en Dagschool 
voor dochters van Hoofden cn Aanzienlijken in de 
Minahasa, die onder ecu zelfstandig bestuur werd 
geplaatst en in 1882 geopend werd. Wcldra bleek, 
dat zij in een be- staande behoefte voorziet. Het 
aantal interne leerlingen bedraagt thans ruim 100. De 
school ontvangt regecringssubsidie. 

Op verzoek der Reg. na)n het Gen. in 1907 het 
ambachtsonderwijs in de Minahasa ter hand door het 
stichten van een Ambachtsschool te Kakas. De 
dcstijds door het Gen. zelf uitgesproken vrees, dat ze 
alleen aan de Europeesche Industrie ten goede zou 
konien, is beschaanid geworden； er zijn thans een 
aantal oud-leerlingen van deze school, die als 
zelfstandige tiinmerbazen hun brood verdienen. 

Het uitreiken van medieijnen aan de bevolking 
heeft bij het zendingswerk in de Minahasa niet een 
zoo grootc rol gespeeld als elders. En tot het 
oprichten van eigenlijke ziekenhuizen is men pas in 
1905 op zeer bescheiden voet over- gegaan. De 
toenmailge Hulpprediker van Sonder nam daartoe 
het initiatief en wist de ini. Chi'isten- gemeenten van 
zijn rcssort te bewegen gelden bijeen te brengen voor 
een z.g. hulpziekenhuis, later door de Reg. 
gesubsidieerd. Het Gen. zond twee zendeling-
diaconessen derwaarts, die het. ter beschikking van 
bovengenoemden Hulpprediker stelde maar voor 
wier salaris het blijft zorgen. 

In 1868 zond het Gen. een drukpers naar de 
Minahasa en werd een aanvang gemaakt met de 
uitgave van een blad. De Tjehaja Siang be- staat nog
； de drukkerij ging in 1918 in andcrc handen over. 

Bij de prediking van het Evangclie in de Mina-
hasa heeft men gebruik gemaakt van de Malci- sche 
taal. De bevolking vormt geen ethnolo- gische, veel 
minder een linguistische eenheid; men onderscheidt 
niet minder dan 8 talen en de rivalitcit onder de 
versckillcnde stammen is zoo groot, dat geen der 8 
talen tot lingua franca kon worden gemaakt. Men 
moest dus ecn vreemdc taal invoeren en na eenige 
aarzeling, waurbij ook over Hollandscli gedacht 
werd, besloot men tot het gebruik van het Maleiscli. 
Daarinedc zette men trouwens voort de traditie uit de 
dagen der Comp. Thans openbaart zich alom in do 
Minahasa het verlangcn tot het aanleeren van de 
Hollandschc taal. 

In 1868 verschecn de R.K. Missie in de Minahasa 
op het terrein. Vele Christelijkc Minahas- sers namcn 
dienst in het leger en, in hun garni- zoensplaats niet 
voldocndc geestelijk verzorgd, gingen zij welccns tot 
de R.K. Kcrk over. In hun vaderland teruggekeerd, 
werden zij daar, evenals hun Europeesche 
geloofsgcnooten, door gees tel ij kon bezocht. Deze 
onlhiclden zich echter van propaganda onder de 
Protest, inlanders, medc ten gevolge van de 
daartegen b.v. door Res. Jansen, zclf KatJiolick, gen 
omen maat- regelen. In bovengenoeind jaar kwam 
daarin verandering. Hoewcl niet in het bezit van een 
acte van toelating (Art. 123 R.R.) voor de res. 
MSnado, maakte de pastoor, die in 1868 de 
Minahasa bezocht, op krachtige wijze propaganda, 
aanvankelijk niet zone!er succcs. Natuur- lijk bleef 
protest van. Protcstantsche zijde niet uit en daarop 
volgden weder eenige jaren van 



/ENDING (PROTESTANTSCHE). 843 

rust. Zoo bleven actie en rust elkander afwis- selen, 
totdat in 1886 do Roomschen officieel in de 
Minahasa wcrdcn toegclaten. Hoewol uit- drukkclijk 
bepaald was, dat zij vanuit Menado hun dienstwerk 
haddcn te verrichtcn cn zich daar dus moesten 
vestigen, ging niettemin een der pastoors te 
Tomohon wonen, Avaarvoor eerst veel later 
toestcmming wercl gegcven. i) De mecrmalcn 
uitgesproken voorspelling, dat de Minahasa binnen 
25 jaar Roomsch zou zijn, is niet vervuld ； 
tcgenover ruim 180.000 Protes- tanten staan niet 
meer dan een 8.000 Roomschen. Intusschen wordt 
van Protestantscho zijde ge- klaagd, dat de 
Roomsche propaganda het uit- oefencn van tucht in 
hooge mate bemoeilijkt en in het algcineen 
verstorend werkt. 

Ten Noorden van de Minahasa liggen de Sangi- 
en Talaud-eilanden. Het Evangelic is er reeds 
gcbracht door de Portugeezcn en onze vaderen 
narnen hun werk over. Na het herstel van ons gezag 
werden de eilanden nu en dan bezocht, maar deze 
reizen hadden alleen dit resultaat, dat geconstateerd 
kon worden dat de geinecnten nog bestonden, maar 
in zeer kommer- vollen toestand verkeerden. In 1855 
zone! het N. Z. G. er ccn van zijn Jlinahassische 
zendelingen heen en het zou hoogstwaarschijnlijk tot 
een geregelde bearbeiding van de zijde des Gen. 
gekomen zijn, ware het niet dat het Comity voor den 
zendeling- iverlcman (zie hierboven) zich dit ar be 
ids veld had aangetrokken. In 1857 kwamen toen de 
eerste zendelingwerklieden, 3 in getal, op Groot-
Sangi aan. lien stelde zich in verbinding met hot 
Gen. voor In- en Uitwendige Zending te Batavia en 
de uit Ned. gezonden mannen werden bcschouwd als 
onder leiding van (hl Gen. arbeidende, ook al droeg 
het niets bij in de kosten. Omdat de gemeenten uit de 
dagen der Coinp. dateerden, verleende de Reg. aan 
doze mannen een toelage van / 500. — *s jaars. 
LangzamcrJiand is deze bijdrage verhoogd, totdat ze 
ii) J900 / 1800. — bedroeg. De zendelingen 
ontvingen bovendicn ettelijke nialen geldelijken 
steun van het inmiddels opgerichte Sangi- en 
Talaud-Comile (zic aldaar)； maar van verdere 
bij<lragcn voor <len arbeid was geen sprake; voor 
v<Tloven, pensioen enz. word niet gezorgd. 

Jntusschcn, deze mannen waren uitgezonden in 
d(i «)n<l<-r8te]ling, dat zij zclvcn al« hand- in iiun 
onderhoud zouden voorzien. Nal uurlijk was <lit 
onBiogcJijk: voor timmer- Ji(：(l< n, nn；
ube)makers cnz. (nog wcl Europccschc) was en is op 
de S. cn T. eilanden nog geen plants. Daarom hebben 
sonunige zendelingen zich op cultures (<>egclcgd; 
zij namen een aantai ini. kindcren in huis, gaven 
dozen (?en bchoorlijke op voiding licteii zc in hun t 
uinen werken. De met ho<lc l)ad z(?ker iots goeds ； 
althuns men wist <r iet s gopds van te ma ken. Maar 
hot dcnkbceld <)m zendelingen in hun eigen 
onderhoud to laten voorzien block toch allerminst 
aanbevclenf,- waard. 

Van de later komenden heeft dan ook niet <-
6i)dezon weg bowandeld. En aangezicn inniid- (l('ls 
de gcineenten opbloeiden en het work zich 
uitbreidde, weid <hj toestand der zendelingen 
allengs onhoudbaar. Het reeds genoemde S. en T. C. 
Hteunde hen zooveel het kon; maar het had 

*) Zic hierover de Nederlander, nos, 2485 en 
2492 (8 en 16 Nov. 1901). 

zich alleen verbonden tc zorgen voor uitrusting cn 
passage tot Batavia van nieuwe zendelingen ； 
verdere verantwoordclijkheid had het niet op zich 
genomen. Het Gen. te Batavia had geen middelcn cn 
de Reg. verstrekte wel een toelage, maar erkende de 
zendelingen niet als ambtenaren. Voor hun 
dienstreizen, voor salaris van hulppcr- soncel enz. 
word nicts verstrekt. 

Men heeft toen overwogen de gemeenten over te 
doen aan de Ind. Kerk en de zendelingen tot 
Hulpprcdikcrs te benoemen. Dan zou dus de Reg. 
hier evenals in de res. Ambon en in de Minahasa alle 
kosten voor haar rekening hebben genomen en elke 
stimulans voor de ini. gemeenten om in eigen 
onderhoud tc voorzien en voor de zendelingen om 
haar daartoe op te wekken zou zijn vervallen. In de 
Ind. Staatskerk is aan de Ind. Christengemeenten nog 
geen besturende bevoegd- heid verlcend ； voor het 
opvoedingswerk, dat daartoe leiden moet is een 
gevestigde Kerk niet het mecst geschikte lichaam. 
Bovendien, hoewel de Reg. in Indie gunstig 
adviseerde, had het Opperbestuur in Nederl. 
bezwaar. Dientengevol- gc kwam de thans goldcnde 
regeling (zie boven) tot stand. De positie der 
zendelingen verbeterde thans aanmerkelijk en hun 
werk werd geregeld. 

Ofschoon in mindere mate dan in de Minahasa is 
toch ook op dit arbeidsveld de onderwijskwes- tie 
aan de orde geweest. Het aantal zendings- scholen 
nain gestadig toe en was in het jaar 1900 tot 95 
gestegen. Maar ook hier begon het Gouv. zijn werk, 
zoodat het aantal Reg. scholen tot 29 kloin. Even min 
als in de Minahasa ontstond hier een schoolstrijd 
naar vaderlandsch model; maar een klein getal 
kampoengs werd begiftigd met Gouv. scholen, die 
van alios ruim voorzien waren en tegenover welke de 
met geringe mid- delen cn (sedert 1895) een geringe 
subsidie in. stand gehouden zendingsscholen een 
pover figuur maakten. In de rcorganisatieplannen 
voor de Minahasa heeft men toen ook de S. en T. 
eilanden betrokken en de gang van zaken was in 
beide gewesten dezelfde; alleen met dit ver- schil, dat 
de gevallen, waarin de bevolking voor een 
zendingsschool heeft gekozen, op de eilanden 
talrijker waren. Een tc Kaloewatoe aan de Z.W kust 
van Groot-Sangi gevestigde kweekschool voorzict in 
de behoefte aan godsdienstleeraars en onderwijzers 
voor gemeenten en scholen. Het aantal Ini. 
Christcnen bedraagt ruim 80.000. De Roomscho 
propaganda heeft tot heden dit gcbiecl ongemocid 
gelaten; daarentegen is in den laatsten tijd, vooral aan 
de Oostkust van Groot-Sangi, de 
Mohammcdaansche invloed ecnigszins toegenomcn. 

Na het cindc der Padrioorlogen (1838) vroeg <le 
bevolking van Jlandailing en Angkola om 
zendelingen; dat hetTliddendoin geen stand zou 
houden gevoelde men en wegens de van de Paxlri's 
ondcrvoiiden gowcldenarijen was men van den Islam 
afkeerig. Natuurlijk kon de Reg. zclf aan dit vcrzock 
niet voldoen: maar zij had het aan een 
zendingsbestuurkunnenoverbrengen. Uit vrccs het 
fanatisme der Badri's wcer op te wckken liet zij dit 
na; het natuurlyk gevolg daarvan was, dat de Islam 
hoe langer zoo meer naar het Noorden voroveringen 
maakte. 

Hij werd in zijn loop gestuit door de Prot. 
Zending. Reeds waren twcemalen vergeefsche 
pogingen in het werk gesteld om in de Batak- landen 
door te dringen; in 1834 moesten tweo 
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Amerikanen hun vermetelheid met den dood boe- 
ten. De in 1849 door het Bijbelgen. uitgezonden Dr. 
H. N. vanderTuuk had hoogst bclang- r可ke gegevens 
voor de kennis der Bataksche taal gepubliceerd en in 
1854 was het hem gclukt tot. aan het Tobameer door 
te dringen. Na 1856 zond de Zendingsgemeente te 
Ermclo . achtcrcen- volgens 5 zendelingcn naar de 
Bataklanden ； zij was echter niet in staat hen te 
onderhouden en aanvaardde daarom gaarne do hulp 
van het Gen. voor In- en Uitwendigc Zending to 
Batavia. De zendelingen vestigden zich te 
Parfgaroetan in Angkola. 

De grootste verdienste voor de kerstening der 
Bataks heeft echter de Rheinische Missionsgesell- 
schaft te Barmen. Toen hot werk dozer Vereeni- ging 
op Borneo ten gevolge van den opstand aldaar 
voorloopig niet kon worden voortgezet (zie 
beneden), besloot men den arbeid op Sumatra onder 
de Bataks ter hand te nemen. Den 7den Oct. 1861 
vergaderden in Sipirok twee zendelingen der R. M. 
G. met der door de Zen- dingsgemeente te Ermelo 
uitgezondenen, die in dienst der R. M. G. overgingen. 
Dezen datum beschouwt men als het begin der Batak-
Zen- ding. 

In het Zuiden gelukte het een dam op te wer- pen 
tegen den Islam. Tegelijkertijd trachtte men door te 
dringen in het nog geheel heidensche, door de Ned. 
Reg. nog als onafhankelijk beschouwdc gebied, 
hetgeen ondanks de zeer ernstige moeilijk- heden, 
onder de energieke leiding van Dr. L. I. Nommensen 
gelukte. Van grootc betcekenis was hier de bonding 
van zekeren radja Pontas, die van den aanvang af den 
zendelingen genegen was en wiens overgang tot het 
Christendom het sein was voor vele zijner 
volgelingen. Groote moei- lijkheden baarde 
daarentegen liet optreden van den bekenden 
Batakschen pricsterkoning Si Singa Mangaradja, die 
in 1883 twee zendings- posten aan de Zuidkust van 
het Toba-meer in de asch legde en zelfs tot in 
Sipoholon doordrong, waar de kerk verbrand werd. 
Een en ander dwong de Reg. tot ingrijpen ； tot nu 
toe was zij steeds de Zending geuolgd; de door de 
eerste bewerkte veiligheid kwam weder aan het Zen 
dings work ten goede. Bit breidde zich geleidelijk uit 
en ornvat thans aan alle zijden het Toba-mecr. 
Tegelijker- tijd bleef men in het Zuiden tegenover 
den Islam steeds waakzaam en breidde ook daar het 
arbeids- veld uit (naar Padang Bolak)> 

Ook in dit work komen de organisatorische 
talenten van den Duitschen volksstam aan het licht; 
op geen enkel ander arbeidsveld in de Ned. kolonien 
zijn de grondslagen voor een zelfstandige volkskerk 
van den aanvang af met zooveel beleid gelegd en 
nergens is ze dan ook tot zoodanige ontwikkeling 
gekoinen. Reeds in 1882 werd een Kerkorde 
afgekondigd, die kerkeraden instelde, bene vens een 
vergfidering van afge- vaardigden der ini. 
gemcenten, die naast de conferentie der Europeesche 
zendelingen advj- seerende bevoegdheid heeft en het 
recht voor- stellen te doen, en bestemd is uit te 
groeien lot een ini. Synode. Tegelijkertijd besloot 
men tot het instelllen van het ambt van geordend ini. 
leeraar. Aan de kweekschool te Pansoer na Pitoe, 
later naar Sipoholon overgeplaatst, waar de 
leerlingen voor een niet onbelangrijk gedeelte de 
kosten van hun opleiding zelf dragen, worden zij 
(gelijk op alle andere zendingsvelden) opge- 

leid zoowel tot ini. godsdicnstleeraars als tot 
schoolmcesters. Degencn nu, die als zoodanig goed 
voldocn, en mannen blijken te zijn van aanleg niet 
allcen, maar vooral van toewijcling en ka- rakter, 
keeren nog eens naar de kweekschool terug om een 
2jarigcn thcologischen cursus te doorloopen, waarna 
zij tot pandita Batak worden geordend en het reoht 
krijgen Doop en Avond- maal tc bedienen. 

Het aantal ini. Christenen op dit arbeidsveld is 
reeds ineer dan 160.000 en stijgt jaarlijks. Het 
schoolwczen is, met uitzondering van eenige Gouv. 
scholen in het half-Mohammedaansche Zuiden en op 
twee hoofdplaatscn, geheel in handen der Zending en 
deze beijvert zich te voldoen aan de steeds hoogere 
cischen, die haar gcsteld worden door den 
maatschappelij- ken vooruitgang, mede een vrucht 
van haar optreden. Zij onderhoudt een groot 
Zendings- hospitaal te Taroetoeng onder leiding van 
twee zendeling-^artscn, waar de familieleden der 
verpleegden voor het voedsel der patienten moeten 
zorgen. In een leproserie tracht zij hot lot der 
inelaatschen te verzachten, terwijl een 
ambachtsschool de maatschappelijke ontwikke- ling 
bevordert. 

Waakzaamheid tegenover den Islam bl可ft 
dringend noodig； overgangen van het Christendom 
tot den Islam, die op andere zendingsvelden bijna 
niet voorkomen, zijn hicr onder de Bataks niet 
zeldzaam. 

Tot op het jaar 1864 bleef het Gen. voor /»- en 
Uiltvendige Zending de drie andere door He 
Ermeloosche Zendingsgemeente uitgezonden ar- 
beiders onderhouden. In dat jaar nam het Jav«- 
Comili te Amsterdarr de zorg voor hen op zich. Een 
van hen, de Heer J. Damincrboer, is n<»g in leven en 
was er tot 1918 gevestigd te Hoet a Rimbaroe ten 
Noorden van Padang Sidimpocan. Het aantal 
zendingsposten is hier met nog two- vermeerderd en 
het moeilijke werk onder Mo- hammedanen wordt 
zooveel mogclijk in aansJiii- ting aan dat der R. M. 
G., met een tc gcri 11 / aantal arbeiders voortgezet. 

In het jaar 1869 vestigde zich do Doopsgeziudc 
Zendingsvereeniging aan de Zuidclijkste gnui van 
het gebied der Bataks in het ]andschaj)Pa- kant6nzin 
de afdeelingcn Mandailing en Angkol.i. 
De^ljevolking is hicr geheel geislajnisccrd, meb 
uitzondering van de Oeloe's, die, gelijk bekend is, op 
cen zeer lagen trap van ontwikkeling staan. Onder 
zeer moeilijke oinstandigheden wordt het werk hier 
voortgezet. Men is te ver verwijdcrd van het 
arbeidsveld der R. M. G., dan dat men zich daarbij 
zou kunnen aansluiten on profiteeren van den indruk, 
dien cen geslnagd work maakt. De verkregen 
resultaten zijn dan ook nog goring. 

De tot nu toe besproken arbeidsvclden zijn die, 
waar het werk is geslaagd voordat de voor het 
Christendom gunstige geestesstrooming begon, die 
zich thans bijna onder alle nog heiden- sche volkcn 
openbaart. Het is niet mogelijk cen dergelijkc 
beweging, vooral daar zij nog in vollen gang is, reeds 
nu juist to beoordeelen of te zeggen, waartoe zij zal 
leiden. To ch kunnen de voJgcnde opmerkingen 
geinaakt worden. 

Het animistisch heiclendom is in zijn wczcn 
conservatief. Het bestaat vooral in de verccring van 
de geesten der voorouders, wicr inzettingen 
gehandhaafd jnoeten worden en die alle afwij- king 
daarvan aan hun nakomelingen straffen. 
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Met doze inzettingon komt do opdringen do 
cultuur in conflict. Men verwijt dikwerf der Zending, 
dat zij het gecstelijk bestaan der Inlanders verontrust 
cn hun vreemdo geloofsvoor- stellingen tracht op te 
dringen. Men vergeet, vooreerst dat het werk der 
Zcnding van zeer bc- sebeiden omvang is cn dat zij 
niet beschikt en ook nict besch汰ken wil ovei- eenig 
uitwendig dwangmiddel. De Rcgeering daarentegen, 
en niet winder de Europeesche planter, industrieel en 
koopman vei'kceren meestal in de meening, dat zij 
allecn op maatschappelijk gebied optreden cn het 
gecstelijke onaangeroerd laten； zij verge- ten, dat 
deze beide terreinen bij den Inlander op het 
allernauwst verbonden zijn, zoodat men onmogelijk 
tegelijkertijd bet eene betreden en het andere 
ongemocid laten kan. Door onbekendheid met dezen 
toestand treden deze machten met veel minder 
omzichtigheid op dan de Zending; bovendien 
beschikken zij over dwangmiddelen, waarvan zij 
desnoods gebruik roaken. Veel meer dan door de 
Zending en op veel uitgebreider schaal wordt dus 
door de Reg. en door den Euro- peeschen landbouw, 
handel en Industrie het geestelijk bestaan der 
inlanders in beroering gebracht. Nu is het bekend, dat 
ongeveer sedert het jaar 1904 onze bemoeienissen 
met de Buiten- bezittingen buitengemeen zijn 
toegenomen. St reken, waar men vroegcr van de 
“Kompania" alleen had gehoord, maar zich niet om 
haar be- kommerde, zijn in korten tijd onder onzen 
in- vloed gebracht en ondergaan de zegenrijke wor-
king daarvan in toenemende mate. De politieke en 
inaatschappclij ke tocstand ondergaat daar- door een 
ingrijpende verandering en dit op zich- zelf is voor 
de religie des volks van overwegend belang； maar 
bovendien wordt menigmaal deze laatstc rechtstreeks 
aangetast door het afschaf- fen van heksenprocesscn, 
godsoordeelen, kop- pensnellen, uit cen 
inaatschappclijk oogpunt vcrdcrfelijkc offerfeesten 
enz.. 

Het zou zeker cenzydig en oppervlakkig zijn i|<_- 
gecstesstrooming, waarvan wij thans gaan prckcn, 
aHcen aan deze factoren toe to schrijvcn; maar dat ze 
daarop van grooten invlocd zijn mag •-■■•ruht 
worden aangenomen. De Inlander kan nu /.ijn ad at 
niet nicer ovcral in alle opzichtcn vol- ".•JI ； liij 
nioet soms broken met do „inzcttingcnder •. ”“rv；
idcrcn''. Adat en religie zijn voor hem bijna ynonicjnc 
bogrippen； ccn verandering van de <i rhtc Icidt dus 
noodzakelyk tot wijziging der laatstc. 

Jloiidt nieii dit in het oog, dan kan het gecn \ er 
wondering baren dat in de laatstc jaren op bijna allo 
zcndingsveldcn, waar vroegcr het work met 
onvruchtbaarheid gcslagen schccn, thans <1(- dcur 
voor de prediking van het Evangclio geo pend is. Het 
komt er nu op aan dit verschyn- sel op zijn juistc 
waarde to schatten cn er party van te trekken. 
Natuurlijk Jiebbcn wij hicr niet te docii met een 
welovcrwogcn overtuiging om- trent <lu 
voortreffclijkheid van het Christendom; men kent dit 
teniauwernood. Maur terwijl meji voorloopig blijft 
gelooven aan het bestaan cn den invlocd (lor geesten, 
heeft mon niettemin den moc<l met hun inzettingon 
te broken on hun toorn Lc trotscorcn, vertrouwciide 
op de hoogere inacht van ccn andcrcn God, wiens 
inzettingon men thans gaat volgon. 

Do hcidcnschc bevolking vnn onze kolonien «laat 
dus op een tweesprong; zij moet kiezen 

tusschen Christendom cn Islam. De laatste stelt 
minder zedelijkc eisehen, is daardoor gemakke- lijker 
cn heeft voor den Inlander dit voordeel, dat bij de 
godsdienst is van een cultuurvolk, dat de Reg. hem 
eerbiodigen moet cn ook cerbiedigt en. dat de 
Inlander, door horn te aanvaarden, althans op 
geestelijk gebied zich vrijwaart voor den in- vloed van 
den Europeeschcn overheerscher. Niettemin kicst de 
inlander bijna overal waar hij, zij het ook maar 
oppervlakkig, met het Christendom in aanraking is 
gekomen, voor dit laatsto partij. 

In het licht van deze opmerkingen moeten de 
toestanden beschouwd worden op de arbeids- velden, 
die wij thans achtereenvolgens noemen. Wij gaan 
daarbij van het Westen naar het Oos- ten. 

Sedert het jaar 1890 werkt het Nederlandsch 
Zendelinggenootschap in het gewest Oostkust van 
Sumatra. De besturen van eer aantal daar gevestigde 
tabaksmaatschappijen, de be- teekenis van het 
zendingswerk voor den maat- schappelijken 
vooruitgang der inlanders erken- nende, stelden ccn 
som gelds ter beschikking van. het Gen., dat daarvan 
dankbaar gebruik maakte. Aanvankelijk kon men zich. 
alleen vestigen in het gebied van den Sultan van Deli, 
op de helling van het gebergte, dat de Karo-hoogvlakte 
van de lage kuststreek scheidt. fiet gelukte onder de 
daar wonende Karo-Bataks het voortdringen van den 
Islam te belettcn. In 1904 (nadat de Reg. aan de 
eindelooze vechtpartijen aldaar een eind had gemaakt) 
kon ook de hoogvlakte ten N. van het Tobameer, het 
stamland der Karo-Bataks, bezet worden. Het aantal 
zendingsposten be- draagt thans 6. Op de hoogvlakto 
is een kweek- school gevestigd voor ini. 
godsdienstleeraars en onderwijzers. Het aantal 
Christenen neemt slechts langzaam toe. De 
veranderingen, die hier in korten tijd tot stand zijn 
gekomen, zijn zoo groot cn de maatschappelijkc 
vooruitgang trekt zoozeer de aandacht der bevolking, 
dat de bclangstelling voor de gecstelijke goederen 
daaronder schade lijdt. Bovendien is waakzaam- heid 
tegenover den Islam noodig. Wanneer dit arbeidsveld 
bijtijds met een behoorlijk aantal zendelingen bezet 
wordt, mag men omtrent de toekoinst goede 
verwachtingen koesteren. In 1915 is een z.g. 
hulpziekenhuis opgericht ; het staat onder leiding van 
cen Europeesche gediplomcerde vcrplcegster. Ecn 
door de Zending opgcrichtc leproserie wordt nu door 
het landschap bekostigd en door een zcndeling be- 
stuurd. Zooveel mogelyk wordt samengewerkt met do 
zendelingen der R. M. G.» en vooral met liet to Leiden 
gevestigde Batak-Instituut (zie aldaar). 

In 1862 sprak de Reg. den wcnsch uit, dat de 
Itheinischc Missionsgcscllschaft de Zending op het 
ciland Nias ter hand zou neiuen. Men was cr niet In 
geslaagd een oind to maken aan do voortdu- rende 
onluston aldaar en liooptc nu xnet geeste- Ijjkc 
middclen zijn docl te bereiken. Aan het ver- zoek word 
gecn gevolg gegoven, maar tocn een der van Borneo 
verdreven zendelingen, die zich te Padang had 
gevestigd, daar met een talrijko kol^iie Niassers in 
aanraking was gekomen, sprak bij tegenover zijn 
bestuur den wensch uit, zich op Nias tc vestigen, ten 
cindo daar de taal te lecren, hetgeon hem werd 
toegestaan. In 1866 • trok hij dorwaarts. Jarenlang 
heeft men hior met 



846 ZENDING (PROTESTANTSCHE). 

taaie volharding gearbeid. De vruchten bleven I niet 
geheel uit, maar ze waren goring in verhou- ding tot de 
vele opofferingen. In 1908 waren er | een 10.000 
Christenen. In het daaropvolgende jaar echter begon de 
beweging naar het Christendom en thans stijgt het 
aantal gedooptcn jaarlijks met vele honderdtallen. Het 
getal zendelingen is onvoldoendc; nietteinin gelukt het 
met behulp van inlandsche voorgangers den toestand 
vrijwel meester te blijveu. In 1899 is cen kerkorde 
afge- kondigd naar het voorbeeld van die op Sumatra
； een seminarie voorziet in de behoefte van in- 
landsch personeel; de gemeenten worden opge- voed 
tot zelfonderhoud. In 1916 begon op Nias een 
merkwaardige beweging, die tot verdieping van het 
geestelijk leven in de gemeenten en tot verhooging van 
het moreel peil leidde. 

Ook op de Mentawei-eilanden en Enggano volgde 
de Rheinischc Missions gesellschaft uitnoo- digingen 
der Reg. Op eerstgenoemde groep waren de toestanden 
als op Nias ； in 1901 vestigde zich ald&ar zendeling 
Lett, die er op zeer verdienste- lijke wijze arbeidde, 
maar in 1909 verraderlijk werd vermoord. In politiek 
opzicht zijn de toestanden reel verbeterd; in den 
laatsten tijd schijnt ook het Evangelie er eenigen 
ingang te vinden. Op Enggano dreigt de 
oorspronkelijke bevolking uit te sterven; de 
maatregelen der Reg. daartegen bleken vruchteloos en 
in 1900 riep zij de hulp der Zending in, die 3 jaren later 
haar arbeid begon. Hoewel in sommige Christen 
families reeds eenige gezonde kinderen geboren 
werden, zal men to ch van de oorspronkelijke 
bevolking, die in 1903 niet nieer dan 290 zielen telde, 
wel niet reel meer kunnen behouden. Ten- gevolge van 
immigratie telt het eiland thans on- geveer 450 zielen, 
van welke meer dan de helft gekerstend is. 

Het Lulhersche Genootschap voor In- cn Uit- 
wendige Zending arbeidt sedert 1889 op de Ba- toe-
eilanden onder de daar gevestigde Niassers. De 
berichten omtrent den voortgang van den arbeid luiden 
gunstig. 

De Engelsche zendeling Med hurst, die sedert 1819 
vooral op Java onder Chineezen en Ma- leiers werkte, 
kwam op een van zijn vele reizen op Borneo en 
dientengevolge publiceerde ]iij in een 
zendingstijdschrift in 1830 een artikel, waarin hij de 
aandacht der Europeesche Christenen op dit 
arbeidsveld vestigde. Dit had ten gevolge, dat in 1834 
de Hheinische Missionsgesellscltajl twee zendelingen 
derwaarts afvaardigde, die echter ingevolge door de 
Reg. geopperde be- zwaren eerst in '36 zich te 
Bandjermasin konden vestigen. Sedert is op deze 
hoofdplaats het werk vooral onder Chineezen geregeld 
voortgezet en later werd hier een seminarie tot 
opleiding van Ini. hulppersoneel gevestigd. 

Ter wille van de Dajaks echter vestigde men het 
oog op het binnenland. In 1838 trokken twee 
zendelingen derwaarts. Met buitengemeen groote 
moeilijkheden heeft men er te kampen gehad, zoowel 
ten gevolge van de onder de inlanders heerschende 
toestanden, als door de zeer ver- strooide Jigging 
hunner kampoengs en het onge- zonde klimaat. Toeh 
ging het work er geregeld voort. In 1859 had men er 10 
posten met Europeesche zendelingen en was men op 
uitbx-eiding bed a ch t. Ten deele was dit resultaat 
verkregen door het loskoopen van pandelingen, een 
ook elders gevolgde methode, die ongetwijfeld door ' 

ernstige bezwaren gedrukt wordt (ineermalon is den 
zendelingen verweten, dat zij slavenhouders waren), 
maar waardoor toch ook goede resul- t-aten voor de 
verbreiding van het Evangelic verkregen zijn, b.v. 
doordat do zendelingen op deze wijze zich geschikto 
ini. lielpers verwierven. De Reg. toonde den arbeid te 
waardeeren cn steunde dien waar dit kon. 

Toen kwam de opstand van 1859. Hi) was 
veroorzaakt door politieke vermkkelingcn en tegen 
allc Europeanen gericht. Vele Regeerings- 
ainbtenarcn en Europeesche particulieren wer- den 
gedood. Eenige zendelingen werden bijtijds door hun 
bevriende hoof den gewaarschuwd, maar niettemin 
sneuvelden van hen 4 mannen, 3 vrouwen en 2 
kinderen. 

Een aantal Christ. Pajaks waren uit het bin- n Onia 
nd mede naar Bandjermasin gevlucht; de Reg. gaf 
hun gelegenheid zich te vestigen tc Kwala Kapoeas, 
maar stond eerst in 1866 toe, dat ook een 
Europeesche zendeling zich bij hen voegde. Sedert 
dien drong men al verder en verder in het binnenland 
door. Door het aan- schaffen van motor vaartuigjes 
verminderdc het tijdverlies ten gevolge van de lange 
reizen althans eenigszins. Maar het werk blcef rij k 
aan teleurstellingen. Men kwam wel eenigszins voor- 
uit, maar toch niet op een 5vijze, die eventedig was 
aan de inspanning. 

Eindelijk kwam ook hier verandering. Het begon 
in 1904 tc Kwala Koeron aan den bo ven- Kahajan. 
De opwekking ontstond nog voor de nieuwe politieke 
koers tegenover de buiten- bezittingen zijn invloed 
kon oefenen. Toen deze zich deed gevoelen, breidde 
zich de beweging voortdurend uit en thans is ze nog 
in vollen gang. Het getal der Christenen stijgt van jaar 
tot jaar. Het aantal zendelingen is onvoldoende en lict 
seminarie levert nog niet genoeg hulpkracht(；n af. 
Men doet wat jnogelijk is o)n in dezen to<-- stand 
verbetering te brengen. Te Kwala Kapoeas is een 
timmerschool govesligd en tc Kwala Koeron een 
drukkerij, waar een maandblad wordt uitgegeven, dat 
druk gelezen wordt. 

Bijzondere aandacht trekt sedert veel jaren het 
werk in Midden-Celebes. De Ass. Res. van Goron- 
talo, Baron Van Hoevoll, en Ds. Wielandf, des切ds 
predikant tc Mcnado, vestigden de aan- dacht van het 
Nederlandsch Zendelinggenootschny op dit 
arbeidsveld. Sedert 1891 werkt hi(?r Dr. A. C. K r u 
y t, sedert 1894 bijgestaan door Dr. N. A d r i a n i, 
afgevaardigde van het Nederl. Bijbelgenootschap. 
Bcidc mannf-n hebben de resultaten van hun 
grondige studio van land en volk necrgclegd in het 
stunduardwerk ,,dc Bare'。spxekende Toradja's van 
Midden-Cel<■- ])cs''. Hun ernstige studieu zijn aan 
den arbeid ten goede gekomcn. Aanvankdijk werden 
zij door de bevolking met koclheid ontvangen ； door 
hun allengs verkregen kennis van wat den 
Toradjainteresseert, verwierven zij zich })un achting 
cn nam hun invloed toe, lietgeen vooral bleek in 
1905, toen de Reg. zich gedwongen zag een eind te 
niaken aan den invloed der vorstin van Loe woe (aan 
de golf van Bone) en het een der zendelingen geluktc 
allo vijandige kampoengs op enkele na te bewegen de 
wapencn neer te leggen; later zelfs die af te geven. 

Toch heeft het tot 1909 geduurd eer de ecrstc- 
lingen zich licten doopen; maar toen waren lict er dan 
ook 182. Menigmaal heeft men onder - 
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vonden, dat de bekecrlingen door hun volks- 
genooten beschouwd werden als liedon, die zichzclf 
buiten de volksgemcenschap (onder een nog 
communistisch voelcnd volk zoo sterk) hadden 
geplaatst, ten gevolgo waarvan zy alien invloed op 
hun omgeving verloren. Veol guns tiger wordt de 
tocstand, als men met doopen ]<an wachten, totdat 
do publieke opinie zich ten gunste van het 
Christendom begint te keeren. Dat is in Midden-
Celcbes gelukt; vandaar het groote aantal 
doopcandidaten in 1909. Sedert dien neemt het 
aantal Cliristencn gestadig toe. Inmiddels is het 
aantal zendingsposten gcbracht op negen. 
Aanvankclijk werkte men met Mina- hassische 
liulpkrachten, die uitnemende diensten bewezen en 
nog bcwijzen. Thans is aan den Zuidelijken oever 
van het Poso-mecr ecn kweek- school gevestigd, die 
reeds de eerste ini. hulp- krachten uit Midden-
Celebes zelf heeft afgelcverd. Van den a an vang af 
heeft men er voor gezorgd, dat de grondslagen 
gelegd worden voor een nationale Kcrk en is op 
zelfonderhoud dor gemeen- ten aangestuurd. 

Ook de streken, grenzende aan het gebied, dat de 
N. 7i. G. bezet heeft of eerlang bezetten zal, worden 
allengs van zendelingen voorzien. 

In het Paloe-dal (afdceling Donggala) werkt het 
Leger des Hells. Aan toewijding ontbreekt het onder 
de door deze vereeniging uitgezondenen zeker niet
； of de door het Leger gevolgdo methode voor den 
arbeid onder animistischc heidenen bruikbaar is, 
wordt door sommigen betwijfeld. 

De Gcrefor/neerde Zendingsbond heeft zich de 
afd. Loe woe tot arbeidsveld uitgekozen. De eerste 
zendcling. de heer Van de Loosdrecht, werd in 1913 
uitgezonden en vestigde zich in 1914 tc Rantepao. 
Een jaar later volgdc ecn tweede, terwijl een 
gediplomeerd onderwijzer is uitgezonden voor de 
opleiding van ini. hulp- personeel. De heer Van de 
Loosdrecht werd in 1917 veruword. Het 
Nederlandsch Bijbelgenoot- schap zond n a ar dit 
arbeidsveld zijn tweeden afgevaardigde Dr. II. van 
dor V e e n. 

De NeJcrlawd.sehe Zendingsvereeniging, die ge- 
durende de ccrst<! 57 jaren van ha ar bestaan zich 
tot West-Java had beperkt, zond in 1915 naar hot 
Zuidoostclijke gcdccltc van Cclcbos c<*n 
zendcling, <lic zich te Roe in bia vestigde. 

Ook de hidischc Kcrk maakt zich op dit 
arbci<lsvcl(l verdienstelijk. De predikantvan Ma■: k 
ass er Iconic op zijn dicnstrcizen de tocstanden 
kennen en b(!grccp dat hij het mogclijkc moest docn 
om de isJamisettring van de nog hcidensche 
stammen tc voorkomcn. Hij bezette ccn aantal 
kanipoengs met Amboneesche goeroes en bc- 
werkte de aanstelling van twee nieuwe hulp- 
predikers, aan wio Loowock (N.O.-Celebes) en 
Maniasa (W.-Cclebes) als stand plaatson word on 
aangewczen. 

In het landschap Bola&ng-Mongondou, gren- 
zend aan de Minahasa, bestond reeds in de dagen dor 
Comp, ecn school en een kleine gemeente. Ju 1689 
was er een chrislen-radja. De school bleef, hoc 
gebrokkig ook verzorgd, in stand tot 1835; maar 
toon de lautste onderwijzer stierf, kwiun er ondanks 
hcrhaald verzoek van den radja, geen opvolger. 
Allengs maakte nu de Islam vordcringen vooral 
onder de aanzienlijkon. 

Door den gelukkigen voortgang van het zen- 
dingswerk in de Minahasa werd de aandacht ook op 
Bol.-Mongondou gevestigd. In 18G6 deden 

een twcctal zendelingen van de Minahasa uit ecn rcis 
dcrwaarts; zij vonden er ecn kolonio van 
Minahassers, en brachten bclangrijke gegevens 
omtrent taal, land cn volk mode. Het N. Z. G. was 
bercid zijn bcmoeienissen ook tot Bolaiing- 
Mongondou uit te strekken; maar do Reg. vreesde 
voor Mohammcdaansch fanatismo en weigerde de 
vcreischtc toestemming. 

In 1904 vcrzocht de radja om een tiental Gouv. 
scholen. De Reg. ging cr niet op in, maar bracht het 
verzoek over bij het Nederlandsch 
Zendelingge7ioot3chap. Dit zond een zendeling dcr- 
waarts- en weldra waren er 16 scholen met bijna 1400 
leerlingen. Dat de radja tegen dozen gang van zaken 
geen bezwaar had, is duidelijk ge- bleken, toen hij het 
Gen. verzocht om een zendeling-onderwijzer voor 
een Hollandsch Inlandache school. Aan dit verzoek 
is voldaan in 1913. Het Gen. betaalde uitrusting en 
passage; het hield aan zich het recht den onderwijzer 
te alien tijde terug te roepen, wanneer het daarvoor 
aan- leiding heeft; overigens komt de school voor 
rekening der landschapskas, welke echter soms 
daaruit ecnig voordeel trekt. Het aantal leerlingen is 
meer dan 150. 

Ondanks de van hoogerhand geoefende pressie 
was een dccl van het eigenlijke volk nog niet tot den 
Islam overgegaan. Deze heidenen zijn thans 
nagenoeg alien voor het Christendom gewonnen. 

Op het eiland Soemba is het Christendom het eerst 
gebracht door Savoeneezen, die zich daar vestigden. 
en die nu en dan bezocht werden door den op Savoe 
arbeidenden zendeling van het N. Z. G. Zoo 
ontstonden er tusschen 1873 en '78 twee geineenten. 
Later heeft de Gereformeerde Zendingsvereejiiging 
er korten tijd gearbeid, van wie de Christ. Geref. 
Kerk hot work weder over- nani, om het op haar beurt 
over tc dragen aan de Gerejormeerde Kerken. Deze 
hebben den arbeid met kracht aangevat. Daar ook de 
Reg. haar bemoeienis tot dit eiland heeft uitge- strekt 
en in het vroeger nog zeer onrustige bin- ncnland 
ordelijke toestanden heeft geschapen, is nu ovcral 
gcrcgeld werken mogelijk. Hoewel aanvankclijk de 
resultaten onder de eigenlijke bewoners van Soemba 
nog uiterst gering zijn, is cr toch reden ook hier voor 
de toekomst goede verwachtingcn te kocsteren. 

Aan de Noordkust van het eiland Boeroe aan de 
baai van Kajeli bestaan sedert dcTHagen'^er Comp. 
Christengemeenten. In 1882 vestigde zich een Gouv. 
ambtenaar aan de Zuidkiist (Tifoe- baai), cn toen 
ontstond ook hier een be- weging naar het 
Christendom, die een der Hulp- predikers op Ambon 
aanleiding gaf er eenige goorocs lieon to zonden en 
later con aantal lieden te doopen. Dit arbeidsveld 
werd in 1885 door de Utrechtsche 
Zendingsvereeniging overgenomen, aan welko in 
1915 ook do geineenten aan do Noordkust werden 
overgedragen. Hot werk heeft zich op vcrblijdcndo 
wijze ontwikkeld. De toe- vlocd van doopcandidaten 
bij den aanvang van dit werk doct voor groote 
oppervlakkigheid vreezen; niettemin kunnen de 
geineenten als gevestigd beschouwd worden. Ook in 
het binuon- land is thans een zendingspost gevestigd. 
Mede op dit eiland is door do nicer intensieve 
bestuurs- bemocicnis reeds het een cn ander ton 
goede veranderd; er is rodon van de toekomst nog 
meer te verwachtcn. Intusschen is ecn zeer ernstig be- 
zwaar, dattengevolgc van immoralitcit zoowol als 
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van oude opvattingen ten opzichte van de meest 
gewenscht geachte huwelijkeii het bevolkingscijfer 
gestadig daalt. Zoowel voor do Zending als voor het 
Bestuur is hicr nog een belangrijke taak te verrichten. 

De destijds zeer geringe resultaten van het Zen- 
dingswerk op Nieuw-Guinea deed de Uirechtsche 
Zendingsverccniging in 1866 besluitcn den arbeid Op 
Halmahera. te beginnen. Op het Noordclijk schi
 rerd onder de Galdlareezen een 
zendingspost gesticht, waar het aantal ge- doopten 
cchter na ruim 30-jarigen arbeid nog geon 200 
bedroeg. Elders in de omgeving in het werk gcstelde 
pogingen mislukten geheel. 

In 1897 evenwel kwam er verandering. Noord- 
Halmahera behoort tot het Sultanaat van Ter- 

Vrocger had het zijn eigen vorstenliuis, maar 
dit werd door de Ternatancn op zij ge- schoven. De 
bevolking beschouwt deze laatsten als indringers, en 
zag met leede oogen, dat ge- leidelijk de eigen 
hoofden werden vervangen door Ternataansche 
grooten, die den Islam be- lijden. Alleen in het district 
Tobelo was dit nog niet gelukt. Toen nu daartoe een 
poging in het werk werd gesteld wist de op zij 
geschoven en naar Ternate verbannen SSngadji 
vandaar te ontkomen en veel volks om zich te 
verzamelen. Door het tactvol optreden van zendeling 
A. Hue ting, die zichgeheelongewapenddesnachts 
iiaar een eiland begaf waar geheime samen- komsten 
gehouden. werden, werd een opstand voorkomen en 
stelde de verdreven Sengadji zich ter beschikking van 
den vertegenwoordiger van het Ned. Ind. 
Gouvernement. Dit was thans omtrent den waren 
toestand beter ingelicht dan bij een vorige 
soortgelijke gelegenheid (1878) en liet zich niet meer 
als handlanger gebruiken van het Temataansch 
Bestuur； de onrecht- vaardig behandelde Sengadji 
werd cl us in zijn rechten hcrsteld. 

Evenwel, een dergelijke beweging heeft steeds 
bovendien een godsdienstig karakter. De Sengadji 
werd vergezeld van een toovenaar, die beweerde met 
de geesten der voorouders in verbinding te staan en 
den lieden groote voordeelen beloofde. Toen deze 
ontmaskerd was, meldde zich de SSngadji en weldra 
een groot aantal zijner volgelin gen aan voor den 
Dopp. De beweging verspreidde zich in korten tijd 
langs de geheele Oostkust van het Noordelijk schier- 
eiland; later ook naar de Westkust en naar de beide 
Oostelijke schiereilanden. In de behoefte aan ini. 
personeel trachtte men te voorzicn door Ambonsche 
goeroes. Thans is te Tob61o een kweekschool 
gevestigd； bovendien is er een timnierschool 
opgericht, benevens een hulp- ziekenhuis. Vele 
gemcenten hebben klapper- tuinen aangelegd, 
waarvan de opbrengst be- stemd is om te v oorzien in 
de uitgaven voor kerk en school. Bovendien heeft de 
U. Z. V. zelf een klapperplantage, waarmede zij 
allereerst de zedelijke en maatschappelijke belangcn 
der bevolking tracht te bevorderen. 

Het aantal Christenen bedraagt thans ruim 7000. 
Na de talrijke overgangen van den eersten tijd is er 
wel geen stilstand ingetreden, maar de vooruitgang 
gaat toch in een aanmerke- lijk trager tempo. Oorzaak 
daarvan is zeker mede, dat Halmahera eerst later 
geprofiteerd heeft van de meer intensieve 
bemoeienissen van- wege het Ned. Ind. Gouv. met de 
Buitenbezit- 

tingen. De geheime tegcnwcrldng van Ternate, die 
o.a. aanleiding gaf tot den moord op den controlour 
Agerbeek, heeft ten slotte ver- 响dering van den 
Sultan ton gevolge gehad en vertrouwd mag worden, 
dat daarcloor aan vole wantoestanden een einde zal 
worden gemaakt. Dit zal ongetwijfeld aan het 
zendingswerk ten goede komen. 

Het oudste arbeidsveld der U. Z. V. is Nieuw- 
Guinea. De Comm, voor den zendeling-werkman 
had in 1855 derwaarts 2 mannen gezonden, C. W. O 
11o w en J. G. Geissler. De eerste over- iced spoedig; 
de tweede zette te midden van ontzettende 
ontberingen en bezwaren zijn werk voort tot 1870. In 
1862 zond de U. Z. V. haar eersten zendeling 
liierheen. 

Het duurde-tot 1907 eer er belangrijke vruch- ten 
van den arbeid werden aanschouwd. De toestanden 
waren voor het zendingswerk niet gunstig. De 
bevolldng was ruw en zwerfziek; 
kopponsnellerstochten, hier ,,raak" genoemd, met 
kinderroof waren aan de orde van den dag. In naam 
was men onderworpen aan den sultan van Ternate, 
maar aangezien de Ned. Ind. Reg. slechts nu en dan 
een schip zond om de vlag te vertooncn, deed ieder 
feitelijk wat liij wildc. Niettcmin slaagden de 
zendelingen er in op vier plaatsen in de 
Geelvincksbaai kleine kringen om zich te 
verzamelen,, waaronder vooral de gemeente op het 
eiland Mansinam in de Doreh- baai nioet genoemd 
worden, die bij den aanvang dezer eeuw ruim 200 
ziclen telde. Slechts voor een klein gedeelte waren 
deze gemeenten ont- staan door loskoopen van 
geroofde kinderen, cen methode, die natuurlijk 
ernstige bezwaren met zich brengt, maar waartoe de 
zendelingen menigniaal uit medelijden zich 
gedrongen ge- voelden. 

In 1898 besloot de Reg. eindelijk tot vestiging van 
een bestuursambtenaar. Deze had e<-n 
buitengemeen uitgestrekt gebied ondcr zijn toe- zicht 
cn zeker moet voor een decl daaraan worden 
toegeschreven, dat zijn invloed eerst langzaam 
doorwerkte. 

In het eind van 1906 en in het begin van 1907 
begon hier de beweging naar het Christendom. Over 
het geheele eiland zoowel langs de Noord kust tot aan 
de Humboldtsbaai als aan d<- Zuidwestkust staat 
thans de deur voor het Evangelic open. De bevolking 
is ovcral berci<i goeroes te ontvangen; zij bouwt 
woningen voor hen en richt gebouwen op, die voor 
kerk cn school dienst kunnen doen. Met veel tc 
geringe middelen en werkkrachten tracht de U. Z. V. 
zoo goed mogelijk in de bestaande behoeften te 
voorzicn. De vooruitzichten zijn voorloopig gunstig. 
Het aantal Christenen bedraagt thans 7000 en cr zijn 
109 scholen. Beide cyfers stijgcn voortdurend. 

Op de tot nu toe besproken arbeidsvelden komen 
de zendelingen wel is waar herhaaldelijk met 
Mohammedanen in aanraking, maar de eigen - lijke 
zending onder dozen concentreert zich ech- ter op het 
eiland Java. Zooals bekend is levert ze veel meer 
moeilijkheden dan die onder heide- nen. Neemt men 
dit in aanmerking, dan. kunnen do resultaten op Java 
zeer bevredigend worden genoemd; nergons elders 
vindt men als hier een arbeidsveld met ongevecr 
28.000 bekeerde Mo- hammedanen. 

De 0. I. C. is aan het werk op dit eiland niet 
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toegekomen; de voortdurende oorlogen verhin- 
derden zulks en waarschijnlyk zou mcnookzondcr 
dezc den zendingsarbeid onder Mohammcdancn niet 
hebben durven aanvangen. De gcmcenten Tocgoc en 
Depok (zie aldaar) bij Batavia zijn niet de vrucht van 
eigenlijk zendingswerk. 

Scdert den aanvang van zijn werkzaamhcid in 
Indie heeft het N. Z. G. zijn aandacht aan Java 
gewijd. Van de clrie in 1814 uitgezonden zendo- 
lingen bleef alleen Bruckner daar achter. Hij ging 
over in dienst der Engclsche Baptisten en in 1831 
kwam zijn vertaling van het N. T. gereed. De 
verspreiding were! echter verboden. Inmiddels zette 
wel Dr. G e r i c k c (zie onder 
BIJBELGENOOTSCHAP) zijn work voort, maar tot 
eigenlijken zendingsarbeid kwam het niet. De Reg. 
vreesde voor het opwekken van fanatisme en onder 
de zendingsvrienden ont- stond langzamerhand de 
voorstelling, dat de arbeid onder Mohammedancn 
hopeloos ；Het werk is dan ook aaugevangen zondcr 
daar- toe uitgezonden en gequalificcerde 
zendelingen. EenWcstfaalsche horlogemaker, E mde 
genaamd, was naar Indie getogen, omdat men hem 
ver- teld had, dat daar eeuwige zonier heerscht, het- 
geen hij op grond van Gen. 8: 22 (Voortaan al de 
dagen dei' aarde zullen.... zomer en winter .... niet 
ophouden) niet wilde gelooven. Hij zou het nu zclf 
gaan onderzocken. Toen zende- ling Kam (zie bo 
ven) op zijn doorreis naar de Molukken to Socrabaja 
op scheepsgelegenheid wachtte (1817), geluktc het 
hom eonige ernstige Christenen tot ecn 
aancengcsloten kring te ver- eenigen, vanwelke E. de 
ziel was. ') Men noemde hen „dc vromcn van 
Soerabaja',. Tot hun adep- ten behoorde zekere C. C 
o o 1 e n, zoon van een Russischcn vader cn een 
Javaansche moeder, die zich weklra als landheer 
vestigde ter plaatse, waar thans Ngoro ligt (in het 
Zuiclwcstclijke gc- deeltc van de res. Soerabaja). 
Onder de opge- zetenen van zijn landgoed begon hij 
te evange- liseeren. Zijn gedachtenwercld was voor 
drickwart die van ecn Javaan, en hij sloot zich in zijn 
prediking bij heji aan op ecn wjjze, waardoor hij 
wczen- lijkc b(!xta))(l(leelen van het Christendom 
verwaar- loosdc, maar op zijn gehoor die pen inclruk 
maakte. Men beschouwde he in als een gocroe, die 
cen nidiiwc ngelmoe (zie aldaar) verkondigde, 
waarvan de rapals waren de Tien Geboden, het 0nz<3 
Vader cn do Twaalf Geloofsartikelcn. Dat Coohn zclf 
dezc opvatting heeft begunstigd is niet hcwczcn en 
niet waarschijnlijk; wel dat zijn volgrlingcn zijn 
prediking op dezc wijze opvatten. Verse hi Hondo 
van dezen, onder wie sorn inigen, die vroeger als 
wajangvertooners (dalang) bekend waren, 
verkondigden zijn leer in breeden kring. Aan 
gemeentevoriBing heeft C. nooit gcdacht； zclfs 
heeft hij niet clan no ode to«^gestemd in het doopen 
van zijn volgclingen; zijn geheelo werk droeg een 
ijnprovisatoriscli karakter; a an ecnigc afschei- cling 
tusschen Christenen on Mohammedancn dacht hij 
niet. Deze laatsten offeren ook thans nog op zijn graf 
coren hem evenzeer als de (Jhrislcnen als een grooten 
kjai gocroo van veel ngdhnoe. 

Ook E in d e en do zjjnen cvangeliscerden onder 
Javunon, vooral door traktaatverspreiding. Hun 

x) .Do hcrinnering aan dozen merkwaardigen 
man wordt in Soerabaja bewaard door de naar 
hem genoemde straat. 

werk droeg cen ictwat bekrompen pietistisch 
karakter; van cen zich aanpassen aan de Ja-
vaansche gcdachtcnwcrcld, die zij niet kenden, 
badden zij gecn begrip. Ten gevolgc van den af- 
stand en de slechte communicatiemiddelen 
duurdc het geruimcn tijd voor men het ver- schil 
bemerkte. Dit we rd eerst openbaar, toen den 
12den Dec. 1843 35 volgclingen van C., die met 
E. cn de zijnen in aanraking waren gc- komen, 
door den doop in de Christelijke ge- meente te 
Soerabaja vzerden opgen omen； cen jaar later 
volgden er 57. 

Hoewel C. zich van de noodzakelijkheid van den 
Doop liet overtuigen, kon hij toch onmogclijk vredc 
hebben met de wijze, waarop de Ini. Christenen door 
E. op voet van gelijkheid (het rassenvraagstuk baarde 
hem geen zorg) werden behandeld en ergerde hij 
zich. b.v. er aan, dat zij Eur. kleeding droegen, 
hetgeen trouwens geheel ingcvolge aandrang van E. 
gcschicdde en zoodra deze ophield onmiddellijk 
weder voor saroeng en kabajaenz. verwisseld werd. 
Gevolg daarvan was, dat een aantal hunnei* het 
landgoed van C. ver- lieten en in een oerwoud, dat tot 
nu toe als angker (betooverd) werd beschouwd, de 
desa Modjowarno stichtten. Hierbij maakten zij ge- 
bruik van hun vrijheid om volgens hun eigen 
goeddunken zckcre regclingen te treffen (desa- 
autonomie). Zoo werden dobbelcn cn feesten met 
dansmeiden benevens het opiumschuiven ver- bodon
； het eerbiedigen van den Zondag werd 
voorgeschreven, tcrwijl maatregelen werden ge-
nomen voor het oprichten en instandhouden van kerk 
cn school. Dezc Christen-desa ontstond dus geheel 
zonder Europecsche Iciding； zelfs ondanks het 
wantrouwen en de daardoor veroorzaakte 
tegenwerldng der Europcescho ambtenaren. Zekcren 
Paulus Tosari wist men te bewegen zich als ini. 
voorgangor to Modjowarno te vestigen. Later 
volgden verschillendo nieuwe desa's van gelijke 
soort, o.a. drie in de onmiddcllijke nabij- heid van 
Modjowarno, die met dit laatste de Christ, gemeente 
van (lien naam vormen. Eigen- aardig is dat de man, 
die in de stichting van Modjowarno het grootste 
aandecl heeft ge- liad, later zich schuldig maakte aan 
over- treding van de met zijn eigen medewerking ge- 
steldc regels, waardoor hij uit de Christ, gemeente 
gestooten were! met vele van zijn volgelingen. 
Dicntcngcvolgc is de cigenlijke desa Modjowarno 
thans in meerderheid Mohaminedaansch. Overigens 
komt afval onder de Javaansche Christenen zelden 
voor. 

Zendeling E. J. J c 11 e s m a verkreeg in 1848 
van de Reg. toestenuning zich ts Soerabaja te 
vestigen. Hjj was door het Ned. Zend. Gen. 
uitgezonden, had aanvankelijk op Ceram ge- werkt, 
en hftd den als inspccteur uitgezonden Ds. L. J. van 
R hij n op zijn rcis door denarchipcl vcrgezckl. Toen 
ontdekt was, dat or op Java Ini. Christoncn waren, 
word bcsloten dat J. als hun Icidsman zou optreden. 
Met scherpen blik doorzag hij den toestand. Hij 
begreep dat, zou het ooit koinen tot stichting van ecn 
Javaansche volkskcrk, hij de Javanon inoest 
opzoeken waar zo nog zichzelf zijn, dus op het 
platteland. En zoo vestigde hij zich na verkregen 
vorgunning in 1851 te Modjowarno. Hij liot daar 
Paulus Tosari do hem tockomcndc plaats. Dezo uit- 
nemende man is dan ook tot zijn dood, in 1882, do 
zcor gewaardeerde medowerker der zende- 

54 
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lingen gebleven en de met hem opgedane ervaring gaf 
J. aanleiding een poging te doen om Ini. 
hulppersoneel op tc leiden. Zijn kweekschool moest 
na vroegtijdigen dood (1858) gesloten worden en tot 
1900 leidde iedere zendeling zijn eigen hulppersoneel 
op. In dat jaar echter werd de kweekschool te 
Modjowarno hcropend ； ze voorziet thans de Oost-
Javazending van het N. Z. G. van Ini. 
godsdienstlceraars en onder- wijzers. Hierbij moet 
opgemerkt worden, dat men er wel in geslaagd is 
mannen op te leiden, die geschikt zijn bestaande 
gemeenten dieper in te leiden in de kennis van het 
Evangelic, maar krachtige propagandisten. zooals de 
eerste volgelingen van C., ofsclioon ook thans nog 
wel eens zoo nu en dan op den voorgrond tredende, 
zijn zclden of nooit leerlingen der zendelingen. Deze 
staan door ontwikkeling te ver boven hun volks- 
genooten en zijn tc zeer vertrouwd geraakt met een 
aan den gewonen Javaan geheel vreemde 
gedachtenwereld. 

De grootere en kleinere groepen van Jav. Clirist. 
die ten gevolge van den arbeid van C.'s volgelingen 
zich vormden, hebben zich herhaal- delijk vereenigd 
en op woeste gronden nieuwe desa's gesticht zooals 
te Modjowarno. In deze desa's heerscht een Christ, 
atmospheer, die bevor- derlijk is voor het 
geloofsleven van den enkeling. Vandaar dat 
Zendingsbesturen soms, wanneer geen woeste 
gronden voor het stichten van nieuwe desa's 
beschikbaar waxen, erfpachtperceelen hebben 
aangekocht, waar Jav. Christ, zoowel als 
Mohammedanen, zich konden vestigen onder 
dezelfde voorwaarden als in Christen desa's ge- steld 
worden. Zoozeer gevoelde men de beteeke- nis van 
een Christ, gemeenschap. Intusschen is aan deze 
methode het nadeel verbonden, dat het Zend. Best, of 
in zijn plaats de zendeling, als landheer optreedt en 
daardoor in staat is tegen- over minder gewenschte 
elementen met andere dan zedelijke middelen op tc 
treden. Dit bemoei- lijkt de beoordeeling van het 
Christ, bewustzijn der gemeenteleden. 

Vaak echter bleven en blijven de ini. Christ, onder 
de Mohammedanen verstrooid wonen. Kerk en 
school worden dan gevestigd in een desa. die zooveel 
mogelijk gelegen is in het middelpunt van den kring, 
waar de Christ, wonen. De afstanden, die hen 
scheiden, zijn echter me- nigmaal groot en dit 
belemmert de ontwikkeling van het gemeentelijk 
leven. Daarbij komt nog dat, vooral op West-Java, de 
Mohamme- daansche desapotentaten van hun macht 
vaak misbruik maken en den Christenen in hun kring 
het leven zuur, soms zelfs geheel onmogelijk maken. 

Terwijl dus de Reg. angstvallig de Zending van 
Java weerde, was er omstreeks het midden def vorige 
eeuw in de resi den ties K&diri, Soerabaja cn 
Pasoeroean geheel zonder toedoen der Zending onder 
het volk een aan het Christendom gunstige strooming 
ontstaan. De leerlingen van C. trokken veelvuldig het 
land door en de Java- nen, die gaarne over 
godsdienstige onderwerpen spreken, ook met hun 
volmaakt onbekenden, betoonden zich zeer begeerig 
naar de nieuwe ngelnioe. Ware destijds de Reg. met 
me er beleid opgetreden en had zij zich beter op de 
hoogte gesteld van den waren stand van zaken, niet 
on- waarschijnlijk waren er dan nu in die streken 
uitgebreide Christelijke kringen. 

Het Ned. Zend. Gen. heeft natuurlijk Jcllesma niet 
allcen latcn staan. In betrckkelijk korten tijd 
vermeerderde het aantal zendelingen. De Chris- 
tengemeenten werden georganiscerd; or werden 
scholen gesticht en zooveel mogelijk werd onder 
Mohammedanen gcevangeliseerd. De Christen- 
desa's zijn over het algcmecn welvarcnd en hun 
meestal op schrift gcstelde dcsaregclingen, die 
geheel zonder toedoen der zendelingen tot stand 
kwamen, worden om de billijkhcid liarer bepa- 
lingen geroemcl. Overal wordt op uitgebreide schaal 
geneeskundige hulp verleend ； op ver- scheidcne 
plaatsen zijn kleine hulpziekenhuizcn ； terwijl 
Modjowarno zelf een groot zendingshos- pitaal 
heeft, waaraan twee Europecschc artsen verbonden 
zijn. Er waren vroeger drie op cen- voudige 
wijzeingerichtegesubsidieerde ainbachts- scholen, 
die door verminderde belangstelling dcr Reg. 
opgeheven moesten worden. 

Alleen in den werkkring van het N. Z. G. is men 
er in geslaagd het vertrouwen der ini. Chris- tenen te 
winnen en daardoor de beweging voor vervloeien te 
behoeden. Deze beperkte zich echter niet tot de dric 
reeds genoemde rcsiden tien. In de vroegere 
residentie Japara werkte sedert geruimen tijd zekere 
Toenggoel Woeloeng (ook bekend onder den naam 
Kjai Ibrahim), vroeger kluizenaar op den Kloet, maar 
die naar zijn eigen bewering ten gevolge van 
bovennatuur- lijke aanwijzingcn tot Jiet 
Christendom was ge- komen. Hij was het type van 
eon echt Javaan- schen goeroe en zijn Christendom 
was zoozeer vermengd met animisme en 
Mohammcdanisme, dat geen der zendelingen den 
mood had hem als medewerker te erkennen. Wel 
deed dit Mr. F. L. Anthing, een hooggeplaatst 
rechterlijk ainbtc- naar, die eerst te Scmarang tot 
1863, later tc Batavia veel heeft godaan tot 
verspreiding van lief 'Evangelic onder inlanders. 
Even in in als Emde had hij eenige kennis van. het 
geestcJij k leven der Javanen en zoo ontging hem het 
syn- cretisme van Toenggoel Woeloeng. Vandaar 
zijn sympathie voor diens arbeid, als vrucht waarvan 
bij zijn dood in 1885 een kring van ecn <luizcnd- tal 
inlanders achterbleef, die wel is waar op den 
Christennaam aanspraak maken, maar zich vrij- wel 
alleen hierdoor van hun Mohammedaanscho 
volksgenooten onderscheidcn; er bestaftt reden te 
vreezen, dat ook (lit onderscheid incttertjjd zal 
wegvallen. 

Van veel meer gcvolg is geweest het optredcu van 
zekeren S a(1 r a c h. V66r zijn bckccring tot het 
Christendom volgde hij het onderwijs van 
verschillende Mohan)jn(3daansche goeroc's. Door 
zendeling Hoczoo tc Semarang hoorde hij het eerst 
van het Christendom. Daarna kwam hij onder den 
invlocd van Toenggoel Woeloeng, reisde vcrvolgens 
veel door Java, had omgang met de Christenen op 
Oost-Java cn met de daar destijds gevestigde 
zendelingen, terwijl hij lij- dens zijn verblijf to 
Batavia, vermocdclijk niet zonder medewerking van 
Mr. Anthing, in 1867 gedoopt werd. Twee jaren later 
vestigde liij zich te Poerworddjo. Daar woondc 
Mevr. Philips, die zich (even als haar zustcr Mcvr. 
van 0 o s t r o m te PocrboJinggo) ernslig bczighiehl 
jnet decvangelisatie onder Javanen. Deze bedicn- de 
zich daarbij van de hulp van Sadrach, waarvoor hij 
bij uitneinendheid geschikt is, In ontwikkeling staat 
hij ver boven den gewonen dcsaman en door zijn 
geheele persoonlijkheid erkent men hem ge- 
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makkelijk als leider. In 1870 vcstigdo hij zich tc 
Karangdj&sa in het Zuiden van do residentio 
Bagelen en van dat oogenblik wordt het hoc langer 
z:o meer cluidelijk, dat Sadrach en hij allcen het 
hoofd is van de lieden, die zich kristen djawa d.i. 
Javaansche Christenen nocmcn (in onderschciding 
van de Christenen, die Euro- pecschc zendelingen 
volgcn, cn dicn zij den naam van kristen blanda d.i. 
Holl. Christenen geven) cn wier get al tlians op G000 
wordt geschat. De prediking van S. bevat zoker meet 
Christ, ole- menten dan die van Toenggoel 
Wocloeng. Toch laat ook hij in bcdcnkelijkc mate 
plaats voor Javaansche opvattingen, niet het minst 
wanneer hij van zijn volgelingcn het eerbetoon cn de 
overgave aannecmt-, die de verhouding van een Ja- 
vaan tot zijn goeroe kenmerken. 

Sedert 18G2 werkt de Geref. Zendingsvereeni- 
ging (wier werk later door de Ger. Kerken were! 
overgenomen, zie beneden) op dit terrein. Haar 
zendelingen trachtten invloed te oefcncn op den 
kring van S. De mecsten wilden dit rechtstreeks 
doen, dus zonder S. als leider te erkennen, veelcer 
met de uitgesproken bedoeling hem op zijdo te 
schuiven. Deze zelf was toen niet afkeerig van 
Europeesche leiding, altbans hij toonde dit niet. 
Intcgendeel, hij noodigde een der zendelingen, W i 1 
h e 1 m, die hem als stichter en leider van de 
Javaansche gemeenten erkende, uit zich bij hem aan 
te sluiten (1883). Deze voldecd daaraan； S. 
evangcliseerde cn W. onderwees en dooptc. On- 
getwijfeld was het work oppervlakkig ； het getal 
der voJgclingen van S. cchter nam zecr snel toe en 
de vverkkring word daarcloor voor 6en zendc- ling 
veel tc uitgebreid. 

In 1892 wcrcl nu het arbcidsveld bczocht door den 
uit Europa als Inspccteur uitgezonden Ds. Lion 
Cachet. Dezestcldc ecn ondcrzockin naar ]ecr en 
Icven der Javaansche Christenen en kwain tot zeer 
onbevredigende resultatcn. Hij keurdo cl us de 
lioucling van Wilhelm af, sloot zich bij (liens 
college's aan en deed nog ecns ccn kracli- tigo 
pogiug oin do volgelingcn van Sadrach van hun 
leider los tc ma ken. Dit was waarschijnlijk ecn 
grootc foul. Men schuift nu eenmaal geen wig 
tusschen ecn Javaan cn zijn goeroe. Men had of met 
8. moelcn samenwerken, of hem, maar dan ook zijn 
volgelingcn, aan hun lot moeten ovcrlatcn. Door de 
j)oging rio zijnen van hem to schcidcn Jiecft mon 
zijn en him wantrouwen gewekt en zijn kring, 
althans zoolang S. Iccft, voor Europecschcn in vloed 
gesloten. 

Noch bij het optreden van Coolcn, noch bij dat 
van Toenggoel WocJocng of Sadrach openbaardo 
zich ook maar ecnigszins het zoozeer gcvrccsdc 
fanatisme der Mohainnicdanen. Een cnkelc maal trad 
nog wclcens cen man in hun trunt op hot arbcidsveld 
van het N. Z. G. op； maar hij was cen man van veel 
minder betcekcnis cn de vruch- ten van zijn work, 
die cvencens veel gcringcr waren, k warn on aan de 
Zcnding ten gocdc. Dat herhaling inogclijk blijft 
spreckt vanzelf on in elk geval toont het gebeurdc, 
dat een volksbc- weging nuar Jict Christendom ook 
op Java niet 

eencn mule oninogclijk is. De volgclingen van 
Sadracli en van Toenggoel Wocloeng worden in de 
zcndingsstatisticken niet opgcnonicn. 

Sedert de Geref. Zend. Ver. den eigonlijken 
zondingsarbeid heeft gestaakt en haar terroin door de 
Geref or nicer de Kerken yvertl overgenomen, 
hebben deze laatsto den arbeid krachtig uitge- 

breicl en georganisccrd. Hun arbcidsveld omvat 
thana do residcntiSn Banjoemas en Kcdoc als* medc 
do boido Vorstcnlanden. Ecn oplcidings- school to 
Djokja voorziet in de bchoefte aan ini. 
hulppcrsoriecl. Zcer veel aandacht wordt gewijd aan 
do medische zending； het aantal zendeling- artsen, 
door de Geref. Kerken uitgezonden, be- draagt thans 
reeds 8 cn zal waarschijnlijk nog tocncmen. De 
resultatcn zijn, vooral wanneer men in aanmerking 
neemt dat allo gomecnschap met de volgclingen van 
S. verbroken is, bevredi- gend； het aantal 
Christenen bedraagt ongeveer 3000. Christcndesa's 
in den trant van Modjo- warno of op 
crfpachtsperceelen gevestigd vindt men liier niet. 
Wei zijn cr desa's, waar de Cbris- tenen, al vormen 
zij een kleine minderheid, toch overwegenden 
invloed oefenen. In het ressort- Keboemdn, in do 
desa Glonggong, is het desa- hoofd tot bet 
Christendom overgegaan. In over- eenstemining met 
de in het vaderland gehuldigde beginselen wordt ook 
hier nadruk gelegd op de praerogatieven der 
plaatselijke Kcrk en zoo spoedig mogclijk tot het 
institueeren daarvan overgegaan door benoeming van 
een kerkeraad. Daardoor wordt het fundament gelegd 
voor een zelfstandige ini. Kerk op Geref. grondslag. 

De Doopsgezinde Zendingsvereeniging arbeidt 
sedert 1851 in do voormalige residentie Japara. Haar 
eerste zcndeling, P. J a n s z, ook als bijbel- vertaler 
bekend, vestigde zich op do hoofdplaats- waar hij, 
schoon hij met verschillendo moeilijk- heden had tc 
kampen, toch cen kleinen kring oin zich keen wist te 
verzamelen. Kort voor zijn emerilaat in 1881 schreef 
hij een brochure ge- titeld: „Landontginning in 
verband met evange- lisatic". De daarin uitgesproken 
gcdachten wer- den verwezenlijkt door zijn zoon en. 
opvolgcr, die in 1881 op het erfpachtsperceel 
Margaredja (=weg tot gcluk) een kolonie stichtte, 
waar van- wegc de Zcnding eenigo voor do 
Europeesche mar kt geschikte producten worden 
verbouwd en welks opgezotenen (natuurlijk worden 
ook Alohammedanen toegelaten) zich aan bepaalde 
regels moeten houden. Hoewel de methode niet tot 
bclangrijkc resultatcn heeft gclcid, is toch de 
bcdoclde kolonie als gcslaagd tc bcschouwen； men 
heeft haar dan ook uitgebreid en later een tweede 
gesticht. Behalvc de op deze perccclen bestaando 
gemeenten zijn er andcrc, die de zendelingen dezer 
vereeniging om zich hobben weten te vorgadcren, 
maar wier leden ondcr de Moham- medancn 
verspreid wonen. Een to Margaredja gevestigde 
oplcidingsschool voorziet in de be- hoefto van ini. 
personeel. 

Sedert 1908 heeft do Doopsgez. Ver. de medische 
zcnding krachtig ter hand genomen door het 
oprichton van ccn groot hospitaal te Kclet, dat onder 
Iciding staat van Dr. B o r v o e t s. De geldon, die ter 
gclegcnheid van do geboorte van Prinses Jul inn a in 
Indie zijn bijeen gebracht, werdon door II. M. de 
Koningin te zijner be- schikking gcsteld voor het 
oprichtcn van een grootc leproscrie, die gesteld is 
ondor het be- stuur van den „Nationalcn bond tor 
bestrijding der mclaatschheidn. 

Op het arbcidsveld dor Doopsg. Zend. Ver. is men 
herhaaldclijk in aanraking gekomen met de 
volgelingcn van Toenggoel Woeloeng. Enkelo malen 
zijn pcrsoncn uit dicn kring tot do ge- niecntc der 
.Doopsgez. Zending toegetredon, o.a. in 1885 T. W.'s 
kloinzoon cn opvolgor; mon is er 
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echter niet in geslaagd den geheelen kring ondcr zijn 
invloed te brengen. 

Het work der Salatiga-Zending, dat zich thans 
uitstrekt over de residentien Pgkalongan, Se- xnarang 
en Rembang, dankt zijn oorsprong aan een gelijksoortig 
optreden als van de dames Philips en Van Oostrom. 
Zekere Mevr. Le Jolie namelijk begon in 1853 te 
evangelisceren onder ha ar Mohammedaansche 
onigeving on lict, toen zij in 1857 naar Nederland 
terugkecrde, cen kring van 50 gedoopten achter, die 
zich tc Nje- moh, drie uur gaans ten Noord-oosten van 
§aia- tiga, vcstigdcn. Zij blevcn daar vrijwel zohder " 
Eufopeesche leiding achtcr en toen cindnlijk in 1869 
een der door Ds. Witteveen (Ermeloosche 
Zendingsgemeente) uitgezonden mannen de leiding op 
zich nam, vond hij slcchts een Idein overblijfsel van 16 
gedoopten. Sedert dien tijd en vooral sedert in 18S4 de 
Neukirchener Zcnding, gesteund door het Salatiga 
Comit6 (zie boven), voor de uitzending van nieuwe 
arbeiders zorgt, heeft het werk zich belangrijk 
uitgebreid. Het ini. hulppersoneel. dat men eerst liet 
opleiden hetzij op het seminarie te D6pok, hetzij in dat 
der Doopsgez. Zend. Ver., verkrijgt men thans door een 
in 1908 te Tingkir bij Salatiga gestielite kweekschool. 
Een zcndeling-arts heeft de Sala- tiga-Zending niet, 
maar zij werkt samen met den arts te Blora en met het 
te Poerwodadi ge- vestigde zendingshospitaal, in welks 
bestuur cenigc harer zendelingcn zitting hebben. 

Sedert 1862 werkt de Nederlandsche Zen- dings 
Vereeniging op West-Java onder de Soen- daneezen, 
terwijl zij tevens, vooral op de hoofd- plaatsen, haar 
aandacht wijdt aan de daar geves- tigde Cliineezen. Het 
aantal der uit deze laat- sten gewonnen Christenen is 
niet groot, maar velen hunner zijn der gemeente 
waarlijk tot steun. De voor de Chineesche jeugd 
opgerichte scholen nemen in aantal en belangrijkheid 
toe. Het werk onder de eigenlijke Soendaneezen heeft 
met bijzondere moeilijkheden te kampen: de Islam 
heeft onder hen dieper wortel geschoten dan onder de 
eigenlijke Javanen. Een aan het Christendom gunstige 
strooming onder het volk is nog nergens waargenomen. 
Neemt men dit alles in aanmerking, dan kunnen de 
vruchten zeker niet onbeteekenend worden genoemd. 
De Chris- tenen wonen meestal verspreid onder de 
Moham- medanen; op drie plaatsen echter, te Tjideres 
in het Cheribonsche, te Pangharfipan bij Sqekaboe- mi 
en te Palalongar in de Tjiheavlakte, wist men lien bijeen 
te brengen, op de beide eerste plaatsen met gunstig 
resultaat, terwijl de derde vestiging, de jongste, zich 
goed ontwikkelt. Sedert 1884 verzorgt de Ver. de 
gemeenten, die de vrucht zijn van den arbeid van Mr. 
Antliing (zie bo ven). In 1863 kwajn deze te Batavia en 
7 jaren later gaf hij zijn positie als lid van het 
Hooggerechts- hof op om zich geheel aan de 
evangelisatie te w目den. Zelf leidde hij ini. helpers op, 
wier getal tot 57 steeg, die in de onigeving 
evangeliscerdei) en negen gemeenten stichtten met 750 
ini. Christenen. Alle onkosten werden door Mr. A. uit 
zijn par- ticuliere middelen bestreden. Toen die 
verbruikt waren, ging hij naar Nederland, waar hij zich 
bij de Irvingianen aansloot, die hem steun beloofden. 
Op Java teruggekeerd stierf hij echter spoedig (1883). 
Be door zijn werkzaamheid gestichte gemeenten 
vertoonden al de nadeelen, die van de eigenaardige 
werkwijze van dezen verdienste- 

lijkcn man vcrwacht mogen worden, maar had" den 
toch ook vcel goeds; de N. Z. V. is cr in ge" slaagd 
dat goede te bewaren en verdcr tc ont「 wikkelen. 
Hctzelfde deed zij met don arbeid van Ds. King te 
Meestcr-Cornells^ dien zij in 1870, en met dien van 
her"Java-0omit6 tc Batavia, dien zij in 1903 
overnam. 

De opleiding van ini. hulppersoneel heeft men 
betrekkelijk laat ter hand genomen； eerst in 1900 
werd een kweekschool te Bandoeng gesticht, die 
sedort belangrijk is uitgel>reI3.~dnder Euro- pcesche 
leiding staat cn goede vruchten belooft. Mede in ver 
band daarmede is de arbeid in de school belangrijk 
toegenomen; op al haar zen- dingsposten worden 
thans scholen gevonden, en b.v. te Bandoeng bestaan 
naast goede Gouv. inrichtingen nog drie 
zendingsscholen. Ook aan het mcdische werk werd 
en wordt in toenemendc mate aandacht gewijd. 

Bijzonder moeilijk is ook het werk, dat hetJaya- 
Comite sedert 1879 onder de Madoereezen ver- richt. 
Vroeger had men er twee, thans slechts 6en 
zendeling, wiens werkkring veel te uitgebreid is. 
Hoewel men reeds in het begin van den arbeid een 
bekwaam en degelijk ini. helper vond, bleven de 
vruchten ondcr de eigenlijke Madoereezen langen 
tijd gering ； in den laatsten tijd echter namen zc 
eenigszins toe. Inmiddels zijn op het terrein, dat door 
het Java-Coinite wordt bewerkt, een aantal 
Christenen uit den werkkring van het N. Z. G. zich 
komen vestigen en het J. C. heeft zich bc- reid 
verklaard de leiding der door hen gestichte 
gemeenten op zich te nemen. Zij ontwikkelen zich op 
bevredigendc wijze, maar vermeerderen den arbeid 
des zendelings, die zich nu bovendicn van twee talen 
bedienen moot. 

In 1912 is het J.-C. den arbeid op de Kangean 
eilanden begonnen. 

Door het Leger des Heils wordt zendingswerk 
onder inlanders verricht voornamelijk te Sa - poeran 
bij Wonosobo in de voormaligc rewidenti<- Bagel6n. 
De officieren bepalen zich echter nici tot den arbeid 
op hunne woonplaatsen, ma a r trekken veelvuldig 
het land door, overal, waar zich de gelegenheid 
daartoc aanbiedt, het Evangelic predikende. 

Sedert een ticntal jaren werkt in Indiii ook <l<- 
Methodist Episcopal Church van Amcrika. Voor- 
namelijk wijdt zij haar aandacht aan voor wie zij 
Bcholen opricht. Het is editor geens- zins haar 
bedocling zich lot dezen arbeid tc bc- palen. 
Nauwkeurigc gegevens zijn tot nu toe moci- lijk te 
verkrijgen. Voor zoover bekend, wordt Ilians 
voornamelijk gewerkt tc Batavia cn om- geving en 
ter Oostkust van Sumatra. 

De Prot. Zcndingseorporaties hebben de ge- 
woontc elkanders arbeidsvcld te eerbiedigen, zclfs in 
dien zin, dat Christenen, die uit het ar- bcidsveld van 
de ecne corporalie naar dat eener andere overgaan, 
zoo spoedig mogclijk aan de zorg van deze Jaatstc 
worden tooverlrouwd. Zoo handeJden b.v. de Gcref. 
Kcrken op Java tegen- over het Ned. Zend. Gen., en 
dit wederkecrig tegenover het Java Comit6 en de 
Salatiga-zending (te Semarang). Allcen het Leger des 
Heils en de MetJi. Epis. Church handelen nog niet 
volgens dit beginsel. 

Door het optreden van de vereenigingen Boedi 
Oelomo en Sarikat Islam is het zendingswerk op Java 
een nieuwe phase ingetreden. I)c ini. Christenen op 
dit ciland beliooren bijna uit- 
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sluitcnd tot do lagere volksklasse. Wei is waar gaat 
door den overgang tot het Christendom ook do 
maatschappelijkc toestand meestal vooruit, maar 
onder den adel heeft het Evangelic tot nu toe geen 
ingang gevonden. Bovondien was het conservatismc 
des volks een emstige belemmorin g voor het 
zendingswerk. Hierin nu schijnt door het optreden van 
de beide bovengenoemde vercenigingen verandcring 
tc komen. Natuurlijk is Hit niet ontgaan a an de 
aandacht der zendings- vrienden. Dozen trachten nu 
dooi, het oprichten . van scliolen, waar het voermiddel 
voor het ondcr- wijs de Holl, taal is, ook de hoogere 
standen met het Evangelic in aanraking te brengen. De 
op- 1,ichting der Ver. voor Christelijk Hollandsch 
Onderwijs voor Inlanders (zie aldaar) is daarvan de 
vrucht. 

Wat de houding der Reg. tegenover het Zen-
dingswerk betreft moet onderscheid gemaakt worden 
tusschen de lioogerc anibtenaren en de' lagere. Bij 
deze laatste bestaat menigmaal nog niet het juiste 
inzicht in den aard van het zendingswerk en zijn 
bctcekenis voor de ontwikke- ling der Indische 
samenleving. Vandaar vaak wantrouwen tegenover de 
zendelingen en cen streven naar neutraliteit, dat 
feitelijk begunsti- ging van het heidendom of het 
Mohammedanisme ten gcvolgc heeft. Toch beginnen 
deze verschijn- selcn hoc langer zoo meer tot de 
uitzonderingen te behooren. 

Uit het bovenstaande is voldocndc gcbleken, dat de 
Hoogc Reg. steeds de prediking van het Evangelic 
onder Heidcnen heeft toegcjuicht en bevorderd voor 
zoover zij dit kon doen zonder haar bcginscl van gelijk 
rccht voor allo gods- diensten tc schcnden. Anders 
was haar 1 otiding tegenover de zending in Moh. 
streken. Langen tijd verhinderde zij het zendingswerk 
op Java； ten gcvolgc van haar optreden we rd lict op 
Zuid- Celobes in 1861 gcstaakt.en in J866 weigerde 
zij tocsteinming om in Bolaiing-Mongondou te be- 
ginnen. Toch is nog nooit gcblckcn, dat inderdaad 
door het optjetlen der zendelingen in Mohainnie- 
daanscJu' streken jnoeilijkhcdcn zijn ontstaan. 
Nieltcniin blijft <le Reg. steeds bij alle nmat- rcgclcn, 
waarvaji ook de Zending voordeel kan trrkken. h<*t 
oog gcricht houden op moge- Jijk<' gcvoelighcid van 
Alohanimcdaansche zijde. Daaruit is z<d«?r tc 
vcrklaren de onlangs aan gesubsiilicerde particuHere 
scholen gcstelde cisch <h-r facullatif'f.stclling van 
godsdienstonderwijs, wa tiro ver straks nader. 

Vcdgcns art, 123 van het Rcgccringsreglcment 
jnocten „Christcnlecraars, |)ricsters cnzendelingen 
voorzien zijn van door of naniens den G.G. to 
vejJecnen bijzondere toelnting om liun (lien st work 
in eejiig hcpaald gtideeltc van Ned.-Indie tc mogen 
vciTichtcn". Sonmiigc zendingskringen hebben tegen 
doze Ijepaling principicele bczwnren. Volga IIH hen 
moet de Overheld de prediking van het Evangelie 
vrijlaten en heeft zij niet het rocht rlie aan bijzondere 
bepalingen to binden. Hoog- stens zou men haar de 
bevoegdheid kunnen too- kennen om, indicn in ceuigo 
streek politieke inoeilijkheden ontstaan tijdclijk het 
zendings- werk da ar to verbieden. Andercn wijzen er 
op, dat voor het bewustzijn van den Inlander gods- 
dicnst en politick zoo nauw met clkander ver- i bonden 
zijn, dat alle zendingswerk in zijn schat- 

steeds inin of mecr een politick karakter | draugt 
en dat daarom in cen wingewest als 

Ned. Indio cen bepaling als de hier besprokenc 
onmisbaar is .Bovondien is art. 123 een middel, 
waarcloor het indringen der Roomsche zending op 
het gebied dcr Protestantsche, dat hclaas maar al tc 
veel voorkomt, kan worden voorkomcn. 

Van de zijdc der Zending wijst men er op, dat de 
aanraking met de Westcrsche cultuur, wier 
verbreiding door de Reg. met bewustzijn wordt 
bevorderd, onvermijdclijk het godsdienstig levcn dcr 
bcvolking aantast. Hierboven is daarvan reeds sprako 
gewcest en gewezen op het waar- schijnlijk ver band 
tusschen de mecr intensieve bestuursbemoeienissen 
van de laatste jaren cn de geestelijke stroomingen 
onder de Indiers. Wat daar gezegd is omtrent de 
animistische heidcnen geldt ten slotte ook van den 
Islam. Aanvankelijk drijft de Reg. de animistische 
heidcnen, wanneer hun het Christendom niet 
verkondigd wordt, in de ar men van den Islam. Later, 
wanneer de Eu- ropeesche cultuur dieper doordringt, 
komt zij onvennijdelijk in conflict met de 
Mohammedaan- schc wet, waarmede de Islam 
onlosmakelijk verbonden schijnt. Het opdringen der 
Europeesche cultuur werkt dus ontbindend op het 
godsdienstig bewustzijn der geheele bevolking van 
Ned.- Indie. De Reg. kan het godsdienstig levcn des 
volks niet ongemocid laten, ook al tracht zij met 
oprechtheid zulks te doen; dat zij menigmaal 
gewapenderhand moet ingrijpen, verhoogt den ernst 
der situatie. 

Daarentegcn kan zij zclf de godsdienstige leiding 
des volks niet in handen ncmen. Zelfs al wordt cr door 
sommige zendingsvrienden op aan- gedrongen, dat 
zij als een Christelijke Reg. zal optreden (iets wat 
trouwens ten dcelc vanzelf spreckt, omdat nu 
cenmaal onze cultuur met het Christendom ten 
allcrnauwstc verbonden is), toch wordt erkend, dat 
haar invlocd in deze richting niet anders dan indirect 
kan zijn； rechtstreeksche propaganda van het 
Christendom wordt van Prot. zijde door niemand van 
den Staat verlangd, cn ware zeker niet in het bclang 
van het Prot. Christendom zelf. Waar dus het 
optreden dcr Reg. op godsdienstig gebied ontbindend 
werkt en zij zelf niet in staat is do daardoor ontstano 
en door de ini. bevolking gevoclde leemte aan te 
vullen, daar is het van bctcckcnis, dat particulicre 
vercenigingen deze taak op zich nemen; en zulks te 
mecr daar de ervaring van reeds inecr dan ecn eeuw 
deze particulicre (zendings) vercenigingen steeds 
meer noopt uitsluitend thctisch, niet agressief op te 
treden ； allecn wie eerbied toont voor elke andcre 
religie kan do harten voor het E range lie winnen. 

Hot werk dicr vercenigingen heeft trouwens nog 
oen anderc zijdc, die voor de Reg. van niet minder 
bctcekenis is. Voor de ontwikkeling dei* ini. 
maatschappij is een groote belcmmering, dat het 
particulicr initiatiof nog ten cenenmale ontbreekt. 
Men heeft torccht gezegd, dat deze maatschappij 
“geindividualiscerd" moet worden. Ze is nog to zeor 
coinmunistisch. waarmede in dit ver- 'band niet 
bedoeld wordt, dat het particulier bc- ang tegenover 
het algemcene wordt achtci'ge- stcld, maar dat het 
eerste nog niet gevoeld wordt. Do ontwikkcling van 
dit laatste nu ver- krijgt men niet door den arbeid van 
officieele personen allccn; elke ambtenaar moet ten 
slotte zijn wil opleggcn en do Inlander blijft 
tegenover hern aan oen Iciband loopoii. Daarom kan 
het Nederlandsche volk zijn taak tegenover de Indo- 
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nesiers nooit behoorlijk vervuUen, tenzij het naast zijn 
officieele vertegenwoordigcrs particulieren plaatst. 
Deze verspelen hun prestige niet, wan- neer zij geen 
dwangmaatregelen kunnen toe- passen. uitsluitend 
met gcestelijke middelen hun doel trachten te 
bereiken, en het cr voor over- hebben, dat men langen 
tijd hun vermaningen in den wind slaat. In den laatsten 
tijd schijnt men dit ook in andere kringen dan die der 
zen- dingsvrienden te gevoelen; het Bataksch Instituut 
en andere soortgelijke vereenigingen mogen als 
vrucht daarvan worden beschouwd. Intusschen blijft 
ook thans nog het zendingswerk het ineest krachtige 
middel om deze leemtc van den zcer gewaardeerden 
arbeid der Reg. aan te vullen. 

Vanda ar dat de aanrakingen tusschcn de Reg. en 
de Zending vele zijn. Het incest op den voor- grond 
treden de onderwijszaken. Velen hcbben het betreurd 
dat de Reg., toon zij in den aanvang der 70ger jaren 
met. ernst het ini. onderwijs ter hand begon te nomen, 
niet ernstiger getracht heeft baar voordeel te doen met 
de ervaring, reeds gcruimen tijd door de Zending 
opgedaan en zicb niet nicer bij het door baar gegeven 
onderwijs heeft aangeslotcn. Wei werd reeds in 1874 
een subsidieregcling voor particulicre scholen 
afgekondigd, maar aangezien deze tot voorwaarde 
stelde, dat alle „godsdienstig on- derw可s" zou zijn 
uitgesloten, konden de zendings- scholen daarvan niet 
profitecren. Eerst in 1895 (Ind. Stb. no. 146) werd een 
subsidieregeling af- gekondigd, die deze beperkende 
bepaling niet bevat. Sedcrt is deze voor geheel Indie 
geldendc regeling voor verschillende streken, waar de 
Zending werkt, buiten werking gcsteld, en zijn voor 
deze afzonderlijke bepalingeii afgekondigd. Kennel可
k bestaat bij de Reg. het streven om op terreinen, waar 
de Zending werkt, op ruime schaal voor het 
volksonderwijs van haar hulp gebruik te maken, 
althans in de nog animistische streken der 
Buitenbezittingen. Algenieen is echter de eisch der 
facultatiefstelling van het gods- dienstonderwijs 
ingevoerd, waartegen van de zijde der Zending, 
althans toen de vorm der bepaling bekend was 
geworden, slechts weinig oppositie is gevoerd. Vaste 
regels bestaan verder voor het subsidieeren van 
particuliere kweek- scholen tot opleiding van ini. 
onderwijzers. 

Bovendien zijn deze afgekondigd ten behoove 
van den medischen arbeid der Zending. De zende- 
lingen, die bijna alien eenige inedische opleiding 
hcbben genoten, ontvangen gratis van de Reg. 
medieijnen ter uitdeeling ondcr de bevol- king. Verder 
worden zij in staat gesteld z.g. hulpziekenhuizcn op te 
richten, d. w. z. dezulke, die niet staan onder bevoegde 
Europcesclie of ini. artsen. Heeft de Zending deze 
laatsten wel in haar dienst (en hun aantal neemt in den 
laatsten tijd gestadig toe) dan wordt de Regeerings- 
subsidie veel hoogcr. 

De behartiging der zendiiigsbelangen bij de Reg. 
in Ned. ]ndieis opgedragen aan den Zend. Consul te 
Weltcvreden (zie ZENDINGSCONSULAAT). 

\Vat" den Roomsch Katholiekcn godsdienst bet 
reft is Zending niet gescheiden van eeredienst. Alle 
Roomsch Katholicke gcestclijken zyn inis- 
fiionarissen en oefenen zending overal waar %ij 
kunnen, Voor Roomsch Katholicke zending zie 
EEREDIENST. 
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DERLANDSCHE). In het jaar 1878 is opgericht / een Co 
mite voor algemeene Nederlandsche 
Zendingsconferentics, sainengesteld uit afgevaar- 
digden van allc in Nederland bestaande Zendings- 
corporaties. Sedert werden deze conferenties (met 
uitzondering van het oorlogsjaar 1914) geregeld 
gehouden, nieestal te Amsterdam. Het in deze 
samenkomsten verliandelcle verschijnt geregeld in druk. 

ZENDINGSCONSULAAT. De steeds tocne- mende 
aanrakingen met de Regeering deden zoowel hij deze 
als in zendingskringen den wensclx opkomcn een 
persoon tc vinden, die als vertegenwoordiger 
zooveel mogelijk van de ge- heele Protestantsclio 
Zending tegenover de Regeering te Batavia zou 
kunnen optreden, en tot wie deze laatste zich zou 
kunnen wenden wan- necr Zij omtrent- 
zendingsaangelegenhedcn ingel icht wenschte te 
worden. Over dit onderwerp verzond het Ned. 
Bijbclgenootschap in Febr. 1906 een circulaire aan 
de Besturcn van ver- schillendc Prot. 
zendingscorporaties en op den 22sten Ma art 
daaraanvolgende were! in het Bijbel- huis, 
Hecrengracbt 366 te Amsterdam een \er- gadering 
gehouden, waarin tot de instelling van het 
Zendingsconsulaat were! besloten. Het Hoofd- 
bestuur van het Ned. Bijbclgenootschap ver- klaarde 
zich bcroid de leiding der zaak in handen te nemcn； 
het betaalt zelf een gcdeelte der kosten, terwijl do 
voor de zaak samenwerkende corporaties ieder voor 
zich een eigen bijdrage vaststellcn. Na overlcg en 
verkregen overcen- stemming met de 
zendingscorporaties benoemt Jiet Hoofdbestuur van 
het N. B. G. den Zendings- consul. Deze corporaties 
zijn: Het Nederlandsch Z<!ndclinggenootschap, de 
Doopsgczinde Ver- eeniging tot bevordering der 
Evangelieverbrei- ding in de Ned. Oost-Inclischc 
Bczittingen, het Java-Comit6, do Ned. 
ZendingBvoreeniging, de Utrechtsche Zen dings 
vereeniging, de Rhcinischo Missionsgescllschaft te 
Barmen, het Centraal Comitd tot de oprichting en 
instandhouding van het Seminarie nabij Batavia, het 
Sangi- en Talaud-Comite, <lc Verecniging voor 
Evangeli- satio onder Militairen in Ned. Oost.-Indie, 
het Ned. Luthcrsch Gen. voor de in- en uitwendigo 
Zending, de Deputaten tot de Zending vanwege de 
Generale Synode der Gercformeerde Ker ken, de 
Ver. voor Christ. Holl, onderwjjs aan Inlanders, het 
Brif soh en Buitenlandsch Bij bclgenootschap to 
London, de GorefornicerdoZcndingsbond en 
BaselscHo Missionsgesellschaft. Voor het eerst 
word tot Zendingsconsul benocmd de Heer Dr. C. W. 
Th, Baron van Boetzelaer van Dubbeldam, die nog 
in het najaar van 1906 (Sept.) naar Indio vertrok. Het 
consulaat is gevostigd to Weltevredcn. De met deze 
instelling opgedane ervaring geeft redon te 
onderstcllcn, cl at ze als voorgoed gevestigd mag 
worden bcschouwd. 

Sedert 1918 is het consulaat door twee consuls 
bezet. De bij do oprichting gewisscldo stukken 
zijn voor het grootstc gcdeelte opgenomen in het 
Jaar- vcrslag van het Ned. Bijbclgcn. over het 
jaar 1906. De Z. C. corrcspondecrt over 
aangelcgenhedcn de verschillende corporaties 
botreffende met haar Besturen. Over algemeene 
zaken wendt hij zich tot het Bijb. Gen., dat het 
ad vics inwint van een in 1915 benoomde 
Commissie van Advies, bestaande voor het 
grootste gedeeltc uit personen, die ambtelijk de 
Zending dienen, en voor bet overige uit in do 
Zendings besturcn op den voorgrond tredende 
personen. Jaarlij ks stelt de Z. C. een verslag op 
van zijne werkzaamheden, dat echter een s tri kt 
vertrouwelijk karakter draagt en aan de Bestui'en 
der samenwerkende corporaties wordt 
toegezonden. Zie verder ZENDING 
(PROTESTANTSCHE). 

ZENDINGSSCHOLEN. Zie ONDERWIJS 
(BIJZONDER). 

ZENDINGSSTUDIERAAD. Deze vereeniging, 
welker bureau gevestigd is Domplein 25 te Utrecht,, 
bcdoelt de opvoeding "3x)r Ned. Chris- tenen tot 
kennis van en daadwerkelijke bc- langstelling voor 
de Zending. Zij traebt daartoe vooral het oprichten 
van z.g. Zendingsstudie- kringen te bevorderen cn do 
daarvoor noodige handboeken tc verschaffen. 
Jaarlijks worden conferenties gehouden ter 
bevordering van zen- dingsstudie, die in toenemende 
mate belang- stelling wekken. De meeste Prot. 
Zendingscorporaties verschaffen een bijdrage voor 
den arbeid van den Zendingsstudieraad, die bij zijn 
verk zooveel mogelijk overleg pleegt met de 
Zendingsbesturen. Sedert 1919 is de Raad in het 
bezit van een doelmatig ingericht Conferentie- oord 
te Lunteren, dat be halve vergader-, lees- en ectzaal, 
siaapgelegenhoid biedt voor 160 gasten. 

ZIEKENVERPLEGING (INRICHTINGEN VOOR). 
Zie GENEESKUNDIGE DIENST en 
VEREENIGINGEN. 

ZIELENBEELDJES. Het brengen van offers aan de 
ziclen der dooden, dat bij zoovele volken van den 
Indischen arcliipel voorkomt, bracht mode, dat men 
behoofte gevoelde aan voorwerpen waarin men zich 
voorsteldc, dat de geesten der afgestorvencn 
aanwezig waren, wanneer men zich met hen in 
betrekking wilde stellen. Tot dit doel vervaardigde 
men bcelden, waarvan men zich als medium 
bediende en waarin men gestorvenen of andere 
geesten uitnoodigde, plaats te nemen. Zulkc als 
mediums dienende beeldcn worden thans vooral nog 
vervaardigd in die gedcelten van Nederl.-Indie, waar 
de Islam nog niot is doorgedrongen of nog weinig 
invloed heeft, zoo- als vooral in het Oostelijk 
gcdeelte het geval is. 

Voor het vorkcer mot de afgestorvencn, wicr hulp 
en voorlichting men inroept, hebben de P a p o e a*s 
van Nicu w-G u i n e a ruwe houten beeldjes, korwar 
of korozvdr genaamd, die ongovecr een voct hoog 
zijn on cen men- schelijk figuur in zittende, hurkende 
(evenals de beeldjes van L&ti, met opgetrokkon 
knieen waarop do cllebogcn rusten), of staande 
houding voorstcllcn. Afbecldingcn van deze korwars 
vindt 

i) Volgens De Clercq en Von Rosenberg luidt 
dit woord karwar, en beteekent het “ziel" of 
“geest." Andere schriijvers spreken echter steeds 
van korwar. 
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men in allerlei werken over Nieuw-Guinea, o.a. 
in Meyer, Notizen iiber Glauben und Sitten dor 
Papuas (Jahresb^richt des Vereins fiir Erdkunde zu 
Dresden, dl. XII (1875), p. 23—33; Wallace, The 
Malay Archipelago. (Holl, vertaling van prof. 
Veth), 11. p. 486; Nieuw-Guinea, cthno- graphisch 
en natuurkundig onderzocht cn be- schreven, pl. 
w.w.: De Clercq en Schmeltz, Ethnographische 
beschrijving van de West- en Noordkust van 
Nederlandsch Nieuw-Guinea, pl. XXXIV, XXXV, 
XXXVI; Serruricr, Die Kor- ware oder Ahnenbilder 
Neu-Guinea's (Tijdschr. ^Ind. T. L. Vk. XL), p. 
287-316, Spat, in Nederl. r Indie, Oud en Nieuw, L, 
p. 209, afb. 2, p. 214-216, afb. 5 — 7, p. 278-280, 
afb. 20 — 22, p. 282, afb. 24 enz.) Gewoonlijk 
hebben deze beelden een balustrade voor zich, die 
zij met beide han den voor zich houden en waarop 
mcestal hun kin rust. Soms zict men in plaats van 
die balustrade cen of twee houtjes, waarop de over 
elkaar gekruiste armen rusten. Serrurier meent, dat 
de balustrade oorspronkclijk een zeer groot 
beschilderd of met snijwerk ver- sierd schild moot 
voorstellcn (1. c. p. 291), waaromheen zich een 
slang kronkelt (pag. 304). Hij verdeelt de staande 
korwars in 4 typen, die hij het Salawati-Arfak-, het 
Mafoor-, Jiet Ansoes- en het Doreh-type noemt, 
tcrwijl hij de zittende korwar's verdeelt in beelden 
van het Indonesi- sche-, het Waigeoe-, het Wiak-, 
liet Oost-Japen-, het Liki-Amberno-.enliet 
Wandammen- Mortype, welk laatste hij voor het 
meest ontwikkeld houdt. 

Zoodra iemand begraven is, zoekt men hout, dat 
geschikt is, om er een korwar van te maken. De 
houtsnijder is gewoonlijk een toovenaar. De 
bloedverwanten van den overledene, die hem om- 
ringen, voeren soms dansen uit en zingen liederen. Om 
de zicl in het beeld te doen treden, maakt men 
verscheidene avonden veel rumocr met trommels, 
geschreeuw enz. Ten einde aan te toonen, dat het 
houten beeld, dat hij in de hand houdt, bezield is, laat 
de toovenaar zich plotseling op den grond valien. Door 
middel van de korwar's spreekt men met de 
overledenen, als men hun hulp wil inroepen bij 
ziekteu, gevaren enz. Om hen gunstig te stemmen 
worden zij met lapjes versierd enz. De korwar's 
worden met eerbied behandeld, doch als een 
voorspelling niet bl日kt uit te komen, onderstelt men, 
dat het beeld geen kracht meer bezit-f waarom het dan 
ook op den grond geworpen en zelfs aan 
vreemdelingen ver- kocht mag worden ； 
waarschijnlijk meent men dan, dat de ziel den korwar 
verlaten heeft. 

Naar de Molukken overgaande, zien wij, hoe ook 
op Ambon en de omliggende eilanden S a p a r o
 ~~iTaTro c k o e en N o e s a 1 a- 

o e t beelden gebruikt werden, als men de zielen der 
afgestorvenen wilde vereeren. In onder- scheiding van 
de korwar's der Papoea^ waren deze beelden niet 
alleen van hout, doch ook wel van metaa] (goud, 
zilver, koper of yzer) of van steen of aarde. Uit een 
bericht van 1843 blijkt, dat deze beelden in een kist op 
de vlicring be- waard, maar naar de offerplaats of Jiet 
bosch gebracht werden, als de huisvader hen wilde 
raadplegen. (Tijdschr. Ned. Indie, 1843, II. p. 492 — 
494). Van I jn a h a o e (S a p a r o e a) bezit het 
Rotterdamsche Museum dric aange- kleedc beeldjes 
van kurk (6999 — 7001) en vicr houten beeldjes, in 
den vorm van kegels uit ecn kegelspel (5220-23). 

Afbceldingen von zielebeeldcn uit Halmah&ra 
vindt bij men Spat, Nederl. Indie Oud 'wTKieiiw, I, 
p. 218, fig. 8, 9 en 25, een dergelijke pop be- 
vindtzichin *sRijksEthn. Museum (Serie 1871/41). 

Op Ceram offert men bij ziekten en om hulp te 
krijgen aau de nitu of geeston der voorouders, die, 
daartoe opgeroepen, bij voorkeur zich op- houden in 
de aupuo, bceldjes in menschelijko gedaante (Riedel, 
De sluik- en kroesharige rassen enz. pag. 106). 

Op de A r o c-eilanden meent men, dat de geesten 
der afgestorvenen (matmate of ninitui) gewoonlijk 
hun verblijf houden in beeldjes (dalaran), die 
gespijzigd worden, om te maken, dat zij niet ziek 
worden (Riedel, o. c. p. 252). Om hen te raadplegen, 
strooit men rijstkorrcls en offert aan het beeldjc, 
waardoor men het bezield onderstelt. 

Bij de K e i-eilanders maakt men niet van alle 
afgestorvenen beelden, doch alleen van de sticli- ters 
en beschermgoden van liet dorp, die op cone 
verhevenheid voor de poort in hurkende houding 
onder den naam sedeu of duad-deu voorgesteld 
worden. Dergelijke beelden zijn afgebeeld bij Riedel 
(o. c. pl. XXII, fig. 1 —4) en bevinden zich ook in 's 
Rijks Ethnographisch Museum. Een ervan (Serie 
66/32), uit Doellah, is voorgesteld in zittende 
houding met omhoog gcheven handen, waarin hij een 
Ians draagt, een ander Serie 355/93) in dezelfde 
houding als fig. 1 bij Riedel (1. c.), met oogen van 
schelpen. Als men verlangt, dat de zicl in een 
dergelijk beeld komt, om ze te kunnen raadplegen bij 
ziekten en andere rampen, offert men er aan (Riedel, 
o. c. p. 220). 

Op T i in o r 1 a o e t en T e n i m b a r heeten de 
geesten van de stichlers der negari aruwalu, of 
anvaliko, (zie Spat, Ned.-Indic Old en Nieuw. I, p. 
288, afb. 29),tcrwijl bovendien beelden van an- derc 
afgestorvenen gemaakt worden, waarin de geesten of 
nitu's uitgenoodigd worden to komen door het 
brengen van offers en Jiet wuiven met eej) geelzijden 
dock (Riedel, o. c. pag. 280 —28J). Van T e n i m b 
a r bezit *8 Rijks Ethn. Mus. eenige houten beelden 
in zittende houding. Efn ervan (Serie 1296/59) zit op 
ecn stoel, evenals pl. XXVII, fig. 8 bij Riedel, doch 
met een cylin- dervormig hoofddeksel; een ander 
(Serie J54/355) zit met opgetrokken knieen, waarop 
de handeii rusten. Twee bceldjes van T6nin)bar in liet 
Museum te Jiotterdajn (5131 —32) houden elk cen 
nap of kom vast. 

De bewoners der Zuid w e 8 t c r-eilandcn maken 
ook beelden van de afgestorvenen en mecnen, dat de 
geesten daarin afdalcn, om de offers aan te nenien, 
ook zonder dat zij hicrtoc uitgenoodigd worden 
(Tijdschr. Ned. Indie, 1844, I, p. 3G7). Riedel 
vermcldt op a b a r de lararia, waarvan houten 
beeldjes vervaardigd worden. Dergelijke beeldjes 
van D a w a 1(> r bezit '$ Rijks Ethnogr. MILS. Een 
ervan (Serio 112J/9) is in zittende houding met 
gekruiste armen, die op de knieen rusten. Het 
Museum to Rotterdam bezit van Babar een beeldje, 
dat als d j a g a p i n t o o of dourwachter tegen 
ongeluk moet behoeden (3855); en twee beeldjes van 
Dawalor (3853 — 54). 

Van W 6 t a r spreekt Riedel (p. 436) alleen van 
steenen en stukken hout, waarin de geesten der 
voorouders ondersteld worden verblijf te houden. '$ 
Ryks Ethn. Mus. hezit cchter ook van dit eiland 
beelden, die overeenkomen met die van 
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Kei en Ldti, zoodot xij ook waarschijnlijk voor- 
ouders voorstellen. Eon crvan (Serie 23/4) is in 
zittendo houding met gekruiste beenen, een langen 
neus en een ronclen hoed op het hoofd. Een ander 
(Serie 23/6) daarentegen is in staande houding met 
een schildpad voor zich. 

Op de L o e a n g-S e r m a t a-groep offort men 
aan Dopleen Lull, bcelden waarin men zich een 
tijdelijk verblijf voorstelt van de stichters der negari 
bij liet brengen van offers. Doplc wordt voorgestcld 
door eon marine町k becld met om- hoog getrokken 
beenen en met de handen op do knieen rustende, en 
Luli als eenc hurkende vrouwefiguur met cen houten 
etensbak in de uitgestrekte rechterhand en een 
pinangkoker in de linkerhand. Beide bcelden worden 
van ver- schillende houtsoorten vervaardigd (Riedel, 
o. c. p. 315). Een dergelijk beeld van Do pie uit 
Loeang bevindt zich in het Konigl. Museum fiir 
Volker- kunde te Berlijn. 

Op L d t i vercert men Dere en Luli als be- 
schermgeesten der negari, die in twee beelden in bet 
midden der negari onder den blooten hemel of onder 
een afdak geacht worden te wonen. Zij zijn de nitu 
van de oprichters der negari, waar- aan rijst, sirih-
pinang, varkens, geiten of kippen geofferd worden. 
Bovcndien wordt do geest van den eersten oprichter 
van elk huis door de huis- genooten vereerd en voor 
hem wordt cen houten beeld gemaakt, dat dagclijks 
gespijzigd wordt (Riedel, o. c. p. 375). '$ Rijks 
Ethnogr. Museum bezit een hurkend becld van cen 
bcschermgod op een paal i) (Serie 176/68) en zittendc 
beelden, zie ook Spat (Ned.-Indie Oud en Nicuw, I, 
p. 274—276), fig. 16—18, met opgetrokken knieen, 
waarop de ellebogcn rlisten (Serie 23/5), beide uit 
Loti. Van het eiland M o a (L d t i-groej)) bezit het 
Museum te Rottcr-dam 23 bccldjcs, en wel 11 
hurkend, 9 met de beenen ondcr het lijf, en 3 
vrouwefiguurtjes (499). Van L a k o r cen op een paal 
zittend beeld, 93 centim. hoog, Ponteloc gehectcn on 
be- schermgod van de negari Sera (4977). 

Op Roti stelt men de afgestorvenen nict voor door 
beelden, maar door maik's. Dit zijn uitgesneden 
lontarbladeren, 1 voet lang, in den vorin ecner hand 
met 6 vingers. Zij worden aan (ion bijin<inkant van 
het dak opgehangen en lK*Kprcnk<,l<l met 
varkensliloed. Men ondcrscheidt hicr bimi-en-nitu's, 
van pas overledenen, wicr maik‘8 nog in huis 
Jiangcn, en buiten-nilu's van lang golede!) 
gestorvenen, die geon maik's nicer li(.-bbcn en aan 
wie buitonshuis wordt geofferd (lleympring, zeden 
en gewoonten oj)het eiland Roti, Tijdschr. v. Ned. 
Indie, 1844, I, p. 90-91 <-n 365 — 366; Wilken, 
Animismc, II. ll.; Kruyt, Animism。，p. 436). 

Ook op de P h i I i p p ij n e n werden vroeger <Ie 
afgestorven voorouders (Anito), by de Tagala's en 
.Bisaya^, vereerd in den vorn)van steencn, liouten, 
gouden of ivoren bcelden. 's Rijks I'khnogr. Museum 
bezit ecnige bouton voorouder- beclden: Serie 825/1 
-4, in staande houding, 1 met een schild, 2 niet con 
roodo sjerp cn kralcn- 

*) Zic Baron van II o e v c 11. Bijdr. tot de 
etlinogr. v. (1. Ind. Archipel (Int. Arch. f. Ethn. Ilf, 
bl. 188 en p]. XVI fig. 7 cn ,,l)c Lcti-cilang套D?' 
(Tijdschr. Ind. T. L. Vk. .XXXIII, pag. 205). Dit 
becld hcct Upu m'lu- arna. 

ketting om den hals, 3 cn 4 met een pot op het hoofd, 
alle van de Kalingas uit Luzon, en 821/50—52 van de 
Kianganen van 8 a p a o (50 en 52 overeenkomende met 
plaat I, fig. 9 cn 2 van Meyer en Schadenberg's be- 
kendc vcrhandeling over de Philippijnen). Dczo 
Anitobeclden werden in huis of in tempcis of grotten 
geplaatst. De Igorroten van B c n- g u e t cn Lepanto 
hebben dikwijls in hunne hutten Anitobeclden van hout 
in zittende houding, met do armen op de knieen 
leunende en het hoofd tusschen de handen rustende, 
doch deze beelden stellen dikwijls een bcpaald persoon 
voor (Blumentritt, Der Ahnencultus und die religiosen 
Anschau ungen der Malaien des Phi- lippincn-
Archipels, pag. 14). 

Op Nias mcent men, dat cen der drie zielen van den 
mensch, de noso-dodo, na den dood in de gedaante 
eener spin, moko-moko, op a ar de blijft voortleven. 
Voor deze maakt men een houten beeld, adu, waarin de 
moko-moko o verge- bracht wordt onder allerlei 
ceremonien, het slaan op een trom, het zingen van 
formulieren, het uitstrooien van rijst door den priester 
enz. Derge- lijke beeldjes zijn in vele ethnographische 
musea te vinden, o.a. in's Rijks Ethnogr. Museum (Zie 
deel IV van den Catalogus van '$ Rijks Ethnogr. 
Museum, pag. 68—78 en Klei we g de Zwaan, Die 
Heilkundc der Niasscr (1913), pag. 54—58). Vele dezer 
adiCs zijn afgebeeld in Modigliani's Un Viagio a Nias, 
nl. fig. 193 (no. 172), 184 (no. 173, 175), 185 (no. 179), 
189 (no. 186) en bij Spat, Ned.-Indie Oud en Nienw, I, 
pag. 223, afb. 12, pag. 271, afb. 13 en pag. 272, afb. 14. 
Ook in het Museum fiir Volkcrkunde te Berlijn zijn 
dergelijke houten figuren van mannen en vrouwen, aan 
elkaar ge- bonden, die aan de huizen hangen en van wie 
men geluk cn zegen bidt, terwijl hun varkens en kip- 
pen geofferd worden. Als men verzuinit, aan den adu of 
geest van den overledene de noodige eer te bcwijzcn, 
meent men, dat de moko-moko of de zicl uit het beeld 
ontsnapt. Als er ecn scheur in ecn dergelijk beeld komt, 
wordt er een nieuw gemaakt, waarin de moko-moko 
wordt overbrac ht. (Chatelin, Godsdienst en bijgeloof 
van^ ; de Niasers, Tijdschr. Ind. T. L. en Volk. XXVI, 
p. 14G sq.). 

Bij de Toba B a t a k s worden de silaorCs of gees- 
ten van reeds lang geleden gestorven voorouders 
voorgestcld door een mannelijkc en eene vrou- wclijkc 
pop, die debata idup hceten. Zij zijn tusschen de daks 
par i'en geplaatst on ontvangen spijsoffcrs. Zooals hun 
naam reeds aanduidt (debata = god, idup — leven), 
meent men, dat zij leven geven enz. Onvruchtbare 
vrouwen ver- eeren lien. (Van dor Tuuk, Bat. 
woordenbock, s. v. idup. Cat. Koi. Tent. Amst. 1883, 
groep IJ, j). 326). Do Karo-Bataks kennen ptrsilihi 
mbflin of vervangen van de ziel door oen beeld (Joustra, 
Med. Ned. Zend. Gen. XLVI. bl. 1 — 22). Evenzoo de 
Oost- Doesoen — Daj aks op Borneo (Spat, Ned.-Indie 
Oud en Nieuw, I bl. 211, ?fb. 3). 

Ten slotte tot Java overgaande, inoeten de 
TenggSrcezcn vermeld worden, die ecno soort van 
huisgoden hebben, bestaande uit beeldjes, die o.a. de 
voorouders voorstellen (Veth. Java, IV? 91). Ook het 
Nini Towong-becid, clat ~f e gen wo o r cl i g nog 
slechts bij con kinderspcl gebruikt wordt, moot 
oorspronkclijk een zielen- beeld voorgestcld hebben, 
zooals door dr. Hazeu , 
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in zijne vcrhandeling (Tijdschr. Ind. T. L. cn Vk. 
xXLIII, bl. 96-99) aangetoond is. 
/' Van Celebes en Borneo bcstaan geen 
A zekcre berichten o mt rent zielcnbeclden. Wei zijn 
er beelden van hout en ivoor uit de M i n a - 
has a, titilas of tiUlas genaamd, in't，Museuih 
te Rotterdam (afgebecld Med. Ned. Zend. Gen. 
XVIII, bl. 181 en VI. bl. 87 en Spat, Ned.-Indie 
Oud en Nieuw, I, bl. 273, afb. 15). doch er blijkt 
niet, wie die beelden voorstellen. Ook de hampa- 
tong's der D a j a k s kan men niet onder de zielen- 
beelden rangscliikken. 

Literatuur： \Wilkenj. Aniniisme. bL -16-1 — 
173; 
Kruyt, Het aninisme in den Indischen Archipel 
(1906)^ bl. 431 — 443: C. Spat-, Animisme en prae- 
animisme, (Ned. Indie Oud en Nieuw I, bl, 
209—223 en bl. 271 — 290); Goudswaard, De 
Papoew&'s van de Geelvinksbaai, bl. 77 ； 
Von Rosenberg, Der Malayische Archipel, 
bl. 172 — 174 en 460—461; Van Hasselt, 
Die Noeforeezen, Zeitschrift fiir Etbnologie, 
VIII (1876), bl. 195 — 196; Meyer, Notizen iiber 
Glauben und Bitten, der Papuas, Jabresbericht 
des Vereins fur Erdkunde zu Dresden (1S75), bl. 
23—33; Wallace (Ned. vcrtaling), II. bl. 486; 
Nieuw-Guinea, ethnographisch en natuurkundig 
onderzocht en besclireven, plaat WW: De Clcrcq 
en Schmeltz, Ethnographische beschrijving van 
de West- en Noordkust van Nederlandsch Nieuw- Guinea, bl. 157-168 en 242-243 en pl. XXXIV 
— XXXV； Meinicke, Die Inseln des stillen Oce 
ans, I, bl. 126; Van Balen, lets over het dooden- 

/feest bij de Papoea's (T. I. T. L. Vk. XXXI 
(1886), bl. 562, sq； Horst, Rapport van eene reis 
naar de Noordkust van N. G. (T, I. T. L. Vk. 
，/^XX.U_LL887). bl. 242； Van Hasselt, Eenige 

子4'anteekeningen aangaande de bewoners der 
/ N.W.-kust van N. G. (T. I. T. L. Vk. XXXII 

(1887), bl. 261 sq; Uhle, Holz- und Bambusge- 
rathe a us Nord-West Neu-Guinea (Publicationen 

des Kgl. Mus. zu Dresden, VI) bl. 3 en pl. Ill； 
><Wilken, lets over de Papoea's van de Geelvink- 
'jjaai (B. T. L.Tk. 5e volgr. II) bl. G09 sq； Zoller, 

Deutsch Neu-Guinea, bl. 347； Finsch, Ethnol. 
、 Erfahrungen und Belegstiicke (Ann. d. K. K. 

\ naturh. Hofmus. 1891), bl. 117 (255); Serrurier, 
"、Die Korware oder Ahnenbilder Neu-Guinea's 

.♦乌1. T. L. Vk. XL), bl. 287 —316； Besetreibender 
z Catalog der ethnogr. Sammlung Ludwig Biro's 

' 一…Deutsch-Neu-Guinea (Astrolabe-Bai) (Buda- 
pest, 1901), p. 196 met afb. ； 0. Nuoffer, Ahnen- 

a us 

figuren.von der Geelvinkbai, Hollaridisch Neu- 
Guinea (Abhandl. und Ber. des Konigl. Zoo], und 
Anthr. Ethnogr. Museums zu Dresden, Band 
XII (1908), no. 2; Van Schmidt, Aanteckeningen 
onitrent de zeden, gewoonten en gebruiken van 
de bevolking van Saparoea, Harockoe en Noesa- 
laoet (T. N. I. jaarg. 1843, II, bl. 492 en 493 — 
494); Biedel, De sluik- en kroeshai-ige rassen, 
bl. 106, 252, 220 met plaat XXII, fig. 1-4, 
280-281, 337, 315, 375; Heijjnering, Zeden en 
gewoonten op het eiland Roti (T. N. I. 1844, I) 
bl. 90-91 en 365 — 367; Van Hoevell, Bijdr. 
tot de ethnogr. v. d. Ind. Archipel (Int. Arch. 

o f. Ethn. Ill) bl. 188 en pl. XVI, fig. 7； Van 
)zHoeveH, De Leti-eilanden T. I. T. L. Vk. 
户•二'XXXIII), bl. 205: Blumentritt, Dei Ahnencultus 
und die religiosen Anschauungen der Malaien 
des Philippinen-Archipels, bl. 14; Meyer und 
Schadenberg, Die Pliilippinen, J, Nord-Luzon 
Publ. aus dem Kon. Ethn Mus zu Dresden, 

VIII), bl. 3—4 en de op bl. 4 aangehaalde litc- ratuur, 
met plaat I; Pleyte, Bijdrage tot de kennis der 
ethnographic van de Zuidwester- en Zuidooster-
eilanden (Tijdschr. Kon. Ned. Aardr. Gen. 1893) p. 
155; Nieuwenhuisen en Von Rosenborg, Vci'slag 
onitrent het eiland Nias (Verh. Bat. Gen. XXX), bl. 
112 — 116; Chatelin, Gods- dicnst en bijgeloof van 
de Niasers (T. I. T. L. VkT X.XVI), p. 146 sq； 
Kramer, Der Gotzendienst der Niasser (T. I. T. L. Vk. 
XXXIII, bl. 473—500); Modigliani, Un Viaggio a 
Nias, I bl. 631 — G49 fig. 181 — 193; Raap, Reisen 
auf der Insel Nias bei Sumatra (Globus, LXXXIII, no. 
10 en 11); Sundermann, Der Kultus der Niasser 
(Globus, LIX, 369); Lett, Im Dicnst des Evangeliurns 
auf der Westkiiste von Nias. Heft IV, pag. 62, fig. 1; 
Van der Tuuk, Bat. woordenboek, i. v. idup; 
Catalogus Koloni- alc Tentoonsteiling Amsterdam, 
groep II, bl. 325 —326;/Vcth, Java, III, bl. 1014; 
Hazeu, Nini Towong (T?-r.-T; L. Vk. XLIII) bl. 96-
99; Aled. Ned. Zend. Gen. XVIII, 181, 183 cn VI, bl. 
87. H. H. J. 

ZIELSVERHUIZING. Onder zielsverhuizing 
verstaat men het gcloof, dat de ziel van den mensch 
na zijnen dood overgaat in een ander persoon of in 
cenig di er om in dien nieuwen vorm weer op aarde 
voort te leven. Als ecn uitgewerkt systeem, zooals dil 
bij de Hindoos voorkomt, vinden wij de 
zielsverhuizing bij de Indonesiers nict. Een vast 
bestanddeel van het animisme in den Indischen 
archipel is het geloof, dat de zicl van den mensch na 
diens dood een zclfstandig bestaan leidt in een 
zielenland. Naast dit gcloof vinden wij echter toch 
weer liicr en daar trekken, die er op wijzen, dat de 
gedachtc aan zielsverhuizing niet geheel vreemd is 
aan de Indonesiers. Bij vele volkcn in Indie Iceft nog 
de voorstelling, dat de oppergod den levensgcest- aan 
alles wat ademt, uitdeelt, en dat die indivi- dueele 
levensgeest, na den dood van den menscJi, weer in 
den algeest terugkeert； daarmedc worden dus weer 
an dore menschen, dieren en planten bc- zield. Een 
algemeen geloof is, dat als een kind sterk op een der 
ouders gelijkt, deze laatste spoedig sterven moot, 
omdat diens zicl in Ji(；L kind is ovorgegaan. Het 
geloof aan incarnaties van overlcden hoofden cn 
beroemde pcrsoiien vindt men overal in Indic tcrug. 
De ziel van cen mensch heet vaak in een dicr over te 
gaan, oin op deze wijze zijn kwade oogrnerken uit te 
vocrcu. (Zie WEERWOLF). 

Meermalen ziet men in dieren de incaniatics of 
verschijningsvormcn der zielen van overle- clenen. 
Vooral 'tijgcrs cn krokodillen worden bc- schouwd 
als verscJiijningsvormen van ovcrle- denen, die 
wraak komcn neriien over een of ander geplccgd 
onrecht. In vuurvliegon ziet men hier en daar de 
zielen van gestorven. menschen, die den cenen of 
anderen bloedvcrwant komen halcn. Hetzclfde 
gclooven sommige volken van krekcls cri 
bronivliegen. Vlinders geklen soms als zjelen, die 
nagelftten betrekkingen komen bezoeken. In de 
voJksverhalcn weinelt het van vogels, visschen of 
dieren, die de gedaanten zijn, waarin overledenen aan 
hunne bloed ver wan ten hulj) komen vcrleenen. 
Hongerige zielen komcn we I in den vorrn van 
inuizen rijsl eten. SJangcn cn hagedissen zijn de 
dragers der zielen van afge- storvenen, de eerste 
gewoonlijk van vijanden, do laatste van 
bloodverwanten, die het huiselijk 
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levcn komen meeleven, on die door hunno go- luiden 
hunne instcmming betuigen of voor lets 
waarschuwen. 

Do Baliers hebben het geloof in zielsver- huizing 
in zijn Hindocistischen vorm. Maar ook de Javaan 
heeft het nict geheel vorlorcn. Mcermalen kan men 
hem met de grootstc over- tuiging hooren verklarcn 
van een wild varken, hetwclk plotseling, kort na een 
sterfgeval, zich in de nabijlieid dcr des a vertoont, dat 
dit de ziel herbergt van den afgcstorvenc, wclke tot 
straf voor zekere vergrijpen vcroordeeld is in dat dier 
to huizen. Ook an dore dicrcn komen voor dezo ziols- 
verhuizing in aaninerking (Boeka). De Javaan mcent 
zelfs dat er toovcrformules bestaan, waar- mede hij 
zich de wedergeboorte in een persoon van hoogeren 
rang kan verzekeren. Verhalen om- trent 
zielsverhuizing vindt men bij allc volkcn in Indie. 
Aleestal zijn liet ziclen van slechte men- schcn, 
wclke, naar men meent, na hun dood over- gaan in 
honden, apen of varkens. 

Voor de literatuur zic de aangehaalde werken by 
HE1DEND0M. Zic voorts SJAMANISME, \ 
AMP1R1SME, WEERTIJGER en ZIELEN- 
BEELDJES. Alb. C. K. 

ZIJARAH. Bczoek a an het graf van een Mo- 
hammcdaanschen heilige, in het bijzonder aan het 
graf van den Profeet tc Medinah; vgl. BEDE- 
VAART NAAR MEKKA, 4 (DI. I, p. 21G). 

ZILVER; ZILVERERTSEN. Eigenschappen. Het 
metaal bezit een fraaie witte kleur en stcr- ken glans; 
het S.G. ligt tusschen 10,5 en 10,6; het smelt bij 954° 
C. en is zeer plot- on rekbaar. Het wordt veel gebruikt 
in alliages met goud en met koper. 

Mineralogisch voorkomen. Eigenlijke zilver- 
inincralcji, belialve gedegen zilver, zijn: hoorn- 
zilvcr (chloorzilvcr), argentiet of zilvcrglans 
(zwavelzilvcr), roodgiltigcrts (sulf arsenide of 
hulfantijnonide van zilver), terwijl nog verschil- 
lende min of mcer samengestelde verbindingen van 
zilver cn koper (ook wel kwikzilver, zink cnz.) met 
zwavelarsecn of zwavelantimoon als jnineralcn 
gevonden worden (vaalerts, stepha- jiiet, polybusiet, 
jalpaict e.a.). Zilverglans is daurvaji het rijkstc en 
tevens het nicest voorko- jni-ndc erts, met 87% 
zilver, daarop volgt Jioorn- zilvcr met 75%, dat 
cclitcr alleen in de dagzoo- nicii dcr aders gevonden 
wordt; vaalcrtson zijn z'-hb'D rijk, cn bevatten nooit 
meer clan 30% zil V<T. 

][cl natuurlijkc (gedegen) goud bevat altijd <-en 
zekcrc hoeveclheid zilver, die tot 40% kan ；l ijgen. 
Ook arid ere minci'alen, vooral loodglans (maar ook 
koperkies, zink blende, juispickel) 
kunn<zilverhoudend zijn; ofschoon het perilage- in 
loodglans nict boven 1 % stijgt, kun to(di de waardc 
van het zilver soms grootor zijn dan die van het lood. 

Het voorkomcn van zilverertsen is in het alge- 
rnecn nict aan ccn bcpaaklen geologischen ou- 
derdom gcboiiclcn, douli in Ned.-Indie schijnen zc 
allc in do tcrtiaii-e formatic voor tc komen. 

Gco<jrafische ligging cn winning. Ofschoon wcl 
wat zilver (gcallieerd mot goud) op Borneo cn 
Noord-Celebes is geproduoeerd, is toch verreweg do 
grootstc hoeveelheid (土 95%) afkomstig van 
Sumatra. Hicr liet reeds de Vereenigdo Oost- 
Indisclio Compagnio in do buurt van Painan 
(Padangsche Benedculanden) in 1669 door ecnigo 
Duitsche mijnworkers de mijn Salida 

aanlcggcn, doch door gebrek aan routine in het 
behanHelen van de, uit metallurgisch oogpunt geheel 
anders dan de Harzcr- cn Saksische ertsen samengestelde, 
goud- en zilverertsen, werd in de ccrste jaren slechts 
weinig van het daarin aanwezige edelmctaal gewonnen. 
Onge- veer van 1675 af werden de rijke ertsen" door 
handscheiding uitgezocht, cn. deze naar Europa 
verscheept ； ertsen, die minder dan 12 — 14 lood per 
ton bevatten, loonden de verzendingskos- ten nict en 
werden eenvoudig weggeworpen of voor opvulsel in de 
mijn gebruikt. Volgens JEIo- genraad (Jaarboek 1914/5 
dcr Mijnbk. Vereen., p. 261) vond men opvulsel, dat meer 
dan f 100 de ton essayeerde, en adergedecltcn, die men als 
„te arm" had laten staan, bleken gemiddeld / 50 do ton 
waard te zijn. Volgens Rcinier D. Verbeek, die de 
vroegere essayregisters naging, was de ge- 
wichtsverhouding goud: zilver als 1 : 184; men kan hicr 
dus nauwelijks meer van “gouderts" spreken. (De 1919 
bestaandc ertsreserve essa- yeerde zelfs de verhouding 1 : 
40). Eerst in 1680 word met geregelden mijnbouw 
aangevangen ondcr Vogel, doch daar de onderneming 
steeds met vcrlies werkte, werden de werkzaamheden in 
1696 gestaakt tot 1720, toen nogmaals een poging werd 
gedaan om de mijn te ontginnen ； in 1732 had een 
herhaling daarvan plaats, maar in 1737 werd het werk 
voor goed stopgezet. Voor meerdere details zie Tijdschr. 
v. Ned.-Indie 9e ,, jg. dl. II 1847. 28-78; Tijdschr. Ind. T. 
L. en V. / kunde V. 1856, 21—42 ； de Indische' Gids 
XXXIIT, 1911, 28-67; Ibid. 1886. IL 1293- 1299; 
Tijdschr. v. Nijv. en Landb. in N.-I. 1880, 321—339 en 
356—365;Reinier D. Verbeek: Nota over do 
vcrrichtingen der O.-I Compagnie bij de ontginning der 
goud- en zilveraclers te Salida op Sumatra's Westkust. 
den Haag, 8. Viskoper, 1910, en J. De by: Compagnie 
minidre de Sallde. Rapport,Londres 1886 (mot platen der 
oude ontginningen). Men schat (Hogenraad, Lc. 260) dat 
nict 】neer verwerkt is dan ca SOO ton, met gemiddeld / 
1500 nietaalwaarde. 

Bijna 150 jaar duurde thans de rustperiode, tot in 1881 
door de Mijnbouw Mij. Salida, later door de Mij. 
Tambang Salida, onder vigueur van de vcrleende 
mijnconcessie Tambang Salida (1887) de ontginning we 
er tor hand word geno- mcn, zonder dat gunstige 
uitkomsten verkregen werden; in 1890 werd de concessie 
teruggegeven. Een Engclsche groep werkte er in de jaren 
1905/6, doch moest door financicele mocilijkheden spoe- 
dig staken (Mining Journal 1906, 458: A historic mine). 
Do oorspronkelijkc aanvrager R.D. Verbeck liet de zaak 
echtcr nict rusten en in 1909 werd hem de concessie 
Salida verleend, die in 1911 in de Mijnb. Mij. van dien 
naain word iuge- bracht, docli waarop de werkzaamheden 
sedert cindo 1912 door de Kinandam-Sumati'a Mijnb. 
Mij. met kraclit worden voortgozet (zie de Ind. Mercuur 
1912, 1123 cn 11G7). Aanvankeljgk liet de cxploitatic 
zich gunstig aanzicn, doch het Jaarverslag dcr 
Maatschappij over 1919 is weinig bcniocdigend. Het 
edclmetaal-gehalte schijnt maar ter nauwernood 
voldocndc te zijn om de exploitatie-onkostcn te dokken. 

Op de bekende goudmijnen in Benkoelen: Lebong 

Donok (Redjang Lobong), Lebong Soelit- (Kotahoen) cn 

Lebong Tandai (Simau) wordt ook zilver gcproduccord, 

dat hicr meest mot goud gcallieerd schijnt voor te komen, 

doch a 61/134 
(/ 
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in waardc ver bij die der productie van laatstge- 
noemd metaal achterstaat. 

Over de beidc aanstaande Gouvcrnements- mijnen 
in Benkoelen, die van Tambang Sawah cn van Libong 
Simpang (de Tweede Kamcr nam 19 October 1915 het 
wetsontwerp beoogende de exploitatie aan) gaf R. J. 
van Lier een goed over- zicht op p. 251 — 257 van 
het Jaarboek der Mijnbk. Vereen. 1914/5, 
voornamelijk gegrond op de uitvoeriger 
medcdeelingen van P. Hovig: De goudertsen van de 
Lebong-streek, in Jaarb. Mijnw, 1912. Verh. 176. Te 
L. Simpang werd 70.000 ton erts opengelegd met / 29 
p. ton essaywaarde. Te Tambang Sawah zijn de resul- 
taten belangrijker geweest: in totaal werd liier 
opengelegd 263.000 ton, ter waarde van 21 mil- lioen 
gulden (/ 79 p. ton). De oorspronkelijke raming van 
de verhouding goud : zilver schijnt te groot geweest 
te zijn； men moet rekenen met een “zilvermijn" te 
doen te hebben. Volgens Hovig komen de beide edele 
metalen te Tambang Sawah niet uitsluitend aan elkaar 
gebonden (zie bij LSbong Donok c.s. hierboven), 
maar dik响Is naast elkaar voor： het goud grooten- 
deels gedegen met weinig zilver. en het zilver 
waarschijnlijk als wat goudhoudend sulfiedisch erts. 
Over de mineralogische samenstelling van T. Sawah-
ertsen bei'ichtte ook M.H. Caron in Jaarb. Mijnw. 
1915. Verh. II, 55. Gegevens over de Benkoelen-
ertsen en hun zilvergehalte zijn nog te vinden in het 
artikel van N. Wing Easton: De nuttige mineralen in 
Benkoelen en de Rawas. Ind. Mercuur 1918, 1022. 

De derde Sumatraansche zilvermijn is de 
MangaJii-inijn van de Mijnb. Mij Aequator, ge- legen 
ten N. W. van Pajo Koeniboeh in de Pa- dangsche 
Bovenlanden. Verschillende gegevens daarover zijn 
tc vinden bij J. Rueb: De Mangani- gang, in Jaarb. 
Mijnbk. Vereen. 1914/5, 229, en bij J. W. H. Adam in 
Jaarb. Mijnw. 1914. Verh. II, 4. Ook bier is de 
verhouding goud： zilver (gewicht), die 
oorspronkelijk op 1 : 28 was be- paald, later geblekcn 
reel kleincr te zijn, hoog- stens ] : 100- (Rueb, 1. c. 
233). Daarenboven is een groot deel van het erts zeer 
rijk aan mangaan- mineralen, waardoor met de 
gebruikelijke metho- den het zilver slechts zeer 
onvolkomen kan ge- wonnen worden. Ditzelfdc is 
ook op Tambang Sawah het geval, en bijna 
gelijktijdig werd de metallurgische oplossing van dit 
probleem, waarnaar men in Ainerika reeds jaren had 
ge- zocht, gevonden door Prof Ir. S. J. Vermaes (de 
Ingenieur 1918, 171 en 343) en door Ir. M. H. Caron, 
en wel op verschillende wijzen. Het pro- cede-Caron, 
dat in Amerika door den uitvinder met medewerking 
van bekende metaUurgen voor het grootbedrijf werd 
ingcricht, en dat gepaten- teerd is, za] te Tambang 
Sawah gevolgd worden. Uitvoerig wordt dit procedd 
door den uitvinder beschreven in de Ingenieur 1921 
nos. 16 en vol- gende onder den titcl : Refractory 
manganese silver-ores (Holl, tekst). 

Ook in de Kinandam-mijn bij Loebpek Sika- j)ing, 
waarvan overigens weinig is bekend ge^- maaKt, is 
17i maal meer gewieht aan zilver dan aan goud in de 
ertsen. 

Onder de “Mededeclingen’’ aan het Algemeen 
Ingenieurscongres te Batavia (8 — 15 Mei 1920) zijn 
nog eenige artikelen te vinden over de Sunia- 
traansche Zilvermijnen (G. B. Hogenraad over Salida; 
P. Gramme] en W. de Haan overMangani). 

Tcrwijl in het algemeen op Sumatra con toc- 
neming van het zilvergehalte tegenover hot goud 
naar do diepte wordt waargenomen (voor Simau b.v. 
was do verhouding in 1910 = 1 : 3,4 en in 1918 = 1:8, 
2), is op Redjang Lebong zoo goed als geen 
verandering to bespeuren (gemid- deld 1 : 5, 5 bij een 
maximum 1 : 5 en ecn minimum 1 : 6), ofschoon het 
total© gchalte aan cdel- metaal sterk is afgenomcn. 
Opmorkelijk is, dat in de ertsen van Noord-Celebes 
het zilvergehalte zoo aanzicnlijk veel lager is dan in 
de meeste Sumatraansche ertsen: Totok goud : zilver 
2J : 1; Bolaang Mongondou 1 : 1, 7； Paleleh 3』:1 
(voor 1911; later werd ze 1,15 : 1). 

Door de O.-I. Compagnic werden in de ISe eeuw 
nog onderzoekingen op goud en zilver uit- gevoerd 
op Java (G. Parang in Krawang, G. Megamendoeng) 
en bij Makasser op Celebes, welke echter ongunstig 
uitvielcn. Over dat op eerstgenoemde plaats, zie p. 
233 bij F. de Haan „Priangan?  

Van Ned. Borneo zijn zilverertsen onbekend. In 
Serawak werd een rijke gang in de jaren 1881/3 
ontgonnen ； daarna schijnt het work gestaakt te zijn. 

Productie. De jaarverslagen der maatschap- pijen 
bevatten lang niet altijd een opgaaf van het verkregen 
gewicht aan cdelmctaal. De Jaar- boeken van liet 
Mijnwezen geven van het jaar 1904 af statistieken 
van de opbrengst dor ver- schillende concessies 
(gewicht cn waarde), doch zij loopen thans nog niet 
verdcr dan tot 1916. Van de jaren 1900 t/m 1903 
werd allcen (in Jaarb. 1904) de productie aan goud, 
niet die van zilver opgegeven. Gcdurcndc dozen tijd 
komt echter slechts de concessie Lebong Donok als 
groot zilverproduccnt in aanmerking, waarvoor in de 
Jaarverslagen 14726 K.G. wordt vermeld : dit cijfer 
moet dan nog met circa 300 K.G. voor Noord-
Celebes vermeerderd worden, in totaal dus 15G00 
K.G. Voor de jaren 1917/8 kan dy productie of uit de 
Jaarverslagen word< n l>(•- paald, of vrij zuiver 
geschat worden. 

Het voorafgaande in aanmorking genomen kan de 
edelmctaal-productie in rondo cijfers van 1900 — 
1918 worden begroot op 61.000 K.G. goud, ter 
waarde van f 100 millioen, en op 367.000 K.<；. 
zilver, ter waardc van j 21 rnilliocn. De gewiclii -^- 
verhoudingen zijn dus vrij zuiver J : 6. Maaki, men 
echter con scheiding bij het cindc van 1913, toen de 
eigenlijke zilvermijnen (zie bo ven) go(-<l in 
productie kwamen, dan blijkt dat t/m 1913 verkregen 
werden 41.000 K.G. goud on 142.000 K.G. zilver 
(verhouding 1 : 3|), tcrwijl van 1914 t/m 1918 de 
productie was 20.000 K.(). goud cn 225.000 K.G. 
zilver (verhouding J ： I H). 

N. W I'j 
ZINGIBER CASSUMUNAR Roxb. Fam. Ziti- 

giberaceae. Boenglai (MAL.),, B6ngl6 (JAV.). Ecn 
algemeen gekweckte en ook in het wild voor- 
komende plant, waarvan de bitterc en onaange- naam 
smakendc wortelstok in kruidenmengscJs tegen 
buikziekten wordt gcbruikt. 

ZINGIBER OFFICINALE Rose. Geniber (HOLL.), 
Hulija (MAL.), J)jac (JAV.), Gorak a (TERN.). Een 
plant, die niet in het wild bekend is, docli 
vermoedelijk uitZ.Azieafkornstig is cn thans in alle 
tropischc en subtropische landen gckwc(d<t wordt. 
In Ned.-Indie wordt de plant niet voor den export 
gekweekt. De inlander steckt stuk- ken van den 
wortelstok in den te voren bereiden 



ZINGIBER OFFICINALE—ZODIAKBEKERS. 861 

bodem in het begin van den regentijd cn oogst zoodra 
de bladeren verdroogd zijn. De vcrscho gember 
gebruikt men om allcrlei spijzen to kruiden en ook 
zeer veel als geneesiniddcl. De droge gember uit den 
liandel komt uit Britsch- Jndie, do gcconfijtc uit 
Canton. Zio ook ALIJA, OLIEN(VLUCHTIGE) en 
S0ENT1. 

ZINGIBER ZERUMBET Rose. Lempocjang (jAV.), 
Lampoejang (SOEND.). Een zeer variabele soort, 
waarvan twee vorinen veel worden ge- kweekt, de 
cerstc meest bekend als Z. marginatum Rose., de 
anderc als Z. gra-mineum Nor. Van beidc worden de 
wortelstokken veel als inlandsch genecsmiddel 
gebruikt, meest gemengd met anderc kruiden. Ook 
worden ze wel als specerij genuttigd. 

ZINKERTSEN. Voor het geografisch en geolo- 
gisch voorkomen in Indie kan worden verwezen naar 
de artikelen over koper- en loodertsen, waarmede de 
zinkertsen steeds optreden, en dan vrij wel uitsluitend 
als zwavelzink (blende). Tot exploitatie liebben ze 
nog nergens aanlei- ding gegeven. 

ZIPPELIUS (ALEXANDER). Were! in December 
1823 aan 's.Lands Plantentuin te Buiten- zorg 
verbonden, en volgde in Juni 1825 als 2e hortulanus 
den hortulanus Kent op. Hij heeft dus met den 
directeur Blume en den eersten hortulanus Hooper de 
beginjaren van den tuin mee- gemaakt. In 1827 word 
hij aan de Natuurkun- dige Commissie toegevoegd 
voor ccn exploratie- tocht op Sumatra, maar door den 
dood van Boie, den leider van den tocht en zijn 
vervan- ging door Di a rd als lid der Commissie, we 
rd het plan gemaakt om de Z. W. kust van Nieuw- 
Guinea te bezocken. Zonder Diard word met de 
Triton uitgevaren, maar wegens de vele ziekten blecf 
het schip slechts 6 we ken aan de kust van N.-Guinea. 
In October 1828 kwain Zippelius met zijn 
reisgenooten op Timor aan, waar hij 31 December 
1828 overleed. Z. inaakte zoowel aan de kust van N.-
Guinea als op Timor belangrijke bo t anise he 
colleeties. 

ZIZYPHUS JUJUBA Lam. Fam. lihamna- ceae. 
Bidara (MAL.), Widara (MAL., SOEND.); W^idara, 
JJ<ira (j AV.). Een boom, tot 15 M. hoog, op heel Java 
in liet wild voorkomend en so ms aangrplant om de 
vruchten, waarvan het vrucht- vlecscli om de cetbaar 
en bij sommige vonuen sinakelijk is. De bladeren, in 
de handen gewreven, Hckuirnen als zeep. De bast is 
een inlandsch gc- necsiniddel. De jujubes van de 
apothcek komen van een andero Zizyphus soort van 
de Perzischc Golf en uit China. Zie ook Bl DARA 
TJINA. 

ZO DI A K BEKERS. Hicrondcr verstaat men 
kopcrcn of bronzen bekers voor offerwatcr, die 
dateeren uit het bloeitijdperk van M a d j a p a- h j t 
en thans nog door de Tenggereczcn (zie al- daar), bij 
allcrlei plechtigheden gebruikt worden. I)c tegon 
woordige Javaunscho naam is pirasen, afgclcid van 
r(mit eene verbastering van het Indi- sche rdfi, dat de 
tcckcncn van den dierenriem aanduidt. Van der Tuuk 
geeft deze afleiding in zijn Kawi-Bal. Wdb. I, bl. 741, 
s.v. rdgi (lees rd fl), terwijl men in do laatste editie 
van het^Jav. \Vdb. van Gericke — Roorda — Vreedc 
— Gunning perasen onder de p moot zockcn! De 
naam pra- sln wordt vermcld door Van der Chijs 
(Not. Bat. Gen. I V, biz. 63), Krccmer (Med. Ned. 
Zend. Gen. XXIX, biz. 350) door Kohlbrugge 
(Tijdschr. Ind. 
»T. L. en Vk. XXXIX, bl. 132). 

Do zodiakbekers bestaan uit wijde bronzen 
kommen met rcchto wanden cn platten bodem. 
Bovcnaan steckt de rand vooruit, alsof er een deksel 
op behoort. Een der exeinplarcn in's Rijks Ethnogr. 
Mus., no. 2G15. a (Juynboll, Catalogus p. 137) heeft 
inderdaad een dekscl. Onder den rand cn onder aan 
den voet is een drie- of twee- voudige lijnband. 
Binncn op den bodem is en haut relief eenc 
achtstralige ster; soms ccn vier- bladige bloein. Het 
meest karakteristiekc echter cn datgene, waarnaar 
doze bekens genoemd zijn, is eenc rij van 12 
afbeeldingen en relief boven den onderrand. Deze 
figuren, die reeds dikwijls afge- bceld zijn, (Kreeiner, 
1. c. plaat naast bl. 377 ； Millies in Versl. en Med. 
Kon. Akad. v. Wetensch. afd. letterk. VII; Raffles, 
History of Java, le editie tusschcn bl. 56 en 57, 
Crawfurd ,deel I, pl. 8 en Friederich, Verh. Bat. Gen. 
XXIII, plaat 19) stellen voor : 1. een geit met 
gebogen horens en baard {aries), 2. een stier (taurus), 
3. een konings- krab (limulus moluccanus), die de 
tweelingen {gemini) voorstelt, omdat mannetje en 
wijfje bijna altijd bij elkaar zijn, 4. een krab (cancer), 
5. een gedrochtclijke leeuw (Ze。), op de 
achterpooten staande, 6. eene zittende vrouw (virgo), 
7. een balans met twee schalen (libra), 8. een 
schorpioen (scorpio), 9. een gespannen boog met pijl 
er op (Sagittarius), 10. een garnaal met de twee 
groote voelhorens vooruitgestoken (capricornus), 
11. een wijdbuikige pot (aquarius) en 12. een visch 
met oUfantskop (pisces)^ 

Boven deze 12 te^Kens van den dierenriem. staat 
eon rij min of meer gedrochtelijke men- 
schenfiguren, die eenigszins aan wajangpoppen doen 
denken. Boven den Sagittarius sta.a.t echter altijd 
een vogel, die soms op ccn raaf en soms op een kip 
gelijkt. Boven dozen vogel staat een, jaar- tal in Oud-
javaanschc cijfers of een halve ster of zon, soms ook 
is dio pick leeg gelaten (zie Brandes, Not. Bat. Gen. 
1899, bl. 129). De figuren der bovenste rij, die op 
vcrschillendc bekers over- ecnstemmen, staan in 
dezelfde volgorde boven de figuren der onderste 
reeks. Het zijn waarschijn- lijk de goden van de 
sterrenbeelden, die dienden. om tclkcns aan te 
wijzen, wanneer de zon de ver- schillonde teekencn 
van den dierenriem intrad. Sommigen geven aan 
ieder dezer figuren een naam (Van de Pool in Cat. 
Mus. Oudh. bl. 81, Millies, 1. c. bl. 317 cn Raffles, I, 
bl. 478), die soms duidelijk ecn bekenden Indischen 
god aan- duidt b.v. W i s 以 o e, Indra, S o e r y a, W 
a r o c a en G a i.i c 9 a, doch dikwijls zeer verbasterd 
is. Hicrbij valt nog op te merken, dat sommige 
namen, die Van de Pool opgeeft, afwij- ken van die 
bij Raffles en Millies. Onder deze figuren hob ben 
twee bijzonder de aandacht getrok- ken, nl. die boven 
de rogkrab (no. 3) en die boven de balans (no. 7). Dr. 
Brandes (Not. Bat. Gen. Juni 1899, bl. 126) wijst er 
op, clat op de nieeste zodiakbekers dio figuur boven 
no. 3 sterk herin- nert aan Togog, zooals deze 
afgcbeeld. is in Sorru- ricr's Wajang Poerwa, 4° 
uitgavc, plaat Via. Van de 37 bekers, die dr. Brandes 
(l.o. bl. 127 — 128) opsomt, vertoonen 23 de 
monsterfiguur, die afgcbeeld is by Raffles on 
Crawfurd, doch slechts ' 7 een mcnschclijke figuur, 
afgcbeeld bij Friede- rioh, waarbij men nog als 80 
kan voegen een zo- diakbeker uit ;s Rijks Ethnogr. 
Mus. (Serie 876/9) van hot T 6 n g g 6 r-gebergte, 
met het jaartal 1253 Qaka (Juynboll, Catalogus p. 
139); slechts 4 dezer bekers vertoonen in plaats 
daarvanstorrenbeelden. 
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De figuur bovcn de balans (no. 7) schijnt vooral 
de aandacht der Javancn te trekken. De d o e- k o e n's 
(priesters) noemen deze figuur Batara Goeroe 
(Kreemer, 1. c. bl. 377 en Kohlbrugge 1. c. bl. 140). 
Deze figuur met zijne dreigende, aanvallende houding 
on groote tanden is afge- beeld bij Millies en 
Fricderich en komt ook voor op de zodiakbekcrs van 
's Rijks Ethn. Mus. 

Onder de be kendo zodiakbekcrs zijn vier bc- 
langrijk wegcns hun gclieel afwijkend ornament. Zij 
vertoonen nl. in plants van twee rijen slcchts 66n rij 
figuren. Dit zijn de nummers 804 cn 805 van het Bat. 
Gen. (zie Not. Bat. Gen. 1898, bl. 17), een exemplaar 
uit het Mus. van Natura Artis Magistra te Amsterdam 
en een uit *s Rijks Eth- nogr7 Mus. (Serie 3330.) Van 
dit laatste exem- plaar volgt tier de beschrijving. De 
figuren stellen voor: een man te paard, daarachter eenc 
vrouw, een ram, een stier, bo ven deze beide een 
zeemon- ster, een schildpad, waarboven. eene schijf 
met twee beeldjes er in, eene krab en een schorpioen; 
boven deze twee personen in een zonnetje, een sinha 
op de achtersto pooten, daarboven een pijl en boog, 
eene watervaas, daarboven een onher* kenbaar 
voorwerp (balans ?) eene garnaal en daarboven een 
makara； van dit exemplaar is de bodem gehcel 
uitgcslcten. Men zie ook de hiervan afwijkende fig. 4 
op de plaat bij Raffles, die echter ook slechts een rij 
figuren vertoont evenals nog een exemplaar in 's Rijks 
Ethn. Mus. (Serie 1630/37), waarop men vindt： de 
stier, waarboven een onduidelijke figuur； een 
palmboom, waarin een man klimt； een man met 
draagstok op de schouders, met een klein kind achter 
hem en een maansikkel boven hem; een rijstschuur, 
door een gekroonden naga gedragen ； een gans, 
waarboven cen sinha( ?)； een hurkendc man met pa- 
joeng； een omkijkende gehurkte man met kris in zijn 
gordel; een omkijkende staande vrouw; een tegenover 
haar staande man, die dreigend een wapen tegen haar 
opheft (afbeclding bij Juynboll, Catalogus p. 140). 

Overigens kan, wat den vorm en het ornament 
betreft, verwezen worden naar de vele reeds be- 
staande beschrijvingen. Thans nog een enkel woord 
over de plaats van herkomst, den tijd van 
vervaardiging en het gebruik, dat de tegenwoor- dige 
Javanen er van maken. 

De zodiakbekcrs zijn vooral in O o s t-J a v a, bij 
het T 8 n g g e r-gebergte en in de residenties K&diri, 
Probolinggo, Pasoeroean en B e s o e k i gevonden. 
Zij dragen, voor zoover zij gedateerd zijn, jaartallcn 
uit het bloeitijd- perk van a d j a p a h i t. Behalve de 
37 exem- plaren, die dr. Brandes (Not. Bat. Gen. Juni 
1899) vermeldt, zijn nog twee gedatcerde exem- 
plaren uit 's Rijks Ethnogr. Mus. bekend (Serie 87G/9 
en 1403/3464), die beide het jaartal 1253 Qaka = 1331 
A.D. dragon, dus evenals no. 796 en 796a (zie Not. 
Bat. Gen. Nov. 1903, bl. 120) uit Batavia. Onder de 
nieuwe aanwinsten teBatavia zijn gedatcerde 
in]260(Not. 1909p.158), 1261 en 1276 (Not. 1910 p. 
57); verder zijn or van 1253 (Tijflsclir.. 53 p. 257) en 
1276 (Oiidh. Yer si, 1915 p. 87) iji parliculier bezit. 
Dr. Brandes lieeft de interessante bijzonderheid 
ontdekt (Not. Bat. Gen. Juni 1899, bJ. 129), dat de 7 
bekers met eene menschelijkc figuur boven de 
rogkrab (no. 3) tevens het laagste jaartal (1243 — 
1253) dragen, hetgeen bevestigd wordt door drie exo 
in- plaren uit *s Rijks Ethnogr. Mus. (Serie 876/9, 

1403/2427 en 1403/3013), terwijl de 23 bekers, die 
op die plaats ecn inonsterfiguur hebben, hoogere 
jaartallen (1260-1337) dragon. Hicrtcgcn valt echter 
op to merken, dat toch ook ecnigo bekers met ecn 
monsterfiguur ovenecns ccn laag jaartal dragen, nl. 
1403/2881 het jaartal 1249 (zie Juynboll Cat. p. 138) 
en 1403/3464 (ibid p. 139) het jaartal 1253. Al deze 
jaartallcn vallen dus tusschen 1243 en 1337 Qaka- of 
tusschen 1321 en 1415 A.D., d. i. onder de regeering 
van D j a- yanagara (1295—1328 A.D.), Tribhoc wa- 
nottoenggadewl (van 1329 A.D. af), Radja- s a n a g 
a r a of H a y a m W o e r o e k (1350 —1389), H y a 
n g W i 9 e s a (1389— 1429) cn Dewi Soehita (1400 
— 1447). Volgens Tijdschr. Bat. Gen. 53 p. 254 zou 
zich in het Britsch Museum een zodiakbeker van 
1202 bc- vinden, hetwelk dan de oudste zou zijn en 
van Kertanagara (1268 — 1292 A.D.) zou dateeren. 

Omtrent het. gebruik, dat de tegenwoordige 
Tenggereezen van de zodiakbekcrs maken, be- staan 
berichten van Van de Pocl, uit 1853 (Cat. Mus. Oudh. 
bl. 81), Van der Chijs uit I860 (Not. Bat. Gen. IV, bl. 
2G3), Kreemer uit 1885 (Med. Ned. Zend. Gen. 
XXIX, bl. 315) en Kohlbrugge uit 1897 (Tijdschr. 
Ind. T. L. Vk. XXXIX, bl. 131), die elkaar 
gedeeltelijk bevestigen cn aan- vullen. Zij worden 
gebruikt bij plechtige gelegen- heden, jaarfeesten, 
huwclijken, stcrfgevallcn (v.d. P.), 't herdenken der 
dooden, 't wijdcn der vclden en 't brengen van offers 
(Kr.). Bij die gelcgen- heid worden zij gevuld met 
water, waarin een trosje bladcren of bloemen hangt, 
dat als wij- waterkwast client, waarmede de d o e k o 
e n (priester) zieken, lijken, hunne afbeeldsels, jong- 
gehuwden, de gaga's of de offers bcsprcnkelt, terwijl 
hij de wierookschaal heen en wcer bewcegt. Daarbij 
prevelt hij zijne gebeden, die den Indischen naani 
mantra of den Arabischcn naam dowa dragen on 
gcwoonlijk begin non inct het, Indische om of de 
Arabische formule bismilldhi' rrahmdni' rrahimi. 
Welk gebruik cr oorspronkc- lijk van gemaakt is, 
blijft onzeker, hoewcl d＜： gissing van Millies, dat 
zij ecno astrologische strekking hadden (1. c. bl. 321) 
bckrachtigd wordt door de onderzoekingen van 
Brandes (Not. Bat. Gen. Juni 1899, bl. 131-132), die 
de bo- venste rij figuren met do sterrenbecldcn, 
zooals zij op de palalintangan afgcbceld zijn, in 
verband brengt. 

Lileratuurt Raffles, The history of Java (1817), I, 
bl. 478 en II, bl. 56 met plaat ； Crawfurd, History of 
the Indian Archipelago (1820), J, bl. 303 en plaat 8; 
Fricderich, Voorloopig verslag van het ciland Bali. 
Verh. Bat. Gen. XXIJ.J (1850), bl. 31 en plaat 19; 
descelfde, Br-mcrkun- gen fiber cinige Bilder des 
indischen Thierkrcises nach a]t-javanischen Mon 
union ten. Vend, en Med. Kon. Akad. v. Wotonsch. 
afd. Letterk. VI£ (18G3), bl. 237 — 243 met plaat; 
Millies, Opmer- kingen over den Oud-JavaanKchcn 
dicr(ipriem, ].c. bl. 297—329 met plaat; Van der 
Chijs, Not. Bat. Gen. IV (1863), bl. 263; Kn-finer, 
Vccrtien dagen to Pasoeroeansch Tcnggcr, Med. 
Zend. Gen. XXIX (1885), bJ. 350-351 en 374-377 
met plaat; Leemans, Beschrijving van de Jn- disebe 
oudheden van liet Rijks-museum van Oud- heden te 
Leiden (1885), bl. 79 — 82; Groenevcldt, Catalogus 
der ArcJicologische Vcrzameling van het Bat. Gen. 
van Kunston en Wotonsch. (1887), bl. 229 — 230/ 
Brandes, Pararaton (1897), bl. 
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214—215一匚 Kolilbruggc, De hcilige bekcrs dcr 
Tonggereezen. Zodiakbckers. T. 1. T. L. en Vk. 
XXXIX (1897), bl. 129 —142 met plaat； Van dor 
Tuuk, Kawi-Bal. Wdb. I (1897, bl. 741, s.v. ragi (lees 
raft); Brandes, Not. Bat. Gen. J uni 1899, bl. 126 — 
135; Wecde — Gunning, Jav. Wdb. (1901), II, 236, 
s.v. perasen； Not. Bat. Gen. 1898, bl. 17 no. 804 en 
805 on bl. XXXIX; Not. 1899, no. 8026； Not. 1904 
bl. CLXXXV, no. 796a (invent. 4625; Not. 1909 bl. 
158; Not. 1910 bl. 57 en XXXI no. 796 b cn c, n°. 
798a, 800b-e, Not. 1913, bl. LV, n°. 5310-5312., Not. 
1914, bl. 190, n°. 5460; H. H. Juynboll, Catalogus dcr 
Jav.Oudhcdcn van 'a RijksEthnofjr. Museum, bl. 137-
140. 

ZOETHOUT. Zic KAJOE MANIS (II, 251). 
ZOETWATERPOLYP. Zie NETELDIEREN. 
ZOETWATERSPONSEN. Zic SPONSEN. 
ZOLLINGER (HEINRICH). Zwitsersch na- 

tuuronderzoeker, geb. tc Feuerthalen 22 Maart 1822, 
overl. te Kandangan 19 Mei '59. Van '41 —*48 reisde 
hij op Java, eerst op kosten van den te Batavia 
gbvesligden Zwitscrschen koopman A. Meyer, later 
met ondersteuning dcr Ind. regeering, die hem eene 
wetenschappelijke zending naar het Oostelyk gedeelte 
van den archipel op- droeg. De resultaten dezer reis 
zijn neergclegd in eene uitvoerige verhandeling in dl. 
23 der werken van het Bat. Genootschap. Hij besteeg 
o.a. den vulkaan Tambora op Soembawa. In '48 werd 
Z., die voor het onderwys was opgeleid, in zijn 
vaderland benoemd tot Seminar-director te Kussnuch, 
welk ambt hij tot '54 met eere vervul- dc. Toen werd 
de „Wanderlusf, hem weder tc sterk, en nam hij de 
opdracht aan, om als ge- niachtigde ccncr Ned.-Ind. 
cultuurinaatschappij naar Banjocwangi (Rogodjampi) 
te vertrekken tot het aanleggcn eener groote 
klapperondei'ne- ming. Hein trof toen heL ongeluk, 
deze tweede reis met de overland mail naar Java cerst 
door een ernstige beenbreuk te Cairo tc moeten staken, 
cn toen hij na (?cn langdurig ziekbed hcrstcld was, had 
hij anclermaal soortgelijk ongeluk, namelijk ecu 
arinbrcuk. Zijnc daardoor gcschokte gezond- heid 
heeft zich op Java niminer licrsteld; liij stierf in ccn 
pasanggrahan in het Locniadjangschc. 

Zollinger was een zeer verdicnstclijk natuur- 
vorscli<u,, mcL vvijsgecrigcn aanleg cn met onbe- 
grcnsHen jjver; naar lict oordeel zijner tijdgcnoo- ten 
was hij in den omgang trouwhartig cn bcschci- <len. 

In hot Nat. Tijdschr. v. Ned.-Ind. (dl. XIII — XXI) 
cn in andere periodieken van dien tijd, koinen 
verschillendc opstellcn van zyn hand voor; bekend is 
o.a. zijn geschrift: Gcdachten over 
plantcnphysiognoniio in hot algcmecn cn over die dcr 
vcgetatic van Java in 'G bijzondcr. Wat voora, a an zijn 
botanischcn arbeid relief gaf, was het feit, dat Z. 
grootcndcels werkte in 0. Java, tcrwijl de mecstc 
botanici op dat ci land zeteldcn in of nabij het 
klimatologisch gehcel ver- sohillcnd Buitcnzorg, in 
iccicr geval in W. Java. Hot door Kem tijdens zijn 
ccrsto verblijf op Java naar Europa gezonden 
herbarium werd beschrc- ven door zijn landgcnoot 
Prof. A. Moritzi (f 1850 tc Chur), zijno verzamcling 
scJielpcn door A. Morisson (1849). In den bot. tuin to 
Zurich is voor Z. ccn eenvoudig gedenkteekon 
opgericht; over het onderhoud van Z,'s grat zic Bull. 
Koi. Mus. N°. 33, bl. 109. 

ZONNEBLOEM. Zic IIELIANTHUS. 

ZONNEHOUT. Zie DALBERGIA LATIFO- LIA 
cn PTEROCARPUS INDIC US. 

ZONNESCHERMEN. Zic ONBERSCHEIDIN- 
GEN, ONDERSCHEIDINGSTEEKENS en 
VORSTENLANDEN. 

ZOOGDIEREN {Mammalia) zijn door longen 
aclemhalende, warmbloedige Gewerveldc dieren, die 
hun jongen met melk voeden. Deze mclk wordt 
afgcschciden in klicren, die (behalvc bij de 
Vogclbekdicren) op tcpels uitmonden. De melk- 
klicren zijn ccn modificatie van de huidklicren, 
waaraan de zoogdicren in den regcl rijk zijn, een 
eigcnschap, die deze klassc van dieren onder- scheidt 
van de reptielen en vogels. Het lichaaru is min of 
nicer bchaard, zelden geheel naakt, maar ook dan 
komen bij het embryo haren voor. Daar bovendien 
haren van den bouw der zoog- dierharen bij geon 
ander dier voorkomcn, be- hooren zo tot de mecst 
karakteristieke cigen- schappen der klassc. So ms, 
vooral op den staart, treft men behalve haren ook 
hoornschubbcn aan, die echtcr zelden (zie 
SCHUBDIER) tot groote ontwikkcling komen. Ook 
waar bij zoogdieren geen schubben voorkomcn staan 
de haren dik- wijls in groepjes ingeplant op een wijze, 
die op- een vroegerc regclmatige bedekking van het 
lichaam met schubben wijst. Een periodieko 
wisseling van het haarklced schijnt bij tropischo 
zoogdieren niet voor tc komen. Van anatomische 
kenmerken der zoogdieren moeten worden ge- 
noemd: het in twee boezems en twee kamers 
verdeelde hart ； het volledigc middenrif ； de dub- 
belc gewrichtsknobbcl van het achterhoofd; de uit 
slechts 6en paar, dikwijls samen vergroeide 
becndcren bestaandc onderkaak; het gespeciali- 
seerde gebit. Bit laatstc, dat zelden geheel verlore n 
gaat (ook wannecr het volwassen dier tandeloos is, 
kunnen mecstal embryonaal nog tandresten 
aangetoond worden) en uitsluitend in de kaken 
ingeplant is, ondcrschcidt zich over het algcmecn van 
dat der lagerc gewerveldc dieren door grooterc 
differentiatie, waardoor snijtanden, hocktanden, 
halve cn ware kiezen te onder- scheidcn zijn. Met 
uitzondering der ware kiezen worden de tanden 
gedurende het leven eenmaal gewisscld. 

De Zoogdicren worden vcrdeeld in drie, alle in 
Nederlandsch-Indid vertegenwoordigdo onder- 
klassen: lo. de Vogelbokdieren {Monotreniata of 
Ornithodelphia), die nog aan lagerc gewervelde 
dieren herinneren, o.a. daarin, dat ze eicren. leggen ；
2o. de Buideldiercn (Marsupialia of Didel- phia), die 
Icvcndc, maar bij de geboortc nog weinig 
ontwikkclde jongen voortbrengen； 3o. de hoogere 
zoogdieren (Monodclphia), bij welko de jongen in 
ccn nicer ontwikkclden staat geboren worden. De 
beido ccrsto onderklassen worden veelal samcn 
verccnigd als A placentalia, omdat ze geen het 
embryo voedendo “placenta" (inooclerkoek) zouden 
bezitten; het is ovenwel geblckcn, dat een placenta in 
cnkele gevallen ook reeds bij Buidcklieren kun 
voorkomon. 

Tcrwijl do onderklassen der Monotremata en dcr 
Marsupialia elk uit slechts een ordc bestaan (zio 
VOGELBEKDIEREN en BUIDELDIE- REN), 
worden de Monodelphia in een aantal orden vcrdeeld, 
waarvan do volgendo in Neder- landsch-Indio 
vertegenwoordigd zijn: I n s o k- tenetors 
(Insectivora) ； V 1 e e r m n i z o n (Chiroptera); V 
1 i o g o n d c M a k i's (Demop- lera); 8 c h u b d i e 
r o n (Pholidota); K n a a g- 
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dieren (Bodcntia); Roofdicren (Carnivora) 
;Walvisschcn (Cetacea); H o c f- d i e r e'n (Ungulata) 
\ Zeekoeien (Sirenia); Ha If a pen (Prosimiac); A p o 
n (Simiae). Voor nadcre bescJirijving wordt naar de 
afzonder- Ijjke hoofden verwezen. 

Het aantal soorten van zoogdieren, uit den 
Indischen Archipel bekend, word door Sal. Miiller 
(Over de Zoogdicrcn van den Indischen Archipel. 
Verhand. Nat. Geschicdcnis der Neder- landsche 
Overzeesche bezittingcn. Zoologie, Leiden, 1839 — 
44) als 160 opgegcven, thans be- draagt het zeker 
meer dan 400; een eenigszins juiste raming is evenwcl 
onmogclijk wegens het groote verschil in opvatting, 
dat over de om- grenzing van nauw verwantc soorten 
bestaat. 

Het onderscheid tusschen de fauna van het 
Westelijk en die van het Oostelijk deel van den 
Indischen Archipel komt bij wcinig dicrgroepen zoo 
duidelijk aan het licht als bij de zoogdieren. De 
Westelijkc helft behoort faunistisch tot het Indische of 
Oricntaalsche Gebied (Zuidoostelijk Azie) van 
„Arctogaea,> (N.-Amerika, Europa, Azie, Afrika), het 
Oostelijke deel (Nieuw-Guinea, Aroe- en Kei-
eilanden) vormt met Australie “Notogaea". Tusschen 
beide ligt het Indo- australische (Austro-maleische) 
Overgangsgebied (Celebes, Molukken, Kleine 
Soenda-cilanden), waarin beide fauna's zich 
vennengen in dier voege, dat de Westelijke elementen 
naar het Oosten toe, de Oostelijke in Westelijkc 
richting geleidelijk verminderen. De bekcnde „lijn 
van Wallace", die tusschen Borneo on Celebes en, 
Zuidelijker, tusschen Bali en Lombok loopt en een 
scherpe faunistische grens tusschen beide helften van 
den archipel zou vormen, heeft hoogstens beteekenis 
als Westelijke grens van het Overgangsgebied. 

Karakteristiek voor Notogaea zijn vogelbek- 
dieren (die uitsluitend daar aangetroffen worden) en 
buideldieren, de mecst oorspronkelijke zoogdieren 
dus, terwijl landzoogdieren er verder bijna uitsluitend 
door muizen en vleermuizen vertcgen- woordigd zijn. 

Het Oricntaalsche gebied is nog in ondcraf- 
deelingen te verdeelen, van welke het „Maleische 
Gebied" naast het Malcische Schiereiland en de 
Pliilippjjnen ook Sumatra, Java en Borneo om- vat. 
Dit gebied is door een groot aantal ge- slachten en 
enkele families van zoogdieren, die uitsluitend hier 
voorkomen, gekenmerkt. Zoo zijn te noemen de 
families der Galeopithecidae (zie MAKI, 
VLIEGENDE) en Tarsiidae (zie SPOOKDIERTJE), 
de laatste Oostwaarts tot Celebes en Savoe 
doorgedrongen, en de geslachten Gymnura en 
Ptilocercus onder de Insekteneters, Trichys onder de 
Knaagdieren, Mydaus, Arclitis en Linsanga onder de 
Roofdiercn, Nycticebus onder de Halfapen, 
Semnopithccus, Hylobates, Simia onder de Apen. 

Tot de landzoogdieren, die tot Oricntaalsche 
families of geslachten behooren, inaar tot ver 
Oostelijk in het Indo-australische Overgangsgebied 
doordringen, behooren o.a.: een aantal spitsmuizen 
van het geslacht Crocidura^ cenige soorten van 
zwijnen, die zelfs tot op Nieuw- Guinea in het wild 
leven (maar hier hoogst- waarschijnlijk van 
verwilderde tammc varkens afstammen) en waarvan 
de afwijkende Babiroesa ■zelfs tot dit 
Overgangsgebied beperkt is; een of twee soorten van 
herten; enkele roofdieren, nl. 

ecn allccn op Timor en Roti voorkomende wilde kat 
(F clis meg aioli s, zic KATTEN), Paradoxurus 
hermaphrodilus (zic LOEWAK) en Viverra tang a- 
lunga (zio TfiNGGALOENG); ecn paar apen, nl. 
Macacris fascicularis (zic JAVAANSCHE AAP) cn 
Cynopithecus [zie BAVIAAN (ZWARTE)], die 
evenals de Babiroesa cn de boven genoenidc wildc 
kat nergens anders gevonden wordt. Omgc- keerd 
hebben zich enkele buideldicren (Phalanger, 
Petaurus; zie KOESKOEZEN) in Westelijkc 
richting tot de Molukken, deels ook tot Celebes en 
Timor verspreid. 

Wat de zeefauna betreft is een indeeling in 
faunistische gobieden veel minder duidelijk, als 
gevolg van de onderlinge communicatie der groote 
oceanen. De zecen van den Indischen Archipel 
kunnen beschouwd worden als een onderdeel van 
cen groot gebied, de „Indopelagia,^ van Sclatcr, dat 
den Indischen. Oceaan van Afrika tot Australie 
omvat en dat, wat de zoogdieren betreft, gekenmerkt 
is door het voorko- men van Halicore (zie 
DOEJOENG) en het ont- b re ken van Pinnipedia 
(zic ROOFDIEREN). 

Van de uitgebreide literatuur, op de zoogdieren 
van den Indischen Archipel in het alge- meen 
betrekking hebbende, kan hier slechts een zeer klein 
gedeelte worden genoemd (zie ook het art. FAUNA). 
Van de meeste zoogdiergroepen van den archipel is 
de eerste meer grondige kennis te dan ken aan 
Raffles, die in zijn „ Descriptive Catalogue of a 
Zoological Collection,, (Transact. Linncan Soc., Vol. 
XIII, 1822) vele zoogdieren, vooral van Sumatra, 
beschrijft； aan Horsfield (Zoological Researches in 
Java, and the neigli- bouring Islands. London, 1824) 
en vooral aan Sal. Muller cn Schlegel, die de 
zoogdieren, door de leden der „Natuurkundige 
Commissi。、' (zie NATUURKUNDIGE 
COMMISSIE VOOR NED.JNDlE) verzameld, in 
een aantal mono- graphieen in de boven gcnoenide 
„Verhandc- lingen" bewerkten. Van de nicuwcrc 
litcratuur zijn te vcrmelden cen groot aantal artikelen 
van Jentink in de “Notes from the Leyden Museum15 

en de in Bd. I cn 1II (1890 — 94) van de „Zoolo- 
gische Ergebnissc einer Reise in Nicderl. Ost- 
Indien" (Leiden) deels door M. Weber zclf, duels 
door Jentink bewerkte zoogdieren, door den 
eerstgenoemdc verzameld. Voor Sumatra is van 
belang： Schneider, Ergebn. zoolog. Forschungs- 
reisen in Sumatra. I. Saugetiere. Zool. Jalirb. Abt. 
Syst., Bd. 23, 1905; de door (le Borneo- expedities 
verzainekle zoogdieren zijn door Jentink (Notes 
Leyden Mun., XIX, 1897, en XX, 1898 — 99) 
vermeld, terwijl Everett in de Proc. Zoolog. Soc. 
London, 1893, een lijst van de toon van Borneo 
bekende zoogdieren heeft gegeven. Van de 
zoogdieren van Java bestaat een nicer populair 
ovcrzicht van Koningsbergcr (Medcd. *s Lands 
Plantcntuin LIV, J 902). De door Abbott in het 
Westelijk deel van den arcln- pel, o.a. op velc 
kleincre cilanden verzamcldc zoogdieren werden 
door Miller en Lyon in ver- scheidene artikelen in de 
Proc. U. S. Nat. Museum Washington en in de Proc. 
Acad. Nat. Sciences Philadelphia beschrcvcn; 
Modigliani verzamelde op do kleine eilanden 
bewesten Sumatra cn zijn zoogdiermateriaal werd 
beschrevcn deels door hemzelf, deels door Oldf. 
Thomas in de Ann. Mus. Genova van J 889 en 1895. 
Over Celebes heeft Meyer artikelen gepublicecrd in 
do Abhandl. Mus. Dresden 1896/97 en 1898/99. 
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Matschie bewerktc het door Kiikonthal op 
Halmah6ra on Batjan_cn in Noord-Celebes ver- 
zameldc zoogdiermateriaal (Abhandl. Sone ken b. 
Ges., Bd. 25, H. 2, 1901), de Boaufor.t_(ibid., Bd. 34, 
1911) schrecf over .^ie^Saugeticro der Aru- und Kei-
Inscln,, naar aanleiding van de verzamelingen van 
Merton cn Roux. Wat einde- lijk Nicuw-Guinea 
betreft hebben de vole expe- ditics der laatstc jaren 
belangrijke resultatcn opgelevcrd ； de zoogdicren 
der Nederlandsche expedities werden bewerkt door 
Jentink in eenige artikelen in „Nova Guinea", Vol. V 
en IX, cn in de „Notes Leyden Mus.", Vol. 28, 1906 
— 07, cn 33, 1910 — 11, die der Engelsche 
Wollaston- oxpeditic in Transact. Zoolog. Soc. 
London, Vol. 

\zZ\XX, Pt. 9, 1914. — Een lijst van de „Mam- inalia 
voorkomende in Ned.-Indie" geeft Tjccnk Willink in 
het Natuurk. Tijdschr. Ned.-Indie, d】.LXV, 1905.' 

ZOUT. Behalve bij sominige zeer onbeschaafde 
stammen in den Indischen archipel (Papoe&'s der 
Z.W.-kust van Nieuw-Guinea en aan de Hum- 
boldtbaai； Pocnans en Olo Ot op Borneo; be- woners 
van het eiland Enggano, bew. Sumatra), die het 
gebruik van het zout niet kennen, speelt het zout cen 
belangrijke rol in de inlandsche huishouding en vormt 
het van alle voedsel een onmisbaar ingredient. Reeds 
in de dagen der Oost-Indische Compagnie gold voor 
de inlandsche bevolking, voorzoover dezc onder het 
recht- strecksch bestuur van do Comp, stond, het 
verbod van den aanmaak van zout als vrije industric. 
Het uitsluitend recht van opkoop van — en handcl in 
zout word verpacht. Eerst in 1813 (15 October) voerde 
Raffles de regie in op Java cn Madoera en in de 
Lampongs； een door zoutpachtcrs te Semarang 
gevoerd proccs, waarbij block wclkc schandelijk 
hooge winsten de pachters ten koste der verbruikers 
maakten, was voor Raffles aanleiding om aldus in tc 
grij- pen. Bij het herstol van het Ned. gezag blcef do 
regie bestaan en sedert is ze ook in anderc buiten- 
bezittingen, met inachtncniing van politieke cn 
economischc tocstandcn, zoovccl mogclijk inge- 
voerd. Van t(jd tot tijd echtcr is cr voor de handhaving 
zwaar gestreden moeten worden, o. a. voerde de 
Comm. Gen. Du Bus, voor versterking van inkoinsten, 
bij wijze van proef, in 1829 de zoutpachl wedcr in 
vcrschillende grootc plnatsen van Java in. In Batavia 
cn Buitcnzorg word dezo proof zcJfs voortgezet tot 
1847. Van 1859 tot 1879 was er ernstig sprake om het 
monopolie- wtelscl gchccl af tc BcJiaffe.n cn allccn 
invocrroch- ten cn accijnzen tc heffen. Dezc aanvallcn 
op de regie waren deels too to schrijvcn aan verkcerd 
belcid, waardoor nu cn dan zoutnooden ont- stonden. 
Die onzekerheid omtrent het al of niet voortbestaan 
der regie werkte intusschcn ver- lainmend op het 
aanbrengen van verbctcringen i cn op ecne radicalc 
hcrzicning der bestaando bepalingen. De gewichtigo 
ordonnantie van 25 Februari 1882 (Ind. Stb. no. 73), 
inhoudondc de „Bepalingen tot verzckcring van het 
zout- monopolic'', maakte cerst ccn eindc aan de tal- 
Jooze cn afwijkendo bepalingen in de zoutwet- geving 
en behcerschL tlians nog in hoofdzaak don aanmaak, 
het vervoer, cnz. van het zout. 

Do voornaamste bepalingen van die ordon- nantio, 
zooals dio later nog werden aangevuld cn gcwyzigd, 
luiden : de aanmaak van zout, tenzij met vorgunning 
en ton behoove van het Gouyor- 

I 
nement, is verboden op Java cn Madoera, in 
de rosidenties Sumatra's Westkust, Tapanoeli, 
Bcnkoclcn, Lampongschc districten, Palembang, 
het gouvernemont Oostkust van Sumatra, de 

residencies Banka on Onderhoorighoden, Wester- 
afdecling van Borneo, Zuider- en Oosterafdceling 
van Borneo en in de assistcnt-rcsidcntie Billiton. 
Dit verbod is editor niet van toepassing op de 
zoutwatcrwcllen in de afdeeling Grobogan 
(Semarang), waaruit de inlandsche bevolking 
tegen ecne belasting van / 0.50 per pikoel zout 
mag blijven trekken voorloopig tot cen maximum 
van 40.000 pikocls en op die in de afdeeling Bojo- 
lali, waar het door de inlanders uit die wellen 
getrokken zout verkocht mag worden in enkele 
gedcelten van de residentie Socrakarta, zoomede 
op de tot de gewesten Sumatra's Westkust en 
Tapanoeli behoorende eilanden. 

Invoer van zout is op alle eilanden en in alle 
gewesten hierboven gerioemd verboden, behalve 
ten behoove van het Gouvernemcnt en onder 
beperkende bepalingen in eenige (in de ordon- 
nantic met name genoemde) havens van het 
xnonopoliegobied, waar invoerrechten worden 
geheven ； evenzoo van zout uit het eene gewest. 
in het andcre, wanneer het in het eerstbedoelde 
gewest voor lageren prijs dan in het andere ver- 
krijgbaar is gesteld. Dit verbod van invoer is 
niet van toepassing op geraffineerd, fijn tafelzout 
in fleschjes of pakjes en tot genceskundig ge- 
bruik, noch op ruw zout, gebezigd om goederen, 
aan bederf onderhevig, daartegen te vrijwaren; 
do ch van deze laatste soort mag niet meer worden 
ingevoerd dan voor wering van bederf noodza- 
kelijk is. 

De aanmaak van zout van Gouvernements- 
wege geschieddc vroeger in Bantam, de voor- 
malige residentie Krawang, Cheribon, Rem bang, 
Soerabaja en Madoera, maar de vole aanmaak- 
plaatsen bevorderden den smokkelhandel en de 
administratie was kostbaar, waarom men de 
aanmaakplaatsen langzamerhand ging inkrimpen 
totdat in 1870 (23 Aug.) bcsloten werd, dat in 
den vcrvolge slcchts op Madoera voor Gouvcr- 
nementsrekening het zout zou worden aange- 
maakt. Dit ten behoeve van het Gouverucment 
aangemaakte zout is op dit ciland opgcslagen 
in zgn. zouthoofd'dcpots, waarvan het beheer 
wordt gevoerd door Eui-op. pakhuisincesters. De 
aanwezige voorraad in die depots moet gelijk 
staan aan de bohoefto voor 4 voile jaren. In 
Batavia, Semarang, Pasoerocan, Banjocnias cn 
Madiocn heeft men zgn. zoutdoorvoerpakhuizen, 
evenccns door Europ. pakhuismeesters beheerd, 
en voorts bevinden zich op elke plants van eenige 
betcokenis op Java cn Madoera cn in de Buiten- 
bezittingen waar het nionopoliestelscl werkt, 
zoutverkooppukhuizen, welko naar gelang de 
hoeveelheid zout, dio cr verkocht wordt, door 
Europcancn of Inlanders worden behccrd. 

Toen do zoutordonnantio tot stand kwam, 
werd het zout uitsluitend verhandcld by do maat 
nl. van %, % %, %, l/10, V32 pikoel; sedert 
wordt cchtor bij wijze van proof in do pakhuizen 
te Batavia, Buitcnzorg, Bekasi, Tangerang^ 
Tjabangbocngin, Semarang ch Soerabaja het 
zout verkocht bij het gcwicht. De prijzen, tegen 
welke hot losse zout vorkrijgbaai' is gesteld, 
varieeren cn zijn: voor Java, Madoera, Benkoe- 
len, Banka en do Zuider- en Oosterafdeoling van 
Borneo / 6.72 do pikoel cn voor do onderdeelen 
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van een pikoel naar verliouding. Voor Palem- bang en 
do Lampongs / 6 per pikoel cn de onder- deelen van 
den pikoel naar verhouding, bc- houdens dat de prijs 
van V32 pikoel 19 cent bc- draagt. Voor de 
onderafdeeling Bovcn-Maha- kam / 8.96. Ten 
bchoeve van industrieelo onder- nemingen echter kan 
het zout tegen veel minder prijs worden verstrekt, nl. 
bij ontvangst uit de strandpakhuizen tegen / 105.— de 
kojang ver- pakt zout en / 60.— de kojang los zout 
(=30 pikoel of 1853 K.G.), en bij ontvangst uit de 
overige pakhuizen tegen betaling van door den 
Directeur van. Gouvernementsbedrijvcn voor elk dier 
pakhuizen afzonderlijk to bepalen prijzen, onder 
voorbehoud dat het zout ten overstaan van een 
commissie door vermenging met vreemdc 
bestanddeelen voor de consumptie onbruikbaar is 
gemaakt. In plaatsen, waar bet zout bij het gewicht 
wordt verhandeld, is de prijs per K.G. / 0.12 voor 
consumptie-gebruik cn / 0,03s, in- dien het bestemd is 
voor industrieele doeleinden. 

Voor het zouten van visch kan zout worden 
verstrekt, dat niet vooraf met vreemde bestanddeelen 
is vermengd en niet voor de consumptie onbruikbaar 
is gemaakt, tegen betaling voor los zout van / 75.60 
per kojaug, / 2.52 per pikoel en / 0.045 per kilogram 
en voor briketten van / 105.— per kojang, / 3.50 per 
pikoel, / 0.70 per pakket van 29 kati, / 0.035 per kati 
en / 0.01 per kwarfc kati. 

Geruimen tyd heeft men naar middelcn omge- 
zien om het zout in kleiner hoevcelheid dan x/32 pikoel 
(= icts meer dan 3 kati's), tegen een gemiddelden prijs 
van 21 ct. ondcr het recht- streeksch bereik van den 
kleinen man te brengen. De inlander koopt het zout in 
de warong, de waronghoudcr van den inlandschen 
zoutop- kooper, deze weer van een anderen tusschcn- 
handelaar, die het ten slotle direct van ecn 
Gouvernementspakhuis heeft betrokken, zoodat het 
zich laat begrijpen dat de kleine man, wat den prijs 
van het zout betreft, het gelag betaalt. De proef met 
verstrekking bij gewicht heeft hierin voor den 
inlander geen noemcnswaardige verbetering 
gebracht, vooral 00k oindat de ver- koopplaatsen op 
te groote afstanden van elkan- der liggen en voor den 
des am an niet te bereiken zijn. Maar terwijl men. nog 
naar verbetering zocht, werd in 1887 een nieuw 
dcnkbeeld aan hangig gemaakt naar aanleiding van 
een rapport van den controleur Schjnalhauscn 
betreffende de economische toestanden der 
Javaansche desa- bevolking. Het door hem aan de 
hand gedaan dcnkbeeld om het zout in afgepaste 
hoeveclheid te vei'pakken in houten of blikken busjes, 
deed een nieuwen weg van onderzoek inslaan. In 
1889 schreef toen de Regeering ecn internationalc 
prijsvraag (groot j 10.000) uit voor een geschikt 
vcrpakkingsmiddel van Indisch zout. Uit de 
vcrschillende antwoorden, in Jiet bijzonder uit dat 
van den heer Von Baltzbcrg, chef dcr Staats- salinen 
te Ischl (Oostenrijk) putte men de gege- vens voor cen 
systecm van verpakking, dat aan de gestelde eischen 
zou voldoen cn vcrvolgens werd in 1898 overgegaan 
tot den bouw van een zoutbrikettenfabriek te 
KaliangCt (Oost-Ma- doera), later gevolgd door die 
te Krampon (Sampang) en te Mangoenan (Boender), 
wclke laatste sedert wed er buiten gebruik is gesteld. 
Tn Mei 1899 werd de afdeeling Socmenep en daarbij 
behoorende cilandcn aangewezen als 

proefgebied voor de afnamc van zout in vasten —
briket — vorm. Spoedig daarna werd de proef 
uitgebroid tot gehcel Madoera, de res. B6soeki en 
Pasoeroean, en in 1904 00k tot do res. Kediri, 
Soerabaja, Madioen en Rembang. 

Achterccnvolgens is in die richting voort- 
gegaan, mot het rcsultaat dat in 1914, met uit- 
zondcring van de gcwesten Bantam, Batavia, Pre 
anger Rcgentschappen, Benkoeleu, Lam- pongsche 
districten, Palembang, Banka en Zuider- en 
Oosterafdeeling van Borneo, waar nog los zout 
wordt verkocht, het zout overal elders waar het 
Gouvernements-monopolic werkt, in briketvorm 
wordt vcrhandeld. De prijs van het briketzout 
bedraagt per kati (0.6176 K.G.) 8 ct, per half kati 4 
ct en per kwart kati 2 ct, terwijl een pakket van 20 
kati in verpakking / 1.60 kost, terwijl dezo prijzen 
voor de residentie Su - matra5s Westkust en voor 
Natal bedragen respec- tievelijk 10 ct, 5 ct, 21/2 ct en 
/ 2. — De afme- tingen van een briket zijn 8 */2 X 
8% X 5 centimeter. Het briketzout wordt niet alleen 
verkrijg- baar gesteld in de zoutverkooppakhuizen, 
maar 00k op andere plaatsen, indien zulks in het be- 
lang der bevolking noodig wordt geoordeeld. J)c 
berg- en verkoopplaatsen, voor zooverre ze op de 
hoofdplaatscn der districten en onderdistricten 
gevestigd worden, bevinden zich in den regel op de 
erven der woningen van de districts- en onder- 
districtshoofden. Het beheer en de verkoop kan, 
tegen vastgestelde vergoeding, opgedragen worden 
aan district- of onderdistrictschrijvers, of andere 
inlandsche landsdienarcn. 

Zooals hiervoren reeds werd gezegd, geschiedt de 
aanmaak van het zout van Gouvernements- wege 
thans alleen op het eiland Madoera en speciaal in de 
zgn. zoutlanden Sampang, Panie- kasan en 
SoeinfinSp, waarvan het laatste het beste zout levert. 
Voor den aanleg van zout- pannen kiest men bij 
voorkeur tambaks (visch- vijvers) en alleen door 
nood gedwongen heeft men sawalis in zoutpannen 
herschapen. De ecr.ste bieden belangrijke 
voordeelcn： voorccrst is de ligging der 
vischvijvers, waar het zeewater bij vloed en eb moot 
kunnen in- en uitloopen, lager dan die der rijstvelden 
en dan 00k zijn ze, wat met de sawah's niet het gcval 
is, voorzien van ringslooten, die de zoutpannen ook 
bcho(；vcn. De inrichting der zoutpannen komt in 
hoofdzaak op de dric aanmaakplaatscn overeen. In 
den regel bestaan zc uit vier vakken ； cen dicr 
vakken client tot kristallisatic van het zout, cn de 
overige als reservoirs, waarin door verdamping het 
zout- gehalto van het water toencemt. De vakken zijn 
hellend aangelcgd, zoodat het water van het ecnc 
reservoir in het andere kan loopen. Ecn gedotaiJ- 
leerde bcschrijving der zoutwinning in oct hicr 
overigens achterwege blijven, men vindl die 
uitvoerig bescJireven in het stralcs Lc nocmen 
Handbook van den licer P. H. van der Kemp. Slechts 
zij aangeteekend, dat de zoutpannen door de 
inlandsche bevolking in individucel eigendojn 
worden bezeten, terwijl het Gouvernemcnt den 
eigenaren voor elkc kojang zout / 10.— betaalt. In de 
laatste jaren is men er op bedacht geweest om aan 
den zoutaanrnaak ecne krachtigc uit- breiding te 
geven, aangezien die geen gelijken tred houdt met 
het steeds tocnemend verbruik van zout door de 
inlandsche bevolking. In dat verband heeft het 
Gouvcrncjnent in 1911 lict nabij SoemfinSp gelegen 
zoutland Ncmbakor- 
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West aangckocht om (lit in eigen bcheer te oxploi- 
tecren. Het bchecr over den zoutaanmaak, dat sedert 
1818 gcheol aan het Hoofd van Gcwcste- lijk 
bestuur was opgedragen, is van 1915 af in handen 
gestcld van het Hoofd der Zoutrcgie, onder wicus 
rechtstreeksche bevelcn het Hoofd van den 
Zoutaanmaak, daarin bijgestaan door behcerdcrs on 
verder personcel, bclast is met de Iciding en het 
beheer van den aanmaak door de bevolking on van 
den aanmaak in eigon behcor. 

Bat het zout ook tegenwoordig nog een be- 
langrijkc bron van inkomsten voor het Gouver- 
nement oplevcrt, blijkt uit de navolgendc cijfers: 

Jaren. 
Productie 
der zout- 

winningop 
Madocra 

(in pikoels) 

Verkochtc 
hoeveelheden in 

pikoels. 
Opbrengst. 

los 
zout. 

verpakt 
zout 

1909 228 120 847 199 909 938 / 12 307 719 
1910 387 840 510 534 1 293 

522 
,,12 961 175 

1911 1 974 750 495 026 1 253 

593 
,,12 469 733 

1912 2 923 500 448 349 1 288 817 ,,12 280 129 
1913 3 945 960 479 926,1 304 

916 
,,12 G64 172 

191-1 3 423 780 374 855jl 274 189 ,,12 729 280 
1915 2 GOO 400 31G 

266 
1 454 465 ,,14 000 930 

19J6 777 000 155 707 1 720 

387 
„ 14 901 1G8 

1917 862 380 8 611 1 973 303 ,,15 980 338 
1918 3 896 700 23 064 2 014 933 ,,16 345 428 

Het is allcszins begrijpelijk, dat cen zeer uit- 
gebreide literatuur over cen zoo belangrijk onder- 
werp als het zout bestaat; ter willo van de be- 
knoptheid mogen echtcr, ten slotte, slechts de 
belangrijkste bronnen worden vermcld, nl.: 

Bcschrijving van den aanmaak van zout in 
Pocrworcdjo, Japara, Koewoc (Grobogan), Soe- 
rabaja, Tijdschr. v. N.-I. 1847, d】.I, bl. 372, 1850 
I, bl. 33, J3, HO; Opmerkingcn omtrent het 
zoutmonopolic op Java naar cen rapport van 1847 
van C. F. Palnid, Tijdschr. v. N. I. 1851, dl. 
II, bl. ] 00; Repcrtorimn op de kolonialc litte- 
ratuur, enz., mono polio, bl. 241 — 242; Ecrsto 
Vervolg, bl. 110., Tweede vcrvolg (1901 —1905) 
bl. ]0l： cn Den-do vcrvolg (1906 — 1910) bl. 113; 
(hierin is allcs verzamcld wat in de jaren 18G5 — 
1910 over zout in tijdschriftcn is geschrevcn)； 
Mang Gistan, Het，zoutrnonopolie, zijne wei'king 
cn het wenschdijko dcr vervanging door ver- 
pachting. Socrabaja, 1887； P. II. van der Kemp, 
Handboek lot de kennis van's Lands zoutmiddcl in 
Nedcrlundsch-fndie, eeno ocononiisch-histo- rische 
studie. Batavians Gravenhage, 1894; Rapport 
betreffendo het gchouden ondcrzock cn de 
bcoordceling (ler ingekoinen antwoorden op de 
prijsvraag voor ccn gcschikt verpakkings- middel 
voor Indisch zout. Batavia, Lancls- (irukkerij, 1893; 
Bijlago D van de Mcmorie van rl.'oclichting dcr 
Indischc Begrooting voor 1897 (ccn Rapport 
bchclzcndo van Dr. Th. J. van JJuuron, betreffonde 
het nanbevolcn zoutver- pakkingssystcejn); J)r. Th. 
J. van Buuren, Nieuwc zoutdcbitccring in onze 
Oost-Indischo kolonicn. Vcrslagcn van het Indisch 
Gcnoot- SGhap, Vcrgadcring van 29 Maart 1904. 
Voorts geeft do Rcgccrings-Almanak voor Ned.-
Indio ccn vollcdig overzicht van allo bopnlingcn dcr 
zoutwetgeving cn -administratic. 

ZUID-BALI. Afdccling van de residentio Ball cn Lombok met 
hoofdplaats Dcnpasar cn bevattende de 5 ondcrafdcclingen" 
Badoeng, Tabanan,Gian jar, Kloengkoeng en Karangasem. 

ZXJID-BANKA. Zuidclijkste afcleclihg van Banka, bestaande uit 
de clistrictcn Toboali, Ko ba cn de Lepareilandcn. 

De bevolking houdt zich in dezc boschrijke stroken, waar de 
tinexploitatio minder dan elders op Banka is ter hand genomen, 
bezig met land- bouw en langs de kusten en op de vclc eilanden met 
vischvangst. De rijstcultuur wordt gedreven op drogc velden, met 
uitzondering van een klcin complex, grootendeels door Chineezen 
bewerkte sawahs in de nabijhcid van de kampoeng Rias, 6 K.M. 
van Toboali gelegcn. Voor eigen consump- tie teelt de bevolking 
voorts velc eenjarige gewassen: knolgewassen, katjangsoorten, sui- 
kerriet, pisang cnz. cn cnkele overjarige gewassen :arfen voor de 
suikerbereiding, tcrwijl han- delsgewasscn zijn： peper, klappcrs, 
rubber (zoo- wel Hevea Brasiliensis als Ficus Elastica) en gambir. 
Neemt de cultuur van de dric eerst ge- noemdc gewassen steeds toe, 
die van gambir wordt bijna niet nicer gedreven. Slechts enkcle 
gambirtuinen zijn overgcbleven en de door de bevolking zelve 
vervaardigde gambir client zoo goed als uitsluitend voor eigen 
gebruik. Uitvoer heeft bijna niet meer plaats. Daarentcgen worden 
de aanplantingcn van peper, klappcrs en rubber steeds uitgebreid, 
zoowel door de Inlandsche als door de Chineeschc bevolking. De 
zeevisscher功 Icvcrt aan een bolangrijk deel der bevolking vooral 
aan de bewoners van de eilanden en van de Noordelijke 
strandkampoengs van het district Koba, cen good middel van 
bestaan op. De go van gen visch wordt grootendeels, hetzij versch, 
hetzij gedroogd, vcrkocht aan de onder- ncmers van tinmijner. De 
vecteelt heeft nog weinig tc beteekencn. Ook de nijverheid staat op 
lagen trap van ontwikkeling, en geoefendo handwerkslieden komcn 
slechts sporadisch voor. Op de LSpareilandcn worden echter, 
vooral door de Sekahs van Koemboeng, deugdelijke vis- 
schcrsvaartuigcn gemaakt. De han del bloeit en levcrt aan velen een 
goed middel van bestaan op. De uitvocrhandcl van 
landbouwproducten is zoo goed als gehcel in handen van 
Chineezen, terwijl de kleinhandel, zoowel door Chineezen als door 
Inlanders gedreven wordt^ / 

ZUID-BONE. Ondcrafdeeling van (fe afdeeling ..,^v 
Boni van het gouvernoment Celebes cn Onder-匕匕 'r 

lioorighedcn. 0**二 /二 
ZUID-MIDDEN-TIMOR. Ondcrafdeeling van de afdccling Noord- 

cn Middcn-Timor van do residentio Timor on Ondcrhoorigheden; 
zij be- staat uit do landschappon Amanoobang en Amanatoeng. 

ZUID-NATOENA EN ZEEROOVERSEILAN- DEN. Zic POELAU 
TOEDJOEH. 

ZUID-NEDERLANDERS (BELGEN) IN DEN MALEISCHEN 
ARCHIPEL. Uitcraard kan men Zuicl-Noderlanders (Vlamingcn) in 
onzo Oost ver- wachtcn in tweo perioden onzer kolonialo go- 
schicdenis： in het bcgintijdperk, toon de historio van Noord cn 
Zuid nog doorcenlicp en toon Zuid- Nc<lerlandschc iniinigratic 
Vlaamsch blood bracht in Nederland ； en daarna in den tijd dcr 
na-Napo- Icontische verceniging van bcido landstrekon, tocn 
mcnig Vlaming hob gcinccnschappelijk va- derland diende in dicns 
koloniaal „bezitn. Ook 
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buiten deze periode cchtcr zijn Zuid-Ncdcrlan- ders 
in den Maleischcn Archipcl hun loopbaan gaan 
zoeken.' 

Het is bekcnd, het behoeft hier niet uitvocrig tc 
worden besproken, dat vooral in het. laatste kwart der 
16de eeuw cen groot aantal Zuid-Ne- derlanders om 
des geloofs wille naar hier, naar Holland en Zeeland 
niet alleen, maar vooral, zijn uitgcweken. Ondcr hen 
zijn er gewecst, welko deel hebben gen omen a an de 
handelstochtcn naar Oost-Indie sedert ongeveer 1600, 
of in elk goval a an de voorbereiding daarvan. Zij 
burgerden zich veelal hier zoo in, dat wij gewend zijn 
geraakt, hen geheel als de onzen te beschouwcn De 
Le Maire's, de Planciusscn, de De Mouchcrons, de 
Usselincx', wij hebben hen ingelijfd onder de inannen 
van het “Nederland" van die dagen.Het- zelfde is het 
geval met mannen als Pieter van den Broecke, Pieter 
de Carpentier, en zoovele andc- ren van Vlaamsche 
afkomst, welke de O.-I. C. in gewichtige 
betrekkingen hebben gediend. Van sommigen hunner 
zijn de verdiensten reeds elders in deze 
Encyclopaedic beschreven. 

Het spreekt wel van zclf, dat de bovenbedoelde 
ondernemingen der mannen van de RepubJiek der 
Vereenigde Nederlanden niet onopgemerkt zijn 
gebleven in de gewesten, welke thans Belgie vormen 
en dat daar de vraag moet zijn gerezen, of ook voor 
hun land geen aandeel was te krijgen in de 
overzeeschc conimercie. De bewoners ervan waren 
echter in het begin der scheiding tusschen Zuid en 
Noord verhinderd, dit openlijk te doen, omdat in 1598 
bij den afstand van de Zuidelijke Nederlanden door 
Spanje's koning aan Albertus en Isabella bepaald was, 
dat de bewoners dicr gewesten geen handel inochten 
drijven op Oosl- en West-Indie, onder we]ken vorm 
ook. Clan- destien gebeurdc dit echter wel, terwijl 
later mildere bepalingen ook openlijke commercic 
toelieten. 

Verschillende pogingen zijn dan ook daartoe 
aangewend in de 17de en 18de eeuw； maar de rc- 
sultaten hebben bet-rckking vooral op de landen 
buiten den Indischen Archipel (China, Voor- Indiii, 
Arable) enz. en kunnen hier buiten bespre- king 
blijven, al werd een enkele maal ons tegen- woordig 
eilandenrijk door Belgische schepen be- zocht. 
Bedoelde pogingen leverden niet geringe 
handelsvoordeelen en ontmoetten Jieftigcn tegen- 
stand bij de Nederlandsche en Engelsche Coni- 
pagnieen, gerugslcund door hare regeeringen en 
eenigermate in here oppositie gesterkt door 
Bclgen,welke geld hadden gestoken in die vreein- de 
handelslichamen. Een der uitingen van de zucht naar 
Jiandelsondernemingcn naar Oost en West en in den 
daardoor gewekten strijd was de oprichting van de 
befaamde Compagnic van Oostendcj bij octrooi van 
J9 December 1722. 

Hierbij vcrleende Keizer Karel VI van Oosten- 
rijk, toen ook bezitter der Zuidelijke Nedcrlan- den, 
aan deze Compagnie voor den tijd van 30 jaar het 
recht van alleenhandcl op die havens enz. van Oost- 
en West-Indie en van de kusten van Afrikaaan 
wecrszijden van de KaapdeGoedeHoop, welke niet 
behoorden tot het privatieve kolonialc jachtterrein 
van detoenmalige kolonialc mogend- heden,waar dus 
ook andere nation vryelijk handel konden drijven. 
Onmiddellijk werd in Nederland, Engeland en 
Frankrijk de — onbillijke en niet rechtmatige — strijd 
tegen deze nieuwe combina- tie aangebonden, een 
strijd, welke bijna cen alge- 

meen-Europeesche is goworden. Wij kunnen hierop 
editor te dezer plaatse niet ingaan. Wei dient er op 
gowezen, dat het benoodigde kapitaal voor de 
Compagnie on trouwens geheel de opzet niet allecn 
aan Belgie vorschuldigd is, maar ook aan Noord- 
Nedcrlanders, Franschcn cn Engel- schen. Ofschoon 
men vooral het oog had op han- delsbctrckkiugcn 
met streken buiten den Indi- schen Archipel, werd 
toch reeds dadelijk besloten, de navigatic te 
beproevon ook op dit eilandenrijk. Het was hiertoe 
echter nog niet gekomcn, toen in 1727 de Keizer 
bezweek voor de dreigende houding van de der 
Oostcndesche Compagnie vijandige inachten, ook 
met het oog op zijne dy- nastieke belangen en het 
octrooi voor den tijd van zeven jaar opschortte, 
waarna in 1731/2 het verdrag van Weenen volgde, 
waarbij het dood- vonnis over de Compagnie van 
Oostcndc werd uit- gesproken, een doodvonnis, dat 
weinig rouw- beklag in het toen apathische Belgie 
verwekte. Van latere pogingen in de 18de eeuw van 
de Belgen, om deel te krijgen in den Oosterschen 
handel, kan gevoeglyk worden gezwegen. 

Een nieuw tijdperk voor de deelneming der Zuid-
Nederlanders in den handel opNederlandsch- Indie 
scheen te zullcn aanbreken met de vereeni- ging van 
Belgie en Nederland na de Napoleonti- sche periode: 
Antwerpen o.a. concurreerde met Amsterdam in het 
aandeel, dat den particulieren in den Indisehen 
handel na de restauratie ver- gund was geworden. 
Toen Koning Willem I in 1824 de 
Handelmaatschappij oprichtte, werden ookZuid-
Nederlanders geroepen in de commissic, welke de 
statuten zouden ontwerpen； terwijl de Zuid-
Ncderlandsche belangrijke koopsteden het recht 
verkregen met die uit de Noordelijkc pro- vincien 
deel te nemen aan de verkiezingen van 
Commissarissen en te Antwerpen een of jneer 
agenten der Maatschappij zouden zijn gevestigd, te 
Brussel een der algemcene kassiers. In Antwerpen, 
Brussel, Gent, enz. werd in het aandc < - lenkapitaal 
ruiin fngeschrevcn : Antwerpen bh-ff met zijn 14 
millioen wcl verre beneden AinstM dam (SP/g 
millioen), maar steeg boven Rotter d.a.m (] 1 
millioen), allc welke inschrijvingen bij lange na niet 
konden worden tocgewczcn. Een <1<T gevolgen van 
de oprichting der nieuwe maat- schappij was een 
toeneining der Belgische k：i - toen- en andere 
nijverheid, cn van den landbouw. De Belgische 
economische tocstand was bloei<；n<l, getuigde een 
vooraanstaande Belg in die dagen : ,,Dc overzeeschc 
handel was vol Icvcn ； do land- bouw en 
fabrieksniiverheid waren vcrdubbcld” door 
aanzienlijke vergrooting van haar (export Jiaar Java, 
welke tevens do schecpvaart bevor- derde, 
Bescherming der Nederlandsche …dus vooral der 
Belgische ― nyverheid werd een programpunt voor 
onze toeiunalige kolonialc politick, waarbij de Belg 
F. Wappers Melis, ecn In- di$ch Jioofdambtenaar cn 
financiecle specialiteit [hij is geweest lid van den 
Raad van Financien en Directcur der In-en uitgaande 
rechtcn (1821 —5)J, een grooten invloed uitoefendc 
niet het minst ten bate der Belgische Industrie. 

Met behoeft bijna goen. betoog, dat na de af- 
scheiding van Belgie, sedert 1830, de dedneming der 
Belgen in het verkiezen van Commissarissen enz. 
door statutenwijziging hun werd ojitnonien. De 
commercieele voordeclen voor Belgie^ nijvcr- heid 
(voor zoover deze waren voortgesproten uit zijne 
vcrccniging met Noord-Nederland) blcvcn 
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uit cn spoedig gaven deze govolgen der om- 
wcnteling tot crnstige klachtcn aanleiding, die ten 
slottc, zooals blijkt uit de groote ontwikkeling der 
Belgischc Industrie in latere jaren, nicer ont- stonden 
uit vrees voor schadelijkc gevolgcn, dan uit den 
eigenlijken staat van zaken. 

In den tijd nu der vereeniging van Noord en Zuid 
werkten de bewoners van beidc rijksdccicn op het 
terrein buiten Europa samen,al was het contingent 
der Noord-Ncdcrianders uit den aard der zaak vecl 
grootcr dan dat der Zxiidelingcn. Vooral onder het 
militairc clement waren de „Bclgen in nict gering 
getal vertegenwoordigd": con aantal vrijwilligcrs, 
(en daarondcr menigeen, die reeds de 
Napoleontischc oorlogen had medegemaakt) diende 
in de Oost-Indische goledcren in lageren en 
hoogcrcn rang, in de expedition tegen Palem- bang, 
op Celebes, op Sumatra's Wcstkust (Padri- oorlog) 
en niet het minst gedurende den Java- oorlog. Zij 
werden volgens eigen verklaring ge- heel op e6n lijn 
gesteld met Noord-Ncdcrianders en werden als deze 
toegclaten tot al de ambten en waardigheden. Bij de 
expeditionnaire afdceling, groot i-uim 3000 man, die 
in 1826 were! gevormd en geheel uit vrijwilligers 
bestond, dienden cen aantal Belgen. Ondcr hen zijn 
zeer bekende figu- ren, enkelcn zelfs die een 
vooraanstaandc plaats hebben ingenomen in de 
Nederlandsch-Indischc krijgsgcschicdenis: de Bast, 
de Brabant, du Bus, Clcercns, Van Gccn, Goffinet, 
Hols man, de La- hure, Sollewijn, Vermersch cn 
vcleii mccr hebben een belangrijke rol gcspccld. 
Tijdens de Belgische omwentcling is van crnstige 
tegenwerking der Begecring door de in Indie zijnde 
Belgen geen sprake geweest cn menig Oost-Indische 
„Bclgn is later Ncderlandcr geworden. 

En dil jiict allcen onder de militairen. De laat- ste 
Minister van Kolonicn voor de afscheiding van 
Belgic was ccn Zuicl-Nederlander, mr. P. L. J. StH-
vais van Gobbelschroy. Ook in burgerlijke bc- 
trekkin.2cn on in particulicrcn werkkring ont- brak 
het Belgisch of Zuid-Nederlandsch clement in <lc da 
gen d(；r vereeniging niet en ook daarx-an we rd 
incriige tot Ncderlandcr. Ik wijs op den 
kiiDHtsciiiklcr Paycn; op ledcn der thans nog in 
Nederland bekende gcslachten de Chauvigny de Blot 
, Fjevcz de Malines, do Liser de Morsain, Spanoghc 
enz. ^'ocn <lc Belg L. P. J. du Bus de Gisignies. die 
in 1828 tot Commissaris-Generaal over 
N(;<lcrlan<lsch Indic was benocmd,naar Indie 
vertrok, nani bij in zijn gcvolg Belgen mede mot 
bekende namcn. Het plan, om clcn Raad van Indiii 
voor cen fled met Belgen tc bezetten, mis- hikte door 
de weigering dor aangczochte candida- ten. Dat Du 
Bus tofc die hoogc waardigheid word bonoenid, is 
zeer zeker mede to dankcn aan de bc- docling des 
Konings, oin 66k do spocifiek-Zuid- Nedcrl. 
bclangen in het Oostcn to docn beharti- gen. 

De hcrinncriiig aan het bestuur van Du Bus 
trachttc men tc bewaren o.a. in de omdooping (1828) 
van Sockadana in Nieuw-Brussel, ecn 
naamswiKseling, die slcchts kort heeft geduurd, 
maar den toenmaligon vorst de gelcgcnhcid schonk 
zich tc betitelon „Sjah di Brussel" (deux noms bicn 
6tonn6s do sc trouver ensemble) en in fort Dii Bus 
(1828-1836) op Nieuw-Guinea, Tri- tonbaai. 

Ook na de afscheiding van Bclgie zijn sporen to 
ontdekken van wcrkzaamhcicl van Belgen op ons 
koloniaal terrein. Duizenden Belgen hebben 

in ons Ned.-Ind. legcr, vooral in de eerste halve ecuw 
na de afscheiding, gediend. Zelfs schijnt de 
Belgische rcgccring in ccn der eerste pcrioden van 
den Atjdh-oorlog aan de onze to hebben voorgc- 
stcld, ccn Bclgisch hulpcorps, uit vrijwilligcrs te 
vormcn, der Nederlanclsche regeering ter bcschik- 
king tc stcllcn, cen voorstel natuurlijk nict aan- 
vaard. 

In deze poriode cchter staan de Belgen, wat 
deolneining betreft aan wat in onze kolonien plaats 
vond, geheel op ecn lijn met andcrc vrecmclelingen. 
Hun arbeid behoeft hier geen afzonderlijkc 
vermclding. 

Liter atuur： A. A. v. Schelvcn. 0 in vang cn in- 
vlocd der Zuid-Ncdcrlandsche immigratic in het 
laatstc kwart der 16dc ccuw (^-Gravcnhagc, Nij- 
hoff, 1919) en de daar genoemde literatuur； J. de 
Saint-Genois, Les voyageurs Beiges du Xllle au 
XIXe siecle (Bruxelles, Jamar, 1846 ?) ； A. Levae, 
Recherches historiques sur 1c commerce des Beiges 
aux Indes pendant 1c XVIIe et le XVIIIe si6cle 
(Bruxelles, Woutcrs, Raspaet, 1842); G. B. Hertz, 
England and the Ostend Company (The English 
Historical Review, April 1907). Hierin komt voor 
een uitgebreide opgave van literatuur, waarnaar hicr 
verwezen wordt, waarbij echter de Ncderlandschc 
uit den nieuweren tijd niet is genoemd. Onder deze 
is ccn der eersten： C. M. Blankenheijm, 
Geschiedenis van de Compagnie van Ostende 
(Leiden, Van Lceuwcn, 1S61)：'(H. 
Pirenne,Historic de Belgique, V (Bruxelles, 1921) en 
de claar genoemde literatuur； E. Cruyplants, 
Histoire de la participation des Beiges aux cam- 
pagnes des Indes Orientates Neerlan daises (1815 — 
1830) (Bruxelles, 1883); W. C. Nicuwcn- huyzen, 
Aandccl der Belgen in de ontwikkeling van 
Nederland als Koloniale mogendheid (Vragcn van 
den Dag, 1911); over de literatuur over de 
Handclmaatschappij zie hiervoor deel II, p. 55. 

ZUID-NIEUW-GUINEA. De installing van feitelijk 
bestuur in. dit gebiedsdecl van Nedci•- landsch-Indie 
(vorining tot eene zelfstandige assistent-residentio) 
dagteekent van 1902. 

Sedcrt 1891 had reeds op de Zuidkust van Nieuw-
Guinea ecnig vlagvertoon plaats gevon- den door 
middcl van op contract varende booten der 
Koninklyko Pakctvaart Maatschappij. Te Sarire, ecn 
kampoeng gelegen Zuidoostwaarts van het 
tegenwoordige MeraukS, werd in dat jaar cen 
waponbord opgcricht en in 1892 word in diezelfde 
kampoong cen posthoudcr geplaatst； dezo was 
cchter genoodzaakt binnen 6 maanden weer tc 
vertrekken, daar do bevoHung zich zeer vijandig 
gozind toondc. In 1898 were! over Westen Zuid-
Niouw-Guinea ecn bestuurdcr aangcsteld met 
bcstuurszetcl tc Fak Fak, die in naam ook tot Znid-
Nicuw-Guinea zijn zorg uitstrekte (Ind. Stb. 1898 
no. 62). Na herhaalde vertoogen van het bestuur van 
Engels ch Nicuw-Guinea cn na do vermoording van 
dric officieren van het S.S. dor K.P.M. „Gcneraal 
Pel" op 27 December 1899 werd in 1901 cindclijk 
beslotcn ccn be- stuurspost ondcr ccn assistent-
resident te ves- tigon in Zuid-Niouw-Guinea zelf 
nabij de bij Ind. Stb. 1895 no. 221 vastgestoldc grens 
met Engclsch Nieuw-Guinea cn hiertoc werd MS- 
raukc, gelegen bij do monding dor MSraukeri- vicr, 
uitgekozen. Het bostuursgebied van den nieuwen 
ambtenaar omvattende het kustgebied van Kaap 
Steenboom tot aan de monding van do 
Bcnsbachrivier en omliggcnde eilanden, 
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werd afgescheiden van de afdeeling West- en 
Zuid-Nieuw-Guinea, onttrokken aan het gezag 
van den Sultan van Tidore en, tovcns verhevcn 
tot een zelfstandig gewest (Ind. Stb. 1902 no. 
63). Op 1 October 1913 werd het gebied als zelf- 
standig gewest opgeheven en als afdeeling inge- 
lijfd bij de residence Amboina (Ind. Stb. 1912 
no. 387 en 1913 no. 415). 

Bij de verheffing van Nicuw-Guinea tot ccn 
afzonderlijke residentie (Ind. Stb. 1919 no. 457) 
werd op 1 April 1920, (den dag van inwerking- 
treding van genoemden ma at regel (zie in verband 
hiermede de nicuwe indeeling van het gewest 
Ternate en Onderhoorigheden, Ind. Stb. 1920 
no. 260 ) de afdeeling Zuid-Nicuw-Guinea van de 
residentie Amboina afgescheiden en kwam dit 
bestuursgebied onder het nieuwe gewest Nicuw- 
Guinea tc ressorteeren. 

Het ligt in de bedocling der Regeering door 
vermeerdering van de reeds bestaandc pioniers- 
posten in de binncnlanden het aantai centra ' 
van gezag cn bcschaving gestadig uit te breidciy；4 

Ondanks de aangewende pogingen om de in- 
heemsche bevolking op hooger zedelijk pcil te 
brengen dreigt zij uit- te sterven ten gevolge van 
ha ar veiTegaandc zedeloosheid en sexueele ver- 
dorvenheid en de venerische ziekten, welkcr 
ongebreidelde vers pre iding daardoor wordt in 
de hand gewerkt. Ter bcstrijding dezer ziekten 
zal een specialist voor vcncrische ziekten naar 
Zuid-Nieuw-Guinea worden gezonden, terwijl 
den op 1 April 1920 opgetreden resident van 
Nieuw-Guinea is opgedi,agen de noodige voor- 
stellen ter zake in tc dienen.it •:：.：； 

ZUID-OOSTKUST VAN ' BORNEO, (hoofd- 
plaats Kota Baroe). Afdeeling van de Zuider- en 
Oosterafdeeling van Borneo, verdeeld in drie 
onderafdeelingcn: 

le. Poeloe Laoet, bestaandc uit het district 
van dien naam, gevormd door het eiland Poeloe 
Laoet met de daaromheen gelegcn eilanden, 
waaronder het eiland Seboekoe; 

2e.Tanah Boemboe, bestaandc uit de districten 
Sampanahan, Bangkalaan en Batoe Litjin; 

3e. Pasir, bestaandc uit de-, districten Noord- 
n Pasir en Zuid-Pasir. (>4- ( 

ZUID-PAGAI. Zie PAGAI-EILANDEN. 
花u “， ZUID-SUMATRA-INSTITUUT. Opgericht in 
/Ef Dec. 1916, op denzelfden voet als de Atjeh-, 
〈Bali-, en Oostkust van Sumatra-Instituten. 

(Zie INSTITUTEN). 
ZUID-TIMOR EN EILANDEN. Afdeeling van 

de residentie Timor en Ondcrhooriglieden, om- 
vattende het Zuidelijk deel van het Nederlandsch 
gedeelte van het eiland Timor, de eilanden Leti, 
Moa, jLakor, Kisar, Roma, Wctar, Goenocng 
Api, Locang, Sermata en Damar, met omliggcnde 
eilanden, benevens de Alox*-, Sawoe- en Roti- 
eilanden, zooniede het eiland Semaoe met de 
omliggendc kleinere eilanden Kera, Kain bang, 
DHha Tabocin, Boerocng en Tikocs, onder ccn 
assistent-resident, bijgestaan door een contro- 
leur bij het B.B., beiden met standplaats Koe- 
pang. Is verdeeld in vijf onderafdeelingcn. 
ZUID-WEST-SOEMBA. Ondcrafdeeling dcr 

afdeeling Soemba, residentie Timor en O., onder 
een gezaghebber met standplaats Waikaboebak. 

ZUIDER- EN OOSTERAFDEELING VAN 
BORNEO. Deze residentie beslaat een opper- 
vlakte van 408.094 K.M2. en heeft volgens de 
opgaven van 1917 ecn bevolking van 940.866 

zielen, waaronder 1963 Europeanen en 16.616 
Vrccmde Oosterlingcn of 2 zielen per K.M2. Or- 
ganiek wordt deze residentie blijkens Ind. Stb. 1913 
nos. 199 en 279 on 1914 no. 661 verdeeld in zes 
afdcelingen, namclijk; Bandjermasin, Oeloe-
Soengei, Doesocnlanden, Koeala Kapoeas, Z.O.kust 
van Borneo en Samarind a (voor de verdere 
onderverdeeling in onderafdeelingen cn districten zic 
de afzonderlijke artt. over de on- derdeclen dezer 
residentie). 

ZUIIJERDISTRICTEN. Naam eener vroegere 
afdeeling van het gouv. Celebes en Ond., maakt met 
de mede opgeheven voornialige afdeeling 
Oosterdistricten thans decl uit van de afdeeling 
Bonthain (zie aldaar). 

ZUIDERGEBERGTE. Zie GOENOENG KI- DOEL. 
ZUIDOOSTER-EILANDEN. Eilandengroep in den 

Molukschen Archipel, Z.O. ten opzichtc van Banda 
(zie Rouffaer irL-Bijdrv-Knu^Inst. 6, VII d.^00, 
306). De voornaamste zijn de Tanimbar- of 
Timorlaut-eiL, de Kci-cil., de Watoebela- (Mata- 
bela)-eil. en de Goram-eil. (Zic de afzond. artt. over 
de belangrijkste eilanden in deze Encycl.). 

ZUID WESTER- EILANDEN. Deze eilanden, zijn 
gelegen in de Banda-zce ten Z.W. van Banda, cn 
kunnen verdeeld worden in de navolgcnde groepen: 
De Babar-eilandcn; Loeang-Sermata- eil.; Leti-eil.; 
en Wetter (ofWdtar) eil. (Zic de afzonderlijke 
artikelen over de belangrijkste. eilanden in deze 
Encyclopaedic).； 

ZUIGVISSCHEN (Discocephali) behooren tot A 
canthopterygii (zic VISSCHEN). Bij deze visschen 
is het voorste deel van de rugvin in een zuigschijf 
veranderd, waardoor de dieren in staat- zijn zich aan 
andere visschen (veelal haaicn) vast te zuigen. Zij 
dcelen in den buit dezer- laatste. Ook aan schepen 
zuigen zij zich dikwijls vast en leven dan van den 
afval. Echeneis naucrates L. is de meest algemecne 
soort in den Indischen Archipel. 

ZUIGWORMEN. Zic WORMEN. 
ZUURZAK. Zic ANONA MURICATA. 
ZWAARDBOON. Zic CANAVALIA ENSI- 

FORMIS. 
ZWAARDECROON (HENRICUS). Gcboren te 

Rotterdam, den 2G Januari 1667, uit het huwelijk van 
Th. H. Zwaardecroon ch Margare- tha Van Heulen, 
trad in December ]G84 in dienst der O.-I. Comp, als 
adelborst cn secretaris van den comm.-gcneraal over 
Ned.-Indie, Jonker Van Recde tot Drakestcin. In 
October 1685 kwam hij tc Batavia en were! 
respcctievelijk in 1G8G, '86, '89 cn '94 bovorderd tot 
bockhouder, onderkoopman, koopman en 
opperkooprnan. In 1694 word hij bcnocnid tot 
commandcur van Jafnapatnain (Ceylon)； in 1697 tot 
commissaris ter kust van Malabar en waarn. 
gouverncur van Ceylon ； en in 1699 tot directeur 
van 8uratio. Ver volgens was hij in 1703 secretaris 
van do Hooge Regccring, in 1704 Raad extraordinair 
en in 1715 Raad ordinair van Ned.-Indic; 13 Nov. 
1718 werd hij, ter vervanging van Van Swoll 
benocmd tot Gouvcrneur-Generaal en 10 Sept. 1720 
door H. H. XVJ.I in zijn ambt bc- vestigd. 16 October 
J.724 is hij op vcrzock ont- slagen, trad 8 Juli 1725 af 
en overleed 12 Aug. 1728 op zijn landgoed 
„Kadoeang,> bij Batavia. 

Zwaardecroon hicld zich onledig met proofnc- 
mingen met ta] van culluurgowassen; liij vestigde 
voor het eerst de aandacht op het win non van 
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aniline, leverde eene memorie in over hot kwee- 
ken van zijdewormen en word door bewindheb- 
bers begiftigd met ecn gouden beker (Rijks-_ 
museum) wegens zijne verdiensten voor ^3oin- 
vocring der koffiecultuur. Ecliter was deze reeds 
aangevangen door den G.G. Joan v. Hoorn, 
die de koffiestekken, door Zwaardecroon mee- 
gebracht van de kust van Malabar, aan de regen- 
ten op Java zond ter uitplanting, en ook aan 
den bewindhebber Nic. Witsen te Amsterdam. 

De eerste ,,cisch" uit Nederland om koffie 
over te zenden geschieddc in 1708, en, schrcef 
mr. de Jonge, „van dit tijdstip dagteekent de 
invoering der koffiecultuur op Java". 

De belangrijko gebeurtenissen gedurende het 
bestuur van Zwaardecroon zijn： In 1721. Ontdek- 
Idngsreis van Mr. J. A. Roggeveen met 3 schepen 
naar de Zuidzee, aangevangen uit Texel, 1 Aug. 
1721, en geeindigd te Batavia, 4 Oct. 1722, waar 
schepen en lading, wegens overtreding van het 
octrooi der O.-I. Comp, werden verbeurd ver- 
klaard. Deze zaak gaf aanleiding tot heftige ge- 
schillen tusschen de O.-I. en de W.-I. Comp., 
aan wclke Roggcveen's schepen toebehoorden. 
Het proces daarover werd ten slotte door de 
Alg. Staten in het voordeel der laatste uitgewe- 
zen. — Ontdekking van een samenzwering te 
Batavia, — 1722. Terechtstelling van Pieter 
Erberfclt (zie op den naam) met zijne eedge- 
nooten. — Oprichting van een Oost-Indische 
Maatschappij te Ostende. — 1723. Einde van 
den oorlog op Java, voornamelijk ten gevolge 
van het gevangennemen en verbannen. van vcle 
der oproerige hoofden. De Comp, beleefdo onder 
zijn bestuur een tijdperk van groote welvaart, 
medo door toedoen van den handel op China, 
wclke door hem zeer werd aangemoedigd. Even- 
als v. Hoorn was hi) een groot voorstander van 
het Chincesche element, en de immigratie daar- 
van op Java. 
/ Zie verdcr Van Rhede van der Kloot, De 
Gouvcrneurs-Generaal en Commissarisscn-Gene- 
raal, enz. 's-Gravenhage, 1891. 

ZWAARDVISCH. Zie TANDWALVISSCHEN. 
ZWALUW. Zie WALET. 
ZWAM. Zie ARENGA en CORYPHA. 
ZWARTE PORTUGEEZEN. Zie PORTU- 

GEEZEN (ZWARTE). 
ZWAVEL. In het voorbericht van no 1 der 

„Verslagen en nicdcdcelingen betreffende In- dischc 
ticlfstoffcn” zegt de waarnemend Chef van het 
Mijnwczcn zeer terecht:,, Het feit, (lat op tai van 
plaatscn in deze eilanden zwavcl voorkomt, in den 
rcgel op punten (kraters, solfutaren), die een 
gcliefkoosd doelwit vonnen voor toeristen en 
vacantiereizigcrs, is dikwijls oorzaak, dat deze, 
getroffen door de schittcrendc gelc tinten van cen 
zwavelbeslag op de uitgcstoomde kale rotsen, 
terugkomen met zeer overdroven voor- stellingcn 
omtrent de cconomisclie waardo hun- ner 
vermeendc ontdekking**. Indcrdaad blykt duidclijk 
uit genoemd, door Ir. C. A. do Jongh opgemaakt 
verslag, dat, voorzoover de zwavol toen aanleiding 
had gegoven tot een nader on<lerzoek, slcchts in 
zeer enkele gevallen tame- lijk aanzienlijke 
hoeveclhcden or van bij en in de vulkaankraters 
waren ge bl eken te zijn afgezet (Papandajan, 
Walirang, Idj6n, Sorik MSrapi, Woerlali), dio cchter 
door de trans- portmocilijkhcdon hoogstens hobben 
gelcid tot primitiove inlandsche ontginning. Tijdens 
de 

Inlandscho oorlogen werd de vulkaanzwavel door de 
bevolking vry gcrcgcld voor het maken van buskruit 
gebruikt (o.a. in den Padri oorlog), en ook do O.-I. 
Compagnie liet ze wel verzame-en. Maar alleen van het 
ciland Daam (Damar, Dammer) word tusschen de jaren 1911 
en 1913 ongeveer 2000 ton zwavcl door cen Europeesche 
maatschappij wcggohaald; daarmede was, naar het schijnt, 
do voorraad uitgeput. In den aller- laatsten tijd heeft van 
Gouvernementswege een detailonderzoek op zwavel plaats 
geliad in een der vroegere solfatarenvelden in de Preanger, 
waarbij een zoo groote hoevcelheid van dat mine- raal werd 
aangetoond, dat die waarschijnlijk voor ontginning in 
aanmerking zal worden ge- bracht. Bijzonderhcden zijn nog 
niet bekend gemaakt. - 

Zwavelwinning uit pyrieten heeft in Indie niet plaats. 
Vooral de kraterbodem van den Papandajan is bekend om 

zijn fraaie zwavelkegels； daar een exploitatio het 
irrigatiewater der omgeving zou kunnen bederven is dit 
terrein by G.B. van 27 Juni 1906 no. 37 voor 
mijnbouwkuiidige op- sporingen gesloten verklaard. 

Een zeer interessantc beschrijving van het 
zwavelvoorkomen aan het kratermeer van' den Id]6n 
verschcen in de ''GeolOgiscKe Serie der Vcrh. GeoL 
Mijubk. Gen. 1916, III, 57 (Caron), en in het Jaarb. Mijnw. 
1915. Verb. II, 70 (v. Gelder cn Caron), met fraaie kaarten 
en foto's. 

Verdere literatuur： Verbeek, Java, II, 1007; Vcrbeek, 
Sumatra's Westkust, 568; Everwijn en Vlaanderen over 
zwavel in de Preanger in Jaarb. Mynwezen 1873. I. 105; P. 
v. Dijk over zwavel op den Walirang, Ibid, 1883. T. en A. 
104; van Heok over den Papandajan, Ibid. 1906, 174; 
Molengraaf^ over het eiland Dammer, Ibid. 1916. Vcrh. I, if 
■ N. W. E. 己 i 

ZWEMPOLYPEN. Zie NETELDIEREN. 
ZWIJNEN (Suidae), een familie der Hoef- dieren, 

behoorendc tot de Gepaardhoevigen (zie HOEFDIEREN). 
Van deze zijn ze de minst ge- spccialiseerde, zooals blijkt uit 
de eenvoudig gebouwde maag, daar het voedsel (dat zoowel 
uit dierlijke als plantaardigc bestanddeelen. be- staat) niet 
herkauwd wordt, en ook daaruit, dat zij nog vier vingers en 
vier teenen bezitten, van welke evenwol do twee buitenste 
bij het loo pen den grond niet bereiken. Van de Her- kauwers 
vcrschillen zo ook nog daarin, dat de middenhand- en 
middenvoctbecnderen meestal niet ondcrling vergroeien. 
Snij- en hoektanden zijn in boido kaken aanwezig en do 
bouw der stompknobbclige kiezen is eenvoudiger dan bij de 
Hcrkauwondo dieren. De hoektanden onder- schcidon zich 
door pormanonton groei, die,wan- neer het afslijten aan den 
top door do een of andcre oorzaak belet wordt, hon den vorm 
van ecn cii'kcl doet aannomen, waarbij de punt weer in het 
kaakbeen, niet ver van den tandwortel, indringt. Zulko 
cirkclvorinigo varkenstandon worden in hot Oostclijk deel 
van den Archipel wcl als sieraad gebruikt. Do zwijnen 
hobben oen dikko huid, die dun en borstelig behaard is. 

De wilde zwynen werpen gewoonlijk 4 — 6 jongen cn 
hebben in verband met dit groote aantal.waarin ze zich wecr 
van de Herkauwers ondcrscheidcn, 8 — 10 mclktcpcls. De 
jongen hebben in den regol cen uit witto banden on vlek- ken 
bestaande teckening, die later verdwynt; 
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volgens Muller en Schlegel zijn do jongen van S. 
verrucosus ooukleurig. 

In den Indischen Archipcl Iccft niet allcen de 
afwijkende Babirocsa (zie aldaar), maar ook do 
typische Wilde Zwijnen, het gcslacht Sus, (膈bi, 
MAL.), zijn cr rijker vertegenwoordigd dan ergens 
anders. Een groot aantal soorten is beschreven, maar 
zc zijn dikwijls moeilijk te onderscheidcn cn de 
moeilijkheid wordt nog vergroot niet allcen, doordat 
tanimo varkens dikwijls door den mcnsch van eiland 
tot ciland vervoerd worden en gcmakkclijk 
verwildercn en zich kruisen met wilde zwijnen, maar 
ook doordat do zwijnen niet tc breedc zeearmen 
gemak- kclijk overzwemmen en op die wijze eon ver- 
menging plants kau hebben. Waarschijnlyk zal na 
nadcr onderzoek een grooi aantal der bcschre- ven 
soorten ingetrokken moeten worden. Vooral naar den 
vorm der onderkaakshoektanden worden de soorten 
van Sus in twee groepen ver- deeld. Van de eerste 
groep (waartoe ook het Europeesche wilde zwijn 
behoort) is de nicest algemeene vertegenwoordiger in 
don Indischen Archipel S. vittaliis Miill.cn Schleg. 
(babi oetan en b. alang alang, MAL. ; bagong en 
banfen, SOEND.; tj必ng, JAV. en SOEND.), die op Java, 
Sumatra, Banka en eenige kleinc eilanden in het 
Westelijk deel van den Archipel aangetroffen wordt. 
Door sommigen wordt hij in een aantal soorten ge- 
splitst: zoo heeft Jentink de exeniplaren van Java naar 
kleine verschillen in klcur, borstels en schedel a Is S. 
Miller i Qfgcscheiden, Miller die van Riouw en Nias 
resp. als S. rhionis en nia- densis en dezelfde 
onderscheidt een S. babi van Poelo Babi en P. 
Toeankoe, bewesten Sumatra, S. mimus van Simaloer, 
8. natunensis van de Natoena-eil.; 8. Andersoni 
Thom, and Wrough- ton is een andere van Riouw 
beschreven soort. 8. vittatus heeft zijn 
wetenschappelij ken naam ontvangen naar een lichten 
band, dien hij meestal aan weerszijdcn van den kop 
vertoont. Op Java en Sumatra komt hij algemcen voor. 
Hij leeft van xle kust tot hoog in het gebergte, veelal 
in alang-alang-velden, maar ook in meer boschrijke 
streken, of wel in aanplantingen, waarin hij groote 
schade kan aanrichten. Gewoonlijk wordt hij in kleine 
troepen aangetroffen, maar zeer oude dieren en ook de 
zeug met jongen leven dikwijls alleen. De jongen 
worden meestal in het droge jaargetijde geboren. De 
zeug maakt een nest, bestaande uit een grooten, hollen 
hoop van bladeren en takken met een of met twee 
tegen- over elkaar gelegen openingen (Sa]. Muller). 
Het zijn alleseters, die zelfs somtijds op het strand te 
drogen liggende visehjes rooven. 

Tot dezelfde groep behooren: 8. limoriensis Miill. 
van Timor en Roti (op Timor fafi mepat of f. nassi, op 
Roti bafi foe! geheeten, namen die alle letter町k „wild 
zwijn" beteekenen), die kleiner cn donkerder geklcurd 
is dan vittatus\ S. 'floresianus Jent. van Flores, 
waarvan alleen de schedel beschreven is; 8. papuensis 
Less, et Garn. (= aruensis v. Rosenb.), met witten 
buik en borst, van Nieuw-Guinea en oinliggende 
eilanden, Batjan en Aroe- en Kei-eilanden (bijen, 
Misool； kau, Aroe； aouran, Jo bl; nava, Hattam op 
Nieuw-Guinea)； de geheel zwarte S. niger Fins ch (= 
ceramensis v. Rosenb.), eveneens van Nieuw-Guinea 
en verder van Waigcoe, Ternate, Tidore en Ceram 
bekend. Op Borneo cn Celebes komen geen zwijnen 
van deze groep voor. en 

dit feit maakt het zeer waarschijnlyk, dat do beido 
soorten van Nicuw-Guinea cn dio van Timor cn 
Florcs van verwilderde tamme varkens afstam- men. 

De twecdo groep van wilde zwijnen, die uitcr- lijk 
door con opvallcnd langen kop van dio dor vittatus-
groep verschillen, is geheel tot don Indischen 
Archipel beperkt. Op Java is ze ver- tegenwoordigd 
door S. verrucosus Mull, en Schleg. (bagong 
gagadoengan, SOEND. ; wraha, JAV.), die grooter is 
dan vittatus en zich onderscheidt door cenigo met 
borstels bezette wrataohtigo uitwassen op den kop. 
Hij is minder algemeen dan & vittatus en leeft meer 
in onherbergzame bergstreken, gewoonlijk eenzaani 
of 2 — 3 te- zamen, zeldcn in groote troepen. Op 
Borneo is deze groep gcrepresenteerd door S. 
barbatus Miill. (longirostris Nehring), het zgn. 
„Baardzwijnn, bawoel (baboci) him ba en b. dahak 
der Dajaks, babi poetih (MAL.), dat, waarschijnlijk 
ten on- rechte, ook van Java vermeld wordt. Het Ba a 
rd zwijn is te herkennen aan de lichte huid- kleur, den 
langen kop, den dikken, zwarten haarkwast aan het 
cind van den staart en de lange, aan weerszijden van 
den kop geplaatste borstels. 8. gargantua Miller 
(Proc. U. S, Nat. Museum, XXX, 190G) bewoont 
eveneens Borneo ； Let is het grootste der bekende 
soorten van wilde zwijnen: de schedel is ± GO cm. 
lang. S. oi Miller van Sumatra, Banka en Riouw door 
de Orang Mamaq van Indragiri nangoci genoemd), 
is, zoo niet identiek, dan toch nauw verwant met 8. 
barbatus; hij bewoont de kuststreken, maar trekt in 
den regentijd in groote troepen het binnenland in om 
zich met bspaalde, in dien tijd rijpe boomvruchten te 
voeden. Celebes wordt bc- woond door S. celebensis 
Miill. (in Noord-Celebcs booi genoemd), die kleiner 
en donkerder gekleurd is dan 8. verrucosus. Volgcns 
Jentink bewoont deze soort alleen het Noordelijk deel 
van hot eiland, terwijl hij de zwijnen van Z.-Cclebcs 
als 8. Nekringii onderscheidt. Ook SaJcycr zou 
misschien een eigen soort, 8. Weberi Jent., b zitten. 

Tamme varkens (babi MAL. ; bedoe) SOEND.； 
oenek en bawoei DAJ. ; bafi, fafi, bagi, wawi en wawe 
Timor-Archipel) worden alleen door de niet-
Mohammcdaansche bewoners van den Archipel 
gelioudcn. De Bataks bijv. houden als huisdier cen 
donker gekleurd varken, dat zich van 8. vittatus door 
geringcre grootte cn langero rugharen onderscheidt. 
Het belangrijkst de varkensfokkerij op Bali, van waar 
jaarlijks dui- zenden varkens uitgevoerd worden. 
Door den korten, hoogen en breeden schedel cn 
andere schcdelkenmerken wijken alle Tndischo 
tamme varkens af van die van West-Europa, welkc 
van het Europeesche wilde zwijn afstainmen ； daa 
rentegen komen ze daarin overeen met S. vittatus, 
zoodat men algemcen doze soort of althans soorten 
vaji dezelfde groep als den stainvorm beschouwt. De 
vcrruco^us-grocpschynt geen tammo varkens 
opgelcvcrd te Jicbben. 

Zie o.a. Jentink, On the Malayan and Papuan Pigs 
in tJie Leyden Museum. Notes Leyden Mus., XIII, 
1891, cn: Sus-studics in the Leyden Museum. Ibid., 
XXVf, 1905; Miller, Notes on Malayan Pigs. Proc. 
U.S. Nat. Mus., XXX, 1906. 

ZIJDE (Soetra, MAL.) is de tot stevige, elas- tische 
cn glanzende draden verharde afscheiding der 
spinklicren van den z寸deworm, d. i. de rups 
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van do vlindersoort Bombyx v. Sericaria mori, en. van 
cenigo anderc vlinders (zio IV, 592). Van nature client 
zijde tot do omwikkeling der vlinder- pop (cooon); 
voor den mensch gcldt zij als do schoonste en 
kostbaarste vezelstof (zio IV, 569). 

Het vadcrland van den gewonen zijdeworm- 
vlinder is China, alwaar dezo sinds oude tijden (2700 
v. C.) om hun product getceld worden. Van China he 
eft de zijdeteelt en daarmedc ver- bonden industrie 
zich verspreid over sub-tropisch Azie tot Perzie toe; 
later (in de 6e eeuw n. Chr.) ook naar Zuid-Europa, 
waar thans deze nijver- heid voornamelijk zetelt in 
Italic (Lombarclije cn Piemont) en Frankrijk 
(Cevennen en Dauphin6; hoofdplaats Lyon). 
Bergstreken Icveren fraaier zijdo dan vlak land, een 
gematigde luchtstreek fijner soort dan een warm 
klimaat. 

De zijderups o£ zijdeworni (oelar soctra, MAL.) 

leeft voornamelijk van — en wordt in cultuur 
uitsluitend gevoed met — de bladen van den witten 
moerbezieboom (Mor us alba; zio BEBE- SARAN, I, 
213). Onder de wijfjes wordt papier gebracht, om 
daarop de 2 — 400 gele, later grauwe eitjes (grains) te 
kunnen leggen. In warm klimaat komen daaruit na 8 
— 10 dagen de snelgroeiende, wit met grijs gevlekte 
rupsen voor den dag. In gematigd klimaat worden de 
eitjes om het te vroege uitkomen te beletten op eene 
koele plaats tot het volgend voorjaar bewaard, opdat de 
rupsen dan overvloedig voedsel zullen vinden. Deze 
zijn vuilwit van klcur. In 4—5 weken zijn zij 
volwassen (8 — 10 c.M.), d.w.z. ongeveer 40 maal 
langer en 9500 maal zwaarder dan bij de geboortc； 
1000 rupsen verbruiken 33 K.G. moer- beiblad. Nu 
geeft men hun, door in de bakken, waarin zij gekweekt 
worden, ecn bosje van fijne takjes te steken 
(“Spinnwald"), gelegcnheid zich in te spinnen. Met 
den snel uitvloeicnden zyde- draad wordt door de 
regelm at ige beweging van tnond en pooten in 3 — 4 
dagen con witte, gelo of groene 2 — 3 gr. wegende en 
ongeveer 3 o.M. lange pop (cocon, galcttc) 
vervaardigd. A an zich overgelaten, zou deze pop na 
14 — 20 dagen onder verbreking van het zijdcn 
pophulsel worden tot <-en traagvliegenden 
nachtvlinder, geelwit van klcur met gcclbruinc 
dwarsstrepen cn dito vlek op de vleugels. 

Het zijdevormend orgaan der rups bestaat uit t wee 
klicren, die de eigenlijko vezelstof (fibroine), van eiwit 
achtigen aard, in draden afscheiden, en voorts lijm 
(scricine) levcren; het sccreet treedt aan de ids 
vorlengdo onderlip op die wijzo naar buiten, dat de 
tweo elastische fibrolne- < I radon zich verccnigen cn 
door eon stijf scricinc- beklocdsel (de z.g. bast) 
omgeven worden. Deze onafgebroken uitscheiding der 
klicrcn gaat tot (-(：n Jcngto van 3000 M.; de buitenstc 
draden zijn editor to vlokkig, en de binnenste te veol 
sanicn- gcklccfd met sericinc, om afgehaspcld te 
kunnen worden. Voor de zijdebcreiding wordt de 
soricinc- bast, die 25 — 30 % der zijde uitmaakt, door 
ko- ken met zeepsop (degommer) weggenomen, gc- 
hcel (tout cuit) of ton dccle (demi cuit); zulks maakt 
eerst den draad glanzond, zacht, en toch 1 usschcn de 
vingers krakend. Om den zydedraad van den cooon to 
winnen, word deze eerst tijdig (<l. i. v66r het 
uitkomen) door hitte (boven 60° C.) gedood. De afhas 
pci bare draad van een cocon is 0,015— 0,025 m. M. 
<Kk cn meet 300 — 1000 M, (2600 —3G50 M. draad 
wegen e6n gram); 12 K. G. goede cocons geven 1 K.G. 
ruwo zijde. De 

afgcwikkelde draden (soiogr6gc) worden, v66r zij 
tot zijden stoffon verweven worden, met twee of mcer 
to zamcn gedraaid, getwijncl, gedou- bleord; 
versponnen wordt alleen het niet-af- wikkelbaar 
gcdeclte der cocons, dus de afval. De rckbaarheid van 
den afgcwikkelden cocon- draad bedraagt 15 %, de 
breoklengte is 32 K.M. 

Is de boven bcschrevcn vlindersoort verreweg de 
bolangrijkstc zijde-producentc, de cenige is zij 
geenszins: tai van andero soorten omhullen haar pop 
met cen soortgelijk zijdeachtig spinsei, ge- lijk reeds 
in hot opstcl over vlinders in deze Encyclopaedic (IV, 
592) aangeduid is. De bruik- baarheid dezer ,,wilde" 
zijderupsen voor Europa is veclvuldig beproefd, 
vooral ten tijdc toen bij de soort een 
gevreesdc ziekte (p6brine, 
veroorzaakt door den parasiet Nosema bombycis) 
uitbrak, welke vrij plotseling in Frankrijk de 
coconproductie van 1853 tot '56 deed dalen van 26 tot 
7 millioen K.G. 

Voor de industrie kan men alle zijde-cocons in 
twee soorten verdcelen, nl. de gesloten cocons met 
afwikkelbarcn en twijnbaren draad, en de geopendc 
cocons (met inbegrip van den reeds ge- noemden 
zijdo-afval) welke losse draden geven, alleen door 
kaarden en spinnen te verwerken tot z.g. floretzijde. 
Waardeloos zijn deze laatste geenszins； zij zijn de 
grondstof voor wat men in Frankrijk de „industrie de 
la schappe ou de soie fantaisie/* (vloszijde) noemt; 
doze is op zich zelf hoogst belangrijk, ook omdat van 
haar de fluweel- cn pluche- en de zijdcgaren-
industrieen af han gen. 

Sedert door de onderzoekingen van L. Pasteur de 
tammc zijderups in Europa ziektevrij geteeld kan 
worden, en zij in Frankrijk en Italie in proefstations 
veredeld is, terwijl er uit Japan gcregeld nieuw 
cierbroecl wordt ingevoerd, is het zoeken naar 
cxotischc soorten niet van zooveel beteckenis mcer 
(Zie voor do behandcling der zijderupsen in Italie: De 
N a t u u r 1904, bl. 66). Wei blijft de zijde-productie 
tegeriwoordig stationnair, doch men moet bedenken, 
dat voor do gocdkoopcro zijdcachtige weefsels er nu 
een onbeperkte hoevcclhcid grondstof aanwezig is in 
de z.g. kunstzijde, op verschillende wijze uit cellulose 
bcrcid (Zic voor deze zich sterk ont- wikkelende 
industrie: Bull. v. h. Koi. Museum No. 28, bl. 110; No. 
33, bl. 155). Intusschen blijft de zijdeteelt toch van 
koloniale beteekenis, ook al zijn de procven met 
vreemdo zijderupsen in Europa in het algcmeen slecht 
gcslaagd door de op den duur te groote verschillen in 
lucht- gesteldheid en voeding der rupsen. Er moet hier 
worden opgemerkt, dat allicht ecn te gunstig oordccl 
uit klcine proefnemingen of proefzen- dingen van 
kolonialo zijde volgt: eone zakolijke bcoordecling 
eischt do verworking van ten minste 100 K.G. cocons 
onder normale fabrieks-om- standighedon. 

Het naast aan de gewone zijderups verwant zijn 
soorten van Bombyx, Theophila cn Hondotia, wclko 
in verschillende warmo gewesten leven, cn wior 
cocons daar ook tot zijde plegcn ver- werkt te worden. 
In China heeft men van ge- noomdo geslachten do 
bclangrijko Chineescho zijderupsen Theophila 
inandarina en Rondotia menciana, die allo ook in Z. 
Frankrijk zijn be- proofd; voorts de Saturniidc 
Philosamia cynthia, welko leeft van do bladcron van 
Ailanthus glan- dulosa. Evcncons in Europa 
ingevoerd, doch ver- latcn omdat de cocons zoo 
moeielijk zijn af to 
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haspelen, zijn de soorten van Anthcraea, als A. Pernyi, 
welke op eikebladen {Quercus} leeft, en <4. Mylitta, 
op een aantal boo men te vinden. Beide zijn zecr 
belangrijk als leverende in Eng. Indie de Tussah-zijde. 
Deze zijde is veel minder fraai dan gewone, dik en 
glasachtig, doch ook sterk en goedkoop; zij dient voor 
meubelstoffen enz. Buiten deze zijn er nog een aantal 
zijdcrups- soorten te noemen. Over het algemeen ver- 
schiDen de exotiscbe z^de's van de europecsche door 
veel dikker en korter draad (alleen eene Japansche 
soort, van Antheraea Yamamai, nadert de gewone 
zijde). Meestal worden de Aziatische zijde,s in het 
voortbrengingsland zelf verbruikt, slechts een klein 
deel komt als Chineesche, Engelsch-Indische en 
Perzische zijde in den Europeeschen handel. 
Uitzondering moet in dczo groep gemaakt worden 
voor Japan, dat tegen- woordig eene zeor bloeiende, 
Europeesch inge- richte, zijde-industrie heeft, per jaar 
millioen K.G. zijde leverend, zijnde x/4 der wereldpro- 
ductic. Dit komt daar echter van de gewone 
zijderupsen, bijna niet van andere； evenzoo is het 
mMrde tegenwoordigc zijdecultuur in Kash- 

2verder nog dan het product der gcnoemde vlin- 
derrups-soorten verwijderen zich van de gewone zijde 
het spinsei van Attacus (Philosamia) Ricini, stevige en 
dikke, witte tot bruinc draden, en van Cricula 
trifeneslrata, een goudkleurig vlechtwerk. Beide 
soorten komen ook in N.-Indie veel voor, en hebben 
alleen voor de ,,schappe‘‘-industrie eenige waarde 
(verg. Bull. v. h. Koi. Mus. No. 28, bl. 110). 

Wat nu de beteekenis van zijde voor Ned.-Indie 
betreft, zoo heeft men de teelt der gewone soort te 
onderscheidon van de inzameling resp. voort- planting 
der bovenvermelde of andere wilde soorten: geen van 
beide industrieen biedt ecliter voor de Europecsche 
markt thans veel vooruit- zicht, allerminst 
laatstgenoemde. En wat be- treft de teelt van 
eerstgenoemde, dus van Bombyx mori, deze heeft voor 
Indie reeds eene lange lijdens-geschiedenis. 

De grondlegger dezer cultuur op Java was de 
Gouv.-Gen. Zwaardecroon； onder de regeering van 
diens opvolger De Haan werden twee zijde- wevers uit 
Nederland ontboden. Niettegenstaan- de de 
aanvankelijk gunstige resultaten (in 1731 word 341/2 
pond zijde afgeleverd, en in 1735 kon reeds 300 pond 
naar Nederland worden ver- scheept) bleek to ch 
allengs, ,,dat, ofschoon de wormen en 
moerbezienboomen in Indie wel willen tieren, de 
moeite en kosten van deze cultuur nooit door de 
voordeelen zouden kunnen opge- wogen worden." In 
1738 werd, na het opmaken 

der Tokening van de zijdecultuur, van hare voort- 
zetting afgezien. Zoowel de moeilijkheden van de 
voeding der zijderupsen in den drogen tijd, als do vele 
ziekten, waaraan deze in het tropisoh klimaat 
onderhevig bleken, waren oorzaak der ongunstige 
uitkomst. Op Ceylon was do zijde- rups al ingevoerd 
door Rijcklof van Goens (I, 800) en later — tot in 
onzen tijd too — is dio poging door do Engelschen 
herhaaldelijk ver- nieuwd, echter zonder blijvend 
succes. Veel geld heeft men op Java ook omstreeks 
1840 aan de zijdeteelt besteed, doch er gecn zijde bij 
gespon- ncn. Men verwaohtte gouden bergen, vooral 
toen cr op 's lands kosten Fransche zijdetelers naar 
Bandoeng waren overgebracht. Eene handlciding 
voor do cultuur der zyderups (uit Siam) op Java gaf J. 
E. Teysmann in 1865. 

Gaan wij deze veel belovende maar weinig ge- 
geven hebbende zijdeproeven op Java tusschen 1700 
— 1900 voorbij, dan valt als nieuwste proef- neming 
op dit gebied te melden die, genomen door een 
Chinees ch landheer in Tangerang (zie Ind. Merc. 
1904, bl. 218), welke in de sawahs eene groote 
aanplanting van moerbeistruiken heeft aangelegd, en, 
blijkbaar met liefde en volharding, daarin eene 
zijderupsteelt drijft. Hij heeft eene kruising van de 
wilde Chineesche met de geteelde Japansche soort; in 
1903 werd 3% pikoel zijde gewonnen, die tegen 800 
dollars verkocht werden. Deze proefneming schijnt 
voorshands geslaagd, en zal misschien tot eene 
blijvende zijdeteelt leiden, gelijk die in Atj&h, in de 
Lampongs en in Palembang, sinds lang door inlanders 
wordt volgehouden, zij het dan ook op kleine schaal. 
Tegen eene groote uitbreiding ver- zet zich het 
lichtelijk in de tropen optreden van zijderupsziekten, 
en verder de technische moeilijkheden van het 
zijdespinnerijbedrjjf. Ook schijnt de zijderups op den 
langen duur toch maar het best te gedijen op gewoon 
moerbeiblad, en verliest zij aliengs hare gezondheid 
door het andere voedsel, haar in Indie proefsgewijze 
of bij gebrek aan beter voorgezet, als Broussonetia 
papyrijera (GLOEGOE, I, 795), Boehmeria nivea 
(RAMEH, III, 536), cnz. 

In het Koloniaal Museum te Haarlem vindt men 
eene vcrzameling Indische zijde, alsmcdc de literatuur 
over dit onderwerp, o. a. J. de Cordc- moy, Les soies 
dans rexlremo orient (1902), Th. Wardle, 
Monographs of the tusser and other wild silks of India 
(1878), met eenige Agricultural Ledger's (no. 4 en 13) 
over dit zelfde onder- werp. Een standaardwork voor 
zijde en zijde- industrie is: Natalis Rondot, Les soies 
(1887). 

ZIJDEPLANTEN. Zie PLANTENZIJDE. (Ilf, 
”26) W 



ARTIKELEN EN VERWIJZINGEN 

voorkomende in de eerste uitgave van de Encyclopaedic 

van Ned.-Indie, doch vervallen in de tweede uitgave. 

A. Albula. A n d a i. A r i m o a. 
 Alcedo. A n d i 1 e m. Arioe. 
Aafa. Alcyone. A n d j i n g-t ana h. Aristolochia. 
Aalowole. Aleurites. Andjoro. Arius. 
Aardsohuiving. Aliag. Andong. A r o e. 
Aat. Alipan. Ane. Aroen. 
Ababa. Alipega. Anfes. Arol. 
Abendanon, J. H. Aliwerhe. Aug a-A n g a. Arreng-arrengan. 
Abere. Alluvium. Anggra. Arsam. 
A b o n g-A bong. Aloban. A n g i k. Arses. 
Acanthurus. Alocacia. Angkerik. Arsom. 
Accipiter. Aloe. Angkaeng. Artamides. 
Achiroides. Aloemiu. A n g k a t a n. Artamus. 
Achirus. Aloempang. Angkr6k. Artesische put 
Achras. Aloeoe. Angoele. boring. 
Acomus. A 1 p h e n (D. F. v & n). Angriet. Asam gloegoer. 
Acorus. Alseonax. Angsoeka. „ kamal. 
Actitis. Altjaltjal. Anoa. Asampi. 
Ading. Alwas. Anodostoma. Asan djawa. 
Advokaat-vrucht. Alyxia. Anorrhinus. A s c h i- e g e n. 
Aegithina. Amadina. Ansimoen. Ase. 
Aegle. Amajok. A n s o e s. A s e i. 
Aegotheles. Amarantus. Anthocephalus. As6 poanoa. 
A e k lampesoeng. Ambachtschool. Anthracoceros. Aslaar. 
Aeian. A m b a 1. Antoerboeng. Asoewa. 
Aethopyga. Ambasang. Antoer Mangan. Astur. 
Afo. Ambassis. Aoe. Atapang. 
Afzelia. Ambatjang. Aoe Manoe. A t a r. 
Aganosma. A in b e n o e. Aoemolie. Atherina. 
Agha, A m b 1 a o e. Aoesi. A t i-A t i. 
Agila. Ambo. Aohe. Atis. 
A j a p a n a. Ambo n g-A m b o n g. Aonyx. A t o e n. 
Ahoce. Ainiroe. Apa-Apa Kebo. Attat. 
Ahocsi. A ni i s j a k. Apogon. Auxis. 
Ai Aha. Amo. Aprosmictus. Awa. 
Ai Kori. Amoc. Ara. Awak-awak. 
Ai Ori. Amoe Isi. Arachis. Awei djadjar. 
Ai Pooti. Amocsi. Arachnothera. Awelas. 
Ai Sale. Amorphophallus. Araneidae. Awol. 
Aisawa. Ampalasa. A r c h e r. Awri ehe. 
Ai Tai. Ampaldh. Arctictis. „ erse. 
A j a o e-e i 1 a n d e n. Ampolah. Ardca. Ay. 
A j c r-H a d j i. Ampelam. Ardctta. Aya m-a yam. 
A j c r-S o e k a in. A ni p e 1 a s.' Ard. Aya m-a y a m a n. 
Akaiing. Amph acanthus. Areka. Ayir. 
Akan-Akan. Am pis. Arcuj goenggoorootoe.  Akel. Ampolas. Areuj kahitoetan. B. 
Ala. Ampullaria. ,, Tarocm.  Alaat. Anaal. Argaijocra. Baat. 
Aludi. Anagaloeng. A r g o o n o c n g. B a b a 1 a g a-e.i 1 a n- 
A 1 a h a n T i g a. Anasoel. Argus. d c n. 
Aland a. i Anau. Aribang. B a b a r i s. 
Noot： Woorden, aangevendo artikelcn, zijn gespaticerd gcdrukt, de and ere zyn verwyzmgen. 

Van in de 2° uitgave vervallen woorden (voornameliik plantennamen) zijn samenstelhngen 
veelal w&l in deze uitgave opgenomen. Voorts komen onder de vervallen woorden vele 
voor, die met verbeterdo spelling in de 2° uitgave zijn opgenomen. 
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Bab6rek. Babi-landak. ,,-
laoet. Baboei. Bada. 
Badjing-djalarang. Bado. 
Badoel. Badori. Bae. 
Baeckea. B a g i. Bago. 
Bagoeh. Bagore. Bagot. 
Bagrus. Baho. Bahong. 
Bai. 
Bainang. Ba jam berdoeri. 

,,eri・ Bajang. 
Bajawak. Baka. Bakan. 
Bak i-K e t e. Bakki-
blang. Bakkok. Bako. 
Bakong. B a 1 a b a k. 
Balading. B a 1 a k. 
Balam. Balambangan 
(eil.). 
Balatjai 

,, Hisah. 
„ Roriha. 

Balatoeng. 
B a 1 d a e u s. (Philip- p 

u s). 
B a 1 e i S e 1 a s a. 
Balemango e. 
Balepandjang. BaUbi. 
Balimbing. Balingbing. 
Balisamba. Balia B o e 1 
o e. Baloeroe. Bambangan 
(i k a n). 
Ba m&. Bambam. 
Bampoe. Bana. 
B a n a n g (i k a n). B a n 
d a n g (i k a n). Banda 
oeloe. Banda-rajah. 
Bandjarhardjo. Bangbang. 
Banggala. Bangg&ha. 
Bangkoedoe. Bang-Kako. 
Bangkal. 
B a n g k o (i k a n). 

B a n g o h. 
B a n g o e i. 
Bango Kambing. 
Banio. 
B a n k a n o e z e n. 
B a n o. 
B a n s e h (i k a n). 
B a n t a 1. 
Baoelemo. 
Ba Pan ah. 
BaraJe. 
Barangia. 
B a r a t- a n. 
Barcrc. 
Bargot. 
Bariam. 
Baribang. 
Barleria. 
B a r n o e s a. 
Baro baro. 
Baroe galang. 
Baroeh. 
Baroek. 
Baroentas. 
Baroh-baroh. 
Barongka. 
Baros (d i s t r.). Barou-
barou. 
Basella. 
Basoeng. 
B a s o r a h. 
Bataka. 
B a t a n g Alai (o.- a f d.). 
B a t a n g M a r i- ngin. 
B a t a n g Tambesi B a t 
a !, a. 
Batata pan te. 
B a t a t e n. 
Batavia (haven v a n). 
Batjang. 
Batoe (go eno eng) B a t o 
e A p i. 
Batoe Beragong. Batoe B 
e s oerat. Batoe L a k a e 
1 a. Batoeloewang. Batoe 
Poetih. 
Bato er (goenoeng) Batoe 
Roesa. 
Bato e-T a m pa- toe n g. 
Batoe T i n a g a t. 
Batoewangi. Batrachus. 
B a 11 a n g M a te. 
Baura. 
Bawang Abang. 

„ bod as. 
Bawoei himba. 
Bawoeng. 
Beawak. 
Bebal. 
B e c c a r i (0 d o- a r d 

o). 
B e d a j a. Bedaran. B e d 
i r i. Bedjoeda. 

Beeies. 
Bela-bela. 
Belatoo. 
Belegedeg. 
Belieang. 
Beligang. 
Beligoe. 
Belijan. 
Belil6o. 
B e 1 i m b i n g. 
B e 1 i s. 
Belo. 
Belon e. 
Benda. 
i Bengkoenat. 
i B e n g k o e-o lie. 
! Bengkowang. 
Benincasa. 
Benonchang. 
Benteot. 
Berabah. 
Beraksa. 
B c r b a (s o e n g e i). 
Bere-Bere. 
Ber^n. 
Berg (Mr. L. W. Chr. v. 

d.). 
Berg (Mr. N. P. v. d.). 
B e r g-g e i t a n t i- 

1 o o p. 
i B e !• i-b e r i. 
B c r i n g i n. 
Berkoetoet. 
Besa-besa. 
Bdte. 
Betcs. 
Bctik. 
B e z o a r-k a 1 k s t e e- n 

e n. 
Bhringa. 
Bi. 
B i a k o d o k. 
Biang-kapoor. 
Biawak. 
B i b i 1 a t o e. 
Bibir tebel (ikan). 
Bibos. 
B i c k m o r e (A. S.). 
Bidjan. 
Bido-bido. 
Bido maraoe. 

,, masofoe. 
Bie. 
Bioi. 
Bieloek. 
Biha. 
Bija-bija. 
Bijah. 
! Bijah-bijah. 
Bijawas. 
Bila. 
Billitonneezon. 
B i 1 o c 1-Z u i d. ' 
Bilocngka. 
Bimai. 
Bin a. 
Bingkoeroe. 
Binglis. 
B i n o r. 
Bintalo. 
B i n t a n g o e r- 

Bintatoeng. 
Bint& 
Binti. 
Binti-abang. 
Biola (ikan tjoetjoet). 
B i r a h. 
Birah negri. 
Birale. 
Biraro. 
Biribba. 
Biri-biri. 
Biring djcne. 
Biroro. 
Biskoetoe. 
Bisschofia. 
Bistoengkel. 
Biti. 
Bitjeil. 
Bitoeng. 
Blandoh. 
Blandong. 
B 1 a r a d j a . 
Blbeka. 
B 1 e k k o. 
Bloemen. 
Bloeni. 
Bloentas. 
B 1 o-k e t o c p a. 

,,-watoe. 
B o a j a (soengci). 
Bobera. 
j Bobo. 
j Boboretejan. 
I Bobosan. 
I B o b o t s a r i. 
i Bock (Car 1). 
B o d o n g-b o d o n g. 
Boca. 
I Boea. 
! Boea. 
I Boeah. 
B o c a h a t i. 

„ atis. 
,,jakis. 
„ keras. 

B o e a Ji n o n a. 
„ oepas. 
„ pockat. 
„ sabocn. 
,, tapis. 
„ tcmpajang. 
„ ternpoeroong. 

Booakcpajong. 
„ la wan. 
,, ma]aka. 
,, „ oowe. 
,, radja. 

Boeboe. 
Boehoeit. 

o e b o e n. 
Boeboet kembang. 
Boebond. 
B o c g i n g e n B a- goR. 
B o o h o c. 
B o c k i t ])a j a . 
Boelan. (ikan). 
Boelangat. 
Boelanting. 
Boeling. 
Boelo. 
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Boeloehoeo. Boschvarken. Casuarius. Collocasia. 
B o c 1 o e-i t o. Botanisclie t u i n Ceblepyris. Comatula. 
Boeloe-vaha. Bothrops. Ccntropus. Commersonia. 
Boelo karisa. Botoro. Centrotus anchorago. Conger. 
B o o n a i. Botriocephalus. Cerbora. ,, talabou. 
Boendah. Bouea. Cercoccbus. Conophallus. 
B o e n d e r (o e- Bovi. Cercopithecus cynamol- Continentale grens. 
d j o e n g). B o w e r n o. Cervulus. (gos. Conyza. 
Bocnga-boenga paranggi B r a b a k a m p o n g. Ceycopsis. C o o 1 s m a (Sier k). 
，， djanggo. Brabant (de). Ceyx. Copsychus. 
,, dj6ne mawara. B r a b a r i m b o. C h a b a-w o n n o. Coracias. 
„ djdra. Brachypternus. Chactodon. Corone. 
,, edja. Brachypteryx. Chaetura. Corvina. 
„ kasatoeri. Brachyspatha. Chalcophaps. Corydon. 
„ kebo. Bragantia. Chalcosthetha. Coturnix. 
,, rara. B r a j a n g a n. Chama. Couscous. 
„ rasamalang. Bras (P o e 1 o e ). Chanda (tjanda). Cracticus. 
,, ratna. Baissi. C h a n g a. Cranorrhinus. 
„ ratna. Brling. Chanos. Crayracion. 
,, selan. B r o e. Chaptia. Cremer (J. T h.). 
„ tahi ajam. Broean. Charadrius. Crocodlius. 
„ tj akalele. Broeh-samoendi. Chatoessus. Crossocheilus. 
„ tjempaka. Broek Chauliodes. Crypsirhina 
„ tjoelan. B r o e n e i. Chauliodus. Cryptonyx. 

Boenggoedoe. Broussonctia. Chechap. Cubeba. 
Boengoro. B r u c e a. Chekitoet. Cuculus. 
Boenjoeh. Bruguiera. Chelonia. Cuon. 
Boc-oet. Bruyn i a. Chenginging. Cybium. 
Boerang-daliema. Bubalus. Chenta. Cycas. 
Boerangir. Bubalus mindorensis. Cheroeling. Cyclocheilichthys. 
Boerekct. Bubo. Chess. Cyclostoma. 
Boero-bocro. Bubulcus. C h e t o o. Cyclicodaphne. 
Boeroeng. Bubutu. Chibia. Cymborhynchus. 
Boeroeng-daun. Buceros. Chiboegan. Cynogale. 

„ tali-kepang. Buchanga. C h i c h a k. ,, benettii. 
B o c r o n g. Buffel-antiloop. Chichingo. Cynometra. 
B o c r o n. g-d a u n. Buthus. Chichohan. Cynopithecus niger. 

,, koebang. Butorides. C h i g 1 e t. Cynopterus. 
„ lilin. Butreron. Chineesche tolken en Cyphomandra. 
,, pocchong. C. Chin, zaken. Cypraea. 
„ taun.  C h i o e n g. Cyrene. 

Boeta-boeta. Cacatua. Chirichit.  Bocwa. Cacomantis. C h i r o c e n t r u s. D. 
Bocwagang. Caesalpinia. Chito.  Bogeni. Caesio. Chloropsis. Dactylopsila. 
Bogoe. Cajanus. C h o d o k. „ t,rivirgata. 
Bogorame. Calamaria. Choechak. Dactyloptcra orientalis. 
Boh kcrdli. Calamus. C h o e c h a c k. D a d a h. 
Bojo. Calandra. Choele. Dagoe. 
„ karoepoe. Caloenas. Chorincncus. Dahak. 
„ pampocna. Calorhamphus. Chotorhea. Dahengorah. 
B o k k o ]. Calornis. Choweyan. D a i r a t p e d i r. 
B o k k r c k. C a 1 o t c s. Chrct. D a j a k 1 a n d o n. 
Bolan g-b a n g k a. Calyplomena. Chrysophlcgma. Dalbergia. 
Bolan g-I t a in. Cananga. Chthonobdella. D,A 1 b e r t i s (L. M.). 
Bolat. Canis. Cicada. Dalinia-scrikaja. 
Bolema. Cannabis. Cicinnurus. Daloe. 
Bolct. Capellen (Fort v. d.). Ciconia. Damar ende. 
Boloh. Capricornius. Cidarites. D a ni a r 1 a o e t. 
Bomprang. Capricornus sumatronsis Cinnyris. Dana. 
Bondoh-rimbo. Caprimulgus. Circus. Danais. 
Bondol. Carangoides. Cissa. Danas. 
Bonthain. Caranx. Cissus. D a n e i. 
Bontjes boelan. Carch arias. Cittocincla. Dangko. 
Booboot. Carcineutes. Clarias. D a n o o f D a n o e. 
Bora. Cai'diospcrinum. Clausilia. Dansoena. 
Borassus. Cardium. Clupalausa. Dansot. 
Borooli. Carica. Clupea. Danto. 
Bos bubalus sondaicus. Carpophaga. C 1 u y s e n a e r (J. L.) Daoo. 
Boschgoit. Carthamus. Coccystes. Daoen garida. 
Boschkoe. Carum. Coeliga-kaka. „ gonto. 
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Daoen kak. Dipsas. 
D a o e n m a n g k o, k. Disseinurus. 

,, patah toelang. Dittelasma. 
„ sedjoek. D j a a r. 

Daoen s on a m aki. Djacon gigi. 
Daoena. Djahd. 
Dapdap. Djahi. 
Daphniphyllum. Djahik. 
Dar& Djaipopa. 
Daringoe. Djaja Koesoema. 
Dasoen. Dj a m b e a n. 
Dasyurus albopunctatus D jambee. 
D a t n i a. Djamboe dipa. 
Datura. ,, djcne. 
Dawit. ,, ir. 
D a w o e a n. „ kadjau. 
Dawon bamboe (ikan). „ kalongkong. 
De Brabant (D. L.) „ masong. 
Dedap. ,, paratoegala. 
Dedes. Djamboelan. 
Dedi. D j a m p o c. 
Deditiran. Djanggoel. 
D e h 6 p o d o. Djangoe. 
D e 1 e g a t i e. Djanoer. 
Delft. Djantoeng. 
Delphinus. Djapoe (ikan). 
Delphinus. Djapoengan. 
Demiegretta. Djarado. 
Dem p o 1 e 1 e t. Djarak boedeg. 
D e m p o e. Djariango. 
Dendrocitta. Djarijangau. 
Dendrocygna. Djaringoe. 
Dendrolagus. Djelai batoe. 

„ inustus. Djeloewang. 
Dendrophis. D j e 1 o k T o e n d a. 
Dengen. Djempa. 
Dentex. D j e n a r. 
Dentoela. Djenggolo. 
D&r既 Djeram. 
Deringoe. Djerdjit (ikan). 
Deris. Djeringan. 
Derkoekoe. D j e r o e k. 

” -sopa. D j e t i s. 
Dermawangi. Djina. 
D e r o o f Derkoe- Djinaha. 

k o e. Djinahah (ikan). 
D e r s o n o. Djock. 
Dertien e n negen Djoekoe. 

k o t a's. Djoeloe djoeloc daun. 
Dewang. Djoelocng. 
Diacope. Djoenai. 
Diadema. Djoendjocng laut. 
Diagramma. Djoes. 
Diamanten (Pacht v. h. Djoewal. 

graven van). Djocwal g a d d. 
Dicaeum. D j o g o. 
Dichoceros. D j o g o-r i po. 
Dichopsis. Djogorogo. 
Dicksonia. Djojomoetri. 
Dicrurus. Djolawi. 
Dikke star repen D j o 1 o k b c s a r e n 
0 i 1 e m. D j o 1 o k k e t j i 1. 
Dilem. Djolong-djolong. 
Dilimene. Dobotaboe. 
Dindingo. Doea bias kota. 
D i o d o n. Doedi. 
Diphyllodes. Docdoehoe. 
Diplocheilic li Doehoet. 
ft h ys. Docjong. 
Diploprion b i- D o e k a n g betoel. 
f a s c i a t u m. Doekoeh. 

Dookooh wringin Ella. 
Doekoet. Elops. 
Doekoet ne angko. Emang (ikan).. 
Doel. Embatjang. 
Doelang. Embelia. 
Doemoet. Emberiza. 
Doempias. Emys. 
Doenej o f Djoe- Enan. 

n a i. Doeoe. E n c a. Endjoeng. 

Doo podo. Endong. 
Doeranaa. i'nfehe. 
Doeren seketan. En&ho. 
Doerijang. Engkoe. 
Doerin. Engraulis. 
Doerweyr. Enhalus. 
Doewong. Entada. 
Dokoolamo. Eos. 
Dolabella. Ephemeridae. 
Dolfijntjes. Epibulus. 
Dolichos. Epimachus. 
D o m a s (k a w a). Epokdjak. 
D o m p o (b o c h t Equula. 
v a n). Erfstukken. 
Dondohoeloe. Eri. 
Doo. Ering. 
Doodkistcnberg. firoba. 
Doornkieviet. Eroe. 
Dorcopsis. Eroehoetei. 

,, brunii. Erythrura. 
Dorofoe. Es6hi. 
Draadklimviseh. fisiratoe. 
Draco. Esne. 
Draco fimbriatus. Eso. 
Drepane. Essence d e N i a- 
Drepanis. o u 1 i. 
Dryobalanops. ]5ta-eta. 
Dryophis. fitoe. 
Dubois (M. E. F. Th.) Euoichla. 
Ducula basilica. Eudynamis. 
Dugong. Eulabcs. 
Duivel-zcescorpioenvis- Eupatorium. 
schen. Euphorbia. 
D u 1 e s. Euplocamus. 

Eurih. 
E. Euryale. 

Eui-ylacmus. 
Echeneis, Eurystojnus. 
Echidna acanthion en Excalfactoria. 
Lawesi. Exocoetus. 
Echinocarpus. E y k m a n (0 li r i s- 
Echimipera dorcyanus. t i a a n). 
Eelcctus. 
Ediboetoe. F. 
Edolius. 
E c c 1< c (J. W. F. J. v.) F a g r a e a. 
Eefo. Falco. 
Een maw. F a n a s a. 
Eera. F a n e a m. 
Ega. F a r k i a. 
Eiawawa. jrasciolaria' tra 
Eieren. pezium. 
Elacatc. F e 1 i s. 
Elan. F e r n a t a r. 
Elaps. Feronia. 
Eleotris, F6t6-fete. 
Eleotriodcs m u- Fi branrea. 
rails. Fi land er. 
Elephas. Fimbristylis. 
Elettaria. F i n s o h (Dr. Otto). 
Elensine. Fistularia. 
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Fitako. 
Flacourtia. 
Flagellaria. 
Plata maoulata. 
Fleuryn, 
Flores (Bewoners v a n). 
Fliickiger (F r. A.). 
Foca. 
Foeat. 
Foedi. 
Foeht. 
Foerkabel. 
Fofoki. 
Foki-foki. 
F o k k c n s (F o k k o) F 
o n a i. 
Forbes (Henry 0.) 
Formicidae. 
Fourcroya gig ante a vent. 
Francolinus. 
Fraxinus j a v a- n i o a b 

o e r 1. 
F r e g a t a. 
F u 1 g o r a. 
Fusus acutus, longissi- 

mus en proboscidifor- 
mis. 

G. 

G

 

G

 

G

 

G

 

G

 

G 

a d o g. 

a g a h. 
a g a k. 

Gah & 
Gahoo. 
G a j o e (o r a n g). 
Gala-gala. 
Galala. 
Gal al a bangah. 
G a 1 c j a s a. 
Galeopithecus. 

„ volans. 
Gallichthys. 
Galitji. 
Gallinago. 
Gallinula. 
Gallus. 
G a 1 o b a. 
Galoga. 
Gama. 
Garnasi. 
G a m b a s. 
Gambili. 
Gambiri. 
Gamma lama. 
G a in p a n g. 
Gandarassi. 
Gandasoli. 
Gandjcng. 
G a n cl o 1 a bod a s. 
Gftneinoc. 
Gangang. 
Gang go. 
Gangsalan. 
Ganoeak. 
Ganti-aloh. 

G a n t o e n g a n. 
Gaol. 
Garama koesoe. 
Garcinia. 
Garing. 
Garingging. 
Garrulax. 
Gatep. 
Gatja. 
Gaultheira. 
Gavialis. 
Gawajah. 
Gawang. 
Gay am (ikan). 
Gazzola. 
Gecinus. 
Gedasse. 
G e d o e n g Ta won. 
Gedoewo. 
Gedong (landsch). 
G e d o n g B a t o e. 
Gedong K e b o. 
Geelvinkbaai 

(Kleine). 
Gegala. 
Gehoe to mon. 
Geit (Wilde). 
Gelang tana. 
Gcldnggang. 
i Gelomo. 
Gembas. 
G c m b o 1 o. 
Gemecntedienstcn. 
Gemenggeng. 
Ge mi. 
Gendarussa. 
Genditcri. 
Gcndj& 
Gendjih. 
Gondola poctih. 
Gcnitcri. 
Genitri o f Djeni- tri. 
G c n o i (i k a n). 
Gcocarcinus. 
I Geoffroyus. 
Gcopelia. 
! Gcopelia malaccensis en 

striata, 
Gcrcpcng. 
I G e r on g g a n g, G e i' i' 
e s. 
Gcsscr. 
Gctih ocrip. 
G i e r s t. 
Gilolo. 
Gindj6. 
I Girgocdei. 
I Girgocdei itam. 
i Glagah 
Glareola. 
Glatc. 
G 1 a t o-w i n g k o. 
GJancopis atorrima. 
Glaucus atlanticus. 
Gle. 
Glimockan. 
G 1 i 8 o n g. 
Globicera myristicivora en 

tumida. 
G 1 o e g a . 

Gloegoer. 
Glomcris. 
Glonggong. 
Gloriosa. 
G 1 u t a . 
Glycine. 
Glycyphila. 
Glyphidodon. 
Glyptostemon platypo- 

gon. 
Glyptobhorax. 
Gnafti. 
Gnathanodon. 
Gnotum. 
Goalal. 
Goar. 
G o b i u s . 
Godidi ajer tawar. 
Godiho. 
Godong inggoe. 
Goedei binnang. 
Goef. 
Goelalahe. 
Goemboelanai. 
Goemitir. 
Goendocr. 
Goenoeng Ken- 

t j a n a . 
•Goenoeng P a- r an g. 
Goenting. 
Gocrabati. 
Goeratji. 
Goeratjikarabangah. 
Goeri. 
Gocrisi m^rah (ikan). 
Gocsan. 
Gocwae. 
Gof. 
Gogok. 
Gohl. 
Go j a was. 
Golgal. 
Golobah koesi. 
G o in b o n g (vi s c h). 
Gomma. 
Gomoe. 
Gomphrena. 
Gondaria. 
Gong (ikan tjoetjoct). 
Gonggaboel. 
Gonostoma. 
Gora. 
Goraka. 
;Gordonia. 
Gorgonin. 
Goi'ita-karang. 
Goroo. 
Goro-goro. 
Gorona. 
G o r s o n. 
Goudmond. 
Goura. 
G r a c u 1 a. 
Graculus. 
Graptophylhim. 
G r ft s h u i s (M r. G. 

J.). 
Grftiicalus. 
Groh. 
G r o n s, G r e n z e n. 

Grcvillea robus- t a. 
Groot (Dr. J. J. M. d e). 
Gryllotalpa. Gryllus. 
Grysophrys. Guatteria. 
Guazuma. G u d d i m i. 
Guilandina. G y m n u r a. 
Gymnodactylus. Gyak-
gyak. 

H. 
H a b b e m a (J.). Hadas. 
Hades. 
Hajoe Kemendjen. Hakal. 
Hakar. Hakoen. Halalang. 
Halang. Halango. Halatal. 
Halawas. Halcijon. Hale 
ban. Haliaethus. Haliastur. 
Halicore Dujone S. In 

dica. 
Halicore. H a 1 y a . 
Halinowang. Haliotis 
Asininus. Halmaturus. 
Haloempang. Hambah-
Krah. Hambah-Poeyoe. 
Harnbal, Hampal, Ham- 
palong. 
Hambrouck (Ham b r o e 

k, H a inbro c k). 
Hamindjon. Hampelom. 
Hanau. 
Handel, Handels ver drage 

n. 
Handjeli. Handjdrd. 
Hango. Hanjoko. 
Hantimoen. Haoo 血oct. 
Hapijas. Hapinis. H a q i q 
u a h. Harafocrcn. 
Hai'aniodja. Harengula. II 
a r e n e u s. H a r e u g a. 
II a r n e n o. Haroe. 
Harocning. Harpa nobilis. 
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Haseum s Along. Hoemik. 
Hasyor. Hoening. 
H a t 6 B o e 1 a n. Hoenta. 
Hate Bosoeah. Hoepaman. 
Hate Totdo. Hoerand ji. 
Hatirangga. H o e t a Djoeloe. 
Hatoembar. ，， ，， 
Hatoesoea. ,, G a o 1. 
Haven, Haveninrich- ,, G i n d j a n g 

tingen. ,, XX a e a n. 
H. e e r e s (Jan „ I al I s i n. 

Ernst). „ N a m o r a. 
Helagi. ,, Pea L o e m- 
Helarctos Malayanvs en b a n Balia n. 

Euryspilus. H o e t a R a d j a. 
Heliases. ,, T i n g g i. 
Helicarion. ,, T o e w a. 
Helictis. Hoetal. 
Helix. H o e v e 11 (Gerrit 
Helminthes. Willem Wolter 
Hemibagrus. Card Baron 
Hemicercus. v a n). 
Hemidactylus. Hoewi Dangdeur. 
Hemigaleus. ,, Djawa. 
Hemigalus Zebra. ,, Lilin. 
Hemiphaga Forsteni. Hohore. 
Hemipimelod us. Hokal. 
Hemirhamphus. Holacanthus. 
H e m i x u s. Holocentrum. 
Hena. Holothuria. 
Hendak. Homalopsis. 
Henicophabs Albifrons. H o m b e r g (W i 1- 
Henicurus. 1 e m). 
Heniochus. Hombili. 
Heniochus. Honas. 
Hepoe. Hooker (G. B.). 
Heri Ma elan. Hydrocotijle. 
Hernandia. Hylobates. 
Herpestcs. Hylogale en Hylomijs 
Hetakrae. Suillus. 
Heterognathodon. Hymenodictyon. 
Heterognathus. Hyoe (Ikan). 
H e u t s z (Johan Hypocharmosyna. 

nes Benedict us Hopoprion. 
v a n). Hypotaenidia. 

Hi?l. Hystrix. 
Hiamiroe. T 
Hibiscus. A. 
Hierangan. lai. 
Hierococcyx. Ibacus. 
H y a n g o f P e u- Ichneumon. 

h e u r. I c t i d e s. 
Hilalang. Idi-Idi Malako. 
Hi mantopus. Idoeng-Lamak. 
Hfnggoe. lito-Watingo. 
Hippocampus. IJier. 
Hippoglossus. 11 i r a n e n Bwn- 
Hirudo. j o e a 8 i n. 
Hirundo. Imah. 
Hisoe-Hisoe. , Im ah K a s t e 1 a. 
Histiurus. Inaiin. 
Hoeal. Inawoeoe. 
H o e d a n g. Indie (A d minis- 
Hoee. fc r a t i e d e r 0.- 
Hoeefoer. Indische C o m- 
Hoeetoet Ravei. p a g n i G i n). 
Hoeka. In- en Uitvoerrechten. 
Hoeki. Inggairoen, Inggairun. 
Hoekoen. Inggang. 
HoemjaJa. ,, Baloekar. 
Hoenderfazanten. J ,, Danto. 

Inggeino. Kadangan. 
Ingoel. Kaddah. 
Inima. Kadera. 
Inocotis. Kadihoe. 
Inrale. K a d i r (i k a n). 
Inroe. K a d j a ng (onder- 
Intsia. a f d e e 1 i n g). 
Inuus. Kadjang(regent- 
Ipecacuanha. s c h a p. 
Ipi. Kadjoe djaran. 
Isahoe. Kadoe of Kadoe Gang- 
Isiahoe. ga^ng. 
Isoa. Kahioe. 
Isoc. Kahit61a. 
Italiaansche vloer. K a h o h o. 
Ixodes. Kailoepah. 
lynpicus. Kainasoe. 
 Kajdli (afdeeling) 

J. Kajoe Areng. 
 ,,Bangi. 
Jaap. ,, -Banin. 
Jabar. „ Boelan. 
Jaborandi. ,, Djaran. 
Jacob-Evertsen. ,, D o e 1 a n g. 
Jaoqueir a-H out. ,, Doelang. 
Jalapa. „ Gading. 
Jalla. „ K a m b i n g. 
J a 11 a k. „ K&moe. 
Jam o f Jam jam. ,, K a s t o e ri. 
Jamb ul. „ Klapok. 
Jangkreh. ,, Koelo. 
Janipha. „ Landoh. 
J a p a r a (g ewest). „ L e m a h. 
Jelarang. „ Lolaroe. 
Jellem. „ Mas. 
Jibet. „ 0 e 1 e s. 
J o e-B o d o k, Joe- „ Soesoe. 

d j o e d j o o r. „ Tandjang Pottot. 
Joga. „ Tenga. 
Jolep. ,,Tinggi. 
Jongrang. „ Toedjoe. 
Jonker (Johann ,, Toto Ne Aiigko. 

Christoph G e r-  h a r d).  Jora Viridus.  Jo-Tokay. Kakatjangan. 
Jotreron Melanocepha-  lus Nanus en Viridis.  Juffergrondel. Kake rd ar d at. 
Julidae.  Julis.  Julus. Kakielocwoct. 
Jun cclla.  
  
 Kalaj ang-Kclcpoet. 
Kaanoch.  Kabalam. K a ] a-M o j a n g. 
Kabarouw. Kalampiauw. 
Kabi Kabi.  Kabista.  Kabo.  Kaboee.  Kaboes.  Kabogol.  Kabooh-kanaal.  
Kaboos.  Kachangan.  
Kacher. K a 1 i a 1 a n g. 
Kachichi. Kali Asin. 
Kadald. K a 1 i d j a t i. 
Kadallan of Sintok.  
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Kalintang. 
Kalis. 
K a 1 i w i r o. 
Kalmar. 
Kalocmpang. Kalolojang. 
Kalong-wiwi. K a m a d j 
a. Kamahoe. Kamala. 
Kamalengah. Kamalo. 
Kamanjang. Kamanre. 
Kambing-Kambing. K a 
m b o j a n g. Kainilake. 
Kamiroe. 
K a m i t o e w a. Kamoe. 
Kamoeneng. 
K a m o e n i n g. 
Kampala. Kampcmcntcn 
(Mili- taire). 
K a m p c n (N i c o- 

1 a a s Godfried v a n). 
Kamrioc. 
Kamtjoe. 
Kan (Cornelius Marius). 
Kan. 
Kananang. 
Kan as. 
Kanawa. 
K a n d a n g s a p i. 
Kandar. 
K a n <1 a w a n g a n. 
Kaiuleka Nassi. 
K a n d h a r. 
Kandidi. 
Kandocng Pcutjang. K a n 
<1 ], i a. K a n c. 
Kanerbroe, Kanennauk. 
Kangkurang. 
Kangkurcng. Kangko. 
Kanikcr. Kano-Kano. 
Kant i-Laba-Laba. Kantil, 
Kaoc-Kaoe Kaoekocd. 
Kaocwasa. K a o 1 i n. 
K a p a 1 a II i 1 a 1 a ng 
Kapaockoc. 
Kapa roe n. 
Kapc. 
Kapc-Kape. Kapeh-
Kapeh. Kapcloin. Kapis. 
Kapiding. 
Kapitoe, Kapo. Kapoe. 
Kapoo Kajoe. Kapoe 
Kapoc. 

Kapoc Sajor. 
Kapoeradja. 
Kapoes. 
K a p o n g a n. 
Kapot. 
Karaboea. 
Karamoenting. 
Karangejan. 
K a r a n g I n t a n. 
K a r a n g Kemoe- n i n 
g. 
Karapoa of Krapoe 
(Ikan). 
Karati. 
Karau. 
Karawa. 
Karejango. 
Karejo. 
Kareta. 
K a r i m a t a (Zee v a n). 
Karo. 
Karoein. 
Karoenroeng. 
Karoentigi. 
Karowa. 
K a r p e r. 
Kartoella. 
Kartoepa. 
Kasat. 
Kasat Batawe. 
Kasengtoe. 
Kasjanaf. 
Kaso. 
Kasocari. 
Kasser-Trafoe. 
Kasocwiyang-Gronden. 
Kastela. 
Kastelah. 
K a s u a r i s b a a i. 
Katalla, Kataloe. 

 Kate-Kate. 
Katcla Djendral. 
Katie jam. 
Katilen. 
K a t i m b a n g. 
Kati mhang. 
Katimoe. 
Katjang Artak. 

„ Djcpocn. 
' ,, Djogo. 

,, G a t e 1. 
,, Iris. 
„ Kcdelai. 
,, R o o vv a j. 
„ S o e o c k. 

K a t j a p i. Katoe-
Kcanda. Katoela. 
a t o c m b a. 
K a t o c n g a n. 
K a t o c n k o (1 k a n). 
K a t o m a s. 
Kato n deng. 
Kawaii Omon. 
Kawan (Ikan). Kawaoean. 
K a w e r i n (I k 8 n.) 
Kawcrbecr. 
Kawidei. 

Kawilei. 
K e b o n D j a i e n K o b 

o n 8 i r i h. 
K echooboe. 
Kedawa. 
Kodawa Api-Api. 
Kederat. 
Kedjawas. 
K e d o e (district). 
Kedocngdoeng. 
K c d o e n g T a w o n. 
K e d o k a n. 
Kedondong. 
Kedongdong. 
K c d o n g G e d e h. 
K e e y o. 
Keiloe Moquas (Ikan). 
Kekatjangan 

(I k a n). 
Keke. 
Kekdntelen. 
Kelampas. 
Kcla Rawai. 
Kele. 
Kelfeddk. 
K c 1 e m b a k. 
Kelembaoean. 
Kelentit. 
Kelfet. 
Kelinsak. 
Kelipik (Ikan). 
Kelo. 
K e 1 o m p a n g. 
K e 1 o n g k o n g. 
Keloro. 
K. o in a (a f d e c 1 i n g) 
Kemadoean. 
Kemadoehan. 
K e m a 1 a o f K a - m a 1 

a. 
Kcmbahang. 
K e m b a n g a n (N o e- s 

a). 
K e m b a n g A p i o n. 

,, (Roe m- p o e t 
Akar) P a- t i m a h. 

K e ni bang Pit a. 
,, S o c n- s a n g. 

Kemili. 
Ko minting. 
Kemitcn. 
Kemlaka. 
Koinocdee. 
K o m o e in o e. 
Kemp (P i o t e r H o n- (1 

r i k v a n d e r). 
Kempes. 
Kemsand. 
Kenana. 
K c n <1 a n g. 
K e n d a n g a n. 
Kcnclis. 
Kendoc. 
Ken e-K e n e. 
Kongooroe. 
K c n i n g. 
K o n i t o n. 
Kcnocs. 
Konono. 

K e p a k. 
Kepaka. 
Kepindjal, ' K e p i n i. 
K6poee Doe色 Kepoela. 
Kepoetian Desa. 
Kepper (Ikan). 
Keramboedja. 
Ker6. 
Kerel. 
Keriit. 
Kerivoula. 
Keroet. 
Keroewing. 
Kerore. 
K e r t a Sima. 
Kertau. 
Kesau. 
Kesoembang. 
Ketambak (Ikan). 
Keteng. 
K e‘ t e k. 
K e t i 1 a n. 
K e t j a i. 
Ketjapi. 
Ketjembong. 
Ketos. 
K e 11 a n g-K e 11 a n g 

(I k a n). 
Ketupa. 
K e w Gardens. 
Kewon. 
Kibessia A z u r e a DC. 
Kidd. 
Kidhang. 
Kidi-Kidi. 
Ki Djambeh. 
Kidjing. 
Kielstra (Egbert B r o e r). 
Kiere. 
Kiha. 
Ki-Hadji. 
Kihaseum. 
Kijambang. 
K i Katjang. 
Kikih. 
Kikoejah. 
Kilangat. 
Kila Ocloe. 
K i L e h o. 
Kilibarin. 
Ki mala. 
Ki M a n g 1 i. 
Ki Merah. 
Klmpocl. 
Kimpoet. 
King-King. 
King koi. 
Kinsoes. 
Kintjir. 
Ki-Oed j an, Kill o e d j a 

n g. 
K i 0 o r a n g. 
Kioko. 
Ki Pah it. 
Ki Pare. 
Kipas (Ikan). 
Ki Poetri Awowc. 

56 
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Ki Poetri Lalaki. Koerandji. Kradog. L a n c h a-1 a n c h a 
Kipo-Kipo. Koerangi. Kras Toelang. H a m b a p o e y o 
Kir a-K i r a. Koerirar. Kremi. L a n d i e. 
Kir i-B oom. Koeroes. K r e w a n. Landschildpad 
Kiseroet. Koesappi. Kring-kring. den. 
Ki S i g o e n. K o e s e e. Kris. Lang. 
Ki T a m b a g a. Koesoe-aroe. Kris Bali (i k a n). :Lang-B^alang. 
K i t j e n t e. Koesoe-koesoe. Krissi (ikan). L a n g e h. 
Kitta Minor, Thalassina Koestela. Kroeboeng. Langgoengoeng sapa. 

en Venatoria. K o e t e i en d e Kroening. Langkow. 
K i w o e n g. Noordoostkust Krot-krot. Lang-laut. 
Klatjes. van Borneo. Kuifbaviaan. Lang-malam. 
Kleinhovia. Koeva. Kwakoe. L a n g o u s t. 
Klei n-K effing. K o e w a h. Kwakokoedo. L a n g o-l a n g o. 
Klcdn-Kei. Koewanglot. Kwangwoeng. Langsa. 
Klein Mandeling, Koeweh. K w a r a n. Lang-Tambikar. 

0 e 1 o e en P a- Koewoeng b o e- Kwee karpo (ikan). Lanius. 
k a n t a n. lauw, K. boehies Kwee lilien (ikan). Lanra. 

Klinglingan. K. loewoet. K w e e n (K o e w i n). Lansat. 
K 1 i n t j i. Kofik-kofik. Kwee Rombee (ikan). Lansot. 
Kioempang D o e- Koi. Kweoele. Lanta. 

w a. Koirakat. Kwoer. Lantat. 
Kioempang P a- Kojawas.  Lantscha. 

j o e n g o f P a- Kojondom.  Lanyeh. 
y o n g. Kokak (ikan). L・ Laoe. 

Kloewa. Kokap.  Laoekase. 
Kloewang. Kokara. Laat. Laoe Paranggi. 
K. 1 o e w a t. Kokja. Laawase. Laoeroe. 
K o b a (afdeeling) Kokko-blo. Labeobarbus. Laoeroe Makasre. 
Kobien. Kokoep.a. Labeopleurotaenia. Laoeroer Makaharere. 
Kodjol. Kokok-kokok. Labi. Laoeah. 
Koe. Kola. Labia. Lapia. 
Koea. Kolai. L a b o e K a s t e 1 a. L a p i k (ikan). 
Koeang. K o 1 f f- f o n d s. L a b o e w a i. Larasetoe. 
Koe-Antiloop. Koli. Labrus. Larong. 
Koeaouw-Chirmin. Kolomboe. Lactarius. L a r r i- a n g o n. 
Koe ban. Kolomi. Ladja. Larwa. 
Koebin. Kolo-Natoenas. Lagondi. Lary. 
Koeda-koeda. Kolong. Lahat. Lasa. 
K o e d a r i. Kolongan. Lahija. Lasete. 
Koehoen. Kolongsoesoe. Lahocnoei. Lasocna. 
Koejanga. Kolontjoetjoe. Laia. Lasot. 
Koekang. Kolotada. Laisona. Latai. 
Koekoer. Kolotadah. Laka. Latawase. 
Koelal. Kolotili. Lakbok. Latcs. 
Koelelika. Komantes. L a k b o o m. Latilus. 
Koeliet t e n g a h. Koinbili. Laki-angin. Latjeh. 
Koeliki. Koinbiloi. Lakin. Latje. 
Koelirang. Kombiloi insam. L a k o. Lava. 
K o e m a j a n. Kombong (ikan). Lakwase. L a w a j o n g. 
Koemba. Ko me. Lalaan. Lawa-Lawa. 
Koembek. K o m e r i n g, Ogan Lal?ii Koeraaber. Lawas. 
Koe m bill. Oeloe, Enim e n Lalalaba. Law6ocr. 
Koemoekoes. de Ranaudis- Lalang. L a w c t. 
Koemoening. t r i c t e n. Lalatang. Lawo. 
Koemtjoer. Koneng. Lalau. Lawo Pai. 
Koen. Kongkia. Lalaut. L a y o e r (i k a n). 
Koenai. Koni. Lali. L6ahoea. 
Koendi. K o n t o 1 a n. L a m. Lccanium coffcae. 
Koeni. Koo. Lama k.  Koening. Koomekene. Lamb a. L e d o k. 
Koenji. Kopenn. Lam bar. L e e r s u m (Pictc 
Koenjit p a d i. Koriander. Lam bi. v a n). 
Koenroeloe. Korina Kocsoe. Laniboewon (ikan). Lcervisch. 
Koentoel. Kota P a d a ng. Lamoedja. Lei. 
Koeoen of Koehoen. Kota Pohama. Lamoek. Lek6. 
Koepanain. Kota Radja (1 a- L a m o e n. Leko. 
Koepapoeti. r a s). Lamoetasa. Leleh-G unung. 
Koepoeti. Kota Renah. Lampugus. L61ei. 
Koera (ikan). Kraalsteen. Lampyris. Leleng Banowa. 
K o e r a n. Krabben. Lana. Leleri. 
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L61i. Lisa. Mablang. Mangkoedoe. 
Lellam.- Lissak, Macacus. Mangkoedoeng. 
L e m a d i n g (i k a n). Litchi. -Macrocorax. Mangko-Mangko. 
L e m a t a n g o e 1 o e Lobivanellus. Macroglossus. Mangsoji. 

e n i 1 i r, k i k i m Lobotes. Macropterijx. Manilgok. 
e n d e Pasoe- Locusta. Macropus. Manilja. 
n a h 1 a n d e n. Loekoelo. ,, Brunii en Pa- Manilmap. 

L e m b a n g (lan d- Loekoet baoe. puensis. M a n i 11 o a Gem mi* 
s c h a p). Loema. Macropygia. para Teysm、 

Lemon. Loemalapait, Loe man- Madang. Manimger, 
Lempi-ji. deng. M a d j a (district. M a n i o k. 
Lcmpocjong. Loemba-Loemba. „ K a n i. Manira (ikanj. 
Lempojang. Loenipias. M a d j a 1 a j a. Maniran. 
Lem urn. Loenggoeng. M a d j a 1 o w e. Manis. 
Lenga. Loengrah. M a d j a n a n g. Man j ora. 
Le n g k e n g, Latji Loentir. Mae. Mankoelie. 

o f L a t j in. Loerian. Maesa. Manmen. 
L e n g k o e w a s. Loesa. M a g i 1 u s a n t i- Manoebait (M a- 
L e n g k o n g (c o n- Lofiti. q u u s. n a b a i t). 

troleafdeeling Lohong. Magot. Manoeroe. 
Leng k on g, S a 1 a i- Loka. M a h e s s o o f M a- Manoewoko. 

k a k. Lokoejoe. h i s s o. Manon-oelobo. 
Len jettan. Lolaro. Maho. Mansau. 
Lentinus. Lole. M a h o e n g (i k a n). Manseih. 
Lcpang. Lol6bah. Mainatus. Mansi-Mansi. 
Lepia. Loligo. Mais. Mantjang. 
Lepidadenia. L o 1 i n. Maka. M a n t o e p (J a p a- 
Lepiocestes. Lolo (plan t). M a k a k a u. r a). 
L e p o n g. Loloen. Makantar. Manto k. 
Lcptognathus. Lolof. Maki. Manucodia. 
Lethrinus. Lolohoen. Makih. Mappia. 
Lcuntja. Lolojan. Makoerang. Maranginan. 
Leweoer. Lolol. Alakolona. M a r a n t i. 
Li a. Lolora. Malaboet. Marapalam. 
Liboeng. Lolo wen g. Malahoet. M a s a p a t i. 
Lida Bocwadj a . Lompeh. Malangbong. Marauw. 
Lida k. Longa. Malatjoewi. j\I a r e h w e h A w e h 
L i c f r i n c k (F red c- Lontok. M a 1 c b e r. xv e h. 

i- i k Albert). L o o k e r e n C a m- Mai eh. M a r e t a. 
L i c n t a u e JI B o e a. p a g n c (C a t h a r. i- Ciales an. Margadant (Chris 
Ligoeah. n u s Johannes Malhoe. tiaan Wille m). 
JJgoh. v a n). Malkoha. Maria. 
Lijoeng-lijoeng. Loolon. Alaloet-tikocs. M a r i b a j a. 
Li legoend i. L o 6 n g. Malomitti. Marisa. 
Liliino. L o 6 a. Malo 知 a. Maritja Kidong. 
Ij i in a. Lopang. Mamaan. Markesa of Markoesa. 
Li niaoe. Lophorina, Manibadoe. Marlpriem. 
Linibch. Lophura. Mambefoor. Maroea. 
Li niboeai). Lopoe-lopoc. Mamberik. Maroeasei. 
F>ijnbokan. Lori. Mampais. Martin (Johann 
L i m b u r g S t i r u Loriculus. Mampalana. Karl Ludwig). 

(Mr. J a n He r- Lori us. Manambi. Mas-Kapor. 
b e t, G)• a a f v a n) Lol j ok. M a n d a 1 a. Mas Laoet. 

Li in oe. Lotong. Mandarsah. Mastaccmbelus. 
Li monidromus. L o u t c r (M r. Jan M a n d 6 o. Matabai. 
Li moo-an. d c). Mandiewai, Mandiewoi. Matabclo. 
Limosa. L o ii w (P i o t e r J o- Mandjangan. Matahoeae. 
Li mpi J in) pi. h a n F r o d e r i k). Mancprcak. Matahoeli. 
Limulus. L o w o. Manggaii. Matahoelo. 
Linckia. L u c i o s o in a. Mangangan. Matahoeri. 
L i n(1 j o e w a n g. Lycodon. Mangat. Mateteke]. 
Lindor. Lyncornis. M a n g g a b e s a r. Mat.j an - Tj angkok. 
IJndsaea.  Manggcras. Manocng. 
Ijingan. M. Manggi-Manggi. Mawej. 
L i n g g a.  M a n g g i n g met Mayatan. 
Lingkewas.  B a o c h. 3Ibef. 
L i ii g o a K a s t o e r i Maahoelo. Manggisi. M e d a n g. 
Lingoe. M a a t s c h a p pij Mangiair. Meerzwijn. 
Lintring. ter b e v o r cl e • Mangka Boeloer. Mecacephalon. 
Lipa t. ring van N ij- Mangkao. Megalaema. 
Liquidambai-. v e r h e i d. Mangkas. Megalodon. 



884 ARTIKELEN EN VERWIJZINGEN, VOORKOMENDE IN DE EERSTE UITGAVE, 

Megaloprepia perlata. Moentjak. Naloean. N e u k i r c h e n-S a 1 
Megalops. Moento crebo. Nalol. t i g a Z o n d i n g. 
Megapodius. Moeoe. Namoe-namoe. Neuman n (J. B. 
M6h61ito. Moerbezieboom (Indi- Namo-namo. N g a d i r e d j o. 
Mejrah. sche). N a n a a. N g a f o e. 
M61an. Mokal. Nanasi. Ngala. 
Melania Amarula en Mollusca. Nanati. N g a 1 i a n. 

Testudinaria. Mologotoe. Nan bon. N g a m p e L 
Melanocichla. M o 1 o n e 11 i. Nan daim. N g a n g o n. 
Melidora. Molucca tree. Nane. Ngaro. 
Meliosma. Momok-Momok. Nane. Ngarpis. 
Melliphaga. Monacanthus. Nanggoolan N g e m p i t. 
Meloer Beroek. Monoon. (d i s t r.). N g 1 e n d a i. 
Melor. Monophora cylindrica. Nanggoeng. Ngoedoc. 
Membalan. Monostoma. Nangka boehoer. Ngoelakan. 
Membatjang. Monotremata. Nangkah-nangkahan. Ngocsoe. 
Membra cis Anchorago. Monstera (T o r- Nania. N g o k i 1 o. 
Menipelam. n e 1 i a ) D e 1 i c i o- Naniri. Ngomi-hidjoe. 
Mempelas. s a. Nanja. N g r a ij o e n. 
Mencho. Mode. Naoe. Ngroa-ngroa. 
Meneii. M o o r d a g i n g. Napoe. Nhamdia. 
M e n g i d a (i k a n). Morbo. Napocran. Nicotiana. 
Mengkas. M o r-e i 1 a n d e n. Nara. Nidda. 
Menhaar. Moroeng. Narasetoe. Niel. 
M e n in d j a u. Morookah. Narawastoe. Nicuw-Anjcr. 
Mentialo. M o r u 1 i u s C h r y- Narit. Nieuwenhuis (A 
Mentimoen. sophekadion. Narwastoe. W.). 
Mentjelaki. Motacilla. Naseus. Nigerzaad. 
Mentjiewat. Mrba. Nasi k-n a s i k. Nike. 
Men paring. Mrbo. Nassi. Nillem. 
M e o n g. Mswaar. Natica albumen en Nil-nilau. 
Merakan. Mudcr. mammilla. Nipa. 
M e r g o t o e h o e. Mugil. Nau. N i p a h. 
Mesobucco. Mugilomorus. Nau. Njiha. 
Mesocalius. M u k i h (M e u k i h, N a u c 1 e a. Njireh. 
Mesoprion. Maki h). Nautilus. Njoga. 
M i c a. Munia. Navi cclla. Noctiluca. 
Microeca. Munsing. Nawa. Noctuini. 
Microglossus. Muntjak. Nawai. Noeang. 
Microhierax. Muraena. Nawal. Noch. 
Micropternus. Murex. N'doroe. Noekoer. 
Micropus. Mus. Nectarinia. Noenoe. 
Microstictus. Musicapa. Nederlandsche Maat- Noerit. 
Miejawak. Muscuskat. schappij ter bevor- Noes. 
Miglyptes. Muskadivora, Muskaat- dering van Nijver- Nocsjak, 
Mijana. duiven. heid. Nocsoe. 
Miloe. Mustela. Nederlandsch N o h. 
Mintjak. Mycteria. Lutherseh G e- Nolcm. 
M i o s war. Mydaus. nootschap v o or No in. 
Mirafra. Myiophoneus. i n- e n u i t w e n d i- Nomei. 
Mirie. Myliobatis. g e z e n(1 i n g. NomoL 
Miroe. Myoictis Wallacei. N e d e r 1. 0 o s t-I n d. Nongka londa. 
Mitra E p i s c o p a- Myriapoda. Zen deling- e n N o o r(1-F 1 o r e s. 

1 i s, P a p a 1 i s, Myristicivora. B ij b e 1 g c n o o t- N o j； a ]. 
Pontificalis en Myrmeleon. s c h a p. Nori" 
Vulpecula, Myzomela. Ncesia, Nothopanax. 

Mixornis.  Nemacheilus. Noton. 
Modang. N. Ncmatoda, Novacula. 
Mod jar.  Neinertina. Nujncnius. 
Modjodadi. Naf. Nemorhoedus. Nyctanthes, 
Modjoei. Naga. N6noe. Nycticebus. 
M o d j o p a h i t. Nagakoesoema. Neopus. Nycticorax. 
Modjoredjo. Nagapoespa. Ncphelis. Nyctinomus. 
Moegeg& Nagka. Nephelium. Nyctiornis. 
Moegkoplano. N a i t i m o e. Neran. N y e n t e k. 
Moehoen. Naja. Nerisa.  Moek. Naka. Neri tin a labiosa. 0. 
Moelwa. Nak-nak. N e r i u m.  Moending Djarah. Nakwa. N e t e 1. Obih. 
Moente. Nala. Nettapus coromandelia- Oboejoe. 
Moentir. Naleng lakoe. nus en pulchcllus. Ocinium. 
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Odax. Oerhoe. 
Odina. Oerijoniah. 
Odjong. Oeroel. 
Oea-oea. Oerot lakoem. 
Gear. Oesar. 
Oearatan. Oesi. 
Oean. 
Oebangaa. 
0 e b a r. 
Oebeh. 
Oebi boetoeng. 
Oebiaat. 
Oebian. 
Oebi-eilanden. 
Oebi lilin. 
Oebi niangindano. 

Octa malai. 
Octe. 
Oeti. 
Oetji. 
Oetjing-lowong. 
Oewi. 
Oewi alas. 

„ kentang. 
,,tjajoe. 

Oho gaairi. 
Oebi p A d j al. 0 i f e t o. 

,, prantjis. Oitela. 
,, singkoeng. Oiwakan. 
„ walanda. Okeh (ikan). 

Oedicnemus. Oldenlandia. 
Oedi melai. Ole. 
Ocdjoeng (d i s t r.) Oliva. 
0 e d j oengbroeng- 0 m b i 1 i n. 

w e t a n. Ombilin-steenkolcn. 
0 e d j o n g P o c 1 a n. Ommastrcphes. 
Ocdohm. Ommelandcnvan 
Oeiin. Bcnkoelcn. 
Ocgah-oegah. Ommelandenvan 
Oegaj. P a d a n g. 
Oehdar. Ommelandcnvan 
Oehi. T e 1 o k B c t o n g. 
Oeilat. Omra. 
Oeip. Onchidium. 
0 c j a h-o e j a h a n. Onderandir. 
Oejara. Oniscidae. 
Ocjieu. Onji. 
Ocjoi. Onychotenthys angu- 
Oeka. lata. 
Oeken. Oormctting. 
Oeki. Oostindievaarder. 
Oclam-noes. 0 o s t-I n d i s c h e 
0 c 1 a n g i o. k c r s. 
Oelar bieloedakh. Oostindisch lampjc. 
Oelar-biesa. Ol)cl-opcllan. 
0 c 1 a r-t j i n t j i n. Ophioccphalus. 
Oelat. Ophiocoma. 
Oeler. Ophisurus. 
Odin. Ophisurus serpens. 
Oembilcng. 0 p i o r-o p i o r. 
Oemgran. Orai babie. 
Oomiri. Orai-lemah. 
0 c n a n g. Ora i-t a n c h. 
Ocngek-ta mpalano. Orang 1) j u m b ft q. 
Oenggoegoe. Orang Djohor. 
Oengko-pocti k. Orang-Panel a. 
Ocngocng-gocngo. Orang Raja t. 
Oenin. Oranjevlag. 
0 c n s o e n a. Orawei. 
Ocnt6. Oriolus. 
Ocnti. Orthotomus. 
Ocdcs. Ortygomctra. 
Oeoet. Osmotreron. 
Ocpas tieut6. 0 s p h r o m c n u s 
Oej)i-ocpian. o 1 f a x. 
Ocpoeot. Ostcoglossuni. 
Ocra. Ostrea. 
Oeraj. Otal. 
Ocrang-oerangan. Otidiphaps cervicalis. 
Ocrang-watang. Otolithus. 
Oereinaap. Ovula oviformis. 

Oxyurichthys. Papac. 
Oxyuris vermicularis. Papaoe. 
 P a p a r 6. 
 P a p a s a n. 

P. Papatat. 
 Papinjo. 
Paadas. Papio niger. 
Pachyma. Papokoer. 
Pachyura. Paprika. 
Padang. Paradisea. 
Padda. Paradoxurus 
Paddestoelen. ,, derbianus. 
Padiboeboe. Parambanan. 
Padjarakan. Parampoean-laut. 
Padoeng. Parang. 
Padoepa. Parawata. 
Paederia. P a r e e. 
Pa6ne. Parempasa. 
Pagaga. Parfepa. 
Pagot (ikan). Parijo. 
Pahat (ikan). Paripoefoe. , 
Pahoe. Parira. 
Pahoeli. Paritan. 
Paja. Parkia. 
Pajakombo. P a r o e n g (P r e a n- 
Pajoes (ikan). g er). 
Pajong. Parotia. 
P a k i. Parra. 
P a k i s (K e d i r i). Parus. 
Pakis. Pasa. 
Pakis adji. Pasal. 
Pakis k i d a n g. P a s a m a n (g o e- 
Pakoe badak. n o e n g). 
P a k o e w a n g i. Pasar. 
Pakoentjcn. P a s a r G e d e 
Palaemon. (p 1 a a t s ). 
Palaeontologie. P a s a r-S o n e n. 
Palaeornis. P a s e k a n. 
Palandock. Pasirpandj a ng. 
P a 1 a n d o k. Paspasan. 
Palasari. Passiflora. 
P a 1 i m b a n g. Passir (ikan). 
Palinurus. Patatoelang. 
P a 1 m r o 1 m a r t e r s. Pategoean-wer- 
Palolo. k e n. 
Palongpa ikan. Patella saccharina. 
Palos. Patene. 
Paludina costata. Patiambang. 
Pamakocsoc. P a t i h. 
P a n a n (i k a n). Patimaral. 
Panasa. Patja. 
Pan ax. P a t j a r. 
Pandang. Pat jar tjoelan. 

„ n ikan rd. Patjat. 
,, rapo. Patje. 

P a n d h u i z o n. P a t j i n g. 
Pandion. Pat ma. 
P a n o i. Patoekoc. 
Pangd. Patoko. 
Panggang. Pavetta. 
Pangi. Pavo. 
P a n g 1 a j. P a w d h. 
P a n g o 1 i n g-s i s i k. Pawong. 
Panik. Pawocs. 
Panin g-p a n i n g. Pebadar. 
P a n j o r e d a n. Pcchoook. 
Pankao. P e cl a d a. 
Pan reng. P e(1 a w a b e s a r. 
Paoh. P e d o e e. 
Paoh laseng. P e g a d o n. 
Papa. Pege. 
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Pejapeh. Phyllidia aeruginosa. Podi. 
Pekisar. Pliyllirhoe amboinensis. Podiceps. 
Pekking. Phyllium. P o d i n. 
Pekola. Phyllorhina. Podocarpus. 
Peloga. Physeter. Podocochli. 
Pelandoe. Physic nut. Poea. 
Pelargopsis. Pialling. Poecan. 
Pelecanus. P i a s s a v a. Poeciloptera. 
Pelem pesing. Pica. Poeding Prada. 
P e 11 o e n g. Pichisan. Poeja. 
Pellona. Pidada. Poejo. 
Pdlo. Pidjitan. Pocki andjing. 
Pelom. Pick v. Bonthain. Poekijandjeng. 
Peloperdix. P i e p e r s (M r. M. C.). P o e 1 o e Kajoe. 
Peltophorum. Pictik. Poeloe Panaitan. 
Penang. Piezorhynchus. Poeloesan. 
Penanggoengan Pihndo. Poenaga. 

(B e s o e k i). Pije-pije. Poenai-dj amboe. 
Penden. Pilebpsis hungaricus. P o e n d a k. 
Pendjaringan. Pimelodus. Poenej. 
Pengas. Pimpinella. Poenej tanah. 
Pengoeling. Pina. Poenel. 
Pengoeng. Pinasa. Poeng-poeng. 
Pen 可 oe. Pindang (ikan). Poenti. 
Penioeh. Binding. „ kajoe. 
Pentalasmus anatifera. Pineng. Poerdn. 
Pentaprion. Pinjoe. Poeri-mejrah. 
Pepek. Pinkel. Poeroe. 
Pep^rdk. Pintau. Poesaran. 
Peperhavens. Pinti pinti. Poeso. 
Peperrek-gigi. Piosne. Poesoe. 
Perameles. Pipakan. Poes-oetan. 
P e r b o e a n. Pipi-dantjiang. Poessar. 
Perdi x. Pipi-salem. Poeter. 
Pergoem. P i p t u r u s. Poeter-genni. 
Pergularia. Pirik. „ -lahoet. 
Perichaeta. Pisitan. Poeti. 
Pericrocotus. Pisonia. Po e t j e k a n i p a 
Perija. Pistia. (i k a n). 
Pering (d i s t r.). Pisum. Poettoet. 
Peripia. P i t a n g. Poewar. 
Periplaneta. Pith. Pogoeat. 
Perkament. Pithecolobiu m. Pogonatherum. 
Peeling. Pitte-wonno. Pohon gemoeti. 
Pernis. P 1 a b o e a n. „ oepas. 
Peronia. Placobranchus hasseltii. ,, sageroe. 
Perse. Plagiochila. „ sagoe. 
Persea. Plagusia. ,, talang. 
P e s e r. .Plandoek. Poinsettia. 
P e t a pet a. Plantcngordels. Poki-poki. 
Petanahan. Plante nstoffen. Pokok boeah keras. 
Petar. Plasoe. Polaj. 
Petaurus. Platax. P o 1 a m b a n g k i j 
P e t 6. Platycephalus. Poliaetus. 
Peueung. Platydactylus. Pollicipes. 
Peuheur. Platylophus. Polyanthes. 
Peuteuj. Platysmurus； Polynemus, 
Phalanger. Pleurobranchus pcronii. Polyplccti'on. 
Phalangista. Plichi-kembang. Polystictus. 
Phalaropus. Plilak. Polystoma. 
Phallus. Ploceella. P o m a c c n h r u. s. 
Phascogale. Ploceus. Pomatorhinus. 
Phaseolus. Ploiarium. Pondang. 
Ph as ma. Plotosus. Pondji. 
Philemon. Plotus. Pongan. 
Phlegoenas. Pluchea. Pongo. 
Phodilus. Piugge (P. C.). Poo. 
Phoenicophaes. Plumbago. P o o n a i. 
Phonygam a. Pluvialis. Popaja. 
Photinia. Po. Popak. 
Phyllanthus. Podargus. Popar6. 

Porphyrio. Portulaca. 
Portunus. Porzana. 
Potamides. 
P o t a m o p h i 1 u s b a r 

b a t u s. 
Potromcn ggala. Prang-
Prang. P r a p a k. Prgam. 
P r i a m a n. 
P r i d j e k. 
Bring ampel. 

,, Apoes. 
,, djawa. 

P r i n g k o e k. o e. Pring 
ori. 

,,petoeng. 
„ soerat. 
„ woeloeh. 

Prinia. 
P r i n y a. Prioniturus. 
Prionodon. P r i p i h. 
Pristigaster. Pristipoma. 
Pristolepis. Prit andoen. 

,,gantil. Pro. 
Probolinggo(res) 
Probolinggo (Keel o e). 
Proechidna. 
P r o n o d j i w o. 
Protium. 
P r u n us c n Pyrus 
Psaminodynastes. 
P s a r i s o ni u s. 
Pseudochirus. 
Pseudorectes. 
Psidiuni. 
Psilopogon. Psittinus. 
Psophocarpus. Pteraclis 
occllata. Pterocarpus. 
Pterocera, Pteromys. 
Pteropus. Pterospermum. 
Ptilinopus. 
Ptilonorhynchus. Ptilopus. 
Ptilorhis. 
Ptychozoon. Pulex. 
Punica. 
Puntius, Pupillcnkorps. 
Purpura persica. Put. 
Pycnonotus. Pyrodon. 
Python. 

Querquedula. 
Quisqualis. 
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R. Rhithrosciurus. 
Rhizophora. 

Sadeng. 
Sading. 

Saraj. 
S a rasin (P. e n F.). 

Raad (Hooge) der Neder- Rhopodytes. Sadh. Sarat. 
landen. Rhus. S a f r a n d'l n d e. Sarcocephalus. 
Rabia. Rhynchaea. Saga kenderi. Sarcogrammus. 
R a b o e n g. Rhytidoceros. ,, poehoen. Sarcolobus. 
Radja. Ri. ,,telik. Sardin, Sardinella. 
R a d j a (goenoeng). Rijo. Saga toenteng. Sare. 
Radjoengan. Rimau-dahan. Sejah ma-goetele. Sari. 
Raj at. Risjespeper. Sajor kalapa. Sarikaja. 
Rajawali. R i t a b e 1. „ poetih. Sarimbata. 
Rakat. Ritjah. Saketa. Sariro, 
R a k s a . Roa-roa. Sakld. Sarisa. 
Rallina. Roa li-r o a h. Sala. Sari tjina. 
B a m a n g. Roah-roah. bankeh. Saladang. Sari tombong. 
Rambaoe. Roe. Salakmalang. S a r o e n g boea be- 
Rambega. Roe. Salapia. 1 o e s r o e. 
Ramboet. Roea-roea. Sala-sala. Sasappo. 
Ramboeta. Roeak. Salasih. Sasawea. 
Ramphiculus jambu. Roehan. Saliara. Sasawen. 
Rana u-d i s t r i c- Roekam. Salimbatoek. Sasawi. 
t e n. Roekoe. Salimeng, Sassafras. 
Randji. Roekoet. Salingtjawoeng. Sauridichtys. 
Ranclla crumena. R o e 1 o e 1. Salipan-batoe. Sauromarptis. 
Rann as. Roembija. Salisa. Sauroptera. 
Raoe paroro. Roempoe. Samadera. Saur us. 
Rapang. Roempoen. Samaka. S a w e h. 
Rapo-rapo djawa. Roempoet fi. Samar-laoet. Saweh itam. 
Rapo tjidoe. Roempoet poetri. S a m a u w. Sawei. 
Raprap. Roeroendoe. Saxnbiki. Sawel. 
Rarang-djangang. Roetjau. Sambilan (ikan). S a w o e, O.a f d. 
Rarate. Roetoe-roetoe. Sambilang. Sa woe, d i s t r . 
Rarina. Rogenia. Samboe. Saxicola. 
,, koerambcr. Rohita. Samboeboehon. Scaevola. 
Raroendoe. Roja. Samgec. Scalaria pallasii. 
Rasaq. Rollulus. Samigaloeh. Scarabus. 
Rasmala. Ron. Sainodja. Scarus. 
R a s s a. Ronaan. Samoente. Scham-scham. 
Ratek hidjo. Rondang saboelan. Sampaka. Schima. 
Rau. R o n g g a. Sampen. Schizophyllum. 
Rauwolfia. Rooseboom (W i 1- Sampi-halas. Schizostachyum. 
Rawapoelo I. 1 e m). Sanah. Schleichera. 
Rawapoelo II. Rostellaria curvirostris. Sandawa. Schoutenia. 
Raweh matjan. Rotan jaki. Sandoedoek. Schouw Santvoort (J.). 
Rcbah bangocn. Rotan 1 a ut. Sandoricum. Schijfvisschen. 
Rcdjasa. Rotan tikoes. Sane. Scirpus. 
R c d j a s a ((list r.). Roti e n S a w o e. San6n6m. Sciuropterus. 
R c(1 j o w i n a n g o e n. Rotnia. S a n g g a u c n S e- Sciurus. 
Rein wardtoena typica. Roucou. k a d a u. Scoliodon. 
R e m a m c h. Rowefraar-snaweer. Sangge-Sangge. Scolopax. 
Rcmbcga. Rubigula. Sanghil. Scolopendra de haanii 
Remboeloeng. Rubus. Sangija. en javanica. 
R e n d o e. Rucllia. Sangir-eil. Scolopsides. 
R e n g g i n a n g Russa. Sangkir. Scomber. 
(i k a n). Ruta. Sangko. Scops. 
Repoo. Ryckevorsel (E- Sang-sagan. Scotophagus. 
Reramdam. 1 i e v a n). Sangsam. Scyllioidei. 
Reri. R ij n s c h e Z c n- S a n o e 1 a. Scythrops. 
Ret gers (J. W.). cl i n g (de). Santalujn. S e b a s s a. 
Reundeu. Rijstpapier. S a n t a n i. Soboem. 
Rcuzeblocin. R ij s t w o r t c 1. Santjang. Seclah. 
Rhamphococcyx.  Saoe-beba. Sedep. 
Rhamphomantis. S. Sapai oewek. Sedingin. 
Rhea.  Sapalin. Sfegang. 
Rhinacanthus. Saas. Sapang. Segang beureum. 
Rhino batis. Sabajoe. Sapauk. Segang tjoetjoek. 
Rhinooichta. Sabclo. Sapia. Sehi. 
Rhinocoocyx. S a b e t a. Sapi-lcweng. Seho. 
Rhinoplax. Sabi. Sapindus. Sekadidi. 
Rinorhtha. Sabrang kadjoe. Sapi-oetan. Sekeh. 
Rhipidura. Sadagori. Saprosma. Sekoe. 
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Sela j a. S i d a j o e (d i s t r.). S i w a 1 a n. Sphyrocophalus Vitta- 
Selanget. Siegesbeckia. Siwi. tus. 
Selar. Siervogels. Slai. S p i g e 1 i a A n t h e 1- 
S e 1 a r i e n. Sigaretus haliotideus. Slakdieren (voct-). m i a L. 
Selaroe. Sigawe. Slakken. S p i 1 o r n i s. 
Selasih. Sigoejet. Slamat. Spirobolus Spinosus. 
S e 1 e h (i k a n). Sikadoedoek. Slang-aal. Spirotreptus Javanicus. 
Selemprang. Sikapa. S 1 e m a n (of S a wai) Spizactus. 
Seleucides. Sikap-balam. b a a i. Spoorkoekoeken. 
Selimang. Sikap-lang. Slcndang. Squahis. 
Selimpoekan. Sikattan. Sling. Spratella. 
S e 1 i n d i. Sikit. Sloanea. Springhazen. 
Sei o-p o e t o. Sikko. Sloetia. Sri. 
Scmanggi goenoeng. S i k k o-a lang. Smolo. Sri-Ganti. 
Sembodja. Sikko-koembang. Snip-lipvisch. S r o n d o 1. 
Semboeng wanglot. Siklat. S n o e k (i k a n). S t a c h y s T u b e r i- 
Semnopithecus. Sikoerajo. S n o u c k H u rgron- f e r a. 
Semoettan. Sikoh. j e (Chr.). Stand (Burger- 
Sempain. Sikoh-bilalang. Sodkiang. 1 ij k e). 
Sena. S i L a o e t. Soeat. S t a n g g i. 
S c n a a m. S i 1 e r i k a. Soebodak. Steganomus. 
S e n a g a n. Silindit. Soehat. Stcgostoma. 
Senanga. Siliquaria muricata. Soekadana (a f d.). Stenops Kakang. 
Sendoeroe. S i 1 k-c o 11 o n. Soemeseled. Sterna. 
S e n g o n. Sillago. Soemowono. Stereospermuni. 
Sentagi. Siloba. Soengei Doerian-kolen- S t o k (Johannes 
Sentol. Siloekah. veld. Paulus van cl e r) 
Sepia. Silarus. Soeoen. S t r a a t. 
Sepando. Simaoeng. Soeoeng. Straffen. 
Sepeng. Simbel. So ep a. Strafstelsel. 
Sepoeleh. Simia. S o e r i a n. Streep baars. 
Serai. S i m o. Soerin. Striga. 
Serbarasa. S i m p a n g anas. S o e r j a Soemirat Strix. 
Serdang of Sordang. Simpei. Soeroeh. Stromateus. 
Sere. Simping. 8 o e s o e (i k a n). Stroinbus Lentiginosus 
S e r e b o d j a d i. Simpoeh. S o e t j i. Sturnus. 
Sere mangat bi. Simpoer. Soetjo. Suikervogcls. 
Serewoeng. Sinaoe. Soetoeng. Sula. 
Seriola. Sindora. S o e w a k. Sumalahat. 
S e r m o. S i n d o r-o 1 i e. Soewangi (Swangi). S u m a t r a-e x p c(I i- 
Seroenai. Since. Soewc. t i e. 
Seroeway. Singah d e p a h. Sofo Manji-Manji. Sunjang-Langit. 
Serpentijn. Singaloet-kolenveld. Sogi. Surniculus. 
Serrak. Singapooa. Soi. Sus. 
Serranus. Singaringan. S o k a (district). ,,Barbatus, Longi- 
Sesa. Singe n-K o e 1 o n. Soki. rostris cn Babirussn. 
Sesamum. Singgalang. Sokopontjo. Sylvia. 
S e s a r i e (i k a n). Singgat. Sola. Syma. 
Sesbania. S i n g g i r. Solarium, Maximum, Syrnin m. 
Sesepanga. S i n g k e 1 (h f d p 1.). Perspectivum cn  Setaria. Singkel (rivier). Trochleare. T 
Setoei. Siong. Soldaten. 1 • 
Setoelang. Si-ontong. Solea.  Seureuh. Sipadas. S o 1 o r (o n d c r a f- Tabadiko. 
S e w a r o e. Sipadeh. d e c 1 i n g). Tabadiko Akd. 
Seweh. Sipahradja. Solo Walanda. Tabalyang langi. 
S e w o n. Sipa-raja. Sondana. T a b a 1 o n g c n 
Siahoel. 8 i p h o n i a. Sonjika. K 1 o e w a. 
Siap. Si-pindjoer. Sopa. Ta bangkang. 
Siap jantoeng. SipodeJi. Sopang. Tabanus. 
Siaras. Si reh. Sorba. Tabar-tabar. 
Siatoeng. Sirenen. ,,Sala. Tabja. 
Siauw. S i r i d i n g (i k a n). Soriti. T a b o e n g B e r o c k. 
Sibaroewas. Sirih popar. Sosoro. Tadoeidoei. 
Sibaroeweh. Sirikaja. Spathodactylus. Taenia. 
Si bassa. S i r o e n. Speervisch. Tafi-Mepat. 
Si bodak. Sirtein. Spermaceti- Whale. Tagalolo. 
Si boeroek. Sisanghil. Sphaeropaeus. Tagetes. 
Siboesoe. Sisangkil. Sphenurus oxyurus. Tagin. 
Sicydium. S i s i h b e t o k. Sphyra. Tagoh-Tagah. 
Sida. Sitoedoe langit. Sphyraena. Tahaki. 
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} 

(Kajoe, A- 
kar, Ra- 
s oekan, 
Rasoek). 

Tahoe. 
Tainde. 
Taipa. 
Takaip. 
Taki. 
Takoeh. 
Takoeh-Belangan. 
T a 1 a g (i k a n). 
Taiangers. 
Talas. 
Talegallus. 
Talende. 
Tali More a. 
Talinsangi. 
Talioe. 
Tali Oedjan. 
T a 1 i s e. 
T a m a 1 a. 
T a m a t 6. 
Tambak-M6rah (Ikan). 
Tambangan. Tambelan. 
T a m p e 1 i n e. 
Tampoeah. 
Tampoenci. 
T a m p o o a. 
T a in p o s. 
T a n d a-T a n d a 

(I k a n). 
T a n d e. 
Tan cl yang. 
T a n d j o e n g S e- m a n 

t o h. 
rL' a n g a 1 a. 
T a n g a 1 a s a. 
Tangaloeng. 
Tangang-Tangang Djara ,,

 „ Kali. 
” ” Ni- 

kanre. 
Tangan Tangan Rajoet. ,,

 ,,Tjoet. 
U^tnggarlasan. 
Tanggilang. 
U'anggoJi. 
U'angiling. 
I'angkura. 
Tangkolo. 
Tnngocn. 
n'angococn Tangtcniaar. 
T a n g o e d e n. 
Tanke-Seitan. 
Tanoe. 
'L'aiiow. 
Tanygnathus. 
Tuny pt era. 
U'aouroe. 
Tapi-Tapi (ikan). 
U'arakoci. 
I'arigi. 
Taroeht. 
U'aroen taroen. 
Taroetoeng. 
Taroetoeng Sit6ni Ma- 

noek. 
Tarsius. 
Tatao. 

Tatdboc. 
Tawaiin. 
Tawasen. 
Teak. 
Teboean. 
Teboo Teboe. 
Tebwan. 
Teep. 
Teep. 
Tegerat. 
Tei. 
Teimandoe. 
T e k a r i. 
Tekenkek (i k a n). 
T e k k e n. 
Tekoekoer. 
Telagoe. 
Telasih. 
T e 1 c d o e. 
Teleggo. 
Teleng. 
Telewal. 
Teli. 
Teli Ela. 
Tello (hoofd- p 1 a a t s). 
Tello Parangloe. 
T e 1 o k B o c b o e n. 
Telok Gloempang. 

,, Kasei. 
„ Kroct. 

Telok P a o e h N o o r d. 
Telok P a o c h Z u id e n 

Onderhoo- r i g h e d e 
n. 

Telok S e m a w c h. 
Tcloloar. 
Tema. 
T e m a j a h g. 
T e m a n g a 1. 
T e in b a k k a n g. 
Tcmbono. 
Tcmcdak. 
Tcmoekoes. 
T c m p o n e k. 
T e n g g c-T c n g g e. 
Teradi. 
Terahan. 
Tcrai Djawa. 
Terang Doenja. 
T e r a p. 
Tcratai. 
T c r b a n g a n R a- j o e 

t. 
Torbangan Tjoet 
Teredo. 
Tcremboeoek. 
Teri. 
Teri. 
Teri Ela. 
Terkookoe. 
Toi'mcs. 
Terok. 
Tctool. 
T e t r a n t h c r a. 
Tewasen. 
T6w61ak. 
Thclisoh. 
Thelyphonus. 
Tn us. 

Thiahr. 
Thladiantha. 
Thriponax. 
Thryssa. 
T h u n b e r g (Karl Peter). 
Tiboe. 
Tibowang. 
Tiga. 
T y o n g o f T i o n g. 
Tyong ajer. 
Ti mah. 
Timalia. 
Timanga. 
Timbanganten. Timocl. 
Timoer. 
T i n a w o e n. 
Tindito. 
Tineae. 
Tingalocng. 
T i n g g a 1 o n g. 
T i n g k o m. 
Tintin-soengei. 
Tio. 
Tioeng-Alau. 
Tioep-api. 
Tio Metme. 
Tiong. 
T i o n g A 1 o u. 
Tiong-Ayer. 

„ -Batoe. 
,,-Lampej. 

T i p a-T i p a-H o 6. 
Tirein. 
Tithonia Diver- s i f o 1 i a. 
Tityus. 
Tiwadak. 
T j a b e D j a m o e. 
Tjabe Tjengdk. 
Tjad. 
Tj ah-Rajah. 
Tjai. 
T j a k a 1 a n (I k a n). 
Tjakar Ajam. 

,, Bdbdk. 
Tjakocroe. 
Tjalapari. 
Tjamin-Tjamin. 
Tjampa. 
Tjampada. 
Tjampaga. 
Tjampaka Boeloc. 
T j a in p e 1. 
T j a n cl e n. 
T j a n g k o c d o e 

Goonoeng. 
Tjangkre. 
T j a n g t j a r a t a n. 
Tjaoc. ' 
Tjapong-Tj apong. T j a r a 
k m o n. Tjaritje. 
Tjaro-Boelan. Tjaro-Ko-
os. Tjattoeh. 
T j o b o n g a n. Tjekitoot. 
Tjekoer. Tjelagi. 

Tjelegoeri. 
T j e 11 a n g o f T j a - 
lang. 
Tjendawan. 
Tjdngeh. 
Tjenginging. 
Tjengkals^woe. 
Tjengkoerai. 
Tjerna. 
Tjetoengok. 
T j c t o. 
T j i a s e m. Tjibeureum. 
T j i d a m a r. Tjiglet. 
T j i h e a. Tjiherang. T j i 
h e u 1 a n g. 
Tjikemboelan. 
Tjikondang. T j i 1 a k. 
Tjili. 
Tjiling of Tjeleng. 
Tjilokotot. Tjinagoeri. 
Tjinga-Tjinga. Tjingkreq. 
Tjioeng. 
Tjiong. 
Tjibabela. 
Tjipeudjeuh T j i p o e t r 
i. Tjiratjat (Ikan). Tjiritjet. 
Tjisondari. Tjiss. 
Tjitjikoeran. 
Tjitjingi. 
Tjitjohan. 
Tjocmalagi. 
Tjoetjak. 
Tjotek (Ikan). 
Tjowean. 
Todong. 
Toe. 
Toea. 
Toeal. 
T o o b i n. 
T o e h o e o f Toetoe h o 

e. 
Toeih. 
Toeis. 
Toekang. 
Toekar. 
T o e k s o n g o. 
Toelang-Toelang (Ikan). 
Toelasih. 
Toelio. 
Toembak. 
T o e m b a w a. 
Toondjang. Toongking. 
Toeoeng. Toeris. 
Toetarwaroe. 
Toctoel. 
Toetoct. 
Togo. 
Toigoe. Tokki-Kocri-
Koeri. Tolasi. 
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Toloen. 
Tombasian. 
Tombilang (Ikan). Tomin 
i-B o c h t. Tomok. 
Tompinis. 
Tompodoe. . 
Tomt,omman of Tototan. 
Tongaw. 
Tongke. 
Tongkfeng. 
Totondoew6. 
Tooengaw. 
Toohook. 
Topai-Galang- Prahoe. 
Topai-Tjitjor. 
Torane. 
Torian. 
T o r n a u. 
Toroen. 
Torop. 
Tortelduiven. 
Totanus. 
Totombd. 
Totooden. 
Totooden oe watoe. 
Totooren. 

,, oe watoe. Tototan. 
Toxotes. 
T o y a n g. 
Traaglooper. Tracha. 
Trachurus. 
Trachycomus. 
Tragop. 
Tragulus. 
Trakot. 
Tre. 
Tr e b a Djapan. 
Trechter (De). 
Treron. 
T r i b a n g (I k a n). 
Trichiurus. 
Trichoglossus. Tridacna. 
Trigona. 
Trigonocephalns. 
Tring. 
Tringa. 
Tring Betoeng. 
Triticum. 
T r o e k o. 
Troele 
Troempah (I k a n). 
Troentoeng. 
Tr o es i. 
Trogon. 
Troonsopvol- ging. 
Trijgon, Trypauchen. 
Tschirch (Alex a n d e r). 
Tshing-Kau. 
Tsiankar. 
T s i n g-s h a n o f 
Tientjau. 

T w 1 p e n b o o m. 
Tupaja. 
Turacoena. 
Turdus. 
Turksche tarwe. 
Turnix. 
Turtur. 

U. 

Umbrella Indica. 
Umpua. 
Univalven. 
Upeneus. 
Upenoides. 
Urococcyx. 
Urostigma. 
Ursus. 

V a 1 s c h e Kina. 
Varkenshert. 
Varke nspruim. 
V e r b e e k (R o g i e r 
Diedcrik Marius). 
V e r g c e t-M ij-N i e t. 
Verindisc hing 

van het Neder- 1 a n d 
s c h. 

Vermiljoen. 
Vernisbooin. 
Verovering van Java door 

d e Engelschen i n 
1811. 

V e r p a i n d i g o c o- 1 
a o u d. 

Vespertilio. 
Victoria Regia L i n d 1. 
Viverra. 
Viverricula. 
Vliegcnde Maki. 
V 1 i e t (Christi 

aan P i e t e r Jo- li a 
n n e s v a n). 

Vogelgierst. 
Vogelvangcnde boom van 

Java. 
Vrouwenregeering. 
Vruchten (e c tb a- r e) en 

V r u c h■ t e n t e e 
11. 

W. 
Waat. Wadas. W a d j a k. 
Wahoe. W a i 1 a. 
Waimcleba. Waimocn. 
Wakatan. Wakoe. 

Walaiin. 
Walan. 
W a 1 a n g-K a d d a. 
Walan g-S e m b a h. 
Walantakan. 
Wale. 
Waldd. 
Wale im poekct. Waleri. 
W a 1 i k o e k o e n. 
Waloe. 
Waloc deleg. Walontas. 
W a 1 s c h o t. 
W a n a j a s a. 
Wanakarta. 
W a n a r a d j a. Wanga. 
Wangocrcr. Warahe. 
W a r d s c h e K i s- t e n. 
W a r e d j i t. Wargoel. 
Wary a. 
Warimbing. 
Waring. Waringi. W a r i 
s i. 
W a r o e 1 a o e t. Waroo 
lot. 
Waron. 
W a s i a n. 
Watata. 
Waterkastanje. 
W a t e r 1 e 1 i e. 
Waterlooplein. 
Waternoot. Waterputten. 
Watoe. 
Watoe P o e r o e. Watt 
(George). Watta Boekoe 
La wan. Watta Mahina. 
Wawa. 
Wawali. 
Wawa oc lingen. 
Weber (Max W i J- h c 1 

m Car 1). 
W c d a n i. 
W e f c r 8 B e 11 i n k 

(Hendrik). 
Weheraol. 
Wcitoi. 
Welaiin. 
Welahan. 
W c n o a n g. 
Weregoe. 
Weri. 
W 6 r i. 
Westgat van Soerabuia. 
Wetes. 
Wetraa. 
We wadi. 
WeweJian. 
W h i 11 o n (Nicolaus H 

a n s W i 1- 1 e m S t u 
m p h i ii s) 

Woitau-koeikoei. 

loloen. 

Xantholacma. 
Xiphidiopterus. 
Xylocopa. 
Xylolepes. 

Y. 
IJ z e r m a n (J a n Wille in). 

Z a c a t o n. 
Z a 1 m. 
Zanclostornus. 
Zanclus. 
Z e d o a r i a. 
Zee b r a s e rn s. 
Z e e iin (z e e v a artkun 

d i g). 
Z c c Ji a ii e n. 
Ziphius. 
Zonoenas. 
Zuid-Flores. 
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Bl. 
17 

kolom 
2 

regel. 
25 v.o. 

35 2 13 v.o. 
37 2 G v.o. 

40 2 6 v.o. 
48 1 32-33 v.o. 
 2 14 v.b. 
49 1 11 v.o. 
 2   61 1 15 v.b. 
  18 v.b. 

72 2 10 v.b. 
89 2   10-1 2   
105 1 1 v.b. 
108 1 19 v.o. 
113 2 25 v.b. 
132 2 2 v.o. 
I6G 1 26 v.b. 
175 1   
183 2 27 v.o. 

187 1 25 v.b. 
191 2 16 v.b. 
206 1 2 v.o. 
208 1 31 v.o. 

DEEL I. 

Toevoegcn: Het vers chi I tusschen gom copal en gom damar is bij het in 
brand steken dadelijk vast te stellen. Het eerste geeft eon vlam en brandt 
geheel op, de tweede geeft geen vlam en druipt af als kaarsvet 1000 varkens 
moet zijn: 7000 varkens. 
invoegen: H. J. A. Raedt van Oldenbarnevelt. De residentie Ambon in Tijds. 
v/h. B.B. XLVIII afl. 4 en 5; — Rumphius-gedenkboek (uitg. Koi. Inst. 1902). 
staat： controleur, lees: assistent-resident, amok en wok to lezen: amiik en 
wuk. 
AMPALONG. Zie KARPERACHTIGEN vervalt. 
achter Ampibabo te lezen: Voormalig. 
ANAKALA, landschap in Z.W. Soeinba is niet opgenomen, staat: Een zccr 
brecde baai, lees: Een baai. 
Het gedeclte: en de Besitang  ................ gelegen is vervalt: na het woord 
„liggen,^ doen volgen: Zie voorts OOSTKUST VAN SUMATRA, DL III 
bl. 141 en Zeemansgids O.I. Arch. dl. II. weglatcn: c. 
In te vocgen: ATJfiH-INSTITUUT. Zie INSTITUTED 
In te voegen: BAKENGELDEN. Zie HAVEN EN ANKERAGEGEL- DEN. 
vervalt de verwijzing： BAKKOEL. Zie WALANG KADDA. geliefkoosde 
moet zijn： gcliofde. 
Deze administr. indeeling is gewijzigd bij Ind. Stb. 1917 no. 518. Bangli cn 
Gianjar zijn ingelijfd bij het rechtstreeks bestuurd gebied. achtcr: Verhoe 
ven, te plaatsen: (Vcrhoeff). 
in tc voegen: Zie JAVA, geschiedenis. 
BATAKINSTITUUT moet zijn: BATAKSCH INSTITUUT en worden overgebracht 
naar bl. 183, kolom 1. 
Het gcdeclto van het artikcl BATANG ALAIna het woord „standplaats,* 
vervalt. In de plaats daarvan inoet gelezen worden: Birajang, aan de Alairivier 
gclcgen, een belangrijk handelscentrum, ten N. waarvan uitgestrekte 
rubberaanplanlingen liggen. Het district omvat het N. W. der ondcrafdceling 
Barabai. De voornaamste kampoengs zijn: Birajang )nct groote pasar en 
Gouvernements ini. school, Uoeng met pasar en verbindingsweg naar 
Ainocntai, Kambat en Loh BSsar Barabai, stand- plaats van den controlcur, 
met groote pasar (vooral belangrijke rijst- handel) cn Gouv. ini. school. Ilct 
district is rijk aan rijstveldcn, die zich tot de grens van Ainoentai en Balangan 
uitstrekkon. De bevolking is welgestcld cn bestaat uit Maleiers on Dajaks. 
Eerstgenoemden zijn land- bo uwers en imndclaren. Laatstgenoemden, aan 
den bovcnloop der Alai wonendc, zijn bijna alien tot den Islam overgegaan 
en vinden hun be- staan voornamelijk in het verzamclen van boschproducten. 
Het karro- transport langs de wegen is aanzienlijk. Aan den veestapel, die vrij 
groot is, wordt weinig zorg bcstccd. Uitgevocrd worden rijst en bosch- 
producton. 
106° 48z 7/5 O.L. mo t zijn: 106° 48'37”. 05 O.L. 
achter: opgebouwd ices; cn de Kwitangkcrk der Christelijk gereformeer- 
den op Kwitang. 
achter BATOE. lees: Vroegsre. 
achtcr BATOEDAKA. lees: Voormalig. 

Noot: In dezo errata zijn niet opgenomen verbeteringen van Inlandscho woorden cn benamingen van Dl. 
1. Wijzigingen in de administratieve indeeling worden, v. z. v. niet in dezc opgax-e ver meld, 
opgen omen in do aanvullingsvellen. 
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Bl. 
211 

212 

213 
214 
216 
226 
258 

263 

267 
275 
277 
278 

279 
306 

307 

308 

314 
315 

317 

kolom 
1 

regel. 
8 v.b. 

9 en 22 v.b. 
7 en 8 v.o. 

1 
2 
2 
2 

8 v.o. 
35 v.o. 
19 v.o. 
13 v.o. 

2 
2 
2 
2 
1 

14 .o. 
12 v.b. 

2 
2 
2 

1 
2 

22 v.b. 

13 v.o. 
12 v.o. 

11 v.o. 
14 v.o. 
10 v.o. 

8 t/m 10 v.b. 

2 

2 
1 
2 
2 

2 
2 

1 

1 34 v.b. 
35 v.b. 
36 v.o. 
35-33 v.o. 

in te voegcn: den uitermate remmcnden invloed door Baud uitgcoefend' 
op den gang van zaken in do Buitenbezittingen in het algcmcen. (Zic 
KOL. POLITIEK). 
BEANG. Zio PASAR BEANG vervalt. 
Voor “rood" en „rood geschilderd" to lezen: wit. 
staat: jaar in Bcricht aan zeevarenden n°. 1 van het Ministerie van 
Marine, lees: jaar in do bijlago II van de zecmansgidsen voor den Oost- 
Indischcn Archipel (Betonnings en Bebakeningsstaat) en in Bcricht aan 
zeevarenden n°. 1 van het Departement der Marine. 
staat: (Ind. Stb. no. 28) lees: (Ind. Stb. no. 38). 
BEDER. Zic KAMBING OETAN. vervalt. 
staat: BEDOjd, lees: BEDOJO. 
staat: IN- EN UITVOERRECHTEN, lees： in- en uitvoerrechten. 
Achter: (Ind. Stb. 1913 no. 151) toe te voogen: Volgens Ind. Stb. 
1918 no. 167 wordt met ingang van 1 April 1918 deze belasting, v.z.v- 
eerstgenoemde drie diersoorten betreft, ook geheven van de Gouverne- 
mentsonderhoorigen in onder ini. zelfbestuur staande landschappen 
van dit gewest. 
Bij Belasting op honden toevoegen aan de Ind. Stb.: 1917 no. 167, 
1918 nos. 129 en 176 on bij Chineesche dobbelspelen, dat de pacht 
daarvan in de gewesten Oostk. van Sumatra, Atj仓h en O. (uitgez. Gajo- 
Loeos en Alaslanden), Riouw en 0., Billiton, W. Afd. Borneo met 1 
April 1918 door een licentiestelsel is vervangen (Ind. Stb. 1918 no. 160). 
De verwijzing: BENGER (SOEND.). Zie LAGERSTROEMIA vervalt. 
In art. BENGKAJANG 2e regel vervalt: tijdelijke. 
Bijvoegen: en Dr. M. J. Sirks, Ind. natuuronderzoek, bl. 255 enz. 
Bijvoegcn: Dr. M. J. Sirks, Ind. natuuronderzoek. 
Het artikel BESITANG aanvullen met: „Bij de kampoeng Besitang — 
aan de gelijknamige rivicr gelegen — is de verbinding tot stand gekomen 
tusschen het spoorwegnet der Deli-spoorwcgmaatschappij en de Atjeh- 
tramlijn. De verlenging van cerstgenocmd net, uitgaande van Pangkalan- 
Brandan, word n.l. in het jaar 1919 voltooid, terwijl de uitbreiding van 
de Atjeh-tramlijn van Pangkalan Soesoeh, aan de Aroebaai, naar 
Besitang reeds in het jaar 1917 tot stand was gekomen. Zie SPOOR- EN 
TRAMWEGEN. 
na： DjGmber, invoegen: , Bondowoso. 
In literatuuropgave artikel Billiton opnemen: J. C. Mollcma, De ont- 
wikkeling van het eiland Billiton en van de Billiton Maatschappij (1918) 
voor: laatstelijk, lees: in 1916. 
staat: 74000, lees: 122 000. 
staat: 50 000 lees: 98 000. 
staat: 1000 tot 1500, lees: 2000 tot 2800. 
achter: geiten, invoegen: van Manggarai. 
Deze regcls vervangen door: De handel is vrij belangrijk; in 19I5bcdroeg 
de totale waardc der uitgevoerde productcn, in hoofdzaak uicn, katjang 
idjoe en paarden, ruim een inillioen gulden ； terwijl aan diverse handcls- 
artikelen werd ingevoerd voor eene waarde van bijna / 480.000. 
staat: 3, lees 5. 
achter Sapee, doen volgen: RasanaE cn Donggo. 
na： weder, doen volgen: onderdjstrictBlioofden cn. 
De zin: Bovendien .... kampongs vormen, vervalt. 32 — 31 v.o. Lees in de plaats van: de landschappen Reo en Pota, .. .. cn verdccJd : ,.het 
landschap Manggarai onder een naib, d.i. vertegenwoordiger van den Sultan 
van Bima en vcrdceld in 3 radja bitjaraschappcn n.l. Reo, Laboean Badjo cn 
Roeteng, weJke weer verdeeld zijnn .... 

28—25 v.o. De woorden: ,.de kampongbewoners .... <loor den Sultan dicn te vervangen 
door: het Jandschapbestuur aangestcld, terwij] de sultan .... 

24： v.o. staat: naibs, lees: naib. 
9 v.o. staat: laatstelijk, lees: in 1916; voorts: 700 Ices:1100. 
8 v.o. staat: 10.000, lees: 4000. 
6 v.o. staat: een voorname, lees: do voornaaniste. 
3 v.o. staat: daar geplaatste gezagJicbber, lees: ambtenaar B.B. te Raba by* 

Bi ma gevestigd. 
4 v.b. staat: pannen, lees: sirappen. 

8 v.b. invoegen na VgL: Bijdr. T. L. en Vk. 3e serie, VII. 88. 
— achter: BLEEKER te plaatsen: (Dr. PIETER), in stede van (PIETER). J3 v.b.

 toevoegen: en Dr. M. J. Sirks, Indisch natuuronderzock. 
4 v.o. achter: Ind. Stb. 1904 no. 228, te lezen: gewijzigd bij Ind. Stb. 1917 

no. 621. 
23 v.b. toevoegen: en Dr. M. J. Sirks, Indisch natuuronderzoek. 
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Bl. kolom regcl. 
335 2 15 v.o. 
340 1 一 342 2 11 v.b. 

347 2 26 v.b. 

403 2 22 v.b. 

421 2 30 v.o. 

423 2  
464 2 - 

466 2 - 

467 2 - 

471 2 28 v.o. 
  29 v.o. 
487   
488   
524 2 15-17 v.b. 

569 2 11 v.o. 
570 1 10 en 11 v.b. 
 1 20 v.o. 
572 1 

2 
  

379    
580    58i    581 J 31 v.b. 
586    598    
601 J 21 v.b. 
 2 12 v.b. 
603 1 7 v.o. 
616 1 35 v.b. 
619 2 21 v.b. 
622 2 1 v.o. 
625 1   
640 

1 
2 

9 v.b. 

647 2   
654 1 J9 v.o. 
661 2 20 ~ 7 v.o. 
667 2 17 v.b. 
671 2 29 v.o. 
 2 28 v.o. 
 2 3 v.o. 
690 1 34 - 37 v.b. 

stnat: Kapoes, lees: Kapoeas. 
staat: BOEROENG-OONDAN, lees: BOEROENG-OENDAN. 
achtcr: hem, invoegen: , nadat hij tcvoren benoemd was tot lid der 
Natuurkundige commissie, en aan het slot van het art. BOIE toe te voe- 
gen: cn Dr. M. J. Sirks, Indisch natuuronderzoek, bl. 113—116. 
na: vemieuwd, invoegen: maakte twee eeuwen lang den grondslag uit 
van do betrekkingen tusschen het Gouvt. en de bondgenootschappelijkc 
en leenroerige landcn in Zuid-Celcbcs, maar. 
achter: begraven is, toevoegen: Op Mauritius draagt nog cen berg den 
naam P. Bothberg. 
toe te voegen: Zie nader Ind. Stb. 1917 no 130 ten aanzien van registers 
van den burgerl. stand voor Chineczen. 
aan litcratuuropgave art. BURGERS toevoegen: Bijdr. K. I. T. L. cn 
Vk. 70 (1915) bl. 595. ' 
CELEBES sub. B. De admin, indceling van het gouvt. Celebes en O. 
is gewijzigd bij Ind. Stb. 1916 no. 352 en 1917 no. 249. 
Onder het staatje in te voegen: Voor de geschiedonis, zie bij de onder- 
dcelen. 
De administratieve indeeling, vermeld in de slotalinea van het artikel 
CELEBES EN ONDERH. (GOUVT.) is gewijzigd bij Ind. Stb. 1916 
no. 352 en 1917 no. 249. 
staat: Amahai, lees： Piroe (Ind. Stb. 1916 no. 384). 

staat: Kwaos, lees: Waroe (Ind. Stb. 1917 no. 57). 
Het hoofd van de bladzijdc moet luiden: CHINEEZEN —CHIRUR- 
GIJN-OF DOKTERVISSCHEN. 
Het hoofd van de bladzijde moet luiden: CHIRURGIJN— OF DOKTER- 
VISSCHEN — CHRISTEN INLANDERS. 
De aantcekening in het art. CONSTRUCTIE WINKEL (ARTILLERIE): 
„waarvan, voorzoovernagegaanis kunnen worden, voor het eerst officieel 
sprake is in een besluit van den Com missaris Generaal over Ned. Indie 
van 16 Februari 1827" is onjuist, daar de Constructie Winkeleene stich- 
ting is van Daendels en reeds bij besluit van 8 Juli 1808 were! opgericht. 
Zie N. I. Plakaatboek XV, p. 42. 
staat: Wctar, lees: Kisar; achtcr: afdeeling invoegen: Z. Timor en eil. 
“cn" wordt ,,dcr''. 
De bevolking is sedert geheel tot het Christendom overgegaan. 
staat: 5 — 6000, Ices: 4 — 500. 
Aan het slot van het art. DANSEN toevoegen: Voor dansen op N.-Guinea 
zic v. cl. Sande, Nova Guinea. 
De verwijzing DAOEN PENGGAGA luidt bij Hydrocotyle: daoen 
bSrgagang. 
(n het hoofd in stede van DELI-RIVIER te lezen: DELI (POELOE). 
Het hoofd tc lezen: DELI POELOE-DELI-RIVIER. 
In het hoofd in stede van DELI (POELOE) te lezen: DELI-RIVIER. 
staat: 1905, lees: 1915. 
Onder Departement B.B. nog toe te voegen: inlandsch volksondcrwijs. 
Aan het slot van het art.: DIARD toevoegen: cn Dr. M. J. Sirks, Indisch 
natuuronderzoek bl. 116. 
staat: dit gebied, lees: het diepzeegebied. 
staat: gcliefkoosdc, lees: gclicfde. 
staat: Palaglar, lees: Palahlar. 
staat: DJARAK KOESTA, lees: Djarak koeda. 

staat: DJENGALA, Ices: Djanggala 
staat: JMataram, lees: Djokjakarta. 

DJONGKONG is sedert ingclijfd bij hot rechtstr. bestuurd gebied (Ind. 
Stb. 191(5 no. 388). 
staat： Gomma, lees: GCmak. 
Aan het slot van het art. DRINKWATER toevoegen: voorts Tillcma's 
Kronioblanda, I. 
DUIZENDGEBERGTE. Zie noot onder aan kolom 1, bl. 135, Dccl II. 
staat: Krceftachtigc dieren, moot zijn: Schaaldiercn; achtor: hechten 
zich, invoegen: in de jeugd. 
den zin: ditzelfdo kan .... in Nederland gclccnd, to vervangen door: 
de Ger. Kerk tc Socrabaja door een predikant. 
staat： R. R. Falck, moot zijn: A. R. Falck. 
staat: NICOLAAS, moet zijn: NICOLAUS. 
staat: vorigo, Ices: 18e. 
toevoegen: nicer bijzondorhedcn in Dr. de Haan's Priangan. 
te lezen: D c Vereen igd。Mu sea van d o V ei,ceniging 
tot beoefening v a n Ovcrijssclsch regt en g e- 
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Bl. kolom regel. 
schiedenis e n van de V e r c c n i g i n g tot ontwik- k e 1 i n g van d e 

provinciale w e 1 v a a r t t e Zwolle bezitten ook .... 
690 1 25 v.o. toe tc voegen: Deze verzameling is in 1916 ovci'gebracht naar het 

Princcssehof te Leeuwarden. 
 2 2 v.b. staat: gebroeders, lees: neven. 
706 1 5v.b. 

20 v.b. 
staat: Tryponosoma, moot zijn： Trypanosoma, staat: equiperduus, moet 

zijn: equiperdum. 
725 2 24 v.b. staat: Kadjoe kedhang (JAV.), lees: Kadjoe Kedhang (MAD.). 
726 1 

2 
2 v.o. v6or: PIETER, in te voegen: Dr. 

aan het slot van het art. FROMBERG toevoegen: Dr. M. J. Sirks, Indisch 
natuuronderzoek. 

742 1 26 v.o. staat: vcrkrijgt, lees: verkrijgen, • 
 2 23 v.o. staat: ros. lees: rose. 
 2 21 v.o. achter: porcelcinhoorns, te plaatsen: (Ci/praea). 
744 1 21 v.b. achter: opgegeten en, te lezen: welke kapsels. 
746 1 17 v.b. De verwijzing： GEBROEDERS (DE TWEE). Zie SINDORO. vervalt. 
747 2 3 c.o. staat: tjoechtjoer, lees: tjoehtjoer. 
757 2  

In laatsten regel der alinea tusschen de staatjes moet voor ankera- gelden 
gelezen worden: ankeragegclden. 

759 1 22/23 v.o in te voegen: GfiMAK. Zie SNIPKWARTEL. 
771 1 14 v.o. staat： J. K. Hasskarl, lees： J. C. Hasskarl. 
 2 39 v.b. staat: walirag, moet zijn： walirang. 
773 1 22 v.o. staat： Rademacher, moet zijn: Radcrmacher. 
804 1 9 v.o. achter: 2e druk 1884, te plaatsen: opnicuw uitgegeven onder leiding van Dr. 

H. C. Prinsen Geerligs, Amst. 1913. 
 2 3 v.b. by te voegen: Zie Dr. M. J. Sirks, Indisch natuuronderzoek. 
818 1 — achter： GRESHOFF tusschen de haakjes te plaatsen: Dr. en aan het slot: 

Zie ook Dr. M. J. Sirks, Indisch natuuronderzoek. 
829 2 13 v.o. stap.t: Tan ah batoe, moot zijn : Kota Nopan. 

DEEL II. 

67 - - ad HAVEN EN ANKERAGEGELDEN. Deze gelden zijn sedert 1 Jan. 
1919 door de Bakengeldcn vervangen (Ind. Stb. 1918 no. 329). 

91 2 29 v.b. stoat: (MAL.), moet zijn: (SOEND.). 
95 1 6 v.b. de verwijzing: HIDJI. Zie KIDANG, moet vervallen. 
168 1 36 v.b. achter: D. A. Rinkes. Dissert, Leiden 1909, p. 1—21, invoegen: B. J. O. 

Schrieke, Het boek van Bon an g. Dissert. Leiden, 191G： H. Kraemer, Een 
Javaansche prim bon uit de IGe ecuw. Dissert. Leiden J 921. 

184 2 5 en 6 v.b. ,,puin】gestcentcn'' lees: ,,puingesteenten‘‘. 
293 1 24 v.o. “Kedjamban" lees： "KEjambon". 
302 2 3 v.b. 

staat： Sprinkhaan. Zie RECHTVLEUGELIGEN, lees: VJiegendc hagedis. 
304 2 28 v.o. staat: Toembang Titi, moet zijn: Nanga Tajap. 
414 1 5 v.o. staat: W. C. T. Elout, lees: Mr. C, T. Elout. 
477 2 21 v.b. staat: fraaic, lees: fraaj. 
481 I 11 v.b. staat: vlakcompositie, lees: lakkencompositie. 
 1 laatste re gel tusschen breide en snijwerk een — te voegen. 
483 2 21 v.b. achter “tempels" geen punt maar een komma. ”Vun'' wordt „van,*. 
 2 24 v.o. de , achter althans vervalt. 
484 2 33 v.o. staat: verheven afbccldingen, lees： verheven, afbecldingcn. 
48G 1 33 v.o. 

32 v.o. 
staat: Mantrajns, lees: Mantra's. 
staat: Cilpa^astra's, lees: cilpag丘strc‘8. 

500 1 16 v.o. Lees in de plaats van het hiervermelde bij het artikel Laboean Amas het 
voJgcnde: District der onderafdceling Barabai, afdeeling Ocloc Soengei, res. 
Z. en O. afdeeling van Borneo, onder het bestuur van eon kjai (districtshoofd) 
met standplaats Pantai Hainbawang. De voor- naamste kampoengs zijn : 
Pantai Hambawang met een pasar en een Gouv. ini. school, Ha we j an inet 
een pasar, Benoea Koepang Walanghoe jnet een pasar. Pantai Hambuwang is 
gelegen aan het kruispunt der wegen naar Kendangan, Amoentai cn 
Barabai.** 

537 2 5 v.b. staat: en den, lees: e. de. 
562 J 2 i 2 v.o. Lees in de plaats van : ,,Dezc laatsten tJ)ans ruim 200 in gctal" tot .... 
563 h t 7 v.b. „thans honderden Indische hci*oldatcn": „Er zijn thans over de 300 

officiercn, kadetten en cmploy&'s. Het Leger lieeft ook" 
In de plaats van: ,,en‘‘ na Koelav/i eon , cn na Sebedi laten volgen : 

„Kapiroe, Minoesi , Gimpoe, Kantawoe en Rouwiga." na: Batavia, 
invoegen: en Bandoeng. 
staat: kolonie, moet zijn: kolonies. 

563 1 17 v.b. 

26 v.b. 
19 v.o. 
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Bl, kolom regel. 
563 1 18 v.o. net: „(residentie Scmarang)n invoegcn: en te Soerabaja is. De woorden: 

„werd enkele jaren geleden" komcn te vervallcn. 
644 1 — V66r hot ?rt. MAJANA opnemen de vcrwijzing: MAJALIBITBAAI. 

Zie TELOK WAIGEOE. 
660 2 4v.b. staat: Robdbai, moet zijn: Rombdbai. 
703 1 29 v.b. toevoegen: Die datum is nader vastgestcld op 1 April 1918 (Ind. Stb. 1918, 

no. 83). 
723 2 31 v.o. staat: Michcla Celebica, lees: llichclia Cclebica. 

DEEL III. 

In de lijst der medewerkcrs is verzuimd op te ncmen de naam van Prof. Dr. J. H. F. KOHL- 
BRUGGE, Buitengewoon Hoogleeraar te Utrecht. 
Bl. kolom regel. 
10 2 32 Instede van: Zie VEREENIGING TOT NATUURBESCHERMING (NED. 

INDISCHE) en ook VEREENIGINGEN, te lezen: Zie VER- EENIGINGEN, 
DI. IV, bl. 545. 

12 1 7 v.o. Achter: residences, invoegen: Madioen. 
 2 2 v.b. staat: 180, moet zijn: 185. Achter het woord ,,scholen" invoegen: Een Eur. en 

een Ini. schoolopziener. 
  8 v.b. Achter： Tomohon, invoegen: (zie aldaar). 
  22 v.b. staat: gesticht, lees: gevestigd. 
  27 v.b. voor： gevestigd, invoegen: gesticht 1858. 
  30 v.b. na: onderhoudt, invoegen： met 15 Eur. zendelingen benevens een zend. arts 

en 2 Chin. Holl, scholen. 
154 2 20 v.b. staat: 20 K.M., lees: 21 K.M. 
  21 v.b. stoat: bijna 5 K.M., lees： 4£ K.M. 
  22 v.b. staat: ruim 33 K.M., lees: 51 K.M. 
  28 v.b. staat: bijna 16 K.M., lees: 28冬 K.M. 
  32 v.b. staat: 30*, moet zijn : 464; ruim 291, moet zijn： 30. 
  33 v.b. staat: 60, moet zijn: 76i. 
  25 v.o. 

Achter: voortduren latcn volgen: Bchalve de thcecultuur (Tanang Taloe 士 
5000 bouw in productie) heeft ook do koffiecultuur, met Euro- pcesch kapitaal 
gedreven, hare intredc in dit ressort, dat uit een oogpunt van Eur. cultures steeds 
bclangrijkcr wordt, gedaan; men treft hier thans de kofficonclerneming 
Ampoe-Gedang aan met 300 bouw koffie (robusta) in productie. 
Bevolkingskoffieaanplantingen van belang komen voor in de nagarien 
Simpang Ton an g en Tjoebaclak, met belangrijke pasar's, waar dit product 
wordt verhandcld. 

  20 v.o. staat: 152.000 zielen, lees: 40.000 ziclen. 
  19 en 18 v.o. staat: 320 Europeanen, lees: 20 Europcanen； ± G50 Vreemde Ooster- 

lingcn, lees: zcer enkelc Chineczen. 
246 1 23 en vlg. v.b. staat: ,,Dc stoot tot cen krachtig optreden tegen de adatpartij achijnt te 
    zijn uitgegaan van ecnige hadji's, die te Mckka getuigen waren van de 
    hervormingen .. .. door de Wahhabietenn enz. Hieraan toe te voegen: 
    Zic thans cchter: B. Schrieke in Tijdschrift v/h. Bat. Gen. v. K. en W. 
    LIX (1920) p. 252-256. 
255 1 12 v.o. staat: naar, lees: in. 
256 1 1 v. b. staat: 1910, lees： 1911. 
  6 v.b. Na: terugbetaald. bij te voegen： Sedert 1918 zijn allo tot dan genoten 
    l)ij(lragen in de geleden vcrliezen gehcel terugbetaald. De betrekkelijko 
    ovcrccnkomst tusschen het Ned. Ind. Gouvernement en de Maatschappij 
    (zie Bij l)lad no, 7556) liep, krachtens art. 18 diet overcenkomst, af 
    met de laatstc reis, die in dezon dienst in het jaar 1920 gemaakt werd. 
  41 v.o. staat: 1917, lees: 1918; voor 8.04 %, lees: 8.075 %. 
  21 v.o. staat 1918, lees: 1920. 
  5 v.o. Hierboven invoegen: Lijn 5b. Singapore —Banka — Billiton. 
 2 28 v.b. Na deze regcl latcn volgcn: Lijn 13a. Bandjermasin — O.K. Borneo — 
    Donggala. 
  32 v.b. Ne lijn 16a latcn volgen: Zuid-Borncolijn. Bandj6nnasin — Semoeda — 
    Pdmboeang — Sampit — Pangkalan Bon — Koemai. 
  22 v.o. Na lijn 25 latcn volgen: Lijn 25a. Java — Madoora — Bali. 
278 2 ■

i 
v.b. staat: Is, Ices: als. 

  23 v.b. staat: T. Pet jar an, moet zijn : T. Petjaron. 
285 2 21 en 22 v.o. Lees in de plaats van: Thans bestaat het voomemcn om over een paar 
    jaren tot den maatregel over te gaan: Thans — begin 1920 — is tot 
    dezen inaatregel overgegaan. 
356 2 4 v.o. De erfpachtsgronden zijn door Djatiroto alweor aan het Gouvernemcnt 
    toruggegeven. De gronden worden thans ingchuurd. 
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Bl. kolom regel.  527 1 32 v.o. „dj6 enge,>, moet zijn: djeneng6. 
749 1 6 v.o. staat: SGntfila, Ices: Sentolo. 
430 1 29 v.b. Instede van „Er is een hotel" te lezcn: „Er zijn hotels". 

   DEEL IV. 
Bl. kolom regel.  

6 1 30 v.o. In het woord Lauli is de a uitgevallen. , 
33 1 — Met ingang van 1 April 1920 zijn de afdeelingen Noord-Nieuw-Guinea 

   der residentie Ternate en O. en West-Nieuw Guinea en Zuid-Nieuw 
   Guinea der residentie Amboina van die gewesten afgescheiden en ver- 
   eenigd tot een afzonderlyk gewest onder den naam Nieuw-Guinea (Ind. 
   Stb. 1919 no. 50 jo. 1920 no. 164) 

60 2 23 v.b. staat: zitten, lees: zetten. 
64 1 27 v.b. In den naam Gertjens is de eerstc e uitgevallen. 

112 2 23 v.b. lees： 6J mijl. 
117 2 15 v.o. staat-: Soesin, lees Sjoesin. 
166 2 34 v.b. In: Pengaron is de S uitgevallen. 
  38 v.b. In： Demak, idem. 
173 2 32 v.o. staat: 185, lees: 1854. 
175 1 34 v.o. staat: loozuur, lees: looizuur. 
184 2 1 v.o. Het laatste woord is: hooge. 
261 2 17 v.o. staat: 土 5000 ziclen, lees: ± 15000 zielen. 
339 2 28 v.o. staat: afdeelingen, lees: onderafdeelingen 
349 1 21 v.o. In het woord: tegen is de t uitgevallen. 
353 1 8 v.o. staat: d. Brock, lees: v. d. Broek. 
363 1 31 v.o. In Negara is de g uitgevallen. 
364 1 12 v.o. staat: Kalippah, Ices: Chalipah. 
371 2 20 v.b. staat: kokosnooten, lees: kokoSnoten. 
372 2 1 v.b. staat: coliectie, lees: collectief. 
396 2 15 v.b. staat: ceremonieen, lees: ceremonien. 
405 1 27 v.b. staat: gefantaiscerd, lees: gephantaseerd. 
406 2 13 v.b. staat: ber, lees: der. 
418 2 30 en 29 v.o. staat: BARE 'E-TAAL, lees: BAREE 
437 2 23 en 24 v.b. staat: Pithecanthropuserectus, lees: Pithecantropus Erectus. 
440 1 22 v.b. In: te is de letter t uitgevallen. 
471 1 6 v.b. Bij Ind. Stb. 1921 no. 4 is, met intrekking van het bij Ind. Stb. 1918 
   no. 157 vastgestelde Regiement, een nieuw Reglement voor den Post - 
   dienst in N.I. vastgesteld, dat met ingang van 1 Februari 1921 ii> 
   werking getreden is. De nieuwe Algemeene Bepalingcn ter uitvoering 
   van laatstbedoeld Reglement zijn vastgestcld bij Ind. Stb. 1921 no. 6. 
475 1 28 v.o. na： Ind. Stb. 1913 no. 631 te voegen : en 1921 no. 5. 
481 1 6 v.o. achter: ingevoerd, toevoegen: Dit is laatstclijk gewijzigd bij Ind. Stb. 
   1921 no. 7. 
483 1 33 v.b. achter: (Ind. Stb. no. 67) toevoegen: Dit is laatstclijk gewijzigd bij 
   Ind. Stb. 1921 no. 7. 
495 1 7 en 8 v.b. In het woord hajam is de letter j uitgevollen. 
500 1 32 v.o. staat: da, Ices: dat. 
502 1 11 v.o. staat: me, lees: met. 
504 2 9 v.o. staat: Borneoen, lees: Borneo en. 
515 2 36 v.b. In: Demak is de 6 uitgevallen. 
519 2 3 v.o. achter: (sawah's) moet komen een , ; staat : de sar, lees: de sa- 
  2 v.o. staat: waa-, lees: waar. 
530 1 13 v.o. staat: Troepen, lees: troepen. 
545 2 29 v.b. Bij Ind. Stb. 1920 no. 736 is het aantal natuurmonumenten uitgebreid. 
554 1 3 v.o. staat: arsenigzuur, lees: arsenikzuur. 
564 1 21 v.o. staat: SoemCnap lees: Soemengp. 
569 1 2C v.o. staat: n, lees: in. 
 2 29 v.o. staat: waroe (IV), lees: waroe (IV 697). 
634 2 31 v.b. staat: Jogjkaarta, ]ees: Jogjakarta. 
635 2 1 v.o. staat: daem, lees: dalem. 
669 1 7 v.b. staat: omkranscl, lees: omkranst. 
699 1 26 v.b. staat: (II 803), lees: (I 803). 
765 2 1 v.b. steat: Batak-lnstituut, lees: Bataksch Instituut. 
783 2 1 v.o. staat: adden, lees: daden. 
797 1 12 v.o. staat: XANTHOPYLLUM EXCELSUM, Ices: XANTHOPHYLLUM 
   EXCELSUM. 



REGISTER. 

AALST, C. J. K. VAN, II476, 55a. 
AALST, J. VAN, IV 108G. AALST, 
D. VAN, IV 711a. ABBOTH, IV 
864b. 
ABDALKADIR AL DJILANI, II 89, 
IV 281a. 
ABDALLAH TOE MAMENANGA RI 

AGAMANA, I 325a. 
ABDOEL DJALIL, III 143a, 1436. 
ABDOEL DJALIL RAJ AT SJAH, 
HI 6186, 6216. 
ABDOEL DJALJL SAIF'OEDIN. Ill 
1446, 3766. 
ABDOEL-HAMID, III 292a. 
ABDOEL KARIM, I 166a. ABDOEL 

MOEIS, III 6976, 6986, 699a, 
700a, 7016, 702a. 
ABDOE'L RACHMAN MAADLAM 

SJAH, III 6216, 622a. 
ABDOELLAII BIN ABDOELKADIR 

MOENSJI, II 692b, III 670a. 
ABDOELMOEHJI, II 90a. ABDOE'R-
RAHMAN, III 817a. 
ABDOERRA'OEF, I 92a, II 906. 
ABDULKAHMAN, III 6186. ABELL, 
II 488a, III 4186. 
ABENDANON, Ir. E. C., I 358a, 
444a, 446a, 4476, 448b, 449如 
452a, 4526, 4536, 454b, 455a, 455
如 456a, 4566, 457a, 4576, 458”, 
634b, 774如 7766, 7776, 7786, 
78la, 7816, II 8546, 688a, 6886, 
J11 36a, 2476, 2736, 4646, 465a, 
IV 423a, 4236. 
ABI;NI；ANO5, Mr. J. W., II 279a, 
2796, 411a. 
A BOE BEKR, H 64a, 1626, III 
291". 
A BOE JJEKK BIN HOESAIN BIL- 
FAGJH, 1 1 906. 
ABOE JJEKH KAMALOE'D-DIN, 
111(>H26. 
A BOE NOE WAS, II 595a. 
ABOE TALIB, III. 7946. 
ABOH'L FATAH, JI. J99a, 1996, 
2()()", 222b. 
A BOE'IJI ASAN SJADILI, IV 281a. 
ABOE*L NATZAR, II 1996, 2006. 
AuKAHAM, II 162a, 1(326. 
ABREU, ANTONIO D', I 36a, II 
2316, 7736, III 455b. 
ABREU, SI MO D', 1 444b. 
A CH MAD, III 6326. 
ACHMAD SRI NCG/\.KA, III 735Z). 
ACOSTA, CHKISTOVAL, III 156a, 
JV 19«. 

I ACQUET, Dr. H. D', III 642a, 
645a. 

；Acufizt, PEDRO, II 775b, IV 48b. 
| ADAM, J. W. H., II 620b. 
I ADELAER SIWERT, I 585a. ADER, 
J. W. H., Ill 213a. ADIPATI ANOM, 
14946, II1986, 1996, 201a, 2036. 
ADIPATI TJITRA( KOE)SOEMA,IV 
.301a. 
ADITYA WARMAN, I 321a, II 

739a, III 1976. 
ADJI MOHAMMAD PABIKISIT, II 

376b. 
ADJI SAKA, III 794a, 7946, IV 

1196, 120a, 1206. 
ADRIAENSZ, A., Ill 212a. 
ADBIANI, Dr. N., I 1006, 429a, 447a, 

456a, 456如 457a, 458如 466a, 
4896, II 3006, 430们 5836, 
683a, 786a, III 73a, 464b, 730a, 
IV 8466. 

；ADRIANI-GUNNING, M. L., Ill 
730a. 

'AGASSIZ, III 7216, IV 1096. 
:AGSNG, II1806, 2106, III 204a, 

2046, 205a. 
I AGERBEEK, IV 848b. 
i AGNESE, II 233a. 
1 ABLBURG, J., I 446a, 448a, 、450
如 IV 43a. 
.AHMAD NAZAROEDIN, I 611a. 
j AHMED RIF2, IV 281a. 
;AIIMOED NADJIM-OEDDIN, III 2666. 
I AINSLIE ADDISON, II 196. 
I AIRLANGGA, II 1946, IV 156 zie 

ook ERLANGGA. 
AKKEBINGA, IV 3556, 356a. AL-
ASJ'ARL II IGGa? 
I AL GJIAZALI, Il 596a. 
I AL HALLADJ, II 167a. 
AL MALIK SALEH, I 314a. 
I AL MATOEiiiDi, II 166a. 
AL NAWAWJ, II 165a. 
ALAMPEBOEN, 1 6L3a. ALA-OED-
DIN SJAII, III 459a. ALAOEDDIN, 
111 205a. 
ALAOBDIN DJOJIOB ALAM SJAH, 

I 678a. 
ALAOEUIN MOEHAMAT DAWCT 

SJAU, I 86a, 916. 
ALBERS, IV 26a. 
ALBUQUERQUE, AFFONSO DE, I 

165a, 654如 II 106, 2296, 773a, 
JU 4546, 455a, 4558, 6166, 
7186. 

ALCOCK, III 16a, 714a. 
ALDERWERELT VAN ■ ROSEN- 

BURGH, C. R. W. K., I 401a, 
4026, IV 512b. 

ALDROVANDUS, II 284a. 
ALEMBERT D', IV 196. ALEWIJN, 
A., IV 1296. ALEXANDROS, II 
228a. ALI (Batjan), I 205a. ALI, II 
1676, 595b, III 291a. 

673b, 7946, 7956. 
ALI (Ambon). II 7776, 778a. 
ALI (Radja Riouw), III 619a, 

6196, 620<z. 
ALI BASSA PRAWIBA DIBDJA 

(SeNTOT) I 603a. 
ALI KCLANA, III 6216, 622a. 
ALKEMA, I 430a. 
ALMEIDA, FRA.NCISCO DE, III 

454b. 
ALPHEN, JHR. R. VAN, II 3036. 
ALPHEN, F. E. M. VAN, III 580b. 
ALTING DU CLOUX, T., IV 356a. 
ALTING MEES, Mr. F., I 1546, II 

55a, 754b, IV 534a. 
ALTMEIJER, IV 740b. 
ALWADIN I, I 205a. 
ALWADIN II, I 205a, III ala. 
AMAN, J., I 397b. 
AMANGKOE BOEWONO III, I 6026, 

II 207a. 
AMANGKOE BOEWONO I, I 336, ' 
6246, II 203b, 205a. 
AMANGKOERAT I, II 198b, 2786, 

2916, 3036, III 3516. 
AMANGKOERAT II, I 316a, 795a, II 

1166, 1986, 199b, 450a. 
AMANGKOERAT III, II 201a. 
AMANGKOEBAT IV, I 316a, II 
2016. 
AMANNA GAPPA, I 330a. 
AMARASI, III 453b. 
AMBE MAA, II 6136. 
AMBROS II, 822a. 
AMHERST (LOBD), I 534a. AMIR, 1' 
163a, II 468a. AMIR, ANTASARI, I 
54a. AMMANUS, Z,. IV 7026. 
AMMON, III 545a. 
AMORETTI, C., Ill• 4076. 
AMORIE VAN DER HOEVEN, DES II 

694a. 
AMSTEL, H. VAN, I 271a, 272a. 
ANAK AGOENG KUTOET KA- RANG 

AS6M, II 6166. 
ANAK AGOENG MAD& II 61Sa. 

IV 57 



898 REGISTER. 

BAADILLA, III 208a. 
BAARDA, VAN, II 474a. 
BABINGTON. G., IV 498如 
BACKEN, SIMON FRANCOIS, III 

29b. 
BACKER, C. A., I 399如 4026. 
BACKER OVERBEEK, III 51b. 
BAERMANN, I 723a. 
BAGOES DJABIN, II 450b. 

I BAGOES SERIT, II 465如 
BAHA. AD-DIN NAKSJIBANDI, IV 

281a. 
BAILLON. I 398b. 
BAJANG SKROELAA, I 204b. 
BAKA. IV 15a. 
BAKE, W. A., IV 1136. 
BAKER, I 40la. 
BAKKER, G., I 109a, IH 792a. 
BAKKERS, I 4456, IV 4276. 
BAHSOA, IV 378a. 
BALITOENG, II 1946. 
BALL, III 134a. 
BALLOT, J., II 8066. 
BALLY, E., IV 102a. 
BALTZBERG, VON IV 866a. 
BANNERMAN, I 678a. 
BAKBIER, DOMINICUS MICHIEL, 

IV 706a. 
BARBOSA, DIOGO, I 1G86. 
BARCHEWITZ, II 307a. 
BARDELIERE, MICHEL FROTET 

DE LA, I 724a. 
BABENTSZ, WILLEM, 111 417a. 
BAKIN, II 468a. 
BARKELEY, W., Ill 649a. 
BARKMEIJEK. J. E., Ill 440a. 
BARNES, THOMAS, II 372a. 
BAROEDIN, I 165a. 
Baron SOEKMOEL, I 173a. 
BARROS, III 2436, 244a. 

• BARTELS, II 287b. 
BARTH, III 649a. 
BABTIMEUS, II 663a. 
BARTLO, S., I 773a. 
BARY, DE, III 3396. 
BASSE KADJOEARA, I 3486. 
BAST, DE, JV 869a. 
BASTIAANS, III 2426. 
BASTIAANSZOON, IV 216a. 
BASTIAN, IV 20a. 
BATARA GOEROE, II 822a, J.1L 

648b, 658a. 
BATARA KATON, III 450如 
BATARA AVISNOE, HI 526b, 

527a. 
BATAVUS, III 440a. 
BATES, HENRY WALTER,- II. 

72Ga, 731a, IV G64a. 
BATIN G A LANG, III 818a. 
BATIN MANGOENANG, J J. 5206, 

521a. 
BATIN MEMONANG, II 4673. 
BATOE HAMPAK,，11 3726. 
BATOEK, II 4716. 
BAUDAERT (EAUDARTIUS), Da, 

W., Ill 415b, 416b. 
BAUER, 1 7206, II 4666. 
BAUER, Er., IJ 44(56. 

BAUMGARTEN, JI 1406. 
BAUMHAUER, VON, IV G246. 
BAYER, ADOLPH, II 137a, 1386. 

ANDERSSEN, ESKILD, I 5S4b. 
AXDRADA, FRANCISCO, III 

4106. 
ANDREWS, D. 8., IV 1036. 
ANGO, JEAN, I 7236, 724a, II 

2326. 
ANGREMOND, A. D\ IV 103b. 
ANNETST, HAROLD, E.. Ill 273a 
ANOESHANaTHA, II 195a, III 

.197a. 
ANOM, I 475a. 476a, 4776. 
ANTASARI, II 470b. 
ANTHING (Lt. Gen.), IV 530a, 

564a. 
ANTHING, Mr. F. L., IV 26a, 

8506, 852a. 
ANTOENG KWIXG, I 1366. 
APOLLONIUS, SCOTTE, I 341a. 
APELIUS VAN HOBOKEN, J. H., 

I 154b. 
AQUASI BOACHI. II 402a. 
AR-RAMLI, II 165a. 
ARDJOENA, II 593b, III 7196, 

IV 15a. 
ARENS, PEDRO, IV 1016. 
ARIA ADI SGXTIKO, II 519a. 
ARIA PANGIBI, III 244b. 
ARIA POESPITA, II 2016. 
ARIO TJONDRO NeGORO. II 46, 

IV 568a. 
ARISIM, I 4766. 
ARISTOTELES, III 64S&. 
ARISZ, IV 97a. 
ARMINIUS, III 558a. 
ARNOLD, I 3956. 
ARNOLD, J. F. & Co., II 19b. 
ARNOLD, J. W., I 3026. 
AR^TZENIUS, W. 0. P.. II 

6666. 
AKOE PADALI. II 613a. 
AROE PALAKA. II 472a, 4726. 
AKOE PALAKA, III 350a. 
AROE PALAKA, II 199b. 
AROE TANETE RI AWANG, 1 

349a. 
AROENG BCLAWA. Ill 610a. 
ARRIANUS, II 228b. 
ARRIENS, IV 643b. 
ASCHE, VAN, III 369a. 
ASPEREN, J. C. A. VAN, IV 433a. 

4336. 
ASFEREN, M. L. J. VAN, IV 

433a. 
ASSELT, VAN, I 6895, III 789a. 
ASSEN, VAN, II 131a. 
ASSENDELFT, JAN VAN, JII 

6176. 
ATAIDE, TRISTAO D', III 456b, 

457a. 
ATHAYDE, D', III 448a. 
AUBERT, JEAN AIICHJEL, II 

623a. 
AUBERT, T. M., I 453b. 
AUBLET, 1 436a. 
AUCKLAND, I 527b. 
AUGUSTUS, II 228b. 
AUGUSTEIJNS, III 58a，. 
AVALOKIT^^VARA, II 3316. 
AYRES, CHE., Ill 410a. 
BAAB (BABOELLAH) SULTAN, I 

654b, 111 458a, IV 96. 3206. 

BAYER, F. J. H., IV 115a, 116a. 
BAZEL, VAN, II 739a. 
BEAUFORT, DE, II 791b, IV 865a. 
BEAUJON, Mr. A., IV 107a. 

BEAULIEU, AUGUSTIN DE, I 724a, 
724b, 725a. 

BECCARI, O., I 28a, 398如 400a, 
4586, 691 如 II 855a. 

BECKEB, II 61a. 
BECKER, IV 642a. 

BECKERING, J. A., I 3458, 7066, 
IV 42a. 

BEDDOME, I 3976. 
BEECH, I 569a. 
BEEK. JURRIAAN, II 15a. 

BEEK REINEKE, VAN, EX CO., II 
59a. 

BEEKE, Mr. W. VAN DER, IV 
751a. 

BEEKING, II 468a. 
BEEKMAN, H. A. J. M., I 385a. 
BEERNINK, III 211a, IV 4056. 
BEETHOVEN, VAN, III 7896. 
'BEETS, A. N. J., IV 103如 BEETS, 
N., IV 838a. 
BEGAM, II 469a. 
BEHAIM, Il 231a. 
BEHRENS, III 253a. 
BEKER, G., I 707a. 
BELCHIOR NUNES, III 410a. 
I BELL, J.. II 3846. 

BELT, J. C. v.(1., II 559". ；B6N 

PEUKAN. I 826, 83a, 866. 
BEMMELEN, Prof. Dr. J. F. v., II 

6296, III 591«. 
;BEMMELEN, Dr. W. VAN, i 4//, II 

3346, III 52a, 55a. 5(56, 57a, 
7216, IV 1986, (5496. 

BEN PEUREUMECE, I 876. 
BENJSCKE, F., IV 996, BENIT, H. 

A., IV 7096. BENNETT, 1 3956. 
BENOIT, IV 435a. 
BENSBACJI, IV 4206. 
BE-NT, F. L., I 498a. 
B£NTARA, IBRAJUM, I 3hl</. 
B^NTARA KEUMANGAN, J. 836. 

II 312a. 
BICNTARA OEREUENGKAJA S I: 

TIA INDRA POT.JOKT, A BOO 

LA'riin, 11 312a. 
BiiNTAKA TJOET SlCNTIA 

MOE- DA, I 6206. 
BENTHAM, 1 3986. 

BENTHEIM UND TECKLENBURG 

RUEDA, GKAAF, II 1229a, 2296. 
BEKCIIEM, Dr. MAX VAN,. J I. 

570".' 
BERCKEL, H. E. VAN, I 297a, IV 

7266. 
I BERG, H. P. J. VAN DEN, 11546. 
' BEJIG, K. F. VAN PEN, I. 154/). 
BERO, Prof. Mr. L. W. C. VAN 

DEN, 1 4886, HI. 268如 IV 
3016, 364a, 3656, 497a. 

BERG, Mr. N. P. VAN DEX, I 1516, 
1526, 1546, 773a, II. 53b, 362a. 

i BERG, A. N. VAN PEN, IV 3556. i 
BEKG, VAN «EN, (Resident), I 
I • 3(ib. 



 

REGISTER. 899 

BERGANSIUS, J. W., II 764b. BER( 

C)KE( N)ROODE. FRANS FLO- 

RIS(ZN), II 4386, IV 703a. 
BERNARD, CH., I 401a, 4016. 

IV 102a, 1026. 
BERNIAT, 1 271a. 
BERNIER, III 544a. 
BERNSTEIN, Dr. H. A., Ill 725a, IV 

655a, 7746. 
BEKVOETS, Dr. R., I 635a, IV 

8516. 
BESIER, IV 711a. 
BETTING, M., IV 103a. 
BETZ, G. H., I 43Gb, II 754«. 
BEUDEKER, II 2346. 
BEUKHOF, J., I 474a, IV 3856, 

386a. 
BEUNINGEN, Dr. VAN, I 7866. 
BEUSECHEM, J. M. VAN, III 347a, 

IV 105a. 
BEVERE, DE, II 623a. 
BEVEREN, CORNELIA VAN, II 15a. 
BEYERINCK, L. W., II 2396. 
BEIJERINCK, P. J. G., IV 719a. 
BEIJERIXCK, II 579a. 
BIIATAKI. IV 16a. 
BIIKE WIRABHOEMI, II 196a. 
BIANCO, ANDREA, II 231a. 
BICKER, L., IV 4976. 
BICKER, 1 746, IV 216a. 
BICK MORE, A. S., I 445a, III 645a. 
Bn:, H.H. DE, III 273«, 6486, IV 

233". 
BIK, JAS, I 3026. 
BIK, E. 11., f 303". 
Bn<, Air. A. J. E. A., I 303a. 
BiKOJ:. I 2')-16. 
]5u/r, v. r>., Ill 4806. 
BIMA, J \' \'>«. • 
HIM A、人I;TA, Mr. B. G., 

III 72B/A 
BINKES. J 
BJRO, L., .1 
BISCH, I 495a. 
Bis( n<)i' E, 11 472a. 
BISCHOI E, (；. P. A.. I \' J08«. 
BISSCIIOJ- (；RI；Vl；f,lNK, A. 

JI., I 403a, 11 1086. 
JJITTEK, DE, JI 77(i6. 
BIXIO, IV 1176. 
BLAAUJV, J\, II! (542a. 
BI.AU, II.. IV 114a, 
BLAEU, WILLEM en JOAN, 11 

235a, 2356, 2406. 
BLANCHARD, R., 11 722b. 
BLANCO, 1 4006. • 
B LEEK KO DE, III 4276. 
BLIT AR. MARIE, 1 406a. 
I3LOEA1AEKT, 1 I I ()82«, 81 
伽. 
ULOEMEN VVAANDERS, VAN, IV 

123a. 
BLOK, S., IV 4316. 
BLOK, HOELOF, II I 2106. 
BLOK LA ND, VAN, 1 816. 

ND, N JON J A VAN, I 
77" IV 7686. 
JJhosiiiEitT, Mr. BGBERT, 1 "73a 
BLOMMENDAL, A. RM IL 69如 

IV 7206. - 

BLOMMESTEIN, Mr. A. F. VAN, II 
364a. 

BLONDS, II 472a. 
BLUME, IV 3706, 861«. 
BLUMENBACH, III 544a, 5446. 
BLUNDEVILLE, T., Ill 416a. 
BLUSS也，Mr., II 279a. 
BLIJDENSTEIN, B. M., IV 727«. 
BOCK, CARL, I 357a, IV 286b. 
BODE, II 4706. 
BODEL NIJENHUIS, II 623a. 
BODEMEYER, IV 305a. 
BOEHM, G., I 776a, 7826. 
BOEKE, Dr. J. H., IV 756a. 
BOEKHOLTZ, VAN, II 7816. 
BOEKHOUDT, Mr., Ill 445a, '446b. 
BOELEN, G. J., Ill 583a. 
BOEK, Dr. H. W. DE, I 7716. 
BOER, P. DE, I 398a. 
BOERS, F. H., IV 499a. 
BOERS, II 615a. 
BOERSCHMANN, II 3316. 
BOES LUTJENS, F. W., I 155a. 
BOETZELAER VAN DUBBELDAM, 

Dr. W. TH. BARON VAN, IV 
855a. 

BOGAAKDT, II 767a. 
BOGAERD, Ill 577a. 
BOGAERT, C. H., 1 314a, 11 

130a. 
| BOGGILD, 0., IV 8126, 813«. 
! 8136.   .BOISSEVAIN, G., II 407a. 

! BOISSEVAIN, J., Ill 255a, 583a. 
, BOKI GAMMALAMMA, III 3616. 
)BOLDINGII, H. J., ni 767a. 
；BOLK, F. W., IV 101a. 
BONVLAND, A. J. A., If 319a. 
j BONTEKOE, 111 4106. 
i BOONSTRA VAN HEERDT, R., 

I 4466, 450", 450b, 4556, 
II 5836. 

；BOORMSA, Dr. W. G., 1 402a, 
4026, 7706, 771a, 7116, III 
424a, 670a, IV 553a, 597a, 
(5946. 

BOOKSMA, Dr. P. A., Ill 650a, ；
 6036, 6656, IV 597«. 
,BOOTSGEZEL, J., IV 708a. 
i UOR, VAs DEN, I 613a. 
! BORCHART, I., Ill 211 a. 
j JiOKDES, J. P. DE, IV 75a. 
i BORRALHO, III 410a. 
| BORT, 1J 151a. 

BoRY DE ST. VINCENT, 1 394", 
II 652如 

Bos, J., I 656a. 
BOSBOOM, II.H., 1 [ 474a, 

7236, III 2126, IV 409a, 
4336, 434a. 

BOSCH, C., II 179a. 
BOSCH, L., H 388b； IV 233«. 
BOSCH, A. G., II 407a. 
Boscn, Dr. WILLEM, 11 628a. 
BOSCH, VAN DEN, IV 759a. j 
Bosan, VAN DEN, 111 406. 

I BOSCH, E. B. VAN DEN,.IL 
754a. 
| Boscu, R. B. VAN DEN, 1 40la. ! 

BOSCJI KEMPER, Jhr. Mr. J. DE, ! 
IV 107a. 

BOSSCHE, J. F. R. S. VAN DEN, 
II 767b, III 2686. 
BOSSCHER, III 444a. 
BOSSCHER, C.» I 4458, II 3036, 
III 6026. 
BOSSE, M. J. VAN, I 2946, II 696, 
IV 7276. 
BOTELHO, NUNO ALVARES, III 
4616. ‘ 
BOTJE, I 2746. 
BOUDEWIJNSE, J., I 5296. 
BOUGAINVILLE, DE, I 553a. 
725a, II 659b. 
BOULENGER, II 4526, III 723a. 
BOURCQ, DE, IV 8346. 
BOURSSE WILS, III 213a. 
BOWERBANK, II 7226. 
BOIJLE, IV 6566. 
BRAAK, Dr. C., Ill 52a, 53b. 
BRA AM, VAN, III 6196. 
BRAAM, J. VAN, IV 5046. 
BRAAM MORRIS, VAN, I 445b, II 
612a, III 2746. 
BRABANT, D. L. DE, I 110b, 4716, 
II 4746, IV 869a. 
BRACHES, II 7276. 
BRANDES, Dr., IV 2996, 401a, 
457a, 8616, 862a. 
BRANDSTELTER. Ill 794a. 
BRANDT, G., Ill 215b. 
BRANDT, H., I 642如 BRANDTS, 
DS. A., I 4276. BRAUW, DE. III 
267a. BREDA, VAN, I 395a. 
BREDA DE HAAN, Dr. J. VAN, JII 

58a, 58b, 383如 425a, 4256 
6606, IV 98a, 98如 100a. 

.BREDERODE, III 8206. 
BREHM, III 394a, IV 511a. 
BRENNER, VON. IV 383a, 3836. 
BRENT, CHARLES H., Ill 166a. 
BREST VAN KEMPEN, I 643a. 
BREUKINK, J., I 421b. 
BREIJER, J. F., IV 569a. 
BRILL, E. J., II 239a. 
BRINK, TEN, I 3246, 325a. 
BRINTON, HI 5446, 549a, 550a, 

551a. 
BRITO, ANTONIO DE, I 73b, 4446, 

73%, II 773a, III 456a, IV 
284a. 

BROCA, III 544b. 
BROCX, Mr. A., I 494a, II 754a. 
BROCX, L. G., II 7546. 
BROECK, H. A. VAN DEN, I 109a. 

BROEK, VAN DEN, III 吕48b, 
551a, 5516, 553a.  BROEK, E. B. v. i ).，I 109a. 
BRO EK, MATTHIAS VAN DEN, 

(PALUDANUS), I 657a. 
BROEK, Ir. VAN DEN, I 717b. 
BRO EKE, VAN DEN, HI 2086. 
BROERS, B. J. W. E., II 4076. 
BKOGNIART, I 394a. 
BRON DE VEXELA, LE, II 468如 

4716, 472a. 
BROOKE, 111 54b. 
BROOKS, THOMAS, II 6S06. 
BROOSUOOFT, Mr. P., Ill 160如 

IV 404a. 

 



900 REGISTER. 

BROUCK, M. VAN DEN. I 642b. 
BROUCK£RE, DE, II 625a, 6256. 
BROUWER, Dr. H. A., I 447如 776a, 
7815, III 542如 IV 223如 322G, 
654b. 
BROUWER, W., II 2396. 
BBOWN, I 3956. 
BROWN, III 549a. 
BROWSE & Co., H.. IV 115如 116a. 
BRUCE, R., IV 326a. 
BRUCKNER, G., Il 2126, IV 840b, 

849a. 
BRUGSCH, II 569a. 
BRUIN, CORNELIS DE, 1 473a. 
BRUISING EN WIJT, I 643a. 
BRUISING, I 642b. 
BRUIXSMA, A. E. J., I 392a, 532a. 
BRUMMELER, TEN, III 4686. 
BKUMMELER, G. W. TEN, II 410a. 
BRUX, LE, II 48a. 
BRUNSVELT VAN HULTEN, P., IV 

1646. 
BRUYN, II 727a. 
BRUYN, H., Ill 211b. 
BRUYN, B. TH. DE, IV 7256. 
BEUYN, DE, II 268a. 
BRUYN KOPS, G. F. DE, I 112a, HI 

622b. 
BRUYNS, III 2076. 
BRUYNIS, II 467a, 4676. 
BRY, DE, II 233b. 
BUCHANAN, FRANCIS, II 6526. Ill 

550a, 
BUCKING, H., I 446a, IV 43a. 
BUNGE, J. G., Ill 583a. 
BUNNEMEIJER, F. A., IV 114a. 
BURG, P. VAN DER, III 494a. 
BURGESS, L, IV 1116. 
BURMAN, JOHANNES, I 393a, 393b, 

III 644a, 644如 645a. 
BURMAN, NIKOLAAS LAURENS, 1 

394a. 
BURNABY LAUTIEB, I 297a. 
BURNOUF, II 177a. 
BURROWS, G., II 4066. 
BURTOX, IV 747b. 
BUSSY, J. H. DE, III 422a. 
BUSSY, L. P. DE, IV 96a, 98如 99a, 

996. 
BUTTIKOFEB, I 311a, 357a. 
BUUEEN, J. A. M. VAN, IV 730a. 
BeWALDA, K., I 412a. 
BUYK, E., HI 2116. 
BUYS, II 4716. 
BUYS, M., Ill 591a. 
BUYS BALLOT, III 51a. 
BUYS, JACOBS & Co., IV 116a 
Bun SEES, M., IV 7836. 
BUUSKES, Mr. A. A., I 154b. 
BUUSKES, A. A., IV 816a. 
BIJLEBT, A. VAN, IV 986, 230b. 
BYLON, DAVID, II 3536. 
BYVANCK, C. H. C., II 55b. 
BIJVANCK, W. G. C., IV 106. 

CAARDEN, PAULUS VAN, IV 316a. 
CAEN, II 7786. 

CAEUW, JACOB, I c546. 
CALAND, P., II 696, IV 7206 
CALCAR, VAN, II 2226. 
CALMETTE, III 799b. 
CAMINHA, A. II., IV 19a. 
CAMOES, IV 186, 19a. CAMP, 
AERN., I 642b. 
CAMPBELL, CHARLES, II 372a, 
CAMPBELL, D. H.. I 4016. 
CAMPEN, V., I 604如 IV 6566. 
CAMPER, III 183a. 
CAMPHUIS, III 208b. CAMPIONI, II 
374a. CANDOLLE, DE, I 399a. 
CAXNE, H. D., II 390a. CANNING, 
LORD, I 527b, 678a, 678如 
CAPELLE. J hr. T. F. VAN DER IV 

7836. 
CARDEEL VAN STEENWLTK, 
HENRIE LUCASZOON, III 2136, 
IV386. 
CAREY, I 3946. 
CARON, M. H., IV SGOa. 
CARPENTIER ALTING, Prof. Mr. 

J. H, I 760b, III 56 66, IV 
6216. 

CARPENTIER ALTING, H., IV 622a. 
CARSTENS, I 271a, 272a. 
CARSTENSZ, JAN., I 62a, 441a, 

7256, III 8b. 
CARTER, II 7226 CARTERET, IV 
1726. CASA, DE, II 2346. 
CASEARIUS, J., I 393a. 
CASTELLANI, I 722a. CASTRO, DE, 
I 75a. 
CASTRO, JORGE (GEORGIO) DE, I 

4446, 736a. 
CATABROENO, I 605a, II 787a, IV 

284a. 
CATS, BARON DE RAET, IV 3836. 
CAU (COUW), JACOB, I 76a, IV 

218a. 
CAVENDISH, I 672a, II 7066 
CAVENTOU, II 3196, 321a. 
CELSUS, III 5186. 
CEPHAS, K., I 383a, II 4876. 
CERAM, Prins, III 3616. CESATI, I 
40ia. 
CEUSTER, F. DE, IV 113a. 
CHAILLEY BEBT, J., II 603a. 
CHALLENGER, DE, IV 807, 808a, 
809. 
CHALMERS, III 55Lb. CHALMERS, 
R., JI 6806. 
CHAU JU-KUA, IV 156,16a, 166 
CHAO-YUAN-FANG, I 276a. 
CHAPELLE, LA, IV 2996, 301«, 
305a. 
CHARLOUIS, I 722a. 
CuAssf:, 111 5a. 
CHAUVIGNXJ DE BLOT, DK, IV 

869a. 
CHAVES, ALONSO DE, II 2326, 

233a. 
CHINA, DIRK GERRITSZ., II 586a. 
CHINCHON, GRAVIN DEL, II 3186. 

ClUNNERY, G., Ill 2126. 
CHINNUNG, III 648a. 
CHRIST, I 401a. 
CHRISTAN, W. G. A. C., I 692a. 
CHRISTIAAN VI, II 936. 
j CHRISTOFFEL, H., I 866, S9a, 
1366, 179如 7186, II 313a, !
 471a, 4716, 473如 474a, IV 
| 381a. 
j QIWA, II 584a, 6236, III 501a, 

512a. 
I CLAESSENS, A. C., I 6556. 
j CLAESZ., CORNELIS, III 4156, 

416a, 4186, 4486, 449a.. 
i CLAESZ, FRANSZ, III 249(/. 
i CLABKE, I 3946. 
j CLEERENS, II 465". 4666. 
I CLEMENS VII, III 212G, 407a. 
I CLERCQ, DE, IV 28Gb. 
j CLERCQ, LE, II 4716. 
j CLERCQ, LE, IV 532a. 
；CLERKENWELL, A. T., Ill 2116. 
j CLEYER, Dr. A., II 178a, 111 642a. 
;CLIFFORD, II 6586. 
! CLIGNETT, G. F. II 246如 III 7476. 
I CLUSIUS, CAROLUS, I 8306, II 

284a, III 275a. 
I CLUTS, J., I 656a. 
■ CLUYSENAER, J. L., IV 74«, 434a. 
COCKERILL, JOHN, IV 112". 113a, 

1136. 
:CODRINGTON, III 549a. 
[COEHOORN VAN HOUWEEIJA, ! II 

472a. 
i COERTSZ., AUR. CHR., Ill 2156. 
! COHEN, Dr. N. IL, 1\ 103", 1036. 
COHEN, Prof., IV 3526. 
COHEN STUART, C. P. Dr., I \' 

1026. 
COHEN STUART, A. B., I\' 7866. 
COLBBRT, II 319a. 
COLENBRANDEK, H. T., JI. 
1()6. COLFS, I 7066, If 3076. 
COLINI, Prof., I 693". 
COLLARD, II 474a. 
COLLE, N., Ill 2116. 
COLLETTE, III 482a. 
COLLOT D'ESCURY, T. BARON, 11 

689a, IV 5076. 
COLUMBUS, I 436a, I J I 416«. 
COLIJN, H., 1 85a, 866, 1766, 489如 

528a, 5916, 7296, 730", 
I II 692a, 111 775a, 78U〃， IV 

8306. 
I COMES, O., JV 230a. 
I COMMELIX, JAN, i 393</. 
COMMELIN, K ASP EK, I 393a. 
CONDAMINE, DE LA, 1 436(/, J 

1 319a. 
Co ND II 319a. 
CONFUCIUS, 1 4816, J.I 3316, J.V 

326a. 
COOL, H., 1 446a, 452a, JIL 7476, 

IV 6436. 
COOL, W., IV 7306. 
COOLKN, C., IV 849a, 8496, 850a, 

851a. 



REGISTER. 901 

COOLSMA, S., I 429a, IV 23a. 
COOMB,s, I 76b, 678a. 
COPS, JACOB, II 116b. 
CORDES, DE, III 449a. 
CORES DE VRIES, W., I 6076, III 

254a, 254如 IV 115a, 1156, 
116a, 116&. 

CORNAB6, II 7816 
CORNELISSEN, I 611a, IT 65b, 

4356. 
CORNELIUS, III 6316. 
CORNETS DE GROOT, A. D., II 

212b, III 636a. 
CORNETS DE GKOOT, H. IIT 625如 
CORNWALLIS, LORD, I 5276, III 

5246. 
CORPORA AL, J. B., IV 966. 
CORTEZ FERNANDES, I 432a. 
Cos, CORNELIS PlETERSZ., II 7106. 
COSIMO III DEI MEDICI, II 2346, 

307a, III 642a. 
COSTA, DA, IV 349a. 
COSTA, ANTONIO DA, III 453b. 
COSTA, GASPAR DA, III 453b. 
COSTER VAN VOORHOUT & Co., 

II 1286, IV 496a. 
COTSHUISEN, J. L., Ill 212a. 
Co UTERUS, IH 620a. 
COTTON, SIR ARTHUR, IV 722a. 
COURIER DIT DUBEKART, I 611a. 
CouRTEEX. SIR WILLIAM, I 6726, 

6746. 
CoCTELLE, Dr., I 4386. 
Cor-'ri.xno, MANUEL DE SOUSA, 

III 4616. 
COUVKET J{, A. J. L., I 7066. 

J. J., f fl 561a, IV 130a. 
(JR AM ER, H 3836. 
CRAM EK. I I T 7016. 

A xs,( .. HI 20(56. 
C'RAXSEN, I \' 7516. 
CRAPE, ROLAND, I 5836, 5846. 
(.'RAWFUKD, J I I 5496, IV 8616. 
CRESI ER, JACOB, 11. 569a. 
CREMER, J. T., I 253a, 2536, 432rt, 

1896. 575«, 11 55a, 155b, 3946, 
4096, 7546, 8496, 
III 1696, 170a, 1706, 7626, 
IV 4 b/, Hib, 98a, 2326. 792a 

f/Rl BIIOEIWTI, IV 15". 
(J RIP A DA POERN.X. 

WARMAN, If 305b. 
CROOCK, J 756. 
Ci<oc>fK i;wiT, [V 355(i. 
Ci:xJIA, Xr：;o DA, I 4426. 
CUNHA, PEDBO DA, IV 3156. 
C(;X\ING HAM, Sir JAMES, I 672/,. 
CVVIEK, II 65b, 11( I4a, 544a, 

5146., 
CIJEVEKII & Co., I 643a. 
DAALEN, G. C. E. VAN, I 28a, 856, 

87b. 88b, 89a. 176b, 7296 11 
374a. 371/，，471a, III 258a, 
2586, 775", 78«a, IV 381". 

DAALEN, E. C. VAN, I 786. 
DA ALEX, VAX, EX Co., I. ( 1286. 

DAALEN, H. B. VAN, II 1116. 
DAENG-KALABBOE (KALABOE), 
II 472a, G89a. 
DAENG KAMBODJA, II 1496, 
III 619a, 6196. 
DAENG MAREWA, III 1438. 6186. 
DAENG PARANr (PRANI), III 143b, 
G18b. 
DAENG PALI, III 1436, 6186. 
DAFERT, II 3826, III 650a. 
DAKSHA, II 1946. 
DALE, I 673a. 
DALFSEN, IT. W. VAN, II 407a 
DALHOUSIE, LORD, I 5275. 
DALTON, I 6G6. 
DAM, VAN, I 814b, III 461 如 
DAMMERBOER, J., I 430a, IV 
844b. 
DAMMERMANN, Dr. K. W., IV 
545b. 
DAMPIER, WILLIAM, I 490a 6436. 
DANA, II 435a. 
DANCKAERTS, SEBASTIAAN, I 
6426, 657b, 65Sa, IV S33b. 835b, 
83Ga, 8366, 839a. 
DANES, J. V., Ill 758a. 
DANIELL, III 4-786. 
DANIELLI, HI 5486, 551a, 5521). 
DANNENBARGH, M. C., II 618a. 
DANNENBAROH, R. Z., IV 1366. 
DANO BABA HASAN, I 626a, 
III 361b. 
DARA POETIII, II 520a. 
DARWIN, CHARLES, I 96a, 495b, [I 
4356, 436a, 436b, III 6046, 
IV 6646. 
1/A PRES DE MAN WILLETTE. 

II 235a. 
DATO。BAGI GALAR TEUKOE DI 

GOENONG, II 7206. 
DATO： BAGINDO, IV 272b. 
DATO RT BAN DANG. 1 325a. 
DATO* BEUSA, 11 6676. 
DAT6° LASON, IV 792a. 
DATO" NJA NO EH, III 7786. 
DATS RADJA AMAT, IV 2726. 
DATO： RADJA TJOET, 115 646. 

DATO。SARONG, 1 876. 
DATOE BAKKA, II 4726, IV 265a. 
DATOE。BAKOEKOE*1, III 

778b. 
DATOE。DIN DING, 1V 40a. 
DATOE DIPATI, IV 10a. 
DATOE®-

 GAD A NO, T\r 273(t. 
DATOE KALIHLA, IV 10a. 
DATOE LAKSAMANA, l[[ 763a, 
764a. 
DATOE MOE PA ISMAIL, III 597b. 
DATOE MOELA HOESIX, IV 320". 
DATOE MOHAMAD SAWAL, III 
(5756. 
DATOE MOHAMAD TOENEI, III 
7G8a. 
DATOE。PAMOENTJA*, II 5646. 

DATOE* PANGOELOE, 1L 564b. 
DATOE

6-
 PAKAPATIH NAX SABA- 

TANG, II 740a. 

DATOE PASISIR, III 764a. DATOE* 

RADJA, IV 40a. DATOE RANGA, 
IV 10a. DATOE TJAMERANG, III 
817a. DATOEK SANIGOERA, III 
242a. DATOEK TJER克NO, II 711a. 
DAUBANTON, III 423a. 
DAVID, J. H. G. E., II 4076. 
DAVIDSON, DAVID, III 29a. 
DAVIS, III 552b. 
DAVITY, P., IV 19a, 19如 DEANS 

SCOTT & Co., II 196, IV 1116. 
DECAISNE, I 3946, 3956. DECKER, 
HANS DE, I 724b. DEINSE, A. M. 
VAN, IV 712a. DEKKER, Dr., J., 
IV 694a. DEKKER, I 6766, IV 
706a. 
DEKNATEL, J. A. IV 3706. 
DEKSEL, CLAAS, IV 701b. DEL 

CANO, II 232a. (t. r. 
D'ELCANO, zie aldaar). 

DELDEN, VAN, II 764a. BELDEN, 
VAN, I 827a. DELONDRE, II 3196. 
DELPRAT, III 480a. 
D&MANG LEHMAN, I 1366, I.i 

470a, 4706. 
DEMMER, GERARD, II 2526, 457a, 

7786, 779a, III 207a, 207b. 
DENIKER, II 7406, III 544如 545a, 

5456, 548a, 549a, 550b, 551a. 
DENINGER, K., I 776a. DENT, 
ALFRED, I 680&. DENTZSCII, VON, 
II 158a. DEPATI, I 494b. 
DEPATTI BAKIN, I 163a. 
DERFELDEN VAX HINDERSTEIN, 

G. F. Bn. VAN, II 239b. DERX, 
H. G., IV 7276. DESCELLIERS, 
PIERRE, II 232a, 232b. 
DESLIENS, II 232a, 2326. 
DETERDING,- H. W. A., Ill 3986. 
DEUSS, J. J. B., IV 1026. 
DEUTECOM, VAN, I 756, II 778a. 
DEVENTER, Dr. J. C. VAN, Il Illa. 
DEVENTER, W. VAN, IV 1006. 
DIJWA-AGOENG-KETOET, 11086. 
D£WA GEDEH TANGKA(E)BAN, I 
110«, 113a. 
D£WA MAD也 RAI, I 1096, 110a. 
DEWA POETRI, II 376a. 
D仓wi /VNGRENI, II 588a. DEWI 

SOEIUTA, IV 17a. 
DEWI SRI, III 6486, 658a. 
DEYE, Dr., I 7866. DEZENTJE, I 
486. D11A R M W A N G Q A, Il 1946. 

DICKILOFF, W. C., IV 1796. 
DIDEROT, IV 196. 
DIEDRIKSMAN, J. A., I 6936. 
DIEL, Il 4646. 
DIEM, R., IV 996. 
DIEMEN, A. L. VAN, II 546a. Di 
EMO NT, A. J. E., I 796, Ilf 3756, 
780a, 7806. 



902 REGISTER. 

DIEPENHEIM, J. W. C., 1 154b. 
DIEPENHORST, III 535a. 
DIEPENHORST, VAN, I 398a. 
DIETZ, P. A., IV 996. 
DIK, S. JZN., I 582a, IV 714b, 715a. 
DINGER, J., IV 46a. 
DINTER, B. C. A. J. VAN, 1446b 
DIOSCORIDES, IV 176b. 
DIPATI JOENOES, IV 186. 
DIRCRS, JAN, II 233d 
DIRICKSEX, LAMBERT, I 585a 
DISSEL, Dr. VAN, IV 566. DISSEL, 
Mr. H. VAN, III 350a. DIXON, IV 
69a, 717a. 
DJAJABAJA (DJAYABHAYA). I 

555b, II 194如 195a, 5706. 
DJAYAKATWANG, II 195a, 1956. 
DJ AY AN AG ARA, II 1956. 
DYAMBOEKARANO(PAXGERAN), II 

90(7, III 4366. 
DJAROT, I 6026, II 2Q76. 
DJIN SING, II 207a. 
DOCTERS VAN LEEUWEN. Dr. 

W., I 4016, 4026, III 4256. 
DODART, II 284a. 
DODOENS of DODONAEUS, REM- 

BEKTUS, IV 509a. 
DOEDES, CORNELIS, II 2336. 
DOEF, H., Ill 421b. 
DOES, DE, II 488a, 541b, 
DOES, F. VAN DER, III 718b, IV 

315b. 
DOES DE BIJE, J hr. J. P. J. VAN 

DER, III 606a. 
DOES DE BIJE, A. J. M. A. Ridder 

VAN DER, II 497a. 
DOLESCHAL, IV 66a. 
DOMINICUS, L., I 643a, IV 497a. 
DOMIS, I 643a, IV 3076. 
DONA CATERINA, I 442a. 
DONDA, III 787a. 
DODDERS, Prof. F. C., II 4216. 
DONGEN, VAN, II 356a, III 557a. 
DOOP, J. E. A. DEN, IV 996. 
DOORMAN, I 4416, IV 353b. 
DOKEN, J. B. J. VAN, IV 7446. 
DORIA, II 727a. 
DOBNSAFT, II 727b. 
DORP, H. M： VAN, II 110b. 
DOKREPAAL & Co., I 539b. 
DORSELEN, VAN, IV 433a. 
DOHSSEN, A. R. VAN, IV 4346. 
DORSSEN, Dr. J. M. H.・ VAN. 

II 569a, IV 498a, 499a. 
DOGVILL£, H., Ill 23b. 
DOUWES DEKKER, E. F. E., IV 

886, 896, 906. 
DOVER, J. B., II 3556. 
DOZY, I 401a. 
DRAHMAN, I 4766. 
DRAKE, FRANCIS, I 672a, II 233a, 

2496, III 460a, IV 277b. 
DRIEL, VAN, Il 4656. 
DRIESSEN, FEL., 1 ]96a, 197a, 

197b, III 4186. 
DBONKERS, II 604a. 
DUBOIS, II 519b. 
DUBOIS, 1JI 212a. 
DUBOIS, EUG., I 699九 700a. 
7006, 701a, III 413a, 413b. 

DUBOIS, RAPHAEL, II 579a. 
DUDOK VAN HEEL, III 2546, 

IV 116a. 
DULAURIER, III 547a. 
:DUMMLER & Co., I 5366, IV 79a. 
!
 DUMONCEAU, I 746b. 
i DUMONT D'URVILLE, I 394a, 394如 

472如 744b, II 659如 III 549b. 
DUNGEN GRONOVIUS, V. D., I 

356b. 
DUNGEN GRONOVIUS, D. J. v. D., 

II 4066. 
DUPERREY, I 394a. 
DUPUY, II 2056. 
DURDIK, Dr., I 693a. 
DUURING & ZOON, G., II 384a. 
DUURKOOP, III 5806. 
i DUYFJES, IJ 1086. 
I DUYX VAN MAASDAM, A. F. J. 

A. VAX DER, II 101a. 
I DIJK, VAN. Ill 816b. 
I DIJK. J. VAN, IV 996. 
DIJK； P. VAN. III 2126. 

DIJK, P. VAN, I 63a, JI 401a, 402a. 
407a, 6666, 678a, 849a, IV 
356a. 

DIJKMAN, J. F., IV 79a. 
DIJKSTRA, J., IV 724Z. 
DZATNAL ABIDIN, III 5426. 
EARL, IV 665a. 

EBBINGE WUBBEN, III 7a. EqA, 
DUARTE D'. Ill 457b. ECK, VAN, III 
3456. 
ECK, VAN, IV 597a. 

ECKSTEIN, C. A., II 2386. 
EDELING, III 3936, IV 718a. 
EDRISI, II 229a, 230a. 

EEDE, JOHANNES en A. VAN DEB, 
I 6426. 

EEDEN, F. W. VAN, IV 309b. 
EEKHOUT, R. A., IV 575a, 515b. 
EERDE, VAN, III 708a. 
EERDMANS, A. J. A. F., 1 4466. 
EG£, II 468a. 
EGTEN, W. VAN, IV 1246. 
EGTER VAN WISSEKERKE, A. 

W. VAN, IV 408如 533a. 
EHRENBERG, I 491a, III 6006. 
EHRENREICH, P., Ill 544b. EILERS, 
II 473a. 
EKRIS, A. VAN, III 656, 3606. 

IV 258a. 
ELBERFELD, P., IV 136". 
! ELBERT, IV 653a. 
I ELCANO, D\ III 407a. 

ELEN BAAS, W., I 4046. 
ELFSTRAND, III 519a. 

ELIAS, II 420a, Ill 1746. ELIAS, 
B. J., IV 710a. 

ELISABETH (KONIXGIN), J1137a, 
IV 231a. 

ELK, I), VAN, IV 71 La. 
ELLIOT, JU 1826. 
ELLIOT, C. M.» I 4a. 

ELZELIXGEX, J. K. W. VAN, IV 
7306. 

ELSEVIER, I 353a, IV 8336. 
I ELST, VAN DER,. I 7896. 

ELST, Dr. P. VAN DER, II I 657a 
EMANUEL, J. A., I 3a. 
EMDE, IV 849a, 849如 8506. 
EMMA, KONINGIN, II 723a. 
EMMERIK, A. TH. J. VAN, IL 424a. 
ENGEL BEY. II 569a. 
ENGELENBERG, I 533b. 
ENGELENBURG, E., IV 4336. 
ENGELMANN, Dr. W. H., I 428如 

II 427a. 
ENGLER, A., I 3986, 399a, 400«, 

4006, HI 649a. 
EXSCHED6, Mr., II 110a. 
ENSCHEDE, Jon. EN Zoos, 1 

155b, 667b, III 476b. 
ENTHOVEN, Mr. K. L. J., I 7a. 
ENTHOVEN, J. J. K., I 557a, 

II 2386, IV 409a, 4106. 
ENTHOVEN, M. K., IV 499a. 
ENTRECASTEAUX, I 725a. 
EPP, Dr. F., IV 6696. 
EREDIA, GODINHO DE, IV 19〃. 
ERKELENS, B., I 4466. 
ERLANGGA, I 2006, GOlb, IL 

5706, III 193a, 197a. (zie ook 
AIRLANGGA). 

ERMELING, J. P., I 63a, II 158a, IV 
3G0«. 

ERNST, I 4016, 402a. 
ERNST & Co., II Illa. 
ERP, T. VAN, I 3836, 11 487如 

III 7586. 
ERP TAALMAN KIP, W. F. VAN, II 

7546. 
ESSER, I., I 527a, IV 838a. 
EVERETT, IV 8646. 
EVERWIJN, R., I 357a, 808</, 

8086, 11 400如 401a, 402«, 
4286, IV 354a, 3556, 7206. 

EYCK, P. VAN. Ill G43a, (i44r/. 
EYKMAN, C., 1 277a, 4016, I.V 

597a. 
EYNDHOVEN, VAN, II 181a. 
EIJSINGA, Prof. JHR. Mr. VAN, 

IV 540a. 
FA HIEN (HIAN), J 321a, 406a, 

II 956, 193a, HI 
FABER, F. C. VOX, 111 424r/. 
FABIUS, F. \V., I 3a. 
FABRI, Dr., IV 227a. 
FABRICJus, JAN, IV 404a, 4046. 
FAES, J., I 155a, 474a, 11 839", 

III 345b, 340a, 3466, 347a, 
3476. 

FAES, JAKOB, 11 686, FAOICL, 
BAKON, I 6986. FAIRCHILD, IV 
313a. 
FALCK, J. W., H2666, III 3456. 
FALETAHAN (PANCMBAHAN), J I. 

180a. 
FARQUHAR, 1 5a, 366, 534a 678a. 
FATIMAH, If 5706, 111 2036, 

6736, 7946. 
FAURE, H. P., Ill 2136. 
FEHR, J. M., Ill： 642a. 
FERBEJRA, JOAN, IV 835a. 
FEIIZENAAR, A\. J. G., i 1 239". 
FIEVKZ DE MALINES, IV 809". 



REGISTER. 903 

FIGEE, Dr. S., Ill 52a, 53a, 566, 
57a, 58a. 
FILET, G. J., I 3966, 399a, 403a, 
771a, II 1086, III 4216. 
FILIPS I, I 442a, •- FILIPS II, I 533a. 
FILZ, II 4756. 
FINCH, II 7176. 
FINDLAY, II 241a. 
FINSCH, 0., I 6466, III 497a, 550a, 
551b. 
FISCHER, III 548如 552a. 
FISCHER, J. B., I 395a, 4016. 
FISCHER, Dr., II 4076. FLAMSTEED, 
IV 408a. FLEISCHER, MAX, I 401a. 
FLOWER, I 6826, III 544b, 549a. 
FLUCKIGER, Prof. F. A., IV 6386. 
FOCK, Mr. D., I 88a, 2196, 254a、 
4896, II 397a, 545a, 754b 

III 170a, 1706, 173a, 4066. 
526a, IV 497a. 
FOCK, II 1106, IV 616b, 617a, 
6176. 
FOCK, W. H., I 3866. 
FOCKENS, W., IV 130a. 
FOKKENS, F., I 635b, 'II 78a, 
IV 4a. 
FOKKER, A. A., Ill 794a. FOKKER, 
A. H. G., II 55b. FOL, J. G., IV 
103b. FOLKEKSMA, J. W., IV 97a. 
FONTAINE, LA, II 319a. 
FORBES, H. 0., I 396a. FORREST, 
THOMAS, I 6356. 
FORSTEN, E. A., I 398a, III 106, 
7226. 
FORSTER, I 626a, III 814a. 
FORSTNER VAN DAMBENOIJ, 
BARON, IV 532a. 
FOSLIE, JI., I 401a. 
FOUCHER, A., [ 383a. FOCKNIER, 
J11 3606. FOY, W.. £ 447a. 
FRA MAURO, II 2306, 772a, IV ! 
17a. 
FKA ODORIGO DE PORDENONE, | 
II 2306. 
FRANCIS, IV 396. 
FRANQOIS, W. T. G. L., IV 134a 
FKANex, 111 2L0a. 
FRANQUEMONT, I 197a. 
FRANS I, I 7236, III 407«, 
FKANSSEN HEKDERSCHEE, II 6306, 
IV 780a. 
FRASER, I 6436. 
FRASER, LI.1 585b. 
FJIASER EATON & Co., IV 100«. 
FRAZER, 111 223a, 2246. 
FREDERIK IV 228a. 
FHEIB(JR(), VON, IV 305a. FREISS, 
1 7066, 7076. 
FREIWALD, 1. O., 11 839a, IV 
356a. 
FHESNEAU, I 436a. 
FKEYCINET, LOUIS DE, 1 394a, 
III 412a. 
FREY EH, HI 5616. 
FREYSS, 1 6326. 
FRIDOLIN, III 552b. 

FRIEDERICH, III 381a, IV 8616, 
8G2a. 

FRIES, MAARTEN GERRITSZN., IV 
573b. 

FRIESWIJK, E., I 4466. 
FRITSCH, GUSTAV, II 653a, III 

546a, 547如 550b. 
FRITZE, Dr. A. E., II 2236, 224a 
FROMBERG, Mr. P. H., I 206. 21a. 
FROBENIUS, III 4886. 
FRIJKENIUS, S. H., II 4136. 
GABELENTZ, VON DER, III 549a. 
GADJA(H) MADA, I 7276, II 1956, 

196a, III 357如 IV 166. 
GADOMBANG, II 664a. 
GAGE, III 723如 
GAGERN, . VON, II 547a, 5476, 

IV 5316, 532a, 564b. 
GALILEI, III 558a. 
GALLOIS, II 302a. 
GALVAO, ANTONIO, I 444a, II 

7736, 774a, HI 4566, 457a. 
GASTALDI, II 232b, 233a. 
GAUDICHAUD, CHARLES, I 394a. 
GAUFFR£, M. R., IV 498a. 
GAVERE, DE, III 725a. 
GAYMANS, A. A. A., IV 410a. 
GAZELLE, DE, IV 807, 808a. 
GEBEL, IV 167a. 
GCDANG SOERA, III 2656. 
GEELVINK, JOAN, I 7466. 
GEEMEN, P. VAN, I 643a. 
GEERDINK, IV 23a. 
GEIL, W. G. C., IV 7106, 711a. 
GEISSLER, J. G., IV 8486. 
GELDER, D. H. R. VAN, III 106. 
GENNEP, A. VAN, I 53a. 
GENNEP, J. L. VAN, II 55b. 
GENT, L. F. VAN, III 7476. 
GENT-DETELLE, NJONJA VAN, I 

7716. 
GERAERTS, Mr. C., Ill 642b. 
GERDES OOSTERBEEK, W. F., Ill 

4736. 
GCRJ, II 716a. 
GERHITZEN, Mr. J., I 1546. 
GERSEN, I 329a, 4456, 11 155a. 
GERTH VAN WIJK, D., II G58a. 
GEKTH VAN WIJK, K. F. E.. 

I 3396. 
GESENG (SOENAX), II 90a. 
GESKEK, VAN, I 310a. 
GESLING RUEMPEL, III 2156. 
GEUNS, JAN VAN, I 4386. 
GEUNS, M. VAN, II 362a, III 158a. 
GEVERS, Mr. P., I 773a. 
GIIAZALI, II 1676, 168a. 
GIARD, III 3416. 
GIBBS, H. D., I 4006, Ill 273a. 
GIBSON, WALTER M., II* 226. 
GILS, J. JM. VAN, IV 3706. 
GILTAY, I 4016. 
GiWOOLEN, III 59b. 
GINKEL, G. VAN, I 4466. 
GIFS, II 1086, 1096. 
GIRI KOESOEMA, HI 816a. 
GIRILAJA, I 475a, 476a. 

GJEDDE, OVE, I 5836. 
GLAVIMANS, IV 1136. 
GOBBELSCHROY, Mr. P. L. J. S. 
VAN, II 754a. 
GOBIUS, II 2016. 
GODEFFROY, J. C, III 7256. 
GODEFROI, M. H., IV 1336, 134a. 
GODONG, I 475a. 
GOEBEL, K., I 4016, III 6446. 
GOEDKOOP, J., IV 113a. 
GOEJE, Prof, DE, IV 781a. 
GOEROE SOMALAING, III 3876. 
GOESTI ABDOEL HAMIIJ, If 523.i 
GOESTI-ALIT GENTOEK, I 1096. 
GOESTI BAGOES DJILANTIK, I 
113a. 
GOESTI BOEDJONO, II 523a. 
GOESTI DJALI, III 4516. 
GOESTI DJELANTIK, I 1096, 110a. 
GOESTI (GD&) DJILANTIK I Illa, 
1126, 113a, 618a, III 1626. 
GOESTI G6D6 POETOE, II 618a. 
GOESTI MADE DJILANTIK, I 301a. 
GOESTI MAD:& RAI, I 110a. 
GOETZEE, N., Ill 212a. 
GOFFINET, IV 869a. 
GOGARTEN, E., IV 654b, 655a. 
GOGH, F. A. A. VAN, III 7476, 
748a. 
GOLIUS, Prof., II 1776. 
GOMEZ, II 3196. 
GONSALVES, IV 175a. 
GOODFELLOW, W., I 650a. 
GOODYEAR, I 436a, 4386, 7846. 
GOOR, W. B. VAN, II 72a, IV 729a, 
7306. 
Goos, PIETER, II 234a, 2356. 
GOOT, F. VAN DER, III 4736. 
GOOT, P. VAN DER, IV 102a. 
GORCUM, J. VAN, III 207a. 
GORKOM, VAN, I 403a, III 135b, 
IV 509a.. 
GORKUM, VAN, II 389a, 3896. 
GORKUM, VAN, I 613a, II 372a. 
Gos, SIMON, II 7026. 
GOSSON, DE, III 766a. 
GOSZNER, J., IV 8376. 
GOUWENAER, FR., Ill 816a. 
GRAAFF, ISAAK DE, II 235a, 2406. 
GRAAFF, S. DE, I 2876, 5768, 
II 692a, III 171a. 
GRAAFF, V. D., I 498a, II 782a, 
III 765b. 
GRAAFF, \V. J. VAN DE, I 155a. 
GRAAB'LAND, J HR., I 82a. 
GIIABENSTEIN, II 546a, III 580a. 
GRABOWSKY, I 6916, III 4936. 
GRAHE, II 3196. 
GRANPR6 MOUERE, C. A., II 55a. 
GRANT, I 357a. 
GKANVELLE FREMANTLE, 14956 
GRASHUIS, G. J., II 146a, 427«, 
4276, IV 23a, 26a. 
GRAV£, ROBERT, 1 7246, 725a. 



904 REGISTER. 

GRAY, J. E., II 7226. 
GRAY, A., IV 7636. 
GRAY BERCH, W. DE, IV 17b. 
GREEVE, J., Ill 7646. 
GREETING, IV 3496. 

GREGORIUS XVI, I 655a. 
GRENIER, JAN, I 74b, 75a. 
GREYING, P., IV 130a, GRIFFITH, I 
3976. 
GRIMM, Dr. J. W., IV 567a. 
GROENEMEIJER, A. D. J., IV 

7266. 
GROEN^VELD, D., I 154b, 
GBOENEWEGEX, J. VAN, IV 2176, 
218a. 
GROLL, III 477如 
GRONOVIUS, I 716a, IV 4a, 46. 
GRONOVIUS, II 659如 
GROOFF, J., I 655a, III 630如 
GROOT, Dr. DE, III 481a. 
GROOT, Prof, DE, I 6926, II 305a, 

306a. 
GKOOT, C. DE, I 357a, II 401a, 

4026, 405a, 852a, III 395b, IV 
353如 354G, 355a, 6636. 

GROOTHOFF, IV 3586. 
GROSKAMP & Co., I 540a. 
GROTHE, Mr. J. A., II 623a. 
GROU DU CLOS-NEUF, FRANQOIS, 

I 724a. 
GRUBAUEB, Prof. A., II 716a, 

717a. 
GKIJNS, Dr. G., I 770b. 
GRIJZEN, IV 3386. 
GUARDIOLA, II 3836. 
GUERICKE, G. N. V., Ill 2066. 
GUIGON, IV 326a. GUILLAUME, 
IV 3236, 435a. GUILLEMARD, IV 
6566. 
GVIMET, I 6926. 
GUNNING, Dr. J. G. H., I 408b, 

II 213a, 589如 IV 636a, 
7826. 

GUNKTNG, Dr. J.. W., I 489b. 
GUNNING, Prof. J. W., II 409a. 
GUNST, F., II 224b. 
GUNTHER, II 7226. 
GUNTHER VON BULTZINGSLO- 

WEN, IV 5296. 
G甘TZLAFF, II 693a. 
GIJSBEBTS, EVERT, II 2336. 

GIJSELS, III 2066, 207a. GIJZELS, II 
778a. 
HAAG, P. B., II 728a. 
HAAGE, DE. II 7816. 
HAAK, J., illj 161a. 
HAAN, G. D.； JI 235a, 2356. 
HAAN, DE, II 656, III 576a. 
HAAN, DE, III 390a en b. 
HAAN, Mr. C. DE, I 154b. 
HA AX, Dr. F. DE, I 1996, III 243a, 

345a, IV 502a, 7436, 745a. 
HAAN, Dr. DE, IIJ 374a. 
HAAN, J. S. DE, IV 1036. 
HAASE, II 722b. 
HABERLANDT, I 4016. 
HABIB ALI, II 533a. 
HABIB SEUNAGAN, III 758a. 
HACKEL, III 649a, IV 110a. (zie 

HAECKEL). 
HACKIUS, F., I 353a. 

HARDELAND, IV 493如 
HARE, ALEXANDER, I 1356, 

4956, III 533a, 804a. 
HAREN, ONNO SWIER VAN, IV 

404a/ - 
HABINGHUIZEN, J., IV 727a. 
HARMS, I 400a. 
HAROENA, I 366. 
HAROSN AR-RASJID, II 595a. 
HARREVELD, PH. VAN, IV 101a. 
HARRIES, Prof., I 4386. 
HARRISON, III 552a. 
HART, VAN DEB, 一~ 
HART, VAN DER, 
HARTEVELT, D., 
HARTHOORN, IV 
HARTING, 1 4236. 
HARTING, Prof. P., Ill 6006, 

642如 644a, 645b. 
HARTJENS, J., IV 1016. 
HARTMANN, I 625a, 7046. 
HARTOGH, I 226a, 2266. 
HARTSINCK, I 676b, IV 8I6a. 
HARTWICH, P., IV 694a. 
HASAN, II 595b, III 674a, 7956. 
HASANOE'DDIN (SOERASOWAX), 

I 474b, II 90a. 197a, IV 39a. 
HASSAN OE'D-DIN, I 62a, 3476, 
8146. 
HASSELMAN, C. J., II 81a, III 

171a, IV 755a. 
HASSELT, A. L. VAN, III 

659a, IV 234a, 5806, 
5846, 5926. 

HASSELT, Dr. A. W. M. 
IV 65a, 5526. 

HASSELT, F. J. F. VAN, I 606, I[ 
876. 

HASSELT, H. J. VAN, L 439〃. 
HASSELT, Mr. J. H., II 71<；a, 

III 7416. 
HASSELT, van, I 4456, IV (>496. 
HASTINGS, WAKREN, 1 766, 11 
756a, HI 5246. 
HAUG, E., I 777a. 
HAUS, J. F., 1 796. 
HAVART, Dr. DANIKL, II 580〃. 
HAVER DROEZE, L. F. J., JI 

6246, JV 535a. 
HAVING A, W. J., IV 4086. 
HAYE, DK LA, I. 44La, 8006. 
HAZE, J.V 501a. 
HAZEU, Dr., JL 309a, IV 5Sa, 

396a, 3966, 3976, 402如 403a. 
857a, 858a. 

If AZJCWINKEL, J. J., 1 V 101a. 
HECKLER, J 718a. 
HEDEMANN, F. W. H. V(,N, 

IV 35(5[a. 
HEECKEREN, C. 8. VAN, IV 

116a. 
HEEK, VAN, III 6036, IV 0456. 
HEEMEN, E., J. 643a. 
HEEMSKERCK, VAN, J 1106. 
HEEMSKEHK, I 66a. 
HEEMSKEEK, Mr. TIL, I 802a, 

II 694a, 7546. 
HEEHES, Prof. Mr. J. E., 11626, 

5256, 526a, 530a, III. 6426, 
IV 336a. 

HEGER, II 306a, 308a. 

HADDON, A. C., Ill 298a, 298b, 
5516, 552a. 

HADDON, Prof., Ill 8 J 2a. 
HADJI ABDOELMANAN, III 242b. 
HADJI B£N ABAIH, III 1306. 
HADJI GOESTI ADI ABDUL- 
MADJID, KESOEMA NEGARA, 

III 787a. 
HADJI HASAN, II 6136. 
HADJI ISKAK, I 1666. 
HADJI ISMAEL, II 540a. 
HADJI KASIM, I 612a. 
HADJI MISKIN, III 2796. 
HADJI MOHAMMAD SAL^H, III 

7866. 
HADJI SAMANHOEDI, III 6946, 

6956, 697如 
HADJI WASID, I 1666. 
HAECKEL, ERNST, III 413a, 

544b. (zie HACKEL). 
HAEK, Dr. H. DE, Il 996, III 

8166, IV 53a. 
HAEX, VAN, I 642b. 
HAGA, III 2076. 
HAGEN,Dr.B.,157Sb, 6916, 693a I 

7926, II 240a, 356如 6526. | 
653a, III 25a, 547a, 5476, 
548a, 548如 550a, 550如 551a, 
552b, 797a, 798a 799a, 810a, 
IV 506, 2036, 5936, 774b. 

HAGGENMACHER, C. A., II 407如 
HAGT, v. D., I 5336. 
HAIR (HAIROEN), I 100a, II 

7736, 774a, III 456如 457a, 
4576, 458a. 

HAJAM WOEROEK, I 7276, II 
1936, 1956, 196a, 229a, 6236, 
634a, IV 166, 2996, 3046. 

HAJATOEDIN SJAH POETRA COR- j 
NABEE, I 205a. 

HAKIM MOEDA, III 6806. i 
HAKIM TJI° III 6806. 
HAKSTEEN, P., IV 130a, 1306. 1 

HALBERST3DTER, I 723a. 
HALL, VAN, II 506. 
HALL, VAN, II 756b. 
HALL, C. J. J. VAN, IV 102a. I 
HALLIER, H., I 357a, 400a, i 
4006, III 7146. 
HALMA, F., Ill 645a. 
HAM, S. P., I 392a. 
HAM, P. P. H. VAN. II 618s 

6186. 
HAMEL, Prof. Mr. G. A. VAN. 

Il 362a, IV 13Ga. 
HAMER, DEN, I 569a. 
HAMID, III 822a,' 
HAMILTON, ALEXANDER, II 

680a. 
HAMY, III 548a, 5496, 552b. 
HAMZA, II 588a, 588b, 595b, 

7776, 778a, 7786, 779a. 
HAMZAH FANSOERJ, J.I 596a, 

5966. 
HANG TOEWAH, II 5066. 
HANN, Prof., Ill 56a. 
HANGMAN, III 2806. 
HANSEMANN, A. VON, I 6466. I 
HANSEN, Mevrouw, IV 324a. I 
HANSEN, AKMAUER, Il 5666. ! 
HANSSEN, PAUL, I 584b. 

III 790a. 
I 445b. 
IV 786&. 
272a. 

653a, 
582b, 



REGISTER. 905 

HEIN, ARN., Ill 7476. 
HEIM, Prof. A. R., I 6938, II 488a. 
HEIN, Dr. W., I 6936. 
HEINE, II 828a, IV 383a. 
HEININGIUS, ZACHARIAS, I 657o 
HEINZE, IV 1496. 
HEINZELMANN, N., Ill 484a. 
HELB, H., I 60a, IV 409a, 434a. 
HELBACH, II 4676. 
HELDRING, B., I 1516, II 476, 54b, 
55a. 
HELDRING, 0. G., IV 8376, 838a. 
HELDBING, E., Ill 585b, 589b, 
591a. 
HELFRICH, 0. L., I 613a, II 452a, 
508b. 
HELFFERICH, EMIL, II 58a. 
HELLENDOORN, H. J., IV 98a. 
HELLER, K. M., I 418a, II 7226. 
KELLY CHILLY PARTANY, I 7156. 
HENDRICHS & Co., Ill 5826. 
HENDRIKS, II 472a. 
HENDRIK DER NEDERLANDEN, 
PRINS, II 69a, 8386,111583a, IV 
355a, 7196. 
HENDRIK, PRINS, II 411a. 
HENNINGS, I 4016. 
HENRICI, I 3566. 
HENRY, II 319如 
HENSCHEL, Prof. A. W. E. TH., Ill 
643", 0446. 
HEPP, H. J. J.. I 1546. 
HERMANN, PAUL, I 393a. 
HERMANSZOON, WOLFEBT, III 
4606. 
HERMITE, JACQUES I 187a, II IJ a, 
457a, 777b. 
HEItMlTE D E J ONGE, JACQUES L', J 

6066. 
HERRERX, AXTONIO DE, I 436a. 
HERTOG, I 393a, 394a. 
HERWERDEX. VAN, IV 3076. 
HESKES, W. F„ IV 7126, 727a. 
W ESSE, 0.. 1J 32la. 
I(ESS EL, ( ； ERK1TSZ., II 
2336, 231a, 235a. 
HESTERMAX, Mcvr. L., IV 5098. 
HEUJIN, F. ('. VAN, IV 966. 
HEUBNicus, JUSTUS, IV 8366. 
IfKussER, C., IV 966. 
HEUTSZ, J. B. VAN, I 516, 70a, 
82a, 83a, 846, 85b, 86a, 87a, 88a, 
151a, 281a, 2816, 5276, 574a, 
8146, J. I 7a, 71b, 374a, 419a, 533
如 7056, 111 90a, 1086, IV 5b, 
2226, 518a, 829a. 
HEUVEL, VAN DEN, II 778". 
HEYLIGERS, III 30(4. 
HEYMEKINO, G., I <>43a. 
HEYNE, K,, I 403a, 111 422a, 424 
a, 523a, IV (i95a. 
HEYNEN, I 7066, 7076. 
JIEIJNJNG, J. 0., IV 728a. 
HEYTING, J., II 3896, 390a, 3906, 
391a, 
HEYTING, II. G., 11 423a. 
HICKSON, 111 714a. 
HIDAJAT, I 136a, XI 4706, 7776, 
HI 251a. 

HIEBINK, III 176. 
HILGERS, M. TH., IV 130«. 
HILST, P. VAN DER, IV 7096. 
HIRSCH, KARL, I 612,a 612b. 
HIRSCIII, II., 1446a, 4476, 457a, 
451b, 7806, II 401b, 666b, III 
263a, 401a, IV 2236, 6486. 
HIBTII, Dr. FR., II 305a, 306a. 
HISSINK, I 4556. 
HISSINK, Dr. D. J., IV 986. 
HOBOKEN EN ZONEN, A. VAN, 

III 582b. 
HOCHREUTINER, I 402a. 
HOEDT, I 7066, 7086, III 725a. 
HOEK-WILSON, Mevrouw VAN, II 

410a. 
HOEK, C. C. V. D., II 486. 
HOEKSTRA, IV 383a. 
HOEN, ('T), II 776a, III 209a, IV 

563b. 
HOEPERMANS, II 487a, III 194a, 

501a. 
HOESAIN, III 292如 
HOESAIN, II 595b, III 674a, 795a, 

795b. 
HOESAIN AL-AIDAROES(SAJJID), II 

90a. 
HOESEIN DJAJADININGRAT, Dr., 

I 736, II 587b, 588b, III 243a, 
IV 396如 

HOESEN, W. VAN, IV 131a. 
HOESIN, III 632如 
HOETINK, B., II 364a, 3646, 3656. 
HOEVELL, G. W. W. C. BARON 

VAN, I 445a, II 3066, 3076, 
309a, IV 366b, 8466. 

HOEVEN, VAN DER, HI 7246. 
HOEZOO, II 7G0a, IV 8506. 
HOFLAND, I 43G6. 
HOFFMAN, II 4676. 
HOFFMANN, B., II 7226. 
HOFFMANN, Prof. J. J., Ill 755a. 
HOFMANN, Dr., I 4386, II 44Gb. 
HOFMANN, F. C., II 321«. 
HOOENDORP, VAN, I 238a. 
HOGENDORP, BARON W. VAN, 

IV 720a, 7206. 
IlOIlENDORFF, J. A. BARON VAN, 

II 2036, 204a, III 186a. 
HOHENI.OHE-SCHILLINGFURST, II 

91a. 
HOLLAR, W., II 2356. 
IIOLF.HUNO, I 400a. 
HOLMES, E. M., I 772a. 
HOLSMAN, IV 869a. 
HOLSTEYN, H 617a. 
HOMAN VAN DEB HEIDE, J., I 
289b, IV 727a. 
HOM BRACHT, VON, I 579a. 
HOMUKON, I 3946. 
HOMEIN, DIOGO, IV 176. 
HONDIUS, Il 2336, 2356. HONING, 
J. A., IV 99«, 996. HOOFT, I 
355a, 558a 
HOOGENDIJK, W. en J., IV 112a. 
HOOGEVEEN, H. J., II 556. 
HOOOIIE, ROMEIN DE, II 94a. 
HOOGLAXDT EN CO., II 1286. 
HOOIJMAN, DS., IV 299如 3046. 

HOOKER, Sir WILLIAM J., 1 7836., 
IV 694a. 

HOOKER, J. D., I 395b, 398如 IV 
6646. 

HOOLA VAN NOOTEN, BERTHA, 
I 3976. 

HOOP, Mr. J. C. v. D., II 754a. 
HOOPER, J. Ill 4226, IV 861«. 
HOOBENS VAN HEYNINGEN, C. 

E., Ill 767a. 
HOORN, VAN, I 812b, II 4653. 
HOOY, L., IV 136a. 
HOOYER, D. G., II 301a, 4236, 424a. 
HooYER, G. B., Ill 591a. 
HOOYMAK, J., I 773a. 
HOPFFER, II 7226. 
HORNAY, FRANCISCO, III 4536. 
HORNER, L., Ill 105. 
HORSBURGH, II 241a. 
HORST, Dr. D. W., I 446b. 
HORSTING, IV 436a. 
HOSE, III 5486. 
HOTZ, W., I 446a, 447如 • 
HOUSTON, WALLER, I 184a. 
HOUTEN, Mr. VAN, I 575a, II 3906, 

3956. 
HOUTEN, C. J. VAN, I 4336. 
HOUTEN, P. J. VAN II 4096. 
HOUTEN (Kapt.), VAN, 11468b. 
HOUTEN, IT. G. VAN, IV 7236. 
HOUVEN, .H. C. VAX DER, II 
55a. 
HOUWINK, II 353a, IV 641a, 6426. 
MOVIG, P., I 446a, Sila, II 
I 843如 IV 8016, 860a. 
'HOWARD, II 3226. 

、HUBBARDT, A. H., I 643a. 
| HUBERT, M. J., IV 499a. 
HUBERWALD, Dr. C. J. H., Ill 597a. 
HUBRECHT, Dr. H. F. R., II 1556. 
HUCHT, VAN DER, III 5076. 
HUE, I 401a. 
HUET, Dr. J. L'ANGE, II 1116. 
HUETING, A., IV 848a. 
HUGES, J., IV 99如 
HUGUENIN, O., II 402a, 666如 852a. 
HUIZER, S. L., Ill 161a. 
HULLEBROEK, EMIEL, II 834a. 
HULSEW£, W. N.» IV 7106, 711a 
HULSHOFF POL., Dr. D. J., I 7706, II 
447a. 
HULST VAN KEULEN (Wecluwe), 

II 241a, 2416. 
HULSTEYN, VAN, II 4676. 
HUMBOLDT, ALEX, VON, I 275b 

II 2246, 319a, 3356, III 51a. 
I HUMBOLDT, W. VON, II 290a, HI 

5496. 
i HUMME, I 271a. 
HUNGER, FL. W. F., II 3996, IV 986, 

635a. 
HUNTER, W., IV 498a. 
HURT, H 2666. 
HUSKUS KOOPMAN, I 109a. 
HUYCH, ALLARDT, II 234a. 
HUURKAMP BOEKEN, 11 4524. 



906 REGISTER. 

HUXLEY, III 5446. 
HUYSER, II 3836. 
HUYSEB, III 524a. 
HUYSMANS, III 767a. 
HIJMANS VAN ANROOY, III 7646. 
IBN BATTOETAH, Hl 68b, III 4936. 
IBN CHORDADHBEH, II 772a. 
I BN-HAD J AR, II IGocr. 
IBRAHIM, III 6326. 
IBRAHIM IBN MAULANA ISRAIL, 

II 197a. 
I MAKALAOE HOESAIN BIN IDRIES 

KRAENG LEMBANG- PARANG, I 
815a. 

ICKE, H., Ill 236. 
IDA MADE RAI, I 1106. 
IDENBURG, A. W. F., I 432a. 

489如 575a, 8146, II 419a. 754b, 
III 170o, 172a, 1736, IV 136b, 
4966, 617如 6226. 

.IMAN SOEWANGSA, II 588a. 
IMPEY, SIR E., II 756a. 
INGALAGA, I 6106. 
INNOCENTIUS X, II 3186. 
ISA, II 595a. 
ISKANDAR MOEDA, III 461 如 

IV 216b. 
ISKANDER DZOE'L-KARNAIN, II 

595b. 
I-TSING, I 321a. 
JAAGER, B. B. DE,IV 579a,579b. 
JACOBS, (Adj. Ondoff.) N., I 4526. 
JACOBS, II 1146. 
JACOBS, Dr., Ill 437a, IV 581a. 
JACOBSEN, ADRIA AN, I 6906, 7066. 
JACOBSON, I 654a, 795a, III 1386. 
JACOBSON, J. J. L. L., IV 326a. 
JACOBSON, EDW., II 712b, 716a, 

III 741b. 
JACOBSON EN ZN., LEONARD, II 384a. 
JACOBSZ, WILLEM, IV 349a. 
JAGER, DE, III 5255. 
JALIXK, I 4716, II 4746. 
JANSE, Prof. Dr. J. M., Ill 45b. 424a, 

6606. 
JANSEN, (Res.) A. J. F., Ill 44a, 602& 

IV 8416, 8426. 
JANSEN, ABENT, II 936. 
JANSEN, M. A., Ill 787a. 
JANSEN, M. H., Ill 59a, IV 535b, 

7246. 
JANSEN, I 408a. 
JANSEN, Ir. P. J., 1 8106, II 400b, III 

775a. 
JANSEN, P. W., I 580a. 
JANSSEN, A., II 407a. 
JANSSEN, Dr. C. W., II 157a. j 
JANSSEN VAN RAAY, H. L.,: 

I 2966, IV 726a. 
JANSSONIUS, II 235b. 
JANSSONIUS, Dr. H. H., I 402b, 

II 108b, III 423房 IV 695a. 
JANSZ., HARSIEN en MARTEN, 

II 233b. 

JANSZ, P., IV S51a. 
JANSZ, WILLEM, I 62a, II 297a, 

506a. 
JAsA. DI POERA I, II, III, II 590a. 
JASPER, J. E.. II 249a, 4886, 

III mb, 4186, 419a, 4196, 
4S9a, 490a, 492a, IV 10a, 
6956. 

JEEKEL, II 4676. 
JELLESMA, E. J., II 7016, 760a, 

IV 8496, 850a. 
JENNER, E., IV 498a. 
JENSEN, HJ., IV 102b, 103a, 103b, 

231a. 
JESSEN TRAIL EN CO., II 196. 
JENNE, LE, IV 1136. 
JEZID, III 795a. 
JOAO, D., I 174a. 
JOEKES, 6866. 
JOESOEF, II 5886. 
JOHANSEN, IV 383a. 
JOHNSON, CHARLES, I 415a. 
JOHNSTON, I 7266. 
JOHR, II 468a. 
JOLLE, Mevr. LE (later mevr. v. 

VOLLENHOVEN) IV 8386, 852a 
JONG VAN ROODENBURGH, DE, IV 

112a. 
JONG SCHOUWENBURG, H. J. DE, II 

407a. 
JONGE, Jhr. J. C. DE, II 2216. 
JONGE, DE, III 415b, 532如 IV 386. 
JONGH, Ir. A. C. DE, IV 3586. 
JONGH, Ir. C. A. DE, IV 871a. 
JONGH, A. A. DE, III 166a. 
JONGH, G. J. DE, II Gib, 70a, 72a, 

726, 73a, 736, 74b, IV 7306. 
JONGH HZN., D. DE, IV 3596. 
JONGKIND, JOHANNES, IV 70()a. 
JONKER, H. J. W., II 402a. 
JONKER, Dr., Ill 188a. 
JORGE, D., Ill 410a. 
JOUBIN, M. J., II 4356. 
JOUSTRA, M., I 177a, III 769a, 

IV 185如 3836. 
JUCH, II 4676. 
JUMEL, II 4636. 
JUNIUS VAN HEMERT, D. A. J., IV 

134a. 
JUSSIEU, J. DE, II 319a. 
JUYNBOLL, Prof. Mr. TH. W., I V 

456如 457b. 
JUYNBOLL, Dr. H. H., 11 249a, 488

如 7156, III 188a, 2016, IV 
398a, 399如 4016, 4036. 

KAA,VAN DEB, EN HASTE,II 20a. 
KAARTEKOE, MlNNE 
W1LLEMSZ. 

I 75b, III 4616. 
KAATHOVEN, J. VAN, J JI 780a. 
KAHAR (HADJI), 1 6746. 
KAISER, Prof., IV 432a. 
KAJITJIL GAPI BAGOENO, IV 320a. 
KAITJILI MANSOER, I 205a. 
KAKIALI, II 778a, 7786. 
KAKI AY, MARCUS, HI 360a. 

KALAJALANG, I 165a. 
KALAMATA, II 7796, 780a, III 

822a. 
KALFF, IV 63cz. 
KALI MALIKON ADE. II 722a. 
KALSHOVEN, III 710a. 
KAM, Dr. N. AL. IV 433b. 
KAM, J., I 660a, 6606, IV 8406, 

849a. 
KAMERLING, IV 1746. 
KAMPAB. Ill 764a. 
KAMPBEL, CH., IV 498a. 
KAMPEN, VAN, I 6826, 7016. 
KAMPFER, III 156a. 
KAMPHUIS, JOH., IV 404a. 
KAMPHUIS (Kapt.), II 472a. 
KAN, I 775a. 
KANOMAN, I 476b. 
KAPPEYNE, II 694a. 
KARACSON, VON, IV G446. 
KARAENG-BORONG, I 3256. 
KAREL I, I 6736. Ill 557b. KAREL 
II, II 3186. 
KAREL V, III 407a, 649a. 
KAREL VI (KEIZER), IV 868a, 

868b. 
KARSTEN, G., I 399a, 4016, 402a, 

818a. 
KARSTEN, E. H., IV 731a. 
KARSTEN, H., II 319a. 
KARTAWIDJAJA, I 475a. 
KASIM, II 64a. 
KASSEL, EUGENE, I 269b, II 540a. 
KASTELEYN, J. S. C., II 3646, 

3656, IV 99b. 
KATE, Dr. HERMAN T. C. TEN, J 

455a, 496a, 688b, 774a, II 
7596, III 495如 545a, 545b, 
548如 549a, 5496, 551a, 552b, 
IV 59a, 61a. 

KATS, IV 55Ga. 
KAYSER, I 722a, 122b, 723a, IL 

1126, U3a, 1136, 114a. 
KEANE, II 6526, III 136, 5446, 

549a, 5496, 550a. 
KSDJOERON ABOQ, I 7296. 
KCPJOERON BED£N, I 7296. 
KeDJOERdN LINGGO VAN 

DOROT I 730a. 
KEEFE EN CO., O', JI G74a. 
KEELING, I 4956. 
KEBR, II 468a. 
KELLEN, PJL VAN DEH, III 7196. 
KELLER, I 747a, II 1036. 
KILLING, J. F., J 430a. 
KELVIN, LORD, IV 811a. 
KEMING EN ZOON, IV 562a. 
KEMM EKLING, II. 403a, IV 642a, 

6516. 
KEMP, P. 11. VAN DEK, I 2386, IV 

8666. 
KEMP, Dr. VAN DEK, IV 837a 
KEMPEN, C. J. VAN, II 3626. 
KEN ANGROK, If 195a. 
KENT, W., Ill 4226, IV 861a. 
KEIIBEBT, II 727a. 
KERKHOVEN, A. R. W., II4076. 
KEHKWIJK, VAN, II 237a. 
KERKWIJK, J. J. VAN, III 255a. 



REGISTER. 907 

KERR, IV 1116. 
KCRTANAGARZX, II 195a, 1956, 

739a, 740a, III 197a, 1976. 
KeRTARaDJASA, II 1956, 634a. 
KCRTAWIDJAJA, II 196a. 
KESSLER, AUG. J. B., Ill 398a, 398

如 
KETTEN, (FA. GEBR.) IV 449如 

KETJEN, III 55la. 
KEUCHENIUS, IV 97a. 
KEUDJROE面N BALE, III 7576. 
KEUDJROEEN DOEL寸，IV 3886. 
KEUDJROEEN IBRAHIM, II 452a 
KEUDJROEEN KOEALA, III 7576. 
KEUDJROEEN SAMPAN, III 7576, 

IV 792a. 
KEUDJROEEN TAX DI, III 757b, IV 

7916. 
KEULEN, VAN, II 234b, 235a, 

2356, 2406, 2416, 242a. 
KEULEN, JOHANNES VAN, II 235a, 

IV 507b. 
KKULEN, GERARD VAN, II 2406. 
KEULEN, ERNEST VAN, II 284a. 
KEULTJES, III 10b. 
KEUTJII产 SEUMAN, I 87b, 88a, 

886： 
KEUTJHI。SJECH, I 88a. 
KEYSER, PIETER DIRCKSZ., Ill 

417a, 418a. 
KEYT, III 5b. 
KEIJZER, Prof. Dr. S., TV 3036, 

5076. 
KEIJZER, H. J., IV 3016. 
Ki DJAKA TINGKIR, alias MAS I< A 

RE BET, III 2446, 245a. 
Ki Geof: PA MANAHAN, III 204«. 
Ki GeDf: SELA, III 204a. 
KIELSTRA, Mr. J. C., I lb, 4896, Il 

4266. 
KiEWIET DE JOXGE, Dr. G. W., 

I 7706. 
Kif.iAAX. Il 488", IV 2776. 
Ki MALA MA T ERBIL 色，III 
822a. 
KE;, I 10U", 4006. 
KING, II 6176. 
KINO, DS., I \' 852如 
KnistJi, J J 7226. 
K iTASATO, 111 390a. 
KJAJII UAOAP I-OETIIJ, 1 V 3046. 
K.jAHI KATOEMANGGOENGAN, 

II 536a, 740"，. 
KIAIII TAP A, J1 204a. 
K.j A HI TOEM E5GG0EN0 ALt- DI 

POERO, I 6246. 
KJ Aj AOSNO S〈LA, III 737a. 
KJAI GCD6, 1 ()106. 
KJ A( KOELOER (LOEHOER), I 

4706. 
KJAI MADJA, I 603a, II 465a. K i.A 

ERBOUT, 1 675a. 
K J,AZINGA, I). M., 111 Id!a. KLEI 

AN, I 7066, 7086. 
KLEJNTJJCS, Prof. MH. PH., I 5316, 

6306, 8136, III 1736, IV 5286. 
KJ.EIWEG DE ZWAAN, Dr., I 7706, 
II 0536, 7406, 741a, 743如 III 24a, 
24b, 25a, 548如 550a, 550如 551a, 
553a. 

KLERCK, Jhr., I 802a. 
KLEYN, J. H., I 772b. 
KLINK, FL. L., IV 996. 
KLOES, J. v. D., I 446«. 
KLOPPENBURG, Mevr. VAN, I 

7716. 
KLOPROGGE, JAN, IV 498a. 
KLUPPEL, I 7066, II 604a. 
KNEBEL, J., I 604a, II 87a, 590a, 

III 194a, IV 271a. 
KNIPHORST, J. H. I?. E., IV 826a. 
KNOERLE, I 271a, 3846. 
KNOEST, IV 743<z. 
KNUTTEL, 5696. 
KOBUS, J. D., IV 996, 100a, 1006, 

101a. 
KOCK, III 548b, 5516, 5.52如 
KOCK, Dr. A. C. DE. I 650a. 
KOENEN, TILLY, IV 406a. 
KOENING, II 4686. 
KOESOEMO JOEDO, II 47b. KOETI, 
II 1956. 
KOETOI, IV 763d. 
KOHLBRUGGE, Dr. J. H. F., I 5566, 

787a, Ill 58a. 294b, 5486, 5496, 
5526, IV 305a, 3056, 499a, 
500a, 862b. 

KOHLER, II 1226. 
KOHLER, G. M., I ~Sb, II 520b, 

521a. 
KOL, H. VAN, I 432a, 5766, 

III 210a, IV 6996. 
KOLANO MAD^HE, I 2046. 
KOLANO MOLOMA TJEJA, III 822a. 
KOLFF, 11 4366. 
KOLFF en WITKAMP, II 384a. 
KOMOROWICZ, VON, III 673a, 

IV 656“. 
KONING KNIJFF, J. DE, I 446a, 

452a, 454b, II 429a. 
KONINGSBERGER, Dr. J. C., II 

756, in 187a, 425a, 4256, 580a, 
IV 421a, 438a, 595a, 5956, 
8646. 

KOOPS, I 579a. 
KOORDERS, Dr. S. II., II 1086, 

615a, 766a, III 2266, 422a, 423
如 6526, 653a, 782b, 814a, J.V 
5456. 655a, 6556, 6946, 695a, 
7786. 

KOOHEMAN, [ 3246, 325a, 3266, 
329a. 

KOPERBERG, M., I 446a, 448a, 
4486, 451a, 8106, 111 4646, 
0306. 

KOPPKN, IV 8066, 808a. 
KORNICKE, Prof. Dr. F., Ill 6496, 

6506, 651a. 
KOBTHALS, P. W., Ill I Ofc. 
KORTENHOUT VAN DEB SLUIJS, IV 

708a. 
KOSMAS INDIKOPLEUSTES, II 

4566. 
KRAAL, II 4726. 
KHAAYENIIOFF, I 78«. 
KRAENG ALLOE, I 815a. 
KRAENG BONTO-BONTO, I ]68a, 

IT 4726. 
KRAENG GALESO(E)NG, I 533a, 11 

1986. 

KRAJEXBRIXK, J. A., IV 712a, 
7126. 

KRAMA DJAJA ADIXCGARA, II 
634a. 

KRAMERS, J. G., IV 996, 100a. 
KRANENDONK, I 405a. 
KRAPJAK, III 204a. 
KRAUS, Prof. Dr. J., II676, 70a, 

72a, 72b, 73a, 736, 746, IV 41a, 
7306. 

KRAUSE, Dr. RUD., Ill 7256. 
KREEMER, J. E., I 774b, III 7756, 

IV 3036, 304a, 306a, 307a, 
3076, 861a, 8626. 

KREEMER, IV 456. 
KREMER, II 604a. 
KRCSJXA, IV 15a. 
KREIJENBERO, E. F. G., I 412a. 
KROEF, A. J., Ill 621a. 
KROESEN, II 468b, 4726, IV 533a, 

533b. 
KROESEN, F. J., I 613a. 
KROESEN, R. H., I 1416, 6126, 

613a. 
KROESEN, J. A., I 1766, 698a, 

II 785b. 
KROESEN, T. C. J., IV 7236. 
KROLL, IV 350a. 
KROM, Dr. N. J., I 383如 II 3256, 

4846, 487b, III 194a, 2016, 
2156, 429a, IV 15a, 156. 

KROM (Contr.), I 613a. 
KROON (Kapt.), I 452a. 
KROON, A. W., II 2266. 
KROMHOUT, J. H., IV 535a. 
KROGER, W., IV 996, 100a, 1006. 
KRUMBECK, I 7786. 
KRUMMEL, O., I 97a, IV 8046, 

8086. 
KRUSEMAN, J. D., I 1466, II 

420a, III 1745. 
KRUSEMAN, C., Ill 2126, 531b. 
KRUYFF, DE, I 4026. 
KRIHJS, IV 535a. 
KRUYT, Dr. A. C., I 1006, 429a, 

4456, 447a, 455a, 456a, 4566, 
457a, 4576, II 430b, 5836, 610b, 
612a, 683a, 760a, 7S6a, 
III 73a, 427a, 464b, IV 45b, 
58a, 63a, 8466. 

KRUIJT, A., IV 542a. 
KRUIJT, J. A., Ill 5846. 
KUBLAI CHAN, II 195a. 
KUENEN. Dr. Ill 3906. 
KUHN, I 401a. 
KUHNE, L., II 690b. 
KuUR. E. L. M., II 4306. 
KUKENTHAL, II 4546, III 7146, 

IV 865a. 
KUNEMAN, Mr. IL, I 297a, 825a, IL 

78a. 
KUNERT, Dr. 1 4136. 
KUNTZE, O.. II 318a. 
KUYPER, Dr. H. P., II 2866, III 

6496. 
KUYPER, Mr. C. E., I 222a. 
KUYPER, I 4886. 
KWAN TI (KWAN Ytr), II 332a. 
KWAN YIN, II 3316. 



908 REGISTER. 

LA OENROE, II 4736. 
LA PATAOE, IV 265G. 
LA PAWOWONI KRAENG SEGERI, I 

3486. 
LA ROEMPANG, IV 265a. 
LA SINBANG, I 96. 
LAAN, VAN DER, III 266a. 
LAB AT, (Pdre), IV 177a. 
LACL£, H. N., I 773a. 
LACOMBL^, E. IV 7866. 
LAEMLING, II 468a. 
LACING TOBIAS, P. F., I 80a. 
LAHURE, DE, IV 869a. 
LAKERVELD, A. VAN, IV 716a, 

717a. 
LAKSJMANA, III 5346. 
LAM, J. D., II 777a, III 55Sa. 
LAMBRECHTSEN VAN RITHEM, C. 

L. M., IV 7306. 
LAMMINGA, A. G., IV 7266. 
LAMMLETH, J. K. D., IV 114a. 

1146. 
LAMOTIUS, JOHANNES, I 75b, III 

4616. 
LAMPONG, II 514a, 518a. 
LANCASTER, I 746, 672a, III 460a. 
LANGE, G. A. DE, I 626a, IV 4076, 

4326. 
LANGE, S. K. DE, I 626a, IV 4076, 

432a, 432b, 433a. 
LANGE, I 611a, II 6176. 
LANGE& CO., I 643a. 
LANGE, DE, (Zend.), I 445a, IH 

730a. 
LANGE, DE, (Insp.), Ill 531a. 
LANGENBEKG KOOL, III 510b. 
LANGGUTH STEUERWALD, L. 

G., IV 101a. 
LAO TSZ., I 483a. 
LAOS, II 231a. 
LABA WOEDOE, II 535b. 
LARDY, I 827a. 
LAEIVE, W. J., II 440a. 
LARGES, S. DE, IV 503b. 
LASO. BARTHOLOMEO, II 233a, 

233b, III 415b, 448b. 
LAST, Mr. T. T. L. U., Ill 444a, IV 

1356. 
LAUBACH, I 399a. 
LAURENS, JACOBSZ., II 233a. 
LACTERBACH, C., I 400a. LAVAL, 
FRANCOIS PYRARD DE, 

I 724a, IV 19a. 
LAVERAN, A., II 650a. 
LA WICK VAN PABST, VAN, IV 579a. 
LA WICK, VAN, II 246b. 
LE MSME, III 236b. 
LEBRET, G., I 8176. 
LEDEBOEH, Ir. IV 406. 
LEDEBOER, Dr., I 784a, II4466. 
LEEFMANS, S,, IV 1026. 
LEEMANS, W. F., IV 41a, 725a. 
LEENT, VAN, II 652b, III 547a. 
LEEBSUM, P. VAN, II 323a, 410a. 
LEEUW, AEENT MARTSZ. DE, II 

234a. 
LEEUWEN, VAN, III 213a. 
LEEUWENHOEK, 1 491a. 

LEFEVRE, J. J., I 4466, II 683a. 
LEG GER , I 452a. 
LEHMANN, I 691 如 
LEICESTER, I 499a. 
LEKKERKERKER, C., IV 185a. 
LELEWEL, II 230a, 231a. 
LELIATO, II 7776, 778a. 
LEMAH ABANG, S.TECH, II 896. 
LEMAIRE, IZAAK, I 5006. 
LEME, ENRIQUE, I 165a. 
LEMPKE, J. B., Ill 2115. 
LENOX, II 231a. 
LENS, II 6666. 
LENS En BERGSMA. I 540a. 
LENTING, DS., II 5646. 
LENTING, I 669a, II 1106, 693a. 
LEON, IV 63a. 
LESCHENZVULT DE LA TOUR, I 

394a, 395A 
LESSON, I 394a, 3946. 
LESSON, A., II 6526, III 549a, 

550b. 
LESSON, R. P., II 6526, III 5506 
LETT, A., II 711a, IV 846a. 
LEUCKART, III 14a. 
LEUR, III 482a. 
LEVERT & Co., H. E., IV 116a. 
LEWIN, L., Ill 520a, 7906. 
LEWIS, II 155a. 
LEYDEN, VAN, III 786a. 
LEYDIE MELVILLE H. L., I 

604a. 
LEYEL, WILLEM, I 584b. 
LIEBERT, II 852a. 
LIEFRINCK, F. A., I 1116, 112a, 

12G6, 2386, 822a, 824a, fl 
247a, III 5256, 658b. 

LIEFRINCK, J. H., Ill 525b, 
699b. 

Li ER, R. J. VAN, IV 860a. 
LIGHT, FR., 1 766, 6766. 
LIGTVOET, I 4456, IV 9a. 
LIMBURG STIRUM, Mr. J. P. 

GRAAF VAN, I 8146. 
LIMBURG STIRUM, L. GRAAF 

VAN, II 101a. 
LIMBURG STIRUM, O. J. H. 

GRAAF VAN, II 390a, III 5226. 
LINDEN, V. D., IV. 26a. 
LINDEN, M. L. M. VAN DER, 

IV 6996. 
LING ROTH, H., Ill 4186, 551a, 

653a, IV 258a, 258如 2866, 
657a. 

LINNAEUS, III、337a, 544a, 
642a, 644如 649a. 

LINN£, II 3186, 319a. 
LIOE NGIE, I 163a. 
LIOE A-SIN, II 426a. 
LIOE SIUN, II 305b, 306a, 307a. 
LION, Mr. J., Ill 5686, IV 136a. 
LION, H. J., II 1106. 
LION CACHET, II 4886. 
LION CACHET, DS., IV 851a. 
LIONEL MARIE, II 625a. 
LIPPS, THEODOR, II 482a. 
LISER DE MORSAIN, DE, IV 869a. 
LITH, A. VAN, IV 435a. 
LOBB, THOS., I 783b. 
LOBRY DE BRUYN, A. Jf. H., 

IV 996. 

LODERUS, L., I 6426. 
LODEWIJKS, J. A., IV 103a, 

231a. 
LODEWLTCKSZ., WILLEM. II 

2296, 233a, 233b, III 415如 
IV 16a. 

I LODEWIJK NAPOLEON, I 4986, 
i 666b, 817b, II186,414a, 753如 

III 5a, 523b, 581a, IV 173a 
| LOEBJIB JR., J. A., I 201«. 

690a, II 2486, 249a, 480a, 
482如 4886, 4928. 

LOEHOE, II 778a, 7786. 
LOEKMAX, II 595a. 
LOEMIMOE'OET (LUMIMU'UT), JI 

88a, 735a. 
LOENEN. VAN, I 3486, II 4726. 
LOERAII Dm AM, III 2806. 
LOEBAH DAWELINGI, I 624b. 
LOEROE SATOE, II 5206. 
LOGAN, III 548a. 
LOGEMAN, F. H. W., Ill 4186. 
LOGHEM, Dr. VAN, III 390a, IV 

5966. 
LOHR JR., C. P., II 55b. 
LOHR, J. A., II 408a. 
LONS, III 501a. 
LOOKEREX CAMPAGXE, VAN, 

III 6636. 
LOON, VAN, I 776. 
Loos, Dr. D. DE, II 410a. 
LOOSDRECHT, VAN DE, IV 847". 
! LOPEZ DE CANIZARES, DOX 

JUAN, II 3186. 
I LOPO HOMEM, II 2296, 2326. 
:LOPO SEQUIERA, II 229a, 
i LORENTZ, I 4416, II 445a. 0306, 

IV 780a. 
■ LORIA, I 693a. 
；LOTSY, J. P., I 4016, II 323a. 
! LOTSY, Mr. J. S., II 75P/. 
I LOUDON, Mr. A., II 325", 62 b/. 
I LOULATA, I. 47La. 
i LOUREIRO, III 650a. 
LOUTER, Prof. Mr. J. DJ;. I 

8136, If! 1696, IV 5286. 
I LOVINK, Dr. H. J., Ill ■12.?，, 

IV 95a. 
Low, HI 597«. 
LUBBERS, 111 5486. 
LUCAS, I 6766. 
I LiiDEKING, Dr. E. \V. A., I 
) 7706, HI 656, 300«, 3606, 

409a, 725a. 
I LunovICA DE JJARTHEMA, JI 

4566. 
i LUGO, JUAN DE, 11 318/>. 
| LUSCHAN, VON, Uf. 552a, 5526. 
LUTZOW, IV 744a. 
Lu5：KEN, HI 212a. 
LUYPEN, E.村.，I 6556, 656a. 
Lu ZAC, 1 424". 
I LYDEKKER, TH 5446. 
I LIJELL, IV 6646. 
LYKLES, Dr. 8., II 4466. 
LIJNDEN VAN SANDENBCIU；. 

GRAAF VA\, I 802a. 
Luox, IV 864a. 
LYONNET, J. 7436. 
MA HOEAN, Jll 7I：>, 



REGISTER. 909 

MA YUEN, II 305a. 
MAAN, G., I 447a. 
MAANEN, VAN, II 3836. 
MAANEN, VAN, EN CO., I 536b, 
II 1586. 
MAAS, J. G. J., IV 966. 
MAAS GOA, IV 106. 
MAASS, ALFRED, II 240a, III 
7666, IV 185w. 
MAATEN, VAN DEB, I 856, 7296. 
MAC GILLAVRY, I 77a, 6676, 
III 24Gb, IV 220b, 441a. 
MAC GREGOR, W., I 400a, 720a, 
IV 4206. 
MAC-IVOR, II 321a. 
MAC QUOID DAVIDSON EN CO., 1 
155a. 
MACAULAY, III 5245. 
MACCLUER, III 34a. 
AIACKAY. IV 1416, 142c. 
MACKAY, MR. ，E. BARON, I 
488b, II 311a, 754b. 
MACKERTICH, STEPH ANUS, II 
20a. 
MACKENZIE, I 3Gb, 648a, 773b. 
MACLAINE WATSON & Co., 1 
541a, J V 114b. 
MACLAY, III 298a, 5516. 
MACLEAR, I 4906. 
MADJAPAHIT, 11. 518a. 
MADJIRA, II 7786, 779a, 779b, 
780(i, III 822a. 
MAELSON, FRANQOIS, li 5866. 
MAENGKOM, T. R., I 4466, II 
786a. 
MAKRTEXS, JAN, I 657a. 
MAESEVCK, C. VAN, III 245a. 
MAGAPAKANG, 11 4736. 
MAGDALENA, AUG. DE, . 6546. 
MAGJCLLAAX, FERN A 6 DE, 1 

I(586, 3566, Il 180a, 232a, 
4566, 111 15(ia. IV 47a, 476. 
31 AGGIOLO, 11 232a. 
AL-MAHALLI, 11. 437a： 
MAHA RAD J \ A u E, J I. 739a. 
MAHAKADJA DEPANC, 1.1 739a. 
.MAJIARA D.J \ DI RADJA, II 739a. 
MAHARAnJA SOEJ.TAX, II 376a. 
MAHLEH. J'L, 11 7686. 
ALXHMOED, J11 617a. 
M MIMUED, S(：I.TA5, 11L 
6196, (>20<z. 
MAH.MOEIJ MAIIOEDI5, I 6!06. M 
A Ji MO EI> MOETHAFAII SJAH. 
Ill 5976, 6206, 62 J a. 

SJAH, 11. 2886. 
MABMOED SJAH 1, 111 
MAUI：, III. 449a. 
MAIER, P. J., JI 428如 759a. 
I\ 597a. 
AIAIMOEN, 11 5706, 5946. 

LE, I :}()a, 11 1806, HI 
599a, J V 8(i8a. 
MAJOR, IV .116a. 
AIAKHDOE.M I BKAH1M, I. 
346(4. MALCOLM WATSON, 1 
788". 
MA'LDIN AMSJAH SJAH, II 1496. 
MALIK I BKAHIM, 11 1966, 197a, 
570a, IV 17a. 
MAMM BASA (T. I MAM), 
1112466. 

MALTEBRUN, IV 20a. 
MAN, C. J. DE, II 486. 
MAN, J. G. DE, III 645a. 
MANDARSAII (MANDARSJAH), II 

467a, 779a, 7796, III 822a. 
MANGKOE ADININGRAT, III 276a. 
.MANGKOE BOEMI, II 135a, 2036, 

2076, 465a. 
MANGKOE BOEWANX II, II 464b. 
MANGKOE NCGARI, II 464如 
MANGKOE NCGARA, II 521a. 
MANGKOE NCGARA I, II 563a, 

5636. 
MANGKOE. NCGARA V, IV 402a. 
MANGKOERAT I, I 475b, III 204a, 

204b, IV 302a. 
MANGKOERAT II, III 204a, 216a. 
MANUK, GAVOBK. II 20a. 
MANDT, Dr., I 413a. 
MANILLA, II 7796, 780a. 
MANSON, PATRICK, II 112b. 
MANSVELD, III 2b. 
MANSVELT, J. P. VAN, IV 720a. 
MANTEGAZZA, Prof. P., I 6916. 
MANUEL I, IV 176. 
MANUEL INCRA MAMANI, Il 5436. 
MARAT, TIMOTHEUS, II 61a. 
MARCEL DEVIC, M. L., Ill 670a. 
MARCI, C. E., Ill 211b. 
MAKCO POLO, II 1686, 2286, 230b, 

23la, 2316, 233a, III 4016. IV 
18a. 

MARDOEKI, I 1666. 
MARETT, III 499a. 
MARG AD ANT, Mr., I 8136, 111 

1736, 5795, IV 528b. 
MARIN us, 11 228a. 
MARKHAM, C. R., II 3236. 
MARLE, V. J. VAN, I 4466, 4606, 

461a, IV 410a. 
MARMELSTEIN, A. F., II 55b. 
MARMONTEL, Il 100a. 
MAROENDOE, II 786a, 7866. 
MARTAWIDJAJA, I 475a, 476a. 
MARTENS, E. VON, II 529a, 722b, 

III 645% IV 68a, 6656. 
MARTIN, Prof. K., I 337a, 3396, 

445a, 446a, 4686, 776a, 7766, 
778b, 7796, II 226a, III 23a, 
496a, 545b, 548b, 553a, 6006, 
IV 7316. 

MARTSZ., A., III 558a. 
MAS I)ERIK, 1 L66a. 
MAS DI AD, 1 166". 
MAS GRENDI, J L 203a. 
MAS PIRNOAOIE, IV7 6956. 
MAS SAJJID, II 2U36, 204a. 
MAS WAI DIN SOEDIHA OESADA, I 

3216. 
! MASEIJCK, CORNELIS VAN, II 

2916. 
I MASOEDI, 11 772a. 
I MASSAKT, 1 402a. 
MATELIEF DE JONGE, C., 1 
I 607a, 736a, Il 233b, 7756, :1JI. 
209a, 449b, 461a, 617a, 

IV 3156, 3176, 321a, 334a, 
5636. 

MATHERS, JOHANNES, II 20a. 
MATJAN WOELOE, II 2006. 
MATSCHIE, II 693如 
MATTHES, Dr. B. F., Ill 326. 

IV 55b, 59a, 62a, 626. 
MATTHTJSSEN, I 4456. MAULANA 

HASANOEDDTN, III 
204加 IV 38a. 

MAULANA ISHAK, II 1966. 
MAULANA MALIK IBRAHIM, I 

819a. 
MAULANA MALIKI, III 363a. 
MAULET, P., Ill 212a. 
MZIULIWARMADEWA, II 739a. 
MAURITS (PRINS), I 500a, 5006, 
5116, III 209a, IV 1586. 
MAURY, II 6526, III 551a. 
MAYER, L. TH., Ill 648b, 6576, 

658a. 
MAYOR, J. F. F., I 109a. 
MAYR, G. L., II 726a. 
MAZARIN, II 3186. 
MAZEL, E., Ill 2076. 
Me. CALL THEAL, III 578a. 
Me. CLALLAN, JOHN, II 226. 
Me. DOUG ALL, III 5486. 
Me. FARLANE, I 720a. 
MECHEL, VON, IV 3836. 
MECHELEN, H. L. CH. TE, IV 

3976. 
MEDHURST, IV 846a. 
MEERBURG, J. W., I 7066 707a, 

7086, 711a, 712a. 
MEERTENS, H. J., I 154b. 
MEERWALDT, I 177a. 
MEES, I 577a. 
MEISSNER, G., I 693a. 
MELA POMPONIUS, II 2286. 
MELAJOE KOESOEMA, II 2046. 
MELCHIOR, Lr. A. P., Il 7236. 

Ill 59a, 628如 IV 727a. 
MELCHIOR KERCHEM, III 40a. 
MELISZ, DIRCK, II 7856, III 

676. 
MELKIDIN (MOESOM), I 205a. 
MELVILL VAN CARNB去E, IV 
,816a. 
MELVILLE, L., Ill 202a. 
MENAK DJINGGA, IV 299b. 
MIJNAK PAMOEKA BAGINDA, I 5a, 

II 5186. 
MENDES PINTO, II ISOa. 
MENDONQA, I 75a. 
MENDOZA (MENDOSA), ANDRA 

FURTADO DE, Il 7746, 111 
4606, 461a. 

MENOL, II 2076. 
MENSINGA, H. P., IV 41a, 724a, 

7266. 
MENTEN, J. H., 11 407a, 839b, 

111 396a, 397a, IV 3555. 
MENTZEL, Dr. CHH., II 3066, ill 

642a. 
M^RAII ABOQ, I 729a. 
MERCATOR, GERHARD, I 444a, Il 

2336. 
MERCATOR, RUMOLDUSJI 233a, 

2336, ILL 415a, 4156, 416a, 
4166. 

ME KENS, .1 368a. 
MERRILL, E. D., LU 630a, 645a. 



910 REGISTER. 

MERTON, I 61&. 
MESDAG, F. T., I 446a, 8096. 
MESQUITA, DIOGO LOPEZ DE, 

II 774a, III 458a. 
METTEMUS, I 398a, 401<z. 
METZGER, iv 433a. 
MEULEN, VAN DEB, I 632如 
MEULEN, A. TJ. VAN DER. I 

690a. 
MEULEMANS, H., IV 99b. 
MEUKSING, W. H., Ill 5826. 
MEURSINGE, 11 313a. 
MEYER, F. C. S., IV 4086. 
MEIJER RANNEFT, W., Ill 527a, 

5276. 
MEIJER, A., IV 863a. 
MEIJER, Dr. A. B., Ill 136, 

298a, 494a, 551a, 552a, IV 
366b, 864b. 

MEYER (Maj.), II 472b. 
MEIJEK, Mr. JACOB DE, I 773a. 
MEYLAN, II 782a. 
MEYLINK, C. H. G.. IV 996. 
MIAO SJAN, II 3316. 
MICHELBORXE, EDWARD, 16726. 
JIICHIELSEN (Vice-Adm.), I 

1096. 
MICHIELSEN, W. J. M., I 357cc. 
MIDDELKOOP, JACOBUS ALBER- 
TUS VAN, II 690a. 
MlESEN, J. H. W. VAN DEB, 

I 3396. 
MILBURN, W., I 6756, II 6806. 
MILLER, I 3956, IV 864b, 872a. 
MILLET, F. W., HI 600b. 
MILLIES, Prof., IV 456b, 8616, 

862a, 8626. 
MILNE, IV 642a. 
MILNE, Dr., II 692b. 
MIRANDA, I 75a： 
MIRANDOLLE, II 3616, 3626, III 

5076. 
MIRSA, I 476b. 
MISKIN, III 24G(z. 
MODAFAR, II 7756, 7776, 779a. 
MODIGLIANI, DR. E., I 6916, 

7706, II 240a, 652如 8286, 
III 3876, 5486,551a, IV 8646. 

MOEDA, III 6806. 
Mo EDA HASJIM, I 6796. 
MOEHAMAD ADILOERRAHIN, I 

3416. 
MOEHAMAT ALI BASJA (BASAH), 

I 846, III 6806. 
MOEHAMAT DAWOT, I 84a, 86a, 

88a, 91b, II 129a. 
MOEHAMMZID IRSJAD BIN 'AB- 

DOELLAII AL-BOECHARL II 
596a. 

MOE'IZZ AD-DAULAH, II 63a. 
MOELANA HASSAN-OEDIN, I 

165b, 167a. 
MOELAWAKMAN, II 376b, 7616, 

III J9Sb. 
MOENING SHAH, II 739b. 
MOEH DJANG KOENG, I 173a. 
MOEBENHOUT, III 549b. 
MOESA, 11 595a. 
MOHAMAD ALI, III 144a. 
MOHAMAD ALI (van Ternate), 

II 791a. 

I MOHAMAD DJAINALABIDIN, III 
3616. 

MOHAMAD HO ESAIN, I 341b. 
MOHAMAD HOESIN SJAH, I 
I 66a. 
' MOHAMAD OESMAN SJAH, I 

205a. 
MOHAMAD SADIK SJAH, I 205a. 
MOHAMAD SJAH, II 151a. 
MOHAMAD TAWFIK AKAMOE- 
DIN, II 662a. 
MOHAMMAD (SULTAN), 1 314a. 
MOHAMMAD FACHAROEDIN, I 
6106. 
MOHAMMAD JOESOEF, III 621b. 
MOHAMMAD SCMAN, II 471a. 
MOHAMMAD TSAFIOE'D-DIN, III 
683a. 
! MOHAMMED (MOEHAMMAD), II 

160 如 161a, 1616, 162a, 162b. 
163a, 1636, ISO如 595a, 595如 
5966, 760a, III 2906, 291a, 
744a. 

: MOHAMMED 'ALI PASJA, IV 
661a. 

[MOHAMMED MAHILOEDIN, I 
j 611a, 6116. 
j MOHAMMED IBN

5
 ABD AL-WAH- 

! HAB, IV 661a. 
j MOHAMMED IBN-IDRIS AL-SJA- 

Fi'i, II 165a. 
MOHR, T1 5386. 
MOHR. Dr. E. C. J., I 289b, II 

4046, IV 986. 
MOHRI, IV 383a. 
JIOLDENHAUER, J., II 407a. 
MOLENGRAAFF, PROF. G. A. F., 

I 356a, 357a, 3586, 3596, 
364a, 366a, 3676, 376a, 446a, 
448a, 776a, 7786, 7816, II 
4026, 6306, 667a, III 5346, 
627a, 629a, 7296, IV 8046. 

i MOLKENBOER, I 401a. 
i MOLL (Lt. t.z.), IV 112a, 112b. 
MOLL, Prof. J. W., 1 4026, 

II 108如 III 4236, IV 695a. 
| MOLL, J. F. A. C. VAN, II 690b. 
■ MOLLEMA, IV 354a, 357a. 
! MOLTZEB, Prof. Mr. J. P., Ill 

138a. 
! MOM, I 476a. 
MON VISCH, D. J., IV 136a. 
MONCEAU, DU, IV 1726, 173a. 
MONCHY, E. P. DE, II 55a. 
MONICKE, IV 656, 421a. 
MONTAGNE, C,, 1 3946, 401a. 
MONTAGUE, III 738b. 
MONTGOMEKIE, WILLIAM, I 

783a. 
MOOK, VINCENT VAN, IV 7026. 
MOQUETTE, 111 650a. 
MOQUETTE, J. P., 1 73b. 
MOREL, 11 101a. 
MOBITZI, Prof. A., I 397a, IV 

863a. 
MORBISON, Dr., II 693a, IV 

863a. 
MOSKOWSKI, II 240a, III 324a, 

324b. 
I MOSTO, A. DA, 111 4076. 
I MOTK£, Il 2456, 2466. 

MOTMAN, VAN, IV 744a. 
MOUCHERON, BALTHAZAR DE,. 

I 501a, II 108a, III 418如 IV 
216a, 868a. 

MOULI£, II 3066, 3086, 309a. 
MOULIN, J. J. K. DE, I 82a, 

II 6186. 
MOUNIER, II 390a. 
MULDER, Mr., Ill 567(z. 
MULDER, H., I 643a. 
MULDER, I 7066. 
MULDER, Prof. G. J., I 7706, 

III 404a, IV 3314 
MULERT (Lt. t. z.) Ill 202a. 
MULLEMEISTER, 1 282a, 2846. 

2876, II 361a, III 1696, 219a. 
MULLER, Ir. IV 7066. 
MULLER (Kapt.), IV 7396, 7406. 
MULLER, J. J. A., IV 4336, 434a, 

4346. 
MULLER, Dr. H. N., Ill 3676. 
MULLER, F. N., IV 114b. 
MULLER, FREDERIK, II 2346. 

IV 3356. 
MULLER (Contr.),W.C.,Ill343a. 
MULLER, W. C., I 397a, Il 2246, 

2266, 2406. 
MULLER, FRIEDRICH, III 5456, 

546a, 549a. 
jMuLLER, J., I 401a. 
MULLEK, MAX, II G526, III 1916, 

544b, 551a. 
MULLER, FERDINAND VON, J 400a. 
MULLER KRUSEMAN, J. C., II1 

214a. 
MURRAY, I J. 3706, III 599«. 
MURRAY, J,, IV 813a. 
MUSCH, C. C., IV 4106. 
| MUTIS, J. C., JI 319a. 
I MZIK, H. V., JI 230a. 
NABER, S. P. L5HONOR/:, 1 444a, H 

235a. 
NAHA EDA RAG AM, JI I 1776. 
NAIKIM, I 47G6. 
NAJAMOEDIN, I 6776. 
NAM BI, II J 956. 
NAMKOED, IJ J 996. 
NAN RiNTjfeii, III 246a, 2466. 
NANNINGA, DE. A. W., I V 102^, 

329a. 
NAPOLEON, I 545b, 555", 6G7”， 

677a, 8256, JI 186, 19a, 100a, 
101a, J 79a, 3546, 546a, 5586, 
7926, JU 5a. 

NATENE, JI 4756. 
NAUTA, G.更，JI 4(" NAZAR 

OEDIN, 1 611 a. 
NECK, JACOB COKMELJSZ VA、
， I 8306, 11 106, 97如 

191b, 2336, 7106, 774如 775a, 
775如 JII 249a, 3616, 417a, 
4176, 4606, J V 3156, 3066. 

NEDEBBUKGH, Mr. I. A., i 7606, 
7a, III 2826. 

NEEB, IH 725", IV 2236. 
NEEDHAM, Miss, JI 6416, 063«. 
NEISSEK, A., J 723a, J1 5666. 
NELISSEN, J., I 655a. 
NENE DJOURO SAPAKANG, IV J 0b. 



REGISTER. 911 

NENE MARTANI, IV 106. 
NENE ONTO NG LANGOE, IV 10b. 
NENCKI, II 137a, 1386. 
NES, Mr. J. F. N. VAN, III 7266, 

747如 IV 786a. 
NESSEL, J., II 235a. 
NETS, CHARLES DE, I 724a. 
NETSCHER, E., II 756. 
NETSCHER, F. H. J., I 66(i, 

III 1766, 7746, 775a, 776a. 
NEUHAUSS, DR. R., I 650a, III 

5516, 552a. 
NEUHAUSZ, II 2976. 
NEUMANN & Co., IV 496a. 
NEUMANN, II 3406, 501a, 764a, 

IV 2046. 
NEUMANN, R., I 447a. 
NEUBDENBURG, J. C., IV 8416. 
NEVE, F., II 1776. 
NEVE, DE, II 468b, 469a, IV 534 

a. 
NEIJENS, Dr. M., I 656a. 
NGABEHI WIRA POESTAKA, II 

5906, 591a. 
NGABEI JOED A SARA, I 173a. 
NGOENDOENG (SOENAN), II 90a. 
NICACIUS, PIETER, III 2086. 
NICLOU, IV 428a. 
NICOLO DEI CONTI (NICOLI DE 

CONTI), II 2306, 772a, 
NIEMANDS VERDRIET, C., I 643a. 
NIENHUYS, J., I 580", III 1456, IV 

2326. 
NIERMEYER, Prof. J. F., I 97a, 

131a, 4346. 
NLERSTRASZ, H. T., Ill 767a. 
NiEunoF(F), I 642如 11 235b. 
NIEUKEKKEX. J. J. en M. A. 

VAX. I \ 1556. 
NJETW mis, Prof. Dr. A. W., I 337”
，359a, 3596, 379a, 5566, 557a, 
557如 5586, 5656, 6886. 11 1 
136, 114a, 174a, 24()〃，481b, 
482a, 6306, 8J2«, 111 4346, 
5486, 549b, 6536, 811a, 8126, 
IV 576, 616, 626, 258a, 2586, 
2866, 5766, 588a, 65 

Xi ET IS, Mevr., IJ 855a. 
XIEI WI.MICYSEX, I【36". 
NIKUWENIH YZEN, J, F. N., I 786. 
NjEirwEMiuyzEN, ]•'. N., I 6Ga, 

Ilf 7636. 
NlEl WENK AMP, W. O. J., 1 

209”, 11 134a, 309a. 
NIECWJ.AND, .1 876. 
NIGHTINGALE, 11 4716. NINABER, 
E. C., I 4276. NIQUET, JACQUES, 
111 599a. NJA

6,
 ABAJH, [ 88a. 

NJA° AB(JE, I (i206. 
NJA

41
 BZIRON, II 130加 N.JAfr 

I)A LAM, 11. 40 I . NJA° LATE», 
111 401b. NJA

6 M ALjfcsi, J1 
130a. 
NJA° NAMAT PEUREULA*', 1 85", 

621 a. 
NJI Sin, I i 492a. 
NJOMAN aEMPOL, I 1106. 

NOBEL, C., IV 729a. 
NOEKOE, I 4176. 
NOER SALA AT, I 205a. 
NOERADDIN BIN 'ALI BIN HA- SANDJI 

BIN MOEHAMMED AR- RA对

Rf, II 5946. 
NOERDIN, II 647b. , 
NOLTHENIUS, A. K., IV 4346. 
NOMMENSEN, Dr. L., I 430a, IV 

844a. 
NOORDHOEK HEGT, Dr. J., IV 500a. 
NOORT, OLIVIER VAN, I 3566, 

II 2336. 
NOOTEN, S. J. W. VAN, I 403a. 
NOOY, DE, II 5906. 
NORMAN, I 2766. 
NOTO KOESOEMO (NATAKOE- 

SOEMA), I 675, II 207a. 
NOTOPRODJO (PANeaiBAHAN), 

III 737a. 
NOTTEN & Co., VAN, IV 496a. 
NOUHUYS, J. W. VAN, II 7196. 
NOYEN, I 656a. 
NUHOUT VAN DER VEEN, J., 

IV 727a. 
NUNEN, VAN, I 4886. 
NUNEZ, ANT.,. IV 17a, 18a. 
NUNGES, NICOLAAS. I 205a. 
NIJGH, H., IV 7246. 
I NYHOFF, MARTIN US, II 239a, 
I IV 335b, 660a. 
I NYLAND, A. A., IV 433b. 
；NYNATTEX, VAN, I 4526. 
；NYPELS, G. A., I 828a. 
:NIJS, J. J. DE, III 2116. 
:NIJVENIIEIM, VAN, 1 476a. 
'O'BRIEN, I. L., Ill 784a. 
! OCKERSE (Lt. Koi.), II 471a. 
I O ED A J AN A, III 197心 
I OEMA, I 83a, 836, 84a, 85a. 
5OEMAR, II 636, 64a, III 291a. 
OEMAR, Il 1496. 
OEMAR SAID RADEN TJAKRA 

AMINATA, III 695如 6976, 
698a, 6986, 699a, 700a, 7006, 

| 7016. 
\ O EM BOE KARAI, IV 5b. 
OENOES, HL 459a. 
OEPASOENDA, IV 14a, 156. 
i 'OETIIMAN, III 291a, 7946. 
)OEVER, Dr. H. TEN, 1 392a. 
j On DEM, PIETER HEBM ANNUS, If 

235a. 
! OKEX, L., I 771a. 
| OLDEN BARN EVELD, JOHAN VAN, 

I 501b, II 4116, III 4176. 
'OLDHUIS, I fl 792a. 
1
 OLIVIKR, III 5176. 
；OMMEN, ADKIAAN VAN, II 3786, 

385a. , 
OMMEREN, RUEB VAN, 1 6076. 
OMPOE POELO BATOE, 111 6856. 

I OMPOE SOHAHOERAN, IV 383". i 
ONDER DE LINDEN, (；., IV 504b. , 
ONGKOE LONG (RADJA ABDOEL- 

LAH), II 150ft. 
I ONGKOE NONG (RADJA IBRA- j 
HIM), IL 150a. 
| ONXEN, Dr. P. L., HI 576. 

OORT, W. B., IV 414a. 
OORT, P. VAN, II 632a, III 106. 
OOSTERZEE, CORNELIE VAN, IV 
4056. 
OOSTERZEE, P. C. VAN, II 556. 
OOSTERZEE JR., J. J. VAN, IV 7016. 
OOSTERZEE, J. M. E. VAN, II 407«. 
OOSTING, H. J., IV 23a. 
OOSTROM, Mcvrouw VAN, IV 

8506, 852a. 
OP TEN NOORT, L. P. D., Ill 585b. 
OPHUIJSEN, Prof, VAN, Il 77a. 
CI'ORNAIJ, ANTONIUS, IV 349a. 
ORONTIUS, FINAEUS, II 232a. 
ORTA, GARCIA DA, III 156a, 275a, 
IV 18b, 19a. 
ORTELIUS, II 233a, 2406, III 275a, 

4156. 
ORTIZ DE RETES, YNIGO, III 33a, 

336. 
ORTROY, Prof, VAN, III 418a. 
OsSENBERGH, VAX, I 4236. 
OSSENBRUGGEN, Mr. F. D. E. 

VAN, II 119a, 1226, IV 7816. 
OTTOLANDER, T., IV 4496. 
OTTOW, C. W., IV 848b. 
OUDEMANS, I 398a, 784a. 
OUDEMANS, (Contr.), Ill 7826, IV 

116. 
OUDEMANS, J. A., IV 433a. 
OUDEMANS, Prof. Dr; J. A. C.f 

I 275b, II 127a IV 433a, 4336. 
OUDERMEULEN, F. VAN DER, II 55«. 
OUWENS, P. A., I 536. 
OVERBECK, G. VOX, I 6806. 
OVERDIJK, B. N., Ill 106. OVERT 

WATER, P. A., I 6426. 
OVERVOORDE, Mr. Dr. J. C.» III 
206a. 
OYEN, VAN, (Kapt.), II 470a, 47功. 
OYEN. L. VAN, III 672a. 
OZIJ, R. D', III 7326. 

PADMA SOESASTRA. II 5906, 591ft. 
PAETS TOT GANSOYEN, Mr. A., II 

362a. 
PADTBRUGGE, I 8056. 
PAK, KA RSIJAH, III 684a. 
PA Kin SAL&H (TOENGKOE BALI- 

AN), HI 535a, 6326. 
PAKOE ALAM II, III 2576. 
PAKOE ALAM III, III 257>. 
PAKOE ALAM VI, III 47a. 
PAKOE ALAM VII, III 47a. 
PAKOE BOEWANA I, I 4756, ()75a, 

II 201a, III 257a. 
PAKOE BOEWANA II, I 5336, H 

202a, 203a, 2036, 279a, HI 
358a, 374a, 450a, 5936, IV 36a, 
1246, 3016. 

PAKOE BOEWANA 111, II 2036, 
2046, 590a, III 229如 IV 1246, 
401Z>. 

PAKOE BOEWANA IV, I 1036, II 
207a, 2076, 589a, IV 1246. 



912 REGISTER. 

PAKOE BOEWANA VI, II 2076, 
535b. , 

PAKOE BOEWAKA VII, II 208a, IV 
125a. 

PAKOE BOEWAXA X, III 719a. 
PAKOE NAT A KING RAT 

(NXTINING RAT) , 16 76, II 
636b. 

PALIN, B., IV 99a. 
PALLAS, III 644b. 
PALM, J. A., I 4286. 
PALM, WILLEM ADRIAAN, III 

4516. 
PALMEB EN CO., W., I 440a, II 

66b, 416a. 
PABMER VAN DEN BROEK, II 590a. 
PALMERSTON, II 6136. 
PAMANAHAN, II 442a. 
PAMOEK, I 612a. 
PANDJT, II 5876, 58Sa, 5936. 
PANDOE DEWANATA, III 363a. 
PANDOXG, II 469a. 
PANeMBAHAN ANOM 

KeSOEMA NINGRAT, III 779a. 
PAXeMBAHAN ANOM 

KeSOEMA NAGARA, III 818a, 
818b. 

PANCMBAHAJ* DI BAROEH, III 
816a. 

PAN6MBAHAN DjIMBOEN, I 
581b. 

PAXeMBAHAN NATA 
KOESOEMA, II 636b. 

PANGMBAHZVN SOERIA NING- 

RAT, III 779a. 
PANCMBAHAN TeNGKOE POE- 

TRA, III 819a. 
PANG BOEDIMAN, I 876. 
PANG MANAP, I 730a. 
PANG OESOIH, I 88a. 
PANGAN ADIPATI MANGKOE 

NEGARA, II 2036, 204如 205a. 
PANGEBAN ADIPATI ABJA PBA- 

BOE SOERJA DI LAG A, IV 
309b. 

PANGiiBAN ADIPATI ARJA SOEB- 

JA KOESOEMA, III 276a. 
PANG£RAN ALI, I 612a. 
PAXGERAX AMIX O ELL AH, 1 136a. 
PANG^BAN ANOM (SULTAN ANOM 

MOHAMMAD ALI TSA- FIOE^-
DIN), III 682b. 

PANG如AN ANOM, I 613a. 
FANG£RAN ANTASARI, I 136a, 

1366. 
PA NG也RAN ARI A CHERIBON, I 

476a, 4776, JI 2026. 
PANG^BAN ARIO DJOJO K& 

SOEMO, I 612a, 6126. 
PANG^RAN ABIO KOESOEMO- 

DININGEAT, II 2486. 
PANG^KAN ARIA MANGKOE 

NEGARA IV, IV 402a. 
PANG色RAN ARIA MATARAM, II 

2016. 
PANGERAN ARIA NOTODIRODJO, I 

322a. 
PANG 念RAN ARIA PRABOE PBANG 

WCDANA, IX 563b. 
PANG6RAN ABIA SOERJA DI LIGA, 
III 2576. 

PANG6RAN ABIA. TJONDRA Ne- 
GARA, II 303b. 

PANGAN BADRI, III 597b. 
PANGAN BANDAHARA, II 376a. 
PANG血RAN BCNAWA, III 363a. 
PANG色RAK BLITAR, II 2016. 
PANG^RZ\.N PRABOE. Ill 816a. 
PANGAN ESPATI. I 612b. 
PANGIJRAN DIPA NCGARA,! 6116. 

612b. 
PANG 也 RAN DIPANEGARA, II 

2016. 
PANG KRAN DIPASANTA, II2016. 
PAXGilRAN DJAJA 

IkOESOEMA, III 438b. 
PANG^RAN HADJI OEMAR, I 6126, 

613a. 
PANG£RAN HIDAJAT OELLAH, 

I 1356. 
PANG 企RAN JOESOEF, I 1656. 
PANGERAN KARANG TOEN- 

DJOENG, III 816a. 
PANG AN POESPO DJOJONING- 

RAT, I 6126. 
PANG^RAN MANGKOE NEGOBO, 

II 376b. 
PANGERAN MANGKOJS RAT SOE- 

MA, III 817如 
PANG 6R AN MAS NAT A WIDJAJA 

II 4686, 469a, 6986, 699a. 
PANGERAN MOEDA, II 4686. 
PANG公RAN MOHAMAD SEMAK, 

I 1366. 
PAXGERAN MOHAMED, I 1656, 

167a. 
PANG 曲 RAN NAT A (NOTO) KOE- 

SOEMA(O), II 636a, III 257b. 
PANG £RAN NATA NSGARA, II 

6366. 
PANG EBAN OESEN, I 88a. 
PANGAN PIKOE ALAM, III 5a, 

2576. 
PANGf：RAN PATI, II 2046. 
PANG&RAN POEGER, I 533a, 

II 1986, )99a, 199如 201a. 
PANGERAN POERBAJA, II 2016, 

208a. 
PANGflRAN POESPA, IV 3886. 
PANGERAN PRABOE NEGARA, I 

612a. 
PANG£RZ\N PRABOE WIDAYA, IV 

402a. 
PANGERAN RATOE, I 612》. 
PANG也RAN RATOE, II 4686. 
PANG6BAN RATOE SOKMA ALAM 

SJACH, II 4406. 
PANGiiKAN SABRANGLOK,! 
5816. 
BANGUI?AN SOMAN, 1 G13a. 
PANGEKAN SINDANG KINAJANG 

III 265b. 
PANG£K/\N SI NG A, II 4716. 
PANG ERAN SJARIF ABDOE'R 

RAHMAN, III 451b, 452b. 
PANG 仙 AN SOETO DJOJO, 16126. 
PANGEKAN TRCNGGONO (TRCNG- 

GANA, 3.'RANGGANA), 1 581 如 
620a, III 204a, 3576, 358a, 
410" 

PANGAN SINGO, I 6」26, II 1506. 

PANG^RAN SINGOSARI, II 1986. 
PANG AN TAMDJID JLLAH, I 135 如 
136a. 
PANG^RAN WILIS, II 2046. 
PANG 仓RAN WIBO KCSOEMO, I 

612a. 
PANGGOENG (SOENAN), II 90a. 
PANGLIMA AWONG, II 470a. 
PANGLIMA MA° ASAN, I 88a. 
PANGLIM A P6L6M, I 826, 84a, 
84b, 868, II 3116, III 756b, 7576. 
PANGLIMA PRANG BANTA, 1876. 
PANGLIMA PRANG NJA

&
 BOE- 

GAM, II 1306. 
PANGLIM/V PRANG NJA° HAKIM, I 

621a. 
PANGLIMA PJRANG NJA

5-
 SIN, I 

6206, II 130a. 
PANGOELEii BEUNAROE, II 

311b. 
PANGOELOE SIDE% III 757b. 
PANHUIJ.S, VAN, IV 717a. 
PANNEKOEK VAN RHEDEN, Dr. 

J. J., I 345如 707a, 7076, II 
1316, 153a, 6206, 768a, III 
602a, IV 9如 354如 653a, 653b, 
654a. 

PANT, VAN DER, II 5906. 
PANTJAITANA AROE PANTJANA, J., 

IV 265a. 
PAPATIH NAN SABATANG, II 536a. 
PARABOE SIRIWANGI, III 244a. 
PARAVICINI, J. A., 1 7156, IV 

349a, 3496. 
PARKER, I 673a. 
PARKIN, I 437a. 
PARMENTIER, III 3806. 
PARMENTIER, J BAN en RAOUL, 1 

724a, II 2326. 
PARR, I 271(4, 273a. 
PASTEUR, L., II 125b, 192a, IV 

50a, 421 如 8736. 
PATERNOSTRE (Kapt.), II4746. 
PATI OENOES, II 180a. 
PATJAKANGA MALAMO, II G476. 
PATOEWAN DJOBMADOEL ALAN III 
453a. 
PATOEWAN KOEMALA IJI ATAS, 

111 453a. 
PATRA ALAM, PRINS, IV 335a. 
PATIJN, IV 496a. 
PAUL EN SON, Ifirma, IV 449b. 
PAULUS PAULUSZ., J I 235a. 
PAULES, N. C., II. 408a. 
PAULET, J. 722a. 
PAULY, Mr. DE, III 444a, IV 136a. 
PAUW, Mr. PIETER, I 6426. 
PAVON, II 3 J 9a. 
PAYEN, I 784a. 
PA YEN, IV 869a. 
PAYS, JAN, fl 779如 780a. 
PAYVA, ANTONIO DE, 1 4446. 
PECQUEUB, IV 43a. 
PEER E BO ON Bz., J.. IV 708a. 
PELLETIER, II. 3196, 321a. 
PELT/EW, SIR EDWARD, later LORD 

EXMOUTH, 111638a, IV 778a, 
810a. 



REGISTER. 913 

PELLIOT, IV 16a. 
PeMeSOEBI-ISKANDER-gjAH, 
III 610a. 
PENZIG, 0., I 401b, 402a. PEREZ, 
DE, II 472a. 
PEBELAER, M. T. H., I 445a. 
PERELAER, III 4936. 
PERK, JOH. J., Ill 4736. 
PERKINS, I 196a. 
PERO DJS MASCARENHAS, III 
617a. 
PERSENAIRE, Dr. J. B. C., I 771a. 
PESCHEL, III 5446, 5496. 
PESCATORE (DE VISSCHER), 
JUSTUS, I 496a. 
PESSAERT, BAREND, I 584a, 5846. 
PET, G A , I 2896, 2916, 297a, 
IV 7176, 718a. 
PETERS, II 7226, 727a. PETIT-
THOUARS, DU, III 643a. 
PETITJEAN, IV 266a. 
PEUTOEA BR/VHIM, I 876. 
PFEIFFER, 0., Ill 403a. PFEIFFER, 
J. Ph., IV 6956. PFEIFFER, K. L., 
IV 4086, 534b. PFLUGER, II 579a. 
PHAFF, I 1006. 
PHARAO, II 588b. 
PHILIPPI, H., II 8516, III 737a. 
PHILIPS, Mevrouw, IV 8506, 
852a. 
PIAGET, E., IV 5006. 
PIEPERS, Mr., II 726a, III 725a, 
IV 592b, 594a, 5946. 
PIERRE, L., I 3996. 
PIERSON, J. L., IV 41 a, 7246. 
PIGAFETTZ, 'I J80a, 1966, II 232a, 
4566. 
PINAUD, ED., Ill 82b. 
PINTO. Mr. A. A. DE. III 566a, IV 
134«. 136a. 
Piso, (；., I 353a. 
Pius VII, I 655a. 
Pius IX, 1 (555a. 
PIVER, L. T., 1I£ 826. 
PLAAT, E. G. VAN DER, IV 817a. 
PLANTEN, H. O. W., I 774a. 
PLATE, L. M. ]?., II 55a. PLATE, 
Jr. II 8516. 
PJ.ES, II 38%, 3896. 
PJJCUREN,肉:HNARD 'VAN DER, IJI 
2066. 
PLEYTE, C. M. WZN., I 2016, 
202a, Ji 249a, 4886, 492a, JI! 
243", 813a, IV 15a, 17a, 25a, 
6566. 6576, 658a, 7816. 
PLEYTE, Mr. TH. B., I 2876, 
609a, 11 41 lu, 754b, III 172a, 
173a, IV 5376, 618a, 0186, 619a, 
6196. 
PLEYTE, Dr W., II 544a. 
PLISCHKE. Dr., IV 57b. PJ.OEG, J. 
PH. v. D., II 405b. 
PLUGOE, P. C., I 770b. PLUMIEH, 
I 353a. 
PLUSKOW, H. A. VON, III 453如 
I V 3如 3496. 
Pd RAHN AN, 11 2886. 
POCK, III 552a. 

POEANG TIKOE, II 613b. POEGER, I 
475b. 
POEL,F.H.A.VAN DE, (Res.), IV 

7126. 
POEL, VAN DE, IV 8616, 862如 POENSEN, 

IV 272a. 
POENTJEN KERNA, II 376a. 
POERBO DEPATI, II 372a. 
POERNAWARMAN, II 193a, 1946. 
POERWO LCLONO, (POERWA LS- 
LANA), II 4b, 590b, III 372如 
POETRI DEWI SWARI, II 570a. 
POETRI LERA'N, III 2036. POETRI 

TJCMPA, III 2036. POLAK, I 6326. 
POLANEN, VAN, IV 778a. PoLi：M 
DALOEENG, I 89a. POLEMAN, 
CHRISTIAAN, II 117a. POLL, JHR. 
W. G. VAN DE, II 55a. 
POLMAN, M.; IV 7106. 
POLS, M. S., IV 1596. 
POMPE VAN MEERDERVOORT, F., I 

806, 81a, IV 534b. 
POOL, G. F., II 3766, 7856. 
POOLMAN, II 2226. 
POOLMAN, W., I 535a, II 52a. 

55a, IV 69a, 75a. 
FOORTMAN, III 517b. POOKTMAN, J. 
J., Ill 516. POSEWITZ, I 358a, 358b. 
POSTHUMUS MEIJJES,R., I 774b. 
POTGIETER, II 110a, Illa. POTJOET 

BAR£N, IV 3886. 
i POTJOET MA°E, III 6036. 
POTJOET MOEHAMAT TAH6, II 
I 3116. 
I POTJOET DI RAMB6NG, I 83b, 

II 312a. 
POTJOET TJOT MOERONG,! 86a. 
I POTONIE, I 3a. 
POTT, Mr. J. G., II 8496, 852a. 
POWER, II 4676. 
PRABOE ANOM, I 1356, 136a. 
PRABOE KANO, II 822a. 
PRABOE KCNJA, II 588父 
PRABOE MANGKOENEGARA, II 

2016. 
PRABOE MO ENDING WANGI, II 

5356. 
PRABOE PANDITA TJAKRA KOE- 

SOEMA, I 18a. 
PRABOENINGRAT, III 6b. 
PRANTL, K., L 3986, 111 649a. PR 

A PANT J A, II 1936. 
PKEIIN, VAN, IV 124b. 
PB^VOST, IV 2316. 
PRIESTER, JI [ 445a. 
PRIESTLEY, I 436a. 
PRING, I 673a. 
PIUNS, Mr., I 625a. 
PRINSEN, L., I 655a. 
PBINSEN GEKRLIGS, l)r. H. C., 

III 665b, IV 100a, 1006, 101 
a, 597a. 

PHOWAZEK, VON, I 722a. 
PTOLEMAEUS, II 227b, 228a, 2316, 

233a, IV 146, 19). 
PUCCINI, IV 4u5Z>. 
PlTTTEN EN Co., G. A. VAN, II 

51b. 

JAMES DU PUY, IV 747a. 
PIJL, K., .1 642如 
PIJNAPPEL, Mr. J., Ill 1686. 
QUAELBERGH, CORNELIS VAN, 

I 473a. 
QUANT, C., IV 710a. 
QUARLES VAN UFFORD, JHR. J. 

J., II 754a. 
QUARLES VAN UFFORD, IV 7816. 
QUAST, IV 285a. 
QUATREFAGES, DE, II 652如 III. 

544b, 549a, 5526. 
QUINCEY, THOMAS DE, III 1576. 
QUISPEL, II 618a. 
R. DRAHIAI KOEWAT, I 6126. 
R. HAMSAH, I 6126. 
R. HAMZAH, I 613a. 
R. MAT TAHIR, I 612a, 613a. 
R. NG. MANGKOEDIMEDJA, II 591a. 
R. SOELEN, I 613a. 
RAAFF, II 140a. 
RAAFF, A. F., I 7216, II 4656, 674b, 

7396, III 235a, 2466, IV 173a, 
747a. 

RAALTEN, G. VAN, II 656, III 10a. 
RAAP, HUGO, I 691a. 
RAAY, VAN, I 1876. 
RACIBORSKI, M., I 401a, IV 1026, 

5126. 
RACK, III 206a. 
RADEN ADIPATI ARIA KOE- SOEMA 

DININGBAT, II 575a. 
RAD 企N ADIPATI ARIO DJOJO- 

HADININGRAT, II 279a. 
RAD4:N ADIPATI ARIA MARTA 

NEGARA, Il 2796. 
RADEN Aojexa KARDINAH, II 279a. 
RADX ADJ&NG KABLINAH, III 47b. 
RADEN ADJ移NG ROEKMINI, II 279a. 
I RADEN AJOE LASMININGRAT, 

II 766b. 
RAMN ARIA SOERIA NATALS- 

OAWA, II 279a. 
RAD仓N ARJA SASTRA-DABMA II 

590b. 
RADEN BAGOES DJAJA KEBTA, I 

166a. 
RADEN BRAHIM, II 202a. 
RADEN D也WI, II 279b. 
I RADEN D JAM BA, II 4676. 
I RADi：N DJAMBOE, III 438a. 
I RADON GOENAWAN, III 6976. 
RAD£N HADJI MOHAMMAD 

MoESA, II 102a, IV 226. 
RAD£:N (RADJA) IMBA KASOE- MA, 

II 520a, 5206. 
RAD^N INDRADJET, III 670a. 
RAD虱N INTAN, II 4676, 519如 

520a, 5206, III 251a. 
RAD也N KAMIL, III 118a. 
RADEN KARTA WINATA, IV 23a. 
RAD^JN KARTADBIJA, I 685a. 

RAD£;N MAS ADIPATI ARIO 
RGKSO NCGORO, II 2796. 

58 



914 REGISTER, 

RAD AN MAS ADIPATI ARIO 

SOSRONINGRAT, II 279a. 
RADJIN MAS ARJA TJANDRA-V 

N6GARA, II 590b. 
RAD AN MAS OETAJA, IV 3966, 

400a, 400如 402a, 402b. 
RAD^N MAS SAFERDAN,II 207b. 
RAD£N MAS TIRTA ADISOERJA. 

Ill 6946, 695a. 
RADX NGABDOELLAH IBMOE 

SABER BIN ARKEBAH, II 590b. 
RAD/N PAKOE, I 794b, II 197a. 
RADMN PAKOE, II 699a. 
RAD£：N PAKOE DJAJA, II 469a, 

III 787a. 
RAD/N PANDJI POESPA W - LAGA, II 

589a. 
RADN PATAH, I 475a, 581a, 5816, II 

197a, III 3576, 5866. 
RAD* PENANGSAXG, I 620a. 
RAD 盅N POETRA, II 469a. 
RAD£N RA(C)HMAT (SOENAN 
、 NGAMP盐L), I 48b, 794b, 407a, II 

1966, 197a, IV 32a, 336. 
RAD仓N RANGGA, II 206a. 
RAD^N SAKTI, I 675a. 
RAD£N SEMAN, I 6126. 
RAD fix TABONG, I 611a. 
RAD* TOEMCNGGOENG ARIA TIRTA 

KOESOEMA, I 322a. 
RAD£N TOEMCNGGOENG SETJA- 

DININGRAT, II 207a. 
RADERS, J HR. W. F. H. VAN, 11 

69a, IV 719如 721a. 
RADERSMA, 1 789a. 
RADIN SOLEIMAN, III 682a. 
RADJA ABDOELLAH (ONGKOE 

LONG), II 150a, 4986. 
RADJA AKIL, III 8176, 818a. 
RADJA ALAM (SULTAN), III 144a, 

1446, 376b. 
Radja ALAM, I 800a. 
RADJ 6(A) ALAM MOENING SHAH, II 

739b, III 246b. 
RADJA BEGAB (ONGKOE SOE- TAN), 

II 498b. 
RADJA BCRIMA, III 597b. 
RADJA BOEDJANG, IV 441a. 
RADJA DJAFAR, II 6216, HI 620a, 

6206. 
RADJA DJINTAN ALI, IV 263a. 
RADJA EMBOK, II 150a. 
RADJA HADJI, Il 1496. 
RADJA HADJI L6BEI DA PH A, 

IV 441a. 
RADJA HASAN, II 4986. 
RADJA HIDJAU, II 1496. 
RADJA IBRAHIM (ONGKOE : NONG), 

II 150a. 
RADJA ISMAEL, III 144a. 
RADJA ITAM, I 866. 
RADJA ITAM GEUDONG, I 846. 
RADJA KANOMAN, If 2056. 
RADJA KETJIK-BESAR, III 49b.[ 
RADJA K^TJIL, III 1436, 144a, i 

376b, 618a, 61 Sb. 
RADJA KOEALA, I 1926. 
RADJA MANGKOETA, I S4b. j RADJA 

MANSOEB SJAH, 11 151a. RALJA 

MEUKOETA GEUDONG, I 
I 86b. 

RADJA MOEDA, I 846. 
RADJA MOEDA, IV 441a. 
RADJA MOHAMAD, III 144a, 3766. 
RADJA PA NETEK, III 778a. 
RADJA PALAKA, II 507a. 
RADJA PONTAS, IV 844a. 
RADJA SAID, I 6126. 
RADJA SELDJI, I 666. 
RADJA SOELEJMAN, III 294a. 
RADJA TENG AH, III 682a. 
RaDJASA, II 195a. 
RaDJASANAGARA. Il 196«. 
RADJIMAN, Dr., I 322a. 
RADZIZEWSKY, II 5786. 
RAFFLES, OLIVIA, MARIANNE, III 

214a. 
RAM, A. J. L., II 55a. 
RAMA, II 506a, 5886, III 670a. 
RAMBALDO, A. E., II 624b, 625a, 

III 52a, 53b. 
RAM BONNET, F. L.. II 2976. 
RAMUSIO, II 2296, 2326. 
RANAWIDJAYA, II 1966. 
RANGGA (RANGIN), I 4766. 
RANGGA PeRMANA, IV 3006. 
RANGGA WARSITA, II 590a, 

5906. 
RANGGI WOENI, II 195a. 
-RANIRI, I 92a. 
RANKE, J., Ill 545a, 549a. 
RANT, A., II 323a. 
RANT, H. F. E., II 4036, 405a. 
RASJID OED DIN, III 29a. 
RATOE AGOENG GEDE NGOE- RAII 

KARANGAS&M, II 618a. 
RATOE ANOM KOESOEMA JOE- DA, 

III 682a. 
RATOE ANOM MANOKOE BOEMI 

KENTJANA, I 1356. 
RATOE BAKA, III 501a. 
RATOE BLITAB, I 316a. 
RATOE DEWATA, III 243b. 
RATOE KENTJANA OENGGOET, II 

5401. 
RATOE KIDOEL, I 5716. 
RATOE SAPODAK, III 682a. 
RATOE SENOEHOEN (SINOE- 

HOEN), II 3566, III 265b, 267如 
268b. 

RATZEL, III 549a. 
RAUWOLF, L,, III J5Ga. 
RAVEN, II 683a. 
RAVESTEYN, PAULUS AERTZ. VAX, 

III 212a. 
RAWANA, III 534b. 
RAVIA DE LIGNY, I 109a. 
RAWLINSON, II 2286. 
RAY, II 284a. 
REAY, LORD, II 603a. 
REEDER, II 4716. 
REENEN & Co., JOHANNES VAN, JI 

19b. 
REENEN, JIIR. VAN, 802a. 
REERINK, II. 536. 
REES, D. F. W. VAN, 111 3476, 

367a, 3676. 
REES, VAN, (kapt. It. t.z.), 166a. 
REICHENBACH, I£ 126b. 
REIN EKE, H., JI 59a. 
REI N EL, II 2296, 230a, 2316. 

REINIERSEN, C,. Ill 2156. 
RELANDUS, HADRIANUS, LI 235b. 
REMMERT, E. W., IV 99b. 
R孟MUSAT, II 177a. 
RENAUD, P. J. A., II 4006. 
RENAUD, G. P. A., II 849b. 
RENESSE, IV 7396, 740b. 
RENESSE VAN DUYVENBODE, 

VAN, III 725a. 
RCNGGANIS, II 588b. 
REPSOLD, IV 433a. 
RETHAAN MACAR£, III 345a. 
RETNA DOEMILAH, III 6486. 
RETVA SEKAR MANDHAPA, I 

173a. 
REYN ST, A. E., IV 1026. 
REYNST, JHR. J. C., II 5806. 
REYNST en VINJU, I 5776. 
REYSSEXBACH, J., 1546. REYST, 
J. J., IV 103a. 
REYZER, J., I 446a. 
RHEDE VAN DER KLOOT, VAN, IV 

6686. 
RHEEDE VAN DRAAKESTEIN, I 

393a, III 6438, IV 2976,452a. 
RHEMREV, Mr. J. L. T., II 363a. 
RHIJN, DS. L. J. VAN, IV 8496. 
RHIJNE, WILLEM TEN, II 569a, 
569b. 
RIBBERS, J. C., IV 7246. 
RIBERO, DIEGO, II 2316, 232a, 

2326, IV 176. 
RICHARD, I 3946. 
RICHTER, Dr. O., I 447a, II 308a. 
RICHTER, PAUL, IV 749b. 
RICHTHOFEN, FERDINAND VAX, 

II 2256, 435b. 
RIDLEY, I 4006, II 4536. 
RIEMSDIJK, VAN, I 1886. 
RIEMSDIJK, J. J. W. E. v., 11 

8116. 
RIESZ., II 466如 468a, III 2466. 
RIETSCHOTEX, C. W. VAN, J1 

470a, 729a, III 4526. 
RIGG, JONATHAN, II427a, 652a, 

6526, IV 226, 23«. 
RIMMEL, EUG., IIF 826. 
RINGELENSTEIX, VAN, III 4,736. 
RINGO, III 55」a. 
RINKES, Dr., IV 457". 
RINNE, IV 43a. 
RINNOOY, Il 307a. 
RIPLEY, III 544如 545a. 
RITSEMA, III 725a. 
RITSEMA VAN ECK, IV 497a. 
RITTER, I 776. 
RIVIERE, CH., Ill 539a. 
ROBERTS, SIR W., HI 157b. 
ROBERTSON, J. A., 111 401 b. 
ROBINSON (res.), Ill 26(56. 
ROBINSON, H. O., Ill 2546, IV 

J166. 
ROCHEMONT, E. J. DE, J. 7746, 

IV 4346. 
ROCHEMOXT, J. 1. DE, 11 Illa. 
ROCJJEMO \T, P. R. DE, 1.1469“, 

III 787a. 
ROCHUSSEN, Mr. H., IJ 22(56. 
ROD JO BOEK^T, II 5376. 



REGISTER. 915 

ROD JO Si AH OETAMA, II 5376. 
RODJO TJEQ B6BASAN, I 7296, II 
5376. 
RODRIGUEZ, FRANCISCO, II2296. 
ROEF, HANS, III 816a. 
ROENTGEN, G. M., IV 112a, 112b, 
113a, 1136, 114a. 
ROEPKE, W., IV 102a. 
ROEPS, IV 1726. 
ROHTDEN, VON, IV 227a. 
Roi, LE, Il 620a. 
ROLKER, C. M., IV 356a. 
ROXBURGH, Dr. P. VAN, I 4016, 
402a, 618a, 7836, 784a, II 720a, 
III 596, 424a, IV 102a, 694b. 
ROMER, III 2156. 
ROMP, M., IV 130a. 
ROMSWINCKEL, J. C., IV 131a. 
ROMUNDE, R. VAN, II 323(i. 
RONDE, DE, I 675a. 
RONKEL, Prof. Dr. PH. S. VAN, 

II 595如 597a, 658如 664a, IV 
457a. 
Roo, Dr. L. W. G. DE, II 222a, [II 
161a, 441a, 643b, IV 3b. 
ROON, J. VAN, II 2386, 239a. 
ROORDA v. EYSINGA, S. E. W., 
III 809s 
ROAS, I 3076. 
Roos, I 7066, 709a, III 229b. 
ROOSEBOOM, W., I 8146, II 419a. 
ROOY, DE. It 471«. 
ROSELJE, I 6076. 
ROSEMEIER, III 47a. 
ROSENBERG, VON, I 4096, 445a, 
4456, II 2686, 3406, 610a, 6216, 
III 226, 24a, 258a, 3606, 5496, 
551a. 
ROOSENBOOM, CORN., II 623a. 
ROSKES, III 176. 
ROSKOTT, IV 7846. 
Ross, RONAU), I 788", 11 650a. 
R<1SS, (；. CI.IMES, I |{oss, J., 1 4056. 
KOST VAN ^'ONNI\(.；EN, M. B., 

(Gen. Maj.), 1 112(i. 
BOST VA\ TOXNIX(;EN,I V 597a. 
ROTHSCHILD, IV 593a. 
KOTHMEYER, 111 207a. 
ROUFFAER, G. P., 1 441a, 690", 
819a, 11 153", 2286, 2486, 249a, 
307a, 325a, 4456, 479a, 4886, 
604a, 717a, 718a, 719a, 7676, 
772a, 785如 111 5a, 494", G426, 
IV 39%, 629«, 635", 653", 787". 
Ro VERE VAN BREUOEL, J HR. J. 

DE, IV 386, 7606. 
ROY, LK, I 74如 IV 216a. 
ROY, J. J. LE, III 4796, 4806. 
Ro YLE, F. I I 3236. 
RUHIJATTINO, IV 1176. 
RUEB, IV 353如 3596. 
RCESTA, SEBASTIAAX, 11 2346. 
RUOE, \V., IL 234a, IV 176. 
RroGEiu, GIUFFRIDA, III 545a. 
Ruiz, Il 319a. 
RULITIUS, D.S. J., Ill 642a, 043«, 

RUMPHIUS, P. A., Ill 6426, 643a. 
RUTERING, A., I 155a. 
RUTGERS, Prof., IV 4566. 
RUTGERS, Dr. A. A. L., IV 96a, 

966. 
RUTTE, Mr. J. M. C. E. LE, I 447a. 
RUTTEN, L., I 776b, 779b. 
RUTTER & Co., II 196. 
RUYS, B., Ill 585b. 
RUYS, Mr. TH. A., I 155a. 
RUYS, TH. A. M., IV 728a. 
RUYS, W., Ill 255a. 
RUYS, J. Dz. WN., Ill 5826. 
RUYS & Co., Ill 584a. 
RUYSCH, IV 1136. 
RUCK, ADRIAAN VAN, IV 2996, 

3046, 306a. 
RUCK, G. C. VAN, II 19b. 
RIJCKEVORSEL, Dr. E. VAN, 

I 4a, III 55a. 
RIJCKMANS, E. F., HI 2115. 
RIJK & Co., A. W. DE, I 540a, 

II 407a. 
RIJK, J. C., II 754a. 
RIJN VAN ALKEMADE, VAN, IV 

429a. 
RIJNDERS, IV 5b. 
RIJNEN, I 82a. 
SA, FR. DE, IV 39a. 
SAALFELD, FR.. IV 1296. 
SABADA, II 778a. 
SABINE, III 52b. 
SACHS, II 8296, 831a, 8316. 
SACHSE, [ 470a. 
SACK, J., Ill 663如 IV 597a. I 
SACY, DE, Il 177a. 
SAD RACK, IV 850b, 851". 
SAID ABDOELLAH, II 618a. 
SAID ABD'OERRACHMAX, III 376b. 
SAID ALI, III 144a, 1446, 376b. 
SAID HASJIM, III 1446. 
SAID OSMAN, III 1446, 3766. 
SAIDI, II 7796, 780a. Ill 822a. 
SAIDI PRAKIDI Ill 3766. 
SAIF IBN Dzi'L JAZAN, II 5956. 
SAINT MARTI、，ISAAC DE, I 

4736, Il 178a, 1996, IV 385如 
SAI ST MARTIN, VI VIE X, DE, IV 

33(5a. 
SAJ6T AGIL, IV 29a. 
SAJ1:T OES6X, IV 29a. 
SALIM BIN ABDALLAH BIX 

SAMIR, I[ 46. 
SALMON, TH., IV 20a. 
SALMON(D), III 2666, 7766. 
SAMARKAND], JI 16Ga. 
SAMIN, III 6836, 684a. 
SAMPO NO LAJER, II 711a. 
SAMUEL, SIR MAKCUS, III39Ga. 
SAN DA, I 4766. 
SAN DE, Dr. G. A. J, VAN DER, J 

I 6886, III 5486, 5516, 552b. I 
SANDE LACOSTE, C. M. VAN DE, j I 

401a. 
SANDICK, R. A. VAN, II 304a. ! 
SANDJAJA, I 493«, 11 19-la, HI 

190«. 

SANDOL ROY, DE, I 383b. 
SANGREG (BAOOES BONGS。)
， I 4766. 

SANOESI, II 166a. 
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4456, 446a, 447a, 4476, 448a, 
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463b, 626a, 668b, 690如 699如 
701a, 7016, 747如 776a, 831a, 
II 240a, 244a, 248a, 3266, 
529a, 583b, 6106, G116, 6.146, 
6156, 653a, 6536, 677a, 679a, 
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2746, 464b, 4956, 548a, 548b, 
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SCHAFER, II 4686. 
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SCHAGEN, NICOLAAS, III 2076. 
SCHAIK, Mr. S. J. L. M. VAN, 
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SCHALK, Dr. W. VAN DER, IV 

1036. 
SCHALKER, W. J. P. J., II 

240a. 
SCHALY, J., IV 7266. 
SCHARLEE, IV 

SCHAUDEN, II 

SCHAUDINN, I 

SCHEEMAKER, 
314a, III 7805. 
SCIIEEPENS, I 856, 88a, 89a, 

7296, II 374a. 
SCHEFFER, J., IV 7016, 7026. 
SCHEFFER, R. H. C., I 398a, 

3986, 399a, 400a, III 423a, 
4236. 

SCHELFHOUT, III 5316. 
SCHELLE, C. J. VAN, I 54b, 357a, 

445a, 446a, 448a, 5976, 7066, 
7177. 776a, 808a, 809a, 8106, 
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SCHEPERS, J. H. E., IV 435a, 
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SCHEPMAN, M. M., I 742a. 
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SCHIEBEL, III 464b. 
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691a, II 2396. 
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114a. 
722a. 
L. DE, I 66a, 
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SCHMIDT, Pater P. W., II 145a, 

305b. 
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SCHOUTEN, WILLEM CORNELISZ, I 
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SCHOUTEN, WOUTER, I 5336, 
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SCHREUDER, II 852a. 
SCHREVEN, J. J. VAN, II 55b. 
SCHBIEKE, Dr. B. J. 0., II 589b. 
SCHBODER, C. CH. J., I 428a. 
SCHUAK, II 4706. 
SCHUCKING KOOL, C. D., IV 499a. 
SCHUEB, J. E. VAN DER, III 
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SCHXHLING, R., IV 804b. 
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SCHURTZ, H., JII 546a. 
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SCHWARTZ, C., IV 838a. 
SCHWARTZ, H. J. E. F., IV 580b, 
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SCHIJNVOET, S., Ill 645a. SCOTT, 
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SCOTTE, APOLLONIUS, III 461a. 

(zie ook SCHOT.) 

SEBASTIAENSZ, II 775b. SEELIG, 
PAUL, IV 405b. SEEMEN, VON, I 
400a, 4026. SEGOV, V. E., IV 
435a. SEGOV, M.. II 6186. 
SELENKA, Mevr. de Wed. Prof. 

EMIL., (Mevr. LEONORE), III 
4136, 738b. 

SELIM (SULTAN), III 2916. 
SELLIGEB, E. L., IV 569a. 
SeMAOEN, III 6986, 701a. 
SEMMELINK, III 725a. 
SEMON, IV 109b. 
SEMPER, III 340如 
SENAPATI, II 442a, III 204a, 

204b. 
S6NIJN, Mr. COBNELIS, II 694b. 
SENFF, CHR. L., IV 130a. 
SENN VAN BASEL, W. H., Ill 282a. 
SENN VAN BASEL, J. H., IV 751a. 
SSNTOT, II 4646, 465a, 466a. 
SSPOEH, (van Cheribon), I 475a, 
476a, 4776. 
SePOEH, (Sultan van Djokja), I 
554如 6026, III 2576, 533b. 
SEBGI, G., Ill 544如 545a, 551b. 
SERlilRE, V. DE, IV 626. SERIT, I 
4766. 
SEROYEN, WOUTER, I 354b. 
SERRAG, (SERRANO),FRANCISCO, 

I 1046, II 2316, 773a. Ill 
455b. 

SERVAIS VAN GOBBELSCHBOIJ, 
Mr. P. L. J., IV 869a. 

SETTEN, Dr. J. G. VAN, II 2866. 
SEVENHOVEN, J. I. VAN, II 466
如 714a, III 5b, 266如 IV 424a, 
747a. 
SEYFFARDT, II 2416. SHARPE, II 
7226. SHELFORD, IV 6576. 
SHELLEBEAR, W. G , III .6706. 
SHERARD, WILLIAM, 1 393a. Si 
ALAGOENDI, 111 7896. 
Si BOEDJANG LAMA, III 7616. Si 
DAOED RADJA MEDAN, II 753b. 
Si MAROOLANG, III 142<z. SIAM 
0ETAMA, I 7296. SIBERG, J., I 
498a. 
SIBOKI, II 778a, 7806. SIDA 

HASAN, I 204b. SIDENIUS, E., IV 
J036. SIDNEY HICKSON, 1 4.45a. 
SIDNEY RAY, III 549b, 551b. 
SIDOENG, I 4766. 
SIEBOLD, Dr. PH. F. VON, II 700a, 

III 14a, IV 326a. 
SIEBURGH, E., IV 792a. SlEDLECKI, 

III 5416. 
SIEMENS, III 482a. 
SIEPKAMP, v. D., IL 475a. 
SlETHOFF, J. J. TEN, II 239a. 

SlOTENHORST MliYJSR, B. V. D., IV 
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SIKO, II 648a. 
SILI WANGI, I 64b. 
SILVESTRI, II 722b. 
SlNHAHANOE, IV 6856. 
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SINGA BRANTA, II 5206. 
SlNGOSARI (S1NGASARI), II 204((, 

204b, 588b. 
SIPMAN, J. P., Ill 6436. 
SIBKS, Dr. M. J., II 2266, III 
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SISE, A., Ill 211a. 
Six VAN OTERLEEK, C. C. B \ 

RON, II 55a. 
s'JACOB, H., IV 184a. 
SJAH ALAM, II 647b. 
SJAICH MOEHAMMAD SAMMAN. 

II 596a. 
SJAICH SAMMAN, II 8246. 
SJAMSOE SJAH, III 2026. 
SJARIEF ABDOEL RACHMAN, IV 

4b. 
SJARIE ABBAS AL AYDROES, H 

357a. 
S J ARIF DziN IBN OEL MAK- CHOEM 

SJARIF ISMAIL, II 357a. 
SJARIF HOESEIN IBN AHMED EL 

KADRI, III 4516. 
SJARIF JOESOEF, III 452a. 
SJARIF KASIM (SULTAN), IJI 451b, 

452a. 
SJABIFA, II 204a. 
SJECH BOERHAN OEDIN, III 2426, 

3436. 
SJECH ROEMPOELAN, II 367如 

6076. 
SJEIKH NOEROE'DDIN IBRAHIM IBN 

MAUL AN zi ISRAIL (SOE- NAN 
GCJENOENG DJATI), 1 4746, 
4776, 799a. 

SKEAT, IV 4036. 
SKELTON & Co., II 19b. 
SKERTCHLIJ, IV 6576, 858". 
SKIN NEK, I 672b. 
SLEYDEN, J. VAN DER, IV 13()〃. 
SLINGENBEKG, J., IV 1366. 
SLINKERS, L. H., I V 41 a； 724〃
. 
SLOET TOT OLDIIUJS, IV ()24/>, 

785a. 
SLUYTEB, C. (Res.), IV 4«z, 4b. 
SLUITER, C. PH., II 4336, III 15b, 

340如 605a, J V 1096. 
SMEWINO, I V 27〕" 272a. 
SMISSAKKT, Il 468a. 
SMIT, Dr., Il 4466. 
SMIT. C. IV ]13a. 
SMITH, II 1086. 
SMITH, Dr. J. J.,I 3996, 400a, 

4006, 402a, 4026, III 1856, 
4236. 

SMITS (luit. t. z.), II 700a. 
SMITS, 11. D. H., Ill 59a. 
SMITS, P. J., Ill 59b. 
SMOUT, II 6766. 
SMULDERS, C. J., I 1546. 
SMULDEKS, J., Il 8546. 
SNELLEMAN, JOH. F., II (55b, 

603a. 
SNELLEN, P. C. T., IV 59". 
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202a, 5476, 653a, 660a, IV 54b, 
57a, 58b, 203b, 781a. 

SOARES, LOPO, I 1686. 
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1986, 203b. 
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III 2026. 
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KANOMAN), II 2056. 
SOELTAN HADJI, II 199b, 204a. 
SOELTAN GOENOENG DJATI, II 
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'DDIN IBRAHIM IBN MAU- LANA 

ISRAIL). 
SOELTAN ISKANDAR MOEDA, I 

75a. 
SOELTAN ISTAMBOEL, III 2926. 
SOELTAN MALIK A^-QALIH, III 
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SOELTAN MALIK AT-TH.£HIR, 
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SOELTAN MOEHAMAT DA WOT, 

IV 3766. 
SOELTAN MOETHAFFAR SJAH, III 

2026, 203a. 
SOELTAN RADJA, II 207b. 
SOELTAN SEPOEH, II 206a, 20Gb, 

207a. 
SOELTAN ZEINOE'L ARIFIN, II. 

204ft. 
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m 203". 
SOELTJIAX ABDUL D.JALIL SJAII 

III, III 61K6. 
SOEMBING, IJ 518a. 
SOENAN BONANC, J 346a, 5816, 

IJI 204b. IV 385". 
SOENAN DRADJAT, I 5816, JU 

2036. 
SOENAN GIRI, I 5816,7946, 795a, 

1H 2036. 
So ESAN KAI J DJOGO (KALI 

DJAGA), 1 581«,5816, FI 
698« H I 204 a 201b. 

SOENAN KG EDOES, I 5816, Ilf 
204a. 
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203a. 

SOENAN Mo Ell I 1 5816, III 
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2036. 
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SOETAN AISA, II 1496, 150a. 
SOETAN ALAN, II 1496. 
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SOETAN IBRAHIM, II 1496. 
SOETAN MAHMOED, II 1496, 

150a. 
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SOETERS, H. TH., IV 433a, 4336. 
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SOEWASA, I 476如 
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SOLLEWIJN, II 4646, 465a, 472a, 
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SOLMS, GRAAF VAN, II 284a. 
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FELS, GRAAF LUDWIG VON, III 
641a. 
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SOMEREN, A. VAN, IV 2976. 
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T. B^NTAKA PIUEUNG BKAHIM, 

Il 311b, III 409a, 7716. 
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MOEDA LHON, II G83a. 
MOEDA MAT SAJET, III 7576 
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MOEDA REUMBAJAN ABDO 

LATisn, II 312a. 
MoEHAMAT OE5EUMAN 
KOE TA BARO, II 1316. 
NANTA SEUTIA, II 721a. 
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i) Voor namen met de titels lengkoe, leukoe, I'eungkoe, Toekoe, Toengkoe ervoor, zie ook op die vol 

uitgeschreven titels. 
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TAK (TACK), F., I 475如 II 2006, 
201a, 202a, III 140a, IV 7396, 
740a. 
TAK VAN POORTVLIET, I 577a. 
TALBOR, ROBERT, II 3186. 
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TEJIVOOKEN, il. P. A. M., IV 
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TEUKOE MOHAMAD THAJ£B, III 

4016. 
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I TEUKOE 
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Aw6 GE UTAH, 
BARAT, I 866, 
BITAJ, II 

BOEKliT, I 
90a. 
896. 
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THOMAS, OLDF., IV 8646. 
THOMAS BAIN & Co., I 1556. 
THOMPSON, III 549b. 
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Ti TSANG WANG, II 3316. 
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TJEENK WILLINK, IV 865a. 
Tjiufr MAHIDIN, I 896. 
TJIEIATJI, IV 334b. 
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247a. 
TOEANKOE LIMPOELOEH, III 
2426. 
TOEANKOE MOEHAMAT BAT^E, I 
84a. 
TOEANKOE MOEHAMAT DAWOT, 
I 84a, 84b, 87a, 87b, 729b, 
III 757b. TOEANKOE PASAMAN, II 5866, 

674b. 
TOEANKOE NAN KIBAMAT, II 

7446. 
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Mej. M., IV 307a. TOPINARD, III 
544b. 
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U ^{BELASTINGEN. In de inlciding van het over- [I J 
.^zicht van dit onderwerp in de laatste uitgave de- ；'
 zer Encyclopaedie (dl. I, bl. 224)_werd er op gc- 

wezen, dat de ontwikkeling van het Indischc 
belastingstelsel zich in de laatste veertig jaren had 
bewogen in de rich ting van afschaffing van het 
pachtstelscl en billijker verdceling van de las- ten 
over de Europeancn en de andere bevolkings- 
groepen, dit laatste mede als gcvolg van de groo- tere 
beteekenis, welke in het geheele complex aan directe 
heffingen was toegekend. 

Zoodra de door den oorlog geschapen tocstan- den 
het toelieten; is voortgegaan met de verwe- 
zenlijking van beide desiderata, die door de ge- 
beurtenissen vertraging had ondervonden, ter- wijl 
bovendien, vooral na den oorlog, de noodza- 
kelijkheid werd gevoeld om door nieuwe on ver- 
hoogde heffingen, zoowel op het gebied der indi- 
recte als op dat der directe belastingcn, mede de 
middelen tc verschaffen welke noodig waren oiu de 
stijgende Landsuitgaven te dekken. Vooral de 
inaatregclen, die als gcvolg van tlezen laatsten factor 
zijn tot stand gekomen, zijn van overwe- genden 
invloed geweest op het samenstel der hef- fingen, 
waaraan inzonderheid de cultures en andere 
bedrijven alsmedc de Indischc samenleving thans 
zijn onderworpen. Die inaatregelen waren 
veelomvattend en financieel belangrijk en gin- geii 
gepaard met eenc hervorming van den dienst der 
bclastingcn, welke strekte om te bevorderen dnt de 
fi8CU8 de verschuldigdc bedragen ook met- terdaad 
zou ontvangen, hetgeen tot dusver nog al wat te 
wonschen overlict. / 

.讪，Doch daarnaust hoeft hot/genoenido stroven 弓 , naar 
billijker vcrdcoling tier lastcn ovenzeer in nict geringo 
mate zijn stompol op het bclaHtingstolsel gedrukt door de 
zoogenaamde „unificfttie,* van de inkomstcnbolasting en 
do personeele belasting, waardoor do vorschil- Icndo 
bovolkingsgrocpon door dozolfde recht- streoksche 
huffingon wordon gotroffen. J minors daardoor werd, zij 
*t nog nict in allo opzich- ten, eon einde gemaakt aan eene 
onderscheiding, welke dat HtolscI tot dusver konmerkte 
en dio op historiBclie gronden xrerklaarbaar en natuurlijk 
waa, nl. de onderscheiding naar rassen in verband met 
inaatscliappelijkon welatand en econoinischo 
ontwikkeling. 

Rclatief van mindcre betcekenis, maar op zich- 
zelf toch niet onbelangrijk, was de eerste dor bo- 
vengonoemde factoron, de verdero afschaffing der 
pachten. Zy betrof: 

le. de vroeger (dl. I, bl. 225) reeds genoeinde 
j)acht der dobbelspelen in een vijftal buitenge- 
weston en hare vervanging met 1 April 1918 door 
een licentiestclsel (Ind. Stb. 1918 no. 160); hier- 
door werd eenc jaarlykscho bate van laatstelyk 

bijna / 1.209.000 prijsgegeven tegenover eene 
verwachte inkomst van ' / 240.000; 

2e. de pacht van den verkoop van saguweer en brom 
terhoofdplaatsMakasser find. Stb. 1918 no. 137), waardoor 
de gemeenteraad aldaar het be- staande vergunningsrccht 
tot den verkoop van die dranken kon uitstrekken. (De 
saguweerpacht ter hoofdplaats Alenado zou met 1 April 
1922 wor- den afgeschaft). 

3e. de destijds allcen in Celebes en Ond. nog bestaande 
pacht der overvaarten en hare vervanging door cigen 
beheer met 1 April 1919; 

4e. de zoutpacht in het gouvt. Oostkust van^_ Sumatra, 
ten einde de zoutverstrekking ten be- hoeve vaii de 
visschery -nij verheid te Bagan-api- api in eigen beheer te 
nemen. (1 April 1920 Ind. \ 少 Stb. 143, zie bl. 218 M. v. 
T. Begr: voor 1918) 

5o. de varkonsslachtpacht in de Poelau-Toe- djoch 
Archipol (Riouw on O.) en hare vervanging door eene 
directe heffing met 1 April 1921. (Ind. Stb. no. 217). 

Ge. de pandhuispacht cn hare vorvanging door regie in 
de rosidenties Soerakarta met 1 April 1917 (Ind. Stb. 79 on 
471), Lampongscho distric- ton met I April 1921 en 
Sumatra's Westkust—• met 1 October 1921. 

Van hoo betrekkelijk geringe beteekenis de 
ovorgoblevon pachten zijn, blijkt uit het feit dat de 
opbrengst daarvan voor 1922 in totaal niet hooger is 
geraamd dan / 409.612, waarvan / 148.000 als bate van de 
pandhuispacht in de buitonge weston, waarvan de 
vervanging door regio in beginsel vaststaat (zio Ind. Stb. 
1921, nos. 28 en 148). 

Al was het jaar 1914 ten gevolge van den oorlog 
financieel niet gunstig cn moest het jaar 1915 in het teeken 
der bezuiniging staau (zie de nota v. Q. wijziging, no. 34 
der gedr. st. van de begrooting voor dat jaar), toch heeft do 
noodzakclijkheid van belastingverhooging zich eorst 
geleidelijk doen gevoclen. Aan het slot van de belangrykc 
nota van den Gouverneur-Generaal Idonburg over den 
toonmaligcn stand der Indischc financien, door minister 
Pleijte als bijl. L. toegevoegd aan zijnc Mcmorie van 
Toelichting van de begrooting - v ! voor 1916, kon nog het 
standpiint worden inge- ' nomen dat de stijging van de 
opbrengst der be- lastingon, zooals zij bleek uit de 
uitkoinsten van 1909 tot en met 1913 ad / 25 millioen '), 
dus vange- middcld ruim / 6 millioen per jaar, in verband 
met de voor de monopolies, de producten en de bedrij- 

i) De gezainenlijke opbrengst der belastingen bedroeg 
in duizen dtallen van guldens: in 1909—77.666; 1910—
83.485; 1911—87.054; 1912—92.734; 1913—102.913. 
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ven gevolgdc politick voldoende wasom,gesteund 
door leeningen voor productieve werken. behoor- lijk 
voort te arbeiden aan de gecstelijkc on stoffe- lijke 
ontwikkeling van Indie. Wcl werd daaraan toegevoegd, 
dat speciale regel ingen zouden moe- ten worden 
getroffen ter voorziening in de be- langrijkc uitgaven. 
die voor de defensie in het vooruitzicht waren, omdat 
genoenid accrcs ook claarvoor niet voldoende was. 
maar voor mede- deeling van nadere bijzonderheden 
daaromtrent was. zooals de Minister nader vcrklaarde 
(M. v. A. Tw. K. p. 14). de tijd nog niet gekomen. Toch 
bleek de regeering niet stil te zitten. Aan het x'raagstuk 
van heffing van eene belasting van oorlogswinsten was 
de noodige aandacht geschon- ken. En dat het 
bovengenoemde standpunt in de Tweede Kainer geene 
onverdcelde instemming yond. bleek o.a. uit de rede 
van den afgevaar- 、Nigde Mr. Fock van 17 November 
1915 (Hand. Zbl. 162), die met het oog op de stijging 
der ge- wone uitgaven, welke die der inkomsten had 
overtroffen, versterking der middelen in de naaste 
toekomst absoluut noodzakelijk noemde. 

De eerste daartoe strekkende regeling, die daar- 
op tot stand kwam, was de ordonnantie van 22 Juli 1916 
tot heffing van eene tijdelijke suiker- belasting (Ind. 
Stb. 512 en 513. Zie ook de aan- vulling der begrooting 
voor 1916 in Ned. Stb.1916 n1. 209; Ind. Stb.n®.511). 
Volgens die regeling zou per onderneming eene 
belasting van 10 pct. worden geheven van hetgeen de 
bruto geldelijke op- brengst van de in het vorige jaar 
geproduceerde suikers meer bedroeg dan berekend 
tegen een ver- koopprijs per pikol van / 8 voor suiker 
no. ] 2/14, f 8.25 voor no. 16 en hooger, / 9 voor 
superieure- stroopsuiker en / 9.25 voor superieur, een 
en an- der met dien verstande dat eene heffing achter- 
wege zou blijven, wanneer de winst minder be- -droeg 
dan / 2 per pikol. De opbrengst were! ge- raamd op / 3 
millioen per jaar. 

Aan dien vonn om de Indische oorlogswinsten te 
treffen was aanvankelijk de voorkeur ge- geven omdat, 
toen het denkbeeld van zulk eene heffing rees en de 
regeling daarvan in Indie werd voorbercid. bijzonder 
hooge winsten aldaar uit- sluitend met suiker waren 
gemaakt en eene heffing van algemeenen aard er op 
bezwaren stuitte jlzie Gedr. Stukken 1915—1916 n°. 
333). Inmid- was in Nederland na voorbereiding door 
eene daartoe ingestelde commissie een wetsontwerp tot 
heffing van eene algemeene oorlogswinstbc- lasting 
ingediend (Gedr. St. 1915—1916no.331)en onder 
dagteekening van 22 Juni 1916 (Ned. Stb. no. 288) tot 
wet verheven. Het lag toen voor de hand om ook in 
Indie aan eene algemeene belasting boven eene heffing 
speeiaal van de suiker de voorkeur te geven en zich 
daarbij zooveel moge- lijk bij de Nederlandsche 
regeling aan te sluiten. Tusschen de heffing in 
Nederland en die in Indie zou dan de noodige 
samenhang kunnen worden verkregen ter voorkoming 
van dubbele belasting van in Nederland 
gevestigdebelastingplichtingen, die in Indie 
oorlogswinst hadden gemaakt. Pat kon intusBchen niet 
geschioden zondor nader overleg met de Indische 
regeering; daardoor is de maatregel niet zoo spoedig tot 
stand gekomen als wel wcnschelijk was, daar de 
vereischte aan- vullingsbegrooting voor Indie 
diontcngevolgo corst in den aanvang van 19J7 kon 
worden 夕4ngediend (Gedr. Stukken J916—1917 no. 
347). 

In. stede van op 25 %, zooals aanvankelijk in 

de bedocling lag. werd het percentage van heffing 
ten slotte op hetzelfde bed rag als in Nederland, nl. 
30 %, bopaald, terwijl de bedoeldc samenhang in 
dier voege werd verkregen dat op verzook van den 
belastingplichtigc in Indie ont- heffing zou worden 
verleend over dat gedeelte der oorlogswinst, ten 
aanzicn waarv&n werd aangetoond dat daarover in 
Nederland van hem oorlogswinstbelasting was 
geheven. Jn vol- doening twin het voorschrift van ar 
tike! 98 cler wet op de Nederlandsche 
oorlogswinstbelasting word verder, ten einde de 
Indische geldmiddelen voor de door de ontheffingen 
te derven inkomsten schadeloos te stellen, 
tegelijkertijd bij afzonderlijke wet bepaald dat 
Nederland, dat het voile aldaar verschuldigd bedrag 
zou ontvangen over de inkomsten ten aanzien 
waarvan in Indie onheffing was verleend, de helft 
van die ontvang- sten aan de Indische geldmiddelen 
zou uitkeeren. Zie de wettcn van 23 Mei 1917, Ned. 
Stb. 406 en 419; Ind. Stb. 590. 

De ordonnantie op de ooriogswinstbelasting 
kwam daarop in het najaar van 1917 tot stand (Ind. 
Stb. 592 en 593), terwijl de regeling van de 
suikerbelasting, welke overbodig was geworden ep 
waarvan de heffing daarom voorloopig was op- 
geschort, werd ingetrokken. (Ind. Stb. 591). 

Daar, zooals gezegd, de Indische regeling van de 
O. W. belasting zich aansloot bij de Nederlandsche, 
moge worden volstaan met mededeeling van enkele 
hoofdzaken. De belasting werd geheven wegens de 
vermeerdering van inkomen of winst als 
omniddellijk of middellijk gevolg van den 
oorlogstoestand, terwijl bij iedere vermeerdering 
zoodanig gevolg werd aanwezig geacht, indien en 
voor zoover het tegendeel niet aannemclijk was 
gemaakt. De ordonnantie werkte terug tot 1 Au-
gustus 1914, in verba nd waa rniede het bed rag, 
waarover de belasting werd geheven, werd berekend 
door vergelijking met het gemiddeJde zui- ver 
inkomen of de gemiddelde winst over de jaren, 
waartoe 1 Augustus 10]], 1912 en J 913 beho<n den. 
De belasting werd geheven over het bed rag, 
waarmedc de bedoelde vermeerdering de so in van / 
3000 tc boven ging, waardoor zij feitelijk 
progressief werkte en bijv. bij ecn oorlogswinst van 
/4000 7.5%, bij / J5.000 24%, bij f 75.000 28.8% en 
bij / 100.000 29. J % bedroeg. Verder was 
coinpensatie van vermindering van inkomen of 
winst (verlies) over het eene jaar met vermeerdering 
over een ander jaar toegelaten, voor zoover beide als 
gevolg van den oorlogstocstand waren te 
beschouwen en indien de vermindering ten rnin- ste 
/ 1500 bedroeg. Voor de wijzigingen van de 
ordonnantie zie men Ind. Stb. 1918 no. 228 en 283, 
1919 nos. 44, 278, 598 en 832, J 920 no. 351 on 886, 
en 1921 nos. 122, 372, 373 en 382. Na af- loop van 
den oorlog is de regeling, evonals in Nederland, nog 
een paar jaar van kracht geblcvcn, totdut het niet 
jneer aanging nog te onderschei- den tusschen al dan 
niet ten gevolgo van don oorlog verkregen winsten. 
Bij Ind. Stb. 1921 no. 372 werd do belasting met 
ultimo December 1919 op- gehoven. Zooals nader 
blijken zal, werden. buiten- gowone winsten 
daardoor niot ontheven van elko bijzondere heffing, 
omdat er eone andere voor in de plaats trad. 
Overigens verdient het nog de aan. dacht, dat de 
heffing dor Nederlandsche O. W. bc- lasting reeds 
met het jaar J918 een eindo nam (Ned. Stb. 1920 no. 
191), tengovolge waarvan hot bedrag van. den 
Indischen aanslag over 1919 in 
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zijn gehecl aan de Indischo geldmiddelcn ten goo- 
do kwani. Het is voorts bekend dat velc aan- 
slagen door den achteretand dor wcrkzaamhedcn . 

van de bclastingaclministratic gcruimcn tijd na de 
betrokken jaren tot stand kwamen. 

Do beteokenis van de heffing blijkt uit de vol- 
gendo cijfers. Op ultimo 1921 bedroeg do geza- 
menlijke aanslag in Ncdcrlandsch Indie / 
228.300.000. Daarvan was intusschcn wegens 
heffing in Nederland over dezelfde oorlogswinst de 
betaling geschorst voor eon som van / 49.200.000. 
Tc dien aanzien viel dcrhalvc voor 50 % of / 24,G 
millioen op eene uitkeering uit de Nederlandsche 
geldmiddelen te rckenen. Men komt daardoor tot een 
totaal van / 203.7 mil- Jioen. Het is echtcr wel aan tc 
nomen dat (lit bodrag, in verband met financieele 
onmacht van sommige belastingplichtigen als 
gevolg van nader gdeden vorliezen, niet gehcel zal 
kunnen worden ingevorderd. • 

Naast dezc van de tijdsomstandighedcn af- 
hankclijke heffing ontwikkelcle Minister Pleijte bij de 
behandeling van de begrooting voor 1917 Verg. Tw. K. 
15 JIaart 1917, Hand. bl. 2042) een plan van belastinghe 
rvorming, waarin do ..unificatie" op den voorgrond 
stond on o.m. eeno verhooging van de belasting tier 
lichamon naar het zuiver inkomen van 3 op 4 % en van 
de over- winst van 6 op 8 ■% were! aang^yezen als 
bostemd tot clekking van vlootuitgaven'-sDezc 
vei'hooging word nog voorgesteld bij suppletoire 
begrooting .voor 1917 (Gedr. St. 1917 no. I:82), welke 
in 1918 wet we rd verheven (Ned. Stb. )20, Ind. Stb. 
181), waarna do verhooging bij orclonnantio van 29 
Juni 1918 (Ind. Stb. 362) tot stand kwam. Opbrengst: / 
3.000.000. 

Voor het zelfde doel werd daarna de Indische 

l^ctroleum -ind ustrie belast door het ingcvolge de 
wet van 29 December 1911 (Ned. Stb. 380; Ind. Stb. 
1912 no. 207) geheven uitvoerrecht op benzine en 
gazoline van / 0.03 per H.L. met ingang van I 
Augustus 1919 te vervangen door een uit- voerreeht 
van aardolic en bijproducten van / 3, rcsp. / 0.00 per 
1000 K.G. Bate: / 2.100.000. Wet van 7 Juni 1919 
tot wijziging der Indische tariefwet (Ned. Stb. 292
； [nd. Stb. 452 en 492, 
/Gedr. St. 1918—1919 n°. 313). 

Imniddcls was door de instelling van den Volks- 
raad en de installatie van dat lichaam op 18 
Mei 1918 eon nieuwe en belangrijke jnedewerker 
aan de totstantlkoming van belastingmaatrcgc- 
len ingeschakcld. Al aanstonds, bij de cerstc be- 
grooting wa a rover het College werd geraad- 
p]eeg(l, de begrooting voor 1919, werd het in de 
gelegcnheid gesteld zich in beginsel uit te spreken 
over het voorneinen om over te gaan tot unifica- 
tio der inkomsten- en personeele belasting (zie 
bo von), al was het denkbeeld nog nict rijp voor 
uitvoering in 1919 (Ind. M. v. T. bl. 148). Bij de 
overnoming van de desbetreffende mededceling 
trad de Minister Idenburg reeds eenigszins nicer 
in bijzonderheden (M. v. T. Begr. 1919 bl. 106/7) 
en nog vercler ging hij in de Memoric van Ant- 
woord aan de Tweede Kaincr (bl. 24—26), toen 
de vrnag was gestekl hoe de Minister zich voor- 
Htelde tc voorzion in do duidelijk geblcken nood- 
zukeiijkheid van versterking der middelcn. Bij 
het financieel program, waarvan hij intusschen 
nog slcchts in grootc trekken mededeeling kon 
doen, omdat de voorbereicling nog nict ver genoeg 
was gevorderd om tot bepaakle voorstcllen voor 

1919 in staat tc stellen, gaf hij het volgende over- 
zicht. 
Allereerst zoii in aanmerking komen eene aan- 

zienlijke verhooging van het tarief der inkom- 
stenbclasting voor de meorgegoeden en van de quota, 
wolke als winst- en overwinstbelasting van de 
rcchtspcrsonen werden goheven. Van eon en andcr zou, 
na aftrek van de kosten der be- oogde unificatie van 
belastingen ad rond / 5土 millioen (het bedrag waarmede 
de directe belastingdruk voor de minder gegoeden onder 
de niet-Europeesche bevolking zoii verminderen), eene 
meerdere opbrengst van ruim / 7i millioen worden 
verwacht. (Hierbij werd ten aanzien van physieke 
personcn nog gedacht aan een belasting•- vrij maximum 
van / 90 en een oploopend tarief ' tot 10% bij toeneming 
van het belastbaar inkomen, boven / 36.000 terwijl, 
zooals nader blijken zal, ten slotte in de regeling hoogere 
cijfers wer- den opgenonien). Verder deed de Minister 
uitko- men, dat onmogelijk in den nood van de schatkist 
zou kunnen worden voorzien door uitsluitend van de 
Europeesche ondernemers (hoofdzakelijk in den vorm 
van rechtspersonen) en niet-inland- sche ingezetenen 
geheven belastingen, omdat dan het percentage van 
heffing vcel te hoog zou moeten worden opgevoerd. Het 
zou daarom niet te vermijden zijn ook gebruik tc maken 
van mid- del en, die mode op de Inlandsche bevolking 
zou- den drukken. In verband daarmedc zou door ver- 
zwaring van de bestaande accijnzen ongcvcer / 9} 
millioen, door ceno lierzicning van het tarief van 
invoerrcchton in fiscaal-technischen zin rond / 6 
millioen, door uitvocrrechten van copra en kina ongevccr 
f 1* millioen en uit eene vervoer- belasting rond / 3 
millioen ,s jaars kunnen worden verkregen. Eindolijk 
werd ook nog aan eono ver- mogensbelasting gcdacht. 

Die uiteenzetting vulde de Minister in zijne rede / in 
de Tweede Kamer van 8 April 1919 (Hand, bl/ 2072) 
nog aan met de mededeeling, dat naar het gevoclen der 
Indische regeering uitvocrrechten van cultuurproducten 
eene voorname plaats op het program zouden behooren 
in te nomen. 

In dien gedachtcngang werd in de nieniorie van 
toelichting van het by den Volksraad ingediend Indisch 
on twerp der begrooting voor 1920, naast/ de uitvoering 
van de door den Minister aange-\ kondigde maatregelen 
(met uitzondcring van de vermogensbelasting,.(lic nog 
slechts in het stadium van overweging verkeerde) het 
voornemen uitgesproken om in genoemd jaar over tc 
gaan tot de heifing van uitvocrrechten van alle 
belangrijke stapeiproducton: suikcr, koffie, thee, rubber, 
kina ba st, sisalhonnep, tapiocaproducten, rijst, aard- 
noten, copra, gambir, peper, pinangiioten en kapok on de 
daaruit in Indie bereidc fabrikaten: ka- tjang- en 
klapperolie en kininezouten, met her- ziening van de 
reeds bestaande uitvocrrechten van huiden, tabak, tin, 
aardolie en aardoliepro- ducten. Daarop volgden nog 
eenige bijzonderhe- den. Alics bijeen was 
cchterhetvoorstel.zooalshet bij den Volksraad werd 
ingediend, ook naar de nadere erkentenis van den 
Dircctour van Finan- cien 1'alma, nog zeer schoinatisch, 
daar over de uitvoering nog overleg met de procluconten 
der to belasten artikelon en de daarbij betrokken hande- 
laren moest plaats hebben en het eorst na beeindi- ging 
daarvan mogelijk zou zijn de tarieven van hefting 
nauwkeurig aan te geven en eene betrouw- bare raining 
van de opbrengst op te maken. Zelfs 
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liet de hcer Talma bij de beraadslagingen in den Volksraad 
doorscheniercn,dat het geenszins uitge- sloten was dat 
enkclc producten in con eenigszins anderen vorm dan dicn 
van uitvoerrcchten zoudcn worden getrolien, met behoud 
van de essentieele plannen\-an de Regeering, n.l. de 
winsten zooveel mogelijk in ha ar vollen omvang te trcffen 
volgens eene stork progressievc schaal (】、edc〃4 Juli 
1919, 毋andeL Volksraad, bl. 607, GO9)/ 
z .Uit de daarop gevolgde, doof den fungcercnd Minister 
van Kolonien ingedicnde on twerp-be- grooting voor 1920 
bleek, dat het overleg over dit punt resultaat- had 
opgeleverd. Er was nu sprake van eene ^bijzondcre 
belasting^, die zou geheven worden in den vorm van een 
uitvoerrecht, behaU ve ten aanzien van suiker, koflio. 
ondernemings- tabak, thee, kinabast cn kinine, waarvoor 
de voorkcur werd gegeven a an eene bclasting op de winst 
der betrokken onderncming. Het uitvoer- recht zou 
geheven worden volgens tarieven met glijdende schalen in 
clicr voege, dat geen recht verschuldigd zou zijn bij een 
niarktprijs beneden zeker minimum, doch het recht bij 
hoogere prij- zen progressief zou tocnemen. Het stelsel 
kwarn dus daarop neer, dat het versehil tusschen den 
oogenblikkelijken niarktprijs en een op een vast bedrag 
aangenomen kostprijs progressief zou worden belast (M. v. 
T., bl. 10G), 

Over de tarieven van heffing en eene raming van de 
opbrengst kon echtcr even min als in den Volksraad in 
byzonderheden worden getreden en toen dat ook bij de 
indiening der Memorie van Antwoord aan de Tweede Kam 
er nog niet mogelijk was, achtte de ininiddels opgetreden 
Minister De Graaff het raadzaam de voorstel- 

len nopens de uitvoerrcchten en de producten^ belastingen, 
alsmede de vcrvoersbelasting en eene mede 
aangekondigde petrole u m belasting voorloopig terug to 
nemen ten einde ze nader, goed voorbereid, bij suppletoire 
begrooting aan de Staten-Genera al voor te leggen. Daa r 
die be- lastingvoorstellen intusschen met andere feitelijk 
een complex uitmaakten, trof dat lot toen ook die andere 
voorstellen, ofschoon zij op zich zelve wel rijp waren voor 
eene beslissing. Dat waren die tot verhooging van het tarief 
van invoerrechten en van de accijnzen, alsmede di? tot 
heffing voor cens van eene belasting van den suikcroogst 
1919 en de kina-oogsten 19J8 en 1919 (Mem. v. Antw. 

K- van 10 December 1919, bl. 11/12; Tweede Nota v. 
Wijz., Gcdr. St. no. 16). 

Alvorens na te gaan, in weU<cn vorm de voor- stellen 
opnieuw werden ingediend en ten slotte tot stand zijn gekomen, 
verdient het aanbeveling stil te staan bij de unificat-ie van de 
inkomsten- en de personeele belasting, die nader uitgewerkt ook 
de Memorie van Toelichting der begrooting voor } 920 was 
voorgedragen en w6l werd gehandhaafd, # zoodat zij ten slotte 
reeds in de Ind. Stb. 1920 no. 678 en 679 is belichaamd (Zie ook 
Ind. Stb. 1921 no. 240). 

Terwijl, zooals in de laatste uitgave (DI, I, bL 228 e. v.) 
is uiteengezet, de Inlanders en Vreemde Oosterlingen na 
de hervorming der laatste jaren onderworpen waren aan 
verschillende, so ms nog locale hefiingen naar het 
inkomen, welke be- kend waren onder den verzamelnaam 
„ Belasting op de bedrijfs- en andere inkomsten” en 
belang- rijk afweken van de ^inkomstenbelasting^, die van 
Europeanen werd geheven, is deze laatste heffing na 
belangrijke herziening nu uitgebreid 

tot alle bcvolkingsgroe])en. Zij treft dientengevol- ge allo 
inwoners van Ned.-Indic met uitzondcrin- van de 
onderhoorigen(lcr zelfbesturen： voor dozen wordt 

gestreefd naar invoering van eene met die algcnicene 
belasting in hoofdzaak overeenko- mende heffing naar het 
inkomeir Het belastbaar minimum was bij de vroegerc 
inkomstenbelas- ting / 900 en bij de bclasting op de bedrijfs- 
en an- derc ink om st on / 50, ten zij in elk geval een mini- 
mumaanslag verschuldigd was; de heffing der nieuwe 
inkoinstcnbelasting begint bij een belastbaar inkomen van / 
120. 

Evenals bij het vrocgcre tarief houdt de pro- gressie 
verband niet met het inkomen in zijn gehcel, maar met 
zekere, in de schaal aangegeven gedeelten van het inkomen 
in dier voege dat over volgcndc inkomonsdcelen tel ken 
male een hooger percentage vcrschuldigd is. Bij inkomens 
van / 120 tot beneden / 1800 is 20 cent verschuldigd voor 
elke voile / 10 bo ven / 120. Bo ven f 1800 wordt de 
bclasting berekend over voile sonunen van / 100 en daarbij 
stijgt het percentage van 3 ten h on de rd voor een 
inkoniensdccl van / 1800 tot beneden /3G00, tot 10 ten 
honderd voor eon inkomcnsdeel van / 30.000 tot / 36.000. 
om bij de regeling van 192J voor elke voile j 100 bo ven / 
36.000 11 % te bereiken. Bij de in 1921 (Ind. Stb. no. 312) 
gevolgde verdere verhooging van het tarief is de stijging 
doorgevoerd tot 25% (zie bl. 6). 

Aansluiting aan de regeling van inlandschc 
grondbelastingen word vrerkregen door vrijstelling van 
zekere aan die bclastingen onderworpen in- komsten, 
alsmede door eene heffing van 40 cent van elke / 10 van 
andere daarmede gelijk te stel- Icn inkoinstcn uit grond. Met 
de mindere ont- wikkcling van vele belastingplichtigen 
werd rckc- ning gehouden door de verplichte aangifte eerst 
te doen aanvangen bij eon bruto inkomen van ineer dan / 
1200. Ook leidde het onderbrengen van Inlanders en 
Vreemde Oosterlingen onder de belasting er toe den 
zoogen. kinderaftrek te doen vervrallen, daar dezc voor die 
bevolkingsgroepcn niet is toe te passen. JJaarentegcn werd 
de vrij- stelling, die de inlandsche ambtenaren vroeger 
genoten, niet overgenomen. Voorts werd van wachtgeldcn, 
pensioenen on gagementen de ecr- stc / 900 vrijgcstcld. 

De raming van de ojjbrcngst clezer nieuwe, ge- 
unificeerde inkomstenbclasting werd voor 1920 gesteld op 
/ 30.300.000 of / 3.400.000 lager dan de vcrmoedelijkc 
opbrengst van de opgeheven be- lastingen. 

Ook de unificatie van de personeele bclasting, die op 
zichzelvre eenvoudiger was omdat die belasting reeds van 
Europeanen en Vreemde Oos・ terJingen werd gehevre^ en 

derhalve slcchts tot Inlanders behoefde te worden 
uitgebreid, hceft voor de vroegerc belastingplichtigen een 
ingrij- pend karakter gekregen door de daarmede gc- paard 
gegane wijziging van de mininiumhuur- waarde-bedragen, 
bij welke de heffing een aan- vang nee in t en die tevens tot 
maatstaf voor een lageren aanslag strekken. Vroeger waren 
die bedragen verschillend voor Europeanen en Vreemde 
Oosterlingen (zie Ind. Stb. 1908 no. 15, staat E en 665, 1909 
no. 468, 1912 no. 386 en 601, 1913 no. 694, 1915 no. 653 
en 740, 1916 no. 714 en 1「18 no. 10 en 514). Thans zijn 

zij voor alle bevolkingsgroei)en op het dubbele van de 
vroeger voor Europeanen geldende bedragen go- 
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bracht (Ind. Stb. 1920 no. 760). Daardoor is nict 
alleen voor deze eene groote verlichting vcrkre- gen, 
maar zijn vooral de Vreemde Oostcrlingcn on 
Inlanders gebaat, omdat nu alleen de eenigszins 
vennogenden onder hen binnen het bcreik dcr bc- 
lasting vallen. Bovendien is de overgang van vrij- 
stclling naar vollen aanslag geleidelijkcr gemaakt 
door in plaats van de twee bestaande trappen 
(vermindcring met 2/5 resp. 4/5) er vijf toe te staan 
(zie art. 12 lid 3 Ind. Stb. 1920 no. 679). Op de op- 
brengst, die in 1917 t/m 1919 j 2.0G2.400, / 
2.221.400 en / 2.391.700 bedi'oeg, is een en ander 
niet van grooten invloed geweest; de voorloopigc 
uitkomst over 1920 was / 2.019.800. 

Het cluurde tot ver in 1920 (16 Sept.) alvorens de 
op de vorige bl adz. besproken, terugge- nomen 
belastingvoorstellen op nieuw werden ingediend. 
Daarvoor was een langdurig over- leg zoowel in Indie 
als tusschon Minister en Gouverneur-Generaal noodig 
gewcest. Allereerst had de Landvoogd bij de verdere 
voorbereiding de voorstellen nog aangcvuld in verband 
met het voornemen om de oorlogswinstbelasting op te 
hef- fen (zie hiervoren). Het denkbeeld was nl. gerijpt 
om alle buitengewonc winsten als zoodanig en on- 
afhankelijk van oorlogsomstandigheden tot een 
belastingobject te maken en ze naast de bestaande 
heffing naar het zuiver inkomen en naar de overwinst, te 
onderwerpen aan eene inkomsten- belasting naar een 
nieuwen, derden grondslag, te noemen: jaarlijksche 
extrawinst. In denzelfden gedachtengang zou dan tevens 
het tarief voor physieko personen ten aanzien van 
inkomens bo- ven / 36.000 zijn te verzwaren. Met een 
en ander zouden maatregelon gepaard gaan om dubbele 
belasting (door do oxtra-winstbelasting on do 
producten-bolasting) te voorkomen. Daartoo strekkende 
voorstellen werden onder dagteeke- ning van 28 
November 1919 bij Nota van Wijzi- ging op de toen bij 
den Volksraad aanhangige al- gemeonc 
aanvullingsbegrooting voor 1920 inge- diond on konden 
na breedvoorige schriftolijko en mondclingo 
gedachtcnwisscling de instom- rning van dat lichaam 
vorworven (Twcede gowo- zitling 1919, ondorwerp 3, 
stuk 9, (bl. 218 J e. v.), 19 (bl. (5 t/ni 1L), 28 (bl. 2 t/m 
9) en Han- dclingcn Volksraad December 1919, bl. 
520— ,. '524; 548—578). 

Hoezeer de Minister De GraafI zich in het alge- 
n】een met de Indische voorstellen kon vereeni- gen, 
toch bleek ten aanzien van de wijze, waarop hooge 
winsten zouden zijn tc troffen, van oen principieel 
verschil met de opvatting van de Indi- schc regeering. In 
overceiistemming met haar aanvankelijke bedoeling 
stonden 00 k th a ns de uitvoerrechten en do 
productenbclastingen als blijvende. heflingen op den 
voorgrond. De Minister daarentegen had bezwaar tegen 
do gedachtc, die aan een stelsel van dergclijke heffingen 
als blij- vend instiluut ten grondslag lag, nl. om eeno by- 
zonderc belasting van elk belangrijk stapelpro- duct to 
hclTen. Reeds bij de bchandeling van do begrooling 
voor 1920 was dezelfde quaestic ter sprako gekomen en 
hadden de afgevaardigden De ‘Geer en Van Vuuren zich 
tegen dergclijke spccialo \. .< heffingen verklaard (Tw. 
K. 19 Dec. 1919, Han- "el. bl. 1114/16 en 1143). Vooral 
de eerste betoog- toen breed voerig, dat bo ven eon 
dergelijk sa- mcnstel, waarbij zekere willekcur niet was 
te ver- inyden, de voorkeur behoorde te worden gegeven 

aan eene belasting van algemcenen aard, die de grove 
winsten van alle bedrijven op gelyken voet belast, zooals 
reeds eenigszins het geval was met de belasting op de 
overwinst. De Minister stekle in zijn antwoord voorop, 
dat hij het daarmede eens was, maar voegde daaraan toe 
dat de belas- tingdienst in Indic vooralsnog niet 
voldoende was toegorust om dergclijke algemcene 
belasting, aan welker heffing eon vrij ingewikkold 
onderzoek naar do hoegroothoid van do in de 
ondernemin- gen gestoken kapitalen zou moeten 
voorafgaan, juist toe te passon. Hij vreesde daarom 
zonder de bijzondcro heffingen aanzienlijke baten te 
zullcn missen on verklaarde daarom die heffingen als 
maatrcgcl van tijdelijken aard nict te kunnen ont- beren 
(Handel. Tw. K., p. 1161, zie 00k M. v. Antw. Tw. K. 
bl. 12). 

Ook de Indische Regeering bleek na voortgezet 
overleg met den Minister (bl. 2/3 van de Me- morie van 
Toelichting der op 12 Juni 1920 bij de Tweede Kamer 
ingediende aanvullingsbegr. voor } dat jaar; gedr. st. 
1919 — 1920, no. 490) het tijdelijk karakter der 
bijzondere heffingen wel te kunnen instemmen, doch 
slechts in dien zin, dat na zeker tijdsverloop over haar 
voortbestaan naast de algemeene inkomstenbelasting 
zou wor- den beslist. 

Het standpunt, dat de Minister tegenover de aldus 
gcamendeerde Indische voorstellen innam, kwani neer 
op het volgende: 

lo. Zwaartepunt van de belastingversterking moet zijn 
de wijziging en uitbreicling der inkomstenbelasting. Het 
daartoe strekkend voorstel van den Landvoogd behoort 
daarom nog te worden verruiind. 

2o. In verband daarmede moet reeds a priori 
vaststaan, dat de productenbelastingen en daarmede 
gelijk te stellen uitvoerrechten slechts als 
overgangsmaatregelen zullen gelden. Daarom. worde 
reeds aanstonds bepaald, dat zij slechts ge- durendc een 
termijn van drie jaar zullen worden geheven. 

3o. Bovendien is eene zoo uitgebreide heffing als de 
Gouverneur-Generaal wenschte van een principieel zoo 
weinig aantrekkelijke belasting als uitvoerrechten, 
waarbij nagenoeg alle lancl- bouwproducten, ook die 
van den inlandschen landbouw, zouden worden 
getroffen, niet wen- schelijk. De met de 
productenbelastingen gelijk te stellen tijdelijke 
hcflingen kunnen beperkt worden tot kinabast, kinine en 
caoutchouc. Van de recks der in de Indische voorstellen 
genoemde producten van den inlandschen landbouw, 
welke aan do bcvolking aanzienlijke winsten opleveren, 
die niet of niot voldoonde door do landrento, eene an de 
re grond- of oogstbclasting of de inkomstenbelasting 
boreikt worden, behooren alleen copra en peper door 
een uitvoerrecht als duurzame aan- vulling van de 
algemeene belasting in aanmer- king te komen. 

4o. De voorgenoinon petrolcumbelasting is in het 
wezen der zaak to beschouwen als eene ver- momdo 
oynsheffing, waarvan groote moeilykhe- den zijn to 
voorzien, terwijl de opbrengst geens- zins daaraan even 
redig is. Is het uit dien hoofde raadzaam daarvan af te 
zien, toch behaort ook de aardolie-industrie haar aandeel 
in de versterking der koloniale micldclcn bij te dragon. 
Dat zou voorshands kunnen geschieden door eene 
vorhoo- ging van het vigeerend uitvoerrecht van aard 
olie en hare bijproducten. 
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Het zou te ver voeren de verschilpunten verder 
in bijzonderheden na te gaan. Daartoe zij vei we- 
zen naar de uitvoerige toelichting van "s Ministers 
in hetnajaar van 1920 bij de Twcede Kanier inge- 
diende eindvoorstellen (Gcdr. St. Tw. K. 1919— 
34920, no. 565, 1920—192), no. 214; le K. 1920 — 
no. 104； Handel. Tw. K. bl. 1366—1411). 
Dezc hebben ten slotte behoudens enkele wijzi- 
〈 gingen (verwerping van de verkcersbelasting door 
de Tweede Kamer, a Is me de wijziging van het uit- 
vocrrecht van caoutchouc en van het invoer- 
recht van sign re n enz. van regeeringswege op 
aandrang van de zijde der Kainer) een plaats in 
het Staatsblad gevonden als wetten van IS Maart 
1921, Ned. Stb. no. 5S9 en 590: Ind. Stb. 209 en 
210, zie ook no. 266) tot wijziging van eene Indi- 
sche Middelenwet voor 1920 en van de Indische 
Tariefwet. 

Die eindvoorstellen bevatten de volgende maat- 
regelen: 

1. Wijziging van de inkomstenbelasting, t. w.: 
a. verhooging van het tarief voor physieke per- 

sonen； 
ten aanzien van lichamen: 
b. 两ziging en verhooging van de belasting naar 

het zuiver inkomen； 
c. wijziging en verhooging van de belasting 

naar de overwinst: 
d. invoering van eene extra-winstbelasting; 
2o. Als correctief van de extra-winstbelasting —

nl. als middel om ook bij nog niet juiste hefting 
daarvan zeker te zijn dat de fiscus een behoorlijk 
aandeel van de extra-winsten ontvangt, waarbij 
door zekere verrekening tegen dubbele he fifing 
wordt gewaakt —, hefling voor den tijd van drie 
jaar van eenesuikerbelasting, eenekoffiebelasting, 
eene theebelasting, eene Java- en eene Sumatra- ta 
baks belasting ； 

3o. Uitbreiding en verhooging van de in- en uit- 
voertarieven waaronder heffing, by wijze van 
correctief als evengenoemd, van enkele uitvoer- 
rechten voor den tijd van drie jaar； 

4e. Verhooging van de accijnzen van gedistil- 
leerd, petroleum en lucifers; 

5e. Hefling van eene vervoerbelasting (plaats- 
kaarten- en goederenvervoerbelasting); 

6e. Hefling voor eens van eene belasting van den 
suikeroogst 1919 en van de kina-oogsten J918 en 
1919. 

Ad lum. Ind. Stb. 1921 nos. 312, 313 en 401. 
a. De verhooging van het tarief voor physieke 

personen, zooals zij reeds in 1920 bij de laatste 
herziening had plaats gevonden (zie boven), is nu 
verder doorgevoerd voor inkomensgedeelten bo- 
van j 36.000, nl. van 11 % tot 25 %, Zie artikel 18 
in Ind. Stb. 1921 no. 312. Het gehcele tarief 
beweegt zich daardoor tusschen ] en 25 %. 

Berekend wordt bijv. over een inkomensdeel 
van: 

/ 3.600—/ 5.400 4 % 
• 8.400— 12.000 6 % 
-18 000— 24.000 8 % 
-30.000— 3G.000 10 % 
-60.000—- 70.000 • 15 % 
-110.000—

— 
120.000 20% 

Verschuldigd is over een inkomen van: 
/ 600 / 10.80 of 1.80 pCt. 
- 6.000 - 190.80  3.18 pCt. 

12.000 - 73G.80  4.39 ,, 
-24.000 - 1.426.80  5.93 ,, 
-60.000 - 5.566.80  9-28 ,, 

/ 100.000 / ]2.]66.80 of 12.17 pCt. 
-500.000 - 109.566.80 ,, 21.91 ,, 

-J .000.000 - 234.566.80 „ 23.46 „ 
I). Het percentage van heffing. dat 4% beclroeg, 

is gebraclit op 6%. Tevens zal in geval van wis- 
selvaHigc inkoinsten voortaan als zuiver inkoine n 
worden bcschouwd hetgeen als zoodanig is genoten 
in het laatst verloopen kalender(boek)- jaar en niet 
meer het gemiddelde over de drie voorafgaande 
jaren. 

c. Zooals vroeger (DI. I, bl. 228) is uiteengezet, 
wordt de overwinst berekend door zeker percentage 
van de vroeger gedane en niet terugbetaalde 
stortingen in mindering te brengen van de „uit- 
kceringen、'. Allereerst is nu wijziging gebracht in 
de berekening van hetgeen in mindering is te 
brengen om tot “overwinst" te komen, waarbij 
tevens valt op te nierken, dat de aldus gewijzigde 
berekening zich ook doet gelden bij het begrip 
“extra-winst'、. 

Met het oog op de niet onaanzienlyke verzwaring 
van den belastingdruk, die van de onder c en d 
bedoelde maatregelen het gevolg zal zijn, is na- 
melijk billijkheidshalve teruggekeerd tot het 
vroegere stelsel om onder de evenbedoelde stor- 
tingen, in.a.w. het maatschappelijk kapitaal, ook op 
te nemen de in voorafgegane jaren gemaakte 
reserves on gedane afschry vingen, we Ike in het be- 
drijf zyn vastgelogd. Echter met dien verstande dat 
de aantooning van die kapitaalsuitbreiding slechts 
een jaar na afkondiging van de ord.: (terinijn nader 
verlengd tot ] October J922) toegelaten is tot de 
bedragen, waartoe de uitbreiding op ecn vroeger 
tijdstip dan I Januari 1920 plaats had； daarna niet 
meer. Om dezelfde re den is het percentage van het 
aldus omschreven niaat- schappeJijk kapitaal, 
hetwelk in mindering mag worden gebracht, van u 
tot 8 % verhoogd. De verzwaring van het 
belastingpercentage eindclijk bestaat uit eene 
verhooging van 6 op 10 %. 

d. Punt van uitgang voor de heffing van de 
extrawinstbelasting vormen niet, als by <le over- 
winstbelasting, de uitkeeringen, maar uilgegaan 
wordt van het zuiver inkomcn, verminderd met de 
belasting naar dien grondslag. Daarvan wordt, om 
de .^xtra-winst" te berekenen, zeker percentage van 
het inaatscha])pelijk kaj)itaal in den zin als sub c 
uiteengezet in mindering gebracht. Het tarief der 
belasting is vicrledig naar gelang van het percentage 
van het maatschajipelijk kapi- taal, dat in verba nd 
met de grootte van de winst in mindering kan 
worden gebracht. De bedoeling daarvan zal blijken 
uit het volgende. Wanneer het zuiver inkomen, 
verminderd met de daara&n verbonden inkomsten 
belasting, wordt voorge- steld door 1 en het 
maatschappelijk kapitaal dour K., dan is het tarief 
weer te geveo door de volgende forinule: 

6% van (I — I/】。K). 
+ 8% „ (I 一 % K). 
+ 10% ,, (J — */„K). 
+ 12% „ (1 一 K). 

Het tarief hangt dus samen met de verhouding 
tusschen de winst (of zuiver inkomen) cn het 
jnaatschappelijk kapitaal. Hoe grooter de fractie van 
dat kapitaal is, hetwelk met de winst wordt bereikt, 
des te nicer onderdeelon van het tarief komen in 
toepassing. Bij een winst gelijk aan het kapitaal 
wordt het tarief volledig toegepast. Overigens 
verdient het nog de aandacht, dat dit tarief in zijne 
samenstelling op dezelfde gedachte 
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berust als dat van de inkomstenbelasting van 
physieke personen. 

Daai de in 1919 behaalde winsten in verband met 
het tijdstip van beeindiging der heffing van de 
oorlogswinstbelasting (einde 1919) en van aanvang 
dor hoffing van do cxtrawinstbclasting met het jaar 
1920 als maatstaf voor beide hef- fingen zouden 
strekken en mitsdien door beide zouden worden 
getroffen, is eene verrokening toegelaton oin 
dubbele heffing te voorkomen. 

Vermelding verdient ten slotte nog, dat de 
belasting van buitenlandsche verzekeringmaat- 
schappijen van 4 op 6 % is gebracht. Voor verdere 
bijzonderheden zie men o.a.: H. J. van A<Brink, ,,De 
Indische ordonnantien op de inkom- <3 sten- en 
productenbelastingen 1921" en diens ar- tikel in de 
Septemberaflcvering van de Econo- Imist van 1921. 

De jaarlijksche baten, welke van de besproken / 
maatregelen werden tegemoet gezien, werden ge- [ 
raamd op： / 1.500.000 van la en / 6.000.000 van 16, 
terwijl van de maatregelen sub c en d, waar- van de 
opbrengst uit den aard der zaak aan zeer belangrijke 
schommelingen onderhevig is, een minimum van / 
10.000.000 we rd becijferd. 

Ad 2um. Productenbelastingen. Ind. Stb. 1921 
nos. 295 t/m 299, j° 439 en563. Deproductenbelas-
tingen berusten op het beginsel, dat het verschil 
tuaschen de opbrengst en den kostprijs van de be- 
trokken voortbrengselen wordt belast volgcns een 
progressief tarief, dat gegrond is op de vcr- houding, 
waarin dit verschil staat tot den kostprijs. Dat 
beginsel is uitgewerkt in een zich nauw aan het tarief 
van de belasting naar de extra- winst aansluitend 
grondtarief, waarvan het vol- gende uittreksel een 
denkbeeld geeft： 

Verschil tusschen op-
brengst en kostprijs in 
procenten van den 
kostprijs. 

Belasting 
in :.procenten van i 
dat verschil. 

beneden 10 nihil 
10 1.50 

25 3 
40 6 
40 9.79 
75 12.27 

100 15.72 
120 ( 17.85 
135 19.08 
150 of meer 20.00 

Dat grondtarief is als zoodanig opgenomen in do 
»uikcrordonnaidie 1920 (Ind. Stb. 1921 no. 299, art. 
4 gowjjzigd bij no. 599jo 600 on 601,) oindat ton 
aanzien van do suikor kan worden uitgegaan van 
eon voor oik belastingjaar door den Gouvor- nour-
Goneraa! tc bepalon, voor all。bolasting- pHchtigen 
goldenden gomiddcldon kostprijs. Voor de andore 
producton is dat niot inogelijk; voor do tabak en de 
thee niet omdat de kostprijzen van de verschillcnde 
onderneiningcn te veel uiteen- ioopen, voor de 
koffie nict omdat die veelvuidig op onderncmingen 
van gemengd karakter en voor een belangrijk deel 
zelfs in gemengde aan- plantingcn wordt geteeld, 
zoodat het zelfs niet mogolyk is daarbij tokening te 
houden mot door e】：ke ondemorning bested。
gomiddeldo productio- kosten. Ten aanzlen van 
tabak, theo en koffie zyn daarom uitgewerkte 
tarieven in do ordonnanties 

opgcnomcn. Zie voorts voor uitvoering der rege- 
ling Ind. Stb. 1921, no. 413. 

Tabak. Uit den aard der zaak maakt het een groot 
verschil, of een overschot van bij v. / 0.10 per | K.G. 
wordt verkregen bij een kostprijs van / 0.25 tot / 0.30 
per K.G., zooals tot voor weinig jaren bij 
verschillende onclernemingen in Midden- Java het 
geval was, dan wel door eene onderne- ining, wier 
kostprijs / 1 of meer per | K.G. be- draagt, hetgeen 
voor de tabakscultuur op Sumatra ecn normaal cijfer 
is. De belasting van ge- lijke winstbedragen zal 
hooger moeten zijn, naar- mate de winst bij een 
lageren kostprijs is be- haald. Toepassing van 
bovenvermeld grondtarief bij verschillende 
kostprijzen in verband met evengenoeind 
desideratum heeft in de Java- en Sumatra 
tabaksordonnanties (Ind. Stb. 1921 no. 295 en 296 
ad art. 4, zie ook no. 401) geleid tot uit- voerige 
tarieven, gegrond op oploopende schalen zoowel 
voor den gemiddelden kostprijs als voor eene winst 
per 务 K.G. Volledigheidshalve zij hier reeds 
aanstonds aan toegevoegd dat, ten einde dub bole 
heffing te vermijden, de tabak gedurencle de drio 
jaren, waarin dat product aan de bijzondere belasting 
onderworpen zal zijn, van uitvoerrecht zal zijn 
vrijgesteld (zie hierover de tariefwet). 

Thee. Voor de thee is dezelfde gcdachte ge- 
volgd, doch by de uitwerking is volstaan met vier 
schalen, onderscheidenlijk voor kostprijzen beneden 
25 cent, van 25—35 ct., van 35—45 ct. en boven 45 
ct. per | K.G. 

Koffie. Hierbij is uitgegaan van een gelijken 
kostprijs voor alle onclernemingen, nl. / 35 per 
pikoel voor Java- en Liberia-koffie en f 20 p.p.voor 
Robusta-koffie en is in zoover van het grondtarief 
afgeweken, dat de heffing eerst begint wan- neer de 
opbrengst den aangenomen kostprijs met 20 pCt. te 
boven gaat. Aan de hand van een en ander is in art, 
3 (Ind. Stb. 1921. no. 297) een uit- voerig tarief 
opgenomen, gegrond op eene schaal van prijzon in 
guldens on eene van belasting in centen per pikoel. 
Bovendien is eene voorzieniug gotroffen, waardoor 
onclernemingen in jaren dat oono kloine oogst wordt 
verkregen, hetgeen bij doze cultuur dikwijls het 
geval is, niot in de belasting worden aangeslagen, 
ook al zijn hooge prijzon gomaakt. 

De productenbelasting worden geheven van de 
oogsten van 1920, 1921 en 1922, behalve de ta- 
baksbelastingen, die gevorderd worden van de 
oogsten van 1919, 1920 en 1921, als gevolg van de 
omstandigheid dat tusschen den oogst en den ver- 
koop van de tabak gemiddcld een jaar verloopt. De 
bovenbedoelde verrekoning, als middel tot 
voorkoining van dubbele heffing, bestaat daarin. dat 
ontheffing wordt verleend van de belasting naar do 
extra-winst tot het bedrag, waarvoor een aanslag in 
eon of meer dor productenbelastingen is opgelegd, 
met dien verstande dat de ontheffing voor eenig 
product niet te boven zal gaaii de so in, waarvoor de 
betrokkene is aangeslagen voor de met het product 
verkregen extra-winst. 

De opbrengst der productenbelastingen hangt uit 
den aard der zaak ten nauwste saiuen met den stand 
der markt; oorspronkelijk we rd zij voor 1921 
geraamd op / 124 millioen voor de suiker, / 5 
millioon voor do tabak, / 2 millioen voor de thoo en 
/ 8 millioon voor do koffie. Op grond van do in 1921 
ingotreden dating der pryzen werd die rami ng nador 
verlaagd tot 70, 5, 0.435 en 6,4 millioon gulden. 
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Ad. 3um. In- cn Uitvoerrcchten. 1921 Ned. Stb. 
590: Ind. Stb. 210, zie ook no. 267 t/m 2G9. Zooals 
reeds bleek, bepalen de bovcnbedoeldc lijdelijkc 
uitvoerrechten zich tot caoutchouc, kinabast en 
kinine. Ook hierbij hangt het percentage of het 
bedrag van het recht samen met den jnarktprijs 
(caoxitchouc) of unitprijs (kinnbast). Het recht van 
kinine wordt berekend per K.G. en hangt samen met 
dat van kinabast. Dat van caoutchouc begint bij een 
marktprijs van / 0.82s per K.G. on loopt van / pct. 
van de waarde bij cen marktprijs van / 0.82*—/ 0.90 
tot 7 pct. bij / 1.50 per | K.G. Het tarief werd in zyn 
tegen- woordigen vorm vastgesteld door 
ovcrncming van een amendement van den 
afgevaardigde De X?eer (Gedr. St. 1920—1921 — 
no. 214 no. 8 en ‘Hand. Tw. K. 9 Febr. 1921 bl. 
1410/11). Ainbts- i halve worden van tijd tot tijd 
gcmiddelde 'marktpryzen vastgesteld. Voor kina 
bast met het gewicht van 1 K.G. zwavelzure kinine 
in bast- vorm als inaatstaf loopt het recht, 
aanvangende bij een unitprijs van 5 ct., van resp. 3 
en 2 ct. voor pharmaceutische pijpbasten in kisten en 
andere tot / 3.99 resp. / 2.67 bij een unitprijs van / 
11.20 tot / 11.30 en klimt het daarboven nog geleide- 
lijk op. De ba ten van deze drie uitvoerrechten 
werden voor 1921 op ongeveer / 5 millioen ge- 
schat. 

Wat nu de duurzame tariefherziening betreft, valt 
te onderscheiden tusschen de in- en de uit-
voerrechten. Ten aanzien van de eerste is uitge- gaan 
van de volgende beginselen: 

le. Alleen afgewerkte fabrikaten, zoomede 
paarden en vee zyn voor een verhoogd invocr- recht 
of een invoerrecht in aamnerking gebracht: 

2e. Het waarderecht is niet hooger gesteld dan 12 
pct, het hoogste ad valorem-recht, dat het tarief te 
voren ook kende; 

3e. Ten einde het onderling verband tusschen de 
rechtenpercentages zooveel mogelyk te be- houden 
zijn rechten van 10 pct verhoogd tot 12 pct en 
rechten van 6 pct, behoudena enkele uit- 
zonderingen, gebracht op 10 pct. Voorts is het 
eenige recht van 8 pct (van natte verfwaren) op 12 
pct gebracht; 

4e. Er is een einde gemaakt aan de vrijstelling van 
eenige artikelen, zooals fabriek- en stoom- 
werktuigen, machinerieen, werktuigen, toestel- len 
en gereedschappen ten dicnste van land- bo uw, 
fabriek- en stoomwezen, mijnontginnin- gen en 
handwerken of ambachten, alsmede ge- deelten 
daarvan. Die zijn, met een enkele uit- zondering, in 
aanmerking gebracht voor eene heffing van 6 pct., 
het laagste recht, dat de tarief- wet kent ； 

5e. De verhoogde specifieke rechten beteeke- 
nen, omgerekend in waarderechten, voor de mees- te 
der daardoor getroffen goederensoorten een 
invoerrecht van meer dan 12 pct der waarde; hierbij 
is in aanmerking te nemen, dat die goederensoorten 
als genot - of luxeartikelen dan wel als artikelen van 
bescheiden weelde zijn te be- schouwen en dat 
overigens de verhoogingen de strekking had den om 
de belasting meer in over- eenstemming te brengen 
met de toenmalige waarde. 

De uitbreiding der uitvoerrechten betrof: 
le. copra en peper； beide zyn onderworpen aan 

een recht, dat geheven wordt per 100 K.G. en 8 pct 
bedraagt van het verschil tusschen den gemiddelden 
marktprijs en den met 10 pct ver- 

hoogden gemiddelden kostprijs; gcmiddelde markt- 
en kostprijzen worden van tijd tot tijd van 
Regccringswege vastgesteld. 

2e. klappcrolie, dat getroffen wordt door cen 
recht. dat per 100 Liter gelijk is aan het uitvocr- recht 
van 125 K.G. copra. 

Voorts werd het uitvoerrecht van aardolie en 
bijproducten verhoogd voor: 

a. petrolcuin (kerozine) en alle niet onder b ge- 
noemde bijproductcn van / 3 tot / 7.50 per 1000 K.G. 

b. liquid fuel, residu, solaroil, filterpersolie, 
smecrolie, vet, betchingoil, pek en waxoil van / 0.60 
tot / 1,50 per 1000 K.G. 

De voorstellen werden in de Tweede Kamer eerst 
na warmc discussie aangenomen (vergad. v. 8 en 9 
Februari 1921). Daarbij bleek van de ge- neigdheid 
om de productenbelastingen niet als tijdelijke 
heffingen in de wet op te nemen en over hare 
opheffing eerst later te beslisson, wan- neer met de 
extrawinstbelasting ervaring zou zijn opgedaan. 
Eene daartoe strekkende motie- Van den Tempel 
werd echter met 48 tegen 21 stem men verworpen. 
Evenmin kon eene meer- derheid worden gevonden 
voor een amendement- Albarda om de voorgestelde 
verhooging van het invoerrecht van manufacturen en 
enkele andere artikelen, als te drukkend voor de 
inlandsche bevolking, achterwege te laten. Wel word 
in verband daarmede eene bepaling opgenomen, 
waar- bij de Gouverneur-Generaal bevoegd werd 
ver- klaard om dat recht in gegeven omstandigheden 
te verminderen. Eindelijk werd ook nog verworpen 
een amendement-Albarda om het uitvoerrecht van 
aardolie en hare bijproducten nog ver- der te 
verhoogen dan was voorgcsteld. Dat daar- entegen 
een amendement-De Geer, om het uitvoerrecht van 
caoutchouc naar een logischer grondslag te regelen, 
succes had, werd reeds boven vermeld. 

De financieele gc volgen van de besproken maat- 
regelcn werden voor 1921 (een vol jaar) bccijfcrd op 
/ 11.622.800 voor de invoerrechten, /5.000.000 voor 
de tijdelijke rechten van caoutchouc, kinabast en 
kinine en / 9.030.000 voor de overige uitvoerrechten 
;zoowel de tijdsomstandigheden als het uitstel van de 
behandeling inaakten nader eene verlaging van die 
rami ng noodzakelijk. Voor den volledigen tekst der 
Indischo tarief- wot zie men Ned. Stb. 692, Ind. Stb. 
346, bcido van 192]. 

Ad 4un). (zie bl. G) Accijuzen. Ind. Stb. J 921 nos. 
287,288 en 289; 303 en 304. Do accijns (cn 
daarmodo ook het invoerrecht, omdat (lit tot hot- 
zelfdo bodrag als de accijns geheven wordt) op 
gedistilleerd is evenals de JuciferBaccijns verd u b- 
beld. Zij werden derhalve gebracht de eerste van / 75 
op / 150 per H.L. van 50% sterkte en de tweede van 
/ 0.70 op / ] .40 per gros normaal ge- vulde doosjes. 
Meerdere bate: / 1.000.000 en / 4.000.000. De 
petroleum accijns, die / 2.50 per H.L, bedroeg, is 
verhoogd voor de gewone licht- petroleum of 
kcrozine tot / 3.50 en voor benzine, gazoline en alle 
andere aardolie-distillaten, welko vluchtiger zijn dan 
petroleum — al welko producten, in tegenstelling 
met kerozine voorname- 场k door meergegoeden 
worden verbruikt — tot / 7.50. Daarvan werden 
hoogere baton van / 2.700.000 en f 1.500.000 
verwacht. 

Ad. 5um. (bl. 6) Vervocrbelasting. Het lag in de 
bedoeling om op het voetspoor van derge- 
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lijke heffing in andere landen eene belnsting in tc 
voeren op het vervoer van personen en goederen per 
spoor en per schip, Zij zou bestaan in eenc 
plaatskaartenbelasting van iR van den vracht- prijs 
en ten aanzien van goederen eenc progres- sieve 
heffing naar het gewicht, per ruimtemaat of in 
evenredigheid van den vrachtprijs. Daar- van werd 
eene opbrengst van / 3.000.000 ver- wacht. Reeds bij 
de schriftclijkc gedachtcnwis- seling bleek van 
bezwaren van economischen en maatschappelijken 
aard (V.V。cn M. v. A. § 6), welke bij de 
beraadslaging werden herhaald. Toen de Alinister 
trachtte die te ondervangen door op sommige punten 
vrijstelling of nadcr overleg met den Gouverneur-
Generaal toe te zeg- gen (Hand： 8 Februari 1921, 
bl. 1385 t/m 1387, 1397—1399), achtte men 
bovendien de beteekenis van het voorstel daardoor 
zoo verzwakt, dat het tenslotte met4] tegen 31 stem 
mon werd vorworpen. 

ad Gum (zie bk 6). Buitengewone suiker- en kina- 
belasling. Ind. Stb. 1921, nos. 300 en 301, zie ook 
439. Wegens de hooge winsten, die in het jaar 1919 
met de suiker- en in de laatste jaren met de kina-
cultuur waren gemaakt, werden beide cultures voor 
eene bijzondere heffing in aanmerking gebracht. Het 
tijdelijk karakter gaf daarbij aan- leiding om een 
eenvoudig stelsel van belasting te kiezen, terwijl de 
samenhang met de andere hef- fingen (inkomsten- 
en oorlogswinstbelasting) er toe leidde de belasting 
niet te zwaar te maken. Vandaar dat men kwam tot 
eene extra-heffing van /0.50 per pikoel suiker, 
berckend naar het to- taal aantal pikoels in het 
oogstjaar 1919 geprodu- ceerde suikers, nos. 12 t/m 
14enz., terwijl de kina- ondernemingen zijn 
onderworpen aan eene extra- heffing naar do 
hoeveelheid kinine in de hasten, die gedurende het 
tijdvak 15 Juli 1918 t/m 31 December 1919 door die 
ondernemingen zijn ver- kocht of aan 
kininefabrikanten zijn overgedra- gen. De belasting 
werd berekend naar het aantal kilogram men 
zwavelzurc kininc in de verkochte of overgedragen 
hasten en bedroeg / 0.65 per K.G. zwavelzure kinine. 
Raining van de op- brengsl: / niillioen cn f 500.000. 

Zeydrcckl. Bij de ordonnantie van 30 Augustus 
1921 (Ind. Stb. 498) is eene algeheelc herziening dor 
zcgclbelasting tot stand gekonicn. De vroege- re, van 
1885 dugteekenende, regcling was in me- nig 
opzicht verouderd, terwijl de hefting voor bc- 
Jangrijke uitbreiding vatbaar werd geacht. De in de 
laatste jaren in onderscheiden Innden, waaron- (ler 
Nederland, in den vorm van zegel- of registra- 
tierecht ingevoerde of uitgebreide heffingen kwarn 
en ook in aanmerking voor toepassing in Neder- 
landsch-Indie. De herziening komt ncer op het 
volgende: 

lo. Het, uniforme zegelrecht van / 1.50 voor allo 
niet an tiers belastc of nicl vrijgcstelclc stukken is 
ala regel gehandhaafd; bescheiden, waarvoor deze 
hefling te hoog is geblcken, worden lager bc- last, 
zooals besluiten tot ben oe mi ng van lagere 
beainblon of tot toekenning van gcringe bezoldi- 
gingsverhoogingen en so in mige polissen van ver- 
zekering (zie hieronder onder 8o.). 

2o. De hefting van zegelrecht naar de opper- 
vlakte van het papier, het zoogenaamde formaat- 
zegel in — daar zij van het gros der bevolking 
vooralsnog een te groot onderscheidingsvermo- gen 
vereischt — slechts ingevoerd voor alle door of ten 
overstaan van ecn openbaar ambtonaar verleden 
akten. 

Het recht bedraagt voor een half vel gewoon 
papier (ongevccr 644 c.M.2) / 1, voor een heel vel 
gewoon papier / 2 en voor iedere 644 c.M.2 meet /I.
 .. 

Als regel is als minimum voor minder beiangrij- 
ke akten / 1 cn voor de minuut van notarieele akten 
/ 3 verschuldigd. 

3o. Verschillende bescheiden, vrdeger vryge- 
steld van het uniforme zegelrecht van / 1.50, om- dat 
dit te hoog was, worden in het vervolg met cen laag 
recht, van b.v. / 0.25 belast. JDat geldt o.a. akten van 
uitklaring van en passen voor klei- ne schepen en 
besluiten betreffende verloven aan lagere 
ambtenaren. 

4o. Het zegelrecht van quitantien en cnkelc an-
dere in Nederland aan een recht van f 0.05 onder-
worpen geschriften heeft in Indie steeds het dub- 
bele daarvan bedragen. In verband met de aan- 
zienlijko verhooging van het Nederlandsch zegel-
recht van deze bescheiden is de heffing in Indie op / 
0.15 gebracht. 

5o. Van buitenlandsche paspoorten wordt ge- 
heven voor 1 persoon / 2.50, voor 2 of meet per-
sonen / 5. 

Voor Mekkapassen blijft de bestaande heffing 
van / 4 gehandhaafd. 

6o. Voor een verhoogd vast zegelrecht van / 25 
komen in aanmerking verschillende concessien en 
vergunniiigen, zooals mijnconcessien, houtconces- 
sien, concession voor waterleiding, gas, electrici- 
teit, spoor- en tramwegen, enz. 

7o. Vergunningen tot verandering van den ge- 
slachtsnaam worden belast met een vast recht van / 
2.50, met dien verstande dat zij daaraan niet zijn 
onderworpen ingeval gelijkstelling met Europeanen 
wordt verleend. 

8o. Polissen van verzekering worden als volgt 
belast: 

a. levens- cn invaliditeitsverzekering / 2; 
b. ziekte- en ongevallenverzekering / 1; 
c. zeeverzekering: 
1. voor een bepaalde re is 5 cent per / 1000： 
2. in andere gevallen 15 cent per / 1000, met 

verhooging in bepaalde govallen; 
d. alle andere verzekeringen 5 cent per / 1000, 

mede met verhooging of verlaging in bepaalde 
gevallen. 

9o. Het recht van J/2 % van lange accepten is 
uitgebreid tot ftlle lang handelspapier, dus ook tot 
wissels, die laatstelijk aan cen vast recht van / 0.10 
waren onderworpen； verder is het vast recht van 
kort papier verhoogd van / 0.10 tot / 0.15. Als gevolg 
van het gewijzigde recht van wissels zullcn voortaan 
ook do in Nederland betaal bare Indische wissels in 
Indie gezegeld worden, zoodat voor de vroeger 
daaronitrent gelden- de bijzondere regcling (zie noot 
1 op bl. 259/260 van deol I dor Encyclopaedic) goen 
reden meer bestant en doze is ingetrokken. 

lOo. Voor huurcontracten is, overeenkom- stig de 
Nederlandsche Zegelwet 1917, een evenre- dig 
zegelrecht verschuldigd van 10 cent van iedere / 
1000 van den huurprys, over den goheelcn huur- tijd 
berekend. In verband hiermede zal de belasting op 
open bare verhuringen, welke thans ingevolge de 
ordonnantie in Ind. Stb. 1889, no. 193 in Indie goldt, 
maar vrijwel niets opbrengt, worden ingetrokken. 

1 lo. Geheel ovoreenkomstig do in Nederland 
bestaande regeling (art. 60 vlg. dor Zegelwet 1917) 
is in Indie eene evenredige zegelbelas- 
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ting op effecten ingevoerd. De hefting bedraagt: 
a. voor aandeelen in premieleeningen 1 %; 

b. voor buitenlandsche effecten met uitzonde- 
ring van die onder c genoeind s/10 %: 

c. voor aandeelen in buitenlandsche maat- 
schappijen 1 %: 
d. voor alle andere effecten 6/J0 %, 
a Iles berekend over de nominale waarde. 

Van deze heffing zijn vrijgesteld aandeelen in 
geldleeningen ten laste van Nederlandsch-Indie, 
alsinede aandeelen in daar te lande gevestigde 
maatschappijen, deze laatste in ver band inet de 
evenredige heffing bedoeld onder I2o. 

12o. De heffing in Nederland, ingevolge art. 45 
der Registratiewet 1917, op de akten van oprich- 
ting van binnen het Rijk gevestigde naamlooze 
vennootschappen, commanditaire vcnnootschap- 
pen op aandeelen en andere vennootschappen en 
vereenigingen, welker kapitaal geheel of ten deele 
in aandeelen is verdceld, is in den vorm van zegel- 
recht in Indie ingevoerd met dien verstande noch- 
tans dat, ten einde den ondememingsgeest daar te 
lande niet te verzwakken, het percentage der 
belasting lager dan in Nederland en wel op l*/2 pct., 
is gesteld. 

In verband met deze heffing za] het recht van 
overschrijving, verschuldigd bij inbreng van dn- 
roerende goederen, worden verlaagd van 5 tot 3% 
pct. 

De verhooging van inkomsten, die van de her- 
ziening werd tegemoetgezien, were! geraamd op / 
6.000.000. Zie Begr. voor 1921, Ind. ontw. Afd. Ill, 
stuk I. bl. 20—25, enz.: ministerieel ont- werp： bl. 
68—70 der M. v. T. 

De nieuwe regeling is met 1 November 1921 in 
werking getreden (Ind. Stb. 1921 nos. 621 en 639, 
uitvoeringsvoorschriften； 632, Wijziging der 
ord.) Voorts zijn regelen ter uitvoering van 
sommige artikelen door den Directeur van 
Finartcien vast- gesteld bij beschikking van 27 
October 1921 no. 7311 Bl. 

Hoewel de reeks boven geschetste belasting- ni 
a at regelen eene aanzienlijke versterking van 
inkomsten ten gevolge heeft, bleek zij reeds spoe- 
dig onvoldoende. Daarom werden bij de ontwerp- 
begrooting voor 1922 nog de volgende belasting- 
verhoogingen voorgcsteld: 
a Is blijvende middelenversterking: 

eene nieuwe verhooging van den accijns en het 
overeenkomstig dien accijns geheven invoerrecht 
op gedistilleerd met 50 pct., waarvan baton van 
/1.25(X000 en / 2.000.000 werden tegemoet 
gezien; 

nader werd bij de memorie van Antwoord aan de 
Tweede Kamer voorgesteld die verhuoging te 
verdubbelen en dus te brengen op JOO percent, 
waardoor het invoerrecht evenals de accijns stij- 
gen zou tot / 300 per H.L. en de van de verhoo- 
gingen gezamenlijk te verwachten bate klom tot / 
millioen: 

cene verdubbeling van de slachtbelasting, 
waardoor de opbrengst daarvan geraamd werd op / 
6.280.000; 

eene verhooging van een paar zegelrechten nl. 
van die voor vergunningen tot ontscheping en voor 
vergunningen tot vestiging van / 25 en / 1.50 tot / 
50 en / 5 (baten / 500.000 en / 30.000). 

als tijdelijke maatregel de heffing van opcenten 
op: 

de inkomstenbelasting (30 opcenten ten aan- 
zien van natuurlijke personen en 20 ten aanzien van 
rechtspersonen (bate /10 millioen); 

b. de in- cn uitvoerrechten (25 opcenten, be- 
halve voor zoover tractaat met het tolverbond ca 
schikking met Frankrijk over wijnrecht zich 
daartegen vei'zetten.) Daartoe werd eene aan- vulling 
van de Indische tariefwet ingediend, wclke strekte 
om in die wet de bevoegdheid neer te leggen de in- 
en uitvoerrechten tijdelijk te ver- hoogen door bij 
koloniale ordonnantie vast te stellen opcenten tot ten 
hoogste 25. Bate: van andere invoerrechten dan die 
op gedistilleerd 
/ 9.000.000 en van uitvoerrechten / 5.400.00。.、' 
(Gcdr. stukken 1921—1922, no. 315). Omtrcn" 
uitvoerrecht van petroleum zie hieronder； 

c. de verponding tot een aantal van 10 (bate / 
600.000); 

d. den lucifersaccijns tot een aantal van 50 (bate 
/ 4*/2 millioen). 

Ter nadere motiveering van dit samenstel van 
maatregelcn wees Minister De Graaff in zijne me- 
morien van antwoord aan de Tweede Kamer nopens 
de begrooting (bl. 10) en de aanvulling der Indische 
tariefwet er op, dat een juist financed beleid 
medebracht dat de aanzienlijke belastingverzwaring 
der laatste jaren, die voor een belangrijk deel 
veroorzaakt was door de vele maatregelen ten 
behoeve van de groote inassa der bevolking, niet 
uitsluitend werd gelegd op de schouders van de 
relatief welgestelden en enkele zeer gegoeden, doch 
dat daarin ook werden be- trokken zij, die volgens de 
in eene Oostersche maatschappij gang bare begrippen 
van welstand daarvoor in aanmerking kwamen. Bij 
de verhou- dingen in eene economisch vooralsnog 
minder ontwikkelde inaatscha])pij als de Indische 
paste daarvoor door de betere verdeeling van den 
druk het best de vorm van indirecte hefling, wclke 
zich overigens nog door de geringere kosten van hef-
fing aanbeval. 

Bij de op 23 December 1921 door de Tweede 
Kamer aangenomen begrooting werden deze 
maatregelen mode goedgekeurd, zij het ook dat de 
verhooging van de in- en uitvoerrechten na ernstige 
bestrijding bij de schriftelijko on mon- delingo 
gedachtenwissoling dat goedkeurend vo- tum slechts 
mot 44 tegen 42 stem men. kon ver- werven. 
(Handolingen, biz. 1328.) 

Tevens werd daarbij eon amendement-Vuu 
Vuuren aangenomen (Hand. bl. 1302) op eene in dat 
ontwerp mede voorkoniendo bupaling nopens 
uitvoerrecht van petroleum, gowonnon door 
Lichamen, in welker winst door Ned.-Indie als 
vennoot gedeeld wordt. 

By hot Indisch ontwerp der begrooting, waar- bij 
al de genoemde maatregelen vvaren goedge- keurd 
met uitzondering van do laaUte verhooging der 
gedistillecrd-rochton, die sedert nog de goedkeuring 
van den Volksraad verwierf, was ter bcr°iking van 
het financieel evenwicht nog eene andere maatregel 
voorgesteld, nl. eene aanzienlijke verhooging van do 
uitvoerrechten van aard- olie en hare bijproducten, 
overeenkomstig een op 11 April 1921 bij gelegenheid 
van een toenmalig regeeringHvoorstel tot 
verdubbeling (voor sonuni- ge byproducten 
verviervoudiging) van die uitvoerrechten door den 
Volksraad aangenomen amendement-Vreede (Gcdr. 
St. Voiksraad. Eer-〃 ste buitengewone zitting 1921, 
Onderwerp J, stuk 6 en Handelingen bl, 10—21). 

De beteekenis van dat amendement springt in het 
oog bij beschouwing van de raining van de fi- 
nancieele gevolgen daarvan, welke werden gesteld 
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.op / 53.9 inillioen, terwijl de opbrengst van het verdubb61d 
(vcrviervoudigd) uitvoerrccht op / 8,400.000 were! 
geraamd. 

Nicttegenstaandc het groote versehil tusschcn die 
bedragen meende de Gouverneur-Genoraal bij z可nc op 17 

Mei d.a.v. ingediende begrooting met cene he fling als in het 
amende men t bedocld zon- der nicer rekening te mogen 
houden. 

De Minister nam dat voorstel echter niet over om de 
redenen, welke uitvoerig zijn uitccngezetop bl. 7—9 der 
Memorie van Toelichtmg en nader op bl. 10 vlg. der 
Memorie van Ant woo rd no- pens zijne ontwerp-
begrooting. Die redenen kwa- nien daarop neer, dat de 
tocstand van de Indi- schc petroleum-industric geleidclijk 
dermatc ten ongunste was gewijzigd, dat eenc verzwaring 
van •de uitvoerrechten als dostds bedoekl, zou leiden tot 
belangrijke inkriinping van de exploitatie met •de daaraan 
verbonden nadeelige gevolgen voorden fiscus. Waar echter 
eene algemeene verhooging van de tolrechten met ten 
hoogste 25 opcentcn were! voorgesteld, meende de minister 
deze uitvoerrechten daarvan niet te moeten uitzonderen. 
Intusschen erkende hij dat boven uitvoerrccht ■eene 
speciale petroleumbelasting in verband met de 
bedrijfsrcsultaten de voorkeur verdiende. Hij voegclc 
daaraan toe, dat do heffing daarvan in ■onderzoek was cn 
het in de bedoeling lag om, wanneer het resultaat van het 
onderzoek daartoe in staat zou stollen, het uitvoerrccht door 
de petroleumbelasting te vervangen, zoolang nl. •de huffing 
van eene extra-bijdrage nog te ver- dedigen was. 

De o])positie tegen de verhooging der tolrechten, we Ike 
reeds in de Twcede Kam er aan den dag kwain, bleek in de 
Eerste Earner nog sterkor te zijn. Ook het stelgel van 
bijzondere heffingen, waarbij men zich vroeger slechts 
noodc had neergclegd en dat door den Minister ninnner 
tbeoretisch in verdediging was geno- mcn, vend o])niouw 
bestrijding. Eene uiting van dit laatste was de motic-Van 
Lanschot, waarin de wenschelijkheid we rd uitgesproken om 
do speciale heffingon van do producten van den grooten 
landbouw en de aardolicnijverheid na ufloop van 1922 uit 
het bclastingstelsel te doen verdwijnen cn alsdan de met die 
bedrij ven bchaakle winsten uitsluitend te belasten naar de 
dric grondslagen van. de inkomstcnbolasting: winst, 
overwinwten, extra-winst. 

Na oone geaniincerdc bcraadslaging (Hand, bl. 531—
598) word in do vcrgadcring van 4 April ] 922 na aaunc mi 
ng van du begrooting lict ontwerp nopens de tariefwot met 
19 tegen 15 stem men ver\vur))en en do gen oom de niotic 
met 16 tegen I(i stcinnien aangenomen. be verwer- ping 
strekt zich niet uit tot do verhooging van het，invocrrccht 
van gcdistilleerd, omdat het bed rug vuii (lit rocht volgcns 
de tariefwet zolvc ovcrccnkoint met dat van den accijns. 

La ndrenlf：. Volgens de bcstaanclc landrente- 

ordonnantie in Ind. Stb, 1907 no. 227 gcschiedt <ic 

Jandrent^-aanslag voor eon tijdperk van tien 

achtercciivolgcnde jareu. Met het oog op de hoogo padi-

prijzen, die in den laatsten tjjd worden gc・ maakt, is 

bcslotcn, om de in nrtikel 6 van de ge- nocm de ordonnantie 

bedoelde factor „markt- waarde der padin voortaan om de 

uijf jaar aan eene herziening te onderwerpen voor die 

gronden, waarvan een padiprijs wordt gemaakt, die meet 

dan 20 % hoogcr is dan die, welke bij den tien- jaarlijkschcn 
aanslag tot maatstaf were! genomen， Voorts is beslotcn om 

de op Bali en Loin bok gebrmkclijke rcgelingen van de 
grondlasten als tigasana en oepeti, to vervangen door een 
landren- tc-regcling op topografischcn grondslag. Dezc re- 
geling zal gelcidelijk in werking treden. 

Reor(janisatie van den dienst der belastingen. In den 

aanhef we rd daarvan reeds met een enkel wo ord melding 
gemaakt. Zij kwam op tij deli] ken voet, na goedkeuring 
door den Volksraad, tot stand by Indisch besluit van 27 Juli 
1919 (Ind. Stb. 461, jo 594) en beoogde dneerlei: 

lo. Sanienvoeging tot een ,/lienst der belastin- gen" van 
de verschillende belastinginspecties, welke tot dicn tijd 
rechtstreeks onder den Direc- teur van Financien hadden 
gewerkt en in die mate onafhankclijk waren, dat een 
waarborg voor cenheid van handelen ontbrak. Tot den nieu- 
wen dienst behooren allc onder het departement van 
Financien ressorteerende heffingen met uit- zondering der 
in- en uitvoerrechten en accynzen. Aan het hoofd is een 
Hoofdinspecteur geplaatst aan wien tevens verschillende 
bevoegdheden, by belastingverordeningen aan den 
Directeur van Financien gegeven, zijn overgedragen (Ind. 
Stb. 1919 no. 598). 

2o. Uitbreiding van het aantal inspectie-afdcC" lingen. 
Dat was noodig, omdat van de tweeledige taak der inspectic-
ambtenaren, nl. 

a. toezicht op de toepassing van de belasting-
verordeningen, de aanzuivering dor belastingen en de 
verantwoording der betaalde bedragen; 

b. toezicht op het beheer der algemeene ont- vangers cn 
dat dor vendumeesters; 

onderdeel a in den loop der jaren zoozeer in be- teekenis 
was toegenomen, dat daaraan lang niet genoeg zorg kon 
worden besteed, terwijl onder- deel b Jietwelk uit den a a rd 
der zaak ookomvang- rijkerwas geworden, zoo goed als 
geheelaan de ad- junct-inspccteurs moest worden 
ox^ergclaten. Het aantal inspcctie-afdeelingen is daarom 
met twee vermeerderd en gebracht op 10. 

3o. In de derde plaats wilde men maatregelen trcfTen oin 
voortdurend over voldoend en goed onderlegd inspcctie-
personeel te kunnen beschik- ken. Daartoe is de regeling van 
de bezoldiging herzien en is de mogelijkhcid van 
stelselmatige proinotic bevorderd door splitsing van de 
inspec- teurs en controleurs (van de belastingen) in in- 
8]>ecteurs en controleurs le en 2c klasse. Boven- dien ligt 
het in het voornemen om in Nederland gelegenheid to goven 
tot het afleggcn van een vergel ijkend vakexainen voor 
surnumerair bij den Indischcn belastingdienst, waartoe 
personen van voldoende algcinecnc ontwikkeling zich door 
vrijc studio kunnen bekwamon. 

Ten slottc is door de op 1 JIaart 1918 in working getreden 
„Koloniale invurderingswet 1917” (Ned. Stb. 1917 nos. 507 
en 589: Ind. Stb. 1918 nos.75en 76), wuardoor in Nederland 
enin eene dor Nederl. Kolonien uitgevaardigde 
dwangbevelen in Nederland, Ned.-liKlie, Suriname en 
Curasao kunnen worden beteekend en ten uitvoer gelegd, er 
in voorzien, dat koloniale belastingen in Nederland (cn in 
eene andere Koloniedando betrokkene) en Ncderlandsche 
belastingen in de Kolonien kunnen worden ingevorderd. 
Voor de invordering vau Indische belasting in Indie zie men 
den nader go- wijzigden en opnieuw openbaar gemaakton 
tekst 
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van het desbetreffend K. B. in Ind. Stb. 1917 
no. 171 (zie ook 172 cn 19】9 no. 599). 
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DE GROOT (Prof/Dr. JAN JACOB MARIA) 
werd IS Februari 1854 geboren te Schiedani, waar 
bij van 1861 tot 1872 de lagere scliool7 <Ie 
Fransche school en de H. B. S. bezocht. Na een 
korten tijd te Delft voor O. Indisch Ambtenaar 
gestudeerd te hebben, werd hij in 1873 als adspi- 
rant-Chin. tolk aangestcld en studeerde als zoo- 
danig tot eind 1876 te Leidep, onder leiding van 
Prof. Schlegel. Daarna ging hi) naar Emoy.waar 
hij tot zijn groot leedwezen sJechts een jaar niocht 
studeeren (2 Febr. 1877 — 9 Febi*. 1878), doch 
toch kans zag, door zware inspanning en vecl rei- 
zen een groote kennis van taal, land en volk op te 
doen. Als Chin, tolk te Cheribon. (13 April J 878 
—begin 1880) werkzaam, werd hij wegens ge- 
zondheidsredenen naar Pontianak overgeplaatst, 
waar hij op zijn vele reizen met den Residentge- 
gevens verzamelde over de vroegere Chineezen- 
republieken of kongsfs en over de toen nog niet 
opgeheven kongsi Lanfong in Man dor; in 1885, 
naar aanleiding van de toen aldaur uitgebroken 
troebelen,schreef hij: ,,Het Kongsiwezen in Bor- 
-neo“. Te Cheribon en Pon'fianalcw-e rEte hij zyn 
in 
China verzamelde gegevens uit, die in Maart 1883 
door het Bataviaasch Genootschap werden uitge- 
geven onder den titel van „Jaarlijksche Feesten 
en Gebruiken der Emoy-Chineezcn", een groot 
en baanbrekend werk, dat hem terstond een goe- 
den naam bezorgde als wetenschappelijk werker. 
Doch zyn gezondheid had onder het zware werken 
geleden, zoodat hij in diezelfde maand met ziekte- 
verlof naar Holland moest vertrekken. Daar bleef 
hij tot December 1884, na de Fransche uitgave 
der „JaarlijkscheFeesten** te hebben bewerkt voor 
de Annales du Musee Guimet (vert, door C. G. 
Chav&nnes), zijn Buddhist Masses for the Dead 
aan het Orientalisten congres te Leiden ter publi- 
catie te hebben aangeboden, en op 5 Dec. 1884 
te Leipzig tot doctor gepromoveerd te zijn op 
grond vaiirde „JaarIi)k8ehe Feestenn. Daarna was 

hij in opdracht van de Ned.- Indische Regeering vicr 
jaar in China- werkzaam ter vermeerdcring der 
kennis van de taal. het land en de bevolking (Juni 
1S8G — April 1890); tevens droeg de G.G. J)cm op, 
een directc emigratie van koelies uit China naar 
Banka en Sumatra's Oostkust te bewerk- stcliigen. Te 
dien enide bezocht hij eerst Muntok en Deli, oiu ver 
volgens naar E moy te vertrekken. MetTveel moeite 
slaagde hij erin, den Onderko- ning van Canton er toe 
te brengen, zijn verbod tegen de einigratie naar Deli 
op te heffen (24 April 18SS). Ook wees hij in een 
memorandum aan den Minister van Buitenl. Zaken 
op het gebrek aan consulaten in China, en verstrekte 
gegevens dien- aangaande aan den Heer Cremer, die 
in 1890 de instelling van een Consulaat-Gencraal 
voor Zuid- China wist door te zetten. Buitengewoon 
belang- rijk waren zynwetenschappelijkeresultaten 
op het gebied van het Buddhisme (vooral het 
monniks- leven in de. kloosters) en het Taoisme. In 
Maart 1890 werkte hij te Peking en onistreken en 
bestu- deerde nauwkeurig de Mausolea der Ming 
keizers, oin vervolgens, na vier jaren van 
buitengewoon harden arbeid en veel ontbeidng en 
gevaren (in het binnenland van Zuid-China), via 
Japan en Amerika naar Nederland terug te keeren. De 
G.G. had hem n.l. twee jaren ver]of toegestaan buiten 
bezwaar van den lande, en B. en W. van Amstgr.-^ 
(lain had den hem op voorstel van de Deli-Mij., voor 
wie hij zich zoo verdienstelijk had gemaakt in zake 
de koeli-emigratie, tot leeraar in het Chi- neesch en 
Maleisch benoemd aan de Openbare Handelsschool
； voor de bezoldiging nam de Deli Mij. de helft der 
kosten op zich. In Sept. 1890 begon hij daar zijn 
lessen, doch reeds een jaar later (24 Oct. 1891) werd 
hij te Leiden tot hoog- Iceraar in de Land- en 
Volkenkunde benoemd, als opvoJger van Prof. 
Wilken. Voor het Mus6e Guimet had hij in China, op 
verzoek van den hecr Guimet, een belangrijke 
verzameling voorwerpen, op den Chin, godsdienst 
betrekking hebbend, bij- eengebracht, die in de „Sallc 
De Groot" in het Mu- sce Guiinet to Parijsjciin 
opgcstekl, en waarvoor hij 6 Januari 1888 tot Ridder 
van het Legioen vnn Eer werd benoemd. 

In zijn Lcidschen tijd (9 Dec. 1891 —eind 1911) 
wijdde hij zich gehcel aan het ondcrwijH en de we- 
ten sell a p. In Januari J 904 verwisscldc hij den 
leerstoel in de Volkenkunde voor dien in het 
Chineesch. De lijst van groote en uitstekende werken 
op't gebied van China'H godsdiensten.hicr beneden 
gegeven, getuigt van zijn enorme werk- zaamheid en 
kennis; en tai van goedc recensies en eerbewijzen 
vielen hem daarvoor ten deel. Op 21 April 1892 werd 
hij Lid der Kon. Akad. v. Wc- tenechappen te 
Amsterdam, waarvan hij sedert I.Mei 1888 
Corrcspondecrend Lid was geweest; sedert 1 April 
1890 was hij tevens Corresp. Lid van het Bataviaasch 
Genootschap. In 】892 lid van de Maatschappij der 
Ned. Letterkun de cn van het Provinciaal Utrechtsch 
Genootschap, werd hy driemaal (1894, J 898, 1902) 
bekroond door het Institut de France, Academic des 
Inscriptions et Belles Lettres, te Parijs, met den Prix 
Stanislas Julien (voor het beste werk over China, in 
die jaren gepubliceerd: Code der Maha- ydna en 
Religious System); in 1905 Mcmbrc Asso- ci6 
Etranger de la Soci4t6 Asiatiquc de Paris werd hij in 
Dec. 1908 Corresp. Lid van het Institut de France. In 
one land viel hem de eer te beurt, H. M. de Koningin 
te onderwyzen in de， 
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Volkenkunde van Ned. Indic (3 Januari 1899— 15 
Aug. 1900)； in 1898 Ridder van den Ned.Lccuw, 
werd hij in 1902 Commandeur van de Oranjc-Nassau 
orde. De Columbia University to New-York bood 
hein in 1902 een leerstocl in de Sinologie aan, 
waarvoor hij bedankte; voorts hield hij, daartoe 
uitgenoodigd, in 1908 te Hartford acht lezingen 
(Lamson lectures) over Chin.godsdicnst, on in 1910 
een ]ange rij van lezingen, evcneens over China's 
godsdienst, te Boston, New Haven (Yale 
University), Philadelphia, New-York (Columbia 
University), Baltimore en Chicago； op 13 Juni 1911 
word hem het doctoraat honoris causa te Princeton 
verleend. Van Engelschc zijde gewerd hem in Dec. ] 
903 het Corresp. Lidniaat- schap van de China 
Branch of the Royal Asiatic Society te Shanghai. Ten 
slotte bood de regcc- ring te BerbjnJiem in 1902 
(tevergeefs) en daarna in 1911 een leerstocl in de 
Sinologie aan de Friedrich Wilhelms Universitat aan. 
Het vooruit- zicht van ecn zeer ruim arbeidsveld met 
onbe- perkte middelen, naast allerlei andere, 
redenen, deden hem, hocwel noode, besluiten, het 
laatste aanbod aan te nemen. 

Te Berlijn benoemd 6 Nov. 1911, vertrok hij 
daarheen 7 Januari 1912, na drie dagen te voren tot 
lid van de Konigl. Preussische Akademie der 
Wissenschaften te zijn benoemd. Ook were! hem de 
titel van Geheimrat toegekend, en in Januari J 914 de 
Konigl. Kronen orde 2e klasse. Met groo- te energie 
richtte hij er terstond een Sinologi- sches Seminar in, 
op onbekrompen wijze door de Pruisische regeering 
van geldmiddelen daarvoor voorzien. H ij had ecn tai 
van leerlingen en vrien- den, en werkte onvermoeid 
voort ten bate van onderwijs en wetensehap (zie zijne 
publicaties aldaar). In den zojner van 1921 deed een 
sncl toe- nemend hartgebrek zich gevoelen, zoodat 
reeds op 24 September 1921 een einde kwam aan dit 
buitengewoon werkzaam en vruchtbaar leven. 

Publicaties: Jaarlijksche Feesten en Gebruiken 
van de Emoy-Chineezen (Batav. Genootschap, 1883) 
(2 din). Eeniye aanteekeningen omtrent Chi- ncesche 
gerechtelijkc eedeti. in de Kolonien (brochure, 
Batavia, 1883). Buddhist Masses for the Dead, 
(Travaux de la 6c session du Congrds Intern. des 
Orientalistes a Leide, Vol. II, Leyde J 884). Het 
Kongaiioezeib in Borneo (Bjjdragcn tot de T. JJ. en 
Vk. v. N. I. 1885). Fetes aivnuelle- incnt celibrees(i 
Emoui, Annales du Musce Gui- met, Tome XI ct XII, 
trad, pur C. G. Chavannes, illustr. pur Felix 
Regamey: Ernest Lcroux, Paris J 886. On Chinese 
Divination bij dis^eclinff written characters 
(Tftoung-pao, Sept. 1890). Militant spirit of the 
Buddhist Clergy mCA/na(Tfroung-pao, 1890). 
Artikelen over den Rechlatoesland van den Chin, a 
m ig ran I en over China's consulairc politiek 
(IndiscJie Tolk van het Nieuws vnn den Dag van 20 
Januari, 3 en 17 Maart, 20 en 26 Mei, 2 <Juni 1891). 
De Lijkbczorgiitfj der Emoy sen (BijclragciFtcd de 
T; L. en Vk. v. N. 1. 3e volg- rcekH, VII, 1891). Over 
li-et betaiig der Jcentiin van China voor onze. 
kolonien, uil een politiek en weten- ochappelijk 
oogpunt), Inaugurcele rede bij de aanvaarding van 
het hoogleeraarsambt te Leiden, 1) Dec. 1891. The 
Religious System of China, Book I, Vol I-11I； Book 
II, Vol. IV—VI (Leiden, Brill, 1892, 1804, 1897, 
1901, 1907, 1910). MisMcorde enver^ les aniviaux 
dans le Baud- dhisme chinois (T^oung-pao, 1892). 
Code du Mahayana en Chine (Verh. v. d. Kon. Akad. 

v. W.. Afd. Lctterkundc, Deel I, no. 2, Amsterdam \S^).Iels 
naders over de verbreiding en de. geschiedcnis van het 
belelkauwen (artikel in den Fccstbundel ter cere van Prof. 
Veth, 1894). Artikelen „Chineczen'' en „Heidendom'' in de 
En- cycl. v Ned.-Indie le uitg. (1895, 1897). Nota over 't 
ontwerp Fromberg ter regeling van de Wetgeving der 
Chineezen, Ind. Gids, Februari en Aug. 1898. A ntieke 
keteltrommen in onzen Archipel gevonden, rede in de Kon. 
Akad. v. W., Mei 1898 (V^erslagen en mcdcdeelingcn der 
Akad., Reeks IV, Deel II). De Wcerlijger in onze Kolonien 
en 't Oost-. l Vn st' Vind ( Bij'clragen Kom lnst. 
Juli 1S9S). ileersciit er in China godsdienstvrij~ held? 
(lezing in de Kon. Akad. v. W., JIaart 1901, artikel in onze 
Eeuw). Die. Anti ken Bronzepau/cen im Offtindischen 
Archipel und auf dem Fesllande von Siidostfisicn (Mitt, des 
Seminars f. Orient. Sprachcn zu Berlin, Jahrg. IV,Abt. I, 
Ostasia- tische Stiidien, Berlin 1901). Is there Religious 
Liberty in China? (idem, Jahrg. V, Berlin 1902). 
Sectarianism and Religious Persecution in China (Verh. 
Kon, Akad. v. W., Afd. Letterkunde, ) Nieuwe Recks, Deel 
IV no. 1 en 2； Amsterdam, 1903—'04). Artikel „Cllina,^ 
in Chantepie de la； Saussaj c's Lclirb uch der ionehichtc 
3e AufL, 1905. The Religion of the Chinese. (Hartford- 
Lamson lectures 1908, New-York 1910). Religion in 
China, Universism: a key to the study of Taoism and 
Confucianism (American Lectures on the History of 
Religions 1910, New-York and London, 1912). 
Sinologische. Scininare und Bibliotheken (Abh. Konigl. 
Preuss. Akad. der W., Phil.-Hist. Klasse Nr. 5, 1913). 
Universismus, die Grundlage der Religion und Ethik, des 
Staatswesens und der AVissenschaften Chinas (Berlin 
1918). Der Thupa, das heiligsto Heiligtum des Buddhisinus 
in China, ein Beitrag zur Kenntnis tier esoterischen Lehre 
des Mahiiyana (Abh. Preuss. Akad. derW., Jahrg 1919, 
Phil. Hist, klasse Nr. 11). Die Hunnen der vorchrisllichen 
Zeil, Chinesische Urkunden zur Geschichte Asiens, Erster 
Teil (Vereinigung wis- ，/ scnschaftlicher Verlegcr, Berlin 
und Leipzig 1921)./ 
JON^R(Frof.Mr.Dr.JOHANCHRISTQPHGE-， RARD). 
Geb. te Amsterdam, 24~Juni 1857 uit het huwelijk van G. 
Jonker eri J. H. Fischer Bezocht de H. B. 8. aldaar, doch 
bekwaamde zich vervolgens voor het staatsexanien, waarna 
hij zich aan de Lcidschc Universiteit als student in de 
rechten liet inschrijven. Daar hij aanvankelyk voorne- mens 
was als rechtcrlijk ambtenaar naar Indie te gaan en de 
rechtsstudie hem slechts matig boeide, ging hij al zeer 
spoedig na zijn candidaatsexamen zich tevens op het 
Jnvaansch en aanverwante In- dische vakken toeleggen. 
Weklra voelde hij zich z66zeer aangetrokken tot de 
Indonesische taal- stiidie, in 't bijzonder het Oud-
Javaansch, dat het besluit bjj hem rijpte gebruik te maken 
van de juist in dien tijd gcopende gelcgenheid tot het 
behalen van ccn doctoraat in de，/faal- en letter- kunde van 
den Oost-Indischen archipel", zonder evenwel de nu 
eenmaal aangevangen rechtsstudie prys tc geven. Zoo 
gebeurdo het, dat hy in 1882 tot doctor in de 
rechtswetenschap promoveerde op een dissertatie „Over 
Javaansch strafrecht" en slechts drie jaren later, den 2den 
Juli 1885. het doctoraat in de taal- en letterkunde van den 
Oost- Indischen archipel verwierf, na verdediging van cen 
uitnemend proefschrift: ,.Een oud-Javaansch Wctboek, 
vergeleken met Lndische rechtsbron- nen". Geduiende zijn 
verder leven evenwel heeft 
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hij zich gcheel gcwijd aan de studie dor Indonesi- sche 
talcn. 

Xa gehuwd te zijn met niejuffrouw Petronclla 
Hcndrika Lapdre. vertrok hij nog in September van 
hetaelfde jaar 18S5 naar Indic en werd bij Indisch 
besluit van 16 November d.a.v. benoemd tot 
,.ambtenaar voor de booefening van Indischc talen,,. 
met bepaling dat hij zich te Makasar.zou vestigen 
voor de bestudeering van eenige tier Oos- telijke 
archipeltalen, cn wel in de cerste plaats het 
Bimanecsch. Met dat doel begnf Jonker zich voor 
eenigen tijd naar Bima. de daar gemaakte aantce- 
keningen werden te Makasar verwerkt. Als resultant 
van deze studien publiceerde hij ecn ..Binia- neesch-
Hollandsch Woordcnboek?, (1893)^ .,Bi- 
manc(?sche^>ksten!, (1894) cn eene zeer uitvoc- 
,rigc •邙imaneesZIi© 〈-1396), te za- 

'men vormend decl XLVIII van de Verhandelin- gen 
van het Bataviaasch Genootschap. Door deze 
werken deed Jonker zich kennen als een linguist van 
den eersten rang, waardig leerling van Professor 
Kern, die dan ook in eene bijzondcr-waar- deerende 
aankondiging van de vruchten dezer Bimaneesche 
taalstudien niet aarzekle, den schrij- ver „een 
geboren grainmaticus" te noemen (Tijd- schr. v. 
Ned. Indie, 1898, bl. 44). 

Na een langdurig buitenlandseh yiekteverlof in 
Indic teruggekeerd, werd hein op zijn verzoek 
Koepang (Timor) als standplaats aangewezen. \'an 
uit dit centrum deed hij herhaaldelijk lange 
studiereizen, zoowel in Timor's binnenland als naar 
omliggende eilanden (Sawoe en Soemba) en 
verzamelde aldus een zeer omvangrijk studie- 
materiaal. Reeds in 1901 evenwel noopte ziekte hem 
naar Holland terug te keeren, waar hij, na voor den 
Indischen dienst te zijn afgekeurd, gedu- rende 
eenige jaren zich geheeJ kon wijden aan de 
uitwerking van een deel der verzamelde taalkun- 
dige gegevens, totdat hij, na het overlijden van Prof. 
Vreede, zich benoemd zag tot hoogleeraar in de 
Javaansche taal en letterkunde aan de 
Rijksuniversiteit te Leiden. Den Gen Januari 
lljnOaanva arciti t"aniljl^n e t het uitspreken 
eener rede, getiteld: „Geschiedenis der beoefe- ning 

van de Javaansche taal". 
Kon hij. dank zij zoowel zijne universecle ken- 

nis van de archipeltalen, als zijne vroegere Ja-
vaansche en vooral oud-Javaansche studien, zijnen 
leerlingen voor het hem officieel opgedra- gen vak 
een betrouwbare gids zijn, op eene enkelc 
uitzondering na — hij verlcende zijne medcwcr- 
king aan de onlangs (1920) verRchenen tweede uit- 
gave van Brandes' “Pararaton" — bleven toch zijne 
stucfien' zTcJi-ljewegen-op het terrein, aan welks 
ontginning hij de beste jaren zijns levens ge- 
schonken had: de Oostelijke archipeltalen en de 
Jinguistiek van de Austro-Jndonesische talen in 't 
algemeen. Dit blijkt het best uit de hicr volgeu- •de 
Jijst zijner publication na zijn terugkeer in Ne-
derland: “lets over de taal van Dao" (Album Kern, 
1903); „Eenige verhalejjJn-talcn, gespro- k tn-op^u 
in bawla^Eimoifinomliggende ei I a nd qn'' 

JJISL..7.e_YQlgr.il, .1904): ,,Rottinee- 
f sche verhalen met vertaling" (Bijdr. Kon. Inst. 7e 
VoJgr. IV, 1905); „Over de eindmedeklinkers in het 
Rottineeseh en Tiinoreesch" (Bijdr. Kon. Inst. 7e 
Volgr.V, 1906); „Rottineeseh-Hollandsch 
Woordenboek" (uitg. vanwego het Departement van 
Kolonien, Leiden, Brill )908); „Rottinee- sche teksten 
met verta】ing" (Leiden, Brill, 1911); „Over de 
vervoegde werkwoordsvormen in de 

Malcisch-Polynesische talen,' (Bijdr. Kon. Inst. —- 8e Volgr. 
T. 1911); ..Bijdrage tot de kennis der Rottineescpe 
tongvallcn” (Bijdr. Kon. Inst., deck 
Q& L9】3)y*,,Kan men bij de talen van den Indi-] )0. *3 
schen arehipel eene Wcstelijkc cn eene Oostelijke afdeeling 
onderscheiden (Versl. en 3Iedcd. Ko- ninkl. Acad. v. 
Wetensch.. afd. Letterk., -le reeks, deel XH, 1914)： 
..Rottinecsche Spraakkunst'' (uitg. vanwege het Depart, v. 
Kolonicn, Leiden, Brill 1915) en „Opmerkingen bij J. Kats' 
verhan- cleling: het Tjamoro van Guam en Saipan" (afz. . 
uitg. v. h. Kon. Inst., den Haag. Nijhoff 1917). 

Hiermede was Jonker's materiaal nog geens- zins uitgeput； 
nagenoeg persklaar lagen nog een grammaticaal overzicht, een 
woordenboek. eiv" teksten van het LettineescK," 
Soembawareesche teksten en eene Sawoeneesche granunatica, 
ter- wijl tai van aanteekeningen over het Koepangsch, de talen 
van Kisser, Moa enz. nog op eene nadere bewerking wachtten, 
toen plotseling, den 26sten J uni 1919, een hartverlamming een 
einde maakte aan zijn werkzaam leven. 

Al Jonkers werk draagt het kenmerk van dien echt-
wetenschappelijken zin, die de waarheid zoekt om der 
waarheid wille alleen. Zijn buiten- gewone aanleg voor 
taalstudie, voor het definiee- ren en classificeeren van 
taalverschijnselen, ge- paard aan een zeldzaam vluggen geest, 
een sterk geheugen en een fijn inuzikaal gehoor, hebben hem 
gemaakt tot een voortreffelijk kenner tier Indonesische talen in 
haar individueel leven zoowel als in haren onderlingen 
samenhang. Schrij- ven voor een grooter publiek, zijne 
wetenschap populariseeren, daartoe miste hij zoowel den 】ust 
als de geschiktheid; in zijne publicaties richtte hij zich 
uitsluitend tot de vakgeleerden, het aan an- deren overlatend 
de rcsultaten zijner onderzoe- kingen overzichtelijk samen te 
vatten en in rui- mer kring bekend te maken. Zijne zonder 
uitzon- dcring streng-wetenschappelijke geschriften 一 
waarender enkele, die waarlijk standaardwerken mogen heeten 
— zijn nict enkcl, zelfs niet in de eerste plaats, hulpmiddelen 
voor de bcHtudeering van bepaaJde archipeltalen, ze zijn 
veelcer te bc- schouwen als ecrsterangK-studicn over de klank- 
stelselfl en den granunatischen bouw van de Aus- tro-
Indonesische talen in't algemeen, en als zoo- clanig van groote, 
blijvendc waft rd c voor het we- tenschappclijk onderzoek 
dezer talengroep. 

Als liooglceraar te Leiden hceft Jonker gedu- rende ruim 
ticn jaren decigenojnen aan de oplei- ding zoowel van de 
ainbtenarcn voor den admini- stratieven dienst en voor de 
rechterlijke niacht als van de Indisclie literatoren. In't 
bijzonder <le laatstgenoeniden, die iinmers bcHtenid waren 
zijn vakgenooten te worden, hebben aan zijn onder- wijs, 
waarbij hij zich gehecl gaf, zeer veeJ tc dan- ken; onder hen 
heeft hij ..school gemaakt". En mocht al, wat zijne overige 
leerJingen betreft, het doceeren met 't oog ull6en op de praktijk 
niet zijn voorkeur hebben, daarnaast stond zijne groo- te 
liumaniteit en welwillendheid, welke hem noopten elk hunner, 
die op zijn raad en steun een beroep deed, naar beste krachten 
te helpen. 

Officiecle erkenning vonden Jonker's weten- schappelijke 
verdiensten door zijne benoeming, in 1910, tot Lid der 
Koninklgke Akadcmie van We- tenschappen te Amsterdam 
(waarvan hij reeds sedert 1897 correspondent was) en, in 1918, 
tot Lid van de Royal Asiatic Society of Great Britain and 
Ireland. G. H./ 
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SARfiKAT ABANG. Roode vcrecniging of ])ar- 
tij, berucht gewordcn door het daadwerkclijk aan- deel 
cl at zij had in de voorberciding tot cn de snelle 
uitbreiding van den Djambi-opstand in 1910. Kern 
dier beweging is gcwccst de lang tevo- ren bestaande 
ilmoe a ba ng. roode wetenschap, cen vechtkunst, 
welke aan ingewijdcn bovennatuur- lijke kracht, 
onkwetsbaarheici on zclfs onzicht- ba a rheid 
waarborgt. Gcboren uit heidensch-na- tuurlijke vrees 
voor hoogere niachtcn in oerwoud en gebergte, 
ondergingen de grondgedachten der vechtleer den 
magisch-mystieken invloed van het 
Mohamcdanistisch „tarcqat.',-wezen, met zijn on- 
beperkt gezag van den leider over zijn adepten. De naa 
msverandering in „Sarekat A bang", welke wijst op 
sociaal-politieke organisatie, is vermoe- delijk het 
gevolg geweest van de actievc verbrei- ding van de 
Sarckat Islam-beweging uit Java naar Zuid-Sumatra. 
Onder de aanhangers van de „ilmoe abang'* bestond 
echter v66r de aanneming van den “sarckat-" naam 
cen zekere organisatie, gegrond op beloftc van trouw 
en gehoorzaam- heid, op partijgezindheid cn 
discipline； blijkende uit het, door intern verband 
gesterkt, exclusivis- tisch karakter van 
eedgenootschap. Op bijeen- komsten droegen de 
eedgenooten een rooden broek — tijdens de onlusten 
ook een rooden, krui- selings over den rug geslagen 
band — als gemeen- schappelijk uiterlijk kenteeken; 
terwijl zij zich in den dagelijkschen omgang voor 
elkaar bekend maakten iniddels afgesproken geheime 
spreuken. 

Poor zijn karakter van geheiine vechtclub, kiem 
voor verzetsvereeniging, kon het eedgenoot- schap, 
onder aanvoering van geloofsfanatici, tot 
revolutionnaire daden worden gebracht, toen de 
aangeslotenen op ecn guns tig moment met ,,dji- 
had‘‘.lcuzcn e. d. werden aangevuurd. Ontstaan uit 
een politiek-ongevaarlijke vecht-ilmoe, vond de 
verzetsgeest, spontaan beinvlocd door de S. I. idee, 
zooniede door in den wercldoorlog aan- gewakkerde 
pnnislamitischc gcvoelens, cen vruchtbaren 
voedingsbodem in den toestand van maatschappelijke 
gisting cn economische bcroe- ring, als een der 
oorzaken waarvan is aan tc incr- ■ ken een al te 
intensicve bestuursvoering, welker 
(Iwangnoodwendig verstorend moest inwerken op de 
primitievc volkshuishouding in die streken. De 
Sardkat Abang hceft, gebruik niakend van den 
associatieven geest en de massalc actie der Safe kat J 
Blain cn liier en daar ook van den invloed van 
plaatselijke S. I.-leiders, medio Augustus tot eind 
September 1916, de rcsidentie Djambi (Moe- ara 
TSrnbdsi, Moeara Tfbo, Sarolangoen, Bangko cn 
Rawas) in vuur cn vlam gezet. De hoofclj)laats 
Sarolangoen we rd op I Sept, overvallon en de 
Controlcur T. Walter met eenige Inlnndschc amb- 
tenaren vcrinoord. De opstand breidde zich snel uit en 
incest met militair gcweld worden gestuit cn 
onderdrukt. Het duuido tot het eind van het juar ecr de 
orde en rust in Zuid-Sumatra geheel herstold kon 
worden genoemd. (Koloniaal Ver- / 81ag van 1917; 
inleiding p. XV vlg.). 

J. Th. P. B. 
SAREKAT ISLAM. V i e rd e N a t i o n a a 1 C 

o n g r e s. Het 4de Nat. Congres der S. 1. word, gclyk 
het vorige, te Soerabaia gehouden; ditmaal van 26 
October tot en met 2 November 1919. Van dezc 
bijeenkomst kon met recht veel worden ver- wacht; 
vernomen zou ininicrs worden de nugalm van het 
revolutionnair onweersgeromine), dat reeds een jaar 
de sociale atmosfeer in West en 

Oost vcrvuld had. Tydcns het vorig congrcs was, 
gelijk gezegd, gcblcken dat het i-evolutionnair 
sentiment in de S. I. leiding een doctrinair-socia- 
listisch karakter had gekregen. De S. I. Centrale zou 
a)lc vereenigingen in actie brengen, vakorga- nisaties 
tot zich trekken en nieuwe verbonden vormcn oni den 
strijd tegen het „zondig kapitalis- mc'' in te zetten 
over de gnnsche linie. ,.Pro)eta- liers van I 
nlandschen landaard vereenigt U!‘‘ is als het ware de 
afscheidsgroet geweest, dien de huiswaarts-
kcerenden liaddcn meegekregen. 

Scdcrt dat 3e congres was een jaar verloopen. 
gcclurcnde wclken tijd veel was geschied； ook veel 
was ondernomen en mislukt. De gevolgen van een 
stelselmatige afbraak van de wereldhuishouding 
hacklen zich ook in de Indische maatschappij duchtig 
cloen gevoelen. Allcreerst door de ont- wrichting van 
het economisch verkeer. met als gevolg: schaarschte 
en prijsopclrijving： econo- mische wanorde, welke 
aanstonds gepaard pleegt te gaan met verschcrping 
van tegenstellingen, ?net verbreeding van de kloof 
tusschen welstand en nooddruft. Onder deze voor 
massa-agitatie gun- stige omstandigheden we rd de 
actie der Sarekat Islam ingezet tegen de 
suikerindustrie, als verte- genwoordigster van het 
overheerschers-kapitalis- me. Onder de strydleuze: 
“inkrimping van het suikerplantarcaal ten behoeve 
van den rijstver- bouw,\ word tevelde getrokken 
tegen den mach- tigen vijand. Nauwelijks was deze 
strijd verloren cn de wraakzucht gcluwd, of kort na 
een propaganda reis van den vice-president Abdocl 
3Ioeis naar Glidden-Celebes, ter bespreking van 
vraag- stukken betreffende ,,godsdienst", ,,overheer- 
sching" en „vereenigingsactie,\ brak er op 5 Juni 
1919 in Toli-Toli ecn oproer uit, waarbij de Con- 
troleur Binn. Best. J. P. de Kat Angelino, een 
landsgroote en eenige beambten, in Saloempagan 
verraderlijk werden vennoord door cen tot razer- ny 
geprikkclcle menigte (Koi. Verslag van 1920. hfdst. 
B, p. 22 vlg.; Rapport-Ziesel, Tweede gc-< wone 
zitting Volksraad 1920, onderwerp 7). 〜 

Een maand later, 7 Juli 1919, bracht het Ga- roet-
incident de gemoederen in heftige beroering. 
Vooreerst het Tjiniareme-drama: het geweldda- dig 
breken van het fanatick verzet van Hadji Hasan c.s. 
tegen een van Overheidswegc aangekon- digde padi-
requisitie. Doch ook — gelijktydig daarmede. alt-
hans onmiddcllijk daarna — de ont- dekking van de 
„afdceling B" samenzwering. op touw gezet door een 
geheini eedgenootschap. dat in nauw contact bleek te 
staan met een deel der ('entrale 8. I. Het cerate feit 
word als ,,ouder\vet- 8che kolonialc wijzc van 
optreden" scherp ge- laakt in cen deel der pers, in den 
Volksraad en in de Staten-Generaal, van be pa a Ide 
zijde vooral oin de aandncht af tc leiden van de 
omstandig- heid, dat het revolutionnair monster manr 
al te zichtbaar was geworden. (Rapport-Hazeu, 
Volksraad 2e gow. zitting 1919, onderwerp 10; 
Staten- Gencraal, Handelingen 2e K. 22 Dec. 1919, 
p. 1158 vlg., le K. 26 Febr. 1920, p. 514 vlg.). “ 

In ernstige mate gecompromi11eerd en door de 
„clameur piiblique" vervolgd, had de U. S. I., met 
isolenient bedreigd, door vorming van nevonor- 
ganisatics getracht steun te zoeken bij de op- 
koinendo vnkbeweging, met het deel tevens de 
geprikkelde ontevredenhoid der volksklassen ook in 
economische kanalen te leiden. In die vak- beweging 
was een streven merkbaar, gericht op nieuwvorming 
van organisaties op nioderner ba 
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sis, met economisch docl doch ook met cnergiek- 
politieke tenflenties. Deze neiging kon door de 
C. S. I. benut worden om haren organisatorischcn 
grondslag te verbreeden ter voorkoming van spe- 
cialiscering en daardoor splitsing der algemeene 
volksbeweging cn verwatering van de S. I. gc- 
dachte, zooals die in de C. S. I. (als de eenige ware) 
wordt gekoesterd. Die politieke S. I.-idee blcef zoo 
lang reeds als psychologische sfinx gehuld in 
telkenmale vcrschillende maatschappelijke vor- 
men. De kern der Inlandschc beweging en in ver- 
band daarmede „het wezen" der S. I. strooming in 
het bijzonder, zou volgens de beschouwingen van 
den Kolonialen Verslaggever van 1920 (hfdst. B. p. 
5 vlg.) zijn een drang van den zieh ontwikkelenden 
,.derden stand", van de klasse der klein-
ondernemers of klein-kapitalisten. ter verovering 
van de econoinische en politieke niacht in de 
Inlandsche maatschappij. Of deze zienswijze als de 
juiste moet worden beschouwd, kan bier in het 
midden worden gelaten. 

Op het 4de Nationaal Congres zou de S. I. idee 
op hoogst eigenaardige wijze tot. open ba ring ko- 
men. Tevoren was zij reeds spontaan tot uiting 

gekomen in de oprichting van de z.g. ,,Radical。 
Con centra tie'': de reeds genoemde combinatie van 
nationalistische en socialistische partijgroepee- 
ringen in den Volksraad tijdens de Indische No- 
vember-beweging van 1918. Deze R. C. was het, 
die op 20 Juli 1919 te Weltevreden een groote pro-
test-meeting hield, waarin een motie we rd aange-
： nomen, overgeseind naar de Soc. Dem. Kainer- 
fractie in Nederland, met verzoek om protest aan te 
teekenen tegen „het ontijdig en gewelddadig 
optreden tegen de niet aanvallende, doch zich 
slechts lijdelijk verzettende desalieden te Garoet". 

In de andere, de economisch-politieke richting 
zou thans de sociale idee der S. L een nieuwen 
verschijningsvorm aanneinen, n.l. als „Revohiti- 
onnair-Socialislische Vakcenlrale>,, een concen- 
tratie ditmaal van vakvereenigingen, maar ook van 
boerenbonden, geencadreerd in een politick raam. 
Tot de instelling van deze organisatie was het 
initiatief op het Mei-congres van den Pand- 
huisbond te Bandoeng genomen en wel door den 
voorzitter der P. P. P. B. (PCrsfirikatan Personeel 
Pandhuis Boemipoetra), den heer Sosrokardono, 
die onder den invloed van den I. S. D. Ver Sema- 
oen een verbond beoogde tusschen de P. P. P. B., de 
P. F. B. (Personeel Fabrieks-Bond), de V. S. T. P. 
(Vereeniging Spoor- en Tram Personeel) en andere 
vakvereenigingen. 

Op den eersten congresdag wees de voorzitter, de 
heer Tjokroaminoto. er op dat uit de zevenja- rige 
practijk der 8. I. was gebleken hoe weinig de 
verzoeken en vertoogen, tot de Regeering gericht, 
hebben vermogen uit te werken. De 8.1, zal thans 
haar toevlucht moeten nemen tot „inoreel ge- 
weld". Daarvoor is echter een beter aangesloten, in 
e6n richting samenwerkende, organisatie noo- dig 
dan de S. I. met hare 2% millioen leden tot nog toe 
heeft getoond te bezitten. Als eerste stap oin nader 
te komen tot het doel werd dan ge- noemd de 
“Vakcentrale”. 

Blijkens de op dien eersten congresdag door R 
M. Soerjopranoto, een Djokjasch adeJlijke, ge- 
geven uiteenzetting, beoogde de R. S. Vakcen- trale 
de macht te verkrygen om de „natuurlijke 
revolutionnaire ommekeer" in de maatschappy te 
bewerkstelligen. ,,De economische actie zal hierb寸 
op den voorgrond moeten sUan； de vak- 

actie is ini inc rs een voorbereiding oj> den strijd 
voor de machtsovcrncming door de arbeiders". „De 
nieerwaarde-theorie leert'' — word betoogd —„hct 
ontstaan van winst en de oorzaak van de veraruling 
der arbeidcrsklasse". Do R. S. V. zou de leiding 
hebben over de vakactie. met den klasse n strijd als 
basis, de politieke actie in sociaal- democratische 
richting en de cobpcratie: de cirie eenige mid ci cl 
en genoenid, om het arbeidersprole- tariaat stork te 
maken cn de arbeidersklasse „voor te bereiden op de 
taak, welke haar wacht in de socialistische 
niaatschappH". 

Verklaard werd voorts, dat de aa nd aiding „re- 
volutionnair-socialistisch" slechts bedoeld is als 
propagandistische reclame en daaruit niet mocht 
worden gcconclucleerd, dat een gewekldadige re- 
vohitie wordt beoogd. Men wil den klassenstrijd 
uitvechten en de voortbrengingsmiddelen ge- 
meenschappeliik maken, "Slechts more el geweld, 
door protest, betooging en zoo noodig door politieke 
staking, zal worden gebezigd". 

Uit de beschrijving van den opzet, de inetho- diek 
en de doelstelling van de R. S. Vakcentrale blijkt 
eenigermate het syndicalistisch karakter van het 
ontworpen instituut. Vooral opvallend, wijl zoo 
weinig gerept is van „sterk m&kcn" van de 
^kaoemtani", de grondbezitters, van de rol die deze 
groepen in den klassenstrijd hebben te spelen en van 
de plaats, welke hun in de „socialis- tische 
niaatschapp矿 is toegedacht. Voor den on- 
verzoenlijken klassenstrijd zouden de massalc 
krachten der arbeiderslegioenen worden geabsor- 
beerd in en benut door de vakvereenigingen ； voor 
de ontwrichting van de grondslagen der „huidi- gc" 
maatschappij zou ,,directe actie" het middcl zijn met 
de algemeene staking als bekroning. Het 
syndicalisme bevat tevens in zich de kiemcellen 
voor het toekoinstig maatschappelijk organisme; 
dienovereenkomstig beoogde de R. S. Vakcentrale 
tevens een staatkundige organisatie te zijn. 

zou zijn een “frame of government"; pasklaar 
voor het geval de „machtsoverneming door de ar- 
beiders" een voldongen feit zou zijn geworden. 

Immers zou de R. 8. V. volgens den heer Soer- 
jopranoto in hettoekomstigStaatsbestel de plaats 
moeten vervullen van een „Eerste Kanier", waarin 
vertegenwoordiging zouden vinden de belangcn van 
vakvereenigingen en boerenbonden; organisa- ties 
immers van de grootste groepen der bevolking. 

Als een Polilieke-Centrale, een “Tweede Kain er, 
\ dacht de ontwerper zich een confedcratio van 
politieke partijen, die b。de Radicale Concen- tratie 
zijn aangesloten. 

Deze beide Kamers nu zouden Bamen den „wa- 
ren Volksraad" vormen, een ..bfenteng1, in den strijd 
tegen het kapitalisme dn tegen de oveihccr- sching. 
Zij zouden ccn dagelijkscli bestuur kiezen voor de 
uitvoering van hare besluiten, nadat de wettelijkheid 
en practische uitvoerbaarheid daar- van zouden zijn 
onderzocht door een staatscol- lege, een soort „Raad 
van State". Het Werkpro- grain, dat nevens een 
Beginselprogram in ont- werp werd voorgelezen, 
noemt als algemeen doel der actie: „verkryging van 
een volksregeering, welke alle bedrijven zal hebben 
te nationaliseeren of 8ocialiseerenn. Voorts zou actie 
worden ge- voerd tot het verkrijgen van betere 
arbeidsvoor- waarden en loonen, van regelingen 
voor de dienst- en rusttijden, de rechtspositie, de 
arbei- dersverzekering en verdere sociale verzorging 
van het arbeidersvolk. 
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De voorzitter der C. S. I., de heer Tjokroami- noto, 
verklaarde accoord te gaan met het program- ma der 
R. S. Vakcentrale, dat in cen daartoe na het congres 
uit te schrijven vergadering zou wor- den besproken. 
De constituecrende vergadering van de R. S. V. werd 
op 25/2G December 1919 te Djokjakarta gehouden, 
waar het plan voor de staatkundige organisatie, 
voortaan te noemen „Politieke Conccntratie" (voor 
Volksbevrijding) werd vastgesteld. Deze zou 
omvatten zoowel het centrale orgaan der aangesloten 
staatkundige partijen, de Kamer voor de 
volkswenschen naar wat nuttig en noodig is, als het 
centrale orgaan van economische partijen, de Kamer 
voor de be- langenvertegenwoordiging, die de 
wenschen en besluiten van het eerstgenoemd orgaan 
aan het volksbelang zou hebben te toetsen. Met de 
uit- voerende taak zouden “Ministers" worden belast, 
die eventueel obstructie zouden hebben te voeren 
tegen Regeeringsmaatregclen. 

Als middelpunt van de zuiver-economische 
vakactie zou echter de „ Vakccntrale"' — doch nu 
ontdaan van haar politick franje en van het cpi- 
theton ,,revolutionnair-socialistisch、' 一，in het 
Maleisch te noemen Persatoean (of Perikattan) 
Pergerakan (dan wel Perkocinpoelan) Kaoem 
Boeroeh Hindia, of in het kort P. P. K. B., zekere 
zeJfstandigheid erlangen, naast de Politicke Con- 
centratie, in het Maleisch met de toevoeging： 
Kamerdikaan Rajat. Zulks hield vermoedelijk verba 
nd met de omstandigheid, dat Soerjoprano- to als 
candidaat-leider der Vakcentrale werd ver- drongen 
door Semaoen cn dat van I. S. D. V.- zijde verklaard 
was, dat nict vcel moest worden verwacht van het 
samengaan van de ])olitieke partijen en voorspeld 
was, dat de Politicke Con- centra tie gecn Jang leven 
zou hebben. 

Oni tot het Nationaal S. I. Congres terug te keeren, 
— uit het schema van.de R. S. V. door Soerj< 
pranoto ten congrcsse voorgelegd, blijkt dat dit 
orgaan zou nioeten samenwerken met de politicke 
partyen welke bij de Radicale Concen- tratie zijn 
aangesloten; en waar van deze partijen de S.【.de 
grootstc is, zou de S. I. wel de spil inoc- ten zijn der 
gehcele centrale organisatie； — al- thans wanneer 
de vakvereenigingen in engeren ziii, de ,,knocm・
bocroch'' omvattend, zich door de C. S. I. zouden 
willen latcn leiden. 

Op het Congres was ook j>lanmatig gezorgd voor 
de zoo dringend noodzakelijk geworden verster- 
king van het ver band met de ondorscheidcne 
plaatselijke organisaties ook die nict tot de S. I. 
behooren. ] miners op ecn der volgcndo congres- 
dagen (den oen dag) werd beslotcn tot het instcl- ]cn 
van voor het “bestudccrcn'' van de 
vraagstukken welke de algemeene volksbcwe- ging 
betreffen. Een comili-politiek zou de grond- slagen 
cn strevingen der S. I. en die van andere politicke 
vereenigingen hebben te bestudeeren; een comilc-
ayaina zou do iniddolcn hebben op to s])orcn om den 
Moh. godsdienst te zuiveren cn het socialisme daarin 
hebben te bestudeeren； een comite-adat zou hebben 
na te gaan hoe ouderwet- 8chc en vcrnedcrende 
gebruiken zouden zijn op te ruimcn, zoomede op 
welke wijze een taaleon- heid voor elke volksgroep 
(Djawa-dipa, Soenda- dipa) ware te vcrkrijgen en de 
monogamie ware to bevorderen; een coniite-
pcrgirakan-kaoem- boeroeh zou de behoeften van 
arbeidersvereeni- gingon hebben te bestudeeren, 
zoomede na te gaan op welke wijze aancensluiting 
van de vak- 
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vereenigingen onderling en met die van andere 
landcn zou zijn te verkrijgen; een comite-coopera- tie 
zou het coopcratie-vraagstuk en de oprich- ting van 
boerenbonden hebben te bestudeeren. Die comite's 
zouden zich kunnen aansluiten bij bestaande 
organisaties van gelijken aard, als het comite Tentara 
Kangdjeng Nabi Mohamad en het comite Djawadipa. 
Voorts zouden, ter ve「 sterking van den band 
tusschen de plaatselijke S. I, vereenigingen en de C. 
S. I., (jewestelijke co- mite's worden ingesteld； in elk 
gewest een comitc, Avaarin plaatselijke S. I. 
organisaties vertegen- woordigd zouden zijn. Door 
deze laatste instel- ling voornamelijk zou de directe 
invloed der C. S. I. op het plaatselijk gebeuren stellig 
kunnen worden vergroot. 

Gedurende de congresweek kwamen natuur- lijk 
de gewichtige gebeurtenissen van het laatste jaar ter 
sprake, w.o. een voorname plaats in- neemt het 
Garoct-incident en de onafscheidelijk daaraan 
verbonden afd. B-organisatie, waarvan het doel 
slechts zou zijn geweest： „de broeder- schap der S. 
I.-ers te vers terken, het godsdien- stig leven te 
bevorderen en Inlandsche ambte- naren, die de 
bevolking onrecht aandoen, te sig- naleeren." Voorts 
de actie der Sarekat India (Nationaal Ind. Partij) in 
Solo, ingeleid door den or- ganisator daarvan, den 
heer Tjipto Mangoenkoe- soemo； de toestanden in 
Midden-Celebes (Toli- Toli, actie van den heer 
Abdoel Moeis); de pers- vervolgingen, enz. Op den 
laatsten dag werd instemming betuigd met de eenige 
maanden tevo- ren ingezettc actie van de Inlandsche 
artsen tot positie-verbetering, waarbij de 
samenwerking van die artsen, als ,,werknemers‘‘，
met de leiders van politicke vereenigingen als con 
eerste resul- taat van de instelling der Vakcentrale 
werd voor- gesteld. 

Inwerking van andere s t r oomin g e n 
;parallelisme e n cl i f f e- r e n t i a t ie. Dat nevens 
een 20 tai vakbonden ook socialistisehe 
vereenigingen als de Indische Sociaal Democratische 
Vereeniging (later, d.i. 2 Jlei 1920, omgedoopt in 
,,Partij der Kommu- nisten in Indie" of P. K. I.), en de 
Nationaal Indische Partij (in Juni 1919 uit 
„Insulinde,> ont- staan, toen het I. P.-triumviraat de 
leiding in handen had) op het 4e Nationale S. I. 
Congres vertegenwoordigd waren, ligt in de rede. 
Beide partijen hadden steeds gestreefd naar innige, 
zoo mogelijk duurzaine samenwerking met de S.I. 
leiders, om alsdan meer vat te krijgen op de volks- 
massa. Van do zoo begeerde innige samenwer- king 
moest de C. S. I. echter nog steeds niets hebben. 
Daarvoor stonden de social© opvattingen en 
aspiraties der N. I. P. leiders te ver verwij- derd van 
die der S. I. mannon. De politieke richt- lijncn liepen 
wel is waar parallel, doeh nog iminer op behoorlijken 
afstand van elkaar. Het verhan- deldc op het 8sto 
„Indiers Congres" van 7—9 Juni 1919 had dit nog 
eens duidclijk aangetooud. Het streven van Insulinde 
— op dit congres oni- gecloopt in Nationaal Indische 
— is wel is waar steeds goweest de „nationale 
vr^heid" te vorovoren, maar de “nationaliteits-
ideologie" der N. I. P. bloof met betrekking tot raa en 
gods- dionst voor de S. I. niet-aannemelijk. Op ge- 
noemd Indiors-Congres block clat ook do P. K. I. 
niots hobben moest van de N. I. P.-idee, iminers van 
P. K. I.-zijde werd gowaarachuwd voor Insulinde (N. 
I. P.), die „op het nationale instinct 



IS SAREKAT ISLAM. 

speculeerend, de rol wil spelen van het kapita- lisme 
en de la kens zal gaan uitdeelen, zoodra zij met 
behulp van het proletariaat Indie onafhan- kelijk zal 
hebben gemaakf5. Met de P. K. I. schijnt innige 
vriendschap voor de S. I. ook al zeer bezwaarlijk: 
daarvoor moest de conununis- tische .,ideologic'' 
door ha ar internationalistisch karakter naar S. I. 
opvattingen anti-nationaal zijn. 

De heer Douwes Dekker hield op 1 Nov. 1919 op 
het S.I. Congres een rede over het standpunt, dat de 
volksleiders hadden in te nemen tegen- over het 
kapitalisme in het algenieen en tegen- over dat van 
Europeesch originc in het bijzonder. Die rede, in 
druk uitgegeven door „de Nationale Bibliotheek" te 
Bandoeng, is om verschillende redenen hoogst 
merkwaardig: ,,De naar nationale, dat is in den kern: 
economische bevrijding strevende volkspartijen,5 in 
Indic worden door 
D. D. ervoor gewaarschuwd zich niet te 
laten dooddringen in een eenzijdige economische 
ont- wikkeling ； n.l. in die van den „moeizamen 
rein- economischen klassenstrijd'\ waarbij nog tien- 
tallen van jaren het th a ns nog niet eens tot be- 
wustheid gekomen industrie-proletariaat kan 
worden gekneveld en onderdrukt. Van primair 
belang wordt de „nationaal-organisatorische ont- 
wikkeling" geacht. Thans reeds een scherpen 
klassenstrijd te prediken, zou „getuigen van een 
mangelend inzicht dat de klassenstrijd zijn voor- 
waarden eerst vindt in een volgroeid kapitalisme 
eenerzijds en een bewust arbeidersproletariaat 
anderzjjds,\ „De nationale actie eischt niet de 
economische Was-scheiding, maar de economische 
rns-scheiding, welke meer of minder de po- litieke 
klasscheiding is, in elke tropische kolonie te 
onderkennen". „De nationale actie zal in de 
politieke bevrijding der massa ook de verbetering 
van den proletarischen levensstand brengen, welke 
de klassenstrijd, naar Europeesch syndica- listisch 
model, nog in geen decaden zou kunnen brengen". 
,,In de huidige nationale ontwikkeling" wordt een 
„onberedeneerde anti-kapitalistische politiek een 
nationale vergissing" genoemd. Het Europeesch 
kapitalisme, in het bijzonder het Ne- derlandsche 
industrie-kapitaal, wordt als de groote vijand van de 
nationale opleving in Indie aangemerkt. Het Indisch 
nationalisme — in zijn diepste wezen een 
verschijnsel van economised expansie-streven 
geheeten — zal zich van den steun van machtige 
bondgenooten hebben te ver- zekeren, die het 
vinden kan in de Amerikaansche handels- en 
industrie-kapitalismcn en in het Ja- pansche 
handelskapitalisme. „Aan Japansche en 
Amerikaansche waren zal, indien mogelijk, de 
voorkeur zijn tc schenken boven Europeesche, 
bijzonderijjk NedeHandsche". Uit deze beschou- 
wingen blijkt wel het fundamenteel verschil tus- 
schen de beginselen der N. I. P. en die welke voor 
de R. S. Vakcentrale van Soerjopranoto, — ge- 
inspireerd door Semaoen — zouden gelden. Maar 
ook op de S. I. zelve werden van N. I. P,-zijde 
stormaanvallenondernomen. Kort voorde opening 
van het Nat. S. 1. Congres was een brochure ver- 
schenen van de hand van Alimin Prawirodirdjo, 
getiteld „Louteren wij ons!" (uitgave „de Nationale 
Bibliotheek "te Bandoeng), verspreid als „open brief 
aan elk lid van de Sarekat Islam". Daarin wordt 
betoogd, dat de groot geworden S. 1. om machtiger 
te worden ander geestelijk voed- £el meet hebben. 
Het godsdienstig bindmiddel 

inoet nu plaats ma ken voor het steviger sociale cn 
nationale gevocl. .,Nu zij groot en sterk is gewor- 
den is de S. I. gecn Sarekat Islam meer" — zegt de 
schrijver — “zij is de Sarekat India geworden". ,.Zoo 
a Been is zij de groote en straks oppermach- tige S. 
I." Het middel tot verderen groei is :„open- stelling 
voor con ieder, voor iedereu strijder, on- verschillig 
van welk ras cn van welken godsdienst hij mogc zijn'
、. 一 Dat dezc poging om van de S.I. een Sarekat 
India te m a ken even min zou slagen als die, van 
conimunistische zijde beproefd, om haar te vormen 
tot een „Sarekat Intcrnationaal,,

5 was te voorzien. 
Begrijpelijk was ook dat onder doze 
onistandigheden de R. S. Vakcentrale, als 
syndicalistisch phantoom spoedig vervluchtigen 
zou. Soerjopranoto moest het luchtkasteel, dat hij 
voor anderen had gebouwd, prijsgeven om zich terug 
te trekken in zijn overzichtelijker en daardoor beter 
te bestieren huishouding: een organisatie van 
werknemers in de suikeronder- industrie, de 
„Personeel Fabrick Bond", de ver- maarde P. F. B., 
die in 1920 den grooten strijd aanbond tegen het 
suikerkapitaal dat, buitenge- wone winsten makend, 
den arbeider in het eco- nomisch nioeras had laten 
zitten. In de P. F. B., gegroeid uit zijn ,,arbeidsleger'' 
Adi Darma te Djokja, kon de C. S. I.-er 
Soerjopranoto zijn or- ganisatorisch talent 
ontplooien door, onafhanke- lijk van N. I. P., P. K. L 
en zooveel doenlijk ook van de Vakcentrale, een 
economische actie in te zetten, welke tot scherpe 
arbeidsconflicten lei tide, vooral in de 
suikerindustrie. Het ledental breidde zich, na 
byeenkoinsten (congres 1919/20) en 
propagandareizen, geweldig uit. Bij beginnen- de 
arbeidsconflicten kwam zij steeds tusschen- beide. 
Toen de suiker-werkgevers den P. F. B. weigerden 
te erkennen als „vertegenwoordigend orgaan" der 
arbeiders, word medio 1920 een alge- meene 
stakingsactie ingezet, aanvankelijk in samenwerking 
met de Vakcentrale. Waar een zoodanige staking — 
,.pemogokan oemoeni"—, blijkbaar door de 
werknemers niet gewild maar aan dezen 
opgedrongen, tot woclingen aanlei- ding zou kunnen 
geven, moest het Regcerings- gezag tusschenbeide 
koinen. Het P. F. B.-be- stuur, voor de gevolgen van 
een geprovoceerde massa-actie verantwoordelyk 
gcsteld, trok zich terug en de staking blccf 
achterwcge. 

Als voorzitter van den P. F. B. had Soerjopranoto, 
de „Radja Mogok", de stakingskoning, met H. A. 
Salim, Semaoen, Alimin e.a. zitting in het bestuur 
der Vakcentrale, dat te Semarang zetelde. Nevens de 
groote vakvereeniging P. P. P. B. (Pandhuisbond) 
hadden ook an de re vak- bonden daarin hunne 
vertegenwoordiging. De eerste actie der Vakcentrale 
werd met kracht in- gezet ter gelegenheid van de 
staking van het personeel der Scmarangsche 
drukkerijen; een actie, welke geslaagd mocht heeten 
en leidde tot de op- richting van den 
Typografenbond. 

Niet lang echter duurde het samengaan met de 
communistische fractie in de Vakcentrale. Begin 
Augustus 1920 kwam tijdcns haar congres te 
Semarang het steeds dieper gaand verschil in po-
litieke inzichten onder de bestuursleden der Cen- 
trale tot uiting; de reeds lang verwachte scheu- ring 
kwam kort daarop tot stand. Semaoen en Bergsma 
(voorzitter der V. 8. T. P.) traden uit het bestuur en 
stichtten een nieuwen bond te Semarang onder den 
naam van „ Revolutionnaire ■Vakcentrale,', waarbij 
zich dadelijk aansloteu de 
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V： S. T. P. en vcrscheidenc kleinc vakverecni- 
gingon: van Ini. bcambten bij het boschwczen en bij 
de locale raden, van arbeiders bij de D. P- Mij. en de 
havcnwerken, zooniede chauffeurs-, karre- en 
wagenvoorders- en klecrmakersbonden en een 
boerenbond, ■ 

De (oude) „ Vakcentrale>,
t bij welkc de P> F. B., 

P. P. P. B., P. G. B. (onderwijzersbond) en V. I. P. B. 
0. W. (B. 0. W. personeel) bleven aangc- sloten, 
vertegenwoordigde de meerderheid on kreeg 
Djokjakarta als zetel. 

Reorga n isatie? Ook gedurende het jaar 1920 had 
de organisatie der groote S. I. zich te herstcHen van de 
slagen, die haar tocgebracht werden, waarcloor de 
zwakke associatieve band gevaar 】iep te verbreken. 
Het gezag der C. S. I. was danig aangetast, net aanzien 
gcdaald： deels als gevolg van zeer ongunstige 
economische om- standigbeden, waaronder zij de zich 
zelve opge- legde omvangrijke taak had te vervullen, 
ander- <leels door de felle aanvallen, welke de S. I. en 
hare Centrale van de zijde van krachtige organi- saties 
had te vercluren; doch ook en hoofclzakelijk doordat 
meer en mecr geblekcn was dat de hoofd- leiders zich 
niet hadden ontzien om, ten behoeve van eigen 
aspiraties, de volksbeweging in hoogst noodlottige 
richting te leiden. Betrokken in het avontuur, had de 
C. S. I. zich gedurende geruimen tijd te occupeeren 
met bemoeilijking van de berechting der 
samenzwering. De le se- Cretans der C. S. I., R. P. 
Sosrokardonc, werd ten slotte in Nov. 1920, wegens 
„het als bestuorder deelnemen aan een vereeniging die 
tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven'', 
veroordeeld tot vier jaren gevangenis. De voorzitter 
Tjokroanii- noto zelf ]iep al spoedig groot gevaar om 
dezelfde reden in staat van bcschukliging te worden 
gc- steld. Gehoond en veracht, ook door de stiJle pu- 
blieke opinie in volkskringen, moest de C. S. I. weer 
steun zoeken bij de linksche partijen om door 
samcnworking het contact met plaatselijke 
organisaties to versterken. 

De pogingen van de S. I. om, in allc richtingen 
workend, de groote volksmnasa te omvatten (Koi. 
Verslag van 192J, hfdst. B. p. 3 vlg.) zijn niet nicuw； 
zij zullen niet slagen zoolang de 8. f. be- ginselen niet 
geheel worden verloochcnd en de uitgestoken handen 
niet onvoorwaardelijk kun- nen worden gegrepen. De 
groote S. I. was reeds gaandeweg uit haar vaderland 
verdrongen: de Sardkat India was, onder aan he fling 
van hare aan de Indische Partij ontleende leuze: „moed 
door recht en vrees door schuld**, reeds lang doende 
zich te nestelen in Soerakarta. Door do Ini. pers werd 
herhaaldclijk gewezon op de geringe kracht welke van 
de S. I. uitgaat, op den luttelen invloed dien zij zelfs 
in Solo uitoefent. De felate critiek was weJ die van den 
communist Darsono, in het Maleisch organn der P. K. 
J. de „Sinar Hindis" van 6, 7 en 9 Oct. J 920, die in de 
„hoop op loute-- ring" crop wees dat het woord 
“Islam" heeft moe- ten dienon om hot doel dor 8. J. te 
maskeeren; in tcgenstclling met de Sardkat India, die 
openlyk voor haro bedoelingen durft uit te komen. De 
S.I. zegt het heil van het volk te willen, maar de lei- 
ders — zegt de sehrijver — verdrukken dat volk. Wat 
de C. 8. 1. betreft, van heel Indie ontvangt zjj 
contributies en toch is de C. S. I. strati tar m. l)e 
geldelyke administratie van do voornianneu der C. S. 
I. wordt daarin scherp gehekeld; gewe- zen wordt op 
verduistering van S. I. gelden op • 

groote on nlgcmcene schaal. Voorts wordt het op- 
treden van den hecr Tjokroaminoto weifclcnd ge- 
nocmd: „vandaag-sociaal-democraat, is hij mor- gen 
communist, terwijl hij een dag later zegt dat hij van al 
dat gc-isme nicts hebben moet.,, 

Tegcn dergciijke aanvallen had de C. S. I. zich tc 
verweren: zij bezorgden den hoofdleiders groo- ten 
last en tastten de S. I.-reputatie nog meer aan. Van 
buiten Java werd van S. I.-zijde veelbe- teckcncnd 
gevraagd waarvoor toch de bydragen van de locale 
vereenigingen aan de centrale moes- ten dienen: 
waarop deze had te antwoorden dat die bijdragcn toch 
de „persamboengan-tali-per- tjintaan,\ de liefdesband, 
vormen en dat de C. S. T.-schuit zonder roeiers of 
tuigage toch niet zou kunnen varen. 

Dergelijk wantrouwen belemmerde de C. S. I. in 
hare bedrijvigheid om in nauwer contact te ko- men 
met haar leden-substraat, de plaatselijke S. 
I. 's. Ter versterking van dat verband 
zouden de op het 4e Nat. Congres ter sprake 
gebrachte „ge- westelijke comity's" dienen, die tevens 
de gelden hadden in te zamelen om S. I. stakers te 
steunen； doch ook „om de taak der C. S. I. over te 
nemen", voor het geval deze door bijzondere 
omstandighe- den ineen mocht storten. De 
plaatselijke S. I.'s zouden voorts een inwendige 
reorganisatie hebben te ondergaan； een selectorisch 
proces ter vor- ming van keurcorpsen van activisten 
,van mare- chausscs. Deze uitverkorenen zouden de 
„werkle- den" zijn. die de S. I. bij het begin van hare 
orga- nisatic beoogde in haren dienst te hebben als 
„wargo roenWkso" of „w. pangrbkso". Zij zouden de 
voelhorens zijn van het S. I. orgaan; handel en wandcl 
van ambtenaren en hoofden, maar ook van S. I. 
breeders hebben na te gaan en terzake rapport hebben 
uit te brengen. Bij vechtpartijen zouden de “wargo's" 
tusschenbeide moeten komen ;verzoenend voor 
zoover het S. I.ers betreft, hunne partij steeds kiezend 
en hen beschermend tegenover niet-S. I.-ers. Hun 
taak was reeds in het oorspronkelijk statutair 
reglement van 1911 om- schreven. Later kwam te 
Soerabaia een centrale organisatie tot stand, een 
kerncorps ter bcschik- king van de C. S. I. staand, 
„Goena Perlaja,> ge- heeten, die de algemecnc leiding 
van de S. I.- “wargo's" zou hebben； waarvan de 
leden elkaar niet mochten kennen. 

Als poging om ook het geldelyk verba nd te ver- 
stevigen, is te beschouwcn de verkoop van z. g. 
,,d&'ina-knarten'', met allegorische voorstelling van 
den strijd tegen hare vijanden, — door de S. I. nls 
„bantdng,* voorgesteld — aangebonden. 

.Biutciistaanders vroegen zich af waardoor deze 
associatieve geest werd bezield; wut er broeide en 
gisttc in de S. I.-idee, zoo dat deze in ondergrond- 
scho sferen uitweg zocht. Wat was het voort- 
schrydcnd proces van doelstellingcn doelstreving, 
dat, neven- en tegenstroomingen veroorzakend, 
leidde tot de vorining van „geheime organisaties5' als 
de „S. I.-anjar" (Soekaboemi^en Sardkat S6- djati 
(Scmarang); later de Sai-ekat Abangan (Kia- ten); de 
S. Sfitya warga (Z. en O. Borneo) e. d.; alle 
verschijningsvormen van een ..afd.-B^-achti- gen 
geest. 

Ook tot het associatieve lovcn in de buitenge、 
westen bleven de C. S. I. voelhorens uitgestoken; 
daarheen werden propaganda-tochten onderno- men 
om levendig te houden den S. I. geest, die danig 
bestookt werd door tegen-vereenigingen en in den 
weg gotreden door Sarekat-India-vortak< 
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kingen (Ainbon, Ternate). De pogingen der C. S. | I. 
om van de vcrschillende geestesstroomingen ondcr 
de bevolking de algemeene leiding in han- den te 
neinen en te houden. zijn vrijwel mislukt； voor 
consolidatie van eigen organisatorisch verband blcef 
geen kracht over, toen het weer tijd wcrd om aan het 
volgend nationaal congres te denken. 

V ij f d e Nationaal Congres. Aan- vankelijk 
bepaald op 16 October 1920 en volgen- de dagen, 
werd dit congres, na herhaaldelijk uit- stel. gehouden 
van 2—6 Ma art 1921, th a ns te Djokjakarta, zetel 
der (oude) Vakcentralc, brandpunt der economische 
vakactiviteit. Ook dit congres beloofde belangrijk te 
zullen worden ； in de eerste plaats wijl hierop ter 
sprake zou komcn het een week voor den 
aanvankelijk bepaalden ope- ningsdag zoo fel 
becritiseerd geldelijk beheer van den voorzitter der C-
. S. I., waardoor diens gezag da nig was gescliokt. In 
zeker verba nd met dezen van comniunistisch-
Inlandsche zijde (Darsono) gekoinen aanval op het S. 
I.-heiligdom, zou voorts onder de oogen worden 
gezien het standpunt van de S. I. tegenover de 
communislische strooniing in de Inlandsche 
beweging. 

Op een gewone meeting, kort tevoren te \¥elte- 
vreden gehouden, was bereids ter sprake gebracht de 
vraag： ,.of en in hoever er wel plaats zou zijn voor 
het cominunisme, nevens het socialisme en de 
democratie in den Islam". Ook had de P, P. P. 
B. te Djokja te dien cinde een vergadering belegd, 
bijgewoond door den heer Tjokroaminoto: waar- op 
editor het besluit werd gen omen om zoolang a Is de 
cominunistische fractie in de Vakcentrale nog geen 
blijken zou hebben gegeven van een een- heid in de 
beweging te willen, alle relaties met die fractie te 
verbreken. Op dit 5e Nat. Congres zou- den de 
beginselen der ..roodc'7 Semarangsche S. I. gctoctst 
worden aan die der C. S. I., zou tot open- baring 
kunnen komen tot hoever de 8. I. was „ge- trokken 
naar den communistischen kant". 

In de „Oetoesan Hindia" (Soerabaiasch orgaan der 
8. I.) was tevoren het bericht gelanceerd en in 
beschouwing genomen a Is zou de heer Tjokroami- 
noto het plan koesteren het presidium der C. 8. I. neer 
te leggen, om zich aan de „hoogere politick" te 
wijden, — zoodra hij zich van alien blaam zou 
hebben gezuiverd en de door hem geleiden niet het 
vertrouwen in hun voorvechter zouden heb- ben 
opgezegd. ,,Dan zou hij kunnen worden wat Gandhi 
in Britsch-Indie is". 

Hieruit blijkt eenigermate teleursteHing over het 
feit dat noch Tjokroaminoto noch Abdoel Moeis in 
den nieuwen Volksraad zitting zouden nemen, maar 
Hadji A. Salim de S. 1. cn hare ne- ven-vereenigingen 
(P. F. B. en Vakcentrale) zal hebben te 
vertegenwoordigen. Als vertegenwoor- diger der S. I. 
zou toch, zoo niet “uitsluitend" dan zeker „in de 
eerste plaats" de voorzitter, het hoofd der 8. I. moeten 
worden beschouwd. 

Op het Nat. Congres zou de invloed van den 
Politick Economischen Bond (de „saitan alas" P. 
E. B.) ter sprake komen; de nieuwe organisatie, die 
„zoowel aan de S/1. a〕s aan de volksbeweging 
afbreuk poogde te doen". Ook zou, naar aange- 
kondigd werd, een besloten algemeene vergadering 
worden belegd, waarin behandeld zou worsen de 
vraag of de S. I.-vereeniging niet in een j.partjj" zou 
worden omgezet, c. q. in een party welke voor 
godsdienstige-of wel voor klassebelan- gen zou 
hebben op tc treden. Voorts zou worden 

besproken de z.g. ,,part日-discipline", waarbij uit- 
gemaakt zou worden of een S. I.-er tevens lid zou 
mogen worden van anderc politieke organisaties. 

By de opening van het congres „waren de ge- 
moederen der volksleiders groot en klein verhit, 
ofschoon het regende". In de besloten C. S. I. 
vergadering. welke op 2 Maart in de Pakoe-ala- man 
word geliouden, bijgewoond door afgevaar- digden 
van een 50 tai locale S. l.'s werd, na be- spreking van 
de bekende critiek van Darsono, een „motie van 
vertrouwen" aangenomen „in den persoon en de 
beleidvolle leiding van den heer Tjokroaminoto en 
genoegen genomen met de verontschuldigingen 
aangeboden door Darsono, die schuld bekend heeft 
wat betreft den vorm van zijn cx-it-iek en erkend heeft 
dat die strijdig is met de broederschap in de S. L" 
Voorts werd benoemd een commissie van onderzoek 
naar de geldelijke verantwoording der C. S. L, in 
welke commissie Darsono zitting kreeg. De tekst van 
de motie werd gepubliceerd in de Oetoesan Hindia 
van 26 / Maart 1921, met uitvoerige toelichtingen 
daarop in verband met het ter sprake gebracht 
geldelijk beheer van den voorzitter der C. 8.1. 

Op een der latere congresdagen werd een nieuw 
“Beginselprogram" der S. I. — ontworpen door H. A. 
Salim (en Semaoen ?) en goedgekeurd door het 
dagelijksch bestuur der C. S. I. — aangenomen. Bit 
beginselprogram is aan te merken als vrucht van een 
compromis tusschen even krachti- ge 
geestesstroomingen in de leiding der Inlandsche 
beweging, tusschen twee diainetraal tegenover elkaar 
staande partijrichtingen in de S. I. centrale. 

De beginselverklaring is te splitsen in. twee ge- 
dcelten, n.i. van econoinisch-dogmatisclien en van 
nationalistisch-godsdienstigen aard, waarvan de 
substanties op verdienstelijke wijze zijn ineen- 
gestrcngeld. Begonnen wordt met een methodise he 
verklaring, op socialistisch-economischen grondslag, 
van de afhankclijkhcid van Jndic aan Nederland. Die 
afhankclijkhcid wordt vcrklaard als een historisch-
noodwendig gevolg van do be- hoefte van Nederland 
aan Indie's prod.ucten. T<ic- gerust met kapitaal cn 
werktuigen, gcstcund xloor bevoorrbehting middels 
een in het leven geroepen rassenonderscheiding, 
profiteerend van cen insti- tuut van heerendiensten, 
kon de Nededandsche kapitalistcnklasse de 
Inlandsche nijverhcid en denlandbouw verdringen en 
verdruk ken. De In- landsche klassen van 
ambachtKliedcn cn land bou- wers gingen alJengs 
nagenoeg gehecl ten onder； welhaast hetgeheele 
Indische vedk verviel tot den stand van loonarbeiders, 
die zich heeft tc bepalen tot de voorziening in de 
allereerBte levensbchoef- ten. De zeer kleine groep 
van Inlanders, die onder- wijs Konden genieten, heeft 
slechts waardc als werktuig voor de 
kupitalistenklasHC oin hare niacht over de Jnl. 
bevolking te bevestigen. Naar de overt,uiging der S. 
J. nu moet Jiet euve! der nationale en economische 
overheerBching uitslui- tend worden beschouwd als 
vrucht van het ka))i- talisme, dat daarom zal moeten 
worden bestre- den, vooral door vereenigingen van 
vakarbeiders en Jandbouwcrs. Daarvoor is noodig het 
genot van politieke rechten, welke den weg openen 
voor uitoefening van macht en invloed op het lands- 
bestel. In al die overwegingen en strevingen laat de 8. 
I. zich lei den door de grondbeginselen van den Islam 
en de bevelen, welke gevonden worden in den Islam, 
die wil: a. voor wat het landsbe- 
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stuur betreft, de volksregecring； b. inzake het bc- 
stuur van arbeidersgroepen, raden van hunne lei- 
ders,; c. inzake de productie, de vcrplichting van een 
ieder om te arbeiden, met verbod om zich tc 
verrijken met het product van andcrer arbeid, 
desiderata voor den tegenwoordigen tyd tc berei- ken 
door de productieiniddelen in hanclcn tc bren- gen 
van de volksgcmecnschap ； d. inzake de distri- 
butie van bodem- en arbeidsproducten, het be- heer 
door cen raad van zaakgelastigdcn uit het volk. Daar 
de S. I. ervan overtuigd is, dat hare doeleinden me de 
worden nagestreefd door een groot deel dcr volks-en 
arbeidersorganisaties over de geheele wereld, is zij 
„bereid tot samenwerking met de volksorganisaties 
over de geheele wercld, welke die doeleinden nader 
pogen te brengen voor de geheele menschheid： dit 
alles met inachtne- ming der grenzen door den Islam 
gesteld." „In- tusschen, gedachtig a an de wereldschc 
natuur en de leer van den godsdienst, zal de S. I. in 
geen ge- val haar lot binden aan eenig deel der 
wereldor- ganisaties, doch zal zij steeds bedacht en 
waak- zaam blijven voor het handhaven van haar 
zelf- standigheid (onafhankelijkheid cn de 
zuiverheid harer doeleinden) ten opzichte van welke 
zijde ook.” 

Dit slot van het beginselprogram is zeer belang- 
rijk ter bepaling van het standpunt van de C. S. I. 
tegenover de ,,wereldorganisaties" — als die der 
Semarangsche P. K. I.! 

Gelijk gezegd, was op de agenda gebracht de z.g. 
„partijdiscipline,', waaronder te verstaan het 
voorschrift dat 8. I. leden, op straffc van verwij- 
dcring uit de vereeniging, geen lid zouden mogen 
zijn van een andcre politieke vereeniging. De C. S. I. 
heeft zich, in een algemeene vergadcring ge- 
durende het congres, voor de invoering van die 
partijdiscipline verklaard, doch op dringend ver- 
zoek van Tjokroaminoto were! de behandeling. van 
dit zeer netelig onderwerp versclioven tot een in 
Augustus 1921 te houden buiUngewoon congres, dat 
volgens later bericht zou samenvallen met het go 
wone (Ge) Nationaal Congrcs. De zaak zou eerst 
door de plaatselijke S. I.'s moeten worden beslist. 
Van de politieke vereenigingen, tot welke geen S. I.-
er zou mogen toetreden, werden ge- nocmd: Boedi 
Octoino, Sarckat India (N. I. P.), 1. S. 1). P., P. K. I., 
Pasocndan, Sumatranenbond Sartkat Men ado, P. E. 
B. en N. I. Vryzinnige Bond. 

Voorts were! de behandeling van de volgende 
belangrijkc zaken uitgesteld tut een later to houden 
congres, n.l.: de Rcgeeringsverklaring, uitge- 
vnardigd nanr aanlciding van de afd. B. alTaire, dat 
geen rechtspersoonlykheid zou worden ver- leend 
aan nieuwe S. I. vercenigingen, wanneer in de 
statuten de eedsaflogging wordt go verge! van de 
leden, dan wel niet bepaald wordt dat slechts zij 
bestuursledcn mogen zyn, die minstens 6 maanden 
gewoond hebben in het ressort dcr vor- ccniging. 
Voorts zou later worden behandeld de wijziging dor 
administratieve organisatie van de 
C. S. L, do locale 8. I.‘8 en de gewestelijke 8. I. 
comit6‘8； zoomede het voorstel om de „vereeni- 
ging" 8. I. tc veranderen in een „partyn S. I. 

Met 5e Nat. Congres had volgens een decl dor 
Tnlandsche pers een bevredigend resultaat, dat een 
„zuivere en morcele overwinning voor de 
volksbeweging en voor de S. I. leiding" beteeken- 
de. „Het ging niet om winnen en verliezen, maar om 
allea zoo te regelen, dat wie ongelijk had, dat 

gcvoeldc en wie gelijk hnd, het niet won maar vrede 
sloot". Een transactie derhalve weike wel geslaagd 
mocht hccten. Aan cen ieder was ruim- schoots 
gclegcnheid gegeven om zijn critiek te doen hooren 
of zijn afkeuring\(over het beleid van den voorzittcr 
der C. S. I.) te uiten — niets van dat allcs we rd 
gehoord； van geen enkele zyde wag gevolg 
gegeven aan het verzoek om vragen te stollen. ,,De 
eenheid in de S. I. bleef wecr bewaard en dat was ten 
slotte de hoofdzaak; men bleef blykbaar vertrouwen 
stellen in den persoon en in de leiding van 
Tjokroaminoto". 

Hoe was dat resultaat cchter verkregen; aan welke 
zijde waren de belangrijkste concessies ge- daan ? 
Ofschoon de ”\vijze'' van Darsono'a critiek we rd 
afgekeurd, heeft die critiek niettemin haar doel 
bereikt — bewcert een ander deel der Ini. pers, o.a. 
een orgaan der communisten. ,,DeS. I. heeft het 
communisme in den Islam erkend!" ,,De 
communisten, van wie eerst was gezegd dat zij geen 
Mohamedancn zijn en als vijanden van den Islam 
werden beschouwd, zijn thans als breeders erkend." 
„Weest thans eendrachtig in den strijd tegen het 
kapitalisme op deze wereld." Daarom moesten de 
Semarangsche S. I.-ers — onder aan- voering van 
Semaoen in de „Sinar Hindia,, uit- roepen: „Leve de 
S. I. eirdc P. K. I.!" 

Dat ging intusschen wat te ver; die vrijpostig- 
heid kon onmogelijk worden geduld! De beginse- 
lenstrijd zou spoedig weer hervat worden. Het C. S. 
I. bestuur nicest wel tegen deze scheeve voor- 
stclling van den gang van zaken opkomen. In de 
„Oetoesan Hindia" (2G Maai^) werd daarop be- 
toogd dat de C. S. I. wel is waar het communisme in 
den Islam erkent, maar niets hebben moet van de 
communistische ideecn ten opzichte van het 
gezinsleven en de vrije liefde en nog minder van het 
program der Semarangsche P. K. I., dat o. m. be vat 
den strijd tegen het pan-islamisme. Op het Nat. 
Congres zijn de wenschen der Semarangsche S. I. 
wel vervuld, maar tocli was deze niet go heel 
bevredigd in hare aspiraties. In de vlag der S. I. staat: 
„Leve de S. I." — cn niets mecr. 

Uit dezen pennestrijd, zoo spoedig na het congres 
gevoerd, blijkt wel dat wanneer de C. S. I. in- 
derdaad een “nieuwe maatschappT' wil scheppen 
„gebascercl op Islaniitischen grondslag", het com- 
proniis — van S. I. zijde althans — van gecnerlei 
beteekenis wordt geacht voor een innige samen- 
working. De C. S. J. wil het Inlandschc deel der P. 
K. I. wel onder hare hoede ueinen, maar alle 
beginsclcn en voorwaarden diet partij tot de haro tc 
maken, zou al to veel gevergd zijn. 

De mcthodischo en tactischo beginselen zijn, 
door den machtigcn drang der omstandigheden, in 
voldoende mate in de „sociale idee" der C. S. I. 
opgcnonien; nicer kan toch niet worden verlangd. 
Een verdergaando aanpassing zou cen totale on- 
dermijning beteekenen van do 8. I. grondslageu. 

Literaluur. Koloniale Vcrslagen van 1920 en 
1921; Mededeelingen ointront enkele onderwer- pen 
van algcineen belling 1920 en 1921; Ovcr- zichten 
van de Inlandschc en Maleisch-Chinee- sche pers; 
(Bureau Volkslectuur: afdeeling Pers). P. J. Gerke, 
Bijlage A van het rapport der z.g. 
Herzieningscommissie in Indische Gids, 1 April 
ld2I; H. A. S. ,het C. 8. I. congres in de Tank, 15 
Now. 1919 no. 16; de Radicale Concentratie in de 
Taak, 20 Dec. 1919 no. 21; zie ook de Taak van 10 
Jan., 20 Maart, 3 April, 22 Mei 1920 en 19 Fe” bruari 
19-1. J. Th. P. B. 
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POLITIEKE CONCENTRATIE. Zie 
SAR1>KAT 
ISLAM. 

RADICALE CONCENTRATIE. Zie SARfi- 
KAT ISLAM. 

VAKCENTRALE (REVOLUTIONNAIR SO- 
CIALISTISCHE) Zie SAREKAT ISLAM. 

匚 P A7 ABOEKASAN ATMODIRONO (MAS). Geb. te 
*Wonosobo IS Ma art 1860, gest. te Senia rang 23 
Juiri920, bezocht een Europeesche lagcrc school 
en te Batavia de Koningin Wilhclminaschool, 
word 1878 aangesteld als opzichter 3de klasse 
bij den Waterstaat en 's Lands B.O. W. en was 
daardoor een der eerste Javanen, die voiledig. 
in positie zoowel als in salaris, met Europeesche 
ambtenaren werd gelijkgesteld. Opgeklommen 
tot opzichter le klasse, deed hij examen voor 
architect bij den Waterstaat en werd in 1901 
als zoodanig benoemd. Het grootste gedeelte 
van zijn ambtelijke loopbaan bracht hjj door in 
de residentie Semarang, waar hij in de irrigatie- 
afdeeling Serang zcer nuttig werk verrichtte, en 
zich ook op bouwkundig gebied onderscheidde, 
o.a. door het ontwerpen van het merkwaardige 
gebouw der Mangkoe Negaransclie Societeit te 
Soerakarta, Te Scmarang richtte hij de Tech- 
nische Avondschool op voor opleiding van 
onderopzichters en opzichters der B.O.W. In het 
inheemsche vereenigingsleven trad hij op den 
voorgrond als president van Boedi Oetomo, als 
stichter van Mangoenhardjo (vereeniging van 
inheemsche ambtenaren) en secretaris van Sfidyo 
Moeljo (regentenbond). Hij was van destichtingaf, 
lid van den Gemeenteraad van Semarang en (1918) 
van den Volksraad. De inheemsche bevolking, 
wier pleitbezorger hy zoo menigmaal geweest is, 
verlpor in hem een van haar beste zonen, de 
regeering een voortreffelijk landsdienaar, de 
Indische Waterstaat een bekwaani architect. 
Biografie, door ir. R. A. van Sandick, in： 
De Ingenieur 1921 N°. 4, Levensschetsen van voor- 
aanstaande Indonesiers N°. 2(uitg. Hadi Poestaka, 
Amsterdam en den Haag)., 

4 爻 HERZIENINGSCOMMISSIE(DE),vollediger：de 
.! Commissie tot herzicning van de Staatsinrichting 
van Nederlandsch-Indie, ingesteld bij bcsluit van 
den Gouverneur-Generaal mr. J. P. Graaf van 
Limburg Stiruni van 17 December J918 no. 1, 
heeft haar geboorte tc danken nan de, al sposdig 
duidelijk gebleken ongenoegzaamheid van het 
instituut van den Volksraad, zooals ditlichaam, 
ingesteld bij de wet van 19 December 19J6. voor 
het eerst op 18 Mei 1918 bijeenk warn. 

Werd in een ops tel van den oud-ininister Colijn 
over: „Staatkundige hervonningen in Neder- 

landBch-thdi衿, opgenomeh in het tijdschrift 
,,Schild on LG, gewezen op het onevenwich- 
tig karakter van dit lichaain, dat, bedocld als ad- 
viseerend college, inderdaad, —voornamelijk wel 
door zijn aandeel aan de vaststclling der begroo- 
ting —, in staat was gesteld tot het voeren van 
ongebreidelde kritiek, voor de consequenties 
waarvan het intusschen geene verantwoordelijk- 
heid behoefc te dragen, de voorspelling, in het- 
zelfde ops tel geuit, „dat het streven van den 
Volksraad moet zijn zich te ontwikkelen tot een 
volledig parlement", werd al spoedig bewaarheid 
toen reeds in de tweede zitting van 1918 inder- 
daad aan zulk streven werd uiting gegeven. 
Trouwens reeds in de redevoeringen bij de ope- 
ning van den Volksraad gehouden, kwam het uit, 
dat met de instelling van deze vertegenwoordi- 

 

ging niemand ten voile tevreden kon zijn. Liet de 
eerste voorzitter, dr. J. C. Koningsbcrger, bij die 
gelegenheid eon „dankbaar, maar niet voldaan'' 
hooren, meer uitdrukkelijk block dezelfde stemming 
in de openingsrede van den Landvoogd zel- ven op 
voormcklen dag gehouden. „Betreden <»m ..niet 
meer verlaten te worden is de weg. naar het ..doel 
waarnaar gestreefd wordt, daf is een ver- .,ant 
woordclijke Regeei'ing in Nederlandsch-Indie „zelf, 
die, in samenwerking met den Volksraad, 
„gcrechtigd zij tot het nemen van eindbeslissin- „gen 
over alle aangclegenheden, die niet van alge- „meen 
rijksbelang zijn. In tijdmaat zoo snel als „met juiste 
waardeering der gevolgen van elken „nieuwen stap 
vooreerst vereenigbaar is, worde ,.op dit doel 
afgegaan,*. 

Regeering zoowel als Volksraad en als buiten 
deze staande schrijvers gevoclden dat met de in- 
stclling van den Volksraad niet alles was gedaan on 
dat op dezen stap eerlang andere zouden moe- ten 
volgen, 

Ook in den Volksraad zelf en in den boezem van 
de staatkundige partijen ciaarbuiteii kwa m dit 
inzicht tot uiting en werd de wensch levendig tot 
herziening van de Jndische staatsordening. 

De Regeering toonde zich genegen aan de ver- 
vulling van dien wensch mede te werken en toen, 
gelijk het werd gezegd in de dadelijk te noemen re- 
geeringsverklaring, in November ] 918 de Neder- 
landsche Regeering verklaard had met voile kracht 
voor Nederland maatschappelijke hervor- niingen te 
willen doorvoeren, oordeelde de Land- voogd dat het 
tijdstip was aangebroken, om ook in Indie 
hervorming voor te bereiden. 

In de bekende verklaring in de VoJksraadszit- 
ting van 18 November 1918 namens de Regeering 
afgelegd, liet de Gouverneur-Generaal o.m. het 
volgende zeggen: „ De nieuwe koers welke de 
jongste wereldgebeurtenissen voor Nederland 
hebben voorgeschreven, bepaalt tevens de rich- ting 
welke ook hier zal moeten worden ingesla- gen. Het 
gaat trouwens hier minder om wijziging van koers, 
dan wel om versnelling van het tempo. Regeering en 
Volksraad worden dientengevolge voor nieuwe 
verhoudingen, verachuivingen van bevoegdheden 
geplaatst, welke op dit oogenblik nog niet ten voile 
zyn te overzien.** 

Tegelijkertijd warden maatregelen genomcn om 
te koinen tot de samenstelling van cene connnissie, 
die omtrent de wenschelijkheid van eene herzie- ning 
der staatsinrichting van Nederlandsch-Indie verslag 
zou hebben uit te brengen, — en toen do Volksraad 
in zijn ad res van anlwoord, van 25 November 19」
8, op de evengenoemde, met inge- nojnenheid 
begroete Regccringsverklaring uit- wpj'ak, dat hij 
„wenschte te vernemen of naar hare (der Rcgeering) 
ineening behoefte bestond aan eene wijziging van de 
staatsrcchteiijke zoo van de Regee ring ah van den 
Volksraad in dien zin dat de laatste een belangrijker 
invloed op de wetgeving zal verkrygen,,» kon reeds 
enkelc dagen later een volkoinon bevredigende 
verklaring worden uitgesproken. 

Den 2cn December volgde namclijk cen nieuwe 
mededeeling van de Regeering, waarin de Land-
voogd, overwegende dat de Volksraad, zoo ten 
gevolge van zijn eigen toewijding, als ook ten ge- 
volge van de wijze waarojj de Rcgeering had mede- 
gewerkt om het ontwikkelingaproces te bevorde- ren, 
„eene positie had verkregen, welke ver bo ven den 
oorsi)ronkelijken opzet uitging” inededeclde. 
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dnt hij besloten had eenc commissic, als zoo- even 
bedoeld, in te stellen, van wclke de voor- zitter reeds 
was aangewezen en waa rin voorts ver- 
tegenwoordigers van de voornamc gcdachtcn- 
stroomingen in Indie zouden zitting ncmen, o.m. 
eenige met name genoemde Volksraadsledcn. 

Uit het medegedeelde blijkt tevens, dat de 
Regeering geen tormen had gevonden te voldoen aan 
het verlangen, op denzelfden 18en November 
kenbaargemaaktdoorde„politiekeconcentratie,>, een 
combinatie van uiterst linkschc partijen, naar de 
bijeenroeping van ecn v,oorparlement, een ver- 
langen dat daarna word omgezet in een verzoek tot 
benoeming van een commissie, waarin ver- 
tegenwoordigers van de bestaande organisatie's 
zitting zouden n?men, 

Een overzicht van de voorgeschiedenis van de 
instelling tier Herzieningscommissie werd door den 
Regeeringsgemachtigde voor algemcenc zaken in de 
Volksraadszitting van 2 Juli 1919gegeven (o.m. 
afgedrukt op bl. 336 van het gedrukt verslag der 
Herzieningscommissie). Uit die rede wordt hier 
voorts nog aangeteekend, dat als voor- naam doel van 
de gewenschte staatsinrichting daarin werd 
aangewezen „om den Volksraad eene hem passende 
plaats te verzekeren'、. 

De aldus ingestelde Commissi© bestond uit niet 
minder dan 28 leden, waarvan eenigen waren be- 
noemd uit hoofde van hunne deskundigheid op 
staats- of administratief-rechtelijkgebied, terwijl de 
anderen werden aangewezen omdat zij de beste 
vertolkers werden geacht van de in Indie heer- 
schende gedachtenstroomingen op staatkundig 
gebied. De samenstelling was als vulgt: 

mr. J. H. Carpentier Alting, oud-hoogleeraar, toen 
president van het Hooggerechtshof, later lid van den 
Raad van Nederlandsch-Indie, lid en voorzitter； mr. 
A. B. Cohen Stuart, secretaris van den Volksraad, lid 
en secretaris; Mas Abdoerah- man, wedana van 
Buitenzorg； mr. W. C. Beucker Andreae; Raden 
Hasan Djajadiningrat； R. T. Harsono, regent van 
Bjuigil; D. de Jong, burge- meestcr van Seniarangj 
mr. H. 's Jacob, president van de Kam or van 
Koophandel en Nijverheid te Batavia^, Hd van den 
Volksraad; H. NuKan, land- clgenaar te 
Weltex\reden, lid van den Volksraad； R. A. Kern, 
assistcnt-rcsident van Moc史)kg也)； ihr. IrrX 
Kindermann, adviscur vo5F71&Dccen- tralisatie； 
A. J. Knaap, leider van het kantoor voor de 
bestuurszaken van de Buitcnbezittingen ； i). M. G. 
Koch, journalist, later ainbtenaar ter Al- geinecne 
Sccrcturie; Kocsoema Socdjana, Tndisch arts； F. G. 
J. M. van Lith, inissionaris te Moenti- lan: Si Darwis 
galar Datoek ^ladjolelo, JJcniang- Xran Manindjau ；
. XV. Muurling, sedert benoeind tot 
Regeeringsgemachtigdo voor Algcmeene Zaken bij 
den Volksraad; II. T. Ario Koesomo Octoyo, regent 
van Japara,. Hd~van den Volksraad; R. Ngabchi 
\Vedi<)<li])oer<» alias dr. Radjiinan, lijfarts van den 
Soonan van_8<)erakarta, lid van den Volksraad; S. 
Ritsoma van Eck, ambtenaar op het De|)arloment van 
Landbouw； mr. C. de Roon Swaan, raadslieor in het 
11 ooggerechtshof; August Salim, .journalist; mr. dr. 
W. G. M. Schumann, lid, later 
voorzittefVan^nerTVoiksraad; mr. dr. 1). Talma, 
sedert benoemd tot clirecteur van Fi- nancien; 8. L. 
Topee, ambtenaar bij deN. I. Spoor- 
wegmaatschappy; A. L. VVaworoentoe, oud- 
districtshoofd van Sonder.lid van den Volksraad; Ch. 
J. 1. M. Welter (later le) Gouvernements- sscretaris. 
Als adjunctseci'etarissen voegde de 

Commissic zich toe mr. \V. H. van Helsclin^eii, cn 
A. C. Uljee, rcferenclarfssen van den Volksraad, A. 
F. Vcrlu)efY, adjunct-refercndaris bij dicn Raad. 

Omtrcnt de werkwijze der commissie zijn me- 
dcdeclingen gedaan in den aan den Gouverneur- 
Generaal gerichten aanbiedingsbrief van 30 Juni 
1920, welke voor in het op dien dag ingediend 
verslag is afgedrukt, in welken brief tevens de re- 
devoeringen zijn opgenomcn, welke by de instal- 
latic der Commissie op 28 December 1918 in het 
paleis te Rijswiirden uitgesproken door den 
Landvoogd en den voorzitter der Commissie. 

In de eerste dier redevoeringen werden, zonder 
dat dit een beperking der opdracht inhield, voor- al 
de volgende onderwerpen aangegeven, die naar 's 
Landvoogds oordeel de aandacht der Commissie 
zouden behooren bezig te houden： 

1. de samenstelling van den Volksraad en de aan 
dit lichaam toe te kennen bevoegdheid, waarmede 
zou samenhangen de vraag eener twee- de instantie 
in de wetgeving in Indie; 

2. een redelijke afbakening dergrenzen van wet- 
gevend gezag in Indie en in Nederland； 

3. de inrichting van het bestuur en de wetge- 
vende bevoegdheid van in te stellen gouverne- 
menten of provincies; 

4. de vorni, dien de band tusschen de verschil- 
lende deelen van den archipel zal hebben aan te 
nemen en de vertegenwoordiging derindividueele 
deelen, die tot volkomen rijpheid zijn gekoinen. 

De commissie heeft, gebruik makend van de haar 
gelaten vrijheid, intusschen ook andere on-
derwerpen binnen den kring harer beschouwin- gen 
getrokken en wel vooral: 

5. de staatsrcchtelijke verliouding van Indie tot 
het Koninkrijk der Nederlanden； 

6. de samenstelling van de Indische Regeering; 
7. de stelling in het Indische staatsverband van 

de z.g. zelfbesturende landschappen； 
8. de inrichting van het bestuur over gebieds- 

deelen beneden de gouvernementen； 
9. de verhouding tusschen de verschillende de 

bevolking sainenstellende groepen (rassen). 
Da ar ten aanzicn van al deze onderwerpen de 

conclusies, waartoe de H erzien ingsco m m issie 
kwam, afwijking inhielden van het stelsel van het 
bestaande Regecringsreglc ment van 1854, oor- 
deeldo de Commissie niet te kunnen volstaan met 
het aangeven van h. i. noodige 对zigingen van dat 
Reglement, maar achtte zij het nooclig een geheel 
uieuwo Wel op de Landsordeniny van Indiii te 
ontwerpen, bij vaststelling waarvan een groot deel 
van het Regecringsreglenicnt zou ver- vallen. Hot 
overblijvende decl daarvanzou voors- li a nds 
worden gchandhaafd, met bevoegdver- klaring 
nochtans van de nieuw in te stellen wet- gevende 
macht in Indie (Gouverneur-Generaal in Rade in 
gemeen overleg met de Landsstaten — zie hierover 
beneden onder E. en F.) oni do in dat behouden decl 
van het Regeeringsreglement vervatte bepalingcn te 
wijzigen of in te trekken. 

Tegelijkertijel openbaardo de Commissie hare 
wonschen ten aanzicn van de wyzigingon die, om de 
vaststelling der nieuwe wet op de landsorde- ning 
(aan te halen onder den naam： Indische be- 
ginselenwet) mogelijk to ma ken, in do Gronchvet 
van het Koninkrijk zouden behooren te worden 
aangebracht. 

Aim deze ontwerpen met bijbehoorende bijzon- 
derc toelichtingen werd door de Commissie een 
uitvoerigo algemecne toelichting toegevoegd, de 
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volgende afdeelingen bevattcndc: 1. Inleiding, 
zijnde een algemeen ovcrzicht; II. Rasvorschil； III. 
Vervonning van den Volksraad tot Landssta- ten； 
IV. De Regeering: V. De autonome gebieds- deeien, 
de dorpen on dorpsgemeenschappen: VI. 
Landschappen; VII. Samenstclling van de verte- 
genwoordigcnde lichamen; terwijl a an het verslag 
als bijlage werdcn toegcvoegd nota's over: A. de 
politieke ontwikkeling van de be vol king van Indie; 
B. Wording en ontwikkeling van den Volksraad： 
C. Statistische cijfcrs omtrent alfabetisme en kcnnis 
van het Nederlandsch bij de bevolking in de 
verschillendc deelen van Indiii; D. de in- heeinsche 
gemeenschappen op rechtstreeks be- stuurd gebied 
buiten Java en Madoera. 

De beginselen door de Herzieningscoinmissie 
aangenomen en in hare voorstellen belichaamd, 
kunnen ten aanzien van de boven vermelde, nu in 
andere volgorde te noemen, hoofdpunten, als volgt 
worden omschreven: 

A. Indies plaats in het algemeen staatsverband: 
Nederlandsch-Indie raoet worden erkend als een 
zooveel mogelijk zelfstandig deel van het Ko- 
ninkrijk der Nederlanden, niet ondergeschikt aan 
het staatsdeel Nederland (het Rijk in Europa), maar 
daarmede in beginsel, evenals ook de staats- cleelen 
Suriname en Curasao, staande op een lijn. Mitsdien 
zal de wet niet meer, doelende op Indie, mogen 
spreken over kolonie of bezitting van het 
Moederland. Erkend moet voorts worden dat de 
Wetgevende Macht in Nederland tweeerlei rol 
vervult, vooreerst die van Wetgevende Macht voor 
het Koninkrijk, voorts van Wetgevende Macht voor 
het Rijk. In de eerste hoedanigheid zal zij wetten 
kunnen vaststellen, die ook of alleen voor Indie 
gelden, maar alleen omtrent die onder- werpen, 
waarbij het belang van het Koninkrijk is betrokken. 
De wetgevende macht betreffende de inwendige 
aangelegenheden behoort te worden opgedragen 
aan in Indie zetelende organen, evenals ook het 
zwaartepunt der regeering over Indic naar Indie zelf 
behoort te worden overgebracht. 

Met dit beginsel staan in verband voorstellen tot: 
a. andere omschrijvirigen van den omvang van 

het Koninkrijk en van Nederlandsch-Indie; 
b. verandering van het stelsel der Grondwet, 

welker tweeledig karakter van 1. Grondwet voor 
den Staat; 2. BeginselenweC voor Nederland, tot 
erkenning moet worden gebracht; 

c. afschaffing van de Kroonwetgeving voor Ne- 
derlandsch-Indie ； 

d. vaststeHing van de Indische begrooting in 
Indie zelf, behoudens de bevoegdheid der Wetge-
vende Macht om. die posten op te brengen, die 
krachtens de wet door het belang van den Staat 
gevorderd worden ； 

c. toekenning aan de Wetgevende Macht in Ne-
derland van de bevoegdheid omgeschillen in Indie, 
bij de vaststeHing, hetzij van wettelijke regdin- gen, 
hetzij van de begrooting, gerezen, tebeslissen, 
alsmede van de bevoegdheid om in Indic tot stand 
gebrachte regelen te vernietigen wegens strijd met 
1. de (staats-)wet, 2. het algemeen belang van het 
Koninkrijk. 

B De Volksraad. Deze raad, thans advisee- rend 
lichaam, behoort te worden veranderd in een 
mederegeJend, dus medewetgevend lichaam en 
moet in verband daarmede, ten einde meet dan t?t 
nu toe een vertegenwoordiging van het volk te zi)n» 
van samenstclling veranderen. Ook de naam 

moet in verband daarmede worden veranderd en wel 
worden ver vangen door dien van Landsstaten. Deze 
Landsstaten behooren voor het grootste deel 
rechtstreeks te worden verkozen door de kiesge- 
rechtigde ingezetenen, Nederlandsche onderda- ncn. 
voor ccn ander deel benoemd door de Regec- ring, 
welke Regeering voorts bevoegd moet zijn eenige 
leden te benoemen als vertegenwoordigers van die 
deelen van Indic, waar nog niettot verlec- ning van 
kiesrccht kan worden overgegaan. 

Aan deze Landsstaten moeten worden toege- 
kend de rechten van initiatief, van amendement, van 
interpellatie en van enquete,—wathetlaatste betreft, 
onder zekere waarborgen in het belang van open ba 
re orde en rust rechten, die niet be- paald gebonden 
behoeven te worden gcacht aan het bestaan van een 
zuiver parlementairen regee- ringsvorin. 

C. De. Hegecriiig： 
Behoudens cnkele bevoegdheden, welke den 

Gouverneur-Generaal alleen toekomen, worde de 
regee ring niet meer uitgeoefend door den Land- 
voogd alleen, maar door dezen te zamen met den 
Raad van Indie, tezamcn genoeiud, als voor 1836 het 
geval was: Gouverneur Generaal in Hade, bij de 
beraadslaging in welk regeeringslichaam noch- tans 
aan den Gouverneur-Generaal, die immers 
tegenover de Kroon de verantwoordelijkheid al- lecn 
blijft dragen, een overstemmingsrecht wordt 
toegekend. De Raad van Indie worde, evenals de 
Landvoogd, geheel door de Kroon benoemd, met 
dien verstande echter, dat bij de benoeming van 
eenige leden in den Raad acht geslagen moet worden 
op de aanbeveling van de Landsstaten. Tot zekere 
hoogte kan de bevoegdheid van dit ver- 
tegenwoordigend lichaam om invloed uitte oefe- nen 
op de samenstclling van het Regeeringslichaam, 
worden beschouwd als tegemoetkoming aan het 
verlangen van hen, die den eisch doen hooren van 
instclling van cen, aan de Landsstaten 
verantwoordelijke Regeering, een verlangen, 
waaraan naar het oordecl der Herzieningscojn- 
missie niet kan worden voklaan. althans niet zoo- 
lang (lit vertegenwoordigend ]ichaani nog niet in 
den vollen zin van het woord, als Volksvertcgen- 
woordiging kan worden aangemerkt. De moge- 
lijkheid van conflict tusschen Regeering en Ver-
tegenwoordigend lichaam, hetwelk bij het parle- 
men tai re stelsel wordt opgelost door aftreden van 
de Regeering, geeft in het stelsel der Cornmissie 
aanleiding tot opdracht van de beslissing in zoo- 
danig conflict aan de boven bcide partijen staande 
Wetgevende Macht van het Koninkrijk. 

Naar de voorstellen der Cornmissie zal de Raad 
van Indie een groote uitbreiding ondergaan vooral in 
verband met de onistandigheid, dat de leiding van 
alle〕)epartcmenten van Algemeen Bestuur, niet 
nicer, als tot nu toe, door Leger- commandant, 
Vlootvoogd en Directeuren zou worden gevoerd, 
maar door leden van den Raad, terwijl mede de 
mogelijkheid van raadsleden zander portcfeuille 
wordt ondersteld. 

De groote omvang, die aisdan het Regeerings- 
lichaam zal verkrijgen, noopt tot een wcrkwijze, 
waardoor niet voor elke handcling de medewcr- king 
van het geheel noodig is. Daarom openen de 
voorstellen der Cornmissie de mogelijkheid de af- 
doening van aangelegenheden op te dragen, hetzij 
aan de leiders der Departeinenten alleen (ook de 
Landvoogd kan zelf zoodanig leider zijn), hetzij aan 
Commissies uit den Raad, met (lien verstande 
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echter dnt eenige, met name gcnoeinclc ondcr- 
werpen niet voor zoodanige afdoening zullen vatbaar 
zijn, alsmede dat, bij bchandeling eencr 
aangelegenheid door een Commissie, steeds gc- 
vorderd kan worden opdracht der beslissing nan de 
Regeering in plcno. 

D. Deparlemcnten van Alfjemeen Bestuur. 
Zullen deze, gelijk reeds bleck, staan onder de 

staatkundige leiding van een lid der Regeering, de 
technische leiding zal worden opgedragon aan 
onder-directeurcn, in dier voege echtcr, dat ook aan 
de hoofden van daartoe aan te wijzen dienst- takken 
groote zelfstandigheid wordt verleend. 

De Commissio denkt zich een nauw verband 
tusschen de Departementen en de Regeering. 
Vooreerst zullen tai van onderwerpen van be- 
stuurszorg of volgens organieke voorschriften, of ten 
gevolge van bijzondere opdracht van regeerings 
wege gegeven, door de leiders zclfstandig kunnen 
worden afgedaan. Voorts zullen de departementen b 
el a st worden met de voorbereiding van alle 
aangelegenheden, die bij de Regecring in 
behandeling komen. Door den leider — tevens lid 
der Regeering — staan zij met die Rcgeering in 
voortdurende en onmiddeUrjke aanraking. 

Voor behoud der Algemeene Secretaric is bij deze 
werkwyze geen plaats. De eenheid van op- 
vattingen, de samenwerking tusschen de departe-
menten, thans door de Algemeene Secretarie be- 
werkt, zullen dan tot stand komen door de oni- 
standigheid, dat aBe departementen hun ge- 
meenschappelijk middenpunt vinden in het 
Regeeringslichaam. 

Ook de samenstelling van het Staatsblad, thans 
aan de Secretaric opgedragen, zal dan door de De-
partementen geschieden, met het Departement van 
Justitie als het eigenlijk kantoor van uitgifte. 

Een Kabinet van den Gouverncur-Generaal, van 
kleinen omvang, blijft intusschen noodig. 

E. De ivelgevunde niacht. 
Waar de staatswet, in Nederland vastgesteld, zich 

in hoofdzaak, voor zoover Nederlandsch- Indie 
betreft, allcen zal niogen bezig houden met die 
onderwerpen. bij wclkchet bclang van het Ko- 
ninkrijk is betrokken, en waar voorts hetkonink- lijk 
bc8luit vcrvalt, zal de wetgeving, ten aanzicn van do 
inwendige bclangen van Nedcrlandsch- Tndie, in 
beginsel gehecl zijn opgedragen aan daar te lande 
gevestigde organen. I)o norniale lands- wetgevende 
macht, de vaststelling dus van lands- icellen, wordt 
nu opgedragen aan den Gouvcrneui,- Generaal in 
Bade, in gemeen overleg met <icn tot Landsstaten 
hervormden Volksraad, op gelijko wijze als in 
Nederland de wet tot stand komt door gemeen 
ovcrleg van Koning en Staten-Generaal. De 
Landsstaten hebben, gelijk reeds word aange- 
teekend, zoowel het recht van initiatief als dat van 
ainendement. 

Stagnatic in de wetgoving, die zou kunnen ont- 
staan doordat de voor tot standbrenging eener 
landswet noodigo ovcrecnstcnuning niet is ver- 
kregen, wordt voorkomen door de bepaling, dat de 
Gouverneur-Gcneraal in Rade, indien zich (lit geval 
voordoct en niettemin een wettelyke regoling 
dringend noodzakelijk wordt gcacht, een 
noodordonnantie znl kunnen uitvaardigen. 

Voor vaststoJling van een noodordonnantie znl 
tevens aanloiding kunnen zijn, ingeval de tijd ont- 
breekt voor de vaststelling van een landswet (men 
denke aan het goval dat do Landsstaten op reces zijn 
en zelfs de tijd ontbroekteen spoed- 

vergaderinr; met verlaagd quorum tc beleggen). 
Noodordonnanties worden onvcrwijld met een 

voorstcl van landswet aan de Landsstaten inge- 
zondon. Wordt omtrent zoodanig voorstel geen 
overcensteinming verkregen, zoodat cr dus een 
conflict is tusschen Landsstaten en Regeering, dan 
ligt de beslissing van dit conflict bij de Wet- gevende 
Macht in Nederland： de noodordonnan- tie blijft 
gelden tot het conflict is opgelost. 

Nanst de landswet (c. q. noodordonnantie) staat de 
gewone ordonnantie, tot vaststelling waarvan de 
Gouvcrneur-Generaal in Rade alleen kan overgaan, 
omtrent die onderwerpen, waarvan de regeling hem 
bij landswet is opgedragen. Dezo gewone 
ordonnantie neemt dus de plaats in van den 
algemeenen maatregel van bestuur in Nederland. 

Landswetten en ordonnanties kunnen bij de wet 
worden vernietigd in de gevallen. bo ven onder A 
venneld. Voorts zal, als een voorstel tot ver- nietiging 
is ingediend, de Kroon tot schorsing kunnen 
overgaan. 

F. De landsbegrooting. 
Ook deze wordt bij landswet vastgesteld. Be、 

krachtiging door de Wetgevende Jlacht in Nederland 
zal niet vereischt zijn. Intusschen is op- brenging van 
die posten verplicht welke, als voor het bclang van 
het Koninkrijk gevorderd, krach- tens de staatswet 
door Indie behooren te worden gedragen. 

Geschillen bij de vaststelling van de begrooting 
gerezen tusschen Gouverneur-Generaal in Rade en 
Landsstaten kunnen door een van beide, met 
aanduiding van de wijziging, die dientengevolge in 
de begrooting verlangd wordt. door tusschen- konist 
van de Kroon worden onderworpen aan het oordeel 
van de Wetgevende Macht in Nederland. Intusschen 
werkt do begrooting voor zoo、 ver daarointrent 
geen gesohil roes. 

G. Vertegenwoordiging van Indie, in Nederland. 
Terwijl de Commissio uitgaat van de stelling dat 

de Indische Regeering steeds haar aangewe- zen 
vertegenwoordiger in Nederland heeft in den 
•Minister van Kolonien, acht zij het wenschelijk ook 
aan do Landsstaten de gelego nheid te go ven zich 
aldaar to doen vertegenwoordigen voor die gevallen, 
waarin in Nederland moet worden be- slist in zaken, 
waarbij het Indisch belang alleen of ook betrokken 
is. Met verwerping van het denk- becld van Indische 
kamerledcn, alsmede van het denkbceld om 
permanente commissarissen in Nederland aan to 
stollen, stelt zij mitsdien voor aan de Landsstaten de 
bevoegdheid te verleenon, bijzondcro 
afgovaardigden naar Nederland te zen- den telkcns 
wannecr zij daartoo termen aanwezig achten. Aan die 
afgovaardigden zal toegang tot en adviseeronde stem 
in do vergaderingen van de Staten-Generaal moeten 
worden gegeven. 

Overigens stelt zij voor te bopalen dat geen wet, 
bestemd om voor Indie to' gekien, in de Sta- ten-
Gencraal zal kunnen worden in stemming ge- bracht, 
voor dat zoowel do Indische Rcgeering als de 
Landsstaten in de gelegenheid zijn gesteld de 
belangen van Indie schriftelijk bij de Staten- 
Generaal voor te dragen. 

H. De Minister van Kolouiiin. 
Hoczcer deze Minister gehandhaafd blijft en 

grondwettelijk geen verandering in zijne stelling 
wordt gebracht, ontveinst de Commissie zich niet dat 
deze stelling in onivang zal verliezen, zoo door het 
wcgvallen van de Kroonwetgeving, ah. 
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door de omstandigheden dat de Indischc begroo- 
ting niet meer in Nederland zal worden vastge- steld 
en dat van de Wetgevendc Macht in Nederland 
geene regelen zijn te verwachten o mt rent 
inwendige aangelegenheden van Indie. 

Waar echter de Gouvcrneur-Gencraal door de 
Kroon wordt benoeind en aan deze verantwoor- 
deliik zal wezen, waar ook de andere leden van het 
Regeeringslichaam door de Kroon benoeind zullen 
worden en eindelijkaan de Kroon de macht is geg- 
ven de vernietiging van Landswetten en 
noodordonnantien uit tc lokken en deze alsdante 
schorsen, is er alle reden de grondwettelijke verant 
woordelijkheid ook van den Minister van Kolo- 
nien te handhaven. 

I. De gebicdsdeelen. 
Bleek uit het voorgaandc reeds, dat de Herzie- 

ningsconimissie zich de organisatie van Indie 
denkt, als tot nu toe. als eenheid-sstaat, zoodat dan 
ook door haar beslist stelling wordt genomen te- 
gen de voorstanders van de z.g. federalistischcidep 
(Colijn, Meyroos e. a.), niettemin kan, naar haar 
oordeel, de door haar aangegeven constructie 
slechts dan hare voile beteekenis erlangen, wan- 
neer de autonomie van Indie, in het groote ge- heel 
tot erkenning gebracht, ook worde verwezen- lijkt 
in de onderdeelen. Bij de uitwerking nu van het 
denkbeeld der verdeeling van het land in met 
autonomie bekleede gebiedsdeelen openbaarde zich 
in den boezem der commissie verschil van 
meening. Een groote minderheid achtte zich te- 
vreden indien autonomie wordt toegekend aan 
regentsehappen en andere daarmede op een lijn te 
stellen landelijke ressorten en aan steden (de 
eigenlijke volksgemeenten w.o. beneden, blijven 
hierbij dan buiten beschouwing), de meerderheid 
echter achtte om redenen van goede politick nood- 
zakelyk de vorming van groote autonome regionen 
tusschen Land en regentschap —gouvernemen- ien 
— ,regionen, die niet zullen zijnstaatjes in het klein, 
maar onderdeelen van het land, in ruime mate 
beklecd met zelfbestuur, uitoefenende autonomie 
en belast met het toezicht op de handelin- gen van 
binnen hunne grenzen gel egen gemeenten cn 
steden. 

In deze gouvernementen zal het bestuur zijn 
opgedragen aan een uit de ingezetenen gevormd, 
door verkiezing en benoeming samengesteld, ver- 
tegenwoordigend lichaam, Staten genoemd, welks 
meclelid tevens voorzitter, de Gouverneur, door 
den Gouverneur-Generaal in Rade zal worden 
benoeind, terwijl een door de Staten benoemde 
raad van bestuur belast zal worden met het dage- 
lijksch bestuur en met de uitvoering van de ver- 
ordeningen der Staten. 

Aan de Staten wordt ten voile de regeling over- 
gelaten van de huishouding van het gouverne- 
ment, zich 6pen baren de in verordeningsbevoegd- 
heid, terwy] hun, evenals aan de andere organen 
van het gouvernement, medewerking aan de uit- 
voering van de landswetgeving zal worden opge-
dragen. 

Dezelfde beginselen beheerschen de wetgeving 
betreffende lagere gebiedsdeelen, de steden en 
gemeenten, welke laatste term in het stelsel der 
Commissie de verzamelnaam is voor landelijke 
geineenschappen als daar zijn de regentsehappen, 
de tot autonome ressorten gemaakte onderafdee- 
Jingen, de MinqJiasa-企. a. 

De tegenwoordige decentralisatiewetge^dng, 
welker beginsel door de Commissie wordt veroor- 

deeld, zal plants nioeten ma ken voor eon nieuwe 
regeling omtrent de hier genoemde autonome 
gebiedsdeelen. 

Niet het geheele land zal ecliter al dadelijk in 
autonome gebiedsdeelen worden verdeeld ； 
daartoe mogen allccn worden bevorderd die streken, 
die daarvoor geschikt kunnen worden geoordceld. 
Voor de vorming vaneenautonooingouvcrnement 
stelt de Commissie als eisch: bewustzijn van 
saamhoorigheid, voornamelijk van de in het ge- bied 
levende inhcemsche volken ； bclangenge- 
meenschap, niet enkel van de in-, maar ook van de 
uitheemschen; mogclijkheid van onderling ver- 
keer; taalgemeenschap. Van vorming van een 
gouvernement zal voorts, gegeven de voldoening 
aan deze eischen, eerst sprake kunnen zijn wan- 
neer, hoofdzakelijk door verkiezing, een regionaal 
vertegenwoorigend lichaam kan worden gevormd. 

In het gebied dat aldus buiten de autonome 
gouvernementen zal vallen, wordt de indeeling van 
het land in gewesten gehandhaafd, gewesten echter 
die al dadelijk zoodanig worden gevormd, dat ze 
grondslag voor latere omvorming in een 
gouvernement kunnen zijn. De nieuwe, groote 
gewesten zullen voorts geleidclijk voor die om-
vorming geschikt worden gemaakt, door de in- 
stelling, waar dit mogelijk is, van een uit de inge- 
zetenen samengestelden raad, die hier geheel be- 
noemd. daar wellicht deels benoemd, deels geko- 
zen zal zijn en aan welk lichaam, behalve de ver- 
plichting om het hoofd van gewestelijk bestuur te 
adviseeren, ook, in verbinding met dat bestuurs- 
hoofd, grootere bevoegdheid zal kunnen worden 
opgedragen, dan aan het bestuurshoofd alleen toe- 
kornt. Zal overal aan het gewestelijk bestuur door de 
lands wet kunnen worden opgedragen politie- 
verordeningen vast tc stellen, de landswet, bij welke 
een raad wordt ingesteld, kan bovendien aan het 
aldus uitgebreide bestuur de zorg over- dragen voor 
bepaalde onderdeelen van 's Lands dienst met 
aanwijzing van het gedcelte der gcld- middelen van 
den Lande, hetwelk daartoe ter be- schikking van de 
besturen wordt gesteld; omtrent die diensten zal 
alsdan het gewestelijk bestuur de noodige 
reglementen kunnen vaHtstellen. 

In het bestuur en de huishouding van de dorpen, 
de dorpsgemeenschappen en de andere in de volk«- 
instellingen wortelendc gemcenschappen (over de 
landschappen zie hieronder sub K) stelt de Com- 
missie geen liervorrning voor. Deze zullen blijvend 
worden beliecrscht door de instellingcn on gebrui- 
ken van de bevolking, onder hooger toezicht cn met 
inachtneming van bcpalingen door de lands- wet 
vast te stelleiE^Z 

Alleen stelt de Ccjiaiiissie voor dat, voor zoover 
de rechtsbehoeften der be vol king het toelaten, ook 
die ingezetenen van de hier bedoelde ge- 
meenschappen, die niet tot de oorspronkcljjke 
dorpsbcvolking behooren, geroepen zullen worden 
tot deelneming aan de regeling van de huis- 
houdelijke belangen, in welk geval intusschcn zij 
ook verplicht zullen zijn bij te dragen in de lasten 
der gemeensebap. 

J. Andere, publielcrechtelijkc 
gemeenschappen. 

Be halve de waterschappen, thans reeds gere- 
geld in artikel 145 R. R., opent het ontwerp van wet 
op de landsordening de gelegenheid om ook go- 
meensehappen in het leven te roepen ter beharti- 
ging van andere gemeene belangen. De Coinmis- sie 
dacht al direct, behalve aan Kamers van land- bouw, 
waaronitrent een ontwerp-regeling reeds 
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in behandeling is, over autonomc havcnraden. 
Bijzondere gcmeenschappen, in de volksinstel- 1 

ingen wortelend, denk aan de Balischc soebaks, 
zullen, behoudens nadere regeling bij landswet, 
onderworpen blijvcn aan de in die geinecnschap- 
pen geldende volksinstellingen en gebruiken. 

K. De landschappen (inhcemsche 
zelfbesturen). 

Daaromtrent verdedigt de Coniniissie uitvoe- rig 
de stclling dat zij, even goed als gouvernemen- ten, 
gemcentcn en stcden, zijn autonome onder- deelen 
van het land, zoowel wat de instelling en de 
organisatie betreft, als ten aanzien van hun 
voortbestaan afhankelijk van den wil des wet- 
gevers, die bij de beslissing omtrent deze punten 
geleid wordt door overwegingen van staatkun- digen 
aard. 

Versehil tusschen de landschappen en andere 
autonome gebiedsdeelen is er doordat de laatste hun 
autonome niacht ontleenen aan het landsge- zag, 
terwijl de eerste ze ontleenen aan de geschie- denis 
van hun ontstaan； dus treedt bij de laatste het 
landsgezag op toekennend en regelend, bij de eerste 
erkennend en beperkend, aid us echter dat aan de 
zelfstandigheid Her landschappen geen afbreuk 
wordt gedaan. 

Dit alles leidt er intusschen toe, dat de aanwij- 
zing der grenzen, binnen wclke de macht van het 
Zelfbestuur zich beweegt, ter beoordeeling staat van 
den Landswetgever, niet van de Regeering, gelijk tot 
nog toe het geval is； denk aan de, bloot na ge hoo 
rd ad vies van den Raad van Indie, door den 
Gouverneur-Generaal vastgestelde zelfbe- 
stuursregelen 1919 (Ind. Stb. 1919 no. 822). 

Voorts behoort de regelgeving door de land- 
schapsbesturen te worden onderworpen aan hoo- ger 
toezicht, terwijl aan den la nds we tge ver de be- 
voegdheid behoort toe te komen algemeene rege- 
len te stellen, die bij het toezicht op het beheer en de 
verantwoording van de geldniidclelen van het 
landschap nioeten worden inachtgenoinen. 

Het beginscl, dat onderhoorigen der la-ndschap- 
pen ook Nederlandsche onderdanen zijn, wordt 
gchandhaafd en uitgewerkt. Waar dus kicsrecht 
bestaan zal voor de vertegenwoordigende licha- 
nien, zoowel voor de Landsstaten als voor de 
gouvernementsrttaten en gemeenteraden, — donk 
aan het geval dftteon land sc hap gchcel of ten dcele 
in een gouvernement of gomeentc inocht zijn ge- 
cnclaveerd — worden die onderhoorigen daarvan 
niet uitgcsloten. Een andere vraag is of ook aan 
binnen een landsehap gevestigde niet-onderhoori- 
gen invloed inoet worden toegekend op het bestuur 
van het landschap. Zondcr zoudanigen invloed al 
dudelijk toe te wilJcn kunnen, stelt de Coinniissie 
wel voor, dat naar de toekenning daarvan b .hoort te 
worden gestreefd. 

L. be. 8fiinc/mlelling van de 
vertefieniuoordit/ende liclumie.ii. 

Hot on twerp der Coimnissic geeft ointrent dit 
punt slechts ecnige regelen, laat de uitwerking en 
verderc regeling over aan de landswet, voor wclke r 
va»tutelling zij de instelling verzoekl van een 
afzonderlijke klcine kiesrecht-cominissie. 

Het ontwerp houdt de volgendo bepalingen in 
ointrent de fmmenstclling der Landsstaten. Het 
aantal gekozen leden bedraagt ton hoogste 80, het 
aantal benocindc ten hoogate 20, vermccrderd met 
een bij landswet to bepulcn aantal vertegen- 
woordigers voor die gebiedsdeelen, waar de plaat- 
selyke tocstancicn het in»tcllen van verkiezingen 
niet toclaten. De verkiezing geschiedt in kies- 

districtcn. binnen welke de kiezers op den grond- 
slag van de mate hunner ontwikkcling in kiezers- 
lichamen worden ingedeeld. Kieagcrechtigd zijn a 
He Nederlandsche onderdanen, ingezetenen des 
lands, die den leeftijd van 25 jaren hebben vol- tooid, 
het Ncdcrlandsch, het Maleisch of een der talon 
wclke in hun district inheemsch zijn, kunnen lezen 
en schrjjven, wier namen zijn ingeschreven in het 
kohier van eene landsbelasting en die zich in persoon 
bij de betrokken autoriteit voor het erlangen van 
kicsrecht hebben aangemeld. Grond- slagen voor 
actief kiesrecht zijn dus ontwikkeling on 
bclangstelling； de inschrijving in een belasting- 
kohier heeft enkel de beteekenis van identificatie- 
niiddel, niet van een census-voorwaarde; — voor het 
passief kiesrecht en de benocinbaarheid zijn de 
vereischten behalve onderdaan- en ingezeten- schap 
een leeftijd van 30 jaar, het bezit van kies- 
gereehtigheid en kennis van het Nederlandsch. 

Vrouwen zijn noch van het kiesrecht, noch van 
verkies- en benoembaarheid in beginsel uitge- 
sloten, wat niet wegneemt dat de landswet, die 
bovendien ook andere voor sommige gebiedsdeelen 
afwykende eischen voor de toekenning van kicsrecht 
stellen kan, haar voor bepaalde gebiedsdeelen 
daarvan zal kunnen uitsluiten, wanneer plaatsclijke 
opvattingen daartoeaanleiding nioch- ten geven. 

Tot zoover het ontwerp-beginselcnwet; de lands- 
wet zal nu deze voorschriften moeten aanvullen en 
ook voor de gouverneinenten, steden en ge- mcenten 
het kiesrecht en de benoembaarheid moeten regelen. 

Hoewel, gelijk gezegd we rd, voor het ontwerpen 
dier verdere wettelijke regelen instelling van een 
afzondorlijke commissie noodig wordt geacht, heeft 
de Herzieningscommissie niettemin in een der 
hoofdstukken van de algemeene toelichting eenige 
denkbeelden daaromtrent uitcengezet. Bij deze 
wordt uitgegaan van de volgende beginselen: 

a. analfabeten zijn voor de landsstaten, staten 
der gouvernementen en stedelyke raden van 
kiesrecht uitgcsloten. Voor de gemeenteraden 
vormen ze een afzonderlijk kiezerslichaam, het- 
welk enkel bevoegd is tot de aanwijzing van kies- 
mannen； 

b. meer invloed wordt bij de verkiezingen toe-
gekend aan hen, die het Nederlandsch, dan aan hen, 
die slechts een andere taal kunnen lezen, schrijven 
en spreken: 

c. door toekenning van betrekkelijk meer in-
vloed, wnt betreft de verkiezingen voor Landsstaten 
on Gouvernementsstaten, aan de stedelijke dan aan 
de lanclclijke kiezerslichamen, moet voorkonwn 
worden, dat de belangen dersteden in het gedrang 
zouden komen; 

d. allo verkiezingen, behalve voor zooverre be-
treft de analfabeten in de gemeenten, behooren 
rechtstreeksche te zijn; 、 

e. als nlgemecn beginsel wordt voorts vooropge- 
zet, dat do vertegenwoordigende organen moeten 
zijn vertegenwoordigingen niet van belangen- 
groepen, maar van gedachtenstroomingen. 

M. De bcvolkingsklassen. 
Naar het oordeel der Connnissie behoort gebro-

ken te worden met de thans aanartikcl 109 R. R. 
tengrond»lag liggoncle aprioristischo indeeling der 
bevolking in drie dusgenoemdo rasaen. Waar de 
wotgeving onderscheid tusschen verschillende 
groepen der bevolking moot inaken, staat haar dit 
natuurlijk vry, maar dit worde ten aanzien 
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van elk afzonclerlijk onderwer}) uitgemaakt cn dan 
worde rekening gehouden ook met vole andere 
onderscheidingen,die in het niaatschai)pchjkleven 
worden opgemerkt: naar naties, naar godsdienst, 
naar landstrcek, naar ontwikkeling, naar belang. De 
Commissic streeft- dus niet naar eenheid van 
rechtcnlaat vooral uitkoinen,dat op het gebied van 
het privaatrecht aan zoodanigc eenheid niet valt te 
denken. Wei wil zij, dat in de verhouding waar- in 
de bevolking staat tot de overheid, niet meet met 
rasverschil, evenmin als met godsdienstverse hil zal 
worden rekening gehouden en zij heeft dit 
uitgedrukt in de dric volgende bepalingcn: ieder 
Nederlandsch onderdaan is benoembaar tot elk 
openbaar ambt; — het bezit en de uitoefening van 
staatkundige rechten is niet afhankelijk van 
onderscheidingen van ras of landaard, evenmin van 
het behooren tot eenige kerkelijke of geloofs- 
gemeenschap. dan wel van het aanvaarden van 
eenige geloofsbelijdenis; — de lasten van over- 
heidswege op te leggen zijn onafhankelijk van 
eenige hier bedoelde onderscheiding. Ai'tikel 109 
R. R. worde voorts ingetrokken. 

In het on twerp eener wet op de Landsordening, 
waarin de onderA tot M omschreven beginselen zijn 
nedergelegd, wordt voorts het eerste hoofd- stuk — 
algemeene bepalingen — nog gewijd aan de 
regeling der z.g. grondrechten en aan de inrich- ting 
van de rechterlijke macht, terwijl in de voor- 
gestelde grondwetsartikelen eene omschrijving van 
clen omvang van het Koninkrijk der Neder- landen 
wordt voorgesteld, ten gevolge waarvan de 
aanduiding van Indie als kolonie of bezitting van het 
moederland zal verdwijnen. 

In het verslag der Herzieningscommissie zijn aan 
de voorstellen en ontwerpen eenige niinder- 
heidsnota's toegevoegd, waarin afzonderlijke le- 
den of ledengroepen hunne bezwaren tegen on- 
derdeelen van die voorstellen aangaven. Slechts 
eene van die minderheidsnotas, die van den heer 
S. Ritsema van Eek, bevatte bezwaren van 
principieelen aard tegen de voorstellen in haar ge- 
heel. voornamelijk in verba nd met de door hem in 
verschillende geschriften en ook nu weder in deze 
nota verdedigde leer, volgens wdkevooreer«f van 
autonomic van Nederlandsch Ind;e als zelf- standig 
staatsdeel geen sprake zal kunnen zijn, zoodat de 
belangr 日 kewetgeving, met inbegrip van de 
begrootingswetgeving, bJijkt voorbehouden aan 
den Nederlandschen wetgever voor zoover deze 
namelijk de prqvincien te boven gaat; voorts de 
Gouverneur-Generaal voornamelijk drager worde 
van uitvoerend gezag en het ccntrale ver- 
tegenwoordigend lichaain slechts een adviseerend 
karakter voor den Gouverneur-Generaa] ver- krijgc; 
dan het zwaartepunt van het Nederlandsch bestuur 
in Indie niet worde gelegd in het centrum, maar bij 
deprovincie en Indie dus worde verdeeld in een 
vijftal provineies, die eveninin in- tusschen als Indie 
zelf zullen hebben autonomie; eindelijk autonomie 
slechts zal kunnen worden toegekend aan 
gemeenschappen van de inheem- sche bevolking, 
als hoedanig thans nog alleen ge- dacht kan worden 
aan de regents chappen, maar die ten slotte bijna het 
gcheele Indische staats- gebouw zullen omvatten; 

Bij dit aDes wordt op den voorgrond gesteld eene 
onderscheiding der bevolking in Indiers, 
Nederlanders en vreemdelingen, van welke aileen 
aan de eerste twee groepen medezeggensrecht 

kan worden verleend. De groep Jndiers zou ge- vormd 
worden door alien behoorende tot de in- heemschc 
bevolking van Jndic en degenen die zich in die groep 
doen opnenien, de groep Ncder- landers door hen die 
het Nedcrlanderschap bc- zitten. Die onderscheiding 
zou dan meebrengen, dat alleen aan de Jndiers in Indie 
het volledig staatsburgerschap zou toekomen, 
hetwelk zioh ecliter voorloopig in de ui±4；erking 
zou beperken tot desa cn regcntschaPj^De 
uitvoerende machtj； in het land en in de pPovineie 
zou in den regel toekomen aan Nederlandsche 
ambtenaren; voorts zouden de vertegenwoordigende 
lichamen, die boven de gemelde autonome 
gemeenschappen wetgevende macht uitoefenen, uit 
Nederlanders en Indiers in gelijken getale moeten 
bestaan. 

Een der andere minderheidsnota's, die van de 
heeren Kan, Kindermann en Welter, geeft een 
doorgaande kritiek op de beschouwingen en voor-
stellen van de meerderheid der commissie, voor- 
nameJijk wat betreft de inrichting van het> 
RegeeringsHchaani, de bevoegdheid vandeLands- 
staten, het rassencriterium en in verband daar- mede 
de samenstelling van de vertegenwoordi- gende 
lichamen 

De overige acht minderheidsnota's geven slechts 
afwijkende opvattingen te kennen onitrent 
onderdeelen van de voorstellen. Tienleden, het lid R. 
A. Kern eenerzijds en voorts de leden Cremer,》Ias 
Abdoerachman, R. Hasan Djajadi- ningrat, R. T Ario 
Harsono, Koch, van Lith, Salim, Topee en R. M. Ario 
Woerjaningrat, oordeelen instelling van 
gouvernementen als tusschenscha- kel tusschen 
centrale organen eener-, steden. cn 
genieentenanderzijds,niet noodigenongewenscht, 
veroordeelen voorts de niet-toekenning van kiesrec ht 
aan analfabeten； de laatstgenoemde negen verzetten 
zich tegen de beschouwingen door de Commissie ten 
beste gegeven omtrent de toekenning van meer 
invloed aan Nederlandsch spre- kende enschrij ven de 
kiezers. Twee, de leden van Li th en's Jacob, pleitten 
evenals de heeren Kan, Kindermann en Welter, voor 
bchoud van het ras- sencriterium. Twee (de heeren 
van Lith en *s Jacob) verdedigen de invocring van een 
tweeka- merstclsel, cehter niet op elenzelfden 
grondslag, daar de eerste de bij te voegen Kamer 
wcnscht to zien georganiscerd als ccne 
belangenkainer, terwijl de tweetle haar wilgevornul 
zien uit personen, die bepaalde betrekkingen in de 
maatschappij vervullen of hebben vervuld. Mr. W. C. 
Beucker Andreae heeft bezwaar tegen de ophefling 
van het rassencriterium bij de regeling van de 
samenstelling der vertegenwoordigende Hchainen, 
tegen verleening van het recht van enquete aan de 
Landsstaten en tegen toekenning aan deze van de 
bevoegdheid om aanbeveJingen te doen voor do 
vcrvulling van vacatures in den Raad van Indie. De 
heer A. J. Knaap verklaart zich niet te kunnen 
vereenigen jnet de beschouwingen van de Commissie 
omtrent de samenstelling van de Re- geering en 
omtrent het kiesstelsel. l)e heer ir. de Jong eindclyk 
ontwikkelt andere beschouwingen dan die de 
Commissie had den gel6i.d, omtrent a. toekenning 
van het kiesrecht; b. de samenstelling van den Raad 
van Indie en c. de regeling van het uitvoerend gezag. 

De we] eens bij de kritiek gchoorde opmerking dat 
om het groote aanta] niinderheidsnota's van eene 
meerderheid in de Commissie eigeniijk geen sprake 
zou zijn, is gelijk uit- deze opsomming 
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blijkt, minder juist, aangezien verrcweg de mees- te 
niinderheidsnota's sleclits onderdeelen van de 
voorstellcn en beschouwingen van de C'oinmissic 
betrefTcn en het door deze voorgestanc stelscl in het 
algemeen onaangetast latcn. 

Bij de voorbereiding van de Grondwetsherzie- 
ning, die in 1922 nog wordt tegemoet gezien, 
toonden Regeering en Twcede Kainer rckening te 
willen houden met de voorstellcn van de 
Regeeringscommissie. 

In het voorontwerp, zooals het door de Tweedc 
Kamer word aangenomen (December 1921), werd 
aan die voorstcllcninzoovertegemoetgekoinenals: 

a. de aanduiding van Nederlandseh-Indie als 
kolonie of bezitting van het Moederland is weg- 
gevallen； 

b. uitdrukkelijk is bepaald, dat de regcling van 
de inwendige aangelegenheden van Nederlandsch- 
Indie zooveel niogelijk zal worden overgelaten aan 
daar te lande gevestigde orsanen, behoudens een 
vernietigingsrecht toe te kennen aan de Wet- 
gevende Macht in het Koninkrijk； 

c. de Kroon niet meer wordt gehandhaafd on- 
der de gewone wetgevende organen, maar alleen 
regelingen zal mogen vaststellen voor bepaalde 
onderwerpen of gevallen door de wet aan te wij- zen, 
zoodat onder den gehandhaafden term Op- 
perbestuur niet meet ook wetgevende macht be- 
grepen zal zijn; 

cl. behoudens door de wet te bepalen uitzondc- 
ringen, geen wet voor Indic zal kunnen worden 
vastgesteld, zonder dat het Indischc vertegen- 
woordigend lichaain zal zijn gehoord： 

e. de ,.staatsinrichting‘‘ van Ncderlandsch- Indie 
bij de wet zal moeten worden vastgesteld. 

Aan de volgen de voorstellen van de Herzie- 
ningscominissie zal mitsdien door dezc Grond- 
wetswijziging niet worden tegemoet gekomen: 

a. dat de Grondwet aldus zal worden ingericht 
dat haar tweeledig karakter: Grondwet voor het 
Koninkrijk en beginselenwet voor het Rijk, tot 
erkenning wordt gebracht; 

b. dat liet Vcrtegcnwoordigend Lichaam in In- 
diii bevoegd zal worden verklaard om afgevaar- 
digden nnar Nederland te zenden, ten einde de bc- 
langcn van Indie bij de Staten-Generaal en de B 
egeering voor tc staan; 

c. dat(le Kroonwotgeving geheel zal vervallen； 
d. dat de Wetgevende Macht in Nederland zich 

zon hebben tc onthouden van rechtstreeksche re- 
geling van inwendige aangelegenheden van Indiii. 

Men zic o intro nt de rcsultaten voor Indi? van 
deze voorgenomen Grondwetsherziening een op- 
stel van nr<jfrjnr. C. van VoHenhoven in het Ko- 

/loniaal Tydschrift van Jnnuari 1922. 
' '"Overige literal uur : ini*. A； ' Bl CdlTeii Stunrt: 

tiut.wioniie van Indie), (rede Inclisch Genoot- 
/ schap Van_ 28^ J anuari J.92,1 p   - 

Opslellei) van G. Th. Stibbe in Koloniale Studiiin 
1921 bl. 13( n 177 en van H. J. Grijzcn in do 
In disc he Gids 1921 bl. 681. 

Mr. J. 11. ('nrj)entier Alting: „Ilet rasscncrite- 
rii】】n''； recle Inclisch Genootschap van 16 
Decem- 
ber 1921. 

Prof. D. G. Stibbe, rede in „Moederland enf 
Kolonienn, van 12 Januari 1921. J. H. C. A/ 

- / KIELSTRA (Er. EGBERT BROER). Gcbor(/to 
Leeuwarden 6 Maart 1844, bezocht hij de lagero 
(Miclerwysinrichtingen en het gymnasium aldaar, 
verliet dit laatstc echter spoedig en legde hot too- 

latingsexamen af voor de Koninklijkc Militaire 
Academic te Breda. In 1858 als cadet geplaatst, werd 
hij 2 JuTn«()2*1)enocmd tot 2en 1 ui tenant- 
ingcnicur bij het Oost-lndisch leger. In Januari 1863 
vertrok hij naar Indie, 5vaar hij 25 April aankwani. 
Hij doorlicp de militaire rangen tot hij in 1879 dien 
van majoor der genie bereikte. Als kapitein van dat 
wapen nam hij in 1873 deel aan de eerstc Atjeh -
expeditie, waarbij hij op 10 April gewond weixlVin 
1874 aan de tweede, waarbij hij door cholera werd 
aangetast en geevacueerd nicest worden. Na eenige 
jaren dicnst ter West- kust van Sumatra en te 
Batavia, werd hij wedcr- oni naar Atjeh 
overgeplaatst, nu als majoor-eerst- aanwezend 
genie-officier, als hoedanig hij van Januari 1880 tot 
Maart 1881 dienst deed. 

Na in 1882 gerepatrieerd te zijn, vestigde hij zich 
in Den Haag.en werd in 1884 op verzoek ge- 
pensioiineerd. In hetzelfde jaar verkoos het district 
Dokkum hem tot lid van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, waarin hij tot 188S ziting had. Na 
dien is hij van 1891 tot 1894 door het kiesdistrict 
Lochem afgevaardigd. 

Meer clan op poTTtlek trad Kielstra echter op den 
voorgrond op wetenschappelyk gebied. Reeds 
spoedig na zijn aankonist in Indie was hij begonnen 
lessen te geven in de wiskunde, o.a. aan den door de 
vrijmctselaarsloge „De Ster van het Oosten" te 
Batavia gcopenden cursus tot opleiding van 
ambtenaren. Eene hem aangeboden benoeming tot 
leeraar aan het gymnasium Willem III sloeg hij 
nochtans af. Docli ook buiten die lessen had zyn zin 
voor wetenschappelijken arbeid blijkbaar de 
aandacht getrokken. iminers tocn in 1870 de 
Bataviasche uitgever Braining besloot tot op- 
richting van het Indisch Militair Tijdschrift, noo- 
digde hij Kielstra, toemnaals als eerste luitenant- 
„adjoint,, van den Generalen Staf aan het militair 
departement te Batavia geplaatst, uit oni als 
redaeteur op te treden, we Ike functie deze tot 1S78 
heeft vervuld. Zij bracht hem als van zelf tot 
bestudeering der Indische krijgsgeschiedenis uit de 
daarvoor in het archief van het departement te 
Batavia beschikbare bronnen en zoo legde hij den 
grondslag voor zijnc latere studie op dit gebied, het 
terrein, waarop hij zich bij voor- keur bleef bewegen 
en zich meer en nicer naam vervvierf. 

Na zijne tcrugkomst in het inoederland breidde de 
kring der onderwerpen, die zijne belangstel- ling 
hadden. zich geleidelijk uit en versehenen op- stellen 
van zijne hand in verschillende periodie- ken. Van 
1889 tot 1912 werkte Kielstra geregekl mode aan het 
Algemeen Handelsblad, terwijl hij van de oprichting 
in 1901 tot aan zijn dood deel uitmaakte van de 
redactie van Onze Eeuw. Zyne bijdragen hicrin en in 
andere periodieken als De Gids, De Indische Gids, 
De Tijdspiegel, Hot Tijd- schrift voor Economische 
Geografie, hebben niet alleen betrekking op 
koloniaal-historische, maar ook op koloniaal-
politieko en koloniaal-econo- mische onderwerpen. 

BehaIve op wetenschappelyk terrein verwierf 
Kielstra zich eene positie in het economischo le- 
ven. In 1894 riep de Regeering he in tot het gou- 
verneinentscommissarinat bij do Nederlandsch- 
Indische Spoorweg Maatschappij, in 1903 even- 
eens tot die bij de Java-China-Japan-lijn en de 
Koninklijke Pnketvaart Maatschappij. Daar- naast 
bekleedde hy sedert 1897 de functie van com 
missaris der Billiton Maatschappij, sinds 1903 
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diezelfde nositie bij de Petroleum Maatschappij 
Sumatra-Palcmbang, die in 1905 in de Konink- lijke 
Petroleum Maatschappij opgin g, si nds 1905 was hij 
commissaris van de RotterdamscheLloyd,, terwiji hij 
als bestuurslid der Nederlandsche Scheepvaart. Unie 
den ondervoorzitterszetel dier combinatie innam. 
Bovendien was hi] com missaris van vcrschillcnde 
koloniale ondernemingen ah de Cultuur Maatschappij 
Watoetoelis-Poppoh en het Timor Syndicaat. 

Hoezoer zijne verdiensten op verschillend ge- 
bied gcwaardeerd werden. blijkt uit zijne benoe- 
ming tot ridder in de orde van den Nederland- schen 
LCPUW op 8 December 1887. uit eene be- vordering 
tot luitcnant-koloncl-titulair 31 Augustus 1S9S en 
tot Staatsraad in buitengewonen dienst op 3 Juli 
1913. Van erkenning meer in het biizonder van zijne 
wetenschappelijke verdiensten getuigt in de eerste 
plaats zijne benoeming tot doctor honoris causa in 
de Nederlandsche let- teren door de Leidsche 
Universiteit op 6 Ma art 191-J en verdef zijne 
benoeming als eerelid van het Koninklijk Instituut 
voor de Taal-Land-en Volkenkunde van 
Nederiandsch-Indie. De eerste geschiedde 
hoofdzakelijk wegens sroote ver- dienste als 
geschiedschrijver, door de tweede toonde het 
Instituut zijne erkentelijkheid voor de uitnemende 
wijze, waarop hij als bes占uurder, 】ater secretaris, 
de belangen der instelling twintig jaren verzorgd 
had. 

Vermelding moge nog vinden, dat Kielstra sinds 
1889 bestuurslid en van 1910 tot 1919 voor- zitter 
van het Indisch Genootschap was. zooniede dat hij 
sinds 1910 voorzitter was van den Raad van Beheer 
van het Nederlandsch TooneeL 

Op 4 J uni 1920 stierf hi; plotseling, holder van 
geest en in het bezit van zijne voile werkkracht tot 
op het laatste oogenblik. 

„Een onwaardeerbare werkkracht", zoo schreef 
Prof. Dr. P. J. Blo.k_iiL het door hem opgesteld 
Levcnsbei讦ht van Dr. E. B. Kielstra voor de 
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, ,,een 
heldere geest, een oprecht vaderlander, een braaf, 
verstandig en nenvoudig man is met hem 
heengegaan". In hem verloor menigeen „een har- 
teliik vriend, een geeerd en gewaardnerd, een ver-
standig en ijverig niedewerkcr". Wat meer in het 
bijzonder Nederiandsch-Indie betreft, het verloor 
met zijn dood een oprecht vriend, met open oog voor 
de nooden en behoeften van land en volk, met een 
groot rechtvaardigheids- gevoel ten aanzien van alle 
volksgroepen en be- langen aJdaar. 

De voornaaniste gnschriften van Kielstra zijn de 
volgen de: 

Beschrijving van den Atj6h-oor]og tot 188J .(3 
deeleri met velc kaarten), verschenen in de jaren 、
1881—83. Indisch Nederland en de Indischc Ai> 7 
cheTslcbloniaal historische.Qpstel- / len, verschenen in 
1910 en TO 177 Ten slotte: De ^A^estigingyan het 
Nederlandsch Gezag in den In- / disclien ArclupeJ,. 
verschenen in 1920-naden dood van den schrijver. 

Veelvuldig zijn verder de tijdschriftartikelen van 
zijne hand. De voornaaniste hiervan zijn: 

One Verdedigingsstelsel (Ind. Mil. Tijdschr. 
1870). Krijgsverrichtingen op Borneo (Ind. Mil. 
Tijdschr. 1870—*71). Atjeh onder de Gouver- neurs 
Pruys van der Hoe ven, Tobias en T)em- ineni (Jnd? 
Mil. Tijdschr. 1886—'88). Het ont- Btaan van den 
Padri-oorlog (Ind. Mil. Tijdschr. 

1887). Palembangsedert 1848(Ind. Mil. Tijdschr. 
]889). Nias t.ijdens Generaal van Swieten (Ind. 
Mil. Tijdschr. 1890). Stecnkolen en S])oorwegen 
ter Westkust van Sumatra (De Gids J8M). Ter 
Westkust van Sumal ra (De Gids 1886). De Uit- 
breiding van het Nederlandsch gezag op Sumatra 
(De Gids 1887). Java5s grootste ramp (De Gids 
]888). Dit artikcl gaf den stoot tot de oprichting 
van den Anti-opium Bond, welks 
werkzaanihcden leidden tot krachtige bestrijding 
van het mis- bruik van dit lieulsap o.a. door de 
inrichting der opiunirecie in Ned.-lndiii. Voorts 
verschenen: 
De kleine verpachtc mi<ldelen op Java (De Gids 

1889). Het eilancl 3Iadoera (De Gids 1890). De On- 
dergang van het Palembangsche Rijk (De Gids 
J892). Het eiland Bali (De Gids 1893). De Lam- 
pongs van 1832 tot 1834 (De Indische Gids 1888). 
Onze Aanrakingen met Troemon. De Koffiecul- tuur 
ter Westkust van Sumatra (De Indische Gids 1889—
'93). Borneo's Westerafdeeling sedert 1850, De 
Ondergang van het Bandjerma- sinsche Rijk (De 
Indische Gids 1891—'92). Suma- tra's Westkust 
sedert 1819 (Bijdragen van het Kon. Inst, voor de T. 
L. en Vk. van N. T." 188G—'92). Sumatra's 
Westkust omtrent de helft der vorige eeuw fB 1)?1 
rag'dn \rah het Kon. Inst, voor de T. L. en Vk. van N 
I. 1887). Atjdh en de Liberale Partij (Vragen des 
Tijds 1888). Heerendiensten in de Lampongs 
(Vragen des Tijds 1891). Beschouwingen over Atjeh 
(De Tijd- spiegel 1886—'87). Over Marinezaken (De 
Tijd- spiegel 1887). Serawak in 1857 (De Tijdspiegel 
1889). Kolonisatie in Onze Oost (De Tijdspiegel 
1891). Bantam en de Max Havelaar (De Tijdspie- gel 
]893). Herinneringen en Bespiegelingen van een 
Oudgast (De Tijdspiege] 1894). Eenige Per- sonen 
van den Java-oorlog (De Tijdspiegel 1896). De 
Financien van Nederlandsch-1ndie (Koloni- aal- 
cconomische Bijdragen JI, in 1904 uitgege ven op 
last v/h Min. v. Koi.). Levensschets van H. de Bruyn, 
gewezen Dir. der B.O.W. (Tijdschr. van het Kon. 
Inst, van Ingenieurs 1885—•86). Lc- vensbericht van 
Marius' Buys (Lcvensberichten der Mij. van Ned. 
Letterkunde 1906). Banka <?n Billiton (Tijdschrift 
voor EconomiHche Geogra- fie 1910). Geregelde 
SchecpvanrtdicnBt in Ne<!.- Indie (Tijdschrift voor 
Eeonoinische Geografie 1911). De Java China Japan 
Lijn 1903—1918 (Tijdschrift voor Economische 
Geografie 1919). 

In het Algemcen Handelsblad en in Onze Eeuw 
vindt men gedurende de termijnen, waarin Kielstra 
aan die periodieken medewerkte. reeksen op- stellen, 
beoorcleelingcn en aankondigingen van zijne hand. 
Zij allc toonen hem als voorstander van eene 
krachtige, zelfbewuste koloniale politick, 
aansturende op de ontwikkeling van land en volk in 
ver band met de feitelijke omstandig- heden en 
verhoudingen in die gebieden. 

Eindelijk verdienen de aandacht de volgende door 
Kielstra uitgesproken redevoeringen: 

De Atjeh-quacstie (Indisch Genootschap 1883). 
Art. 183 van het On twerp der gewijzigde Grond- wet 
(Indisch Genootschap J 887). De Uitkom- sten van 
de Opiuinregie op Java en Madoera (Indisch 
Genootschap 1909). De 'Pocstand en Geest van het 
leger (Vereeniging tot beoefening der 
KrijgswetenBchap 1883). Do goede gevolgen der 
Indische OoxJogen (Vereeniging tot beoefening der 
Krijgswetenschap 】883). Java's verdediging 
(Vereeniging tot beoefening derKrijgswetenschaj)' 
1895/ 



GUNNING (DR. JOHANNES GERARDUS HE RM AN US)-ROOSE BOOM (WILLEM). 31 

GUNNING (Dr. JOHANNES GERARDUS HER- 
MANUS). Geb. te Schiedam, 25 Januari 1856, bc- zocht 
het gymnasFum te Rotterdam en Den J-Iaag, were! in 
1873 ingeschrcven te Leiden als. student in de klassieke 
letteren, doch ~ging na zijn candi- daatsexamen over tot 
de studie dor Indische let- teren, waarin hij op 26 Maart 
1886 promovccrde. Kort daarna vertrok hij, als de 
eerstbenoemde ambtenaar ter beoefening dor Indische 
talen naar Java, woonde eerst te Batavia, later te 
Solo._.Ti)- dens zijn verbiijf in Inclie~l5ewcrkte hij het 
groote Javaansche Woordenboek van Winter en Wil-
kens en was ook geruimen tijd verbonden aan het 
gymnasium Willem III te Batavia, als leeraar in het 
Javaansch. In 1894 vertrok hij met verlof naar 
Nederland, werd daargepensionneerd, vestig- de zich te 
Leiden en gaf tezamen met prof. Vree- de eene nieuwe 
bewerking van het .Javaansche woordenboek uit. Hij 
overleed den 19den November ]914. Zijne geschriften 
zijn: Een Javaansch gcschrift uit de 16e eeuw, 
handelende over den Mohammedaanschen godsdienst 
(Acad. Proef- schrift), Leiden, 1881; Losse 
opmerkingen naar ✓aanleiding van het wajangverhaal 
Raden Pancljf, / Bydr. K. I. 6, I, (1895), 164—191: 
Roofda's Pan- dji-verhalen in het Javaansch opnieuw 
uitgege- ven, Leiden, 1896： Gericke & Roorda's Ja-_ 
vaansch-Nederlandsch TJamlwoordenEciek, ver- 
meerderd- eri verbeterd liitgegeven (tezamen met Prof. 
Vreede). Leiden, 1901 He dood van Abhi- manyu, 
episoclc uit het bud-Javaansche helden- dicht Bharata-
Yuddha, met vertaling en a an tee- keningen, Album-
Kern, 1903； Bharata-Yuddha, Oud-Javaansch 
heldendicht, uitgegeven van \ve- ge het Kon. Instituut v. 
d. Taal-, Land-en Volken- kunde v. Ned.-Indie, .1903; 
Facsimile's van Ja- .vaansche brie ven, ten gebruike bij 
Hefondcrwijs / in het Javaahscli'(tezamen 
met'Prof.^Vreede), Leiden. 1906. — 

ROOSEBOOM (WILLEM). Gcb. te Amsterdam 
als zoon van J. Roose boom en F. F. Waller； overl. 
0 Maart J920 te ,s-Gravenhage. Hij begon zijn loop 
ba an in 1857 als cadet, word in 1861 2o hi it. dor 
genic, 1864 Iste ]uit, volgde van 1870—74 de IcHsen 
uan de Stafschool, word in 1872 kapitein, 1874 
overgej)laatst naar den (inner. Staf, daarna leeraar aan 
d” 2(le Afd. van de JIoogere Krijgs- school en in 1884 
verkozen tot Kamerlid voor Arnhem, welkc funetie 
hij tot 1891 veryulde. In 1885 word hij jnajoor, 1890 
ovorsfe, 1891 direc- teur van de Hoogere 
Krijgsschool en werd in het- zclfde jaar door de 
regeering afgevaardigd naar het Congres van het 
Koode Kriiis te Rome. In IK9-1 word hij bevorderrl 
totkoloncl, verGondeh aan den Gener. Staf, daarna lid 
van de staatscomiriissie totTcgeJing van de 
staatsrechtclyke verhouding tUB8chen de Ned. en 
Ned.-fnd. legers, in 1897 ge- neraal majoor, 
komniandnnt van de stelling Amsterdam, in 1898 
voorzitter van de staatscomnns- sio tot ohclerzock 
naar de wenschelijkheid eener Ramensmelting van do 
Ned. en Ned.-Ind. officiers- katiers. Bjj Kon. beeluit 
van 17 Juni 1899 werd hij benoemd tot luit.-generaal 
it la suite, tevens tot Gouverneur-Generaal van Ned.-
Indic, welk ambt hij op 3 Oct. d. a. v. aanvanrdde. 

Kort na zijn optreden niaakte hij eene inspec- 
ticreis naar Soerabaja en Aladoera, daarna ,in 1902, 
naar ChQribpn en de Preanger, met het dool orn in 
bijzondcrhccien het plan uit te voeren (reeds in 1892 
door eene commissie in Nederland ont- worpen) on】 
Java on de voornaamste Buitenbe- 

zittingen in staat van verdediging te brengen te- 
gen ee>i buitenlandschen vijand. Ten gevolge 
daarvan werden eenige forten opgericht, bewa- 
pond met snelvuurgeschut, de militaire verbin- 
dingswegen voor een snel troepenvervoer gere- 
geld. de organisatie van het veldleger tegen een 
europeeschen vijand afpekondigd, en de plannen 
uitgewerkt voor de Ptelling op de hoogvlakte van 
Bandoeng cn voor de defensiewerken van Batavia. 
Onder zijn bestuur werd het Ned. gezag in Atjeh 
bevestigd door generaal v。Heutsz； even- cens 
dat op N. Guinea door de oprichting van een 
inilitairen post te MSrauke, mede ten gevolge van 
de vertoogen der Eng. regeering over de rooftoch- 
ten, door inboorlingen uit Hollandsch op En- 
gelsch gebied ondernomen. Een oproer onder de 
Chineemche arbeiders in de tinmjjnen op Banka 
werd spoedig bedwongen ； expeclities op kleine 
sc ha al werden ondernomen naar Lewa，
(Soemba), naar Korintji en naar Ceram tegen de 
bergbewo- nei*s, terwijl eenig maebtsvertoon 
noodzakelijk were! op Celebes, tot beschcrming 
van de reizi- gers Sara sin, en op Tabanan (Bali), 
waar de nieuw verkozen radja zich verbond 
voortaan de wedu- wenverbranding in zijn rijk te 
zullen tegengaan. Op Sumatra verzochten de 
hoofden van Kampar, Ta in bang Tarantang en de 
III Kota's zich onder rechtstreeksch Nederlandsch 
bestuur te mogen stellen. Minder voldoening 
gaven do verwikke- lingen in Djambi, waar de 
onbekwame sultan van zijne wnardigheid 
ontheven werd, terwijl deoncler- handelingen met 
de rijksgrooten over de keuze van een opvolger 
mislukten. Daarop werd het bestuur er tijdelijk 
opgedragen aan den resident van Palembang. 
Herhaaldelijk moest gewapen- derhand 
opgetreden worden tegen de partij van den 
vroegeren sultan Taha, die zich in het bin- nenland 
versterkt had, en het duurde tot de be- 
stuursperiode van gen. v. Heutsz (1907) en den 
dood van den meest geduchten tegenstander, Ra- 
d6n Mat Tahir, alvorens men in Djambi den toe-
stand meester was. 
Er werd een minutieus onderzoekingesteld naar de 

desadiensten, welke vaak den vorm van ver- kapte 
heerendiensten aannamen; evenzoo naar het 
europeesche pauperisine, ten gevolge waarvan steun 
aan den kleinen landbouw werd verleend, en naar de 
oorzaken van de mindere wclvaart der inlandschc 
bevolking. 

Een belangrij ke maatregcl was de invoering op 
vele plaatscn van de gouv. pandhuizen en van de 
opium-regie, middelen, welke tot dusver steeds 
verpacht waren, meestal aan Chineezen, en de bron 
vormden van tallooze bedriegerijen en 
woekerpraletij ken. Nog werd eene betere regeling 
getroffen over den verhuur van gronden aan niet- 
inlanders, en de gedwongen koftieleverantie inge- 
trokken in streken, welke daarvoor in aanmerking 
kwamen. 

Zijn bestuur kenmerkte zich nog door de- uit- 
breiding van het telegrafisch net met de Buiten- 
bezittingen en inet Europa, do stichting van een 
landbouwschool te Buitenzorg, de Kon. Wilhel- 
mina-school mot 3-jarigen cursus te Batavia, en het 
tot stand komen van de Java-China-Japan lijn, welke 
inzonderheid ton bate kwam aan de suikercultuur, 
doordien het afzetgebied in Oost- Azie werd 
opengesteld. De verkenning van Cen- traal Borneo 
verschafte tai van niouwe gegevens over dftt zoo 
weinig bekendo binnenland. 

Op den 1 Oct. 190&gaf hy het bestuur over aan 
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zijn opvolger, v. Heutsz, en keerde met zijn gezin naar 
Nederland terug. Sedert nam hij geen dcel nicer aan de open 
ba re zaak. en bedankte ook voor eene voorloopige 
candidatuur voor de Twec- de Kainer in het kiesdistrict 
Zutfen. 

Geschriften: Het hedendaagsch gcvecht, Ont- 
werp-wet tot regeling van de Nat. militie en schut- 
tery. Parabolische theoric der kogelbaan, enz., 
Theorie van het schot der handvuurwapenen, 
Zakboekje voor den officier te velde. De Groncivet, 
De sluier opgelicht (2 d.), Het Prinsesje. Een tjran in 
de 2de helft der 19dc eeuw. 

f)，BROOSHOOFT (Mr. PIETER). Geboren 18 ((C 
October 1845 te Giesendam, overleden te's Gra- v^nha5e,15 
AugusHisTP^lTHij koos de officiers- opleiding, we rd echter 
voor cadet afgekeurd en kwam, na to Gouda en Nijmegen het 
gymnasium bezocht te hebben, 3nTSBl aan de Leidsche 
universiteit, waar hij in 1874 in de rechten pro- nioveerde. In 
zijn studietijd was hij enkele jaren niederedacteur van het 
Leidsch Dagblad en vertoefde ook een poos te Parijs. Na zijne 
pro- inotie bleef hij zich tot de joiirna 1 istiek aange- trokken 
gevoelen. Twee jaren was hij leider van het Nijineegsch 
Nieuwsblad en van het te Nijmegen verschijnend letterkundig 
weekblad Onze Tolk. Daarna redigcerde hij een jaar hette 
Ridder- kerk verschijnend weekblad De Liberaal. In 1877 
vertrok hij naar Indie, were! er eerst hoofdredac- teur van de 
Semarangsche Courant, later (1880) van de Soerabaja Ct. In 
1886 (na een verblijf in Nederland) trad hij op als 
hoofdredacteur van de Semarangsche Locomotief, aan welk 
blad hij zich tot voile kracht ontwikkelde. Na tien 

• jaren keerde hij naar Nederland terug, stichtte een 
spoedig weer verdwenen weekblad Ernst en Humor 
en voerde ook de redactie van een democratisch 
weekblad De Nederlander. In 1898 nam hij weer de 
hoofdredactie van De Locoino- tief aan en 
repatrieerde eind 1903 voor goed. Zijn kracht was 
toen gebroken. Enkele malen kwam hij in dagblad en 
periodiek nog voor Indie op, b】eef een tijd lang ook 
nog medeworker aan De Locomotief, maar 
gedurende zyn twaalf laatste levensjaren droeg hij 
het Iced van een zwaar geschokte gezondheid. 

Naast den dagelijkschen dagblad-arbeid gaf 
Brooshooft zich ook gaarne aan letterkundig werk. In 
zijn studententijd schreef hij een bundel 
„Academische Dissolving-views**, verder ver- 
schenen twee romans ,,De kinderen van Baron van 
Batenberg'* (1879) en “Plicht" (als premie van het 
Nieuws van den Dag in 1885). In 1880 schreef hij 
voor de Officiersvereeniging te Soe- rabaja, die het 
echter niet op Voerde, zijn later iV Nederland veel 
vertoond tooneeJspel „Zijn Meisje komt uit!" en in 
1885 schreef hij nog twee andere tooneelstukken 
„Lina Blond" en ,,Dirk Govert Klaasz", welke, 
voorzoover wij weten, nimmer werden opgevoerd. 
Bekend zijn ook de reisverlialen „De koude neus van 
den hecr van Putten" en de „Molukkenreis in 
Vogelvluchf*. 

Groot was zijn beteekenis voor de ontwikke- ling 
van de Nederlandsche koloniale politick na de 
tachtiger jaren van de negentiende eeuw. Hij was zeer 
vooruitstrevend gezind en zijn af- ^eheidsartikel in De 
Locomotief (31 Dec. 1903) vertolkte een 
socialistische overtuiging. „Af- scheid aan het 
Ziekbed" is de titel. Hij ziet Indie ale een patient en 
“gebrek aan weerstands- vermogen" is de diagnose. 
Stoutmoedige her- 

vormingen vraagt hij cn bepleit voor a lies 
staats- exploitatic van den bodeni. Hij vreest 
voor Nederland niet, als het J ndie mocht 
verliezen, want ,.in het dan socialistisch 
gcorganiscerde Europa zal plaats zijn voor 
alien'1. In 1886 schreef hij een artikelen-reeks 
in .De Locomotief, welke later werd 
overgedrukt als de .,Mcniorie over den 
toestand in Indie" ,ter begcleiding van een 
„Open Brief, op 7 Maart 1888 door 1255 
ingezetenen van Ncderlandsch-Jndie 
gezonden aan 12 Nederlandsche Hccrcn." 
(Mr. W. K. Bn. van Dedem, E. B. Kiclstra, mr. 
J. de Louter, P. N. Muller, C. Bosscher, Ch. 
Boissevain, C. E. van Kesteren, mr. L. W. C. 
Keuchenius, nir. J. van Gen nep, mr. A. 
Kerdijk, mr. R. Macalester Loup en mr. G. van 
Hamel). Het docl van Brooshooft was om 
(nadat hij bij de Indische pers geen steun had 
kunnen vinden voor het organiseeren van een 
hervormingsbeweging), in Nederland een 
„Indisch Comite,* te zicn gc- sticht, dat voor 
„financieele en gedeeltelijkc wetgevende 
zelfstandigheid voor Indien zou ijveren en 
verder zou opkonien voor Indie's algemeene 
belangcn. Hij heeft dit doel niet bc- reikt, inaar 
de sterk gedocumenteerde “Memoric" heeft 
niettemin grooten invloed geoefend. Tot het 
schrijven van een tweede deel, „Dc' ver- 
vuHing der behoeften", is Brooshooft niet ge- 
komcn. De vooruitstrevende koloniale politici 
in Nederland luisterden ernstig naar 
Brooshooft's stem en bijzonder mr. C. Th. van 
Deventer hechtte aan zijn inzichten en 
gegevens. Onge- twijfeld mag mr. Brooshooft 
een der eerste en bekwaamste voorgangers 
heeten in de koloniale hervormingspolitiek, 
welke met de verschijning in ] 901 van zijn 
bekend geschrift ,,Dc ethische koers in de 
Nederlandsche koloniale politick" hare 
historische benarning heeft gekregen. 

Naderc biografisehe mcdedeelingen zijn tc vinden 
in het aan Brooshooft gowijde artikel van den heer G. 
Stoll in De Locomotief van 2/ Januari ] 904K 

POSTSP^ARBANK IN NEDERLANDSCH-IN- 
DIE. De algemeene bepalingen betre旭ndc <lc 
Postspaarbank in Ncderlandsch-Indie, oorspron- 
kelijk vastgestcld bij het Koninklijk Besluit van 16 
October 1897, no. 27 (Jnd. Sib, no. 296), werden in 
haar geheel laatstclijk opnieuw vastgestcld bij het 
Koninklijk Besluit van 12 Juli ]917 no. 50 (Ind. Stb. 
no. (572). 

Jn 1916 was het oorspronkclijk besluit reeds 
aangevuld met de bepaling, dat de Postspaarban k 
rechtspersoon is en dat het behecr der in- stelling is 
oj)gedragen aan een directeur, die wordt bijgestaan 
door een onderdirecteur en de Post- spaarbank in en 
buiten rechten vertegenwoordigt. Bij de nieuwe 
vaststelling der algemeene bepalingen in 1917 kwam 
te vervallen de laatste zinsnede van artikel 15 van het 
(vroeger) Koninklijk Besluit, luidende: „Het 
reservefonds bJijft liQt cigen- do in van den Lande" 
； daardoor werd dus vast- gclegd, dat het 
reservefonds het eigendom is van de rechtspersoon „-
Postspaarbank in Nedcr- Iand8ch-Indien. 

De overweging van de vraag, of het wenschelyk 
zoude zijn om, in navolging van eeno dergelijke, bij 
de Rijkspostspaarbank in Nederland toege- paste 
regeling, ook bij de Indische Postspaarbank z.g. 
staatsschuldboekjes in te voeren, leidde tot de 
slotsom, dat bedoeld denkbeeld behoorde te worden 
prijsgegeven, doch dat het wel aanbeve. 
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ling zou vcrdicnen aan de Postspanrbank op te dragen 
om, tcgcn bchoorlijke betaling, ten behoove van de 
inlcggers hare tusschcnkomst tc verleenen voor den 
aankoop en — desgewenscht —ook voor de 
bewaring, de rente-inning en den eventueelcn 
verkoop van schuldbrieven ten laste van 
Ncderlandsch-Indie en van publiek- rechteliji<e 
lichamcn in Nederlandsch-Indie, voor zoover de 
laatste zijn vernield op eene daartoe door den 
Gouverncur-Generaalgoedgekeurdelijst. 
Dienovereenkomstig werd het eerdergenoemd 
Koninklijk Besluit in Ind. Stb. 1917 no. 672 
aangevuld bij het Koninklijk Besluit van 26 Janu- ari 
]921 no. 48 (Ind. Stb. no. 251)； aan de hier- 
bedoeldc nieuwe regeling is cchter nog geen uit- 
voering gegeven. 

Eene andere, bclangrijke wijziging van het Ko- 
ninklijk Besluit in Ind. Stb. 1917 no. 672 kwain tot 
stand bij het Koninklijk Besluit van 13 Mei 1921 no. 
16 (Ind. Stb. no. 416). Die wijziging be- trof de 
wijzen van belegging der aan de Postspaarban k 
toevertrouwde gel den. Moesten die gelden in de 
eerstc vijftien jaren van het bestaan der 
Postspaarbank, uit hoofde van het ontbreken in Indie 
van een vokloend aantal gcschikte gele- genheden tot 
belegging, bijna uitsluitend in Nederland 
rentegevend worden geinaakt, langzamer- hand is 
daarin verandering gekoinen, doo rd at o.a. 
schuldbrieven ten laste van NederJnndsch-Tndie • en 
van locale ressorten d. t. 1. konden worden 
aangeschaft. Bij laatstgenoemd Koninklijk Be- sluit 
werd bepaald, dat de beschikbare gelden der Postspa 
ar bank, met inachtncming vaji de voor- waanle, dat 
die gelden zoovecl mogelijk moeten strekken ten bate 
van de credietbehoefte van Nederlandsch-Inclie, 
mogen worden belegd: 

a. in schuldbrieven ten laste van Nederlandsch- 
Jndie of door Nederlandsch-Indie rechtstreeks en 
onvoorwaardclijk voor rente en aflossing gc- 
waarborgd, en in schuldbrieven van gewesten of 
gedeelten van gewesten met cigen gcldmiddelen in 
Nederlandsch-1 ndie; 

b. in schuldbrieven van hy potheck ba nken, wier 
work k ring ingevolgc hare statu ten beperkt is tot 
Nederlandsch-India en wier naain voorkomt op eene 
door den (Jouverneur-Gcneraal vast to stel- len lijst; 

c. in schuldbrieven van naamlooze vennoot- 
Hchappen, die spoor- of tramwegen in Neder- 
landsch-lndii： in cigendom of in exploitatic heb- 
ben cn wier naam voorkomt op eene door den 
Gouverneur-Generaal vast te stollen lijst; 

d. in aandeclcn van in Nederland of Neder-
landsch-1 ndiii gevestigde bankinstellingen (de 
cerste mils zij in Nederlandsch-1ndie behoorlijk 
vertegenwoordigcl zijn), vennekl op eene door dej) 
Gouverneur-(Jeneraal vastgestelde lijst, als- mede in 
dejjosito's bij danrtoe door den Gouver- neur-
Gcncraal nan tc wijzen, Ncderlandsche of 
Noderlnndsch-Indische bankinstcHingen, in its met 
geen lungercn tennijn van opvraging dan een jaar； 

e. in Nationale Schuld en in fondHcn, welke in 
uaninerking koinen voor de belegging van do gelden 
der IlijkspostHpaarbank in Nederland; 

/. in beleening op onderpand, voor drie in a andon 
of op kortcren tennijn, van fondsen als hier- voor 
bedoeld en van dczuJke, wclke hotzij door de 
Javasche Bank, hetzij door de Rijkapostspftar- bank 
in Nederland als zoodanig worden toegela- ten; 

Supplement. 

(J- in wisselbricvcn en ander handclspapier, in 
Nederland betaalbaar met twee of mcer hoofde- lijk 
verbondenen cn met geen iangeren looptijd dan de 
gebruiken des handels medebrengen； 

een en ander met dien verstande, dat belegging als 
sub d bedoeld slechta bij uitzondering, ter be- 
oordceling van den directeur en telkens na verkre- 
gen goedkeuring van den Raad van Toezicht, zal 
plaats hebben. 

Hoofdzakelijk ter besparing van arbeid en kos- 
ten werd bij het laatstgenoemd Koninklijk Besluit 
tevens bepaald, dat voor gelden, in de boe- ken der 
Postspaarbank ingeschreven ten name van een 
inlegger, die vijf jaar heeft laten verloo- pen zonder 
eenige iulage gedaan of betaling van kapitaal of 
rente gevorderd te hebben, noch in dat tijdvak rente 
op zijn spaarbankboekje heeft doen bijschrijven, 
geen afzonderlijke rekening meer wordl 
aangehouden. Deze gelden worden geboekt op eene 
verzamelrekening; wanneer een inJegger, wiens 
tegoed geboekt is op zoodanige verzamelrckening, 
weder een of meer der voren- genoeinde 
handelingen verricht, wordt het tegoed van die 
verzamelrekening weder o verge- bracht op eene 
opnieuw te openen rekening tc zij- nen name. 

In Juli 1918 werd een begin van uitvoering ge-
geven aan het reeds in 1913 in beginscl goedge- 
keurde plan tot eene proefneming met de uitoe- 
fening van den postspaarbankdienst op de Gou- 
vernements pandhuizen, welke voor de Post-
spaarbank, op vrijwel dezelfde wijze als de post- 
kantoren, hunne tusschenkomst verleenen. Aan- 
vankelijk werden daartoe aangewezen de Gouver- 
nementspandhuizen in het gewest Rembang； se- 
dert April 1920 geschiedt de proefneming ook op 
Gouvernementspandhuizen in de gewesten Soe- 
rabaia en Madoera. Het denkbeeld, om de pand- 
huizen mede clienstbaar te maken aan de Post-
spaarbank, werd indertijd als volgt toegelicht: „Dit 
denkbeeld is niet vreeindcr dan de bijna „overal 
voorkoinende verbinding van een spaar- „bank met 
de postkantoren, welke daarvoor al- „leen zijn 
uitgekozen, omdat zij overal verspreid „zijn en door 
veel publiek worden bezocht. Dit- „zelfde is of 
wordt met de pandhuizen het geval „en zelfs kan 
worden gezegd, dat het Inlandsch „publiek op de 
pandhuizen beter thuia is dan op „de postkantoren. 
Weliswaar komcn de bezoo- „kers der pandhuizen 
daar om geld te leenen en „niet om tc sparon, doch 
ditzelfde is b.v. ook hot „geval met do 
afdeelingscrodietbanken, welko te- „vcns 
spnarbanken zijn. Het is zelfs niet ondenk- „baar, dat 
eon trouw bezookcr van een pandhuis, „door(lftt 
hem danr ook de gelcgcnheid wordt ge- „boticn om 
apaargelden to bcleggen, met behulp „van con 
hnndigo reclame, het voordoel van het „sj)aren 
boven lecnon gaat inzien en zoo langza- „nierhand 
tot eeno betero bchartiging zjjner zaken „gcrftakt. 
Doch ook al wordt deze golukkigo om- nkeer slechts 
een cnkele maal bereikt, dan blijft „toch nog hot 
voordoel, dat er voor velen, die wel „hun gcldon bij 
do Postspaarbank zouden willcn „beleggen, doch 
door te verren afstand vorhin- „derd zijn naar een 
postkantoor te gaan, ook op “Jindere plantsen de 
gelogenhoid wordt geopond ,,om aan hunne goede 
voornemens gevolg to ge- ,,ven‘‘. In het algemeen is 
het, hoewel de rcsulta- ten der proefneming niet zoer 
gunstig zijn, niet te ontkennen, dat do Postspaarbank 
op die wyzo nut aticht, hetwolk, voornamolyk voor 
do Inland- 
3 
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sche bevolking, in de toekomst duidelijker zal 
spreken, al naannatc het sparen meet bekend 
raakt. 

In Januari 1921 word bij de Postspaarbank cen 
ambtenaar in tijdelijken dicnst aangesteld, ten einde 
bclast te worden met wcrkzaamheden in het be) a 
ng van de propaganda voor deze instel- ling. 

By het Gouvernemcnts besluit van 4 J uni 1920 
no. 55 werd eene afzonderlijkc rcgeling vastge- 
steld voor het sparen door gevangenen. Van wege 
het Gevangeniswezen in N.-I. werd in 1919 eene 
zoo groote uitbreiding van het aantal sparende 
gevangenen in uitzicht gesteld, dat het, ter be- 
sparing van arbeid (voornamelijk voor de post- 
kantoren) en kosten, en ten einde dit onderdeel van 
de taak der Postspaarbank beter te kunnen 
behartigen. noodig werd de bedoclde regeling vast 
te stellen, welke in hoofdzaak hierop neer- komt, 
dat de hoofden der gevangenissen de inla- gen ten 
name van gevangenen, in ronde bedragen van 
guldens, vier malen's jaars, met gebruikma- king 
van stortingsstaten in duplo, storten ten postkantore 
van de plaats, waar de gevangenis is gevestigd. De 
spaarbankboekjes ten name van gevangenen 
worden ter directie van de Postspaarbank 
opgemaakt en blijven aldaar in bewaring. In het in 
1916 verschenen „Verslag over de her- „vormingen 
van het gevangeniswezen '' werd op het sparen door 
gevangenen de aandacht gevestigd en werd 
daaromtrent medegedeeld: „Van „hetgecn de 
gevangenen op deze wijze (loonrege- „ling voor 
overwerk) verdienen, mogen zij een- „maal per 
week (en wel Zondags) cen vastgesteld „gedeelte 
besteden om zich versnaperingen te „koopen". En 
verder: „Het andere, grootere gc- „deelte der 
verdiende overwcrkgelden wordt ten „name van 
den eigenaar op de postspaarbank be- „legd en het 
spaarbankboekje zoomede het be- „drag der nog 
niet belegde gelden, bij ontslag uit „de gevangenis 
aan rechthebbenden afgedragen. ,,Deze regeling 
werpt zeer goede vruchten af en „verhoogt het 
productie-cijfer der werkplaatsen „aanmerkelijk, 
terwiji zij tevens heilzaam werkt „op de gestraften 
zelve, omdat zij hen aanspoort „tot vlijtig werken, 
wat al wedcr ten goede komt „aan de vakkennis, die 
de betrokkene daarbij op- ,,doet". 

Voor Inlanders en Vreemde Oosterlingen, die 
niet worden ingeschreven bij den burgerlijken 
stand, diende vroeger als aanvulHngsiniddel, ter 
bepaling van de identiteit, een penning, behoo- 
rende bij elk boekje, welke penning tegclijk met het 
boekje voor de terugbetaling nioest worden 
vertoond. In de laatste jaren wordt voor per- sonen, 
die niet kunnen schrijven, dus hoofdza- kelijk voor 
Inlanders, met goed gevolg gebruik gemaakt van 
vingerafdrukken in plaats van handteekeningen, ter 
bepaling van de identiteit, zoodat de penningen in 
1918 konden worden af- gesehaft. 

In het vorenstaande zijn de voornaamste wijzi-
gingen weergegeven, welke sedert 1916 in de or- 
ganisatie en de werkwijze der Postspaarbank plaats 
hadden. 

Het aantal spaarbankboekjes van inleggers be- 
droeg op ultimo 1920 in totaal 206.360, waarvan 
71.897 van Europeanen, ] 21.964 van Inlanders en 
12.499 van Vreemde Oosterlingen. Het bedrag der 
bij de Postspaarbank belegde geldon was op ultimo 
1920 in totaal / 19.250.961,57, waarvan 

/ 14.084.43S.S9 van Europcancn, / 4.483.057,56 van 
Inlanders en / 683.465.12 van Vrecindc Oos-
terlingen/ 

ONTVOOGDING. Onder ontvoogding van het 
inlandsch bestuur op Java cn Madoera verstaat men 
het streven on】 het bestaande bestuursparal- 
lelisme aldaar (I, bl. 284—285) tusschen assis- tent-
residentie cn regentschap, tusschen binnen- landsch 
bestuur en inlandsch bestuur, zoodanig tc 
vervormen, dat de regent met zijn onderheb- bende 
Indonesische ambtenaren zclfstandig wordt gemaakt 
ten aanzien van een zoo groot mo- gelijk getal 
onderwerpen, met het gevolg, dat eenige of alle 
controleurs onder den assistent-rcsi- dent kunnen 
worden weggenomen, misschien zelfs dat het aantal 
assistent-residenties zelf kan worden verniinderd. 
Het is dus het lijnrechte te- gendeel van de door 
Raffles, Multatuli cn anderen in vroeger tijd 
voorgestane politick, die liefst juist het inlandsch 
bestuur zou hebben zien ver- dwijnen en bo ven de 
dorpsgemeenten liefst alleen Europeesch 
(binnenlandsch) bestuur zou hebben gehandhaafd. 
Zijn krachtigsten stoot kreeg het streven naar 
ontvoogding door het Gidsartikel van Snouck 
Hurgronjc, De inlandsche bestuurs- ambtenaar, 
vooral op Java (Gids, 1908 111). In de 
hervormingsplannen van S. de Graaff werd de met 
de eene hand gegeven ontvoogding weer met de 
andere teruggenomen door het instituut van den 
adjunct-regent (I, bl. 287). Door de ordon- nantie in 
Ind. Stb. 1918, no. 674, is de ontvoogding th a ns 
mogelijk geworden, en te beginnen met Ind. Stb. 
1918, no. 675 (Tjiandjoe!.r)^is zij reeds 
herhaaldelijk toegepast. I)e landvoogd wijst bij 
gouv. besl. aan, in welke afdeelingen en 
regentschappen de ontvoogding zal geschicden en 
ten aanzien van welke onderwerpen zij zal wer- 
ken(zij kan zoowel overdracht van binnenlandsch op 
inlandsch bestuur, alsoverdracht van hoogere op 
lagere inlandsche ambtenaren, omva-tten); de 
resident, sinds 1920 in overleg met het belrok- ken 
departementshoofd, onischrijft vervolgens bij 
besluit precies, welke bevoegdheden cn bcmoei- 
ingen overgaan. Do Indischc begrooting hccfl 
daarmec slechts te maken in zoover de voorbe- 
reiding geld kost en het aantal inlandsche amb-
tenaren soms door de ontvoogding vergroot, flat der 
Europeesehe er door verkleind wordt; op de 
begrooting komt de naam “ontvoogding" voor als 
oflicicele term. Tot I Jan. 1922 was de ontvoogding 
toegepast op bijna 20 regentschapjjen cnaf- 
deelingen (soms is ecu regentschap cen halve af- 
deeling.soms een ufdecling een deci van het regent- 
schap, zie I, bl. 285). Het lijstje der ontvoog- (1 i n 
gso n cl er sve j'pen, opnieuw vastgesteld bij Ind. 
Stb. J 921 no. 310 en 779 („inlandsch ontvoog- 
dingfjbesluit''), omvat grondhuur, ontginning, 
benoeming cn ontslag van politieagenten enz., 
houtkappen, aanslag in het hoofdgeld, becediging 
van inlandsche landsdienaren, heboeting van po- 
litiepersoneel enz., koelicwcrving, toezicht op in-
landsch onderwijs, d wangschriften voor hoofd- 
geld on landrente, en aanslag in de belasting op 
vischvijvers. Het onderwerp „splitsing en sainen- 
voeging van desa's? is in 1921 geschrapt. Was na J 
918 voor sominige rcssorten het lijstje wat ingekort, 
voor geen cnkele uitgebreid, in 1921 is een unifonne 
lijst vastgesteld. In verband met de ontvoogding 
heeft men herhaaldelijk een regentschapssecretftris 
ingesteld tot hulp van den regent; het verband 
tusschen dezo 
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ontvoogding en den toekomstigen regentschaps- raad 
is nog niet gelegd. Indien een ontvoogd regent naar 
elders wordt verplaatst of af- treedt, blijft nochtans de 
ontvoogding golden voor zijn opvolger. Het ligt 
geheel in de lijn dcj zer ontvoogding, al noemt men 
het meestal niet met dien naam, wanneer b.v. de 
commissie voor de desaverkiezingen (J, bl. 591) 
uitsluitend uit in- landsche bestuursambtenaren 
wordt sanienge- stcld in plants van uit ecn Europeaan 
en een inlander, of wanneerhetzelfde gebeurt meteen 
commissie voor het onderzoek nopens aanvraag van 
grond in eigendom, o])stal of bruikleen (Ind. Stb. 
1866 no. 25, Bijbl. 1852), dan wel nopens aanvraag 
in erfpacht. De hier beschreven ont- 
voogdingspolitiek van Java zou uit de buitenge- 
westen van een overeenkomstige zelfbestuurs- 
politiek steun kunnen ontvangen. Het rapport der 
Herzieningsconunissie (Juni 1920) 5vil het 
onderscheid tusschen binnenlandsch en inlandsch 
bestuur opheffen, waardoor voortwerking in de lijn 
dcr ontvoogding althans in den nu aanvaar- den vorm 
onmogclijk zou worden. 

Lileratuur： Mededcelingen van alg. belang in 
Koi. Verslag 1919 en 1920; Hasan Djajadining- rat in 
Koi. Studien 1920, bl. 15—16, 18; Heslinga, Het 
inlandsch bestuur in Indie en zijn reor- ganisatie, 
1920, bl. 84, 86; Volksraaddiscussien, o.a. in Juli 
1920; Sucrmondt, Het eincle van den /Java-
controlcur, in Koi, Tijdschr. Jan. 1922； 
praeadviezen van Mnas~Gecstcranus" en" Roy ling 
voor het B.B.-congres van Febr. ] 922； Oppenheim 
e.a., Proeve van eene Staatsregeling voor -N.-L, 
1922, bl. 15 en 49； Ind. Gids 1921, bl. 1043, cn 
1922, bl. 184,/ 

LANDAARD. ZiZVERDEELING. 
CULTUURRAAD. Zie DECENTRAL1SATIE 

en OOSTKUST VAN SUMATRA. 
AKTE VAN VERBAND. Zie CONTRACTEN 

en ZELFBESTUREN. 
•- LANDMETERS — in algcineenen zin — zijn 
personcn, wier werkzaanihedcn bestaan in het opine 
ten en in kaart brengen van ecn be perk t terrci n. Zij. 
die zich bezig houden met uitgebreide metingen van 
een gedeclte der aardoppervlakte, wiuirbij van 
astronomisuhe en trigononictrische waarnemingen 
en van waterpassingen of lioogte- metingen gebruik 
wordt gemaakt, worden ^geode- teiV' genoemd. De 
land meters van het Kadaster in Ned.-lndie zijn bclast 
met het kadnstreeren van steden en nedorzettingen cn 
voorts met idle werkzaainhcden, omschreven in Ind. 
Stb. 1916 no. 705. De voorwaarden voor 
bcnoeinbaurheid tot adjunet-landmeter en land motor 
bij het Kadaster in Ned.-Indic zijn geregekl bij 
Ind.Stb. 1918 no. 5, doch zulieu spoedig wijziging 
ondergaan in verband met de voorgcuomen opleiding 
der land me- ters a an do I ja n( 1 b< > u w h o< jgesc 
h ool to Wageningen. 

In de gewesten in Nod.-Indie, waar het KacTas-- 

ter nog niet i» ingevoerd, worden de function van la 
nd meter (z.g. Gouveniemcnts-land meter) ver- vuld 
door peraonen, die vokioen aan de voor- waarden, 
gesteld in Ind. Stb. 1919 no. 128. De be- noeming tot 
Gouvernemcnts-land meter geschiedt, voor zoover 
daaraan cen toelago ten lastc van den Lande is 
verbonden, door den Directeur van Bin- nenlandhich 
Bestuur, op voordracht van hot Tloofd van don 
Kadastralcn dienst en ovorigen« door de Hoofden 
van Gewefttelijk Bestuur, na in- gewonnen ad vies 
van het Hoofd van den Ka- dastralon dionst. 

Voor het ressort, waarin zij hunne function mo- gen 
uitoefcncn, bepalen zich hunne werkzaam- heden tot： 

le. het opmeten en in kaart brengen van gron- den; 
2e. de opmaking van meetbrieven, benoodigd voor 

de vestiging van een rechtstitel op den grond: 
3c. de opmaking van landmeterskennissen, ver- 

eischt voor de overschrijving van onroerende goe- 
deren； 

4e. het afgeven van certificaten, extracten en 
kopiecn en het verlccncn van inzage van kaarten en 
registers. 

Verder zijn zy belast met het samenstellen en 
bijhouden van blokkaarten van hoofdplaatsen en 
nederzettingen en met het aanleggen en bijhouden van 
verschillende registers. In alle aangele- genheden van 
technischen aard volgen zij de instruction van het Hoofd 
van den Kadastralen dienst. Hunne werkzaamheden 
worden geregeld gelnspectecrd door een Inspecteur van 
het Kadaster. 

Overigens is de uitoefening van het beroep van land 
meter in Ned.-lndie aan een ieder vrijgelaten met dien 
verstancle, dat alle stukken, benoodigd voor aanvragen 
van een rechtstitel op den grond, oversc h ri j vinge n en 
an de re rechtshandelingen van dien aard op agrarisch 
gebied, behooren te zijn opgemaakt door het Kadaster 
of door een z.g. Gouvernements-landmeter. 

Aan alle actief dienende civiele en militaire 
landsdiennrcn is verboden, voor particulieren metingen 
of waterpassingen te verrichten, wanneer dezc 
wer]xiaamheden niet uit hun ambt voortvloeien/ . 

ANIMISME. Dit woord dankt zijn algemeene /' 
verspreiding aan het work: ..Primitive Culture*' van E. 
B. Tylor, waarvan de eerste uitgave (in ]867 had hij in 
een voorlezing in de „ Royal So- ciety''den term reeds 
gebruikt) verscheen in 1871 ； tot dat oogenblik was de 
term weinig bekend en word in het b日zonder gebruikt 
om de leer van Stahl (Thcoria Medica Vera, Halle, 
1737) aan te duiden. Tylor gaf aan het woord zulk een 
uitge- breiden inhoud, dat het feitelijk alles, wat onder 
den naam „heidendom,^ verstaan wordt, omvat. Zoo 
bchandelt hij, om slcchts iets te noemen, onder den 
6enen naam “Animism''： de leer van de ziel, hot 
voortbestaan dcr ziel na den dood, de zielsverhuizing, 
de cldodenfeosten,de denkbcelden omtront het 
zielenland, de doodenvereering, het fetisisme, clc 
verpersoonlijking dcr natuur- krachten en -
verschijnselcn, de aanbidding van clc geeston van 
water, boo men, nieren, strooinen, j)lanten, dieren enz., 
het toteniisme, het polytheism c en het geloof aan een 
hoogste godheid. En het was daarbij Tylor*s duel niet, 
een gemak- kclijken verzamclnaani voor deze talrijko 
ver- schijnselen te vinden,maar met groote scherpzin- 
nigheid en aan de hand van een ontzagwekkend 
feiteninateriaal legt hij verband tusschen al deze 
verschunselenen tracht hij aan te toonen, hoe het een 
zich uit het ander ontwikkeld heeft. Op te niorken valt, 
dat voor Tylor de term niet, zooals vnak gemcencl 
wordt, boteekent de opvatting der primitievon dat alles 
bezield is, alles een per soon- lijkheid is, iminers hij 
zegt: „The sense of Spiritualism in its wider 
accoptution, the general belief in spiritual beings is here 
given to Animism" (op. c. I. 426). 
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il ij gaat uit van de antwoorden, door den pri- 
mitieven mensch gegeven op deze twee vragen: le. 
Wat is het, dat het onderschcid veroorzaakt tusschcn 
een levend cn een dood lichaam; wat veroorzaakt 
waken, slapen, trance, ziekte, dood ? 2e. Wat zijn 
die menschelijke vormen. die in dr。。- men en 
visiocnen vcrschijnen ? Deze antwoorden leidden 
volgens hem tot het aannomen van twee bij het 
lichaam bchoorende manifestaties van de “ziel": het 
“leven" en „the phantom", die ver- eenigd de 
„apparitional soul", de ..ghost soul" vormen. Uit 
deze theorie van het bestaan eener ziel leidt hij stap 
voor stap al de bovengenoenide verschijnselen en 
nog vecl meer af. 

Door Wilhelm Wundt is de animistische hypo- 
these verder ontwikkcld door onderscheid te ina- 
ken tusschen de zich in eenig lichaamsdeel bevin- 
dende ziel of liever，⑵elekracht" en de nicer of 
minder vrij zich bewegende ziel. Onderscheid 
wordt verder (o.a. door N. Soderblom) nog gemaakt 
tusschen Animisme — de ,,bezie】ing'' in den 
eigentlijken zin, en Animatisme — de gedach- te 
dat alles leeft, hetzij voortdurend of tijdelijk, een 
voorstclling, bij kinderen algemccn voorko- mend. 

Van verschillende zijden is langzamerhand 
twijfel uitgesproken aan de juistheid van Tylor's 
opvattingen, vooral aangaande de vraag of in 
hetgeen hij Animisme noemt de meest oorspron- 
kelijke vorm van godsdienst moet gezien worden. 
“Frazer b.v. nee ml, in „The golden Bough", aan, 
dat de magie het oorspronkelijke geweest is, en 
verklaart den oorsprong van den godsdienst hier- 
door, dat het op den duur den primitieven mensch 
duidelijk geworden zou zijn, dat de magische 
praktijken niet het gevolg hadden, dat hij er zich van 
voorgesteld had. Ten gevolge daarvan zou hij zich 
meer en meer om hulp gewend hobben tot de 
geesten, die hij niet nu pas ,,uitgevonden‘‘ bad, 
maar aan wie hij nu grootere macht dan aan zijn 
eigen magische praktyken ging toeschrijven. 

Van grooter beteekenis was de bestrijding, die 
kwam van de zijde der prae-animistische school, 
waarvan R.R. Marett de grondvester gehoemd kan 
worden, terwijl als een der nicest beteekenen- de 
vertegenwoordigers K. Preuss vermeld client te 
worden. Men zie hiervoor het artikel PRAE- 
ANIM1SME in Deel III. 

Gold het bij de hiervoren genoemde geleerden 
vooral een bestrijding van Tylor's opvatting van het 
Animisme als primaire vcrschijning, op een ander 
punt werd zijn theorie aangevallen in het 
schitterende werk van A. Lang:„The making of 
religion". Deze komt vooral op tegen de evolu- 
tionistischc verklaring van het onder primitieve 
volken algemeen voorkomende geloof aan een 
Opperwezcn. Volgens Tylor zou de waarschijn- 
lijke gang van zaken deze geweest kunnen zijn, dat 
onder de vereerde vooroudergeesten enkele, b.v. de 
geesten van stainvaders of hoofden, lang- 
zamerhand den rang van goden verkregen； zoo 
ging het ook met de verpersoonlijkte natuur- 
krachten. Wanneer zoo eemnaal een poJytheisine 
ontstaan was, zou de volgende Jaatste stap geweest 
zijn, dat ander al die goden een, hetzij een 
vooroudergod of een natuurgod, de suprematie 
verkreeg, en als H oogste Wezen erkend werd. 

Tegen deze evolutionistische opvatting ten 
aanzien van het ontstaan van den godsdienst keert 
Lang zich door aan te toonen, welk een hemelsbreed 
verschil er bestaat tusschen de voor- 

stellingdcrprimiticven ointrcntdcgcwonc gccsten en 
goden, cn dit Hoogste Wczen. .Dit z.g. „ Urnio- 
notheismc,' word nader ontwikkckl door Pater W. 
Schmidt in zijn „Ursprung der GotCcsidee", terwijl 
N. Soderblom („Das Wcrden des Gottes- glaubcns'') 
cveneens aanneeint, dat het geloof aan ccnig H oogste 
Wczen, door hem “Urhebcr" genoemd, niet aan het 
Aniniisme ontsprongen is, maar daarbij ook zegt: ,,An 
der Hohcit dieser Wesen liisst sich bisweilen 
zwcifeln". 

In het bovengenoenide werk wil Lang ook aan- 
tooncn, dat zeer waarschijnlijk de primitieve the- orie 
van de ziel althans gedeeltelijk gebaseerd kan zijn op 
ondervindingen, die op het oogenbiik niet pasklaar 
gemaakt kunnen worden voor een zuiver 
materialistisch systeem van het Heelal. Hij wil 
„suggest that certain phenomena of human nature, 
apparently as trivial as the sparks rubbed out of a 
deer's hide in a dark night, may indicate, and may be 
allied to a force or forces, which, like the Aurora 
Borealis, may shine from one end of the heavens to 
the other, strangely illumining the darkness of our 
destiny". 

Vermeld dient ook nog te worden de studie. van 
Prof. Dr. A. W. Nieuwenhuis:、忆urzelH des 
Animisnius" In het Intern. Archiv fiir Etlmo- graplfie 
1917.' (Zie ook zjjn Rectorale Rede 1920, en zijn 
studie in het Int, Archiv van 1921 ： Die Veranlaguiig 
der jnalayischen Vol-^ ker). Zijn ~ el is, het materia 
al Vaai Tylor aan een nader onderzoek te 
onderwerpen en de bezwaren daartegen, o.a. door 
Durkheim inge- bracht, te bespreken. Hoewel in 
zekeren zin van dezelfde principes als Tylor 
uitgaande, wijst hij er op, dat de conscquentic der 
theorie, dat het animisme, dat ook in hoogere 
beschavingstoe- standen zulk een grooten invloed op 
het denken en leven der mcnschheid gehad heefl, 
geheel op dwaal begrippen zou berusten, niet is aan te 
ne- mcn. Zijn conclusie is, dat aan het animistisch 
zielengcloof een grootc rcaliteit cn rationalitcit moet 
worden toegekend, daar het zich geheel ver- toont als 
ecn reactic van den menschclijken geest op de 
werkeJijkheid. 

VoJgcns zijn opvatting redeneeren ook priini- 
tieve volkeren als Dajaks cn Toradja's volgcns het 
“Hamilton祯he principc" van ])ob causaJe denken, dat 
nooit uit „nietsn ontstaat, en dat ook nooit, ,jets'' 
gclieel tot “niets" wordt. Met behulp van (lit principe 
kunnen de grondbegrippen van de animiHtische na- 
tuurbcschouwing uit de praemissen van het zeer 
eenvoudige menschelijke leven als strong logische 
gevoJgtrok kingen opgesteld worden. Het begrij) 
,,ziei" ontstaat <1UH uit de gevolgtrek- Jdng, dat het 
leven bij den dood niet tot een ,,nicts'' kan worden; 
v66r den dood bezit de mensch dus be halve een 
lichaam ook ecn ziel. Do waarneming van den 
8)aa])Jeidt tot de gcvolg- trekking, dat de geestelijkc 
eigcnschappon tijdc- lijk weg zijn, maar niet 
vernietigd, de Jjchanic- lijke blijven bestaan. 
Gedurcnde het Jevcn zijn er dus voor vcel volken 
twee “zielen", die een eenigs- zins geschciden bestaan 
voeren. De bewegelijk- heid van een der zielen buiten 
het lichaam wordt niede uit de vcrBchijnselen van den 
slaap afgelcid. Daarentegen Jieeft het spiritistische 
begrip geest zijn ontstaan te danken aan da causile-
logische yerwerking van een van buiton opgewekte 
ge- moedsbeweging. Voorecrst het begrip Algeest als 
de indruk der geheole natuur, daarna hot per 

§ 
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sonifieercn dcr hccrschcrs van den dag cn nacht, de 
zon, maan cn sterrcn. Later ontwikkelen zich dan de 
geestbegrippen uit do sterkste indrukken, by v. der 
natuurverschijnsclen, die do gobcurte- nissen in de 
natuur op de denkenden ondcr do primitievc 
natuurmens?hen inaken. 

Voor een waardecring van het Aniniisme in zijn 
beteekenis voor hooger ontwikkeling zie G. W, 
Gilmore, Animism, cn vooral: Prof. Dr. G. van der 
Leeuw: De religicuse beteekenis van hot Ani- misme. 
(Mededeelingen. Tydschrift v. Zendings- 
wctenschap. DI. 65.) 

Wat nu de voornaamste schrijvcrs over het In- 
donesisch Animisme in zijn gcheel betreft, de 
baanbreker op dit gebied, Prof. Dr. G. A. Wilken 
stond geheel op het evolutionistischc standpunt van 
Tylor, en heeft in een aantal monographieen op 
meesterlijke wijze de door hem bij de verschil- lende 
Indonesische volken en stanimen gevonden 
verschijnselen in het systeem van Tylor onderge- 
bracht. Dr. Alb. C. Kruyt wijkt in zijn bekend werk: 
„Het Animisme in den Indischen Arc也pel" op vele 
punten van Wilken af: het voornaarnsfe verschil is, 
dat hij, in aansluiting bij Wundt, het scherpe 
onderscheid aanwijst, dat de Inlander maakt tusschen 
de algcmeene “zielestof", de per- soonlijke 
“zielestof" tijdens dit leven, en de die na den dood 
van den mensch voortleeft en voorwerp wordt van 
vereering. Terwijl hij dus hiermede reeds eenigszins 
de opvattingen der praeanimisten riadert, wordt 
daarvoor beslist partij gekozen door Mr. F. D. E. van 
Ossenbrug- gen in zijn studie: Het primitieve Den 
ken enz. in DI. 71 van de Bijdragen van het Kon. 
Instituut v. d. Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned.- 
Indie. Tot deze theoric is sedert ook Dr. Kruyt geheel 
bekeerd, al spreckt hij ook niet van prae- animisme 
maar van dynamisme, daar deze laat- ste naam niets 
prejuclicicert omtrent het prim a ire van de 
verschijnselen. (Zie verder het artikel 
PRAEANJMISME). 

In het algemeen wordt de zuiver-animistische 
hypothese van Wilken door de bcoefenaars der 
IndiscJje ethnologic weinig mecr als juist be- 
schouwd; dit nee in t niet weg, dat nog steeds de naam 
Animisme als technische terin gebruikt wordt votir 
het gcheel van magischc en religieuse voorstellingcn 
cn gebruiken van de I nianders in den 0. 1. Arc hi pel; 
ook in Regecringsstukkcn worrit in de plaata van 
“Hcidcncn" het woord „Aniniistcn" wcl gebruikt. 

Voor de versckijningsvormcn van dit Jndonc- 
sisch Animisme zie men het artikel HE1DEN- DOM.
 T. J. B.si 
5 KEMP (PIETER HENDRIK VAN DER). Ge- 
boren 20 Mei 1845 te Naardcn; bezocht de school te 
Gorinchem cn UtreciliY en liet Athenaeum te 
Deventer. MuitatulPs „Max Havelaarn heeft op zyiri 
besluit Oost-Tndisch ambtenuar te wordeneen 
overwegenden invloed gehud;zjjne opleiding daar- 
toe genoot h(j nan de Indische Instelling tc In 1868 
benoemd tot Jntlisch ainbtenaar, word hij na 
aankomst te Batavia in 1869, tot cind 1872 als 
ambtenaar ter bcschiltliing geplaatst bij de landelijke 
inkomsten cn cultures, tot 3 Maar11876 als 
controleur 2de klasse bij het B. B. op Java en 
Madoera, tot 1 Juli 1882 als contr. le klasse, terwijl 
hy in dien laatsten rang van 8 Nov. 1876 tot 30 Maart 
1879 werkzaani was als chef van hot ka- dastraal 
statiatiek bureau in de res. KCdoe. 1 Juli 1882 
benoemd tot ass. res. van Tj如ingin (Ban 

tam) jbeklcedde hij dat ambt tot 7 April 1883, 
waarna hij de betrekking van leeraar in de staats- 
instellingen en godsdienstige wetten, instellingen en 
gebruiken bij de afdeeling Taal-, Land- en Vol-
kenkunde aan het gymnasium “Willem III" te 
Batavia aanvaardde. Tot 1887 blcef hij aan die 
instelling verbonden; 1G April van dat jaar volg- de 
zijne benoeming tot Secretaris van het departement 
van Onderwys, Ecredienst en Nijverheid, waarvan 
hij 30 Juli 1889 Directeur werd. 

5 Dec. 1894 vertrok hy met verlof naar Nederland, 
verzocht cn verkreeg daar 11 Dec. 1895 eer- vol 
ontslag uit's lands dienst en vestigde zich in den 
Haag, waar archievcn en bibliotheken hem de 
gelegcnheid boden voor historische studien over de 
overzeesche gewesten, die nog altijd zijne 
belangstelling hadden. 

De publieke zaak diende hij door van 3 Sept. 1901 
tot 22 Nov. 1909 zitting te nemen als lid van den 
Haagschen gemeenteraad, terwijl hij voorts in 
verschillendc vereenigingen de Indische belan- gen 
voorstond. V. d. Kemp was de „geestelijke vader" 
van de vereeniging „Moederland en Kolo- nien". Hij 
overleed te *s Gravenhage 17 Maart 1921. 

Buitengewoon vele belangrijke werken ver- 
schenen van. zijne hand; tijdens zijn Indischen 
diensttijd voor het meerendecl op staatsrechte- lijk 
en onderwijsgebied, na dien tijd hoofdzake- lijk van 
geschicdkundigen aard; doch ook econo- misehe 
quaesties hadden zijne groote belangstel- ling. Bij 
voorkeur wendde hij echter zijne werk- kracht aan in 
het belang van de Nederl.-Indischo geschieclcnis, 
mcer in het bijzonder het tijdvak 1814—1825; de 
slecpende onderhandelingen en de verwikkelingen 
met de Engelschc regeering, de moeilijkhedon met 
Raffles, de overgave en de overname van het 
bestuur, de onderdrukking van de verschillendc 
opstanden, die na do overname door de Nederl. -
Indische regee ring in den Archi- pcl uitbx-aken, 
leverden. hem de stof voor eene ge- heele reeks van 
verhandelingen, deels versehenen in tijdsehriften, 
deels als afzonderlijke uitgaven, die, in hoofdzaak 
berustend op archiefonderzoek, als eene zeer 
belangrijke aanvulling voor de ken- nis van dat 
tijdvak moeten worden aangemerkt. De voornaamste 
geschriften zijn: 

,,De Leer der Administratie van Staatsfinan- 
ciiin" (Samarang 1878), als inloiding op „De Ad- 
ininistratic der geldmiddelen van N.I." (Samarang 
1881—1882); “Billiton-opstellen" (Batavia 1886); 
„De Ordonnantie op het Recht van Suc- cessic cn 
Overgang in N.I." (Batavia 1887) ： „Bij- dragen tot 
de wordingsgeschiedenis van het regie- ment op de 
Particulierc Landorijcn bewesten do Tji-Manookn 
(Batavia 1889), als inleiding op: „Het rcglement op 
do Particulicre Landerijen be- wcaten de Tji-
Manoek>, (Batavia 1890); ,,De Voorschriften op het 
Europcooch lager Onderwijs in N.!?* (Batavia 
1890); „De Quarantaine- en Epidemic- voorschriften 
in N. I." (Batavia 1892), waarvan hot vervolg te 
Batavia in 1908 werd uitgegeven; „Het we du wen- 
en weezen- fonds van 's Lands Europeeache 
ambtenaron in N. I." (Batavia 1893); „Handboek tot 
de kennis van *s lands zoutmiddel in N. L" 
[Zoutwerk] (Batavia 1894); „Reorganisatie van het 
Euro- peesch lager Ondcrwys in N. I." (Batavia 
1894); ,Kpipancgara,,» een geschicdkundig 
Hamlottype (*s Gravenhage 1896); twaalf opstellen 
over „de Belgische omwentelingn ('s Gravenhage 
1904) (ecn vollediger work over dit onderwerp ligt 
in 
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manuscript in het Krijgs-geschiedkundig Archief 
te's Gravenhage)； de Nijhoff-reeks： „Dc Terug- 
、 c--， T„ 一kclc、、；X，、 1 QI .1—1 QI 

/•gave der Oost-Indisclie Kolonicn 1814.—1S16 \ 
|Tcn^gave]~rs nraV61Th-ag-e~] 910); ,7Oost 
Indic's 
Herstel in 】S16" [Hcrstcl] ('s Gravenhage 1911); ,,Het Nederlandsch-lndisch Bestuur in 1817 tot 
het vertrek der Engclschen、' [Bestuur 1817 dl. I] 

iur 

('s Gravenhage 1913); “Het Nederlandsch-ln- 
disch Bestuur in het midden van 】817" [Bestuur 
1817 dl. II] ('s Gravenhage 1915); “Java's lande- 
lijk stelsel 1817—1819,, ('s Gravenhage 1916)； 
„Het Nederlandsch-lndisch Bestuur van 1817— 
1818 over de Molukken, Sumatra, Banka, Billiton 
en de Lampongs55 [Bestuur 1817 dl. Ill] ('s Gra- 
venhage 1917)； „Oost-Indie5s inwendig Bestuur 
van 1817 op 1818" [Bestuur 1817 dl. IV] ('s Gra- 
venhage 1918); „Oost-Indie,s Geldmiddelen, Ja- 
pansche en Chineeschc handel van 1817 op 1818” 
[Geldmiddelen] (!sGravenhage 1919); „Sumatra 
in 1818" ('s Gravenhage 1920). 
In het Tijdschrift van TaaL, Land- en Vol- van 
kenkunde komen verschillende artikelen voor, 
w.o. acht opstellen over .,het Londensch Trac- 
taat van 1814" (dl. XLVII 1897). 

In de Verhandelingen van het Bataviaasch 
Genootschap van Kunsten en 

wer- 

Wetenschappen 
verscheen: „ Brieven_isan en a a n Mr. H. J. van de 
Graaff 1816—1826" [Van de Graaff brieven] in 
3 deelen^dl. Lil 1901 cn 1902). Vervolgcns 
den nog zeer vele bijdragen van zijnc hand gepu- 
bliceerd in „het T. voor Nederlandsch-Indie,,

J „de 
Indische Gids5', „Koloniaal T可dschrift", „de 
Vragen des Tjjds'', „de Economist", „de Nieuwe 
Gids", „Orgaan der Vereeniging ter beoefening 
van de Kr^gswetenschap", „de T日dspiegel", 
„Het Departement's Gravenhage der Maatschap- 
pij van Ni)verheid,,

, „de Militaire Spectator'\ 
,,Tectonia", de Ned. Spectator", ,.T. voor Ge- 
schiedenis -.Land- en Volkenkunde", „Neder- 
landsch-Indie Oud en Nieuw", „Feestbundcl van 
Taal-, Letter-, Geschied- en Aardrijkskundige 
Bijdragen'', „T. van Nijverheid en Land bo uw in 
N. I."; „het Indisch Genootschap", „Maand- 
schrift voor de huiselijke opvoeding en het school- 
wezen in N. I.”, „De Gids", „Bijdragen voor Va- 
derlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde", 
„PubIications de la Societ6 Historiquc ct Arch6- 
ologue dans le Duche de Limbourg", „T. van het 
Kon. Ned. Genootschap voor llunt- en Penning- 
kunde", ,,T. voor het Binnenlaiidsch Bestuur", en 
„MoederJand en Kolonien/； 
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TIJDSCHRIFTEN EN’PERIODIEKEN. Bron- 
nen: Bij de geraadpleegde bronnen zijn alsnog tc 
vermelden: het artikel van H. Prange: ,,De druk- 
pers en hare voortbrengselen,' in den Catalogus 
der afdeeling Nederlancische kolonien van de In- 
ternationale koloniale en uitvoerhandel tentoon- 
stelling te Amsterdam. Leiden, 1883; en het arti- 
kel van W. C. Muller, “T^dschriften en Periodie- 
ken" in den ]en druk van de Encyclopaedic van 
N.-L, van welk artikel de hieronder volgen de op- 
gave feitelijk eene aanvulling is. 
A. TIJDSCHRIFTEN IN NEDERLANDSCH- 

INDIE OPGERICHT. 
Algemeen Landbouwweekblad voor Neder- 

Iandsch-Indi6. Byvoegen: Ter herinneriiig aan het 
25 jarig jubileum van den he er K. A. R. Bosscha 
werd in 1920 (by den 5den jaargang) een afzon- 
derlijk gepagineerd extra-nummer uitgegeven. 
*AIgemeen Militair Weekblad voor Neder- 
Iandsch-Indi6. Opgericht met het doel „te trach- 

ten de grieven der mindcre militairen weg tc ne- 
men, alsmede te werken. in het belang van het le- 
ger", zag van (lit weekblad den Gden April 1917 
ondcr redactie van J. V. den Hoog, het ccrstc 
niimmer het licht. In den aanvang vorschijnend om 
de veerticn dagen, werd de uitgave met num- mer 7 
(29 Juni) een wekelijkschc. 

Blijkens eenc mededecling in het Maandblad 
voor den Eur. onderofficier der Landinacht in Ned.-
Indie van 31 Juli 1919, werd de uitgave van het 
Militair Weekblad gestaakt. 

Bestuur (Het) van de Centrale kas te Batavia aan 
belanghebbenden .................. enz. Met nummer 1 
van den tienden jaargang werd het wenschelijk 
geacht nicer dan tot dusverre ook in den naam 
uitdrukking to geven aan het volksbclang, waar- aan 
het blaadjo is gewijd, en zoo verscheen het den 
15den Januari 1922 onder den titel: Blaadje voor het 
Volkscredietivezen. 

Blaadje voor het Volkscredietwezen. Zie： Be- 
sluur (Het) van de Centrale kas enz. 

Buitenzorgsche (De). Orgaan van de Onderlin- ge 
Verbruiksvereeniging „De Buitenzorgsche”. Met 
het doel om aan het Bestuur gelegenheid te geven 
verschillende mededeelingen aangaande de 
vereeniging aan de leden te kunnen bekendma- ken, 
zoowel als om propaganda te maken voor de 
vereeniging verscheen in September 1920 het eer- 
ste nummer van dit periodiek. Zag gedurende den 
eersten jaargang elke maand een aflevering het 
licht, bij het begin van den tWeeden jaargang 
(Maart 1921), werd de wenschelijkheid ingezien do 
periode van verschijnen een weinig ruimer te 
nemen, en wcl drie maanden. 

Djiwi. Drieinaandelijksch tijdschrift, uitgegeven 
door het Java-Instituut. Blijkens het woord ter 
inleiding door de redactie is het doel, cl at met de 
uitgifte van dit periodiek beoogd wordt, in de eerste 
plaats het bevorderen en verbrciclen van de kennis 
dcr inheemsche cultuur van Java, Madoera en Bali. 
Van dit tijdsclirift, dat van tai van fraaie illustratics 
is voorzien, verscheen onder redactie van Dr. Raden 
Ari。Ifocscin Djajadiningrat, J. Kats en anderen, bij 
G. Koi fl en Co. te Welte^vj'cclen, de eerste 
aflevering in April 192J. ” ~ . 

Holland's East India. Jfijvoegen: Met nummer 12 
van deel 1 (31 Januari J 921) veranderde het 
periodiek in „a bimonthly, illustrated, cornmcr- cial, 
economical and general review". Bij het ccr- ste 
nummer van deel 2 worrit de paginatuur van deel 1 
voortgezet. 

*Indisch Schoolblad (Het) werd in J 853 door het 
Indisch Onder wjjzersgenootschaj) te Batavia 
maandelijks in het licht gegeven en leidde een 
onopgemerkt bestaan tot in 1858, toen het,in par- 
ticuliere handen koniende, ophield orgaan van 
genocmd genootschap te zijn, en onder den naam 
van Indische. Schoolbode aandrong op verbetering 
en uitbreiding van het onderwijs, dat te dien tijdo 
nog veel te wenschen overliet.Het blad mochtzich 
niet in de gunst van de autoriteiten verheugen; vrees 
belette daarom de medewerking van de zij- de der 
rechtstreeks belanghebbenden, en door on- 
verschilligheid ging het na een tvveejarig bestaan te 
niet. 

(H. Prange in de Catalogus der afd. Ned. Kolo-
nien 'van de intern, tentoonstelling te Amsterdam. 
Leiden, 1883). 

Indisch Tijdschrift voor Spoor- en Tramwegwe- 
zen. Bijvoegen； Decide de redactie in het nummer 
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van Septcmbcr 1920 reeds niede, dat de geringo 
niedewerking haar zou nioeten noodzaken de uit- 
gavc van het tijclschrift stop to zetten, met het 
December nummer wordt daaraan gcvolg gege- ven. 
Blijkens cen „bericht aan de Iczcrs" wordt de 
verdere uitgaaf voorloopig gestaakt, tot mecr- dcre 
waarborgen voor gcregelde niedewerking verkregen 
zullen zijn. 

Indische Leven (Het).By voegen:Als herinnering 
aan het bezoek der Ncderl.-Indische Handels- 
cominissie aan Japan in October J920 were! ecn 
extra-numincr (afzonderlijk gepagincerd) uitge- 
geven. 

*Indische Polichinel (De). Een gelllustreerd bind, 
dat van 1880 tot 1882 te Semarang ver- scheen. 
Volgens H. Prange in zijn artikel „De drukpers en 
hare voortbrengselcn" behoordc in 1883 ook dit 
blad, evenals zoo vele in dien tijd opgerichte, weder 
tot de geschiedenis. 

Indische Post (De). Bijvoegen: Den 3den Decem-
ber 1921 verscheen te Bandoeng,, onder hoofdre- 
dactie van J hr. Jan Fcith, hetreerste nummer van dit 
gelllustreerd periodiek, uitgave van de N. V. 
Publiciteit. Blijkens het program ma, waarmede het 
blad begint, wil het o.a. zijn： Voorlichtend en 
gezaghebbend, doch met erkenning van andercr 
mceningen, terwijl het voorts de banden tusschen 
Nederlandsch-Indic en Nederland wil versterken. 

Indische Schoolbode. Zie： Indisch Schoolblad 
(Het). 

Indische Volk (Het). Wcckblad van de afdee- ]ing 
Batavia der Soc. Dem. Arbciderspartij. Op- gericht 
in November 1917, verscheen het tot 14 Juni 1919 
(no. 34 van den 2en jaargang) onder re- dactie van 
het afdeelingsbestuur, waarna het, bc- ginnendc met 
dat nummer, were! voortgezet als weekblad van de 
Sociaal Democratische Partij. 

Jaarbeurs (De). Orga an van do Verceniging 
„Nederlandsch-Indischo Jaarbeurs. Den 2den 
Januari 1922 verscheen, geredigeerd door eenc 
Coinmissic van redactic, to Bandoeng het ccrato 
nummer van dit halfmaandelyksch periodick, dnt ten 
doel liccft de vcrschillendc categoricen van 
bclanghcbbenden op eenvoudigo wijze op de hoogto 
tc houden van bijzonderhcclcn betref- fende het 
jaarbeurswezen in het algcmeen en van het 
Ncdorlandsch-Indische in het bijzondor. 

* Lakschmi. Ecn jaarboekje, waarvan in 1840 te 
Batavia bij Cyfveer en Co. de eerste jaargang in 
klcin kwarto formaat verscheen. I let bevatto bij- 
dragen in proza en poezie, a lie in l)ct Hollandsch, 
ten deele over Indische, ten dcelc over Europee- schc 
onderwerpen, afkomstig van W. L. Ritter, 8. A. 
Buddingh, S. van Deventer Jsz., W. R. van Hoevcll, 
F. Seclig en anonynii. 

Slechts 3 jaurgangen (allo ongeillustrcercl) zijn 
van “Lakschmi'' bekend. De boekjes voor 1841 en 
1842 verschenen bij Cyfveer en Knollaert, evcncens 
te Batavia. 

(Persoonlijko medcdcolingcn van den heer 8. 
Knlff.) 

Maandblad voor den onderofficier der Land- 
macht in Nederlandsch-Indie. Bijvoegen： thans als 
Alaandblad voor den Europeoschcn onderofli- oicr 
der Landmacht in Nedcd.-Indie. 

Maandblad ,,De Oostkusl". Orgaan van de Ver- 
ccniging der Jnlandsche Ambtcnaren ter Oost- kuat 
van Sumatra. Onder redactic van het Bo- stuur der 
Vereeniging verscheen in Juli 1919 hot eerste 
nummer van dit (Maloische) orgaan bij do N. V. 
Sjarikat Ta-panoeli to Medan. Roods met 

het tweede nummer veranderde de ondertitcl in: 
Orgaan van de Vereeniging „Djaksabond,* ter 
Oostkust van Sumatra. 

Militair Tijdschrift. Na de zinsnede: In 1920 
verscheen, onder redactic van J. C. Pabst, .... 
bijvoegen: de 51e jaargang. Met het eindigen van 
(lien jaargang staakte de uitgever G. Kolff en Co. de 
uitgave. Het Bcstuur tier Vereeniging meende 
daarop —ten einde het leven van het „traditionee- le 
stukje Indische Lcger" voor afsnijden te behoe- den 
— te moeten ingrijpen, en nam zelve de uit- gavc ter 
hand. Onder den titcl: Indisch Mililair Tijdschrift, 
maandelijkschc uitgave van de Indische 
Krijgskundige Vereeniging, zag, met D. Boeye als 
onafhankelijk redacteur, de 52e jaar- gang, waarby 
met iedere aflevering een nieuwe j)aginatuur begint, 
bij Visser en Co. te Bandoeng het hcht. 

Militaire Courant. Zie: Tijdschrift voor het Ned.- 
Indische Leger. 

Motor-Tractie. Technisch tijdschrift voor auto- 
mobicl, motorrijwiel, luchtvaart.Een gelllustreerd 
periodiek, dat, onder redactie van Ir. F. L. H. 
Dessauvagie, den 15den van elke maand (voor het 
eerst 15 October 1921) bij de N. V. Boekhan- del 
Visser en Co. te Bandoeng verschijnt. 

Mijningenieur (De). Orgaan van de Vereeniging 
van Ingenieurs bij，s Lands Mijndiensten. Gewijd 
aan inijnbouw en Geologie. 

Tencinde denmijnbouwen hetgeologisch onder- 
zoek in Nederland cn Kolonien in den meest uit- 
gebreiden zin te bevorderen, zag in Juni 1920 bij de 
drukkerij ,,'t Kasteel van Aemstel" te Welte- vreden 
het eerste nummer van dit tijdschrift, on- der redactic 
van Ir. A. Chr. D. Bothe het licht. De afleveringen 
van den eersten jaargang zijn alle 
afzonderlijkgepagineerd.Bij dent weeden jaargang 
loopt de pagineering der afleveringen door. 

Nederlandsch-Indiseh Rubbertijdschrift. Het slot 
te lezen als volgt: ................ tweemaal *s maands 
uitkomond tijdschrift, dat sedert 1 Maart 1919 tevens 
orgaan is van de Ned. Ind. Verceniging voor den 
rubbcrhandel, en dat met ingang van 15 Februari 
1921 in een Naamlooze Vennoot- schap is omgezet. 

Nederlandseh-Indische Codperatie-gids. Orgaan 
van den Nederlandsch-lndischen Cooperatie-bond. 
Don 15cn December 1920 verscheen te Wcltevreden 
bij de N. V. Indonesische drukkerij het eerste 
nummer van dit pcriodiek, onder redactie van den 
Bondsraad van den N. I. C. B. al- daar. De 
vcrwachting, in dat nummer uitgespro- ken, dat in 
1921 geregeld maandelijks een blad het licht zal 
zien, were! nict verwezenlijkt — al- thans do tweedo 
aflovering verscheen eerst den 15en Februari van dat 
jaar. 

Ned. Ind. Muzenalmanak. Zio Wamasarie. 
Ned. Ind. Volksalmanak. Zie: Wamasarie. 
Orgaan van den Bond van Pandhuispersoneel in 

Ned.-Indi@. In hot jaar zyner oprichting (1913) gaf 
doze bond de eorstc aflovering uit van hot, oni de 
veertien dagen verschijncncl orgaan, welke af- 
levering, onder redactie van het hoofdbestuur, in 
courantvorm te Soerab.aja.het licht zag. In 1916 trad 
als rcdacteur op de heer E. Jansen; in 1917 . word do 
courantvorm gewijzigcl in octavo en de uitgavo in 
eene maandelijksche, in. welkon vorm het nog 
verschijnt, thans to Jogjakarta. 

Orgaan van den Ned.-Indischen Apothekers Ad- 
sistenten Bond. Bijvoegen: Nadat in October 1921 
nummor 12 van den zesden jaargang was versche- 



40 TIJDSCHRIFTEN EN PER1ODIEKEN. 

nen, wcrd de uitgavc gestankt. De Pharmaceuti- 
schc Bond, orgaan van den Bond van geemploy- 
eerden bij de Pharmaceutischc bedrijven in Ne- 
dcrlandschJndie, waarvan in November 1921 l)et 
eerste nummcr verscheen, onder redactie van het 
dagelijksch bestuur, is als cen voortzetting te 
beschouwen van ccrstgenoemd orgaan. 

Orgaan der N.-I. Onderluitenants-Vereeniging. 
Nadat in December 1918 van dit orgaan een proef- 
nummer was verschenen, zag in Januari 1919 bij de 
N.V. Visser en Co.te Bandoeng het eerste num- 
mer, onder redactie van het Hoofdbestuur het licht. 
ledere aflevering van dit maandelyks ver- schijnend 
tijdschrift is afzonderlijk gepagineerd. 

Orgaan van de Vereeniging van Spoor- en 
Tramweg-Personeel inNederIandsch-Indi§.£fe/ slot 
te lezen a 姑 volgl: .... om in een twee ma al 's 
maands verschijnend orgaan te worden omgezet 
onder den titel: De VoUMrding, Orgaan.... enz. 
Onder dien naam verscheen het, geredigeerd door 
P. Bergsma, geregeld tot 23 October 1920 (no. 
9/10), in welk nummer wordt aangekondigd dat de 
regelmatige verschijning niet meer kan verze- kerd 
worden, omdat men noodgedwongen naar een 
andere drukkerij moet uitzien. Aan de druk- kerij-
moeilijkheden werd intusschen tegemoetge- 
konien, zoodat deVolharding in Februaril921 we- 
der verscheen, thans bij de drukkerij Sinar Dja- wa 
te Semarang. leder nummeris afzonderlijk ge-
pagineerd. 

Pharmaceutische Bond (De). Zie： Orgaan van 
den Ned-.-Indischen Apothekers Adsislenten Bond. 

Post- en Telegraafgids voor Nederlandsch-Ind祯. 
Met toestemming van Zijne Excellentie den Gou- 
verneur-Generaal van Nederlandsch-Indie uitge- 
geven onder medewerking van de Afdeeling„Post- 
en Telegraafdienst,> van het Departement der Bur- 
gerlijke Open ba re Werken. Batavia, G. Kolff en 
Co. Slechts twee uitgaven zijn bekend, n.l. van 1883 
en 1884. 

Van dezen gids zou geen melding geinaakt zijn, 
ware het niet dat in de uitgaaf van 1883 cen 
overzicht voorkomt van de ontwikkelingsgeschie- 
denis zoowel van den post- als van den telegraaf- 
dienst inNederl-Indie van de hand van den toen- 
maligen hoofdinspecteur, chef van den dienst G. W. 
ten Brummeler. 

In 1897 verscheen te Batavia de ] e jaargang van 
den Post- en Telegraafgids voor Nederlandsch- 
Indie, welke gids kan beschouwd worden als een 
voortzetting van eerstgenoemde., 

Revue (De). Een algemeen, gelllustreerd week- 
blad, waarvan, onder redactie van G. M. Hekkel- 
man, het eerste nummer den 18den December 1920 
te Weltevreden verscheen. Uitgeefster de N. V. 
Drukkerij De Unie. 

*Schoolblad voor Nederlandsch-Indig (Het). In 
1875, nadat de uitgave van de Indische Schoolbo- 
de (zie aldaar) moest worden stopgezet, word nog- 
maals eene poging beproefd om een orgaan van het 
onderwijs in het leven te roepen: het School- blad 
voor Nederlandsch-Indie, doch ook dit bleek geen 
levensvatbaarheid te bezitten. 

(H, Prange in den Catalogus der afd. Ned. Ko- 
.lonien van de intern, tentoonstelling te Amsterdam. 
Leiden, J 883). 

Soclaal leven. Bijvoegen: Aanvangende met den 
3den jaargang (16 Januari 1922) verschijnt het blad 
tweemaal per maand ondor den titel: Sociaal Leven 
en Streven. Orgaan van den cen- tralen Raad der 
Nederlandsch>Indische Katho- 

liekc Socialo Bondcn, onder hoofdredaktio van J. J. 
A. do Groot to Bandoeng. 

Spoorbond (De). Orgaan van den Bond van het 
Europeesch personeel bij de Spoor-cn Tramwe- gen 
in Ned.-Indie. Uitgcgcven bij de N. V. Jahn's 
drukkerij tc Malang, verscheen in Juni 1920 onder 
redactie van J. I. do Rochemont het eerste nummer 
van dit maandclijksch pcriodick, waarvan iedere 
aflevering afzonderlijk is gepagineerd. 

Taak (De). Het slot te lezen als volgt: ... .Met dit 
nummer, tevens,,Indische Stem men" no. 39, begint 
eene nieuwe pagineering. Het nuinmer van 24 
December 1920 verscheen met een afzonderlijk 
gepagineerde bijlagc, bevattende een vertaling door 
H. E. Steinmetz van: Labour and the new social 
order. De 5e jaargang ((5 Augustus 1921) begint als 
no. 209; de pagineering sluit aan bij het laatste 
nummer van den vorigen jaargang. 

Vrije Woord (Het). Bijvoegen： Beginnende met 
het nummer van 1 Juni 1920 verschijnt „Het Vrije 
Woord" als Orgaan van de Partij der Kom- munisten 
in Indie (Perserikatan Kommunist di India). Na 
nummer 1 van den Gen jaargang verschijnt het 
orgaan vrij ongeregeld. 

*Warnasarie. Het slot te lezen als volgt: . De 
uitgave were! daarna gestaakt, en het jaarboekje 
vervangen door den Ned.-Ind. Muzcnidmaiwk, die 
het niet verdcr bracht dan tot den eersten jaargang, 
cvenals zijn opvolger, de Ned.-Ind. Volksalmanak, 
die mede slechts 66nmaal verscheen. Behalve 
letterkundige, bevatte Warnasa- rie ook bijdragen 
van land- en volkenkundigen aard, met betrekking 
tot Incliii. 

Zweep (De). Eon wreed wcekblad. Het grootate 
weekblad van den Orient. Onder hoofdrcdactie van 
Jan Karwats (pseudoniom van D. W. Berretty) 
verscheen den 2don Januari 1922 to Weltevreden het 
cersto nummer van dit geillus- treerd periodiek. Als 
Hoofdredactie, directio cn administratio wordt het 
persbureau ,, Aneta" to Weltevreden genoernd. 
B. TIJDSCHRIFTEN ,IN NEDERLAND OP- 
GERIGHT, WELKE UITSLUITEND AAN 
JNDI1S ZIJN GEWJJD. 

*Bandera Wolanda. Bijvoegen： De uitgavo is 
HC- dert gestaakt. 

Berichten van het Inlichtingsbureau voor den 
Indischen Dienst van het Minlsterle van KoIonWn. 
Een blaadjc, dat voorloopig 66ns in do drie inaan- 
den wordt uitgegeven, met het doel meer regehna- 
tig voorlichting to geven aan hen, die eon werk- 
kring wenschon te zoeken in Ncd.-Oost-fndischen 
Lundsdienst. Hot eerste nummer zag in October 
1920 het licht. 

Indische Gids (De). Het slot te lezen als volgt： 
....Hoofdredacteur E. A. A. van Heckcren. To 
beginnen met den 44en jaargang (Januari 1922) 
wordt de maandelijksclio bibliographic voor Oost- 
en West-Indie niet meer voortgezet. Voor oen 
overzicht van den inhoud, zio het: 

Alphabetisch Register, op de (elk uit 2 deelen 
bestaando) jaargangen J879 t/m J 903, beworkt door 
J. E. de Meyier, en in 1904 bij do Bussy veraehenen. 

Nieuw India. Orgaan van het Comit6 „Niouw 
Indi©". Den 6den October 1921 opgoricht met het 
doel: „do voorlichting van hot Ncdorlandscho volk 
en de Nederlandsche volksvertegenwoordi- ging 
telkons wanneer daartoo aanleiding beataat, ter 
bevordoring van eene snelle ontwikkeling van 
Nederl.-Indie in democratise he richting", gaf dit 
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Comite in Januari 1922 het ccrsto numincr uit van 
eon orgaan, cl at als bijlago van het tijdschrift Vrije 
A rbeid (zic aldaar) vorscheon, doch ook tevens 
afzonderlijk vcrkrijgbaar werd gostcld. Druk en 
uitgever zijn als dio van laatstgonoemd periodick: 
als adres voor de rcdactio wordt ge- noemd Mr. Chr. 
P. van Wijngaarden to ,s Graven h age. 

Orgaan van de Indische Club. Opgericht met het 
doel een band te vormen tusschen „hen, die in het 
verre Insulinde hun jeugd hebben doorgebracht," en 
tusschen „hen, die Indisch voelen en denken、'， 
zag den len April 1921 bij W. D. Meincma te Delft, 
onder hoofdredactie van Th. K. L. van Dort lict 
eerste numiner van dit, den len van el- ke maand 
verschijnend poriodiek, het licht. 

*Pintoe-Perniagaan. Bijvoegen： De uitgavc is 
sedert gcataakt. 

Technisch tijdschrift voor Nederland en Ned.- 
Indie. Dit tijdschrift is eene voortzetting van het, 
slechts 66n jaar bestaan hebbend Technisch lijd- 
sclirift voor Ned.-Indie (zie aldaar), on van het, bij 
de firma A. Oosthoek te Utrecht verschijnend 
Technisch tijdschrijt. Na de samenvoeging dier 
beide periodieken verschijnt het bij de Maat- 
schappij tot exploitatie van technische uitgaven te 's-
Gravenhage, onder redactie-van A. Vosinaer. 

*Technisch tijdschrift voor Ned.-Indie. Bijvoc- 
gen: In dozen vorm blecf het tijdschrift slechts 66n 
jaar bestaan. Het word voortgezet onder den titel: 
Technisch, tijdschrijt voor Nederland en Ned.-Indie. 
(zie aldaar). 
C. PERIODIEKEN, DIE VAN TIJD TOT TLJD 
BIJDRAGEN OVER KOLONIALE ONDER WE 
RPEN BEVATTEN. 

Algemeen letterlievend maandschrift. Zie： Am- 
sterdamsch letlerlieve.nd maandschrift. 

*Algemeene Konst- en Letterbode voor meer- en 
min-geoefenden. Den 4dcn Juli 1788 tc Haarlem bij 
A. Loosjes verschenen, werd de uitgavc met den 
73en jaargang, den 4dcn Janunri 1862 gestaakt. De 
Letterbode verscheen steeds bij A. (later bij de 
Erven)Loosjes, cn stond by het einde van zijn 
bestaan onder hoofdredactie van Dr. L. J. V. 
Janssen. Hcrhaaldolijk werden bcoordcclin- gen van 
kolonialc geschriften opgcnomcn. 

*Amsterdamsch letterlievend Maandschrift. 
Eene verzamoling van bockbeoordeelingon en 
incngelwerk voor allerlci klasscn van lezers. Verse 
h een tc Amsterdam bij A. Vink van 1817 tot 1821 
en werd voortgezet onder den titcl: Alge- meen 
letterlievend maandachrift, waarvan in 1851 to 
Utrecht bij J. G. van Terveen cn Zn. het laaUte 
numiner het licht zag. 

Het nuiuiHischrift bovatto lai van beoordeedin- 
gen vim boekwerken, die koloniale onderwerpen 
bchandclden. 

Hout. VVeekblad voor huuthandcl en houtbe- 
werking, waarin opgcnomcn ,Jlel Houtbedryf", 
orgaan van den Nederlandschen Houtbond, do Ned. 
Ver. van werkgevers in het Kuipors- en 
KiHtemnakorsbedrijf on do Nedorl. Voreeniging 
van fabrikanten van timinerwerken. Onder dozen 
titcl vcruchynt thans te ,s-Gravenhage do 2o jaar- 
gang van cen periodiek, waarin af en toe zeor be- 
lungryko artikolcn voorkoinen over houtsoorton, 
enz. in de Nederlandachc kolonien. 

*Loods (De). Politiek-economisch-literair weck- 
blad. Orgaan van den Economischen Bond. Don 
28on Maart 1918 zag onder hoofdredactie van Mr. 
Aug. Mcsritz bij H. D. Tjcenk Willink en Zn. te 

Haarlem het eerste nummcr het licht van dit pc- 
riodick, waarvan do meesto afleveringcn gclllus- 
treerd zijn, on waarin van tijd tot tijd zeer be- 
langrijko artikelen verschencn, betrekking heb- 
bendo op Nederlandsch-Indic of op Indische toe- 
standon. Met numiner 24 van den 4den jaargang (1 
September 1921) werd de uitgavc van het weekblad, 
dat sedert 15 Juli 1920 onder redactie stond van mr. 
Joh. J. Bclinfante, gestaakt. 

Als cen voortzetting van „de Loods" is te be- 
schouwen „De Vrijheid'' (zie aldaar). 

*Nederlandsch zeewezen (Het). Bijvoegent Na 
het eindigon van den 20cn jaargang (1921) werd het 
tijdschrift veranderd in： Ons Element, geillus- 
treerd weekblad voor zeowezen en watersport, 
waarin tevens de 3e jaargang van „Ons Element1* 
word opgonomen. Het werd officieel orgaan van de 
Verceniging Het Nederlandsche Zeewezen, der 
Verbondcn Zeilvereenigingcn en van het Comite 
voor Wherry-wedstrijden en verschijnt, onder 
hoofdredactie van A. L. E. Rambonnet, te /Am-
sterdam bij Van Munster's Uitgevers Maatschap- Pij
・ 

Neerlandia. Orgaan van het Algemeen Neder-
landsch Verboncl. Een maandblad, waarvan thans 
bij do N. V. Geuze & Cos. Drukkerij te Dordrecht, 
de 26e jaargang het licht ziet. Neerlandia bovat 
gorcgeld zeer be'angrijko bijdragen over Nederl.- 
Indie. 

*Nieuwe Recensent( De). Tijdschrift voor weten- 
schap cn smaak. Onder medewerking van een aantal 
Vadcrianclache geleerden en letterkundi- gen. Een 
pcriodiok, dat van 1858 tot 1861 te Amsterdam bij 
J. en J. Mannoury verscheen, en waarin herhaalde 
malcn bijdragen over onderwer- pon van kolonialen 
aard verschenen. 

Als voorgangers van dit periodiek zijn te be- 
schouwcn: „De Reccnsenl, ook der recensenteii>,. 
Amsterdam bij J. v. d. Hey, 1805—1850, en „De 
Recensent1', Algemeen letterlievend maandschrift. 
Amsterdam, by J. v, d. Hey, 1851—1857. 

Ons Element. Zic： Nederlandsche Zeewezen 
(Het). 

Pioneer (The). Bijvoegen: Nadat in September 
1920 numiner 12 hot licht had ge?;ien, verscheon 
num mor 13 eerst in Juli van het volg» ndo jaar. 

Recensent (De). Zie: Nieuwe Recensent (De). 
*VaderIandsche Letter Oefeningen, behelzendc 

oordcelkundigc berigten van de werken der bestc 
schrijvcron, nauwkeurige gedagten over vorschei- 
deno ondorwerpen; benovons vrijmoedige aan- 
morkingen over Ncderduitschc werken cn schrif- 
ton, die dagclijks in ons Vadorland uitkomcn. On- 
dcr dezen titel verscheen in 1761 bij A. van tier Kroo 
te Amsterdam hot eersto deel van cen geil- lustrcord 
periodiek, waarin van tijd tot tyd by- dragen over 
onderworpon, de Nederlandsche ko- lonicn 
betroiTende, voorkoinen. Bij don 116on jaargang 
(1876) werd do uitgavc van de Lottoroefeningen - 
wolkc toon onder redactio van Dr. J. W. Bok tc 
Leiden bij P. van Santen verschenen -gestaakt. 

Vrije Arbeid. Maandblad gowijd a an de vraag- 
stukken van den dag. Onder redactie van Dr. R. do 
Waard on Mr. S. K. de Waard verscheen in Maart 
1921 to Rotterdam (Directour-uitgevor B. Knol) het 
oorste nunnnor van dit periodiek, cen voortzetting 
van hot tijdsclirift Vryc Arbeid, Maandblad voor 
Kunst, Wctenschap en Handel, waarvan iu Juli 1919 
do uitgave,.ten gevolge van don druk dor tijden, 
werd atop gozet. Torwijl vroe- 
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ger bijna uitsluitend Nedcrlandsche bclangcn 
werden besprokcn, wordt thans onk aan Tndic 
(Oost- en West-) ruime aandacht gewijd. Het 
tweede numiner van het tijdschrift — April 1921 
■—verschijnt dan ook met den ondcrtite): Ma and- 
blad voor Nederland en Indie. Sommige aficverin- 
gen zijn van illustraties voorzien. 

Vrijheid (De). Algemeen Nederlandsch Wcek- 
blad. Orgaan van den Vrijheidsbond. Den 7den 
September 1921 verscheen bij de N. V. Drukkcrij 
en Uitgevers Maatschappij de Vlijt te Arnhem het 
eerste nummer van dit, onder journaiistieke leiding 
van Mr. J. J. van Bolhuis staande, geil- lustreerdc 
blad, dat te beschouwen is als een voortzetting van 
het orgaan „de Loads'' (zie al- daar). Het bevat zeer 
belangrijke bijdragen over Nederlandsch-Indie. 

*Water. Het slot te lezen als volgt: .... Het eer- 
stc nummer van dit periodiek zag in Juli 1917 te 's-
Gravenhagc het licht. Ten gevolgc van de zeer 
nauwe verwantschap, welke bestaat tusschen de 
watervoorziening en het gasbedrijf, werd met 
nummer 1 van den 6den jaargang (6 Januari 1922) 
het tijdschriftWater'* uitgebreid tot „ Water en Gas'
，; tegelijkertijd werd het blad van maandblad in 
een veertiendaagsch periodiek ver- anderd onder 
den vollcdigen titel: Water en Gas. Veertiendaagsch 
tydschrift voor watervoorzie- ning, gasindustrie, 
sanitair-techniek en rioleering, tevens orgaan van de 
verceniging voor waterlei- dingsbelangen in 
Nederland. 

Water en Gas. Zie: Water. 
Zeitschrift fur Ethnologie. Organ der Berliner 

Gesellschaft fiir Anthropologic, Ethnologie und 
Urgesehichte. Een fraai geillustrecrd tijdsehrift, 
waarvan bij Behrend & Co. te Bcrlijn thans de 52e 
jaargang het licht ziet, en dat van tijd tot tijd zeer 
belangrijke artikelen over ethnologie betref- fende 
Nederlandsch-Indie bevat. 
D. ZENDINGSTIJDSCHRIFTEN, ZOOWEL IN 
NEDERLAND ALS IN NEDERL.- INDIE 
OPGERICHT. 

Java-Cent (De). Zendingsblaadje uitgegeven 
door het Java-Comite te Amsterdam. Een maand- 
blaadje, dat zeer veel byzonderheden op eth- 
nografisch gebied bevat. 

Lichtstralen op den akker der wereld. Het slot te 
lezen als volgt: .................... en verschillende bij 
dragen bevat in verband met de zending, ook in 
Ned.-Indie. In het tijdschrift, dat thans vanwegc den 
Zendingsstudicraad wordt uitgegeven door do 
drukkerij van de stichting Hoenderloo, zal te bc- 
ginnen met den 28en jaargang (] 922) af en toe het 
week der inwendige zending behandeld worden. 

Lunteren. In September 1921 versehcen te 
Utrecht het eerste nummer van dit blad—eene 
driemaandelijksclie uitgave van den Zendings- 
studieraad — dat, onder voorloopige rcdactie van 
Ds. J. Kriigcr, Ds. J. J. Stam en S. A. van 
Hoogstraten, nader wil bevestigen het contact met 
Indie gelegd op de Zendingsconferen- ties, welke 
vanwege den Studio-Raad te Lun- tergn.-worden 
gehouden. 

Maandblad der Samenwerkende Zendingscor- 
poraties. Bijvoegen: Beginnende met den 4den 
jaargang (1921) wordt de titel opnieuw veran- derd, 
thans in： Nederlandsch Zendingsblad. 

Nederlandsch Zendingsblad. Zie： 
Maandbladder samenwerkende 
Zendingscorporalies. 

Nederlandsch Zendingsjaarboekje. Zie Neder- 
l/indscJie Zendings-Alrnanak. 

Nederlandsche Zendings-Almanak. Het slot te 
lezen als volgt:  ...........  ...  waarna de uitgave tijde- 
lijk werd gestaakt tot 1922. Thans gaat een nieuwe 
druk ter perse, welko bevatten zal eon statistisch 
overzicht van de Protcstantschc Zending en. de R.K. 
Missie in Oost- en West-Indic, benovons cen 
jaaroverzidit over den zen- dingsarbeid en cen 
alphabetischc lijst van zen- dingsarbeiders. 

Onze Missien in Oost- en West-Indie. Bijvoegent 
Te beginnen met het le nuimner van den 5den 
jaargang (15 Augustus 1921) verschijnt het orgaan 
om de twee niaanden als Koloniaal Missie- 
Tjjdschrift van de Indische Missie-Vereeniging. 

Timor-Bode (De). Tusschen: „Uitgave van de 
Commissie voor de Timor-Zending" en „onder re- 
dactie van''.... enz. bijvoegen： Oorspronkelijk een 
bijvoegsel van het kerkbriefje voor de Pro- 
testantsche Gemeente to Buitenzprg c. a., werd het 
met nummer 3 een afzonderlijk verschijnend orgaan. 

Zendingsblad voor de Classis Rotterdam der Ned. 
Herv. Kerk ten behoeve van de Zendingsposten 
Boeli en Weda, Kasigoentjoe en Roe m bi a. Uitgave 
van de Classicale Com- missic voor de Kerkelijke 
Zending. Een maan- dclijks bij D. van Sijn & Zonen 
te Rotterdam verschijnend periodiek, onder redactie 
van Ds. G. H. Wagenaar. Den len Mei 1916 zag het 
eerste nummer het licht. 

Zendingsblad (Ons). Van dit onder redactie van 
Jvr. H. B. de la Bassecour Caan staande, maandelijks 
verschynend zendingstijdschrift voor de jeugd zou 
bier geen melding zijn ge- maakt, ware het niet dat 
het periodiekje, dat uitgegeven wordt vanwege den 
Zendingsstudie- Raad door de drukkery Stiehting 
„TIoenderloo,* to Hoendcrloo, gcregcld 
ethnographische en gco- grapbische gegevens bevat 
die, in populaircn vorm gegoten, er veel toe 
bijdragen de kennis omtrent de Nederlandsche 
kolonien bij het op- komend geslacht to vergrooten. 
Het blaadjo, dat van goede illustraties is voorzien, 
belecft thans reeds zijn twaalfdo levensjaar. 

Maart 1922. M. C. M. 
OUDHEDEN (Hindoetijd). Tampaksiring. I)<)rp 

in het district Oeboed der oiiderafcl. Bangli op Bali, 
bekend doordat er zich het oudste monument van 
Bali bevindt. Aan de steile oevers van de PakeriHan 
zijn, tegenover clkundcr cn door de rivier 
gcscheidcn, respectiovelijk vijf en vicr grootc nissen 
in den rotswand uitge- houwen, ieder bevattendc een 
volledigc tern- pel-facade. Onder elk dier'teinpels 
verborg ecn. gleuf een lijkurn van het gcbruikelijkc 
in negen vakken verdeeldc model, en bo ven den 
ingang gaf een korte inscriptie aan, wie er was 
bijgezet. Slechts 66n der opschriften is geheel 
gespaard ge- blcven en blijkt tc 】uiden: „de vorst, 
bijgezet te Djaloe''. Twee andere, gcdeeJldijk 
Icesbaar, zijn aan jjrinsen uit ‘8 konings omgeving 
gewijd. in een tiende nis, op eerbiedigen afstand 
gelegen, is de rijksbestierdcr bijgtszct. Naast de 
recks van vijf nissen is, evenecns uit de levendc rots, 
een geheel klooster uitgehakt, waarin duidelijk de 
ceilen der monniken en hun gemeenBchappelijkc 
vergader- zaal te herkennen zijn. 

De beteekenis van het gcheele complex is 
hoogstwaarschijnlijk een koninklijke bijzetplaats, 
met het klooster voor de geestelijken, die aan de 
graven de noodige ceremonien moesten verrich- 
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ten. Blijkens de gcbruikte schriftsoort dateert deze 
stichting uil de elfdc of twaalfde ceuw, tcr- wijl zij 
kunsthistorisch van bijzonder bclang is, dooixlat de 
tcmpclfa^ades cen dakvorm vertoo- nen, die juist 
tusschen den Midden-Javaansehen en den Oost-
Javaanschen instaat en cen op Java verloren geganen 
schakcl tusschen die beide perio- cles voor ons 
hebben bewaard. 

Lileralnur. Krom in Bijdr. Kon. Inst. 7G (1920), 
bl. 483—485, en Damstc in Oudheidk. Verslag, 2de 
kwartaal 1921, bl. GO— 

ENGELBRECHT, (Mr. WIM^EM 
ANTHONIE). Op 10 Februari 1839 te Batavia 
geboren, studeer- de aan de Leidsche h 
oogeschooTe n we rd op 14 Januari 18G2 tot doctor 
in de beide rechten be- vorderd, na verdediging van 
het proefschrift„Art. 2 Regeeringsreglement van N.-
I.,in verband met art. 17 R.R. en de Nederlandsche 
wetgeving op het Nederlanderschap". In hetzelfde 
jaar tot O.-I. ambtenaar eerste klasse aangesteld, 
doorliep hij achtereenvolgens de verschillende 
rangen der rechterlijke macht, was hij o.a. in 1865 
auditeur- militair bij den krijgsraad voor de Z.O. afd. 
van Borneo. Als president van den raad van justitie 
te Scinarang deed hij zich als scherpzinnig jurist 
kennen. Tot's Hofs vice-presidium geroepen,ver- 
wisselde by in 1891 dat ambt met het Directeur- 
schap van Justitie en maakte sedert 1893 deel uit van 
den Raad van N.-I. In dit hooge college was hij tot 
1897 werkzaam, in welk jaar hij op verzoek eervol 
uit ‘8 lands dienst werd ontslagen. Daarna vestigde 
hij zich te's Gravenhage, alwaar hij tot zijn dood (28 
Oct. 1921) woonde. 

Als Dir. v. Just, ontwierp hij in 1892 cene om- 
vangrijke herziening van het Rcgl. op de rechtcr- 
lijke organiaatie cn van het Inlandsch Reglc- ment, 
die beoogde de rechtspraak beter aan hare 
bestemming te docn beantwoorden. Bij eene in- 
terpellatic in do Twee do Kamer der St. Gen. had de 
bekendc rechtsgeleerdc Mr. J. A. Levy scherpe 
critiek uitgeoefend op Hofs rechtsprnak in bur- 
gerlijke zaken. Deze bespreking van vcrschillcn- de 
arresten had aanleiding gegeven om van Re- 
geeringswege de vraag ondcr de oogen te zicn of de 
sttincnstelling van het oppcrrechtelijk college wel 
beantwoordde aan de cischen, die daaraan kon- den 
cn moesten worden gesteld. De hecr E. wees er oj), 
dat de revisic van vonnissen der inlandschc 
rcchlbanken Jangzamcrhaiul hoofdtaak van het Hof 
was geworden, dat die tank ontwijfelbaar steeds in 
onivang zou tocnemcn cn in tocncmcn- de mate 
nadeeligen invloed zou uitoefenen, gelijk zij reeds 
uitgeoefend had, op zijno samenstclling. Vroor die 
revisicrcchtspruak werden gecne hooge eischen van 
juridische bekwaamheid gesteld, tcrwijl met lie! 
o(»g op de verliouding van drio z.g. strafkamers tot 
civielrechtelijkc, veclal het beginscl word 
gehukligd, dat de incerderheid der raadshceren 
mocht bestaan uit criminulistcn, welko ccliter op 
burgerrechtclijk gebied vrecm- (Iclingen wa ren 11 
et klcine kader der recht. anib- teiiaron in N.-I. 
maakte het bezwaarlijk zoovole raadshceren te 
Icvcren als de bestaande organi- satie mcdcbracht. 
Overbrenging dor revisio van het Hof bij de radon 
van juatitio op Java was daaroin eon gebiedende 
eisch. Daaraan knoopte de heer E. vast de 
uitbreiding der rcchtsmacht van do 
residentiogerechten in burgcrlijke en strafzaken, 
afschaffing der rochtbanken van omgang enz. Ecne 
aanzienlijko verhooging dor traktonienten van 
raadsheeren, presidenten van 

raden van justitie en anderc rechterlijke ambte- naren 
wer<l voorgcsteld, welke mogelijk zou ge- maakt 
worden door de bclangrijke emolumenten der griffiers 
van de raden v. j. voornl. voor de overschrij ving van 
onroerende goederen en het verlijden van 
hypotheckakten versehuldigd, ten bate van den Lande 
te brengen. 

Dit ontwcrp-Engelbrecht heeft in hoofdzaak gclcicl 
tot de omvangrijke reorganisatic van het rechtswezen 
van N.-I. door Minister Cremer bij de Staten-Gencraal 
ingediend cn in 1900 tot wet ver- heven. 

De naam des heeren Engelbrecht is ook ver- bonden 
aan de bczorging van eene uitgave van de Ned.-Ind. 
wetboeken (1890), die door nauwkeu- righeid cn 
bruikbaarheid uitmuntte en vele her- drukken. belcefde. 
De editie-Engelbrecht is nog steeds het wetboek, dat 
gemeenlyk geraadpleegd .. wordt. 

ADOPTIE. Bij ordonnantie (Ind. Stb. T917 no. 129, 
gewijzigd bij Ind. Stb. 1918 no, 356) is de 
privaatrechtelijke toestand gercgeld van do Chi- neezen 
op Java en IMadoera, Sumatra's Oost- cn Westkust, 
Tapanoeli, Menado, Celebes en Onderhoorigheden, 
Amboina, Ternate en Timor en in hoofdzaak het 
Burgerlijk Wetboek en het Wetb. van Kooph. op hen 
toepasselijk verklaard. Hare inwerkingtreding is 
vastgesteld op 1 Mei 1919 (Ind. Stb. no. 84). Sedert 
dien is in het Staatsblad van 1921 no. 78 openbaar 
gemaakt cen Kon. Bcsluit, welke de mogelijk- heid 
opent om de werkingssfeer van evenge- melde regeling 
en de invoering van den Burgerlij- ken stand uit te 
breiden tot allo Chineezen in de overige gewesten. Een 
ordonnantie, welke die uitbreiding claadwerkelijk 
maakt, kan in afzien- baren tijd worden vorwacht. Do 
overige Vreeaide Oosterlingen blijven onderworpen 
aan Ind. Stb. 1855 no. 79, hetwelk slechts ecn gedeel- 
telijke toepassclijkverklaring van het voor Euro- 
peanen goldende civiel recht uitspreekt. 

De op het Burg. Wetb. voox* Chineezen ge- maakto 
uitzonderingen houden verband met de instclling van 
een afzonderlijken Burg. Stand voor Chineezen (Ind. 
Stb. 1917 no. 130) en met de bo- doeling om in de 
bepalingen betreffendo aangiften en afkondigingen van 
het huwelijk en het sluiten daarvan eenigo 
vereenvoudiging aan to brengon. In de artt. 5 t/ni 15 der 
ord. (Ind. Stb. 1917 no. 129) is ccno aanvulling van het 
burg, rocht vastgesteld, welke het instituut der adoptie, 
tot dusver bchecrscht door de rcsolutie van 9 Mei 1769, 
wel is 5vaar bestendigt, maar hot slcchts toclaat 
wanneer inoet wonlon voorzion in de voort- zetting 
cener familie, die anders zou uitsterven. Indien een 
Chinees uit zijn huwelijk geon zoon heeft als 
geslachtsvoortzctter, kan hij zulk ecn voortzetter bij 
notarieolo akto adoptoeren. Van die adoptio moet de 
notaris binnen 24 uren aan do weeskamer konnis goven 
met opgavo van namen cn leoftijd van den 
geadopteerdo (adop- tivus) en (liens werkolijko ouders 
cn van do namen van de adoptanten. Sterft do huisvador 
alvorens hij ecn zoon heeft gekregen, dan kan zijno 
wcduwo nog op dezelfde wijze adopteeren (posthumc 
adoptie). Vrouwen mogen niet ge- adoptccrd worden; 
zoodanige adoptie zou van rochtawege nictig zijn 
ovonals die nietigheid van zelvo (d.i. zonder 
uitdrukkelijke nietigverklaring door den rochter) 
intreodt, wannoer by andero akte dan cone notarieelo 
zou zijn goadopteerd. 
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Die uitdrukkelijke nictig- of ongeldigverklaring der 
adoptie is intusschen in vcrschilleridc anderc 
gevallen noodig (art. 15 lid 3). Gcvolg van de 
adoptie is dat de gcadoptecrde in alle opzichten 
wordt zoon van den adoptant. en dat bij diens leven 
geen tweede adoptie kan plaats hebben. Is de 
adoptant gehuwd, dan dient hij gcza menlijk met 
zijne vrouw de adoptie te bewcrkstelligen ； is het 
huwelijk ontbonden, dan adopteert de man alleen. 
Posthume adoptie kan door de weduwe slechts 
plaats hebben als de man geen eigen of 
adoptiefzonen nalaat. Intusschen kan de man die 
soort adoptie in de toekomst onmogelrjk maken 
door in zijn testament uitdrukkelijk te bepalen dat 
hij haar niet wil. Geschiedt zij toch, dan kan de 
nietigverklaring in rechten worden gevorderd. De 
posthume adoptie is eigenlijk aan geen termijn 
gebonden, inaar wordt feitelijk tot 6 maanden 
beperkt. Immers het voorschrift bestaat dat de 
Weeskamer, op voorbeeld van de curateele over de 
ongeboren vrucht, gedurende dat tijdperk alle 
noodige en dringende maat- regelen neernt om het 
behoud en beheer der goederen van den 
toekomstigen mede-erfgenaam in den persoon van 
den mogelijkerwijze te adop- teeren persoon te 
waarborgen; na die 6 maanden wordt de 
geadopteerde niet meer a)s erfgenaam aangeiuerkt. 
De eens rechtsgeldig gedane adoptie kan niet meer 
ongedaan worden gemaakt. Onder- linge 
overeenstemming om haar als niet gedaan te 
beschouwen, sorteert geenerlei effect, terwijl de 
adoptie van kracht blijft al krijgt de adoptief- vader 
een of meer eigen zoons. Overlijdt de geadopteerde 
voor zijn adoptiefvader dan is eene nieuwe adoptie 
geoorloofd, mits hij dan zelf geen zoons nalaat (de 
dochters van den geadopteerde blijven 
erfgenamen). 

De geadopteerde zelf moet zijn Chinees (dit zelfs 
zonder eenige restrictie tot de bewoners der in ord. 
1917 no. 129 genoemde gewesten), ongehuwd en 
kinderloos, nog niet door een ander rechtsgeldig 
geadopteerd, minstens 18 jaar jonger dan zijn 
adoptiefvader, 15 jaar jonger dan zijn adoptief- 
moeder. Hij kan zijn een bloedverwant van den 
adoptant, wettige of natuurlijke, maar dan moet hij 
tot den gemeenschappelijken stamvader in 
denzelfden graad van afstamming komen to staan 
als waarin .hij tot dozen voor de adoptie door 
geboorte stond. 

lemand kan dus Wei zyn neef (derdc graad, de 
fransche ,,nevcu'' tegenover “cousin",，vierdc 
graad), maar niet zijn achterneef adoptecren, want 
in het eerste geval stond hij tot den ge- 
meenschappelijken stam vader in den tweeden 
graad en blijft die graad gehandhaafd, in het laatste 
geval tot dien stamvader in den derden, terwijl hij 
door de adoptie in den tweeden zou komen. Het is 
overigens onnoodig, dat de geadopteerde dezelfde 
Sehnaam heeft als de adoptant. Dat de adopteerende 
personen hunne toestemming tot de adoptie moeten 
geven, zou reeds van zelve spreken, indien de 
wettelijke verordening het niet uitdrukkelijk ver 
meld de. Die van den adoptivus wordt slechts 
vereischt als hij den leeftijd van vijftien jaren heeft 
be- reikt. Is de adoptivus een wettig kind, dan is 
noodig (hetzy hij meer- of minderjarig is) de 
toestemming zijner ouders of bij v66roverlijclen 
van een hunner van den langstlevende, tenzij die 
eerder overledene de hertrouwde moeder is. In dit 
geval en ook wanneer beide ouders zijn 

ovcricdcn, is voor ccn nunclcrjarigc de toestem- mina： 
van den voogd en van de Wccskamcr nood- zakelijk. Is 
de adoptivus een natuurlijk kind, dan wordt gevorderd 
de tocstemining zijner ouders, indien hij door bciden is 
erkend, of bij vooroverlijdcn van een hunner van den 
langst- levendc, of indien hij slechts door een hiirmer is 
erkend, de tocsteinming van dezen. Heeft geenc 
erkenning plaats gehad of zijn de ouders, die erkend 
hebben, overleden, dan is voor de adoptie van een 
minderjarig natuurlijk kind voorwaarde de toestemming 
van den voogd en van de Wecskamer. Bij posthume 
adoptie is eisch: de toestem ming van de meerderjarige 
breeders en van den vader van haar overleden 
echtgenoot. Bestaan die niet of zijn zij niet in Ned.-
Inclie gevestigd, dan is voor een geldige adoptie noodig 
de toestemming van twee der naaste in N.-I. gevestigde 
meerderjarige manne- lijke bloedverwanten van 
vaderszijde van den overledene tot den vierden graad 
ingesloten. Weigert intusschen zulk een bloedverwant 
die toestemming te verleenen, dan kan zij worden 
vervangen door eene machtiging van den raad van 
justitie. 

De gevolgen der adoptie zijn dat de geadopteerde 
krijgt den geslachtsnaam van zijn adoptiefvader in de 
plaats van den zijne. Hij treedt uit zijn familie, wat 
evenwel niet wegneemt dat enkele burgerlijke 
betrekkingen met zijne vleeschelijke ouders en 
verwanten blijven voort- bestaan. Zoo zal de 
opsomming der graden van huwelijksverbod voor hem 
onveranderd gelden, is hy niet gerechtigd als getuige bij 
authentieko akten op te treden als zijne vroegere 
verwant- schap dat verbood (art. 14). Hij wordt geheel 
gelijkgesteld met een wettigen zoon behoorende tot het 
gezin van zijne adoptiefouders. Voor zijn huwelijk 
behoeft hij dan ook de toestemming van zijne nieuwe 
ouders, echter niet van zijne eigenc, terwyl hij als 
erfgenaain gaat v66r de opgaande Jinie en de broeders 
en zusters. 

Partycn hebben voor den notaris in persoon te 
verschijnen of bij monde van een speciaal daartoe bij 
notariecle akto gemachtigde.」)c vader, broeders en 
verdere bloed ver wan ten, die bij een posthume adoptie 
hunne toestemming moeten vcrleenen, kunnen de 
machtiging daartoe gezainenlijk bij 66ne en dezelfde 
akte vcrieenen; (lit geldt echter niet voor hem, die als 
vader of voogd den adoptivus in adoptie geeft. Van de 
adoptie wordt op vordering van c】kc belang- hebbende 
aan den kant der geboorteakte van den geadopteerde 
inelding goinaakt. Het ont- breken dier aanteekening 
kan echter ninnner aan den geadopteerde worden 
tegengeworpen om zijno adoptie te ontkennen. Men 
bedenke overigens dat de nieuwe regeling geene ver- 
kregen rechten aantast. Eene rcchtsgeJdige adoptie v66r 
I Mei 1919 (op Java on Madoera enz.) verricht, blijft dus 
o.a. onaantastbaar voor do Chineezen op Java enz. 

Bchalve de reeds in deel I aangehaalde litera- tuur en 
den arbeid van Mr. P. H. Fromberg Sr. is in Tydschrift 
van het Recht in N.-L, CXI I bl. 346 en vgl. overgedrukt 
eene verhandeling van Mr. F. J. H. Cowan ,,De nieuwe 
regeling van den privaatrechte]ijken toestand en van 
den burgerlijken stand der Chineezen", welko oor- 
spronkelijk in hot Tydsehrift voor Notarisambt, / 
Venduwczen en Fiscaalrecht was opgenomen/ 
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BURGERLIJKEN STAND (REGISTERS VAN 
DEN). Bij ordonnantie in Ind. Stb. 1917 no. 130 
(inwcrkinggetrcden op 1 Mei 1919) is (zie 
ADOPT1E). voor de Chineezen op Java en Madoera 
enz, eene regeling van den Bux'g. Stand in het leven 
geroepon, die bestemd is tot alle Chineezen in allo 
gewesten van N.-I. to worden uitgebreid. Verg. Ind. 
Stb. 1920 no. 396. Even- gemelclc regeling is 
gegrondvest op dczelfde be- ginselen als voor 
Europeanen gelden. Als regel zijn dezelfde 
autoriteiten met de aanhouding der registers belast; 
de Gouv. Gen. kan echter anders bepalen. In de 
ordonnantie in Ind. Stb. 1919 no. 81 zijn voor enkele 
plaatsen, zooals Krawang, Soe- bang (res. Batavia), 
bestuursambtenaren aange- wezen.TIie^iItsluitend 
voor de Chineezen fungee- ren. Ook tc dezen kunnen 
buitengewone ambtena- ren van den B. 8. optreden. 
Er bestaan geen registers voor huwelijksaangiften en 
-afkondigingen; editor zijn de bepalingcn omtrent de 
registers nagenoeg gelijkluidencl met die voor 
Europeanen. Er bestaat eene afzonderlijke regeling 
van de wijze waarop bij grooter afstand dan tien 
palen van het betrokken kantoor, waar de registers 
liggen, de aangiften gedaan kunnen worden. Er is nl. 
een tusschenpersoon ingestcld, doorgaans een 
Chineesch hoofd, door het hoofd van plaat- 'selijk 
bestuur aan te wijzen, voor wien de Chinees 
persoonlijk kan verschynen oin aangifte van 
geboorten, echter niet met gelijktijdige erkenning, en 
van sterfgevallcn te doen. De bewaring der akten 
geschiedt niet door dien tusschenpersoon, maar door 
den werkelijken ambtenaar B.S., die dan ook de 
extracten uit de registers afgeeft. De ambtenaren 
voor den Chinecschen B.S. zijn vcrplicht tot dezelfde 
kennisgevingen aan do Weeskamer als waartoe 
hunne collega^ voor Europeanen zijn gchouden. 
Heeft de erken- ning van natuurlijke kinderen voor 
den notaris plaats, dan is dezc tot gelijke 
inededeeling gc- houden. 

Binncn de tien ])aal van het kantoor van den 
ambtenaar B.S. of van den tusschenpersoon n)ag ecn 
Cliinecs niet begraven worden clan nadat ecn 
sehriftelijk verlof daartoe door die personcn is 
verlecnd. Pat verlof wordt kosteloos en op 
ongezegeld papier verstrekt. Ovcrigens is eene 
regeling getroffen ter zakc van ve ran dering van 
eigennaam, wel te ondcrschciden van gc- 
Hlachtsnaani, welke alleen zou kunnen geschieden 
door algeheele onderwerping aan de Europecschc 
wetgeving of gclijkstelling met Europeanen. 

Bij ordonnantie in Ind. Stb. 1920 no. 751 is ecn 
Rcglcinent op hcl houden der registers van den B.S. 
vastgestckl voor cenigc groepen van de eigenlyk 
gezegde be vol king van Java en Ma- doern, voor zoo 
ver zij niet zijn de onderhoori- gen van een 
zolfbeatuur. Die groepen zijn: 1°. do personcn, dio 
rccht hebben op het vocren van eon dor erkendo titels 
on pracdicatcn van inlamlHchen adcldom； 2°. 
burgorlijkc landsdic- naren met cen bczokliging van 
niinstens hon- derd gulden per inaand, ook na hunne 
pension neering; 3°. officieren van het leger, ook na 
hunne pensionnccring; 4°. de inlandsche christo- nen
； 5°. alien die ingcvolge Ind. Stb. 1917 n°. 12 
gedeeltcJijk zijn of zich hebben onderworpon aan het 
privaatrecht der Europeanen; 6°. nakomelin- gen der 
voorgaanden. Dit Regieinont zal wegens financicele. 
redenen voorloopig niet inwerking- treden. / 

KONGSI. De Europ. wetgeving op privaatrech- telijk gebied 
is toopasselijk verklaard op do Chineezen gevestigd op Java cn 
Madoera benevens enkele gewesten daarbuiten (zie ADOPTIE), 
eene toepasselijkverklaring die zich weldra zal uit- strekken over 
alle Chineezen in gehcel Ned.-Indie. Het wetboek van 
koophandel rogelt dan ook hunne handelsbctrekkingen, met 
kleine w ijzigin- gen, mitsdien ook de vennootschappen van 
koophandel. Daarnaast blijven van kracht tot 1 Mei 1929 bij 
wijze van overgangsmaatregel de op denzelfden datum van 1919 
bestaande Chineesche kongsfs, welke worden beheeracht door 
art. 6 Ind. Stb. 1855 no. 69. Dat artikel, het- welk inschrijving 
der voorwaarden en bedingen in een openbaar register 
voorschrijft en straf op het nalaten daarvan stelt, bcoogde tegen 
te gaan dd bedriegclijke handclingcn van sommige Chineezen, 
die onder een verdichten naam zich ver- bonden en waarvan de 
associe's dan onbekend bleven, zoodat men later nioeilijk de 
werkelijke debiteuren kon uitvinden. Wel wordt het vormen van 
nieuwe kongsi's niet verboden, maar de welgever van 1917 ziet 
in hen eigenlijk niets bijzonders en wenscht dan ook geene 
bestendiging van het bestaande privilege. Zij zullen dan ook 
rechtens geheel onderworpen zijn aan alle voor- schriften in zake 
de vennootschap onder firma. De kongsibenaming, hetzij die 
eene zinnebeeldige uitdrukking bevat als bijv. Gie hoat (d. i. 
goede trouw is duidolijk), Hongsan en Co. (berg des 
overvloeds), waarvan de firmanten waren Goei thearn san en 
Tan tjoeng hong, hetzij zij wijst op de afkomst der firnianten 
bijv. de vereenigde Cantonneezen, hetzij zij bestaat uit 
geslachts- of personennamen, welker keuze vry blijft, wordt dan 
boschouwd als firniabenaming. 

Het woord ,,kongsi‘‘ beteekent volgens prof._ de Groot 
(kongsiwezen op Borneo bl. 38) beheer (si)~ van" "waE 
gemeenschappelijlc of algemeene zaak (kong) is. De 
handelskongsi kan dan ook tot verschillende doeleinden worden 
opgericht. Zij is cone vereeniging van Chineesche koop- lieden 
om onder een kongsibenaming daden van koophandel te 
verrichten. Tegendvcr derden treedt zij als eenheid op. Naar de 
opvatting van het Hooggerechtshof (1919) is zij intusschen geen 
rechtspcrsoon met eigon, van dat der leden, afgescheidcn 
vermogen. Zij kan worden failliet- vcrklaard en dat botcekcnt 
dan faillietverklaring der kongsigenooten. Gobruikelijk is het 
beding dat bij ontbinding icder der declgenooten zijn inbreng 
torugkrijgt. Een overeenkomst tot ex- ploitatio van 
pandhuispacht word door den rcchtor niet als kongsi 
aangcnicrkt, oin^at zij geeno daden van koophandel bcoogk/ 

HENDRIKS (HEIN). Geboren te ^Gorredjjk . '夕 den 
31sten Juli 1854, overleden tc Hilversuin 5 / ' April 1917. 
Were! in 1879 door do Utrechtsche Zcndingsvereeniging in 
oplciding genomen en bestemd voor do zcncling op Boeroc. 
Hy vertrok daarhecn in 18S5 en bleof er~arbei3cii tot 1^95, , 
toen hij wegens ziekte naar Nederland moest terugkccren. In 
1895 gaf hij uit cone Beknoptc"^ Spraakleer der taal van 
Masaroto (Z.W. deel van Bocroo), ecno Woordenlijst 
(Boerocsch-Neder- landsch cn Nederlandsch-Boeroesch) en 
eenigo leesstukken met vertaling en aanteekeningen, die ook 
voor do ethnografio waardo hebben. 
Daarna arbeiddo hij van 1898 tot 1908 onder de Madoercezen, 
als zendcling tc Soomberpakeiu, 
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res. Besoeki,Jiii3velken tijd hij tezamcn met den 
heer TT Peniiinga een Madoerecsch-Hollandsch 
Woordenbock uitgaf (bij G. C. T. Van Dorp, Se- 
piarang).jn,et uitvoerige inleiding cn aanhangsel. \\-
aarin o. a. talrijke lecsstukjes voorkomen. Later gaf 
hij nog (bij Auf dcr Heide te Hilversum) cene 
spraakkunstige sc hets van het Madoerecsch uit, jnet 
den titel ..Madoereesclr '. 
■ EED. DI. I, bl 651. Bij" de regeling van het 
eedsvraagstuk in het Koninklijk besluit, opgenomen 
in Ind. Stb. 1920 no. 69, zijn de Ne- derlandsche 
wetten van 1911 op den voet gevolgd. Art. 4 stelt 
voor een ieder de eeds- pjicht voorop, wanneer cen 
wettelijk voorschrift (wclke uitdrukking ook omvat 
producten van plaatselijke wetgeving) het afleggen, 
hetzij van cen eed, hetzij naar de wijzc zijner 
godsdienstige gezindheid van een eed, belofte, 
verklaring of bevestiging (na de geclanc 
medecleeling) vordert of daaraan wettige gevolgen 
verbindt. Die eeds- plicht geldt onverminderd, 
indien de te beeedigen persoon (jurandus) niet tot 
eene godsdienstige gezindheid (i. e. 
kerkgcnootschap) behoort. I nimers de 
Mohammedanen vormen geenszins een eigen- lijk 
gezegd kerkgcnootschap. Zulks kan medc gc- zegd 
worden van talrijke bevolkingsgrocpen, die stcllig 
cen godsdienst hebben. Intusschen zijn ook 
zoogenaamde godsdienstloozen in het al gem een tot 
eedsaflegging verplicht. De te beeedigen persoon 
kan evenwel tot eene belofte of bevestiging worden 
toegclaten op grond, dat hij tot eene godsdienstige 
gezindheid behoort, die hem het afleggen van eeden 
verbiedt (art. 5). In deze bepaling we rd rekening 
gehouden met de historische rechten der 
Doopsgezinden, terwijl het bekend is dat in de 
residenlie Japara zich eenige doopsgezinde 
gemeenten bevinden o.a. te Mergaredja en andere 
plaatsen in het Ta- joesche. 

Ter ontkoming a an de eedsplicht is in art. 6 van 
het Kon. bt. eene inogelijkheid geopend, die toelaat 
den eed door de belofte of bevestiging te vervangen. 
Indien de jurandus schrijlelijk verklaart tegen het 
afleggen van eeden onover- komelijke bezwaren te 
hebben, ontleend aan zijne opvatting omtrent den 
godsdienst, is hij daarvan vrijgesteld. Die 
schriftelijke verklaring is aan een bepaalden vorm 
gebonden. Zij heeft nl. plaats door onderteekening 
van eene akte, d.i. een tot bewijs besteind geschrift, 
opge- maakt en medconderteekend door dengene, in 
wiens handen de eed, belofte of bevestiging meet 
worden afgelegd. Kan de jurandus niet schrijven, 
dan wordt daarvan in de akte melding gemaakt. 

Bij aanvaarding van een openbaar ambt, van 
eenige open bare betrekking of bediening, van eenig 
beroep of van eenigen nicer duurzainen werkkring 
als die van voogden en curators, heeft de te 
beeedigen persoon ter uitvoering van het gebiedend 
wettelijk voorschrift de keuze tusschen eed, belofte 
of bevestiging (art. 7). 

Er bestaan wettelijke voorschriften, die uit- 
sluitend den term ,,eed" bezigen. AJsdan is daar- 
onder mede begrepen de belofte of bevestiging, die 
daarvoor in de plaats treedt (art. 8). Eeno 
overgangsbepaling zegt, dat eeden afgelegd voor het 
inwerkingtreden van het bovenaangehaalde Kon. bt. 
door personen, die op het tydstip der eedsaflegging 
niet tot eene godsdienstige gezindheid behoorden, 
worden geacht te zyn afgelegd op wettige wijze. 

Het Kon. bt. omsclirijft verder den vorm der 
eedsaflegging door het opsteken van de twee voorstc 
vingers van de rechterhand onder het uitspreken der 
woorden „zoo waarlijk hclpe mij God almachtig,^. 
De belofte wordt uitgesproken door de woorden „dat 
beloof ik", terwijl voor eene bevestiging wordt 
gevorderd het uitspreken van „(lat verklaar ik,?. 
Bezigt de tc beeedigen persoon eene andere taal dan 
de Nederlandschc, dan spreekt hij ter uitvoering van 
het wettelijk voorschrift de in die taal daarniede 
overcenkomende woorden uit. Met het oog op de 
Inlandsche en Chi- neesche bevolking is er op den 
gebiedenden eisch van het bezigen van z.g. sacra 
nientcele woorden eene zeer naar voren tredencle uit- 
zondering gemaakt met de zinsnede „tenzy hy aan 
zijne godsdienstige gezindheid of aan de, voor de 
bevolkingsgi'oep waartoe hij behoort, gcldende, met 
haren godsdienst en gewoonten sainenhangende 
reclitsrcgelen den plicht ont- leent den eed, belofte of 
bevestiging op andere wijze te ,doen‘‘. Het Kon. bt. 
laat zich niet uit omtrent bijkomstige handelingen, 
zooals daar zijn dat de Joden gewoon zijn met 
gedekten hoofde te zweren, dat Engelscben, die tot 
de Slaatskerk beliooren, den Bybel kussen enz. Het 
Kon. bt. houdt overigens rekening met de 
inogelijkheid, dat een bijzonder wettelyk voorschrift 
andere uit te spreken woorden voor- schrijft cn stelt 
de superior!teit dier bijzondere voorziening vast. De 
algemeene verordening den kt zich verder de 
gebeurlijkheid, dat de te beeedigen persoon door een 
lichaams- of spraak- gebrek belet wordt den eed enz. 
op de hierboven bepaalde wijze uit te zweren en nee 
mt alsdan genoegen met eon zoovecl mogelijk 
aanpassende manier. 

Ten slotte wordt ter wille van de logica, in het 
Kon. bt. art. 14 der algcineene b.epalingen van 
wetgeving als eenig ar tike! aan dit onderwerp 
gewijd, ingetrokken. ，-r ■ / 

FORUM PRIVILEGIATUM. Letterlijk vertaakl 
beteekent het „bevoorrechte rechtcr", d.i. aan- 
wijzing van zekcre personcn, die niet voor den 
gewonen, inaar voor een bijzonderen rcchter 
terechtstaan. J)e voornaamste bronnen voor dit 
forum met betrekking tot dcgencn oj)wie l)ct voor 
Inlanders geklende rec hl toepaHseJijk is, zijn art. 84 
Regceringsreglementcn het Koninklijk besluit in 
Jnd. Stb. 1867 no. 10. Slechts met verlof van den 
Gouv. Gen. of buiten Java en Madoera van den 
hoogsten gewestelijken gezaghebber kan vol- gens 
die bepalingen eene strafvervolging worden 
ingcateld J tegen hjandsche vorslcn, rijks- 
,bestuurders en regen ten, zoolang zij in functie zijn; 
zij komen voor den raad van justitie; 2°, laras- en 
koeriahoofden benevens alle andere bc- z"】digdc 
hoof den bin non het (toennmlige) gou- ve rn e rn e 
n t Sum at ja' s Wcstkust, die onder welken titel ook, 
gezag uitoefenen over de cigenlijk ge- zegde 
InlandHche bevolking en aan geen anrler Inlandseh 
Jioofd ondergeschikt zijn; 3°. districts- hoofden in de 
resi den Lies Menado en Zuider- en Oosterafdeeling 
van. Borne(h sub 2°. en 3°, aangewezen personen 
staan terecht voor den rechter aangewezen voor 
degenen, op wie het voor Europeanen geldende recht 
van toepassing is. Dit is mede het geval met 4°. de 
sub 1°. bedoelcle In- landsche vorsten enz. na hun 
ontslag; 5°. Inlanders, die recht hebben op het voeren 
van den vorstentitel, ofschoon nooit geregeerd 
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hebbende; 6° vrouwen (echtcr niet: gcwczcn 
vrouwen), bloed- on aanverwanten tot den vierden 
graad ingesloten, zoo wettige als on- wettigc, van de 
sub 1°. en 4°. genocmden, mits doze nog in levcn 
zijn ； 7°. de patih's, districts- h oof den en andcre 
Inlandschc hoofdon, die ondcr welken titel ook over 
do eig. gczegdc Inlandschc bevolking gelijk of 
hooger gezag uitocfenen dan de districtshoofden, 
verder ondcrcollecteurs, hoofdpanghoeloe's en de 
pricsters, die als permanent adviseur zitting hebben 
in de door Europ. ambtenaren voorgezeten 
Inlandsche rechtbanken, hoofddjaksa's, djaksa's en 
hunne adjuncten, zoo mode de leden tier Inlandsche 
rechtba nken, alien zoolang zij in werkelijken dienst 
zijn； 8°. hoofden van Vreemde Oosterlingen cn de 
Chinee- sche leden der Wecskamers ； 9°. zij die als 
Inlandsch lid verbonden zijn aan de Weeskamer te 
Batavia en de Wees- en Boedelkamers in N.-I. ； 
10°. de niet- Europeesche leden der gewestelijke en 
plaatse- lijke (gemeente) raden, zoolang zij met het 
lid- maatschap zijn bekleed； 11°. de leden van den 
Volksraad, dus ook de Inlandsche, staan ter zake van 
misdr谜 terecht voor het Hooggcrcchts- hof, wegens 
overtredingen voor den raad van justitie met dien 
verstande, dat overtredingen van locale 
verordeningen zooniede van regiementen en keuren 
van politic voor het lancigerecht komen en, waar (lit 
ontbreekt, voor het residentiegc- recht. Voor de 
Inlandsche officieren cn aspirant- officieren van het 
leger en de Koninklijke marine geldt het Kon. besluit 
bi* Ind. Stb. 1918 no. 555 j°. 1917 no. 497,/^ 

POLITIE. Onder <Oe maatregelcn, die de door- 
werking der beoogde algehecle reoi'ganisatie van het 
politiewezen. zullen bevorderen, komen voor- al in 
aanmerking 1°. de inslelling der voldpolitie; 2°. het 
aanstellen van een tweeden Advocaat- gencraal bij 
het Hooggerechtshof, waardoor de cenlrale Iciding 
van don Procureur-generaal effectief is gemaakt. 

1°. Vcldpolitie. Waar vaststond dat de dorps- 
politie slccht is uitgerust, slccht bewapend, weinig 
gccontrolcerd, ongcdisciplineerd, uit de 
dewalxjvolking zelvc gerecruteerd en dat de be- 
bestuurspolitie te weinig politioneel is geschoolcl 
oni van betcckcniH Lc zijn ten eindc vokloendc aan 
hand having van rust en veiligheid mede te wer- ken, 
die bcide trou wens op een betrekkelijk klcin rcssort 
aangewezen zyn, is de Ned.-Ind. Regeering bedaeht 
geweest op het scliepj)en van een nieuw orgaan van 
algcmeenc politic. Dat orgaan zou als inachtsmiddel 
in bestuurshanden cn berekend voor den dienst ten 
plattcn lande, eenheid van leiding cn actie nioeten 
bekomen. De veldpolitic beoogi te voorkomen, dat 
ecn beroep inoet worden gedaan op a. de gewapendo 
politic, welke toch voornanielijk is berekend op het 
verlcenon van stcun aan het bestuur in strekeji met 
nog jongo maat8chap])elijke ontwikkeling; b. het 
legcr. Met hetoog op(1c gowenschtc bcwcgelijkheicl 
zal een ver band worden golegd tusschen hot 
politioneel uptroden in het cone on het andcre go 
west. Van do gewestelijke standplaatsen zullen 
mobiclc colon- nes van 20 » 60 man (normaal 30) 
rnoeten uitzwer- mcn om voor de veiligheid op de 
grooto wegen to zorgen, diofstal van vee on te veld 
staande ge- wassen te beletten, gevaarlijke 
misdadigers te vatton, het kitjoowezon to beatrijdon, 
contrdlo uit te oofenen op de waakzaamheid der 
dcsa- en gewone politic. Trachtende het vertrouwen 
dor 

bevolking to winnen, moot zij intusschen vrij blijvcn van 
dagelijkschen omgang met haar, al zal zij uit hetzelfde 
taalgebied worden getrokken. Zy zal eene bchoorlyke 
opleiding genieten, leeren gebruik tc maken van wapenen, 
zich het op- treden in verband eigen hebben to maken. De 
mobiele colonnes worden voorzien van rijwielen en 
paarden, do individucele leden — naast de bewapening van 
een politieagent — worden uit- gcrust met een revolver, 
50 % daarenboven met een Beau mon t-kara bij n en do 
noodige ammuni- tie. Elke groep van 20 tot 60 man zal 
hebben een postkoinmandant ter wille van de rust en orde 
in do kazerne, een of mcer mantri's van politic, 2 
Europcesche hoofdagenten en een politieopziener le klasse 
of hoofdopziener als leider. Hunne legering zal niet alleen 
op gewestelijke hoofdplaatsen plaats hebben. De dage- 
lijksche leiding behoort bij de hoofden van ge- westelijk 
bestuur tevens hoofd der politic in hun ressort. Een 
technisch leider moet hun voor elke 2 gewesten worden 
toegevoegd. 

2°. Om de centrale leiding (wel te onderschei- den 
van het centraal beheer, hetwelk bij den Directeur 
van Binnenlandsch bestuur berust) van den Proc, 
Gen., die volgens zyn ambt (art. 180 Rechterlijke 
organisatie) leider is der pre- ventievc en ropressieve 
politic, daadwerkelijk te kunnen maken is hem een 
twecde adv. gen. toegevoegd. De Residenten staan 
ten aanzien der politic in directe betrekking tot den 
P. G., die als orgaan der Regeering voortdurend met 
haar vocling houdt. Ten hoofdparkette wordt een 
algemeene recherchedienst ingericht, aan het hoofd 
waarvan een adjunct-hoofdcommis- saris van politic 
of een com missaris le klasse wordt gesteld, ten einde 
uit verschillende gewesten en van elders 
binnenkoinende berichten te behandelen. Ecn 
inspecteur van politie vornit de schakel tusschen de 
dagelijksche leiding der politie in de gewesten 
eenerzijds en de centrale leiding en het centrale 
beheer anderzijds. 

Bij ord. in Ind. Stb. 1921 no. 461 is eene aan- 
vulling tot stand gekomcn van het voorloopig re- 
gleinent van tucht voor het personeel der algemeene 
politic in N.-I. (Ind. Stb. 191G no. 60S). 

Lilcratuur: Kolonialc verslagen ； Handclingen 
Volksraad; Mr. A. Neytzell de Wilde (2e adv. gen.): De 
Ned.-Ind. politie en hare leiding,// Indisch tijdsclirift van 
het Recht CXIII bl. 1 / 

GRAAFLAND (Jhr. ISAAC PIERRE CON- 6 STANT). 
Goboron to Somarang 27 Fobruari 1851, ovorlodon to ;8 
Gravohhagc~3U November 1918. Op zovonjarigen 
fcofTycl naoi* Holland gozonden, vorlrok hy in 1869 naar 
Kainpon om tot officior to worden opgoleid. Als sergeant-
majoor der Infantorio ging hij nuar Mnester Cornelis, waar 
hij vordor word opgolei totdat liy in 1876, toon hij op hot 
punt stond z可n officiersoxamon af to loggen, wegons eeno 
oogziekte afgokourd on ontslagon word ondor tookenning 
van gage- mont. Hij ging naar Holland torug on was van 
1877—1886 ambtonaar bij de Staatsspoor- wogon. In 1886 
word hij naar Indiii uitgezonden. als ambtonaar dor Siak 
Tin- on Landbouw- Maatschappij, doch nam spoodig 
ontslag, en werkto tot 1898 by koffie- on 
suikoronderncmin- gon. Daarna word hij redactour aan do 
Soora- baja-Courant. Om gezondheidsredonon naar 
Holland toruggekcord, werd hij in 1899 redactour aan hot 
Dagblad voor Zuid-Holland on 's-Gra- 
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vcnhago en in 1901 aan de Nieuwe Courant, 
waarvan hij do rubriek „Buitonlan<r, rodigeerdo, 
totdat in 1903 zijn zwalcke gozondhoid hom noopte 
ontslag te nomen. Do rest van zijn levon heeft. hij 
als ambtoloos burger doorgobracht. 

Behalvc artikclcn in couranton, met name een 
groot aantal fcxnlletons, na zijn ontslag als 
redacteur in De Nieuwe Courant vcrschenon, heeft 
hij do volgende worken uitgegoven, allo (gclijk ook 
genoemdo feuilletons) ondor den pseudoniem 
Creusosol: 

Paardrijden op Java (Semarang, 1895); Op cn 
om Soeka Sepi, Schct^en van een koffielandje 
(Batavia 1898, 2e druk 1900); Naar Holland； 1-
ndrukken van een terugkeere7ide (Samarang, 
1900); Naar de(n) Oost, Opmcrkin^en van ecn 
Indischmun (Utrecht 1908). Als grondig kenner van 
het land, dat hij zoo lief had on waarop altijd zijnc 
blikkcn gevestigd blevcn, geeft hij in dit boek 
adviezen aan jongelieden en moe- digt hen aan, een 
Indische loopbaan to kiezen. Dezelfde strekking 
heeft zijne lezing, De Een- zaamheid in Indie, die 
]iij in 1912 voor de leden dcr Vereeniging Oost en 
West te Breda, en te Leiden en Delft voor studenten 
Ireefir gehouden?~In de serie Pro en Contra heeft 
hij eveneens de vooroordeolcn, die velen tegen 
Indie hebben, bestreden (De Ambtenaar in Indie, 
)913). Had hij met Soeka Sepi reeds veel succes 
behaald, in niet mindere mate was dit het geval met 
een bunde) van drie verhalen, dien hij ondor den 
titel De Khimono uitgaf ('s-Gravcn- hage, 1908; de 
beide andere verhalen heeten: Haram en Bij het 
scheiden van de mark!}. Het tijdschrift De A ar de 
en haar Volken zegt naar aanlciding van dit boek: 
„Zijn stijl lijkt op dien van Busken Huot, zijn 
vorhaaltrant op dien van den scherpzienden, 
geestigen Thackeray. ** Bij het scheiden van de 
markt getuigt volgens bevoegde oordcelaars van 
grondige kennis van het Javaansche karakter. 
Zijnlaatsto werk was: Beslaat-de Stille Kradil? het 
resultaat van veertig jaren ondorzoek en navraag bij 
Ja- vanen, wier vertrouwen hij had weten to win- 
nen. Over ditzelfde onderwerp handelt ook zijn 
opzienbarend en heftig bestreden feuilleton in De 
Nieuwe Courant van 17 en 19 Augustus J 918： De. 
Stille KracJit, een werkelijk gebock- slaajd geval. 
Een dossier, bevattendo genoeind feuilleton on een 
aantal stukken, die daarop betrekking hebben, 
bevindt zich in de Kolo- niftle. Bibliotheek to ^-
GravenhageyZ 

项 QUASI-INTERNATIONAAL RECHT. Het in-
ternation aal qirivaalrcah t (van zoodanig 
<sZra/recht- is uit den a a rd der zaak geen sprake) 
geeft aan welke regelen gelden bij conflicten 
tusschen wetgevingen van verschillende Staten. In 
toe- nemende mate wordt dit recht beoefend en zijn 
ook ter zake verschillende regelen bij tractaat 
geti'offen, die kracht van wet hebben erlangd. Naar 
analogic spreekt men van. quasi-intern, recht, waar 
het geldt a. de verschillen op te lossen tusschen de 
codificatie van Nederland en 

die zijner deelen buiten Europa (interregionaal 
recht afgeleid van regio = landstreek) en b. 
die conflicten te regelen, welke voortspruiten uit 
het verschil in recht dan wel in plaats van ver- 
blyf of oorsprong tusschen de bevolkingsgroepen 
van N.-I. en hare onderdeelen. Die sub b zou 
men beter als „intergentiel (gentes = volkeren) 

jrechtn kunnen aanduiden. Naast die beide 

IM必W%%气* 

catcgorieen kunnen zich ook c. botsingen van 
rechten voordocn tusschen hen, die in N.-J'. 
verschillende godsdicnsten bclijden, welke 
conflicten ecn soort “interrcligieus" rcclit voor 
hare oplossing behoeven. Het spreekt wel van 
zelf dat het toencmend streven naar unificatie 
het aantal dezer Avrijvingen zal verminderen, 
cchtcr allccn in ecn verre toekomst kan een 
beeindiging worden voorzien. Het bekendste 
conflict op interregionaal gebied is dat tusschen 
de toeziendc voogdij in N.-I. door de Weeskamer 
van reclitswege krachtens art. 3G6 Ind. Burg. Wb. 
iiitgeoefend en dat toezicht in Nederland door 
den kantonrechter aan een particulier opgedra- 
gen. In 1882 is over deze kwestie een pro- 
ces gevoerd cn hoewcl sindsdien zich geene 
nieuwe processen voordeden, heeft men toch 
gevoeld, dat er rechtsonzckerheid bestond en 
zijn velerlei pogingen in het work gesteld om 
door 
wetswijziging het conflict op te heffen. De z.g. 
Staatscommissic privaatrecht, op een Indisch 
voorstel van die strekking gehoord, bleek zelve in 
1902 een ontwerp gereed te hebben. Er is ecliter 
van eene wettelijke regeling niets gekomen. Er 
waren twee oplossingen mogelijk. De eene was 
te aanvaarden het standpunt van het inter- 
nationale privaatrecht, dat de permanentie van 
het toezicht op de voogdij hukligt en het daarom 
onverschillig acht of voogd dan wel pupil zich 
in Ned.-Indie of in Ned. bevindt. In dat stelsel 
zou het eenmaal bestaand toezicht slechts bij 
de meerderjarigheid van den pupil eindigen. 
Het andere zou het toezicht van de Weeskamer 
doen ophouden, wanneer de voogd zich blij vend 
in 
Nederland vestigde,ai dan niet gebonden aan eeno 
benoeming door den Ned. kantonrechter of eene 
beslissing van den Ned.-Indischcn rechter dat 
het toezicht was geeindigd. Het eerste stelsel 
kon slechts worden tot wet verheven als de 
Ned. wetgever (in de eerste plaats: de Minister 
v. justitie) zijne medewerking verleende en ook 
in het Ned. Burg. Wb. eene daartoe slrekkend 
voorschrift word opgenomen. Door de tocn- 
inalige Ministers van Justitie en KoJonien Uort 
van der Linde an Cremer werden in J903 de 
Jieercn)nrs. B. Ort, destijds administratcur aan 
het dep. van Justitie cn W. A. P. L. Winckcl, 
gedetachcerd aan het dep. v. Koi., aangewezen 
om eene desbetreffende regeling te ontwerpen, 
die echter wegens gebrek aan overeenstemming 
is achterwege geblcven. Jn do practijk schijnt in- 
tusschen de rechtsonzekerhaid niet langer ge- 
voeld. BJijkens een circulaire van den Directeur 
van Justitie van 28 Dec. 1904 bestaat er n.l. van 
de zijde dcr Regeering geen bezwaar ineer tegen, 
dat de Wecskamers, wanneer de woonplaats van 
een minderjarige van Indie naar Nederland wordt 
overgebracht cn tevens aldaar in de toeziende 
voogdij wordt voorzien, ten einde processen te 
voorkoinen, op verzoek van den in Ned. geves- 
tigden voogd het bcheer aan hem over dra- 
gon en hem de bij haar berustende vermogens 
der betrokken minderjarigen tegen behoorlijke 
kwijting afgeven, (Zie het desbetreffend artikol 
van n)r. A. A. de Vries, Themis 19J5 afJ. 4). 
Volledigheidshalvc zij er hier op gewezen, dat 
by het aanbrengen van de wijzigingen, die in 
de Ned.-Ind. verordeningen noodig waren ge- 
worden door de wet op hot Ned.-Ind. onder- 
daanschap, eene aanvulling van art. J6 Ned.-lnd. 
algemeene bepalingen van wetgeving is 
getroffen. 
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Dat art. handhaaft het z.g. personecl statuut met de 
woordcn „cle wcttelijke bepalingen bc- treffende den 
staat en de bevoegdheid van per- sonen blijven 
verbindend voor Ned.-Ind. onder- danen, wanncer zij 
zich buitcn 's lands bevin- den" en is aangevuld met： 
„Evenwcl zijn zij bij vestiging in Nederland of in eene 
andcre Ned. kolonie (i. e. Suriname of Curasao), 
zoolang zy al- daar bun woonplaats hebben, ten 
aanzien van ge- noemcle gedeelten van liet burgerlijk 
recht onder- worpen aan de ter plaatae geldende 
bepalingen". Hier is dus uitgesproken het domiciliair 
beginsel. De opmerking zij hier aan toegevoegd: dat 
het Ned.-Ind. Burg. Wb., volgens de meening van zijn 
ontwerper mr. Scholten van Oud-Haarlem, tegenover 
het Ned. B. W. is een uitzonderings- wetboek, waaruit 
volgt： dat herleving van het Ned. recht als regel 
praedomineert. 

De Staatscommissic privaatrecht heeft destijd een 
ontwerp ingediend om de moeilijkheden, waartoe de 
conflicten van het intcrgentiel recht leidden, op te 
lessen. Dat ontwerp heeft echter niinmer het 
Staatsblad bereikt. Op heldere wijze heeft de 
tegenwoordige Leidsche hoogleeraar Mr. Andre deja 
Porte de zich in de practijk voor- gedaan hebbende 
gevallcn behandeld (Tijdschrift van het recht in N.-L, 
deel XCI bl. 1). Tot dusver zijn slechts twee 
onderwerpen wettelijk gcregeld nl. de gemengde 
huwelijken (zie aldaar) en de verhuring van grond 
door Inlanders aan niet- Inlanders(Ind. Stb.1918 
no.21). Intusschen zullen de rijzende strijdvragen zich 
by het toenemend verkeer vermenigvuldigen. Zoo 
moet o.a. het antwoord gegeven worden op de vraag: 
kan een Europeaan een erfelijk individueel 
gebruiksrecht verkrijgen op gronden van het 
staatsdomein op andere wyze dan door eene 
(uitdrukkelijk ver- boden) overeenkomst ? Kan een 
Inlander Euro- peesch eigendomsrecht uitoefenen ? 
Kan hij eene wisselverbintenis aangaan ? Moet een 
schenking aan een Inlander door ecn Europeaan 
geschicden op <le wijze bij het Burg. Wb. 
aangegeven, dus notaricol endeaanncniingdoorden 
Ini. desgelijks ? Wclke bepalingen golden als een 
Inlander aan een Europeaan onroerend good schcnkt 
? Welke wetgeving heeft de voorrang als ecn 
Europeaanop grond zijner wetgeving aanspraak op 
eene zaak heeft gekregen, doch ecn niet-Eurojieaan 
volgens zijn wetgeving zijn aanspraak nog niet heeft 
ver- loren ? Bchoudteen Inlander zijn inlandschc rcch- 
ten op den grond, aln hij met Europeaan wordt ge- 
lijkgesteld? Blijft hij in geval van die gclijkstel- ling 
met al zijne vrouwen gehuwd ? (Vcrg. ook mr. I. A. 
Nedcrburgh in Wet en Adat I bl. 25; mr. L. W. C, van 
den Berg, Bijdragen tot de T.-, L-.cn Vk. v. N.-I., lie 
reeks, deel XLl bl. 503, XVI f bl. 83. „Eon gewichtig, 
maar vergeten in】, bclang," Tydschrift voor N.-l. 
1902 bl. 805 en vgl). 

Eene Iioogst wcnachclijkc regeling zal bezwaar- 
lijk een soort wetboek kunnen vornien, bcstcnul oin in 
allo denk bare gevallcn te voorzien. Van do bokonde 
statutenlecr (artt. 16—18 Algemecne bepalingen van 
wetgeving) znl voor een deel kun- nen worden 
gebruikgemaakt. Zonder die regeling zou 
mencveneenBinogen aannemen, datmenrech- ten kan 
verkrygen, die wortclen in het rechtsstel- sel, dat geldt 
voor eene bevolkingsgroep, waartoe men niet 
behoort. Zoo kent het Koninklijk besluit (Ind. Stb. 
1917 no. 12) voor Inlanders on m.h g.g. I naast do 
algeheele of gedeeltelijke ondorwerping aan het voor 
Europeanen vastgcstelde burgerlijk I 

Supplement. 

recht. wdke de bevoegdheid tot het uitoefenen van 
inlandscho rechten op den grond onverkort laat (artt. 
16 en 25), niet allecn eene uitdrukkelijke vrijwillige 
onderwerping voor eene bepaalde rechtshandeling 
(art. 26), maar bepaalt het ook (art. 29), dat zoo 
dikwijls Inlanders en m.h.g.g. eene in het burgerlijk 
recht voor Europeanen gere- gelde rechtshandeling 
vcrrichten, welke in het voor hen geldend recht niet 
is geregeld, zij veronder- steld worden zich vrijwillig 
tc hebben onder- worpen aan de desbetreffende niet 
op hen toepassel ijkc voorschriften van 
eerstgenoemd recht. Voor Europeanen eischt het 
verkeer, dat men het- zelfde beginsel toepast, 
Ontwijfelbaar kunnen vee, huisraad, 
schuldvordcringen etc. van Europeanen. op 
Inlanders en omgekeerd overgaan. Voor overgang 
van rechten op den grond zij cr als leidraad op 
gewczen, dat art. 21 dcr overschrijvingsordon- 
nantie veroorlooft, dat Inlanders naar Europ. recht 
bezeten gronden koopen en te hunnen be- hoeve 
claarop hypotheek wordt gevestigd. In uitdrukkelijke 
bewoordingen is cnkel verboden het vervreemden 
van erf. indiv. gebruiksrecht en van agrarischen 
eigendom door Inlanders aan niet-Inlanders, eene 
uitzondering welke — gelijk alle uitzonderingen — 
strikt moet worden uit- gelegd en niet mag beletten, 
dat langs den weg van huwelijk of erfenis 
Indonesische rechten op den grond worden 
verkregen. Intusschen kan het gebeuren, dat voor de 
uitoefening dier rechten eene hoedanigheid wordt 
gevorderd, die aan den niet-Inlander ontbreekt. Zoo 
kan daarvoor het behooren tot het dorps verband 
worden geeischt. Het spreekt wel van zelf, dat alsdan 
overgang van recht is uitgesloten. 

Ten aanzien van de vraag: welke wetgeving bij 
overgang van rechten geldt, wordt door de 
rechtspraak cen scheidslijn getrokken tusschen 
rechten op den grond en andere rechten. Voor de 
eerste soort wordt beslissend geacht volgens welk 
rechtsstelsel het recht is ontstaan. Is een in inlandsch 
beschikkingsrecht gehouden grond- ftuk gesteld tot 
zekerheid voor de betaling van een inschuld, dan is 
de houder van dit pandrecht te dien aanzien 
onderworpen aan het adatrecht. De rcchtstoestand 
van den grond wordt niet gewijzigd door dien 
toestand van elkander op- volgende rechthebbcnden 
(verg. vonnis raad van justitie Batavia 21 Nov. 1889 
W. v. h. R. 1401). Anders is het gesteld met andere 
zaken. Woont iemand in eene andere streek dan van 
waar hij afkomstig is, clan zal de toetssteen moeten 
zijn of hij zich al dan niet met de bcvolking aldaar 
heeft vermengd. Als gevolg daarvan zal hij t.a. van 
zijn staat en bevoegdheid (pcrsoncel statuut) aan het 
recht van de plants der vestiging zijn onderworpen, 
indien hij zich met de bevolking heeft vermengd. In 
het tegenovergestelde geval blijft voor hem gelden 
het familio- on erfrecht der plants van afkomst. Ook 
hier moot de uitzondering worden aangenomen, dat, 
met be- trekking tot gronden, geldt het recht van de 
plaats, waar de grond gelegen is. 

Bij het steeds toenemend onderling verkeer 
tusschen de verschillende bovolkingsgroepen zal het 
meor en meer voorkomcn, dat personen van 
uiteenloopend ras ten opzichte van elkander als 
voogd, curator, bewindvoerder enz. optreden. Hier is 
ontwijfelbaar beslissend de rechtstoestand, waaraan 
do voogd is ondorworpen. Do land&ard mag niininer 
reden zyn om iomand van erfrecht 
4 
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uit te sluiten. Wcnschelijk zou het daaroni kun- 
nen heeten, dat de daartoc bevoegde wetgever 
(lid 2 sub b van art.' 75 R.R.) te dezen het 
daarinede aangetaste adatrecht zou 
uitscliakelen. 

Er kunnen verder conflictcn tusschen de be- 
trokkenen voortkomcn uit het verbintenissen- 
recht. Alsdan zal zijn nn te gaan welk recht par- 
tjjen hebben aangewezen, hetzij door uitdruk- 
kelijke. hetzij door stilzwijgencle onderwerping 
aan eenig recht dan wel welk reclit zij hebben be- 
doeld als richtsnocr voor de rcchtsbetrekkingen 
vast te stellen, eene bedoeling welke dikwijls uit 
den aard of uit den naani van ecn contract is op te 
ma ken. Blijkt die bedoeling niet, dan zal do rechter 
zich bij zijne beslissing behooren te laten Jeiden 
door den aard dor rechtsbetrekking en de behoeften 
van het verkeer, eene uitdruliking reeds gebezigd in 
de bekende 24 ontwerpen- Carpentier Alting c. s. 
bl. 22 § 5. Men denke bijv. aan de verhoudingen, 
die ontstaan wanneer ecn Inlander aandcelen in een 
naamlooze vennoot- schap koopt of een 
assurantiecontract sluit. In het eerste geval brengen 
de behoeften van het verkeer, in het tweede de aard 
der rechtsbetrekking mede dat het Europeesche 
recht toepassclijk is, ook als partijen zich 
daaromtrent niet uit* gel a ten hebben. Dit geldt — 
gelijk van zelf spreekt — slechts voor zoover de 
wet niet uit- drukkelijk eenig recht, bijv. het 
Europeesche, op het onderwerp van toepassing 
heeft verklaard. Het behoeft overigens nauweJijks 
betoogd, dat bij verbintenissen uit onrechtmatige 
daad nie- mand tot iets meer gehouden is dan 
waartoe zijn eigen recht hem verplicht. 

De vraag is meennalen beantwoord moeten 
worden welk recht toepassclijk is, wanneer in den 
loop van een rechtsgeding of bij de tenuit- 
voeriegging van een vonnis een derde betrokken 
werd, die onderworpen is aan de rechtsmacht van 
een andereii rechter dan dien voor wien het geding 
wordt gevoerd of door wien het vonnis is gewczen. 
Bij de executie van een vonnis van den raad van 
justitie was onder een Inlander beslag gelegd; de 
raad v. j. (W. v. h. R. 1296) besliste, dat dit arrest 
ongeoorloofd was, oindat die Inlander niet aan het 
Europeesche recht was onderworpen. Jn het 
voorbijgaan zij hier opge- merkt, dat voor een klein 
onderdeel (lexer stof geldt de regeling neergelegd 
in art. 202 c cn vgl. In- landsch reglement (Ind. Stb. 
19J9 no. 107). Voor het overige zou het 
wenschelijk zijn, dat de wetgever uitdrukkelijk 
vaststelde, dat in het evengemeld geval het 
Europeesche ])roccsrecht maatgevend zou zijn. 
Men kan zich overigens het geval den ken, dat een 
Inlander in een pro- ces voor den raad v. j. in 
vrijwaring wordt ge- roepen. Voor hem zou alsdan 
het Europeesche procesrecht moeten gelden. 

ConfJicten kunnen overigens ook ontstaan, 
omdat de partijen verschiJlende godsdiensten 
belijden. Het nieuwe art. 109 lid 3 en 4 R. R. beveelt 
de regeling van den reclitstoestand van Inlanders en 
Vreemde Oosterlingen, die het Christendom 
beJijden. Als algemeen beginsel dient 
vooropgesteld, dat de godsdicnst geen in- vloed 
mag uitoefenen op het rechtsstelsel, waar- onder 
men leeft. Door overgang tot het Christen- dom 
wordt de Ini. of V. 0. geen Europeuan； hij blijft 
aan zijn privaat- en publiekrecht onder- worpen, 
voor zoo ver de hoogerbed oelde byzonderc 
regeling niet ia getroffen. Intusschen heeft de 

practijk cenigc onbillijkheden aan het licht ge- 
bracht, vooral waar slcchts cnkclen met af- wijkcnde 
gcloofsovertuiging tusschen een, in groote 
mccrderhcid dcnzelfdcn godsdicnst belijden de, 
bcvolking wordt aangetroffen. Daar leeft de vroegcrc 
eenheid van godsdicnst zoozeer in bestaandc 
rcgelingen en gebruiken, dat zij aan de geheclc 
bcvolking vcrplichtingcn oplcgt, die slcchts aan 
belijdcrs van een bepaalden godsdicnst niogen 
worden opgelegd. Die ver- plichtingen kunnen zijn 
van publiekrcchtelijken aard, dcrhalve ten opzichte 
van de overheid, bijv. het verrichtcn van heeren- of 
gemeente- dienst op bepaakle feestdagen. Zij kunnen 
zijn van bijzondercn aard cn gelden tegenover den 
algemeen bcleden godsdicnst. In het laatste geval 
bestaan zij in het verrichtcn van werk of het geven 
van bijdragen voor aan dien godsdicnst gewijdc 
gebouwen of ten behoove van bedienaars van den 
godsdicnst. Tegen het laden van dezo Jasten op de 
schoudcrs van andersdenkenden diencn de bestu 
ursam btenaren te waken. De geschelste confJicten 
worden het best door den wetgever opgelost met 
uitgangspunt, dat vrijheid van godsdicnst vooropsta 
en dat het algemeen belang godsdienstige 
verdraagzaamheid vordert. Gelukkigerwijze schijnt 
eene regeling aanstaande. Eene waardevolle 
Regeeringsuitspraak wordt gevonden in Bijblad 4642 
(1 Nov. 1889), die uitgaat van het juiste verbod van 
inmenging voor aHe ambtenaren en hoofden in de 
aange- legenheden van ecn godsdicnst, dien zij niet 
belijden of van een kerk, kerkelijke gemccnte of 
godsdienstige vcrecniging, waartoe zij niet behooren, 
voor zoover die inmenging niet nood- zakelijk is tot 
tegengang van strafbare hande- lingen of verzekering 
van de open bare rust, of orde. Niettegenstaande art. 
124 R. I<. kan overigens een regent op Java Christen 
zijn .Urgent is overigens eene regeling, die aangeeft 
in weJke gcvalleit een Inlander als Christen wordt 
bcschouw<Vz 

INTERREGIONAAL RECHT. Zie QtTASJ-IN- 
TERNATJONAAL RECHT. 

INTERGENTIELRECHT. Zie QUASI-1NTER- 
NAT10NAALRECHT. 

INTERRELIGIEUS RECHT. Zie QUASI- 
INTERNATIONA AL RECHT. . 

STRAFRECHT. C. NA DE OPHEFFINO DKR O.-F. - 
COMPAQ NIE. \V c 11 c 1 ij k v o o r s c h r i f t. Jiij 
ordonnantio in Ind. Stb. 1920 no. 382 is, onder n ad 
ere Koninklijkc goedkeuring, bui- ten working 
gesteld art. 102 Sw., hctwelk vast- steldc dat onder 
de woorden „wettelijk voor- schrifb" en „wcttelijke 
strafbepaling,* in het strafwetboek vorstaan werd: 
elk voorschrift cn elkc strafbcj)aling, voorkoinende 
in algemcene of locale verordeningen of in 
reglcnientcn of keuren van politic. Die n ad ere 
goedkeuring IH niet bij Koninklijk besluit, maar bij 
z.g. kabinets- rescript verleend en initsdicn van 
twijfelachtigc wettigheid. Aanleiding tot de 
intrekking was eene beschikking van den 
landraadvoorzitter te arbij niet strafbaar geoordecld 
werd opruiing tot ongehoorzaainheid aan eene ver- 
ordening (pranatan) van het Zelfbestuur van het rijk 
fioerakartft, die zich had voorgedaan in den vorm van 
aanzetting om te weigeren cultuur- diensten tc 
verriehten ton bohoeve van den Vorst. De voorzitter 
grondde zijne beschikking op de oinstandighcdcn 1°. 
dat aan deze pranatan op het tijdstip van het opruien 
nog geene poenale 
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sanctie was vcrbonden ； 2°. die pranntan nict vicl in 
den term „wcttclijk vcKtrschrift'1 in art. 360 Sw. 
gebczigd. De raad van justitic bckrachtigde die 
beschikking, terwijl ecn door den Procurcur- 
Generaal ingestcld beroep van cassatie in het belang 
der wet door het Hooggerechtshof were! verworpen. 
Blijkcns zijn arrest woog bij het op- perrechtelijk 
college het bezwaar, clat eenc zoo mime toepassing 
van art. 160 Sw. a Is door den landraadvoorzitter 
weixl gewraakt, ongehoor- zaamheid aan allerlei 
ongecontroleerde en on- controleerbare voorsch 
riften van landschaps- besturen op de 
Buitenbezittingen den overtreder met den 
strafrcchter zou doen kennismaken. ‘8 Hofs 
standpunt schijnt op zich zelf niet on- bedenkelijk, 
waar blijkcns de geschiedenis van het Sw. ccn zeer 
ruimc opvatting van art. 102 wenschelijk is en 
daarom de omschrijving van het begrip „wettclijk 
voorschrift" geheel aan den rechter wordt 
overgelaten. Bovendien onder- werpt art. 38 der 
zelfbestuurregclcn (Ind. Stb. 1919 no. 822) evenals 
de zelfbestuurord. (Ind. Stb. 1914 no. 24) de 
wetgeving der Zelfbesturen aan de leiding van het 
hoofd van gewestelijk bestuur, zoodat bepaaldc 
controlc bestaat. Intussclien is door de hooger 
aangehaalde ordonnuntic eenc be- perkende 
uitlegging der gecitecrdc uitdrukkingen afgesneden. 

VVETBOEK VAN STRAFRECHT VOOR N.-I. sub s. 
(DI. IV, bl. 154). Ecne andcre, wegens specifiek 
Indischc toestanden, noodzakelijko aanvulling van 
de artt. 139 a, b en c Sw. (Kon. besluit Ind. Stb. 1921 
no. 103) bedoelt naast de bestaande strafbaarstclling 
van een aanslag of samenspanning tegen eigen Staat 
of eigen Regeeringsvorm, ook to treffen die 
ondernomen met het oogmerk oni het grond- gebied 
van ecn bevrienden Staat of van eenc kolonie of 
andcr gebiedsdeel van een zoodanigen Staat gehccl 
of gedeoltelijk te onttrekken aan de hcerscha])pij van 
het danr gevestigd gezag of om den gevestigden 
rcgecringsvorin van (lcn Staat cnz. te vernictigen of 
op onwettige wijze to vcrandcren. De strafwetgever 
heeft toch rcke- ning te houden met de 
onistandigheid, dat ondcr de bevolking van N.-I. 
talrijko groepen van personen worden nangetroffen, 
die nict het land liunncr inwoning maar hun stainland 
als hun eigenlijk vaderland beschouwcnde, met de 
gccs- tesstrooniingcn aklaar geheel medclcven en gc- 
neigd zijn de hun in N.-I. gowaarborgdo vrijhcid te 
niisbruiken oni medc tc werken tot het ver- wekken 
van opstand en «>procr in dat stainland. 

Sub jj. (DI. IV, bl. 156). In het Kon. be- sluit (J 
nd. Stb. 1920 no. 8G8) wordt eene niouwe lezing 
gegeven van den aanvang van art. 335 Sw., zoodat 
naast „geweld, eenige au- dorc feitelijkheid of een 
van beidcn,,

> wordt genocmd： „eene onaangename 
bojegening" als middel oni iemand wedeiTCchtelijk 
te dwingen iets to doen, niet te doen of te duldcn. 
Blijkbaar heeft mon hier willen treffen allerlei 
ontoelaat- buro oniHtandighcdcn, die bcdoelen eene 
zekero ])res8ic op den eenvoudigen desainan uit tc 
oefenen, zoodat hij hierdoor genoopt wordt aan de 
bovolen van loiders van stakingen of van ^politioko 
vereonigingen te voldoen. Als zoodanig kan men by 
v. aanmerken: bedreiging met boycot, onthouding 
van hulp by begrafenis van ver- wanten enz. Voor het 
misdrijf van art. 335 Sw. is thans preventieve 
hechtenis toegelaten ( KOJI. 

Bcsluit in Tnd. Stb. 1921 no. 2, in working ge- treden 
op 1 Juli 1921, Ind. Stb. 1921 no. 294). 

Sub qq. (DI. IV, bl. 157). Bij Kon. be- sluit (Ind, 
Stb, 1920 no. 556) is een art. 382 bis in het Sw. 
ingelascht strekkende om, in den geest van de 
Nedcrlandsche z.g. wet-Aalberse (2 Aug. 1915, Ned. 
Stb. 365), namaak en nabootsing van handelsmerken 
beter te bescher- mcn dan tot dusverre geschiedde en 
de onecrlijke concurrentic op incerafdoende wijze 
tegen tcgaan. 

Sub xx. In de practijk was gebleken dat art. 549 
Sw. onvokloende was om de eigenaren van aan- 
plantingen tegen het losloopen van vee te bescher- 
men.Vooral in het Delisch.e.werd voortdurend door 
bevolking en ondernemers geklaagd over dien 
overlast, welke wel eenigszins verklaarbaar was 
door het ontbreken van weideplaatsen aldaar, maar 
tot welker opheffing de Bengaleesche eigenaren van 
vee niot wilden inedewerkcn, gevende zij de 
voorkeur aan het betalen van eene boete instede van 
eene kleine bijdrage te storten om eene 
gemeentelijke weideplaats in het leven te roepen. 
Trouwcns op Java werden dikwijls soortgelijke 
klachten vernoinen. Seclert het Kon. besluit (Ind.Stb. 
1921 no.250) kanhet veeworden. verbeurdverklaard, 
terwijl bij recidive binnen het jaar do op te leggen 
straf kan zijn hechtenia van ten hoogsto 14 clagen. 

S t r a f f e n. Sedcrt het Koninklijk bcsluit in. 
Ind.jStb. 1920 no. 812 brengtart. 21 Sw. mode, dat 
hcchtenis wordt ondergaan in het go west, waarin de 
vcroordceldo ten tijde vanjdetenuitvocrlegging van 
de rechterlijkc uitspraak woont of, by gebroke van 
woonplaats, verblijf houdt, tenzij hem op zyn 
verzoek door den Directeur van justitie wordt 
vergund haar elders te ondergaan. 

MILITAIR STKAFKECHT. De sub Ac (DI. IV, bl. 
161) vcrmeldc bijkomende straf van plaatsing bij ecn 
strafdetachcinent is — met wijziging van het 
Koninklijk besluit in Ind. Stb. 1921 no. 417 — 
komen to vorvallen. Bij Gouv. bcsluit d.d. 9 Mei 
1919 no. 41 word ingetrokken art. 1 ten 1° van het 
bij Gouv. besl. d.d. 28 Aug. 1903 no. 30 vastgcsteklc 
reglement voor het strafdeta- chement bij het leger in 
N.-I., inhoudende de bej)aling, dat daarbij zouden 
worden ingclijfd die militaircn, welko in de tweede 
klassc van militaire discipline geplaatst, na 
herhaaldo bestraffing zich zoo onhandclbaar 
betoonen, dat him no vcrwijdcring van het korps 
noodzakclijk was. Met die inly ving waren toch niet 
de resul- taten boreikt, welke van den maatrcgcl 
*waren vei'wacht. Do hoofdrcdcn voor het bestaan 
van het Btrafdctachementdaarmede vervallendc, 
werden er niet nicer tenuen aanwezig goacht om de 
hoogorbedocldo bijkomende straf to hand haven/ 

PIEPERS (Mr. MARINUS CORNELIS). Gob. te 
Amersfoort 1 (i Nov. 1835, zoon van Mr. P. E. 
Piepers on L. C. Krantz. Na te Leiden.gestudeerd te 
hebben, promoveerde hij aldaar den 9en Dec. 1859 
op stellingen. In Jan. 1863 trad hij in Indic in dienst 
en bekleeddo aldaar eenige admi- nistratieve, doch 
nicest rechterlijke betrekkingen. Als lid van het 
Hoog-Gerechtshof nain hij een be- langrijk aandeel 
aan verschillende zeer uitge- werkto gewichtige 
adviezen door dat College uitgcbracht, bepaaldclijk 
over de invoering van een nieuw strafwetboek cn de 
herziening dor rechtorlykc organisatie; over dit 
laatste ondor- werp werden door hem bij het verlatcn 
van den dienst in 1894 als *s Hofs vice-president aan 
do In- 
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dische regeering bijzonderc voorstcllen ingedicnd. 
Gepensionncerd vestigdc hij zich te 's G raven- 
hage, alwaar hij den Gen October 1919 overlecd. 

Op juridisch en staatkundig gebied werden door 
hem tai van opstellcn gepubliceerd in het Recht in 
Ncd.-Indie en het Indisch Weckblad van het Recht, 
van welke de voornaamstc zyn die over de 
priesterraden in nos. 1265 en 1266 van het laatste 
cn in deel LX van het ecrste. Vender in de Hand, der 
N.-I. Juristenvcreeniging, voornamelijk „Het 
notariaat voor Inlanders". In de Bijdragen tot de 
kennis van het Staats-, Provinciaal- en 
Gemeentebestuur in Nederland (1888) „De Ned.-
Ind. Staatsdienst en het Kon. Best van 14 Fcbr. 
1888"; in het Tijdschr. voor N.-I., waarvan het 
belangrijkstc is dat, getiteld „Gelijkstelling van 
Vreemde Oosterlingen met Europeanen,' (1898). 

Afzonderlijk verschenen van zijne hand： De 
politierol (1868); Een onderwerp van Ned.-Ind. 
strafwetgeving in de 2e Kamer der St.-Gen. (1876); 
Macht tegen Recht le ged. (1884); drie brochures 
over de quaestie der Costa-Rica- Packet (1895—
1897); 6ene over de Atjeh-quaes- tie (1896)； eene 
over De Indische mijnwet en het eigendomsrecht 
(1899)： De rechtszekerheid van den inlander in 
Ned.-Indie op het gebied van het strafrecht (1900). 
Voor het internationaal con- gres van Koloniale 
Sociologie schreef hij eene memoire „Le droit civil 
et penal des Ind. orien- talesNeerlandaises(Paris 
1900 Tome Up. 208— 215). 

Op zoologisch gebied publiceerde Mr. Piepers 
verscheidene kleinere mededeelingen in het Tjjelse 
h rift voor Entomologie, het Nat. Tijdschrift voor 
Ned.Jndie en andere periodieken. Meer uit- voerig 
waren die in het eerstgenoemde tijdschrift 
toegevoegd aan de beschrijving door P. C. T. 
Snellen van de soorten van Lepidoptera door hem 
in Z.-W. Celebes verzameld, alsinede de opstel- 
leifin datzelfde „Ueber das Horn der Sjihingiden- 
Raupen", „Ueber die Farbe und den Polymoi- 
phismus der Sphingiden-Raupen" en „Uebcr die 
Entwicklungsgeschichte einiger Javanischen Pa- 
pilioniden-Raupen", alsmede die in het andere, 
getiteld „Observations sur des vols de lepidoptd- res 
aux I. O. N." (1890) etc. en „Nouve!les observations 
etc." (1897). Van zijne beschrijving, met den beer 
Snellen, der lepidoptera van Java is het eerste 
gedeelte, de Heterocera of zoogen. nachtvlinders, 
verschenen in afl. 1 en 2 van D】. 43 T. -v. 
Entomologie. Jn hetzelfde T. 1906 bl. 29 gaf hij in 
vereeniging met Snellen eene ,,Enu- mdration des 
Lepidopteres H6teroceres de Java", terwijl na het 
overlijden van dien medewerker daarin (1912, 1) 
van zijn hand een ,Jn memo- riam" verscheen. In het 
Tijdschrift der Ned. Dierk. Ver, (J898) vindt men 
van de hand van Mr. Piepers “Die Farbenevolution 
(Phylogenie der Farben) bei den Pieriden"; in de 
Vragen des Tijds (J895) “Bescherming van dieren 
en planten van staatswege" en in het Tijdschrift 
voor Ned.- Indie (1896) “Door welke maatregelen 
kan tot eene rationeele besclierniing der 
inbeemsche dieren- en plantenwereld in N.-I. 
worden gekomen enz. Behal ve het opsteJ in de 
Vragen des Tijds hebben alle deze geschriften op 
N.-I. betrekking; ditzelfde is ook het geval met eene 
taalkundige sludie in De Gids (1875) gepubliceerd 
„Over de Ned. taal in Oost-lndie'1. Van algemcene 
strek- king zijn Pieper's opstel 
„Hervormingsstudien, 

I, De blijde boodschap der wcGcnschep" en het 
artikel ,,De tegenwoordige inzichten omtrent het 
strafrecht en het onderwijs daarin aan 's rijks 
hoogescholcn,', gepubliceerd in het T. v. Strafrecht, 
DI. XIII, bl. 138. 

Bckwaain rechtsgeleerdc, hoewel formalistisch 
aangelegd, legde hij zich met voorliefde op de studie 
van het strafrecht toe. De overbrenging van het 
rcchtsmiddcl van revisic in strafzaken van het Hof 
bij de raden van justitie op Java bestrec d hij met te 
stellcn dat dit middel (algeineen aangenomen als 
appdl op de stukken) in zijn wezen cassatie was en 
mitsdien, als ter verzeke- ring van eenheid in 
rechtsbedeeling bedoeld, bij het hoogste 
rechtscollege tehuisbehoorde. Naast het 
Hooggercchtshof wilde hij voor burg, zaken een 
appfelgerechtshof ingesteld zien, be- staande uit 
gewezen advocaten. De burg, rechts- vordering toch 
beschouwde hij meet als Fart de la chicane dan als 
de noodige vormen voor- schrijvende. Als 
entomoloog had hij ongetwij- feld vele verdiensten. 

RECHTSWEZEN. Vervolg van DI. Ill, bl.: 566. 
Het thans geldend art. 75 R. R. (Ind. Stb. 1919 no. 
621, in werking getreden op 1 Jan, 1920) stelt in lid 
I den wetgever ten plicht om het burgerlijk-, 
handels- en strafrecht bene- vens het procesrecht te 
codificeeren in den vorm van eene algemeene 
verordening (Wet, Kon. bes). of Ord.), waarmede 
echter niet gezegd is, dat die regeling plaats moet 
hebben in e6n en hetzelfde product van wetgeving. 
Trouwens zij kan worden vastgesteld, zoowel voor 
alle, als voor enkcle bevolkingsgroepen of 
onderdeelen daarvan, rekening houdende met de 
vcrschillen- de rechtsbehoeften der onderscheidcne 
be vol- kingsgroepen. Het adatrccht zal dus ook 
wette- lijk recht worden.De evengeinelde 
wetgevende be- voegdheid laat onaangetast de 
strafwetgevende bevoegdheid, bedoeld in artt. 72 en 
68c (locale raden) R. R. 

Ten aanzien van de Europeancn behooren met 
betrekking tot inaterieel burgerlijk- en handels- recht 
de Nedcrlandsche wetten te worden gc- 
volgd(lid2).Afwijking is toegelaten l°.wegens spe- 
cifick Indische toestanden 2°. als de Eurdpeanen met 
een of jneer der andere bevolkingsgroepen worden 
onderworpen aan dezelfde rechtsvoor- schriften, m. 
a. w. cone unificatie wordt beoogd. Wat betreft de 
Inlanders en Vreeindc Oosterlingen mocten de onder 
hen met hunne godsdien- sten en gewoonten 
samenhangende rechtsregelen worden geeerbiedigd. 
Ook van dozen rcgcl is af- wijking geoorloofd. 
Vooreerst, wanneer de bij hen gebleken 
inaatschapjiclijke behoeften zulks ei- schcn, in den 
vorm van toepasselijkverklaring van het 
curopeesche recht, al dan riietgewijzigd, maar ook 
niiddels vaststelling van een gcmeenschappe- lijk 
recht met Europeanen (unificatie). In de tweede 
plaats uitsluiting van het adatrecht mogelijk, 
wanneer het algemeen belang (lit vor- dert of de by 
hen gebleken inaatschappelijkc behoeften zulks 
vorderen. Hier is de wetgever aan niets gebonden en 
volkomcn vrij in zijne regeling. Den rechter is door 
deze wetsbepaling de weleer bestaande bevoegdheid 
ontnomen oni het adatrecht niet toe te passen, als het 
hem voor- kwam in strijd te zyn met de algemeen 
erkendc beginselen van billijkheid en 
rechtvaardigheid. 

Jn lid 3 wordt ten aanzien van strafrecht, straf- 
procesrccht en burg, rechtsvordoring, uitsluitend 
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voor Europcancn geldcnd, als rcgcl gcsteld het vol- 
gen van de Ned. wetten, tenzij bijzondere toestan- 
den in N.-I. het raadzaam ma ken ecn uitzondcring 
tc ma ken clan wel bij toepasselijkvcrklaring of on 
derwerping aan gemeenschappoljjke voorschrif- ten 
voor anderc bcvolkingsgrocpcn of ondcrdec- len 
daarvan. Over de overige bcvolkingsgrocpcn 
spreokt het lid 3 niet, zoodat tc hunnen aanzicn de 
grootst mogelijke vrijhcid van rcgeling schijnt te 
zijn gedecretccrd, ware het niet dat blijkens het 
zinsverband aan unificatie met regelen voor 
Europeanen is gedacht. Die unificatie is het, die 
afwijking van het Ned. recht, voor zoover nict reeds 
door spccifiek Indische toestanden wen- schelijk, in 
ruime mate toelaat. 

Het vierde lid geldt alleen voor Inlanders en 
Vreemde Oostcrlingen. Zij kunnen zich vrijwil- lig 
onderwerpen aan het voor Europeanen gel- dende en 
niet op hen tee passel ijkc burgerlijk- en 
handelsrecht. Die onderwerping is algemeen. of tot 
eene bepaalde rechtshandeling beperkt. Bedoeld is 
blijkbaar aansluiting aan het Kon. besluit in Ind. Stb. 
1917 no. 12, dat ook van eenc gedeeltelijke 
onderwerping spreekt en daar- medc thans op 
speciaal aan tc [duidpn rcchtshandelingen ziet. Het 
redactieverschil is te betreuren. Immers de wet moot 
in haar geheel worden uitgelegd cn eene 
gedeeltelijke onder- werping opgevat als eene aan 
bepaalde dcelen of artikelen van het civiel rccht, zou 
ontelbare mocilijkheden in de practijk schcppcn. 
Gevolg van de uitdrukkelijke onderwerping voor 
eene bepaalde rechtshandeling brengt van 
rechtswegc me de stilzwijgende aan de daarinede 
sajiienhan- gende bepalingcn van het materieel 
civiel recht. 

Lid 5 handelt over de inhecmsche rechtspraak, die 
zal hebben toe te passen de in de vorige dee- len van 
hot artikel bedoeldc algcnieene verorde- ningen 
voor zoover zij bestaanbaar zyn met het bezit van 
eigen reohtspleging. Lid 6 vonut eene 
ovcrgangsbepaling, die voor Inlanders en Vreem- de 
Oosterlingen met betrekking tot het materieel 
jirivnatrecht den bcHtaanden toestand handhaaft, 
totdat het adatrecht zal zyn omgezet in ge- schrcven 
recht, dan we I het Europeesche rccht in 
tocpaBseiyk verklaard. 

By de toopasselijkverklaring der burgcrrcch- 
tclijkc wetgeving voor de Europeanen in hanr 
geheel op de Chineezcn in Ncd.-Lndic (zie 
ADOPT!E), is het bestaande art. 5 van de 
ordonnantie in Ind. Stb. 1855 no. 79, voor- al mot 
het oog op don Chineeschcn klcinhundcl, behouden. 
Gelden mitsdien voor de Chineczen de in het 
wotbock van koophandcl gegeven voor- schriften 
omtrent do koopmanHboeken, do bowij»- kracht di 
er bockcn is ten dcclc aan het goedvinden van den 
rcciiter (arbitriuin judivis) overgelatcn. Moclit toch 
hot dagbook van den Chin, koopman of ook 
zoodanige bocken als by clien landaard gobruikelijk 
zyn niet aan don vereischtcn vorin voldoon en 
derhalvo niet geheel rogelmatig zijn gohouden, dan 
kunnen zij, desnoods met ecdo gesterkt of door den 
dood bokrachtigd, voor het bewijs in zoodanige 
aanmerking worden ge- nomcn als do rechter in 
gemoedo zal vermeenon Cc behooren. 
Voornamelijk moot daarb^j gclet worden op den 
aard, het gowicht en de uitge- breidhoid van den 
h&ndel in deze booken om- schi'ovon on of de 
bovondeno verzuimen of on- regelmatighodon do 
blijken. dragen van convou- 

dige onkunde cn allc vermoedon van kwado trouw 
uitsluiten. 

Volgens het Kon. besluit (Ind. Stb. 1920 no. 472) 
kunnen de voorname inlandsche hoofden, die op 
Java en Madocra als lid van den land- raad zitting 
nemcn (zic DI. Ill, bl. 568) niet al- lecn door den 
Gouverneur-Generaal zelven, maar ook namens 
hem aangewczen worden. Bij het Gouv. besluit in 
Ind, Stb. 1920 no. 470 (wijzigende Ind. Stb. 1918 
no. 109) zijn nader categorieen van ini. ambtenaren 
aangewezen, die ambtshalve als leden van den 
landraad te Soerakarta kunnen zitting nemen. 

Blijkbaar ook met de bedoeling om het nijpend 
tekort aan rechterlyke ambtenaren te bestrijden, (Zic 
DI. Ill, bl. 569) is in 1920 (Ind. Stb. no. 346) eene 
belangrijke wijziging in de bepalin- gen van het 
Regl. op de rechterlijke organisatie tot stand 
gekomen (art. 14 a. b. 15 en 16). Daarbij is het 
beginsel vastgesteld, dat gegra- dueerde recht. 
ambtenaren, ongeacht het door hen bekleede 
ainbt,bezoldigd worden naar gelang van den 
doorgebrachten diensttijd. Aangezien er echter niet 
uitsluitend ambten bestaan, waar- op men krachtens 
ancienniteit aanspraak kan maken, maar de 
benoeming tot hooge en zeer belangrijke functien bij 
keuze geschiedt, is bepaald dat de keuze-
functionarissen nooit minder, doch wcl meer 
bczoldiging dan de eerste categorie kunnen 
genieten. De ancienniteits-ambten worden naarmate 
hunner belangrijkheid in groepen gerangschikt, 
waarover hier berieden. De op ancienniteit 
gegrondveste ranglijst der rechterlijke macht blijft 
bestaan. Wordt men nu tot een keuze-arnbt 
benoemd, dan wordt de benoemde gerangschikt 
onmiddellijk na dengene, die van de tot een 
zoodanig ambt met gelijke bezoldiging of, indien 
eene gelijke bezoldiging niet bestaat, met de 
dichtstbijkomcnde hoogere bezoldiging be- 
noemden, het laagst op de ranglijst voorkomt. Zij 
dio op denzelfden dag tot ambten derzelfde groep of 
tot gelijk bezoldigde keuze-ambten worden 
geroepen, worden gerangscliikt naar het num me r 
der bcnocmingsbesluiten; in geval van benoeming 
bij denzelfde besluit geschiedt de rangschikking 
naar de volgordc, waarin zij in het besluit genoemd 
worden. Keuzc-ainbten zijn die van vice-president 
en raadsheer Hooggerechts- huf, van jjresident van 
een der raden van justitie van vicc-pres. van een der 
raden van just, op Java, van voorzitter van een der 
landraden te Batavia, Semarang of Soerabaia, van 
procureur- generanl of advocaat-gen. bij hot hof of 
van offi- cier van justitie bjj een der raden van 
justitio. Bij gelijke geschiktheid voor een 
opengevallen keuze-urnbt geeft de ranglyst den 
doorslag. In- tuyHchcn is ook bonooming buiten de 
ranglijst der gegradueerden om toegelaten. 

Geldt het de benoeming tot cen ancienniteits- 
ambt in een hoogere groep, dan geschiedt de 
benoeming naar de ranglijst, behoudens de voor- 
waarde van geschiktheid. Het stelsel van aanbe- 
veling voor het opengovallon ambt van 1901 (ge- 
wjjzigd in 1907) is in 1920 gehandhftafd. In lid 6 
van art. 17 Regl. recht. organisatie is bopaald, dat de 
aanbeveling bedoeld in lid 1 en 2 wordt opge- maakt 
bij volstrekte meerderheid van stem men; wordt dio 
meerderheid niet bereikt, dan wordt uanbcvolon de 
candidaat, dio de mceate steminen 
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heeft verkregen. Bij staking van stem men heeft 's 
Hofs president een beslissende stem. Over- 
plaatsing (zonder bevordcring) kan — bchalve op 
eigen verzoek — in het belang van's lands dienst 
noodig zijn, jnoet dan uit den aard dor zaak in- 
derdaad plaats grijpen, cchter onder do “mits" dat 
het Hooggereclitshof haar voorstcit of ter zake 
geraadpleegd wordt. Er zijn slechts bepaal- de 
gevallen, waarin ontslag uit het ainbt kan worden 
verleend, anders dan op eigen verzoek. 

Art. 19 R. 0. onischrijft thans het begrip „be- 
vordering" als benoeming tot een in hoogere groep 
gerangschikt ainbt en benoeming tot een keuze-
ambt, indien zij hooger tractemcnt mede- brengt. De 
promotie staat stil voor hen 1°. die buitenslands 
verlof genieten： 2°. die om voorbij- gang vragen, 
mits dit zonder bezwaar kan warden toegestaan ； 
3°. die, op verzoek op non-ac- tiviteit buiten 
bezwaar van 's lands kas zijn gesteld en voor 
promotie in aanmerking ko- mende, verzoeken die 
non-activiteit te bestendi- gen, ook dit onder de 
voorwaarde dat tegen in- williging van dien wensch 
geen bezwaar bestaat; 4°. aan hen, wien met ontslag 
uit het ambt in het belang van 's lands dienst 
werkzaaniheden zijn opgedragen, zoolang die 
opdracht duurt. 

In art. 22 (1920) is cene nieuwe regeling van 
binnenlandsche verloven van ten hoogste drie 
maanden, metinbegrip der verlengingen, gegeven. 

Bij afwezigheid, belet of ontstentenis wordt 's 
Hofs president vervangen door den oudsten vice-
president als zoodanig en deze op zijn beurt door 
den anderen vice-pres., gelijk hij op zijn beurt wordt 
vervangen door het oudste lid als zoodanig. Gelijk 
beginsel geldt bij de lagere rechts- colleges. Ter 
bepaling der ancienniteit als vice- president of van 
lid van een college of van eenc Kamer wordt de 
vroegere diensttijd, in denzelf- den of lioogeren 
rang, medegeteld bij (lien sedert de jongste 
benoeming verstreken. 

Bij de ordonnantie in Ind. Stb. 1920 no. 508 heeft 
de verdeeling der rechterlijke ambten, die niet als 
keuze-ambten gelden, in vier groepen plaats gehad. 
De eerste vormen de leden van de raden van justitie 
op Java en de voorzitters van de landraden te 
Soerakarta en Djokjakarta; de tweede 's Hofs 
griffier, de leden van de raden van justitie te 
Makasser enz., de voorzit- ter van den landraad te 
Sragdn enz.; de derde: de griffiers van de raden van 
justitie op Java en voorzitters van eenige landraden 
enz. ； de vierdo: de voorzitter van den landraad te 
Sitoebondo, enz. 

Gelijk bekend zijn voor rechterlijke ambten in 
N.-L alleen benoenibaar doctoren in de rechtswe- 
tenschap (ook doctorandi, die tliaiiH het praedi- caat 
„meester in de rechten" kunnen vocrcn), voor 
zoover die ambten niet volgcns do wettelijke 
bepalingen kunnen worden vervuld door niet- -
gegradueerden of als bybetrekking door adini- 
nistratieve ainbtenaren. Zij moeten hebben vol- 
daan a. aan het z.g. faculteits- of aan. het fndolo- 
gisch ex&mcn. Dat examen wordt intusschen niet 
gevorderd van hen, b. die minstens drie jaren de 
rechtspractijk in N.-L hebben uitgeoefend. Van 
beide eischen (a of b) kan dispensatie worden 
verleend, in Nederland door de Koningin, in N.-L 
door den G.G. den Raad van N.-I. gehoord. Het K. 
B. in Ind. Stb. 1921 no, 440 verleent laatstelijk deze 
dispensatie aan die juristen, welke door den Minister 
van Kolonien op aanvrage van den 

Gouv.-Gen. worden uitgezonden ten cindc in N.-I. 
te worden ge])laatst bij den bureaudicnst, waar- 
onder is begrepen den dienst ter griffie van het 
Hooggerechtshof of van europceschc of inland- 
sclic rcchtban ken. Vroeger was be pa aid, dat deze 
bureaujuristen iniddels dispensatie kunnen worden 
geroepen tot rechterlijke ainbten, nadat zij drie jaren 
werkzaam zijn geweest, tenzij naar het oordeel der 
Ind. Reg. het belang van den dienst vorderdc dat zij 
eerder daarvoor in aanmerking komcn. Dit “eerder", 
aanvankelijk be- perkt tot benoeming in het derde 
dienstjaar, is echter blijkens K. B. in Ind. Stb. 1921 
no. 440 reeds mogelijk na het eerste dienstjaar. 

Om de dienstneming voor den Indischcn rech- 
terlijkcn dienst te bevorderen wordt gedurendc een 
zeker aantal jaren een studietoelage van / 1200 per 
jaar aan studenten toegekend. Candi- daat 
rechterlijk ambtenaar kan men worden na afgelegd 
candidaatsexamen,in bijzondere gevallen zelfs 
eerder. Belangrijkc premie's worden thans voor 
uitzending als rechterlijk of als bureauambte- naar 
toegekend. Voor den laatstc is, behal ve vrijc 
overtocht eerste klassc cn eenc so in voor uit- 
rusting van j 2250, die premie op / 5600 gesteld; hij 
mag echter den leeftijd van 27 jaren niet hebben 
overschreden. Doctorandi en doctoren in de rechten, 
die niet ouder zijn dan 26 jaren en zich verbinden 
oin het z.g. faculteitscxamen tc doen en daurna voor 
de rechterlijke inacht te worden uitgezonden, 
ontvangen bij die uitzending eene premie van / 
8000, waarop voorschotten kunnen worden 
verleend naar reden van / JOO's maand«. In 
bijzondere gevallen kan de Minister van Kolonien 
van bedoelden leeftijdsgrens afwijken. 

Landgerechten. (Zie D】.Ill, bl. 570). Bij Kon. 
besluit (Ind. Stb. 1920, no. 472, in working 1 Mei 
1921) is het inisdrijf van „eenvoudigc beleedi- ging" 
onttrokken aan de bevoegdheid van den landraad of 
raad van justitie en ter kennisne- ining opgedragen 
aan het landgerecht. 

Naast den bezoldigdcn Jandrcch ter kent het 
laiidgerechtrcglement plaatsvorvangendc lund- 
rechters. Deze kunnen (Ind. Stb. !9J9no. 38, j°. 730) 
voor elken zittingsdag / J 5 als vergoeding 
declareeren. 

Raden van justitie. De ruimcrc toepasselijkver- 
klaring van het Europceschc burgcrJijke recht (ord. 
Ind. Stb. 19J.7 no. 129, j°. 1918 no. 350, in working 
1 Mei 19J9) de Chincczen op Java en Madoera en in 
bepaalde gewesten op do Buitenbe- zittingen, heeft 
de Eur. rechtbanken en gerech- ten gclieel algcniecn 
tot voor de bcdoeldc Chinee- zen bestomde justitie 
in burg, zaken gemaakt. De strekking van het Kon. 
best, in Ind. Stb. ]921 no. 390, dat echter nog niet in 
working iu getredon, is om de Chineezen in de 
overige gewesten van N.-I. in denzelfden 
reclitstoestand to brengen. De ordonnantie in Ind. 
Stb. J 855 no. 69 zal dan voor de anderc Oostcrsche 
vreemdelingen blijven gclden met dien verstan.de, 
dat hare working zioh over geheel N.-I. zal 
uitstrekken en dezo Vreeinde OoHterlingen 
derhalve ten aanzien van de burg, rechtsvorderingen 
op dat toepasselijke recht gegrond voor den Europ. 
reel)ter komen, on- verschiHig waar zij geveatigd 
zijn. Kan men dezo uitbreiding toejuichen, niet te 
ontkennen valt het dat de groote afstand tussclien de 
woonplauts der justiciabelen en den zetel van don 
raad van justitie, voortaan de dagelijksche rechter in 
allo 
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burg, zakcn voor a lie Chineezen, zijnc bczwarcn 
had. Men is daarom bcdacht geworden om de 
bovoegdheidsgrens der rcsidenticgercch ten to 
verruimen. Voortaan. zullen die gercchten op de 
Buitcnbczittingen kennis nomen van allc vordcrin- 
gen niet tc bovengaandc de sorn of waarde van / 
1500, mits die gerechten door rcchtskundigen zjjn 
voorgezeten. De cvengemcldc grens zal zijn / 500, 
indien dit nict het geval is. Echter zullen in beide 
gevallcn de zaken die som of waarde te 
bovengaande door het res. gerecht kunnen wor- den 
afgedaan, als beide partijen zulks verzoeken. 
Intusschen zal in het gewest Amboina, met het oog 
op den bestaanden tocstand, de grens van j 1500 
behouden blijvcn, onverschilJig of al dan niet cen 
rcchtskundige het gerecht houdt. 

Bij art. 31 van Ind. Stb. 185G no. 74 is de bc- 
rechting van strafvervolgingen (tegen burgers) 
grond van het bij gemeld Staatsblad afge- kondigd 
drukpersreglement aan de raden van justitic 
opgedragen (Vorg. Ind. Stb. 1900 nos. 317 on 318). 
Bij arrest van het Hooggerochts- hof d.d. 24 Juli 
1918 (T. v. h. Recht CXT bl. 234) is beslist, dat van 
toopassing van ovongo- meld art. na. 1 Jan. 1918, 
datum van inwerking- trecling van het niouwo 
strafwetbook, geen sprake kan zijn, oindat allc nict 
uitdrukkelijk gohandhaafde .sZr<//bepalingen 
voorkomende in ovengonoemd reglomont op 
genocinden datum zijn afgoschaft (vorg. art. 3 lid 1 
van Ind. Stb. 1917 no. 497). Als gevolg daarvan 
wordon Inlanders voortaan wogons dru 
kpersdolicton voor Iiun oigen strafrochter gobracht, 
tonzij hot de enkelo ovortredingon van hot 
drukporsroglcinent botreft, dio uitdrukkelijk in art. 
6 no. 15 van do Invooringsverordoning zijn 
gehandhaafd. 

Het Hooggerechtshof vonnist on beslist, krach- 
tons Koninklijk bosluit in fnd. Stb. 1921 no. 2, mot 
ZOH raadsheoron in do zakon, bedoold bij art, 165 
Regl. op do recht.organisatie, mot vijf in cn,88atio 
on mot drie in allo andoro zaken. 

J)c inlandsdio rcchtskundigen, dio hot cind- 
oxinnon aan do <>j>leiding8sclioo] aflogden, 
dragon in functio hotzolfdo costuuin ids voor 
gegradu- oordo ambtenaron is bepaald. 

Na do unificalic van hut matericol strafrocht on 
do invooring dor landrochters als strafrech- torH 
voor alio Ned.-Ind. ingezetonon in do luatst- 
vorloopen jarcii, is als logisch govolg daurvan 
ontstuan cen strovon naur con uniform straf- 
procosreclit voor allo groopon dor Indischo sa- 
menloving. J)o gowonHchto rcchtsconhoid oj) 
Hlrafreclitorlijk torroin, ook uit eon politick oog- 
])unt noodzakolijk, zal zich dan niot allcon hub bon 
to bcpalon lot cun torochtstollon van de ovortro- 
dors van allc lundaardun voor donzolfden dago- 
lijkHchon Htrafrochtor, zij zal zich ook mooton 
uitslrckkon tot het onttrokken van hot v66r- 
ondorzook (oh dit ook bij de rechtspraak dor land- 
rochtorH) aun do bostuursainbtonaron on op- 
di'Acht daurvan uan con zoowcl uit inlanders U!H 
uil Europcanon boslaand Opon'ljaar ilinis- torio 
(vorg. do op last dor fnd. Rcgcering ver- vaardigdo 
ontworpen mot toolichting en offi- cioolo 
boscheidon, Landsdrukkorij Batavia 1919, die 
evonwel sluchts bodoolen de ontworpen rogo- Hng 
oerst cnkol in eon of nicor nador aan to wij- zon 
rosidentios op Java, bijv. Somarang, in to vooron). 
Intusschon wordt do eonhoid ook op 

burgorrochtelijk gobiod hogeercl, wat slochts tot 
zokero hoogte mogolijk is, gogovon het af- wijkond 
familio- on orfrocht van don Fnlandor. Zie ook 
Indisch Tijdschrift van hot Rocht, dl. CXIV, derdo 
sorio 1920, bl. 410<z< 

SCHELTEMA (Mr. MICHAEL WILHELM). 
Gcboren te Amsterdam don 2en Maart 1824, uit het 
huwshjk van Gajus Scholteina cn Anna Catharina 
Vcrstccgh, studeerde te Loiden en promoveerde 
aldaar in 1848 tot nieester in do beide rechten. 
Uitgezonden voor de rcch- terlijko macht in Indie, 
word hij in 1849, na eon kort verblijf to So mar a ng, 
workzaam gosteld bij het parket van den Raad van 
Justitio to Soorabaja; in 1850 bonoeind tot griffier bij 
den Raad to Padang； in 1853 tot President van den 
Raad to Makassor; in 1857 tot Officier van .Justitio 
bij den Raad to Soerabaja； in 1861 tot Officior van 
Justitio bij den Raad te Batavia. Jn al doze 
betrokkingon ondcrscheidde hij zich als eon 
schorpzinnig rechtsgolcerdo en nauwgezot 
ambtenaar, wiens werkzaamheid uitblonk niet alleon 
door grooto juridischo cn ethnologische konnis, 
maar tovons door helderheid van betoog en 
keurigheid van stijl. Bij het overlijden van don oud-
Raadshcor in het Hooggerechtshof Mr. K. H. Tutoin 
Nolthonius viol op he in de keuze om do aan dozen 
opgodragon omwerking en voltooiing van do door 
Mr. W. H. du Cloux ontworpen reglomenton tot 
rogoling van het rechts- wozen in de bezittingen 
buiton Java on Madoera voort to zotten. Ecrst word 
Scholtema echtor in comniissie gestcld ten oinde in 
MSnado het roods door wijlen Mr. Tutein 
Nolthonius begon- non onderzoek voort te zotton 
naar bezwaren ingobracht togon con gowozon 
Resident van Menado on don Majoor van Tonsoa, 
zoomede ton aanzicn van de miss tan don in do 
residontio Menado door den tocnmaligon Resident 
aan do Rogcoring gorapporteord, on „to handelon 
zooals do Gouvcrnour der Molukscho Eilandon, ter 
plaatsc zijnelo, zoude kunnen en mooton handelcn". 
Na roiniging van don Menadonee- schen Augiasstal 
op Java toruggekoord om to Buitenzorg do 
roglonionton tot rogoling van hot reclits^^ozcn in do 
buitenbozittingen tor hand te nomen, blook hem 
alras dat zijn inzichton bo- troffondo do horzioning 
daarvan niet mot de plannon dor Rogooring 
strookten, weshalvo hij ontheffing van. do hem 
gegoven opdracht vor- zocht on vorkrccg. In 1863 
word hij bonoomd tot Prosidont van den Ruad van 
Justitio to Somarang. l lior oponbaardo zich do 
kwaal, wolko honi het volgond jaar noodzaakto tot 
horstel zijnor gozondhoid vorlof to noinon naar 
Europa, alwaar hij in 1866 op vurzook eorvol uit den 
Indischon dionst word ontslagen. In hotzolfdo jaar 
volgdo zijn aanstelling tot hooglcoraar aan do niouw 
opgorichto Rijksinstclling van ondorwijs in do 
Indischo Taal-, Land- en Volkon- kundc to Leiden, 
waaraan hij reeds sedert don 22cn November van hot 
vorigo jaar verbondon was gowoest voor do lesson 
in do staatsinstel- lingon van Indie. Bij hot 
verergeron van zijn toostand bogon het college 
govon hom ochtor mooilijk to vallen en togen hot 
eindo van 1868 achtto hij hot zijn plicht zich torug 
trokkon. In 1870 overlecd hij to Ka^-deiu, 

PAARD. (Equus caballus L.).‘ Het is vrij zokcr, 
dat het paard van don Indischon archi- pel uit het 
vasteland van Azid is overge- 
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bracht naar de verschillende eilanden. De naain 
koeda (:MAL., SOEND.), hoeda of hoda (BAT.), oeda 
(ATJ.) is afgeleid van het Hindostansch 】)， 

waaruit de gevolgtrckking wordt gemaakt, dat het 
Indisc he paard oorspronkelijk uit H indostan 
afkomstig zou zijn. In de 1 Ide eeuw wordt in Ja- 
vaansche gedichten reeds melding gemaakt van het 
paard, zoodat in dien tijd reeds invoer moet hebben 
plaats gehad. Op den Boroboedocr ziet men het 
paard in beeld gebracht en het daar weergegeven 
type wijst op afstamming van het Mongoolsche 
paard. In elk geval blijkt cr wel uit, dat de Hindoes 
het paard reeds kenden. Blijkbaar zijn or ook door 
de Chineczen in heel oude tijden paarden naar Indie 
ovcrgcbracht. In de Hystory of the Yuan dynasty 
(1280— 1367) wordt het volgende vermeld： 
„omstreeks 1292 moest Java getuchtigd worden, 
onidat de vorsten in gebreke bleven van hunne 
schat- plichtigheid aan China te doen blijken. Een 
groot Chineesch leger we rd uitgerust, dat landde 
bij de mondingen van de Sedajoe en de Kalimas. 
Een ander gedeelto, waarbij cavalerie, .ging over 
land." De paarden, die zij meebrachten, waren 
Mongolen. De afbeeldingen op den Borobodoer 
komen met dit type veel overeen, hetgeen er op zou 
wijzen, dat het uit Hindostan ingevoerde paard veel 
overeenkomst vertoonde met equus caballus 
asiaticus, niettegenstaande dit zich toen. ter tijd 
toch al reeds vermengd zal hebben met het equus 
caballus africanus, waaruit de Arabier zou zijn 
ontstaan. 

Geleek het paard in Indie in de 14de eeuw dus 
nog veel op het equus caballus asiaticus (Mon- 
gool), daarna is de invloed van het equus caballus 
africanus (Arabier) duiddijk zichtbaar gevvorden 
en hebben. beide rassen zich vermengd. 

Eertijds werd het Indische paard geprezen om 
zijn vele goede eigenschappen. Tijdens den. Java-
oorlog werd de cavalerie geremonteerd met 
Javaansche paarden, die in het terrein zeer goed 
voldeden. Naar de eilanden spreekt men van 
Javanen, Soembawa's, Sandelhouts,Savoeneezen, 
Rottineezen, Timoreezen, Makassaren, Batak- kers 
en BoxTenlanders (Sumatra's Westkust). Het hoofd 
van. het Indische paard is in den regel nog al zwaar, 
de kaken breed, waarmede gepaard gaat een nauwe 
keelgang. De profiellijn is rccht, soms eenigszins 
concaaf. Bij den Sandelhout en den Batakker treft 
men vaak een concave profiellyn, fijne kaken en 
een breed voorhoofd aan. Deze eigenschappen. 
zouden wijzcn op den. invloed van den Arabier. 

Alle kleuren worden onder de I ndische paarden 
aangetroffen; door het jarenlang verhande- len van 
de dieren met effen kleuren, zooals zwarten, 
bruinen en schiminels, komen deze robes thans veel 
minder voor, terwijl het aa>ntal bonte paarden sterk 
is toegenomen. 

Wat den. halsvorm' betreft houdt het Indische 
paard ongeveer het midden tusschcn Mongool en 
Arabier. Opvallend is, dat de Sandelhout in dit 
opzicht meer den Arabier, de Makassaar meer den 
Mongoolschen pony nadert. Een. aal- streep op den 
rug en dwarsstreeping op de bee- nen. ziet men b日 
Batakkers nog dikwijls, evenals by het Equus 
Przewalsky, dat mede afstamt van het Equus 
caballus asiaticus. Het mooie dragen van den staart, 
zooals het Arabische 

')Veth, Het paard in den Maleischen archipel. 

paard dit laat zien, konit ook voor bij den San- 
delhout. in mindcrc mate bij den Savoenecs, 
Batakker en Bimanccs. Over het ulgeinccii heeft het 
Indische paard een levendig temperament; vooral de 
Sandelhout bezit er wcl ccns tc veel van. 

Het Javaansche, paard. Dit is de laatste tien- 
tallen jaren sterk achteruitgegaan, zoodat het in 
hoogte varieert van 1一1.20 Meter. Slechte 
verpleging, gebruik op tc jeugdigen leeftijd en het 
niet toepassen van rationeele teelt zijn wcl de 
voornaamstc oorzaken van den achteruitgang van dit 
eertijds zoo deugdzamc ras. 

Het beste type Javaansch paard koint nog voor in 
de Oostelijkc residenties. Waar de Euro- peeschc 
cultures zich het meest hebben ontwik- keld en daar 
waar de Europcaan het cerst ver- betering trachtte 
aan. te brengen, is de toestand het slechtst. Het 
Javaansche paard heeft een vrij licht beenwerk, is 
veelal te snial, doch munt uit door soberheid en 
kracht. Bij goede verple- ging van jongs af aan is er 
ook van dit dier nog wel een deugdzaam paard te 
maken. Het eer- tyds zoo beroemde Kedoepaard 
bestaat niet meer en nu ook het beruchte 
Preangcrpaard vrij- wel verdwenen is, koint over 
geheel Java het Javaansche paard voor. Gebrek aan 
geschikte terreinen voor de opvoeding dor veulens 
vooral en het steeds onttrekken van het beste 
materiaal aan de fokkerij oefenen nog altijd hun 
slcchten invloed uit. Zoowel kwantitatief als 
kwalitatief is de paardenstapel sterk 
achteruitgegaan. 

Het Suma Ira a nscke paard. Hiervan. ondcr- 
scheiden we twee typen, n.L den Batakker en het 
eigcnlijkc Suinatraansche paard, dat voorname- lijk 
wordt aangetroffen in de Padangsche Boven- 
landen. De Batakker komt voor in de^afdecling 
Bataklanden der residentie Tapanoeli en in de 
afdeeling SimCloengoen en de Karolanden van het 
gouvernement Oostkust van Sumatra. TIet mecst 
opvallendc bij (lit dier is de onevenredige 
ontwikkeling van voor- en achterhand. Terwijl de 
eerste in den regcl zeer zwaar is, valt op de laatste 
vaak veel aa>n tc merken. De verbinding van kruis 
xnet lendcncn is dikwijls minder soliede; 
koehakkige stand en 8abclbeenighcid zijn veel 
voorkomende afwijkingen. Nicttemin is de Batakker 
een bloedpaard met veel temperament; de beste 
exeniplaren zijn uitstekende terrein- paarden. Als 
draagpaard in het gcaccidenteerdc terrein, voldoet 
hij goed. Door te grooten uit- voer van de be«to 
iiengsten, vooral naar Medan en Singapore, is dit 
dier sterk in kwalitcit aeh- teruitgegaan. De 
tegenwoordigo maul varieert van 1.16—1.25 M. 
Gelukkig zijn er nog veel goede memes aanwezig, 
vooral oj)de H.oogvlakte der Bataklanden, hetgeen 
voor de regeneratie van. het ras een gunstige factor 
is. De Suinatraan of Kovcnlandcr kenmerkt zich 
door ecn zeer regcl- matigen lichaamsbouw. Het 
hoofd is in den regel goed aangezet, de 
Iialsaanhechting laat niet te wenschon over, terwijl 
de schouder een behoor- lijke lengte bezit en goed 
gericht is. De zwarc hals van den Batakker krijgt 
men bij dit paard nimmer te zien, wel koint het 
gebrek herten- hals af en toe voor. De beencn 浦 n, 
al hoe wel fyn van bouw, bver het algomeen goed 
gespierd, de kooten wel eens wat lang en de 
achterhand voldoende ontwikkeld. De gangen van 
dit paard zijn. uitstekend ； de ftfdeeling Pa jo 
Koeniboeh stond vroeger bekend om zijn beste 
dravera. Aan een a^angenaam temperament paart de 
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Sumatraan een groot uitlioudingsxerniogen cn hjj is, 
evenals allo Indische paardcn, uitcrst sober. Do 
incest voorkomende kleurcn zijn bruin, bont, 
niuisvaal en schimmcl. Vliegschim- zooals onder de 
Batakkers nog al ecus voorkomen, worden in dezc 
streek niet aangc- troffen. Sedert jaren bestaat er in 
de Padangsche Bovenlanden ecn levcndige 
paardenhandcl en. wordt jaarlijks een groot aantal 
hengsten uit- gevoerd naar Benkoelen, U'apanoeli en 
Padang. Voor aanhouding van het beste mannelijke 
fok- materiaal we rd destjjds door de bevolking niet 
voldocnde zorg godragen, zoodat ook dit paard sterk 
in kwaliteit achtcruitging. 

Het Makassaarsche paard. In verband met den 
naani der hoofdplaats van het gouverne- ment 
Celebes en Ondcrhoorigheden (Makasser) spree kt 
men als regel van Makassaren. De vroe- gere vorsten 
van Gowa en. Boni hadden hunne halfwikle 
stoeterijen om paarden te fokken voor de 
hertenjachten, een hunnor grootste liefhebberijen.. 
In. de Zuider-districten (Bon- thain.) _ komen th a 
ns nog de beste exemplaren voor. Die halfwilde 
stoeterijen hebben veel te kampen gehad met 
kwaden droes, een besmet- telijke ziekte, die veel 
slachtoffers maakte, zoodat er niet veel van is 
overgebleven. Toch schijnt op sommige plaatsen 
mid dels reintcelt nog voldoende verbetcring te 
kunnen worden aangebracht. Dit paard niunt uit door 
goede gangen； de schoft is vrij hoog en lang, in af- 
wijking van de meeste andere slagen, het hoofd 
gewoonlijk nog al zwaar, evenals de hals. De 
paardenarts Mars roemde destijds het Makas- 
saarsche paard om zijn vele goede eigenschappen. 
Het vertegenwoordigt mecr het grove type, liceft con 
zwaren lichaanisbouw, rustig temperament, flink 
gespierden rug en lendenen en sterke ach- terhand. 
Vooral als trekpaard bij de artillerie voldeed het 
uitstekend. 

Het Suembaivapaard. Van al de klcino Soenda- 
cilunden is Soembawa het eiland, waar de meeste 
paarden geteeld worden. Het Soembawaj)uard 
vertoont in bouw veel ovoreenkomst met den 
Javaan. Het hoofd is in den regel good gevorincl, af 
en toe wel eens wat zwaar. Waar de staart bjj den 
Sandelhout good gedragen wordt, is <lit bij den 
Soem bawanecs gecnszins het geval. Evenn)in als de 
Javaun bezit dit paard veel tem- perainent, doch het 
niunt uit door groote sober- heid cn uithou(1 
ing»vcrmogen. Het beenwerk is droog en de hoc 
ven, ZOOUIH trouwens bij ullc JndiKche paarden, 
normaal van bouw on zeer resistent. 

Het WcHlelijk en middengccleelto vun <lit 
ciland, de eigcnlijkc afdecling Soembawa, bezit een 
vruclitbaren bodein, die zich uitstekend leent voor 
de uitoefening van het hindbouw- bedrijf. J>a(ir 
wordt ook het grootste gcdeelto vun den puarden- cn 
buffclstapcl aangetroffen. Hot OosteJjjk gedcoltc, 
do afdeeling Bini a, bezit (<en moer ktilkachtigen 
bodem, nadort in dit opzicht conig8zins hot oiland 
Soemba. Men vindt daar ook een ander type paard 
en Hpreekt ook weJ van Soembawapaard en 
Bimaneea. Over het algcmeen is de Biinanees nicer 
gedron- goH van lichaamsbouw. Rug en lendenen 浦
n solioder, terwijl de staart behoorlyk wordt ge- 
dragon. In het landschap Wera worden uit- stokendo 
oxomplaren aangetroffen. in hoogto varieeren de 
paarden op het eiland Soembawa 

van 1.10 -1.25 M. Het kost cchter moeite om 
tegenwoordig een paard van laatstgenoemdo maat to 
vinden. Jarcnlang is ook hier ecn groot aantal van de 
beste hengsten. uitgevoerd cn werd de 
instandhouding van het ras aan de minderwaardige 
ovcrlaten, zoodat onvermijae- lijk achtcruitgang in 
kwaliteit moest volgen. 

In verwilderdcn staat worden paarden aange-
troffen op de kleine eilandjes Mojo cn. Liang ten 
Noorden. van Soembawa- Besar. De vorige Sultan 
van Soembawa heeft daar ongeveer 40 jaar ge- leden 
cenige koppcls merries en hengsten los- gclatcn. 
Thans gedragen doze paarden zich volko- inen als in 
den natuurstaat, zijn uiterst schuw en zijn slcchts op 
vrij grooten afstand te naderen. 

Het Soembapaard. Het ciland Soemba, ook wel 
Sandclkoutciland gehceten naar de houtsoort die cr 
groeit, is de bakermat van. het Sandelhout- paard en 
wijkt door zijn eigenaardige geologi- sche forniatie 
in vele opzichten af van de meeste andere kleine 
Soenda-eilanden. De bodem van het midden- en 
Oostelijk gedeelte vooral van. dit eiland bestaat 
voornamelijk uit kalk en koraal- stcen, zoodat daar 
van. uitoefening van het land- bouwbedrijf slechts 
sporadisch sprake kan zijn, daarentegen gunstige 
voorwaarden bestaan voor extensieve paardenteelt. 
De Sandelhout heeft steeds de reputatie genoten van 
het beste paard te zijn, dat in Neclcrlandsch-Indie 
wordt geteeld cn zeer terecht, - want jarcnlang heeft 
dit eiland werkelijk superieure paarden opgelevercl, 
die om hun buitengewono prestaties, ook als Icger- 
paard, gunstig bekend stonden. Schoon van model, 
dat uitmunt door adel, bezit het Sandel- houtpaard 
cen stevig skelet en is droog gespierd. Ongotwijfeld 
worden ook by dit paard dikwijls gebreken in den 
lichaamsbouw aangetroffen, doch er kan van gezegd 
worden, dat het met al zijn gebreken een bijzonder 
deugdzaam dier is. De beenderen zijn fijn, maar hard 
cn compact, het hoofd bezit ecu good ontwikkeld 
schedelge- deelte, terwijl het aangezicht kort is. Naar 
even- redigheid van zijn grootto is dit paard sterk ge-
spierd. Ondanks het afleggen van groote af- standen, 
zonder beslag, over slechto wegen, op uitsluitend 
grasration, behooren beengebreken en 
gewrichtsaandoeningen tot de uitzondcringcn. Het 
opgewekte temperament blijft na het af- leggen van 
langc marschen behouden, kortoin een paard met 
veel bloed en een uitstekemle constitutie. Do wel 
eens wat lango boveulijn van het lichaam is 
buitengewoon stork, niet ten gevolge van de lango 
uitsteeksels der wervels, doch van de naar 
vorhouding zeer sterko ont- wikkeling van do lango 
ruggespieren. Een sehofthoogte bezittend van 1.20—
1.25 Metor, heeft de Sandelhout een vry droog hoofd 
met wel eens wut zwarc kaken, vurigo oogen on 
klcino ooron, die steeds in beweging zyu, uls bowjjs 
dat aan idles in do omgeving de noodigo aandacht 
geschonken wordt. Gowoonlijk is hot hoofd good 
uangezet, doch do hals is wel eens to zwaar en recht, 
terwijl do aanhechting aan den romp mccstal niet to 
we use hen overlaat. 

Gobrckon, die nieermalen worden waarge- 
nomen, zyn Fransche on koehakkige stand, ter- wyl 
de rcchte, verkeerde en hortenhals ook nog al eens 
worden aangetroffen. Dosniottemin was cn is het 
Sandelhoutpaard nog altijd het moost gozocht on 
word jarcnlang het legor er medo geremonteord. De 
incest voorkomende klcuron 
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zijn bruin, isabel. bont cn schiininel； zwart wordt 
zeldzaam, omdat doze kleur het meest ge- zocht 
was, terwijl zwartc heiigsten het. incest wcr- den 
uitgevoerd, dus het minst aan de voortteling 
deelnaincn. De gangen van. den Sandclhout zijn 
over het algemeen regel in atig； evcnals op de 
andere eilanden van den archipel wordt door de be 
vol king veel telgang gereden. De Soemba- nees is 
eeii behendig ruiter cn heeft zijn paard goed in de 
hand. Van jongs af oefent hij zich in het 
paardrijden, waarbij niminer gebruik gemaakt 
wordt van zadel cn stijgbeugels, doch uitsluitend 
van de rapa, een eenvoudig hoofdstel, vervaardigd 
uit ineengevlochten touw en rotan, waarmedc het 
lastigste paard in bedwang wordt gehouden. Zooals 
bij allc volken van den Malei- schcn archipel 
bestaat de gewoonte van rechts bestijgen. 

Nu konien er nog wel ecnige si age n van paar- 
den voor op de eilanden Savoe, Roti, Timor en 
Flores, doch in hoofdzaak stem men die toch in 
Iicliaamsbouw overeen met de reeds beschrevene. 

PaardenlecU. Het paard komt niet gelijkmatig 
over alle eilanden van den archipel verspreid voor. 
Op de twee grootste eilanden, n.L Borneo en 
Nieuw-Guinca, worden bijna geen paarden 
aangetroffen. De gebruikspaarden, die daar zijn, 
werden ingevoerd door ambtenaren, offieieren en 
particulieren. De eilanden, waar paardenteelt wordt 
gedreven door de bevolking, zijn voor- namebjk 
Java, Sumatra, Socmbawa, Soemba, Lombok, 
Savoc, Roti, Flores, Timor en Celebes. Veelal loopt 
het type op de verschillende eilanden uiteen, 
hetgeen voornamelijk moet worden toegeschreven 
aan het verschil in bodemgesteld- heid, klimaat en 
opvoeding. Ontegenzeggelijk hebben echter de 
beste exemplarcn van die verschillende slagen veel 
punten van overeenkomst behouden in 
Iicliaamsbouw en gcaardheid. 

De totale getalsterkte van den paardenstapel in 
Nederlandsch-Indic bedraagt ruim 500.000 stuks, 
waarvan ongeveer de helft op Java en Madoera. de 
rest over de eilanden daarbuiten verdeeld 
voorkomt. Het paard wordt in Indie gebruikt als rij-
, trek- en dr&agdier. Voor het landbouwbedrijf, om 
de ploeg en egge te trekken, zooals in Europa het 
geval is, wordt het nimmer gebezigd. In streken nu, 
waar de bodein zich niet leent voor den land bouw, 
ziet men het extensieve veeteeltbedrijf. Het zyn de 
dunbe- volkte eilanden, waar onafzienbare vlakten 
nog voldoende gelegenheid aanbieden om een 
groot aantal dieren te voeden, die daar dag en nacht 
verblijven, het geheele jaar door. J)e natuur moet 
hier vrijwel allcs docn; opslaan van voer en 
verstrekken van krachtvoer, in. welken vorm ook, 
zgn daar onbekende zaken. Dergelijke gun- stige 
voorwaarden voor het fokken van paarden in het 
groot worden door de ineeste kleine Soen- da-
eilanden aangeboden. 

S o e 】n b a. Het Sandelhoutpaard komt over het 
geheele eiland verbreid voor; daar waar de 
gelegenheid tot dagelijks grazen het gunstigst is, 
worden de grootste paardenstapels aangetroffen. In 
Midden- en Oost-Soemba vindt de be- volking 
ongetwijfeld haar hoofdbestaan in paardenteelt. Al 
jaren lang worden mcer dan 2000 der beste 
hengsten uitgevoerd, het springt dus in het oog van 
hoe groot belang het is, dat de paardenfokkerij hier 
in goede banen geleid wordt, dat niet te veel van het 
beste mate- 

riaal aan de fokkerij onttrokken wordt. Sc- dert ] 907 
is wcl is waar de uitvoer van merries verboden, doch 
ook aan het mannelijk fokma- teriaal client veel 
nicer aandacht gcschonken to worden, zal het in de 
tockonist weer mogelijk worden om hier een paard 
tc fokken zooals weleer. 

Scheikundige analyses hebben vastgesteld, dat 
nergens in den archipel de grassen een zoo hoog 
gehaltc aan kalkzouten bevatten als op Soemba, cen 
gunstige factor voor het fokken van een paard met 
een krachtig beenderstelsel. Een op- pervlakte 
bcslaandc van 土 16875 K.M.2, dus onge- vcer even 
groot als de provincies Friesland, Groningen, 
Drente, Over日sei en Gelderland, heeft het eiland 
een be vol king van slcchts 土 100.000 zielen, terwijl 
genoemde provincies ongeveer 2.000.000 inwoners 
tellen, waaruit voIgt dat Soeinba 20 maal zoo dun 
be vol kt is. Per K.M2. woncn in bovengenoemde 
streek van Nederland ±120 inwoners, die 8 paarden 
bezitten, terwijl op Soeinba jfer K.M.2 6 inwoners 
cn 2 paarden voorkomen. /Het relatieve 
paardenbezxt is er dus zeer groot, doch het is zeer 
ongelijk verdeeld. Het is op grond van het 
vorenstaande duidelijk, dat voor den paardenstapel, 
die op 40.000 stuks geschat wordt, gcweldig 
uitgestrekte terreinen beschikbaar zijn, waar de 
dieren kunnen grazen. De radja's zijn de groot-
paardenbezitters en gewezen slaven houden het 
toezicht op de dieren, die in koppels van 10 tot 15 
merries met een hengst worden losgelaten. De 
verschillende koppels grq-zen op afstanden van 
eenige kilometera van elkander, zoodat er geen 
gevaar bestaat voor vcrnienging. Daar zorgen 
trouwens de respectieve vaderdieren wel voor, die 
hun merries uitstekend weten te beschermen tegen 
vreem- de indringers. Het paardenbezit varieert van 
eenige tientallen tot jneerdere honderdtallen. Zoo 
was de vorige Radja van Rcndc (Oost- Soeniba) wcl 
de grootste paardenbezitter van het eiland met zijn 
ongeveer 1000 stuks. 

Jeder eigenaar geeft aan zijn paarden een be- 
jjaakl onderscheidingstceken, bestaandc in ecu of 
nicer knij)pen in het oor en de ncusvleugeJs. Op die 
nianicr is het mogelijk de paarden dor verschillende 
eigenaars uit elkander te houden. Dagelijks brengen. 
do herders verslag uit aan de Radja's ointrent den 
toestand der ondcr hurt toezicht staandc paarden, 
terwijl op dicfstaJ zeer zwaro straffen zjjn gesteld. 
Eens per maand worden 100 a 200 hengsten 
uitgevoerd te Wai- ngapoe per Paketstoomer, 
voornamelijk naar Soerabaia, S(sn)arang en 
Batavia. 

Op gcregelde tijdeii worden de jonge hengsten 
van ongeveer 3 jarigen leeftijd uit de koppelH 
opgevwngen cn verkocht aan Arabieren, die tc 
Waingapoc hun stallcn hebben, 

Sedert 1903 worden de bereden wapeuH in Indie 
ge re mo nicer d met Australicrs. Eenige jaren 
daarna were! door de Rcgeering overwogen om 
ineer hoogte en inassa in het Sandelhoutpaard te 
brengen. Tot dit doel worden in 1909 eenige 
Arabische hengsten op dit eiland gebracht, welk 
aantal werd uitgebreid tot 10 stuks, waar- onder ook 
eenig halfblocds. De kwaliteit en de fokwaarde van 
vele dozer hengsten lict veel te wcnschen over, doch 
het ergs to was dat de kruisingsproducten in de 
fokkery van de bcvolking werden gebraclit, zander 
dat men zich vooraf overtuigd had of deze wel 
fokzuiver waren voor de bepaalde combinatie van 
eigen- 
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schappen, die gcwcnscht wcrcl. I lierdoor is vccl 
kwaad gest-icht. In 1917 was de zodtechnische 
commissie, die Socmba bczoclit cn een onder- zoek 
insteldc naar de verkregen rcsultatcn, una niem van 
nieening, dat deze kruising zoo spoedig mogelijk 
gestaakt bchoordc to worden, om vervolgens te 
beproeven het ras in rcino teelt wecr te reicveeren. 
De Arabische hengsten en de mannelijke 
afstammelingcn er van zijn dan ook vcrwijderd en 
voor rckening van den Lande ver- kocht. 

Aangczien een voldocnd aantal raszuivere 
hengsten van de gewcnschte taille niet meer 
aanwezig is op Socmba, zou het dringend noodig 
zijn op Java de beste exemplaren, die er nog zijn, op 
te koopen en weer als dekhengst aldaar te 
verstrekken. Door het steeds uitvoeren van de 
grootste en beste hengsten is de erfelijke factor voor 
de grootte voor een voornaam deel verdwenen en 
daarom is het van zooveel belang dat op dien uitvoor 
streng toczicht wordt ge- houden. 

Java. .Dit eiland vormt meet een afzetge- bied 
dan een fokgebied, want jaarlijks worden er meer 
dan 6000 hengsten ingevoerd van de kleine Soenda-
cilandcn, voornamelijk van Soorn- bawa, terwijl er 
van f ok ken op eenigszins bc- langrijke schaal 
slechts in de Preanger-Regentschappen sprake is. Er 
wordt altijd gesproken van het Preangerpaard op 
Java, omdat het een afzonderlyk type vormt, dat zijn 
ontstaan te danken hceft aan allerlei kruisingen van 
het Javaansche paard met Perzcn, /Vustraliers cn 
Arabiercn. Oorspronkelijk kwam in de Preanger een 
vrij goed paard voor met weinig temperament en 
eenigszins grof, hetgeen normaal is in een 
vruchtbaar bergland met vochtig klimaat. De 
kruisingen met buitenlandschc rassen hebben daar 
veel onhcil gesticht. Er is eon progenituur verwekt, 
waarvan vrijwe 1 de ecnige betero eigen- schap wan 
dat zc nicer taille bezat, overigens was zc in alle 
opzichten inferieur, met veel beengc- brekcn en 
onuungename karaktcrcigcnschappen. De Preanger-
Jiegentschappen, cen dcr vrucht- baarste gewesten 
van Java, is krachtens zijn bodcingcstcldhcid en 
klimaat niet geschikt oin een blocdpaard te fokken, 
zooals de Sandel- hout. 

Er worden daar nu dric typen van paarden 
ftangetroffen, n.l.: 

1het oornpronkclijkc Javaansche paard; 
2". kruisingsproducten van het Juvaansche I)aar(l 

met Perzen, Auslraliers en Arabiercn; 
3°. kruisingHprodueten van het Javaansche cn 

Preangerpaard met Sandelhouthengsten. 
Onder de hiatstgenocmdo zijn inderdaad veel 

uitHtekende gcbruiks])aarden met cen taille van 
1.20—1.35. Paarden van liooger taille kiinncn door 
den Inlander niet gefokt worden, omdat er 
krachtvoedsel bij te pas koint en dit gaat over het 
algoineen z^jn draagkracht te bovon. Voor de 
bcvolking past een klcin sober paurd, dat uitsluitend 
op grasvoeding behoorlijk kan gedyen. 

Scdert 1896 zijn pogingen in het werk gestekl om 
mid dels Sandclhoutdekhcngsten het ras to 
verbeteren. Nu is het con feit, dat de Sandcl- houts 
voldoende verbetering kunnen aanbrengen, doch do 
opvoeding van de jongc vculcns laat zeer veel te 
wenschen over en hicrop stuiton de pogingen om de 
zoo gewcnschte verbetering te 

bcrciken voornamelyk af. In allo afdeciingen van dit 
gewest zijn hengatenstations opgericht met een tot 
vicr hengsten, waar de bevolking haar merries tegen 
een bepaakl dekgeld kan laten dokken. Jaarlijks 
worden er 7 tot 800 vculens geboren, afkomstig van 
die dekhengsten. Jammer dat er zooveel van de 
beste fokmerries worden uitgevoerd naar andere 
gewesten, hetgeen zelfs niet met primecring van het 
vrouwelijk fokmatcriaal voorkomen is kunnen 
worden. 

Thans wordt er naar gestreefd om allecn in die 
streken van de Preanger de paardenfokkerij aan to 
inoedigen, waar de voorwaarden voor het opvoeden 
der vculens gunstig zijn cn hiervoor koinen vooral 
in aanmerking de Zuidclijke, dun- bevolkte streken. 

Jaarlijks worden op de Buitcnzorgsche paar- den 
niarkt ongeveer 3000 paarden verhandeld, 
afkomstig uit de Preanger. Het streven om van 
Regeeringswege een legerpaard te fokken is in den 
loop der vorige ccuw de aanleiding geweest, dat 
telkens stoeterijen werden opgericht in de Preanger, 
Oost-Java en op Celebes, welker be- staan cchter 
steeds van korten duur is gcwcest en waarinede 
geen. resultaten zijn bereikt. De laatstc poging in die 
rich ting dateert van 1903, toon door het 
Departement van Oorlog aanvan- kelijk beslotcn 
was to Padalarang_^en militaire stocterij op tc 
richten, waar uitsluitend de beste 
Sandelhoutpaarden gefokt zouden worden. In 
hetzelfde jaar werd evonwel van hoogerhand 
beslist, dat het Sandclhoutpaard geen voldoende 
taille meer bezat als legerpaard, zoodat van de 
oprichting werd afgezien. Besloten were! toen het 
beschikbare fokmatcriaal, bestaande uit cen 60-tal 
Sandelhoutmerries en eenige dekhengsten, te 
bestemnicn voor cen tamme stoe- lerij, ten docl 
hebbend het fokken van superieure 
sandelhouthengstcn, die als rasvcrbetcraars zouden 
diencn voor den paardenstapel van do bevolking in 
do Preangcr. De resultaten hiermede verkregen 
waren niet bevredigend, ^oodat ook deze stoeterij 
reeds weer tot het verleden be- hoort. Do gebezigde 
vaderpaarden blckcn niet fokzuivcr te zijn,de 
progenituur niet van het gewcnschte type, terw可I 
do aan de opvoeding bcstcedc koston zeer hoog 
waren, zoodat veel goedkooper en betcr het 
benoodigdo aantal hengsten kon aangckocht 
worden: deals op het eiland Socrnba, deels van 
particulieren. 

8 o c in b a w a. Evonals op het eiland Socm- ba 
worden ook hier do paarden getecld in halfwil de 
fokkerijen. Kuddcn merries van 15—20 stuks met 
6cn hongst grazen gezamenlijk op de uitgestrekte 
vlakten; eena of inecrmalen per jaar wordbn do 3-
jarige hengsten opgevangen en aan handelaars 
vcrkocht. Wanneer de rijst- velden geoogst zijn, 
wordt de gcheelo veestapel er op geweid. De 
paarden vindcn daar dan over- vloedig gras en 
aangezien slcchts eens per jaar ryst getceld wordt, 
blijvon ze gowoonlijk vier inaanden in do nabijheid 
van de kampoengs grazen. Ze zijn dus nicer aan den 
mensch ge- woon en niet zoo schuw ivls de 
Sandelhout. 

Do uitvoer naar Java van hengsten bedraagt 
ongeveer 6 3 7000 stuks per jaar. Het mcerendcel 
dozer paarden koint terecht in stalhouderijen op de 
hoofdplaatsen Soorabaja, Scinarang cn Batavia. 
Uitstekcndo dienstdoeners, stollen zij zich tevreden 
met een karig voedselmtion, be- staandc uit gras cn 
zcniolen,vcrmengd met ^troop- 
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suiker. Hierop gedijcn deze dieren heel goed; er is 
hun echter geen lang leven beschoren. Wan- necr er 
eens een statistiek van aangehouden werd. dan zou 
daaruit zeker blijken, dat de gc- middelde 
levensduur van het paard in Indio na zijn entree in 
de stalhouderij niet nicer be- draagt dan 5 tot 6 jaar. 

Ten einde op dit eiland verbetering aan te brengen 
in de kwaliteit van den paardenstapel worden de 
laatste jaren de beste hengsten ge- prinieerd, terwijl 
eveneens aan de eigenaars van de beste koppels 
merries met bijbehoorende hengsten gezamenlijk 
een aanhoudingspremie wordt toegekend. 
Bovendien tracht men door het houden van 
wedrennen de liefhebbcrij voor goede paarden bij de 
bevolking aan te moedigen. 

Sumatra. Voornamelijk in twee fokcentra worden 
paarden geteeld, n.l. de Padangsche Bovenlanden en 
de Bataklanden. Sedert 1898 zijn er van 
Regeeringswege maatregelen genomen om in de 
afdeeling Pajo Koemboeh het paardenslag te 
verbeteren door middel van het beschikbaar stollen 
van Sandelhouthengsten. Inderdaad is het gelukt 
daar cen beter gebruiks- paard te fokken. Er zou nog 
veel meer bereikt kunnen worden, indien de 
bevolking er toe te brengen was aan de opvoeding 
van de veulens meer zorg te besteden. Jaarlijks 
worden ongeveer 500 veulens geboren en geleidelijk 
zyn er ook in de afdeelingen Again, Tanah Datar en 
Solok dekhengsten gestationneerd. Te Fort de Kock 
is tot dit doeleinde een hengstendepot opgericht, dat 
onder controle staat van den Gouverne- 
mentsveearts. 

Sedert 1909 zijn er ook maatregelen genomen om 
verbetering aan te brengen in de kwaliteit van het 
Batakpaard. De kwantitatieve achter- uitgang moet 
voornamelyk worden toege- sehreven aan de groote 
slacht van merries en den clandestienen uitvoer er 
van. Wei is waar is deze uitvoer verboden, doch het 
toezicht op het naleven van deze bepaling is uiterst 
moeilijk en laat veel te wenschen over. De beste 
paarden worden aangetroffen daar Avaar het nog 
mogelijk is halfwilde teelt te drijven, nl. op de 
H.oog- vlakte van To ba en een deel van 
Simeloengoen, dat aan het Tobameer grenst. Met het 
station- neeren van Batak- en Sandelhouthengsten 
zijn niet veel resultaten bereikt, wijl de Bataks er zoo 
lastig toe te brengen zijn hun merries aan het 
hengstenstation ter dekking aan te bieden. Men is 
daar dan ook geheeJ van tcruggekomen. De 
tegenwoordige methode is 40 a 50 merries met den 
Batakhengst op een afzonderlijk ter re in 
gezamenlijk te laten weiden, waardoor bereikt wordt 
dat de merries op tijd gedekt worden cn, er veel meer 
veulens geboren worden. De San- delhouthengstcn 
zijn grootendeels overgebracht naar Fort de Kock, 
zoodat de tegenwoordige richting is verbetering in 
het ras zelf, dus rein- teelt, en uitsJuitend in 
halfwilde fokkerijen op daarvoor geschikte 
terreinen. Zoodoende kan wellicht bereikt worden, 
dat in die streken weer het zoo gunstig bekend 
staande Batakpaard, het- welk thans nog sporadisch 
wordt aangetroffen, in grooten getale gefokt wordt. 

Celebes. Door de bevolking wordt de paardenteelt 
gedreven zoo&ls op de meeste andere eilanden van 
den archipel, vrijwel alles wordt aan de zorg van de 
natuur overgelaten. De be- hoeftegoede paarden 
voor de hertenjach- 

ten vormde bij de Inlandsche grooten. ecu prikkcl om 
in die richting eenige selectie uit tc oefencn. Eenige 
der beste liengsten werden met koppels merries 
losgelaten en al naar gclang cr paarden voor de jacht 
noodig waren, werden. de jongc hengsten 
opgevangen. 

Te Malissore heeft nog korten tijd eon mili- taire 
stoetenj bestaan voor het fokken van leger- paarden. 
Gebrek aan voldoende water gedurende den 
Oostmoesson was oorzaak, dat deze inrichting 
spoedig werd opgeheven. Er zijn cvenwel nog 
geschikte terreinen in overvloed om middels reinteelt 
in halfwilde fokkerijen het Makassaar- sche paard te 
verbeteren. In het Noordelijk ge- deelte van dit eiland 
wordt weinig aan paardenteelt gedaan, het vormt 
meer een afzetgebied voor het midden en het 
Zuidelijk gedeelte. 

Timo r. De natuurlijke voorwaarden voor het 
fokken van paarden. zijn op dit eiland vrij gunstig, 
ook hier is cvenwel al jaren. de fout begaan van te 
veel der beste hengsten uit te voeren en de 
minderwaardige aan te houden voor de voort- teling. 
Waar de Timorees een groot liefhebber is van 
hertenjachten en hiervoor paarden met snelle gangen 
onontbeerlijk zijn, heeft er wel altijd een prikkcl 
bestaan om de hengsten, die bij de koppels merries 
geplaatst worden, met eenige zorg uit te zoeken. 
Sedert te Timor Koe- pang een 
Gouvcrnementsveearts geplaatst is, die geregeld 
aanraking heeft met de bevolking, mag verwacht 
worden dat in de toekomst dit bedryf in betere banen 
geleid zal worden. 

L o m b o k. Vooral op de hellingen van den 
Rindjani worden nog uitgestrekte grasvlakten 
aangetroffen, zoodat het fokken van paarden daar met 
voordecl kan plaatsvinden. Zoowel voor trek-, rij- als 
draagdiensten wordt op Lombok veel van het paard 
gebruik gemaakt, zoodat er steeds voldoende afzet 
bestaat voor de fokproducten. Van Regeeringswege 
zijn dan ook reeds maatregelen genomen om 
uitsluitend de allerbeste hengsten voor de voortteling 
tc bezigen en deze te pJaatsen in verschillende Iicng- 
stenstations, waar de bevolking haar merries gratis 
kan laten dekken. Evenals in andcrc fokcentra tracht 
men de liefhebbery voor goede paarden op te wekken 
cn aan te moe- digen door het houden van jaarlijkschc 
ten- toonstcllingen cn wedrennen. Voor de laatsUi 
bestaat overal veel belangstelling en good ge- leid 
dragen ze er ongetwijfeld veel toe bij om de anderc 
maatregelen beter ingang te doen vinden. 

Nu worden cr op de eilanden Savoc, Roti en 
Flores ook nog wcl paarden gefokt, doch het tbanlal 
is belrekkolijk zeer klein. *.t H.- 
；y'ENGELMANN (Dr. WILLEM HERMAN), 
geb. 
/ 13 Maart 1836 te Keppel (Geld.), waar zijn vader 
directeur eener ijzergietery was, bezocht het 
gymnasium te J)oesburg, waar de conrector Burger 
hem bekend maakte met Hebreeuwsch cn Arabisch, 
zoodat hy, in 1853 student in de th col o- gie te 
Utrecht,geworden, in de Semietische talen doorgirig^ 
en in J 854 te Leiden in de letteren ging studeeren, om 
zich ondci- leiding van Prof. Dozy tot semiticus to 
vormen. Op ]5 Juni 1858 pro- movcerde hij op de 
uitgave van een dichtbundel van Al Hadi rah, in 
Arabischen tekst, met La- tijnschc vertaling en 
aanteekeningen. Daarop nam hij van Dozy over de 
bewerking van het Spaanseh-Arabiach Woordenboek 
van Pedro 
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d'Alcala. Dit wcrk wcrd niet afgcmaakt, maar het 
Glossaire des mots espagnols et portugais derives de 
1'Ambc, dat hij ook van Dozy had over- genonien, 
verscheen in 1861 en we rd zoo goed ontvangen, dat 
het in 1869 opnieuw we rd uitgege- ven, door Dozy 
(Engelmann was toen op Java) zeer belangrijk 
verrijkt. Als het beste werk over vergelijkende 
taalstudie, were! het bekroond met den Prix Volney; 
Engelmann was toen reeds ovcrleden. Oni in zijn 
onderhoud te voorzien, were! E. gouverneur bij de 
familie Van Oosten Slingeland te Schoonhoven, 
maar kreeg 8 Janu- ari 1862 van Het Ned, 
Bijbelgenootschap de be- noeming tot afgevaardigde 
voor de beoefening van het Soendaneesch, waarbij 
hij tevens were! in staat gesteld om in 1862 en '63 te 
Leiden Sanskrit, te Amstenlam. Maleisch en te Delft 
MohanimedaanscTTRecht en Javaansch te beoe- 
fenen. Te Amsterdam had hij omgang met Dr. van 
der Tuuk, die daar zijne Tobasche Spraak- kunst 
bewerkte. In 1863 plaatste E. in De Gids van Januari 
een artikel ter beoordeeling van Keijzer's: Mawardi's 
Publiek en Administratief Recht van den Islam en in 
1864 s tel de hij een beredeneerden catalogus samen 
van de 106 num- mers tellende verzameling 
Javaansche hand- schriften, door wijlen Dr. Gcrickc 
voor het Ned. Bij beJgenootschap aangekocht; prof. 
Veth heeft dien in 1870 uitgegeven in het Tijdschrift 
voor Ned.-Indie, dl. II. In Juni 1864 vertrok E. naar 
Egypte en bleef er 6 we ken, om met Moslimsche 
theologen kennis te inaken en van hen aanbeve- 
lingen te krijgen bij Soendaneeschc collega's. In 
September kwam hij te Batayja, bleef daar eene 
maand, ging toen naar Buitenzorg, om samen te zijn 
met Friederich en ihct Raddn Bratanegara 
Soendaneesch te beoefenen. In Februari 1865 
vestigde hij zich te Bandoeng en maakte van daaruit 
tochten naar Garoet, Socrnedang, Soeka- jjocra, 
Tjiandjoer en de Wijnkoopsbaai om dia- lecten van 
hot Soendaneesch te leeren kennen.Met K. F. Hoile 
ging hij veel om. Tezamen met dozen verwierf hij in 
het dorp Tji Boeroej bij Garoet een aantal belangrijkc 
handschriftcn, waarvan hij er een in de Bijdi agen 
van het Kon. Instituut (1867) uitgaf, met den titcl 
„J)e Otter en de Krab". In 1868 beg on Engelmann te 
sukkelen： hij overleed dat jaar te Batavia. In de 
Java-Bode van 2 Febr. 1867 plaatste E. een stuk om 
te waarschuwen tegen de Soendaneesehe vertaJing 
van hot Lukas- Evangelie, door G. J. Grashuisin 
1866 uitgegeven. Engelmann wordt door zijne 
tijdgenooten zeer geroemd, om zijne geleerdheid en 
karaktereigen- schappen. — Zie de Handclingen van 
het Ned. Bijbelgenootschap, 1862—69, het 
Jevensbericht van Prof. Veth in Tijclsehi-. v. Ned.-
Indie, 1869, dee! 
1 en dat van J?rof. De Goeje, Ned. Spectator 20 
Maart 18(i> 

BIBLIOGRAPHIE (over Ned.-Indie). Een 
syHteinutischc beschrijving van de boeken han- 
dulend over de Nederlandsche kolonien of over 
Nederl.-Tndie ontbreekt tot dusyerre. Wei bestaat 
een door Air. J. A. van dor Chys bewerkte „Proeve 
cencr Ned.-lndische bibliographie** (1659—J 870) 
met supplementen en verbetorin- gen in 1875, 1880 
en 1903 verschenen in de Ver- handelingen van het 
Bataviaasch Genootschap (XXXVH, XXXfX2 cn 
LV3), doch deze geeft een opsomming van de in 
Nederl. Oosl-Indie (je- drukte boeken, niet van do 
boeken handclend over Ncdcrl.-Indie. 

Het gem is van laatstbcdoelde bibliographie wordt 
in Nederland niet sterk gevoeld. Waar- schijnlijk is 
(lit toe tc schrijven aan het bestaan van goed-
georganiseerde koloniale bibliotheken in het land. 
Bovendien zijn in enkele dezer bi- bliothckcn 
zorgvuldig bewerkte systematische catalogussen 
verschenen, welke inderdaad de functie eener 
bibliographic zeer wel verrich ten. Het zijn de 
Catalogus van de KolonialeBibliotheek (met suppl.) 
cn de Catalogus van het Departement van Kolonien 
(met suppl.). Vooral de eerste bevat vrijwel alle 
belangrijke werken op het gebied der Nederlandschc 
kolonien uitgekomen. 

Bovenclicn bewijst het repertorium van Hooy- 
kaas, Hartmann c.s. op (lit gebied uitstekende 
diensten. Van dit zorgvuldig systeniatisch inge- 
deeld repertorium verschenen tot en met 1922: 

1°. J. C* Hooykaas, Repertorium op de koloniale 
litcratuur of aystematische inhoudsopgaaf van 
hetgeen voorkomt over de kolonien (beoos- ten de 
Kaap) in mengelwerken en tijdschriften van 1593—
tot 1865 uitgegeven in Nederland en zijne 
Overzeesche Bezittingcn. Ter perse be- zorgd door 
Dr. W. N. du Rieg Dl. I, J het land； dl. I, 2 het volk
； dl. II, 1 het bestuur； dl. II, 2 de wetenschap. 2 din. 
Amsterdam 1877, 1880. 

2°. A. Hartmann, Repertorium op de literatim r 
betr. de Nederl. kolonien, voor zoover ze verspreicl 
is in tijdschriften en mengelwerken. I. Oost-Indie 
(1866—1893). II. West-Indie (1840—1892), 's-
Grevenhage 1895. 

3°. A. Hartmann, Repertorium enz. Eerste vervolg 
(1894—1900), 's-Gravenhage 1901. 

4°. A. Hartmann, Repertorium enz. Twcede 
vervolg (1901—1905), 's-Gravenhage 1906. 

5°. \V. J. P. J, Schalker en If. C. Muller, 
Repertorium enz. Dcrde vervolg (I90G—1910), 's-
Gravenhage 1912. 

G°. W. J. P. J. Schalker en W C. Muller, 
Repertorium enz. Vierde vervolg (1911—1915), 's G 
raven bage 1917. 

7°. W. J. P. J. Schalker en W. C. Muller, 
Repertorium enz. Vijfde vervolg (1916—1920), 's-
Gravenhage 1922. 

In deze bibliographie werden in de laatste jaren uit 
ruim 100 tijdschriften de koloniale artikelcn 
aangeteekend, zoodat dit repertorium een prachtige 
gids is bij koloniale studie. 

Tot 1921 gaf de Heer VV. C. Muller gercgeld 
inaandelijks in de Indische Gids een koloniale 
bibliographie als voorloopig vervolg op het 
Rcj)ertoiiuni. Deze publicatie is in 1922 stop- gezet. 

Een zeer waardevolle bibliographic we rd in 1920 
door het Bali-instituut uitgegeven, be- werkt door 
den Heer C. Lekkerkerker: Bali en Lombok. 
Ovcrzicht der litcratuur omtrent cTezc "eilanden tot 
einde 1919. Bij de bock- en tijdschrifttitels worden 
voortdurend inlichtende aanteckeningen 
(inhoudsopgave enz.) gegeven. 

BIBLIOTHEKEN. A. IN NEDERLANDSCH- INDIE. 
Uit allerlei aanteokoningen in het Ned.- Ind. 
Plakaatbock en het Dagh-register van Kasteel 
Batavia en van elders blijkt, dat in Ncd.-
lndier*rn"Ket''byzonder Batavia, in de 17e en I8e 
eouw wel is waar van tijd tot tyd bibliotheken van 
bescheiden omvang werdon bijeen- gebracht, maar 
tevens dat deze boekencollecties ook mecstal spoedig 
weer in vorstrooiing ge- raakten. Een uitzondering 
maakte allcen de bi- bliotheek van den Bataviaaschen 
kerkeraad, 
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wclke voor het gcbruik dcr prcdikanten besteind 
was. Het blijkt dat deze bibliotheck reeds in 1628 
bestond en vaji tijd tot t ijd wci'd aangcvuld. 

De cerste bibliotheck van beteekenis is bijecn- 
gebracht door het in 1778 gestichte Bataviaasch 
genootschap van kunsten en wetenschappen. De 
stichter hiervan, de Raad van Indie Mr. J. C. M. 
Rademaker, schonk terstond een verzameling 
boeken en handschriften. De secretaris van het 
Genootschap had de zorg voor de bibliotheek, totdat 
in 1844 hiervoor een met / 50.— 's maands 
bezoldigde bibliothecaris werd aangestcld. Deze 
bibliotheek heeft in den loop dcr jaren belangrijke 
uitbreidingen ondergaan. Het beheer er over was 
toevertromvd aan een cl er directeuren van het 
Genootschap. De eerste catalogus van dezc 
bibliotheek werd in 1846 door P. Bleeker be- werkt 
uitgegeven: „Bibliothecae Societatis Ar- tium 
Scientiarumque quae Bataviae floret, catalogus 
systematicus". Een tweede uitgave er van (in het 
Hollandsch) verscheen in 1853. Een nieuwe 
catalogus bewerkte Mr. J. A. van der Chys; deze 
werd in 1864 uitgegeven: Catalogus der Bibliotheek 
van het Bataviaasch genootschap van kunsten en 
Avetenschappen. Het eerste vervolg, door A. B. 
Cohen Stuart, bevatte de besclirijving der 
Maleische, Javaansche en Kawi- handschriften en 
verscheen in 1872； het tweede in 1873. Voor deze 
bibliotheek, die geleidelijk zeer in omvang toenam 
(100.000 banden), werd in 1916 een geschoold 
bibliothecaris aangestekl. 

Naast het Bataviaasch Genootschap werd in 1850 
gesticht de Natuurkundige vereeniging, welke 
eveneens cen bibliotheek ging bijeenbren- gen, 
waarvan in J87G een catalogus werd gedrukt, die in 
1884, opnieuw bewerkt, herdrukt werd. 

Ook de Vereeniging tot bevordering van ge- 
neeskundige wetenschappen (gesticht 1851), de 
Nedcrl. -Indische Maatschappy van nijverhcid en 
landbouw (1853) en de afdceling Nederl.-Indie van 
het Koninklijk Instituut voor ingenieurs (1875) 
stelden zich het samenstellen van een bibliotheek 
ten doel. 

Paarnaast bestaan nog verscheidenc andcre 
zelfstandige bibliotheken en bibliotheekjes te of bij 
Batavia： 

Militair geneeskundige bibliotheek te Welte- 
Ylfiden .(catalogus 1887 met aanvulJingcn)；"' 

Juridisch leesgezelschap te Batavia (catalogus 
1894), 

Garnizoens-bibliotheek voor officieren te Ba-
tavia (catalogus 1897), 

Bibliotheek van: 
den Raad van Ned.-Indie (catalogus 1897), c】k 

der departementen van algemeen burgerJijk 
bestuur, marine en oorlog, 

den Dienst der Staatssj)oorwegen, 
de Algenieene Secretaire te Buitenzorg, 
het Hoofdbureau van den Tx^jgj-apKiscIien 

dienst (catalogus 1909), 
het Hoofdbureau van het wapen der cavaleric 

(catalogus 1908), 
het Hoofdbureau van het wapen der artillerie 

(catalogus J 908), 
het Mijnwezen (catalogus 1908), 
het Koninklijk Magnetiseh en meteorologisch 

observatorium, 
het Hoofdbureau van het kadaster. 
Buiten Batavia bezitten verder verschillende 

proefstations en groote ondernemingen biblio-
theken, terwyl van de gewestelijke bibliotheken 

die van het Makassaarsch genootschap van kunsten 
en wetenschappen tc Makasscr van beteekenis is 
(gedrukte catalogus in 1905). 

Naast deze bibliotheken met nicer wetenschap- 
pelijken inhoud bestaan nog allcrlei verzamelin- gen 
van boeken. mecr bestemd tot ontspanning en 
verbonden aan societeiten, onderwijsinstel- lingen. 
niilitaire tehuizen enz. 

Bo ven (lien bestaan er verscheidenc volksbi- 
bliothckcn, gesticht door Logos dcr vrymctsc- larcn: 
te Batavia, Buitcnzorg, Weltevrcden, Bandoeng, 
Salatiga, Semarang, Djokja, Soera- baja, Malang, 
Solo, Pa da ng, Magelang. Te Wcl-* tevreden en 
Soei^Jjaja vihdF*liien-"KathoIieke 
leesbibliotheken./*： 

Zijn al deze/Bibliotheken bestemd voor Eu- 
ropeanen, daarnaast staan de bibliotheken, die zich 
de ontwikkeling der Inlandschc bevolking ten docl 
stellen. Ad vies voor de samenstelling hiervan wordt 
uitgcbraeht door de Cominissie voor de volksleetuur 
(zie VOLKSLECTUUR). 

Ongeveer sedert 1910 is het vraagstuk der 
bibliotheken in Ned.-Indie in een nieuw stadium 
gekomen. Verschillende gebruikers van biblio-
theken betreurden de groote versnippering, die op dit 
gebied hecrschte, waardoor het moeilijk was te 
vinden wat men noodig had, terwijl in totaal voor de 
boekvoorziening door de verschillende bibliotheken 
cen groot bedrag werd be- steed. De behoefte aan 
centralisatie word zeer sterk gevoeld en vooral door 
het bestuur dcr Koninklijke Natuurkundige 
Vereeniging werclen pogingen gedaan om een vorin 
van samenwer- king tusschcn de bestaande 
bibliotheken tc vinden. Als beste opJossing werd 
voorgcsteld een centralc bibliotheek,opgebouwd nit 
de bestaande bibliotheken. Als gevo]g van deze 
pogingen werd aan de Kon. Natuurk. vereeniging 
een Regeeringssu bsidie toegekend van / 12.000.—- 
voor de bewerking van een centralen catalogus. 

Met dit, vooral van de Kon. Natuurk. Ver. 
uitgaande, streven vie! samen de behoefte aan 
openbare leeszalen in den trant, waarin zij in 
Nederland met snel succes waren ingcricht. .De 
nieuw op te richtcn eentrale bibliotheek zou clan niet 
alleen koloniale wetenschappelyke litera- tuur 
nioeten bevatten, maar evonzeer gegevens voor 
allerlei culturcelc behoof ten. 

Als uiting van dezc behoefte zijn sedert 1914 
openbare leeszalen opgerichl in de navolgcnde 
plaatsen: Malang 1914, Weitevreden 1010 en 
Semarang 19J9, terwiijl in anderc plaatsen: Ban-
doeng, M6dan,jle-})Ianncn hiervoor niet konden 
doorgaaiT wegens gebrek aan financieeJen stcun. 

De Openbare Lccszaal en Bibliotheek tc Wei- 
tevreden is het rcsultaat van de bemoeiing tot 
centralisatie in Batavia c. a. In J916 werd tc 
Weitevreden opgericht de Vereewiging tot be， 
vordering van heL liibliolheekwezen in Nedfirl.- 
/.ndie, welke zich de bevordering van het biblio- 
theekwezen,zoowel door oprichting van nieuwe als 
door ondersteuning van beBtaande bibliotheken ten 
doel stelt en zoowel ha ar belangHtelling heeft 
gericJit op wetenschappclijke als op volks- 
bibliotheken. 

Tot de middelen van bereiking van haar doel 
rekent zij: 

1°. het bevorderen van centralisatie van biblio-
theken op .verwante gebieden ； 

2°. het bevorderen van onderling uitleenver- keer 
tusschen Ned.-Ind. bibliotheken; 
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3°. het bevorderen van intcrnationalc railing en 
uitleenverkeer; 

4°. het verzamclcn cn bevorderen van de bc- 
werking van bronnen niatcriaal: 

5°. het stichten van eon documcntatic- en 
wetenschappclijk inlichtingenbureau; 

6°. het stichten van ecn algemeen bibliothcek- en 
bureaugebouw. 

Zij heeft cen kaj)itaal bijeengebracht en thans, in 
een gebouw hiertoe door de Natuurk. Ver. tegen lage 
vergoe<ling afgestaan, een aan- tal bibliotheken 
bijeengebracht, die een belang- rijke basis (van 
ongeveer 23.000 banden) vor- men voor de 
toekomstige Centrale bibliotheek. Dezc 
bibliotheken zijn afkomstig van deNatuurk. Ver., het 
Kon, Instituut van ingenieurs, het School museum, 
het Alg. NederL Verbond, het Economisch-
Historisch archief, Ver. het Vrou- wenkiesrccht cn 
Dr. Breda de Haan. 

Behalve voor uitleening van de boeken, we Ike in 
het gebouw der Opcnbarc Leeszaal en Bibliotheek 
zijn geplaatst, vcrlcent deze instelling ook Iiaar 
bemiddeling in het verkrijgen van bocken uit anderc 
Indischc bibliotheken, die hiertoe gaarne hulp 
verlcenen. Hiervoor wordt in deze biblio- theck aan 
de samenstelling van cen centralen catalogus 
voortgewerkt. Zij nani dit werk samen met de 
bibliotheek over van de Kon. Natuurk. Verceniging. 
Voor dit werk wordt verder ook reeds een veel-
gebruikte systematiek (Dcwey- systecm) pasklaar 
gemaakt door een in de Ver- eeniging ingestclde 
com inissie voor de bi bl io- graphie. 

Zie: J. D. Smit, Bibliotheken in Ned. Oost- Indie, 
[Boekzaal 1909 (III), 276]； Ecrstc verslag (1916—
1920) van do Vereeniging voor bibliotheek wezen in 
Nedcrl. Indic, Batavia; Ecn weg tot 
volksontwikkeling (uitgave van de commissie voor 
de volkslcctuur, Serie No. 140) en S. Kalff, Indischc 
boekerijen (Nieuwc Gids, April 1921). 
B. KOLONIALU BIBLIOTHEKEN IN NEDERLAND. 

In vrijwel alle groote cn kleinere bibliotheken in 
Nederland in aandacht gcschonkcn aan de 
noodzakclijkheid van aankoo]) van boeken en 
tijclschriften handcleiid over (lc Nederlandschc 
kolonicn, zoodut men ovcral in het land wel ids 
vindt. Ala specialc bibliotheek op dit gebiecl ver- 
dient in de cer«te |)laats genocnul te worden do 
Kolonialc Jiibliotkeek van het Koninklijk Instituut 
voor de taal-, land- en volkcnkundc van Ned.-Indic 
en het Indisch Genootschap (geves- tigd Van 
Galenstraat 14, *s Gravcnhage). 

Deze bibliotheek i» voor de leden der bcidc in- 
stcllingen toegankelijk, dagelijks van 10—4 uur. De 
gedrukte systeinatische catalogue 1008, met suppl. 
1915, enz. bewerkt door G. P. Rouffaer cn \V. C. 
Muller, vergemakkelijkt de raudpleging der 
bibliotheek zeer. 

Ook het De parte me. nt van Kalonien te 's-Gra- 
venhage bcHchikt over ecn zecr bclangrijke kolo- 
niale bibliotheek en ook van deze bibliotheek 
beHlaat cen gedrukte catalogus 1898 met suppl. 
1903 enz,, bewerkt door A. Hartmann, later door \V. 
J. P. J. Schulkcr. 

Vcrdor wordt thans in het Koloniaal Insliluut te 
Ani8tftjcd.ain. een omvangrijke kolonialc bibli-
otheek bijcongcbracht, waarvan do grondslag wordt 
govormd door die in het Kolonialc Museum (vroeger 
te Haarlem). Er is gegronde reden te verwachten, 
dafook deze bibliotheek op den 

duiir van groote bctcekenis zal worden voor de 
kolonialc litcratuur. 

Ook de Ned.-Indischc Besluursacademie te ^-
Gravcnhage cn do Middelbare Koloniale Land- 
bouicschool te Deventer beschikken voor het on- 
derwijs over ecn~l<oToniale bibliotheek. 

Zecr specialc collectics op het gebied der kolo- 
niale literatuur vindt men te Amsterdam in het Deli-
archicf van het Oostkust van Sumatra-In- stTtuut 
(waarvan in 1917 ecn catalogus verspheen) en tc 
Leiden in het Bataksch- Instituut./ 

VEEARTSENIJKUNDIGE DIENST. ±)e bur- 
gcrlijko veeartsonijkundige dionst in Ned.-Indie 
word de allereorsto jaren waargenomen door mili- 
taire paardenartsen en stond ondor leiding van den 
Dirccteur der Cultures. Bij Gouv. Besluit van 24 
December 1851 no. 3 word een tweetal Gouver- 
ncmentsvoeartsen aangesteld. In 1870 were! dit 
aantai op 4 gebracht. Met ingang van 1 Januari 1867 
ging de veeartsenij kundige dienst ever naar het 
Departement van Onderwijs, Eorcdienst en Nij 
verheid en in 1885 van daar naar het Departement 
van B. B. Sodert 1904 behoort deze dienst bij het 
Dopartcmont van Landbouw, Nijverheid en Handel. 
Vooral de laatsto jaron heeft zich het 
veeartscnijkunclig staatstoozicht belangrijk uit- 
gobreid. Hot omvat: 

a. het onderzoek naar den gezondheidstoestand 
van den vcestapel en den toestand van den vee- 
stapel in hot algemeen, zoomedo, waar noodig, de 
aanwijzing van de middelon ter vorbetering cn de 
bevordoring van de toepassing dier middelen: 

b. de handhaving dor verordeningen en regclin- 
gon in het belang van den gezondheidstoestand van 
den veestapel vastgestold. 

Onder do algemcene leiding van den Direc tour 
van Landbouw, Nijverheid en Handel is het vee-
artsenij kundig staatstoozicht opgodragen aan de 
ainbtonaren van don burgorlijken veeartsenijkun- 
digen dienst en aan do hoofdon van gewestelijk en 
plaatsolijk bestuur (Ind. Stb. 1912 no. 432 en 1913 
nos. 268 en 598). 

In 1869 word do formatio van veeartsen uitge- 
breid tot 5, in 1876 tot 7 on in 1896 tot 15. Scdert 
1898 kreeg de oudste Gouvornemcntsvecarts den 
titol van acivisour in veeartsenijkundigo aangele- 
genhodon on in 1900 word dien ambtonaar do titel 
van inspocteur, hoofd van den dionst verleend. Do 
instructie voor don inspecteur en do Gouv. veeartsen 
van 1901 is bij Gouv. Besluit van 25 November 191 
(> no. 27 vorvangon door eon regle- mont voor don 
burgorlijkon veeartsenijkundigen dion»t, waarin 
ook do tank van do sedert 1910 aan- gostoldo 
adjunct-inspectours word omschreven. 

Al naargclang van de bohoefto word tolkcns het 
aantal Gouvornomontsvooartsen vermeerdord. 
Vooral na 1905, toen ook op do Buitonbozittingen 
goloideljjk ovcral oon goregeld bestuur word inge- 
voord, zijn do workzaamhedon, zoowol op hot go- 
biod van zioktobostrijding als van vorbetering van 
don veostapel dor bovolking, stork toegono- mon. 
Tot dit dool word don Gouvcrnomontsveo- artson 
hulppersoneol toegovoegd, bestaando uit adjunct-
gouvernemonts veeartsen,Inlandsche veo- artson, 
vcomantri^ on opzieners. 

In 1906 word to Buitenzorg eon laboratorium 
opgoricht voor hot bostudcoron dor in Indie voor- 
koinondo voeziokton, waardoor oon aanzienlyke 
uitbroiding van personool noodig was. Bohalvo con 
Diroctour zijn daar workzaam 2 assistontoix en 1 
zooloog-parasitoloog (tydolijk), 1 opzichter- 



64 VEEARTSENIJKUNDIGE DIENST. 

amanuensis, 1 laborant on vcrder hulppersonccl. 
Onderzookingcn worden voornamclijk verricht op 
het gebied van tuberculose. malleus, septichac- mia 
haeinorrhagica, anthrax, piroplasmosen, surra, 
boutvuur en varkonspest. Verschillcnde dozer 
besmettelijke ziekten worden reeds met succes 
bestredon met behulp van in het laboratorium 
bereidc sera en entstoffon. 

De standplaatsen en ambtskringen der veeart- sen 
zijn vastgesteld bij Besluit van den Directeur van L. 
N. en H. dd. 17 Augustus 1917. Er zijn thans 4 
inspectie-afdeelingen voor de adjunct- inspecteurs 
en 55 ambtskringen voor de Gouver- 
nementsveeartsen, terwijl voornamclijk als hulp- 
personeel aan dezon. zijji toegevoegd 22 adjunct- 
gouvernementsveeartsen, 4 Inlandsche veeartsen, 
237 veemantri's en 36 schrijvors. Verder zijn bij den 
veoartsonijkundigen dienst werkzaam gesteld 1 
opziener voor de doorgangsstallen voor Gou- 
verncmentsdokhengsten to Bandoeng, 1 onder- 
wijzer in hoefsmeden aan den cursus voor 
hoefbeslag to Bandoeng met 1 Inlandsch smid als 
helper, 4 tijdelijke opzioners, ten einde de hoofden 
der betrokken veeartsenijkundige ambtskringon 
behulpzaam te zijn bij het onder- zoek naar het 
voorkomen en do bestriding van besinettolijke 
veeziekten, waarvan 2 voor de hoofdplaatsen 
Weltevreden on Meester-Cornelis en 2 voor den 
aanlitskring 8ocrabaia. De bezol- diging van het 
personeel was vastgesteld bij Ind. Stb. 1917 no. 386, 
aangevuld bij Ind. Stb. 1919 no. 747 en ten slotte 
gowijzigd in 1921, waarbij zoowel het aanvangs- als 
het eindsa- laris is verbeterd. 

Bij Koninklijk Besluit van 13 Juli 1919 is be- 
paald, dat de voor den Indischen dienst bestenide of 
daaraan verbonden veeartsen en militairc paar- 
denartsen, onder het genot van ecn toelage, een 
leergang in tropische ziekten en veeteelt kunnen 
volgen aan de veeartsenijkundige Hoogoschool te 
Utrecht. Aan studenten van deze inrichting, die een 
verbintenis aangaan voor den Indischen dienst, 
wordt eene studietoelage uitgekeerd van / 1000's 
jaars. Bij ontstentenis van een militairen paardenarts 
in eenig garnizoen zijn de Gouveme- 
mentsveeartsen (Ind. Stb.】912 no. J 25) vcrplicht 
den militairen dienst waar te nemen. 

Veearlsenijkundig Onderwijs. Van den beginne 
af heeft bij de Regeering de bedoeling voorgeze- ten 
zoo reel mogelijk van inhecmsche krachten gebruik 
te maken als hulppersonccl. Reeds in i860 werd te 
§>.oera.baia onder leiding van den daar bescheiden 
Gouvernementsveearts eene school geopend, waa-r 
Inlanders ojjgeJeid werdoii tot Inlandsch vecarts. 
Deze school voldeed echtor niet aan de verwachting, 
want in 9 jaar tijds wer- den slechts 8 Inlandsche 
veeartsen afgeleverd. In 1876 werd deze inrichting 
oj)gehcven en het stol- sel beproefd Jnlandscho 
jongclieden door de Eu- ropeesche veeartsen op hun 
standplaatsen tot In- landsch veearts te doen oplei 
den, waarmede even we】ook niet het gewenscJite 
resultaat werd bereikt, zoodat in 1886 met (lit stelsel 
werd gebro- ken. Daarna werd nog overwogen hot 
opleiden van Veeopzichters, doch tot uitvoering is 
dit niet ge- komen. In 1907 werd aan het 
veeartsenijkundig laboratorium de gelegenheid 
geopend zich te be- kwainen tot Inlandsch veearts, 
torwijl ook de op- leiding tot veemantri (helper) en 
keurmeester daar ter hand werd genomen. Onder 
toezicht en leiding van den Directeur werd door zos 

Iceraren (dicrcn-artson) cn een zooloog-parasito- 
loog lesgegeven. terwijl na aanbouw van zio- 
kenstallen, klinieken, apotheck. Icskamcrs en con 
hoefboslagloods aan dozen oplcidingscursus bij Ind. 
Stb. 1910 no. 682 de naa-m van „Inland- schc 
vecartsenijsclioor, werd gegeven. Scdcrt ook 
jongolieden van andoron landaard tot veearts 
kunnen worden opgcleicl, droeg de inrichting den 
naaiH van .Jndiscbo vccartscnschool". Jaron- lang 
zijn laboratorium on doze school vereonigd geweest 
onder den naain van „veeartscnijkundig Instituut**. 
Krachtens Tnd. Stb. 1921 no. 692 zijn in dienst 
gesteld een hoofd van het veeartsenij- kundig 
laboratorium en een directeur van de Nededandsch-
Indischc Veeartsenschool. Thans zijn dus beide 
inrichtingen weder geschciden en wordt overwogen 
de Indischc veeartsenschool over te brengen naar 
Batavia of Bandoeng. 

Tot leerling van de N.-I. veeartsenschool kunnen 
worden toegelaten zij, die het overgangsdiplo- nia 
van de 3de klasse H. B. S. of einddiploma van ccn 
H. B. S. met driejarigen cursus bezitten. Ver- dcr 
worden ook toegelaten zij, die een diploma bezitten 
van de Iste of 2de afdeeling der Opleidings- school 
voor Ini. ambtenaren te Tondano, dan wel van de 
kweekschool voor Ini. onderwijzers. Men rekonde er 
op, dat tel ken j are 5—7 jongelieden tot veearts 
zouden kunnen worden bevorderd. De' toeloop van 
leerlingen bleef echter beneden de verwachting; de 
voornaamste oorzaak hiervan was wel de 
onvoldoende salarieering dor Indische veeartsen. 
Het corps veemantri's (helpers) daar- entogen werd 
sterk uitgebreid. De Ned.-Indische veeartsenschool 
verheugt zich niet in die belang- stelling der 
Regcering, waarop zij aanspraak mag maken. Al 
jaren bestaal er oen chronisch gebrek aan leeraren, 
zoodat de gcheele veterinaire oploi- ding dikwijls 
was opgedragen aan 4 doccntcn, met het gevolg dat 
enkelc lee rare n 8—10 vakken hadden te doceeren, 
waaronder hot onderwijs van zclf moest lijden. De 
cursus 1918—19J9 word be- gonnon met 29 
leerlingen, n.l. 2 Europeanon, 22 Inlanders van Java, 
4 van Sumatra en 1 van Celebes. 

In navolging van do aanvuHonde opleiding in 
Nederland, waartoe do ]ii(li»chc Gouv. artsen in 
Hlaat worden gostcld, zal don adjunet-gouverno- 
nientsveeartsen, (Indische veeartsen), die door 
uanleg, ijver en ]>raktische gcschiktheid uitmun- 
ten, cveneens de gelogonhcid worden gegeven <>]> 
donzelfden voet hun hoogerc vorming aan de vec- 
artsonijkundige Hoogoschool to Utrecht te ont- 
vangen, nadat zij vrijgesteld zullen zijn van hot 
propaedeutisch- en het candidaatscxamon dior 
Hoogoschool. GerektHjd is aan 2 candidaton een 
tooJago .van / 100() 's jaars bovon de verlofsbezol- 
diging too te staan. Thans (1922) zijn reeds 3 In-
dische veeartsen bezig hunne studio voort te zetton. 

De militairo veeartsenijkundige dienst vornit tot 
nog too een onderdeel van den inilitair gences- 
kundigon dienst cn wordt waargenomen door het 
corps militaire ])aardonart8en. Dit corj)s is bij Kon. 
Besluit van 7 April 19J9 no. 33 vastgesteld op： 1 
dirigeorond paardenarts 2de of Iste klasse met den 
rang van. majoor of lui- tonant-kolonol en tit。】 van 
Inspectour-paar- denarts, voorts 11 subalterne 
ofiicieron, waarvan minstens 3 met den rang van 
paardenarts Iste kl. (kApitein) en de overigen met 
dien van paar- den arts 2de kl. (Iste luitenant). Hunne 
bezoldi- 
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ging is goregeld bij Kon. Besl. van 23 J uni 1917 no. 
15, tcrwijl het pensiocn ovorecnkonit mot dat van de 
overige ofiicieren van den gcneos- kundigcn dienst 
(Kon. Bosluit van G Maart 1914 no. 42). 

Voorts we rd bij Kon. Bosl. van 1G Juni 1919 no. 
91 het corps militairo paardenverplegers in het levcn 
goroepen. Genoemd corps bestaat uit: 

J Europecache sergeant-majoor. 
4 ,, sergeanten. 
4 „ korporaals. 
5 Inlandsche „ 

25 ,, oppassers Iste klasse. 
30 „ „ 2de ,, 
Bij het Opperbestuur is een. voorstol ingediend 

om den-militair-veeartsenijkundigen dionst af te 
scheiden van den militair-geneeskundigen dienst en 
tot een afzonderlijken diensttak te maken, ter- wijl 
dan de Inspectour-paardonarts hoofd zal worden van 
de in verband hiermedo te vormen nieuwe afdeeling 
van hot Departoment van Oor- log. 

Bij ontstentonis van den Gouv. vooarts zijn de 
militaire paardenartsen gehoudon op hun stand- 
plaats den burger坷ken veeartsenijkundigen dienst 
waar te nemen. 

Door de Vereeniging tot bevordering van dier- 
genceskunde en dierenteelt in Ned.-Indie wordt een 
maandelijksch poriodiek uitgegoven, gotiteld: 
„Ned.-Indische Bladen voor dicrgenceskunde en 
dieronteelt", d&t door do Regeering gesubsidi- eerd 
wordt. 
/ TIJDREKENING. Behalve onze Gregoriaan- 
sche kalender 一 of Juliaansche kalender, Nieu- wen 
Stijl —, begonnen Vrij. 15 Oct. 1582, welke door 
een deel der Christen-inlanders overgenomen werd, 
en ook bij nicer ontwikkolde niet- Christcncn hoe 
langer hoe meer verspreiding vindt, is voor Ned.-
Indie van belang de in het grootste gcdeelto der 
Buitengcwesten aangeno- mcn SI o h a in m e d a a 
n s c h e k a 1 e n d e r, gerekend van af Vrij. 16 Juli 
G22; voorts op Java de eigenaardige M o h.- II i n d 
o e j a v a a n- s c h e tijdrekening, welke door Sultan 
Agoeng van Mataram op Vrij. 8 Juli 1633 officieel 
word ingevoerd; en, op Bali met West-Lombok, de 
IT i n d o e - B a 1 i n c e s c h e. Daarnaast vindt 
men dan op Java nog den kalender dcr 
TSnggCreczen als overblijfscl van ouder-Jav. in- 
stcllingen; tcrwijl bij verschillcnde meer tievc stain 
men in de Buitcngevvcsten men do oud-
Indonesische tijdrekcning aantreft. 

De periodicitoit van don terugkeer van dag en 
nacht, van de seizoenen en van do schynge- stalton 
der inaan vormt, ovenals over al elders, ook in 
Indonesic den grondslag van de tijdrcko- ning. 
Nietteinin kun er nog verscheidenheid ge- vonden 
worden in de onderverdeeling van de grooto, door 
de natuur aangewczcn, tijdperken. In verband met 
de ligging in do nabyheid van den equator, waardoor 
het versehil in zonne- stand tusschcn zomer- en 
winterhalfjaar zecr weinig in het oog valt, wordt in 
den Archipel do jaarloop meer gemeten naar den 
stand van bepaalde sterrebcelden, dan naar den 
zonnestand. En evenals bij tai van primitieve volken 
over de gehecle wereld zijn het ook in don 0. I. 
Archipel de Plejaden, op welker stand bijzonder 
gelct wordt (vgL R. Andree. Die Plejaden im 
Mythus und in ihrer Bezichung zuni Jahrosbe- ginn 
und Landbau, en J. G. Frazer. Tho Pleiades 

Supplement. 

in Primitive Calendars. Golden Bough. 3e ed.- V： 
L 307 e.v.) Men hcSTT攀寸膑如了带 juist dit 
stcrrcnbecid, dat toch uit betrekkelijk klcinc cn 
onbelangrijkc sterren bestaat, zulk cen grootc rol 
spcelt, en het antwoord is gewcest, dat zijn 
verschijning samcnvalt met belangrijke fasen van 
den plantcngroei, hoewel dit ook voor andcre sterren 
geldt. Dit is juist, maar er moot iets aan worden 
toegevoegd. Om in sterren- beclden aardschc 
voorwerpen, dieren en men- sclien to zien, wordt 
geen gcringe mate van ver- beeklingskracht 
vereischt. Het is omdat zij zoo gernakkelijk 
onmiddellijk te herkennen zijn, dat de waarneniing 
van dezc sterren zulk een belangrijke rol speelt. 
(Martin P. Nilsson. Primitive Timereckoning, p. 
130). 

Voorts is zeer algcmeen bij de Indoncsische tijd- 
rekeningen het tellen bij maanmaanden van 29 a 30 
dagen, terwijl meestal een weekberekening ont- 
breekt. Een andere eigenaardigheid der inheem- sche 
tijdrekeningen is, dat zij in de voornaamste plaats 
dienen voorlandbouwdoeleinden,voorrege- ]ing 
derlandbouwwerkzaamheden ：om den j uisten 
ouderdom van de menschen te bepalen, voor de 
vaststelling van het jaar waarin een of andere ge- 
beurtenis plaats had, dienen de Tndonesische tijd- 
rekeningen niet： in zooverre heeft mon. dus eigen- 
Ijjk geen inheeinsche Ten slotte is een 
eigenaardigheid van de oer-.Indonesische tijdre- 
kening het tellen by nachten, niet bij dagen; tint deze 
gewoonte niet van de Mohammedanen is 
overgenomen werd reeds aangewezen door Prof. 
Wilken in Bijdi'. Kon. Ipst^(1886) 5. 1. bl. 378^389
；-'…-… - 
—Uit de hieronder in de eorste plaats volgende 
beschrijving van cenigo inhecmsche tijdreke- ningen 
zullen de bovengenoemde hoofdbeginse- lon, bij 
verscheidenheid in de bijzonderheden, voldoende 
blijken. 

Op Nias gaat men bij de jaarberekening uit van 
hot Zevcngesternte en den rijstoogst. Het jaar begint 
als de Plejaden, in een bepaalden stand, na 
zonsondergang zich vertoonen; met het begin van de 
maand, volgende op die, waarin de Plejaden 
geconstateerd zijn, vangen de werk- zaamheden op 
het veld aan. Naar dit sterren- beeld heet een jaar dofi 
= stcr, sterren. Om een tij ds verloop van meerdcre 
jaren aan te geven ge- bruikt men： faghe； twee 
jaar = tnendroewa faghe; jaghe betcekent rijst. Men 
telt dus, hoeveel malon men rijst gcoogst heeft. Voor 
晶n vol jaar kan het woord niet gebruikt worden, 
want feitelijk is hot maar een tijdpcrk van 6 
inaanden. 

Volgens Schroder zou nu hot jaar verdeeld 
worden. in 12 maanden, volgens Niassche bere- 
koning elk van 30 dagenx). Elke maand wordt 
verdeeld in twee perioden, die van de klimmende en 
de afnoinende maan; do eerste gunstig voor het 
beginnen van ondernemingen, waarbij een toenomen 
gewenscht is, de twee do voor zakon waarbij men 
een afnemon verlangt (b.v. van wonden bij de 
besnijdenis). De inaanden zelf hebbon geon namen, 
maar wel de dagen van elke maand; dezo namen 
botoekenen in het alge- mcon: do oerste, de tweede 
enz. Het vooruaam- ste belang van dezo dagtelling 
bestaat in de kennis van de verbodsdagen, die in elke 
maand voorkomen, en met een bijzonderen bijnaain 

i) E. E. W. 8. Schroder. Nias. p. 164. 
5 
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worden aangcduid. b. v. 6 „de rijst verwelkt''; 10 
„muizenmaan!，enz. Word op de verbodsda- gen 
op de velden gcwerkt, dan zou de oogst 
mislukken. 

In verband inct den stand der zon en met werk- 
zaamheden, die op denzelfden tyd van den dag 
regelmatig terugkeeren, wordt elke dag in een aantal 
deelcn met bepaalde namen verdeeld: Schroder (o.c. 
pag. 176) geeft daarvan een aantal voorbeelden uit 
verschillcnde streken van het eiland. 

Het valt in het oog, dat de rekening van 12 
niaanmaanden van elk 29 dagen, S uur en 26 min. 
niet klopt met het zonnejaar, aangegeven door den 
periodiek terugkeerenden zelfden stand van het 
sterrenbeeld de Plejadcn. Als mogelijke opheldering 
geeft Schroder het voigende: „Het jaar van 12 
niaanmaanden telt 352| dag. Dit beteekent dus een 
tekort op een zonnejaar van 12dag, of in twee jaar 
van 25 dagen. Telt men hierbij vijfmaal een dag 
(melima)dan is er weer eene voile maan van dertig 
dagen, die de tijdrekening met elkaar doet kloppen, 
zjj het, dat er tevens een voile maan is ingeschoven 
boven de 12, die men beweert, dat ei in het jaar z^n". 
Nadere bevestiging, dat inderdaad zulk een maand 
om de 2 jaar wordt ingeschoven, vindt men echtcr 
niet; bovendien zou de bij- telling van vijf dagen 
ook de voigende maand- rekening weer in de war 
sturen. Naar het ons voorkomt, zou de schijnbare 
tegenstrijdigheid tusschen de verdeeling van het 
zonnejaar in twaalf niaanmaanden bij de Niassers 
wel dezelfde oplossing kunnen vinden als bij de Tor 
ad jet's, wier tijdrekening, volgens hetgeen Dr. Alb. 
C. Kruyt daaromtrent mededeelt in zijn werk „Pe 
Baree-sprekende Toradja's55, DI. IL p. 234, 208, 
263—268, een merkwaardige overeenkomst ver- 
toont met die der Niassers. 

Ter bepaling van het tijdstip, waarop bij de To- 
radja's met het ontginnen der velden begonnen moet 
worden, let men op den stand van een sterrenbeeld. 
in het Bariie Tamangkapa, d. i. deKlap- wieker, de 
Haan, genoemd. Van dezen Haan vor- men de 
Plcjaden den kop, de gordel vanOrion het lichaam 
en Sirius denstaart. Is de Tainangkapa bij het vallen 
van den a vond in het Oosten vlak boven. den 
horizon te zien, dan begint men met het ontginnen 
van het rijstveld; de geschikte tijd daar- voor duurt 
tot de kop van het sterrenbeeld bij het begin van den 
avond tot het zenith is gena- derd. Daar precies 
dezelfde stand van het ge- noemde sterrenbeeld 
eerst weder na een vol zonnejaar terugkeert kan dus, 
bij nauwkeurige waarneming, het begin van het jaar, 
dus van de ontginning der velden, nauwkeurig 
worden vastgesteld. Zu】k een jaarkring zou moeten 
worden genoemd: santamang/capa — 66n Tamang- 
kapa; of samp^mboeki, daar het opkomen van het 
Zevengesternte p6mboek6 genoemd wordt. 
Bovendien wordt nog wel gebruik gemaakt, voor de 
berekening van tijd, van de uitdrukking ta'oe, de tgd 
(lien een gewas noodig heeft om geheel rijp te 
worden, dus santa'oe. voor 66n zulk een t^dvak; 
maar ook wel voor 1 jaar, tegen- over sampae voor 
1 rijstjaar van 6 maanden. (Dit td'oe is dus hetzelfde 
als het Maleische, 

l) Met deze bijvoeging houdt verband de naam 
van den 30sten dag in't Lahomidal op West-Nias: 
fasulota si melima. 

Javaansche, en Soendaneesche laoen, hot j>a- 
taksche taon voor jaar. dat in tai van Indonc- sischc 
talen met geringe wijzigingcn voorkoMit). Toch 
wordt voor de berekening van verafgele- gen 
tijdstippeii weinig van deze jaartelling gebruik 
gemaakt; ecns incnschcn Iceftijd b.erckont men in't 
algemecn niet, cn feiten uit cen eenigs- zins 
verwjjderd verleden worden aangeduid door het 
noemen van algemecn gemenioreerde gc- 
beurtenissen. als het sterven van ecu lioofd, ecn 
pokkenepidemie, enz. Evenals de Niassers heb- ben 
ook de Toradja's niaanmaanden van 29 of 30 dagen, 
en uit Kruyt's beschrijving blijkt duidclijk, dat men 
cigenlijk niet kan zeggen dat het jaar, dus het 
zonnejaar, verdeeld wordt in 12 maanden, immers, 
dan zou ook hicr de rekening niet uitkomen. De zaak 
is, dat de beide, door de periodiciteit van 
natuurverschijnsclcn bepaalde tijdkringen: het jaar 
en de maand, onafhanke- lijk van elkaar beschouwd 
worden. Vandaar dat bij de Toradja's de maanden 
niet eens namen. hebben, terwijl elk der dagen van 
iedere maand zijn eigen naam heeft. Heeft men de 
jaarbere- kening noodig voor het vaststellen van het 
begin, en de opvolging der 
landbouwwerkzaamheden, ook met de 
verschillcnde dagen van elke maand moet met het 
oog op den landbouw rekening gehouden worden, 
en wel om te weten, welke de dagen zijn, waarop het 
verboden is, veldarbeid te verrichten. In elke maand 
komen er 8 of 9 van. zulke verbodsdagen voor; alle 
landbouwwerk- zaamheid is dan verboden, maar 
alle andere be- zigheden zijn geoorloofd. 

De twee of drie maanden, die verloopen tus- 
schen het oogstfeest en het ontginnen der nieuwe 
velden, worden als rustt^jd beschouwd ； men heeft 
dan met de berekening der maanddagen met het oog 
op den landbouw niets te maken, en bekommerl zich 
daarover dan ook in het alge- meen niet. Zoo is het 
dus te vcrklaren, dat men, als weer de stand van den 
J'amangkapa den tijd voor het ontginnen aangeeft, 
er geen rekening mee behoeft te houden, hoeveel 
maanden er sc- dert liet vorige juar zijn verloopen. 
Ook deze rustperiode van 士 2 maanden in ecn 
verschijn- sel, dat bij verschillcnde vol ken van den 
Archipel wordt aangetroffen. 

Bij de Kenja-Dajaks op Borneo kan nog minder 
dan bij de Toradja's van een eigcnlijke tijdrekening 
gesproken worden. Van het hoogste be- lang is voor 
hen, den gcschikten tijd te bepaJen om de rijst te 
zaaien; duarom is in ieder dorp deze taak 
toevertrouwd a an ecu bepaald persoon, wiens work 
het is, de teekencn dcr jaargetijden gade te slaan. 
Het is hem bekend, dat de maan- maand 28 of 29 
dagen heeft, maar van het aantal dagen in het 
geheeJe jaar heeft hij geen kennis. Wel weet hjj, dat 
Jict droge jaargetijde niet te- rugkomt na cen 
bepaald aantal maanmaanden, en dus heeft Inj met 
die maanden geen rekening te houden. Hy moet 
bijna geheel afgaan op de waai-neming van de 
geringe veranderingen in de zonnehoogte op een 
bepaald uur. 

Tot dit doel maakt hy gebruik van een instrument, 
bekend onder den naam loekar do of mo do. Een 
rechte, cylindriscbe stok van hard hout wordt 
verticaal in den grond gezet, en daar zeer zorgvuldig 
bevestigd; aan zijn boveneinde is meestal cen 
menschfiguur uitgesneden. De plaats waar de aso du 
Btaat opgericht wordt zorg- vuldig gereinigd en zoo 
glad en vlak mogelijk ge- 
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ma a kt. De officieelc scizoenbcrekenaar hecft nu 
een anderen, fraai bcwerkten vlakken stok, van 
inkcpingen voorzicn, a an den ccnen kant op 
bepaalde afstnndcn aangebracht, overecn- komendc 
met bepaalde punten van den linkerarm, wanneer 
men den stok daartegen houdt, aan den anderen kant 
aangevende de middagscha- duw van den verticalen 
stok als men den anderen stok da ar horizontaal 
tegen aan gclegd heeft, cn wel telkens met 
tusschenpoozcn van drie dagen, nadat de schaduw 
begint kortcr te worden. Zoodra de Kcnja-
astronoom uit zijn metingen ziet, dat de 
middagschaduw van den verticalen stok hegint in tc 
korten, kondigt hij den dorpe- lingen aan dat de tijd 
om het veld gereed te nia- ken nabij is. Als de 
schaduw de inkeping； ge- inaakt tegenoverhet 
midden van den arm, bcreikt heeft, acht men den tijd 
gekomen om de rijst te zaaien. Ingeval een goede 
oogst verkregen is wordt de tyd, waarop men met 
zaaien begonnen is, vastgelegd, door een 
ijzerhouten pen in den grond te slaan bij het punt, 
dat aanwijst hoe lang de middagschaduw op (lien 
datum was. 

Bij eenige Jfa janstammen maaktmen ecn gat in 
het dak van de kamer, die de weerprofeet in het 
lange Dajakhuis bewoont, en de middaghoogte van 
de zon en haar richting Noordelijk of Zui- delijk van 
den meridiaan worden gadegeslagen door doze te 
meten op een op den vloer horizontaal geplaatste 
plank. 

Een derde methode, by sommige Dajakstam- 
men in praktyk gebracht, bestaat in het gebruik 
maken van een eenige voeten lange bamboe, die op 
een enipirisch vastgestelde hoogte een merkteeken 
draagt. De bamboe wordt in vertical en stand met 
water gevuld en dan hellend gchouden tot ze wijst 
naar een bepaalde ster, waarbij wat water wegvloeit. 
Nadat de bamboe wcer verticaal geplaatst is, wordt 
de oppervlakte van het water opgenoinen. Valt de 
oppervlakte tenslotte samen met het aangebrachte 
merktee- ken, dan is de tijd voor het uitzaaien 
gekomen. 

De Zic.e-Dajaks laten zich bij de bepaling van 
den tyd voor het bewerken der akkers enz. Icidcn 
door den stand der Plejaden. 

Uitvoerigo gegevens ointrent de tijdrekcning van 
een der mccr primitieve stammcn in den Arc hi pel 
zyn tc vinden in het artikel van M. C. Schadcc: „De 
Tjjdrekcning bij de Landak-Ba- jnks in de 
Westernfdceling van Borneo" (Bijdr. Kon. Inst DI. 
60: 1914). Het principe is weder geheel gelyk aan 
dat, hetwelk aan de tijdrekc- ning bij Toradja,8 en 
Niassers ten grondslag ligt, maar de astronomic, die 
voor de berekening der veldwerkzaamhcdcn 
gebrnikt wordt, is meet gecomjjliceerd. Ook de 
Landak-Dajaks hebben het zonnejaar, d.w.z. naar 
den stand van bo- paulde stcrrenbcelden wordt 
telkens de tyd voor de veldwerkzattmhedcn 
fiepaald. Daartoo wordt gelct op den stand van niet 
minder dan twaalf Btorrenboeldcn, in een ry aan den 
hemel gelegen, maar niet den gehcelen hemelcirke] 
omspannend, zooals onze fliorenriem. Vermeld 
wordt, dat de kennia van dozen Dajakschcn 
sterrengordel nog slechts by ouden van dagen te 
vinden is, torwgl hot jongere geslacht reeds tevreden 
is, wanneer het de Plejaden en Orion aan don hemol 
kan aanwyzon; vooral de Plejaden dus zyn ook hier 
weer de voornaamste landbouwregolaars. De tjjd, 
waarin de sterren, gelogen tusschen de Bintang 
toedjoeh (de Plejaden) en de Pradah = 

eenige sterren uit de Schorpioen, (die het laatste deci 
van den sterrengordel vormt),zich's morgens- kort 
voor zonsopgang aan den Oostelijken hemel 
vcrtooncn, is een tijdvak van stilstand der 
landbouwwcrkzaamheden, da ar de rijstoogst pas is 
afgeloopen. 

De bepaling van de hoogte van eenig sterren- 
becld, b.v. de Plejaden, als aanwijzing voor de te 
verrichten werkzaamheden, geschiedt op de 
volgende wijze: De Dajaksche astronoo rn is, tegen 
het aanbreken van den morgen, met het gclaat naar 
het Oosten gckcerd op den gi'ond gezeten. Hij strekt 
zijn rechterarm recht voor zich uit, als of hij icts wil 
aannemen； het sterren- beeld, dat zich dan in de 
richting van zijn arm bevindt, is in den stand lari ma 
— aannemen. Zijn dit de Plejaden, dan is het tijd om 
een plaats te zoeken voor het aanleggcn der rijst- 
velden. Moot hij, om naar het sterren bedd te 两zen, 
den arm wat hooger opheffen, dan is de stand: 
soesoer gelang, want de polsring glijdt langs den arm 
naar den elleboog; het is dan de tyd voor het 
boschkappen. Moet de man nog hooger kijken om de 
Plejaden te zien, zoodat zijn voorhoofd zich rimpelt 
{karoel), dan is het tijd om het gekapte bosch tc 
verbranden. Staan de Plejaden zoo hoog, dat hij zijn 
hoofd zoover moet achterover werpen dat zijn mutsje 
afvalt^ (laboeh tangkoeloeJ), dan is het zaaitijd. 

De maanden worden ook bij de Landak- Dajaks 
gerekend naar de schijngestalten der maan; de dagen 
der maanmaand hebben elk een eigen naam 
(sommige denzelfden), cn zijn vooral wecr van 
belang om hun gunstige of ongunstige beteekenis 
voor de landbouwwerk- zaamheden. In het algemeen 
gelden de dagen van de wassende als gclukkiger dan 
die van de afnemende maan. 

Omtrent de tijdrekening op de Kei-eilanden vindt 
men cnkele weinige mededcelingen van Pater \ an 
der Kooy in „Dc Katholiekc 盅issiGn" Jaarg. XXXIV 
(1908/09) p. 36 en 37. Da ar uit valt op te maken, dat 
men ook daar met maan- maanden rekent, die elk eon 
naam hebben, welke een bepaald natuurverschijnsel 
aanduidt, en de jaren re ken t met het tcrugkecren van 
den Oostmoesson. Uit een der maandnamen is op te 
maken, dat men ook op Kei wel met de Plejaden 
rekening houdt； de derde maand toch heet Woen t6r 
lanit, hetgeon beteekent, dat het Ze- vengesternto dan 
in het zenith staat. En de bijnamen voor 5 andere 
maanden beteekenen, dat zc resp. een voorsprong 
hebben van 9, 7, 5, 3 en 1, n.l. dat het zoolang zal 
duren na nieuwe maan, cer do maan in conjunctie 
komt met het sterrcnbeeld „Rog on Hani" = de 
Schorpioen (H. Geurtjcna. Uit een vreemde wereld. 
p. 233 en 234). De dag wordt in een groot aantal 
dcelen verdeeld, genoemd met namen als: het eerste 
hanengekraai, do zon komt op, de zon scheidt het 
Ooston in tweeen (ongeveer 9 uur) enz; de tjjden van 
den dag worden vooral naar den zonnestand 
aangegoven. 

Ecn min of meet overeenkomstige tijdrekening 
vindt men by de Sikkaneezen op de Zuidkust van 
Flores, jpok daar een tamelijk ver gaaude inHceling 
van het etmaal met soortgelgko namen als op de Kei-
eilanden. De Sikkanecs geeft verder aan de dagen 
een naam naar de niarkt, die in de eon of andere 
plaats gehouden wordt, mtiar kent geen nauwkeurige 
indeeling in maanden, 
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we] in een aantal tijdperken. die ongcveer elk met ccn 
maand samcnvallen, en naar bcpaaldc 
verschijnselen genocnid worden b.v.: onistreeks 
Januari: de tijd der vliegende mieren; onistreeks 
Februari: veel wolken, vecl re gen, enz. Van ecn 
tijdrekening met jaren wordt nicts medegedeeld. (De 
Java-Post. Jaarg. VI p. 359, 360.). 

Op Savoc wordt ook met jaren gerekend, 
waarvoor men het woord tdoe gebruikt. Eigen- 
aardig is hier het gebruik van een tijdkring van 
enkele jaren, kelila geheeten, van ongelijken duur in 
de verschillende landschappen ： te Seba 9 jaar, 
Timoe en Bandjoena 6 jaar, Liaae cn Mesara 7 jaar. 
Deze kelila's sped den vroeger blijkbaar wel cen 
belangrijke rol, daar nog thans de overgang van de 
eene kelila in de an de re met eenige feestelijkheid 
gevierd wordt; thans echter worden ze niet ecns 
gebruikt om b.v. iemands leeftijd aan te geven. 

Ook op Savoe rekent men met twaalf maan- 
maanden, en haalt de 11 dagen te kort op het 
zonnejaar in door af en toe een schrikkelmaand in te 
voegen. Men weet dat dit noodig wordt, wanneer in 
de voor het /oetraHappen bestemde maand de katjes 
nog niet voldoende. zijn uitge- schoten om ze in te 
snijdcn； hieruit besluit men, dat de rechte tijd nog 
niet is gekonien en voegt een schrikkelmaand toe. 
De maanden dragen in de verschillende 
landschappen verschillende namen, welke in het 
algemeen ontleend zijn aan de in die maanden 
vallende werkzaamheden. In elke maand worden de 
dagen geteld van het eerste zichtbaar worden der ma 
an tot deze vol is, en daarna weer tot nieuwe maan 
； verschillende namen hebben betrekking op de 
schijn- gestalten der maan. De dagverdeeling berust 
voor een groot deel op den zonnestand. 

Van de 'volken ,die niet zonder vreemden 
invloed gebleven zijn, bchandelen wij het eerst de 
Ba tabs; bij hun tijdrekening, met name bij die der 
Toba-Bataks, die hier alleen bespreking zal vinden, 
is een zekere invloed der Hindoes, wat de namen van 
de dagen der maand en der week betreft, on misken 
ba ar. Toch berust ook bij hen de tijdrekening nog 
gehecl op den oud-lndonesischen grondslag: een 
zonnejaar, maar daarnevens 12 of 13 maanmaanden, 
van hetzij 29 of 31 dagen; de dagen der maand elk 
met zijn eigen naam, maar a Is vreemd element een 
week met zeven dagen, elk met cen eigen naam. 
Voor den aanvang van het zonnejaar wordt blijkbaar 
geen vast tijdstip aangenomcn; het Bataksche jaar 
toch begint, als Orion (of eigenlijk de gordcl van 
Orion met het daaraan hangende zwaard) aan den 
Westelijken hemel ondergaat, terwijl tegelijk 
daarmee in het Oosten de Schorpioen met de lieldere 
ster Antares op- gaat, dus in de maand Mei, en wel 
als na zons- ondergang de nieuwe maansikkel ten 
Noorden van Orion voorbijtrekt. Daar de Bataksche 
kalender alleen rekening houdt met 12 of 13 
maanmaanden, en de nieuwe maan in Mei tel- 
kenjare op een ander tijdstip valt, noemt Winkler het 
Bataksche jaar een „reines Blondjahr’’.】) De I3de 
maand, vroeger wellicht gebezigd tot het vereffenen 
van maan- en zonnejaar, is daar- toe thans niet meer 
in gebruik. 

l) Johs. Winkler. Der Kalender der Toba- 
Bataks auf Sumatra. Zeitschr. fiir Ethnologic. Jahrg. 
45. 1913. 

De maandkalender derBataks client ook wedcr, e 
vena Is we elders zagen, voor de bcrckening der 
gunstige cn ongunstige dagen. Maar in overeen- 
stemilling met de hoogcre ontwikkcling, dio zich 
o.a. ken ba ar maakt door het bezit van cen eigen 
letterschrift, heeft mon hier den kalender 
opgeschrcven, of liever ingekrast, op ecn bain- 
bockoker. Zulk ecn Bataksche kalender — 
porhalaan, van hala, het Bataksche woord voor 
schorpioen — bestaat uit 12, so ms nil 13 rijen, elk 
van 30 kleinc kwadraatjes: elkc maand is door 
verticale lijnen in drie vakken van tien dagen 
verdeekl, terwijl diagonalen, uitgaande van den 
7den, 14den, 21sten en 28sten van de eerste maand, 
de z.g. „ari na pitoc", de „zevende dagen" 
aanwijzen, welke in elke volgende maand een dag 
later vallen, en ongelukkig zijn voor het beginnen 
van een werk. Voorts loopt eenigs- zins 
onregelmatig diagonaalsgewijze een dubbele rij van 
gestyleerde schorpioenfiguren over het veld, 
ongeveer overeenkomendc met den (schijn baren) 
afstand van de Schorpioen tot de maan. Een aantal 
van de vierkantjes zijn leeg: deze duiden de gunstige 
dagen aan； de overige zijn voorzien van 
symbolische teekens en Bataksche letters, als 
aanduiding van de gunstige, twijfel- achtige en 
ongunstige dagen. 

De porhaJiian behoort tot de gewichtigste 
orakelgereedschappcn van den Batakschcn datoe; 
bij geen enkele gewichtige onderneming zal men 
verzuimen, den kalender te raadplegen： bij zaaien 
en oogsten, verloving en huwelijk enz. 

De namen van de zeven dagen der week zijn aan 
het Sanskrit ontleend, waar ze zon, maan en 5 
planeten aanduiden, zij luiden: adilya = de zon, 
soma — de maan, anggara = Mars, boedha 
=Mercurius, brihaspali = Jupiter, sjoekra = Venus, 
sjanaisjljara = Saturnus. De namen der weekdagen 
zijn, zoowel in het Toba-Ba- taksch als in het Karo-
Batakseh, verbasteringen van deze Sanskrit 
woorden. Van praktische be- teekenis is eigenlijk de 
weekberekening niet; de bovengenoemdc namen 
duiden, soms met eenige bijvoeging, de eerste zeven 
dagen van iederc maand aan, en kecren in elke 
maand, met go- wijzigde toevoegingen, nog3 malcn 
terug; do J 5(.le heet toela = voile maan; voor 29 on 
30 hceft men afzonderlijke namen; in het Karo'sch 
ook voor 14 en 28. 

Op Atje.h wordt voor de vaststeJling der 
Mohammedaanscli-godsdienstigc fccstcn natuur- 
lijk gebruik gemaakt van de Mohammedaansche 
jaartelling (zieMOHAMMEDAANSCHE KA-
LENDER EN GEDENKDAGEN in Deel II, waar 
de verwijzing naar TIJDREKENJNG inoet 
vervallen). Maar voor de regeling der landbouw- 
werkzaamheden kunnen de maanmaanden niet 
gebruikt worden; daarvoor moet weder evenals 
elders, op den stand der sterren gelet worden. 
Eigenaardig is, dat hier de Plejaden slcchts een zeer 
ondergeschikte en aanvuHcnde rol spelcn. „Komt 
dit sterrenbeeld *s morgens zeer vroeg op (dit heeft 
in den aanvang van Juli plaats), dan begint de.goede 
tyd voor het zaaien van padi. Die zaaitijd is echter 
voorbij, wanneer het ‘8 morgens reeds eene zekere 
hoogte hceft bereikt, die men. aldus bepaalt: moet 
de arm van hem, die omtreeks 5 ure des morgens 
juist in de richting der Plejaden wyst, zoo hoog op- 
geheven worden, dat de armbanden aan den pols 
beginnen te rinkelen, dan is het uit mot 



TLJ DRE KEN ING. 6& 

zaaicn." (Dr. C. Snouck Hurgronje. De Atje- hers 
DI. I p. 279. Vgl. wat hiervorcn, pag. 07 omtrent de 
Landak- Dajaks wcrd vermcld). Ook de gordel van 
Orion heeft voor de AtjMische landbouwcrs slechts 
geringe beteckenis. De groote regelaar der 
Atjchschc seizoencn is het sterrenbeeld de 
Schorpioen, dat jiiist in opposite met de Plejadcn 
staat. Men regelt n.l. de jaargetjjden naar de 
ontnioctingen (kcunong = aanraking) van de 
Schorpioen en de maan aan den hemel. In de meeste 
zonnejaren heeft 13 X zulk een keunong plaats, in 
enkele 14. De tus- schenruimten tusschen elke 
keunong en de haar voorafgaande nieuwe maan 
varieeren； zoodat elke keunong op een telkens twee 
dagen vroeger in een Mohammcdaansche maand 
vallenden datum optreedt; deze regelmaat is feitelijk 
niet juist zoo in de werkelijkheid, maar wordt ge- 
makshalve zoo aangenomen, en zoo noodig, op 
zuiver empirische wijze door de Atjeliers 
gecorrigeerd. Voor den Atjdher hecht zich aan elk 
der keunongnamen „de voorstelling van bepaalde 
natuurverschijnsclen, die gedurende die keunong 
zich pl egen to vertoonen, van bepaalde 
werkzaamheden van landbouw of scheep- vaart, 
enz., die dan al of niet verricht moeten worden, van 
enkele feesten, die men daarin geeft；'' (0. c. p. 275). 

Uit de primitievo nachten-telling heeft zich in 
oude tijden alle6n op Java〔)een zuiver inlttndsche 
tijdrekening weten te ontwikkelen, waarvan de 
duidelijke sporen nog tot heden voortleven op Java 
cn Bali. Naast do Moh. Hindoe-Javaansche en de 
Christelijke tijdrekening vindt men n.l. op Java nog 
de ver- deeling van het zonnejaar in 12 mangsiCs of 
tijdperken van ongelijken duur; de maanmaand van 
beurtelings 29 en 30 dagen (ook Moh.,maar zeker 
ook voor de invoering van den Islam al in gebruik), 
den tijdkring van 30 woekoe's elk van 7 dagen, en de 
vijfdaagsche marktweek; naast deze, nog in gebruik 
zijnde tijdkringen had men vroeger op Java nog de 
6- cn de 9- daagsche week. 

Zeer wanrschijnJijk is ook op Java de Icngte van 
het zonnejaar in het cerst naar den stand van 
bepaalde sterrcnbcelden afgemeten; ook thans nog 
diencn tot aanwijzing van het begin der landbouw 
werkzaamheden bij de ouder- wetsche landbouwcrs 
daartoe de Plcjaden en „de Ploeg", d.i. de Gordel van 
Orion； maar op Java dicnen de Plejadcn slcchts als 
voor- bode van de komst van de Ploeg, die hier de 
voornaamstc regelaar is. In overlcg met Dr. A. B. 
Cohen Stuart is door den Soesoohoenan van 
Soerakarta sinds 22 J uni 1855 de indeeling van het 
mangaa-jaar thans als volgt vastgesteld: Kasa: 21 
Juni, Karo： 2 Aug., Katiloe: 25 Aug., Kajjat: 18 
Sept., Kalinid: 13 Oct., Kanemx 9 Nov., Kapiloe- 22 
l)ec., Kawoloe: 3 Fobr., Kasangd: 1 Maart, 
Kasipoeloeh: 26 Maart, Disla: 19 April, Sadat 12 
Mei. In schrikkeljaren kunnen deze be- gindata wel 
eons een dag verschillcn. De namen 

l) Het hior mcdegedeeldo omtrent Java is in 
hoofdzaak overgenoinen uit het artikel 
Tydrokcning in den eersten druk der Encycl. van 
N.-I. van G. P. Rouffaer, dat in zijn uit- voerigen 
vorm nog altijd zeer belangwekkend b】可ft. Ook 
de op p. 73 en vgl. voorkomende tabellen zijn uit 
dat artikel overgenomen. 

der eerste .10 niaanden beteckcnen: de Iste, de 2dc 
enz. ； do beide laatste namen zijn verbasterde 
Sanskrit-woorden. Oorspronkelijk werden dus 
mangsa'a slechts van 1 tot 10 gcteld; het tijd- perk 
na den rijstoogst en voor het begin van den 
aanplant der tweedc gewassen was de msttyd voor 
den landman en wcrd aangeduid met den naam A 
pit (beklemming) of S^la (tusschentijd). Dr. 
Brandes heeft aangetoond (Tijdschrift Bat. Gen. 
DI. 41. (1899) p. 19—31), dat de naam A pit 
ontlcend is aan den stand van den „PIoeg,,» die na 
afloop der lOde mangsa bij zonsonder- gang als 
het ware in den. horizon “beklemd" staat en steeds 
verder daalt, om bij het begin van mangsa I bij 
zonsopgang weer zichtbaar te worden. De naam 
Apit of Sela wordt thans nog als nevennaam voor 
de elfde maand van het Moh, jaar gebruikt. Bij dit 
oud-Javaansche landbouwjaar zou vroeger, 
volgens Dr. Rouffaer (zie boven), een tienjarige 
tijdkring behoord hebben, windoe genaamd. 
De namen voor devijf-daagsche week, de 

zoogenaamde m a r k t - w e e k (laag-Jav. pasar, 
hoog-Jav. peken； welk laatste in Mai. pekan, pa 
ban, d.i. „markt,,

> terugkeert), zijn oer-Javaansch, 
terwijl 2 a, 3 daarvan te vertalen zijn; nl. I. K 1 i w o 
n — ouder K 1 i j on, van lijoe = ,,veel‘‘，dus 
„Hoofd over velen,, x) — ; 2. L e g i, of Balin, en 
Tengg. Manis — d.i. beide ,,Zoet" —; 3. Pahing; 4. 
P o n — Balin. Poc-an,,

> dus ,,'s Heeren dag" ? ; en 
5. W a g 6. Daarvan wordt, gelijk Grawfurd in 1820 
terecht reeds opmerkte, Kliwon, in het Midden 
gedacht, cn in een cirkel daaromheen： Legi Oost, 
Pahing Zuid, Pon West, en Wage Noord： het begin 
van telling is dus ten rechte ook Kliwon. en de- 
verdere volgorde in de richting der wijzers van, een 
uurwerlc Aldus kon de oer-Jav. marktweek. van 5 
dagen, oorspronkelijk a 1 s m a r k t e n- telling 
ontstaan voor een. d e s a (in 't midden gedacht) m e 
t 4 b u u r t • d e- s a * s i n een k r i n g c r om been, 
als grondslag van telling door het heele Hindoeisme 
heen, blijven voortbestaan tot op heden. 

De woekoe's, 30 in. getal, zijn even oer-Jav.,. 
gelijk hun namen aanduiden, waarbij „geen. woord 
Hindocsch" is. Zij heeten: 1. Sint a;； 2. L a n d c p; 
3. W o e k i r； 4. K o e r a n- t i 1： 5. T o 1 o e; 6. 
Goembreg; 7. W a r i- g a (- a I i t); 8. W a r i g a-a 
go eng; 9.Djoe- 1 o e n g-w a n g i; 10. S o e n gs a n 
g： 11. G a~ 1 o e,ji g a n； 12. K o e n i n g a n; 13. 
Langle i r; 14. Mil 以 ql&sijii; 15. D j oeloeng- 
poedjoed; 1(5 P a h a ng; 17. K o e- r o e-w 6 1 o c t; 
18. M a r a k e h; 19. T a m- b i r; 20. M S d a n g k 
o c n g a n; 21. M a k- 也 1; 22. Woej6; 23. Manahil; 
24. Prang- b a k a t; 25. B a 1 a; 26. W o e g o o 27. 
W a- j a n g; 28. K o e 1 a w o e; 29. B o e k o e t; en 
30. W a t o o Goenoeng 2). 
i) Verg. Van der Tuuk's Kawi-Balin.-Ned. 
Wdb. II, bl. 266 i. v. ,,K1 可on". 

2) De Balin, varianten voor sommige dezer 
namen zijn: 3. O o k.i r; 6. G o e m r 6 g; 8. W a r i g 
a d y a n; 11. Doengoelan； 14. M a n d a n g s y a; 
15. Poedj oet; 17. K r o e 1 o e t; 18. M r a k i h; 21. 
M a t a 1 (66k trouwens oen Jav. variant); 22. O o j 
e; cn 26. 0 e g o e. Zooals men ziet, bijna allQ meor 
vci-loopen vormcn. 
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Da ar van wordt de laatste Watoe Goenoeng. de 
Papa geacht., met de twee ccrstc, de Dcivi's (Go- 
dinnen) Sinta cn Land%, als vrouwen, uit welkc 
eerste gcmnlin de 27 andere, nos 3—29 dezer lijst 
dus. als 27 Zoncn geboren worden. Vcr- scheidene 
van deze namen zijn door vertaling tc verklaren: zoo 
b.v. is .no. 5. T o 1 o c, nicts anders als Jav. teloc, d. 
i. 3. en tclt ook inderdaad als no. 3 dicr Zonen. In 
deze hecle ?coeZ'oe-rekcning hcr- kent men 
trouwens het Heilige Getal 3, evenals in de pasar-
rekening het Heilige Getal 5 op den voorgrond 
treedt. De ivoekoe heeft 7 dagen, cn wordt 
tegenwoordig allecn gebruikt voor allcrlei 
berckeningcn van gunstige of ongunstige da gen, 
enz. Volgens Rouffaer in art. TIJ DREKE- NING 
van den Isten druk dezer Encyclopaedic zou de 
wockoe vroegcr 10 dagen geteld heb- bcn. 

Even oer-Jav. moet zijn de z e s-d a a g s c h c we 
e k, Jav. paringkelan (van ringkel = ongun- stig). dus 
de “horoscoop-cyclus". Hier vinden wij het Heilige 
Getal 6, als Dubbele Diie, waar- schijnlijk de 6 grootste 
sterren van Orion, nl. de 3 van den Gordel of Jav. 
,,Ploeg", plus Betel- geuze, Rigel en Bellatrix (a, ft en 
y Orionis), waarin de flonkerende witte Rigel de goede, 
de flikkerende roode Betclgeuze de kwade geest was. 
Rigel toch is voor de J a vane n de kibo (karbouw) die 
den wloekoe (ploeg) trekt, terwijl Betelgeuze de roode 
rangen (voet-verwonding) verbeeldt van den landman 
die den ploeg bestuurt, en wiens ”oog‘‘ juist, volgens 
de folklore dcr Java- nen, in Bellatrix zit； verg. 
Brandes in Tijdschr. / Bat. Gen. XLI, 1899, bl. 30 en 
noot 2. "Oblt^in / de blijkbaar hoogst antieke namen der 
dagen van deze 6-daagsche week is „geen woord 
Hindoesch" JZy heeten: ]. T o e n g 1 e (kwade dag); 2. 
-_A r j a n g (goed); 3. W o e r o ek o c n g (goed)； 4. 
P a n i r o n (goed): 5. W a s of 0 e w a s <(vrij slecht); 
6. M a w o e 1 o c of M a h o e 1 o e (good). 

Ook oer-Jav. moot zijn de n e g e n-d a a g- ；s c 
h e week, Jav. pa 7t dang on, een soort land- mans-
week, bij de Tenggereezen nog in wezenlijk gebruik. 
bij de Baliers bekend; het is de Heilige -3 X 3. In de 
namen der dagen is alweder „geen woord 
Hindoesch,^; zij heeten: 1. D a n g o e ^waarnaar de 
cyclus padangon heet), alias phloem- of 
vruchticolf"; 2. Djagoerof (Tengg.) Djanggoer, d.i. 
„bamboezen vogel-verschrik- &er"; 3. G i g i s, d. i. 
„afgespoeld,,

J booze dag; 4. K e r a n g a n, (1. i. 
“verbod-dag", dus slecht 

voor landbouw： 5. Noh a n, d.i. „gehiks-dag,>； 
6. W o g a n. d. i. „spjjs-dag,\ of K a w o g a n; 

7 T o e 1 o e s, d i. „wclig,'; 8. W o c r o e n g, d. i. 
„mis-luk,,-dag. ook W o e r o e n g a n； en 9. D a d 
i, d. i. Juk'^dag. De doorzichtigheid der namen 
stempelt deze padangon tot een echte boercnweck. 
Bij de Tenggereezen en Baliers is echter Kerangan 
no. 6, cn daardoor Nohan en Kawogan resp. no. 4 en 
5; terwijl ook bij beiden Woeroengan voor Toeloes 
gaat, dus resp. no. 7 en 8 zijn. Zulkc afwijkingen zijn 
tevens het beste bewijs, dat deze week nooit officicel 
heeft kunnen wezen, zelfs niet in de periodo van 
Madja- pahit. De vertaling dezer namen bij Netscbcr 
/ (Tijdschr. Bat. Gen. VI, 1857, bl. 515—516) i/ 
onaanneniclijk. 

Met dezen. oer-Jav. zonnejaar- of landbouw- 
kalender, waarbij 3, 5, 6 en 10 de heilige getal- len 
waren, versmolt de Hindoe-kalender, ook in 
hoofdzaak op het zonnejaar gebaseerd. De Hindoos 
bra ch ten de heiligheid van 7 en 8. Naast de reeds 
bestaande marktweek van 5 dagen, ont- stond de 
woekoe-week van 7 dagen, aan Zon, Maan, en de 5 
Plaueten gewijd; uit de combinatie der pasar met de 
woekoe, ontstond dan weer de rnasa, mangsa, of 
voluit mangsa woekoe van 5 X 7 = 35 dagen, de 
Selapan dina dagen") der huidige Javancn, de heilige 
maandkring van 35, ook op Bali nog altijd in eere; 
Jav. selapan, d. i. „een er af", nl. 40—5 = 35, is 
hetzelfde als Balin, pat sasoer, d. i. „vier min een vijf-
tal", nl. 40 — 5 = 35 1). En het feit dat in deze 35 
dagen de le, J le en 2Je op Bali de gewijde dagen zijn, 
pleit — gelijk Friederich terecht reeds zeide, Vcrh. 
Bat. Gen. XXIII, 1850, 13e Stuk, bl. 52 — voor cen 
„decimaal systecin" dat hierin “heerschcnde’’ is; nl. 
weer voor de oer-Jav. JO-indeeling, der oer-woekoe 
bovengc- noenid, de ,,d6cadc". 

De tegenwoordige woekoe van 7 dagen der Jn- 
vanen en Balineezen heeft, op een na, uitsluitcnd min 
of meer verbasterde Hindoe-namen ； of tliaiiH op 
Java dito verbasterde Moh. namen; waarvan 
onderstaand lijstjc het gemakkelijkste ovcrzicht geeft. 

Door 6-maal nu dezen 35-daagschcn maan<I- 
kring te nernen, 5x6x7, kreeg men ook den ganschcn 
nieuweren moelcoe-cyciun van 30 X 7 dagen, de zgn. 
pawoekon van 21() dagen, nu nog het gewonc Balin. 
jaar(o/o»i); de begin--woekoe dezer Balin, -pa woe 
Icon is de llo (sic!), dus Jav. 

Christ -Rom. ].Zon-dag 2. Maan-dag 3. Di. (Mars) 4. Wo. (Merc.) 5. Do. (Jup.) 6. Vrij. (Venus) 7. Zat. (Saturnus) 

Hindoo Jav. Raditya, Dite Soma Anggara JJoeddha, Boeda RCspati Soekra ToempSk (= “uit") 

Balin. RSditi    WrChaspati  Sanestjara 

Jav.-Moh. Ahad, Achad, 
Akad Sfinen SSl&sa R6bo KCmis Djoemaat, 

Djoemoengah Saptoo, SStoo 

x) Verg. Van der Tuukss Kawi-Bal.-Ned. Wbd. i. v. dwalapan (II, bl. 475) en aasoer (III, bl. 186); in het 
laatste leze men echter ,,40—5" in plaats van „40 + 5”. 
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(Jaloengun, of Balin. Doenyoelcin gehceten. Bocda 
Kliwon dor woekoe Docngoelan isdus Nieuwjaars- 
dag op Bali, tel kens na 2IU dagen. 

De Hindoos bra ch ten voorts liun ^aka-jaartel- 
ling; hun 12-waandsch zonnemaanjaar, allcs met 
Hindoe-nanicn; verder de vaste indecling der maan-
maand in 2 helften ； de — weinig ge- bruikelyke 
— S daagsclie week; en- de schrik- kebnaand als 
verevenings-middel. 

De Qaka-jaartclling rekent van de geboorte van 
Vorst Qaka'\ d. i. den Dekhan-vorst ^aliwahana, en 
wel van af Zat. 14 Maart 78, wordende jaar 1 Qaka 
eerst geteld nadal het ,,verloopen" was. en zoo 
steeds verder. Vgl. verder SJAKA in Deel III. 

Naast deze nieuwigheden van het luni-solaire 
Qaka-jaar, en de 7-daagsche week, brachten de 
Hindoes hun vaste indeeling der maan-maand in 2 
helften naar Java, thans nog levend op Bali en 
Tengger (zie TfiNGGBREEZEN, waar de 
verwijzing naar T[JDREKENING moet verval- len) 
； dus dag 1—14 elk tanggal geheeten, d.i. 
“opkomst"; dag 15poernama (Skr. „vollemaa.n,,)> 
dag 16—29 elk panglon(j, d. i. “mindering", van 
Jav. long = „afnemen"; dag 30 tilim, d. i. „slaap,' der 
maan, of ons „donkere maan''. Het feit dat 
ditalle.behalve poernama, weer goed-Jav. namcn 
zijn, bewijst dat ten deze de Hindoes slechts.iets 
regclden, wat feitelijk er al was (zie ook hiervdor, 
over de verdeeling der maand in twee helften bij 
Niassers, Bataks, enz.); doch die ,,lichte'' en 
“donkere" helft kregon den Hindoe- Jav. naain 
soeklapaksa en kresnapaksa, lettei'lijk „witte kfint" 
en „zwarte kant", in welke twee “fortnights" de 
maan, dus ook ,,maand", ge- deelden ondcrscheiden 
wcrd,en welke twee namen ook nu nog op Bali in 
gebruik zijn. Daarnevens voerden de Hindoos dan 
nog den term till (Skr. Iillii) in, als willekeurigcn 
„maand.-dag, maand- datum", voluit ook nu dan 
nog in Jav. titi inang- aa geheeton, vanwaar dan 
weer het ww. nitimang- jfam, d. i. „(maand-
)dagteekenen, dateeren". J'hans is echter ook jong-
Jav. tanggal tot titi ver worden, dus tot “datum", 
onverschillig welke. 

De tevens door de Hindoes op Java ingevoerde 8-
daagsche week — aan de 8 Hoofdwindstreken 
gewyd, 0., Z.O., Z., Z.W., enz. — be hid d den Skr. 
naain anta war a, letter! ijk ,.acht-beurt,\ en had voor 
haar 8 dagen allcen Hindoe-Godcnna- inen, nJ. 1. 
Goer。。； 2. J a in a； 3. K o e d r a, alias Loedra; 
4.B r a h m a; 5. K a I a： 6. O e ni a 7. S r i ; 8. I n 
d r a, zoonl» ook nu nog de volgor- de op Tenggfr 
is. \randaar dat de Tcnggereezen dozen kring, naar 
den eersten dag, thans pagoe- ron („Gocroe-wcck") 
nocinen, tcrwijl de Balinee- zen ook wel van 
padewan („Goden-weekn) spre- ken. 

De 6-daagHcl)e paringkelan en de 5-daag- sche 
pa8(ir wertlen ook op z'n Hindoe-Ja- vaansch sad 
warn en pantjawara, of ..zes-beurt'* cn ..vijf-
bcurf'genoeindjdcsgelyks werdenwoekoe en 
fi<tpl(iwdra of ,,zevcn-bcurt‘‘aan elkander gelijk- 
gestcld ； en krecg de 'pa da ng on den naain sanga- 
wdra of “negen-beurt". Deze 5-, G-, 7-, 8-, en 9- 
wcck zyn nog tegenwoordig op TCnggfir en Bali in 
gebruik; terwijl do Balineczen, voor wichel- 
rekening, bovendien eon 1 2-, 3-, 4-, en 10 daagsche 
week nog kennen, resp. eka-, dwi-, tri-, tjatoer-, on 
dasawdra gehceten； van welke dus, blijkens het 
bovengezegde, de dunaivdra do cchto 

ocr-Ja v. woekoe is. Voor het aangeven van al deze 
soorten van woken met haar dagen maakt men 

Bali gebruik van con tikd of kalenderplank, door 
vertikaal ingesneden lijnen verdceld in 30 
kolommen, elke kolom door horizontalo lynen 
afgedccld in 7 vakjes, in het gehcel dus bevattend 
210 vakjes, alzoo de dagen van e6n oton. De dagen 
van de 7 daagsche week zijn ge- makkelijk hiermede 
op tc zocken, daar de eerste (Raditc of 
Rediti)steedsin deonderstehorizontale recks 
valt(men begint van onderen, rechts)de 2dc, Tjama 
of Soma, in de 2de reeks van onder enz.; voor de 
andere weekdagen wordt het zoeken 
vergemakkelijkt door cen aantal merken, in de 
plankjes ingesneden, of stiftjes, daar ingestoken. 
Deze kenteekenen, ten gctale van 11, bestaan uit 5 
weekdagteekens, welke cen bepaalden dag of 
bepaalde dagen van de 9-daagsche, 8- daagsche cn 
6-daagsche week aangeven, en 6 horoscoopteekens 
voor het aanwijzen van gun- stige of ongunstige 
dagen. 
Ook op Bali wordt voor de landbouwwerkzaamhe- 
den het zonnejaar gebruikt, en ook daar wordt te 
dien einde weder rekening gehouden met een 
bepaalden stand vooral van Orion en de Plejaden. 
Voorts rekent ook de Balier met maanmaanden van 
beurtelings 29 en 30 dagen, terwijl voor de 
berekening van iemands leeftijd, de vaststelling van 
godsdicnstige en familie- feestdagen enz. wordt 
gebruik gemaakt van het cigenaardige Balische jaar 
van 210 dagen (6x5 X 7, zie pag. 70), oton genaamd. 

De II indoe-Jav. tydrekening bleef alge- meen op 
Java bestaan, tot er de Islam optrad, die er zijn 
zuiver-lunairen kalender bracht, reke- nend van 
Mohanimcd'a zoogenaamde Vhicht, ten rechte 
“Afscheiding" (nl. van de „ongeloo- vige" andere 
Arabieren), de H i d j r a; alge- meon gerekend van 
af Vrij. 1G Juli 622, niet Do. 15 Juli. 

Eerst in 1625 A. D., toen Panembahan Tjakra 
Koesoema van Matarani den Soesoehoenan- titel 
aannain (verg. Veth. Java, 2en druk, I, 189G- hl. 
370—371), cn later, toen hij tot Sultan Moe- 
hammad, alias Agoeng we rd gemaakt, kwam de, 
^vezenlijke en blijvcnde, kalender-regeling door 
eenvoudig door te tellen met Moh. inaan-jaren op de 
luni-solairo QaRa-jaartelling. Zie verder de artt. 
MOHAMMEDAANSCHE KALENDER en 
FEESTDAGEN (DI. II) en NAPTOE (DI. Ill), waar 
de verwijzingcn naar TIJDREKENING moeten 
vcrvallen. 

Hier worden nu tabellen gegeven (overgeno- men 
uit het art. TIJ DREKENING in den Isten druk der 
Encyclopaedic, door G. P. Rouffacr) van (lien 
Jftvaansch-Mohaininedaanschen Kalender, 
beginnende mot 1625 A. D. en sluitende met 1950 
A. D., zooals zulke sinds 1834 o.a. duor Prof. 
Keyzer reeds gewenscht werden (verg. Bijdr. Kon. 
Inst. 2, VH1, 1864, bl. 18), maar die nog nooit 
gegeven waren. 

Ecn * duidt overal eon schrikkcljaar aan, hetzij 
bij de Arab., de Jav.-Moh., of do Christ, jaren. Een 
Arab, of Jav.-Moh. schrikkeljaar telt 355 dagen — 
in plants van 354 dagen bij een gewoon Arab, of 
Jav.-Moh. jaar —, welke uchrikkcldag steeds 
achteraan het ganache jaar komt. 

Een b, de Arab, jaren duidt aan 
dat daar de 30-jarige Arab, cyclus eindigt, waarin 
telkens 11 schrikkeljurcn zich bevinden; en wel zyn 
die Arab, schrikkeljaren tolkons: hot 2e, 5e, 
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7e} lOe. 13e, 16e — nicl het loc 一, ISe, 21e, 24e, 
26e, en 29c. in zulk cen 30-jarigen cyclus. 

Voor b e r e k e n i n g d c r a e q u a t i e van een 
willekeurigen Jav.-^toh. datum met den 
Christelijken golden nu de volgende gogevens: 

In een gewoon Jav.-Moh. janr liebben, evenals in 
de Arab, gewone jaren, allo oneven ma andon elk 
30, alle even maanden elk 29 dagen； in cen Jaw-
Moh. of Arab, schrikkeljaar heeft dus de 12e 
maand, die anders slechts 29 dagen telt, 66k 30 
dagen. Alleen het Jav.-Moh. jaar Dal is, si nds de 
Donderdagsche kalendcr begon, ten deele onre- 
gelmatig. 

Voor een g o w o o n J a v.-M oh. j a a r (van 354 
dagen) telt aldus de le maand： 30 dagen: 1 t/m. 2 : 
59; 1 t/m. 3 : 89; 1 t/m. 4 : 118; 1 t/m. 5 : 14S: 1 
t/m. 6 : 177; 1 t/m. 7 : 207: 1 t/m. 8 : 236; 1 t/m. 9 : 
266; 1 t/m. 10 : 295; 1 t/m. 11 : 325 dagen. 

Paarbij zijn de Jav.-Moh. feestdagen： GarebSg
 Moeloed = 12 Moeloed. 

„ Poewasa = 1 Sawal. 
„ Besar = 10 Besar. 

Het jaar Dal, bij den Vrijdagschenkalencler 
een schrikkeljaar (zonder eenige abnormaliteit), is 
sinds den Donderdagschen kalender (Alip 1675 
=1749 A.D.) door Soerakarta teruggebracht tot een 
gewoon jaar (van 354 dagen), doch met ab- nortnale 
nidand-teUing; en wel, waarin de inaan- den 1 en 2 
： 30 dagen; 3 —6 : alle 29 dagen tellen; en verder 
(volgens den regel) 7 : 30; 8 : 29; 9 : 30; 10 : 29; 11 
: 30 dagen: doch 12 : 30 dagen (alsof het nog een 
schrikkeljaar ware geble- ven). 

Voor berekening d e r aequatie van een 
Soerakarta'schen datum in een jaar Dal g 
Donderdagschen e n Woensdag- s c h e n kalender, 
en van een Djogjakar- taschen datum in Dal sinds 
A.J. = 1871 A. D., geldt dus dit: 

Maand 1 : 30 dagen； 1 t/m. 2 : 60; 1 t/m. 3 : 89; 
1 t/m. 4 : 188; ] t/m. 5 : 747; 1 t/m. 6: 176; 1 t/m. 
7 : 206\ 1 t/m. 8 : 235; 1 t/m. 9: 265; 1 t/m. 10 : 294; 
1 t/m. 11 : 324. 

Het jaar Dje is, in d i e z e 1 f d e g e v a 11 e n d 
a n, in stede van Dal. als schrikkeljaar (zonder 
abnormaliteit) aan te merken. 

Het is ten zeerstc to hopen, dat bij de 3e ver- 
effening met den Arab, kalender, die in 1936 A.D. 
zal moeten plaats vinden, Dje schrikkeljaar blijve, 
en de abnormaliteit van Dal voorgoed •\vordc 
opgeheven； of wel dat men geheel terug- ga tot het 
ouderwetsche systeem van den Vrij- dagschen 
kalender — waarop immers ook de cij- fers der 
neptoe's gegrond zijn — en, evenals nu nog de 
Socndaneczen doen. weer Dje als gewoon jaar, doch 
Dal als schrikkeljaar (zonder abnormaliteit!) rekene. 

V o o r b e e 1 d v a n aequatie: 

Vrage: Aan welken Christ, datum staat gelijk Wo. 
Wage 23 Djoemadiwal Alip 1803? 

Alip 1803 bet/on met Wo. Wage 18 Febr. 1874, 
Jav.-Moh. 1 t/m. 4 = 118 dus: Jan. = 31 

Datum = 23 Datum = 18 
141 49 

Bijvoegen 14-1 min een = 140 
189 

Jan. t/m. Juni = 181 Blijft dus 

als Datum: 8 
Juli 1874; zijndc inderdaad 66k Woensdag Wage, 

daar 140 dagen zijn toegevoegd, waarvan 0 
overblijft zoowcl na deeling door 7, als na deeling 
door 5. 

Aldus heeft m e n, indien d c 7- o f 5-d a a g s c h 
o i n 1 a n ds c h e wee k- d a-g, e n te racer i n d i e 
n beide g e- g e v e n z ij n, een proof o p d o s o m t 
e v e n s. 

Met behulp van achterstaande tabellen kan men 
nu dus iederen willekeurigen inlandschen datum 
omrekenen in den Christelijken. Waarbij men alleen 
nauwkeurig lette op het scJtrikke.len der Christ, 
jaren ——waardoor immers van „Jan. t/m. Febr". af 
in achterstaand lijstje cJk getal een hooger wordt —
; en op het, voor Solo geheel, voor Djokja slechts 
gedceltcijk abnor)nalc jaar Dal in den Jav.-Moh. 
kalender sinds Alip 1657 = 1749 A. D., tot on met 
(laten wij hopen) Djimakir 1866 = 1935 A. D. 

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

I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8- 9- 10. II. 12. 

Moeha- 
ram of 
Soera 

Sapar Rabing- 
oelawaJ 

of 
Moeloed 

Rabing- 
oelakir 
o/Bekda 
Moeloed 

Djoema- 
dilawal 

Djoenia- 
dilakir 

RCdj6b 
Saban, 

Roewah 
of Arwah 

Ram 61 an 
Paaa, of 

(PoewAsa) 
Siam, 

Hoog-Jav. 

Sawal Doelka- 
ngidah, 

of 
S61a, 。/ 

A pi I 

Dool- 
kidjah of 

BSsar 

30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 (-30) 
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In deze ecrste 8-jarige ivindoe blijkt de Javaansch-Moh. kalender reeds te hcbben bestaan. 
Zoogenaanide „V r ij d a g s c h c Kalender" (Jav. choeroep djamngiah). 

Arabisch 
jaar 

Jaar dcr Jav. 
Windoe 

Javaansch- 
Moh. jaar =A°. D. 

1 Soera. als 7-
daagschc 
weekdag 

1 Soera als 5-
daagsche 
weekdag 

1 Soer3 als 
Datum der Chr. 

Maand 
1 Moeharam 

in Arab. 
jaartelling 

1035 Alip 1547 1625 VRIJDAG LOG I 3 October  
* 1036 * Ehe 1548 162G Dinsdag Kliwon 22 September — 

1037 Djimawal 1549 1G27 Zondag  12 、， — 
* 1038 Dje 1550 * 1628 Donderdag Wage 31 Augustus — 

1039 * Dal 1551 1629 Maandag Pon 20 ,, Di. 21 Aug. 
1040 Bo 1552 1630 Zaterdag ，， 10 ,, — 

* 1041 W awoe 1553 1631 Woensdag Pahing 30 Juli — 
1042 * Djimakir 1554 * 1632 Zondag Legi 18 ,, Ma. 19 Juli 

Hicr begon OFFICIEEL de Javaanscli-Moh. tijdrekening voor het gansche rijk Mataram. 

1043 Alip 1555 1633 VRIJDAG Led 8 Juli — 
* 1044 * Ehe 1556 IG34 Di. Kliwon 27 Juni .— 

1045 Bjimawal 1557 1635 Zo.  17 ,, — 
* 1046 Dje 1558 * 1G36 Do. Wage 5 ,, — 

1047 * Dal 1559 1637 Ma. Pon 25 Mei Di. 26 Mei 
1048 Be 15G0 1638 Zat.  15 ,, — 

* 1049 Wawoe 1561 1639 Wo. Pahing 4 ,, — 
1050 * Djimakir 1562 * 1640 Zo. Legi 22 April Ma. 23 April 

1051 Alip 1563 1641 Vrij. Legi 12 April — 
* 1052 * Ehe 1564 1642 Di. Kliwon 1 ,, — 

1053 Djimawal 1565 1643 Zo.  22 Maart — 
1054 Dje 15GG * 1644 Do. Wage 10 ,, — 

* 1055 * Dal 15G7 1645 Ma. Pon 27 Februari — 
1056 Be 1568 1646 Zat.  17 ,, — 

* 1057 VVawoe 1569 1647 Wo. Pahing 6 ,, — 
1058 * Djimakir 1570 * 1648 Zo. Legi 26 Januari Ma. 27. Jan. 

1059 Alip 1571 1649  Legi 15 Januari — ... 
* 1060 * Ehe 1572 1G50  Kliwon  — 

1061 Djimawal 1573    25 December — 
10G2 Dje 1574 1651  Wage 14 ,, — 

* 1063 * J)al J575 * 1652  Pon 2 ,, — 
J 064 Be 1576 1653   22 November — 
J 065 Wa woe 1577 1654  Pahing 11 ,, — 

* 1066 * Djimakir 1578 1655  L魄i 31 October — 

10G7 Alip 1579 * 1656  LCgi 20 October — 
* 10G8 * Ehe 1580 1657  Kliwon 9 ,, — 

1069 Djimawal 158J 1658  ,, 29 September — 
1070 Dje 1582 1659  Wage 18 ,, — 

* 1071 * Dal 1583 * 1660  Pon 6 ,, — 
1072 Be 1584 1661   27 Augustus — 
1073 Wawoe 1585 1662  Pahing 16 ,, — 

* 1074 * Djimakir 1586 1663  Ldgi 5 ,, — 

1075 Alip 1587 ♦ 1664  LSgi 25 Juli — 
♦ 1076 * Eho 1588 1665  Kliwon 14 ,, — 

1077 Djimawal 158。 166()   4 ,, — 
1078 Djo 1590 1667  Wage 23 Juni — 

♦ 1079 ♦ Dal 1591 ♦ 1668  Pon 11 ” — 
J 080 Be 1592 1669   1 ,, — 

        J081 Wawoe 1593 1670  Pahing 21 Mei  * 1082 * Djimakir 1594 1671  LSgi 10 „  
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Arabisch 
jaar 

Jaar der Jav. 
Windoc 

Javaansch- 
Moh. jaar =A°. D. 

1 Soera als 7-
daagschc 
weckdag 

1 Soera，als 
5-daagschc 
wcekdag 

1 Soer.i als Datu 
m der Chr. 

Maand 
1 Mocharain in 

Arab. 
jaai telling 

1083 Alip 1595 * 1672 Vrij. LOgi 29 April — 
1084 * Ehe 1596 1673 Di. Kliwon 18 ,, — 

* 10S5 Djimawal 1597 1674 Zo.  8 ,, Zat. 7 April 
1086 Djc 159S 1675 Do. Wage 28 Maart — 

* I0S7 * Dal 1599 * 1676  Pon 16 ,, — 
loss Be 1600 1677 Zat. ,, 6 ,, — 
1089 Wawoe 1601 1G78 Wo. Pahing 23 Febrauri — 

* 1090 * Djimakir 1602 1G79 Zo. Legi 12 ,, — 
1091 Alip 1G03 * 1680 Vrij. L&gi 2 Februari 一 
1092 * Ehe 1604 1681 Di. Kliwon 21 Januari — 

* 1093 Djimawal 1605 1682 Zo.  11 ,, Zat. 10. Jan. 
1094 Dje 1606  Do. Wage 31 December — 
1095 * Dal 1G07 1G83 Ma. Pon 20 ,, — 

* 109(5 Be 1608 * 1684 Zat. ,, 9 ,, Vrij. 8 Dec. 
1097 Wawoe 1609 1685 Wo. Pahing 28 November — 

* 1098 * Djimakir 1610 1686 Zo. LCgi 17 ,, — 

1099 Alip 1611 1687  "gi 7 November — 
1100 * Ehe 1612 * 1688  Kliwon 26 October — 

* 1101 Djimawal 1613 1689   16 ,, Zat. 15 Oct. 
1102 Dje 1614 1690  Wage 5 ,,  1103 * Dal 1615 1691  Pon 24 September  * 1104 Be 1616 * 1692  ,, 13 ,, Vrij. 12 Sept. 
1105 Wawoe 1617 1693  Pahing 2 ,, — 

* 1106 * Djimakir 1618 1694  Legi 22 Augustus — 

1107 Alip 1619 1695 Vrij. L5gi 12 Augustus 一 
1108 * Ehe 1620 * 1696 Di. Kliwon 31 Juli — 

* 1109 Djimawal 1621 1697 Zo.  21 ,, Zat. 20 Juli 
I1J0 Dje 1622 1698 Do. Wage io ,, — 

        1111 * Dal 1623 1699 Ma. Pon 29 Juni — 
* 1112 Be 1624 1700 Zat.  】9 ,, Vrij. 18 Juni 

1113 Wawoe 1625 1701 Wo. Pahing 8 ,, — 
1114 * Djimakir 1626 1702 Zo. L6gi 28 Mei — 

Hier had eigenlijk de „Vrijdagsche kalendcr" der Javanen in den “Donderdagschen" behooren 
over te gaan, hetgeen echter niet gebeurde op dit tijdstip. 

♦ 1115 Alip J627 】703 Vrij. LEgi 18 Mei Do. 17 Mei 
1116 * Ehe 1628 * 1704 Di. Kliwon 6  — 

♦ 1117 Djimawal 1629 1705 Zo.  26 April Zat. 25 April 
1118 Dje 1630 1706 Do. Wage 15  — 
1119 * Dal 1631 1707 Ma. Pon 4  — 

* 1120 Be 1632 * 1708 Zat.  24 Maart Vrij. 23 Mrt. 
1121 Wawoe J 633 J 709 Wo. Pahing 13   1122 * Djimakir J 634 1710 Zo. LGgi 2 ，，  

* 1123 Alip 1035 17J1 Vrij. LGgi 20 Februari Do. JO Febr 
1124 ♦ Ehe 1636 * 1712 Di. Kliwon 9  — 
1125 Djimawal 1637 J713 Zo.  29 Januari Zat. 28 Jan. 

* 1126 Dje 1638 1714 J)o. Wage 18  Wo. J 7 Jan. 
1127 ♦ Pal 1639 1715 Ma. Pon 7  — 

* 1128 Be 1640  Zat.  28 December Vrij. 27 Dec. 
1129 Wawoe 164】 * 1716 Wo. Pahing 16  — 
1130 * Djimakir 1642 1717 Zo. LGgi 5  — 
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Arabisch 
jaar 

Jaar dor 
Jav. Windoe 

Javaansch- 
Moh. jaar =A°. D. 

1 Socra als 7-
daagsche 
wcekdag 

1 Socra als 5-
daagsche 
weekdag 

1 Soera als 
Datum der Chr. 

Maand 
1 Moeharain in 

Arab. 
jaartelling 

* 1131 Alip 1643  1718 Vrij. Legi 25 November Do. 24 Nov 
 1132 * Ehe 1G44  1719 Di. Kliwon 14.  — 
 1133 Djimawal 1645 * 1720 Zo.  3  Zat. 2 Nov. 

* 1134 Dje 1G46  1721 Do. Wage 23 October Wo. 22 Oct. 
 1135 * Dal 1647  1722 Ma. Pon 12  — 

* 113G Be 1648  1723 Zat.  2  Vrij. 1 Oct. 
 1137 Wawoe 1649 * 1724 Wo. Pahing 20 September — 
 1138 * Djiniakir 1650  1725 Zo. Legi 9   

* 1139 Alip 1651  1726 Vrij. L娘 30 Augustus Do. 29 Aug. 
 1140 * Ehe 1652  1727 Di. Kliwon 19  — 
           1141 Djimawal 1653 * 1728 Zo.  8  Zat. 7 Aug. 

* 1142 Dje 1654  1729 Do. Wage 28 Juli Wo. 27 Juli 
 1143 * Dal 1G55  1730 Jia. Pon 17  — 
 1144 Be 1656  1731 Zat.  7  Vrij. 6 Juli 

* 1145 W a woe 1657 * 1732 Wo. Pahing 25 Juni Di. 24 Juni 
 1146 * Djimakir 1658  1733 Zo. L6gi 14 ,, — 

* 1147 Alip 1659  1734 Vrij. Legi 4 Juni Do. 3 Juni 
 1148 * Ehe 1GG0  1735 Di. Kliwon 24 Mei — 
 1149 Djimawal 1661 * 1736 Zo.  13  Zat. 12 Mei 

* 1150 Dje 1662  1737 Do. Wage 2  Wo. 1 Mei 
 1151 * Dal 1663  1738 Ma. Pon 21 April — 
 1152 Be 1664  1739 Zat.  11  Vrij. 10 April 

* 1153 Wawoe 1665 * 1740 Wo. Pahing 30 Maart Di. 29 Maart 
 1154 * Djimakir 1666  1741 Zo. Legi 19  — 

 1155 Alip 1G67  1742 Vrij. Legi 9 Maart Do. S Maart 
* 1156 * Ehe 1668  1743 Di. Kliwon 2G Februari Ma. 25 Febr. 

 1157 Djimawal 1669 * 1744 Zo.  1G  Zat. 15 Febr. 
* 1158 Dje 1670  1745 Do. Wage 4  Wo. 3 Febr. 

 1159 * Dal 1(571  174G Ma. Pon 24 Januari — 
 1160 Be 1672  1747 Zat.  14  Vrij. 13 Jan. 

* 1161 Wawoe 1673 * 1748 Wo. Pahing 3  Di. 2 Jan. 
 J1G2 Djimakir 1(574 *  Zo. Legi 22 December — 

Door dit laatste jaar D j i m a k i r ditmaal niet als schrikkeljaar te tellen, kon. het al meet zich open 
barend vcrschil van 1 dag mot den Arab, kalcnder worden opgeheven. Tevens voerde echter 
Soerakartadc onrcgelmatigheid in niet >neer DAL, doch DJE als Moh. schrikkeljaar (355 dagcn) tc 
tcllcn, door den wensch om Garebeg Moeloed Dal — de groote Garebeg, eens in de 8 Jav. jaren, d. i. 
dus 12 Moeloed Dal, op Maandag-Pon tc blijven vieron; Dal daarmede tcrugbrengend tot een gcwoon 
Moh. jaar (354 dagen), maar daarvoor meleen invoercnd eene zeer abnormale nuiand-dagtelling. 
Hier kreeg dus, 120 jaar na de officieolo instelling ,de Javaansch-Moh. kalender zijn eerste ver- 
effcning van 1 dag. 

Zoogenaainde „D onderdagscho Kalcnder" (Jav. choeroep kamsiah). 

11G3 Alip 1675 1749 DONDERDAG KLIWON 11 December — 
* 1164 * Ehe 1676 1750 Maa n dag Wage 30 November — 

]165 Djimawal 1677 1751 Zaterdag  20 ,, — 
* 1166 (*)Djc 1678 * 1752 Wocnsdag Pon 8 ,,- — 

1U>7 * Dal 1679 1753  Pahing/(Pon) 28/(29)October Ma. 29 Oct. 
1168 Be 1680 1754 Vrijdng Pahing 18 ,, — 

* 1169 Wawde 1681 1755 Dinsdag LW 7 „ — 
1170 * Djimakir 1682 * 1756 Zaterdag Kliwon 25 September Zo. 26 Sept. 

        1171 Alip 1683 1757 Do. Kliwon 15 September — 
* 1172 * Ehe 1684 1758 Ma. Wage 4 ,, — 

1173 Djimawal 1685 1759 Zat.  25 Augustus — 
1174 (*)Dje 1686 * 1760 Wo. Pon 13 ,, — 

* 1175 * Dal IG87 1761 Zo./(Ma.) Pahing/(Pon) 2/(3),, Zo. 2 A u(j. 
1176 Be 1688 1762 Vrij. Pahing 23 Juli — 

♦ 1177 Wawoe 1689 1763 Di. LSgi 12 ,, — 
1178 * Djimakir 1690 * 1764 Zat* Kliwon 30 Juni Zo. 1 Juli 
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Arabisch 
jaar 

Jaar der 
Jav. Windoc 

Javaansch- 
Moh. jaar =A0. D. 

1 Soera als 7-
daagsche 
wcekdag 

1 Soera als 5-
daagsche 
weekdag 

1 Soera. als 
Datu in der Chr. 

Maand 
1 Moeharam in 

Arab. 
jaartelling 

1179 Alip 1691 1765 Do. Kliwon 20 Juni — 
*1180 * Ehe 1692 1766 Ma. Wage 9 ,, — 

11S1 Djiinawal 1693 1767 Zat. 、、 30 Mei — 
1182 (*)Dje 1694 * 1768 Wo. Pon 18 ,, — 

* 1183 * Dal 1695 I 1769 Zo./(Ma.) Pahing/(Pon) 7/⑻，， Zo. 7 Mei 
1184 Be 1696 1770 Vrij. Pahing 27 April — 
1185 Wawoe 1697 1771 Di. LGgi 16 ,, — 

* 1186 * Djimakir 1698 * 1772 Zat. Kliwon 4 ,, — 
1187 Alip 1699 1773 Do. Kliwon 25 Maart — 

* 1188 * Ehe 1700 1774 Ma. Wage 14 ,, — 
1189 Djiinawal 1701 1775 Zat.  4 ,, 

21 Februari 
— 

1190 (*)Djc 1702 * 1776 Wo. Pon — 
* 1191 * Dal 1703 1777 Zo./(Ma.) Pahing/(Pon) 9/(10),, Zo. 9 Fe.br. 

1192 Be 1704 1778 Vrij. Pahing 30 Januari — 
1193 Wawoe 1705 1779 Di. Legi 19 ,, — 

* 1194 * Djimakir 1706 * 1780 Zat. Kliwon 8 ,, •— 
1195 Alip 1707 * 1780 Do. Kliwon 28 December 一 

**1196 * Ehe 1708 1781 Ma. Wage 17 ,, — 
1197 Djimawal 1709 1782 Zat.  7 ,, — 
1198 (*)Dje 1710 1783 Wo. Pon 2G November — 

* 1199 * Dal 1711 * 1784 Zo./(Ma.) Pahing 1(2 

on) 
74/(15),, Zo. 14 Nov. 

1200 Be 1712 1785 Vrij. Pahing 4 ,, — 
       1201 Wawoe 1713 1786 Di. Legi 24 October — 
* 1202 * I)j makir 1714 1787 Zat. Kliwon 13 ,, — 

1203 Alip 1715 * 1788 Do. Kliwon 2 October — 
1204 * Ehe 1716 1789 Ma. Wage 21 September — 

* 1205 Djiinawal 1717 1790 Zat.  11 ,, Vrij. 10 Sept 
1206 (*)Dje 1718 )791 Wo. Pon 31 Augustus — 

* 1207 * Dal 1719 * 1792 Zo./(Ma.) Pahing 1 

(Pon] 
191(20) „ Zo. 19 Aug. 

1208 Be 1720 )793 Vrij. Pahing 9 ,, — 
1209 Wawoe 1721 1794 Di. LCgi 29 Juli — 

* 1210 * Djimakir 1722 1795 Zat. Kliwon 18 ,, 一 
1211 Alip 1723 * 1796 Do. Kliwon 7 Ju]i — 
1212 * Ehe 1724 1797 Ma. Wage 26 Juni 

 _  * 1213 JJjimawal 1725 J798 Zat.  16 ,, Vrij. 15 Juni 
1214 ：*)Dje 1726 1799 Wo. Pon 5 ,, — 
12」5 * Dal 1727 1800 JZo./(Ma.) Pahing 

ICPon) 
25/(26) Mei Zo. 25 Mei 

* 1216 Be 1728 1801 Vrij. Pahing J5 ,, Do. 14 Mei 
1217 Wawoe 1729 1802 Di. LSgi 4 „ — 

* 1218 * Djimakir 1730 1803 Zat. Kliwon 23 April 
— 

1219 Alip  * 1804 Do. Kliwon J2 April — 
J220 * Ehe  1805 Ma. Wage 1 ,, — 

* 1221 Djimawal  1806 Zat.  22 Maart Vrij. 21 Mrt. 
J222 *)Dje  1807 Wo. Pon 1】，，  1223 * Dal  * 1808 Zo./(Ma.) Pahing on) 28/(29) Februari Zo. 28 Fe.br. 

* J224 Be  J 809 Vrij. Pahing 17 ,, Do. 16 Febr. 
1225 Wawoe  1810 Di. LCgi 6 ,, — 

* 122C * Djimakir  18J1 Zat. Kliwon 26 Januari 
— 

1227 Alip 1739 * 1812 Do. Kliwon J 6 Januari  
1228 * Ehe 1740 】8」3 Ma. Wage 4 ,,  ♦ 1229 Djiinawal 1741  Zat.  25 December Vrn. 24 Dec. 
1230 *)Dje 1742 1814 Wo. Pon 14 ,, 

 _  
       1231 Dal 1743 1815 么。./(Ma.) Pahing/(Pon) 3/(4),, Zo. 3 Dec. 
* 1232 Be 1744 * 1816 Vrij. Pahing 22 November Do. 21 Nov. 

1233 Wawoe 1745 1817 Di. Lfigi n ,, — 
1234 * Djimakir 1746 1818 Zat. Kliwon 31 October 

 _  
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Arabisch 
jaar 

Jaar der 
Jav. Windoe 

Javaansch- 
Moh. jaar =A°. D. 

1 Soera als 7-
daagschc 
wcekdag 

1 Soera als o-
(laagsche 
weckdag 

1 Soera als 
Datum der Chr. 

Maand 
1 Mo ;hara m 

in Arab. 
jaart?!ling 

* 1235 Alip 1717 1819 Do. Kliwon 21 October Wo. 20 Oct. 
123G Ehe 1748 * 1820 Ma. Wage 9 ” — 

Hier ging in SOERAKARTA (en jeitelijk nog 2 jaar tc laat), door het tellen van E h e ditmaal als 
gewoon jaar, de kalender 1 dag over： zijnde dus de 2e vereffening na de instelling. 

Zoogenaamde „W o e n s d a g s c h e Kalender" (Jav. choeroep arbangiah). 

* 1237 Djimawal 1749 1821 V r ij d a g Pon 28 September — 
 1238 (*)Djc 1750 1822 Dinsdag Pahing 17  Wo. 18 Sept. 
 1239 * Dal 1751 1823 ZaterclagKZo.

) 
乙泌/(Pahing) 61(

7 
，, Zo. 7 Sept. 

* 1240 Be 1752 * 1824 Dondcrdag Legi 26 Augustus — 
 1241 Wawoe 1753 1825 Maandag Kliwon 15  Di. 16 Aug. 
 1242 * Djimakir 1754 1826 Vrijdag Wage 4  Zat. 5 Aug. 

* 1243 Alip 1755 1827 WOENSDAG WAGE 25 Juli — 
 1244 * Ehe 1756 * 1828 Zondag Pon 13 ,, Ma. 14 Juli 
 12-15 Djimawal 1757 1829 Vrij.  3  — 

* 246 (*)Dje 1758 1830 Di. Pahing 22 Juni — 
 1247 * Dal 1759 1831 ZaZ./(Zo.) Z 泌(Pahing) 〃/(12),, Zo. 12 J uni 

* 1248 Be 1760 * 1832 Do. Legi 31 Mei — 
 1249 Wawoe 17G1 1833 Ma. Kliwon 20  Di. 21 Mei 
 1250 * Djimakir 1762 1834 Vrij. W age 9  Zat. 10 Mei 

* 1251 Alip 1763 1835 Wo. W age 29 April 一 
 1252 * Ehe 1764 * 1836 Zo. Pon 17 ,, Ma. 18 April 
 1253 Djimawal 1765 1837 Vrij. ,, 7  — 

* 1254 (*)Dje 176G 1838 Di. Pahing 27 Maart — 
 1255 * Dal 1767 1839 ZoL/(Zo.) 乙泌/(Pahing) 16/(17),, Zo. 17 Maart 

* 1256  1768 * 1840 Do. LSgi 5 ,, — 
 1257 Wawoe 1769 1811 Ma. Kliwon 22 Februari Di. 23 Febr. 
 1258 * Djimakir 1770 1842 Vrij. W age 11  Zat. 12 Febr. 

* 1259 Alip 1771 1843 Wo. Wage 1 Februari 一 
 1260 * Ehe 1772 * 1844 Zo. Pon 21 Januari Ma. 22 Jan. 
 Djimawal     10    1261 1773 1845 Vnj. ,, ,, — 

* 1262 (*)Dje 1774 ,, Di. Pahing 30 December — 
 1263 * Dal 1775 184G 如./(Zo.) Z^(7t/( 

Pahing) 
19/(20),, Zo. 20 Dec. 

 1264 Be 1776 1847 Do. L8gi 9  — 
* 1265 Wawoe 1777 * 1848 Ma. Kliwon 27 November — 

 1206 * Djimakir 1778 1849 V珂. Wage 1G ，, Zat. 17 Nov. 
* 1267 Alip 1779 1850 Wo. Wage 6 November — 

 1268 * Ehe 1780 185] Zo. Pon 2G October Ma. 27 Oct. 
 1269 Djimawal 1781 ♦ 1852 Vrij. ,, 15  — 

* 1270 (*)Djc 1782 1853 Di. Pahing 4 ,, — 
 1271 * Dal 1783 1854 如./(Zo.) 乙 W/( 

Pahing) 
23/(24)Septemb. Zo. 24 Sept. 

 ]272 Bo 1784 1855 Do. Lbgi 13 ,, — 
* 1273 Wawoe 1785 * 1856 Ma. Kliwon 1  — 

 1274 * Djimakir 178G 1857 Vrij. Wage 21 Augustus Zat. 22 Aug. 

 1275 Alip 1787 1858 Wo. Wage 11 Augustus — 
* 1276 * Ehe 1788 1859 Zo. Pon 31 Juli — 

 1277 Djimawal 1789 * 1860 Vrij.  20 ,, — 
* 1278 (*)Djc 1790 18G1 Di. Pahing 9 ,, — 

 1279 * Dal 1791 1862 Z 砒./(Zo.) •LM)/(Pahing) 28/(29) Juni Zo. 29 Juni 
 1280 Bo 1792 1863 Do. LCgi IS  — 

Hier conformeerdc JOGJAKARTA zich met den Soerakarta*schen kalender, zelfs 66k — na eonige 
inconflequenties, voortspruitende uit weifcling, gedurendo 1864—76 — in het rekenen van DJE als 
schrikkeljaar, on DAL als gewoon jaar viet abnortnalc indeeling. — Beide Vorstenlandon gingen dus van 
nu af gelijk; terwiijl do Soondaneezon Dal als schrikkeljaar bleven tellon. 

* 1281 
1282 

Wawoe 1793 * 1864 Ma. Kliwon 6 Juni 
* Djimakir 1794 1865 Vrij. Wage 26 Mei. Zat. 27 Mei 
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Arabisch 
jaar 

Jaar dcr 
Jav. Win doe 

Javaansch- 
Moh. jaar =A0. D. 

1 Soera als 7-
daagschc 
weekdag 

]Soera als 5-
daagsche 
weekdag 

1 Soera als 
Datum der Chr. 

Ma and 
1 Moeharam in 

Arab. 
jaartelling 

1283 Alip 1795 1866 Wo. Wage 16 Mei — 
* 1284 * Ehc 1796 ]867 Zo. Pon 5 ,, • — 

1285 Djimawal 1797 * 1868 Vrij.  24 April — 
* 1286 * Dje 1798 1869 Di, Pahing 13 ,, — 

1287 (*)珈 1799 1870 Zat.RZo.) (Le(?z)/Pahin

g 
⑵/3 ,, Zo. 3 April 

12SS 
* 1289 

Be 
Wawoe 

1800 
1801 

1S71 
* 1872 

Do. 
Ma. 

Legi 
Kliwon 

23 Ma art 
U ,，  

1290 * Djimakir 1802 1S73 Vrij. Wage 28 Februari Zat. 1 Maart 

1291 Alip 1S03 1S74 Wo. Wage 18 Februari 一 
* 1292 * Ehe 1804 1S75 Zo. Pon 7 ,, — 

1293 Djimawal 1805 * 1876 Vrij.  28 Januari — 
1294 * Dje 1806 1877 Di. Pahing 16 ,, — 

* 1295 (*)Dal 1807 1878 (Zat.)IZo. (Leff?)/Pahing (5)/6 ,, Zat. 5 Jan. 
1296 Be 1808  Do. L8gi 26 December — 

* 1297 AVawoe 1809 1879 Ma. Kliwon 15 ,, — 
1298 * Djimakir 1810 * 1880 Vrij. Wage 3 ,, Zat. 4 Dee 
1299 Alip ■1811 1881 Wo. Wage 23 November 一 

* 1300 * Ehe 1812 1882 Zo. Pon 12 ,, — 
1301 Djimawal 1813 1883 Vrij.  2 ,, — 
1302 * Dje 1814 * 1884 Di. Pahing 21 October — 

* 1303 (*)Dal 1815 1885 (Zat.)]Zo. (Legi)/Pahing (】0)/ll ,, Zal. 10 Oct. 
1304 Be 1816 1886 Do. Legi 30 September — 
)305 Wawoe 1817 1887 Ma. Kliwon 19 ,, — 

* 1306 * Djimakir 1818 * 1888 Vrij. Wage 7 ,, — 

1307 Alip 1819 1889 Wo. Wage 28 Augustus , — 
* 1308 * Ehe 1820 1890 Zo. Pon 17 ,, — 

1309 Djimawal 1821 1891 Vrij.  7 ,, — 
J310 * Dje 1822 * ]892 Di. Pahing 26 Juli — 

* 1311 (*)W 1823 1893 (Zat.)/Zo. (Leffi)/Pahing (75)/16 Juli Zal. 15 Juli 
13J2 Be 1824 1894 Do.  

5 ,, — 
1313 Wawoe 1825 1895 Ma. Kliwon 24 Juni 

 _  * 1314 * Djimakir 1826 * 1896 Vrij. Wage 12 ,, — 

1315 Alip 1827 1897 Wo. Wage 2 Juni 一 
* 1316 * Ehe 1828 )898 Zo. Pon 22 Mei  13J7 Djimawal 1829 1899 Vry.  12 ,, — 

1318 * Dje 1830 J900 Di. Pahing 1 ,, — 
* 1319 (*)D(d 1831 1901 (Zat.)/Zo. (Liffi)/P&hing 

Legi 
(20)/21 April Zat. 20 A pril 

1320 Be 1832 J902 Do. JO ,, — 
 Wawoe 1833 1903 Ma. Kliwon 30 Maart 一 

* J 322 * Djimakir J834 * 1904 Vrij. Wage 】8 ,, — 
1923 Alip 1835 1905 Wo. Wage 8 Maart  
1324 * Ehe 1836 1906 Zo. Pon 25 Februari — 

* 1325 Djimawal 1837 1907 Vry.  15 ,, Do. 14 Feb. 
1326 * Dje ]838 * 1908 Di. Pahing 4 ,, — 

* 1327 (*)W 1839 J909 (如.)/Zo. (LSffi)/Pahing (23)/24 Januari Zat. 23 Jan. 
1328 Be 1840 1910 Do. L&gi 13 ,, — 
1329 Wawoe 1841 1911 Ma, Kliwon 2 ,, 

 _  * 1330 * Djimakir 1842 ，， Vrij. Wage 22 December — 
1331 Alip 1843 * 1912 Wo. Wago 11 December — 
1332 * Ehe J 844 1913 Zo. Pon 30 November — 

♦ 1333 Djimawal 1845 1914 Vrij.  20 ,, Do. 19 Nov. 
J 334 * Dje 184G 1915 Di. Pahing 9 ,, — 
1335 (*)Dal 1847 * 1916 (Zat.)/Zo. (LSffi)/P&hin

a: 
(28)/29 October Zat. 28 Oct. 

* 1336 Be 1848 1917 Do. LOgi 18 ,, Wo. 17 Oct. 
1337 Wawoe 1849 1918 Ma. Kliwon 7 „ 

 _  * 1338 * Djimakir 1850 1919 Vrij. Wage 26 September 
— 

MMHHB 
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Javaansch- 
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Datum cl er Chr. 

Maand 
1 Mocharam 

in Arab, 
jaartelling 

1339 Alip 1851 * 1920 Wo. Wage 15 September — 
1340 * Ehc 1852 1921 Zo. Pon  — 

* J341 Djimawal 1853 1922 Vrij.  25 Augustus Do. 24 Aug. 
1342 * Dje 1854 1923 Di. Pahing 14 ,, — 
1343  1855 * 1924 (ZaL)/Zo. (Ae<7?)/Pahi

ng 
⑵/3 ,, Zat： 2 Aug. 

* 1344 Be 1856 1925 Do. Llgi 23 Juli Wo. 22 Juli 
1345 Wawoc 1857 1926 Ma. Kiiwon 12 ” 

 _  * 1346 * Djimakir 1858 1927 Vrij. Wage 1 ” 
— 

1347 Alip 1859 * 1928 Wo. Wage 20 J uni  _  
1348 * Ehc 18G0 1929 Zo. Pon 9 ,, 

 _  * J 349 Djimawal 1861 1930 Vrij.  30 Mei Do. 29 Mei 
1350 * Dje 1862 1931 Di. Pahing 19 „ — 

        1351 (*)Dal 18G3 * 1932 (Zat.)/Zo. /Pahing ⑺/s ,, Zat. 7 
* 1352 Be 1864 1933 Do. LSgi 27 April VVo. 26 April 

1353 Wawoe 1865 1934 Ma. Kiiwon 16 ,,  1354 Djimakir 1866 1935 Vrij. Wage 5 „  
H i e r z a 1 — indien goed gcrekend wordt — d e „W oensdagschc kalender" m o e t e n 
overgaan i n den „Dinsdagschcn k a 1 e n d e r", door het laatste jaar D j i m a k i r 
niet als schrikkeljaar te tellen. De regelmaat zal dan tevens eischen het jaar Dje voorgoed als schrik- 
keljaar te nemen, en het jaar D a 1 als gewoon jaar met normale maand-dac/lelling； waarbij slechts 
to hopen is, dat 6 6k d e Socndaneezen, die tot nog toe in ouderwetschen trant Dal als 
schrikkeljaar behielden, zich zullen willen conformeeren. 

Aldus zoudcn wy dan krijgen het v o 1 g e n d e schema v o o r e e n regelmatigen 
,,D insdagsclien kalender” (Jav. choeroep salasiah): 

* 1355 Alip 1867 * 1936 Dinsdag Pon 24 Maart — 
1356 * Ehc 1868 1937 Zaterdag Pahing 13 ,, Zo. 14 Maart 

* 1357 Djimawal 1869 1938 Donderdag  3 ,, — 
1358 * Dje 1870 1939 Maandag Legi 20 Februari Di. 1 Febr. 
1359 Dal 1871 * 1940 Zaterdag  10 ,, — 

* 1360 Be 1872 19-11 Woensdag ，Kiiwon 29 Januari — 
1361 VV< woe 1873 1942 Zondag Wage 18 ,, Ma. 19 Jan. 
1362 * Djimakir 1874 1943 Donderdag Pon 7 ,, Vrij. 8 Jan. 

* 1363 Alip 1875 1943  Pon 28 December — 
1364 * Ehc 1876 * 1944  Pahing 16 ,, Zo. 17 Doc 
1365 .Djimawal 1877 1945   6 — 

* J3G6 * Dje 1878 1946  LCgi 25 November — 
J 367 Dal 1879 1947   15 ,, — 

* )308 Be 1880 * 1948  Kiiwon 3 ,, — 
1369 Wawoc 1881 1049  Wage 23 October Jia. 24 Oct. 
]370 * Djimakir 1882 1950  Pon 12 ,, Vrii. 13 Oct. 

Literaluur: be halve de in den tekst genoemde 
werken en artikden:A. B. Crawfurd. History of the 
Indian Archipelago (1820). Hoofdstuk: Calendar, p. 
285—306; Dr. A. B. Colien Stuart. Over do 
JavaanschcTijdrekening, in Tijdschr. van N.I. 1800. 
I p. 315—324; id. Jav. Tijdrekening, van 1868 tot 
1904 geregeld in den Rcgecrings- almanak 
opgenomen; Dr. G. A. Wilken. Hand- leiding voor 
de vergclijkende volkcnkunde v^n N. I. 1893. p. 
190—201; R. M. A. A. Tjondro Negoro. Do 
kopcren zonncwijzer van Gresik, in Tiidgohr. Bat. 
Gen. XXVII (1882) p. 47—62, met naschrift v. Dr. 
J. R. v. d. Stok; R. H. T. Friederich. Voorloopig 
Verslag van het eiland Bali. Vcrhandelingon Batav. 
Gen. DI. XXIII. 1850. 13e stuk, p. 49—57; Hose 
and Mac DougaH. The pagan tribes of Borneo, 
(1912). vol I. p. 105—109; J. K. Wyngaarclen. 
Savoe- noosche tijdrekening in Med. Ned. Zend. 
Gon. Jrg. XXXVI (1892) p. 16—33; A. van Hin- 

loopcn Labbcrton. Gcillustrccrd Handboek van N. I. (1910) 
p. 31 c. v. ； W. O. J. Nieuwenkamp. Een Balinccscho 
kalender in Bijdr. Kon. Inst. DI. 69 (1914). ， 

STRANDVONDERS. Bij publicatio in Ind. Stb.3。" 
1852 no. 21 iso.a. bepaald, dat aan de hoofden van 
gewestelijk bestuur wordt overgelaten de aanstcl- ling van 
de ainbtonaren, in handen van wie, zoo spoedig mogelijk, 
zullen moeten worden overge- bracht cn gcsteld schepen of 
goederen in zee of op de buitengronden gored, geborgen of 
gevischt wordondc, bcdocld in art. 550 van het Wetbook 
van Koophandel, alsmcdo do aanstclling van de 
ambtenaren door of ten overstaan van wie, schepen 
strandende of brekendc of goederen gevischt wordendo ann 
of op vaste strandon, by uitsluiting van allo andcren, 
moeten gored en geborgen worden, bcdocld in. art. 551 van 
het W. v. K., zullcndc do hoofden van gewestelijk bo- stuur, 
onder nadcre goedkeuring van. den gouvor- 
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neur-generaal, bij voorkeur behooren aan tc stcl- len: 
de ]iavcnmcesters of de Europccsche bc- ambten dcr 
recherche, behoudens de bevoegd- heid om, waar 
zoodanige beambten niet aanwezig zijn< daartoc 
anderen, zelfs gcschikte Inlandschc beambten, aan te 
wijzen. In den rcgeeringsalma- nak wordt jaarlijks 
door het Departement van Justitie een Jijst gegeven 
van de Strandvonders. 

Al wic een bchecr als strandvonder aanvaard 
hoeft moet het beeindigen voor zoover (lit nict door 
overlijdcn, verplaatsiiig als anderszins on- mogelijk 
wordt (Bijblad 421). 

De ambtenaren met het bcheer der strandvon- 
derij belast, zorgen, in overlcg met den e. a. w. 
ambtenaar der in- en uitvoerrechten op de naast- bij 
gelegen plaats, dat de verschuldigdc invoer- rechten 
voor gestrande of opgevischte goederen ^■orden 
voldaaiK/ 

DYNAMISME^ Hieronder verstaat men het 
geloof aan vrijwerkende krachten, die zonder 
tusschenkonist van onstoffelijke wezens kunnen 
uitgaan van a lies, wat in deze wereld der ver- 
schijnselen gcschikt is om door zintuigelijke 
waameming van den mensch indruk te maken op zijn 
gedachten. Het is een jongere benaming, 
geintroduceerd door Dr. A. van Gennep, voor 
praeanimisnie (zie Deel III, bl. 498), welke uit- 
drukking het eerst is gebruikt geworden door R. R. 
Slarctt, van wien ook de naam animatisme afkoinstig 
is. Van deze benamingen gaf Dr. Carl Clemen een 
critisch overzicht in „Die Reste der primitiven 
Religion im altesten Christcntum". Dr. Richard 
Karutz uit Lubeck introduceerde den naam 
emanisme, welk woord door Prof. Dr. J. H. F. 
Kohlbrugge in goed Hollandsch we rd vertaald als 
het geloof in de stralende krachten (zie Tjjdschrift-
Kon. Aardrijksk. Ge- nootschap 1920). 

Het dynamisme uit zich in velerlei magische 
practijken (zie MAGIE), in fetisisme (zie aldaar) en 
in allerlei gebruiken, welke samenhangen met 
voorstellingen omtrent taboe (zie P克MALI, Deel III 
pag. 378), welk woord dan echter niet is op te vatten 
in den zin van gehciligd.heiligheid, 
onaantastbaarheid, doch veeleer in de betee- kenis 
van gevaarlijk, of beter nog besmettelijk, wat in deze 
natuurlijk wil zeggen magisch-be- smettelijk. Uit 
vrees voor magische besmetting worden personcn, 
die tijdeljjk in taboetoestand verkeeren, als bijv. 
kraamvrouwen, menstruee- renden,zoolang deze 
tocstand. duurt, afgezonderd van de gewone 
samenleving； worden ook onder bepaalde 
omstandigheden handelingen, welke anders 
geoorloofd zijn, onverschillig of z日 uit hun aard al 
of niet zonder magisch gevaar zijn, t^delijk geheel 
verboden. Zoo is bijv. gedurende het zoogen. 
menjepi der Baliers, het inachtne- men van stilte na 
het rumoer om boozen invloed te verjagen, alle 
arbeid verboden, ook het koken, en een ieder moet 
zoolang het menjepi duurt op het eigen erf blijven. 
Degene, die het taboe schendt, ontketent daardoor 
gevaar voor magische besmetting, in de eerste plaats 
voor zich ze】f, maar bovendien, al naar den aard der 
overtreding, wellicht evenzeer voor huisgenooten, 
verwanten of zelfs voor het geheele dorp, wellc 
gevaar slechts door toepassing van de juiste afweer-
magie mogelijk kan worden bezworen. 

Dynamisme en animisme (zie aldaar) komen bij 
volken van den Indischen archipel dooreen- 
gemengd voor» en analyse is lang niet altijd 

mogelijk. Ter zakc van gcnctisch verband tus- schen 
deze bcidc primitief philosophische stclsels, van 
hunne chronologischo orde, kan worden verwezen 
naar het boven reeds aangehaalde artikel over 
pracaniinisme. 

MAGIE. Beoefening van de inagie kwftm roods 
voor in overoude tijden, wellicht reeds bij wer- kclijk 
primitieve volken. Zoowel in de samenleving van 
hoofdzakelijk dynamistisch den- kende menschcn 
als in de gcmeenschap der ani- mistisch denkenden, 
is de magicr een invloedrijk persoon; onder de 
belijders van ethische gods- diensten heeft hi) zijn 
invloed nog lang kunnen behouden, bij vele volken 
tot in den tegenwoor- digen tijd; en zelfs in onze 
moderne maatschap- pij zijn, ondanks de vlucht 
welke de natuur- kundige wetenschappen hebben 
genomen, de survivals van de beoefening der magic 
en het geloof in hare resultaten. nog in groote 
menigte aan te wijzen. 

Er is alle aanleiding om de beteekenis van de 
magie voor een volksgroep af te meten naar de 
daarbij behoorende religieuse verhoudingen ； want 
al houdt de tooverkunst ook verband met allerlei 
verschijnselen in de menschelijke samenleving, met 
geen enkel staat zij in zulk een nauwe betrekking als 
met den godsdienst. „La magie est (done) un 
phdnomene social. Les rapports qu'elle a avec le 
droit et les moeurs, avec I'&conomie et Festhetique, 
avec le langage, pour curieux qu'ils soient, ne nous 
intdressent pas maintenant. Entre ces s6ries de faits 
et la magie, il n'y a que des echanges d'influences. 
La magie n’Q de parent仓 veritable qu'avec 】a 
religion d'unc part, les techniques et la science, de 
I'autre" (H. Hubert et M. Mauss. L'Ann&e 
sociologique 1902—1903, Esquisse d'une thdorie 
generalc de la Magie). Wetenschap en techniek, 
wae.ronder kunst be- hoort te worden begrepen, 
hebben aanvankclijk in het nauwste verba nd gestaan 
tot den godsdienst en de inagie; alchiinie, astrologie, 
medi- cijnen, physica, chemie, om geen andere tc 
noe- men, zijn het eerst beoefend geworden door 
magiers, en de beginselen van welke zij uitgin- gen 
vonden hun oorsprong in religieuse voor- 
stellingenjtcchnieken ale smeedkunst, weefkunst, 
ceramiek cn welke andere kunst ook, alle zijn min of 
ineer gowijde kunst geweest ccr zij tot profane 
werden, en thans nog dient o. a. bij vele Indoncsische 
volken de beoefenaar allerlei voor- zorgen in acht te 
nemen om zich te bchoeden te- gen de magische 
kracht, welke hij met zijn eigen arbeid opwekt cn die 
uitstraalt van de materialen, de gereedschappen of 
toestellcn, waarmode hij werkt. Magiers hebben van 
ouds- lier gespeurd naar wetenschap, doch niet om 
haar zelve, maar om het kunnen； zij konden naar de 
mate van hun weten. Ook bij hen gold do waarlieid, 
dat kennis macht is, maar allcen die kennis, welko 
gepaard ging met kunnen. Om de macht was het te 
doen; van de oudste tijden af is het verkrijgen 
daarvan het doel geweest van de beoefening der 
magie; macht over ingebeeldo of werkelijke 
gevaren, die eigen of anderer veilig- heid en leven 
bedreigden, macht over stamge- nooten, over 
volken, over de wereld, macht over een begeerde 
vrouw, macht over de goden, al naar gelang van de 
positie van den magier, van het milieu waarin hij 
leefde. Welke toover- kracht de mensch begeerde, 
blijkt het beste uit de literatuur, waarin hij zijn 
voorstellingen om- 
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trcnt de godcnwcrcld hecft uitgebeeld； want de 
godcn bedrijvcn alien magic en natuurlijk Jiecft de 
mensch hun die tooverkracht toegc- schrevcn, 
waarover hij zclf zoude wcnschen tc bcschikken. 
Doch cer de mcnsch zicli con goden- wereld schicp 
cn deze bevolkte met ccn heir van alovcrwinnende 
magiers, had het sociale ver ■ schijnscl, dat als 
magic is aan te duiden, reeds een zeer langdurig 
ontwikkelingsproces door- loopen. Van den weg, 
dien de ontwikkeling kan hebben gevolgcl, is een sc 
hets gegeven door A. Vierkandt in zijne, naar de 
psychologische zijde dezer kwestie georienteerde 
studie ,.Dic Anfange tier Religion und Zauberei", 
gepubli- ceerd in Globus 1907. Reeds zoude, naar 
dezen schrijver, cen langdurig proces van 
diffcrentiec- ring noodig zijn gcwccst, oin een 
scheiding teweeg te brengen tusschen magische en 
profane hande- lingen; oorspronkelijk zoude aan alle 
hande- lingen van den mensch een magisch element 
verbonden zijn geweest. Tot de eenvoudigste 
bewegingen of handelingen van magischen aard 
behooren dan die, welke niet anders doen dan 
uitdrukking geven aan een toestand of bewe- ging 
van het gemoed, waarbij nog in het geheel geen 
sprake is van wil of wensch om er eenig doel mede 
te bereiken. Daarop volgen de ana- logie-
handelingen, ook nog zonder voorop gezet doel. 
althans aanvankelijk geheel zonder adae- quaat 
overleg. Eerst daarna komen de handelingen, welke 
later typeerend zouden worden geacht als kennicrk 
van magische practyk, die vastgebonden zijn aan een 
bcpaalde reflexie, die dus z66 en niet anders worden 
verricht, omdat het oordeel van den bewerker ze 
alleen aldus doelmatig achtte: bij deze soort zijn de 
ken- teekenen van doclmatigheid, van cen op het 
resultant gcricht bewustzijn, duidclyk aanwezig. 

De eenvoudige, primiticve magie is niet, zooals in 
het algomeen naar do gewone opvattingen welke in 
verder gevorderde tijden cn samenle- vingen omtrent 
magische handelingen gelden, bestemd om te 
werken over grooten afstand, maar heeft het te 
bcinvloeden object in do on- middellijke nabijheid. 
In verband met die dis- tantie tusschen den magier en 
het object van zijn arbeid, kan men onderscheiden 
tusschen magic van nabij cn magie van verre. Ook 
de liandeling zclvc biedt gelegenheid ter onderschei- 
<ling, waarbij is to letten op de onistandigheid, of het 
doel moot worden bereikt enkel door de working van 
den wil van den magicr, door de encrgic van zijn 
gedachlc, dan wcl door de hulp aan te wenden van 
toovcnniddclen, als bijv. afbeeklingen van het 
object, declen van het object, dcelcn van het liehaain 
van een te be- tooveren persoon, haren, nagels, etc., 
van too- vcrwaj)cns, inedieijn, enz. 

Het is niet niogelijk altijd een scherpo grens to 
trekken tusschen magische cn rcligieuse 
handelingen; in het algemecn drangt de magie ccn 
nicer individuecl karnkter, maar gemecn- 
schappclijke rcligieuso ccrcmonien zijn toch ook wcl 
van duidelijk niftgischen aard. 
E. de Jong zegt van z.g. niysteriiin, dat zij in den 
grond der zaak officicele inagie waren (De Magie by 
do .Grickcn en Roineincn).. 

In het ondervolgendc beknopte overzicht van de 
magie by de inheemschc bevolking van den 
Indischcn- Archipel zal zooveel niogelijk alles wat 
nicer thuisbohoort aan do zijde van do gods- 
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dicnstige handelingen buiten bcschonwing worden 
gclaten. Heidcnschc priesters, tooverdokters, 
medicijnmftnncn, sjamanon, alien zijn ze als ecn 
soart magiers te achten, maar in zckcren zin ala 
officicelc magiers, wier practijken dientenge- volgc 
ook geworden zijn tot godsdienstigen ritus. In dit 
artikcl zal meer de aandacht worden gevraagd voor 
de niet officicelc magie, welke zal worden 
bcschrcven dcels aan de hand van literatuur, deels 
naar aanleiding van de beoefe- ning van magische 
wetenschap, van vcrschillende gebruiken als 
afweermiddcl tegen magisch ge- vaar, enz. 

De bij zoo vele Tndonesische volksgroepen 
bekende verhalen omtrent de komst of de verse hij 
m ng op aarde van him eerste voorouderen- paar, 
welke zouden kunnen worden beschouwd als te 
behooren tot z.g.n. scheppingsverhalen, kunnen hier 
met stilzwijgen worden voorbijge- gaan. Het is 
trouwens ondoenhjk om in een kort bestek een ook 
maar eenigszins voiledig overzicht tc geven van de 
magic in de ongeschre- ven en in de geschreven 
literatuur. Slechts enkele voorbeelden, die min of 
meer als type mogen dienen, kunnen hier worden 
vermeld. In vele bekende producten van Maleische 
en Ja- vaansche literatuur zijn de hoofdpersonen he- 
melbewoners of goden, die zich met een of ander 
doel incarneerden door zich uit een aardschc moeder 
te doen geboren worden. De conceptie diet moeder 
geschiedt met volkomen terzijde- stelling van de 
regelen, welke de natuur daarvoor heeft gegeven, on 
de uit ha ar in menschelijke gestaltc geboren 
godheid beschikt als mensch op aarde vrijwel over 
dezelfclc magische weten- schap als de goden in den 
hemel. Deze weten- schap stelt hun in staat. bijv. om 
zich te ver- anderen in ccn zeer klein dier, dat is 
practisch om zich onziehtbaar te rnaken en zich 
ovcral toegang te verschaffen; ook om zich te 
veranderen in cen groot dier, in een reus; om zich in 
een ondeelbaar oogenblik over groote afstanden te 
kunnen verplaatsen, e. d. Hebben zij zulke ver- 
rnogens niet uit eigen aard, dan is asccse het middel 
om zc als gunst van de goden to verwer- ven. 

Naar den jMaleischen Seri Rama vliegt Rawana 
met zijn strijdkar door de lucht naar het ver- blijf van 
Dasarata om diens dochtcr Mandoedari ten 
huwelijk tc vragen. Deze jonkvrouw wenscht den 
huwelijkscandiclaat niet en onttrekt zich aan hem 
door van haar zwect en huidvuil een pil te drnnien, 
die zy eerst verandert in een kik- vorsch, waarna zij 
dit dier weer herschept tot haar eigen evenbceld. Dit 
tweede-ik der prinses voert Raiodna met zich mode 
naar zijn rcsidentie Langkapoeri. Als Mandoedari 
aan haar vader heeft verteld, hoe zij Raivana heeft 
bedot, wordt deze verliefd op het evenbceld zijner 
dochter； hij verplaatst zich onmiddellijk door do 
kracht van zijn magie naar Langka, nee mt daar de 
gedaanto aan van cen klein kind en als hij dan in die 
ver- schijning toegang heeft weten to verkrijgon tot 
het slaapvertrek van Rawana's gomalin, do pseudo- 
J/a/idoedar/, hernccmt hy zijn gewone ge- stalte van 
koning Dasarata. Het is een en al ,goden-inagie. 

Van de wonderbaarlijke gedaanto-veranderin- 
gen, vooral in ecn vogel, en bij voorkeur in do 
boeroeng-noeri, zijn in do Maleischo literatuur tai 
van voorbeoldcn te vinden. Nog talryker mia- 
6 
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schien zijn de voorbcelden omtrent het gebruik 
van tooverwapens. vooral toovcrpijlen. Door zulk 
een pijl af te schieten wordt bijv. het vijandelijk 
leger plots in ketenen gcklonken of wcl bestookt 
met een regen van zware rotsblokkcn. Tot af- 
weer schiet de aanvoerder der tegenpartij cen pijl 
af. welke ecn orkaan opwekt, zoodat de 
rolsblokken als stofdeeltjes wegwaaien over de 
bedreigde legers heen. Met ecn tooverstcen roept 
een koning-legerhoofd een voiledig toegerustc 
inetalen vesting uit den grond te voorschijn. Zijn 
tegenstander verwekt met een zelfde too- 
vermiddel een aardbeving, waardoor de geheelc 
veste weder in den bodem verdwijnt. De fantasie 
der schrijvers schijnt, als zij eenmaal in derge- 
lijke stof zijn verdiept, haast onuitputtelijk en 
onbegrensd. De gebruikte toovermiddelen zijn 
wcer geschcnken der goden, gewoonlijk verleend 
als gunstbewijs na te hunner eere vcrrichte 
ascese. 

In den ouden tijd waren op Java de koningen ook 
incarnaties der goden of althans nakome- lingen van 
goden； zij beschikten over soortge- lyke magische 
krachten als hun heinelsche voor- ouderen en de 
oude geschiedverhalen leveren ook daarvan de 
voorbcelden op. Volgens de Parara-_ Ion by v. is de 
stichtcr van het huis van Tocmapel, Ken Arok, de 
zoon van Brahma, die uit een aardsche vrouw werd 
geboren en tevens is hij een incarnatie van Visjnoe. 
Hij beschikte over zulk een stralende magische 
kracht, dat hij den echtgenoot dezer vrouw reeds 
doodde, toen hij nog toefde in de schoot zijner 
moeder. 

Een zeer teekenend voorbeeld van niagie, zooals 
deze door den kundigen menschelijken magier wordt 
uitgeoefend, geheel analoog met de thans nog door 
de medicynmannen bij onder- scheidene 
Australische volksgroepen toegepastc practijk, levert 
de Maleische JJilcajat jDeu'a (editie R. 0. Winstedt 
en A. J. Sturrock, Singapore 1908), waar wordt 
verhaald hoe 31 aha- radja Perloekal met de noodige 
hokus-pokus een pij] richt op Gombang Malim 
Dewa, met het effect dat deze, niettegenstaande hij 
zich geheel ergens an dors op groote clistantie van 
zijn vijand bevindt, plotseling door den dood wordt 
overvallen. Deze uitwerking werd verkregen dengaii 
takdiY Allah ta'dld; in de plants van de byzondere 
gunst der Hindoe-goden komt in het Moslimsche 
tijdperk de genade van AJlah. Zoo- wel de volleerde 
yogins der Hindoe's als de won- deren-verrichtende 
heiligen der Moslims zijn naar het volksoordeel niet 
anders dan magiers, een soort hoogere wezens, die 
tooveren kunnen, en de tooverkracht, die aan beide 
soorten van heiJigen door het volksgeJoof wordt 
toegekend, is van geheel denzelfden aard. Het 
verschil tus- schen de Moslimsche heiligen, die in 
zekeren zin minder zelf handelen dan wel als 
medium fungee re n door hetwelk de godheid zijn 
almacht toont, en de eigeniijke magiers, die zich juist 
ken- merken door eigeii handclcnd optreden — 
magie is in wezen handelen, actief optreden bij uit- 
nemendheid, met behulp van wonderbaarlijk 
werkende middeJen — is grootendeels van theo- 
retischen aard ； naar het volksgeloof is het de 
heilige zelf, die het wonder verricht door middel van 
de magische krachten, welke te zijner be- schikking 
staan. 

Ook de eerste predikers van den Islam op Java, 
reeds bij hun leven of na hun dood tot 

heiligen geworden, verstonden allerlci toover- 
kunst. Om bekeerlingen te maken veranderen zij 
bijv. allerlci nictswaardige zaken in goud. Soenan 
Gocnoeng Djati had in cen bosch een ontnioeting 
met ticn roovers, wier voornemcn om hem te 
plunderen hij natuurlijk doorzag, aangezien hij wist 
wat er in de gedachten der menschen oniging. Hij 
staat hun alles af wat hij aan waarde bij zich heeft, 
en toont dan aanstonds hoe dergclijke zaken voor 
hem van geen betee- kenis zijn, door de geheele 
omgeving in goud te veranderen. De movers 
bekeeren zich tot Moslim en volgen den heilige op 
zijn verderen tocht. Sjech Abdoelmoehji werd 
meermalen aan het hof ontboden om moeilijke 
kwesties op te lessen. Als onderweg zijn volgelingen 
honger kregen, dan greep de Sjech in de lucht en 
verschafte aldus ryst en andere eetwaren. Een 
kleinzoon van hem was eens uit Tjirebon zyn 
grootvader te Pamidjahan komen. opzoeken. Tijdens 
het bezoek benierkte hij, dat hy vergeten had zyn 
stok mede te nemen. De oude Sjech greep even 
achter zich en reikte toen aan den verbaasden 
kleinzoon (liens stok over. 

Soenan Kali Djaga ging eens als bedelaar ver- 
niornd naar Semarang, en bcdclde vier malen 
achtcreen, tel kens uit andere richting koinende, bjj 
den regent, die hem eenige centen toewierp en ten 
slotte toornig werd. De heilige sprak toen, dat hij 
niet kwam bedelen om aardsche goe- deren, maar 
om bedoeg-geluid te Seniarang. Hij greep een patjol 
en wierp een kluit aarde in do pendopo waar de 
regent zat, welke aarde in den worp in klinkklaar 
goud veranderde; en zoo deed hij drie malen 
achtereen (Dr. D. Rinkes, De Heiligen van Java). 
j De verbreiding van den Islam heeft op de 
beoefening van de magie in den Indischen archi- pel 
niet belemmcrend gewerkt, integendeel. Het was 
toch vooral de Moslimsche mystiek, die zoowel op 
Java als op Sumatra het meest het volk heeft 
getrokken en met geen onderdecl van den godsdienst 
houdt de magie zulk een nauw verband als juist met 
de mystick. „Bij alle prinii- tieve vol ken is de eerste 
greep op den Islajn magisch. AHah en Mochammad 
worden schat- kamers van heilzame magische 
kracht,^; aldus H. Kraemer in zijn zecr bijzonder 
procfschrift „Een Javaansche Prim bon uit de 
Zcstiende Eeuw." De innige eenheid van magie cn 
mystick in den Archipel noemt hjj overbekend； cn 
van de mystische identificatie van den mensch en 
alle dingen met het goddelyke, onlleend aan hetr 
monistische pantheisme van Sufische en In- clische 
origine, zegt deze schrijver, dat zij in de meestc 
gcvallen verwordt tot magische iden- tificatic, d. w. 
z. rnen zockt niet het hoogste goed, maar de hoogste 
maeht. Men zie het zooeven genoemde book pag. J 
JO—123. 

Voor vclen uit het ongeschooJde volk, die aan 
eenige ernstige beoefening van de inystick zelfs niet 
dachten, bracJit deze toch nog een zeer ge- 
waardeerdc magische kennis met de wjelmw'n (zie 
Deel III bl. 21), de tooverspreuken, in het Maleisch 
ook bekend onder den verbasterden Sanskrietnaam 
t/iant&ra, en voorts de niet minder gewaardeerde 
djiuiaCft (Deel I bl. 620). Tooverwoorden en 
spreuken zijn natuurlijk niet specifiek MosJimsch, 
maar op Java schijnen zij toch in het Moslimsche 
tijdperk meer algemeen goed te zijn geworden, 
althans de benaming 
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er voor werd aan het Arabiach ontleend. Met een 
manlira betooverde reeds Hanoe.mat een der gouden 
Icruikcn, waarin de hofjonkvrouwen het water 
haalden om Sita Dewi mode te sirammen, zoodat die 
kruik niet door de eigenarcssc kon worclen. getild en 
deze daartoe de hulp inriep van den in 
brahmancngcstalte vcrinomdcn Hanoemat, die zich 
aid us de gelegenheid ver- schafte om den door Rama 
als teeken voor Sita medegegeven ring in de kruik te 
laten vallen. 

Wat men op Java met behulp van ngelmoe al zoo 
mcent te kunnen bereiken, behoeft hier niet verder te 
worden uiteengezet; men zie deze encyclopaedie s. 
v. het vreemde woord en de daarbij vermelde 
bronnen. Van de Maleische mant^ra's is cen 
overzicht gegeven in deel II van het werkje „ 
Berbaga i-baga i kepertjajaan orang Mela joe1' door 
M. T. Soetan Lembang 'Alam, uitgegeven door Balai 
Poes taka. Het ge- loof aan de macht, welke de 
kennis van toover- woorden en spreuken schenkt, is 
nog bij lange niet verdwenen； trouwens van allerlei, 
wat ge- rangschikt kan worden onder woord-magie, 
waartoe ook behoort het vermijden van eigen- 
namcn, van namen van gevreesde ziekten, ge- 
vreesde dieren, het gebruik van Trisschvoordcn na 
zonsondergang, van speciale vaktermen of zelfs van 
geheime vaktalen, wordt, vooral bij de minder 
ontwikkcklen, nog met vol geloof aangehangen. 

Djimat is een verbastering van het Arabisch 
azimat, in het algemeen amulet (voor amulettcn zie 
men onder FETISISME, Deel I, pag. 703). Men 
nocnit aldus vooral die amuletten, welke bestaan uit 
een stukje — of soms ook een geheele rol — papier 
of andere stof, beschreven met letters, woorden en 
spreuken, voorzien van teekeningen etc., welke in 
het bijzonder te pas komen in de mystiek. Zij 
ontleenen him kracht aan de ])ersoonlijkhei(l van den 
vervaardiger, die cloor Allah's genacle of door de 
gunst van een of anderen heilige, naar het 
volksgeloof in staat is om aan zijn sehriftuur de 
esscntieele kracht over te dragon; de waarde van een 
djimat is evenredig met den roep van vroomheid, 
goclsvrucht, hei- lighcid, vvaarin de vervaardiger 
zieh mag ver- hengon. Teungkoe Tiro, die bij zijn 
leven als heilige word gcacht, kon aan de velc 
aanvragen om adjmnnaC8, gelijk de Atjdhsche 
benaniing luidt, slechts voldonn, door een stem pci 
tc laten snijden, wnarmede hij de stukjes papier voor 
do aanvragers bedrukte (Dr. C. Snouck Hurgronje, 
Be _Atjehcrs, Deel 1 bl. 187). T)c teekeningen op 
cljirnats zijn nicest zoogen. daerah's, lett. kring, later 
ook gebruikt voor gebied, kreits, welke kringen het 
voorstcllingsvcrniogen van den leer- ling in de 
mystiek heeten tc hulp te komen, als hij pogingen aan 
wendt om zich in te den ken in de ontplooiingen van 
het Zijn van Allah, waar- door ten slotte uit het niet 
deze manifeste wereld to voorschijn treedt. Brengt 
hij het zoover, dat hij zich door indenken van den 
terugweg tot een oogenblik van godsciiensligc 
extase kan op- werken, waarin hij zich van niets nicer 
bewust is dan van het Zijn van Allah, of, naar meer 
ketter- sche mystiek onder Indisehen invloed, cen is 
ge- w ord on met de godheid, dan valt hem de 
hoogsto zegen ten deol, worden hom 
gonadebewijzcn ver- leend waarinede van den 
gewonen gang tier na- tuu『 wordt afgeweken. Een 
van de middelen om het doel to bereiken bestaat in 
het veelvuldig 

hcrhalcn van de reciet-formulea der mystickc orclc, 
waarin de lecrling zich heeft laten opnemen. Het is 
begrijpelijk dat langzamerhand de mcening ingang 
vond, dat de bovennatuurlijke gaven ve rice nd 
worden door de kracht van de dzikr- formules on van 
de daerah's, zoodat de kennis van zuIk ecn spreuk of 
figuur, het bij zich dragen daarvan in schrift cn 
teekening, al kan strekken tot berciking van het 
begeerde dock Aldus werden de beschreven papieren 
tot afweermiddclen van invloedcn, die men vrecst en 
tot agentia om te verkrijgcn, wat men wcnscht (JD,.. 
A—Binkes,. Abdocrraoef van Singkcl, bl. 122). In 
„De Indische Gids" van 1915 gaf Dr, Ph. S. van 
Ronkcl ecn beschrijving van een merkwaardige 
Atjfehsche djimat, daarby aantc jkenende, dat het 
gebied der djimatgeloovigheid afneemt naar- mate de 
orthodoxe leeraren, die spotten met al die ketterijen, 
hunne leerlingen zien toencmen. Door het proces van 
islam-zuivering worden de jongeren gewonnen voor 
de meer rechtzinnige leer, de ouderen gebracht tot 
twijfel en ongeloof in zaken van heidensch-mystieke 
superstitie. Evenwel het djimatgeloof is in vele 
streken van den Archipel, zoo bijv. op Java, nog zeer 
krach- tig. Een ongewone tocnamc van den verkoop 
van djimats, waarvoor ook de armste soms nog zijn 
laatste ccnten overheeft, wijst in dezen tijd nog op de 
voorbereiding van duistcre planncn; de nog jongo 
Garoetzaak en de historic der beruchte afdeeling B. 
hebben daarvoor nog wcer bewijs geleverd. 

Een van de nicest begeerde zaken, die men met de 
kennis van ngelmoe. of door het bezit van een djimat 
hoopt te verwerven, is de on- kwetsbaarheid, en het 
is eenvoudiger deze te verkrijgen. door het koopen 
van zulk ecn toover- middel, dan door de beoefening 
van de weten- schap der onkwetsbaarheid of do 
wetcnschap- van het ijzer. In het Atjdhsche 
verwachtte men daarbij ook heil van het inwrijven 
met kwik, hetwelk, evcnals de studie der ijzer-
wetenschap, alleen met gunstig resultant kon 
geschieden onder de leiding van een deskundigen 
leermcester (zie J?he Achehnesc Vol. II pag. 34)... 

Andere wetenschappen. met welker beoefening de 
kunst der magie wordt verkregen, zijn de ge- 
neeskunde, die veelal cn vooral op Java gepaard gaat 
met de kruidkunde, en de dierkunde. Voor de 
eerstgenoemdo zic men GENEESKUN- DIGEN 
(INLANDSCHE), Deel I bl. 767 en 
GENEESMIDDELEN, Deel I bl. 769. 

De Iiilandscho geneeskundige is uit zijn aard 
priester, tooverdokter. Bij de aniniistisch den- 
kenden komt do gonezing neer op het terugvinden 
van do ziel, levensgeest; want de ziekto ontstaat door 
ongewoon langdurige afwezigheid van de ziel, die 
wegblijft omdat zij zich in de macht be- vindt van een 
of anderen daemon. De deskun- digo weet door 
uitzending van eigen ziol te weten to komen, waar do 
zicl van den patient zich bevindt on tevens, welke 
vergoeding, welke ruiloffcra aan den daemon inoeten 
worden aan- geboden, om hem te bowegen de zicl 
van den zick。wodcr vrij to laten . Do methoden, 
welke bij de plochtigheid worden toegepast, toonon 
bij sommigo volksstainmen duidelijk aan, dat 
eigenlijk ineer dj-namistischo begrippon ten 
grondslag liggen aan het geloof omtrent het ontstaan 
van ziekte. Het komt toch voor, dat het ruiloffcr 
bestaat uit een of ander ruw beold, 
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waarop door middel van liarcn, nagcls, speeksel, 
bloed, etc., iets van den patient wordt overge- 
dragen, waarna het door wegwerpen in een ravijn, 
in het stroomende water, geofferd wordt aan den 
ziekte-verwekkenden daemon. De nicer 
oorspronkclijke motieven van deze handelingen 
zullen wel zyn, dat men meende met het becld de 
zickte voor te stellen, als persoon gedacht. Al wat 
van die ziekte was overgegaan in den patient, brengt 
men door haren, nagels, enz. weer tot het beeld 
daarvan terug; juist daarom neemt men die dcelen, 
welke als dragers van magische kracht gelden, 
inagisch door groeikracht, magisch door de 
medegebrachte lichaamswarmte, of wel een 
kleedingstuk of een stuk daarvan, waarin de 
magische eigenschappen van den draad en van de 
weeftechniek geabsorbeerd zijn en dat daardoor 
weer geschikt is, om niagisch-boozen invloed uit het 
lichaam van den gebruiker op te nemen. Dit beeld 
wordt dan verwijderd, indien mogelijk zoo- danig, 
dat het niet kan terugkeeren; men laat het afdrijven 
met den stroom. 

Doch ook waar de juist geschetste voorstelling 
bestaat omtrent de oorzaak van ziekte, ver- smaadt 
men toch de toepassing van medic寻nen niet, en dit 
geldt vooral voor de behandeling van wonden. Als 
geneesmiddel worden ook speciaal die stoffen 
gebruikt, welke veel magische kracht in zich sluiten: 
adem, speeksel, urine, faeces, alle ■dragers van de 
magische warmte van het lichaam waaruit zij 
afkomstig zijn. Beblazen, belikken, bespuwen, 
behandeling met urine of faeces, vooral van 
magische dieren, vormen cen veel voorkomende 
manier van heelen en cureeren. Naast deze 
ingredienten worden andere dierlijke en ook veel 
plantaardige iniddclen toegepast, welke van originc 
alle tooverniiddelen zijn, of althans dragers van 
bijzondere magische eigenschappen ；en ook de 
hitte van het magische vuur •dient als geneesmiddel, 
of in andere termen tot het neutraliseeren van 
inagisch kwaad of magische besmetting. Vooral 
kraamvrouwen moeten soms dagen lang by het vuur 
liggen. 

Het zijn voornamelijk die stoffen, welke of door 
herkomst, of door prikkelende sniaak of reuk, door 
hardheid of andere bijzondere eigenschappen de 
aandacht trekken, welke in de Inlandsche 
pharmacopoea een plaats hebben gekregen. Men 
vergelijke de geneesmiddeJen, welke s. v. dit woord 
in dee] I van deze cncyclo- paedie zijn vermeld, met 
de vele magische stoffen, besproken in het werk van 
Mr. F. D. E. van Ossenbruggen „Het primitieve 
denken enz.", Bijdragen Kon. Instituut Deel 71, J 
916. Nog zeer kort geleden liet een Arabische 
kruiden- handelaar of apotheker te Palembang een 
recep- tenboekje drukken voor zijn klantcn. Het 
bevnt haast enkel middelen tegen omstandigheden, 
die zich kunnen voordoen tijdens zwangerscliap, by 
bevaHing, met betrekking tot inenstruatie, benevens 
de noodige aphrodisiaca. De behandeling bestaat by 
v. uit berooken van de schaam- streek met rook van 
kurkuma, komijn, blad van mosterdplant, van 
duivendrek, kippemest, geite- mest, rundermest, 
schraapsel van. de hoornen van een stier; inbrengen 
in de vagina van ver- schillende mengsels, 
bestaande bijv. uit, kurku- ijia, ijzerroest, spinneweb 
op azijn van ar6n, zwarte komijn, segandablad, 
gandaroekam (een soort liars), kalk van het 
dekseltje van een soort schelp; drinken van 
aftreksels of mengsels van 

gesmolten vet, honig, kippenei (het allcreerstc dat de 
kip heeft gelegd). bokshoornzaad, sesa- mum 
indicuin, kanecl, uien, duivelsdrck, boonon, melk 
van een zoogende vrouw, etc. Het bockje kan leeren, 
dat de Arabische apotheek, waarvoor het reclame 
moet inaken, in hoofdzaak magische middelen 
bevat, dat de apotheker nog immer de magier is. die 
juist door zijn tooverkunst klantcn hoopt te tiekken, 
of althans spcculeert op hurt good vertrouwen in de 
magische kracht zijner medicamcnten. De 
kruidenkennis van de Inlandsche geneeskundige is 
we I gcricht op de therapeutische eigenschappen van 
de kruiden, die binnen den kring vallen van zijn 
wetenschappc- lijk onderzoek; doch daarbij wordt 
cigenlijk slechts onderscheiden of zij verkoelend 
dan wel verhittend werken, zooals de ziekten ook. in 
heete en koele worden onderscheiden. 

De magier ,die het geloof dat de buitenwereld 
stelt in zijn speciale gaven vooral ontleent a an zijn 
kennis omtrent de dieren, meestal slechts cen of een 
paar soorten van dieren, heet in het Maleisch 
paroang, met achtervoeging van den naam der 
diersoort, met welke hij in het bijzon- der vertrouwd 
is. Het woord heeft ruimer be- teekenis； het is ook 
padvinder, in het algemeen iemand, die den aan 
anderen onbekenden weg weet, langs welken een of 
ander doel is te berei- ken； doch in den regel 
verstaat men er den speurder van wilde dicren onder. 
Zoo spreekt men van paw a ng gadjah, patvang 
boeaja, pawang I'.bah, etc. Waarschijnlijk was 
oudtijds de pa- wang volkspriester, toovenaar; na de 
islami- seering van het Maleische gebied bleef hij 
voor de belijdcrs van den nieuvven godsdienst en 
voor de vreemdelingen de persoon, die de geheime 
krachten van do natuur kendc, in het bijzonder 
degene, die met de dieren vertrouwd was, moge- lijk 
wel hen verstond. Pawang's hooren tot de bewoners 
van het binnenland, van wie de kust- bevolking toch 
reeds gelooft, dat zij de tooverkunst verstaan. Een 
duidelijk beeld van hetgeen bijv. een pawang-
gadjah vermag, koint voor in een verhaal in de 
autobiographic van den be- kenden Maleischcn 
schrijver Abdoellah. Van den uit Kedah 
afkomstigcn pawang, die door den heer Farquar we 
rd in dienst genomen om oli- fanten to vangen, zegt 
de auteur, dat hij be- d re ven was in de olifanten-
wetcinschap en in allerlei tooverij. In Anthropos, 
Band X—XI 1915—] 9J 6, geeft de Zwitsersche 
zooloog Gustav Schneider ecnige medcdeelingen 
over de werk- zaamheden van een krokodillen-
toovenaar in het Jndragirische, in een artike], 
getitcld Malayischc Krokodilbeschworung. De 
deskundige hect daar doe/coan-boeaja, kemintan- of 
koemantan-boeaja. De puwang van Dr. Schneider 
wilde alleen dan krokodillen vangen, als zij kwaad 
had den be- dreven jegens de menschen; anders liet 
hij ze met rust, omdat hij zooveel familie onder hen 
had. Voor wat geld zette hij zich echter over zijn 
bezwaren been. Hij opciide zijn arbeid met een soort 
bezwcringsforrnule, die hij midden in (lc rivicr in 
een bootje staande uitsprak. %y luidde: Sang
 Sang Gagai, poetih da da, hi tarn 
belakany, djUmpoet kiriman adi' Umbatjang (soort 
wilde mangga) siboeah boelat; kalau Lida' ingkau 
djimpoet, ingkau kihoeloe patah njonjong, kchilir 
patah ekor, kirantau timpa lanah roentoeh, kiteloek 
dimakan ilcan-boental (soort tedrodon) bisar. 
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Ondcr de personcn, die zwartc magic kunncn 
bcdrijven, verdiencn liicr vcrmclding de matjan 
gadoengan, gelijk zc op Java hcctcn, en dergclijke 
(zic WEERWOLF, Deel IV bl. 734), cn de vam- 
pirs, Slaleisch pa nan f/g a kin, jMinangk. palasie, 
bij Toradja's bekend als to mcbocloe, in het Oosten 
evenals de wecrwolvcn als soeangi, die de kun st 
verstaan oni 's nachts het hoofcF los van het lichaam 
uit te sturen, en zoo hun vijanden het blood uit te 
zuigen. 

In een maatschappij van dynamistisch-animis- 
tisch denkende mcnschen. komt nieniand door het 
leven, zonder dat tc zijnen behoove de noodige 
magischc ccremoniOn zijn vei'richt geworden, 
hetzij tot afweer van kwaad, hetzij tot magische 
versterking tegen dingen, die komen kunnen. Dit 
begint al bij de geboorte; het eerste aanra- ken van 
de aarde met de kindervoeten, het af- dalen van de 
moeder met het kind naai de rivier, het zijn van 
oorsprong handelingen van magische beteekenis. 
Belangrijker voor de betrokken per- sonen zelf is de 
initiatic, b'i den overgang van kind tot volwassene. 
Uitgebreid initiatie-ritueel hoort o. a. thuis in 
Melanesie, niet in Indonesie, doch waarschijnlijk 
heeft men het daar vroeger ook gekend. Als een 
overblijfsel is wellicht de be- snijdenis te 
beschouwen (zie Deel I, bl. 278), bij de Moslimschc 
vol ken voor knapen en meisjes, bij de heidonsche 
alleen voor knapen. Naar alle waarschijnlijkheid 
heeft deze operatic oorspron- kelijk mocten diencn 
tegen de magische gevaren, welke men vreesde van 
het uitoefenen van den coitus, en dus om de 
betrokken personen ge- schikt te niaken voor het 
huwelijk. Mclane- sische initiatie-gebruiken kent 
men op Ceram, althans in het Westelijk deel, bij 
opnamc in het Kakihanverbond (zie Dccl II bl. 252, 
en vooral 0. D. Taucrn, Patasiwa und Patalima). Ook 
de majo-inystericn (A. J. Gooszen, Bijdragen Kon. 
.-Instituut, Deel 69, 1914) ter Zuidkust van Nieuw- 
Guinea zijn magische initiatie-gebruiken. Over 
initiatic op do Schouteneilanden geeft W. K. H. 
FeuiHetau de Bruyn vcle bijzonderhcden. voor- 
koinende in de Mededcclingen van het Encycl. 
Bureau, Aflev. XXI, Schouten- en Padaido- 
eilanden. 

Onder de huwelijks ccremonion komt allerlei 
afweer-magie voor cn dezc is ook noodig op 
verschillendo tijden van de zwangerschap. Afwecr-
niagic hcet in 't Javaansch in 't alge- meen roeat, zoo 
icts als onttooverd, en de han- deling hcet daarnaar 
ngroeat. Aanlciding tot ngroeat vindt men o. a. bij 
huwelijk, bij de zevende maand van ccrste 
zwangerschap, tcr- gelegcnheid van het afvnllen v^n 
de navclstreng, van hot tandcnvijlen, van 
bcsnijdenis (zie L. Th. Maijcr, Hot Ngrocwat, 
Weltcvrcdcn 1906). Het gaat in den regcl, doch nict 
altijd, gepaard met wajangspel; do op to voeren 
lakon wordt gekozen in verband met do gelogcnheid 
waarvoor het ngroeat wordt gedaan. Bij be vailing 
is do vrouw zecr ontvankdijk voor magisch-
gcvaarlijko in- vloeden, waartegen dus allerlei 
voorzorgen inocton word on genomen. Ter 
vcrdrijving van poentianak's (zie Deel III bl. 450) 
benut men bij sommige stammcn in do Philippijncn 
do magische working van de genitalien; do man der 
barende vrouw houdt bij zijn woning cxpositie.Op 
Flores waakt de man met cen parang gewapencl 
rohdoni het huis. Do zwangero vrouw heeft's nachts 
altijd een mes by zich oni de ronggo mbinga, gelijk 
de 

poentianak daar hcet, af to schrikken: als zij *s nachts 
of overdag con vrecmd geluid hoort,. verjaagt zc 
deze gcvreesde geest door kloppen met bout op vloer 
of drcmpcl. Het hicr en daar in het Oosten van den 
Archipel voorkomendc gebruik van het mannen-
kraambed (zie COUVA- DE, Deel I bl, 533 en vooral 
Dr. J. P. B. de Jossclin de Jong in de mededcclingen 
van de Kon. Akadcmie van Wetenschappcn J 922) is 
van originc wellicht ook nict andors clan een middcl 
ter voorkoining en afwending van magische gevaren. 

Van begrafcnis-ceremonien cn rouwgebruiken 
blfjkt duidelijk dat zij de gevaarlijke magie, welke 
van het lijk uitgaat, zooveel mogelijk moeten 
neutraliseeren. Hier mogen worden genocmd het 
uitdragen van het lijk door een andere opening dan 
de gewone dear； het doorscheuren van rotan of van 
eenige geweven stof bij het graf, ten teeken van het 
afbreken van de betrekkingen met den overledene; 
het van boozen invloed reinigende bad na de 
begrafenis, voor alien die de plechtigheid hebben 
bijgewoond: de rouw voor naaste betrekkingen van 
den overledene, wellicht aanvankelijk om zich 
onkenbaar te. ma ken. Ook de groote doodenfeesten, 
als bekend van Dajaks en Toradja's, met de talrijke 
offers enz., vormen magische plechtighcdcn, 
officieele magie, zouclc men kunnen zeggen. Dat 
lijkver- branding ook hierondcr kan worden 
gcrangschikt, blijkt reeds daaruit, dat hetgeen men er 
mede wil bereiken, ook verkregen wordt door 
verbranding in effigic. 

Alics wat gerekend kan worden tot de bij 
bijzonderc gelcgcnhcdcn in. acht te nemen pan- 
tangvoorschriften, verbodsbepalingcn, welker overt 
reding kwaad veroorzaakt voor den over- treder, 
zoude men kunnen aanduiden als nega- tieve magic, 
tooveren door nalaten. Doch positief is weer de 
magic van de matakau (zie onder FETISISME, Deci 
I bl. 703), die in zekeren zin doet denken aan ecu 
magischen kring, welke gevaar van buiten moet 
uitsluiten. Tocn Rama de hertjes ging vangen voor 
Sita, welke dicren. haar verlangen mocstcn 
opwekken cn daarna liama naar -het bosch mocstcn 
lokken. trok hij voor zijn vertrek met zijn vingcr zulk 
cen kring om de woning. liaicana kon er niet binnen 
komen en moest ecn list aanwenden om Sita buiten 
den kring to lokken. 

Ter ahvering van algcmeenc rainpen, worden 
sonis bijzondore iniddelcn noodig geacht, die ook oni 
zoo to zeggen iminer een heel duidelijke tnagischc 
uitworking mocten towecg brengen. Naar oudc 
begrippen omtrent de oorzaak van een ramp, zoudo 
doze z寸n gclegen in schcnding van laboe. Ook al 
goschicdt zulks slcchts door enkelo personen, dan 
kan het daardoor ontke- tendc kwaacl toch komen 
over con gehcelen stam. Een van de grootsto /a&oe-
zonden is we I verboden geslachtsgcmeenschap, dat 
is voor volken mot exogamie, gcnieenschap tusscheu 
personen van dezelfdo phratrie of van dezelfde clan, 
voor volken met endogamie tusschen personen, dio 
naar do ter plaatse geldende bopalin- gen clkandcr 
van te nabij bestaan. De schuldigen werden naar 
ouden adat uit de gemeonschap verwjjdord, door ze 
to dooclen, op een vlot naar zee te laten afdrijvcn, te 
verdrinken in een zak, door ze lovend te begraven, 
enz. Doch daarmede was het ontketonde onheil voor 
de overbly venden 
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nog niet bezworcn. Een voorbeeld hiervan levert 
ecn mededeeling van M. C. Schadee in de Bij- 
Jragcn Kon. Inst. Deel 63, 1910. Het familieleven en 
"familierecht der Dajaks van Landak cn Tajan. 
volgcns wclkc alien die magisch besmet waren door 
incest van andcren, rciniging noodig hadden onder 
den dakdrup van het regenwater. 

Met het verwijdercn uit de gemecnschap van de 
taboe-schcnners hangt weder nauw samen het 
verwijderen van het kwaad zelf, door het over te 
dragen op cen of ander dicr, vooral een hoen, <lat 
kwaad-absorbeerendc eigenschappen hceft. 
Der^elijko gebruiken, wclke zijn samen te vatten 
onder den naam zondebok-gebruiken, worden nog 
veclvuldig toegepast ter verdrijving van 
•epidemischc ziekten, vooral in het Oosten van den 
Archipel. Nog niet vele jaren geleden werd te 
Poentianak op deze wijze getracht de cholera 
tebezweren. Hetoverdragenvan het kwaad op het 
magische dicr gcschiedt niet alleen door des- 
kundigen, ook door Iceken. Daarna wordt het ■op 
een vlot of in een prauw in zee gebracht, waarbij nog 
verschillende zaken, alle met bij- •zondcre 
magische eigenschappen, worden mee _gegeven・ 

Abnormale droogte, ook een algemeene ramp, 
tracht men af te wenden door regen te lokken, 
waartoe verschillende methoden bekend zijn. In 
hoofdzaak behooren zij tot de analogie- tooverij; 
door met water te plassen hoopt men den regen uit 
den hemel te laten neerplassen. Bij sommige 
Bataksche staminen plantte men de bekende 
toenggal panaloean, tooverstaf, van origine 
misschien een totemstaf, in den grond en gaf water 
te drinken, in ruiine hoeveclheid, aan de bovenste 
twee in het hout gesneden pop- pen. Op Java kent 
men nog het baden van een kat om regen te krygen. 
Om regen te bezweren sebijnt de inagie van de 
lichaamsopeningen goeden dienst te kunnen 
bewijzen. Te Batavia laat men daartoe wel een kind, 
bij voorkeur een meisje, en jongstgeborene, op het 
erf de djoeng- 及凹-houding aannemen, dat is 
voorovcrliggend met de achterste opgewipt (van 
Ossenbruggen, Het Priniitieve Denken etc.). 

In het artikel over praeanimisme (zie aldaar) 
werd gewezen op de eigenaardige analogie-toover 
om de vruchtbaarheid van het gewas te bevor- 
deren, bijv. van de rijst, van muscaatnootboo- men, 
door bij de velden of in de tuinen. te coha- biteeren 
of deze handeling na te bootsen. Ook het uitzoeken 
en feteeren van een rijstbruidspaar, van de 
rijstmoeder, vormen magische handelin- gen, welke 
ten. goede moeten koincn aan de opbrengst van den 
volgenden aanplant. Dat oogstfeesten van 
oorsprong geen uiting van dankbaarheid zijn, maar 
ten doel hebben om het ontstaan van nicuw, jong 
plantenleven te bevorderen, wordt duidelijk 
geillustreerd door de beschrijving van een op Java 
gehouden feest, medegedeeld in het Weekblad Indie 
1917, onder de rubi-iek „Schetsen over land en volk 
van Het feest bestond uit de opvoering van een 
tooneelstuk, waaraan wajangvoorstelling reeds was 
voorafgegaan. De schrijver deelt het in, in vijf 
bedrijven. In het eerste wordt in dans nagebootst het 
zoeken van een voor ontginning geschikt terrein, het 
bewerken daarvan. tot horizontale vakken, het 
aanleggen van de gala- ngans, enz. In het volgendo 
bedrijf worden alle werken vooi het aanleggen van 
irrigatie-leiding 

als het ware gedanst. Het derde heet- voor tc stcllen 
het zoeken naar ecn prinscs, dochter van den vorst die 
bevel gaf tot de verschillende werk- zaamheden, 
opdat er geen vocdselnood voor zijn volk zoude 
koinen. Die prinscs is het als persoon gcdachtc, 
vruchtbaarinakende water; zij wordt voorgesteld door 
een })inangnoot, opgehangen boven een met water 
gevuldo kuip. In het vierde bedrijf trachten de 
declncmcrs tevergeefs het water door de nieuwe 
Iciding to laten vlocicn naar de pas aangclegdc 
sawah, waartoe de draad, aan welke de noot hangt, 
jnoet worden doorge- sneden. Quasi is niemand 
daartoe in staat, totdat in het laatste bedrijf do vorst 
zelf zijn medewerking verleent, met het gevolg, dat 
de onwillige danie nu niet langcr kan weerstaan: de 
pinangnoot valt in de kuip, Hat wil zeggen het water 
stroomt door de leiding en maakt de velden 
vruchtbaar. Naar de mededceling van deelnemers en 
toeschouwers was dit feest een oogstfeest. Het is 
echter duidelijk, dat de ge- heele vertooning behoort 
tot de categoric van dansdrama's, welke moeten 
dienen om een voor- genomen arbeid te doen slagen. 
Niet de afge- loopen oogst, maar de volgende 
gcrcedmaking van de velden voor het nieuwe gewas 
leverde de aanleiding tot de vertooning. Het geloof 
van dy- namistisch denkenden, dat de nabootsing van 
een verschijnsel, het verschijnsel zelf te voor- schijn 
roept (analogie-tooverij), brengt van zelf de gedachte 
mede, dat tot het slagen van een voorgenomen 
grooten arbeid, waarvan misluk- king ecn ramp zoude 
betcekcncn, do nabootsing van dien arbeid van te 
voren de beste magi- sche-verzekering oplevcrt. Wat 
thans oogstfeest is voor het verkregen gewas, diende 
van origine voor het slagen van den volgenden 
aanplant. 

Tot moeilijken en gewichtigen arbeid kan ook 
gerekend worden het bouwen van een woning, vooral 
van een groot huis, dat onderdak moot verschaffen 
aan tai van gezinnen. Om voorspoed en vrede voor de 
bewoners te verzekeren, zijn allerlci maatregelen 
noodig, welke geen. verband houden met de techniek 
van den bouw, maar met het geloof aan magisch 
kwaad, aan de macht van vertoornde geesten, 
waarvan de bewoners te lijden zouden hebben, indicn 
die maatregelen wei'den verzuimd. Vele er van 
behooren tot de wichelarij (zie WICHELEN, Deel IV 
bl. 776) en niet tot de magic; tenzij men alle 
wichelprac- tijken ook bij de magie zoude willen 
indeelen. De grens tusschen dezo beide is niet scherp 
aan tc gevon. Het uitzoeken van de pick waar men zal 
bouwen, bij do Maleiers van Malaka naar kleur, 
smaak en reuk van den grond, het uitrekenen van den 
dag, die gunstig is om de wcrkzaam- heden te begin 
non, e d., behooren geheel tot het werk van den 
wichclaar； het offeren aan de aard- geesten zoude 
men onder de officicele magie kunnen rangschikken. 
Ten aanzien van allerlei voorzorgen by het bewerken 
der matcrialen, het oprich ten van hoofdstijlen, het 
betreden van de woning enz. zie men J. C. yan Eerdo, 
Inlci-. ding一…tot de__y.olkenkunde van 
Ncdcrlandsch.- fndie, Volksuniversxteits 
BibKotheok, en de daar aangegcVen bronrien. Hier 
nidge nog do aandacht worden gevestigd op do 
oorspronkelijke betce- kenis van het zoogen. 
bouwoffer. Bij allorlei volken van deze aarde bestaat 
of beatond de meening, dat een groot bouwwerk 
alleen dan hechG kon zijn, wanneer in de 
fundamenten of 
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in cen der hoof dm uren ecn mcnsch. of een 
menschenhoofd als offer aan den aardgeest was 
gebracht. Later na>n men in de jdaats van ccn 
jnensch een offerdier, of ccn dicrenkop； het 
rncnschenoffer word wcl levend begraven of levcnd 
ingemctseld. Dit gcloof is ook in den Indischcn 
Archipel bekend (zic C. Spat, Tjoelik, Inclische 
Gids 1910). Ouder en oorspronkclijkcr schijnt 
echter het gebruik om allerlei voorwerpen onder de 
woning tc begraven, en wel bij voorkeur in de 
hoeken, onder de deur, en dan inzonderheid 
zoodanige stoffen, welke geschikt zijn om boozen 
invloed in zich te absorbecren, gelijk ook de 
zondenbok, of wat in de plaats daarvoor treedt, het 
kwaad in zich absorbeert. Dit begraven van 
kwaadopnemende voorwerpen wordt later her- 
haald, als er onheil over het huis kpmt, bij v. in geval 
van ziekte. Bij de Javanen worden bij pokken-
epidemieen wel peperkorels, lombok, 
varkensbeenderen, eieren en katjang idjo onder den 
vloer begraven. Soortgelijke middelen worden 
elders ook aangewend op toegangswegen tot een 
dorp, om aan boozen invloed den toegang te 
verhinderen. Men zie over een en ander Bijdrage 
Kon. Inst., Deel 71, 1916, Mr. F. D. E. van 
Ossenbruggen, §§ 80, 136, 137, die het bouw- offer 
in zijn oorspronkelijken vorm rangschikt onder de 
zondenbok-gebruiken. 

Met het bouwoffer hangt \veer ten nauwste samen 
de over allerlei streken van de wereld bc- kende 
magie van. deur en drempel, waarvoor verwezen 
kan worden naar het j uist genoemde werk §§ 138—
141, en de magie van den dakdrup, idem § 142 en 
201. Door de deur komt alles het huis binnen, ook 
good en kwaad; om het laatste te weren worden 
daartoe geschikte stoffen onder den drempel 
begraven, worden op stijlen en pos- ten 
onheilwcrende figuren aangcbracht. De 
veraieringen aan het dak van velo Indonesische 
woningen hebben ook ten doel, om de bewoners te 
beschcrnicn. Het van het dak naar alle zijden 
afstroomende regen water — dakgooten worden 
niet gebruikt — vorint om hoi huis een rcinigen- den 
magischcn kring. 

Jn het vorenstaande word nog weinig of niets 
inedegedceld omtrent het betooveren van den eenen 
mensch door den andcren. Natuurlijk komt zulks in 
de fndoncsischc wereld voor; het zou cen wonder 
zyn, als men er geen toovermid- delcn kende om 
liefde op te wckken on om haat te zaaien, om macht 
over iemand te krijgen c. d. De mecst gewone 
middelen hiortoe zijn weer toovcrformulieren, 
Jigclmoe's, inantera's; maar cr koinen ook allerlei 
andcrc zaken bij te j)as. Bij de volken van het 
Maleische schiereiland verwacht(te?) men vooral 
heil van het bezit van kleine wassen bceldjes, 
gemaakt van een ledige honigraat, waarin wat haar, 
nagels, huidvuil, etc. van het tc bohandelen object 
worden verwerkt. Doze ingrodionton mocten 
dienon om met behulp van het tooverforinulior de 
zicl van den betrok- ken persoon in don wassen pop 
to kunnen doen ovorgaun. Is dit eenmaal gebeurd, 
dan kan men het origincel zoo ongovcor allcs 
berokkenen wat mon de pop aandoet, blind makon, 
annen en beenen breken; maar behalve lichamelijk 
letsol kan men het origineol ook geestolyk kwaad 
aan- docn. Ook kan men macht over iemand krijgon, 
door wat aarde to nemen van het centrum van zijn 
voetspoor. Van dozo aarde maakt men drio pakjes, 
in rood, zwart en geel katoen, en hangt 

ze samen op aan cen vecikleurig koord inidden 
boven de slaapplaats. Met ecn bczenipje van zeven 
lidi's slant men drie achtereenvolgende nachten bij 
zonsondergang, middernacht en zonsopgang, 
telkcns zeven maal, tegen de aldus ingepakte aarde, 
cn begraaft deze dan in 't midden van een weg. Als 
de te bewerken persoon zijn voct op die pick heeft 
gezet, is hij daarmede in de macht gekomen van 
dengenen, die hem onder zijn invloed wil krijgen. 
Deze en nog tai van andere middelen zijn uitvoerig 
venneld door Skeat in zijn Malay Magic. Omtrent de 
mantera- goena-goen(t, in het algcmcen gezegd 
formules voor lief des magie en de daarbij tc bezigen 
ramoean, geeft M. T. Soctan Lem ba ng *Alam in 
zijn boven reeds aangehaakl werkje tai van 
belangrijke mcdedeelingen. Zoo zyn er toover- 
middelen voor de vrouw om te rnaken, dat haar man 
naar geen andere kijkt en geheel en al onder haar 
commando staat; maar ook middelen voor den man 
om alle ontrouw van de zijde der vrouw te 
voorkomen. Met de manl^ra-pirnanis kan men zich 
de genegenheid verschaffen van wie men deze maar 
wenscht； de niantera tenoeng toen- djoek geeft den 
man gelegenheid om met zeker- heid uit te ma ken 
of een begeerde vrouw al of niet van hem gediend 
is. Blijkt het, dat zij afkeerig van hem is. dan loont 
het de moeite haar verder met de geschikte mantera-
goena-goena te bewerken. 

Ook andere middelen zijn bekend om bij een 
begeerde vrouw liefdo op te wekken. Dr. J. P. 
Kleiweg de Zwaan meldt in. zijn Gcnceskunde der 
Minangkabau JIalcicrs, dat in Goenoeng Sahilan de 
jonge man, om zich te verzekeren van de liefde van 
ecn meisje, haar een fijngewreven pinangnoot door 
het ctcn mengt, welke hij zelf heel heeft cloorgeslikt 
en gedefaeceerd； een methode, welke in Europa 
niet onbekend is. 

In verband met liefdesmagie behooren ook ge- 
noemd te worden de toovermiddelen welko 
zwangerschap helpen opwekken of alt ha ns daar-
voor bevorderlijk zijn. Al is waarschijnlijk, zclfs 
voor de minst ontwikkelde volken van. den 
Archipel, reeds lang de tijd voorbij, waarin het 
verband tusschen coitus on conceptie onbekend was, 
toch schijnt de wetenschap, dat de bevruch- ting niet 
anders dan door de cohabitatie tot stand kan worden 
gebracht, nog geen algomeen goed te zijn geworden. 
De oudero literatuur levert van zulk een gobrek aan 
kennis menig bewijs. Men zic over dit onderwerp 
vooral W. H. Rassers, de Pandji-roman, 
hoofdstukken III en VI. Naar aanloiding van den 
Tjekelivanengpati wordt in dit werk vcrmold: „hier 
leven Ba tar a Naja Koesoenia en zijn vrouw Dewi 
Nila Oeta))ta bijeen, en dat zij samen mingenot 
smaken, blijkt dui- delijk genoeg, waar vermeld 
wordt, dat zij wonen in do vlakte Leia Birahi, d. i. 
„Minnen- speln; wanneor het huwelijk editor 
kindorloos bl甘ft, gaat do vorst drie maanden lang 
asccso verrichten op een berg, en woldra komt na — 
langs bovcnnatuurlyken weg 一 de bevruchting tot 
stand.En verdor: „de huwelijken van den vorst en do 
vorstin van Koripan on van het vorstenpaar van 
Daha blyven kindorloos, en, zonder van elkaar af te 
woten, besluiten beiden naar Noesa Sari (het 
Bloemeneiland) to gaan, om daar om kroost te 
bidden; blykbaar in het besef, dat cohabitatio, hoo 
nuttig en onontbeer- Ijjjk wellicht ook voor de 
conceptie, doze toch 
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op zich zelf nict altijd kan tcwcegbrcngen, wordcn 
allerlei cercmonicn verricht: zij worden met water 
overgoten. inet 】neel cn rijst bcstrooid. magischc 
bezwcringen worden over hen uitgcsproken, on tCn 
slotte begeven zij zich ook een eind weegs jn zee. 
waar zij al badendc ecn blauwe en ccn wittc lotus 
vinden." Door het eten nu van deze planten worden 
de beide vorstinucn zwanger. 

Voorbeelden van bevruchting langs boven- 
natuurlijkcn wcg zijn uit de literatuur in menig- te 
to halen. Van recenten datum is het bekend, hoe 
vrouwen om kinderzcgen bidden bij een oud kanon, 
waarvan de druifbal aan den phallus doet denken. 
Tooverspreuken en middelen uit de 
kruidenapotheek worden evenzeer te baat genomen 
om het begeerde doel te bereiken. De- zelfde 
tooverpractykcn worden ook toegepast in zuiver 
Moslimsche landen； het is dus heel begrijpclijlc, 
dat ze in den Archipel niet door de invoering van 
den Islam zijn vcrininderd. „Wo es bose Geister 
giebt, richtet sich bekanntlich ihr Unwille in jeder 
Weise gegen die Mutterfreude. In Mekka suchen sie 
zuniichst die Fruchtbarkeit zu verhindern： daher 
lassen sich die Wei be r, die nach Kinderscgen 
begehren. von einem erprob- ten ,,Sch€ch'' ein Band 
mit iiberlieferten For- mcln beschreiben und 
,,besprechen", und holen Vorschriften ein, wie und 
wann die Beiwohnung stattfinden soil, um mit 
Hiilfe des um den Bauch gewundenen Giirtels die 
Empfangniss zu ermog- lichen" (Dr. C. Snouck 
Hurgronje, Mekka II). 

Al is ~ecliter, als boven gezegd, bij \vellicht alle 
stammen van den Archipci eenig verband tus- schen 
coitus en conceptie heel goed bekend, dat moeder 
natuur ha ar groote magic bedrijft, als zij een nieuw 
individu in het aanzijn roept, door de copulatie van 
eicel en spermatozo, weet de massa der Indonesiers 
volstrekt niet, en omtrent het proces bij de 
zwangerschap heerschen nog allerlei zonderlinge 
meeningen. Van de Toradja's wordt in het bekende 
werk van Kruijt en Adriani medegedeeld, dat zij 
zich de zaak z66 voorstellcn, als zoude bij de 
cohabitatie de man als 't ware een ei deponeeren in 
den schoot der vrouw, dat dan door haar, als in een 
broedstoof, wordt uit- gebroed. Jhr. van Suchtelen 
schrijft in zijn zoo welgeslaagd boek over Endch 
(Mededeelingen Encycl. Bureau, Afl. XXVI),'dat 
men op FJores weet, dat het kind vleesch is van de 
moeder; dat men er zwangerschap wel voorkomt 
door om- legging van de baarmoedermond; maar 
niette- min beschouwt men de zwangerschap als een 
kookproces, en overmatig braken van de aan- 
staande moeder schrijft men toe aan te hevig 
borrelen van het kooksei. 

Tai van magische handeiingen zijn bekend om de 
bevalling goed te doen verloopen. Met de 
vermelding van 4en typisch voorbeeld, ontleend aan 
het laatstgenoemde boek, moge hier worden 
volstaan: „Als eindeJijk de weeen den naderenden 
pai^us voorspellen, wordt ter vergemakkelijking der 
baring alles opengezet: deuren, vensters, doozen. 
Geen touw mag gebonden blijven, de weefsels 
waaraan de patiente gedurende haar zwangerschap 
heeft gewerkt worden losgetornd, eventueel 
gespannen draden voor een nieuw weefsel worden 
losgemaakf,. 

Aldus begint het jonge menschenleven in een 
magische sfeer, waarin het wordt gevangen ge- 
houden tot aan den dood; en het leven, dat daar- n& 
in een andere wcreld wordt voortgezet, staat 

naar de overtuiging van hen, die op a a rde toeven, nict 
minder onder invloed van de magic. 

Voor bronnen kan worden verwezen naar de 
bronnenopgavon. welke zijn vermeld bij de aan- 
gehaaldc encyclopnedic-artikelcn en in de aan- 
geliaalde afzonderlijke werken: in het bijzonder is de 
aandacht te.vestigen op het Register van 
geraadplecgdc schrijvers, opgenoinen achter 3Ir. van 
OsscnbruggeiVs gcschrift over ”Het, Primitieve 
Denken”. Bijclragen Kon. Instituuty Deel 7】，191G.
 C. S./ 
-ERMELING (JOHANN PHILIP) GeborenAe 
Zelhem_.in Gclderland den 2Jen Januari 1831. 
Genoot zijne opleiding aan de Koninklijke Mili- taire 
Academic en wercl den Hen Juli 1850 be- noemd tot 
2den luitenant der Genie van het Ned.- Ind. Leger. In 
jNIaart 1851 te Batavia aangeko- men, were! hij bij 
de geniewerken geplaatst en bouwde te Mr. Cornelis 
het Noorder-Kainpeinent- gedeelte, wefkte"^aji*(le 
fortificatiewerken op en om het eiland Onrust en werd 
daarna belast met het treffen der voorbereidingen voor 
den bouw van een fort nabij de pas opgerichte hoofd- 
plaats Rangkasbitoeng van het district Lebak in 
Bantam. In ] 853*werd bij overgeplaatst naar 
Soerabaja, in verband met de uitvoering der 
zoogenoemde buitengewone fortificatiewerken. van 
vesting- en kustbatterijen en de verzorging van den 
Artillerie Constructiewinkel, een pas overgenomen 
particuliere fabriek, die veler- hande voorzieningen 
vereischte. In 1859 nam hij deel aan do eerste 
expeditie naar Boni. In Augustus 1859 tot kapitein 
bevorderd, werd hem in het begin van I860 wegens 
ziekte een tweejarig verlof naar Europa verleend, 
welk verlof tweemaal werd verlengd om hem in staat 
te stollen eenc studio van de grondpeilkunde in 
Europa te maken en zulks naar aanleiding van de 
mislukking van voor de citadel Prins Hendrik tc 
Soerabaja cn elders in Indic on demon) cn 
putboringen. In Maart 1864 in Indiii terugge- keerd, 
werd hem dan ook de uitvoering van ecn artesisehen 
put in de citadel Prins Hendrik to Soerabaja 
opgedragen. Jn April 1865 werd kapitein E. bij het 
Departement der Burgerl. Open- bare werken 
gedetacheerd ten eindo den eersten put uit te voeren 
ter hoofdplaats Grissee, welkc belangrijke 
havenplaats voor drink- cn badwater- behoefte geheel 
van regen en regenwaterkom- men afhankelijk was. 
Spoedig dnarop word hem het lidmaatschap 
opgedragen van een commissio van waterstaats- en 
inijningenicurs voor het onderzoek naar de 
mogelykheid van artcsische irrigatie der van regen 
afhankelijkc rystveldon in de laaglanden op Java. De 
resultaten van dit onderzoek gaven Ermeling 
aanleiding tot het doen van voorstellen voor de 
oprichting van een grondpeilwezen als onderdeel van 
het inijn- wezen. In Mei ] 870 teruggeplaatst bij het 
Leger werd hjj in Januari 1868 bevorderd tot inajoor. 
In Maart 1872 tot luitenant-kolonel bevorderd, werd 
hij als 2de Directeur der Genie by het Departement 
van Oorlog te Batavia geplaatst. By de late Atjihsche 
expeditio was hij wnd. Chef van het Wapen der Genie 
en maakto zich als zoodanig ook bij de 
voorbereidingen van do 2de Atj6hsche expeditie zeer 
verdienstelijk. Ge- makkelijk verplaatsbare houten 
gebouwon van bijzondere constructie, als hospitaal-
barakkon, magazijnen. en staflogies, en cenvoudige 
bam- boezen barakken voor do bezettingstroepon be- 
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nevens ecu duwtram naar den kraton werden door 
hem aanbevolen en aangomaakt. Tot verbetering 
van hot bij ruw weer gevaarlijke debarkement van 
Artillcric en Cavalcrie werd door hem het drijvervlot 
uitgcdacht, vcilig ook bij ruw weder, ruwe 
behandcling on tegen kogelschade. In het jaar 1875 
bevorderd tot kolonel en Chef van het Wapen der 
Genie, werd hij in Juli van dal jaar in conunissie naar 
Atjdh gezonden om alclaar van nabij met de 
bestaande tocstanden kennis tc maken. Ofschoon 
vele van zijne voorstellen, voornl. om financieele 
redenen, schipbreuk leden, kwaincn ten gcvolgo van 
zijne adviezen toch verschillende voorzieningen tot 
stand, o. a. het spoorlijntje Oelee-Lleue—Koeta- 
Radja, terwijl ter vervanging van de oude 
ziekenbarakken der 2de expeditie een groot militair 
hospitaal werd gebouwd. Ook in het binnenland van 
Java zijn, volgens Ermelings plannen, eenige 
nieuwe militaire etablissementen gebouwd, waarbij 
cen ander, geheel nieuw ka- zerne-type word 
toegepast. Kolonel E. verliet den 3en April 1879 het 
Leger. Kort daarna werd hem de rang van generaal-
majoor verleend. In Juli 1879 trad hij in dionst bij de 
Billiton- Maatschappij en werd kort daarop 
vertegen- woordiger van die Maatschappij in N.-I., 
ecne betrekking, welke Ermeling tot April 1902 
heeft vervuld. Onder zijn doeltreffend beheer 
kwamen vele verbeteringen tot stand, terwijl zijn op- 
treden zoowel door het Europeesch als het 
Chineesch personeel zeer gewaardeerd werd. Ten 
gevolge van ziekte werd Ermeling in September 
1902 onder bijzondere dankbetuiging door de 
Billiton Maatschappij uit zijne betrekking ontslagen. 
Ook n》zijn ontslag heeft de oud-gene- raal zich in 
het maatschappelijk leven nog lange jaren zeer 
verdienstclijk weten to maken, o. m. door zijne 
adviezen aan de Regeering met betrekking tot de 
haven van Soerabaja. Hij ovpr- Jeed den 4en Januari 
1921 te Buitcnzorg./ 

MARITIEME KRINGEN. Bij fnd. Stb. .1918 
no. 262 (zooals dit is gewijzigd by Ind. Stb. 1918 no. 
743 on 1919 no. ()18) werden ingesteld mari- Heine 
kriiigen, waaronder worden verstann door den 
Gouvcrncur-Generaal aan te wijzen aan do kuMcn 
van Ned.-Indic grenzende watergebieden, 
waarbinnen cnkelc beperkende bepalingen gelden 
ter verzekering van de gcheimhouding van ver- 
Hchillcndc verdedigingsmaatregelen. In Ind. Stb. 
1918 no. 263 zijn door den Gouvernour-Goneraal 
ecnigo zoodanige maritiemo kringen iiangewezen. 

OPLEIDING VAN ADMINISTRATIEVE 
AMB- TENAREN (INDISCHE BESTUURS-). 
Do vraag, op weJko wijzc de opleiding in vorband 
met do go- wijzigde cischcn van den befttuuisdicnst 
hot best ware to regelen, kwam in 1918 opnieuw aan 
do orde door de indiening van een vcrzoekschrift, 
onderteekend door een aantal gewezen Indischo 
hoofdambtenaren, waarin werd aangedrongen op do 
inatelling van ecn nieuw doctoraat, in do vorcenigdo 
facultciton der rechtsgelcerdheid on dor letteron en 
wijsbegeerte, tot do studio waar- voor ook zouden 
inoeton worden tocgelaten be- zitters van het 
cinddiploma der vijfjarigo hoogoro burgerschool. 
Naar aanleiding van dat request w6rd bij 
gemeonschappelijko bcschikking van den Minister 
van Onderwijs, Kunaten en Weton- schappen en den 
fungeerenden Minister van Koloniiin van 18 
September 1919 eeno commiasio ingesteld voor de 
horvorming van do opleiding 

van Indischc bcstmirsambtenaren, bestaande uit do 
Hccren Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje, Prof. Mr. G. 
An(lr6 de la Porte, Mr. G. J. A. van Berckel, (； F. 
dcTBruyn Kops, C. J. Hassel- man, F. A. Liefrinck, 
Dr. E. Moresco, _F. P. Sollcwijn Gelpke cn Pref. 
Mr. C. van Vollenho- yen. In haar onder 
dagtcekeniiigVan 9'3Iaart 1920 uitgebracht verslag 
voldecd zij in de eerstc plaats aan de haar verstrekte 
opdracht om een studic- en exainenprogramma tc 
ontwerpen voor een wetenschappelijke opleiding 
aan een of mecr der universitciten, welke 
rechtstreeks zou moeten openstaan voor hen, dio in 
het bezit zijn van ecn getnigschrift van met goed 
gevolg afgelegd eindexamen der gymnasia of der 
hoogere bur- gerscholen met vijfjarigen cursus (of 
van een daarmede wettelijk gelijkstaand examcn) en 
waarbij de benoembaarhoid ontleend wordt aan ccn 
afgelegd (doctoraal of staats-) examen. 

Inmiddels was bij artikel XXXIII der wet van 11 
Maart 1920 (Ned. Stb. No. 105) aan artikel 133 der 
Hooger-Onderwijswet een tweede lid toegevoegd, 
luidende： „Tot het afleggen der examens in de 
vereenigde faculteiten der rechts- geleerdheid en der 
letteren en wijsbegeerte bc- treffendc de studio van 
den Oost-Indischen Ar- chipel worden toegelaten 
zij, die in het bezit zijn van e6n der getuigschriften, 
vermeld in de ar- tikelen 11 en 12 1) of van een 
getuigschrift van met goed gevolg afgelegd 
eindexamen van de hoogere burgerscholen met 
vijfjarigen cursus." 

In de toelichting (gedr. stukken Tweede Ka- mer 
1919—1920 — 57, No. 10) verwees de Minister van 
Onderwjjs, Kunsten en Wctenschap- pen naar de 
instelling van bovenvcrmelde Com- missie, onder 
aantcekcning dat bij de regeling der hicrbedoelde 
opleiding zou worden uitge- gaan van de gedachtc, 
dat cr een harmonische vereeniging moct zijn van 
taal- on volkenkunde en van 
staatswctenschappclijke studien; eenc 
wetenschappeJijke voorbcrciding zou worden 
ontworpen, waarbij zoowel het onderwijs, als de 
examenregeling uni versitair zouden zijn en wol in 
dier voogc, dat deze nict aan eene faculteit zouden 
worden verbonden, maar do faculteit der 
rechtsgelcerdheid gelijkclijk met die der letteren en 
wijsbegeerte in de opleiding zouden worden 
betrokken. 

In annshiiting aan deze toezegging zijn bij het 
nieuwe Acadcinisch Statuut (Koninklijk be- sluit 
van 15 Juni 1921, Ned. Stb. No. SOO) in artikel 4, 
Rubriek VI, bepalingen vastgostcld no pons do 
examens in de vereenigde faculteiten der 
rechtsgeleerdheid cn der letteren en wijsbc- georte. 
Daarbij is ondorscheidcn tusschen twee 
studierichtingen: - 4 

A. Studio van het Nedcrlandsch-Indisch 
reoht on ■> 

B. Indologische Studio. 
Aan het doctoraal oxamen in het Ncder- landsch-

Inclisch rechta) ontloent de candidaat 
i) d.w.z. eindexamen gymnasium of z.g.n. 

Staatsexainen. 
*) Dit omvat als verplichte vakken: 
1. hct adatrocht van Nederlandsch-Indie. 
2. het Ncderlandsch-Indisch burgerlijk recht, 

handelsrecht on strafrecht, met hoofd- zaken van 
hot Nederlandsch-Inclisch burger- lyk 
proccsrecht en strafprocesrecht. 

3. do Javaanscho taal. 
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de hoedanighcid van meestcr in de rechten; dit 
examen gecft uitsluitend toegang, tot promotie in do 
rechtsgelecrdheid. Bij de Indologische Studie is het 
candidaatsexamen, ter keuze van den Candida at, 
hetzij taalkundig, hetzij staat- huishoudkundig. 
Voor hen, die het taalkundig candidaatsexamen 
hebben afgelegd, is het docto- raal een 
staathuislioudkundig examen, en voor hen, die het 
staathuishoudkundig candidaats- examcn aflegden, 
is het doctoraal een taalkundig examen. Elk der 
bcidc doctorale examens geeft toegang tot de 
promotie, hetzij in de rechtsge- leerdheid, hetzij in 
de letteren en wijsbegeerte, ter keuze van den 
candidaat. 

De nieuwe regeling op de bestuursopleiding 
(Koninlijk besluit van 17 Juli 1922 No. 35, Ned. Stb. 
No. 453) bepaalt nu, op den grondslag van het 
evenvermeld nieuw acadeiuisch statuut, dat tot de 
hoogere betrekkingen bij het Binnen- landsch 
Bestuur allcen benoembaar zijn zij, die geslaagd 
zijn in een der doctorale exainens in het 
Nederlandsch-Indisch recht of in de Indologische 
studierichting. Aanspraak op benoe- ming hebben 
alleen de in zoodanig examen ge- slaagde 
candzdaai-ambtenaren, waarvan, over- eenkomstig 
de te voren geldende regeling, het aantal jaarlijks 
wordt vastgesteld en waarvan de aanwijzing zoowel 
in Nederland a〕s in Indie wordt voorbereid door 
een commissie. In verband met de omstandigheid, 
dat th a ns universi- taire examens moeten worden 
afgelegd, welke worden beheerscht door het 
hierboven verm el de artikel 133 der Hooger-
Onderwijswet, komen voor aanwijzing als 
candidaat-Indische ambte- naren slechts zij in 
aanmerking, die voldaan hebben aan een der 
examens ter verkrijging van een getuigschrift van 
bekwaamheid tot de studie aan eene universiteit of 
aan het eindexainen van hoogere burgerscholen met 
vyfjarigen cursus in Nederland of Indie (en het 
daarmede bij de wet van 11 Januari 1919, Ned. Stb. 
No. 19 ge- Jijkgestelde eindexamen van afd. B der 
alge- meene middelbare school in Nederlandsch- 
Indie). De candidaat-ambtenaren genieten als 
tegemoetkoming in de studiekosten een jaar- 
lijksche toelage, tot een door den Minister van 
Kolonien te bepalcn bedrag, zoomede c.q. geheele 
of gedeeltelijke vrijstelling van college- gel den. 

In het hierboven vermelde verslag van de com-
missie voor de hervorming van de opleiding der 
bestuursambtenaren werd mede de vraag in bc- 
schouwing genomen of het wcnschelijk en mo- 
gelijk is, met opheffing van de Nederlandsch- 
Indische Bestuursacademie te's Gravenhage, de 
hoogere vorining van bestuursambtenaren, die de 
examens voor den Indischen administratic- ven 
dienst hehben afgelegd of daarvan vrijstel- Kng 
hebben bekomen, zoover noodig gewijzigd, over te 
brengen naar de universiteit. 

Als uitvloeisel van de terzake door die commis- 
fiie gedane voorstellen werd de Hooger-onderwys- 
wet by artikel XXVIII van de wet van 11 Juii 1921 
(Ned. Stb. No. 782) aangevuld met een 
overgangsbepaling, welke het mogelijk maakte, dat 
bg aitikel 41 van meervermeld nieuw Aca- demisch 
statuut de noodige voorschriften werden vastgesteld 
om hen, die voor 1 Januari 1924 het 
grootambtenaarsexamen of het eindexamen voor 
den Indischen administratieven dienst hebben 
afgelegd en daarna in Indie actief hebben ge- 

diend, in de gelegenhoid te stcllen de nieuwe 
universitaire examcns, onder genot van facili- 
tciten, af te leggen. In aansluiting aan die rege- ling 
cn in ovcrecnstemining in lioofdzaak met het 
voorstel van voornielde commissie zal worden 
overgegaan tot opheffing van de Nederland- sch-
lndische Bestuursacademie, nadat de daar- voor in 
1921 aangewezen ambtenaren hun studicn hebben 
voleindigd/ 

VEETEELT. l5c bevolking van den Oost- 
Indischen Archipel vindt grootendecls haar bestaan 
in landbouw en vecteelt. Doze beide bedrijven zijii 
onafscheidelijk aan clkandcr verbonden. Door den 
veestapel wordt in hoofd- zaak de trekkracht 
geleverd voor het be we r ken van den grond, 
waaruit volgt, dat hij ten opzichte van het 
landbouwbedrijf een belangrijke plaats inneemt. 
Langen tijd geleden, toen Java nog minder dicht 
bevolkt was, had de veestapel aan niets gebrek. 
Slechts een klein gedeelte van de voor rijstbouw 
geschikte gronden word in cul- tuur gebracht, 
terwijl de rest bestemd was tot veeweide. Over de 
kwestie van de voeding van den veestapel behoefde 
men zich toen ter tijd niet te bekommeren. Het 
landbouwbedrijf ver- keerde nog in het stadium van 
roofbouw en over den veestapel werd ten dienste 
van het landbouwbedrijf alleen beschikt als men 
hem noodig had. De rest van den tijd liepen de 
dieren vrij rond en werden's avonds onder dak 
gebracht in hoogst primitief ingerichte veekralen. 

In verschillende streken van de Buitenbezit- 
tingen stalt de bevolking haar vee ‘8 nachts onder 
de huizen, die min of meer hoog boven den grond 
worden opgetrokken en op zware houten stijlen. 
rusten. Daar waar veel tygers voorkomen verbi ij 
ven de dieren 's nachts in goed afgeslotcn stallen. 

Gaandeweg is de bevolking op Java toegenomen 
en in de laatste tientallen jaren zo6 sterk, dat thans 
in de meeste gewesten geen geschikte weigronden 
voor den veestapel meer beschikbaar zijn. De 
cultures, met name 侦st, suikcr, thee, koffie, tabak 
en rubberondernemingen hebben gcleidelijk een 
grooto oppervlaktc gronds in be- slag genomen, 
waar vroeger het vee kow grazon. Met die inkrim 
ping van de oppervlaktc weigrond had noodzakelijk 
gepaard moeten gaan cen andere wijze van 
vcehouding. Aan het vraagstuk der veevoeding 
werd niet de noodige aandacht ge- schonken. In 
verband met de wijziging(lcr ccono- mische 
toestanden had de veehouding in andere banen 
geleid behooren te worden. Vcrpleging van den 
veestapel in hoofdzaak op stal had toen ingevoerd 
moeten zijn. 

De teelt van buffels en runderen is in. Indie als 
regel een bijbedrijf, een nevenbedrijf, dat echter 
onmisbaar ia voor de uitoefening van het land-
bouwbedrijf. Over het algemeen bezit de bevolking 
een uiterst gebrekkige kennis van vecteelt. De 
natuur heeft steeds' voor aJles gezorgd en moet dit 
veelal nog doen. Van teeltkeus en uitsluiten der 
minderwaardige stieren van do voortteling moet de 
groote beteekenis haar nog worden bijgebracht. 

Over het algemeen komt groot veebezit op Java 
niet voor； wel zijn er in de afdeeling Tji- latjap, in 
de Zuid-Preanger en in Bantam Inlanders, die 40 tot 
100 buffels bezitten, doch voor alle reeds in cultuur 
gebrachte streken mag aan- genomen worden, dat 
het bezit per hoofd varieert 
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van 1—8 buffels of runderen. MeestaJ wordcn door 
den gezin niet nicer dan twco tot vier stuks dezer 
dicren verplcegd. de ovcrigc bcstecdt men uit, 
woi'den z.g, „getitipt,', waarondcr vcrstaan wordt 
het tijdelijk in vcrzorging gcven van het vee tcgen 
cen kleine vcrgoecling. Zoo gebcurt het dat 
geregeld, na afloop dor grondbewerking, door de 
bcvolking in de vlakte haar vee getitipt wordt in de 
bergstreken, Daar bestaat groote bchoefte aan mest 
en zijn de bewoners van die streken meestal ook 
genegen het vee zonder eenige vergoeding tijdelijk 
te verplegcn. 

Ten einde in do bchoefte aan trekvee te kun- nen 
voorzien zyn er al veel cultuuronderneniin- gen, die 
eon eigen veestapel bezitten. In Deli heeft elke 
onderneniing Jiaar veestapel uitslui- tend bestaande 
uit Bcngaalsch vee, dat uit Britsch-Indie we rd 
geimporteerd. Nadat in 1905 de veeartsenijkundige 
dienst van het Departement van Binnenlandsch 
Bestuur was overgc- gaan naar het Departement van 
Landbouw, werden. maatregelen voorbereid, die 
konden leiden tot verbetering van den 
rundveestapel der be- volking. Afdoende was reeds 
gcbleken, dat mid- dels reinteelt op Java het 
beoogde doel niet meer bereikt kon worden, zoodat 
overgegaan moest worden tot kruising met een 
geimporteerd ras. De keuze viel op den Zebu, 
waarvan reeds ver- schillende rassen door 
particuliercn waren inge- voerd ten behoeve van de 
melkproductie. In 1907 had de eerste invoer plaats 
door de Regeering van een 300 stuks Mysore-
stieren, waarvan het grootste gedeelte verstrekt 
werd aan de bovol- king der afdeelingen Salatiga, 
Magelang, Keboe- men, Poerbolinggo, 
Bandjarncgara en do ondcr- afdeeling Pajo 
Koemboeh der afdeeling 50 Kota (Padangsche 
Bovenlanden). Hiermede ging ge- paard het door 
middel van castratie uitsluiten van do voorttcling 
der minderwaardige manne- ]ijhc dieren. De 
resultaten met de Mysore-stieren zijn over het 
algemeen tegengevallen, hetgeen was too to 
schrijven aan het feit, dat het meeren- deel dezer 
dieren niet vokloendc massa bezat en het in de 
eersto plaats noodig was in de kruisings- producten 
met het Javaanschc rund nicer massa aan te 
brengen. De verdere invoer werd gestaakt en er 
werd overgegaan tot het importeeren van de 
grootcre rassen, nl. Ongolc, Hissar en Gujrat. De 
resultaten hiermede verkregen zijn van dien aard, 
dat op den thans ingeslagcn weg behoort to worden 
voortgegaan. Scdert 1910 zijn telkons CommiHsies 
van aankoop naar Britsch-Indie ge- weest on tot 
heden werden ruim 2000 atieron en ongevcer 1200 
koeien aangekocht met de bedoc- liug deze in 
verschillendo gcwesten aan d& vce- bezitters op 
gemakkelijko afbetalingsvoorwaar- den (in don 
vorm van rentelooa voorschot) to ver- strekken. De 
voornuamsto fokcentra op Java, waar met succes de 
kruising met Zebus is toegepast, zijn do afdeolingen 
MagGlang, Kebocmcn, Bandjar- nGgara, 
Poerwokerto, Salatiga, Kendal, Ponorogo, 
RGmbang, Toe ban, Djonibang en Blitar. De halfbl 
oed Bengaalschc stieren zijn gebleken voor trek- 
dienston vcel beter te zijn daa het Javaanscho rund. 
Daarbij komt nog dat de melkproductie ook niet 
onbelangrijk is, zoodat do vrouwolyko 
attainmelingen der Zebustioren veel aangekocht 
worden voor kleine melkbedrijvcn. Op verschil- 
lende plaatson zyh na verloop van tijd fokstations 
opgericht, voornamelijk om jongo volbloed Zebu-
stioren tot een zekeren leeftijd (ongoveer 2% 

jaar) op tc fokken en in goede conditie tegen 
billijken prijs aan de bcvolking, te verstrekken. Hoc 
good de bcclocling ook geweest moge zijn, die heeft 
voorgezeten bij de oprichting dezer fokstations, de 
resultaten waren allesbehalve be- vredigend. Al 
dadelijk blcken het dure inrich- tingen; het 
aanplantcn van gras, de verzorging der 
aanplantingen, de verpleging der dieren, het 
verstrekken van extra voer in droge tijden kosttc 
veel gckl, zoodat de opgefokte jonge stieren uit den 
aard dor zaak met veel verlies van de hand gezet 
mocsten worden. Ze kwamcn veel duurder te staan 
dan de uit Britsch-Indie geimporteerde. Fokstations 
zijn opgericht in de afdeeling Bata ng. sedert overgo 
bracht naar Boemiajoe, resi- dentie Pekalongan, in 
de Padangsche Bovenlanden te Padang Mangatas, in 
de afdeeling Padang Sidempoean te Si Hitang, in de 
afdeeling Benkoelen te Doerian Demang en op 
Sumatra's Oostkust te. Tandjong Moelia. Te weinig 
is bij dezen maatregel rekening gehouden met de 
mentaliteit en de draagkracht van den Inlander. Het 
bleek al spoedig, dat de op deze stations opgefokte 
stieren, in de desa's verstrekt zijnde, in 
voedingstoestand achteruitgingen en weinig pro- 
ductief dekten. Waar er destijds van bevoegde zijde 
op gewezen was, dat in enkele streken de be- 
volking reeds bezig was met succes jonge stieren op 
te fokken tot den tweejarigen leeftijd, was het veel 
rationeeler geweest doze opfokmethode, waaraan 
nog wel het een en andcr mankeerde, in bcterc banen 
te leiden. Dan was alt hans bereikt, dat na verloop 
van tijd een voldoend aantal stieren had opgekocht 
kunnen worden, dat opgegroeid is onder 
omstandigheden en voor- waarden, zooals ze in de 
desa. in het algemeen worden aangetroffen. In de 
afdeelingen Kendal, Keboemen, Koetoardjo, Rem 
bang en Toeban zijn meerdere desa's aan te wijzen, 
waar de vcebezittors van het opfokken van jonge 
stieren een bedrijf maken. In het algemeen slaat de 
Zebu het beat aan in droge, warmc streken, doeh hij 
heeft een groot aanpassingsvermogen ook voor 
cenigszins koudere en vochtige kli- maten, zooals 
bijv. in de afdeeling Wpnospbo gebloken is. 

Ten einde voor de toekomst niet geheel afhan- 
kelijk to zijn van Britsch-Indie, wat betreft den 
import van Ongole-vco, is do Regeering er toe 
overgegaan scdert 1913 op het eilaud Soemba een 
aantal stieren en koeien van dit ras te verstrekken 
aan de radja's op dit eiland. Voornamelijk op 
Midden- en Oost-Soemba werden aan de radja's een 
koppcl koeien van 15 tot 20 stuks verstrekt met 66n 
stier, op voorwaardo dat ze evon veel jonge stioren 
van 2% jaar aan het Gouvernement teruggaven als 
do kudde aan dicrcn stork was. In 1917 is na afloop 
dezer overcenkomst een betere regeling gotroffen, 
nl. deze: dat do ver- zorgers van do koppels 
verplicht werden om alle kalvoren, zoowcl 
inannelijke als vrouwelijke, op 6enjarigcn leeftijd te 
verkoopen aan do Regeering tegen een prija van / 
50. Op deze wijze had men beter de solectio in de 
hand bij hot formeeren van niouwo koppels en werd 
voorkomen dat in- cestteelt word toegepast. Op het 
eiland Soemba, waar thans reeds meer dan 3000 
volbloedkoeien, zijn en het benoodigd aantal 
volbloedstieren gaat dezo fokkerij uitstekond; de 
kosten zijn zeer goring, terwijl zij voor de bevolking 
veel voordeel afworpt. Jaarlijks worden thans reeds 
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_i_ 200 Ongole-stieren uitgevocrd naar Java, om da
，ar als dckstier tc worden gebezigd. 

Zoo zjjn er nog wel niecr streken op de klcinc 
Soenda-cilanden. die zich gocd Icencn voor het 
extcnsieve veetceltbcdryf. De fokstations zijn allo 
opgericht in reeds jaren lang gecultivcerde streken, 
waar het fokken van vee met reel meer kosten en 
moeite gepaard gaat. De destijds op het eiland 
Socniba ingevoerde Madoereeschc en Australische 
runderen zijn sedert 1918 o verge- bracht naar 
Timor, waar gunstige voorwaarden bestaan tot het 
fokken van slachtvee. 

In de Lampongsche districten to Gedong Tataan, 
waar reeds jaren kolonisatieproeven ge- riomen 
worden met Javanen uit. Kedoe, werden Javaansche 
koeien geimporteerd en Gujrat- stieren, waaruit 
uitstekende gebruiksdieren zijn gefokt, zoodat daar 
thans reeds een veestapel aanwezig is van 20 
stieren, 700 koeien, 175 ossen, 825 koekalveren en 
230 stierkalveren. Op het eiland Madocra wordt 
sedert 19)0 jaarlijks 士 / 100.000 toegestaan voor 
verbetering van den veestapeL In hoofdzaak 
worden deze fondsen besteed aan het primeeren van 
goedgekeurde dekstieren, het houden van 
tentoonstellingen en kerappans 
(stierenwedstrijden). Het is evenwel nog niet gelukt 
de castratie van minderwaardige stieren daar 
algemeen toegepast te krijgcn, het- geen 
voornanielijk moet worden toegeschreven aan het 
feit, dat de veebezitters en de veehande- laren van 
deze kunstbewerking financieele na- deelen 
ondervinden. Door dit niet te willen erkennen. is er 
een algemeen lijdelijk verzet bij de bevolking 
ontstaan en kunnen de resultaten onmogelijk 
evenredig zijn aan degrootcuitgaven, die aan de 
veeverbetcring worden ten koste gelegd. Waar cr 
jaarlijks 60.000 slachtrunderen worden uitgevoerd, 
laat het zich hooren dat het veeteeltbedrijf op dit 
eiland, waar uitsluitend reinteelt wordt toegepast, 
van groot bclang is voor de bevolking. 

Een groot verschil met Madoera vormt het eiland 
Bali, waar de castratie van stieren van ouds door de 
bevolking zelf werd toegepast. De gewoonte 
bestond echter om deze kunstbewerking niet toe te 
passen voor den 4 jarigen leeftijd, opdat de os 
zooveel mogelijk het mannelijk type zou behouden. 
Eigenaardig is zeker dat de zwart- bruine kleur van 
den stier na castratie verandert in de roodbruine van 
de koe, welk verschynsel moet worden 
toegeschreven aan het uitschakelen van den invloed 
van bepaalde stoflen, die bij den stier in de testikels 
worden afgescheiden en in het bloed circuleeren en 
dus bij den os ontbreken. De maatregelen tot 
verbetering bestaan op dit eiland uitsluitend in 
selectie van de stieren, castratie der minderwaardige 
en het houden van tentoonstellingen. Het aantal 
uitgevoerde slacht- ossen bedraagt jaarlijks 
ongeveer 25.000 stuks. Van groot belang is het 
derhalve, dat de veestapel zoowel kwantitatief als 
kwalitatief wordt verbe- terd. In de hoogere 
bergstreken wordt getracht met behulp van 
Australische en Hollandsche stieren een 
gebruiksrund te fokken met meer massa en grooter 
slachtwaarde. Zoo werden destijds in deT6nggfir20 
Herefordstieren geimporteerd en 10 stuks in de 
afdeeling Salatiga. Do laatstc jaren zijn deze stieren, 
die geleidelijk moesten vervangen worden, 
verwisseld met jonge stieren der boerderij 
„Qeneraal de Wetn te Tjisaroea, dus van Hollandsch 
ras. Ongetwijfeld wordt op deze 

wijze ecn zeker percentage, al is dit gewoonlijk niet 
nicer dan 15 %. goede gebruiksdieren ge- fokt, doch 
het nicerendec! hiervan wordt ver- kocht aan 
eigenaars van niclkcrijen, die er flinkc prijzcn voor 
betalcn. Vooral nu er groote vraag naar mclkvcc 
bestaat in Indie, worden vele dor beste vrouwelijkc 
dicrcn aan de fokkerij onttrok- ken. Intusschen 
worden ook in de afdeeling Malang ecn aantal 
Hollandsche stieren verstrekt; van Zebus is de 
bevolking in de Oostelijkc gc- westen van Java 
bepaald afkeerig, vooral in Besoeki. Door 
Europeanen cn Chineezen worden veelal de 
bestaande mclkerijcn in Fudie ge- exploiteerd. In de 
meeste dezer bedrijven worden ecn aantal 
kruisingsproducten, soms ras- looze dieren, 
aangetroffen. Evenwel zijn er ook enkeJe, die over 
een zeer goed veebeslag beschik- ken, zooals te 
Tjisaroea en te Lem bang bij de Gebr. Ursone. 

Aan verbetering van den buffelstapel wordt in de 
meeste gewesten nog niet veel gedaan, terwijl toch 
dit dier van bijzonder groot belang is voor de 
grondbewerking. In de residentie Semarang wordt al 
jaren selectie gehouden van de stieren en de 
minderwaardige uitgesloten van de voortteling 
raiddels castratie. Voor enkele streken is de buf- 
felteelt van bijzonder groot belang. Zoo bezit 
Soenibawa een grooten buffelstapel en voert 
jaarlijks ongeveer 3000 stuks uit, voornamelijk naar 
Java. 

Uit het mindere-welvaartsonderzock is reeds 
gebleken dat het vleeschverbruik per hoofd bij de 
Inlandsche bevolking was toegenomen. De laatste 
jaren wordt er volgens de statistieken op- vallend 
meer vee geslacht. Op verscheidene resi- dentie-
enafdeclingshoofdplaatsen bestaan slacht- huizen, 
terwijl er ook al verscheidene zijn op 
districtshoofdplaatsen, opgericht door de Gewes- 
telijke Raden. De meeste particulicre slachtplaat- 
sen laten uit ecn hygienisch oogpunt zeer veel tc 
wenschen over, evcnals de verkoopplaatsen van 
vleesch en visch op vele plaatsen. Er zijn thans 8 
Gemcente-veeartsen belast met de kcuring van vee 
en vleesch, op de overige plaatsen geschiedt dit 
meestal door daartoe opgeleidc Tnlandscho 
keurmeesters, bij gebrek aan deskundig perso- ncel. 
Soms geschiedt de kcuring van levend veo ook wcl 
door Inlandsche schrijvers, oppassers, Officiercn 
van Gezondheid, Jnlandsclie nrten, dio hiervoor 
eveninin de bevoegdheid bezitten. Schietniaskcrs 
worden zeldcn gebruikt, het slachten geschiedt 
meestal door doorsnijden van den hals op de 
Mohammedaansche manier, terwijl op de 
Karohoogvlakte cn in de Bataklandcn de dieren ook 
nog wel door cen lanssteek in de hartstreek 
afgemaakt worden. 

Veestapel. Voor cone bevolking, dio grooton- 
dcols in landbouw haar bestaan vindt, is uit den aard 
der z&ak do veestapel van veol bclang. Zoowel op 
Java als op do Buitonbezittingon wordt do 
trokkracht voor hot landbouwbedryf gelevord door 
don hoornvecstapol. Buffels on runderon ne- mon 
dan ook do oorste plaats in, daarna paarden, 
kleinvco en pluimveo. 

Do buffel (MAL. kCrbau, JAV. kebo) is eon bij 
uitstek nirttig huisdior voor do bevolking. Forsch en 
zwaar van lichaamBbouw kan dit dier enormo 
kracht ontwikkelon, hetgeen ook noodig is voor oen 
bohoorlijk diop bowerken van don grond. Hij voodt 
zich gemakkolijk, kost weinig aan onder- houd en 
vormt dus eon. zeer waardovol bezit voo r 
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den Inlandschen landbouwer. In gcwoonton en 
gobruikon is door don Javaan zoowol als don Ma- 
Icier aan den buffel eon voornamo plants tooge- 
kend. Zoo warden in somniige strekon witto buf- 
fcls nog als heilig beschouwd on was het tot voor 
kort vorboden ze to slachten. Buffels mot stork 
ontwikkelde horens wordon op het eiland Socmba 
roods tijdona het levcn van cen radja aangewezen 
om na (liens overlijden goslacht to wordon cn als 
doodenmaal te dicnon. Ter be z wo ring van ziek- 
ten, zooals cholera en pest, worden in de Vorsten- 
landen nog wel witte buffols, mooi opgotuigd en 
gevolgd door cen grooten stoet Inlanders, rond- 
geleid onder het branden van wicrook. Niet ten 
onrechte is daarom wel eons gezogd, dat de buffol 
een trouwe bondgenoot is in het leven van den 
Inlander. De zorg voor doze loggo viervooters is 
opgedragen aan Inlandsche knapen, z.g. „botjah 
angon", die als het ware van jongs af met hen op- 
groeien. Uit bepaalde teckons meent do bevol- king 
de gcaardhoid en deugdzaamhoid van de buffels te 
kunnon afleiden. Tot die tcokons bell ooren vooral 
verschillende haar^vervels en witte kringen of 
streepon onder don hals, terwijl aan stand, richting, 
lengto van de horens en den staart do eigenaars 
hunne dieron weten te herkennen. Do algomeen 
voorkomende kleuren van buffels zijn blauw en 
grijs, doch er zijn donkorblauwe, z.g. kebo 
binoewang en lichtgrijze, z.g. kebo mi- loekoet. 
Onder de eerstgenoemde wordon de grootste en 
beste oxemplaren aangetroffen. Witto buffels zijn 
zeldzamer； wel komen er bontge- kleurde voor, nl. 
blauwgrijze met witte vlokken aan kop, romp en 
onclerbeenen. Voor het transport op verharde 
wegen is de buffel minder go- schikt dan het rund, 
zijn klauwcn zijii niet zoo stovig van bouw, zoodat 
or geinakkolijk zool- kneuzingen ontstaan. 
Bovendien bcachikt hij ook niot over zooveel 
uithoudingsvermogon. Voor do natte bowerking 
dor rijstvolden is hij ovenwcl hot aangowezen dier. 

do Preangor- Regon tschappcn (afdeelingen 
Tasikmalaja en Tjiandjoor), Banjoomas (afd. 
Tjilatjap), Pckalongan (afd. Batang en Bribes), 
Palembang en do onderafdeeling Ophir op Su-
matra's Westkust komen de besto buffels voor, wat 
groottc cn lichaanisbouw betroft. Vooral in 
Palembang zijn buffels mot eon hoogte van 1.25 —
1.40 M. cn borstomvang vnn 2—2.20 M. geon 
zoldzaam heid. 

Hot rund (MAL. ICmboo, JAV. sapi) is nog het 
eenigo van do grooto huisdioron, dat in het wild 
wordt aangetroffen, nl. de banteng of Bos Soon- 
daicus M. et 8., voorkomende in do Zuidelijkc ge- 
(Icolten dcr residenties Bantam, l^oangor- Ro- 
gentschappen, Banjoomas, Kediri, Pasoorooan en 
Besooki. In do uitgestrckto ocrbosschon vindt mon 
don bantdng in kuddeii van 4 tot 5 koeion mot 6cn 
sticr. Op do overigo oilanden van don ar- chipel 
wordt do banting niot moor aangetroffen. Wol kon)t 
op Borneo con vorwilderd rund voor, dat zoer op 
don banteng golijkt cn waarschijnlijk holzolfdo 
vcrwildcrde Bulinecsclio rund is, dat op Jiot eiland 
Mojo ten Noorden vanSoombawa voor- komt. Do 
bantengatior is donkorbruin, dikwijls op zwart af, 
de koo steods licht of roodbruin. Do zeor typische 
kcnniorkon zijn do witto achter- vlakto dor dijon on 
ondorboonon, daarbij do langgerokte schoft. Do 
stior is opvallond groot cn stork ontwikkeld in 
vorgolyking van do koo. 

Op hot eiland Colo bos leoft in het wild hot z.g. 
dworgrund of Anoa (zic ANOEANG), ongevoer 
80—90 cM. hoog. Er bestaan twee varietciton van, 
nl. do Anna dcprcssicornis en Quarlcsi. Do 
voornaamsto vcrschillen tusschen beide zijn zo- kcr 
wol, clat do ccrstc ocn staart bezit als een rund, de 
txveedo als cen hert. 

Do tammo rundoron in den Indischen archipci 
behooren tot tweo verschillendo rassen: 

le.- Hot Javaanschc ras. 
2e. Hot Balineescho ras. 
Van het eerstgonoe mde worden dric verschil- 

lendo typen aangotroffen, die hun ontstaan te 
danken hebben aan den invloed. van uitwendigo 
ontwikkolingsfactoren, n.l.: 

a. Hot Javaansche rund. 
b. Hot Madoereoscho rund. 
c. Hot Siiniatraanschc rund. 
Het phaenotypo heeft zich dus eenigszins ge- 

wijzigd na verloop van tijd, genotypisch zyn het 
feitelijk vertegenwoordigors van een en hetzelfde 
ras. 

Het Javaansche of inheeinsche rund nu is ont- 
staan uit eon kruising van den Zebu, ecuwen gelo- 
den door Maleisch-Polyncsische volksstaminen. in 
Indie gobracht, met don banteng, dio het aanzijn gaf 
aan een constanten tusschenvorm. Vergcle- ken met 
do Europeesche rassen en den Zebu is het klein van 
gestalte.Terwijl de sticrcn een. hoogte bezitten van 
1.20—1.25 M., bedraagt deze maat voor de kooien 
1.10—1.15 M. In do af- dceling Wonosobo der 
rosidentie Kedoe en op het eiland Madoora wordon 
nog wel eens stie- ren van 1.35 M. aangetroffen. De 
lichaams- longtc is naar verhouding belangrijk 
minder dan bij ons Hollandsch voc; do sticr heeft in 
den rcgel korte, naar buiten staando horons, doch. 
er komon voel afwijkingon voor in richting on 
lengte. De hals is kort, maar zwaar, do nek breed en 
ge- spierd. Steeds is do voorhand overwegend stork 
ontwikkokl vorgoleken met de achterhand, een 
kenmork bij natuurrassen. De koe is aanmerkelijk 
kleiner dan do stier, de horens VT日 licht en naar 
boven on buitenwaarts gericht. De schoft is vaak 
langgorckt, hetgeon wijst op afstamming van den 
banteng, ovenals do eenigszins lichtgeklcurde 
onderboonon, buik on achtorvlakte van de dijen. 

Hot Madoorecscho rund verschilt in werkelijk- 
heid niot van hot Javaansche. Ongotwijfeld is op 
Madoera hot goodo typo bo tor bohouden geble- 
von, omdut or op dit eiland geen vreomd blood 
word ingovoord; daarbij staat <lo Madooroes 
bokond als eon uitstokond verzorger van zijn voe. 

Hot Sumatraanscho rund. Do besto oxomplaron 
hiervan wordon uangotroffon in do Padaugsche 
Bovonlandon, Padang La was (Tapanoeli) on 
Langsar (Atjeh). Van eon afzonderlijkras is oven- 
wol geon spruko, in bouw komt hot vrijwel ovor- 
een met het Javaansche; hot staat alleon wat ln- gor 
op zijn beonon on is wat nicer godrongon van 
lichaainsbouw. 

Het Balinooscho rund is foiteljjk do tot huisdior 
gowordon bantdng on heeft do typischo kemuer- 
kon van zijn stainvaders bohoudon, n.l. do witte 
uchtervlakton dor dyon on ondorbeenon, do lang- 
gerokto schoft, witto zoom oin do bovonlip, do 
niuostal donkoro klour van don stier on do licht- 
bruino of roodbruino kleur dor koe. Hot hooft al- 
loon betookonis als trok- on vlcoschrund; voor do 
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melkproductie konit het, eveninin als andere na- 
tuurrassen. in aaninerking. 

Ook hot Javaansche rund heeft voor do niolk- 
productie geen betcekenis, hoogstcns bedraagt do 
melkgift 2 tot 2i Liter per dag, nauwolijks genoeg 
om het kalf tc zoogen. 

Oorsi)ronkelijk kwam het Balineescho rund al- 
leen op het eiland Bali voor, thans wordt het in vrij 
grooten gctalo ook aangetroffon op het ciland 
Lombok en is het zclfs ovorgebracht naar Borneo, 
Celebes, Soo in ba wa, Soemba, Timor en Nieuw-
Guinea. 

Evonals de bantdng heeft de Balinccsche stior 
een breeden korten kop, met eenigszins concave 
profiellijn on zware horenkam. 

Om buffels en rundcrengoniakkclijk in be cl wa 
ng to houden worden ze op 士 2* jarigen leoftijd 
voorzion van ecn neustouw. Met eon puntigo bam-
boo wordt een opening gemaakt in het nousmid- 
denschot, waardoor ecn touw loopt, waarvan do 
uitoinden op den nok worden vastgoknoopt. De 
lastigste dieren worden met bohulp van dit dwang- 
middel handzaam gomaakt; het voldoot beter dan 
een neusring. 

Overzicht van den p a a r d e n- c n 
. o p ultimo 1919. 

eestapel o p Java e n M a d o e r a 

Gewesten 

Getalstcrkte van den paarden- en 
hoornveestapel Klein vee. 

Paarden Runderen Buffels Totaal 
hoornvee Varkens Geiten Schapen 

Bantam ............................  6570 697 ]39538 140235 955 39047 26658 
Batavia ............................  25898 26065 281054 307119 30255 175625 50123. 
Preanger-Regentschappen 45019 19771 227.6(13 247434 2350 278784 1309006 
Cheribon .........................  8502 1564 1322]4 133778 4035 1022J5 80146 
Pekalongan ......................  15332 24605 182934 207539 1662 111880 32585 
Semarang ......................... 18745 109137 2JL2333 321470 5702 86105 17783 
Rem bang ........................  6738 226207 141379 .36758.6 1380 34114 9884 
Soera baia ........................  10557 2419G9 901G2 332131 17993 73110 15575 
Pasoeroean .......................  29741 £23」05 8905 832010 2964 79493 44906 
Besoeki ............................  3(885 3598,7.1 21940 381811 geen opgaven. 
Banjoemas .......................  6954 82466 82204 164G70 2715 43937 33795 
Kedoe ...............................  18031 145769 110039 255808 geen opgaven 
Djokjakarta ......................  5369 104431 44695 149J2G 485 28787 34511 
Soerakarta ........................  19501 189495 162399 351894 2806 87814 19872 
Madioen ...........................  12082 I7967G 152810 332486 2351 87288 15936 
KSdiri  .............................  12549 161579 11774() 279325 3704 117484 J 4545 
Madoera ...........................  13603 以1638 23998 595636 203 82716 7409 

Totaal .......................  287076 | 3268045 2132013 5400058 79560 1428399 712794 

  B u i t e)i > e z i 111 n g e n *)•    

Sumatrans Westkust .. 1G937 106696 115003 221(599 2513 
一 

28207 2521 
Tapanoeli .........................  5445 22203 35496 57699 53498 13077 3890 
Benkoelen ........................  1403 JG9J6 15752 32668 255 14739 2260 
Lampongsche districten . 49G 5816 9189 J5005 — 8141 2515 
Palembang .......................  534 37472 25514 62986 37G 52291 7682 
Djambi .............................  415 5J89 30074 35263 293 9967 f)44 
Oostkust v. Bumatra .. 11615 26994 31719 58713 G9504 17J71 3428 
Atjch en Onderhoorigh.. 611 124337 47912 172249 2800 55460 2 J 626 
Riouw en Onderhoorigh.. — 4925 4683 9608 — 3248 — 
Banka en Onderhoorigh..   geen g o g o v e B   Westerafd. Borneo ...[ 
Z. en O.afd. Borneo . ./ 1645 15054 20484 35538 17997 10589 1G91 
Mfnado  ...........................  2541 L 25J 802 19127 270929 65573 34302 20249 
Celebes en Onderhoorigh. 77246 3763 276181 279944 228229 J 4931 1234 
Amboina ..........................  159 2163 863 3026 4650 9675 578 
Ternate en Onderhoorigh. 154 J558 — 1558 1590 7450 7 
Timor en Onderhoorigh.. 116436 4245 J 23794 128039 41572 49154 43320 
Bali en Lombok .... 34266 363021 87430 450451 210265 3747 278 

Totaal .......................  292773 992154 843221 1835375 699115 332149 111932 

*) Vele van deze c^jfers berusten alleen op schatting. 
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Do verdccling van den hoornveostapel over do 
oilanden van don Indischcn Archipel houdt over het 
nlgcmecn vorband mot de bodonigestcld- heid en 
het stand))unt van ontwikkoling, waarop hot 
landbouwbedrijf dor bovolking staat. Op do zwaro 
klcigrondcn en in moerassige stroken govoolt zich 
do buffel uit den aard dor zaak beter thuis dan hot 
rund. In West-Java worden overwegond vool 
buffels aangetroffen, op Midden-Java komon 
ongevoor evenveol buffels als runderen voor, 
torwijl in Oost-Java hot rund verrewog de overhand 
hceft. 

Op de Buitonbezittingen, waar het landbouw-
bedrijf in de mecsto streken ton achtor staat bij Java, 
vindt men vcel meer buffels dan runderen. Zoo 
wordon op Sumatra do meoste runderen nog 
aangetroffen in de Lampongsche districton, 
Palembang, Sumatra's Wcstkust, Tapanoeli cn de 
Oostkust van Sumatra, ochter zijn do buffels ovoral 
in de moerderhoid. 

Op hot eiland Borneo kwamon oorspronkclijk 
alleen buffols voor, het rund is daar ingevoord in de 
Zuider- on Oosterafdeoling uit Bali on Madoera. 
Gedeeltolijk is het daar weer verwilderd on het 
vorwilderdo Balinoesche rund wordt aangezien 
voor den banting. 

Van het eiland Celebes staat de rosidentie 
Menado bovenaan wat den rundveestapel be- treft, 
in het ovorigo gedeelto komon veel moor buffels 
voor. 

Jn de rosidentie Bali en Lombok is do rundvee- 
stapel veel sterker dan de buffolstapol. Bali is 
bekend om zijn mooie runderen； het landbouw-
bedrijf staat cr ook hooger dan op Java. Daaren- 
tegen bozit de residontie Timor en Onderhoorig- 
heden cen grooten buffclstapcl; de rundveestapel is 
daar van veel minder belang. 

Kleinvce. Do geit komt in het wild nog voor op 
Sumatra (Kocrintji en Padangscho Boven- hindcn), 
nl. do steenbok- of Nemorrhacdus Suniatranus. 

Hot aantal geiton in Indie is opvallond grootcr 
dan dat dor schapon. Eerstgenoemd dier Icvort niot 
alleen vleesch als voodscl voor den mensch, ook do 
huid bezit waardc, torwijl do vacht van het schaap 
tot hedon vrijwel waardeloos is. Voor de 
mclkproductio heoft do Inlandsche goit geen 
buteokonis. Langs do Noordkust van Java zijn door 
do daar gevestigilo Arabioron vool BcngaalHche 
geiten goiniportoord voor do molk. 
Affitainmclingen van deze dieren hob ben zich 
vermengd met do Inlandsche goitoii; ondor dozo 
kruisingsproducteh zijn er, dio —2 liter inelk per 
dag gevon. 

Uet Inlandsche schaap is over hot algomcon 
kloin van taille, produceert woinig of geon wol on 
lovort alleen vleesch als vocdsol voor do bovolking. 
Hot besto schaap koint voor in Dongala- (Celebes), 
het z.g. votstaartschaap, dat opvallond grootcr on 
zwaardor is. Ook in Oost-Java on op het oiland 
Aladoora wordon botere schapen aan- gotroffen dan 
o]) het overigo gedeolte van Java. 

Hot IndiHcho vurken stamt af van het wildo 
varken, dat algomecn versproid voorkoint. Hot tain 
me varken vindt mon ovoral, waar Chineezcn 
wonon； veelal is hot gekruist met hot Chineoscho 
varken, dat om zijn grooto vruchtbaarheid bo- kond 
staat. In do Bataklandon, op Celebes en do kloino 
Soonda-oilanden worden veol varkons gohoudon, 
doch uitsluitend door do Christen- on 

do Ilcidenbevolking. De Mohammcdancn bo- 
schouwcn hot als cen onrein dicr. 

Den grootsten varkensstapol bezit ochter het 
ciland Bali, waar de Hindoobevolking zich voor- 
namclijk voedt mot rijst on varkensvlcesch en 
jaarlijks ± 50.000 varkons worden uitgovoerd naar 
Java, Sumatra, Celebes en Singapore. 

Pluimvec. Tot hot pluimvee behooren voor- 
namolijk kippen cn eenden. Dozo dieren komen 
vrijwol ovoral bij do bovolking voor. De Tnland- 
sche kip is oon zoer nuttig dier, levort behalvo 
cieren, vleesch ala voedsel voor den mensch, is oon 
uitstekondo broedster on bezit veel weer- 
standsvormogen tegen ziokten. In de residentie 
Kedoe op do hollingen van den Soembing en Sin- 
doro wordon de beste hoenders aangetroffon. Het 
aantal eieren, dat por jaar gelegd wordt, varieert van 
50—60 met een gewicht van. 40—5 gram. 

Door verschillende liefhebbers zijn eenige jaren 
geleden hoonderparkon aangelegd tot het fokken 
van raskippon. Vooral Leghorns, Minorca's, Ply-
mouth Rocks, Langshans en Orpingtons werden 
geimporteerd. Horhaaldelijk hadden dezo inrich- 
tingen to kampen met ziekten, zoodat er op heden 
niet veel van is overgeblevon. In aommigo streken 
(district Purakun der resideutie Kedoe) legt men 
zich toe op het fokken van vechthanen. 
Kruisingsproducten van de gewono kip met den 
boschhaan (bekisar) wordon vooral door Chinee- 
zon als siorvogels gohouden. 

Onder de eonden nemen de voornaamste plaata 
in de z.g. loopeenden voor do eier- en vlecschpro- 
ductie. Kruisingsproducten van do gowone eend 
met de 3Ianilla-eond, de z.g. bratis, leveren veel 
vleesch, doch onderliug zijn ze onvruchtbaar en 
kunnen dus niet voorttelen. 

Vechandel. Verhandeling van veo direct onder 
elkaar komt bij Inlanders over het algemeen wei- nig 
voor. In zake vechandel is de desaman nog steeds 
aangewezen op tusschenpcrsonen, make- laars, z.g. 
belantiks en bakoels. Dezo personen hebben cen 
groot overwicht op de bevolking en weten daar 
handig partij van te trekken. In do centra van 
veeverkeer worden gewoonlijk om de vijf dagen 
veemarkten gehouden. Op Midden- Java zijn het 
voornamelijk de veepasars te Sala- tiga, Ngampel, 
Soenggingan. (Bojolali) Sawang- an, Sloentilan, 
Ker teg, Sapoeran en Wonosobo, waar de mceste 
slachtrunderon worden verhan- dekl, meercndeels 
bestenid voor de levering van vleesch aan de 
hoofdplaatsen van Midden- en West-Java. Al deze 
veemarkten zijn gelegen op of in de nabij heid dor 
bcrghellingen van den iler- baboc, Merapi, 
Soembing en Siudoro, waar de bevolking van 
oudsher het vee goed verzorgt en in huis vcrplcegt. 

In do vlakto wordt hot mage re vee opgekocht, 
dat na zes tot 8 maanden verplcging op stal in huis 
in slachtconditie is gebracht om vervolgcns met een 
bchoorlyke winst van do hand te worden gezot. 
Zoodoende wordt op Midden-Java een le- vendige 
vec be waging in stand gehouden, die zich in 
hoofdzaak richt van de vlakto naar de hoogor 
gelegen bergstrekon cn vandaar weer terug naar do 
groote bevolkingscentra. 

In West-Java, waar overwegend veol buffels 
worden aangetroffen, worden do grootsto vee- 
markten gehouden te Buitenzorg, Bckasi, Kra- 
wang, Sprang, Poerwakarta, Tjiandjoer, Bandoeng, 
Tasikmalaja, Tjiainis en Cheribon. Ook to Tegal, 
PCkalongan, Batang, Poerwodadi, Koe- 



96 VEETEELT—VEEZ1EKTEN. 

does, Pati en.Keboemcn wordcn reel buffels ver- 
Bandeld. De verkoop vindt nu op twee manieren 
plaats: de desaman brengt zijn vcc op den pasar, waar 
het door den belantik wordt verkocht, of we] de 
bakoel reist met 5 tot 10 stuks vce van ver- 
schillende eigenaars, na voorafgaande taxatie, de 
veepasars in de oingeving af, totdat allcs ver- kocht 
is. De Jaatste vonn van bedrijf is vooral op het 
eiland Madoera veel in zwang, niet zeldcn worden 
met een kudde vec al de veepasars van Soemenep 
tot Kamal afgereisd alvorcns al de dic- ren verkocht 
zyn. Wei een bewijs. dat de vee- bezitters over het 
algemcen een groot vertrouwen stellen in de 
niakelaars, die den geheelcn veehan- dcl 
beheerschcn. Madoera bezit van alle gewesten den 
grootsten veestapel on daar worden dan ook de 
belangrijkste veepasars aangetroffen, waar dikwijls 
7 tot SOO stuks vee te koop wordcn aan- geboden. 
Vooral de pasars te Balega, Sam pang, Bangkalan 
en Soemenep worden druk bezocht. Verder zijn van 
Oost-Java de vcemarkten te Bodjonegoro, 
Modjokerto, Djambang, Kediri, Malang, 
Pasoeroean, Proholinggo on Bondowoso het incest 
bekend. 

V eedicjslallen en vee m i sha n deli ng. Sedert de 
ge- meenschappclijke veckralen, z.g. „kandang 
koempoelan” zijn afgeschaft is het aantal vee- 
diefstallcn en het doorkappen van de Achillespe- 
zen afgenomen. Door verplcging op stal ofinhuis, 
zooals in de bergstreken gebruikelijk is, wordt er 
aan de dieren meer zorg besteed en geschiedt de 
bewaking veel beter dan ooit bereikt kan worden 
met om toerbeurten aangesteldc bewakers, die 
dikwijls samenspanden met de dieven. Gewoonlijk 
worden er zware straffen gesteld op veediefstal. Op 
het eiland Soemba we rd diefstal van een paard 
destijds onherroepelijk met den dood gestraft. 

Mishandeliug van dieren komt in Indie nog 
veelvuldig voor. Over het algemeen worden ze veel 
te jong gebruikt voor zware trek- en draag- diensten. 
Het is daarom toe te juichen, dat van 
Regeeringswege verboden is het gebruiken van 
paarden voor trekdieren wanneer ze nog nict ge- 
wisseld hebben, dus feitelijk nog veulen zijn en 
voor draagdiensten, wanneer zij nog geen 4 iJaar- 
den- of blijvende tanden bezitten. 

Evenzoo zijn in verschillende gewesten veror- 
deningen afgekondigd, waarbij liet verboden is 
buiTels en runderen te bezigen voor trekdiensten, 
die het eerstc paar snij tanden nog niet gewisseld 
hebben. 

Door de Vereeniging tot bescherming van dieren 
in Ned.-Indie, wier hoofdbesluur te Batavia 
gevestigd is, werd reeds veel op dit gebied ver- 
richt. Door het oprichten van weegbruggen wordt 
gecontroleerd of te zware vrachten worden ge- 
trokken of gedragen en opzichters waken er tegen, 
dat kreupele en gewonde dieren worden gebruikt. 
Op enkele plaatsen, met name Buitenzorg, Sala- 
tiga en Malang zijn klinieken geopend, waar door 
de dierenartsen gratis medische hulp wordt ver- 
leend. 5." 

VEEZIEKTEN. Op het gebied van het ojixfer- 
zoek naar het voorkoraen en bestrijden van vee- 
ziekten valt in Nederlandsch-Indic nog een ruim 
arbeidsveld te bewerken. Wei is waar is er in deze 
richting reeds veel gedaan door den burgerlijken 
veeartsenijkundigen dienst en het veeartsenijkundig 
laboratorium te Buitenzorg, doch er zijn nog tai van 
ziekten, vooral de z.g. bloedziekten, die door 
parasieten worden ver- 

oorzaakt, waarbij nog vclc zaken omtrent ont- staan, 
verbreiding en bestrijding nader moeten worden 
onderzocht. Zooals elk land zijn gences- middeleii o 
pie vert, worden ook in Indie tai van Tnlandschc 
kruiden on minerale stoffen aangc- troffen, die in 
bcpaalde gcvallen van veel nut kunnen zijn bij de 
bchandeling van zieke dieren. 

Over het algemeen heeft de Inlander niet veel 
vertrouwen in Europeesche gencesmiddclen. Wei 
kan inen dit vertrouwen gcleidclijk winnen door het 
bchandelen van zicke dieren en het niet a priori vers 
ma den van zijn dikwijls cen- voudige middclcn. 
Zoo kunnen temoe lawak, tamarinde, sirih, kalk, 
troesie, tawas, kajoepoe- tih-olie, welirang en 
meerderc inlandsche inid- delen in bepaalde 
gevallen met succes worden toegepast. 

Er komen voor besmettelijke en niet be- 
smettelijke ziekten. Met de laatste heeft de 
veeartsenijkundige dienst, voor zoover het de 
huisdieren van de bevolking betreft, weinig 
bcmocienis. Deze beweegt zich in hoofdzaak op liet 
terrein van opsporen, onderzoeken, voor- komen en 
bestrijden van besmettelijke veeziek- ten, die in 
Indie vaak zooveel slachtoffers in a ken. 

Bij Ind. Stb. 1912 no. 432 en 1917 no. 45 is 
vastgesteld, welke veeziekten als besmettelijk 
worden beschouwd. 

Om den inheemschen veestapel to beschermen 
tegen het overbrengen van besmettelijke ziekten uit 
het buitenland bestaan drieerlei voorschrif- ten: 

le. verbod van invoer, 
2e. keuring aan boord voor den invoer, 
3. quarantaine. 
Geldt het de bestrijding en het voorkomen van 

uitbreiding van besmettelijke ziekten, die eventueel 
zijn binnengesleept of wel inhcemsch zijn, dan 
kunnen de vol gen de niaatregelen worden toegepast: 

]e. afmaken van het door de ziekte aangc- tast 
vee. 

2e. afzonderen der zieke dieren. 
3e. verbod van in- uit- en doorvoer uit een 

bcpaalde 砒reck. Het afmaken past men allcen toe 
ingeva] er mogelijklieid bestaat om de ziekte bij het 
begin van haar optreden te onderdruliken. BJijkt dat 
uitbreiding niet is tc voorkomen, dan wordt het 
afmaken onmiddellijk gestaakt. Afzonderen van 
zieke en verdnehte dieren wordt uit den aard der 
zaak bij het hcerschen of voorkomen van elke 
besmettelijke ziekte toege- j)ast. De lijken van 
gestorven dieren worden begraven of verbrand. 

De voornaamste besmettelijke ziekten, waar- 
door buffels, runderen en paarden worden aan- 
getast zyn: Surra, malleus (kwadc droes), 
.septichaemia haemorrhagica, piroplasmoscn, 
niiltvuur, boutvuur, tuberculose, mond- en 
klauwzecr on saccharomycosis (pscudomalleus). 
Tegenover het buitenland zal steeds gewaakt moeten 
worden tegen invoer van veepest, long- ziekte en 
tuberculose. 

Surra, moebeng (JAV.) Deze ziekte wordt ver- 
oorzaakt door trypamosonien, behoorende tot de 
protozoen. Het zijn parasieten, dio in het bloed 
worden aangetroffen; in hot levendc bloed kan men 
ze bij vergrooting van 300 maal onder den 
microscoop duidelijk zien. Zoowel bij buffels, 
runderen als paarden komt dezo ziekte voor on 
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wordt van het cene dier op hot anderc overge - 
bracht door bloedzuigcndo en stekende vliegeii. 
Vooral de horzels (Tabanus) en ook de laler (JAV.) 
(stomoxys) zijn wel in de niecste gevallcn de 
overbrengers. Tijdens de kentering en in hot 
bijzonder in de nabijheid van bosschen zwermen 
dezc insecten veel. In het algemccn nioet voor- 
konien worden, dat gezondc dieren worden aan- 
getast en dit bcreikt men door al het vee in 
donkergemaakte stallen te verplegen, zuodra eenige 
gevallcn dezer ziekte zijn gcconstateerd. Buffels en 
I'underen genezen wel eens van deze ziekte; 
aangetastc paarden sterven alle. 

Gelukkig komt de ziekte nog niet overal in Indie 
voor. Op het eiland Soemba is zij nimmer 
waargenoinen tot heden, wel op Soeinbawa, Roti, 
Timor, waar zij veel slachtoffcrs maakte onder den 
paardenstapel. In 1917 heerschte een groote 
epidemic onder buffels en runderen in de resi- 
denties Rem bang en Soerabaja, waar ongeveer 
10.000 dieren stierven. Men onderscheidt een 
acuten en een chronischen vorm. Eerstgenoemde 
kenmerkt zich bij buffels en runderen door eigen- 
aardige draai-bewegingen. 

Dourine (boosaardige dekziekte) wordt door een 
dergelijken parasict veroorzaakt als de surra, de z.g. 
trypanosoinum equiper^lum, die tijdens de dekking 
wordt overgebracht. Gevallcn van deze ziekte 
worden nog wel eens waargc- nomen in de 
Preanger-.Regentschappen. Uit- sluitcnd paarden 
worden er door aangetast. 

Septichaemia- haenuirrhagica. Een blocdziekte, 
die gewoonlijk zeer verbreid voorkomt. In West- 
Java, waar zij het incest onder buffels wordt 
aangetroffen, noemt de bevolking haar ngorok 
(JAV., SOUND.), naar het snorkendo geluid, dat bij de 
ademhaling gehoord wordt. Heele kleine bacteriiin, 
die met massa's in het bloed voor- komcn, zijn de 
oorzaak van deze ziekte. Zij gaat gepaard met 
groote zwellingen aan borst ,hals on keel. Runderen 
zijn niet zoo vatbnar, het sterfte- cijfer onder buffels 
is verroweg het grootst. De smetstof leeft in den 
bodem en in stilstaandc plussen. Het meerendecl 
dor dieren a terft bionen een dag, so ms na twee 
dagen .Van de aangetaste buffels bezwijken zeker 
90—95%. Bij de ver- broiding spclcn stekende on 
bloedzuigende in- Hccten ongetwijfcld een 
voornamc rol, doch nieeMtal wordt do sinetstof 
opgenomon met het gras, of under grocn voer. 
Prophylactisch kan veel bercikt worden met 
wasschon, uitsproiden cn aan het z«>nlicht 
blootstcllcn van het gras, al- vorens het don dieren 
te verstrekken en vor- plegcn op stal van den 
veestapel zoolung zich ge- vallen van deze ziekte in 
een bepaaldo streek voordoen. 

Piropl/j-8monen. Dit zijn ziekten, veroorzaakt 
door piroplasinata, behoorendc tot dezelfde groep 
als de aniooben, dus 66ncolligo organismen, die in 
de roode bloedlichaampjcs dringen evenals de 
inalaria.-parasieten by den monsch. Men spreekt 
ook wel van rundcrmalaria of Toxas- koorts, oindut 
in dit land de ziekte het cei'st is bestudeord. Het 
overbrengen van de smetstof geschiedt door teken; 
deze zuigen zich vol met bloed op de zieke dieren. 
Op doze wijze komen de piroplasmosen terecht in 
het lichnain van de teek. Volge'zogen zijnde valt de 
teck af en uit de citjes der xrrouwelijko teken 
ontstaan na verloop van 20—25 dagen de z.g. 
nymphon, die in een volgend stadium overgaan in 
larven. 

Supplement. 

Beidc tusschenvormen herbergen echter ook de 
piroplasmata, die zich daar geslachtelijk voort- 
planten, terwijl in het bloed van buffel en rund dit 
proccs plaats vindt door decling. 

Aangezien deze ziekte inheemsch is, worden 
bijna alle buffels en runderen op jeugdigen leef- tijd 
met piroplasmata besmet. Het lijden ver- loopt dan 
echter zeer licht, soms onmerkbaar. En voor het 
verdere leven hebben deze dieren een zekere mate 
van onvatbaarheid tegen- deze ziekte verkregen. Het 
meest hebben dieren te lijden, die van uit het 
buitenland zijn ingevoerd. Bij het inheemsche vee 
ziet men dus het chroni- sche, bij het geiinporteerde 
het acute verloop dezer ziekte, gepaard gaande met 
hooge koorta en bloedwateren. 

De bestrijding moet gericht zijn tegen de teken. 
Daarvoor worden de dieren ,,gedipt", d.w.z, een 
volbad gogeven in een waterige oplossxng van soda 
en arsenicum in bepaalde verhouding. 

Miltvuur (Anthrax). Evenals de septichaemie 
Verloopt ook deze ziekte zeer acuut en wordt 
veioorzaakt door den miltvuurbacil (bacillus 
anthracis). De smetstof dezer ziekte is aan den 
bodem gebonden, jarenlang kan eenzelfde stuk 
grond besmet zijn. Het zijn vooral de spoien door de 
bacillen gevormd, die geweldig veel 
weerstandsvermogen bezitten. 

Na opnamc met het voedsel ontstaan in het 
lichaam van buffol en rund miltvuurbacillen, die 
zich in. het bloed sncl vermenigvuldigen. De ziekte 
verloopt soms zeer snel, in andere gevallen minder 
en gaat dan gepaard met bloe- derige outlasting en 
zwellingen op het lichaam. 

Ter voorkoming van uitbreiding der ziekte is 
voorgeschreven, dat de cadavers van gestorven 
dieren, zoo eenigszins mogelijk, moeten worden 
verbrand. Afzonderen van de zieke en opatallen van 
de gezonde dieren zijn de voornaamste maat- 
regelen ter bestrijding. Met succes worden laatst- 
genoemde tegenwoordig ook geent. 

Boutvuur (Gangraena emphysematosa). Dit is 
eveneens eeu ziekte veroorzaakt door bacillen, die 
in den bodem worden aangetroffen eu daar sporen 
vormen. Eyenals miltvuur kan ook boutvuur jaren 
achtereen aan ecn bepaalde streek gebonden zijn. 

De algemeene verse hijnselen z^n koorts, 
verlorcn cetlust en een ty pise he zwelling, meestal 
voorkomende aan het bovenste gedeelte van een der 
ledematen, ook wel eons op den borstwand. Bij wry 
ven er over heen laat zich een knetterend geluid 
hooren, dat veroorzaakt wurdt door vocht en gassen, 
die zijn opgehoopt in do dikko spiermassa. Een 
constant verschijn- sel bij deze ziekto is hot kroupel 
gaan. 

Gewoonlyk duurt do ziekte slechts 1 of 2 dagou 
en eindigt meestal met deu dood. Cadavers 
afkoinstig van deze dieron worden zoo mogelijk 
verbrand. Evenals tegen miltvuur be- staat tegen 
boutvuur eon voorbehoedende onting met een 
entstof, bostaande uit verzwakto smet- atuf. In de 
praktijk bercikt men ook al goede resultaten met 
tijdelijk opstallen van den veestapel en verstrekken 
van voer, dat na uitge- spreid te zyn eenige uren aan 
hot felle zonlioht is blootgesteld geweest. 

Uit het voorafgaande moge blijken dat in Indie 
aan stulvorpleging veel voordeelen zijn verbon- 
don. Niot alleen dat aan deze wijze van verple- ging 
hot groote voordeel is verbonden, dat veel 
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stalmest gemaakt wordt, doch ook uit een oog- punt 
van prophylaxis, van voorkomen van ziekten, hecft 
zij groote beteekenis. 

Tuberculosc. Oorspronkelijk kwam dcze ziekte 
niet voor in Indie, bij het inheemsche rund en den 
buffel werd zy nimmer primair geconstateerd. De 
besmetting gaat echter uit van de geimpor- teerde 
Australische en Hollandsche runderen, zooals 
mecrmalen gebleken is. Tot heden be- scliikt de 
Regeering over geen enkcle behoorlijke 
quarantainc-plaats; het la at zich dus hooren, dat er 
gelegenheid to over bestaan heeft om dezc ziekte 
binnen te slcpen. Het is dan ook gebleken, dat zij 
ongeveer in alle melkerijen te Soera- baja voorkwani 
en in vele andere te Sema- rang, Batavia, Bandoeng, 
Djokjakarta, Soera- karla, Kediri, Malang, 
Modjokerto en andere plaatsen. 

Het zal nu niet zoo gemakkclijk zijn deze ziekte 
wecr geheel uit te roeien. Ter onderkenning van de 
ziekte wordt gebruik gemaakt van de tuberculinatie, 
een kunstbewerking, die uit- sluitend kan veiricht 
worden door ter zake kun digen. 

Mond-en klauwzecr (Aphthae epizootica). Zooals 
de naam reeds aanduidt, zijn bij deze ziekte 
voornamelijk aangedaan het mondslgm- vlies en de 
klauwen. De ziekteoorzaak behoort tot de nog 
onzichtbare smetstoffen. Over de geheele wereld 
verspreid, komt zij voor bij alle dieren met gespleten 
hoeven. 

In den regel verloopt deze ziekte in Indie 
goedaardig en zijn de aangetaste dieren binnen 
veertien dagen weer hersteld. Laat de verzor- ging 
van de klauwen te wenschen over, dan treden nog al 
eens verzweringen op, gepaard met een loslaten van 
den hoorn van de zool, waarvan het gevolg is 
ontschoening en lang- durig kreupel gaan. 

Op cultuurondernemingen, die een eigen vee- 
stapel bezitten voor het afvoereii van de pro- ducten, 
kan deze ziekte veel last en moeielijk- heden 
veroorzaken. Niet zelden in oct het geheele transport 
tijdelijk stop gezet worden. In melkerijen 
veroorzaakt inond- en klauwzeer eveneens veel 
schade, omdat de melkproductie sterk vermindert en 
de koeien na herstel niet meer op voile melkgift 
terugkomen. 

Veepest (Pestis bovina). Herhaalde malon werd 
deze ziekte uit het buitenland binnenge- sleept en 
wel met zebus uit Britsch-Indie. Sedert 1897 is de 
invoer van zebus voor particu- lieren verboden en 
sedert komt ook geen veepest meer op Java voor. 
Van 1909—19J J is zij eveneens uitgeroeid in de 
afdeeling Bataklanden, waar onder buffels, runderen 
en varkens tevoieii geregeld veepest voorkwam. 

Ook de smetstof van deze ziekte isonzichtbaar. 
Vooral de veestapel van West-Java heeft des- tijds 
herhaalde malen te lijden gehad van inva- sies dezer 
ziekte. Het aterftecijfer bedroeg ge- woonlijk 90—
95 %, zoodat enorme schade werd geleden door de 
bevoiking. 

In Britsch-Indie, waar de ziekte inhcenisch is, 
sterft slechts een gering percentage der aangetaste 
dieren, omdat geleidelijk een groote, natuurlijke 
onvatbaarheid is ontstaan bij de zebus. Worden 
evenwel gevoelige dieren be- smet, dan treedt de 
ziekte onder heftige ver- schijnselen op, 
voornamelijk tranen der oogen, zweren op het 
mondslymvlies, tandvleesch en 

lippen, diarrhee, so ms bloedcrige outlasting. 
Longziekte (Pleuropneuinonia contagiosa). In het 

jaar 1910 werd deze ziekte geconstateerd onder twee 
veestapels in Oost-Java. Gelukkig heeft geen 
besmetting plaats gevonden van den inheemschen 
veestapel. Sedert zijn cchter stren- ge inaatregelen 
genomcn ten opzichte van Australie, van waar de 
invoer van vee slechts onder bejierkende bepalingen 
mag plaatsvinden. Allcen is vrije invoer toegestaan 
van slachtvee uit West-Australie, waar deze ziekte 
nog niet is geconstateerd. Verder mag ook melkvee 
uit Nieuw-Zeeland worden ingevoerd. 

Saccharomycosis (Pseudomalleus). Een ziekte, 
voorkomende bij paarden, waarbij zich zweren op 
het lichaam ontwikkelen, voornamelijk op de borst 
en aan de beenen, in het verloop van de 
lyniphebanen. Soros breidt het proces zich uit op het 
neusslijmvlies en lijkt de ziekte dan inderdaad veel 
op: 

Malleus (kwade droes), eveneens uitsluitend bij 
paarden voorkomende. Microscopisch zijn deze 
ziekten echter gemakkelijk uit elkaar te houden. 
Malleus wordt veroorzaakt door een bacil en 
saccharomycosis door een schimmel. 

In stalhouderijen, vooral te Soerabaja, komt 
malleus zeer veel voor; nog steeds worden 
maandelijks 土 40 paarden, lijdende aan deze ziekte, 
afgemaakt. Ook op de eilanden Lombok en 
Socmbawa heeft deze ziekte veel slachtoffers 
gemaakt. Na een systematische bestriding is zij daar 
echter teruggebracht tot sporadische gevallen. Op 
het eiland Soemba is tot heden gelukkig deze ziqktc 
nog niet voorgekomen. 

Goedaardige droes (adenitis equoruin) komt 
daarentegen. overal verspreid voor en is een ziekte, 
die voornamelijk jonge paarden aantast. Neus- en 
keelslijmvlics zijn daarbij ontstoken, wat gepaard 
gaat met zwelling van de klieren onder de kaak en in 
den keelgang, veelal gc- volgd door abcesvorming. 
Binnen eenige we ken is gewoonlijk het dier weer 
hersteld. 

Schurft (scabies), een besmcttclijke huidziekte bij 
runderen, buffels, geiten en ook wel bij paarden. 
Jonge dieren hebben er dikwijls veel van te l^jdcn. 

Rabies (hondsdolhcidj. Ongctwijfeld de nieest 
gevaarlijke ziekte met het oog op besmetting van den 
nicnsch. Jaarlijks wordt deze ziekte in versehillende 
gewesten geconstateerd en geregeld worden er 
andere dieren en ook menschen gebeten. Het aantai 
personen, dat jaarlyks bell an del d wordt aan het 
Instituut Pasteur, be- draagt ineer dan GOO, 
waarvan het grootste deel Inlanders. Gelukkig treedt 
slechts by 0,3 % der behandelde personen 
watervrees op. Tot heden is nog met weinig succes 
tegen deze ziekte op- getreden, wat voornamelijk 
moet worden toegc- schreven aan de verkeerde 
toepassing van de ter zake b&staande voorschriften 
en het alge- hcele gemis van een goede 
voorbereiding, zonder welke nimmer het 
gewenschte resultaat zal worden bereikt.
 * 

By de uitvoering der inaatregelen moet ook in de 
eerste plaats rekening gehouden worden met de 
nientaliteit van de groote volksmassa, die er nog zeer 
eigenaardige begrippen op na- houdt omtrent deze 
ziekte. 

Ook by paarden, runderen en geiten, gebeten door 
dolle honden, wordt deze ziekte meermalen 
waargenomen. 
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Onder de niet bcsinettelijke ziekten zijn de 
voornaamste: 

Dislomalosis of leverbotziekte, waaraan vooral 
buffels en rundcren vecl te lijdon hebben. Worclt 
veroorzaakt door de leverbot, die in de galgangen 
van den lever voorkonit, do ch in enkele gcval- len 
deze doorboort on het grootstc gedcelte van het 
leverweefsci onderniijnt, af en toe ook in de longen 
wordt aangetroffen. Vooral wanneer de diercn 
geregeld. grazen op vochtige, laag ge- legcn 
plaatsen in de nabijheid van rivieren, zoodat 
jaarlijks overstrooming plaats vindt, staan zij veel 
bloot aan dezen parasiet. 

Filaria lacrymalis, een dunne worm, die in de 
voorste oogholte wordt aangetroffen bij paarden. 
Alleen op het eiland Sumatra schijnt dit lijden voor 
te komen. Indien deze worm niet operatief wordt 
verwijderd, voIgt onherroepelyk blindheid. 

Filaria immilis, eveneens een hecle fijne worm, 
die a]s een kluwen dikwijls wordt aangetroffen bij 
honden in de rechter hartckamer. Zoolang de 
worrnen nog vrij in de bloedvaten circuleeren tre 
den geen ziekteverschijnselen op, doch zoodra ze 
zich hebben opgehoopt in het bart, treden hevige 
benauwdheden op, gewoon- lijk gevolgd door den 
dood. 

Sd,e.ro8lomiasis, een ziekte veroorzaakt door 
kleine ingewandswoi'mcn, die veel bloed zuigen en 
daardooi- een zekercn graad van bloedar- moede 
veroorzaken vooral bij veulens op het eiland 
Soeinba. .Dikwijls gaat hierinede nog ge- paard een 
vliegenplaag, waarbij de dieren als het ware bezet 
zijn met de z.g. luisvJieg (hyppo- bosca), eveneens 
bloedzuigende.Een groot percentage van de jonge 
veulens bezwijkt hieronder. 

Onleomalacie (Sakit toelang, MAL.). Dit lijden 
ontstaat ten gevolge van gebrek aan kalkzouten in 
het voedsel. Te Padalarang kwam dcstijds deze 
ziekte veel voor onder de paarden van de tamnic 
stoeterij. Door kalkbcmesting van den bodem en het 
toedienen van phosphorzure kalk met het voedsel is 
de toestand spoedig verbeterd. 

Bounaardige kupzickte, verloopt meestal doode- 
lijk cn konit zoowel bij buffels als runderen voor. 
J)c begin verschijnselen komcn veel o vereen met 
veepest. 

Anchylostomiaais, con wormziekte, bij honden 
vecl voorkomende in Indie. Zij gaatgepaard met 
hoogen graud van bloedarmocde en bij tusachen- 
poozen met bloeddiarrhcc. 

Taeniae (lintwormon). Bij honden komt 
veelvuldig voor de taenia Margiiiata, afkonistig van 
de blaasworin, die bij het rund wordt aangetroffen, 
)il. de cysticercus tennicollis. Ook bij nienschon 
komen dikwijlB lintwormen voor en wel twee 
soorten: de taenia marginata van de cysticercus 
inerniis, cen blaasworm in de spieren van hot rund 
en do taenia solium van de eysti- cercus ccllulosae, 
ecn blauswonn, die by hot varken in de hart-, tong- 
cn de kaakspieren wordt aangetroffen. Vooral by de 
Bataks, die veel varkensvlceseh in vry rauwen 
toestand eten, wordt deze lintworm dikwijls waarge- 
nomon. Hz. 

AUTONOMIE. In navolging van het moeder- 
landscho stautsrecht spreekt men ook in het 
Indischo sinds lang van “nutonomie" tegenover 
,,zelfbe8tuur" (medebewind, selfgovernment), om 
kenbaar te maken, dut de in Indie uanwozige 

lagerc publickrechtelijke lichamen deels zorg voor 
eigen huishouding hebben (de hierbedoelde au-
tonomic), deels plicht tot medewerking aan de taak 
van hoogcre huishoudingen. Zoo gaf men den naam 
autonomie aan het ia art. 71 lid 2 Reg.- regl. 
beschreven eigenmcesterschap der dorpsge- 
meenten (I, bl 591, 636)； zoo erkende men fei- 
telijk veelal de autonomie van dorpenbonden en 
soortgelijke lichamen (I, bl. 759); zoo werden de 
locale ressorten der decentralisatiewetgeving van 
eenige autonomic voorzien, al ontving deze 
autonomie niet (gelijk de grondwet doet voor 
nioederlandsche provincies en gemeenten) een 
wettelijken waarborg (I, bl. 574, 575); zoo werden 
voorts autonome waterschappen in wester schen 
trant mogelijk gemaakt en ingesteld (IV, bL 700)； 
en zoo kwam ten slotte de autonomie der 
zelfbesturende rijken nicer tot haar recht, althans op 
papier, sinda de instelling van land- schapskassen en 
de nieuwe zelfbestuurspolitiek (I, bl. 576; IV, bl. 
829). Voor al deze gevallen was “autonomie" een 
gebrekkig woord, daar het, naar de letter genomen, 
„zelfwetgeving,1 be- teekent, terwijl het in 
werkelijkheid niet alleen op daden van wetgeviiig of 
regeling, maar op het geheele bestier der eigen 
huishouding (ook bestuur, ook politie, soms zelfs 
ook rechtspraak) bedoelt te zien. De nieuwe redactie 
van art. 71 lid 2 Reg.-regl. (Ind. Stb. 1922 no. 216) 
drukt dit duidelijker uit dan de oude. Autonomie 
omvat nergens nieer een. bevoegdheid der - lagere 
pu- bliekrechtelijke lichamen om in vrij he id hun 
eigen organisatie te bepalen (het langst deed zij dit 
voor de zelfbesturende rijken); wel die om, 
behoudens in de wet wortclende beperkingen, him 
eigen huishoudelijke bclangen te behartigen naar 
eigen inzicht. Een bepaling als die van art. 144 lid 4 
der grondwet, welke het mogelyk maakt de 
autonomie der nioederlandsche gemeenten bij een 
speciale wet (van Koning met Staten-Gene- raal) 
voor een speciaal geval te breken, ontbreekt in Indie 
voor de tot dusver genoemde lichamen; daar echter 
de lagere publiekrechtelijke lichamen aldaar 
uitsluitend in de wet wortelen (behalve de 
zelfbesturende landschappen), zou ook voor Indie 
een speciale wet (van Koning met St.-Gen.) elke 
speciale autonomie kunnen ter zijde stellen. Voor 
locale ressorten is echter opheffing van het 
publiekrechtelijk lichaam zelf mogelijk (art. 17 
Pecentralisatiebesluit); voor inlandsche ge- meonten 
in rechtstreeksch gebied is sinds Ind. Stb. 1918 no. 
482 opheffing mogelijk, hetzij van de gemccntc zclf, 
hetzij van een deel barer auto- noinie; voor 
Europeesche waterschappen op den voet van het 
nieuwart. 145 Reg.-regl. is opheffing mogelijk. 

Mon vergeljjke voor het bovenstaande o.a; 
Kleintjcs, Staatsinstellingen, 113,1918 bl. 2, o； 71 / 
Jlasselman, De tooverformule der desa-autono- mie. 
in Onze Eeuw 1911; Kroniek Sum. Oost- kust 1917 
over kampong-autonomie. 

In lator tijd evenwel komt in het Indisch 
staatsrecht hetzelfde woord “autonomie'' ge- durig 
voor in tweeerlei nieuw verband, waarvan men 
vroeger niet hoorde. 

I. Vooreerst wordt de behoefte bepleit, en 
somtijds vervuld, aan nieuwe „autonome licha- 
111011". Weliswaar is daarmee niets anders be- 
doold dan wat al in de decentralisatiewetgeving en 
in het nieuwe art. 145 Reg.-regl. (wator- schappen) 
tot uiting kwam, doch men begeert zo 
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thans mogelijk te maken op ruimer voet. Nadat 
Ritsema van Eck in 1912 al op autononie regent-
schappen had aangedrongen (1, bl. 288) en daar- voor 
sympathie gcblekcn was, nam De Graaff deze in 
1914 in zijn nadere plan non eener be- 
stuurshervorming over (I, bl. 287), hetgeen Van 
Deventer in het Ind. Genootschap, Oct. 1914, _ een 
gelukkigen greep noenide. Is van autonomc 
regentschappen nog niet gekomen (zie REGENT- 
SCHAPSRADEN), en heeft men tot dusver in de 
buitcngewesten autonome lichamen van de- zelfde 
soort slechts in het leven geroepen op den voet der 
decentralisatiewetgeving — de locale ressorten 
Angkola-en -Sipirok, Pa da ng Pandjang,.. Lematang 
llir, Ogan llir, Komering llir. Bara- bai, Minahasa, 
Ambon, Karangasem —, het rapport dor 
Herzieningscommissie wilde autonome lichamen op 
breeder schaal mogelijk maken (bl. 97, 232, 244), en 
de wet op de bestuurshervorming in Ind. Stb. 1922 
no. 21G gedoogt in het algemeen dat binnen de zoo 
aanstonds te noenien provin- cies gedeelten daarvan 
zullen worden aange- wezen a Is „zelfstandige 
gemeenschappen" onder een tot regeling en bestuur 
van de huishouding dier gemeenschap bevoegdcn 
raad. Nevens deze lagere autonome lichamen kwam 
bovendien a an de orde het gouvernement (de 
provincie) als autonoom lichaam, ecn lichaam van 
den om- vang van eenige hedendaagsche gewesten 
bij- eengenomcn； hadden de plannen-De Graaff die 
autonomic der gouvernementen ontworpen in een 
vorm, waaraan al het kenmerkende en democratische 
der moederlandsche autonomie vreemd bleef (I, bl. 
287), Van Deventers politick testament van 1915 had 
juist op echte autonomie aangedrongen, een 
wetsontwerp-Plcyte van 1917 had ze geschetst, het 
herzieningsrapport van J 920 bepleitte zulk[een 
autonomie van groote gebiedsdeelen met kracht 
(autonomie voorop, zelfbestuur achterna),en de 
bestuurshervormings- wet van 1922 opent voor deze 
autonomie de deur, zy het met toevoegingen en 
toelichtingen, die doen verwachten, dat o.a. de kring 
der „eigen huishouding" eng getrokken zal zijn. Het 
hierarchisch verbaud tusschen de autonome 
lichamen, door de decentralisatiewetgeving even- 
zeer verwaarloosd als later door de wijziging van art. 
71 Reg.-regl. in 1918, is in de wet van 1922 
geteekend in dier voege, dat de provincies als 
rechtsgemeenschappen staan onder het Land, de a Is 
zelfstandige gemeenschappen aangewezen gedeelten 
van provincies onder de provincies, de 
dorpsgemeenten onder de ,,b可 algemeene ver- 
ordening aangewezen zclfstandige gemeenschap- 
pen", waarmee gedoeld is op de zooeven verniel- de 
provinciedeelen, doch under welken term ook de 
locale ressorten der decentralisatiewetgeving zouden 
kunnen vaJlen. Bij de hierbedoeldc autonomic valt 
nog aan te teekenen, dat de Herzie- ningscommissie 
aan alle autonome lichamen tusschen 
“gouvernement" en desa den verwarren- den naam 
“gemeente" had toegedacht (Rapport, bl. 99, 245), 
dat haar rapport herhaaldelijk niet de nieuwe 
rechtsgemeenschappen zelf, maar de raden 
autonoom noemt, en dat Ritsema van Eck in den term 
autonomie nog de willekeurig geko- zen gedachte 
wenscht te leggen, dat zij alleen in handen mag zijn 
van ongemengde „Indier8n- raden. 

II. Op geheel ander gebied, en als zaak van veel 
gruoter gewicht, ontmoet men de „autono- 

niie'' van geheel Indic. In een rede, op 31 Augustus 
1905 bij het openbaar gehoor gehouden, bepleitte 
Gouv.-Gen. Van Heutsz, vooral voor fi- nancieele 
zaken, „het verschaffen van de ver- cischte 
autonomic aan Ncd.-JiKlie" ； een punt, waaroj) 
deze bewindsman voor en na zijn aftreden .mecr 
dan eens terugkwain. In Onze Eeuw van 1910 
schreef Hasselman een artikel, in welks titel “Indies 
autonomie" voorkwam. Juridisch scherp is die 
benaming misschien niet; want als Indie behalve in 
zijn op eigen territoir gevestigde cigen organon of 
representaties bovendien eigen organen of 
representaties in het mocderland heeft — eenerzijds 
de Kroon, ancler- zijds de wetgevende macht —, 
dan zou men kunnen volhouden, dat het de 
bevoegdheid om door eigen organen zijn eigen 
huishouden te bestieren reeds bezit (vgl. Bordewijk, 
Rechtspersoonlijk- heid der Nederlandsche 
kolonien, 1905, bl. 148, 161, 176). Evenwel placht 
men in 1865, bij de tot- standbrenging van de twee 
Westindische regee- ringsregiementen, den term 
“autonomie van Suriname (van Curasao)" te 
bezigen voor de bevoegdheid van Suriname of 
Curasao om zijn eigen zaken te bestieren door 
organen, die het met nie- niand anders deelt, die 
speciaal aan Suriname of Curasao eigen zijn, d.w.z. 
door organen, op eigen gebied gezetcld; want zijn 
Haagsche organen (Kroon, wetgever, Raad van 
State, Hooge Raad) deelt het met het Rijk in Europa 
en zelfs met den geheelen Staat. Op gelijke wijze is 
men, vooral sinds de dagen der leuze „Indie Weer- 
baarn (J916, 1917). meer en meer gaan spreken van 
„autonomie voor Indie" om aan te duiden J ndiiis 
bevoegdheid om zijn eigen huishouden te bestieren 
door organen, in Indie gezeteld en waarover de 
bevolking zelf eenig zeggenschap erlangt. Deed de 
instelling van den Volksraad de eerste mogelijkheid 
daartoe opkomen, en gaf de opening白rede van den 
ccrsten Volksraad op 18 Mei 1918 reeds te verstaan, 
dat ook de Indische regeering in deze richting wilde 
ar- beiden, het waren vooral de naniens den Land- 
voogd in den Volksraad gedane treffende medc- 
deelingen van 18 November en 2 December 1918 
—mededeelingen, op den wnpenstilstand in Europa 
(J 1 November 1918) en de vrees voor woeJingen in 
Nederland zelf gcvolgd —, de instelling van de 
Herzieningscoinmissie (17 December 1918) en het 
rapport dezer commissie (30 Juni 1920), die dit 
vraugstuk tot ecn vraag- stuk van practische politick 
hebben gemaakt (zie IV, bl. 620, 621 en 
HERZIENINGSCOMMISSIE). De op 20 
December J918 in Nederland benoemde 
grondwetscommissie bleek in haar verslag van 27 
October 1920 de overzeeschc gebiedsdeelen te 
hebben verwaarloosd, doch de op 22 Maart J 921 by 
de Staten-Generaal ingediende re- 
geeringsvooratellen tot grondwetsherziening hid-
den vrygevige bepalingen op dit stuk in van be- 
knopter vorm dan het grand wets voorstel der 
Herzieningscommissie, doch van gelijke strek- king 
als deze. De toelichting beschreef de richting der 
voorgestane hervormingen aldus: „dat zoowel 
wetgevin// als bestuur ten aanzien van de inwen- 
dige aangelegenheden zooveel mogeJyk moeten 
worden geJegd in handen van in Indic zelf zete- 
lende lichamen en overheden en dat aan de aldaar 
gevestigde bevolking een zoo groot mogelyke in- 
vloed op en aandeel in de sanionstelling dier li-
chamen moet worden toegekend**. Meende men 
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uit dczc voorstellen, waavop in April 1921 de 
Volksraad were! gehoord. te moeten verstaan, dat het 
opperbestuur van zins was eon wczen lijke autonomic 
voor Indie berc.kbaar tc maken door een nieuwe 
Ihdische staatsregeling, de ge- heele toon der 
memoric van antwoord en der rc- geeringsdebatten 
vestigde weer bij velen den in druk, dat op het woo rd 
dcr regoering niet kon worden gebouwd. Eind 
December 1921 vormdc zich in Indie een „Comite 
voor de autonoinie van Indi。''，waartoe 
aanvankehjk drie bekende rfegen- ten behoorden, die 
spoedig het coinitd verlicten volgens do regecring 
,,vrijwillig'' verlie ten. Op 3 Februari 1922 gaf de 
minister van Kolbnien in de Eerste Kamer te kennen, 
aan ecn algemeene herziening van het Reg.-regl. niet 
te denken. Ook in Nederland vorinde zich toen, in 
Mei 1922, met het oog op de naderende verkiezingen 
een .Romite voor de autonomie van Indic", hctwelk 
echter bij de stem bus van J uni 1922 geen zyner aan 
be- volenen gekozen zag. Op 26 Juni 1922 kwam bij 
den Volksraad het voorontwerp in van een wet tot 
herziening en verdooping van het oudo regee- 
ringsreglement van 1854, hetwelk in November en 
December 1922 in den Volksraad behandeld werd. In 
de richting van een autonoom Indie wijst de 
aanstelling van een eigen .Jiandelscom- missaris van 
N.-l." ； van toelating als lid van den Volkenbond kan 
eerst sprake zijn, nadat de beoogde autonomie tot 
solide werkelijkheid zal zijn ge worden. 

Over deze „autonomic van Indie,- handelt, in de 
jaren 1921 en 1922, een vrij rijke dagbladlitc- ratuur, 
ten deele ver me Id in het persoverzicht van J)e 
Indische Gids： zie ook Koi. Tschrift 旦 23],. .3(} 1. 
Zie voorts het fi^ryicTrfn^fiqjport 1920 op tai van 
plaatsen (bl. 1, 8, 15. 45 enz.)； nir. Cp-. hen Stuart, 
in Ind. Genootschap 28 Jan. 1921,； dr. M(irbsco, Les 
Indes Orientales "Nderlandaises, Madrid, 1921; De 
herziening van de Indische staatsinrichting, uitgave 
van het Indische Auto- no mieco ini te, 1922； mr. 
Van Vollenhoven, (ndie gisteren on heden, 1922； dr. 
Colon bra ndcr in De Gids^ -Juni 1922；. Stokvis, 
Van wingewest naar zelfbestuur, 1922; Van Koi in De 
Social. Gids^Z Oct, 1922； D. G. Stibbe, Autonomie 
van IndiC in ,.De Amsterdninmer'' van 15 April 1922. 

REGENTSCHAPSRADEN. De regentsdliap- 
pon, die de Compagnie op Java aantrof, waren 
mcerendcels niet anders dan ambtskringen van 
hooggeplaatste stodehouders vaiiMataram; alleen 
voor de Preanger kan inen zo beschouwcn als 
zelfstandige rechtsgemeenachnppen. Do re- 
gentschappen, dio de Compagnie en later hot 
gouvernement ontleenden ann do organisatie van het 
vorstenbestuur, waren dan ook niets anders dan 
ambtskringen； cn als de onteigeningsver- ordoning 
van 1864 in haar art. 1 van een onteige- ning ten name 
vnn o. a. ecn regontsohap sprak, borusttc dit op een 
vergissing, aangezien een regentschap geen 
rcchtspersoon was, geon rech- ton had, goon 
cigendoin kon verkrijgen (III, bl. J 34). RitHoma van 
Eck was de eerste, die in zjjn brochures (I, bl. 288) 
het donkbecld opperde o】n den Htaatkundigen bouw 
van Java te beginnen met regentsehappen als 
publiekrcchtelijke licha- inen： zy zouden dan, even 
ala de locale ressorten (I, bl. 575), raden en financion 
moeten krijgcn; doze schryver weigerde eohtcr 
regentschappen I als autonome lichamen tc 
beschouwcn, tonzij de regentschapsraad ongemengd 
bleef, d.i. niet naast ' 

M rndiers'' ook niet-Indiers ging oinvatten. De Graaff 
nam het denkbeeld van regentschaps- raden in de 
tweede editie zijner bestuurshervor- 
mingsvoorstcllen over (I, bl. 287);het herzienings- 
rapport van Juni 1920 ging er eveneens mee ac- 
coord (bl. 98, 99, 129, 136, 244). Inmiddels was op 
17 Juli 1919 by den Volksraad een voorstel 
aanhangig gemaakt om, in den vorm cener sup- 
plctoirc begrooting (memoriepost) en op den voet 
der decentralisatiewetgeving, de instelling mogelijk 
te maken van locale ressorten ter groot- tc van cen 
regentschap, onder leiding van den regent en met 
een gemengden (naast Indonesia rs ook niet-
Indoneuiers tellenden) raad. Dit voorstel, op 7 
Januari J 920 in den V olksraad met warmte 
gevoteerd, kwam i n Juni 1920 in zulk een vorm (als 
onderdeel eener uitvoerige aanvul- lingsbegrooting) 
en zoo laat bij de Tweede Ka- mer in, da.t op deze 
op 2 Juli 1920 wel be- sluiten nioest voor haar rcces 
den begrootings- post niet meer te behandelen： van 
welk uitstel, buiten schuld dcr Kamer, afstel kwam. 
In plaats toch van in een volgende zitting het 
voorstel te hernieuwen, knoopte de regeering in 
Maart 1921 in haar wetsontwerp op de bestuursher- 
vorming (tot wet geworden in Februari 1922) de 
regentschapsraden aan deze groote be- 
stuurshervorming vast, hetgeen tot onmiddel- lijk 
gevolg zou hebben, dat niet ——gelijk in het eerste 
plan —regentschapsraden zouden kunnen. worden 
opgericht overal wnar de proef kans van slagen 
bood, dus b. v. in ten minate een regentschap van elk 
der vijftien rechtstreeks bestuurde ge westen 
(krachtens de decentralisatiebepa- lingen van 1903 
en 1905), doch alleen in dat deel of die deelcn van 
Java, waar, eerst na langc jaren inisschien, een 
“prcvincie" op den voet der wet van 1922 zou 
kunnen worden ingesteld. Met dat al blijft nog altijd 
de instelling van zelfstan- dige regentschappen als 
locale ressorten der decentralisatiewetgeving 
(welker nadere bepalin- gen echter maar ten deele 
voor oostersche regentschapsraden passen) 
mogelijk, en zoowel de Volksraad (motie van 12 Juli 
1921) als de In- clische regeering (openingsrede op 
16 Mei 1922) gaf blijk de urgentic van 
verwezenlijking te ge- voelen; waaraan wellicht ook 
deze overwe- ging niet vreemd was, dat velen aan de 
regentschapsraden een plaats toedenken in Let toe- 
koinstigc kiesstelsel voor den Volksraad. cn dat de 
decentralisatiewetgeving in de buitengewes- ten 
reeds gebezigd is om eon aantal Indonesisch- 
gokleurde zelfstandigo gebiedsdeelen in het leven to 
roe pen (Angkola- en- Sipirok, Padang Pan- djang, 
LCmatang Ilir, Ogan Ilir, Koinering [lir, Burnbai, 
Minahasaraad, Ambonraad, Karanga- s5nirnad). Uit 
de plannen is nog niet duidelijk ge- bleken, voor 
wclke onderwerpon men naast re- gcntschappon als 
rechtsgomeenschappen de re- gentschappen als 
ambtelijke bestuurskringen wil laten voortbestaan, 
noch ook hoe men zich het verband tusschen 
ontvoogding van regentsohap- pen, 
regcntschapssecretarissen en regentschapsraden 
heeft te denken. 

Zie, naast de reeds vermelde officieelo stuk- kon: 
Ind. Gids 1919, bl. 610 (regeeringscirculaire van 
Jan. 1919); mr. Van Wijngaarden in De Tank van 
1919 (zie Koi. Studien, 2, bl. 143); Locale bclangen 
7, 1919—20, bl. 261, 357, 369, 516; Meijer Rannoft 
in Koi. Studion 3, 1919, bl. 32); Kol.Tschr. 1919, bl. 
7G3, 755, 757; Ritseme 
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van Eck in Berzieningsrapport 1920. bl. 397； 
Hasan Djajadiningrat in Koi. Studien 4. 1920. b】
.23； Ritscma v. Eck in Ind. Gids, April 1920； 
jllxqL—.一Genootschap Maart 1921.{ ' 
<'VA ATRTUIGEN. Tndien ergens ter were Id de 
omstandiglieden gunstig zijn voor het verkcer te 
water, niet alleen op de rivieren en meren, maar ook 
— en vooral — ter zee, dan is het zeker in den 
Indischen archipel. 

Een gebied van duizenden eilanden, omsluiten- 
de de grootste binnenzee, waar orkanen en zware 
stormen onbekend zijn en de atmosferische toe- 
standen beheerscht worden door de regehnatige 
vrissehverking van land- en zee wind (waaraan het 
dagclijkscli verkeer zich aanpast) en van Oost- en 
Westmoesson (waarnaar de grootere reizen gc- 
regeld worden). Voegt men bij dit gegeven den 
grooten rijkdom der omsloten wateren aan visch en 
andere waardevoile producten als tripang 
(zeekomkommers, holothurioidea), schildpaddcn, 
parel- en paarletnoerschelpen: het voordecl voor de 
zeevarenden. dat op liunne tochten bijna altyd land 
zichtbaar is. waardoor orienteering zeer 
vergemakkelijkt wordt； het tropische kli- maat, dat 
zoo weinig eischen aan herberging en kleeding stelt 
en alle door koude veroorzaakte ellende of ongemak 
uitsluit： voorts het — als het ware — overal 
voorkomen van de deugdzaamstc houtsoorten voor 
scheepsbouw, dan zal men moe- ten toegeven, dat 
hier allo factoren aanwezig zijn, om in de eerste 
plaats de zeevisscherij en vervol- gens het 
handeJsverkeer, door middel van scheep- vaart, 
tusschen de verschillende groepen van ei- 
landenbewoners met uiteenloopende* behoeften uit 
te lokken en te bevorderen. 

Het vaartuig neemt dan ook zoo'n overheer- 
schende plaats in het leven van den Indonesier in, 
dat het ook als het vervoermiddel bij uitneinend- 
heid der menschelijke ziel gedacht wordt. In vole 
streken van Nederlandsch-Indie, zoowel in het 
uiterste Westen als in het Oosten, kent men zielen- 
en： offerprauwen of wordt de doodkist aangeduid 
met een woord, dat “vaartuig" be- teekent. Verder 
behoort hier en daar, niet alleen op zee (zie ORANG 
LAOET) maar ook in het gebied der groote rivieren, 
een vaartochtje per prauw tot het 
huweljjlcsceremonieel; bruid en bruidegom stappen 
dan in letterlijken zin in het huweljjksbootje. Tevens 
kan hier vermeld wor- den, dat op sommige eilanden 
gebruikelijk is, om bij het voorkomen van een 
hardnekkige ziekte een miniatuur prauwtje in zee te 
stooten, ten einde de ziekte weg te voeren. 

De ontwikkeling van de scheepvaart hield 
uiteraard ongeveer geJjjken tred met het poil der 
beschaving onder de Indische voJken en zoo wer- 
den Jangzamerhand de meest beschaafden, tevens 
de verstgevorderden op nautisch gebied, de koop- en 
vrachtvaarders tusschen de deelen van den archipel 
ondeding zoomede tusschen den archipel en het 
vaste land van Azie. De Maleiers, Boegi- neezen, 
Makassaren en, niet in het minst, de Javanen 
bezochten met hunne schepen zoowel de Molukken, 
Nieuw-Guinea, zelfs de Noord-Wcst- kust van 
Australie als de groote Soenda eilanden, het 
schiereiland Malaka en de Philippjjnen, ge- bruik 
makende van de constaute Westclijke, 
respectievelijk Oostelijke moessonwinden. De 
Atjfehers beheerschten het Noordelijk deel van 
Sumatra en voeren op Malaka. 

I Ann den gelcidclijken ontwikkelingsgang der 
Inlanrlsche scheepvaart cn schcepsbouw werden | 
echter grenzen gestekl en wel hoofdzakelijk door _jle 
komst. van Europeesche vrcemdelingen in het Oosten, 
die met hunne groctcre, beter uitgeruste schepen. als 
organen van kapitaalkrachtigc han- dclslichamen, 
langzamerhand de eigenlijke In- landsche vrachtvaart 
grootcndecls verdrongen. Vooral de stoomvaart heeft 
daartoe veel bijge- dragen. 

T)e Javanen, die tot de 17e ceuw een groot zee- 
en handelsvolk waren, die. volgens den Por- tugees 
Conto, inet hunne schepen zelfs de Kaap de Goede 
Hoop en Madagascar zouden hebben bezocht, 
bovaren thans de zee bijna uitsluitend slechts langs de 
kusten van Java; de groote Maleische en Atjehsche 
handelsprauwen ziet men haast niet meer. Slechts de 
Boegineezen en Makassaren, zoomede de bewoners 
van eenige klcine eilanden beoosten Madoera hebben 
zich als zee- en vrachtvaarders weten- to handhaven, 
zij't ook lang niet op den voet van eertijds. 

Volgens het bekende “overzicht van den eco- 
nomischen toestand op Java en Madoera" van Van 
Deventer zoude van de Javaansche scheepvaart 
overgebleven zijn: 

1. Binnenvaart. Op de Solorivier niets. Op de 
Brantas nog een Jcvendige prauwvaart met 
tjomprdngs tusschen Toeloengagoeng, Kediri en 
Soerabaja. 

~ :. Schuiterivoerderij. Het stadsverkecr in de 
havens, voorzoover betreft het transport van goederen 
van cn naar de op de reede of in de haven liggende 
schepen, is bijna uitsluitend in handen van 
Europeesche maatschappijen. 

3. Kustvaart. Het meest in den Oosthoek 
met Madocrcesche prauwen, dan West-Java met de 
Lampongsche Districten, en het minst in Midden- 
Java, waar slechts tusschen 母emarang en Djapa- ra 
een druk buurtverkeer bestaat. 

4. Groote vaart. Slechts van uit de ten 
Oosten van Madoera gclegen eilanden Sapoedi, 
Kang6an, Raas en Goowa-Goewa naar verschillende 
deelen van den archipel met vaartuigen naar Makas- 
saarsch-Boegineesch model. Hierbij kan opge- merkt 
worden, dat de visschers van de tot Java behoorende 
eilanden Ba wean en de Duizend-Ei- landen hunne 
tochten tot Borneo en de Chineesche zee uitstrekken 
en dat de Madoercezen tot bij Bandjfirmasin en 
Makasser nnar tripang en paarl- moerschclpen 
visschen. 

Over de vroegere toestanden in Atj&h gewangt 
Beaulieu (Nederlandsche vertaling van J. H. 
Glazemaker, „De rampspoedige scheepvafirl''): 
,,Dc Koning van Achem is onder zijn gebueren de 
jnachtigste ter zee. Hij heeft omtrent bondert grote 
galayen, zo in Achem, Day a als te Pedir, die alle 
gereet en vaardig zijn. Het darde deel daaraf is wel 
groter dan diegenen, die men in Christendom bout. 
Ik heb de kicl van een ge- zien, die niet meer dan 
middelmatig was en van 66n stuk zynde hondert en 
twin tig voeten lang was.** Van die blooiendc 
scheepsbou windustrio in Atj，is niet veel 
overgebleven. 

Van de aanraking met de technisch hooger 
staande Westcrlingen hebben do Indische vol- ken 
op scheepsbouwgebied niet eens in belang- ryke 
mate hun voordeel kunnen doen. Do Inlanders 
missen namelijk over het algomeen orgu- niseerend 
talent en zoo bestaan onder hen geene groote 
reederyen, geen groote scheepswerven, 
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geene dokkcn en geene kajiitaalkrachtige han- 
dolslichamen. Verbeteringen, die niet door den 
prauweigcnaar zelf kunnen worden nangebracht 
respectievelijk onderhouden, worden dan ook 
niet overgenomen. Zelfs waar bij vele Inlandsche 
handelaren de behoeftc aan snellcr en zekerder 
vervoer wordt gevoeld, schept deze omstandig- 
heid geen prikkel tot vervolmaking te (lien aan- 
zien der inheemsche vaartuigen, te minder, oni- 
dnt die handelaren bevrediging hunner behoefte 
vinden in de Westersche stoomschepen met hun- 
ne lage tarieven voor ^dekpassagiers''. 
Doze zijn de redenen, waarom men nu nog de 

Inlandsche vaartuigen, ten opzichte van hun bouw 
en uitrusting, in denzelfden toestand als ceuwen 
geleden aantreft nog wel met dicn verstancle, dat 
verscheidenc typen, als oorlogs-. roovers-, staatsie- 
en zelfs handelsvaartuigen, verdwenen of van 
bestemining veranderd zijn. 

Overigens is er nog verseheidenheid genoeg. 
Jcdere bevolkingsgroep heeft hare eigen bijzon- 
dere vaartuigen, die plaatselijk weder kunnen 
verschillen, en elk type heeft zijn eigen ontwikke- 
]ing gehad. Tot de meest karakteristieke typen 
behooren de Javaansche m a j a n g met de naar 
binnen gekromde- en a 1 i s-a 1 i s met ge- spleten 
v66r- en achterstevens； de Borneosche 
gondelvormige p r a h o e n e g a r a en p r a- h o e t 
a m b a n g a n ； de Makassaarsch-Boegi- neesche 
padoewakang met driebeenige master) en hoog 
achterschip； de Moluksche o r 6 in b a a i en b e 1 
a n g met zeer hoog op- loopende versierde stevens 
cn de inuzikanten- zitplaats op het platte dak van de 
hut; de lange, zeer smalle kano van Zuid-Nieuw-
Guinea, met naar binnen gekromde boorden en 
waarin sleehts staande kan geroeid worden ； en in 
het algemeen voor heel Nedcrlandsch-Indie de 
vlerk- p r a u w, 

Op (inkele uitzonderingen na. kan men verder 
aannemen, dat de in den Indischen archipel 
voorkomende prauwtypen ook zuiver Indo- nesiseh 
of Polyncsisch zijn. Deze opvatting vindt Hteun in 
de omstandigheid. dat de nicest gang- bare ben a in 
in gen voor vaartuigen in het alge- nicen of 
onderdcelen daarvan als p 6 r a h o e of j) r a h o e, 
(1 j o e k ()e n g, (1 j a I o e r, (1 a- j o e n g, k a j o 
e h, k C in o e d i, t i a n g enz. iudonesische woorden 
v.ijn. Tot de oudste Indo- nesische woordvormen, 
waarmede vaartuigen worden aangeduid, behooren, 
be halve p r a h o e, ook b a n a w a en w a n g k a n 
g, hoowel onder w a ii g k a n g tegenwoordig 
uitsluitend een zeilschip van Chinceach type 
verstaan wordt. 

De meestc vcrscheidcnheid nee mt men onder de 
visschersprauwen waar en het aanlal vornien ei> 
narneii, danrop butrekking hebbende, is over- 
woldigend groot. Op den naani oefencn, behnlve de 
verm, ook de ])laats van herkomst en het ge- bruikt 
wordondc vischtuig invlocd, zoodat het vaak 
voorkomt, dat geheel met elkaar overeon- komendc 
vaartuigen op verschillende, niet ver vnn clkander 
gelogen pluatsen met verschillende iia men wordon 
aungeduid. 

Evenwel, hoevele en hoevele verschillende cr 
ook zijn, toch kunnen de Iudonesische vaartuigen 
tot sleehts enkcle grondvormcn worden 
teruggebracht, waarbij opgemerkt worde, dat men 
in nagenoeg den gcheelcn archipel hot <)er- type 
naast do ineer gecompliceerde vindt. 

Het vlot, dat als vervoermiddel uitsluitend 

op rivieren cn sleehts stroomafwaarts, of als 
veerpont wordt gebruikt, is eigenlijk sleehts een 
„drijftuig,v. Als zoodanig doet het ook dienst als 
onderbouw der drijvcnde woningen op de groote 
rivieren in Borneo en Sumatra. Zij bestaan alsdan uit 
groote boomstammen van zeer licht hout, naast en 
aan elkander bevestigd, of uit verschei- dene lagen 
ba in boe en zyn verder verankerd op zoodanige 
wijze, dat zij de op-en-ncergaande be- weging van 
het water onbelemmerd kunnen volgen. 

Toch is het mogclijk, dat uit het vlot zich een 
kano, zij het ook met vlerken, ontwikkeld heeft (zie 
hieronder). 

Als oertypen der Indisc he prauwen kunnen 
cchtcr met meer recht genoemd worden de kano van 
boomsehors en de uitgeholde sagoestain, die beide 
nog hier en daar in gebruik zijn； de sagoe- stain 
zelfs nog bijna overal, waar sagoe gewonnen wordt. 
Om de sagoe te verkrijgen, velt men den boom, een 
palnisoort met dikken stam, splijt den stam in 
tweeen en ha kt en klopt het vezelachtige nierg fyn, 
waarna het sagoemeet er uit gewas- schen wordt. 
Van den stam blijft sleehts een paar vingers dikke 
harde, taaie schors, als een holle halve cylinder, 
over. Aan een uiteinde wordt wat merg uitgespaard 
en dicht men — zooals ook inderdaad geschiedt — 
de open zijde met klei, dan verkrijgt men al dadelijk 
een bootvormig voorwerp, dat o. a. voor transport te 
water van de gewonnen sagoe geschikt is. Daar 
verder de sagoepalmen het liefst aan rivier- of 
mocrasoever grocien, is het water, waarin de 
uitgeholde stam moet komen te drijven, ook bij de 
hand. De ver- onderstelling, dat de sagoestam de 
eerste Indo- neaisehe kano is geweest, schijnt niet te 
gewaagd, te minder als men den verbazend hoogen 
ouder- dom van het sagoewinnen zelve in 
aanmerking neemt. 

De boomschorskano is ook niet moeielijk te 
vervaardigen. Men kiest daarvoor dikke, taaie 
schors, die men naar de vcrlangde afmetingen van 
den desbetreffenden stam snijdt en afpelt. De bast 
wordt overlangs gevouwen, de uiteinden daarvan 
stevig vastgesnoerd en verder met klei 
dichtgeinaakt, terwijl dwarshouten van verschil-
lende lengte de boorden van elkander houden en in 
den vereischten vorm brengen. 

De volgen de sport der ontwikkelingsladder van 
hot vaartuig wordt ingenomen door den uit- 
geholden stam van boomen, andere dan sagoe- pal 
men, varieerende tusschen de peulschillen op do 
rivieren, waarin kinderen in den letterlijken zin van 
het woo rd „spelevaren,> en die. welke plaats bieden 
aan vijftig en meer volwassen personcn. 

Op de rivieren cn ineren met het stille water 
voldodon zij, als zoodanig, heel goed, maar voor het 
wooligo zoo water waren zij niet st a biol genoeg, 
althans voor cenigszins langore tochten ter zee niet 
geschikt. Dit bezwaar were! op tweeerlei wijze 
ondervangen, namelyk door verhooging, 
tcgolijkertijd verbreeding der boorden en door het 
aanbrengon van uitlcggors aan bcidc kunton of 
sleehts aan ecn kant. Deze uitleggers, door ons, 
Nedcrlanders, ,,vlerken" genaamd, bestaan uit twee 
(zolfs ook uit cen) of nieor dwarsliggers, die een 
vaam en verder buiten boord uitstekon en welkcr 
uiteinden aan elkc zjjde met elkaar ver- bonden 
worden door langscheepsche rondhouten van zeer 
licht hout of door ecn dikken bamboo 
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dan wel een bundel saamgcbi nden bamboo's: in de 
Molukken soms door gaba-gaba (do zcer lichte en 
sterke middcnnerf van het sagocpalinblad). Deze 
„dryfhouten,5 of “drivers" stcken voor en achtcr 
voorbij de dwarshouten uit en loopen niet precies 
evcnwijdig met de lengte-as van het vaartuig, maar 
van voren iet of wat naar elkander toe, zoodat zij 
ongeveer in de richting van het wegstroomende 
boegwater liggen en daardoor aan minder wrijving 
zijn blootgesteld dan anders het geval zoude zijn. 
Ook zijn zij met dat doel voor spits uitloopend en 
wat hooger dan achtcr. Voorts mocten zij zoodanig 
zijn aangebracht dat zij, zoodra de boot bcmand of 
gcladen is, even het water raken. Door een en ander 
belemmeren de vlerken de vaart heel weinig. 

Tweezijdige vlerken geven meer stabiliteit dan 
enkelc. Bij harden wind gaat een gcdeelte der 
bemanning op de vlerk aan den loefkant staan of 
zitten, om het evenwicht beter te bewaren. 

De voordeelen der eenzijdige zijn： le dat men 
aan de open zijde van het vaartuig gemakkelijker 
met vischnetten kan manoeuvreeren ； 2e dat men 
met dien vrijen kant langs zij van een under vaartuig 
of eene kadc kan komen: 3e de mindere wrij- ving. 
Hierbij wordt aangeteekend, dat de eenzijdige vlerk 
in den regel aan de loefzijde, als tegen- wicht, 
gehouden wordt, dus c.q. verplaatsbaar moet zijn. 

Er zijn ook losse dubbele uitleggers, die ge- 
makkel^jk aangebracht en geborgen kunnen 
worden, zoodat zij bij het binnenkoinen van 
rivieren of havens niet behoeven te hinderen. De 
prauwen met vaste vlerken bevinden zich, zoolang 
zij niet in gebruik zijn, op het strand, waarop zij 
getrokken of gedragen worden, 

Daar waar hooge branding kan staan zooals op 
de Westkust van Sumatra, de Zuidkusten van Java 
en Bali, moeten de vlerkprauwen berekend zijn 
voor een zeer onzachte aanraking met het strand. 
Aan de Zuidkust van Bali is bij zwarc branding het 
in- en uitvaren slechts met de gc- vlerkte 
djoekoengs mogelijk. Met vliegende vaart worden 
zij, gedragen door een groote schuimende golf, 
terwijl de bemanning uit alle macht roeit en de 
stuurman het vaartuig in de gewenschte richting 
(recht op de kust) houdt, bij het “binnenkomen" 
tegen het steil oploopende strand geworpen en 
aldaar door daarvoor gereed staande personen 
opgevangen. Deze grijpen den voorsten 
dwarsligger der vlerken stevig vast en sleepen het 
vaartuig verder het strand op, ten einde het buiten 
bereik van den volgenden bre- kenden 
metershoogen oceaanroller te brengen. Romp en 
vlerken moeten dan wel heel sterk zijn, om dit alles 
te kunnen doorstaan. 

De eenvoudigste vlerken ziet men bij kleine 
prauwen met lage boorden： a 64n dwarsligger met 
een dr可ver beide van bamboe; b twee rechte en 
gelijke dwarsliggers, direct op het boord, en twee 
daaraan vastgebonden, eenigszins gebogen 
bambocs als drijvers. Zijn de boorden hooger, dan 
worden inkepingen of gaten daarin gexnaakt, 
waarin de dwarshouten komen te liggen of waar- 
doorheen zij steken. Daarentegen ziet men ook wel, 
dat zij op verhevenheden, die op het boord zijn 
aangebracht of uitgespaard, rusten. Verder komt het 
voor, dat losse houten dwarsliggers ge- stoken 
worden in dikke bamboezen kokers, die zoo lang 
zijn als het vaartuig breed is en dwars over de 
boorden beveetigd zijn. 

Over het algemeen zijn de vlerken in het Ooste- 
lijkc deel van den archipel gecompliccerder en 
sierlijkcr dan in het Westelijkc. Het meer saincn- 
gestclde uit zich zoowel in den vorm cn het aan- tal 
der dwarsliggers als in de verbinding tusschen deze 
en de drijfhouten. Bij het Madoereesche model 
bestaat het achterste dwarshout uit drie stukken, 
waarvan het middelstc, met de eind- punten naar 
boven, gebogen is en met naar be- neden stekende 
zijstukken aan de drijvers ver- bonden. Hoe sierHjk 
de dwarsliggers soms be-. werkt worden. kan men 
uit de in “Ned.-Indi。’ Oud en Nicuw" 1917 no. 7 
gereproduceerde teekc- ning van W. 0. J. 
Nieuwenkamp duidelijk zien. 

Verder naar het Oosten wordt het aantal 
dwarsliggers vaak meer dan twee, bij grootere 
prauwen tot twaalf oploopende. Zij worden dan 
tevens tot zitplaatsen voor de roeiers en ook,voor 
een deel buiten boord van een dak voorzien, tot 
bergplaats van allerlei benoodigdlleden ingericht. 

In het gebied van Halmahdra loopen de vlerken 
niet over de gehecle lengte van het vaartuig door, 
doch zijn meer tot midscheeps beperkt: steken 
echter vrij ver uit. Ook de eenzijdige vlerken van 
Noord-Nieuw-Guinea steken ver zij- waarts uit en 
zijn aan de andere zijde een weinig voorbij het boord 
verlengd, welk deel als zit- en bergplaats dient. 

Ecne speciale studie omtrent de prauwvlerken 
vindt men in het „Journal of the Royal Anthro-
pological Institute" 1920 deel L, getiteld ,,Thd 
outriggers of Indonesian canoes" van A. C. Haddon. 
Deze schrijver komt tot de volgende conclusies： le 
dat de vlerken van Indonesischen oorsprong zijn; 2e 
dat de dubbele vlerk ouder is dan de enkele; 3o dat 
de vlerken waarschijnlijk ontstaan zijn uit de 
dubbele kano's, thans nog in gebruik op sommige 
Australische eilanden, of uit een vlot van drie 
boomstammen. In het cerste geval zou de tweede 
kano, langzamerhand in afmetingen afnemende, tot 
een eenzijdige vlerk ontaard zijn； in het tweede 
geval wordt ver- ondersteld, dat de middelsto 
boomstam van het vlot zich, door uitgehold te 
worden, tot het eigen- lijke vaartuig ontwikkeld 
heeft, terwijl de twee uiterate als drijfstcunpuntcn 
blcvcn dienstdoen, waardoor dus de dubbele vlerk 
zoude geschapen zijn. 

In verband met het voorkomen van onkele en 
dubbele uitleggers, trekt Haddon over den Indischen 
archipel grenslijnen. Het gebied der enkele zou, op 
een klcin deel van Sumatra,s Westkust en de 
Noordkust van Nieuw-Guinca na, buiten 
Nederlandsch-Indie vallen. Dit is in zooverre juist, 
dat de eenzijdige vlerken in het grootste gedeelte 
van NederJandsch-Indie niet zooveel voorkomen als 
de dubbele, doch zy worden zoowel aan Java's 
Noordkust als in Zuid-Celebes cn de Molukken 
aangetroffen. 

De op de N.-kust van Midden Java, van Chcri- 
bon tot RCmbang, thuis behoorende djoekoengs 
hebben alle slechts 66nzydige vJerkon. 

Ten aanzien van de dubbele outrifjffers, die wil in 
Nederlandsch-Indie normaal zijn, bestaat 
onderscheid in het aantal dwarsliggers en wordt 
geconstateerd, dat twee dwarsliggers ah hot al- 
gemeene type in dat gebied moeten worden be- 
schouwd. Meerderc dwarshouten tot twaalf toe treft 
men slechts in de Molukken en Nieuw- Guinea aan. 
Ten deze valt aan te teekenen, dat er ook eenzijdige 
vlerken zijn met 66n dwarsligger, 
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welk model vrij algeinccn bij de bovengenoemde 
djoekoengs van Midden-Java in gebruik is. 

Verdcr verdeclt hij de verschillcnde wijzcn, wa-
arop de verbindingen tusschcn dwarsliggers en 
drijvcrs aangobracht zyn in cenige typen on spreekt 
van a directe, b indirecte, c gemengde verbindingen. 
De directe kan weder op twee ver- schillendc 
manieren tot stand gebracht zjjn： de dwarsliggcr 
dringt in (door) het drijfhout of wordt daaraan met 
touw (rotan) gelascht. De indirccte wordt 
bewerkstelligd middels een plankje, cen stok of 
lange pin, waarbij dient opgemerkt te worden, dat 
Bawcan, Madoera, Oost-Java en Bali ter zake eene 
afzonderlijke ondergroep uit- maken. In het verdere 
Oosten van den archipel heeft de verbinding op zulk 
een bijzondere wijze plaats, dat te dien opzichte 
weder van afzonderlijke typen kan gesproken 
worden: 1. Het Moluk- kentype, hierin bestaande, 
dat tusschen drijver en dwarshout stukken rotan in 
U, 0, 6 of 8- vorm vastgehecht zijn en 2. het 
Halmahera- type met de schuinliggende S als vorm 
van het verbindingsstuk. 

Onder „gemengd,^ wordt verstaan, dat een der 
dwarshouten direct en. de andere indirect met den 
drijver verbonden is. 

In het trekken van de grenzen waar wfel, dus ook 
waar geen vlerkprauwcn in gebruik zijn, heeft 
Haddon zich in zooverre vergist, dat hij de 
Noordkust van Midden- en de Zuidkust van heel 
Java aangeeft als gebied zonder vlerkprauwen, 
hetgeen bealist onjuist is. Tot zoover Haddon. 

De vierkprauwen hebben by vele voordcelen, het 
nadeel dat zij, bij het voorkomen van dwarszeetjes 
eerder water scheppen dan ge- wonc vaartuigen, 
doordat zij niet zoo „meege- vend" op de 
golfbeweging reageeren, daarin ver- hinderd door 
den weerstand van de vlerk aan de l^jzijde en door 
het tegenwicht van de andere. Van tyd tot tijd moet 
dan ook ecn der rociers zich met het uithoozen van 
het ingedrongen water bezig houden. Evenwe】，al 
loopt zulk een prauw vol, door de groote drijfkracht 
der uithouders zinkt zij toch niet verdcr dan tot even 
onder de wateroppervlakte. 

Het is opvallond, dat de eigenlijke „Maleiers,, het 
gebruik van “vlerken" nimmer overgenomcn 
hebben cn zoo treft men in het groote gebied, waar 
de uitleggcrs toepassing vinden, namelijk van 
Madagascar, Oost-Afrika en Coylon tot de Zuidzce 
eitanden met inbegrip van Nederlandsch- Indie en 
de Philippynen, eon strook aan, begronsd door de 
Noordkust van West-Java, de Oostkust van 
Sumatra, het schicreiland Atalaka. en do Westen 
Zuidkust van Borneo, waar vierkprauwen niet of 
slechts bij hoogc uitzondering voorkomen. De 
verklaring van dit verschijnsol client gczocht tc 
worden in de onistandigheid, dat het Malcische 
gebied eamenvalt met dat dor kahnsto zee on der 
grootste rivieren, waarvoor do Maloische prauwon 
voldoende zeewaardig blijken te zijn. 

Bovendien komen aan een deel der Zuidkust van 
Niouw-Guinea ook slechts vanrtuigen zonder 
vlorken voor. Daar, aan die kust, kan men het 
wonderbaarlijke achouwspel zien, dat zeer lange en 
zeer Hmalle, uit 6en uitgcholden boomstam 
bestaande kano's, z66 smal, dat men er niet zitten 
en^slechts ,met de beenen achter elkaar, staan kan, 
en z66 gladrond van bodem, dat allo sta- biliteit 
uitgcsloten is, door de inboorlingen in staande 
houding met.zeor lango pagaaien op zee 

voortgeroeid worden en wcl met grootc vastheid. 
De kracht en de geoefendheid der bcmanning 
benevens de lichthcid der prauwen verleenen aan 
deze cen groote snelheid, die uren lang kan worden 
volgchoudcn, 

Het woord „vlcrkprauw,\ waarmede de vaar- 
tuigen met bovenomschrevcn uitleggers worden 
aangeduid, is van betrekkelijk jongen datum. Onzc 
voorvaders noomden ze “vlieghers", niet omdat zij 
het betrekkclijke apparaat met vleugels vergeleken. 
maar omdat die prauwen, vooral de klcine, zoo „snel 
int seylen zyn, dattet schynt, dat zy vlicghen, 
dcrhalve van ons oock vlieghers ghenaenit wordt" 
(Willem Lodewyksz. d'Eerste Boeck f Amstelredam 
C. Claesz 1598. waarin ook afbeeldingen van 
Tndische vaartuigen zijn). De Engelschen spreken 
van „flying prow". 

De vlerken blekcn zoo doeltreffend te zijn, dat zij 
ook op vele vaartuigen van hoogere orde, als die met 
opgehoogde boorden en zelfs op geheel van planken 
opgebouwde werden aangobracht. Op de bas-reliefs 
van den Boroboedoer zijn groote en hooge oud-
Javaansche schepen met vlerken afgebeekl. De 
grootste vlerken zullen wel geweest zijn die der 
oude Moluksche k o r r a k o r r a's (zie aldaar). 

De prauwen uit 66n uitgcholden boomstam. al of 
niet met opgehoogdo boorden, worden over- al in 
Indie aangetroffen cn plaatselijk aange- maakt. Men 
kiest een rechten stam van de be- geerde houtsoort 
uit, zoo mogelijk zonder kwas- ten. Van do 
Toradja's aan het Posomecr wordt door N. Adriani 
vermeld, dat zij hout met een kwast er in niet als 
materiaal voor een vaartuig geschikt achten, omdat 
de kwast krokodillen zoudc aantrekken, die het 
vaartuig zouden aan- vallen. Aan het omkappen der 
boomen gaat bij vele volkstammcn een godsdienstig 
ceremonieel vooraf, terwijl ook gedurende de 
eigenlijke be- working vaak rituecle of adat-
voorschriften moe- ten in acht genomcn worden. 

De uitholling van den stam geschiedt zoowel 
door uitkapping met een dissel als door uitbran- 
ding. Om cle boorden een weinig buitenwnarts te 
doon buigen, verwarmt men den stam zacht en 
geleidelijk van buiten, na in de uitholling water 
gedaan tc hebben, terwijl men den verlangden vorm 
krijgt door het aanbrengen van stukken hout van 
verschillcnde lengte dwars tusschen de boorden. In 
plaats van de binnenruinite van den romp mot water 
to vullcn, maakt men in sominige stroken die slechts 
nat, terwijl de openbuiging bevorderd wordt door de 
boorden middels klem- men en daaraan verbonden 
koorden buitenwaarts te trokken. Het verw^den der 
boorden is geen bcpaald voreischte, indien het 
vaartuig van vler- ken wordt voorzien. In het Oosten 
van don archipel blijft die bewerking meestal 
achterwege on in Nicuw-Guinea zyn de boorden der 
kano's meestal zelfs opvallend naar binnen gebogen. 

De afwerking bestaat in het wegkappen van het 
overtolligo hout aan binnen- cn buitenkant eu c. q. 
door het aanbrengen van vorsieringen door verf of 
snijwerk dan wel beide. Veelal wordt hot geheelc 
schuitje met houtolie (van den Krocingboom) als 
hardings- en presorveorings- middel herhaaldelijk 
bestreken. 

Op doze wijze verkrijgt men do vaartuigen van 
het d j o e k o e n g (d j o c n g k o c n g, d j o n g- k 
o n g, d j a 1 o c r) type, waarvan de grootste een 
longte hobbon, die naar de 30 M. loopt on 
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ongeveer 2 M. breed kunnen zijn. Deze buiten- 
gewoon groote doen tegenwoordig in sonunige 
streken slccht-s bij roeiwedstrijden en andcrc 
feestelijke gelegenhedcn dienst. 

De bodemvorm dor vaartuigen van bedoeld type 
varieert van zcer flauw- tot schcrpgcbogen met den 
zuiver ronden vorm er tusschcn in. Do kano's met 
zeer flauw gebogen bodem en romp zijn uiteraard 
plat en laag van boord (het eigen- lijkc d j a 1 o e 
rtypc) en slecht-s voor zcer kalm water geschikt. 

De ophooging, tevens meerdere verbreeding dcr 
boorden geschiedt met booinschors. atrip, kadjang. 
gaba-gaba of planken. 

Geheel van planken opgebouwde vaartuigen, 
welker constructie ingexvikkelder en moeielijker 
is, en in hoofdzaak met die van onze vaartuigen 
vrijwcl overeenkomt. vereischen uit den aard der 
zaak bekwame scheepsbouwers en worden dus niet 
overal op de plaatscn zelf, waar zij ge- bruikt 
worden, vervaardigd. Voor Java vindt men in de 
residentien Rembang en Soerabaja de voornaamste 
scheepswerven. Op Sumatra en Borneo worden vrij 
groote handelsprauwen op of nabij de groote 
handelsplaatsen gemaakt； ook op de eilanden 
bewesten Sumatra. Simaloer en Nias, zoomede op 
de tusschen Borneo en Sumatra gelegen Poelau 
Toedjoeh eilanden. In de Mohik- ken zijn de 
prauwen van Kei, die o.a. naar de A roe eilanden. 
Banda, Ambon uitgevoerd worden, goed bekend, 
zoomede die van Senana, hoofd- plaats der Soda 
eilanden. In Zina-Celebes, het land der 
Boegineezen en Makassaren, worden de groote 
handelsprauwen — van het p a d o e- w a k a n gtype 
— vervaardigd en wel o. a. te Ara, Lemo-Lemo, 
Bira, Bonthain, Boeloe- Komba en het eiland 
Manoei. 

Bij de opgebouwde prauwen is ineestal een kiel 
aanwezig. Bestaat dezc uit een bepaalden balk, dan 
kan men van een eigenlijke spreken ； bestaat ze 
echter uit een eenigszins uitgeholden booinstam en 
is ze daardoor zeer laag en plat of flauw gebogen, 
zooals zeer dikwijls het geval is, dan is de term 
„kielplaatn beter op zijn plaats. Het voordeel dier 
weinig gepronon- ceerde kielen is, dat het vaartuig 
gemakkelijk op het strand kan getrokken worden. 

Bij vele vlerkprauwen van de Noordkust van 
Celebes on Atjfeh zoomede bij soinmige prauw- 
typen van Oost-Java en Madoera zijn de kielen of 
kielplaten voor en aehter verlengd, zoodat zij nog 
vrij ver uitsteken (in het Noordcn van Celebes zeer 
ver) en, daar zy eenigszins oploopen, ook goed 
zichtbaar zijn. De meeningen over het doelmatige 
van dezen bouw loopen uiteen. Is't om beter het 
water te klieven, is het voor het verkrjjgen van meer 
weerstand tegen afdrijven, voor het breken van den 
golfslag of tot bescher- jning van den romp bij 
aanvaring ? In a He geval echter wordt die 
constructie dienstbaar gemaakt aan de 
verwezenlijking van het denkbeeld, om aan het 
vaartuig het uiterlijk van een visch te geven, 
namelijk v66r van den geopenden viscji- bek en 
aehter van den gespJeten vischstaart. 

Bij het te water latcn van nieuwe prauwen heeft 
op vele plaatscn in Ned.-Indie een inwijdingsfeest 
met een offermaaltijd plaats. 

Het aangewezen hout voor scheepsbouw is op 
Java het welbekende djali, torwyl aldaar ook 
b^nda, njamploeng, ingas en kemiri daarvoor 
gebruikt worden. Buiten Java, waar nagenoeg 

geen djati voorhanden is, heeft men de beschik- king 
over vele zcer dcugdzanie soorten van ,.wildhout，
,,die om hare taaiheid. buigzaamheid en 
duurzaaniheid zich uitstekend voor het docl lecnen 
als : meranti, widang, boengoer, rasak, rengas, 
bintangoer, niirbau, njamploeng, oelien (onglen, 
behan), soerian, tinibisoe, ivaroe, kapoer, da mar, 
bajoer, t^roentoeng, goevassa, katondeng enz. Zie 
H0 UTS00 RTEN. Voor de prauwen, die 
stroomversncllingen moeten bevaren, worden 
lichte, doch taaic houtsoorten gekozen； voor 
ankers en riemen ook bijzonder taai hout. 

Als hechtingsmateriaal inoet hier on daar nog 
rotan dienst docn, waarmede de verschil- lende 
deelen aan elkaar gebonden of vastge- snoerd 
worden; elders houten pennen of groote dooms als 
de tjangkringdoorn, maar men werkt ook al reel met 
spijkers en nagels. 

Voor het dichten der naden, het kalfaten en 
breeuwen bezigt men den bast van den gelani- 
boom, bamboevezels, boomvezels, kapas, kapok, 
mossoorten enz., gevolgd door bestrijking met 
deinpocl (stopverf), een niengsel van fijn werk, kalk 
en djarak (ricinus) olie of da mar, welk mengsel 
gala-gala heel. De da mar (hars) wordt daarvoor 
fijngestampt en gezeefd, met heet water overgoten 
en danrna met houtolie en kapas dooreengekneed. 
De geheele romp wordt van buiten met gala-gala 
bestreken, waardoor een huid ontstaat ter 
bescherming tegen den paal- worm. Ten slotte wordt 
de geheele huid nog ge- kalkt. Indien hinderlijke 
aangroeiing moot ver- wijderd worden, eischt de 
huid ook algeheele vernieuwing cn worclen de 
planken, v66r het aanbrengen der nieuwe laag, 
schoongebrand. Een nietalen huid komt bij prauwen 
niet voor. 

De masten zijn ineestal als bij ons, rondhouten 
(soms van bamboe), gaande door een balk of doft. 
Er zijn er ook, die in een koker gestoken worden, om 
ze gemakkelijk te kunnen strjjken, een toepassing, 
die veel bij rooversprauwen voorkwam. Bij de 
MaJeischc prauwen wordt steeds de voorste mast 
door een rotan in een sterkc bocht voorovergehaald, 
zoodat de nok soms recht boven de boegspriet komt. 

In Nieuw-Guinea bestaat ecn prauwsoort, 
waarbij de mast builanboords op cen uitleggor is 
geplaatst. 

Bij de Boegineezen en Makassaren bestaan de 
masten, althans van de groote prauwen, uit een bok 
met drie beenen (ook wel van bamboe), waarvan 
twee, de eigeiilyke mastbeenen, in 6en lijn, 
loodrecht op de Jengteas van het vaartuig in kokers 
of gulgen staan, terwjjl het derde, dat tusschen de 
beide andere door om een bout kan draaien, v66r- of 
achteruilwyst en tot steun dient. De geheele bok kan 
spoedig worden opgezet en neergelegd. Ook t wee 
been ige masten, dus zonder steun, komen voor. De 
masten van bam- boe zoeke men hoofdzakelijk bij 
kleine vaartuigen, zij komen echter ook bij grootere 
voor. 

Het sturen geschiedt op vcrschiilende wijzen. J)e 
klcinste vaartuigen hebben geen roer, maar worden 
zoowel voortbewogen als bestuurd door den man. 
meestal den eenigen, die aan den achter- steven zit 
met een pagaai, vrij in de hand. Voor grootere 
prauwen gebruikt men als roer eon groo- ten riem 
met breed uitloopend blad, die met een flinken strop 
(ineestal van rotan) aan ecn staak of stmirbalk aan 
het achterschip wordt vastge- maakt en wel aan de 
lijzijdti en, bij vernndering 
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van bocg, overgcbracht wordt. Aan den steel van het 
roer is ter bestemder plaatsc con horizon tale lat 
aangebracht, door middcl waarvan de roerganger 
met hot roer manoouvreert. 

Zeer grootc prauwen hebben meestal twee roeren, 
waarvan de lijwaartsche gebruikt wordt, daar het 
door de afdrift van het vaartuig daar- tegen wordt 
gedrukt, terwijl dat tier locfzijdc zoude afwijken en 
daaroni buiten het water wordt gehangen Sommigc 
groote rivier- en laad- prauwen hebben een zwaar 
roer, met een strop aan de uitstekende stevenpunt 
bevestigd, en voorzien van een kruk, gelijk een 
groote pagaai met een lang bl ad. 

Roeren naar Chineesche of onze wjjze, dus 
draaibare, met roerpen of koorden, en achteruit 
midscheeps aangebracht, komen langzamerhand 
wat meer in gebruik, doch zijn nog verre in de 
minderheid. De jMaleiers hebben voor zulk ecn roer 
een eigenaardigen naam: „kemoedi tjawat". 

is roer en „tjav)aC, is de schaanigordel 
van den man, die eerst om de heupen aangelegd, 
daarna tusschen de beenen door stijf aangehaald en 
achter weder ingestoken wordt. 

Wat de “ankers" betreft, staat vrij wel vast, dat de 
Indonesische oorspronkelijk niets anders waren dan 
zware stcenen, die, al dan niet van een gat voorzien, 
aan trossen van gevlochtcn rotan of p]antenveze】s 
stevig bevestigd, over boord werden geworpen. Nu 
nog hebben vele kleine prauwen geen ander 
voorwerp daarvoor dan een steen (soms een stuk 
koraal) of ecn stuk ijzer. Een van de nog gangbare 
Maleische benaniin- gen voor het anker is ba toe 
(steen), terwijl de man, die met het toezicht op het 
anker belast is, nog steeds djoeroe batoe genoemd 
wordt (djoeroe =iemand, die in het een en antler 
bedreven is. daarin voorgaat, daarmede belast is). 

Later zijn ankers in zwang gekomen, die in vorm 
nicer met de onze overeenkomen en ook van de 
Westerlingcn zullen overgenomen zijn. Zij heeten 
o. m. ook djangkar, hetgeen duidelijk cen 
verbastering van het woord “anker" is. Evenwel zijn 
zij inecstal van hout en hebben dan nog gewoonlijk 
slechts 66n arm. De armen, die nimmer „handen,, 
hebben, eindigen in een dikwijls met ijzer beslagen 
punt. Ankers met twee armon hebben in den regel 
een ,,stok‘‘ op de halve hoogte van de schacht of 
nog dichter bij de armen. De schacht heeft aan het 
boveneinde ecn gat, waardoor een strop van rotan 
komt, aan wclken strop het ankertouw bevestigd 
wordt. Ten einde het gehecl te verzwaren, wor- den 
grootc steenen of stukken ijzer boven aan de schacht 
gebonden. Een an de re manier van ver- zwaring 
past men o. a. op de Mdntawoi eilanden (ten W. van 
Sumatra) toe. Daar bestaat de anker- atok uit vicr 
houten latten, die door ringen van govlochten rotan 
bijcengchouden worden en waartusschon een rij vrij 
zware steenen bckncld is. Een andere afwijking van 
dat anker bestaat daarin, dat, in plants van armen, 
aan weerszijden van hot ondereinde der schacht 
drichoekigo houten weerhaken zijn bevestigd. 

Meor en mecr komen ook gewono ijzeren ankers 
en dreggen in gebruik, dikwijls to zamen met de 
houten, oin naar gclang van de weersge- steldheid 
gobezigd te worden. 

Wjj komen nu tot de voortstuwingswerk- tuigen 
en noemen daarvan, als waarschijnlyk het oudste, 
het eerst de galah, de staak, gewoonlyk 

bestaande uit ecn dunne, doch zeer sterke bamboo 
met ingestoken punt van hard (anau) hout, 
waarmedc “geboomd'' wordt. Algemcen worden de 
laadprauwen de rivier-op voortgecluwd; op de 
groote diepe rivieren uitcraard vlak langs den oever. 

I n de twee de plants dient genoemd te worden de 
pagaai, ook wel “schepriem" of „roeischop" 
gehceten, waarmede los uit de hand geroeid wordt, 
terwijl de roeier vooruitkijk.t. Waarschijn- lijk is de 
dubbclc pagaaix), waarmede beurtelings links en 
rechts geroeid wordt, de oudste vorm van de 
Indonesische roeispaan. Doze dient ook als 
cvenwichtsmiddel bij het stil liggen op het water. 
Het is mogelijk, dat zij het aanbrengen van vaste 
evenwichtsmiddelen, de vlerken, heeft geinspircerd. 

De dubbele pagaai is op de eilanden in de Stille 
Zuidzee nog veel, doch ook op verschil- lende 
plaatsen, over heel Nederlandsch-Tndie verspreid, 
in gebruik. 

De enkelc wordt zeer algemeen in den archipel 
aangewend tot voortstuwing van kleine en zelfs 
matig groote prauwen zoomede bi] roeiwedstrij- 
den. waarbij de roeiers in groote, lange ,,kano's'' 
niannetje aan mannetje aan beide boorden ge- 
plaatst zijn. 

Tot de oerpagaaien, nu nog in gebruik. o. a. in 
Zuid-Oost-Nieuw-Guinea, niogen wel gerekend 
worden die, welke uitsluitend uit de middennerf van 
een sagoepalmblad, gnba-gaba, bestaat. Deze 
bladnerven zijn zeer licht en sterk en lang genoeg, 
om er staande mede te roeien, zooals al- daar 
gebruikelijk is. 

Tn de pagaaien, die alle, met uitzondering der 
bovenbedoclde primitieve, van taai hout ver- 
vaardigd zijn, bestaat. wat den vorm aangaat. een 
grooter verschcidenheid, dan men oppervlak- kig 
zou veronderstellen. De hoofdvorm is ecn “steel" 
met aan het eenc einde een "blad" en aan het andere 
een ,,kruk''. Meestal bestaan steel en bind uit 66n 
stuk, maar het komt ook voor , o. a. zoowel in de 
Molukken als op de eilanden bewesten Sumatra, dat 
het bind, middels een kruiselingsche doorvlechting 
van rotanreepen aan een afgeplat gedeelte van den 
steel wordt vastgehecht. 

Aan den vorm der stolen, rond, zeshoekig, 
achthoekig, is niet veel variatie te brengen, aan dicn 
der bladen zooveel te meer en zoo vindt men 
claarondor: rondo, ovale, langwerpig driehoekige. 
gelijkzijdig driehoekige, ruitvorniige. langwerpig 
zeshoekige, bladvormigc, lancetvormige, 
langwerpig klokvorinige cnz. met of zonder 
middenrug, welke nu eons sterk geprononceerd is 
dan wedor gelcidelijk verloopt. In het Borneosche 
zijn sierpagaaien met ecn bind, waarvan de vorm 
beschrevcn kan worden als “zeer lang- werpig 
klokvormig mot zeer breed grondvlak". (R. ethn. 
mus. Leiden). Zie ook de afbeelding 

i) Oorspronkelijk vorstond men onder „paganin 
slechts de dubbele scheprieni, tegen- woordig 
spreekt men van ,,enkele‘‘ on „dub- bclc" 
pagaaien. Deze uitdrukkingen hebben trouwens 
reeds vry lang het burgcrrecht ver- kregen, dftar 
Prof. Veth in zijn „Oost on West" reeds melding 
inaakte van ..pagaaien met twee rocischoppcn". 
Zoo is ook het verschil tusschon de werkwoordon 
„pagaaien,* on “scheppen” verloren gegaan. 
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van een sierlijkc pagaai van het Mantanameer in 
Celebes in „Reisen in Celebes*' van de gebr. 

Sarasin. , 
De kruk kan zijn tonrond of zuiver cylinder- 

vormig; recht of gcbogen. Bij sierpagaaien ziet men 
ook wel een mooi uitgesneden cirkelvormig 
handvat, in plaats van een kruk. 

De langste pagaaien zijn bij de Papoea!s, die 
staande roeien, in gebruik cn kunnen tot 3 M. lang 
zyn. 

De zucht tot versiering, die meer in het Ooste- 
lijke deel van den archipel dan in het Westen tot 
uiting komt, vindt behalve in het vaartuig zelve, ook 
in de pagaai een gcliefd object. De versierin- gen, 
soms ingesneden, soms en relief dan wel met 
kleuren. worden voornamelijk aan het blad. doch 
ook aan steel en kruk aangebracht. Te Palembang 
zijn er. die gehecl gelakt en van ver- guldsel 
voorzien zijn. In Nieuw-Guinea stelt de kruk 
dikwijls een menschenkopje voor. 

Zoodra de prauwen wat zwaarder en de boor- den 
hooger zijn, wordt er op Westersche wijze geroeid 
met rieipen, die echter over het alge- meen niet zoo 
lang als de onze en geheel recht zijn. Hier en daar 
wordt ook daarmede staande geroeid: door 
Chineezen in hun sampan kotak en sampan poekat; 
door Indonesiers o. a. op het- Tondanoineer 
(Minabasa). 

Bestaan de riemen uit e6n sink, dan is het 
ruitvormige blad slechts een kleine verbreeding van 
den steel; zijn zij uit twee stukken gevormd, dan is 
het blad meestal plat en rond. Bij laad- prauwen 
doen korte, zware riemen met lang- werpig 
vierkante of ronde bladen en een kruk dienst. De 
langste riemen ziet men voor en achter op de groote 
vlotten ； zij rusten op een standaard en worden 
door den roeier, al heen en weer loopende, in 
beweging gebracht. De gewone riemen worden door 
aan de boorden der prauw bevestigde rotanstroppen 
gestoken; te- genwoordig worden ook dollen en 
pennen ge- bruikt. 

Ook de riemen worden in sommige streken van 
den archipel van snjjwerk voorzien of ge- verfd.z 

Zeer eigenaardige roeispanen worden o. a. op de 
Mentawei eil., ten W. van Sumatra, ge- bruikt, n,l. 
met twee lange dunne uiteinden, die onder het 
roeien trillen en geluid voortbrengen. 

Vermelding verdient nog, dat het roeien zoowel 
met riemen als met pagaaien op 6en vaartuig ook 
voorkomt, althans voorkwam. Zie BELANG. 

Met uitzondering van een minderheid, w. o. de 
kleinste visschers- en de meeste riviervaartui- gen 
zoomede de lange smalle Papoeasche kano's, zijn de 
Inlandsche prauwen ook voor het zeilen ingericht. 
De zeilen zijn trapeziumvormig (ra- zeilen), zuiver 
rechthoekig (Mak-Boeg. razeilen) of driehoekig, de 
z. g. lat^jnsche zeilen, die aan een langen spriet 
worden aangeslagen en zooda- nig aan een korten 
mast geheschen, dat de nok hoog daarboven 
uitsteekt. Kleine prauwen hebben ook wel een 
driehoekig zeil met een uit- houder van onder, 
waaraan de school is vastge- maakt. De 
visschersprauwen op Java gebrui- ken — op een 
enkele uitzondering na — nooit twee groote zeilen 
tegelijk. Zij hebben twee razeilen van verschillende 
grootte aan boord, om ze beurtelings, naar gelang 
van de kracht van den wind, te hijschen. Algemeen 
worden de zeilen geborgen door het val te str可ken 
en tegelijker.tijd 

het zeil om den ondcrsten spriet op tc rollcn. 
Vierkante zeilen zoomede bezaan- en fokkezei- 

len naar Europeesch model komen ook voor, doch 
zijn zeldzaam. 

De typisch Inlandsche zeilen worden nog veelal 
vervaardigd van grof .,zakkengoed'\ karong a gel of 
kadoet, de gevlochten vezels van den gebang palm: 
ook van kadjang, de aancen- geregen bladeren van 
den nipah - of van den Zo?zYarpalm, welke 
grondstoffen goed tegen zee water bestand zijn ； 
verde r ook van grof linnen of katoen. 

De eerste Indische zeilen zijn vermoedelijk on- 
bewerkte palmbladeren gevveest, rechtstandig in de 
prauw gehouden en nu nog vindt deze manier van 
zeilen hier en daar, o.a. in Nieuw-Guinea, toe-
passing. Overigens gebruikt men daar vierkante 
zeilen van aaneengeregen paMtmbladeren. Een zeer 
eigenaardige wijze van zeilen neemt men bij de 
Tor&dja’s van het Posomeer waar. Binnen de prauw 
bevinden zich tegen den wand houten blokken, 
waarin gaten zijn gebeiteld. Wanneer de schipper 
een zeil wil opzetten, steekt hjj in die gaten, aan 
weerszijden van de schuit, staken, waartusschen een 
sarong gespannen wordt. De adat aJdaar laat geene 
andere wijze van zeilen toe en houdt dus 
vooruitgang ten deze tegen, maar zal zich te eeniger 
tijd wel aan de allengs dringender wordende 
gewijzigde behoeften aan- passen. 

Birj zeilwedstrijden, het nationale vermaak bij 
uitnemendheid der Riausche Maleiers, voeren de 
meeste prauwen overmatig groot zeil en slaan 
daarbij dan ook wel cens om- De te water geraak- te 
opvarenden hoozen al zwemmende de prauw leeg, 
zetten de zeilen weer bij en vervolgen den wedstrijd. 
Op rivieren en in nauwe zeeengten worden ook wel 
wedstrij den met miniatuur zeil- scheepjes, uiteraard 
zonder bemanning, gehouden. 

Het touwwerk bestaat hoofdzakelijk uit rotan, 
gevlochten idjoek (doek, g^moetoe), de bastachtige 
zwarte vczelstof tusschen den stani en de bladstelen 
van den arenpalm, en gevlochten saboet of kaer, het 
omkleedsel van de kokosnoot. Het fijner bindtouw 
is meestal van rami-, Inti isch vias, vezels gemaakt. 
De rotanstengels gebruikt men of ah zoodanig of in 
elkaar gevlochten tot troHsen, in welk laatste geval 
men zich van eon dun, taai soort bedient. Zoowel ro- 
tan als idjoek worden niet door zeewater aange- tast. 

Boven is reeds met een enkel woord over het 
aanbrengen van versieringen van vaartuigen ge- 
sproken. Bjj de eigen坷k gezegde Maleiers zien wy 
daarvan niet veel, zelfs weinig onnoodig hoog op- 
loopendc stovens of andere voorzieningen, om aan 
de prauw eene sierlijke gedaante te geven. Hier 
wordt slcchts op de eischen der doelmatig- heid 
gelet. Op Sumatra moet men naar de Bataks toe, om 
— op het Tobameer — door bijzonderen bouw en 
snijwerk verfraaide vaartuigen te zien. In het 
Maritiein Museum „Prins Hendrik" te Rotterdam is 
een model van een Bataksche prauw s o 1 o e b o e 
1 o n, waarvan de uitgesneden, op eigenaardige 
wijze gevormde, fraai beschilderde voorsteven de 
aandacht trekt. 

Zijn op West-Java vormen en kleuren over hot 
algemeen nog eenvoudig te noemen, in Oost-Java en 
Madoera en verder in geheol de Oostelijke helft van 
den archipel vallen de^sierlyke vormen 
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cn do levendige kleuren dcr vaartuigen op. Jlet lioog 
docn oploopcn der voor- cn achteratevens, overigcns 
verschillend gevormd, bchoort tot de veel toegepastc 
verfraaiingsmiddelen. Dezo stevens staan recht naar 
boven of helion cen weinig, zijn vaak stei'k gebogen, 
soms met bin- nenwaarts gekromdc c in den (het 
karakteristiek van het IU a j a ngtype), eindigen in 
een punt of zijn vlak afgesneden dan wel afgerond. 
Boven- dien worden zjj, ook de niet oploopende, 
gewoon- lijk van snijwerk voorzion of geheel 
uitgesneden, waarbij men zich veelal laat leiden 
dode zeer voor de hand liggendc vergelking van het 
watertuig met een waterdier, in de eerste plaats de 
visch. De voorsteven moet dan den vischkop en de 
achtersteven den vischstaart voorstellen. 

Dit denkbeeld wordt ook door schilderwerk 
weergegeven en de meest eenvoudige wijze daar- 
van kan men o. a. op de Bataviasche laadprau- wen 
gedemonstreerd zien, waar aan weerszijden van het 
voorschip een driehoek (bek), kleine cirkel (oog) en 
een boog (kieuwspleet) achter elkaar, en achter een 
driehoek, in tegengestelden stand als de eerst 
genoemde, als staart aange- bracht zijn. 

In plaats van den gewonen vischkop zijn op Bali 
koppen van een soort van zeeolifanten (ma- kara = 
zeemonster) en in Nieuw-Guinea van kro- kodillen 
in den voorboeg uitgesneden. De lange, smalle, zeer 
laag op het water liggende kano's der Papoea's doen 
ook sterk aan aan de opper- vlakte van het water 
drijvende krokodillen den- ken. Ook bij de Dajaks 
komt de krokodillenkop als versiering van den 
voox'steven voor, soms met opengesperden bek, 
waarin een klein dier。 

Voorts komt vrij veelvuldig en over geheel 
Nederlandsch-Indie verspreid de afbeelding van den 
draken- of naga-kop voor. Er zyn staatsie- prauwen, 
die in hun geheel een draak voorstellen met boog 
opgeheven kop en staart en de boat gcachilderde 
romp ala het geschubde lichaam. (Alaritiein 
Museum Rotterdam, staatsieprauw van Haroekoe). 
Nog andere versieringsmotieven zijn vogels, 
vogclkoppen (zeer gewild is die van den 
neushoornvogel), honden en wilde zwijnen (Nieuw-
Guinea) on krullen. JDe meest bewerke- Jijkc zyn in 
Nieuw-Guinea, waar krulvormige fi- guren met 
gloeiend ijzer uitgebrand wordon eu het 
vorvaardigen van prauwvorsieringen een by- 
zondere tak van ny vorheid uitmaakt. 

Op Enggano, ton W. van Sumatra, kent men aln 
versioring van den voorsteven ook een hou- ten 
menschenkop met cchte tanden en oogen van 
paarlemoer. 

Ook komt het voor, dat het uiteinde van het ,,dr可
fhout" ruwweg ala een dierenkop wordt uitgesneden. 

In „Nedcrlandsch-Indie Oud en Nieuw" 1917 no. 
7 laat Nieuwenkamp ook zien hoo de Boegi- neezen 
den spiogel hunner s o p d verfraaien. 

De in a j a n g s van Oost-Java hebben nog een 
typisch versiersel. Tusschen mast en achtersteven 
hebbew zy een staak — vaak ook met any werk — 
met gevorkten top, om het gestreken zeil op to 
houden. Deze staak is met den mast ver- bondon 
door een bamboo (of een bundel van 2 a 3 bumboes), 
waarvan het uiteinde als een groote, eenigszins 
schuinstaande S ver voorby den ach- torsteven 
uitsteekt en bovendien met een roodo lappenstrook 
en een bundel kralen behangen is. Deze 
verbindingabamboe, andany andang of 

pelandang geheeten, dient overigcns on)er een 
kadjangaf(lakje of netten, die gedroogd moeten 
worden, over tc hangen. 

Ten opzichtc van de versiering door verf, kalk en 
teer zij vermeld, dat in do Molukken on Nieuw-
Guinea een bonte beschildering van den geheelen 
romp voorkomt, terwijl men zich op Java 
hoofdzakelijk bcpaalt bij het sober aan- brengen van 
overlangsche strepen. 

De Javaansche, Maleische, Makassaarsche, 
Boegineesche cn eenige andere Indoneaische namen 
van de voornaamate onderdeelen der vaartuigen 
volgen hier： 

mast, tijang (JAV., MAL.)； 11 ha ng (ATJ.); 
palajarang (MAK.); paladjarang, lolosoe (ROEQ.); 

paliarana. (TALAUTSCH)； palalaheng 
(SANGIBEESCH 

zeil. lajar (JAV., MAL.)； la-jara, sombala 
(MAK.); ladja, sompa (BOEG.); karoro (MAK.-BOEG.); 
lodja (BIM.); lojo (NIAS); lajeue (ATJ.)； kapokai (z. 
W. NIEUW-GUINEA)； 

groote razeil. lajar tandjak (JAV., MAL.); la jar top 
(MAL.)； sombala tandja (MAK.) ; sompa tandja 
(BOEG.)； 

sprietzeil. lajar soedoe-soedoe (JAV.); lajar ba- 
tang, I. saba ng (MAL.); 

kluiverzeil. lajar goesi, Lljoetjoer, djib (MAL.)； 

kalezuere, tjotjoro (MAK.-BOEG.); 
pagaai. kajoeh, gajoeh (JAV.)； kajoeh, 

pengajoeh (MAL.); bi(MAK.); wise (BOEGJ; besei, 
palar (DAJ. ); poh, po, pos, pesa, pores, poejake, itok 
ka- via (NIEUW-GUINEA) ； WO8(TORADJA). 

dubbele pagaai. zvelah (JAV.)； belibat, k&libat 
(MAL.); klibeuet (ATJ.)； 

riem. dajoeng (JAV., MAL.)； pangyajong (MAK.)
； gadjong (BOEG.); sola (NIAS); loeka 
(MiJNTAWEi); 

zeer lange riem voor vlotten. dajoeng paling, 
Ijawas (MAL.); 

roer. kimoedi^N.A.1..)； moedi (JAV.)； goeling 
(MAK., BOEG.); keumoedoe (ATJ.); gamoeri (NIAS)； 
oe (NIEUW-GUINEA)； 

anker, ba toe, laboeh, djangkar (JAV., MAL.)； 

saoeh (MAL.); balango (MAK., BOEG.); so-ar 
(NIEUW-QUINEA)； 

vlerken. Icitjak, kitjakan (JAV.)； katir (JAV., 
MAL.); tjadik, katil (MAL.)； ati (BOEG.); paUicai 
(MAK.); rofa (NIAS); tjeude (ATJ.); semang, s。- 
?nan(MOLUKKEN); adi, jaas (NIEUW-GUINEA); Ka- 
loemani (TOBADJA)； haman (z.w. ELL.). 

In navolging van de alleszins loffelijke be- 
werking van dit artikel in den eersten druk dozer 
Encyclopaedie door de Heeren P. C. Coops en G. P. 
Rouffaer, volge hioi* ook de alfabetische 
opsomming met kurto beschrijving van prauw- 
typen en, ofschoon thans over wat meer materiaal 
dan toen kan beschikt worden, moet ook nu, evenals 
toen, vorklaard worden, dat die opsomming geen 
aanspraak op volledigheid kau maken. Er valt nog 
veel in loco te onderzoeken, vooral wat het gebied 
buiten Java en Madoera betreft, ten opzichte 
waarvan de beworking mot uit- voerige 
besohrijvingou van G. F. de Bruyn Kops Sr. "lets 
over de zeovaart in den Indischen Archipel”, 
opgenomen in het T^jdschr. voor Nij- verheid in N.-
l. ell. I 1S54, nog steeds de voor- naamste bron is. 

Aangaande Java en Madoera kunnen wy tevens 
verwijzen naar de voortreffeljjke, door verschillende 
foto's aangevulde studie van Dr. P. N. van Kampen 
“De hulpmiddeien der zeevis- 
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schers op Java en Madoera'', deel iiitinakende van 
de Mcdedcelingen v/h. Dept, van Landbouw no. 9 
jaar 1909, waarvan bij de samenstelliug van dit 
nieuwe artikel „vaartuigen,，door schrij ver dozes 
een ruim en dankbaar gebruik is gcmaakt. 

Ben andere nicuwe bron van beteekcnis is het 
artilcel van A. C. Haddon „The outriggers of 
Indonesian canoes5' (Journal of the Royal anthro- 
poligical Institute 1920), mede met afbeeldingen. 

Het is zeker ernstig zaak. dat de verdere die- per 
gaande studie der Indonesische vaartuigen spoedig 
ter hand genomen wordt, daar in den loop der laatstc 
halve eeuw reeds verscheidene prauwtypen 
verdweuen en andere aan het ver- dwijuen zijn. Ecn 
bijna onafwijsbare eisch daar- bij is, dat de 
bewerking door fotografieen en, waar noodig, ook 
door teekeningen aangevuld worde. aangezien de 
gewone lezer, uitsluitend aan de hand zelfs van de 
mecst nauwkeurige be- sehrijving van een 
vaartuigtype, zich toch geen juiste voorstelling van 
het beschrevene kan vormen. 

Met ,,roeiriem'' of ,,riem" wordt steeds be- doeld 
het roeituig naar Westersch model, terwijl "Pagaai" 
de typisch Indonesische roeispaan is. 

Van de verschillende prauwtypen zijn mo- dellen 
in: 

I. Het Rijks Ethnografisch Museum te Leiden. 
II. Museum van land- en volkenkunde en 

Maritiem Museum „Prins Hendrik" te Rotterdam. 
III. Koloniaal Museum te Haarlem. 
IV. Het voormalige Ethnografisch Museum 

van ,,Natura-Artis-Magistra" te Amsterdam, thans 
in bewaring bij het Koloniaal Instituut. 

V. Museum der voormalige Indische Instelling 
te Belft. 

VI. Ethnologische verzameling van het Bata- 
viaasch Genootschap v. Kunsten en Weten- 
sehappen te Batavia. 

Van I, V eh VI bestaan beschrijvende catalogi, 
ook met betrekking tot de vaartuigen. 

A b a k. Platboomd visschersvaartuig, djoe- 
koengtype, weinig omhoogstekende, puntige 
stevens, gewoonlijk met vlerken. Mdntawei eil. 

A 1 i s-a 1 i s. Geheel van plan ken opgebouwd 
visschersvaai-tuig. heeft dezelfde gedaante uls de 
handelspr&uw djanggolan, is echter kleiner. 
Karakteristiek is de aan beide uiteinden vrij 
uitstekende kielbalk. De boorden gaan voor en 
achter over in. een cverdwars staand vlak, met s巷
laakvolle gekleurde figuren versierd- In Oost-Java, 
vooral aan de aan Straat Madoera grenzende 
kuststreken, in gebruik. 

A I o e t. Algemeene benaming voor kano in het 
Kenja-Dajaksch. 

Arad. Zie D j o e k o e n g-a r a d. 
A r o e t. Van planken opgebouwd handels- 

vaartuig met hoog oploopende stevens en een kajuit. 
De voorsteven is afgerond, de achter- steven breed 
en recht afgesneden. Z.-Borneo. 

A r o e t t a m b a n g a n. Als voren doch kleiner, 
om personen over de Barito te zetten. 

Backeleisi)rauwen. In Compagnies- tijd in W.-
Java tot militaire doeleinden gebruikte 
riviervaartuigen, waarover een luitenaut met den 
titel van „opsichter van 's Comps cleen 
oarlogsvaartuygh ende prauwenhuys" het com-
mando had. 

B a h t 6 r a. Javaansch uit het Sanskrit; groot 
vaartuig, schip, ark. 

B a 1 o e k. Rotineesch handelsvaartuig met een 
a twee masten. 

B a 1 o e r. Ecn vroegcr nict groot roeivaartuig, 
als roofprauw gebruikt en in de koloniale bronnen 
ook „balou\v'' genoemd, Zie B i n t a (k). 

B a n a m a. Dajaksch； vaartuig, sehip in het 
algemeen. Zie B a n a w a. 

B a n a w a. Ecn Makassaarsch-Boegineesch, 
naar het model der p a d o e w a k a n g s opgebouwd 
vrachtschip met twee roeren, een of twee masten en 
een boegspriet, voert ook een stagzeil r*n dient o. a. 
tot vervoer van vee. Banciwa Lzhoort tot de oudste 
Indonesische woorden, om in het algemeen schip of 
vaartuig aau te duiden. 

Bandoeng. Zeil- en roeivaartuig met twee 
masten, vrachtschip tot vervoer o. a. van brand- hout 
en houtskool van de Riausche eilanden naar 
Singapore. Ook een rivierlaadprauw, geheel 
overdekt en voorzien van loopplanken (voor het 
boomen) in W.-Borneo. 
%B andoengan. Pont, bestaande uit een dek—
ran~^cvlocliten baniboelatten, over twee of drie aan 
clkaar verbonden kleine vaartuigen. voor het 
oversteken op rivieren. Zoo'n pont wordt geboomd. 
Wordt ze middels een van den eenen naar den 
anderen oever gespannen zware rotan getrokken, 
dan hcet ze d r 6 t a n, iets dat ge- sleept, getrokken 
wordt. 

Bang ka. Zie Wang k a, W a n g k a n g. 
Bang k o (P r a h o e b a n g k o, P r a h o e k a g 

o e n a)., Roei- en zeilvaartuig in de Mo- lukken 
(Ternate) tot personen vervoer. Ko mt in bouw 
overeen met de o r e m b a a i, heeft echter 
midscheeps zware vlerken met vier dwarsliggers en 
overlangsche verbindingen, waarop binnen boord 
een plat- of schermvormig overdekte hut. 

Banting. Laad- en handelsprauw met twee 
masten, vroegcr veel in Atj6h gebruikt. Ook de 
naam van een open laadprauw aan Java's Noord- 
kust, die veel overeenkomst met de t j o ni- p r 6 n g 
heeft, zyndc eeu kort on breed vaartuig met naar 
binnen gebogen stevens. De boorden zijn naar 
achter als vleugels verlengd en oj)dezc vleugels rust 
het lage dak van de hut- Het heeft twee masten en 
twee roeren. 

B e 1 a n g. Een op de Kei-eilanden thuis be- 
hoorende groote roei- en zeilprauw, waarvan de 
stevens spits oploopen en mecstal fraai be- sneden 
en beschildcrd zyn, Ze is de staatsie- prauw der 
Inlandsche hoofden en wordt bij voor- kom ende 
plechtige gelegenheden met vlaggetjes opgetuigd. 
Het betrokken hoofd en zjjnc gaHtcn ncmen in het 
midden op ecn stellage plaata, do rociers pagaaien 
op den rhythmus, door eenige spelers op 
slagintrumenten, Ufa-gone/, aangege- ven, terwyl 
op de voorpJecht een paar mannen dansen 
uitvoeren. 

Vroeger waren de baking's oorlogsprauwen met 
een geblindeerd kaniertje van dik hout voor den 
konnnandant en een platform daarboven. Beneden, 
op voor- en achterschip, zaten de roeiers met 
pagaaien en op het platform roeiers met riemen. 

De b 6 1 a n g wordt ook gebruikt bij de parel- 
visseherij op de Aroe-eilanden en is dan een weinig 
anders ingericht. Boven het dek van bam- boelatten 
en de boorden verheffen zich dan drie smalle, 
overlangsche stellages tot berging van zeilen, 
masten en bagage, waar ook plaats is 
(7 “业 v- • J j 
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voor de tifa•f/ongapeicrs. In het inidden bevindt 
zich een stookplaats tot berciding van het eten. 
Verder heeft ze dan ecn of twee niasten van. het 
Mak.-Bocg. model, dus twee of driebeenige, 
rechthoekigc zeilen van kadjang of gespletcn 
bamboe en twee roeren. 

De prauwen, die o. a. te Banda voor roeiwed- 
strijden gebezigd worden, zijn ook b e 1 a n g s uit 
Kei. 

B e 1 a r a n g. Vlerkprauw van Zuid-Celebes. 
B e 1 o n g k a n g. De gewone rivierlaad- prauw 

in Palembang, Djambi en Indragiri, ook gebruikt 
voor transport van reizendo militairen en andere 
personen; plat boo ind, zonder masten en midden in 
een vast dak van kadjang, terwijl, zoo noodig, de 
prauw over de geheele lengte met kadjang kan 
gedekt worden. Stroomopwaarts wordt ze, waar 
mogelijk, geboomd, met welk doel men zoo dicht 
mogelyk langs den oever vaart. Stroomafwaarts 
wordt ze met riemen geroeid. 

B e 1 o 11 o (blotto). Uiterst primitieve kano op 
het meer van Tondano (Menado). 

B e n a d o n. Vlerkprauw, handelsvaartuig der 
Soeloe eilanden, ten N. van Celebes. 

Bentjaiang. Het Atjehsche woord voor P a n t j a 
1 a n g； zie aldaar. 

B c n a o e. Het Timoreesche woord voor B a n a 
w a; zie aldaar. 

B e r o (k). Timoreesch； vlerkprauw in het al- 
gemeen. 

Bese. Open, Javaansche laadprauw, thuis 
hoorende in de kuststrook Seinarang-Sedajoe. Ook 
de naam van cen vischvaartuig van het majangtype 
aan de Noordkust van Midden-Java. 

B i d a r (B e d a). Met plan ken opgehoogde d j 
a 1 o e r s van een lengte van zes tot tien M., soms 
met hinge, laagoverhangende stevens en gewoonlyk 
wit geschllderd. Op de achterste hclft cen kajuit; 
romp en kajuit ook wel met ver- guldscl en snijwerk 
versierd. De voortstuwing gcschiedt door twaalf tot 
vicr en twintig roeiers met pagaaien. Het vaartuig 
client tot vervoer van Europeesche en Inlandsche 
ambtenaren en lioofden op de rivieren van Sumatra 
en Borneo. Als reisprauw van Inlandsche hoofden 
is ze mccstal geheel met een kadja ngda,k overdekt 
en by grootere tochten door een keukenprauw ver- 
gezeld. Ten aanzien van de Europeesche be- 
stuurBambtenaron zijn de bidar/i langzamcrhand 
door kleine motor- of stoombootjes vorvangen. Zie 
ook P e 1 e 1 e. 

Op de Riausche eilanden kent men ook een 
zeevaartuig b i d a r met 66n mast, gelijkende op de 
djoeloeng d j o e 1 o e n g, doch kleiner. 

Bij den Onderkoning van Riau was destijds ook 
cen b i d a r (bidar kadjang strong) met twee korte 
masten, als reisvaartuig tusschen de eilanden, in 
gebruik. Daarop was pl a ata voor dertig 
pagaairoeiers. 

B i d o c k. Vlerkprauw van cigenaardig model 
met twee masten, die vroeger vcel in Straat Soenda 
gezien word, waar ze o. a, als kadraaier — zie 
aldaar — bij de aldaar vertoevende zeilschc- pen 
functioneerde. Thans is zc nog in Atjdh als land- en 
transportvaartuig, onder den naam van bi do, in. de 
vaart. Dezc heeft volgens do beschrij- ving een 
raiikon vorm en een mast, terwijl voor en achter de 
kielplaat op zoodanige wijze uit- steekt, dat de v66r- 
en achtersteven respectieve- 场k den vischbek en 
vischstaurtvorm hebben. 

Ze inoet een goede zciler zijn. Het zcil wordt veclal 
gcvlochten van ZdiOZ/bladeren, die goed tegen zee 
water bestand zijn. 

B i d o e k g a d a n g. Klein handelsvaartuig op 
het meer van Singkarak (Sumatra's West- kust). 

B i 1 o 1 a n g (B a 1 o 1 a n g). Mak.-Boeg. 
vlerkprauw voor de visehvangst, platboomd met 
bijna rechtoploopende stevens en een mast, hetzij 
enkelvoudig hetzij als mastbok, met een driehockig 
of rechthoekig zeiL De uiteinden der boorden 
hebben cen golvend beloop. Is ook als 
handelsprauw in gebruik en alsdan gewoonlijk 
voorzien van een overdekte hut, op de dwarslig- 
gers der vlerken gebouwd en aan beide zyden een 
weinig buiten boo rd uitstekende. 

Bingkocng. Vrij groote viaachersprauw in W.-
Java, is geheel van planken opgebouwd (zonder 
gekronide stevens) en wordt te Cheribon 
vervaardigd. De plank, die de beide boorden aan den 
voorboeg vereenigt, loopt niet tot boven door, maar 
eindigt halverwege met afgeronden top, waardoor 
de indruk gemaakt wordt van een kropgezwel aan 
den voorboeg. In Bantam en Krawang wordt de 
prauw dan ook t j o fl- do n g of t j o nd o n g g o n 
d o k (krop) ge- noemd. 

Bingkoeng s o t o. Kleine bingkoeng in Cheribon 
bestemd voor de visscherij met lijn of kleine netten. 

B i n i n taa (Binin t a). Vroeger oorlogs- vaartuig 
op de Talaud-eil. Zie B i n t a (k). 

B i n t a (k). Oudtijds grootc rooversprauw van 
Mak.-Bocg. oorsprong en gelijkende op de p a- d o 
e w a k a n g s, dus met maatbokken； voeren- de 
een bemanning van 25 tot 50 koppen en meer. Ze 
had twee hutten, een achter en <?en mid- scheeps, 
aan wcerszijden genoegzame ruinite latende voor de 
roeiers, die in twee rijen boven elkaar, vier en 
twintig in het geheel, waren ge- zeten. Voorop was 
een houten borstwering van verseh, taai hout, om 
het indringen van kogels te beletten en de 
bewapening bestond onder nicer uit eenige lichte 
kanonnen,waarvan een of twee achter de 
borstwering. Niet zelden waren de rooversprauwen 
rijk met snijwerk versierd. De zeeroovers, die vaak 
vloten hadden van vijftig of zestig goed uitgeruste 
bodems, maak- ten de zeeen van heel Nederlandsch-
Indie on- veilig en konden eerst goed bestreden 
worden, toen onze oorlogsMoomschepen in de vaart 
kwamen en stolselmatig aan hunne bestrijding 
werden dienslbaar gemaakt. Thans behoort zeeroof 
(zie aldaar) — en dan nog op zeer kleiue schaal in 
Ned.-Indie tot de hooge uitzonderin- gon. De 
beruchtsto zeeroovers waren de llano en's van 
Mindanao (Philippynen). 

Biro w a n g. Mak.-Boeg. vlerkprauw met 6dn 
mast (ninstbok met drie pooten) en rechthoekig zeil. 

B 1 a n d o n g a n. Vry smallu visschersprauw in 
Bunjoewangi van Madoereesch vlerk(ZjoeX:oen(/- 
type met gevorkten voor- en achtersteven en 
opgehoogde boorden. Ze heeft een mast met 
trapeziumvorinig zeil en achter den mast een 
verbreeding, waarop do roeiers een plaats vinden. 

B 1 a t i k. Andere naam voor majang op Poelo 
KSmbang in Straat Madoera. 

B o e n g. Dajaksche naam voor een prauw met 
stompe stevens. Zie H a r o k. 



112 VAARTU1GEN. 

B d k a. Kleine prauw uit een boomstani, met en 
zonder vlerken, op de Aroe-eil. 

B 61. Naam van Europeesche slocpen in Atjeh en 
Riau. 

Brockoetan. Handelsprauw op Java niet scherpe 
kiel en puntige naar binnen gebogen stevens. Het 
dek is van plankcn en in Jiet midden is een kajuit 
met Zrac?河zgdak. De eenige mast gaat door het dak 
van de kajuit. 

D a b. Kleine Aroeueesche djockoeng als B 6 k a. 
D a o e p-d a o c p of D a o e b-d a o e b. Vrij 

groot riviervaartuig op Borneo en Sumatra, waarvan 
de boorden aanmerkelijk met kadjang opgehoogd 
worden, wanneer het stroomver- snellingen moet 
passeeren. Alsdan wordt het als eeu vlot bestuurd. 
namelijk met twee zeer lange riemen met ronde 
bladen, dajoen paling, tjawas, een v66r en 6en 
achter, ten einde, waar noodig, scherpe wendingen 
te kunnen maken. Da- (h)oep beteekent in het 
Kajan-Dajaksche prauw in het algemeen. 

D e r m a j o e. Geheel van planken opgebouwd 
vischvaartuig (zonder gekromde stevens) in W.-
Java en afkomstig van Indramajoe. 

Djagohan (D j a g o w a n). Javaansch 
handelsvaartuig, gelijkende op de pantja- 1 a n g・ 

D j a 1 6 k a w e. Atjehsche langwerpige, smalle 
kano uit een boomstam met spitse stevens en 
geringen diepgang, soms met een mast. Uitslui- tend 
voor de vischvangst bestemd. 

D j a 1 d k 1 i b e u e t. Als bo ven, doch zeer 
klein, zonder mast; wordt met de dubbele pa- gaai 
geroeid. 

D j a 1 6 koesangka (p e u s a n g k a). Als djalii 
Izatve, doch wordt ook tot vervoer van goederen 
langs de kust of op de rivieren gebruikt. 

D j a f o e r. Benaming van verschillende soorten 
van vaartuigen. Djaloer beteekent letter- lijk slechts 
,,kiel'' of “kielplaat" en zoo worden in Indragiri en 
Palembang kleine, platte, uit een ondiep 
uitgeholdeu, boomstam bestaande prau- wen, die 
eigenlijk niet veeJ meer dan „kielplaat,* z可n, ook 
djaloer genoemd. Zij zijn soms zoo klein, dat zij 
slechts een man kunnen dragen. 

Aan de Westkust van Sumatra verstaat men 
eehter onder djaloer een vrij groote vlerkprauw, 
waarvan het onderste gedeelte van den romp uit een 
uitgeholden boomstam bestaat en verder met 
planken is opgebouwd. Ze heeft twee masten en een 
vrij lange kajuit achter, die over de boorden en den 
achtersteven heenschiet en in een platten spiegel 
eindigt. Er zijn er ook met drie masten. 

D j a t e n. Kleine een- a tweepersoons vis- 
schersprauw aan de Zuidkust van Java, van het 
djoekoengtypn zonder opgehoogde boorden, voor 
en achter in horizontaal afgeplatte spitsen 
eindigende. Ze wordt dikwijls met de dubbele 
pagaai geroeid. Men waagt zich. hiermede tot ver in 
zee. 

Een andere Oost-Javaansche prahoe djalen 
schijnt dezelfde te zijn als de prahoe mandit; zie 
aldaar. 

D j e g o n g. Klein visschersvaartuig aau de 
Zuidkust van Java als de d j a t fe n. 

Ook de naam van een groot, van planken 
opgebouwd visschersvaartuig in W.-Java. 

D j 6 g o n g p a n o e a r a k a n (d j. p a n- d j a 
1 a n). Soort lokprauw voor de vischvangst, 
ongeveei* als prahoe m a n d i t; zie aldaar. 

j e n g g o 1 a n (d j a n g g o 1 a n). Oost- 
Javaansch handclsvaartuig van ongeveer dczelf- de 
gedaante als de A 1 i s-a 1 i s, doch grooter on met 
vastc overdekking. Het is kenbaar, be halve aan de 
gespleten voor- en achterstevens, aan twee rijen 
zwarte blokjes op den witgekalkten romp, als de 
koppen van scheepsnagels. Dj^nggo- lan beteekent 
letterlijk transport- of beurtvaar- tuig. 

De djenggolan wordt iu O.-Java en Madoera ook 
door nener visschcrs gebezigd om vischter- rein te 
zoeken en tot vervoer van nenerbibit. Nener zijn de 
larven {bibit) van de bandeng, een geliefde 
vischsoort, die in vijvers nabij het strand ge- kweekt 
wordt. 

j o e k o e.ji.g (Jav.). Beteekent in het alge- 】n
诡ii'-'lEE type der vaartuigen, welker romp geheel of 
gedeeltelijk uit den uitgeholden boom- stam bestaat. 
Die, we Ike geene opgehoogde boorden hebben, 
dienen byna uitsluitend voor de riviervaart en de 
kustvisscherij of worden door de groote prauwen op 
sleeptouw genomen om, bij het uitzetten der netten, 
in het algemeen als sloep dienst te doen. Op zee 
gebruikt, hebben zij meestal een korten lossen mast, 
ook van bamboe, en zijn — behalve in het Maleische 
gebied — gewoonlijk van vlerken, eenzijdige of 
dubbele, voorzien. JDe Madoerecsche djoekoengs 
hebben steeds vlerken en eigenaardige ramvormige 
stevens. 

De opgehoogde -v\erkdjoekoengs gaan tot ver in 
zee en worden zoowel voor visch- als transport- en 
handelsdoeleinden gebezigd. De Madoereesche 
groote djoekoeng wordt, voorzooveel betreft de 
zeevisscherij, langzamerhand door de Javaansche 
majajig en alis-alis verdrongen. 

Naar gelang van den vorm en de bestemming der 
djoekoengs worden zij door een tweeden daar- 
aangekoppelden naam nader aangeduid. 

Hier en da ar duidt het woord djoekoeng zonder 
meer een bepaald soort van vaartuig aan, zooaJs aan 
de Zuid- en Oostkust van Java voor de kleinste een- 
of tweepersoons kano's als d j a- t 6 n en d j 6 g o n 
g; zie aldaar. 

De vlerkprauwen van BaJi worden ook slechts 
djockoetvg genoemd. 

Dj oekoeng a r a d. Een djoekoeng met 
opgeboeide boorden en hoogoploopende gebogen 
stevens, zonder vlerken en must, waarmede in W.-
Bantam gevischt wordt met het pajang arad- net, 
eeri treknet met kleine mazen. 

Djoekoeng d j a J a. Een kleine djoekoeng van 
Madoereesch type in Banjoewangi, waarvan de 
boorden met kadjang zijn verhoogd; zonder mast en 
met een eenxydige vlerk. De andere zijde van het 
vaartuig blyft vry voor het uitwerpen van het 
werpnet (djala). 

Djoekoeng dj&ring. Mede een vlerk- djoekoeng 
van Madoereesch type in Banjoe- wangi, vrij groot, 
met gevorkte v66i■- en achter- stevens, een 
ophooging der boorden met twee planken en een 
langen houten mast met trapezium vormig zeiL 
Achter den mast is een verbreeding als zitplaats voor 
de roeiers. Ze client tot het visschen met de djaring, 
een treknet. 

Djoekoeng djat&n. Eenvoudige vis- 
schersdjoekoeng van Madoereesch type, in het 
Rfimbangsche in gebruik. 

Djoekoeng d j 6 g o n g. Een uit plankcn 
opgebouwd visschersvaartuig in Krawang. 

Djoekoeng k 6 in a n a k. (d j. p 6- A 伪"■f i 

■( /■ 〃 
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n g a n a k). Kleine djoelcoeng in W.-
Java, zondor ophooging der boorden cn 
zonder vlerken.; wordt als sloep door de 
majangs mede genomcn. 

Djoekoeng 1 o e m b o c n g. Een djoe • koeng 
met rechtopstaandc vrij hooge boorden, bjjna geheel 
overdekt door een dak van kadjang. Reisvaartuig in 
de bovenstreken van Borneo, gebouwd speciaal met 
het oog op de stroom- vorsnellingen (riam) in de 
rivieren. 

Djoekoeng in a n t j i n g. Heeft denzelfden vorm 
als de djoekoeng d j a r i n g, dock is kleiner； heeft 
een korten houten mast met ecn driehoekig zeiL Zc 
wordt in Banjoewangi vpor de visschery met de lyn 
gebruikt. 

Djoekoeng mantjingan. Kleine vlerlidjoekoeng 
van do Noordkust van Madoera voor de 
lijnvisscherij. 

Dj oekoeng p a j a n g. Vrij groote vlerk- 
djoekoeng van Madoereesch type aan de Noordkust 
van Madoera, is ongeveer even lang als de majangs 
en is ook, evenals de majangs, yoor de visschery 
met het pajangnet (groot treknet) bestcmd. Ze wordt 
met vijf personen beniand en blijft soms dagen lang, 
namelijk in den lajang- (een vischsoort) tijd, in zee. 
De gevangen visch wordt niet geconserveerd, maar 
eJken dag door opkoopers overgenomen en naarden 
wal gebracht. 

Djoekoeng p a 1 o e n t a n g. Borneosch vaartuig 
van ongeveer vijf M. lang en een M. breed. 

Djoekoeng p a n t j i n g. Kleine prauw met 
eenvoudige afgerondc stevens, soms van een 
eenzijdige vlerk voorzien ； client voor de lijn-
visscherij in W.-Bantam. 

Djoekoeng p a n g o p e k a n. Een vlerk- 
djoekoeng van Madoereesch type aan de Noordkust 
van Madoera, als de djoekoeng p a- j a n g, doch 
kleiner en besteind voor de visch- vangst met de 
pajang pangopekan, een niet groot treknet. 

Djoekoeng p a n g a ni p a k a n. Een 
visschersvaartuig in Bantam en de Lampongsche 
districtcn van het djaloertype mot zeer opge- 
hoogde boorden, voor en achter spits oploopend. 

Djoekoeng parenggaean. Vrij groot 
visschersvaartuig, lang de Zuidkust van Borneo 
gebruikt voor het visschen mot de rengge •>f zegen. 

Djoekoeng s o e(1 o r. Kleine visschcrs- kano van 
Borneo. 

Djoekoeng t a m b a n g a n. Vaartuig met 
zitbanken te Bandjfirmasin, om personen over de 
rivier te brengen. Ook als kustvaartuig bekend. 

D j o e 1 o c n g. Vr^j groote handelsprauw in het 
Oosten van Madoera en in Banjoewangi in gebruik 
en gelykende op de Mak.-Bocg. padoe- w a k a n g 
s, met ecu los dek van bamboelatten. 

Ook een kleine vlcrkdjoe/coeng in Madoera, 
waurvan de achtcrsteven als een visehstaart uit- 
gesneden is en daarom naar de visch djoeloeng- 
djoeloeng, langwerpig met spitsen bek, wordt 
genoemd. 

D j o e 1 o e n g-d j o e 1 o e n g. Handclsvaar- 
tuig van Celebes met dubbele vlerken en een 
tweebeenigen mast, soms van bamboe De voor- 
steven loopt hooger op dan de achtersteven. 

Ook een Maleische prauw met 6en A twee en- 
kelvoudige masten, gdijkonde op de p e n d j a- d j 
a b, doch kleinor. 

Djoe n g. Groot Chineesch handelsvaartuig, 
Supplement, 

jonk, met twee en drie masten, hooge achter- 
plccht^cn breeden^spiegel. De vorm van het. 
achterachip (loot den ken aan dien der Mak.-Boeg. 
p a d o e w a k a n g s. 

De speelgoedschcepjes worden in het Maleisch 
ook djoeng genoemd. 

Dj oen koeng (d j o n g k o n g). Het Ma- leische 
woord voor djoekoeng. Men verstaat in de 
Maleische landen daarondcr een kano niet zoo plat 
als de d j a 1 o e r. 

In Oost-Borneo noemt men ook djoengkoeng of 
djoekong een zecr lange, doch smalle prauw met in 
het midden een overdekt hekwerk en waarmede men 
betrekkelijk verre reizen doet. 

D j o h o r a n. Een geheel van planken opge- 
bouwde viaschersprauw met afgeknotte stevens in 
Krawang. 

D j r o e p i h. Een vaartuig van Madoereesch 
djoekoene/type met vlerken, opgehoogde boorden, 
eenvoudig afgeknotten voorsteven en niet-ge- 
vorkten achtersteven. Wordt in het Besoekische 
voor het inzamelen van schildpadeieren gebruikt. 

Dob. Kleine vlerkprauw op de Aroe-eiL, on-
geveer als de B d k a. 

D o e a n g a. Naain voor vaartuig in het al- 
gemeen bij de Toradja's in Midden-Celebes. 

D o n d e i. Naam voor “prauw" in het alge- meen 
in de Minahasa (Menado). 

Dondei b 1 o t o e. Kleine kano. Zie B e- lotto. 
Dondei k a 1 e b a t. Groote vlerkprauw. 
Dondei timbiloeng. Kleine vlerkprauw. 
El o h a Visschersvaartuig uit een stam ge- 

houwen met vlerken, die rechtstreeks op de boorden 
of op uitgespaarde verhoogingen daar- van rusten, 
en zitbanken, in gebruik op het eiland Enggano ten 
Westen van Sumatra. De versie- ring der stevens 
met uitgesneden vogels of vogelkoppen wordt bij 
het te water laten aan- gebracht. 

r e t a n. Overva ar tvlot; zie B a n d o e- n g a 
n. 

Fakatora. Good zeewaardig roei- en zeil- 
vaartuig met een mast en trapeziamvormig zeil in 
gebruik bij de Galelareezcn (Halmahera.), ook bij de 
Galelareesche kolonie op het eiland Boeroe- 

G a g a p (k a k a p). Snelvarend roeivaar- tuig, 
destijds by de zeeroovers in gebruik voor 
kruiscrsdioiisten, dus dat op kondschap word 
uitgezonden. Zie B i n t a (k). 

G 6 t e k. Javaansche naam voor vlot van bamboe 
of hout; zie R a k i t. 

G i 1 a 1 a. Ranke, zeer snelvarende roeiboot, 
vroeger in de Molukkcn in gebruik. 

G 1 a t i k (b 1 a t i k). Andere naam voor m a j a 
n g. 

G o b u n g (G o e b a n g). Klein, goed zeewaardig 
handelsvaartuig op Borneo, Banka, Billiton, 
Karimata-oil. en Sumatra met luel, uitstekonden 
schorpen voorsteven en reohten achtersteven, een p] 
an ken dek, houten kajuit en 66n mast met 
driehoekig zeil. Ook voor personen- vervoer. In 0.-
Borneo wordt een riviorprauw, wclke in het middon 
aan weerskanten van een hekwerk is voorzien en 
voor het vervoer van rolan en gitah client, ook 
gobang genoemd. 

G o r a b (g o r a p). Groot roeivaartuig, „ga- lei" 
van Arabischen oorsprong, thans niet meer in Ned.-
Indie in gebruik, wordt echter in oude koloniale 
bronnen meormalen genoemd. 

8 



114 VAARTUIGEN. 

H a k a. Ambonsche vlerkprauw; zie w a n g- 

 H a r o k-k a j a n. Bomeosch riviervaartuig uit een 
boomstam uitgehouwen met recht op- staande vrij 
hooge boorden； zecr gcschikt tot het bevaren der 
stroomversnellingen. Harok betee- kent in het 
algcmeen een prauw met spitse Stevens. Zic B o e n 
g. 

I d a w a n g. Prauw der Aroe-eil., zonder vlerken, 
in gebruik bij de parelvisscherij. 

Idjon-idjon. Geheel uit planken opge= bouwd 
vaartuig in O.-Java voor personen- en 
goederentransport, t eve ns voor de \nsscheri) 
gebruikt. 

1 n a n g. Als i d a w a n g. 
I s j a. Zeer smalle en niterst ranke een- mans 

kano. uit een stam, met glad-ronden bo- dem. 
gebogen voorsteven, eindigende in een langen. 
puntigen, horizontalen spriet en kor- teren, 
eenigszins afgeronden achtersteven, in gebruik op 
het meer Sentani bij de Humboldt baai, N.-Nieuw-
Guinea. De roeier (met pagaai) zit op de naar binnen 
gebogen boorden met de voeten voor elkaar en 
opgetrokken kiiieen. Moet hij een hand vrij maken, 
dan houdt hij met de andere, al manoeuvreerende 
met de pagaai, het raartuig in evenwicht; hceft hij 
zijne beide handen voor iets anders noodig, dan 
brengt hij zijne beide beenen schrijlings over de 
boorden in het water en weet daarmede het 
omkantelen te voorkomen. Voor de vrouwen zijn er 
afzonderlijke kano's. Zie K a j i. 

J a v o e-n (J d-mb e). Naam van “vaartuig" in het 
algemeen in Z.*O.-Nieuw-Guinea. 

J a-b 6 j a v o e-n.Groote prauw in Z.-O.-Nieuw- 
Guinea. 

J d. Vaartuig op Jamna (Nieuw-Guinea) met een 
linksche vlerk. 

J o n k. Hollandsch-Chineesch woord voor d j o 
e n g. 

K a d a 1. Andere naam voor m a j a n g. 
Kadraaier. Zoo worden door onze zee- lieden 

genoemd de kleine prauwen met koop- waren 
(allerlei kleine benoodigdheden en versna- 
peringen), die aan de opvarenden van de op de reede 
]iggende schepen worden verkocht. Het woord is 
afgeleid van “kaaidraaier". Zie ook B i d o e k. 

Kadjangan. Zie P r a h o e k ad j a- n g a n. 
K a j i. Kano uit een stam, speciaal voor de 

vrouwen, op bet Sfintani meer, grooter en sta- bieler 
dan die der mannen. Zie J s j a. 

K a 1 a m b a. Groote handelsprauw met twee 
masten op Nias. Vele daarvan zijn reeds omge- 
bouwd tot laadprauwen en magazijnen, goedang, 
nadat de Paketvaart My er haar booten laat varen; 
een der vele voorbeelden van het verdringen, tot 
vernietiging toe, van de Inlandsche Bcheepvaart 
door de stoomvaart. 

Kaloeloes(k61oeloes, k 61 o e k o e s). Een reeds 
lang uit de vaart verdwenen vaartuig van 
Javaanschen oorsprong. De Portugeezen spraken, 
blijkens hunne oude koloniale ge- schriften, van 
calaluz. 

Kanaikan. Verheven term voor een vorste- lijk 
vaartuig, letterlyk het vaartuig, dat door den voret 
bestegen wordt. 

Ook de naam van een kleine kano. die bij de 
Boegineesche rooversprauw B i n t a (k) als sloep 
dienst deed. 

1< a n t i n(g). Zie」> r a h o c-k anti n. 
K a p a 1. Aigemecn in Ncd.-Indie gebruikt, van 

het Tamil ovcrgcnoincn woord, ter aan- duiding van 
op 'Europcesche wijzc getuigde schcpen. De 
Alakassaren ma ken er van kapala. 

K a r 6 k d t. Madoereeschc vlerkj)rauw voor het 
visschen met de zetlijn, pantjing kareket. 

Karroessi. Noefoorsche (Noord-Nicuw- Guinea) 
naam voor cen groote, uit planken op- gebouwde 
prauw. 

K a t o e r. Oude, niet nieerfgebruikelijke naam 
van een soort Javaansch oorlogsvaartuig met een 
mast, dat ook als een galei kon geroeid worden. Het 
woord is waarschijnlijk uit V66r-Indie af- konistig 
en de woorden (Port.), cu^er (Eng.) en hotter (Ned.) 
schijnen daarvan afgeleid. 

K e m p a n g. Riviervaartuig van het d j a 1 o e r 
type in Sumatra's Oostkust en Riau Ling- ga 
archipel. 

K e n a b a t b o g o 1 o e. Vroeger oorlogsvaartuig 
van de Mdntawei eil. (ten Westen van Sumatra), met 
groote vlerken, waarvan de dwarsliggers met een 
schuin over het dak van de kajuit loopende lat met 
de masten verbonden zijn. Aan v66r- en 
achtersteven worden zeer lange, gebogen sprieten, 
voorzien van hangende palm- bladeren, als 
versiering aangebracht. De be- manning bestond 
vaak uit honderd koppen. 

K i r a p. Visschersvaai,tuig der Sangi- en 
Talaudeil. 

K i t j i. Scheepje met Europeesch tuig (brik, 
jacht). Vgl. het Hollandsche kits en het Engelsche 
ketch. K i t j i d a g a n g, handelsvaartuig: K i t j i p 
6 r a n g, oorlogsvaartuig. 

K 1 e w 6. Opgebouwde vlerkprauw in Atjth, 
bestemd voor handelsdoolcinden. 

K 1 i t j i r a n. Klein visschersvaartuig van het 
djoekoengtype in Pfikalongan voor strand- on 
riviervisscherij met lijnen en kleine netten. 

K o e. Benaming van prauw in het algcinecn in 
Z.-W.-Nieuw-Guinea. 

K o e n t i n g (K o n t i n g). Een der vele nanien 
van de visschersprauwen op Java van het in a j a n 
gtype; de koenting behoort tot du grootere. 

K d 1 d k (k d 1 i k). Algcmeen in Ned.-Indiii 
verbreido benaming voor een prauwHoort, echter 
niet overal voor dezelfde soort. 

Het Maleisch kolik, zonder meer, duidt aan een 
zeer kleine kano, uit 66n boomstam bestaande, 
waarin gewoonlijk slechts voor 66n persoon en 
hoogstens drie plaats is en speeiaal voor de lijn- 
visschery bestemd; ze is iets grooter en niet zoo plat 
als de d j a 1 o o r. 

De Atjihsche koele is een vrij groote handels-
prauw met e6n 祝 twee masten en soms met twee 
roeren. 

In W.-Java is kolik, ook wcl k d 1 6 k t 6 t ap, de 
gewone naam voor een groote in a j a n g met smalle 
stevens, die ook in W.-Java (Batavia) wordt 
vervaardigd. De romp is gewoonlijk wit gekalkt of 
geverfd, met cen rooden of zwarten band langs de 
boorden en, bcnedcii de waterlyn, ook rood of zwart 
gckleurd. De vroolyke kleuren wit en rood voor 
vaartuigen van W.-Java maken een uitzondering. 
Op de Duizcnd-eil, wordt de kolkk, behalve voor de 
viBHcherij, ook als vracht- prauw gebezigd. 

Verder kent men in het BiSsoekischceen kdlek, 
die van de zooeven genoemde geheol afwykt en 
meer overeenkomst met een sloep met spits op- 
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Joopenden voorsteven of cen Riausche -sa mpa.n 
vertoont. De boorden zijn opgohoogd on Uet 
vaartuig heeft verdcr cen dak van kadjang, een inast 
, een soort van boegspriet cn eon op Euro- peesche 
wijze aangebracht roer. Het zcil is van het 
rechthoekige Mak. - Boeg. model. De prauw is in 
gebruik bij de Boegineezen in Besoeki voor het 
inzamelen van schildpadeieren. 

K d 1 6 k p o e k a t. Vaartuig van het kleine 
majangtype, in Bantam gebruikt voor het vis- schen 
met de poekal kemboeny, een net om boeng, een 
soort inakrcel, te vangen. Ook dezo prauw is met 
helderc kleuren geverfd. 

K d 1 k s e r o. Wordt gebruikt oin de visch uit de 
siros te halen, heeft vaste vischkaren aan boord. Zie 
sampan s e r o. 

K d 1 6 k a n. Is in W.-Java de naam van een 
kleine soort van m a j a n g. Jn 0. Java (Pasoe- roean) 
is de kolekan weer wat grooter, ook van het 
majangtype, maar mist het S-vormig oi'na- ment als 
verlengatuk van de pelandang, die de m a j a n g s 
van Oost-Java steeds hebben. 

Te Soerabaja wordt een soort prauw, die voor 
personen- en goederenvervoer, hier en daar inede 
voor de visscherij gebruikt wordt, maar van het 
jnajangbype afwijkt, ook kolekan genoemd. 

Een dergelijk vaartuig van het eiland Sapoedi, ten 
Oosten van Madoera, met een complect dak van 
plan ken en voor grootere tochten geschikt, draagt 
ook al den naam van kolekan. 

K d 1 e-k old. Een Ambonsche o r 6 in b a a i met 
vlerken. 

K dJ i k m a n t a n g ) Vaartuigcn van het Kolik 
selat } koliktypc in den Kolik tambang J Riauschen 
archipel, zoowel voor visscherij als transport van 
personen en goederen tusschcn de eilanden in 
gebruik. 

Kolik t 6 t a p. Is grooter en kan zes en ineer 
personnen bevatten； ligt vaster op het water (titap 
= vast, bestendig). 

K o e n t i n g (k o n t fe n g, k o e n t i - n g a n). 
Anderc namen voor m a j a n g s. 
> J< o r r a-k o r r a (k o r a k o r a). Hot gebied der 
korrakorra's slrckt zich over de Molukken cn AV.-
Nieuw-Guinea uit. Reeds voor onze komst in de 
tropen werden die vaartuigen van betrekkelyk 
grootc afinctingen vervaardigd en voor oorlogs- 
doeleinden gebezigd; in den Compagnies tijd wor- 
den zij door het gebruik, dat daarvnn bij de 
hongitochtcn tot bescherming van het mono- 
poliestelse! gemuakt word, bcrucht. 

Die vaartuigen waren reusaehtige or&inbaaien 
met zeer groote en breede vlerken, bestaande uit 
meerdcrc dwarsliggers en overlangschc drij- vers, 
welke dr可vers voorzien waren van twee h drie rijen 
banken, waarop de vele roeiers met hunne pagaaien 
gezeten waren. Met do vele roeiers in de boot zclve 
waren zij honderd tot twee honderd man stork. G 
eroe id we rd, zoouls in de Molukken gebruikelyk, 
op de maat van muziek of zang. 

De Icorra-lcorra'n waron zelf zeer breed, hadden 
inidden-in een overdekt verblijf en zeer hooge in cen 
punt eindigende, oplooponde stevens, welke van 
snij- en scliilderwerk waren voorzien. Zij waren ook 
voor het zeilen ingericht, doch zulks kon slechts 
onder de gunstigsto omstandig- heden plaats 
hebben, daar het loggo gevaarte, by eenigszins holle 
zecen, niet meer naar behooren kon manoeuvreeren 
en gevaar liep uit elkandcr ge- slagen te worden. 
Uiteraard waren zy bewapend 

cn wel met kleine stukjes cn liandwapenen. 
Elk voornaam hoofd had zijn korra-korra en, 

zooals te begrijpen valt, trachtto men elkandcr, wat 
groottc en fraaiheid van vaartuig aangaat, de loef af 
te steken. In Valentyns „Oud en Nieuw Oost-Indion'' 
vindt men eenige teekeningen van korra-korra's- 

Thans ziet men dergelijke groote korra-korra'8 
niet meer Op de Sangi- en Talaudeil. ten N.O. van 
Celebes, zijn nog vaartuigen van dien naam, doch 
van kleiner afmetingen, en in den Timor archipel, 
namelijk in de kampoengs Lamakera op Solor en 
Laniararap op Lombldm, zijn kleine vlerkprauwen, 
ook korra-korra genaamd, met een uitbouwsel aan 
den voorsteven, waarop de harpocnicr staat, voor de 
walvischvangst in gebruik. De 40 it 50 M. lange 
harpoenlijn wordt aan de prauw vastgemaakt. Trekl 
de geharpoeneerde walvisch het〈vaartuig mede in 
de diepte, dan springen de daarop voorbereide 
opvarenden, 8 a 10 man, bij tijds in zee, zwemmen 
naar een andere klaar liggende prauw en wachten er 
tot het ge- wonde dier weer boven komt, om dan, 
zoo moge- lijk, een tweede en later een derde prauw 
aan den tros vast te maken. De zoodanig belaste, 
toch wedcr duikende walvisch raakt eindelijk 
uitgeput en woi'dt dan naar den wal gesleept. 

De juistheid der meening als zoude korra- korta 
eeno verbastering van koera-koera, de Maleischc 
naam voor schildpad, zijn cn het vaartuig zoo 
genoemd van wege zijn overeenkomst met een 
schildpad, is aan twijfcl onderhevig. Eene anderc 
meening zoekt verwantschap tus- schen korra-korra 
en hole. hole. 

K r o in a n. Is een kleine pfidoewang (zie aklaar), 
op Madoera en de eilanden ten 0. daarvan in gebruik. 

Kruisorembaai. Groote orimbaai, vroe- gcr ook 
gebruikt voor de /iongtochten, later voor transport 
van anibtenaren, doch sedert vrij lan- gen tijd in 
onbruik geraakt. 

K r u i s p r a u w (k r u i s b o o t). Tot be- teugeling 
van den steeds grooter afmetingen nemenden 
zeeroof in geheel Nederl.-Indie (zie bij B i n t a (k). 
werden door de Indische regeering in de eerste helft 
der negentiende eeuw vier en dertig vaartuigen, 
kritisprauwen genaamd, in dienst gcsteld en in 
versehillende gewesten gestationneerd. Zij waren 
geheel met inlanders bcm and en, om geen argwaan 
te wekken, worden zij oorspronkelijk in den trant 
dor rooversprauweii opgetuigd, doch later doel- 
matigor op Europeesche wijze. Toen zij niet meer 
ter bcstrijding van den zeeroof noodig. waren, zijn 
zij nog lang voor het vervoer van ambtenaren op 
dienstreizen bestemd geweest, waarvoor zy, met een 
ruimc kajuit en een breed dek, zeer geriefelijk 
ingericht waren. Verder zyn zij aan 
opnomingsvaartuigen toegevoegd ge- weest. Thans 
zijn er niet meor onder dien naam in de vaart. 

Ook a(in sommige Inlandsohe vorsten, o. a. dien 
van Riau-Lingga, word de verplichting op- gelegd, 
een kruisprauw in dienst te hebben. waarvoor zy van 
het Gouvernement ecn indemni- teit voor hot 
onderhoud ontvingen. Deze vaartuigen hadden 
dikwyls den vorm en het tuig van een pGndjadjab, 
een ook door de roovers vcel gebruikte prauwsoort; 
twee masten, die gemakkoljjk konden noergelegd 
worden en een hut uchterop. Zjj konden ook met 
suc- 
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ces geroeid worden en wel met lange rieinen. 
L a j a n. Atj&hsch visschersvaartuig. Zie L 6- 1 

a j a n. 
Lam b_Q.e_MlalL Een soort van sloep. 

"I L a m b o e t. Visschcrsvaartuig in O.-Java met 
Europeesch roer en tuig, veel overeenko- rnende 
met onze gewone sloep. 

In Madoera en Boeldl^ng (Bali) zijn ook 
vrachtprauwen van dezen naam. 

L a n o n g. Groot, diepgaand rooversvaartuig 
met twee niasten, twee a drie rijen riemen boven 
clkander en bemand met soms honderd vijftig 
koppen; kon zich niet snel bewegen. Zie B i n- t a 
(k). 

L a n t j a. Groot, Maleisch handelsvaartuig met 
drie masten en razeilen. Vroeger werden dezc 
vaartuigen op het ciland Lingga (Riau) vervaar- 
digd. 

L a n t j a n g. Maleisch oorlogsvaartuig uit 
vroeger tijd met raas, doch zonder spiegel. 

Ook een lang roeivaartuig uit vroeger tijd met 
plaats voor vijftig roeiers, bij de zeeroovers in 
gebruik. Zie B i n t a (k). 

Lantjang (r a n t j a n g) p o e k a t. Het Atjehsche 
visschersvaartuig bij uitnemendheid, langwerpige 
smalle boot met kiel en spitse Stevens, lang 
Inlandsch roer en roeiriemen. Zie P r a h o e-p o e k 
a t. 

Ook een Maleische handeJsprauw, breed en kort, 
met doorloopend dek, dat door eene over- dekte 
laadruimte wordt afgebroken, e6n mast en 
Jioegspriet draagt den naam van 1 a n t j a ng p o e 
k a t. 

Lantjaran. Snelzeilend oorlogsvaartuig, uit 
vroeger tijd, door de Portugeezen lanchara 
genoemd. De naam is waarschijnlijk afgeleid van 
lanljar, het vlug vooruitschieten als een slang. Lantj 
angs en Lantjarans hadden vermoedelijk veel 
overeenkomst met de p e n- d j a d j a b. 

Lasara. Naam op het eil&nd Nias van een 
mythische wonderbare prauw, die uit zich zelf wist 
te varen. 

L a w a k (1 a w a k a n, 1 e 1 a w a k). Do kleinste 
visschersprauw van het djoekoengtypc op de N. kust 
van W.-Java. 

L 6 1 a j a n. Groote handelspi'auw ter W. kust 
van Sumatra met drie masten, twee roeren en achter 
een hut, die buiten boord uitsteekt. De laadruimte 
loopt door tot de voorplecht, wordt door een dak 
gedekt en heeft met buiten communicatie door een 
luik tegen het boord. Do boorden zijn naar voren als 
vleugels verlengd en door een zwaren rib vereenigd. 

Het Atjehsche 1 e u 1 a j a n is de naain van een 
opgebouwd handelsvaartuig met vlerken. 

L 6 p a-1 6 p a. De Mak.-Boeg. naam voor een 
prauw van het djoekoengtype, letter!ijk beteeke- 
nend dus platbodemd. Zy kunnen een- 
zydige en dubbele vlerken hebben en ook zonder 
vlerken zijn. 

Ook in de Molukken heeten dergelijke prauvv- 
tjes Upa-lepa; in Ambon 对n zy gewoonlijk met*, 
in Halmahera zonder vlerken. 

L e p a-1 6 p a p a 1 e w a i t o e w a 1 i.SIcchta 
voor een man bestemde kano in Zuid-Celebes met 
een eenzydige vlerk en 6dn mast, gebruikt voor het 
visschen met de lijn, 

L 6 p a-1 6 p a p a d a r i. Als voren voor het 
visschen met het werpnet. 

L e p a-1 e p a B o d o. Prauwtje in Z.-Celebes 

夕 / i- 7 /j
，,c，f 

om visch op te jagen en in het net tc doen sprin- gen- 
L i s-a 1 i s. Zie A 1 i s-a I i a. 
L o e m b o e n g. Lang en smal riviervaartuig in 

0.-Borneo voor ver re reizen. Voor- en achter- 
steven zijn wel eens uitgesneden respectievelijk als 
drakenkop en drakenstaart. In het midden van het 
vaartuig bevindt zich een ovordekt ver- blijf. 

Loen g-d j o e 1 o e n g. Zeer kleine vlerk- 
djoekoeng voor de lijnvisscherij a an de N. kust van 
Madoera. Zie D j o e 1 o e_n g. 

Londe. Vlerkprauw op de Sangi- en Talaud- eiL, 
ten N. van Celebes, met e6n mast; bestemd voor de 
lijnvisscherij. 

L o p i. Het Bimaneesche woord voor vaartuig in 
het algemeen. Vlerkprauw van Soembawa en 
Saleier. 

M a j a n g. Het Ja vaansche vaartuig bij uit- 
nemendheid voor het visschen met de groote zegen, 
pajang, is de majang. Haar gebied heeft zich 
waarschijnlijk van de N.kust van Midden- Java 
zoowel naar Oost als naar West over de geheele 
N.kust van Java verbreid en zij zal, naar het zich la 
at aanzien, ook in de Madoereesche wateren de 
djoekoeng als voornaamste vischprauw verdringen. 
Het is een geheel van djali opgebouwd, byna 
platbodemd, open vaartuig met gebogen kiel en 
lage, naar voren en achteren een weinig oploopende 
boorden, en dat door zijn groote breedte (土 3 M.) 
by een lengte van ±12 M. en lage plaatsing van 
gewichten zeer stabiel op het water ligt; heeft e6n 
mast, iets v66r het midden, met een achteruithouder 
op den achter- steven en voert een groot 
trapeziumvormig zeil. Het is een zeer good zeiler en 
neemt weinig water over; het minste briesje is 
voldoende om het vaart te geven en zoo lang de 
wind ruim inkomt, kan het den kainp met op 
Europeesche wijze getuigde vaartuigen gerust 
opnemen. Door wijzi- ging van den stand van zijn 
eenig zeil wordt met de windkracht rekening 
gehouden. De mast is gewoonlijk van hout, echter 
bij kleine majangs ook van bamboe； sommige 
kleine mfijanga heb- ben vlerken, hetgeen bij de 
grootere nooit voor- komt. Het karakteristieke van 
de majang is ge- legen in hare oploopende 
gekroinde atevena met naar binnen (terug) gebogen 
uiteinden, welke stevens overigens plaatsolijk 
cenigszins verschil- len, hetzy puntig uitloopende 
en als horens ge- vormd, hetzy recht of vierkant 
afgesneden. Practische beteekenis kan aan eon en 
ander niet gehecht worden. 

Het roer is van gewoon Inlandsch model, 
hangende aan een stut of wel een lange ricin in een 
strop op de roerdoft; het anker van hout, met een 
steen bezwaard. 

Bij stilte wordt de nutjang met korte riemen, 
gestoken door stroppen, gaande door klossen op het 
boord, voortgeroeid. Daar zij schorp van vd6r en 
achter is, wordt met het roeien eene bc- vredigende 
snelheid bereikt. 

De achteruithouder van den mast, waaraan in O.-
Java een S-vormig vftrlengstuk, pilandang, wordt 
gevoegd, wordt vaak met reepen geklourd katoen, 
vlaggetjes, belletjes, bundels gekleurdo vezels 
versierd. De ruimte onder de doften is in yakken, 
p^taJc's verdeeld, waarin de visschen worden 
geborgen; het aantal petals verschilt naar de grootte 
van het vaartuig en is hoogstena negen, waarvan 
drie v66r den mast. 
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Vaartuigen van het majangtiype wordon cchter 
niet uitsluitend voor de visscherij, maar ook voor 
het overbrcngen van goedcren gebruikt. In het 
laatstgcnoemd geval hebben zij midschecps een dak 
ter beveiliging van de lading. Worden zii als 
loodsbooten gobezigd, dan hebben zij een gezonken 
hut achtcrop. Meestal hebben alle inaja ngs een 
kleine prauw, djoekoeng, als slocp op sleeptouw. 

Behalve in grootte, vcrschillen de majangs 
weinig van elkaar, doch cr bestaat een zeer groote 
verscheidenheid in hunne namen, soms naar het 
schjjnt, zeer willekeurig toegepast, zoodat bijv. 
geheel gelijkvormige prauwen in twee 
aangrenzende plaatsen anders genoemd worden. 

fn Bantam zijn de boorden wat nicer opgo- hoogd 
in verband met de hooge zeeen in Straat Soenda. 

M a j a n g a n. Andere naam voor majang. 
M a n s o s o e. Groote prauw in W.-Nieuw- 

Guinea. 
M e u d a n g a r a (m 5 d a n g a r a.) Atj&h- sche 

handelsprauw met twee masten en twee roeren; tien 
tot twintig kojan (Ikojan = 2 ton) kunnende laden. 

M61angbong (m e 1 a n g b a n g). Zie 
Pralambang. 

Minting (koemfinting, tjoe- minting). Naam van 
een kleine soort majang. 

M o 1 a n g a n. Madoereesche vlerkprauw, ge-
bruikt by de 71珈“ir/visschcr寸，voor 6en a twee 
personen en den stuurman, die een Jijn met drie 
haken vasthoudt, terwijl het vaartuig met goede 
vaart vooruitgaat. De tenggiri's zwemmen aan de 
oppervlakte en de niet bozwaarde haken blijven 
door de vaart, waarinede zij voortgetrokken 
worden, ook aan de oppervlakte. 

M o 1 o n n. Kleine Madoereesche -
vierkdjoekoeng zonder vasten mast, op Sapoedi 
voor de visscherij in gebruik. 

M o n d e A. Een visschersvaartuig op Madoera 
van het groote majangtype. 

N a h a n g. Aroeneesche prauw zonder vlcr- ken, 
gebruikt bij do parclvisschery. 

N g o r 8 k. Een door G. F. de Bruyn Kops Sr. 
opgegeven naam van ecn O. Javaansch vaartuig； 
vermoedelijk niet anders dan een A 1 i s-a 1 i s, 
gebruikt voor het visschen met de pantjing korik, 
ecn samengestelde lange lijn. 

N i j o n. Vlorkprauw van Batjan. 
N i t i h. Madoereesche prauw mot scherpo kiel, 

puntig oploopcnden voorsteven en staart- vormigon 
achterstovcn, 66n mast en driehockig zeil. 

0 f a (0 f a k). Algemeene naam voor vaartuig op 
Roti. 

0 f a m a e i k. Rotineesche vierkprauw. 
0 f a b a 1 o e k. Zie B a I o e k. 
0 m p o. Naam van een vierkprauw in Bima. 
0 r 6 m b a a i (o r o b a i 1, a r o e b a i, a r o e in 

b a i). Wuarschynlijk eon verbastering van hot 
Maleischo rambaja, staataievaartuig； wordt 
uitsluitend in de Molukken gobruikt voor 
opgebouwde kielvaartuigcn zonder vlerken, welker 
roinp veel overeenkomst met dion der 
inajangpra,\i-wen op Java heeft. De stevens z^jn 
zeer hoog oploopend, achter recht en eindigen in 
con punt, zjjn mcestal rijk met snijwerk versierd. 

Bij do uitsluitend voor de vischvangat bestom- do 
or(mbaais liggen do doften over de gehcole 

Jengte van het vaartuig, in het midden ecn ruimte tot 
berging dcr netten opcnlatende. Zij worden met 
pagaaion geroeid en de zestien tot twintig roeiers 
zitten op de doften. Het sturen geschiedt ook 
middols cen pagaai. 

De orhnbaais voor personenvervoer hebben een 
a twee masten en in het midden een over- dekt 
verblijf, waarvan het platte dak zoo sterk is, dat het 
tot zitplaats van ecnigc Ufa r/onj/spelers kan dienen. 
Doze Ufa (trom) yongspelcrs *) zorgen voor de 
maat, waarop geroeid rnoet worden. Zijn de rooiers 
vermoeid, dan wordt in een lang- zamer tempo op 
de instrumenten geslagqn, om langzamerhand weer 
tot het normale aan te zwellen. Even voor de 
aankomat bij een negorij wordt het tempo steeds 
versneld, om met zeker elan binnen tc komen, al 
heeft men, nog zoo'n ver re reis achter den rug. De 
snelste maat wordt uiteraard bij roeiwedstrijden 
aangegeven en on- tegenzeggelijk spoort de muziek 
tot vlug en gelijk roeien aan. 

Beschikt men niet over bedoelde instrumehten, 
dan geeft wel eens zang de maat aan en anders slaan 
de roeiers met hunne pagaaien bij elken schep tegen 
den bootromp aan, terwijl degene, die de Iciding 
daarin heeft, bovendien met den steel van zijn 
pagaai een tweeden slag doet hoo- ren. Zuiks is ook 
bij de visschers in gebruik en indien een prauw met 
een goede vangst thuis komt. dan hoort men het aan 
het krachtige en vlug rhythmische geklop van 
pagaai op boot. 

leder negorij hoofd beschikt over een or ini- baai 
voor zijn transport, we Ike dan fyner bewerkt en 
versierd is en gewoonlijk schoenerstuig heeft. Deze 
vaartuigen zijn zoo scherp gebouwd en de 
beinanning heeft zulk cen vaardigheid in het roeien, 
dat zij eon acht A hegen mijls vaart kunnen halen. 
Zie ook Kruisor8mbaai. 

0 r 6 m b a a i d j a r i n g. Een groote or^ni- baai 
van twaalf tot veertien M. lang in Aniboa, bestemd 
voor het visschen met een groot treknet. 

OrSmbaai r e d i. Een kleiner soort van 土 acht 
M. lang voor het visschen met een kleiner zegen 
(redi). 

0 t i. Ternataanschc vierkprauw. 
0 t i 1 (o t i 1 i). Vierkprauw van Tobelo 

(Halmahera). 
0 w o. Groote handelsprauw met twee masten op 

Nias. Zie K a 1 ii m b a. 
P a d a h o c (p e d a h o e). Balinecsche vaar-

tuigen op de bergineren zoowel voor het visschen 
als voor personenvervoer. Het wo ord is misschien 
verwant aan padaiuoe (Tamil). 

P a d e w a. Madoereesche naam voor padoe- w 
a k a n g, o. a. op het eiland Sapoedi in gebruik. 

P a d 6 w a k a n. Andere Madoereesche naam 
voor p a d o e w a k a n g. 

P a d j a 1 a (p § d j ala). Mak.-Bocg. vaartuig van 
padoewaka ngtype, zonder dek, zoowel voor de 
visscherij als voor handelsdoeleinden. Hot heeft 
gcwoonlyk66n mastbok met drie pooten, maar soms 
nog een tweede mast achteruit. Vooi den I'oerganger 
is er een hut. Dit soort vaartuig gebruikt men ook op 
de eilanden ten 0. van Madoera. 

P a d j a I a 1 o m p o. Mak. vaartuig, bent and 
met negen personen, voor hot visschen 

i) Soms versterkt door soeling- (fluit) en 
ribana (tainboeryn) apelers, 
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met het groote nvt. djala lompo. ecn zegcn. 
P a d o e w a k a n g. Het reeds zeer oudc, typisch 

Mak.-Boeg.. betrekkelijk groote handcls- vaartuig, 
dat bl^kbaar in den loop dcr laatste ceuwen geenc 
noemenswaardige verandei'ingen heeft ondergaan, 
daar het nog nagenoeg geheel aan de vroegste 
beschrijvingen daarvan beant- woordt. Het behoort 
tot de meest karakteristieke typen van Indische 
vaartuigen en verraadt zoo- wel in bouw als in naam 
verwantschap met de echt Chineesche wa ng kang 
(zie aldaar): doet ook denken aan onze 
koggeschepen en wat het achter- schip bet reft aan 
boerenwagens. De achtersteven is sterk gebogen en 
oploopend, terwijl de voor- zijde van de prauw zeer 
laag met korten steven is, zoodat- het geheel ecn 
min of meer misvormd voorkomen heeft. 

Tot het zeer eigenaardige van deze prauwen 
behooren de twee of drie masten. bestaande uit 
driepootige bokken. meestal van hout, maar ook van 
bamboe. we Ike masten achterover neergc- legd 
kunnen worden. Twee pooten, de eigenlijke 
mastbeenen, staan in een lijn, loodrecht op de 
lengteas van het vaartuig en zijn aan den top 
saamverbonden door een naar achteren gebogen en 
omgekrulde houten kap. in den vorm van een 
langwerpige muts. waarin zich gat-cn of schijven 
voor de zeilvallen bevinden. De voorste poot, die 
een weinig beneden den top der twee andere met 
deze verbonden is en wel zoodanig, dat hij tusschen 
beide kan draaien, dient tot steun. 

Men ziet op sommjge Mak.-Boeg. schepcn ook 
wel een enkelvoudigen te zamen met een 
samengestelden mast； de enkelvoudige is dan niet 
van het mutsvormige topstuk voorzien. 

De raas zijn gewoonlijk van zware bamboe，8 
aan een houten lat gesjord, terwjjl de groote zeilen 
in zooverre in vorm van de andere in den archipel 
gebruikte verschillen, dat zij niet trape- 
ziumvormig, doeb rechthoekig zijn. Zy hangen, 
voor den wind zeilende, nagenoeg horizontaal ； bij 
den wind schuin overeind. Een roode reep overlangs 
over het zeil beteekent, dat de prauw aan een 
adellijke of aanzienljjke toebehoort; twee van 
dergelijke reepen getuigden van vorstelijk bezit. 

Achterop is een gezonken hut en soms mid- 
scheeps een grootere. Bij de grootste padoewa- 
kangs is achter een ruime kajuit onder het dek over 
de geheele breedte van de prauw. Aan de achterzijde 
wordt die door een grooten vierkan- ten platten 
spiegel afgesloten. Het dek boven de kajuit s tee kt 
van achteren buiten den spiegel uit en eindigt in een 
hek. De lading wordt of geheel benedendeks 
geborgen of in alle geval met planken overdekt. 

Versiering in den vorm van snijwerk of 
beschildering wordt aan den spiegel, het hek- werk 
en den top van den boegspriet aangebracht, terwjj] 
de nokken der raas met bundels gekleurde touw- of 
boomvezels prijken. 

De padoewakangs zijn over het algemeen slechte 
zeeschepen, stampen zeer zwaar, zoodat het 
voorechip by de minste zee onderduikt. Bovendien 
driven zij door hun hoogen boven- bouw, te hoog in 
verband met hun geringe lengte (8—20 M. lang by 
een breedte tot ±'4.M.), bij zydelingschen wind sterk 
af. 

En toch, niettegenstaande deze gebreken, heb- 
ben de Makassaren en Boegineezen, koene zee- 
vaardera als zij zijn, daarmede Binds eeuwen den 

gehcelen Indischen archipel, van Nicuv-Guinea tot 
de Westkust van Sumatra, bevaren, daarby rekening 
houdende met de pcriodieke moessons. Men ging er 
mee tot de N. W.kust van Australie, o. a. voor de 
tripangvangst. Nu nog worden padoewalrangs voor 
de tripangvangst dienst- baar gemaakt, zij het ook 
niet mcer aan de Aus- tralische kust. 

Behalve in Zuid-Celebes zijn de prauwen van het 
padoewaka??£7type ook veel op de eilanden ten 
Oosten van Madoera in gebruik. In verband met het 
bovenstaande zij de opmerking gemaakt, dat de 
Boegineezen en Makassaren ten aanzien zoowel van 
den vorm als van de namen hunner vaartuigen en 
onderdeelen daarvan in Neder- landsch-Indie een 
geheel zelfstandige plaats innemen, getuigendc van 
hun eigen cultuur op scheepvaart- en 
schcepsbouwgebied, doch ook van hunne al te 
groote vasthoudendheid aan die cultuur. 

P a g a e. Vaartuig met dubbele vlerken in Zuid-
Celebes voor het visschen met het treknet goe. 

Pagarangan. Zeil- en roeivaartuig der Soeloe 
eilanden. • 

P a i s a 1. Kleine vierkprauwen in de Moluk- ken 
met puntige stevens, gewoonlijk slechts door 6en 
man geroeid en nagenoeg uitsluitend om Ijakalan's, 
soort van tonijn, te visschen. Er wordt met twee 
lijnen gevischt Een andere naam voor zulk een 
prauw is djoekoeng Ljakalang. 

P a k a t a. Makassaarsch vaartuig. 
P a 1 a r i (p c 1 a r i). Handelsvaartuig van het 

padoewakangtype met twee masten, waarvan de 
grootste een driepoot cn de andere ecn enkelvou- 
dige is. Op de plecht is een hut. Het is in Zuid- 
Celebes en op de eilanden beoosten Madoera in 
gebruik; in laatstgenoemd ressort zijn ook pilaris 
met 66n mast. 

Verder is het de naam van een Mak.-Boeg. 
pleziervaartuig met twee masten ah boven en een 
met lof cn snijwerk versierde 'kajuit. Het ligt laag op 
het water, is snelzeilend en kan ook, bij windstiltc, 
door acht tot twaalf roeiers HIICI voortgeroeid 
worden. 

Palampoko. Mak. overdekte zeilprauw met 
platte, vooruitstekende kiel.buikigo zijden en 
hoogoploopende snavelvormige stevens. Ze heeft 
een driepootigen mast van bamboe en is in hot 
midden door een 肋脚.％dak gedekt. Zc dient tot 
vervoer van handelsartikelen als kalk, zout, 
arfensuiker, sirih. 

P a 1 a w 6 (p a 1 o w 6). Vaartuig van Boe- 
gineeschen oorsprong. 

Pamajangan. Andero naam voor een vaartuig van 
het majangtype. 

P a n g k o h. Vaartuig van Zuid-Borneo, ge- 
noemd naar de groote handdskampong van dien 
naam aan de monding der Kahajan. 

Pantjalang (p a t j a 1 a n g, p C n t j a- 1 a n g). 
Geheel van planken opgebouwd groot Maleisch 
handelsvaartuig met 66n It twee masten, 
doorloopend dek en een hut. In het midden van de 
prauw is een door een vast dak overdekte laad- 
ruimte. In Atj^h heet het bentjalang, wordt op het 
ten Westen van Atjdh gelegen eiland Sima- loer 
vervaardigd, doch schijnt langzamcrhand uit de 
vaart te geraken. Vroeger was de pantjalang ook in 
W.-Java en de Lampongs goed bekend. 

Tjalang beteekent iemand, die op uitkijk ge- 
plaatst wordt; p&nljalan(/ een schip, dat op 
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kondschap wordt uitgezondon, ecn „kruisor", Als 
zoodanig deden de phitjalangs, van slanko- ren 
vorm dan de gewonc handelsprauwen van dien 
naam, bij de zeeroovers dienst. 

Pantj ala ng e b e k. Palembangschc prauw van 
het bidartype. Ebek bcteekent „boei- planken". Zie 
P r a h o e t i n d a. 

P a n t j a s a n. Bataviasch, geheel van plan- kcn 
opgebouwd visschersvaartuig zonder inast; de beide 
boordon loopen spits nnar clkander toe en zijn door 
een plank vereenigd. 

Papalimbang. Mak. -Boeg. kusthandels- 
vaartuig, gelijkende op de p a d j a 1 a met 
verhoogde boorden, heeft een driepootigcn mast cn 
midscheeps een hekrceling langs het verdek. 

Pap i-s. Kleine prauw in Z.-O.-Nieuw-Guinea. 
P a r e n g g a e a n t a ! a t a p (Dajaksch). 

Borneosch zeil- en roeivaartuig met e6n mast, 
platten bodem, midscheeps een dak van kadjang, 
voor en achter een planken dek. Het dient voor het 
visschen met het treknet renggae. 

Pedoewang. Is eigenlijk een vrachtschip in 0.-
Java en Madoera, doch wordt ook, als de djenggolan 
(zie aldaar) door nener visschers gebruikt. Heeft 
ongeveer denzelfden vorm als de A 1 i s-a 1 i s, dus 
ook met den voor en achter uitstekenden 
kielbalk.doch is van (Madoereesche) vlerken 
voorzien: gewoonlijk twee masten, waarvan e6n 
vast en kort en de achterste los. 

P e g o n. Andere naam voor een visschers- 
vaartuig van het majangtype in W.-Java. 

P e I a d j o n g a n. Zie T e 1 a d j a«n g a n. 
P e 1 a n g. Een ongeveer negen M. lange roei- en 

zeilboot voor de vischvangst in voile zee in Noord-
Celebes; ineer bepaald bestemd voor de 
kimboengva,ngnt. Volgpns Graafland een reis- 
prauw met vlerken.-!:^ 

Ook een vaartuigVoor het vervoer van steenen en 
balken langs de kust der Sangi- en Talaudeil. 

P e I e 1 e. Kleine visehprauw van het djoe- 
koenytype zoncler boordophooging, te Batavia in 
gebruik. . 

Ook een snelvarend riviervaartuig in W.- Borneo 
als een smalic b i d a r, zonder boord- ophooging, en 
bestemd voor personenvervoer. 

P 6 I 6 1 e d a r a t. Kleine prauw voor de ri- 
viervischvangat in W.-Borneo. 

P 6 1 6 1 6 1 a u t. Als voren voor de zeevisch- 
vangst. 

Deze vaartuigen worden pHile genocmd, 
vermoedelijk naar de ikan HU, een soort van 
meerval. 

P e 1 e t & k ( = p 6 1 6 1 6?). Klein vaartuig, in 
gebruik aan do N.kust van Java voor het her- stellen 
van siro's; (staketsels' in zee) heeft een klcinen, 
lossen mast. 

P e 1 o » g (s a a t a m a p e I o). Vaartuig van de 
Sangi- en H'alaudeil. 

P 6 in a n t j a. Geheel van planken opgebouwd 
vieBchersvaartuig met sterk opgehoogde boorden, 
die aan de uitcinden door een van bo ven afge- ronde 
plank zyn vereenigd. De prauw is zcor breed, heeft 
twee roeren en hoort op do Karimon- <ljawa eiL, ton 
N. van Java, thuis. 

P 8 n d a j ft k. Riviervaartuig in West-Bornoo 
voor het handolsverkeer met de Dajaks. Het is 
platboomd, wordt met riemen geroeid en heeft ecn 
laadruimte van hoogstens 2 kojan of 4 ton. 

P6nd6wakan. Mai. Zie P a d o e w a- k a n g. 
Pfindjadjab. Klein Ma), handelsvaar- 

tuig, scherp gebouwd met rechte, sterk hellende 
stevens on 6en mast even achter den voor- steven, 
welke mast als by alle Mai. prauwen, door cen stag 
zoover voorover wordt gehaald, dat de nok voor den 
boeg komt. 

Het boord is opgehoogd, hetzij met kadjang, 
lietzij met planken, welk boeisel van achteren aan 
beide zijden verlengd en door dwarshouten 
vereenigd wordt. De prauw heeft oen los dek van 
bamboelatten en een los kadjan(/da,k, kan steeds, 
wanneer noodig geoordeeid, midscheeps over een lat 
geslagen worden. Ze kan ook geroeid worden en wel 
met dunne lange riemen. Het roer is vaak op 
Europeesche wijze aange- bracht en is soma van 
stuurraderen voorzien. 

De pendjadjab dient ook tot woonschuit der 
Orang-Laoet (zie aldaar). 

Een oud zeerooversvaartuig met twee mas- ten en 
dubbele rij van roeibanken, plaats bieden- de voor 
twintig 布 dertig roeiers, werd ook pendjadjab 
genoemd ； het kon zich zeer snel voortbewegen. 
Dergelijke vaartuigen werden ook door ons tegen de 
zeeroovers gebruikt en waren dan o. a. met eenige 
lichte kanonnen bewapend. Zie B i n t a (k). 

P e n g a i 1 (p 6 n g g a i 1). Klein Mai. vaar- tuig 
in W.-Borneo om met de lijn (kail) te visschen. - 

PCngajoehan. Zie Perkajoeha n,^ Penis. 
Verbastoring van het Engelsclie woord pinnace 
(Fransch: peniche, Holl: pinas). Naar Westersch 
model gebouwd en getuigd, Inlandsch 
handelsvaartuig met twee masten, dat in vele streken 
van Ned.-Indie in de vaart is. 

P e n t j a 1 a n g. Zie Pantjalang. 
P d n t o r. Madocrcesch klein vaartuig voor het 

visschen met een handnet. 
Perkajoehan. (Mai.). Prauw, die gepa- gaaid 

wordt, van kajoeh = pagaai. Met het daar- van 
afgeleide pangajaoa bedoelden de Portu- geezen 
vroeger blijkbaar een bepaald soort roei- boot. 

P e r a h o e, (P a r a h o e). Zie P r a h o e. 
PStoeroesan. Visschersprauw in 0.- Java, als een 

kleine lis alls en bestemd voor het visschen met het 
toeroesnet. 

P i 1 a n g. Een platbodemd vaartuig. 
Pilau. De Chineesche uitspraak van p&rahoe. 
P i n d i s. Maleischc sloep. 
P o c k a t. Zio P r a h o e p o e k a t. 
P o e k a t gambir. Zie P r a h o e p o e- k a t. 
Poesta (Mai.). Een niet meer bestaand 

oorlogsvaartuig met zeil- en roeiverniogen； het 
woord is afgeleid van het Spaanscho fusta, Jang 
platbodemd vaartuig. 

P o t i k (k o t i k). Andere naam voor een vaartuig 
van het majangtype. 

P r a h o c of P 8 r a h o e is de nicest verbreide 
Indonesische benaming voor Indisch vaartuiq in het 
algemeen. Het woord wordt in die beteekenis nict 
alleen in heo! Nederl.-Indie, maar ook in het daaraan 
grenzende gobied gebezigd en is door ons in don 
vorm van prauw cn door de Eiigclschen in dien van 
prow overgenonion. 

Met biuuiwa en wangkang behoort het tot de 
oudste Indonesische woorden om vaartuig uit te 
drukken, doch heeft de beide andere in die be- 
teokenis verre ovorvleugeld. Geen wonder, dat het, 
vooral in het Javaansch en Maleisch, in zeer vole 
verbindingen voorkomt; men xou het, om 
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het zoo uit te druk ken, voor elke andere bcna- ming 
van Indischc vaartuigen kunnen plantsen. De meest 
gebruikelijke dier samenstellingcn volgen 
hieronder. 

p r a，h o e b a n t i ng. Zie Banting. 
P r a h o e b e n a g a. Riviervaartuig van Z.-

Borneo, zoowel voor personen- als goederen- 
vervoer. De prauw is breed, heeft een ronden bodem 
en opJoopende stevens. Over de gehcele lengte is ze 
met cen kadjangduk, rustend op korte stutten op de 
doften, gedekt. Onder dat dak zitten ook de rociers 
(met pagaaien). 

P r a h o e b i n t a k. Zie Bint a(k). 
P r a h o e djaring. Kleine djoekoeng met vlerken, 

in de Wijnkoopsbaai_gebruikt voor het visschen met 
een klein treknet bij de kust. De bemanning bestaat 
gewoonlijk uit vier personen. 

P r a h o e djarit. Ongeveer gelijk aan I d j o n-i d 
j o n. 

P r a h o e d j e g o n g. Zie D j e g o n g. 
P r a h o e djoekoeng. Palembangsch ri-

viervaartuig uit een boomstam, zonder kiel, voor en 
achter zwaluwstaartvormig verbreed, voor het 
visschen, zoomede om producten van de vel- den te 
halen. 

P r a h o e djoekoeng lam pong. Lam- pongsche 
vlerkprauw voor vischvangst en per- sonenvervoer. 

P r a h o e d j o c ] o e n g. Visschersvaartuig van 
Madoereesch djockoengtype met kadjang- 
boordophooging en korten mast in Banjoewangi in 
gebruik. 

P r a h o e garid. Ongeveer gelijk aan 1 d j o n-i 
d j o n. 

P r a h o e i 1 a n o e n of 1 a n o e n. Zie L a n o 
n g. 

Prahoe kadjangan. Palembangsch vaartuig uit 
een boomstam met tegen de boorden een schuin 
opstaand hek van bamboelatten en hierop een 
zadeldak van kadjang. Het tr&nspor- teert personen 
en goederen hoofdzakelijk op de rivieren, doch vaart 
ook over kleine afstanden langs de kust tusschen 
Palembang en de Lam- pongs, om van de eene 
riviermonding in de andere te komen. 

P r a h o e k a n t i n (d a g a n g). Drijvende 
winkel op de rivieren in Palembang; platbodemcl 
vaartuig uit 6en boomstam met schuin afgesne- den 
stevens, waarvan de voorsteven in een knop eindigt. 
In het voorschip wordt door een houten dwarswand 
een trapeziumvormige bak gevormd. Het verhoogde 
achterschip is onge- dekt; de rest is voorzien van een 
driehockig kadjangda.k. Het dek is van planken. Het 
woord kantin, uit te spreken kantien, staat 
vermoedelyk in verband met one woord cantine of 
het En- gelsche canteen. 

P r a h o e k a t i r (Jav., Mai.). Al gem eene naam 
voor vlerkprauw. Zie Inlei ding. 

P r a h o e 1 a n t j a. Zie L a n t j a. 
P r a h o e 1 i n g g i s (1 i n g k i s). Palem- 

bangsch riviervaartuig voor reizende fnl. hoof- den. 
Midscheeps is een houten kajuit met kadjang- dak, 
terwijl het verhoogde achterschip een af- zonderlijk 
dak heeft. Kajuit en achterschip zijn gewoonlijk van 
snigwerk voorzien. In het Handels Mus. te Haarlem^ 
ie een model van een p r a h o e 1 a n g k a B, met 
versierde voorsteven. Blijkbaar dezelfde soort als 
Pr. linggis. 

P r a h o e 1 o e n a s. Palembangsch rivier 

vaartuig van het djaloertype, dienende tot ver- voer 
van pottebakkerswaren. 

P r a h o e 1 o in b o ng (Mai.), hoog opgobo uwd 
vaartuig met weinig buik. 

P r a h o e in a n d i t (pi r i k, pine k). Kleine 
riviervisschersprauw zonder vlerkcn in Oost-Java. 
Ze heeft aan eene zijde aan korte uit- houders een 
wit geschilderde plank in schuinc richting, zoodat de 
vrije rand in het water koint. 's Avonds langs de 
'oevers vaicnde, doet de hel- witte kleur de visschon 
schrikken: deze springen op en komen dikwijls in de 
prauw terecht. De daarbij gebruikte pagaaien zijn 
lang, om de prauw ook te kunnen voortduwen. Zie 
D j a t d n en D j e g o n g p a n o e a r a k a n. 

P r a h o e n g a. d a n g. Vaartuig in O.-Java, 
gelijkende op de A 1 i s-a 1 i s, doch voorzien van 
een kadjangdak. Het wordt voor opkoop van visch 
gebruikt. 

P r a h o e n 6 g a r a. Geheel uit planken 
opgebouwd riviervaartuig in Z.-Borneo, lang en 
smal, met lichte kiel en hoog oploopende versierde 
stevens, die soms respectievelijk kop en staart van 
een draak inoeten voorstellen; andere stevens zijn 
snavelvormig met stompe punten. Midscheeps is 
een hut, waarvan de zijwanden met snijwerk 
versierd zijn： v66r en achter de hut zitten de roeiers 
met pagaaien. De prauw wordt in den regel van 
ijzerhout, oelin, gemaakt en wel hoofdzakelijk te 
Negara, een groote nijvere kampoeng aan de Bahan 
of Negararivier, een zijtak van de Barito. 

P r a h o e ngoeseup (Soend.). Kleine 
visschersprauw van het djoekoengtype met 
vlerken,de Wi]nkoopsbaai aan de Z.kust van Java in 
gebruik voor het visschen met .de Jijn. Men waagt 
zich daarmede tot ver in zee. 

P r a h o e p a j a n g. Een grootere visschers- 
prauw van het djoekoengtypa met vlerken, in de 
Wijnkoopsbaai, Z.kust van Java, gebruikt voor het 
bedienen van het pajangnet. Ze is ongeveer tien M. 
lang, heeft met een plank of kadjang opge- hoogde 
boorden en hoog oploopende gebogen stevens, 
waardoor ze op de Bataviasclie kolcks lijkt. 

P r a h o e p a j a r (paji r). De Mai. naam voor 
kruisprauw (zie aldaar). 

P r a h o e pandfiwfelan (p a n g r 6- w 6 d a n, p 
6 m b a k o e 1 a n). Kleine djoekoeng in W.-Java, 
door opkoopers van visch gebruikt, om de groote 
vischprauwen tegemoet te gaan. 

P r a h o e p a j> a n (p a p a n g). Ouder- wetsche 
bonaming van uit planken (papan) ge bouwde 
vaartuigen in tegenstelling van die uit 66n 
boomstam； ook in oude koloniale bron- nen 
gebruikt. Thana nog de naam van een laad- prauw. 

P r a h o e papan s a j o e r. Palembangsch 
roeivaartiug uit 66n boomstam, met stomp af- 
gesneden stevens voor het visschen in de rivier en 
ook voor transport van veldproducten. 

P r a h o e papan 8 a j a n g b 6 kadjang. 
Palembangsche rivier-handelsprauw met vast 
kadjangd&k en kajuit. Boven den achter- Bteven 
een stuurstoel van twee opwaarts ge- kromde balkcn 
met dak en hierboven een los kadjangd&k. Op het 
voorschip ook een kadjang- dak. De boorden zijn 
achter booger opgetrokken dan voor； de romp is uit 
66n stuk (Handels- MU8. Haarlem). 
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Pr&hoe patdtetan. Kleine, Ma doe- reesche 
vlerkdjoekoetiff slechts voor <Sen man, oni met de 
lijn te visschen. 

P r a h o e p e k o n. In koloniale bronnen ge- 
noemd vaartuig in W.-Java, o. a. gebruikt voor p r a 
h o e s a s a k (zie aldaar). 

P r a h o e penganak. Kleine djoekoeng a Is sloep 
op sleeptouw by degroote vischprauwen. 
P r a h o e p 6 n i s. Zie Penis. 

P r a h o e poek at (Sampan poekat). Eigenlijk een 
vaartuig, bestemd voor het visschen met de zegen, 
poekat, doch zoo wordt ook ge- noemd een naar dat 
model, maar in grootere afmeting vervaardigde 
prauw, waarmede men gambir en andere producten 
zoomede personen in den Riauschen archipel en van 
daar naar Singapore vervoert. Tegenwoordig 
geschicdt dat transport hoofdzakelijk met kleine 
stoom- bootjes. 

De prauw, n. 1. de grootere, heeft twee masten en 
op het achterschip een hut voor de passagiers. J)e 
voorsteven is sterk hellend en bijgcrond, ter- wijl de 
achtersteven rechtop staat en een vier- kant hek 
draagt. Op het ruim is een los dek, waarop plaats is 
voor 24—28 roeiers (met riemen), die aan het 
vaartuig een zeer groote vaart kunnen geven. Het is 
ook een goed zeiler en voert bij gunstigen wind twee 
groote zeilen. 

Vroeger were! het, om die eigenschappen, ook 
wel als rooversprauw in Straat Singapore en onder 
den wal van het schiereiland Malaka gebruikt. 

Zie voor de gelijknamige vischprauw s a m- p a n 
poekat. 

P r a h o e r 6 m b a n g. Andere naain voor 
viaschersvaartuigen van het majanfftype. 

Te Batavia wordt ook zoo genoemd ecn lange 
prauw van het djoekoengtype met sterk opge- 
hoogde boorden, medc bestemd voor het visschen 
met het j)ajangnet. 

P r a li o e sampan. Ook wel sampan zonder meer 
genoemd. Platboomd laadvaartuig in Cheribon en 
Bata via met dikke, schuin, weinig uitstekende 
stevons, waarvan de stompe koppen onderaan zwart 
cn boven rood geklcurd zijn. De laadruimte is 
omgeven door een vast boeisel, waarop een dak. ter 
beveiliging dor lading. Het heeft 66n mast, wolke, 
voor zoover de Batavia- 8che prauw betreft, 
neergeslagen kan warden. Om ook aan dezc 
vaartuigen ecnigszins hot uiterlijk van eon visch to 
geven schildert men aan weerszijdon: v66r 
achtereenvolgens cen 〉 (bek), cen G (oog) en een ) 
(kieuwspleet) on adder een < (de Btaart). 

P r a li o o 8 a s a k. Om bij gemis van bruggen, 
rivieren over te steken, worden vlotten gebruikt, 
bestaan'de of goheel uit bamboe of uit ecn dek van 
een horde (sasalc) van gevlochten bamboe- latten, 
over eon paar prauwen gelegd; de prau- won zijn 
dan onderling door twee of mccr ribbon vorbonden. 
Do laatstbeschroven soort wordt prahoe aasak 
genoemd. 

P r it h o e s 6 m a n(g). Algcmecne naam voor 
vlorkprauwen in de Afolukken. 

P r a h o e B i s i r. Bataviasche prauw om de visch 
uit de skro's te halen, met het achrobnet- si sir. Zie 
Sampan s 6 r o. 

P r a h o e soengsang. Handels vaartuig, 
hoofdzakelijk tusschen Palombang cn Muntok 
varendo en zoo genoemd naar de kam- poeng 
Soengsang, aan cen der hoofdmonden der 

Mocsi gclegen. Het is uit 6cn boomstam ver- 
vaardigd cn de boorden zijn met kadjang opge- 
hoogd. Achter en voor steken evenwijdig aan de 
prauwas rib ben uit, waarvan de uiteinden door 
korte dwarsplanken vereenigd zijn. De prauw heeft 
twee masten, waarvan de voorste, volgens het 
Malcischc model, sterk voorovergebogen is, en 
twee roeren； ze kan ook geroeid worden. 

P r a h o e t a m b e n. Handelsprauw van 
Rembang. 

P r a h o c t i m b a. Kleine inajang van Rembang. 
P r a h o e t i m b a s a s a k. Riviervaar- tuig van 

RSmbang. 
P r a h o e t i n d a (p e n t j a I a n g). Pa- 

lembangsche rivierprauw voor het vervoer van 
ambtenaren. In het midden is cen overdekte 
zitplaats met ban ken. De naam beteekent vaartuig 
met een tent (tinda naar het Port, tenda). 

P r a h o c tj on dong. Zie T j o n d o n g. 
Pralambang. Oud-Javaansch kielvaar- tuig, 

vermoedelijk van het kaloeloe-stypc (zie aldaar). 
P r a u w. De Ncderlandsche schrijfwijze voor 

prahoe. 
R a k i t. Het Mai. woord voor vlot. Rakit 

beteekent in het algemeen de verbinding van een 
aantal gelijke deelen tot een geheel. Op vlotten 
drijvende woningen op de groote rivieren van 
Borneo en Sumatra (o. a. tc Bandjermasin, Pon- 
tianak, Paleinbang, Djambi) worden ook een- 
voudig rakit genoemd. In de oudst bekende 
bcrichten van zeevaarders over Palembang werd 
reeds van die diTjvende woningen. waaruit toen het 
grootste gedeelte der st ad bestond, ge- wag 
gemaakt. Het is dus een zeer oude Indone- sische 
woonwijze, (lie zindelijk cn gezond is. Zie 
Inleiding. 

Het vlot, dat tot afvoer van bosch- en veld- pro 
ducten client, is zelf ook koopwaar en wordt op het 
oindpunt der reis, na verkoop en lossing der 
goecleren, mede verkocht. Op dergelijke 
eindpunten, meestal de havenplaatsen aan de delta's 
der groote rivieren zijn bamboe en hout als drijf- en 
bouwinateriaal zeer gewild. 

Kleine, smalle, stevig in elkaar gezette vlotten 
van bamboe worden op riviergedeelten met lange, 
vry sterk hcllendo strooinversnellingen gebezigd, 
om Icleinc hoevcclheden producten. die tegen nat 
worden cn ecn schok bestand zijn, stroomafwaarts 
to vervooren (bijv. in Benkoclcn). Voorop staat de 
man, op wien het besturen aankomt, met een 
dunnen, taaien, bainboestaak in de hand, om het met 
vliegendc vaart, langs een kroukelenden geul door 
het water medegevoerde toestel voor botsingen 
tegen den rotsachtigen wand of tegen in de bedding 
liggonde groote steenen te behoe- den. Men 
bewondert do koelbloedigheid en de vastheid van 
oog en hand, waannede de man juist op tyd en met 
de juist toegemeten kracht met zijn ' staak de 
noodige afstootingen bewerk- stelligt. 

In het Maritieni Museum te Rotterdam is het 
modol aanwezig van een houteh vlotje in den vorm 
van een sleede „om schildpadden te van- gon in 
Straat Socnda,,, 

R a o o . Vlerkprauw van het djoekoengtypo op 
de Koi-oil. met platte plechten, waarop c. q. een 
harpoenier kan staan. 

R 6 d a n g. Vaartuig in W.-Borneo met een 
uitgeholdc boomstam als kielplaat. 
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R 6 m b a j a . Zic 0 r <5 m b a a i. 
R o e n g k o e. Vlerkprauw der Philippijnen en 

Soeloe eil. 
R o r e g e (r o r e h e). Visschersvaartuig in de 

Molukken en het N. van Celebes van het 
Orhnbaaitypc； kan met ongeveer twaalf koppeii 
be ma nd worden. 

S a a t a m a -s o p e. Soort kotter op de Sa - ngi- 
en Talaudeil. 

S a k o e n g. Sangirecsch vaartuig in het al 
gemeen. 

S a k o n a. Het Bimaneesche woo rd voor ,、
schoener.‘‘ 

S a k o t a. Bimaneesch vaartuig met een mast. 
Sambo. Atjfehsche naam voor Europeesche 

sloepen. Zie B 6 t. 
Sampan. Dit woord is uit het Chineesch 

overgenomen en thans in Ned.-Indie als naam van 
eenige soorten van vaartuigen zeer verbreid. In het 
Chineesch beteekent sampan letterlijk drieplank; 
de naam is dus blijkbaar niet bedoeld voor 
vaartuigen, die uit een boomstam bestaan. Deze 
beteekenis heeft hij in het Maleische ge- bied 
behouden, waar onder sampan verstaan wordt 
kleinere, scherp gebouw de.goed zeilende en 
roeiende vaartuigen, die tot allerlei locale 
doeleinden — vischvangst, goederen- en personen- 
vervoer — gebruikt worden. 

Voorts worden met het woord sampan zonder 
meer aarigeduid: In O.-Java zoowel een vis-
schersvaartuig, breeder dan de Blandongan met een 
mast, doch zonder vlcrken, als de klein- ste soort 
vischd-joekoeng, slechts voor een man bestemd； 
op de Karimon-djawa eil. een zeer breede, geheel 
van planken opgebouwde prauw met sterk 
verhoogde boorden en twee roeren, waarmede ook 
ver re tochten gemaakt worden ； in W.-Java een 
laadprauw； zie P r a h o e s a m- p a n. 

Van de vele samenstellingen met Sampan 
worden de volgende vermeld. 

Sampan b a 1 a n g. Maleisch handels- vaartuig 
met twee masten, grooter dan do sampan d j o h o r. 
Het woord is misschien afgeleid van het 
Portugeesche balao, een soort van bark. 

Sampan batik Maleische sleep met breeden buik 
en om haar min of meer ronden vorm naar een batil, 
bak, waarmede men water schept-, genoemd. 

Sampan b e 1 a t r a n t a u. Vaartuig in Borneo, 
waarvan de stevens tongvormig cn schuin 
afloopende zijn, met drie zitbanken cn e6n mast, 
bestemd om de fuiken, belat, te plaat- sen en te 
halen. 

Sampan b e 1 6 p a s. Kleine, Mai. handels- prauw 
op het ciland Boengoeran (Natoena eil.). 

Sampan b 6 r 1 a g a. Mai. prauw voor 
wcdstrijden. 

Sampan b 6 r t a k a li. Mai. vaartuig met 
ingekeepte kieluiteinden. 

Sampan b o e g i s. Vaartuig der Karimon- eil., 
voornamelijk tot het vervoeren van ba/caic- 
(rhizofoor) bast. 

Sampan djaloer. Kleine, platbooinde 
visschersprauw in 0.-Borneo met stompe, schuin- 
afloopende stevens; bestemd voor 66n man. In W.-
Borneo zijn ook groote (sampan d/jaloer, tot 
vervoer van personen op de rivier. 

Sampan d j a r i n g a n. Visschersprauw in O.-
Java van het Madoereesche djoekoeng type, 

sonis met een eenzijdige vlerk. bestemd voor de 
kustvisscherij. 

Sampan d j o h o r (t a m b a n g). Maleisch 
vaartuig voor de overvaart van perso nen, 
gelijkendo op de sampan b a 1 a n g, doch kleiner; 
heeft e6n mast met sprietzeil en achter een 
verbreeding voor den stuurman. Oorspronkelijk van 
Djohor, een Maleischen staat op het schiereiland 
Malaka. 

S a. m p a n g e b d n g (s. g c b i n g). Maleische 
boot, die tot woning voor de Orang Laoet (zie 
aldaar) dient. 

Ook een vroeger oorlogsvaartuig in de Batak- 
landcn (Tobameer), thans voor personen- en 
goederenvervoer gebruikt. De voorsteven loopt 
schuin op, de achtersteven is recht afgesneden. Op 
het achterschip is een kajuit met plat dak. 
Voorsteven, boorden en kajuit zijn soms van 
snijwerk voorzien. 

Sampan g o b a n g. Zie G o b a n g. 
Sampan k i a u. Riausche sampan, scherp 

gebouwd, tot vervoer van personen en goederen en 
ook voor het visschen met de lijn. 

Sampan k o t a k. Hieronder wordt thans verstaan 
een vierkante, korte sloep van typisch Chineesch 
model tot vervoer van personen en goederen over 
kleine afstanden. Van voren is ze laag met een 
afgeplatten spits, loopt dan breed en oploopend naar 
achteren uit, terwijl een dwarsplank de beide 
boorden vereenigt. 

Deze soort vaartuigen, die veel in den Riau- 
archipel, Oostkust van Sumatra en Atjeh worden 
aangetroffen, worden in den regel slechts door een 
Chinees, in staande houding, met het gezicht naar 
voren, geroeid en bestuurd en wel middels tzvec 
lange riemen, die elkaar binnenboord kruisen, 
zoodat de stuurboordsriem in de linkerhand en de 
bakboordsriem in de rechterhand 
gehouden wordt. 

Langs de kusten van Indragiri en Siak worden 
deze sampans ook voor de visseherij, o. a. de 
garnalenvisscherij, gebruikt. • 

KoUik beteekent in het Mai. vierkant vak of 
lade, kist, koffer en daaraan heeft het in vakken, 
als afzonderlijke ruimten, verdeelde vaartuig 
zyn nuam to dan ken. Het is een zeer oud type 
van Chin.-Mal. vaartuigen en verondersteld 
wordt, dal er vroeger ook van grooteren omvang 
dan thans in de vaart waren, die verscheidenc 
passagiers, ieder over eene afzonderlijke laad- 
ruimte beschikkende, konden bergen. 

Sampan k a d r. Kleine visschcravlerk- 
prauw aan de Westkust van Sumatra. 

Sampan 1 o p i k. Klein, Mai., platbodemd 
roei vaartuig. 

Sampan m o 1 o a n. Klein visschersvaar- 
tuig in 0. Java, van het Madoereesche djoekoeng- 
type voor de kustvisscherij. 

8 a m j) a ii p a j a n g. Een op het ciland 
Baw6an gebruikte handels- en viaschcrsprauw, 
geheel van planken opgebouwd met kort- uit- 
stekende stevens en niet gelijkende op de Ja- 
vaansche prauwen. Daarmede worden reizen 
naar Billiton, Singapore enz. gemaakt. 

Sampan p a n d j a n g, Zeer lange, smalle 
en scherpe roei- en zeilvaartuigen, in den Riau- 
schen archipel in gebruik voor personentrans- 
port over grootere afstanden. Aanzienlijken 
hadden vroeger zeer groote, snelroeionde (met 
riemen) sampan pandjang met meor dan 66n 
mast en achterop een but. 
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Sampan p a n d j a n g t a. m b a n g. Kleine 
sampan pandjang met zonnctent van kadjang. 

Sampan patiitetan. Als sampan m o 1 o a n. 
S a in p a n p e n d j a r i n g a n. Kleine vis- 

schersprauw, om met de djaring (net) te visschcn. 
Sampan pengajoeh d a t o d a t o. Rivierreisprauw 

voor voorname Inlandschc hoofden, dato dato, in de 
Bataklanden, met doorloopend dek en zonnetcnt. 
De bcide stevens xijn van sny werk voorzien. 

Sampan p e n a m b a n g (t a m b a n g- a n). 
Maleische overzetbook Zic T a m b a- n g a n. 

Sampan p o e k a t (s. p. i k a n). Als de Prahoc p 
o c k a t, maar kleiner en speciaal voor de 
vischvangst met het poekatnet (zegen). Zij is lang 
en smal met ronden bodem on zeer laag op het 
water, doch in de vaart met den neus opvallend 
boven het water uitstekende. Behalve de stuurman, 
zijn er zes roeiers, die het lichte vaartuig sncl over 
het water doen gaan. Het voert ook een》twee kortc 
losse masten met sprietzeilen. 

In de met Chineezen bemande xampan poekat 
wordtstaande geroeid met het gezicht naar voren, 
elke roeier met een lange riem en dus niet als bij de 
sampan kotaJc (zie aldaar) met twee. 

Door het voorovergooien van het lichaam en 
tegelijkertijd strekken van de ar men maken de 
roeiers lange si a gen en daar zij boven dien 
uitgezochte krachtige mannen zijn, weten zij aan 
hun sampan cen verbijsterendc vaart te geven. Zij 
gaan ver in zee en. blijven meermalen een etmaal 
weg. Deze visschersvaartuigen zijn veel in den 
Riausclien archipel, Oost- en West- kust van 
Sumatra en Atjdh in gebruik. In Atj6h worden zc 
ook Lantjang poekat (zie aldaar) genoemd. 

Sampan s a g o r b e I a h a n. Bataksche prauw 
voor vervoer van handelsartikelen, met ronden 
bodem en in het midden zeer breed. De voorsteven 
is afgerond en de achtersteven. visch- staartvormig. 
Ze wordt gewoonlijk geboomd. 

Sampan reel. Vaartuig in W.-Borneo； een met 
66n plank en lijst opgeboeide sampan d j a 1 o e r. 

Sampan s 6 r o. Is de Batavinschc s a m- p a n, 
die gebruikt wordt, om in de baaien van Batavia en 
Bantam de sard's (ataketsels in zee, in den vorm van 
fh-66ngcschovcn reusachtigc V*s en als fuiken 
functionccrend) te vervooren en op te stollen, tevens 
om de visch van de serai's naar den wal te brongen. 
Om voldoende laftd- ruimto over te houden is er 
geen mast in het midden aangebracht, doch zijn er 
twee klcine masten van hout of bamboe, 66n voor 
en een achter.In tegenstclling met do an de re 
Javaansche vischprauwen voert de sampan siro 

twee groote zeilen teg el 亏 k. 
Sampan t a m b a n g. Een door Chineezen, op 

dezelfde wijzo als de sampan k o t a'k, dus etaande, 
geroeide boot tot vervoer van per- sonen over korte 
afstanden (Riau eil.). 

Sampan t i m b a u (8. t i m b a). Vaartuig van W.-
Borneo; is een met 2 a 3 planken en lijst opgeboeide 
sampan d j a 1 o e r. 

Sampan t o e n d a. Kloine sain-pan als sloep op 
sleeptouw. 
S a)n p j o n'g. Chineesch han dels vaartuig in 

\V.-Borneo, platbodemd, wordt (met riemen) 
geroeid of geboomd. 

S a p i t k a d i a m a n. Woonschip der Ba- djau's 
(op zee zwervende volksgroep in 0.-Borneo). met 
plattc kiel, weinig oploopende en recht afgesneden 
stevens； in het midden een dak. 

S a r a m p o e. Vaartuig van de Padangsche 
Benedenlanden. 

S a s a k. Sasak beteekent eigenlijk slechts grof 
vlechtwerk van bamboo, waarvan men zich bedient 
o. a. als wanden van cen huis on als dek voor brug 
of veerpont. In verband met de laatst- bedoelde 
aanwending noemt men op Java de geheele veerpont 
sasak. Zic P r a h o e sasak. 

Sasak k a m b a n g. Letterlyk drijvende sasak. Zic 
P r a h o e s a s a k en B a n d o e- n g a n. 

S e b i r. Vaartuig op de Aroe-eil. voor de 
parelvisschery in gebruik; gelijkt op de B e- 1 a n g 
(zie aldaar), doch heeft andere stevens. De 
voorsteven eindigt in twee horizontalc, boven elkaar 
uitstekende balken met soms ecn vertikale plank aan 
het uiteinde. Bij het boven kotnen zouden de duikers 
zich aan die uitsteek- sels optrekken. Aan den 
achtersteven is een zeer lang en dun, naar boven 
gebogen uitsteeksel, met snijwerk versierd. 

S e k a h. Kielvaartuig van Billiton voor het 
visschen, buikig met schuincn voor- en bijna 
loodrechten achtersteven. 

Het heeft ecn doorloopend dek, een mast en cen 
op Europeesche wijze aangebracht roer. 

S e k o n g. Een in O.-Java, Madoera, Bali en 
Lombok in de vaart zijnde visschers- tevens han- 
delsprauw van het Macloerecsche 
vlerk<Zjo<?Z:oe?i£7- type met uitstekende 
kieleinden. De vry hooge boorden loopen aan den 
bovenkant een weinig naar elkander toe, waardoor 
de prauw op den bodem breeder dan van boven is. 
Ze heeft een korten mast met ti'apeziuinvormig of 
driehoekig "zeil en is goed zeewaardig. In „Ned.-
Indie Oud cn Nieuw" 1917 no. 7 vindt men mooie 
teeke- ningen van Nieuwenkamp van een (Prahoe) 
sikong. 

S e k o t j i (s i k o t j i). Ver baste ring van ons 
woord “sebuitje". Ln het Jav., Mai., Mak,- Bocg., de 
naam van een Europeesche sloep; in het Mai. ook die 
van grootcre vaartuigen met Europ. tuig van het 
jacht, brik of kottorinodel, bij de Indonesiers in 
gebruik. 

S c k o e n j e r. De Maleische verbastering vnn 
ons „schoener,,. Hierbij client vermeld, dat de 
schoencrs in verschillende deelcn van Ned.- Indie 
als liandelsvaartuigen gebruikt worden. 

8 e m a n. Zie P r a h o o s e m a ri (g). 
S e n a t. Soort van Chineesch vaartuig. 
S 6 n t i. Madoereesch handelsvaartuig met 

scherpc kiel on naar binnen gebogenstevensheeft 
66n mast met rechthoekig zoil. 

8 e p e h (S o p e h). Vaartuig om van de Sangi- 
en Talaudeil. naar Mfinado over te steken. 

S 6 r o o a. Roei- en zeilboot in de Molukkon. 
kleiner dan de orembaai en van hot eiland S6roea bij 
S6ran afkomstig; heeft een hut met een plat- dak. 

8 i k o e n j a r a. De Makassaarsche verbas- tcring 
van ons “schooner". Zio S 6 k o e n j(5 r. 

S i 1 e m a n. Kleine djockoeng als sloep bij een 
m a j a n g. 

Skandirija Staatsicvaartuig van de Kei-eil., kan 
tot zestig personen bevatten. 
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Skandirija is eigenlijk een nnderc naam voor de B 6 
1 a n g (zie aldaar). 

S o 1 oe b o 1 o n. Vrij groot roeivaartuig op het 
Tobameer (Bataklanden). vrocger oorlogs- prauw, 
thans voor den handcl bestcmd. Het is, hoewel tien 
tot twintig M. lang, uit een booinstam vervaardigd 
en is soms van vlerken voorzien. V66r- en 
achtersteven loopen breed uit, door een verticaal 
schot doormidden gedeeld, welk schot onder ver 
doorloopt en als kiel dienst doet. Op het voorschip, 
dat gewoonlijk met snijwerk versierd is, (zie de 
teekening van Nieuwenkamp in Ned.-Indie Oud en 
Nieuw" 1917 no. 7) be- vindt zich de eereplaats 
voor de Inlandsche hoofden. Bij feestelijke 
gelegenheden wordt voorop een lange, 
flauwgebogen staak met plui- men en andere 
versieringen van uitgesneden hout (deze ook achter) 
aangebracht. Het roeien gaat gewoonlijk met 
gezang gepaard. Dergelijke vaartuigen hebben in 
den regel ook hunne cigen namen. 

S o 1 o e r a t s a r a n. Vaartuig als voren, doch 
kleiner, voor de vischvangst bestemd. 

S o m b o e. Kleine kano der Toradja's op het 
meer van Poso (Centraal Celebes). 

S 6-m b e J a v o e-n. Benaming voor schip in het 
algemeen in het Halifoersch van Z.-O.- Nieuw-
Guinea. 
-S o卫 e. Mak.-Boeg. visch- en handclsprauw, in 
giebriiik in Z.-Celebes, O.-Java en jMadoera. Ze is 
geheel van planken opgebouwd, heeft een kiel, 
hellenden voorsteven en achter tusschen de ver- 
lengde boorden een dwarsplank als spicgel, die van 
snij- en schilderwerk is voorzien. De mast is 
enkelvoudig, het dek doorloopend en mid- scheeps 
is er een vast dak van banibocreepen. De sopis 
worden ook op Bali en Lombok door aldaar 
gevestigde Boegineezen gemaakt (zie teekening 
van Nieuwenkamp in „Ned.-Indie Oud en Nieuw55 
1917 no. 7). 

Sope is ook de naam van een laadprauw der 
Karimon-djawa eil. ten N. van Java, met eterk 
verhoogde boorden en uitstekende, puntig 
uitloopende stevens. 

Voorts wordt ook zoo genoemd een matig groote 
vischprauw te Batavia, waarvan de boorden bij 
hunne uitcindcn door een aan 66n kant afgeronde 
plank, als weinig uitstekende steven, vereenigd zijn. 

S o p 6 g e p 6. Visschersprauw van ± 9 M. Jang 
in N.-Celebes. 

S o p d t. Mak.-Boeg. vrachtprauw ah de P a 1 a 
r i, doch kleiner. 

Soto. Zie Bingkoeng s o t o en Soto dapangan. 
Soto dapangan. Visschersprauw van Tfigal, soort 

van Bingkoeng. 
Tabab6ri (t a m p a b e r i). Noefoorsch. Groote 

vierkprauw van N.-Nieuw-Guinea. De vlerk is 
eenzijdig en bestaat uit elf ronde dwars- houten, 
verbonden door een drij ver en verschei- dene 
overlangsche latten. Voor- en achterstsven zijn 
versierd. 

Tambangan. Algemeen in Ned.-Indie, althans in 
de W. helft daarvan, gebruikte term voor kleine 
platboomde vaartuigen van plaatse- lyk 
verschillende typen (BandjSrmasin gondcl- type, 
Batavia gewone sloeptype), die tot ver- voer van 
personen over kleine afstanden (stads- vervoer, van 
den wal naar de reede, tusschen beicle oevers van 
een breede rivier of zee-inham) dieneu. 

Letterlijk beteekent tambangan “veerschuit". 
Worden deze vaartuigen op zee gebruikt, dan 

zijn zij van een mast met driehoekig zei] voorzien. 
Middenin is een ingezonken ruiinte voor de passa- 
giers, wa ar bo ven al dan nict een zonnetent is 
aangebracht. Zij worden geroeid, hetzij met pa- 
gaaien (BandjSrmasin, Palembang) hetzij met 
riemen en gestuurd met een pagaai (riem) of 
met een rocr naar Europeesch model. 

Voor den ovcrtocht van Soerabaja naar den 
Madoerawal worden grootere tambangans met 
twee masten gebruikt. 

Tala (t a 1 a 1 o, t a 1 o, a 1 a 1, s a p o e). 
Namen voor “vierkprauw" in het Moluksch 
Halifoersch. 

T e k 1 e t d k. Madoereesch snelzeilend ha ri- 
dels- en visschersvaartuig op de Sapoedieil. 
ten 0. van Madoera. 

TSladjangan (tjilandjongan, 
peladjongan). Visschersvaartuig in Pa- 
soeroean en BSsoeki van het Madoereesche vlerk- 
djoekoengtype, met door planken of kadjang op- 
gehoogde boorden. De uitstekende kielplaat 
van achter heeft den vischstaartvorm. 

T 6 m b o n. Tamelijk groot Cheribonsch vis- 
schersvaartuig van het djoekoengtype, waarvan 
de boorden met meerderc plankenzijn opgehoogd. 

T e n a. Benaming van een „vierkprauw" op 
het eiland Soeinba (KI. Soenda eil.). 

Tenggang (t i n g g a n g). Een in oude 
kolonialc bronnen meermalen genoemd vaartuig 
van W.-Java. Het was ecn ]aad- en transport- 
prauw, althans in den Compagnie's tijd. In Rum- 
phius* Rariteitkanier bl. 63 wordt er van gezegd: 
„een soort van Javaansche sloepen, tingga 
genaamt, in't gemeyn tinan, dewelke met twee 
roers bestuurd worden". 

T j a r a 1 i n g k i n. Rivier-, uitsluitend roei- 
vaartuig van Palembang. Achter op het vaar- 
tuig is een hut met een vast dak van kadjang, 
waarvan de achterpunt hoog oploopt. Het heeft 
cen doorloopend los dek, het voorste gedeelte 
daarvan is de zitplaats der roeiers (met riemen). 

T j a k 1 a n t j a k. Visschersvaartuig van het 
Madoereesche sampantype, wordt alleen op 
Poelo K6tapang, ten N. van Probolinggo aan- 

offen. 
j 8 m j> 1 o n. Vrij groote, geheel uit planken 

opgebouwde prauw van Midden-Java, vooral 
tusschen Semarang en Japara veel a!s vracht- schip 
gebruikt. Ze is te vorgelijken met een „bom,^ of 
„buis8chip,,» van wege het ,,buizen‘‘ of „plompen,, 
in het water, zoodra er eenige zee staat. Bouwt 
overigens goed zee, doch is een loome zeiler. 

T j 6 m p 1 o n is ook de naam van eon lang 
vissehersvaartuig van het djoekoengtype met flink 
opgehoogde boorden, voor het visschen met een 
pajanr/net. Het hoort te Semarang thuis. 

T j 6 n r a n a. Handelsprauw van West-Celebes, 
in hoofdzaak gevormd als de padoewakang met 66n 
mastbok. Ze heeft een sterk hellenden, gebogen en 
vry hoog oploopenden voorsteven en een. gebogen, 
steil opgaanden achtersteven. Het dek is 
zadelvormig, begint achter den mast en loopt tot 
over de kajuit op het achterschip. 

3' j o e n 6 a (t j o e n i a). De bekende haven- 

laadprauw van Batavia, Semarang, Soerabaja en 

andere Javaansche havens, oorspronkeljjk 

vanChineesch type, zooalH de naam ook aanduidt. 

Zij is platbodemd met. weinig uitstekende kiel 

z''心 f 
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cn zware, niede wcinig uitstckcndc steveiiH, 
waarvan de voorste helt en de achterste rcchtop 
staat. Achterop is cen hut met vast dak cn daar- 
achter een met kadjang uverdekte ruimte voor den 
stuurman. 

De laadruimte wordt door houten hiiken over- 
dekt.Buiten het boeisel is nog ruinate voor het boo-
men. De mast staat op een derde der prauwlengtc 
van voren en kan neergelaten worden. Het op 
Europeeschc wjjze aangebracht roer wordt met een 
lange roerpen bestuurd； het heeft een vier- kanten 
vorm en is onder water zeer breed. De riemen, twee 
* vier in getal, hebben den gewonen vorm. Waar 
mogelijk wordt het vaartuig ge- boomd, daar het een 
slechte zeiler cn roeier is. 

Tjomprdng. Een nog veel gebruikte laadprauw te 
Socrabaja en vooral op de Brantas tusschen 
Soerabaja, Kfidiri en Toeloengagoeng. (De 
binnenvaart op de Brantas heeft zich staande 
gehouden, doch do vroeger zoo drukke vaart op de 
Solorivier tusschen Socrakarta en Gresik is 
tengevolge van den spoorwegaanleg geheel 
verdwenen). 

De tjompreng is grooter dan do tjoenea, heoft e6n 
mast en wordt langs loopplanken geboomd of langs 
den oever met een lijn getrokken. De voor- en 
achterstevens steken hoog uit. Jn het achter- 
gedeelte is een hut met een houten dak (ook wel een 
Icadjang&a^) Het roer is op Indonesische wijze 
aangebracht. 

In het Cheribonsche heeft men een visch- prauw 
van het Midden-Javaansche djoekoenc/- type, 
zonder vlerken, die ook tjompreng of djoe- koeng 
tjompreng wordt geheeten. 

Tjondong(tjondong g o n d o k). Zie B i n g k o e 
n g. 

T o e a k a u. Chineesch vrachtschip, kleiner dan 
de Wang kang of Djoeng； wordt o. a. in den 
Riauschen archipel veel gezien. 

Toembiloeng. Tamelyk lang en zeer smal 
visschersvaartuig op de Sangi- en Talaud- oil., ten 
N.O. van Celebes, met twee masten en vierken met 
drie dwarsliggers. Het is bestemd voor de 
lynvisschery ver in zee. 

Toendraha (t o e d r a h a). Bcnaming voor 
“vaartuig" in het algemeon op het eiland Nias. 

Toendraha g a i. Visschersprauw met 
opgehoogde boorden, bestemd voor de lijn- 
visscherij, op hot eiland Niaa. 

T o n g k a n g. Groote vrachtprauw van Chi- 
nceschen oorsprong, veel gebruikt tusschen de 
Riauschc oil. en Singapore en in Borneo's Wester-
Afdeeling. Ze wykt geheel van het wang- kangtype 
af en lijkt ineer op een hoogc aak inct twee masten, 
op Europeeschc wijze gotuigd. Ze wordt ook wol 
gebruikt, om de lading van en naar de op do rcede 
liggende schepen te brengen. 

T o n d a. Zie s a m p a n t o e n d a. 
T 6 p (toe p). Do top of prahoe lop is hot g roots 

to Mai. handelsvaartuig (tot 100 kojan of 200 ton 
laadvermogen) cn dat in bouw het mecst met de 
Weatorsche scheepsbouwordo overeen- komt, 
vroeger een veel voorkomende versehjj- ning in 
Riau, Atjdh, Borneo en Celebes, thans nog slechts 
weinig in de vaart. Het moot van Siameeschcn 
oorsprong zyn. 

Het heoft een doorloopend dek van plnnkon met 
een luik voor het ruim achter elk der tweo A drie 
maaten on een rijkelyk van snywerk voor- zienen 
vierkanten spiegel. Op het achterschip is 

eon ingezonken hut, tlic weinig boven het dek 
uitkomt en waarvan het dak naar achteren een 
weinig oploopt. De groote cn voorste mast voeren 
trapezilimvormige xeilen, de achtermast een 
driehoekig zeil. 

Het roer is van Europeesch model df er zijn twee 
Indonesische roe re n. 

De prahoe top in Z.-Celebes heeft twee masten 
en de hut geheel benedendeka. 

De tops hebben een vrj groote sloep op sleep- 
touw. 

V 1 e r k p r a u w. Zie Inleiding. 
VV a, W a g (w a g a, w a n g g a). Vrij alge- 

meene naam voor „vlerkpruuw,' in N.-Nieuw- 
Guinea. De vlerkprauwcn aldaar hebben in den re- 
gel slechts e6n vlerk, die aan de andere zijde ook 
een weinig uitsteekt, we Ik deel tot zit- en berg- 
plaats wordt bestemd. Zi] zijn zeer smal en hebben 
met plan ken opgehoogde boorden, die eenigszins 
naar binnen gebogen zyn. De verbinding tus- schen 
dry ver en dwarshouten van de vlerk be- staat uit 
twee kruiselings geplaatste latjes. 

Soms wordt er van een zeil van kokos- of 
pandanbladeren gebruik gemaakt. 

De buitenkant van den romp wordt vaak met roc 
d, wit en zwart geschilderdc figuren versierd. terwijl 
ook uitgesneden figuren. van vogels en andere 
dieron als ornament van de prauw worden 
aangewend. Bij sneltochten (tochten om te gaan 
“koppensncllen") worden de daarvoor gebruikte 
prauwen met pluimen van de veeren der witte 
kakatoe opgemaakt. 

Wag en waga zijn eenigszins andere vormen van 
het oud Indonesische woord wangka(ng)； zie 
aldaar. 

W a i. Kleine kano in W.- en N.-Nieuw- Guinea. 
W a i d o n. De grootere prauwen in W.-enN.- 

Nieuw-Guinea met hoornvormige, in een knop 
eindigende stevens. Ook deze worden slechts 
geroeid en wel met pagaaien. 

W a p a i. Prauw van W.- en N.-Nieuw-Guinea 
met gaba-gaba ( de niiddennerf van het sagoe- 
palmblad) schansldeeding. Daarop liggen op 
onderling gelijke afstanden zeven dwarsliggers met 
haakvormige, naar boven gekeerde einden, waaraan 
wordt vastgcinaakt een langs de geheele lengte der 
prauw loopende ronde houten staaf, eon en andor als 
borstwering. Wapai is ook de naam van 
vlorkprauwen； de kleinere hebben 6en vlerk en de 
grootere twee vierken. 

W a b a t a (o e w a b a t a). Kleine prauw in de 
Geelvinkbaai (N.-Nieuw-Guinea). 

W a h o t e t e a r. Opgebouwd kielvaartuig der 
Koi eil. van het bilangtype, doch veel klei- iier cn 
minder sicrljjk. 

W a n g k a n g (w a n g k a). Onder tvang- kang 
wordt thans verstaan uitsluitend een echt Chineesch 
zcilschip met hoog voor- en achterschip in den trant 
der djoenys, doch kleiner dan deze. 

Hot woord is echter eou oer-oud Indouesische 
uitdrukking voor boot of vaartuig in het alge- meen 
(naast prahoe en banawa) en is nu nog onder 
verschillende daarmede verwante vormen over den 
geheelen archipel verspreid: wa((/). waga, waka, 
wangka, bangka, haka. Ook het Mak.-Boeg. 
padoewakan(/ moet daaraan verwant zijn, hetgeen 
te aannemelijker is, wan- neer men op den 
overeenkomstigen bouw van het achterschip by 
padoewakang en icangkang let; namelyk beido zeer 
hoog opgebouwd. 
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Litcraiiiur. WiUcni.L.odc5vyks7,.tlEcrsLe_ .Boeck t? 
Am^t:o|redp.niT C. Clacsz-1 . H. Glazemua- 

ker, De rampspOfidige stfheepvaart 1669 bl. 136; 
F. Valcntijn, 0. en N. Oost-Indien 1724 dl. I 2e 
stuk fol 22, dl. Il fol. 1S2 en v.： C. I-'. Noble. A 
voyage to the East Indies in 1747 and 1748 London 
17G2： Olivier, Reizen in den Moluk- schen arch. 
IS37 II bl. 239 en v.: Idem, Tafe- reelen en merkw. 
uit. 0. I. 183S II bl. 66： T. v. N. 1.1 1846. Een raket 
op de Jloesi te Palembang bl. 392 en v; Idem 1849 II 
Walvischvangst der Soloreezen bl. 66—67: G. F. de 
Bruyn Kops Sr. Schets v. d. Riouw Lingga arch. T. 
v. N. I. IV 1S53 bl. 321一326; Idem. lets over de Zee 
van rt in de Ind. arch. T. v. Nijv. in N. 1. I 1S54 bl. 
21—69 en 97—135; Liedermoy uit 1838 T. v. N. I. 
1S54 II bl. 364; N. Adriani en A. C. Kruyt, 

。De Baree . sprekende ToraHja's 1872 II bl. • 351—
353; Med. Ned. Zend. Gen. XVIII 1874 (CataL verz. 
Zend, huis) bl. 169—170: Marre, Histoire des Rois de 
Pasey, Paris 1874 bl. 88 en v； P. A. Leupe, Bijdr. 
gesch. zeeroof in d. O. I. 二arch, in 1800—1802, T. Bat 
Gen. XXII 1875 bl 97 en v. ； J. H. P. E. Kuiphorst, 
Verdediging v. Ternate in 1716 en gevechten t. d. 
zeeroovers in de Mol. bl. 325; Idem, Hist, schets 
zeeroof in N.-I. 1876; G. F. Riedel, De sluik- en kroesh. 
rassen 1886; H. von Rosenberg, Int. Arch. f. Ethn. I. 
1888bl. 218; ProfJ)r. J._ H. C. Kern* Taalk^ gegeg. t. 
bep. v. hTstamland d. Mai. Polyn. yolken, Versl. en 
med. Kon. Ak. y. Wet. Afd. I^ettr3e?I-ee]is Vi 1889, 
de Bijlage cn tekst bl. 2794-Prof P. J. Veth. Uit Oost 
en West 1889 1)T 81, 294—295： G. W. W. C. Bn. van 
Hoeveil, ,Aroe eil., Kei eil', T. Bat. Gen. XXXIII 1890; 

Baessler, Int. Arch. f. Ethn. 1891 bl. 78; F. S. A. de 
Clercq en J. D. E. Schmeltz, Ethn. be- schr. d. W. en 
N.kust v. Ned. Nieuw Guinea 1893 bl. 91—100, 
219—221 ； E. F. Jochim, 

•' Beschr. v. d. Sapoedi arch-,-T. Bat. .Gen. XXX.VI^ 
1893 bl. 364 en v; C. M. Pleyte Z.W. en Z.O. eil., T. 
Aardr. Gen. X 1893 bl. 581 —584, met ethn. atlas; 
H. H. Giglioli, Int. Arch. f. Ethn. VI 1893 bl. 115 — 
116; Prof. Dr. K. Martin, Reisen in den Molukken 
1894； Freih. von Brenner, Be- such bei den 
Kannibalen Sumatra's 1894 bl. 284—285;
 Gra»fland, be Minahassa 1898JAL 
185, 40jL_eJl..v;^B. C. A. XVan"l5iiiter,"Aant. 

betr. 
-KeFeil. Siau, Gen. XLI 1899 bl. 356;. 

Rumphius Gedenkboek 1902, Dr. M. Weber's opstel 
bl. 90—93; Yule and Burnell's Hobson Jobson London 
1903; Enthoven,. .Borneo^—W- / Afd. 1903 一 hL -
320—320? 1; Mev. Weber — van Bosse, Een jaar a. b. 
v. d. Siboga 1904 bl. 270—271 ； Mr. C. Th. van 
Deventer, Overzicht v. d. Econ. toest. v. Java en Mad. 
J 904 bijdr. 

G. P. Rouffaer bl. 104一111; P. und F. S&rasin, 
Reisen in Celebes 1905; q. W. Nieuwenhuys, 

，./ Quer durch Borneo 1904-^T907f-G " A. J. van 
dei~,SJnide； ,Nova G uinea^ 1907 l)], 193 en v.; 
Dr P. N. van Kampen, De hulpmiddelen (1. zee- 
vissch. op Java en Mad., Med. Dep. v. Landbouw in 
N. I. no 9, 1909; Idem, Visschery en visch- teelt, 
Onze Koi. dierenteelt; Dr. F. de Haan, JPriangan 
1911 I en . Hj, Med. '~Vi8sdh7'^fa：tfon,' nos【「后
五/]"!。】】'；C. Hose and W. Me Dougall, The 
pagan tribes of Borneo 1912; G. Friederici, Malaio-
Polyn. Wanderungen 1914 bl. 17 en v; E. E. W. G. 
Schroder, Nias 1917 bl. 194—199; W. O. J. 
Nieuwenkamp, lets over vaartuigen in onze Oost, N. 
I. Oud en Nieuw J 917 no. 7 

bk 233: Versl. Mil explor. v. Ned. Nieuw Guinea 
1907—1915; A. C. Haddon, The outriggers of 
Indon. canoes, Jo urn. Anthr. Instit. dl. L 1920 bl. 
69 en v.; J. Hornell, The orig. and ethn. signif. of 
Indian boat designs 1920; J. Kreemer. Atjeh dl. I 
1922 bl. 571—578; Matthes, Mak. en Boeg. 
woorden boeken met ethn. atlas； Klinkert Mai, 
woordqnb.; .Roorda en Vree- de, JavTwoordenb- ； 
Jansz, Jav. woordenb. ； Van der Tiiuk, "Balin. 
woordenB7f Van der Toorn, Minangk. Mai. 
woordenb.; Jonker, Rottin. woordenb. ； Idem Bi 
man. woordenb. (Verh. Bat. Gen. XLVIII I89G)； 
Beschr. catal. Ethn. verz. Bat. Gen. (v. d. Chys); 
Idem R. Ethn. Mus. Leiden； Idem Mus. voorni. 
Ind. Inst. Delft. G. F. d. B. K. 

ABAK. Zie VAARTUIGEN. 
ALAL. Zie VAARTUIGEN bij Tai a. 
ALOET. Zie VAARTUIGEN. 
ARAD. Zie VAARTUIGEN. 
AROET. Zie VAARTUIGEN. 
BACKELEISPRAUW. Zie VAARTUIGEN. 
BAHTfiRA. Zie VAARTUIGEN. 
BALOEK. Zie VAARTUIGEN. BALDER. 
Zie VAARTUIGEN. BANGKO. Zie 
VAARTUIGEN. BfiLARANG. Zie 
VAARTUIGEN. BfiLOTTO of BLOTTO. 
Zie VAARTUIGEN. BfiNADON.Zie 
VAARTUIGEN. BENTJALANG. Zie 
VAARTUIGEN. BLANDONGAN.Zie 
VAARTUIGEN. BLATIK. Zie 
VAARTUIGEN. 
BOENG. Zie VAARTUIGEN. BdKA. Zie 
VAARTUIGEN. BOT. Zie VAARTUIGEN. 
BROEKOETAN. Zie VAARTUIGEN. 
DAB. Zie VAARTUIGEN. 
DfiRMAJOE, Zie VAARTUIGEN. 
DJALO. Zie VAARTUIGEN. DJEGONG. 
Zie VAARTUIGEN. DJOHORAN. Zie 
VAARTUIGEN. DJROEPIK. Zie 
VAARTUIGEN. DOB. Zie VAARTUIGEN. 
DOEANGA. Zie VAARTUIGEN. ER它TAN. 
Zie VAARTUIGEN. FAKATORA. Zie 
VAARTUIGEN. GLATIK. Zie 
VAARTUIGEN. 
HAROK KAJAN. Zio VAARTUIGEN. 
IDJON-IDJON. Zie VAARTUIGEN. 
IDAWANG. Zie VAARTUIGEN. 
INANG. Zie VAARTUIGEN. 
ISJA. Zie VAARTUIGEN. 
JAVOE-N. Zie VAARTUIGEN. JABfi-
JAVOE-N. Zie VAARTUIGEN. JO. Zie 
VAARTUIGEN. 

Zie VAARTUIGEN. KADAL. Zie 
VAARTUIGEN. KADRAAIER. Zie 
VAARTUIGEN. KAJI. Zio VAARTUIGEN. 
KALAMBA. Zie VAARTUIGEN. 
KANAiKAN. Zie VAARTUIGEN. 
KANTOORPRAUW. Zie VAARTUIGEN. 
KARfiKfiT. Zie VAARTUIGEN. 
KARROESSI. Zie VAARTUIGEN. 
KfiNABAT BOGOLOE. Zie 
VAARTUIGEN. KIRAP. Zie 
VAARTUIGEN. KLfiWfi. Zie 
VAARTUIGEN. 
KLITJIRAN. Zie VAARTUIGEN. KOE. Zie 
VAARTUIGEN. 
KOENTING. Zie VAARTUIGEN. 
KdLfiKfKdLIK). Zie VAARTUIGEN. 
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KOLfiKAN. Zie VAARTUfGEN. KdLfi-
KdLfi. Zic VAARTUIGEN. KONTfiNG. Zie 
VAARTUIGEN. KORRA-KORRA. Zie 
VAARTUIGEN KROMAN. Zie 
VAARTUIGEN. 
KRUISPRAUW (KRUISBOOT).Zie VAAR 

TUIGEN. 
LAMBOET. Zie VAARTUIGEN. 
LANONG. Zie VAARTUIGEN. 
LASARA. Zie VAARTUIGEN. 
LAWAK. Zie VAARTUIGEN. 
LAWAKAN. Zie VAARTUIGEN. 
LfiLAWAK. Zie VAARTUIGEN. LIS-ALIS. 
Zie VAARTUIGEN. LOEMBOENG. Zie 
VAARTUIGEN. 
LOENG-DJOELOENG. Zie VAARTUIGEN. 
MANSOSOE. Zie VAARTUIGEN. 
MOLANGAN. Zic VAARTUIGEN. 
MOLOAN. Zie VAARTUIGEN. MONDfiT. 
Zie VAARTUIGEN. NAHANG. Zie 
VAARTUIGEN. NGOR/K. Zie 
VAARTUIGEN. 
NIJON. Zie VAARTUIGEN. 
NITIH. Zie VAARTUIGEN. 
OMPO. Zie VAARTUIGEN. 
PAGAE. Zie VAARTUIGEN. 
PAGARANGAN. Zie VAARTUIGEN. 
PALAMPOKO. Zie VAARTUIGEN. 
PANTJASAN. Zie VAARTUIGEN. PAPLS. 
Zie VAARTUIGEN. 
PARENGGAEAN TALATAP. Zie VAARTUI 

GEN. 
PEMANTJA. Zie VAARTUIGEN. 
PfiNGAIL. Zie VAARTUIGEN. 
PfiNTOR. Zie VAARTUIGEN. 
PETOEROESAN. Zie VAARTUIGEN. 
SAATAMA-SOPfi. Zie VAARTUIGEN. 
SAKOENG. Zic VAARTUIGEN. 
SAKONA. Zie VAARTUIGEN. 
SAKOTA. Zie VAARTUIGEN. 
SAMBO. Zie VAARTUIGEN. 
SAPIT KADIAMAN. Zie VAARTUIGEN. 
SAPOE. Zie VAARTUIGEN bij T a 1 a 
SARAMPOE. Zie VAARTUIGEN. 
SgBIR. Zie VAARTUIGEN. 
SfiKAH. Zie VAARTUIGEN. 
SgKOENJfiR. Zic VAARTUIGEN. 
SfiNAT. Zie VAARTUIGEN. 
SfiNTI. Zie VAARTUIGEN. 
SEPEH (SOPEH). Zie VAARTUIGEN. 
SfiROEA. Zie VAARTUIGEN. 
SILfiMAN. Zie VAARTUIGEN. 
SO-MBfi JAVOE-N. Zic VAARTUIGEN. 
SOMBOE. Zie VAARTUIGEN. 
SOPfiT. Zie VAARTUIGEN. 
TABAB它RI. Zie VAARTUIGEN. 
TALA (TALALO, TALO). Zie 
VAARTUIGEN. TAMBANGAN. Zic 
VAARTUIGEN. TfiKLfiTfiK. Zic 
VAARTUIGEN. TfiLADJANGAN. Zie 
VAARTUIGEN. 
TfiMBON. Zie VAARTUIGEN TJAK-
LANTJAK. Zie VAARTUIGEN. 
TJARALINGKIN. Zie VAARTUIGEN. 
TJEMPLON. Zie VAARTUIGEN. 
TJENRANA.Zie VAARTUIGEN. 
TJILANDJONGAN (PfiLADJONGAN). Zie 

VAARTUIGEN. 
TJOMPRfiNG. Zie VAARTUIGEN. 
TJONDONG. Zie VAARTUIGEN. 
TOEAKAU. Zie VAARTUIGEN. 
TOEMBILOENG. Zie VAARTUIGEN. 

TOENDRAHA (TOEDRAHA). Zie VAAR-
TUIGEN. 

TONGKANG. Zic VAARTUIGEN. 
TOP (TOEP). Zie VAARTUIGEN. 
VLERKPRAUW. Zie VAARTUIGEN. 
WABATA. Zic VAARTUIGEN. 
WAHO TETEAR. Zie VAARTUIGEN. 
WAIDON. Zie VAARTUIGEN. 
WANGKANG. Zic VAARTUIGEN. 
WAPAL Zie VAARTUIGEN. 
ADATRECHT (aanvulling van I, bl. 6). Was ■ de 

term „adatrecht'' voorheen bepcrkt tot het 
spraakgebruik, cn slechts incidenteel in regee- 
ringsstukken erkend, bij art. XVIII der wet in Ned. Stb. 
1920 no. 105 (tot wijziging van de hoo- ger-
onderwijswet ； op dit punt sedert vervallen, zie Ned. 
Stb. 1921 no. 782, art. VII) en bij het a- cademisch 
statuut in Ned. Stb. 1921 no. 800 is hi] ook als officieele 
benaming aanvaard. Het op 1 Januari 1920 in werking 
getreden nieuwe art. 75 Reg. regl. (Ind. Stb. 1919 ns. 
621 en 816 ； bo ven, bl. 52) spreekt niet langer 
over„godsdienstige wettcn, instellingen en 
gcbruiken''der inlanders en vreem- de oosterlingen, doch 
over de „met hun godsdien- sten en gewoonten 
samenhangende rechtsrege- len,,； tegen het 
vooropschuiven van den gods- dienst in deze 
omschrijving werd bezwaar geop- perd in het Ned. 
Weekbl. v. h. Recht 9820 (overgenomen in 
Adatrechtbundcl 12, bl. 3). Voor de misvatting, die 
ter^oKeTvan Cliristelijk adatrecht bestaat, zie I, bl. 489, 
en III, bl. 567. In de Vor- stenlanden geeft men den term 
adatrecht tegen- woordig met tatatjara wecr, vgl. o.a. 
Rijksblad v. Djokjakarta 1916 no. 19. 

Een overzicht van eenige bclangrijke inzettin- gen 
van het adatrecht is in deze Encyclopaedic gegeven in 
de artikclen Dcsa's, Dorpen, Gemeen- schappen, Grond 
(Rechten op den), Huwelijk, Ouderrecht, Rijkssieraden, 
Solidariteit, Stam, Waterrecht, zoomedo in de artikelen 
over streken en volkengroepen zooals Boegineezen, 
Chineezen, enz. enz. 

De hulpmiddelen ter bestudeering van het a- datrecht 
zijn, behalve mot een breede rij gege- vens in boeken en 
tijdschriftartikelen, verrijkt (tot December 1922) met 
tien nieuwe 套dal—. reclitbjmdQlsj-Biet vier nieuwe 
deelen — vijf boekdeelen — der „Pandecten van het 
adat- recht" (III en IV Grondenrccht, V Erfrecht; VI een 
deel van het Huwelijksrccht); met een uitvoerig 
woordregisterachteriuAcUtrcchtbundel 20, 1922;. en 
..met een „Litei'atuurlijst voor het adatrecht van 
Indonesia", 1920. Dit laatste werk is een uitgave der in 
1917 te Leiden opgerichte Adatrcchtstichting, welker 
Eestuur gevormd wordt door de in 1909 ingestelde 
„commissie voor het adatrecht" (I, bl. 7). In 1919 heeft 
zich tc Manila eon „ Research Committee for customary 
lawn gcconstitueerd voor de Phi- lippjjnen, welker 
bovolking evenzeer Indonesisch is ills die van 
Nederlandsch-Indie (vgl. 白四农  _____________________  
rechtbundcl“NL bl. 219, en 21, bl. 32o)?^0ii- 
(Torcleeldn van het adatrecht zjjn bchandeld in / Van 
Eerde, Inlciding tot do Volkenkunde van， N.-I., 1920. 
Waarschuwing tegen ovcrschatting van het adatrecht is 
met name uitgegaan van mr. F. C. Hekmeyer in de Ind. 
Gids van 1909, van mr. A. van Gonnop in het Ind. 
Genootschap van Dec. 1910, van mr. H. J. Scheuer in 
den Volksraad op 19 Nov. 1918, van mr. G. J. Nolst 
Trenit6 in Vragen des T刘ds van Dec. 1922, en 
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van prof. mr. L. W.C. van den Berg in de Eorste 
Kamor sodort lOU. 

Was het ndatprivnatrecht der Chineezrn sinds eon 
verordening van 1855 (werkend van I Afrt 1856 af) 
voor Java en Madoora en (Inter) voor de helft der 
buitengewesten toruggedrongen tot fa- tuilie- en 
versterfrecht (1. bl. 4S6). sinds ecn verordening van 
1917 (werkend van 1 Mei 1919 af) is in die zelfde 
streken hun geheele privaat recht, op de adoptic na, 
aan Europeesch recht gelijkgo- maakt. terwijl het 
adatrecht in zake adoptie codi- ficatie onderging (Ind. 
Stb. 1917 no. 129); zic bo ven, bl. 43. 

In 1921. iu zijn vergadering te Parijs, heeft het 
Institut colonial international onistlinclig beraad- 
slaagd over de jegens het adatrecht hier en elders to 
volgen staatkunde： zie de praeadviezen en debatten 
in het Compte Rendu van dat jaar. Zic verder, over 
adatrechtspolitiek. het in 1920 ver- schenen rapport 
dcr Herzieningscommissie. als- inede in deze 
Encyclopaedic o.a. I, bl. 4S9 (Christen inlanders). III, 
bl. 566 (rechtswezen), on IV, bl. 496 (unificatie). 
alsmede hierouder DUALIS- ME. 

ONDERNEMERSRAAD VOOR NED.-
INDIE. Dit lichaam is opgericht op 24 Augustus 
1921 en gevestigd te 's-Gravenhage. Doel: de 
bevorde- ring van de maatschappelijke belangen van 
de in Nederlandsch-Indie werkende ondernemin- geu 
en bedrijven.De Raad werd erkend als rechts- 
persoon bij K.B. van 27 December 1921 no. 6. De 
volgende belangengroepen maakteii in de jaren 1921 
'23 deel uit van den Raad: de Ver. van N.-L Spoor- 
en Traniweg Mijen.; de groep Traus- oceauische en 
de groep Oost-Aziatische Stoom- vaart ； de Bond 
van Eigenaren van N.-I. Suiker- ondernemingen: de 
Ver. voor de Theecultuur in N.-I.; de groepen 
Koffiecultuur. Kinacultuur en Kiuine-fabricatie, 
Sumatra Tabakscultuur. Oost- Java Tabakscultuur; 
de Bond van Vorsteniand- sche 
Landbouwonderncmers： de Handelsver. 
Amsterdam； de groepen Industrie in het Alge- 
meen, Petroleuniiiidustrie, Mijnbouw-industrie: de 
Koloniale Exporteurs Ver.; de Ver. van liupor- teurs 
van N.-I. Producten: de Nederl. Handel- My. en de 
groep Gas- en Elcctriciteitsbedrijven. Het 
Dagelijksch Bestuur werd in die jaren ge- vormd door 
de heeren: Mr. 31. W. F. Treub, Voorzitter, Mr. J. H. 
van Hasselt. Onder-\*oor- zitter. Ir. J. Th. Gerlings, 
Mr. J. Gerritzen, J. E. F. de Kok. W. C. Loudon (ter 
vervanging van J hr. Ir. J. C. van Reigersberg 
Versluys). Secreta- ris： G. J. W. Putman Cramer. De 
Ondernemers- raad voor N.-I. heeft gedurende zijn 
eerste ver- eenigingsjaar onder meer in studie 
genomen het vraagstuk der Indisc he belastingen, 
inzonderheid voor zoo ver deze de aldaar gevestigde 
onderne- mingen treffen. en heeft zoo reel mogelijk 
gege- vens verzaiiield over de practise he werking 
dier heffingen. De bij de beraadslagingen 
daaromrrent tot uiting gekomen nieeningen en 
bezwaren alsmede de verzamelde gegevens zijn door 
den Voor- zitter verwerkt in eene in Juli 1922 bij de 
fa. Mouton & Co. te ^-Gravenhage verschencn not a, 

.BUITENGEWESTEN. Sinds ougeveer 19】6 
is, uit antipathic tegen het woord „bezittingen,! (zie 
aldaar), de naam ,,buitengewesten*5 in zwang ge- 
komen voor a lie eilanden van Ned.-Indie, niet b<-- 
hoorende tot Java eq Madoera; blijkens bl. 09 der 
Handelingen van den Volksraad van 27 April J92I is 
hij bedacht door D. van Hinloopen Lab- 

borton. Reeds hcrhaaldelijk heeft zich de In- dische 
regeering zelf van dicn term bediend, b.v. in de 
openingsrede van 20 Mei 1919 en in de tabellcn van 
het Kolon. Verslag; en ook in hot Ind. Staatsblad 
komt hij tegenwoordig ge- rcgeld voor, b.v. in Stb. 
1919 no. 654 (afdeeling „bestuurszaken der 
buitengewesten''), 1920 no. 406 en 407, 1922, no. 
225,522,551,562. De bena- mingen 
“buitenbezittingen" en „bezittingen bui- teii Java cn 
Madoera" in oudere staatsbladen (I, bl. 419) zijn 
evenwel niet vervangen. Bij de schriftelijke 
behandeling der Ind. begrooting voor 1922 in den 
Volksraad bleek de Ind. regeering een 
sainenvattenden naam voor alle gewes- ten buiten 
Java en Madoera practisch nog onmis- ba ar te achten 
(eerste gew. zitting Volksraad 1921. onderw. l,afd. 1, 
stuk 8, bl. 9). Daarentegen is het vroeger meerinalen 
geopperde denkbeeld om een departement voor de 
buitenbezittingen (buiten- gewesten) in te stellen — 
minister De Waal in 1S70； bet Tweede-Kamerlid 
Levyssohn Norman in 1892 — niet verwezenlijkt： 
in plaats daarvan is in 1908 bij het departement van 
binn. bestuur een afdeeling voor de bestuurszaken 
dier bezittin- gen ingesteld, welke evenwel bij het 
genoeinde Stb. ] 919 no. 654 werd gereorganiseerd 
en minder zelfstandig gemaakt. Zie over deze 
afdeeling o.a. Ind. Stb. J 909 no. 504, met 
wijzigingen ； JBijblad ' 7145, 7658, 7835, 846G; 
Van Koi in de Eersfe"? Kainer op 2T Sept. f916; en 
deze Encyclopae- die, I, bl. 588. Het corps 
ambtenaren van bin- uenlandsch bestuur, voorheen 
gesplitst in een corps voor Java en Madoera cn een 
voor de buitengewesten, is bij Stb. 1921 no. 749 voor 
de toekomst tot een gemaakt, in verband waarmede 
ook de opleiding geen verschil meer kent (vgl. I, bl. 
10; Ill, bl. 170). De inlandsche bestuursbrga- nisatie 
is, wegens verschil in toestanden, uiteen- loopend 
gebleven (I, bl. 283, en Heslinga, het inlandsch 
bestuur en zijn reorganisatie, 1920).- De 
gouvernementsrechtspraak der buitengewes- ten is 
grootendcels geregeld in afzonderlyke 
rechtsreglementen, staande naast de bepalingen voor 
Java, doch daarvan niet essentiee) verschil- ]end (III, 
bl. 507). De inheemsche rechtspraak is vooral 2n de 
buitengewesten ontwikkeld (II, bl. 152)/ 

DUALISME. Akhis plecgt men de oinstandig- 
heid te noenien, dat de rndischc wetgeving, sinds zij 
zich opzcttelijk met do massa der Indonesi- sche 
bevolking ging inlaten — hetgeen in den 
Conipagniestijd nog niet het goval was —, ecner- 
zijds bepalingen voor westerlingen, anderzijds be-
palingen voor oosterlingen kent, cn niet een stel 
bepalingen voor alien. Kigenlijk is dualisme geen 
juiste benaming, daar de wetgeving veeleer drie- 
ledig was en is (IV, bl. 538). Hot is vooral bij de 
behandeling dcr wotton vun 3] Dec. 1906 nopens 
artt. 75 en 109 Reg. regl. goweest, dat de vraag te 
berdc kwam, of do wetgeving inderdaad dualistisch 
was, en of dit duuliHinc bohoorde pluutH te in a ken 
voor unificatie (JII, bl. IV, bl. 538)； de nieuwe tekst 
van nrt. 109, op 1 Januari 1920 in werking get reden, 
verHchilt intiiHHuhen in begin- sei niet van het 
gewrnukte nude art. 1()0. Zie o.m. Bijlagen der 
Tweodo Kamer 1904 1005, no. 121, stuk 5 (bijlagc 
A), on do litcrutuuropgave over adatrechtspolitiok in 
LitcrutuurlyHt voor het adatrecht van Indonosiu, bl. 
92—94. Stelde de HerzieningscoinnuBsic togonover 
dit dualisme haar beginsel van afscluiffing van het 
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rascritcrium (IV, bl. 497, 539), cn bcplcitte I Ritsema 
van Eck een nieuw dualisme tusschcn Indiers en 
niet-Indiers (I, bl. 288； IV. bl. 497, | 539), do 
regeering hecftZunificatie op ha ar program ma (IV, 
bl. 496)./' 

BEZITTINGEN (盗nvulling van DI. I, bl. 302). 
Had het in 1920 verschenen rapport dcr Herzie- 
ningscommissie bepleit den naam ,,kolonien cn 
bezittingen'、uit de grondwet en de xrcrderc 
wetgeving te verbannen (bl. 144, 146, 278), nog in 
September 1921 verzettc zich de regeering daartegen; 
doch de Tweede Kamcr voteerdc een redactie in den 
geest van het herzienings- rapport. Ten gevolge 
daarvan rept de in 1922 ge- voteerde tekst der 
grondwet nergens nicer van „kolonien en. 
bezittingen", doch van „Neder- landsch-Indie, 
Suriname en Curasao". Tegen aanbevolfen 
verzamelnainen als overzeesche ge- biedsdeelen, 
(gebieden, gewesten) had zich de re- geering verzet. 
De term ,,Buitenbezittingen‘‘ was al eerder 
verdwenen (zie BUITENGE- WESTEN)/ 

BUITENBEZITTINGEN. Zie BUITENGE- 
WESTEN. 

PELGRIMSSCHIP. Onder cen pclgrimsschip in 
den zin der Pelgrimsordonnantie 1922 (Ind. Stb. no. 
698) wordt verstaan een schip, dat gebezigd wordt om 
van een haven in Ned.-Indie pelgrims over te voeren 
naar eene zeeplaats van de Roode Zee, Golf van 
Aden, of Arabische Zee of van eene zeeplaats van de 
Roode Zee, Golf van Aden of Arabische Zee naar 
eene haven in Ned.-Indie. Een schip , dat be halve de 
gewone passagiers (onder welke mogen worden 
gcrekend de pelgrims, die als hutpassagier in de 
hoogste klassc reizen) pelgrims der lagere klassen zal 
overvoeren in eene verhouding niet grooter dan c6n 
pelgrim per 283 M*. bruto inhoud van het schip, 
wordt niet als pelgrimsschip aangemerkt. 

Slechts stoom- on niotorschepen mogen als 
pelgrimsschip gebezigd worden, terwijl een schip met 
eon bruto inhoud van minder dan 2500 of cen schip, 
dat niet in staat is bij goed weder een vaart te loopen 
van tenminste 10 zeomijlen por uur, niet als 
pelgrimsschip wordt toegelaten. 

Een pelgrimsschip mag de rcis naar eene plaats 
buiten Ned.-lndie gclegcn niet ondernemen van cone 
andere plaats in Ncd.-Indiii dan eene pcl- grimshaven. 
De pelgriinshavens zijn Makasser, Soerabnja, 
Tandjoengpriok, Em ma haven, Pale in bang cn Sa 
bang. 

Een pelgrimsschip en elk schip, dat, al wordt het 
niet aangemerkt als pelgrimsschip, van eene zeeplaats 
der Roode Zee (Suez uitgezonderd), Golf van Aden 
of Arabische Zee, pelgrims naar Ncd.-Indie vervoert, 
mag, komende van eene plaats buiten Ned.-Inclie, bij 
aankomst in Ned.- Indie geene andere haven aandocn 
dan Sabang (Pocloe Rocbiah) of Tandjoengpriok 
(Kuiper). 

Omtrent de eischen, waaraan een pelgrimsschip 
moet voldoen, hot onderzoek, de pelgrinis- 
certificatcn, den meetstaat, het plaatsbewijs, den 
pelgrimsagent, het genccskundig onderzoek van 
passagiers en hunne goederen bij inscheping en bij 
aankomst in Ned.-Indie, zie men nader de bopalingen 
in de Pelgrimsordonnantie 1922, dio in working is 
getreden medio November 1922. 

PELGRIMS. Zie BEDEVAART NAAR MEK- 
KA, Deel I, bl. 215 e.v. en MEKKAGANGERS, Decl 
11 bl.696. In den zin der Pelgrimsordonnantie 1922 
eon. Mohammedaansch passagier, ongcacht 

Supplement. 

geslacht of Iceftijd, tcr bedevaart gaandc. naar den 
Hcdjaz, of daarvan terugkeerende. 

MEKKAGANGERS. De voorschriften'op het 
vervoer van pelgrims van Ned.-Indie naar den 
Iledjaz en vandaar naar Ned.-Indic (Ind. Stb. 1898 
no. 294 en v.), opgenomen in de onderste 4 regels 
van den tweeden kolom, Deel IJ» bl. 696, zijn 
vervangen door andere bepalingen, ver- vat in de 
Pelgrimsordonnantie 1922 (Ind. Stb. no. 698). 

VEEVOEDER. De voedcrniiddolcn voor de 
huisdieren zijn in Nederlandsch-Indie meeren- deels 
gehcel andere dan in Holland. De oorzaak hiervan is 
voornamelijk gelegen in den tropi- schen 
plantengroei en de wijze waarop de dieren verpleegd 
worden. De positieve kennis van de in Indie 
gebruikelijkc voedingamiddelen is veel minder 
groot dan die van de Europeesche. Van het 
voornaamate voedsel, het gras, is de kennis nog niet 
zoodanig, dat zij gegrond is op een groot aantal 
voederproeven en chemische analyses. Maar al te 
dikwijls berust de waardcbepaling nog op 
overlevering en empiric. Door Dr. Dekker zijn 
destijds in. het laboratorium te Buitenzorg 
chemische analyses cn voederproeven verricht, 
vooral betrekking hobbende op de kalkhoudende 
bestanddeelen van het voedsel. Het voornaamste 
voedsel voor den veestapel is gras. Overal waar dit 
in voldoende hoeveelheid en van goede kwaliteit 
wordt aangetroffen verkeeren de dieren in 
behoorlijken voedingstoestand. Deze gun- stige 
toestand komt echter alleen nog maar voor in 
ongccultiveerdc streken. En aangezien weiden 
speciaal voor veevoer, zooals in Europa, in Indie 
niet bestaan, omdat landbouw veel meer voor- deel 
afwerpt dan veeteelt, moet bij gebrek aan de noodige 
hoeveelheid gras de voedselvoor- ziening in een 
andere richting gezocht worden. 

Na het oogsten van de rijstvelden grazen de 
paarden, buffels en runderen op de stoppelvelden, 
die voor korten tijd vrij veel gras leveren, doch 
wanneer alle gronden beplant zijn is de bevol- king 
in. velc streken reeds genoodzaakt om afval van de 
verschillende cultuurgewassen in gedroogden 
toestand op te slaan en in tijden van grasschaarschte 
aan het vee te verstrekken. 

Zoo wordt het rijststroo en loof van verschil- 
lende katjangsoorten geregeld verzameld om er het 
vee op stal ineo te voeren. De Madoerees slaat ook 
malsblaren in gedroogden toestand op, zclfs do 
jongo toppen van. de bamboe worden niet versmaad. 

In groote steden zooals Soerabaja, Batavia, 
SBmarang on Bandoeng, waar veel gras noodig is 
voor de velc paarden in verhuurderijen en het vec in 
de mclkerijen, wordt geregeld's morgens en *s 
middags het gras aangevoerd door vaste 
graslevcranciers. Zoo heeft iodereen, die eon of 
meer paarden of koeien houdt, zijn vasten gras- 
snijder. Ook wordt op bepaalde plaatsen in de 
drukke centra van verkeer dageljjks gras te koop 
aangeboden. 

Tot de zeer goedo grassen behooren: Isachnc 
australis Brown of Isachne Javana Nees, 
WawadCran (SOEND.), een nialsch en sappig gras, 
dat door de dieren gaarne wordt gegeten. Het groeit 
bij voorkeur op moerassige plaatsen tot op ongeveer 
1000 Meter hoogte. Ten Oosten van Madioen is dit 
gras tot heden nog niet aango- troffen. 

Leplochloa chinensis Neos, Timoonan (JAV.), 
9 
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wordt reer geroemd sis uitstekend voedergras. Bij 
veorkeur groeit het langs waterkanten, dus op 
vochtige plaa：^en. 

忒<：涝；，灰~ Grinzing Vooral voor 
psarden een reer vzdn&sH grss. Dit kruipcnde me
：k>:ne blxjidjes ziet men gaarne in Mrasmiigs^l?: 

hei jrzM in de bergstreken EH sie via kt e. Langs 
wegen en ■srcrdt he: veelTmldig aangetroffcn. 

云w'.: K&la^e^x^i ( JAV.). La meta 
涔W hei ?p v.x-hiige plaatsen. 

2W 】belaArden gngel en smalle, 
•f亏次 K^sd;es> V^.TS； r->c>r psarden wordt het 
SSB EUZTQM」Or T：用w•沁en te Padalarang ~:：i' 
di: fn ITS Traderail groote 
Kiitila- :,JAV. ?). Tapak .s：£W、m crs5 grc«eiT op 

drogen en h£rd<r.、:二^ & cessTregen. 
Als r<x\Sr cr&ss£<n s忌•&爻'Sskend: 
S' -: . -•• •> W；M".・.v£：•;,. Rc»empoet 

Bang- 
甘｝* 犬二―、；. Dit is wel jryres： :i.k~e gr^s 

vsn Indie. Het is 
.■ 曲 sx^iiri nii, -R-£ardoor het een 
jSl di：:、dk XfexgXREjr sJiTt grower wordt: 
het :< :一：.-.、：•.. 、：：：.：-： . 7_ v q ；
“T：ie gegeten. 

c ■-••..• -.■ 、.； >：: 7 '•: S inaal per 
:泊： 心rr v- rdt-r.. iroeix het op een 

i -tf? t.' ：;*•'： ：,> P;»rsk. KijAndjanA 

(JAV.), Xfej. st 云｝£ng. kraipend gras. 
，史 i.T：.• :、： r.£ji -jf-z： ?*<-r；gel 
schieten 
;i_ -：•：■.>.•::.： '.，上 -•；-.■： :•:: ：. ： :： T 

：.: cg worden. J•穿：mj*E- k ::: E二 prss v:<>r iu 
ravijnen en rr；x-.：t )>.< hrK 盘 十*；沼 ~ Tn.'>f-
T*ss5ge si re ken. 

… ='•.：•• •:；、ds: tie
： 
nt!："-: 2:-.'Tt-el paArden 
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cn in nioerft8sig(' 8trok<m voorkoint. Op sawah's 
anngeplant kan h<“， inaandelijks gesneden 
wordcn. Voor pnai,(l(n) iw liet uitstekend voer, dal 
ganrno gcgetcn wordt. 

Melinu/i minutijhira, Braziliaansch gras, dat 
allcen in gekwenkten toeHtand wordt aangetrof- 
fen. Het verspnudt <；cn nog a) sterken geur, 
zoodat de dicren in den beginne een tegenzin 
hebben om het te eten. Voor melkkocien is het 
minder gesehikt, orndat <lc nielk er een eigen- 
aarcligen smnnk van krijgt. 

Bcpftakl slechtc grawson zijn over het algemeen 
die. welke con stengel bczittcn, die driehoekig of 
plat-ovaal oj)doorHnee is. Hieronder worden 
aangctroffen de z. g. schijngrassen, veelal behoo- 
rende tot de Cyperaceae, die bij voorkeur groeien in 
moerassige strcken. 

Ala veevoer wordt ook vee) gebruikr het blad 
van de Scsbania grandiflora Poir, ook wel Toeri 
(SOEND.) genoemd. Het is zeer voedzaam, oindat 
het een hoog gehalte aan eisvit be vat. In de war me 
streken met eenigszins ziltcn bodem groeit de toeri 
het best, doch slaat in hoogere streken tot 1500 voet 
ook wei aan. 

Lexicaena glavca Benth, Lamiara, Kemlan- 
dingan (JAW), ook wel pete tjina (JAV.) genoemd 
naar de vruchten en zaden. De jonge takjes en 
bladeren van deze plant, die evenals de toeri bell 
oort tot de familie der lerjuminoiaf. rormen een 
uitstekend voedsel voor herkauweis. 

Erythrina, Da dap (JAV., SOEND.；>. de bekende 
schaduwboom, die zelfs op magere groncen rr->eii 
en veel blad vomit, dat als veevoer gebezigd kan 
worden. 

Door vennenging van versehillende v:~-dirg-s- 
middelen kan dikwijls een goed :xreid 
worden. Voor elk dier bestaa: e<-n -rsderL: jd«- en 
ecn productievoer. Terwijl he： eersie »lr： Lto 
diexit om in het onderhoud van he* =：:已 voorzien. 
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verstrekt aan paardcn, die zware dicnstcn hebben te 
vcrrichten en aan melkkoeien. Bchalve rijst in den 
vorm van gaba komen hicrvoor in aan- merking mais 
en een mengscl van gemalcn katjang, gaba, 
stroopsuiker en zemclcn. De veevoederfabriek 
Ngadiloeweh op Java levert o.a. dergelijk voedsel 
voor vee en paarden. 

H., 
6- BOJANS. Losse ,\vcrklieden ter Sumatra^ 
Oostkust, te Singapore en elders, die komen vaii' e 
nTeru g kc c r e h naar het ciland Ba wean bij Java. 
Sommigen beschouwen den nnam als een 
samentrekking van orang Bawean, anderen als een 
verbastering van het Maleische boedjang, arbeider. 
Zie I. bl. 21 勺/ 

BOACHI (AQUASI), prins van Ashanti, gebo- 
ren 29 April 1827, als oudste zoon van den koning van 
Ashanti (benoorden de Kust van Guinee of Goudkust, 
destijds een Nederlandsche bezitting), overleden te 
Buitenzorg 9 Juli 1904. In 1837 were! door geiiefaal-

Verveer een overeenkomst gesloten met den koning 
van het Rijk Ashanti, waarbij deze zich verplichtte tot 
levering van een zeker aantal manschappen aan het 
Neder- landsch-Indische leger. Tot waarborg van de 
getrouwe nakoming van die verbintenis gaf de vorst 
twee prinsen van 10 jarigen leeftijd als gyzelaars, op 
de belofte van Nederlandsche zijde, dat zij buiten zijn 
kosten als pupillen van onzen koning Willem I in 
Nederland een Europeesche opvoeding zouden 
ontvangen. Die twee prinsen waren Aquasi Boachi, 's 
konings oudste zoon en Poko, de oudste zoon van 's 
konings zuster, de aangewezen troonopvolger (men 
stelde daar prijs op zekerheid en zuiverheid van 
koninklijk blood). De beide neven kwainen op de 
kostschool van Mark te Delft.、Poko's studie was geen 
succes, hij keerdc naar Afrika terug, maar de 
ontvangst van wegc de koninklijkc familie was zoo 
koel, dat hy zich in een vlaag van moedcloosheid te 
Elmina van het leven beroofde. Boachi had een under 
lot, hij kon betcr leeren, hij were! Christen en vroeg in 
1843 vergunning om aan de toon juist opgcrichtc 
Koninklijko Academic te Delft tc mogen studeeren. 
Hij vorwierf daar goede vrienden, zooals Linse en 
Lcbret, die gedurendo een Jang leven met hem in 
betrekking bleven. Na den cursus van mijningenieur 
te hebben ge- volgd te Delft, en zijn studie te Freiburg 
in Zwitserland te hebben voltooid, verwierf hij in 1849 
to Delft het diploma van mijningenieur en word ter 
beschikking van den gouverneur- generaal 
(Rochussen) gesteld, die hem tot mijningenieur in 
stnatsdienst aansteldc. In den aanvang diende h日 met 
voldoening; hij verrichtto onder nnderen een 
onderzoek naar kolcn in Bantam. Maar al spoedig 
incendc hij gering- schatting vun superieuren tc 
bespouren on hij kwarn tot de overtuiging, dat elke 
hoogere rang voor hem gesloten zou blyven en dat wel 
als gevolg van een geheime niinisterieclo aanschrij- 
ving. Hij nain duarop zijn ontslag en vertrok naar 
Nederland'om zijn beklag to doen bij den koning (toen 
reeds Wille in HI). Do koning vond zijn klacht 
gegrond en clrocg aan den Gouverneur- Gencraal op 
oin, daar het ondoenlijk was om hem in zijn rang tc 
herstellen, ter vorgoeding van het veratoren van zijn 
loopbaan, hem een sc hade- loosstelling toe tc kennen. 
.Dezo bestond in een erfpachtsrecht op gronden in 
Madioen on eon toelage, die op de Indische 
begrooting, 2e hoofd- 

stuk, uitgaven in Indie, post 40 c., steeds is uitgetrokken, 
onder het hoofd „vorsten, grooten, gezanten, 
staatsgevangenen en dcrgclyke'', als „toelage aan den 
mijningenieur-titulair Aquasi Boachi / 7200.'、Later 
vestigde hij zich als landhuurder op het land Soekasari in 
de afdee- ling Buitenzorg, en ten slotte woonde hij te 
Bantar~~Peteh, even boven de hoofdplaats Buitenzorg. 
De bevolking betoonde hem steeds diepen eerbied, zag in 
hem den koningszoon. Hij was gedurende een lange reeks 
van jaren correspondent van de Vereeniging van 
Burgerlijke (Dclftsche) Ingenicurs cn toen hij aftrad be- 
noemde zij hem tot eerelid. In 1900 were! hij gchuldigd 
naar aanleiding van zijn 50-jarig verbi ijf in Indie. Men 
zie over hem een waardeerend opstcl van H. Linse in 
Eigen Haard van 10 No-入七_一 vember 1900 (met 
portret) en De Ingenieur 1900L N°. 42 en 47. (idem), 
enocn necrologie in Ingenieur, 1904 N°. 

EXORBITANTE ItECHTEN. Onder dezen” naam — 
eigenlijk een lakende benaming („de alle perken te buiten 
gaande rechten"), die het eerst gebruikt schijnt in 1S52, 
doeh si nds 1854 in zwang is gekomen zonder afkeurende 
bijbe- doeling — verstaat men de bevoegdheid van 
Landvoogd met Raad van Indie om aan perso- nen, die in 
Indie verblijven, het verblijf in geheel Indie of in een deel 
van Indie te ontzeggen, dan wel hun een verblijfplants aan 
te wijzen (I, bl. 281; IV, bl. 528). De voorgeschiedenis 
dezer be- voegdheden, de boteckenis tier betrekkelijke 
artt. 45—48 Reg.Regl., de daaraan gegeven veelvul- dige 
loepassingen, de beteekenis voor zelfbcstu- rende 
landschappen, de critiek, in Staten-Gene- raal en 
Volksraad gcuit, en de literatuur, is tbans omstandig in 
samenvatting te vinden bij mr. P. II. C. Jongmans, De 
exorbitantc rechten van den~ G7G. in de*praktijk, 1921. 
Het totaal der toepas- singsgcvallen van 1855 tot 1920 
wordt daar bere- kend op 1145. De onder Europeanen 
meest be- kende gcvallen zijn die van bisschop Grooff in 
1846 (I, bl. 655; III, bl. 630), Roorda van Eysinga in 1864 
(III, bl. 809), mr. C. P. K. Winckel in 1873 (persdelict), 
Sol cn De Sturler wegens de Tjiomas-zaak in 1886 (III, 
bL 578), Douwes Dekker met Tjipto en Soewardi in 1913 
(mr. P. H. Fromberg, Het geval Soewardi, 1918), 
Sneevliet in 1918, Brandsteder in 1919, Baars in 1921, 
Bergsma cn Tan Malakka in 1922； men zic echtcr niot 
voorbij, dat do druk dcr exorbi- tante rechten met name is 
gevoeld door de Indo- ncsische bevolking. Hoewel dezo 
bevoegdheden officieel geen bijzondero namon dragon, 
pleegt men van uitzetting te spreken, indien het verblijf in 
heel Indio wordt ontzegd, van politieke verbanning indien 
het verblijf in eon deel van Indio wordt ontzegd, van 
interncerin/f indien een vcrblijfplaats wordt aangowezen
； de praktij k heeft con vierden maatregcl ingevoerd, die 
hierin bostaat, dat men vrijhcid krjjgt Indie te verlaten, 
doch, zoo neen, gclnterneerd wordt. Het in later tijd 
opgekomen woord externeering wordt nu cens gebezigd 
voor uitzetting uit Indie, dan wcer voor don 
pasgenocniden vierden maatrcgel. 

Ziet niemand het gevaar van deze oxorbitante 
bevoegdheden voorbij, en is daarop in parlement en 
Volksraad bij her haling gewezen (zio b.v. Twecde Kamcr 
8 en 9 April 1919 cn 19, 22, 23 Dec, 1919, Volksraad 22 
J uni 1921), afachaffing zonder nicer wordt zelden 
aanbevolen. Het 必 /. 
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rapport der Herzieningscommissie uit 1920 
handhaaft ze, doch stclt er veel slrcngcr beper-i 
Idngen aan (bl. 15S): de in Mei 1922 verscheneiij, 
Proeve eener staatsregeling voor Ncd.-Indie van mr. 
Oppenheim c.s. evenzoo (art. 8); prof. Carpentier 
Alting verdedigde hun bchoud. op beperkten voet, 
in „Vrije Arbeid", Aug.-Sept. 1922. Van 
zendingszijde is daarentegen zelfs het verwijderen 
van sommige hoofdenfa- milies van Boeroe bepleit 
in Medcd. v. h. Zen- delinggenooTschap 62, 1918, 
bl. 274. 

Toepassing van de exorbitante rechten heet 
uitcraard geen oplegging van stiaf (die van den 
rechter zou moeten uitgaan), doch geldt als 
maatregel van politiedwang. lets nieuws van 
verwanten aard is het „onder politictoezicht stellen" 
van een bepaald persoon, hetwelk niet in het 
Reg.regl. wortelt en o. a. besproken is in den 
Volksraad op 1 Dec. 1919. 

EXPANSIEPOLITIEK. Met dezen naam wordt 
gewoonlijk de staatkunde aangeduid, die er naar 
gestreefd heeft de feitelijke gezagsoefening door de 
Indische regeering te verbreiden over alle eilanden 
en tot in alle hoeken van den archipel. Was de 
Compagnie tot op de dagen van Van Imhoff (II, bl. 
135, 203) bijna nergens een tcrritoriale macht, en 
duurde het tot de dagen van Daendels en Raffles 
aleer Java gelcidelijk in een reeks aan- eensluitende 
gewesten verdeeld kon worden, op de eilanden 
daarbuiten was onze macht gedurende het grootste 
stuk der negentiendc eeuw zwak vertegenwoordigd: 
zoowel in het binnenland van Sumatra, Borneo, 
Celebes, Halmahera en Nieuw-Guinea als op tai van 
eilanden beoosten Celebes en Madoera lagen 
“onafhankelijke", dikwijls zelfs onverkende, landen
； onze ver- tegenwoordiging door posthouders en 
gezag- hebbers had meermalen met een werkclijke 
be- stuursvoering niets gemeen； expedities waren 
tuchtigingsexpedities, die na afloop het land 
verlieten gelijk zij het gevonden hadden. Talloos 
zijn uit deze periode de staaltjes van geiing- 
schattende behandeling van onze autoriteiten. 

Het is Loinbolc-geweest, dat in 1894 onder 
Gouv.-Gen. Van der Wyck de expansiepolitiek heeft 
zien inzetten, in 1896 en 1898 gevolgd door Atjeh 
(Pidie-expeditie enz.). Onder Roose- boom'werH'in 
deze richting voortgegaan (Midden- Sumatra), doch 
vooral de landvoogdy van Van Heutsz, 1904—
1909, heeft aan de expansiepolitiek een centrale 
plaats gegeven en haar ten einde toe volvoerd 
(Borneo, Zuid-Celebes, de Moluk- ken, Timor, Bah, 
enz.). Voor de organisatie van deze nieuwe sireken 
zijn van beteekenis geweest de rondreizen van den 
toeninaligen officier H. Colijn in opdracht van Van 
Heutsz. Sinds dien is Indiii geworden tot een 
aaneengesloten geheel van waarlijk georganiseerde 
streken； alleen voor enkele gedeelten van Nieuw-
Guinea, voor enkcle streken van Oost- en Zuid-
Oost-Celebes en voor enkele eilanden gold nog een 
tijdlang de toestand van onbekend en onbestuurd 
zijn. 

Behalve naar de vele artikelen dezer Encyclo-
paedic zelf, die over bepaalde gewesten en land- 
streken buiten Java handelen, zij verwezen naar I, 
bl. 287 (bestuur), II, bl. 419 (koloniale politick), IV, 
bl 827, 829 (zelfbesturen)； Doeff in Ind. Ge- 
nootschap 15 Jan. 1907 en in Koi. T. schrift 2, 1913; 
Lulofs in Onze politick tegenover de Bui 
tenbezittingen, 1908 (overgedrukto artikelen uit de 
Java-Bode); mr. Jongeneel, De oude en do 

nieuwe koers in onze koloniale politick, 1911. c- [.VAN 
HOUTEN (GIDEON), geboren tc Amster- '' da m 12 Juni 
1843, overleden te Baniloeng^ 9 
September 1917, verkreeg in 1863 het diploma van civiel 
ingeneur aan de Kon. Academic te Delft, werd in lietzelfde 
jaar aangcsteld als riHspirant-ingenieur bij den Waterstaat 
en 5s Land's Burgcrlijke Openbare Werken in Ned.- Indie, 
doorliep in dat corps alle rangen, trad in 1892 op als 
directeur der Burgerlijkc Openbare Werken cn werd als 
zoodanigin 1898 gepension- neerd. Hjj diende van 1867—
1873 in het gouver- nement Sumatra's Westkust, en 
overigens op Java. Hy"heeft-Ret zeldzame voorrecht gchad 
e6nzclfde groot openbaar werk voor te bereiden, op te 
nemen, te ontwerpen, uit te voeren en te voltooien: de 
waterwerken van de afdeeling DSrnak. Hij leidde de 
voorbereiding van 1874— '7S, ging toen voor 2 jaar met 
verlof wegens ziekte en werd na zijn terugkomst in 1881 
wederom in commissie naar Nederland gezonden om als 
technisch chef dezer werken de uitvoering voor te 
bereiden. In 1882 teruggekeerd, heeft hij die taak tot 1889 
op schitterende wijze volbracht. Het werk kostte 8 millioen 
cn met aanvullings- werken 12 millioen, Hij gaf daarbij 
aan den Indischen Waterstaat het eerste, maar aanstonds 
schitterende, voorbeeld van een streng technisch 
wetenschappelijke behandeling van groote irri- 
gatievraagstukken. 

Na zijn pensionneering bleef hij 6 jaar in Nederland, 
keerde toen voor goed naar zijn geliefd Indie terug en 
vestigde zich in 1904 te Bandoeng. Hij werd daar een 
invloedryk lid van den ge- meenteraad, bekleedde vele 
andere maatschap- pelijke functies, en stelde pogingen in 
het werk tot bevordering der zijdecultuur. Hij heeft een 
belangrijk aandeel gehad in den opbloei van het 
vooruitstrevende Bandoeng. 

Literatuur： De waterwerken van de Afdeeling 
Demak, door L. H. Slinkers en J. E. de Meyier, , Tijdschr. 
Kon. Inst. v. Ing. Afd. N. Ind. 1891— *92; Levensbericht 
(met portret) door W R. A. van Sandick. De Ingenieur 
1918, N°. 35. •—- 

EXTERNEERING. Zic EXORBITANTE 
RECHTEN. 

INDONESI它(vervolg). Deze in J 884 door den^j。 
Duitschen ethnograaf A. Bnstian aan den Malei-' ' schen 
archipel gegeven naam (II,bl. J43,1, b]. 174) wordt sedert 
j uister en ruimer toegepast op dat deel van den aardbol, 
waar voJken woncn, wier eigenschappen.talen en 
inzettingen verwantschap vortoonen met die van Javancn, 
Sumatranen, Celebcs-bcwoners enz. Indonesic in dozen 
zin om- 

 

vat het binnenland van Formosa, de Philippijncn, bijna 
geheel Nederlandsch-Indie, de Noordstrook van 
Borneo, de Portugeesche helft van Timor, het 
Maleische schiereiland, eenige streken van Indochina, 
misechien een paar streken in of nabjj Engelsch-Indic, 
en Madagaskar. Een groot deel van Nederlandsch-
Nieuw-Guinea valt buiten Indonesie. Zic over een en 
ander o. a. Van Eerdc, inaugureele oratie, 1917, bl. 13, 
en Inleiding tot d(f volkenkundc van N.-L, 1920, bl. 27, 
3(5; Van Eerde in De Volken van N.-L, I, 1020, bl. 2, 
12卜、 Van Eerde (over Nieuw-Guinea) in Tijdschr. 
v.h. Aardr. Genootsch. 1921, bl. 823, en 1922, bl. 510. 

Bij de behandeling in den Volksraad van de 
grondwetsvooratellen van Maart 1921 is, in April 
1921, ecn voorstel-Van Hinloopen Lab- 
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berton om Ned.-Indie in de grondwet Indonesia te 
nocmcn verworpen. 

INDONESIER. Naam, die in later jaren nicer en 
ineer gegeven werdt aan de inhccmsche bc- volking 
van Ned.-Indie en van het overige Indo- nesie (zie 
aldaar)； hij koint b.v. jneermalcn voor in Snouck 
Hurgronje, De Atjdhcrs, 1893—1894, o.a.^Il; 
_15]r'3Q8/336rJ)czc naam wordt door so)n- migeh 
boven den naam inlander'' verkozen, om- dat, ten 
gevolge van spraakgebruik en regeerings- reglement 
(art. 109), in den laatsten naam de aan- .wijzing van 
een lagergeplaatste volksgroep wordt gehoord. 
Misleidend is'cchter het feit, dat ver- scheidene 
Amerikaansche schrijvcrs (b.v. Kroe- ber, Peoples 
of the Philippines, 1919) den naam Indonesian 
bezigen, juist niet om onze Indone- siers aan tc 
duiden, maar integendeel om die ach- tergebleven 
volkcn aan te geven van bruine huids- kleur, doch 
oudere of andere herkomst, die zij tegenover de 
Malaysians of Maleische volken stcllen; Indonesian 
in dezen zin (proto-Malay- sian) zijn dan onder ineer 
de Bontoks en Ifoegao van Luzon, de Manobo's van 
Mindanao, de Tag- banoea van Palawan, en een 
aantal achtcrlijke volksgroepjes in N.-Indie en op het 
Maleische schiereiland. 

De naam Indonesiiir wordt in de wetenschap wel, 
in ambtelijke stukken nog niet gebruikt. De in Mei 
1922 verschenen ,,Proeve van eene staatsrcgeling 
voor N. J.'*, van prof. Oppenheim c.s. stelde voor, 
die>r naam officicel te maken (art. 3 en elders)/ 

UHLENBECKZ(GERARD HENDRIK). 
Gebo- ren te Colombo (Ceylon) den 17 Februari 
18J5 en den 5 October 1835, na, voltooide miHtaire 
oplei- cling tot 2e Luitenant van de genie 0. I. leger 
aangesteld, kwam Uhlenbeck 10 Augustus 1837 in 
Indie aan. Al spoedig volgde zijne bevordering tot le 
luitenant op 30 November 1837, waarna hij 
aangewezen werd tot adjudant van don Di- recteur 
der Genie tc Batavia op 24 Augustus 1838. Als 
zoodanig volvoerde hij van Mei 1843 tot Mei 1844 
de opdracht om het terrein tusschen Scinarang cn de 
Vorstenlandcn op te meten met het oog op den 
spoorwegaanleg in de richting bedoeld bij Kon. 
Besluit van 28 Mei 1842 n°. 27 (Zie SPOOK- EN 
TRAMWEGEN Deel IV, bl： 68). Tydens het be 
wind van den Gouv. Generaal Duymacr van Twist 
werd wegens de onbevredi- gende toestanden bij den 
dicnst der Open bare Worken eeno organisatio op be 
tore grondslagen van het bcbcer van dien tak van 
dienst nood- zakelijk geacht cn het waa op 
Uhlenbeck 一 sedert 24 Oct. 1850 Majoor dor Genie 
—, dat de keuzo viel die organisatio tot uitvoering to 
bron- gen. Hij werd bij besluit van 27 Mei 1853 
belast met de vvaarncming der betrekking van Chef 
van den Waterstaaten'sLands civiclc werken. De 
door Uhlenbeck ontworpen voorstellen Icidden tot 
eeno organisatie, die vastgesteld werd bij Kon. 
Besluit van 4 November 1854 n°. 40, afgekondigd in 
het Ind. Staatsbiad van dat iaar. In 1855 werd hot 
Departement van Burgerlijke Open bare Werken 
vpgericht en bij Besluit van 8 April Uhlenbeck (JI 
Sept. 1854 was hij tot Lt. Kolonel der genio 
bevordonl) annvankelyk belast met de waarne- ining 
en 19 Januari 1856 definitief benoeind tot Directeur 
der Open bare Werken en Inspecteur van den 
Waterstaat met gelijktijdig eervol ont- slag uit den 
militaircn dienst. 

Tot 6 April 1861, toon hij met. tweejarig verlof 

nanr Nederland vertrok, is Uhlenbeck hoofd van den 
N. I. waterstaat go wees t op eene wijze, waar van in 
het werk van C. L. F. Post over den Waterstaat in N. 
I., uitgave 1879, met bijzondere waardccr;ng wordt 
getuigd. Uhlenbeck was ver- schcidcne jaren 
Voorzitter tier Maatschappij van Nijverheid cn 
Curator van het gymnasium Willem III te Batavia, 
Omtrent de re dene n, die hem tot heengaan noopten, 
zic men het artikel WA- TERSTAAT, Decl IV, bl. 
716. 

Tijdcns zi)n verlof werd hem door Thorbecke in 
Januari 1862 de portefeuille van Kolonien aan- 
geboden, die hij 1 Februari 1862 aanvaardde. Als 
Minister van Kolonien ondervond Uhlenbeck in de 
Staten-Generaa 1 al spoedig veel tegenstand wegens 
zijne zeer liberalc beginselen. Zoo werd door hem een 
ontwerp betreffende de Cultuur- ondernemingen in O. 
J. ingediend, waarbij het oprichten daarvan aan 
voorschriften werd on- derworpen en het sluiten van 
overeenkomsten met de inlandsche hoofden zoowel 
als met de ar- beiders werd geregeld. Uit dit ontwerp 
sprak naar het oordeel der Kamers te groot radica- 
lisme en het werd reods bestreden bij de bespre- king 
van het adres van antwoord op de Troou- redc. In de 
Eerste Kamer werd de door Uhlenbeck verdedigde 
begrooting, hoewel in de Twee- de Kamer 
aangenomen, voornl. op grond van de oppositie tegen 
het hiervorengenoemd ontwerp verworpen. 

Uhlenbeck verzocht daarop ontslag, dat hem met 
ingang van 3 Januari 18G3 werd verleend. Met meer 
voldocning heeft hij kunnen terugzien. op het door 
hem in deTweede Kamcr verdedigd wets- ontwerp op 
de afschaffing der slavernij in West- Indie. Na zyn 
aftreden als Minister van Kolonien word hij op lo 
October 1864 tot Lid van den Raad van Toezicht op 
de Spoorwegdiensten be- noemd. Hij overleed 2 Mei 
1888 te's-Gravenhage. 

Zie de meer uitgebreide biografie door Rain aer in 
het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek 
van Dr. P. C. Molhuijsen en Prof. Dr. P. J. Blok, 1918, 
DI. IV； ' 

INTERNEERING. Zie EXORBITANTE 
RECHTEN. 
W/K0L0NIE. Over de toepassing van dezen naam op 
Ned.-Indie, zio I, bl. 302, en onder BEZITTINGEN/ 

KROONORDONNANTIE. Zie IV, bl. 767 
(wetgeving). 

SCHAKELSCHOLEN. In 1921 is in Bandoeng f 

en Pa da ng Pandjang ccn proof begonnen met ecn 
nieuw schooltype, de zg. schakelschool. waarvan het 
welslftgen zoowel in niaatschappelijk als in 
pnedagogisch opzicht van de grootste beteekenis kan 
worden voor een betere organisatie van het onderwijs 
voor de inheomscho bcvolking. 

Het bestaande stclscl vertoont cnkclc belang- rijke, 
tot dusver onverniijdelijk geaehtc gebre- ken, die 
oniniddcllijk sainenhangen met het feit, dat onderwijs 
op Wcstcrschen grondslag slechts aan ccn 
betrekkelijk zeor klein duel der Inland- schc jeugd 
gegeven kan worden. De groote massa der 
ondcrwijszockenden is ftangewczen op de fn- 
landsche lagcre scholen (volksscholcn cn 2de klas- sc 
scholcn), die, wat mogelijkhcden van verdere 
oploiding en uitzichten op goed loonende betrek- 
kingon aangaat, ver achterstaan bij de Hollandsch- 
Inlandsche scholen. Ambachtsscholen, normaal- 
,scholen on cursusson tot opleiding van volkson- 
dcrwijzers, opleiding tot vcrplegcr of vaceinatour, 
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lagere betrckkingcn bij verschillende diensttak- ken 
(bestuur en politic, post, spoorwegen, pand- 
huisdienst enz.), da ar me de zijn de perspectieven. 
welke het Inlandsch lager onderwijs opent, vrij- wel 
uitgeput. Voor alien nicer beteekenenden ar- beid, 
zoowel in particulieren als in overheids- dienst, is 
Westersche opleiding een vooralsnog 
onvermydelijke eisch. Welke Inlandschc kinderen 
nu voor zu!k een opleiding, bepaaldelijk voor toe- 
lating tot de Hollandsch-lnlandsche scholen, in de 
cerste plaats in aanmerking komen, hangt niet af van 
hun aanleg — die zich immers op oni- streeks 6-
jarigen leeftijd nog niet voldoende laat 
onderscheiden —, maar van hun afkomst of van het 
miliew waaruit zij voortkomen. Dat hierbij niet 
alleen op aanzienlijke geboorte an gegoed- heid 
gelet wordt, maar ook op het ambt van den vader en 
op de door dezen genoten opleiding, nee mt niet weg 
dat de Hollandsch-lnlandsche school overwegend 
het karakter van standen- school draagt, al bly ven 
hier en daar ook wcl eens plaatsen over voor 
kinderen van eenvoudige afkomst. 

De inheemsche schooljeugd bestaat dus uit twee 
scherp gescheidcn groepen: aan den eenen kant de 
groote massa. die de Inlandsche lagere scholen 
bevolkt en waarvan zelfs de meest be- gaafden 
weinig of geen kans hebben hun aanleg ten voile te 
ontplooien en een daaraan beantwoor- dende plaats 
in de maatschappij te bemachtigen, aan den anderen 
kant een betrekkelijk kleine groep bevoorrechten, 
waarvan de keuze op zich- zelve geen waajborgen 
geeft, dat de hun geboden voortreffelijke 
gelegenheid tot ontwikkeling in Westersche richting 
aan hen het best besteed is. 

Te dempen is deze kloof voorloopig niet, maar 
de schakelschool beoogt haar althans te over- 
bruggen en daardoor aan beide zijden in de aan- 
gewezen Jeemten eenigermate te voorzien. De be- 
doeling is nl., zeer begaafde leerlingen van de In-
landsche 2de klasse scholen, die het 3de leerjaar 
achter den rug hebben, doorintens onderwijs voor- 
al in het Nederlandsch voor te bereiden voor het 
Mulo en hen dus even ver te brengen als de leer-
lingen der Hollandsch-lnlandsche school. Voor-
loopig is er op gerekend, dat een vijfjarige Jeergang 
hiervoor noodig en voldoende zal zijn. 

Ook uit onderwijskundig en paedagogisch oog- 
punt is de proefneming met de schakelschool van 
groote beteekenis. Het leerplan der Hollandsch- 
lnlandsche school gaat uit van de gedachte, dat de 
leerlingen de Nederlandsche taal het best 
macbtigworden, wanneer met het onderwijs daar- in 
zoo vroeg mogelijk wordt aangevangen en ook 
andere vakken zooveel mogelijk aan oefening in het 
practisch gebruik van die taal worden dienst- baar 
gemaakt. Wei is waar wordt een niet onbe- langrijk 
aantal lessen, o.a. al het onderwijs in inheemsche 
talen, in de betrokken landstaal gege- ven, maar in 
de meeste vakken gebruikt men zoo spoedig 
mogelijk het Nederlandsch als voertaal cn reeds de 
leerlingen der eerste klasse krijgen spreekonderwijs 
in die taal. Deze methode druischt in tegen het 
paedagogisch beginsel, dat de moe- dertaal der 
leerlingen voertaal bij het onderwijs moet zijn, 
vooral waar het zeer jonge kinderen 

 kandhaafd, zoolang niet practise he resultaten 
hebben doen b昉ken dat het onder geen voor- 
waarde prijs te geven doe) der Hollandsch-ln-
landsche school: voorbereiding voor het Mulo 

binnen redelijker tijd, tenminste even goed te 
bcrciken is, wanneer met het onderwijs in het 
Nederlandsch later wordt begonnen. Mocht nu de 
schakelschool dit bewijs leveren, dan zal ook de 
verbetering, welke zij dan brengt in de methode van 
Westersch onderwys voor Oostcrsche leerlingen, 
haar tot een belangrijkc aanwinst voor de In disc he 
onderwijsorganisatie maken. 

Indien de proefneming slaagt, zal de schakcl- 
school ongetwijfeld de normale inrichting van 
Westersch lager onderwijs voor Inlanders wor- den. 
Het laat zich echter niet aanzicn, dat zij de 
Hollandsch-lnlandsche school geheel zal verdrin- 
gen. Een beperkt aantal van die scholen zal — zij 
het ook met gewijzigde leermethode — gehand- 
haafd moeten worden, omdat de verhoudingen in 
de Inlandsche samenleving en de sterke behoefte 
aan Westersch onderwijs in de bovenlaag daar- 
van zich verzetten tegen een stelsel, waarin bij de 
verschaffing van gelegenheid tot dat onderwijs 
het milieu-enterium in het geheel geen rol meer 
zou spelen./ 
' VAN BERCKEL (HENRI EMANUEL), geboren 
te Delft 25 Augustus 1844, overledon te *8-Graven^, 
haggjS.April 1902, verwierf in 1869 aan de Poly- 
fechnische school te Delft het diploma van. civiel 
ingenieur, we rd in 1870 benoeind tot adspirant- 
ingenieur bij den Waterstaat en's Lands Bur 
gerlijke Open ba re Werken in Nederlandsch-Indie 
en we rd geplaatst in de residentie Banjoemas,__ 
alwaar hij z'ch byzonder ondcrschei3cle bij Het 
ontwerpen en uitvoeren in eigen beheer van werken 
onder zeer moeilijke omstandigheden, waar- onder 
de steenen boogbrug bij Poerwakarta in de eerste 
plaats moet worden genoemd. Verdei was 
hij niedeontwerper van de groote waterleiding 
voor irrigatie in de afdeeling BandjarnCgara en hij 
deed een opname voor een inilitairen weg in het 
district Dajcuhloehoer, door een streek, die be- 
rucht was wegens het doodende klimaat. Van 
Berckel's ongeevenaarde energie en toewijding de- 
den hem echter allc bezwaren glansrijk overwin- 
nen. In 】874 werd hij belast met den bouw van een 
vuurtoreii op I^oeJoe-Bras, een onbewoond. 
WOCHI 
ei)and aan den ingang van Straat Malaka. Do 
schitterende wijze, waarop liij aan die opdracht 
voldced, werd erkend door zijn benocming tot rid- 
der in de orde van den Ncdcrlandschcn Leeuw. In 1876 werd hij toegevoegd aan J. A de Gckler, 
het ontwerj) en de uitvocring van de havenwerken 
van Batavia te 3'andjoengpriok. De bouw van de 
e igertTyRc Jill ve n we rke n- a a n hem opgedra- 
gen en toen de haven in J 883 gereed was, werd hij 
belast met den bouw van de accessoircs. Hij was 
intusschen in 1883 opgeklommen tot ingenieur lc 

voor 

klasse en word in 1886 benoemd tot chef der 2de 
waterstaatsafdceling op Java. In die betrekking 
heeft hij een belangrijk aandeel gcliad in de be- 
vordcring der irrigatie, waarbij hij zeer krachtig 
hot standpunt verdedigde, dat alleen de hoofdlei- 
(1 ingen door den Staat moesten worden aangelegd, 
doch de nevenleidingcn en <le middelen ter dis- 
tributie van het water aan het Binnenlandgch 
Beetuur dienden te worden ovcrgelaten. Hij zag 
daarin bezniniging en verhooging der rentabili- 
teit van de beviociingswerken. 

In 1890 word hij bevorderd tot hoofdingenieur 
2de klasse. In 1892 ging hij, na een 22 jarig on- 
afgebroken verblijf in Indie, met verlof  _______  
Europa, alwaar hem herhaaldelijk door het Mi- 
nisterie van Kolonien adviezen werden gevraagd. 

naar 
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Na zijn terugkoinst in Indie we rd hij her- 
plaatst als chef dev 2dc waterstaatsafdceling. 
In 1894 dwong zijn gezondheidstoestand hem to 
repatrieeren on den landsflicnat te verlaten. Hij 
heeft zich toon onlcdig gchouden met genecilogi- 
sche naspeuringen over zijn faniilic te Delft en 
met studien over kerkclijke kunst 

Van Berckel was een man, die zich in Indie 
geheel en al gegeven heeft aan zijn ambt. Hij 
zocht geen ontspanning, doch werkte onafge- 
brokenaan de hem opgedragentaak. Een door z)jn 
cenvoud en waardeering treffend icvensbericht 
verschcen van hem in De Ingenieur 1902, n°. 17 
van de hand van den chef der havenwerken van 
Batavia J. A. de Gclder, die o.a. zegt： „Van Ber- 
ckel is de bouwnieester van de haven van Bata- 
via. Aan zijn groote hoedanighedon is het daarbij 
verkregen succes te danken.^, 

OUDERRECHT. Zie HUWELIJK. 
PRENTAH. Zie IV, bl. 767 (wetgeving). 
REGISTRATIE. Zie VERBLIJF. 

⑰ ANTHROPOLOGISCHE 
ONDERZOEKINGEN. zijne verhandeling „Over 
Anthropologisch onderzoek opreis*' (Tijdschriftvan het 
Koninklijk yf. " Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, 
6e “ t deel, 1882 )heeft onze landgenoot, de bekendc an- X 
thj^poloog Dr. H. F. C. ten Kate de vraag gesteld, p*!,wa.teV 
door Nederlandschc reizigers over het al- gemeen en in den 
Indischen Archipel in het bij- 八 *7 zonder op het gebied der 
inoderne physischc an- '.thropologie is vcrricht geworden. Het 
antwoord (，&volgens Ten Kate gemakkelijk te geven: wei- 分
况W侄 nig of niets. „Wcl kunnen wij wjjzenn zegt U '
以.schrijver „op inannen als Junghuhn, BJeekeren Z( $ S / 
Swaving; maar in verhouding tot het schoone en onmetclijke 
veld van onderzoek in onze bezittin- gen is er zeer weinig 
gedaan. Wdl vinden wij als loffelijke proeven van 
anthropologisch onderzoek cen aantal tabelien van maten van 
schedels enz. 

in ecnige Nederlandsch-Indische tijdschriften ver- 
spreid； maar het is niet voldoende, dat dergelijko 
spaarzame gegevens begraven liggen in werken, 
die zcklen of nooit door buitenlandschc vakge- 
leerden worden gelczen. Ontegenzeggelijk hebben 
ook weder vreenidelingen op anthropologisch tcr- 
rcin in onzen Archipel ineer verricht dan wij. 
Mon denkc aan Wallace, A. B. Meyer, Von Miklu- 
cho-Maelay, Montano e. a. Mocht Nederland op 
tockonistige expedities toonen, dat hot ook op dit 
veld van wetenschappclijk onderzoek bij geen an- 
dere natie ten achtcr wil utaan; maar voor alles 
ecn bekwaain anthropoloog naar [nsulindo zen- 
den, om een nalezing te houden in die streken, 
waar de koene Junghuhn, Miiller, Von Rosenberg 
o.a. voorbereidend doortrokkon! Dan zouden de 
bouwstoffen voor een natuurlijke geschicdenis 
der rassen van Lnaulindc vcrzameld kunnen wor- 
den, ongevcer ZOOIIIH Fritsch die heeft bijcengc- 
bracht in zyn standaardwerk over de rassen van 
Zuid-Afrika en zooals door Malnow en Zograf 
zoo uitutekende proeven ten opzichte der Mor- 
duinen cn Sa mo jeden geleverd zijn. 

Mochton toekoinstigc Nederlandsche reizigers 
bodenken, dat er in Insulinde ook op een ander 
veld van wetenschap, tot nu toe zoo geheol ver- 
waarloosd, lauwercn zyn tc plukken, en dat er 
van de studio der levcnde natuur in haar talloozc 
vormen ons geen enkele zoo na aan het hart ligt 
als die van den mensch, zooals Goethe het uit- 
drukte „das non plus ultra alles monschlichen 
Wisscns und Thuns"!" 

Aldus schreef in den jare 1882 do bij uitstek be- 
voegde cn deskundige anthropoloog Herman ten 
Kate. 

Wij zullcn uit onze verderebeschouwingen kun-
nen afleiden, dat inderdaad aanTenKate'a wensch in 
menig opzicht is voldaan en dat in latere jaren niet 
alleen Hollandsche onderzoekera, maar ook in niet 
mindere mate vreemde reizigers en vakge- leerden 
ook op anthropologisch gebied lauweren hebben. 
goplukt. 

Ten Kate wijst er dan in zijn genoemde publi- 
catie nog verder op, dat vooral daarom de studie der 
gekleurde rassen van zoo groot belang moet worden 
geacht, omdat zij geen uitatel meer duldt. Ook hier 
geldt, zegt hij, in vele gevallen althans, hetgeen 
Serrurier ten opzichte der ethnographic zeide: „Wie 
verzamelen wil, die moet zich haas- ten,^^ De alles 
nivelleerende Westersche bescha- ving doet haar 
onwederstaanbaren invloed reeds tot in de verate 
gewesten, vooral dor gematigde luchtstreek 
gevoelen; het eene typische ras na het andere sterft 
uit, of wat, van ons standpunt beschouwd, hetzelfde 
is, gaat geheel op in het heerschende blanke 
element. Zooals een van Duitschland's 
uitstekendste anthropologen, Prof. Fritsch, 
opmerkte (Sonst und jetzt der menschli- chen 
Rassenkunde voin morphologischen Standpun kt. 
Zeitschrift fur Ethnologic 1881), is er in de laatste 
tachtig jaren voor de physische anthropologic 
oneindig mecr gedaan, dan in de 800 jaren, die 
voorafgingen； maar vooral in. de laatste 25 H 30 
jaren is onze kennis, dank zij de anthropometric en 
de photographic, met reuzenschreden 
vooruitgegnan. 

Wanneer wij een overzicht willen geven van de 
anthropologische prestaties in het gebied van den 
Indischen Archipel en in de naburige streken, doet 
men m. i. goed te dien opzichte twee groote tijd- 
vakken te onderscheiden, n.l. de onderzoekingen 
verricht voor 1900 en die na het begin der 20ste 
eeuw, de onderzoekingen uit de periode der groote 
wctenschappelijke ontdekkingsreizen in onze Oost. 

Toen vooral door de geschriften en onderzoe- 
Icingen van Blumenbach, Retzius, Peter Camper en 
Sandifort, do belangstelling in anthropologische 
onderzoekingen was levendig geworden, be- 
gonnen al spoedig ook in onze Oost sommigen. zich 
met dergelijke onderzoekingen, zij het dan ook 
aanvankelijk nog op zeer bcscheiden wijze, bezig to 
houden. In zijn studio „t)ber die Form des 
Knochengcriistes des Kopfes bei verschiedc- nen 
V6Ikern,, heeft Retzius reeds enkele mede- 
dcolingen gedaan onitrent denvorm van den sche- 
del, n.l. van Maleiers, Amboneczen en Papoea,s. En 
verder vindt men reeds in den atlas van G. Sandifort 
(Tabulae craniorum diversarum gentium, L. B. 
1839—1843) eene beschryving met afbecldingcn 
van enkele In disc he schedels, met opgave van 
sominigc hunner afmetingen, terwijl G. Vrolik in 
zijn studie „Bcschouwing van het verschil der 
bekkons in onderscheidcne volkstam- mcn" 
(Amsterdam 1826) al oj)de eigenaardighe- den van 
het Javaansche vrouwonbekken heeft gowczen, 
waarbij hem bijzondor opvielen de rondo vorm van 
den bekkeningang, de goringe dwars- af me ting 
van dien ingang, de gracicle bouw van het bekken, 
het weinig naar voren tredon der basis sacri en het 
sterk naar binnen gekeerd zyn der spinae isohii. 

Na Vrolik was het allereerst Prof. T. Zaayor, 
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die zich met de bestu(leering derlndische bekkens 
heeft be zig gehoiiden (1862 en I860). Voor zijn 
proefschrift heeft Zaayer zes bekkens van Java a nsc 
he vrouwen cn cen bckken eener Niassche vrouw 
onderzocht, tcrwijl hij in zijne verhandeling van 
1SG6 de resultaten van zijn onderzoek van 26 
Javaansche vrouwen-bekkens heeft neer- gelegd. 
Een tiental jaren later verscheen F. Winckel's 
publicatie „Einiges iiber die Bee ken- Knochen und 
die Beckon der Papuas1' (Mitteilun- gen aus dem 
Kgl. Zoologischen Museum zu Dresden, ]877). 

In Indic zelf werden de eerste anthropologische 
onderzoekingen, en wel craniologische, verricht 
door P. Bleeker, J. W. E. Arndt en C. Swaving. Deze 
schedelonderzoekingcn zijn gepubliceerd geworden 
in het „Natuurkundig Tijdschrift voor 
Ncderlandsch-Indi&‘. Bleeker's studie ..Afmetin- 
gen van schedels van inboorlingen van Java. Su-
matra, Nias. Borneo, Celebes, de Moluksche eilan- 
den en Nieuw-Guinea" verscheen reeds in het jaar 
1851. in. welke studie hij ter vergelijking neg op- 
geeft de maten van schedels van een aantal ande- re 
volken. De niet minder belangrijke craniologi- sche 
onderzoekingen van C. Swaving werden ge-
publiceerd in de jaren 1861—1870; zij omvatten 
ook al een groot aantal stammen van den Indischen 
Archipci. Door Swaving were! gewezen op het 
voorkomen van hypsistenocephalie bij inlanders 
van het eiland. Sumatra, terwijl hij ook reeds heeft 
nagedacht over het voorkomen van Negrito's in den 
Indischen Archipel, eene kwestie, die in latere jaren 
herhaaldelijk de aandaclit heeft getrokken en ook nu 
nog steeds de aandacht der anthropologen verdient. 

Onder die anthropologische publicaties uit het 
begin der tweede helft van de vorige eeuw client ook 
nog genoemd te worden de studie van J. A. Kool, 
getiteld “Craniometrie of onderzoek van den 
menschelijken schedel bij verschillende volken, in 
vergelijking met dien van den Orang Oe- tan” 
(Amsterdam 1852), waarvoor o.a. een 128- tal 
Indische schedeh zijn onderzocht geworden. Met 
ijver wierp men zich in dien tijd, ongetwyfeld 
daartoe aangezet en geinspireerd door Retzius' 
onderzoekingen en resultaten, op het beschryven en 
meten der schedels van de verschillende verza- 
melingen, in de verwachting op die wijze het 
vraagstuk der classificatie der rassen tot oplos- sing 
te kunnen brengen. 

Zoo verscheen in het jaar 1860 te Leiden de 
catalogus van J. van der Hoeven: „Catalogus 
craniorum diversarum gentium", waarin ook een 55-
tal Indische schedels worden verm eld. In den 
catalogus van het Museum Vrolik (J. L. Dusseau: 
..Catalogue de la Collection d'Anatoinie huinaine, 
coniparee et pathologique de M. M. Ger. et W. 
Vrolik", Amsterdam 1865) vindt men eveneens een 
aantal schedels uit den Indischen Archipel beech re 
ven. Een jaar later reeds publiceerde H. J. Halberts 
ma zijn studie „Die Asymmetric der Javanischen 
SchadeF* (Nederlandsch Tijdschrift voor de 
Dierkunde J 866), waarin wordt gewezen op het 
frequent voorkomen van asyinmetric bij Javaansche 
schedels, veroorzaakt door zijde- lingsche afplatting 
van het achterhoofd. Volgens den schr. is deze 
opmerkelijke eigonschap niet toeteschrijven aan 
\roegtijdige vergroeiing van naden, maar zou zij 
waarschijnlijk het gevolg zijn van druk, van buiten 
op den schedel uitgeoefend door het jiggen op een 
hardc onderlaag. 

Onder deze schedelcollecties moct ook nog gc- 
noemd worden die van Von Baer (Crania sclectn.), 
welke eveneens een aantal Indische schedels om- 
vattc. 

Schedelonderzoekingcn- van inateriaal, afkom- 
stig uit den Indischen Archipel zijn verder vooral 
verricht door A. B. Meyer, Rudolph Virchow en 
door den Russischen reiziger en anthro- poloog Von 
Miklucho-Maclay. 

De talrijke studies van A. B. Meyer nemen reeds 
een aanvang in het jaar 1873. Zij golden inet name 
het kunstmatig vervormen van den schedel, in 
verschillende gebieden van den Archipel in zwang, 
de mutilaties van het gebit, eveneens in onze Oost 
een zeer verspreid gebruik, het onderzoek van 
Negrito-schedels der Philippijnen, onderzoekingen 
van schedelmateriaal van Celebes en van het 
Oostelijk gebied van den Indischen Archipel, 
alsook van Nieuw-Guinea afkomstig. Een 
verdienste van Meyer is het ook geweest, dat hij de 
aandacht gevestigd heeft op het feit, dat voor het 
anthropologisch onderzoek slechts zulke schedels 
van nut en van belang zijn te aclite n, waarvan de 
herkomst cn het ras nauwkeurig bekend zijn. Deze 
waarschuwing was vooral daarom zoo noodig, 
omdat te dien opzichte in dien tijd en ook nog wel 
later vaak met te weinig critiek is onderzocht 
geworden. In het bijzonder heeft Meyer zich ook 
beziggehouden met het be- langrijke Negrito-
vraagstuk. Hij zag reeds in de Negrito's de 
oorspronkelijke bewoners van den Indischen 
Archipel en heeft nagegaan, welke volken tot het 
Negrito-ras moeten gerekend worden en welke de 
lichamclijke kenmerken van dit ras zijn (The 
Distribution of the Negrito's in the Philippine-
islands and elsewhere, Dresden 1899). Ook moet 
het een verdienste van Meyer worden genoemd, dat 
hij reeds crop gewczcn heeft, dat de Papoea's 
vdstrekt niet alien, gelijk men meende, een 
dolichocephalen schedel bezitten. Meyer*g at- 
lasscn hebben ongetwijfeld ook veel bijgedragen tot 
eene betere kennis der inlandsehe bevolking van 
den Indischen Archipel. In het jaar 1885 ver- schcen 
te Dresden zijn “Album von Philippinen- Typen", 
inlSSO zijn „ Al bum von Celobes-Typen**, terwijl 
eenige jaren later, in 1894, Moyer en R. Parkinson 
uitgaven hun “Album von Papua- Typen, Neu-
Guinea und Bisinarck-Archi))er\ waarin bij de 
afbeeldingen tevens eene korte li* 
chaainsbeschrijving der inlanders is gevoegd. 

Aan Von Miklucho-Maclay, dien wij naast A, B. 
Meyer noemclen, dan ken wij eveneens cen groot 
aantal studies op anthropologisch gebied. 

zijn in hoofdzaak in de jaren 1873—1880 ver- 
schenen. Zijn onderzoekingen golden in het byzon- 
der de Melanesiers cn Mikronesiers, de Papoea's, 
alsook de bewoners van het Maleische Schierei- 
land cn van de Pbilippijnen. Zijn onderzoek van 
Papoeo -schedels (1874) vestigde de overtuiging, 
dat dolichocephalic bij deze inlanders volstrekt 
geen karakteristiek lichaainskenmerk is. Meerma- 
len loch were! door Von Miklucho-Maclay bij <lc 
Papoea^ brachycephalic geconstateerd. Ook in vele 
eiJanden van Melanesie constateerde ])jj bij de 
Inlanders duidelijke brachycephalic. Met 
A. B. Meyer heeft Von Miklucho-Maclay tot do 
eersten behoord, die in den Indischen Archipel in 
het veld, aan den Jevenden lijve, metingen hob- ben 
verricht. 

Jn het schiereiland Malaka onderscheidde hij een 
Melanesisch ras van het Maleische, terwijl hij 
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er op wees, dat do Orang Sakai en do Scmangs van 
hctMaleische Schiereiland voor verwant inoc- ten 
worden gehouden aan de Negrito's der Philip- 
pijnen. Ook de Papoea's en Negrito's meende Von 
Miklucho-Maclay als stamverwant te inogen bc- 
schouwen. Op grond zijner anthropologischo on- 
derzoekingen komt hij dan tot het rcsultaat, dat in 
den Indischen Arc hi pel een Melanesisch element 
voorkomt, dat het rcstant van ecn oorspron- kelijk 
ras voorstelt, hetwelk zich cchter aldaar min of meer 
met de Maleiers heeft vermengd. 

Als „dritter im Bunde" uit dezen tijd noemden wij 
Rudolph Virchow, wiens eerstc onderzoekin- gen op 
craniologisch gebied datecren van om- streeks 1870. 
Onderzocht werden door Virchow o.a. schedels van 
het Malcische Schiereiland, van de Philippijnen, 
Nieuw-Guinca, de Molukken, Borneo, Ceram, 
Timor, W仓tar, Tenimber, Ldti, Java, Madoera, Nias 
en Sumatra. In zijn publica- tie „t)ber Schadel von 
Neu-Guinea'* (1873) wijst Virchow erop, dat er 
belangrijkc verschillen be- staan tusschen schedels 
van Negrito's en die van Papoea's. Evenmin zou men 
overeenkomst ino- gen aannemen, wat betreft den 
schedelvorm, bij Negritische en Australische 
schedels, terwijl de Negrito-schedels eveneens van 
Afrikaansche Ne- ger-schedels zouden verschillen. 

Wat betreft de Heidensche bcvolking(ler Mo- 
lukken meende Virchow, dat deze zich in hoofd- 
zaak aansluiten bij de JIaleische bevolking van 
Celebes cn bij die der Philippijnen, terwijl zij slcchts 
in geringe mate kruising met Melanesisch bloed 
zouden hebben ondergaan, ' 

In de Negrito's der Philippijnen zag Virchow de 
oerbevolking van dit gebied, verwant aan de 
Mincopies der Andnmancn en de Scmangs en Sakai 
van het Maleische Schiereiland. Verder zouden, 
naar hij meende, ook Negrito's voorkomen in het 
grensgebied tusschen China, Burma en Siam, 
aJsook in soinmige bergstreken van Voor-Indie. Al 
deze klcinc volken zouden evenmin als de 
dwergvolken van Afrika pithekoide eigenschap- pen 
bezitten； ook zijn zij nict theromorph. 

M. Haberlandt (1885) beschreef ecn 20-tal oude 
en recente schedels, afkornstig van de eilanden 
Malipano en Samal, aan de Zuidpunt van Mindanao 
golcgen. Bij deze schedels waren duidclijk de 
teekencn van kunstmatige vervorming aan- wezig. 

De bclangstelling in do cranionietrie leidde er- 
toe. dat men in verschillendc landcn zich op het 
verzamelen van rasschedcls ging toeleggen. Van de 
schcdel-collccties in Duitschland (Die Anthro- 
pologischcn Sammlungcn Deutschland时 werden 
uitvoerige catalogi uitgegeven, waarin ook de 
voornaamste maten der schedels zijn genotcerd. In 
doze verzamelingen bevinden zich ook talrijke 
sohcdcls uit den Indisclien Archipel. Gcnoemd 
moeten vooral worden de colleclies van Bonn, 
Frankfort en Darmstadt, (gecataiogisecrd door 
Schaaffhausen), het Anatoinisch Museum van 
Borlijn ^G. Broesike), Freiburg (A. Ecker), Tiibin- 
gon (R. llaecker), Konigsbcrg(C. Kupffer en F. 
Bessel-Hagen), Straatsburg (E. Mehncrt), Dresden 
(A. B. Moyer cn E. Tiingel), Heidelberg (J. Mies), 
do collcctie der Universiteft van Berlijn (H. Rabl-
Ruckhard), Munchen (Riidinger), Leip- zig (E. 
Schmidt), Gottingen (J. VV. Spengelj en Breslau (G. 
Wicger). 

Soortgelyke vcrzamclingen, eveneens Indische 
schedels bevattend, ontstonden ook in andere 

landcn; bekend zijn b.v. de collecticH van Parijg, 
Louden, Zurich, Leiden, Amsterdam cn Utrecht^ 

In Frankrijk waren het in het laatsto kwartaal der 
19e ccuw vooral P. A. Lesson, Martinet, de 
Quatrefagea, flamy en Lapicquc, die zich met an- 
thropologische vraagatukken, den Indischen Ar-
chipel betreffende, hebben bezig gehouden. 

Aan P. A. Lesson danken wij een studio om- trent 
de bewoners van het eiland Timor (1877). Hij 
meende, dat do Timoreczen tot de Papoea's moeten 
worden gerekend en dat deze Papoea's aldaar de 
Negrito's hebben geabsorbeerd of ver- drongen. 
Tegcno\cr Ha my betwijfeldc Lesson, dat in het 
centrum van Timor nog Negrito's voor- koincn. 
Uitvoerige inlichtingen omtrent de bcvol- king van 
den Indischen Archipel geeft ook de stu- die van 
Lesson en Martinet, getiteld： „Les Poly- nesiens, 
leur Origine, leurs Migrations, leur Langage5' 
(1880). Hierin wordt aangenomen, dat in. Oceanie 
twee verschillende rassen voorkomen, het 
Melanesische en het Polyneaische. Tot de Me- 
lanesiers worden de Papoea's gerekend. Van de 
Maleiers zou men in Oceanic slechts enkele sporen 
vinden. In de Javanen en Maleiers zagen schrijvers 
geen oorspronkelijk ras, maar een ras ontstaan door 
de kruising van Polynesiiirs met een zwart ras, dat 
reeds eerder in den Indischen Archipel leefde. Dit 
zwartc ras was dat dcr Negrito's, hetwelk zou 
verschillen van het Melanesische ras, waartoe in den 
Indischen Archipel de Papoea's worden gerekend. 
De kleine donkere volken, die in Melanesia worden 
aangetroffen, zouden niet tot de Negrito's behooren; 
de kleine gestalte dier volken wordt namelijk aan 
slochte hygienische verhoudingen tocgeschreven. In 
de Heidensche bevolldng der binnenlandon zagen 
schryvers de afstanimelingen dcr Maleische 
Polynesiers. 

Verder wordt in genoemd geschrift de theorie 
bestreden, volgons welke Polynesie bevolkt zou zijn 
geworden door Aziatischc of Maleische immi- 
granten, welke van het Westen naar het Oosten. zich 
begaven. Lesson en Martinet meenden omge- keerd, 
dat de Polynesiers van uit hun gebied in den 
Indischen Archipel en in Azie zijn gedrongen, na 
korteren of langeren tijd in Polynesie tc hebben 
vertoefd. De Polynesiers zouden van Nieuw- 
Zeeland naar de Polyncsische eilanden zijn geko- 
men en niets anders zyn dan Maori, wier physieko 
kenmerken en taal in do meer aequatoriale gebie- 
den min of meer gewijzigd werden. De directe 
afstanimelingen dcr Polynesiers in den Indischen 
Archipel zouden zyn: de Bataks van Soematra, de 
Dajaks van Borneo en de Heidensche bevolking der 
binnenlandon van Celebes, terwijl de Javanen en 
Maleiers slechts als indirecte nako- melingen der 
Polynesiers worden beschouwd. Verder zouden door 
het binnendringen van Poly- nesische elementen in 
sommige Melanesische ei- landen aldaar 
intermediaire volkstypen tot ont- wikkcling zijn 
gokomen. Zocwcl in Polynesie als in Melanesie 
zouden zich de Polynesiers met de Melanesicrs 
hebben gfikruist. Daarontegen kwam K. T. Hamy 
(1875), op grond van zijn onderzook van 
craniologisch materiaal van Timor afkornstig, tot de 
overtuiging, dat er aldaar twee zwarte rassen 
voorkomen, n.l. con Nogrito-ras (in boofdzaak in het 
Centrum en het Zuidelijk dee! van Portu- aeesch 
Timor) en een Papoea-ras. De Negrito's en Papoea's 
zouden vroegore bewoners van den Indischen 
Archipel zyn geweest, bij welke eerst in veel later 
tijd do Maleiers zich hebben gevoegd. 
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Ook in Borneo mecnde Hamy ecn Negrito-ras te 
mogcn aannemen. 

Lang v66r de Maleier- zouden in den Indischen 
Archipel reeds bestaan hebben de „Indonesiers',> 

met welkc benaming reeds vroeger Logan had aan- 
geduid de lichtgskleurde, niet-Maleische bewo- 
ners van dit gebied. Ila my verstond echter on- der 
Indoncsierc alle volkcn van den Indisc hen Ar- 
chipel, die niet van Maleische en ook niet van Pa- 
poea-origine zijn, maar die cen Kaukasisch type 
bezitten, wonende in het gebied vanaf Nieuw- 
Guinea- door Indo-China tot aan het Himalaya- 
gebied. Tot dezc Indonesiers rekende Hamy de 
Bataks (in Soematra het zuiverste type van Indo-
nesiers), de bewoners van Nias, Enggano, vele 
Dajaksche stammen van Borneo en verder ook 
bepaalde stammen in Celebes en de Philippijnen. 
Die Indonesiers zouden goed onderscheiden moe- 
ten worden van de JI aiders. 

In dit verband zij nog vcrmeld, dat reeds F. W. 
Junghuhn in zijn studie ,,Die Bataklander auf Su- 
matra" (1847) de Bataks, Dajaks en Alfocren, 
alsook de Niassers, Koeboes, Pasoemah, de Ma- 
kassaren(_n Boegineezen, de bewoners van Timor. 
Flores( ?) en van eenige na bunge eilanden tot een 
afzonderlijk ras in den Indischen Archipel heeft 
samengevat, wel te onderscheiden van de beide 
andere rassen aldaar, het Negrito-ras en de Ma- 
leiers. 

Ook aangaande de bevolking der Philippijnen en 
die van het Maleische Schiereiland heeft Hamy 
belangrijke mededeelingen gedaan. De Negrito,s, 
zooals die in de Philippijnen voorkomen, meende 
hij tot in Japan te kunnen vervolgen, Zuidelijk tot 
in Timor, terwijl ook in Borneo Negrito's zou= den 
worden aangetroffen. In het Maleische Schiereiland 
werden door Hamy de Semangs tot het Negrito-ras 
gerekend. 

Het vraagstuk van de verspreiding der Negrito's 
in den Indischen Archipel vond ook de voile 
belangstelling van A. de Quatrefages. Deze ver- 
deelde den Melanesischen tak van het Negerras in 
twee groepen, namelijk in de groep der Negrito's en 
die der Papoea's (1872). Het Negrito-ras leeft in 
Malaka en op de eilanden, vanaf de Anda ma- nen 
tot aan Melanesie en Mikronesie. Echter meende de 
Quatrefages, dat in den Indischen Archipel twee 
typen van kleinc Negroide volken bestaan, 
verschillend door hun gelaatsvorm. Het eene type 
heeft het gelaat van de Mincopies, het andere een 
ietwat anders gevormd gelaat en. te- vens eene 
minder donkere huid. Dit laatste type zou in het 
Oostelijk gebied van den Archipel le- ven en daarin 
aanraking zijn gekomen met de Pa- poea's, die 
echter lichamelijk van hen verschillen. Beide typen 
hebben echter de brachycephalic ge- meen. 
Vandaar dat de Quatrefages de Negrito,s verdeelde 
in een Maleischen tak, die eertijds over den 
geheelen Archipel zou hebben bestaan, nu echter 
vanaf Flores en de Molukken tot in Nieuw- Guinea 
wordt aangetroffen, en een Mincopie-tak in de 
Andamanen, Nico baren tot aan de Philippijnen, in 
vroeger tijd zich echter verder uitstrek- kende tot in 
de Marianen en zelfs tot in Japan. Tot deze 
Mincopie-tak rekent de Quatrefages o.a. de 
SSmangs van het Maleische Schiereiland. 

In eene latere studie (Nouvelles Etudes sur la 
distribution geographique des Negritos et sur leur 
identification avec les Pygmdes Asiatiques de 
Chesias et de Pline, 1882) vermeldt de Quatrefages 
nog, dat de Oostelijke tak der Negrito's een 

ietwat langcrcn schedel bezit dan de Wcste- lijke. 
De Negrito-Papoea's stellen den Oostclij- ken tak 
voor, de Westelijke tak omvat. de cigen- lijke 
Negrito's. In de lichtgekleurde bewoners der 
binnenlanden van de groote eilanden in den Ar-
chipel zag de Quatrefages (1864) volken, die ver-
want zijn aan de Polynesiers. De Polynesiers zou-
den ecn aantal lichaamseigenschappen bezitten, we 
Ike zij ontlcenen aan het bJanke, gelc en zwar- te 
element； het blanke element zou echter in de 
Polynesiers overwegen. Van uit Azie zouden dan de 
]?olynesiers hun tegenwoordige woonplaatsen zijn 
binnengedrongen. 

Volgens de Quatrefages zouden resten der Ne- 
grito-bevolking ook in Celebes, Borneo, Java en 
Timor voorkomen (Les Pygmecs, 1887), inis- 
schien ook in Soem bawa en Flores (A. de Quatre-
fages et T. Hamy ： Crania Ethnica, 1882). 

Eene groote verbreiding van het Negrito-ras in 
den Indischen Archipel we rd ook door Lapicque 
aangenomen. Behalve de bevolking der Philippij- 
nen toch zouden verschillende stammen in Malaka, 
Solor, Lombok, Odonara, het Oostelijk deel van 
Flores, Roti en Timor Negrito-bloed in zich hebben. 

In zijn studie van 189G (La Race Negrito et sa 
Distribution Geographique, Annales de Geogra-
phic) daarentegen schrijft Lapicque, dat in Solor en 
Timor eene bevolking leeft, ontstaan uit het 
Indonesische en het Papoea-ras; een Negrito-ras 
durft hij aldaar niet met zekerheid aannemen. In 
Sumatra achtte hij het Negrito-element eveneens 
weinig waarschijnlijk. 

Ondcr de Franschen, die in de laatste decen- nien 
der vorige eeuw over de anthropologic van den 
Indischcn Archipel publicaties hebben gele- verd, 
moeten nog genoemd worden Ch. Cauvin, Mugnier, 
Alfred Marche, J. Montano en Elisce Reclus. 

Van eerstgenoemde verscheen een onderzoek 
van schedels van Nieuw-Guinea (1882); Mugnier 
beschreef een aantal Sakai-schedels, van het Ma-
leische Schiereiland afkojnstig (1880). Alfred 
Marche heeft gedurende zes jaren in de Philippy- 
nen gereisd*en van verschillende stammen aldaar 
eeneanthropologiEchebeschrij ving gege ven( 
1887). Montano bestudeerde de bevolking van het 
Maleische Schiereiland on de Philippynen (1884). 
Hij meende, dat het schiereiland Malaka en de go- 
hcele Indischc Archipel ten Westen van Flores, 
Ceram en DjiloJo door drie verschilJende rassen 
worden bewoond, n.l. door de Negrito's, Indone-
siers en Maleiers en geeft op, welko volken in den 
Archipel tot deze drie groepen moeten gerekend 
worden, alsook hunne karakteristieke lichaams- 
eigenschappen en geographische verbreiding. 
Reeds vroeger (1878) waren door genoemden on- 
derzoeker ecn aantal Boegincesche en D&jakschc 
schedels bestudeerd, aanwezig in het „Mu86e 
d'Histoire Naturelic" te Parijs. 

Een overzicht van de anthropologischc samen- 
stelling en de lichaamskenmerken der volken van 
den Indischen Archipel en die van aangrenzendo 
gebieden vinden wij in Reclus' „Nouvelle Gdogra- 
phie Uni verflelle* * (La Terre et les Homines, T. 
XIV Ocean et terres Oc6aniques, 1889). Dit 
overzicht verscheen een viertal jaren na de 
publicatie van P. J. B. C. Robid6 van der Aa: „De 
verhouding der Papoea's en Mclanesiers tot het 
Maleisch-Po- lynesische ras,^Tijdschrift van 
hetKoninklijkNo- derlandsch Aardrijkakundig 
Genootschap, 1885). 
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Daarin bestrijdt Van der Aa de opvatting vnn 
Earl, volgens wien in den geheelen Archipcl nog 
donkergekleurde volksstamnien zouden levcn als de 
Negrito's of Pajjoca's. Earl rekende namelijk de 
Negrito's tot de Papoea's. Volgens Van dcr Aa zou 
in geheel Nieuw-Guinea cn de daarby be- hoorende 
eilanden, als ook in de aan de Noord- Oost- en Zuid-
Oosthoek zich aansluitende eilan- dengroepen van 
Nieuw-Brittannie en Louisiade de bevolking 
dezelfde zyn. Zelfs zou men desnoods de benaming 
„Papoea,, nog verder Oost- waarts kunnen 
gebruiken voor de bewoners van den 
eilandengordel, reikende van Nieuw-Ierland's 
Oostkaap in een h al ven cirkel tot den Steenboks- 
ring, bestaande uit de Salomonen, de Santa-Cruz- 
Archipel, de Nicuw-Hebrieden en Nieuw-Calcdo- 
nie. Hij meende, dat er geen voldocnde reden be- 
staat om de Papoea's en Alelanesiers als twee ver- 
•schillcnde menschenrassenop tevatten. Hoogstens 
wettigt het verschil in huidskleur en uiterlijk het 
vermoeden, dat deze twee groote families van 
volken, wanneer zij tot hetzelfde ras behooren, 
reeds sedert eeuwen van elkaar gescheiden zijn 
geweest. 

De gewoonlijk veel te sterk op den voorgrond 
geplaatste anthropologische verschillen tusschen de 
Papoea's en Malayo-Polynesiers zouden vol- gens 
Van der Aa geen bezwaar opleveren beide ■als 
verschillende takken van een menschenras op te 
vatten. Hij vcronderstelde, dat al de bewoners dor 
eilanden tusschen de drie continenten, Azie, 
Amerika en Australie, belioorcn tot hetzelfde 
menschenras, hetwelk hij het Insulaire of Ocea- 
nische ras noemt. Dit menschenras zou in vijf 
takken te splitsen zijn, teweten: de Papoea's, 
Melancsiers,Maleiers, Mikronesiers enPolynesiers. 
Deze groepen zijn echter reeds vanaf overouden tijd 
van elkaar gescheiden geweest en hebben in den 
loop der eeuwen door allerlei omstandigheden 
bdangrijke wijzigingen ondergaan. Door het lang- 
durig verkeer in later tyd met het Mongoolache ra» 
en door kruising daarmedo zouden de ver- 
achillende Maleische volken thans zoozeer van liun 
oorspronkelijke stamverwanten, de Papoea's, 
afwijken en min of nicer cen Mongoolsch type he 
bben verkregen. 

Oj)de bcstudecringvan anthropologische vraag- 
stukken betreffende den Indischen Archipcl heb- 
ben zich in het laatst tier vorige eeuw ook Engel- 80 
he onderzoekers toegelegd. De mecste dier on- 
derzoekingen golden uit den Archipcl afkoinatig 
schedelmatcriaal. Zoo onderzocht P. Comrie (1877) 
een aantal schcdcls van Britsch-Nieuw- Guinea; 
echter danken wij aan dozen onderzockcr ook nog 
eenc anthropologische beschrijving der Papoea^ 
van de Zuid-Oost-kust van dit eiland. J. G. Garson 
bestudeerde een aantal schcdels van Koeboes 
(Sumatra) en van Timorcezen. Hy kwatn tot de 
overtuiging, dat de Koeboe's niet tot het Ncgrito-ras 
kunnen gerekend wordon, maar van Mongoolscho 
origine zijn. Bij de Timor- laoet-bewoners 
onderacheidde hij twee typen, n.l. het Maieische 
type en het Papoea-elemont (1884). 

Door Oldfield Thomas (1885) werden eon 49- tal 
schedels van de Torres-Straits (Jarvis-eiland) 
onderzocht, die alle Melanesisch, of Australisch van 
type zouden zijn. Aan W. Turner danken wij vooral 
bolangrijke onderzookingen omtrent de bovolking 
van de Torres-Straits, den Entrecas- teaux-Archipel, 
Nieuw-Guinea en Borneo, ter- 

wijl van later tijd da tee re n (liens studies betref- 
fendc clcn sacraalindex, de wervclkolom en het 
bekken van verschillende volken. Verder word door 
W. H. Flower (1880—1889) het Negrito- vraagstuk 
wedcr ondcr de oogen gezien en de ver- wantschap 
der Negrito's met de Mincopies der Andainanen 
nagegaan. In het bijzonder vestigde genoemde 
onderzoekcr de aandacht op de ver- scliillen 
tusschen de Negrito's en Melanesiers, wat hunne 
lichaamseigenschappen betreft. Hij meen- de, dal in 
den Indischen Archipel Java en Sumatra do eenige 
groote eilanden zijn, waar geen Negrito's 
voorkonien. In Nieuw-Guinea zouden daarentegen 
we I Negrito's worden aangetroffen (1885). De 
Maleiers en de bruine Polynesiers rekende Flower 
tot het Mongoolsche ras. 

Macfarlane gaf beschouwingen omtrent de af- 
komst en lichaamsgesteldheid der bevolking van 
Britsch-Nieuw-Guinea en van de Torres Straits 
(1876). 

Volgens Wallace (1879) zouden de Papoea's van 
Nieuw-Guinea verwant zijn aan de Negers van 
Afrika en zou eertijds in het Oosten het Melanesi- 
sche ras over een zeer uitgestrekt gebied de oor- 
spronkeliike bevolking hebben uitgemaakt, welke 
in later tyd uitgeroeid en verdrongen is geworden 
door een lichter gekleurd, sluikharig bevolkings- 
element. Wallace ging na, door welke lichaams- 
eigenschappen de Papoea's verschillen van de 
Maleiers en Polynesiers. 

Van de Italia a nsc he onderzoekers uit dezen tijd 
moeten vooral genoemd worden Gigliogi, Siglogo, 
Incoronato. Mantegazza, Regalia, Riccardi en 
Zannetti. 

E. H. Gigliogi leverde eene uitvoerige studie 
over het Negrito-ras en aangaande de verschillende 
volken, welke tot dit ras moeten gerekend worden 
(1876). Het Negrito-vraagstuk vormde ook nog het 
onderwerp van studie voor H. H. Siglogo (1876 en 
‘78), die meende dat het Negrito-ras zich uitstrekt 
van Centraal- en West-Afrika tot in den Indischen 
Archipel en inisschien zelfs tot in Nieuw-Guinea en 
de Oostelijk daarvan gelegen eilanden. Men zou 
daarom de Negrito's in drie groepen kunnen 
verdeelen, n.l. de Aethiopische, Aziatische en 
Australischo groep. 

Door A. Incoronato werden eenige schedels van 
Papoea*s cn van de Heidensche bevolking van het 
eiland Aroc Vokan onderzocht, terwijl Man- 
tegazza's talrijke publicaties eveneens in hoofd- 
zaak golden het onderzock van schedel-materiaal 
van Nieuw-Guinea, zoowel van het Engelsch als 
van het Hollandsch gebied. Op grond dezer on- 
derzockingen kwam Mantegazza tot de overtui- 
ging in Nieuw-Guinea eon tot dusver nog onbe- 
kend ras te kunnen aannemen, hetwelk verwant zou 
zijn aan het Negrito-ras. 

Door E. Regalia word in het bijzonder het 
voorkomen van inotopie onder een groot aantal 
Pftpoea-schedels opgespoord (1877), door P. Ric-
cardi byzonderheden in bouw bij schedels van 
Papoea'e nagegaan en tevons het skelet van een 
Atjehcr vergelckcn met skelotten van Maleiers, 
Dajaks, Papoea's, Sumatranen en Javanen. Zannetti 
onderzocht cen Dajak-schedol. In het laat- ste 
decenniuin dcr vorige ecuw vallcn ten deele nog do 
onderzookingen van den Deen A. E. H. Lubbers cn 
van onzen landgenoot H. F. C. ten Kate. 
Eerstgonoemde publiceerdo eene studie over de 
Atjehors (1890), waarin hy ah zijn vermoeden uit 
sprak, dat onder deze Atjthers een donker be- 
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volkingselement is opgenomen, hetwelk waar- 
schijnlijk uit V66r-lndie stnmt. Van het jaar 1893 
dateert Lubbers' publicatic over de anthropologic 
dcr assistcnt-residentie Gorontalo (residentie 
MSnado). 

Ten Kate's belangryke studio .,Contribution A 
FAnthropologie de quclques peuplcs d'Ocdanie". 
(I'Anthropologic, Tome IV) verscheen in het jaar 
1893. Een groot aantal volken uit het Oostelijk dee! 
van den Indischen Archipel werd door onzen 
bekwamen landgenoot nauwkeurig onderzocht, 
waarbij hij tevens in de gelegenheid was er op te 
wijzen. door welke kenmerken zich de Polyne- siers 
van de Indonesicrs onderscheiden. In zijn niet 
minder belangrijk „Verslag van een rcis in de 
Timoergroep en Polynesie" (Tijdschrift van het 
Nederland ch Aardrijkskundig Genootschap), in het 
jaar 1894 verschenen, vestigt Ten Kate de aandacht 
op hetfeit, dat de grenslijn van Wallace voor de 
menschenrasscn van Insulinde gedeelte- lijk onjuist 
moet worden geacht cn dat yulk een lijn voor de 
menschenrassen omnogelijk scherp kan worden 
getrokken. In eene andere studie van 1894: „Een en 
ander over anthropologische pro- blenien in 
Insulinde cn Polynesia'' wijst Ten Kate en nogmaals 
op, dat men toch niet de Indonesicrs voor ver want 
moet houden aan de Polynesiers 

Van reel later datum is Ten Kate's interessante 
verhandeling： ,,De verspreiding van den schedel- 
en neusindex in de Timoer-groep en Polynesia'' 
(1915), waarin wordt betoogd, dat or niet slechts 
een Prae-Maleisch ras in den Archipe] is geweest, 
maar verscheidene Prae-Maleische rassen of on- 
derrassen, terwijl bovendien in den opbouw der 
inlandsche bcvolking de Wedda's een belangrijke 
aandeel hebben gehad. Ook onder de Negrito's en 
Papoea's zouden verscheidene onderrassen bc- 
staan. Volgens Ten Kate zal inzake deze raskwes- 
ties het laatste woord niet zijn aan den linguist, maar 
aan den anthropoloog. 

Ook craniologische onderzoekingen danken wij 
aan Ten Kate. Een groot aantal Atjdhsche, Oeloe- 
sche, Bataksche, Niassche en Batoe-schedels zijn 
door hem gemeten geworden (1881), terwijl later 
nog de uitkomst van een onderzoek betreffende een 
21 tai schedels van Soemba, Timoer, Roti en Flores, 
aanwezig in's. Rijks Ethnographisch Museum te 
Leiden, is gepubliceerd geworden (1913). 

Van de Duitsche onderzoekers uit deze periode 
moeten vooral genoemd worden 0. Finsch en 
B. Hagen. Finsch heeft het rassenvraagatuk in 
Oceanic behandeld en in het byzonder omtrent de 
anthropologic der Melanesiers en Papoea's be-
langrijke gegevens aan de hand gedaan. 

Ook Hagen's talrijke onderzoekingen en publi- 
caties vallen ten deele nog in het laatste decen- nium 
der vorige eeuw, ten deele echter reeds in het begin 
der 20ste eeuw. Hagen nam in den Indischen 
Archipel en in de naburige gebieden een Maleisch 
oer-ras. de Oer-Malciers of Prae-Ma- leiers aan, 
hetwelk zich in de kustgebieden ge- kruist zou 
hebben met vreemde elenienten: Euro- peanen, 
Indiers, Chineezen, Arabieren, Hindoe's enz., door 
we】ke kruising de Klist-Maleiers zijn ontstaan. Bit 
oerras zou zich tot in Melane&ie, Afrika en 
Amerika hebben voortgezet. 

Genoemd moeten verdcr vooral ook worden 
HageiVs onderzoekingen omtrent de Papoea's van 
Duitsch-Nieuw-Guinea, alsook die betreffende de 
Koeboe‘8 van Sumatra (1890). Op grond van het 
onderzoek van een drietal door Hagen meege- 

brachte Koeboc-skeletten kwani Klaatsch tot de 
overtuiging, dat de Koeboe's ecn dcr primitiefste, 
een der laagststaande typen der mensclihcid 
voorstcllen. 

Wat aangant de anthropologische onderzoekin-
gen van Duitsche zijde uit het laatste deccnnium der 
vorige eeuw zij er nog op gewezen, dat A. 
Schadenberg ecn onderzoek publiceerdc over de 
bevolking der Philippijnen, dat 0. Schellong ver- 
schillende stammen van Duitsch-Nieuw-Guinea 
onderzocht, L. Steiner het voorkomen van pigmen 
tvlek ken in de conjunctiva van Maleische volken 
naging en dat E. Zuckerkandl de schedels der 
Novara-collectie en cen 27-tal Niassclie schedels 
beschreef. Zuckerkandl wijst in zijn studie op de 
overccnkomst in schedelvorm bij Niassers en 
Bataks, welk laatstgenoemd volk door Hagen tot het 
Oer-Malcische ras wordt gerekend. 

Van de Engclsche onderzoekingen uit het laatste 
decenniuin der vorige eeuw moeten in het bij- 
zonder die van Chalmers, Haddon en Gray worden 
vermeld; ook deze publicaties vallen echter reeds 
ten deele in het begin der 20ste eeuw. 
J. Chalmers onderzocht de bevolkingvanBritsch- 
Nieuw-Guinea, terwijl A. C. Haddon eveneens de 
bewoners van dit gebied bestudeerde en tevens aan 
het Negrito-vraagstuk zijn aandacht wijdde. 
Tegcnover A. B. Meyer nam Haddon het standpunt 
in, dat op Nieuw-Guinea geen Negrito's voorkomen 
en dat de Papoea's en Negrito's van verschillendo 
origine zijn. 

Door J. Gray werden 124 Papoea-schedels, op 
enkele weinige na alle uit het Britschc gebied 
afkomstig, nauwkeurig gemeten. 

Als onderzoekingen van Italianen uit het laatste 
decenniuin der vorige eeuw noem ik allereerst die 
van J. Danielli, door wien de door Elio Modigliani 
uit Nias en Enggano medegebrachtc schedels zijn 
onderzochtgeworden. G. Sergi bestudeerde een 
groot aantal schedels van Nieuw-Guinea en meende 
op grond van dit onderzoek elf ver- schillende 
varieteiten bij de Melanesiers te kun- nen 
onderscheiden. 

In het laatst der vorige eeuw , maar vooral ook in 
het begin der 20ste eeuw tot op heden hadden de 
groote wetenschappelijke expedities plaats, 
waardoor in betrekkelijk korten tijd de Indische 
Archipel zooveel beter is bekend geworden. Deze 
expedities, waaraan zoowel door Ncderlanders als 
door vrecindelingen word deelgenomen, bad- den 
deels op eigen initiatief en eigen kosten plants, deels 
werden zij op touw gezet en bekos- tigd door onze 
drie groote wetenschappelijke li- chamen, te wo ten: 
het ..Indisch Comite voor wc- tenschappclijk 
onderzoek", de „Maatsc]iappij ter Bevordering van 
het Natuurkundig Onderzoek der Ncderlandsche 
Kolonien" en het „Koninklijk Nederlandsch 
Aardrijkskundig Genootschap". Al deze 
onderzockingstochten genoten in ruime mate den 
ateun en de belangstelling der Indische Regeering. 
In den regel waren aan deze expedities personen 
verbonden, aan welke het anthropolo- gisch 
onderzoek was opgedragen. 

Van deze onderzockingstochten zij in het bijs 
zonder vermeld: die van Dr. A. W. Nieuwenhuir 
dwars door Borneo, de tocht der Sarasins door 
Celebes, de expeditie van Van Hasselt c.s. cn late- 
die van Dr. Alfred Maass en Kleiweg de Zwaan 
door Midden-Sumatra, die van Rudolph Martin in 
het Schiereiland Mai aka, van Volz door do Batak- 
en Gajo-landen van Sumatra, verder de 
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ondcrzoekingen van Hose cn Mac Dougall in Bor-
neo, die van Kleiweg de Zwaan op het eiland Nias, 
om niet te vergeten de talrijkc Nieuw-Gui- nea-
expedities, bij welke anthropologisch onder- zoek is 
verricht geworden door mannen als Koch, Van der 
Sande, Van Nouhuys, Bijlmcr e.a. 

Het door Dr. A. W. Nieuwenhuis op zijn tocht in 
Borneo verzamcklc anthropologische materiaal 
word bewerkt door Dr. J. H. F. Kohlbrugge (1903), 
die tot de conclusie kwam, dat in Borneo tweo 
groepen van be vol king voorkomen, namelijk cene 
brachycephalc en eene dolichoccphale groep. 
Laatstgenoeinde groep, waartoe behooren de Oe- 
loe-Ajar-Dajaks. alsook de Soeroc- cn Mahakam- 
Dajaks worden tot de Indonesiers gerekend, ter- wijl 
de brachycephnle groepen tot de Maleische zouden 
behooren. 

Aan Dr. Kohlbrugge danken wij bovendien nog 
belangrijke ondcrzoekingen omtrent de lichaams- 
eigenschappen der Javancn (1901) cn omtrent de 
eveneens aldaar wonende TenggCreezen. Kohl-
brugge nam in het binnenland der vier groote 
Soenda-eilanden eene oerbevolking (Indonesiers, 
Oer-Maleicrs) aan, die dolichocephaal is, terwijl de 
Kust-Maleiers brachycephaal zijn. Hij meende de 
TenggSreezen op Java tot de Indonesiers te moeten 
rekenen. In cene latere publicatie (1911) daarentegen 
spreekt Kohlbrugge het vermoeden uit, dat de 
dolichocephalie der Tenggfireezen, alsook die van 
bepaalde stammen in Sumatra en Borneo aan een 
geringe functie der hersenen kan worden 
toegeschreven, terwijl de kustbewoners dier 
eilanden, welke hunne hersenen nicer gebrui- ken, 
daardoor wellicht een brachycephalen sche- del 
hebben gekregen. 

Omtrent Borneo danken wij ook nog anthropo-
logische gegevens aan E. B. Haddon (1905), die 
eveneens aldaar dolichoccphale stammen (de 
Moeroets, Kalamantans en Oeloe-Ajar-Dajaks) van 
brachycephale kan onderscheiden. Laatstge- noemde 
groep noemde hij: Proto-Maleiers, de do- 
lichocejihale: Indonesiers. Ecn 27-tal schedels van 
Moeroet-Dajaks van Sarawak werden eveneens door 
Haddon beschrcven; op grond van dit on- derzoek 
kwain hij tot de conclusie, dat in den In- diHchcn 
Archipel, afgezien van de Negrito's en Melancsiers, 
en de immigranten van het vaste- la.nd van Azie, nog 
twee verschillcnde rassen of varictciten voorkomen, 
nainelijk de Indonesiers en de Proto-Maleiers. 

Door T. R. H. Garrett (J912) werden eenige 
Hlamincn nit het Oostelijk gobied van Borneo, n.l. 
de Bandjareezcn, Orang Balik Papan, Orang Tara 
kan en -BoeJongan gometen, terwijl in het work van 
Ch. Hose en W. Alac Dougall (The Pagan Tribes of 
Borneo, 1912) A. C. Haddon de Moo- roets, 
Kalamantans*, Poenans, Kenja's, Kajans en J bans 
van Borneo aan con uitvoerig onderzoek onderwierp 
en tevens het resultaat van zijn on- (ierzook van 83 
schedels van Dajaks van Sarawak beeft 
gepubliceerd. 

Omtrent de nnthropologische verhoudingen op 
Celebes danken wij, gelijk gozegd, bolangrijke ge-
gevens aan de expeditie der Sarasins (1906). Deze 
onderzoekers z日n van meening, dat in Celebes de 
Toala, Tomoena en Tokeja, alsook do slaven van 
Centraal-Cclebea de priinitievo bevolking van het 
eiland voorstellen. Deze stain men zijn 
waarschijnlijk verwant aan de Wedda's van Ceylon. 
Tot deze Wedda-laag rekent Sarasin ook de Scnoi 
van het Schiereiland* Malaka. De Tora- 

dja's van Celebes daarentegen, en ten deele ook de 
Bocgineczen en Makasaaren, als ook de Goronta- 
leezcn in het binnonland cn tie Mongon do tiers cn 
AJinahassers worden tot het proto- of rein-Malci- 
sche type gerekend, terwijl de kustbewoners van 
Celebes, ten deele ook de Boegineezen en Makas- 
saren en verder de bewoners der kust van Man- dar, 
Kaiii cn de inlanders der Tomini-bocht, als ook de 
kust-Gorontaleczen tot het deutero- of gc- mengd-
Maleische type worden samengevat. 

Volgens de Sarasins zou certijds het Wedda- typc 
over den gehcclen Archipel verspreid ge- weest zijn, 
toen nog de verschillcnde groote eilan- den aldaar 
door land verbindingen met elkaar vereenigd waren. 
Later echter is deze Wedda-be- volking door hooger 
staande volken uiteenge- drongen, grootendeels 
uitgeroeid of naar de on- toecan kelijke bosschen en 
bergstreken van het binnenland verplaatst 
geworden. 

Omtrent de samenstclling der bevolking van het 
Maleische Schiereiland en hare physieke ken- 
merken zyn sedert het begin dezer eeuw grondige 
studies verschcnen van Nelson Annandale en H. 
C. Robinson, Duckworth, Skeat, Blagden, Ru-
dolph Martin, Knocker en Schlaginhaufen. 

De onderzoekingen van Annandale en Robinson 
betreffende de bevolking van het Schiereiland 
Malaka zijn verschenen in het „Journal of the 
Anthropological Institute of Great Britain and 
Ireland'' (1902) en in de “Fasciculi Malayennes" van 
1903. In het bijzonder zijn door gencemde 
onderzoekers de Orang Semang en de Orang Sakai 
bestudeerd geworden. Zij achten het moge- lijk, dat 
de Orang Sakai zijn SSmangs, die min of meer eene 
kruising hebben ondergaan met Malejers. 

Door W. L. H. Duckworth zijn de lichaamsaf- 
metingen opgegeven \an een aantal Pangan-Sa- kai, 
door Laidlaw gemeten, welke studie eveneens in 
genoemd “Journal'、in het jaar 1902 is verschenen. 
Bovendien gaf Duckworth eene uitvoe- rige 
bcschrijving van een Semang-schcdel uit Bo- ven-
Pcrak, opgegraven door Grubauer, alsook van een 
Pangan-SSmang. Denzelfclen onderzoe- ker danken 
wij nog eene latere studie van sche- dels, afkomstig 
van Kwaiawata-eiland, bij Nieuw- Guinea gclcgen 
(1906), alsook een onderzoek van eenige crania van 
.Rotuma. 

Duckworth onderscheidt de Orang Sakai van de 
Orang Sfimang en houdt cerstgenocmden voor 
vrerwant aan de Wedda's van Ceylon, de Semangs 
daarentegen voor verwant aan de Mincopies der 
Andainanncn. Door W. W. Skeat werden in zijn 
publicatie „Tho wild Tribes of tho Malay Penin- 
sala" (1902) dric groepen van bevolking in het 
Maleische Schiereiland onderscheiden, namelijk de 
kroesharige Negrito's (de Semangs), de gol- 
vendharige Sakai en de sluikjarige Jakuns, die op de 
iMaleicrs gelijken. In zijn bock, door Skeat in 
samenwerking met Ch. A. Blagdon uitgegeven. 
„The Pagan Races of the Malay Peninsula** (1906) 
vindt men eene uitvoerige uiteenzetting van het 
rasprobleem in het Schiereiland Malaka. In ge- 
noomd work worden de Semangs als vorwant aan de 
Mincopies beschreven, do Sakai en Senoi daar-
entegen voor verwant aan do Wedda's van Ceylon 
gehoudon, terwijl in de .Takuna wordt gezien het 
kruisingsproduct van Maleiers met Sfimangs en 
Sakai. 

Verder zjj nog vermeld, dat in het „Journal of the 
Anthropological Institute of Great Britain 
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and Ireland" van 1907 nog is gepubliceerd eene 
anthropologisch? studie van F. W. Knocker over de 
aborigines van Sungci Ujong, de Orang Bukit van 
het Maleische Schicreilnnd. 

Reeds in het jaar 1899 was van de hand van 
Rudolph Martin in het „Korrespondenz-Blatt der 
Deutschen Gesellschaft fiir Anthropologie, Eth-
nologic und Urgeschichtc" eenc studio versche- nen 
over de oerbewoners van het Maleische 
Scbiereiland. Martin onderschcidde aldaar de ulo-
triche stammen (Semang en Pangang) van de cy- 
motriche (de Senoi, door de Maleiers ineestal Sakai 
genoemd) en de gemengde stanunen (Blan- da's, 
Mameri of Besisi, Mantra's en Jakuns). 

Zijn standaardwerk： .,Die Inlandstanune der 
Malayischen HalbinseF' verseheen echter eerst- in 
het jaar 1905. Daarin geeft Martin ecnc uitvoe- lige 
classificatie der verschillende volksstammcn van 
het Maleische Schierciland, met opgave hun- ner 
lichaamseigenschappen en -afmetingen. De 
ulotriche Semangs houdt hij voor ver want aan de 
Negrito's der Philippijnen en de Mincopies der 
Andamanen, terwijl de Senoi ver want schijnen te 
zijn aan de Wedda's van Ceylon en de Toala's van 
Celebes. 

Ten slotte leverde 0. Schlaginhaufen eene studie 
voor eenige Semang-schedels, door Grubauer 
verzameld (1907). 

Wat betreft de anthropologic der Philippijnen 
zijn uit het begin dor 20ste eeuw vooral te noemen 
de onderzoekingen van Koeze, Reed, Jenks, Cooper 
Cole, Brewer Christie, Barrows, Bennett Bean, 
Sullivan en Kroeber. 

G. A. Koeze heeft in zijn „Crania Ethnica Phi- 
lipp^nica,^ (1901—1904) een groot aantal schedels 
bcschreven en de afmetingen opgegeven van ver-
schillende Philippijnsche stammen, waarbij in het 
bijzonder de aandacht- were! gewyd aan de kunst- 
matige schedelvervorming, bij verscheidene 
stammen der Philippijnen in zwang. Onitrent de 
Negrito's van Zambales bezitten wij nog belang- x-
ijke inlichtingen van W. A. Reed (1904), terwijl A. 
E. Jenks vooral de Bontoc-Igoroten heeft be- 
studeerd (1905). Ook A. L. Kroeber heeft een aantal 
metingen gepubliceerd (1906) bij Igoroten, 
aanwezig op de tentoonstelling van San Francisco. 

De studie van Cooper Cole “Distribution of the 
non-Christian Tribes of North-Western Luzon", 
waarin omtrent de Negrito's, de Igoroten, Tin- 
guyanen, Apayaos en Kalingas mededeelingen 
wordengedaan, verscheenin 1909 (American An-
thropologist, vol. 11). In hetzelfde jaar kwam ook 
uit de vcrhandeling van Emerson Brewer Christie 
over de Subanuns van de Sindangan-baai. 

Eene uitvoerige anthropologische publicatie is 
ook die van Robert Bennett Bean: „Thc Racial 
Anatomy of the Philippine Islanders" (1910), 
waarin bij de Philippijnsche bevolking een groot 
aantal rassen en typen worden onderscheiden, die 
door den schrijver worden aangeduid als： het 
Adriatische-, primitieve-, Beiersche-, Alpine-, Ibe- 
rische-, Noord-Europeesche-, Cromagnon-type, het 
Australolde- en palaeolithische type. 

Sullivans' publicatie (Racial types in the Phi-
lippine islands; Anthropological Papers of the 
American Museum of Natural History, 1918) be- 
oogde in hoofdzaak eene sainenvatting der waar- 
nemingen en onderzoekingen van verschillende 
anthropologen, ten einde daardoor en op die wij- ze 
te kunnen vaststellen de onderlinge rasver- 
wantschap der verschillende vol ken, in de Philip 

pi] nen woonachtig. Hij onderschcidt aldaar de 
Christen-bcvolking van de wilde (Pagan), Mo- 
hammcdaansche en Negrito-volken en vermeldt, 
wdke stammen in de Philippijnen tot deze groe- pen 
moeten gerekend worden, alsook hunne li- 
chaamskcnmerken en lichaamsafmetingen. 

De Philippijnsche bevolking zou dan tot drie 
verschillende rastypenkunnen teruggebracht wor-
den, n.l. tot het Maleische ras-type, het Indone- 
sische- en het Negrito-ras, waarbij dan wordt op-
gegeven, welke stammen tot deze drie ras-groe- pen 
behooren. Bovendien worden nog de anthro-
pologische verhoudingen op de Philippijnen ver- 
gelekcn met die van andere gebieden in den Indi-
schen Archipel. 

In het jaar 1919 verscheen nog een publicatie van 
A. N. Kroeber： „Peoples of the Philippines'5, 
waarin eveneens de anthropologische samenstel- 
ling der bevolking op de Pliilippynen wordt be- 
handeld en een onderscheid gemaakt tusschen de 
Negrito's, de Maleische en Indonesischc stammen. 
Zoowcl de Maleiers als de Indonesiers worden door 
Kroeber tot het Mongoolsche ras gerekend； de 
Indonesiers zouden echter minder dui- deJijk 
Mongoloide eigenschappen bezitten dan de 
Maleiers. 

In Sumatra en de naburige kleinere eilanden zijn 
gedurende de laatste twintig jaren anthropologische 
onderzoekingen verricht door Volz, Klei- weg de 
Zwaan en Moszkowski, terwijl Von Lu- schan een 
aantal schedels heeft onderzocht, door Alfred Maass 
van de Mentawei-eilanden thuisge- bracht en 
Giuffrida Ruggeri het skelet van een Batak en een 
14-tal Sumatraansche schedels heeft beschreven. 

W. Volz publiceerde in 1900 in het „Archiv fiir 
Anthropologic" eene anthropologische studio over 
de Bataks, bij welke hij een brachycephaal 
bevolkingselement en een subdolichocephaal aan- 
neeint. In 1906 verscheen Volz* publicatie over de 
Mentaweiers, in welk volk hij een uitgesproken 
Mongoloid-type meende te kunnen herkennen. 
Volz' studie over de Koeboe's in Sumatra verscheen 
in genoemd ,,Archiv‘‘ van het jaar 1909. De 
tegenwoordige Koeboe's houdt Volz voor een 
meng-ras, de resten wellicht van verschillendo 
overoude bevolkingHlagcn. Hij meent bij de Koo- 
boe‘8 twee variiiteiten te kunnen vaststellen, n.l. een 
mesocephaal met een lang gezicht en een bra-
chycephaal met kort gelaat. Ook door hun haar- 
vorm, huidkleur, vorm der oogen en hun uiterlijk 
zouden deze twee variiiteiten. vcrschillen. De mc- 
socephale variiiteit komt overeen met de Oer- 
Maleiers, de brachyeephale houdt Volz voor het 
eigen]ijke Koeboe-element. 

Vanwaar dit element afkomstig is, kan echter niet 
worden opgegeven. Volz meent het te mogen 
rekenen tot het Negrito-type van den Indo-Aus- 
tralischen Archipel. 

In zijn, in hetzelfde jaar verschenen werk ,,Dic 
Batakliinder'' geeft Volz inlichtingen omtrent de 
lichaamseigenschappen en rasverwantschap der 
Bataks. Hij is van oordeel, dal in de Karo-Bata ks 
van Sumatra, evenals in de Mentaweiers, een oud 
bevolkingselement is opgesloten, hetwelk behoort 
tot het Wedda-type, wnartoe door VoJz ook worden 
gerekend de Senoi van het Maleischo Schiereiland, 
de Koeboe's van Sumatra, als ook sommige 
inlandschc stammen van Celebes. 

Uitvoeriger anthropologische inlichtingen oin- 
trent de Gajo's van Midden-Suinatra geeft Volz 
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in zijn in het jaar 1912 verschenen publicatic „Dic 
Gajoliinder" ： hij acht de Gnjo's opgebouwd uit 
een Batak-eleinent en een Kocboe-clcment, ter- 
wijl bovendien in de Gajo's nog Atjdhsch. Ma- 
leisch en Arabisch bloed opgesloten zou zijn. 

Van het jaar 1908 dateert de anthrolopogische 
studie van J、P Kleiweg de Zwaan over de Mi- 
nangkabau-jyialeiers van Midden-Suinatra, het 
resultaat van waarncmingen en metingen bij 569 
Minangkabauers. In 1914 versehcen van denzelf- 
den schrijver de „ Anthropologische Untersuchun- 
gen iiber die Niasser''. 

Ook bij de Niassers kon schry ver verschillende 
typen onderscheiden. Schrijvers schedelondcrzoe- 
kingen zijn neergelcgd in het in 1915 verschenen 
werk „Kraniologische Untersuchungcn Niassi- 
scher Schiidel", verder bestudeerde Kleiweg de 
Zwaan nog een aantal schcdels van Mentawei, wel- 
ke studie is verschenen in het Tijdschrift van het 
Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Ge- 
nootschap (1917). 

Omtrent de Orang Akit en Sakai van Sumatra 
deed M. Moszkowski eene mededeeling (1908)； 
hij meent de Sakai te mogen rekencn tot de Pa- 
poea5s, als wier laatste uitloopers men de Wed- da's 
van Ceylon zou hebben op te vatten. De Orang Akit 
daarentegen zouden ten cleele tot het Negrito-ras 
behooren. In zijn publicatie ,,Auf neuen Wegen 
durch Sumatra" rekent Moszkowski de Sakai van 
Sumatra voor verwant aan de Koe- boe's en 
behoorend tot het Wedda-type, hetwelk eertijds 
over uitgestrekte gebieden' van tropisch Azie zou 
hebben bestaan, nu ecliter nog slcchts in de 
binnenlanden en de bergstreken te vinden is; een 
menschentype, dat den oervorm der mensch- heid 
zeer na zou staan. 

Omtrent de bevolking van Java bezitten wij uit 
den lateren tijd, hoe vreemd zulks inoge klin- ken, 
slcchts schaarsche anthropologische gege- vene. 
Niet vccl moor dan de on.derzoekingen van J. W. 
R. Koch, toegevoegd aan zijn proefschrift over de 
Papoea's. In ditzelfde proefschrift zijn ook nog 
metingen gepubliceerd betreffende de I)j am biers 
cn AtjeherB van Sumatra, do Ba- Jiers en Sasaks 
(Bijdrage tot de Anthropologic der bewoners 
vanZuid-West-Nieuw-Guinca, bene vens 
uitkomsten van lichaamsmetingen verricht by 
Javanen, Soeniatranen, Baliers en Sasaks, 1908). 
Omtrent de lichaamsvormen der Javaan- sebe 
vrouwen heeft Stratz ons nog een en andcr 
medegedeeld； deze studio is echter reeds in 1898 
verschenen. 

Verder heeft Eugdno Dubois ons onlangs be- 
langrijke gegevens aan de hand gedaan omtrent een 
Australoidcn fossielen incnsch van Wudjnk (Java), 
wclken hij als nauw verwant beschouwt aan den 
stamvorm, waaruit zich de Australiers en 
Tasinaniers hebben ontwikkeld. Den Wadjak- 
mensch meent .Dubois misschion aJs do oudste, 
zeker echter den nicest primitieven vorm van het 
homo-sapienstype —voor zoo ver (lit in 1920 be- 
kend was — te mogen beschouwen. Gelijk bekend, 
danken wij aan Dubois ook de buitengewoon be- 
lungrijke vondst van den Pithecanthropus erectus, 
een vondst van zoo bijzonder groote en ver- 
strekkende betcokenis. 

Heel wat meer is ons zeker bekend goworden uit 
Nieuw-Guinea en de aangrenzende gebieden cn we 
I door anthropologcn van verschillende na- 
tionaliteit. Hiei client in het bijzonder gewczen to 
worden op de onderzockingen on publicatics van 

Fischer, Friedcrici, Frizzi, Moszkowski, Neuhauss, 
Poch, Reche, Schlaginhaufen, Thurnwald, Kra- 
mer, Parkinson, Krueger-Kelmar, Von Luschan, 
Schmidt, Van den Brock, Van der Sande, Van 
Nouhuys, Bijlmer, Rivers, Seligmann, Wollaston, 
Berry, Robertson en Stuart Cross. 

Van deze onderzoekers hebben de Hollanders uit 
den aard der zaak in hoofdzaak het Nederlandsch 
gebied van Nieuw-Guinea onderzocht, of 
anthropologiseh materiaal, daaruit afkomstig, be- 
studeerd. 

In zijn reeds genoemd proefschrift (1908) heeft 
J. W. R. Koch de resultaten zijner metingen bij 120 
inboorlingen van Zuid-Weat-Nieuw-Guinea 
neergelegd. Deze metingen hadden in vijf ver-
schillende streken van Nieuw-Guinea plaats, n.l. in 
Alerauku, Mimika, de Etna-baai, Fak-Fak en op het 
eiland Wamar. Het blcek, dat naar het Westen toe 
de bevolking schijnt te veranderen, niet alleen wat 
aangaat de lichaamslengte, maar ook wat het 
algemeen uiterlijk en deri habitus bc- treft. Meer 
Westelijk is de index cephalicus iets hooger. De 
bewoners der eigenlijke Zuidkust (M6- rauke, 
Mimika en Etna-baai) werden langer be- vonden 
dan die van het meer Westelijk gebied (Fak-Fak cn 
Doba). Aan de geheele Zuidkust van Nieuw-Guinea 
schijnt uitgesproken dolichocepha- lie voor te 
komen； daarentegen waren de mannen van Doba 
brachycephaal. 

Van der Sande's onderzoek (Nova Guinea 1907) 
gold in het bijzonder de Papoea's der Hum- 
boldtsbaai en die van het Sentani-mecr; hy vond de 
Papoea's van het kustgebied duidelijk langer dan die 
van het gebergte. 

In het „Tijdschrift voor Tandheelkunde,* (1907) 
heeft Van der Sancle bovendien eene uit- vocrige 
beschrijving van het gebit der Papoea's gegeven. 

J. W. van Nouhuys gaf in „Nova Guinea” (1913) 
eenige inlichtingen omtrent de door hem bezochte 
PdsfichCm-Papoea's van Centraal-Ne- derlandsch-
Nieuw-Guinea. 

Door A. J. P. van den Broek werd in het „Tijd- 
schrift van het Nederlandsch Aardrijkskundig 
Genootschap" eene beschryving gegeven van de 
dwergstammen, die het gebied van het Goliath- 
gebergte bewonen (1911). Ook danken wij aan Van 
den Broek de bcwerlung der anthropologische 
resultaten der derdc Lorentz-expeditie, waar- bij ecn 
50 tai PesCchCins werden gemeten, terwijl hij ook 
nog heeft gegeven eene uitvocrige be- schry ving 
van het skclct van een PcsechSiu-Pa- poea (Nova 
Guinea, 1915). Verder verdient ver- inekling de 
uitvoerige studie van Van den Broek betreffende 
116 Papoca-schedels van Neder、 landsch Zuid-
West-Nicuw-Guinea, eveneens in „Nova Guinea*, 
(1915) verschenen. 

Een drietal schcdels van Hollandsch-Nieuw- 
Guinea zijn ook door Aug. Kriiincr onderzocht ge- 
worden, van welke twee bijzonder klein bloken to 
zijn. 

De Papoea's van het Mam bora, ino-gebied wer-
den door Moszkowski bestudeerd (1911). 

Bijliner geeft in zijn onlangs verschenen proef-
schrift (Anthropological Results of the Dutch 
Scientific Central Ncw-Guinoa Expedition A° 
1920. followed by an essay on the Anthropology of 
the Papuans, 1922) eene uitvoerige beschrijving van 
de door hem onderzochte Tiiuorini van kleine 
gcstalte, in het centralc bergland van Nieuw-
Guinea. Het bleek hem, dat dezo Timorini 



144 ANTHROPOLOGISCHE ONDERZOEKINGEN. 

groote overeenkomst vertoonen met de reeds ge 
noemde en naburige Pesdch<?ms. wonende aan den 
Zuidkant van den centralen bergketen. Door Bijlmer 
worden daarom de Timorini der Swartvallei voor 
verwant gchoudcn aan deze Pe- sechems. alsook 
aan de op niet verren afstand le- vende Tapiro- en 
Goliathdwergen. 

Op grond van zijn onderzoek komt Bijlmer tot de 
overtuiging.dat het element-x*an kleine gestalte ecn 
essentieel bestanddeel der bevolking van ge- heel 
Nieuw-Guinea is,maar dat eenafzonderlijken echt 
dwergras aldaar niet met zekerheid is aange- toond 
geworden. In het algemeen zou inen bij de Papoea-
bevolking twee versehillende elementen kunnen 
onderscheiden. namelijk een breedneuzig type met 
breed gelaat en een ander bevolkingsty- pe van 
langere gestalte.met een langen en convcx- cn neus 
en een langer gelaat. Deze beide be vol- 
kingselementen hebben zich in Nieuw-Guinea 
veelvuldig met elkaar en met. andere gekruist en 
zijn ook bij de Timorini duidelijk te herkennen. Het 
type van langere gestalte komt vooral aan de 
Zuidkust van het eiland voor, maar ontbreekt 
nergens anders. 

In de Papoea's ziet Bijlmer in hoofdzaak een 
kruisings-product van Negrito- en Kaukasische 
bevolkingselementen. Van eei-stgenoemd ras heb-
ben de Papoea's hun kroeshaar, hun breeden neus 
met diepingezonken neuswortel, de bruine huid- 
kleur en de roodachtige bijtint van het donkere haar. 
Het Kaukasische element herkent men vooral door 
de langere lichaamsgestalte, sterkere be- haring. 
door de neiging tot dolichocephalic en den langen. 
niet zelden gebogen neus./Het Kaukasische element 
zou een kenmerk zijn der Dravido- Wedda-
Australoide bevolkingsgroep, van uit Indie in 
Nieuw-Guinea gekomen en die zoowel Negrito a Is 
Kaukasische eigenschappen zou bezitten. 

De dwergvolken van Nieuw-Guinea houdt Bijl- 
nier niet voor een apart ras, maar eenvoudig voor 
Papoea's van kleine gestalte. van de langere Pa- 
poea-stammen verse hillend. doordat zij meer Ne-
grito en minder Kaukasisch bloed in zich hebben. 

Vrii talrijk zyn ook uit den lateren tijd de on- 
derzoekingen van anthropologisch materiaal uit het 
vroegere Duitsche gebied van Nieuw-Guinea en de 
naburige eilanden. 

Zoo heeft J. Krueger-Kelmar in eene akade- 
misch proefschrift (1905) een 23-tal Melanesi- sche 
sehedels onderzocht, op grond van welk onderzoek 
tot de eonclusie we rd gekomen, dat de Nieuw-
Hollanders. Polynesiers en Melancsicrs zoowel 
anatomisch als ethnologisch drie verschil- lende 
ra$*en voorstellen. De Nieuw-Hollanders schijnen 
den Polynesiers anthropologisch nader te staan dan 
deu Melanesiers. 

R. Poch heeft verscheidene studies gepubli- 
ceerd aangaande de inboorlingen van het vroegcre 
i)uii$eh-Nieuu'-Guinca. Deze studies datceren uit 
de jarvn 1905—1917. In het bijzonder werden door 
hem an: hropologjsch ondei-zoeht deMonoem- bo. 
Manam. Kai-Papoes's. Bainings. de bev<>lking der 
Huongolf. de Nieuw-Meeklenburgers. alsook de 
Ki.-orapi van Britseh-Nieuw-Guinea. de bewo- ners 
van Mosquiio-island. van Fergusson en GLH'-
denough. In Nederlandsch-Nxeuw-Guinea bv- 
sxudeerde Pof-h nog de Ksja-Kaja-Papoea's. 

Ouk Schlsginhsufen been ons omtrvnt de an- 
thropuijgie van Duixh- Nieuvr-G uinea en de gebie-
den xeer voile gegevens 

verschaft. Zijne onderzoekingen golden in het bij- 
zonder de Pygmeeen-volken van Nieuw-Guinea, de 
Butam's van Zuidclijk Nieuw-Mecklenburg en 
verschillende st a in men van het vroegerc Duitsch- 
Nieuw-Guinca. Wat betreft het Pj-gmeeen-vraag- 
stuk zij voora! ook genocind Schlaginhaufen,s be- 
langrijkc publicatie: „t)ber die Pygmiienfragc in 
Neu-Guinea" (Festschrift der Dozenicn der Uni- 
versitat Zurich. 1914). In eene andere op het pyg- 
meeen-vraagstuk betrekking hebbende verhande-
ling „Pygniaen-rassen und Pygmiienfrage" (1916) 
spreekt Schlaginhaufen als zijn meening uit, dat de 
dwergvolkcn waarschijnlijk ontstaan zijn ten 
gevolge van een selectieproces. Het pygmeecn- 
vraagstuk in Nieuw-Guinea is ook nog door Von 
Luschan behandeld, naar aanleiding van een zeer 
kleinen schedel door hem verkregen uit het Ga- 
zelle-Schiereiland (1910). 

Opmerkelijk zijn zeer zeker ook de onderzoe-
kingen van 0. Reche over groei en geslachtsrijp- 
heid van Melanesische kinderen, waarin vergelij- 
kingen te vinden zijn met de verhoudingen te dien 
opzichte bij Europeesche kinderen. Boven- dien 
heeft genoeinde onderzoeker nog een aantal 
schedels, afkomstig van de Keizerin-Augusta- 
rivier, bestudeerd. 

Neuhaus' onderzoekingen hadden ten deele 
eveneens betrekking op het pygmeeen-vraag- stuk 
in Nieuw-Guinea, terwijl hij bovendien pu- blicaties 
heeft geleverd betreffende het roodblonde haar der 
Papoea's en de lichaamakenmerken der bevolking 
van Duitsch-Nieuw-Guinea en van naburige 
eilanden. 

Door E. Frizzi werd. de bevolking van Bougain-
ville en van Buka (de Nasioi, Telei, Numa-Numa, 
Buka en Alu) en tevens een I4-tal schedela van Telei 
(Zuid-Bougainville) en van Buka beschrc- ven. 

Vermeld client ook nog te worden, dat R. Par-
kinson in zijne publicatie „Dreissig Jahre in der 
Sudsee^, o.a. eene beschrijving heeft gegeven van 
de Inlanders van het Gazelle-Schiereiland, Nieuw- 
Mccklenburg en van cenige naburige eilanden,ter- 
wijlwij omtrent de lichaainsgcsteldheid der be vol- 
king van Palau onlimgs uitvoerige inlichtingcn 
hebben gekregen van Augustin Kramer (1919). 

Wat ten slotte betreft het Engclschc gebied be-
zitten wij anthroj)ologische publicaties uit den 
lautstcn tijd met name van Rivers, Seligmann, 
Wollaston, Berry, Robertson en Stuart Cross. 
Eerstgcnoeinde bestudeerde de bevolking van de 
Torres-Strnit-eilanden cn van het Fly-rivierge- bied, 
alwuar anthropologische metingen zijn ver- richt 
geworden door 8. Meyers en W. Mac l)ou- gall. 
Tezamen met W. Mersh Strong bestudeerde C. G. 
Soligmann de Koeni, Kanaweka en Mekeo van 
Eugelsoh-Nicuw-Guincn.; bovendien publi- ceerde 
SeligniRnn nog een onderzoek betreffende de 
Tugore-Papoea's van het Hollandsch gebied. 

Ecnc uitvoerige eliiHsifit'utie der bevolking van 
Brilsch・Nh、uw-《；uint'。gn( g««norinde 
onderzoeker in liet ...Journnl «>f (h(> 
Atithropologicid Institute of Greul Britain «nd 
Lrelnnd** (vol. 39, 1909), wtiurby eon kaart is 
govorgd. atingevomlr <]<、geo- grnfiseho 
vordecling vnn do Pnput'ii'H en Papoesi- 
Mi'IniivHicrH in h«'t. Kng«'lN<>ln» gobi«*(l, 
Laatstge- noenuh' Ntaimnen vimlt mon hrsehreven 
in svhr/s wt'rk “Th。nf British New- GuHiea'' 
(1910). wnorin hovulking \\<»nh vor- deehl in
 on Wi'sloliike uroep. 
Van West U«HI

,
 OUHI vpiHiuhu l nniuolijk hoi type 
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van een dolichocephaal van korte gestalte in con 
brachycephaal bevolkingselement van langere ge-
stalte. 

Door A. W. D. Robertson zijn ccn aantal Pa- poea 
en Melanesische schedcls vergeleken met 
AustraJischc cn Tasmanischc. Hij kwam tot de 
conclusie, dal de Tasmaniers het meest homogene 
volk zijn, het zuiverste ras voorstellcn； daarop 
volgen wat zuiverheid van ras aangaat de Mela- 
nesiers. dan cerst de Australiers, terwijl de Pa- 
poea's het minat homogene bevolkingstype zou- 
den zijn. 

Tezamen met Richard J. A. Berry en K. Stuart 
Cross publiccerde Robertson nog eene anthropo- 
logische studie, getiteld „A Biometrical Study of the 
Relative Degree of Purity of Race of the Tasmanian, 
Australian and Papuan" (Proceedings of the Royal 
Society nf Edinburgh, vol. XXXI, 1910—1911), 
waarin genoemde onderzoekers eveneens tot de 
conclusie kwamen, dat de Tasmaniers het zuiverste, 
de Papoea's het minst-zui- vere rastype voorstellcn. 
Aan Wollaston's werk “Pygmies and Papoea's", 
waarin eene lichaams- beschrijving wordt gegeven 
van de Papoea-bevol- king en van de Tapiro-
dwergen, is toegevoegd ge- worden eene studie van 
A. C. Haddon, waarin het pygmeeen-vraagstuk 
wordt behandeld. 

Ten slotte kunnen wij ook nog de aandacht ves- 
tigen op eenige anthropologische publicaties be- 
treffende de bevolking van eenige eilanden van het 
Hollandsche gebied in Indie, in de buurt van Nieuw-
Guinea gelegen. 

Zoo heeft b.v. B. Bickel in het „Zcitschrift fiir 
Ethnologie" (1917) een onderzoek gepubliceerd 
vaneen groot aantal schedels.afkomstig van de ei- 
landengroepen .Babar, TCnimber en Aroe, -Vol-
gens dezen schrijver kan men bij deze schedels 
duidclijk twee verschillencle typen onderscheidcn, 
n.l. hst Aroeneesche type, dat veel gelijkt op het 
Papoea-elenient en het type van Tdnimber en Ba- 
bar, dat nicer Maleische kenmerken vertoont. Het 
Maleische- en l^poeft-element kon Kleiweg de 
Zwaan ook ondcrscheiden bij zijn Tenimber 
«chedcls (studie van 1917). Een groot aantal sche-
dels, van het ciland Ceram afkomstig, we rd door 
M. Schwoerer onderzocht (1919), bij welk materi- 
aal ook '.veer verschillencle typen konden warden 
opgemerkt. Omtrent de lichaamscigenschappen en -
afnietingen der inboorlingen van Flores bc- zitten 
wij nog gegevens van J. A. vnn Stayeren, dieijs 
publicatie: JJc Rokka's van Midden-Flo- res" 
(Tijdsohrift voqr Jndisclie Tunl-, Land- cn 
Volkenkunde van Nod.-Indie, 1915). 

Eenige schedels, van Timor afkomstig, werden 
beschreven door E. Frizzi (Arcliiv fiir Anthropo-
logic, 19! 4), terwijl de be ken de Portugeesche an- 
throjjoloog A. A. Mendes Correa vele schedels van 
het Port ugccsch gebied vun (Ut eiland heeft ondcr- 
zocht, namelijk van Beira-mar en van Montanka. 
Ook bii doze laatstc schedels kon duidclijk een 
Malcisch- en een Pai)oeasch-eleinent worden vast- 
gesteld. 

Ten slotte willen wij nog de aandacht vestigen op 
eenige mecr spcciale anthropologische onder- 
zookingen, betrekking hebben de op het fipierstel- 
sol, zenuwstelsel, de zintuigen en stofwisseling van 
Inlanders uit het Indische gebied. 

Wat betreft de muskulntuur der Inlanders zy 
vcrmeld, dat A. Foerster het spiersystcem van een 
Papoea-footus heeft onderzocht (1904) en Eugen 
Fischer de ontwikkeling der gelaatsspieron by 

Supplement. 

twee Papoea's (1906). Het spiersysteeni van cen 
pasgeboren Papoea-kind we rd nog bos tu dee rd 
door Fr. Steffens cn 0. Koerner (1910), terwijl Lina 
Harslen-Riemschncider in het „Zeitschrift fiir 
Morphologic und Anthropologic" (1921) eene bij- 
drage heeft geleverd, getiteld “Die Gesichts-mus- 
kulatur von 14 Papua und Blelanesiern". 

J. J. Koster bestudeerde de gczichtsmuskula- 
tuur vanSoenda-eilanders(1919)； zijnacademisch 
proefschrift „Bijdrage tot de kennis van de ge- 
zichtainuskulatuur van Bewoncrs van den Indi-
schen Archipcl" verseheen in het jaar 1920. 

Betreffende het zcnuwstelsel der Inlanders van 
den Indischen Archipel verschcnen. de volgende 
publicaties： 

O. Mohnike: Afzetting van zwart pigment op de 
arachnoidea der medulla oblongata,eigenaardig aan 
de Maleische volkstaminen, Tijdachrift der 
Vereeniging tot Bevordering der Geneeskundige 
Wetenschappen in Ned.-Indie, 2e jaargang, 1354； 
L. Bolk: Das Gehirn einea Papua von Neu- Guinea. 
“Petrus Camper", deel 3, 1905； J. H. F. 
Kohlbrugge： Die Gehirnfurchen der Javanen, 
1906； J. H. F. Kohlbrugge: Die Gehirnfurchen 
Malayischer Volker verglichen mit denen der 
Australier und Europiier, 1909; M. Herzog： The 
Brain-weight of the Filipino. American Anthropo-
logist, vol. X, 1908; C. van Noort： De gehoora- en 
gezichtsschors bij iMadoereeshersenen, 1917 ； F. 
A. Kooy: Over den Sulcus lunatus by Indone- siers, 
Academisch Proefschrift 1921. 

Onderzoekingen omtrent handkracht, gezichts- 
scherpte, kleurenzin, sinaak, reuk, reactietijden, 
temperatuur en polsslag vindt men o.a.in de reeds 
genoemde werken van G. A. J. van der Sande (Nova 
Guinea, J 907); R. Martin (Die Inlandstam- me der 
Malayischen Ilalbinsel); J. P. Kleiweg de Zwaan 
(Bijdrage tot de Anthropologie der Me- nangkabau 
Maleiers, en dicns Anthropologische 
Untersuchungen iiber die Niasser)： R Neuhauss 
(Deutsch Neu-Guinea, 1911) en H. J. T. Bijlmer 
(Anthropological Results of the Dutch Scientific 
Central New Guinea Expedition A°. 1920). 

Verder moeten nog de volgende publicaties 
worden vermeld: G. Grijns: Bepalingen van den 
enkek oudigen reactietijd bij Enropeanen en Aia- 
Iciers, Genoeskundig Tijdschrift van Ned.-Indie, 
1902; G. Grijns: Reukmetingen bij Europeanen en 
Inlanders, Idem 1906; Rivers: Physical Characters 
and Diseases of the eyes in Torrcs- Straits (1901 en 
1903); H. J. Gerritsen en G J. van der Hi 1st 
Karrewy: Een onderzoek naar de gezichtsschcrpte 
van militairen, Genoeskundig Tijdschrift voor 
Nederlandsch-Indie, deel LUI 1913: II. F. C. ten 
Knte： Dynamometrie, American Anthropologist 
1916; S. Koster: Een verge- lykend reukonderzoek 
by Inlanders van Ned.- Oost-lndie cn HoHanders, 
Geneeskundig Tijdschrift van Ned.-Indie, 1921. 

Voor onderzoekingen betreffende de stofwisse- 
ling cn de samenstelling van hot bloed der Inlanders 
van den Lndischen Archipel zij in hoofdzaak 
verwozen naar de publicaties van A. van der Scheer, 
G. Gryns, C. D. de Langen, H. Schut, C. Eykman 
en A. W. Verhoef. 

Wanneer wij ons dan ten slotte de vraag voor- 
Jcg^cn, wat er op anthropologisch gebied in den 
lndischen Archipel is gepresteerd geworden. kan in 
waarheid worden geconstateerd, dat in menig 
opzicht vooral in den laatsten tjjd onze kennis te 
dien opzichte belangryk is A errijkt. 

10 
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Echter er ontbreekt nog zecr veel, cr blijft al- daar 
voor den anthropoloog nog veel to doen en te 
onderzoeken. De wa^rnemingen en mctingen toch 
hebben tot dusverrc vaak slechts bij kleinc aantallen 
van personen plants gehad en hebben 
dientengevolge soms slechts eene betrekkelijk ge- 
ringe beleekenis. Bovendien is het materiaal van 
onderzoek niet altijd met voldoendc critiek vcr- 
zameld geworden. 

In vele gebieden van onze Oost hebben nog vol- 
strekt geen anthropologische onderzoekingen plaats 
gehac1, die gebieden liggen nog ten eenen- male 
braak. 

Het zal noodig zijn in de toekomst zulke onder-
zoekingen op grooter schaal tc doen plaats hebben 
en wel door competente en daarvoor met zorg 
opgcleide onderzoekers, volgens onderling 
overeengekoinen onderzoekingsmethoden. In het 
bijzonder zal daarbij. meer dan tot dusverrc het 
geval is geweest, de aandacht gevestigd moeten 
worden on het onderzoek van voorhistorisch an- 
thropologisch materiaal. De zeer merkwaardige 
vondsten en onderzoekingen van Prof. Eugene 
Dubois wijzen hier den weg. 

(Dit artikel is in hoofdzaak hetzelfdc a Is dat, 
onder den titel: "Physical Anthropology in the 
Indian Archipelago and adjacent regions" (1923), 
namens de Internationale Circumpacifische On- 
derzoek-Comniissie der Kon. Akadeinie van We- 
tenschappen te Amsterdam, gepubliceerd). 

J. P. K. d. Z.,' 
ONDERZOEKINGEN (ETHNOLOGISCHE). 
^ie ETHNOLOGISCHE ONDERZOEKINGEN. 

NEDERLANDSCH-INDISCHE AARDOLIE 
MAATSCHAPPIJ. Tijdens het bestuur van den 
Generaal J. B. van Heutsz over het gewest Atjih en 
Onderhoorigheden richtte deze vertoogen tot de 
Indische Regeering, waarin hij trachtte aan te 
tooncn, dat de uit ontginning van aardolie verkregen 
winsten zoo ruim waren, dat het bil- lijk moest 
worden geacht, deze in ruiiner mate te doen 
bijdragen tot versterking van 's Lands financien dan 
als gevolg van de, in do eerlang in working tredende 
Indische Mijnwet geregelde, cijnsheffing het geval 
zou zijn. Toen hij in October 1904 als Gouverneur-
Generaal het bestuur over Nederlandsch-Indie 
aanvaardde en inmiddels was gebleken, dat het 
beoogde doel niet zonder wetswijziging was te 
bereiken, wer- den al spoedig, met te niet doening 
van te voren getroffen voorbereidende maatregelen, 
soinmige terreinen en streken voor het iiistelleii van 
mijn- bouwkundige opsporingen gesloten verklaard 
ten einde aldus tijd te winnen voor het treffen der 
noodige maatregelen. Hieronder behoorde ook de 
residentie Djambi. 

Het bleek evenwel niet zoo gemakkelijk een 
bevredigende oplossing te vinden, vooral ook omdat 
naast de vraag op welke wijze grootere baten voor 
de schatkist uit de ontginning door derden waren te 
verkrijgen, reeds aanstonds de mogelijkheid en 
wenschclijkheid van staats- exploitatie aan de orde 
werden gesteld. 

Eerst in 1910 kwam, op initiatief van Minister De 
Waal Malefijt, een wijziging der Indische Mijnwet 
tot stand, welke strekte om den Indischen fiscus een 
aandeel te verzekeren in degroote winsten, die met 
de winning van delfstoffen konden worden gemaakt 
en welke daartoe de gelegenheid opende door aan 
het Gouvernement de bevoegdheid te verleenen, of 
zelf opsporingen 

on ontginningen ter hand tc nenien of met 
]>articulieren contractcn te sluiten, xvaarbij dezen 
zich verbinden tot de exploratic en de exploitatie 
van bcpaalde streken of terreincn onder 
voorwaarden, die den staat grooter voor- dccl 
waarborgen, dan hem ten deel zou vallen, indicn die 
streken of terreincn bij gewone vergunning tot het 
doen van mijnbouwkundigc opsporingen of 
concessie tot inijnontginning worden uitgegeven. 

Nadat in de gedachtenwisseling tusschen het 
Opperbestuur en de Indische Rcgeering over de 
vraag of in Djambi al dan niet tot staatscxploi- tatie 
van aardolie diende te worden overgegaan, in 
ontkennenden zin was beslist, were! in 1912 een 
openbare inschrijving geopend voor hen, die met 
den staat ter zake van de oliewinning in Djainbi op 
speciale voorwaarden wilden contrac- teeren cn 
daarbij den Lande grootere dan de gewone 
financieele baten wilden doen toekomen. 

De inmiddels van gouvernementswege onder- 
zochte aardolieveldcn in Djainbi waren daartoe 
gesplitst in twee terreinen, resp. groot 336,000 en 
220.000 hectaren, op elk waarvan inschry vin- gen 
werden ingediend door een zestal gegadigden. 

Na nauwkeurig onderzoek dezer biedingen 
diende Minister Pleyte in 1915 een tweetal ont- 
werpen in, strekkende om voor deze beide terreinen 
resp. met de Bataafsche Petroleum Maat- schappij 
en met de Petroleum Maatschappij Zuid-Perlak een 
overeenkomst aan te gaan. Het eerstbedoelde 
wetsontwerp werd in November 1915, na 
aanneming van een motie van de heeren Albarda en 
Mendels, waarin de wenschclijkheid van 
staatscxploitatie werd uitgesproken, ver- worpen, 
nadat de Zuid-Perlak ha ar aanbod reeds te voren 
had ingetrokken, oindat een inmiddels opgetreden 
nieuw bestuur dezer maatschappij do aangeboden 
voorwaarden te bezwarend had ge- acht. 

Daar Minister Pleyte de bezwaren, aan 8taat8- 
exploitatie verbonden, ook na nader ovcrleg met de 
Indische Regecring, onoverkomelijk achttc, gaf hij 
aan het in de motie uitgesproken vcrlan- gen der 
Kainer geen gevolg, doch sloeg een midden weg in 
en diende in 1917 opnicuw ecn wetsontwerp in, dat 
in de richting ging cencr gelijktij- dig met de motie-
Albarda bij de behandcling van zijn eerste 
wetsontwerp ingediende motie-Do Meester； Dczc 
mutie was door de verder strek- kendc, welke 
staatsexploitatio beoogde, niet in stemming 
gekomen, doch sedert dicn was ge- bleken, dat zij 
van versehillende zijdcn synipa- thie had gewonnen. 
Dit wetsvoorstel strekte om de aardolievelden in 
Djainbi in ontginning to doen nemen door eene 
speciaal daarvoor in het leven te roepen 
maatschappij, wicr kapitaal eenerzijds door den 
staat zou worden gewaar- borgd, doch op wier 
gestie deze anderzijds in- vloed zou hebben. 

Spoedig na het uitbrengen van een in het al- 
gemeen ongunstig luidend voorloopig verslag, trad 
Minister Pleyte in Septcmber 1918 af. Zijn 
opvolger, Minister ldenburg,die de zaak wederom 
ter hand had genomen, moest de portefeuiHe van 
Kolonien echter reeds cind 19J9 wederom 
neerleggen en zoo bleef het aan zijnen opvolger, 
Minister de Graaff, om deze moeilijke aangele- 
genheid cindelijk tot een oplossing te brengen. Een 
ontwerp tot ontginning der aardolievelden in 
Djambi. waaromtrent als gevolg van inmid- 
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dels door den dienst van het mijnwezen voortge- 
zette onderzoekingen, geblekcn was. dat zij cen 
aanzienlijk grootere uitgestrekthcid besloegen on 
die reeds in het tweedc ontwerp-Ployte tot cen 
gezamenlijk oppervlak van 1.746.000 hectarcn 
waren aangcgeven, werd op 22 November 1920 aan 
de Tweede Kainer dor Staten-Generaal in- gediend 
en bereiktc, ondanks eene, zoowel bi linen als buiten 
het parlenicnt daartegen gevoerde krachtige 
oppositie, het staatsblad( Wet vanu Juli 1921 Ned. 
Stb. No. 845). Krachtens artikel 1 dozer wet were! 
de Minister van Koloniiin „gcmachtigd om met 
inaehtneining van de bcpalingen dezer wet voor en 
namens Nejlerlandsch-Indie met de door hem aan te 
wijzen persoon of personen eene naamlooze 
vennootschap op te richten, genaamd 
„Nederlandsch-Indische Aardolic Maatschappij", 
welke ten doel heeft： 

a. het opsporen en winnen in de residentie 
Djambi van: 

1. aardoJie, aardpek, aardwas en allo andem 
soorten van bitumineuse zelfstandigheden, zoowel 
vaste als vloeibare en brandbare gassen, voor- 
zoover niet uitmakende cen bestanddeel van ecn vast 
gestcente, dat voor hunne winning in zijn geheel 
moet worden ontgonnen； 

2. jodium en de verbindingen daarvan； 
b. het te gelde ma ken van de gewonnen grond- 

stoffen en de daaruit bereide producten ； 
c. het verrichten van handelingen en het aan- 

gaan van overeenkomsten, welke tot de berei- king 
van het sub a en b vennelde doel bevorder- lijk zijn, 
daarondcr het deelncmen in andere ven- 
nootschappen,!. 

Uit de toelichtende bescheiden bleek, dat de 
Regeering het voornemen koesterdc, om bij do 
oprichling van de vennootschap gebruik te ma- ken 
van de Bataafsche Petroleum ^laatschap- pij, welke 
had verklnard daartoe bereid te zijn en deze tevens 
met de di rec tie te belasten. Het leidende beginsel, 
dat bij het ontwerpen dezer wet gold, bestond toch 
in het aangaan eener be- langengemeenschap met 
een lichaam, dat op het gebied dcr winning en 
bereiding van aardolie en den verkoop der daaruit 
verkregen producten geacht mochi worden de 
waarborgen te bieden, welke voor een tcchnisch en 
financieel welslagen der onderneming onontbeerlijk 
werden geacht. 

De memorie van toelichting vermeldde hier- 
omtrent na eene uiteenzetting van de redonen, 
waarom staatsexploitatie geacht word niet tot 
bevredigende resultaten to kunnen leiden, het volgen 
de: 

„Zooals de omstandigheden thans zijn, kan lict 
Land naftr het oordecl van den ccrsten onder- 
geteekende slcchts dan uit de Djanibi-terreinen 
geldelijke voordeelen behalen, welke inderdaad van 
beteekenis zijn tegenover de steeds hoogere 
financicele eiseben, die aan het Gouverneinent 
gesteld worden, wanneer besloten wordt tot eene 
wijze van ontginning, wnarbij hetzij met de Ko- 
ninklyke-ShoH-groef), hetzy met de Standard Oil 
Company wordt samengegaan. Deze beide licha- 
jnon hebben eene ervaring op het gebied van 
oliewinning en verwerking als geen ander； zij al】
een beschikken over eene handelsorganisatie, 
waardoor zy in staat zijn voor al hare producten to 
alien tijde zich van don hoogsten prijs te vor- 
zekcren. De economische voordeelen van een zoo- 
dunig samengaan, waarbij de Staat, instede van op 
zich zelf een oliebedrijf te moeten opbouwen, 

ingeschakcld wordt in een bestaand machtig be- 
drijfsgcheel, springen aanstonds in het oog. Eene 
dergclyke bedrijfsconcentratie voorkomt economise 
ho verspilling cn waarborgt zoowel cen zoo hoog 
mogelijk opgevoerde productie aJs de meest 
docltrcffende distributie". 

Uit deze beide lichamen kooa de Minister de 
Bataafsche Petroleum Maatschappij, omdat deze 
„niet allcen aan de evenvermelde oischen in den 
ruimsten zin voldoet, maar (die) bovendien de in de 
nabijheid dcr Djambi-tcrreinen gelegcn Pa- 
lembangachc olievcldcn exploitcert en uit (lien 
hoofde beter dan eenig andcr hchaam toegerust is 
voor eene zoo economisch niogelyke ontgin- ging 
ook van de eorstbedoelde petroleumterrei- ncn." 

Op 14 December 1921 werd de Nederlandsch- 
Indische Aardolie Maatschappij opgericht. De 
voorwaarden, waaronder deze belangengemecn- 
schap tot stand werd gebracht, beoogen voor- eerst 
om aan het Land een ruini winstaandeel te 
verzekeren, terwijl een overwegend medezeggen- 
schap in de leiding der onderneming aan de Re-
geering degelijke waarborgen voor een goede be- 
hartiging harer belangen verschaft. 

Het algemeen bestuur der vennootschap be- rust 
bij den Raad van Beheer, die tevens de Maatschapjiij 
in en buiten rechten vertegen- woordigt en die uit vjjf 
leden bestaat, waarvan drie door den Minister van 
Kolonien worden be- noejnd. De di rectie is bclasl 
met do dagelijksche leiding van zaken en tegenover 
derden bevoegd tot alle da den van beheer en 
eigendom, met uit- zondcring evenwel van cen 
uantal nader in de wet aangeduide en dcsgewenscht 
in de acte van oprichting nog verder uit te breiden 
handelingen, waarvoor zij de goedkeuring of 
machtiging van den Raad van Beheer behoeft. 

Als voornaamste der door den Raad van Beheer 
gcrcserveerde bevoegdheden moet worden. 
genocmd： 

,,hct in cxploitatie nemen of het becindigen van 
de exploitatic van terreinen en de oprichting en 
sluiting van fabrieken, zoomede de totstand- 
brenging en opheffing van verkoopsorganisaties en 
het sluiten, wyzigon en tenietdoen van over- 
eenkomsten voor den verkoop van ruwe en daaruit 
bereide producten, behalve transacties, in een. 
commercieel bedrijf dagelijks voorkomende". 

Het maatschappclijk kapitaal —waarin. Ne- 
(lerliindschJndic steeds voor de helft deelneemt —
bedraagt 10 millioen gulden, verdeeld in 5000 
aandeelen A en 5000 aandeclen B elk groot f 1.000. 
Alic aandeclen luiden op naam. Houder van 
aandeclen A knu uitsluitend zijn de rechts- persoon 
Ncderlandsch-Indie. De houders van aandcelcn B, 
dat zijn de persoon of de personen, met welke de 
Maatschappij is upgericht, moeten voldocn aan de 
vcreischtcn van art. 4 der Indische Mijnwet, 
waardoor het Nederlandsch karakter der 
onderneming wordt gewanrborgd en mogon niet 
worden overgedragen dan na toestemming van den 
Minister van Kolonien. Dooi* de houders der 
aandcelen B, welke alle in handon zijn der 
Bataafsche Petroleum Maatschappij, worden twee 
leden in den Raad van Beheer bc- noemd. 

Daar de houder dcr aandeolon A, behalve zyn 
kapitaal, de olielioudende terreinen in Djambi 
inbrengt, wordt hij, ondanks dat de medccontrac- 
tanten daartegenover ook nog hare bedrufscr- 
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varing en de personecle en niatericele middclen, 
waardoor spoedigc en doeltrcffcnde ontwikke- ling 
van het bedrijf mogelijk wordt, benevens hare 
relatie met een wijdvertakte verkoopsorga- nisatie 
beschikbaar stelt, bij de winstverdeeling 
bevoorrccht. Het gezamenlijk dividend wordt toch 
tusschen de houders van aandeelen A en B als volgt 
verdeeld: 

Zoolang het voordeelig saldo in totaal niet meer 
bedraagt dan 25 pct. van het gestorte kapi- taal, 
ontvangen de houder der aandeelen A 60/100 en de 
gezamenlijke houders tier aandeelen B 40/100 van 
het gezamenlijk dividend. 

Bedraagt het voordeelig saldo in totaal meer dan 
25 pct. over het gestorte kapitaal dan ont- vangen 
van het gezamenlijk dividend: 

van de eerste 25 pct. de houder der an nd. A. 
60/100, de houders der aand. B. 40/100; 

van het meerdcrc t/m 35 pct. de houder der aand. 
A. 65/100, de houders der aand. B. 35/100； 

van het meerdere t/m 45 pct. de houder der aand. 
A. 70/100, de houders der aand. B. 30/100; 

van het meerdere t/m 55 pct. de houder der aand. 
A. 75/100, de houders der aand. B. 25/100; 

van het meerdere boven 55 pct. de houder der 
aand. A. 80/100, de houders der aand. B. 20/100; 

met dien verstande, dat aan den houder der 
aandeelcnAin totaal nooit meer komt dan70/100, 
aan de gezamenlijke houders der aandeelen B nooit 
minder dan 30/100 van het gezamenlijk dividend. 

De di rectie geniet echter jaarlijks een beloo- 
ning van 10 percent van het voordeelig saldo eener 
win st- en verliesrekening, na verniindering van dit 
saldo met de bijdrage aan liet reserve- fonds. De 
kosten dezer belooning worden door alle 
aandeelhoudcrs gedragen, zoodat slechts de helft 
daarvan ten koste vun Nederlandsch- 

Indie komt. 
Na de oprichting der Maatschappij we rd ten 
spbedigste met de werkzaamheden een aanvang 
gemaakt, waartoe een tweetai anticlinalen gele- 
gen in Zuid-Oostelijk Djambi als de nicest ge- 
schikte in aaninerking kwainen. In den loop van 
1922 kon dientengevolge met de boorwerkzaam- 
heden een aanvang worden gemaakt alsmede 
met de aansluiting dezer boorterreinen aan het 
leidingnet der Bataafsche Petrokum Maatschap- 

pij in de residentie Palembang. • 
〃该以勺， ETHNOLOGISCHE ONDERZOEKINGEN. 

, t 八.尸■' J • Nederlandsch-Indie wordt bewoond door een 
! 夕"毛吃 tv ' zeer groot aantal ethnische gmepen en groepjes, 

..waarvan de room a a mete zijn: 
Op en bij Sumatra: de Atjehers; de Gajo's 

Alas; de Bataks; de Minangkabausche Malciers; 
de Oostkust-Maleiers, en die van den Riau-Archi- 
pel; de Zuid-Sumatranen; de bewoners der eilan- 
den bewesten Sumatra. 

Op en bij Java: de Soendaneezen; de Javanen； 

en 

 
de Oost-Javanen met de Madoereezcn. 

Beoosten Java: de Baliers; de bewoners der 
overige ..kleine Soenda-eilanden"; de bewoners 
van de Timor-groep. 

In de Molnkken: de Papoea's van Nicuw-Gui- 
nca en omliggende eilanden; de bewoners der Zui- 
delijke (Ambonsche) Molukken; die der Noorde- 
Jijke (Ternataansche) Molukken. 

Op en by Celebes: de bewoners van Noord-Ce- 
Jebes; die van Midden-Celebes (Toradja^); de 
Mak as»aren en Boegineezen. 

Op Borneo： de inheemsche stain men van Bor 
neo (l5ajaks). 

Over deze cthnische groepen mi zal in de volgen 
de regclen worden gehandcld en daarbij de vraag 
worden gesteld welke ethnographische on- 
derzoekingen te hunnen opzichte zijn ingesteld en 
welke uitkomsten daarbij zijn verkregen. Dat zuIk 
een overzicht binnen een beperkt kader slechts de 
voornaamste lijnen kan toonen, worde, zeker ten 
ovcrvloede, bier nog even vastgesteld. 

2. De ethnographic van den Ned,-Indischen 
Archipel is zoo oud als de berichten onitrent de daar 
wonende vol ken, voor zoo ver die berichten door 
vreemdclingen werden opgeteekend. Want lang 
vdordat de volken van den Archipel de thans in 
verschillende letterteekens haast overal 
gebruikelijke schrijfkunst machtig waren, werden 
hunne eigenaardigheden door vreemde kooplie- 
clen en zeevaarders waargenomen en hetzij verder 
verspreid om door schrijvers van de oudheid te 
worden genoteerd, hetzij door zulke vreemde be- 
zoekers zclf te bock gcsteld. In dit licht beschouwd 
zijn de mededeelingen van den Alexandrijnschen 
gcograaf Claudius Ptoleniaeus uit de tweede eeuw 
onzer jaartelling omtrent de vijf Baroesai-, de dric 
Sabadeibai-, en drie Sindai-eilanden met hunne 
anthropophagen (Gerini, Researches on Ptolemy's 
Geography of Eastern Asia 1909, p.427 sq.) reeds 
ethnographische aanduidingen, geheel in 
overeenstemming met den primair-sterken indruk, 
die het eten van menschen op hooger bc- schaafden 
maakte. 

Naast dit inenscheneten als opmerkelijk feit: het 
voorkomen van goud op het vruchtbarc Ja- badios 
met de hoofdplaats in 5t Westen: de Zil- verstad. En 
omstreeks dienzelfden tijd weet het Ramayana ook 
reeds in Hanoeman's last om de geroofde Dewi Sita 
te zoeken te gewagen van dat- zelfde goud - en 
zilver-eiland Jawadwipa, dat met zeven koningen 
prijkt. 

Toentertijd dus reeds berichten naar landen ver 
over de zee van de menscheneters, de cdele metalen-
winners, de rijstplanters, de staatHord? van 
sommige streken van den Nederlandsch-lndi- schen 
Archipel, waarin later het goud-ciland (Sumatra), 
het rijst-eiland (Java), het edelgcsteen- tcn-eiland 
(Borneo) als voornaamste drio werden 
onderscheiden. 

Vondon zulke berichten hunnen weg West- 
waarts, het waren ook spoedig de schrijfkunst 
niachtigc vreerndelingen uit het Oostcn, met name 
de Chineezen, die van de vol ken van den Ncd.- 
Indischen Archipel gewaagden. Sedcrt het begin 
van de 5dc eeuw het rcisverhaal van Fa-JFfian en de 
annalcn van verschillende Chineesche dynas- tieen, 
zooals die door Groencveldt, in zijn Notes on the 
Malay Archipelago and Malacca, uit Chi- necsche 
bronnen zijn gecompileerd en vertauld. Sedcrt de 
7de eeuw I-Z$ing's record of the Buddhist religion 
ns practised in India and the Malay Archipelago 
(Takakusu, 1896), totdat 1225 A. jj. Chau-Ju-Kua in 
zijn ,,Boek van de beschrijving van vice in de 
landen" (Hirth & Rockhill 1912), reeds hec】wat 
bijzonderheden omtrent den Indischen Archipel 
komt mededeelen. 

Tegelijkertijd met de Chincezen hebben intus- 
schen ook de Arabiercn gegevens verstrekt, te 
raadplegen in de Bibliotheca geographoruin Ara- 
bicorum (de Goejo 1889), les Relations des voyages 
faits par les Arabes (Rcinaud 1845), Lo livro 
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de Favertissement de la revision (Carra de Vaux, 
1896), Le livre des mervcillcs de I'lnde (van dor Lith 
1883—1886) en Les voyages d' Ibn Batou- tah 
(vertaling Def re me ry cn Sanguinetti). 

Zoo reiken de bericht.cn tot in de 14de ceuw en 
<lan komen de Javaansche geschiedbronnen ,Pa- 
raraton (ed. Brandes—Krom 1920) en Nagara- 
kretagama (ed. Kern—Krom 1919). 

3. Intusschen zijn er ook veel oudere gegevens 
vooral op Java, aangetroffen, die cen inzicht kun- nen 
geven, zoowcl in het geestelijk als het stoffe- lijk 
beschavingsbczit van de Indonesiers. Uit al- lerlei 
inscripties op steen en koper, op monumen- ten 
vooral, is cen Hindoo-Javaansche maatschap- pij te 
reconstrueercn, zooals die ook haar analo- gieen vond 
op andere eilanden, met name ook in sommige streken 
van Borneo en van Sumatra. Het rykste materiaal 
levert in (lit opzicht het grootste en prachtigste 
Buddhistische heiligdom van Midden-Java, de 
waarschijnlijk in de acht- ste eeuw voltooide 
reliefreekscn van de Boroboe- doer, die ,,een 
ongekende rijke hoeveclheid en ver- scheidenheid van 
personen, zaken en situaties in beeld brengen. Zoo 
ergens, dan krijgen wij hier van uit het voile leven een 
indruk van het Java dier dagen. De paleizen der 
vorsten. worden ons evenzeer voor oogen gcbtcld als 
de hutten der on- aanzienlijken, het vrou wen vertrek 
opent zich zoo goed als het klooster, de dagelijksche 
bezigheden. het handwerk, de landbouw, de zeevaait, 
niets is er, waarheen ons de teksten niet vcrplaatsen. 
Zoo is hier een schat van gegevens opgetast van het 
leven der Hindoe-Javanen en de toestanden in hun 
maatschappij'' (Dr. N. J. Krom, Beschrij- /\ing van 
Barabudur, I, 1920, p. 671). Toch heeft het tot de I9de 
eeuw geduurd, voordat het oog der Europeanen op 
dezen wetenschappelijken schat viel en eigenlijk zijn 
zij pas behoorlijk ont- slotcn in het uitnemende en van 
een groot aan- tnl afbceldingen vergezclde boek van 
4)r. Kxoin,- waarvan de titel hoogcr were! vermcki. 

Ecu wen tevoren werkten cchter reeds de vaak 
wonderlijk overdreven verhalcn omtrentdevreem- de 
Inndcn en volkcn van den Archipel op de phan- tasie 
der Zuidelijke cn later der Westelijke Euro- peancn. 
Na hun optreden aklaar begint dan ook ccn steeds 
wassendo stroom van bericliten te vloeien, in den a an 
vang hoofdztikelijk uit Vcne- tiaanschc en 
Portugeesch-Spaansche bronnen. 

Van J^Iai-co Polo (1292) cn Nicolo do Conti 
(1432), Antonio'Pigafetnr(T521), De Castanheda 
(1554), Antonio de Herera (1G0J), De Argensola 
(1G09), Francisco d'Andrade (I()J3) gaat cen iange 
reeks van Zuidelijke Europeanen, die hunne bijdragen 
leveren tot de kennis van den Indischcn Archipel cn 
de daar wonendc men- schcn in hun bontc 
schakeering, zoowel wat het peil als den aarcl van 
hunne bcschavingen be- treft. En spoedig treden daar 
ook de Engclschen (Drake 】577) cn do Ncdcrlanders 
(1596), de Franschen (1604), de Denen (1625) op, 
waarover te lezen zijn de voortreffelijke Htudien van 
Dr. P. 'A..Thiele, De Europecrs in den Maleischen 
Archipel (Bijdragen Kon. Inst. T.- L.- en V.K. 1877— 
1887). 

Het zou veel tc ver voeren, om al de litcratuur te 
vcrmelden, welke sedert de komst der Ncder- landors 
in Indie (5 Juni 1590 by Enggano, en nchttien dagen 
later voor BantCn) en gedurende het tijdvak van de 
Oost^Thdische Compagnic 

(1G02—1798) op cthnographiach gebied is ver- 
schcnen. Maar twee uitzonderingen uit den eer- sten 
tijd mocten hier toch even vermeld worden, omdat 
zij in zeker opzicht als grondleggend kun- nen 
worclen beschouwd. 

Vooreerst dan de eerste beschrijving van Bali cn 
de Baliers. die wij reeds danken aan de aantce- 
keningen, welke gedurende de eerste reis der Ne- 
derlandcrs (verbhjf bij en op Bali Jan.-Febr. 1597) 
met betrekking tot dat ci la nd zijn gemaakt. 

In De eerste schipvaart der Nedcrlanders naar 
Oost-Indie onder Cornelis de Houtman； d'eerste 
boek van Willem Lodewijckz (uitgave Rouffaer en 
IJzcrman 1915, bL 197) komt de oudste beschrij ving 
der Baliers voor en het zou meer dan twee eeuwen 
duren voordat eene volgende samen- vattende 
ethnographic van dit volk verschijnen zou (Raffles, 
History of Java 1817, II App. K.). Later komen de 
gegevens van Zollinger (1849), Friedrich (1850), 
Jacobs (1883), en de illustraties van Nicuwenkamp 
(1906, 1910), Krause (1920), en Tyra de Kleen 
(1922) om nu de schrijvers van zeer belangrijke 
tijdschriftartikelen: Van Bloemen Waanders, Van 
Eck en vooral Liefrinck in de laatste, maar niet de 
minste plaats tc noe- men. De volledige litcratuur 
omtrent Bali tot 1919 vindt men gelukkig bijecn in 
een uitnemencl overzicht van C. Lekkerkerker 
(1920), waarnaar elkc wcetgierige te verwijzen zal 
zijn. 

Een tweede voorbeeld van wetenschappelijken 
zin, doch nu op een hooger plan, cn doelbewust door 
de bewindhebbers cn de overige vertegen- 
woordigers der Oost-Indische Compagnie ge- 
stcund, is de arbeid van den beroemden natuur- 
historischen en gcschicdkundigen geleerde Rum- phi 
us, die in het midden der 17de eeuw in de Mo- lukken 
grondige onderzoekingen instelde (zio over hem het 
,,Rumphius-gedenkbock van 1902 en Dr. M. F. 
Sirks, Indisch natuuronderzoek 1915, bl. 25). l)eze 
„Plinius Indicus" geeft in Caput. XII van 
d'Ambonsche Land Beschrijving (M. S.) eene 
verhanclcling van de Alphoeresen, dat zijn wilde 
Bergh be woners op het Eyland Ceram, haer manier 
van Leven, draght en Religie, etc. In 1621 waren 
Sebastiaan Danckaerts (Bij- dr. Kon. Inst. 1859, bl. 
105 e.v.) en Aert Gysels (Kroniek Histor. Gen. 
Utrecht 1872, bl. 348 e. v.) hem trouwens als 
ethnografen van't Quartier van Amboina reeds 
voorafgegaan en Francois Valen- tijn zou later 
metRuinphius in 6en a dem genoemd worden als do 
geleerden, die ieder voor zich meer van de Molukkcn 
wisten „dan het geheele thans levendc gcslacht te 
zamon''. Dr. M. Dassen, 1847). 

4. Was Ru in phi us de grondlegger van de we- 
tenachappclijkc kennis van den Ned.-In disc hen 
Archipel, Valentijn is te noemen de schrijver van de 
eerste Encyclopaedic van die eilandenwereld. Met 
hem zyn wij aangeland bij clen autour van de 
Indonesische lettres curiouscs et edifiantes. Want ten 
tijde van de Oost-Indischo Compagnie waren het 
vooral ook de predikanten in haren dienst (or best on 
d van 1623—1633 to Leiden reeds cen Collegium 
Indicum, waar aan de a.s. predikanten Maleisch, 
Mohannncdanismc on hoidensohe gods- diensten 
werden gcdoccerd), die zich ten aanzien van de 
beschryving der gebruiken en donkbeel- don van de 
bevolking onder welke zij wcrkzaam waren, hebben 
verdienstelyk gemaakt. Wij noe- mcn hier in ver ba 
nd met hunne volksbeschrijvin- geii uit V66i'-Indie 
Abraham Rogcrius, die go du- 
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rende tien jaren predikant was te Paliacatta en die in 
1651 in zijn „Opcnc Deure tot het verbor- gen He5，

dcndom,' cene beschrijving gaf van den godsdienst der 
Hindoes op de kust van Coromandel (*s Gravenhagc 
1915); zoomede de Ceylon- sche predikant Philippus 
Baldaeus, van wicn in 1672 belangrijke 
mededeelingen vcrschenen over de Afgoderye der 
Oost-Indische Heydenen op de kust van Malabar ('s 
Gravenhagc 1917). Met be- trekking tot den Indischen 
Archipel moot hier echter voora! vermeld worden het 
reeds genoerude encyclopaedische werk van den 
Ambonschen predikant Francois Valentijn, wiens 
„Oud en Nieuw Oost-Indien,, (1724—1726) een schat 
van wetenswaardigheden bevat, ook op ethnogra- 
phisch gebied omtrent de bevolking van verschil- 
lende landstreken in de eerste plaats van de Mo- 
lukken, waar de Oost-Indische Compagnie zich 
gevestigd had. Met deze drie Nedcrlandsche eth- 
nografen wordt een reeks geopend van verkondi- gers 
van het Evangelic in Nederland&ch-Indie, die zich op 
het gebied der volksbeschrijxnng heb- ben 
verdienstelijk gemaakt en die voortgaat tot op den 
huidigen dag. Onderdcpredikanten inaak- ten zich o.a. 
verdienstelijk W. R. baron van Hoe- vell (Reis over 
Java, Madoera en Bali 1847), Dr. 
S. A. Buddingh met zijn driedeelig werk Neder- 
landsch-Oost-Indie (1857) en J. F. G. Bruinund_ met 
zijn publicaties oj) archaeologisch gebied /(18G2). 
Doch het was vooral ook de Protestant- sche zending, 
die met hare hoe langer hoe beter volkenkundig en 
taalkundig geschoolde zendelin- gen de ethnographie 
van Nederlandsch-lndie zeer heeft gediend. Niet 
alleen de nauwe aanra- king met de bevolking en de 
belangstelling voor haar geestelijk leven; niet slechts 
een langdurig verblijf op dezelfde plaats; noch ook 
eene min of meer goede volkenkundige en 
taalkundige scho- ling (waaraan hoe langer hoe meer 
aandacht werd geschonken) waren op zich zelf de 
factoren, welke medewerkten om de zending een 
groote rol toe te bedeelen bij de ethnographie. Het was 
mede de ijzeren noodzaak, die den eisch stelde van 
grondi- ge verkenning met het uitzicht op vertrouwen- 
wekkenden omgang en als rcsultaat wellicht goede 
uitkomsten, als door de zending bedoeld. En zoo zien 
wij dan ook, dat verscheidene zendingsge- 
nootschappen, -vereenigingen, en -bonden man- nen 
naar Nederlandscli-Indie hebben gezonden, welke 
onze kennis omtrent de bevolking hebben verrijkt, 
zoowel door hunne bijdragen in de 
zendingsperiodieken als in verschillende weten- 
schappelijke tijdschriften van ethnographischen aard. 
Het spreekt van zelf, dat deze bijdragen. in hoofdzaak 
betrekking hadden op de bevolking van die streken, 
waarin de zending intensief werk- zaarn was, met 
name sommige gedeelten van Java: Medhurst, 
Verhoeve, Jansz., (vader en zoon), Harthoorn, 
Alkema^JDoolsma, Grashuis, Klin- kert, J. Kruyt, 
Poensen, Kreemer e.a.: de Batak- landen op Sumatra: 
Schreiber, Warneck, JJam- merboer, Joustra, 
Neumann, e.a.; Nias: Dennin- ger, Sundermann, 
Kramer, Lagemann, Fehr, Friess, Lett (Mentawei) e.a.
； Zuid-Oost Borneo: Hardeland; Celebes: Riedel, 
Schwarz, Wilken Sr., Graafland, A. C. Kruyt, Schut 
e.a.; de Ambon- sche Molukken: Roskott, Teffer, Van 
Ekris, Krayer van Aalst, Van der Miesen, Letteboer e. 
a.; deTernataanscheMolukken: Van Dijken, Van 
Baarda, Fortgens, Hueting c. a.; Nieuw-Guinea: Van 
Balen, Van Hasselt, Bink, e.a.; de Timor- 

Archipcl: Wielenga, e.a.; Bali: Van Eck, De Vrooin e.a. 
Op een naverwant gebied, dat der Bijbelvcrta- ling, 

lict het Ncderlandsche Bijbelgenootschap zich gel den 
en ook aan dat genootschap dan ken wij een aantal 
geleerden, die veel hebben bijge- dragen lot de 
bestudeering van de talen en de psyche van de Indischc 
volken： Dr. J. T. L. Gericke op Java, Dr. H. 
Neubronner van der Tuuk op Sumatra en Bali, Dr. A. 
Hardeland op Oost-Borneo. Dr. B. F. Matthes in Zuid-
Celebes, Dr. J. P. Esser op Madoera hebben ieder op 
hun terrein de ethno- logischc wetenschap verrijkt. 
Hetzelfde is op grond van hunne academische 
proefschriften te verwachten van Dr. H. van der Veen 
en Dr. H. Kraemer, die thans vanwege het 
Nederlandsche Bij belgenootschap in Nederlandsch-
Indie werk- zaam zijn. 

E6n paar namen en een boek werden voor het laatst 
van dit hoofdstuk bexvaard, vooreerst om- dat daaraan 
verbonden is de nauwe sanienwer- king tusschen 
Bijbelvertaling en Zending en dan nog, omdat wij aan 
die samenwerking een der beste ethnographische 
werken omtrent een Indo- nesisch volk danken: Dr. N. 
Adriani en Dr. A. C. Kruyt. Nu haast 30 jaren wonen zij 
onder de To- radja's van Midden-Celebes en voor de 
wetenschap bracht hun eendrachtig streven als schoone 
vruclit hun uitnemend boek over de Bare'e sprekende 
Toradia's van Midden-Celebes (1914). 

Ook door de R. K. Missie zijn tai van gegevens op 
taal- en volkenkundig gebied verzameld en ge- 
publiceerd, veelal in de tijdschriften, waarvan eene 
opsomining te vinden is op bl. 143 van ,,Onze Mission 
in Oost- en West-Indie, Feest- nummer v. d. Indische 
Missie-vereeniging van 9 Sept. 1922, vergel. Bijl. XIX 
(bl. 384) van De Roomsch-Katholieke Missie in 
Ncderlandsch- Oost-Indie 1808—1908 (Nijmegen 
1908). Hier mogen genoemd worden: Groenowegen, 
Van Lith (Midden-Java): Van Meurs (Midden-
Sumatra); Calon, IJsseldijk, Timmers, Engbers, de 
Nateris, Rouppe van der Voort (Flores); Asselbergs 
(Zuid- Celebes); Van Swieten, Mathysen, (Timor); ie 
Cocq d'ArmandvillejNeycns, Nollen, Van deKolk, 
Viegen, Vertenten, (Nieiiw-Guinea); Mertens. Kusters, 
Geurtjens (Kei-eilanden). 

5. Zeevaarders, koopliedcn, cvangelieverkon- digers 
droegen nidus bij tot de vermeerdering on- zer 
ethnographische kennis omtrent den Indischen 
Archipel. Naarmate de vestigingen der Europeanen zich 
uitbreidden en duurzamer werden, namen ook de 
omvang en de waarde der vol- kenkundige gegevens 
toe. 

Om dit toe te lichtcn wordt hier in groote t re liken 
gcschetst do toeneming van de cthnographi- sche 
bekondheid met de bevolking der Molukken sedert 
Rumphius en Valentijn, omdat in zulk een schets van 
dit gebied lijnen worden onderkend, welke voor de 
gehcele Indoncsisehe volkenkunde van belang zijn, 
terwijl zij zich in het drukke beeld van de ontwikkeling 
onzer kennis van de bevolking in andere streken van 
den Archipel soms verliezen. Na de grondleggers van 
de ethnographische kennis van de Molukken komen 
hier en daar by schrijvers van do 17de en 18牛 eeuw 
nog / wel gegevens voor (Wurffbain 1686,ABarchowitz 
( 1730), doch eerst in de 19de eeuw wOrdt die ken- nis 
op eenigszins belangrijke wyze vermeerderd. 
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Traag biijft de slroom van gegevens vlocien in de 
eerste helft van die ceuw. 

Crawfurd in zijn History of the Indian Archi-
pelago (1820)： Kolff's Reisc (1828); Olivier's 
Land- en zectogten (1827—1834, 1837) en Tafe- 
reelen en Mcrkwaardighcdcn (1838); Sal. Muller's 
Schetsen (1839—1844) en Reizen en onderzoekin- 
gen (1857); Reinwardt's reis van 1821 (1858); 
Temminck's Coup <Foeil (1849)； Van Schmid’s 
Aanteekeningen (1844); Scherius' Korte aantee- 
keningen (184G); de Boudyck-Bastiaanse's Voya-
ges (1845), Wilier's Bocroe (1858) en Blecker's reis 
(1856) brengen ons onder het bestuur van de 
gouverneurs-generaal Rochussen, Duymaer van 
Twist en Pahud. 

De klimmende belangstelling in het lot van de 
bevolking derMolukken uitte zich toen in hetzen- 
den van regeeringscommissarisscn of ook in reizen 
van de landvoogden zelf, die zich deden ver- 
gezellen door deskundige ambtenaren, wier ver- 
slagen later werden gepubliceerd. 

Naast de zendelingen en predikanten komen nu 
de bestuursambtenaren als ethnografen aan het 
woord: na Wilier komt Van der Crab (1862 en 
1864), zoo ook Van Eybergen. (1865), doch vooral 
waren het de werken van Baron van Hoeveil, eerst 
controleur en later resident van Amboina,. die vcel 
bydroegen tot do vermeerdering van de kennis 
omtrent de Ambonsche Molukkcn. Tn 1875 
verschcen zijn boek over Ambon en de Oe- liassers, 
in 1890 zijne bijdragen over de Tanimber- en 
Timorlaoet-eilanden, Babar, de Aroe-eilanden, Leti, 
de Kei-eilanden, later gevolgd door verschei- den 
opstellen in het Internationales Archiv fiir 
Ethnographic. Mede van de hand van een ge- wezen 
resident van Amboina, J. G. W. Riedel, was cen 
reeks van ethnographische schetsen van de 
bewoners der verschilleude eilandengroepen tus- 
schen Celebes on Nieuw-Guinea (1886), terwijl de 
kennis omtrent de bevolking van de residentie 
Ternate nieuwe bijdragen vond in de Aanteeke- 
ningeh van den resident de Clercq (1890). 

Het laatste gedeelte van de 19dc eeuw ken- 
merkte zich nog door ccn ander versehijnsel, n.l. het 
optreden van wetensehappelyke expedities. In de 
eerste plaats is dan te nocmen de expeditie naar de 
Kci-eilanden ondcr leiding van de heeren Plantcn en 
Wertheim in de jaren 1889 en 1890, uitgezonden 
door het Kon. Ned. Aardrij kskundig Genootschap. 
Hocwel v.n.l. in cle bedoeling lag, een 
hydrographisch, gcographisch en geologisch 
onderzoek te doen plaats hebben, leverdc de ex-
peditie op ethnographisch gebied ook belangrijkc 
resultaten op. In de vcrslagen van de leden der 
oxpeditic, opgenonicn in het Tijdsohrift van het 
Aardrijkskundig Genootschap van 1892 en 1893, 
komen veei bclangrijko gegevens voor, niet alleen 
van de Kei-eilanden, doch ook van de anderc Zui- 
delijke eilandengroepen. 

In 1894 boreisdc Prof. Dr. K. Martin de Mo- 
hikkcn, hoofdzakclijk voor het doen van geologi- 
sche verkenningen. Het omxrangrijko verslag van 
zyn reizen (1894) verschafte cchter bovendien into 
rcssante gegevens op ethnographisch gebied, vooral 
van Ceram en Boeroe. 

Van de vrecmdclingen, die de Molukkcn met een 
of ander wetenschappelijk doel bezochten, moot in 
de eersto plants worden genoemd, de bo- kende 
cthnoloog Prof. A. Bastian, die in Juni en Juli 1879 
de Molukkcn bereisdo en de cerate afle- vering 
(1884) van zijn work ..rndone8iftp>, aan do 

Molukache vol ken wijdde. Voorts bczocht de Ame- 
riknan Prof. A. S. Bickinore de Molukken (verta- 
ling van zijn work door de Hollander, 1873). 

In opdracht van het Berliner Museum fiir Vol- 
kerkunde bercisdc de Noor A. Jacobsen in 1887— 
1888 de eilanden tusschen Flores_en Kei. De in- 
structie, die hij medekreeg van Prof. Bastian hield 
o.m. de opdracht in v.n.l. de aandacht te richten op 
godsdienstige gebruiken der natuur- volken en de 
voorwerpen, bij hun eeredienst in gebruik, te 
verzamelen. De resultaten van deze reis zijn 
opgenomen in het in 1896 uitgegeven reisverhaal 
„Reise in die Inselwelt des Bandamee- rcs". 

De Senckenbergsche naturforachende Gesell-
schaft zond in 1893 Dr. W. Kiikenthal naar den 
Oostelijken Archipel met het doel zoblogische on- 
derzoekingen te verrich ten en materiaal te verza-
melen. In het in 1896 uitgegeven reisverslag worden 
echter ook belangrijke ethnographische gegevens 
medegedeeld, vooral over de bewoners van 
Halniahera. 

Op de door den Engelschen botanicus Henry 0. 
Forbes medegedeeldo bijzonderheden op eth-
nographisch gebied (1884, 1885) we rd critiek ge- 
leverd door Wilken en Riedel. 

Van de overige buitenlandsche schrijvers over de 
Molukken noemen wij nog Dr. 8. Friedmann 
(18G8), Schulze (1877), C. Ribbe (1892) en Joest 
(1895). 

Nieuwe ambtelijke personen komen dus in de 
twee de helft van de 19de eeuw als ethnografen op 
den voorgrond: reizigers en bestuursam btenaren of 
met bestuursfunctien belaste officieren. Hoe meer 
het Nederlandsch gezag zich uitbreidde, hoe meer 
behoefte er bleek te bestaan aan betere en diepere 
bekendheid met de bevolking, hoe meer ook aan die 
behoefte werd voldaan door hen, die sterk het gemis 
aan goede gegevens hadden on- dervonden en nu 
voor zichzelf, na publicatie ook voor anderen, zulke 
gegevens verzamelden. Dat daarvan ook door de 
wetenschappelijke werkers gaarne werd gebruik 
gemaakt, spreekt vanzelf en blijkt b.v. uit Pleyte's 
bewerking van door die on- derzoekers verzamelde 
ethnographica (Tijdschr. K. N. Aardrijkskundig 
Genootschap 1892, 1893 en 1894). 

Zoo was dan de 20ste eeuw aangebroken en deze 
keninerkt zich door weer betere en grondigere 
studies van de bcvolkingen der grootere eilanden 
van de Molukken, mogelijk gemaakt door eene 
steeds tocnenionde bevestigingvan het Nederland- 
sche gezag op dio eilanden, de organisatie van het 
bestuur aklaar en de plaatsing van met bestuur 
bckleedo porsonen op verschillende plaatsen van de 
grootere eilanden. Het waren ook vooral de ge- 
zaghebbende officieren, welkc nu de uitkomsten 
hunner plaatselijko studien publiccerden. 

Zij vonden hunne voorgangers in Van Doren 
(185(1, 1857), Ludeking (186S), Boot (1893), en 
konden nu verder wyzen op eene beschryving van 
Het eiland Seran en zyno bewoners door F. J. P. 
Sachse(1907,1922)en (lions Nota over West-Ceram 
(1919). Vcrder op de gegevens over Ceram van J. 
van Hecht Munlingh Napjes (1912), terwijl over de 
bewoners van dat oiland ook belangrijke gegevens 
werden verstrekt door J. W. Tissot van Pa- tot 
(1908) cn A. C. Schadco (1915). 

Over Halmahcra schrevon de officieren G. J J. de 
Jongh (1909) on J. M. Baretta (1917); over do 
Soela-eilandcn. J. W. van Nouhuys (1910), en 
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A. van Hulstijn (1918), terwrjl ook omstrceks de- zen 
tijd de zending voortreffelijke bijdragcn op 
volkenkundig en taalkundig gcbied levcrt over 
Halmah6ra (van Baarda, Hueting,. Fortgens, e. a.), 
over welk eiland een Literatuuroverzicht te rinden is 
in de Mededcelingen van het Encyclo- / bureau .才旦
_( 1917). 
' AVetenschappelijke expecIRaes komen ook nil weer 
opdagen. De Senckenbergsche Gesellscliaft zond Dr. 
H. Merton (1907—1908) naar de Aroe- en Kei-
eilanden, waar o.a. ethnographische gege- vens 
werden verzameld. Dr. 0. D. Tauern publi- ceerde 
omtrent Ceram reel wetenswaardigs in zijn fraaie 
werk van 1918. En het in 1914 beraam- de 
wetenschappelijke onderzoek van de eilanden 
tusschen Celebes en Nieuw-Guinea door het K. N. 
Aardrijkskundig Genootschap, dat op geologisch en 
zodlogisch gebied reeds resultaten opleverde (1920), 
heeft ook op volkenkundig gebied ver- wachtingen 
opgewekt. / 

Het van verschillende zijden verzamelde niate- 
riaal gaf de aanleiding tot verscheidene volken- 
kundige studien. Hier worden genoemd die van Meyer 
bn Richter over de koperen helmen (1900), schilden 
en pantsers (1902, 1903), die van J. F. Snelleman over 
Tenimber (1913) en Kei (1913), die van 
Nieuwenkamp over de keteltrommen op Leti (1908) 
en die in de Notulen van het Batavi- aasch 
Genootschap 1900 (Bijl. I). 

6. Het is wel verleidelijk dergelijke schetsen. te 
geven van de ontwikkeling der ethnograpliische 
bekendheid met al de ethnische groepen, die in den 
aanvangvan dit overzicht zijn genoemd. Doch de 
toegestane ruinate van dit overzicht la at dat niet toe 
en zulk een uitgebreide verhandeling zou wellieht ook 
het hier gestelde doel voorbijstreven. Zoeken wij dus 
nog even de groote lijn terug, dan vinden wij deze 
thans Rrvolgd tot aan het zich doen golden van 
verschillende bestuursa m btena- ren als ethnografen 
en tot aan het optreden van expedities, die uitsluitend 
voor wetenschappelijke doeleinden arbeidende, vaak 
belangrijke volken- kundige gegevens verzamelden. 
Tevens zagen wij hoe zulk een arbeid van met 
bestuursfuncties be- laste ambtenaren en van 
expedities- were! in de hand gewerkt door de 
uitbreiding van het Ne- derlandsche gezag in den 
Indischen Archipel, zoo- als die uitbreiding vooral 
sedert de Jaatste halve eeuw is tot stand gekomen. 

Dat de bestuursambtenaren op dit wetenschap- 
pelijk terrein een rol gingen spelen, hield mede 
verband met hunne opleiding, die plants gaf aan de 
studio van de Indische talen- en volkenkunde, zooals 
die hun sedert 1864 te Delft _gn sedert 1877 en daarna 
uitsluitend sinds JSFOTaan de Uni- versiteit te 
Leideju^vordt gegeven. Uit hunnen kring is 
voortgekomen de grootmeester der Indische 
ethnologic Dr. G. A. Wilken, eerst bestuurs- 
ambtenaar op Bohroe, later in M6nado en in Mid- 
den-Sumatra en £eri slotte hoogleeraar aan de 
Leidsche Universiteit (1885—1891). Zijne studien 
over het Indoncsische huwelijk, erf-, panel- en 
strafrecht, het animisme, het sjamanisme, de 
offergebruiken, de schedelvereering en zoovele an- 
dere onderwerpen meer, doen hem kennen als de 
ethnoloog van diepgaande en veelonivattende studie, 
wiens room dan ook ecn internationale klank heeft 
verkregen. Zijn geschriften zijn in 1912, in vier declen 
verzameld, uitgegeven door Mn F D. S. van 
Ossenbruggen, die aldus een 

schoon monument heeft opgericht voor dozen 
voortreffelijken geleerde. 

Nu de Leidsche Universiteit ter sprake kwam met 
haar zeer oude wetenschappelijke brie ven op het 
gebied van. het Seniitische Oosten (Erpcnius, Golius), 
dient hier van den opbloei te worden gewag gemaakt, 
die de Oostersche studien te Leiden vertoonen sedert 
de twee de hclft van de 19de eeuw, zoodat die stad een 
wereldccntrum kon worden voor de bedevaarten dcr 
orientalis- ten. De namen der mannen, die aan Leiden 
haar grooten naam als zoodanig gaven, behoeven 
slechts vermeld te worden om voor den geest te roepen 
ccn aantal wetenschappelijke werken van hooge en 
blijvende waarde voor de Oostersche wetenschappen. 

Dozy (Islamisme) met zijne leerlingen De Goeje 
(Bibliotheca geographerum arabicorum), Snouck 
/Hurgronie (Mekka), Houtsma, Van Vloten 
boll, Van GeI3er, L.'W. C. van den Berg. . 

J£ern (Buddhisme, Kav'i-studi£Jl) met zijne 
leerJingen Brandes, Adriani/~Jonker. Juynboll, van 
Ronkel. 

De oudere Indologen Wilkens, Winter, Cornets de 
Groot, Roorda, Keyser, Gunning, Meinsma, Grashuis, 
Vreede, Cohen Stuart vonden hunne opvolgers in 
Hazeu, Krom, Boseh,-Binkes, Hoe- sein D j a j a dini 
ngrat, Schrieke^ Van der Veen, Kraemer, .Lafeber, 
e.a. 

Doch genoeg namen. zijn hier genoemd! Werden 
er nog verdienstelijke geleerden op het gebied der 
Indische talen over het hoofd gezien ? Zeker, het 
zullen er vele zijn, want naast Neu- bronner van der 
Tuuk, Niemann, Van Ophuysen, Kiliaan, Van Disscl, 
Van de Wall, Walbeehm, Fokker, Tendeloo, Kats, 
Labberton e.a. zouden nog verscheidene namen van 
zendelingen hcr- haald moeten worden en ook dan nog 
zou men verre van volledig zijn. 

Mogc dit voJdoende zijn om vier omstandig- 
heden te doen zien, Vooreerst, dat verschillende 
geslachten van Indische taalgeleerden sedert het 
midden van de 19de eeuw werkzaam zijn geweest om 
de talen en daarmede de vol ken van den Indi- schen 
Archipel beter te doen kennen. Dan, dat het de 
Indische staatsdienst was, die door zijn aalistening van 
ambtenaren voor de beoefening van Indische talen 
(sedert 1878), van Adviseurs voor Oostersche talen en 
Mohammedaansch recht, voor Inlandsche en 
Arabische zaken, door zijn Oudheidkundigen dicnst 
cn zijn onderwijs in Indie, de opleiding van Indologen 
zeer bevorderde.. Ver volgens, dat ook het hooger 
onderwijs aan Universiteiten en Hoogescholen 
in.Nederland hoe langer hoe meer leerkrachten vroeg. 
En ten laat- ste, dat in dit licht bezien hier de sleutel 
gclcgen is voor de bevinding, dat er geen groep van 
lager ontwikkelde volken zoo goed beschreven, be- 
studeerd en voor de ethnologischc wetenschap. 
toegankeJijk is gemaakt als de volken van den 
Nederlandsch-Indischen Archipel. Is deze bevin- ding 
juist, dan is de verklaring daarvoor in hoofd- zaak 
drieledig. Vooreerst dan, oindat de verzn- meling der 
gegevens kon plaats vinden door een groote staf, alom 
door den Archipel versj)reid wo- nende ethnografen, 
n.l. de min of ineer volkenkundig onderlegdo 
bestuurders, zendelingen, of- ficieren e.d. In de 
tweede plaats waren er in Indie en in het Moe de ria 
nd tai van degel ijk weten- schappelijk onderlegdo 
geleerden aanwezig, welko die gegevens cthnologisch 
verge】,kend k(»nden 
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bewerken. En in de laatste plants, omdat by de door de 
regeering gevrangde taalkundigen ook de ethnologic 
onderwcrp van studie we rd cn hoo langer hoe meer bleef 
(ook het underwijs van Mr. Steinmetz in de algemeene 
ctlinologie droeg vruchten). 

Nu dient hier de/f naain genoemd tc worden van 
66n geleerde, die op zeldzame wijze den taal- 
kundige en den volkenkundige in zich vereenigt, Dr. 
C. Snouck Hurgronje, die ook bij zijn Iccr- lingen 
de liefde voor de sainenwerking van ethno- logie cn 
linguistiek wist ingang te doen vinden. 

Is Kern ,,ons aller leermeester", Wilken „de 
Nederlandsche Tylor", Snouck Hurgronje mag met 
recht onze „Golius redivivus qui mores mul- torum 
vidit et urbes" heeten, omdat hij de ge- heimenissen 
van den Islam in het hart van het Mohammedanisme 
doorvorsebte, zooals hij later het hart van den 
Atjehschen en den Soendanee- schen Islamiet 
doorvorschen zou om vast te stellen, welke 
beteekenis het Mohammedanisme voor zijne 
bclijders in Oost-Indic heeft. 

Niet alleen dus over Mekka (1888—'89), het 
Mekkaansche feest (1880), de Islam (1886), de 
Mahdi (I88G). Arabische spreekwoorden (1886, 
1891) schreef deze geleerde, doch in het verband 
met dit overzicht moet voor alles de nadruk ge- legd 
worden op de verschijning van het uit een 
ethnographisch oogpunt zeer belangrijke stan- 
daardwerk 仓hers" (JL893.—'94), waarvan 
een Engelsche vertaling verscheen. in 1906： The 
Achehnese. 

Want datr work was niet alleen belangnjk als 
ethnographic van het Atjihsche volk, het gaf een 
frisschen kijk op een groot gebied van de Indonc- sische 
volkenkunde in 't algemeen cn vooral op de Indonesische 
practijk van de Moslimsche in- stellingen en 
denkbeelden. Dat work were! boven- dien. de grondslag 
voor een politiekc gedragslijn tegenover het woelige 
Atjeh, die voeren zou tot de paeificatie van dat land. Een 
ander werk: Het. /Gajo-iand en zijn bewoners (1903) cn 
een serie ./ voordraehten (Nederland <en dc Islaau 1915, 
Mo- -hammedanism 191(5), bleven bewijzen van het in- 
.'' nig verbanti tusschen de wijze en mate van recep- tie 
van den IHIAIII en de ethnologische eigenaar- digheden 
en het ontwikkelingspeil van een be- paald volk. 

7. Er is inisschien geen tweede gebied ter we- 
reld, waar de omstandigheden voor wetenschap- 
pelijkc expedities zoo gunstig zijn als de Ncder- 
landsch-lndische Archipel. 

Voorcerct, omdat de litcratuur o nitre nt de ver- 
schillcndc eikinden van den Archipel zeer uitge- 
breid in, zooclat voorstudien kunnen worden ge- 
inaakt, die een goeden grond geven voor voort- 
gezet ondorzoek ter plaatse. En ten tweede, om- dnt 
de Indische Regcering de gewoonte had we- 
tonfichappelijke onderzoekers zooveel mogelijk 
voort tc helpcn en bij te staan. 

Vooral cchter op ethnographisch gebied levert de 
Archipel velerlei voorwaarden om tot goedo 
uitkoinstcn te geraken. limners is de eilandenbe- 
volking van dit uitgestrekte gebied hanst iminer 
over zee te genaken en slechts op do grootsto 
eilanden treden de exploratic-bezwarcn op, die 
expedities op de vastelanden kenmerken. Het 
insulairo karakter van Nederlandsch-Indio had 
mede ten gevolge, dat volkstype cn Mescha- ving 
het oigene langen tijd bewaardon of dat be- 

schavingsbezit, dat elders in hetgedrang kwam, op 
ecn of nicer dezer eilanden een vcilig onder- 
komcn vond. Kwamen daarbij op vele eilanden 
nog onderlinge vijandschap, plaatselijke veeten, 
dan ontstond ecn groote verscheidenheid van ge- 
woonten, denkbeelden en maatschappelijkc in- 
stellingen; dan treft men aan de bonte varieteit 
,van beschavingsuitingen, die Nederlandsch-
1ndie deed worden tot het belangwekkendste 
museum van varieerendc beschavingsgoederen. 
Hoe beter dat museum toegankelijk werd, hoe 
meer bezoe- kers en belangstcllenden het trok, 
ook van buiten de Nederlandsche grenzen. Eenige 
der voornaam- ste onderzoekingstochten en de 
daarvan gepubli- ceerdc uitkoinsten worden hicr 
genoemd, daarbij de Molukken buiten 
beschouwing latende, omdat omtrent de 
tocncming van de volkenkundige ken- nis van die 
eilanden-groepen reeds (met dank- bare 
gebruikmaking van gegevens van den archi- varis 
van het Molukken-Instituut) in den loop van dit 
overzicht is gewaagd (onder 5). 

Sal. Muller's Reizen en onderzoekingen (1857, II); 
De Glidden Sumatra-expeditie (1877 van Hasselfs 
volksbeschrijving) ； Uzerman's tocht Dwars door 
Sumatra van 1891 (1895); Dr. H. F. C. ten Kate's 
Anthropologiseh-ethnographisch onderzoek van de 
kleine Soenda-eilanden van 1891 (T. K. N. A. G. 1894)
： in 1893 Nieuwenhuis：,... onclerzoek in de 
Westerafdeeling van Borneo, ge- volgd in 1896—1897 
en 1898—1900 door zijne . toehten Quer durch Borneo 
(1904) ； de Reisen in" Celebes van de heeren P. en F. 
Sarasin van 1893 —1895 (Reisen 1905, Versuch 
Anthropologic 1905); Maass' gegevens van Mentawci 
(Bei Lie- benswiirdigen Wiklen 1902) en Quer dutch 
Sumatra (1912) ; Kleiwegde Zwaan's Insel Nias bci 
Sumatra (1913—*14)； Elbert's Sunda-exnedition van 
1909 (1910—12)； 、Bali en 
Lombok (1906) en ZwerflochteiTfl910); W. Volz' 
Nord-Sumatra (1909, 1912), zijn sommige getui- -
genissen van de toonemende mate, waarop expe、 
dities in Nededandsch-Indie werden ondernomen、 

En nu is hierbij nog gezwegen van de systema- 
tische en snclle verkenning van de volkenkundige 
verhoudingen op het Nederlandsche gedeelte van. 
Nieuw-Guinea. Deze verkenning heeft plaats ge- had 
met een doortastendheid en volharding, die ten slottc, 
men mag wel zeggen in een korten tijd heeft geleid tot 
een overzicht van hetgeen Nieuw- Guinea in den loop 
dcr eeuwen heeft verborgen gehouden. De 
wetenschappelyke exploratie van Nieuw-Guinea is 
6en der symptomen van de groote activitcit, welke in 
het laatst van de 19de eeuw zoowel in Nederland als in 
zijne kolonien is ontstaan. Vooral ook op koloniaal 
terrein heeft Nederland sedert dien tijd veel energie 
ontwil - kekl, die rechtstreeks ten goede kwam aan het 
wetenschappelij ko onderzock van gebieden, wel- kc 
v66r dien dag vrijwel terra incognita waren ge- bleven, 
zij het in verband met hunne cconoinischo en politieke 
onbelangrijkheid, zij het omdat hunne exploratio 
groote bozwaren met zich bracht. 

Ofschoon do kuststroken van Nieuw-Guinea door 
de roizen \an zeeoffioieren. bestuursambte- naron en 
zendel ingen wel cenigszins bekend waren geworden, 
zoomed。door do onderzoekingen van vreemde 
reizigers: Alfred Russel Wallaco (1858— I860), 
Cerruti (1870), Bcccari en d'Alberti (1872 一1875), 
Van Aliklucho Maclay (1874), en A. D. Meyer 
(1872—‘73), zoo begint toch eigenlijk de ernstige 
exploratie op systema.tisch-wetenschap-^ 
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pelijke basis na de oprichting van de bestuurspos- 
ten te Fak-Fak en te Alanokwari in het Westelijk 
deel van Nieuw-Guinea in 1898. 

In 1901 bezocht controleur Van Oosterzee met 
een deel van de bemanning van Hr. Ms. “Ceram" 
het Sentani-mecr, terwijl de controleur Moolen- 
burgh den doorsteek maakte van de Gcelvinkbaai 
naar de Teloek Bintoeni en de controleur Van der 
Meulen het Kamaka Walletfineer bezocht (By- 
draeen^K. I. 1903, p. 250]/ <Tussbkcn-1902-en-
L905-iverkende de controleur Van Hille een deel 
van het Maccluergolf-gebied (Tijdschr. K. N. 
Aardrijksk. Gen. 1905—1907). De hcer Van Dissel, 
benoemd tot tijdelijk ambte- naar oor de 
bestudeering der inlandsche talen, gesproken aan de 
kust van Nederlandsch-Nieuw- Guinea en het 
verzan\e]en van ethnographische gegevens aldaar, 
verkende in 1904 het schiereiland Onim. 

In 1902 werd te MCraukS in Zuid-Nieuw-Guinea 
een bestuursvestiging opgericht en tevens een mi- 
litaire bezetting aldaar gelegerd. In 1905 werd deze 
bezetting weer opgeheven. Door deze troepen was 
in de afgeloopen jaren veol verkenningswerk 
gedaan, hoewel de nog steeds gevolgde politick van 
onthouding meebracht, dat de exploratie als bijzaak 
werd beschouwd. Met het optreden van den 
assistent-resident Hellwig (20 Januari 1906) begon 
echter een tijdvak, waarin ook grootere tochten 
werden besohreven. 

Overeenkomstig de voorstellen van den regee- 
ringscommissaris Colijn, werd in 1907 besloten 
Nieuw-Guinea stelselmatig. te exploreeren. Het 
hoofddoel van deze exploratie was het verkrijgen 
van een goede atlaskaart van het Nederlandsche 
gebied. Dit neemt echter niet weg, dat de kennis van 
de be vol king gedurende den aystematischen 
arbeid aanzienlijk werd uitgebreid, zooals blijken 
kan uit het „Verslag van de Militaire Exploratie van 
Nederlandsch-Nieuw-Guinea 1907—1915", 
verschenen in 1920. 

Een deel van het verzamelde materiaal werd 
reeds eerder in dagbladen, boeken en tijdschriften 
openbaar gemaakt. Zoo verschenen in het Tyd- 
schr. K. N. Aardr. Genootsch. geregeld uittrek- sels 
uit de verslagen van de leiders der exploratie- 
detachementen, waarin ook tai van bijzonderhe- 
den omtrent de bevolking voorkomen. Bovendien 
schreven versehillende officieren en ambtenaren 
nog verhandelingen over speciaal-ethnographi- 
sche onderwerpen. (Gooszen, Gjellerup, Heldring, 
Sne】】，Langeler, Doorman). 

Zonder te kort te willen doen aan de uitnemcn- 
dc verdiensten van de wetenschappclijke expedi- 
ties, in de laatste twintig jaren naar N. Guinea ge- 
zonden, kan ook wel gezegd worden, dat bet voor- 
namelijk de militaire exploratie is geweest, welke 
ten slotte het binnenland van het uitgestrekte eiland 
heeft opengelegd en ons bekend heeft gemaakt met 
de merkwaardige stammen, die hier woonden. 

Nadat het eerste exploratiedetachement 1] Ju- li 
1907 te MeraukC was aangekomen, werd in Zuid-
Nieuw-Guinea de verkenningsarbeid onafge- 
broken voortgezet onder de bevelen van Gooszen, 
Weber, Schaeffer, le Cocq d5Armandville. Weyer- 
man en Opperman. 

West-Nieuw-Guinea werd voorloopig verkend 
door het detachement, dat daar in 1906 was gele-
gerd tot handhaving van het gezag. In 1921 werd dit 
detachement voor het verrichten van explo- 

ratio-werkzaamheden op denzeJfden voet gcorga- 
niseerd als het detachement van Zuid-Nieuw-Gui- 
nea (Koch en Jlelb). 

In Noord-Nicuw-Guinca werd, na een voorver- 
kenning in 1909, een detachement gelegerd onder 
kapitcin Sachse. Onder zijn opvolgers Ten Kloos- 
tcr en Schulz werd de exploratie voortgezet tot 
1913, waarna de dcelnemers overgingen naar het 
detachement in het MambGramo-gebied, waar- 
heen werd uitgezonden de z.g. Mainberamo-expe- 
ditie (Nov. 1909—April 1910) onder Iciding van 
kap. Franssen Herderschee. Hierop volgdc de 
marine-exploratie van de Idenburg-rivier onder 
leiding van den luit. t/z. De Wai. In Nov. 1913 
werd in dit gebied een exploratie-dctachement 
gelegerd onder commando van den kapitein Op- 
perman. 

Ten gcvolge van den oorlog moesten de werk- 
zaamheden in Januari 1915 worden afgebroken. 

Intusschen waren naast deze militaire verken- 
ningen ook de wetenschappelijke expedities opge- 
treden, zooals uit het volgende overzicht blijken 
kan. 

1903. Fen wetenschappelijke expeditie onder 
leiding van. Prof. A. Wichmann bezoekt de N.- kust, 
van waaruit verschillende kleine tochten naar het 
binnenland worden gemaakt. De resul- taten van deze 
en volgende belangrijke expedities werden vastgelcgd 
in hetserie-werk Nova Guinea, dat als een archief van 
wetenschappelij ke verhandelingen over Nieuw-
Guinea kan worden beschouwd en verschillende 
ethnographische stu- dien bevat. In dit verband moge 
hier met groote waardeering gewag gemaakt worden 
van Vol. Ill Ethnography and Anthropology door G. A. 
J. van der Sande (1907), Vol. VII Pesegemberg- stam 
door J. W. van Nouhuys en Ethnographica door H. W. 
Fischer, en voorts gewezen worden op het boekje van 
Lorcn%_Eenige maanden onder de Papoea's van 
1905/&^7 : 

1904 De Zuidwest-Nieuw-Guinea-cxpeditie v. h. 
Kon. N. Aardrijksk. Gen. (waar\ an het ver- slag in 
boekvorm verscheen in 1908) verkent dA， Otakwa-
rivier en de Kasteel-rivier en maakt van- 
af de Etnabaai een landtocht (Poathumus Alcyjes, 
De Rocheinont, Koch, Moerman). 

1907. Eerste expeditie naar Zuid-Nieuw-Gui- 
nea onder leiding van Lorentz (Van Nouhuys, 
Versteeg en Dumas). 

1909—1910. Tweede expeditie Lorentz (van '()；. 
Nouhuys, Habbema, Von Romer). Zwarte men- 
schen, witto bergen 1913. 

1912—1913. Expeditie naar de Lorentz-rivier 
en het Sneouwgebergte onder leiding van A. 
Franssen Herderschee (Versteeg, PuJle, Hubrccht, 
Sitanala). Zie Tijdschr. K. N. Aardrijksk. Gen. 
1912 en Pulle, Naar het pneeuwgebergte van-. 
Nieuw-Guinea (1913). 

1920—1021. Expeditie naar Centraal-Nieuw- 
Guinca onder leiding van kap. van Overeein en 
later van den kap. luit. t/z. Kremer (Bijlmcr,八 
Hubrecht). Zie Tijdschr. K. N. Aardrijksk. • 
1922 bl. 156 cn Dr. H. J. T. Bijlmer, Anthropo- 
logical results of the Dutch Scientific Central 
New Guinea-expedition 1920, followed by an 
Essay on the Anthropology of the Papuans Z i 
(1922). ' "J 

De laatstgenoemde vier expedities werden uit- 
gezonden door het Indische Comit6 voor weten- 
schappeMjke onderzoekingen te Batavia in ver- 
eeniging met andere instellingen^KIaafficliappy 
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ter bcvorclering van het Nutuurkundig Onder- 
zoek der Ned. Kolonien). 

Door de Britsche Ornithologischc Union wer- 
den twee expedities gczonden naar Nieuw-Gui- 
nea. 

1910—1911. Eerste Engelsche expeditie onder 
leiding van W. Goodfellow (Wollaston, Shortridge, 
Stalker, Rawling, Marshall; dekkings-deta- 
chement onder luit. H. Cramer). Verkend werden de 
Mimika- cn Kamocra-rivicr. 

1912 —1913. Twee de Engelsche expeditie on- 
der leiding van Dr. Wollaston (Boden Kloss, dek- 
kingsdetachcment onder hnt. A. v. d. Water naar 
Otakwarivier en Sneeuwgebergte). Zie Wollaston, 
Pygmies and Papuans 1912, en Rawling, The 
land of the New-Guinee pygmies 1913, en Reports 
on the collection, 1916. 

Bij den modernen exploratie-arbcid op Nieuw- 
Guinea is wat uitvoeriger stilgestaan, om de twee 
nieuwe factoren： het militaire exploratiewerk en 
het sjrstematische optreden van wetenschappelij- 
ke expedities in het licht te stellen. 

Daarnaast bleven Protestantsche Zending en 
R. Katholieke Missie, Bestuur en Marine hun aan- 
deel leveren in de gcschiedenis van do ontdek- 
king van Nieuw-Guinea, dat mot zijn groote rivie- 
ren, zijn Centraal-gebergte, zijn moeilijk toegan- 
kelijke passen en sneeuwtoppen al de moeilijkhe- 
den ople\ ert van een vasteland. Voor de oudere 
ontdekkingageschiedenis worde verwezen naar 
^/Wichmann, Entdeckungsgcschichte 1903 en Me- 
dedeelinge^n Encyclopaeclisch Bureau Deel XI 
(1916). 

8. Wanneer wij nu in groote trekken zullen na- 
gaan hoe het staat met de ethnographische ken- 
nis van de verschillende volksgroepen, welke in 
den aanvang van (lit overzicht zijn genoemd, dan 
worde er nog eena met nadruk op gewezen, dat 
hier van ecne bibliographic geen sprake kan zijn 
en dat dus slechts enkele gedrukte bronnon kun- 
ncn worden genoomd, ook al weder met de bedoe- 
ling om in dezc uitkomsten van het ethnogra- 
phiwh onderzoek vasto lijnen te zoeken. Wij zul- 
len dan zien, dat hoe langer hoe meer on vooral in 
de 20ste eeuw zich twee verschynselen manifes- 
teeren, welke nauw verband houden met de dan 
bereikte vrij bohoorlijke mate van cthnographi- 
sche kennis omtrent de meeste x olksgroepen. To 
weten; le de neiging om de verspreide gegevens 
to verwerken in samenvattende boeken, 2e de nei- 
ging om naast de verdieping der kennis door vak- 
geleerden, te geraken tot voor velen toegankelijko 
volkenkundigc vverken. Op die boeken en werken 
wordt hier hoofdzakelijk de aandacht gevestigd 
van degenen, die meer willen we ten clan in het 
verzamelwerk De Volken van Nederlandsch-In- 
/ diii (2 dcelcn, 1920—'21 by Elsevier) door ver- 
schillendc deskundigen is medegedeeld. 

Met betrekking tot Sumatra inogen hier dan ge- 
znoeind worden Marsden's History (1783; 1811), 
Veth's samenvatting (1873) en ten slotte jjckkcr- 
/kerker's Land en Volk van Sumatra (1916). 

/ Do Atjdhers vonden, na de beschrijving van 
/ Veth (1873) en Jacobs (1894), voortreffelijke be- 
handeling in het boven reeds aangeduido book 
van Snouck Hurgronjc (1893—'94, The Achoh- 
neso 190G) en in Kreemer'a werk Atjdh, waarvan 
1922 het eerste deci het licht zag. 

Hetzelfde werk handelt ook over de Gajo's on 
A'aasers, van welke de bewoners van het Gajo- 

land reeda ecn uitnemende beschrijving vonden 
door Snouck Hurgronje (1903), terwijl Dr. Haze/ in 
zijn Gajo'sch-Nederlandsch woordenboek (1907) 
ecn sclyit van volkonkundige gegevens had 
medegedeclcl/1)^/] 

i) Ecn kcnschctsende wijze van de toene- ming 
der ethnogranhische kennis van de Gajo'c en 
Alassers levert de literatuur omtrent die 
volksgroepen. Voor 1901 were! hun land nog 
door gecn Europeaan betreden, terwijl in de 
daarna volgende 20 jaren eene zeer bclangrijke 
hoeveelheid gegevens we rd verkregen, zooals 
blijken moge uit de navolgende literatuuropga- 
ve, die wij danken aan den Archivaris van het 
Atjdh-Instituut. De voor 1901 verschenen ge- 
gevens zijn afkomstig of van het nabuurvolk 
der Atj6hers of van zich aan de kust van. Atjeh 
bevindende Gajo's. 

Koloniaal Veralag 1877 p. 11. ； P. J. Veth: 
De Gajo's, ecn volksstam in de binnenlanden 
van Atjdh, Tijdschr. K. N. Aardrijksk. Gen. dl. 
2 (1877) p. 30 vg. ； Dezelfde: Les Gayos, tribu 
de Finterieur d'Atchin, Annales de Pextreme 
Orient vol. 1, 1878/1879, p. 22 vg.； L. Wallon: 

Atchin, les Gayos et la mer interieure, als voren 
p. 179 vg.; Van Belden cn R. H. Schomerus: 
Nota over de Gajo, Ind. Gids 1881 dl. Il, p. 142 
vg. ； K. F. H. van Langen: Bijdrage tot de ken- 
nis van de Gajoelandcn, Tijdschr. K. N. Aard- 
rijksk. Gen. di. 5 (1881) p. 34 vg. ； C. Snouck 
Hurgronje： Nota van wenken, die by de aanra- 
king met hoofden en bevolking van het Gajo- 
57 land te behartigen zullcn zijn, Batavia, 1902> 
74 F n t n ria xr a n ；c 
Art 

H Inventaris van voorwerpen, verzameld in de 
Gajolanden gedurende de excursie onder 
joor Van Daalen in 1901. Notulen Bat. Gen. dl： 
40 (1902), BijL I.； G. C. E. van Daalen： Jour- 
naal van den commandant der marechaussee- 

colonne ter acbtervolging van den Pretendent 济、 Sultan 
in de Gajolanden, Ind. Milit. TijdschrJk/ 1902, extra bijl. 
No. 2； C. Snouck Hurgron- je： Het Gajoland en zijne 
bewoners, Bafavia?*^ 1903; B. Hageii: Die Gajoiaffider 
auf Sumatraj Jafiresber. des Frankfurter Vercins fiir 
Geogr. und Statist. GGe/67e jrg. (1903) p. 29 vg.厂七^ C. 
Snouck Hurgronje: De blauwe Prinses in^. libV^Gajo-
mecr, Album Kern, Leiden 1903; 
B. Hagen: Die Gajos auf Sumatra, Globus dl. _ .80 (1904) 
p. 24 vg. ； Instructie voor den luite- nant-kolonol van den 
Gcneralen Staf G. C. E. 
van Daalen, commandant van do marechaus- s6e-colonno 
op excursie naar de Gajo- en Alas- landen enz. (Bijlagon 
Hand. Stat. Gen. 1904— 1905 No. 4/40 b.); J. C. J. 
Kempees: De tocht van overate Van Daalon door do Gajo-
, Alas- cn Bataklanden, Amsterdam, 1905; a. Inventaris 
van voorwerpen, afkomstig van de = ' 
Gajo-, /\las- en Bataklanden, verzameld door luit. koi. G. 
C. E. Van Daalon (1901—1904). tentoongesteld in het 
Museum van het Bat. Gen, van K. on W. van 5/12 Fobruari 
1905. Ba- tn via, 1905; Genecskundig rapport betref- 
fondo de excursie naar do Gajo- en Alaslanden onder den 
luit. koi. G. C. E. Van Daalen, Ind牛Q Milit. Tijdschr. 
1905, extra bijl. No. 15; G. C. 
E. Van Daalen: Verslag van den tocht naar de Gajo- on 
Alaslanden in de inaanden Fobruari . tot en inet Juli 1904, 
Ind. Milit. Tydschr. 1905,七^吊 extra bijl. No. 14. ； 
Dczelfdo: Nota over het /klasland, Tijdschr. K. N. 
Aardrijksk. Gen. 2do 4 
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Over de Bataks bestant een literatuuroverzicht 
(1907, met supplement 1910), evenals een gazetteer, 
De Batakspiegcl (1910 met supplementen 1913 en 
1916) van de hand van M. Joustra, ter- wijl ook 
eenige andere uitgaven, mode van het Batak-
Instituut, nopens deze volksgroep inlich- t-en. 

Over de Minangkabausche Maleiers handelcn de 
groote werken van de jMidden-Siunatra expe- ditie 
en van Maass, beidc reeds hooger genoemd, 
zoomede een samenvattend werkje Minangkabau 
door M. Joustra (Leiden z.j.). 

De Oostkust-Maleicrs zijn veel moeilijker te be- 
naderen ； men moot gegevens o mire nt deze lieden 
bijeengaren van allerlei kant en dan meestal van vrij 
ouden datum. Netscher, Neumann, Hymans van 
Anrooy, Van Rijn van Alkemade, Van Dijk, 
Kroesen, Westenberg zijn de bestuursambtena- ren, 
die over deze Maleiers hebben verteld. Overi- gens 
zullen Swettenhain, Blagden en Martin's 
Inlandstamme (1905) en de daar aangehaalde 
literatuur, zooinedc de gegevens over den Riau- 
Archipel (De Bruyn Kops, Netschcr, Schot, De 
Boer) en de Poelau Toedjoeh (T. K. N. A. G. 1898) 
aanvullende gegevens brengen. 

Jserie dl. 24 (1907) p. 204 vg. ； J. F. Niermeyer: 
// Gajo’s en Nederlanders, Amsterdammer 2 en 9 

A /April 1905.; G. Nijpcls： Gezag in de Gajo- en 
弟laslanden. Ind. Gids 1905 dl. I, p. 102—103; 

/ R. Pick： Das Gajoland und seine Bewohner, 
7J Mitt. d. K. K. Geograph. Gesellsch. in Wien 

/1907, p. 379 \g.; G- A. J. Hazeu: Gajosch- 
y^CcNederl. woordenboek, Batavia, J 907 ； In- 

structie voor de onderafdeelingschefs in de Ga- 
-jo- en Alaslandcn van 27 Januari 1909; W. 

/. Volz： De Gajo en Bataklanden (voordraeht 
X- - Tijdschr. K N. Aardrijksk. Gen. 2de serie dL 

>26 (1909) p. 535 vg. ； C. van Vollenhoven: 
Het adatrecht yan Nederlahdsch-Indie, Leiden 

4 afl.ni (T909j p. 226 vg. en afl. IV (1911) p. 229 
vg.; W. Volz": Nord Sumatra d】.II (Die Gajo- 
lander), Berlin, 1912; H. W. Fischer: Cata- 
logus van's Rijks Ethnographisch Museum dl. 

/ VI (Atjeh, Gajo- en Alaslanden), Leiden, 1912； 
:.yNota betreffende het landschap SCrbadjadi, 
'■/ 瑜ar.：g.」L.-en Vk. dl. 67 (1912) p： 439 vg.;/ 
q J M. Joustra: Gegeyens en a：anwijzingen_ ointrena 
：l aSatrecht bij de Gajo's en de jBatak's getrokken 

mt- de Woordenboeken, Adatrechtbundel VI 
(1913) p. 21747;. Van. Eybergen: AtjMi „up 
to date", Tijdschr. Binn Best. dl. 46 p. 1 vg ； 

H. van KoJ: Driemaal dwars door Sumatra 
/ en zweffidcliteii door Bali, Rotterdam, 1914； 
，,Mr. P. A. F. Blom: Kentrekken van het ver- 
wantschaps-, familie- en erfrecht bij de volken 

van Indonesie (proefschrift 19】4) p. 36/41 ； 
W. Baptist; Siah Oetaina, een Gajosche legen- 
de, Aarde en haar volken jrg. 51 (J915) p. 
159/161; Medecl. v. h. Encyclop. Bur., De Bui- 
ten bezittingen dl. II afl. 2 (Atjdh en Onderhoo- 
righeden), 1917； J. J. Sporry: Het N. W. Ga- 
joland (het Meergebied), Jaarvers】. Topogr. 
Dienst in N. I. over 1917, p. 210 \g.; F. F. 
Milius: Opvoer naar de Gajoe Loeos, Ind. Mi- 
Jit. Tijdschr. 1919 p. 1018/1022； J. Kree- 
mer: De bewoners van de Gajo- en AlaSlandeii-. 
4n Volken van Nederlahdsch-Indien, Am- 
sterdam, 1920, d!. I p. 80/120; Dezelfde: 
Atjeh, Leiden, 1922. 

Over de Zuid-Sumatrancn wcer een gcwcldi^c 
literatuur en een samenvattend boekje, Overzicht 
van Zuid-Sumatra door G. F. de Bruyn Kops 
(1919), waarnaast het ra a dpi egen van cthnogra- 
phischc literatuur noodig blijft; de werken van de 
Midden-Sumatra expcditic en IJzernian's tocht, 
oudere opstellcn van De Sturler, Van Vloten, Wcs- 
ly, Helfrich e.a., en het groote werk van Dr. R. 
Broersma, De Lainpongsche districten (1916). 

De binncnlandschc stanunen van Sumatra von 
den gelukkig ethnografen, zoodat him primitieve 
beschaving in hoofdzaak we rd vastgelcgd. Ha- 
gen's beweringen over de Koeboe's vonden aan- 
vulling en verbetering door Van_JDongen (190G, 
1910). Een lijstje Koeboe literatuur is te vinden 
in Tijdschr. voor Geschiedenis, Land- en Volken- 
kunde 1915, bl. 233; en een met Koerintji-litera- 
tuur bij Van Aken (Meded. Encyclop. Bureau 
VIII, 1915). Over Rgdjang schreef Swaab in 
Tijdschr. K. N. Aardrijksk. Gen. 1916； over de 
Loeboe's in Mandailing gcklen nog imincr de ge- 
gevens van Hey ting, Van Ophuysen, Kreemer, 
Van Dijk, e.a. ； 

Ook de eilanden langs de Westkust van Suma- 
tra herbergen een zeer belangwekkende bevol- 
king, die oni ineer bestudeering vraagt, hoezeer 
ook de zending, het bestuur en wetenschappelijke 
reizigers zich inspanden om goede gegevens te 
verzameleji. Van de afzonderlijke werken mogen 
hier genoemd worden Modigliani (1890) en Schro- 
der (1917) over Nias. Maass over Mentawei 
(1902), terwijl tai van tijdschriftartikelen over de be vol- 
king van de eilandenreeks van Simaloer tot Eng- 
gano dan onvermeld blijven. 

Meer dan drie eeuwen zijn de Nedcrlanders nu 
op Java, op het geheele eiland wordt door hen ecn 
veelomvattende en intense bestuursbeinoeicnis 

uitgeoefend. RijckloH van Goens gaf reeds iu 
1656 een Corte Bcschrijvinge van't Eyland Java 
(Bijdragon 1856 p. 36G) en toch: eene goede eth- 
nographische beschrijving van ontbreekt. 
Van de Atj6hers en de Toradja's, van de Gajo's 
en de Baliers weten wij meer dan van de J a vane n. 
Ko mt het, doordat men de GajoW in do laatstc 
20 jaar met het 00g op hun geringc gctal betcr in 
besohouwing kon nemen dan de ticntalJcn mil- 
lioenen tellende bevolking van Java in een paar 
r eeuwen 1 Of komt het hierdoor, dat de kolonialc 
inachtsiniddelen op Java zoo groot waren, dat de 
eigenaardigheden van de bevolking er minder toe 
deden； of hierdoor, dat op dat eiland „waar nie- 
mand lijd heeft", geen gelegenheid restte om zich 
te bezinnen en te verdiepen in het belangrijkste 
Javaansche onderwerp: de bevolking? Hoc (lit 
zij, de literatuur is overs teipend, maar de uitver- 
koren goede werken zijn weinige. Tusschen Raff- 
les, History of Java (J817) en Chailley's Java et 
ses habitants (1914) ligt een eeuw van politick der 
Dutch in Java .(.Cliyc Day, 1904). Van Imhoff'x 
van j 743 (Bydragcn 1853) is van Aiigi'ista de 
WiFs' Facts and fancies (1905) gescheiden door 
anderhalve eeuw en toch zijn wij bij den blik, dio 
Mayer ons laat slaan in het Javaansche volkslc' 
ven (J897) of als hij ons den Javaan schetst als 
rnensch etc. (1894) ver van voldaan, ondnnks 
Poensen's karakterschetsen (Med. Ned. Zendgen. 
XXI J. J) en wat daaraan vooraf ging. Die onvol- 
daanheid sluit de dankbaarheid niet uit, welkc 
men verplieht is aan VeQCa speurzin en conipila- 
tie-ijver bij het sain erm tel leu. van zijn java (1878, 
bijgewerkte druk van 1896), doch sedert zijn wij 
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door de Atjdhers on de Toradja's ver we nd cn vragen 
derhalve thans om bcter. 

Jntusschen bezittcn wij over de Soendancezen 
ecn Encyclopaeclie in de. Haan's Priangan (1910), over 
de Badoej's cen belftngrijke schets van 、jcobs gi］一
over de Vorst^nlandcn Rciuffaer's degclijk 
Encyclopaedic-artikel, over de Madoereezcn een grool 
fekort aan v^blRgiilcun- dige gegevens in verge!ijking 
tot de taalkundige cn voor de bevolking van gchcel 
Java met Madoe- ra behalve een haast niet te overziene 
hoeveelheid tijdschriftartikelen, een bibliotheek met 
klappers daarop (Hasselman, Steinmetz) in de 
uitkomsten van het zoogenaamde Welvaartsonderzoek 
(1905 —1920). 

Drie omstandigheden zijn er, die doen hopen, 
<lat er een goed boek over de bevolking van Java zal 
groeien. Vooreerst, omdat de Hindoe-maat- schappij 
van het oude Java op Brandes* voorgaan .degelijk we 
rd en wordt verkend door hen, die bij den 
Oudheidkundigen dienst werkzaam waren of zijn； 
dan, omdat de grondslag van de Mohammc- daansche 
geschiedenis van Java in ecn aantal Leidsche 
proefschriften stevig is gelegd en de schrijvers daarvan 
thans Java ook door hunne ethnologisch gesclioolde 
oogen bezicn； vervolgens omdat onder de 
ontwikkelde Javanen zelf natio- naliteitsbesef en 
waardeering van de eigen cul- tuur hand aan hand gaan. 

Wanneer wij nil naar de eilandcn beoosten Java 
gaan, laten wij Bali liggen, omdat daarover reeds 
hoogcr (onder 3) were! gesproken en komen wij bij 
de bevolking van de overige Kleine Soenda-cilan- 
den, waaronder ook de Mohammedaansche Sa- saks 
van Lombok begrepen zijn, en die Oostelijk afshiit 
met de menschen. van de Timor-groep： Timor, 
Soemba, Roti. 

De standaa rd werken op deze bevolking be trek-
king hebbende, bepalcn zich tot de taalkundige bocken 
van Jonker over het Bimaneesch en het Rotineesch, 
doch overigens is men op tijdschrift- artikelen 
aangewezen, onder welke echter belang- rijkc worden 
aangetroffen. Zollinger opent de rij (1.847—1850), 
Elbert's expeditie zag er rond (L910—1912), Jnsper 
vcrtelde ervan (190S), en voorts zijn aan deze 
cilandenrij, behalve die van misHionnrisaen de Hchrij 
versnamen verbonden van )IVcisgJ^j^SGO), Boos 
(187.7), Couvreur (1908), Bcc- JcenTig (1911), Ten 
Kate (19I'4)ZSUpel (1914), Van .Stuvercn (J 915). 
Over Endch, zie ^reded, Ency- fclojK Bureau XXVI 
(1912) en over de Timor- groepaldaar III (1914), 
zoomede WieJenga(1913), Wanner (1913), Grijzcn 
(1904) cn oudcrcn. Dr. Kruyt vult in den^jongslcn tijd 
in verschillendc periodickcn aan, wat door deze cn an 
de re schrij- vers is medegedeold. 

Over de Molukkcn cn Nieiiw-Guinea we rd reeds 
een cn under medcgedeeld (onder 5 en 7). 

Be othnographische kennis van de bevolking van 
Celebes groepeert zich om het reeds gcnoenido work 
van Adriani cn Kruyt, de Barc^-sprekendo Toradja*H 
(1914) en om de latere publicaticn van deze 
zendingsinannen. Intusschen bostaan er ook 
wuardcvolle gegevens omtrent de bevolking van de 
Noordelijke en Zuid-Wcstelijke streken van dit eiland, 
dat reeds in de eerste helft van de IGo ceuw door 
Europeanen word bezocht, zoodat hier reeds oude 
vestigingen, centra van Jnlandsch / Christendom 
voorkomcn. Graafland's Minahassa ./ (1869, 1898), 
Jellesma (1903), Meded. Encyclop. Bureau II (1912); 
de reeds gonoemde werken van 

de Zwitsersche onderzoekers Sarasin (J 905), Gru- 
bauer's Kopfjager (1913), Elberts Sunda-cxpedi- tion 
(1910—' 12) en laatstelijk Kandern's I Celebes Obygder 
(1921) zijn voorts van meer of mTn- .def belanjx uit cen 
bogpunt van tekst of illustratie. 
Voor de Mohainmedaansche bevolking van het Zuid-
Westelijk schiereiland zijn wij nog immcr aangewezen 
op Bijdragen van Matthes (J875) met de daarbij 
behoorendc ethnographische atlas, om nu van oudere 
schrijvers： Donaelaar (1855), ,/ Bakkers (186.5) en 
vele nieuwere a Is Kooreman ' (T883), 
Nielhann~fl889), Asselbergs (1894), Eerd- 一 - mans 
(1897), Van Marie (1901—'02) niet te spre- kcn. 

Toen Posewitz in 1889 zijn literatuuroverzicht over 
Borneo samenstelde geschiedde dit voor de verschijning 
der groote studien, welke thans over de binnenlandsche 
stanimcn bestaan： Ling Roth's boek (1896), dat een 
encyclopaedie heeten mag, Nieuwenhuis' Quer durch 
Borneo (1904), Hose " and Mac Dougalt Pagan Tribes 
(1914) c.a. In deze studien is zulk een prachtig materiaal 
verwerkt, dat het boek Borneo al haast geschre\ en zou 
kun- nen worden door dengene, die na aanvullend 
plaatselijk onderzoek de geheele ethnologische structuur 
van dit eiland zou kunnen overzien, daarbij gcholpcn 
door de taalkundige gegevens van Hardeiand (1858—
'59), Barth (1910), Sun- dermann (1911—'12) en Sidney 
H. Ray (1913). 

9. De Nederlandera bcnijden de Engelschcn, behalve 
een aantal Imperial Gazetteers het bezit van ccn ding： 
Strachey's India. Waarom. dat zoo is, zal uit het 
bovenstaande wel gebleken zijn. Want daarin moesten 
vcel te veel namen genocmd worden. Dat was niet 
noodzakelijk geweest, wanneer van elke volksgroep, of 
voor elk eiland of nog bcter voor geheel Nedcrlandsch-
Indie een boek bestond, dat volledig en beknopt inlichtte 
omtrent de Indonesische bevolking, zooals dat ten 
aanzien van sommige volken reeds mogelijk bleek. 

Want noch de Hcillander'b Handleiding v 1861), of 
von Rosenberg's Malayischer Archipel (1879), noch van 
der Lith's Nederlandsch-Oost-Indic^ (1893)； noch 
Veth's Insulinde (dat een bewerking is van Wallace, The 
Malay Archipelago 1869), noch van Hinloopen-
Labberton's Gcillustreerd / Handbook (1910), noch 
Colon's Neerlands-Indie^L (19H —，12) geven wat 
meii^c^wensc'Hchr-Voor zoo ver deze werken niet 
verouderd zijn, wat zeker het geval is met Wilken's 
Handleiding voor de vergelijkende vol ken kun de van 
Nedcrlandsch-In- die van 1893, zijn zij van compositie 
en synthese toch niet die doorleefde cn doorschouwde 
een- heid, welke wenschclijk ware om de Indoneoiers 
nan den belangstellendo to vertoonen in beknopt en 
sprekond becld. Wat Nederland wel heeft, dat is deze 
Encyclopaedie (Iste druk, 4 din, 1896— 1905, 2do druk 
1917—1921), die ofschoon niet geillustrecrd cn niet- 
mot kaarten doorschoten, nan ethnographische 
ondorwerpen goede aan- dacht schcnkt. Men zou dezo 
do derde Encyclo- pnedie kunnen noemen na Valentijn's 
werk uit de 18e eeuw en Crawfurd's Descriptive 
dictionary of the Indian islands van 1856. 

Wat Nederland bovendien heeft, dat is de slou- tel op, 
men mag haast zeggen alles, wat omtrent de kolonien in 
Oost-Azie gedrukt is, to weten: do Catidogus van do 
Koloniale Bibliotheek te ,s Gra- venhage, 1908 (met 
suppleinenten), die eene op- 
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soniming van de boekwerken be vat en vnn het 
Repertorium op de koloniale litcratuur (7 deelen 
1877/18S0, 1895, 1901, 1906, 1912, 1917, 1922) 
betrekking hebbende op de Tijdschrift-artikelen. 

Wic deze catalogi raadplccgt, zal twee indruk- 
ken ontvangen. Voorecrst, dat er in Nederland 
en in Nederlandsch-lndie naarstig wordt gewerkt 
op ethnographisch en ethnologisch terrein, maar 
ook, dat men een zeer rijke literatxiur bezit, die 
vooral uitinunt door voortreffelijke werken, weL 
ke een overzicht geven van bepaalde onderdeelen 
van het Indonesischc beschavingsbczit. 

Allereerst dan de voornaamste bocken, welke 
het gccstelijk beschavingsbezit bchnndclen. 

Ten aanzicn van het priinitieve volksgeloof 
vindt men in Wilken's verzainclde geschriften 
overvloed van gegevens en tai van belangwekken- 
de studies: eveneens in Kruyt's Animismc(1906), 
zijne Measa-artikelen in'^Bijdragen 1918^/19 en 
''20, en van Ossenbruggen's Primitieve/aenken 
(1906). Deze boeken laten ons deze gegevens 
zien in Animistisch, Zielestoftheoretisch en Prae- 
animistisch licht, aldus evenwijdig loopende aan 
de lijn door Tylor, Durkheim en Preusz getrokken 
en verduidelijkt. 

De invloed, die het in het begin onzer jaartel- 
ling in den Indischen Archipel gekonien Hindoe- 
isme op dat volksgeloof en op de Indonesische 
maat-sebappij uitoefende gedurende de eeuwen 
van zijne inwerking, is na te gaan uit Kern's ver- 
zamclde geschriften (1913 sq,), Brandes^PafaraT 
ion - u i t ga ve J~( laats telylT van J 920), Krom's 
Inlei- 
，ding tot de Hindoe-Javaansche kunsC(T920) eh 
de fraaie jnbnograjjhieen, die over sommige Hin- 
doetempels op Java zijn uitgegeven, (Tjandi- 
Toempang, Panataran, Boroboedoer).- Het Mo- 
liiininiedanfsme, datindeTijHieeeuwcrin geslaagd 
was het Hindoeisme van Java te verdringen, kan 
men leeren kennen uit de reeds hoogcr genoemde 
geschriften van Dr. C. SnouckJiurgronje. _ 

Na de godsdierist het adatrecht, dat zich naar 
de behoeften van de inheemsche maatschappij 
heeft gevormd en daadwerkelijk is doorgedrun- 
gen in het bewustzijn van het volk. Er is waar- 
schijnlijk geen Europeesche natic, die op zoo een 
grondige studie van het adatrecht kan wijzen a Is 
de Nederlanders ten aanzien van de rechtsgevol- 
gen hebbende gebruiken dcr Indonesiers. In Ne- 
derland geen officieele maatregelen voor het ver- 
zamelen en codificeeren van het adatrecht, geen 
regeeringscommissien tot onderzoek, maar： een 
standaardwerk Het.adatrecbt van NcderJandsch- Indiii door Mr. C. van Vollenhoven (het eerste 
deel kwam in 1918 gereed, het tweede zal spoedig 
volgen) en daaromheen een aantal boekjes van 
dozen schrijver, welke a!Je het specifick Jndonesi- 
sche adatrecht tot. onderwerp hebben. Miskennin- 
gen van het adatrecht (1909), Een adatrechtboek- 
je voor heel Indie (1910), De~Tndonesi(jr en zijn 
grond (1919). totstandkoining van ecn com- 
missie voor het adatrecht in Nederland (sedert 
1909), een commissie van bijstand voor het adat- 
recht te Batavia, een adatrechtstichting (sedert 
19】7), de samenwerking met het Koninklijk In- 
stituut voor de Taal-, Land- en.Volkenkunde van 
Ned.-Indie, met het KoJoniaal Jnstituut, en met 
buitenlandsche lichamen, welke ook belangstel- 
len in het Indonesische adatrecht, dat alles is het 
werk van den heer Van Vollenhoven, die bezig is 
een grootseh gebouw op te trek ken voor dat le- 
vende volksreeht. Meer dan 20 Jy vi^e_Adatrecht 

hundcls. en 6 deelen Pandcctcn van het adatrecht 
doen reeds de gegevens omtrent het adatrecht voor 
ieder toegankelijk zijn en nog steeds wast deze 
stroom van publicaticn aan, ook wat betreft de 
Leidschc prnefschriftcn over adatrcchtelijke 
onderwerpen. Een literatuurlijst van het adatrecht 
van Indonesie verscheen in 1920 door de zorgen 
van de Adatrechtstichting. 

Wat de Inlandsche beeldendc kunst betreft, ook 
de waardecring daarvan is in de laatste kwart-eeuw 
zeer toegenomen. Uit de geschriften van Hein, 
Haddon, Foy, Richter, Rouffaer en Juynboll, Von 
Sa her, Pleytc, Jasper, Loebdr, Nieuwenkamp, 
Nieuwenhuis, Roorda en vele (LncIcr(?n_kOir Iret i 
ecl e r ~c{u i de I ij 1< worden, dat de anonyme 
Indonesische kunstenaars kunstwerken scheppen, 
die in breeden kring bewondering wek- ken, vooral 
wat betreft het snijwerk, de textiele versieringen. 
het smeedwerk, oin nu niet te spre- ken va n de H 
indoe-Javaansche bouw- en beeld- houwkunst, 
waarover het hooger reeds genoemde werk van Dr. 
Krom handelt. Een bibliographic van de literatuur 
over Indische kunstnijverheid is te vinden bij 
Loeber, Tecliniek en sierkunst in den Indisc hen 
Archipel DI. VIII (1916). Over het Inlandsche 
tooneel schreven Serrurier (1896), Hazen (1897), 
Juynboll (1918); met betrekking tot de Inlandsche 
inuziek worde gewezen op eendege- lijk artikel in 
deze Encyclopaedie, Deel II, bl. 812 van Joh. F. 
Snelleman. Over den dans liandelt een opstel van 
Dr. G. J. Nieuwenhuis in Internationales Archiv fiir 
Ethnographic, Bd. XXIII (1916)s/183. 

Blijft nog over te vermelden de Letterkunde der 
Indonesiers, die zooals reeds hooger bleek een groot 
aantal beoefenaren vond en de Inlandsche 
wctenschap, die zich vooral uitte in de priinitieve 
geneeskunde en de tijdrekening, waarover ook 
verscheidene publication bestaan. 

10. Wannecr men nu vragen zou of naaat deze 
voornaamste werken, welke handclen over het 
beschavingsbezit der Indonesiiirs ook niet op nn- 
dere wijze zal kunnen warden kennis gemaakt met 
de stolfelijke besclMvingsuitingen uit den Ne- 
derJandsch-lndischen Archipel, dan zou het ant- 
woord natuurHjk zijn eene vcrwijzing naar de 
ethnographischc Musca van Nederland en dat van 
het Bataviaasch Genootschap van Kunstcn en 
Wctenscliappen te Batavia. Jn het Mocderland is 
het rijkst voorzien 's Rijks Ethnographisch Museum 
to Leidenj_h{?t incest ovcrzicKteiijke Eet Museum 
„Pfins Hendrik,1 te Rotterdam: in aan- bouw is een 
groot museum van het Koloniaal In- stituut te 
Amsterdam； smaakvol uitgc»takl is een collectie 
te Leeuwarden en voorts zijn er ethno- graphische 
verzamelingen te Haarlem, Delft, Breda, Arnlicjn, 
Kampen, Zwol 1 vcnter, Ziit- 
phen, Tilburg, Oudenbosch, Steyl,' Zeist, Middcl- 

rg. 
De in veJe deelen verschijnende cataJogus van 'H 

Rijks Ethnographisch Muse uni te Leiden is cen 
voorbecldig werk, dat het overvlocdige materiaal in 
beschryving en afbeelding met literatuuraan- 
wijzingen onder ieders bereik kan brengen, en dat 
als het ware een logger gaat vormen voor een groot 
deel van het materieele cuJtuurbezit der 
Indonesiiirs, voor zoo ver het in deze rijke verza-
melingen aanwezig is. 

Genoeg om te doen zien, dat in Nederland eon 
opgewekt leven heerscht op het gebied dcr ethno- 
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graphischo studio. Zoowel de wetenschappclyko 
beoefening van ethnologie en ethnographic als de 
cdita, wclkc daarmedo verband houden, zoowel de 
collection in de verschillendc musea, als de uit- 
rlisting van expeditien waren daarvan getuigenis- sen. 
En die belangstelling uit zich ook in de werk- 
zaamheid derwetenschappelijke Gcnootschappcn, 
welke op dit'gebied zich laten gelden. In dit verband 
client in de eerste plants genoemd to worden het 
oudste wetenschappelijke genootschap in de 
Europeesche Kolonien： het in 1778 opgerichte 
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en We- 
tenschappen, dat in zijn Verhandelingen, zijn 
Tijdschrift, zijn Notulen en de Catalog! van zijnc 
verzamelingen een schat van ethnographisch mate 
riaal heeft verzameld en gepubliceerd. In het 
Moederland is sedert 1851 werkzaam het Konink- lijk 
Instituut voor de Taal-, Land- en Volken- kunde van 
Nederlandsch-Indie, dat in het bezit is? van eene 
uitnemende Koloniale Bibliotheek (met 7 uitvoerige 
catalog!) te'*S'Gravcnhage en dat door het uitgeven 
van zijne Bydragen en van afzonder- lijke werken de 
Indonesische ethnographische studien zeer bevordert. 
Ook het Koninklijk Ne- dcrlandsch Aardrjjkskundig 
Genootschap te Amsterdam (sedert 1873) were! in dit 
overzicht reeds genoemd in verband met de uitrusting 
van ex- peditien, welke goede uitkomsten levcrden op 
ethnographisch gebied (Midden-Sumatra, Zuid- 
Nieuw-Guinea, Kei-eilanden, Kleine Soenda-ei- 
landen, Midden-Celebes, Ceram, Boeroe, enz.). In 
fiet Tijdschrift van dit Genootschap en de door zijne 
zorgen uitgegeven werken zijn ook belang- rijke 
ethnographische gegevens te vinden. In de laatste 
jaren werkt dit Genootschap nauw samen met de 
Maatschappij ter bevordering van het Na- tuurkundig 
onderzoek der Nederlandsche Kolonien (1888) en het 
Indisch Co mite voor wetenschappelij k onderzoek 
(1897), aan welke wij o.a. dan ken de expedities naar 
Borneo en Nieuw-Gui- nca. Ook vcrschenen sedert 
1911 een aantal nio- nographieen of opstellen over 
ethnographische on- derwerpen door bemiddeling 
van een door de Jn- dischc Rcgeering ingestekl 
Encyclopaedisch Bureau (zoo over Batjan, Atjeh, 
Sangi- en Talaud- eilanden, Habinsaran, Timor, 
Koerintji, Nieuw- Guinea, Halinuhera, Morotai, de 
Soela-eilanden, Minangktibau, Sinialoer, de 
Schoufcn- en Padai- do-eiianden, het Batakland, 
Nias, Flores, enz.). En ten slotte werd in 1910 tc 
Amsterdam opge- richt het Koloniaal Instituut, dat 
kennis wil ver- zainelen en verbreiden omtrent de 
Nederlandsche kolonien en dat voor dat doel ook 
heeft ingestold cene Vrolkenkundige afdeeling. Een 
groot ethno- graphiHch Museum is in aanbouw, 
waarin tai van in het bezit van het Instituut, zyndo 
collectien zullen worden tentoongestekl. 
Stclselmatige ethnographische studio is aan deze 
afdeeling onder- noinen ten nanzien van verschciden 
cthnische grow pen van Nederlandsch-Indic on een 
aantal sa- monvattende publication verscheen reeds 
door do inedewerking van verachillcnde kleinere 
Insti- tuten (voor Atjch, de OoKtkuat van Sumatra, 
Mi- nungkabau, Zuid-Sumatra, Bali, do Molukken), 
welke in verband inct de Volkenkundige Afdce- ling 
van het Kolonjaal Instituut wcrkzaain zijn. Uit dit 
schotsinatige bccld nioge den belangstel- lende 
blijken, dat in Nederland en in Necler- landsch-Indie 
eon opgewekt wetenschappelijk lo- von heerscht met 
betrekking tot de ethnographic van de Nederlandsche 
kolonien in het verro Ooston. 

(Dit artikel is in hoofdzaak hetzelfde als dat, in 
1923 vcrschenen ondcr den titel: „A review of 
the ethnological investigations in the Dutch In- 
dian Archipelago", ten behoeve van de Inter- — 
national Circumpacific conference te Sydney). 〃顼 •二 

j. c. v. EZ“si 
ONDERZOEKINGEN (ANTHROPOLOGISCHE)r - ~ 

ZieANTHROPOLOGISCHE ONDERZOEKIN- " C * - 
GEN. • . ■>/ 以"I—Sex-，：、. 

  .....  .  
hoofacn in de Preanger Regentschappen, die 但〜 
oudtijds de schakel vormden tusschen de dis- / 
trictshoofden of kapala'a tjoetak (IV, bl. 377)^ ■ e c 

TJAMAT. Voormalige naam voor die tusschen- 

" j J Q 
eenerzijds en de dorpshoofden anderzijds. In het》*七~' ' ~' 
spraakgebruik is de naam tjamat (met zijn aflei- 
ding katjamatan) overgegaan op het onderdia- 
trictshoofd, den assistent-wedana (I, hl. 286). Zie 
ook op TUSSCHENHOOFDEN^^ 

over- 

00k op TUSSCHENHOOFDE^^^ 
? HEYNING (JOHANNES CORNELIS), 
geboren 
> te Zijpe (Noord-Holland) 20 Alaart 1853, 
leden te 's-Gravenhage 27 Februari 1915, ging 
in 1855 met zijn ouders mee naar Indie en deed 
reeds op zijn 13de jaar opzichterswerk op de sui- 
kerfabriek “Rendeng", nabij Koedoes (Japara), 
waarvan zijn vader mede-eigenaar en axlministra- 
teur was. In 1872 deed hij eindexamen H. B. S. aan het zoogenaamde Gymnasium Willem III te 

waar- 

Batavia, vertrok daarop naar Nederlandj~stu 
deerde aan de Polytechnische School, werd als 
student in 1875 toegelaten tot een verbintenis 
voor den Indischen waterstaat, verwierf in 1S77 
het diploma van civiel ingenieur, was werk- 
zaain bij de Nauwkeurigheidswaterpassing, 

prof, ir dr. L. Cohen Stuart het hoofd was, bij 
de ploeg Amsterdam—Deventer, under leiding 
van ir. C. Lely en word in 1878 benoemd tot 
adspirant-ingenieur bij den Waterstaat en's Land 
Burgerlijke Open bare Werken in Nederlandsch- 
Indie. Aanvankelijk geplaatst bij den geweste- 

van 

lij ken dienst in do res. Probolinggo schiep de aard 
van zijn werk aan hem onwillekeurig de gelegen- 
heid om een blik te slaan in de Javaansche desa. 
Toen bleek hoe sterk de indrukken wareu gewcest, 
die hij als jongen te Koedoes had moeten verwer- 
ken. Hij bemerkte, dat hij de Javaansche taal nog 
min of meer machtig was, en hij streefde er naar 
zich in die richting te ontwikkelcn. Daarin slaag- 
de hij op buitengewone wijze. Hij werd een water- 
staatsingenicur, die Javaansch verstond on sprak. 
.Die taalkennis, zuiver uit de practijk, was de 
brug, die he in leidde tot de kennis van land en 

gewerd hem een 

volk en het was vooral de studie van den Ja- 
vaanschcn landbouwer, die hem aantrok. In 1880 

〜 overplaatsing 
naar de residentie 

Bantam „speciaal voor het doen van opnemingen 
t(Jt verbet^ering van dyken en wegen"： Hij ont- 
wierp en voerde dijkverbeteringen uit aan de 
Tjioedjoeng in Noord-Bantam en een wegver- 
be tori ng in de afdeeling Lebak van Rangkasbi- 
toeng naar de Buitenzorgsche grens. Beide werken 
\varen-bcdocld als zoogenaamde relief-works. 

Na een verblijf van slechts 2 maanden in de 
afdeeling Duniak der residentie Semarang, werd 
hij in 1882 geplaatst naar Sqernbaja^jom werk- 
zaam te zijn by den dienst der verbetering van 
het vaarwater in Straat Madoera. Toegevoegd 
aan den ingonieur J. J. Dijkstra, werd h|j door 
dozen belast met een zeer belangrijk werk, de 
uitvoering van do verlegging van den mond der 
Solorivier. Dit work, omvattende het graven 
van ecn nieuwen ri vierniond en do afdamming 

van 
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de Solorivier, is door hem in eigen beheer op on - 
volprezen wijzc volbracht on binnen den gestel- den 
termijn van 3 a 4 jaar voltooid, terwijl de werkclijke 
uitgaven j 3 millioen. ongevcer / 640.000 beneden de 
begrootinp, bleven. Een tweede werk was de uitvoer 
ng van de sluis in de kali Miring, evcncens volgens 
ontwerp van Dijk- stra. 

In 1SSS we rd hij benoemd tot chef dcr op 1 Ja- 
nuari 18S9 in te stellen irrigatie-afdeeling Sera joe 
(residenties Bagelen cn Banjocmasj. Het was de 
eerste proef, die de Rcgeering nain met het technisch 
beheer der bevlociingen en waterver- deeling. Dit 
beteekende een omkeer in de be- stuurspolitiek op 
Java. De proef slaagde volko- men. Zoo is Heyning 
de pidnier geweest van het technisch beheer der 
bevlociingen, en zooals Prof, ir. C- W. Weys het in 
1913 uitdrukte in zijn inau- gureele rede aan de 
Technische Hoogeschool te Delft: „Hcyning is 
geweest de scheppcr van het succes der irrigatie-
afdeelingen,\ In 1890 ging hi) wegens ziekte met 
verlof naar Europa, keerde in 1892 naar Indie terug 
en we rd in 1893 toc- gevoegd aan den chef der 4de 
waterstaatsafdee- ling, teneinde te worden belast met 
de opnemin- gen in het belang der verbetering van de 
bevloei- ing der districten Waroedjajang en 
Kertosono in de residentie Kedip Het door hem 
op grond 
van die opnemingen ingediende ontwerp is tus- schen 
1901 en 1911 in zijn geheel uitgevoerd. In 1895 werd 
hij overgeplaatst naar Demak (res. SGmarang) a Is 
chef der irrigatie-afdeeling Serang, die zich uitstrekte 
over deelen van de residenties Semarang, Japara cn 
R5mban^._JTot dat gebied BeEborden"""ffe 
DemaEsche waterwerken. Hij heeft daar, in 
samenwerking met zijn vriend, den regent van 
Dfimak. Raden Mas Adipati (later Pangeran) Ario 
Hadiningrat ingevoerd de Demaksche waterregeling, 
een systcem van beurl bevloeiing, hetgolingan-
stelscJ van Dfimak, dat tot bedoeling had stipt 
rechtvaardige verdee- ling van het voor den n at ten 
rijstbouw zoo kost- bare irriga tie water, alleen in het 
belang van den wong tani, den kleinen inlandschen 
land- bouwer. Het sttlsel voldeed uitstekend. 
Jndische, Nederiandsche. ja zelfs Japansche en 
Fransche ingenieurs togen naar Demak en vertrokken 
vol waardeering over hetgeen Heyning aldaar be- rc-
ikt had. Na zijn vertrek uit Demak in J 902 schijnt niet 
meer de hand te zijn gehouden aan de regeling. Een 
eonimissie van onderzoek werd benoemd, die in 1908 
een rapport indiende, waar- bij voorgestcld werd de 
regeling, die vastgclegd was bij ordonnantie van 18 
Juli J 903 n°. 12 (Stb. 269) in te trekken. Dit 
geschiedde. Van het levenswerk van Heyning was 
niets nicer over. Dit was hem een grootc 
teleurstelling, stejnde hem pessimistisch over de 
toekomstvan de exploi- tatie van irrigatiewerken. Hij 
word een warm voorstandcr van de overbrenging van 
die expJoi- tatie naar het Departement van 
Landbouw. 

Van 1902—190G was hij chef van de 3de water- 
staatsafdeeling ter standplaats SSmarang. Hij heeft 
toen verschiHende belangrijke adviezen gc- geven 
als lid der Watersnood- en voedlngsnood- commissie 
over de verbetering van bevloeiing en afwatering in 
de res. SSmarang (verdeclwerk Wi- ialoeng, 
uitgevoerd 1908) en onitrent de Rawah Pining. 
Verder was hij lid van de Hoofdcommis- sie der 
Commissie tot onderzoek naar de mindere welvaart 
der Inlandsche bevolking op Java en , 

Madoera, ingcstckl in 1902. Intusschen was hij 
in 1905 opgeklominen tot hoofdingcnieur lo 
klasse. In 1906 vertrok hij met verlof naar Euro- 
pa. In 1908 werd hij belast met het geven van 
onderwijs in de waterbouwkunde aan de Tech- 
nischc Hoogeschool te Delft,_tocn zijn collega ir. 
P. Th. L. Grinwis PlaaFwegcns ziekte zijn bui- 
tengewoon hoogleeraarschap niet ineer kon waar- 
nemen. Hij heeft dat hoogleeraarschap 8 inaan- 
den geheel belangeloos waargenomen, maar wei- 
gerde pertinent na Grinwis Piaat's overlijden, 
hem als hoogleeraar op te volgen. In 1909 werd 
hij op zijn verzoek eervol uit's Lands dienst ont- 
slagen. Eenige dagen vroeger was hij benoomd 
tot ridder in de orde van den Nederlandschen 
Leeuw. 

Heyning was een man, die zich nooit op den 
voorgrond plaatste cn altijd achter de scher- 
men blccf. Net hem ging een bekwaam ingenieur 
en een wa^r vriend van de inheemsche bevol- 
king heep< 

TOELATING. Zie VERBLIJF. • 
TOE-RI-DJENfi. Makassaarsche naam van， 

zeenomaden of zeemenschen, die rondzwalken 
op de kusten van Zuid-Cdebes en op de eilanden 
in de nabijheid; vergelijkbaar met de orang 
laoet van Riouw en de orang sekah van Banka 
(I, bl. 161; III, bl. 175, 178, 183, 609). Zij komen 
o.a. voor als tripang-vangers. Zie over hen 
Tideman in Bijdr. v. h. Kon. Inst. T. L. V/ 
59, 1906, bl. 653, 656; Kriebel aldaar 76, 1920, bl. 
213; Kriebel in Koi. T.schr. 8,1919,II, bl. 1089- ■ 
Vjyi Eccfle in De Vclken van N.-I., 1, 1920, bl. 
3uJ— 

TDSSCHENltUOFDEfN. Onder tussclienhoof- 
den verstaat men of zoodanige Inlandsche hoof- 
den, die, zonder zelf dorpshoofd to wezen, tus- 
schen het vorstenbestuur (later: de besturende 
gouvernementsambtenaren) en cen aantal na- 
burige dorpsgemcenten in waren geplaatst, of 
zoodanige dorpshoofden, die aan hun qualiteit 
van dorpshoofd van 6cn dorp toczicht over een 
aantal naburige dorpen paarden, ten gerieve 
alweder van vorsten- of gouvernenientsbcstuur. 
De tusschenhoofden hidden er dikwijls hun eigen 
boden op na. De tusschenhoofden op Java (zie I, 
bl. 286) zijn geleidelijk afgeschaft si nds 1840 en 
vooral na J 866, doch het instituut is nog niet 
dood en hun verjnclding komt nog altijd voor in 
art. 33 Ini. RcgJ. (de wjjziging bij Ind. Stb. 1919 
no. 689 is niet in working getreden, zic Ind. Stb. 
1920, no. 9 en 325). Namen voor tusschenhoofden 
op Java zijn of waren o.a.: djogokfirso, tompo- 
k6rso. pClawangan, aris, palang, kfipalang, p6- 
tinggi aris, baoe aris, glondong; op West-Java 
tjamat; in Boel^ling op Bali painbekCl. 

Zic Baud in Keuchenius III, bl. 587; Eind- 
resum6 1 I I, bl. 207； Van Davelaar in TjjdHchr.- 
Bat&v. Gen. 34, 1891 (Java); \£an Volienhoven, 
IFet adatrecht van N.-l., 1, 19J8, bl. 

715 (Java); Heslinga, Jfet inlancKpIi^esCuuf 
en zijn rcorganisatie, 1920, bJ. 81/ 

U1TZETTING. Zie EXORBITANTE RECH- 
TEN. 

 

VERBANNING. Zic IV, bl. 122, 132, 135, 
151, en EXORBiTANTE RECHTEN. 

AARDOL1E MAATSCHAPPIJ (NED.-
IND.). 
Zie NEDERLANDSCH-INDISCHE AARD- OLIE MAATSCHAPPIJ. 

VESTIGING. Zie VERBLIJF. 
zVERORDENINGEN. Zie WETGEVING. 
A(BEVOLKING. Volgens do uitkomsten van de 
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in November 1920 gehouden volkstolling (zic 
bylage A van het Koi. Verslag van 1923) w；；ren 
op dien datum in Ned.-Indio aanwezig 169708 
Europeanen en met dozen gelijkgestelden (95010 
niannen en 74G98 vrouwen), van wie 135288 
(74919 m. en G0369 vr.) op Java en Madoera en 
34420 (20091 m. en 1432(TVK) in de buiten- 
gewesten woonachtig waren. 

Het aantal Chineezen bedroeg in genoemde 
maand in goheel Ned.-Indie 809647, van wie 
384218 op Java en Madoora en 425429 in de 
buitengewesten. Het zielental van de Arabic en was 
op dat tijdstip 44921, van wie 2780G op Java en 
Madoera en 17115 in de bu itengewesten. Het aantal 
der andere Vreemdo Oosterlingen (Klingaleezen, 
Afganen, Afrikanen en Egypte- naren) beliep 21938, 
van wie 3383 op Java en Madoera en 18555 in de 
buitongewesten. 

Op genoemd tijdstip bedroeg het aantal Inlanders 
op Javaen Madoera 34.433476 (namelijk 16.861920 
rnannen en 17.571556 vrouwen), terwijl het 
zielental over de buitengewesten — in totaal 
13.871144 (van wie 7.041134 m. en 6.830010 vr.) 一 
als volgt verdeeld was: Sumatra's Westkust. 
1.505209, Tapanoeli 839515, Benkoelen 253639, 
LampongscKe 'districten 229608, Palembang 
810353, Djambi 228975, Oostkust van'Sumatra 
1.042930, Atj6h en Onrlerhoorighcden 718444, 
Riouw en Onderhodrigheden 199315, Banka en 
Onderhoorigheden 85774, Billiton 39188, Wes- 
terafdeeling van Borneo 535516, Zuider- en Ops- 
terafdeeljng van.Borneo 998282, M6nad,o..745985. 
Celebes. en_^Onderhoorigheden 2.329123, Am- 
boina .271879, Ternate en Onderhoorigheden 
146391, Nieuw-Guinea 103856, Tjjnor cn On-
derhoorigheden 1.140708 cn Bali en Lorn bolt. 
1^556154 

Volgons de uitkomsten dor volkstclling van 1920 
bevonden zich dus in geheel Ned.-Indie in 
November 1920 ruim 48.000000 Inlanders, tegon 
37.00U000 einde 1905, eone vermeerdering dus met 
30% 

Het aantal in Ned.-Indie gevestigde Europeanen 
bedroeg in 1905 80910 en in 1920 169708; het 
verrneerderde in de laatste 15 jaren met 110%. 

Het aantal Chineezon beliep in J 905 563449 cn 
in 1920 809(547, nam alzoo van 1905 tot 1920 too 
met 44%. 

Dat van do Arabioren was in 1905 29588 en in 
1920 44921, dus steog van 1905 tot 1920 met 52%. 

Vorgeleken met de inlanders vormen do niet- 
Inlanders een zeer goring bestanddeel van de 
goheelo bevo king: in 1920 op Java en Madoera 
1.6% on in de buitengewesten 3.6% (do Europeanen 
alleen 0.4 on 0.25%). 

De uitkomsten van de boide Jaatsto volks- 
tollingen wijzon op ceno vermeerdering van de 
geheele bovolking van Ned.-lndie van 1905 tot 1920 
van 31%. 

Aangozien de oppervlakto van Java en Ma- docra 
131430 K.M.2 en van do buitengewesten 1.768710 
K.M.2 bedraagt, is de diehtheid der bevolking op de 
ceratgenoemde eilandon 266 zielen per K.M.2 en in 
do buitengewesten ongo- veor 8 per K.M 2. Hot 
dichtst bevolkt zijn op Java on Madoera de gewesten 
KfidoexSporabajau Djokjakarta on PfikalongaQ 
(4477417, 407 en 400 personen K.M «), het slechtst 
bevolkt Bantam en B6soeki (J 13 en 148 personon 
per K.M 2). Van do buitongewesten zyn Bali en 
Lombok het 
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dichtst bevolkt (148 per K M.2) en Nieuw-Guinea het 
slechtst (0.4 per K.M.2). 

Literatuur: Uitkomsten der in Novomjrer 1920 
gehouden volkstclling (Batavia 1922)z' 

ONDERZOEKINGEN (ZOOLOGISCHE). Zie 
ZO6LOGISCHE ONDERZOEKINGEN. 

ZOdLOGISCHE ONDERZOEKINGEN. I. K o r 
t e geschiedenis van o n z e zodlogische k e n n i s 
van den Indischen A r c h i- p e I. De geschiedenis 
van dit grootste eilanden- rijk der aarde, gelegcn 
tuaachen het Eur-Aziati- sche en Australische 
vasteland, in de route naar China en Japan, reikt in 
de verre oudheid tenig. Het dankt zijne vroegere 
vermaardheid aan de specerijen der Molukken, die 
langs zee- en kara- vanenwegen het verre Westen 
bereikten. Maar juist als „speceriilan(r, by 
uitnemendheid gaf het aanleiding tot langdurigen 
strijd om zijn bezit, vooral tusschen Portugeezen, 
Nederlandera en Engelsehen： een strijd, die van 
zelf den sluier lichtte van dit uitgestrekte gebied en 
het toegan- kelijk maakte voor het licht der 
wetenschap. 

Reeds vroeg hechtte zich aan den Archipel het 
zodlogische probleem van de herkomst der bevol-
king van eilanden: eene vraag, die van Aristote- les 
af tot heden de wetenschap bezig boudt. Dit 
probleera der discontinuiteit van geslachtcn en 
soorten, die bij eilanden nicer dan elders op den 
voorgrond treedt, was, evenals het probleem der 
Antipoden, in de middeneeuwen nog geen zoogeo- 
graphisch vraagstuk, maar een van phUosophi- 
sehen en vooral van religieusen aard, dat alle den- 
ken den bezig hield. 

De klasaieke oudheid zag geen bezwaar in hat 
,disjunote voorkomen van menschen en dieren. Zij 
voncl in hun autochthoon ontstaan ecne gereede 
verklaring. 

Voor het bijbelgeloof der middeneeuwen kon 
deze niet gelden. Alle menschen toch stamden van 
Adam en Noach af. Hoe konden zij, hoe dieren op 
eilanden komen, nademaal alien, die geen plaats in 
de arke vonden, verdronken ? Zij konden op bevel 
Gods door engelen derwaarts gebracht zijn, of znoals 
Augustinus in „ De civitate Dein_ half haeretisch 
verdedigde, hun ontstaan aan eene nieuwe schepping 
danken, waarmede hij eone Ians brak voor de 
allermodernste opvatting van het “polytope'' 
ontstaan van soorten. 

Eorst in Zimmermann, den grondvester der exacte 
dierongoographie (1777), vond dit vraag- stuk der 
eilandenfauna, speciaal ook voor do Soenda-
cilanden, eene nieuwe interpretatie. Hy meont, dat 
zjj door „aardrevoluties,, hnn vroegere n samenhang 
raet continenten verloren, van waiir zij hun 
diorenhevolking kregen, die slechts over land (laar 
konden kornen. Maar daar hij te- vons vraagt in hoe 
verre de geographische ge- schiedcnis der 
Quadrupeden de geschiedenis van onze aardc 
verklaren kan. ia hij tevens de stichter der gcnetiache 
dieren-geographie- Hij brengt het eerst do twee 
problemcn naar voren, die heden nog de zodlogisohe 
studien van den Archipel be- heerschen. 

Haar faunistisohe basis we rd eerst in het begin 
der 19o eeuw opgetrokken. Maar lang voor dien 
heeft men Indische dieren lecren kennon. Aan van- 
ktilijk in den vorm van onbetrouwharo, min of mcer 
phantastisch opgesmukte vorhalen vooral van 
zeevarenden. 

De eerste, dieietssamenhangendagaf, berusten- de 
op informatie en observatie ter plaatse, was J. 
・ 11 
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de Bondt (Jacobus Bontius)】)，die in 1627 den 
Gouverneur-Gcneraal Coen als medicus 
vergczcl- de. In het 5e boek van Piso's werk 
bespreekt hij een aantal dieren. Voornamelijk 
Indische visschen behandelt Johan Nieuhof. 
Maar het standaard- werk uit deze tijdenis 
de„Amboinsche Rariteitka- 
mer,,vanG.E.Rumphius, een wijdvermaard 
werk, dat na zijn dood in 1705 verscheen. Het 
behandelt de Mollusken, Crustaceen, 
Echinodermen en Coelenteraten, waarvan een 
deel der koralen be- spreking vond in zijn 
“Herbarium amboinense") De heldere, 
nauwkeurige beschrijvingen en af- beeldingen, 
de naanigeving, die prophetisch-lin- neisch is en 
veelal zuiver binair, doen het dubbel betreuren, 
dat zijn “Dierboek handelende van Land-, Lugt- 
en Zeegedierten der Ambonsche ey- landen" is 
verloren geraakt. Vermoedelijk heeft F. 
Valentyn er gebruik van gemaakt in het derde 
deel van zijn „Oud en Nieuw Oost-Indie**, 
maar dan als dilettant en zonder den rritischen 
geest van Rumphius, die hem nog heden een 
eereplaats in de wetenschap verzekert, zoo 
helder in het licht gesteld in het hem in 1902 
gewijde Gedenkboek. Zijne beteckenis blijkt 
ook uit de reis van A. S. Bickmore, opzettelijk 
uitgevoerd oin vooral de door Rumphius 
beschreven Mollusken terugte- vinden. Uit 
Rumphius tijd dateeren ook platen, eveneens te 
Ambon vervaardigd, waarvan Corne- lis de 
Vlaming'"g§1yruik maakte. Voorts F. H. 
Ruysch voor de derde e di tie van Jonstons 
Histo- ria naturalis animalium. Ook L. Renard, 
agent van den Koning van Frankrijk, voor een 
werk, dat Vosmaer in 1754 uitgaf. Louter 
werken, die geen vergelijking gedoogen met 
Rumphius* klas- siek levenswerk. 

Weinig weten wij van het lot zijner verzamelin- 
gen. Zeker kwam een dee] daarvan terecht in het 
Hof museum te Weenen, een ander wellicht in 
handeh van verzamelaare, waaronder A. Seba 
bovenaan stond. Bij hem trad Artedi, de „vader der 
moderne ichthyologic" en LinnG's vriend in 1735 te 
Amsterdam als assistent kortstondig in dienst, daar 
Hij spoedig verdronk. Van den rijk- dom van 
Seba‘8 verzameling, vooral ook aan Indische 
dieren, legt zijn prachtwerk in 4 deelen ge- tuigenis 
af. 

Met Rumphius dood in ] 702 begint eene voor de 
Indische zoologie Rteriele periode. Zij duurde juist 
100 jaren, totdat Th. Horsfield in 1802 te 
Batavia.Jandde en meor methodische faunisti- sefie 
studien inlcidde. In dien tusschentijd was de eenige 
verrijking onzer kennis te danken aan rei- zigers, 
die terloops ook den Archipel bezochten. Zoo Ph. 
Commerson, die L. A. de Bougainville op zijn 
wereldrcis vergezelde. Van zijn nagelaten 
manuscript, dat de beschrijving en afbcelding van 
meer dan 160 sooi-ten vooral van Indische visschen 
bevatte, maakte het eerst Lacdpdde, later 1) Voor de literatuur zij verwezen naar 

de in het Engelsch verschenen brochure ,,The 
Zoology of the indo-australian Archipelago by 
the Section for Zoology of the I. C. O 
Committee" Internat. Circumpacif. Onderz. Kon. 
Academie v. Wetensch. Amsterdam 1923. 

2) Op de Crustaceen gaf J. G. de Man, 
op de overige Evertebraten M. von Martens een 
sleu- tel in “Rumphius Gedenkboek" 1902. Een 
“Clavifi Rumphiana botanica et zoologica** 
werd door Henschel in 1833 uitgegeven. 

ook Cuvier en Valenciennes gebruik, die tevens in 
het bezit kwamen van de origineele gedroogde 
huiden. 

Een ander tochtgenoot van De Bougainville, P. 
Sonnerat, bleef in Jndie, bczocht 17(59 het Ooste- 
lijke deel der Molukken cn gaf in 1776 daarover het 
werk uit： „Voyage A la Nouvelle Guinic", een 
opzettelijk misleidende titftl — hij bezocht im- mers 
nimmer Nieuw-Guinea — om voor de „Oost- 
Indische Compagnie" te verbergen, dat het ver- 
krijgen van versch materiaal van de notemus- kaat 
doel zijner reis was. Maar zij wierp ook we- 
tenschappelijk vruchten af, evenals zijne tweede 
reis in 1774—1778. 

In een supplement tot De Bougainville^ rcisver- 
baal zijn opgenomen de natuurwetenschappelijke 
resultaten van J. Banks en D. Solander, die J. Cook 
op zijn eerste reis rond de wereld (1768— 1771) 
vergezelden en ook den Archipel bezochten. 

Eenige bijdragen tot de kennis van de fauna van 
den Archipel leverden ook de rcizen van P. Osbeck 
en van C. P. Thunberg, die ook Java bezocht. 

Vroeg kwamen ook opmerkelijke dieren uit Indie 
levend naar Europa. Zoo, reeds in 1597, een 
exemplaar van Casuarius galeatus uit Ceram naar 
Amsterdam； voorts de Orang door Vosmaer en 
door P. Camper in 1778 beschreven. Ook Von 
Wurmb bestudeerde hem in hetzelfde jaar, ge- 
denkwaardig wegens de oprichting van het Bata- 
viaasch Genootschap van Kunsten en Weten- 
schappen, dat van toen af in wisselende mate ook 
voor de Zoologie van beteekenis was. Von Wurmb 
was de eerste secretaris van dit oudste weten- 
schappelijke Genootschap in de tropen. 

Reeds werd Horsfield als inleider van een nieu- 
we periode van zoologisch onderzoek besternpcld. 
In 66n adem met hem is Th. Stamford Raffles and 
W. Marsden te noemen: alle drie vooral ook ex- 
plorateurs van Sumatra. 

Maar eerst met het beeindigen van de Engel- sche 
tusschenregeering (1811—J815) en van af het 
herstel van Nederland( J815) begint het zoologisch 
onderzoek op methodische wijze. 

Het werd het eerst aan C. G. C. Reinwardt l;oc- 
vertrouwd; daarna met meer succes aan de „Na- 
tuurkundige Commissie voor Nederlandsch In- 
dia", in 1820 opgericht. Haar eerste leden waren de 
begaafde jonge onderzoekers H. Kuhl cn J. C. van 
Haasclt, die vooral aan Temminck, Cuvier on 
Valenciennes e.a. het materiaal leverden voor be- 
langrijke gepchriften. 

De verdere geschiedenis der Commissie, met do 
namen der begaafde natuuronderzoekera Boie, 
Macklot. Salomon Muller, Diard, Forsten, Schwa- 
ner, is voor cen goed deel een Ijjdensgeschiedenis, 
daar velen van hen een vrocgtijdig einde in dienst 
der wetenschap vonden. Zij is uitvoerig door H. J. 
Veth l 2) beschreven, en als hij tot het besluit komt, 
dat hare opheffing in 1850 cene wenschelij- ke zaak 
was, mag men nimmer vergeten, dat door haar 
toedoen een goed deel der landfauna van de Groote 
Soenda-eilanden, van Timor, Celebes, dp Molukken 
cn Nieuw-Guinea bekend werd： dat uit- hunne 
verzamelingen velerlei werken voort- 

l) H. J. Veth, Overzicht van hetgeen gedaaii is 
voor de kennis derfauna van Nederl.-Indie. 
Leiden, 1879. 
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sprotcn J)< die de basis vornien van cen good dee 
I van onze zoologische kennis van den Archipci. 
Intusschen begon ook de marinefnuna de aan- 

dacht te trekken. Al eebeurde het niet metho- disch, 
vecl van haar were! bekencl, in de ccrste plaats door 
de grootc Fransche wereldreizen van de „Uranie,\ 
“Physicienne",Astrolabe", „Co- quille", die 
clkander tusschen 1817 en 1S40 snel opvolgden en 
op hun uitgebreiden weg over de aarde ook den A 
re hi pel bczochten. De zoologische resultaten 
werden bewerkt door Lesson, Garnot, maar vooral 
door de bekwaine zoologen Quoy en Gaimard. 

Ook de reizen van de “Sulphur" en “Starling", die 
de Molukken bezochten (1838—40) cn later van de 
“Samarang'' (1843—46) en van de ”Fly‘‘ (1843—
45), met den verzamelaar J.Mac Gillivray aan boo 
rd, vermeerderden naast de kennis der Zoogdieren 
en Vogels, vooral ook die van Vis- schen en 
Mollusken. 

De expeditie van de Rattlesnake'' (1848— 1850) 
naar Torres-Straat en Zuid-Nieuw-Guinea is waard 
in de herinnering voort te loven, daar de jeugdige 
Th. H. Buxlej" op haar zijn eerste zoologische 
ontdekkingen deed. 

Van zeer bizonderen aard was het zoologisch 
werk van P. Bleeker, die van 18+2—60 in Indie 
vertoefde. Wereld kundig zij n zijne 
ichthyologische studien, die (lit deel der fauna van 
den Archipel tot het best bekende maakten. Hij 
mochtniet bele- ven zijn „At)as ichthyologique" 
voltooid te zien. En daar hem de diepzeefauna 
geheel onbekend bleef, evenals de zoctwaterfauna 
dcr Oostelijke eilanden, kwamen anderen ertoe, met 
steun dei regeering de uitgave van een werk over de 
Indo- Australische visschen tot stand te brengen, n.l. 
M. Weber en L. F. de Beaufort. Daaruit groeide het 
plan tot de uitgave van een systematisch werk over 
de geheele Vertebratenfauna, waarvan reeds de 
Reptilien door mejuffrouw P. De Rooy het licht 
zagen en de Amphibien door P. N. van Kam pen in 
druk zijn. 

Maar Blecker's veelzijdige geest en groote werk- 
kracht wisten daarnaast aan de kwijnende weten- 
schap nicuw leven in te blazen, zooals 70 jaren voor 
hem de stichters van het Bataviaasch Ge- nootschaj) 
voor Kunsten en Wetenschappen. Hij stichtte thans 
in 1850 de Koninklijke Natuurkun- dige 
Vcreeniging in Ncdcrlandscb-Indio, die even a.Js 
haar Tijdschrift zooveel deed ook tcr bevor- dering 
der Zoologic. 

Belangrijker nog is het jaar 1854, waarop A. R. 
Wallacezijneintrede in Indie deed cn tot het jaar 
18(>2 vole eilandcn grondig onderzocht. Met hem 
traden de vrugen naar voren, die als het probleem 
dcr discontinuiteit dcr eilandenfauna, reeds de grijze 
oudheid bezig hield. Zij waren tcruggedron- gen 
door het empirisch streven de rij ke fauna der 
eilandenwereld te Jeeren kennen ； een streven, dat 
steeds wakker bJeef, hoogere 浦ding en dieperen zin 
kreeg door de talrijke zoogeograpbischc vra- gon, 
reeds door Salomon Muller (1846) en W. Earlo 
(1845) opgeworpen, die onder invloed van Darwin's 
leer tevens het karakter kregen eener gcnetischo 
diergeographic. En daar het eilandcn gold groot in 
aantal en omvang, twee continenten 

*) Wij noemen slechts: "Verhand, over de nat. 
geschiedenia der Nederl. Overzecsche Be- 
zittingen", waarvan het 3de deel 18401847 de 
Zoologie omvat. 

vnn groote biologische verscheidcnhcid verbin- dend, 
cilanden met een gccompliceerde geolo<ii- sche 
voorgcschicdenis cn met eene mcer veelzijdige fauna 
dan elders ter wereld, word de Arc hi pel steeds mcer 
ceB klassiek terrein voor de studie van biologische 
problemen. In steeds kJimmond aantal togen hare 
adepten derwaarts. Zij deden de literatuur in 
zoodanige mate aangroeien. dat hicr slcchts 
uitvoeriger naar enkelc auteurs vor- wezen kan 
worden, waar verdcre bronnen te vin- den zijn l). 

Kennierkend voor deze nieuwe periode is aller- 
eerst ecne enorme tocnamc onzer feitenkennis, die tot 
heden aanhield. Het meest gcldt dat voor het voorclien 
het slechtst onderzochte Oostciijke gcdeelte van den 
Archipel. 

Vanaf Bernstein en Von Rosenberg was Nieuw- 
Guinea het studieobject van talrijke zuivere ver- 
zamelaars en van geleerden als O- Beccari, I)'Albertis. 
A. B. Meyer, Raffray en Alandron, W.. Macleay, 
Miklucho-Maclay, O. Finsch e.a. Maar het waren 
vooral de later nog nader te bespreken, groot 
opgezette Nederlandsche expedities. di«* van af 1903 
tot heden Nieuw-Guinea ook zoologisch goed bekend 
maakten. Daaraan namen ook deel twee Engelsche 
expedities naar Zuid-Nieuw-Guinea in 1910 en 1912 
van W. Goodfellow en A. F. R. Wollaston, voorts P. 
N. Van Kam pen en K. Gjellerup als leden der 
Nederlandsch- Duitsche Grensregelings-Commissie 
(1910). In het stan- daardwerk van A. Wichmann 2) is 
ook eene vol- ledigc gcschiedenis over de zoologie 
van dat ei- land tot 1903 te vinden. 

Nieuwe zoogeographische vragen traden daar- 
door op den voorgrond, waarin ook de Molukken 
betrokken waren. Tot hunne oplossing leverde de reis 
van R. Semon (1894), maar vooral die van VV. 
Kiikcnthal (1893) naar Hnlmahera, van H. Merton en 
J. Roux (1911) naar de Aroc- en Kei-eilan- den en van 
L. F..De Bcaufort naar Waigeoe en Ceram (1913) en 
de Frei burger Molukken-Expedi- tion (K. Deninger 
cn O. Streseinann) het ge- wenschte inateriaal. Ook de 
reizen van H. 0. Forbes (1878—83) naar Ambon, 
Boerpie^Timor- Laut en Timor zijn hier te noemen" 

Vooral van het lantstc eiland was de zoologische 
kennis verwaarloosd sedert de weinig voor- spoedigo 
en weinig verreikende exploratie door de 
Natuurkundige Commissie. 

GeJukkig hebben de reizen van H. F. C. ten Kate 
en van de gcologen A. Wichmann (1888— 1890) en 
later van G. A. F. Molengraaff (1910) ook belangrijk 
zoologisch materiaal geleverd. 

De naburigo “Kleine Socnda-eilanden,,
t waar het 

eerst Wallace's assistent Allen tcrzamelde, werden 
nader onderzocht door M. Weber en door de expeditie 
van J. Elbert. 

Dat Java door zijn steeds uitgebreider wortlen- de 
wetenschappelykc instellingen te Batavia en 
Buitenzorg in klimmende mate het uitgangspunt werd 
voor zoologisch onderzoek zal later blijken. Ook de 
Sumatraansche zoologie mocht zich al- lengs in 
bescheidener wotonschappelijke centra gaan 
verheugen, maar hier werd vooral nieuw 

1) Voor eene algemeen-? orienteering zij daar- 
voor v orwezen naar hot verdienstolijko werk van 
M. J. Sirks, Indisch Natuuronderzook, 1915. 

2) Wichmann.: . Entdeckungsgeschiclite ' 
von Neu Guinea. Nova Guinea i, ii, Leiden 

1909—1912. .......  
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licht ontstoken door de Middcn-Sumatra-Expedi- tie 
(1877—79). door den reeds genoemden H. 0. Forbes, 
door M. Weber, door do drie reizen van E. 
Modigliani tusschen 1886 cn 1S94 en door on-
derzoekingen van Perugia, D. B. Hagen, W. Volz, G. 
Schneider, W. L. Abbot, G. Niiller e.a. tot in deze 
dagen. 

Modigliani was het ook, die liet onderzoek der 
Sumatraansche eilandenketen begon, die door 
Kleiweg de Zwaan voortgezet en door E. Jacobson 
tot Simaloer uitgestrekt we rd. 

Voor Borneo we rd het werk der Natuurkundi- ge 
Commissie het cerst weer door Wallace opge- vat. 
Spoedig volgden hem E. Von Martens a Is zooloog 
der Pruisische expeditic naar Oost-Azie, de reeds 
genoemde Italiaansche reizigers G. Doria en 0. 
Beccari, voorts de onderzoeker van den Kina Balu J. 
Whitehead (1893), waaraan zich het onderzoek van 
Sarawak door Everett en Hose aansloot. Ook 
Kiikenthal (1896) en C. Bock ver- zamclden in 
Borneo. Uitgebreider deden dit voor de vischfauna 
de door Nederland uitgezonden “Borneo-expedities" 
tusschen 1903 en 1906. 

Centrum der wetenschappelijke belangstelling 
was en bleef het eiland Celebes, dat reeds in de 
geschriften van Wallace zulk een voorname plaats 
beslaat. Met zijne zoologische problemcn hield zich 
vervolgens A. B. Meyer, die met L. W. Wigg- 
lesworth (1898) zijn avifauna bewerkte, bezig. Nog 
intensiever M. Weber, die aan de zoetwater- fauna en 
aan do fauna der iand-Evertebraten aan- dacht 
wijdde, jnaar vooral P. en F. Sarasin, die Celebes in 
1893 tot 1896 en 1902 en 1903 bereis- den. Hun 
vijfdeclig werk: Materialien zur Natur- geschichte 
der Insel Celebes (1898—1906) is een 
voorbeeldgcworden voorzoogeographischestudie. 

JDo marine fauna van Celebes werd vooral door 
S- J. Hickson en laatstelijk door de onderzoekingen 
van de “Albatross" bevorderd. 

Van groote beteckenis, ook voor de Zoolog'e, 
werd de stichting der „Maatschappjj ter bevor- 
dering van het natuurkundig onderzoek der Ne- 
derlandschc Kolonien*5 in 1R90 door L. Serrurier, in 
J888 voorafgegaan door die der Commissie van 
geJijken naain door 11. Trcub. 

Haar eersto daad was de uitzending van A. A. W. 
Hubrecht voor het bijeenbrengen van embry- 
ologisch studie-raateriaal, een doel dat ook E. 
Selenka (1890) naar Indie voerde. Maar spoedig 
hadden op haar initiatief en met haar inoreelen en 
financieelen steun grootere ondememingen plaats: 
tusschen 1893 en 1897 de expeditics naar Borneo： 
in 1899—1900 de Siboga-expeditie, tus- echen 1903 
en 1912 vier expedities naar Noord- en Zuid-Nieuw-
Guinea. Ook de zoologische ken- nis van Nieuw-
Guinea mocht zich daardoor in verblijdende toename 
verheugen, die verdere u it braiding onderging door 
de pas afgeloopen expeditic naar de Mambfiramo-
rivier. Ook de expeditie van het Koninklijk 
Nederlandsch Aard- rijkskundig Genootschap in 
1904 leverde faunh- tisch mat&riaal. Intusschen is in 
gemeenschap met dat Genootschap het onderzoek 
der eilandenketen tusschen Celebes en Nieuw-
Guinea begon- nen door het onderzoek van Ceram en 
Boeroe. 

Talrijk zijn de geschriften, waarin de reizigers 
hunne tochten beschrijven en hunne bevindingen te 
bock stelden. Zij bevatten veel ook zoologisch 
wetenswaardigs en waren, als wij over mecr ruim- te 
beschikten, ten voile waard nader besproken te 
worden. Wij kunnen hier slechts enkele noemen, 

die nicer uitsluitcnd zoologisch zijn. Bovenaan staan 
de standaardwerken van A. R. Wallace, clan volgt 
zijn tijdgenoot O. Mohnike. Van ge- hecl andcr 
aspect is het werk van E. Von Martens, ecn der 
decelijkste geschriften over I ndi- sche zoologie 
Eenig in zijn soort is het，verdien- stelijke werk van 
J. C. Koningsberger, cene eerste proeve ecncr 
oecologische zoologie. 

Uil dit vluchtig overzicht kan niet blijken de 
hoeveelhcid geestehjkc arbeid en mocite, de hoe- 
veelhcid volharding, ontbering en moed, die bet 
gepraesteerde werk eischte. Er blijkt ook nauwe- 
lijks uit hce sedert Wallace nieuwe. banen van 
onderzoek bewandeld werden. 

Het meest verwaarloosd was een meer in etho- 
dische kennis van de zoetwaterfauna. E. Von 
Martens was de eei*ste, die zich met baar bezig 
hield; uitgebreider nog M. Weber, die vooral de 
vischfauna gebruikte voor zoogeographische spe- 
culatie over Celebes, de Aroe- en Kei-Eilanden, 
Nieuw-Guinea en voor het glaciaal-probleem in 
Indie. Vruclitbaar waren voorts de studien van P. en 
F. Sarasin over de meren van Celebes. Later zal de 
huidige beteekenis van het hydrobiologisch 
onderzoek blijken. 

Een tweede nieuwe \veg werd eerst door Earle en 
vervolgens door A. 'R. Wallace bewandeld. Hierbij 
werd de verspreiclinsx der recente fauna in verband 
gebracht met het geologisch verleden: eene 
besehouwing, die de basis vormt van het 
meesterwerk van P. en F. Sarasin over Celebes; aan 
M. Weber in 1902 „ Der Indische Archipcl und die 
Geschichte seiner Tierwelt", aan P. N. van Kanipen 
,.De Zoogeographic van den Indischen ArchipeJ" 
(1909) in de pen gaf en de roode draad is in vele 
zoogeographische geschriften over dit deel der 
aarde. 

Ten slotte zagen wij boven reeds hoe allengs, 
aanvankelijk meer incidenteel, de lang verwaar- 
loosde marine-zoologie de belangstelling trok. Het 
laatst door de Oostenrijksche Novara-Ex- peditie 
(1857—1859) cn de Duitsche Gazelle- Expeditie 
(1874—1876), die beide ook den Arc hi pel 
bezochten. Th. Studer op de Gazelle** gaf reeds 
eene breedere hydrobiologische basis aan zijn ver- 
zameld materiaal. Maar eerat door de klassiek 
geworden expeditie van de „Challcnger,,geschicd- de 
dit op methodischo wijzc bij hare onderzoekingen 
vooral van de diepzeefauna, ook van een ge- deelte 
van het OostcJijkste gcdeelte van den Ar- chipel. 
Omgekeerd gebcurde dit voor het uiterate Westen 
door de “Valdivia". Een syKtematisch onderzoek 
werd eerst aan de “Siboga-Expeditie" (]899—
1900)opgedragr*n, died。oceanographische 
problemen, die de Archipcl in zijn naast elkandcr 
gelegen vJak- en cliepzee biedt, tot basis van haar 
werkzaa mheden nam, maar deze ook uitstiekte tot 
een methodisch onderzoek der riffauna en daardoor 
de zeefauna van den Archipel tot een der best 
bekende maakte. 

Daartoe hielp mede J)et werk van vele anderen 
waaronder C. Ph. Sluiter en C. Pictet en M. Bedot 
(1893) bovenaan staan. 

Naast al deze talrijke expedities en tochten van 
individueelo ntiluuronderzockers, die toch in de 
eerste plaats verzamelreizon waren, waarvan het 
materiaal thuis uitgewerkt inoest worden, trad steeds 
meer de behoefte on neiging voor den dag tot meer 
sedentair work in den Archipol zel- ve, waarbij het 
verzamelen tot bestudeoron in loco kun worden 
uitgebreid on verdiopt. Pioniers- 
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werk op (lit gebied was dat van C. Ph. Sluiter 
(1SS1—1891), die de stichter was van het eerste 
aquarium in de tropen. Hiervan on van zijn hulp en 
raad profiteerdcn velen. doch cen en ander kon 
slechts dienen om de bohocfte aan la bora to- ria in 
klimmende mate te doen gevoelcn. 

II. Zoologische Inste llingen voor p r a c t ij k e n 
w o t e n s c h a p. 

Het zou niet lang duren, of aan die behoefte we 
rd, aanvankclijk op bescheiden, Inter op ruinie on 
zelfs schitterende wijze voldaan. 

Het groote botunische centrum te Buitenzorg, dat 
onder de Iciding van Treub tot huoge ont- wikkeling 
en algemeene bckendheid was geko- men, trad meer 
en meer in rclatie tot de practijk van den landbouw 
en in verband daarmede bleek al spoedig de 
noodzakclijkheid, ook de landfauna tnt object van 
onderzoek te maken. In 1894 we rd een zoologisch 
la boratori um opgericht, aanvan- kelijk met gecn 
ander doel dan de bestudeering der voor den 
landbouw schadelijke dieren. Het bleek echter al 
spoedig, dat dezc studie slechts dan tot de 
gewenschte uitkomsten kon leiden, wanneer zij met 
een meer algcmeen onderzoek der fauna gepaard 
ging, wat op zijn beurt de noodzakelijkheid in het 
licht stelde, over een zoo volledig mogelijke 
zoologische collectie te be- schikken. De eerste 
stappen daartoe werden in 1899 gedaan cn in 1901 
we rd te Buitenzorg een zoologisch museum 
geopend (Directeur Dr. K. W. Damraermann), dat 
snel in uitgebreidheid toenam en thans de 
diervormen van Necler- landsch-Indie tot een vrij 
hooge mate van vol- Jedigheid bevat. 

Niet allcen de fauna van het land, maar ook die 
der zee. Want naast de landbouw kwam ook weldra 
de visscherij om behartiging harer belan- gen 
vragen. Dit laatste gaf aanleiding tot de stichting, in 
] 906, van een biologisch station te Batavia, voor het 
onderzoek van de fauna der zee in verband met 
visscherij-aangelegenheden, welk station zich 
langzamerhand heeft uitge- breid tot een groot 
laboratoriuni, dat over alle moderne hulpmiddelcn 
beschikt, die voor derge- lijko doeleindcn onmisbaar 
zyn (Directeur Dr. A. L. F. Sunier). Zelfs werd, in 
1907, een volledig uitgerust stoomschip tcr 
bcschikking van het visscheri}-onderzoek gcstelcl, 
dat niet aJleen ten doel had de Westersche methoden 
der hoogzeevisscherij in de zeciin van 
Ncdcrlandsch- Indiii te beprooven en haar 
bruikbaarheici aldaar te toetsen, maar ook 
dienstbaar were! gemaakt aan hydrologisch, 
hydrobiologisch on oceano- graphisch onderzoek. 

Het voorbeeld, aid us door de Regeering van hot 
land gegeven, vond, wat den landbouw be- treft, 
weldra ook in de kringen der belangheb- benden zelf 
algemeene navoJging. Aan de tal- ryko 
proefstations, die in den loop der Inatsto dertig jaren 
ten behoevc der culturen van suiker, tabak, thco, 
cacao, kina, rubber enz. werden op- gericht, werden 
bijna zonder uitzondcring dier- kundigen 
aungestcld, die, iedor in zijn kring, in niof. goringc 
mate tot vergroofing onzer kennis dor fauna 
bijdroegen en niet zeldcn locale collcc- ties va.n 
hooge instructieve beteekenis tot stand brachtcsn. 
De groolste dezer verzamelingen vindt men we】 in 
het Proefstation voor de tabakacul- tuur to M6danj_ 
de hoofdplaats van het gouvoi'- noment Obsfckust 
van Sumatra, het centrum van de tabakscultuur van 
Deli. 

Met al deze plaatsclijke haarden van dier- 
kundige wcrkzaamhcid staat het centrale zod- 
logische instituut te Buitenzorg in nauwe en 
voortdurende aanraking, zoodat cen algemeene en 
vruchtbare samenwerking is gewaarborgd. 

Als gevolg van al het bovenstaande, waarin uit 
den aard dcr zaak sleclits de hoofdzaken werden 
vermeld, mag thans worden vastgestcld, dat de 
fauna van het uitgestrekte cilandenrijk tot ecn 
aanzienlijk percentage bekend is. Het meest geklt 
(lit voor Java, waar het dierkundig ondcr- zock het 
langst en het meest intensief heeft plaata gehad, 
waarbij ook de biologische en de oecono- mische 
zijden ervan vooral in de laatste decennia de voile 
aandacht tier zoologen hadden. Dat echter onder de 
klcinerc en minder opvallende vor- men, en onder 
deze wedcr vooral die van de hoogere, flikwijls 
moeielijk toegankelijke berg- streken, nog veel 
nieuws schuilt, zal niemand verwonderen, die 
eenigszins met den onuitputte- lijken rijkdom der 
tropische fauna bekend is. Ook de andere groote 
cilanden (Sumatra, Borneo, Celebes) zijn reeds in 
aanzienlijke, dikwijls zelfs bevredigende mate 
doorzocht en zoologisch bekend, maar toch biedeiJ 
zij den onderzoeker nog ecn rijk en vruchtbaar 
arbeidsveld. Dit laatste kan ook worden gezegd van 
de kleinere eilanden, waarvan do Socncla-eilanden 
en de Molukkcn de belangrijkste groepen uitmaken. 
Hier is nog reel werk te verrichten, waarbij vooral 
de vraagstuk- ken der zoogeographische 
verspreiding op den voorgrond treden. 

Wat eindclijk het uitgestrekte Nederlandsche 
gedeeltc van Nieuw-Guinea betreft, hier is, even- 
als op het overige gedeelte ervan, nog slechts 
pionierswerk verricht. Maar de talrijke weten- 
schappelijke expedities, in de laatste twintig jaar 
naar dit merkwaardige land ondernomen, hebben 
veel nieuws aan het reeds bekende toegevoegd en 
rijke hoeveelheden materiaal opgeleverd, dat voor 
een aanzienlijk deel reeds in bowerking is genomen. 

Voor de kennis der zeefauna hebben de vroeger 
genoemde expeditics, vooral die der Siboga, niet 
alleen de grondslagen gclegd, maar ten aanzien van 
talrijke diergroepen hebben zij dadelijk veel meer 
dan dat gegeven. Op haar vruchtba ren arbeid bouwt 
het instituut voor het biologisch onderzoek der 
zeefauna te Batavia voort, waarbij het tegelijk zijn 
aandacht schenkt aan vraag- stukken van ruimere 
strekking, zoowel in oeco- norniaehe, als in 
oceanografiscbe en andere rich- tingon. 

Zooals zooeven reeds werd opgemerkt, trad, oin 
voor do hand liggende redenen, de occono- mische 
studie der landfauna in sterke mate op den 
voorgrond. Do groote culturen van suiker, rijst, 
koffie, thee, kina, rubber enz. zijn in hevige mate 
aan do aanvallcn van allcrlei schadelijk ge- dierto 
blootgcstcld en het laat zich hooren, dat do wyzo 
van optreden, ontwikkeling, verspreiding en, ten 
slotte bestrijding ervan, in de eerste plaats de 
aandacht der zoologen in beslag nam. Als govolg 
hiervan zjjn, vooral sinds ongoveer 1890, ten 
aanzien van alle takken van landbouw uitvoerige 
onderzoekingen ingeateld en heeft zich allengH een 
goed georganiseerde phytopa- thologische dicnst 
ontwikkeld, zoodat thans kan worden getuigd, dat 
Nederlandsch-Indie in dit opzicht bij geen onder 
land ten achter staat. Het in ]919 verschenen werk 
van K. W. Dam- 
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incrmann： „Landbouwdierkundc van Oost- lndie,' 
legt daarvan een duidelijk getuigenis af. 

JII. Z o 6 g e o g r a p h i s c b c Vraa g- s t u k k 
e n. Reeds eenige malen is in de voor- gaande 
bladzijden de zoogeographic van den Indischen 
Archipcl ter sprake gekomc*ii. Er is wel geen ander 
deel der aarde te noemen . waar op het gebied van 
de verspreiding der dieren zich zulke interessante 
problemen voordoen en het is daar- om geen 
wonder, dat zobgeographische onderzoekingen over 
dit gebied talrjk zijn gewccst. 

Oni tot een good begrip te gcraken van de pro-
blemen, die den zoogeograaf hier gcsteld worden, 
zij er aan herinnerd, dat de eilanden van den Indo-
australischen Archipel gestrooid zijn in de teeen, die 
Australic scheiden van Aziii. Australie nu, het is te 
bekend oin er lang bij stil te staan, herbergt ecn 
dierbevolking, die men grooten- dcels primitief kan 
noemen. Tai van meer mo- derne dieren, de hoogere 
zoogdieren b.v., zijn hier onbekend. Daarentegen he 
bben hier de af- stammelingen van aiervormen 
kunnen voort- leven, die elders zijn uitgestorven. 

De fauna van de Westelijke eilanden van den 
Archipcl, met name de Groote Soenda-eilanden: 
Sumatra, Java en Borneo, vertoont geheel een 
aziatisch karakter. Maar reeds op Celebes wordt het 
anders. Naar tai van dieren, die men op de zooeven 
genoemde eilanden aantreft, zal men hier tevergeefs 
zoeken. Daarentegen zal inen enkele australischc 
vormen ontmoeten. Hoe Oostclijker men komt, hoe 
grooter dit Australisch element wordt om ten slotte 
op Nieuw-Guinea zoo zeer te doniineeren, dat de 
overeenkomst met Australie, in het bijzonder met 
Noord-AuatraJie, treffend is te noemen. 

Wat is de oorzaak van die groote verschillen in 
fauna tusschen Oost en West ? Zoolang aangeno- 
men we rd, dat alle diersooi-ten vanaf het begin der 
schepping onveranderd hebben bestaan, kon wel 
geen andere verklaring gegeven worden dan die, 
welke Salomon Miiiler gaf, nl. dat het ver- schiJ 
veroorzaakt werd door verschi] in klimaat en in 
voedsel. Anders werd het toen Darwin en 
tegelijkertijd Wallace de evolutie-leer ontwik- 
kelden. Voor Wallace, die toen juist den Archipel 
bereisde, kwamen de problemen, naar wier oplos- 
sing bij gezocht had, in een geheel nieuw licht. Hij 
zag in, dat de verspreiding van nieuw ont- stane 
soorten, voorzoover zij althans niet de zee kunnen 
overzwemmen of overvliegen, door de verdeeling 
van land en water wordt be- paald en daar die 
verdeeling door alle tijden heen niet dezelfde is 
geweest, liet zich veel verklaren, wat vroeger geheel 
duister was. Nu begreep hij, waarom eilanden, zelfs 
als zij zoo dicht bij elkaar liggen als in den Archipel, 
zoo dikwijls eigen (endemische) soorten herbergen 
en zoo kwain hij ook tot het inzicht, dat Australie 
langen tijd ge- isoleerd moet geweest zijn, ten 
gevolge waarvan moderne soorten dit vasteland niet 
konden be- reiken en meer primitieve vormen, die 
elders verdrongen en uitgestorven zijn, daar konden 
blijven voortleven. Uit de overeenkomst, die tus- 
schea de fauna's van de Groote Soenda-eilanden en 
Azie bestaat, leidde hij af, dat die eilanden eenniaal 
met dit continent verbondeu waren en bekend is de 
„lpn van Wallace", die hij Oostelijk van de 
Philippijnen, tusschen Borneo en Celebes en 
tusschen Bali en Lombok trok als de schei- 

dingslijn tusschen een Aziatisch cn een Australisch 
gebied. 

Talrijk zijn de onderzoekers, die zich na Wallace 
met de zoogeographic van dit gebied bezig hidden. 
Verscheidenen zijn reeds genoemd. Op het door hen 
cn anderen bereikte resultant willen wij nog even 
ingaan. 

Max Weber zag in, dat voor de oplossing van 
zobgeographische problemen een bestudeering van 
de zoctwaterfauna van groot belang is, iets waarop 
o. a. Gunther en Von jMartens reeds had- den 
gewozen. Op zijn reis, in 1888, door den Archipel 
ondernomen, wijdde hij dan ook in het bijzonder 
zijn aandacht aan die fauna en kwam hij 
dientengevolge tot een zienswijze, die van die van 
Wallace in enkele pun ten afwijkt. Zoo kon door 
hem worden aangetoond, dat Celebes en de Kleine 
Soenda-eilanden geen ,,AusGralische'', maar een 
verarmd-Indischefauna, met bijvoe- ging van enkcl 
Australische vormen herbergen en dat- de lijn van 
Wallace dientengevolge niet die belangrijkiioid 
heeft, welke de uitvinder er aan toekende. Nog 
scherper kon dit door de neven Sarasin worden 
aangetoond, die door hunne reizen op Celebes een 
grondige kennis van de fauna van dit eiland 
verkregen. Zij konden aan- toonen, dat Celebes zijn 
Indisch-Aziatische fauna door vroegere 
verbindingen met de Philippijnen en Java verkreeg, 
niet echter van uit Borneo. Celebes en Borneo 
hebben geen diersoort gemeen, welke ook niet op 
Java of op de Philippijnen wordt aangetroffen, 
slechts door tusschenkomst van een dier eilanden 
konden dieren van Borneo naar Celebes komen en 
omgekeerd. De lijn van Wallace kreeg daardoor, 
althans voor het deel tusschen de beide genoemde 
eilanden een nieuwe beteekenis. De diepe straat-
AIakassar vormt een belangrijke zodgeographische 
grens, wat ook met de opvattingen dergeologen 
overeenkomt (Molen- graaff 1922). Westelijk 
daarvan — een blik op de kaart doet het ons zien —
Jiggen de Groote Soenda- eilanden op een ondiep 
onderzeesch plateau, dat hen met Azie verbindt. De 
geoloog Molcngraaff bevestigde vroegere 
berekeningen, dat het vastlcg- gen van water in den 
vorm van ijs uan de polen zoo- vcel water aan den 
oceaan by denevenaaronttrok, dat het zooeven 
genoemde ondiepc onderzecsche plateau, het 
,,Socnda・pIal'' droog kwam te ]ig- gen. Tusschen 
Sumatra, Java en Borneo strekte zich toon een 
laagvlakte uit, waarin de rivieren van Oost-Suinatra 
en West-Borneo uitvloeidcn en zich vereenigden tot 
een mach tigen strooin, die Noordwaarts in de Zuid-
Chineesche Zee uit- mondde. Deze hypothesc kon 
Max Weber be- vestigen door een analyse van de 
zoetwatervis- schen, welke de rivieren van Borneo 
en Sumatra bcwoncn. Hij toonde aan, dat de 
vischfauna van de rivieren van West-Borneo, welke 
nu in de Soenda-zee uitmonden, meer 
overcenstemming vertoont met die van de Hvicren 
van Oost-Su- matra dan met die van \ycst-Borneo, 
welke naar straat-Makassar afwaterci>. Stresemann 
kon dit nog nader bevestigen. door een studie van de 
vei - spreiding der spechtsoorten van Sumatra. 
Slechts soorten, welke laaggelegen bosschen 
bewonen, hebben zich naar Java en Borneo 
verspreid en komen op alle drie eilanden voor; de 
bergvormen, welke van de verbinding door de 
laagvlakte geon gebruik konden maken, zijn, op e6n 
uitzondering na, op Borneo en Java onbekond. 

Evenals de Groote Soenda-eilanden met Azid, 



成拓:庭龙札r 蜩隔啷做W出HlOHKIWy岫爆踊剧翩叫■岫:川，II I— 

ZOOLOGISCHE ONDERZOEKINGEN. 167 

moeten ook Nieuw-Guinea on Australia in den ijstijd 
verbonden zijn geweest, zooals Molengraaff 
aantoonde. Ook hier is cen ondiep onderzecscli- 
plateau, het Sahul-plat, dat Australie met Nieuw- 
Guinea, de Aroe-eilanden en enkele anderc eilan- den 
vorbindt. Door zoogeographen is reeds lang zuIk cen 
verbinding aangenomen, al word ineestal de tijd, 
waarin die bestaan hceft, vroeger gesteld. Gedurendc 
de succesvolle Nederlandsche weten-' schappclyke 
expedities naar Nicuw-Guinea, die in 1903 
aanvingen, were! op instigatie van Max Weber de 
zoetwaterfauna ijverig verzameld en dientcngevolge 
kon deze aan de hand van de zoetwatervischfauna en 
steunende op do gege- vens uit andere diergroepen 
tot hetzelfde resul- taat komen, als waartoe 
Molengraaff op geolo- gische gronden geraakte, al 
meende Weber de verbinding tusschen Nieuw-
Guinea en Australie eenigszins vroeger te moeten 
stellen. 

Weber's beschouwingen gaven Merton en Roux 
aanleiding, de fauna van de Aroe- en Kci- eilanden te 
verzamelen en aan De Beaufort, om de 
zoetwaterfauna van Waigeoe en Ceram te on- 
derzoeken. Uit het onderzoek van de collecties van 
Merton en Roux en speciaal uit de door Max Weber 
bewerkte visschen kon het groote verschil tusschen 
de fauna's van deze twee eilanden-groe- pen worden 
aangetoond: De Aroe-eilanden, over- eenkomstig de 
verwachting, vertoonen in hun zoetwaterfauna een 
Australisch element, dat op de Kei-eilanden 
ontbreekt. Desgelijks vond ook De Beaufort ditzelfde 
Australische element onder de zoetwatervisschen 
van Waigeoe en zocht hij daarnaar te vergeefs op 
Ceram. Aan de hand van een analyse van de 
vogelfauna kon laatstgenoemde bovendien het 
treffende verschil aantoonen tusschen de eilanden, 
wclke met Nieuw-Guinea en Australie op de Sahul-
bank liggen en die we Ike daar buiten vallen. 

De geschiedenis van de fauna van deze laatsto 
eilanden, de eilanden dus tusschen de Groote 
Soenda-cilanden en Nieuw-Guinea, is zecr inocielijk 
te ontcijferen. Ten deele, wanneer wij afzien van 
Celebes, onulat die fauna minder good bekend is dan 
van andere eilanden van den Archipci. Wei is waar 
heeft Kiikenthal Halmahera ondcrzocht, heeft de 
Freiburger Molukken-expe- ditie op Boeroe en 
Ceram verzameld on de El- berb-expeditie op de 
Kleine Soenda-eilanden, waar ook Weber vroeger 
verzaineldo, maar toch is do zoetwaterfauna b. v. van 
vcle dicr eilanden nog slecht bekend. Maar in de 
tweedc plaata is Hit deel van den Archipel in 
tegcnstelling mot het stabiele Socnda-plat in het 
Westen en Sahul- plat in het 0 os ten, een gebied met 
een zeer on- rustig bodcmrelief (Molengraaff 1922), 
waarin in gcologisch jongen tijd, die het ineest zijn 
ate in pel op de huidige verspreiding dcr dioren 
gedrukt heeft, waarachynlijk talrijko verbindingen qn 
vorbrekingon van eilanden hebben plants gehad, 
waardoor allorlei uitwisseling van diersoorten kon 
geschiedcn. Van Kaiupen heeft er op gewczen, dat 
deze uitwisseling verinoedo- 场k over sinalle 
landbruggen heeft plaats gehad. ■Bjj de studio der 
Amphibien kwam hij tot het ro- sullaut, dat er in 
verhouding mecr Indische vor- men van deze klasse 
Nieuw-Guinea hebben be- reikt, dan van andere. Dit 
is op zich zelf niots vorwonderlijks — niet alle 
diergroepen zijn even oud en hebben van dezelfde 
vorbindingen bij hunne verspreiding gebruik kunnon 
maken, zoo 

als ook blijkt uit de studie, die Barbour van de 
verspreiding der Rcpticlen maakte. 

Maar wat in het geval van de Amphibien 
inerkwaarclig is en waarop Van Kampen dan ook in 
het byzondcr wijst, is, datonderde Amphibien, die 
Nieuw-Guinea van uit het Westen hebben bereikt, cr 
vele vormen zijn, die hunne ontwikke- ling in het ei 
doormaken en zich dientcngevolge van het zoete 
water min of meet geemancipeerd hebben. Het is te 
begrijpen, dat zulke soorten nog gebruik konden 
maken van landverbindingen, die b.v. voor 
zoetwatervisschen geheel ontoerei- kend waren. 

Hoe die verbindingen in bijzonderheden ge- 
weest zijn, is nog niet opgehelderd. De Sarasin's 
nemen eene vroegere verbinding van Celebes met 
de Molukken aan over de Soela-eilanden, zoowel als 
eene minder belangrijke met de Kleine Soen- da-
eilanden. Wat deze laatste eilanden betreft heeft 
Weber aangetoond, dat de scherpe schei- ding 
tusschen. Bali en Lombok, door Wallace gelegd, 
niet kan worden volgehouden. De Kleine Soenda-
eilanden vertoonen ons een verarmde Indische 
fauna, die wellicht vroeger rijker is ge- weest, maar 
door de hevige vulkaniache uitbar- stingen in deze 
streken gedeeltelijk kan zijn ver- nietigd: inisschien 
ook hob hen nooit vele diersoorten in deze smalle 
eilandenreeks kunnen doordringen. 

Van de marinefauna kan men in het algemeen 
zeggen, dat zij uit drie eategorieen samengesteld is. 

Uit universeele soorten, die dan in de eerste 
plaats circumtropisch zijn. Ten tweede uit soorten, 
de meerderheid der fauna vormende, die in ruimere 
of bepcrkterc mate eigen zijn aan het indo-
pacifische gebied. Ten derde vrij talrijke locale 
soorten, vooral door de Siboga-Expeditie bekend 
geworden. Eerst de toekomst kan uit- maken, in 
hoeverre deze laatste beperkt zijn tot den Archipel. 
Zij vinden wellicht hare verkla- ring in de 
zodgeographische en oecologische bi- zonderheden 
van de zeeen van den Archipel. Gelegen tusschen 
den Indic en Pacific en een overgang vormende 
tusschen het Orientaalsche en Australische 
faunagebied, munten de haast3| millioen quadraat-
kilometer omvattendo wateren van den Archipel uit 
door physische en oecologische verseheidenheid. 
Gedeeltelijk zijn het on- diepe zecen, wier bodem 
gevonnd wordt door zand, torrigenen modeler en 
detritus, afkomstig van de koraal, dio eilanden 
vormen of do kusten omzooincn. Daarnaast treden 
diepe bekkens op, die met diepten tot over 6500 M. 
tot de diepste dcr aardo behooren. Zij zyn door 
nauwe straten onderling verbonden en met de 
naburige oceanen. 

Deze veelhcid van levensvoorwaarden is oor- 
zaak van don rijkdom aan shorten. Kemnerkend 
voor do diepzeo van don Archipel is, dat zij wat haar 
bode in bedek kingen haar bewoners aangaat, haast 
ongomerkt overgaat in hot sublitorale go- bied: dat 
abyssalc dieren dus reccls in ondieper water 
voorkonien dan mon vroeger wist. Belangrijke r nog 
is de vraag naar de herkorust der inter- 
archipolftgische diopzeefauna, daar de diepe bek-
kens he don door betrekkelijk ondiepe drempals van 
de oceanischo cliopten gescheidon zijn. De 
wordingsgeschiedenis dier bekkens is een geolo- 
gisch probleem, nog on Ungs door Molengraaff 
besproken. 

Do uitkomaten der Siboga-Expeditie leidon 
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den zoogeograaf tot het bcsluit, dat er een tijd moet 
geweest zijn, waarin ook de abyssale ge- deelten 
van den Archipcl in ruimere coinmuni- catie 
stonden met de werekl-oceanen, dan thans het geval 
is en openstonden voor immigratic. Omgekeerd 
lecren die uitkomsten verder, dat de Archipel 
waarschijnlijk het oorsprongsgebied was voor 
verschillende groepen van diercn, die van hier uit 
over de oceanische diepten zich gingen verspreiden. 
Dit leidde tot het besluit, dat de abyssale fauna van 
den Archipel oud moet zijn, maar daaruit volgt niet, 
dat de huidige configuratie der abyssen zelvo en dus 
van den Archipel in zijn geheel oud moet zijn. 

IV. Medische Z o 6 1 o g i e. Eerst sedert 
betrekkelijk korten tijd is de zoologie door den 
Geneeskundigen Dienst in Nederl.-Indie erkend als 
een wetenschap, die binnen het kadcr der amb- 
tenaren van dien dienst, met het oog op de oplos- 
sing van vraagstukken, die de volksgczondheid 
rakenj beoe+end dient te worden. Onder invloed 
van De Vogel, Van Loghem e.a., is aan dit inzicht 
practise he uitvocring gegeven. H oewel roeds voor 
dien tijd zoologische arbeid van bovengenoem- de 
strekking werd verricht, mag erkend worden, dat 
die daarna in omvang zeer sterk is toegeno- men, 
een nrbeid waaraan zoowel geneeskundigen als 
zoologen hebben declgenomcn. Geheel ge- 
scheiden daarvan is het zoologisch werk in veteri- 
nairen dienst,dat reeds van veel ouderen datum is. 

Deze zoologische arbeid bestaat gedeeltelijk uit 
“veldwerk" (bijv. bij malaria), zonder nauw 
verband met een bepaald laboratoriuni； gedcel- 
telijk is het laboratoriumwerk en wordt verricht in 
het Geneeskundig laboratorium (dir. Dr. H. W. 
Hoesen) en het Centraal Militair Geneeskundig la-
boratorium (dir. Majoor Dr. S. L. Brug) te Welte- 
vreden (Java), het laboratorium der SGndmbah 
tabak Mij (dir. prof. dr. W. Schiiffner) te Tandjong 
Morawa (Deli-Sumatra), het Pathologisch lab. (dir. 
Dr. H. Vcrvoort) te Medan ^DeK-Sumatra), het 
laboratorium van het Serdang Doctorfonds (dir. Dr. 
Baermann) te Patoemboekan (Deli-Su- matra) en in 
de verschillende territoriale labora- toria in Ned.-
Indie; voor de veterinaire zoologie staat het 
laboratorium van den veeartsenijkun- digen dienst 
te Buitenzorg open. 

Een niet gering gedeelte van den verrichten ar-
beid komt uit Nederlandsche laboratorift, waar ook 
sommige der onderzoekers een deel hunner 
opleiding genoten, met name de Afd. voor tropi- 
sche hygiene van het Koloniaal Instituut te Am-
sterdam (dir. Prof. Dr. J. J. van Loghem) en het 
Instituut voor tropische geneeekunde te Leiden (dir. 
Prof. Flu). 

De zoologische arbeid, verricht ten diensto van 
de volksgezondheid in Ned.-Indie, laat zich als 
volgt indeelen: 

a. Werk verricht in verband met de studie der 
epidemiologie en ter bestrijding van de builen- pest. 

b. Id. id. van de amoebendysenterie. 
c. Id. id. van de ancylostomiasis. 
d. Id. id. van de malaria. 
e. Jd. id. van de filariasis. 
/. Id. en met de wering van de gele koorts. 
a. Builenpest. De murphologisebe onderschei- 

ding van huisrat en sawab-rat (Mus rattus grisei- 
venter Bonhote on M. r. diardii Jcntink x)) door 

J) Naar De Beauforfs nomenclatuur. 

Van Loghem op Sumatra's Oostkust in 1909 ge-
geven, werd door dezen bij het uitbreken der pest 
op de Javaansche ratten toegepast. De aandacht, die 
aanvankelijk op de veldrat als pestbron ge- richt 
was geweest, werd daardoor op de huisrat 
overgebracht, daar a lie gevonden pestratten tot hot 
huisrattype bchoorden. 

Het resultaat van het verdere onderzoek van Van 
Loghem c.a. over de biologic van de huisrat, met 
name het feit, dat deze in de bamboes, waaruit de 
woningen der inlanders zijn opgebouwd, nestclt, 
leidde tot de praetische gevolgtrekking, dat ook hier 
het vraagstuk der pestbestrijding tot dat der 
woningverbetering kon worden teruggebracht. Dit 
inzicht bleek bij zijne toepassing van groote waarde 
te zijn.waardoor o.m.in de eens zoo zwaar 
geteisterde afdeeling Malang (Java) de pest geheel 
verdwenen is. Otten heeft daarbij aange- toond, dat 
die rat een strikt huisdier is en niet op de velden kan 
leven, zoodat de woningverbete- ring tevens tot de 
vernietiging van de huisrat leidt. Hij vond verder, 
dat de zgn. ,.kleine huis- rat" (Mus concolor Bly th), 
in bergstreken een veldrat, secundair tot huisrat kan 
worden, in stre- ken waar de grootc-
huisrattenbevolking zeer ge- dund is, een 
omstandigheid, die de taak der wo- ningverbetcring 
sonis zeer bemoeilijkt. 

De verkregen inzichten werden nader getoetst 
aan en gesteund door onderzoekingen over de bio-
logic der Ned.-Ind. rattevlooien, waaraan behalve 
de reeds genoemden ook nog Flu, Swellengrebel 
e.a. medewerkten. 

b. Amoebiasis. Het door Schiiffner reeds sinds 
geruimcn tijd vastgestelde feit, dat onder de koe- 
lies der tabaksondernemingen op Sumatra^ Oost-
kust het verstrekken van goeden drank, wanneer 
zete velde arbeiden, voorkomt, dat ze uit de daar 
stroomende beckjes hun dorst Jesschen en dat zoo- 
doende de Amoebendysenterie voor een groot ge-
deelte voorkomen kan worden, werd verklaar- baar 
door Kuenen en Swellcngrcbers onderzoek. Zij 
toonden aan dat de cysten (d. z. afgeronde vormen 
omgeven met een stevigen wand, die ook buiten het 
menschelyk lichaam kunnen levon en zoo de 
overgang van de parasict van mcnsch op mensch 
bevorderen) der dysenterie-amoebo in schoon water 
tot 66n maand lang in leven kunnen blijven, maar 
sncl in stork faocaal verontreinigd water afsterven, 
zoodat het hegrijpelijk is, dat het heldere, door 
strooming ververschte beekwater hun gunstig is. Zij 
toonden ook het voorkomen van cysten van de 
dyscnterie-anioebe aan bij menschen,die niet 
bewust te voren aan de ziekte hadden geledeu (een 
ervaring later door oorlogs- waarnemingon 
herhaaldelijk bevestigd). Verder verbeterden zij de 
methode tot het vinden van amoeben on hunne 
cysten in faeces (zgn. ..EoBine- methodc"), 
waardoor dit onderzoek sneller en ze- kerder 
geschiedt, waarbij o.m. gevonden werd, dat de 
cysten niet tegen uitdroging bestand zijn. Eindelijk 
beschreven zij en met hen Brug, Flu, Roclenhuis, 
diverse andere in den nienschelijken darm levende 
amoeben, die het van gewicht is om te kennen, daar 
men ze met do dysenterie-amoebe ver warren kan. 
Ten slotte bracht Bayer‘8 concon- tratiemethode do 
mogelykheid, de cysten ook daar aan tc toonen, 
waar ze in z66 klein aantal voorkomen, datmon ze 
zelfs met de eosinemethode niet meer vindt. 

c. AncylostomidBis. De belangrijkste onderzoe-
kingen op dit gebied, vooral de vergelijkende stu- 
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die over do werking van diverse vermifuga en de 
toepassing orvan in do praetijk bij grootc bevol- 
kingsgroepen, valt gehecl buiten ona kader. Hier 
valt behalve de differentiatie der Nod.-Ind. ancy- 
lostomen in Ancylostoma en Necator, door Elders 
in 1911, vooral Baerraann's onderzoek to nocmen. 
Hij toonde aan, dat de inynwormlarven (die buiten 
het mcnschelijk lichaam een tijd lang Icven in 
vochtige aarde en van daaruit, via de huid in het 
lichaam van een nieuwen gastheer binnendringen) 
vooral te vinden zijn in de vochtige aarde, onder de 
watervaten in de woningen der inlanders en dat daar, 
wo,nneer die vochtige pick met de bloote voet 
bctreden wordt, de be- smetting wordt opgedaan； 
doze is dug cen huis- infectie en bij de bestrijding 
zal naast worrnkurcn en verbetering der privaten, 
met den aard der watervoorziening en de const 
ructie van den vloer der woningen deugdelijk 
rekeriing moeten wor- den gehouden. Schuurmans 
Stekhoven heett Eaerniann's vondsten ten deele 
kunnen beves- tigen. 

d. Malaria. Schiiffner en Swellengrebel begon- 
nen de systematische bowerkjng der Nederl.-Indi- 
sche Anophelinen en toen die met Van der Hey- 
den's medewerking eenmaal vergenoeg gevorderd 
was, onderzochten zij de iclatieve gescLiktheid der 
diverse soorten voor de overhrenging der malaria en 
hunne levensgewoontcn als Jarve en imago. Ann dit 
onderzoek namen verschillende ande- ren deel, als 
Mangkoe Winoto, Achmad Moech- tar, Citroen, 
Nieuwenhuis en Tresling, van Bree- men en Sunier, 
Walch en Sorgdrager e. v. a. Hier- bij bleek： lo. dat 
sommige Anophelinen inder- daad veel gevaarlijkcr 
zijn (d. w. z. veel gecchik- ter om de malaria van 
mcnsch op mensch over te brengen), dan andere, nl 
is de grens tusschen ge- vaarlijke on ongevaarlijke 
soorten (d. z. zulke welke die geschiktheid niet of in 
geringer mate bezitten), niet z66 scherp als men 
aanvankc-lijk, misleid door de reeultaten van elders 
verrichte ond?rzoekingen, meende te mogen 
aannemen. 2o. dat de broedplaatsen van de larven 
der diverse soorten wel is waar onderling soms zeer 
ver- Hohillcn, maar dat het toch maar zeldcn 
mogelijk is orn broedplaatsen van beteckenis aan te 
wijzen, die door een gngeven soort met practische 
zeker.- heid gemeden worden. Toch zijn daar 
uitzonde- ringen op en met name is Anopheles 
ludlowi Thcob. een soort, die eeiierzyds de 
allergcvaarlijk- ste Anopheles is, die wo tot- nu toe 
in Ned.-Indie kennen cn aan den anderen kant (ten 
minute op Java) in de keuzc harer broedplaatsen 
beporkt is tot het brak water nabij de kust. Hier is 
het mogelijk, rekening houdend met die 
tweeeigenschap- pon: bijzondero gevaarJijkheid en 
kieskeurigheid op do broedplaatsen, bij de bodem-
assuincering in het b可zonder tegen die eeno soort 
op te treden (,,Bpecic8-asgaincering''), wat een 
grootc bespa- ring met zich brengt en zondcr welke 
een bodem- aesaineering in het groot zelfs mecstal 
niet uit- voerbanr in. 

Hoewcl deze species-assaineoring, bij lang niet 
op alle soorten en onderallo omstandigheden toe-
passing kan vinden, werkt dit onderzoek op het 
epidcmiologisch inzicht toch z66 verhelderend, dat 
een anopheJes-anftlyee tegonwoordig als vast 
nummer op het. program ma van elke m ala ria- 
exploratie voorkomt. 

Mutatis mutandis laat zich dit ook zeggen van de 
het eerst door Schuffner, vervolgens ook door 

Swellengrebel toegepaste systematische analyse der 
plaamodienfauna in het bleed van de bevol- king in een 
gegevon malariagebied. Dezc analyse wiei p niet alleen 
cen nieuw licht op de beteckenis der gametenproductie 
bij malaria-parasieten, maar veroorloofde zich spoedig 
een beeld te vor- men omtrent don aard der onderzochte 
epidemie (resp. endemie). 

e. Filariapis. Nadat door Schiiffner het voorko- 
men van filariaais (F. bancrofti) in Ned.-Jndie was 
vastgesteld, was het vooral Flu, die het voor- konien der 
parasiet in Batavia bestudeerde. Hij concludcert uit zijn 
onderzoekT^iat. deze parasiet daar lang niet zoo 
zeldzaam is, als men aanvan- kelijk meende en dat zijne 
cijfers vermoedelijk ze]fs nog te laag zijn. 

f. Gele koorts. Dezc ziekte, die in Ned.-Indie niet 
voorkomt, zon er een gunstigen bodem kunnen vinden, 
doordat het insect dat de ziekte over- brengt： 
Stegomyia fasciata er wdl leeft. Dit we rd het eerst 
nader bekend door den Hr. en Mevr. Van Loghem—
Pouw. Merkwaardig (ook ter beoordee- ling van de 
elders in de actie tegen dit insect ver- kregen 
uitkomsten) is de op vele plaatsen gecon- stateerde 
achteruitgnng van de frequence dezer soort. Ze wordt 
dan vervangen door de verwante St. scutellaris, die 
daarbij, hoewel aanvankelijk hoschmuakiet, de allures 
van een huismuskiet vol- ledig aanneemt. 

Wat de vtterinaire zoologie betreft, moeten wij ons 
hier uit plaatsgebrek tot een korte aanduiding beperken 
en noemen de onderzoekingen over Trypanosoma 
evansi (die de surra veroorzaakt) van Penning, De Does 
e. a.; die over de runder-Piro- plasmidac en de hen 
overbrengende teeken van - De Blieck en zijne 
medewerkers, eindelijk de stu- dien over de in 
huisdieren levende Hematoden, waaraan de namen van 
Smit, Soediro, Van der Schroeff, Vrijburg e. v. a. 
verbonden zijn. 

Sedert korten tijd worden de voterinair-zoolo- gische 
onderzoekingen behartigd door den daar- voor aan het 
veeartsonijkundig laboratorium te Buitenzorg_ 
aangestelden zooloog, Dr. J. fl. Schuurmans Stekhoven 
Jr. 

(Dit artikel is in hoofdzaak hetzelfde als dat, onder 
den titel: "The Zoology of the indn-austra- lian 
Archipelago** in 1923, namens de Internationale 
Circumpacifische Onderzoek-Commissie der Kon. 
Academic van Wetenschappen te Anister-, 
dam.gepubliceerd). M. W. : 

BALOHANBAAI, op het eiland W6, Noordkust ? 
Sumatra, op ongeveer 95° 20z O.L., biedt in alle 
moessons, doch vooraJ in don Z.W.-moesson, gehecl 
achtcrin ecne veilige ligplaats aan. Do diopte, die aan 
do Oost-zyde van den ingang 45 en in het midden 70 tot 
80 vadem bedraagt, is aan het eiu- do dcr baai, waar 
zich een schoon zandstrand be- vindt, nog tot op 
ongoveer 100 M uit den wal 16 vadem. 

Eene ankerplaats met minder diepte dan 16 vadem is 
in de baai niet aanwezig. Aan de Oost- en Westkant van 
de baai steekt buiten de kust eene smalle koraalbank uit, 
waarop slechta eonige voeten water staat. 

lets landwaarts in van het binnenste der baai ligt de 
kampoeng Balohan, de grootsto van het eiland cn 
woonplaat-s van hot hoofd van Wd. ID de nabijheid van 
dezen kampoeng zijn zoetwater- bronnon en een 
riviertje met zoet water. By den ingang der baai ia aan 
den Weathoek ook zoet 



BALOHANRAAI—JAPANNERS IN DEN MALEISCHEN ARCHIPEL. 

door het niet irrigeerbaar deel van dit landschap 
bevloeid kan worden. 

ARSE. Sedert de invocring van de bestuurs- 
reorganisatie (Ind. Stb. 1922 No. 451) behoort dit 
landschap tot de onderafd. Sigli der afdeeling Pi- 
die. De bevolking is zeer wclvarend, velen drijven 
handel o.a. ter afdeelingshoofdplaats Sigli. 

ARON. Sedert de invoering der reorganisatie 
(Ind. Stb. 1922 no. 451) behoort dit landschap 
tot de onderafdeeling Sigli der afdeeling Pidie. 

BAMBI en (III moekim) OENdE. Sedert de in- 
werkingtreding van Ind. Stb. 1922 no. 451, be- 
hoort dit landschap tot de onderafdeeling Sigli 
der afdeeling Pidi&j J) g 从. 

BEUNGGA. Sedert de inwerkingtreding van 
Ind. Stb. 1922 no. 451 behoort Beungga, als moe- 
kim van Tangse tot de onderafdeeling Lam- 
Meulo der afdeeling Pidie. Vroeger was Beungga 
een zelfstandig gebied cn hoorde tot de kawaj XII 
federatie, evenals Keumala Dalam en Geumpang. 
Het gebied wordt doorsneden door de Kroeeng 
Baro en den transportweg van Lam Meulo naar 
Geumpang： De Beungga vallei is ten deele be- 
vloeid (sawahs), doch hier en daar voor sawah- 
bouw ongeschikt door den steenachtigen bodem. 
Wei client het gebied voor weideplaats； vooral 
veel lieden uit eigenlyk Pidie verzorgen hier hun 
vee. Te Lhd)« Keutapan, welke plaats thans per 
automobiel te bereiken is, wordt over de Kroeeng 
Baro een brug van 45 Meter gebouwd. 

BEUREUNOEN. Een plaats in het landschap 
Keumangan. Keumangan behoort sedert de in- 
werkingtreding van Ind. Stb. 1922 no. 451 tot de 
onderafdeeling Sigli, afdeeling Pidie. Er is een 
zeer bloeiende keud6 en pasar. Aanwezig is een 
Gouv. school 2e kl.: de landbouwachoo! is sedert 
1921 opgeheven. In de koeta van den Oelieba- 
lang, die hier woont, staat een geheel met hout- 
snijwerk versierd, zeer groot Atjdlisph huis, dat 
een merkwaardigheid is van PiditLz 
* GEUMPANG. Sedert de inwer后ngtreding van 
7 Ind, Stb. 1922 no. 451 behoort Geumpang tot 
de onderafdeelinc Lam Meulo der afdeeling 
Pidie. Vroeger hraoorde dit gebied tot de kawaj 
XII federati^Z / / , tP 

GIGIEN G.oedert de inwerkingtreding van Ind./' 
Stb. 1922 no. 45 J behoort dit landschap tot do 
onderafdeeling Sigli, afdeeling Pidie. Behalve van 
rijst en klappers leeft de bovolking van visch- 
vangst en veeteelt. Het landschap wordt door- 
sneden door den landHchapsweg Sigii-Kcud6 Xe 广、' 
Leubeu en den asweg van Sigli naar Meureudoez^ 
fiLOEMPANG PAJONG. Sedert de inwerking- 
treding van Ind. Stb. 1922 no. 451 behoort. dit 
landschap tot de onderafdeeling Sigli der afdee- 
ling Pidie. De bevolking is welvarend; evenals de 
rest van Pidie zijn a lie sawahgronden geirrigeepd. 
Rijstbouw, klapper- en pinang-cultuur bene^ena 
veeteelt zijn de bronnen van inkomstepf 
2/ZKLIWON (aanvulling van II, bl. 351). Is kli- 
"won de titel van zgn. onderregenten in de Vor- 
Htenlanden bl. 35, 629), het was inede de bc- 
naining van zekere voormalige hoofden in het 
rechtstreeksch gebied van Java, die tusschen re- 
gent en districtshoofd in stonden (I, bl. 286), en is 
nog altijd de naam van het dorpshoufd op Madoo- 
ra (Madoereesch: kaldbotm). Voor kliwon als pa- 
s时dag, zie boven bl. ()Qc 
「"JAPANNERS IN DEN MALEISCHEN AR- 
CHIPEL. Historische i n I e i d i n g. Uit 
tai van bronnen, zoowel Japansche als Wester- 

water te y^rkrijgen. Zie Zeemansgids 0. I. Arch, 
deel II«/' 

/ BEICGALEN-PASSAGE of Sawang Poeloe We, 
人-9- de zeestraat tusschen de eilandcn Breueh en 
, " is 11 zeemijl breed en zcer diep. 

]n de Bengalenpassagc loopt, voornamelijk in 
den Oostmoesson, doch bijna het geheele jaar 
door, een stroom om de N.W. 

Zie Zeemansgids 0. I. Arch, dcel IIX- 
q . zC BOEROE. Een eilandjc. gelegen in de Malaka- 
» " passage, tusschen Poelo.e.iy6en Pedro-punt en be- 

hoorendctot de afffeeling Groot-Atjeh. Het eiland 
bestaat voornamelijk uit rotsblokken, waartus- 
schen zich hier en daar plekken koraal bevinden. 
Water is niet aanwezig. Het eiland is omgeven 
door een rif van hooge steenen, die gedeeltelijk 
boven waterliggen. Op dit rif staan meestal zware 
branding en zware stroomrafelingen. Sinds 1881 
is er een kustlicht, 19 M. hoog en zichtbaar tot 
op 12 z<femijlen. Zie Zeemansgids 0. I. Arch, deel 
牛 

D ,BREUEH (POELO) of Lam Poejang, vroeger 
I ' gewoonlijk als P. Bras betiteld. Eiland benoorden 
Atjdh, en tot het gouv. Atjfeh en Onderboo- 
nghedeirbehoorende. Op de N.O. lijkste punt van 
het eiland aan den ingang van de Bengalen-pas- 
sage, die het van Poeloe W也 scheidt, is in 1875 een 
vuurtoren gebouwd, die de Willemstoren ge- 
noemd is, cn waarvan het licht thans tot 土 59 
K.M. in den omtrek zichtbaar, vecl bijbrengt tot 
de veiligheid van de vaart van Europa en Britseh- 
Indie op Malaka, Singapore, China en Japan, 
daar sedert de ontsteking van clat licht de ingang 
van de straat van Malaka goed kan worden ver- 
kend, en de meeste sjioomschepen sedert den kor- 
teren weg door de Bengalen- en Malakapassage 
nemen (Vgk. ATJfcH). Het eiland heeft een gril- 
ligen vorm, waardoor vole baaien gevormd wor- 
den, waarvan echter geen enkele eene veilige lig- 
plaats in beide moessons aanbiedt. Het terrein is 
zeer ongelijk met bergruggen van 500 M. hoogte/', 
waarvan de hoogste top de Tjeumo, ongeveer J 
midden op het eiland ligt en 700 M. hoog is. In de 
vaUeien, evenals achter vlakke stranden, zijn sa- 
wahs en ladangs. Vooral aan de Zuidkust, waar 
een betrekkelijk breed, vlak terrein is, treft men 
kampoengs aan met vele klapperbosschen en sui- 
kerrietvelden tegen de heuvels. In het N.W. ge- 
deelte z可n eenige pepertuinen van geringen om- 
vang. De bevolking is gering. De kust rjjst voor 
het grootsto gedeelte rotsachtig en steil uif zee 
op. Zie Zeemansgids 0. I. Arch, deel Hr 

DIAMANTPUNT. Oostelijke punt Van de N.- 
kust van Atjcdir-gelegen op 5° 16' 32〃 N.B. cn 
97c 30' 49〃 O.L., is een lage, zandige hoek, waar- 
binnen eene kleine, met hoog water sleehts even 
droogblijvende en met tjemarabooinen bezette 
grasvlakte. De kustlijn schijnt daar lan^zamer- 
hand meer binnenwaarts te dringen. Voor deze 
hoek strekt zich in Noord - W estelij ke richting I 
eene breede, harde zandbank uit. Op deze zand-:' 
bank op ruim 2 K.M. afstand van de kust, staat 
sedert 1905 een op schroefpalen gebouwd kust， 
licht, 27 M. hoog en 15 zeemijl /ichtbaar. Zie 
Zeemansgids 0. 1. Arch, deel 

ANDEU& en LALA. Sedert de invoering van de 
• bestuursreorganisatie in Atj&h en O. (Ind. Stb. 
1922 no. 451) behoort dit landschap tot de onder- 

afd. Lam-Meulo der afdeeling Pidie. ,，:( 
Door den dienst der irrigatie wordt thans een 

aquaduct over de Kroeeng Lala gebouwd, waar- 
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sche blijkt, dat in het cind van de 1 Gde en het be 
gin van de 17de eeuw Japanschc schepen de wa- 
teren van den Indischen archipel plachtcn tc be- 
zoeken. Eene uitgave vanwege het J a pause he 
Departement van Buitenlandsche Zaken van 1916 
schrijft: ,Het Malcischc en het Japanschc ras zijn in 
oorsprong verwant； de Minahassers nocmen 
zichzelf afstammelingen van Japanners, ook 
hebben zij allerlei Jajiansche overleveringen. De 
bouw der huizen.de vorm der omheiningen, van 
grafzerken cnz. koint overeen met die in Japan. Ook 
komen ondcr de persoons- en voor- werpsnamen 
Japanschc woorden voor. Volgens een 
Hollandschen zendeling op Banda is het fort 
Oranje-Nassau in 1G17 door Japanncrs gebouwd. 
Op het eindc der Ashikaga-periode (1338-一J597) 
gingen onze voorvaderen op zeeroof uit en strek- 
ten hun strooptochten uit niet alleen tot China en 
Korea, maar ook tot den Indischen archipel ； ook 
werden op het eind der IGde eeuw handels- schepen 
uitgerust. Op oudc Japansche zeekaarten komen de 
Indische eilanden voor." 1) 

Andere Japansche bronnen meldcn, dat de 
koopvaardijvloot in 1G1 7 197 vrij groote schepen 
telde. 

In December 1600 ontmoette Olivier van Noort 
in de buurt van Manilla een Japansch schip, 
waarvan hij meel, visch, ham en strootouw in ruil 
ontving voor lijnwaden en geweren： in Januan 
1601 trof hij in de wateren bij Borneo een anderen 
Japanschen koopvaarder ond&r bevel van een 
Portugeeschen kapitein. 

Een brief van Hendrik Brouwer, Opperkoop- 
inan in Japan aan Gouvcrneur-Generaal Both 
van 13 Februari 1G13 meldt o.a.： „Naclat wij hier 
verscheiden beraadslagingen hebben gehouden, 
hebben wij hicr ook besloten een flinke Japansche 
goed be mantle bark tegclijk met (lit schij) aan U 
te zenden." 

In het verinaardc proces naar aanleiding van 
een voorgenomcn aanslag tier Engelschen op Am- 
bon in 1623 zijn Japansche soklaten betrokken en 
bij de verovering van Groot Banda zijn twee com- 
pagnieen Japanncrs in het vuur gebracht. 

Op het erf van het Japansche Consulaat-Gene- 
raal te Weltevr^den.. bevindt zich een grafsteen 
(te BatavTtt_aangctroffen) met het volgende op- 
schriftf „Hier rust d^ersame Michicl T'sobe 
Christen Jupandcr gebooren tot Nnngasacki den 
XV August Anno 1605 obiit den XIX April 
Anno 1663''. 

Waar er dun alleriei bewijzcn zijn voor de aan- 
wezigheid van Japanncrs in den Indischen ftrehi- 
pel in de eerste helft van de 17dc eeuw, is het zeer 
merkwaardig, dat men in de twee en een halve 
eeuw daarna ze niet nicer aantreft en het is daar- 
oin noodig hiurvan eene verklaring te geven. 

Omatrecks 1541 kwaincn voor het cerst Euro- 
peancn, nl. Portugeezen en Sjianjiiarden, naar 
Japan en gedurende zestig jaren waren hunne 

1) De veronderstelling, dat de Minahassers 
en'ook wcl, dat de .Bocgineezen afstammelin- 
gen zijn van Japanncrs is een geliefd onder- werp 
van artikelen in Japansche tijdschriftcn, die een 
politick van expanaie naar den Indi- schen 
archipel voorstaan. Inderdaad bestuat er uiterlyk 
meniginaal eene treffende gelijkenis tusschcn 
Japanners en Minahassers. Voor het overige moet 
mon de theorie geliecl laten voor rekening van de 
Japanschc schrijvers. 

schepen de eenigo Wosterscho, die dat land be- 
zochtcn. Bcrichtcn omtrent Japan werden naar 
Holland gcbracht door Dirk Gerritsz, die in dienst 
der Portugeezen gevaren had. In 1595 gaven de 
Staten van Holland opdracht den Noordelijken 
zeeweg naar China, Japan en Indie te zoeken, een 
poeing, die geen SUCCPS had. Op particulier inilia 
tief werden in Juni 1598 vijf schepen uitgerust 
om via Straat Magelhaes naar Japan te varen Van 
deze vloot, met 491 koppen bemand, bereik- te 
alleen de ,,Licfde‘‘ in deemiswaardigen toestand 
in April 1600 de Xoordkust van het Japansche 
eiland K joes joe (Kyush u). Slechts vicr en 
twintig man waren nog in leven, en daarvan 
stierven er den dag na aankomst nog drie van 
uitputting. 
Destijds was de regeeringsinacht in handen van 

Shogun leyasu uit het geslacht der Tokugawa,s, 
leyasu wenschte alien vreemdelingen gelegenheid 
te geven vrijelijk met Japan handel te drijven en 
wilde ook handel en schccpvaart met het buiten- 
land bevorderen. In 1602 richtte hij zelfa tot den 
Spaanschen gouverneur van de Philippjjncn het 
verzoek hem scheepsbouwera te zenden, aan welk 
verzoek niet we rd voldaan. Onder leyasu'a be- wind 
was er dus geen sprake van de later gehul- digde 
politick van afsluiting van het land en we- ring van 
vreemdelingen. Ook tegenover de schip- 
breukelingen van de “Liefde" betoonde de Ja-
pansche Regcering zich welwillend en liberaal, 
ondanks gestook van Portugeezen en Spanjaar- den. 
Door het verlies van het schip konden de Hollanders 
niet terugkeeren; echter we rd het in 1603 in Japan 
be kend, dat te Patani tor Oostkust van het Jlaleische 
schiereiland eene Hollandsche factory gevestigd 
was. De daiinio van Hirado rustte nu op eigen 
kosten een schip uit, waarmede de Hollanders 
vertrokken. In December 1605 ar- rivcerden zij te 
Patani. Zij waren in het bezit van een handclspas 
van Shogun leyasu, waarbij hun vergund were! 
Japan te bezoeken en er handel te drij ven. Van deze 
vergunning is gebruik gemaakt door koopman VTan 
Santvoort van de .,Liefde、' om voor eigen 
rekening van Patani uit handel te drijven met Japan. 
Hij Icverde peper, zijde en rogvisdi-huiden in ruil 
voor graan. 

De lotgcvnllen van de oxpeditie, waartoe de 
“Liefde" behoord had, waren in Rolland nog niet 
bekend, toen de Hccrcn XVII besloten Prins 
Maurits uit tc noodigen een brief tc schrijxTen aan 
den “Keizer" (ten rechte den Shogun) van Japan met 
het vorzoek den Hollanders het vrije han- 
dclsverkeer toe te staan. Het antwoord van den 
Shogun van 21 Juli 1609 bevestigdo de rechten van 
vrjj verkeer, welkc reeds by bovengenoemden 
handclspas waren geschonken. Voorts schrcef de 
Shogun: "zoo Uwo Mfijcsteit" (aangezien een 
Oostcrsch volk zich moeilijk eon begrip zou kun- 
ncn vormen van den republikeinschcn staatsvorm 
had men het doen voorkomon alsof Prins Maurits 
souvercin vorst dor Nederlanden was), „beamb- ten 
herwaarts zendt, zal hun land gegeven wor- den. 
opdat zij huizen kunnen oprichten, waar het hun 
behagen nioge zich te vestigen." 

Dczelfde liberulc opvattingen a Is van leyasu 
werden gehuldigd door zijn opvolgcr Hidetada； 
door dozen word in 1617 do handclspas ver- 
nieuwcl, Daarna is er cchter geleidelijk eene alge- 
heele verandcring gokomon in de hotiding van de 
Japansche Regeering ten aanzien van verkeer met 
het buitenland. 
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De Portugeezen streefden ijverig naar verbrei- 
ding van het Katholicisme en vele machtige dai- 
mios aanvaardden dezen godsdienst of knoopten 
althans vriendschappelijke betrekkingen met de 
zendelingen a an in de hoop daarmede den winst- 
gevenden buitenlandschen handel tot zich te trek- 
ken. De toenemende rijkdom en machtsontwik- 
keling van deze edelcn leidden tot botsingen met de 
centrale Regeering en eindclijk in 1635 tot een 
opstand, welke in bloed gesmoord word. Het Ka-
tholicisme werd uitgeroeid en aan Japanners, die 
eenmaal het land verlaten hadden, werd op straffc 
des doods verboden daar terug te keeren. In 1636 
word een edict uitgevaardigd gelastende, dat alle 
Japansche schcpen van Westerschen bouw of 
geschikt voor de groote vaart moesten worden 
vernietigd. In 1639 kwam er last om alle Japansche 
vrouwen, die kinderen hadden van Hollanders of 
Engelschen met die kinderen per eerste 
scheepsgelegenheid naar Jacatra te zen- den； 
voorts werd verboden, dat Japansche vrou- wen met 
Hollanders zouden huwen of oingang met hen 
hebben. 

Hoewel het dezen bannelingcn verboden was 
ooit naar Japan tcrug te keeren, was het haar ge- 
oorloofd met faniiliebetrekkingen in Japan te 
correspondceren. Enkele van deze brieven zijn nog 
bewaard gebleven en in het bezit van verza- 
mclaars, o.a. een epistel van zekere Cornelia, ver- 
moedelijk een dochter van Cornells van Nyenrode, 
Directeur van de Factory te Hirado. 

In 1G40 werd de Hollandsche Factory, die aan- 
vankelijk te Hirado gevestigd was, overgebracht 
naar Dcshima, een eilandje bij Nagasaki. Allen 
anderen vreemdelingen werd het verkeer met Japan 
en het verblijf aldaar verboden. Zoo was dan 
gedurende meer dan twee ecu wen de vestiging op 
Deshima de eenige schakel, die Japan met de bui- 
tenwereld verbond. 

In de eerste helft van de 19de eeuw begint de 
aandacht van de buitenwereld zich op Japan te 
vestigen. Engelsche en walvischvaar- 
ders, die in Japansche wateren schipbreuk leden of 
tekort aan scheepsbehoeften hadden, werden 
bedreigd met vernietiging van hun schip en dood of 
gevangenschap der bemanning. In 1825 werd zelfs 
zulk een gedragslijn tegenover alle andere dan 
Hollandsche schepen uitdrukkelijk voorge- 
schreven. Herhaaldelijk hebben de Hollanders op 
het gevaarlijke van een dergelijke politick gewe- 
zen. Na 1842 werd het edict van 1825 in zooverre 
verzacht, dat men schepen, die door orkanen of 
gebrek naar Japan gedreven werden, vriendelijk 
moest bejegenen. Vermoedelijk is deze verzaoh- 
ting te danken aan het machtsvertoon van Enge- 
land, dat in 1842 van China openstelling van eenige 
havens verkregen had. 

Merkwaardig in dit verband is het feit, dat Ko- 
ning Willem II den loden Februari 1844 een brief 
schreef aan den Shogun, weJke eene dj-ingen- de 
aanmaning bevatte om de wetten tegen de bui- 
tenlandcrs te verzachten. De Koning wees er op, dat 
de concessie, welke in 1842 gedaan was, niet ver 
genoeg ging en dat eene weigering om vreem- de 
schepen tot het handelsverkcer toe te latcn on- 
vermijdelijk tot ram pen voor Japan zou moeten 
leiden. Den 4den Juli 1845 werd hierop namens den 
Shogun geantwoord. De goede raad werd ge- 
waardeerd, doch de Shogun handhaafde de poli- 
tiek der gesloten deur: „ons vertrouweljjk, 
vriendschappelijk verkeer bepaalt zich tot Korea 

en Lioe Kioe, het handelsverkcer tot Uw Edel Rijk 
cn China. Met al wat buiten deze is mogen wij niet 
opnieuw in verkeer treden." 

De ontdekking van goud in Californio in 1848 
leidde tot de opkomst van steden op de Westkust 
van Noord-Amerika cn planncn werden gemaakt 
voor een stoomvaartlijn van San Francisco naar 
China.. Daartoe was het echter dringend ge- 
wenscht onderweg een kolenstation te hebben en 
daartoe was Japan aangewezen. Aangezien her- 
haalde pogingen van Amerikaansche en Engelsche 
afzonderlijke oorlogsschepen om relaties met de 
Japansche Regeering aan te knoopen gefaald 
hadden, besloten de Vereenigde Staten in 1852 eene 
expeditic uit terusten.diewel is waareen vol- komen 
vreedzaam karakter zou dragen, maar toch ook eene 
machts-demonstratie zou wezen. In Juli 1853 
ankerde Commodore Perry met vier stooinschepen 
in de baai van Yedo en bracht een brief van den 
President voor zijn „grooten en goe- den vriend" 
den Shogun. In Februari d.a.v. ver- scheen 
Commodore Perry ten tweeden male, thans met een 
eskader van zeven schepen, om het ant- woord te 
halen. Na veel discussie werd 31 Maart 1854 een 
verdrag gesloten, waarbij de havens van 
Shimoda(op het schiereiland Izu) en Hakodate (op 
het eiland Yezo) voor Amcrikaanscheschepcn wer-
den opgengesteld, terwij 1 aan Amerika de be- 
voegdheid werd verleend te Shimoda consuls aan te 
stellen. Spoedig daarop volgden soortgelijke 
tractaten met Engeland, Rusland en Nederland. 

De toelating der vreemdelingen verwekte veel 
ontstemming en leidde ten slotte in 1868 na ecu 
periode van binnenlandschen strijd tot den val van 
het Shogunaat en het herstel van den Mikado in de 
werkelijke macht. De tegenstanders van den 
Shogun, die onder de leuze „verdrijving der 
vreemdelingen" de Tokugawa's hadden ten val 
gebracht, zagen echter zecr goed in, dat Japan zich 
naar de wenschen van de Westerlingen zou moeten 
voegen en zichzelf Westersche be- schaving moest 
eigen maken, wilde het zijnc on- afhankelijkheid 
handhaven en zich cenc plants verzekeren in de ry 
der mogendheden. Achtereen- volgens werden 
verschillcnde wetten op We»ter- schen grondslag 
ingevoerd, spoor- en telegraaflij- nen aangelegd, 
stoomvaartinaatschappijen opge- richt, banken en 
Kamera van Koophandel inge- steld, leger cn v]oot 
gereorganiseord, enz, enz. De oorlog met China 
(1894—95) en die met Rusland (1904—5) 
openbaarden aan Europa tot welk ceno macht het 
Oostersche rijk gestegen was. 

Handelsverkcer tusschen J a- p a n e n 
Nedcrlandsc h-1 n d i e. V66r 1896 is nauwelyks 
van ecnig rechtstreeksch han- delsverkeer sprake. 
Het aantal Japanners was in Indie zeer gering en de 
weinigen, die er waren, behoorden, behalve 
wellicht enkele uitzondcrin- gcn. tot de heffe des vo
】ks, prostituees met haar onguren aanhang en 
aJlerlei ongewenschte cle- menten. 

De inlijving van Formosa na don oorlog met 
China bracht Japan zooveel dichter bij ons ge- bied 
en leidde tot eene verhoogde beJangstelling in de 
Indische ge westen. 

Volgens de statistickcn, uitgegeven door hot 
Indische Departement van Financien, bedroeg de 
in- en uitvoerhandel met Japan v66r 1896 slechts 
enkele duizenden guldens. Hierbij — en ook bij 
volgende gegevens — client echter wel in aanmer- 
king gonomen te worden, dat deze statistieken 
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geen licht vorschaffcn omtrent handelsgoederon, 
die te Singapore of te Hongkong zijn overgeladcn. 
Ook de jarcn 1896 t/m. 1899 toonen nog weinig 
vermeerdering van den rechtstrcekschen invocr. De 
export van petroleum en aardolie wordt van cenig 
belang en die van suiker neemt gestadig toe. In 1900 
werden bijna 20.000 ton steenkolen ingevoerd en 
worden als uitvoerartikelcn ge- meld: copra, 
drogerijen en medieijnen, indigo, aardolie, suiker. 

Hierondcr volgt een statistiekje van den groei 
van het handelsverkeer tusschen Ned.-Indie en 
Japan in het tijdvak 1900 t/m 1921. 

Toen door den werelcloorlog het verkeer met 
Europa verbroken was, heeft het handelsverkeer 
met Japan cene groote vlucht genomcn. Vole 
Jnpansche producten hebben cchter hunne plaata op 
de markt in Indie niet kunnen handhaven, toen 
Europa weder kon Icvcren. In de laatste ja- ren van 
den oorlog cn daarna zijn de kosten van 
levensonderhoud en daarmede ook de productie- 
kosten van alle voortbrengsclen in Japan tot on- 
gekende hoogte gestegen； het voordeel, dat Japan 
bezat tegenover Europa en Amerika, van goed- 
koope werkkrachten, is gehcel te loor gegaan. Door 
soinmige Japansche firma'a zijn waren ge- 

Invoer uit Japan in Nederlandsch-Indie in millioenen guldens: 
1900 
0.3 

1905 
2.4 

1910 
3.2 

1911 
3.8 

1912 
4.9 

1913 
6.8 

1914 
6.6 

1915 
12.8 

191G 
27.3 

1917 
54.8 

1918 
114.6 

1919 
77.1 

1920 
134.1 

1921 
86.1 

U 'tvoer uit Nederlandsch^ Indie naar Japan in millioenen guldens:     
1900 1905 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 
4.8 12.9 16.9 11.5 21.4 35.8 19.2 15.6 18.1 31.3 77.8 180.9 140.- 109.1 

Stalistiek van de voornaamste handelsarlikeJen in het verkeer tusschen Ned.-Indie en Japan in hel 
tijdmk 1916 t/7n. 1921. 

 I n v o e r (in duizendtallen guldens). 

1916 1917 1918 1919 1920 1921 
Aardewerk: borden............................................  55 272 548 677 1034 1453 
id,: kopjes en schoteltjes ...................................  147 668 792 238 836 1227 
Automobielbanden ............................................ 50 647 1750 3719 2435 3418 
Bier in flcsschen................................................ 334 841 1778 2491 1354 1653 
Cement in vaten ................................................  1263 2258 4416 2442 5042 4926 
Garens van katoen .............................................  780 712 708 313 1154 1001 

id. anderc ..............................................  26 26 25 26 28 25 
Geneesmiddelen ................................................  217 367 913 588 412 371 
Glaswerk (lampcglazen)  ................................... 208 193 331 372 312 606 

id. (stopflesschen) .......................................  154 75 78 82 99 295 
Gias en glaswerk n.a.g ...................................... 453 566 920 913 993 1220 
Hout- en houtwerk ...........................................  863 1056 1621 2215 2662 2060 
Katjang k6d£I6 (sojaboonon) ............................  35 103 272 97 314 1113 
Klecdcren .......................................................... 2072 2529 3910 2738 2844 3594 
Krainery ...........................................................  1G94 2541 3261 2133 2225 2853 
Lucifera ............................................................ 780 1717 5024 3820 5033 2615 
Manufacturer!, katoen ongebleekt .....................  96 443 4966 9473 24039 16316 

id. id. gebleekt.............................  479 2573 6892 4069 10957 4458 
id. geverfdo, gedrukte, bonto ..................... 2985 7465 19020 10641 31050 11322 

Meat (fosfaten en superfosfaten) ....................... — — 1034 723 217 612 
„ (zwavelzure ammoniak) .............................  97 3753 3010 720 8002 42 
„ (andcre soorten) ..........................................  785 920 1241 260 1048 2 

Modowaren ....................................................... 1827 2448 2400 1456 2145 2486 
Papier en papierwork  ..   ...................................  434 1189 5201 1702 1184 932 
Rijwielbandon ...................................................  122 415 686 482 1270 672 
Sigaretton  .  .......................................................  — — — 45 3 339 
Steenkolen en cokes ..........................................  2273 2946 6338 2121 3680 4430 
Thee ..................................................................  1205 202G 2835 2105 2768 3295 
IJzor, staal en yzerwerk .....................................  841 802 3550 2022 1240 840 

 UJ tvoer (in duizendtallen guldens). 
Aardolie- (vloeibaro brandstof) .........................  — — 388 9110 8100 21961 

id. (petroleum) ............................................  — 487 1436 4712 4331 5329 
prod, (benzine) ..................................................  — 434 4236 1291 5066 3530 

id. (paraffino) ..............................................  1042 2504 4G38 2971 6058 4628 
Copra ................................................................  542 3774 6907 1424 114 763 
Kinabast ............................................................  423 430 423 417 979 1071 
Suiker................................................................  9040 13255 43738 150381 108245 66550 
Tin ....................................................................  1591 2968 5408 2421 2237 2167 
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leverd van inferieurc kwaliteit en nict beant- 
woordendc aan het monster. De ,.boom,' van den 
uitvoerhandel in en kort na den oorlog is oorzaak 
geweest, dat in Japan tai van handclshuizen a Is 
paddestoclen uit. den grond zijn verrezen, die zich 
op den export zijn gaan toeleggen. Zucht naar 
snelle groote winsten was hunne drijfveer veeleer 
dan de crnstige bedoeling zich deze nimmer we- 
derkeerende gelegcnhcid ten nutte te ma ken om 
een permanent afzctgcbied te vinden, 

Onder den invloed van de zich hersteUende 
Europeesche concurrence is de import in krame- 
rijen, slopflesschen, papier, bier sterk achteruit- 
gegaan. Daarentegen heeft de Japansche import 
de markt blijkbaar blijvend veroverd voor de ar- 
tikclen: rijwielbanden, goedkoop aardewerk, 
lampeglazen, lucifers. De invoer uit Japan van 
ruwe, ongebleekte katoen bedroeg in de jaren 
1920, 1921, 1922 respectievelijk 55 %, 67 % en 
64 % van den totalen invoer. Voor gebleekte ka- 
toen bedragen deze cijfers 15 %, 9 %, 3 %, voor 
geverfde, bedrukte en bontgeweven katoen 33 %, 
29 % en 42 %. 

Onder de artikelen van uitvoer van Indie naar 
Japan trek ken de aandacht aardolie en 
suiker. 

Stookolie voor de vloot wordt geregeld door 
marine-tankschepen gehaald van Tarakan. 

In den suikerhandel verdringen de Ja panners 
meer en meer de anderen van de markt. Van den 
oogst 1921 en 1922 werden gekocht door: 

1921 1922 
8.632.077 pls. 
7.146.618 
5.576.806 
481.047 
230.580 

7.577.513 pls. 
9.992.233 
5.250.066 
769.400 
205.875 

Europ. firma's 
Japansche id. 
Chineesche id. 
Britsch Indiers 
Arabieren 

Van den oogst 1923 was op 10 April 1923 reeds 
verkocht aan: 
Japansche firma's 

Europeesche id. 
Britsch Indiers 
Chineesche finna,s 

4.644.540 pls. 
582.350 
280.000 
202.350 

Japan is niet alleen de grootste consument van 
de suiker van Java, doch ook de grootste distri- 
buant. Zoo goed als het geheele Verre Oosten be- 
hoort tot de clientele van Japan, met uitzonde- 
ring van het gebied van Hongkong, waar Euro- 
peanen en Chineezen nog de overhand hebben, 
maar waar toch ook de coneurrentie van Japan- 
ners zich geducht doet voelen. 

Bankwezen. Er zijn in Nederlandsch-In- 
die drie Japansche bankinstellingen, de Bank of 
Taiwan, (Taiwan Ginko), de Yokohama Specie- 
bank (Yokohama Shokin Ginko) en de China & 
Southern Bank (Kanan Ginko). De Bank of Tai- 
wan (kapitaal GO.000.000 yen) is sederl 1915 in 
Indie gevestigd. Aanvankelijk had zy alleen een 
agentschap te Soerabaja; in 1916 en 19J8 werden 
ook agentschappen~~te~Semarang en Batavia 
geopend. ■ 

De Yokohama Speciebank vestigde zich op Ja- 
va in 1919 en heeft agentschappen te Batavia en 
Soerabaja. Het kapitaal bedraagt 100.000.000 
yen. 

De Kanan Ginko heeft sedert 1919 een agent-
schap te Semarang (kapitaal 10.000.000 yen). 

De banken genieten steun van de Japansche 
regeering, het Gouvernement van Formosa en de 
Bank of Japan. Hare werkzaamheid heeft zeer veel 
bijgedragen tot bevordering van den han del 

en de cultures van Jnpanners. Ten gcvolge van de 
malaise in de jaren 1921 en volgen de hebben zij zich 
zeer moeten beperken in het verlecncn van credieten. 

De Kanan-Ginko is opgericht voornamelijk met 
het doel om sanienworking te bevorderen tusschen 
Foruiosanen (d.w.z. Chineezen van Formosa, die 
Japansch onderdaan zijn)en Japanncrs. Haar 
werkkring is voornamelijk die van een land- bouw-
crediet-bank. 

H a n d c 1 s h u i z e n. Enkele zeer groote Ja-
pansche handelshuizcn hebben agentschappen in 
Ned.-Indie. Op pag. 175 volgt een staat van de 
voornaamstc Japansche maatschappijen en firma's, 
die in Ned.-Indie gevestigd zijn. 

Be halve bovengenoemde groote handelshuizen 
vindt men op alle plaatsen van eenig belang Ja-
pansche winkels, handelaren in kunstvoorwerpen, 
kramcrijen, toiletartikelen, speelgoed, patentme- 
dieijnen enz. Ook vindt men hier en daar fotogra- 
fen, barbiers, rijwielreparateurs enz. 

C u 1 t u u r-o ndernemingen. Op pag. 176 volgt 
een staat van de voornaamste Japansche cultuur-
ondernemingen op 1 Juli 1922. 

Op verschillende plaatsen vindt men voorts 
Japanncrs, die zich bezig houden met aanplant van 
gewassen op kleine schaal, winning van sagoe enz. 

Industrie. Eigenlijke Industrie wordt ner- gens 
door Japanners bedreven, behalve een ta- 
piocafabriek te Koeningan in Cheribon en eene te 
Tangfirang. S uHier fa Vrieke n zijn hierbij be- 
schouwd als ondernemingen van landbouw. 

V i s s c h e r ij. In de wateren van den Riouw 
archipcl treft men veelal Japansche visscherB aan, 
die te Singapore gevestigd zijn on bun vangst al- daar 
ter markt brengen. In de wateren van JJalik- _paj>an 
(0. Borneo) cn Totok (Celebes) wordt ook door 
japanners gevischt. .Op Boeton en te Do bo (Aroe-
eilanden) vindt men Japansche parelvis- schers. 

Veeteelt. In de Minahasa wordt door een 
Japanner een varkensfokkerij gedreven. 

Scheepvaart. Het bezoek van Japansche schepen 
aan de havens van Nederlandsch-Indiij is in de 
laatste jaren belangrijk toegenomen: in 1912 
kwanien )03 Japansche schepen, metende netto 
694.000 M3; in 1922 waren deze cijfers ge- stegen tot 
590 schepen, metende 4.088.000 M3. Gedurendc den 
tijd, dat de suiker van Java wordt afgescheept, 
bezoeken vcle Japansche vrachtschepen de havens 
der Noordkust in z.g. wiklo vaart. Daarnaast hebben 
echter ook verschillende reederijen vaste lijnen 
gcopend. 

De Osaka Sliosen Kaisha heeft een maandelijk- 
schen vraoht- cn passagiersdienst tusschen Java en 
Japan, waarbij ook Makasser wordt aange- daan ； 
bovendien een veertiendaagschcn dienst tusschen 
Java en Bangkok via Singapore； de Nanyo Yusen 
Kaisha heeft ccn driewekeJykschen dienst tusschen 
Japan en Java; op de thuisreis wordt Balikpapan 
aangedaan; de Toyo Kisen Kaisha heeft een 
passagiersschip in de vaart ge- bracht, dat een 
zeswekelijkschen dienst onder- houdt tusschen 
Batavia, Semarang, Soerabaja en Japan. Do schepen 
der Nippon Yusen Kaisha en die der Yamashita 
Kaisha doen op ongercgelde tijden Jndische havens 
aan. 

Planneii bestaan tot het openen van een lijn, die 
de Japansche mandaat-eilanden via Ned.-In- dische 
havens met Japan moet verbinden. 
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1 
Naam Kapitaal Bedrijf Gevestigd te 

Mitsui Bussan Kaisha Y. 100.000.000 Import en export, verze- 
kering, reederij 

Batavia, Semarang, Soe 
rabaja. 

Suzuki & Co. Y. 50.000.000 Import en export, reederij Batavia, Soerabaja. 
Nihon Menka Kabushiki 
Kaisha 

Y. 50.000.000 Import van katoenen goe- 
deren Semarang, Soerabaja. 

Toyo Menka Kabushiki 
Kaisha 

Y. 25.000.000 Import van garens, katoenen 
goederen enz. Semarang, Soerabaja. 

Gosho Kabushiki Kaisha Y. 25.000.000 Import van garens en ka-
toenen goederen 

Soerabaja. 
To-indo Boeki Kabushiki 
Kaisha (East India Tra- 

Y. ].500.000 Import en export Batavia, Semarang, Soe-
rabaja. 

ding Co.)     Kishida Y. 1.000.000 id. Batavia. 
Nanyo Shokai Kabushiki 
Kaisha 

Y. 1.500.000 id. Ontginningsarbeid, 
Cultures 

Semarang, Soerabaja, 
Bandoeng 

Nanyo Soko Kabushiki Y. 5.000.000 Veem SemarangT-'Scfera baj a. 
Kaisha     Kyodo Shoji Kabushiki Y. 2.000.000 Import en export Semarang. 

Kaisha     Arima Yoko Kwik Ho Tong 
Senda & Co. 

Y. 500.000 
Y. 4.000.000 
$. 724.000 

(Singapore) 

Import cn export 
Handel in suiker en rijst 
Agentuur en Commissie- 

handel 

Semarang, Soerabaja. 
Semarang. 
Soerabaja. 

Mitsubishi Shoji Kabua- Y. 15.000.000 Import en export Soerabaja. 
hiki Kaisha     Kawahara Shoten Kabushiki 
Kaisha 

Y. 3.000.000 Import en export Soerabaja, Makasser. 
Nichiran Boeki Kabushiki 
Kaisha 

Y. 1.000.000 Import en export Batavia, Semarang, Soe 
rabaja, Medan. 

Nihon Baiyaku Kabushiki 
Kaisha 

Y. 1.000.000 Import van patent-medi- 
cijnen, toilet-artikelen, 
verbandmiddelen 

Soerabaja. 

Yuasa Boeki Kabushiki 
Kaisha 

Y. 5.000.000 Suiker, en andere export en 
import ' 

Soerabaja. 

Nanyo Sangyo Kabushiki Y. 2.000.000 Import en export Makasser. 
Kaisha     Daibun Yoko Shoten Ka- Y. 1.000.000 Import en export Soerabaja. 
bushiki Kaisha     Yokohama Fish Oil Com- Y. 7.600.000 Import en export Menadfh—> 
pany     Nanyo Boeki Kabushiki Y 2.000.000 Import en export M6nado. 
Kaisha     

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

 
Java Sumatra Borneo Celebes Molukken 

enz. Totaal 

Japanncrs .{ * 1282 
400 

684 
767 

305 
154 

239 
96 

134 
48 

2644 
1465 

Totaal 1682 1451 459 335 182 4109 

Koreanen I   2  3 

Forinosanen < m' 
1 vr. 

56 
23  42   98 

23 
Totaal 79  42   121 

Totaal Jap. onderdanen 1762 1451 501 337 182 4233 

Vergelekon bij ult. Juni 
1922 —14 —126 —141 + 16 +2 | —263 

Aantal gezinnen 419 | 450 81 | 112 58 1120 
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Ge west Naam der 
Ondernoming 

JAVA  
Batavia Tjimoelang 
Preanger Halimoen 
Soerakarta Gedaren 

Soerakarta Soember-La- 
wang 

Soerakarta Bandoeng-Wo- 
nololo 

Soerakarta Medjenang 
KSdiri Ngadipoero 
Soerabaja Djoeran-Dje- 

roek 
Soerabaja Soemengko 
Pasoeroean Soekoredjo 
Pasoeroean Soepit Oerang 
Pasoeroean  

 --- 
 --- — Tempoer Sewo 

Pasoeroean Wonosari 
SUMATRA  
Sum. 0. K. Silau Toewa 
Sum. 0. K. Poeroe Andeh 
Sum. 0. K. Laboean Batoe 
Sum. 0. K. Toelong-Tjoet 
Sum. 0. K. Paja-Tempah 
Sum. 0. K. Panton Meura 
Sum. 0. K. Tanah Itam Ilir 
Sum. 0. K. Paja Rambong 
Sum. 0. K. Balei 
Sum. 0. K. Doesoen-Oeloe 
Atjeh Tandjong-Se- 
 mantoh 
Atjeh Peureula 
Sum. WK Kajoe Tanam 
Riouw en 0. Awi & Momoi 
Riouw en 0. Batam 
BORNEO  
Z. en 0, Afd. Danau, Salak en 

Atajao estate 

CELEBES  
Menado Kelelondey 

MSnado Noda Coconut 
plantation 

M^nado ? 

AMBON一  
Dobo(Aroe) ? 

Naam der Mij. Kapitaal Oppervlak Product 

Nankoku Sangyo / 1.450.000 1580 bouw thee, rubber. 
Kabushiki Kaisha 
Assam-thec-onderne- / 400.000 1066 „ thee, rubber. 
ming Halimoen 
Cultuur Mij. Geda- f 600.000 515 „ suiker. 
ren 
Dutch Japan Plan- / 5.000.000 9026 ,, sisalhennep, 
tation Co. Ltd. 

id. id. 4960 ,, rijst. 
rijst. 

Landbouw Mij. ? 1050 ,, sisalhennep, 
Medjenang 
Nanyo Shokai Ltd. Y. 1.500.000 441 ,, indigo. 

diverse. 
Cultuur Mij. Djoe- / 200.000 422 ,, citronellagras. 
ran Djeroek Sf. 
Soemengko / 5.000.000 545 ,, suiker. 
Sf. Soekoredjo / 900.000 1125 ,, suiker. 
Kultuur Mij. Soepit / 100.000 870 ,, koffie, kina. 
Oerang 
Cultuur Mij. Tem- f 40.000 512 „ rubber. 
poer Sewo 
Cultuur Mij. Wono- / 90.000 676 ,, thee. 
sari 
Sumatra Kogyo Ka- f 5.000.000 3300 acre rubber, tabak. 
bushiki Kaisha id. 

id. 12000 ,, rubber, tabak. 
Furukawa Sumatra Y. 20.000.000 35000 bouw tabak, rubber. 
Gomei Kaisha 
Borneo Rubber Co. Y. 5.000.000 2500 acre rubber, tabak. 

id. id. 5500 ,, rubber, tabak. 
id. id. 12500 ,, rubber, tabak, 

Nanyo Rubber Co. Y. 2.000.000 2600 acre 
houtaankap. 
rubber. 

Rubber Mij. Paja ? 4400 „ rubber. 
Rambong 
Nan Wa Kongsi ? 2000 „ rubber. 
Simeloengoen Rub- ? 4500 „ rubber. 
bersyndicaat 
Borneo Rubber Co. Y. 5.000.000 3000 „ rubber, tabak. 

Sumatra Norin Es- / 180.000 6800 ,, houtaankap, 
tate 
Toyo Company ? 625 bouw rubber. 

rubber, koffie. 
Cultuur Mij. Awi & 
Momoi 
Batam Estate 

? 
? 

420 
802 „ 

rubber. 
rubber. 

Borneo Rubber Co. / 5.000.000 2046 ,, rubber. 

Cultuur Mij. Kele- / 125.000 ?,, diverse. 
londey 
Noda Coconut Plan- / 40.000 ?,, kokosnoten. 
tation 
Nanyo Yashi Ka> f 500.000 ? kokosnoten. 
bushiki Kaisha 

Kawahara Shoten Y. 450.000 ?,, kokosnoten. 
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\r e r t e g e n w o o r d i g i n g. Japan is vcr- 
tegenwoordigd door een Consul Generaal te Batavia 
en een Consul tc Soerabaja. In Februari 1909 we rd 
te Batavia cen Consulaat opgcricht, in Mei 1919 we 
rd het tot Consulaat Generaal verhc- ven. De 
instelling van het Consulaat te Soerabaja dateert van 
Maart 1920. Herhaaldelijk is door het Consulaat 
aangedrongen op de instelling van cen vice-
consulaat te Medan. 

Japansche v e r e e n i g i n g e n. Op de ineeste 
plaatsen, waareen vrij groot aantal Japan- ners 
woont, heeft men vereenigingen tot weder- zijdschen 
stcun en behartiging van Japansche be- langen. Te 
Soerabaja is voorts gevestigd de Japanese 
Commercial Association, een genootschap, dat o.a. 
een gehectografeerd weekbericht uitgeeft met 
allcrhande gegevens, die voor Japansche handelaren 
van belang kunnen zijn. Het te Tokyo gevestigde 
genootschap ,,Nanyo Kyokai** (Zuid- zee-
Genootschap) is te Batavia door een kantoor met 
gesalarieerd eigen personeel vertegenwoor- digd. 
Deze vereeniging stelt zich ten doel het ver- spreiden 
van kennis omtrent de gewesten van de Zuidzee. Zij 
geeft een maandschrift uit en publiccert allerlei 
werken, die tot het beoogde doel kunnen dienen. 

J apansche Pers. Te Batavia verschijnt cen 
.Japansch dagblad, te Singapore evenzoo een 
dagblad en ook een weekblad. Beide laatstge- 
noemde publicaties wijden zeer veel aandacht aan 
Nederlandsch-lndische aangelegenheden. ■ Q
 v. d. 

GRINWIS PLAAT (PIETER THOMAS LEO-
NARD), geboren te Beerta (Gr.) 29 December 1854, 
overleden te Berlijn 9 September 1910, deed in 1872 
te UtrechtTeindexamen H. B. 8. en stu- deerde aan 
heVTEHIgenossenschaftliche Polytech- nikum te 
Zurich, waar hij in 1876 het diploma van 
werktuigkundig ingenieur behaalde. Daarop 
studeerde hij aan de Poly tec hnische School te Delft, 
jverd in 1877 toegelaten tot eene verbinte- nis voor 
den Jndischcn Staatsdienst, veikreeg in 1879 het 
diploma van civiel ingenieur en word door het 
Departement van Kolonien voor zijn praetischc 
oefening gcplaatst bij de Rijkswerkcn van den 
Waterweg van RottcMam naar Zee te Hock van 
Holland cn vervolgens by de uitvoering van de 
spoorwegbrug over den Rijn te Rhenen. 

In Maart 1881 word hij benoemd tot adsjiiraht- 
ingenieur bij den Waterstaat en *s Lands Burger) ijke 
Open bare Werken in Ned.-Indie. Aan- vankelijk 
geplautst in het gouvernement $u- matra's Westkust, 
werd hij in J883 overge- plaatst naar het 
gouvernement Atjdh en On- derlioorighedon, ter 
standplaats Koeta-Radja, iilwaar hij belast werfl met 
den aanlcg van de Atjdh-tram, een nigenaardige en 
voor cen civiel ingenieur zekcr niet alledaagsche 
tank, omdat „kwaadwiUigcnn herhaaldelijk de 
kunstworken vcrnielden, den spoorweg opbraken en 
de her- steUingen dikwijls moesten worden vcrricht 
on- der bescherming van de inilitaire macht en on der 
het vuur van den vijund. In 1886 werkzaam gestcld 
bij de Directie der B. 0. VV. te Botayia^ word hij in 
J 887 godctacheerd bij den dienst der 
St^atsspoorwegen op Sumatra's Westkust onder 
leiding van J. W. IJzerman en speciaal belast met den 
aanlcg van den ppoorweg in ,.de.Kloof 

Nadal hjj waa teruggeplaatst bij het water- 
ataatscorps werd hij te work gesteld by de af- dceling 
Bevloeiingswczen van het Departement 
Supplement. 

der B. 0. VV. cn trad daarna op als chef der Irri- 
gaticafdeeling Sfirajoc te Karanganjar. 

In 1892 vertrok hij met verlof naar Nederland, 
waar de Minister van Kolonien hem de opdracht gaf 
cen conunissiereis to maken naar Italic en waar dat 
elders noodig mocht worden geacht, ter 
bestudeering van het irrigatiewezen, vooral wat 
betreft de wijze van bchcer en van toezicht. Het 
resultaat van zijn studiereis is neergelegd in een 
voordracht in het Koninklijk Instituut van Ingo- 
nieurs (11 September 1894) en daarna meer uit- 
voerig in een Verslag, uitgebracht op last van den 
Minister van Kolonien „Bevloeiingen in Noord-
Italie en Spanje" (1895). 

In 1895 in Indie teruggekeerd werd hij voor de 
derde inaal geplaatst ter Sumatra's Westkust, doch 
werd al spoedig naar Java geroepen om op te treden 
als chef van de werken tot ver- betering van den 
waterafvoer en de bevloeiing in Zuid-Bageldn. 
Onder de onder zijne leiding ontworpen en 
uitgevoerde werken noemen wij de bclangrijke 
werken van de bevloeiing uit de rivier Djali. Nadat 
bij in 1896 was opgeklom- men tot ingenieur le 
klasse, was hy van 1897 — 1900 in tijdelijken dienst 
bij de Maatschappij „Su- riname" en hij leidde de 
alsremeene exploratie en opname voor cen 
stoomtram in die kolonie. In Ooat-Indie 
teruggekeerd word hij in 1901 gede- tacheerd bij 
den aanleg van Staataspoorwegen op Java, eerst als 
sectie-ingenieur bij den aanleg van de lijn 
Padalarang—Krawang, een belangrijke berglijn in 
West-Java,~en in 19f)3 als chef van den aanleg der 
lyn Rangkasb&toeng— een uitbreiding van. de 
Bantam-lyn. In 1903 ging hij voor de tweede maal 
met verlof naar Europa. Zijne gezondheid had veel 
geleden in Suriname en een grievende, niet alleen 
voor hem onbegrij- pelyke, teleurstelling in zijn 
ambtelijke loopbaan, de benoeming van cen jonger 
ingenieur bij keuze tot hoofdingenieur, had hem een 
vreesljjke schok gegeven. Hij gevoclde zich eon 
gebroken man. Gelukkig was dit maar tijdelijk. In 
1906 werd hem het geven van onderwijs in de 
waterbouw- kunde aan de Technische Hoogeschool 
te Delft opgedragen. Zijn verlof werd verlengd, hij 
werd tevens in 1906 benoemd tot hoofdingenieur 
2de klassc en in 1908 tot hoofdingenieur le klassc. 
In hetzelfde jaar werd hij benoemd tot buiten- 
gewoon hooglceraar en aanvaardde dat anibt met 
een intreerede, gctitcld： „de opleiding van den 
civiol ingenieur voor den Indischen dienst." 

Hij nain zitting in verse heidene com missies： 
van de Vereeniging van Delftsche Ingenieurs, voor 
de aanvulling in verband met de dienstvoor- 
waarden van don Indischen Staatsdienst; van de 
Regeering voor de vorbetcring van de vaarwa- ters 
van Soerabaja met bchulp van groote bagger- 
werktuigen. Einde 1908 werd hij zeer ernstig ziek 
cn moest naar cen milder kliinaat vertrokken. Zijn 
hoogleeraarschap te Delft werd belangeloos 
waargenomen door zyn ambtgenoot Ir. J. C. 
Heyning, tot Plaat in L909 zijn arbeid to Delft weor 
kon hervatton. Dit was echter slechts voor korton 
tijd.- Met ingang van I Junuari 1910 werd hem 
cervol ontslag verleend als buitengewoon 
hooglceraar. Zijno ambtelijke loopbaan was tevens 
ten eindc. H\j werd op zyn verzoek eervol uit *s 
Lands dienst ontslagen. De rust deed hem goed. Hij 
ging met zijno cchtgenoote in Augustus 1910 naar 
Berlijn, xyaar hem 31 Augustus het be- richt 
bereikte, dat hij benoemd was tot rid de i in 
12 
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de orde van den Nederlandschcn Leeuw. De 
dankbetuigingen, die hij richtte tot zijne vrienden, die 
hem gelukwenschten met deze, zii het late, 
•officieele erkenning van zijne verdiensten. waren 
nauwelijks in hun bezit. toen de tijding kwam, flat hij 
plotscling to Berlijn was overleden. Het uitvoerig en 
waardecrend levensbericht (met port ret), door Ir. R. 
A. van Sandick aan hem gewijd in De Ingenieur 
1911, n°. 4, eindigt met de woor- den： ,.zijn 
nagcdachtcnis zal in eere blijvcn, zoo lang 
Nederland, nog kolonien hceft in Azie en in 
Amerika*^/^ 

PALLAWA-SCHRIFT, ZOO genoemd naar het 
ryk van dien naam aan de Oost-kust van Zui- delijk 
Voor-Indie, hetwelk zijn middelpunt. had in Kantji, 
het tegenwoordige Conjeeveram, en zijn grootsten 
bloei beleefde van de vierde tot de achtste eeuw 
onzer jaartelling. De hier ge- bruikelijke schriftsoort, 
vroeger ook wel met den minder juisten naam van 
Wenggi-sch rift aangeduid, werd door de H;ndoe 
kolonisten nnar verschillende streken van den 
Archipci, het Ma- leische Schiereiland en Achter-
Indie medege- bracht. In doze schriftsoort zijn de 
oudste oor- konden van West-Java en Borneo, uit de 
vierde en vijfdo eeuw, gebeiteld en in een iets jonger 
vorm vinden wij haar nog in de zevende eeuw op 
Banka en Sumatra, en in de achtste op Micfden-Java 
in zwang. Op den duur is zij vervangen door het 
Kawi-schrift en de daarmede verwante 
schriftsoorten ； men helt tegenwoordig over tot de 
meening, dat het Kawi niet een geheel nieuw sch rift 
is, doch dat het zich ge- leidel.k uit het Pallawa heeft 
ontwikkeld. 

Literatuurt Kern in Versl. Meded. Kon. Acad, v. 
Wet. Afd. Lett. 2de reeks, 10 (1881)，- her- drukt 
in Verspr. Gesclu. VII, en Vogel iu Bijdr. Kon. Inst. 
74 (191// 

MAKARA. Naani'van een zeemonster, bepaal- 
delijk in de Hindoe-Javaansche kunst in gebruik a Is 
aanduiding voor het ornament-motief van den visch-
o)ifant. Bit ornament, een visch of kro- kodil met 
olifantskop weergevend, is uit de Voor- Indische kunst 
overgenomen; op Java echter wordt nooit het lichaam 
afgebeeld en ziet men slechts den kop, met een enkele 
maal een paar pooten. De kop vertoont altijd een wijd 
openge- 8perden bek met naar boven omgekrulde slurf; 
de tanden, waarbij twee slagtandcn, zijjn duide- lijk te 
zien. Spleetoogen, klcine oortjes en naar beneden 
gebogen horens (als die van cen ram) ontbreken zelden. 
Tegen het uiteinde van de slurf is doorgaans een 
lotusbloem aangcbracht, waaruit een dik zaadsnoer 
afhangt, terwij 1 uit den geopenden muil een figuur van 
mensch of dier, bijvoorbeeld een leeuwtje of kakatoe, 
half te voorschijn komt. Het motief komt bijna uit- 
sluitend voor in de klassieke (Midden-Javaan- sche) 
kunst, en wordt op aDerlei wyzen ver- styleerd en tot 
bloem en rankornament ver- vormd. Men past het toe 
als epuier of trapboom- versiering, maar vooral in 
combinatie met den Kala-kop (zie het artikel 
BANASPATf), het meestgeliefde omlijstingsornament 
van Midden- '、. Java. De makara is voorai bestudeerd 
door Brandes in Not. Bat. Gen. 1902 Bijl. VI en Tijdsch. 
Bat. Gen. 45 (1902) p. 128—133 en ,48 ~ J 906) p. 21—
36; vgl. nog Krom, Inleidiiig Hin- :kiinaf,一 幻 
p. 162 虫. 

SFVAN BOSSE (MARINUS"JffCOB)Tge15-nrente 
Amsterdam 21 Maart 】843, overleden te *s-Gra- 

venhage 6 December 1917, verwierf in 1864 
aan 

Koninklijke Academic te het diploma van civiel 
ingenicur en wercfin hetzelfde jaar benoemd tot 
adspirant-ingenieur bij den Water- staat en's Lands 
Burgerlijke Openbarc Wcrken in Nederlandsch-
Indie. Eerst was hij gedurende vier jaar werkzaam 
te Sernarang,uiaarna trad hij op als 
cerstaanwczend^nigenicur in de residentie Banka, 
en in )870 in gelijke betrekking in de residentie 
Pasoeroean : van waar hij in 1873 met ver- lof naar 
Nederland vertrok. fn zijn verloftijd diende hij eene 
concessieaanvraag in voor een spoorweg Soerabaia-
Malang-Pasoeroean, die hij introk. toexT hij in 1874 
naar Indie terugkeerde. Op verzoek van den 
Minister van Kolonien stclde hij zijn gegevens ter 
beschikking der Regeering. Zij vonnden den 
gmndslag voor het wetsontwerp, om de bedoelde 
spoorwegverbinding van staats- wege aan te leggen, 
dat in 1875 door de Tweede Kainer were! 
aangenomen. Na zijn terugkomst in Indie werd Van 
Bosse bij het Departement der B. O. W. geplaatst. 
Pe indiening van eon nota aan de Regeering nopens 
verbetering van misstan- den en invoering van 
verbeteringen in den gang van zaken bij de B. 0. W. 
was echter aanleiding tot zijn overplaatsing naar 
S6marang.^waar hij belast werd met de werken 
toTverlenging van de zeehoofden. In 1879 werd hij 
sous-chef bij de Batavia asche havenwerken onder 
leiding van J. A. de Cekler en in het bijzonder belast 
met het beheer van het drijvend materieel. In 1884 
benoemd tot hoofdingenieur 2de klasse, was hij 
intiisschen reeds in 1882 als chef van den dienst der 
havenwerken opgetreden tot de voltooiing van dat 
groote work in 1885. Hij werd toen chef van het 
Technisch Bureau van het Departement der B. O. 
W. en bleef tevens belast met den bouw der 
havenaecepsoires. Opmerkcnswaurdig zijn de 
pogingen dcstijds door hem gedaan, om een af- 
zonderlijken dienst der havenexploitatie in het leven 
te roepen, die eerst een kwart eeuw later, als gevolg 
eener commissie Kraus—de Jongh, ver- wezenlijkt 
werden. 

Tn J 887 vertrok hij naar Nederland met verlof. 
Met A. C. Wertheim ontwierp hij gedurendezijn 
verloftijd plannen tot oprichting van een parti- culier 
entrepot tc Amsterdam in de Rictlanden In 1888 
kreeg hij een aanbod om naar Perzie te gaan in ver 
band met het vraagstuk van de bevaarbaarmaking 
dcr Karun-rivier, maar toen hem het ainbt van 
directeur van het Departement der Burgerlijkc 
Openbare Werken werd aangeboden, nam hij dit 
aanbod aan en bekleed- de deze functie gedurende 3 
jaar, van 1889— J 892. Zijn naam i» voor altijd 
verbonden aan het algemeen irrigatieplan, dat door 
de Regeering werd ingediend bij de Indische 
begrooting van ]891. Het heeft jaren lang ak 
leidraad gestrekt voor een stelselmatige verbetering 
van het be- vloeiingswezen op Java. Het 
Departement der B. 0. W. was in dien tijd vreel 
uifgehreider dan later, toon dat der 
fiouverncinentsbedrijven er een bclangrijk deol van 
had overgenomen. Zoo behoorden ook do 
spoorwegen tot de bp-inoeienis van Van Bosse. Hij 
had v^rstrekkende denkbeel- den, »telde in 1891 
voor de particuliere spoor- wegen Sfimarang — 
VorsteiilaJiden en Batavia-— Bpjtenzorg te 
naasten'en in verbund danrmce cen door^aancle 
verbinding langs de Noordkust van 
BatavianaarSemarang, en van dnar over Goendih 
naarSoerabajai<»tstand te brengen., maarTle Re- 
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geering wees die vaorste'len af. In September 
1892 
diendc hij de pJannen voor de irrigatic dcr Snlo- 
vallei' in. Kort daarna vroeg hij onl.wlag uit \ 
Lands dienst en keerdc tocn nnar Nederland 
terug. Was hij in Tndio president geweest van 
het Bestuur der afdecling Nedcrlandsch-lndie 
van het Koninklijk Instituut vnn Ingenieurs. na 
ziin terugkomst was hij tot drie maal toe hd van 
den Raad van Bestuur van dat lichaam, on werd 
voorzittcr van de Vereeniging van Delftschc Inge- 
nieurs. Verder werd hij directcur van de Oost-Bor- 
neo Maatschappij, in wier belang hij verscheidene 
reizen naar Indin maakte, commissaris van de 
Haarlcmsche Machine-fabriek, v. h. Gcbr. Figee te 
Haarlem, on lid van de CentraJe Coin missic voor 
de Statistiek. Hij was een veelzijdig man, die 
evenzecr tehuis was op technisch, econoiuisch als 
financieel gebied. Een necrologie met portret 
door Ir. R. A. van Sandick verscheen in De In- 
genieur 1918, n°. 9./ 

ALGEMEENE MAATREGELEN VAN BE- 
STUUR. Zie WETGEV1NG. 

AMBTSSIERADEN. Zie III. bl. 646 
(RIJKS- 
SIERADEN). 

ATOERAN. Zie IV, bl. 767. 
ECONOMISCHE TOESTAND. Van den 

econo- 
mischen toestand der inheemsche bevolking van 
Java en Madoera werd in 1904, in opdracht der 
regeering, een overzicht vervaardigd cloor mr. C. 
Th. van Deventer (1, bl. 594; II, bl. J 89). De vole 
nieuwe gegevens, vervat met name in de uitkom- 
sten van het welvaartsonderzoek (IV, bl. 751), 
gaven in 1921 aanleiding tot, en stof voor, eene 
nieuwe be working van hetzelfde onderwerp door 
dn W. Huender, wiens geschrift (Overzicht van 
den econ. toestand der inheemsche bevolking van 
.Javaen Mad., 1921) derhalve golden kan als eene 
herziene tweedo druk van Van Deventer's boek. 
Voor de buitengewesten zijn soortgelyke gege- 
vens niet in samenvattenden vorm gepubliceerd, 
al beval de regeering in 1914 het verzamelen 
daarvan voor zelfbesturende landschappen aan 
, bij By blad 8091 en al zijn losse schotsen wcl voor- 
handen, b.v. Broersma, De Lampongs, 1916; 
Broersma,Oostkust van Sum., 2dln., 1919—1922; 
Van der Wuals over Sumatra's econoniische ont- 
wikkeling, in Indische Gids 1921: Franssen Her- 
derschce over klapper-, Ruinen over sagocultuur 
in de Mohikken in Ind. Gids 1920 en 1921. De zoo 
inerkwaardige economische toestand der Chinee- 
sche bevolking (I, bl. 480, 487) wordt aangeroerd 
b.v. door Schaank in Tydschr. v. h. Batav. Gen. 
35, 1893,/en in een aantal algemeene werken 
over Cbineezen, doch mist een samenvattend 
overzicht, ovcnnls trouwens de econoniische toe- 
stand der Etu'opeanen in Indic. Verniclding ver- 
dienen in dit vorband nog de recentc publicaties 
over de volkstelling van J920, de opmerkingen 
in do jaarlijksche „MccIedeclingen van algem. 
aardn, (inede opgenoinen in het Kolon. verslag 

verspreide gegevens in de 
/ :PATOENTOENG (MAK.,, PANOENTOENG 
(BOEO.). Dit. is de naam voor de belijtiers van een 
weinig bekenden <. eredienst in Z. Celebes, voocnl. in 
de bergstreken van het landschap Goa. Het aantal 
aanhangers vermindert gestadig en er bestaat veel 
leans op een volkomen verdwijnen van don zuiveren 
natocntocng-ceredienst. 

Tot voor een honderdtal jaren waron do bewo- 
ners der hollingen van het ]uompo-Batang-com- 

der lautstc jaren), cnz 

VolksraadssLukken/ 

plex over het algemecn „patoentoeng,, en vond men 
zclfs aanhangers van dit geloof in de Bcrg- 
rcgentschappen en Z Boni. De voortdurendc aan- 
raking met hunne Mohammedaansche naburen deed 
het aantal aanhangers echter steeds vermin- deren, 
ook al werden zij toen nog vrijwel met rust gelaten 
door hunne Mohammedaansche vorsten. Doch 
vooral omstreeks J S50 veranderde dit door eene 
krachtige godsdienstige pressie van de zijde van den 
vorst van Goa, I Koemala, waardoor velc 
patoentoeng, vooral die der lagere streken, er toe 
kwamen de Islamitische gebruiken te volgen en zich 
Mohamtredaan te ncemen, ook al blev(*n zij in hun 
hart trouw aan de oude goden. Nog genii men tijd 
volgden deze “Islamieten" naast de voorschriften 
van hunnen nieuwen godadienst te- vens die der 
patoentoeng, waurdoor deze laatste echter zeer 
verbasterd werden en zclfs vele Islamitische 
gebruiken inslopen bij die patoen- toeng, wclke hun 
oude geloof openlijk blcven aanbangen, 

Een herhaalcl uitgevaardigd verbod tot het vol-
gen van den patoentoengdienst, en het onder dwang 
doen overgaan tot den Islam volgden wel- dra van de 
zijde van I Knemala, hetgeen het voortdurend verder 
terugtrekken der weinige aanhangers naar 
onherbergzamer oorden tot ge- volg had. Hicr 
werden zij ten slotte geruimen tijd met rust gelaten. 
Do zoon van den laatsten Goa- reeschen vorst, 
Kraeng Bonto-Noinpo, leenman over het 
uitgestrekte berggebied (Malakadji), waar de meestc 
patoentoeng woonden, begon hen weder tot 
overgang naar den Islam te dwingen, onder 
bedreiging met wegjaging naar het Gouver- 
nementsgebied, verbeurdverklaring hunner be- 
zittingen en zelfs met slavernij. Onder dergelijken 
druk is de voortdurende afname van het aantal 
getrouwen niet te venvonderen. 

Ook buiten Goa's grondgebied nam het aantal 
patoentoeng steeds af. Wonnden vroeger op de 
Oostelyke hellingen en uitloopers der Wawo-Ka- 
raeng in de vroegere afdeeling Bikeroe nog talrij- ke 
patoentoeng, met hot openleggen der stieek en de 
uitbreicling van het handelsverkeer onder ons gezag 
(sedert I860) drong ook hier de Islam meer en meer 
door, zij het dan ook op vredelievender wijze dan in 
Goa. Zoodoende vindt men clan ook in deze streken, 
evcnals in Tjamba (regentschap Malawa) nog slechts 
weinige werkelijke patoentoeng, doch grootendeels 
eene islamitische bevolking, wicr godsdicnstige 
begrippen nog sterk ver- mengcl zijn met allerlei 
patoentoeng-voorschrif- ten. 

Nog steeds gaat deze vreedzaine uitbreiding van 
den Islam onder de patoentoeng voort. 

Was (his voor een honderdtal jaren nog het 
grootste deel van hot bcrgland van Z. Celebes tot de 
vlakte van W. Goa en Polambangkeng in het W. en 
Koxnpang in het 0. bewoond door werkelij- kc 
patoentoeng, wier godsdienst uitgebreide ver- 
takkingen had in Binamoe, Bonthain, Tjamba en Z. 
Boni, thans zijn de trouwgebleven aanhangers van 
dit geloof teruggedrongen tot slechts en- kelc, 
moeilijk bereikbare en onherbergzame stre- ken; 
terwijl in hunne vroeger hiervorengenoemde 
• landen hot Slohammcdaanscho geloof nog vaak de 
oudo patoentoeng-bogrippen laat doorscho- meron. 

De mcestc aanhangers van het geloof wonen 
thans nog in eenige kampoengs van Z. cn W. Goa, 
Bonthain, Binamoe, Bangkala. Pangkadjcne en 
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Polambangkeng, terwijl verdcr nog in enkelo 
streken van Tjainba en Sindjai (Sopeng, Kom- 
pang) verspreide aanhangers wonen. Naar ruwe 
schatting zal dit aantal niet veel meer dan een 1500-
tal te zamen bedragen. 

Boren ecn heirleger van goede en kwade gees- 
ten erkent de patoentocng drie hoofdgoden, 
waarvan do voornaamste heet (Karaeng) Ampa- 
tana, d. i. de Heer van het heelal. 

Met behulp van den op hem volgenden (Kara 
eng) Kaminang Kamaja = de Grootmachtige, 
bestuurt hij alle werelden, doordat hij zijn wil 
kenbaar rnaakt aan Kaminang Kamaja, die als 
schepper en uitvoerder handclt. Voor de aardc 
wordt Kaminang Kamaja bijgcstaan door (Ka- 
raeng) Patana-lino = Meer der Wereld, die voor- 
namelijk als wreker en uitvoerder der goddclijke 
gerechtigheid optreedt en als zoodanig bekend is 
onder den naam Pata-toc = bezitter der men- schen. 
Zon en maan staan ook als afzonderlijke werelden 
onder “wali's" of geesten, die echter onder de dric 
hoofdgoden staan. Ook het vuur en het water 
hebben ieder hun afzonderlijke wali's, welke 
eveneens gehoorzamen aan de drie goden. 

Overigens denkt de patoentoeng zich deze we- 
reld bevolkt met goede en kwade geesten, die in 
bosschen, groote steenen, grotten en bergtoppen 
wonen en om hunne goede of kwade eigenschap- 
pen te vriend inoeten worden gehouden door het 
brengen van kleine offers bij het betreden van hun 
gebied. Vaak worden deze geesten, eveneens als 
aangeduid, door de goden gebezigd om goede of 
slechte daden der menschen te beloonen of te 
straffen. Ook het rijstgewas staat onder een 
afzonderlijken wali. 

Door den invloed van den Islam erkennen de 
meeste patoentoeng naast hunne drie goden nog 
verschillende aan dien godsdienst ontleende, min- 
dere goden, die alien nog verre beneden Patana- 
lino staan. De meest genoemden zijn wcl: Ka- raeng 
Ala Ta*ala, nabi-Yoesoep, nabi-Adam en na- bi-
Moehamat, van wier doen en Jatcn zij echter slechts 
eene zeer flauwe voorstclling hebben. 

Alles wat op deze aarde gesclnedt, is de wiJ van 
Karaeng Ampatana. 

Kwade of goede daden worden gestraft of be- 
looncl; het goede vindt reeds op aarde zijn loon in 
een lang en voorspoedig leven, het kwade echter 
wordt gevolgd door rampen = ziekten. Groote 
zonden (bloedschande, afval van het geloof, enz.) 
worden vaak op het geheelc land gewroken door 
langdurige droogte, misgewas, hongersnood of 
epidemieen, welke laatste voorai veroorzaakt 
worden door Karaeng Alilikija = de rondzwer- 
vende Heer, een teekenenden naam voor dezen 
geest, die in zijn kain alle ziekten met zieh draagt. 

Ook na den dood duren loon of straf voor den 
patoentoeng voort. De slechte mensch komt in het 
hiernamaals terecht in de „ranaka,,

f de hel, waaruit 
niinmer verlossing mogelijk is. De goede mensch 
echter komt in de soeroegoe, het para, d诳，de 
verblijfplaats van Karaeng Kaminang Kamaja. le 
het bestaan in de soeroegoe van op- heffenden 
invloed geweest op de ziel van den mensch, dan 
wordt hij opgenomen in den hemel (as6ra) bij 
Ampatana. 

Als goede daden worden behalve offeren, bidden 
en trouw volgen der patoentoeng-voorschrif- ten 
nog beschouwd het steunen van zijne mede- 
menschen, voorai van zieken en armen, matig- 
heid, ijver en eerbied voor hoogergeplaatsten; 

terwij! als slechte daden genoemd worden: lui held, liegen, 
overspel, bloedschande, drift, boos- heid, stolen of inoorden. 

De patoentoeng is verplicht het land te bebou wen. daar dit 
aan de goden behoort en hem ten gebruike is gegeven. Het 
uitspreken van een leugen wordt zeer ernstig opgcvaL, terwijl 
ver- draagzaamheid, ook bij hoon cn heleediging. gevorderd 
wordt. 

Aan hun godsdienst wordt door de patoentoeng 
tocgeschreven de zachtere zeden, die in verschil- lendo, 
vroeger door patoentoeng bewoonde streken bestaan bij 
schakings-kwesties, die zoo'n groote rol spelen in het 
maatschappelijk leven van den JIakassaar. 

De geschiedenis en voornaamste overleverin- gen, de 
gewoonten en ritualien van dezen belang- wekkenden 
eeredienst zijn uitvoerig beschreven 〜 in het artikel: „de 
Patoentoeng" door W. A. Pd- nard, voorkomende in het 
Tijdschr. v. T.-, L.-en Vk., deci LV, bl. 515—543, uit welk 
artikel ook bovenstaande gegevens zijn overgenomen. Voor 
verdere literaluur wordt verwezen naar: Gouds- waard, 
Siwadicnst in Z. Celebes, Meded. Ned. Z. Genootsch. 1865： 
Le Riitte, de Schaking bij den Makassaar; Tideman, idem； v. 
Marie, Beschrij- ving van het rijk Goa, T. K. N. A. G., ] 902; 
Matthes, Bijdrage tot de ethnologie van Z. Celebes, Over de 
ada's enz.; Idem, Macassaarsche en Boe- / gineesche 
Chrestomatiecn; Eerdmans, het Land/ schap-Gowa., Verh. 
Bat. Genootsch. v. K. en 3V., di.・5Q, . .. 

WEDUWEN- EN WEEZENFONDS DER EU」勺 i/ 
ROPEESCHE OFFICIEREN VAN HET NED.-' 
INDISCHE LEGER. Bij kon. besluit van 27 September 1923 
no 66 kwam een nieuw reglement voor het weduwen- en 
weezenfonds der Euro- peesche officieren vau het Ned.-
Indische * legcr tot stand. Alle Europeesche beroepsofficieren 
van het Ned.-Indische leger, benevens de daar- van 
herkomstige officieren, die recht hebben op een voortdurend 
pensioen, zijn verplicht dcelge- noot in hot fonds. Dit 
deelgenootschap vangt aan met den dag, waarop zij als officier 
van het Ned.- Indischo leger inkomsten genieten; het eindigt 
op den dag, waarover als officier of gepension- neerd officier 
voor hot laatst inkomsten worden genoten. De bijdragcn aan 
het fonds worden on- derscheiden in gewone, buitengewone 
en hu- welijks-contributien en cxtra-bijdragen. Do ge- wone 
contributie bedraagt 0 % en wordt bere- kend: 1°. voor de niet-
gepensionneerden zoowel in Ned-Indie, Suriname en Curasao 
als buiten die gcwesten, in het laatste geval als zij als officier 
zijn tewerkgesteld of met verlof of op non- activiteit met 
bezwaar van den lande zijn, van de militaire bezoldiging die 
zij genieten； 2°, voor de officieren, die tijdelijk zonder 
militaire inkomsten zijn, van de militaire bezoldigingen die zy 
zouden genieten, indien xij in werkelijken militairen dicnst in 
Ned.-fndiii waren; 3°. voor de gepensionneerden van het aan 
hen toege- kende pensioen of, indien dit meer bedraagt dan het 
voor hun rang vastgestelde normale pensioen, van dit laatste; 
voor de facultatievo deelgenooten naar den inaatstaf van de 
hoogste bezoldiging, welke kan worden genoten in den rang, 
die bij het verlaten van den dienat were! bekleed. Als 
buitengewone contributie is ver- schuldigd het verschil 
tusschen de hoogste als militair reeds genoten en de nieuwe 
maandc- 
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lijksche bezoldiging, welko als militnir wordt ge- 
noten. De huwelijks-contributic is vcrschuldigd 
door hen, die bij den aanvang van hun dcelge- 
nootschap reeds gchuwd zijn, zoomede door hen, 
die gedurende hun deelgenootschap in het huwe- lijk 
treden: zy bedraagt in hoofdsom / 1000. Het 
jaarlijksch pensioen bedraagt voor de we du we van 
cen luitenant-generaal of generaal-majoor / 2640, 
een kolonel of luitenant-kolonel /2520, een majoor / 
2400, cen kapitein / 1920, een Iste- luitenant / 1500 
en ecn 2de-luitenant / 1200. De jaarlijksche 
onderstand der weezen, wier moeder pensioen 
geniet ten laste van het fonds, bedraagt voor edn 
kind / 480, voor 2 kinderen I 900, voor 3 kinderen / 
1200, voor 4 kinderen / 1380 en voor 5 of ineer 
kinderen / 1500, Ten be- hoeve van kiiideren van 
een overleden deelge- noot, wier moeder overleden 
is of niet in het genot is van pensioen, wordt aan den 
voogd, aan de moeder-voogdes of aan den 
voogdijraad toe- gekend voor een kind / 720, voor 2 
kinderen / 1350, voor 3 kinderen / 1800, voor 4 
kinderen / 2070 en voor 5 of meer kinderen /2250's 
jaars. Geen onderstand wordt uitgekcerd aan 
weezen, die een vast ambt in 's lands dienst 
bekleedcn, dat wordt bezoldigd met minstens / 1800 
(in de kolonien) of minstens / 1500 (buiten de 
kolonien) ，s jaars, en aan weczen die in het 
huwelijk zijn getreden. 

De regeling van de pensioenen en onderstan- den 
geschiedt in Nederland door de Directie, in Ned.-
Indie door den Beheerder van het fonds. De 
pensioenen en onderstanden worden maande- lijks 
of driemaandelijks uitbetaald. De pensioenen en 
onderstanden zijn onvervrcemdbaar. Bij het 
overlijden van een deelgcnoot zal aan zijne na- 
gelatcn betrekkingen of boedelberedderaars dan 
welaan hen, die de begrafenis bekostigd hebben, ter 
tegemoetkoining in de kosten der begrafenis, ten 
laste van het fonds worden betaaid, zoo de 
overledcne is geweest een opperofficier / 250, een 
hoofdofficier / 225 en ecn subaltern officier / 200. 

De vorderingen van het fonds wogens gewone 
contributie, zoomede de vorderingen op het fonds 
wegens pensioen of onderstand en tege- 
moetkoming in de begrafeniskosten verjaren door 
vorloop van 5 jaren； de vorderingen van het fonds 
wegens buitengewono contributie en die wegens 
huwelijkH-contributien verjaren door verloop van 
30 jaren. 

Het deelgenootsehaj) vorvalt: a. voor den 
ongehuwden gepenBionneerden officier op het 
cindc der ma and, waarin hij den Iceftijd van 65 jaar 
heeft bereikl, indicn hij geen niinderjarige wettige 
kinderen heeft; b. voor don geljuwdcn 
gepenBionneerden officier, die den leeftijd van G5 
jaar heeft bereikt, indicn zyno echtgenoote aan haur 
laatsto huwelijk geen aansprnak kan ont- leonen op 
pensioen ten laste van het fonds en hij cvenmin 
minderjarigo wettige kinderen heeft. 

Ongehuwden, dus ook weduwnaars en van echt 
gescheidcnen, zijn by toetreding als deel- genoot 
een extra-bijdragc vcrschuldigd van / 300, indion zy 
kinderen hebben, dio bij hun overlijden aanspraak 
op onderstand zouden kun- non maken; die bijdrage 
is eveneens vcrschuldigd indien door cen 
deelgcnoot nooit huwelijksby- drage is voldaan, bij 
wottiging van een of meer kinderen. 、 

Een weduwe die een nieuw huwelyk aangaat, 

vcrlicSt ha ar pensioen; bij ontbinding van het huwelijk 
treedt zij wedcr in bet genot van het pensioen. 

Officieren, die boven den leeftijd van 30 jaar zijn 
aangesteld, betalcn bij of wegens huwelijk ecn cxtra-
contributie: indicn de aanstelling heeft plaats gehad op 
den leeftijd van 31 jaar / 104, 32 jaar / 212, 33 jaar / 325, 
34 jaar / 442. 35 jaar / 563, 3G jaar / 690. 37 jaar f 821, 
38 jaar / 958, 39 jaar / 1101, 40 jaar / J 249, 41 jaar / 
1403. 42 jaar f 1563, 43 jaar / 1729, 44 jaar / 1902, 45 
jaar / 2082, 46 jaar /2270, 47 jaar /2465, 48 jaar / 2667, 
49 jaar / 2878, 50 en meer jaren / 3097. 

Het fonds wordt gezamenlijk met andere fonclsen 
voor koloniale landsdienaren, onder het oppertoezicht 
van den Minister van Kolonien, en onder het toezicht 
van commissarissen (in Nederland ten hoogste 7, in 
Oost-Indie ten hoog- ste 5, in Suriname en Curasao 3) 
beheerd door een directeur, bijgestaan door een tweeden 
directcur. De beheerders voeren het algeniecn beheer 
over het fonds en andere fondsen gezamenlijk 
overeenkomstig hun door den directeur te geven 
voorschriften. 

Om de 5 jaren — te beginnen met 1923 — stelt de 
directie van het fonds een nauwkeurig onderzoek in, in 
hoever de op het fonds rustende verplichtingen door de 
inkomsten en bezittingen van het fonds Storden gedekt 
en wordt in verband daarmecre eene wetenschappelijke 
balans opgemaakty 

GRASHJHS (MR. GERHARDUS JAN). Gob. te 勺 
•Groningen 14 Nov. 1835, ging hij in 1859 in Jienst 
vanac Nederlandsche Zendingsvereeni- ging naar Indie, 
en werd door haar geplaatst in de Pretin«er ter 
beoefening van het Soen- daneesch. In 1868 onderwierp 
hij zich met succes aan het Groot-ambtenaarsexamen； 
na eenigen tijd bij het Binnenl. Bestuur op Java gediend 
te hebben, were! hy in 1873 werkzaam gesteld bij de 
Rijksinstelling voor Onderwijs in de Taal-. Land- en 
Volkenkunde van N.-I. te Leiden en als privaat-docent 
belast met het onderwijs in het Soendaneesch; 16 Dec 
1875 promovcerde hij daar tot Dr. in de rechten. In 1877 
werd hij bonoemd tot lector in de Soonclaneesche taal 
ann de Rijks-universiteit te Leiden, en tevens tot leeraar, 
later tot lector, aan de thans opge- heven Leidache 
Gemeente-instelling tot oplei- ding van O.-l. 
ambtenaren. In September 189G werd hij tydelijk 
geplaatst aan de Rijks- landbouwschool tc Wa/iningcn 
om onderwijs te geven in de Staatsins tell ingen, de 
Land- en Volkenkunde van N.-I. en in het Maleisch. 

Van zijne hand verschcnen bij A. W. Sijthoff te 
Leiden een stel Soendanecscho leerboeken, getiteld: do 
Soendaneesche Tolk, lo druk in 1873, 2e druk in 1879
： Soendaneesch leesboek met Inleiding en 
Aanteekeningcn in 1874 en* Zedeleer naar Ghazzali, 
Soendancesche tekst met Inleiding en Aanteekeningen, 
medo in 1874； Soendaneesche Bloemlezing, le deel in 
1881: een 2c in 1891; Handleiding voor het aanleeren 
van hot Soendaneesche letterschrift in 1882; Bijdrage 
tot de ktnnis van hot Soendaneesch in 1891. Verder in 
1893 eene vergelijkendo uitgave van de Regeorings-
Reglcmenten van N.-l., bene vens het Charter van 
Nederburgh. 

Dat Grashuis eene degclijke kennis der 8oen- 
daneesche tanl had kan niot betwijfeld worden. 
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zoowel zijno bloemlezingcn — voor den tijd van 
hare verschyning zeer merkwaardige werken — als 
zijnc bovenvermclde Bijdrage bewijzcn het. Het valt 
echtcr te betreuren. dat hij zoowel in die Bijdrage als 
in zijnc werken over het Javaansch (zie beneden) te 
reel heeft toegegeven aan zijne zucht naar 
etymologiseeren en naar terugvoe- ren der woorden 
tot enkele hypothetische wor- tels en oer-elcmenten. 
Behalve genoemde werken over het Soendanecsch 
cn eenige tijdschriftar- tikelen — waaronder die in 
den Ind. Gids van 1S9-1 over de Javaansche 
Lettcrkunde en in dat- zelfde tijdschrift over de 
geschiedenis der op- leiding van Indische 
bestuursambtenaren aan- dacht verdienen — be neve 
ns de artikelen in de cerste uitgave dezer 
encyclopaedic over ver- scheidene Indonesische 
talen, verschenen van zijne hand: Javaansche Tolk 
1898, Jav. Spraak- kunst met Vertaaloefeningen 
1897, Maleische Spraakkunst. m. V. 1S9S, 
Handleiding v. h. aan- leeren v. h. Javaansch 1911. 
Voorts gaf hij van het Maleisch Leerboek voor 
eerstbeginnenden en meergevorderden van A. 
Meursinge eene ver- meerderde uitgave, 1—3 stuk, 
1879 en 1880; en in 187S eene heruitgave van 
Roorda v. Eysinga's NederL Mai. woordenboek. Hjj 
overleed den 18 Jpli 1920 te 

/ / A- , JAVA-INSTITUUT. EcrTte Soerakarta geves- tigde 
vereeniging, welke — blylfSUs^ne^Kii Gvts. 
besluit van 17 Dec. 1919 no. 75, Jav. Courant 1920 
no. 12, goedgekeurde statuten — zich ten doel stelt 
de ontwikkeling van de inheemsche cultuur, in den 
meest uitgebreiden zin van het woord, van Java, 
^jidoera en Balj_te bevorderen. De vereeniejing 
tracht dit doel tc bereiken： a. door het verzamelen 
en toegankeJijk maken van zoo volledig mogelijke 
gegevens omtrent alle uitingen der Javaansche 
cultuur, zoowel in het heden a)s in het verleden： b. 
door het bevorderen van kennis van en inzicht in de 
Javaansche cul- tuur door middel van congressen, 
tentoonstellin- gen, voordrachten, lezingen, 
cursussen, prijs- vragen en gesebriften; c. door het 
steunen van elk emstig streven van anderen in de 
richting door de vereeniging vonrgestaan; d. door 
alle andere wettige middelen, welke der vereeniging 
ten dienste staan en aan het door haar beoogde doel 
bevorderlijk kunnen zijn. 

Naast de Indische Instituten, welke in nauwen 
samenhang staan met bet Koloniaal Instituut (Zie 
INSTITUTEN), neemt bet Java-Instituut eene 
bijzondere plaats in. Opgericht4 Aug. 1919, is de 
vereeniging aan te merken als een consolidatio van 
de nationale geestesstrooming, welke tot open 
baring kwam in het, op initiat ief van het Hoofd van 
het Mangkoenegorosche Huis, P. A. A. P. 
Prangwadono, op 5—7 Juli 1918 te Soerakarta 
gehouden Congres voor JavaanJiche Cultuuronl- 
wikMing, ter bespreking van de vraag: „in welke 

• banen de opvoeding cn het onderwijs der Java- nen 
dient geleid te worden*Op dit congres — een 
uitvoerig versing is te vinden in De Locomo- tief 
van G Juli (2e bl.) en 8 Juli (le on 2e bl.) 1918 — 
we rd n.l. beslotcn over te gaan tot de oprichting van 
een permanent instituut ter be- studeering van de 
cultuur van Java uit vroegere dagen en van beden en 
ter afbakoning van de richting. waarin zij zich voor 
de toekomst zal moeten ontwikkelen. Aan het 
congres-comitd, onder bescbermheerschap staande 
van den Soe- soehoeuan, werd tevena opgedragen 
te oevorde- 

ren. dat voorineld denkbceld door een in het daarop 
volgcnd jaar te houden Taal-, Land- en 
Volkenkundig Congres verwczenlijkt zou worden. 
Op het culluur-congres van J 918, waarheen ecn oO-
tal vereenigingen 375 afgevaardigden zonden, 
werden door de heeren A. Muhlenfeld, R. Ng. 
Wodiodipocro (dr. Radfiman), R. M. Soetatino 
Soeriokoesoeino, Z. Stokvis, D. van Hinloopen 
Labberton, J. Rottier, Dr. Satiman Wirijosandjojo en 
Tjipto Mangoenkoesoenio en door Raden A joe 
Notosoedirdjo gcb. Karlinah, prae-adviezen 
uitgcbrncht over de volgende vra- gen: I. In welke 
richting moet, gegeven de tegen- woordige 
maatschappelyko invloeden op Java, de 
ontwikkeling van de J a vane n geleid worden ? a. In 
hoeverre is een op Westerschen grondslag ingericht 
onderwjs voor de ontwikkeling van de Javanen 
noodzakeJijk ? b. Welke Westersche wetenschappen 
en nicthoden komen bij de tegen- woordige 
ontwikkeling van den Javaan het cerst in aanmerking 
orn onderwezen te worden ? c. In hoeverre kan bij de 
opvoeding van het Javaansche volk de 
tegenwoordige Javaansche cultuur, zooals die 
bewust of onbewust in de volkspsyche Iccft, a Is 
grondslag dienen ? d. Is het mogelijk en gewenscht, 
om hetgeen van de oud- Javaansche cultuur dreigt af 
te sterven tot nieuw leven te bezielen ? II. Wat dient 
in verband met een en ander aan het tegenwoordig 
onderwijs- systeem gewijzigd te worden ? 

Deze prae-adviezen zijn vanwege het Comite 
gedrukt en uitgegeven. 

Gelijk de vonrzitter R. Sastrowidjono ten 
congresse .verklaarde, stelde het Comit6 zich op het 
standpunt, dat de tijd was aangebroken om, lo« van 
elk poliviek streven, de cerste stappen te doen. om de 
bevolking op te wekken zich bewust te maken, dat 
naast economische en politipke opheffing een volk 
ccrst dan een nationaal be- staan kan vocron, indien 
het steunt op historic en overlevering. Eigen cultuur 
is, naar getuigd werd, een der cminentste vormen, 
waarin. het nationaal zelfbewustzijn en volkskarakter 
tot niting komen. Vandaar de oproep gedaan om het 
volk van Java, zonder ondorscheid van zijn 
groepeering, hetzij Soendanees, Madoereea of 
Midden-Javaan, samcn tc brengen ter bespre- king 
van de vraag: in welke banen de ontwikkeling van dat 
volk zal inoeton worden geleid. 

Gehouden in het nationalistisch centrum, daar 
„waar het hart van Java klcpt", werd ook van de zijde 
der bolosche aristocratic groote belang- stelling 
getoond in hot cultuur-congres. dat zijn bezielenden 
invlocd vermocht uit te oefenen tot binnen de Kraton-
sfeer. Voor bet eerst gaf de Soesoehoenan 
tocstemming den Kraton voor het Inlandsch publick 
open te Htellen; van welke tot dusver ongekende 
liberaliteit een dankhaar ge- bruik word gemaakt 
door „en masse" binnen te treden en de vorstelijkc 
verbJijfplaats te hezich- tigon. De Soesoehoenan 
verklaarde zich zeJfs bereid een catalogus van de in 
de Kraton- boekerij aanwezige manuscripten ter 
beschik- king van het Comit6 te stellen. 

Aan dit cultuurcongres, dat volgens ve】en een 
„ar)stocratiRch-intenectueer, karakter droeg, werd 
ook deelgenomene door enige voormannen van het 
,.Comitd voor Javaansch N&tion&lismei'', dat — in 
tegenstelJing met het „Comite voor Javaansche 
Cultuurontwikkeling,> — met een 
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eigen orgaan, de “Wederopbcuw", een maanelse lirift 
„gcwijd aan do Jong-Javanen-Bewcging en het 
Javaansch geesteslcven", een sociaal- poJitieke 
geestesstrooming veitegenwoordigt. 

De belangstelling voor de “cultuur" dor Java- 
landen, voor het eigen nationnle gcestesleven, kwam 
merle tot uiting in hot Kiinfttr.nnfjren, op 1—3 
Augustus 1919 te Djokjakarta gebouden, ter 
ge]egenh°id van de jaarvergadering' van den Bond 
tan Ned. Indischc Kum»tl:ringen; bij welke 
gelegenhcid in behandeiing kwam het onderwerp: 
„de Nijverheid in Ned.-Indie .en wel in het bij- zonder 
de Kunstnyverheid,,» welk congres ook van de zijde 
der zelfbesturende rijken groote be- langst.elling 
mocht verwerven. Op dit congres, waarvan de 
notulen gepubliceerd zijn, werden prae-adviezen 
uitgebracht door de heeron J. W. Tellers (over 
Nijverheid, Kunst en Volksont- wikkeling) en R. Ng. 
Wediodipoero— dr. Radji- man — (over de zedelijke 
beteekenis van de kunst voor het volk van I»(lie). 

Het daags na afloop van. dit Kunstcongres 
opgericht «Java-lnstituut, waarvan het beschcrni- 
heerschap werd aanvaard door den Gouvernour- 
Generaal van N.-I., organiaeerde eind 1919 het in het 
vorig jaar in uitzicht gesteld Congres, ge- wijd aan de 
studie van Taal-, Land- en Volken- kundc, met het 
doel om de kennis van volk, taal on gcschicdenis der 
Javalanden te verrijken. Vnn dit geduiende de 
Kerstdagen van 1919 te Solo gehouden eerate 
congres voor de taal-, land- en volkenkunde zijn de 
“Handelingen" door het Java-Inatituut in druk 
uitgegeven. 

Begin Januari 1921 werd het orgaan van het Java-
Inatituut uitgegeven, n.l. het voorloopig in de 
Nederlandsche taal gesteld, geillustreerd 
driemaandelijksch tijclschrift „ Dja tud'', dat blijkens 
de inleiding in het eersto nummer bcoogt te zijn een 
der geeigende middclcn om door het vergaren en 
verbreiden van do kennis van de door ontlerlinge nau 
we verwantschap wel als een- heid te noemen 
inheemsche cultuur van Java, Madonra cn Bali, die 
cultuur te ontwikkelen en te bevorderen. 

In Maart 1921 werd eene naf de cling-Djokja-
karta'1' van het Java-Instituut opgericht om „het 
plaatselijk bevorderen van het doel van het Java-
lnstituutM mogelyk te inaken. 

Het Java-Instituut hield op 17—J 9 J uni 1921 to 
Bandoeng een Oulluurcongrc.^, waarop wcdcr- oni 
Uelaiigmikkende piao-aclviezen werden uitgebracht 
over de volgen<le onderwerpon: a. Over do 
noodzakelijkheid van goachiodenis-onderwps. Prae-
adviezon van R. Dania Koesoema, M. W. 
Dwidjoscwitjo. Mevr. W Fruin—Mees, R. Hnsjnn 
Soema di Pradja, R. M. Soetatmo Soerio Koe- Boenio 
en Z. Stokvis. b. Over do ontwikkclings- 
mogolijkhcdon van de muzick op Java. Prae- 
adviezon van J. 8. Biandts Buys, R. T. Djojodi- poero, 
Mevr. S. Hofland (Linda Bandarn), J. Kats, R. M. A. 
Soerjo Poetro on R. M. Wrekso- diningrat. 

Lileratuur. Ind Oids 1919 I p. 482, II p. 1203; De 
Taak 1918—19 p. 241, 1020 p. 571, 1921 py 609; 
Djiwi 1921 no. 1, 2 cn 4. / 

J Th p n. 
DIERENVEREERING. In het artikel ZIELS- 

VERHUIZING (DI. IV bl. 858 en 859) wordt met een 
enkel woord gesproken over de opvat- tingen der 
Indoneaiiirs omtront soinniigo dioron als incarnaties 
of verschyningsvormon van. ovor- 

ledenen. Daar do uit die of andcre opvattingen 
voorkomende dierenvereering cene eigenaardige 
plaata inneemt in het Indonesisch Heidendom, en bij 
de daarover handelende artikelen in deze 
Encyclopaedie slechts zeer ter loops vermeld werd. 
volgen hier eenige samenvattende mede- deelingen 
over dit onderwerp. Aangezien volgena sommigen 
de dierenvereering te beschouwen is als een 
onderdeel of een overblijfsel van het totemisme was 
het onvermijdelijk, in het artikel TOTE MIS ME (zie 
aldaar) enkele gevallen van dierenvereering te 
bespreken; men zie dus ook op genoeind artikel, ook 
wat betreft de spijs- verboden, voor zoover deze 
betrekking heb- ben op het vleesch van dicren. 
Onder dierenvereering wordt hier niet verstaan 
die.renaanbidding, maar het ontzag voor en de 
daaruit voort- vloeiende eerbiedige behandeiing van 
bepaalde dieren. 

Het zijn vooral twee dieren, aan welke in den 
Indischen Archipel algemeen eene zekere voreering 
betoond wordt, nl. de krokodil en de tijger; 
sporadisch komen daarnevens nog enkele andere 
diersoorten voor. Ongeacht het ontzag, dat deze 
roofdieren den Inlander inboezemen, is er voor deze 
vereering nog een ander motief aan- wezig, n.l. het 
allerwege in den Archipel aange- troffen geloof, dat 
de genoemde dieren incarnatica zijn van de zielen 
der voorouders. Niet slechts bij de nog Heidensche 
bevolkingselementen, maar evongoed bij de 
Mohammedanen bestaat nog dit geloof, zooals blijkt 
uit de ondervolgende vermclding der volken, bij wie 
do vereering van krokodil en tijger voorkomt. 

Beginnen wij met Sumatra, dan moet voor Gajo's 
en Bataks verwezen worden naar het artikel 
TOTEAHSME. 

Uitvoerigo mededeelingen omtrent dieren-
vereering bij de Minangkab&usche Maleiers vin- 
den we in het artikel van J. L. van der Toom: „Het 
animisme bij den Minangkabauer der Pa- dangsche 
Bovcnlanden" l). Ten aanzien van de zielsverhuizing 
heerscht bij hen de opvatting, dat een boosdoener, de 
helsche straffen onder- gaande, ton slotte op zijn 
smeeken verlof krijgt, als dier herboren te worden, 
om zijn leven te beteron en boete te doen. De ziel 
keert weder in het lichaam, dat voorloopig het hoofd 
van een. dier — tijger, wild varken of slang — krijgt, 
en na 7 dagen goheel in con dier verandert ; zulk eon. 
wezen hoot oerang djadi-djadian, en steunt nu tor 
botooning van berouw zijnc familieleden in allo 
gevaren, helpt hen in moeiiijke omstandig- heden, 
vergezelt hen op vorre reizen enz. 

Dierenvereering openbaart zich bij hen vooral 
ton aanzien van tijgor, krokodil en olifant. Van den 
tijger spreekt men gewoonlyk als toean; men noemt 
hem inji' balang = gestreepte of govlekto voor- of 
grootvader. De krokodil staat in groote eor, omdat 
do Minangkabauer meent dat oen zijner groote 
legendarische wetgevers, Kjai Katoomanggoongan, 
als zoodanig herboren werd. Zijn nakoinelingon zijn 
aan de krokodillen verwant on genieten op reis van 
die dieron be* schenning. Do ledon der soekoe Koto 
Piliang, afstammelingen van dien wetgover, hebben 
dan ook eonige vorbodabepalingen (pantangan) ten 

Bijdragen v.h. Kon. Inst. T. L. en V. v. N.J. 
DL 39 (5. V) p. 72 e.v. 
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aanzien van de krokodillen in acht te nemen； 
voor alien geldt een aantal verbodsbepalingen 
ten opzichte van tijger en olifant. 

Voorts verdient vennelding, dat zich bij 
au, dicht bij Fort de Kock, een vijver met 
ge visschen bevindt, waarvan niemand 

ooit zal eten. Volgens het verhaal zou een moeder 
eens haar kind op den rand van dien vijver geplaatst 
hebben; het kind viel er in, en zou in een visch 
veranderd zijn. 

Ook op Nias doet zich de vereering van den 
krokodil gelden. Schroder x) deelt daaromtrent 
mede, dat men op deze dieren alleen jaagt, als zij 
menschen of varkens aangevallen, of meege- sleurd 
en gedood hebben. Men maakt dan zoo- genaamd 
zijne opwachting bij een mythischen grooten 
krokodil, het opperhoofd van alle krokodillen, en 
deelt hem mede, dat een van zijne onderdanen 
schuldig is en moet worden uitge- leverd. Het 
schuldige dier wordt dan door mid- del van een 
lokaas (een kip) gevangen, waaraan een angel is 
vastgemaakt, en vervolgens afge- maakt. 

Omtrent de krokodillenvereering op Bangka 
ontleent Wilken2) het volgende aan Epp. 
Schilderungen aus Hollandisch Ost-Indien, p. 
159—160： „Die Verehrung geht so weit, dass der 
Inlander glaubt, das Wohl oder Wehe seiner 
Familie hange von dem des Crocodils ab. Niemals 
wagt er, ihm etwas zu Leide zu thun, ja wenn er aus 
Notwehr ein Crocodil verletzen sollte, so plagt ihn 
sein Gewissen mehr, als wenn er den 
sehrecklichsten Mord begangen hiitte. Der 
Eingeborne glaubt an. eine Verwandtschaft 
zwischen Mensch und Crocodil. Nach dem Tode in 
ein Crocodil verwandelt zu werden ist der siisseste 
Genuss bei dem Gedanken an Unsterblichkeit. Der 
Eingeborne belegt den Buwaja (Crocodil) mit 
Ehrentiteln, spricht nur mit Devotion von ihm und 
stellt ihn an Rang den Fiirsten gJeich. Da auf 
Bangka der Resident der hochste Beamte ist, so 
stellen die Bangka- nesen das Crocodil ihm an 
Rang wenigstens gleich und nennen es Tuwan-
besar d.i. grosser Herr. Der Kapala-kampong 
(Dorfhauptling) von Baturusak, obgleich ein 
bigotter Mtfslem, verfehlte nicht, an Festtagen und 
wenn ein Glied seiner Familie erkrankt war, dem 
Crocodil auf dem zernagtcn Fels, der bei niedrigem 
Was- serstande im Flusse sichtbar wird, Opfer zu 
bringen." 

Dierenvereering komt ook op Jflva. algemeen 
voor, en geldt ook hier weder in hoofdzaak twee 
dieren: den krokodil en den tijger. De reden daarvan 
is ook bij de Javanen weder het geloof, dat het in 
het bijzonder deze dieren zyn, die de geesten der 
voorouders in zich kunncn be vat ten. De krokodil, 
in de nabijheid van een dorp vertoevende, wordt 
dan ook vaak be- schouwd als de beschermer van 
de desa; hij wordt slechts gedood, als hij zich aan 
een der dorpelingen vergrepen heeft, en dan dus 
eigenlijk bij wijze van straf. Bij verschillende 
plechtige gelegenheden worden offers aan de 
dieren ge- bracht. Van den tijger geldt ongeveer 
hetzelfde ala van den krododil. Gelijk bekend is, 
spreken de Javanen, als er een tijger in de buurt is, 
van 

Nias. p. 140. 
*) Wilken；_Xerspreide ®sc.hriften DI. 

ni. p. SIT" *' …'■ 

hem met den naam toewan = heer of kjai, oudc heer. 
Dit gebruik kan echtcr ook wel door de groote 
vrees, dio men voor het roofdier koestert, verklaard 
worden. Evenwel blijkt vol- doende, dat ook op 
Java het denkbeeld leeft, dat de zielen der 
afgestorvenen zich in tijgers kunnen reincarne&rcn. 
In het Soendaneesch heeten dergelijke tijgers 
tnaoeng k^djaden; de Soendaneezen zullen er niet 
licht toe korncn, deze dieren te dooden. Zelfs toen 
eenige tien- tallen jaren geleden in Zuid-Bantam 
eene ware tijgerplaag heerschte, waren de 
Inlanders, on- danks de hooge premie, er niet toe te 
krijgen, op de roofdieren jacht te maken, en nioest 
een bekend tijgerjager van elders voor de jacht 
over- komen. 

Op Borneo konien geen tijgers voor, inaar ook 
omtrent krokodillenvereering wordt van de Dajaks 
niets vermeld. Hier zou kunnen ge- sproken worden 
van een soort vereering voor de omineuze vogels, 
die als boden der goden of geesten en van den 
Alvader beschouwd worden, ter- wijl de plaats van 
den tyger wordt ingenomen door den panter. De 
omineuze vogels zijn vooral twee soorten van 
honingvogels, een trogonsoort en een valksoort, 
terwijl ook de kidjang (Cervu- lus muntjac) en een 
zwarte slang (Doliophis bivirgates Boie) als 
waarzeggende dieren beschouwd worden. Er 
bestaat een verhaal ter ver klaring waarom de Zee- 
Dajaks de omineuze vogels vereeren. Een 
hoofdman, Sioe geheeten, was gehuwd met een 
schoone jonge vrouw, die in werkelijkheid een 
vogel was, ofschoon hij dat niet wist. Zij liet hem 
beloven, nooit een vogel te dooden of te kwetsen, 
of zelfs maar in zijn handen te houden, want als hij 
dat deed, zou zy nietlangerzijne vrouw zijn. Jaren 
leefden zij ge- lukkig, tot op een onheildag de man 
zijn belofte vergat, een vogel in zijne hand nam en 
hem streelde. Toen ging de vrouw treurig heen om 
niet meer terug te keeren. De bedroefde echtge« 
noot en zijn zoon gingen de verloren vrouw en 
moeder zoeken, en vonden haar eindelijk in haur 
oud tehuis, het huia van den Heerscher der 
Geestenwereld. Tevergeefs trachtten zij haar te 
bewegen, met hen inee terug te gaan; vader en zoon 
moesten alleen huiswaarts keeren. Maar voor zij 
vertrokken onderwees de Heerscher der 
Geestenwereld hen, hoe zij de heiligo vogels 
moesten vereeren, en voorteekens van hen kon- den 
ontvangen 】) 

Van de opvattingen der Bahau-Dajaks ten 
aanzien van dieren, planten en levenlooze voor- 
werpen, leert men het volgende uit Dr. Nieuwen-
huis „Quer dutch Bo.rneo"; Aan den~ menscK 
wordt het b6zit van twee “zielen" toegeschreven: de 
broewa en de ton loewa; deze laatsto verlaat by den 
dood wel het stoffelijk omhulsel, maar blijft zich 
ophouden op de begraafplaats, waar ze zoolang 
omzwerft, tot ze eindelijk een boozo geest wordt. 
Tydens het oponthoud op de be- graafplaats kunnen 
de ton loewa in den vorm van dieren, n.l. herten en 
grijze apen, verschijnen. Vandaar dat de Bahau*s 
deze dieren a!166n eten, als de honger hen daartoe 
dwingt. 

Aan de dieren in het algemeen wordt door de 
Bahau's slechts 66ne ziel toegeschreven; zulke 

l) Rev. Gomes. Two Sea Dijak Legends, 
aangehaald by Frazer, Totemism and Exogamy. 
Vol. II p. 206. 
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dieren worden dan ook als „werkelijke dieren" 
aangeduid. Maar de huisdieren, de herten, grijzo 
apen en wilde zwynon zijn in het bezit van 
dozelf- de twee zielen als de mcnschen: vandaar 
dat zo ook tydelijk als menschcn kunnon levcn en 
even- als dezo, huizen kunnen bewonen. Eene 
soortge- lijke vertelling als bo ven van de Zee-
Dajaks vermeld werd, deelt Nieuwenhuis 
hierover mede 1). Hier is het een wild zwyn, dat 
tijdelyk in de gedaante van eene vrouw leeft. De 
overlevering is oorzaak, dat de Bahau's nooit 
meer wilde zwijnen jagen, zonder vooraf een 
offer gebracht te hebben aan hunne zielen. 
De broewa van den door de Bahau's zeer ge- 

vreesden panter wordt doorhenbijnaals machtiger 
dan hun eigen broewa beschouwd. Vandaar groote 
onrust, als ze er een geschoten hebben: acht maal 
stappen ze dan over het gedoode dier been, onder 
het uitpreken van de bezweringsfor- mule： koele, 
broewa ika. hida broewa akoei = panter, uw ziel is 
onder mijn ziel. Thuisgekomen worden jagers, 
honden en wapenen met kippen- bloed ingesmeerd, 
en bovendien mooten de mannen acht dagen lang 
zoowel overdag als ‘8 nachts baden. Na afloop van 
die acht dagen moeten zij op nieuw op jacht gaan 2). 

Uit de mededeelingen van Dr. Alb. C. Kruyt in 
zijn bekend werk: „de Bar6e-sprekende To- radja's 
van Midden二C?
 ~~bryTTt^'cIafr^ob
k 
bij 'die ■■'vSTEsslammen beschouwingen bostaan 
die er op wijzen, dat zij de dieren in geestelijk 
opzicht naverwant achten aan de menschon, en die 
aomtyds tot een soort van vereering van som- mige 
dieren kunnen leiden. Zoo acht men ver- schiHende 
dieren den verschijningsvorm der zielestof van de 
menschen b.v. de regonworm, sommige slangen, 
vmurvlieg en muis. Ook de afetamming van 
sommige dieren van een mensch wordt in Toradja-
verhalen wel geleerd, b.v. van de apen en van de 
krokodillen. Ten aanzicn. van de krokodillen zou 
men van een zekere vereering kunnen spreken; ze 
worden door de Toradja,s beschouwd als wrokers 
van de goden: alleen zij, die iets op hun goweten 
hebben, worden door deze dieren gedood. En toch, 
wanneer zulk een schuldige door een krokodil wordt 
opgegeten, eiacht de bloedwraak dal men ook den 
schuldi- gen krokodil weer doodt. 

Omtrent de vraag, of do krokodillen door do 
Torsdja's als de incarnatios hunner voorouders 
beschouwd wordon zegt Kruyt, dat mon soma 
goneigd zou zijn, zulks to denkon, daar men dezo 
dieren steeds toospreokt met 'wjkai — groot- vader 
3). 

De voreoring, tils men het zoo mag noemeii, die 
do Toradju's voor sommige vogels hebben, borust 
ook weder geheol op do beteekenis der vogels als 
voorspellors der toekomst, of aan- wyzers van do te 
volgon gedragslijn. Vogels worden door do 
Toradja's beschouwd als afgo- zanten der goden. 
„JDeze dieren toch" zegt Kruyt, „verkeeren 
tusschen do beide wereldon, die der goden on die 
der menschon, en daarom kan het niemand 
vorwonderon, dat do goden dikwijls vogels 
gebruiken oin de menschen to waarschuwen voor 
dreigond govaar, of toekom- 

l) Op. c. I. p. 106. 
«) Op.~cf£7 p；-TOB—107. 
3) Zie het aangehaalde werk, DI. I p. 260 e.v., 

p. 263 e.v. ....................................  ......... 
 ........................................................ 一  ..  

stig verlies. Het luisteren naar de geluiden, die de 
vogels maken, om daaruit te kunnen opmaken, hoo 
men heeft to handelcn, is dan ook algomeen onder 
de Toradja's. Bij hot aanleggen van akkers, bij het 
jagen, bij zout stoken, bij het stichten van cen dorp, 
bij a】le mogelijke aangclegenheden van ecnig 
belang tracht de Toradja den wil der goden te leeren 
kennen uit het geschreeuw der vogels." i). 

Vooral verschillende uilsoorten worden door de 
Toradju's als omineuze vogels beschouwd, voorts de 
kiekendief, de vischarend en eenige kleinere vogels. 
Ook den haan zou men tot de omineuze vogels 
kunnen rekenen 2). Onder de omineuze dieren kan 
eveneens de huishagedis gerekend worden. 
„Wanneer zij schreeuwt, ter- wijl men aan het praten 
is, bewijst dit dat degene, die aan het woord is, gelijk 
heeft. Wanneer men wil vertrekken om op reis te 
gaan, en de huishagedis laat haar geschreeuw 
hooren, is dit eon teeken, dat de reiziger geluk zal 
hebben. Schrequwt zij boven het hoofd van een 
persoon, als deze juist weg wil gaan op reis, of op 
eene on- derneming, dan is dit eene waarschuwing, 
dat hem eenig onheil zal overkomen, hij moet dan 
eerst gaan zitten. Valt een huishagedis zonder 
iemand te raken, dan beteekenf zulks niets, Valt zij 
echter op iemands lichaam, dan is dit een teeken, dat 
spoedig iemand zal sterven van de familie van 
dengene op wien het diertje ge- vallen is" 3). Ook 
spijsverboden ten aanzien van sommige dieren 
bestaan bij de Toradja's; zoo oton de vrouwen by do 
meesto stammen nimnier buffolvleeach, terwijl de 
Mohammedaan ge- worden Parigiers en Saoesoeers, 
zoowel mannen als vrouwen, het vleesch van witte 
buffels niet willen eten. Een totemistischen 
grondslag voor deze verboden behoeft men 
volstrekt niet aan te nemen; omtrent het eerste 
verbod zegt Kruyt: ,,Dit kan wel niet anders dan 
hieruit verklaard worden, dat de vrouw, het conser- 
vatieve deel van hot volk, zich niet aan het eten van 
de ingevoerde buffels heeft gewaagd. Dit wordt nog 
waarschijnlyker, wanneer wij verne- men, dat bij de 
To Pebato, waar de vrouwen wel buffelvleesoh oten, 
de priestoressen, dus de vertegenwoordigers van 
den godsdienst, zich er van moeten onthouden" 4). 
En het andere vorbod vindt zijn verklaring in de be 
we ring, dat het eten van het vlecsoh van witte 
buffels lepra zou veroorzakon: witte plekken zullen 
dan op het lichaaiu van den eter te voorschijn koinen 
6) 

Eon bijzonder goval van dierenvereering komt in 
het Zuid-Westelijk doel van Celebes, voor, n.l. do 
vereering dor heilige palingen in Boeloe- koeinpa, 
in de voormalige Oosterdistricten, en ook wel elders 
in dat deel van Celebes. Aan Dr. F. B. Matthes. 
Bijdragen tot de othnologio van Zuid-Celebes, 
ontloent Wilken •) de mededeeling, dat het vooral 
vrouwen zyn, die de moeder- vrougde verlangen, we 
Ike aan deze palingen offers, in kippenboutjes 
bestaande, brengen. Ondor het bespelen van de gong 
komen de dieren 

】)Op. cit. D1.0 期. ......  
a) Id. DI. II p. 181. 
3) I(l7-Dh I p. 266. 
«) Dim p；'169. 
8) DI：F pr-1 叫 
•) ;Uerspfei3e 
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uit het water te voorschijn en springen op het land 
rond om zich te goed te doen aan de spijzen, welke 
hun aldus worden aangeboden. Volgens de 
mcdedeeling van den Heer Kooreman stelt men zich 
voor, dat de zielen der voorouders in deze palingen 
wonen. 

Een andere vorm van dierenvereering vinden we 
vermcld van het uiterste Noord-oosten van Celebes, 
n.l. van de oude bewoners van Menado. Deze 
betooncn een groote vereering aan de apen, die op 
het eilandje M6nado-toewa wonen, want zij meenen, 
dat dit hun voorouders zijn, dat wil dus zeggen, dat 
de zielen hunner voorouders in deze apen 
gereincarneerd zijn, niet dat zij meenen zouden, als 
prae-Darwinisten, van apen af te stammen. Vroeger 
ging men er jaarlijks heen met offers van allerlei 
cetwaren, later plaatste men die op een verlicht vlot, 
dat men's nachts de rivier liet afdrijven J). 

Overigens vindt men ook bij de Boeg;ncczen 
erTNakassaren weder dezelfde voorstellingen 
omtrent de krokodillen als incarnaties der voor- 
oudergeesten. Men gelooft hicr, dat de krokodil 
nooit- met opzeteen mensch verslindt, maar alleen 
bij vergissing, omdat hij hem voor een dier aanzict. 
Volgens de Inlanders op Z. Celebes hebben 
sommige krokodillen eene tong, andere niet； alleen 
de eerste zijn van menschelijke afkomst. Ook 
incarneeren niet alle voorouder- geesten zich in 
krokodillen, want sommigen van hen houden zich in 
hoogere gewesten op; voor dezen worden de offers 
in boomen opgehangen, voor de voorouder-
krokodillen in het water geworpen 2). 

Omtrent Timor vinden we eenige interessante 
mededeelingen, op ons onderwerp betrekking 
hebBende, in het artikel „de Timoreezen" van Dr. 
Alb. C. Kruyt 】).Aangaande den hond ver- telt men 
in Amanatoen, dat eens twee honden uit zee zijn 
gekomen, bij de monding van de Si-noeal-rivier. 
Dezo honden zouden het aanzijn hebben gegeven 
aan het geslacht Omlene, en om die reden mogen de 
leden van dat geslacht er geen honden op nahouden 
3). Van een totemia- tische betrekking tot den hond 
blijkt overigens niet, daar hondenvleesch op Timor 
vrij algemeen wordt gegeten； zij, die het niet 
gebruiken, zijn gewoonlijk leden van de radja-
geslachten; dozen eten het in Annas echter ook •)• 

Terwijl de kat op Timor eene eigenaardige 
vereering geniet, en er ten opzichte van dit dier een 
aantal verbodsbepalingen bestaan, is reeds hierom in 
ditgeval niet aan totemisme te denken, omdat 
volgens Kruyt dit huisdicr nog niet lang geleden zijn 
intrede op Nederlandsch- Timor moet hebben 
gedaan. Vooral in de meer afgelegen streken als 
Amanaboen en Ain&natoen kent men het dier nog 
niet lang, verscheideno ouden van dagen 
verzekerden aan Kruyt, dat eerst in de laatste dertig 
jaren in die streken katten zijn gekomcn. In Mollo, 
waar de katten volgens de overlevering al wat langcr 
geleden ingevoerd zijn, worden ze met veel 
onderschei- ding behandeld. Men spreekt hier niet 
van„een kat koopen", maar van „een kat trouwen**. 
Ze 

1) Versprei.de G.eschriften DL.Ill-p； 84. 
2) de taal- land.r,-en.- volkenkuiide 

v. N.-I. DI 79 (1923). 
一旷 

')id. p. 462. 
* ― 

wordt met veel formaliteiten naar huis gebracht en 
met fet nae = juffrouw aangesproken; een kater met 
nai noeke, zooveel als “meneer". Kinderen mogen de 
kat niet aanraken of plagen. Zij wordt min of nicer 
beschouwd als de „eige- nares,, van de mais, omdat 
zij het is, die zorgt, dat dit voedingsmiddel niet door 
de muizen wordt opgegeten. Daarom, als iemand een 
nieuw paard heeft gekocht, en hij wil dit wat mais te 
eten geven om het aan hem te wennen, moet hij 
daartoe eerst verlof vragen aan de kat. Ook als men 
andere voorwerpen uit de woning verkoopt of 
weggeeft, als men iets gekocht heeft, of als een der 
huiegenooten overleden is, geeft men daarvan aan de 
kat kennis. Ook met jonge katjes hebben 
verschillende plechtigheden plaats, zoodra ze de 
oogen geopend hebben. 

De kat mag wel gcslagen worden als ze eenig 
kwaad heeft gedaan, maar men moet haar nooit met 
ijzer aanraken, want dat zou de woning ”w&rm'', d.i. 
ongezond maken 】). 

Een beperkt spijsverbod bestaat ten aanzien van 
paling, die overigens op Timor vrij algemeen wordt 
gegeten. In enkele landschappen n.l. eten de leden 
van het vorstengeslacht ze niet; in Mollo mogen 
vrouwen ze niet eten, want dan zouden de 
voedingsmiddelen verdwijnen. Kruyt brengt dit in 
verband met de gladheid der dieren, en verklaart dit 
gebruik dus uit de “sympathetische" denkwijze. 
Hiermede zou dan ook verklaard kunnen worden, dat 
vele vrouwon niet toestaan, dat het vleesch van de 
paling in de woning wordt gebracht, het moet 
buitens- huis worden gegeten2). 

„Overal op Midden-Timor worden bronnen van 
eenige beteekenis ontzien; mon zal de daarin 
lovende palingen niet vangon. Men zou daarvan ziek 
worden ,of de bron zou opdrogen. Men noemt die 
bronnen ook noe'oef, waaruit blijkt, dat men denkt, 
dat daarin een geest woont." 

„Te Bidjeli is ecn poel, waarvan de paling niet 
mag worden gegeten. Men zegt, dat die dieren 
kinderen zijn van de avond- on de morgen- ster. Ook 
uit poelen, waarvan het water geregold door buffels 
en paarden gedronken wordt, moet men de paling 
niot wegnemen, want, dan zou de kudde in aantal 
afnomen, omdat enkolo dieren door het water 
zouden worden meoge- nomen. Daaroin ook mogen 
buffelhoeders niet a-lleen geen paling eten, maar ze 
mogen zelfs niots nuttigen, wat in het water leeft." 
3). 

Volgens Dr. Kruyt heerschen soortgelijko 
gebruiken als op Timor ten aanzien van de kat ook 
op Soemba, * *) waar het dier weinig voor- komt, en 
men hot ook nog niet lang kent. Ook daar spreokt 
men van een Rat “trouwen”，terwijl er voor het dier 
een bruidschat gegeven wordt, onz. Overigens heeft 
men niet veel eerbied voor do kat, maar men heeft 
allerlei middelen, om haar aan het huis te verbinden
： wil men cen kat lang houden, dan inoeten allerlei 
verbodsbepalingen in acht genomen worden. 

De vereering van aUingen komt ook op Soemba 
voor. In Wajewa ziet men in den python eon 

')Op.jciL p. 465 ©,v. 
2) 489. 
3) Op. cit. 489. 
9 Dr. A]b. C. Kruyt. Do Soombaneezen. 

Bijdr. Kon. Inst. T. en、V.'、 
—_ 78 p. 573—580. 
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voorvader, cn, als men zulk een dier ontmoot, spreekt 
men het met Oemboe, heer of groot- vader aan, onder 
het toewerpen van wal sirih- pinang l)： het blijkt niet. 
of men hier ook weer met zielsverhuizing te maken 
heeft. Ook de groote slang, die in con grot bij Wui 
Bangga heet te wonen, en waaraan vroeger zelfs 
menschcn geofferd werden, wordt een marapoe of 
voor- vader genoemd 2) .In de kampong Leko is een 
hoi, waar pythons wonen, aan welke men eens om de 
tweo of drie jaar, als men aan ze herinnerd wordt, eten 
gaat geven 3). 

Naast den tijger en den krokodil mocten voor- al 
de hag edis en de daarmee verwante leguaan 
(bijawak) genoemd worden als dieren, die in ver- 
schillende deelen van den Archipel een zekere 
vereering genieten. Tai van voorbeelden daar- van 
vindt men in Dr. Wilkens verhandeling： „De 
Hagedis in het volksgeloof der Malayo-Po- 
lynesiiirs'', opgenomen in Deel IV zijner „Ver- 
spreide Geschriften". Omtrent de bijawak (leguaan) 
deelt hij mede, dat dezo in Deli, Langkat en Serdanrj 
.eene bijgeloovige vereering gehiet, zoowel van de 
zijde der Maleiers, als, en meer nog, van do zijde der 
Bataks. Bygcloovige vrees voor die dicrcn heerscht 
ook in het Oosten van den Archipel, b.v. op 5o£roe,-
waar men in hen eene incarnatie der 
vooroudergeesten ziet, en op Watoeb^la, waar zij als 
de verschijningsvorm van booze geesten worden 
beschouwd. Ook van de vereering van de hagedis 
geeft Wilken in genoemd opstel een aantal 
voorbeelden. Zeer al- gemcen is in de eerste plaats de 
omincuse betee- kenis, aan het geschreeuw van de 
huishagedis en de gekko gchecht. In het algemeen is 
de betee- kenis ongunstig, zooals bij de Timoreezen 
en op de Philippi)nen. Van de Tobeloreezen vermeldt 
Hueting •) „en het ongunstigst is wel, als de 
huishagedis, o lalehekana, schreeuwt. Die is be- slifit 
een boodschappcr van de geesten, en een plan moet 
nu nog eenigen tijd uitgesteld worden. Men zit eenige 
oogenblikken muisstil (misschien, alsof men het 
voorncmen opgeeft) en gaat pas daarna." Van Java 
vcrmeklt Wilken, dat, wan- neer men aan het eten is 
en een tjitjak van het dak Lusschen de schotels valt, 
dit een tceken is van een op handun zijnd groot 
ongeluk. Voigens den Javaan waarschuwt de tjitjak 
ook voor dicfslal. „ Wan nee r twee personen inct 
olkander aan het redenceren zijn, waarby de een niet 
wil gelooven wat de andere beweert of vorhaalt, en 
eene hagedis op dat oogenblik hare stem doet hooren, 
is dit voor den ongeloovige een tceken, om niet langcr 
aan do waarhnid van het ver- haalde of bewcerdo te 
twijfelen" *). Ook omtrent de lok^ (gekko) gcldcn 
soortgelijke opvattingen. 

Van cen cigcnlijke ver peri ng van de hagedis kan 
vooral gesproken worden op Bali en bij de Balicrs op 
Lombok. Wilkon haalt een mededcoling van Van der 
Tuuk aan elaaromtrent, volgens welko de Balinees, 
wanneer hij onder het voeren van cen gesprek het 
geluid van een hagedis hoort, 

*) Op. cit. p. 544.. 
2) IcEj). CTIT'Kruyt zegt hier voor marapoe. 

„godliela}fr 
3) id. p. 544. 
«) ^TiTrn lEot do T. L. en V. van N. I. DI. 78 

(1922)-1)； 202： 
*) Wilken. Verspreido Geschriften. DI. IV,„ p. 

151 en 152. 

zegt: „Bewanrheid het Saraswati''! of wcl: „Zij het 
waar gebiedster!" Hij toont verder aan, dat op Bali 
de hagedis vcreenzelvigd wordt of tot symbool 
client van Saraswati, de godin van wijs- heid cn 
kennis, van de poezie on de redekunst. 

Volgcns zijne meening echter is deze voorstel- 
ling niet overgenomen van de Hindoo's, maar op 
Indonesischen bodem ontstaan, terwijl natuur- lijk 
de vereering van Saraswati zeLvc wel van de 
Hindoo's is overgenomen. Hiert egen over mcent 
van Eei de *) dat, inoge de hagedisvereering al van 
Maleisch-Polynesischen oorsprong zijn, deze bij de 
Baliers toch onder sterken invloed van Indischo 
begrippen voorkomt. Hij wijst er op, dat bij de 
Hindoe's Saraswati een dubbele functie heeft, n.l. 
die van godin der wijsheid en van godin van de 
rivioren of het rivierwater; en dit- zelfde is ook het 
geval bij de Hindoo-Baliers op Lombok. Saraswati 
wordt genoemd de Sedahan der goden, waarmee 
men wil aanduiden, dat zij de besciiikster is over het 
levend water voor de sawah's. „Nu is het 
merkwaardig" aldus Van Eerde, „dat dit attribuut 
ook op de tjitjak is overgegaan. Doe hem geen 
kwaad, want hy is de „Sedahan dewa". En wanneer 
een tjetjek, die langs de zoldering kruipt, 
uitwerpselen op iemand doet vallen, zal deze zich 
niet boos maken, maar met vriendelijke intonatie in 
de stem vragen: „Hcer Sedahan, waarom behandelt 
u mij zoo, dat u mij van uit de hoogte bevuilt?"’’ Of 
wanneer die uitwerpselen in de rijst vallen, zegt men 
tegen elkander: „„Dc heer Sedahan is al te 
onbcleefd."" 

Volgens Wilken zou het aannemelijk zijn, dat 
ook bij de Bataks de hagedis als een beiichaming 
van een twcetal geesten beschouwd wordt, n.l. van 
Boraspati-ni-tano dat is： Boraspati van den grond, 
en Boraspati ni-bagas, dat is: Boraspati van het huis. 
Het woord Boraspati nu beteekent ook: hagedis, en 
beantwoordt aan het Sanskrit: Brhaspati, den god 
der wijsheid, den leermeester der goden. Naar 
analogic van hetgeen bij de Baliers met Saraswati 
gebeurd is, zal men bij de Bataks Bphaspati met de 
hagedis vcreenzelvigd hebben. 

Wij zullen niet van allo eilanden in het bij- 
zonder de vereering van dicren en de spijsver- boden 
ton aanzion van bepaalde dieren nagaan, en volstaan 
inot de vermelding, dat de vereering van den 
krokodil verdor nog voorkomt op Timor, op Boeroo, 
op do Aroo- en op de Zuid- Wester oilanden. 
Spijsvorbodcn worden van de Ambonscho oilanden 
en Ceram geineld ten aan- zien van het vleosch van 
palingen 2). Van Boeroo dealt Van dor Mioson3) 
mede, dat do fenna of stam Reboot zijn voortbostaan 
vcrschuldigd is aan hot medelijdon van een haai. Do 
stamvader had schipbrcuk geleden on zou zeker zijn 
omgekomen, indicn een haai zich niet over hem 
ontfermd had cn hem aan land gebracht had. Sodert 
dien tijd bestaat er oen goede verstandhouding tus- 

1) J. C. van Eerdo. De hagedis in het volks-
geloof der Hindoe-Baliers. Tijdschr. v. h. 
Binnenl. Best. DL XX (1901) p. 203 e. v. 

2) Vgl. Wilken III p. 81 en 82 on do daar 
vermeklo bronnen. 

8) J. H. W. van der Miesen. Een en ander over 
Booroe. Meded. Ned. Zend. Gen. DL 46. p. 431 
e.v. 
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schen deze fennti en de haaicn, on de leden zijn 
vast ervan overtuigd, dat. als cr ecu van hen in 
zee gegooid wercl, de baaien stellig tot zijne 
redding zouden toeschieten en hem ann land 
brengen. 
Nu eens wordt als roden van vcrcering of spijs- 

verbod opgegeven de meening, dat men van de eene 
of andere diersoort zou afstammen, dan weder dat 
de geesten der voorouders zich daarin incarneeren. 
Het komt ons voor, dat laatstge- noeinde opvatting 
primair is, terwijl de afstam- mingsverhalen later 
verzonnen zijn, om een ver- klaring van de 
vereering te geven. Dit is blijk- baar ook de 
bedoeling van Wilken, wanneer hij zegt, dat de 
zielsverhuizing de verbindende schakel is tusschen 
het totemisme en den dienst der afgestorvenen. 
Alleen verstaat men onder totemisme tegenwoordig 
nog heel wat meer— ten deele geheel wat andors — 
dan enkel vereering van enkele dieren en 
spijsverboden ten aanzien van sommige dieren. T. 
J. B. 

TOTEMISME. Onder de termen, in de ethno-
logic en de vergelijkcnde godsdienstwetenschap 
gebruikelijk, is er nauwelijks een van zoo weinig 
scherp omlijnde beteekenis als totemisme. Het 
woord is ontleend aan de taal der Od jib wee 
(Chipuee)-Indiancn, en wordt in verschillende 
spellingen opgegeven. Volgens abbe Thavenet is 
het woord eigenlijk olc, en beteekent het: familie of 
stam, possessief: otem, en met het per- soonlijk 
voornaainwoord nind otem = mijn stum ； kit otem 
= je stain enz. 

Niet slechts in hun opvattingen van hetgeen 
onder het begrip Totemisme moet worden 
samengebracht, maar ook in de verklaring van den 
oorsprong van het verschijnseJ wijken de 
onderzoekers zeer sterk van elkander af. Deze 
groote verschillen mogen zeker voor een deel op 
rekening gesleld worden van de omstandig- heid, 
waarop R. M.H. Lowie in zijn “Primitive Society"1) 
terecht de aandacht vestigt, deze nJ. datalles, wat 
men onder den naam totemisme samenvatte, 
beschouwd we rd als overal geheel gelijksoortig te 
zijn. Zoo kwam men er toe, hypothesen op to stellen 
om te verklarcn, hoe totemisme in het algemeen 
ontstond, terwijl de tier en daar voorkomende 
wijzigingen veron- achtzaamd werden. 

Wil men onderzoeken, of er in onzen Archipel 
totemisme voorkomt, of blijkens nog voorhan- den 
sporen, vroeger bestaan heeft, dan kan de vraag naar 
den mogelijken oorsprong van het verschijnsel 
gevoegelijk blijven rusten. Maar wel is het 
noodzakelijk, een wel omschreven definjtie aan te 
nemen, ten einde daaraan de gevonden 
verscbijnselen te toetsen. 

Onder de onderzoekers nu van het verschijnsel 
neemt zeker wel J. G. Frazer de eerste plaats in. In 
zijn uit vier deelen bestaand werk: Totemism and 
Exogamy *), heeft h助 een ontzag町k 
feiteumateriaal uit alle deelen der aarde byeen- 
gebracht. Het komt dus gewenscht voor, de definitie 
van Fraser als toetssteen te gebruiken; daarbij zal af 
en toe big ken, dat de door hem uit den Archipel 
aangevoerde verschijnselen aan zijn eigen definitie 
niet ten voile beantwoorden. 

”Een totem", zegt Frazer 3) „is een klasso van 
.r1) New-York. Boni and Liveright. 1922. 

,) Londen. Macmillan and Co. 1910. 
3) 0. c. p. 138, 139. 

stoffelijke voorwerpen, die de primitieve mensch 
(„a savage'*) met bijgeloovigcn eerbied be- 
schouwt, daar hij gelooft, dat er tusschen hem on 
ieder voorwerp van die klasse een inticine cn zeer 
bijzondere betrekking bestaat. De betrek- king 
tusschen een man en zijn totem is van wcerszijden 
van welwillenden aard; de totem beschcrmt den 
man, en de man toont zijn eerbied voor den totem 
op verschillende wijzen. door hem niet te dooden 
als het een dier is, en hem niet af te snijden of in te 
zamelen als het een plant is. [n onderschciding met
，een f6tis, is een totem nooit ecn op zich zelf 
staand indi- vidu, maar altijd een klasse van 
voorwerpen, gemeenlijk een dier- of plantsoort, 
zeldzamer een klasse van onbezielde 
natuurvoorwerpen, zecr zelden een klasse van 
kunstmatig vervaar- digde voorwerpen. 

„In betrekking tot den mensch beschouwd, zijn 
er op zijn niinst drie soorten van totems: 1. de clan-
totem, aan een geheele clan gemeen, en door erfenis 
van geslacht tot geslacht over- gaande; 2. de sexe-
totem, gemeen of aan alle mannen, of aan alle 
vrouwen van een stam, met uitsluiting in elk geval 
van de andere sexe; 3.de individueele totem, die aan 
een enkel individu behoort en niet op zijn 
afstammeJingen over- gaat. Er bestaan ook andere 
soorten van totems, maar zij kunnen misschien als 
variaties van den clan-totem beschouwd worden. 
Deze laatstc is verreweg de belangrijkste van alle; 
en waar sprake is van totem of totemisme zonder 
meer heeft dit betrekking op de clan-totem. 

„De clan-totem wordt vereerd door een groep 
van mannen en vrouwen, die zichzelve noemen met 
den naam van den totem, zich als van 6en bloed 
beschouwen, afstammelingen van 6en stamvader, 
en die verbonden zijn door gemeen- schappelijke 
verplichtingen jegens elkander en door een 
gemeenschappelijk geloof in den totem. 

„De leden van een totem-clan noemen zich bij 
den naam van hun totem, en gelooven gewoon- lijk 
dat zij er werkelyk van af stain men." 

Nog scherper definieert Frazer in zijn „The 
Belief in Immortality** (J9J3) p. 95 den totem, door 
te zeggen dat „dc wilde zich daarmede op een 
eigenaardige manier identificeert, zich ver- 
beeldende, dat hij zelf en al de Jeden van zijn clan, 
voor practise he doeleinden, kangocroe's of emu's, 
ratten cnz. zyn.'1 Als alleen dergeiijke denkbeeJden 
totemisme mogen hceten, wordt dit in Jndonesie 
zeker niet gevonden. 

Alvorens de door Frazer en andere Hchryvcrs als 
totemisme vermelde vcrschijnselen aan de boven 
aangehaalde definitie te toetsen, is het gewenscht na 
te gaan, wat Dr. G. A. Wilken, die het eerst over 
totemisme in den Archipel ge- schreven heeft, over 
dit onderwerp zegt. 

In zyn bekende monographic ,，旦Animismc by 
de volken van den Indischcn Archipel0 bo- handelt 
hij ook het geloof aan de zielsverhuizing bij do 
Indonesiers, en, na daarvan tai van voor- beelden. to 
hebben gegeven en te hebben vermeld, wat men bij 
de Noord-Amerikaansche Indiancn onder 
totemisme verstaat, zegt hij:】) „Hetgeen wij by de 
volken van den Archipel 

*) Verspreide geschriften van G. A. 
Wiiken, verzameld door Mr. F. D. "van ■Ussenljr 
uggen, Deel lU p. 86 e.v. 
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aangetroffen hebben beantwoordl hiorftan vol- 
komon. ABoenlijk zijn zij er niet toe gekoinen om 
zich naar de dicren te noemcn, die zij dus als hunno 
stamouders vereeren". Volgens Wilken is de 
zielsverhuizing de verbindende schakel tusschen het 
totemisine aan den cenen en den dienst der 
afgestorvenen, aan den an de re n kant, welke 
schakel, bij vele volken weggevallen, in den 
Archipel ineestal nog duidelijk merkbaar is 1). Ook 
in zijn verhandeling: „De Hagedis in he,t-
volksgeloof der Malayo—Polyn^siers'' noemt hij de 
krokodil „bij tai van volken in den Archipel het 
totomdier bij uitnemendheid." 2). 

Hiorbij moet worden opgemerkt, dat hetgeen 
Wilken onder totemisme verstaat, veel beperkter is 
dan de definitie van Frazer, die wij boven 
aanhaalden, aangeeft. „Elke stam hier" zegt Wilken 
van de Noord-Amerikaansche Indianen, „heeft, 
onder de bonaming totem, het een of ander dier dat 
als een fetis vereerd wordt, waar- naar de stam heet 
en waarvan zijne leden hunne afkomst afle^den,^. 3) 
En elders 4) omschrijft hij het totemisme alleen 
als:,,het geloof in de afstam- ming van en de 
verwantschap met dieren". 

Van meer belang echter is het op te merken, dat 
ook in de door Wilken aangehaalde voorbeel- den 
van het geloof aan zielsverhuizing volstrekt niet 
steeds sprake is van een afstamming van dicren, 
maar integendeel meestal van een over- gaan van 
dezielen der afgestorvenen in die dieren ； het 
duidelijkst wel komt dit uit ten aanzien van Wilkens 
“totemdier bij uitnemenheid" de kro- kodil, dat 
slechts in een enkel geval als stainvader, overigens 
steeds als incarnatie der voorouder- geesten vereerd 
worcit (zie onder DIERENVER- EERJNG). 

Er is echtcr nog een reden, waarom men moei- 
lijk in dit opzicht veel waarde kan hechten aan 
Wilkens meening, dat het totemisme wel in den 
Archipel voorkomt. Volgens zijn uitspraak is de 
zielsverhuizing de verbindende schakel tusschen het 
totemisme en den dienst der voorouders. Ware dit 
het geval, dan zou het totemisme, zoo good als de 
dienst der voorotidera, een zelfstan- dig bestaan 
inoeten hebben. Maar uit hetgeen Wilken mcdedeelt 
omtrent het z.g. totemisme blijkt, dat dit niets anders 
is dan hetgeen rcchtstreeks uit hot denkbecld dcr 
zielsverhuizing voorvloeit; eerbied voor de dieren, 
die inen als incarnaties van de voorouderH 
beschouwt. Het spreekt wel vanzelf, dat inen den 
term totemisme in cen veel te beperkte betcokenis 
zou opvatton, wanneer men alleen dit 6ene 
vcrschynsel met dicn naani ging bestempelen. 

Ook over de plant als totem laat Wilken zich uit, 
waar hy zegt。： „Gelijk bekond is, bchoeft de 
totem niet allijd een dier te zijn, doch kan ovengoed 
eene plant wezen. Ook in den Indischen Archipel is 
het goioof in het ontstaun, het ge- boron worden van 
monsohen uit planten zeer al- gemeen. Het is vooral 
uit bamboc cn nndero rictsoorten en uit rotan, dat 
personon heeten te voorschijn te zijn gekomen. In de 
literatuur en in de legenden vindt mon talr^jke 
verhalen van dien aard. In het wezen der zaak komt 
het loteinisubf 

])0, c, p 8‘7. 
•) ①[•_£匚434. 
3) DI. Ill p. 86. 
*) DE IV p. 153. 
5) Vcrspr. Geschr. 1)1. IV p. 112. 

in den hidischen Archipel met dat van de Noord- 
Amerikaansche Indianen ouereen. J) Toch wijkt het 
in een punt daarvan af. Zoover is men name lijk hier 
niet gekomen, dat men zich naar de dieren of planten 
benocmt, die mon als stamouders vercert of 
beschouwt. Alleen in de literatuur ontmoet men 
enkele voorbeelden waar uit blijkt, dat dit vroeger 
wel eens gedaan word. Zoo treft men in de Batakschc 
verhalen nu en dan namen aan met den uitgang anan, 
welke uitgang bepaaldelijk gebruikt wordt, om de af- 
stamming van dieren aan te geven, bij voorbeeld : Si 
Lombuwanan, govormd van lombu = rund. als 
eigennaam van lemand, die van een rund zijne 
afkomst aflcidt, het rund dus (1 T.J.B) tot totem 
heeft. Zoo wordt in het Maleische werk: „Hikajat 
radja-radja Pasei1' van eene prinses verhaald, die uit 
een betung-bamboe was voort- gekomcn, en daamaar 
Putin-Batting, dat is: „Prinses Bamboe" heette, 
terwijl in de legenden van de Alfoeren der 
JMinahasa, gesproken wordt van eene Prinses 
Uweranden, dat is： Prinses Rotan, dus genoeind, 
dewijl zij uit een rotan- struik gesproten was. Ook 
atamnamen, aan dieren of planten ontleend, wijzen 
soma op het totemisme. Van de Bataks vinden wij 
onder anderen vermeld, dat elke stam of marga een 
dier (tijger. panter, kat, hond, geit, wilde tortel, enz.) 
heeft, dat aan de leden van den stam heilig is, omdat 
inen meent daarvan of te stam men. In zeer enkele 
gevallen -) nu draagt de marga of stam ook den naam 
van dat dier. Zoo heet de marga. die den tijger tot 
totem heeft, Babijat, dat is: tijger. Op die wijze zijn 
waarschijnlijk ook enkele stamnamen by de Alfoeren 
van de Minahasa te verklaren, bij voorbeeld: Ton'm-
btilu, dat is: menschon (afkomstig) van den bamboe, 
Tote'inti wo h = monschen (afkomstig) van den 
tewoh (eene rictsoort), Tou'rn-pakiwa en Tou'm-
basian = menschen (afkomstig) van de pakewa en 
van den wasian (twee soorten van boomen), enz." 

Omtrent de vorhalen van afstamming van 
menschen uit planten kan worden opgemerkt, dat 
inen daaraan niet tc veel gewicht moet hechten, 
ingoval het bij verhalen blijft. Zij gelden toch slechts 
een enkele persoon, een zeer bijzonder geval, en,wat 
in dezo van veel beteckenis is, geen plantensoort, 
slechts 6en enkele plant. Van cenig nauw verband 
tusschen ecn groep van personen en een plantensoort 
is nergens sprake, zelfs niet in de literatuur. Ook bij 
de Minahassische Btamincn blijkt niet van die 
bijzondere betrek- king tusscheneen bcpaaldenstam 
en de plantensoort waarvan hij afkomstig zou zijn. 
Die stam- naincn laten trouwens gedeeltelyk ook nog 
een geheel andere, niet- totomistische verklaring toe, 
zooals die gegevon wordt door N. Graafland in/ den 
2den druk van zg werk: de Minafiaaa (1898). Dat 
Tou' m-bulu in verband zou staan met bulu = bamboe 
acht hy onwaarschjjnlijk, omdat bulu(-h) een 
Maleisch, geen Minahassisch woord voor bamboe is. 
VVaarschijnlyk moot het dus oor- spronkelijk 
geweest zyn: bulur = berg; dus “bcrgmenschen", 
Tou'tn-lewoh is een andere naam voor de Ton'm-
pakiiva； Graafland ver- klaart hem naar het steken 
inct tewoh = eon soort van riet, door den vadcr van 
het kind, dat voor de eerste maal na de geboorte naar 
het 

*) Wij eursiveoron. 
2) Wij cursiveeren. 
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bad wordt gebracht. De Tou*m pakewa zouden 
vroeger ook met dit riet gevochten hcbben. J) 

Wij gaan thans over tot de bespreking van 
hetgeen door Frazer cn andere schrijvers be- 
schouwd wordt als totemisme, of sporen daarvan, 
bij verschillende volkcn van den Archipel. 

Gebruiken, die inderdaad de gcdachte aan een 
bestaand totemisme, of aan overblijfsclcn daarvan, 
zouden kunnen wekken, worden vermeld van de 
Bataks. Gelijk bekend is, zijn de Bataks (behalve de 
hoofdverdceling in Toba- Bataks, Karo-Bataks 
enz.) onderverdeeld in exogamc groepen, marga's 
of merga's genaamd, welke hun afkomst van een 
stamvader langs de mannelijke lijn af lei den ； da 
ar de exogamic bij hen met het patriarchaat 
verbonden is, behooren de kinderen tot de rnarga 
van den vadcr. 

Van verschillende marga's nu vindt men vermeld, 
dat het vleesch van bepaalde dieren voor hen 
verboden is. In het bijzonder geldt dit van de Bataks 
in het Pan6- en Bila-stroonigebied. De marga 
Nasoetion mag geen vleesch van witte buffels eten
； voor de marga Si Regar en haar ondermarga's is 
het vleesch van geiten verboden, voor de marga 
Babijat het vleesch van tijgers, panters e.d., vo6r de 
marga Tonipoel honde- vleesch enz. Als reden voor 
deze verbodsbepa- lingen wordt so ms opgegeven, 
dat de leden van zulk een marga van zulk een dier 
afstammen, en dat hun zielen in deze dieren 
overgaan na den dood (wij cursiveeren)； somtijds 
wordt beweerd dat een der dieren het leven van hun 
voorvaderen redde, enz. Zooals wij reeds zeiden, 
schijnen dergelijke verschijnselen, door Frazer 
ontleend aan mededeelingen van Neumann »), wel 
in de richting van het totemisme to wijzen. Maar in 
hun tegenwoordigen vorm voldoen ze zeker in reel 
opzichten niet ten voile aan Frazer's definitie. 
Eeneintieme betrekking tusschen den z.g. totem en 
de eene of andere Bataksche marga wordt niet 
vermeld ； bijna uitsluitend bestaat het vermeende 
totemisme in het verbod van het eten van het 
vleesch van bepaalde diersoorten. Met evenveel 
recht kan dit echter beschouwd worden als een der 
vormen van het in den Archipel zoo veel- vuldig 
voorkomend stelsel van verbodsbepa- lingen 
(pemali, zie op dat woord). En voor deze 
verbodsbepalingen kunnen vaak geheel andere dan 
totemistische gronden aangevoerd worden. 

Maar er is meer. „Als reden voor deze verbods- 
bepalingen", aldus Frazer s), „wordt soms opge- 
geven, dat de leden van zulk een marga van zulk een 
dier afstammen, en dat hun zielen in deze dieren 
overgaan na den dood (wij cursiveeren). Wil men 
met Wilken (zie bo ven) de dieren ver- eering als 
onderdeel of liever uitvJoeisel der 
vooroudervereering totemisme noemen, dan bestaat 
niet alleen bij de Bataks, maar zeer alge- meen in 
den geheelen Archipel totemisme, want, zooals in 
het artikel DIERENVEREERING wordt vermeld. 
komt de vereering van sommige dieren, in het 
bijzonder van den krokodi) en den 询ger, zeer veel 
in denArchipel voor. Legt men echter als maatstaf 
eene meerom vattendedef initie 

1) GraaXlamL~p.-323r 
2) J. B. Neumann. Het Pan6-en Bila-stroom- 

gebied. Tijdschr. Ned. Aardr. Gen. 2e Serie Hie 
Afl. Meer uitgebreidQ artikelen No 2 p. 243 No. 
3 p. 492. 

,) Frazer. II p. 187. 

van het totemisme aan, dan voldoct de Indonesi- 
schc dierenverccring daaraan niet, al mocterkend 
worden, dat het verband tusschen bepaalde stammen 
en bepaalde dieren zooals dat bij do Bataks 
voorkonit, wel iets eigenaardigs is, dat als ecn 
overblijfsel van vroeger bestaan hebbend totemisme 
zou kunnen worden opgevat. 

Soortgelijke mededeelingen als ointrent de Ba-
taks vinden we ook uit het Gajo-land. „Evenals op 
Java" zegt Dr. Snouck Hurgronje, „hceft men in het 
Gajo-land bepaalde geslachten of families, voor wie 
het eten van zekere dieren of andere spijzen als 
verboden geldt. Dit wordt altijd aan een ced of eene 
verwensching (persoem- pahan) van ecncn 
voorvader toegcschreven, ten gevolge van eene 
gebeurtenis, waarvan delegende wordt 
overgelcverd"】).Zoo mag ecn bepaalde vischsoort, 
lokot, niet gegeten worden door een tak van het 
geslacht Petiambang; een soort van woudduif is 
verboden voor een be- paald geslacht in Gajo-
Loeos. In Peparek mogen sommige lieden geen 
uitspruitsels van bamboe eten； de bewoners van 
Doeren geen dongrahladen gebruiken als borden 
voor rijst, "Misschien" zegt Snouck Hurgronje, „dat 
totemisten voor dat alles hunne eigene verklaring 
weten te geven, maar zeker berust thans de 
gehoorzaamheid aan de verbodsbepalingen alleen 
op de vrees, dat ziekte, ram pen of de dood hem 
zouden treffen, die door overtreding den toorn van 
zijn voorvader gaande maakte". 

Blijkt uit deze woorden reeds, dat ook de ge- 
leerde schrijver hierbij niet direct aan totemisme wil 
gedacht zien, te minder schijnt dit gewet- tigd, daar 
ook van „andere 叩歹zen" dan dieren- vleesch alleen 
gesproken wordt: in het laatst- genoemde voorbeeld 
zelfs van het gebruik van een soort bladeren voor 
rijstschotels. 

Omtrent hetgeen men op dit gebied bij de Gajo's 
vindt zegt Volz * 2): „Zwischen dem Tiger und den 
Eingeborenen besteht ein ganz be- sonderes 
Verhaltniss, welches ganz zweifellos auf 
totemistische Vorstellungen zuriickzufiihren ist. 
Der Tiger ist weitaus das gefahrliciiste Raubticr, 
eines der wenigen Tiere, das auch dem Menschen 
gefiihrlich wird, und so greifter in den 
Vorstellungskreis des Menuchen ein und wird zu 
einem iibermachtigen Wcsen. Wie mit der Gottheit 
oder mit Naturkriiften, so sucht dor primitive 
Mensch auch mit dicsem gef&hrlichen Tier sich zu 
stellen, eincn Pakt zu schlieazcn nach dem Prinzip: 
„Tu <lu mir nichts, d&nn tu ich dir auch nichts!" So 
werden Schlangen, Kro- kodile, Tiger zum 
Gegenstand der Verchrung； zum Dank dafiir sollen 
nie den Menschen in Frieden lasscn, und motiviert 
wird diese Vcreh- rung damit, dass die Menschen in 
ihnen Ver- wan cite und Ahnen sehen oder was 
dcrgleichen Vorstellungen mehrsind: das sind 
totemistische Vorstellungen. Der Tiger wird zum 
„N6ndn ..Grossvater** oder zum „Abang", dem 
"iUteren Bruder", der ja im malaiischen Leben cine 
grosse RolJc spielt, und der Mensch, der dem Tiger 
im Walde begegnet, erweist ihm Ehrenbo- 
zeugungen und redet ihn als „ndndn odcr,.abangn an. 
Das schlieszt aber auf der anderen Scite 

*) Dr. C. Snouck Hurgronje. Het Gajo- 
land en"zy ne Bewonersl p.^328. 

2) Prof. Di1.' W； Volz^，J^orcl-Sumatra. 
Band II. Die Gajo-Lander p, 375. 
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nicht aus, dasz dor Eingeborne sich rccht gern dieses 
gefahrlichen Verwandten entledigt; nur musz das in 
aller Form der Hoflichkeit geschchcn: er bittet ihn 
uni Verzeihung, ehe cr den totlichen Schusz 
abgiebt." 

Wij behoeven er wel niet op tc wijzcn, dat hier 
het probleem van het totemisme wel wat erg 
eenvoudig wordt gestcld en opgelost! 

Als voorbeelden van tote mis me op Nias deelt 
Schroder mode, dat aan vrouwen het eten van 
apevleesch verboden is, en aan den siocloe van 
Bawofalagotanom en zijn verwanten het eten van 
herlevleesch1). Wanneer hij elders vermeldt, dat 
verschillende dieren als incarnatie van de zielen der 
voorouders worden beschouwd en dit in verband 
brengt met het verbod oxn van bcpaalde dieren te 
eten, zegt hij echter o.i. te- recht: „dan moge dat 
voor bcpaalde geslnchten of voor eene bepaalde 
sekse in de verleiding brengen, hier totemisme te 
vermoeden, zeker is het, dat de verklaring van de 
Niassers zeJve niet die opvatting bevestigt, en naar 
andcre oorzaken van het verschijnsel wijst5' 2). Van 
meer belang is, volgens hem, mogelijk het feit, dat 
er onder de stammen een aantal genoemd is naar 
dicren, zooals aal, slang, krokodil, haan3). Zeker is 
dit althans een der kenmerken van bet totemisme, 
maar uit de mededeelingen blijkt niets van eene 
nauwe betrekking tusschen de leden van zulk een 
stam en de diersoort, waar- naar hij genoemd is. Uit 
den stamnaam allecn tot het bestaan of bestaan 
hebben van totemisme op Nias te besluiten ware o.i. 
voorbarig. 

Bekend is het, dat op Java voor soinmigo 
geslachten het gebruik van eene bepaalde kris, van 
een bepaald soort paard enz., verboden is, welk 
verbod zijn oorsprong vindt in de ver- vloeking van 
een dergelijk wapen of dier door den voorvader, 
zooals die soms vermeld wordt in de „Babad Tan ah 
Djawi" of Javaansche kroniek Volgens 
■persoonlijke mededeeling van Prof. Snouck 
Hurgronje komen ook thans nog „in vele streken op 
Java verbodsbepalingen voor betreffende het eten 
van het vlecsch van be- paalde dieren, het berijden 
van paarden van een bcpaalde descriptie, het houden 
van bepaalde dieren, b.v. apen, als huisdicren enz. 
Soms gelden zij voor de afstainmelingcn van een 
bepaald persoon in de manndijke of in de 
vrouwelijke lijn, of in beide linicin; soms zijn de 
bewoners vn.n cen bepaald gebied — een groep dus, 
die oorspronkelijk wel gencalogisch, later alleen 
territoriaal verbonden was — eraan onder- worpen." 

„De vraag,* aldus Dr. Snouck Hurgronje, „of in 
die bepalingen overblijfsels van totemisme te 
vinden zijn, schijnt mij voor afdoende be- 
aiitwoording niet vatbaar dan na een volledig 
systematisch onderzoek, althans betreffende een 
belangrijk deel van Java. Zelf heb ik dit niet kunnen 
inatellen, en mijno sedert vele jaren telkens 
herhaalde pogingen om anderen, wien het 
gejnakkelijker gevallen zou zijn, tot het verrich ten 
der noodige nasporingen op te wekken, werdon tot 
dusver niet met succes bekroond". 

Van geheel andere zijde wordt het vraagstuk, of 
ook op Java eenmaal totemisme bestond, aangevat 
in de uitvoerige en doorwrochte disser- 

1) E. E. W. G. Schroder. Nias. p. 140 en 9. 
2) 0. C. p. 540; ,) id. 

tatie van Dr. W. H. Rassers: „De Pandji-ro- man,*. 
In cen scherpzinnig betoog tracht hij aanncmelijk te 
maker), door een diepgaande ontleding van het 
Pandji-verhaal: „dat ook Java een stadium van 
totemisme moet hebben meegemaakt.en het 
Javaansche toonecl terug- gaat op een 
totemistischen ritus"】)，ja, „dat de oudste kern van 
het Pandji-verhaal ecn mythe is, die, op een alleen 
in een totemistischen ge- dachtengang passende 
wijze het ontstaan ver- haalt der Javaansche wereld 
met haar exogame regeling van het huwelijk en haar 
initiatie-ritua als inleiding daartoe" 2). Ook de 
namen der batikpatronen, krisvormen en 
pamormotieven beschouwt hij ala namen van totems 
en subtotems, terwijl hij ook eene, zij het 
verwijderde, analogic stelt tusschen de Javaansche 
kris en de Australische churinga 3). Het is hier niet 
de plaata om na to gaan of Dr. Rassers in zijn pogen 
ge- slaagd is, te minder, daar het er hem toch alleen 
om te doen is, aanncmelijk te maken, dat het 
totemisme eenmaal op Java bestond. Wel echter 
moet er op gowezen worden, dat Rassers als 
definitie van totemisme uit de vele voorgestelde, 
Iciest: "totemisme is het door een groep van 
personen, die zich als elkanders verwanten be- 
schouwen (in typischen vorm: een exogame clan), 
beleden geloof aan hare essentieele ijHdenlile.it4) 
met een klasse van materieele wezens of voor- 
werpen" s) enz. Legt men deze definitie als maatstaf 
aan, dan voldoet misschien zelfs het- geen men op 
Nieuw-Guinca vindt niet; en geloof aan essentieele 
ij/yentiteit met den totem wordt in het overige 
Indonesie, volgens hetgeen daaromtrent bericht 
wordt, niet gevonden. Ovcrigens geven de 
conclusien van Dr. Rassers wel aanleiding tot eenige 
vragen, b.v.: hoevele eeuwen terug moet men wel de 
totemistische denkwijze, volgens de definitie van 
Dr. Rassers, tellcn, wanneer men ziet, dat hij tot do 
Austra- liera moet gaan, om het beste analogon te 
vinden, daar toch bij de verwante Indonesische 
volken, ook bij hen, die op veel lager trap van 
beschaving staan, de denkbeeklen geen voldoende 
stof voor vergelijking meer aanbieden ? En is het 
dan aan te nemen, dat de totemistische denkwijze uit 
een dergelijk grijs verleden nog onbewust zulk een 
invloed zou uitoefenen in den tegenwoordigen tijd, 
dat literarische werken daardoor een bepaalden 
vorm moeten aannemen ? Is het aan to nomen dat 
b.v. godsdienstige voorstellingen der Bataviercn 
nog eon dwingenden invloed ge- had zullen hebben 
op onze zeventiendc-eeuwsche en latere schrijvers ? 

Omtrent de Dajaks op Borneo zegt Frazer, dat or 
onder hen tot nu toe geen systeem van totemisme, in 
den strikten zin des woorda, ontdekt is. Indordaad 
komen ook daar de ge- gewoonten en opvattingen, 
die, volgens hem, analogiocn oplevcren met die van 
totemistische volken en met eenigen grond vau 
waarschijulijk- heid als sporen van een afstervend, 
of als onont- wikkeldo vormon van een beginnend 
totemisme zouden kunnen worden opgevat, in 
hoofdzaak neer op spijsverbodon, verklaard door 
vorha- 

1) 0. o. p. 323. 
2) 0. c. p. 369. 
3) p. 365 en 364. 
4) Wy cursiveeren. 
6) p. 325. 
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len omtrent afstamming van dieren, of door het geloof 
aan zielsvcrhuizing. Omtrent het verbod van het eten 
van vlcesch van hoornvee on- der de Dajaks mcrkt 
Frazer terccht op, dat het te algemeen onder hen is, om 
totemistisch te kunnen zijn, daar toch een 
karakteristieke trek van het ware totemisme is, dat zijn 
verbodsbe- palingen niet in acht genomen worden 
door ge- heele st-ammen of gemeenschappen, maar 
alleen door bijzondere groepen of families, die den 
stain of de gemeenschap vormen. 

Voorts valt op te merken, dat althans bij een der 
verbodsbepalingen van de Dajaks de ani- mistische 
(of dynamistiscbe) grondslag duidelijk uitkomt, n.l. 
ten aanzien van het verbod om wild, in het 
bijzonder het hert, te eten. Dit heeft zijn grond in de 
opvatting, dat men daardoor de beschroomdheid en 
vrcesachtigheid van het hert op zich zou 
overbrengen. 

Meer het eigenlijke totemisme naar de ge- geven 
definitie nabij komend is hetgeen Furness mededeelt 
omtrent de vereering van gibbons door de familie van 
een Kajan hoofdman aan de Tindjar in Serawak. 
Gedurende tenminste drie genera ties werden apen 
door de familieleden a Is heilig beschouwd, en 
nimnier were! een der dieren door hen gedood. De 
hoofdman ze!f beschouwde -hen als zijne beste 
vrienden, en vond den dag gelukkig, waarop ze zijn 
weg kruisten of hun geluid in de nabijheid van zijn 
huis werd ge- hoord i). 

Ook Hose en Me. Dougall geven omtrent de 
Dajaks van Serawak verschillende mededcelingen 
waaruit blijkt, dat verschillende stammen of af- 
zonderlijke personen hun afkomst van of intieme 
betrekking tot sommige diersoorten staande houden
； vooral apen, krokodillen en herten komen in dit 
opzicht in aanmerking. Maar ook bier weder 
verdient het opmerking, dat b.v. de Bakongs, een 
stam van de MClanau-Dajaks, die de ,,bear-cat" 
(Artictis) en verschillende soorten van Paradoxurus 
als hunne familie be- schouwen, als reden daarvoor 
opgeven, dat ze deze dieren dikwijls uit de graven 
zien komen en dus blijkbaar meenen, dat zij 
reincarnaties zijn van hun gestorven familieleden. 

Hetgeen door A. Hueting wordt niedegedeeld 
omtrent de Tobeloreezen op HalmaMra 2) doot wel 
eenigszins denken aan overblijfselen van clan-
totemisme, maar geeft tegeJijk toch weer een 
voorbeeld, hoe daarop gelijkende verschijn- selen 
wel degelijk some een andere verklaring toelaten. 
Hueting vertelt, dat soinmigen den krokodil 
vereeren, omdat die hun dodadi d.i. oorsprong van 
hun bestaan is. „Een Goeroe had eens in de rivier 
Medee twee krokodillen geschoten. Het waren 
gevaarlijke beesten, die al meer dan een dachtoffer 
gemaakt hadden onder de kinderen, die de rivier 
overstaken. Niettegenstaande dat had een zekere 
man hem daarover onderhouden. Ik deed 
onderzoek, en nu deelde de man mij mede, dat de 
krokodil zijn dodadi was. Toen ik hein er op wees, 
dat het moeilijk was aau te nemen, dat hij een 
anderen oorsprong had dan andere menschen, ant- 

i) W. H. Furness. The Home-life of Borneo 
Head-hunters, p. 55 e.v. 

x 2) A. Hug如g.,De-Tobeloreezen in hun den- / 
ken en 'doen. Bijdr. Kon. Inst. T. L. on V, 

D】.78 (1922) p. 196—198. 

woordde hij, dat het ook zoo niet bedoeld was, maar 
zijn eerste voorvadcr was op den rug van een 
krokodil komen aanzwemmen, on dus was hy nu 
door een zekeren plicht der dankbaarheid aan het 
krokodillengeslacht verbonden. Werd er een 
gedood, dan moest hij daar kwaad om worden. Hy 
meende dat niet, maar hij moest toch zoo doen, 
anders zouden de krokodillen ongeluk over hem 
brengen". Hetzelfde was het goval met de 
kainpoeng Gosoma- = krokodil. 

„Die menschen hoorden tot de afdeeling Huboto, 
maar hun dorp heette Gosoma, en zij vereerden ook 
als hun dodadi den krokodil. Zij mochten dus ook 
die beesten niet dooden, maar wel verkoopen. Bij 
hun kampoeng kwamen er namelijk nog al heel vecl 
voor. Vingen zij nu jonge beesten, dan brachten zij 
die om ze te verkoopen voor een paar centen. Zij 
wisten wel, dat ze dan door mij of door wie ze 
anders kocht, gedood werden, maar dat was niets; 
zij hadden dat zelfs heel gaarne, want ze waron 
volstrekt niet op hun dodadi gesteld, alleen maar, 
om geen ongelukken te krijgen, mochten zij ze niet 
dooden,*. „Voor een der afdeelingen was de 
krokodil het o berera ma ng ale, het teeken van het 
dorp zou men zeggen, het wapendier. Ook daarom 
doodde die Hoano den krokodil niet, of, moest men 
het toch doen, dan trachtte men, door een paar 
centen in de rivier te werpen, het geslacht te 
verzoenen". 

Ontegenzeggelijk doet deze mededeeling wel 
totemistisch aan； overigena schijnt het vooral 
vrees te zijn, die de menachen ten opzichte van den 
krokodil vervult. Dit is, volgens mededee- lingen 
van Hueting, ook het geval ten aanzien van 
sommige vogels, die als begeleiders van booze 
geesten beschouwd worden. ,,Men bewcert echter 
stellig, dat die vogels zelf geen booze geesten zijn, 
maar als hun begeleiders optreden, eigenlijk： door 
hun geschrceuw de menschen op booze geesten 
opmerkzaam maken. De vogels zelf zijn dus 
eigenlyk wel als vrienden der menschen te 
beschouwen, en wellicht dat dan ook hot verbod, 
om deze dieren te dooden, oor- spronkclijk daarop 
berust, dat men tegenovor deze dieren tot 
dankbaarheid verplicht was. Dit leidt er echter toch 
onwillckourig toe, dat men die dieren gaat 
vreezenn.r. 

De omineuze dier&n, die men ook bij de 
Tobeloreezen kent, en als boden der geesten be- 
schouwt, genieten daardoor volstrokt geen eer- bied 
of vereering. 

Omtrent het voorkomen van totemisme op de 
Kei-eilanden zegt Pater Gcurtjens het vol- 
gende 】)： 

„Van het totemisme vindt men slechts spo- 
radische verschynselen. Men treft b.v. families aan, 
die zich moeten onthouden van het eten van het 
vleesch van sommige dieren, omdat deze dieren op 
een of andere wijze in betrekking staan tot de 
legende hunner wording, of omdat zielen van hun 
verwanten in de lichamen dezer dieren verhuisden. 
Godsdienstige vereering wordt hun echter niet 
bewezen. 

„Zoo mogende lui van Ngilngof niet een soort 
kleine eendjes dooden of eten, die leven op een 
meertje, genaamd w6r Able), op eenigen afstand 
van hun dorp, Eertijds toch was dit meor eon 

i) „Uit een vreomde wereld" p. 37 e.V. en p. 
15. 
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hcuvel, op welks top hun dorp gclcgen was. Doch 
op zekeren dag sprak cen veel gcplaagde en 
daardoor vertoornde toovcrkol haar vloek uit over 
deze plaats, on de hcuvel verzonk in de diepte, 
allc bewoncrs die thuis waren, mee ver- 
zwelgend. Op de plek, waar do heuvel zich ver- 
hief, ontstond het meer en de ziolen der on- 
schuldig mee omgekomen kincleren verhuisden 
in de eendjes. Doodde men nu die diertjes, dan 
zou men gevaar loopen deze kinderen te dooden, 
die in de eendjes voortleven, en de 
verbolgenschimmenzouden zeker wraak nemen." 
lets dergelijks vertelt men ten aanzien van 
papegaaien, die ook veranderde kincleren zouden 
zijn. Geen letsel wordt ook toegebracht aan kleine 
tortelduifjes (Ptilopus Xanthogaster)； de zielen 
van kinderen, voor of terstond na de geboorte 
gestorven, verhuizen in die duifjes, wier 
weemoedig gekir herinnert aan het geween der 
kinderen. 
Voorts vermeldt Geurtjens, dat sommigen geen 

opossumvleesch mogen eten, omdat hun 
voorvaderen zich langs den staart van den opossum 
op Kei hebben neergelaten. Eenige families hebben 
een bijzonderc betrekking op een reuzen- schildpad 
(JDermatchelys coriacea), die vroeger een verbond 
met hen sloot, en wiens soortge- nooten zich nu 
gewillig door deze familie zullen laten dooden. 
Andere families wecr hebben een bijzondere 
betrekking op den potvisch. 

Onder de trekken, die aan totemisme her- 
innei'en, bevindt zich toch ook hier weer vcel wat 
uitsluitend met het denkbeeld der zielsver- huizing 
in verband staat. Merkwaardig ook is het dooden 
van het “totem"-dier in het geval van den 
reuzenschildpad. 

Wat de vereering betreft, op Timor en Soemba 
aan de kat bewezen, verwijzen wy naar het arti- kel 
DIERENVEREERENG, waar o.i. duidelijk wordt 
aangetoond, dat van totemisme daar geen sprake kan 
zijn. Hetzelfde geklt van wat Kruyt omtrent den 
hond op Soemba vernieldt. Wcl is cr te Taroeng in 
Lauli ecn gcslacht, welks Jedcn geen hondenvleesch 
mogen eten, cn ook geen hond mogen dooden, 
„omdat hun inarapoe (stainvader) een hond was'*, 
terwijl ook in de Jjoofdplaats van Lamboja het eten 
van honde- vlcesch voor dric van de vicr daar 
voorkomende gefilachten verboden is, maar volgens 
Kruyt is op Soemba de hond juist het offerdier bij 
uit- ncmendheid, terwijl men over het goheele ciland 
hondcvlcesch eet *). En dat men ook voorzichtig 
moot zijn met uit spijsverboden al dadelijk tot 
bestaan of bestaan hebbend totemisme to be- sluitcn 
blijkt o.a. uit Jjetgeen Kruyt op pag. 489 van zijn 
opstel: „do Timorcczenn a) vermeldt omtrent het 
verbod van het eten van palingen op Midden-Timor, 
waar hetzij de syinpathotischo opvatting (de 
“glndhcid" van de paling), of het bewoond zijn van 
poelen enz. door geeston, do vcrklaring van het 
verbod geeft (zie verder DIEREN VEREERING). 

Het is niot noodig, lang stil to staan bij <le 
overige voorbeelden van vormcend tote- iniHine, 
door Frazer ontleond aan Riedel's 

J) Dr. Alb. C. Kruyt. De Soombaneezon. 
Bijd lnaE7~v'.'(T7'Tr*E7"en~\f7 vair-N；,-^ 1)1. 

78(1922), p. 573—580. 
2)' Bijdr. tot de T. .L. cu, Y. van N.-I. DI. 

-70 (1923)/ ..... 
Supplement. 

„De sluik- cn kroesharige rassen tusschcn Selebes 
cn Papua*' *) en betrekking hebbend op Ceram, 
Bocroe^ Leti, Mod, Lakor, Babar, Wiitar en de 
Aroe-eilandcn. Slechts verdient het opmerking, dat 
daarin, zoowcl als in hetgeen V.d. Miesen 2) 
mededeelt omtrent een fenna op Boeroe, een trek 
uitkomt, die meer dan krokodillenvereering of 
algcmeene spijsverboden, aan totemisme herinnert, 
deze n.l. dat bepaalde personen of bepaalde 
groepen- van personen, in een bijzondere 
betrekking tot een bepaalde dier- of plantensoort 
staan, iets wat we ook in zekeren zin bij Bataks en 
Gajo's hebben aangetroffen. 

Geheel anders staat de zaak ten aanzien van 
Nieuw-Guinea, althans wat betreft de MarindS- 
neezen (Marinde-anim) of Kaja Kaja's van Zuid-
Nieuw-Guinea. Frazer, die van Engelsch- Nieuw-
Guinea een aantal voorbeelden van tote- mis me 
aanhaalt, spreekt er zyn verwondering over uit, dat 
hfet instituut in het (voormalige) Duitsche en 
Hollandsche deel van het eiland totaal schijnt te 
verdwijnen. Hij meent, dat het alge- meene 
stilzwijgen der schrijvers over dit onder- werp eer is 
toe te schrijven aan onoplettendheid dan aan het 
ontbreken van het verschijnsel3). Hiertegenover 
merkt A. van Genncp *) op, dat men zal moeten 
toestemmen, dat groepen zuivere Papoea's, die op 
een zekeren afstand van de kusten leven, het 
totemisme niet kennen en nooit gekend hebben, 
terwijl zc toch vaste en gesloten familie-on 
territoriale organisatie hebben. 

Merkwaardig is het wel, dat in het groote werk 
over Nieuw-Guinea van Van der Sande 8) zoo 
weinig over het totemisme in het Hollandsche ge- 
deelte van het eiland voorkomt.Wel haalt Van der 
Sande berichten van Parkinson en anderen aan 
overspijsverboden in (voormalig) Duitsch- en En- 
gelsch-Nieuw-Guinea, raaar omtrent het Neder- 
landsche gedcelte vermeldt hij slechts, dat aan de 
Geelvinkbaai het ambacht van smid de onthouding 
van varkensvleesch met zich brengt, een verbod, dat 
hij, bij wijzo van gissing, meent te moeten verklaren 
als een nabootsing van hetgeen de bevolking 
waarnam bij Mohammedaan- sche smeden, daar de 
smeedkunst haar door Mohammedanen gebracht is 
®). 

Zeer uitvocrig on duidelijk worden de totemis- 
tischo dcnkbeelden der Alarindencezen (Marinde- 
anim) van Zuid-Nieuw-Guinea beschreven door Dr. 
P. Wirz 7). Volgens de bij hen gang ba re op- 
vattingen zijn hun voorvaderen, zoo good als die 
van de overige menschen cn in het algemeen van 
alle andere levcnde wezens de Demo's geweest. 
Doze Perna's (ook Amai = grootouders, voor-
vaderen gonaamd) waren wezens, op menschen 
zoowel als op dieron gelykende, die met buiton- 
gewone, bovennntuurlijko eigenschappen en 
krachten toegerust waren: bovendien bezaten 

*) Vgl. Frazer Vol. II, p. 197—202. 
2) J. H. W. van der Miesen. Een en ander over 

Boeroe. Medcd. Ned. Zend. Gen, DI. 46, p. 43 e. 
v. 

3) Vol. II, p. 55, 56. 
4) A. van Genncp. L'Etat actuel du Probldmo 

totemique, p. 170. 
*) Nova Guinea. Vol. III. 
°) Op. cit. p. 134. 
7) Die Marind-anim von llollandisch-Sucl- 

Ncu-Guinea. Band 11, p. 10 e. v. 
13 
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zij het vermogen. zich te kunnen veranderen. 
Alles, wat in den voortijd bestond, was Dema; 
werkelijke menschen, dieren en planten waren er 
toon ter tyde nog niet; daarcntegen bezaten alle 
natuurvoorwerpen toen nog buitengewone krach- 
ten, die zij in den loop der geslachten verloren, 
zoodat zij gewone menschen. dieren en planten 
werden. Alles, wat thans bestaat, kwam uit de 
Dema's voort. Deze veranderden zich zelf deels in 
dieren en planten en andcre voorwerpen, deels 
werden deze door de Dema's verwekt en op ande- 
re wijze voortgebracht, zooals het tegenwoordig 
niet meer geschiedt. Derhalve is het te begrijpen, 
dat deze natuurproducten met verschillende men- 
schengroepen verwant zijn, want beide gaan op 
gemeenschappelijke “Urheber", de Dema's, te- 
rug. Terwijl de Dema's iets gemcenschappelijks 
hebben met de van hen afstammende voorwer- 
pen (totem-afstammelingen), ligt aan deze laat- 
ste nog altijd de gestalte van den Dema, waaruit 
zij zijn voortgekomen, ten grondslag, met andere 
woorden, de menschelijke gestalte; b.v. bij den 
kokospalm, waar de noot het hoofd voorstelt, de 
stam de beenen enz. 

Op de talrijke mythen omtrent de Dema-voor- 
vadereii bcrust de totemistische-exogame clan- 
indeeling der Marindeneezen. De geheele stam is 
verdeeld in twee hoofdgroepen: de Geb-ze en de 
Sami-rck, die met elkander niet verwant zijn. Terwijl 
de Geb-ze een gesloten verband op zich zelf vormen, 
vervallen de Saini-rek in verschillende, zeer losse 
exogame groepen, die Wirz: „To- 
temgenossenschait" noemt. Zulk een groep is weer in 
kleinere afdeelingen verdeeld, door de 
Marindeneezen： Boan gcnoeind, totemigtische 
clans met exogamic en patriarchalc afstamming. De 
totemistische saam hoorigheid vloeit direct voort uit 
het geloof aan de jD<*?na-voorvaderen. Het 
voorwerp, waarin de Dema zich kon veranderen, of 
dat hij voortgebracht had, we rd in ze- keren zin tot 
symbool van de clan, tot hoofdto- tem, waarnaar de 
geheele clan zich voortaan noemde. Zoo omvatten de 
Geb-ze de hoofd-ftoans： banaan en kokos, die elk 
verscheidene clans be- vatten: de Sami-rek vervallen 
in vier groepen, die elk verschillende boans 
(casuaris, vuur, kangoe- roe, areka-noot, krokodil 
enz.) bovatten 1). 

Wat de spijsverboden betreft, deze hebben geen 
betrekking op alle totemdieren, doch alleen op 
vogels, maar ook daarmee neemt de MarindS- nees 
het niet zoo nauw. Zoo zal hij zich nooit ten aanzien 
van een gebraad van casuaris, kroon- duif of eend 
onthouden, maar deze met een uit- roep van beklag 
tegenover zijn amai (voorvader, enz.) zonder 
bedenken verorberen 2). 

Ook op de Entrecasteauz-eilanden ten Z. 0. van 
Nieuw-Guinea komen instellingen voor, die veel 
gelijken op hetgeen van do Marindeneezen gemcld 
wordt. Men vindt ook daar verbodsbepalingen ten 
aanzien van verschillende voedingsmiddelen, hetzij 
uit het plan- ten- of dicrenrijk, welke naar gelang der 
verschillende families verschillen. De kinderen 
erven hun ,,totems" van den vader, in enkelo weinige 
gevallen evenzeer van de moeder, maar in het 

i) Wirz. Band II, p. 29, 31, 37. 
*) id. p. 32. Zie ook Pater Jos. v. d. Ko】k in 

de ,,Java-Po8t", 1912, p. 226—227 en 0. S. 
Heldring in Tijdschr. voor Ind. T. L. en V.- 
kunde, DI. LV (1913), p. 429 e. v. 

algemeen wordt de totem van de inoeder niet door de 
kinderen in acht genomen en gaat nooit op haar 
kleinkinderen over. Daar de meesto inwoners van 
een gehucht door bloedverwant- schap met elkander 
verbonden zijn en dus dc- zelfde totems geerfd 
hebben, hceft ieder gehucht meestal een of meer 
eigen totems; het “clan-toteniisme" is hier dus tevens 
meestal een “locaal-totemisme". De namen voor 
totem zijn talagi, koeboekoe en taboe. Voor de 
overtre- ding van de bepalingen omtrent het dooden 
of eten van totem-dier of-plant vreest men zecr 
strenge straffen: zelfs als een man in het bosch 
onbewust zijn voet op zijn dooden totem mocht 
zetten, zal de voet met zweren be de kt worden ； 
mocht de totem gekookt en gegeten worden door een 
ander inboorling, dan zal toch degene, wiens totem 
het is, sterven enz. Toch wordt niet overal dezelfde 
waarde aan de totems gehecht en schijnt het instituut 
niet meer dezelfde kracht en strengheid te bezitten. 
Met het hu- welijksverbod is de instelling in het 
algemeen niet verbonden; personen, wier totem 
hetzelfde is, mogen met clkaar huwen 】). 

Omtrent de Papoea's van de Geelvinkbaai ont- 
lecnt Wilken het volgende aan een bericht van den 
zendelingleeraar Van Balen te Windesi 2). 

Sprekende van een. zijner leerlingen, Kepori 
geheeten, schrijft de Heer Van Balen： „wonder- lijk 
is de geslachtsboom, dien hij er op na houdt. Toen ik 
onlangs met hem langs een der eilanden voer, 
vertelde hij mij het volgende: „„op dat ei- land woont 
een mijner familieleden； lang geleden bracht een 
mijner voorouders een tweeling ter wereld, een 
gewoon kind en een leguaan; de moe- dcr zoogde 
beiden, en toen do leguaan groot was, bracht zij hem 
naar dit eiland; daar leeft hij nu nog altijd in een hoi, 
en uit eerbied laat men hem leven. Tot mijn geslacht 
behooren ook de kroon- duif en de zwarte 
kakketoe'"'. Voor deze echtcr toont hij minder 
eerbied, want, al» hij kan, Hchiet hij ze dood en 
brengt ze my, maar een ander moet ze voor hem 
dragen; hij eet ze niet, raakt ze zelfs niet aan." 

Resumeerende, kunnen wij zeggen, dat de in het 
bovenstaande besproken verachijnselen, zelfs wat op 
Zuid-Nieuw-Guinea wordt aangc- troffen, (en wat 
men toch we I met den naain to- temisinc zou mogen 
besteinpelon) aan Frazer% definitie van het 
totemisme geen van alle voL- komen voldoen; men 
zou dan ook kunnen zeggen, dat in den Archipel, met 
uitzondering van. Nieuw-Guinea, de Zuidkuat 
vooral, totem is- me niet bealaal. Ook bij het 
aanlcggen van een maatstaf , aan ahderc schryvera 
ontleend, zal men slechts in enkele gevallen tot een 
n-ndcre conclusie moeten komcn. Zoo, wanneer 
Pater Schmidt, die het bestaan van hot totemisme in 
Indonosic wel aanneemt, zegt: „dat er geen waar 
totemisme is, dan dat van de groep, omdat dit alleen 
een bepaalde sociologische functie heeft: „Aan do 
basis van het groepstotemisme bevindt zich het 
geloof aan de afstamming： de groep stamt af van 
den totem, hoedanig die ook zij. Zoo is het aithans in 
Australie en Melanesia, terwijl men in Indonesie 
naast het denkbeeld van 

*) Jenness and Ballantyno. The Northern 
d'Entrecasteaux. (Oxford 1920), p. 66 e.v. 

2) Versj)reide Geschriften. DI. IV. p. 147 一， 
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a f slamming dat van parallclisme ontmoet. „Tusschen 
den stainvader van de inenschelijkc groep on den 
toteinstainvader van dierlijken aard hebbon vroeger 
betrekkingen van vriend- schap en hulp, of, zeldznmcr, 
van vijandschap bestaan" 1). 

De definitie van W. H. R. Rivers,2) betrek- king 
hebbend op het totemisme in Melanesie, zou in 
onderdeelen wcl min of meer kunnen passen op 
hetgeen in Indonesie gevonden wordt： „Onder 
totemisme versta ik een vorm van sociale orga- 
nisatic, die drie voorname karaktertrekken ver- 
toont: 

„1°. Het verband tusschen een diet- of plan- 
tensoort of een onbozield voorwerp of een klasse 
van onbezielde voorwerpen, en een bepaalde socialc 
groep van de gemeenschap, typisch: een exogame 
groep of clan. 

2°. Het geloof in een verwantschap tusschen de 
leden der sociale groep en hot dier, de plant of het 
voorwerp, een geloof dat zich dikwijls toont onder 
den vorm van geloof in de afstam- ming van de 
menschelijke groep van het dier, de plant of het 
voorwerp. 

3°. De eerbied, betoond aan het dier, de plant of 
het voorwerp; de typische vorm van dion eer- bied 
bestaat hierin, dat het dier of de plant niet gegeten 
mogen worden, terwijl het onbezielde voorwerp niet 
gebruikt mag worden, althans niet zondcr zekere be 
perkingen.'' 

Het zal by de bespreking der verschijnselen in 
Indonesie evenwel voldoende in hot oog ge- vallen 
zijn, dat de band tusschen het z.g. tote- mismo en 
den „vorm van socialc organiaatie,, of niet bestaat, 
of zeer los is. De drie „voor- naamsto 
karaktertrekken'* komen ook alcchts weinig 
gecombineerd voor; do verschijnselen zijn 
incidenteel, hebben blijkbaar weinig be- teekenis 
voor het huisclijk of maatschappelijk leven. Het 
“geloof" aan de afstaimning schijnt ook vaak allecn 
te bestaan in het hechten aan verhalcn daaromtrent 
in omloop, vcrhalen, die ook zeer goed later bedacht 
kunnen zijn, om b. v. eon spijsverbod te verklaren. 

Daar er onder de besproken verschijnselen echtor 
vole zijn, die verschillende trek ken met het 
lotemiHme gemeon hebben, zou men de stelling 
kunnen verdedigen, dat het totemisme in den 
Archipel niet mecr bestaat, of er niet tot vol- komen 
ontwikkeling is gekoinen. Daartegenover is in het 
bovenstaande tclkcns uitgekomon, dat de als aporen 
of rudimenten van totemisme opgevatte 
verschynsolen vauk ook op andcro wijzc hun 
verklaring kunnen vinden. 

Wil inen alle dierenverecring mot don naani van 
totemisme bestempelen, dan koint natuur- lijk het 
totemisme algemeen in den Archipel voor. 

T. J. B. 
* LAMMINGA (ANSKE GERBEN), go boron to 
'Makkum (gomeonte Wonseradeol, Friesland) 25 
November 1855, overloden te ̂ s-Gravcnhago .31 October 
1920, studeerde aan do Polytcchnische School to Delft, 
word in 1877 toegelaton tot een verbintonis voor don 
Tndischon ryksdienat bij den Waterstaat en deed in 1879 
zijn eindexamen voor civieljngenieur. 

1) P. W. Schmidt, aangehaald op pag. 32 van 
A. van Gonnep, L'Etat actuel du Probl6me 
totdmique. Paris. 1922. 

2) Zie van Gennep. 0. cit. p. 36, 37. 

Voor zijn practischc vorming werd hij door het 
Departement van Kolonien achtcrccnvolgens ge- 
plaatst bij do Rijkswaterstaat-werken van den 
Watcrwcg van Rotterdam naar zee te Hock van 
Holland, bij de Gemeentewerken van Amsterdam en 
Rotterdam en bij den bouw van de'spuOTw'eg- brug 
over den Rijn te Rhenen. In Januari 1881 
uitgezonden naar Indic,'trad hij in dienst als ad- 
spirant-ingenieur bij den Waterstaat en's Lands 
Burgerlyke Opcnbare Werken. Van 1881—1893 
bleef hij geplaatst in de residentie Probolinggo en hij 
hceft daar schitterend werk verricht. Hij deed, een 
zeer uitgebreide en nauwkeurige opname en grondde 
daarop een breed toegelicht voorontwerp van de 
Pekaldn-werken, dat in 1885 werd geautoriseerd. 
Het maken van het defini- tieve ontwerp en de 
nitvoering daarvan in eigen beheer werden aan 
Lamminga opgedragen. Het was de eerste schepping 
van den Indischen waterstaat op het go bled van de 
zoogenaamde ge- regelde bevlociingswerken, die 
zich uitstrekte over 10.000 bouws. In 1892, toen de 
Pekalen-werken gereed waren, vertrok hij met verlof 
naar Nederland. Na terligkeer in Indie was hij van 
1895—1903belast met de opneming en uitvoering 
van werken in het belang der verbetering van de 
bcvloeiing en den waterafvoer in Noord- Tegal en 
later ook van Noord-Pekalongan, te samen een 
oppervlakte van 166.000 bouws (118.000 H.A.) en 
omvattende de volgende werken (oppervlakte in 
bouws tusschen haakjes)： Djengkellok (8000), 
Kaboejoetan (5000), Baba- kan (5000), Pemali 
(45000), Goeng en. Koemissik (39000), Tjomal-
Tjiatjaban (37000) en GSnteng- Sragi-werken 
(27000). Verder maakte hij zich verdienstelijk door 
het inleiden van een exploi- tatiewijze, de Pekal6n-
regeling, by Gouverne- mentsbesluit van 25 April 
1901 n°. 35 vastge- legd in een Reglement, het eerste 
van dien aard. 

De economische zijdo van irrigatie had tevens 
steeds ten zeerste zijn aandacht. Vandaar dat hy bij 
de oprichting van de Rentabiliteitscommissie in 
1897 daarin van den aanvang af als vertegen- 
woordiger van het Departement der B. O. VV. zitting 
kreeg. 

In 1903 werd hij bij keuze benoemd tot hoofd- 
ingenieur 2de klasse en aangesteld tot chef der 4de 
waterstaatsafdeeling ter standplaats Soe-_. 
rabaia._A18 zoodanig hceft hij groote bevloeiings- 
werken in Madioen en Bosoeki in behandeling 
genomon en een werkzaam aandeel gehad in de 
havenplannen van Soorabaja. In 1905 giug hij voor 
de tweedo maal met verlof, word bij zijn te- rugkeer 
bevorderd tot hoofdingenicur le klasse on bonoemd 
tot chef der 3do waterstaatsafdeeling te S6 ma rang. 
Hij had toen bemoeienis met de verLoteriiigaor 
haventoestanden te S6 ma rang, de bevlooiing uit do 
kali Bodri (afdeeling Kfindal), de vorlaging van het 
peil der Rawah PSning (bij Salatigaen Willem I) CJI 
de verbetering van de aiwatering dor Sorang- en 
Toentangrivioron (in het gebied der Domakscho 
waterwerken). Op economisch gebied is hij de 
schepper van het oerstc waterachap op Java, dat der 
Woro in de Vorstenlandon, dat echter eerst by 
Indisch Stb. 1920 n°. 722, bekend als de Vorsten- 
landsche Waterschapsordonnantie, een instelling van 
publiekrechteluk karakter werd. 

In 1908 word hem het ambt van directour dor B. 
O. W. aangeboden, maar de gezondheidstoe- stand 
van zijn echtgenoote noopte hom dit aan- 
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bod af te wijzen en zijn ontslag uit's Lands dienst 
te nemen, hetgeen hem met ingang van 5 Maart 
1909 werd verlecnd. Wei verdiend was daarop 
zijn benoeming tot ridder in de orde van den 
Ncderlandschen Leeuw. In Nederland terugge- 
keerd werd hij bi] Kon. Besluit voor het tijdvak 
van 1 April 1910 t/m Juli 1911 benocmd tot tij- 
de】西 buitengewoon hoogleeraar in de watcr- 
bouwkunde aan de Technischc Hoogeschool te 
Delft en opende zijn colleges met een intreerede 
getiteld: „Stand van het irrigatiewezen in Neder- 
landsch-Indi色‘‘ Doch na ommekomst van dat 
tijdvak weigerde hij een verlenging van het pro- 
fessoraat, wegens de onderschatting van dat 
ambt liggende in het buitengewoon hooglecraar- 
schap, de tijdelijke aanstelling en de geringe 
bezoldiging. De Technischc Hoogeschool betreur- 
de zijn heengaan. 

In 1912 trad hij toe tot een combinatie van 
Nederlandsche aannemers, die havenwerken in 
Hamburg uitvoerden, waaraan de wereldoorlog 
een ongewild einde maakte. In 1913 was hij tot 
gedelegeerd cominissaris en in 1914 tot directeur 
van de N. V. "Nederlandsche ^laatschappij voor 
Havenwerken', benoemd. In het belang van 
haar zaken ging hij in 1917 naar Chefoe, van daar 
naar Nederlandsch-Indie en van daar weer naar 
Chefoe, om in 1919 in Nederland terug te keeren. 
Hij nam een werkzaam aandeel aan de stichting 
van het „Nederlandsch syndicaat in China" en de 
„Societe internationale d*etude des travaux du 
Maroc." Een ernstig Hjden sloopte spoedig zijn 
krachtig gestel. NR zijn overlijden bleek op 
treffende wijze zijn liefde voor de wetenschap 
en sympathie voor Indie. Bij zyn uiterste wxls- 
beschikking werd onder den naam „Lamminga- 
fonds" een stichting in het leven geroepen met 
een kapitaal van / 100.000 uit zijn nalatenschap, 
bezwaard met vruchtgebruik ten bate van 
zijne vrouw, tot bevordering van de waterbouw- 
kundige wetenschap, door de stichting van een 
waterbouwkundig laboratoriuin „tot het doen 
van onderzoekingen, waarbij de voorkeur wordt 
gegeven aan onderwerpen, die in het bijzonder 
kunnen dienen tot de ontwikkeling van de water- 
bouwkunde in Nederlandsch-Indie.n 

Geschriften： Irrigatie uit de rivier Pekalen, 
bijdrage tot de kennis van het irrigatiewezen in 
de res. Probol nggo, Tijdschr. Kon. Inst, van 
Ing., Afd. N. I. 188G—87; De Pekalen-werken, 
Tijdschr. Kon. Inst. v. Ing., Verhandelingen 
1884—'85; idem, De Ingcnieur )905 n°. 46 en47; 
Gewijzigde inzichten in den bouw van prises 
d'eau in Jndisehe rivieren sedeit J 887, De Inge- 
/nieur )911 n°. 1. Over de PCmali-werken is een 
verhandeling verschenen door Jr. J. C. Voorduyn 
in Tijdschr. Kon. Inst. v. Ing., Verhandelingen 
]914. Uitgebreide necrologie (met portret) door 
prof. Ir. C. W. Weijs, De Ingcnieur 1921, n°. 20. 
,SARfiKAT ISLAM. Zesde Nation aal 
Go ngres. Voor de tweede ma al werd in 1921 — 
thans te Sperabaja, van 6—10 October — door de 
Centrale S. I. een nationaal congres gehouden; ech- 
ter zonder haar voorzitter. De heer Tjokroamino- 
to was nJ. in Augustus van dat jaar in preven- 
tieve hechtenis gesteld, beschuldigd van mein- 
eed in het Sosrokardonoproces (afd. B-Tjima- 
renie-drama). De arrestatie van Tjokro had aan- 
leiding gegeven tot betoogingen, alsmede tot de 
oprichting van een Co mite „Menegoehkan Kebra- 
nian Pergerakan", voor de vorming van cen fonds 

tcr onderstcuning van de voorvechters tevens 
slachtoffcrs der beweging. De leiding der S. I.- 
centrale kwain in handen van Hadji Agoes Salim en 
Abdoel Moe is; ook die van deze vergadcring. Het 
October-congres trok groote belangstelling; in 
behandeling zou komen het bcginsel dcr z.g. par场
discipline, dat in een der vergaderingen van het D 
jokja-congres van Maart 1921 was vastgesteld. Dit 
bcginsel, dat gericht was tegen de communistische 
strooming in de S. I., tegen de Communistische 
Party (P. K. I.) en de door dezc party bcinvloede 
locale S. I.-organisaties, zou thans in openbaar 
debat komen. 

Bij de opening van het congres werd een met 
rood en zwnrt lint omhangen -portret van Tjo- 
kroaminoto onthuld, waarbij Abdoel Moeis en H. 
A. Salim den afwezigen voorzitter huldigden als 
een leider die, schuldig of niet, toch het wel- zijn 
dcr S. I. wilde en bevorderde en voor do vrij- beid 
van zijn volk streed. Op den eersten dag werd ter 
sprake gcbracht de Regeeringscirculaire we Ike het 
verleenen van rechtspersoonlijkheid aan nieuwe S. 
I. vereenigingen afhankelijk stelde van het 
schrappcn van het eedsvoorschrift uit de statuten. 

[Volgens art. 4 lid 4 der uniforme statuten be- vat 
de eed, welkc de candidaat in handen van het S. I. 
bestuur aflegt, de verzekering zich te zullen houden 
aan het statutair doel der S.I., zich te zullen 
inspannen tot het bereiken van dat doel en stipt te 
zullen gedragen naar de bepalingen der statuten en 
van het huishoudelijk reglemcnt. De tekst van den 
eed is als bijlage gevoegd bij het huishoudelijk regie 
meat.] 

Salim protestcerde tegen deze be perking van. de 
vrijheid en van het recht van vereeniging en 
vergadcring; hij stelde voor om aan de nieuwe 
locale S. I.'s de kcus te laten of zij al dan niet het 
eedsvoorschrift uit de statuten wildcn weglatcn; zij 
hadden iminers zelf te beslissen of zij sterk ge- noeg 
waren om het zonder rechtspersoonlijkheid te 
kunnen stellen. Abdoel Moeis wilde de rechts-
persoonlijkheid aan de Regeering teruggeven cn de 
S. I. ma ken tot een aan geen locaal ressort ge- 
bonden „Partij Sarekat Islam5'； met het protest 
tegen den niaatregel der Regeering zou verbonden 
kunnen worden een bedreiging om de betrekkin- 
gen met Haar te verbreken. Na cenigc discussic 
werd hot voorstel van Salim nopens de eeds- 
kwestie aangenoinen. 

De daarop tor sprake gebrachtc eisch dcr Regee-
ring om in de statuten een bepalingop tenemendat 
men, om in het bestuur eener locale S. 1. zitting te 
kunnen nemen, mins tens zes maanden in het ressort 
gevestigd meet zijn, werd almede als een inbreuk op 
de bewegingsvrijheid der S. I. aan- gemerkt, Salim 
achtte de practische bctcekenis van dezen maatregel 
gering; zonder bestuurslid te zijn kon men aan een 
locale vereeniging even- goed leiding en 
voorlichting geven; bijv. aln propagandist, 
bezoldigd administrateur, cnz. 

Belangrijker was hot punt der agenda van cen der 
volgende dagen —8 Oct.一，nJ. de partijdi^ci- 
pline. De stemming in den boezem dor Centrale, 
waarvan 5 hoofd be«tuurders aanwezig waren, was 
aanvankelijk lauw. Het was de stilte v,66r den 
storm! Na eenige inleidende woorden van do heeren 
Moeis en Salim over de beginsclen der S. I., we]ke 
bezwaarlijk van tweeerlei onderling tegenstrijdjgen 
aard konden zijn, alsmede over liet revolutionnair 
principe der S. I., dat „vrij- 
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heid, gclijkhcid en brocderschap" betcekcnt, we rd 
het netelig ondcrwerp door hen in- geleid. 

De partijdiscipline achtten zij ccn onmisbaar 
vereischto voor cen gezondc organisatie. Zij wezen 
crop dat B. 0., P. K. I. en N. T. P. zoodft- nig 
bcginsel reeds lang aanvaard hadden, doch uit eigen 
belang een uitzondering maakten voor de S.I., wier 
terrein door hen we rd gebruikt als kempplaats voor 
hun hanen en wier organisatie door hen was 
verzwakt. Mocht de invoering van de 
partijdiscipline voor sommige leden of leiders een 
reden zijn om uit de S. I. te treden, dan zou daaruit 
blijken — aldus H. A. Salim — dat zij de andere 
partij verkozen boven de S. I. en dat zij dus de S. I. 
slechts voor de doeleindcn van die andere partij 
wilden gebruiken. Hun uittreden zou daarom winst 
voor de S. I. beteekenen en geenszins verlies. Eerst 
was derhalve partijdiscipline noodig, wilde men 
beginselvastheid erlan- gen. Naderhand zou de 
mogelijkheid van sa- menwerking kunnen worden 
overwogen. Heerscb- te er verdeeldheid in beginsel, 
dan was er noch Sardkat noch Islam! 

Daartegen were! door de communistische S.I- ers 
van Semarang—Semaoen, Tan Malaka, Mohamad 
Kasan c.s. — betoogd dat communisme en S. I. geen 
tegenstelling vormden ； dat de gods- dicnst niet de 
juiste grondslag der volksbeweging zijn kon. 
Semaoen wenschte bij eventueele aan- vaarding van 
de partydiscipline voor de P. K. I. een uitzondering 
gemaakt te zien. Hij betoogde dat de S. I. zich zelf 
niet gelijk was gebleven; dat de vader der S. I. 
Samanhoedi kapitaHst was en de S. I. -toko's 
kapitalistisch waren ； dat de ha- dji*8 van den 
godsdienat een „kapitalistische ideologicn maakten. 
Hij herinnerde aan de bezwaren, die zijn 
partijgonooten hadden tegen het praedi- caat 
,,zondig‘； dat aan het begrip “kapitalisme" in het 
beginselprograin van 1917 was toegevoegd, toen de 
8. I. verklaarde den strijd to zullen aan- binden tegen 
het ,,zondig kapitalisme**. Immers 一 aldus 
Semaoen — „al het kapitalisnie is zon- dig, ook het 
Moslimsche; de klassenstrijd moet ook tegen 
Mohammedaansche kapitalisten wor- den govoerd, 
ter bevrijding van de verdrukto klasscn, 
onverschillig van wclken godsdicnst." „Do P. K. I. 
komt voor de rcchten dor verdrukte klasscn op, 
daaroin behoort zij van de partijdis- ciplinc te 
worden uitgezonderd." 

Salim stelde editor tegenover de jonge men- 
schclijke leerstellingon van Marx de oudo godde- 
lijke Koraan, waarin eeuwen tevoren het his- 
toriBch-matcrialisme word gelcerd. Aan de eon- 
heid van den Islam inoest worden vastgehouden; 
„de 8. T. huldigt immers de idee der broederschap; 
zy is nationaal, maar door den godsdienat tevens 
intcrnationaal." 

Semaoen hield vol dat de S. I. aanvankelijk do 
opkomst boteekendo van. den derden stand en 
kapitalistisch was; op vroegerc congrcssen we- 
melde hot immers van tulbanden. „Do godadienst 
gee ft geon zuivercriterium" —aldus Semaoen 一； 
„Cliristcnen en Mohammedanen wonen in het- 
zelfde land en hebben dezolfde belangen; men 
denke toch aan de brooders ondor do soldaten". „Uit 
een oogpunt van tactiok moet de belangen- 
gomeenschap der klassc als de nicest duurzame 
grondslag worden aangenomen; anders stcunt men 
de verdeel- en heersch-politiek, die van 
godsdienstverschillen gebruik weet to naaken. 

Daarom, zoo men partijdiscipline wil, dan toch 
met uitzondering van de P. K. I." 

Het debat sluitend, constateerdc Abdoel 
3Ioeis dat er twee stroomingen waren, waarvan 
„de eenc versterking van den Islam en hand- 
having van de beginselverklaring wil, terwijl de 
andere gericht is op vernietiging van den gods- 
dienst en den nadruk legt op de tactiek.** „Wordt 
de partijdiscipline aangenomcn, dan treedt de 
eene groep uit； wordt zy verworpen, dan scheidt 
zich de andere partij af ：.. .. hier scheiden zich 
de wegen"； — aldus Abdoel Moeis. 

In stemming gebracht, we rd met overwel- 
digende meerderheid van de vertegenwoordigers 
der locale S. L's de partijdiscipline zonder be- 
perking aangenomen. De communisten verklaar- 
de n daarop voor hun persoon uit de S. I. te tre- 
den. Daarinede was het pleit beslecht ten nadeele 
van de communistische groepen in de S. I. 

Op de volgende dagen word o. m. de vakbewe- 
ging ter sprake gebracht; n.l. de vraag of de vak- 
actie al dan niet vrijgehouden moest en kon wor- 
den van de politiek; voorts of geen samenwerking 
mogelijk was van de Revolutionnairc Vakcen- 
trale van Semarang met de Djokjasche Vakcen- 
trale. Besloten we rd om deze aangelegenheid op 
een nader te bepalen datum in een conferentie 
van vakvereenigingen in behandeling te nemen. 

Ge v o 1 ge n der schexiring; g e s c h e i- 
den samengaan op algemeen natio- 
n a al terrein; concurrentie; verdrin- 
g i n g van d e S. I. o p economisch te r- 

 Hadden op het Soerabaja-congres van 1921, 
waar men het sussend en verzoenend woord van 
den tactvollen leider Tjokroaminoto wel miste, 
de communistische afgevaardigden verklaard 
voor hun persoon uit het S. I. verband te treden, 
op hun voorbeeld volgden spoedig do besturen 
van vrijwel alle locale S. I.'s in en om Semarang. 
Deze ,,roode'' S. I.'s waren reeds lang onder com- 
munistischen invloed gekomen; door haar inter- 
mediair had de P. K. I. zich immers een „poli- 
tiek front" kunnen vorraen in de volksbeweging. 
Het “economisch front" were! beheerscht door de 
Revolutionnaire Vakcentrale. Voor de communis- 
tische S. I. afdcelingen, die uit het centraal S. I. 
verband gestooten, zich voorloopig onder het Se- 
marangsch „gewestelijk S. I.-comite5, hadden ge- 
schaard, moest eon nieuwe centrale instelling 
wordon geschapen. Dit geschiedde in 1921 op het 
Kerstcongres der P. K. I, toen besloten we rd tot 
de vorming van cen z.g. „Pcrsatoean Sarekat 
Islam''; althans in beginsel. 

Intusschen was de splitsing van de Inlandsche 
politieke beweging in twee hoofclstroomingen, 
n.l. do godsdionstig-nationale met Djokja — se- 
dert 1920 zetel der Centrale S. I. —als concen- 
tratiepunt en de communistische met Semarang 
als rood centrum, een voldongen foit geworden. 
Do verwijdcring van woelige elementen zou aan 
de S. I. de zoo lang begeercle “beginselvastheid" 
geven cn voor do leiders do mogelijkheid openen 
om nu eons rustig aan het hors tel van het ver- 
brokkeld partijvcrbaud to arboiden. 

Het consolidatic-proces ondervond echter 
voortdurend stoornis. Vooral van de zij de van 
communisten van Inlandschen landaard werden 
gedurig pogingon aangowend om zoo al niet tot 
verzoening dan toch tot sainenwerking — natuur- 
Ijjk ten bate van de eigen partij 一 te geraken. 
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Het stork oplevcnd inhcemsch “nationalisme", 
aangewakkerd door propaganda voor constitu- 
tioneelc hervorming, oefende een te groote aan- 
trekkingskracht uit, dan dat scheiding in orga- 
nisatie een samengann voor bepaalde docleinden 
zou behoeven uit te sluiten. 

Motieven voor gezamenlijke nationale actie 
vond men al spoedig in de z.g. „autonomie- 
beweging" van December 1921 —Januari 1922, 
ingcleid door eenige notabelen van Europeeschen 
landaard, die de beginsclen der Herzieningscom- 
missie van 1918 gaarne spoedig verwezenlijkt 
zouden zien „als eerstc stap ter tegemoetkoming 
aan de diepgcvoelde verlangens der bevolking". 
(Zic De Indische Gids 1922 p, 289 vlg. ； 350 vlg.; 
p. 431 vlg.). 

Ter wille van een nationale samenwerking werd 
bij het uitbreken van de panelhuisstaking van 
Januari 1922 door de Centrale S. I. voorts een 
poging gedaan oni in contact te komen met den 
Pandhuisbond (P. P. P. B.), welke poging echter 
faalde door de actie der P. K. I., die zich dadelijk 
met het conflict bemoeide 

Betere gelegenheid tot samenwerking met an- 
dere nationale vereenigingen vond de S. I. in de 
verschillende maatregelen van bestuur en politie 
met betrekking tot de voedselvoorziening: tot de 
uitoefening van het vergaderrecht; in de toepassing 
van de politieke maatregelen tot interneering en 
externeering, van de preventicve hech- tenis; in het 
kort in a lie zaken waarbij op kolo- niaal-nationale 
tegenstellingen kon worden ge- wezen, bijv. ： ten 
aanzien van de be perkingen der „ be wegings vrij 
he id. *1 Als bindmiddel moest dan het nationaal 
bewustzijn dienst doen als „negatieve ideologie", in 
de beteekenis van ver- weer tegen wat als verouderd 
wordt beschouwd, van verzet tegen al wat gericht 
schijnt op onder- drukking van het verlangen om 
eens baas te zijn in eigen huis en eigen huishouding 
eens zelf te mogen bestieren. 

De nationale gedachte zou dan het best kun- nen 
worden gepropageerd door vorming met- tertijd 
van een „Nationaal Indisch Congres", een 
combinatie van min of meer zelfstandige sub-
nationale eenheden, nJ. congressen van Sumatra, 
Borneo, Celebes, Timor, Java enz., alle op eigen 
locaal-inheemsche grondslagen, zoo- veel doenlijk 
met den nationalen godsdienpt als bindmiddel. Zoo 
werd eind 1921 er naar ge- streefd om de 
Inlandsche beweging op Sumatra te concentreeren 
in een „Comit6 Persatoean Sumatra" met Sibolga. 
als centrum； zoo werd kort daarop het oog 
geslagen op Borneo als terrein voor nationalistische 
-propaganda； later zou Celebes aan de beurt 
komen. 

De periode na het conflict met de P. K. I. en hare 
communistische filialen kenmerkte zich dan ook 
door een „voortdurend zoeken naar tel- kens hooger 
reikende politieke organisatie*\ Mogelijk zouden 
de nationalistische leiders elkaar in die hoogere 
organisatie-vormen kunnen terug- vinden wanneer 
het gaat om het streven naar het ideaal der 
„zelfbeschikkingn. 

De klove tusschen Djokja en Semarang was diep 
en breed, maar bleek toch op verschillende punten 
wel te overbruggen. Een dier pun ten was gelegen 
aan het economisch front. Ruiin een jaar na de 
seheuring der Vakcentrale in twee helften, waarvan 
de eene, de Revolutionnaire, to Sema- rajig en de 
andero, de Persatoean PcrgCrakan 

Kaoein Boeroeh (P. P. K. B.), tc Djokja was 
gezcteld, gclukte het nan Scmaoen, die na een 
avontuurlijke reis naar Rusland in Mei 1922 was 
teruggekccrd, om de beide vakccntraies tc ver- 
eenigen in een federatie. De fusic kwam tot stand in 
een algemeene vergadering van vakverceni- gingen 
in September 1922 te Madiocn gehouden, naar het 
heette speciaal met het doe! om stalling te nomen 
tegen de voorgenoinen bczuinigings- maatregelen 
van verschillende werkgevers. 

Onder den naam ^Persatoean Vakbond Hin- dia'' 
(P. V. H.) werd toen een federatie opge- richt, 
waarbij zich aansloten de Pandhuisbond (P. P. P, 
B.), de Fabrieksarbcidersbond (P. F. B.), de 
Vereeniging voor Spoor- en Tramwegper- soneel 
(V. S. T. P.), de Kwcekschool-, Hulponder- wijzers- 
en Opiumregiebonden. De geheele vak- beweging 
kon dan in communistische bedding worden 
gestuwd, naar de leiders der P. K. I. meenden. De 8. 
I. was meteen van het geheele terrein der 
vakbeweging verdrongen. Hier was de 
Communistische Party (P. K. I.) heer en mees- ter
； op dit terrein kon de leer van den klassen- strijd 
ongestoord worden gepropageerd en een felle actie 
worden gevoerd, welke 8 maanden later zou leiden 
tot de spoorwegstaking van Mei 1923. 

Pogi nge n tot herorganisatie van d e S. I.; verdere 
pro pagan da ter v e r- sterking van nationalistische 
e n godsdienstige gevoelens. 

Intusschen hadden de voormannen der S. I. niet 
stil gezeten. Sedert de geruchtmakende vrij- spraak 
van Tjokroaminoto in Augustus 1922, nadat hij in 
April in vrijheid was gesteld, was deze voorman 
doende geweest om allerwegen aan de S. I. nieuw 
Jeven in te blazen. Daarbij maakte hij gebruik van 
de propaganda-middelen der communisten. Zoo 
streefde hij er naar om vrouwen en kinderen in de 
politieke beweging te betrekken, door hen op te 
wekken om aan vergaderingen deel te nemen. Een 
vereeniging voor S. I. vrouwen te KSdoengdjati, 
„Wanoedyo Oetomo" geheeten, werd door Tjokro's 
echtge- noote opgericht, terwijl 
padvinder«vercenigin- gen den 8. I. geest onder de 
kinderen moesten opwekken en gaande houden. De 
8. I. scholcn in en om Semarang zorgden voor het 
onderwija op politieken grondslag. De roode S. I.‘8 
hadden echter het grootstc succes met hunne S. I.-
scho- len en jeugdorganisaties, welke naar het voor- 
beeld van den Russischen cultuurarbeid be- halve 
den strijd tegen het analphabetisme door onderricht 
aan volwassenen, de vorming van een „nieuwe 
generatie van communistisch den- kenden" 
beoogen. Min of meer onder communis- tischen 
invloed was mode een fonds opgericht ter 
bevordering van het S. I. onderwijs. go- naamd F. 
0. 8. I. 0. (fonds oentoek S. I. onderwijs), in den 
geest van de ,,Mal&ka-scholen'' tot vorming van 
arbeiders voor verschillende be- drijvcn. 

Het beginsel der partijdiscipline werd intusschen 
in de 8. I doorgevoerd; het werd uitge- speeld tegen 
de roode elementen in de plaatsc- lijke S. I.,8 oin ze 
uit het verband te stooten. 

Het afsplitsingsproces verliep te Madioen op 
bijzondere en heftige wijze. Van hare oprichting af 
toonde de plaatselijke S. I. van Madioen zich steeds 
min of nieer weerspannig tegenover de CentraJe 8. 
I,, wier gezag zij niet in elk opzicht 
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wiklc erkennen ； het niinst nog ten opzichtc van de 
plaatsehjke kas; zij vcrkoos hare geldniiddclen zelf 
te bcheeren. Ook tegenovcr de „socialc idee" der 
centrale bleef de Madioenschc S. I. sceptisch； die 
idee schcen ha ar wat al te democratisch toe. 
Langzamcrhand kwamen echter nieuwe leden, 
tevens leden van de V. S. T. P., hunne uit Scina- 
rang meegcbrachte denkbeeklen en leuzen bin- ncn 
den Madioenschcn conservatieven kring 
propageeren. Zij brachten nieuw leven in de rustige 
sfeer, doch ook strijd. 

De botsing tusschen tie nieuwe cn de oude 
denkstroomingen deed hare uitwerking ook ge- 
voelen in de leiding, waar het ten slotte tot cen 
uitbarsting. kwam. Een open bare vergadering zou a 
an den strijd een eind moeten maken； aan haar de 
beslissing welke partijrichting die der „S. I.-s6djati,\ 
der ware 8. I., zou zijn. 

Op 16 J uli 1922 we rd die vergadering gehou- 
den, waarin het tot een openlijke breuk kwam 
tusschen de “roode" en de ,,witte" fractie, toen het 
beginsel der partijdiscipline tegen de commu- 
nistische elementen word uitgespeekl. De witto S. 
I.-ers zochten steun bij het Inlandsch be- stuur en 
boden den Regent het beschermheer- schap aan; de 
roode frac tie organiseerde zich tot een 
afzonderlijke plaatselijke S. I. en voegde zich in het 
verband, det hare zustervereenigin- gen — de roode 
S. I.'s va.n Semarang, Salatiga, Wirosari, Oengaran, 
Kendal, Bandoeng. Soeka- boenii, Soemedang, 
Tasikmalaja, Ngandjoek, Djokjakarta cn 
PoerwokSrto — omvatte. 

Tegen de gestadige propagandistische actie der 
Semarangsche communisten waren de tact en het 
belcid van Tjokroaminoto blijkbaar niet bestand. 
Noch de opneming van Semaoen sedert 1918 in de 
S. I.-contrale, als com missaris voor Semarang, 
noch de aanvaarding, op het Maart- congres van 
1921, van het soepele, met socialis- tischc 
beginselen gedrenkt compromis-program, noch de 
medewerking aan den strijd tegen het (zondig) 
kapitalisme, heoft in de practijk het 
ontbindingsproces kunnen verhinderen., 

In een 8. I. vergadering te Ambarawa in Au-
gustus 1922 gaf Tjokroaminoto dan ook uiting aan 
zijn wrevel over den gang van zakon ge- durende 
zijn preventievo hechtenis door te ver- klaren dat de 
S. I. ziek was: „zij lijdt aan ar- moedc en - gebrek, 
net zooals het Javaanscho „volk; ook aan 
ontwiklieling waardoor de ziel jjydt". Na het 
kapitalisme do schuld te hobben gegeven van de 
armoede van het volk, wees Tjokro het socialisinc 
aan als de vijand van het kapitalisme. „Er zijn cchtcr 
soorten van socia- lisme", verklaarde hij, „het soort 
dat do 8. I. bezigt, is dat hctwelk door Allah 
geschonken werd, de IHIUIII, de cenige ware 
grondslag". 

Over do partijdiscipline sprekond, zeide Tjokro 
dat hij het niot goed kon vinden, dat de S. L., die 
door hare grondslagen cen groote, ernstige en 
vlekkclooze bond was gewordon, in eon andere 
vereeniging zou overgaan； „dat zou zijn ongo- 
hoorzaamheid jegons AUah>,. 

Het propageeren van de onaantastbaarhoid van 
het godsdienstig beginsel der 8.1, geschioddo 
uitoraard op inheemsch-nationalen grondslag, 
buiten de Arabieren om. Dozen hadden allongs do 
S. I. den rug toegekeerd en zich aan de centralo 
Jeiding onttrokken sedert do aanvaarding van hot 
socialistisch beginselprograin en het coquet- ieeren 
met de aartsvijanden van het kapitaal. 

Het in 1918 door de Centrale S. I. ingestcld „Co- 
mit6 Tentnra Kangdjcng Nabi Mohamad1', de z.g. 
„bentdng agama fslam'', dat de godsdicnstigc 
vraagpunten der S. I.-crs to behandelen kreeg en tot 
taak had om twistvragen met betrekking tot den 
Islam buiten de S. I. te houden, was inder- tijd met 
geldelijken steun van Arabischc kapita- listen 
opgericht. Nu zou de taak van dit Comite overgaan 
op de te Djokja sedert 1917 gevestigde vereeniging 
,,MohammadVah." een godsdien- stige 
schoolverccniging, die zich niet met poli- tieke 
aangclegenheden ophoudt, zoodat zij het 
“kapitalisme" ongemoeid laat. De Mohamma- dyah 
nu zou als veiligheidsklep voor religieuse aspiraties 
dienst docn en de Centrale S. F. in staat stellen om 
godsdienstgeschillen buiten hare organisatie te 
houden. 

Naar het voorbeeld van de „A11 Muslim Lea- 
gue" in Britsch-Indie en als tegenwicht tegen het 
„A1 Indie Congres'\ dat in de Pinksterdagen van 
1922 te Bandoeng gehouden het streven der 
Nationaal Indische Partij naar „volkseenheid en 
volksYryheicl'' propageerde, we rd eind October 
1922 het „Eerste Al Islam Congres1' te Che- ribon 
gehoudqn. Dit „A1 Islam congres", dat ook door 
talrijke locale S. I.'s we rd bijgewoond, stond onder 
voorzitterschap van Tjokroaminoto, doch onder 
leiding van H. Agoes Salim; het stelde zich ten doel 
„te streven naar eensgezind- heid en onderlinge 
samenwerking cler Mohame- dancn, met name ten 
aanzien van vraagstukken, die de tijd meebrengt en 
die den Islam raken." 

Gewezen we rd op de suocessen van Moestafa 
Kemal Pasja in zijn krachtig streven om het 
Turkscho Rijk voor ondergang te behoeden en het 
Congres in overweging gegeven hem een telegram 
van hulde te zenden. Aan de Centrale S. I. we rd 
tevens opgedragen om te streven naar de 
samonstelling van een „Islam-raad,,

J waarin zitting 
zouden nemen eenige door de locale S. I.'s aan te 
bevelen schriftgeleerden. Ook het onderwijs genoot 
op het congres de noodige be- langatelling. Betoogd 
we rd dat bevordering van wereldscho 
wetenschappen niet strijdig is met den Islam ； zij 
zijn juist noodig ter verklaring en verheldering van 
den godsdienst. Aan de kennis dier wetenschappen 
diende echter het godsdien- stig beginsel ten 
grondslag te liggen. 

Ook op staatkundig terrein deed zich de gele- 
genhoid voor om een woord mce te spreken. De 
bchandeling in den Volksraad van het v6or-ont- 
werp van wet tot herziening van de staatsinrich- ting 
van Nod.-Indie had do 8.1, vertegenwoor- diging in 
dat college in nauw contact gebracht mot de 
oppositie. In den stryd tegen de „reactie in do 
politick" mocht do Centrale S. I. toch niet achtor 
blyven. Zy sloot zich met do P. K. I. en met de 
(indcrc Inlandsche partijen aanstonds aan bij de 
“Radical。Concentratie" van November 1922, dio 
ook leiders van niet-inheemscho orga- nisaties 
onivatto. Toen allengs block dat do leiding dier actie 
gchcel in Europeesche handen zou blijvcn, voor zoo 
ver dio zich niet in communis- tische richting liot 
dryven, verflauwdo do be- langstclling van S. I. 
zijde spoedig. 

Zevende Nationaal Congres. Na het- geen kort to 
voron was voorgovallon mot de plaat- selijko S. I. 
van Madioon, scheon dezo plaats de aangowezeno 
te z|jn voor het congres dor centrale S. 1., dat van 
17—20 Februari L923 dan ook aklaar word 
gehouden. Het we rd bijgewoond 
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door 1200 也'1500 leden: 40 afdeclingcn warcn er 
vcrtegenwoordigd door 117 afgevaardigdcn. 

De bijeenkoinst, we Ike ook door S. I. vrouwen 
was bezocht, werd gclcid door Tjokroaminoto, die 
mededeclde dat in de bestuursvcrgadering be- 
sloten was om de omvorming van de verecni- ging 
in ecn „Partij S. 1.'、in open ba re vergade - ring te 
behandelen. Dit onderwerp we rd ingcleid door H. 
A. Salim, die cr op wees dat de vorin der S. I. 
organisatie, we Ike door de Regeering was 
aangegeven — plaatselijke vereenigingen desge- 
wenscht verbonden door ecn centra al lichaam — 
den vrijen groei dier beweging had belemmerd； 
voorts dat de C. S. I. in den loop dcr tijdcn ver- 
antwoordelijk we rd gesteld voor hetgeen in de 
plaatselijke vereenigingen gebeurde. 

De zwakke band tusschen de S. I.-ccntrale en de 
locale organisatics, waardoor het mogelijk werd, dat 
andcre vereenigingen in de ,,kandang" der S. I. (d. 
i. binnen de S. I.) aanhangers konden winnen, 
niaakte het noodig naar een andere for- matie om te 
zien. Doze was nu gevonden in een Partij S. 1., 
bestaande uit „werkende leden" (wargo roemekso), 
die in de locale S. I.'s, waar- van zij lid zouden zijn, 
propaganda zouden ma- ken voor en zouden werken 
naar de in het begin- selprogram opgenomen 
voorschriften. 

Nadruk we rd gelegd op het vasthouden aan de 
beginselen van den Islam in zijn inaatschappij- leer 
en aan zijn voorschriften voor deze wereld; zoodat 
voor het werk hier op aarde alien zich aaneen te 
sluiten hadden met behoud evenwel van eigen 
inzicht en van vrijheid in het volgen van een eigen 
weg tot het geluk in het hierna- maals. Nadat 
Tjokroaminoto had verklaard dat hij voor het 
congres 52 plaatselijke afdeelingen had bezocht, 
waarvan 45 zich met het plan konden vereenigen, 
we rd het voorstel tot oprichting van de „Partij S. I." 
aangenomen verklaard. 

Daarop werd de partijdiscipline ter sprake ge- 
bracht, vermits op de opheffing daarvan door 
sommige locale S. I.*s was aangedrongen, in zoover 
dat voor de Communistische Partij (P. K. I.) een 
uitzondering zou worden gemaakt. Aan de 
voorstanders van de afschaffing. n.l. de afge- 
vaardigden van enkele Semarangsche S. I.'s, die 
zich nog niet van de centrale organisatie hadden 
afgcscheiden, werd door den Voorzitter gevraagd 
een uiteenzetting te geven van de communistische 
beginselen ten aanzien van den godsdienst. Hun 
verklaring dat de P. K. I. en de communistische S. 
I.'s tegenover den godsdienst een „neu- traal" 
standpunt innamen, maakte echter hun opneming in 
de Partij S. I. onmogelijk. Met 33 stemmen v66r en 
3 tegen werd door de afdeelings- afgevaardigden 
besloten de partijdiscipline te handhaven, zonder 
eenige uitzondering. Op den volgenden dag kwam 
het vraagstuk der werk- loosheid ter sprake, waarbij 
adhaesie werd be- tuigd aan de actie van den 
Bandoengschen Bond tegen werklooshefd; voorts 
werd het plan geop- perd om een landbouwcongres 
te houden； daarna kwam aan de orde de 
vrouwenbeweging in de S. L, waarbij de 
wcnschelijkheid werd betoogd van meerdere 
ontwikkeling der vrouw, die den man in den 
politieken strijd tot steun moest zijn. Voorts werd, 
in aansluiting bij het verhandelde op het „A1 Islam 
Congres" van Cheribon, door 
H. A. Salim een uiteenzetting gegeven van de 
Sultanswisseling te Constantinopel. Hij wees op de 
wenschelijkheid om den nieuwen Chalief ook 

door de Moslims in Indie te docn erkennen a!s 
„Hccr der Geloovigen en beschcrincr van de beide 
heilige plaatsen?' Aan de locale S. I.'s zo\i worden 
opgedragen lijsten in te dienen van schrift- 
geleerdcn, die geschikt en bercid zouden zijn om 
zitting te neinen in den door het Al Islam Congres 
bedoelden Islam-raad. 

Op den 3den dag werd de actie van het „Anal- 
phabetisme Bestrijdings Comite" (A, B. C.) ter 
sprake gebracht, waarbij besloten werd om die 
beweging te steunen. Ook maakten de algemeene 
verhooging van bestaande en de invoering van 
nieuwe belastingen een onderwerp van bespre- king 
uit, waarbij de wenschelijkheid werd betoogd om de 
uitgaven voor leger en marine aan- zienlijk te 
verminderen en voor de salarissen een maximum 
van / 1000. 's maands te stellen. 

In de sluitingsvergadering werd door Tjokro- 
aininoto de bedoeling van de oprichting der Partij S. 
I. nogmaals verklaard; degenen, die tot de 
communistisch gezinde groepen der S. I. be- 
hoorden, zouden niet in het partijverband der S. I. 
Partij kunnen worden opgenomen; de groepen zelve 
zouden niet bij de Centrale S. I. mogen blijven 
aangesloten. Voorloopig zou de Centrale S. I. naast 
de Partij S. I. blijven bestaan; de locale S.I.'s zouden 
echter langzamerhand over- gaan in 
„vakvereenigingen,\ De partijdiscipline zou ook 
gelden tegenover Boedi Oetomo, de Nat. Ind. Partij, 
Pasoendan en Sumatranenbond. Met deze 
vereenigingen zou de samenwerking blijven 
bestaan, doch elke partij zou blijven in eigen 
verband m^t. eigen beginselen. Vijandig zou de 
Centrale S. I. tegenover geen enkele politieke 
vereeniging staan, met uitzondering echter van den 
Politick Economischen Bond (P. E. B.), die als 
„vijand van de volksbeweging" were! ge- 
brandmerkt. Als verwant met de P. E. B. was de „S. 
I.-poetih,,

> de witte S. I. van Madioen, aan te 
merken. 

Vervolgens sprak H. A. Salim een slotwoord, 
waarin de Volksraad een „wajangan,^ (Bchijnver- 
tooning) werd genoemd, terwijl de ontworpen in- 
stelling van een Wetgevenden Raad naar zijn 
oordeel de waarde van den Volksraad nog nicer zou 
verminderen. Werd de herziening van de 
staatsinrichting werkelijkheid — alclus het Volks- 
raadslid Salim — dan achtte de Centrale S. J. 
verdere medewerking met de Regeering in die 
richting ongewenscht. Mocht de Sarekat J slam het 
echter toch noodig achten dat de vereeniging in den 
derden Volksraad vertegenwoordigd werd, dan zou 
alleen Tjokroaminoto daarvoor in aan- inerking 
kunnen komen. Ten slotte besprak Sa- -lim de 
samenwerking met de Radicale Concew- tratie, 
welke steeds zou plaats hebben met behoud van 
eigen beginselen. 

Dat de Indische Communistiache Partij op den 
tijdens dit C. 8. J.-congres tot uiting gekomen anti-
communistischen geest evenzeer in het openbaar 
zou reageeren, was wei te voorzien. 

Als weerslag op dit congres is dan ook te be- 
achouwen het op 4 Maart 1923 door de P. K. J.» 
tezamen met de roode plaatselijke S. I. vereeni-
gingen, te Bandoeng gehouden Communistisch 
Congres, waarin de tegenstelling van de P. K. I., 
„die ha ar ontstaan aan de vele onderdrukkingen tc 
danken had5*, tot de S. I., die ,,hoewel zich een 
volksvereeniging noemend, van het kapitalisnie 
geen afstand wil doen", door don heer Semaoen 
scherp werd geaccentueerd. „In de S. I., waar de 
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„goclsdienst slechts als bindmidclel wordt gc- 
„bruikt, heeft men arbeiderH naast kapitnlisten, 
,,zoodat het wezen van dezc verceniging nooit „goed 
kan zijn." „Wij als kaocin boeroeh (arbei- „ders) 
voelen ons dan ook niet thuis in de S. I-'1 —aldus 
Semaoen. „Wij hebben ons van de S. I. 
„afgescheiden en vormden cen oppositie-partij, 
„toen wij merkten dat de geldcn dcr arbeiders „door 
de S. I. leiders warden opgemaakt.'' 

Tegcnover de nieuw te vormen, door toepassing 
van de partijdiscipline van coinmunistische in- 
vloeden vrij te houden „Partij S. I.‘‘，zou een 
combinatie van roode S. I.-vereenigingcn, „Sa- rekat 
Rajat', worden gestekl; een „echte>, S. I. allerwegen 
naast en tegenover elke „kapitalis- tische" S. I. De 
Pgrserikatan Kommunist India en de Sarfekat Raj at 
zouden een eenheid vormen, „in 66n lichaam 
worden vereenigd." Op aHe plaatsen waar roode S. 
I.'s gevestigd zijn, zouden ook P. K. I. afdeelingen 
worden opgericht, met wie de „echte,^ S. I.'s zouden 
hebben samen te werken om het kapitalisme te 
bestrijden. Alle belangrijke zaken zouden echter 
door do plaat- selijke P. K. I.'s en roode S. I.'s ter 
regeling worden gezonden aan. het hoofdbestuur der 
P. K. I. te Semarang. ,,De Roode S. I.'s (latere 
Sardkat „ Raj at) zouden met de P. K. I. 66n banting 
vor- „men, 6en leger, 66n gelid, ter verdediging van 
de „belangen van het Indische Volk." (Zie Over- 
zicht Ini. en Mai.-Chin. Pers 1923 no. 12 p. 595； 
Sinar Hindia 15 Maart 1923). 

Die geleidelijke omvorming van do „kapitalis- 
tische" S. I.-organisatie in een “ware", d. i. com- 
munistische S. I., zou blijkbaar geschieden volgens 
Sovjet-systcem ； de door het syndicalisme op 
economisch terrein nagestreefde „cellen- structuur,, 
voor het maatschappelijk organ is me was dan ook 
het doel der P. K. I.-leiders, die blijkbaar de methode 
van den. ,,cellenbouw‘‘ voor oogen hadden. De 
Sardkat Raj at zou de onderbouw, de 
Coinmunistische Partij de boven- bouw van het 
organisatorisch geheel uitmaken. Degenen, die voor 
het communismc nog niet waren, zouden eerst in 
den onderbouw, dat is in de Sardkat Rajat, do 
volkspartij, zich hebben op te houden, waar zij 
“gesaringd" (ge- louterd) zouden worden v66r 
hunne opneming in de P. K. I., de tweede instantie. 
Met de Sard- kat Kajat en de Vakorganisatie als 
roode strijd- krachten zou dan een georganiseerdo 
stryd worden gevoerd ter vernietiging van het kapi- 
talisnie, waartoe uit den aard der zaak alles zou 
worden gerekend, wat zich niet in communis- tisch 
verband wilde doen opneinen. 

Litcraluvr. Koloniale Vorslagen 1921 cn 1922 
hfdst. B.; Indische Gida 1922 p. 78, 714, 824 vlg.; 
1923 p. 529, 533 vlg.; N. Rott. Courant 30 en. 31 
Mei 1923; Overzichten ]nl. en Mai.-Chin. Pors: over 
8. T. Congressen 1921 no. 42, 1923 nos. 2, 6, 9, 10, 
11 en 14; over S. I. en Mohaniadyah 1922 nos. 22, 
28, 35, 36 en 37, 1923 no. 11; over Al Inlnm 
Congres 1922 nos. 45 en 46; over S. I. Party 1922 
no. 50, 1923 no. 12； over Pandhuis- staking 1922 
nos. 4 t. m. 9; over Fedcratie Vak- bonden 1922 no. 
51, 1023 no. 1. ； over Al Indie Congres 1922 nos. 
23, 26 cn 33. 

Verg. Revue du Monde Musulman van October 
en December 1922 vol. LI en LII: Le Bolcho- vismo 
et FlsJam. 

J. TH. P. B. 

RADICALE CONCENTRATIE. Ecn coalitie ad 
hoc van do hoofdbesturen van “linksche" groe- pen 
in de Indische beweging, van dcmocratischc —
incluaief nationalistische, socialistische c. q. 
coinmunistische 一 politieke organisaties in de 
Indische samenleving, ten doel hebbende om door 
gezamenlijke actie aandrang uit te oefenen tot 
“dcmocratiseering" in versncld tempo van het 
regeer- en bestuursstelsel. 

De eerste concentratie had, als politick reflex op 
de ..November-bcweging1' van 1918, plaats 
omstreeks 16 November van dat jaar, toen op 
initiatief van het toenmalig lid van den Volks- raad 
Ch. G. Cramer, leider der Indische Sociaal 
Democratische Verceniging (de latere Ind. Soc. 
Dem. Partij), nauwe samenwerking we rd verkre- 
gen met de vertegenwoordigers in den Volks- raad 
van Sardkat Islam, Boedi Oetomo en In- sulinde (de 
latere Nationaal Indische Partij). In de vergadering 
van den Volksraad van 16 November 1918 
(Handelingen p. 211) were! die samenwerking door 
den heer Cramer aldus gemotiveerd： „De huidige 
tydsomstandigheden maken een „concentratie van. 
de uitgesproken democrati- „sche Inlandsche en 
Europeesche elementen m „deze landen 
noodzakelijk. De grondslag van „deze concentratie 
zal zijn een urgentieplan van “hervormingen, die 
geboden zijn door de plaats „gehad hebbende 
gebeurtenissen in Europa." De naam „radicale 
concentratie" we rd door hem in de 
Volksraadsvergadering van 6 December 1918 (H. p. 
557) genoemd. Het was naar aan- leiding van de 
Regceringsverklaring van 18 November 1918, 
nopena den „nieuwen koers", welke de toenmalige 
wereldgebeurtenissen voor Nederland zouden 
hebben voorgeachreven, ten- gevolgc waarvan 
Regeering en Volksraad voor „nieuwe 
verhoudingen, verschuivingen van be- voegdheden" 
zouden zijn geplaatst, dat de Radi- cale Concentratie 
zich uitte. In verband met het tot Adres van 
Antwoord strekkend Verslag van den Volksraad 
nopens voormeldo Regee- ringsverklaring, diende 
de tot stand gekoiuen coalitie een nota in, welke 
onderteekend was door de leden Tjipto 
Mangoenkoesoemo (Insu- linde), Cramer (I. S. D. 
V.), Dwidjosewojo (B. O.), Abdoel Moeis (S. I.) en 
Tjokroaminoto (S. I.) en die gevoegd werd bij het 
Verslag der Coni- missie van Rapporteurs van 23 
November 1918. In dezc nota word als de „66nige 
door de oin- standigheden aangowezen weg", welke 
de Regee- ring zou hebben in te slaan, opdat zonder 
ver- storing dcr orde Hare goede voornemens 
zouden kunnen worden verwczenlijkt, do volgende 
genoemd :„Er worde onverwijld eon Voorparlement 
„of Nationalc Raad bijeengeroepen, samenge- „stold 
in streng democratische verhouding door ,,en uit 
vertegenwoordigers van alle politioko “organisaties, 
zoomedo uit afgevaardigden van „bijzondcre, nog 
niet in politieke organisaties be- ,,grepen groepen**. 
Dit Voorparlement zou nu snel 66n enkelo taak ten 
uitvoor hebben te bren- gen, n.l. “de samenstolling 
cener voorloopige „constitutie, regolend in het 
bijzonder de ver- „houding van Indie tot Nederland, 
de inrich- „ting van Regecring en bestuur hier te 
lande, en „hot karakter van eon zeer uitgebreid 
kiesrecht." 

Op 25 Nov. 1918 diendon de saiuenstellers dier 
nota, thans echter tezamon met de loden 
Sastrowidjono, Radjiman, Teouwen en. Thajeb, een 
motie in, waarbij als het oordeel der onder- 
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teekcnaren wcrd te kenncn gegcven： „dat ten 
„spoedigste moot worden overgegaan tot de 
„vorming van een uit en door het Volk gekozen 
„parlemcnt met volledige wetgevende bevoegd- 
,,heid en de instelling van ecn aan dat parlcment. 
„verantwoordcli)ke Regeering,s, en in verband 
daarmedo aan de Regcering word verzocht om ,,in 
samenwerking met de vcrschillcnde politicke 
„organisaties in Indic de noodige inaatregclen te 
„trcffen, ten eindc den nieuwen, door den Volks- 
„raad gewenschten stand van zaken te doen in- 
„stellen v66r de op 1921 vastgesteldc becindiging 
„van het mandaat van den bestaanden Vo Iks- 
,,raad." (Zie Handelingcn Volksraad, 2de gewone 
zitting 1918—1919, bl. 216, 223, 251, 284, 300, 
429, 443; Bijlagen onderwerp 27 stukken 1, 2 en 3). 

Behalve dat zij naar aanleiding van de Garoet- 
affaire (Tjimareme-drama) cen „protcst-inee- ting
、' op 20 Juli 1919 te Weltevredcn hield, heeft deze 
Radicale Concentratie niet lucer van zich doen 
hooren. De „sociaal-politieke idee" echter kwam op 
het Nationaal Congres der Centrale Sar^kat Islam 
van Oct.—Nov. 1919 in ecn ande- ren vorm tot 
uiting, n.l. in dien van een centrale poJitieke 
organisatie der Inlandsche beweging, a Is pendant 
van een centrale organisatie der vak- beweging naar 
syndicalistisch modeL Ook deze Politieke 
Concentratie „heeft zachtkens geleefd en is 
ongemerkt verscheiden" (Het Volk, 19 Febr. 1923, 
derde blad). 

Voor de tweede maal, doch thans op breederen 
grondslag, werd vier jaren na de eerste combina- tie 
van November 1918 een z.g. Radicale Concentratie 
gevormd. Zij was echter niet, gelijk hare 
voorgangster, een „parlementaire combinatie", 
maar omvatte thans „heel de volks- en vakbe- 
weging", voor zoover de organisaties daarvan zich 
tot de linksche groepeeringen wilden ge- rekend 
zien. 

Na de behandeling in den Volksraad van het 
ontwerp van wet tot herziening van het Regeerings 
Reglement in 1922 werd door het hoofdbe- stuur 
der Ind. Soc. Dem. Partij een oproep ge- richt tot de 
„voornaamste leiders der volksbe- weging in al hare 
schakeeringen" om te geraken tot een organisatie 
van „gemeenschappelijk verweer tegen de reactie", 
die een aanslag heette te ondernemen op de 
welvaart en de ontwikke- ling van de Indischc 
volken en die verzaakt zou hebben de plechtige 
belofte van Nov. 1918, dat het bestuur des Lands 
onder wettelijke zeggen- schap der bevolking zou 
worden geplaatst. Noch in dien oproep, noch in de 
op 12 November 1922 te Weltevreden gehouden 
oonstitueerende ver- gadering van dit 
..communistisch-socialistisch - nationalistisch 
bloc" (Zie aJgemeene beschou- wingen nopens de 
le algemeene aanvullingsbe- grooting voor 1923 in 
de 2de gewone zitting van den Volksraad 1922; H. 
bl. 488 vjg.) was echter de naam “Radicale 
Concentratie" genoemd. 

In deze vergadering in besloten kring, welke 
bijgewoond werd door vertegenwoordigers van de 
1. S. D. P., N. L P., P. K. L, 8. I. en B. 0., bracht de 
leider der eeratgenoemde party, het VoJksraadslid 
Cramer, in herinnei-ing dat de Novem ber-
beweging van 1918 verwachtingen bad opgewekt, 
dat gelukkiger dagon zouden aan- broken ； dat 
door de Regeering beloften waren gedaan, welke 
echter niet werden gehouden； dat de 
constitutioneele hervorming welke de Regee 

ring aan de orde had gcstcld we! ccn bewijs was dat 
in de politick „reactie treef" was. Daartegen inocst 
nu eensgezind front, worden gomaakt door vorming 
van een organisatie, wier macht vrees zou 
inboezemen. Actie zou worden gevoerd door 
deinonstratieve meetings, door byeenkomsten van 
leiders van politieke organisaties cn van vak- 
vereenigingen, “krijgsraden" later “leidersraden" te 
noemen, alsmede door de verslapte vakbewe- ging 
wcer op gang te brengen. 

In de eerste vergadering van afgevanrdigden, 
welke 3 Dec. 1922 to Bandoeng word gehouden, 
zou ecn dagelijksch bestuur z日n gekozen, waarin 
zitting nanien de vertegenwoordigers, o. m. van N. 
I. P., P. K. I. en S. I., en besloten. zijn om 
plaatselijke comites van actie in te stellen, zoowel 
op politick a Is op economisch terrein. De centrale 
leiding zou in handen blyven van een hoofdeomi- te 
of hoofdkrijgsraad. Doel der actie zou zijn de 
vorming van een goed aaneengesloten linker een- 
heidsfront tegen de rechtergroepen van het be- houd 
en van de reactie, die aanstuurden op be- perking 
der bewegingsvrijheid, op bezuinigingen in zake 
onderwijs, hygiene en andere sociale ver- zorging. 
Den 7den Januari 1923 werd een vergadering 
gehouden te Bandoeng, ter voorziening in het 
presidium der centrale leiding, waaronitrent van 
meet af aan principieel geschil was ontstaan. Reeds 
in de oprich tings vergadering stonden P. K. 
I. en N. I. P. scherp tegenover I. 8. D. P. Zelfs met 
N. I. P.-materiaal kon de diepe klove, welke ook op 
Indischen bodem tusschen sociaHsme en 
communisme gaapt, niet worden overbrugd. Hoe 
we 1 de poging om de hoofdleiding in 66n hand te 
brengen mislukt was, werd zoo lang mo- gelijk naar 
„sainenwerking met behoud van auto- nomie" 
gestreefd. 

Op 14 Januari 1923 werd een openbare meeting 
in het Sirenepark te Weltevreden gehouden, waarin 
o. a. de leider derSarekat Ambon, Patty, verklaarde, 
dat do Radicale Concentratio was ontstaan door 
vereeniging van politicke vereeni- gingen en 
vakbonden, ten eindc op te komen tegen de 
„bezuinigingsmaatregelen der reactie, waarvan 
volk en land de dupe worden.n Op dienzelfden dag 
werden door de piaatsclijke sub- comitds meetings 
gehouden te Semarang, Bandoeng, Socrabaja en 
Medan. Gelijkluidendc ino- tics werden op dien dag 
door de aangcslotcn ver- eenigingen aangenoinen, 
waarin zij verklaarden accoord te gaan met de door 
de Radicale Concentratie voorgestane en in de 
practijk door te voe- ren actie tot verkrijging van 
meer bewegingsvrij- heid, tot bestrijding van 
werkloosheid en armoe- de en tot verkrijging van 
meer rechten en vrij- heden op politick en 
economisch gebie d, van goed oaderwijs en van een 
geheel aan zijn doel bcantwoordenden 
gezondheidsdienst in Indie en voor het Indische 
volk. 

Door hot Hoofdcomitd der Radicalc Concen-
tratie werd bij die gelegenheid een in de Malci- scho 
taal gestcld manifest uitgegeven, waarin go- hekeld 
werden het optreden tegen volksleidera, do 
wetgeving, het politietoezicht, de drainage van 
Indie door kapitalisten, alsmede het wetsont- werp 
tot herziening van het Regeerings Reglement. Dit 
manifest ——vertaaid opgenomen in Het Indische 
Volk (orgaan van de 1. S. D. P.) van 24 Januari 1923 
—, dat tegen / 0.02 per stuk algemeen verspreid 
werd, vcrmeldde in ecn noot: „Het Comit6 der 
Radicale Concentratio 
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„bcstaat uit do politicise partijen Booth Octomo, „N. 
I. P. (Sardkat Hindia), Sarikat Islam, S. “Ambon, 8. 
Minahassa, Pasoendan, Partij Kom- „muniat India 
(P. K [.) on nnderc: ook de Vak- „centrale 
„Persatoean Vakbondcn Hindia'' (d. i. „centrale van 
V. 8. T. P., P. P. P- B., P. G, B., „Politiobonci, O. T. 
B. A., Kwcekschoolbond „V. I. P. B. 0. W., 0. R. B., 
Kiccrmakcrsbond. „Typografenbond, 
Havenarbeiclersbond, cnz。)." 

De leider der P. K. I. de hecr Seniaoen, die van 
de aansluiting bij de Radicaic Concentratie uiter- 
aard gebruik maakte oin propaganda te voeren voor 
de bcginselen der communistische partij, verklaarde 
in een op 14 Januari 1923 verspreide brochure, 
welke om haren communistischen op- zet de 
goedkeuring van het Hoofdcomite niet kon 
verwerven, het standpunt van de P. K. I. tegenover 
de Radicale Concentratie aan „het In- dische volk." 
Waar zijns inziens de politieke toe- stand van een, 
volk in hooge mate door den econo- mischen 
toestand wordt beheerscht, gaf hij in het geschrift 
eerst een verklaring van „de reactie in de economie,, 
en een beschrijving van den groei en de 
overheersching van het Europeesch kapi- talisme. 
Ook „de reactie in de politiek', we rd door hem 
voorgesteld als het werk der kapitalisten, die 
weigeren een behoorlijk bed rag aan belasting te 
betalen en zich gereedmaken voor den oorlog. De 
Indische volksbeweging wordt dan ook door hen 
vertrapt. Daarom moest worden gestreefd naar 
verkrijging van India's vrijheid voor zelf- bestuur en 
autonomie. De Radicale Concentratie nu — aldus de 
brochure — wil ccnhcid van be- weging voor ecn 
gemeenschappelijk doel. Met een oproep om de 
geledcren der P. K. I. te ver- sterken besluit de 
uitvoerige uiteenzetting van het standpunt der 
coinmunistcn ten opzichte van de concentratie. (Zie 
Overzicht van de Inlandsche en Maleiach-
Chineesche Pers, 1923 no. 5). 

De leiding van cleze combinatie kwam spoedig 
meer en mcer in handen der N. I. P.-mannen, die in 
de centrale instelling een middel zagen om hun in 
nationalistische zoowel als in communistische 
richting afbrokkelend partijvorband te versterken. 
Nadat op enkele tevoren gehouden 
leidcrsvergaderingen, waarop noch S. I. noch B. 0. 
was vertegenwoordigd. tevergeefs door de N. I. P. 
een pleidooi was gehouden voor „non- 
cooperation". were! op 18 Maart 1923 in hot Gam-
bir-park tc VVeltevedcn weer een meeting van de 
Radicale Concentratio gehouden, onder leiding van 
het Volksrftadslid den N. I. P.-er Dahier, in welke 
bijeenkoinst o. m. ter sprake werden ge- bracht: de 
bezuinigingsmaatregelen der Regee- ring, de social
。wetgeving, de poonalo sanctie, als- mede de 
komat van Prof. Treub in Indic, welke ,,dcn 
arbeiders de oogen deed openen voor de inacht der 
kapitaJistcn". Ook in de daarna gehouden 
leiclcrsbijeenkoinsten scheon de leiding in handen 
te berusten van de N. 1. P., de partij van het Indisch 
compromiH tusBchen socialism。en cominunisine 
met hunuc voor de nationale op- leving schadolijkc 
cn xelfs door sociaal-democra- tischc purtypolitiek 
niet to vorzoonen tegen - stellingen. 

Nauwelijks een half jnar na hare wedorgeboor- te 
is ook Aeze, zonder innerlijken sa men hang in het 
begin der ..autonomie^-gisting voortgeko- mcn 
combinatic in Juni 1923 wegens principieele 
partijgeschillen even „ongomerkt vcrscheiden" als 
hare voorgangator. 

Het karakter van deze hornicuwdc poging tot 
samentrekking van de hoofdleiding der vertak- kingen 
van de Indische beweging, zoomedc hare be tec ken is 
voor de evolutie in di Inlandsche sa- menlcving, hebben 
de noodige belangstelling zoowel in als buiten den 
Volksraad getrokken. Ondanks clc bedoeling van de 
promotors der Concentratie om krachtige actic to 
voeren siechta tot „gezampnlijk verweer" tegen „het 
scherp aaneen- gesloten behou(r, (J. E. S. in Het Volk 
van 19 Febr, 1923, 3e blad), om politieken druk uit te 
oefenen steeds „binnen de grenzen van de wet" (N. Rott. 
Courant 30 Mei 1923, avondblad D), is van de felle 
propaganda der Radicale Concentratie inderdaad 
misbruik gemaakt voor extre- mistisch en 
revolutionnair drijven; „ongeacht het feit, dat deze 
alliantie in haar opzet geweld en raasenhaat wil 
verwerpen" (De Telegraaf 22 Febr. 1923, avondblad, 2e 
blad; vgl. De Maas- bode, 4 Febr. 1923, ochtenblad, 23 
blad)； onge- acht ook de verklaring: „deze volksactie 
beoogt niets tegen de regeering, wil geen ordeverstoring 
of geweld." (Het Indische Volk 3 Januari 1923). 

J. TH. P. B.. 
INLANDSCHE BEWEGING. Zie BOEDI 0ET0- 

MO en SARfiKAT ISLAM. / 
BABAH AWE, DJINAMPRONG EN NO. Vroe- ger 

zelfstandige landschappen in de onderafdee- ling 
Tjalang; werden wegens hunne onbeduidend- heid 
toegevoegd aan het landschap Lho Kroeet. Aantal 
geregistreerde mannen: Bnbah Awe en Djinam prong 
17, Nd 24. Do onderhoorigheid Ba- bah Awe, waartoe 
ook behoort het boschrijke, dock onbevolkte 
Djinamprong, maakte vroeger deel uit van het 
uitgeatrekte rijk Daja en behoorde aan Teukoe Poctdh 
Salain, iemand uit Daja； het was toen echter nog 
onbewoond. De eerste bewoners, die er zich ongeveer 
in het midden der vorige eouw vestigden, waren lieden 
uit Pidie, die onder aanvoering van Teukoe Lam Baet 
der- ■ waarts kwainen en er peperaanplantingen aan- 
legden en van de aldaar door de natuur gevormde baai 
gebruik maakten voor de verseheping van hun product. 
T. Keutjhi Lam Baet wist zich van T. Poetdh Salam 
onafhankelijk te maken en we rd hoofd van het ontstane 
landschap. Na zijn dood werd hij opgevolgd door T. 
Keutjhi Nja Gam * (zijn zoon), die cchter voor het 
uitbreken van den Atjdh oorlog overleed. Deze werd op 
zijn beurt weer opgevolgd door zijn zoon T. Radja 
Leman,， die in 1878 voor het eerst met het 
Nederlandsch- Indische Gouvcrncment in aanraking 
kwam. Hij teekende 21 October 1899 de korte 
verklaring. Het landschap teklo toen ongoveer 100 
strijd- baro mannen. T. Radja Leman overleed in het • 
jaar 1903 en werd opgevolgd door zijn toen nog 
minderjarigen zoon Nja Ali (do tegenwoordigo * 
Imoum van Bahah Awe) onder voogdij van Nja Ali van 
Oedj oeng Mool6h. Sedort 3 April 1911 voert Teukoe 
Ali zolf het bestuur over Babah Aw6 en den 12 Juni 
1911 teokende hij de verklaring der inlijving van zijn 
landschap bij Lho Kroeet. 

Djinam prong werd gelyktijelig met Ba bah Awe 
ontgonnon, is thans ccliter wcor gehcel bosch gc- 
worden on is onbowoond. 

Op don Blang Paroe hcoft do bevolking goedo 
bovloeibare rijstvelden aangelegd. 

Do onderhoorigheid Nd was in het begin der vorige 
eeuw nog onbewoond en werd gerekend tot Daja to 
bohooren. Eon ingozotone der gam 
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pong Pande (ann de Atjih rivier) met name Teungkoe 
Hadji Nd kwam or zich vestigen met eenige 
volgelingen cn legdc er pcpcraanplantingcn aan. Hij 
were! door eenige lieden uit Baja aange- vallen en 
riep de hulp in van Panglinia Polon van Reuleudng 
(VII moekims). Toen laatstgcnocmde er in slaagde 
de vijanden te vcrdrijven, droeg Tgk. Hadji Nd hem 
het gebied op. Na het over- lijden van Panglima 
Polon werd deze opgevolgd ■ door zyn zoon 
Panglima Tjoet, die van den Soel- tan wist gedaan te 
krijgen, dat hij als Oeleeba- lang over het landschap 
werd erkend. Na zijn ；dood (1881) werd hij ver 
vangen door zijn zoon Teukoe Asan, die echter kort 
daarop kinderloos overleed. Het bestuur kwam toen 
in handen van zekeren Teukoe Ali, een afstammeling 
van Panglima Polon. De aanrakingen van het 
landschap met het Nederlandsch-Indische 
Gouvernement dateeren van 1878 tijdens het bestuur 
van Panglima Tjoet. De tegenwoordige Imeum van 
de on- derhoorigheid Nd heet T. Mahmocd. 

DAJA. Verzamelnaam voor Noordelijke land- 
schappen der onderafdeeling Tjalang, afdeeling 
Westkust van Atjeh, met name: Koeala Daja, 
Lambeusoe met onderhoorigheden Lam Md en Lam 
Nd, Oenga met Pante Tjeureumen en Kloeang. Er 
wonen ruim 2100 geregistreerde mannen. 

De Atjfehers verstaan onder ,,Daja'' de land-, 
streek, die volgens hen door P6 teu Meureuhom Daja 
georganiseerd werd. Deze toch zou volgens het 
populaire verhaal de door hem veroverde landstreek 
geislamiseerd en in 5 moekims ver- deeld hebben, 
waarvan er 2 aan de Kloeang en 3 aan de Lambeusoe 
of Dajarivier gelegen waren. Oenga viel dus buiten 
dit gebied. 

LandschapKoeala Daja. Degeschie- denis van dit 
土 400 geregistreerden tellend landschap is bekend 
van de 16e eeuw. In het jaar 1530 werd het 
stroomgebied der Daja- en Lambeusde- rivier door 
een Atjdhschen vorstenzoon, na zijn dood als P6 teu 
Meureuhom Daja vereerd, ver- overd en 
georganiseerd. Hetgraf van dezen P6 teu bevindt 
zich op de G16 Djong en staat in een reuk van 
heiligheid, is in Daja „het heilige graf". 

P6 teu Meureuhom Daja bouwde een benteng aan 
de monding der thans verzande, doch vroeger meer 
belangrijke Dajarivier en wist zijn macht ver 
Zuidwaarts uit te breiden. Naar de bevolking 
mededeelt, had de P6 teu Meureuhom geen nako- 
melingen, doch waarschijnlijker is het, dat die er wel 
geweest, doch in vergetelheid geraakt zijn en men a) 
hunne daden heeft geconcentreerd in den persoon 
van P6 teu Meureuhom. Later viol het rijk uiteen en 
wist een oelama, belast met de rechtspraak en 
daarom Teukoe Hakim geheeten een gedeelte van 
het gebied voor zich te reservee- ren en sedert 
leverde het geslacht der Hakiins de hoofden van het 
landschap. Hetlandschap Koeala Daja onderwierp 
zich in 1877 aan het Ned.-Ind. Gouvernement. Het 
tegenwoordige hoofd van het landschap is Teukoe 
Hakim geheeten (korte ver- klaring door de 
Regeering bekrachtigd 10 Februari 1901). 

Landschap Lambeusoe. Dit landschap behoort 
evenaJs de landschappen Koeala Daja en Kloeang 
tot de streek, welkc van ouds- her als Daja bekend 
staat. Toen in 1898 het 3c Bataljon Infanterie een 
excursie in Daja maak- te, was het alleen T. Moeda 
Koeala, hoofd van Lambeusoe, die zijn opwachting 
bij den comman 

dant maakte. Ondanks de tegenworking van zijn 
onderhoorigen bleef hij trouw en vooral nadat zijn 
stiefbroer T. Nja Moot zich in 1903 had on- 
derworpen, kon hij zich, met behtilp van deze 
krachtige, in Daja zeer invloedrijke persoon- Jijkhcid 
eerst good doen gelden en geluktc het hem spoedig 
ordc en rust in zijn landschap te vestigen. T. Moeda 
Koeala overleed in 1909 en werd opgevolgd door zijn 
zoon T. Aboe Bakar, een man, die hoewel ons bestuur 
goedgezind, door zijn zwakheid van karakter zoo zeer 
de achting van en zijn invloed op de bevolking ver- 
speelde, dat het hoe langer hoe moeilijker werd hem 
als landschapshoofd te handhaven. Geheel 
oninogelijk werd dit door zijn slappe houding 切dens 
de ongeregeldhcden in het Dajasche in de tweede 
helft van 1914, welke ontstonden na den 
verraderlijken moord op den Gezaghebber van 
Tjalang, den lo Luitenant der Infanterie W. van 
Kregten op de Keude Lam Nd (20 Mei 1914). Nadat 
orde en rust hersteld en de verzetsleden onschadelijk 
gemaakt waren, achtte men het tijdstip gekomen T. 
Aboe Bakar van zijn anibt te ontheffen. Daar zijn 
oudste zoon nog ininderjarig was, was T. Nja Moet, 
de oom van T. Aboe Bakar, de aangewezen persoon 
om tijdens de minderjarigheid van den rechthebbende 
T. Kedjeroen met het landschapsbestuur te worden 
belast. Bij Gouvt. besluit van 10 Maart 1916 werd T. 
Aboe Bakar eervol ontheven van zijne waardigheid 
van bestuurder van Lambeusoe cn 20 Juni d.a.v. 
teekende en beeedigde T. Nja Moet de korte 
verklaringals waarnemend bestuurder over genoeind 
landschap. T. Nja Moet overleed 25 September 1916. 
Na den dood van T. Nja Moet werd een geschikte 
vervanger gevonden in T. Dorahman, Imeum van de 
onderhoorigheid Lam No. Op 13 Februari 1918 
teekende en beeedigde T. Dorahman de korte 
verklaring als waarnemend bestuurder van het 
landschap Lain- beusoe, gedurende de 
minderjangheid van den rechthebbende T. Kedjeroen, 
in welke functie hij thans'(1923) nog werkzaam is. 

Landschap Oenga. In het begin der vorige eeuw 
moet het landschap Oenga nog zon- der bevolking 
zyn geweest. De ontwikkeling van genoeind 
landschap dateert van de koinst _ van T. Sarong, zoon 
van T. G16 Tjoet van de moe-: kim Lam Leu* ot 
(Seulimeuin), die met geld door T. Nja Geh van Lh6 
Krocet gesteund, mid dels' wajjengeweld T. Adam 
van Lambeusoe dwong van zijn rechten op dat 
grondgebied af te zien. Na zich aan de monding der 
Oengarivier gevestigd te hebben, wist hij zich door 
den Soeltan als oeideba- lang van dat gebied te doen 
erkennen. 

Aangezien het land niot genoeg opbracht o»n zijn 
schuld aan T. NjA Geh af te doen, verloofde hij zijn 
zoon, Potjoet Brahim, met diens dochter/ Nja Patimah 
on stond aan T. Nj6 Geh een deel der uitvoerrechten 
van de j)eper af. Na het over- 珂den van T. Sarong, 
volgde zijn zoon Potjoet... Brahim hem op, doch deze 
stierf kort daarna, waardoor zijn oom Potjoet Abaih 
aan het be- * wind kwam, die tevens met Njd. 
Patiinah, die nog niet met Potjoet Brahim in den echt 
was ver- bonden, huwde. Door dit huwelijk werd de 
schuid aan Lho Kroeet als afgedaan beschouwd en 
ver- viel het aandeel in de uitvoerrechten op de peper. 
Potjoet Abaih volhardde geruimen tyd in zijn verzet 
tegen het Gouvernement, doch in 1883 kwam hij 
eindelijk in onderwerping. Hy overleed 
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in 1886 zonder mannclijkc nakomelingcn na tc laten. 
Zijn graf bevindt zich te Gle Djong (Kocala Daja) 
naast het graf van P6 teu Meureuhoin Baja. Na het 
overlijden were! blykbaar stilzwijgend 'T. Ali 
(oudsto zoon van T. Nja Geh van Lh6 Kroeet) als 
oelcobalang erkend. Dezc were! op- gevolgd door T. 
Moeda Pahlawan. Genoemde Teukoe was meer in 
Groot-Atj也h dan in zijn land en in zijn afwezigheid 
bestierde T. Rajeu zijn zaken. l?ocn dan ook aan T. 
Moeda Pahlawan ontslag is verleend werd hij 
opgevolgd door T. Rajeu. Korte verklaring door de 
Regeering be- krachtigd 25 September 191G. 

Landschap K 1 o e a n g. Het landschap Kloeang, 
eertijds een rijk land, is na het overloo- pen van T. 
Oemasterkachteruitgegaan. Hetland bestaat zoo goed 
als geheel uit uitstekende sa- wahgronden, de 
bevolking is echter te gering om al de gronden te 
beplanten. 

De waarnemend bestuurder van het landschap 
Kloeang is T. Mahmoed on zulks gedurende de 
minderjarigheid van T. Radja Samedan, oudsten 
zoon van T. Haajim (ex-bestuurder). De korte ver-
klaring werd door de regeering bekrachtigd dd. 30 
Maart 1916. Genoemde T. Radja Samedan is 10 
April 1922 echter overleden, zoodat later 
waarschijnlijk in zijne rechten zal t re den zijn jon- 
gere broer T. Adean. 

De rijstvelden in de Daja landschappen zijn, 
alhoewel bijna alle van regen afhankclijk, d.w.z. 
onbevloeid, zeer goed. Er is ook een vce- stapel 
bestaande uit karbouwen en runderen. Daja is door 
tai van binnenwegen doorsneden. Over den Tjot 
Euinp^e loopt een pad naar de XXVI moekims van 
Groot Atjdh, over den Gle Groetfce naar Lhong en 
langs de kust loopt de in aanleg zynde groote weg 
naar Tjalang, terwijl er voorts nog een pad voert van 
Lam No naar Ocdjoeng' Soedhcuen aan de Kloeang 
baai. In laatstgenoemde baai ligt het eilandje 
Kloeang. Op dit eilandje alsmede op den G16 
Teumiga, een rotscomplex aan do kust van Kloeang, 
bevinden zich enkelc grotten met eotbaro 
vogclncstjes. 

In de bewonera van Lam N6 worden gezien do 
afHtamniclingen dcr oer-Dajaneczcn. Hun taal 
vertoont eenige afwijkingen van het gewone 
Atjchach. Zoo wordtin uitgangssyllaben de open a 
uitgesproken als eu, de be als d en de 6e als aj. 

Hot kaoemverband (zie Snouck Hurgronje. De 
Atjihers), dat in Groot Atjeh zoo goed ala ge- JiccI 
verdwenen is, is in het Dajaschc — hoewel ook daar 
verdwijnend — nog meer Icvend. 

BATOE BATOE. Een onbelungrijk ondcrdistrict 
van het district Siinpang Kiri, ondcrafdceling 
Singkel, afdeeling Westkust van Atj6h, gelegen aan 
de La6 Batoo Batoc. J)e schaarsche bevolking is 
Mohanimcdaansch cn van Pakpaksch bloed, dat 
echter nict onvcrniengd is. De taal ten minste is cen 
Pakpaksch, waarin talrijkc Maleischc, Alas- sche cn 
Atjchschc woorden zijn overgenomen. Jlct landschap 
heeft eenige verinaardheid gekre- gen door hot verzet 
van den radja. In 1904 toch oiidorwierpen zich de 
landachapshoofden langs Siinpang Kiri cn Siinpang 
Kanan met uitzon- dcring van den radja van Batoc 
Batoe. Deze stelde zich aan het hoofd van een party 
met Pasi Bld en Batoe Batoc als centra, vun waar uit 
to Singkcl tc plegen moordaanslagen en andcrc 
rustverstoringen werden op touw gezet. Don 22ston. 
October 1904 werd het goducht verstorkto Batoe 
Batoo door een colonne, die van uit Bocloe 

Sama over land daarhecn was opgerukt,genomcn. 
De radja, hoewel gewond, wist te ontkomeji. Hij 
onderwierp zich 17 Sept. 1905; maar week Aug. 
1908 opnieuw uit. O】n hem tc doen terugkeeren 
werd zijn oude vriend en wapenbrooder T. Ben 
Blang Pi die in den arm genomen, met het succea dat 
hij zich in begin 1909 wedcrom onderwierp. (Ypcs: 
Dairi en.Singkel. Tijds. Bat. Gen. 1907). 

Na de verovering is Batoe Batoe verbrand en de 
bevolking heeft sinds dien de plaats niet meer 
durven betreden. Zij is uitgeweken naar de om- 
liggende streken, n.l. Singersing en Nama-Boeaja. 
Het onderdistrictshoofd, de zoon van den afge- 
zetten radja, heeft thans als onderdistrictshoofd van 
Batoe Batoe, in de kampong Polot bij de 
samenvloeiing van de Lae Singersing en Lae Beski 
zijn standplaats. 

Inzaineling van boschproducten is het voor- 
naamste middel van bestaan. De landbouw be- ■ 
staat voornamelijk uit ladangbouw. 

Was voor het verzet in 1904 de streek Batoe Batoe 
welvarend, met den val van T. Daoelat en in verband 
met den aanleg van den weg naar het Oosten, gingen 
de boschproducten de richting uit van S.idikalang, 
om van daar uit verder ver- voerd te worden naar 
Sibolga, waar de vele paar- den in die streken de 
bevolking een beter ver- voermiddel aanbiedt dan de 
kleine tweemans- prauwen, welke slechts bij hoog 
water gebruikt kunnen worden. De vccteelt is van 
zeer weinig belang. Wei zijn enkelc welgestclden 
(orang kaja) in het bezit van geiten, maar overigens 
treft men in de kainpoeng geen vee aan, 
niettegenstaan- de de grond uitmuntend voedsel 
oplevert. Het veelvuldig voorkomen van tijgers en 
andere ver- schcurcnde dieren is hiervan 
waarschijnlijk de oorzaak. 

In de vlakten tusschen de hooge heuvels gra- zen 
kudden verwilderde karbouwen, afkomstig uit de 
kainpoeng Batoc Batoe, vanwaar zij ven- jaagd 
werden toen de marechaussee in 1904 de plaats 
bezocht. 

Na 1904 is de pasar, die geen geringc beteekenis 
had, verplaatst naar Roendeng aan do Simpang Kiri, 
den tegenwoordigen zetel van het districts- hoofd. 
Deze plaats is daardoor aanzienlijk in wel- vaart 
toegenomen. 

De bevolking van het onderdistrict Batoe Batoc is 
arm. Groote kampoongs vindt men in deze streek 
nict, alleen aan de Lae Batoe Batoe en de zyrivieren 
treft men hier cn daar verspreid eenige 
huizencomplexcn aan, welko over het alge- mcen 
cen armoodig aanzien hebben. Niet alleen de vlucht 
uit Batoo Batoe, maar ook de daling dcr prijzon van 
boschproducten van 1915 tot 1920 hob ben de 
bevolking tot armoede gebracht. Thans (1923) komt 
er wcer leven iu den handel van ka infer on da mar 
en gaat zienderoogen de bevolking in economischcn 
zin vooruit. De voor- naamstc vcrkeersmiddelon diet 
streek zijn do draagpaarden voor de vorbinding mot 
het-Oosten en do een- of tweemansprauwen langs de 
rivieren voor dio in Westelijke richting; van Polot 
uit treft mon dan ook naar het Oosten breede wegen 
aan, torwijl naar het Weston slechts weinig ge- 
bruikte voetpaden loopen. 

Het Oostelyk godcelto van het onderdistrict Batoe 
Batoe wordt hoofdzakelyk ingenomen door cen laag 
heuvelhind, afgewisseld door kleino vlakten, dio in 
den regemnocsson in moeras her- schapen worden. 
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Overigens leent het lage heuvdterrein on het 
klimaat zich bijzonder ^oor grootcultuur, b.v. yoor 
die van rubber..,- 

/ B£L£G£N. Een zeer onbelangrijk onderdistrict van het 
district Simpang Kiri, ondcrafdceling Singkel, 
afdeeling Westkust van Atjdh, gelegen aan de Lae 
BelCgen, een linker zijrivier van de Lae Batoe 
Batoe. 

De zctel van het onderdistrictshoofd is Pang- 
kalan Pamberasan aan den \veg van Pangkalan 
Kombi naar Naina-Boeaja. Toen in 1904 kam- 
poeng Batoe Batoe in sainenwerking met Pasir- 
B16 zich verzette tegen het Nedcriandschc gezag, 
stond het tegenwoordige onderdistrict onder het 
bestuur van een oud bezadigd hoofd, die door zijn 
reizen in de Pakpaklanden beg rip had gekregen van 
wat NedeflanSscliUestuur beteekende. Niet- 
tegenstaande de verleidelijke aanbicdingen en be- 
dreigingen van T. Daoelat van Batoe Batoe is hij 
ons trouw gebleven en heeft niet aan het ver- zet 
deel genomen. Aan hem heeft de bevolking dan ook 
to danken, dat het land niet hetzelfde lot heeft 
ondergaan a Is Batoe Batoe. Landbouw en veeteelt 
zijn gelijk aan die van het onderdis- gtrict Batoe 
Batoe (zie aldaar)； 

.、3’ • BOELOE SAMAH. Boeloe Samah is een on- 
derhoorigheid van het Zelfbestuur Troemon, ge-
legen in de onderafdeeling Singkel, gouvernement 
Atjeh. en Onderlioongheden, met hoofdplaats 
Boeloe Samah, zetel van den Pangliina, een door 
den Radja van Troemon aangesteld hoofd. 

De landstreek wordt grootendeels ingenomen 
door een haast ontoegankelijk moerasgebied； al- 
lecn de kuststrook — een duinenreeks — en een 
smalle lijn langs de kroeeng Boeloe Samah, zijn 
bewoonbaar. De zee is de eenige behoorlijke toe- 
gangsweg tot de hoofdplaats. Boeloe Samah ligt 
aan een diepen inham, die echter door sterke aan- 
slibbing gevaarlijk en onbruikbaar wordt. De be- 
woners van Troemon zijn koene zeevaarders. In 
hun smalle zeilprauwen zonder vlerken wagen zij 
zich dikwijls bij storniweer in zee, om hun lading 
damar, bijenwas of copra tijdig — v66r de aan- 
koinst van de K.P.M. stoomers — in Tapa-Toean 
dan wel Singkel te brengen. Veeteelt wordt in het 
Boeloe Samahsclie niet gedreven; de karbouwen 
moeten hun voedse] zoeken op den gchralen duin- 
grond langs de kust. Middelen van bestaan vor- 
men het vangen van riviervisch in de kroeeng 
Boeloe Samah, de klappercultuur (copra) en het 
inzamelen van boschproducten als damar en 
bijenwas. 

Een voetpad verbindt de hoofdplaats met het 
huizencomplex in het binnenland aan de kroeeng 
Boeloe Samah. Dit pad is echter zoo slecht, dat bij 
den minsten regen de coinmunicatie zoo goed a Is 
verbroken is. De handelsweg naar buiten loopt via 
Singkel; middels prauwen worden de 
uitvoerproducten naar Singkel gebracht om ver- der 
per K.P.M.kuststooiner naar Padang of Penang 
vervoerd te worden. 

De bevolking is sterk vermengd; de oerbewoners 
zijn de vurige Troemoneezen, daarnaast treft men 
den bedaarden Singkelees. 

B. Samah is een Atjehsche onderhoorigheid van 
Troemon en heeft oorspronkelijk een Atjehsche 
bevolking met Atjehsche iiistellingen en adat ge- 
had. Vermenging met de Singkel Maleiers bracht er 
deels de Minangkabausche adat, doch niet *et 
matriarchaa" 

e'： BINANGA. Binanga ligt in de onderafdeeling 

Singkel van het gouvernement Atjeh en Onder- 
hoorigheden en wel aan de kali Simpang Kiri, juist 
bij den overgang tusschen het onbegaan- baar 
moerasgebied in het Zuiclen en Westen cn het 
heuvelterrein in het Noorden en was vroeger een 
der voornaamste bestuurszetels van de 19 on- 
afhankclijke landschappen in de Oeloeslreek, 
weJker hoofden krachtens volmacht van den sultan 
van Atjdh met onbeperkte macht over hun gebied 
heerschten. Sedert 1908 is dit landschap evenwel 
onder rechtstreeksch bestuur van het 
Gouvernement gekomen en is het met eenige 
nabuurstaten tot het district Simpang Kiri, met 
Binanga als hoofdzetel gevormd. Na den opstand in 
de Batoe-Batoestreek in 1904, toen een afdeeling 
marechaussee te Roendfeng geplaatst was, werd, 
incde door de ongezonde ligging der plaats, de 
hoofdzetel verplaatst naar het nabij- gelcgen 
Roendfeng. 

De bevolking is oorspronkelijk Pakpaksch, doch 
voorai in den laatsten tijd, sterk vermengd met 
Atjdhsch en Maleisch bloed, terwijl men spo- 
radiech Niassers onder de inwoners aantreft. 

Aan rijstbouw wordt weinig gedaan； aan de 
oevers van de Simpang Kiri wordt op den aan- 
geslibden kleigrond hier en daar rijst verbouwd, 
maar van geregelde rijst-cultuur is geen sprake. De 
voornaamste middelen van bestaan voor de 
bevolking bestaan uit het aanplanten van sui- 
kerriet en het vermalen van het net tot suiker- 
stroop, welke in groote potten naar Singkel cn 
Roending vervoerd wordt en het werken als ar- 
beider op de perceelen der N.V. Houthandel 
Singkel. Voorts het verzainelen van damar en 
andere boschproducten, die op de markt v&n 
Singkel verhandeJd worden, vischvangst in de 
rawah-meren en kreken. Een z.g. colonneweg 
(onverharde 3 M. breede weg) verbindt Binanga 
met de stroomopwaarts gelegen plaatsen, ter- wijl 
een minder goede landverbinding tot 5 K.M. in 
Zuidelijke richting loopt lang de rawahkani- poengs 
ten Westen van de plaats, terwyl de La6 Kombi den 
waterweg vormt met de Oostelijk gelegen streken. 
Binanga is echter geen markt- plaats ineer. 

De voornaamste communicatie is de kali Sim- 
pang Kiri, waardoor de bevolking middels kleine 
prauwen zich geinakkelijk en vlug kan verplaal- 
sery 

AARDRIJKSKUNDIGE 
ONDERZOEKINGEN. Eerste periods : Van de 
vroegste tijden tot de koinst der Eurojieers (1511 A. 
D.). 

Aan den Westelijken rand van den oerouden 
Pacifischen Oceaan ligt, tusschen do beide massale 
continenten van Aziti en Australie, een uit- gestrekt 
eilandenrijk, dat die oude wereldzee scheidt van 
den Indischen Oceaan. Langs den Pacific wordt 
deze archipel begrensd door de eilandenrij 
uitgaande van Nieuw-Guinea, over Halniahera. en 
de Philippijnen naar Formosa, terwijl het andcrzijde 
van den Indischen Oceaan afgescheiden wordt door 
den Soenda-boog, welke van het Australische 
continent, over Java en Sumatra, strekt tot voorbij 
het Maleische Schier- eiland. Tusschen dit 
schiereiland en Sumatra ligt de oude verkeeraweg 
Straat Malaka, doorgang voor alien en alles, wat 
van het antieke bescha- vingscentrum „Voor-
lndi(in, naar het andere niet minder oudo 
cultuurgebied “China" wilde gaan. 

Ziedaar de oudsto beteekenis van het eilanden- 
rijk: een doorgangsgebied tusschen de beide be- 
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schavingscentra Indie en China. Bij Straat Ma- laka 
ligt het zwaartepunt. 

In de oude geschriften dcr Hincloes en in de 
reisverhalen dor Chineesche zecvaarders en gods- 
dienstreizigers ontmocten wij dan ook de eerste 
gegevens omtrent den Malcischen Archipel. Prof. 
H. Kern heeft in zijn studio „Java en het Goud- 
eilan(f-\rolgens de bcru'litcii", n 
in Bijclragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 
van Ned.-Indie, 3e Volgreelcs, dl. IV, 1869, bl. 
638—648, het oudste bcricht uit het bekende ge- 
dicht, het Ramayana, voor ons geopenbaard. '\ al- 
rijk zijn verder de geschriften van dezen geleerde, 
die bij het voortgezette onderzoek steeds ineer 
gegevens gebracht hebben uit deze eerste periode, 
waaruit ons mede vele inscripties op steenen tafe- 
len, op vaste rots of koperen platen zijn nagcla- ten, 
welker inhoud dikwijla ecn helder licht wcrpt op de 
toen heerschende toestandcn in het lang- zamerhand 
tot re^tiging^gebied geworden eilan- denrijk. In 
Kern's „ Verspreide geschriften" fs-Gravenhage, 
Martin us Nijhoff, 1913—I9)~zyn vele facsimile's 
opgenomen van deze inscripties. 

De Hindoes schijnen ook de berichtgevers ge- 
weest te zijn van den Alexandrijnschcn geograaf, 
Ptolemaeus, die omstreeks 150 A.D. voor het eerst 
sa menvat hetgeen aan het Westen bekend was 
omtrent het verre 0oaten. In zijn „Researches on 
Ptolemys Geography of Eastern Asia (Further India 
and Indo-Malay Archipelago),^, ^London, 19^9, 
heeft G. E. Gerini getracht de ver- schillende 
gegevens van Ptolemaeus te localisee- ren, daarbij 
stounend op de berichten en geschriften van 
Hindoes en Chineezen. G. P. Rouffaer heeft in zijn 
artikcl，/jji£h.ten?,..opgenomen in de eerste uitgave 
dezer Encyclopaedic, alle gegevens van Ptolemaeus 
vermeld en zooveel niogelijk ge- identificeerd. 

Eeuwen lang blijft voor het Westen het boek van 
Ptolemaeus en zijn samenvatting der gegevens de 
eenige bron van konnis, die langzamer- liand 
vergeten, in de J5e eeuw herontdekt en dan in tai van 
werken herdrukten vermeerderd wordt met de 
rcsultaten van de sedert opgodane ken- nis *). 

Do berichten van de Chineesche reizigera, waar 
onder Fa Hian, 1 Tsing on Hiouen Tsang do be- 
kcndsten zijn, warden toegankelijk gemaakt door 

i) Men raadplege: G. Coed6s, Icxtes d'auteurs 
grecs et latins relatifs n, FExtreme Orient ✓depuis 
JC 1 Ve siecle avant J. C. Paris. 1910, in: ' 
Documents histor. et geogr. relat. a 1'Indo- Chine... 
.Tome 1:Hugo Berger, Geschichte dor wiseonscha 
ftlichen Erdkundo dcr Gricchen. Zweite verbesserte 
und ergiinzto Auflage. Leip- ..zig, 1903; Vivien do 
Saint Martin, Histoiro de la g6ograpliio et des 
ddcouvertcs jusqu'il nos jours. I?aris, Hachotto ot 
Cio., 1875. 

De (Jniversiteit van Ainaterdam bezit in de 
Bibliotheek 23 uitgaven van Ptolemaeus, waar- 
van de oudste is van 1511 (Venetie) en de jongste, 
die van 1704 te „Lug(Iuni Bat. et Trajocti ad Rh." 
verschonon. (vgl. C. P. Burger Jr., Geographic en 
reizen. Amsterdam, Stadadrukkerij, 1923, sodert 
verschenen als laatste arbeid van Burger). 

Het Historiach Scheepvaartniuseuni te Am-
sterdam bezit als gelukkigc aanvulling daarop de 
drie oudste uitgavon： die van Rome (1478), die 
van Firenze (1480 ?) en die van Ulm (1482). 

W. P. Grocnevekl in zijn „Notes on the Malay 
Archipelago and Malacca. Compiled from Chinese 
source*?. Batavia, March 6th, 1876, in: Verh. Bat. 
Gen. v. K. en W.. 1)1 XXXIX, 1880 (Verg. Aant. G. 
P. Rouffaer in Noot op bl 120 van zijn ..Was Malaka-
eiupQrjuni^..... enz.1' in : Bijdragen. dL77,^ le Afl., 
1920). Daarin komt mede ecn lijst voor 
vair*3e~door-Qjx)eneveld geraadpleegde Chinee-
sche werken, w.o. The twenty-four Historians", een 
werk van ongeveer 900 groote deelen *) 

Na Groeneveld moet onmiddellijk genoemd 
worden het beroemde artikel van Pelliot: ,,Deux 
itineraires de Chine en Inde 祝 la fin du Ville siecle", 
opgenomen in: Bulletin de I'&cole fran- <;aise 
d'extreme orient (Befeo), Tome IV, 1904. Rijk van 
inhoud is mede de studie van G. Ferrand, in: Journal 
asiatique, Tome XII. „Le K'ouen-Louen et les 
ancienncs navigations inter- oceaniques dans les 
mers du sud". 

Een uitnemend overzicht van de beteekenis der 
Chineesbhe bronnen, met frisschen journalistie- ken 
geest geschreven, vindt men in de ,.Indische Gids”: 
Maart—November Aflevering, 1919, van- dehand 
vanwijlenM. van Geuns, met een inleidend woord 
van G. P. Rouffaer. Voor latere Chineesche bronnen 
raadplege men nog Rouffaer in zijn reeds genoemd 
artikel „Tochten,, in de eerste uitgave dezer 
Encyclopaedic en zyn jongste studie in de 
„Bijdragen*5 -Dh 77, 1921, mede reeds ge- noemd 

Nu komen de Javaansch-Maleische bronnen inoer 
licht verspreiden. Bovenaan staat de „Na- 

')Verg. ook： W. P. Groeneveld, Supplemen-
tary jottings to the Notes on the Malay Archipelago 
and Malacca. Compiled from Chinese sources. 
T'oung Pao. VII. 1896； 113 en Ibid. IV. 1893. 8]; 
Voor de reizen van Fa Hian: James Legge, Record 
of Buddhistic Kingdoms, being an account by the 
Chinese Monk Fa- Hien of this travels in India and 
Ceylon. With map. Oxford. 1886; S. Beal, Travels of 
Fa Hien and Sung Yun, Buddhist pilgrims from 
China to India, 400 and 415 A.D. With map. 1869; 
Chy Fa Wan, Foe Koue Ki, ou relation des- 
royaumes bouddhiques. Traduit du chinois et 
commante par Abel Remusat. Augmente par 
Klapproth et Landresse. Paris, 1836； Raymond 
Beazley, Tho dawn of modern geography. London, 
John Murray, 1897, p. 478— 86; Voor I Tsing en 
Hiouen Tsang raadplege men： I«Tsing, „A record 
of the Buddhist religion as practised in India and the 
Malay Archipelago (A. D. G71—695). Translated 
by J. Takakusu. Oxford. 1896; H. Korn, Een 
Chineesch re泣ig?匚 op. Suniatra, T^dschrift v. 
Ned.-ludie, 1897. I-Tsing. Voyages des pelerins 
bouddhis* tes, mdmoiro coinposd a F6poque do la 
grande dynastio T'ang sur les religieux dminents qui 
alldrent chercher la loi dans les pays d*Occident. 
Traduit on franijaia par Edouard Cha- vannes, 1894; 
Me moires sur les contrEes occi- dentalos, traduit du 
Sanscrit en Chinois en Pan 648 par Hiouon-Thsang 
ot du Chinois en Fran- Qais par Stanislas Julien. 
Paris. 1857; Histoire do la vio de Hiouen-Thsang et 
de ses voyages dans Flnde, do puis 1'an 629 jusquZn 
645, par Hoei-Li et Yen-Thsing; auivie de 
documents et d'eclaircissements geographiques tires 
de la relation originalo de Hiouen-Thsang; traduit© 
du Chinois par Stanislas Julien. Paris. 1853. 
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garakrotagama, hot bcrocnulc lofdicht op Hajam 
Woeroek, dcii .vierdeii -Koning van Madjapahit, 
door Prapanca, van 1365 (nieuwc editie Kcrn- Krom, 
's-Gravenhagc, Martin us Nyhoff, 1919). De daarin 
opgenomen lijst van de onderhoorig- heden van 
Madjapahit toont ons duidelijk aan, dat in de dagen 
van Madjapahit het gehecle eilan- denrijk van 
Nieuw-Guinea tot cn met het Malei- sche 
schiereiland en Achter-Indie, althans bij name, aan 
de Javancn en Maleiers bekend was. (verg. de kaart 
in de editie Kern-Jyroni zoomede de artikelen van 
Rouffaer, Nienneycr, Van Ecr- de, Krom, 
Westenenk en Blagden. die alien deze lijst 
behandelen： ook Ferrand in zijn „Relations", Deel 
2, 1914). 

Van jonger datum is de niet minder belangrijke 
,J^araratpn'^_(Ken Arok het boek dcr Koningen. van 
Tumapel en van Madjapahit, hot eerst uitge- geven 
en toegelicht door Dr. J. L. A. Brandes .in 1S96, 
tlians in tweeden druk bewerkt door Dr. N. 
J. Krom, Verh. Bat. Gen. v. K. en W., DI. LX1I>. 
]920). Zooals deze geschiedbron thans ter beschik- 
king van alien is gesteld onder medewerking van 
Rouffaer en van de Fransche onderzockers G. 
Ferrand en P. Pelliot mag bier zeker volstaan worden 
met eene verwijzing naar het werk zelf. 

Van de Maleische geschriften moet genoemd 
worden de Sa/arah Malays (Malay Annals: translated 
from the Malay language by the late Dr. John 
Leyden. With an introduction by Sir Thomas 
Stamford Raffles, London, 1821). Rouffaer acht de 
Sadjarah Malayu ontstaan omstreeks 1612. Van nog 
jenger datum is de Hikajat Radja Radja Pasei, die 
waarschijnlijk uit de achttiende eeuw dateert (vergl. 
J. C. van Eerde in: T. K. N. A. G. 2e Serie, di. 28). 

Voorai in de laatste jaren zijn al deze gegevens 
door talrijkc Nederlandsche en Fransche geleer- den 
nader bestudeerd en onderzocht. Daardoor kennen 
wij thans beter de verhoudingen, die om den 
beroemden verkeersweg Straat 31alaka heen 
geheerscht hebben in deze periode. Meer en meer is 
het duidelijk geworden hoe om het beheerschen van 
dien toegangsweg van den aanvang af strijd gevoerd 
is door Voor-Indie, Sumatra en Java. Voor de 
gegevens zij verwezen naar： Dr. N. J. 
，-Krom, Oratie. Leiden, 1919; G. Coed^s, Le 
royaume de Crivijaya, Befeo, Tome XVIII, No. 6, 
1918; G. Ferrand, L5Empire de Crivijaya, .in: 
Journal asiatique, 1922 No. 1 en 2; G. L. 
liouffaer, Was Malaka emporium…enz., q 竭"昭： 

勾n er ook Javaansche kaarlen uit deze periode 
bekend ? Het bestaan ervan staat vrijwel vast (vgL S. 
P. FHonoreNaberin: „De zeeen van Neder- ,/landsch 
Oost-Indie,1, Leiden, E. J. Brill, 1922, bl. 2 en 3, 
zoomede hetgeen Dr. F. C. Wieder bericht in 
hetartikcl KAARTBESCHRUVING in dezcEn- 
eyclopaedie), maar er zijn er geen tot ons gekomen. 

Sedert de negende eeuw werd het eilandenrijk 
mede bezocht door Arabiercn en Perzen, waar- onder 
er verscheidencn zijn, wier geschriften be- waard 
gebleven en door geleerden voor den geo- graaf 
toegankclijk gemaakt zijn. Ibn Chordadh- beh's werk 
is in Arabischen tekst met Fransche vertaling 
uitgogeven door Prof. De Goeje in: Bibliotheca 
Geographorum Arabicorum dl. VI, Leiden, 1889; G. 
Ferrand behandelt verder ver- echillende Arabische 
en Perzische reisbeschrijvin- gen in zijn „Relations 
de voyages et textes geo- graphiques arabes, persans 
et turcs relatif a TEx- 

treme-Orient du Ville au XVJIIc sieclcs tra- duits, 
revues et annotes par.. .. 

Een kort overzicht van de voornaamstc berich- 
ten dezer reizigers tot begin 16e eeuw geeft Rouf-
faer in het artikel TOCHTEN in de le uitgave dezer 
Encyclopaedic, terwij 1 ecn schcts van de 
beteekenis van het werk der islamitiesche geo- 
grafen onlangs verschcnen is van de hand van Baron 
Carra de Vaux: „Les penseurs de Flslam, Paris, 
1921. Ook Van Geuns geeft in zijn hier- voren 
genoemd artikel in de Indischc Gids van 1919 een 
kort maar leerrijk overzicht van de be- richten dezer 
reizigers. 

De tweede helft van de dertiende eeuw brengt dan 
aan het Westen de kennis in het verre Oosten 
opgedaan door de Venetiaansche handelaren. Onder 
hen neemt Marco Polo wel de voornaamste plaats 
in. Zijn w^erk AVfi'fcf^uTrgegeven door Sir Henry 
Yule en Henry Cordier, London, 19Q3 1). 

Tweede periode. Van de komst der Europeers 
(loll) tot heden. 

Zoo is aan het einde van do eerste periode de 
groei van de aardrijkskundigo kennis van het verre 
Oosten door eigen waarneming ingeluid. Reeds in 
1459 teekent Fra Mauro op de gegevens van de 
laatstgcnoemde reizigers cen wereldkaart, waarop 
datgene van den Maleischen Archipel voorkomt, 
waarin het Westen het meeste belang stelde, nl. de 
eilanden waar de specerijen groeicn (verg. Rouffaer: 
"Tochten"). 

In den aanvang van deze periode staan dan de 
pogiugen der Portugeezen oin Indie te bereiken, 
waarin zij volkomen slagen. Daarvoor zie men de 
schets van. deze tochten bij P. A. Tide in de Gids 
van 1873 (bl. 177—223). De verrassende uit- 
komsten van deze ontdekkingsreizen wil VVcst- 
Europa kennen. M. Waldseemtiller voldoet aan die 
behoefte en geeft in 1507 een wereldkaart uit, 
waarop de jongste ontdekkingen voorkomen 2). 

】)Van de andere Europeesche reizigers, die in 
deze periode den Maleischen Archipel be- reikt 
hebben en wier reisberichten tot ons gekomen 
zijn, moeten na Marco J?olo nog genoonid 
worden: Fra Odorigo de Pordcnonc, die in 1323 
op Noord-Sumatra vcrblcef. Jlij is ecn Ituliaan- 
sche monnik, wiens reisverhaal voorkomt in 
Ramusio's ..Navigation! et Viaggi". 

Nicolo de Conti, een Venetiaan, die zoowel op 
Java al» op Sumatra gewcest schijnt te zijn (vgl. 
Rouffaer 1. c. bl. 393). Zyn tijd is omstreeks 
1423. 

Verder Duarte Barbosa, die waarschijnlijk in 
J501 in Voor-lndie kwain en wiens berichtcn te 
Sevilla zijn opgesteld in sainenworking met 
Magalhaes. Ook zijn reisverhaal is opgenomen in 
de verzameling van Ramusio. 

Ten slotte Ludovico di Varthema van Bolog；
, na, die in J 505 Malaka cn Pedir bezocht. Wat 
hij van Java cn de Molukkcn mededeelt verdient 
geen geloof (P. A. Tide, Bijdragen, 1877—1887: 
De Europeers in den Maleischen Archipel). 

2)Voor nadere bijzonderheden nopens deze 
kaart en ook betreffende de Carta Marina van 
1516 zie men: Prof. Jos. Fischer en Fr. R. von 
Wieser, Die aelte8te Karlo mit dern Na men 
Amerika aus dem Jahre 1507, und die Carta 
Marinaausdem Jabre 1516des M.Walclseemiiller 
(Ilacomilus). Verder Dr. G. Burger in: „Het 
Boek", 5c Jrg. 1916： ])e oudste Hollandsche 
wereldkaart een werk van Cornelius Aurelius. 
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Ook in Nederland bestond de behoefte aan ccn 
kaart, waarop men de nicuw ontdekte landen vin- 
den kon. Cornelius Aurelius teckent hnar voor de 
Cronycke van liollandt, Zeelandt en Vrieslant, de 
zg. Divisiekroniek. De geheele voorstelling is ont- 
leend aan de kaart van WaldscemiHlcr, zooals eon 
vergelijking der beide i-eproducties dadclijk aan- 
toont. 

Gedurendc den tijd van de ontdekkingsreizen der 
Portugeezen en Spanjaarden groeit onze 
aardrykskundige kennis van het Oosten snel. Diego 
Ribero teckent in 1529 zijn wereldkaart met de 
demarcatielijn van den Paus en langen tijd wordt op 
dit Ribero-type voortgearbeid (vgl. P. A. Tide, De 
oudste kaarten van den Maleischen Archipel in: 
Bijdragen, 1883; F. C. Wieder, Nederlandsche 
historisch-geografische documenten in Spanje, E. J. 
Brill, Leiden 1915； Dezelfde in deze 
Encyclopaedic i. v. Kaartbe- schrijving). 

Het hoogtepunt wordt bereikt met de kaart van 
Lopo Homem in 1554, waarin noch Vaz Dourado 
(1568—1580), noch Laso (1590) verandering 
brengen (Wieder, Encycl. DI. II, bl. 233). 

Was aldus de stand van het kaartbeeld, de 
beschrijvende kennis was vastgelegd in de tal- rijke 
reisbeschrijvingen, verzameld door Rani usio, wiens 
drie deelen van 1550—1556 ver- schenen zijn. Voor 
een overzicht raadplege men verder P. A. Tide in 
zijn studie: De Europeers in den Maleischen 
Archipel in: Bijdragen, (1877—1887). 

Op den hierdoor verkregen grondslag wordt in 
1590 de Hollandsche cartographic van het ver re 
Oosten gebouwd. Plancius teekent in dat jaar zijn 
eerste wereldkaart voor den Bijbcl, die nog een getro 
uwe copie is va n de kaart van Ru mold us Alcrcator, 
maar reeds in 1592 verschynt van zijn hand de 
grootste tot dan toe bekende wereldkaart in 16 
bladen (origineel te Madrid en Valencia) en in 1594 
een verkleindc uitgave voor Lin- schoten's Itinerario 
van 1596. Een nauwkeurige beschouwing van deze 
laatstc kaart met die van 1590 toont aan hoe Plancius 
door eigen studie der reisbeschrij vingen het 
kaartbccld heeft ver- beterd. 

Naast dit kaartbceJd staan ook hior weer de reis 
beschrij vingen als de zoogenaainde leeskaarten. In 
de eerste plaats inoet daarvan genoomd wor- den het 
Itinerario van Jan Huygen van Linscho- ten (Prof. 
H. Kern, Itinerario voyage ofte schip- vaert van Jan 
Huygen van Linschoton naer Oost ofte Portugaels 
Indien 1579—1592, Linschoten Vereeniging, /B-
Gravcnhage, Martinus Nijhoff, 1910. inleiding van 
P. A. Tiele). 

Nu wordt het work met kracht voortgezet. ledere 
re is brengt nieuwe gegevens. Voor het aandeel der 
Hollanders in de ontdekking van Australic 
raadplego men: Remarkable Maps II. en HI, The 
geography of Australia as delineated by the Dutch 
cartographers of the X Vllth century, Amsterdam, 
1895, Introduction and notes to part II and Ill, 
supplements, door E. J. Heeres. Delft. April 1899. 

In de (Jniversiteitsbibliotheek van Amsterdam 
bcrust een kaart, waarop het aandeol der Hollanders 
in den groei van onze kennis van het Zuid- land 
duidelijk is aangegoven tot 24 Nov. 1642: Antoni 
van Pieinenalant, aldcreorst bcsylt ofte ontdeckt by 
de'schoponen Heemskerck ende Zee- han den 24 
Nov, 1642. 
Supplement. 

Nu begint ook de tijd aan to breken, waarin het 
Hollandsche volk schittcrend voorgelicht wordt 
nopens den stand van de aardrijkskundige kennis 
van de gchecle wereld door tic talrijke atlasscn, 
welke nu gaan vcrschijnen. Van 1648— IG64 
verschijnt bij Joan Blaeu te Amsterdam :Qrooten 
atlas oft werelt-beschrijving, in welcke 't aerdryck, 
de zee, en hemel, wort ver- toont en beschreven. 9 
din. Tooncel der steden. 2 din. 

Were! op deze wijze het kaartbeeld met liefde en 
kunstzin verzorgd, ook het natuurwetenschap- 
pelijk onderzoek, reeds aangevangen in het einde 
van de 17e eeuw, wordt gedurende de eerste helft 
van de 18e eeuw krachtig voortgezet. Van 1643— 
1702 heeft op Ambon gewerkt de Plinius Indi- cus, 
de eerste wetenschappelijke landbeschrijver, 
Rumphius. Voor zijn arbeid zie men het Rum- 
phius-Gedenkboek, uitgegeven door het Kolo- niaal 
Museum te E&ajdem den 15 Juni 1902, als een 
hulde aan do nagedachtenis van dezen man. 

Mede op zijn arbeid steunt het encyclopaedi- 
schc werk van Francois Valentijn： Oud en Nieuw 
Oost-Indien, dat in 1724 te Dordrecht verschijnt. 

De tweede helft van de achttiende eeuw wordt 
gekennierkt door eon stilstand van het onderzoek. 
Tegen het einde echter wordt de geest weder 
vaardig. In Juni 1778 wordt het Bataviaasch Ge- 
nootschap van Kunsten en Wetenschappen op- 
gericht. Dit lichaam heeft vooral in de eerste jaren 
van zijn bestaan, later onder Raffles en eigenlijk tot 
1850 — het jaar waarin in Indie de Natuurkundige 
Vereeniging wordt opgericht — zeer veel gedaan 
voor de uitbreiding van onze aardrijkskundige 
kennis van den Archipel. Zoo- wel de 
“Verhandclingen" als het ,,Tljdschrift'' en do 
“Notulen" uit dezen tijd getuigen van dien arbeid. 
Zij bevatten belangrijke artikelen, die ook nu nog 
van groote beteekenis zijn. 

Zoo eindigt deze periode der Oost-Indische 
Compagnie, waarop Holland ondanks alles — 
vooral wat den groei van onze kennis betreft — met 
trots mag terugzien. Dit wel eens in is ken de 
resultaat is vooral in de laatste jaren duidelijk aan 
het licht gekomen door de uitgaven van de 
Linschoten Vereeniging, door het werk van de 
Firma Frederik Muller en hare medewerkers, 
Wieder en Heeres, door de Firma Martinus Nij- 
hoff, en door mannen als： P. A. Leupe, P. A. Tiole, 
J hr. Mr. J. K. L. de Jonge, Mr. J. A. van der Chijs, 
Dr. J. VV. IJzerman, Dr. G. P. Rouf- faer, Dr. H. T. 
Colonbrander, J. F. L. de Balbian Verster en vele 
anderen. 

Raffles heeft krachtig voortgebouwd op de in het 
la&tst van de 18o eeuw verkregen resultaten. In 
samenwerking met John Leyden, met John 
Crawfurd en met de Nederlanders H. W. Mun- 
tinghe en J, C. Cranssen worden groote dingen tot 
stand gebracht voor do vermeerdering van onze 
kennis. The History of Java, London, 1817, van 
Raffles; The History of the Indian Archipelago, 
Edinburgh, 1820 (three Volumes), door Crawfurd, 
zes en dertig jaren later omgezet in zijn „ 
Descriptive dictionary of the indian islands & 
adjacent countries'*, London, 1856, leggen daarvan 
getuigenis af. 

Kort na de herkrijging van onze onafhankelijk- 
heid wordt do voortzotting van het werk door de 
Hollanders met kracht aangevat. Caspar Georg 

14 
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Carl Reinwardtl) wordt in 1815 benoemd tot leider 
van het onderzoek van Java cn de naburige eilandcn 
on in 1820 wordt de „Natuurkundige commissie" 
benoemd. 

Met groote liefde cn uiterste inspanning hebben 
de leden van dezc commissie hun tank volbracht. 
Men raadplcgc voor hun werk: Dr. N. J. Sirks, 
Indisch natuurkundig onderzoek, Uitgave Kolo- 
niaal Instituut 1915. 

Hier zij slechts de aandacht gevestigd op het werk 
van S. A. L. Schwaner, Borneo, Amsterdam .1853 
(Uitgave yan het Kon. )nst. v. T.-, L.- en V.-kunde ) 

Voor de pliysische geographic is het werk van 
een der leden van de Natuurkundige commissie van 
zoo groote beteekenis geweest, dat men dien man, 
nl. Franz Wilhelm Junghuhn, als Officier van 
Gezondheid naar Indie gckomcn, gerust als den 
grondlegger van het physisch-geographisch 
onderzoek van den Archipel mag beschouwen. Voor 
zijn leven en werken zij verwezen naar „Ge- 
denkboek Franz Junghuhn 1809 —1909, 5s-Gra- 
venhage, Martinus Nijhoff, 1910. Van zijne werken 
noemen wij: Die Battalaendcr auf Sumatra, Berlin, 
1847 en Java, zijne gedaante, zijn planten- tooi en 
inwendige bouw. Met atlas en kaarl van Java (later 
verschenen in 1855 te Breda) 's-Gra- venhage 1853. 

Het kaartbeeld vindt in dezc jaren ook nadere 
verzorging in den vorm van enkele atlassen, waar- 
van de beste en voornaamste wel die is bewerkt door 
P. Baron Melvill van Carn bee en W. F. Versteeg, 
Batavia 1853—1862. Tweede uitgave in 1870 3). 

Mede valt in dezcn tijd de oprichting van de reeds 
terloops genoemde Koninklijke Natuurkundige 
Vereeniging in Nederlandsch-Indie. Onder leiding 
van P. Bleeker ontwikkelt dit jonge Jichaam een 
groote kracht, zich uitend in talrijke belangrijke 
artikelen in het Tijdschrift dier ver- ecniging 
(Natuurkundig Tijdschrift voor Neder- landsch-
Indic, 1850—heden), welke voor de 
aardrijkskundige kennis van den Archipel nog 
groote beteekenis hebben. 

In het moederland wordt in 185 J te Delft opge- 
richt „Het Koninklijk Instituut voor de taal-, land- en 
volkenkunde van Kederlandsch-Indi&". 

1) Voor zijn levensloop en werk raadplege 
men P. J. Veth, Ontdekkers en onderzoekers. 
Zevental levensschetsen, Leiden, ] 884. Verder: 
„Reis naar het Oostelijk gedeelte van den In-
dischen Archipel in het jaar 1821" door C. G. C. 
Reinwardt, Amsterdam, 1858. 

2) VoortR zjj hier nog genoemd: Verhandelin- 
gen over de natuurlijke geschiedenis der Neder- 
landsche overzeesche bezittingen door de leden 
der natuurkundige Commissie in Indie en andere 
schrijvers, 1839—1844. 

③)Voor verdere kaartwerken uit de eerste helft van 
de 19e ceuw raadplege men: J. A. E. C. A. 

Timmerman in: Encyclopaedic van Ne 
derlandsch Indic Je uitg. i. v. Kaartbeschrij- 
ving, bl. 150—175. Daar vindt men ook ]itera- 
tuuropgave. Voorts kan men iu het Reperto- rium 
op de Koloniale literatuur.. .. enz., door J. 
C.Hooykaas, le stuk, Amsterdam, 1874 onder de 
nuinmers 1338—1725 een uitvoerige opgave 
vinden nopens de tot 1874 in verschil- lende 
periodieken besproken kaarten van 
Oost-Azie. 

Do belangryke ..Bijdragen'' door dit Instituut 
uitgegeven. werden in het vorenstaande reeds 
incernialen genoemd. Zij vornien met de vele af- 
zonderiijke uitgaven van het Instituut een voor- 
name bron van kennis voor den geograaf. 

Boewcl de plaatsruimte ons belet de expedition 
te noemen, die in de eerste helft van de 19e eeuw den 
Archipel bezoeken en wij daarvoor moeten 
verwrjzen naar het aangehaalde work van Sirks 
(Indisch Natuuronderzoek) en naar L'Honor。 
Naber in: De zeeen van Nederlandsch Oost-Indie, 
Leiden, E. J. Brill, 1922, zoo mogen wij niet na- 
laten te wijzen op de reis van Charles Darwin (H. M. 
S. Beagle 1831—1836), welke van groote be- 
teekenis is geworden voor de kennis der koraal- 
vormen *) ook in onzen Archipel, ofschoon die niet 
bezocht we rd. In aanshiiting daaraan zij gewezen op 
de verstrekkende gevolgcn van het bezoek van 
Wallace 2 * *), waardoor opnieuw het vraagstuk van 
het groote verschil tusschen het Westelijk en het 
Oostelijk deel van het eilandenrijk aaH de orde 
komt, thans op geologisch-biologische grondsla- 
gen, waarop zijn scheidingslijn berust. 

Dan treedt de nieuwere tijd in. Het kaartbeeld, dat 
tot nu toe eigenlijk in de lucht had gehangen, wordt 
thans wetenschappelyk gefundeerd. In 1857 wordt 
Prof. Dr. J. A. C. Oudemans bclast met de leiding 
van den geographischen dienst en in 1861 begint de 
eigenlijke driehoeksmeting. Java is dan het eerst aan 
de beurt. De resultaten van zijn werk heeft 
Oudemans neergelegd in „Die Triangulation von 
Java", dat in 1900 compleet is en dan in zes 
afdeelingen alle gegevens betref- fende de beide 
geslagen driehoeksnetten bevat. 

In Mei 1883 begint de triangulatie van West- 
Sumatra en in 1895 die van Zuid-Sumatra. De eerste 
were! beeindigd in 1890, de laatste in 1906, toen 
aangevangen werd met de triangulatie van Djambi, 
nadat in 1904 onder leiding van Prof. Dr. J. J. A. 
Muller de aansluiting van het Sunia- tranet bij het 
Javanet tot stand was gebraclit. In 

1) Men raadplege te dien aanzien verder: G. 
A. F. Molengraaff in: De zeeen van Ncder- 

landsch Oost-lndie, E. J. Brill, Leiden J 922, bJ. 
3JG—337. Kaart IV en V； L. van Vuuren, Het 
Gouvernemcnt Celebes. Proeve eener Mo-
nographic, Batavia J920, bl. JOO—150; B. G. 
Escher, Atollcn in den Nederlandschcn Oost- 
Indischen Archipel, Meded. Enc. Bur. XXIJ ]920; 
J. F. Niermeyer, Barriire-riffen en utol- icn in den 
Oost-Jndischen Archipel, T. K. N. A. G. 1911, bl. 
877—894. 

2) Wallace verbJijft van 1854 tot 1862 in het 
Oostcn. Men raudplege: The Malay Archipelago. 
The land of the Orang Utan and the Bird of 
Pafadise, London, 1864. NederL Vertaling van P. 
J. Veth, Amsterdam, J 870—1871. Merk- waardig 
zijn evenzeer zijn opsteHen in: Journal of the R. 
Geogr. 8oc. 33. J 863: On the physical geography 
of the Malay Archipelago, cn in： Journal Linn. 
Soc. Zool. 4. J86。： On the zoological 
geography of the Indian Archipelago, beide door 
P. J. Veth in het Hollandsch vor- taald en resp. 
versclienen in: Tijdschr. v. Ned.-Indie, 1865 en 
in: J)e Gids, 1864. 

Men zie verder: „ De zeeen1*. Geologic. Kaurt 
J, II en III. Monographic Celebes. bL 6—55 en de 
artikelen van J. F. Niermeyer cn R. Schuiling in: 
Tijdsehr. K. N. A. G. 1897 (758 —765) en 1888 
(523—560). 
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1907 uerd ecn aanvang gcmaakt met de trian- gulatie 
van de Oostkust van Sumatra en in 1910 met die van 
Celebes (vgl. J. J. A. Muller, in: Catalogus Kon. Ned. 
Aardr. Gen. Tenloonstelling 1913, Amsterdam, bl. 
27—34), 

De hoogtebcpalingcn der verschillende drie- 
hoekspunten geschiedde door trigonometrische 
hoogtemeting. Als grondslag voor de hoogtebepa- 
lingen zijn op verschillende plaatsen peilschaal- 
waarnemingen uitgevoerd om daaruit den gemid- 
delden stand van den zcespiegel af te leiden. In 
streken, waar de terreingesteldheid aan de dric- 
hoeksmeting te groote bozwaren in den weg legt, zijn 
astronomische plaatsbepalingen uitgevoerd. Zoo 
berust de opneming van het Westelijk deel van 
Borneo op een grondslag van 103 op dergc- lijke 
wyze bepaalde punten en werden in het vlakke 
Zuidoostelijk deel van Sumatra 64 punten 
astronomisch vastgelegd. De geographische breed- 
ten der astronomische stations zijn afgeleid uit 
circum-meridiaanswaarnemingen. De lengtever- 
schillen werden bepaald door mid del van con aan- 
tal tijdmeters. Sedert 1922 is een aanvang ge- maakt 
met astronomische vastlegging van een aantal 
punten in de vlakke laaglanden van Ooste- lijk 
Midden-Sumatra, waarbij voor de lengtebe- palingen 
gebruik wordt gemaakt van radio-tijd- seinen 
uitgezonden door het station AJ alabar (West-Java). 

Hiermede word getracht een zoo kort mogelijk 
overzicht te geven van de ontwikkeling van den 
wiskundigen grondslag der kaarteering in Neder- 
landsch-Indie. Het bestek van dit overzicht Inat niet 
toe de ontwikkeling van den topographischen dienst 
in haar geheel te schetsen, hoezeer zij ook verband 
houdt met den groei van onze aardrijks- kundige 
kennis. 

Wij mogen echter niet nalaten te wijzen op den 
arbeid van den voormaligen chef der opname den 
tocnmaligen kapitein J. J. K. Enthoven, die in de 
jaren 1886—1895 kans gezien heeft de Wester- 
afdceling van Borneo geheel in kaart te brengen op 
den door hem zclf gclegdcn grondslag van 
astronomisch vastgelegde punten (vgl. J. J. K. 
Enthoven, Geographische plaatsbepalingen, T. 
K. N. A. G.】903, bl, 825—852). Deze arbeid 
ontleent zijn geographische beteekenis echter 
voornamclijk hicraan, dat Enthoven de zoo on- 
misbare geographische toelichting op de topogra- 
phische kaurt heeft necrgclegd in een omvangrijk 
/werk in twee declcn: Bijdragon tot de geographic 
van Borneo's Wester-afdeeling, Leiden, E. J. Brill, 
1903. Bovendien moet de aandacht gevea- tigd 
worden op het mode door zijn toedocn tot stand 
gekomcn Jaarverslag van den Topographischen 
Dienst (1906 tot heden), waarin bclang- rijke 
gegevens voor den gcograaf zijn opgcnomcn. 

In het moederland wordt in dozen tijd bezie- 
lende leiding gegegen aan het aardrijkskundig 
onderzoek door Prof. Dr. P. J. Veth. Reeds was van 
hem in 1854—1856 verschcnen: Borneo's 
Westcrafdeeling, toen hij de hand ging leggen aan 
zijn mccHterwerk: Java, geographisch, ethnolo- 
gisch, historiscli, dat van 1875—1884 in vicr din. 
verschijnt. Ondcr zijn leiding of liever door zyne 
medowerking en vurige belangstclling verschijnt 
mede van 1859—1869 het Aardrijkskundig cn 
Statistisoh Woordenboek van Nedorlandsch- Indie, 
ter vervanging van het gedeelte van het reeds in 1839 
(1837)—1851 verschcnen Aardrijkskundig 
Woordenboek van Nederland door A. J. 

van dor An, dat betrekking had op Ned.-Indie. Dan 
wordt in 1873 in Nederland het Koninklijk 
Nedcrlandsch Aardrijkskundig Genootschap op- 
gcricht cn Veth is de eerstc voorzitter. Reeds in 
187G wordt begonnen met de uitgave van het 
“Tijdschrift", dat in den loop der jaren geworden is 
tot de bclangrijkste bron van kennis voor de 
aardkunde van den Malcischen Archipel. 

In 1875 worden de cerste voorbereidende maat- 
regelcn genonien voor de eerstc«expeditic door het 
genootschap uitgerust met steun der Regeering. De 
resultaten zijn ncergelegd in het werk: Mid- den-
Sumatra, Reizen en onderzaekingen der Su- matra-
expeditic, uitgerust door het Aardrijkskundig 
Genootschap, 1877—J 879, beschreven door de 
leden der expeditie onder toezicht van Prof. P. J. 
Veth. 

Daarmcde is dan de rij van expedition en uitgave 
n van het Genootschap geopend, die later voortgezet 
zou worden in samenwerking met Indie zelf. De 
schakel daartoe wordt gelegd door Melchior Treub. 
Door zijn toedoen komt de „Maatschappij tot 
bevordering van het natuur- kundig onderzoek der 
Nederlandsche Kolonien,> tot stand en in Indic het 
„Indiscli Comity van wetenschappelyk onderzoek" 
en in gelukkige samenwerking wordt het werk 
voortgezet. 

Nog v66r deze samenwerking tot stand geko- 
men was had men besloten tot eene expeditie naar 
de Key-eilanden： Het resultaat hiervan is 
neergelegd, in de: Verslagen van de wetenschap- 
pelijke opnemingen en onderzoekingen op de Key-
eilanden, gedurende de jaren 1889—1890, ingesteld 
door H. O. W. Planten en C. J. M. Wertheim, in 
opdracht van het Kon. Ned. Aardr. Gen. Met eene 
kaart der Key-eilanden en cen ethnographischen 
atlas van de Zuidwester- en Zuidooster-eilanden, 
Leiden, E. J. Brill 1893. 

Dan beginnen echter de pogingen van Treub en 
Serrurier vruchten te dragen. De expedities naar 
Borneo vangen aan: Borneo-Expeditie, Geologische 
verkenningstochten in Centraal-Bor- neo (1893一
94) door Dr. G. A. F. Molengraaff, Leiden, E. J. 
Brill, 1900; In Centraal-Borneo. Reis van Pontianak 
naar Samarinda door Dr. A. W. Nieuwenhuis, I en 
II, E. J. Brill, Leiden 1900; Beide werken uitgegeven 
door de ,,Maat8ch&pp矿.Quer durch. Borneo., 
Ergebniss&,' seiner Reisen inTTeiF Jahren 1894, 
1896—97 und 1898—1900 von Dr. A. W. 
Niemvcnhuis unter Mitarbeit von Dr. M. 
Nieuwenhuis-von Uxkuell- Gueldenbandt, Zwei 
Baende, Leiden, E. J. Brill, 1904—1907. 

Ook Sumatra bleef de aandacht behouden. Ondor 
leiding van J. W. IJzerman we rd een ver- 
kenningstocht gcmaakt dwars door Sumatra in 
verband met den mogelyken kolcn&fvoer naar het 
Oosten van de intniddcls ontdekto Ombilin- 
kolenvclden. De resultaten zijn samengevat in het 
werk: Dwars door Sumatra. Tocht van Pa- dan g naar 
Siak. Ondcr leiding-van den Hoofd- ingenieur J.W. 
IJzerman, beschreven door clc ledon der expeditie J. 
\V. IJzerman, J. F. van Bemmelcn, S. K. Koordcrs 
en L. A. Bakhuis, 1895. 

In verband met de aanwezigheid in Indie van 
Prof. Max Wober (188S—1889 met Mevr. Dr. 
Wcbci'-van Bosse) word Prof. Dr. A. Wichmann 
door het Genootschap in do gelegenheid gesteld een 
rcis te ondernemen naar Celebes cn enkelo 
Oostelykc eilandcn. Daarover bericht deze ge- 
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leerde in: Bericht ucber cine im Jahre 1888— 18S9 
im Auftrage der Niedcriaendischen Geogra- 
phischcn Gesellschaft ausgefuehrte Reise nach dem 
Indischen Archipcl (T. K. N. A. G. 1890, bl. 907—
994). 

Dan is Nieuw-Guinea aan de beurt. Prof. Wich- 
mann zal hier het eerst de leiding ncnien (1902). De 
belangrijkste uitkomstcn van de sedcrt dien op het 
groote eiland ingestelde onderzoekingen door 
verschillende Nederlandsche expeditien on- der de 
auspicien der genocmde lichamen zijn samengevat 
in het sedert 1909 vcrschijnende werk ,,Nova 
Guinea". 

Den 9en Juni 1907 begint bovendien de mili- taire 
exploratie van Nieuw-Guinea, welke ge- duurd heeft 
tot Januari 1915. De uitkomsten daarvan vindt men 
in: Verslag van de Militaire exploratie van 
Nederlandsch-Nieuw-Guinea, 1907 —1915. Met 9 
kaarten, 10 schetscn en 166 foto's, Weltevreden, 
1920. 

Een indruk van den hier verrichten arbeid ver- 
krijgt men, wanneer men een der ouderc kaarten legt 
naast de thans verschenen schetskaart van Nieuw-
Guinea in vier bladen, schaal 1 : 1.000.000 (1919). 
Wij kunncn verder slechts de hoofd- momenten uit 
dit ontdekkingswerk opnoe- men: 7 November 1909 
bereiken Lorentz, ,van ~ Nouhuijs en Habbema op 
4461 M. hoogte den~,Wilhelminatop en daarmede de 
eeuwige sneeuw； 30 Januari 1913 bereikt Dr. Wol-
laston de sneeuwgrens bij de Carstenstoppen ； 
Franssen Herderschee bereikt met Hubrecht in 1913 
den Wilhelmina top； 4 December 1921 bereikt 
Hubrecht — als lid der expeditie Kreiner — thans uit 
het Noorden, den Wilhelminatop en is derhalve de 
eerste, die dwars door Nieuw-Guinea trok. (Men 
raadplege voorts nog: Informations of the 
Encyclopaedic Bureau, Issue XI 1916, The results 
obtained of Military Exploration work in Dutch 
New-Guinea). 

Het Oostelijk deel van den Archipel met de fan- 
tastisch gevormde eilanden, met zijn verbrokkel- de 
eilandbogen en diepe bekkens begon nu meer en 
meer de aandacht te trekken. 

Reeds in 1893 beginnen de neven P. en F. Sarasin 
daar hun onderzoekingsreizen, welke voortduren tot 
189G om in 1902—1903 hervat te worden. De 
voornaamste resultaten vindt men in hun werken: 
„Materialien zur Naturgeschichte der Insel Celebes, 
Wiesbaden, 1901, 1902 en 1905, 3 Bde. en in: Reisen 
in Celebes ausgefiihrt in den Jahren 1893—1896 und 
1902—1903, Wiesbaden, 1905, 2 Bde. 

In hetzelfde tydsgewricht valt het hoogtepunt van 
de Nederlandsche onderzoekingswerkzaam- heden: 
de Siboga-Expeditie. Het aantrekkelijke reisverhaal 
van deze expeditie verscheen van de hand van Mevr. 
Weber-van Bosse by E. J. Brill te Leiden in 1905. 

In" 1907 wordt door de „Vercin fiir Geographic 
und Statist)k zu Frankfurt am Main" onder leiding 
van Dr. Joh. Elbert de Soenda-Expeditie uitgerust. 
De resultaten daarvan zijn wereldkun- dig geinaakt 
in: „Die Sunda-expedition des Ver- eins fiir 
Geographic und Statist)k zu Frankfurt am Main von 
Dr. Joh. Elbert, Frankfurt am Main 1911, 2 Bde. 

Celebes komt dan wederom in het middclpunt te 
staan. Het Kon. NederJ. Aardr. Genootschap stelt 
den Myningenieur E. C. Abendanon in staat in de 
jaren 1909 en 1910 een reis te maken naar 

Centraal Celebes, waarvan de uitkomsten voor de 
aardrijkskundige en gcologische kennis van dit 
gebied neergclcgd zijn in zijn groote werk in vier 
deelen: Gcologische en Geographische doorkrui- 
singen van Midden-Celebes (1909—1910) door E. 
C. Abendanon, Leiden, E. J. Brill, 1915, 1916 
(Atlas), 1917 en 1917—1918. 

Het is hier de plaats om te wijzen op het groote 
aandeel, dat door de Nederlandsche Zending en hare 
medewerkers verkregen is in de vermeerde- ring van 
onze kennis van den Archipel. Talrijk zijn de 
tijdschriftartikelcn en afzonderlyke werken, die van 
de zijde der Zending over de verschillende eilanden 
worden geschreven. Het is onmo- gclijk alien, die 
aan dat werk hebben deel genomen hier tc noerncn. 
In deze Encyclopaedic vindt men in DI. IV op bl. 
489—493 een overzicht van de 
Zendingstijdschriften i. v. TIJDSCHRIFTEN. 

Van de afzonderlijke werken dient genoemd te 
worden: N. Adriani en Alb. G. Kruyt, De Baree- 
sprekende Toraclja's van Midden-Celebes,. 1 en 2, 
Land- en Volkenkunde, Batavia, 1912. 

Evenzeer is aan het aardrij kskundige we ten 
groote diensten bewczen door de ambtenaren van 
het Binnenlandsch Bestuur en door de officieren van 
Land- en Zeemacht. Zoowel in het Tijdschrift voor 
het Binnenlandsch Bestuur, het Koloniaal 
Tijdschrift, als het Militair tijdschrift van Ned.- 
Indic zijn vele gegevens gepubliceerd omtrent af- 
gelegen streken van den Archipel, terwijl velen uit 
de genoemde corpsen. behooren tot de medewerkers 
aan bestaande aardrijkskundige periodic ken i). 

Mede hierdoor is de aardrijkskundige literatuur 
verspreid over een groot aantal periodieken, waar- 
door een nadeel geboren. is, dat gelukkig onder- 
vangen wordt door den belangrijkcn arbeid ver- 
richt. op initiatief van J. C. Hooykaas en W. N. Du 
Rieu, krachtig voortgezet door A. Hartman, W. J. P. 
J. Schalker en W. C. Muller. Hun werk, algemeen 
bekend onder den naarn Rcpertorium van Hooykaas 
en Hartman, wijst velen den weg in den steeds 
grooter geworden vloed van tijd- schriften en 
Regeeringspublicaties. Het vijfde deel, 
behandelende de literatuur over de jaren 1916—
1920 is onlangs bij Nijhoff in Den Haag verschenen. 

Van Regceringswege werd voorts in 1910 bij het 
Departement van Binnenlandsch Bestuur cen 
„Encyclopaedisch Bureau'* opgericht, dat tot taak 
krecg de verschillende eilanden en gebieds- deelen 
encyclopaedisch te beschrijven. Sedert zijn door het 
Bureau cen 30-tal “Medcdcelingen" in het licht 
gegeven, meestal vergezeld van kaarten en foto‘8. 
Bovendien werd een atlas der Bui- tengewesten in 
bewerking genonien, waarin thans 18 kaarten 
verschenen zijn. Buiten de serie „Me- dedeelingcn" 
verscheen het eerste deel van cene Monographic van 
het Gouvernement Celebca, door L. van Vuuren, 
Uitgave van het Encyclopaedisch Bureau, 
Wellevreden, 1920. 

Ongeveer ter zelfder tijd is de Dienst der 
i) Zeer in het bijzonder moet de aandacht 

gevestigd worden op de zoo uitnemend geredi- 
geerde „Zcemansgids voor den Oost-Indischen 
Archipel", uitgegeven door het Ministerie van 
Marine, Afdeeling Hydrographic, waarin tai van 
voor den geograaf belangryke opstellen zijn 
opgenomen, vergezeld van een groot aantal 
landverkenningen der beschreven kusten. 
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Staatsspoor- cn Tramwegon in Nederlandsch- 
Indie begonncn met de uitgavc van een Serie 
“Mededcelingen", welke naast de technische uit- 
eenzettingen goede landbeschrijvingen bevatten 
der onderzochtc gebieden, toegclicht met kaarten 
en foto*s. Het laatste verschenen verslag in deze 
serie behandelt de afdeeling Menado en 
verscheen in 1922 als No. 18 in de serie. 
Wat het bodemonderzoek betreft, dit gaat uit van 

hot Departement van Landbouw in Neder- landsch-
Indie. Dr. Julius E. C. Mohr heeft menige publicatie 
over het verweeringsvraagstuk het licht doen zien en 
onlangs de gegevens samenge- vat in zijn boek： De 
grond van Java en Sumatra door Dr. Julius E. C. 
Mohr, Amsterdam, J. H. de Bussy, 1922. 

Het valt overigens niet te ontkennen, dat het 
physisch geographisch onderzoek van den Archi- 
pel, behalve dan de meteorologic en de seismo-
graphic, stiefmoederlijk behandeld is. De eenige 
bron van kennis is daarvoor, na den arbeid van 
Junghuhn, het Jaarboek van het Mijnwezen en voor 
Java het work van Verbeek en Fenncma. Met het 
oog hierop moet echter nog gewezen wor- den op 
het werk van W. Volz, Nord Sumatra I. Die 
Bataklaender, II. Die Gajolaender, Berlin, 1909 en 
1912. 

De Regeering en hare organen leverden blij kens 
het bovenstaande in de laatste decennia belang- rijke 
bijdragen ter vermeerdering van de aardrijks- 
kundige kennis van den Archipel. Maar ook het 
Genootschap, de “Matitschapp矿 en het „Indisch 
Comite", hebben gedurende dien tijd den arbeid 
voortgezet. 

Ter gelegenheid van het veertig-jarig jubileum 
van het Genootschap were! te Amsterdam eon 
tentoonstelling georganiseerd (Sept.—Oct. 1913) 
waar, beter dan door woord of geschrift mogelijk is, 
eon beeld werd gegeven van den grooten voor- 
uitgang in onze aardrijkskundige kennis van Ne- 
derlandsch-Indic. In den catalogus zijn een aantal 
artikelen opgenonien van gcleerden en van man- 
nen die zelf krachtig hebben deel genomcn aan den 
arbeid op hot terrein zelf. Op dezelfde ten-
toonstelling was inede aanwezig: Eerste geolo- 
gisebe Bchetskaart van Ncderlandsch-Indie. 1 : 
2.500.000 ,samengestekl door E. C. Abenda- non 
ten bchoeve van het Kon. Ned. Aardr. Genootschap. 

Spoedig daarop is de wercldoorlog gekomen, 
maar zelfs die heeft het werken slechts kunnen 
beperken en uitstollen, opgegeven werd hot niet. 

De cominissic voor de expedition uit het Ge- 
nootscliap adviscerdo het onderzoek ter hand te 
nomen van de cilandon tusschen Celebes enNicuw- 
Guinea (T. K. N. A. G., 1914, bl. 360 en 304). 
Inderdaad slaagde men or in met inedewerking van 
de “MaatschappW cn van het “Indisch Co- in 
September 1917 op Ceram het onderzoek to doen 
aanvangen door do geologen L. Rutten en W. Hotz. 
Het duurdo tot Juni 1919. In het Tijd- schrift vindt 
men tusschcn die data voortdurend borichton no 
pens de vorderingen van het werk, waarin voor den 
geograaf belangrijke borichten voorkoinen. Vgl. 
Geological, petrographical and palaeontological 
results of the explorations, carried out from 
September 1917 till June 1919 in the island of 
Coram by L. Rutten and W. Hotz. First series: 
Petrography. No. 1; H. do Jong, Studien iiber 
Eruptiv- und Mischgesteine des .-Kaibobogebietee. 
J. H. de Bussy. 1923. 

Bovendicn kon in 1920 ccn aanvang gemaakt 
worden inet het onderzoek van het eiland ^Boerpc. 
Eindc van dat jaar kwamen Gerhard Henny en 
L. .J： Toxopeusjn Indie aan. De eerste 
vers]agen zijn opgenonien in het Tijdschrift van 
1922, bl.597. 

Den 15en Januari van hetzelfde jaar vertrok do 
jongste wetcnachappelijke expeditie naar Nieuw-
Guinea, uitgerust door het “Indisch Co- in 
samenwerking met de “Maatschapp^". Zij stond 
aanvankelijk onder leicling van den Kapitein van 
den Generalen Staf A. J. A. van Overeem, later 
onder die van den Kapt.-Luit. ter Zee J. H. G. 
Kremer. Het doel der expeditie was meer in het 
bijzoncler een onderzoek naar het ge- bied tusschen 
de Rouffaer- en Idenburg-rivieren eenerzijds en het 
Nassau-gebergte anderzijcls. Aan de expeditie werd 
deelgenomen door Kapt.-Luit. ter Zee J. H. G. 
Kremer voor astronomic, meteorologic en 
topographic; Dr. P. F. Hubrecht voor geologic; J hr. 
W. C. van Heurn voor zoologie; Dr. H. J. Lam voor 
botanie; Controleur B.B. J. Jongejans voor 
ethnologic； Dr. H. J. T. Bijlmer voor 
anthropologic; H. de Rook, officier van ge- 
zondheid； Kapitein van Arkel, Luit.s K. Drost en J. 
Kooy voor het miJitaire escorte; Luit. J. Droog voor 
de draadlooze telegrafie. 

De anthropologische resultaten van de expeditie 
zijn reeds door Dr. Bijlmer gepubliceerd in het 
genoemde werk „Nova Guinea". 

Den 2en Juni 1923 heeft het Kon. Ned. Aardr. 
Genootschap zijn vijftig-jarig bestaan herdacht. Ter 
eerc van dat gouden feest verscheen het werk ,,De 
zecon van Nederlandsch Oost-Indic,\ Leiden, E. J. 
Brill, 1922, hiervoren reeds meermalen ge- noemd. 

Ten slotte moet melding gemaakt worden van de 
beide fondsen in beheer bij het Genootschap, 
waaruit reeds verschillende malen aardrijkskundige 
en aanverwante onderzoekingen of uitgaven van 
wetenschappelijkc werken werden bekostigd, nl. 
„Het Veth-fonds", gesticht in 1902 en het 
,,Junghuhn-fonds", gesticht in 1909 (Tijdschrift 
1909, bl. 1026). 

Bij het vcertig-jarig jubileum van het Genoot-
schap in 1913 is door de Heeren E. Heldring en H. 
C. Rehbock aan het bestuur de matrijs aange- boden 
voor een gouden medaillo uit te reiken aan 
pcrsoncn, die zich by de bevordcring van de 
aardrijkskundige wetenschappen verdicnstclijk 
gemaakt hebben. Op het advies van Dr. F. C. Wieder 
zyn voor de enibleincn van deze medaillo gekozen 
de becltenis van Plancius en de bekende plaat 
voorstellende het vertrek van de eerste 
Nederlandsche vloot naar Java. 

Voor de eerste maal is de meclaille uitgercikt aan 
Dr. J. W. IJzerman, den in 1921 afgetreden 
voorzitter van het Genootschap, den man van de 
hierboven gememoreerde Dwars-door-Sumatra- 
expeditic, dio in de laatste jaren het Genootschap on 
daarmede de vorderingen van do aardrijks- kunde 
van Nederlandsch-lndie leidde. . 

L. v. Ny 
ONDERZOEKINGEN 

(AARDRIJKSKUKDL GE).Zio 
AARDRIJKSKUNDIGE ONDERZOE- KINGEN. 

WADOEKSTELSEL. Onder hot ivadoekslelsel 
wordt in het kort vorstaan het opzamelen van het 
bovloeiingswater gedurende den nacht in spe- ciaal 
voor dit doel gegraven vergaarkommen (wadoek is 
de meest gebruikelijko Inlandsche be- naming van 
vergaarkom), waaruit dan overdag 



214 WADOEKSTELSEL. 

het water wordt afgetapt voor de bevloeiing der 
verschillende gewassen. 

Het doel, dat met de toepassing van dit stelsel 
wordt beoogd, is de afschaffing van de z.g. dag. cn 
nachtregcling. Ondcr deze, vermoedelijk reeds uit 
den tijd van de Gouvernements suikercul- tuur 
dateerende, rcgeling verstaat. men een stelsel van 
watcrverdecling, waarbij het bcschikbare 
bevloeiingswatcr in den Oostmoesson overdag 
geheel of grootendeels a an het suikerriet en 's 
avonds en 's nachts a an de bevolkingsaan- 
plantingen wordt verstrekt. 

Deze regeling heeft na de ontwikkeling van de 
particuliere suikerindustrie in de tachtiger jaren van 
de vorige eeuw aanleiding gegeven tot zeer veel 
strijd en tot tai van onclcrzoekingen naar de werking 
van die regeling, waaromtrent uitvoerige 
mededeelingen te vinden zijn in de bekende in 1900 
verschenen „Nota over den invloed van de 
particuliere suikercultuur op de teelt van Inland- 
sche voedingsgewassen". Het eerste uitgebrei- de 
onderzoek op dit gebied had plaats in 1893 naar 
aanleiding van een verzoek van den Jlinis- ter Van 
Dedeni om inlichtingen onitrent de prac- tijk dor 
watcrverdeeling ten behoeve van de suikerindustrie. 
Uit dat onderzoek bleek, dat de z.g. dag- on 
nachtregeling toenmaals reeds vrywel overal in de 
suikercentra we rd toegepast, zeer ten ongerieve van 
de Inlandsche bevolking, die dan ook niet bijster met 
deze regeling was ingenomen. Ook door 
verschillende hoofden van Ge- westelijk Bestuur en 
waterstaatsingenieurs wer- den de onbillijkhcid en 
de schadelijkheid van meergenoemde regeling voor 
de Inlandsche land- bouwers ingezien, doch men 
aanvaardde die regeling als een noodzakelijk kwaad, 
omdat men meende dat anders het voortbestaan der 
suikerindustrie in gevaar zou worden gebracht. 

Een nota van 1894 van den Chef der 2e Water- 
staatsafdeeling op Java, den Hoofdingenieur H. E. 
van Berckel, waarin deze zich nog al scherp had 
uitgelaten over het onthouden van water aan de 
tweede gewassen der bevolking ten einde dit water 
t-e verstrekken aan de suikerfabrikanten voor hunne 
riettuinen, gaf aanleiding tot nadere 
onderzoekingen. 

Ook uit deze onderzoekingen bleek wederom hoe 
bezwaarlijk de dag- en nachtregeling in het 
algemeen voor de bevolking was en hoe zij in vele 
gevallen aanleiding gaf tot vermindering van den 
Oostmoessonaanplant van de bevolking. 

De in 1893 en 1894 door het Lid van den Raad 
van Nederlandsch-Indie, den heer J. Mullemeister, 
en de naar aanleiding van een 
Regeeringsaanschrijving uit denzelfden tijd in- 
gestelde onderzoekingen leverden ongeveer de- 
zelfde uitkomsten. Nadien hadden nog onder-
zoekingen omtrent de practijk der waterver- deeling 
ten behoeve van de suikerindustrie plaats door den 
Hoofdinspecteur van Cultures, den beer H. J. W. van 
Lawick van Pabst gedurende de jaren 1896—1899 
en door den ingenieur C. W. Weijs gedurende de 
jaren 1903—1905, terwijl ten slotte, naar aanleiding 
van het bekende onderzoek naar de mindere wel- 
vaart door de z.g. Mindere Welvaart Commissie, 
nog door verschillende andere ambtenaren on-
derzoekingen werden ingesteld naar de werking van 
de z.g. dag- cn nachtregeling. De resultaten van 
laatstbedoelde onderzoekingen zijn vermeld in Deel 
Vila van de uitgaven der M.W.C., ge- 

titeld：, „Overzicht van de uitkomsten der gewes- 
telijke onderzoekingen naar de irrigate''. 

Alhoewel uit de verschillende onderzoekingen 
duidelijk geblcken was tot wclke onbillijkhcden cn 
nadeelen voor de bevolking de z.g. dag- cn 
nachtregeling aanleiding gaf, we rd cr over het 
algemeen in berust, ten ccrstc omdat men daarin cen 
middel zag om van het beschikbare be- 
vloeiingswater het grootst mogclijke nut te trek- ken 
en het zoo economisch mogelijk aantewen- den en 
voorts omdat men het, in verband met de 
beschikbare Oostmoessondebicten, in het alge- 
meen een onmogelijkheid achtte zoowel aan het 
suikerriet als aan de bevolkingsaanplantingen 
gelijktijdig overdag voldoende water te verstrekken. 
De waterverstrekking moest dus op verschillende 
tijdstippen plaats vinden en waar het uitgesloten 
werd geacht, dat een intensief gedre- ven cultuur als 
de suikercultuur's nachts water zou kunnen 
gebruiken, bleef er niets anders over dan dat aan de 
zooveel geringcre waarde verte- genwoordigende en 
extensief gedreven Inlandsche cultures ‘8 nachts het 
water zou worden verstrekt. Van twee kwaden 
moest het minste ge- kozen worden, een andere, 
billijker regeling werd uitgesloten geacht. 

In latere jaren is getracht de z.g. dag- en 
nachtregeling voor de bevolking eenigszins te ver- 
zachten door het tijdstip, waarop des middags aan de 
bevolkingsaanplantingen water werd verstrekt, een 
of meer uren te vervroegen, waardoor —naar men 
meende 一 de bevolking nog gele- genheid had bij 
daglicht het water over de verschillende velden te 
verdeelen. Verder werd in sommige streken een 
zoodanige regeling getrof- fen, dat de bevolking 
eens in de week of in de twee weken (waarvoor dan 
Zondagen werden uit- gekozen) gedurende 24 uren 
al het beschikbare bevloeiingswater kon krijgen. 
Veel bevrediging schonken deze maatrogelen niet, 
omdat zij de bezwaren van de bevolking tegen de 
z.g. dag- on nachtregeling slechts voor een klein 
decl ophie- ven, zoodat dan ook van verschillende 
zijden werd aangedrongen op een vervanging van de 
dag- en nachtregeling door voor de bevolking 
billijker cn minder bezwarende regelingen. 

Zoo werd in 1902 door een Commiasie, vermoe- 
delijk op instigatie van den Ingenieur van den 
Waterstaat J. C. Heijning, voorgesteld voor geheel 
de vroegere residentie Japara de dag- en 
nachtregeling to vervangen door een pasardag- 
regeling, bij welke regeling het bevloeiingswatcr 
om beurten gedurende 3 opeenvolgende etmalen. 
aan de suikerondernemingen en daarna gedurende 2 
etmalen aan de bevolking zou worden verstrekt. 
Deze regeling is, voor zoover bekend, echter 
nimmcr toegepast. 

Intusschen gingen er steeds mcor en meer stem- 
men op, ook in de Inlandsche wereld, welke op een 
billijker verdeeling van het bevloeiingswater 
tusschen bevolking en suikerindustrie aandron- gen. 
Door de Rcgentcn-vereeniging Sedijo-Moelio werd 
o.a. in een rckest aan de Regeering van 22 April J 
915 om een biHijker watcrverdeeling ver- zocht, 
waarbij de verdeeling van het water tua- schen riet- 
en bevolkings-aanplant evenreclig aan de 
uitgestrektheid bevloeibare bouwgronden zou plaats 
hebben. Ook door eenige afdeelingen van de 
Sarikat-Islam werd aangedrongen op afschaffing 
van de dag- en nachtregeling. 

Ten siotte was bij de hehandeling van de In- 
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dische begrooting voor 1914 cn 1915 in de Tweede 
Kamer der Staten Genera al door het Kamcrlid Ir. J. 
W. Al herd a de aandacht van den Alinister van 
Kolonien gevestigd op de groote nadcelen voor de 
Inlandsche landbouwers, we Ike voort- vloeien uit de 
dag- en nachtrcgeling. Dit gaf be- doelden Staatsman 
aanleiding in 1915 bij de In- dische Regecring aan tc 
dringen op betere tech- nische en administratievc 
voorzieningen op het gebied der verdeeling van 
bevloeiingswater en tot vastlegging of codificatic 
van de theoretischo beginselen, die bij de 
beschikking van dat water behooren voor tc zitten, 
terwijl tevens inlichting gevraagd we rd nopens de 
working van de z.g. dag- en nachtrcgeling. Naar 
aanleiding hiervan were! daarop aan den Ingenieur 
van den Water- staat Ch. G. Cramer opgedragen 
plaatselijke on- derzoekingen in te stellen naar de 
working van de bestaande regelingen op Java 
betreffende het watergebruik voor 
landbouwdoelcinden, inzon- derheid de z.g. dag- en 
nachtrcgeling. Door ge- noemden ingenieur werden 
in de jaren 1915 en 1916 met de bevolking 73 en met 
de fabrikanten 14 vergaderingen gehouden, waarop 
de kwesties van de dag- en nachtrcgeling en de 
vervanging van deze regeling door andere, o.a. met 
behulp van het z.g. wadoekstelsel, werden 
behandeld. 

Zoowel de bevolking als de suikerfabrikanten 
werden op die vergaderingen volledig in de gele- 
genheid gesteld hunne meeningen omtrent, even- 
tueel hunne bozwaren tegen de bestaande en de 
voorgestelde regelingen te uiten. Uit die onder- 
zoekingen, waarvan notulen zijn gehouden, bleek 
dat in de meeste suikercentra het riet overdag van % 
morgens 6 a 7 uur af tot's iniddags 4 a 5 uur toe al 
het beschikbare water ontving, terwijl eerst daarna, 
dus gedurende den avond en den nacht, de bevolking 
de beschikking over het water kreeg. In enkele 
streken van Java hield de waterverstrekking aan het 
riet echter reeda om 2》 3 uur's namiddags op, 
terwijl voorts in enkelo ge- vallen, wanneer er ruim 
voldoende water be- achikbaar was, de bevolking 
over dag ook nog water inocht gebruiken, voor 
zooverre dan de 8uikerin(liiHtric dit water nict 
noodig had. 

Een der voornaamsto bezwaren, die do bevolking, 
blijkens de ingcsteldc onderzoekingen, tegen deze 
regeling had, was, dat tengevolge van de ge- durende 
den nacht hcerschende duisternis, het water niet 
behoorlijk verdceld en geleid kon worden, zoodat 
alechts do in de nabijheid der leidingen gelegen 
velden behoorlijk van water voorzien werden en do 
overige sawahs weinig of geen water ontvingen. 
VVaterdiefstallen werden door de duiaternis in de 
hand gowerkt en konden ook moeilyk worden 
geconatateerd of tegengo- gaan. Een ander bezwaar 
was, dat do diope duisternis belette het water to 
vooren naar die plekken, wclke er het ineest bchoefte 
aan h&ddcn, zoodat men maar Gods water over 
Gods akkor liet stroomen, hetgeen aanleiding gaf tot 
een zeer oneconomisch watergebruik. Voorts word 
als eon der bezwaren genoomd hot moeilijk to 
consta- teeren of to verhclpen van lekkon in 
leidingen of dam men, dan wol andere oorzaken, 
waardoor hot water niet regolmatig stroomdo. Ton 
slotte bleok by hot ingcsteldc onderzook, dat de 
bevoUdng bc- zwaar had tegen het onbowaakt 
achterlaten van haar huizen, vrouwen en kinderen on 
haar veo gedurende den avond en don nacht, 
wanneor zij haar sawahs moest gaan bevloeien. 
Tegon dien 

avond- of nachtarbeid op zich zelf had zij ook 
bezwaren. Bij onclervraging bleck nog, dat het 
grootstc decl van de bevolking een waterver-
strekking overdag ver re verkoos boven een wa-
terverstrekking gedurende den avond of nacht. 

Uit ineergenoemde onderzoekingen bleek nog, 
dat de dag- en nachtrcgeling, vooral wanneer zij 
streng werd toegepast, er in aanzienlijke mate toe 
bijdroeg, dat in vcrschillende streken uitgeatrekte 
gebieden in den Oostmoesson — vooral in de 
tweede helft — onbeplant bleven, omdat zij in het 
geheel geen of zeer onvoldoende water ontvingen. 
Dit had ook ten gevolge, dat weinig waardcvolle en 
weinig of geen watereischende ge- wassen werden 
geplant, terwijl dikwijlg de op- brengsten, 
tengevolge van watergebrek, bene- den het normale 
bleven. 

Waar uit de ingestelde onderzoekingen nog- 
maals was gebleken, welke groote nadeelen en be-
zwaren aan de z.g. dag- en nachtrcgeling voor de 
bevolking waren verbonden en vermeend werd, dat 
afschaffing van die regeling en vervanging daarvan 
door eene regeling, waarbij de bevolking eveneens 
overdag water zou krijgen, een zeer gunstigen 
invloed zou hebben op de verdere ont- wikkeling 
van den Inlandschen landbouw in den Oostmoesson, 
we rd nagegaan of er geen afdoende oplossing te 
vinden was, waarbij aan bovenbe- doeld 
desideratum, d.w.z. waterverstrekking overdag aan 
de bevolking, we rd voldaan zonder dat het bestaan 
van de suikerindustrie daardoor in gevaar zou 
worden gebracht. 

Door hoogergenoemden Ingenieur Ch. G. Cramer 
word toen het denkbeeld geopperd om het 
nachtwater op te zamelen in speciaal daar- voor 
aangelegde vergaarkonimen (wadoeks), waaruit dan 
overdag het water weer zou worden afgetapt voor do 
bevloeiing der gewassen. Aan- vankelijk we rd 
alleen. gedacht aan het opzamelen van het voor de 
suikerindustrie bestemde nachtwater in z.g. 
tuinwadoeks, die zoo dicht mogelijk bij de riettuinen 
zouden moeten komen te liggen. Daarbij werd dan 
gedacht aan regelingen (z.g. etmalenregelingon), 
waarbij het water beurtelinga een of meer geheele 
etmalen aan de riettuinen en daarna aan de 
bovolkingsaanplantingen zou worden verstrekt. 
Door die tuinwadoeks zou de suikerindustrie het 
nachtwater nuttig kunnen aan- wenden en zou het 
bezwaar dier Industrie tegen de opheffing van de 
dag- en nachtrcgeling groo- tondeels vervallon, 
torwiji de bezwaren van de bevolking tegen het 
gebruiken van nachtwater daardoor tot minstena de 
helft zouden zijn te- ruggebracht, omdat zij nu om 
den anderen dag overdag water kon ontvangen. 

In 1916 worden met doze tuinwadoeks de eerste 
proeven genomon. Alhoowel uit dezo proeven de 
practische bruikbaarhoid van het wadoekstelsel 
bleok, rezen tegon het stolsel van tuinwadooks toch 
vorschillonde bezwaren. In de eerste plaats werden 
de bezwaren van de bevolking togen het 
waterverbruik gedurende don nacht niet geheel 
ondorvangen on in de tweede plaats zou het aan- tal 
vergaarkommon tengevolge van do twee- of 
driejaarlijkscho wissoling van de riettuinen te groot 
wordon, hetgeon zoowel uit een oogpunt van kosten 
als uit een oogpunt van grondverliea to bezwarend 
was. 

Ten einde aan de hiergenoemde bezwaren tege- 
moet to komen werd het stolsel van de over het 
gohoelo terrein vorspreide en in do onmiddollij ke 
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nabijlieid der riettuinen liggcnde Uinwadoeks 
verlaten en vervangen door ccn stclsel van vak- of 
kringwadocks (in de residentic Chcribon wor- den 
deze balongs genoemd), waarin in den Oost- 
mocsson al het aan het eind- of tertiair bevloei- 
ingsvak toekoinende nachtwater wordt verza- meld, 
om dit dan den volgenden morgen terug tc vocren 
in de bestaande tertiaire leidingen —waaruit de 
wadoeks zijn gevuld —, cn het water uit die 
leidingen aan de verschillende aan- plantingen te 
verstrekken. Nadat in 1917 op grootere schaal 
proeven waren gen omen met het wadoekstelsel, 
waarbij van het stelsel van z.g. tuinwadoeks was 
afgezicn, werd begin 1918 aan den Directeur der 
B.O. W. verzocht over een bedrag van / 190.000 te 
mogen beschikken, ten ein- de op meer 
systematischa wijze met het wadoek- stelsel 
proeven te nemen/Daarvoor zou dit stelsel bij wijze 
van proef in /verschillende afgesloten 
bevioeiingsgebieden van niet al te kleinen om- vang 
worden ingevoerd. In werkelijkheid is in 1918 een 
veel belangrijker becirag — ongeveer het dubbcle 
van het aangevraagde —: besteed aan den aanleg 
van kringwadoeks. De re den daarvan is geweest, 
dat de Regeering het wenschelijk achtte, in verband 
met de heerschonde voedsel- schaarschte, alle 
mogelijke maatregelen te ne- men om de 
voedselproductie zoo hoog mogelijk op te voeren en 
de aanleg van kringwadoeks werd als een dier 
maatregelen beschouwd. Het karak- ter van 
proefnemingen ging daardoor wel eenigs- zins 
verloren, zoodat, nadat door de in 1918 aan- 
gelegde en geexploiteerde kringwadoeks de 
practise he bruikbaarheid van het wadoekstelsel nog 
cens duidelijk was gcbleken en over de noo- dige 
gegevens omtrent de kosten enz. kon worden 
beschikt, de Commissie in het belang van het 
Irrigatiewezen op Java en Madoera *) (toenmaals 
bestaande uit de heeren J. van der Marel, J. E. van 
der St ok en Ch. G. Cramer) in 1919 aan de 
Regeering voorstelde in beginsel te besluiten tot een 
zoo spoedig mogelijke invoering van het z.g. 
wadoekstelsel, waar zulks noodig is en cen daar- 
mede gepaard gaande afschaffing van de z.g. dag- 
en nachtregeling en daannede op de begrooting, te 
beginnen met 1920, rekening te houden. De totale 
kosten, verbonden aan de invoering van het wa- 
dockstclse] en de daannede gepaard gaande af-
schaffing van de dag- en nachtregeling, werden 
door hoogergenoeinde Commissie op ongeveer 11 
a 12 millioen gulden geschat. Met het oog op de 
wenschelijkheid om in de eerste plaats de veel 
bestreden dag- en nachtregeling zoo spoedig mo-
gelijk op te heffen en ten tweede de voedselpro- 
ductie zoo vlug mogelijk op te voeren, achtte 
meergenoemde Commissie het wenschelijk boven- 
genoemd bedrag binnen niet al te langen tijd te 
verwerken. Zij stelde daarom voor om, indien zulks 
mogelijk was met het oog op de schatkist en het 
beschikbare waterstaatspersoneel, voor den aanleg 
van kringwadoeks jaarlijks 1,5 mil- 

1) Deze Commissie is, naar aanleiding van 
hoogergenoemd schrijven van den Minister van 
Kolonien in 1916 ingesteld en heeft tot taak 
gekregen: het treffen van technische en 
administratieve voorzieningen op het gebied van 
het gebruik en de verdeeling van bevloei- 
ingswatcr op Java en Madoera en de vaststel- 
ling van de theoretischo beginselon, welke 
daaraan ten grondslag behooron te liggen. 

lioen gulden op de begrooting uit tc trekken, tc 
beginnen met het dienstjaar 1920; na 7 A. 8 jaren 
zou dan do dag- en nachtregeling tot het ver- 
leden behooren. 
De Indischo Regeering kon zich in beginsel met 

het voorstel van de Commissie verecnigen en zij 
bracht in verband hiermede op de voor- loopige 
begrooting van 1920 een post van 1,5 millioen 
gulden voor den aanleg van kringwadoeks. 
Volksraad, Opperbestuur in Nederland en de Staten-
Generaal vereenigden zich hiermede, zoodat 
feitelijk in 1919—1920 in beginsel besloten werd 
tot cen definitieve doorvoering van het wa-
doekstelsel en een daannede gepaard gaande af-
schaffing van de dag- en nachtregeling. 

Het wadoekstelsel vindt in de eerste plaats in die 
bevioeiingsgebieden toepassing, waar in den 
Oostmocsson het minste water beschikbaar is en de 
dag- en nachtregeling dus het strengst wordt 
doorgevoerd; daama komen de gebieden, waar over 
ruimere hoeveelheden water kan worden beschikt, 
aan de beurt. Vermoedelijk zal het grootste deel van 
de suikercentra van kring- of vakwadoeks worden 
voorzien. In verband met den minder gunstigen 
financieelen toestand, waarin momenteel 
Nederlandsch-Indie verkeert, en waardoor voor den 
aanleg van kringwadoeks belangrijk minder op de 
begrooting zal kunnen worden uitgetrokken dan 
aanvankelijk is ge- schied, zal de algeheele 
afschaffing van de dag- en nachtregeling aanzienlijk 
langer duren, dan waarop door de Commissie in het 
belang van het Irrigatiewezen op Java en Madoera 
oorspronke- lijk werd gerekend； eind 1922 was 
slechts voor een bedrag van rond. 1,6 millioen 
gulden aan kringwadoeks aangelegd. 

Tot nu toe werd, bij de toepassing van het stelsel 
van kring- of vakwadoeks, het geheele 
bevloeiingsgebied gewoonlijk, met het oog op een 
zoo eenvoudig mogelijke waterverdeclingcn -rega-
ling, regelniatig voorzien van dcrgelijkc wadoek«; 
elk tertiair vak kreeg zijn eigen wadoek, die zyo 
dicht mogelijk bij de aftapping van de tertiaire uit 
de secundaire of hoofdleiding werd aangelegd. In 
die wudoek word dan al het water, waarop het vak 
recht had, gedurende den nacht opge- zameld om 
dan dit opgczameldc nachtwater den volgenden 
morgen weer los te Jaten in de tertiaire leiding, 
waaruit het afkomstig was. Noodzakclijk is het 
echter niet om alle vakken van wadoeks te voorzien, 
in its er slechts voor gezorgd wordt, dat de 
aangelcgde wadoeks groot genoeg zij n om al het in 
zoo'n bevloeiingsgebied beachikbarenaclit- watcr 
op te zamelen. 

Van een regel matige voorziening van het gc- 
heele bevloeiingsgebied met kringwadoeks, zoodat 
elk tertiair vak zijn eigen wadoek bezit, wordt 
mcermalen afgeweken, vooreerst om lech- nisclie 
en ten tweede ojn jinancie.de redenen. In verband 
met de geaardheid van liet terreih of de grondsoort 
is het dikwijls techni«ch be- zwaarlijk alle vakken 
van wadoeks te voorzien, terwijl in den loop der 
jaren gebleken is, dat de aanleg en ook de exploitatie 
van wadoeks, waaruit groote complexen worden 
bevloeid, goedkoo- per zijn, — relatief gesproken, 
wanneer de kosten per bouw te bevloeien sawah of 
per M3. waterin houd van de wadoeks worden 
uitgedrukt —, dan die van wadoeks, welke slechts 
voor kleine complexen dienen. Uit een financiecl 
oogpunt verdient het dus aanbeveling, — ook al 
wordt 
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de watervcrdeeling on -regeling danrdoor wat 
ingewikkelder —, het aantal in ccn zeker be- 
vlociingsgebied aan te leggen wadoeks zoovcel 
mogelijk te beperken. In verband hiermedc is men 
reeds in cnkele bevloeiingsgebieden ovcr- gegaan 
tot den aanleg van z.g. secundaire wa- docks, d. z. 
wadocks, die voor de bevloeiing van meerdere 
vakken dienen; gewoonlijk dienen zij voor de 
bevloeiing van gemiddeld 500 bouws per wadoek; 
er zijn er bij, die een grooter opper- vlak van 土 1000 
bouws bestrijken. Als regel ont- vangen zij het water 
uit de secundaire leiding en storten zij het's nachts 
opgezamelde water den volgenden ochtcnd daarin 
weder uit. 

In enkele bevloeiingsgebieden heeft men, ter 
besparing van aanleg- en exploitatiekosten, slechts 
een gedeeltc van alle tertiaire vakken van wadoeks 
voorzicn, die dan gezamcnlijk de noodi- ge 
waterberging moeten hebben. Men onder- scheidt 
hierbij dan „wadoek" en ,,leiding-vak"; het is een 
combinatie van kringwadoek met secundaire 
wadoeks. Welk systeem ten slotte de voorkeur 
verdient zal de praktijk moeten uit- maken, terwijl 
ook terreins- en andere om- standigheden het 
noodzakelyk kunnen maken een bepaald systeem te 
verkiezen boven andere, 

Dit is echter zeker, dat de kosten, zoowcl wat den 
aanleg als wat de exploitatie betreft, van het 
wadoekstelsel bij de toepassing, van de twee 
laatstgenoemde systemen lager zijn dan die waarbij 
elk^vak zyn eigen wadoek krijgt. 

De inhouden vail de wadoeks per bouw te be- 
vloeien sawah loopen nog al uiteen en deze hangen 
in hoofdzaak af van de benoodigde en van de 
beschikbare waterhoeveelheden: zij loopen uiteen 
van 10 M3. tot 25 M3. per bouw sawah. De meeste 
wadoeks krijgen echter geen grooter in- houd dan 14
一17 M3. per bouw te bevloeien sawah ;de 
gemiddelde vak- of kringwadoeks hebben 
gewoonlijk geen grooter inhoud clan 土 2800—
3400 M3. Daarentegen krijgen de secundaire 
wadoeks dikwyls vecl grootere inhouden; de 
grootste tot nu toe aangelegde secundaire wadoek 
heeft ecn inhoud van 土 13000 M3. 

De waterdiepte in do wadoek wordt zoo groot 
mogelijk genomcn, ton cinde de bodemopper- 
vlaktc klein to houden, wat zoowel uit cen oog- punt 
van watervcrlies als van kosten con groot voordeel 
is. Als regel bedraagt de waterdiepte bij de 
kringwadoeka meer dan 0.60 Al; de secundaire 
wadoeks hebben als regcl een veel grootero water-
diepte n.l. van LOO M. en nicer; de grootsto wa-
terdiepte heeft tot nu toe 1.50 M. bedragen. 

Uit inhoud en waterdiepte valt do bodeinopper- 
vlaktc van do wadoek aftcleiden; do totftle wa- 
doekopporvlakte, met inbegrip van do dijken, 
bedraagt als regel meer dan 1 bouw. 

Do wadoeks, die gewoonlijk ecn kwadraatvorm 
krijgen, liggen als regel voor het grootato deol in 
ophooging； minstens 2 M. brecclo dijken sluiteh de 
wadoek af. Voorts zijn de wadoeks, die lief st zoo 
dicht mogelijk by de aftapping uit do secun- dairo of 
hoofdleiding moeten komcn te liggen, voorzien van 
pernianonte in- en uitlaatsluisjes, dio zoodanig zyn 
ingericht, dat de manipulaties met de sluisjes zoo 
eenvoudig mogelijk worden, ten einde extra 
porsoneel to besparen. Vcrdor is een en ander zoo 
ingericht, dat af- en aanvoer van het water gemoten 
kunnen wordon. 

Wanneer in de wadoeks groote watervorliozen 
optreden, in hoofdzaak tengevolge van het wog- 

zakken van het water in den bodeni, wordt dezc 
bckleed, waarvoor tot nu toe gebruikt is gemaakt 
van z.g. puddel en van baksteen. Onder puddel 
wordt verstaan cen mengscl van kalk en grond 
(daaronder te verstaan de aarde, zooals die ver- 
kregen wordt uit de ontgraving voor de wadoek), 
met of zonder bijvoeging van zand, al naar gelang 
van de geaardheid van de ter plaatse van de wadoek 
aangetroffen grondsoort. Als regel wordt aan den 
grond nog zand toegevoegd en ongeveer 10 % kalk. 
Van groot belang is de samenstelling en de 
bereiding van de puddelspecie, die als een soort 
stampbeton wordt aangebracht； de dikte van de 
aangestampte puddellaag bedraagt als regel 8 a 10 
c.M. De puddelbekleeding heeft niet overal goed 
voldaan, hetgeen voor een groot deel moet worden 
toegeschreven aan gebrek aan er- varing. In verband 
daarmede zijn verschillende wadoeks, waarin te 
groote waterverliezen op- traden, voorzien van een 
platte laag baksteen, geinetseld in basterdspecie van 
de menging： 

1 roode cement + 1 kalk + 1 zand. Deze 
bekleeding voldoet goed en vereischt weinig on- 
derhoud, maar is veel kostbaarder dan een pud.- 
delbeklecding. Daarom zijn van enkele wadoeks de 
bode ms bekleed met een puddellaag, terwijl de 
wanden voorzien zijn van een baksteenbeklee- ding. 

Bekleeding van wadoeks tegen waterverliezen is 
kostbaar en doet de kosten van het wadoekstelsel 
aanzienlijk stijgen； gelukkig is het aantal wadoeks, 
dat bekleed moet worden, gering. Van de tot nu toe 
aangelegde wadoeks behoefde nog geen 13 % te 
worden bekleed. 

De exploitatie van de kringwadoek zelf is zeer 
eenvoudig. 

Tegen 6 uur 's namiddags worden het keer- 
sluisje in de tertiaire leiding en het uitlaatsluisje van 
de wadoek gesloten, terwijl het inlaatsluisjc van de 
wadoek geopend wordt; do vulling van de wadoek 
vangt dan aan. Wanneer de sluisjes eenmaal goed 
gesteld zijn, bchoeft 's nachts niet mecr naar een en 
ander te worden omgezien. In z.g. wildc 
bevloeiingsgebieden, waar nog geen of weinig 
pennanente bevlociingswerken voor- komen, heeft 
de vulling enkele malcn, van wege waterdiefstallcn 
gedurende den nacht, aanleiding gegoven tot 
mocilijkheden. Den volgenden morgen om ± G uur 
wordt het inlaatsluisjc van de wadoek weer 
gesloten, terwijl het uitlaatsluisje van do wadoek en 
het keorsluisje in de tertiaire leiding worden 
geopend. Het gedurende de avond- on nachturcn in 
do wadoek opgezamelde water vloeit dan weer af 
naar de tertiaire leidixig, waaruit hot afgetapt is. De 
bevloeiing heeft dus door dio wadoeks uitsluitend 
over dag plaats; ‘8 nachts mag dan nergens meer 
water worden gobruikt voor de bevloeiing. 

Bij de waterverdeeling in hot tertiaire vak kan de 
waterverstrekking aan riet- en bevol- kingsaunpltint 
gelijktijdig plaats hebbon of kaa ecn z.g. uren- of 
etnuilenrcgeling worden inge- voerd, waarby de 
bovolking en de suikerindua- trio om bourton al hot 
beschikbare water gedu- rendo eon zokor aantal 
uren of etmalen ontvan- gen； dit aantal wordt dan 
bepaald door de opper- vlakken van do 
verschillende aanplantingen en do watorbehoeften. 
Tot nu too we rd in het grootsto gedeolto der z.g. 
toadoekgebieden, d. z. do bevloeiingsgebieden, 
waarin het wadoekstelsel reeds is ingevoerd, de 
golyktudigo waterver - 
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strekking toegepast. Het is echter geblcken, dat die 
geliikti)dige waterverstrekking in verschil- lende 
gevallen aanleiding hceft gegcgcven tot emstige 
onregelmatigheden. Bij onderzoek kwam n.L aan 
het licht, dat in verschillcndc gebiedcn bij de 
gelijktijdigc waterverstrekking al of bijna al het 
water naar de ricttuincn vloeide, terwijl de 
bevolking nicts of nagenoeg niets ontving, waar- 
door de bevolking in dio gebiedcn er door de wa- 
doeks dus niet op vooruitging. Enkele malen kwam 
het voor, dat de bevolking te veel water nam, 
waardoor. de riettuinen te weinig water ontvingen. 
Dergelijkc ernstige misbruiken zijn te voorkomen of 
door het aanstellen van meet en van betrouwbaar 
personeel of door het invoeren van een z.g. ehnalen- 
of d^agenrcgeling. 

Daar laatstgenoemde regeling veel goedkooper en 
veel eenvoudiger en ook be ter en gemakke- lijker te 
controleeren is dan een regeling, waarbij aan beide 
partijen gelijktijdig water wordt ver- strekt, verdient 
zij boven allc andere regelingen de voorkeur en 
wordt zij ook meer en nicer toegepast, vooral in de 
tweede helft van den Oost- moesson, wanneer het 
waterverbruik het grootst en het rivierdebiet het 
kleinst is. In die gebieden, waar slechts weinig riet 
wordt geplant, zal een gelijktijclige 
waterverstrekking moeten plaats hebben, omdat een 
etmalen-regeling, in verband met de verhouding 
tusschen de riet oppervlakte en de totale 
oppervlakte, dan praktisch onmo- gelijk wordt. 

Behalve de hoogernoemde moeilijkheden levert 
de exploitatie der wadoeks als regel geen ernstige 
moeilijkheden op. Hier en daar wordt last 
ondervonden van verzanding of aanslibbing der 
wadoeks, hetgeen de onderhoudskosten doet stijgen. 
De invoering van het wadoekstelsel heeft in 
verschillende bevloeiingsgebieden aanleiding 
gegeven tot het in dienst nemen van meer In- 
landsch personeel, dat speciaal belast we rd met de 
exploitatie der wadoeks. Waar deze wadoeks een 
intensiever gebruik van het beschikbare 
bevloeiingswater beoogen, zullen zij in die be- 
vloeiingsgebieden, waar de exploitatie nog veel te 
wenschen over laat, aanleiding geven tot ver- 
meerdering van personeel. 

De aanlegkosten en ook de exploitatiekostcn van 
de wadoeks loopen nog al uiteen, zoodat slechts de 
gemiddelde kosten hier zullen worden vermeld. 
Voor de gemiddelde aanlegkosten van een 
onbekleede kringwadoek mag een bedrag van rond 
/ 10,— per te bevloeien bouw sawah of 土 / 0.70 per 
M3 wadoekinhoud worden aan- genomen. De 
aanlegkosten van de z.g. secundaire wadoeks 
worden lager. Voor de gemiddelde aanlegkosten van 
een bekleede kringwadoek mag een bedrag van rond 
/ 30.— per bouw sawah worden aangenomen； de 
kosten van de bekleede wadoeks Joopen bijzondei' 
sterk uiteen, hetgeen uiteraard verband houdt met 
het gebruiktx? be- kleedingsmateriaal. Wordt 
veiligheidshalve aangenomen dat ongeveer 25 % 
van het totaal aan te leggen wadoeks bekleed zal 
moeten worden dan komen de doorsnede kosten van 
een wadoek te 
, 3 X 10 + 30 . . . lr , 
staan op  ---------  -  ----- of rond / 15.— per bouw 
sawah. 

Volgena de laatste gegevena zullen voorloopig 
ongeveer 750.000 bouws sawah in de Gouverne- 
mentHlanden op Java (de Vorstenlanden zijn hier 
buiten beschouwing gebleven, omdat daar nog 

zoo gchecl andere tocstandcn hccrschen), waar- van 
150.000 bouws met suikerrict beplant, van 
kringwadoeks worden voorzien, waarmede dan de 
afschaffing van de (lag- en nachtregcling in die 
gebieden gepaard zal gaan. Het is niet uitge- sloten, 
dat het wadoekstelsel ook in niet suiker- centra. waar 
in den Oostmoesson watergebrek voorkonit en een 
vrij intensieve Inlandsche land- bouw bestaat, op 
den duur zal worden ingevoerd. De totale kosten van 
het wadoekstelsel en de daannede gepaard gaande 
afschaffing van de dag- en nachtregeling in de 
Gouvernementslan- den mogen dus op rond 11 
miliioen gulden worden gesteld. 

De kosten voor be waking en bediening en van 
het gewoon onderhoud van een kringwadoek 
worden geschat op respectievelijk / 0,50 en / 0,30 per 
bouw te bevloeien sawah. Bij een rente- standaard 
van 6 % en een ruirne afschrijving van 2 % van het 
aanlegkapitaal komen de ge- middclde 
exploitatiekostcn (rente, afschrijving, onderhoud, 
bewaking en bediening) per bouw sawah op / 2.—- 
te staan. Die kosten bedragen voor een onbekleede 
en een bekleede wadoek respectievelijk / 1.60 en / 
3.20 per bouw. 

Het is uiteraard geenszins uitgesloten, dat de 
hierboven genoemde bedragen, die berusten op de 
tot nu toe beschikbare gegevens, in de toekomst 
eenige wijziging zullen ondergaan. Verwacht wordt 
echter, dat zij eerder aan verlaging dan aan 
verhooging onderhevig zullen zijn— 

Het wadoekstelsel heeft nog te kort gewerkt om 
reeds belangrijke resultaten op te leveren. Toch heeft 
de invoering van dit stelsel in die gebieden, waarin 
het sinds kort wordt toegepast, een belangrijke 
verbetering van den bevloeiings- toestand in het 
algemeen ten gevolge gehad en heeft dit stelsel ook 
een gunstigen invloed gehad op de verschillende 
aanplantingen van de Jn- landsche bevolking. Deze 
hebben zich niet allecn uitgebreid maar ook een 
omzetting van minder waardevolle weinig of geen 
watereischende ge- wassen in meer waardevolle, 
veel water eischen- de gewassen heeft door (lit 
stclHcl plaats gehad, terwijl ten slotte hierdoor in 
verschillende gevallen meer dan cens in den 
Oostmoesson kon worden geoogst en de productie 
per bouw toe- nain. 

De bevolking is dan ook over het algomeon 
bijzonder met dit stelael ingonomen. Ook de 
suikerfabrikanten, die aanvankelijk minder gun- stig 
voor het stelsel gestemd waren, beginnen meer en 
meer in te zien, dat het wadoekstelsel ook voor de 
suikerindustrie verschillende niet te ver- waarloozen 
voordeelen oplevert. In de eerste plaats toch 
ontvangt die Industrie het haar toe- komende water 
meer op tijd en regelmatiger, wat eon waterwinst van 
niet geringe beteekenis ver- tegenwoordigt. Voorts 
bevordort het wadoek- stelsel een juiste, 
gelijkmatige verdeeling van het water over de 
verschillende bevloeiingsgebieden, wat ook de 
suikerindustrie ten goede koint. Last not least zal 
met de afschaffing van de dag- en nachtregeling een 
der ernstigsle grieven van de bevolking tegen de 
suikerindustrie komen te ver- vallen, De groote, aan 
het wadoekstelsel verbon- den, voordeelen 
rechtvaardigen dan ook ten voilo de betrekkelijk 
hooge kosten van dit stelsel. 

Ten slotto zij vermeld, dat ultimo 1921 480 
wadoeks goreed en op enkele na ook in exploitatio 
waren； zij dienden voor de bevloeiing van rond 
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82.600 bouws sawnhs, waarvan rond 15.700 bouws 
met riet warcn bcplant. 

Literatuurt Nota over het opzamclen van bc- 
vloeiingswater gedurende den nacht in wadocks van 
beperkten omvang cnz: van Ir. Ch. G. Cramor, Mei 
1916; Verslag over de in 1916 genomen proeven met 
het opzamelen van bevloeiings- water gedurende den 
nacht in wadoeks enz. van I.r. Ch. G. Cramer, 
November 1917; Verslag over <lc in 1917 genomen 
proeven enz. van Ir. Ch. G. Cramer, Juni 1919; Verslag 
betreffende de toepassing van het wadoekstelsel over 
1918 en 1919 _>van Ir. Ch. G. Cramer, September 
1921 ； Verslag 'betreffende de toepassing van het 
wadoekstelsel over 1920 en 1921 van Ir. Ch. G. 
Cramer, Maart ,/】923 (de cerste vicr publicaties zijn 
in druk ver- " schenen on verkrijgbaar bij het 
Departement van B.O.W.: de vijfde is daar eveneens 
verkrijgbaar, maar nog niet in druk verschenen); Het 
wadoekstelsel en de waterverdeeling tusschen riet- en 
bevolkingsaanplantingen door Ir. Ch. G. Cramer, 
Mededeeling van het Algemeen Inge- nieurs Congres, 
Batavia 8—15 Mei 1920; Voor- stel van de Commissie 
in het belang van het Irri- gatiewezen op Java en 
Madocra, betreffende cene algoheele doorvoering van 
het wadoekstelsel en een daarmede gepaard gaande 
afschaffing van de z.g. dag- en nachtregeling, 
Landsdruk- kerij 1919; Verslagen over de B.O.W. 
Afdeeling Irrigatie van af 1915; Een ontwerp voor een 
vakwacloek door Ir. P. de Gruyter, De Water- >>taat3-
Ingenieur van October 1923; Rapport / van 28 April 
1918 van het Djombangsche wadoek- Comite over de 
wadoekproeven in 1917, Archief van de 
Suikerindustrie in N.I., Aflevering No. 3" September 
1918. Ch. G. C/ 

'MATEN EN GEWICHTEN. In zake den>er- 
plichten jjk en hcrijk van maten, gewichten en 
weegwerktuigen in Ned.-Indie is de Indischo Re-
geering cen belangrijke a tap verdcr gegaan, door 
uitvaardiging van de ordonnantie van 2 Februari 
1923 (Ind. Stb. no. 57). 

Blijkens do considerans dezer ordonnantie is het 
gewenscht geoordeeld over te gaan tot gelei- delijkc 
invoering van verplichten ijk en herijk, mode om 
langs dicn weg to komen tot algeheele invooring van 
hot metrioke stelsol van maten on gewichten in 
Ned.-Inclie. Hiermcdo komen do destijds nog 
prematuur geachte denkbeelden van den ambtenaar 
O. Venema (zie het artikel MATEN en 
GEWICHTEN in Deel II bl. 685) tot een begin van 
verwezonlijking. 

De intrekking der regelingen in de Ind. Stb. 1907 
nos 505—507 is hot govolg van bovenge- noemden 
Regeeringsmaatregcl. Bopaald is nu, dat de G.G. bij 
in do Javasche Courant te plaat- sen besluit de 
gebiedsdeelen aanwijst, welko bo- hooren tot het 
ykgobied (alwaar do verplichte ijk is ingovoerd) en 
tot hot heryk gebiod (de declon van liet ykgebied, 
waar do verplichte herijk is ingevoord), zoomedo do 
ambten, waaraan de bevoegdheid is verbonden tot 
het stellen van goed- of afkeuringsmerkon op maten; 
gewichten of weegwerktuigen. Dezo maton, 
gewichten en weegwerktuigen worden nader 
omschreven. 

In door den G.G. aan te wyzen plaatsen worden 
ijkkantoren govestigd, terwijl do Directeur van 
Landbouw, Nyverheid en Handel bepaalt welko 
deelen van het ijkgobied tot den kring van ieder 可
kkantoor behooren. 

Strafbopalingen zijn uitgevaardigd tegen hot 

in ijkgebicd te koop aanbieden of in den handel brengen, 
het gebruik of voorhanden hebben van andcrc maten, 
gewichten of weegwerktuigen dan die aan den ijk of 
herijk zijn onderworpen of die niet van een geldig 
goedkeuringsmerk zijn voor- zien of die zijn afgekeurd. 
Overgangsbepalingen zijn vastgesteld ten aanzien van de 
maten,gewichten en weegwerktuigen, die bij de inlijving 
van zeker gebiedsdeel bij het ijkgebied aldaar reeds in 
gebruik zijn, zoo mode die, we Ike onder de werking van 
het bepaalde in do Ind. Stb. 1907 ons 505 en 506 zijn 
geijkt. 

Nieuwe voorschriften ter uitvoering van de bij de 
ordonnantie inInd.Stb. 1923 no57 vastgeatelde 
bepalingen vindt men in Ind. Stb. no 58； zij 
omschrijven de voorwaarden, waaraan de lengte- maten, 
inhoudsmaten voor droge waren en strij- kers (houten 
cylinders om bij het afmeten de in- houdamaten af te 
strijken) , inhoudsmaten voor natto waren, ijzeren, 
koperen en plaatvormige gewichten en weegwerktuigen 
moeten voldoen, de plaatsing der ijkmerken en het tarief 
van ijk- gelden (dit tarief heeft wijzigingen ondergaan, 
zie Ind. Stb. 1923 no 609). 

Vooralsnog zyn tot ijkgebied verklaard de 
grondgebieden der genieenten Batavia en Soera；— baja 
(Ind. Stb. 1923 no 59) en der gemeente Mr. Cornelis 
(Ind. Stb. 1923 no 320). Bij Ind. Stb. 1923 no. 610 zijn 
bepalingengetroffen ter verclere uitbreiding van het 
ijkgebied en bij no 638 a Is horykgebieden aangewezen 
de tot het ijkgebied behoorende grondgebieden der 
gemeenten Batavia, Soerabaja en Mr. Cornelis. De 
bevoegd- heden tot ijk en herijk zijn verbonden aan de 
ambten van Inspccteur, ijker, adjunct-ijker en herijkor 
(voor herijken alleen) bij don dienst van het IJkwezen. 
Do betrekking van Adjunct-In- specteur by het 
IJkwezen, (bedoeld in Ind. Stb. 1905 no, 117, gewyzigd 
bij dat van 1918 no. 512) werd bij Ind. Stb. 1923 no 319 
ingetrokken en de Directeur van Landbouw, Nijverheid 
en Handel gemachtigd om voor het verder ondergeschikt 
personeel voor toolagen en uitgaven van niet 
persoonlijken aard ten behoove van het IJkwezen in N.-
I. te beschlkken over de jaarlijks bij de begrooting 
beschikbaar gestelde bedragen. 

Ook voor builen ijkgebied is het verboden ma- ton, 
gewichten of weegwerktuigen, a,ls ingevolge de 
voorschriften in ijkgebied aan ijk zijn onder- worpon, 
welke niot van een goedkeuringsmerk voorzien zijn en 
die welke een afkeuringsmerk dragon to koop aan to 
biedon of in den handel te brengen. Evenzoo is het buiten 
ijkgebied verboden op plaatsen bestomd voor of gebruikt 
tot het drijvon van handel of tot het bepalen van gewicht 
of maat by het dry ven van handel of het doon van 
loyeringen, te gebruiken of voorhan- den to hob ben 
maten, gewichten of weegwerk- tuigon, wo Ike een 
afkeuringsmerk drageiu / 

BALAMBANGAN. In DI. I. bl. 105 dozer En- / " 
c^Topaedio viiidt- mon slechts enkele regels ge- wijd 
aan het laatsto Hindoerijk van Java. Hier voIgt eon kort 
overzicht dor geschiedenis van Balambangan, dat tot zyn 
val in 1767 Hin- doesch (Qiwaitisch) is gebloven. 
Volgens Dr. H. N. van dor Tuuk was nog in 土 1840 de 
d6sa Tjoengking, 3 K.M. ton W. van Banjoewangi, 
geheel Qiwaitisch. Ook van het voor- Hindocscho ' 
hoidondom zijn in hot voormalige Balambangan. eonigo 
resten langer overge blevon dan in het overigo Java. Zoo 
is het do eenige streok op 
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Java, waar met zckcrheid megalithische graf- 
monunienten zijn aangewczcn, die men op de Kleine 
Soenda-cilandcn weer tcrugvindt: graf- grotten, in 
de Icvende rots uitgehouwen of ge- fat-soeneerd. 
steenen doodkisten van bijzondcren vorm, dolmen-
achtige graven, soms met antieke kralen en andere 
“b^gaven" er in (Zie litcratuur- opgave aan het slot, 
no. 1― ). Ook het expo- neeren der lijken in de 
wildernis. gevolgd door verbranding der resten 
(althans by de aanzien- lijken) en het volgen in den 
dood van hun vor- stelijken heer en meester door we 
du wen van lage geboorte en andere aan hun mcester 
ver- knochten heeft even lang bestaan als Balani- 
bangan zelve. 

In zijn grootste uitgestrektheid besloeg het rijk 
Balambangan de tegenwoordige residentie BG- 
soeki en de afdeelingen Loemadjang, Malang en 
Blitar. De afstaininelingen der oorspronkelijke 
bevolking vindt men thans echter alleen in de 
afdeeling Banjoewangi, de z.g.n. Oesingcrs (van 
7oesing,\ ,,sing", het inheemsche woord voor 
,,neen", ook hier dus de benoeming van 
een volksgroep naar het woord voor de ontken- 
ning). Zij onderscheiden zich scherp en houden zich 
buiten aanraking van het later geinimigreer- de 
Madoereesche bevolkingsdeel en van de tal- rijke 
Javaansche immigranten der laatste jaren, de z.g.n. 
„wong Koelon'* (Koelon =, West). Aard, taal en 
adat wijken sterk af van die der overige Javanen; zij 
laten het schakingshuwelijk nog toe en staan bekend 
om hun sterk gevoel van eigen- waarde, hun 
eerlijkheid, hun koppigheid en hun afkeer om bij 
Europeanen te dienen. Door het ruime grondbezit 
zijn zij nu zeer welvarende landbouwers. 

Het eerste tijdvak der geschiedenis van Balam-
bangan is dat der afhankelijkheid van Madja- pahit 
en loopt van ongeveer 1294 tot ongevcer 1500 na 
Chr. De naam Balambangan koint reeds voor in de 
Nagarakretagama van 1365 A.D. (zie JAVA, 
Geschiedenis II, J 93) en in de Hikayat radja-radja 
Pasei, in beide als eene bezitting van Mad j a pa hit. 
In Compagniesstukken vindt men den naam steeds 
als Balamboangan o£ varianten daarvan. Vriesman, 
ass.-resident van Banjoe- wangi en in 1885 resident 
van Bali en Lombok, zegt dat “lambwang" in 
Banjoewangi beteekent ,,pinggir", kant, rand, zijde. 
De naam zou dus uit Kalambwangan zijn ontstaan ( 
V. d. Tuuk, K.B. Wdbk. i. v. lambwang). In het 
Javaansch en Maleisch is “lamboeng" zijde of kant 
van een lichaam of een vaartuig. De naam Pinggir 
voor de overgebrachtxj inwoners van Balambangan 
(zie PINGGIRS, III 409) wijut ook op deze 
beteekenis van den naam, die dus eenvoudig 
grensland, buitenstreek, vleugelland zou beduiden. 

De eerst bekende gouverneur van dit grens- land 
was Ar ya Wiruradja, etadhouder op Ma- doera te 
SongSnCp, tevoren als Banjak Widi, een hoog 
ambtenaar van Toein&pel, die feitelijk Radin 
Widjaja, als eerste vorst van Madjapahit 
Kretaradjasa Djajawarddhana geheeten, aan zijn 
troon had geholpen. Eerst de zoon en opvol- ger van 
dezen, Djajanagara (tevoren Rad6n Kalagemet), 
loste de eereschuld zijns vaders in door den reeds 
bejaarden Wiraradja „Lamadjang Noord en Zuid en 
de drie djoeroe'8’’ te achenken. De verhouding 
tusschen vorst en leenman ver- koelde spoedig; 
Wiraradja trok zich terug naar zyn leengoed en 
overleed in 1311. 

Zijn zoon en opvolger Nambi kwam in 1316 
openlijk in opstand tegen zijn leenheer, maar hij 
verloor den strijd cn sncuvelde, waarna de leen- 
brief van Wirariidja's geslacht word ingetrokken. 
Nambi had zijn zeer vers terkt verblijf te Padja- 
raknn of Lem bah, welke plaats door Miihlenfeld 
met vrij groote zekerheid is herkend in de ruTnen 
van Koeta Renon, ten N. van Loemadjang, de 
weinige overbiijfselen van een ui^gestrekte, stra- 
tegisch zeer gunstig gelegen versterkte stad. 
Ganding we rd in dezen oorlog ook verwoest (mis- 
schien Gentling bij Kraksaiin, zie Nagarakrota- 
gania Z. 34: 2). 

Korten tijd daarna vindt men weer een Ooste- lijk 
vleugelland, ZOOAIB blijkt uit den gevaarlijken 
opstand tegen Madjapahit in 1331 te Saddng, nabij 
Poeger. Dit rijk had tot kern het kustge- bied van 
Loemadjang en Djember en moet des- tijds goed 
bewoond zijn gtfweest, zooals blijkt uit Zang 22 en 
23 van den Nagarakretagama en uit 3e restanten van 
bouwwerken en andere oud- heden in dit gebied, 
waarbij er zijn van 1339 en 1370 A. D. en met 
namen als Ke^aton, Koeta. Krandjingan, Koeta 
Bara, Koeta K尊dawoeng, Koeta Blatfir en 
Kepatihan (literatuuropgave no. 7 bl. 146, no. 5, II 
bl. 409, no. 8). 

V66r den dood van Radjasanagara van Madja-
pahit (Ajam Woeroek 1350—1389) vinden wij 
diens zoon, bekend als Bhre Wirabhoemi, begif- tigd 
met het Oostelijk deel van dat rijk. Deze vorst van 
Wirabhoeini schijnt onafhankelijk te hebben 
geregeerd. Hij behoorde tot de vorsten, die in 1381 
en 1382 huldegeschenken zonden aan den keizer 
van China. In 1401 kreeg hij oneenig- heid met 
Wikrainawarddhana (later Hyang Wi^esa 
geheeten), neef, schoonzoon en opvolger in 
Madjapahit van Ajam Woeroek; in 1404 gaf deze 
twist aanleiding tot een fellen oorlog tusschen 
Madjapahit en Balambangan, die in 140G eindigde 
met de nederlaag van het Ooste- lijkc rijk. Bhro 
Wirabhoemi vluchtte op een schip, maar word daar 
gevangen en on th oof d. Het hoofd we rd als trofee 
naar Madjapahit ge- bracht (literatuurojigave no. 7 
en 9). Brandea (no. 7 bl. 180) vermoedt in dezen 
oorlog den historischen achtergrond tc mogen zien 
van den ])amar Woe!an-roman. M6nak Djingga zou 
dan Bliro Wirabhoemi zijn; Damar Woelan dicii8 
overwinnaar Rad如 Gadjah. 

Evenals voor de geschiedenis van Java volgt nu 
ook voor de geschiedenis van Balambangan een 
tijdvak van onbekendheid, dat duurt tot de eerste 
Europeesche berichten vcrschijnen. Volgens veel 
later geschreven en daardoor historiscii weinig 
betrouwbare bronnen (gabad tanah Djawi; Sorat 
Kanda in no. 7, bl. 213, 224) zou een"zoon van den 
geHneuvelden Menak Djingga —vermoed te zijn 
Bhre Wirabhoemi — door den vorst van Madjapahit 
weer in zijna vaders erfdeel zijn gcsteld onder den 
naam Minak Dedali Poetih. Deze zou een anti-
Mohamme- daansche rol hebben gespeeld in de 
islamiseerings- geschiedenis van Oost-Java en 
gesneuveld zijn in een strijd, dien hij met een 
Balisch vorst voerdo tegen Madjapahit. 

Men kan aannemen, dat Balambangan zich in. de 
eerste 1| eeuw na Wirabhoemi vrij rustig 
ontwikkelde, dat de bevolking naar de Oostkust toe 
ineer en meer toenam en ook de vorstenzetel in 
eenige verj)laatsingen dien trek naar het Oosten 
volgde. De slagen van den opdringen den 
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Islam werden vooreerst opgevangen door het 
eveneens nog Qiwaltische rijkjc Socpit Ocrang of 
Senggoeroeh of Gftdjah Mada (zie onder GA- D J A 
H MATI cn verdcr Veth, 2c uitg. I 256, IV 104)., De 
Noordkust lag het meest blootgc- steld aan de 
aanvallen der Islamieten: dozen ver ■ overden 
Panaroekan, maar in 1575 wist do oude vorst van 
Balambangan, die Santa Goena wordt gcnoemd, 
deze belangrijke handelsplaats to heroveren. De 
Portugeczen dreven veel handel op de havens van 
Balambangan, kochten cr o.a. veel slaven voor hun 
hoofdplaats Malaka. In 1580 vestigden zij to 
Panarockan cen sterkte, waar Capucijner monniken 
kcrken en kloosters stichtten. In 1599 is deze 
stichting vernietigd in den oorlog van Pasoeroehan 
tegen Balambangan. Twee K.M. ten N.O. van het 
tegenwoordige Pa- naroekan wordt een plek in de 
desa Koetabe^ah (=verwoeste sterkte) nog genoemd 
,,b仓nt&ng". Volgens Bosch (no. 8) heette 
Panaroekan destijds Pocrwonggo en de groote kota 
Tokdngan en had de vorst, die destijds al naby de 
Oostkust resi- deerde, bfikSl's in het binnenland, 
zooals te Ma- ketfip bij KadSmangan en te 
Kepatihan bij KasfimSk in het PoegGrsche. 

Balambangan kreeg in dezen tijd economische, 
cultureele en matrimoniale betrekkingen inet Bali. 
Volgens Van der Tuuk zyn vele der op 
Baligevonden Oud- en Middel-Javaansche hand- 
schriften van Balambangan afkomstig, zooals de 
Wariga (tijdrekcnkundig werk) en de wetboeken. 

Francis Drake, die in Maart 1580 op zijn ver- 
maarde wereldreis Balambangan even aandeed, 
nocmde den vorat Radja Denan. Thomas Cavendish 
hoorde in 1588, ter plaatse vertoevende, van aklaar 
wonende Portugcezen eenigo bijzonder- heden over 
het land. Korten tijd daarna legde de Htokoudo 
Santa Goena de regeering neer en ging ergens in het 
binnenland als kluizonaar leven. 

Zijn. zoon en opvolger were! in 1596 met een 
legcr van 8000 in an aangevallen door don gou- 
verneur van het in 1587 door Sdnapati van A(a- 
taram veroverde Pasoeroehan. Toen de Hollanders 
op hun eerste scheepvaart naar Oost-Indio (J595—
*97) op 17 Januari 1597 voor Balamba- ngan 
kwemcn, was deze woeste oorlog in vollen gang. (Jit 
de journalen van dicn scheepstocht en de latere 
Hollandsche berichten weton wij daarvan cen en 
ander. Eerst word Panaroekan te- vergeefs belegerd. 
De vorst van het toen nog onverdeelde Bali te 
GdlgM verlecndo hulp, maar kon niet bclettcn, dat 
Balambangan in 1600 of begin J 601 word 
ingenomen en de Hindoesche vorst nict geheel zijn 
geslacht werd vermoord (no. 16, De Jonge, II, 201 
n. 1). 

Wij vinden nu den vorst van Bali een halve eeuw 
lang als leenheer van Balambangan en de hier dan 
hoerschende regenten zijn waarschijnlijk van 
B&liHcho afkomst. Dat zij regenten en gecn 
onafhankelijke vorsten waren blijkt uit de titcls, 
waarmeo 词 WQrdon benoemd (Patih, Dipati en 
derg.). Het was ook in dezo halve eeuw, dat do velc 
veroveringstochten van Mataram naar Ba- 
lainbangan, die zich in 1036 en 1639 zelfs tot Bali 
uitstrekten, door hun wreedheid cn woest- heid den 
grond legden tot den on blusch baren haat van de 
Balam banganners jegens de Mataram mors. De 
buitengewesten van Balambangan gingen daarbij 
telkens van de eone in de andcre hand over, inaar het 
is Mataram nooit gohikt het laatste bolwerk van het 
Qiwaisine op Java 

voor goed te veroveren. De verzwakking van 
jMataram cn de toeneming van de macht der 
Compagnic heeft zulks belet, geenszins de hulp en 
de kracht van den leenheer, want ook de Dewa 
Agoeng van Bnli zag spoedig zijn rijk verbrokke- 
len en zijn macht slinken, zoodat hij zich met 
Balambangan weinig kon inlaten en onvoldoende 
hulp zond. 

Verwoestingstochtcn naar dit land, op last van 
Soeltan Agcng van Mataram (1613—1646) 
ondernoincn, zijn bekend van 1625, 1636—'37, 
1G39, 1645—'46; op last van Amangkoe Rat I 
(Soesoehoenan Tfigal Wangi 1646—*76) van 
1647. De bijzonderhedcn dier tochtcn gelyken alle 
op elkaar. De Compagnie hield er zich buiten, hoe 
dikwijls haar ook hulp werd gevraagd. Balam-
bangan geraakte ontvolkt, vooral in de buiten- 
districten, door oorlogsellende en het naar Mataram 
meevoeren van bevolking (bojong). Moor- den en 
branden stonden bij de krijgsvoering voorop; zich 
blijvend vestigen kon de Mataram- sche 
heerschappij niet. By den tocht van 1639 werd het 
rijkje Senggoeroeh vernietigd, maar ook dit 
betcekende geen vestiging van Mataram in het 
Malangsche. 

AHeen in 1646 gelukte het den Matarammers de 
rcsidentie van Balambangan te veroveren en den 
verdediger der stad Ki Alas Kembar, zoon van den 
gesneuvelden of vermisten vorst, met veel buit en 
talrijke andere bojongan's naar Mataram te 
voeren.waar hij tot boepati (regent) van 
Balambangan werd aangesteld. Onmiddellijk na 
den dood van Soeltan Ageng inaakte de Dewa 
Agoeng van Bali zich weer van Balambangan 
meester en de nieuwe boepati erkende hem weer als 
leenheer. 

De nieuwe Soesoehoenan van Mataram zette 
dadelijk eene groote land- en zee-expeditie op touw 
om Balambangan te heroveren (1647). Dit gelukte 
na bloedige gevechten. Ki Mas Kem- bar wist te 
ontkomen naar Bali; 1500 bojongan's werden naar 
Mataram overgevoerd, doch onder- weg te Tadji 
aan hun lot ovcrgelaten, daar de eene bevelhebber 
der Javaansche troepen over- leed en de andere 
zelfmoord pleegdo, omdat hij een smadelijke 
doodstraf vreesde bij terugkeer te Plirfed als gevolg 
eencr paleis-revolutie. Ki Mas Kembar dorst terug 
te keeren naar Balambangan, doch de 
oorlogstoestand tusschen Bali en Mataram bleef 
voortduren. Dit leidde o.a. tot hot zonden van een 
Compagniesgozantschap onder Jacob Bacharach 
door den G. G. Reiniersz naar Bali (1651), ten eindo 
een aanvallend verbond tegon Mataram to sluiten 
met Bali. Toen Bacharach cchter te Gdlgil kwam 
was de oude D6wa Agoong juist overleden; 
successietwisten en eene grcnzenloozo verwarring 
volgden, het Balische rijk viel uiteen, zoodat 
Bacharach on- vei'richtcrzake moest vertrekken. 

Omstreeks 1655 kwam Tawang Aloen aan het 
bestuur. Hij was ocn zoon van Pangeran Tan- 
paoena van Ke(,lawoeng, in wien men wa&rschyn- 
lijk den bovengenoomden Mas Kembar heeft te 
zicn. Of in diens reaidentie hot bovengenoemde 
Kocta Kec.lawoeng in het Poegfirscho, dan wel eon 
nieuw Ke<;lawoeng in de Oostelyke kuststreek is te 
zion blijkt niet. In oik goval was Tawang Aloen de 
laatste bewoner dezer residentie en vry zeker is hij 
de stichter en naamgevor gewcest van de niouwe 
residentie Matjaupoelih in de wildornis van 
Soedyamara (desa Malar, ten N. van Ruga- 
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djampi); mogclijk hebben ook volgcnde vorsten de 
plants vergroot. Ann den grooten omvang en de 
sterkte van den nieuwen rijkszctel (zie Krom, no. 5, 
11 bl. 409—416; 429) kan men zien, dat 
Balambangan in dien tijd zijn hoogsten bloei 
beleefde. Pangeraji Tawang Aloen is de nationale 
weldoener en held voor de bevolking gebleven. Zijn 
naam behield ecn fascinccrenden invloed op het 
volk tot lang na zijn dood. 

Toen in het laatste levensjaar van Amangkoe Rat 
I van Mataram (Tegal Wangi 1646—'76) van alle 
zijden de opstanden tegen dezen tiran losbarstten 
sloot ook Tawang Aloen met troepen 
Balambanganners en Baliers zich bij diens be- 
lagers aan. Aan de ernstige onlusten van 1676— 580 
in en om het Mataramsche rijk had ook Ba-
lambangan zijn deel, maar Tawang Aloen bleef 
hardnekkig weigeren aan de uitnoodiging der 
Compagnie tc voldoen om den nieuwen Soesoe- 
hoenan Amangkoe Rat II als zijn suzerein te 
erkennen. Hij was en bleef volslagen onafhan- 
kelijk en draagt, ook in officieele Nederlandsche 
stukken, nu den titel Soesoehocnan. 

Inmiddcls begon de bekende Soerapati (zie: 
JAVA, Geschiedenis) zijn rol te spelen op Midden-
Java. Amangkoe Rat II, door de Compagnie gered. 
en op den troon geholpen, verleende asyl aan dezen 
bittersten vijand der Compagnie. De G.G. 
Camphuys zond in 1G85 Jeremias van Vliet, den 
vroegeren onderhandelaar met Balambangan, weer 
naar dit rijk om een offensief verbond te sluiten 
tegen Soerapati. Tawang Aloen weigerde hierin te 
treden. Toen evenwel Soerapati machtig begon te 
worden, zijn rijk Pasoeroehan stichtte en de 
Westelijke regentschappen van Balambangan 
begon te veroveren werd de zaak anders voor hem. 
Tawang Aloen zond nu in 1G90 gezanten naar 
Socrabaja en Djapara om Com- pagnieshulp tegen 
Soerapati £e vragen. De G.G. Camphuyszond deze 
gezanten terug in gezelschap van den kapitein Jan 
Barvelt en den luitenant Jan Francen 
alsgevolmachtigdeonderhandelaars. Op 14 Sept. 
1691 kwamen dezen te Matjanpoctih aan en vier 
dagen later overleed plotseling Tawang Aloen. 
Volgens de Babad Balambangan (no. 15) werd zijn 
lijk neergelegd in de wildernis van Mletjoetjan; 
volgens Valentijn werd het den 13den October (dus 
25 dagen na zijn dood) verbrand, waarbij 270 van 
zijn 400 vrouwen wer- den geofferd. 

Zijn dood was het sein tot een successiestrijd, 
waarbij de pretendenten steun zochten of naar de 
zijde Compagnie en Mataram, of bij Balischc 
vorsten, Soerapati en de andere Compagnies- 
vijanden. 

Uit den strijd kwam als vorst van Balambangan 
te voorsehijn Pa ng eran Dipati Matjan na- Poera 
(of Mantja-na-Poera), die zich een nieuwe dalem 
lict bouwen te Widjenan en deze Balambangan 
noemde, verder Zuid dan Matjanpoetih. Hij bleef 
zes jaar regeeren en was Compagnies- gezind, doch 
moest het aanzien dat zijn regent- schappcn 
Panaroekan, DjCinbSr en Malang aan Soerapati 
bieven en door verwanten van dezen werden 
bestuurd. 

In 1697 wendde zich 'Mas Poerba, de nog 
jeugdige zoon van een in 1691 gesneuvelden 
kroonpretendent, tot den vorst van Boelildng Goesti 
Ngoerah Panel ji Kertanagara, bijge- naamd Sakti, 
met het verzoek om hulp ten einde zijn oom van den 
troon te stooten. Bij dezen 

eerzuchtigen vorst, den nationalun held der Boe- 
IMcngers, was hij aan het rcchtc kantnor. Met behulp 
van Karangasem cn van diverse vijanden der 
Co]npagiHe~eff vrienden van Soerapati were! een 
expeclitiecorps gevormd, dat op twee punten in 
Balambangan landde en Mnntja na Poera ver- dreef. 
Deze vluchtte naar Prabalingga en verder 
Westwaarts, ging later over tot den Islam en werd, 
toen hij het waagde naar Balambangan terug te 
keeren, op last van zijn ncef en opvolger vergiftigd. 

Mas Poerba werd dus nu vorst van Balambangan, 
doch onder suzereiniteit vpn Boeldldng en onder den 
naam van Pang Iran Danoeredja of 

Mangkoenageira (gelijkbeteekenende namen), 
bij de Baliers Dewa Njoerga. Het terugkeerende 
BoelM^ngsche leger zou 800 Balambanganners 
hebben mcegevoerd, benevons de „rjjkssieraden,' (m. 
a. w. de souvereiniteit ging over aan Boe- Idldng). 
De nieuwe vorst-leenman bouwde zich een nieuwe 
koeta in de wildernis Kebroekan te Lateng, nabij 
Oeloe Pam pang (tegen woordig Tratas) en niet ver 
van Widjdn^.n. 

De anti-Compagniespartij was dus aan bet 
bestuur gekoinen, Balambangan was zijn onaf- 
hankelijkheid kwijt en had zijn buitendistricten 
verloren aan de Soerapatfs/ 

P. Danoeredja regeerde 1^9 jaar (1697—J 736).. 
Hij voelde zijn ondergeschiktheid aan Boeldleng als 
efen last, zocht toenadering tot de Compagnie, 
speelde tegenover zijn leenlieer een dubbelzinnige 
rol, die in 1726 tot een open oorlog met Boel^leng 
leidde. Op dat tijdstip was de radja van Boeldldng in 
oorlog met den Goesti Agoeng van Mfingoewi. Het 
einde dezer vcchterijen was, dat cIFTaatste in 1729 
Balambangan in bezit nam en aldus leen- heer werd 
over dit rijk. 

Bij den dood van P. Danoer&dja, wiens lijk werd 
“bjgezet" te Toe ban en later verbrand, stelde de 
Goesti Agoeng van Mfingoewi den minder jarigen 
zoon van den overledene Mas Noe- weng tot 
opvolger aan onder den naam Pangiran 
Danoeningral, of Mangkoeningrat, wat hetzelfcle 
beteekent, ook bijgenaamd Pangdran Djingga 
(J736—1764). In 1745 aanvaardde hij in persoon het 
bestuur. 

Zijn bestuurstijd werd gekenmerkt door aller- lei 
onlusten, die wij stilzwijgend voorbijgaan. De 
kusten van Balambangan werden wijkpiaats voor 
allerlei Compagniesvjjanden. Ook rebelleerende 
Chineezen, na den Chineczenmoord 'te Batavia van 
J 741 en de daarop gevolgde gebeurtenissen een 
wijkpiaats zockend, vestigden zich in grooten getale 
te Oeloe Pampang en vormden een element, dat zijn 
rol speelde in de latere gebcurte- nissen. Gevallen 
van strandroof en moord, ook op Europcesche 
Bchepen en schepelingen, kwamen op de kust van 
Balambangan voor, maar do Gouverneur van Java's 
Noordoostkust te Sgma- jangHartingh adviseerde—
hoewel devoldoening, 
diehijainbtclijkoj)tredendontving,niet voldoendo 
was — om die zaken maar te laten rusten. Zander 
oorlog inet Balambangan en Mfingoewi zou er toch 
niets aan de zaken zijn te veranderen. 

Meer leed had P. Danoeningrat van zijn jon- 
geren broeder Mas Sirna, gewoonlijk Wong Agoeng 
Wilis genoemd, gpboren uit eenc Balische moeder en 
verwant aan den Goesti Agoeng van M6ngoewi. 
Deze stelde zich aan het hoofd der Balische party en 
was bij de bevolking zeer po- pulair, zoodat 
Danoeningrat hem afzette als 
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patih en door een zijncr zoncn verving. De leenheer 
bcmoeide zich inecr en nicer met de in- wendige 
aangelegenhcdcn van Balambangan ； 
Danoeningrat's macht word een sc had uw. 

Toen hij in .1763 tot twcemaal toe door zyn 
leenheer naar Mengoewi we rd opge roepen be- 
greep hij, dat zijn leven gevaar liep en dat he in niet 
anders overschoot dan zich te werpen in de armen 
der Compagnie en deze zijn land aan te bieden. 

Hij vluchtte naar Pasoerochan en via de instan- 
ties kapitein Van Hogewitz te' Pasoeroehan, ge- 
zaghebber Hendrik Breton te Soerabaja en Gou- 
verneur Van Ossenberch to Seniarang, die alien 
Balambangan wilden bezetten, kwani de zaak bij 
den G.G. Van der Parra, die van het plan niets wilde 
weten. 

De armc Danoeningrat moest aan zijn noodlot 
worden overgelaten ； van den een naar den ander 
weggeloodst kwam de zwerver in Balambangan 
terug. Hier had hij alle gezag verloren. De Goesti 
Agoeng van MSngoewi had er direct be- stuur 
ingevoerd onder zekeren Banjoe Alit, die kort 
daarna vervangen were! door de Mengoe- wische 
Goestfs Ngoerah Ktoet Kaba-Kaba en Koeta Bedah. 
Zijn broer Wilis was overgebracht naar MCngoewi 
en daar geinterneerd in de poeri te Kaba-Kaba. 

Eenige weken na zijn terugkeer we rd ook 
Danoeningrat met zijne familie opgevat, naar 
Mfingoewi overgebracht en daar bij eene ver- wante 
geinterneerd. Een jaar heeft hij daar ver- toefd. 
Waarschijnlijk oin de Compagnie niet meer dan 
noodig was tegen zich in het harnas te jagen, liet de 
Goesti Agoeng den onttroonden vorst niet direct 
dooden, maar we rd een intrigue geensed- neerd om 
hem door de bevolking te doen afma- ken. Onder het 
lichtgeloovigc volk we rd de mee- ning 
gesuggereerd, dat eene toen juist heerschen- de 
epideinie te wijten was aan de aanwezigheid der 
vreemdelingen uit Balambangan. Op zekeren dag in 
1764 werd Mangkoeningrat met al zijn volgelingen 
door de o])gezweepte bevolking van de desa 
Moenggoe naar de nabijgelegen haven- plaats van 
Mengoewi, S3品h, gesleept en daar op het strand 
werden alien gedood door niiddel van lanHcn, 
krissen on knuppels. Mangkoeningrat zelve kwam 
om onder de lanssteken van zekeren Ki Doebocr. 

De lijkcn der slachtoffcrs, naar opgegeven wordt 
80 in gctal, warden in zee goworpen. Tot den 
huidigen dag geldt het tooneel van doze furie voor 
de bevolking van Sfeseh als een ge- vloekt oord. Er 
is een boete-tempeltje opgericht voor de godheid 
“Allah", waarvan de bowaker geen varkeiisvleesch 
mag eten. De bevolking be- schouwde 
Mangkoeningrat dus blijkbaar als Mo- hamniedaan, 
misschien tcrecht. 

Aan hot bloedbad ontkwamcn de gelijkgrudige 
vrouw van Danoeningrat, genaamd Maa A joe 
Nawan(/8(mi met hare dric dochters en haar zusje en 
tweo jongore broers van 8 en 7 jaar, Mas A lit en 
Mas Talib (of Mas Sangot), die later Conipag- 
niesregenten van het latere Banjoewangi zijn ge- 
wordon. De Goesti Agoeng zond deze gespaarde 
vrouw cn kinderen naar Balambangan terug, wtuir 
zij in armoede leefden. Toen drie jaren later (1767) 
de Compagnie Balambangan veroverdc, zochten 
alien een schuilplaats bij den Panfim- bahan van 
Bangkalan Tjakra Adiningrat VI, die daarop met de 
weduwe huwde. De laatste heeft 

het land, waar zij eens koningin was, nooit terug- 
gezion. De Compagnie wilde dit niet om politieke 
redencn, toen haar jongere broers re gen ten waren 
van Ban joe wangi. 

Alzoo waren in 1764 rijk cn dynastie van Ba- 
lambangan voor goed gcvallen. 

De Mengoewische stadhouders voerden in 
Balambangan een zoo ccht Balisch wanbeheer, dat 
de bevolking liever de Compagnie zag ko- men dan 
bestendiging daarvan te dulden. Het liefst zou zij 
echter haar nationaal bestaan onder Mas Wilis zien 
herlevcn. Dcze werd echter nog vastgehouden door 
den Goesti Agoeng van Mengoewi. 

De Compagnie, hoewel wetend wat er in het 
nieuwe MtSngoewische wingewest omging, hield 
zich afzijdig, totdat haar langs verschillende wegen 
ter oore kwam, dat Engelschen van de situatie party 
trokken, onderhandelden met de bestuurders van 
Balambangan, het juist in op- komst zijnde Badoeng 
en Karangasem (die van Mengoewi 
werd~(16orl)inncnlandscKe onlusten te zeer in 
beslag genomen) en in die landen opium, geweren 
en lijnwaden verhandelden tegen pro- visien en 
hout. Bovendien hadden de vijandige Chineezen 
zich geconcentreerd aan de monding van de rivier 
Pangpang (Lo Pangpang, later tot Oeloe Pa in pang 
verbasterd), nabij de koeta Lateng, en wilden deze 
vestiging aan een bende Mandareezen in handen 
spclen, en verder bleven allerlei vijandige 
elementen op verschillende punten aan de kust 
gevestigd. 

Op voorstel van den Gouverneur van Java's N.O. 
kust, Johannes Vos, besloot nu de G.G. in Straat 
Bali te doen kruison tegen Engelschen en andere 
ongewenschte elementen, maatregelen te nemen tot 
beveiliging der grenzen van's Compag- nies gebiod, 
een post te vestigen aan Straat Bali en — wat later 
een ernstige fout bleek — een Javaansch hoofd over 
Balambangan aan te stel- len. Bovendien begingen 
de plaatselijke Com- pagniesbestuursambtenaren 
later een nog ernstige r fout door van de Inlandsche 
bestuursamb- tenaren to verlangen, dat deze het 
oude geloof zouden verwerpen en den Islam 
aannemen. Zij konden zich maar niet losmaken van 
de gedach- te, dat de heidensche bevolking als 
zoodanig pro- Balisch en anti-Compagniesgezind 
was, en dat een overgang tot den Islam een anti-
Balische en pro-Compagniesgezinde stemming zou 
wek- ken. In werkclijkheid werd het volk alleen be- 
wogen door haat tegon do Javanen en de be- geerte 
naar een rustig, zooveel mogelijk nationaal bestaan. 
De ware Bali-Hindoescho en aan de Compagnie en 
den Islam vyandige stemming werd alleen 
gevonden by de talrijke „p6ranak- un's”，
kruisolingen van Baliers en Balamba- nganners, dio 
later bijna alle weer op Bali terecht kwamcn. 

De voor dien tijd sterke expoditie onder Erd- 
icijn Blanke en Caspar Lodewijk Troponcgro, 
commandanten van Semarang en Pasoeroehan, 
vorsterkt door 2000 Madooreezen, vcrzamelde zich 
25 Fobruari 1767 te Kabanjar op Madoera; do 
hoofdmacht trok van Panaroekan uit over land; een 
deol der expeditiovloot zeilde recht- streeks naar 
Banjoealit. Zonder al te veel moeite werden de 
voornaamste punten van tegenstand veroverd ； de 
Inlandsche bevolking bood geen tegenweer on 
stelde zich onder twee verwanten van den laatston, 
vermoordon vorst Mas A no tn 
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en Mas Teka of Weka; de blokkade van Straat i Bali 
belette de overkoinst van Balische hulp- troepen: de 
Chincezen, Boegineezen en Manda- | reezen 
ondcrwicrpen zich: de beide Balische stadhouders 
vonden naar Balischen trant met al de hunnen hun 
eind in een “poepoetan" en op 31 Ma art 1767 deed 
Blanke zijn intocht in Lo Pangpang. De Compagnie 
was meester van het oude rijk. Blanke nam 
maatregelen voor een gematigd bestuur van het land 
en beveiliging van zijn troepen. 
Gouvcrneur Vos besloot nu (waarschijnlijk eigener 
autoriteit) om de voormalige West- 
Balambangansche districten, in 1697 voor goed aan 
de afstammelingen van Soerapati gelaten, te 
veroveren, vooreerst- om de roofzieke Bangka- 
lansche hulptroepen weg te krijgen en ook om- dat 
vooral Karta Nagara van Loemadjang vij- andig was 
opgetreden, asyl verlecnde aan ge- vluchte Baliers en 
over zee Balische versterkin- gen ontving en zijn rijk 
openstelde voor de vij- anden van de Compagnie en 
den Soesoehoenan van Mataram, waarvan vooral de 
Mataramsche rebel Pangeran Singasari (Praboe 
Djaka) in de grensdistricten der Compagnieslanden 
roofde en brandde. 

Troponegro deed een waarlijk heroischen tocht 
met zijn troepen, onder ongeloofelijk moeielijke 
omstandigheden, door Loemadjang en ten Zui- den 
om den Semeroe heen, waarna hij zich kon 
vereenigen met de van Pasoeroehan uit gezonden 
troepen onder den commandant van die plaats 
Gondelag^ terwijl kap.itein Frans Bernard van 
Hounold de wegen van Malang en Ngantang uit naar 
het Noorden bezette7T)p 2 September 1767 eindigde 
een hevige slag tegen de benden van de bestuurders 
van Malang en Loemadjang bij Goe- boeg Klakah op 
de N. \V. helling van den Sfimeroe, die door 
Troponegro we rd gewonnen ten koste van zware 
verliezen en met weinig nuttig resul- taat. Het einde 
van de hardnekkige guerilla in deze streken was, dat 
Karta Nagara van Loemadjang en Malaja Koesoema 
van Malang den dood vonden； Pangeran Singasari 
met fa- milie en volgelingen voorloopig op Edam 
werden geinterneerd en Loemadjang, Malang met 
Ngantang en Porong tot Compagniesregentschappen 
werden gemaakt. 

In Oost-Balambangan liepen de zaken inmid- dels 
verkeerd. Blanke, die te Banjoealit zijn verblijf had 
ingericht, overleed reeds in Juni 1767, binnen 3 
maanden na zijne overwinning. Zijn opvolger was 
Adria an van Rijke met Cornells van Biesheuvel als 
secundus. 

De Goesti Agoeng van MGngoewi had de hoop 
Balambangan weer terug te krijgen niet opge- geven. 
Nu we rd zijn neef, de bovengenoemde Wong 
Agoeng Wilis, zijn werktuig. Deze ver- zocht, onder 
voorgeven in Mengoewi niet goed te worden 
behandeld, aanneming door de Compagnie, doch 
wachtte geen antwoord af, kwam te Gradjakan aan de 
Zuidkust met een groep Balische edelen- aan wal en 
vestigde zich in de dalem van zijn vernioorden 
halfbroer te La- t6ng. Van Rijke liet hem, om welke 
redenen clan ook, met rust tot hij bemerkte, dat het 
volk on- willig were! in het verrichten van 
hcerendienst, dat Wilis voeling hield met Malaja 
Koesoema in Malang, Balisch geld en Engelsche 
geweren uit- deelde, weer een aanhang kreeg van 
Baliers en pSranakan's, Chineezen, Boegineezen en 

Mandareezen. Op 21 Maart 17G8 brnk het oprocr 
tegen de Compagnie openlijk uit; zelfs de in- middels 
tot regen ten aangcstcldc Mas i\nom cn Mas Weka 
liepen over naar Wong Agoeng Wilis, den 
afstammeling van Tawang Aloen. Lo Pangpang we 
rd weer het niiddelpunt van de vijande- lijke macht 
en het verzet; Van Rykc we rd in zijn fortje te 
Banjoealit nauw ingesloten. Met groote moeite we rd 
ecn leger bijeengebracht onder den Gezaghebber van 
Soerabaja Mr. Johan Everard Coop a Groen, die na 
zwaren strijd op 13 Mei J 768 het sterk verschanste 
Lo Pangpang kon heroveren en vijf dagen later Koeta 
Late ng kon nemen en verbranden en uit het 
materiaal een fort oprichten, waarin bezetting were! 
gelegd. Eenige dagen later viel Wong Agoeng Wilis 
in zijn handen; deze we rd (met de verraderlijke 
regenten en een groot aantal andere politieke 
gevangenen) naar Edam overgebracht en van daar 
later naar Rosengain (Banda). 

Van hier wist hij later te ontvluchten naar Se- ran 
en bereikte van daar Bali weer, waar hij spoedig 
daarna overleed (voor 1780). 

Twee aan de Compagnie trouw gebleven lands- 
grooten, Soeta Nagara en Wangsengsari, werden tot 
regent aangesteld en ,,gepersuadeerd" over te gaan 
tot den Islam. De bezettingen werden vastgesteld op 
slechts 74 man voor Oost- Balambangan, verdeeld 
over Lo Pangpang als hoofdvestiging, Koeta Late ng 
en Banjoealit, 21 man voor Loemadjang, 14 voor 
Malang en 29 voor Ngantang. 

Na het vertrek van Coop a Groen bleef de majoor 
Colmond als hoofdeommandant te Lo Pangpang, tot 
hij in Sept. 1769 den overleden Coop 3 Groen 
tijdelijk als gezaghebber van Soerabaja moest 
vervangen. in dien tijd nam Colmond tai van harde 
maatregelen voor het volk： opeischingen van den 
oogst, verbranding van wat niet kon worden 
meegevoerd, zware hee- rendiensten aan de 
versterkingen zonder voed- selverschaffing, 
wachtdiensten ter controle van de Baliers. De 
gevolgen waren hongersnood, ziekten, groote sterfte, 
vluchten naar de wil- dernis en haat bij het landvolk 
tegen de Compagnie, een haat die tevoren niet had 
beslaan. Na Colmond's vertrek werd Van Biesheuvel 
resident te Lo Pangpang met Schophoff als secundus. 
De sterfte der Europeanen in de garnizoen- tjes was 
angstwekkend. Balambangan werd een oord(ler 
verschrikking. 

Do bodem was weer gunstig toebereid voor de 
kuiperijen van den Goesti Agoeng van M6- ngoewi. 
In Mei 1771 ontdekte Van Biesheuvel nog tijdig eene 
samenzwering van de beide regenten Soeta Nagara 
en Wangsdngsari met MGngoewi om Balische 
troepen onder zekeren Goesti Tangkas een inval te 
laten doen in Ba- lambangan. Verbanning naar 
Ceylon van de regenten en hun aanhang was het eind. 
Mr. Pieter Luzac, op het eind van J 769 tot 
Gezaghebber van Java's Oosthoek aangesteld, 
benoemde een trouw gebleven patih, Djaksa Nagara, 
tot regent, doch Gouvcrneur Vos keurde dit af cn 
benoemde den patih van Soerabaja Karta Wi- djaja, 
ook Karta Nagara genoemd, tot eersten regent. Doch 
op het eind van 1771, .toen het hieronder te 
vermelden oproer al in vollen gang was, werd deze 
maar teruggeroepen „omdat de BaJambanganners 
hardnekkig geen.Javaanachen. regent wenschten".
 ... 
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In de volgendo maand, Juni 1771, ontdcktc Van 
Biesheuvel opnieuw eon complot, vorinoe- de]yk 
ook in Mengoewi op touw gczet, van eon sergeant 
en eenige soldatcn van Lo Pang pang met een aantal 
ontevredenen, bedoelende het fort af te loopen, de 
wachtschcpen op de reede te bemachtigen en over te 
steken naar Bali. De sergeant werd neergelegd, het 
garnizoen ver- wisseld. De boekhouder van het fort 
sneuvelde bij het handgemeen. 

In Juli 1771 werd Vos door Johannes Robbcrt 
van den Burgh vervangen als Gouverneur van Java's 
N. 0. kust en onmiddellijk daarop begon de 14-
maandsche bloeclige strijd tegen de tot ellendc 
gebrachte bevolking, opgezweept door fanatieko 
priesters en “adjar's" (kluizenaars, 
godsdienatleeraars, asceten), niilitair gesteund en 
geleid door Baliers, een strijd waarin de bevol- king 
voor het eerst en het laatst haar nationale wezen 
krachtig verdedigde, maar die haar bijna tot 
zelfvernietiging voerde. 

Het begin der beweging was eene duistere 
vrouwengesehiedenis in en om den dalem van den 
regent Djaksa Nagara, die tot gevolg had, dal deze 
een ondergesehikt persoon, zekere Reinpek of 
Rempak, die hem in den weg stond, van het leven 
wilde berooven. Rempek vluchtte daaroin naar het 
oude bergheiligdom Bajoe op de helling van den 
Raoen, waar ook Tawang Alocn had vertoefd en zijn 
aanhang had gekre- gen in inoeilijke dagen, en 
gelcgen nabij Song- gon, nog ongeveer twee uur 
boven Indrawana (Derwana). Ecnig muurwerk nabij 
Songgon is vermoedelijk van dit Bajoe 
overgebicven (zio no. 4 bl. 123, no. 2547). In dit 
gewijdc oord ging RSmpek in de leer bij den adj ar 
Ropo. 

Weklra ging het gerucht door het land, dat de 
geest van den in 1768 verbannen en bij de bevolking 
nog steeds populairen Wong Agoeng Wilis in het 
lichaam va-n Rempfik was gevaron ； hij krecg van 
zijn volgelingen titel en naam van Pang6ran en zelfs 
Soesoehoenan Djagapati; in een Babad 
Balambangan wordt hij als een af- Htainmeling van 
den grooten U'awang Alocn en cone Balischc vrouw 
uit Pakis (Badoeng) voor- gcHteld. Honderdcn 
gezinnen trokken naar Baj oe, bl even er, ontgonnen 
cr gronden, zelfs de ineesto inwoners van Lo 
Pangpang, mot medeneming van wapens. Pogingen 
van Van Biesheuvel en Schop- hoff om de 
menachen in der minne tot terugkeer te bewegen 
stuitten steods af op den tegeneisch: de dood van 
RfimpCk's doodsvijand Djaksa Na- gara, terugkeer 
van flen verbannen regent Soeta Nagara. Als actieve 
leiders van de beweging worden genoeind de adjar'a 
of bnpe's (= vader, aanspraaktitel) Ropo, Enda cn 
Larat. 

In Augustus trad Van Biesheuvel met de hem tor 
bcschikking staande middelen inilitair tegen Bajoo 
op, met het gevolg dat hij noderlagcn leed, <le 
bevolking nu bijna in zijn gehcel tot don pseudo-
Wilis overliep en Van Biesheuvel militairo Im Ip 
aanvroog. Dezc verschecn onder de luitc- nants 
linhoff on Montro； op 22 Sept. Iced Imhoff een 
zware nederlaag; zyn inlandscho troepen de- 
sorteerden. Nicu we troepen worden gevraagd en 
verkregen en Van Biesheuvel besluit tot ver-
woesting van het land om do rebellen door hon- gor 
en gebrek tot overgavo to dwingen. 

inmiddels worpt zich eeno vrouw in West- Balam 
bangan als door cen geest bezieldo bp en brengt ook 
daar de bevolking tot opstand tegon 
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de Compagnie; de hoofden van Pocger en S6n- 如ng 
(bij Banda,wasa) volgen dcze'',-,I<6izeTin'' en 
weldra loopcir cluizehden vijanden het land aan 
wcerszijden van den Raoen af. De poathouder 
Steenbergen te Djember moefr terugtrekken; de 
kleine bezetting, in 1768 op Noeaa Baroeng ge- 
plaatst, wordt omgebracht; de wegen naar Pa- 
naroekan afgesnedon. In West-Balam bangan kon 
het oproer spoedig worden onderdrukt en de 
luitenant Fischer Pocger en Djember weer be- 
zetten, maar in Oost-Balambangan slo6g de pseudo-
Wilis zelfs het beleg voor Koeta Lateng met behulp 
van 300 overgekomen Baliers uit Djembrana... 
"Vile beschikbare troepen van Java en nieuw 
geworven. korpsen, tot tweediiizend wapendra- 
genden, worden nu bijeengebraeht onder de ka- 

piteins Re芍gers en Heinrich. 
Eer deze troepen te Lo Pangpang zijn aange- 

komen, overlijdt Van Biesheuvel in begin No-
vember 1771 en Hendrik Schophoff wordt eerste 
resident. Het gelukt den commandanten. nog in 
November de- voorraadschuren der rebellen te 
vernielen, de baai van Gradjakan, hun operatiebasis 
en de landingaplaats der Balische helpers, te 
bezetten en den vijand to dwingen he.t beleg van 
Koeta Lateng op te breken. Pardonbrieven aan de 
bevolking worden uitgevaardigd in de ijdele hoop 
den invloed van den heilige te ver- zwakken. Op 14 
December valt Reijgers het oordeelkundig 
versterkte Bajoe aan. Op IS Dec. wagen de Bajoeers 
een woedenden. uitval, die de Europeanen verraste. 
Een verschrikkelijke nederlaag is het gevolg. 
Slcchts onkele Europeanen brengen er het leven af. 
Den 20sten trekken de treurige overblijfselen van 
het leger Koeta Lateng binnen onder leiding van 
Alap-Alap, een kapitein. der Madoereezen, die zich 
dapper had- den gedragen. Reijgers was al dadelijk 
zwaar aan het hoofd gewond en stierf te Lo 
Pangpang； de luit. Van Schaar, de commandant 
van Koeta Latfing, sneuvelde. Naar men zegt werd 
zijn lijk door de woeste tegenstanders gekookt en 
gege- ten; de kornet Tinne sneuvelde eveneens, de 
vaandrig Ostrousky werd zwaar gekwetst. 

Het was onmogelijk verder te ageeren. De sterfte 
onder de weinige ovcrgeschoten mili- tairen was 
zeer groot en do enkele overlevende officieren lagcn 
alien ziok. 

Ook Rempek, de pseudo-Wilis, had in dezen 
strijd een wond gekregen, waaraan hij later stierf. 

Het werd Augustus 1772 eer een met de groot- ste 
moeite byeengesehraapt Icger van 5000 man onder 
Heinrich cn de porsoonlyke leiding van Van den 
Burch naar den verren Oosthoek kon trekkon. .Do 
Bajoeers stondon nu geheel onder de leiding van 
Bailors; dezen en do ba pa's blevon onverzoenlijk, 
hoewol eon hovige epidemie binnen Bajoe woeddo. 
Opnieuw was dus wapengo- weld noodzakelijk. 
Hoinrich handelde thans met zooveel beloid, dat de 
vesting Bajoe horn 11 October 1772 in handen viel. 

Zoo was dan het gezag der Compagnio hersteld 
ten koste van de zwaarste offers. Maar het land was 
verwoeat on do bevolking aanzienlijk gedund. De 
resident Schophoff heeft vermoedelijk wreed- 
heden begaan; Van den Burch begreep, dat thans 
mildheid on zachtheid op haar plaats waren. 
Niettomin bio ven or onverzoenlyko- ^Latengers*' 
rondzwerven, die weigerdon den nieuwen slant 

15 
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van zakcn to erkennen. Ecn dccl van hen. die in de 
wildcmis waren gcvlucht, kwam om van el- lende. 
zoovclen dat de hicht der ontbindende lijken tot 
vcrrcn afstand hindcrlijk was. Nog in 1800 vond de 
tijd. wnd, resident Palm 200 zulke vcrwilderde 
menschen. die hij over de omgclegcn desa's Jiet 
verdcelcn. In 1781 stond onder deze zwervende 
heidenen een nieuwe pscudo-Wilis op, een priestcr 
of adjar, die zich Pangeran Singa noemde en zich in 
betrekking wilde stellen met de vorsten van 
Mcngoewi en Djembrana； in 1797 smeedde een 
zckerc Mas Sckar ecne sa- menzwering om de 
Hollanders te Banjoewangi to vennoorden en de 
Baliers in te halen. Deze zaak was vermoedelijk op 
touw gezet door den Goesti van Djembrana en had 
zelfs vertakkingen tot ver buiten Bali. De hulp van 
Bali blccf uit. daar de havens van West-Bali toon 
juist werden ver- ontrust door Bocgineezen. Eenigc 
ijlings uit Soerabaja en Serna rang te hulp gcroepen 
com- pagnieen maakten aan het oproer een einde. 
De laatstc aunval van Bali op Java was de dwaze 
onderneniing van den vorst van Boeleleng in 
Februari 1814, tijdens het Engelsche tusschen- 
bestuur (zie no. 17 bl. 1062), die haastig van 
Banjoewangi we rd weggeslagen. 

Na de tragischo gebeurtenissen van 1771 en 
1772 we rd de taak van pacificatic, hcrstel en 
wcderbevolking ter hand genomen. Een eerste en 
wijze maatregel was het aanstcllen tot regent van 
een afstanuneling van Tawang Aloen, n.l. den in 
17G4 bij den moord tc Sesdh gespaard ge- bleven 
Mas Alit, onder den titel en naam Raden 
Tocm&nggoeng Wira Goena (1773). De G.G. ge- 
lastte uitdrukkelijk,tegen het gevoelcn van Luzac 
in, dat geen enkele rechtstreeksche of zijdeling- 
sche maatregel mocht worden genomen om hem tot 
het a an nc men van den Islam te d wingen. 
Evenmin mocht men zich bemoeien met het 
verdrijven der priesters van het oude geloof; dezen 
moesten ongestoord worden gclaten in het 
uitoefenen van hun godsdienst. De nog slechts 17-
jarige regent vestigde zich voorloopig te 
Bentjoeloek, nabij Koeta Late ng. Negen jaar later 
kwam hij ongelukkig aan zijn cind. Op reis 
naarSemarang om de verpachtingen bij te wonen en 
den Gouverneur de gewone hulde te brengen we rd 
zijn vaartuig tusschen Toeban en Lasfim door 
zeeroovers aangevallen en <lc regent dood- 
geschoten. Zijn broer Mas J'alib (Sangot) volgde 
hem op onder denzeJfden titel on naam. 

In West-Balambangan werden nieuwe hoof- den 
aangesteld te Pradjekan, S^n^ong, DjSm- ber en 
Sabrang, met behoud der oude indeeling. In 1779 
word deze veelhoofdigheid vervangen door een 
regentschap te Poeger onder den Pasoe- 
rpehanschcn regentszoon Toemhiggocntj Prawira 
Diningrat, nabij de Compagniespost te Klatak. 

Van 1774 tot ‘76 werden residents- en regents- 
zetels van Oeloe Pampang on Bentjoeloek over- 
gebracht naar het voi der Noordelijk gelegen punt, 
dat van ouds Banjoewangi heette, naar de be- kende 
daaraan verbonden legende van Sri Tandjoeng, en 
zulks in de eerste plaats oin de Baliers beter in het 
oog te kunnen houden, in de tweede plaats om 
gezondheidsredenen. De ver- sterkingen te Oeloe 
Pampang en Koeta LatGng werden geslecht; aan 
het nau wst van Straat Bali te KStapang-
Kaliboentoe eene kleine sterkte ge- bouwd. 

Voor een overzicht der vele kunstmatige po- 

gingen om Balanibangan wodcr tc bevolken 
door middel van gedwongen cmigratic van .Ja- 
vanen, van opzending van gestraften cn prosti- 
tuee's, cn door kunstmatige cn natuurlijkc cmi- 
gratie van Madoereezcn zic men no. 17 bl. 1063 
v. v. Buiten het Banjocwangische bleek wedcr- 
bcvolking met Balambanganners onmogelijk; er 
was geen Javaanschc kern mcer voor een zoo 
groot gebied. 

Als residenten hebben achtcreenvolgens in 
Oost-Balambangan — Banjoewangi — gediend : 
April-Juni 1767 Erdwijn Blanke, overlijdt; 
Adriaan van Rijke; Coop a Grocn (wnd.), Col- 
moncl (wnd.) tot Sept. 1769; C. van Biesheuvel, 
overlijdt 1771; Schophoff, overlijdt 1777; Dijk- 
man, overlijdt 1778: P. Mierop, overlijdt 1781： 
Keysel, overlijdt 1786; Becker, overlijdt 1788; 
C. de Harris, overlijdt 1800; J. C. van Wikker- 
man tot na 1805： L. Jansen, was landdrost in 
1811; tijdens het Engelsche tusschenbestuur 
Capt. Neight, Capt. Clarke en Lieut. Davis； na de 
restauratie weer Van Wikkerman. In 1826 we rd 
Banjoewangi als afdeeling by Besoeki gevoegd; 
in 1849 een zclfstandige assistent-residentie； in 
18GG ccne residentie; in 1882, bij de installing vanz 

de residentie Bali en Lombok, weer cene afdee- 
ling van Besoeki. Van 1849 tot 1882 had het be- 
stuurshoofd tevens als com missaris toezicht op de 
zakcn van Bali en Lombok. 
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Gen. XL, 1898, bl. 1; 2. Notulen Bat. Gen. 1896 
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J)r. Krom; 7. Brandes, Pararaton,. ,2cie _uitg. 
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naar Bali.... in 1633, Bijdr. I nil. Inst. 2—I (V),*", 
1856, bl, 1; 13. Idem, Bali 1597. Copy van 't ' 
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14. Rouffaer.cn Uzerman, I)e eerste.schipvaai^t /' 
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Bat. Gen. 37, 1894, bl. 325 en 38, J 895, bL 282;】 匕 
16. Idem, Over een Babad Balanibangan in tem- \ / 
bang, ib. 35, 1892, bl. 453; 17. C. Lekkerker- 
ker, Balam bangan. Indische Gids 1923, bl, 1030. 
Hierin een voiledig overzicht van de gcschiedenis 
van Balambangan, waarin o. u. 00k verwerkt 
ecne „Bcschryving van Bali en Banjoewangi 
door den commandant te Banjoewangi J, C. van 
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Over het Jatere Banjoewangi： Epp, Banjoe- 
wangi, Tijds. v. N. I. 1849, 11, 241 ； Eenige me- 
dedeelingcn ointrent Banjoewangi, Bijdr. Ind. 
Inst. 111—1 (XIII, 1866) 337; Van Hoe veil, 
Reis over Java, Madura en Bali, II1851, bl. 184 
v.v.; E. Stolir, Die Proving Banjuwangi, Ab- 
handl, Scnckenb. Naturf. GOB. IX, 1874； Oro- 
hydrografisclic bcsehrijving van de afdeeling 
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Banjoewangi. Tijds. v. Nijv. on L. in N. I. 48, 1894, 
bl. 354; L. F. van Gent, De afd. Banjoewangi. M. k. 
Jaarv. Top. Dicnst in N. I. VII over 1911, bl. 199; 
Broersma, Besocki, ecn gewest in opkomst, 
Amsterdam 1913. 

AARDRIJKSKUNDIGE 
ONDERZOEKINGEN. (Vervolg II 125, 240： A 
206.) Bij cen overzicht van hetgeen op 
aardrijkskundig gebied in den Arch i pel gedaan is. 
mag vcrnielding van wat aldaar door den 
hydrographiseben dienst is verricht niet ontbreken, 
al kan grootcndeels volstaan worden met verwijzing 
naar en aanvulling van de artike- len 
HYDROGRAPHIE (zic aldaar) en ZEE- 
KAARTEN (zie aldaar). Dcze dienst, wclke sinds 
1858 onafgebroken bezig is geweest met de stei- 
sclmatige opncining van den archipcl, en de meer 
een incidenteel karakter dragende hydrographi- sche 
onderzoekingen, welkc voor en na dat jaar gedaan 
zijn, hebben thans het nauwkeurige bccld van de 
kustlijnen en van het relief van den zeebo- dem voor 
het grootste gedeelte voltooid. Daarme- de is niet 
alleen de bouwstof verkregen voor de zeekaarten en 
zeemansgidsen, welke een veiiigo vaart mogelijk 
makcn,doch daarnevenseen grond- slag voor tai van 
studien o]> oceanographisch, aardrijkskundig en 
geologisch gebied. Ruwweg geschat hebben de 
werkzaamheden 170 schipja- ren van onverpoosden 
arbeid in beslag genomen, en, voortwerkende met 
vier sc he pen als thans ge- achiedt, mag cen eerste 
voltooiing der hydrogra- phische opncining van den 
archipel in 1934 tc ge- moet gezien worden. 

De Groote Soenda-eilanden zijn opgenomcn op 
de Zuidkust van Java na； van de Kleine Soenda- 
eilanden ontbreckt slechts de ZO.kust van Tiinor. 
De SSrmatagroep is voltooid； aan de Babar- en 
Taniinbar-eilanden wordt gewerkt. De opncining 
van de Boeroe- en Ceramgroep is aangevangen, 
doch zal inet die van de aangrenzende klcino ci- 
landen nog jaren werk vcrcischen; echter zijn de 
Kei- en Aroe-eilanden reeds opgenomen. Halma- 
liera is voltooid op den Zuidelijken uitloopcr na； 
voorts outbroken nog de opnemingen van de Ba- 
Ljan- en Onibi Majorgn)ep, van de Soela-eilanden 
en van den Sangi- en Talaudarchipel. Misool on 
omgeving is zoo goed als gereed; van Nieuw- 
Guinea inoeten nog slechts de Schouten-eilanden 
w«)rcien opgenomen, zoomedc de Noordkust van 
b(5westen de Mamb6ramo-delta tot de grens on de 
Zuidkust van beoosten de Etna-baai tot de grens. 

In later jaren zijn als nioderne hulpmiddelen voor 
de opncining de draadlooze tijdseincn en het 
vliegtuig ingevoerd. Voor de lengtebcj)alingon met 
behulp van die seincn wordt voornamclijk het 
tijdKein gebruikt, dat door Malabar (nabij 
Bandoeng) 's nachts wordt uitgezonden. Ook het 
Gjdscin van Eunubashi (Japan) wordt gebruikt. 
Verge!ijking der bcide seinen op 66n dor opne- 
mingHvaartuigen deed reeds een font van onge- 
vcer 9〃 in de lengte van Batavia vermoeden, v66r 
dat de uitkonisten van de rocente waarneiningon van 
het wetonschappelijko tijdscin tc Bordeaux op het 
Koninklijk Magnetiseh en Meteorologisch 
Observutorium to Batavia bokend geinaakt zijn. Het 
resultaat dozer waarnoiningen plaatst Batavia 9〃,2 
Wostelyker dan in 1896 is aangenomen. l)e 
draadlooze lengtebepalingen geven belangrijk 
nauwkeuriger uitkomsten dan de vroegero, waar- bij 
de tijd door chronoinotors word overgedragen. Zoo 
vond b.v. Hr. Ms. opnomingsvaartuig Tyde- man in 
1923, dat Ambon 23〃 Oostelijker ligt clan 

in 18fiG cn '67 door Dr. Oudemans uit de lengte van 
Makasaer is afgeleid. De naam van dezen 
eminenten observateur staat borg, dat destijds de 
verkrijgbare nauwkeurigheid bereikt is. Het vlieg-
tuig wordt voorloopig nog slechts gebruikt om uit 
de lucht naar gevaren te speuren, welke bij de 
opnemingen niet gevonden zijn- Het heeft daar- 
voor o.a. zijn bruikbaarheid bewezen, doordatin 
1921 binnen het uur het onbekende rif benoorden 
Billiton gevonden we rd, waarop ecnige m aan den 
te voren het Japansche stoomschip Riojum Maru 
vergaan was. Door het opnemingsvaartuig Van 
Gogh was toen reeds ecn dag tevergeefs naar het 
gevaar gezocht. Ook het grootscheepsch vaarwater 
langs de NO.kust van Banka en gedeclten van Straat 
Soonda zijn stclselmatig door vliegtuigen 
afgezocht. Fotographische opnemingen uit vlieg-
tuigen zijn cchter nog niet in den archipel toege- 
past. Naast dit ondcrzock door vliegtuigen zal bij de 
herziening der oudere opnemingen ook hetsys- 
tcmatisch afdreggen van die gcdeeltcn der kust- 
zecen, waar het voorkomen van koraal- en steen- 
riffen samengaat met minder doorzichtig water, op 
het program ma der opnemingsvaartuigen moeten 
geplaatst worden.Tot nu toe is die methode slechts 
sporadisch met geimproviseerde toe- stellcn 
toegepast, o.a. ter reede Socrabaja, waar op die 
wijze nog in 1919 twee onbekende stcenen werden 
gevonden. Bij de herziening zal echter ge- bruik van 
de vervolmaakte, grooto inrichtingen, zooals in 
Amerika op groote schaal toegepast worden, 
aanbcvcling vordienen. Voor een stelsel- matig 
onderzoek der diepzee wordt veel ver- wacht van 
het in ontwikkeling zijnde echolood, waarmede de 
dieptc tijdena de vaart kan worden afgeleid uit het 
tijdsverloop tusschen het rccht- strecksche geluid 
van cen ontploffcnde patroon en de weerklank 
daarvan tegen den zee bode m. Vooral voor zeer 
groote diepten, waarvan de be- paling door mid del 
van loodlijnen verbazend reel tijd kost, zal dit cen 
ideale methode zijn. Het onderzoek zal in de eerste 
plaats van waarde zijn voor cen nauwkeurige kennis 
der geologische formatie van den archipel. 

Voorts is de hydrographische kennis van den 
archipel vermeerderd door onderzoekingen van het 
Koninklijk Magnetisch en Meteorologisch Ob- 
servatorium te Batavia. Genoemd moeten wor- den 
de waarnemingen der gctijden en de uitkomsten van 
de studio van doze door Dr. J. P. van der Stok, 
destijds directcur dier instelling. Van der Stole heeft 
de getij be waging in den archipel, welke onistrccks 
1840 als te ingcwikkeld beschouwd were! oin 
vcrklaard te kunnen worden. aan de hand der 
moderne theorie ontleed en daarby een zoo heklcr 
inzicht in haar mechanisme gegevon, dat 
tegenwoordig de archipel tot die streken der aurdc 
behoort, waarvan de getijdcn hot best be- kend zijn. 
Zyn arbeid heeft niet alleen mogelijk gemaakt, dat 
voor de voornaamste havens gere- geld gctijtafels 
kunnen worden uitgegeven, waar- in van uur tot uur 
de to vcrwachton waterstanclcn vormeld zijn, maar 
tevens heeft hij con methode hclpcn uitdenken, 
waarmede zolfs uit korte waarneiningsreekson van 
niot langer dan 15 ctma- len de constanten van een 
getij mot voldoende nauwkeurigheid bonaderd 
kunnen worden. Doze methode wordt op do 
opnemingsvaartuigen gebruikt en, dank zij hot 
oorspronkelijk werk van Van dor Stok en dat, 
hctwolk op die vaartuigen in z\jn voetsporen is 
gedaan, is Hums van cen 200- 
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tai plaatsen in Nederlandsch-Indie het getij met 
genoegzame juistheid bekend. 

Ook het ruwe materiaal voor de kennis van 
winden en stroomen, voorkomendc in honderden 
scheepsjournalen, is door Dr. Van der Stok be- 
werkt. De rcsultaten zijn neergelegd in zijn in zee- 
vaartkringen goed bekend werk „Winds and 
Weather, Currents, Tides and Tidal streams in the 
East Indian Archipelago,1, in 1S97 versche- nen. 

Niet onvermeld mag nog blijven hctgeen ge- 
noemd observatorium verricht heeft op het ge- bied 
van het magnctisch onderzoek, waardoor de 
scheepvaart nauwkeurig kennis heeft gekregen van 
de kompasafwijking. De uitkomsten van het 
onderzoek zijn vervat in de uitgave „Magnetic 
survey of the Dutch East Indies 1903—1907''. Een 
magnetische heropneming van den Archipe] is in 
1916 aangevangen. De uitkomsten dezer her- 
meting zijn in 1919 in het Natuurkundig Tijd- schrift 
van Nederlandsch-Indie verschenen. J. L. 

AKAR BAHAR. Onder de vindplaatsen van 
akar bahar dient ook Nieuw-Guinea vermeld te 
worden, in het bijzonder de riffen bij Sock en 
Roemberpon. Ook door de Papoea's werden 
armringen van akar bahar gedragen als voorbe- 
hoedmiddel tegen krankheden, in het bijzonder 
tegen rbeumatische aandoeningen. De Noem- 
foorsche naam is Arwaim. Naar het heet, bevat de 
echte akar bahar radium； vandaar het vrij 
algemeene gebruik van deze armbanden als middel 
tegen rheumatiek, niet alleen door de inheemsche 
bevolking, maar ook onder de Euro- peanen. Op de 
meeste pasars vormen de akar bahar-armbanden 
tegenwoordig een veelgezocht handelsartikel; ook 
heeft geregeld eenige uit- voer naar Nederland 
plaats. Een gevolg van de vraag ernaar is, dat er 
meer en meer vervalschin- gen in den handel 
worden gebracht. 

ALANG LAWAS. Thans geen afzonderlijke 
nagari, doch kampoeng met pasar, deel uitma- kend 
van de nagari Halaban. De vroegere pasang- grahan 
bestaat niet meer. 

ALOR. Eiland gelegen N. W. van Timor, 
daarvan gescheiden door de 27 K.M. breede straat 
Ombaai. Het eiland is zeer bergachtig en is oud 
vulkanisch met op sommige plaatsen ko- raalkalk 
daarover. De vulkaanvorm spreekt nog duidelijk uit 
den vorm van de Piek van Kolana, in het 0. deel van 
het eiland (ruim 1600 M.) en het eilandje Poera, 
gelegen in de straat tusschen Alor en Pantar. Het 
overige terrein bestaat uit zeer onregelmatig 
Hggende ruggen, top pen en steile ravijnen. Op bet 
geheele, ongeveer GO mijl lange eiland bevindt zich 
slechGs een hoogvlakto, die van Tanglapoei, 
gelegen Westelyk van ge- noemden Piek. 

Het eiland is verdeeld in 5 landschapjcs, alle nog 
in het genot van het zeJfbestuur. De Ra(lja5s bebben 
alien de korte verklaring geteekend. 

De bevolking is cen waar raengelmoes van 
stammen, uitgeweken van de verschillende an- dere 
eilanden van den Timor-archipel. Behal ve in 0. 
Alor, waar deze menschen zich ook in het gebergte 
vestigden, zijn deze stain men meestal aan de kust 
blijven wonen. Het spreekt van zelf, dat bij een zoo 
groote verscheidenheid van bevolking er ook een 
groote vcrscheidenheid van lalen bestaat. 

Er valt daardoor een scherp onderscheid te maken 
tusschen kust- en bergbovolking. Uit- 

gezonderd in O.Alor, waar zoo goed als de ge- heele 
bevolking overging tot het Christendom, zijn de 
bergstanimen hoidenen, tcrwijl de kust- bewoners 
Mohammedanen zijn. Do bergbewo- ner is 
uitsluitend landbouwer en jagcr (her- tcnjacht, 
uitsluitend gebruik van pijl en boog). De 
kustbewoncr daarentegen vindt zijn be- staan, 
behalvc in den aanlcg van kleine tuinen, in de 
vischvangst on den ruilhandcl met de berg- 
bewoners. Do landbouwer pleegt op groote schaal 
roofbouw. Om de twee jaar verandert bij van tuin en 
laat dan zijn grond 6 jaar braak liggen. Daardoor 
heeft eon groote ontbossching plaats gehad, cn zijn 
de hcllingen tier bergen hoofdzake- lijk begroeid 
met alang-alang en laag struikgewas. Slechts in 0. 
Alor vindt ificn nog bosschen van eenige 
uitgebreidheid, behalve de cucalyptus- bosschen, 
die meestal staan op grond, welke voor beplanting 
ongeschikt is. Er wordt uitsluitend inals en padi 
geplant. In gunstige jaren wordt van beide 
voedingsgewassen uitgevoerd. De verdere uitvoer 
van het eiland bestaat uit copra en verschillende 
boschproducten als kanari, bijenwas, kemiri, die 
door de bergbevolking worden verzameld en aan de 
Chineesche handelaren verkocht. De uitvoer heeft 
steeds plaats naar Ma- kasser. De kustbewoners 
leven in geheel open kampongs. Openkele plaatsen 
treft men nog oude muren aan, doch dit is 
uitzondering. De berg- kampongs stonden ter betere 
verdediging steeds op de hoogste toppen en waren 
altijd alleen te naderen langs een smal en stcil pad. 
Ook de tuinen werden altijd op de steilste hcllingen 
aan- gelegd, doch langzamerhand heeft de 
bevolking zich meer on meer op de lagcre en meer 
bereik- bare gedoelten gevestigd. De reden hiervan 
is, datsinds de vestiging van ons daadwerkelijk 
gezag een einde is gekoinen aan de vroegere 
stroopc- rijen en overvallingen. De dorpen tellen 
van 20 tot 300 inwoners. Het vruchtbaarste godeelto 
van het eiland is het Oostelijke gedeelle, hot minst 
vruchtbaro hot schiereiland, dat wordt gevormd 
door de 9 mijl diepo baai van Kabola. Dit 
schiereiland bestaat geheel uit kornalrotH en is met 
het overige gedeeltc van het eiland verbonden door 
een 4 K.M. breede, slechts 10 M. hooge landengte. 

Het betaal middel was vroeger niet finders dan 
de mokko, een koporen trom in den vorrn van een 
diabolo met ccn viertal hand vatten. Nu het geld 
nicer en meer ingang vindt, wordt de mokko 
hoofdzakelijk gebruikt als huwelijksgift. Er be- 
staan inisschion een 30 tai verschillende soorton van 
mokkos, terwijl de waarde varieert van 2 tot 1000 
gulden. Volgens overlevering werden de eersto 
mokkos in den grond gevonden, dit zijn dan ook de 
dure soorten. De andere werden door de 
Makassaarsche en Boegineesclic prauw- vaarders 
ingevoerd en als ruiliniddel gebruikt. Aan do 
achterlyke bevolking word dit betaal- middel veol te 
hoog in rekoning gebracht. De koperwaarde van cen 
mokko, onverschillig welk soort, wisseit van 5 tot 
1() gulden, on de bewer- king in meestal zeer 
priinitief. 

Aan de Kabola baui ligt de onderafdeelings- 
hoofdplaats Kalalnihi, stand plants van den gp. 
zaghebber; er ligt een niilitnir detacheinent van 2 
brigades (40 man). Kulabahi wordt eeng in de 
maand aangedaan door de K.'P. M., en wcl door de 
boot van de Makassorlijn. Alle handel heoft dan ook 
uitsluitend plaats mot Makasser. Tn het 
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jaar 1922 word uitgcvoord voor cen waardo van / 
95000 cn ingovoord voor een waardc van I 85500. 

AMABI. Landschap op het ciland Timor, bc- 
hoorcndc tot do onderafdceling Kocpang van de 
afdeeling Zuid-Timor en Eilandcn der residentie 
Timor en O. Is, met behoud van zijn zelfstandig- 
heid als geniccntc, toegevoegd aan het landschap 
Kocpang. 

AMANATOEN. Landschap, met Amanoeban de 
onderafdceling Zuid-jMiddcn-Timor vormend. (n 
1908 were! dit landschap vergroot met Anas (zic 
aldaar). Bcvolking en bestaansvoorwaarden zijn 
dezelfde als van Amanoeban. Do zelfbestuur- dcr, 
cvcnals die van Amanoeban/van niet-Timo- reesche 
afkomst, zou 药n intrede hebben gedaan in dit 
landschap, terwijl hij bedekt was met goud, vandaar 
de naam Amanatoen (Ama = vader, mnatoe = goud). 
Een andere lezing zegt, dat de zelfbestuurder 
omringd was door honderd dap- pcre mannen (Ama 
= vader, natoen = honderd) aldus de „vader van 
honderd" genaamd.' 

AMANOEBAN. Landschap, deel uitinakend van 
de onderafdceling Zuid-Midden-Timor, afdeeling 
Noord- en Midden-Timor, residentie Timor en 0; 
begrensd door den Oceaan en de land- schappen 
Amanatoen, Amarassi en Rollo. De bcvolkingdrijft 
ladangbouw (hoofdzakelijk mais) cn veeteelt 
(paarden en karbouwen); de huis- industrie levert als 
bestc producten kralenwerk, weefsels en 
vlechtwerk. Zijn naam moet het landschap ontleenen 
aan den vreeinden bestuur- dcr, die van het land aan 
de andere zijde van de zee (pah oef), vermoedelijk 
Rote, kwani; amanoeban beduidt vader (aina) der 
wolken (noeban). 

AMBER BA K^N. Landstreek aan do N.-kust 
van de „ Vogelkop*, (Nicuw-Guinea). Vruchtbare 
laagvlakte. Wordt bewoond door cen volksstam, 
bchoorende tot do binncnlanders. De Noemfoorcn 
hobben aan de kust nederzettingen. Reeds in 1850—
'GO vcrbouwde do bcvolking rijst (ladangs). Zoowel 
de Radja-Ampat als de Dorc-Baai, Noem- for en 
Bink kochten hicr hun rijst. Door den vo- gclhandcl 
raakte de rijstbouw op den achter- grond. Do 
ankorplaatson zijn Warbemi, Imboani, Warjiaperi 
en Sau-Korcin. Van hier leidon wegen naa.r het 
binncnland. 

AMBfiRPON, (t. r. Roomberpon). Eiland bij de 
• Westkust der Geelvinksbaai, dicht onder don 
vusten wal van Niouw-Guinca cn waarschijnlijk 
vroeger met dezon vereenigd. De Noeinfoorschc 
legendo over Noeri vcrmcldt een grooten watcr- 
vlocd in dezc streken. Do oorspronkelijko naam van 
het ciland was Arwaini. Nadat de stam der 
Roomberpon (con der vier hoofdfaniilien dor 
Noemfoorcn) zich hier gevestigd had, ging do naam 
van de fainilie over op hot eiland. Door verkccrd 
verstaun word (lit Rocinbcrpon vor- huspcld tot 
Ainberpon. Aan de Noordkust en Oostkust woont 
nog de stam der Roomberpon. Aan do Zuid- on 
Westkust zijn nederzottingen cler WindesiSrs. Do 
smalle straat, die het ciland Scheldt vttn de vaste 
kust, is o. m. rijk aan spon- sen on akar bahar, dat in 
hot Noomfoorsch ar- walm hoot. 

AMBOELOMBO of KEO-VULKAAN, eon 
werk- zamo kogel in Midden-Flpres»_2149 M. 
hoog, die nog gerogeld rookt. Tcckening bij 
Wichmann, Tydschr. Aardr. Gon. 1891. De top word 
bo- zocht cn is bedekt met vulkanische asch on los»o 

blokken andcsiet. Do krater is het best te berciken 
van uit kampong Warikeo. Bij de grootstc solfa- 
toren zijn dunno korsten zwavel afgezet, die editor 
niet van cconomische beteekenis zijn. 

AMFOAN. Ecn zelfbesturend landschap op het 
eiland Timor, behoorende tot de onderafdceling 
West-jMidden-Timor der afd. Noord- en Midden- 
Tiinor, res. Timor en O. Het is bekend wegens den 
grooten uitvocr van was. 

AMOERANG. Onderafdeeling van de afdee- 
ling AIenado der gelijknamige residentie, bevat- 
tendc de districten Anwcrfvng, Kawangkpan cn 
Ratahar^ (nieuwe aefniinistratievo indceling van 
192f). De standplaats van den controleur is Amoe- 
rang aan de golf van dien naam (zie aldaar). De 
ctistrictshoofdplaatsen zijn respectiovelijk Amoc- 
rang, Kawangkoan en Ratahan. J)e voornaamste 
rivicren zijn de Poigar, de grensrivier tusschen de 
Minahasa en Bolaiing Mongoudou, de Ranoi- apo 
(de stroom der goden), de grootstc rivior van de 
Minahasa, de Ranowangko en de Ma- roeascy. Do 
onderafdeeling wordt doorkruist door smalle doch 
zeer goede wegen, waarvan de voornaamste zijn: 

1°. van Amoerang via Toempaan, Tangawang- 
ko naar Menado (kortc verbinding + 59 K.M.) 

2°. van Amoerang via Toempaan, Kawangkoan 
Sonder, Tomohon naar Menado (lange verbiu- ding 
土 80 K.M.). 

26. Bij Kawangkoan is een zijtak van den weg 
welke naar Langowan, Kakas cn Tqndano.jvoort. 

3°. van Amoerang—Motoling. 
4°. van Amoerang—Poigar. 
De bcvolking leeft gehcel van de opbrengat harcr 

klapperboomen, ladangs en sawah's, welke laatste 
meer en mecr in aantal tocnemen. 

Bchalve de gewone gewassen (mais cn rijst) 
wordt koffie en tabak getceld. 

De ondorafdeoling is zeer bcrgachtig cn vul- 
kanisch. Het bevolkingscijfor bedraagt 土 90.000 
zielcn, nagenoeg alien Chriatcnen, die Tontem- 
boansch, Tomboeloesch en Tonsawangsch spre- 
kcn. 

AMOERANG."?Hoofdplaats van de gelijkna-
mige onderafdeeling, zctol van den controleur en 
eon hulpprodikcr, met een bevolking van 士 4500 
zielen, waaronder 36 Europeanon, 1000 Chi- 
neezen en 40 andero Vreemde Oosterlingen. De 
Inlandschc bevolking bestaat hoofdzakelijk uit 
Mohammedaansche en Christen burgers. Do han- 
del is in de laatste ja.ron zeer toogenomon, ge- tuigo 
hetgrootc welvarendo Chinecsche kamp. De booton 
dor K. P. M. doon doze plaats gerogeld aan. De 
notto tonnon-inhoud der binnongekomon on 
uitgogane sc hope n bedroeg in 1922 土 G00.000 
M3. 

Do pasar wordt druk bezocht door klcinhan- 
clclaron van de omliggende negorijen. De natuur- 
lijko grenzen ten Westen en ten Ooston zijn de 
Ranoiapo on de Ranowangko. 

AMPfiNAN. Haveiiplaats — de voornaamste 
van het eiland — aan de Westkust van Lombok, 
landingsplaats der oxpoditio in 1894 en eorste 
standplaats van don assistent-resiclent van Lombok. 
Het is eon plaats. waar con groot aantal Chi- 
nccsche en Arabischo handelarcn on eenigen van 
anderen landaard, o.a. Bundjareezonon cen Euro- 
peaangevestigd zijn,torwijl doNedorlandsch-Indi- 
sche Handclsbankcon filiaal te AmpCnan geopend 
heeft. To dozer plaatso bevindon zich drio rijst- 
pollorijcn door motorischo kracht cn door stroom 
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gcdreven, een klappcrolicfabriek cn een bccndc- I 
renmeelfabrick. Het aanta] aangckomcn cn ver- 
trokken schepen bcdrocg in 1921: schcpcn op zee- I 
brieven 1S6 mot een netto inhoud van 629.591.54 
M3. en 51S schepcn op jaarpassen met cen netto 
inhoud van 14.131.34 M3. Voor 1922 bedragen doze 
cijfers: schepen op zee brie ven 199 met een nel- to 
inhoud van 625.1G5.40 M3. en 415 schepen op 
jaarpassen met ecn nets inhoud van 10.629.33 MJ 

AMPIBABO, vroeger een zelfbesturend land- 
schap. sinds 1917 met de landschappcn Kasim- bar, 
Toriboeloe en Saoesoc verecnigd tot het vergroote 
landschap Parigi (onderafdeeling Parigi der afdeeling 
Midden-Celebes, residentic Me- nado). 

ANAS. Tc voren cen zelfstandig landschap, 
thans, met behoud van zijn zelfstandigheid als 
gemcentc, cen onderdccl van het grootere landschap 
Amanatoen. waarbij het we rd gevoegd in 1908. Ten 
deele orienteert het zich naar Zuid- Beloe. De 
bevolking is gemengd cn spreekt veelal zoowel 
Dawang (Timoreesch) als Tetoen (Be- loeneesch). 

ANDOENG (ten rechtc: ANDONG). Berg (geen 
vulkaan) van 1700 M. hoogte in Kedoe, ten Noord-
Oosten van Al agelang. Werd op de oudere top. 
kaarten: „Djoko Pckik" genoemd (niet Tjo- ko 
Pekik). 

ANSOES. Groote kampong aan de Z. kust van 
Japen (Geelvinks-baai), Nieuw-Guinea. 

ANSOES-VOGEL. Varieteit van Paradisea 
apoda, zeer gezocht orn de bijzonder lange en 
schoone borstvederen. Deze varieteit kornt alleen op 
Japen voor. Aangezien Ansocs vroeger het eenige 
station van de K. P. M. op Japen was, noeinde men 
de varieteit naar deze kampong. 

ARDJOWINANGOEN. District van de afdee-
ling en het regentschap Ponorogo, residence Ma- 
dloen. Het is onderverdeeld in 4 onderdistricten 
(Sambit, Mlarak, Sawo en Djetis) en had begin 1923 
een 59-ta! desa's. In 1920 bezat het, volgens de 
uitkomsten van de in dat jaar gehouden volks- telling, 
eene bevolking van ruiin 76.000 zielcn, w.o. 1 
Europeaan en een 40-tai Chincezen. Do standplaats 
van het districtshoofd is Tamansari, een gehucht van 
de desa Sam bit. J)e priester- school te Karanggebang 
is verloopen. De in het district gelegen desa 
TCgalsari is, behalve oin de ”p0santr&n'' 
(godsdienstschooJ), ook bekend om de aldaar 
vervaardigde z.g. „deloewang gen- dong", d. i. 
JavaanBch papier, verkregen door kloj)pen van den 
bast van den gloegoe-boom. Dit papier werd om zijn 
goede qualiteit uitsluitend aangewend voor het 
vervaardigen van „Kitabs" (godsdicnstige 
geschriften), wclko lange jaren dienst moeten doen, 
doch in den laatsten tijd be- gint het meer en nicer 
belangstelling te trekken, niet aHeen in Indie (bij 
Gouvernements-instellin- gen als Volkslcctuur en 
Topograjjhischen Dienst), doch ook in Nederland en 
in Ainerika. 

ARFAKKERS. Alhoewel de binnenJanders van 
Biak (Schouten Eilanden) in taal en zeden vcel 
verschillen van de Arfakkers van den z.g.n. „ 
Vogelkop", noeint de Biaksche kustbevolking ook 
hen Arfakkers. 

ARFOE. Landstreek aan de N.-kust van de 
”V'oge】kop'' (Nieuw-Guinea). De ,,Kasi‘‘，die een 
groot stroomgebied heeft, doch onbevaarbaar is, 
mondt hier in zee uit. De landstreek gaf den naam aan 
een Papoescben binnenlandschcn stam, 

wiens gewoonten overeenkomen )nct die dcr overige 
binnenlandsche stain men. Aan de kust hebben de 
Nocnifooren gedurende den 0<»st- mocsson 
tijdelijke nederzettingen, van wnaruit zij handel 
drijvcn met de binncnlanders, tuinen aanleggen en 
sagoe kloppcn. Arfoc-si be tee kc nt Arfoe-zijlicdcn 
cn Arfoc's is cen vcr-Ilollandschte mccrvoudsvorni. 

ASAHAN. Afdeeling van het gouvernement 
Oostkust van Sumatra, verdeeld in de onderaf- 
deelingcn Asahan, Laboehan Batoe en Batoe Bara. 
De hoofdplaats der afdeeling Asahan, Tan- 
djbcngbalai, is voor klcine zeeschepen de haven- 
plaats der streek, doch wegens verzanding van de 
Asahan rivier werd ccn steiger gebouwd in het 5 
K.M. benedenstrooms gelegen Telok Niboeng, waar 
de groote zeeschepen hun lading lessen en tot welke 
plaats de spoorlijn van Medan naar Asahan is 
doorgetrokken. De inkomsten dcr in- en 
uitvoerrechten en accijnzen bedroegen in 1922 / 
693.000. De invoer bestaat uit: rijst, zout, nia- 
nufacturen, cnz.; de uitvocr uit rubber, gambir, thee, 
palmolie, copra en visch. Tandjoengbalai is door een 
transportweg verbonden zoowel met Medan en 
Pematang Siantar als met Bandarpoe- lau, 
Tandjocng Pasir en Mfirbau. De weg naar Bandar 
Pasir Mandogei aan de Silau-rivier is vervallen, daar 
door den aangelegden Tobaweg (Psrapait-
PCmatang Siantar) de markten te Ban- darpoclau cn 
Bandar Pasir Mandogci van geon belang meer zijn. 
Een aanvang is geniaakt met de verbetering van het 
ceuwenoude Tobapad (Ban- darpoclau-Toba), 
waardoor de bloei der beide genoemde 
niarktplaatsjes weder zal toenemcn. 

ASSISTENTENREGELING. Gcschiede- n i s. 
De bedoeling eener assistentenregeling voor de 
Oostkust van Sumatra, waarvan het eerste ontwerp 
in 1917 werd gopublicecrd, was om te trachten de 
aanvallen op assistenten door koelies (contractanten 
volgens de koelicordon- nantio) der onderneming te 
doon verminderen. Want — zoo redcncerdc de 
Regecring, blijkcnH de menioric van toelichting op 
het eerste ontwerp —, de bestaande 
asBistentencontractcn niaken het mogelijk, dat de 
assistent te alien tijde, so ms zclffj zonder 
schftdcloosstelling, wordt ontslagen； iiij volgt dus 
terwillc van het behoud van zijn bo- trekking alle 
bevelen van den werkgover op, ook onredelijkc, 
waardoor hij oiibillijk wordt tegen- over do koelies, 
die daarin een aanleiding tot een aunval op den 
assistent vinden. Had de assistent nu mcerdcrc 
..bestaanszekerheid**, dan zou hij vrijer zijn om 
dergelijke orders niet op tc volgen, maar dan moest 
er ook een regcling zijn, die hem 8terk deed staan 
tegenover den werkgever. Daarin rnoest het ontwerp 
voorzien on in dien gedach- tengang waren in dit 
eerste ontwerp verschillendc daartoe strekkende be 
pal ingen opgcnomcn. Er moest een notaricel 
contract worden opgeinaakt. De contracten mochten 
alleen voor een bepaaldcn duur en dan minstens voor 
een jaar aangegaan worden. Het tusschcntudsch 
ontslag van (lcn ussistent werd bemocilijkt door 
voor te «chrijvon, dat de werkgever in dit gcval een 
schadcloosstcl- Jing van 46n jaar salariH aa.n den 
assistent — in- dien cr althans geon dringen de 
redenen voor ont- slag aanwezig waren — moest 
uitbetalen, terwijl de assistent bij verbreking van het 
contract ccn schadeloosstclling van / 500.— nicest 
betalen. Verschincnde onderwerpen, zooais h(it 
loon, het winstaandeel, het verlof en de terugzending 
inoes- 
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ten in het contract worden gcregold. De wcrk- 
govcrs werden met zwarc straffen (tot f 10.000 
bocto) bij overtreding bedreigd. 

Tegen dezc opvattingen kwanicn de plantcrs- 
vcrecnigingen ter Oostkust, wicr ad vics was ge- 
vraagd, in verzet. De praemissc, dat de aanvallcn op 
assistenten het gcvolg van onrcdelijkc bevclcn van 
den werkgever waren, word onjuist geachl, want die 
aanvallcn waren het gcvolg deels van den 
misdadigen aanleg van verscheidcne dcr koc- lies 
cn ouk van hard handig optreden van de aasi- s ten 
ten of van hun orngang met contractvrouwen van 
koclies dcr onderneining. Bovendien kon ecn 
regeling nooit bestaanszekerheid geven, daar deze 
afhangt van do wijze, waarop de assistent zjjn werk 
doet. Men wees op de noodzakelijkheid om ook het 
sluiten van contracten voor onbepaalden tijd 
inogelijk te maken en op de onbillijkheid om een 
ongelijke schadeloosstelling voor partijen bij 
tusschcntijdsche verbreking vast te stellen. Ook 
werd gevraagd om de mogclijkheid te openen ecn 
procftijdcontract te sluiten. Daar het on twerp 
verschillende voorschriftcn bevattc, die niets met de 
poging om de aanvallcn van koelies op assistenten 
tegen te gaan te maken haclclcn, doch al ice n een 
a]gcmeene regeling van de rechtsverhouding 
tusschen asisstenten en werkgevers bevatten, kwam 
men cr tegen op, dat ecn dergelyke regeling allcen 
voor de Oostkust van Sumatra were! ontworpen, 
tcrwijl de rcchtstoestand, waarin de assistenten 
elders tegenover hun werkgevers ver- keerden, 
zeker niet beter, zoo niet slechter, was. 

Hot ontwerp, dat in 1919 in den Volksraad werd 
ingediend, (het tweede) bleck reeds in verscheidcne 
opzichtcn gewijzigd te zijn, zoo b.v. was de 
mogclijkheid gcopend contracten voor onbepaalden 
tijd te sluiten, de straffen waren verminderd en de 
Memorie van Toelichting lict zich voorzichtiger uit 
wat betreft do mogclijk- heid van het tegengaan der 
aanvallcn op assistenten. 

Het ontworp word in den Volksraad bchandcld 
op 17 on 18 November 1919 (Handelingon bl. 35 
—83) en bij die bchandcling gnf de Regeerings- 
gemachtigde toe, dat do bedoeling van het ont- 
werp oin de aan vallen op assistenten tegen te gaan 
hypothetisch en indirect was, zoodat do strekking 
alleen kon zijn om de rechtspositie van den 
aHsistent te regclen. In den Volksraad werd ook 
nog aungotoond, dat de assistent aan con dergelijke 
regeling geen bestaanszekerheid kan ontlcenen. 
Verschillende wijzigingcn werden in den Volksraad 
aangcbracht. De vrije dagen, die niinstons twee 
moesten be dragon, werden op vicr gebrncht, 
waarvan twee op een Zondag; tcrwijl het ontwerp 
nog of ecn jaarlijksch binnenlandsch vorlof van uen 
inaand oischte of een buiten- landHch vorlof van 
aeht inaanden nazes jaardienst ter kcuzc van den 
asHistent, werden nu de werk- gcvcrH vcrplicht 
boido vorlovcn to geven; do drin- gende redencn 
werden uitgebreid, tegen de ongc- lijke 
Hchadeloosstelling bij verbreking van de 
(jvci'cenkonist door den assistent of door den 
werkgever werd besiwaur geniaakt, enz. Wat hot 
bozwaar betreft, dat alleen voor de Oostkust van 
Sumatra een assistentenregoling werd noodig go- 
oordeckl, door de Regcering werd te kennon 
gegeven, dat dergclijko regelingen ook voor anclero 
buitengeweston alsmede voor Java zouden worden 
ingevoercl. 

Hot naar aanleiding dor bchandcling in don 

Volksraad gewijzigde (derde) ontwerp werd aan de 
Regecring in Nederland toegezonden, waar do 
regeling in ecn Koninklijk besluit zou worden af- 
gckoiKligd. Ook in Holland werden we er wij zigin- 
gen aangcbracht. Zoo wcril de schadeloosstelling 
bij onrechtmatige* verbreking van het contract voor 
beide partyen gelijk gcsteld, evenals dit in het 
Nedcrlandsche arbeidscontract is gcregckl, het 
binnenlandsch verlof werd op 14 dagen gc- 8tclcl, 
de dringende redencn werden weer uitge- breid, 
verschillende voorschriftcn werden ver- klaard van 
dwingenden aard te zijn, d. w. z. dat daarmede 
strijdigc bepalingen in de overeen- kornst nictig 
zijn, enz. In het Ind. Stb. van 1921 no. 334 werd het 
Koninklijk Besluit, de assistenten regeling 
vaststcllcnde, afgekondigd. 

Naar aanleiding van enkele gebleken onduide- 
lijkheden had in November en December 1923 de 
behandcling in den Volksraad plaats van enkele 
wijzigingcn in de assistcntenregeling. De voor- 
naainste is, dat in art. 19 de ambtenaren van de 
Arbeidsinspcctie mede worden belast met de op- 
sporing van overtredingen der assistentenrege- 
lingen. Deze wijzigingcn inoeten nog in een Ko-
ninklijk besluit worden vastgesteld. 

Uit de uitlatingen der Indisc he Regeering in den 
Volksraad mag worden afgeleid, dat do assis- 
tentenregeling niot voor andore gewesten zal wor-
den ingevoerd cn dus de Oostkust van Sumatra haar 
uitzonderingstoestand zal behouden. In 1923 werd 
nl. gepubliceerd het ontwerp van een nicuw 
geunificccrd Burgerlijk Wetboek voor Ned.-Indie, 
wanrin ook de bchandcling van het arbeidscontract 
voorkomt, vrijwel gelijk aan de betreffende regeling 
in het Nederlandsche B. W. en op 28 J uni 1923 
decide de Regeeringsgemachtigde in den Volksraad 
mode, dat corst de titel van het nieuwe Ind. B. W., 
regelende het arbeidscontract ingevoerd zou 
worden en eerst daarna speciale regelingen voor 
verschillende groepen van werk- nemers zouden 
wordon afgekondigd, indien al- thans na een 
grondig onderzoek de noodzakelijkheid van een 
dergelijko speciale regeling was aan- gotoond. 

I n h o u d der regeling. Op 1 Maart 1922 trad do 
assistentenrcgeling voor do Oostkust van Sumatra 
(Ind. Stb. 1921 no. 334, ge- wijzigd in 1924, welko 
wijzigingen cchter zooals hierboven reeds vermeld 
werd, nog niet afgekondigd zijn), in working. Do 
regoling, door do In- dische Rcgeering ontworpen, 
werd bij Koninklijk besluit vastgesteld, in verband 
mot de omstan- digheid, dat de regeling afwijkiugen 
van het In- disch Burgerlijk Wotbock be vat. 

De regeling heeft tot docl de rechtsverhouding 
vast tc stellen tusschen werkgevers en assistenten cn 
wcl alleen voor die ter Oostkust van Suinatra en dan 
nog slcchts op ondernemingen, waar perso- ncn 
volgens de koolicordonnantie (Ind. Stb. 1915 no. 
421) in dicnst genomen kunnen worden. De 
werkgevers moeton met de assistenten, die op 
dergelijko ondomemingen werkzaam zijn, een 
schriftelyko (notaricelo of onderhandsche) over- 
cenkomst gcsloten hebbon (art. 1 al. 1) en ecn 
afschrift van die ovorcenkomst uitgoreikt hebbon, 
anders is de werkgever strafbaar (art. 19). In die 
overeenkomsten inoeten de volgendo ondorwer- 
pen gcregold worden (art. 4): 1°. het loon, dat de 
assistent zal genioten, en oventueelo andcrc voor- 
dcolen, 2°. de soort van don bodongen arbeid, 3°. 
hot ovontueol uan don assistent toekomend 
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aandeel in de winst der ondcrneming on de wijze, 
waarop die winst wordt berekend, 4°. de dagen der 
maand, waarop van den assistent geen arbeid mag 
worden gevergd. De assistent hceft recht op vier 
vrijc dagen per niaand, waarvan twee op eon 
Zondag moeten vallcn en mag zich op die dagen 
vrijelijk op of buiten de onclerncming bewegen. 
Ten vijfde inoet het contract de verlofsregcling 
vermeldcn. De assistent heeft recht op veertien 
dagen verlof na elk jaar dienst en op een verlof van 
acht maanden na zes jaar dienst bij denzelf- den 
workgever. Een eenmaal verkregen rccht op verlof 
gaat niet verloren, al wordt de overeen- komst vdor 
dien ontbonden. Do assistent hceft het recht die 
verloven in het binncnland of in het buitenland door 
tc brengen. Gedurcnde de verloven bchoudt hij zijn 
voile loon. De assistent kan reeds na vijf jaar dienst 
recht op een langdurig verlof doen gelden, indien hij 
althans niet zelf de overeenkomst opzegt of geen 
dringende reden tot opzegging hceft gegeven: hij 
ontvangt dan het cvenredig deel van het loon, dat hij 
bij een verlof van acht maanden zou verkregen 
hebben en de duur is ook evenredig met den duur 
van het verlof waarop hij na voile zes jaar dienst 
recht zou hebben. Ten slotte (6de) moet het contract 
de plaats in of buiten Ned.-Indic vermclden, waar- 
heen de assistent na het eindigen der overeenkomst 
kostcloos met zijn gezin en zijn lijfgoede- ren moet 
overgevoerd worden. Genoemde onder- werpen 
moeten geregeld zijn in de overeenkomst: anders is 
de werkgever strafbaar (art. 19). Is een onderwerp 
dcsondanks niet geregeld, dan wordt het behecrscht 
door het plaatselijk gebruik of bij gebreke daarvan 
naar billijkheid door den rechter geregeld, bchalvc 
de plaats van terugzending； is deze niet in het 
contract genoenid, dan mag de assistent opgeven 
waarheen hij kosteloos met zijn gezin en 
lijfgoederen wenscht overgevoerd tc worden. 

De overeenkomst (art. 2) kan voor een bepaal- 
den tijd worden aangegaan doch nooit voor kor- ter 
dan een jaar, of voor onbepaaldcn tijd, maar ook dan 
met een miniinum-duur van 66n jaar. Alleen waneer 
een overeenkomst voor een proef- tijd wordt 
aangegaan, kan de overeenkomst kor- tcr duren, 
doch dan niet langer dan vijf maanden; een dergelijk 
proeftydcontract kan niet voor de tweede maal met 
denzelfden assistent worden aangegaan. De 
overeenkomst voor een onbepaal- den tijd (art. 2) 
cindigt door opzegging on wel nadat vier maanden 
na de opzegging zijn ver- streken. Overeenkomsten 
voor een bepaaJden duur loopen voor denzelfden 
termijn door, indien zij niet vier maanden voor den 
afloop van den termijn zijn opgezegd. De 
werkgever of de assistent kan ook zonder den 
opzeggingslcrmijn in acht te neinen de 
overeenkomst doen eindigen, doch dan moet 
degeen, die dit doet, aan den ander ecn 
schadcloosstelling betalen (art. 10 en 13) ge- lijk 
aan het Joon van den assistent over vier maanden, 
indien het een overeenkomst voor onbepaaldcn tijd 
betreft en bij een overeenkomst voor bepaalden tijd 
zooveel maanden het loon van den assistent a Is de 
overeenkomst nog had moeten duren. Die 
scbadeloosstelling is niet ver- schuldigd, indien de 
andere partij in de tusschen- tijdBche verbreking 
instemt of indieu er een dringende reden voor het 
verbreken van de overeenkomst bestond. Die 
dringende redenen worden in de assistentcnregeJing 
genuemd (art. 1J en 12); 

zij komcn nagenoeg gchccl inct de dringende rcdencn 
in het Ncdcrlnndscho Burgerlijk Wetbock (art. 
1639?)en q) overeen. Met procftijdcon- tract kan te 
alien tijde ook zondcr opzcggingster- inijn door ecn 
der parlijen worden bceindigd, zonder dat hicruit 
ecnigo vorplichting tot schadc- loosstolling 
voortvloeit. 

Voorts schrijft de regeling nog voor (art. 6), dat de 
assistant recht heeft op kostolooze, behoor- lijke 
vcrplcging en gcnces-en hcelkundige bchan- dcling, 
indien hij ziek is of door een ongcval wordt getroffen, 
tonzij hij toen met verlof afwezig was, tcrwijl de leden 
van zijn gezin mode recht hebben in het 
onderneniingshospitaal of het centraal hospitaal, 
waarbij de onderncining is aangesloten, opgenoincn te 
wordon, indien de bohandelende gcnceshecr dit 
noodig acht. Do werkgever moet (art. 5) de 
werkplaatsen z66 inriditen en het be- drijf zoo Iciden, 
dat de assistent tegen gevaar voor lijf en good 
beschermd is, anders moet de werkgever aan hem en 
bij zijn dood aan zijn gezin of ouders de schade 
vergoeden； voorts moet de werkgever (art. 7) 
desgewenscht con getuigschrift aan den assistent 
uitreiken bij het eindigen dor overeenkomst. 

De straf voor den werkgever is een boete voor elke 
overtreding tot een maximum van / 1000.一. De 
ambtenaren van de Arbeidsinspectic zijn mode belast 
met de opsporing van deze overtredingen. 

Lileratuur : ,,De Planters" van 4 en 1G Juli, waarin 
word gepubliceerd het eerste ontwerp der 
assistentenrcgeling met de Memorie van Toelich- ting
； Critiek op het eerste ontwerp in de mede- dceling 
No. 2 der Deli Planters Vereeniging van Fcbruari 
1918 en in een brochure van Mr. P. H. Schneider, 
voorts bespreking van het eerste ontwerp in „de 
Planter" van 20 October )917； Stuk- ken 2, 3, 4, 5 en 
6 van onderwerp 2 der bijJagen van de Tweede 
gewonc zitting van den VoJksraad in 19J9: het bij den 
Volksraad ingedionde tweede gewijzigde ontwerp, de 
Memorie van Toelichting, het afdeelingsverslag, de 
Memorie van Antwoord en de amendementen. 
Handelingon van de tweede gewone zitting 19J 9 van 
den Volksraad pg. 35—83; Mcdedeeling No. 9 der 
Deli Planters Vereeniging van April 1920; artikelen in 
de Econ. Stat. Berichten van 4 en 11 Augustim 1920; 
Mcdedeeling No. 12 der Deli Planters Verecni-< ging 
van Fcburari J922 met bijJage; Stukkon I, ■ 2, 3 cn 4 
van onderwerp 6 der bijlagon van de tweede gewone 
zitting van den Vt>lksraad in/ 1923: ontwerp 
wijziging der Assistcntcn Regeling inot toelichting, 
afdeclingsverHlag on Memorie . van Antwoord； 
artikcl in do Econ. Stat. Bcrich/ ten van 12 Maart J 
924. ||. J. B. 

ATAPOEPOE. Uitvoerhavon van het Oostelijk 
deel van ons gebied op Timor, ondcrafdceling B61oo 
dor afdeoling Noord- on Midden-Timor. Hol fort 
bostaat niet nicer. J)o plaats is golegen in de kleino 
vallei van Atapo(5j)oa, con stuk aan het 
Gouvernemcnt afgestaan gobied. Do bo- volking 
beataat bijna uitsluitend uit Chineezon en hunno 
koolios. Sindtj den ovorgang van de be- 
stuursstandplaats naur Alam boon hot aan tai 
Chineesche handclaren bolangrijk vcrinindcrd. 

BAA of NAMOEDALE. HavonplojbtB in do 
<>n- derafdeeling Roti, afdeoling Z..Timor en Eil., re- 
sidontie Timor en Ond., golcgon aan de Westkust van 
het eiland Roti, toven« HlandplaaU van dun 
goiiaghebbcr. De vrooger hior gevestigdo kweck- 
school voor Inlandscho onderwijzerH ten behoove 
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van de landschaps- cn zondingsscholon is in Au-
gustus 1922 nanr Koepang vcrplaatst. De hulp- 
prediker, to vens hoofd dicr kweekschaol, is daar- 
door me de van de plaats vertrokken. Er bevindt zich 
thans cen huipprediker, die allccn voor de zending 
werkzaam is. De plaats telde ult°. 1922 也 1200 
inwoners, waarvan cen achttal Europeancn, cen 
hondcrdtal Chineezcn cn enkelc Arabiercn. 

BADA. Vroeger zelfbesturend landschap in 
Midden-Cclcbes. Bij Ind. Stb. 1916, No. 722 were! 
het met de landschappen Besoa, Napoe en Ta- 
waelia vcrccnigd tot het tegenwoordige landschap 
Lore. Het vonnt thans een district daarvan. 

BAGAN SI API API. De uitvoer van visch, 
garnalcn en trasi bedraagt tegenwoordig (1924) in 
totaal per jaar ongevccr 35 millioen K.G., waarvan 
naar Java 土 15 millioen K.G. In 1920 is het centrum 
weder gohecl door brand verwoest, doch zal spoedig 
weder gcheel herbouwd zijn. 

BAGOES KOENING. Was oorspronkelijk cene 
kleine nederzetting van Inlanders, hoofdzakclijk 
potten- en pannenbakkers, ongeveer een half uur 
stroomafwaarts van Palembang a&n den rech- 
teroever der Moesi-rivicr gelegen. Het verkrecg 
mcerdcrc beteekenis door de oprichting o. a. van 
ecne petroleuni-raffinaderij door de Petroleum ]\
珂.“Moesi-Ilir'', wclke in April 1903 in werking kon 
worden gesteld. Via de „Koninklijkc Maat- schappij 
tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Ned. India'' 
kwam de exploitatie cn het bcheer diet raffinaderij 
in 1907 aan „De Bataafsche Pe- trolcu in 
Xlaatschappm'' Tegenwoordig is Bagoes 
Koeningcen woningkwartier voor het Europeesch 
en Aziatisch personeel van laatstgenoemde Maat- 
schappij, die het daar aanwezige tankenpark be- zigt 
voor den opslag van ruwe olie. De raffinaderij is 
buiten werking gesteld. Bagoes Kooning bchoort tot 
de gemeentc Palembang. 

BAJANG. Gcbcrgte in Borneo's VVcsterafdee- 
ling； hoogste top G. Nijoet, 1701 M. Op de Z. 
helling bevindt zich een klein meor, de Danau 
J<aoo, waaruit de Landak-rivier ontspringt onder 
den nuam van Tcgcnep. Ook heeft de Sainbas- rivier 
op (lit gebergte haar oorsprong. 

BALAPOELANG. District met golijknamigo 
hoofdj)Iaats van de controlc-afdeeling Protjot, af- 
dceling cn regontschaj) Tcgal van dc^ residentie 
PCkalongan. De plaats Balapoelang is sedort 188(5 
door een spoorweg mot de hoofdplaats Tcgal 
verbonden. Bovendien is ininiddolH de ver binding 
met de hoofdlijn der S.S. van Batavia naar 
Soorabaja tot stand gokomen. Er is ecu suikerfa- 
Ijriek van denzulfden imani. Men heeft in hot 
district ook cen orfpachtH-onderneming. Het heeft 
3 onderdistrieton met 35 dcsa's en tcldc in 1920 士 
78.000 inwonors, waaronder 90 Euro- pcanen, GOO 
Cliincezon en ruini 200 Arabie- ren en andoro 
Vrcemde Oostcrlingon. 

BANDAR. J)istrict van hot ontvoogde rogent- 
schap Batang van de residentie Pekalongan. Het 
hooft 3 ohdordistrictcn mot 75 desa's en tcldo in 
1920 56.000 bowonors, waarondor slochts con 24-
Lal Europeancn en 26 Chincczcn. In dit district 
bevindt zich de landsfokkerij Tjopotto, wolko 
delcHtiorcn voor do bovolking in de residentie 
PCkalongan lovert. 

BANDJAR. District van do onderafflcoling 
Bocleldng, afdeeling Singnradja, rosidontie Bali on 
Loinbolcf 

BAND J AR. District van do afdoeling Pocrba- 

lingga in hot regontschap BandjarnGgara der re- 
sidontie Banjoeiuas, met districtshoofdplaats 
Wonodadi. Het heeft ecne oppervlakte van 261 
K.M.2 en telt 76 desk's met 81.488 zielen, w.o. en- 
kclc ticntallcn Chineezcn (cindo 1922). 

BANDJARNEGARA. Regentschap van do af-
deeling Poerbalingga, residentie Banjoemas, groot 
905 K.M.2 met gelijknamige hoofdplaats. Het bevat 
de districten Singainerta, Bandjar, Karangkobar on 
Batoer en tclt 467.000 bewo- nefs, w.o. eon vijftigtal 
Europeanen en ruim 1600 Chineczen ； de 
hoofdplaats heeft 6300 inwoners, w.o. een 40 tai 
Europeanen en 480 Chineczen (volkstelling 1921). 
De aanleg van de tramlijn Bandjarncgara—
Wonosobo is thans gehcel vol- tooid. 

BANGKA. Landschap aan de monding van de 
Rokan-rivier, district van het zelfbesturend 
landschap Siak Sri Incirapoera; grensrivier is do 
Soengei Seneboi. Het heeft een bevolking (blij- kens 
volkstelling 1920) van 土 7000 zielen. 

BANGKALAN. Westelijkc afdeeling van Ma- 
docra, tevens eon z.g. ontvoogd regentschap, ver- 
deeld in 5 districten, met name Bangkalan, Aros- 
baja, Sapoeloe, Kebanjar en Balega. In hetZuid- 
oostelijk deel der afdeeling werkt een Europce- sch 
stcengroefbedrijf annex kalkondcrneming. In hot 
heuvelterrein ten Noordcn van de afdeeling heeft de 
Madoera Pctroleuin maatschappij conccs- sio voor 
het winnen van petroleum: doze maat- schappij 
exploiteert op haar terreinon tevens cen s6re-
oliofabriek. Voor con be tore afwatering on 
bevloeiing van de streek beoosten de afdeelings- 
hoofdplaats zijn in do laatstc jaren omvangrijkc 
gouvernementswerken tot stand gekomen. 

BANGKALAN. District der afdeeling en van 
hot' landschap Bangkalan, residentie Madoera, met 
4 onderdistricten en 48 desa's. De stand- plaats van 
het districtshoofd is DSmangan. 

BANGKINANG. Onderafdccling der afdeeling 
L Koto, residentie Sum. Westkust. De groote 
verbindingsweg, waarvan in hot oorspronkelijk 
artikcl over Bangkinang gesproken wordt, is voor 
een groot deel reeds tot stand gekomen. Van 
Loeboek Bangkoeng uit is die wog reeds be- rydbaar 
tot aan Pangkalan Kota Baroe, waar- door eon 
levondig auto- on vrachtautoverkeer met 
PajoJkoembooh is ontstaan cn naar den an- doron 
kant verdorToi Tandjocngbalit. De daarop volgcnde 
26 K.M. geprojoctecrdo weg zijn nog in aanlog. Van 
de nagari Koeok af, ongoveer 16 K. M. ten Weston 
van de ondcrafdeelingshoofd- plaats Bangkinang, is 
hij vervolgcns weer bc- rijdbaar tot aan do bin non 
haven Pakunbarue in hot gouvorneincnt Oostkust 
van Sumatra. Wuar do handel cn emigratio van de 
onderafdccling zich voornamolijk naar dit 
gouvernemont cn hot schicreiland Malnka richtcn, 
is ook op dit woggodcolto reeds een rogclmatig 
verkcer ontstaan. De sc he pen der Koninklijkc 
Paketvaart Maatschappij doon echtcr deze havon 
niet nicer aan. VVel zijn or enkelc particuliero 
Chineosche stooinvanrtlijnon, dio de verbinding 
incG,Singn- poro onderhoudon on do producten uit 
dc'oiulCr-- iiTdceling (voornamolyk 
bevolkingsrubber) vor- schopen. Gcdurendo eonige 
jaren is door het Gou- vorneinont eon 
proefontginning gehoudon van tinortslagen nab。
Singgalan, ongovcor 14 K.M ton Zuiden van do 
hoofdplaats Bangkinang gelegen. Wegens 
onvoldoendo opbrengst is zij ech- tor woder 
stopgezot. 
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BANGIL. Noorchvestelijke afdecling van de res
京cntic Pasoci oenn.Op het cinde van 1920 had zij een 
be vol king van 270.000 ziclcn, w.o. 1300 
Europeanen, 2300 Chincezen on 1300 Arabieren. 

BANGIL. District van het rcgcntschap on de 
afdceling van dicn naam, rcsidentie Pasoerocan. Het 
hceft 4 ondcrdist.rictcn met 67 desa's en tclde einde 
1920 SI.000 inwoners, w.o, 200 Europeanen, 730 
Chineezen cn ruim 900 Arabieren. In dit district zijn 
twee suikerfabrieken gclcgcn, t.w. Soemberredjo en 
Wonoredjo. 

BANGIL. Hoofdplaats van de gelijknamige af- 
deeling en het gclijknainig district. Einde 1920 tclde 
zij een bevolking van 17.264 zielen, w. o. 130 
Europeanen, 700 Chineezen en 900 Arabieren. Een 
tramweg gaat naar het Zuidelijk gelegen district. 
Pandaiin. 

BANJOEASIN EN KOEBOESTREKEN. 
Onder- afdeeling dcr afdceling Palembangsche 
Beneden- landen, ontstaan door de samenvoeging 
der on- derafdeelingen lliran en Banjoeasin met de 
onder- afdeeling Koeboestreken (Ind. Stb. 1915 No. 
717), met een oppervlaktc van 19.241 K.M2., be- 
staande uit 21 marga's. Het onderdistrict Koe-
boestreken vormt een zelfstandig ressort; het 
onderdistrictshoofd is rechtstrccks ondergeschikt 
aan den controleur. Bij Ind. Stb. 1919 No. 814 zijn 
margaraden ingevoerd, bestaande uit het 
margahoofd a Is voorzitter, doesoenhoofden, die 
ambtshalve lid zijn cn gekozen leden uit de bevol-
king. De bevolking is gelaten in het genotvan eigen 
rechtspleging. De adat is beschreven in het adat- 
wetboek Oendang-oendang Simboer Tjahaja, wclkc 
als leidraad dienst doet. Er bestaan 3 rechtbanken n.l. 
de grootc Rapat, onder leiding van den 
bestuursambtenaar en rcchtsprekende over 
uiisdrijven en groote civiele zaken, de kleine Rapat, 
eveneens onder leiding van den bestuursambtenaar 
en rcchtsprekende over over- tredingen en kleine 
civiele zaken en de Rapat inarga, onder 
voorzittcrschap van het margahoofd, rcchtsprekende 
over adat-overtredingen en de kleinstc civiele zaken. 
De boeten en ver- beurdverklaringen, door deze 
rechtbanken uitge- sproken, worden gestort in de 
margakassen. 

De onderafdeeling bestaat uit laag, moerassig 
land. Een uitzondering maakt het Noord weste- lijk 
deel, dat heuvelterrein is. In de Koeboestreken is het 
land nog bedekt met oerbosch, waarin veel 
boschproducten te verzamelen zijn, zooals rotan, 
dainar etc. De djeloetoeng heeft afgedaan. Eenige 
yzerhoutboschcomplexen zijn in het bezit van de 
Vereenigde Indische Boschexploitatie 
maatschappjjen. Deze terreinen zijn thans geheel 
leeggekapt. Het verdere gedeelte van het ressort 
heeft thans zulk een gebrek aan bosch, dat bij Ind. 
Stb. 1916 No. 420 beperkende bepalingen zijn in het 
leven geroepen. De ladang-keur bevat eveneens 
bejierkende bepalingen ten aanzien van gebruik van 
grond voor landbouw. De onderafdeeling wordt 
doorsneden door machtigc stroomen. De 
belangrijkstc is de Moesi-rivier, die tot Palembang 
bevaarbaar is voor Paket- vaartschepen en 
vrachtbooten der Maatschappij Nederland of 
Kotterdamsche Lloyd. Stroomop- waarts is zij nog 
zeer goed bevaarbaar voor klei- nere stooinschepen 
en rivierstoomers. Bencden- stroonis van de 
hoofdplaats der rcsidentie splitst de Moesi zich iu 3 
takken, n.l. de Soengsang, de Oepang en de 
Kocmbang. Alleen de Soengsang is bevaarbaar voor 
zeeschepen. De twee anderc 

takken zijn zeer goed bevaarbaar voor kleincrc 
schepcn. Door de Selatdjaran staat de Moesi in 
verbinding met de Air Tela ng, eveneens een 
mnehtige rivier met een sterken slroom. Deze rivicr 
is de oorzaak van de verondiej)ing dcr eenige 
verbinding van Moesi- en Banjoeasin- rivier, n.l. de 
Tclok Dari-doorvaart op Air Poen- t-ian. Een poging 
om deze verbinding uit te bag- geren hceft geen 
gcvolg gehad. De Banjoeasin- rivier ontstaat uit een 
samcnvloeiing van ver- schillende rivieren, waarvan 
de voornaamste zijn de Air Da was en de Air 
Toengkal, bcidc bevaarbaar voor stooinbootjcs met 
6—8 voet clicpgang. Later splitst de rivier zich in de 
Air Tjalik en Air Banjoeasin, omvattende het groote 
eiland Poeloe Rimau (500 K.M2. oppervlakte). Een 
bclangrijkc zijrivier van de Banjoeasin is de Air 
Lalan, de toegangsweg naar de Koeboestreken. De 
rivicr is zeer diep, op 13 uur stroomopwaarts is de 
diepte nog 45 M. De meeste andere riviertjes zijn 
zeer goed bevaarbaar voor motorbooten. Het land is 
zoo laag, dat overal in deze streek de invloecl van eb 
en vloed zeergoed voelbaar is. De kust is moei- lijk 
te bereiken door de modderbanken en ondiep- ten. 
Ongevaarlijk is zij ook niet door de plotseling 
opkoinendo rukwinden, de bekende Sumatraan- tjes. 
Een eigen oorspronkelijke bevolking bezit het 
ressort niet; van velc streken derrcsidentie en uit 
enkele daarbuiten zijn mcnschcn gekomen en 
hebben hier een bestaan gezocht. Men vindt lie- den 
uit de Komeringstreken, uit Merangat, uit de Moesi-
streek, van Banka ,van Java e. a. Een uitzondering 
hicrop maken de Koeboes, die be- hooren tot de 
autochtone bevolking van Palem- bang, door de 
vreemdelingen, die langs de groote rivieren 
langzamerhand het binncnland zijn bin- 
nengetrokken, weggedrongen tot in de uitge- strekte 
oerwouden der Koeboestreken. Volgcns de laatste 
volkstelling tell het ressort in totual 土 50.000 
inwoners, waarondcr naar Hchatting 2300 Koeboes. 

Aan den Selatdjaran-waterwegligt liet Gouvcr- 
nements-grootrystbedryf Selatdjaran, met thana een 
bebouwd oppervlak van 250 bouw. 

In de Koeboestreken liggon eenige b(»ortcrrei- 
nen der Bataafsche Petroleum Maat8chaj)j)ij. 

De onderafdeeling hceft ecn Gou vernemonts- 
school dcr 2c klassu te Talang BCtoetoo en dric 
volksscholcn tc J'Gbing A bang, Soengsang cn 
Pangkalanbalai. Het schoolbezock laat nog al tc 
wenschen over. 

BANJOEBIROE. Ecn klein meertje in het 
district Grati van de afdceling cn rcsidentie 
Pasoerocan, een zeer gezochte bad- cn uitHpan- 
ningsplaats. In 1922 word dit bad door den gc- 
wcstelijkcn raad van Pasoerocan in behcergeno- men 
en gerestaureerd. De badj)laats wordt al8 heilig 
beschouwd； zij wordt met z.g. Javaansch 
Nieuwjanr door vele Inlanders bezocht, waarvan 
verBcheidenen offers brengen aan de Boeddhis- 
tische beelden ter j)laatse en aan een heilig graf. Ook 
is aan het ontstaan van de bron een legcndc 
verbonden (Zie H. J. Domis, De Rcsidentie 
Pasoeroean, den Uaag ] 836). 

BANJOEMOEDAL. District met hoofdplaats 
Moga van do contrdle-afdeeling, afdceling en 
regentschap Pfimalang, rcfiidcntic Pekulongun. Het 
Heeft drie onderdistricten met 32 desa's on telde in 
192,0 69.000 bowonera, waftronderslechts enkele 
Europeanen, Chineezen, Arabieren en 
1 andere Vreenide Oosterlingen. De diatrictahocfd- 
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plaats is bokcnd door eon prachtigo badgelogen- 
heid alsmede door de van daar tiitgevoordc dje- 
roekmanis. 

BANKA, ton rcchte BANGKA. B e v o 1 k i n 
g. 
De bcvolking van Banka bedroeg volgens do laat- 
ste telling <>p ultimo December 1922 171.099 zie- 
len. Miorvan waren 600 Europeanen, 55 Japan- 
ners, G6.084 Chineezen, w.o. 17.74G contractanten 
der Banka Tin winning, 269 Arabicren, 23 ande- 
ro Vreemde Oosterlingcn en 85.693 Inlanders, 
w.o. 629 Sekahs. 

Bij Ind. Stb. 1921 no. 407 word met ingang 
van 1 Januai'i 1921 de inkoinstenbelasting ook 
toepasselijk verklaard op de Inlandsche bovol- 
king van dit gewest. Bij Ind, Stb. 1921 no. 804 
werden de heerendiensten. met uitzondering van 
transportdiensten, als bedoeld bij artikel 1 para- 
graaf 3 van gemeld Staatsblad, afgeschaft tegen 
vervanging van cen hoofdgeld ad f 3.—per hoofd- 
plichtige per jaar (Ind- Stb. 1921 no. 805). Sinds 
1920 werden echter geen heerendiensten nicer 
gevorderd. 

De ganibircultuur verliep geheel. Nu wor- 
den slechts hier en daar kleino bevolkingsaan- 
planten van gambir aangetroffen. De pcpercul- 
tuur breidde zich vooral tijdcns den Eur. oorlog 
uit, doch nani na 1920 weder in belangrijkhcid af. 
De uitvocr van peper bedroeg in: 1918 ........................ 81.102 pikocl witte 

 .....................  
 .....................  

1919  ..................... 81.418 ,, ,, 
1920  .....................  69.269 ,, ,, 
1921  .....................  73.583 ,, „ 

 ..........................  
1922  .....................  66.238.75 ,, ,, 

 .....................  
 .....................  

1918  .....................  21.377 pikocl zwarte 
1919  ......................... 21.178 ,, ,, 
1920  ..........................  7.095 ,, „ 
1921  ..........................  6.161 ,, „ 
1922    5.571.75 ,, ,, 

Totaal. 
1918  .............................  102.479 pikoel 

19J9  ............................  102.59G ,, 
1920  ............................  76.364. „ 
1921 ...............................  79.744 „ 
1922  ............................  71.810.50 ,, 

VV c g c n. Op het ciland Banka treft mon ecn 
gued wegennet aan, waarvau ruim 1000 K.M. ge- 
schikt gemaakt is voor het vervoer per auto. De 
wegei) zyn thans in onderhoud bij de Burgorlijke 
Open bare VVorken. 

O n d o r w ij s. Op 31 December 1922 waren 
op het eiland 2 open bare Iago re scholon voor Eur. 
onderwijs tc Muntok en Pangkalj)inang on 3 Hol- 
Iandsch-Chinec8che scholen te Pangkalpinang, 
Soengeiliat en BJinjoe. Het aanCtd Iccrlingcn bo- 
droeg rcspectiovelijk 146, 103, 169, 235, on 195 
Iccrlingcn. Verdcr treft men nog aan 10 openbaro 
1 nlundsche scholcn 2e klassc. Particulierc Inland- 
scho Hcholen hceft men nict. Chincesche scholcn 
worden aangetroffen tc Blinjoo, Soengeiliat, 
Pangkaljiinang, Koba en Toboali. 

B e a t u u r. In 1922 (Ind. Stb. no. 66) word 
Banku a(lniini8tratief vordeokl in vijf onderafdee- 
Hngen, elk met eon controleur aan hot hoofd. 
J. Noord-Bunku, hoofdplaats Blinjoc, met het dis- 
trict Blinjoo cn ondordistrict DjCboes. II. Soon- 
geiliat, lioofdj)laats Soengeiliat, mot het district 
Soengeiliat cn do onderdistricten Njalau cn MS- 
rawang. III. Muntok, hoofdplaats Muntok, met 
hot district Muntok en het ondordistrict Klapa. 
IV. Pangkalpinang, hoofdplaats Pangkalpinang, 
met het district Pangk&lpinang en do onderdis- 

tricton Mfindockbarat cn Soengcislan. V. Zuid- 
Banka, hoofdplaats Toboali, met het district Toboali 
cn de onderdistricten Koba, Bring en Le- par-
eilanden. 

BAS&RAH (ten onrechte vroegcr vermcld als 
idcntick met Tjaranti of Tjercnti). Bascrah en 
Tjcrfinti zijn twee afzonderlijkc nederzettingen in 
het landschap 4 Koto di [lir op 20 K.M. van elkander 
vcrwijderd. Baserah is de voornaamste negeri van 
het landschap 4 Koto di flir. Het aan de linkerzijdo 
derKwantan-rivier gelegen gccleclte der 
nederzetting heet Bascrah Koto Toeo met 4500 
ziclen, het aan de ovcrzijde dcr rivicr gelegen 
gedeelte Bascrah Koto Rad jo inct 1200 zielen. Koto 
Toed on Koto Radjo zijn thans twee afzonderlijke 
nSgSri's, elk met een afzonderlijk negribestuur 
bestaande uit vicr penghoeloes (penghoeloe nan 
berampat). Koto Radjo was de voorinalige 
verblijfplaats van den vorst Radja Hasan. Tjercnti is 
een op 20 K.M. beneden- strooms van Baserah 
gelegen ncgSri in het landschap 4 Koto di Ilir met 
3000 zielen. Het is de verblijfplaats van den 
huidigen vorst Ongkoe Soctan. 

(Zie omtrent Radja Hasan en Ongkoe Soetan 
KWANTANDISTRICTEN Gesc h i e d e n i s.) 

BATANG. Ontvoogd regentschap van de 
residentie Pokalongan, met gelijknaniige hoofeb 
plaats. De oppervlakte bedraagt bijna S600 K；M2. 
Het regentschap is verdeeld in de (listric- ten 
Batang, Bandar, Soebah en Bawang. De be- volking 
was in 1920 土 2G5.000 zielen sterk, waaronder 
bijna 200 Europeanen, bijna 2000 Chi- neezen cn 
enkcle Arabieren en andere Vrcoinde Oosterlingcn. 

BATANG. Hoofdplaats van het gelyknamige 
regentschap, ligt lang den grooten postweg op S 
K.M. Oostwaarts van de residentio-hoofdplaats 
Pekajongan, aan een klein riviertje, de Kali 
Sambong, dat aan de Z. grens der residentie op den 
Goenoeng Boetak ontspringt en omstreeks 1 K.M. 
beneden de plaats Batang in zee valt. De grenzen dcr 
hoofdplaats zijn vastgesteld bij Bij- blad no. 705G, 
torwijl zij op het eindc van 1920 25.000 inwoners 
telde, w. o. 20 Europcanen en 1300 Chineozen. 

BATANG HARAU. Voormalig district, thans 
ondordistrict tier qnderafdeeling Padang (zie al- 
daar). 

BATANG-LOEPAR. Naam van cen rivicr in 
Serawak, die ontspringt op de waterscheiding 
tusschen dit gobied cn de Wcsterafdccling van 
Borneo, in ongoveor Westelijke richting stroomt, 
niettegonstuando een betrekkelijk korten loop in 
ha.ar bonedenloop zeer breed is en zich in de bocht 
van Batoo stort. De inheemsche bcvolking in het 
stroomgebiod van deze rivier noomt men Batang-
Loepar Dajaks. Zclf noenien zij zich „orang ^ban,^. 
Dcze stam is naar hot Zuiden ook op Ned.-Indisch 
gebied verbroid en woont in de onderafdeeling 
Smitau ten Noordeu van het inc- rengebied. De 
Batang-Loopars waren in de vorigo eouw zeer 
bcruchto koppensncllcrs cn bij alle staminen ver in 
den omtrek gevreesd. Kruchtige muati'cgelcn 
waron, ook nog in dezo ceuw, van be- stuurswoge 
noodig, om hun snellen tegen te gaan. Zy konden 
hunne practijken lang volhouden, daar zy na hunne 
inisclrijven in korten tijd over de grons kondon 
vhichten. Onder den drang van het bestuur werdon 
de beruchtsto kampoengs go- noodzaakt, zich meer 
naar het Zuiden, verder 
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van de grcns af, to vestigen. Sedcrt in de latere jaren 
cen nauwe samenwerking met de SCra- waksche 
autoriteiten verkregen word, is de toestand in do 
Batang-Loeparlanden veel rustiger ge- worden. 
Sinds geruimen tijd worden geen gcrcgcl- de 
sneltochten nicer goinaakt, zeer sporadisch doet，
zich nog slechts een geval van koppensncllcn voor. 
In hun omgang zijn de Batang-Loepars nog altijd 
zeer vrijmoedig. De militairc post, wclke in 1880 in 
hun midden gevestigd word, is nog in de vorige 
eeuw ingetrokken. De Batang-Locpars nemen 
geregeld in aantal toe, thans wonen er 土 5000 op 
Ned.-Ind. grondgebied. VgL J. J. K. •Enthoven. 
Bijdrage tot de Geographie^van Bor- heb,s 
Westerafdeeling, bl. 225 vlg. 
—BATANG NATAL. Landschap van de onderaf- 
deeling Natal en Ba tang Natal, thans behoorende tot 
de afdceling Padang Sidimpoean, der rcsiden- tic 
TapaTn'oeli, cn gelegen langs den bovcnloop der 
rivier van dien naam. 

BATANG-TOROE-DISTRICTEN. De afdee- 
ling heet thans Sibolga en Ommelanden. De naam 
Batang-Toroe-districten is in onbruik ge- raakt. 

BATAVIA (residentie). Het gewest is thans ad- 
ministratief ingedceld in de vier volgende afdee- 
lingen： le. Batavia, 2e. Meester-Cornelis, 3e. 
Buitenzorg, 4e. Krawang. De vroegere afdceling 
Taugerang is sedert controle-afdecling geworden. 
De" nieuwe regcling, opgenomen in Ind. Stb. 1922 
No. 123, waarbij met intrekking van de betrekkin- 
gen van zelfstandig patih der afdeelingen Batavia, 
Mecster-Cornclis en Buitenzorg in dienst zal worden 
gesteld een regent ten behoove van elk der nieuw 
gevormde regentschappen Batavia, Mees- ter-
Cornelis en Buitenzorg, was begin 1924 nog niet go 
heel in werking getreden. 

BATAVIA (STAD). De voornaamste verande- 
ringen, welke sedert 1914 in Batavia hob ben plaats 
gevonden, zullen hieronder vermelding vinden. 

Do samenstelling der bevolking is thans (begin 
]924, opgave van den resident van Batavia) a Is 
volgt: Europeanen 287 J 3; Japanners 293; Chi- 
neezen 502G9； Arabieren 3515; andere Vreemde 
Oostcrlingen 350; Inlanders 198.929; in totaal 
282.069 inwoners. 

Batavi&'s woonbuurten breiden zich in Zuide- 
lijke richting steeds mcer uit. De nieuwe wijken 
Gondangdia en Mcnteng zjjn dicht bewoondc ge- 
deelten geworden, waar vele dikwijls zeer fraaie 
woningen zijn verrezen. Met de good verlichtc 
“boulevards" maakt dit gedeelte den indruk van een 
villastad. Was eertijds het Konin^splein bijna geheel 
onbewoond, thans zijn ereenige bebouwin- gen. Aan 
de Noordzijde is een druk bezochte on grootc 
bioscoop-onderneming gevestigd, het „Deca-
Park*Daarnaast is het groote nieuwe te- 
lefoonkantoor gebouwd. Aan de Westzijdc van het 
Koningsplein is het uitgebreide Staatsspoor- hotel 
verrezen, een der z.g. Gouvernementsho- tels, 
gebouwd in den tijd, dat er dringend behoef- te aan 
hotclruiinte bestond. Uit architectonisch oogpunt is 
het nieuwe gebouw der K. P..M. aan de Oostzijde 
van fiet Koningsplein een aanwinst. Verschillende 
nieuwe ziekeninrichtingen zijn ge- sticht, de 
Centrale Burgcrlijke Ziekeninrichting op Sal&m ba, 
het Sirit-Carolusgesticht en de Ziekeninrichting van 
de K. P. M. op JPCtambooran (Djati). Talrijk zijn 
ook de handelsondernemin- gen, die nieuwe, vaak 
kapitale kantoorgebouwen 

optreliken. In de benedenstad moeton hiorvan 
genoemd worden de nieuwe kantoren van de Es- 
compto-maatschappij, de Chartered Bank of India 
en de Hongkong-Bank: op Rijswijk de win- 
kclverecniging ,,Eigen Een niaoi cn ruim 
postkantoor wercT gebouwd voor Weltevreden a an 
den Postweg, tegenover Pasar-Baroc. Een nieuwe 
aanwinst voor Batavia is"ook het in de benedenstad 
op Pasar-Ikan verrezen agiiariu m, waar in groote, 
electrisch vcrlichte bassins allerlei inerkwaardige 
zeebewoners rondzwemmen. 

De verbetcring dcr wegoi is zeer ernstig tor hand 
genomen en steeds wordt hiermede voort- gegaan. 
Op het oogenblik (1924) zijn ongeveer 50 K.M. van 
de voornamere wegen geasphalteerd cn verkeeren in 
voortreffelijken staat, terwijl binnen- kort door het 
aanbrengen van een asphalt-beton- laag een nog 
meer afdoende wegverbetering zal worden tot stand 
gebracht. Is hierdoor de stof- plaag reeds belangrijk 
verminderd, bovendien zijn fen reinigingsdicnst dn 
besproeiingsdienst modern ingericht. 

Batavia bezit thans een goede bronwaterlei- ding, 
die in 1922 word gcopend en in beheer is bij de 
gemeente. Men heeft hierbij gebruik gemaakt van de 
Tjiomasbronnen bij Buitenzorg, gelegen op 270 M. 
boven zee aan den voet van den Salak. Van het 
brongebouw voert cen ruim 53 K.M. lan- ge 
aanvoerleiding het water eerst naar het hoog- 
reservoir op 12 K.M. van Batavia gelegen, met een 
inhoud van 20.000 M3., en daarna naar Batavia, 
waar het vercler gedistribueerd wordt door de 
bestaande en vorbeterde leidingen van de oude 
artesische watericiding. Het water is volgens bac- 
teriologische en scheikundige onderzoekingen van 
uitstekende kwaliteit, maar toch raden de voor- 
zichtige medici aan het voor consumptie bestemdc 
gedeelte tc koken. De totale aanlegkostcn hebben 
ongeveer 9 millioen gulden bedragen, grooten- deels 
door het Gouvernement ter beschikking ge- steld. 

Als gevolg van de groote afstanden is het aantal 
middelen van verkeer groot en verscheidon. De 
spoorwegen door en om Batavia, welke door het 
Gouvernement worden geexploiteerd, heb- ben een 
groot aandeel in het vervoor over de lange afstanden 
in Mccstcr-Cornelis, Weltcvrc- den en Batavia. 
Bchalve eon elf tai stations, wuar- van de 
belangrijkste zijn Batavia, Mcoster-Cor- nelis, 
Manggarai, Weltevreden, S6n6n, Tanah- abang, 
Angk6 heeft nien nog eenige liaitcn en et- 
telijkerstopplaat8en. J)c stad Jigt als het ware op- 
gesloten tusschen twee spoorbanen: 64n ten Oostcn 
en 66n ten Westen, terwijl cen derde lijn dwars door 
Weltevreden en Batavia gaat; ten Zuiden worden de 
lijnen verbondon door de spoorlijn Mcester-
Cornelis一Manggarai—Tanahabang, tcr- wijl zc in 
het Noorden op het station Batavia sa- menkomcn. 
De belangrijke treinverbindingen in de richting 
Bandoeng, Djokjakarta via Qheribou, en 
BuitenzSrgTfebben hun uitgangspunt in het 
Centraal gelegen station Weltevreden, terwijl de 
overal stoppende treinen ook vertrekken van Ba-
tavia via SCnfen en Meester-Cornolis in de richting 
Bandoeng en via Weltevreden—Manggarai in de 
richting Buitenzorg. Van Batavia en Meestor- 
Cornelia via Antjol gaan de treinen naar Tan- 
djoengpriok. De treinen naar Bantam vertrolc- .ken 
van Batavia via Tanahabang enliaar TangG- 
rang.van Batavia via Angk6 en Doeri. Vo6r hot 
goederen ver voer heeft Batavia drie goedurcnHtati- 
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ons, Tanahabang, Senfen en Batavia (Hecmra- 
denploin). Het meestc gocderenvervoer vindt 
plaats overdo Westclijkgelegenlijn. Eonaanvang 
werd gemaakt met electrificatic van de lynMeos- 
ter-Cornelis—Senin—Priok, welke lijn in 1925 in 
gebruik zal wordon genomen. Het ligt in de be- 
docling, daarna ook de lijn Mcester-Comelis—. 
Manggarai—Batavia—Priok en KCmajoran— 
Batavia te clectrificeercn. Anderc viyorgenoiiYeii 
verbeteringen moesten om financieelo redencn 
achterwege blijven. 

Zeer groote verbeteringen op assainceringsge- 
bied hobben Batavia van een plaats, waar een of 
meer keeren per jaar groote en belangrijke stadsge- 
deelten onder water kwamen te staan en waar wa- 
ter af- en aanvoer hoogst gebrekkig waren, ge- 
maakt tot een stad, die kan bogen op een zeer 
doclniatig aangelegd en bchoorlijk functionnce- 
rend samcnstel van werken tot bandjirbeteugc- 
ling, wateraf- en aanvoer en assaineering.De taak 
der gemcentcn wordt in Indie steeds omvangrij- 
ker. De gemeente Batavia met zijn oppervlakte 
van rond 200 K.M.2 legt daarvan ook getuigenis 
af. Dit spiegclt zich af in de begrooting, welke 
in totaal over ongeveer 10 millioen gulden aan uit- 
gaven en hetzelfde bedrag aan ontvangsten loopt/： 

BATAVIA (BAAI VAN). Op de eilanden On； 
rust en Kuiper zijn quarantainc-stations go- 
bbuwd. 

BATOE. In 1916 werd de controle-afdeeling 
BaToe opgeheven en de districten PCnanggoe- 
ngan en Ngantang gevoegcl by de controle-afdeo- 
lihg Malang. De voornaamste Europeesche ne- 
derzettingen zijn: in het district Penanggoengan: 
Batoe (ter districtshoofdplaats Sisir) met het 

4 K.M. van daar gelegen badhotel Songgo,； 
riti (war mo genecskrachtigc bron) en Ro.cjiten.< 
(ondordistrictshoofdplaats); in het district Ngan- 
tang： Poecljon (onderdistrictshoofdplaats) met 
het op.主 4 K.M. van daar golegen WjUielmina-- 
, LCbaksa.rj. De nodorzettingen Batoe on 

Poedjon x1)reiden zich sterk uit en do hotels op 
dio plaatsen trekken in de vacantiemaanden velo 
gas ten. 

BATOE BAPAHAT (= uitgebeitelde rots). 
Een in do rotsen uitgehakte waterleiding uit don 
Uindoe-tijd, bij Soeroaso (Pad. bovonlanden), 4 
K.M. ten Z.O. van P'ort van der Capellen. De 
Iciding, die water van de S6io-rivicr aftapt en 
naar Soeroaso voert, is door den dienut der B. 0. W. 
van kunstwerken voorzien en gcheol hersteld; 
zij bcvloeit eon groot oppervlak sawahs nabij 
Soeroaso (tegenwoordig Snrocaso gcschrevcn). 

BATA KAPEDOE. Ecrlijds een zelfstandig 
lan(18cha|i, thans, met bohoud van zijn zclfstan- 
dighoid, als gcmconteeen ondcrdecl van het land- 
Hchup Lewa in de onderafdeeling Midden-Scjeni- 

Zy 
BATOEDAKA. Vroegor zelfbosturend land* 
schap in de ondorafdeeling PosO der res. Menado, 
omvat een deol cicr Togian oil. (zio aldaar); bo- 
volkiugHstcrkte 土 2500 zielen. Bij Ind. Stb. 1916 
No. 722 word het als zelfstandig landsohap opge- 
hovon, het maakt thans deel uit van hot land- 
schap Oena-Oona. 

BATOERADJA. Hoofclplaats van do afdeeling 
Ogan en Komering-Oeloe dor residentio Palom- 
bang. In 1918 word de adrninistratievo indceling 
van do rosidentie Palem bang gcwijzigd on kreog do 
afdeoling Ogan on KomSring-Ooloo, na toovoo- 
ging van do onderafdeeling Komering Ilir den 

naani van Ogan Ocloe on Komering. Doze indee- 
ling is in 1921 (Ind. Stb. 1921 No. 465) wcdcrom 
gcwijzigd en de vroegere hers told. Er ligt een de- 
tachement gewapende politiedienaren van 3 bri- 
gades onder con Europeesch hoofd-detachcments- 
commandant. Het aantal inwoners van Batoe- 
radja bedroeg in 1924 : 1359, w.o 39 Europcancn, 
bijna 300 Chineczcn en enkele anderc Vrecmde 
Oosterlingen. Door zijne bijzonder gunstige Jigging 
aan de Ogan rivier bereikbaar voor groote han- 
delsprauwen cn hekwielers, vormt Batoeradja 
het centrum van den handel van de boven Ogan- 
streek, de Kiti en de LSngkajap. Niet weinig 
heeft daartoe bijgedragen de aanlcg van den 
Zuid-Sumatra spoorweg, die in 1916 van uit 
Praboemoelih begonnen, binnenkort beeindigd 
zal zijn, waardoor tusschcn Batoeradja, dat in 
den Oostinoesson met hekwielers niet te bereiken 
is, cn Palembang eene goede en vluggc verbin- 
ding tot stand komt. 

Batocradja is door zeer goede, breede. ver- 
harde wegen verbonden met Mocara liinim (110 
K.M.), Moeara Doea (80 K.M.) en Alartapocra 
(80 K.M.). Ook do wegen van uit Moeara Doea 
cn Martapoera verder het binnenland in zijn uit- 
stekend geschikt voor licht auto- en grobak-trans- 
PQ 少 
340AWAL (IKAN). De gewonc bawal itam is 
'Stroviateus nig er. Deze zeer smakelijke zeevisch 
zwemt gewoonlijk op zijn kant, afwisselend links 
en rechtsZi： 

BAWANGIO (VLAKTE VAN), mcer 
gebruike- 
lijk Bangio of Pinogoe, in den bovenloop van de 
Bone-rivier, onderafdeeling Gorontalo. Zie CE- 
LEBES cn 

BfiKASI. District van de afdccling Meestcr- 
；Cornclis, rosidentie Batavia, met 108 dcsaV'en 
ruim 162.000 inwoners/ w.o. 30 Europeanen en 
7500 Vreemde O.osterlingen. Het district telt 3 
..ondordistricten, t.w. Bekasi, Tjilintjing en Tjibi- 
toengen wordt goheel ingenomen door particuliere 
landerijon, toebehoorend aan Cliineesche land- 
heeren, die eenige vrij groote rijstpellerijen ex- 
ploitceron. Doze particuliero landerijen bestaan 
nagenoeg gehcel uit sawahs en zijn dus rijstlan- 
den. Enkelo rubberondernemingen zijn mede in 
exploitatie. De districtshoofdplaats Bekasi, jaren 
geleden afdeelingshoofdplaats, werd later stand- 
pl a ats van een controleur, doch sedert eenige ja- 
ren voert con districtshoofd het plaatselijk bo- 
stuur. Het district Bekasi was tot voor 1922 zeer 
berucht om do aldaar heorschende criminaliteit, 
de politic heeft echter sedert den tocstand in dit 
opziclit belangrijk vorbeterd. De districtshoofd- 
plaats heeft thans, behalvo door don trein, ook 
gercgoklo verbinding mot do afdeelingshoofd- 
plaats Meester-Cornelis middels eon geregelden 
particulieron autobusdions^ 
3b B^LOE.Onderafdoeling dor afdeeling Noord- on 
Midclcn-Timor van de rosidentie Timor en O.» bo- 
staandc uit het Gouvernonientsgebied, gevormd 
door de valloi van Atapoepoo bene vens de land- 
schappun Beloo Tassi Fettoh en Malakka. 
B61oe Tassi Fettoh omvat de gemeenschappen 
Kftkocloek Moaak, Fialaran en Lainakndn. Ma- 
lakka omvat Dirma (Diroeinah), Fatoo Arocin, 
Lakdkon, Wai hale on VVaiwikoe. Standplaats 
van don gezaghobbor is Atamboea. Hot grootsto 
gedcelto dor bevolkmg behoort tot de Emma 
Tetoon, dat z|jn de monschen, dio hot Tetoen 
als voortaal bezigen, welke taal ook in oen groot 
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gedcelto van Portugeescli-Tiinorworcitgcsproken. 
De bevolking van Lamakndn.spreekt het Marai, 
wclke taal zoovccl verschilt. met het Tetoen. dat de 
Emma T6tocn deze in het geheel nict ver- staan. In 
het. Westen van Fa toe Aroein wonen nog de zuivere 
^Timorcezcn. die het Dawang als voertaal bezigen, 
terwijl in Noord-Beloe nogecni- ge kampongs van 
uitgeweken Portugcesche on- derdanen worden 
gevonden, waar het Kcmak ge- sproken wordt. De 
Oostgrens van Bcloe valt samen met de grens van 
Nederlandsch- en Por-x- tugeesch-Timor. De 
criminaliteit is er, tenge--' volgc van de vole 
veediefstallcn en de verwikke- lingcn met 
Portugeesche onderdanen, groot. Van de 土 65000 
inwoners zijn 土 100Qp*Roonisch- Katholiek, de 
overigen zijn heide】/ 

B&NASOE. Onderdecl van her zelfbesturend 
iandschap Koelawi in dp onderafdeeling Palbe der 
residentie Menadqzz 

BENEDEN-TAPA 角 OELI. In het jaar 1918 is 
doze afdeeling opgeheven. De vroegcre afdeeling 
Natal en Batang Natal is als onderafdeeling ge- 
voegd bij de afdeeling Padang Sidimpoean terwijl 
het ressort Sibolga~~'en^Batang-Toroe- districten 
onder den naani van Sibolga en Oinme- landen tot 
een zelfstandigc tijdelijke afdeeling is verheven en 
Nias eyenecns een tijdelijke afdeeling is 
geworden^^' 

BfiNGKAJAJCfe. Hoofdplaats van de onderaf-
deeling Bengkajang, afdeeling Singkawang, der 
residentie Westerafdeeling van Borneo, gelegen in 
cen bergachtige streek op een hoogte van bijna 200 
M. Er is een militaire bezetting, Bengkajang is met 
den kustweg verbonden door een auto- weg van G8 
K.M., welke weg zich op de onderaf- 
declingshoofdpJaats vertakt in twee autowegen, een 
naar Sebalau, den Chineesche nederzetting, welke 
weg 12 K.M. lang is, en een andere in N. richting 
naar Loe mar en Ledo, die 18 en 40 of te zainen 58 
K.M. lang is. De afvoer van productcn, voornamelijk 
peper, geschiedt per auto of draag- paard naar de 
kust dan wcl over Sebalau middels prauwen naar 
Sambas. Werden voorheen in de omstreken vele 
Europeesche mijnen aangetroffen, thans zijn die 
ondernemingen verlate功 

B 它 NGKOEDOE. De batik-industnc niaakt 
veel gebruik van bCngkoedoe, vooral voor de 
duurdere batiks, daar deze in kleur en licht- cchtheid 
de met goedkoopere ifniline-verfstof- fen bewerkte 
verre overtreffen,/ 

f - / BfiRBfiK. Afdeeling en regwitschap van de re- -- - 
sidentie Kediri, heeft een oppervlakte van 1103 K.M2., en 
is verdeeld in 5 districten, met name Ngandjoek, BCrbck, 
KGrtosono, Warocdjajeng en Lengkong. Sedcrt de z.g. 
ontvoogding van het Inlandsch bestuur in 1920 zijn de 
contrdle-afdee- lingen Ngandjoek en KSrtosono 
opgeheven. Einde 1922 telde de afdeeling ruim 392.000 
inwoners, waaronder 土 500 Europeanen en bijna 3400 
Chineezen. 

B£RB£K. Distinct met gelijknamige hoofdplaats 
van de afdeeling en het regentschap van dien naam. 
Het heeft 4 onderdistricten en 8] de- sa*s. Einde J 
922 had het eene bevolking van 土 85.800 zielen, 
waaronder ee;i 00 tai Europeanen en ongeveer 360 
Chineezexr 月 

/ BESIKAMA. Plaatsje aan de Z.kust van B61o& 
(Mafdeeling Noord - en Midden- Tiinor, res. Timor en 0. Het 
heeft vrij veel han del in producten, vooral copra en tabak, 
die door Chineezen gedreven wordt. Het ligt in de landstrcek 
Waiwikoe, dat 

evenals Wai hale, wegens den voor deze streken vrij 
grooten rcgenval vruchtbaar genoemd mag 
worderiyT 

B£SZ)A. Vroegcr zelfbesturend landschap in de 
onderafdeeling Poso der residentie Menado. Be- 
volkingssterktc 2000 ziclcn. Bij Ind. Stb. 1916 No. 
722 werci het met de landschappen Bad a, Napoo en 
Tawaclia vereenigd tot het tegenwoor- dige 
landschap Lore. Het vornit thans cen district 
daarvan/ 

BIMA. L a'n d b e s c h r ij v i n g. Landschap. 
:'in de landstaal genaamd m'Bod jo, dat het Ooste- 
lijk gedeelte van Soembawa beslaat en verschil- 
lende eilanden, tusschen Soembawa en Flores 
gelegen, omvat. De oppervlakte van het ■iKncf^ 
schap wordt geschat op ongcvcer 3100 K.M2. Het 
ressorteert sedert 1909 onder de residentie Timor en 
Onderh. en behoort adininistratief tot de on- 
derafdecling Bi ma, afdeeling Soembawa, tot wel- 
kc onderafdeeling tevens de zelfbesturende land- 
schappcn Dompo en Sanggar behooren. De 
laatstgehouden volkstelling (1920) wees uit, dat het 
aantal zielen in het landschap Bima ruim 138,000 
bedroeg. Bima heeft een grooten vee- stapel en de 
bevolking legt zich den laatsten tijd zeer toe op de 
tee It van katjang idjo en uien. 

Bevolking. De Bimancezen zijn ijverige 
landbouwers； ook voor koeliewerk uitermate 
geschikt, en driftig van aard. Zij worden verdeeld in 
add (hoogc en lage), volk, en slaven (nakome- lingcn 
van vroegere slaven). Het volk wordt weder 
onderverdeeld in ruim 70 darfs of groepen (als 
soldaten, timmerlieden, smeden enz.), wier 
vcrplichtingen in vroeger jaren tegenover de ge- 
meen&chap voor elk op bepaalde wijze waren ge- 
regeld. 

Bestuur. Het bestuur berust bij het Zclf- bestuur, 
bestaandc uit den Sultan cn twee landsgrooten. 
Benoeming en ontslag van den Sultan heeft plaats 
door den Gouverneur Gcne- raal, van de 
landsgrooten door den resident. Evenals in vele 
Boeginecsche landen zijn ook aan de kroon z.g. 
ornamenten (zie op dat woord) verbonden; te Bima 
behoort daartoo cen rijks- paard, djara manggila, een 
stekelharige vos (karonde), dat door nieinand 
bereden mag worden. Bi in a is verdeeld in 4 
districton: Belo, Bolo, Rape en RasanaE, elk 
bestuurd door een dis- trictshoofd (djeheli). Verder 
wordt het bestuur gevoerd door hoofdgelarangs, 
gelarangs en kam- ponghoofden, welke laatste drie 
categorieen be- noemd worden door den Sultan. 
Biina heeft eon zeer belangrijke landschapskaHl--
,7,> z 

BIMA. Hoofdplaats van hetMandschap Biina, 
zctel van het Zelfbestuur, bestaat uit 26 kam- pongs, 
elk onder een kamponghoofd. De bevolking 
bedraagt ongeveer 12.000 ziclcn. De plaats, gelegen 
aan een prachtige baai, die cen veilige haven 
aanliiedt ook voor groote schepen, is een voornamo 
havenplaats, die geregekl door de stoomschopen der 
Kon. Paketvaart Maat- schappij bezocht wordt. Er is 
cen ambtenaar der in- en uitvoerrechten, tevens 
havenmeester. De Europeesche bestuursambtepaar 
woont te Raba, q, K.M. van Bima gelegery^ 
,, BINDJAI (BINDJEI). Hoofdplaats van do on- 
deraKIeefing Boven7Langkat der afdeeling Lang- 
kat, gouvemement Oostkust van Sumatra, heeft si 
nds 1917 een geineenteraad, waarvan de con- troleur 
ambtshalve voorzitler is. Het aantal in- gezetenen 
/bedraagt blijkens de vojkstelling van- 
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1920: 477 Europeancn, 74.400 Inlanders cn 13.483 
Vrcemdo Oosterlingcn. Er is cen Eur<>- peeschc 
school, ccn particulierc Hollandsch-In- landsche 
school, twee Inlandschc scholen^ twee volksscholcn, 
terwijl een vcrvolgschool binnen af- zicnbaren tijd 
zal opgcricht worden. Vcrder zyn hier nog cen 
twcctal belangrijkc Chinecsche scho- len en een 
lagerc school van de Amerikaansche Methodistischc 
Zending. Twee zecr goede parti- culiere 
zickenhuizen van de landbouwondernc- mingen zijn 
ter hoofdplaats gevestigd, benevens een 
Gouvernements hospitaal voor Inlanders. Drie 
drukke pasars brengen veel vertier aan de plants, 
welke aardig gelegen is en er keurig uitziet./ 

BINOEANG. Voormalig district, thans ondpf- 
district dor onderafdeeJing Padang LvAe aldaar) der 
residentie Sumatra's Westkustz 
-ZBLIDAH. Landschap gelegen tusschcn de ri- 
vieren Moesi, Ogan en Lematang, behoorende tot de 
onderafdeeling Ogan Ilir, residentie Pa- lembang. In 
1923 telde het 13.450 inwoners, ver- deeld over 4 
marga's met 41 doesoens; de marga PCdataran is in 
1902 opgeheven en bij KSrtamoe- lia gevoegd, 
zoodat Blidah momenteel nog uit de marga's 
Kertamoelia, Alai, Geloembang en Leinbak bestaat. 
Alleen in de marga KCrtamoelia treft men moerassen 
(ICbaks) aan, welke sedert 1920 voor de 
sawahcultuur aangewend worden, zoodat nu reeds 
ongeveer 125 bouw met padi bo- plant wordt. Waar 
ook de rubbercultuur eenige jaren geleden haar 
intrede deed (+ 45 000 para- boomcn) kan men van 
de Blidah niet meer zeg- gon dat bet een moerassig, 
met laag kreupelhout bedekt, dor en onvruchtbaar 
landschap is, inte- gendeel, zelfs deze moerassen 
worden verpacht a】8 vischvijvcr en brengen 
jaarlijks een bedrag van 土 / 2000 op. De spoorweg 
Palembang—Moc- ara 15nim doorsnijdt deze strcck 
over cen lengte van 75 K.M. in do richting N. O.-Z. 
W. 

Een overlevoring zegt dat drie menschen van 
Modjopait, de be ide inannen Regoel en Ndago en de 
vrouw Sadi, zich in Blidah vestigden. Regoel wildc 
Mohammedaan worden, doch toen hij zich wildc 
laten bcsnijden was het ines daartoe tc bot, zoodat 
do))lechtigheid niet kon doorgaan. Daar li ij zich 
Rchaamde, ve rd ween hij uit de samcnle- ving en 
vestigdo zich te Tjumbai, De nakonielin- gen van 
Ndftgo cn Sadi zoiidqn do Blidah bevolkt hebben^— 

BLITAR. Afdeciing van de residentie Kediri, 
groot 1802 K.M2. Op het einde van 1920 telde do 
afdeciing ruim 450.000 inwoners, waaronder ruini 
1300 Europeanen, 3500 Chineezon en enkele Ara- 
bieren en andcre Vrcemdo Oosterlingen. In deze 
afdeciing waren op ultimo 1920 土 52.000 baoe*8 in 
erfpacht afgestaan, wuaroj) voornamelyk kof- fie, 
rubber, coca, cassavo cn agave en ook Inland- Hcho 
gowaasen goteeld worden. De particulierc 
suikerindustrie nee mt cr cen overwegende plaats in. 
Zij maakt voor haar aanplantingcn hoofd- zakolijk 
gobruik van door haar ingehuurdo be- 
volkingsgrondcn, in geringe mate ook van orf- 
pachtsgronden. In de jaren 1875, 1901 en 1919 liecft 
deze afdceling veel te lijden gchad van uit- 
barstingen van den Kloet, waardoor een deel dor 
afdceling, by do eerste en de derde eruptic zelfs ccn 
gedeolte der hoofdplaats Blitar, door een 
moddervloed worci bedolven, dio veel menschen- 
Icvens, vce, bouwwerken en aanplantingcn ver- 
lorcn deed gaan. Zio ook K GDIRUJ 

BLITAR. Hoofdplaats van dmrict en afdeo- 

ling Blitar ligt gemiddekl 土 170 M. hoog： oind 
1920 had zij ccn bcvolking van 19.700 zielcn, 
waaronder ruim 500 Europeanen en ruim 1700 
Chincczen, cnkclc Arabieren on andere Vrccmde 
Oosterlingen. In 1 OOfi is de hoofdplaats een ge- 
dccentraliscerdc gemeente geworden. Hare gren- 
zen zijn het laatst vastgestcld bij Ind. Stb. 1919 No. 
709. De plaats heeft cen goed klimaat. Er is een 
opleidingsschool voor Inlandschc ambtenarcn.cen 
kwcekschool voor Inlandschc onderwijzers, be- 
stemd voor de Hollandsch-1 nlandschc scholen en 
een normaalschool, waar de onderwijzers van de /de 
klasse Inlandschc scholen hun opleiding ge- 'nieten, 
alle monumentale inrichtingen. 

Sinds de Kloet-cruptie van 1919 is de bestijging 
van dozen he^g_yan uit Blitar zeor bezwarend ge 
word 耍尸/ 

BLOEIBOER. Landschap, gelegen in de afdee- 
ling Buitenzorg. Tot eind' 1917, toen het eerste 
parliciiTiere land (TjTbinong Oost) in de afdeciing 
Buitenzorg door terugkoop tot het staatsdomein 
were! teruggebracht, was dit landschap het eenige 
tot genocmd domcin behoorende stuk grond in de 
afdceling Buitenzorg. Met uitzondering van een 
desa, welke in 1921 bij het toen gevormde district 
Tjiawi is gevoegd, behooren de 10 desa's, govormd 
op het land Bloeboer, administratief tot het on- 
derdistrict Buitenzorg, district van dien naam. De 
oppervlakto van het landschap Bloeboer be- clraagt 
ongovcer 4000 bahoc's, waarvan ruim 1750 bahoc's 
door de bevolking in cultuur zijn ge- bracht. De 
totale bevolkingssterkte was op ult°. December 
1923: 51.000. V66r 1863 genoot de Gouvcrncur-
Gcneraal de inkonisten uit dit land, hoofdzakelijk 
bestaande uit een vyfde van het rijstgewas. In dat 
jaar worden de inkomsten door den staat 
overgenomon. Tot en met het jaar 1923 were! daarna 
van de bij de Inlandsche bevolking in bozit zijndo 
grondon landrente geheven, welke bclasting 
krachtens de op 1 Januari 1924 in wer- king getreden 
ordonnantie, opgenomen in Ind. Stb. 1923 no. 425, 
is vervangen door de z.g. In- landsche Verponding. 
Naast laatstgenoe mde grondbelasting is do 
Inlandsche bevolking nog on- derworpen aan de 
heffing van het z.g. hoofdgeld, welko belasting 
laatstelijk bij de ordonnantie, op- genomen in Ind. 
Stb. 1923 no. 24 is bepaald op / 1.10 (per werkbare 
man). De bijzondere positie, welko het landschap 
Bloeboer van ouds om histo- rischo redo non in do 
afdceling Buitenzorg in- neemt, treodt bij de heffing 
van het hoofdgeld stork aan den dag： voor de 
Gouvemomentsdesa's gevomid op alle andoro, tot 
hot landsdomein te- ruggobrachto particulioro 
landeryen in de afclee- ling Buitenzorg were! bij 
laatstgenoenuie ordon- nantie het hoofdgeld bepaald 
op / 2.90. Heoren- diensten wordon op hot landschap 
Bloeboer oven- als op hot overige, roods tot het 
staatsdomein te- ruggobrachte deel dor afdceling 
Buitenzorg, niet mcor govorderd. I)c bevolking van 
Blocboor bo- hoort gcdeeltolijk tot de 
Soondaneezon, gedceltc- lijk tot het goinongde 
Soondaasch-Bataviaasch- Maleische ras, vandaar 
dat volen zich van hot Ma- loisch als oingangstaal 
bodienon, vooral in do Noordclijkst gelegen dosa's. 
Verinelding ver- diont nog dat 7 dor 10 desa's op het 
landschap Blooboor golcgen zijn binnon do gronzen 
der afdeo- lingshoofdplaats Buitenzorg (vastgestcld 
bij Ind. Stb. 1904, no. 311X welRB^gronzen 
dezelfde zijn uls dio der bij Ind. Stb. 1905 no. 208 
govormdo Europccscho gomeonto Buitenzorg. 7 
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BLOEMBOENGAN. Zio 
BROEMBOENGAN. 
BLORA. Afdeeling en regentschap van de resi- dcntie Reni bang, waarvan het het Zuidwestclijk 

gedeelte**uitmaaiitT De afdoeling. die ruini 1951 
K.M% oppervlaktc hccft, bcstond vroegcr uit 
twee controJe-afdeelingen, welke echter sedort de' 
ontvoogding van het Inlandsch bestuur werden ' 
opgeheven. Zij is verdeeld in 5 districten en 16 
onderdistricten. Zij is voor bijna tweederde met 

 

djatibosch bedekt. Deze djatibosschen behooren 
tot de schoonste van Java. De Zuidoostelijke 
grens van de afdeeling wordt gevonnd door de 
Solo-rivier, die deze afdeeling van het grootstc 
deel van Bodjonegoro scheidt. De afdeeling 
wordt overigens byna in hare geheele lengte van 
Oost naar West doorsneden door de Loesi-rivier, A 
waaraan de hoofdplaats Blora ligt. Op het eindc van 
1920 had de afdeeling 390.000 inwo- ners, w. o. 
ruim 1000 •Europcanen en 4200 Chi- ncezen. De 
hoofdplaats Blora telde op het einde van 1920 
14.000 Inlanders, ruim 200 Europcanen, 1500 
Chineezen en enkole andere Vreemde 
Oosterlingen. 

De afdeeling wordt van Oost naar West door 
drie tertiaire heuvclruggen doorsneden. In den 
middelsten enNoordelijksten lieuvelrug heeft men 
vele petroleumbronnen aangeboord, die aau een 
rbelangrijke industrie het aanzijn hebben gege- 
vcn. Te Tjepoe (Ngareng) heeft de Bataafsche 
Petroleum Maatschappij een groote raffinaderij 
cn kaarsenfabriok. Een deel van het product 
wordt tot batikwas verwerkt (paraffine). De be- 
langrijkste boring van genoemde maatschappij 
is gelegen te Ledok (土 12 K.M. van TjSpoe gele- 
gen) op den Noordelijksten heuvelrug. Te 
Kapoewan (土 6 K.M. Zuidwaarts van Tjfipoe ge- 
legen) vindt men sedert het jaar 1922 een kleine 
raffinaderij van de Nederlandsche Koloniale 
Petroleum Maatschappy, die hare bronnen voor- 
namelijk op den middelsten heuvelrug heeft. 
Op den Zuidelijken rug heeft men nog geen pe- 
troleum in ontginbare hoeveelheid aangotroffen. 
De afdeeling wordt doorsneden door de tram- 
lijnen Tjepoe—Blora—Poerwodadi en Blora—1 

Renibang^an de Semarang Joana Stoomtram 
^fa^,tscKai)py en de tramlijn Goendih—Tjepoe— 
Soerabaja van de Nederlandscli-Inclischc Spoor- 
weg Maatschappij. De hoofdplaats Blora ligt 90 
M. hoog； hare grenzen zijn vastgesteld bij Ind. 
Stb. 1905 no. 19. Zij is tevens de hoofdplaats 
^an het district Karangdjati (zie aldaar)/ 
j^'BOEKIT BATOE. District van het Zcifbestu- 
rend landschap Siak, gelegen in de afdeoling 
BSngkalis, gouv. Oostkust van Sumatra., Ver- 
deeld in de onderdislricien Boekit Batoc en Doe- 
mei. Behoorde vroeger tot het gebied van den 
Datoek Laksamana, een der rijksgrooten van het 
landschap Siak. Sinds de invoering van de dis- 
trictenindeeling van 1914 is het zelfstandig ge- 
zag van den Datoek Laksamana verdwenen, 
hoewel de titxjl behouden bleef, alsmcde do aan- 
spraak op pantjong alas (een heffing van^een 
tiende van de verzamelde boschproducten)^ 

BOELELENG. District van de onderafdeeling 
Boelfeleng, afdeeling Singaradja, residentxe Bali 

BOENGdES. Nagari aan de gelijknaniige baai 
even ten <le Eminajiavcn,, Sum. Westk. 
BeJioort tot het district J^oeboek Begaloong der 
onderafdeeling Padan*/-' 

BOEd. Een nagari in het district Boeo, vroeger 

ondcr den naam Lintau (gcw. reorg. 1913) deel 
uitinakende der onderafdeeling Fort van der 
Capcllen, afdeeling Tanah Datar, Sum. Westk., thans 
ressorteerorule ondcr de onderafdeeling Sidjoendj 
oeng^/^ 
/ BONGGO. -^vuststrook langs de Walckenaers- < 
baai (Noord-Nieuw-Guinea) met de vrij groote 
:kanipongs Talawasi, Taronta, Kaptian, Airmo- pa, 
Maroes-wrcs en Maroes-dai. Zeer waterrijk. ])e 
bevolking maakt copra. Merkwaardig is dat men hier 
namen als Talawasi en Kaptian vindt, die herinneren 
aau Salawati en Kofian in de Radja-Ampat, alhoewel 
in de laatste 50 jaren en stellig daarvoor ook, geen 
communicatie plaats liad tusschen de beide 
strekeiK/^ 
' BOSNIK. Kampong op de^Z.kust van Biak 
’(Schouten - Eil.). Gouvernementsnederzetting, 
zendingspost en station voor de K. P. M. Er heeft 
uitvoer van/dam ar. schelpen, tripang en ijzerhout 
pl&at 

JOV玳-LANGKAT, zoo genoemcl als onder- 
afcleeling van de aldeeling Langkat, en als Loe.- haq 
van het landschap Langkat genoemd Lang- kat 
Hoeloe, heeft tot hoofdplaats Bindjai_ (zie aldaar) en 
is het belangrijkste deel van Langkat. De 
Europeesche groote landbouwondernemin- gen 
brachten dit ressort tot grooten bloei. Bijna alle 
bruikbare gronden werden daartoe reeds in beslag 
genomen. In het geheel zijn hicr geves- tigd 41 
ondernemingen, welke tabak, rubber en een weinig 
thee en koffie voortbrengen. In de lagere streken in 
de nabijheid va» de hoofdplaats wordt uitsluitend 
tabak verbouwd, welke tot de beste van de Oostkust 
van Sumatra gerekend wordt. In de hoogere streken 
wordt voor het ineerendeel he yea verbouwd. Het 
geheele ressort is doorsneden met een groot aantal 
rijwegen, zoowel openbare als particuliere. De ri- 
vieren zijn niet an dors bevaarbaar dan met de kleine 
sampans van de bevolking. Een 20 K.M. lange 
spoorweg van Bindjai naar .JiAvala. door- snijdt de 
tabaksondernemingen- in dit ressort. 
fZie verder ondcr LANGKAT^^ 
.'!■ BUITEN-ZORCt-door de^nlanders Bogor ge- I 
naaind. Zuidelijke afdeeling dor residentic Batavia, 
bestaat uit de districten Buitejizoi^J^aroeng, 
Leuwiliang, Djasihga, J'jibfnohg, Tjibaroesa on 
Tjiawi. Laatstgenoemd district is ontstaan door 
splitsing in 1921 van het zeer uitgcstrekto district 
Buitenzorg in de districten Buitenzorg en Tjiawi. De 
afdeeling teldo op ultimo December 1923 ruim 
800.000 zielen, waaronder 5000 Europcanen, by- na 
19.000 Chineezen en 700 Arabieren on andere 
Vreemde Oosterlingen. Zij bestaat ten dccle uit 
particuliere lander加n, ten deele uit Gouverne- 
mentsdomein. Sind8 J 0] 7 werden 14 particuliere 
landerijen door terugkoop tot het landsdomein 
teruggcbracht. Het aantal nog bestaande particuliere 
landerijen bedroeg op ultimo December 1923: 39, en 
wel in elk dex- hoogergenoemde districten 
respeefcievelijk 4,】],9, 3, 3, 1 en 8. Het district 
Tjibaroesa wordt gchcel ingenomen door de zeer 
uitgestrekte particuliere landerijen Tjibaroesa, 
Klapanoenggal, Tjileungsi en Tjipnming- kis, 
tezainen vormend de zgn. "Michicls Arnold 
Rijstlanden", in bezit bij de N. V. Maatschappij tot 
exploitatie van Rijstlanden op Java “Michiels 
Arnoldn. In de under。dislricton der afdeeling komt 
particulior land en staatsdomcin naast el- kaar voor. 
Het aantal op de teruggekochte particuliere 
landerijen gevornide Gouvernementsde- 
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（如 

sa's bedraagt 142, zoodal zich in de gehccle afdcc- 
]ing met inbegrip der 10 dean's op hot landschap 
Blocbocr (zie aklaar) 152 desa's bevinden, waar de 
Gouvernemenisregelingen cn bclastingou zijn 
ingevoerd. Van de nog bestaande particuliere lan- 
derijen zijn er 20 in handen van naamlooze ven- 
nootschappen, 5 in handen van Europeanen, 9 van 
(/hineezen en 4 van Inlanders, terwijl het par- 
tictj)ierc land Dispok, gelegen in het district Pa- 
roeng, ondor behcor staat van het Bcstuur der In- 
landsche Christen-gemccnte Depok (zie aklaar). ])c 
gczamcnlijke verpondingswaardc der particu- Jiere 
landcrijen bedroeg op ultimo 1923 / 22.fI89.700. Op 
de inecstc particuliere landcrijen is het 
hoofdproduct de padi, we Ike door de opge- zetenen 
wordt verbouwd cn waarvan aan den 
landheer eon vijfde gedeolte, de z.g. tjoeke, moot 
worden afgestaan. Daarnaast zijn op vele lande- 
rijen min of meer uiegestrekte, ter vrije beschik- 
king van den landheer staandc terreinen bcplant 
met ovorjarige gewassen, w.o. thee, rubber, sfire- 
gras, kina, koffic en ook klappcrs en oliepalmen 
dicncn te worden genoemd. Voorts levcren som- 
mige particuliere landcrijen nog kapok, kalk en 
vogclncstjes op. Het werk in de cultuurtuinen 
wordt bijna zonder uitzondcring in vrijen arbeid, 
diis tegen bctaling verncht. Op de tot het lands- 
domcin teruggebrachte particuliere landcrijen 
he I»ben de opgezetenen de bij den tcrugkoop in. 
hun bezit zijnde gronden behouden. Zij oofeneh' 
daarop het erfelijk mdividucele bezitreclil uit. 
De cultuurgronden beplant met thee, rubber enz. 
zijn op de teruggekochte landen aan de voormali- 
ge landheeren afgestaan met het erfpachtsrecht.x 

BUITENZORG. De hoofdplaats Buitenzorg tef- 
dc ulCVI923 48.000 zielen, waarvan 4200 Europe： 
ancn, 5300 Chineozen cn 650 Arabieron en anderc 
Vroemde Oosterlingen. De plaats is cen gedecen- 
tralisecrde gemeente, sinds 1920 is een burge- 
mccstcr voorzitter van den gomcenteraad. Te 
Uuitenzorg zijn govestigd de Algemcone Secrcta- 
ric cn het J)cpartcnicnt van Land bouw, waaron- 
dcr rcssortceren 'a Lands Plantentuin met zijn 
aanhang van Jabofatoria cn musca, dc Cultuur- 
tuin. zoo mode ojilcidingsscholcn voor land- en 
tuijibouw. Bovondion vindt mon er de Ncder- 
Jandsch-IndischeVcoartsenyschooI.waar jongolic- 
den van cl ken landaard worden opgeleid tot In- 
(li8ci)veearts, bonovens do Opleidingsschool voor 
het porsonccl der Algemcone Politic. Voorts treft 
men to Buitenzorg meordero inrichtingen van 
openbaar cn bijzondor lager Europcesch cn In- 
JanclHch Ondcrwija aan, zoomede een school voor 
M.U.L.O., eon Ilollandsch-Inlandscho en con 
llollandsch-Chinccsche school. Er is ccn garni- 
zocn on ccn uitgebreid, modern ingericht krank- 
zinnigongcsticht. De plants breidt zich voortdu- 
rend uit.Hct groote Chincescho kamp ligt bozui- 
den Buitenzorg aan den grooten postwog »aar de 
Prcangcr^heUArabiBcho kainp ligt daarnevens in 
ccn koni. Vcrmclding vordient nog, dat de jaron 
geledon voorgononien clectrificatic van de spoor- 
lijn Buitenzorg—Jiatavja—Tandjoengpriok bin- 
nen afzionbaren ty(l haar beslag zal krijgcn. J)e 
aanlog van do bonoodigde hoogspanningsleiding 
(Tjitjooroog — Buitenzorg — Tandjocngpriok) is 
bij gerecjl.' 
& CASSIA^FISTULA L. Word o. a. uit Z,-
Celebes' 
on Java in vrij bolangrijke hoeveolheden uit- 
govoofd naar Europa, doch door den oorlog is die 
uitvoer stork verminderd. Vroeger was Rusland 

o. ft. eon good afnomor^naar men zegt o. a. voor 
wiorook-fabricatiez^ 
..；DAIRLLAND点N. Naam eener 
onderafdceling 
van de afdeeling Bataklanden dor reaidentie Ta- 
panocli. De bcvolking bestaat uit: 1°. Do Pakpak- 
Batakg, vcrdceld over de landstreken Siemaiem, 
Kepas, Pegagen ； 2°. Het langs de Lao Renoen 
wonende deel der Karo-Bataks； 3°. Ecnigc langs 
den Westelijken oever van het Tobamoer wonen- 
de Toba-Batakschc stammen (Paropo, Silalahi, 
Parboeloean). Elk dezer drie groepen spreekt 
een anderc taal；/ 

DAMAR (Dammer of Daam). Eilandje in de 
Banda-zce, ten N.O. van Timor, bchoorende tot 
de onderafdceling Kisar der afdeeling Zuid-Timor 
on Eilanden der rcsidentie Timor en Ondcrhoo- righeden. Aan do baai van Solat liggen de plaat- 
sen Woeloor en Kehli. Kehli wordt 2 d. 3 maal per 
jaar door een stoomschip der Paketvaart Maat- 
schappij aangedaan. Verder liggen op het eiland 
nog 5 negorijen, die vroeger op heuvcls gobouwd 
en door steenon ringmuren omgeven zijn; thans 
liggen zy aan do kust. De bevolking zal 土 1G00 
zielon bedragen. De pisang is het hoofdvoeclael 
der bevolking. De landbouw bestaat hoofdzake- 
lijk uit aanplanting van mais on aardvruchten. 
Sagoe komt vrij.veel voor. Zwavel wordt niet 
meer uitgevoei^j/_ ' 
5/ DARANGDAN. Naam van cen voonnalig dis- 
trict in de afdeeling Krawang, residentic Batavia. 
Met ultimo 1921 opgeheven en ingelijfd voor een 
deel bij het ondcrdistrict Pldr6d, voor cen ander 
xdcol bij het onderdistict Wanajasa, district Poer- 
\vakarta,. afdeeling Krawang dor residentie Ba- 

DTILAKI-ILJASI AWIENG, ton rochte ge- 
naamd Topaka en Bodabali. Twee sedert lang 
niet wcrkzame vulkanen op het eiland Pantar, 
residentie Timor en 0., hoog resp. 1365 M. en 
938 M., N.W. van de eerstc ligt de Siroeng, 600 M. 
hoog. Hier is eon kratermeer van 500 M. omtrek. 
Bit meer ligt op don bodeni van een ouden kra- 
ter, waar nog een tiental sulfatoren mot broin-^- 
mond geluid zwavcldampon doon ontsnappen/ 

P宜MAK. Afdeeling en regentschap van de 
residentie Semarang. Einde 1920 had de afdeeling 
400.000 bewoners, waaronder 200 Europoancn 
cn 2300 Chineezen. In 1919 warden de particu- 
liere landorijcn Sajoeng en Bahoe door het 
Godvernement van Ned.- Indie aangokocht, zoo-, 
dat zc sindsdion landsdomcin ziju geworden./ 

DfiMPO. DO top van den berg I)3mpo wordt 
door de omwononcic bevolking beschouwd als te 
zijn de vcrblyfplaats van een viertal goden (de- 
\vn%), waarvan de Tooan Radja Njawa de voor- 
naanisto is. loder dozer ddwa's hoeft or zijn „ina- 
kamn op do hooge oevers van hot kratermeer. Wil 
men icts afwineckon of is mon bijzondor dankbaar 
gestemd over het in vervulling gaan van een 
lievolingswonsch, dan maukt mon zioh, op ter 
bedevaart naar don top van dozen majestuouzen 
berg, uhvaar men den goden goiton en kippen 
offert. Ofschoon do Islam thans nagonoog in do 
gehoelo Pas3mah beleden wordt, blijft dit oud- 
hcidensche gobruik nog steeds in core. 

DIRMA (DIROEMAH). Te voren eon zelfstan- 
dig landschap, thans, mot behoud van zijn zolf- 
standigheid als geincente, cen ondordcol van het 
landschap Mulakka dor ondorafdeoling Beloe/ 
DJASINGA. Dit district dor afdeeling Buiten- 
"zorg bestaat uit 2 onderdistrictcn t.w. Djasinga, 
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onder het rechtstreeksch bestuur van hctdistricts- 
hoofd en Paroengpandjang ondcr^een assistent- 
wgdana. Het onderdistrict Djasinga wordt gc- heel 
ingenomon door de particulicrc landcn Dja- sinea 
(eigenaar： The Djasinga Rubber and Produce Cy 
Ltd) en Bolang (eigenaar： Maatschappy tot 
exploitatie der ondernemingcn,nagclaten door Mr. 
W. A. Baron Baud), torwijl het onderdistrict 
Paroengpandjang, met uitzondering van het daarin 
gclegen particulicre land Tjikopomajak (eigenaar: 
N. V. Cultuur Maatschappij Tjikopo- majak) 
behoort tot het staatsdomein. Het a an tai 
Gouvemementsdesa's bodraagt 20. De particu- liere 
landerijen Djasinga en Bolang behooren tot de 
uitgestrektstc dcr afdeeling Buitenzorg (resp. 
23.630 en 31.093 bahoo; aantal opgezetonen op 
ult°. 1923 resp. 15.994 en 26.429). Naast goede sa- 
wahs treft men in de bergstreken van beide lan- 'den 
uitgestrekte, zeer good rendeerende thee- en 
rubber-aanplantingen aan. I)c winstgevende cultuur 
van oliepalmen wordt in de laatstc jaren met kracht 
ter hand gcnomcn. Het particuliere land 
Tjikopomajak is groot 1500 bahoe, deels sawah, 
deels met rubber beplant. In tegenstclling met het 
vruchtbarc, voor cen deel nog met oerwoud bedekte 
onderdistrict Djasinga biedt het land- schap in het 
Parocngpandjang^che een vrij troosteloozen 
aanblik. Men treft hier weinig goede sawahs aan, 
daar irrigatie vrij wel overal ont- breekt. De 
bcvolking vindt dan ook voor het grootste deel haar 
bestaan in het verrichten van koeliearbeid op in de 
buurt gclegen ondernemin- gen cn te Batavia, 
waarmede de ondcrdistricts- hoofdplaats door cen 
spoorlijn is verbonden. Het district Djasinga 
behoort tot do minst bevolkte der afdeeling 
Buitenzorg. Op ult°. December 1923 bedroeg het. 
aantal zielcn bijna 70.000, waarvan een 100-tai 
Europeanen, bijna 1000 Chineezen en eenige 
Arabieren. 

DJATI. Wijk xan Batavia, gclegen op den heu- 
vel bezuiden Tanahabang. Hier be von d zich 
x'roeger het z.g.Djati-gesticht, een gesticht voor 
verlaten kinderen (zie LIEFDADIGHEIDS-IN- 
STELL1NGEN), sedert naar Krainat verplaatst. In 
deze wijk is een groot viaduct gebouwd over den 
spoorweg naar Bantam cn over het nieuwe bandjir-
kanaal. Ook werd cr cen groot-<Sn mooi 
zickenhuis van de K. P. M. opgericht,/ 

DJ^B它NG. District van de afdeeling en het re- 
gentschap Ponorogo. Als gevolg van de in 192J 
plaats gehad bebbende inlijving bij dit district van 
het te voren tot het regentschap Trenggaldk 
behoord hebbend onderdistrict Ngrajoen, bestaat 
het sedert uit 4 onderdistricten (Balong, Boeng- kal, 
Slahoeng, Ngrajocn). Het aantal desa's bedroeg 
begin 1923 een 71-tal. Het district (voor- mcld 
onderdistrict Ngrajoen inbegrcj)en) tclde in J 920 
volgens de uitkomsten van de in dat jaar gehouden 
volkstelling, ruiin 90.000 ziclcn, w.o. 13 
Europeanen en bijna 30 Chineezen^ 

D建BOES. Standplaats van het onderdistricts- 
hoofd van het gelijknamigconderdistrict der on- 
derafdeeling Noord-Banka. 

DJfiMBRANA (DJAMBRANA). Een der 
voor- inaJige landscJiappen op Bali, evenals 
Boclelfeng in 1855 onder rechtstreeksch gezag van 
hetlndisch Gou verneinent geplaatst, sedert 1882 
ecne afdeeling dcr rcsidcntic Bali cn Lombok, thans 
met de onderafdeeJing BodlMeng vormend de 
afdeeling Singaradja, met een bevolkingin 1920 
van 37.000 zielen. Het ligt in den Zuidwestelijken 
hoek van 

hot eiland, grenzende ten Noorden aan Booldldng en 
ton Oosten aan rJ'abanan, waarvan het door de rivicr 
Jchleh gcschcidon is. Dicht bovolkt is allccn de 
vlaktc van NSgara, gevormd door hot ccnigo 
grootcrc stroomstolsel, dat dcr Djogading, die bij T. 
Prantjak in zee vlocit; minder dicht de hieraan 
grenzende vlakte van Djembrana, met als hoofd- 
rivier de Daja, terwijl de bevolking van het Oos- 
telijk gedceltc tot dcsa Tcmbles, met als hoof(Iriviere 
n de Pantjetjerik en Baloekpaha, de laatste jaren 
belangrijk is toegenomen. Bevolkingsstcrk- te in 
dezc drie dcelen resp. 16.000, 8000 cn 12.000. 
Verdcr Oostelijk tot de Poeloekan zijn hier en daar 
nog nederzettingen; de mecr Noordelijk ge- legen 
streken zijn vrijwel onbewoond. Dank zij het door 
ons ingovoerd bestuur is de volkswcl- vaart zichtbaar 
toegenomen; als hoofdbron moot de rijstcultuur 
worden genoemd, welke hier intensief wordt 
beoefend, terwijl voorts de klap- percultuur en de 
veeteclt vermelding verdionen. 

Het sawahcomplex zoowel als dat der klapper- 
tuincn is voor uitbreiding vatbaar, terwijl de'hoo- 
gergclegen boschgronden ook voor andere cultures, 
als koffie en cacao, gclegenheid bieden. 

Het overgroote deel der bevolking belijdt den 
Hindoegodsdienst, welks vormen en cere mon ion 
echter in mindere mate worden in acht genomen dan 
op overig Bali. De overigen, Baliers, Javanen en 
Madoercezen, enz., hangen den Mohanime- 
daanschen godsdienst aan. 

Administratief is de afdeeling Djembrana, bc- 
stuurd door een controleur, verdeeld in drie dis- 
tricton, Negara, Mundo jo en Djfimbrana, die el keen 
Inlandsch bcambte met den titel van poenggawa, aan 
het hoofd hebben, voor zoover betreft de Hin- doc-
Balischc bevolking； terwijl aan het hoofd dcr 
Mohanimedanen een pombekc) is geplaatst. 

De voornaamste plaatsen in dezc vlakte zijn: 
Nfigara (6000 ziolen), de hoofdplaats en zctcl van 
den controlcur, op ongeveer G K.M. afstand van de 
kust, aan de rivier Djo-gading; Loloan, voor- 
naamste handclsplaats, 1 K.M. Zuidclijkcr, aan 
dezelfde rivier gclegen. DjSmbrana, de oude 
hoofdplaats, Oostwaarts van Nfigara. Do haven-
plants voor Negara is Tjoepil, in het Westen dcr 
vlaktc gclegen. Eon zijwcg loo pt tusschcn dezo twee 
plaatsen verder van Oust naar West door cen groot 
gcdeclte dcr afdeeling. Een paardenj)ad verbindt de 
afdeelingen DjSmbrana en Booldl6ng. 

DjfiMBRANA. Di«trict van de ondorafdeeling 
Djembrana, afdeeling Singaradja, residentio Bali 
^'en Lombok,/ 
■,1 DUIF. (^erbetering van DI. I, bl. 644, lo ko- lom, 
r. 12, 13 en 1?). De kroonduif wordt govon- den op 
de Schouten-Eilanden, Soepiori (inet Kondo on 
Boek) cn Biak (Wiak). De bcvolking van Soepiori 
verstaat de kunst de vogcls te strik- ken; men 
beweert, dat degenen, die dit, willcn doen, een 
bepaaldc formulc inoeten kennen. De Biakkcrs 
beweren, dat de mannetjes van de wijfjes onderkend 
kunnen worden door hunne zwaardcre pooton. 

(BL 644, kolom 2, r. 32 en bl. 645, kolom I, r. 5). 
Voor “MaiBmon'' en „Waimoir" leze men Wainion, 
De ecrstbedoeldc soort is do wainion van het 
vasteland; men vindt deze nict op de bij Nicuw-
Guinew liggende cilanden, terwijl do twecde soort 
uitsluitend op do cilanden gevonden wordt en nooit 
op het vastland wordt gozion. De Papoca^ 
onderschoiden ze daarom in: „Wai- mon soep be ba" 
en „Waimon meos,,: vastland- 
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Wai mon eii ciland-Waimon. Ook het woord 
/£<• M&isinon op'bl. 642 r. 22 komt te vervallen. 

HANpEL (HiLANDSCHE) uil ethvographisch 
7/ /■， oogpunl beschouwdrTorwijl in do artikclen over 
de verschillondc volkon en stammon telkens 
molding gemaakt is van de beteekonis van don 
handcl als economische factor in het volkslovcn 
on van de handelsartikelen, wordon in dit artikol 
alleon eenige ethnographische cigenaardigheden 
van den handol der Inlanders boachreven. 

Hot verschil in boschaving tusschen do ondei - 
schcidcne bovolkingsgroepon van den O.-I. 
Archipel is oorzaak, dat men er ook allerlei sta- 
dicn van handelsontwikkeiing aantreft, van don 
mcest primitievon zuiveren ruilhandel tot good 
gcorganiscerdo handelstochtcn, zooals op Zuid- 
Celebos. Toch wordt zuivore ruilhandel nog 
slechts bij enkolo, zeor laag staande volkon aangc- 
troffen； als voorbecld diene de z.g. "geheime" 
ruilhandel, zooals die voorkomt, of tot v66r 
weinige jaren voorkwam, bij do Kocboc's op 
Sumatra, en de PoentuTs op Borneo. Bij oen der- 
geTylcen handel zagen de Koeboe's en do Ma- 
Icischc handelaren elkaar niot, maar op vastge- 
stcldc plaatscn wcrclcn de ruilwaren, hotzij door 
de Maleiers, hetzij door de Koeboc's, noergelcgd, 
waarna, op oen gegeven sein, de andere partij de 
goedoren kwam weghalen en er hare waren voor 
in de plaats legde. 

Ook van vcrschillende Papoea-stammen op 
Nieuw-Guinea wordt gemeld, dat do handel er 
nog uitsluitend ruilhandel ie. Evenals het goval 
is bij hoogerstaande bovolkingsgroepen in den 
Archipci (zie hierondcr), baseeren zich de han- 
delsbctrokkingen tusschon de verschillcnde Pa- 
poeastammcn vooral op de oinstandigheid, dat 
niet iederc stam in zijn gobied alle grondstoffen 
vindt, noodig voor hot vervaardigen van ver- 
schillendc gebruikavoorworpon. Morkwaardig 
is het wel, dat eon voorbcekl hiorvan wordt 
aangetroffen bij den dwergstam der PfisGchfim- 
Pajioca's, die ten Zuiden van don centralcn berg- 
keten worden aangetroffen, cn nog nict met het 
ijzcr bekend waren, toon do Nicuw-Guinea-expe- 
ditics met hen in aanraking kwanien. Zij ge- 
bruiken stecncn bijlcu, vervaanligd van chloor- 
rnelaniet, ccn gestccnto, dat niet in hot door 
hen bewoonde geborgto wordt gevonden, cn vor- 
moedolijk van de Noortlkust afkomstig is, evon- 
als de zcoschctpon, die hun tot sieraad diencn. Er 
gaan dan ook druk boloopen voetpaden over du 
centrale bergketen, waaruit blijkt, dat do PSse- 
chOm'n verbindingen onderhoudon mot do stam- 
men ton Noordon van hot Nassaugobergte, on 
dit kunnen wol niet anders dan hftndolsbotrok- 
kingon zyn. 

Van eon zeor eigonaardigon ruilhnndcl：\vordt 
ge- 
wag gem an kt door de iodon der oxpeditio naar het 
Uentraal geborgto (Wilholminatop) in 1920—22 *)• 
J)c J/apoea's aan do Dika-Tivior blekcn buitonge- 
woon vcel waardo te hcchton aan schel])jos 
van het bekciule katjos-model, dio do Papooa*s 
an.n do Idonburgrivicr en de Mambfraino als 
hoofd- cn borstbandon dragon. Toon men dit 
oomnaal wist, worden 6000 scholpjos ineegcno- 
mon, waarmedo men ondcr de Papoca's wondoren 

l) J. H. G. Kromer. De oxpeditic naar hot 
Ccntraal Gobcrgtc van Nieuw-Guinea (den 

Wilhelminatop). 1920—1922, „Onzo Vloot" 
)p. 106 en ] 10. 

 

I verrichtte. Ecn goed varken word botaald met 7 
schelpjea = 14 conts; het duurste varken, van I 
Hollandsche afmetingen, kostte 22 schelpjes. 
Voor 1 schelpje liepen de dragers met een koffer- tje 
van 17 K.G. op den schouder van 7 uur 'a morgons tot 
2 uur's middags. Van het standpunt der oxpeditie 
beschouwd deden dezeschclp- jes als ruilmiddcl 
dicnat; den Papoea's was het blijkbaar alleen om het 
bezit ervan te doen, zij bcschouwden de schelpjesdus 
als handelswaar; het was hior dua cen zuiverc 
ruilhandel. 

Ondcr de Papoea-stammen zijn cr cen aantal, die 
al boven den zuiveren ruilhandel uit zijn, en dus 
ruilmiddclen gobruikon. Zoo wordt gemeld dat de 
Papoea's van Sawdh, ten Zuiden van de 
Walckenaersbocht, oude kralen, van de kust- stroken 
afkomstig, als ruilmiddel gebruiken； en bij do 
Papoea's van Taubadi, aan de IIum- boldtbaai in het 
Noorden van N.-Guinea, vlak bij do grens met het 
Engelsche gebied, worden de z.g. semboni,s, zeer 
gewilde kralcn van ver- schillcnden vorm on kleur, 
als ruilmiddel van hooge waarde gobruikt. 

Natuurlijk zijn ook de volken, die in bcscha- ving 
hooger staan clan de Papoea's, het zuivere ruilverkecr 
reeds lang te bovon, on bezitten zij allerlei 
ruilmiddelen. Gewoonlijk bestaan deze ruilmiddelon 
niet uit munten of waardcpapicren als in het 
VVesterscho handclsvcrkecr. Een eigen- aardigheid 
is juist, dat de Wcstersche en andere munten vaak niet 
uitsluitend als ruilmiddel, inanr als waardevol bezit 
werden aangomerkt； zoo b.v. worden op Bali van de 
daar in omloop zijnde Chineescho kcpJng's 
godenbecldjes ver- vaardigd, door ze op bepaalde 
wijze aanecn tc rijgen； op Midden-Celebes werden 
z.g. „haan- tjes-duiten" gebruikt, waarvan er 900 X 
1000 op een ryksdaalder gingen. „Maar、' zegt Dr. 
Kruyt, „vaak vorkocht incn zijn waar alleen voor 
dergolijke duiton om veel koper te krijgen, ten oinde 
dnarvan door con rondreizenden kopergie- ter eenig 
sicraad te laten gieten. Wanneer men vrooger iets 
voor zilvergeld verkocht, was dit alleen ten einde 
dezo inuntstukken te doorboren on ze kindcren om 
den hals to hangen； of men bracht ze aan cen 
Boegineesclien zilvorsmid aan het strand, om or eon 
zilvoren annband of oor- knop van te laten maken". 
l). 

Als voorbooklcn van eon tamclijk ontwikkold 
handclsvcrkecr bi) betrokkelijk primitievo volkon, 
waftrbij ook van ruilmiddelen, in ruiinen zin 
genonien, gobruik word gciuaakt, kan in de eer- sto 
plants Nias gonoomd wordon *). Het voor- naamstc 
ruilmiddol was daar het goud, voorts kwamon in 
aanmorking: varkons, varkcnsvlcosch on 
landbouwproducten. 

Dat dozo zakon werkelyk als ruiliniddelcn ge- 
bruikt werdon, blijkt hioruit, dat cen relatieve 
waurdobopaling daarvan landsc hapsge w y zo plants 
had. De grondalag van do Niasscho staatB- inrichting 
wordt gevormd door het landschnps- vorbond.Nins 
bestond vrooger uiteen aantal land- schappon, in het 
Nourdon Ori gehcoten, mot bc- paaldo grenzen, niet 
bowoond door personen van 66n stain, maar ontstnan 
door, bondgonootschap- pen van lieden van 
verscliillende stanimen. Bij 

'■) Do Baree-sprokende Toradja's van M.-Cc- 
lobes. Drn iryi^ •……- 

a) VgE Schroder. Nias p. 414, 200, 204 en 332 
o.v. 
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het tot stand komen van zulk cen Oriverbond werden 
niet alleen vastgestcld de rangregeling der hoofden, 
de verschi llende ma ten, als rijst en varkensmaat, het 
goudstandnardjgewicht, maar ook de onderlinge 
waardeverhouding van goud, varkens en rijst. Door 
doze vasto waardebe- pnlingen verkregen de 
genocmcle artikels geheel on al het karakter van 
ruilmiddel; en, zooals de controleur Schroder tcrccht 
opmerkt, door de landschapsgewijze vasts telling der 
waarde kan zelfs van een verschillcndcn koers van 
dit soort van geld gesproken worden. Zelfs had men 
„klein geld" in den vorm van geconserveerd 
varkcnsvlecsch. 

Directe ruilhandcl zal daarnaast wcl nict ont- 
broken hebben, maar, wanneer eenmaal vaste 
waardemeters bij een volk bestaan, zal dit sterk de 
neiging bevorderen om de waardc van alle te 
verhandelen waren daarin uit tc drukken. 

Wij gaan thans over tot cen tweotal volken uit 
den O.-I Archipel, wicr maatschappclijke ont- 
wikkeling onderling ongeveer op gclijk pcil staat, 
maar in veel opzichten lagcr is dan die der Nias- sers, 
n.l. de Toradja'ts van Midden-Celcbes en de Kajan 
of Bahau-Dajak^ van Centraal-Borneo. 

De Toradja's zijn verdeeld in stammen, eigen- 
lijk grootxj familiegroepen, die elk binnen een eigen 
gebied wonen. Twee omstandigheden zijn oorzaak, 
dat van han del binnon zulk een stam eigenlijk gecn 
sprakc kon zijn. Voorecrst zijn de behoeften van alle 
stamlcden geheel gclijksoor- tig, terwijl door alle 
leden in die bohoeften zelf wordt voorzien voor 
zoover de grondstoffen in het gebied van den stam te 
vinden zijn. Een nog sterker rem voor het ontstaan 
van handel in den stam wordt gevonden in het 
communismc, dat onder de leden van den stam, 
immers familie- leden, heerscht.„Iemand,> (zegtDr. 
Alb. C.Kruyt) „kan nu eenmaal nicts weigeren aan 
een ander lid van zijn stam, aan zijn familielid dus, 
zoodat een poging tot handelen zou uitloopen op het 
wegschenken van de handelswaar. Tijdens ons 
verblijf in Midden-Celebes is het een enkele maal 
voorgekomen, dat ecn Toradja ingevoerde 
handelsartikden aan het strand koclit om deze met 
winst van de hand te zetten onder zijn stam- 
genooten; maar steeds moest zoo iemand na korten 
tijd zijn handel staken met groot verlies, omdat hij 
een deel ziijner goederen had moeten wegschenken 
aan vragers, terwijl hij den prijs van een auder 
gedeelte zeker wist, niet te zullen ont- vangen, 
omdab-een oom of broeder de schulde- naar was " / 
y Handel UJ dus bij de Toradja's alleen te ver- 
wachten tusschcn stammen, wier producten van 
grond en nijverheid verschillcn. In het gebied van 
sommige Toradjastammen wordt ijzer gevonden, 
deze stammen vervaardigen ijzeren wapenen en 
werktuigen, die zij inruilen tegen voorwerpen, welke 
in hun stam niet voorkomen. Bij and ere stammen 
weer wordt de potten- bakkerij beoefend, weer 
andere stoken zout; aan bet strand worden groote 
schelpen gevonden en naar het binnenland gevoerd, 
waar men er ringen van maakt. Uit het bergland 
worden lia- nensoorten, geschikt voor vlechtwerk, 
naar lagere streken gebraeht. Zoo was er dus 
differentiatie genoeg onder de stammen om handel 
mogelijk te maken. Voor dien handel vormden een 
aan- 

】)DI. II p. 299—300. 

tai personen — d. w. z. Jandbouwcrs, want han- 
delaars van beroep had men bij de Toradja's vroeger 
niet — een handclsgezelschap van 士 10 personen, 
dat or na afloop van de bewerking der rijstveldcn op 
uit trok. Aancensluiting was noodig met't oog op de 
grooto onveiligheid, daar het nicnigmaal gebeurde, 
dat cen reisgczclschap op het gebied van een 
vrecinden stam verinoord we rd, ja „sommige 
streken waren berucht om de vaardigheid, 
waannede de bewoners reisgczel- schappen wisten 
te overvallen '' (p. 302). Do handol was natuudijk 
een ruilhanclel, d. w. z. men ging er niet op uit, om 
geld te verdienen met zijn waren, maar men nam 
handelswaren mec om daarvoor in de plaats 
artikelen te koopen, die men graag wilde hebben. Ja, 
gewoonhjk had men al vooraf bepaald, welke waren 
inen voor hetgeen men meenain wilde koopen. 
Bieden de koopers andere goederen dan de 
verlangde aan, dan geeft men zelden zijn waar af. 
Zoo is er bij dozen ruilhandel een zekere vastheid in 
de waren, die tegen elkaar geruild worden: zout en 
koperen sieraden tegenovex1 buffels, aarden potten 
en kleinere handelsartikelen tegen rijst; de waarde 
van deze artikelen was over het alge- meen vrij vast. 
Ook een vorm van geld komt hier weder bij voor, in 
zooverre ingevoerde katoencn goederen, waarvan 
iedere Toradja gewoonlijk een kleinen voorraad 
bezit, als universec] betaal- middel in M.-Celebes 
dienden. 

Ook crediet komt bij dezen handel te pas, maar, 
wcl verre van zooals in Europa den handel te 
vergemakkelijken, wordt deze er, zouden wij 
zeggen, eer door belemmerd. Kruyt zegt hieroni-
trent x): „Het zit den Toradja in het bloed om 
hetgeen hy noodig heeft of wenscht, op credict te 
nemen. Meer dan c6n Toradja heeft ons ver- zekerd: 
,, Wanneer wy niet eerst hebben, wat wij wenschen, 
voelon wij ons innerlijk niet kradi- tig genoeg om 
den prijs er voor te zoeken". 

Deze neiging heeft dan tengevolge, dat men zeer 
dikwijJs nict a contant koopt. Vooral is dat het 
geval, als de waren met buffels worden be- taaid. 
„Het heet in dat geval dat de buffcis nog niet kunnen 
worden opgovangen. Het gezclschaj) keert dan 
tcrug zondor den prijs van zijne ar- tikclcn tc hebben 
ontvangen, en mcermalcn ont- vangt hot dien eerst 
na jaron en na oncindig manen. Dit op credict 
koopen was ccrtijds do voornaanistc bron van 
gc$chi】len". Eon ander slecht govoJg van dit 
borgen was, dat de vreemdo handelarcn vroeger 
gedwongen geweeat zijn, voorachottcn te go ven, 
waardoor zorgeloozc Jieden zich zeer cliep in de 
schuJdon staken. 

Torwijl met de handelstochten beoogd Wcrd, 
zich zaken aan to schaffen, die in oigen stam nict te 
krijgcn waren had de handel in boschproducten een 
ander doel, n.l. zich rijkdommcn te vergaren, hetzij 
om een boete tc kunnen bctalen, hetzy om aan een 
ovcrlcdone mode te geven in de doodkiwl, om hem 
als een aanzicnlijkc in het zielonland tc doen 
aankonicn, of wcl in het algcmecn on)zich meerdcr 
aanzien bij zijn stamgenooten tc vor- schaffcn. Deze 
schattcn bcslonden vooral in groote hoevcolheden 
katocnen goederen, die in sluitnianden bowaard 
werden. 

Evenals bij deToradja'sisook bij de Dnjaks wei- 
nig handel binnen den stam tewachten,daar do be-
hoeften van alle stainleden veelszins gelyksoortig 

】)DI. IJ 0,303— 
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zijn, en elk gezin in hoofdzaak zelf in al zijn bo- 
hoeftcn kan voorzien. Maar ook wcer gelijk by do 
Toradja's vindt men bij de Dajaks wcl degelijk wat wy 
handol zoudon noonien tusschon de stammon 
onderling. Zelfs wordon door do Dajaks grooto 
hanclelsreizen naar andero stain men onderno- men l). 
Bit staut in verband met de groote be- teokenis die do 
kralen in het levon der Dajaks apelen. Bij alle stammon 
in het binnenland van Borneo zijn kralen in veelvuldig 
gebriiik]). Het zijn bijna allo kralen, die in vroeger of 
lator tijd uit glas, porseloin cn fayence zijn vervaardigd 
en ondor do Dajaks zijn ingevoerd ； dit soort kralen 
maken de Dajaks zelven niet. Do nieuwe kralen zijn 
bijna alle uit Singapore ingevoerd, de oude zijn in lang 
vervlogon 甘den uit onbekende streken op Borneo 
..gekomen. De waarde der . kralen wordt in hoofdzaak 
door den ouderdom bepaald; maar het gebruik hangt v. 
n. 1. van hun vorin af. Een soort oude kralen werd 
volgens Dr. Nieuwenhuis in 189G—1900 aan de 
Kapoeas voor / 100 het stuk verkocht en de sultan van 
Koetei toonde hem een kraal, die naar zijn zeg- gen / 
40.000 waard was. Hot gebruik der kralen is zeer 
uiteenloopond： men maakt er fraaio patro- nen van 
voor zwaardscheeden, hoofdbanden, rokjes enz. ； 
halskettingen, annbanden en gordols worden or van 
vervaardigd, maar de voornaam- ste rol speJen ze bij 
godsdienstigo ceremonien, terwijl ook do dooden met 
hun kostbaar bezit aan kralen halskettingen en gordels, 
met mutsen en kleoding met kralen bozot, begraven 
wordon. Zoo komon de kralen in den grond en worden 
later weer gevonden. Volgens Nieuwenhuis is het zeer 
waarschijnlijk, dat een aanzienlijk deel der thans 
gebruikte kralen reeds eenmaal met eon lijk be- gravon 
is geweest. 

Daar nu de suort van kralen, bij den eenon stam 
in gobruik, afwijkt van die bjj, eon anderen, on ook 
de prijzon sterk kunnen vorschillen is voor de 
Dajaks de inkoop van kralon de aanleiding tot het 
ondernemcn van niaanden- dikwijls jaren- langc 
handelHreizen uit hot ecne stamgebiod in het 
andurc. Van de Kapoeas uit inaken de by 
Poetoessibau wonendo Taman-Dajaks tochton naar 
den middenloop van de Mahakam of rivier van 
Kootoi, waar de oude kralen sterk in prijs gedaald 
zijn. Zij gaan naar den bovon- on middenloop van de 
Mahakam oin daar rubber en ro- tan to zoeken, dio 
zij in OedjooTepoo vorkoopen; voor don prijs 
daarvan koopon zij bij de daar wonende staimncn 
oude kralen, dio zy als cenigen inkoop ineobrongon 
na con reia van 6 maanden tot andorhalf jaar. In hun 
vadorland tcruggo- kcord dry ven zy cen zcor 
voordeoligen handol met do moogobrachte kralen 
onder hun oigen dorpsgonooten on de omwonendo 
stainmen. Ook do Kajan-Dajaks van do Mcndalam 
bezookon do verwanto stainmen aan de Mahakam 
on de Tawang, in hoofdzaak om van daar oude 
kralon naar huis te brongon. Door vorschillonde oor- 
zakon is do prys daarvan vccl lagor dan aan de 
Kapooas, omdut veol oude kralon aan do Ma- hakam 
uit graven afkoinstig zijn； do bevolking wil uit 
afsohuw dozo kralon niot gobruikon, maar ziet or 
niots in, zc aan v roe melon to verkoopon. Do kralen 
vormon niet slechts eon huudolsartikol tusschon do 
stainmen ondcrling, maar vervullon   分 

Dr A. W. Nieuwenhuis. Quor durch Borneo 
II, p； 224 e. v.、 

bovendion de rol van ruilmiddol binnon den 
stam. Voor hot dagelijksch gebruik worcicn 
daarvoor meer of minder kostbare kralen aan 
cen band van lianonvezels gcregen； mon 
koopt cr varkens, aardvruchton, ryat onz. voor. 

Volkeren, die niet, zooals Toradja'a cn Dajaks, in 
het binnenland wonen, maar aan zee, of op kleine 
cilandon, verkregon daardoor gunatiger 
omstandighoden om handolsverkeer over groote 
afstanden tot stand to brengen. Wij treffen dit dan 
ook aan bij volksstammen die stellig niet hooger, 
wollicht lager in beschaving staan clan de zooeven 
genoemde binnenlandsche stammen. Wij zien (lit o. 
a. op de Kei-eilanden, waar de handel als ruilmiddol 
vooral gebruik maakt van borden — van het 
eenvoudigste nieuwerwetsche plateelwerk af tot het 
kostbaarste oude Chi- neesche en Jajiansehe 
porcelein — cn van sarongs. Ook gongs, goudon en 
zilveren voorwerpen dienen als botaalmiddel. Een 
levendige handel in copra wordt gedroven met 
Chineesche en Ara- bische handelaren, vooral op 
Groot-Koi, dat een goed klapperland is. 

Maar ook hanclelsreizen worden door de be- 
woners der Kei-eilanden ondernomen. Zij zijn 
geboren reizigers en trekkors, maar bij vele reizen is 
het meer- to doen om wat van de wereld to zien en 
avonturen te boleven, clan om veel handel te 
drijvon, want de meegenomen waren 
vertegenwoordigen slechts een geringe waardc. 

lets andors is het, als cen groote, een soort 
volksrois ondernomen wordt, want het duel daarvan 
is voornamolijk, om booton cn schuitjes te 
verkoopon. Do Kei-eilanders zijn op de omliggen- 
dc cilandon als vorvaardigora van uitstekende 
booten bekend, en vooral bij schuiton van tamely ke 
afmetingen hceft een geheele familiestam daaraan 
meegewerkt; de boot is dus familiegoed, waarover 
het fainiliehoofd het beheer voert; hij z&l zo in 
overleg mot do oudston verkoopon, steekt den prijs 
or voor op, dien hij later weer besteedt ten bate der 
familio, om schulden of booten te botalon, en vooral 
om eon cchtgenoote te koopen voor de jongelieden. 

Wanneer dan nu ecn voldoend aantal booten 
klaar ligt, besluit men de grooto rois te aan- vaarclen
； men vaart uit als cen lange keten van schuitjes, 
op sleeptouw genomcn door een groo- tere boot, oen 
soort van kotter; op dezen kotter bevindt zich do 
bcmanning en do proviand, terwijl in elk der 
schuitjos 6en man zit om botsingen to voorkomen. 
VVcgons het grooto belang dezor roizon cn de volo 
govaron, die do opvarenden van de zyde der booze 
goeaton bedreigen, heeft zich een zcor ingcwikkold 
on intorcssant reis- ceremoniccl gevormd, dat door 
Pater Geurtjena in zijn boek „Uit con vreomdo 
Worokl" l) uit- voerig wordt boschreven, on waarbij 
bijzondero aandacht verdiont hot hoiligo vuur, dat 
op don vooravond van hot vortrok wordt 
aangestokon en tot don terugkeor dor reizigers niot 
mag uit- gaan. Geurtjona noemt dit vuur „hot 
zinnebceld van het lovcn dor reizigers"; niet 
onwaarschynlyk cchter moot wordon aangenomon, 
dat naar do hior heorschendo opvatting dit vuur hot 
oigon- lijke leven dor reizigers is, con voorbeeld van 
animisinc dus, waurby do ziol of “zielestof" in ,)een 
of under voorwerp gomaterialiseerd is, waarbij hot 
als voor den Archipel merkwaardig 

i) pag. 144 e. v. 
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de aandacht trekt, dat dit dan op de Kci-eilan- den 
juist een vuur is. 
Blijkt reeds uit het zecr uitvocrigc en inge- wikkelde 
reisccremonieel der Kci-cilandcrs welk een groote 
plaats dergclijke handelstochtcn in hun leven 
innemcn, nog veel starker is dit het Ceval bij aan zee 
wonende volkcn van vccl hooger beschaving, n.l. de 
Bocgineezcn en Makassarcn. Reeds in 1676 werd 
door Amanna Gappa, het hoofd der Wadjoreezen te 
Makasser een han- del- en 
scheepvaartwetboek'^aincngesteld, dat nog in groot 
aanzien staat- bij do Boegineesche handelaren. Het 
werd in 18G9 met vertaling en aanteekeningen 
uitgegeven door Dr. Matthes 1). Toch moet men zich 
niet voorstellen, dat dit de beteekenis hceft van een 
stel van dwingende voorschriften, waaraan alle 
handelaren ver- plicht zijn, zich te onderwerpon. Dr. 
Matthes waarschuwt dan ook: „indien (de Jezer) hier 
iets denkt te vinden, dat naar onze begrippen slechts 
eenigerniate aan de eischen van een wetboek voldoet, 
zoo zal hij zich zeer bedrogen vin- den. Hij 
verwachtc eenvoudig ccn stuk, waaruit hij de 
denkbeelden der Boegineezen in zaken van 
scheepvaart eenigszins kan leeren kennen". 

„Amanna Gappa, die alles behalve... .. een 
rechtsgcleerde was, heeft slechts de onder de Wa-
djoreezen hier en daar vorspreide bcpalingen 
trachten te verzamclen" '). Maar in elk geval blijkt uit 
het bestaan van die verzamcling, hoe belangrijk ook 
in die tijden de scheepvaart van Z.-Celebes reeds 
was. 

A Is de beste zeevaarders van Celebes staan 
bekend de Mandareezen, die heLland der 7 
riviermonden bewonen, dat zich langs de West- kust 
van Celebes uitstrekt, van den Zuid-Oost- hoek der 
Golf van Mandar tot aan het N. van Mamoedjoe, bij 
de^Paloegolf; zc zijn van Boegi- neesch-
Toradjaschen^oorsprong, maar sterk ge- mengd met 
Maleiers van Borneo. 

Ondanks de scherpe concurrentie met de 
stoomvaart heeft zich de handelsprauwvaart der 
Mandareezen met succes weten te handhavon, dank 
zij eenige voor deze vaart bijzonder gun- stige 
factoren. 

Uitvoerige inlichtingen omtrent deze vaart vindt 
men in het intcressante artikel van van Vuurenj_„De 
Prauwvaart van Celebes^, in 3en~ Isten Jaarg. der 
„Koloniale studiOn". Wij zien daaruit, hoe deze 
handelsvaarten uitstekend georganiseerd zijn, en 
welke bijzonderc omstan- digheden hun voortbestaan 
mogclijk maken. De groote routes zijn: A. naar 
Singapore on na terugkomat door naar de MoJukken, 
B. naar Ba^ tavia en Padang. 

De eerste reis wordt begonnen in October, tegen 
het einde van den Oostmoesson ； in 土 14 dagen zijn 
de prauwen te Singapore, keeren in de eerste helft 
van December terug, en vertrekkon in Januari naar de 
Molukken orn de in Singapore gekochte .^waren daar 
van de hand te doen. In Jali of Aug. is men dan thuis, 
om in October opnieuw Westwaarts te stevenen. De 
handels- organisatie is zeer-eigenaardig. De kapitcin, 
de anacboda, is meestal niet de eigenaar van de 
prauw, maar deze behoort aan een koopman te 
Pambaoeang, die hem de prauw in bruiklcon geeft, 

l) £)r. B. F. Matthes. Over de Wadjoreezen met 
hun Handel- en Scheepvaartwetboek. 

l) 0. c. p. 40. 

met 土 / 4500 handclskapitaal om daarvoor in 
Singapore waren in te slaan. De lading naar 
Singapore bestaat uitsluitend uit kapok cn 
Mandarschc rotanmatten; zij is het cigendom van 
schipper cn bemanning, met dicn vers tan de dat de 
anachoda over twcemaal zoovcel ruimte beschikt als 
ccn Hd van de bemanning. Ook het meegegeven 
handelskapitaal wordt door den kapitein onder de 
bemanning verdeeld, en ieders aandecl wordt door 
den anachoda opgeteekend in hot 
scheepshandelsboek, waarin ook elks aan- deel in de 
lading staat vorrneld. Icder tracht te Singapore zoo 
voordeelig mogclijk te koopen cn te verkoopen ； 
ook van ieders aankoopen wordt door den kapitein 
aanteekening gehouden. Tc Madjene, worwaarts de 
thuisvarende prauwen zich begeven, geeft de 
terugkomst der vloot uit Singapore een groote drukte 
op de markt; men ' verkoopt or maaf } van de lading, 
cn koopt daarvoor artikelen, die in de Molukken 
gewild zijn: sarongs, vrouwcnbrocken, vischlijnen, 
anker- touwen cnz.; dientengcvolge is een tamelijk 
be- langrijke huisindustrie van deze goederen in het 
Mandarscbe ontstaan. 

De op deze wijze aangevulde lading wordt geheel 
in de Molukken verkocht, en voor de ont- vangst 
koopt men copra, schildpad, tripang, schelpen, 
hertenhuiden, paradijsvogels enz., welke waren men 
tc Makasser rechtstreeks of door tusschenkomst van 
Chineozon, aan de daar gevestigde handolshuizen 
verkoopt. In Alakassci; koopt men dan nog, 
uitsluitend voor rekening der bemanning, petroleum 
en lucifcrs in, en keert vcrvolgens torug naar 
Babapoolo of Pambaoeaiig, waar de slot-afrckening 
plaats vindt. 

De eigenaar van de prauw ontvangt 5 % van de 
totalc ontvangst; van de mot het voorschot gemaakte 
win st staan de leden dor bemanning I, de kapitein } 
af aan den voorschotgevcr. 

De andere groote route is die naar Batavia cn 
Padang; deze reis wordt gowoonlijk in Juli begonnen 
en in December beeindigd. De derwaarts 
medegcnoincn artikelen zijn bijna uitsluitend d＜： 
op Sumatra's Westkust zecr gczochte Mandarschc 
zijden en katoenen sarongs; voorts wat roukolie on 
kakatoe,8, deels uit de Molukken meegcbx-acht. 

In Batavia aangokomen wordt de gcheclc lading 
gelost on bij do een of andere firma in do bc- 
nedenstad gebraclit, welke voor de verzonding per 
paketboot naar Padang zorg draagt. Bij de prauw 
blijven 4 man achter, de overigen gaan met de 
paketboot meo naur Padang. Te Padang wordt 
zooveel mogclijk alles vcrkocht, cn worden sarongs 
en hoofddoeken van Europ. maakscl, go- batiktgood, 
katoentjesen benzoii ingokocht; al les wordt in kiaten 
verpukt naar de firma te Batavia gezonden; hier 
koopt men na aankomst vooral rood garon, wit goed, 
prikkeldraad, katoentjeh enz. Bij hot begin van den 
Westmocsson wordt de thuisreis ondernomen. De 
afrekening voor doze rois geschiodt ccnigszinH 
anders dan bij de vorige. Mon ziot wcl, dat men hior 
inderdaad mcL een goed georganisoerdc 
handelsvaart te doen heeft, die ccn belangrijke rol 
spcelt in don goede- renruil tusschon het Ooston on 
Westen van den Archipel. Do heer Van Vuurcn wijst 
er op, dat er eenige voornamc factoren zijn, welke 
doze vaart de concurrentie kunnen doon volhoudon 
tegen de etoom vaart. In de eoratc plaatH de gun»tigo 
ligging van Mandar infhet|centruni van don Arohi- 
pel, waardoor do prauwvaart naar vorkiozing van 
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Oost- on Wcstmoossoil kan profitcercn ； in de 
twcede plaats het groot aantal tusschcngelegen 
eilanden en oilandengroepen, zoodat men do reis in 
verschillendo dtappes kan doen, voor het in- nemen 
van water en brandhout. De reis naar Batavia is in 
hoofdzaak gebascerd op de voorkour der bcvolking 
van Sumatra's Wcstkust voor de geruite 
Boegineeschc sarongs, terwijl op de thuis- rcis cen 
deol van do grondstoffen voor de sarong- weverij op 
Celebes kan wordon mcegenomen. 

Gelijksoortige factoren hebben de klcinc prauw- 
vaart in het leven geroepen, die zich richt op Par6-
Pare op Celebes, Makasser, Ampenan op Lombok, 
Bocldl6ng. op Bali, SoemUawa, Grissec cn 
Banjoewangi op Java. Onder de voornaamst^ 
artncelen~voor de heenvaart bohooren die, ver- 
vaardigd van de vezels van den kocwalpalm 
(Gebanga corypha), als vischnetten, en ligmattcn, 
voorts kokosolie en copra； te Makasser koopt men 
rijst, petroleum, zout, Chin, tabak, garens enz. in, op 
Lombok en te Banj oowangi vooral tabak. Een 
gunstige factor voor de instandhouding van dezo 
prauwvaart is de omstancligheid, cl at men op vecl 
plaatsen van den Archipel Boegincesclie reap. 
Mandarsche kolonies vindt, zoo b.v. te Ampenan ； 
van hen koopt men tabak en aan hen verkoopt men 
de vischnetten van koewalvezcls. Van wellicht 
evenveel belang als de prauwvaart van Mandar is 
die van Zuid-Bone, welkc in de behoeften van de 
kleinere eilanden en de O.-kust van de Golf van 
Boni voorziet; zij berust vooral op de 
omstandighoid, dat Boni een groot uitvoer- land is 
van mais, terwijl voor de Toradja's van Rante Pao cn 
Makal6, die na afloop van hun rijstoogst damar gaan 
zoeken in het gebied van Alalili, aldaar vcel rijst 
moet worden ingevoerd; zoowel voor den uitvoer 
van djagoeng (b.v. naar Pal ini a) als voor den 
aanvoer van rijst to MaliJizor- gen de Bonische 
prauwvaarders; bovendien voe- ren zij ook nog 
tabak van Boni on Wad jo mode. 

Zagen wij bij do tot nu besprokon volken van den 
Archipel dat gecn enkel ervan zonder ruil- verkecr 
is, dat eigenlijk bijna ovcral reeds ruil- middelcn 
gebruikt worden, en dat bij sommige, ook meor 
primiticve, stammon, de handelsgeest taincJjjk 
ontwikkold genoemd kan worden, het hoogtopunt 
van den Jnlandschen handc] wordt tooh pas 
gevonden, waar mon cen ontwikkeld inarktverke.er 
hcefl, clus pasars op vastgestclde clagon. 
Voorwaardon daarvoor zijn veiligheid van persoon 
en good, vredcstoestanden, nieordere 
arbeidsverdeoling, en storkore differentiate binnen 
den stain of de groep wat behoeften cn productic 
betreft. Zoo vindt men dus hot pasar- wczen tot bloei 
gekomen by do mecste volken vun Sumatra, 
voornamolijk bij de bewoners dor Padangscha^ 
Bovcnlanden, maar ook bij Aljehcrs, Lamponyers, 
Baiaks, cnz. Wat het luatstgcnooindo volk botreft, 
do onan, lifja, of pakan, zooals daar do niarkt 
gonoemd wordt, speeldo wol roods van ouds con 
grooto rol in het binnonlandscho handelsvorkcer, 
maar sedert door Gouvornomontsinvlocd do 
veiligheid in do Bataklandcn zooveol grootor is 
gowordon, be- zookt men wol marktplaatson op 
dagreizon af- stand. Ook by Boegineozen on 
Makassaren, in do Minahasa, in ^-OJJornco hceft 
mon vaste mark- ten on voorts op tai van pluatson, 
waar in hoofdzaak do aanwezigheid van 
Wcatorscho of Ooster- schc vrccindclingon zo hoeft 
doen ontstaan. Maar hot voornaamatc land van de 
pasurs is toch, 

bch&lvcSumatra's Westkust, Java, met Madocra 
on Bull cn ccn deci van Lombok. 

Uit een hiatorisch oogpunt beschouwd hceft de 
handel dor Javanen ecn zeer eigenaardig verloop 
gehad. Er is con tijd geweest, dat Java het 
monopolic had van den handel op do specerij- 
cilanden l)； tot ± 1511, het jaar der verovering van 
Malaka door de Portugcezen, is dat zoo ge- blovcn. 
Ja.hot is wel buiten twijfel, dat de Hindoc- Javanon 
tot op dion tijd de werkelijke groothan- delaars van 
den Archipel zijn gewccst. Ja- vaansche schepen 
met Javaanscho bemanning voerden de producten 
dor Molukkcn naar Java, waar Chineezen, Voor-
Indiers, Perzen en Ara- bieren de spccerijen 
moesten komen opkoopen voor het verdere vervoer 
naar het Noorden en het Westen. En niet tot de 
speceryen der Moluk- ken boperkte zich de 
handclsvaart der Javanen ； sandelhout en was 
werden aangevoerd uit den Timor-archipol, rijst en 
weefsels uit Zuid-Celebes. diamanten uit W.-
Borneo, goud, kainfer en ben- zoe uit Palembang, 
rijst uit Mal&ka. 

Vcrschillende factoren hebben aan dicn groot- 
handel onherstelbaar nadeel toegebracht; de 
ontdekking der Molukken door de Portugeczen, de 
verzwakking van den politieken invloed der 
Javanen in den Archipel, de invloed der Hollanders, 
die aan de Chineezen ten goede komt, dit alles doot 
den Javaanschen groothandel to niet gaan, terwijl 
ook langzamerhand de Chineezen don 
tusschenhandel in handen krijgen. 

Ongetwyfeld heeft de Hindockolonisatie cen zeer 
grooten invloed gehad op do groote ont- wikkeling, 
we Ike de Javaansche groothandel tot hot begin der 
16cle eeuw gekond heeft. Maar het is wel aan te 
nemen, dat reeds v66r de komst der Hindoe's een 
lovendige binncnlandsche handel op Java zclf 
gedrevon werd. Hoe anders zou hot to vcrklaren 
zyn, dat op Java reeds voor de komst dor Hindoo's 
inheemsch geld gevonden werd, in den vorm van 
een stukjo lak- of droppijp, mot een stempeltjc er in 
gedrukt. En cen ander bewijs van den omvang van 
den binnenlandschen handel op Java in voor-
Hindoesche tijden is te vinden in de groote 
ontwikkeling van het niarkt- wezen. Immors ecn 
oud-Javaansch instituut is dat dor periodieko, om de 
5 dagen in eenzelfde dorp plaats hobbendo pasar's, 
met dion verstande, dat daardoor eon markt-
ccntruin met de 4 daar het dichtst omheen liggende 
dorpen in onderling handolsverkcor werd gcbracht. 
Zoo ontstond do oud-Javaanscho marktweek van 5 
dagen, nog altijd in gobruik; Kliwon, Legi, Piling, 
Pon on Wage. In cen kring van 5 dorpen is dus 
steeds in dorp A. de markt op Kliwon, in B. op 
Legienz. (zio ook TIJDREKENING). Dat nog 
steeds dezc kleinhandol op de pasars in ccn land als 
Java mot zijn dichte bovolking en vruchtbaren 
bodoin van buitongewone betcekenis is, spreekt van 
zelf. Bozo beteekonis van don kleiuhandel wordt 
nog verhoogd door twee oiustandighcden: ton 
eerstc doze, dat zulk een groot percentage van do 
Javaanscho bovolking kleinlandbouwor is, dat eon 
dool van den opbrongst van zijn grond te geklo 
meet, makon voor hot aanschaffen van allorlei 
benoodigdhoden; ton twcedo：hot feit, dat, 

*) Vgl. voor het volgendo Mr. C. Th. v. De-- 
ventor. Ovorzicht van don Econom. toe stand dor 
Ini. bovolking van Java cn Madoera (1904) §§ 13 
on 14. 
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wegens het overheerschen van dwerg- cn klein- 
bedrijf in den landbouw, do landbouwcr uit zijn 
grond in het algcmeon niet voldoende opbrengst 
haalt om in zijn levensbchoefton en die van zijn 
gezin te voorzien. In don „schralen tijd,5 moot 
dus in het tekort worden .voorzien door de z.g. 
nevcn- bcdrijven, het vlcchten van matten, het 
weven, het bakken van potten enz., welke 
bedrijven door den man zoowel als door de 
vrouw en de grootere kinderen kunnen worden 
uitgeoefend. Voor al deze producten moot dus 
weder eon afzet gezocht worden op de markten. 
„Op den Jav. pasar59 ') zegt Mr. v. Deventer 
,,wordt het heele Ini. dorps- leven van stoffelijke 
behoeften voorzien, terwijl ook de behoefte aan 
gezeUigheid haar deel krijgt. Een Javaansche 
marktdag is daardoor — nicer dan bij ons — 
handelsdag en feestdag tevens; en me er ook dan 
bij ons de boerenvrouw, is het de Jav. desa-
vrouw, die verreweg den meesten klein- handel 
drijft; zij is kleinhandelaarster in merg en been. 
Haar talent „om op de kleintjes te passen" bij 
koop of verkoop is in zijn soort onverbeterlijk. 
De rijsthandel, de waroeng-handel — dat is, het 
te koop bieden in “stalletjes" van allerlei eet- 
waar —. de vruchtcn- en groentenhandel, berust 
zoogoed als geheel in haar wel vertrou wde 
handen. Wat er op deze wijze in opgewekte 
stemming op de periodieke pasar's in de Jav. 
desa's verhan- deld wordt, is enorm. Maar 
degene, die hier han- delt, is een vrouw, de Jav. 
bakoel of koopvrouw, die dan vaak tevens 
plaatselijk „rondventster,, wordt." 
Van dezen handel kan met recht ook thans nog 

gezegd worden,wat een lid der MindereWelvaarts- 
commissie, de heer Hoevenaars, opmerkt om- trent 
Kedoe: „De handel is belangrijk te noemen, dewijl 
ecn ieder, die wat bezit, zijn toebehooren in't 
ruilverkeer brengt. Van de verkoopster, die hare 
waren aanbiedt in do waroeng, den jongen, die met 
zijn duiven ter markt gaat en den dag- werker, die 
zyn kleeren veilt voor eenige stuivers, tot den 
gegoeden landbouwer, die de opbrengst zijner 
velden, zijn tabak en katjang voor / 100 en meer aan 
de markt brengt, wordt er handel ge- dreven door 
bijna alien zondcr onderscheid van leeftijd en 
kunne. Over't algemeen is het verhan- delde zeer 
gering in waarde en verdient de handel alleen 
beduidend te worden geheeten, omdat hij zoo 
algemeen is en de dagelijks verhandelde kleine 
bedragen, door't groote aantal, aangroeien tot 
aanzienlijke Bommen" z). 

Enkele eigenaardigheden van dezen kleinhan- 
del inogen hier niet onvermeld blijven. Vooreerst 
een voorbeeld van Javaanschen kettinghandel. Op 
den pasar te Mfinfes, afd. Anjfir, res. Bantam, 
wachten klcinhandelaors, dikwijls zonder eon cent 
op zak, ‘8 morgens heel vroeg de verkoopers op; 
wordt de waar tegen den geboden prijs — die even 
wel nog niet uitbetaald wordt — afge- staan, dan 
wordt ze op dezelfde wijze verkocht aan een 
volgenden opkooper, en zoo voorts tot ze eindelijk 
in handen der verbruikers komt. De verkoopers, die 
gewacht, of in dien tusschentijd iets ander verricht 
hebben, ontvangen dan eerst hun geld. 
Waarschijnlijk komt dit systeem ook voor op 
andere markten" 3). 

De kleinbandel op de pasafs is veelal wat men 
i) Mr. C. Th. v. Deventer, p. 98 en 99. 
*) Welvaartsveralagen Via DI. I. p. 19. 
3) id. p. 22. 

welcons iniddellijken ruilhandcl noemt, d.w.z de 
Inlandsche landbouwcr komt ter markt, om voor het 
geld, dat hij voor zijn producten ontvangen heeft, 
omniddcllijk wcer artikclcn voor zijn huis- houding, 
klecren enz. te koopen. Maar ook van 
rcchtstrcekschen werkelijken ruilhandcl wordt in de 
Welvaartsverslagon nog melding gemaakt, o.a. van 
sommige afgelegen gcdeelten van Tjian djoer, waar 
weinig geld in omloop is, en in de vfoegere afdeeling 
TrSnggal^k *). Van een eigen- aardig vorschijnscl 
op handelsgebied maakt Mr, v. Deventer nog 
melding, als een bdkijs tevens, dat er ook bij de 
Javanen wel aanleg voor handel schuilt, die uitgaat 
boven den klein- handcl op do pasar's, n.l. van de 
zoogenaamde ,,ka.rbouwmenschcn‘‘ in de vroegere 
residentie Bagelfen (tegenwoordig afd. dor res. 
Kedoe), Ken zesta) mannen, so ms ook vrouwen, 
laadt de vrachtkar van cen hunner vol met producten 
uit Bagelen, zooals suiker, aardewerk, eieren, enz., 
en deze menschen trek ken of duwen deze kar ge- 
zamenlijk voort naar Seinarang, waar de lading 
verkocht en een andere lading, vooral vise】】， 
ingekocht wordt.Nadat zij de kar weor naar huis 
hebben getrokken^wordt^de lading daar van de hand 
gezet. 

Tenslotte nog iets over inheemsche ruilmid- 
delen, welke, hoowel niet van vreemdclingcn af- 
komstig, toch meer het karakter van onze mun- ten 
of ons papiergeld dragen. 

In de eerste plaats vermelden wij het z.g. 
“ringgeld” van hot landschap Koerintji. Tot voor 
korten tijd algemeen en thans nog spora- disch vindt 
men daar als pasmunt in omloop metalen ringetjes, 
gewoonlijk messing, van 1 a 1.5 c.M. diameter en 1 
ft. 2 m.M. dikte, die ge- hcel de rol van geld 
vervullen. Wel is waar werdtsn ze slechts in een 
beperkt gebied gobruikt, jnaar daar dan ook zelfs om 
groote bodragen, zooids den bruidschat, te voldoen. 

De waarde ervan wordt zecr verschillend opge- 
geven, en Joopt uiteen van 2| cent tot ± */3eent; 
blijkbaar is railing tegen andere munt weinig 
voorgekoinen. Zij worden bij honderd stuks met 
touwtjes verbonden tot 66n bos; deze boason werden 
wederoin aan touwtjes geregen on z<»6 een groote 
hoeveelhoid om hals of arm gis- dragen. 

Do ringetjea worden of in gietvormen gegoten, of 
op de wijze, bekend ondor den naam a die. perdu. In 
Koerintji heeft men op vernuftige wijzo volgens dit 
proc6d6 een groot aantal ritigc- tjes gelijk weten to 
gieten. Men sohuift over een glad, volkomen 
cylindrisch staafjo klei een groot aantal ringetjes van 
was, in vorni en grootte gelijk aan do mossingringen 
die men wil mu ken. Hot gcheol wordt nu eorst 
zorgvuldig met een dunne kloilaag omgeven; daarna 
mot een dikkere, zoodat een vierkante kleistaaf 
ontstaat, met ecn driehoekig gleufjo van onder 
waardoor de was- ringetjes nog even siichtbaar zijn
； vier van znike staafjea worden tot een vicrzijdig 
afgeknotte kleipyramide samengevoegd, aan het 
eene eiudo met eon groot rond gat, aan het andere 
twee kleine gaten,die mot het eerste 
communicceren.Nu wordt het gesmolten 
motaalmengsol, koper en tin, van boven ingegoten; 
het doet de wasringen smelten en neomt hun plaats 
in. Na afkocling 

x) Welvaartsveralagen Via. DI. I p. 22. 



HANDEL (INLANDSCHE)—ZEEMACHT. 249 

wordt de vorm gebroken on kan men do ringetjos 
van de staven nomen en wat bijwerken. 

Het ambt van “muntmeester" zou volgons 
66n borichtgevcr (Kooronian) aan e6n bcpaald 
hoofd, volgons eon anderen (Ployto) aan twee 
pagawei's toekomon ； volgons con dorclon (Saurel) 
zou het icdercen vrij staan, deze ringen tc maken, 
maar zou de kunst allecn in Kampong Rawang, 
ten Westen van het meer van Koerintji, bc- 
oefend worden x). 

Ook een voorbeeld van hetgecn men Inlandsch 
banlcpapier zou kunnen noemen vindt men in 
den Archipel, n. 1. op het eiland Boelon, ten 
Ooston van den Zuidoostarm van Celebes. Daar 
werden kleine stukjes geweven stof als hoofdbe- 
talingsmiddelen gebruikt, on in het begin alleen 
door den Sultan en de Rijksgrooton uitgegeven. 
Deze banknoten, 15 bij 15 of 17 bij 17 c.M, groot, 
worden op afzonderlij ke weeftoestellen ver- 
vaardigd; alleen deze zijn geldig, andero stukken 
stof uit een of andere lap weefsel gesneden zijn 
waardoloos. Zij hadden inderdaad zeer veel van 
werkelijk bankpapier, van schuldbekentcnissen, 
want van tijd tot tijd had een intrekking van 
de in omloop gebrachte doekjos plaats, tegen cen 
koers van 4 voor 1 cent. Toon later ook aan de 
lagere beambten de ver.vaardiging werd tooge- 
staan, verschenen groote aantallcn doekjes van 
verschillende kleur en patroon op de markt. 
Eerst in don laatsten tijd is dit doekgeld gehcel 
door zilver geld verdrongen 2). T. J. By 
>-P INDISCHE ONDERNEMERSBOND. Dit 
lichaarh 
is opgericht den lien November 1922 en is 
gevestigd te Batavia. Doel: de bevordering van 
de maatschappelijke belangon van in Neder- 
landsch-Indie werkende ondernemingen en be- 
dryven. Volgens artikcl 5 der statuten handelt 
de Bond in samenwerking met den in Nederland 
govestigden „Ondernemersraad voor Ncder- 
lundsch-Indie "(zie aklaar), aan we Ik lichaam 
tovons de bobartiging der belangon van den 
Bond in Nederland is opgedragen. De statuten 
werden goedgekeurd bij Gouverncnientsbeslui- 
ten van 18 Becember 1922, No. 27 on 5 J uni 
1923, No. 32. Lid kunnon zijn: in Nederland, 
Noderlandsch-Indie of ciders gevestigde naam- 
loozo vonnootschappen, handelsvennootschap- 
pen ondcr firma on personon, die ondernemingen 
van landbouw, industric, handol, schcepvaart 
of verkeer in Nederlandsch-Indie uitoefenon, be- 
ne vens rcchtspersoonlijklicid bezittendo vorceni- 
gingen van zulkc vennootschappon of personon. 
Do loden zijn ingedcold in groopen, wclkc in a arc! 
overeonkomstige bodrijvon uitoofenen, of die 
door do plauts hunner veatiging ovorccnkom- 
stige bolangen hobben, Do navolgondo groepen 
niaakton ultimo 1923 deel uit van clen Bond: 
Vorkcerswczen te land ； Stoomvaart on aanver- 
wan te bodrijven; Suikcrcultuur; Oost-Java Ta- 
bakscultuur; Overjarigo cultures Java; Sumatra 
I'libuka cultuur;Overjarigo cultures Sumatra; 
Niouwcro cultures; Industrie in hot algemccn; 
Potroloum induatrio; Gas- on olcctricitcitsbedrij- 
von; Mijnbouwindustrio; Handol; Ncdcrlandschc 
Ilundol-Maatschappy; Bankwezon. 

Hot Dagelijksch Beatuur bestond ultimo 1923 
*) H. W. Fisher. Intern. Archivfiir Ethnogra- 

phic. Band XXI p. 99 o.v. 
a) J)r. Joh. Elbert. Die Sundaexpedition. 

Band I. p. 185, 186. 

uit do heeron: J. L. van Houten, President van 
dcFactorij clcr Nedcrlandsche Handel-Maatschap 
pij, Voorzitter; Mr. J. F. A. M. Buff art, President 
van de Algcmecho Verecniging van Rubberplan- 
tora ter Oostkust van Sumatra； Ir. Wouter Coo 1, 
Voorzittcr van do Bestuurdcrscommissio der Ver- 
eoniging van Ncderlandsch-Indische Spoor- on 
Tramwegmaatschappijon: C. v. d. Linde, Presi- 
dent-Dirccteur van de Koninklijke Paketvaart 
Maatschappij ； W. Muurling, Hoofdvertegen- 
woordiger van de Bataafsche Petroleum Maat- 
schappij en Mr. Dr. D. Talma, Voorzitter van hot 
Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten in 
Nederlandsch-Indie. Mr. J。J. W. Eekhout, bij 
de oprichting van den Bond tot-seeretaris^-be- 
noemd, werd begin 1924 als zoodanig vervangen 
door Mr. J. van Vollonhoven. Tezelfder tijd werd 
besloten tot reorganisatie van het bestuur van 
den Bond, en wel zoodanig, dat ingesteld werd 
de functie van „gcdelegeerd lid van het Be- 
stuur,\ aan welk gcdelegeerd lid de leiding der 
dagelijkschc werkzaamheden van den Bond 
werd toevertrouwd. Als zoodanig is benoemd 
de Heer W. C. van der Meulen, chef der af- 
deeling Algomeene Zaken bij de Nederlandsche 
Handel-Maatschappij to Amsterdam?.. zijne 
nieuwe functie in Mei 11J24~ vaardde. Ge- 
durende het eerste vereenigingsjaar nam de 
Bond, naast verschillende andere kwesties, 
/ o.a. die der herziening van het Indische belas- 
tingstelsel in studie, als me de die der ver- 
tegenwoordiging van de voornaamste onderno- 
mersgroepen in den Volksraad, terwijl ook de 
reorganisatie der borgcultures, in het bijzondor in 
verband met de Rcgeeringsplanncn tot het inatel- 
len van Kamors van Landboww, in zijn bc- 
moeiingskring werd gotrokkeiv^ 、, 

ZEEMACHT. A. Tank en sa mens telling der J ! 
vlool, maritiem verdedigingssysteem. Ten aanzien 
der marine was de eerste maatregel dor in 
1816 in Indio aangekomon commissarissen-gene- 
raal het instellen der Koloniale Marino (Res. van 
C.G. dd. S Nov. 181G, No. 13). Deze marine was, 
zoowel wat materieel als wat personeel betrof, 
volkomen afgeschciden van de Nederlandsche 
zeemacht, haar doel was voornamelijk het tegen- 
gaan van zeeroof. Voorts werd bij K. B. van 25 
Maart 1818 No. 40 de sterkto der Nederlandsche 
zecmaeht in Indic bopaald op 2 fregatten en 4 
korvotton of brikken. Van cen stelscl van niaritic- 
me verdodiging was voorloopig nog geon sprako. 

De Kolonialo Marino beantwoordde niet aan 
hot dool, zoodat in 1821 bovendien een civicle 
marine word ingesteld (bosluit van 11 Oct. 1821, 
No. 1, Ind. Stb. 1821, No. 37), uitsluitend 
bestaandc uit kleino vaartuigen, geheel bemand 
met inlanders en bopaaldelijk aangowezen voor 
bcstrijding van zeeroof. Als govolg hiervan bo- 
hiclcl de Kolonialo Marine alleen de grootere vaar- 
tuigen, torwiji het contingent Europeanen werd 
uitgebreid. Do civicle marine voldeed in het go- 
hcel niet en word in 1827 aanmorkelijk ingokrom- 
pen, de ovorblijvende 10 prauwen werdon bohou- 
den onder don naam van rcsidentiovaartuigen. 

Bij K.B. van 1828 no. 150 werd een commissio 
benoemd om oenigo vraagpunten betroffendo hot 
zeewozen te overwogow. Zij stelde o.a. voor do 
stork to van hot Noderlandsch oskader in Oost- 
Indie niqt to wjjzigon en de Kolonialo Marine to 
behouden. Voigona deze commissie zou hot No- 
de rlan ds ch cskador in Indie dienen „om Z. M. 



250 ZEEMACHT. 

,,vlag zoo door vreemdc Europceschc schepcn, als 
“door inlandschc vorstcn cn volken tc doen cor- 
.,biedigon cn vooral op dezc laatstcn met eenigen 
..nadruk te imponceren ； tor overbrenging van mi- 
„litaire macht, wclke ter bescherming(lcr onder- 
„schcidenc bozcttingen en ingczetenen op bc- 
„dreigde puntcn zich vereenigt, en om tcvens in 
„overcenstemming met derzelvcr aanvallen of 
.,verwering van de zeczijdc inode to werken, cn bij 
„grooten togenspoed, hetzij van de landmacht, van 
de kleinc vaartuigen, op dezc oorlogs- .,schepcn te 
kunnen terugtrekken, om beveiligd „tc worden." 

Het advies der Commissie. had het K.B. van 4 
November 1832 No. 16 tengevolge, waarbij de bo- 
staandc sterkte van het Nederlandsch cskader in 
Oost-Indic we rd gehandhaafd en nog cens uit- 
drukkelijk word bcpaald, dat de administratie van 
dit eskadcr geheel zou behooren onder het 
Departement van Marine ； tevens werd de taak der 
Koloniale Marine in dit besluit zuiver gefor- 
muleerd, terwijl de Gouvcrneur Generaal word 
uitgenoodigd deze aanwyzingen tot een stelsel en 
plan uit te werken. Deze opdracht gaf aanleiding tot 
ecn langdurig overleg tusschen de betrokken 
autoriteiten, waarvan het ietwat onverwacht ge- 
volg was, dat bij K.B. van 13 Maart 1838 No. 50 
werd besloten tot opheffing dcr afzonderlijke Ko- 
loniale Marine. De bewoordingen van dit K. B. 
waren niet zecr duidelijk, zoodat het door het K. B. 
van 9 December 1841 No. 120 werd beves- tigd en 
aangcvuld. De aanwezige vaartuigen der Kolonialc 
Marine zouden in den vorvolge worden bemand 
door personeel, dat door het Neder- landsch eskader 
zou worden verstrekt, aangevuld door ecn aantal 
inlandsche matrozen. De residen- tievaartuigen 
blevcn behouden onder den naam van ci vide- of 
residentie marine, welke benaming weldra werd 
oingezct in gouvernementsmarine. (Ind. Stb. 1842, 
No. 27). 

Als taak der marine werd genoemd: 
a. Het beschermen der kuston tegen zeoroo- 

vers; 
b. het doen van militaire expeditien tegen vij- 

andelijkc Inlandsche vorsten; 
c. het afweren van Europeesche vijanden en ka- 

pers, vlagvertoon en het doen van wetcnschappe- 
iyke reizen. 

Deze opvatting stemde overeen met het aan- 
vaarde stelsel, n.L verdediging van Java allcen； de 
marine was te zwak om welken vijand ook slag te 
leveren en zou er zich dus toe inoetcn bejjalcn de 
troepen van de buitengewesten naar Java over te 
brengen en verder steun te verleenen bij de 
verdediging van de kusten van Java. 

Bij K. B. van 24 Juli 1843 No. 50 werd de sterkte 
der vloot in Indie gewijzigd in verband met de 
toevoeging van stooinschepcu, en terwille van 
bezuiniging. De onzekere toestand van 1848 
maakto, dat men in Nederland meer belangstel- ling 
gevoclde voor de defensie en men algemeen tot de 
opvatting kwam, dat do marine niet vol- doende was 
toegerust. Als gevolg hiervan werd bij bcschikking 
van 14 Februari 1852 No. 57 door den Minister van 
Marine een commissie benoemd „ter 
beantwoording van eenige punten betrokke- lijk het 
zeewezen van den Staut". Ten aanzien van Oost-
Indie was de Commissio van oordeel, dat wij aldaar 
geen toercikende macht konden vereenigen om deze 
eilaudon|inet redcl^jkcn^kans op goed gevolg tegen 
de aanvallen van overmach- 

tige Europeesche vijanden tc verdedigen. Do rine 
zou in geval van oorlog, volgens de commis- sic, cen 
niet onbclangrijk aandecl kunnen nenien nan de 
verdediging dicr kostbare bezittingen dour 
ondei'schcppen van transportachepon, door nach- 
tclijke aanvallen op de vyandclijke schcepsmacht 
zelf, wanneer de expeditie de kust nadert, in 6en 
woord zij zou veel kunnen doen, om den vijand 
aanmorkelijkc schade toe te brengen. Als steun- punt 
der vloot word Soerabaja aanbevolen. 

De Commandant der Zeemacht in Indie meende 
daarentegen, dat aan de marine de hoofd- rol bij de 
verdediging behoorde toe te komen en zij in elk 
geval zoo diende tc worden ingericht, dat zij den 
vijand tor zee zou kunnen bevechten. Na langdurig 
overleg werd in 1858 de taak dcr zeemacht aldus 
gcforniuleerd： 

]e. Strijdvaardig zijn in goval van aanval of 
blokkade door een Europeesche mogendheid； 

2. Optreden tegen Inlandsche vorsten en vol- ken
； , 

3e. Bestrijden van zeeroof; 
4e. Bekruisen van den gelicelcn Archipei; 
5e. Doen van hydrographische waarncmingcn en 

in kaart brengen der vaarwaters. 
Bij deze oinschrijving werd voor het eerst de 

beveiliging tegen buitcplandsch go weld op den 
voorgrond gcstcld. In onderling overieg tusschen de 
Ministers van Marine en van Kolonien werd de 
sterkte der vloot bepaald op 2 wachtschepen, 8 
schroefkorvetten, 2 stoointranaportschepen en 18 
kleinere stoomschepen. 

Naar aanleiding van zeer ongunstige uitlatin- gen 
van den toonmaligen Minister van Marine werd in 
1862 door de Twcede Kamer een enquetc ingesteld. 
De hiertoe benoenido Commissie sprak ten aanzien 
van Nederlandsch-Indie het voJgendc als haar 
meening uit: „De verdediging van Ne- ..derlandsch-
Indie tegen een ornstigon aanval van „ecn 
zeemogendheid van den cerstcn rang door „een vloot 
is niot wel mogelijk; evenals in het „moederlan(l 
moot in Indiii ecn goed deel dcr ver- „dediging voor 
rekening der landmacht komen. „Een landing op 
grooto schaal op de NoordkuHt „van Java is niet te 
belettcn>,. Overigcns Iciddc dit onderzock niet tot 
bijzondere voorstellon. 

In 1864 be nocm do do Minister van Marine ecu 
Commissie ter beantwoording van de vraag aan 
welke vereischten het inatcrieel in fndie bohoordc tc 
voldoen. De Commissie verdeeldc de noodig ge- 
oordeclde vloot in tweecn, n.l.: 

A. vaartuigon bestemd ter handhaving van het 
gezag tegenover de Inlandsche bevolking; 

B. schepen uitsluitend bestemd ter bescher- 
ming tegen een aanval van buiten. 

Voor dit doel achtte zij gepantserde vaartuigen 
noodig, het duurdo echtcr tot J 876 voor hot cerate 
gepantserde 8chip, do Prins Hendrik der Nc- 
derlanden, in Indie aankwam. 

In verband met de gevoelde behoeftc aan een 
betere regcling van het financiecl beheer tier zco- 
macht in Oost-Indie is op grond dor hier aangego- 
ven splitsing hot K.B. van 16 Nov. 18G6 No, 80 
nopens de vaststclling der grondslagen voor de uf- 
scheiding der Marineuitgavon in Nederland cn 
Nederlandsch-Indic tot stand gekomen. IJ oewel niet 
in dit bosluit zoo gonoemd, werden de hicr- voor 
genoenide deelen der vloot onderscheidon met de 
benaming Jndische Mil. Marine on auxili- air 
cskader, beidc deolen zijn ochter bemand met 
personeel der Ncdcrlandsche zeemacht. (Over de 
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gevolgcn van dit besluit ten aanzien van behcer over 
on vcrantwoordcl ij kheid voor de vloot zic hiorna 
onder B). . 

In art. 2 van geineld besluit word bepaald, dat de 
storkte dcr zeemacht in Ncdcrlandsch-Indiii jaarlijks 
door de Ministers van Marine en van Ko- lonicn zou 
worden vastgcsteld. 

Bij de Marinebegrooting van 1870 decide Mi-
nister Brockx medc, dat de Rcgccring van plan was 
het cskader in Nederlandsch-Indio, „dat, wat „hot 
typo van schepen aangaat, goheel onvol- „doende 
kan geacht worden oin togen eon bui- tenlandschen 
vijand tc agccren" in te krimpen. 

Doze gcdachte, dat de hoofdtaak der Marine in 
Indie is de zorg voor inwendige rust en veiligheid is 
vele jaren gehandhaafd. Zoo were! in 1875 door den 
toenmaligen Minister van Marine de taak der vloot 
in Nederlandsch-Indie aldus omschreven： ,,De 
Indische Mil. Marine vormt het hoofdbe- „standdeel 
der Indische Zeemacht. Haar roeping „is handhaving 
van hot Nederlandsch gezag in „den Archipel, en het 
houden van politietoezicht „in de Indische watcren. 
Het auxiliair eskader ,,kan zich wijdcn aan de 
behartiging der handels- „on diplomatieke 
betrekkingen. In buitengewone „omstandigheden, in 
geval van oorlog met een „inachtigen inlandschen 
dan wel met een buiten- .,Iandschen vijand komt het 
auxiliair cskader de „Indische Zeemacht tchulp". 

Ook in het gemcensehappclijk rapport van de 
Ministers van Marine en van Kolonien van 1/14 Juni 
1891, Kabinet L 7, Bureau B No. 251, dat by Kon. 
Kabinctsreacript van 12 Juli 1892 No. 16 aanvaard 
word als leidraad voor het verdedi- gingssystcem 
van Nodcrlandsch-Indic, is slechts Hjjrake van de 
verdediging van Java, waarbij de vloot eon 
ondergeschiktc rol speelt. 

Toch won langzamerhand de mecning veld, dat j 
uist con krachtig auxiliair cskader het voornaain- ste 
deol dcr zeemacht behoordc te zijn, Een bclct- scl tot 
doorvoering dezor godachte was evenwel de 
bestaande vcrdccling dcr uitgaven. Door het 
Departement van Marine word om geklelijke re- 
denen het aantal schopon van hot auxiliair eskader 
juist ingekroinpen, terwyl meermalen daar- uun 
schepen in slcchten staat worden toegevoogd, zoodat 
langciurigc herstellingon niot uitbleven, terwyl door 
de voortschrijding(ler technick de klcinc Bchcepjcs 
dor Indiacho Mil. Marine alle go- vcchtswaardc 
verlorcn, waardoor een strevon ontstond ten lasto 
van de kolonialo middolon steeds grooter en 
krachtigcr oorlogsbodoms tc bouwen. Eon nieuwe 
regcling blcek noodzakelijk. OJH deze jnateric to 
rcgolen word bij K.B. van 31 Juli 1889 no. 27 con 
Staatscommissio ingosteld tot hot uitbrengen van 
advies omtrent do vraag of do bestaande indeeling 
dcr zeomacht in den Nc- <lurland8ch-1udischon 
Archipol overcenkomstig het besluit van 16 
November 1866 No. 80 al dan niot bolioordo tc 
wordon bostendigd. 

Langdurigo bcraadslagingon over don arbeid 
dozer Coinmissio loidden ton slotto tot hot K. B. van 
27 Juli 1896 (Staatsblad No. 141), het zoogo- 
nuamde fundamontecl besluit, nopens de vcrdco- 
ling van do uitgavon voor do zoemacht in Nedor- 
landsch-Indid over Staats- on Indische bijdragon, cn 
hot uitvoeringsbesluit van 4 J uni 1897 (Staatsblad 
No. 163), waarbij de storkte en samonstcHing dor 
zeemacht werdon geregold. De vordooling in Ind. 
Mil. Alar, en NoderlandKch Eskftdor word daarby 
bohouden, doch de sainenstcliing van de 

bcide deelen, waaruit de maritiomc wcermacht zou 
bestaan, word veel schcrper aangegeven. 

Als grondslag voor de sterkte en aamcnstelling 
van het Nederlandsch eskader in Indie gold de 
volgondc omschrijving van haar taak: 

le. het bcschermen van de klcine oorlogsachc- 
pen, mail- on pakketbooten ； 

2c. beschcrmen van de gemeenachap met de 
buitenbozittingen; 

3e. bcschermcn van de kustplaataen tegen coup 
de mains； 

4e. harcclecren eenor vijandolijke transport- 
vloot en bomooilijking van het debarkement. 

Hieraan werd nog toegevoegd „het handhaven 
der ncutraliteit". 

Voor dit doel werden G kmisers in Indie noodig 
gcacht, welke later door pantserschcpon werden 
vervangen. 

Terwille van minder belangrijke on niet princi- 
pieele veranderingen werd het K.B. van 4 Juni 1897 
gewijzigd bij K.B. van 27 Juni 1901 (Ned. Stb. 191); 
K.B. van 15September 1909(Ned. Stb. 309) on K.B. 
van 7 Juli 1919 (Ned. Stb. No. 467). 

Inmiddels deed zich weldra opnieuw de nood- 
zakelijkheid gevoclen het vraagstuk van een doel- 
inatigo samenstelling en indeeling der zeemacht in 
Nederlandsch-Indio en de verdeoling der kos- ten 
over de Staats- en de Indische begrooting on- dcr de 
oogen te zicn, zoodat bij K.B. van 3 April 1906 No. 
39 ecn Staatscommisaio met een hicrtoc strekkende 
opdracht werd ingestcld. 

Deze coinmissio kwam tot de cohclusic, dat ecn 
Koninklijkc Marine voor Nederlandsch-Indie moest 
worden ingesteld met eigen inateriecl en eigen 
personecl onder uitshiitende vorantwoordo- lijkheid 
van den Minister van Kolonien. Als voornaamate 
doel dier marine werd aangegeven do verdediging 
van Nederlandsch-Indie tegen buitenlandsch 
gcwelcl cn het handhaven der ncutraliteit cn verdor 
de zorg voor rust en orde in den Archipol, 
vlagvcrtoon on hydrographischen dienst. 

Dezo voorstcllen zyn niet aanvaard, de Rogce- 
ring kon zich mot do voorgestcldo splitsing der 
zeomacht niot veroenigen, waarop bij K.B. van 5 
Juni 1912 No. 60 cen zeer uitgebreide Staats- 
coinmissio werd ingestcld om de verdediging van 
Noderlandach-Indic in vollen omvang te bestu- 
dcoren. 

Doze commissic was van oordecl, dat gobroken 
moest worden mot het in 1892 aanvaarde stelsel van 
verdediging van Java alleon on atelde daarte- 
genover doze grondslagcn： 

1c. aan elke paging tot schonding van onze ncu-
traliteit in den goheolon Indischen Archipel 
krachtdadig het hoofd to bioden； 

2c. nan eon vijand, die zich opmaakt tot ver- 
mccstering van ons koloniaal bezit niet allcen de 
verovering van Java, doch ook do inbezitneining 
van de buitenbozittingen te beletten. 

Als govolg hiervan kwam zij tot dezo conclusie: 
„Do verdediging van Nederlandsch- (ndio togen 
„cen buitcnlandschen vyand en de beschorming 
,,dcr onzijdigheid duaronder begrepen, behoort in 
„hoofdzuak door de zeomacht te geschicden." 
Daarbij stcldc de commissic zich op het stand- punt, 
dat de kans zondor bondgonoot te staan tc- genover 
een grootc zeomogendhoid uiterst gering is cn dus 
by de samenstelling der vloot niet het oog moot 
worden gevestigd op do voile machts- ontw汰keling 
van zulk eon mogondheid tegenovor onze 
strydmacht. Op grond van eon en andor 
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Minister van Marine. Minister van Marine exi 
Minister van Kolonien. Minister van Kolonien. 

C. Civiel en personeel bij Departement der Marine tc Batavia, bij Marine-Etablissc- 
ment, voor xverving van Inlandsche schcpelivgcn, voor beheer^vav aan In die toebehoor endc 

voorraden geheel。/ ten deele ten behoeve van de zccmacht bestaande. 

Aan两zing Inspectcur van Ad- 
ministratie, Chef van den Ge- 
necskundigen dienst, c.q. van 
den Inspccteur over de Mari- 
ncstoomvaartdienst. 

Voordracht benoeming Com- I 
mandant Zeeniaeht, aanwij- zing 
officior machinist d.d. 
werkluigkundig ingenieur bij hot 
Marine-Etftblisse inent. 

Ove rig civicl cn militair perso- 
nccl hierboven bedoeld, waar- bij 
de Minister van Marine in- vlocd 
kan uitoefenen op de .aanwijzing 
van het benoodig' de Militaire 
Personee). 

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

Aanbouw en uitrusting van het； 
I materieel sub a van genoemd | 
besluit. (Ned. Esk.) 
Aflossing van dit materieel. 

Vaststelling en tijdelijke 两zi- 
ging in de sterkte van het ma- 
torieel sub a van genoemd be- 
shiit bedoeld, vaststelling, 
aanbouw en eerstc uitrusting van 
het materieel sub b, can d van 
genoeinde Kon. Beslui- ten (Ind. 
Mil. Marine.) 

Wijziging in sterkte en uitrusting 
van het materieel sub b, c cn d 
van genoemile besluiten ； 
overgang van dit materieel naar 
andcre diensten c.q. ge- heelc 
afvoering uit de orga- nisatic. 

E. Ondcrhovd en hcrslellingen aan materieel en de dxiarvoor noodige inrichlingen. 

Wijzigingen of grootc hcrstel- 
lingen aan de schcpcn van het 
Nederlandsche Eskadcr. 

Bemanningen der schcpen voor 
zoover deze van invloed zijn 
voor he I onderhoud van het 
materieel. 

Alics, t.w. inrichting Departe-
ment der Marine, Marine Eta- 
blisscment, magazijnen, pyro-
tech nische werkj)laat8 cn%., 
uitgezonderd het hiervoor gc- 
noemde. 

F. Voorraden noodiy voor de be/ionflen van de «cheep^/nacht, zoowel in tyd v(i7b vredc, 
a Is van oorlog. 

Voorraad kleedingstukkcn voor 
Europeesche schepelingen, en- 
kele voedingsartikelen voor 
repatrieerende sehepen, aan- 
schaffing en keuring van art. en 
torpedobehoeften, zeein- 
slrunienten en enkele andere 
artikelen. 

Al het overige waarbij de Mi-
nister van Marine, in verband 
mot J) le kolom, vccl invloed op 
het benoodigde ujtoefent. 

G. Ocbruik hetvjelk van de ucheepumachl (/cmriakl z(tl worden. 

Hydrographic, spcciaal uitgaaf 
van kaarten. 

Vlagvertoon on dionsten van 
personeel buiten de kolonien, 
tijdelijk aan de zeemacht al- daar 
onttrokken. 

Al het ovorige, waarbij in ver- 
band met D Jo koJom, de Mi- 
ni»Ur van Marine grooten in-
vloed uitoefent. 

H. 8la.forganisalieJi. 

AUCB waarby, in vorband mot D 
1c kolom, do door den Minister 
van Marine genomen 
mnatrogelen van invloed zijn. 
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vcrdccling der vloot in twee catcgorioon on wcl: 
a. oorlogsschcpon, afgezondord van 's Rijks 

zcemacht om tijdclijk in Nederlandsch-fnclic dienst 
te doen (het z.g. Ncderlandsch auxiliair cs- kader). 

b. schepen en vaartuigen bestemd om in Indic te 
blijven en daar dienst to doen (in't sprnakge- bruik 
genoemd tic Inclische Mil. Marino). 

In algomccnen zin bleven de kosten voor de sub 
a bedoelde schepcn met uitzondering van de 
stcenkolen cn bchoeften voor de machinekamer ten 
laste van de Ncderlandschc begrooting, ter- wijl allo 
kosten voor aanbouw en exploitatie der sub b 
bedoelde vaartuigen ten laste der begroo- ting van 
Nederlandsch-Indie zouclen komcn. 

Ten opzichte van de in het leven geroepen fill 
ancieele scheiding werden dus weder als v66r 1842 
de maritieme strijdmiddelcn in den Indischen 
Archipel gesplitst. Deze splitsing heeft na- tuurlijk 
het bezwaar medegcbracht van de gc- deeldc 
verantwoordelykheid van den Minister van Marine 
en van Kolonien. 

Vorenstaandc tabel geeft een overzicht van den 
toestand, zooals die thans nog bestaat. 

De Staatscommissie ingesteld bij K.B. van 31 Juli 
1889 No. 27 heeft gemeend, het bchoud dicr 
gedcclde verantwoordolykheid te moctcn aan- 
vaarden, zoodat in de rcgeling van 1896 do verdee- 
ling in Nederlandsch Eskader en Indischc Militairc 
Marine we rd behouden. Zij zocht verbetering van 
den toestand nietin principieele wijziging, doch in 
betere uitvoering van de bestaandc grondgedach- te; 
het groote verschil met de regeling van 18G6 is dan 
ook, dat een nauwkeurige omschrijving word 
gegeven van de soort van matcrieel, dat bij elk der 
organisaties moest dienst doen. Eoncrzijds werdon 
hierdoor do bezwaren der oudc regeling ondcr- 
vangen, anderzijda was de engere begrenzing oor- 
zaak, dat tamelijk dikwijls wijziging noodig was. 

Zoo word reeds in 1906 ccn Staatscommissie be- 
nocmd om de bestaande regeling te herzion. Dczc 
Cominissic was van oordeel, dat slechts door prin- 
cipieclc wijziging van de bchcersrogeling vorbete- 
ring rnogeJijk was. Zij zag de oorzaak van veel 
minder gewenschlc tocstandcn gehccl in de go- 
noomdc gedcclde verantwoordelijkheid. Mitsdicn 
haar conclusie, dut de zcemacht in twee dee- ion 
nicest worden gesplitst, n.l. in cen Koninklijko 
Marine voor Nederland onder den Minister van 
Marine cn ccn gcheel afzonderlijko Koninklijko 
Marine voor NcdcrlandHch-Indio ondor verant- 
woordolijkheid van don Minister van Kolonien. Ter 
willc van de conheid in het bchecr word do eenhold 
der organisatic zclf prijsgogoven! Do Re- geering 
was van oordcel, dat doze splilsing nict kon worden 
aanvnurd, zoodat volstaan werd met wijziging van 
het uitvocrings-besluit van 4 Juni 1897, torwijl het 
fundamenteel besluit van 27 Juli 1806 gchandhaafcl 
blcef. Ook de Staatscom- miasie van 19J2 achtto hot 
noodig, dat do bohar- tiging van de bolangon van 
hot deel dor zeomacht in Nedcrlandsch-Indio, dat 
een taak hcoft te ver- vullon bij do vordodiging 
tegen buitenlandsch go- woki, in 66n hand zou 
koinen. Evenwol verwierp zij absoluut de instclling 
eoner Kolonialo Marine, omdat vordediging van 
deolon van het Rijk 8taat»zaak is on rnen zal 
mooton blijven vasthou- den aan eon 8taatamarine. 
Do voorstcllon dor Conimissic hovatton dan ook 
opheffing dor Indi- soho Militairc Marine en hot 
stollen dor goheele zeomacht onder de 
vorantwoordolijkhoid van don 

Minister van Marine. Medezcggingschap van de 
Indische Rogcoring wenachte de Commissie te 
vorzokoron door de samcnstelling der vloot te rc- 
gelen bij een wet — vlootwet 一 welke door de 
Ministers van Marine en Kolonien tc zamen by de 
Staten-Gencraal zou worden aanhangig gemaakt. 

Door het uitbreken van den oorlog in 1914 zijn 
de voorstcllcn dezer Staatscommissie niet verder 
uitgeworkt en bchandeld, zoodat noodgedwongen 
het besluit van 27 Juli 1896 met bijbehoorend uit- 
voorings-besluit nog immcr van kracht bleef, hoe- 
wel de onhoudbaarhoid reeds lang was gebleken. 

By do Wet tot verhooging van het Vic hoofd- 
stuk der Staatsbegrooting 1915 ten bchoeve van den 
aanbouw van 2 kruisers en 4 onderzeebooten word 
dan ook van deze besluiten afgeweken voor wat 
botreft de vcrdeeling van de bouwkoaten. 

Ingevolgo genoemd Koninklijk Besluit toch 
zouden de kruisers betaaid mocten worden uit de 
Staatsbegrooting on de onderzeebooten — voor 
zoover bestemd voor den dienst in Indie — uit de 
Indische middelon. Bij de aangehaalde wet nu word 
in afwachting van het totstandkomen yan een 
vlootwet on een vlootfonds, waarmede later 
verrekening der kosten zou kunnen plaats heb- ben, 
bepaald, dat de gezamonlijke bouwkoaten voor de 
helft ten laste van Nederland, voor de we- derhelft 
ten laste van Indie zouden komen. Uit- drukkelijk 
vermeldde de Minister van Marine, dat het 
wetsontworp niet als op zichzelf staand mag 
worden beschouwd, doch moet worden aange- 
morkt als eerstc stap op den weg der vloothervor- 
ming. Ook bij den bouw van latere onderzeebooten 
voor den.dienst in Nederlandsch-Indie is het 
systecm van gelijke verdeeling van bouwkostcn 
govolgd, waarmede dus voortdurend van de be-
staande K.B. wordt afgoweken. * 

Eon definitieve regeling van het vraagstuk van do 
verdeeling der kosten voor do vloot tusschcn 
Nederland en Indie, waarvoor dus reeds in 1906 
zonder succes cen Staatscommissie was ingesteld, 
was vervat in het ontwerp vlootwet 1923. Ook 
hierin was als grondslag genomen de eenheid van 
de Staatsmarine onder verantwoordelijkheid van 
den Minister van Marine. 

De vcrdeeling dor kosten zou gcschiedon naar de 
volgonde boginselen: ... 

le. De kosten van aanbouw van materieel worden 
gobracht voor do helft ten laste van de bc- grooting 
van Nodorlandsch-Indie, voor de weder- helft ten 
laste van de Staatsbegrooting. 

2o. Van do bedrijfskoston komen ten laste van 
Ncdorlandsch-Indie die, welko uitsluitend be- 
treffen hot deol der Marine, dat bestemd is voor don 
dionst ftldaar, bonevons een uitkecring aan ‘8 Rijks 
middelon van / 3.500.000 por jaar, als aandccl in de 
kosten van do militairc pensioenen van het 
Europeesch pcrsoncel der Koninklijke Marine. 

Alle ovorige bodrijfskosten komen ten laste van 
do Staatsbegrooting. 

3e. Do koston voor aanlcg van steunpunton ton 
bohoovo dor maritieme vordediging van Neder- 
landsch'Indio komen ton lasto der Indischo bo- 
grootiiig. 

Door do vorwerping van (lit wotsontwerp hangt 
voorloopig do verdeeling der koston voor de vloot 
over Staatsbegrooting en bogrooting van Ned.. 
Indi6 weder in de lucht. 

C. Llet Pcruoneel. B\j do afscluiffing dor Koloni- 
ale Marino werd bcpaald, dat het pcrsoncel voor 
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de bemanning van alle oorlogsschdpen in Indic 
gelcverd zou worden door het Ncdcrlandsche cs- 
kader, waarbij een evenredig aantal Inlandsche 
schepelingen zou worden gevoegd. 

Bij het K.B. van 27 Juli 1896 (Ned. Stb. No. 141) 
word dit beginscl bevestigd door de bcpaling, dat de 
oorlogsvloot in Ncderlandsch-lndie wordt bemand 
en aangevuerd door personcel der Ne- derlandsche 
Zeemacht, voor zooveel noodig aan- gevuld met 
Inlandsche schepelingen. Doze I'egc- Jing bestaat 
thans nog. 

De sterkte van het personeel in Indie bedroeg jaren 
lang rond 3000 Europeancn en 1000 In- landschc 
schepelingen. Langzamerhand is het aantal 
Europcanen iets verminderd, het getal In- landschc 
schepelingen cenigszins uitgebreid, zoodat in 1913 
de sterkte was rond 2200 Europcanen en 1257 
Inlanders. 

Als belangrijke stap in de goede richting, te tracht-
cn voor het bemannen der vloot in Indic zooveel 
mogelijk gebruik te ma ken van inheem- schc 
elementxjn, moet genoemd worden de nieuwe 
regeling van het Inlandsche personeel en de op- 
richting van de Kweekschool voor Inlandsche 
schepelingen tc .Makasser in 191G. 

Na het einde van deiFborlog had een zeer groot 
verloop plaats onder het Europeesche personeel der 
Marine, de sterkte verminderde met circa 25 % en als 
gevolg hiervan moest ook de sterkte van het 
Europeesche personeel in Indie worden verminderd. 
Over 1921 tclde de marine in Neder- landsch-Indie 
rond 1400 Europeancn en 1428 Inlandsche 
schepelingen. Volgens het ontwerp Vlootwet zou in 
vredestijd de sterkte moeten zijn 3269 Europcanen 
en 2655 man Inlandsch perso- neel. Een moeilijkheid 
van de personeelsvoorzie- ning volgens het huidige 
systeem is, dat oin een zekere sterkte in Indie te 
kunnen onderhouden ook een daardoor bepaalde 
hoeveelheid personeel in Nederland beschikbaar 
moet zijn. Dit aantal stemt natuurlijk niet volkomen 
overeen met het- geen uitsluifend met het oog op de 
maritieme de- fensie van Nederland noodig is. In 
sommige cate- gorieen is daardoor de sterkte in 
Nederland groo- ter dan strikt genomen voor 
oorlogstoestand noodig zou zijn, dit personeel vormt 
het z.g. over- compleet. De Interdepartemcntale 
Cominiesie 1920 becijferde dit overcomplcet op 272 
man bij een totale sterkte in Nederland van rond 
3600 man. Hierbij zij opgemerkt, dat deze getallcn 
be- rusten op volledige uitvoering van het ontwerp 
vlootwet 1923. 

Als beginscl voor de personeelsorganisatie geldt, 
dat met kracht moet worden voortgegaan op den 
reeds ten aanzien van Inlandsche vrijwilli-? gers met 
goeden uitslag gevolgden weg, om voor de 
bemanning van het voor Nederlandsch-Jndic 
bestemdc deel der vloot zooveel mogelijk gebruik te 
niaken van de in dat gebicdsdecl beschikbare 
Europeesche en inheemsche krachtcn. In de orga- 
nisatie, welke is voorgestekl in het rapport der in-
terdepartementale Commissie, is dit beginscl zoover 
mogelijk doorgevoerd. 

In Mei 1924 were! een Commissic ingestcld om； 
le een regeling te ontwerpen voor de splitsing van het 
Europeesche personeel der Staatsmariiio in een deel 
uitsluitend bestemd voor den dicnst bij de zeemacht 
in Nederland en een deel uitsluitend bestemd voor 
den dienst bij de zeemacht in Nederlandfich-Inditi; 
2e. do financieelc ge- volgen hiervan zoowel voor de 
Staats begrooting 

als voor de Indischc begrooting te borckencn. Indien 
de splitsing wordt aanvaard. zal dus principiecl 
gebroken wnrden met het bestaande systeeni van 
personcelsvoorziening. 

Met het definitief a an va ar den der klcin-inatc- 
riccl-vloot is een gchccl andere samcnstelling van het 
pcrsonccl noodig geworden. Deze rcorganisa- tic is 
nog lang niet gcrced, zoodat de personeds- formatie 
van het oogenblik niet aanpast ann het inatericcl. Dit 
kwaad, dat als voorbijgaand moet worden 
beschouwd, vertroebcit dikwijls de op- vattingen 
onitrent de verdiensten van de tot dus- ver bestaande 
eenheid van het personcel der Staatsmarine. 

Krachtens de thans bestaande organicke regeling 
moet vrijwel al het in Indie aanwezige materiecl 
voortdurend in dienst zijn. Hieraan zal een einde 
moeten komcn, in vredestijd bchoort slechts een 
kleine kern in dienst te zijn, die in tijd van oorlog 
wordt uitgebreid. De mogelijkheid tot dit systeeni 
over te gaan is bevorderd door de wet van 23 Mei J 
917, Ned. Stb. No. 348, waarbij Europeesche 
ingezetenen van Nederlandsch-Indie voor de militie 
kunnen worden aangewezen. Door de beschikking 
over zeemilitie en reserve-perso- ncel, die in 
oorlogstijd onder de wapenen komen, zal de 
vredcsorganisatie klein kunnen zijn oin bij 
mobilisatie in een vcel grooter oorlogsbedrijf te 
worden omgezet. Het ontwerp vlootwet 1923 had 
ook doze gedachte als grondslag genomen. 

Literatuur. Guyot, Marine Studien； Guyot, 
Organisatie onzer Marine; De Waal, Indischc fi-
nancier!； Rapport der Commissic 1828 (K. B. van 
15 Mei 1828, No. 150); Rapport der Commissic 1852 
(Beschikking Minister van Marine 14 Fcbr. 1852, 
No. 51); Enquete omtrent de Zeemacht 18G2 
(Twccde Kamer der Staten Gencraal, Zit- ting 
1861—】862, LXI gedrukte stukken); Rap- port der 
Commissie 1889 (K.B. 31 Juli 1889, No. 27); 
Rapport der Commissie 1906 (K.B. 3 Augustus 
1906, No. 39); Rapport der Commissie 19J2 (K.B. 5 
Juni 1912, No. 60); Rapport der Inter- 
clcpartemcntalc Commissie (Beschikking Minister 
van Marine 29 Mei ] 920, 8. 50); Rapport der 
Vlootwet Commissie (K.B. 2] November 1922, No. 
51)； Jaarbock van de Koninklijke Nedcr- Jandsche 
Zeemacht (J875—1904); Jaarbock van de 
Koninklijke Marino (J904—heden); Mededee- 
lingen betreffende het Zcewezcn, uitgegovon door 
hot Departement van Marine vanaf J 861; J. C. Rijck, 
Marine 1 en 2； J. C. Rijck, Met bestuur der Marine; 
De Louter, Staats- cn adininistratie- recht van 
NeilejlallVlsch-Indie; Kolonittle Vcrsla- /gori.  
 ........................... —A. v. JI. 

BOEDOEK. Chinecsche nederzetting in de on- 
(lerafdeeling Singkawang, afdecJing van dicn naam 
der residentie Wcsterafdeoling van IBoriico. Over 
land te bereikon van de afdeeling8hoof(l- ])laats door 
tot PatCngahan den weg naar BCng- kajang te 
volgcn en vandaar langs een vootpad over 
Sdbakoewan aan de SGlakau-rivier tc gaan. Voorts 
is zy ook to boreiken door de SCbangkau- rivier en 
daarna do linkerzijrivier, de Boedock- rivicr, tot 
Pangkalan Hadji op te varen, van- waar een vootpad 
loidt van ongoveer tion mi- nuten gaans. De 
bevolking vcrzamelt eenig alluviaal goud middcls 
wasschen. De hoofdmid- delon van bestaan zijn de 
pepor- cn gambircul- tuur. In de omstreken treft men 
zeer vecl Da- jaksche nederzottingen aan van de 
fitammon Boe- kit en Kcndajalis met gehecl 
afzonderlijke talon. 
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ADIREDJA. District van de afdecling on het 
regcntschap Tjilatjaj^jesidentic Banjocmas, met de 
hoofdplaats- Kroja.,.JIct heeft een opper- vlakte van 
304 K.AI.3 en telt 76 dcsa's inct 土 186.000 zielen, 
w.o. ccn hondcrdtal Europeanon en 士 900 Chineezcn 
(eindc 1923).- 

DJENILOE. Te voren ecn zclfstandig land- 
schap, thans, met behoud van zijn zelfstandighoid als 
gemeente, een onderdecl van het landschap 
Beloetassifdttoh, behoorende tot de ondcrafdee- ling 
Bfeloo der afdceling Timor en Eilanden, re- sidentie 
Timor en Onclerhoorigheden. Bijna de gcheele be vol 
king is Roomsch-Katholiek.7 

DJEPON. District van de afdecling zeii het 
regentschap Blora (residentie Rembang). Het district 
is groot 土 354,02 K.M.2 en is verdecld in drie 
onderdistricten. Het wordt grootendeels ingenomen 
door djatibosschen, die vcrdeeld zijn in vijf 
houtvesterijen. De hoofdplaats van het district draagt 
denzelfden naam en is gele- gen aan den weg Blora—
Tjepoe op ongeveer 7 K.M. van Blora, en a.an de 
tramlijn Blora— Tjepoe van de Semarang-Joana-
Stoomtram Maatschappij. Op het einde van 1920 
telde het district bijna 59.000 zielen, waarvan 70 
Euro- peanen en 400 Chineezen. In het Zuiden van 
het district vindt men eenige petroleumboringon van 
de Bataafsche Petroleum Maatschappij.'' 

DJINENGDALEM. District van de dnderafdec- 
ling Boel61dng, afcl,ee]ing Singaradja, residentie 
Bali en Lombok.x" 
.DJONGKONG. Malcische kampoeng aan do 
Kapoeas, aan do monding van de Embahoe rivier. Tot 
voor eenige jaren was deze plaats met om- geving een 
onbelangrijk zelfbesturend land- Bchap onder 6en 
radja, die den titcl van pang6ran voerde. By 
Gouvemementsbcsluit dd. 14 November 1912 no. 26 
we rd bosloten Djongkong, met andero landschappcn 
in de onderafdeeling Seinitau, n.l. Silat, Soehaid, 
Salimbau en Piasa, bij het GouvernementsgebiejcLin 
te lijven, het- geen in 1916 geschieddc. ; J 

DOEMAI. Onderdistrict van het district Boo- 
kitbatoe, landschap Sink, gouv. Oostkust yan„. 
Sumatra, omvat een strook van de kust en eenige 
enanden zooals Roepat, Poclau Pajoeng c. a.; do 
onderdistrictshoofdplaats is Batoo Pandjang op 
Roepat gelcgen. Do naain Docmai is feitolijk al- ]een 
toepasnel可k op do kuststrook. Doemai was v66r de 
invoering van do indceling in districton (1914) een 
gebiod, waar do penghoeloe van Docmai to 
Pangkalan Scsai de macht had cn de paji- tjony alas 
hief (tiende penning van de verzameldo 
boschproducten). Binds 1914 bleef allecn het recht 
op de pantjong alas over. Zio ook T. Bat. Gen. XXX 
(1885) bl. 299. •:. 

DOLOK. Bcnaming van eon landstrcck in hot 
Noordelijkdeel der onderafdeeling Padanglawas _ 
van de uldeoling Padangsidimpocan (res. Tapian- 
nocli)尸 

DOOM of DOMI. Eilandjo aan do N. W. punt van 
Nieuw-Guin6. Togenwoordig meer bekend als 
Sorong, standplaats van een gezaghebber B. B., 
station van de K. P. M. en stapolplaats van den handel 
in dezo streken. Uitgovoerd worclon: vogolhuiden, 
copra en damar. Het ligt_ ongeveor 30 M. hoog on 
bestaat uit kalk8teonj,yz 

DOR^I. Hot . Noordelijkst dcel van de Wwt- kust 
dor Geclvink-baai in Ned.-Nieuw-Guin6. 
Waarschijnlijk reeds in 1705 door Weylandt mot 
d'Geelvinck bezocht. Op de kaart van Woylandt 

Supplement. 

staat het latere Mansinam als Branclers eiland. Zccr 
waarschijnlijk was Dore toon nog onbe- woond. In 
1774 maakt Forrest, die toen Dore bozocht, gewag 
van twee huizen, bo ven het water gebouwd. De 
bewoners dezer twee huizen zullcn Noemforen 
geweest zijn, die him oor- spronkelijke woonplaats 
(het eiland Noemfor) verwisseld hadden met doze 
streek en die ook den naam Dore gegeven hadden. 
"Dorg" (oor- spronkelijk Dori) be tee ke nt toch in 
het Nocm- foorsch „de baai''. Op de kaart van Forrest 
hcet “Havre de Dory'、de binnenbaai, waar het 
tegenwoordige Manokwari ligt. In 1793 were! door 
de Engelschen, Oostelijk van de kampong Kwawi, 
aan de beek Warkabari, eene nederzet- ting 
govestigd, die den naam New Albion kreeg; het 
blokhuis heette „Fort Coronation15 en de baai weixl 
verdoopt in „Restoration Bay". In 1795 vertrokken 
de Engelschen weer. In 1S23 ver- toefde een 
Fransche expeditie onder Duperry en Dumont 
d'Urville op Dore； op Jdn Kamoedi, even ten W. 
van het tegenwoordige Manokwari, verrees een 
„Observatoire>,. Deze expeditie maakto een 
voortreffelijke kaart van Dore en omgeving. In 1849 
bezocht de ,,Circe" Dore en plaatste er con 
wapenbord in de kampong Kwa- wi. Ditzelfde bord. 
siert thans nog het residentie- kantoor te Manokwari. 
Omstreeks dezen tijd krijgt ook de handel meer 
beteekenis. Genoemd moeten worden Derghton, van 
Duyvenbode, Bruyn en Fabritius. De laatste, die op 
zyne rei- zen vergezeld word door zijne vrouw, 
verza- melde veel gegevens over land en volk. De 
zen- deling Goudswaard work to die gegevens uit in 
ecn bookje „De Papoehoe's van do Geelvinks- baai.n 
In 1855 kwamen de eerste zendelingen (Duitschers) 
zich vestigen op het eiland Mansinam en te Kwawi 
op do Dor6-kust. In 1862 nam de Utrechtsche Zend. 
Ver. het werk over. Tot heden arbeidt deze op Dor6. 
Dor6 is een complex van vior kampongs, t. xv. 
Rowoi, Rarisamberi, Kwawi on Amboberido. De 
gouvernementsneder- zetting Manokwari ligt niet 
meer in het eigen- ..lijke Dor6. 

DOR它(BAAI VAN). Een baai aan de N. kust 
van Nicuw-Guin6, N. W. hoek dor Geelvink- baai. 
Daar zo door de eilanden Mansinam en Noesmapi 
naar Oost cn Zuid beschermd wordt tegen de 
oceaandcining, is ze ton alien tyde vol- komen veilig, 
en bestaat er nooit bezwaar tegen laden en lossen. Do 
baai biodt overal cen goeden ankorgrond.zoo ook 
v66r de gouvernementsneder- zetting Manokwari. 
Dore-baai is feitelijk een ploonaame, aangezion 
Doro .in het Noomfoorsch ropds betcekent: de baai.,, 

DRAMAGA (oig. Dei^uaga). Particulier land in 
het district Buitonzorg der afdecling Bui- tenzorg, 
residentie Batavia, (in bezit bij de N. V. Cultuur Mij 
Dramaga) met ecn opper- vlakte van 3774 bahoo, 
waarvan 1900 bahoe, over hot algomeon zeer 
vruchtbaro sawahs. Van de rest is ruim 700 bouw 
beplant mot rubber, thee en serehgras. Do vroogor 
torecht vormaardo liberia koffie-aanplantingen op、
dit land zijn b^jna gehcol gorooid in verband met de 
elk jaar terugloopendo productio en vervangen door 
de hoogergonoemdo cultures. De bovolking (op 
ultimo Decombor 1923 ruim 21000 zielen) be- hoort 
tot de incest welvarondo der afdecling Bui- tenzorg/ 

DUIZEND-EILANDEN. Zes hiorvan hebbon 
17 
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thans een vaste bevolking, n.l. Panggang, Klapa, 
Tidoeng, Palemparan. Rotterdam en Boeroeng, 】net 
resp. 400, 600, 300, 300, 150 en 30 ziclen. Se- dert，
1919 is op de Duizend-eilanden de landrente 
ingevoerd. Het eiland Amsterdam (P. Oentoeng), 
vroeger bewoond, is sedert 1917 verlaten wegens de 
aanwezighcid van zccr talrijke malariamuskieten. In 
den laatsten tijd worden er pogingen gcdaan om dit 
eiland gezond te maken. Het voornaaniste eiland is 
Panggang, standplaats van een In- landsch 
posthouder. Hier. alsmede op Kia pa en Tidoeng, zijn 
volksschoJen opgericht. Het Gou- vernement stelt, 
door tusschenkomst van de Ba- taviaasche 
afdeclingsbank, goedkoop los zout (4 ct. de K.G.) 
beschikbaar voor de vischvangst. Eramboesia tropica 
koint zeer veel vooiy •' FATOE AROEIN. Te voren 
een zelfstandig land- schap, thans, met behoud van 
zijn zelfstandigheid als gemeente, een onderded van 
het landschap Malaka der onderafdeeling B^loe, 
afdeeling Timor en Eilaniien. residentie Timor cn 
Onder- hoorigheden："/ 

FIALARANG (ten rechte: Fialaran), te voren een 
zelfstandig landschap, is, met behoud van zijn 
zelfstandigheid als gemeente, thans een on- derdeel 
van het landschap Beloetassifettoh der 
onderafdeeling Beloe, afdeeling Timor en Eilan- den. 
residentie Timor en Onderhoorigheden. Te 
Lahoeroes is ecn standplaats der R. K. Misgie. Van 
het bestaan van koper is niets bekend./ 

FOENAI. Landschap behoorende tot dqGnder- 
afdeeling Koepang der afdeeling Timor en Ei- 
Janden, residentie Timor en Onderhoorigheden. Het 
is, met behoud van zijn zelfstandigheid als gemeente, 
toegevoegd aan het landschap Koe- pangz,-. 

FORT VAN DER CAPELLEN. De onderafdee- 
ling~Toft van der Capelleh' (afdeeling Tanahda- tar, 
residentie Sum. Westkust) wordt tegenwoor- dig nict 
meer door de gouvernements-autobussen bereden, 
zoowel wegens de zeer scherpe concur- rentie met 
particuliere automobieldiensten als wegens de 
minder gunstige Jigging ten aanzien van het te Fort 
de Kock gevestigd landsauto- mobielbedrijf, daar de 
handelsbeweging van uit Fort van der Capellen zich 
in hoofdzaak op de meest nabijgelegen 
spoorweghalte Koeboe Krain- bil (aan de lijn 
PadangjjaAdjang—Solok^- Sawahloento) richt. Er 
bestaan thanEh de onderafdeeling Fort van der 
Capellen een vijftal autobus-ondernemingen, die een 
geregeld verkeer onderhouden met de Batanghari 
districten, Sidjoendjoeng, Boeo, Pajpkoem.ijpeh, 
Fort de Kock.en Koeboe KrambiL Een belangrijke 
verbe- tering in de irrigatie der onderafdeeling is tot 
stand gekomen door den bouw van een stuwdain door 
den dienst der B.O.W. bij Padangganting in de S61o-
rivier, waar het water wordt O])ge- stuwd en afgeleid. 

De onderafdeeling is doorsneden van goede 
wegen; Fort van der Capellen is in N. richting via 
Tabatpatah (16* K.M.), en Baso_; verbonden met 
Fort de Kock (36 K.M.) en ook met Pajo- koeinboeh 
(via Tabatpatah en Piladang； afst. F. v. de C. — P.K. 
38 K.M.). In \TTy^ncl)ting is de hoofdpi. via 
Simaboer en Pariangan verbonden met de spoorhalte 
Koeboe Krambil (21 K.M.), in Z.lijke richting met de 
halte Ombilin aan het Singkarakmeer (18| K.M.), 
ter'ftijr in-' Z.O.lijke richting de ininst 
geaccidenteerde rijweg loopt, die by Sitangkai (30 
K.M.) aansluit aan 

den weg, in Z. richting naar Tandjoenganipaloe 
(en d66r naar Sidjoendjoeng en de Batanghari 
districten) en in N. richting naar het bijna 8 K.M. 
verwijderde Boeo (zie aldaar) en door naar Pajo- 
koemboeh. Bij Goegoek Tjino heeft de weg Fort 
van der Capellen-Sitangkai een zijtak naar 
Sawahloento (via Talawi). In a an leg is de rijweg 
Fort van der Capellen—Lintau over den Mara- 讣 
palam^>/ 

GADING. Is als controle-afdeeling vervaJlcn/， 
GAJ0 LAND. Met ingang van 1 Januari 1911 
hield de afdeeling Gajo Loeeus en de Alaslanden 
op te bestaan, en werden Gajo Loeeus en Alaslan- 
den zelfstandige afdeclingen； in 1914 we rd Gajo 
Loeeus bij de afdeeling Oostkust van Atjeh ge- 
voegd. Dezc uiteenrukking van ethnographisch 
een geheel vormende landschappen kon niet be-" 
stendigd blijven. Toen zich in 1922 liet aanzien, 
dat de vroeger voor niet mogelijk gehouden ver- 
bindingen tusschen de Gajo-landschappen, bin- 
nenkort tot stand zouden komen, werden de 
Gajo- en Alaslanden weer tot een afdeeling ver- 
eenigd, voorloopig met Takingeun als hoofd- 
plaats. Zoodra de verbindingen nog meer ver- 
beterd zullen zijn, zal Blangkedjeren de hoofd- 
plaats worden, daarvoor aangewezen door zijn 
centraJe Jigging in het belangrijkste gedeelte^ 
het Gajo land (Ind. Stb. 1922 no. 451 k z P 

GA.L_QEG.QEB. Landschap ter SumaAa's kiist^in het 
onderdistrict Mapattoenggoel, ' tflSTIlau, onderafdeeling en 
afdeeling LoeUoeI<; sikaping (vgl. E. Th. van Delden, T. Bat. 
Gen. XXVII 1882 bl. 128 cn 1GG, en Neumann, Tijd- 

van 

schrift voorlndischeTaal-Land- en Volkenkunde, 
Deel XXIX)Zl)it landschap is meer bekend onder；_u£. — 
den nagari-Tvaam Padanggaloegoer； het bestaat 
in hoofdzaak uit een gedeclte van het daar zeer 
moerassige lengte-dal der rivier de Soeinpoer (de 
bovenstroom van de Rokan-kiri) en ligt op 土 
175 M. Het klimaat is zeer vochtig en warm, de 
streek is daardoor ongezond (malaria). Het land- 
schap, zoowel het vlakke gedeelte als do begren- 
zende berghellingen, zijn voor cen groot deci met 
bosch bedekt. De bevolking is Minangkabausch, 
echtcrmeteen vrij grootpercentageMandailingHch 
bloed. Galoegoer (een boomsoort met zurc 
vruchten) was oorspronkdyk alleen de naani van 
een kampoeng. Deze kampoeng is langzamerhand 
tot de tegenwoordige nagari uitgegroeid (Neu- 
mann), welke altijd dun bovolkt en arm was. 
Slechts enkele sawah-complexen vindt men hier 
en daar tusschen het bosch. Aan ladangbouw 
deed en doet de bevolking weinig. Behalve voor 
eigen gebruik teelt de bevolking geen voe dings- 
gewassen, terwijl ook geon noemenBwaardige 
veeteelt gedreven wordt. Als gevolg hiervan is er 
van handel niet veel te bespeuren. Van eenig be- 
lang zijn de vischvijvers; gerookte visch is een 
der voornaainste artikelen, die op den pasar van 
het naburige Ran verhandeld worden. 

Reeds in vroegere tijden vond het verkeer naar 
buiten hoofdzakelijk plaats naar de Rokanstre- 
ken cn Deli. Toon de ondernemingen daar veel 
arbeidskrachten vroegen, had er een ware exo- 
dus plaats, zoowel uit Pandanggaloegoer, als 
uit de omliggende nagari's. Hadden de nnga■- 
ri'fj van Bondjol, vanwaar ook veel cmigratie 
plaats had, varTTrfe emigratie voordeel, door- 
dat de vroegere inwoners na korteren of lan- 
geren tijd met hun overgespaard geld (en 
verruimden blik) voorgoed terugkeerden, niet 
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alzoo to Padanggaloegoer. Een maal gctiini- grecrd, 
komen do bowoners daar nict terug. De bevolking 
nee mt dan ook gestadig af ； volgcns de laatste 
volkstclling in 1920 bedroeg het a an tai inwoners 
1118. De bevolking is arm en gaat nog steeds 
achteruit. De hoofden zouden gaarne zien, dat de 
bevolking van Mapattoeng^ocl, een zeer 
geaccidcnteerd berglandschap ten Oosten van 
Padanggaloegoer, het zwerversleven opgaf om 
saAvah's in Padanggaloegoer a an te leggen. Te 
Mapattoenggool heeft de bevolking namclijk een 
moeilyk bestaan en leoft hoofdzakelijk van 
roofbouw, terwijl de vlaktc van Galoegoer ruinite in 
overvloed biedt voor sawah-aanlcg. 

De streek wordt doorsneden door den weg 
Padang一Sibolga— 

z 3/~GEMPO匚「'District van^uc controle-afdeeling, 
qafdeeling en het regcntschap EangiL residentie Pasoeroean, 
met 3 onderdistricten en 59 desa's. Het had op het einde van 
1920 eene bevolking van 土 60.000 zielen, w. o. 32 
Europeanen, 670 Chineezen en een 50tal Arabiercn en 
andere Vreemde Oosterlingen. Men vindt hier de sui- 
kerfabriek Babat. De standplaats van het dis- trictshoofd is 
Geinpolsoerat, gelegen aan de Po- .rongrivier/^ 
,f- ■- GOEMAI-GEBERGTE. Dit gebergte, dat de 

Pasemahhoogvlaktc scheidt van die van Kikini, 
stijgt aan de Pasemahzijde nagenoeg loodrecht uit 
de vlakte op, terwijl het aan den Kikimkant jneer 
geleidelijk in laagland overgaat. Door tal- looze 
bergstroomen wordt deze bergketen veel- vuldig en 
zeer diep ingesneden. Mede in verband met de 
bodemgesteldheidis dit gebergte volmaakt 
ongeschikt voor het drijven van bergcultures. 
Daarbij komt, dat het over de gehecle lengte voor 
hydrologischc-klimatologischc doelcinden 
gereserveerd 

GOMBARA X(KEMBARA-KEMARO). 
Onbe- woond eilandjc, gelegen in de Moesi-rivier, 
tegen- over de uitmonding van de Air Pladjoe in de 
Moe- si. Palembangers van de hoofdplants hebben 
er vroeger klappertuinen aangelegd, die thans zijn 
vcrlaten. Poeloe Kembara behoort tot de gc- ineente 
Palembang. 

Het ciland staat in een reuk van heiligheid bij de 
Chineezen. Bij de Tjap-Gome-fcesten varen zij in 
hun versierdc booten ook naar de Poelau Kembara, 
om aldaar te offcren. Aan deze gowoon- te is de 
volgende legende verbonden. In vroe- gere tijden 
kwam een brooder van den toen- jnaligen Keizer van 
China te Palimbang en word een vriend van den 
Sultan. Hij ging over tot den Islam, word besneden 
en huwde een dochter des lands. Hij krecg een zoon, 
die, toon hij volwassen was, zijn vader te kennen 
gaf, ook cons China te willen zien. Toen tot de reis 
beslo- ten was, gaf do vorst van Paltmbang als ge- 
achcnk eenige honderden martavanen met ver- 
duurzaaindo andijvie (sesawi asin) mede. Dicht bij 
het ciland gekomen onderzocht de zoon wat do 
Palcmbangscho Vorst had jnedegegegeven cn toon 
hij zag, dat er slechts sawi asin in de goetji's was, 
wierp hij zo over boord. Een echtcr lag wat 
verborgen on werd over het hoofd gezien. Do vader 
werd boo«, toen hij de daad van zijn zoon bemerkte, 
en vond ten slotto nog de eene goetji. Bij onderzook 
block de martavaan cchtcr ryksdaalders to bevatten, 
alleen toegedekt door een dunne laag groente. De 
gedachte, dat de overboord geworpen martavanen 
ook gold zou 

den kunnen bevat hebben, ovcrweldigde hem 
zoodanig, dat hij zich overboord wiorp en ver- 
dronk. rJ'cvcrgcefs werd naar het lijk gczocht en 
de rcis werd toen vervolgd. In China 
aangekomcn vcrtekle de zoon aan de 
familiclcdcn het verhaal van het droevig lot van 
zijn vader. Toen ver- scheen de vader in den 
droom aan zijn familie en decide mede, waar hij 
was aangespoeld op Poelau Kembara en dat ecn 
booinvarcn op zijn laatste rustplaats was 
gegrocid. De familielcden trokken toen naar 
Poelau Kembara om to offeren voor den 
verdronkene op de plaats waarde boomvaron 
stond. Aldus is de gewoonte ontstaan, dat op 
Tjap-Gom6 de Chineezen van Palembang 
offeren op Poelau Kembara, waar de 
boomvaren heilig wordt geacht. Verdcr staat 
Poelau Kembara^be? kend door de wapenfeiten 
in 1819 en 1821. 

GONDANGLEGI. District van het regenfschap en 
de afdeeling Malang, residentie Pasoeroean, met vier 
onderdistricten en 68 desa's; het had volgens de laatst 
gehouden volkstelling in 1920 eene bevolking van ruim 
155.000 zielen, w.o. 土 350 Europeanen en 士 450 
Chineezen en andere Vreemde Oosterlingen. Er zijn 
nog^ vijf koffie-, rubber- en vezelondernemingcn,/ 

GORONTALO. Afdeeling van de residentie Ma、' 
g na B e s t u u r. De belasting op de be- drijfs- en andere 
inkomsten (Ind. Stb. 1914 No. 130) werd vervangen 
door de inkomstenbe- lasting (Ind. Stb. 1921 Nos. 312, 
313 en405).-De heorendiensten zijn goregeld by Ind. 
Stb. 1922No. 504, terwijl do bevolking in het genot 
barer eigen rechtspleging werd gelaten (Incl. Stb. 1889 
No. 95). Sedert de reorganisatie bedoeld in het Ind, Stb. 
1920, No. 452, bestaat de afdeeling Goron- talo, onder 
een assistent-resident, uit 4 onder- afdcelingen: nl. a. 
Gorontalo (hoofdplaats Go* rentalo), met de districten: 
Bond, Kabila, Kota, Tapa, Telaga, Tibawa, Batoeda'a； 
b. Boalemo (hoofdplaats Tilamoeta), met de districten 
Pa- goejaman, Boalemo on Pagoeat; c. Koeandang 
(hoofdplaats Koeandang), met de districten Koeandang 
en Attingola; d. Boepl _(hoofdplaats Paldleh) bestaande 
uit het landschap van dien naam. Alleen deze laatste 
onderafdeeling staat nog niet onder rechtstreeksch 
bestuur. 

GORONTALO. Onderafdeeling van de gelijk- 
namige assistent-residentie der residentie Mana- do, 
onder hot bostuur van een controleur, die ter 
hoofdplaats Gorontalo govestigd is. Zij bestaat uit do ■ 
districten: Bond, Kabila, Kota, Tapa, Telaga, Tibawa on 
Batoeda'a. De onderafdeeling had in 1020 eon 
bevolking van 士 103.000 Inlanders, i 250 Europeanen, 
±1100 Chineezen on 士 48Q^Arnbieren en andcro 
Vreemde Oostcr- linge 峪 

GRfATI. District van het regentschap roean in het 
gewest van dien naam met vijf on- derdistricton en 47 
Gouvernements- on 8 parti- culierc dcsa?$. Het had op't 
eindo van 1922 oono bevolking van 67500 zielen, w. o. 
26 Europeanon, 206 Chincozon cn 16 Arabicren. Bij de 
districts- hoofdplaats is het ineer van Grati gc- legon, 
Ranoe Klindoengan gohecten. Volgens Verbeek cn 
Fennema, dl 1 pag. 136 on 137, is dit meer een ccht 
kratermeer, ontstaan door instorting van eon vulkauntop 
en verzakking van den vulkaanbodem. De Zuidrand ligt 
tegen den Tongger-voet, de Noordzijdc grenst aan den 
Goe- noeiig Schwhgkrong. De omringondo houvels 
bestaan uit iagen losso uitworpsolen, die door 
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verweering een bruine klei geven, met bazalt- blokken. Het 
hoogste punt aan de Zuidzijde ligt 63 M. boven zee of 45 M. 
boven het mcer, wclks oppervlak dus 土 IS M. boven zee ligt. 
De rand is ongeveer cirkelvormig en heeft een straal van 0.83 
K.M. Het mcer-oppervlak is ongevcer 1.S34 K.M.2De 
verschillendc lagen, waaruit de vulkaan is opgebouwd, zijn 
vaak van clkaar gcscheiden door kalk, terwijl ook de spleten 
met kalk op- gevuld zijn. Een cn ander wijst er op, dat vor- 
ming van den vulkaan Grati gedecltclijk onder zee 
gcschiedde. De grens aan de Noordzijde is kunstmatig en 
wordt gcvorind door een stevigen dijk. In deii dijk is een sluis 
aangebracht, waar- door men het water op een bepaald niveau 
kan handhaven. Het daaruit afvloeiende water word vroeger 
gebruikt om het waterrad van de suikerfa- briek Grati, die 
omstreeks 1885 gesloten werd, in beweging te brengen. Aan 
het Oosteinde van den dijk is nog een afvloei. In dit waterrijke 
land worden vele eenden gehouden, waarvoor ook voedsel 
gezocht wordt in het meer. In het meer zelve ziet men slechts 
enkele eenden, in de dor- pen er om been echter vele. De 
eicren worden gezouten cn geexporteerd. Aan de halte Grati 
van de S.S. zijn steeds kinderen te vinden met gezouten 
eieren. Aan het ontstaan van het nicer is cen legen.de 
verbonden (Zie Domis： De Residentie Pasoeroean, den 
Haag 1836k/ 

/ GROOT EN KLEIN MANDAIMNG, OELOE^ 
EN PAKANTAN.^EeiTcIeFvieFonHerafdeelingenr 
waaruit de afdccling Padangsidimpoean der 
residentie Tapiannoeli bestaat, met hoo^dplaats 
Kotanopam. Zie ook MANDAILING^/^ 

疚 in r，"~KISARAlL_„Risirictshoofdplaats^n Asahan < • e 
(goxivernement Oostkust van Sumatra), gelegen lungs de 
Silau-rivier. Door den aanleg van den weg en door de 
spoorverbinding Tandjoengbalai - Kisaran - Medan, is het 
transport~tfVOT"de' Silau- rivier naar Tandjoengbalai geheel 
vervallen. Kisaran is het centrum van de cultuuronderne- 
mingen der Hollands^h-Amerikaansche Plan- tage 
Maatschapp或/， 
f2 J lrr KRQJA. NieuWb hoofdplaats van het district 1 
Acliredja (zie aldaar), alwaar de niouwe spoor!ijn Tjerebon-
Kroja aansluit op den spoorweg Ban- doeng-SoeraUajal Zij 
telt een 10-ta| Europecsche en 土 300 CKineesche 
ingezetenen/ 

LAOET TADOR. Naam van een meer midden 
in het bosch, bij de spoorhalte Laoet Tador. aan do 
spoorlijn Tebingtinggi—Tandjoengbalai,/ 

SIGIBIROMAROE. Zelfbesturend landschap 
ressorteerende onder de res. Manado. Hot behoort 
tot de Kajelische landschappen en wordt begronsd 
ten Noorden en Westen door Paloe, ten Oosten door 
Parigi en ten Zuiden door Koelawi. De zelf- 
bestuurder draagt den titel Magaoe en is geves- tigd 
te Biromaroe； 

, SILANGDJANA (GOENOENG). Berg, gelegen in het 
district Djinengdalem van de onderafdee- ling 
Boeldl^jig. afdeeling Singaradja, residentie Bali en 
Lombok, op ongeveer 7 K.M. ten Z.O. van 
gingaradja; 2082 M. hoog. 

TANDJOENGBALAI. Hoofdplaats der afdee- 
Jirig Asahan (gouvernement Oostkust van Sumatra), 
tevens hoofdplaats van de gelijknainige 
onderafdeeling, het landschap en het district. Het is 
sinds 1917 eon zelfstandige gemeente, waarvan de 
raad wordt voorgezeten door den ter plaatse 
wonenden assistent-resident. Tandjoengbalai bezit 
een gemeentewaterloiding en 

dric gcmcentepasars, die haar hoofdbron van 
inkonisten vormen； verder cen Hollandsch-
In- landsche school en tweo Gouvernements 
Inland- sche scholen der 2de klassc. 

TANDJOENGBERINGIN. Standplaats van het 
landschapshoofd. van Bedagai in de ondcrafdec- ling 
Padang en Bedagai, afdccling Deli en Scr- dang, 
gouvernement Oostkust van Sumatra, aan de Bedagai-
rivier. Er is ccn tolkantoor gevestigd on cr is een vrij 
drukke vischmarkt. 

TJITAROEM-BEVLOEIINGSWERKEN. Deze 
bevloeiingswcrken, van welker uitvoering het cer- ste 
grootc onderdecl (het maken van het Iste ge- deeltc 
van het Tjitaroemhoofdkanaal, gelegen in de afdccling 
Krawaiig der residentie Batavia) op 20 December 
1919 in het openbaar were! aanbe- steed, moeten 
dienen om rond 1.110.000 bouw's aan de Inlandsche 
bevolking behoorende gronden in de vlakte van 
Noord-Krawang, gelegen tus- schen de Tjitaroem cn 
de Tjilamaja, en in het Noorden begrensd door de zee, 
te bevloeien met het aan vruchtbaar vulkanisch slib 
rijke, aan eerstgenoemde rivier te ontleenen water. 
Daartoe wordt een beweegbare stuw gebouwd in de 
voe- dingsrivier by de desa Walahar, gelegen nabij de 
halte Kosambi in do S.S. lijn van Krawang naar 
Tjikamp&k. Deze stuw bestaat uit vier, 20 M. lange en 
5.70 M. hooge, ijzeren, tegen rolwagens steunende 
schuiven, waarvan in gesloten stand de benedendorpel 
rust op een vasten gemetselden drempel van 2 M. 
hoogte. Nevens deze stuw wordt een schutsluis 
gebouwd voor de plaatsely- ke scheep- en vlotvaart, 
tcrwijl het geheel op mo- derne wijze, met 
gebruikmaking van benzinemo- toren, zal kunnen 
worden bewogen. De aan de stuw op den rechteroever 
der rivier vastgebouw- de inlaatsluis zal in staat stellen 
aan het hoofd- kanaal, dat na de staking van de 
Solovalleiwcr- ken hetgrootste, in Indie tot uitvoering 
gekomen bevloeiingskanaal is, een grootste 
waterhoeveel- heid toe te voeren van 96 M3. per 
seconde. Het eerst ongevcer 5.5 K.M. in. Noordelijke 
richting loopende hoofdkanaal, dat de spoorbaan en 
den grooten rijweg van Batavia^ naar Tjikampdk 
snijdt, splitst zich verder in con Westelijken cn een 
Oostclijken tak. 

De totaie kosten dezer bovlooiingawerken zijn 
voorloopig geraamd op 20 millioen gulden. 

Hocwel in Krawang tot dusver (1924) de Euro- 
peescho suikercultuur geen ingang vond, meent men 
te mogen verwachten, dat dit na do totstand- koming 
der in aanleg zijndc werken veranderen zal cn in do 
toekoinst de Krawangsehe vlakte aan / 20 a 25.000 
bouws suikerriet plaats zal vorleenen/ 

SO ER J A ATMADJA (PANG 它 RAN ARIA).' 
Gesproten uit een oud regentengeslaeht, welks leden 
gedurende bijna twee ecuwen aan liet hoofd stonden 
van het regentschap Soemedang； over- Jeden te 
Mokka, Juni 1921. Pang6ran Aria Soerja Atmadja 
volgde bij zijne benoeming tot Regent van 
Soemedang, 30 Dec. 1882, zijn vadcr op； hij blcef 
zijn betrekking bekleedcn tot 19J9,宿 wcik jaar hem 
op verzoek cen eervol ontslag were! verlcend. Hij was 
gerechtigd tot het dragon van de groote gouden 
medaille, was officier in de orde van Oranje Nassau cn 
ridder in die van den Nederlandschen Lceuw; v66r 
hem de titel van Pangeran werd verleend, was hem 
reeds het recht toegekend om de gele song-song te 
voeren. Hij was een van de beste regenten van zijn tyd, 
man van groote werkkracht en strenge plichtsbe- 
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trachting, voorstander van Inlandsche militic, 
tcgenstander van de Sarekat Islam, van wclkc 
verceniging onder zijn regentschap gccn afdee- ling 
in Soemedang word opgericht. 

In 1921 toog hij met zijn vrouw tcr bcdcvaart naar 
Mekka, waar hij heel spoedig na aankomst is 
overledcn. Toon in hetzelfde jaar de Gou- verneur-
Generaal de Prennger Rcgentschappcn bezocht, 
besprak dezc met den resident het plan tot het 
oprichten van cen gedenkteeken tcr cere van de 
nagedachtenis van dezen uitneinendcn boepati, 
waartoo een commissie word gevormd, met den 
Gouverneur-Generaal als ecre-voorzitter. 

P. A. Soerja Atmadja liet geen nakomelingen na 
in de rcchte lijn en is als regent opgevolgd door een 
zijner brooders. Een mcer uitvoerige levensschcts 
van de hand van den oud-resident G. J. Oudemans 
verscheen in het maandblad Ned.-Indie Oud en 
Nieuw, 6e jaargang* 

CHETTI. Onder dezen naam, in Maleisch ge。 
schreven tjeli (nieuwer, tjeli) en uitgesproken met 
een sisklank in den aanvangsconsonant, verstaat 
men op het schiereiland Malaka en in de landen aan. 
de Oostkust v^an Sumatra^ van Bengkalis tot 
Lho'seumawd, de uit het Zuiden van Voor-Indie 
komende geldhandelaars, die hun verdienste vin- 
den in het verleenen van credietcn op onderpand, 
meest vaste goederen, en dccls ook in het bewa- ren 
en behceren van geJden in deposito. 

In andere streken van den Indischen archipel zijn 
de chettfs onbekend; in Oost Sumatra ves- tigde de 
eerste, Moenawian Chelti, zich in 1879 te 
Laboehanfl41it-w»n r toenmaals met den geldhan- 
del het meeste was te verdienen. Thans zijn er al- 
leen te iledan reeds ongeveer 70 en in allo min of 
meer belangryke verkeerscentra van de Oostkust 
hebben zich an de re n metterwoon gevestigd. Met 
de opkomst van het cultuurgebied zijn blijkbaar de 
zaken dezer handelaren ook in bloei toegeno- men. 

De Chetti's drijven hunne zaken niet voor eigen 
rekening, maar in opdracht van hunne chefs in het 
vaderland, door wie ze worden uitgezonden voor 
den tijd van drie jaron, op eon gcschreven contract, 
gegrift in pahnblad. Geclurendo dio ja- ren 
ontvangen zij vast salaris on vcrgoecling voor 
huisvesting, voeding en klccding. Na afloop kee- ren 
zij naar hun land terug, waar zy aan hunnen chef 
rekening cn verantwoording doen. Aan tan- tidmes 
ontvangen zij dan 10 % van de gemaakte winst, wat 
in den regel overeenkomt met twee 祝 vijf duizencl 
gulden ； doch BOintijds is het bed rag aannierkelijk 
grooter. 

Dezelfde clietti wordt niet dadclijk wecr uitge- 
zonden, doch wel, nadat cen ander hem geduren- de 
drie jaren in den vreemdo heeft vervangen. 

Hunne volksinstellingcn staan aan de vrouwen 
niet toe het land to verlaten cn dus leven de cliet- 
ti*s buitonslands ongehuwd of wcl in concubinaat 
met Inlandsche vrouwen. Dikwijls nemcn zij een 
zoon of een anderen jongen mce als helper en 
boodsohaploopor, die voor zijn hulp cen klcin sa- 
luris geniet. 

By voorkcur drijven deze geldhandolarcn hun 
zaken min of nicer in het groot; men kan voor het 
leencn van een klcin somnictje ook wcl bij hen te- 
recht, maar toch bchoorei) zulke kleinc trnnsac- ties 
meer tot het bedrijf der Tjina- en Arab min- dering. 
De gevraagde rente heet in den regel 11 % per 
niaand, maar is fcitelijk aannierkelijk hooger; want 
de gewoonte is, dat een schuldbekentenis 

wordt gevraagd voor een bedrag, gclijk aan de hoofdsom 
vcrnieerderd met een jaar rente, welk be drag moot 
worden tcrugbctaald in tien maan den bij gclijkc 
maandelijkscho termijnen. Mocht de schuklenaar, als er 
ccn termyn is verstreken, niet in stnat zijn om zijn 
an//socra?i tc betalen, dan is de gchccle schukl in eens 
invorderbaar; om aan executie tc ontkomen, kan hij 
echter een nieuwe leaning aangaan, op zwaardcro 
voorwaarden, of ook wel voorshands 2 % rente per 
maand extra betalen voor het achtcrstallige bedrag. De 
handel dezer chetti's is dus wel een snort woekerhandel, 
maar zij hooren toch niet tot de ergste pengisap da rah 
van den archipel. Ook staan zij bekend als eerlijk. goed 
voor hun geld, en als onderling solidair. Zij hebben 
dikwyls met eenigen samen hun kantoor in een 
gemeonschappelijk lokaal, waar- door zij clkander 
eenigszins kunnen controleeren. Voor hunne principalen 
is zulks tevens een soort verzekcring tegen bedrog van de 
zyde dezer agen- ten. 

In klccding enz. blij ven de Chetti's buitenalands de 
eigen gewoonten volgen ； die van Nattukottai zijn 
kenbaar aan hun kaalgcschoren hoofd, waar- op geen 
hoofddcksel wordt gedragen. Anderen dragen het 
hoofdbaar in een kleine wrong en tooi- en zich met een 
klein oorsicraad. 

Zooals boven word vermeld, is het uitleenen van heel 
kleine bedragen, tegen hooge en zelfs zeer hooge rente, 
bij gelijkc gedeelten, per week of om de vijf dagen tcrug 
te betalen, meer het werk van de zoogen. Tjina 
mindering. Dezc Chinee- sche geldschieters, vooral op 
Java ook welbe- kend, zijn zclden pcranakans； byna 
alien zijn im- migranten, behoorende tot do Hok Tjia of 
Hing Hoa. Als ze pas in Indie zijn aangekomen, worden 
ze voorloopig geholpen door laadgenooten, die daar 
reeds langer toeven, en onderwijl leeren ze de taal en 
gewoonten, voor zoo ver noodig, van de be- woners van 
hun a.s. arbeidsterrein. Dan vangen ze al spoedig aan de 
kampoengs af tc loopen, of moderncr, af te fietsen, met 
een pak katoentjes en andere klcedjes en weefsels, welke 
zij op afbeta- ling trachten to verkoopen. Op deze wijze 
knoo- pen zij hunne relaties aan met de clesa-bevolking 
en zoo spocclig als de kansen gunstig zijn en de fi- 
nancien het veroorloven zetten zij den katoentjes- h an 
del om in geldhandel. De uitgelecude bed rage n loopen 
van / 1 tot / 25 a / 30; zclden of nooit wordt meer dan / 
50 ineens uitgeleend. De condities zijn voor den leener 
nog al zwaar; als iemand cen rijksdaalder lee nt, zal hij 
b.v. moc- ten terugbctalcn met tien vijfdaagsche 
angsoer- Un's van f 0.35, dat is 40 % in vijftig dagen of 
ruim 280 % per jaar; maar de geldschieter loopt vcel 
risico en daartegen tracht hij zich door do hooge rente te 
verzekeren. Overigens maken de mindering's het hunne 
clienten zoo geniakkclijk mogolijk; de kleinc 
voorschottcn worden verleend zonder schuldbekentenis, 
zonder borgen, en van daar dat ondanks de hooge rente 
nog veel gc・ bruik wordt gem an kt van eleze 
eenvoudige ma- nier om ecn beetjo geld in handon to 
krijgen. 

Naast do Tjina mindering kent men ook wel Arab 
mindering, die even duur of nog duurder zijn dan hun 
Chinecsche collega's. 

Eindclijk z|j hicr vermeld, dat de betcekcnis van het in 
hoofde aangeteckende wo ord clietti niet vaststaat. Tn 
een artikel over dit onderwerp, opgenomen in Koloniale 
Studien, zesde jaargang, /*** Augustus 1922, schrijft de 
heer L. C. Wcstenonkr" 
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dat in de oudste legenden omtrcnt afstamining 
van Malcische vorsten, reeds met eere melding 
wordt gemaakt van cen tjati bilaug pandni, knap 
in het rekenen； en dat reeds in de eerstc ccuw van 
onze jaartelling chclli's zich moeten hebbcn aan- 
gesloten bij handelarcn van Koromandcl, die stof- 
goud, specerijen enz. van West Sumaj^ra haalden. 
Barros noemt hen chat Vs. .....  

In het Zuiden van Voor-Indie hebben de Chet- 
tfs geen afgerond, geen duidelijk begrensd ge- 
bied： de benaming wordt daar gegeven a an han- 
delaars in allerlei verschillcnde bedrijven, onge- 
acht ras en kaste. Niettemin vertegenwoordigen 
zij een eigen bevolkingsgroep, iminers — naar de 
mededeelingen van Westcnenk — hebben zij een 
eigen adat, ook ter zake van instellingen, die bui- 
ten den handel sta-an. 

Het verdient de aandacht, dat de oerbevolking 
van Voor-Aziii, volgens Dr. Buschan „die Hittiter 
oder Kheta dcr Bibel", in de Ned. Bijbel- vcrta-ling 
Hetieten genoenid, wier rijk twaalf eeuwen voor 
Christus te gronde ging, en om- trent wie in de 
laatste tijden door opgravingen in Boghaskoi, 
Sendsjirli en elders meer be- kend is geworden, ook 
te boek staan als Chetiten, Chittim, Ch eta, Chatti. 
Natuurlijk is hiermede niet gezegd, dat de in het 
Delische zoo bekende chetti zouden stammen van 
de Hetieten, en evenmjn dat deze afstamming 
onmogelijk zoude 

TJETI. Zie CHETTI. / 
TJINA MINDERING en ARAB MINDERING. 

Zie CHETTI. 
GENERALE THESAURIE. In Juni 1924 (Ind. 

'Stb. no. 298) is ingesteld eene generale thesaurie, 
welke deel uitmaakt van het Departement van 
Financien en aan welke is opgedragen de behan- 
deling van de volgende, tot den werkkring van 
genoemd departement behoorende onderwerpen: 
a. het algemeen toezicht op de ontvangsten en 
uitgaven en de behoorlijke inning der inkomsten； 
b. de samenstelling van de algemeene begrooting 
van uitgaven en ontvangsten, aan de hand van' 
de terzake door de de parte menten van algemeen 
bestuur geleverde bijdragen； c. de samenstelling 
van de algemeene rekening van ontvangsten en 
uitgaven; d. het bank- en muntwezen； e. het 
beheer van de vlottende en vaste schulden ； /. het 
be beer en de voorziening in de behoeften der 
Landskassen； alsmede in het algemeen alles, wat 
bevorderlyk kan zijn aan een deugdelijk finan- 
cieel beheer en een doeJmatig gebruik van de 
Landsmiddclen. Ten behoeve van de thesaurie 
zijn in dienst gesteld: e6n thesaurier-generaal, 
drie inspecteurs der generale thesaurie en e6n 
hoofd van de afdeeling ' " 
tiek. Bij dezelfde gelegenheid is tevens eene in- 

voor den thesaurier-generaal vastgesteld*/ 
j JENGKOELOE, vroegere spelling BENKOE!- 

- .• Op sumat，ra. 

voor de finaneieele statis- 

n /structie voor den thesaurier-generaal vastgesteld. 
- mrNL'.cr. zxr i»• Sr、*."—1-^ 
LEN. Residentie _ 

Middden van b e s t a a n. Hoewel de la- 
dangrijstbouw nog steeds overheerschend is, vindt 
ook desawahbouw langzamerhand nicer ingang. 
Voomamelijk is dit het geval in de onderafdeelin- 
gen Redjang en Lebong, waar zich tevens de 
voornaamste irrigatiewerken bevinden. Het be- 
vloeiingsgebied van die werken te Moeara Aman 
(Air Kelahoen) beslaat een oppervlakte van 
3000 bouw, van die te Loeboek Blimbing, Loe- 
boek Mocmpo, Pelalo en Permoe (alle in de 
onderafdeeling Redjang) resp. 213, 538, 410 en 
690 bouw. Ook in de onderafdeelingen Bengkoe- 

loe (Docsocn Besar, 000 bouw) en Lais (Air Gading, 
660 bouw en Aloen Doca, 204 bouw) bevinden zich 
uitgestrekte sawahcomplexen. Ult°. 1922 bedroeg 
de totale oppervlakte van de gezamenlijke 
bevloeiingsgebieden in de gchcele residentie 7445 
bouw. Daarnaast echtcr komen ook moerassawahs 
en door de be vol king zelve, onder Iciding van 
cultuurmantrfs aangelegdc natte rijstvelden voor. 
De steeds nog, speciaal ten behoeve van de met 
contractkoelie's werken- de ondernemingen, 
noodzakelijke rijstinvoer nam de laatste jaren 
voortdurend af en bedroeg in 1922 7G4.000 K.G. In 
1916 werd te Bengkoeloe een irrigatie-ingenieur 
geplaatst onder den cerst- aanwezend 
waterstaatsingenieur. Een, in 1915 te Tjoeroep 
opgerichtc, landbouwschool leed door gebrek aan 
leerkrachten een kwijnend be- staan en is sindsdien 
weder opgeheven. 

Het voornaamste uitvoerproduct van Beng-
koeloe is de koffie, die ook door de Europeesche 
landbouwondernemingen in de bergstreken (voor- 
namelijk oni de Kaba gelegen) in hoofdzaak wordt 
geplant, naast thee en kina. Proeven met Javakoffie 
genomen slaagden niet, zoodat deze thans nagenoeg 
overal door robusta is vervangen. Ook de bevolking 
plant voomamelijk deze soort. De laatste jaren 
wordt schade ondervonden van de gevreesde 
boeboekziekte. De totale uitvoer van koffie, met 
inbegrip van de bekende Kroc- koffie, bedroeg in 
1922 5.777.000 K.G. Op ult°. 1922 waren 38.000 
bouw erfpachtsgronden ten behoeve van den Europ. 
landbouw uitgegeven. 

De uitvoer over zee van inheemsche tabak, in 
1913 nog 58.000 K.G., bedragencl, beliep in 1922 
rond 10.000 K.G., met een waarde van onge- vecr / 
12.500; al deze tabak was bestemd voor havens 
binnen het Ned.-Ind. tolgebied. De in de 
onderafdeeling Redjang geteelde tabak gaat 
grootendcels overland naar Palcmbang, waar zij 
zecr gewild is. De totale productic in 1922 bedroeg 
in die onderafdeeling ongeveer 1600 pikoels. 

Pinang werd de laatste jaren niet nicer uitge- 
voerd; daarentegen nam de productic van pepor en 
kruidnagelen toe. J)e peperuitvocr bedroeg 
gedurende J 922 581.889 K.G. tegen gemiddeld 
500.000 in de jaren J910/J3. De kruidnageluit- voer 
liep van gemiddeld 37.000 K.G. in dezelfde jaren op 
tot 133.634 K.G., in 1922. Wat de bosch- producten 
betreft, het zocken van damar levert voor de 
bevolking een winstgevend bedryf op, door de 
hooge prijzen, die op de haven plaatsen door de 
opkoopers (incest Chineezen) voor goed 
gesorteerde damar worden betaald. De totale uitvoer 
van dit product bedroeg in 1922 bijna 450.000 尔.G. 
Rotan wordt voomamelijk nog ingezameld in de 
onderafdeeling Moekomoeko. 

Voor het steeds voortgaande boschreservee- 
ringswerk is te Bengkoeloe cen hoofdopziener voor 
het boschwezen onder den houtvester te Pal6m- 
bang geplaatst. De gewestelijke veestapcl nam 
gestadig toe. De getallen bed roegen voor de jaren J 
912 en 1921 resp.: buffels 11.000 en 15539； 
runderen 14.000 en 15.174; paarden 900 en 1238. 
Het getal schapen en geiten nam cchter af en wel 
voor dezelfde jaren: schapen van 4000 tot 1873; 
geiten van 15.000 tot 13.811. Het aant&l varkens 
bedroeg ult°. 1921 900. Ten behoeve van de 
verbetering der runderstapel waren ult°, 1921 ]14 
dekstieren in deze residentie geplaatst (eigen- dom 
der marga's). De bevolking draagt door de 
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opbrengst van het z. g. wang sapi A. /0,10 per 
bclastingplichtige in de onkosten hiervan bij. 

Vogelnestgrottcn van 's Landswege verpacht, 
komen voor in de onderafdcelingen Seloeina, 
Manna en Kroci 

Van de op bl. *270 van <11. T genoemde parti- 
culiere mijnbouw-niaatschappijen waren ult°. 1922 
alleen Redjang-Lebong (onderafd. Lebong) en 
Sirnau (onderafd. Lais) nog in werking. De 
goudexploraticmaatschappij Lebong Kan dis kon 
wegens te geringe rijkdom van het erts niet in ecne 
exploitatie worden omgezet, terwijl de resultaten, 
verkregen door de M.M. Gloemboek van dien aard 
waren, dat zij de aanschaffing en oprichting van een 
eigen verwcrkingainstallatie niet wettigden, waarop 
in 1917 gevolg were! gegeven aan het reeds in 1912 
bestaande plan om de concessie aan de M.M. Simau 
te verkoopen. De M.M. Ketahoen we rd na een 
productie van 311 K.G. goud en 493 K.G. zilver in 
1917 cn van 157 K.G. goud naast 191 K.G. zilver in 
1918, geliquideerd wegens de onbevredigende 
resul- taten. Ook de productie van de Redjang- 
Lebongmijn verminderde. In 1908 bedroeg de 
opbrengst 2576 K.G. goud en 14.656 zilver, in 1913: 
1358 K.G. goud en 6621 K.G. zilver en in 1921 nog 
slechts 761 K.G. goud en 4190 K G. zilver. In 1918 
stond men voor de keus of het bedrijf geleidelijk 
stop te zetten of nog f 500.000 uit te geven voor de 
exploitatie van een 8ste en eventueel een 9de niveau. 

Tot het laatste we rd besloten, met het gevolg dat 
de productie sedert dien weer is opgeloopen en de 
vooruitzichten zelfs zeer gunstig zijn geworden. Dat 
de totale opbrengst van het goud en zilver in 
Bengkoeloe sedert 1913 ongevcer stationnair bleef 
(in 1921 / 4.800.000) is gevolg van een vermeerder- 
de productie, spcciaal wat zilver betreft van de M.M. 
Simau. De productiecijfers van die mijn waren voor 
de jaren 1913, 1919 en 1921 reap.: 111, J088 en 
1237 K.G. gouden 5418,10.451 en 12.657 K.G. 
zilver. Ten behoove van de Gouvernements- 
(joudonlginningen Tambang Sawah en Lebong Si in 
pang word in 1916 een aan vang gemaakt met den 
bouw van een electrische krachtcentrale aan het 
mecr van Tais (onderafd. Lebong), die tevens 
bestemd waa om stroom te Icvcrcn aan de Re- djang-
Lebongmijn, en begin 1920 gereed kwam. Nadat de 
Regeering in J 918 afwijzend beschikt had op een 
verzoek van de M.M. Redjang-Lebong om het 
gouvernementsveld Tambang Sawah op den basi» 
van ecn exploitatie te mogen exploi- teeren, we rd in 
1919 met de installceringswcrk- zaamheden van do 
beide gouverneincntsterreinen ecn aanvang gemaakt 
en bij Ind. Stb. 1919 no. 397 het 
gouvernementsbodryf „Goudontginning in 
Benkoelen" ingcstckl en geregeld. Voor Lebong 
Simpang we rd de installatic van do gcliqui- deerde 
M.M. Ketahoen grootcndcels overgenomen. Thans 
in 1923 is men zoover, dat de cerate productie 
binnon afzienbaren tyd (vermoedelijk April 1923) 
mag verwacht worden. Na 13 jaar voor het 
particulier initiatief gesloten te zijn gcweesl, word 
Bengkoeloe in 1918 weer openge- ateld, waarvan 
zoo we 1 do M.M. Redjang-Lebong als de M.M. 
Simau gebruik hebben gemaakt door hot aanvragen 
van niouwe exploratieterroinen. 

Het verkeei' te land hceft, aanvankelijk ten go- 
volge van het xnijnbedrijf on later ook ten gevol- ge 
van hot steeds toenemend aantal Europeescho 
landbouwondernemingen, een steeds grooter 

vlucht genomcn. De in 1912 in dit gewest ingo- 
steldc gouv. automobieklicnst, die in 1914 met 7 
vrachtauto's werkte, had ult°. 1922 45 vracht- 
wagens in gebruik. Thans vertrekken eenmaal daags 
gouv. vrachtauto's van Bengkoeloe, via Kepajang, 
Tjoeroep en Moeara Aman naar Tainbang Sawah en 
vanBengkoeloe,viaKepajang, Tjoeroep, Padang 
Oelak Tanding naar Moeara Klingi in Pale m ba ng. 
Eenwekelijksche verbindin- gen bestaan tusschen 
Bengkoeloe—Mana, Bengkoeloe—Ketahoen cn 
Kepajang—Kebon-agoeng, terwijl 2 maal's weeks 
gouv. auto's van Bengkoeloe naar Tebing-Tinggi, 
Lahat en Moeara-Enim in Pal^mbang vertrekken. 
Naast deze gouv. dienst waren er ult°.1922 57 
particuliere vracht- auto's, tegen 34 in 1912. In 
verband met reeds sedert 1898 bestaande plannen 
om Bengkoeloe met het Zuid-Sumatra apoorwegnet 
te verbinden, we rd in 1920 een aanvang gemaakt 
met de opname en verkonning van de lijn 
Bengkoeloe— Kepajang, die via Tandjoengraja en 
Pager- alam zou aansluiten aan het Paldmbangnet en 
voorts van een zijlijntje Kepajang——Tjoeroep. 
Hoewel die opname sedert is beeindigd, is van de 
totstandkoming dezer plannen nog niets defini- tiefs 
bekend. Ook aan de, met het spoorwegnet nauw 
samenhangende havenplannen, is nog geen 
uitvoering gegeven. De totale waarde van den 
invoer in Bengkoeloe liep van 4| mill, gulden in 
1914 op tot bijna 7 millioen in 1920; die van den 
uitvoer bleef vrijwcl stationnair (8| millioen). 
Gedurende de oorlogsjaren was echtbr een inzin- 
king te bespeuren. Zoo bedroegen in 1917 de in- en 
uitvoerwaarden resp. 3,7 en 5,7 millioen gulden. 

Onderwijs. Naast 2 Europeesche scholen, 66n te 
Bengkoeloe en 66n te Moeara Aman, bezit het 
gewest een Holl.-Ini. en een Holl.-Chin. school, 
waar de Nederl. taal onderwezen wordt, beicle op de 
hoofdplaats. Voorts waren er ult°. 
1922 over het geheele gewest verdeeld 32 Inland- 
sche scholen der Ilde klaase, tegen 18 op ult°. 1912. 
Het aantal z. g. volks- of margaschooltjes, bestaande 
uit 3 klassen, bedroeg ult°. 1922: 129. De Gouv. 
subsidic voor deze schooltjes bedroeg in 
1923 / 34.800, terwijl de overige exploitatiekosten 
gevonden worden in het door de bevolking zelve 
opgebrachto wang sekolah it / 0.50 per belasting- 
plichtige. 

Een particuliorc Europeesche school bevindt zich 
op het etablisseinent van de M.M. Simau. Ten slotto 
bestaat ter hoofdplaats Bengkoeloe een 
Gouvernoinents meisjeskostschool, waar in de 
iniddaguron particulier onderwijs in ineisjes- 
handwerken wordt gegevon. 

Bevolking. Volgons de in Nov. 1920 ge- houden 
volkstelling had het gewest toen 257.140 inw. 
(tegen 220.000 in 1911), waarvan 253.639 
Inlanders, 2841 Vreemde Oosterlingen en 660 
Europeanen (tegen in 1911 reap.: 231.000 Ink, 5500 
Vreemde Oost. cn400 Europ.J.De voornaam- ste 
Inlandsche bovolkingsgroopen zijn Redjangers 
(69.000) in de onderafd. Redjang, -Lebong, Lais, 
Bengkoeloe cn Selooina; Pasemahers (18.000) in do 
bovenstreken van do onderafd. Mana, Se- loema en 
Kaoer; Serawaiers (55.000) in de onderafd. Mana en 
Seloema; Lampongers (29.500) in de 
ondorafdeeling Kroei on Kaoer en 
Minangk&bauei's in de onderafd. Moekomoeko. 

Do contraotarboiclers van de Europ. onder- 
nemingon van land- en mynbouw zijn in hoofd.- 
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zaak Javanen en Soendaneczen. Hun aantal, 
vermeerderd met dat der Javaansche on Soenda- 
neesche kolonisten in de immigratiekolonie*s tc 
Kepajang, Tjoerocp en Mocara Aman, bedroeg in 
Nov. 1920 13.500. Palembangsche en Padang- sche 
handclaren komen vooral in de kustplaatsen en 
grooterc pasars veelvuldig voor. 

Geschiedenis. Omtrent de oudstc ge- schicdenis 
van Bengkoeloe verhaalt ^lars- den, dat de 
Westkust van Sumatra tot de rivier de Oerai (nabij 
de Ketahoen) reeds ongevecr 100 jaar voor de 
komst der Engclschen (in 1685) onder Bantensche 
suprematie stond. Jaarlijks verscheen te Silebar of 
te Bengkoeloe cen djenang of gezant van den 
Sultan van Banten voor het afhalcn van peper en 
tevens om de proatins of dorpshoofden in hun ambt 
te bevestigen. Toen de Engelschen te Bengkoeloe 
een etablissement hadden opgericht, kondigde de 
djenang aan, dat hij voortaan niet meer zou 
verschijnen en ver- trouwde het bestuur van de 
landschappen Soen- gailimau en Soengaihitam toe 
aan 2 hoofden, die in verband hiermede den titel 
pangeran kre- gen en de stamvaders waren van de 
latere regen- ten van die streken. De aldus 
geschapen pangeran van Soengailiinau had voor 
dien cenvoudig Baginda Sebajain geheeten, en zou 
volgens eene in het Tijdschr. v. Ind. T. L. V. 4°. 
Serie di. IT, pag. 197, voorkomende stambooin van 
het huis van Soengailimau de zoon geweest zijn van 
Depati Bangoen Negara in DI. I (pag. 271) ge- 
noemd. De aldaar tevens vernielde koperen piagem 
in 1079 (1663) aan den Proatin of Chalipa van 
Silebar geschonken, venneldt geen eigennaam, 
zoodat onmogelijk is uit tc ma ken wie de eerste 
eigenaar ervan geweest is. Banten's suprematie in 
dit deel van Sumatra zou haar oorsprong vinden in 
een huwelijk van een der sultans met een dochter 
van den vorst van In- drapoera, die het land van 
Sillabares (Silebar) a Is bruidschat meekreeg. Het 
rijk van Moekomooko, <aanvankelijk Anak-
Soengai geheeten en zich uitstrekkende van de 
Oerai in het Zuiden tot de Mandoeta in het Noorden 
ontstond op de ruines van het rijk van Indrapoera. 
De eerste sultan vestigde zich met behulp van de 
Engelschen in 1695 te Mandoeta. Pasemah, voor 
1596 onder de suprematie van Banten, kwam, nadat 
Pa- 16mbang zich in dat jaar van Banten had los- 
gemaakt, onder den invloed van de sultans van 
Pal6mbang, een invloed. die zich in hoofdzaak 
beperkte tot de benoeming van de hoofden 
(pangdrans) en na het verschijnen van de Hol-
landers in bang op deze overging. 

Bestuur. De administratieve indecJing van 
Bengkoeloe laatstelijk gewijzigd bij Ind. Stb. 1922, 
no. 66. Het gewest bestaat lhans uit 2 afdeelingen, 
nl. Bengkoeloe (onder den resident) en Lebong 
(onder een ass.-resident te Moeara Aman). De 
afdeeling Bengkoeloe is onderver- deeld in 5 
onderafdeelingen: Bengkoeloe (met gelijkn. 
hoofdpl.), Seloema(hoofdpi. Tais), Mana (geJijkn. 
hoofdpl.), Kaoer (hoofdpl. Bintochan) en Kroel 
(gelijkn. hoofdpl.)； de afdeeling Lobong in 4 
onderafd.: Lebong (hoofdpl. Moeara Aman). 
Redjang (hoofdpl. Kepahiang), Lais (gelijkn, 
hoofdpl.), en Moekomoeko (gelijkn. hoofdpl.). Elk 
dezer onderafdeelingen staat onder een con- troleur 
of civiel gezaghebber. By de regeering is in 
behandeling de afschaffing der afdeelingen Lebong 
en Bengkoeloe, waarna alle onderafdee 

lingen rechtstrccks onder den resident zullcn staan. 
Het Inlandsche bestuur wordt gevormd door 
districtshoofden (titel dcinang) en wel een per 
onderafdeeling cn ondcrdistrictshoofden of ass.-
demangs (2 光 3 per onderafd.). Ze genieten een 
vast salaris. De inkomsten der volkshoofdcn zijn 
wisselvallig en worden opgesomd in de regeling 
betreffende de adatwettige inkomsten en heffingen 
der marga in de residentie Bengkoeloe, in 1917 
door den resident vastgesteld. Ze bestaan uit 1 het 
z.g. wang Icm^r, cen ver- goeding voor de 
afschaffing van persoonlijke diensten, op tc 
brengen door de heerendienst- plichtingen (/ 1.50 
per pers.); 2°. de door de rapats opgelegcle bocten 
en de gerechtskosten {wang walesan) voor die 
hoofden, die aan de zitting hebben declgenomen： 
3°. hulp in arbeid ingcvolge de adat tolong-
mcnolong bij den bouw van een huis of het 
bewerken van rijstvelden; 4°. een vergoeding voor 
verlecnden bijstand bij koop en verkoop, opmaken 
van een testament, innen van boenga kajoe, d. i. een 
recht op het inzamelen van boschproductcn voor 
den handel bestemd etc. Ook de 
adatrechtsgemeenschap, de marga, heeft 
versehillende adatinkomsten. Behalve de reeds 
genoemde boenga kajoe, het wang pekan 
(marktgeld), het wang sekolah en -sapi(zie boven) 
etc. Bij res. bcsl. van 3 Nov. 1921, no. 451 is een 
reglejnent vastgesteld op het behecr en de 
administratie van dezc margakassen. Een In- 
Jandsche gemeenteordonnantie (met do marga als 
gemeentc) is afgekondigd in Ind. Stb. 1923, no. 
470. Het ambt van Chin, wykmcester te Lebong 
Soelit is door de liquidatie van de M.M. Ketahoen 
komen tc vervallen. 

De belasting op de bedrijfs- en andere inkomsten 
voor de Ini. bevolking word bij de 
belastingunificatie evenals elders vervangen door 
een inkomstenbelasting (Herziening ord. Ind. Stb. 
1921 no. 312), volgens welke de in hoofdzaak 
landbouwende bevolking 4 % belasting betaalt van 
alle uit den grond verkregen inkomsten en 
overigens volgens cen progressief tarief. De be- 
lastingaanslag nam steeds toe. Bedroeg de totalc 
aanslag voor Inlanders in de hoofdelijkc be lasting 
in 1873 (jaar van invoering) "2647, in 1912 was dit 
bedrag opgeloopen tot f 290.000, tcrwijl de aanslag 
in de inkomstenbelasting J920 vooi- de jaren 1920, 
1921 en J 922 reap. / 298.850, / 334,402 en / 
358,53J bedroeg. Voor dezelfde jaren waren de 
aanslagcijfers voor Chineezen / 19.476, / 21.573 en 
/ 26.483 en voor Europeanen / 55,016, / 80,975 en / 
92.436. 

De hoerendionsten zijn voor dit gewest geregcld 
bij Ind. Stb. J 920 no. 779 en bedragen maximaal 35 
da gen per werk baren man per jaar. 
Uitvocringsvoorschriften werden ge- geven bij G. 
B. van 23 Oct. 1920 no. 31, art. 2. De bevolking ter 
hoofdplaats Bengkoeloe is inge- volge Ind. Stb. 
1874, no. 276 van heerondienst vrijgesteld, tegen 
betaling van / 2 per jaar pcr man, welk bed rag bl ij 
kens de Ind. begrooting als cen bijzondere belasting 
en niet als hecren- dienstafkoop wordt aangemerkt. 
De afkoop- rcgeling voor de Bui tenge westen (Ind. 
Stb. ]918 no. 772) vindtook in Bengkoeloe steeds 
meer toepassing. De afkoopsoinmen worden 
jaarlijks door den resident opnieuw vastgesteld 
(ondcr- afd.-gewijs) en zijn in verband met do 
dunne bevolking en een gebrek aan vrije arbeiders 
nog hoog (/ 10 tot / 20 p. pern. per jaar). 
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De landsontvangstcn bedroegen in Bengkoeloe 
in 1922 bijna / 2.800.000 tegen / 1.218.000 in 1910
： de landsuitgaven ruim / 2.900.000 in 1922 tegen 
/ 1.332.000 in 1910. Op het gebied van het 
VoHcscrcdiet- w c z e n waren per ult°. 1922 63 
marga-credict- bankjes met ecn gezamenlijk 
bedrijfskapitaal van / 111.135 in de residentie 
werkzaam. 

Ten bchoeve van de topografische 
o p n a m c zijn te Bengkoeloe geplaatst de le 
en 3e opnemingsbrigade, tijdelijk onder e6n 
chef (kapitein) vcrecnigd. Ult°. 1922 was Zuid- 
Bengkoeloe gcheel, Midden-Bengkoeloe nagenoeg 
gereed. Noord-Bengkoeloe is nog in bewerking. 
Literatuur. W. Marsden, History of Sumatra. 
2° ed. 1 TS^LLonddn.^/ 

/) ( / BENGKOELOE, ,Vroegere spelling, BENKOE- 
JT >J • x 2EN. Afdeeling van het gewest van dien naain en 

ingesteld bij Ind. Stb. 1922 no. 66. De afdeeling 
Bengkoeloe bestaat uit de onderafdeelingen Beng- 
koeloe (zie aldaar), Seloema(z. a.), Mana(z. a.), 
Kaoer (z. a.) en Kroel (z. a.). Het Hoofd van 

van het gewest van dien naain en 

gewestelijk bestuur is tevens afdeelingschef van 
de afd. Bengkoeloe. Plannen oin de afdeeling 
Bengkoeloe, evenals de afdeeling Lebong op tc 
heffen, waarna dan alle onderafdeelingen recht- 
streeks onder het Hoofd van gewest. bestuur 
zullen staan, zijn in behandeling; zie BENG- 
KOELOE, residentie^J 

BENGKOELOE, v?%gere spelling BENKOE- 
LEN. Onderafd. van _ . 
gewest Bengkoeloe, een oppervl. beslaande van 
491 K.M.S (zonder finggano) 
' 
hoofdplaats Bengkoeloe en 8 marga's: Bermani- 
soengaihitam, Proatin XII-di-Darat, Seloepoe- 

de gelijknamige afd. in het 
en beataande uit de 

lama, Seloepoe-lembakdelapan, Proatin Xll-di- 
Tepi-Air, Semidang-boelutkaboe, Scmitoel en 
Banghadji en voorts de eilanden finggano en Poe- 
Jautikoes. De bevolking bedroeg in Nov. 1920: 
25.422 zielen, waarondcr 312 Europeanen en 
841 Vreemde Oosterlingen. 

Aanvankelijk vormden de Oinmelanden van 
Bengkoeloe een afzonderlijke afdeeling onder een 
controleur te Tabahpenandjoeng (nal 893 te Beng- 
koeloe), maar in 1902 werden de Onimelanden 
bij de hoofdplaats govoegd onder een ass.-resi- 
dent, die in 1905 vervangen we rd door een con- 
troleur en in 1922 were! dg afdeeling oingevormd 
tpt een onderaldceling/ 

VAN HEUTSZ, JOANNES BENEDICTUS. 
6 I Gouverneur-Genoraal 
/ van 1904—1909, we rd 3 Februari 1851 te Coevor- 
den^eboren cn is 10 Juli 1924 to Montreux-!!? 

van Nederlnndsch-Indi(i 
on 

Zwitaerland ovcrleden. Den lOdcn April 1867 als 
volontair bij het Instructie Jiataljon to Kain pen in 
dicnst getreden, were! hij 13 Augustus 1872 
benoemd tot twecde luitenant van het Neder- 
landsche leger en ingedeeld bij het Ode Regiment 
Infanterie to Breda. Naar aanlciding van het uit- 
breken van Jen JKtjeh-oorlog word hij in Juli 
1873 in rang en anciennitcit overgoplaatst bij het 
NcderJanclscli-1 ndisclic legcr. In September van 
dat jaar vertrok hij naar Indie en we rd na aan- 
komst aldaar geplaatst bij het 13e Bat. Inf. te 
Soerftba|a. In November 1874 we rd hij o verge- 
plaatst naar Atjeh cn wcl naar het 3do Bat. 
inf. In Mei 1875 volgde zijne benoeming tot 
Adjudant van den 2den Bevel he b be r cn in Octo- 
ber 1875 tot Adjunct bij den 8taf te Koeta Radja. 
Bij verschillende krygsverriohtingen had hij zich 
zoodanig ondorscheiden, dat hem bij K. B. van 12 

Nov. 1875 No. 18, de Militaire Willemsorde 
4de klasse word toegekend. Na den 8stcn 
Februari 1876 tc zijn bevorderd tot Iste 
luitenant, verliet hij Atjdh en we rd geplaatst 
als Adjudant bij het 2c Bat. Inf. cn in April 
1877 bcnoeind tot Plaat- selijk-adjudant tc 
Soerabaja. In Januari 1880 word hij voor de 
tweede maal naar Atjeh overge- plaatst. Nog 
in hetzelfde jaar deed hij examen voor de lie 
Afdeeling Krijgsachool. Hij voldeed, doch 
word nict geplaatst, daar cr slechts 0 plaat- 
sen voor Indie open gesteld waren en hij 
volgens de toen geldende anciennitcits-
schikking No. 8 was. In 1881 deed hij 
andermaal examen, slaagde weer, doch 
were! wederom niet geplaatst. Daar men 
slechts twee inalen aan het examen mocht 
dcelnemcn, vcrzocht van Heutsz 6 maanden 
ver- lof naar Europa buiten bezwaar van den 
Lande om te 5s-Grayenhage_persoonlijk 
zijne belangen en aanspraken op ecne 
plaatsing op de Krijga* school te kunnen 
bepleitcn. Het verlof word hem in het begin 
van Juli 1881 verleend. In Nederland wist 
hij zoodanig voor zijne aanspraken op te 
komcn, dat nog voor den aanvang van den 
cur- sus 1881/82 een plants voor hem op de 
Krijgs- school, boven het voor het Indisc he 
leger bepaalde aantal plaatsen, opengesteld 
werd. Na volbrachte studien keerde hij in 
November 1883 naar Indie tcrug. Na eerst 
van Januari 1884 tot en. met Dec. 1885 
Adjudant bij het Garnizoens-Bataljon van 
Sumatra's Oostkust te zijn geweest, had in 
1886 zijne detacheerihg'' 15g de 
verschillende wapens plants. Intusschen 
was hij den lOden Januari 1886 bevorderd 
tot kapitein. Medio 1887 werd hij over- 
geplaatst bij den Gencralen Staf en geplaatst 
bij het Hoofdbureau daarvan. 

Twee jaren later, in Augustus 1889, werd hij 
benoemd tot Chef van den Staf van de troepen- 
macht in Atj&h, waar toen de Generaal-majoor Van 
Teyn, wiens rechterhand hij spoedig werd, Civiel en 
Militair Gouverncur was. 

Van af dat oogenblik kreeg Van Heutsz gelegen- 
heid van zijne grootc militaire bekwaamheid blijk tc 
geven. Door zijn invloed traden onze troe- pen weer 
meer actief en aanvallend op, zoodat in Groot-Atjdh 
het verzet spoedig afnam. 

Bij het terugtrekkeii uit de stelling by de In- 
landsche benteng Koeta Raja (Tjade) op 8 Februari 
1890 werd hij door ecn geweerschot door den linker 
bovenarm en in do linkerborst levehs- gcvaarlijk 
gowond. 

Hiervan was Van Heutsz nog niet geheel her- 
stcld, toen hij in J uni 1890 Generaal Van Teyn 
vcrgczeldc als Chef van den staf van do, in het I- 
discho, onder diens bevelon optredendc expeditio- 
nairo trooponinacht. 

In betrekkelijk korten tijd werden toen schit- 
terende resultatcn bercikt. Voor een niet goring 
gedcclte was dit to danken aan de groote be- 
kwaamheid van den Chef van den staf, wiens juiste 
inzichten, groote wilskracht, energie, door- 
zettingsvermogen cn zclfvcrtrouwen aller be- 
wondcring verwekton. 

H ij onderscheiddo zich toen zoodanig, dat hij 
don 7den October 1890 wegens uitstekende inili- 
tairc daden b\j keuze bevorderd word tot majoor. 
Don 2G Juni t. v. was hem de Eeresabel met het 
opschrift „Voor betoondo clapperhei(r* toegekend. 

Na hot aftreden van den door Van Heutsz hoog- 
vereerdon Generaal-mujoor Van Teyn werd do 
Kolonel Pompe van Meerdervoort Civiel en Militair 
Gouvernour van Atjdh. Met dezen iu bestuura- 
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inzichtcn on omtrcnt het optreden onzer Ircepen van 
meening verschillendc, verzocht en verkreeg van 
Heutsz overplaatsing van Atj^h cn kwam in 1891 als 
commandant van het Ude Bataljon In- fanterie te 
MeesterJ^ornelisjn garnizoen. 

Gedurendc de afgeloopen Atjeh-periode was 
hem de groote betcekenis der onderhoorigheden van 
dat gewest duidelijk geworden en had hij de 
gegevens verzameld voor zijne zooveel opzien 
verwekkende brochure „De onderwerping van 
Atj4h", welke tot motto had: ,,De Atjdh-oorlog 
„knaagt aan ons Koloniaal bezit; hij moot eindi- 
„gen. Laten wij cindelijk aan de beschaafdc wcreld 
„toonen, dat wij daartoe in staat zijn," 

De herhaalde bestuursveranderingen en voort- 
durend. w可zigende bestuursinzichten scherp he- 
kelende, gaf hij in die brochure tevens duidelijk en 
logisch den weg aan, die gevolgd moest worden om 
de onderwerping en pacificatie van Atjdh te 
verkrijgen. 

De brochure, welke in 1892 het lichl zag, ein- 
digde met de merkwaardige uitspraak dat „de 
Atjehers zieh nooit anders dan gedwongen zullen 
„onderwerpen en dat slechts hij, die toont de „macht 
te bezitten om zijn wil te doen eerbiedi- ,,digen, de 
meester zal zijn, aan wiens bevelen zij „zich zullen 
onderwerpen." 

Den 30sten Juni 1893 werd hem twee jaren ver- 
lof wegens ziekte verleend. Hij bleef in Holland tot 
Januari 1895. In Indie teruggekeerd werd hij, die in 
Juli 1894 bevorderd was tot luitenant- kolonel, 
Gewestelijk Militaire Commandant van Sumatra's 
Oostkust. 

Toen na den afval van Teukoe Oema6- in Maart 
1896 de toenmalige legercommandant, Generaal 
Vetter, als Regeerings-Commissaris naar Atjeh was 
gezonden, om daar, na het fiasco van de zoo- 
genaamde Oemafr-politiek, orde op den gang van 
zaken te stellen, werd bij telegram d.d. 13 April 
1896 de Overste Van Heutsz ter beschikking ge- 
steld van den Civiel en Militair Gouverneur van 
Atjeh. Hij heeft toen als colonnecoinmandant en 
leider van verschillende oorlogshandelingen een 
belangrijke rol gespeeld, daar hem steeds de ge- 
wichtigste, moeilijkste en nicest gevaarvolle on- 
dernemingen werden opgedragen. 

Daar hij het dikwijls met het beleid van zijn chefs 
niet eens was en dezen zijn optreden aan on- biliijke 
critiek onderwierpen, moest zulks, ook in verband 
met zijne karaktertrekken, tot conflicten leiden, 
waardoor zijn loopbaan meermalen gevaar liep. De 
tusschenkomst van den toenmaligen landvoogd, J 
hr. van der Wijck, was noodig oin zulks te 
voorkomen en hem de belooningen te schenken, 
welke hem alleszins toekwamen. 

Voor zyn dapper en beleidvol optreden als co- 
lonne-commandant werd hij in Mei J 897 benoemd 
tot ridder der 3e klasse van de M.W.O. en daarna 
den 30e September van genoemd jaar wegens uit- 
stekende militaire daden buitengewoon bevorderd 
tot kolonel en benoemd tot Chef van den Generale n 
Staf instede van den tot generaal-majoor be- 
vorderden Kolonel Van Vliet, die tevens benoemd 
was tot Civiel en Militair Gouverneur van Atjih en 
Onderhoorigheden. 

Langzamerhand begonnen de zienswijzen en de 
denkbeelden van Van Heutsz onitrent het in Atjeh te 
volgen beleid bij de Indische regeering meer en 
meer ingang te vinden en toen verschil van in- zicht 
omtrent een eventueel optreden van onze troepen 
tegen de landschappen in Pidic tusschen 

Rcgeering cn Gouverneur leidde tot het aftreden van 
den laatste, werd 25 Alaart 1898 Van Heutsz tot 
Civiel en Mil. Gouverpeur benoemd. Nu kon hij 
toonen, dat hij de macht bezat zijn wil door de 
Atjdhers te doen eerbiedigen, dat hij zou duidelijk 
ma ken de meester te zijn, aan wien zij hadden te 
gehoorzamen. Overal werd spoedig na zijn optreden 
krachtig offensief opgetreden, zoowel door mobiele 
colonnes als in grooter troepenverband onder zijn 
persoonlijke leiding, o.a. bij de bekende Pidie-
expeditie in 1898, de expeditie ter Noord- en Oost-
kust van Atjeh in 1899 en de krijgsver- richtingen 
tegen Batde Hie cn Samalanga in 1901. 
Afzonderlijke vennelding verdie nt nog de onder zijn 
be wind plaats gehad hebbende merkwaardige tocht 
naar de Gajo-, Alas- en Bataklan- den, waarmede 
Overste Van Daalen in Februari 1904 werd belast. 

Rusteloos werd overal, waar men zich tegen ons 
gezag bleef verzetten, geageerd, maar het succes was 
dan ook volkomen. Na zoovele jaren van 
vernedering had hij het Indische leger daar- door het 
geloof teruggegeven aan eigen kracht en kunnen. 

De krachtige slagen aan de zich verzettende 
bevolking toegebracht, noopten deze zich aan ons 
gezag te onderwerpen. Vele belangrijke verzetlei- 
ders, waaronder in de eerste plaats genoemd moeten 
worden Tocankoe Mohamad Dawot, de pretendent-
Soeltan, en Teukoe Panglima Poldm, het Sagihoofd 
der XXII Moekims, legden in 1903 het hoofd in den 
school, terwij 1 tai van anderen met vele honderden 
volgelingen neergelegd of ge- vangen genomen dan 
wel op andere wijze onscha- delijk werden gemaakt. 

In de jaren 1898—190*1, toen de daad en het 
woord aan hem waren, heeft Van Heutsz waarge- 
maakt, wat hij in 1892 gcschreven had. Zoo word 
Atjdh door hem onderworpen cn werden de grond- 
slagen gelegd voor de pacificatie en een periode van 
voortdurende economische ontwikkeling.Niet alleen 
heeft hij zich daarbij doen kennen als een hoogst 
beleidvol aanvoerder, maar ook als een bezadigd en 
rechtvaardig bestuurder. 

Dat hij zulke groote resultaten kon bereiken, had 
hij ook te danken aan zijn benijdenswaardig 
optimisine onder alle ornstandigheden ； nooit liot 
hij zich weerhouden door bezwaren, waardoor „alles 
kan" zijn lijfspreuk werd. 

Na in November 1898 bevorderd te zijn ge- 
worden tot generaal-inajoor, werd hij in Januari 
1899 benoemd tot cominandeurderM.W.O. en in 
Augustus van dat jaar tot ridder in de orde van den 
Nederlandschen Leeuw en in September 1900 bo- 
vordcid tot luitenant-generaal. In Aug. 1902 be-
noemd zijnde tot Adjudant in buitcngewoncn dienst, 
Adj udant- Generaal van H. M. de Koningin met 
rang van Groot-Officier van de Kroyn, word hem in 
Maart 1903 UIH bewijS van bijzondore te- 
vredenheid over de wijze waarop hij zijn taak als 
Civiel cn Militair Gouverneur had vervuld, de 
hoogsle militaire onderscheiding, het Grootkruis der 
M.W.O., verleend. Na in Juli 1904 benoemd te zijn 
tot opvolger van den Gouverneur-Generaal Roose 
boom, aanvaardde hij in October van dat jaar de 
Landvoogdij, welke hij tot in December 1909 
bekleedde. 

Met vaste hand heeft hy gedurendc zijn be- wind 
een einde gemaakt aan don onhoudbaren en 
vernederenden toestand in de buitengewcaten, waar 
in vele streken slechts een schijngezag werd 
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uitgcoefend, terwijl meerderc gcbieden nog zoo 
good als geheel onafhankelijk waren cn zich niets 
van de Indische Rogcering aantrokken. 

Het door hem bevolen optredcn onzer troepen 
were! feitelijk een zegetocht： in Mid de n -S11 
matra, in Ccntraal-Borneo, in Sel6bes, in Uali, in 
Soem- bawa, in Soemba. in Flores, in Timor en in 
de Molukken! Tot in de uiterstc schuilhoeken van 
den Archipel wei'd ons gezag blijvend. gevestigd en 
werden geregelde tocstanden in het leven ge- 
roepen, waardoor allerwege orde, rust en veilig- 
heid ontstonden en de grondslag gelegd were! voor 
den bloeienden toestand, waarin thans de buiten- 
gewesten verkeeren. Te opmerkelijker is het, dat in 
weinige jaren zulke resultaten. bereikt werden, 
omdat Van Heutsz slechts over beperkte middelen 
kon bcschikken, daar bij zijn optreden's Lands 
financier! zich in slechten tocstand bevonden en 
deze dus ook tegelijkertijd door bezuinigingen en 
andere maatregelen gezond moesten worden ge- 
maakt. Ook daarvoor wist hij den weg aan te wij- 
zen en consequent te doen volgen, zoodat reeds in 
1906 er een overschot was op den gewonen dienst, 
hetgeen gedurende zijn be wind gehandhaafd bleef. 

Daardoor heeft hij de juistheid bewezen van het 
inzicht, dat een groot, onder geregeld bestuur 
gebracht gebied ongetwijfeld vele uitgaven mede- 
brengt, maar ook belangrijke inkomsten oplevert en 
dus geen ramp voor landsfinancien behoeft te 
beteekenen. 

Na in Augustus 1907 benoemd te zijn tot com- 
mandeur in de orde van den Nederlandschen Leeuw, 
was het Grootkruis van die orde hem, die ten rechtc 
de evenknie van den grooten Coen ge- noeind wordt, 
bij zijn aftreden als Landvoogd toegekend, een 
pasaende belooning voor zijne groote verdiensten. 
In Juni 1905 had de Duitsche Keizer hem het 
Grootkruis van de Orde van den Rooden Adclaar 
van Pniisen verleend. 

No zijn terugkeer in Holland in 1910 vestigde 
Van Heutsz zich eerst metterwoon te Amsterdam, 
cenige jaren later, na het overlijdeiT van zyhe 
cchtgenootc to Bussuin. Van toen af trok hij zich 
zooveel mogelijk uit het" open bare leven terug. 
Sedcrt November 1022 hicld hij zich ter willc van 
zijn geachokte gezondheid beurtelings te Montreux 
en te Me ran op, totdat hij in eerstge- noenule plaats 
kwanT~€e~dveflijden. Zijn stoffelijk overschot is 
op het stille kerkhofje van Clarens bij Montreux 
voorloopig ter aarde besteld, maar zal naar het 
vadcrland worden overgebracht on te Amsterdam 
zijn verdero rustplaats vinden. Hior zal op zjjn graf 
een monument cn elders een hem waardig 
gedenkteoken worden opgericht.,- 

PANDHUISDIENST. De vcrlagingZvan het 
rentc^kostenjtarief, waarvan sprake was aan het 
einde van het artikel over bovengenoemd onder- 
werp (bl. 285 van do tweede uitgaaf) is, met ingang 
van 1 Januari 1920, tot stand gekomen hij het 
Indisch bosluit in Indisch Staatsblad 1919 no. 781. 
(Zie voor de toelichting bl. 28 M. v. T. der Indische 
begrooting voor 1919). Het daarbij vaBtgestekle 
tarief is intusschcn niet lang van kracht goweest. 
Door de verlaging bleek een veel grooter be drag te 
zijn prijs gegeven dan in de bedooling had gelegen. 
En daar bovendien eene orvaring van lange jarfcn 
nimmer van eenige economisch nadeclige working 
van het oude ta- rief had doen blijken (M. v. T. bl. 
69 begr. voor J 924) wercl, mode onder den drang 
der noodzake- lijkhcid om tot cene sluitende 
begrooting van 

Nederlandsch-Indie to komen, dat tarief met ingang 
van 1 Juni 1924 hersteld. (Ind. Stb. no. 219). 

Voorts is met de invoering van do pandhuis- regic 
in de Buitcngewesten een aanvang ge- 'maakt, nadat 
de Gouverneur-Generaal bij ecne ordonnantie in 
Ind. Stb. 1921 No. 28 tot die invoering bevoegd was 
verklaard. Van de be- doelde bevoegdheid heeft de 
Gouverneur-Generaal gebruik gemaakt ten aanzien 
van de residen- ties Lampongsche districten en 
Sumatra's West- kust (Ind. Stb. 1921 Nos. 148 en 
420, alwaar de regie resp. op 1 April en 1 October 
1921 een aanvang heeft genomen), terwijl het 
voornemen bestaat, om met ingang van ] April 1925, 
de invoering in de gewesten Atjeh en Onderhoorig- 
heden en Sumatra's Ooatkust te doen volgen (zie bl. 
19 der M. v. T. betreffende de begrooting voor 
1925). Voor de financieele resultaten zie men de 
jaarverslagen. Volgens het verslag over 1923 heeft 
de dienst over dat jaar een saldo van / 6.244.000 
opgeleverdr 

AMOENTAL Onderafdeeling der afd. Hoeloe 
Soengai, Res. Z. en O. afd. van Borneo. In het 
onderdistrict Alabio (zie aldaar) is een ringvor- mige 
weg voor karren- en autotransport, die in den drogen 
tijd geregeld is te berijden. Voorts be- staan er goede 
karren- en autowegen van Amoen- tai naar 
Lampihong en Paringin； de we gen van Paringin 
over Awajan naar Birajang en van Lam- pihong over 
Batoemandi naar Hong zijn in den drogen tijd ook 
geschikt voor karren en auto's. In het 
bestuurstelefoonnet is ook Soengaipandan 
opgenoinen. 

AMOENTAL District der onderafd. Amoontai. 
Do bevolking in dit district heeft wel dikwijls te 
lijden door misoogsten, tengevolge waarvan ve- len 
emigreeren naar de Straits en naar Indragiri, doch in 
de laatste jaren heeft de rubberhandel veel 
bijgedragen tot verhooging van de volkswel- vaart, 
inzonderheid in do perioden van hooge rub- 
berpryzen. Vele bewoners van Amoentai hebben 
heveatuinen, welke zijn gelegen op hoogere gron- 
den in het district Balangan. 

AMOENTAL Onderafdeelings- en. districts- 
hoofdplaats. De bevolking bedroeg in 1920 ruim 
2900 zioJen, waaronder 8 Europeanen en een tien- 
tai Chineezen. Sedcrt 1921 is de plaats weer 
vooruitgaande. 

BALANGAN. District der onderafd. Amoentai, 
onder ecn Kiai of districtshoofd mot standplaats 
Paringin, aan de Balanganrivicr. Het deel van dit 
uitgestrekte district, dat langs de rivier is gelegen, is 
beneden Paringin laag en veelal moeras- sig; het 
overige, grootere gcdeelte tot de grenzen van do 
onderafdeelingen Pasir cn Tanahboem- boc is 
hcuvel- en bergachiig en nog al sterk met bosch 
bezet. 

BANDJERMASIN. Afdeeling der residontio Z. 
en O. afd. van Borneo. De laatste organieke in- 
deeling, die geen wijziging heeft gebracht in aan- tal 
on naiuen der onderafdeelingen, is opgenomen in 
Ind. Stb. 1921 n°. 767. 

BANDJERMASIN. Onderafd. der gelijknainige 
afdeeling. Voor „Aemout Kanaal", zie I pag. 137, 
leze men Sarapat kanaal; voor “standplaats van den 
Ass. Resident dor gclijknamige afdeeling,n 

standplaats van don Controleur van Benoden Dajak. 
BANDJERMASIN. Hoofdplaats van de resi- 

dentie Z. en 0. afd. van Borneo; er zijn thans vier 
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Gouv.'s Ini. scholen der 2o klasse on cen Holl.- 
Inlandsche school. Volgcns de opname van 1920 
bedraagt het aantal inwoners 46993. waarondcr 
752 Europeancn, 3207 Chincezen, 1276 Arabicrcn 
cn 97 an de re Vr. Oosterlingcn, zoodat het aantal 
Inlanders 41661 bedraagt. ly . 

BANGKALA'AN. Rivicrtjc aan Borneo's Zuid- 
oostkust. Doze rivier is merkwaardig we gens ha ar 
onderaardsche beddingon bij Tagoerhampang 
en beneden Mahakit, waar zij ha ar weg nee mt 
door kalkachtig gesteente. De grotten Liang Ta- 
maloeang zijn rijk aan ectbare vogelnestjes. Het 
recht deze te plukken wordt tel kens voor dric ja- 
ren verpacht, de laatste maal voor / 3076。％； 
Druipsteenformaties komen in deze grotten bijnsT 
niet voor； er zijn bijna regel in atig gevormde boog- 
gewelven, waarbnder men over een afstand van 
土 4 K. M. kan doorvaren met kleine sampans. 
Een ervaren gids cn goede fakkels zijn bij deze 
vaart onmisbaar. 

De rivier, die haar oorsprong heeft in het Me- 
ratoesgebergte, ma a kt in haar middenloop een 
sterke bocht naar het Noorden bij Tagoerham- 
pang. Aan de oevers wonen heidensche Dajaks, 
behalve in kampong Bangkalan Melajoe, 士 7 
K. M. van de monding, waar Moh. Maleiers zijn 
gevestigd. Het stroomgebied vormt met het voor- 
malige landschap Tjantoeng een onderdistrict 
met hoofdplaats Pantai, die hier wordt gonoemd 
omdat zij een belangrijke peperhaven van het 
gewest is geworden. De pepercultuur wordt voor- 
namelijk gedreven door Maleische immigranten, 
afkomstig van de Hodoe Soengai. De handel ge- 
schiedt door tusschenkomst van Chineczen, die 
zich deswege te Pantai hebben gevestigd. 

BARABAI. Onderafdeeling der afd. Hoeloe 
Soengai, res. Z. en 0. afd. van Borneo, bestaande 
uit het district Barabai, onder een districtshoofd 
ter gelyknamige hoofdplaats. De streek aan den 
bovenloop der rivieren Batangalai en Laboean- 
amas is grootendeels beplant met hevea; de rub- 
bercultuur levert voor de bevolking een bron van 
ruime inkomsten op. Vele zeer goede wegen ver- 
bindeh deze onderafd. met de aangrenzende, 
Amoentai en Kandangan. 

Sedert Juli 1912 is voor de onderafd. Barabai 
een onderafd.'s-raad ingesteld, die hare huishou- 
ding beheert. Deze raad bestaat uit 27 leden en 
wordt voorgezeten door den ambtenaar van plaat- 
selijk bestuur； hij heeft voor zijn ressort een auto, 
busdienst ingesteld, die in een bepaalde bchoefte 
voorziet voor het verkeer tusschen de druk be- 
zochte pasar's van Barabai, Pantaihambawang, 
Angkinang en Kandangan. 

BATOELITJIN. Aan de monding van de rivier 
van dezen naani ligt de kampoeng Batoelitjin, 
waar zich eenige Chineezen hebben gevestigd, we- 
gens den niet onbelangrijken handel in goed wild- 
bout, o. a. oelin, waaraan de streek van den mid- 
denloop der rivier zeer rijk is. Bij deze kampoeng 
kunnen etoombooten ankeren; hoogerop is de ri- 
vier slechts bevaarbaar voor kleinere prauwen. 
Zij vormt cchter tot Kocsambi de eenige ver- 
bindings weg, daar de oevers drassig zijn. Brug- 
gen zijn over de Batoelitjin niet gebouwd. 

Tegenover de monding ligt het eiland Soeangi, 
dat rijk is aan ijzerertsen, welke nog niet worden 
geexploiteerd, doch wel reeds de voile aandacht 
hadden van het Gquvernement. Op een Zuide- 
lijken uitlooper van het Koekoesan geborgte, die 
is te rekenen tot het linker stroomgebied van de 

beneden Batoelitjin, bevindt zich ook con bc- 
langrijk ertsveld, dat nog op ontginning wacht. 

De bronnen van de Batoelitjin zijn gclegen in 
het Meratoes-gebergte: de voomaamste bronri- 
vjoren zijn de Sela cn de Salilau. 

BEKOEMPAI. District der ' onderafd. Mara- 
bahan. De Bekoeinpaiers spreken cen eigen dia- 
lect, bahasa Koempai, dat veel gelijkt op het 
Ngadjoesch, maar ook veel uit het Bandjareesch 
in zich heeft opgenomen. Deze bahasa Kocmpai 
wordt langs de Barito algemeen verstaan, daar 
de Bekoempaiprs de handelaren van de boven- 
landen zijn：/ 

BOELOENGAN. Het zelfbesturend landschap 
/Bocloengan grenst in het binnenland aan de af- 
deeling Boven Mahakam, niet aan Koetai. Het 
gezag van den Sultan in do Tidoengsche landen 
reikt tot de lijn Malinau-Pantjiangan; verder 
Westelijk strekt zijn gezag zich feitelijk niet uit, 
DAJAKS. Ter aanvulling van het artikel Da- 
jaks, volgen hier op de eerste plaats enkcle mede- 
deelingen betreffendc de Oloh Ngadjoe en de Ot 
Danoein. In de taal van laatstgenoemden komt 
het woord dajalc niet voor; de Oloh Ngadjoe keli- 
nen het in den herhaalden vorm daja-dajak, waar- 
mede zij de manier van gaan of loopen kenmerken 
van korte, eenigszins gezette personen, in tegen- 
stelling tot de wijze van gaan van lange menschen, 
en ook het zich door of achter elkander voort- 
bewegen van cen groep van betrckkelijk kleine 
mcnschen of van dieren van middelmatige groot- 
te. Het niet herhaalde woord, dajak, is de naam 
van een bepaalde soort rijst. AIs volks- of stam- 
naain is het woord dus zeker niet afkomstig van 
de Ot Danoem, en hoogst waarschijnlijk ook niet 
van de Oloh Ngadjoe. Echter noemen zij, die tot 
het Christendom zijn overgegaan, zich zelf daar- 
na Dajak. 

De aan beneden cm inidden Kapoeas en Kaha- 
jan.wonenden, hebben zich van ouds, en mogelijk 
het eerst tegenover de bevolking van de kust, 
do Bandjareezen, Oloh Ngadjoe of bovenlanderB 
genoemd. De Bandjareezen noemon hen ook wel 
Biadjoe, doch de Ngadjoe-mcnschcn hooren deze 
benaining Hover niet, zij meencn dat er lets klci- 
neerends in ligt opgesloten. Terloops zij hier te- 
vens aangeteekend, dat in Kotawaringin do Da- 
jaks zich Mamah noemen, en de Maleiers aklaiir 
Orang baniaga, handelslui. I)c N(/(idjoe'8 noemen 
de kustbewoners Oloh loembang, lui van do mon- 
ding. Biadjoc's komen in Kotawaringin niet 
voor, bchoudens cen stainondcrdeel aan de Alan- 
tobi. Do Ot Danoeni, aan don bovenloop van Ka- 
poeas en Kahajan, noemen op hun beurtde Nga- 
djoe'n Oeloen baal, benedenlanders, en zich zelf 
Ocoet da-noam, wat overeenkomt met Mai. oeloe 
air, en de Ngadjoc's noemen deze bovenlandera 
evcnals an dore binncnlandsehe stammen kortweg 
Ot. Do Ot Danoem echter achten zich wel degclijk 
onderscheiden van anderc binnenlanders, als Oc- 
oet haras, die van het oerwoud, waarondcr zij 
vooral de Poenan‘8 rekenen, on tai van anderen, 
als bijv. Oeoel Haboekdt (Boekafs), 0. Manda, 
0. Piinjavjoenrj, 0. Moeroeng, 0. Pari, 0. Maha- 
ham, enz. 

De Ot Danoem zijn wellicht 10.000 zielen tal- 
rijk en wonen Zuid cn Noord van het Schwancr- 
gebergte, aan den bovenloop van de daar ont- 
springendc rivieren, als Katingan met zijtakken, 
Mantaja ( Kalang), aan de Kahajan met Miri, aan 
boven Kapoeas, Melawi (Malahoei) met zijri- 
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vicrtjcs als Lakaat, CJilang, e. a. Aan de Moc- roeng, 
de ineest Oostclijkc grootc rivicr in het Danoem-
land, zijn zc nicer sporadisch verbreid. 

Ngadjoc's en Ot Danocm werpen de hcschul- 
diging, dat zy ooit menschencters zyn geweest, verre 
van zich. Morcel schijncn de Ot Danoem boven de 
Ngadjoe's te staan, in zooverre dat pricsteresscn 
dezer laatstcn ook tevens publieke vrouw zijn, die 
der Danoem niet. Bij hen treden ook vrouwen van 
stand on aanzien, ook cchtge- nooten van 
stamhoofden, als priesteres op. Ook <le priesters der 
Danoem maken zich niet schuldig aan de 
handelingcn, waardoor die der 01 oh Nga- djoe 
berucht zijn geworden. Godsdienstplechtig- heden 
van de nog heidonsche Ot Danoem zijn een- 
voudiger, meer van oorspronkelijken vorni, dan die 
der Ngadjoe's . 

Tatoueeren komt bij beide stammcn tegen- 
woordig aanmerkelijk minder voor dan vroeger. 
Onder de Ot Danoem laten jonge lieden zich 
hoogstens nog de kuiten beteekenen, als een soort 
kleeding zooals zij zeggen, maar zeker toch ook nog 
wel als een tpeken van moed； want iemand die wat 
rijkelijk getatoueerd is, geldt ook als dapper. 
Vroeger kwam. vooral bij de Ot Danoem tatoueeren 
op uitgebreide wijze veel voor. 

Onder de wapenen dezer bovenlanders client 
naast de mandau, bij de Danoem ahpang gehec- ten, 
de dohong genoemd te worden,een tweesnij- dend 
kort zwaard of lange dolk, dikwijls met gevest van 
ivoor. Deze wapens zijn oude familie- stukken en 
worden zorgvuldig bewaard. 

De palissaden om de huizen of dorpen zyn bij 
beide volksstammen reeds verdwonen； sedert er 
geen sneltochten meer te vreezen zijn, kon men deze 
afsluiting gevoegelijk missen. Ook de groo.te huizen 
zijn aan het verdwijnen, ze raken meer en meer in 
onbruik; nieuwe begrippon, bekend geworden door 
meer verkeer en onderwijs, door overgang tot het 
Christendom, hebben de bchoefto doen ontstaan aan 
huizen voor 66n gezin of voor een paar gezinnen. De 
oudc, invloedrijke stam- hoofden, die met hunne 
stainhoorigen onder een dak woonden, sterven ook 
langzamerhand uit. Zoo wonen thans reeds velen 
met hun gezin in een klein huis, waarbij een met 
vruchtboomen be- ])lant erf. 

De Ot Danoem noeinen hun opperwezen Pa- 
hatara; hetgeen 司 omtrent dozen mededeolen wijkt 
nog al af van hetgeen de Ngadjoc's zeggen omtrent 
hun Mahalara. Naar het hcet, hceft Pa- hatara de 
stamvaderen der Danoein, zeven in ge- tal, in cen 
gouden offerschaal, palafcai, laten neer- dalen uit 
den hemcl cn een plants verleend op be- paalde 
bergon. Pahatara woont in den hemel, rondom de 
aardc met het uit»pansel, cn ook in de wolkcn. Hij 
schiop het land cn het water en het uitspansel, dan 
den incnach, de sterren, de maan en do diorenwcreld. 
Pahatara Hlaapt niet, is al- hoorend en vermag te 
straffen. Naast den opper- god konnen de Ot 
Danoem ook Avatergoesten, lucht- on boschgeesten 
enz. ： maar zij we ten niet af van verwantschap van 
Pahatara met Djata's en Sangjang. 

Naa»t de reeds in Deel I gonoemde Dajaksche 
stammon, verdient afzonderlijke vormolding de 
gtam van do Tingguian, wonende in het Noorden 
van do Tidoengsche l&ndcn, in het stroomgebied 
van midden- en bovenloop van do Sombakoeng en 
dat van de bovon-Sebookoe. Hot aantal stain- 

ledcn wordt gcschat op ongevecr 11.000, die ge- 
huisvest zijn in cen honderdtal groote woningen. 
Deze stani hceft con cigen taal. 

De Tinggalnn zijn klein van gestalte en vrij 
donker van huidkleur. Tatoueeren is bij hen on- 
bekend ； ook anderc, overigens onder de Dajaks 
veel gebruikelijke inutilaties komen bij hen niet 
voor. Mannen en vrouwen hebben in beide oor- 
lellen een klein gat voor het dragon van oorsiera- 
den, waarvoor veelal kleurige bloemen worden 
gebruikt. De mannen dragen het haar om een 
koperen of houten pen gewonden, de vrouwen laten 
het los hangen of steken het op in een wrong. 
Jongelieden tooien zich met halskettingen van 
geregen kralen； meisjes geven door het dragen van 
zulk een sieraad tevens te kennen, dat zij geen 
bezwaren hebben tegen meer intie men omgang met 
jonge mannen. 

De huizen staan met de lengte-as evenwijdig aan 
de rivier. Zij zijn gebouwd op 2 4 3 M. hooge palen 
en over de lengte in drie lange vakken ver- deeld, 
waarvan het middelste een 土 3. M. bree- den gang 
vormt; daarop komen van weerszijden vertrekken 
uit, waarin de andere vakken zijn ver- deeld. In het 
midden van het huis zijn echter geen kamers; de 
gang verbreedt zich daar tot een groote ruimte, 
welke de geheele breedte van het huis in beslag nee 
mt； deze „zaal,,^ sala' genaamd, wordt gebruikt 
voor vergaderingen en voor fees- ten, en dient tevens 
tot logies voor gasten. Het hoofd des huizes hceft in 
den regel zijn vertrek grenzend aan do sala'. De 
afschciding tusschen de verschillende vertrekken is 
zeer primitief. 

Het hoofdvoedsel van de Tinggalan is cassave; 
rijstbouw is bij hen, hoewel zij toch tot de geves- 
tigde stammen behooren, van geen beteekenis en de 
by andere Dajaks in eere gehouden bijzondere 
gebruiken ter zake van den rijstbouw bij hen 
onbekend. Zij telen wel eenige rijst, doch slechts 
zoovoel als noodig is tot het onthalen van vreeaide 
gasten en tot gebruik als een gemakkelijk mede te 
nemen teerkost op reis. 

Te oordeelen naar hunne bogrippen omtrent 
hxiwelijkstrouw en sexueele moraal, maken de 
Tinggalan den indruk te behooren tot gedege- 
nereerden. Men kent er een soort voorwaardelijk 
huwelijk, totstandgokomen door betaling van een 
gedeelte van den door de ouders van het meisje 
vcrlangden bruidschat, welk huwelgk zij kunnen 
verbreken, als een andere huwelijkscan- didaat zich 
aanmeldt, die een hoogeren prijs wil vokloen, met 
wien do dochtor dan een nieuw voor- waardclyk 
huwelyk begint. Ook voor zulk een verbintenis 
hebben do meisjes, dikwijls reeds op kinderleeftyd 
cn dan, naar do berichten luiclen, soins kunstmatig 
daartoe lichamelijk geschikt ge- maakt, voelal reods 
intiemcn omgang gehouden met mannen, aun wien 
nachtelijkc bezoeken gaar- ne worden toegestaan. 
Do moisjes zouden zich deze bezoeken tot cen eer 
rekenen. Ondanks dit alles wordt door do ge-boorte 
van een kind de band tusschen cchtgenooten hechter 
en meer blijvend. 

Lijkbezorging gcschiodt by deze Dajaks door de 
overledcnen te bergen in aarden vaten, zoogen. 
martavancn, welke tot dit doel eerst worden 
gehalveerd. Het lijk wordt, vo6r het is verstyfd, met 
hoog opgotrokken knieen in zittende bonding 
gebracht, zoodat het in de martavaan kan worden 
goplan.tst; de beide helftcn van het vat worden met 
rotanbandon stevig aan elkander be- vestigd on do 
breuknaad wordt met hars gestopt 



270 DAJAKS—SARkKAT AMBON. 

on gedicht. De martaxTaan-opcning shut men af met 
een houten stop. Is het lijk reeds verstijfd, voor men 
het aldus kan bezorgen, dan worden soms amputates 
van beenen en annen verricht, om het toch naar het 
gewonc gebruik te kunnen bijzetten. Ten aanzien van 
den godsdienst kan worden mcdegedeeld. dat de 
Tinggalan een op- perwezen kennen. dat zij aanduiden 
met den naam Mangoen. 

Tot de Poenan's behooren ook de Basap, een zeer 
kleine stam van wellicht nog geen 100 zielen. 
zwervende in het gebied tusschen Tan- djoengselor en 
Tanahkoening, en wel voorn. in het Sadjau-gebied. 
Hun hutten zijn zeer primi- tief; zij verbouwen wat 
pisang en cassave, welke arbeid kan wijzen op eenige 
neiging tot het se- dentaire leven. InKoeJ-ai, 
bovenstroomsvan Sang- koeliran, zouden naar 
berichten ook lieden vande Basap verbiijven,/ 
C - .PRIMBON. Onder dezen naam verstaat men 'een 
soort Javaansche geschriften, die wat hun inhoud 
botreft in sommige opzichten met elkan- der 
overeenstemmen, in an de re echter groote verschillen 
kunnen vertoonen. De afleiding van het woord 
primbon staat niet vast; volgens som- migen zoude het 
bij contractie zijn ontstaan uit para imbon, het laatste 
van den stam imboe, en dan zooveel als 
aanteekeningen beduiden; volgens andere opgaven is 
het een afleiding van Kawi rimboe, d.i. simpen, 
bewaren, wegleggen voor later gebruik, zoodat het 
bewaarplaats of iets van dien aard zoude beteekenen. 

In allc primbons wordt gehandeld over mys- tiek; 
het hierover medegedeelde komt in hoofd- zaken op 
hetzelfde neer, in de details echter zijn van allerlei 
verschillen. Sommige meer moderne bevatten 
aanteekeningen, welke meer of minder direct verband 
houden met Arabische bronnen, maar zijn toch ook 
niet vrijgehoudcn van den invloed van populaire 
magische denkbeelden; in de oudere is die invloed 
meestal van overwe- gende beteekenis. Bijna immer is 
die mystiek pantheistisch, met als einddoel voor de 
bcoefe- naren de vermenging van dienaar en Heer; ook 
de zeven graden van het Zijn, de trapsgewijze 
ontplooiing van het Zijn van Allah, waardoor ten slotte 
deze manifesto wereld tot stand komt, worden met 
voorkeur in de primbons behandeld. Daarnaast zijn 
verder van allerlei onderwerpen aan te treffen, als 
tooverformules, voorschriften omtrent amuletten, 
mededeelingen van astrolo- gischen aard, 
aanteekeningen met betrekking tot gelukkige en 
ongelukkige tijden, tot den bouw van huizen, 
medische voorschriften enz. De tekst wordt soms 
nader toegelicht door figuren, de z.g.n. daeraft's, 
welke de mystieke waarheden aansebouwelijk heeten 
voor te stellen; voor de magische practijken zijn 
aftelkruisen, wichelta- bellen en dergelijke 
aangegeven. De eigenaar van zulk een geschrift 
gebruikt het bovendien ook wel als memorandum, om 
er aanteekeningen in te maken voor zijn persoonlijk 
belang. 

Doch niet altijd is de stof op ongeveer gelijke 
wijze behandeld, zoodat er enkele soorten in de 
primbons zijn te onderschciden, al zijn dan ook de 
grenzen daartusschen moeilyk te bepalen en niet 
scherp te trekken. Bij uitzondering is de be- naming 
primbon ook gebezigd geworden voor een 
historisch week ； de schrijver van de Ba bad 
Kediri heeft zelf zijn penncvrucht aangeduid als 
serai primbon. 

Deze geschriften hebben in zeker opzicht hun 
tegenhangers in die, welke bekend zijn onder den 
naam s o e 1 o e k, en als voorgangers van beide 
kunnen dan nog dezulke venneld worden, die den 
gemeenschappelijkcn naam van t o e - t o e r dragen. 

Het woord soeloek komt voor in onderscheidcn 
beteekenissen; in de eerstc plaats wordt het gebruikt 
voor de bcoefening van mystieke devoties, het 
“bewandelcn" van den mystieken weg, zie ISLAM 
II, e. In het Javaansch kent men het voorts als naam 
voor een bepaalde soort geschriften, welker inhoud 
ook voornamelijk van inys- tieken en altijd van 
godsdienstigen aard is, en door zijn vorm geschikt 
oin te worden gereciteerd op den zangerigen, bij het 
reciet behoorenden toon. Deze geschriften zijn altijd 
opgesteld in tembang en vooral deze vorm 
onderscheidt hen van andere, min of meer dergelijke 
werken, al zijn er daaronder ook in dezelfde 
dichtmaat. Ook het reciet van Kawi-verzen door den 
da- lang, bij het vertoonen van de wajang, wordt 
soeloek genoeind. 

De in de soeloek's behandelde stof is aan Mo- 
hammedaansche mystiek en dogmatiek ontleend; 
daarnaast kornen wel verhalen voor over hoofd- 
personen uit de Indische heldendichten en uit oude 
legenden, en ook fragmenten van geschied- 
kundigen aard. De wijze waarop de stof is be- werkt 
maakt de soeloek's Javaansch van karak- ter, evenals 
de primbon^. Een enkele maal is de bewerking 
geschied in den vorm van een ge- sprek tusschen 
man en vrouw, hetgeen weer nor- maal is in de 
oudere, z.g.n. toetoer,s. 

Het woord toetoer komt o.a. voor in Javaansch en 
Soendaneesch, in de beteekenis zeggen, mede- 
deelen, onderrichten； in Maleisch en Minangka- 
bausch (toetoed) met de beteekenis spreken, pra- ten, 
keuvelen. Men duidt er in het Javaansch ook een 
soort geschriften mede aan, afkomstig uit den tijd, 
die aan de Jslamiscering van Java voorafging, en 
waarin, mogelijk in navolging van voorbeelden uit 
de Sanskrit-literatuur, in den vorm van een gesprek 
tusschen man en vrouw, of ook wel tusschen vader 
en dochter, op allerlei gebied van Jietzelfde genre, 
als later in de prim- bon's is behandeld, onderricht of 
leering wordt gegeven. 

Voor nadere gegevens raadplege men: Dr. D. A. 
Rinkes, Abdocrraoef van Singkel;-Dr. JB.Sir07 
SGliriekc, Het Boek van Bonang; Dr. H. Kraemer, 
Een Javaansche i?rihilibn uit de Zestiende Eeuw； 
voorts verschillendc catalogi yan Javaansche en 
Maleische handschriften. 

SOELOEK, Deel III, bl. 822, voeg bij: zic 
PRIMBON. 

TOETOER. Zie PRIMBON. 
SAREKAT AMBON. Opgericht te Semarang 9 

Mei 1920, stelt deze verecniging zich volgens do ；
statuten ten doel, om „met al de haar ten dienste 
,,staande wettige middelen de stoffelyke en ze- 
„delijke belangen van de inheemschc bevolking „der 
residentie Ambon te bevorderen en het land „tot 
bJoei en welvaart te brengen, alsmede te “streven 
naar opheffing van alle zoodanige mis- “standen en 
wetsbepalingen, welke de bevorde- „ring van dat 
(Joel in den weg staan". 

Het vereenigingsprogram omvat o.m. het docn 
d66rdringen onder de Ajnbonsche bevolking van de 
idee eener volkseenheid; het streven naar een 
parlementair regceringsstelsel, het uitbreiden, 
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verdiepen en unificeercn van het onderwijs en het 
bevorderen van de econoniische belangen dcr be- 
volking. 

De talrijke op Java gevestigde Amboneezen 
hadden tevorcn reeds gepoogd hunne specifieke 
belangen door middel van een organisatie te be-
vorderen. Zoo was in 1909 door Dr. W. K. Tehu- 
peiory cen A mbonsch studiefonds opgericht ter 
bevordering van het onderwijs voor Christenen van 
Ambonschen landaard, welke verceniging als 
rechtspersoon erkenning vond bij Gvts.beshiit van 
14 Januari 1911 no. 32. 

Bij de opkomst der In disc he beweging, toen 
nationaal-democratische gedachten werden ge- 
propageercl door de leiders van Indische Party en 
Sar^kat Islam, deed onder de Amboneezen op Java 
de drang tot aaneensluiting zich evenzeer gevoelen. 
Uit den aard der zaak trok de Sardkat Islam hen niet 
aan, doch wel de Indische Partij, de latere Nationaal 
Indische Partij, die dan ook Amboneezen en 
Minahasera onder hare leden telde en, vooral sedert 
1917, krachtige propagan- da voerde in Ambon. 
Doch evenals bij de Mina- hasers bleek bij-de 
^Amboneezen het gevoel van stam-saamhoorigheid 
te krachtig ontwikkeld, dan dat zij zich op den duur 
tevreden zouden stellen met de beginselen der zoo 
heterogene Nat.- Indische Partij. 

De stoot tot de oprichting van een eigen ver- 
eeniging we rd gegeven door den heer A. J. Patty, 
die te zamen met zijn geest verwant Najoan in April 
1919 te Semarang een blad had uitgegeven, 
genaamd. „Padoman Soeara Anak militair dan 
gewapende politie". Beide personen stonden in 
relatie tot de Communistische Partij (P. K. I.) en tot 
de Indische Partij (N. I. P.). Als orgaan der Sardkat 
Ambon we rd door Patty de „Mena Moeria" 
uitgegeven. De promotors der Sardkat Ambon 
wenschten de bestaande vereeniging „Am- bonsch 
studiefonds", waarvan uitsluitend Christenen lid 
konden zijn, om te zetten in een orga- nisatic met 
eon politick doel, welke het geheelo Anibonsche 
volk zou omvatten, ongeacht den beleden 
godsdienst. 

De hcer Patty begon met propaganda te voeren 
onder de Ainbonsche inilitairen op Java, onder wie 
ontevredenheid heerschte over de regeling van 
hunne positie in vergelijking met Europee- sche 
militairen, in ver band daarmede over het nieuwe 
bezoldigingsstelsel, over het onderwijs- systcem, 
enz. Het gevolg van de fel ingezette propaganda 
waren relletjes onder de Am bon- sche militairen tc 
Seinarang en te Djatingfdoh. (Handelingen 
Volksraad, Iste gewdric zittiiig J 920, bl. 337 en 344 
vlg.). Toen de actio onder de militairen door de 
legerautoriteiten we rd te- gongegaan, o.m. door aan 
militairen te verbiedon om vergaderingen te 
bezoeken, waarin do promotors der Sardkat Ambon 
als sprekors zouden optreden, verslapte de 
Ainbonsche beweging op Java meer en nicer. 
' Onder den invloed der beweging voor autonomic 
en de daarmede verba nd houdende eenheids-
beweging herleefde tegen het eind van 1922 de Sa 
rd kat. Ainbon en met haar do Perseri- katan 
Minahasa. Beide vereenigingen hidden op 17 
November 1922 te VVeltevreden een ver- gadering 
ter be paling van de plants, welke zij in de Indische 
beweging zouden innemen tegejiover de „reactie,,

> 
Blijkbaar onder den indruk van de oprichting, een 
week te voren, van de z.g. Radi 

cale Concentratie. wilden de leiders sa men working 
met de I. S. D. P., S. L, N. I. P. en P. K. I. Enkele 
maanden later — 21 Januari en 11 Fe- bruari 1923 
— hielden beide vereenigingen ge- zaincnlijkc 
byeenkomsten, in welke de heer Patty o,a. 
verklaarde, dat aansluiting bij de Radicale 
Concentratie noodzakelijk was voor de Sardkat 
Ambon, die tevens de N, I. P.-propa- ganda voor 
”non-co6peration'' zou steunen. Af- deelingen 
zouden worden opgericht te Meester Cornelia, 
Soerabaja cn Semarang. Als onderdeel der Sarekat. 
Ambon we rd een vereeniging voor vrouwen 
opgericht, „Ina Toen^', —de ware vrouw —
genoemd. 

In deze periode van opleving kwamen in ster- 
kere mate dan tevoren twee stroomingen in de 
Sardkat Ambon tot ontwikkeling. Eenige voor- 
aanstaande figuren konden wel is waar zich in 
principe vereenigen met het streven der beweging 
om het saamhoorigheidsgevoel onder de Ambo-
neezen te bevorderen als eerste stap tot verkry- ging 
van autonomie voor de Ambonsche volks- 
gefiieenschap, doch de extremistische wi)ze waar- 
op dat streven door enkele leiders were! gepro- 
pageerd, in samenwerking met socialistische en 
communistische partijgroepceringen, we rd door 
cerstbedoelde voormannen verwerpelijk ge- acht. 
Deze meer bezadigde en jegens het bestaand. gezag 
meer loyaal gezinde elementen achtten, mede met 
het oog op de instelling van den Am- bonraad voor 
Amboina en Saparoea (Ind. Stb. 1921 nos. 158 en 
743), het voorts alleszins nood- zakelijk, dat de 
ingezetenen van het gewest, die tot dusver buiten de 
Sarekat Ainbon en hare actie waren gebleven, in de 
gelegenheid werden. gesteld om zich uit te spreken 
omtrent de mecst gewenschte wijze, waarop de 
Ainbonsche belangen door het op Java gezcteld 
vereenigingsbe- stuur behoorden te worden 
behartigd. In de open- bare vergadering van 19 
November 1922 nu were! een en ander duidelijk 
uiteengezet door den voor- zittcr van het 
Anibonsche Studiefonds, den heer Pattipeilohy, die 
o.m. te kennen gaf, dat z.i. de Sarekat Ambon in A 
nibon thuishoorde en daar- haar arbeid had te 
verrichten; een opmerking welke blijkbaar verband 
hield met het mede gcrelevecrde feit, dat in de 
vereeniging twee stroomingen zich hadden 
geopenbaard, de eene v66r, de andere tegen het 
Nederlandsche gezag. 

Intusschen was op het, dd. 28 Juni 1920 door het 
Sardkat Ambon-bestuur tot de Regeering gericht 
verzoek om goedkeuring der statuten nog steeds 
geen beschikking ontvangen. Aange- zien het 
uitblijvcn van de gevraagde goedkeuring door het 8. 
A.-bestuur word toegeschreven aan de 
onwclwillende critiek, welke op de vereeni- 
gingsgestie door een deel der pers was uitge- 
oefend, wendde het bestuur zich bij request van 22 
November 1922 zoowel tot do Regeering： als tot 
den Volksraad, waarbij de noodzakelijk- heid der 
begeerdo rechtspersoonlykheid word bepleit en op 
de ongegrondheid dier perscritiek we rd gewezen. 

In de vergaderingen van 25 Fcbruari en van 18 en 
25 Maart 1923 werden meer in het byzon- der 
onderwijsaangelegenhcden besproken, doch tevens 
andermaal de aansluiting bij de Radicale 
Concentratie, welke niet algemeen were! goed- 
gekeurd. De gematigde olemcnten spraken er hun 
afkeuring over uit en konden zich niet vor- 
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eenigcn met de aanvaarding van het „non-coope- 
ration,5-bcginsel der N.LP. 

Inmiddeis hadden de leiders der ultra-demo- 
crat.ische strooming den door de gematigden 
gegeven wenk, om de belanghebbende be vol king 
in })et Ainbonschc stamland niet buiten de ver- 
cenigingsactie tc houden, ter hartc genomen. In 
April 1923 werd de S. A.-voorzitter Patty naar 
Ambon afgevaardigd. om in het land zelf pro-
paganda te maken voor de partijbcginselen cn 
vooral ook om zich ter plaatse op de hoogte te 
stellen van de stemming ondcr de invloedrijke 
ingezetenen jegens de, zoowel in als buiten de S.A. 
gewraakte vooruitstrevende actie van den voorzitter 
en zijn geestverwanten, onder wie de 
geneeskundige J. Kayadoe geacht werd te 
behooren. Op dat besluit was vermoedelijk in- 
vloed uitgeoefend door de fractie der geinatig- den, 
w.o. de geneeskundigen J. Wcstplat en W. K. 
Tehupeiory, die met name de aansluiting van Patty 
bij de Radicale Concentratie hadden be- treurd en 
zich meer aangetrokken gevoelden tot de houding 
van den bczadigden voorzitter van het Comite voor 
de Ambonsche belangen, tevens 
vertegenwoordiger van den Inlandschen ]eeraars- 
bond en Christclijk-Ambonschen Volksbond, den 
heer J. M. M. Hetharia. 

De heer Patty begon dan op 28 April 1923 zijn 
propagandareis in Ambon „tcr bevordering van „de 
eensgezindheid en de verbroedering van het 
Ambonsche volk." In dit gewest had sedert 1917 de 
N. I. P. er naar gestreefd een ommekeer te weeg te 
brengen in de gezagsbegrippen der be- volking, met 
het gevolg dat tweedracht was ge- komen onder de 
negorij-bewoners, onder wie van- ouds 
eensgezindheid had geheerscht. De ineer- derheid 
der bevolking bleek daarom niet gediend te zijn van 
geimporteerde politieke actie. 

De in het stamland bestaande organisaties, van 
Patt5T，s komst verwittigd, betoogden in een ge- 
combineerde vergadering, enkele dagen voor diens 
komst belegd, dat de Sarekat Ambon “overbodig" 
was, aangezien bereids een federaiic was tot stand 
gekomen van plaatselijke vereeni- gingen, die zich 
eveneens ten doel stelde om, in sainenwerking met 
het Bestuur, het Ambonsche volk in 
inaatschappelijk en economisch opzicht op te 
heffen. Die federatie omvatte den Rcgcn- tenbond, 
den Christelijk-Ambonschen volks- bond, het 
Ambonsche studiefonds, den Ini. lee- raarsbond, de 
Ambonsche Hoop, e.a. 

Poor doze beweging zou Patty zich echter niet 
van de wijs laten brengen. Den 30sten April 1923 
hield hij een openbare vergadering te Ambon ter 
verklaring van de beginselen zijner partij. Op de 
hem gestelde vraag, wat de leiding van de Sarekat 
Ambon bewogen had om toe te tre- den tot de 
Radicale Concentratie, antwoordde Patty 
ontwijkend, dat dezc coinbinatie niets kwaads 
bedoelde en slechts een “radicale verbroe- dering" 
beoogde. Intusschen — merkte hij op — had het 
hoofdbestuur der 8. A. besloten uit de Radicale 
Concentratie te treden. Mocht de aansluiting bij die 
combinatie verkeerd worden geacht, dan moest 
men zulks als een daad van jeugdige 
onbezonnenheid aanmerken. Voorts gaf hij als zijn 
voornemen te kennen om zoowel in Ambon als in 
Saparoea afdeelingen der S. A. op te richten. 

Op de volgende vergaderingen in Ambon en 
Saparoea werd als het doel der S.A. aangegeven: 

te streven naar politicken on maatschappclijken 
vooruitgang van het Ambonsche volk, „in saincn- 
werking met en ondcr leiding van het Ncder- 
landsch bestuur.'' 

Verschil van inzicht openbaarde zich al spoc- dig 
nopens de wijze, waarop de S. A. het door de leiders 
gcwenschtc organisch verband zou vormen met de 
plaatselijke bevolking. Blijkbaar maakten de 
negorij hoof den zich ongerust over de plaats, welke 
in zoodanig verband was toegedacht aan het 
inheemsche plaatselijk bestuur. Door zich, met de 
al te zeer bekende N. I. P.-leuze van „sama rasa, 
sama rata", rechtstreeks tc wenden tot het volk en 
met de massa in direct contact te komen, ook en 
naar het scheen bij voorkeur buiten zijn eigen 
negorijbestuur om, zouden de vereenigingsleiders 
— naar het oordeel der volks- hoofden — ook bij 
het volk de gedachte wekken, dat het hun er om te 
doen was de gevestigdo bestuursorganen op zy te 
dringen en zich in hun plants tc stellen. Naar de 
meening der volks- hoofden zou hetscheppen van 
een nieuw organisa- torisch verband, ter vervanging 
van het bestaande en beproefde, min of meer 
kerkelijk negorij verband, een ontwrichting 
beteekenen van de structuur der Ambonsche 
samenleving, waartoe alleen de onrustige en aan 
den bestaanden be- stuursvorm vijandige elementen 
diet samenle- ving medewerking zouden willen 
verleenen. De afdeelingen, welke de S. A. zou 
willen oprichten, zouden alsdan alleen 
extremistische elementen, destijds door de Sariskat 
Hindia (N. I. P.) bein- vloed, tot zich trekken; dit 
zou tengevolge heb- ben, dat het overgrootc deel 
der gezeten bevolking zich van de S. A. zou 
afkeeren on tegen hare actie stelling zou nemen. 

Deze tactische cn practische wenken trac'tte 
Patty in den beginne wcl op te volgen; in zoover dat 
hij er naar streefde om vooral ook loyale elementen 
uit de samenleving in de S. A.-afdcelingen op te 
nemen. Aanvankclijk scheen hem dit zoowel in 
Ambon als in Saparoea te gelukken, doch allengs 
traden vele N. I. P.-era tot de nieuwe afdeelingen 
toe, waardoor de bezadigde elomenten een 
gereserveerde houding aannamcn on geleide- lijk 
uit de 8. A. traden. 

Te Ambon slaagdc Patty er in om een „gcdele- 
geerd bestuur" der S. A. aan te stellen, een or- gaan, 
dat als vertegenwoordiging van het te Batavia 
gevestigdo hoofdbestuur boven de plaalse- lijke 
afdeelingsbesturon der 8. A. gesteld, als schakel 
zou fungeeren tusschen het hoofdbestuur en de 
locale organisaties. 

Dut do heer Patty niet allcrwegen door de no- 
gorijbesturen met open armen werd ontvangen, 
bleek uit de mislukking van zyn propaganda in de 
negorij Pclauw (Hoetoemoeri) op JIaroekoo, 
ondcrafd. Saparoea, waar een geschil was ont- 
sta&n tusschen den Regent en een deel der bevol-
king over de verplichting om negorijdiensten tc 
verrichten. (Verg. Koloniaal Verslag J 922, hfdst. 
C, kolom 121). In Hoetoemoeri had zich n.I. sedert 
de N. I. P.-actie een oppositie-partij ge- vormd, die 
zich keerde tegen het kerkelijk gezag en- practische 
doorvoering wenschtc van een scheiding van 
negorij bestuur en kerk en geen vrij- 
stellingenduldde, welke volgens de adat door die- 
naren der kerk werdon genoton. Onder do bevol-
king was daardoor tweedracht ontstaan. Dit ver- 
droot de meerderheid van het, aan het negorijver-
band met zijn „8aniri,* (volksvergadering) ge- 
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hechte Ambonschc volk, dat ten slotte met den 
Regent aan het hoofd stelling na in tegen de oppo-
site-part ij. Dczc zou zich wcklra scharcn ondcr de 
vaan der S. A. In de negorij aangekomen, stel- de 
Patty het Inlandsche bestuur in kennis met zyn 
koinst, als ook met zijn voornemen om in Juni 1923 
cen open bare vergadering te houden: waarop het 
negorijbestuur hem berichtte zulks niet te kunnen 
toestaan en hem gelastte de negorij te verlaten. 

Over de poging van Patty om zich met de interne 
aangelegenheden van het negorijbestuur te 
bemoeien waren de rustige clementen in de Sardkat 
Ambon ten zeerste ontstemd, wat het gedelegeerd 
bestuur aanleiding gaf den hcer Patty ter 
verantwoording te roepen. Toen de “cohsul" der S. 
A. het ongepaste van zijn handelwijze niet wilde 
inzien, trad het gedele- geerde bestuuren bloc af ； 
het wilde met een her- boren N. I. P. niets te maken 
hebben. Het voor- beeld were! door vele loyale 
elementen in de S. A. gevolgd. 

Over de ondervonden tegenwerking diende 
Patty's aanhang een klacht in bij het gewestelijk 
bestuur, waarin de op de negorij-adat gegronde 
handelwijze van het inhcemsche bestuur on wettig 
we rd genoemd. 

Na dit conflict trok de heer Patty naar het eiland 
Saparoea, waar zijn aanhang aDengs hoofdzakelijk 
uit oud-N.I.P.ers bestond. Hier bleef zyn 
werkzaamhcid aanvankelijk beperkt tot de 
hoofdplaats, waar hij er in slaagde een z.g. S. A.-
schooltje op te richten en de ook daar bestaande 
vrouwenvereeniging Ina Toeni naar zijn hand te 
zetten. In de negorycn werden S. A.- cursussen 
gehouden en cooperatievc winkels geopend, 
waardoor de belangstelling voor de S.A.- idee ook 
in het binnenland word opgewekt en gaande 
gehouden. 

In het hoofdbestuur der S. A. te Batavia bleef de 
beginselenstrijd ook gedurende de af- wezigheid 
van Patty voortduren. In zijn plaats was sedert Maart 
1923 de heer Hetharia als voorzitter der S. A. 
opgetreden, een leider, die, naar men hoopte, door 
zijn invloed op eenige in Ambon gevestigde 
vereenigingen, aan de 8. A. cen nicer geinatigde rich 
ting zou kunnen gevon. Die verwachting were! 
echter niet vervuld, hoofdzakclijk door toedoen van 
de Patty-fractie, die in het Mei—Juni numiner van 
^Mena een felle actie voerde. E.cn scheu- 
ring was onvcrmydolijk, nu or zulk ecn princi- pieel 
versehil bestond over het voeren van de propaganda. 
Ernstig mecningaverschil bestond ook over de 
richting der vrouwenvereeniging Ina Toeni, n.l. ovor 
de vraag of deze al dan niet politicko doeleindcn zou 
hob ben na to stroven； voorts over het al dan niet 
uitvoeren gedurende de jubileurnfeeBten in 
September 1923 van de door sommigen belachel(jk 
en vernederend geachto vertooning van de 
„tjaka!616" (nationale krijgs- (lans) door de 
Ambonschc militairen. 

Tegen don drang der extremiatische strooming in 
het hoofdbestuur blekcn de geinatigde eJenien- ten 
op den duur niet bestand to zijn. Zij traden 9 
September 1923 uit de 8. A. en richtten onder 
voorzitterachap van den heer Hetharia een ,,Ver- 
eeniging voor Molukschc belangen" op, wclko —
naar uitdrukkelijk we rd verklaard — niet ge- richt 
waa tegen de S.A. als zoodanig, maar tegen de 
extremistische elementen daarvan, die in do 
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gelcgenhcid worden gestcld om zich in cen nieuwe 
vereeniging te organiseeren. Het hoofdbestuur der 
S.A. kwam nu onder leicling van Dr. Kaya- doe. 

Deze splitsing gaf aanleiding tot een verbit- terden 
strijd in de Bataviaaache pers tusschen de leiders der 
beidc fracties. Den 7dcn October hiel- den de 
hoofdbcsturen van SA en Ina Toeni te Weltevreden 
cen openbare vergadering, waarin besproken 
werden: de Ambonsche vrouwenbe- weging Ina 
Toeni, de S. A. en de reactie, de Fe- deratie van 
Ambonschc vakvereenigingen „Sou Maloeka 
Ambon" en de Vereeniging voor Mo- luksche 
belangen. 

In Ambon geraakte de S.A. hoe langer hoe racer 
in discrediet onder de bevolking. Adat- hoofden 
verboden den heer Patty openbare ver- gaderingen te 
beleggen in hunne negorijen of ont- zegden hem op 
grond van het adat-staatsrecht den toegang tot het 
negorij-gebied； ook van den kansel werd tegen de 
S.A.-propaganda— d.i. tegen Patty's principes en 
leuzen — geijverd. 

Den 28sten November 1923 werd in den Am- 
bonraad cen motie aangenomen, waarbij, naar 
aanleiding van een bij dien raad ingediend ver- zoek 
van den gemeenteraad van Saparoea dat aan Patty 
een verder verblijf in Saparoea zoude worden 
ontzegd, den Resident werd verzocht het daarheen te 
leiden, dat de S.A.-consul uit het resaort van den 
Ambonraad zou worden verwg- derd; voorts om de 
S. A. tot de verboden ver- eenigingen te doen 
verklaren en de school van Patty te Saparoea te doen 
sluiten. De motie ging vergczeld van cen aantal 
moties van gelijke strek- king, aangenomen door 
verschillende Inlandsche gemeenteraden en negorij 
besturen in de onder- afdeeling Saparoea, door den 
Ini. leeraarsbond en door de Federatie van 
Ambonsche vereenigin- gen. Het recht der 
adatbesturen, om ondanks art. 111 
Regeeringsrcglement en de Reisregeling van 1918 
(Ind. Stb. no. 694) de bewegings- en spreek- vrijheid 
van voor hen ongcwenschtc personen. te 
belemmeren of te beperken, werd in den Ambonraad 
van deskundige zijde verdedigd. 

De Regecring vond echter voor zulke ver strek- 
kende inaatrcgelen geen reden (vgl. ,,Mededee- 
lingen der Regeering omtrent enkcle onderwer- pen 
van algemecn belang — April 1924”，bl/‘ 32). VVel 
achtte zij den tijd gekomen om haar standpunt 
tegenover de S.A. en haar verzoek om 
rechtspersoonlijkheid to bepalen, vooral in verband 
met de aanwezigheid in het leger van tal- rijke 
Amboneezen, leden der S.A. Daar rechts- 
pcrsoonlijkheid afhankelyk is van een „crken- ning>,, 
welke goschiedt door „goedkeuring,> van de statuten, 
en deze goedkeuring naar de aige- meene 
volkaopvatting wordt beschouwd als een placet van 
regeerings wogo op het doen en la ten, als ook op do 
bedoclingen van cen vereeniging, wcnschte de 
Regee ring, rekening houdende mot de gestie der 
S.A., do gevraagde goedkeuring op de statuten dicr 
vereeniging niet te verleenen. 

Bij Gvts. besluit van 25 Maart 1924 werd het 
verzoek vau A. J. Patty c.s., uitmakende het 
hoofdbestuur van de vereeniging Sariskat Ambon, 
Semarang dd. 28 Juni 1920, om goedkeuring der 
Regeering op de statuten van die vereeniging 
afgewezon, op grond van de overwoging, dat 
„hoowel omtront hot dool en streven der ver- 
..eoniging de statuten onvoldoende licht geven, “met 
name uit de actie in de residentie Amboina 

18 
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„van haren propagandist Patty cn uit den in- Jioud 
van haar blad, de Mena Moeria, duidelijk dat het 
verleencn van de gevraagde goed- “keuring in strijd 
zou zijn met het algenieen bc- ,,lang". Bij het ncmen 
van deze beslissing was gelet op de artt. 3 en 4 van 
het K.B. van 28 Ma art 1870 no. 2 (Ind. Stb. no. 64), 
laatstelijk gcwijzigd bij het K.B. van 17 Juli 1923 
no. 162 /Ind. Stb. no. 452). J. Th. P.B./' 

BEVOLKINGS-RUBBERCULTUUR. De 
ouefste aanplantingen dcr bevolking van rubber, 
hieron- dcr te verstaan Hevea Brasiliensis. datceren 
van ongeveer 15 jaar geleden; sporadisch kwamen 
ze voor en van eenig belang konden ze niet Avorden 
genoemd. Langzamerhand, nadat het te behalen 
voordeel nicer tot het besef van den Inland- schen 
landbouwer was doorgedrongen, werden de 
aanplantingen zeer uitgebreid en in de laatste jaren 
zijn zy van groote beteekenis geworden, spcciaal 
voor de gewesten Djambi, Zuider- en 
Oostcrafdeeling van Borneo, Westerafdeeling van 
Borti6b^"PaIehibang^Sumatra's Oostkust, Rian en 
Onderhoorigheden"en Taj)ianhbcli. JS— 

De groote vlucht.die deuitvoervan bevolkings- 
rubber in 1923 heeft gen omen, toont duidelijk aan, 
dat de Inlandsche bevolking in de genoemde 
gewesten langzamerhand zeer groote complexen 
rubber heeft aangeplant, die thans gaandeweg in 
voile productie komen. Veilig kan men aannemen, 
dat met de exploitatie van zeer vele aanplantingen 
eerst kort geleden een begin is gemaakt, dat anderc 
tuinen nog te jong zijn om geexploiteerd te worden, 
en dat verdere bijplanting nog steeds plaats vindt. 
Men kan dan ook verwach- ten, dat in de toekomst 
de uitvoer per jaar van bevolkingsrubber die van 
1923 in niet geringe mate zal overtreffen. Toch moet 
men voorzichtig zijn met de beoordeeling van die 
uitbreiding der aanplantingen. omdat waarschijnlijk 
in vele ge- vallen nieuwe aanplant slechts een 
vervanging is van reeds dood getapt materiaal. 

Ter beoordeeling van de belangrijkheid van de 
bevolkings-rubbercultuur volgt hieronder een 
staatje, aangevende den uitvoer naar het buiten- land 
gedurende de jaren 1921, 1922 en 1923: 
Uitvoer van bevolkingsrubber naar het buiten- land 
in tonnen van J000 K.G. 

Naam van het Ge- 
west 1921 1922 1923 

1924 
Jan.- 
Juni. 

Djambi .....................  2.915 9.666 17.389 J 0.055 
Zuider-en Oosterafd. 
van Borneo.... 

600 7,500 13.000 7.100 
W.-afd. v. Borneo . 1.800 4,500 8,500 6.100 
Palembang .... 83 893 4,609 3.533 
Sumatra's Oostkust — 1.000 5.000 3.000 
Kiau en Onderh... 600 1.758 4.009 2.600 
Tapiannocli .... — 200 1.000 600 

Totaal ..................  5.998 25.5J7 53.507 32.988 
De tot ale rubberuitvoer uit Nederlandsch- Indie 

bedroeg in de jaren 1921,1922, 1923 respec- 
tievelijk 73.402 ton, 103.616 ton en 139.681 ton, 
zoodat de bevolkingsaanplantingen van dien totalen 
uitvoer respectievelijk 8.2%, 24.6% en 38.3 % 
leverden. 

Hierbij mag echtcr niet uit het oog worden 
verloren, dat de z.g. bevolkingsrubber niet allecn 
ccn hoogcr watergehalte heeft, doch bo ven- dien 
veelal vermengd is met zand, stcentjes, enz., zoodat 
het uitvoercijfer minstens met */s moet worden 
verminderd. 

C u 1 t u u r in c t h o d e n. Zooals reeds werd 
opgemerkt zijn de eerste bcvolkingsaanplantin- gen 
niet ouder dan 15 a 16 jaren. 

Ofschoon men in den aanvang omtrent tap en 
bereiding nog volkomen in het duister tastte, be- 
gonnen zich toch destijds hier en daar Inlanders op 
de rubberteelt toe te leggen, hoofdzakelijk uit- 
gaande van de meening, dat er wel een goede reden 
zou bestaan, waarom het Europeesche kapitaal 
zooveel belang begon te stellen in de cultuur van dit 
gewas. Vooral in de jaren 1910 tot 1914 werden 
zeer groote hoeveelheden zaad van uit de Straits 
Settlements ingevoerd. Ver- schillendc personen, 
w.o. veel Chineezen, legden zich toe op het 
kweeken van bibit. Gewoonlijk werden de 
voorgekiemde zaden uitgelegd in plat- te, hoogstens 
8 c.M. hooge kistjes, gevuld met vochtig zaagsel, 
somtijds vermengd met wat aar- dc, om de aldus 
verkregen zaailingen na enkele wcken verder te 
verhandelen. 

In den regel werden deze plantjes onmiddellijk 
na ontvangst op het veld uitgeplant. Hicrtoe bc- 
zigde men ladangterrein, waarvan de padioogst zeer 
kort te voren was binnengehaald. 

Ook heden ten dage wordt deze werkwijze nog 
wel gevolgd, ofschoon ― nu men overal bijna zan-
der kosten zaaizaad kan verkrijgen — meer en meer 
gewone kweekbedden worden aangclegd. De aldus 
verkregen bibit wordt nu op het pas ontboschte 
terrein uitgeplant even voor het uit- zaaien van de 
ladangpadi, dan wel, evenals vroe- ger, direct na 
beeindiging van den eersten ryst- oogst. 

Ook worden dan nog enkele twecde gewassen als 
tusschengewas aangeplant, waarna, op de goede 
gronden allhans, nog 66nmaal rijst volgt. Is ook 
deze laatste oogst afgeloopen, dan is meestal van 
geregeld onderhoud weinig of geen sprake meer. De 
rubberboompjes hebbon zich dan echter reeds 
voldoende ontwikkeld om eon tijdelijke, 
gedceltelijke vcrwaarloozing tc kun non doorstaan. 
Zoodra de boo/nen gcacht worden een voldoenden 
stamomtrek te hebben oin met den tap te kunnen 
beginnen, worden de tuinen meer geregeld 
onderhouden. 

Het is opmerkelijk hoe snel zich de aanvanke- 
lijk weinig verzorgde aanplant dan weer her- stelt. 
Van een al te weligen onkruidgroei heeft men 
wcldra geen last meer, daar het gewoon- lyl< nauwe 
plantverband voor een intensieve beschaduwing 
van den grond zorg draagt. 

Vooral bij de allereerste aanplantingen, toon men 
met deze cultuur nog onvoldoende ervaring had 
opgedaan, were! een vee! te nauw plantver- band 
gebezigd. Zeldcn bedroeg de afstand van stam tot 
stam meer dan 3 meter. In de jongerc tuinen is 
echter gewoonlijk op afstanden van 4 bij 4 Meter 
geplant, tcrwijl men allengs over- gaal tot nog 
ruiniere plantafstanden. 

Uitgestrektheid d e r a.anp】an- t i n g e n. Uit de 
wijze, waaroj) de Jnlandscho rubberaanplantingen 
tot stand komen, kan men reeds besluiten, dat in de 
meeste rubberstreken de landbouwers over meer 
dan 66n aanplant bc- schikkQn. In den aanvang toch 
moest een 5-tal 



BEVOLKINGS-RUBBERCULTUUR. 27.5 

jarcn op de gewone wijze wordcn goladangd, al- 
vorcns tot het tappen van den eersten aanplant kon 
worden overgegaan. De tcelt van rijst, wclk product 
men uit den a a rd dcr zaak in de allcr- eerste plaats 
noodig had oin aan vocdsel te komen, blcef toen nog 
hoofdzaak. De aanplant van rubber was mecr 
bijzaak. 

We rd aldus, bv. om de 2 of 3 jarcn, een nieuw 
stuk boschgrond voor den aanplant van rijst bestemd 
(op niet tot de slcchtste soort bchooren- de 
ladanggronden is dit inderdaad regol) en wer- den 
later die velden achtereenvolgens met rubber 
volgeplant, dan kon men er op rekenen, na ver- loop 
van 6 jarcn in het bezit te zijn gekomen van twee of 
drie rubbertuinen, elk ter grootte van ongeveer een 
bouw. Op slcchtere ladanggronden, waar van een 
tweeden rijstoogst weinig of niets kon worden 
verwacht, ontstonden dientengevolge gewoonlijk 
meerdere tuinen, die het eigendom waren van 
denzelfdcneigenaar.Het spreekt voorts vanzelf, dat 
nu en dan cnkele aanplantingen door brand of 
verwaarloozing geheel of gcdeeltelijk ver- loren 
gingen, dan wel in handen kwamcn van der- den 
(wegens verkoop of anderszins): doch uit het 
bovenstaande zal niettemin voldoende zijn gc- 
bleken, dat in de meeste rubbercentra het aantal 
rubberboomen van cen enkelen cigcnaar dikwijls 800 
A 1000 bedraagt. Er zijn cr cchter, die het tien-, 
twintig- en meervoudige van genocmd aantal tot hun 
eigendom kunnen rekenen. 

Overigens heeft in de rubbercentra, waar nog 
voldoende gronden voorkomen voor den land- bo 
uw, nog steeds verdere bijplanting van x'ubbcr 
plaats. 

Ointrcnt de uitgestrektheid der aanplantingen zijn 
geen nauwkeurige gegevens bcschikbaar. Wel is, op 
last van den Dircctcur van iandbouw, door do 
gewestelijke bestuurshoofden eene schatting 
gemaakt-van het aantal door Inlanders geplantc 
rubberboomen, waarvan onderstaand staatje een 
ovcrzicht geeft. 

Gowest. Aantal 
boomen. 

Waar van 
in tap. 

Djambi .........................  21.000.000 13.000.000 
Z.- en O.-afd. v. Borneo J 2.000.000 10.000.000 
Westerafd.v. Borneo .. 3.700.000 onbekond 
Paldmbang....................  5.000.000 2.500.000 
Sumatra's Oostkust .. 2,440.000 onbekend 
Atjdh en Ondcrh.... 50.000 onbekend 
Riau en Onderh. ... 4.000.00() 1.500.00

0 Tapiannocli .................  1.800.000 800.000 
Bengkoeloe ..................  20.000 onbekend 
 50.010.000  

B e r e i d i n g e n H a n d o 1. De wijze, waarop 
de Inlander uit de latex rubber bcreidt, is zeer 
eenvoudig on heel weinig kostbaar. 

In den tuin wordt de in een pctroleumblik ver- 
zameJdo latex doorgaans met een overniaat van uluin 
binnen 20 minuten tot stremming gebracht. Dezo 
gestrcjnde rubber wordt op een plank met een flcsch 
gerold tot dikke lappen, die in de zon gedroogd 
wordon, waarna cleze naar de opkoopers worden 
gebracht. De groote opkoopers verzen- den de 
partycn rubber per hckwielcr of op andero wijze (per 
bamboevlot) naar de hoofdplaatsen. Van hicruit 
wordt het product in hoofdzaak naar 

Singapore geexportcerd. waar het in speciale fa- 
KricTten een nabewerking ondergaat alvorcns hot 
bij de groote opkoopers-consumcnten aan- landt. In 
den laatsten tijd is men ook in de pro- ductielandcn 
dergelijke fabriekjes gaan op- richten. 

De omstandigheid, dat blijkbaar met weinig 
kosten minder goecl bereide Inlandsche rubber tot 
een op de wereldmarkt gemakkelijk verhan- delbaar 
product kan worden omgezet, is oorzaak, dat de 
opkoopers voor Inlandsche rubber zeer goede prijzen 
betalcn. 

Zijn de rubberprijzen aan het dalen en komen zij 
op zulk ecn hoogte, dat weinig of geen winst 
gemaakt wordt, dan zullen de Inlandsche rubber-
planters, en vooral de grootere onder hen, tot 
algeheele of gedceltelijke stopzetting van den tap 
moeten besluiten. Dit houdt verband met het veelal 
gevolgde systeem, dat de tapper a Is loon de hclft van 
het door hem gewonnen en bereide product ontvangt, 
tcrwijl de rest het eigendom blijft van den eigenaar 
der tuinen. Kan toch een tapper in oudere tuinen 
rekenen op een maande- lijksche opbrengst van 
minstens een pikoel (in vele gevallcn is die 
opbrengst zelfs 11 a 2 pikoel, oindat de boomen 
meestal, zij het ook tijdelijk, worden overtapt en het 
product half nat wordt verhandeld), dan kan hy nog 
een behoorlijk loon maken, indien de prijs oiu de / 
40 per pikoel schommelt. Daalt echter de prys tot / 
25 of / 30, dan wordt de animo veel geringer om zich 
als tapper te verhuren. daar in de meeste streken der 
buitengewesten een loon van 士 / 15 's maands beslist 
onvoldoende wordt geacht. 

Jongere, minder latex levcrende tuinen, worden 
het cerst van den tap uitgesloten, omdat geen 
liefhebbers nicer .voor de exploitatie zijn te vin- den. 
De kleinerc rubbcrplanters, die met hun gezin alle 
voorkoniende werkzaamheden zelf ver- richten, 
kunnen echter nog op een voldoende winstmarge 
rekenen, al is de prijs van het artikel ook laag. 

Intusschen is te verwachten, dat bij lage prij- zen 
op den langcn duur de grootere bezitters wel zullen 
overgnan tot uitkeering van meer dan de helft van het 
door hunne tappers gewonnen product, daar zy 
anders geen voordeel zouden trek- ken uit hunne 
bezittingen. In de meeste rubber- gebieden is hot 
vcrkrijgen van tapkoelies thans reeds een der 
inoeilijkste vraagstukken voor de groote Inlandsche 
rubbcrplanters. 

B e m o e i c n i s van den Landbouw- 
voorlichtingsdienst met do Inland- sc ho ru b bo r c 
n 11uu r. Reeds vele jaren heeft do 
volksrubbercultuur de voile belang- stelling van den 
Landbouwvoorlichtingsdienst. Verschillendc 
pogingen werdon aangewend oin cuituur, tap c» 
berciding in Betere banen te Icicle n, tot 
verwezenlijking van we Ik clod hier en daar speciale 
ambtenaren werden geplaatst. 

Vooral in de residentie Pali* m ba ng heeft het aan 
ernstigo pogingen ter zakc nict outbroken en ook 
heden ten dago worden die pogingen nog met yver 
voortgezet. 

Van de verschillendc verrichtingen door den 
Landbouwvoorlichtingsdienst op het gobied van de 
volksrubbercultuur kunnen worden genoemd, de 
gehouden demonstratios ten aanzien van het mecst 
wenschelykc tapsysteem, de bcreiding, en de 
bestriding van ziekten; verder de uitgavo 
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van een in de Maleische tnal gestelde handleiding 
voor Inlandsche rubberplanters cn de pogingen om 
te komen tot vereenigingen van rubberpro- 
ducenten. 

In de rcsidentie Pal^mbang wordt vanwegc de 
Landbouwvoorlichtingsdienst al sedert cenige jarcn 
maandelijks cen landbouwblaadje in de landstaal 
uitgegcvcn, waarin voor de Inlandsche 
rubberplanters belangrijke artikclcn en mededec- 
lingen voorkomen. Het blaadjc tclt ruim duizend 
abounds. • 

Eenigen tijd geleden we rd nabij Batoeradja 
(residentie Palembang) een speciale rubberbc- 
drijfsschool opgericht, waar aan zoons van rub- 
bertuinbezitters in den aan de school behooren-- den 
rubbertuin praetisch wordt geleerd, hoe een 
rubberaanplant op de meest loonende wijze moet 
worden aangelegd, onderhouden en geexploiteerd, 
terwijl hun eveneens de juiste, d. i. de meest 
economische, bereidingswijze wordt bijgebracht. 
Ook leeren de a.s. rubberplanters hier door een 
eenvoudige boekhouding een nauwkeurig inzicht 
verkrijgcn in de bedrijfsresultaten, d. w. z. zij leeren 
de economische beteekenis van de verschil- lende in 
het bedrijf genomen maatregelen be- oordeelen en 
begrijpen. / 

PAPOEA'S. Aanvullmg van het artikel in Deel 
III. 1 

ad pag. 298. Men kan op Nieuw Guin6 drie 
beschavingslagen onderkennen, nl. een in- 
heemscjie Papoea-beschaving en de van elders 
gekomen Indonesische en Melanesische bescha- 
vingstoevoegsels. In West Nieuw Guine komen de 
..onvervalschte'1 Papoea's nog voor in het bin- 
ncnland en op de Westkust van de Geelvink-baai; de 
anderen hebben zooveel van de Molukken 
overgenomen, dat van hun oorspronkelijke be- 
schaving weinig is overgeblevpn. Langs de kust van 
Westelijk Nieuw Guin6 zijn dus Indonesische 
invloeden en vermenging overheerschend ； deze 
invloeden reiken langs de Zuidkust tot de Etnabaai, 
Amarapia en de Otakwa-monding, waarop verder 
Westwaarts weder de oorspronkelijke Papoea-
beschaving volgt tot Cape Possession in Papua-
Territory. Scherp begrensd zijn die invloedssfeeren 
natuurijjk niet. 

Aan de Noordkust is de beschavingsinvloed 
uitgegaan van Ternate; deze is lang zoo sterk niet 
geweest als de Seransche op de West- en Zuidkust. 
Een zuivere Papoea-beschaving wordt langs de 
Noordkust niet nicer gevonden; er is hier een gebied 
waar de Indonesische in de Melanesische 
beschavingsinvloeden ovcrgaan. In verband met de, 
ten Oosten van de Mamberamo voorkomende 
geestenhuizen (zie Deel III pag. 327, 2e koi., sub V, 
ten 2e), waarin de bamboe- fluitcn dienstdoen om 
het geluid der geesten te manifesteeren, welke 
huizen ten Westen van doze rivier niet voorkomen, 
kan de Mamberamo aan- genomen worden als de 
grens tusschen de Jndo- nesische en Melanesische 
beschavingsgebieden. In de bovenlanden heeft men 
ook hier nog de zuivere Papoea-beschaving, met 
uitzondering echter van het gebied der bewoners 
van de Ooste- Jijke oevers van het Sentani-meer (zie 
hieronder). 

Lileratuur: Tijdschrift Ned. Aardr. Genoot- 
schap, deel XXXVIII (1921), pag. 823 e. v. en deel 
XXXIX (1922), pag. 510 e. v. 

ad pag. 308, ten 5e. Hier werd reeds het ver- 
moeden uitgesproken, dat zich in het eentrale 

bcrgland nog meer z.g. dwergstanimen zouden bc- 
vinden en inderdaad werd in 1920 in het hoogste 
gedeelte der Swart-vallei, dus ten Noorden van den 
centralen bergketen, een nieuwc stam ont- dckt. 
„Oeroenggoep'' of „Ti)norini'' genaanul. De 
eigenlijke stamnaam schijnt te zijn „Oe- roenggocp"
； alleen IL J. T. Bijlmer geeft in sommige zijncr 
verhandelingcn dezen stain den naain “Tiinorini". 

De Swart-rivier is een zijrivier van de van der 
Willigen- of Tarikoe-rivier, die op ha ar beurt wecr 
valt in de Mambdramo. Het strooingebied van de 
Swart-rivier is gclegcn ten Westen van een lijn, 
getrokken van den Wilhelmina-top naar het punt 
van de Idenburg-rivier waar deze, stroomende uit 
het Oosten, recht Noordwaarts ombuigt (zie kaart 
behoorende bij ,,Hcl Verslag van de militairc 
cxploratie van Ned. Nieuw Guine, 1907—1915"). 

De kampongs der Oeroenggoep liggen op een 
hoogte van ongeveer 1000 M. Het klimaat is goed, 
niet te warm, de woonplaatsen liggen open in de 
zon, in de nabijheid van helder, stroomend water; in 
den omtrek zijn geen moerassen； klimatolo- gisch 
en hygienisch zijn de kampongs dus zeer goed 
gelegen. Zij zijn onderling verbonden door goede 
paden en niet beschermd tegen vijandelij- ken 
overval. Van muskieten werd weinig last 
ondervonden. Goed onderhouden suikerriet-, oebi-
,keladi-enketelavelden wei den aangetroffen, 
evenzoo aanplantingen van pisang ； in de nabij- 
heid der hutten wordt tabak verbouwd. De tui- nen 
zijn door schuttingen oinheind. De omgeving der 
hutten is zindelijk； de vrij rondloopende var- kens 
zorgen voor opruiming van het vuil. 

Het gemiddelde van een aantal metingen gaf 
voor de mannen een lengte van 154, voor de 
vrouwen van 143,2 cM. Ofschoon zy dus klein van 
gestalte zijn, is hun lengte grooter dan die van de 
Pesechem； de Oeroenggoep vonnen dus geen 
dwergstam ； wellicht zijn zij het beste aan te 
duiden als berg-Papoea'sf； Algeineen zijn, zoo- 
wel by mannen als bij vrouwen, het neustus- 
schenschot en de oorlcllen door boo rd; zelden 
wordt echter iets ter versiering door do gaten ge- 
stoken en dan nog alleen door do vrouwen cn enkel 
door den neus, waarvoor dan tanden van wikle 
varkens worden gebezigd. Bij beide scksen komen 
vernnnkingen voor, nl. het afsnijdon van den top 
van cnkele vingers cn van cen stukje van de oorlel. 
Bij de mannen heeft die verminking uitsluitend 
plants aan de linkerhand, bij de vrouwen zoowel aan 
de rechter- als aan de linkerhand. Alle vingers, doch 
niet c|e duim, komen er voor in aanmerking. De 
operatic is cenvoudig; het middenkootje van den 
vinger wordt strak omwonden met eon touw, dat er 
eenige dagen om blijft zitten; daarna wordt het 
uiterate lid met een bijl afgekapt of met cen 
bamboemes afge- sneden. De o])eratie schijnt 
weinig pijrilijk tc zyn. De verminking heeft reeds op 
jeugdigen leeftijd plants, bij de jongens echter op 
lateren leeftijd dan by de meisjes. Het doel van de 
verminking is niet bekend. Tatoeage werd niet 
aangetroffen; ook de besnijdenis is bij de 
Oeroenggoep niet bekend. Vele vrouwen hebben 
een kropgezwel. 

Ofschoon de Oeroenggoep zich niminer was- 
schen en er zeer onzindelijk uitzien, hebben zij geen 
last van cascado of ringworm, ziekten die op Nieuw 
Guin6 overigens zoo algomeen verbreid zyn; 
evenmin werd het voorkomen van beri-beri 
geconstateerd. Ljjdera aan vcnerische ziokten 
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werden nict aangetroffen, da a rentegen wel vcel aan 
frambcesia. Malaria cn ingcwandszickten schijnen 
niet voor tc koincn. 

In uiterlijk gelijken de Ocrocnggoep vcel op de in 
het Zuidelijk dcel van het ccntrnle bergstelsel 
wonende Pcsechcm. Kleeding cn de op het lijf 
gedragen versierselen cn gebriii ks voorwerpen 
komen bij beide stain men nagenoeg geheel over- een, 
zooals het van touw geknoopte draagnet, dat bij de 
vrouwen met een band om het voor- hoofd hangt, door 
de inannen oin den ha Is of aan den schouder wordt 
gedragen； zoo ook de manier waarop het haar wordt 
opgeinaakt; de zoo waar- devolle nautilusschelpcn 
worden bij beide stain- men gevonden. De inannen 
ciragen een penisko- ker, die niet wordt versierd; het 
cenigc klccding- stuk der vrouwen is een kort rokje, 
bestaande uit een dichte rij afhangende koordjes, die 
slechts tot boven de knie reiken； de band van clit 
rokje zit ver onder de taillc en laat dus den buik vrij. 

Met een der armbanden wordt in korten tijd vuur 
gemaakt； de band bestaat nl. uit een paar meter in 
clkander gedraaidc rotan of gespleten bamboe. Deze 
worcit een paar maal om een stok geslagen en snel 
heen en weer getrokken, waarbij het uiteinde van den 
stok in een hoop droge bladeren steekt, die spoedig 
gaan smculen. 

De genotmiddelen zijn tabak en sirih. 
De Oeroenggocp maken in hun optreden een 

gunstigen in druk； bij de begroeting geven zij ccn 
hand. Bij de eerste ontmoeting toonden zij gee- nerlei 
wantrouwen. Het gevoel van eigenwaarde is bij hen 
groot cn bij vermccnde onrechtvnardige behandeling 
komen zij spoedig in verzet. Zij zijn vrijgevig en 
hebben goeden handelsgeest; in den ruilhandel zyn zij 
niet gemakkelijk. Bij genecs- kundige behandeling 
wenschten zij steeds de ver- kregen hulp tc betalen 
met vruchtcn enz. Het meeste werk wordt door de 
vrouwen gedaan, jnaar zij worden geenszins als 
slavinnen behan- deld; do vrouw weet op tc treden en 
zich te doen gelden. De inannen dragon evengoed de 
lastcn als de vrouwen en ook bij den huizenbouw zyn 
zij be- hulpzaam. 

Als ruilmiddel hebben een hoogo waarde de z.g. 
,,katje$8che【pcn''; voor e6n schelpje droeg een 
Papoea een inanRvracht gedurende den geheelen dag
； evenzoo is voor 66n schelpje een blik oebi te 
krijgen, een flink varken voor 8—10 schelpjes, cnz. 
De schelpjes worden door den eigenaar ge- wikkeld in 
vele blndercn en zorgvuldig bewaard. 

De ka in pongs staan tusschcn de tuinen； allo 
huizen hebben een ronden vorm, evcnals de nian- 
nenhuizen bij de Pesechem, welke vorin slechts in 
enkclc streken van Nicuw Guin6 wordt gevonden. Er 
zijn afzonderlijkc inannen- cn vrouwen- huizen; de 
mnnncnhuizen staan op den vlakken gron<],de 
vrouwenhuizen op ccn hellcndcn bodem, zoodat dozo 
van oen houten vloer z(jn voorzien. In het maiincnhuis 
is eon zoldering, ter plaatse waar het kegelvormige 
dak begint; in hot vrouwen huia 18 ter halverhoogte 
van den wand over cen decl van de ruimto nog een 
twee de vloer, waaroncler een afgeschoten ruiinte 
voor do var- kens. 

De steonen bijlcn en de vier soorten pijlen, bij do 
Oeroenggoep in gobruik, zijn gclijk aan die der 
Pcsechem. De talen van beide stain men toonen I een 
opvallende overeenkomst ten aanzicn van I de 
woorden. 

Do Oeroenggoep Icvon in do ncolitischeperiode; | 

zij mocten allcrminst als wilden worden be- 
schouwd. Zij zijn geen primiticven en staan maat- 
schappelijk ver boven de zwervende jagers- en 
visschersstanimcn. Hun vastc woonplaatsen, hun 
landbouw en het bezit van huisdieren plaat- sen hen 
op zekeren trap van cultuur. 

Ten slotte kan nog het volgende worden mede- 
gedeeld. De expeditie, die in 1921 van uit het 
Noorden den Wilhelmina-top bereikte, vond alle 
hooggebergte-valleien tusschen de Swart-vallei en 
dezen top, tot een hoogte van 2800 M.,. dicht 
bevolkt met berg-Papoea's. Bij deze bc- volking 
komt het tote mis me voor. Er zijn ten minste twee 
groepen te onderscheiden, zij dio van de kangoeroe 
en zij die mecnen van de kocs- koes af te stammen. 
Verder is hier lijkverbranding in zwang； onder hiid 
gehuil dcr vrouwen wordt het lijk op een houtvuurtje 
in de open lucht verbrand, waarna de beenderen 
schijnen te worden begraven. Sommige berg-
Papoea's zijn getrouwd met vrouwen uit de 
meervlakte, waar- heen men nu en dan gaat om de 
allerwege ver- bouwde tabak te ruilen voor de 
hooggeschatte schelpjes. Met deze schelpjes moet 
ook een deel van den bruidsschat worden betaaid. 

De verstandhouding tusschen de stammen der 
verschillende vaileien is niet altijd vriendschap- 
pelijk. 

De laatste hoogvlakte, voor men den Wilhel- 
mina-top bereikt, is onbewoond: de bodem is daar 
drassig en wordt door mecrderc rivieren door- 
stroomd; de hoogte is 3200 M. De inboorlingen 
verblijven hier nu en dan om cen klcin soort, goed 
smakende kreoften te vangen； ook winnen zij hier 
zout en zetten zij rattenvallen. 

Paden loo pen vanaf de hoogst gelegen neder- 
zettingen naar het land der Pesechem. 

Literatuur： Verslagen dcr Ethnologenbijeen- 
komsten te Amstordam, 1921 —1924, pag. 20 e. v. 
en 23 c. v.; H. J. T. Bijlmer, Anthropological results 
of the Dutch scientific Centr. New Guine 
Expedition, A°. 1920, Academisch proefschrift, 
Leiden 1922. Tijdschrift ”De Aarde en haar Vol- 
ken", 1923, nos. 5—9, welkcr artikelen ter zake ook 
in boekvorm zijn verschenen onder den titel: Dr. H. 
J. T. Bijlmer, Met de Centraal Nieuw- Guine-
Expeditie, A0. 1920, naar een onbeken- den 
volksstam in het hooggebergte". T. N. A. G. deel 
XXXIX (1922), pag. 156 e. v.: J. H. G. Kremer, De 
expeditie naar het Centrale ge- bergte van Nieuw 
Guinea, 1920—1922, Onze Vloot, 1922—1923. 

ad pag. 335. De Papoea's aan het Sentani-meer. 
Van dezo Papoea's kan nog het volgende worden 
inedcgodcokl. Physisch wijken do Scntaniers weinig 
af van de bowoners van do Humboldt- baai; ook hun 
zeden en gewoonten verschillen slechts weinig. De 
taal is geheel afwijkend van die van de naburigo 
stammen. Waarschijnlijk hebben zij zich reeds lang 
gelcdon aan do oevers van het mcer gevestigd, voor 
wo Ike onderstelling ook het volgende plcit. Op de 
heuvols der in het meer gelogen eilandon bevindeu 
zich langwerpige, waarschijnlijk gchouwen stcencn, 
waarvan doel en beteckenis niet bokend zijn. De 
meeste on grootste steencn liggen op de hoogste 
heuvels van het dichtst bovolkte ciland, Ifaar. De 
grootste, hier gevonden steen is lang 307, breed 59 
cM. Wellicht hebben deze steencn gediend voor pij- 
lers van do woningen, cloch dan is dit al zeer lang 
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geleden, daar de hcuvclruggen tegenwoordig ge- 
hecl onbcwoond zijn ； alle huizcn staan thans aan 
den oever in het water. Die bewcrktc steenen 
worden alleen op Ifaar cn nabijgelegen eilanden 
gevonden en zijn blijkbaar plaatsclijk uit de rotsen 
(diabaas) gehouwen. De Papoea's houden dcze 
steenen voor ocarfo (door duivels bezctcn) cn 
vermijdcn dus ze tc verplaatsen. 

De oudste nederzettingen bevinden zich op de 
eilanden en schiereilanden (Ajapo, Ase, Ifaar, J a 
be, Poejo). Zij hebben blijkbaar eenige supre- matie 
over de andere, meer afgelegen vestigin- gen. 
Verschillende nederzettingen zijn gesplitst, 
waarschijnlijk wegens de geringe oppervlakte der 
eilanden, zoodat men naast de eiland-dorpen Ifaar, 
Jabe en Poejo, ook gelijknamige dorpen vindt op de 
oevers van het meer. Ifaar is zelfs verdeeld over 
drie eilanden, terwijl zich ook nog een gelijknamige 
nederzetting op het vasteland bevindt. ledere 
nederzetting omvat een streng begrensd gebied en 
isoverigensook volkoinen zelf- standig. Aan het 
hoofd van zulk een vestiging staat een ondoforo 
(opperhoo/d); bij gesplitste nederzettingen aan het 
hoofd van ieder deel een ondoforo ken din 
(onderhoofd), die ondergeschikt is aan den 
ondoforo van de geheele nederzetting. De 
waardigheid van ondoforo is erfelijk en gaat over 
op den oudsten zoon, c.q. oudsten broeder. 

De ondoforo heeft bepaalde rechten en plich- ten
； zoo beslist hij in alle zaken betreffende de te 
houden feesten； hij alleen mag trommen (mu- 
ziekinstrumenten) bezitten; hij leidt de ceremo- 
nien bij de geheime eerediensten enz. ； hij heeft 
het recht op een deel van de opbrengst van de jacht. 
van de vischvangst en van de producten van het 
veld. Eigendom van den ondoforo zijn de 
huisgezinnen, ontstaan uit krijgsgevangenen en 
geroofde kinderen. Deze slaven, als men ze zoo 
noemen wil, zijn alleen daarin van de andere leden 
van de nederzetting onderschexden, dat zij 
verplicht zijn te arbeiden voor den ondoforo en zijn 
gezin ； in de eerste plaats hebben zy te zor- gen 
voor het noodige voedsel. Hard hebben die slaven 
(t/ot) het niet en feitelijk vormen zij een deel van 
het gezin. 

De stam der Sentaniers is in een aantal klassen 
verdeeld; de beteekenis hiervan is echter niet 
bekend; met de huwelijksregeling heeft die indee- 
ling niet (meer ?) te maken en in het sociale leven 
der inboorlingen heeft zij geen practisclie beteeke-
nis. De indeding berust hierop, dat het kind, in 
verband met de afkomst zijner inoedcr, tot een be- 
paalde klasse behoort. Het huwelijk tusschen de 
naaste bloedverwanten is verboden, overigens is 
dejongeling vrij in zijn keuze, die voornamelijkaf- 
hangt van de grootte van den koopprijs in ver- 
houding tot zijn eigen welgesteldhcid. De koopprijs 
wordt voldaan in chineeseh porselein, por- seleinen 
kralen, aan welke hooge waarde wordt toegekend, 
en zorgvuldig geslepen bijlen.」)e meisjes trouwen 
op een leeftijd van 16—18 jaar, de jongelingen op 
iets ouderen leeftijd. Niets staat natuurlijk het 
gesJachtclijk verkeer v66r het huwelijk in den weg 
en een geheel vrije omgang tusschen jonge lieden 
van beide seksen, die den afzonderingstijd hebben 
doorgemaakt, schijnt regel te zijn. Orgien tusschen 
moisjes en jongelingen hebben nu en dan plaats in 
de wildernis onder leiding van de vrouw of de 
zuster van den ondoforo, en etaan waarschijnlijk in 
verband met de geheime eerediensten. Gehuwde 
vrouwen 

nemen niminer aan die orgien decl； ook in andere 
opzichten staan de begrijjpen onitrent zedelijkheid 
betrekkelijk vrij hoog. 

Bij een huwelijk vinden geen feesten plaats; 
alleen de bruid krijgt op den dag dat zij het ouder- 
lijk huis verlaat een feeste)ijk afscheid van de 
vrouwelijkc familieleden. Ook bij de Sentaniers 
bestaat het recht van den eersten nacht, zoodat alle 
mannen, behoorende tot de nederzetting van den 
jongeling, in dien eersten nacht hun recht op de 
bruid mogen doen gelden. 

De koopprijs wordt in den regel den op den 
trouwdag volgcnden morgen voldaan. Alvorcns 
gemeenschap met zijn vrouw te mogen hebben, 
moet de jonge man eerst voor haar een kano ver- 
vaardigen, en de vrouw eerst een tuin aanleggen en 
cen groote hoeveelheid sago bereiden. 

Evenals bij de andere Papoea's, worden ook bij 
de Sentaniers en naburige stammen de begrippen 
omtrent godsdienstige aangelegenheden be- 
heerscht door een onbestemd gevoel dat overal 
machten en krachten aanwezig zijn, die in den regel 
zich boosaardig en verderfelijk tegenover den 
mensch stellen. De inboorling heeft bij voort- 
during, van de geboorte tot den dood, rekening te 
houden met twee tegenovergestelde zaken, het 
profane (poejakara) aan den eenen en het byzon- 
dere, bovennatuurlijke (oearfo) aan den anderen 
kant. Aan het begrip oearfo (Nafri: oearopo, Tabadi, 
enz.: oereb) verbindt de Sentanier een aantal 
begrippen, die identiek schijnen te zijn aan 
soortgelijke, welke men vindt bij de mecste kust- 
stammen van Nieuw Guin6 en Melanesie. Dit begrip 
komt overeen met het melanesische mau en geeft de 
aanwezigheid aan van een onmogelijk nader aan te 
duiden, onpersoonlijke macht, die in den regel huist 
in alle zeldzame en onbekende dingen. Alles wat 
oearfo is behoort tot een bijzon- dere, magische, 
demonische wereld,die dus tegen- gesteld is aan de 
werkelijke, profane wereld, waarin slechts zaken 
voorkoinen, die de inboorling met zijn verstand kan 
omvatten. Tegenover alles wat oearfo is gevoelt de 
Sentanier een zekere schuwheid en wantrouwen. 
Voorwerpen, welke worden besehouwd als te zijn 
oearfo, zijn dan ook in de meeste gevallen tevens 
taboe, cl. i. een onbe- voegde aanraking van deze 
voorwerpen kan na- deeligc gevolgen hebben, in het 
bijzonder den schuldige een ziekte bezorgen. 

Tegenover oearfo staat poejakara, d. i. allea wat 
tot de werkelijkheid behoort, d. w. alles wat den 
inboorling bekend is en door hem begrepen wordt. 

Het is moeilijk na te gaan in hoeverre de Sen-
tanier onder oearfo ook duivelachtige wczens be- 
schouwt, die zich als personen manifesteeren, zich 
op een bepaalde plaats ophouden en hunne 
aanwezigheid op bovennatuurlijke, of tenminste 
ongewone wijze kenbaar maken. 

De voorstelling, welke men zich van zulkc 
bovennatuurlijke wezens maakt, is natuurlijk 
ontstaan door verpersoonlijking van kraehten en 
door de neiging om kosmische verschijnselen, on-
gewone gebeurtenissen en zelfs dagelijksche voor- 
vallen, op phantastische wijze tc verklaren. 

Men hoort dan ook wel spreken van demonen, die 
rotsspleten, holen, groote steenen en booinen, het 
meer en de riviertjes bewonen, maar alechts zelden 
laat de inboorling zich op ondubbelzinnige wijze uit 
over een bepaalde oearfo, zooals zou kunnen 
geschieden wannecr bijv. oearfo als een 
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zeker dier vcrschijnt; in den regcl is het dus be ter te 
spreken van ecn kracht, die huist in het voor- werp. 
In het bijzonder komen hiervoor in aan- merking die 
voorwerpen, welke door een merk- waardig uiterlijk 
de aandacht trek ken, en ook die plaatsen, waar lang 
geleden icts bijzonders gc- bcurd is. Rotsblokken of 
rolsteenen worden in den regel beschouwd als te zijn 
oearfo, evenzoo groote, oude boomen, die men 
dikwijls op de eilandjes in het meer aantreft. Verder 
gelden dik- wijls sommige dieren als te zijn oearjo, 
en wel by voorkeur slangen en wilde zwijnen, dus 
zulke dieren, die men onverwacht in het bosch lean 
ont- moeten. Omtrent uiterlijk of gedaante van den 
oearfo, van het wezen waarvan de magisclie kracht 
uitgaat, heeft de Sentanier geen duidelijke 
voorstclling, zij het dan dat een zich in de nabij- heid 
bevindend dier daarvoor wordt aangezien. 

Bepaalde plaatsen, waar een oearfo zich op- 
houdt, zijn： een plaats aan het strand van het eiland 
Ifaar, waar voortdurend gasbellen uit het water 
opstijgen； verder een, ongeveer vier meter hoog, 
bijna rood heuveltje op het eiland Poejo； een 
groote, oude ficusboom op het eiland Jab6； 
overhangende rotsen nabij de nederzetting Ajapo 
enz. In al deze gevallen kan, volgens de meening van 
den Sentanier, slechts oearfo de oorzaak zijn van de 
merkwaardige verschynselen, die door machtige 
krachten moeten zijn of nog worden veroorzaakt. 
Ook zijn oearjo sommige steenen en oude 
potscherven, die volgens verklaringen van de 
inboorlingen uit den hemel zouden zijn gevallen. 
Dikwijls vindt men in de nabijheid der neder- 
zettingen (bv. Ifaar en Jabe) aan het strand kieine 
hutjes, veel gelijkende op de omheinde en van een 
dak voorziene begraafplaatscn, maar iets hooger en 
in den regel zondcr omwanding. In zulk een hutje 
liggen gewonc steenen en pot- scherven en iedere 
steen en iedere scherf heeft een bepaalden naam. 
Wel vermijdt men die voor- werpen aan te raken, 
maar op eenige wijze ver- eerd worden zij niet. 
Waarschijnlijk zijn de steenen in vroegcr tijd van de 
steile rotsen afgerold, doch de Sentanier denkt, dat 
ze uit den hemel zijn komen vallen. Pannen van 
aardewerk worden wel als verBiering op de daken 
der huizon geplaatst en zullen wellicht bij een 
aardbeving naar beneden gevallen zijn, wat door de 
bewonera niet als een natuurlijkc, maar als cen 
boven- natuurl^jke gebeurtenis were! beschouwd. 
Oor- zaken genoeg om steenen en potscherven aan 
te duiden als oearfo. 

Zooals reeds gezegd, bezit iedere steen on scherf 
een naam, die ongctwijfeld ecn bepaalde oearfo, ecn 
onzichtbaar wczen aanduidt, dat zich in de nabijheid 
van het voorwerp ophoudt; de steen enz. is dan 
slechts ecn deel van do kracht van dien oearfo. De 
denkbeelden van de inboorlingen hierover zijn erg 
onduidelyk on zij weer- spreken clkander dikwijls. 

Alles wat vnn een oearjo afkomstig is of met hem 
in verbinding staat, is zelf oearfo, d. w. z. het bezit 
bovennatuurlijke krachten, want dezc krachten zijn 
overdraagbaar. 

Het begrip oearjo is dus veel omvattend. De 
nutuurkrachten en natuurverschynselen, zooals wind 
en regen, donder en bliksem, zijn oearfo; evenzoo 
het gesternte. Hetzelfde is het geval met den hemel 
en de aarde, wat echter niets te makon heeft met 
monotheistische denkbeelden, analoog aan die der 
Noeforeezen. 

Iedere man die den leeftijd van vijf en twin tig tot 
dertig jaar is gepasseerd, beweert cenmaal des nachts 
door con oearfo te zyn bezocht; hij krijgt dan last van 
hevige bevingen, die in de voeten beginnen en zich 
langs de beenen naar het boven- lichaam 
voortplantcn, zoodat hij al spoedig in trance is, 
waaruit hij slechts langzaam herstelt. In dezen 
tocstand komt het schuim hem op den mond en praat 
hij wartaal； dat is de oearfo, die in hem spreekt. Het 
is nog niet bekend of hierbij ook kunstmatige 
middelen worden toegepast. Het eigenaardige is nu, 
dat de man, die in dien toestand geweest is, zichzclf 
aanduidt als te zijn oearfo, wat zoo ver gaat, dat hij 
nu zclfs van naam verwisselt en zich voortaan noemt 
naar den oearfo, die hem heeft bezocht. Zijn eerstc 
naam, de poeja- kara-naam,wordt nu niet meer door 
hem gebruikt. 

Met zijn oearfo, zijn schutspatroon, zooals men 
zou kunnen zeggen, staat de man van nu af in de 
nauwste verbinding; hij meent dat hij doorloopend 
beinvloed wordt door de kracht, die van den oearfo 
uitgaat, deze kracht zelf bezit en er naar welgevallen 
over kan beschikken. Zijne nakome- lingen worden 
echter op geenerlei wijze door die kracht beinvloed. 

Is de oearfo, waarmede hij thans onafscheidelijk 
verbonden is, een dier, dan mag de man dit soort van 
dieren niet meer dooden of eten； doet hy dit toch, 
dan zal hij door ziekten worden geplaagd. Hetzelfde 
geldt uit den aard der zaak voor vruch- ten van 
boomen, die als oearfo gelden. 

Uit het bovenstaande volgt, dat men ten aan- zien 
van de Sentaniers, en analoog van de inboorlingen 
aan de Humboldt-baai, niet kan spreken van een 
groepen-totemisme, doch zou kunnen zeggen dat 
iedere Sentanier boven zekeren leeftijd een 
schutspajtroon heeft. 

Vele inboorlingen beweren, dat hun oearfo een 
zwijn is; varkensvleesch is dus voor hen, vanaf het 
oogenblik dor incarnatie taboe； waarmede echter 
niet gezegd wordt, dat zij daarnanooit meer dit 
vleesch zullen eten. Is iemand ziek, dan schrijft hy 
de oorzaak van de ziekte dan ook dik- wyls toe aan 
het nuttigen van de verboden waar. 

Zelden is de oearjo een krokodil, welks vleesch 
een groote lekkerny voor de inboorlingen is, terwijl 
vogels en visschen, voor zoover bekend, nooit oearjo 
zijn. 

Een bijzonder interessant geval van zulk een 
oear/o-incarnatie betreft het voor eenige jaren 
gestorven hoofd van As6. Deze beweerde nl. door de 
zonne-oearfo (soe-oearfo) bezeten te zyn. Zijn 
oearfo-naam was soe-lotereu (waarschijnlijk een 
verbastering van soe-to-i'eri = zonne-mnn). en hij 
gold wijd cn zijd als een groot, invloedrijk hoofd. 
Volgens sommige Europeanen, die zich in dien tijd 
in die streken ophielden, zoudc dit hoofd meenen van 
de zon af te stain men en zij beschouw- den dit als 
cen aanwijzing van een vereering van (lit 
hemellichaam； dit is echter niet juist, de zon was 
slechts zijn oearfo. 

Bohnlvo het bovenbeschreven, als men het zoo 
noemcn wil individueelo totemisme, kennen de 
Sentanicrs geen under soort totemisme. Aan het 
phantastische en toch zoo natuurlijk gehouden 
houtsnijwerk, voorstellende vogels, visschen, 
menschcn en varkens, dat vroeger de daken van de 
mannen- of j ongelingenhuizeli cn ook van de 
geestonhuizon sierde, ligt geen totemisme ten 
grondslag, zooals vroeger wel beweerd is; dit 
snijwerk heeft ten doel het huis te versioren en 
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den wenscli naar geluk op de jacht cn de visch- 
vangst tot uiting te brengen. In dezo wijze van 
uitdrukken van het verlangde, het gewenschtc, 
komen magische of prae-animistische ideeen tot 
uiting, want bij deze natuurvolken draait allcs oin een 
geregelde voedselvoorziening en een s00rt magische 
verzekering hiervan uit zich ze- ker niet het laatst in 
hunne kunstprestaties. 

On de vraag of deze denkbcelden tot een eere- 
dienst hebben geleid, moet ontkennend wordeii 
geantwoord. Afgezien van magische .kunsten en 
gebruiken, die met den oearjo nicts to maken heb-
ben, schijncn godsdienstige hanclelingen in het 
dagelijksch leven geen rol te spelcn.Men roe pt den 
oearjo niet a an, brengt hem geen offers, men kent 
geen bezwcringsformules, maar toch staan de oude 
mannenin nauwe verbinding met bun oearjo. Op de 
vraag of de oearjo in hout of op andere wijze wordt 
nagebootst-, moet evenzoo ontkennend worden 
geantwoord. Als men de wonderlijke figuren in hout 
ziet, die de pijlers van de ver- eenigingshuizen van 
de hoofden van Ajapo en Ifaar sieren, dan zal men 
allicht denken, dat deze figuren de voorvadcren 
voorstellen, evcnals de korwars op de Noordkust. 
Doch ook dit is niet juist; de inboorlingen verklaren 
uitdrukkelijk, dat die figuren niets te maken hebben 
met de afgestorvenen of voorvadcren en evenzoo 
dat zij geen oearjo zijn; ook hebben zij geen naam. 
Even- min dienen die figuren tot bescherming van 
het huis of van de nederzetting, terwijl zij ook niet 
worden aangeroepen, zooals met de korwars het 
geva] is. De Sentaniers verklaren slechts, dat die 
houten figuren zeer oud zijn cn onder geen om- 
standigheden mogen worden vcrwijdcrd, daar men 
dan door zickten zou worden bezocht. Tegen- 
woordig worden die figuren niet meer gemaakt. 

Naast deze groote figuren vindt men ook groo- 
tere of kleinere poppen van hout. Dadclijk na de 
geboorte wordt naast het kind een pop gelegd; ，
later grijpt het er naar en speelt er nice, ofschoon die 
pop niet met dit doel, als speelgoed, werd gege- ven. 
Ook de oude mannen,zelden de vrouwen,spe- len 
met zulke poppen； zij werpen ze in de hoogte en 
vangen ze weer op en trekken ze met de cene hand 
door de andere. De bedoeling van een en ander is 
bJijkbaar, dat de magische kracht die zich in het 
voorwerp bevindt, over zal gaan op de zuigeling, c. 
q. op den grijsaard, die zich oud en zwak voeit. 
Evenzoo zal het zijn met de houten beelden van de 
vereenigingshuizen: ook hier zijn het zekere, niet te 
definieeren hoogere krachten, die van deze figuren, 
wat zij ook mogen voorstel- len, uitgaan en ten 
goede komen aan allc leden van de nederzetting.
 、 

Aan de Humboldt-baai vindt men op de dak- 
spits van ieder huis een menschenfiguur in hur- 
kende houding. Die figuren bcschermen de be- 
woners tegen ziekten en ongclukken cn in 't bij- 
zonder het huis tegen brandgevaar, maar ook deze 
figuren zijn geen afbeeldingen van de voor- 
vaderen. Aan het Sentani-meer ziet men op de spits 
van de geestenhuizen 66k zulk een figuur, welke 
eenigszins moet worden beschouwd a!s een 
symbooJ van den oearfo, die aan het geestenhuis 
verbonden is. Hier heeft men een duidelijk voor- 
beeld hoe aan een voorwerp, dat van anderen wordt 
overgenom^n, dikwijls een geheel andero 
beteekenis wordt toegekend. In de nederzettin- gen, 
waar men den aanstonds te vennclden gehei- men 
eeredienst niet kent, kent men ook deze figu 

ren niet; die eeredienst en de figuren zijn gelijk- 
tijdig ingevoerd, en wel nog geen vijftig'jaar ge- 
ledcn (zic hieronder). 

Naast oearjo staan degeesten dcrafgestorvenen, 
die cchter gecnszins identiek zijn met de ziel, die 
gedurende het leven in het lichaam heeft ge- huisd. 
Na den dood blijft de geest nog langen tijd in de 
nabijhcid van het sterfhuis cn houdt dan op alle 
manieren de dorpelingen voor den gek; nie- mand 
durft dan ook in dien tijd des nachts zonder licht het 
dorp te verlaten. Eerst als cen groot feest is 
gehouden, waarbij vcel varkensvleesch wordt 
genuttigd, verlaat de geest het land; waar hij echtcr 
naar toe gaat, is niet bekend. Bij het graf blyft cen 
zwak beeld, een schaduw of schim van den 
overledene. die daar steeds blijft huizen. 

Ofschoon in de woningen dikwijls afbeeldingen 
van zon en maan worden aangetroffen, is niets 
bekend van bijzondere vereering van deze hcmel- 
lichamen. 

Omtrent den evenbedoelden geheimen eeredienst 
worde nog het volgende medcgedeeld. Voor 
ongeveer vijftig jaar waren de Sentaniers nog niet 
bekend met dezen dienst, die door de bewo- ners 
van de Noordkust wordt beledcn. Toenmaals 
kochtcn de bewoners van Ajapo en Ase, als zijnde 
de ecnige staminen, die handelsbetrekkingen on- 
derhielden met de kuststainmen, de geheimen van 
dien eeredienst van de bewoners van Nafri en 
Tabadi. Ajapo moet hiervoor hebben betaaid: een 
zeer oude, waardcvolle, glazen armring *) meerdere 
oude, steencn paarlcn, eenige groote trommen, een 
aantal varkens en sago. As6 wilde niet achterblijven 
bij Ajapo en kocht die gehei- .men van Tabadi en 
ten slotte nain Ifaar den eeredienst over van Ase. De 
andere stain men aan het Sentani-meer kennen ook 
thans nog dien geheimeneeredienstniet. De 
driegenoemde neder- zettingen der Ifaar hebben 
zich nadien nauwer aaneengesloten cn het is 
merkwaardig, hoc de bewoners daarvan thans met 
geringschatting neer- zien op de bewoners van de 
andere nederzettin- gen aan het Sentani-meer. 
Eigenaardig is het ook, dat alleen Groot-Ifaar de 
kennis van dien eeredienst bezit en Klein-ffaar niet, 
wat tot een by- zondere verhouding tusschen do 
bewoners van deze beide nederzettingen 
aanlcidinggeeft. Waar- sehijnlijk echter beoefenen 
ook de mannen van Klein-Ifaar de ccremonien, die 
zij dan van hunne buren zullen hebben afgeluisterd 
cn afgekeken. 

De geheimc eeredienst dezer Sentaniers uit zich, 
evcnals bij de naburige kuststammcn, in een 
(Mclanesisch) verbond van de mannen, dat eener- 
zijds van veel invloed is op het sociale leven van den 
stam en anderzijds eng verbonden is met 
godsdienstige en magische denkbcelden en gc- 
bruiken. Bijna steeds gaat die geheime dienst 
gepaard met sexuecle handelingen, die vroeger 
algemeen on dikwijls nu nog in wellustige cn 
wreedc orgicn ontaarden, zooals kannibalisme on 
zelfs endo-kannibalisme. Van origine zullen zij 
waarschijnlijk wel een soort vruchtbaarheids- 
ceremonien zijn. 

Geheime ecrcdienstcn in mecr of minder ge- 
wijzigden vorm, bestaan ook aan de Zuidkust van 
Ned. Nieuw Guin6 (bij de Marindc-anim; 

*) Deze ringen zijn waarachijnlijk, zooals ook 
de oude, porselcinen paarlen, van Chinee- schen 
oorsprong. Zij bezitten in het N.O. van Nieuw 
Guin6 een bijzonder hoogo waarcle. 
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zic a)daar) cn zooals Haddon vermeldt. ann de 
Zuidkust van Papoca-Territory. Hetzelfde ver- 
meldt Parkinson van de bewoners van den Bis- 
marck-archipel, terwijl Wirz cen dergclijkcn cere- 
dienst aantrof in het Mainberamo-gcbied en hicr- 
toe ook rekent het Kaki ha n - verbond op Seran. 

In den loop der tijden zijn de cereinonien enz. na 
tuurlijk ook wel van aard veranderd en so ms 
overgegaan in gecompliceerde, religieuse hande- 
lingen. Onder den invlocd van tote mis me ont- 
stonden bijv. de klapper cultus der ma jo en de 
vuurcultus der rapa bij de Marinde-anim aan de 
Zuidkust； aan de Noordkust, in het Nederlandsch- 
Britsche grensgebied kwam men door andere in- 
vloeden tot een varkens- en schildpaddencultus, die 
op den duur weer magische beteekenis krccg. 

Uit den aard der zaak kan niet iedereen zonder 
meer tot den geheimen eerediensl worden toege- 
laten. Er is een schcrpe scheiding tusschen de on- 
mondige knapen, de jongelingen op rijperen lecf- 
tijd en de mannen. De cerstcn vornien een afzon- 
derlijke klasse; tot de tweede klasse behooren de 
rijpere jongelingen en de mannen, tot de derde 
klasse de ouderc mannen en de grijsaards： iedere 
klasse neemt in den dienst een byzondere plaats in. 
De jonge knapen moeten de puberteits- jaren in 
afzondering doorbrengen cn leeren in (lien tijd de 
zeden van den stam en de gebruiken van den 
eeredienst. Als verblijfplaats voor hen client het 
geestenhuis. 

De jongelingen moeten eerst een tijd van aller- 
hande beproevingen en ontberingen doormaken, 
v66r zij als gelijkgercchtigd lid in den bond worden 
opgenomen. In het Noordelijk en Oostelijk deel van 
Nieuw Guine heeft ook nog de besnijdenis plaats, 
die eenigszins kan worden beschouwd als het slot te 
vormcn van de jeugdperiode; oorspronkelijk zal zij 
wel geon ander doel gehad hebben dan den 
jongeling tot cen geslachtsrijp man to maken. De 
Sentaniers kennen echter de be- snijdenis niet. Eerst 
na deze voorbereidingen mogen de jongelingen 
actief deelncmen aan de orgien en feesten. 

Deze afzondering der mannelijke jeugd had bij de 
Sentaniers oorspronkelijk nicts te maken met den 
geheimen eeredienst van thans; men vindt die 
afzondering ciders ook waar geen geheime 
eeredienst bestaat, terwijl op wecr andere plaat- sen 
en afzondering eeredienst voorkomon zonder 
ondeding verband. 

De rjjpere, roods ingewijde jongelingen en de 
jonge jnannen vormen bij allc geheime eercdicn- 
sten het wezonlijko on actiove deci van de orga- 
nisatic. De knaap moot eerst voorbereid worden tot 
de opnainc in hot verbond, welkc eon bo- langrijke 
gebeurtenis vonnt in het leven van den jongeling. 
Onder bedreiging inct zware straffen wordt hem 
daarbij geheimhouding op- gelegd. Bon niet-
ingcwijden wordt op de mouw gcspeld, dat cen 
spook het geestenhuis nu en dan als verblijfplaats 
gebruikt; het maken van vcel lawaai met 
verschillende instrunienten (fluiten, blokken hout, 
grootc schelpen), dient om die bewaring kracht bij 
te zetten. 

Deze geheime bond heeft bij do Sentaniers twee 
zijden, een social。，voor iedereen waarneein- barc 
en een innerlijke, waarvan de niet-ingewy- den nooit 
iets zien of hooren, tenzij dan de ver- hale n over het 
spoken van den oearfo. Ook de ingewyde weet 
feitclijk niet veel meer en boven- dien niets 
positiefs; doch er zijn veel mythen in 

omloop omtrent den oearfo, waaraan ook door de 
ingcwijden wordt geloofd, en de uiterst geheim- zinnige 
wijzc, waarop de oudcren de novieten in- lichten, de 
drastische maatregelen waarvan de mannen zich bedienen 
om hun het zwijgen op te leggen, maken op den jongeling 
een diepen indruk, zoodat hij ook later, op rijperen leeftijd, 
nog aan den oearfo blijft geloovcn. 

Alle ceremonien en eetpartijen worden gehou- den in het 
gccstenhuis {inau), dat zich meestal door grootte en vorm 
van de anderc hutten onder- schcidt; het heeft, evenals de 
geestenhuizen aan de Humboldt-baai, den pyramidevorm； 
de woon- hutten der Sentaniers zijn steeds meer lang dan 
breed. Op de daks pits is dikwijls nog cen klein, van een 
staart voorzien dakje geplaatst. Wellicht is oorspronkelijk 
de bedoeling van deze bouwwijze goweest, het geheele huis 
te cloen gelijken op een monster. 

Het inwendige van de mau bestaat uit een enkele ruimte, 
waar de jongelingen des nachts verblijvcn; hier worden 
bewaard de voorwer- pen in gebruik bij de ceremonien, 
zooals de bam- boe fluiten en een soort trommen, bestaande 
uit lange, rondc, aan beide zijden spits toeloopende en 
slechts zclden uitgeholde balkcn, die aan het dakgestel 
hangen. 

Volgens de overlevering zou de instelling van deze 
ceremonien enz. afstainmen van den casua- ris, daar het 
door dit dier voortgebrachte geluid gelijkt <?p de toonen, 
die aan de bamboe fluiten worden ontlokt, terwijl het 
oorspronkelijk uit cen bamboe te voorschyn zou zijn 
gekomcn. Dit is ook de reden, waaroin de fluiten dikwijls 
met casuarisvederen worden versierd en geen man, die in de 
geheimen is ingewijd.ooit een casuaris zal dooden of zijn 
vleeschcten. Deze gebruiken doen denken aan een 
oorspronkelijk totemistischen ri- tus, welks volgers den 
casuaris tot totem hebben. 

Literatuur: ^ijdschr. voor Ind. T., L. en V. 1923, Afl. 1. 
Qjntrcnt de St a rind t-ant 7??：~'(TTTe deel, Piipoe云's, 
sub III, ad 8e), zic ook： Dr. P. Wirz: „Die Marind-anim.n 

OEROENGGOEP. Een volksstam in het cen-. trale 
gebergte van Nieuw Guine. ook wel ge- naamd “Timorini". 
Zie PAPOEA'S, A 9> - 「 。 

TIMORINI. Een volksstam in het centralc ge-，。 
borgte van Nieuw Guine; wordt gewoonljjk gA noemd: 
Oeroenggoep. Zie PAPOEA'S, A 9/,z 八 

WATERSCHAPPEN. De Nederlandsclvln- dische 
waterschnppen zyn. van tweeerlei soort: de oud-inheemsche 
en do van den jongsten tyd dagteekenende, op Westcrschc 
leest geschoeide. 

Voor de eerstgonoemde, wolke onder den naam 
,,soebak‘‘ alleen op Bali en Lombok worden aan- getroffen, 
zie men dl. I, pag. 122, 124, 127, 759, (11. II pag. 154 en dl. 
Ill pag. 814. 

Dit artikel handelt nlleen over de laatste, wel- ke hun 
ooraprong danken aan byzondere, van die in overig Java 
afwijkendo, tocstandon in de Vor- stenlanden, en dan ook 
alleen daar voorkomen.l) 

')Wol is ook ter Sumatra's Oostkust de naam 
„\vaterschapn gebezigd ter aanduiding van bepaalde 
colleges, doch in eenigszins andere beteekenis. Want het 
betrof daar com missies uit on voor den Cultuurraud, 
bestemd om (lit licliaam van raad te dienen inzake de ver- 
betering — normalisatie — van de Belawan-, de Deli- en 
de Pertjoetrivior. Voor elk dier ri- vieren was er zulk eon 
„-watorsohap,\ 
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Ofschoon, ovenals elders in Nederlandsch Indie, 
in beginscl berustend bij het openbaar ge- zag、
berustte oudtijds in die landschappen het 
waterbeheer toch niet bij de ovcrheid. Het be- hecr 
on de beschikking over het bevloeiingswa- ter 
werden overgelaten a an belanghcbbenden ； de 
overheidsbemociing bepaalde zich tot het rea- 
geeren op klachten. Dwong het landschapsbc- lang 
tot ingrijpen, dan hadden alle andcre be- langcn of 
aanspraken to wijkcn. 

In't algemeen gesproken had diegene, die het 
gebruik van den grond had. we Ike was te be- 
vloeien, ook het genot van het voor dat doel be- 
stemde bevloeiingswater. 

Geschillen over het recht op een dam, ecne 
leiding, of op het gebruik van water, werden in der 
niinne door het Inlandsche bestuur in overleg met de 
belanghc bbenden geschikt cn gere- geld. 

Voor zoover onder die omstandigheden ge-
sproken kon worden van recht op water en voor- 
zoover dit recht dan geacht kon worden toe te 
komen aan hen, die — naar de toen geldende 
landsinstellingen — door den zelfbestuurder bij 
wijze van bezoldiging of ter tegemoetkoming in hun 
levensonderhoud in het genot van bepaalde gronden 
waren gesteld, oefenden de Europeesche 
landhuurders dit recht uit op de door hen van de 
apanage-houders ingehuurde gronden. 

Die ondernemers waren het, die het aandurf- den 
in den vaak zeer gebrekkigen bevloeiings- of 
afwateringstoestand verbetering te brengen, dan wel 
van levend water verstoken gronden daarmede te 
voorzien door de verbetering van be- staande of den 
aanlcg van nieuwe waterwerken. 

Dit initiatief en dezen durf zict men eerst in het 
juiste licht, als men bedenkt, dat de ondernemers 
gewoonlijk, voor het geheel of voor een gedeelte, 
gebruik inaakten van den arbeid van de 
dienstplichtigen, waarover zij de beschikking 
hadden, zoodat het derhalve de bevolking was, ■die 
voor een goed deel den last droeg； en als men 
verder in de gedachte houdt, dat de verbetering der 
soms zeer primitieve en niet steeds deskun- dig 
geplaatste werken in menig geval niet heeft geleid 
tot blijvende verlichting van den, in verband met de 
bevloeiing door de dienstplichtigen te verrichten 
onbetaalden arbeid. 

Op deze wijze legden de ondernemers in den 
loop der tijden aan bevloeiingswerken aanzicn- lijke 
bedragen ten koste, hetgeen medebracht, dat zij zich 
als eigenaar beschouwden van die werken, van 
welker instandhouding het wel cn wee hun- ner 
onderneming afhing en welke dan ook geheel bij 
hen in onderhoud en beheer waren. 

Vi el het belang der landhuurders in zake be-
vloeiing dooreengenomen samen met dat hun- ner 
opgezetenen en was in dit opzicht de toestand niet 
zonder zijn goede zijdc, het kon, bij de uitbreiding, 
welke de landbouwnijverheid van lieverlede kreeg, 
niet uitblijven, dat over het water moeilijkheclcn 
rezen met aangrenzende on- dernemingen of met de 
tusschen huurlanden in- geklemd rakende 
kfidjawin-gronden. *). 

Liep een geschil hoog, dan onderwierp men de 
kwestie aan de Voratenlandsche adininistratieve 
rechtspraak, uitgeoefend in gemeenschappelyk 
overleg door den betrokken Zelfbestuurder of 

*) Niet aan de particuliere 
landbouwnijverheid verhuurde 
gronden. 

diens Patih cn het Hoofd van gewcstclijk bestuur, 
in den rcgel voorgelicht door conimissien van 
landhuurders en Javannsche grooten. 
Het gebrekkige van het recht, het strijdige der 

bclangen, de duisternis, waarin men vaak ten 
opzichte van het tcchnische deel der kwestie 
rondtastte. soms ook het stilzwijgen der bcvol- king, 
veroorzaakten intusschen elk hun eigen 
moeilijkheden bij die rechtspraak. 

Met dal al kwam het er in de practijk op necr, dat 
de landhuurders eene overmatige vrijheid van 
beweging genoten, hetgeen er toe leidde, dat de 
ondememer dikwerf, het cigen belang stellend 
boven dat van het algemeen, eigenmachtig op- trad 
zonder zich erom te bekommeren of door dat 
optreden naburige onderneniingen of bevol- 
kingsgronden in hunne watcrbelangen bedreigd of 
geschaad werden. 

Zelf tot de erkentenis gekomen dat deze staat van 
zaken zoo niet voortduren mocht, deden de 
landhuurders bij de voorbehandeling van de in- 
1906 tot stand gekomen herziening van het Land- 
huurreglement (Ind. Stb. 1906 No. 93.) het verzoek 
om eene voorziening te dezer zake. 

Deze vond eene plaats in het derde lid van artikel 
18, lr. b., van genoemd reglement, waarin aan de 
landhuurders de verplichting we rd op- gelegd „zich 
te gedragen naar de, in overleg „met den 
Javaanschen Vorst of diens Patih, „door dat (het 
Gewestelijk) Bestuurshoofd vast- „gestelde of nader 
vast te stellen regelen aan- „gaande het gebruik en 
het onderhoud van de „op of nabij de gehuurde 
gronden voorkomende „wegen, bronnen, rivicren en 
waterleidingen met „daarin gelegen kunstwerken." 

Van deze bevoegdheid were! door genoemd be- 
stuurshoofd het eerst gebruik gemaakt in Soe- 
rakarta, waar waterkwesties aan de orde van den dag 
waren en haar hoogtepunt bereikten in het jaar 1906, 
toen door een verhoogden afvoer van Merapi-zand 
verschillende onderncmingen in sterke mate werden 
bedreigd. 

In het begin van het jaar 1907 were! voor 
evengenoemd gewost — en in 19J0 were! in Jog-
jakarta dit voorbeeld gevolgd — eene algemeene 
regeling in het leven geroepen omtrent het wa-
terbeheer „voor de op en naby de huurlanden 
„gelegen gronden." 

Verboden we rd daarbij, dat door of ten behoove 
van landhuurders waterleidingen of an- dere 
waterwerken zouden worden aangelegd, of in ecnig 
werk van dien aard, dan wel in rivieren of bronnen 
door of ten behoove van zoodanige huurders 
wyzigingen zouden worden gebracht zonder 
schriftclijke vergunning van het Hoofd van 
gewestelijk bestuur. 

Aan de totstandkojning of wijziging van werken 
als evcnbedoeld, zouden geen rechten je- genu het 
openbaar gezag worden ontlcend, waar- tegenover 
dat gezag op zich nam, om in de in- richting of het 
gebruik dier werken geen veran- dering te brengen 
dan om dringende redenen van publiek belang. 

Volgens artikel 1 (licr rcgelingen zouden naderc 
voorschriftcn, als bedoeld in bovengenoemd der- de 
lid, lr. b., van artikel 18 van het Landhuur- 
regleinent, worden vastgesteld door het Hoofd van 
gewestelijk bestuur in gemcenschappelijk overleg 
met den betrokken Inlandschen Vorst of diens Patih. 

Ter geruststelling van de betrokken landhuur- 
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ders were! met betrekking tot de bestaandc, door hen 
uitgeoefende zoogenaamdc waterrechtcn be pa a Id, 
dat de vaststelling der even bed oelde voor- schriften 
zou geschicden met inachtncming van het beginsel, 
dat geen verandering zou worden gcbracht in 
rechtcn, voortvioeiendc nit beslis- singen, genomen 
in ovcrleg tusschen het Zelfbe- stuur en het Hoofd 
van gewcstelijk bestuur； zoo- )nede dat zooveel 
mogolijk bcnadeeling der briiik- baarheid van den 
grond voor de tot cl us ver daar- op toegepaste wyze 
van cxploitatie zoude worden voorkomen. 

Eindelijk word nog omtrent bedoelde nadere 
voorschriftcn in het tweede lid van artikel 1 be- 
paald, dat voor de vaststelHng daarvan, „indien „dit 
ter bevordcring van de belangen der bij het „gebruik 
of het onderhoud der vermelde wer- „kcn betrokken 
ondernemingen of personen kan „strekken, zooveel 
mogelijk (wordt) gestreefd „naar de vorming van 
afzonderlijkc waterschap- „pen, omvattende, geheel 
of ten deele, het stroom- „gebied van ecn of meer 
rivieren." 

Bedoelde nadere voorschriften werden alleen 
vastgesteld voor Soerakarta in den vorm van 
regiementen voor waterschappen, waarvan een 
drietal (Woro, Poesoer en Pengging) in het le- ven 
geroepen werd. 

Bij het ontwerpen dier instelling zat de grond- 
geclachte voor, om — waar vooral in zake bevloei- 
ing en afweer van zand- en watervloeden zoovele 
belangen door de verschillende ondernemers in 
meerderc of minderc mate werden gedeeld en 
zoovele nadeelen gemeenschappelijk werden ge- 
dragen — de bestaande neiging tot de bchar- tiging 
alleen van eigen belang zondcr voor de algemeene 
belangen aandacht to hebben, zoo mogelijk allengs 
te doen plaats maken voor een gezonder inzicht. 
Krachtige samenwerking zou wellicht de 
voorziening mogelijk kunnen maken in behoeften, 
welker vervulling de krachten van enkelen zou te 
boven gaan en zou in het algemeen eenheid in stelsel 
kunnen brengen in den aanleg en de inrichting der 
bevloeiings- on andere waterwerken. 

De waterschappen, waarmede het evenoin- sch 
reven doel was na te streven, waren niet a an te 
merken als publiekrechtelijke lichamen； trou- 
wens de Resident van Soerakarta zou niet be- voegd 
zijn geweest, instellingen met een zoo- danig 
karakter in het leven te roe pen. Zij konden geon 
under dan een zuiver administratief karakter dragen. 

Tot het nemen van beslissingen in waterkwes- 
ties waren deze lichamen niet bevoegd; (lit bleef aan 
den Resident met den Ryksbestuurder voor- 
behouden. 

Wei werd omtrent zulke geschillen de voor- 
lichting van het waterschapsbestuur ingewonnen 
evenals no pens de verleeniiig van vergunningen tot 
den aanleg of de wijziging van waterwerken, 
waartoe de Resident cveneens do bevoegdheid aan 
zich had gchouden. 
Van over wegende beteekeniswas hetvoorschrift, 
dat de uitvocring der beslissingen van het water- 
Hchapsbestuur, in zooverro deze krachtens den aard 
van het onderwerp daarvoor in aanmerking kwam, 
onderworpen zou wezen aan de hoogcr besproken 
“algemeene regelen" omtrent het wa- terbehccr, 
zooincde aan de voorschrifton, welkc ingcvolge die 
algemeene regelen nopens het go- bruik on 
onderhoud van bronnen, rivioren on 

waterleiclingen inet de daartoe behoorende wcr- ken 
door het open baar gezag voor het watcrschap 
toepasselijk zouden zijn verklaard. 

In laatstc instantic hiekl de Resident derhalve het 
heft geheel in handen, hoowel hij uit den aard der 
zaak zoo weinig mogelijk ingreep. 

Van de instelling van watcrschappen werd in elk 
geval (lit voordeel verkregen, dat zij de be- 
langhebbende landhuurders in de gelegenheid 
steldcn hunne medewerking te verleenen, van 
voorlichting te dienen, alsmede het initiatief te 
neinen tot de behartiging van eigen en gemeen- 
schappelyke belangen. 

In de practijk heeft de werkkring van deze 
waterschappen zich in hoofdzaak bepaald tot het 
uitbrengen van raacl nopens bij den Resident 
ingekomen verzocken tot aanleg of wyziging van 
waterwerken. Aldus is nuttig werk verricht, zoodat 
zelfs de belanghebbende landhuurders de 
wenschelijkheid der instelling in alien deele heb- 
ben erkend. 

Ook waterkwesties werden in den adviseeren- 
den waterschapsraad meermalen ter sprake ge- 
bracht, en de belanghebbenden legden zich in de 
regel neer bij het oordeel hunner fmedeleden, nadat 
zoo noodig ecn door den raad uit zijn le- den 
aangewezen commissie zich nog nader plaat- selyk 
op de hoogte had gesteld. 

Tot een gezamenlijken aanleg van werken, be- 
kostigd uit de waterschapskas, is het echter nooit 
gekomen, behoudens dat eenige duizenden guldens 
zijn sainengebracht ten'behoeve van een door den 
dienst van het Boschwezen aangevan- gen 
herbebossching van den Merapi. 

Zoo was in het algemeen de toestand, toen de 
agrarische hervorming kwam, bestaande in eene 
algeheele herziening van het landolijk stelsel. 

Voor de bevolking bracht die mede de vorming 
van Inlandsche gemeenten en de schen- king aan die 
nieuwe rechtsgemeenschappen van de door het 
Zelfbestuur — langs den weg van opheffing van het 
apanage-bezit — vrijgeinaakte gronden met het 
Inlandsch bezitrecht, onder ver- plichting het 66n 
vyfde gedeelte daarvan af te zonderen als ambtsveld 
voor het dorpsbestuur en voor andere gemeentelijkc 
doeleinden, en het overblijvende in vaste en, onder 
zekere voor- waarden, erfelijke aandeelen onder de 
daarvoor in aanmerking koinende gemeentenaren uit 
te geven. 

Voor de Europeesche nijverheid moest deze re- 
organisatie noodwendig eene verandering van basis 
medebrengen. Want door de toekeniiing aan do 
Inlandsche gemeenten van rechten op don grond en 
de invoering van een landrentc-regeling, kwani do 
vroegere deelbouwpacht tc vervallen en daarmedo 
de grondslag voor de beschikking over den grond ten 
bchoeve van de teelt van sta- pelproducten en over 
den verplichten arbeid der bevolking ten dienste der 
cultuurworkzaainhcden. 

In het, na menigvuldige mondelinge en sc hr if- 
telijke gedachtenwisseling met de bolaughob- 
benden tot stand gekoinen „Grondhuurreglo- „ment 
voor de residentieu Soerakarta en Jog- „jakarta,, 
(Ind. Stb. 1918 No. 20) werden voor de 
landbouwnijverheid de niouwe fondamenten gelegd. 

De landhuurdcr zou tot den nieuwen toestand 
kunnen toetreden door het afleggen van de z. g. 
convei*sieverklaring, waarbij hy afstand deed van 
allo uit bestaande landhuux'ovoreonkomsten voort- 
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vloeiendc rechten； waartegenover hem dnn voor 
een tijdvak van (ten hoogste) vjjftig jaren het genot 
van den voor de voortzetting van het bc- drijf 
benoodigden grond enz. door het Zelfbe- stuur 
verzekerd werd bij eene schriftelijke be- schikking. 

Aan die beschikking ontlcende de landhuur- dcr 
— nu van naam veranderd en „landbouwon- 
dernemer" gehceten — o.in. rccht „op het ge- .,bruik 
van water voor cultuur-, fabricatie- of ..andere 
docleinden tot denzelfden omvang en ,,onder 
dezelfde voorwaarden,' als tijdens het indienen der 
convcrsieverklaring „hem was toe- gestaan,' (artikel 
12, Ir. b.). 

Hoe moest het. nu gaan met de bevloeiing? De 
door de landhuurders al of niet voor het ge- heel of 
een deel met heerendienstplichtigen aan- gelegde en 
door hen als hun eigendoni beschouw- de water we 
rken waren nog go heel bij hen in on- derhoud, en 
ook de waterverdeeling was, be- houdens de 
“regelende" bevoegdheid van de over- heid, feitelijk 
nog zoo goed als geheel in hun han- den, terwijl de 
bestaande waterschappen — ge- lijk gezegd — 
slechts dienden om tot overcen- stemming te komen 
in zake de vaak d i vergee- rende belangcn der 
betrokken ondernemingen. 

Bestcndiging van dezen toestand was niet ver- 
eenigbaar met de beginsclen, welkc aan de her- 
vorming ten grondslag lagen. Want door de vor- 
ming van desa's en de schcnking van de bouwvel- 
den aan die des&'s zou in de streken der cultuur- 
onderncmingcn de bevolking vrij worden van den 
landbouwondernemer, bij wien de gronden te voren 
in huur waren, op wiens gronden zij der- halve tot 
dusverre hare voedingsgewassen had getcekl en van 
wicn zij het voor dicn aanplant vereischte water had 
verstrekt gekregen. 

Eenerzijds derhalve met het oog op de be- langen 
der van den ondernemer losgemaaktc bevolking, 
maar anderzijds ook ter voorkoniing van allerlei 
moeilijkheden in de toekomst, welke o. a. zouden 
kunnen voortvlocien uit het den ondernemers 
verzekerd recht op het gebruik van water, is bij den 
opzet der hervormingsplannen het beginsel in het 
oog gehouden, dat het daad- werkelijk beheer van 
het water en van de water- werken, voorzoover deze 
ook voor a n d e r e n van nut t e a c h t e n z ij n, 
aan de ondernemingen zou zijn te ontnemen. 

Van belanghebbende zijde stelde men hier- 
tegenover als eisch, geheele of gcdeeltelijke terug- 
gave der aanlegkosten. 

Deze kwestie kon op stuk van zaken zoo worden 
opgelost, dat de bewuste werken het eigen- dom b 1 
ij v e n van de landbouwondernemers. Het beheer 
van die, eene p u b 1 i c k e be- steinming he b ben 
de werken, moest evenwel bij de overheid berusten, 
- en ter tegemoetkoining in de kosten van dat beheer 
zouden dan heffin- gen worden gedaan. 

Om aan die heffingen een deugdelijken rechts- 
grond te kunnen geven en tevens om de ongcrust- 
heid weg te ne】nen, welke de ondernemers toon- 
den ter zake van de opdracht van het voiledig 
watxirbeheer aan de (Inlandsche) overheid, is be- 
sloten om over te gaan tot het instellen van 
waterschappen met een publiekrechtelijk ka- rakter, 
bevoegd om verordeningen te maken in het 
huishoudelijk belang dier instellingen, waar- onder 
begrepen straf- en belastingverordeningen. 

Vermite de wetgevende macht in Indie, naar 

het Regccringsreglcmcnt, dcstijds alleen toe- kwam 
aan den Gouvcrneur Gcneraal, aan locale raden en 
aan Hoofden van gewestelijk bestuur (artikel 20, 
68c, en 71, 72), terwijl, evenzeer op grond van het 
Rcgeeringsreglemeat (artikel 58), in Ncderlandsch-
Indic gcenc belastingen mogen worden geheven dan 
die bij algemeene verorde- niiigen, dan wcl bij 
verordening van locale raden zijn bepaakl, kon de 
oprichting van waterschappen met het 
hoogeraangeduici karakter editor niet plaats vinden 
zonder voorafgaande aan- vulling van evengenoemd 
reglement. 

Die aanvuHing is geschicd (Ind. Stb. 1919 No. 
49) *) door toevoeging van een Elfde Hoofd- stuk, 
bestaande uit een artikel 145, luidende: 

„Naarmate de omstandigheden het vorderen 
„wordt de zorg voor de waterstaatsbelangen toe- 
„vertrouwd aan rechtspersoonlijkheid bezittende „ 
waterschappen. 

„De oprichting en de opheffing van water- 
„schappen, zoomede de samcnstelling, de in- 
„richting, de werkkring en de bevoegdheden van 
„hunne besturen worden bij ordonnantie ge- „regeld. 

„Aan de besturen kan bij ordonnantie de be- 
„voegdheid worden toegekend om met in acht- 
„ne)ning van de daarbij te stcllen regels en onder 
„het daarbij te regelen toezicht in het huishou- 
„delijk belang der waterschappen verordeningen „te 
maken, ook zoodanige waarbij belastingen „worden 
geheven. De ordonnantie kan aan de be- „sturcn ook 
de bevoegdheid toekennen om in „liunne 
verordeningen straffen te stcllen op hare 
,,overtrcding." 

Ter eerste uitvoering van dit nieuwe hoofd- stuk 
werd in 1920 eene ordonnantie nopens de instelling 
enz. van waterschappen voor de resi- denticn 
Soerakarta en Jogjakarta uitgevaardigd, de 
„Vorstenlandsche Waterschaps-ordonnantie'' (Ind. 
Stb. No. 722). 

Van den inhoud dezer ordonnantie, welke ook 
voor de onderhoorigen van het Zclfbestuur geldt cn 
waarvoor dientengevolge vdoraf de instemming der 
Zelfbesturen moest worden ver- kregen, is het 
voornaamste: 

1. dat de oprichting van waterschappen, na 
goedkeuring van den Gouvcrneur Generaal, kan 
geschicden bij beschikking van het Hoofd van ge-
westelijk bestuur in overleg inct het Zelfbestuur voor 
bepaalde gebieden, waarbinnen Jandbouw- 
ondememingen gelcgen zijn, doch i n elk g e- v a 1 
moot plaats vinden voor gebieden, waarbinnen 
geconverteerde landbouwonderncmingen gelegen 
zijn, welke gronden afwisselend in gebruik hebben 
(voor suikerriet, tabak e. d.); 

2. dat op dezelfde wijze door het Gewestelijk 
Be- stuurshoofd een reglement wordt vastgestcld, 
waarin al wat noodig is voor de uitvoering en ter 
verzekering van de ordelijke werking der instelling 
wordt ge re geld (Waterschapsrcglcment), welk 
reglement van Regeerijjgswege moet worden 
afgekondigd in de Javasche Courant; 

3. datinelk waterschap ecn Waterschapsraad is, 
waarvan, onder bepaalde voorwaarden, de 
beheerders der gehccl of ten deele binnen het ge- 
bied van het waterschap gelegen ondernemingen lid 
zijn, en die overigens bestaat uit daartoe aan- 

〔)Ook artikel 68 van het Regeeringsregle- 
inent kreeg daarby eene hionnede samenhan- 
gende aanvulling. 
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gewezen Europeesche en Inlandsche ambtcna- 
rcn, zoo mogelijk ook uit bclanghebbende In-
landsche landbouwers, in dier voege, dat het to- 
taal van het aantal der ambtelijke leden en der 
niet-ambtclijke Inlandsche leden n i e t groo- ter 
is dan dat der beheeixlers van ondernemin- gen； 
4. dat de dagelijksche Iciding en uitvoering van 

zaken berust bij een Waterschapsbestuur, door den 
Waterschapsraad uit zijn midden ge- kozen； 

5. dat de werkkring van het waterschap in het 
algemeen omvat het beheer van rivieren, bronnen, 
leidingen, waterwerken e.d., de ver- deeling van het 
water, de zorg voor afvoer en wering van water en 
zand, den aanleg van nieu- we of wijziging van 
bestaande werken, waarbij meerdere 
landbouwondernemingen of minstens een 
onderneming en de Inlandsche bevolking 
gezamenlijk belang hebben, met (lien verstande 
echter, dat de fondsen voor dien aanleg en die 
wijziging door het waterschap niet uit heffingen 
mogen worden verkregen； 

6. dat de Waterschapsraad in het huishoude- lijk 
belang van het waterschap verordeningen kan 
maken en bevoegd is tegen overtreding zij- ner 
verordeningen straf te bedreigen; 

7. dat die raad, ter goedmaking der kosten 
verbonden aan de vervulling van zijn taak, jaar- lijks 
eene heffing kan 'vaststellen ten laste der 
landbouwondernemingen en Inlandsche gemeen- 
ten van zijn gebied, en van de binnen zijn gebied 
gevestigde Inlandsche bevolking op bepaalde wyze 
en onder bepaalde voorwaarden verplichte dicnsten 
vermag te vorderen ten bchoeve van <le bij het 
waterschap in beheer zijnde werken ； 

8. dat het waterschap in het algemeen onder toe- 
zicht staat van het Hoofd van gewestelijk be- stuur 
in overleg met hot Zelfbestuur, en dat be- slissingen 
van zijn raad en bestuur te alien tijde by een met 
redenen omkleed besluit door dat be- stuurslioofd, in 
overlcg met het Zelfbestuur, kun- nen worden 
geschorst of vernietigd, voor zoo ver zij met 
algemeene verordeningen of met het algo ni een 
belang strijdcn. 

Op dezen voet zijn in 1921 twee waterschap- pen 
ingestekl: ,,Opnk'', voor een klein deel in Socrakarta 
on overigens in Jogjakarta gelegen, cn ,,Dengk也ng" 
in eerstgenoemd gewest. 

Uit het hiervoor onder le. vermelde vloeit voort, 
dat uitbreiding van bestaande of oprich- ting van 
nieuwe walerschai)pen by de voort- schrijding der 
hervorining nict kan uitblijven. 

Zoo inoest in den aanvang van het jaar 1924 het 
waterschap „Opakn uitgebreid worden met landen in 
het stroonigebied van de Kali Praga, in verband 
waarinede de naain veranderd is in ,,Opak-Praga.'' 

Voor Soerakarta maakt de voortgaandc re- 
organi«atie de oprichting noodig van een niouw 
waterschap, te noeinen. 

Na de oprichting van de beide eerstgenoeinde 
nieuwe waterschappcn kon opheffing van de col-
leges van hot oude kaliber Woro en Poesoer volgen, 
terwijl de begronzing van Pengging gewij- zigd 
moest worden in afwaehting van zijne too- komstige 
algehccle opheffing. 

Ten behoove van de instelling der waterschap- 
pen is, mede in het jaar 1920, overgegaan tot de 
oprichting van een Centraal VVaterschapskan- toor 
(Ind. Stb. No. 821), bestemd om nopens 

de gcbiedsindeeling cn de begrenzing der op to 
richten autonome lichamen te adviseeren, de in- 
richting van den technischen dienst dier instel- 
lingen voor te bereiden cn de beginselen aan te 
geven, naar welko zoodanige dienst zou moeten 
werken. 

Dit kantoor vond zich voor cen delicate taak 
gesteld. 

In opzet niet anders dan een technisch bureau tot 
voorbereiding en uitwerking van plannen tot 
verbetering van den waterstaatkundigen toe- stand 
binnen de waterschappen, we rd het to vens belast 
met het boheer van de uit heffingen als anderszins 
door de waterschappen verkregen gel- den, terwijl 
het ook de bevloeiing van de reeds geconverteerde, 
maar nog niet in een waterschap ondergebrachte 
ondernemingen te regelen kreeg. 

Met het voltooien der voorbereidende werk- 
zaamheden en het toetreden van onder voor- loopig 
waterbeheer staande ondernemingen tot het 
waterschap, was de taak van het Centraal 
Waterschapskantoor evenwel nog niet afgeloo- pen. 

Het bleek noodzakelyk om — bij wijze van 
overgangsmaatregel — in de regiementen. der 
waterschappen te bepalen, dat — zoolang, ter 
beoordeeling van de Hoofden van gewestelijk 
bestuur, de waterschappen nog niet bij machte 
zouden zyn om de technische uitvoering van de hun 
opgedragen werkzaamheden zoodanig te ver- 
richten, dat voor alle daarbij betrokken belan- gen 
eene behoorlijke behartiging mogelijk zou wezen — 
die uitvoering opgedragen zou blyven aan het Hoofd 
van gemeld kantoor, dat echter zoo spoedig mogelijk 
de noodige gegevens zou hebben to verzamelen en 
maatregelen te treffen om die uitvoering door de 
waterschappen zelf mogelijk te maken. 

De omstandigheden maakten, dat — na de 
conversie — de ondernemingen op het stuk van 
waterbeheer de volgende periodenhadden te door- 
loopen. 

Op de gereorganiseerde onderneming bleef eerst 
de toestand van voor de toetreding tot de conversie 
gehandhaafd; de ondernemer voerde nog het beheer 
over het water, doch zonder zich echter 
verantwoordelijk te houden tegenover de van hem 
losgemaakte bevolking voor wat be- treft do 
bevloeiing van hare, van zyn waterver- strekking 
nog afhankelijke gronden. 

Dan volgde het stadium, dat het waterbeheer van 
het personeel der onderneming were! overgenomen 
door dat van het Centraal Waterschapskantoor, 
hetwelk dat beheer dan voortaan be- kostigde uit 
fondsen, daartoe door de onderne- mers ter 
beschikking van het Hoofd van gemeld kantoor 
gesteld. 

Dan kwain de opnanie der onderneming in het 
waterschap, doch — gelyk hiervoor gezegd —het 
waterbeheer bleef voorshands bij het Centraal 
Waterschapskantoor. 

Tijdens dezen overgangstoestand deden zich 
allcrhando moeilijkheden voor, gelyk volkomon te 
verwachten was bij een nieuwe instelling, ge- richt 
op de behartiging van vaak tegenstrydige be- langen 
cn bestemd om orde、en regelmaat te bren- gen in 
eigenaardige toestanden, by welker opheffing 
ongeveer de helft van de leden van deji 
Waterschapsraad, t.w. de boheerdera der land-
bouwondernemingen, zich weinig gobaat achtten. 
Het was geen wonder, dat de branding hoog 
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opliep rond het Ccntraal Waterschapskantoor. 
Want het Hoofd van (lit kantoor had ten aanzien 
van elke ondcrncmingen in overleg daarmede, on- 
der toezicht van de Residcntcn, het behccr zoo- 
danig op ncutralcn grondslag te regelcn, dat de in 
een watcrschap voor alle belanghebbendcn geldige 
belangen naar behooren zouden worden behartigd, 
met inachtneming cl us van geldige aanspraken van 
de ondernemingen en de bevol- king en rckening 
houdende met de bodemge- stxjldheid van het 
terrein en van de uiteenloo- pende eischen van de 
cultures, wier planttijden en plantwijzen over het 
algemeen nog niet vol- doende geregeld waren. 

Dit -voorbereidend werk we rd verricht onder de 
eenhoofdige leiding van den chef van het Centraal 
Waterschapskantoor, ten cinde a an de hand van op 
billijkheid steunende beginselen eenheid te brengen 
in de wilde bevloeiing met soms zeer primitieve en 
niet steeds deskundig aangelegde kunstwerken en 
irrigatie-Ieidingen. Deze wcrkzaamhcden, 
aangevangen bij het voor- loopig waterbeheer en 
voortgezet ingevolge de overgangsbepalingen der 
waterschapsreglemen- ten, komen eerst ten einde, 
wan nee r —naar het oordeel van het betrokken 
Hoofd van geweste- lyk bestuur — voldaan is aan 
de volgcnde twee vereischten: 

1. dat voor het geheele gebied van het water- 
schap door den waterscliapsraad vastgcstelde en 
door den Resident goedgekeurde watcrregelin- gen 
zijn ingevoerd; 

2. dat het waterschap de beschikking heeft over 
een technischen dienst, in staat om de uit- voering 
van die waterregelingen te bewerkstel- ligen. 

Tegen het Centraal Waterschapskantoor, zijne 
werkwijze en zijn waterbeheer had men van 
ondernemerszijde de grief, dat het aan de positie 
der \va terse happen als autonome licha- mcn te kort 
deed; en voorts, dat het waterbeheer onder zijne 
leiding te veel geld kostte. 

Dan gaven zoowel de Waterschapsordonnantie 
en inzonderheid een daarin aangebrachte „ver- 
duideljjking" (Ind. Stb. 1922 No. 704) als de aan 
het hiervoor vermeld artikel 12, Jr. b., van het 
Grondhuurreglement te geven interpretatie nog 
allerlei stof tot strijd, zoo in den boezem der 
waterschappen als daarbuiten, en tot beroep op de 
Regeering. 

Maar de strijd is reeds geluwd, en hocwel de 
nieuwe publiekrechtelijke lichamcn de voile maat 
van hupne autonome werkzaaniheid nog niet 
hebben bereikt, laat het zich toch wel aanzien, dat 
zij op den duur volledig zullen beant- woorden aan 
het voor de Vorstenlanden beoogde doel: eene 
goede plaatselijke behartiging van de 
bevJoeiingsbelangen en een cconomisch waterbe-
heer op den grondslag van watertoevoer naar bo- 
hoefte, zoo van land bouwondernemer als van 
Inlandsche bevolking. 

Voor overig Java en de gewesten daarbuiten is 
het vraagstuk der waterschappen nog niet aan de 
orde. 

Zoodra het inzicht zich ba an breekt, dat op den 
duur de bevloeiing alleen economisch en doeJ- 
xuatig kan worden geregeld en een irrigatiewerk 
het best tot slagen kan worden gebracht door 
plaatselijke organisaties met publiekrechtelyke 
bevoegdheden, zal de oprichting van watorschap 

pen, die thans nog velc tegenstanders tcllen, wel cen 
aanvang nemcn. 

Zoker is echter. dat daarvoor dan wel niet den 
opzct znl worden gekozen, dien men voor de 
Vorstenlanden heeft meencn te mocten aanne- men 
ter wille van het welslagen der agrarische 
hervorming, onder den drang van de omstan- 
digheden, en in ver ba nd met bestaande toestan- 
den en verhoudingen en ter waarborging van de, 
door de particuliere nijverheid uitgeoefende rcch- 
ten op het gebruik van water. 

Lileraluur: Ir. A. Groothoff: „De instelling van 
„waterschappcn in de suikerindustrieccntra op 
„Java'\ Archief voor de Suikerindustrie in Ne- 
dcrlandsch-ljidie 1919, bl. 1081 e.v. 

Ir. Ch. E. J. Meyll: „De Waterschappen in de 
Vorstenlanden'', De Waterstaatsingenieur 1922, bl. 
308 e.v., 342 e.v., 422 e.v. Nos. 9, 10 en 12, en 1923 
bl. 10 e.v. No. 1. “Toelichting der nieuwe regeling 
omtrent de verkrijging van „gronden voor 
landbouwdoeleinden in de residen- „tien Soerakarta 
en Djokjakarta", Landsdruk- kerij 1918, bl. 61 e. v. 

„Gedenkboek voor Nederlandsch-Indie ter gc- 
„legenheid van het Rcgeeringsjubileum van H. „M. 
de Koningin 1898—1923", bl. 72 e.v. 

„Dc Waterkrachtregelingen in Nederlandsch- 
,,Indi&", Landsdrukkerij 1924, bl. 56 e.v. 

„Mededeeiingcn der Rcgeering omtrent enkele 
„onderwerpen van algemeen belang (April 1924)’’
， bl. 154 e.y 

CENTRAAL WATERSCHAPSKANTOOR. 
Zie WATERSCHAPPEN A9. 

WERVEN EN DOKKEN. Het onder dit hoofd 
in Deel IV voorkomendc artikel kan op de bene- 
den aangegeven plaatsen worden gewijzigd cn 
aangevuld met de navolgende gegevens. 

Het Marine-Etablissement. BI. 759, 2e kolom. 
Aan de ]e alinca nog toe te voegen: Ook verdie- nen 
vermelding, de aanleg van twee gegraven dokken 
(1921—22), de bouw eener grootc werk- 
liedenkampong (J919 e. volg. jaren) cn de in J 921 
aangevangen werkzaamheden voor de vorming van 
het verbreede schiereiland, bestemd voor hd- lingen 
en werkplaatsen. 

De 4e alinea leze men als volgt： Het Etablisse- 
ment is gelegen tusschcn de mondingen der Kali- 
mas en Pegirian. Het omheinde of ominuurde 
gedeelte, waarin be halve de eigenlijkc werf, de 
magazijnen, w.o. de stcenkolenloodsen cn stook- 
olietanks, de debarkemcntKgebouwen, de nieuwe 
gegraven dokken, de afzonderlijke werkplaatsen cn 
inrichtingen voor den onderzeedicnst cn tor- 
pedodienst, de mastgeBtellcn cn het gever-sta- tion 
tier draadlooze telegrajihie, de pyrotechni- sche 
afdeeling en ecnige complexen woningen zijn beg 
re pen, beslaat een oppervlakte van circa 72 H.A., 
waarvan 40 H.A. water, verdeeld over twee met 
clkander verbonden bassins, de Wester- cn de 
Oostcrhaven. De omliggendc Marinetcrreinen, 
groot circa 80 H.A., bovatten de Marinekazcrnes en 
pavilions, de villaparken en wonin gen voor het 
personeel van het Marinc-]£tablisscment, een uit- 
gebreide werkliedenkampong.welke gcdeeltelijk in 
exploitatie is, het Marine-sportterrein en het post- 
duivenstation. 

Bl. 700, 2c kolom. Aan de 2c alinea wordo 
toegevoegd: In aanbouw is een betondok ter 
vervanging van het 1400 tons drijvend dok. Aan de 
4e alinea too to voegen: In aanbouw is cen 
dwarshelling. Aan de 7e alinea voegc men 
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toe: Dieselolictanks bewaren de olic voor de 
onderzeebooten cn andcrc oliestoker«; grootc 
residutanks voor de kruisers zijn in aanbouw. Aan 
de voorlaatste alinca toe tc voegen: Van cen grooter 
torpedoatelicr werd in 1922 de aanbouw 
ondernomen. 

Bl. 761, 1c kolom. Aan de 2c alinea wordt 
toegevoegd： „Hct voorncinen bestaat om de gas- 
fabriek uit te breiden ten bchoeve van de ver- 
vaardiging van Blaugas. Dit gas, dat zeer bc- 
drijfszeker en gemakkelijk vrervocrbaar is, zal 
gebruikt worden voor het bijvullen van bakens en 
boeien. Aan de 6e alinea toevoegen : Een nieuw 
gebouwde watertoren kwam in 1921 in bedrijf. 

De Droogdok Maalschappij te Soerabaja. Bl. 
761, 2e kolom, 3e alinea, leze men als volgt： Het 
terrein der maatschappy is thans uitgebreid tot 3,6 
H.A. Het aantal vaste en losse werkliedcn bedraagt 
gemiddeld 1200. In verband met de toenemende 
vraag naar dokruimte en reparatie- werk besloot de 
Directie aan het bedrijf een flinke uitbreiding te 
geven, welkc in 1921/22 gereed kwam. Zij bestaat 
uit： 

1. Een derde drijvend droogdok, systeem von 
Klitzing met de volgende afmetingen: 
.Lichtvermogen..................................  1400 ton 
Lcngte ...............................................  308'—5 
Breedte tusschen de wrijfrollen . . 51'—9 
Diepgang op blokken .........................  16'—6 

Het dok is uitgerust met een electrisch gedre- ven 
portaalkraan op elk der zijkastcn. De electri- sche 
stroom voor de pom pen, kranen en hulp- 
werktuigen zal van den wal geleverd worden. 

2. Een drijvende werkplaats, speciaal bestemd 
voor bediening van de sc he pen op de reede, met 
een complete electrische laschinstallatie, bene- vens 
een luchtcompressor voor pneumatisch boron en 
klinken, en verder eenige draaibanken cn andere 
lichte werktuigen. Een Atlas-inotor van 8 P.K. client 
voor aandrijving van laschinrichting en werktuigen. 

3. Een nieuw fabrieksgebouw van 40 bij 99,5 
M., met loopkraan van 10 ton hefvermogen en twee 
velocipede-kranen. Dit gebouw bevat de draaiery en 
bankwcrkcrij; de hierdoor vrijkomen- dc ruimte in 
Jiot oude gebouw zal worden benut voor uitbreiding 
van gietcrij, sinederij, plaatwer- kerij cn 
ketehnnkerij. 

De N. V. „Zeehaven en kolcnslation Sabang''. BL 
762, lo kolom, 9e al. Het personcel is aangc- grocid 
tot 20 Europ. vakliedcn en circa 450 vaste 
werkliedcn. 

D o k k e n. Het 3000 tons dok heeft belangrijke 
herstellingen moeten ondergaan, wclke gewichts- 
vennindoring modebrachten, tongevolge waar- vun 
het hefvermogen geringer is geworden. 

In 1924 kwam to Sa bang een 5000 tons s talon 
z.g. zelfdokkend sectiedok, van 6 secties, elk be- 
staandc uit een ponton met twee evenwijdig loo- 
pendo zijkastcn; de secties zijn onderling water- 
dieht aan elkaar verbonden en vormen aldus tc 
zamon cen gosloten gehccl. Het dok is voorzien van 
electrische pompeninstallatie, laschinrich- tingen en 
vcrlichting. Ook de beweging dcr kaajjHtanders op 
de vier hooken van het dok cn dio dcr 
brandbluschpompen geschicdt door electro 
niotoren. In het centraalbedieningshuis bo- vindt 
zich, behnlve de schakelborden en bodie- 
ningsinrichtingcn der verscliillende motoren, de 
pnoumfttischc waterstandaanwijzing, waardoor de 
waterstand in alle compartimenten door 

den dokmeestcr kan worden gccontrolcerd. 
Do kimblokkon, die vanaf de zijkastdekkcn langs 

rails op den dokvlocr bewogen kunnen worden, zijn 
geinontecrd op waterdichte stalen kis- ten, waardoor bij 
grootc sterkte een gering ge- wicht met gernakkelijke 
verplaatsbaarheid is ver- kregen. Tot de intrusting van 
het dok behoort verder een electrische portaaldraaikraan 
met een hefvermogen van 5 ton, die zich verplaataen kan 
langs rails op een dcr zijkastdekken. 

De afmetingen van het dok zijn： Hefvermogen 
5000 tonnen. 

Lengte over den ponton .....................  119,255M. 
Breedte over den ponton ........................ 25,91 „ 
Afstand tusschen. de wrijfrollen . . . 19,2 „ Maximum 
diepgang voor schepen. . 5,8 „ 

Onder het hoofd „H e 11 i n g e n " is de 2e zin als 
volgt te wijzigen： Verder zijn er aanbouw- hellingen 
voor 5 vaartuigon met verschillende afmetingen (tot 
circa 1000 ton). 

2de kolom:Onderhet hoofd,,Werkplaatsen'' na de 2de 
al. te doen volgen： Een nieuwe smederij, waarin twee 
stoomhamers met valgewicht van 1000 K.G. en 350 
K.G., benevens twee luchtdruk- hamers, is 
ondergebracht in een afzonderlyk gebouw； deze 
smederij heeft ondergrondschen rook- afvoer. Het aantal 
electrische laschmachines is vermeerderd geworden. 
Voor de gieterij, voorzien van 3 vijftons gietovens en 
van de meest moderne installaties, is een 20 tons 
electrische loopkraan ontworpen. De electrische centrale 
word uitgebreid met een dynamo met stoom- machine, 
een derde accuinulatoren-batterij en een Lancashire-
agrcgaat, waardoor de totalo " capaciteit is gebracht op 
± 1000 Kilowatt. 

A ROE-EILAN DEN. Deze maken thtCns een 0 
onderafdeeling uit van de afdeeling Zuid-Eilan- den, 
residentie Amboina, onder een gezaghebber. Het aantal 
inwoners bedraagt 士 17.000, dus ± 7000 meer dan 
vroeger were! geschat. In DI. I were! reeds vermeld, dat 
bij de dorpen veel ko- kospalmen worden aangeplant; er 
dient bij aan- geteekend, dat cr negorijklappertuinen 
worden aangetroffen en ook enkele klapperonderneniin- 
gen van particulieren. Bij de iniddelen van be- staan 
behooren ook het inzainelen en uitvoeren van eetbare 
vogelnesten te worden genoemd. 

BATJAN. Sultanaat. Volgens de in 1920 gehouden 
volkstelling, bedraagt de bevolking van dit sultanaat 
8775 zielen, waarvan op Ba- tjiin 5103, op O1)LL13G9, 
op Kasirocta, voor wefks Noordkust de naam 
grootTawali wordt gebruikt, zoodat het niet juist is te s 
pre ken van Kasiroeta of groot Tawali, 1684 en op 
Mandioli 619. Deze bovolking is naar de standen 
*tiTverdeelen in 1°. verwanten van don sultan, die den 
titel D^de of Dano vocren en nakomelingcn van 
vrouwen uit deze groep en mannen uit het volk, die 
Onipoe worden genoemd: 2°. personen, dio hceten to 
stain men uit een bepaald geslacht. waaruit de Bobato's 
of volkshoofden werden gekozen： 3°. do leden der 
volksklasse. 

De bosschen zijn rijk aan gom-copal enz.; het 
ingczamckl product moet afgcleverd worden aan het 
Landschap, on dit levert het weder aan de Batjan 
Archipel Mij. en aan cen Europ. particu- lier tegen bij 
contract vastgesteklen prys. De damarbosschen zijn in 
zekere complexen ver- clecld; het vcrzameldc product 
wordt door de inzamelaars aan do kust geleverd, cn dan 
van daar door de My. etc. wcggohaald. 

y/ 
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Het sultansbestuur wordt gevoerd door den Sultan 
met zijn rijksgrootcn. Deandere, vrocgere 
adathoofden. bekcnd a Is Bobato's, cen soort van 
districtshoofden, met onderschcidcne titels. als 
Ngofamanjira, Kimelaha, Sengadji, zijn op pen- 
sioen gesteld geworden, ten lastc van de land- 
schapskas; deze kas betaalt ook nog een maand- geld 
aan een “nifijoor" en een „kapitan,\ die nog over zijn 
van een vroegcr nog al uitgebreid „of- ficieren"-
corps. 

Volgens ecn andere, dan de in DL I in het oor- 
spronkelijke artikel vermelde overlevering, zou een 
Ara bier op Ternate de stam vader, een wi- dadari de 
stamraoecler zijn van de vorsten van Batjan, 
Djailolo, Tidore en Ternate; de vorsten van 
BatjaTiTtSfilmen'van d(nToudsten zoon van dit 
voorouderenpaar. Naar cen Batjansche kro- niek 
waren de opvolgers van Sultan Zainalabidin, Bajang 
Skroelaii, ten re elite Bajangnoes- siroellah, 
Alaoeddin I, Noer Salaat, Ali, Alaoed- din II, 
Malikoeddin, Masirocddin, Tarafannoer, 
Moehammad Sahaddin, Iskandar Alam, Ahmad, 
Hamaroellah, Hajatoeddin, enz., volgen nog de 
laatste drie van de in het oorspr. art. opgegeven lijst. 

BAT J AN of SEKI. Eiland in de Moluksche zee. 
De bevolking bedraagt, naar de telling van 1920, 
6654 zielen (5103 onderhoorigen van den Sultan), 
waaronder 士 1500 Batjanners en 士 500 Ini. 
Christenen. In de vlottende bevolking leveren ook 
Tobeloreezen en Galelareezen hun aandeel; deze 
menschen houden zich hoofdzakelijk be- zig met het 
zoeken van boschproducten. De voor- naamste 
handelsproducten zijn tegenwoordig copra en gom-
copal: de uitvoer geschiedt voor- namelijk door de 
Batjan Archipel Mij., zooals tegenwoordig de naam 
luidt van de voormalige Batjan-Exploitatie-
maatschappij. Deze exploi- teert ook de parelbanken, 
welke in eenige der zeestraten worden aangetroffen.
 'z, 

BATJANSCH. Deze taal wordt nog slechts ge- 
sproken door de eigenlijke Batjanners, die voor- nl. 
wonen in de kampong Amasing. De bewonersr van 
Laboeha, wier voorouders reeds in het begin ' der 
17de eeuw tot het Christendom overgingen, spreken 
het Molukken-Maleisch. Overigens is Batjan 
grootendeels bewoond door menschen, die 
afkomstig zijn van andere Moluksche eilanden, als 
T6rnatanen, Tidoreezen, Makjanners, Gal6- 
lareezen, Tobeloreezen, enz. Deze spreken onder 
elkander hun eigen taal, terwijl lieden met ver- 
scbillehde moedertalen zich tegenover elkaar be- 
dienen van het Ternataansch of van het Maleisch； 
in den laatsten tijd wordt Maleisch meer en nicer 
gebruikt. 

De in het oorspr. art. opgegeven voorbeelden van 
den ,,averechtsen" genitief, soesoe mala (te- pel), 
tangan all (handpalm), leze men soetsoe ma- ^ana 
en tangan atina/ 

、C 'i BELANGBfeLANG. Een der cilanden van de 、' 
Obigrj^p^3Iians^^ehoorentot de residentie Am^boina, afd. 
Ternate, onderafdeeling'B&tjaj) 6et is in erfpacht 
uitgegeven aan de Belang- Be- lang Cultuurmaat^chappij 
en geheel met kokos- palmen bepiantf 

C BOELI (MABOELI) (BAAI VAN). Van de in ' {' '' het 
oorspr. art. genoemde, aari de kust gelegen 
ofscheepplaatsjes Boeli en Ma ba, wordt Boeli 
tegenwoordig aangedaan door de schepen der K. P. SLZ 

BAB/flR-EILANDEN. Eilandengroep, vormen- 

ZQ 5 

de cen ondcrafdeeling van de afdecling Zuid- 
Eilanden, residentie Amboina. Te Tcpa op het oil. 
Babar is een gezaghebber gevestigd, die 
ondergcscliikt is aan den te Toeal op Groot Kai 
gevestigden ass. resident. De bewoners van Babar, 
onder eigen hoofden of Orang-kaja (die met den titcl 
Kapitan komen niet meer voor) zijn bijna alien 
Christenen (Protestant). Hunne kin- deren gaan alien 
ter school; zij leeren daar van Ambonsche 
onderwijzers o. a. het Maleisch. Door den invloed 
dezer onderwijzers vinden Ambonsche zeden en 
gewoonten meer en meer ingang bij de geheele 
bevolking, die van origine meer tot de Timoreezen 
behoort. De huizen zijn nog naar ouderwetschcn trant 
ingericht voor een groot aantal menschen. die in de 
duistcre ruimte dicht opeen wonen ； wellicht is het 
mede hieraan te wijten, dat er veel lijders aan 
tuberculose zijn. Sedert 1916 komt ook lepra voor, 
vermoedelijk van buiten aangebracht. De mannen 
verlaten het eil. dikwyls voor tijdelijk werk elders, 
vooral te Dobo; ook trekken er nftar Merauke ter 
vogel- jacht (paradijsvogels)x 

S^RAN-LAOET, vroegero spelling CERAM-. 
LAOET. Eilandengroep, behoorende tot de onder- 
afdeeling Oost-Seran, Seran-laoeten Goram, afd. 
Seran, residentie Amboina; de onderafd., waartoe 
deze groep behoort, staat onder een eontroleur of een 
gezaghebber te Gisdr, die wordt bijgestaan door een 
te zijner beschikking gestelden post- houder. 

Middelen van bestaan der bevolking van deze 
eilanden zijn voornam. vischvangst (tripang), het 
vervaardigen van kleine prauwen, zamelen van agar-
agar van de strandriffen en van schelp- dieren ； de 
export is in handen van Chineezen. 

Op het eiland Seran-laoet is^een erfpachtsper- 
cpel, waarop kokospalmen. 

DAI. Eilandje even benoorden Babar. Het telt 
slechts weinig bewoners, die zich vooral be- zig 
houden inet geitenfokkerij. KJapperboomcn kpmen 
op dit eiland niet voon/ 

DJAILOLO. District van ae ondcrafdeeling 
Halmaliera, afdecling Ternate, residentie Amboina, 
waarin de voormalige districten Sidang- oli en 
Dodinga tegenwoordig ook zijn opgenomen. Het 
districtshoofd, dat evenals de anderc districtshoofden 
op Halmah6ra geen afzonderlij- ken titel meer voert, 
is gcvestige! in de kampong Djailolo, welke in de 
onmiddellijke nabijheicl van het strand is gelegen en 
bestaat uit ecn achttal zeer kleine gehuchten. Djailolo 
is tevens Htand- plaats van den eontroleur der 
afdecling. Er is een nieuwe aanlegsteiger gebouwd, 
vlak bij het civicle en militaire etablissement. De baai 
van Djailolo vorint een, voor het grootste deel van het 
jaar veilige ligplaats voor schepen, waar ook de 
grootste booten der K. P. M. kunnen ankeren. Enkele 
gevaarlyke riffen zijn op primitieve wijze inet baken 
aangegeven. In de districtshoofdplaatH is thans een 
zendeling gevestigd van de Utrecht- sche 
Zendingsvereeniging ； de Tobaroe of zooala zij zich 
zelve noemen Tabaroe van Boekoematiti en die van 
het gehucht Domato, by Sidangoli, zijn voor het 
grootste deel reeds tot het Christendom overgegaan. 
Ook in het aangrenzende district Sahoe ^reidt het 
aantal bekeerlingeli zich uit. Djailolo is door een 
goeden weg verbonden met Sosoepoe, hoofdplaats 
van het district Sahoe; deze weg heeft verschillende 
zijtakken, o. a. naar Kaoe^aan de Oostkust van het 
schiereiland; van 
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daar kan men verder langs een grootendecls bc- 
hoorlijk pad naar Tobelo koinen. Ook de kam- 
pongs langs de baai zijn door een breed voetpad met 
elkander verbonden. 

DOBO. Hoofdplaats van de onderafdeeling 
Aroe-eilanden, afdeeling Zuid-Eilanden, resi- 
dentie Amboina en standplaats van een gezag- 
hebber. Het parclvisschersbedrijf wordt tegen- 
woordig uitgeoefend door de firma Schinidt en 
Jeandel te Makassar, met 25 loggers顼 
，- DODINGA. Vroeger district, thans behoorende 
"tot het district Djailolo, onderafdeeling Halma- 
hera, afdeeling Tirnate, residentie Amboina. De 
Christen-kampong Domin (Tomani) is gevoegd 
bij Pasirpoetih en vormt geen afzonderlijke 
kampong meer. De Gorapsche kampong Bo- 
bane-Igo is, sedert Halmahera oncler geregeld 
bestuur werd gebracht, weder op haar oude plaats 
hersteld. Deze is thans door een weg met Do- 
dinga verbonden, zoodat men den smallen land- 
tong, die het Noordelijk schiereiland met het 
centrum van Halmahera verbindt, in drie kwar- 
tier kan oversteken. De kampong Bobane aan de 
Kaoebaai bestaat niet meer. 

DODINGA-BAAI. Deze aan de W. kust van 
Halmahera indringende baai is zoo ondiep, dat 
vaartuigen van geringen diepgang toch altyd ver 
uit den wal inoeten blijven； by eb kunnen kleine 
njauwen zelfs niet aan land koinen/ 
寸 GALfeLA. District van de onder於deeling IIal- 
mahera, afdeeling T6rnate, residentie Amboina. 
Het voetpad om het meer Akelamo is ver- 
breed en sedert 1922 geschikt voor lichte voer- 
tuigen. Het bestuur berust bij een districtshoofd, 
die, zooals tegenwoordig ook elders op het eil. 
Halmahera, geen afzonderlijken titel voert. 

GAMKONORA. Vroeger district, thans be- 
hoorende tot het district Iboe, aan de Westkust 
van hetNoordelijk schiereiland van Halmahera; 
zie LBOJilX — 
Z\GANfe； yroegere spelling GAANE. District, 
behoorende tot het reasort Weda, onderaf- 
deeling Halmahdra, afdeeling Tirnate, resi- ；■ 
dentie Amboina. In dit district liggen 33 kam- 
pongs, waarvan de voornaamste zijn Batoe- 
lak, Saketa? Ganedidalam, Ganediloear; de 
beide laatste zijn door een breed bergpad met elk- 
ander verbonden. De bevolking is in hoofdzaak 
Mohaminedaansch, doch er z(jn ook heidenen 
onder; in het binncnland is nog een zwervende 
stam, Toegoetil, waarvan het aantal jnenschen 
niet met eenige nauwkeurigheid bekend is. On- 
cler de houtsoorten verdient ijzerhout vooral ver- 
meld te worden. De bevolking heeft veel klap- 
perboomen en uit do dorpen Batoelak/ Sak6ta 
en Mafa wordt copra ge仓xporteerd/^ 

G^B它.Naast de bijna geheel Mdnammedaan- 
sche bevolking van dit eiland, verblyven er en- 
kelo Ambonsche Christehen en een drietal Chi- 
neczen ； zij heeft veel aanraking met die van Pa- 
tani en Sorong. Aan de Noordoostzijde liggen 
de kainponga Ketjcpi, Sanafi on OemAra; de 
beide eerstc loopen in elkaar. V66r Mei 1923 was 
Ketjepi de standplaats van een onderdistricts- hoofd, doch de post is thans opgehoven; het ei- land 
ressorleert nu oncler het district VVeda, on- dcrafd. 
Halmahera, afd. Tdrnate, residentie Ani- 

G 它血 R of GISSER. Eiland, bestaande uit ko- 
raalzand; in het midden is een, bij eb grooten- deels 
droogvallende lagune. Het handelsplaatsje 

Gdser is tegenwoordig standplaats van een con- 
troleur, hoofd der onderafdeeling Oost-Seran, 
Seran-laoet en Goram, afdeeling Scran, res identic 
Amboina. 

Dc bevolking bestaat uit een vermenging van 
S6ranners, Amboineczen, Bandaneezen, en voorts 
uit ±400 Vreemde Oosterlingen. Reeds tijdena 
de 0. T. C. hebben zieh te GBs况 Chineezen ge- 
vestigd ； het plaatsje heeft zich al van ouds ont- 
wikkeld tot het belangrijkste handelscentrum van 
Seran. Belangrijke uitvoerproducten zijn agar- 
agar, die op de riffen rondom de Seran-laoet eilan- 
den in groote hoeveelheid voorkomt, verder co- 
pra, damar, en verschillende soorten schelpen; 
vroeger was er ook geregelde uitvoer van hout. 
,，1 Straat G6s6r is door de riffen en den sterken 
.str-pom (4 tot 7 mijl) alleen bij dag te passeereru, 
GOERAPIN. Voormalig kroonlandschap van 
Tidore, thans een kleine kampong aan de West- 
kust vaiLhet Tidoreesche gedeelte van Halma- 

GtiRAITJI (GORAH ITJI). Deze eilanden- 
groep behoort thans tot de residentie Amboina, 
afdeeling Tdrnate. De voornaamste eilandjes zijn 
Siko, Gafi, Laigoma, Tamakomafatoe, Goenange, 

.en 'l'aTimaoe. Bijna alle grond op deze ei- 
landjes is beplarit ine^t klapperboomen； naarinate 
deze product beginnen te leveren, neemt de be- 
langrijkheid der eilanden toe. Sagopalmen heb- 
ben voor de bevolking veel minder beteekenis 
dan vroeger, evenals de vogelnesten op de klip* 
pen van Gafi. Goenange wordt nu en dan bezocht 
door een sc hip van de K. P. M. voor de verscheep 
van copra. 

De op de kaarten vermelde naam Goemorga, 
voor een dezer eilanden, is bij de bevolking niet 
bekend. Op Siko, Laigoma, Tamakomafatoe, 
Lailai en Talimaoe zijn vestigingen van een blij- 
vende bevolking, voomamelijk herkomstig van 
Makian； op Laigoma en Gafi zijn ook nederzettin- 
g§n doch van een zeer gering aantal menschen. 
疚;GOEROEAH. Zie WA1L0R0. 
^GOEROEAPIN (GOEROEAH-PIN). Voor- 
na^mste 1<a2mp^iig op de Kajoa-eilanden, stand- 
plaats van een onderdistrictshoofd. Bij deze 
•kampong sluit een vestiging aan van Badjo's, 
die zich echter slechts weinig met de overige 
bowoners vermengen. Het totaal aantal zielen 
bedraagt ongoveer 900, welk aantal gestadig 
toeneenit. Sedert 1917 heeft Goeroeapin een 
volksschool. De inheemscho bevolking verbouwt 
rijst op droge gronden, inals, en plant tegen- 
woordig ook klappers aan. De Badjo's vinden 
hun bestaan in vischvangst (tripang) en het za- 
inelon van schelpen en schildpad. 

Hoewel het vaarwatcr voor de kampong door 
een uitgostrekt rif wordt beschut, is het door rif- 
fen en ondiepten moeilijk bevaarbaar; in den 
Westmopsson is Goeroeapin so ms dagen achter- 
een nigCjjiet een prauw te bereiken of te ver- 
laterj^/ 

GORAM-EILANDEN. De bewoners van deze 
tot de residentie Amboina, onderafdeeling Seran, 
behoorende eilanden, ruim 8000 zielen sterk, ver- 

bouwen aardvruchten, hier en daar tabak, ge- teeld 
voor de inlandsche markt, en hebben aan- 
plantingen van klapperboomen en muskaat- 
notenboomen voor den handel in copra en 
muskaatnoten. Onder de houtsoorten verdient 
yzerhout afzonderlijke vermelding. 

Do Goram-groep vormde vroeger met de Wa- 
Supplement. 19 
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toebela-eilanden, Tcon on eon gcdeelte der Kai- 
eilanden. het rijkje Amar under ccn eigen ra- dja. In 
1911 werd diens gebied beperkt tot het ei- land 
Manowoko; maar niettemin wordt ook thans, elders 
in zijn voormalig rijk, ziju supre- matie nog altijd 
erkendZ 
y/f IBOE. District varf de onderafdeeling Hal- m 
alicra,afdeeling Tijrnate, rcsidentieAmboina.ge- 
legcn aan de Westzijde van het Noordelijk schier- 
eiland van Halmahera, in we Ik district ook is 
opgenonien het voormalige district Gamkonora, 
ondereen districtshoofd gevestigd te Toeiigoete.； 
Soengi. In het Zuidelijk decl wonen de Waioli, die 
vroeger verspreid waren langs de kust. thans 
verecnigd in kampongs, waarvan de voornaam- ste 
zijn Tobelo, Bataka, Baroe, Tabobo, met nog drie 
kampongs over de grens in het district Sa- hoe, die 
alle bij de kust zijn gelegen bezuiden Gamkonora. In 
het binnenland hebben zij nog twee dorpjes ten Z. 0. 
van Baroe, benevens een, Saraoe, ten N. van 
Gamkonora aan den weg naar Iboe. Een gedeelte van 
deze Waioli is tot het Christendom overgegaan. 

De To ba roe, of zooals zij zich zelf noemen Ta- 
baroe, wonen in het Noordelijk deel van het district, 
tegenwoordig alien in kampongs vereenigd. Aan de 
kust en langs de Iboe-rivier wonen Chi- neesche 
handelaren en Tdrnatanen en ook tot 

den Islam overgegane Tabaroe, in de kampongs 
Toen—ete-T标Gamlamo en Gam-Itji. De 
eigenlijke Tabaroe-nederzettingen Toengoete- 
Soengi, Kie-Itji, Toengoete-Goin e.,a., liggen iets 
nieer het binnenland in； ze zijn onderling en met 
Toengoete-Ternate door een behoorlijken weg 
verbonden. Reeds sedert eenige jaren zijn onder 
de Tabaroe zendelingen werkzaam, doch het aan- 
tal bekeerlingen is niet groot. Naar eigen over- 
levering dezer „nieuwe menschen" (To baroe) 
zijn zij inderdaad afkomstig van Selebfes (Manado) 
en met vlotten naar Halmahera overgestoken. 

In het district Iboe liggen de volgende meer- 
tjes： Telaga Gam-Itji, Telaga Baretta, genoemd 
naar den kapitein van den Generalcn staf van 
dien naam, die deze streek verkende, en Telaga 
Tokoeoko： de laatste twee hebben geen verbin- 
ding met de Iboe-rivier. Men zie overigens voor 
,dit district pok op GAMKONORA, Deel 

4 - >JTJAPALOELOESTRAAT. Deze straat ,/loopt 
tusschen de eilanden Mangoli en Taliaboe van 
de Soela<gro£p,_JDe stroomsnelheid bij springtij 
worclt geschat op 12 a 14 zeemijlen； de sche- 
pen der K. P. M. maken van (lit vaarwater geen 
gebruik. De doorvaart wordt alleen mogelijk ge- 
acht bij Rente ring van het getij./ 

C) f. WAIL0R0. Het op de kaaf^en als Goeroeah 
/「aangegeveneeilandje, behoorende tot het onder-_ 
district Kajoa, district Makian, afdeelinig^Ter- 
nateV resiclentie* Amboina, is bij de bevolking be- 
kend onder den naam Wailoro; met het woord 
goeroeah. noemt zij eike beschutte ankerplaats. 
Hoewel op dit eiland aan de kusten hier en daar 
klappers zijn aangeplant, is het toch van weinig 
of geen belang; voor vestiging schijnt het on- 
geschikt/ t. 

:CREMER (JACOB THE0D00R)； Ceboren te 
Zsvelle,.3O Juni 1847, overleden in de Boerhaave- 
kliniek te Amsterdam, J 4 Augustus 1923. Cre- 
mer, die een der eersten uit onze landshistorie, 
van voortreffelijken aanleg, geest en gemoed, 
is genoemd geworden, heeft zich zelf gevornid； 
zyn schoolonderwijK, eerst te Zwolle, daarna te 

Oostcrbeek en tot besluit aan het Instituut Vct- lialie
 Arnhem, was op zyn zestiendo jaar af- 
geloopen. Toen kwam hij als jongste bediende op het 
kantoor van den Heer C. Balck, expedi- teur en agent 
van de Kolner en Diisseldorfer Dampfschiffahrt 
Gesellschaft en van de Arn- hemsche 
Stoombootreederij. Een klcine twee jaar later verkreeg 
hij een plaats te Rotterdam op het kantoor van de finna 
A. Eller而 commissiehandcl in Oost-Indische 
producten en groothandel in vias en lijnzaad op lerland 
dreef. In 1867 wist hij zich by vergelijkend examen 
een plaatsing te verwerven bij de Nederl&ndsche 
Handel-Maatschappij, die hem in 1868 uitzond naar 
Nederlandsch-^idie, waar hij spoedig ge- legenheid 
vond zijn talenten te ontplooien en van zijn groote 
begaafdheid te doen blijken. Op verzoek van de 
Handel-Maatschappij zelf ging hij in 1871 over naar 
de Deli-Maatschappij. In de naastvolgende tien jaren 
heeft hij niet alleen de belangen dezer maatschappij 
behartigd, maar ook die van de nog betrekkelijke 
weinige anti ere ondernemingen, die toen in het 
Delische waren gevestigd, en zelfs van zeer velc die er 
in de naastc toekomst zouden komen; want het is 
Cremer geweest, die met groote stuwkracht het heele 
land van Deli,_vooruitbracht, maat- schappelijk en 
economisch, waardoor de arbeid er de beste kansen 
kreeg om te slagen en deze streek van Sumatra's 
Oostkust kon opbloeien tot het groote, alorn bekende 
cultuurgebied. 

Het was in die jaren in het Delische voor de 
onclernemers d e groote moeilijkheid om arbeiders te 
krijgen en vooral ze te behouden en in hunne 
concurrentic ontzagen zij zich in tijden van ge- brek 
aan koelio's niet, om ze elkander af te winnen. Reeds 
in 1872 werden bij „Algemeen Politiereglement voor 
Inlanders" de arbeiders strafbaar gesteld, die zonder 
behoorlijke redenen het huurcontract verbraken of 
weigerden te arbeiden, doch deze poenale sanctie kon 
de moei- lijkheden niet verhelpen. Toch is er toen 
reeds in de Twee de Kamer op aangedrongen die straf- 
bepalingen op te heffen; Cremer heeft toen in zijn 
„Een woord uit Deli tot de Tweed。Kamer der Staten-
Generaar', niet in den hnndel, ge-. drukt bij G. van 
Tyen en Zonen te Amstcrdan'/j 1876 (in 1916 herdrukt 
ter Drukkery Plantijn^ Amsterdam),)net klcm 
betoogd, we Ike nadcelen daarvan het gevolg zouden 
zijn; en in hetzelfde jaar maakte hij een on twerp voor 
een koclie- ordonnantie, hetwelk hij met een 
verzoekschrift indiende bij den Gouverneur-Generaal. 
De in J 880 in working getreden Koclie-Ordonnantie 
voor de Oostkust van Sumatra kwam in Koofd- zaken 
met het ontwerp van Cremer overeen. Eerst toen hij 
Minister van Kolonien was kon hij doorvocrcn, dat de 
berechting van de over- treders niet nicer te Batavia 
behoefde te ge- schieden, doch tot de competentie 
kwam van de locale juBtitie-arnbtenaren, een 
maatregei, welkcn hij van den aanvang af noodig had 
ge- acht. De tijd heeft wel geleerd, dat Cremer goed 
had gezien; want hoe ook in de laatste halve eeuw de 
meeningen omtrent de yerhouding tusschen 
werkgever en werknemer, tusschen land- 
bouwondeiuierner en contract-koelie mogen zijn 
veranderd, niettemin is wel gebleken, dat zelfs nu, na 
ruim veertig jaren, de poenale sanctie nog niet en 
stellig niet opeens kan worden gemist. 
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In 1880 kcerde hij naar Nederland terug. Was een 
jaar to voren op zijn initiatief in Indie de Deli-
Plantersvereeniging opgericht, in Holland trachtte 
hij aanstonds bclangstelling te wekken voor de 
Indische zaak in het algemcen en voor Deli in het 
bijzonder, o. a. door zijn brochure „De toekomst van 
Deli, Eenige op- merkingen”, Leiden Gualth. Kolff, 
1881. Als een tier resultaten van zijnc bemoeiingen, 
kwam de Deli-Spoorweg-Maatschappij tot stand, 
waar- van hij zelf de eerste directeur we rd, en kort 
daar- na de Nederlandsch-Indische Landbouw 
Maat- schappij, waarmede de in 1884 dreigende de-
bacle in de suikcrindustrie we rd bezworen. De 
Regeering benoemde hem daarna tot ridder in de 
orde van den Nederlandschen Leeuw. 

Niet alleen ecliter de Indische belangen had- den 
Cremer's aandacht, evenzeer de behoeften in het 
vaderland zelf; daarvan kunnen getui- gen de door 
zyn arbeid en invloed in 1891 op- gerichte 
„Nederlandsche Fabriek van Werk- tuigen en 
Spoorwegmaterieel genaamd Werk- spoor" en de 
Nederlandsche Scheepsbouw- Maatschappij, 
opgericht in 1894. Voor Indie ver- dient dan weer 
vermelding deKoninklijke Paket- vaart-
Maatschappij: en naast deze groote licha- men dan 
ken tai van andere hun ontstaan aan het initiatief, de 
hulp of den arbeid van dezen werker, 

Na zijn terugkomst in Nederland begint ook al 
spoedig zijn politieke loopbaan； in 1881 were! hij 
als candidaat van de kiesvereeniging Bur- gcrpJicht 
te Amsterdam gekozen tot afgevaar- digde voor de 
Tweede Kamer, en gedurende dertien jaren heeft hij 
het lidmaatschap van de Kamer bekleed. 

In J 897 were! Cremer Minister van Kolonien in 
het kabinet Pierson. Onder zyn minister- schap 
kwamen o. a. tot stand, de regeling van de 
opiumregie met gelijk蛇dige opheffing van het 
vroegere pachtsysteem, een mynwet voor Ned.- 
Indie, de zoogen. gclijkstelling van Japanners met 
Europeanen: het was ook onder Minister Cremer, 
dat er ecn rechtstrceksche spoorweg- verbinding 
kwam tusschen Priok en Bataan a met het Oosten 
van Java, dat ^oerabaja .zyn waterleiding kreeg, dat 
langs AtjEi's Noord- en Oostkust ecn 
Btoomtramdicnst were! ingestekl. Voor de rationale 
welvaart en nict minder voor de posilie van 
Nederland en Indie beide in de internationale 
verhoudingen, is het wellicht van ineer beteekenis 
nog geweest, dat hij de Kon. Ned. Maatschappij tot 
exploitatic van petro- leumbronnen in Ned.-Indie 
heeft we ten te bc- schci;inen tegen mededinging op 
eigen terrein van de Amerikaanschc petroleum-
industric, die tern?incn in Indie zocht en 
onderhandelingen voerdo om de 
petroleumonderneniing Moeara Enini te koopen. De 
Koninklijke was toen nog lang niet het machtigc 
lichaam van nu; Cremer voorzag dat zy, als haar 
gevaarlijke concurrent in Indie cenmnal vasten voet 
had gekregen, den Hlrijd nict zoude hebben kunnen 
volhouden, en wist de transactie te voorkomen. 

Nadat hij in 1901 als minister was nfgetreden, 
keerdc h\j weer terug tot zijn vorigen arbeid bij 
verschillende inaatschappijen, met wclke hij, voor 
hij het ministerschap aanvaardde, de financieele 
betrekkingen had verbroken. In 1905 keerde hij nog 
cens terug naar Indie, waar hij in 1883, dus na zijn 
eerste verblijf aklaar, ook nog voor korten tijd hftd 
vertoefd. Hoe de toestanden in het De.- 

lischc in die jaren waren veranderd, kan reeds 
blrjken uit den titel van ecn geschriftje, waartoe deze 
derde re is hem inspireerde, „Pcr automo- biel naar 
de Batakhoogylakte.'' 

In 1907 teruggekeerd in het vaderland, kwam hij 
wederom bij de Nederlandsche Handel-Maat- 
schappij, nu als haar president, en leidde de belangen 
van dit handelslichaam gedurende een vyftal jaren. 
Toen deze periode was verstreken, vestigde hij zich 
op het be ken de landgoed Duin en Kruidberg, waar 
hij zijn krachten o. a. wijdde aan den arbeid voor de 
stichting van het Koloni- aal Instituut te Amsterdam, 
waarvoor hij de plannen in overleg met Dr. H. F. R. 
Hu- brecht had ontworpen, en tevens aan den par- 
lementairen arbeid, want in 1921 was hij ge- roepen 
geworden tot het lidmaatschap van de Eerste Kamer 
dcr Staten Generaal. In 1913 was hij ook nog weer 
in Indie. 

Zoo bleken de jaren al heel weinig vat te heb- ben 
op de werkkracht van dezen man； toen hem op zijn 
zeventigsten verjaardag een grootsche 
huldebetuiging werd gebracht, sprak van de 
waardeering voor die werkkracht wel heel dui- delijk 
het opschrift van een, hem namens tai van 
maatschappijen en ondememingen aange- boden 
gedenkpenning, welk opschrift luidde: Vijftig jaren 
zegenryke arbeid voor de welvaart van Nederland en 
Indie. 

De tijd van rust was na die halve eeuw voor 
Cremer nog nict gekomen. Nog eens deed het 
vaderland een beroep op hem； de Regeering toch 
zag in hem den juisten man voor de in dat tijds- 
gewricht zeer moeilijke en delicate taak, om haar te 
vertegenwoordigen te Washington； een delicate 
taak, want Amcrika's stemming ten op- zichtc van 
het in den wereldoorlog neutraal ge- bleven 
Nederland was verkoeld in dezelfde mate als de 
gomoederen warmer waren geworden door de 
deelname aan den strijd, en de Belgische propaganda 
voor ,,herkrngen‘‘ van het “afgestane” Limburg 
enz., begon in Amerika weerklank te vinden. Dat 
Cremer deze moeilijke taak, we Ike -hij op zijn 71c 
jaar nog aanvaardde. tot een ge- lukkig einde heeft 
gebracht, is wel duidelijk gebleken uit de woorden, 
die Minister Colijn sprak toen vier jaren latei* op het 
kerkhof Westerveld bij Santpoort de laatste eer aan 
Cremer werd bew-ezen: „Wat hij in Amerika 
verricht heeft is slechts aan weinigen bekend； maar 
ik wensch te ge^uigen, dat hij daar inisschien den 
grootsten dienst aan den Lande heeft bewezen, dien 
hij bewijzen kon. In die moeilijke periode, volgcndc 
op het sluiten van den wapenstilstand, is hij er in 
geslaagd het volk aan de overzijde van den oceaan 
to doordringen van het besef, dat Nederland's recht 
ononistootelijk vaststaat." 

In Amerika werd Cremer ernstig ziek, dock in 
1920 kon hij toch naar Nederland terugkeeren. 
Voiledig herstel heeft die terugkeer niet meer mogen 
brengen. Aan het boveneinde van zijn grafsteen staat 
een wit marmeren obelisk, met opschrift： Aan 
Jacob Theodoor Cremer, een man van groote 
bedrijve, besogne. memorie en directie, ja singulier 
in alles, is dit gedenkteeken toegewijd door het dank 
bare Deli. 

Een volledige lijst van Cremer's geschrifteu is 
opgenoinen achter zijn levensbericht van do hand 
van Dr. C. J. K. van Aalst, in <lc Handelin- gen van 
de Maatschappij der Nederlandsche Let - terkunde te 
Leiden, 1923—1924/ 
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卜々 2?PlMMIGRATIE. De immigratiedicnst in Ncd.- 
T - J,- Jndie bestaat in zijn tcgcnwoordigen vorm sc- 
r dert 1 April I91S. Tevoren waren de toelating en 
vesliging ook reeds ge bon den aan wette lijke voor- 
schriften. De uitvoering daarvan behoorde tot 
den werkkring van eene der afdeelingen van 
het Departement van Justitie te Weltevre-_ 
den^. ' 

Bij een rondblik naar andere, ook moderne 
Westersche landen valt te constateeren hoe, na 
de economische schommelingen en politieke 
stroomingen, welke de wereldoorlog na zich 
sleepte, het immigratievraagstuk in stijgende 
mate de aandacht eischte. Konden die landen, 
beschikkende over ruime machtsmiddelen en 
uitgerust met eene intensief doorgevoerde admi- 
nistratie, zich in normale tijden bepalen tot 
maatregelen van repressieven aard tegcnover on- 
gewenschte vreemdelingen, door de veranderde 
omstandighcdcn we rd alom meet en meer de be- 
hoefte gevoeld aan meer preventief werkende en 
verscherpte bepalingen ten aanzien van personen, 
die uit een politick of economisch oogpunt ge- 
acht kunnen worden niet tot het welzijn van het 
land te zullen bijdragen. Het verst in dit opzicht 
ging Amerika met o. m. de limiteering van het 
jaarlijks toe te laten aantal immigranten. Vinden 
politieke agitators met extremistische ideeen 
bezield, in Westersche landen veelal een bodem, 
door eeuwenoude cultuur voor hunne experimen- 
ten weinig gevoelig, de feiten leeren hoe zij -het 
oog hoopvol op het Oosten gericht houden. Voor 
een gebied a么 Ned.-Indie, verkeerende onder 
zoozeer van Westersche landen afwijkende om- 
standigheden, valt de noodzakelijkheid van 
eene wettelijke regeling van de landing, de toe- 
laling en de vesliging en daarmede het belang vail 
,een i mmigratiedienst, bezwaarlijk in twijfel te 
trekken. Dat een voortdurend toezicht op vreeni- 
delingen geboden is, werd dan ook in Ned.-Indiii, 
evenals elders in het Oosten, ingezien. In alle om- 
liggende landen, met uitzondering van China, 
worden bepalingen van nagenoeg gelijke strek- 
king aangetroffen. Hoezeer de immigratie in een 
gebied a Is Ned. -Indie kan worden beinvloed door 
elders heerschende ongunstige maatschappelijke 
omstandighcden blijkt, om een tweetal voorbeel- 
den te noemen, uit den exodus van Russen, die 
na de omwenteling hun land verlieten en uit de 
omvangrijke Chineezenemigratie uit Zuid-China 
in 1921, als een gevolg van den aldaar toen op- 
tredenden hongersnood, Beide gevallen van land- 
verhuizing op min of meer aanzienlijke schaal 
vonden duidelijk weerspiegeling in de immigran- 
tencijfers van Indie, waarvan aan het slot van 
dit artikel een overzicht wordt gegeven. 

Aangezien immigranten van Chineeschen 
landaard circa 80 % uitmaken van de jaarlijks in 
Indie binnenkomende vreemdelingen, is het van 
belang hier te vermelden, dat het emigratiege- 
bied van China zich uitstrekt over Zuid-China 
en wel over de provincie Kwantoeng en het Zui- 
delijkgedeelte van Foehkian, een gebied dat door 
zijne natuurlijke gesteldheid de bevolking dwingt 
tot rusteloozen en harden arbeid. Misoogsten, 
veroorzaakt door droogte of atortvloeden, drijven 
meermalen een deci der bewoners in de eerste 
plaats naar de aangrenzende provincie Kiangsi. Uit 
genoemde Zuidelijke provincien nu zijn ook 
nagenoeg alle in Ned.-Indie verb】日f houdende 
Chineezen afkomstig. Onder het Nederlandsch 

bestuur kwamen en komen ook thans nog vclen 
dczer immigranten tot welstand. 

Alvorcns eene beknopte bespreking te geven van 
de vroegere en huidige i in in i gra tie we tge - ving, 
zij opgemerkt, dat deze er zooveel mogelijk op 
ingericht is, eenerzijds bonafide immigranten, die 
er toe kunnen bijdragen Indie tot verdere 
ontwikkeling te brengen, zoo min mogelijk be- 
lenimeringen in clen weg te leggen en anderzijds 
personen, die uit een politick, economisch of so- 
ciaal oogpunt ongewenschte elementen zijn, den 
toegang te beletten of een verder verblijf te ont- 
zeggen. Het relatief geringe percentage van niet- 
toegelatenen wijst op de gunstige preventieve 
werking der bepalingen, terwijl uit de vrij aanzien-
lijke getalsterkte der iinmigreerende vreemde- 
lingen nochtans valt af te leiden, dat van een 
stremmenden invloed niet kan worden gesproken. 

Vroegere regelin gen. Artikel 105 van het 
Regeeringsreglement van 1854 . bepaalde dat, met 
uitzondering van de van Rijkswege naar Ned.-Indie 
gezonden personen, zich niemand aldaar mocht 
vestigen zonder schriftelijke vergunning, op Java en 
Madoerft. van den Gouver、 neur-Gencraa匚 
elUers varTclen hoogsten gewes- telijken 
gezaghebber. Alle vorige regieinenten hielden 
bepalingen van ongeveer dezelfde strek- king in. 
De voorschriften betreffende de toela- ling 
berustten op het tweede lid van het aange- haalde 
art. R.R., bepalende, dat de voorwaarden van 
toelating bij algemeene verordening zouden 
worden geregeld. In I860 kwam eene algemeene 
maatregel van bestuur tot stand regelende de 
toelating in Indie van Nederlanders, andere Euro- 
peanen en met dezen gelijkgestelden. Deze regeling 
werd in 1871 vervangen bij een K. B. waar- uit twee 
ordonnanties voortvloeiden, de eene voor 
Nederlanders, andere Europeanen en met dezen 
gelijkgestelden, de andere voor Ooster- sche 
Vreemdelingcn en met dezen gelijkgestelden. In 
algemeenen zin bleef de regeling in evenbe- doelde 
ordonnanties vervat voor Java en Ma- doera tot 
J9I2, voor de Wester-afd. van Borneo, v. 7.. v. 
OosterBche vreemdelingen betreft, tot 1913 en 
voor overig Ned.-Indie tot April 1918 van kracht. 
0. m. was bepaald, dat Nederlanders en 
vrecmdelingen zich b可 het Hoofd van plaat- selijk 
bestuur moesten aanmclden om te doen blijken wie 
zij waren en met we Ik doe! zij in Indie kwamen, 
waarna een loeUitingskaarl, behoudens nadere 
verlenging gedurende zes inaanden geldig, kon 
worden uitgereikt. Die kaart gaf den wetti- gen 
houder het recht zich in de voor den algemeenen 
handel geopende havens en voorts op de plaatsen of 
in de streken daarop afzonderlijk ver- meld op te 
houden. Mede kon eene, gedurende twee jaren 
geldige vergunhing lot reizen worden bekomen, 
terwijl ten aanzien van eene vergunning tot 
vevligbiy het bovenvermelde voorschrift van art. 
105 R. R. gold. Weigering van een vergunning tot 
vestiging of het niet bezitten van geldige 
toelatingspapiercn had voor den betrok- kene 
tengevolge een bevel om Ned.-Indie binnen een 
vastgestclden termijn te verJaten. Tenzij met eene 
afzonderlijke vergunning van het Hoofd van 
plaatselijk bestuur waren Oostersche vreemde- 
lingen ten slotte verplicht in bepaalde wijken 
verblijf te houden. 

Eene herziene regeling ten aanzien van Neder- 
landers en vreemdelingen werd in 1911 vastge- 
legd in het „toelatingsbe8luitn, nader uitgewerkt 
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in de ”toelatingsord“nnantie''. Doze regcling hield o. 
m. middelen in tot wcring van onge- wenschte 
elementen cn wees een be per kt a anta] 
ontschcpingshavens aan, tcrwijl als schnkels tus- 
schen de landing en de toelating werden ingc- lascht 
de vergunning lot ontscheping en het on- derzoek 
door eenc i»i))tigraticcoin)nissic. 

Tegenwoordige regelingen. Het 
toelatingsbesluit. Ten slotte werden allc bepalingen 
herzien bij het, bij K. B. van 15 October 1915 no. 32 
(Ind. Stb. 1916 no. 47) vast- gestclde en behoudens 
wijzigingen ook thans nog van kracht zijndc 
„loelattngsbesluit'' (T. B.), uit- gewerkt in de 
^loelalingsordonnantie'' (T, 0.), Ind. Stb. 1917 no. 
693, in werking getreden op 1 April 1918. Van het 
bepaalde bij art. 20 van het T. B. were! sedert 
gebruik gemaakt orn, ter ver- zekering eener goede 
werking, de noodige n a de re voorzieningen te 
treffen. Deze zijn vastgelegd in enkele afzonderlijke 
ordonnanties. Het T. B. be- vat nagenoeg dezelfde 
hoofdbeginselen als het besluit van 1911. 
Onderworpen aan de toelatings- bepalingen zijn 
Nederlanders, niet uit in Indie gevestigde ouders 
geboren, noch ingezetenen van Ned.-Indie zijnde, en 
vrecmdelingen, die niet zijn ingezetenen van Ned.-
Indie. Bij aankomst in een der voor de ontscheping 
aangewezen havens wordt door den gezagvoerder 
van het schip aan den aanwezigen 
onlsckepingsambtenaar een lijst overgelegd van de 
aan de immigratiebepa- lingen onderworpen 
passagiers. De ontscke- pingsamblenaar voorzict de 
iinmigranten van eene, eventueel tevens voor de 
echtgenoote en minderjarige kinderen geldige 
vergunning tot ontscheping, welke aan eene betaling 
van / 100 onderworpen is. De betaling wordt niet 
gevorderd van Nederlanders, terwijl zij, die Indie 
binnen een door den Gouverneur-Generaal te be- 
palen termijn — bij de T. 0. gestekl op zes maanden 
— weder verlaten, op terugbetaling van genoemd 
bedrag aanspraak kunnen ma ken. Bij weigering der 
toelating heeft evencens terugbetaling plaats. De 
vergunning tot ontscheping wordt, tenzij aan 
bepaalde voorwaarden wordt voklaan, niet uitgereikt 
aan hen van wie blijkt (hit zij krankzinnig, idioot of 
lijdende zijn aan eene besmettelijke ziekte of 
gevaarlijk voor de samenleving, dan wel tcngevolge 
van hun licha- inelijken toestand waarschijnlijk 
armlastig zul- len worden. Passagiers le en 2e klasse 
op sche- pen van in de T. O. met name genoemde 
reede- rijen of stoomvaartmaatschappijcn, die aan de 
eischen voor toeiftting gestekl voldoen, kunnen 
dadelijk eene vergunning lot ontscheping tevens 
toelatingskaarl bekoincn met een geldigheids- du.ur 
als van gewone toelatingskaarten. Bij afgifte van 
eene vergunning tot ontscheping behoort dit stuk bij 
den secretaris der iminigratiecominissie, c. q. den fd. 
Hecretaria eener elders gevestigde commissie, ter 
inwisseling tegen eene toelatings- kftart tc worden 
aangeboden. Gezinsleden worden elk afzonderlijk 
van eene toelatingskaart voor- zien. Deze kaart is 
twee jaren geldig, terwijl hare geldigheidsduur door 
Jiet Hoofd van plnatselijk bestuur twee keer met d6n 
jaar kan worden ver- lengd. In bijzondere govallen 
van twijfclftchtigen anrd kun een voorloopig-
toelatinysbewijs met een korten geldigheidstermun 
wordon uitgereikt. Behnlve om de redenen, welke 
tot- weigering der vergunning tot ontscheping 
kunnen leidcn, wordt de toelatingskaart geweigerd 
aan hen van wie 

blijkt, dat zij van het plegen of bevorderen van 
ontucht hun be roe p ma ken: dat zij in een vreemd 
land, waarmede eon uitleve rings verdrag gesloten 
is, veroordccld zijn wegens een misdrijf waarvoor 
krachtens dat verdrag uiticvering zou kunnen ge- 
schiedcn； dat hun het verblijf in Ned.-Indie is 
ontzegd； verder aan hen. van wie niet blijkt dat zij 
in het onderhoud van zichzelf en van hun gezin 
behoorlijk kunnen voorzien en aan degencn, die 
gevaar. opleveren voor de open- bare ordc en rust. 
Sedert 1921 behoort voorts tot de aan vrcemdelingcn 
gestelde eischen het bezit van een van Nederlandsch 
visum voorzien buitenlandsch paspoort, waarvan 
vrijgesteld zijn de uit China, de Straits Settlements 
en de gefedereerde Maleische Staten geboortige 
Oos- tersche vreemdelingen, die werklieden zijn, 
ter- wijl sedert 1924 de mogelijkheid tot vrijstelling 
van door den G. G. aan te wijzen groepen van 
vreemdelingen is in het leven geroepen. Van de 
opengestekle gelegenheid. om in buiten Ned.- Indie 
gelegen havens toelatingskaarten dooramb- tenaren 
van den N.-L immigratiedienst te doen uitreiken, we 
rd gebruik gemaakt om in Singa- pore een 
iminigratiekantoor in te richten; Sedert 1 December 
1922 is dit kantoor echter weder opgeheven. 

V66r het verstrijken van den geldigheidstermijn 
der toelatingskaart kan door den houde>r eene 
vergunning lot vestiging worden gevraagd, op Java 
en Madoera aan den G. G., in de Buiten- gewesten 
aan het Hoofd van gewestelijk bestuur. De 
vergunning tot vestiging is onderworpen aan eene 
betaling van / 10. Zij kan worden geweigerd in het 
belang van de openbare rust en orde, wan- neer de 
belanghebbende niet behoorlijk in zijn onderhoud 
kan voorzien of wanneer hij sedert de toelating 
wegens misdrijf is veroordeekL Weigering van de 
toelatingskaart of van de vergunning tot vestiging, 
in het eerste geval met beroep op het Hoofd van het 
gewest, heeft verwijdering uit Ned.-Indie 
tengevolge. Personen die worden aangetroffen 
zonder in het wettig bezit van geldige 
toelatingspapieren te. zijn, worden naar be- vind van 
zaken alsnog daarvan voorzien, dan wel verwijderd. 
Voor do in dit geval uit te reiken toelatingskaart is 
verschuldigd / 100, tenzij de bepalingen op de 
ontscheping zijn overtreden, in we Ik geval de 
verschuidigde som / 150 bedraagt. Eene 
toelatingskaart kan door den G. G. worden 
ingetrokken in het belang van de openbare rust en 
orde, waarop verwydering volgt. De immi- 
gratiebepalingen zijn niet toepasselijk op: van 
Landswege naar Ned.-Indie gezonden personen met 
hunne gezinnen； consulaire ambtenaren met hunne 
gezinnen; officieren en bemanning van de tot de 
marine van eenige Mogendheid behoorende schepen
； gezagvoerders, officieren en schepelin- gen van 
koopvaardyschepen, tenzij bij aankomst of tijdens 
het oponthoud van het schip het dienstverband 
cindigt en voorts op hen, die in Ned.-Indie hunne 
zeercis niet beeindigen. 

Zij aan wie eene toelatingskaart of eene ver-
gunning tot vestiging is geweigerd of wier toc- 
latingskaart is ingetrokken kunnen door het Hoofd 
van plaatselijk bestuur onder politietoe- zicht of in 
verzokerdo bewaring worden gestcld. 

Overgangsbepalingen van het T. B. passen de 
gevolgen der oude voorschriften bij den nieuwen 
toestand aan. Met het oog op de nauwe economi- 
sche banden met de Straits Settlements is voor 
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den Riau-archipel eene afwijkcnile bepaling ge- 
handhaafd, terwijl voorChineczen.dic onder vroe- 
gerc regelingen een nllccn ter Oostkust.xaiL_Su- 
matra gpldigo z.g. "soerat idzan^' kondcn ver- 
knjgen. het bekomen van een toelatingskaart, tegcn 
betaling van een zcgelrecht van / 1.50 is 
gemakkelijk gemaakt. Dispensatie van de bcpa- 
lingen van het T. B. kan door den G. G. wordcn 
verleend. 

De toelatingsordonnantie. Bij de T. 0. zijn a Is 
ontschepingshavens aangewezen 
Fanapengpriokz—Seniarang en Socrabaia_ejj 24 
Eavens in de Buitengewesten. De T. 0. bevat voorts 
voorschriften ten aanzien van de afgifte van 
vcrklaringen van ingezctcnschap, noemt de 
gevallen waarin de voor de ontschcping be- taalde 
som wordt tcrugbetaald (behalve in de reeds 
vermelde gevallen, indien een vergunning tot 
ontscheping we rd uitgereikt aan hen, die eerst na de 
landing kunnen aantoonen van de inimi- 
gratiebepalingen te zijn vrijgesteld) en geeft eene 
opsomming van de plaatsen (iinmigratie- kantoren), 
waar de vergunning tot ontscheping tegen eene 
toelatingskaart kan wordcn ingewis- seld. Zij 
schrijft verder voor het voeren van de internationale 
seinvlag N. door immigranten-aan- brengende 
schepen; verleent den secretarissen der 
immigratiecommissies de bevoegdheid oin immi- 
granten, die nietaanncinelijk kunnen luakcn voor 
toelating in aanmerking te komen, onder politie- 
toezicht of in verzekerde bewaring te stellen; regelt 
de samenstelling der immigraticcommis- sies en 
vermeldt ten slotte eene lijst van de 
stoomvaartmaatschappijen, waarop het bij de 
bespreking van het T. B. ten aanzien van passa- 
giers le en 2e klasse opgemerkte van toepassing is. 

V e r d e r e bepalingen. Eene afzonder- lijke 
ordonnantie, opgenomen in Ind. Stb. 1917 no. 694, 
verklaart de bepalingen van het T. B. niet 
toepasselijk op werklieden behoorende tot de met 
Inlanders gelijkgestelden, die buitenslands zijn 
aangeworven om voor het Land of op den voet van 
eene bij koelie-ordonnantie voorge- schreven 
werkovereenkomst te arbeiden. Zij behoeven, tenzij 
die bijzondere omstandigheden ophouden te 
bestaan, noch eene vergunning tot ontscheping noch 
eene toelatingskaart. Is de werkovereenkomst 
gedurende drie achtereen- volgende jaren 
nageleefd, zoo kan, na de ont- binding ervan, aan 
bedoelde werklicden, mits binnen een maand 
aangevraagd, eene met een 

een on ander ter bcoordeeling van het Hoofd van 
plaatseiijk bestuur, geldt eene gelijke bepaling. 
Eene vroeger geldende vrijstclling van panglong- 
koelies (in de afd. Bengkalis ter Oostkust van 
Sumatra en in Riau en Onderh.) word, ter bevor- 
dering van eene betere controle, noodig in verba nd 
met de minder gunstige arbeidstoestanden op de 
panglongs, ingetrokken. 

Eene an de re ordonnantie (Ind. Stb. 1918 no. 92) 
werkt eene ten aanzien van vreenidelingcn 一 niet 
zijndc Europeanen of met Europeancn gc- 
lijkgestelden — in de afd. Tandjoengpinang en 
Lingga en het buiten den Sumatra-wal gelegcn 
gedeelte der afd. Karimocn van de residentie Riau 
en Onderh. geldende afwijkende bepaling uit, in 
dien zin dat aan belanghebbenden een vergunning 
tot vestiging kan worden uitgereikt tegen eene 
betaling van / 100, behalve indien zij kunnen 
aantoonen of aanneinelijk maken bij het in werking 
t re den der ordonnantie reeds in het omschreven 
gebied woonachtig te zijn geweest, in welk geval 
slechts het normale recht voor eene vergunning tot 
vestiging van / 10 behoeft te worden voldaan. 
Weigering der vergunning kan geschieden op 
dezelfde gronden, waarop de weigering van een 
vergunning tot ontscheping, .pen toelatingskaart of 
een vergunning tot vestiging in het overige deel van 
Ned.-Indie steunt. Ook kan aan de ingenoemd 
gebied reeds op 1 April 1918 wonende 
vreemdeiingen desgewenscht eene ver- klaring van 
verblijf worden uitgereikt. 

De voor de verschillende immigratiepapieren 
vastgestelde betalingen zijn gebaseerd laatstclijk op 
art. 45 sub 2 der „Zegelverordening ]921'', welke na 
de wijzigmg bij Ind. Stb. J 922 no. 570 in het 
kortzegt, dat vergunningen tot ontscheping, 
toelatingskaarten en vergunningen tot vestiging zijn 
onderworpen aan een zegelrecht, gelijk aan en 
strekkende ter voldoening van de bedragen, welke 
onderscheidenlijk voor die stukken ingevolge de 
desbetreffende regelingen zijn verschuldigd en dat 
het aan zegelrecht betaaldc wordt terugge- geven in 
de gevallen, waarin de teruggave der vorenbedoelde 
bedragen bij de desbetreffende verordeningen is 
voorgeschreven. 

Sedert 1 Juli 1924 gelden nieuwe modellen voor 
de iminigratieforniulicren, opgenomen in Ind. Stb. 
1924 no. 258. 

De Inspectie van den i m m i g r a- tiedienst. Bij 
de, met het inwerkingtreden op 1 April 1918 van het 
T. B. en de daarmede in 

Landaard 1918 *) 1919 1 1920 1921 1922 1923 

Nederlanders ......................................  1.605 3.663 -5.444 4.528 2.695 2.342 
Andere Europeanen ............................  632 1.540 2.396 1.910 1.018 J .01(5 
Japanners ............................................  J.075 1.119 1.099 896 659 783 
Chineezen ...........................................  14.612 J 8.254 22.658 44.857 31.640 34.019 
Arabjeren ...........................................  69 205 673 825 906 702 
Andere Oostersche vreemdeiingen .. 1.708 2.468 3.132 4.866 3.187 2.765 
Totaal vreemdeiingen .........................  18.096 23.586 29.958 53.354 37.410 39.285 
Algemeen totaal .................................  19.701 27.249 35.402 57.882 40.105 41.627 

i) Van 1 April tot en met ult. December. 
recht van / 1.50 gezegelde toelatingskaart worden 
uitgereikt. Voor onder dezelfde omstandigheden in 
Indie gekomen werklieden, die op tabakson- 
dernemingen een eigen tabaksveld gedurende een 
geheelcn oogst in bewerking hebben gehad, 

verband staande regelingen samenvallcnde uit- 
breiding van den immigratiedienst over geheel 
Nederlandsch-Indie, were! het voor eene uniforme 
toepassing en voor een nauwJettend toezicht wen- 
schelijk geacht, de centrale leiding naar een af- 
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zonderlijken dienst over te brengen. Dezc gc- dachte 
leidde tot de instclling van de onder het Departement 
van J ustiticressorteerencle Ins pectic van den 
immigratiedienst, waarvan bij het G. B. van 29 
November 1917 no. 1 de werkkring, om- vattende in 
den ruiinsten zin allo aangelegenhe- den op de 
immigratie uit het buitenland betrek- king hebbende, 
is onisebreven. De dienstleiding is in handen van den 
Inspecteur, Hoofd van den immigratiedienst, aan 
wien adj unct-inspecteurs zijn toegevoegd, alsmede 
het vereischte bureaupersoneel. Het aantal 
immigratiekantoren staan- de onder het beheer van 
secretarissen der inimi- gratiecommissies, vroeger 
ten getale van 4, we rd tot 25 uitgebreid. Onder elk 
der secretarissen te Batavia, Soerabaja en Medan 
zijn twee tot drie adjunct (vervangende)-
secretarissen tewerkge- steld, terwijl op alle 
kantoren tolken voor de Chineesche taal en het 
benoodigde ondergeschikte personeel aanwezig 
zijn. Tegen vacatieloon kan ook van tolkendiensten 
ten bchoeve van de Japansche- en Arabische taal 
worden gebruik ge- maakt. Te Bela wan (M&dan), 
Tandjoengpriok, Soerabaja, Semarang en 
Makassar—zijn iinmi- grantenverblijven ingericht, 
waarin personen aan wie de toelating is geweigerd 
of over wier toelating niet aanstonds kan worden 
beslist, in afwachting van hunne verwijdering dan 
wel toelating kunnen worden aangehouden. 
Benoodigd politic personeel staat den 
iinmigratiedienst ter beschikking. Behalve de 
secretarissen der im mi- gratiecommissies 
ontvangen de ontschepings- ambtenaren, 
administratief deel uitmakende van het Departement 
der Marine, hunne instructies van den Inspecteur van 
den immigratiedienst. De tot den werkkring van het 
Departement van Justitie behoorende 
werkzaamheden, rakende politieke zaken, 
verbanningen en interneeringen, zijn sedert 1924 bij 
het hoofdkantoor van den immigratiedienst 
overgebracht. Door uitwis- seling van gegevens en 
gedachten werkt de immigratiedienst, zoo&ls voor 
de hand ligt, in de eerste piaats sarnen met het 
„Kantoor voor Chineesche zakenn en inc de met het 
„ Regeerings bureau ter bestrijding van den z.g. 
handclin vrouwen en meisjes*1, terwijl uiteraard 
meermalen ovcrleg met consulaire ambtenaren 
piaats vindt. 

C ij f e r 8 betreffendc d e i m in i- g r a t i e. Van 
de immigratie in Ned.-Indie geeft nevenstaande 
tabel van de in het tijdvak 1918 t/m 1923 in het bezit 
van toelatingspapieren gestclde Nederlanders en 
vreeinclelingen, ecu vergelijkend overzicht *). 

Van het in 1923 toegelaten aantal immigran- ten 
waren alzoo 5.6 % Nederlanders, 2.4 % an- dere 
Europeanen, 1.9. % Japanners, 81.7 % Chineezen, 
1.7 % Arabieren en 6.7 % andere Oostersche 
vreemdclingen. Wat de getalsterkte van do 
aankomende iinmigranten betreft is Tan- 
djoengpriok (Batavia) de belangrijkste der ont- 
schepingshavens. Ongeveer de helft van het to- talc 
aantal wordt te Batavia, Soerabaja en M8dan 
afgeliandcld. In rondc cijfers beliep de opbrengst 
aan zegelrecht op de verschillende immigratie- foi 
nHilieren in 1922 / 93G.000 en in 1923 / 1.208.000, 
in we Ik laatste bedrag de kantoren te Batavia, 
Soeraj>aja en M&dan respoctievelijk een aandeel 
harden van / 239.000, / J 74.000 en / 164.000/ 

*) Hieronder niet begrepen eontract-koeliea. 

JAARBEURZEN TE BANDOENG^Ook aan 
Ncderlandsch-Indic is de groote Europeeschc oorlog 
nict ongemerkt voorbijgegaan: de ver- schillende 
verkecrsbclemmeringen en de economise he 
moeilijkheden, wclkc allerwegen rezen, stcklen de 
geisoleerde positie van (lit tropische eilandenrijk in 
een schril licht, waardoor de eco- nomische 
afhankelijkheid, waarin dit vrijwel uit- sluitend 
landbouwend gebied verkeert, in bijzon- dere mate 
de aandacht trok en scherper dan voor- heen word 
beseft. Meer en meer won de overtui- ging veld, dat 
het, om aan dezen ongewenschten toestand een 
einde te maken, noodzakelyk was de 
totstandkoining van een eigen fabricksnijverheid 
zooveel mogelijk te bevorderen. Bijna alle denk- 
bare grondstoffen toch kan Nederlandsch-Indie zelf 
leveren; indien ook de verwerking daarvan op eigen 
bodem zoude kunnen geschieden, dan ware niet 
alleen economische onafhankelijk- heid verkregen, 
maar zoude bovendien een nieu- we bron van 
bestaan zijn aangeboord voor de in- heemsche 
bevolking, wier steeds groeiend zielen- tal de 
beduchtheid deed rijzen, dat beoefening van den 
landbouw alleen op den duur niet vol- doende zou 
zyn om in aller behoeften te voorzien. 

Als een der middelen, om wat reeds aan in- 
heemsche nijverheid bestond tot grooter activi- teit 
te prikkelen en de oprichting van nieuwe nij- 
verheidsondernemingen te bevorderen, we rd door 
sommigen het houden van jaarbeurzen bijzonder 
aanbevolen. Vermelding verdient in dit verba nd, dat 
reeds in 1917 door de Afdeeling Handel van het 
Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel 
in Nederlandsch-Indie het plan we rd voorgestaan 
om ook daar te lande tot het houden van jaarbeurzen 
over te gaan. De tijdsomstandig- heden waren echter 
oorzaak, dat het destyds bij plannen is gebleven, 

De Indie-Wcerbaar-dagen in 1918 brachten het 
jaarbeursvraagstuk, aan de orde gesteld door den 
heer Rhemrev, opnieuw naar voren. Het uas te 
Bandoeng, in welke stad men plannen koesterde tot 
het houden van een z,g. pasar-malam, dat zich een 
comite vormde om ook het jaarbeurs- vraagstuk in 
studie te nemen. Vooraanstaande personen op 
financieel en industrieel gebied ble- ken syinpathie 
voor een instituut van dien aard in Indie te hebben, 
en daar het denkbeeld voor verwezenlyking vatbaar 
leek, we rd zonder lang drnlen met de voorbereiding 
aangevangen. Reeds dadelijk we rd door enkele 
belangstellenden een fonds bijeengcbracht als basis 
voor de verdere actic. 

Een voorloo])ig bestuur, waarin de heer K. A. R. 
Bosscha, de voorzitter van het comite Indie- 
Weerbaar, een belangrijke rol heeft vervuld, stel- de 
in de maanden September en October 1918 statuten 
en huishoudelijk regie me nt vast, waarin Bandoeng 
we rd aangewezen als piaats, waar de jaarbeurs zou 
worden gehouden, en in December 1918 benoemde 
de pas opgerichte vereeniging „Nederlandsch 
Indische Jaarbeurs”，wier toen- inaligo voorzitter 
was de heer B. Coops, burge- meester van Bandoeng 
(later opgevolgd door den heer M. H. Damme), den 
heer B. J. Krol tot haar sccretaris. 

De cerate algeineene vergadering vond piaats te 
Bandoeng op 11 Januari 1919. Zij is waard ge- 
memoreord te worden, omdat daarin feitelijk voor 
het eerst algemeene bekendheid aan de plan non 
werd gege von; de vergadering werd, wat 
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de hoofdpunten betreft. voor een fait accompli 
gcplaatst. Immers de statuten warcn reeds door de 
Rcgeering goedgekeurd en de vaststelling van het 
huishoudelijk rcglement, in cle statuten a an het 
bestuur voorbehouden. had reeds plaats ge- vonden, 
tcrwijl medc reeds was besloten tot de stichting van 
een eigen permanent gebouw. Deze gang van zaken 
vindt zijn verklaring in de cigen- aardige 
moeilijkhcden, welke overwonnen nioes- ten 
worden; snel besluiten en handelen blcek vaak 
onvermijdelijk, wilde men spoedig tot een resultant 
komen. 

Men draalde dan ook niet om aan den inge- nieur 
C. P. Schoemaker te Bandoeng opdracht te 
verstrekken om een plan voor een permanent 
jaarbeursgebouw te ontwerpen, terwijl eigen- 
domsrechten werden aangevraagd op een perceel 
grond. ter grootte van 6400 M2., gelegen aan de 
Menadostraat aldaar. 

Toen stond men nog voor de groote inoeilijk- 
heid van het organiseeren van ecn doeltreffende 
propaganda en het populariseeren van de jaar- 
beurs-idee in een land, waar de Industrie nog in haar 
kinderschoenen stond en aan het overgroote deel 
der bevolking elk industrieel begrip vreemd was. 
Ook beschikte men destijds nog niet over ge- 
gevens omtrent reeds bestaande jaarbeurzen, zoodat 
men wat de inrichting betreft nog geen partij kon 
trekken van elders opgedane ervaring, terwijl men 
bovendien was gebonden door het in artikel 3 der 
statuten neergelegd beginsel, dat doel moest zijn de 
bevordering der Nederlandsch- Indische nijverheid 
in de meest uitgebreide be- teekenis van het 
woord.Om dit doel te bereiken en de Inlandsche 
Industrie een goede kans van sla- gen te geven, we 
rd de mogelijkheid van deelne- ming aan de 
jaarbeurs alleen opengesteld voor: 

a. artikelen van inheemsche nijverheid; 
b. grondstoffen en halffabrikaten, welke in In-

die verdere bewerking ondergaan; 
c. machinerieen en voorwerpen of monsters, 

dienstig voor het in het leven roepen of bevordc- ren 
van industrieen. 

Het ligt voor de hand, dat men zich door deze 
beperking aan een groot risico blootstelde; tai van 
buitenlandsche industrieen toch, welke an- ders 
wellicht tot deelneming aan de jaarbeurs zouden 
zijn overgegaan, waren nu uitgesloten. 

Boven werd reeds vermeld, dat een fonds was 
bijeengebracht als basis voor verdere actie. De in- 
gekomen bijdragen, hoewel de verwachting over- 
treffende, bleken niet voldoende om de pJannen 
naar behooren ten uitvoer te brengen. In het na- jaar 
van 1919 wendde het bestuur der vereeni- ging zich 
daarom tot de Indische Regeering met het verzoek, 
om een bedrag van / 60.000 ter be- Bchikking te 
willen steJlen ten einde de bereiking van het 
gestelde doel mogelijk te maken. Dit be- roep bleek 
niet tevergeefs gedaan ； bij nota van wijziging op 
het ontwerp der voorloopige aanvul- 
lingsbegrooting voor J 920 were! het gevraagde 
bedrag uitgetrokken. Deze post werd echter door 
den Volksraad verworpen. Ondanks dezen tegen- 
slag werd de vereeniging ten slotte toch geholpen, 
doordien een regeling mogelijk bleek, waarbij aan 
het in den Volksraad tot uiting gekomen bezwaar 
—het te loor gaan der verstrekte gelden bij mo- 
gelijke mislukking der beurs — zooveel mogelijk 
werd tegemoetgekomen. Deze regeling bestond 
hierin, dat de onroerende goederen der vereeniging 
tegen den kostenden prijs (/ 379.500) aan h&t 

Gouvcrnenient werden oxrergedragen, waardoor de 
jaarbeurs de beschikking kreeg over een vol - doend 
bedrofskapitaal, terwijl het Land in het bezit kwam 
van min of nicer waardevolle eigen- do in men. 
welke aan de vereeniging in huur werden afgestaan. 
Zoodoende ging het vastgelegde kapitaal 
belioorlijke rente opbrengen (6 % van de koopsom, 
bene vens cen percentage voor afschrij- ving, 
gebaseerd op een levensduur van 40 jaar voor het 
hoofdgcbouw en 10 jaar voor de tijdelii- ke 
gebouwen), terwijl de overgenomen onroerende 
goederen bij mislukking der beurs voor Gou- 
vernementsdoeleinden konden worden aange- 
wend. 

De voorbereiding kon dus verderen voortgang 
hebben, en den 17den Mei 1920 vond de officieele 
opening der Eerste Nederlandsch-lndische Jaar-
beurs in de groote zaal van het permanent hoofd- 
gebouw plaats. 

Na de openingsrede, gehouden door den toen- 
maligen Directeur van Landbouw, Nijverheicl en 
Handel, den heer Sibinga Mulder, werd het- woord 
gevoerd door den voorzitter der vereeniging, den 
heer M. H. Damme, die er toen reeds de aandacht op 
vestigde, dat het in de toekomst noodzakelijk zou 
kunnen worden om van den aan- vankelijk 
ingeslagen koers af te wijken en den arbeid niet te 
beperken tot het organiseeren van jaarmarktente 
Bandoeng, wanneer mocht blijken, dat het houden 
van kleinere of grootere tentoon- steUingen en het 
uitstrekken van het veld van werkzaamheid ook tot 
andere deelen van Indie nuttig zoude zijn. 

Het aantal deelnemers aan de eerste jaarbeurs 
bedroeg ruim 150. Het grootste aantal inzendin- gen 
was van Europeesche zijde afkomstig. Als oorzaken 
van het feit, dat de Inlandsche nijverheid verre in de 
minderheid bleef, worden in het door de vereeniging 
gepubliceerd verslag o.m. genoemd, gebrek aan 
inzicht in het doel der jaarbeurs en het ontbreken 
van voor cle deelneming noodige fondsen. Het 
aantal betalende bezoekers bedroeg in totaal 58.220, 
terwijl 347 a bon no- mentskaarten werden 
verkocht. 

In hoeverre de eerste beurs voor de deelnemers 
een succes is geweest, valt moeilyk na te gaan. Wei 
treft men in het verslag eenige zinsneden aan, 
waaruit blijkt, dat verschillende Inlandsche 
deelnemers kwamen informeeren, wanneer de 
tweede jaarbeurs zou gehouden worden, daarbij to 
kennen gevende, dat zy wederom zouden dcel- 
nemen. Onder hen waren handelaren in kant- werk, 
koperwerk, kains, sigaren en aardewerk en 
fabrikanten van deze artikelen. 

Jn financieel opzicht waren de resultaten niet 
zeer gunstig. De aanlegrekening toch sloot met een 
nudeelig saldo van rond / 80-000 en de ex- 
ploitatierekening met een nadeelig saldo van ruim j 
5000. Dit laatste treft te meer, indien men bedenkt, 
dat een groote plaats was ingeruimd aan 
verschillende, feitelyk minder bij een zakelijk in- 
stituut passende vermakelijkheden, wat op het getai 
betalende bezoekers ongetwijfeld van in- vloed zal 
z可n geweest. 

Hoe dit zij, de geldclijke toestand der vereeni-
ging was weinig bemoedigend, en het liet zich 
eenigen tijd aanzien, dat het bij deze eene jaarbeurs 
zou blijven. Door een aantal belangstel- lenden, 
onder wie de Resident der Preanger 
Regentschappen, de heer Eyken, werd echter met 
gunstig gevoJg een poging aangewend, om 
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door het bijeenbrengen van ecn so in van / 50.000 
het voortbcstaan der vcrecniging to vcrzckcren. Bo 
ven clicn stem de de Indischc Rejreering, zij het 
slechts voor een keer, er in toe. den voor bctaling van 
rente en aflossing geldenden tennyn der door haftr 
van de verceniging aangekochtc gebouwen te 
verschuiven, waardoor de totstandkoming van de 
tweede jaarbeurs was verzekerd. 

Aangeteekend zij hier, dal de verceniging voor 
deze beurs van Regeeringswege een subsidie heeft 
verkregen van / 12.000: ook voor elk der vol- gende 
beurzen is subsidie genoten. 

Ondanks den verkregen steun bleek het ge- - 
wenscht om, in verband met den ingetreden on- gunstigen 
conjunctuur, de ba kens te verzetten. Niet alleen moest het 
aanvankelijk voorgenomen uitbreidingsplan worden 
prijsgegeven, maar tevens bleek het noodzakelijk om af te 
zien van de beperkingen, die op de inzending van goederen 
van uitheemschen porsprong bij de eerste beurs J^<"waren 
toegepastj^Door de te late bekendwording dor gewijzigde 
tchelatingsvoorwaarden en het niet tijdig inzetten der 
propaganda miste deze maat- regel echter, wat de tweede 
beurs betreft, zijn voile uitwerking. Toch was sterke 
vooruitgang merkbaar； gaf de eerste beurs hier en daar 
leege plekken te zien, gedurende de tweede beurs was alle 
beschikbare ruimte op een kleine uitzonde- ring na gevuld. 
Het aan huur ontvangen be cl rag steeg dan ook van ruim 
/ 82.000 tot ruim / 95.000, terwijl het aantal betalende 
bezoekers van 5S.220 toenam tot 75.734. Uit een na afloop 
der beurs ingestelde enquete naar de door de deelnemers 
bcreikte zakelijke resultaten bleek, dat g van de inzenders, 
waarvan antwoord we rd ontvangen, tevreden waren met 
de verkregen resultaten en hunne deelneming loonend 
achtten. 

Deed men van de zijde van het bestuur der ver- 
eeniging ook al het mogelijke om het jaarbeurs- 
instituut hecht en blijvend te maken, de econo- 
mische crisis bleef een voortdurende bedreiging 
voor het welslagen dezer pogingen. Nauwelijks was 
de openingsdatum van de derde jaarbeurs 
vastgesteld, of er lieten zich in de pers stem men 
hooren, welke aanbevalen om de hours een jaar uit 
te stellen. Het bestuur echter versaagde niet, en 
ondanks vele moeilijkheden on tegenslagen, gelukte 
het om voor de derde beurs een vrij be- vredigende 
deelneming te verkrijgen. Het totaal der deeincmers 
was grooter dan dat aan de be ide vorige beurzen en 
de tcr bcschikking van expo- santen gcstelde ruimte 
was vrijwel gehcel ver- huurd. Ook het aantal 
bezoekers nain toe tot rond 95.000, waartoe de aan 
de beurs verbonden ver- makclijkheden voor een 
deel zullen hebben bijge- dragen. Een enquete, 
ingesteld naar de door de deelnemers bereikte 
resultaten, misluktc, aange- zien slechts een zeer 
kleine niincierheid er toe overging de enquete-
formulieren in te vullen. 

Het was in dozen tijd, dat na gehouden overleg 
tusschen het jaarbeursbestuur en een comit6 tot 
oprichting van een concurreerende jaarbeurs te 
Soerabaja, in beginsol word besloten tot het aan- 
gaan~van een belangengemcenschap in dicn zin, dat 
de jaarbeurs te Bandoeng nls de algemeene jaarbeurs 
voor geheel Nedcrlandsch-Indie zou blijven golden, 
terwijl de inedewerking der jaar- bcursvereeniging 
were! toegezegd om te Soerabaja eon jaarmarkt te 
stichtcn. 

I ii mid dels was langzainerhand de overtuiging 
gerijpt, dat een jaarbeurs, a Is plants waar vrywel 

alleen fabrikant. groothandel en 
wederverkooper clkaar treffen, een zuiver 
zaken-instituut (lus, in don cerstkomenden tijd 
noch in Bandoeng, noch elders in Indic 
bestaansmogelijkheid zoudc bezit- ten. De 
attractie van vermakelijkheden, de ge- 
legenheid tot detnilverkoop, het 
tentoonstcllings- karakter van vele 
inzendingen bleken niet te kun- ncn worden 
gemist. Het bestuur begreep, dat het dit feit had 
tc aanvaarden, en het gevolg was, dat in de 
statuten de (loelomschryving als volgt were! 
gewijzigd: 

1. De Verceniging stelt zich ten doel de belan- 
gen van de Nederlandsch-Indische nijverheid en 
handel te bevorderen. 

2. Zij tracht dit doel te bereiken door： 
a. het houden van jaarbeurzen te Bandoeng； 
b. het organiseeren van jaarmarkten en ten- 

toonstellingcn aldaar; 
c. aanraking en samenwerking te zoeken met 

organisaties, welke zich het houden van jaar- 
markten en tentoonstellingen in Nederlandsch- Indie 
ten doel stellen, alsmede het bevorderen der 
oprichting van zoodanige organisaties, voor zoo- 
veel dit wenschelijk wordt geacht. 

Het zal na het vorenstaande wel geen verwon-
dering wekken, dat de vierde jaarbeurs meer nog dan 
haar voorgangsters behalve den naam niet heel veel 
meer gemeen had met haar Europeesche 
zusterondernemingen. Wel werden ook hier rela- ties 
tus'schen fabrikant en grootafnemer, tusschen 
importeui, enplaa tselyk agent aangeknoopt, doch 
het zwaartepunt lag op het gebied van den 
detailhandel in al zijn geledingen, van den ver- koop 
van auto's tot dien van batiks en koperwerk. De 
jaarbours we rd tevens jaarmarkt en bovendien 
tentoonstelling. Men trof er een aantal overheids- 
inzendingen, waarbij de arbeidsmethoden werden 
gedenionstreerd, welke bij sommige gouverne- 
mentsdiensten en bij de inlandsche huisvlijt in 
gebruik waren. Voorts was er een tentoonstelling 
van vliegtuigen en een veetentoonstelling, terwijl de 
als attractie bedoelde ——en hun doel niet mis- 
sende — vermakelijklieden o. m. bestonden uit 
sportfeesten, een Italiaansche opera en de jaar- 
lijksehe races. In het verslag dezer beurs wordt van 
de zijde der vereeniging met voldoening ge- 
constateerd, dat hot bezoek zeer druk was en dat 
vooral op de feestavonden een vroolijke, opge- 
wekte stemming op het terrein heerschte. Uit 
sommige plaatsen van dit verslag blykt wel dui- 
dclijk, in welke richting de Bandoengsche jaarbours 
is gedreven. 

De in 1924 gehouden vijfdc beurs we rd dan ook 
aangekondigcl als Nederlandsch-Indische jaarbeurs 
en jaarmarkt. Ook ditmaal baarden ver- schillende 
omstandigheden moeilijkheden： de nog niet tot een 
einde gekomen malaise werkte sto- rend op het 
zaken doen en de steden-rivaliteit had een campagne 
togen Bandoeng in de Indische pers ten gevolge. 
Toch schijnt ook deze beurs vry wel geslaagd te zijn, 
dank zij ook het feit, dat gelijktydig op het terroin 
der beurs een theeten- toonstelling were! gehouden, 
terwijl in een der tijdelyke gebouwen een gedeelte 
der wegenten- toonstelling was ondergebracht. 

Het aantal betalende bezoekers steeg aanmer- 
kelijk: in 1920 by eon duur der beurs van 23 dagen 
58.220 betalende bezoekers, in 1924 bij een duur van 
16 dagen 124.269. Ook de inzenders bleken byna 
zonder uitzondering tevreden over de door hen 
gedane zaken. 



，Cf：十竺至理空宓!*MW丝!竺曜况2您懵：沿次出伊;'阳扫 

298 JAARBEURZEN TE BANDOENG—BAKENGELD. 

Aan het slot van dit overzicht rest nog te ver- 
melden, dat de voorberciding voor de van 20 
Juni―5 Juli 1925 te Bandoeng te houden zesdc 
Nederlandsch-Indische jaarbeurs en -in ar kt met 
daaraan verbonden electriciteitstentoonstelling in 
rollon gang is. 

Ten ein de een denkbeeld te geven van de aan het 
inhuren van expositienumte verbonden kos- ten, zij 
hier aangeteekend, dat blijkens het prospectus 
wordt berekend voor plaatsruimte in het 
hoofdgebouw / 40 per M!. en in het ijzeren 
bijgebouw / 20 per M%, terwijl de huurkosten van 
monsterkamers in de semi-permanente ge- bouwen 
met een grondoppervlakte van 16 M2. van / 200 tot 
/ 350 per kamer bedraagt, waarop cen z.g. 
pioniersreductie, afhankelijk van het tijdstip van 
inschrijving, wordt verleend van 10 tot 20%. Voorts 
verleenen verschillende ver- voermaatschappijen 
vrachtreductie op voor de beurs bestemde goederen, 
terwijl vrijsteDing van invoerrechten wordt 
verleend voor die goederen, welke na aflpop van de 
beurs weder worden uit- gevoerd^,/ 

f f NAGA, de slang, gelijk die in de Voor-Indische en Oud-
Javaansche literatuur en kunst wordt opgevat als te 
behooren tot een speciale soort van wezens, die 
halfgoddelijke, menschelijke en slan- gen-
eigenschappen in zich vereenigen en van dat 
samengesteld karakter ook in hun uiterlijk blijk 
geven. Men heeft de naga's achtereenvolgens 
verklaard als demonische verschijningen in den 
trant der weerwolven (Oldenberg), als water- 
geesten (Kern) en als oorspronkelijk een volks- 
stam, die de slang als totem had (Oldham). Daar- 
tegenover legt Barth (Oeuvres I p. 230) den na- druk 
op den gecompliceerden aard der Voor-Indische 
naga-vereering, waarin hij een combinatie van 
eerbetoon aan het gevreesde dier, hulde aan de 
watergoden, door de golflijnen van de slang 
gesymboliseerd, en opvattingen aangaande de 
storminythe en den strijd tusschen licht en duis- 
ternis ziet. 

Ongetwijfeld moet van het dier zelf worden 
uitgegaan,-waaraan om zijn bijzondere gedaante en 
bewegingswijze gemakkelijk magische krach- ten konden 
worden toegeschreven; en daar juist in den regentijd de 
slangen te voorschijn komen, lag ook een verband tusschen 
de slang en de wa- teren voor de hand. In de oudste epische 
poezie hebben de naga's duidelijk het karakter van slangen, 
gevreesd en bezworen; in jongcre stuk- ken treedt ook de 
wijze en deugdzame naga op. Een zeer groote rol spelen de 
naga's in het Boed- dhisme, zoowel in de 
levensgeschiedenis van Boeddha %cdf als in de verhalen 
omtrent zijn eer- :美?— ste volgers Op het oogenblik 
worden de naga's - nog vereefd vooral in Kashmir, waar zij 
water- geesten zijn, en in Zuid-Indie, waar hun dienst 
duidelijk een primitieve slangencultus is. 

In de oudste kunst van Noord- en Centraal- Indie 
treden de naga's op in de gedaante van een mensch, 
wiens hoofd wordt overdekt door een huif, welke 
uit een aantal naast elkander ge- plaatste cobra-
koppen is samengesteld; men vindt dit zoowel te 
Bharhut als in de Gandha- ra-kunst. In het Zuiden 
daarentegen heeft men de voorstelling van een 
gewoon slangenlichaam, dat in een aantal 
huifvormig opgestelde koppen uitloopt, of wel het 
benedenlijf van een slang, met mensche】日k 
bovenlichaam. Over de slangen in Voor-Indie zie 
men Winternitz in Mittheil. 

Anthrop. Gesellsch. Wien 18 (188S) en Vogel in" Acta 
Orientalia 2 (1924). 

Verschillende dynastieiin beroemen zich op af- stamining 
van een naga, en dat is evcneens het geval in het 
gehindoeiseerde Achter-Indie (Tjani- pa). Het Zuid-Indisch 
gedicht Manimcgalai noemt Nagapoera de hoofdstad van het 
land der Qawnka^, hetgeen men wel met Java of Sumatra heeft 
geidentifieerd. 

De naga-verhalen tier Oud-Javaansche litera- tuur zijn 
hoofdzakelijk aan Voor-Indische bron ontleend; vooral de 
slangenkoning Wasoeki (Ba- soeki) is er welbekend. In de 
Midden-Javaansche kunst zijn de naga's veelvuldig afgebeeld 
op de Bara boedoer-reliefs; ze zijn er steeds van het type in 
menschengestalte met cobra-huif. Daarentegen treedtin 
deOost-Javaansche kunstsinds den tem- pel vanDjago een 
andere vorm op, hetzij metslan- genonderlijf, slangenkop en 
daartusschenin men- schelijk bovenlichaam met armen, hetzij 
geheel in slangengedaante; in beide gevallen echter is de kop 
bekroond met een juweel of bezoar. Dit laat- ste type — slang 
met bekroonden kop — ver- toont de naga eveneens a Is 
ornamentmotief. Een sprekend voorbeeld van de beteekenis 
van dit mo- tie f geeft het tempelcomplex van Panataran. Na- 
ga's omlijsten er de nissen in den bovenbouw aan den 
hoofdtempel, slingeren zich om de kroon- lijst van het naar hen 
genoemde Naga-tempeltje en omgeven de beide pendopo-
terrassen (zie PANATARAN). 

Ook in allerlei andere opzichten heeft de Hin- doe-
Javaansche kunst naga-motieven toegepast, hetzij afzonderlijk, 
hetzij in combinatie met den garoeda, den goddelijken vogel, 
die volgens de Voor-Indische mythe de gezworen vijand der 
naga's is. Latere te m pelge b o u wt j es brengen weer een ander 
gebruik： het monument rust dan als het ware op een schildpad 
en boven dit dier kronkelen zich naga's rondom het gebouw 
(Pe- nampiban, Matjan-poetih), een toe passing, die zich ook 
op Bali heeft voortgezet. Dat Java in het veelvuldig- Eezigen 
van naga-ornament allcr- minst op zichzelf stond, bewijst de 
Achter-In- dische kunst, waar b.v. de groote naga's als ba-
lustrade-versiering in het oude Kambodja be- kend zijn, Dat 
ook de draken van China en Japan van naga's zyn afgeleid, 
heeft De Visser uiteen： . / gezet (Verh. Kon. Ak. v. Wetensch. 
N. R. 13,'： / 19J3). 

Zoowel in de Javaansche en Balische kunst als op andere 
eilanden van den Archipel zijn naga- motieven tot den huidigen 
dag populair geble- ven. Ook slangen-verhalcn treft men in 
allerlei streken aan, cn in sommige gevallen wijst de in- houd 
dier verhalen uit, dat zij langs een omweg aan Voor-Indische 
naga-geschiedenissen ont- leend zijn, naast de gevallen, waar 
zulk een her- komst niet aannemelijk is, e,men dus eigenlijk 
niet van naga's kan sprekeij. ； 

BAKENGELD. Het bakengeld is eene heffing 厂• die, 
ingevolge de ordonnantie opgenomen in Ind. f.' J Stb. 1924 
no. 228, gevorderd wordt van de sche- ; 
pen en vaartuigen, die den Nederlandsch-In- dischcn archipel 
bevaren, als bijdrage in de kos- ten yan bebakening, 
kustverlichting en hydrographic. 

Het bedraagt vijf en een kwart cent per ku- bieken meter 
bruto inhoud van het schip of vaartuig, en is verschuldigd 
zoodra dit is aan- gekonien in een haven of op een reede of 
anker- 
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plaats, waarvoor van overbeidswege reedegren- zen 
zijn vastgesteld； het wordt nict geheven op enkele 
kleinere plaatscn, waar de inning moei- lijkheden zou 
oplevcren, en in verba nd met de overeenkomst met 
de N. V. Zechaven en Kolcn- station Sabang niet tc 
Sa bang. Als ten genoege van den havenmeester vordt 
aangetoond, dat het bezoek geen ander doel heeft en 
niet anders wordt verricht dan het innemcn van water, 
levensmiddelen, brandstof of andere sclieeps- 
.benoodigdheden voor gebruik van het schip op de 
reis, het aanvullcn der be manning, het ver- krijgen 
van geneeskundige hulp, ontratling, het uitvoeren van 
eene nooclherstelling, het ont- vangen van orders, het 
afgeven of halen van poststukken, of bij een 
toeristenschip het a an den wal laten gaan van 
toeristen, die met het schip de reis voortzetten, wordt 
het bakengeld beperkt tot een maximum van honderd 
gulden. Door beta ling van twee- en twintig en een 
halven cent per kubieken meter, wordt gedurende zes 
maanden vrijstelling verkregen van betaling van 
bakengeld. 

Vrijgesteld zijn aan het Ryk of a an den Lande 
behoorende schepen en vaartuigen, oorlogssche- 
pen voerende de vlag eener bevriende mogend- 
heid, hospitaalschepen en schepen en vaartui- gen, 
welker bruto inhoud minder clan zestig kubieke 
meter bedraagt. 

Het bakengeld is ingesteld op 1 Januari 1919, 
tegelijk met de afschaffing der vroegere haven- en 
ankeragegelden en de verlaging van eenige * 
loodstarieven, en bedroeg toen drie- en een halve cent per 
kubieken meter bruto inhoud, hetgeen in 1921 is 
verhoogd tot het tegenwoordige bedrag, terwijl uit 
doelmatigheidsoverwegingen in 1924 een maximum 
voorschepen, die alleen bunkeren, toeristenschepen enz. 
is ingesteld. 

De opbrengst van het bakengeld is voor 1925 
geraamd op / 1.900.000. Zie ook SCHEEPVAART 
(DIENST VAN) en HAVEN- EN ANKERAGE- 
bELDEN./ 

交.2 ' BEBAltENING. Ecn staat van de bebakening in ' 
den Ned.-Indischen archipel wordt tegenwoordig alleen 
uitgegeven in het, bij het begin van elk jaar te 
Batavia_yerschijncnd Bericht aan Zee- varenden, no. I. 
Aan dezen staat gaat de vol- gende mededeeling vooraf: 

In den N.-I. Archipel worden aangetroffen: 
le. eene betonning en bebakening. welke in stand 

wordt gehouden door de zorg van den dienst van 
Scheepvaart bij het Departement der Marine. Dezc 
is in haar geheel in dit B. a. Z. opgenoinen. 

2e. op enkele plaatsen kleine boeien, houten 
bakens, oversteekinerken enz., waarvan eenige in 
dit B. a. Z. zijn vermeld met de bijvoeging (n. o.) en 
sommige op de kaarten en in den Zce- mansgids zyn 
aangegeven, doch waarop niet vast gerekend mag 
worden. Waar in B. a. Z. sprake is van dergelijke 
bakens, wordt steeds bijgevoegd: „niet officieel", 
bij afkorting (n. o.). 

De tonnen en ba kens in den staat zijn niet 
gonuminerd. Bijzonderheden omtrent de lichten 
van de in den staat vermelde lichtbakens, licht- 
boeien en lichtschopcn, geeft de Lichtenlijst van 
Ned..India (zie KUSTVERLICHTING). 

De tonnen on bakens, die volgcns het interna- 
tionaal aangenomen stelsel een roode kleur zou- 
den moeten hebben (stuurboordzijde der vaar- 
waters), zijn in Ned.-Indic nog steeds wit ge- 

schilderd, om ze beter zichtbaar te doen zyn 
tegen den achtergrond van het bosch, dat hier 
bijna overal zich uitstrekt tot vlak aan het water. 

Voor een overzicht van de bebakening kan worden 
verwezen naar genoemden staat. De toegangen tot alle 
havens en reeden, die van eenig belang zijn voor de 
buitenlandsche en de ar- chipeLIijnen, zijn behoorlijk 
be bake nd, en bo ven- (lien zijn tai van in de routes 
clier lijnen liggende gevaren (riffen) voorzien van 
bakens of tonnen. De bebakening volgt de behoeften 
der scheepvaart,en veelalook de hydrographische 
opneming, die de juiste ligging van vaarwaters en 
gevaren doet kennen. Voorts worden, overal waar dat 
mogelijk is, de tonnen, die veel onderhoud ver- 
eischen en aan verdrijven bloot staan, vervangen door 
schroefpaalbakens. 

Zoo vermelden de Koloniale Verslagen, dat op 1 
April 1916 de officieele bebakening be- stond, uit 389 
tonnen, 177 ijzeren schroefpaal- bakeris, 62 houten en 
29 steenen bakens (bene vens de lichtbakens en 
dryvende lichten), op 15 Maart 1924 uit 
onderscheidenlijk 406, 264, 75 en 24. Zie voorts onder 
SCHEEPVAART (DIENST VAN)/ 

GOUVERNEM仓NTS MARINE EN GEWES- / 
TELIJKE VAARTUIGEN. Voor de bestuurs- 
voering (in den uitgebreidsten zin) zijn op tai van 
plaatsen Landsvaartuigen gestationneerd, die naar de 
wijze van beheer in twee groepen zijn verdeeld, t. w,: 

1°. De schepen der Gouvemements Marine, 
zeestoomers van 400—900 ton waterverplaatsing met 
ruime passagiersinrichtingen, en gevoerd door voor de 
groote vaart gediplomeerde gezag- hebbers, officieren 
en werktuigkundigen. De gezaghebbers staan voor de 
te verrichten diensten onder het Hoofd van het gewest; 
voor wat het personeel en materieel betreft, onder den 
Hoofd- inspeeteur van scheepvaart. 

2°. De Gewestelijke vaartuigen (vroeger Ge- 
westelijke politic- en communicatievaartuigen 
geheeten), stoom- en motorvaartuigen van hoog- stens 
250 ton waterverplaatsing, zeilvaartiiigen en 
roeivaartuigen, met personeel dat hoogstens 
gediplomeerd is voor locale vaart. Beheer als voren, 
doch op eenvoudiger leest geschoeid en met 
inschakeling tusschen den djoeragan (ge- zagvoerder) 
en genoemde autoriteiten van een behcerder, mecstal 
een deskundig havenmeester in het gewest. 

Bij de Gouvemements Marine zijn bovendien 
ingedeeld de tolegraafkabelschepen, de schepen voor 
de bestrijcling van den opiumsluikhandel op zee, het 
schip voor het onderzoek der zee, welker gebruik 
wordt go regeld door de hoofden der betrokken 
diensten, en de met personeel der Gouvemements 
Marine bemaude opnemings- vaartuigen. By de 
gewestelijke vaartuigen zyn ingedeeld 
douanevaartuigen, politievaartuigen, enz. 

Einde Maart 1924 bestond de vloot der Gou- 
vernements Marine, na aanzienlijko inkriinping 
wegeiis den toestand van 's Lands financien, uit 10 
schepen voor gewestelijke diensten, 2 voor algemeene 
diensten, 2 opiumschepen, 1 schip voor zeeonderzock, 
2 opnemingsvaartuigen en I kabelschip, be neve ns 9 
schepen in reserve; het personeel uit 22 gezaghebbers, 
68 officieren, 7 aspirant-officieren, 71 
werktuigkundigen (bijna alien Europeanen) en 804 
schepelingen (In- 



300 GOUVERNEMENTS MARINE EN GE WEST. VAARTUIGEN —KUSTVERLTCHTING. 

landqrs). De vloot tier Gewestelijke vaartuigen 
bestond uit 41 stoomvaartxiigen. 97 motorvaar- tuigen. 
7 motorschoeners, talrijke roci- en zeil- vaartuigen en 
eenige vaartuigen in reserve; het personeel uit 
ongeveer 1000 man (Inlanders). 

De grootere schepen der Gouvernements Marine 
zijn of worden alle voorzien van radiotelegi'afie, 
bediend door officieren en werktuigkundigen, die 
daartoe te Batavia worden opgeleid. 

De taak der Gouvernements Marine ter zake van 
politiediensten te water, bestriding van den 
slavenhandel, deelnemen aan expeditien, is zeer 
verminderd naarmate in Nederlandsch- -Indie te 
water en te land geordende toestanden intraden, en 
tegenwoordig voeren de schepen nog slechts 
handwapenen, en enkele een paar lichte 
snelvuurkanonnen. Dat dit vroeger anders was, 
blijkt duidelijk uit den inhoud van Ind. Stb. 1849 no. 
20; de officieele naam van de latere Gouvernements 
Marine was toen „Gouverne- ments schoeners en 
kruisbooten", in een nog vroeger tijd „civiele 
schoeners en kruisbooten." Bij den eersten opzet 
(Ind. Stb. 1821 no. 37) bestond deze civiele vloot 
uit kruisprauwen, gewapende Inlandsche vaartuigen 
tot bestrijding van zeeroof langs de Noordkust van 
Java, waar- bij zij ondersteund werden door 
oorlogsvaar- tuigen. Een overblijfsel uit deze tijden 
is ver- moedelijk de nog steeds gebruikelijke 
Maleische naam voor de schepen der G. M.: „KapaI 
se- tengah koempeni". In tijd van oorlog zal ook 
thans de Gouvernements Marine benut worden voor 
diensten, verba nd houdende met neu- 
traliteitshandhaving en defensie. & ' 

Niet onbelangrijk is, hetgeen door de Gouver-
nements Marine is verricht voor het vervaardigen 
van voorloopige zeekaarten en zeilaanwijzingen. 
terwiji sedert 1915 ook door personeel en schepen 
der Gouvernements Marine wordt deelgenomen aan 
de regelmatige hydrographische opneming. 

Gegevens omtrent personeel en materieel van 
Gouvernements Marine en Gewestelijke vaartuigen 
worden jaarlijks vermeld in het Koloniaal Verslag en 
in het eerste deel van den Regeerings- almanak voor 
N.-I., waarin ook de betrekkclijke staatsbladen enz. 
zijn vermeld. Zie ook SCHEEP- -yAART (DIENST 
VAN)/ 
』HAVEN- EN ANKERAGEGELDEN. Met in- 

gang van 1 Januari 1919, gelijktijdig met de in- 
voering van het bakengeld (zie BAKENGELD), is 
het haven- en ankeragegeld afgeschaft., 

HAVENMEESTER. Van ouds (zie bijv. Ind. 
Stb. 1817 nos. 20 en 23) is op elke Nederlandsch- -
Indische zeeplaats van eenig belang aangcsteld een 
havenmeester, die de ligplaatsen der schepen regelt, 
zorgt voor orde en veiligheid te water en. op het ha 
venterrein, in- en uitklaart, aan- en afmonstert en 
ook hoofd van den plaatselijken loodsdienst, 
bebakening en verlichting is. 

Bij deze function hebben zich vanzelf gevoegd 
die van plaatselijk ambtenaar van de scheep- 
vaartinspectie, beheerder der gewestelijke vaar-
tuigen ter plaatse of in het geheele gewest, en tai van 
andere function, wa ar voor de haven- meester, als 
veelal eenig nautisch-technisch ambtenaar, de 
aangewezen persoon is, zoo ook die van 
ontschepingsambtenaar als bedoeld bij het 
Toelatingsbesluit (zie IMMIGRAT1E). 

Bij de instelling, sedert J 91o, van het com- 
mereieele havenbeheer is in de z.g. beheers-ha- 
vens de ha venmeester on the ven van het beheer 

van haventerreinen. kaden cn steigers, terwiji ook 
de politie te water, de vroegcre waterschout met 
zijn personeel, niet mecr onder hem staat. In de 
Idcincre beheers-havens is echter als regel de 
havenmeester belast met de functie van „bc- 
heerdcr van de haven.n 
De havenmeesters staan rechtstreeks onder den 

Hoofdinspecteur van scheepvaart, doch te- vens zijn 
zij ondergeschikt aan het Hoofd van gewestelijk 
bestuur. Hun dienst, met personeel en materieel 
wordt veelal aangeduid met den naam 
“havendepartement;.'' 

Te Tandjoengpriok, Semarang, Soerabaja, 
Songenep, Banjoewangi, Tjilatjap, Em maha ven, 
Sabang, Pahgkalanbrandan, Belawan I)eli2 Asalia n, 
Sainboe, Riau, Palembang, Muntok, Pou- tianak, 
Bandjcrmasin, Balikpapan, Sainarinda, Tarakan, 
Makassar en Amboina zijn beroeps- havenmeesters 
gevestigd, alien bevaren gewezen zeeofficier, 
officier der Gouvernements Marine, gezagvoerder of 
officier der koopvaardij. Op ruim 200 kleinere 
zeeplaatsen zijn dienstdoende havenmeesters 
aangcsteld, waartoe meest amb- tenaren der douanc 
worden aangewezen. 

Bij tai van reglementen enz. zijn den haven-
meesters verplichtingen opgelegd en bevoegd- heden 
toegekend. Wat de zorg voor de orde en veiligheid te 
water betreft, is het belangrijkste het 
Reedenreglement 1925 (Ind. Stb. 1924 no. 500), 
waarbij verschillende plaatselijke havenre- 
glementen aansluiten. Zie voorts onder SCHEEP- 
VAART (DIENST VANJ/ ?〃
cKUSTVERLICHTING. De verlichting van den 
Indischen archipel is in het tijdvak 1916— 1925 
verbeterd door nieuwe lichten en het ver- sterken van 
bestaande lichten, zij het ook door de moeilijkheden 
van den wereldoorlog en de noodzaak tot 
bezuiniging, niet in zoo snel tempo als kort te voren. 

Zoo kreeg Straat Soenda een licht op Toppers- 
hoedje. J)c Oostkant van den Lingga-archipel werd 
gedekt door een kustlicht op Kentar, de Oostelijke 
ingang van Straat Singapoera door een kustlicht op 
Berakit (N. O. punt Bintan), de Aroa-eilanden (Straat 
Malaka) door een kust- licht op Djemocr. De 
Westkust van Sumatra kreeg nog lichten op Karsik, 
te Bengkoeloe en to Mana, de reode van Tjerebon een 
lichtbaken. 

Het vaarwater naar Kaliahget (Madoera) kreeg 
twee lichtbakens, een kustlicht op Tandjoeng en een 
stel gcleidelichten voor de geul naar Ka- lianget. In 
Straat Makassar verrezen kustlichten op D6wakang 
Besar en op Ambo (Kleine Pa- ternoater-cilanden), 
in de Golf van Tomini een lichtbaken in straat Wal6a. 
Het vaarwater naar Tarakan en de monding der 
Beraoe-rivier (beide Oostkust Born6o) werden 
verlicht, en verken- lichten werden opgesteld bij 
Menia (Noordkust Savoe), op Tandjoengkoeroeng 
(toegang naar Timor Koepang) en bij Manokwari 
(Noordkust Nieuw-Guin6). Het door de nieuwere 
verlichting overbodig geworden licht van 
Makassar^een der oudste vuurtorens van den 
archipel, werd ge- bluscht. 

De acetyleenbakens en botsien, waarbij het gas 
automatisch uit carbid wordt bereid in een toestel op 
het baken of in de boei, bleken voor die plaatsen, 
waar zc maanden lang zonder toe- zicht moeten 
branden, nog niet zoo bedrijfa- zeker als gewonscht 
is, Daarom werd bealoten 'tot eene langdurige 
beproeving van Blaugas- 
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gloeilicht, waarvoor het gas uit Europa we rd 
betrokken. Dit lice ft goed voklaan, zoodat reeds tot 
uitbreiding we rd overgegaan, cn eerlang de 
oliegasfabriek te Soerabaja zal worden in- gericht 
voor de vervaardiging van dit gas. Het Blaugas wordt 
evenals het oliegas (vetgas, Pintschgas) bereid uit 
petroleum, kan echter bij gewone temperatuur ondcr 
hoogen druk vloeibaar worden gemaakt, en nee mt 
dan zeer weinig ruimte in. Daardoor is het zeer 
geschikt voor de lichtbakens, en ook voor de Pintsch- 
lichtboeien der Ned.-Indische kustverlichting. 

Verscheidenc oliegas-Iichten kregen gloeilicht; 
enkele lichten bij havens konden aangealoten worden 
aan het plaatselijk electriciteitsnet; eeni- ge 
kustlichten werden verbeterd door toepassing van 
acetyleen of van pharoline-gloeilicht der 
Nederlandsche kustverlichting, waarin een licht 
petroleumdistillaat wordt gebrand, waarmede hooger 
lichtkracht kan worden verkregen dan met petroleum. 

Het in den aanvang genoemde tijdvak bracht ook 
de voltooiing van het proces der geleidelijke 
vervanging van de Europeesche lichtopzichters door 
Inlandsche hoofdlichtwachters. 

Het bebakeningsschip ,,Sperwer‘‘ ontviel door 
ouderdomsgebreken aan den dienst; een nieuwe 
bebakeningsstoomer, de “Pollux," van 900 ton 
waterverplaatsing en voorzien van gasrecipien- ten, 
we rd aan de vloot toegevoegd. 

In 1924 omvatte de Ned.-Indische kustver-
lichting ongeveer 140 kustlichten, 60 lichtbakens en 
110 drijvende lichten (tegen 70, 0 en 10 in 1898) 
benevens 120 kleinere lichtjes. 

De Ned.-Indische kust-, baken- en drijvende 
lichten worden tegenwoordig niet meer vermeld in de 
in Nederland uitgegeven Lichtenlijst en in den 
Zeemansgids voor den O. I. Archipel, doch uitsluitend 
in de “Lichtenl^st van Nederlandsch- Oost-Indie,*, 
uitgegeven te Batavia, waarvan naar behoefte nieuwe 
uitgaven verscliijnen (ver- krijgbaar bij de 
onderdepots van zeekaarten en gidsen en in Nederland 
bij gebr. van Cleef). De lichtenlijst is ingericht naar 
het stelsel, aan- genomen op de Internationale 
Hydrographische Conferentie te London, 1919. 

fnleratuur na 1915; Organisatie en Techniek der 
kustverlichting en bebakening door C. H. de Goeje 
(Mededeeling Algemeen Ingenieurs Con- gres, 
Batavia 1920, le Sectie Verkeerswezen); J. M. Phaff, 
Visibility of lights, Visibilite des feux. The 
Hydrographic Review, Vol. 1 no. 1, n. 108—118, 
Monaco, 1923, Zie ook SCHEEP- 
/VAART (DIENST VAN» ' 

LOODSWEZEN. In 1918 is uitvocring ge- 
geven aan het plan om een loodsdienst in te stelle n 
voor hot vaarwnter naar de olie-haven Ta- rakan 
(Oostkust Borneo). 

In 1919 is te Soerabaja bij het ingebruiknenicn 
vun de nieuwe haven, een havenloodsdienst in- 
gestcld. 

Toen, in 1921, do uitdieping van de Deli-geul 
voldoende gevorderd was om do haven van Be- lawan 
toegankelijk te doen zijn voor oceaanache- pen, is 
uldaar een niet-verplichte loodsdienst ingcsteld. 

De loodsgeldcn van Tandjoongpriok,, Soerabaja 
en Balikpapan zijn in 1910, tegelyk met de 
afschaffing van de haven- en ankeragegelcien en de 
invoering van een bakengeld, belangrijk verlaagd, 
terwijl in 1921 in verband mot de zeer 

gestegen kosten van den dienst, alle loodsta- ricven 
met 50 % zijn verhoogd. 

De opbrengst van alle loodsdiensten in Ned.-Indie 
tezainen, is voor 1925 gcraamd op / 1.450.000. Zie 
verder SCHEEPVAART (DIENST VAN). 

RAAD VAN TUCHT. Bij de ontworpen ver-^ 
betering van het toezicht op de scheepvaart, waar- op 
gerekend was bij de begrooting van Neder- landsch-
Indie voor 1920, zou de Raad van Tucht opgaan in 
een in te stellen Raad voor de scheep- vaart, op 
overcenkomstige wijze a Is in Nederland is geschiecl 
bij de invoering der Schepenwet. Bij de kort daarop 
ingetreden sterke besnoeiing van de Landsuitgaven is 
echter de begrootinga- post voor den Raad voor de 
scheepvaart vervangen door een memoriepost, 
niettegenstaande de Volksraad 30 November 1921 
het desbetref- fende Regeeringsvoorstel had 
verworpen. Wei is bij die gelegenheid foegezegd, dat 
eene bepaling zou worden gemaakt, waardoor het 
voortaan voor de Regeering mogelijk zoude zijn, om 
bij een voorgekomen scheepsramp, ook zonder 
klacht, door den Raad van Tucht een onderzoek te 
doen instellen. 

De Raad van Tucht heeft in zijn ongeveer 50 jarig 
bestaan slechts zeer weinig zaken te behandelen 
gehad.In de laatste jaren is dit eenigs- zins 
toegenomen； zoo werden bijv. het vergaan van de 
kolenhulk „Bromo,' (1918) en de branden op de ss. 
,.Benoa,> (1919)en以Miietsu可cker"(1920) voor den 
Raad gebracht. 

SCHEEPVAART (DIENST VAN). De scheep- 
vaartaangelegenheden van de Indische Re gee ring 
zijn thans voor een groot deel samengebracht onder 
den Dienst van Scheepvaart, die ontstaan is uit den 
vroegeren dienst van Bebakening, Kustverlichting en 
Loodswezen, en evenals deze, ressorteert onder het 
Departement der Marine in Ned.-Indie. Sommige 
scheepvaartaangelegen- heden ressorteeren 
rechtstreeks onder het Hoofd van dit Departement, of 
onder andere autoriteiten, en wel: 

1°. onder den Commandant der Zeemacht en 
Hoofd van het Departement der Marine: de defensie 
en neutraliteitshandhaving benevens personeel en 
materieel der militaire opnemings- vaartuigen, en het 
beheer van de gemeenschappe- lijke zaken, Marine 
Etablisssement en voorraden； 

2°. onder het Departement der Burgerlijke Open 
bare Werken (Havenwezen): aanleg, on- derhoud en 
coinmercieele exploitatie der havens； 

3°. onder het Departement van Gouverne- ments 
Bcdrijven: de vervoersdiensten te water van de 
Zoutregie, van de Staatsspoor- en Tram- wegen, de 
Banka Tinwinning en de vorvoers- contracten voor 
het vorvoer van Landsproducten c. a.; 

4°. onder het Ministerio van Marine te ^-Graven h 
age. afdccling Hydrographic: hetsamenstel- len en 
uitgeven van zeekaarton. en zeemansgid- sen; de 
kosten van dit bureau, voor zoover ze Ned.-Indie 
betreffen, komen ten laste van de Indische 
begrooting, evenals een deel der jaar- lijksche 
bijdrage in de kosten van het in 1921 opgericht 
Internationaal Hydrographisch Bureau te .Monaco. 

De dienst omv&t: 
a. de inspectie en het hoofdkantoor van schoop- 

vaart te Weltevreclen; 
b. de Gouvernements Marine en de Gewestelyke 

vaartuigen; 
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c. de pakctvaart cn andere scheepvaartdien- sten 
in en op den Ned.-Indischcn archipel： 

.d. de centrale aanschaffing van vaartuigen met 
toebehooren ten behoove van de Regeering van 
Ned.-Indie; 
c. de bebakening en kustverlichting ； 
/. de haven- en loodsdiensten; 

g. de hydrographic, behoudens het hiervoren 
cenoenide, en de verstrekking van zcckaarten en 
gidsen; 

h. de scheepvaartstatistiek, de zeebrieven en 
anaere . nationaliteitsbewijzen van schepen en 
vaartuigen, scheepsmeting, bakengeld cn derge- 
lijke zaken tot de scheepvaartwetgeving be- 
hoorende; 

i. het toezicht op de scheepvaart en alle ver- dere 
bemoeiingen met de scheepvaart behoorende tot 
den werkkring van het Departement der Marine in 
Ned.-Indie, behalve voor zoover het 
betreft oorlogsschepen ； 

j. den slibarbeid. 
Aan het hoofd van den dienst staat een 

hoofdambtenaar met den titel van “Hoofd- 
inspecteur.. Hoofd van den dienst van Scheep- 
vaart,', wiens instructie is vastgesteld door den 
Gouverneur-Gencraal. Hem staan terzijde een 
onderhoofd, inspecteurs, adjunct-inspecteurs, 
werktuigkundigen en opzichters, benevens een 
“hoofdkantoor." De hoofdinspecteur is Regee- 
ringsgemachtigde bij den Volksraad. 

Literaluur: H. Colijn e. a., Xeerlandsch. Indie. 
Amsterdam 1913. Deel II biz. 324 „Het verkeers- 
，\vezen te water'5 (door"A7 0. Zeeman)； 
Gedenk- 
boek voor'Nederlaridsch-Indie tergelegenheid van 
het regeeringsjubfleum van H. M. de Konihgih. 
Batavia-Weltevreden—Leiden, 1923, biz. 478 
„Schecpvaart** (door C. H. de Goeje). Zie ook 
begrootingsstukken Twee de Kamer (voornamc- 
lijk v66r 1919) en Volksraad, en vooral Regee- 
ringsalmanak voor Ned.-Indie, deel 1, waarin ook 
de verschillencle Staatsbladen enz. ter zake zijn 
vermeld, waarnevens nog bijzondere dienst- 
voorschriftxjn voor verschillende onderdeelen be- staan. De schee])vaart-voorschriften zijn sanien- 
gevat in het werk „Verordeningen en bepalingen 
betrekking hebbende op de Scheepvaart in Neder- 
landsch-Oostlndiii’’door B. Kamp. Batavia,1919. 
Zie verder onder BEBAKENING, BEBAKE-
NING, KUSTVERLICHTING EN LOODSWE- 
ZEN, GOUVERNEMENTS MARINE EN GE- 
WESTELIJKE VAARTUIGEN, HAVEN- 
MEESTER, HYDROGRAPH IE, KUSTVER-
LICHTING, LOODSWEZEN, RAAD VAN 
TUCHT, SCHEEPSMETING, SCHEEP- 
VAARTINSPECT1E, SLIBARBEID, ZEE- BRIE 
VEN EN JAARPASSEN. 

SCHEEPVAARTINSPECTIE. De zorg voor 
leven en welzijn der opvarenden van schepen heeft 
reeds vroeg de aandacht der Indische Regeering 
gehad, zie o. m. Ind. Stb. ] 872 no. 179. 

Het toezicht op de deugdelijkheid van schip en 
werktuigen, reddinginiddelen en uitrusting, en de 
eischen aangaande bemanning en passa- 
giersinrichtingen zijn geregeld bij de Stoomvaart- 
ordonnantie (Ind. Stb. 1905no. 370, laatstelijk ge- 
wijzigd bij Ind. Stb. 1924 no. 498). Het keuren van 
schepen is opgedragen, op de grootere haxrenplaat- 
sen aan daartoe aangewezen commission, bestaan- 
de uit den havenmeester en twee deskundigen; 
keuringen voor de Jocaalvaart worden verricht 

door beroepshavennieesters of gezaghebbers der 
Gouvei'nements Marine. 

Wegens de vele Icemten in de Stoomvaartor- donnantie, en 
de uitbreiding van het toezicht in andere Innden. waardoor het 
gevaar bestaat dat men daar de Ned.-Indische keuringsccrti- 
ficaten niet nicer zal erkennen. is eene Sc he pen- ordonnantie 
ontworpen, op welker invoei'ing voor het eerst gerekend is bij 
de begrooting voor 1920. 

De diploma's voor 3en. 2en en len stuunnan grootc vaart en 
voor machinist A, B en C worden uitgereikt na het voldoen aan 
een te Batavia afgenomen examen, waarvoor dezelfde eischen 
gelden als voor de overeenkomstige rangen in Nederland, 
zoodat de diploma's over en weer worden erkend. 

Bijzondere bepalingen voor het vervoer van pelgrims naar 
den Hedjaz, en terug, zijn vervat in de „Pelgrimsordonnantie 
1922" (Ind. Stb. 1922 no. G98, 1. gew. bij Ind. Stb. 1924 no. 
529), bijzondere bepalingen voor het vervoer van In- landsche 
emigranten naar Suriname in Ind. Stb. 1896 no. 72, 1. gew. bij 
Ind. Stb. 1921, no. 194, veiligheidsvoorschriften voor het 
vervoer van benzine, petroleum enz. in de „Petroleumordon- 
nantic 1910" (Ind. Stb. 1910 no. 27,1. gew. bij Ind. Stb. 1921 
no. 127). ~ 

Het toezicht op binnenvaartuigen en kleine vaartuigen 
wordt geregeld door de gewestelijke wetgevers. Zie voider 
onder SCHEEPVAART (DIENST VAN)/ / 

SLIBARBEIIX Onder “slibarbeid" wordt in / /z , ,； •； 
Nederlandsch-Indic verstaan de uitdieping van vaarwaters 
door middel van over den grond ge- sleepte, van schocpen 
voorziene raderen. De schoepen dringen door het gewicht van 
het rad in den bodem, en vermengen, doordien het rad 
voortrolt, de opgespittc specie met het water. Voor het slib 
weder bezonken is, is het door den stroom een eind 
weggevoerd. 

Bij een baggermolen of slibztiiger moet arbeid worden 
verricht om de specie naar de oppervlakte te brengen en om zc 
vervolgens naar de stort- plaats te vervoeren. Bij slibraderen 
vervalt deze arbeid; daarentegen zal vcelal con deel van het 
opgewoelde slib bezinken v66r het gchecl buiteu het vaarwater 
is, zoodat het nogmaals moet worden opgewoeld. Welk van 
beide stelsels het goedkoopste werkt, hangt af van de 
omstandig- heden； zoo zaJ op stcenachtigen bodem cn in 
wateren waar geen stroom staat, de slibarbeid niet bruikbnar 
zijn；. daarentegen kan het alibrad met voordeel worden 
toegepnr,t op plaatsen, waar slibzuigers wegens hun diejjgang 
en baggermolens wegens te woclige zee niet kunnen werken. 

Reeds omstreeks 1860 of 1870 is het denk- bceld 
opgeworpen om den drempci van het VVes- tervaarwuter van 
Soerabaja door middel van slibraderen uit te diepen. Tot (laden 
is het echter eerst gekomen toen, nadat de oud-generaal-ma- 
joor-titulair J. Ph. Enneling dit plan opnieuw bij dellcgeering 
had bej)leit, de toenmalige hoofdinspecteur van scheepvaart A. 
J. M. A. Ridder van der Does de Bye het plan practisch uit- 
voerbaar had verklaard, cn deze met de uit- voering word 
belast. In 1907 word het werk op bescheiden schaal 
aangevangen, en in 1912 was de verlangde diepte in de as van 
de geul bereikt. Daarna is de geul breeder gemaakt, terwijl se> 
dex't 1918, aanvankelijk wegens gebrek aan ina- 
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terieel, daarna ter bezuinigiug, slechts ondcr- 
houdswerk is vcrricht. De gunstige uitslag inaak- tc 
dat, toen in 1912 de op advies van de ha ven- 
commissie Kraiis<de Jongh voor het. Wester- 
vaarwater geGouwde slibzuigcr „Java'' in Ned.- 
Inclie aankwain, dit werktuig voor een ftnder werk 
(Deli-geul)一bcstenid kon worden. 

Sederr*l913 wordt slibarbeid toegepast voor de 
uitdieping van den zeedrempel der Kleine Kapoeas, 
het vaarwatcr naar Pontianak. Ook hier we rd het 
werk met goeden uitslag bekroond, hoewel de 
aanzienlijke natuurwerking, die tracht de kunstmatig 
gevormde geul weder dicht te werpen, oorzaak is dat 
het bereiken en onder- houden van de aanvankelijk 
verlangde diepte te kostbaar zoude worden en dus 
met eene ge- ringere diepte volstaan wordt. Van de 
scheep- vaart, die van deze geul gebruik maakt, wordt 
onder den naam „Kapoeasgel(r, (Ind. Stb. 1916 no. 
317, sedert gewijzigd) eene bijdrage in de kosten der 
uitdieping gevorderd. Eene poging, 1916—17, om 
ook de binnendrempels van de Asahan-rivier met 
behulp van slibraderen uit te diepen, is opgegeven 
toen bleek. dat de sterke zandafvoer van de rivier de 
gemaakte geulen telkens weder dichtwierp. 

Zooals het veclal gaat met nieuwe denkbeelden, 
heeft de slibarbeid in Ned.-Indie veel critick 
uitgelokt. Aanvankelijk we rd de mogelijkheid om 
noemenswaarde uitdieping te verl<rijgen ont- kend, 
daarna het reeds bereikte toegeschreven aan de 
schroefwerking dcr schepen, en ten slotte zijn 
invloeden, die geen verbancl houden met de soort van 
uitdiepingswerktuigen (t. w. het toe- nemen der 
natuurwerking, die tracht het oude bodemniveau te 
herstellen, met de grootere diep- tc, en de be perking 
wegens gebrek aan matericel of bezuiniging), op het 
debet van de slibraderen geboekt geworden. 

Lileratuur: J. Ph. Ermeling, Afslibbing van 
drcmpcls in en banken voor vaarwaters — nicer 
bijzondcr voor de vaarwaters van Soernbaja. De 
Ingenieur, 1908, biz. 4—9； A. J. M. A. Ridder van 
der Does de Bije, De slibarbeid op den drem- pel van 
het Westervaarwater van Soerabaja. De Ingenieur, 
1912, biz. 370—378; Wouter Cool, Technische 
Lessen en Vraagstukken op het gebied van den 
Indischen J-Iavenbouw. Batavia, 1918, biz. 11—14； 
Some notes upon the raking operations in Surabaya 
Strait and on the Kapuas Bar, brochure uitgegeven bij 
de inzending van het Ministerie van Kolonien op de 
Scheepvfl.art- tentoonstelling in Olympia, Londen, in 
1919. Volledigc gegevens bevatten de verslagen van 
den Hoofdinspecteur, Hoofd van den dicnst van 
Scheepvaart aan de Indische Regecring (niet 
gepubliccerd). Korte berichten in de Koloniale/ 
Verslagen onder Burgerlijke Open bare Werkeiy 

2 E/WATERKRACHT EN ELECTRICITEIT. W a- t c r 
w e z e n. Het Icidcn van water voor allerlci 
doeleinden, in hoofdzaken voor: le het verkeer 
(havens, dokken, kanalcn), 2e het bcschermen van 
landatrcken tegen overatrooiningen door de zoe en de 
rivieren, 3e de huishouding van den jncnBoh 
(bovloeiingcn, d ri n k waterlei cl inge n, wa- 
terkrachtwerken), is in elk cultuurland door ju- 
ridische en technische voorschriften geregeld. 

De grenzen van de territuriale wateren werden 
reeds door Hugo de Groot in de 16c eeuw vastge- 
stold en thans gel den nog de door hem gehukligde 
beginselen voor de rechten ter zee buiten deze ' 

grenzen. 'I,m aanzien van de wateren binnen 
deze grenzen hceracht nog immer de 
Roineinachc rechtsopvatting, dat tot de 
openbare wateren van den Slant worden 
gerekend to behooren allo wnterloopen, ook 
de ondergrondsche, van af de brongebieden 
tot in zee, inbegrepen de binnen- zeeen, 
mcren, plassen en moerassen, welke al of niet 
door rivierwater worden gevoed. Hiertoe be-
hooren ook de oevers dezer waterloopen en 
wateren, hetgeen in Ned.-Indie kan blijken, 
o.a. bij de erf pachtsuitgifte van gronden ；
geheele rivierclalen, tot op eon bepaalde 
hoogtelijn, steile aanliggencle terreinen, en 
bij alle oevers een strook van min- stens vijf 
en twintig meters, worden van de erf- 
pachtsuitgifte uitgezonderd ter beschcrming 
dezer oevers, die evenals ravijnen waar 
noodig warden beboscht. 

Bovengenoemde grondbeginselen zijn ook in 
Inaulinde van toepassing en op het gebied van de 
waterverzorging, een belangrijk onderdeel van het 
waterwezen, geregeld bij G. B. no. 8 d.d. 10 
September 1895, Vergunningen tot gebruik van 
water voor huishoudelijke doeleinden en particu- 
liere ondernemingen, opgenomen in Bijblad op het 
Stb. van N.-L, no. 5081. Hierop heeft even- eens 
betrekking de circulaire van den directeur der B. O. 
W. van 8 Juli 1910 no. 1470 afgedrukt in Polak, 
Agrarische Regelingen, biz. 89 en 368 en Polak, 
Bijlage T2 biz. 367, terwijl genoemd bijblad is 
aangevuld door Byblad 5439, Vergunning tot 
tijdclijk gebruik van water voor spoelende boringen 
naar aardolie, petroleum of dergelijke bitu mine use 
zelfstandigheden, waaropBijblad no. 6185 nog 
weder een aanvulling geeft. 

W a t c r v e r g u n n i n g e n. De ter zake geldcndc 
regelen zyn neergelegd in Bijblad 5081 
(Gouvernementsbcsluit no. 8 van 10 September 
1895), Vergunningen tot het gebruik van water voor 
huishoudelijke doeleinden en particuliere 
onderneiningen, aangevuld door de bepalingen in de 
bijbladen no. 5439 en 6185. 

Volgens dit G. B. moet ter verkrijging van een 
vergunning voor het gebruik van water voor de 
aangegeven doeleinden een gezegeld verzoek- 
schrift met de daarbij behoorende bescheiden 
worden ingocliend bij het Hoofd van. geweste- lijk 
bestuur, welk verzoekschrift is gericht aan den 
Directeur der B. O. W., waarbij onderscheid is te ma 
ken of gewenscht wordt een „ vergunning tot 
wedcropzeggens、' dan wcl een „vergunning 
(concessie) op langen termyn." 

Uo vergunningen tot wederopzeggenb, waar- 
voor geen cijns (waterbelasting) wordt betaald, 
worden alleen verleend voor waterwerken voor 
eigen bedrijf en met zecr lage bouwkosten, wclko 
een tijdclijk karakter dragen, zoodat bij opzeggen 
door het Gouvernement, zonder eenige schade- 
loosstelling of vergoeding, door den houder der 
vergunning het terrein en de waterloopen in den 
oorspronkelijken tocstand zijn terug te brengen. 

De aanvragen van deze vergunningen worden 
ingediend bij het Hoofd vun gewestelyk bestuur, die 
een commissie aanwijst, welke onderzoekt of de 
bevloeiing clan wel anderc plaatselijke belan- gen 
zich tegen de vergunning verzetten of wel bijzondere 
voorziening noodig maken. 

Deze vergunningen tot wederopzeggens worden 
na ingewonnen advies bij het Gewestclijk bestuur 
c. q. Gcmcento besturen, c.q. Dicnst voor 
Water- kracht en Electriciteit, vcrieend bij Besluit 
van den Directeur dor B. O. W. 
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In deze vergunningen worden de bcpalingen 
gestipuleerd nopens indiening van goed te keu- ren 
ontwerpen en de waterregelingen, waaraan de 
vergunninghouder zich heeft te ondcrwcrpen. 

De vergunningen op langen tcrmijn worden na 
ingevronnen advies van dczelfde bovengcnoemde 
lichamen- gegeven bij Besluit van den Gouver- 
neur Generaal. In de voorwaarden zijn de bepa- 
lingen opgenomen over de goed te keuren ont-
werpen der bouwkundige cn waterbouwkundige 
werken, de regelingen no pens de waterverdceling, 
de .tijdsduur der concessie en de bij te dragen 
kapitaalskosten voor den bouw der werken bene 
vens de onderhoudskosten daarvan, indien de bouw 
en het onderhoud van Gouvernementswege 
geschieden. 

De vergunningen voor waterkrachtdoeleinden 
voor een vermogen van minder dan honderd wa- 
terpaardekrachten worden op dezelfde basis ver- 
leend a Is bovenstaande vergunningen voor het 
gebruik van water enz. 

Voor een vermogen van honderd en meer dan 
honderd waterpaardekrachten zie onder water- 
kracht vergunningen. 

Waterkrachtvergunningen, Voor 
waterkrachtwerken beneden de honderd water- 
paardekrachten kan vergunning worden verleend 
volgens bijblad5081, aangcvuld in de bijbladen no. 
5439 en no. 6185, voor het geval de werken een 
tijdelijk karakter dragen en alleen voor eigen 
gebruik dienen. Dit zijn vergunningen tot we- 
deropzeggens, te verleenen door den Directeur der 
B. 0. W., na ingewonnen advies van het Gewestelijk 
Bestuur (c.q. het gemeente bestuur), den Dienst 
voor Waterkracht en Electriciteit en eventueel 
andere belanghebbende lichamen. Voor het gebruik 
van waterkracht ingevolge deze soort van 
vergunning wordt geen belasting in den vorm van 
watereijns geheven. Ligt het in de bedoeling voor 
deze kleine waterkrachtcn permanente werken aan 
te leggen voor onbepaalden tijd, dienstig aan kleine 
ondememingen en fa brie ken, dan is het noodig een 
concessie op langen termijn aan te vragen, we Ike 
aJIeen door den Gouvemeur Generaal kan worden 
verleend. 

Voor waterkrachtwerken van honderd water- 
paardekrachten en hooger, we Ike ingevolge de 
daaraan verbonden groote belangen, ook van der- 
den, en wegens de daarin te steken grootere kapi- 
talen een meer permanent karakter dragen, is het 
noodig een concessie op langen termijn bij de Re-
geering aan te vragen door indiening van een ver- 
zoekschrift op zegel bij het Hoofd van geweste- lijk 
bestuur, dat een plaatselijkc cominissie van 
onderzoek benoemt. Ingevolge Bijblad 6938 is 
vervolgens het advies van den Gewestelijken Raad 
noodig, waarna de bescheiden met het advies van 
het gewestelijk bestuurshoofd door tus- schenkomst 
van den Dienst voor Waterkracht en Electriciteit 
kunnen worden doorgezonden. Deze dienst neemt, 
ingevolge het bepaalde bij art. 2 ten vierde van Ind. 
Stb. 1917.no. 468, de aanvraag in behandeling, 
waarbij onder meer het advies van het Departement 
der B. 0. W. wordt ingewonnen. Na afloop der 
voorbehandeling wordt ter zake door den Directeur 
van Gouvernementsbedrij ven de beslissing van den 
Landvoogd gevraagd. 

De Dienst voor Waterkracht en Electriciteit geeft 
voorlichting aan gegadigden ointrent lig- ging en 
vermogen van waterkrachten, gelegen in streken, 
welke door dezen dienst voldoende zyn 

verkend, waarom belanghebbcnden uitdrukkelijk 
moot worden aangeraden, ten eindc onnoodige 
uitgaven te verinijden, hunne eerste schreden tot het 
kantoor van genoemden dienst te richten. Niet 
alleen worden bovengenoemde gegevens uit het 
waterkrachtkadaster verstrekt, cloch even- cens 
wordt incdegedeeld of de beoogde waterkracht niet 
reeds gereserveerd is door de Regee- ring, al of niet 
door anderen reeds is aangevraagd, of gebruik van 
die waterkracht geen inbreuk zal ma ken op reeds 
bestaande planner), en ten slotte of geen roofbouw 
zal gepleegd worden (onder roofbouw wordt 
verstaan het zoodanig bouwen van een 
waterkrachtwerk, dat volledige uitbouw van het 
riviervak in de toekomst onmogelijk of te kostbaar 
wordt). 

Indien uit mededeelingen, gestaafd door over- 
gelegde bescheiden, de ernst der plannen blijkt en 
geen concessies worden aangevraagd inet het doel 
deze zonder meer te verkoopen, kan op medewer- 
king van genoemden dienst ten voile worden ge- 
rekend en zal door hem in overweging worden ge-
nomen, tegen een vooraf te bepalen vergoeding, de 
gegevens te verzameleii voor de projecten der 
bouwwerken. 

Indiening van de concessieaanvraag. Nadat door 
den aanvrager een plaatselijk onderzoek is inge- 
steld en hem daarbij is gebleken, dat geen ern- stige 
bezwaren in den weg staan en de te voren van den 
Dienst voor W. en E. verkregen inlich- tingen 
eveneens gunstig waren, dient hij bij het Hoofd van 
gewestelijk bestuur een gezegeld ver- zoekschrift 
in, gericht tot den Gouvemeur Generaal, met als 
bijlage een topografische kaart in vijfvoud, of bij 
gemis daarvan, een voldoend dui- delijke 
hoogtekaart, waarop de ligging van de gewenschte 
waterkracht wordt aangeduid. In het verzoekschrift 
worde duidelijk oinschreven de ligging (Gewest, 
Afdeeling, District, nabij- liggende dorpen en de 
naam van de rivier), de grootte (hoeveelheid water 
in liters per secunde cn valhoogte in meters), het 
doel van de beoogde waterkracht cn de duur der 
concessie. Tijdens het onderzoek van dit 
verzoekschrift bij de verschil- lende openbarc 
dicnsten, kan de aanvrager een v66r-projcct 
opmaken met begrooting. Bij gc- mis aan 
particuliere technischc voorlichting, kan voor deze 
werkzaamheden de hulp worden inge- roepen van 
ineergenoemden dienst, die reeds voor 
verschillende diensten, gewesten en geineenten 
belangrijke ontwerpen heeft opgemaakt. 

Dit voor-project, beetaande uit situatiekaart met 
hoogtelijnen, schaal 1 op 2000, van watervang, 
toevocrleiding, verzainelkommen, ont- vangbak, 
drukleiding, machinehuis en afvoer- kanaal, een 
lengteprofiel met bodem- en water- peilen, 
hoogtcschaal 1 a 100, lengteschaal 1 h 1000, eenigo 
doorsneden van de toevoerleiding met 
waterhoogten, ccnige duidelijke sc hetsen <)p 
schaal 1 A 200 of op schaal 1 a 100 van den water-
vang, de andere voorname kunstwerken en het 
machinehuis, met bijbehoorende technische om- 
schryving en begrooting, opgave van hydro- 
technische en bouwkundige gegevens en de 
noodige, voor ecn voldoende beoordeeling on- 
ontbeerlijke maten, is ten bewyze van den ernst der 
plannen spoedig in te dienen bij bovenge- noemden 
dienst. Met deze bescheiden tot grond- slag en inet 
de door den aanvrager aan meerge- melden dienst 
verstrekte mcdedcelingen over de hem beschikbare 
financieele middelen en de wijze 
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van cxploitatie der waterkracht, kan dan <lc con- 
cessie worden verlcend, indicn to gen de vergun- 
ningsaanvraag door de andero adviseerende 
lichamen geen bezwaren zijn ingcbracht. In den 
regcl geldt zij voor den tijd van vcertig jaren. 

Walercijns. Zie Gouvernementsbcsluit no. 2T 
van 8 September 1919. Voor het gebruik van wa- 
terkracht uit rivieren, meren of waterleidingcn, 
krachtens een van gouverncmentswege verlcencle 
vergunning, is een jaarlylische vergoeding uan den 
Lande verschuldigd, bcrekend naar het theore- tisch 
vermogen van de waterkracht, en wel per 
thcoretische P. K.: / 2.— voor het vermogen boven 
de 100 tot en met 1000 P.K.; /1.50 voor het 
vermogen boven de 1000 tot en met 10.000 P.K.; / 
1,— voor het vermogen boven de 10.000 P.K. Voor 
het gebruik van waterkraoht tot een totaal vermogen 
kleiner dan 100 theoretische P.K. is geen 
vergoeding verschuldigd. 

Inhoud van de concessievoorwaarden. De door 
de Regeering te stellen voorwaarden, behoorende 
bij de concessieverleening, bevatten bepalingon 
over het waterverbruik, de wijze van watenneting en 
waterverdeeling, over waterverontreiniging, de 
onbelemmerde medewerking van den concessio- 
naris bij uitbreiding van bestaande of bij aanleg van 
nieuwe werken door den Staat of door derden uit te 
voeren in de nabijheid van de werken van den 
concessionaris, den toegang tot de werken voor 
controle en politic, het onderhoud van we- gen, 
leidingen en kunstwerken, waar de belangen van 
den Staat of van anderen raken a an de belangen van 
den concessiehouder, en verder de verplichtingen 
van deze voor een solieden bouw der werken en 
voor toekomstige uitbreidingen. Voorts bepalingen 
over naasting door den Staat, de wijze van taxatie 
der bouwwerken bij naasting, on bepalingen nopons 
het tijdstip van aan- vaarding der concessie, het 
tijdstip van indie- ning der bouwprojecten en van 
don aanvang van den bouw der werken. 

Voor/ceurverleeningen op walerkracld. Indien 
de Re gee ring bij gemis aan voldoendo gegevens 
nog geen beslissing kan nemcn en dorhalve de con- 
ccsHie nog niet kan verleonen, dooh zij do plannen 
van den aanvrager van voldoendo go^vicht acht, kan 
voorkeur op de aangevrangde waterkracht worden 
verleend voor 66n jaar of langer, zonder dat 
liierdoor eenige verplichting zijdens do Ro- geering 
voortspruit, dan nllcen, dat by de bchan- deling van 
nakomendc aanvragen voor ontgin- ning van 
dezolfdo waterkracht door andoren, de aan vrage, 
waarop voorkour is verleend, hot eorste in 
bohandeling komt. 

Vervallen verklarin(/ der concessie. Indicn do bij 
Gouvei^nemcntsbesluit vorleendo concessio niot op 
tyd aanvaard wprdt of indion met den bouw der 
waterkrachtwerken ingevolge de voorwaar- den 
behoorende by de conccssievorleoning niet op tijd 
wordt aangevangen of deze niot worden vol- tooid 
on in bedrijf gesteld, kan do concessie bij 
Regeoringsbosluit wordon ingetrokken. 

1 ndienen der bouwprojecten. Deze zijn binnen 
oon vastgestelden termijn na den datum van het 
conceasiebesluit ter goedkeuring in tc zenden aan 
den Dienst voor Waterkracht on Elcctricitoit; met de 
bouwwerken mag eerst worden bogonnen, nadat 
deze projecten zyn goedgekeurd. 

Dienst voor Waterkracht en Electriciteit. De 
aanvankelyk aan den opnamedienst der 
Staatsspoorwogen opgedragen 

Supplement. 

taak, de gcschikto waterkracht op Java op te sporen, word 
in 1913 toebedeeld aan een specialo afdecling van 
genoemden dienst. Het onderzoek naar waterkracht door 
do S.S. dateert van begin 1909 ； in 1917 word 
gonoemde afdeeling met do Departementaafdceling 
Elcctriciteit samengc- voegd tot een afzondcrlyken dienst 
van het Departement van Gouvernementsbedrij ven. In 
Ind. Stb, 1917 no. 4G8 wordt de taak van dezen dienst 
omschrevcn； in het kort is hij werkzaam tot bevordering 
van de energie-ontginning, over- brenging en levering 
aan particuliere, 's lands-, geweatelijke- en gemeentelijke 
bedrijven, zoo- wel voor energie-voortbrenging met 
waterturfei- nes als met stooinmachines en oliemotoren/., 

Indeeling van den Dienst voor W. en E. / - 的- 
I. De hydrotechnische afdeeling. Haar taak is: le. De 
stelselmatige opsporing van water- 

krachten op topografischo kaarten, gevolgd door 
terreinverkonningen ter bepaling van de geolo- gische, 
hydrologische en bouwkundige gesteld- heid van den 
bodem, waarin de bouwwerken ko- mcn te liggen, en ter 
bepaling van de voor- naaniste peilen en afmetingen van 
het toekomstige waterkrachtwerk. 

2e. De gedane watermetingen gedurende tai van jaren 
vorzamelen en in verband met de regen valwaarnemingen 
tot bruikbare gegevens omwerken. Het daaruit 
vervaardigen van af- voerkrommcn, de bietgraf ieken, 
duurkrommen der debicton. Het oprichtcn van 
peilschaalwaar- nemingsposten, alwaar dagelijks de 
rivierwater- standen wordon opgenomen. Op belangrijke 
pun- ten worden zelfregistreerendo peilschalen ge- 
plaatst, in do nabijheid dier posten op geregelde 
tgdstippen dwaraprofielen over de rivieren ge- noinen cn 
afvoermetingen vcrricht met water- meetmolens of 
volgona de methode der chemi- sche meting. 

3e. Het verzamelen, uitworken en in staat- vorm 
rangschikken van de gegevens der verkende 
waterkrachten, de carteering van. de water- kracliten en 
stroomgebieden, het vervaardigen van situatieschotsen, 
lengteprofielen der rivie- ren. Deze verzameling vormt 
het zoogenaamde waterkrachtkadaster, waaruit aan 
gegadigden de gegevens voor waterkracht worden 
verstrekt. 

4e. Het opmaken van voorontwerpen van 
Staatswatorkrachtwerkon en electriciteitsvoor- 
zieningen. 

5e. Hot ondorzoekon van concessieaanvragen op 
watorkrachtgcbied en het opmakon der concessie 
voorwaardon. Het beoordeelen van water- 
krachtprojocten. Het wukon tegon onrechtma- tigo 
wateronttrekking. 

II. Do elcctrotochnische afdeeling. Deze heeft tot 
taak: 

le. Het ontwerpon van het electrotechnische gcdceltc 
der Staatawatorkrachtwerken. 

2e. Het behceren van in bedrijf zijnde Staats- 
waterkrachtwerken. 

3e. Het ontworpen cn uitvooren van de details van in 
uitvoering zyndo Staatswaterkrachtwer- ken. Het 
verleenen van adviezon voor uitbrei- dingsworken van 
waterkracht- en calorische cen- tralen van 
Gouvernementsbedrijven. 

4e. Het vorleenen van voorlichting, het geven van 
olectrotechnisoho adviezen aan overheida- organen en 
aan do Industrie. 

Het riohting goven aan de oloctrioiteitstarieven in 
gowesten en gemeonton. 

20 
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Het vorzamelen van statistisclie gegevcns van de 
electrotechnische bedrijven in Nederlandsch- Indie. 

5e. De werkzaamheden verbonden a an de 
voorbereiding van de te verleenen vcrgunningen 
voor den aanleg en het gcbruik van electrischo 
sterkstroonileidingen • 

6e. Het uitoefenen van het regeeringstoczicht op 
de electrische bedrijven en sterkstroomlei- dingen. 

HI. De Bouwafdecling. Zij is belast met: 
le. Het ontwerpen van de bouw- en detail- 

teekeningen, waarnaar de werken worden uitge- 
voerd. 

2e. Het organiseeren en beheeren van de ver- 
schillende inuitvoering zijnde waterkrachtwerken. 

Waterkrachtwezen (A 1 g e m e e n). Waterkracht 
is de kracht, welke de mensch ont- leent aan de 
beweging van het water. In den jongsten tijd wordt 
gedacht over het benutten van de eb- en 
vloedbeweging aan zeebaaien en benedenrivieren. 
Sinds het bloeitijdperk der Romeinen is het water, 
dat door zijn zwaarte- kracht in rivieren en beken 
naar lager gelegen punten van het aardoppervlak 
stroomt, het wa- terverval, benut geworden voor het 
drijven van watermolcns. Het houten waterrad in 
zijn oudste gedaante in Europa, treft men eveneens 
aan bij de Indonesische volken ter ondersteuning 
van menschelijken arbeid, in hoofdzaak voor het 
ont- bolsteren van de rijst en voor bevloeiingen. 

De primitieve verbeteringen aan waterrad en 
toevoergeleiding in het begin der negentiende eeuw 
gaven den stoot tot het verhoogen van het nuttig 
effect der waterraderen; eerst in het midden der 
negentiende eeuw ontstond de waterturbine, 
werkende onder grootere waterhoogte clan het 
waterrad. De toepassing van de omhulling der 
turbine met een ijzeren slakkenhuis en toc- voer van 
het water door gesloten ijzeren pijplei- dingen, 
voerde weder tot het gcbruik van nog hoogeren 
waterdruk. Na dit ontwikkelingstijd- perk van 
omstreeks 1830 tot 1850 werden tech- nische 
bureaux opgericht en ontplooide zich het 
waterkrachtwezen, hetwelk zich vervolgens ont- 
wikkelde in drie kenmerkende onderdeelen: I. de 
krachtopsporing of exploratie; II. het kracht- 
bedrijf, het vormen van de kracht, en III. het 
krachtgebruik, het toepassen van de gewonnen 
kracht. 

I. De Krachtopsporing. Waar op de hoogte- 
kaarten de hoogtelijnen het dichtst bij elkaar liggen 
en op markante wijze als donkere vlekken de 
aanwezigheid vau sterke terreinplooien en in de 
nabijheid van waterloopen veelal van water- vallen 
verraden, dus daar, waar groote hoogten 
beschikbaar waren, ontstonden de eerste water-
krachtwerken, waarvan de Niagarawaterval een 
Idassiek voorbeeld geeft. Niet de waterval zelf 
wordt benut, doch het water wordt boven den 
waterval in kanalen en tunnels afgeleid, om door 
ijzeren drukleidingen naar de turbines, welke be- 
nedenstrooms van den waterval in gebouwen zijn 
ondergebracht, te worden gevoerd. Deze turbines 
ontnemen aan het water de energie. Het product van 
a. de waterhoogte in de drukbuizen in meters 
uitgedrukt cn b. de hoeveelheid verwerkt water in 
liters per Beeunde uitgedrukt, en dit product 
gedeeld door het getal 75, geeft weer de aanwezige 
energie in waterpaardekiachien (ook wel theo- 
retiBche P. K. genoemd). 

Het hangt nu van de constructie van leiding en 
turbine af, welk gedeelte van de in het water 
aanwezige energie in de turbineas wordt over- 
gebracht. Wil men de verliezen in rekening 
brengen, welke tezameu niet meet dan 25 procent 
bedragen, zoodat niet minder dan 75 procent der 
energie wordt gewonnen, dan geeft derhalve het 
product van de waterhoogte in meters en het aantai 
liters per secunde gedeeld door 100 het aantal 
waterpaardekrachten aan op de turbineas. 

Liggen de watervallen als gunstige punten voor 
waterkrachtwerken voor de hand, de opsporings- 
diensten onderzoeken nog vele andere geschikte 
punten aan meren, rivieren, kanalen, waar water kan 
worden afgetapt en geleid naar punten met 
voldoende valhoogte en waar een economische 
uitbouw tot zijn recht komt. Daar in het hoog- 
gebergte het lengteprojiel der beken een steil ver-
loop bezit, daarentegen het stroomgebied van de 
beek (dat is de aardoppervlakte, welke op de beek 
afwatert), of met andere woorden de hoeveelheid 
regenwater gering is, kan vaak een goed- koope 
aftapping met korte toevoerleiding ge- bouwd 
worden naar een geschikt punt, vanwaar de 
drukleiding met groote hoogte doeh steile ligging 
naar het turbinehuis gelegd wordt. 

In het middelgebergte en in heuvelland, waar 
rivierverval geringer is, doch het waterdebiet 
grooter, zijn achter den watervang in den regel 
langere toevoerleidingen, met geringer verval dan 
de rivier heeft, noodig om hoogte te winnen en 
bovendien om een geschikt punt te bereiken van 
waaruit de drukleiding naar de turbine voert. In deze 
lange toevoerleidingen liggen vaak be- langrijke 
kunstwerken. Ten slottc breidt zich de studie van 
den opsporingsdicnst uit tot het onder- zoek naar 
verzamelbekkens, waar het rivierwa- ter maanden 
lang kan invloeien om een groot gedeelte van dit 
water eerst in tijden van geringe rivierdebieten te 
benutten. Met deze jaaraccu- mulatie wordt 
onafhankelijkheid bereikt van het waterverbruik 
van de hooge en lagc rivier- standen； het 
overvloedige water by hooge rivier- standen 
stroomt niet onbenut naar zee, doch wordt 
opgevangen. 

De hydrotechnischc dicnst, waarvan de op- 
sporingsdienst een onderdeel vormt, xnoet zich, 
alvorens tot projectwerk over te gaan, een gron- 
dige kennis eigen maken, ten eerste van de be- 
schikbare waterhoeveelheden op alle tijdstippen (de 
hydrometrie), ten Iweede van de aanwezigheid van 
het water in den bodem, zyn chcmische sa- 
menstelling en zijn zwevende bestanddcelen (de 
hydrologic), ten derde van de bodemgesteklheid (do 
geologic). 

Het project moet omvatten den economischen 
uitbouw van het geheele riviergebied, van de 
bronnen tot de laagvlakte. In een riviergebied is de 
totale beschikbare valhoogte van de bronnen tot aan 
de laagvlakte cconomisch uit te bouwen in een of 
meerdere waterkrachtwerken, onder elkaar gelegen 
en al of niet gescheiden door voor 
waterkrachtexploitatio oneconomischo rivier- 
vakken. De hoofdafmetingen van dit gehoelc 
complex van waterkrachtwerken worden be- paald 
naar de uitkomsten van de debietgrafieken over een 
groot aantal jaren, waaruit het karakter 吁n het 
riviergebied bekend wordt. Is het moge- 珂k al het 
afkomende water gedurende een jaar, of een groot 
gedeelte daarvan, te verguren, dan 
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is de hoofdafmeting der waterwerkon voor het 
gehcele complex waterkrachtwcrken tc berekenen 
naar het vergaardo water gedeeld door een jaar in 
secunden uitgedrukt. 

Is een klein gedecltc jaarlijks te accumuleeren, 
dan wordt dit verzameldc water benut om bij geringe 
de biete n in droge tijden te suppleeren ； een 
gedeelte van het rivierwater stroomt dan onbenut 
weg. Is allcen dagaccumulatie mo- gelijk, dan is de 
hoofdafmeting der waterwerken niet af te meten naar 
het minimum debiet der rivier, doch dan hangt de 
hoofdafmeting af van de samenwerking met andere 
waterkraehtwerken uit andere riviergebieden of met 
calorische cen- tralen, die suppleeren zoodra het 
debiet komt be- neden het ge mid del de debiet over 
b.v. de negen achtereenvolgende gunstigstc 
maanden van het jaar. 

Deze grens van acht, negen, tien of elf maanden 
enz. hangt af van het karakter van de rivier 
(duurkromme van het rivierdebiet, enz.) en van de 
wijze en aard van samenwerking met calorische 
centralen; die grens is voor elk geval te berekenen. 

Het hangt nu af van de Jigging en grootte van het 
jaaraccumulatiebekken, van de ligging der 
centralen, van de valhoogten der centralen, van den 
vorm van het belastingsdiagram, van de grootte der 
inogelijk en economisch uit te bou- wen 
dagaccumulatiebekkens en reguleerkommen, van de 
geologische gesteldheid der onderdeelen, b.v. van de 
tunnels, welke centrale of centralen van het complex 
de spitsbelastingen zal of zullen opnemen. 

De afmetingen der toevocrleidingen, berekend 
naar het b.v. negenmaandsch debiet, zijn hier- door 
gedeeltelijk te wijzigen. Diliwijls zijn hier- voor 
verschillendq oplossingen te onderzoeken, waaruit 
de nicest economische, doch ook de meest passende 
aan de verschillende phasen van uitbouw en aan de 
mogelijk te verwachten ver- schillendc vormen van 
bclastingdiagraminen van af den bouw der eerste tot 
aan de laatste centrale van het complex van 
waterkrachtwerken is te kiezen. 

Eerst na deze volledige studie wordt, in verband 
met do toekoxnatige energiebehoefte, de uit- 
bouwvolgorde der onder elkaar in 6dn rivierge- bied 
liggende waterkrachtwerken vastgesteld; eerst 
hierna kan worden aangevangen met hot definitieve 
ontwerp van de eerst uit te bouwen waterkracht. 

Aangezien do bouw van waterkrachtwcrken in 
bovenstaanden zin economisch dient tor hand 
genonien te worden on hiorby de bclangen van de 
overheid voor het soheppen van goede verkeei-8- 
verbindingen, van do Industrie, de samenleving in 
do stad on op het land, de landbouw, innig 
verbonden zijn, were! het in verschillende 1 andon 
noodzakelijk geacht do exploratic van water- kracht 
en deels ook do oxploitatio daarvan, op to dragon 
aan eon rijksbureau, to vens voorlichtinga- dienst. 

Waar geen rijksbureau zioh spociaal hiermede 
bezighoiidt zijn vereonigingen ontstaan, waarin ftllo 
belanghebbenden vertogonwoordigd zijn; ton slotte 
tracht toch hot rijk door een vol- doende wetgeving 
don middonweg te houden cn heeft het gezag dn aJs 
concessiegever 6n als too- ziohthouder, terwijl het 
bovendien een gedeelte der krachten reserveert voor 
zijn eigen behoefton. 

II. Het krachtbedryf, het winnen van de kracht. 
De hooge prijs der steenkool dwong de berg- 

bewoners tot uitbreiding der waterkrachtont- 
ginning, om de „witto steenkool" in hunne on- 
middellijke nabijheid rendabel te maken en bij do 
voortschrijding der techniek volgden de be- woncra 
der middelgebergten om de „groene steen- kool" te 
benutten； straks zullen wij wellicht nog de 
toepassing beleven van eb cn vloed bij de bewoners 
der lagc landen. 

Na 1850 hebben de volgende factoren meege- 
werkt tot de meer intensieve ontginning van 
waterkracht: 

le. De bereiding van ijzer in groote afmetingen 
volgens het Siemens Martin procede, met een 
breuksterkte van 34 tot 42 K.G. per cM2. en 25% 
rek, en de bereiding van naadlooze buizen volgens 
Mannesmann cn Ehrhardt, waardoor het mogelijk 
werd kleine buismiddellijnen van 60 c.M., dik 41 
m.M., constant onderhevig aan 122 at- mosferen 
bedrijfsdruk te maken. Het fabricee- ren van 
flensverbindingen met schroefbouten uit nikkelstaal 
met een eiasticiteitsgrens van 3600 a 4200K.G. per 
c.M.2 en een breukvastheid van 5600 tot 6200 K.G. 
per c.M.2, een rek van 28 tot 34%, insnoering 48 tot 
52 % ； het fabriceeren van inof- verbindingen tot 
een middeilijn van 1400 m.M. bestand tegen een 
drukhoogte van 300 M. water. De bereiding van 
smeedbaar gietijzer van groote liomogeniteit, van 
gietstaal in groote afmetingen in den turbinenbouw. 
De constructie van afslui- ters van groote 
afmetingen bij waterdruk van 30 atmosferen en 
hooger. 

2. De voortschrijding in den turbinenbouw； 
vooral het Francis- en het Peltontype brachten een 
groote omwenteling teweeg. Het type Fran- cis-
spiraalturbine is geschikt voor drukhoogten tot 225 
M. Aan de Yadkinrivier U. S. A. werken 
Francisturbine eenheden van 31.000 P.K. met een 
rendement van 90 %, de rotor heeft een middel- lijn 
van 8,75 M. Het Peltonrad is uitgevoerd voor een 
drukhoogte van 1650 M. (Fully, Zwitserland). 

De bouw van snelloopende turbinen tot 900 
omwentelingen per minuut, waardoor een grooter 
aanpassingsvermogen verkregen wordt met de op 
dezelfde as gemonteerde generatoren, die wegens 
het groote omwentelingsgetal goedkooper ge- 
construeerd kunnen worden. 

De bouw van groote langzaamloopende turbinen, 
350 omwentelingen per minuut, in slak- kenhuizen 
van gewapend beton, voor lage druk- hoogten tot 6 
A 7 M., met een waterverplaatsing van GO M.3 per 
secundo. 

3. De bouw van aarden dammen en van stuw- 
muren uit gewapend beton voor het vormen van 
kunstmatige waterbekkens voor jaaraccumulatie. 

4. ,,Last, but not least" de ontwikkeling der 
electrotechniek, de sterkstroomtechniek; de bouw 
van generatoren tot eon machinespanning van 
15.000 volt; het transport van electriciteit met zeer 
weinig verliezen langs hoogspau- ningsleidingen uit 
koper of alluminium, nadat de stroom is 
getransformeerd tot hooge spanning (200.000 volt). 
Vooral dezo uitvindingen maken het mogelyk 
industriego bieclen van electrise he kracht te 
voorzien op honderden kilometers af- stand van de 
energiebron verwijderd. 

De electrischo regulateurs, automatische scha- 
kolapparaten enz., getuigendo van groot vernuft. 

5. Do snelheids- en drukregulateurs der turbinen 
met daaraan verbonden afstelapparaten en ont- 
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lastkleppen, waarbij in de buisleidingcn cen over-
druk van niet grooter dan 15 % van den statischen 
druk wordt gewaarborgd en tengevolge waarvan de 
sterkte der drukleidingcn aanzicnlijk kan wor- den 
verniinderd en de toe te latcn grootste water- 
snclheid in de drukleidingen practisch tot 6 M. per 
sccunde kan worden opgevoerd. De gevoelig- Seid 
dezer apparaten is z66 groot, dat sainenwer- king 
van verschillende centralen op 6en hoog- 
spanningsnet mogelijk wordt. 

III. Het krachtgebruik. De mechanische over- 
brenging van de waterkracht op het waterrad naar de 
in de onmiddellijke nabijheid zijnde fa- brieksdr日
fassen werd sinds de groote uitvindin- gen op het 
gebied van de toegepaste clectriciteit verdrongen 
door den direct aan de as van het wa- terwiel 
gekoppelden electrischen generator. 

In den generator wordt de waterkracht, welke op 
het waterwiel (de turbine) werkt, omgezet in 
electrische energie (electrischo arbeid). 

Deze in den generator opgewekte arbeid werd in 
het jaar 1900 nog grootendeels onder dezelfde 
opgewekte spanning door koperdraden over een 
afstand van ten hoogste 40 K.M. naar de ver- 
bruikscentrale geleid; eerst na de uitvinding van den 
transfonnator (voor het opvoeren van de electrische 
spanning) en na de toepassing van draai- en 
wisselstroom van hooge spanning, werd het 
mogelijk zonder groote verliezen en met de noodige 
soepelheid de electrische energie langs 
hoogspanningsleidingen over groote afstanden te 
vervoeren. 

Electriciteitstransmissie onder spanningen van 
100.000 a 200.000 volt over afstanden van drie it 
vierhonderd kilometers en hoeveelheden van 
constant 100.000 kilowatt is niet zeldzaam, sedert de 
mechanische- en electrische toestellen, hoog- 
spanningschakelaars, meetinstrumenten en de 
isolatieconstructies in machines en leidingen aan 
hooge eischen, ook van veiligheid in bediening, 
voldoen en tclkens nieuwe verbeteringen worden 
ingevoerd. 
- Hoe verschillend zijn thans de toepassingen op het 
gebied van de electriciteit, van het zoo een- voudig 
uitziende lainpje in de woonhuizen tot de groote 
booglichten van eenige duizenden watt lichtsterkte 
overgaande naar de meer ingewik- kelde lampen 
voor de radiotelegrafie en die in do laborat-oria voor 
natuurkundo; van de eenvou- dige motoren in de 
kleine draaibanken tot de groote electrische 
locomotieven voor zware snel- treinen: van de 
kleine electrische kachels in do studeerkamer tot de 
groote electrische ovens voor de bereiding van ^zer 
en alluminaten uit- erisen. De electrische oven is, 
dank zij de daarin bereikbare temperaturen, geschikt 
voor het zwa- vel- en phosphorvry maken van 
ijzercn koper. In de metallurgie en de electroohemie 
speelt de elec- trische oven een groote rol; voor 
gietyzer on zink worden reeds ovens gebouwd voor 
een vermogen van 5000 P.K. constant. Do bereiding 
van ijzer, zink, koper, nikkel, glas en aardewerk, 
potten, pannen en dakpannen is door den 
electrischen oven op een hooger standpunt 
gekomen. 

De toepassingen op hot gebied van de electro- 
chemie zijn zeer groot: de bereiding van calcium- 
carbid, chloraten, nitraten (calciumcyanamide, 
kalkstikstof voor bemesting), koolzuurhoudendc 
stoffen, zuurstof en waterstof, het blcekcn van 
textielgoederen en de galvanoplaatiek. 

In Indie waar nog geen mctallurgiHche- en 

chemische fabrieken zyn, zou de goedkoope 
electriciteit, wclkc in uren van weinig gebruik niet 
benut wordt (de z.g. afvalenergic), gcdeeltc- lijk 
gebezigd kunnen worden voor het oppompen van 
irrigatiewater. 

Do op Java gebouwde hydroelectrisclie kracht- 
werken zullen in de eerste plaats energie leveren 
aan het verkeerswezen (spoor- en traniwegen), aan 
den radiodicnst en de haveninrichtingcn, ten twee 
de aan groote fabrieken cn in de derde plaats aan de 
algenieene lichtvoorziening en de kleine 
nijvcrheid. De afvalenergie kan ook benut worden 
voor de bereiding van kallcstikstof ten bate van den 
landbouw en voorenkele chemische half- 
praeparaten. 

Waterkrachtwezcn i n Neder- 1 a n d s c h -1 n d 
i e. De eerste watcrkracht- werken werden op Java 
gebouwd omstreeks 1880—1890 en wel voor 
theeondernemingen; deze hebben een vermogen 
van ongeveer veertig tur- bincpaardekrachten, bij 
sommige werken met mechanische overbrenging 
op de fabrieksdrijfas. 

Eerst na de ontwikkeling van het turbinewezen 
en de massaproductie in den generatoren bouw in 
Europa en Amerika na het begin der twin- tigste 
eeuw, werden verscheidene andere ondor- 
nemingen voorzien van moderne installaties van 
klein vermogen, en omstreeks 1910 waren, voor- 
zoover bekend een veertigtai, meest theefabrie- 
ken, in het bezit van een hydroelectrische cen- trale. 
Thans in 1925 tellen wij op Java alleen ongeveer 
vijfhonderd kleine krachtwerken meest voor den 
z.g. grooten landbouw met cen totaal vermogen van 
17.000 P.K. Grootendeels zijn deze kleine 
krachtwerken administratief gebaseerd op 
vergunningen tot wederopzeggens, de z.g. kleine 
vergunningen. 

Eenige technische bureaux, opgericht ter on- 
dersteuning van eultuurondernemingen, hebben 
zich verdienstolijk gemaakt met het op beschci- den 
wijze uitbouwen der watxjrwerken van watervang 
tot ontvangbak, alwaar de pyplcidingon, meestal ter 
plaatse uit plaatijzer geklonken, al of niet voorzien 
van flenzen, op primitieve wijze dikwijls over 
aanzienlijke lengte op den bode in rueten. 

De turbinen zyn voorzien van automatische 
snelheid- en drukregulateurs, welke niet veel te 
verrichten hebben wegens do meestal wat ruim 
genomen middcllyn der pijpleiding; verder lig- gen 
de turbinen op eenzelfde as met den generator of zij 
hebbon een riemoverbrenging. De overbrenging 
der electrische energie geschicdt veclal onder 
dezelfde spanning； eerst in de laat- flte jaren is t-
ransformatie op verschillonde spanningen tot 
hoogstena 5000 volt toegepast. 

Voor een bezoek aan eenige kleine kracht-
werken van 40 tot 200 P.K. ter voorbereiding voor 
het opzctten eener onderneming, dienen be- 
langhcbbendcn zich to vervoegen tot een der 
technwehe bureaux op Java, hetwelk meestal 
Hpoedig voor de gewenschtc introductie zorg 
draagt. 

J)。grooter。watorkrachtworkcn, zoowel voor 
algomeeno kracht- en liohtvoorzicniiig als voor 
fubricken on lundbouwondornoiningen werden 吁 
1910 in bedryf guHteld; zij z(jn modvrn inge- richt 
on eon bezook ovorwaard. 

()nlgoniif.n Watarkrachten, 
1. J)o Eugohcho ondornoming op do Tjiasem 0,1 

Pdmwmkiuilundcn (hoofdverlvgenwoordiger 
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te Soebang), met ccn watcrkrachtwork van 1000 P. 
K. vermogen aan de turbinonassen, gelcgcn aan een 
zijtak van de Tjipoenegara, con tic nt al K.M. ten 
Noorden van Socbang. 

Sinds 1912 in bedryf, onder leiding van den 
ingcnicur C. W. Weys cn zijn assistent, den 
ingenicur F. A. Janssen van Raay gebouwd, ver- 
toont het een dcgclijk, cenvoudig karakter. In het 
breede, vecl slib en grint houdendc rivierbed wordt 
door ecn lagcn, vasten, gemetseldeii dam met 
spuisluis en inlaat van geschikte afmetingen het 
water, zoowcl bestemd voor irrigatie als voor 
waterkracht, afgelcid. In het hoofdkanaal wordt het 
water gesphtst in een cenvoudig verdeelwerk; een 
tak voert naar den ontvangbak, van waar- uit een 
door aarde bedekte jMannesmann mof- buisleiding 
onder flauwe, rechte helling het water onder 
ongeveer 30 M. drukhoogte naar de tur- binen voert, 
twee horizontale Francisturbinen met direct 
gekoppelden generator, compleet in- gericht met 
schakelaanleg en transformatie. De energie wordt 
aangewend voor eenigo landbouw- etablissementen 
en voor verlichting te Soebang. Het is een. type van 
ecn middeldrukwerk; in midden- en Oost-Java zijn 
verschillcnde derge- lijke oplossingen voor irrigatie 
tevens water- krachtontginningen mogelijk. 

2. De Nederlandsch Indische Portlandccment 
Mij. te Indaroeng, 20 K.M. ten Noorden van Pa- 
dang (Sumatra's Westkust), op den weg naar den 
Soebangpas; deze heeft sinds 1912 in bedrijf de 
waterkrachtceritrale Rasak Boengah in de on- 
middellijke nabijheid van de cementfabriek. Sedert 
1923 is de capacitcit veraterkt met een nieuw werk 
van 2 X 800 P.K. en 87 M. drukhoogte aan de 
Koerandjirivicr, ongeveer 7 K.M. van de 
cementfabriek vcrwijderd. Bit nieuwe werk 
beziteen vasten stuwdam met sluisinlaat en 
daarachtcr gelegcn zandvang, een open toevoer- 
kanaal van 3 K.M. lengte langa den berg wand van 
het ravyn, een cenvoudig ingerichten ont- vangbak 
met gemetselden overstort cn hcllcndc goot, cen op 
betonneuten rustendo pijpleiding van 300 M. lengte, 
type Mannesmann, met hoog- 
drukmofflensverbinding, tweo aggregaten, elk 
bestaande uit ecn horizontale Francisturbine met 
oliedruk- en snelheidsregulatcur, direct ge- 
koppeldon Brown Bovorie generator (690 K.V.A., 
3150 volt 50 perioden draaistroom), ccn complete 
schakelaanleg en olietransformatoren 3000 op 
20.000 volt, 3 X 16 m.M.2 koperdraden op ijzc- ren 
vakwerkmasten en 3000 volt bedrijfsspan- ning in 
de cementfabriek. 

3. Do Toentang centrale (het watcrkrachtwork 
Soesockan) van de N.V. Algemecne Nodor- 
Jandsch Ind. Electriciteits Maatschappij, sinds 1913 
in bedrijf, met een geinstalleerd vermogen van rond 
6000 P.K. aan de turbineassen. Even benodon den 
bekonden waterval golegen, nabij het kruispunt van 
den grooten weg Semarang— Salatiga met den 
spoorweg Kedoongcljati—Am- barawu, bestaut de 
watervang uit cen vasten stuwdam met con 
stortvloer, spuisluis en inlnat op den rechteroever, 
in zeer gunstig terrein. Het open toevoerkanaal is 
800 M. lang； twee gc- klonken buisleidingen op 
gemetselde neuton, in rechto strekking en in flauw 
hellond terroin mot twee vcitikale bochten, loiden 
naar do dwars daaropstaando centrale,wclke vlak 
langs den rots- achtigen oever der flauw gobogon 
rivier gebouwd is. De valhoogto bedraagt ongeveor 
80 M. Na do 

jongsto uitbreicling in 1922—1923 voor een con- 
ccasie van 5 M.3 porsecunde, bevat zij twee aggre- 
gaten elk GOO K. W. en drie aggregaten van 1000 
K. W.,mct gelegenhcid voor plaatsing van een zes- 
do aggregaat. De 0000 volt draaistroom wordt langa 
twee hoogspanningslcidingen van 27 K.M. lengte, 
elk langa ecn eigen trace en met 30.000 volt 
spanning, naar Semarang geleid. 

4. De centrale Giringan bij Madioen (Java), met 
2000 turbincpaardckrachten, ten behoeve van de 
werkplaatsen der S.S., en vervolgens energie 
leverend aan de gemeente Madioen, in 1916 in 
bedrijf gesteld. Op 18 K.M. van Ma- dioen aan de 
Tjatoerrivier (ontspringt op het Wilisgebergte) is 
even beneden de samenvlociing van Tjatoer en 
Koewajangan een vaste gemetselde stuwdam 
gebouwd met spuisluis en inlaat, waarachter een 
dubbele zuiveringsbak, gevolgd door een aquaduct 
in gewapend beton. Het ge- heele samenstel van 
waterbouwkundige werken in het nauwe rivierdal 
biedt een indrukwekkend gezicht. Het 
toevoerkanaal, lang 2600 M., heeft twee tunnels, 
samen lang 600 M., een overstort na den tweeden 
tunnel en daarachter een slibzak; het volgt overigens 
in open leidinggedeelten de ravijnbochten en eindigt 
in een ontvangbak, waar de ijzeren drukleiding 
(0,60M. inwendige middellijn met Mannesmann 
hoogdrukmofflena- verbinding) in rechte strekking 
op gemetselde neuten over een hoogteverschil van 
108 M. de centrale bereikt. De waterwerken zijn 
uitgevoerd voor een debiet van 2 M.3 per secunde. 

Nabij den ontvangbak is de bouw van een ver- 
gaarkom, groot 10.000 M.3, mogelijk. De veilig- 
heid van het work wordt verhoogd door een 
automatischen heveloverlaat aan het beneden- einde 
van de zuiveringsinrichting. Do centrale is uitgerust 
met twee Francisturbinen elk van J000 P.K., 
horizontale as met daaraan gekoppelde draaistroom 
generatoren. De 18 K.M. lange over- 
brengingsleiding op ijzeren vakwerkmasten ge- 
leidt den opgetransformeerden stroom van 25.000 
volt naar Madioen. 

Een technische beschrijving van dit werk wordt 
aangotroffen in het weekblad De Inge- nieur van 
1920. De centrale leverde in 1924 slechts anderhalf 
millioen kilowattuur. Plannen zyn in voorbereiding 
om de energielevcring in hot go west Madioen uit te 
breiden. 

5. Do tweo waterkrachtcentralen van den 
Radiodionst op do Bandoengsche hoogvlaktc, met 
ccn totaal vermogen van ongeveer 650 P.K., die in 
1919 in gebruik werden genonien. Beziens- waard 
zijn do houten pypleidingen met een middellijn van 
90 c.M., zooals zij in Australio en Californie 
veelvuldig worden toegepast. 

6. Het waterkrachtwcrk T&s, gelegen vlak bij 
hot punt waar hot meer van dicn naam zijn water 
woer aan do Air Ketahoen afstaat, afdeeling Moeara 
Aman der residontie Bengkoeloe, in het begin van 
1921 in bedrijf gesteld ten behoeve van do 
gouvernomentsmijn Tambang Sawah en de 
mijnbouwmaatschappy Rodjang Lobong. 

Het toevoerkanaal, lang ongeveor 1900 M., met 
open aftapping uit het nicer, doch op 500 M. van den 
inond voorzien van een regulcersluis, heeft achter 
dit reguleerwerk ecn houton koker van 600 M. 
lengte, vervolgons een open kanaal, tot den 
ontvangbak, met overstort naar de Air Ketahoen. 
Eertijds was de capaciteit ontworpen voor 10 M.3 
por secunde, doch tydens do uitvoo- 
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ring moest het open proficl, wegons de onbe- 
trouwbare grondgesteldheid, plants maken voor een 
houten koker, welke een capacitcit heeft van 6 M.3 
per secunde, die bij ecnige opstuwing van bet nicer 
nog kan worden verhoogd. Bij een val- hoogte van 
55 M. is de geklonken ijzeren, met aardo ingedekte 
druklciding, 1,30 M. wijd, 580 M. lang, in staat om 
de genoemde hoevcelheid water te verwerken voor 
een vermogen van ruim 3000 
turbinepaardekrachten. 

Voorloopig werden twee aggregaten elk van 
1000 P.K. opgesteld.De turbinen hebben horizon-
tale as en vastgekoppelden generator, draai- stroom 
6000 volt machinespanning, 52 perioden. 

De 25.000 volt hoogspanningsoverbrengings- 
leiding op gcdeeltelijk ijzerhouten, gedeeltclijk 
ijzeren Bates-masten van de centrale naar het 
aftakstation Moeara Aman, heeft cen lengte van 26 
K.M. Op de beide mijnemplacementen wordt de 
spanning vcrlaagd tot de bcdrijfsspanningcn van 
600 en 500 volt. 

Deze centrale leverde in 1924 ongeveer 5 mil- 
lioen kilowattuur bij een bedrijfstijd van 8600 uren. 
Zij is met weinig kosten tot een constant 
vermogen^van 3000 turbinepaardekrachten uit te 
breiden. l-'i 

7. De waterkrachtwerken voor de energie- 
voorziening op de Bandoengsche hoogvlakte. De 
Bandoengsche Electriciteits Maatschappij, die 
sinds 1906 stroom leverde uit de sedert 1922 bui- 
ten werking gestclde Pakarcentrale a an de Tjika- 
poendoeng, ongeveer 7 K.M. benoorden het cen-
trum van de residentiehoofdplaats Bandoeng (totaal 
vermogen 1500 P.K. aan de turbineassen en 80 M. 
valhoogte), werd 1 Januari 1920 geli- quideerd en 
opgenomcn in het gestichte Gemeen- schappelijk 
Electriciteitsbedrijf Bandoeng en Omstreken 
(verkort G. E. B. E. O. genbemd), een 
distributiebedrijf, dat de electrische energie tegen 
kostprijs ontvangt uit de inmiddels door den Staat 
overgenomen en verbeterde Pakarcentrale en uit de 
later gereedgekomen nieuwe 
Staatswaterkrachtwerken. In dit distributiebe- drijf 
zijn financieel belanghebbenden de Staat, het 
gewest Preanger-Regentschappcn, de gemeente 
Bandoeng en de oud-concessionaris de Bandoeng-
sche Electriciteitsmaatschappij. Inmiddels word in 
1919 met den bouw van het nieuwe water- 
krachtwerk Bangkok aan dezelfde rivier aange- 
vangen, hetwelk in begin )922 in bedrijf werd 
gesteld. 

Voor de behartiging van den radiodienst was de 
Dienst voor W. en E. verplicht het gebied van de 
Tjisangkoei te gaan ontginnen en werd over- 
gegaan tot den bouw der central。Plengan, 40 K.M. 
ten Zuiden van Bandoeng, welke in begin 1923 in 
bedrijf kwam. Met deze beide werken dacht men de 
energiebehoeften voor een tiental jaren te hebben 
bevredigd, maar de stroomaan- vragen namen, 
vooral door den radiodienst, der- mate toe, dat ook 
met het oog op de vrucht- dragende electrificatie 
van eenige spoorlijnen, een aanvang moest worden 
gemaakt met den aanleg van het waterkrachtwerk 
Lamadjan, eveneens in het Tjisangkoeigebied 
gelegen, tiet- welk begin 1925 in bedrijf werd 
geateld.» . 

Geeft het ten opzichte van de verbruikscentra 
gunstig gelegen stroomgebied van de Tjikapoen- 
doeng, grootendeels ten Noorden van Bandoeng 
gelegen, geen andere economische voor watcr- 
krachtuitbouw geschikte riviervakken van vol- 

doendc valhoogte meer dan de reeds ontgonnen 
vakken behoorende by de centrale Bangkok en de 
sccundaire centrale Dago, daarentegen is het in het 
stroomgebied van de Tjisangkoei, een linkcrzijri-
vier van de Tjitaroein, met een jaaraccumulatie van 
40 a 50 milliocn kubiekc meters water, econo- 
misch mogelijk een groot riviervak met ecn totale 
hoogte van 435 M. met vrucht uit te bouwen. 

Deze accumulatie met uitbouw in drie kracht- 
wei'ken, onder elkaar gelegen, zal een constant 
vermogen van minstens 20.000 turbinepaarde-
krachten geven ； z日 verdient in a lie opzichte n 
den voorrang boven ontsluiting van andere water- 
krachtgebiedcn. Van dit hoofdplan zijn ontgonnen 
cen gedeeltelijke accumulatie van voorloopig 10 
milliocn kubieke meters in het Tjileuntja- bekken en 
de riviervakken behoorende bij de centralen 
Plengan (84 M. hoogte) en Lamadjan (225 M. 
hoogte). 

De Bandoengsche hoogvlakte beschikt in 1925 
over een geinstalleerd vermogen van 19.700 kilo-
watt in drie werken, met in normale jaren een 
constant vermogen van rond 11.000 turbine-
paardekrachten of rond 8096 kilowatt, welke in 
tijden van groote, abnormale droogte gesteund 
worden door een calorische centrale te Dajeuh-ko- 
lot van 1500 K.W. vermogen, die in 1920 door de 
Telefunken Mij. voor den radiodienst werd 
opgericht. 

Deze krachtstations zijn door een hoogspan- 
ningsdubbelleiding van 41 K.M. lengte verbon- de 
n, met 25.000 volt spanning, welke den electri- 
schen stroom in de onderstations Malabar, Kiara- 
tjondong en Bangkok afgeeft. 

Het waterkrachtwerk Bangkok is gelegen aan de 
Tjikapoendoeng. De waterwerken zijn uitge- voerd 
voor een debiet van 2,5 M.3 per secunde, hetgeen bij 
een nuttige valhoogte van ruim 100 M. 
overeenkomt met een turbinevormogen van 
minstens 2500 P.K. 

Het tegelijkertijd gebouwde suppletie-kracht- 
werk Dago, nabij den Dagowatcrval, gebruikt hot 
afgewerkte water van de Bingkokcentrale over een 
nettohoogte van 40 M., waarmede 1000 P.K. of 
ruim 700 K. W. gesupplecrd wordt. 

De ontvangbak vormt eon onderdeel van den 
verzamelkoin van 30.000 M.3 nuttigen inhoud; deze 
dagaccumulatie wordt voor spitsdekking benut en 
verleent aan dit work con groote waarde. 

Achter den watervang, een vasten gemctselden 
stuwdam met spui* en inlaatsluizcn, volgt cen 2800 
M. lange toevoerleiding, waarvan ruim 2400 M. 
tunnel. De tunnel wordt ongeveer 500 M. achter den 
watervang onderbrokon door een plateautje, waar 
de zuiveringeinrichting werd ingebouwd. Van de 
620 M. lange drukleiding, wijd ) .30 M. IL 1.10 M., 
werd het bovenste, flauwe beloop over 360 M. 
lengte uitgevoerd in gewapend beton (tot een 
drukhoogte van 30 M.). 

Het niet door de druklciding opgenomen water 
stort door een hellondo goot van uit den vergaar- ko
】n naar de Tjikapoendoeng. 

De centrale bevat drie aggregaten van 1500 
turbine paardekrachten, horizontale Francis- turbine 
met direct gekoppelden generator (6000 yolt, 50 
perioden draaistroom), complete schakel- inrichting 
met beveiligingsapparaten en trans- formatoren 
(6000—25.000 volt). 

Het daarmee samenhangende Dagowerk heeft 
een gemetselde, overdekte toevoerleiding, lang 
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900 M.; de drukleiding is van gewapcnd beton op 
het benedeneinde na (middcllijn inwondig 1 M.j. 

De ccntrale is uitgcrust met cen aggregaat van 
1000 turbinepaardckrachten. De energie wordt met 
een grondkabcl naar de verzainelrails van Bdngkok 
gevoerd. 

De ccntrale Bdngkok leverde in 1924 ongeveer 9 
millioen K.W.U. over 8525 bcdrijfsuren; het ge- 
middcld vermogen is 1000 K.W., de topbelasting 
3640 K.W. 

Het waterk r ac h t we r k Plengan a an de Tjisa- 
roea, ongeveer 40 K. Al. ten Zuiden van Bandoeng 
gelegen, ontvangt zijn water uit tweo riviertjes, de 
Tjisangkoei cn de Tjisaroea, welke een kilometer 
beneden de ccntrale samcnvloeien. Er zijn dan ook 
twee watervangen en twee toe- voerleidingen, voor 
het grootste deel als tunnel of als overdekte leiding 
uitgevoerd, tezamen lang ongeveer 3 K.M., welke 
bij den ontvangbak sa- menvloeien, waaruit een 
ijzeren drukleiding van 200 M. lengte onder een 
verval van 84 M. in rechte strekking naar de 
verdeelleiding en verder naar de turbinen voert. 

De waterwerken zijn gebouwd voor een toe- 
komstige capaciteit van tezamen 5 M.3 per se- 
cunde. Het onbenutte water wordt door een aparte, 
met beton omhulde ijzeren pijp, waarin een 
energievernietiger is ingebouwd, afgeleid naar een 
woelbak. Bij eenig defect hieraan kan het water 
langs een hellende goot. echter slechts tot een 
hoeveelheid van 2 M.3 per secunde, naar de rivier 
worden afgevoerd. 

Boven beide water van gen kan, zoodra het dc- 
biet der riviertjes onvoldoende wordt, in bcider 
bedding water uit het accumulatiebekken Tji- 
leuntja worden gesuppleerd. 

De central。be vat dr io aggregaten van 1000 
K.W. van hetzolfde type als te Bangkok, doch 
werkende onder geringere drukhoogte, en is overi- 
gens complect ingericht. 

Het waterkrachtwerk Lam adj an a an de Tji- 
«angkoei, ongeveer 3 K.M. (hemelsbrecd gemeten) 
benedonstrooms van de ccntrale Plengan gelegen, 
ontvangt het afgewerkto water uit het afvoerka- naal 
van het work Plengan. By cen mogelijken stilstand 
der turbinen in de ccntrale Plengan, wordt een 
onbelenunerde toevoer van het water verzekerd 
door den genoemden overatortpijp met 
energievernietiger (capaciteit 5 M.3 per secunde). 
Indien aan 66n der beide toevoerleidingen van 
Plengan ooit herstellingcn worden uitgevoerd, kan 
door een noodinlaat uit de Tjisaroea water worden 
gesuppleerd en rechtstreeks in de Lama- djan-
toevoerleiding worden gebracht. 

De tocvoerleiding, capaciteit 5 M.3 per secundc, 
lang 3100 M., is een aunconschakeling van tunnels, 
waartusschcn de zijravynen overbrugd zijn door 
con samonstcl van gemetselde bogen van 6 M. 
spanwijdto. Hot aansluitende vorgaarbekken van 
48.000 M.3 notto inhoud is voorzien van een 
watordichte beklceding van beton motwapenings- 
Htaven en heeft een spoolleidingsstelsel voor slib- 
vcrwijdering. Do drukleiding is wijd 1.50 M. tot 
1.30 M., lang 480 M. en heeft een rechte strok- king, 
aan het benedeneinde steil onder 82 procent. Het 
bovendeel dezer pypleiding heeft de Ferrum 
hoogedrukmofverbinding, hot steile bc- ncdendeel 
is geklonken. Tusschen do ankerblok- ken, op 
gemetselde neuten rustend, heeft z日 al- leen by het 
goklonken deel expnnaiestukkcn uit gictstaal. 

In het afsluitorhuis op den ontvangbak zijn een 
automatischc afsluiter en een afsluiter met 
handbeweging aangcbracht. Even voor de ver- 
dcellciding kruist <lc drukleiding de Tjisangkoei 
met ecn ijzeren vakwerkbrug van 30 M. over-
spanning, welke ingericht is voor twee buizen cn 
voor de cnkclsporigc bann der hijschhelling, die 
naast de drukleiding doorloopt tot aan den ont-
vangbak. 

De ccntrale, in het nauwe dal gelegen, bezit bijna 
geen emplacement. Er zijn geinstalleerd twee 
aggregaten van 9000 turbinepaardekrach- ten, elk 
bestaande uit een Francis-turbine met vertikale as en 
daaraan gekoppelden draaistroom- generator van 
8000 K. V. A. Gerekend wordt op een eindtoestand 
van twee buisleidingen met vier groepen, elk van 
9000 P.K. De 25.000 volt scha- kelapparaten met 
transformatoren zijn onderge- bracht in het 140 M. 
hooger gelegen schakelhuia Badra, op een plateau 
nabij de hoogspanningslijn, en de grondkabels 
daarhecn liggen in een gemet- selden koker onder de 
permanente hijschhelling, welke de centrale verbindt 
met het plateau Badra, waar zich ook de woningen 
van het personeel bevinden en waar de toegangsweg, 
be- ginnende bij den postweg Bandoeng—Penga- 
Icmgan, eindigt. ~ 

8. Zonder aan de volgorde naar tijdstip van 
gereedkomst der werken tekort to doen, moet 
gewezen worden op de in langzaam tempo ge- 
bouwde waterkraclitcentrale van de theeonder- 
nemingen Malabar^enTanara, groot 3000 P.K., in 
oen der zyfivieron van de Tjilaki. Dcze in steil 
terrein gelegon centrale is zeer bezienswaardig. 

Het waterbouwkundige deel bestaat uit een vasten 
dam met inlaat, een open leiding, aan het eind 
waarvan ecn spuisluisjo, en vlak daarachter een 
tunnel in hard andcsietgesteente, wederom gevolgd 
door een open leiding, waarna weldra de drukleiding 
wordt bereikt. Overigens is de centrale compleet 
ingericht. 

9. Do waterkrachtwerken voor de energievoor- 
ziening van Batavia en West-Preanger. 

Uit don drang naar electrificatie der daarvoor in 
aanmerking komende spoorwegen, de ceintuur- baan 
van Batavia en de lijn Buitenzorg——Batavia —
Priok, ontstond het plan voor het uitbouweu van 
eenige waterkrachten in de daarvoor het meest in 
aanmerking komende rivieren, n.l. de Dano in 
Banton, de Tjianten ton Westen van Buitenzbrg, do 
Tjisadau6 ten Zuiden van laatst- genoemde plants, 
de Tjitjatih en do Tjimandiri in het Wcstclijk deel 
van de Preangcr. 

Na een uitvocrigo studie van den treinenloop, de 
samonstelling on de snclheden der treinen, leidendo 
tot hot belastingsdiagram, d. \v. z. tot de benoodigdo 
eloctrische energie op elk tijdstip van het etmaal, 
waaruit zijn af te leiden de op- tredende 
spitsbelasting cn de gemiddelde belas- ting, waaraan 
do enorgiebron moet voldoon, word de keuze 
gevestigd op de voordceligst uit to bouwon werken 
aan do Tjianten on aan de Tjitjatih. 

Het Danobekken, 115 K. M. ton Westen van 
Batavia, is voor West Java, eenig in zijn vermogen 
tot jaaracoumulatie, welke voor de toekomst als 
compensate voor optredende spitsbelastin- gen in 
drogo maanden gcreserveord wordt. 

De waterryko Tjianten bezit, bchalve cenigo 
kloinero kraohton, een voor waterkrachtuitbouw 
gesohikt riviervak met ongeveer 160 M. valhoog- 
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te, een minimum debiet van 3,6 M.3 per sccunde in 
twee trappen, waarvan het grootste, het Kra- 
tjakwerk, met een bruto hoogte van 109 M. en 
beschikbare dagaccumulatie, ontgonnen is. 

De Tjisadand, met gemiddeld 5 M.3 per secun- 
de, boven Buitenzorg, heeft ccn gcschikto uit- bouw 
van 54 M. hoogte, evcnwcl in minder gun- stig 
terrein gelegen. 

Het groote Tjimandirigcbicd heeft ecnige gc- 
schikt-e watcrkrachten, waarvan de vooruaamstc 
zijn: het laagstgelegen riviervak met cen val- hoogte 
van ongeveer 100 M. cn een minimum- debict van 
6,5 M.3 per secunde, ccn gemiddeld debiet van 10 
M.3 per secunde nabij den mond van de Tjitjatih en 
in de Tjitjatih zelf met een valhoogte van ongeveer 
125 M. Hicrvan is het hoogst gelegen vak, ten 
Zuiden van Tjibadak met een minimum debiet van 
5 M.3 per sccunde, een negenmaandsch debiet van 
10 SI.3 per secunde, en een valhoogte van 74 M., 
ontgonnen met den bouw van de Oebroekcentrale. 

Bovcnaangestipte waterkrachtbronnen, aan de 
Dano, Tjianten, Tjitjatih en Tjimandiri, heb- ben 
tezamen een constant vermogen van nicer dan 
50.000 P.K. en zijn bij norinalc belastingsdia- 
grammen geschikt voor topbelastingen van mcer 
dan 180.000 P.K. Hiervan zijn in 1925 ontgonnen： 

Het genoemde waterkrachtwerkOebroek aan de 
Tjitjatih, ongeveer 107 K.M. van Batavia. 8 K.M. 
ten Zuiden van Tjibadak gelegen ； het ont- leent 
zijn water aan een zijrivier van de Tjiman- diri, de 
Tjitjatih, door iniddel van een vasten stuwdam met 
spui- en inlaatsluizcn van belang- rijke afmetingen; 
de Tjitjatih heeft ter plaatse een stroomgebied van 
486 vierkante kilometers en een maximumafvoer 
van meet dan 900 M.3 per secunde. 

Het toevoerkanaal is 6,7 K.M. lang en bevat 
eenige belangrijke kunstwerken, een zuiverings- 
inrichting en een syphon, en eindigt in den ont- 
vangbak met automatischen hevelovcrlaat en een 
aangebouwden vergaarkom van 94.000 M.3 netto 
inhoud, nuttige waterschijf van 3,5 M. dikte, later 
eventueel uit te breiden tot 240. 000 M.3 inhoud. 

Allo waterwerken zijn uitgevoerd voor een ver-
mogen van 10 M.3 per secunde. 

De drukleiding bestaat uit een gewapende be- 
tonbuis, middeHijn 3 M., gevolgd door twee 
autogeen gelaschte ijzeren buizen met flenzen cn 
rubber-dichting, elk lang 356 M., middellijn 1.90—
1.80—1.70 M. Het bruto hoogteverschil bedraagt 
74 M.; de capaciteit dezer leiding is berekend voor 
20 M.3 per secunde. 

De centrale biedt plaats voor vier aggregaten, elk 
van 7600 turbinepaardckrachtcn, waarvan 
voorloopig twee zijn opgesteld; elk aggregaat is 
Bamengesteld uit een Francisturbine met hori-
zontale as met daaraan gekoppelden generator, 7200 
K. V. A., 6000 volt draaistroom. 

De energie wordt tot een spanning van 70.000 
volt gebracht en drie leidingstellen voeren haar naar 
buiten, 66n naar Soekaboemi en twee naar Batavia. 

Voor het bedrijf in de centrale zelf zijn twee 
turbinen met 50 K. V. A. draaistroomgenera- toren 
cn bovendien twee turbinen met 230K.V.A., 6000 
volt draaistroomgeneratoren voor energie- levering 
in den omtrek der centrale. Overigens is zij voile dig 
uitgerust met schakelinrichtin- 

gen, transformatoren cn bovciligingstocstcllen. 
Het watcrkraclitwcrk Kratjak aan de Tjian- ten, 

24 K.M. ten Westen van Buitcnzorg ter plaatse 
waar de rechterzijrivier, de Tjikloewoeng, in do 
Tjiantcn valt, even beneden den watcrval Tjocrock 
Lontar. In de Tjiantcn zoowel als in de 
Tjikloewoeng wordt het water ingelaten door 
middel van vastc stuwdammen met spui- en 
inlaatsluizcn, waarachter de zuiveringsinrich- 
tingen, aan do Tjiantcn bovendien voorzien van een 
aut.omatisch werkenden hevelovcrlaat. Bcide 
tocvoerlcidingen, respectievclijk lang 650 en 980 
M., elk ccn tunnel bevattende respectievelijk van 
334 en 490 M. lengte, leiden naar een be- zinkvijver 
van 12.000 BI.3 inhoud, waarin zij zich vereenigen 
en waarachter ecn buisbrug, een aquaduct van 30 
M. wijdte, op een zeer gunstig punt in een steile 
rotsvernauwing van het rivier- bed over de Tj 
ianten ligt. Beide toevoerkanalen hebben tot aan 
den genoemden bezinkvyver elk een capaciteit van 
6 M.3 per sec.; het aquaduct en de daarachter 
volgende leiding hebben een vermogen van 7 M.3 
per secunde. De lengte dezer tocvocrlciding 
bedraagt 1307 M.; zij bestaat uit een open kanaal 
met gemetselde cn bepleisterdc wanden,lang 770 
M., waarachter een gewapend betondrukbuis, lang 
537 M.» wijd 2.10 BL, welke onder een grootsten 
druk van 15 M. in den vergaarkom van 215.000 M.3 
notto inhoud uitkomt. De drukleiding vormt door 
haar groote lengte van ongeveer 1150 M. een 
belangrijk onderdeel van het werk; zij bestaat uit 
een betonbuis van 190 M. lang, aan welker einde 
een standpijp, om de wa- terschommclingcn op te 
nemen, waaruit twee gcklonken buisleidingcn met 
middellijn 2,20 一 2.10—2 M. doorloopen tot aan 
de centrale, welke ontworpen is voor een grootsten 
uitbouw van vijf machinegrocpen, elk van 9000 
P.K. Voorloopig wordt gcx-ekend op het plaatsen 
van 66n buislei- ding en van twee inachinegroepen. 
De bruto valhoogte bedraagt 109 M. 

De energie van beido bcschrevcn werken wordt 
door lioogspanningsleidingen, dio in het 
onderstation Buitenzorg samenkomcn, naar 
Batavia gevoerd. 

De lijn Oebroek—Buitenzorg—Meester Cor-
nells is 107 K.M. lang en rust op ijzeren vakwerk- 
masten van 23 M. normal© hoogto en 300 M. 
mastafstand. Het lijnvak Oebroek—Buitenzorg is 
gemonteerd met twee draai«troomlcidingen, elk 
bestaande uit drie kopcrkabels van 50 vier- kantc 
millimeters doorsnede en een aardgeleider uit 
gegalvaniseerd staal van 35 vierkante millimeters 
doorsnede. De grootsto mastafstand be- vindt zich 
in dit leidingdeel en bedraagt 640 M. 

Het vak van Buitenzorg tot Antjol heeft een 
koperdoorsnede van 70 vierkaiife millimeters Do 
hoogspannings]ijn Kratjak—Buitenzorg is 18.6 
K.M. lang en heeft een gomiddclden mastafstand 
van 400 M. Van uit het onderstation Buitenzorg 
wordt genoemde plaats van energio voorzien; 
voorloopig ingericht voor 500 K. V. A., 70.000—
6000 volt, zal dit onderstation later wor- den 
uitgebreid voor energielevering aan do 
Staatsspoorwegen. Thans geschiedt de energic- 
levering aan dezen dienst in do onderstations 
Meester Cornelia (voorloopig 1900 K. V. A.) en 
Antjol (voorloopig 1950 K. V. A.). 

Met de Nederlandsch Indische Gas Mij. is een 
overeenkomst voor wederzijdsche energielevering 
gesloten; do Mroom wordt geleid naar hot kop- 
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valt van (lit gebied voor de algemeenc licht- en 
krachtvoorzicning niets bijzondera tc vermelden. 

Daarentcgcn kan van het Brantasgcbicd wor- 
den gcmcmorcerd, do oprichting van cen gc- 
incngd bedrijf tusschcn den Staat en de Algcmec- 
nc Nedcrlandsch Indischc Electriciteits Maat- 
schappij (bij verkorting Aniem) tot ontginning 
van het ccrste uit te bouwen krachtwerk aan de 
Kali Kanta, ecn waterrijke zijrivier van de 
Brantas, tusschen Malang cn Kcdiri. 

Behalve eenige concessies voor enkcle kleine 
krachtwerken aan landbouwondernemingen, is 
bovengenoemd object voorloopig het eenige, 
(loch van groote beteckenis voor Soerabaja en 
Pasoeroean, en indien het rendabel is te maken 
ook voor Kediri; daarom volgt hier een korte 
beschrijving ervan. 

De energievoorziening van Soerabaja en om- 
streken. 

Reeds in 1914 werd door het waterkrachtbu- 
reau van de S.S. een voorontwerp samengesteld 
voor een krachtwerk uit de Kantarivier ten be- 
hoeve van de electrificatie der lijn Soerabaja— 
Kertasana, annex algemeene licht- en kracht- 
voorziening van de stad Soerabaja. Dit ontwerp 
bleef door uitstel van het electrificatieplan liggen. 
Inmiddels werd de lijnKrian—Gempolkrep door- 
getrokken tot Kertasana en de lijn Soerabaja— 
Krian van dubbelspoor voorzien, zoodat het 
toenemend vervoer op dat lijnvak -op andere 
wijze werd bediend； doch sindsdien was het 
electriciteitsverbruik te Soerabaja dermate toe- 
genomen, dat uitbouw van een waterkracht ook 
zonder spoorwegelectrificatie rendabel werd en 
niet langer mocht worden uitgesteld. 

Aangezien de Regcering geen middelen ter be- 
schiklung stelde voor do uitvoering van dit ren- 
dabele werk, werd met de Aniem een overeen- 
komst gesloten (1925) tot gemeenschappeLijken 
uitbouw. Met het oog op het in 1926 verwachte 
gebruik to Soerabaja van gemiddeld 3500 kilo- 
watt on in maximum 5500 kilowatt, is de uit- 
bouw wel wat laat aangevangen. Bovendien 
wordt de electrificatie van de spoorlijn Soerabaja 
—Malang (90 K.M.) door alle belanghobbende 
lichamen sinds eenige jaren als een noodig work 
gcvoeld. 

Na de studie over het krachtgebruik in de eerst- 
komondo twintig jaren, waarbij ook de spoor- 
lijnon te Soerabaja en de lijnen Soerabaja— 
Malang—Rlitnr on Soerabaja—Kertasana— 
Kcdiri—Blitar betrokken werden, bleek eenc 
krachtbehoefte te bestaan, welko gehecl gedekt 
kan worden door ontginning van het mecst 
daarvoor in aanniorking komende riviervak 
Kedoengredja— Siman, alwaar in drie trappen, 
in do centralcn Maron, Men dale n en Pondog, een 
bruto hoogto van 550 M. kan worden benut, 
met achtereonvolgens nogcnmaandsche debieten. 
van 3.6, 7.7 cn 7.7 M.3 por secundo cn vermogona 
van 10.800,11.500 en 7700 turbinepaardekraohten 
of te zamen 30.000 P.K. (hoogten 300, 150 en 
100 M.), terwijl het miniinaal vermogen 21.500 
P.K. bedraagt, dat zoo noodig gesteund kan 
worden door grootendeols reeds aanwezigo cner- 
gie uit de calorische centrale van de Aniem 
tc Soerabaja. 

Tot. het opnemen van topbolastingen tot 
-•77.600 P.K. kunnen vorgaarkommon gebouwd 
worden. Voorloopig is uitbouw noodig van het 
middelsto der drie workon, num. het water 

pcistation Weltcvrcden op het tcrrein van gc- 
nocmdc Maatschappij. 

10. Het waterkrachtwerk Tjiandjocr, in be- 
drijf gcstcld in 1923, ondcr bchccr van den 
techniachcn dicnst van de provincic West Java. 

De voormalige Gewestelijkc Raad der Prean- 
ger Regcntschappcn heeft het plan opgeworpen 
do afdeelingshoof(1 plaatsen Tjiandjoer, Garoet en 
Tasikmalaja van elcctrischc energio tc voorzien, 
en in zooverre is clit plan verwezenlykt, dat 
Tjiandjoer cn Garoet elcctrisch verlicht zijn. 

Tjiandjocr heeft ecn waterkrachtcentrale van 
ongeveer 650 P.K. geinstallccrd vennogen, die te- 
vens energie levcrt aan de theeondernemingGeddh 
en ecnige rystpellerijen. Garoet bezit voorloopig 
een motorcentralc van 200 P.K. vermogen en de 
voorziening van Tasikmalaja wacht op ecn gun- 
stiger tijd. 

De waterbouwkundige werken aan de 
Tjiandjoer zijn uitgevoerd voor een maximum 
capacitcit van ruim 1 M.3 per secunde met een 
bruto valhoogte van ongeveer 50 M., met een 
toekomstig uit te bouwen vergaarbak van 5000 
M.3 inhoud, een vasten stuwdam met inlaat en 
spuisluis, waarachtor de hoofdzakelijk in tunnel- 
bouw uitgevoerde toevoerleiding; de drukleiding 
bestaat voorloopig uit een ijzeren buis van 0-40 
M. middellijn. 

De centrale met hoogspanningsleiding naar 
Tjiandjoer en de genoemde theeonderneming 
benevens het distributienet zijn alle modern inge- 
richt en als type van een klein waterkrachtbe- 
drijf bezienswaard. 

11. De energievoorziening van Midden Java 
uit waterkracht is vertegenwoordigd door slcchts 
een grootbedrijf, de Toentangcentrale (zie onder 
no. 3), met hoogspanningslijnen naar Semarang, 
terwijl in Poerwaredja de kleine waterkracht uit 
de irrigatieleiding Penoengkoelan een kleine car- 
bid fa brick drijft. Voider zijn er eenige kleinere 
waterkrachtwerkon in bedrijf. Solo en J.ogja. 
bezitten motorcentralen. De grobte/ nog te ont- 
ginnen energiebronnen bevinden. zich aan de 
Sera joe mot zijrivioren (minimum constant ver- 
mogen 2600 P.K.); terwijl aan de Toentang, door 
opstuwing van de Rawah Pening bij Ambarawa 
tot een jaaraccumulatie van grooten inhoud, 
237 millioen M.3, mede ten nutte van de irrigatio 
in het Demaksche, ccn groot vermogen zou zijn 
te geven ； hierby zou zich het Toentangdal tot 
verdere ontginning leenen. 

De mocito en kosten van do verhuizing van do 
om genoemde rawah wononde bevolking en do 
groote financieelo gcvolgcn van dit ontwerp zijn 
oorzaak der vertraging in de uitvoering van het 
grootsclie werk. Intusschen. zal de Rawah Pening 
door uitdieping on verbetering van den afvoor- 
gcul tot ecn reservoir zijn in te riohten, teneinde 
de bestaundo Toentangcentrale in het droge 
jaargctijde eon constant vermogen te verzekoren 
van 5.5 M.3 per secunde. 

12. Do onorgievoorziening van Oost Java uit 
waterkracht. In hoofdzaak zijn hier tweo gobie- 
den te onderscheidon; ton eerstc dat van de 
Brantas ten Zuid-Westen van Socra.baja, en ten 
twecdo dat van ]Jjcniber^.de kali SampiSanT met 
6000 turbine PR. mmimumvermogen. 

Daar alleen de Besoekische Electriciteita M^j., 
die tweo motorcentralen te Djenibor on Band a-一 
waaa. -drijft, plannen rnaakt voor waterkracht- 
ontginning, welko nog in projeetvorm liggen, 
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krachtwerk Mendalan, een maximum uitbouw van 5 
groopen elk van 8000 P.K. en drie buis- leidingen, 
bovendien 6en reservegroep. 

De eerste uitbouw zal bcstaan uit drie ma- 
chinegroepen met twee buisleidingcn en bovendien 
c6n reservegroep. 

De waterbouwkundige werkcn zijn ontworpen 
voor een toekomstige capacitcit van 11 SI.3 per 
secunde tot aan den vergaarbak ； dit gedcclte zal 
bestaan uit een vasten stuwdam met spui- en 
inlaatshiizen en een grintvang, waarachter een 
zuiveringsinrichting, systeein Dufour, alle ge- legen 
op den plateau aan den rechteroever, 400 M. 
benedenstrooms van de samenvloeiing van de 
Koewajangan met de Kanta. 

Achter de zuiveringsinrichting begint de toe- 
voerleiding, ecn tunnel van 3200 M. lengte, op een 
viertal punten afgebroken door aquaducten van 
klcine afmetingen over de kleine zijravijnen van het 
Kantadal. De waterdicht te maken vergaarkom hceft 
een nettoinhoud van 75.000 M.3 bij cen nuttige 
waterdiepte van 3 M. en automa- tischen overlaat. 
Achter dezen kom bevindt zich de druktunnel van 
cirkelvormige doorsnede uit gewapend beton, wijd 
3.10 M. voor cen capaciteit van 27 M.3 per secunde 
en watcrsnelhcid 3.60 M. per secunde, uitkomende in 
den ontvangbak te- vens compensatietoren van 2000 
M.3 inhoud. 

Van hieruit leiden drie gewapend-betonbuizen 
naar het afsluiterhuis, alwaar het water zijn val 
voortzet in ijzeren buizen, minimumwijdte 1.65 M. 
Elke buisleiding zal twee aggregaten bedienen met 
een capaciteit van 10.6 M.3 per secunde. De bruto 
valhoogte bedraagt 150 M. Voorloopig wordt de 
centrale ingericht voor twee turbinen van 8000 P.K. 
met daaraan gekoppelde generate ren. Eerst na vollen 
uitbouw kan deze centrale aan de 
hoogspanningszijde der transformatoren 67 millioen 
K.W.U. per jaar leveren. 

De opgewekte energie zal met een dubbele 
hoogspanningslijn, lano95 K.M., naar Soerabaja 
worden overgebracht./ 

,7*oekomstige watefkrachtonlginning op Java. 
/Uit bovenstaande korte beschrijving van ont- 
gonnen waterkrachten blijkt, dat op Java de 
energielevering voor algemeene licht- en kracht- 
voorziening uit waterkracht, zich ontwikkelen zal in 
vijf afzonderlijke gebieden: 

1. Batavia, West Preanger en Banten. 
2. 丝ndoeng en omgeving (Midden en Oost 

Pr6anger) en Tjerebon. 
3. Midden Java. 
4. Soerabaja, Pasoeroean, Kediri. 
5. Oostelijk Java (Besoeki). 
Van deze vijf gebieden vertoonen de eerste twee 

een snelle ontwikkeling, het oudste, inid- delste, blijft 
hierbij ten achter en de laatste twee verkeeren nog in 
hun beginstadium. 

In het eerste gebied komen voor do verdero 
ontwikkeling in aanmerking de nog beschikbare 
krachten in de Dano, Tjianten on Tjimandiri, zie 
onder de ontgonnen krachten no. 9. 

In het tweede gebied stroomen de Tjifiangkoei en 
de Tjitaroem, welke nog groote waterkrachten 
bezitten, zoo ook de Tjilaki en Tjimanoek. In deze 
drie riviergebieden bevindt zich een vernio- gen van 
100.000 P.K. of ongeveer een vierde van het op Java 
geschatte minimum vermogen aan 
waterkrachtbronnen. 

In het derde gebied, omvattende de residenties 
Pekalongau, Semarang, Banjoemas, Kedoe, 

Jogjakarta cn Soerakarta, is de rijkdom aan energie 
dor rivieren niet zoo groot als in de beide eerste. De 
voornaamste zijn de Toentang en de Serajoe, dan 
de Praga en de rivieren aan dcNoord- kust tusschen 
TcgaL en Se ma rang; verder zijn hier de Koemisilf 
en Goeng-irrigatiegebicden, de Bandjar Tjahana cn 
de Van dcr Wijckleiding. 

In Zuid Kedoe (Bagelen), Solo cn .Jogjakarta 
wordt vcel water door den irrigatiedicnst benut en 
loopen de debieten in den Oostnioesson sterk 
achteruit. 

Eerst nadat de plannen tot electrificatie van 
enkele spoorlijnen dcr N. I. S. vaster vorm hebben 
aangenomen, kan de energieontginning cn ex- 
ploitatie met een hoogspanningslijn, die de hoofd- 
plaatsen dezer gewesten ver bin d t, ter hand ge-
nomen worden; zie onder no. 3 van de beschreven 
ontgonnen waterkrachten. 

In het vierde gebied spelen de Brantas en 
Bengawan de hoofdrol； vooral in het Brantas- 
stroomgebied is de poreuze bodem meer water- 
houdend dan in andere gebieden en de afvloei- 
ingscoefficient dientengevolge kleiner. 

In het vijfdc gebied zijn behalve in de Sampean 
nog kleine krachten in de Kali Setali cn Kali Baroe 
voorhanden. 

In den eersten staat op pag. 315 is het resul- taat 
weergegeven van de door den Dienst voor W. en E. 
geexploreerde waterkrachten op Java. 

Het tweede staatje meldt het aantal beschikbare 
waterkrachten in de vijf onderscheiden 
gebiedsdeelen van Java, waarbij is gerekend met 
een rivierdebiet over de negen achtereen- volgende 
gunstigste maanden van het jaar. Daar- naast is 
opgesteld het vermogen van de reeds ontgonnen 
waterkrachten in Kilowatt uitge- drukt. 

WalerkracJitexploilatie en exploralie op 
deoverige eilanden van Insidinde. 

Sumatra. Ontgonnen zijn een watcrkracht aan de 
Ketahoen (zie onder 6, centrale Tis aan het meer 
van Tds), aan de Air Loesang voor de mij»- 
bouwonderneming Simau (1300 P.K.), aan de Tala 
ng Oeloe, de oude centrale van Rcdjang Lebong 
(800 P.K.), alle in de residentic Bcngkoe- ioe; 
voorts aan de Koerandji en Locboekparakoe van de 
N. I. Portlandcement Mij. te Indarocng (2500 P.K.), 
aan de Salidarivier van do niuribouw Mij. Salida 
(J000 P.K.), aan de Koeriman van de mijnbouw 
Mij. Equator, boven Pajakocmboeh (Mangani) 
(1000 P.K.), alle ter Sumatra's West- kust. 

Concessics voor waterkrachtuitbouw zijn ver- 
leend: 

In Zuid Sumatra: 
1. Voor landbouwondernemingcn aan de Wai 

Tapoes in de Lampoengsche Districten, aan de Air 
Paseinah in Paldmbang, aan de Patanirivior in 
Sumatra's Oostkuat. 

2. Voor stikstofIndustrie aan de' Air Aloesi 
(Paldmbang) en aan do Asahanrivier (op de gron« 
van Sumatra^ Oostkust en Singkel). 

3. Voor stikstof of chemischo industrio aan de 
Ombilinrivier. 

Van Staatswege zijn verkend de Air Moesi 
(100.000 P.K.) en het Ranaumeer (20.000 P.K.) in 
Zuid-Sumatra; de Ombilinrivier mot het nicer van 
Sinjgkaj.uk-(J6.000 P.K.), de Agam (10.000 
P.KT)en de Anai (4000 P.K.) in Midden Sumatra; 
de Asahan (600.000 P.K.) met haar groot water- 
bekken het Tobameer en do Peusanganrivier 
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(100.000 P.K.) met het Tawarmccr in Noord 
Sumatra. 

Hoewel slechts een zeer klein gedecltc van (lit 
eiland is geexploreerd met het bijzondcre docl om 
zijn rijkdom aan waterkracht tc bepalcn, kan ah 
vaststaand worden aangenomen, dat de water- 
krachtrykdora grooter is dan op Java en de groote 
watcrkrachten met achterliggende meer- gebieden 
voor toekomstige chemische industrieon en 
electrificatic van zware berglijnen, zooals die 

ontdekt van zeer groot vermogen, echter zoover in 
het binncnlund gelegen, dat zij voor ontgin- ning 
voorloopig niet in aanmerking komen. 

Van het, alleen door de rivieren toegankelijke 
binnenland met zijn geweldigcn plantengroei en 
gestadigen rogenval in de onherbergzame uitge- 
strekte oerbosschen, geeft Dr. Nieuwenhuis, in zijn 
„Dwars _door Borneo" een duidelijk beeld. Na 
diens Uekendo tochten hebben ambtenaren B.B., 
officieren en petroleumexplorateurs ver- 

OMSCHRIJVING. 
AantaU Totaal mini- 

nimum ver-
mogen in 

turbine P. K. 
Toclichtingcn. 

Op de kaarten opgespoord, doch nog niet 
nader onderzocht, mot een vermogen van 50 
tot 1000 P.K ................................................. 222 

} 672.000 

83.300 

De grootste is 14.000 P.K. 

meer dan 1000 P.K ......................................  223  Hiervan zijn vermocdelijk economisch 
ontginbaar 448.000 P.K. 

Van Gouvernementswege nader onder- 
zocht, waarvan: 

a. volledig opgenomen, ontworpen en 
begroot  .......................................................  18 

De grootste met 土 10.000 
P.K. 

b. in aanbouw ........................................... 3 9 550  c. uitgebouwd en in bedrijf .......................  6 4 050  In concessie uitgegeven waarvan: a. met 
uitbouw nog niet begonnen .. 11 4 435 

Van deze in totaal 790.775 
P.K. worden 368.200P.K. 

b. in aanbouw ...........................................  4 4 310 door geregelde water- 
c. uitgebouwd en in bedrijf .......................  9 3 130 waarnemingen gecontro- 
Benut volgens vergunningen tot weder- 

opzeggens  ..................................................  863 10.000 leerd. 

Totaal ........................................   790.775  
OVERZICHT VAN DE OP EIND 1923 BEKENDE WATERKRACHTEN OP JAVA. 

GEBIEDSDEELEN. Bcschikbaro 
waterkrachten. Ontgonnen waterkrachten. 

1. Batavia, West Prdanger en Banten.. 
2, Midden en Oost Pr6anger met Tjero- 

227.500 K.W. 12.600 K.W. 

bon ..........................................................  336.500 K.W. 12.090 K.W. 
3. Midden Java ............................................  182.500 K.W. 8 220 K.W. 
4. Soerabaja, Pasoerocan en Kediri ... 166.500 K.W. 2 240 K.W. 
5. Besoeki ....................................................  70.500 K.W. 670 K.W. 

Totaal bcschikbare waterkrachten .... 
Totaal ontgonnen waterkrachten ..................  

983.500 K.W. 
35.820 K.W. 

Opmerking: Hiorby wordt gerekond met riviordobieton over de nogen achtereenvolgende gun- stigstc 
maandon van hot jaar. 
van Peinatangsiantar naar de Tobavlakto cn van 
Tobingtinggi naar Bengkoeloe zeer geschikt zyn. 
Do borciding van kalkstikstof uit do lucht door 
groote waterkrachtccntralen, zooals in Noorwegon, 
is een voorboeld ter aansporing, om ook in 
Insulindo mot zyn groote watervallon een 
dorgelyke Industrie to ontwikkelon. 

Verdor biedt (lit aan natuurschoon zoo rijke 
eiland vele kleino watcrkrachten, waarvan de 
afgolegon mijn- on landbouwondernomingen een 
dankbaar gebruik maken. 

Borneo. In de stroomgebieden van de Kapoeas in 
de Westcrafdeeling van Borneo, van de Barito, 
Mahakam of Kootairivier on Kajan in do Zuider on 
Oostorafdoeling, zijn waterkrachton 

schoidene malen do binnenlanden van de Noord- en 
Oostzijdc van het eiland bezocht en de aan- 
wezigheid van stroomversnollingen bij constanto 
grooto hooveelhedon water ontdekt. 

Selibe^. Door de onderzoekingstochten van do 
nevon Sarasin, de reizen van den zendoling Dr. A. 
C. Kruyt, den bekendon geologischen mili- tairen 
verkenningstooht (1898) naar het Poao- meer van 
den gooloog R. Fennema en den kapi- tein van don 
Gonoralen Staf P. A. Gallas, waarbij 
ccrstgenoemde het leven liet, is Middon Sel6bds 
meor bekond geworden; doch eerst na de tweedo 
Boni-expeditie in 1906 kon gedacht worden aan 
exploratio voor land- en mijnbouw. 

Hoewol hot eerste spoorlijntjo van Makassar 
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het binnenland openlegt, zullen nog vele jarcn 
verloopen eer waterkracht voor algcmeene licht- en 
krachtvoorzicning zal worden ontgonnen. 

De groote waterkrachten in do Poso (200.000 
P.K.), de Malili (150.000 P.K.), in de La as (golf van 
Tolo) en in de Mamasa (100.000 P.K.) hebben dan 
ook voorloopig alleen waarde voor toekoin- stige 
grootindustrieen. 

Door den Dienst voor W. en E. zijn in het Ma- 
liligebied opnamen verricht voor krachtuitbouw ten 
behoeve van toekomstige ijzer- en nikkelfa- brieken 
uit de ertsen nabij het Towoetimecr. Een concessic 
voor waterkrachtuitbouw aan de Ma- inasarivier 
werd verleend aan een consortium, voor de stichting 
van een kalkstikstoffabriek of voor 
electrochemische en electrometallurgische 
fabrieken. In Noord Selebes zijn door den mijn- 
bouw waterkrachtwerken uitgebouwd, als Totok 
400 P.K., en Bola'ang Mongondow, doch deze zijn 
minder bekend. 

In hetTondanogebied^zyn door den Dienst voor 
W. en fiT^wSterkrachten verkend (20.000 P.K.) en 
gereserveerd voor toekomstigen aanleg van 
electrische tramwegen. 

De overige eilanden van den Archipel zijn nog 
niet verkend, doch uit de rapporten van militaire en 
geologische expedites blijkt, dat hier en daar groote 
waterkrachten aanwezig zijn. 

Het electriciteitswezen. De elec- 
triciteitsicctgeving berust ten eerste op het „veilig- 
heidsreglement", Ind. Stb. 1910 no. 406：
(gcwijzigd volgens Ind. Stb. 1917 no. 212, waarbij 
dan nog is tc letten op de ter zakc geldende 
bepalingen van Ind. Stb. 1917 no. 497, en Ind. Stb. 
1919 no. 245), dat het toezicht opdraagt aan den 
Dienst van het Stoomwezen. De voornaamste 
bepalingen zijn neergelegd in de artikelen 2, 3, 6,10 
enl 1; daarbij zijn, bij beschikking van den Directeur 
der B. O. W., bijzondere bepalingen vastgesteld 
betreffende electrische installaties, additionneel aan 
art. 2 sub 19 tot en met 26 van het veiligheids- 
reglement; en wel: a. Als normen gelden de veilig- 
heidsvoorschriften voor electrische sterkstroom- 
installatieB, vastgesteld en uitgegeven door het 
Koninklijklnstituutvanlngenieurs;6.afwjjkingen van 
de onder a. genoemde normen vereischen 
bijzondere goedkeuring (zie bijlagen R1 en R2 van 
het blijvend gedeeltc van het jaarboekje van 
genoemd Instituut). 

Ten tweede berust de electriciteitswetgcving op 
de bepalingen omtrent den aanleg en het ge- bruik 
van gcleidiiigen voor electrische verlichting on het 
overbrengen van electrisch arbeidsver- mogen door 
middel van electriciteit, neergelegd in Ind. Stb. 1890 
no. 13, laatstelijk gewijzigd bij Ind. Stb. 1917 no. 
41. Hierbij wordt onderscheid gemaakt voor: ten 
eerste Ieidingen,die uitsluitend loopen over gronden 
by 66n bijzonder persoon of e6ne bijzondere 
onderneming in gebruik (gronden waarop de 
aanvrager eigendoms-, erfpacht-, op- stal- of 
individueele bezitsrechten uitoefent voor eigen 
gebruik), en ten tweede alle andere sterk- 
stroomleidingen. Voor de eerste soort wordt de 
vergunning verleend door den Directeur van Gouv. 
Bedr.totwederopzeggens en voor de tweede soort 
leidingen door den Gouverneur Generaal voor een 
bepaalden tijd van hoogstens veertig jaren, welke 
termijn echter later voor verlenging vatbaar is. Voor 
beide gevallen is het aan te ra- den, alvorens eenig 
werk te doen verrichten, zich te wenden tot den 
Dienst voor W. en E., die in 

deze aangelegenheid alle voorlichting geeft. In het 
kort samengevat moot in het eerste geval de 
aanvrager een gezegeld verzoekschrift, gcricht tot 
den Directeur van Gouv. Bedr.. indicncn bij het 
Hoofd van plaatselijk bestuur of van gewes- telijk 
bestuur, binnen wiens ressort het uit- gangspunt der 
leidingen gelegen is. Daarbij is een bewijs over tc 
leggen van ingezetenschap van Ned.-
Indieof,indiende vergunning geschiedt voor of ten 
name van eene naamlooze vennootschap, een 
bewijs, dat de vennootschap in Nederland of in 
Ned.-Indie is opgericht cn in Ned.-Indie is gevestigd 
of behoorlijk vertegenwoordigd. Hiorvoor is 
meestal ecn cxemplaar der statuten voldoende en 
een bewijs, dat de aanvrager ge- machtigd is namens 
de vennootschap op te treden. Voorts zijn aan te 
geven de stroomsoort (met of zonder nulleider), 
aantal perioden en van welke spanning zal worden 
gebruik gemaakt. 

De in te dienen teekeningen (in tweevoud) 
moeten bestaan in een situatieteekening, schaal 1 it, 
500 of 1 a 1000, en een plattegrond van de kruising 
der leiding met wegen, spoorwegen, electrische 
leidingen, schaal 1 a 20, een en ander met duidelijke 
aanwijzing van alle ondersteu- ningspunten. Op de 
situatieteekening moot de loop der geheele leiding 
juist worden aangegeven en voor elk gedcelte der 
leiding moet daarop worden vermeld: a. of boven- 
dan wel onder- grondsche leidingen zullen worden 
gebezigd; b. het aantal geleiders; c. het materiaal, 
waaruit deze vervaardigd worden ； d. de doorsnede 
per geleider in vierkante millimeters; e. de hoogste 
stroomsterkte in ampdres, welke toegelaten zal 
worden; /. bij bovengrondsche leidingen de hoogte 
der leidingen boven den grond (het voorgeschre- 
ven minimum voor laagspanning is 5 M.), de plaats 
en de soort van alle on tiersteuningspunten (houten 
of ijzeren masten, muurhaken enz.); g. de kruisingen 
met we gen, spoor- en tramwegen en andere 
electrische leidingen (in het bijzonder tdegraaf en 
telefoon), cventueel ook de palen en draden van 
deze laatste. 

Op de toekeningen der kruisingsplaatsen moot de 
plaats van de kruisende electrische leidingen cn de 
constructiedeelen daarvan nauwkeurig zijn 
aangegeven, voorzoover deze minder dan 7 M. 
verwijderd zijn. Tevens moet volledig blijken welke 
de afmetingen, de constructie cn de ge- bezigde 
niaterialen zijn: a. bij bovengrondsche leidingen, 
van de onderateuningspunten ter weerszijden. der 
kruising, cventueel de uchorcn daarvan, de 
dwarsarmen, de isolatorcn cn isola- torpennen, de 
bliksemafleidors, cventueel het vangnet en do wijze 
waarop dit electrisch gelei- dend met de aarde is 
verbonden; b. bij onder- grondsche leidingen van de 
kabels (ook de diepte daarvan onder den beganen 
grond), de wjjze van afdekking, de opstijgeinden en 
de afwerking daarvan. 

Van de te bezigen draad of kabel, isolatorcn enz., 
moet eventueel een monster worden gezon- den. Het 
monster van den draad of de kabol moot van 
voldoende lengte zyn, doch minstens 0,30 M. 

Zoodra de leidingen, ook al is het slcchts over 
een klcinen afstand, zooala b.v. by het kruisen van 
een open baren weg of van een erf, dat aan ecn ander 
toebehoort, over gronden loopen, welke niet 
uitsluitend door den aanvrager word on ge- bruikt, 
moet voor den aanleg en het gebruik van 
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de goheclo leiding een vergunning worden aange- 
vraagd conform Ind. Stb. 1890 no. 13, dug to richten 
tot den Gouverneur Generaal. Nadat de vergunning 
is vcrkregen, moot zij binncn een jaar zijn aanvaard, 
door het stortcn van de bij de vergunning bepaalde 
waarborgsom en het indiencn van een gezegelde 
verklaring, waarby de ver- gunninghouder zich 
onderwcrpt aan de voor- waarden, waarop de 
vergunning is verleend. Voorts moeten de leidingen 
binncn een, bij de vergunning te be pale n tijds 
verloop in gebruik zijn gesteld. Op verzock kunnen 
de termijnen door den Directeur van Gouv. 
Bedrijven worden verlengd. 

Wat de vergunningen voor leidingen voor 
levering van stroom aan derden betreft, hier- aan kan 
een uitsluitend recht voor het betrokken gebied 
worden verbonden, waarbij dan cene ver- plichting 
tot stroomlevering wordt opgelegd. Een en ander is 
in de vergunningsvoorwaarden nader omschreven. 

Verder zijn termijnen vastgesteld voor aan- 
vaarding der vergunning, voor een ernstig begin met 
den aanleg der leidingen en het in gebruik stellen 
van deze. Met den aanleg mag cerst worden 
aangevangen, nadat op de plannen de goed- keuring 
van den Dirccteur van Gouv. Bcdr. is verkregen. Zij 
moeten voldoen aan vastgestelde voorschriften, 
waarvan een exemplaar bij den Dienst voor W. en 
E. verkrijgbaar is gesteld. De plannen zijn in 
tweevoud bij genoemden Dienst in te dienen en 
moeten vergezeld zijn van een verklaring van het 
Hoofd van den P. T. T. dienst, waaruit blijkt dat 
deze, in verband met de aan- wezigheid van 
zwakstroomleidingen, met den voorgenomen aanleg 
zich geheel kan vereenigen. De ingebruikstelling der 
leidingen mag nict ge- schiedeu dan na goedkeuring 
door den Dienst voor W. en E. en deze verleent eerst 
toestemming, nadat een gezegelde verklaring is 
ovcrgelegd, waaruit blijkt dat aan allc voorschriften 
is vol- daan. 

Verscheideno gewesten hobben verordeningen 
vastgesteld voor bovengrondsche leidingen voor 
hooge spanning, naar welke de eigenaar van hoog- 
spanningsleidingen zich te gedragen hceft. Voorts 
heeft de vergunninghouder te rekenen met het 
gebruikinuken van gronden, waarbij is to raad- 
plegen Agrarische Regelingen van J. Polak. 

Ten slotte rest te vermelden, dat voor het op- 
richten van ecn electrische centrale vergunning 
noodig is van het Hoofd van plaatselijk bestuur, 
waarvan de bepalingcn zijn opgenomcn in Ind. Stb. 
1.836 no. 11, zie ook Ind. Stb. 1917 no. 497. 

In do vergunningsvoorwaarden zijn gestipu- 
leerd: de duur der vergunning, het uitsluitend recht 
of gcdeeltclyk uitsluitend recht tot stroom- levoring 
en de verplichting tot stroomlovering en de be 
perkingen dozer verplichting; de voorwaar- den 
voor aansluiting en de tarieven, het te stor- ten 
waarborgkapitaal, het systeem van stroom- 
lovoring, de uitvooring en herziening der plannen, 
do eischen van het bedrijf en de naastingsbepa- 
lingon. 

Het opwekken van electrischen arbeid voor 
levering aan do publioko licht- en krachtvoor- 
ziening dateert van het begin der twintigste eeuw. 
Nagenoeg tegel^jkertyd we rd zoowel door don 
Staat als door particulieren voor het eerst elec- 
trioiteit opgewekt met stoom als beweegkracht en 
eerst een tiental jaren daarna met olionio- 

toren. Van de particuliere opwekkingsbedrijven is 
de Algcmeene Nederlandsch Indisc he Electri- 
citeits Maatschappij (de Aniem) ecn der jongste 
bedrijven van groot vermogen. Zij begon tc Soe- 
rabaja in 1911 met een Diesel motor van 800 P. K. 
on richtfc in 1914 een stoomcentrale op van 2 X 
1250 K，W. In 1907 spande de Bandoengsche 
Electriciteits Maatschappij (sedert 1920 Gebeo) de 
Icidingnetten van het distributiebedrijf voor 
electriciteit uit waterkracht. In 1914 ging de 
Nederlandsch Indische Gas Maatschappij te Batavia 
cr toe over, naast haar verlichtingsbedrijf uit 
stcenkoolgas, electrische energie van be- duidenden 
omvang to leveren, en daarna, om- streeks 1914, 
volgdc de Solosche Electriciteits- Maatschappij met 
een aanmerkelijke uitbreiding van haar centrale en 
in 1919 ook de Electriciteits Mij. Medan.. 

Sedert dat tijdstip ging de electriciteitsvoor- 
ziening met groote schreden vooruit. 

De Aniem heeft in hare centrale Semampir te 
Soerabaja thans zes stoomketels en zes turbinen 
vooreen vermogen van ruim 10.500 kilowatt en een 
uitgebreid leidingnet in de gemeente Soerabaja； zij 
levert bovenclien stroom aan het electrisch 
trambedrijf ter plaatse. Te Semarang we rd na de 
gereedkomst van de waterKfafelftcentrale Toen- 
tang hoofdzakelijk stroom geleverd uit deze cen-
trale. Genoemde maatschappij heeft electrische 
opwek- en dis trib utie be dr ij ve n te Soerabaja, 
Semarang, Ala lang, Pasoeroean, Salatiga, Jogja^ 
Magelang, Pekalongan, Poerwaredja (alwaar de 
voorziening dcels uit waterkracht geschiedt), Tcgal 
(overgenomen van de N.V. Tegalsche 
Machinefabriek Braat), JCediri.. (overgenomen. 
van Heemaf) on Tjerebon. 一 

Ook de Nedei'landsch Indische Gas Maatscliap- 
pij heeft niet stilgezeten; zij begon met opwekking 
van energie met kleine installaties te Batavia, waar 
zij thans cen moderne stoomcentrale bezit van twee 
turboaggregaten, elk van 3200 kilowatt, en twee 
andere, elk van 1500 kilowatt, met een electrische 
spanning van 7200 volt. Zij heeft voorts electrische 
bedrjjven voor algemeene licht- en 
krachtvoorziening gesticht to Makassar, M6dan, 
Bindjaa en Paldmbang, en in 1924 een 
overeenkoinst mot den Staat gesloten voor we- 
derzijdsche stroomlevering. De Staat levert energie 
uit de waterkrachtwerken Oebroek cnKratjak. 

Voor do kleine electrische contralen blijkt de 
opwekking met oliemotoren, Dieselmotoren, 
voordeeliger te zijn dan do opwckldng met stoom, 
Bij een olieprijs van / 40 por ton van 1000 K.G. 
bedragon de stroomopwekkosten nog geen 2 cent 
por kilowattuur af generator, terwijl bij de 
stoomccntralon van gering vermogen (eenheden 
boneden de 6000 kilowatt capaciteit) de opwek- 
kosten 4 cent of meor per kilowattuur bedragen, bij 
een kolenprijs van / 20 por ton en kolen van 7000 
caloriecn. Onder opwokkosten wordt verstaan de 
uitgaven aan brandstof, bediening en gewoon 
onderhoud der centrale. Bovendion zijn dezo 
Dicselmotoren eenvoudiger in bedrijf cn 
gomakkelijkor te vorplaatsen naar niouwe cen- 
tralon. Bit is de reden, dat de meeste kleine be* 
drijvon gebruik maken van oliemotoron. 

Buiten de twee gonoemde groote, good uitge- 
rusto lichamen, zijn verscheideno kleine maat- 
schappijen govormd en hebben gewestelijke radon 
en gexneenton er zich oveneens voorge- spannen. 
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STANDAARDBLAD VOOR NEDERLANDSCH-INDIft, VAN KRACHT VAN AF 1 
JANUARI 1924. 

 Spanningsoort. Span-
ning. TOEPASSING. 

 

Wisselspanning. 
(50 perioden per 

secunde) als 
onderdeel van 

driephasenstelsel. 

110* 

127* 

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

 
190 Alleen in aansluiting aan bestaande netten en 

voor netten waarvoor concessie is verleend 
voor 1 Januari 1924. 220  

220* Als lampenspanning alleen in aansluiting aan 
groote krachtinstallatics. 

380 Alleen voor groote krachtinstallatics. 

500  
3000 In aansluiting aan bestaande netten en indien 

6000 volt bezwaren oplevert. 
6000  

15000 Indien 30.000 volt belangrijke bezwaren 
oplevert. 

30000  

 Hoogere spanningen worden voorloopig niet 
genormali- seerd. 

Gelijkspanning. 

110 Voor opzichzelf staande installaties. 

220  
440 Voor kracht indien draaistroom bezwaren 

oplevert. 
600 Voor krachtinstaHaties in befltaandc tramnetten. 

£尸 Tractiespanningen worden voorloopig niet genormaliaeerd. 

De spanningen zijn in volt uitgedrukt. 
* Tusschen phaseleider en nulleider. 
Definitie : 
Onder bedrijfsspanning wordt verstaan de spanning tusschen de leidcrs by 

onbelasten toestand van het net. 
Optnerking: 
De grenswaarden der spanningen, waarbij onderdeelen van een installatie 

kunncn worden toegepast en de fabricage- en beproevingespanningen zullen 
bjj normalisatie van deze onderdeelen worden behandeld. 

1. Hoofdsysteem voor overbrenging en verdeeling is draaistroom van 50 
perioden per secunde. 

Voor verdeelsysteem voor draaistroom met lage spanning wordt het 
vierleiderstclsel toegepast, behalve bij bijzondere krachtinstallaties. 

Uitzonderingen kunnen zijn: Spoor en Tramwegen en ondernemingen 
welke voor haar doel noodzakelijk een speciale stroomsoort of frequentie 
behoeven, alsmcde op zichzelf- staande fabrieks- en 
huisverliclitingsinstallaties, waarvoor gelijkstroom kan worden toegepast. 

2. Alle hier niet genoemde, in gebruik zijnde spanningen en stroomsystemen 
kunnen bij aansluiting aan en uitbreiding van bestaande installaties 
gehandhaafd blijven. 
Normalisatie van bedrijfsspanningen boven 100 volt voor electrische 

Bterkstroominstallaties in Nederlandsch-Indie. 
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Opgavc van anderc lichamcn dan de bovcnge- 
noemde: 

1915. N.V. Maatschappij Electra te Toeloenga- 
goeng. 

1917. N.V. Banjoewangi Electriciteit Com- 
pagnie tc Banjoewangi met uitzondering van de 
haven. 

1917. N.V. Probolinggnsche Electriciteits Mij. te 
Prabalingga. 

1919. De gemeente Padang. 
1919. De gemeente Pematangsiantar. 
1920. De gemeente Madioen, uit water- kracht. 
1920. Het geweat Pr6anger Regentschappen te 

Tjiandjoer en Garoet. 
1920. N.V. West Borneo Electriciteit Mij. te 

Pontianak. 
1920. Het Gewcst Besoeki te Djember on 

Bandawasa met concessie voor electrische lei- 
Uingen; het bedrijf wordt echter beheerd door de 
Bcsoekische Electriciteit Mij. 

1920. N.V. Deli Maatschappij te Berastagi 
(Oostkust Sumatra). - 

Er zijn nog vergunningen uitgegeven voor aan- 
leg en gebruik van electrische leidingen voor ver- 
lichting en krachtoverbrcnging aan personen of 
naamlooze vennootschappen, welke nog niet in 
bedrijf zijn gestcld, onder meer te Djombang, 
Rangkasbetoeng, Teloekbetocng, Sabang, Sibol- ga, 
Panaraga en Alagetan, en Lawang. 

Door den Dierist voor Waterkracht en Electri-
citeit were! het initiatief genomen tot het norma- 
liseeren van de electrische spanningen in Neder- 
landsch-Indie, waarvan het resultaat in de tabel op 
pag. 318 is ncergelegd. 

Dit zoogen. standaardblad is vastgesteld 
overeenkomstig de besluiten van de vergadering 
voor de Normalisatic van electrische spanningen in 
Nederlandsch Indie, gehouden te Bandoeng op 30 
Juli 1923. 

Eveneens wordt de tariefpolitiek door voor- 
lichting en samenwerking van genoemden dienst in 
goede banen gelcid. De eenheid in de tarieven berust 
op de beginselen van het gemengde tarief (vast recht 
plus kilowattuur verbruik) met toepassing van den 
verscheidenheidsfactor, naar welken hot 
strooinverbruik duurder wordt belast in de uren van 
grootste verbruik(spertijdvan5uur ‘8 middags tot 11 
uur's avonds). Eveneens wor- den stroombegrenzera 
voorgestaan. In het algo- meen wordt hot juiste 
standpunt ingenomen, cl at do afnemer achter don 
stroom moter, al of niet met stroombegrenzer, 
vrijheid heeft in de kouzc van zijn lampen on van de 
lichtverdeeling in zijn huis. Voor de talrijko 
Inlandscho bovolking, met 66n, hoogstons twee 
lichtpuntcn in icderc woning, is het 
abonneniontstarief (betaling per licht- punt) van 
toepassing. 

Hot totaal aangeslotcn vermogon by de open- 
baro electricitoitsbcdrij ven op Javo bedroeg in 
begin 1924: 33.470 kilowatt mot oen totale maxi- 
mu in belasting van 15.220 kilowatt. Deze getallon 
zullen in do komonde jaren sterk stijgen. Het aantttl 
vergunningen voor den aanleg en hot gebruik van 
electrische leidingen is van 45 in 1918 toegenomen 
tot 94 in 1924; het aantal plaatsen, waar electrische 
stroom in het oponbaar wordt geleverd, is van 14 in 
1918 toegenomen tot 27 in 1924, met 
achtereenvolgens 66n millioen tot 1,7 millioen 
inwoners. 

Van de verschillonde Staatsbedr^ven met eigen 

clectrisch vermogen cn stoom als opwekkracht zgn te 
noemen: 

De Bankatinwinning. Deze heeft in de ccntrale 
Mantoeng een vermogen van 4000 K.W. (draai- stroom 
6000 volt 50 perioden) met 2000 K.W. reserve. 
Onlangs is deze centrale uitgebreid met twee 
turboaggregaten, elk van 2000 K.W. vermogen, terwijl 
van de oude installatic 2 X1000 K.W. aggregaten 
werclen afgestaan aan de Boekit Asammijn 
(Paldmbang), zoodat het totale ge- installeerdo 
vermogen te Mantoeng thana 8000 K.W. bedraagt. 

De geleverde arbeid uit de oude aggregaten bedroeg 
in de laatsto jaren ongeveer 17 millioen K.W.U. 

De Ombilin kolenontginning, een der oudste 
ondernemingen in den archipel, welke voor haar bedrijf 
electriciteit toepasten (sinds 1902). Het oude 
krachtwerk Sawah Loento heeft een ge- installeerd 
vermogen van 4000 K.W. (draai- stroom G000 volt 50 
perioden) en wordt thans voor de ontginning van in de 
nabijheid liggende nieuwe kolenvelden vers terkt met 
de nieuwe centrale Taajeh aan de Ombilinrivier, met 
een vermogen van 4 x 2000 K.W. (voorloopig 2 X 
X2000 K. W.). De uit de oude centrale opgewekte 
energie bedroeg in de laatste jaren ruim 10 millioen 
K.W.U. 

De Boekit Asam kolenontginning, met een 
aanvangsvermogen van 2000 K.W. in de centrale 
Tandjoeng (bij Moeara6nim). Evenals de Poeloe- 
laoetsteenkolemnyn aan de Zuid-Oostkust van Borneo, 
is deze myn nog in hot eerste ontwikke- lingsstadium. 

De Gemeenschappelijko Mijnbouw Mij.Billiton, 
met een electrische centrale met Dieselmotoren als 
aandrijfkracht; het gcinatalleerde vermogen van deze 
contrale bedraagt 9800 P.K., waarmede in 1923 
ongeveer 1G millioen K.W.U. we rd opge- wekt. De 
generatorspanning, 3000 volt, wordt getransformeerd 
tot 30.000 volt en door een 30 K.M. lange 
hoogspanningsleiding naar de ver- bruikscentra 
gebracht. De gebruiksspanningen bedragen 3000 en 
500 volt. 

Het opgestelde generatorvermogen van kracht- 
werken in Nederlandsch-Indie bedroeg in begin 1924: 

In waterkrachtworkcn ongeveer 25.000 K. W. 
In calorische krachtwerken ,, 95.000 K.W. 

Totaal ongeveer 120.000 K.W. 
In 1910 bodroeg dit totaal nog geen 12.000 K.W. 
Van de olectrischo onderdcelen in do bedrijven van 

do petroleuinnyvorheid (Tjepoe, Pangkalan- brandan, 
Balikpapau) is woinig bekchd/ 、LUYPEN 
(EDMUNDUS SYBRANDUS). We rd f geboren te 
Hoofdplaat, Staats-Vlaanderen (Z), 3 Juni 1855, en 
ovorleed tc Batavia 1 Mei 1923. Na do humaniora te 
hobben doorloopen aan het klein seminarie te 
Oudenbosch, begon hij op 18 jarigen leeftijd de studie 
vau wijsbe- geerte en godgeleerdheid aan het groot 
semi- narie to Hoeven, waar hij 7 Juni 1879 de H. Wij- 
ding ontving. Paarna legde de jonge priester zich te 
Regensburg eenige jaren bijzonder op de korkmuziek 
toe. Te zelfder tyd ontwikkelde zich zijn neiging tot het 
religieuze leven, welke hij volgde door 26 Sept. 1883 
te Mariendaal by Grave in de Sooicteit van Jezus te 
treden. Na eenige jaron van gebed en studie was hij 
werk- 
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zaam aan het St.Willibrordus college te Katwijk, tot 
hij in 1889 de reis naar Indie aanvaardde. Daar 
verbleef hij 8 jaren op Flores als pastoor van 
Maoemdrc. waar hij veel van de heerschende 
koortsen te lijdcn hceft gehad en heeft gezorgd, dat 
de jongensscholen, de mcisjesscholen cn de woning 
der Eerw. Zusters naar het gezondcrc L61a werden 
overgebracht. Te Maoem6re ontving Monseigneur 
de pauselijke breve van 21 Mei 1S98, die hem tot 
titulair bisschop van Orope en Apostolisch Vicaris 
van Batavia benoemde. De bisschopsconsecratie 
ontving Mgr. Luypen den 13 Nov. van hetzelfde jaar 
te Oudenbosch uit de handen van Mgr. Leyten, 
bisschop van Breda, die regent was van het 
seminarie, toen de wij- dcling daar studeerde. 

Den 25en Sept. 1899 betrad Mgr. Luypen als 
bisschop weer den bodern van Nederlandsch- Indie, 
dat hij in alle richtingen heeft doorkruist. Op een 
vormreis 1908— 9 naar Sel6bds en de Kleine 
Soenda Eilanden we rd hij ziek en sinds dien tijd is 
Mgr. Luypen altijd min of meet lijdende geweest, 
waardoor vooral reizen hem be- zwaarlijk word. 

In 1901 werd hij benoemd tot Ridder in de ordo 
van den Nederlandschen Lceuw. In 1904, bij 
gelcgenheid van zijn zilveren priesterfeest,toonde 
zich de belangstelling der Indische Katholieken o.a. 
door het schenken van den kunstvollen preekstoel in 
de kathedraal te Batavia. 

,r 6. y WARDENAAR (JOHAN WILLEM BARTHO- 
'LOMEUS). Geb. in 1787 te Semarang, overleden 30 Jan. 
1869 te Soerabaja. Hij was een zoon van Mr. Willem 
Wardenaar, die 1809—1811 Raad van Indie was, en werd 
opgeleid. als cadet voor do genie aan de' toenmalige 
Artillerie cn Marine- school te Semarang. 

Als sous-lieutenant werd Wardenaar aide do 
camp van Maarschalk Daendels en door dezen 
bevorderd tot kapitein der genie. Met den kolo- nel-
ingenieur Cornelius te Soerabaja heeft hij o.a. 
hospitaal, kazernc, werf, constructiewinkel en ver- 
lengde havenhoofden helpen tot stand brengen.Bij 
de invoering der landrenteregeling in 1813 werd 
Wardenaar waarnemend collector der landrevenue 
cn in 1817 collekteur der landelijke in- komsten in 
de residentie Soerabaja. Van die functie werd hij in 
1834 ontheven en benoemd tot Assistent- Resident 
van Bodjonegoro; doch hij vroeg toen zijn pensioen 
aan. Hij heeft veel ge- daan voor de kennis der 
oudheden van Madja- pahit door zijn opgravingen 
en metingen in het tijdvak 1813—1816, van welker 
resultaten Raffles gebruik maakte voor zijn grooto 
werk, zonder den naam van den gewez^n kapitein-
ingenieur Wardenaar te vermeldenf 

NATUURMONUMENTEN. Evenals in Neder-
land heeft zich in Indic de wenschelijkheid doen 
gevoelcn om sommige gedeelten van het land, 
bepaalde terreinen, met al wat moeder natuur daar 
heeft gewrocht en laat leven, te vrijwaren tegen elke 
onnoodige schcnnis van menschen; hetzij dat d°ze 
vrijwaring geschiedt ten behoevo van de 
wetenschap, dan wel ter bescherming van bepaalde 
diersoorten om uitsterven of althans plaatselyk 
uitsterven zooveel mogelijk tegen te gaan, om 
verdwijning van zeldzame gewassen te voorkomen, 
hetzij om een stuk natuursclioon on- gerept te 
bewaren, dus op grond van overwegin- gen van 
zuiver acsthetischen aard. Het beoogde doel is 
alleen dan te bereiken, als de overheid 

hulp biedt，en de voorschennis tc 
behoeden tcr- reinen onder bescherming 
nccmt.van haar gezag. Door een 
particuliere verecniging allcen, zie Deel IV 
pag. 545, kan natuurlijk in (lit opzicht bij 
langc niet zooveel worden bereikt, als met 
hulp der Regee ring mogelijk is. Wclke 
hulp door de Ncd.-Indische overheid is 
verleend, kan blijken uit de ordonnantie, 
opgenomen in Ind. Stb. 191G n°. 278. 

Naar deze ordonnantie, waarvan de ponsi- derans 
slechts verklaart dat maatregelen ter bescherming 
van rijkdommendernatuurwenschelijk zijn, zullen 
onder ,,naluurnionunienten'' worden verstaan, de 
door den G. G. als zoodanig aange- wezen, tot het 
Landsdomein behoorende terrein- gedeelten, 
waarop door anderen geen rechten worden 
uitgeoefend en waarvan de zooveel mo- gelijk 
ongerepte instandhouding met het oog op de 
bijzondere wetenschappelijke of aesthetische 
waarde daarvan in het algemeen belang wensche- 
lijk wordt geacht. 

Zoo kreeg dan het woord natuurmonument een 
speciale beteekenis naast zijn nicer alge- meene, in 
den zin als de ordonnantie aangeeft. Deze 
verordening verbiedt elke handeling, waar- door 
verandering wordt gebracht in den bestaan- den 
algemeenen toestand van zulk een monument of 
verandering ten aanzien van daartoe behoorende of 
daarvan deel uitmakende zaken, als ver- zamelen 
van planten, vangen, wonden of dooden van dieren, 
stichten van brand, laten weiden van vee, enz. 
Natuurlijk dat uitzonderingen op den regel mogelijk 
zijn； voor wetenschappelijke doel- einden kan de 
Directeur van het Departement van Landbouw cnz. 
ontheffing van deze verbods- bepalingen verleenen 
aan bepaaldo personen. Deze Directeur heeftookde 
bevoegdheid, in over- eenstemming met het 
betrokken Hoofd van ge- westelijk bestuur of andera 
na bekomen inachti- ging van den G. G., do 
aangewezen terreincn te sluiten voor openbaar 
verkccr. 

Tegen overtredingen en ook tegen de poging 
daartoe, worden in de ordonnantie straffen be- 
dreigd en zij bepaalt tevens wie met het toezicht op 
natuurmonumenten zijn bolast en wie bevoegd zijn 
de bedoelde overtredingen op te sporen. 

Het duurde tot 1919 voor de eerstc natuur- 
monumenten werden aangewezen; sedert dien zijn 
er by herhaling nieuwe bijgekomen. Een en- kele 
maal were! de beschermende hand weder van een 
reeds aangewezen terrein afgetrokken. Zoo zijn dan 
thans als natuurmonument in den zin der 
ordonnantie de navolgende terreinen door het 
Gouvernoment onder zijn hoede genomen: 

In de residentie Banten, het Danocmeer met 
omringende inoerasgronden, onder den naam 
“Natuurmonument Danocmeer", doch slechts voor 
zoo lang als meer en moerasgronden niet noodig 
zijn, deols of geheel, ten behoevo van de ontginning 
van waterkrachten; voorts het Prin- seneiland, 
hetwelk van den zetter in het Staats- blad als 
natuurmonument den naam Prinses- oiland ontving, 
benevens hot schierciland Oo- djoeng Koelon, Ind. 
Stb. 1921 n°. 683. 

In de residentie Batavia, het Natuurmonument 
Klein Kombuis, bestaande uit het eil. van dion 
naam, Ind. Stb. 1921 n°. 683. 

In de residentie Prdanger Regentschappen, afd. 
Tjiandjoer, district Soekanegara, het Nat. mon. 
Takoka； afd. Bandoeng, district Tjiwid6j, hot 
Nat.mon. Tjigenteng-Tjipanji; afd. Soemedang, 
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district Darniaradja, het Nat. mon. To mo, wclko alle 
bestaan uit nauwkeurig aangewczen bosch- 
gedeelten: afcl. Tasikmalaja, het eilandjc Noesa 
Gede in het mcer van Pendjaloe, welk eil. in 1921 
officieel herdoopt is in Koorderseiland cn als Nat. 
mon. denn(iam,,KQordersnjituurinonunicnt'' ont- 
ving； in de afd. Bandoeng, district Bandoeng, een 
terrein, dat den naani verkreeg van „Jung- 
huhnnatuurmonument'', zic voor een en ander Ind. 
Stb. 1919 no. 90. In afd. en distr. Garoet, het Nat. 
mon. Telaga Bodas (zie ook Ind. Stb. 1924 no. 43) 
； in afcl. Tjiandjoer, distr. Tjibeber, Nat. 
nion.Tjadas Malang; in afd. Bandoeng, distr. Tji- 
widej, Nat. mon. Tjigenteng-Tjipanji II； afd. 
Soekaboemi, distr. Palaboehan, de Nat. montn. 
Soekawajana-Palaboehan Ratoe en Tangkoeban 
Prahoe-Palaboehan Ratoe ； afd. Bandoeng, distr. 
Tjiwidej, het kratermeer Telaga Patenggang en in de 
afd. Soekaboemi, distr. Tjibadak, Nat. mon. 
Tjimoengkat, zie Ind. Stb. 1919 no. 392； in de afd. 
Bandoeng, distr. Bajongbong, een terrein on tier den 
naam Nat? mon. Papandajankrater, Ind. Stb. 1924 
no. 43. 

In de residentie Pckalongan, afd. Batang, distr. 
Soebah, de Nat. montn. Peson Soebah I en II, Ind. 
Stb. 1919 no. 392； en voorts het boschge- deelte 
bekend onder den naam Oeloelanang Ke- tjoeboeng, 
Ind. Stb. 1922 no. 765. 

In de residentie Banjoemas, afd. Bandjarne- gara, 
distr. Singamerta, twee boscbgedeelten onder de 
nainen Pringamba I en II, benevens stuk- ken van het 
eil. Noesa Kambangan cn de rotsei- landjes 
Karangbolong en Widjajakocsoema, onder de 
namen Noord Noesa Kambangan I en II. 

In de residentie Semarang, afd. Djapara, distr. 
Bandjaran, dric tcrreinen van de houtvesterij Kc- 
ling, genaanid Keling I, II cn III, Ind. Stb. 1919 no. 
90; in de afd. Salatiga, distr. Oengaran, het Nat. 
mon. Geboegan-Goenoeng-Oengaran, en distr. 
Ambarawa het Nat. mon. Sapakoeng- Tdlamaja, zie 
Ind. Stb. 1924 no. 43. 

In de residentie Rembang, afd. Blora, distr. 
Djepon, twee gedeelten van do houtvesterij Tja- 
bak, onder de namen Nat. montn. Tjabak lenll, Ind. 
Stb. 1919 no. 90. 

In de residentie Madioen, afcl. Panaraga, distr. 
Pocloeng, de Nat. montn. Goenoeng Pitjis en 
Gocnoeng Si Gogor； in de afd. Madioen, distr. 
Tjaroeban, het Nat. mon. Klangoen-Saradan, zie 
Ind. Stb. 1924 no. 43. 

In de residentie Pasoeroean, het Nat. mon. 
Tcngger-Zandzee, Ind. Stb. 1919 no. 90; in de afd. 
Loemadjang een boschgcdeeltc onder den naam 
Nat. mon. Ranoe-Koembolo, Ind. Stb. 1921 no. 683; 
in de afd. Prabalingga, distr. Teng- ger, het Nat. 
mon. Rande Panic Regoelo, Ind. Stb. 1922 no. 765. 

In de residentie Kcdiri, afd. Kediri, distr. Pa- r6, 
twee boschgcdeelten, als Nat. montn. Be- sawa-
Goenoeng Keloet-Gadoengan en Jlanggis- -
Goenoeng Keloet-Gadoengan, Ind. Stb. 1919no. 
392. 

In de residentie Besoeki, afd. Bandawasa, distr. 
Besoeki, het Nat. mon. Soeiigi .Kolboe-Ijangplateau 
；afd. Djember, district Poeger, de Nat. montn. 
Wutangan,j?oeger I tot V, distr. Majang, de Nat. 
montn, Tjoramanis-Sempolan I tot VIII; afd. 
Panaroekan, distr. Pradjekan, de Nat. montn. 
Pantjoer Idjen X en II; afd. Banjoowangi, distr. 
Ragadjampi, do Nat. montn. Djanggangan-Ra- 
gadjampi I en 11, Ind. Stb. 1919 no. 392. Voorts 

Supplement. ' 

in de afd. Panaroekan, distr. Pradjekan, de Nat. 
montn, Tjcding en Kawah-Id jen-Merapi-Oe- 
ngoep-Oengo(^p； afd. Banjoewangi, distr. Gen- 
teng, het schiereil. Djati-Ikan en het schiereil. 
Poerwa; afd. Djember, distr. Poeger, het eil. Noesa 
Baroeng, Ind. Stb. 1920 no. 736. 

In de residentie Bengkoeloe, drie terreinen onder 
de namen Bengkoeloe Rafflesia Nat. montn. I, II en 
III, Ind. Stb. 1919 no. 90. 

Tn de residentie Lampoengache Districtcn, het 
eil. Krakatau, Ind. Stb. 1919 no. 392 en 1925 no. 15, 
en Verlaten Eiland, Ind. Stb. 1925 no. 15. 

In de residentie Paldmbang, afd. Paldmbang- 
sche Bovenlanden, onderafd. Lematang-hoeloe, het 
Nat. mon. Boengamas-Kikim, Ind. Stb. 1919 no. 
392. 

In de residentie Djambi, de in de afd. Bangko 
gelegcn grot Hoeloe Tiangkoe, Ind. Stb. 1919 no. 90. 

In de residentie Sumatra's Westkust, het Nat. 
mon. Baringin-Sati, gevormd door een terrein met 
waringin in de kom van Fort van der Capel- len, 
slechta 15.60/14 Meter, Ind. Stb. 1921 no. 683; 
voorts in de afd. Batipoeh en Pariaman, het Nat. 
mon. Anaikloof, Ind. Stb. 1922 no. 765. 

In de residentie Tapiannoeli, afd. Bataklan- den, 
distr. Silindoeng, Nat. mon. Dolok-Saoet, Ind. Stb. 
1924 no. 43. 

In de residentie Manado, de bovenste vulkaan- 
kegel van den Goenoeng Lokon en een terrein 
Goenoeng Tongkoko-Batoeangoes, Ind. Stb. 1919 
no. 90. 

In het gouvernement Seleb^s en Onderhoorig- 
heden, het Nat. mon. Bantimoeroeng waterval, Ind. 
Stb. 1919 no. 90. 

[n de residentie Bali en Lombok, afd. Zuid Bali, 
het Nat. mon. Sangch, bestaande uit een voor heilig 
gehouden bosch van pahalaboomen, waar- in voor 
tempelbouw mag worden gekapt, na ver- kregon 
vergunning van het Hoofd van gewest. bestuur, Ind. 
Stb. 1919 no. 90. 

In de residentie Amboina, bij de hoofdplaats, hot 
Rumphius Nat. mon., en in West Nieuw Guin6, het 
Lorentsz-Nieuw-Guine-Nat. mon., Ind. Stb. 1919 
no. 90, en voor zoover het laatst- genoemde betreft 
ook Ind. Stb. 1920 no. 736. 

De nieeste van de hier aangegeven terreinen, 
omtrent welker aard uit deze opgave niet nader 
blijkt, zijn gedeglten van in stand te houden wild- 
houtbosschcn." 

NOESA BAROENG. In Januari-Februari van 
1924 zijn op (lit eiland metingen verricht; kaar- ten 
zijn echtcr tot nu toe niet verkrijgbaar. Het goheele 
eiland bestaat uit een zecr geacciden- teerdc 
kalkformatio. Aan de Zuidkust kan slechts op 66n 
plaats worden goland, bij Kandangan, alwaar een 
natuurlijke binnenhaven is, beschut tegen de 
branding; aan de Noordkust is weinig branding en 
daar kan o.a. by Djerock en Koedoe worden geland. 
De bodem is bijna gehcel be- groeid met 
wildhoutbosch, hier en daar mot goede houtsoorten. 
Groote roofdioren. koinon er niet voor; or levcn 
herten, varkens en grijzo apen, ook enkele gvooto 
slangcn. Van de vogelsoorten vor- dienon wilde 
hoonders en de groene du if vermel- ding. De grond 
wordt door de bewoners van den overwal niet, 
althans niet meer, als gewyd be- schouwd. By G. B. 
cld. 9 Oct-. 1920 no. 46, Ind. Stb. 736, is Noesa 
B.aroeng opgenomon onder de natuurmonunienteri. 
I ：几ANDAWASA (BONDOWOSO). Afdoeling 
en 
21 
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regentschap van de residentie Bcsocki. strekt zich 
sedert 1921 niet inecr nit. tot de Noordkust; de 
districten Besoeki - cn Mlandingnn. behalve 
onder-distr. Wringin, gingen over naar de afd. 
Panaroekan. Ind. Stb. i92l no, 444： het district 
Pradjekan met het Idjdn-platcau we rd a an 
Bandaxvasa toegevoegd. De grenzen West en 
Noord worden nu gevormd door de afd. Pana-
roekan, Oost door de afd. Banjocwangi. Voor 17 
ondernemingen, vermelcl in het oorspronke- lijke 
artikel, leze men 9; bijgevoegd worde al- daar: 5 
koffieondernemingen. waarvan cen tevens 
veeteeltonderneming. 

Ult. 1923 teldc de hoofdplaats bijna 15.000 
inwoners, waaronder 425 Europeanen, bijna 950 
Chineezen en bijna 850 Arabiereny 

BANJQEWANGI—Afdeeling van 
de^residentie Besoeki. Het aantal inwoners bedroeg 
naar de telling van 1920 269.599, waaronder 744 
Euro- peanen. 1770 Chineezen. 690 Arabicren en 59 
an de re Vreemde Oosterlingen. In 1922 kwam over 
den Kendeng-rug een verbinding tot stand met de 
afd. Djcniben De uitvoer van pisang naar Aiislralw 
is gelcidelijk toegenomen, en geschiedt th a ns voor 
een waarde van on ge veer / GO.000 per jaar. Het 
aantal suikeronder- nemingen ging tcrug van 3 tot 1 
； in het district Gentdng zijn een theeonderncming, 
een vezel- en een serehondememing, elders in de 
afdeeling 2 sereholiefabrieken en een klapper- 
oliefabriek. Aan de Zuidkust, waar zich een smal 
strand heeft gevonnd aan de Radjegwesi- baai, 
worden schildpadeieren gczocht door pach- ters uit 
Poeger； schildpadden komen daar thans minder 
voor dan vroeger, tengevolge van de jacht, we ike 
stroopers er op maken. 

BESOEKI. Vroeger contr61e-afd. district van 
de afd. en het regentschap Bandawasa, thans alleen 
district van de afd. en het regentschap Panaroekan, 
residentie Besoeki. Het grenst ten Oosten thans aan 
het district Panaroekan, ten Zuiden aan de 
afdcelingen Bandawasa en Djem- ber. Het district 
telt 112 desa's met ruim 65 000 bewoners, 
waaronder een aantal Europeanen, Chineezen en 
Arabieren, ong容eer als vermeld in het 
oorspronkelijkc artikeL/ 

BESOEKI. Vroeger hoofd^laats van het gelijk- 
namige gewest, daarna van de controlc-afd. van dien 
naam der afd. Bandawasa, is thans slechts 
districtshoofdplaats van het district Besoeki, afd. 
Panaroekan. In 1923 we rd de plaats aangedaan door 
28 stoopischepen met ruim 187.000 M*. netto inhou
少/ 
，DJEMBER. Afdeeling van de res. Besoeki, telt 
volgens-无 in Nov. 1920 gehouden volkstelling 
674.460 inwoners, waaronder 1278 Europeanen, 
3825 Chineezen, 211 Arabieren en 53 andere 
Vreemde Oosterlingen. De afdeeling bestaat uit de 
districten Djember, Kalisat, Majang, Rainbi- poedji, 
Tanggoel, Poeger en Woeloehan. Er zyn 69 
erfpachtsonderneniingen, op ruim 60.000 bouw 
grond, waarop koffie en rubber wordt verbouwd, op 
66n onderneming thee. 

Een tiental tabaksondernemingen bezigen voor 
hun gewas jaarlijks ± 20.000 bouw van de bevolking 
gehuurden sawahgrond. In het Zuid- westen heeft de 
suikeronderneming Djatiroto een ,rietaanplant van 
2000 bouw/ 

LOUW (PIETER, JOHAN； FREDERIK). 
Gebo- ren 22 Mei 1856 te Helder, overleden 24 
September 1924 te San Remo, werd 23 December 
1879 

aangestckl tot 2e luitenant der Infantcric van het O.-
l. leger. Achtcreenvolgcns doorlicp hij clc su-
balterne rangen. were! in 1900 bevordord tot n)a- 
joor en in 1903, na volbrachten diensttijd, eervol uit 
den militairen dienst ontslagen. 

Louw schrecf ,,De 3e Javaanschc Successic- 
oorlog 1746—1755", uitgegeven door het Batavi- 
aasch Genootschap van Kunstcn en Wetenschap- 
pen 1889. Op voordracht van genoeind Genoot-
schap were! Louw door het legerbestuur daarna 
bcschikbaar gestcld voor de bewerking van eon 
historisch onderzoek op koloniaal inilitair gebied 
van den Java-oorlog 1825—1830. Van zijn hand 
verschencn Deel I 1894, Deel II 1897, Deel HI 1904
： de volgen de Deelen IV—VI werden be- werkt 
door den toenmaligen kapitein der Infante rie van 
het O.-T. leger E. S. de Klerck. Offici- eele 
waardeering van Louw's arbeid bleek uit zijne 
bepoeming tot ridder in de orde van Oranje Nassau! 

LEEFTIJDSKLASSEN. Een vorm van maat- 
schappclijke groepcering, die over de geheele were 
Id bij verschillende primitieve en half- beschaafdc 
volkcn wordt aangetroffen, is de indecling in 
leeftijdsklassen, d.w.z. in groepen van personen 
van gelijke sekse, die zich in de- zelfde 
levcnsperiode bevinden. Elk van doze klassen heeft 
in den regel haar eigen rcchten en verplichtingen en 
bezit gewoonlijk ook een bijzonde're kleederdracht 
of lichaainsversiering, die haar van de andere 
onderscheidt. Een van de karakteristieke 
kenmerken der instelling is verder de afzondering 
van de aankomende jongens en jongelingen, veclal 
onder oplegging van het verbod tot omgang met 
vrouwen, ter- wijl voor deze groep ook dikwijls een 
initiatio plaats vindt. Overeenkomstige gebruiken, 
hoe- wel in minder strengen vorm, worden hier cn 
daar gevolgd ten opzichte van de huwbare meisjes. 
Aan het huwelijk gaat gewoonlijk een periode van 
ongebonden geslachtelijk verkcer vooraf. 

Waaraan heeft deze merkwaardige instelling nu 
haar ontstaan tc danken ? Hierointrent zijn de 
meeningen verdceld. Schurz，)zocht de nor- zaak 
voornamelijk in de natuurlijke tegenstel- lingen 
tusschen de beide seksen in hun verhou- ding tot het 
gemeenschapslcven, vooral in den bij de vrouwen 
slcchts zwak ontwikkeldcn, daav- entegen bij de 
mannen in hooge mate aanwezigen drang tot 
onderlinge aaneensluiting. Deze „Ge- 
8elligkeitstrieb,> verschafte den mannen reeds 
dadelijk een overwegenden invlocd, toen zich uit de 
gcnealogische groepen grootere gemeen- scliappen 
begonnen te vormen. Gelijko belangen en 
neigingen, dezelfde wenschen, zorgen cn 
levensbehoeften, bevorderden de nauwere aan- 
eensluiting van hen, die zich op dezeJfde levens- 
hoogte bevonden. De ook nu nog bij tai van volkcn 
voorkomende puberteitaceremon ien brachten een 
natuurlijke scheiding tusschen twee 
levensperioden. In zijn cenvoudigHten vorm gaf 
dan ook het instituut der leeftijdu- klassen een 
indeeling te zien in drie groepen: kindsheid, 
huwbare jeugd en gchuwde vol was- senen. Hieruit 
ontwikkelden zich on<^er den in- vloed van 
verschillende factorcn de meer gc- compliceerde 
stelsels met ecn indeeling in een 

')H. Schurz. Altersklassen und Manner- 
btinde; Berlin, 1002. 
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grooter aantal klasson, die elk voor zich ccn 
afzondcrlijkc plaats in de inaatschajipij inncmcn. 
Volgens Schurz zou vcrder in doze instelling nog 

gezien kunncn worden, ccn priniitievc, maar 
daarom niet minder merkwaarcligc poging tot be 
perking van de gevarcn, welke de maatschap- 
pelijke aaneensluiting bedreigen bij het bestaan van 
een niet aan banden gclegd geslachtelijk verkeer. 
De afzondering der tot een klassc ver- eenigde 
huwbare jongelingen schonk toch ge- legenhcid, het 
sexueel verkeer op jeugdigen leeftijd te 
verhindcrcn, terwijl — door hun in ccn latere 
periode het leven in vrije liefde toe te staan —de 
gehuwde volwassen mannen op natuur- lijkc wijze 
tegen mededinging der jongcren wer- den 
beschermd. 

De geheime genootschappen en mannenbon- den 
van het type, dat vooral in Melanesia wordt 
aangetroffen, zouden voorts beschouwcl moeten 
worden als een voortgezette ontwikkelingsvorm der 
leeftijdsklassen. 

De door Schurz verkondigde theorieen werden 
geheel of grootendeels overgenomen door Wundt, 
Lasch, Meinhof, Weulc, Ed. Meyer, Webster c.a., 
en vinden ook nu nog aanhangers 】).In- tusschen 
hebben zich met betrekking tot het ontstaan der 
leeftijclsklassen ook andere inzich- ten gevormd. 
Zoo stelt Pr. W. Schmidt b.v. tegenover de 
voornamelijk op psychologische gronden 
berustende beschouwingen van Schurz de resultaten 
van het onderzock in cultuur- historische richting, 
welke liierop neerkomen, dat zoowel de initiatie der 
jongelingen, als het stelscl der leeftijdsklassen, 
behooren tot den totemistischen beschavingskring i) 
2). De initi- atic, die in den regel gepaard gaat met 
een af- zonderingstijd, besnijdenis, mutilatic en 
pijni- gingen, had ten doel, de jongelingen tot 
volwaar- dige mannen te stcmpelen en hen in te 两
den in de overleveringen en gebruiken van den 
stam, huwelijksgebruiken, enz. In deze gewoonte, 
die ccn markante scheiding bracht tusschen twee 
levcnsj)erioden, zou de oorsprong van het sys- teeni 
der leeftijdsklassen moeten worden gc- zocht 3). 
Voorts is Schinidt nog van meening, dat de 
mannenbonden niet, zooals Schurz dacht, een 
organischc voortzetting zijn van de Iceftijds- 
IclfiHsen, doch beschouwd moeten worden als een. 
poging tot verweer tegen den invloed van vrou- 
wclijke ovcrmacht, voortspruitende uit het moo- 
dcrrecht. 

Zijn dus de niceningen over de oorzaken, die tot 
het ontstaan van het leeftijdsklhssen-stelsel hebben 
gcleid, nog verdeeld, in iedcr geval mag wcl 
aangenomen worden, dat het een van de 

i) Dr. G. Buschan. Illustricrto Volker kun do; 
2tc Aufl, Stuttgart, 1922; Bd. I. 

a) W. Schmidt und W. Koppcrs. Volker und 
Kulturen； Regensburg, 1924, 1, S. 238—246. 
3) Vgl. ook Dr. B^_SchxipJ<e. Some remarks 

on circuincision'Ti/ljutch India; Tijdschr. Bat. <.；
en~ LX,' 1921, biz.,4四」… 

^Aangeteekerid wordt nog, dat van Gennep 
onderscheid maakt tusschen do initiatic-riten, nl 
naannate zij cen wijcling booogen van de intredo in 
de leeftijclsklassen, in do totomgroep, of in do 
geheime genootschappen en man non- bonden op 
magisch-religieuzcn of politicken grondslag. (Les 
rites do passage; Paris, 1909, Chap. VI). 

ouclste on oorspronkelykstc instcllingen der 
mcnschclijko samenleving is. De vraag, die ge- 
wettigd schijnt, of niet de initiatie in het alge- mccn 
cen rcligieuzcn ondergrond kan gehad hebben, 
moge hier vcrder onbesproken blijven. 

In Ned.-Indie is een typisch voorbceld van het 
Jeeftijdsklassen-systcem te vinden by den stam der 
Marind-anim, de bewoners van het Z.W.deel van N. 
Guine 1). Icdcrecn, man of vrouw, meisjc of jongen, 
bchoort tot cen der klassen, welke allc moeten 
worden doorloopcn. Een bevordering per saltum is 
dus uitgesloten. 

Voor do kindcrcn van beidc geslachten heeft men 
de namen konakon, pasgeboren kind, en kanlara, 
kind van den leeftijd van eenige jaren. 

Men onderscheidt verder de volgende klassen ；
2) 

Mannelijke kl. 
1. P a t o c r, kleine jongens； 
2. A r o i-p a t o e r. jongelingen en ongehuw- 
3. W o k r a v i d, de jonge mannen, die in 
4. E w a t i, het jongelingcnhuis ver- 

5. M e a k i m, 
blijf houden: jonge 

ongetrouwde man 
G. A m n a n g i b, 

(in den re gel verloofd)； 
getrouwde man； 

7. S a m b-a n i m, oude mannen; 
(Mes-Meakim) id. (ongetrouwd). 

Vrouwelijke kl. 
I. K i v a s o m, kleine mcisjes: 
2. W a h o e k o e, grootere meisjes met 

3. Kivasom- 
■ i w a g, 

4. I w a g, 

schaamschort en eerste 
haarverlengsels； 
huwbare meisjes; 
jonge vrouw (de meesten 

5. S a v, zijn verloofd); 
getrouwde vrouw; 

6. M e s-I w a g, oude vrouw. 
De eerste vier mannelijke en de eerste drie 

vrouwelijke klassen zijn weer in groepen onder- 
vordeeld. 

Elke klasse heef t haar bijzondcren opschik en 
kenmerkende haardracht. De karakteristicke 
haartooi der Marinds, de haartressen (majoeb) met 
de daaraan bevestigde verlengscls van plant- aardig 
iniiteriaal, is voor alle leeftijdsklassen verachillend. 
Ook de hierboven bedoelde groepen hebben wcer 
een afzondcrlijkc haardracht. Een beschrijving van 
de vole, over het geheel zeer ge- compliceerde 
kapsels on van de lichaainsversiering dor 
verschillende klassen valt echter buiten de grenzon 
van dit artikcl. Hiervoor moge worden verwezen 
naar de beschrijvingen en afbeeldingen in de 
werken en artikelcn van Nollen, Van de Kolk, 
Vertenten, Wirz e.a. Enkcle karakteris- ticke 
ondcrscheidingsteckcnen zullen hierondor in het 
kort wordon vormeld. 

Van den a r o i-p a t o o r wordt het lichaam mot 
root zwart gemaakt. De w o k r a v i d 

i) Dr. P. Wirz. Die Marind-anim von Hol- 
landisch-Sud-Nou-Guinea; Hamburg, 1922. Pr. 
H. Nollen. Les differentes classes d'age dans la 
societe kaia-kaia; Anthropos IV, 1909. 

a) Voor de spoiling der klasse-namen we rd 
gevolgd het Marindineesch woordenboek van J. 
van de Kolk en P. Vertentcn. (Weltcvre- den, 
1922). 
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krygt de cerstc haarverlengscls; het lichaam 
wordt nog zwart gehouden, doch inag nu geolied 
worden. Als e w a t i begint de jonge man de 
penisschelp tc dragen； deze wordt afgclcgd bij 
overgang naar de klasse der in e a k i in, waarna 
de man den bekenden penisgordcl draagt. De a m- 
n a n g i b gebruikt bovendicn voor bedekking van 
het membrum virile nog de penisschelp of -dop. 
Als wahoekoe krijgt het meisje de eerste 

haarverlengsels en begint het de schaamschort 
(noah) te dragen. In de derde leeftijdsklasse wordt 
begonnen met de versiering van het lichaam door 
litteekens (scarificatie). Overigens onder- scheiden 
de klasscn en groepen zich in hoofdzaak door de 
verschillende haardrachten. 

De duur van het verblyf in de klassen is zeer 
verschillend en aan vrij groote schomnielingen 
•onderhevig. Aroi-patoer blijven de jongens slechts 
korten tijd, soms enkcle maanden. De AV o k r a v i 
d blijft nieerdere jaren in zijn klasse. E w a t i is de 
jonge man ook gewoonlijk vele jaren. De meisjes en 
jonge vrouwen blijven tame- lijk lang in de 
verschillende klassen, de w a h o e- k o e ongeveer 
tot de intrede der puberteit, de i w a g-k i v a s o m 
en i w a g meerderc jaren. 

De overgang van de eene klasse naar de andere 
wordt, op een enkele uitzondcring na, met groo- ten 
luister gevierd. 

De meisjes en jonge vrouwen blijven door- gaans 
in het huis van de moeder wonen tot zij getrouwd 
zijn. De jongelingen en ongehuwde mannen worden 
echter afgezonderd. Op eenigen afstand van het 
dorp ligt het jongelingenver- blijf (golad), uit een of 
mcer huizen bestaande. Hier moeten zich overdag 
de aroi-patoer, w okravid en e w a t i ophouden. 
Alleen 's nachts komen zij in het dorp terug om in 
het mannenhuis (otiv) te slapen. De e w a t i geniet 
echter reeds een groote vrijheid; hij nee mt aan alle 
feesten en spelen deel en vervult daarbij zelfs een 
hoofdrol. Voor de jongelingen van de eerste twee 
klasscn wordt het verbod om met vrouwen in 
aanraking te komen vrij streng ge- handhaafd. 
Tegen overtreding waakt de pleeg- vader (binahor), 
meestal iemand zonder kinderen, die daartoe door 
de ouders wordt aangewezen. De jongen komt na 
zijn opneming in het jongelingen huis onder diens 
voortdurend toezicht. Hij slaapt in het mannenhuis 
naast den binahor en moet *s avonds bij zijn vuur 
zitten. Nadat hij e w a t i is geworden is hij den 
binahor^ean ge- hoorzaamheid meer verschuldigd. 

Aan deze gewoonten, nJ. de afzondering in het 
jongelingenhuis en het adoptiesysteem, Hgt 
kennelijk de bedoeling ten grondslag, het ge- 
slachtclijk verkeer voor het huwelijk on althans op 
jeugdigen leeftijd te verhinderen. Het gevolg is 
echter geweest, dat het jongelingenhuis geworden is 
tot een plaats, waar sexuecle misbrui- ken 
veclvuldig voorkomen. 

Ook het meisje krijgt bij overgang naar de tweede 
Jeeft^dsklassc, dus als zij wahoekoe wordt, 
pJeegouders, den jarang en zijn vrouw; doch zij 
blijft bij haar moeder inwonen. 

Bij de naburige stammen komt het systeem der 
leeftjjdsklassen eveneens voor; de tegenstel- lingen 
tusschen de klassen verminderen echter, naarmate 
zij verder verwijderci wonen van het 
Marindineesche gebied. Zoo wordt b.v. het jon- 
gelingenhuis aangetroffen bij de J e e-a n i m, 

bij de Westclijk, cn ook bij Oostelijk wonende 
stammen, tot diep in het Engelschc gebied, doch de 
strenge afzondering der jongelieden Rent men daar 
niet. Zelfs bij de Ma rinds van het bin- nenland 
wordt de afscheiding niet zoo streng gc- handhanfd 
als aan de kust, terwijl het adoptie- stelsel met 
binahor en jarang er veelal onbekend is. 

Van de overige dcelen van Ned. Nieuw- Guind 
zijn geen leeftijdsklassenstelsels bekend, die op 
dezelfde grondslagen berusten als bij de Mannd-
anim. De verklaring hiervan mag wel- licht worden 
gezocht in de door Van Eerde aan- getoonde 
aanwezigheid van verschillende be- 
schavingsgebieden op het ciland, waarvan het 
Zuidelijk deel, voornamelijk het Marindineesche 
gebied, het minst beinvloed werd door vreemde 
cultuurelementen *). 

Tcrwiji bij de Marinds het stelsel der leeftijds- 
klassen nog den vorm van een maatschappelijke 
groepeering heeft behouden en er geen verband valt 
aan te toonen tusschen deze instelling en de geheiine 
ma jo- en iemo-diensten, hebben de ge- heime 
cerediensten der mannen van typisch Melancsisch 
karakter, die in het Noorden van het eiland veel 
voorkomen, aanleiding gegeven tot de vorming van 
groepen, welkc men onder zeker voorbehoud ook 
als leeftijdsklassen zou kunnen beschouwen. 

Hoewel de strekking van deze bonden hoofd- 
zakelijk van religieuzen aard is, valt hun invloed in 
sociaal opzicht niet te miskennen 2). Dit blijkt al 
dadelijk hieruit, dat de aankomende manne- lijke 
jeugd in dit gedeelte van N. Guin6 overal een op 
zich zelf staande klasse vormt, waaraan gedurende 
een vrij langdurige afzonderings- periode in 
geestenhuis of tempel, de gebruiken van den stam 
en het ritueel van den eeredienst worden 
onderwezen. Een tweede klasse vormen de 
volwassen, ingewijde jongelingen met de jonge 
mannen, terwijl de oudere mannen en grijsaards ook 
een afzonderlijke klasse uitmaken. 

Met tai van plaatselijke wijzigingen komt deze 
gewoonte voor langs de geheele N.-kust, ook in het 
voormalige Puitsche gebied. Het geestenhuis of de 
tempo J, bestemd tot afzondering van de mannelijke 
jeugd, waarvan de toegang steeds aan vrouwen en 
kindcren verboden is, wordt nog onder 
verschillende namen (da/ma, daram, deram,seram, 
mau, enz.) langs de geheele kust- streek cn de 
daarvoor gelegen eilanden aangetroffen •). In de 
onmiddellijkc nabijheid van de tempels liggen do 
jongelingenhuizen. 

Op de Schouten-eilanden worden door de insoe- 
en k'bor^kobor^iceatan, oorspronkclijk 
puberteitsfeestxjn, meisjcB en jongelingen tot af- 
zonderJijke klassen gewijd. Na de feesten, di。 mot 
tai van ceremonien, tijdelijke opsluiting, bcsnijdenis 
voor de jongens en tatouagc voor de 

】)J. C. van Eerde. Indonesische en Melane- 
«ische beschavingsgebieden op Nicuw-Guin6e; 
Tijdschr. Aardr. Gen., XXXVIH, 1921, biz. 823, 
en XXXIX, 1922, biz. 510. 

*) Vgl. P. Wirz. Dies und jenes liber die： 
Sentanier und die ticheimkulte im Norden von 
Neu-Guinea. Tijchichr. 'Bat. Gen., LXIII, 1923. 

3) Nova-Guinea, III. (G.A.J. van der Sandc, 
Ethnography and Anthropology), biz. 286, 301, 
142. Wirz, o. c. 
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meisjes, gcpaard gaan, mogen de ingcwijdcn 
voortaan alleen met den nanm van insos cn 
k'bor(kobor) worden genoemd on geroepen. Do 
insos behoort nu tot de gctrouwde vrouwen, 
terwijl de k'bor verder in het jongelingcnhuis 
wordt opgovoed voor het huwelijk cn onderricht 
ontvangt in de gewoonten van den stam en in alle 
mannelijke bezigheden *). 
Omtrent het bestaan van leeftijdsklassen bij de 

bevolking van het binncnland kan op het oogenblik 
nog niets worden gezegd. Wei wordt, op enkele 
uitzonderingen na, ook hier een strenge afzondering 
tusschen de seksen onderhouden en komen 
jongelingenhuizcn en mannenhuizen bij 
verschillende stammen voor. Bij de bevolking van 
Beraoc staan de jongelingenhuizen als ooie- 
vaarsnesten op een hoogen, gladstammigen boom. 
De dwergachtige bewoners van Centraal N. Guin6 
(Pesechem, Timorini enz.) hebben ook 
mannenhuizen, waarin de jongens bij intrede van de 
pubertcit worden opgenomen. Bij de bewoners der 
Swart-vallei zonderen de meisjes zich eerder dan bij 
andere stammen van de jon- gena af 2). Doch van 
een bepaald stelsel van leeftijdsklassen wordt in de 
literatuur over deze volksstammen nergens melding 
gemaakt. 

Blijkens een recente mededeeling van Pr. J. van 
de Kolk bestaat op de Tanimbar-eilanden een 
indeeling in leeftijdsklassen, die, naast meer- dere 
verschillen, ook veel punten van overeen- komst 
vertoont met die van Zuid Nieuw Guine 3). 

Kinderen van beide geslachten heeten tot 土 
tweejarigen leeftyd metnijar (memeje= rood) ； van 
土 2 tot 15 jaar kangir. Hierop volgen de mannelijke 
en vrouwelijke leeftijdsklassen： 
1. T a b 6 r i w a m b e, naast b a t d a r e w a m b 

e; leeftijd 15—17 jaar. 
2. T a b e r i man g-t o 1 a s, naast b a t d a r e 11 i 

n g-k a t e m a n； leeftijd 17—20 jaar. 
3. T a b e r i man g-a s r i o i, naast bat dare 

socldoenir; leeftijd 20—25 jaar. 
4. Tab6ri silai, naast b a t d a r e s i 1 a i; leeftijd 

25—35 jaar. 
5. Mang s 1 i a i a r , de „groote getrouwde 】ui'', 

man non en vrouwen van 35—45 jaar. 
6. Makena r, oude mannen, naast bat- m a k e n a r, 

oude vrouwen; leeftijd 45—60 jaar. 
7. M a k e n e w a s i a r, grijsaards, naast b a t-m a 

k e n e w a 8 i a r, besjes; leeftijd boven de 60 
jaar. 

Afzondering van do jongelingen vindt niet plants. 
Volgcns van Iloevell slapen editor do jonge 
mannen's nachts bij voorkcur in de lingat, 

*) Feuilletau do Brii^jn. Schouten- cn Pa- 
daido-cilnndcn. Med. Enc. Bur., XXI, Batavia 
1920. F. J. Jens. Het insos- en het k*borfeest op 
Biak cn Soepiori. Bijdr. Kon. Inst., DI. 72, .191G, 
biz. 405 e.v. F. J. F. van Hasselt. lets over do Room-
Scram .. ..; Tijdschr. Bat. Gon., LX, 1921, biz. 109 
e.v. 

2) L. A. Snell. Ecnige gegovens betreffendo de 
PfisCchem van Center. N. Guinea. Bull. No. 68 
Maatsch. Nat. Ondcrz. Ned. Koi. Vgl. verder de 
medodcelingcn van Van Nouhuys cn Wirz in 
Nova-Guinea, DI. VII, biz. 19; XVI, 

/1924, biz. 42, 68. 
3) Jos. van de Kolk. Leeftijdsklassen op do 

Tanimbar-eilanden; Bijdr. Kon. Inst., DI. 80, biz. 
601—607. 

cen buiten het dorp gclegcn huis, waar de mannen 
ook bijna den gcheclen dag doorbrengen, waar 
gcmecnschappclijk wordt gegeten en sago- wccr-
drinkgelagen worden gehouden '). Karak- teristiek 
is ook het strenge verbod {loambc) voor de 
jongelicden van beide sckacn, dio in de eerste 
leeftydsklasse zijn, om met personen van het andere 
geslacht te spreken. Bit verbod wordt opgeheven bij 
overgang naar do tweede leeftydsklasse. 

Elke klassc heeft weer een eigen kleederdracht en 
vorm van lichaamsversiering. Bekend is de 
fantastische wijze, waarop de jongelingen der 
tweede leeftydsklasse zich opschikken, o.a. met de 
groote, halve-maanvormig geplooide doeken op het 
hoofd 2). 

Bij de opneming in de klasse der taberi wambe, 
of bij overgang naar cen andere klasse, hebben, in 
tegenstelling met de gewoonten op Zuid Nieuw 
Guine, geen feesten plaats. 

Het gevoel van saamhoorigheid onder de leden 
van elke toeboe (groep van personen, die onge- veer 
even oud zi)n),is zoogroot, dat de invloed daar- van 
in alles te bespeuren valt. Als gevolg daar- van 
vormen de leeftydsklassen, elk voor zich, een streng 
aaneengesloten eenheid. Dat bij het bestaan van een 
dergelijke solidariteit de klassen der jonge mannen, 
de taberiar (pl. van taberi)f grooten invloed in deze 
maatschappij moesten verwerven, valt niet te 
verwonderen. Deze invloed, waarvan dikwyls 
misbruik gemaakt werd, is thans aan het verdwijnen. 

Dat juist het Oostelijk deel van den Indischen Arc 
hi pel typischo voorbeelden van het leeftijds- 
Idassen-stelsel te zien geeft, is niet bevreemdend, 
wanneer men bedenkt, dat het gelegen is in de 
onmiddellijke nabijheid van het Australische en 
Oceanischc gebied, waar deze instelling veel- 
vuklig voorkomt. Do mededeelingen, waarin 
uitdrukkelijk van het bestaan van leeftijdsklassen 
melding wordt gemaakt, bepalen zich dan ook- tot 
N. Guin6 en de Tanimbargroep. 

Is dus het instituut der leeftijdsklassen in het 
overige gedecltc van Nederlandsch-Indie niet 
bekend ? Een direct antwoord op deze vraag is 
moeielijk te geven. In het algemeen kan gezegd 
worden, dat doze kwestic nog weinig de aan- dacht 
heeft getrokken, zoodat dan ook de ter beschikking 
staande beschrijvingen van Indone- sischc volkcn 
weinig of geen aanwijzingen daar- onitrent 
verschaffen 3). 

Toch vinden wij hior en daar gegevens, die —
hetzij op zich zelf, hetzij in ondcrling verband 
beschouwd 一 op cen bestaan of een vroeger bestaan 
der instelling zouden kunnen wijzen (o.a. 
besnijdcnis cn (of) tandenmutilatie als cercmonie 
van manbaarverklaring; afzonder- lijkc 
nachtverblijvcn voor jongelingen； georga- 
niscerde klassen van jongelicden en ongehuwdo 
meisjes; door de adat voorgeselireven kleeding cn 
opschik voor bepaalde lecftuclsgroopen). 

1) G. W. W. C. Baron van Hoe veil. Tanim- 
bar- en Timorlaoet-eilanden. Tu(lschr. Bat. Gen., 
XXXIII, 1890, biz. IBS. 

2) Annalen 3Iissiehuis Tilburg. XXXVII, 
1919, biz. 12 on XXXVIII, 1920, biz. 106. 

>)Omtrent de Kei-eilanden wordt uitdruk-
kelijk verklaard, dat do instelling er niet (niet 
nicer?) bestaat(H. Gourtjens. Uiteen vreeindc we 
re Id. ^-Hertogenbosch, 1921, biz. 21—22). 
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Eenc algemecne bespreking van doze gegevens I 
zou de aan dit artikel te stollen grenzen belang- rijk 
overschrijdcn. Daarom mogc hier worden | volstaan 
met het geven van eon beknopt overzicht der bij 
sommige Indonesische vol ken cn volks- groepen 
bestaandc instellingen on gebruiken. De gewoonten 
bij besnijdenis zullen daarbij terloops worden 
vermeld: voor de daaraan toe te kennen betcekenis zij 
verwezen naar de bij ondcr- volgend overzicht 
aangehaalde literatuur *)• 

S e r a n c n A m b o n g r o e p. Bij de Al- foeren 
van Seran wordt den knaap bij de intrede der 
puberteit de tjidako aangelegd, hetgeen met eenige 
plechtighcid gepaard gaat. Voor de incis- jes heeft 
deze overgang ook met eenig ceremoni- eel plaats 
(lepas kain kadoc). 

De overeenkomst van het Wcst-Seranschc 
kakihan met de geheime mannenbonden van 
Melanesisch karaklcr kan nu wcl als vaststaand 
worden aangenoinen 2). Op de initiatie, die ook weer 
omstreeks den puberteitslceftijd plaats vindt, volgt 
een langdurige afzondering der ingewijden. 

Zoowel op de Ambongroei)als in de Christen- en 
Mohammedaansche negorijen van West-Seran kent 
men in elke negorij de klasse der djoedjaro 
(ongehuwde meisjes), die onder aanvoering van de 
kepala djoedjaro een clement van beteekenis vormen 
in het negorijleven. Bij ontvangst van gast-en on bij 
feestclijkheden treden zij, so ms nog gekleed in 
pakejan-tanah, gezamenlijk op. Ook de ngoenrjarc 
(jongelingen) warden bij feeste- lijkheden c.d. door 
den kepala ngoenrjarc aangc- voerd. 

Tusschen de jongelicden van beide scksen bc- 
staat een zeer vrij verkeer. Gezinsvorming moet, 
voJgens Mr. Holleman, iets van jongeren datum zijn 
3), 

Bij de bewoners van het binnenland van Boe- roe 
is de hocma-tita, een open loods zonder eenige 
omwanding, het verblyf der jongelicden, die hicr 
gemeenschappelijk slapen 4). r 

Kleine 8 o e n d a-e i 1 a n d e n. Op Lom- blem 
dient de oli-maoc (koreke), als balai en als logics voor 
doortrekkenden. Gedurende een oor- log moesten de 
jongelingen in de korcke slapen. Vrouwen mogen er 
niet binnen gaan of in de nabijheid er van komen 5). 

Op Flores geschiedde vroeger de besnijdenis voor 
alle jongelingen uit een kainpong gelijk- tijdig. Na de 
operatic, die als ceremonie van man- baarverklarjng 
we rd beschouwd, en tot een groot feest aanlciding 
gaf, werden de tanden gevijld. 

')Wilken. Verspreide gcschriften,-IAJ„ Me.一
2?厦孩四7初-旦曲哄k厂3盹 

2) J. C. van Eer3e. Gegevens betreffende de 
onderafd. W.-Seran, Tijdschr. Aardr. Gen. 
2e S., XXXVJJ, 1920, bk. 531—537. 

3) F. J. P. Sachse. Seran; Med. Enc. Bur., 
XXIX, 1922. Mr. F. D. Holleman. Het adat- 
grondenrecht van Ambon en de OeJiasers; 
Amsterdam, 1923. G. W. W. C. Baron van 
Hoevell. Ambon en de Oeliasers; Dordrecht, 
1875. 

*) J. H. W. van der Miesen. Tocliten op het 
ciland Boeroe; Tijdschr. Aardr. Gen. 2e S., XXVI, 
1909, biz. 240 en 242. 

°) J. D. H. Beckering. Beschrijving der 
eilanden Adonara cn Loinblem ......... Tijdschr. 
Aardr. Gen., 2e XXVIII, 1911, biz. 192. 

De jongelingen worden 's nachts afgezonderd en 
moeten op de galcrij van het huis overnach- ten. 
Tusschen de ongehuwdcn bestond ook hicr ccn vrij 
verkeer 】). 

Op Bali en Lombok trek ken eenige inzettingen 
en gewoonten, in verband met het behandclde 
onderwerp, de aandacht, ai is ook veel van hetgeen 
vroeger op deze eilanden inh^emsch was onder 
vreemden invloed verdwencn. Evcnals elders, 
worden de verschillende leeftijdcn aange- duid door 
bijzonderheden in kleeding, opschik, haartooi, enz. 

“Gedurende de oninondighcid van den Bali- 
schen jongeling zijn er reeds bepaalde tijden in zijn 
Icven aan te wijzen, waarop hij bepaalde rechten en 
verplichtingen krijgt. Slechts zelden wordt do leeftijd 
gebezigd om zulks aan te wijzen. Daartoe dienen: de 
lichaamslengte, de stemzet- ting, de haarverzorging, 
het dragen van een kris in den gordel enz". Heeft hij 
het nu zoover ge- bracht, dan heet hij troena boenga 
; is hij vol- wassen, doch ongehuwd, dan noemt men 
hem troena. Eigen baas wordt de jongc man eerst 
door zijn huwelijk 2). 

De intrede van den huwbaren leeftijd {nienik da 
ha) wordt voor het meisjc met een plechtig feest 
gevierd, waarbij men haar gedurende drie etmalen in 
een kamer opsluit. Deze afzonde- ringstermijn wordt 
met een feestmaaltijd bc- sloten. Ook het 
tandenvijlen, dat aan het huwe- lijk moot voorafgaan 
en voor de jongelingen op 15—16-jarigen leeftijd 
behoort plaats to vinden, is een plechtigheid, die met 
grooten luister wordt gevierd. Na de operatic wordt 
de patient gedurende dric dagen in ccn donkerc 
kamer opgeslotcn. 

Interessante instellingen zijn echter vooral do 
vereenigingen van ongehuwde jongelingen en 
meisjes. De volwassen jongelingen vormen tc zamcn 
een vereeniging, sc/caJia gong of sehaha troena, 
waarin zij onder elkaar hun eigen zaken mogen 
rcgelen. Zij verrichten lichte diensten, .voornamelijk 
bestaande in het bespelcn van de gamelan en het 
uitvoeren van dansen in de tem- ])cls; ookhebben zij 
een taak bij cereinonien en op- tochten en bij levering 
van materialcn voor de tempeh. 

De meisjes worden, wanneer het haar reeds zoo 
lang gcworden is, dat zij het kunnen opbin- den, 
ingedeeld bij de 'pesaren of desa-maagden (daha 
desa). Zij vormen de tiekaha daha en genie- ten het 
voorrecht, eens in de maand gehcel vrij bijecn te 
mogen komen om haar bclangcn tc bespreken en haar 
wcrkzaamheden te regelen. In de torn pels vormen zij 
ccn koor, dat de gainc- lan begeleidt; ook verrichten 
zij nog andere cere- nioniede diensten3). Voigens 
Korn (o.c. biz 63) 

*) J hr. B. C. C. M. van Suehtelcn, Endch 
(Flores), Med. Enc. Bur., afl. XXVI, Welte- 
vreden, 1921； biz. OS, 110, 117, 150, 151 — 
153, 180. J. A. van Stavcren. De Rokka's van Mid-
, den-Flores; Tijdschr. Bat. Gen., LVII, 1915; biz. 
144—146. 

aj V. E. Korn. Het adatrecht van Bali; ,s-
Gravenhage, 1924； biz. 391, 392. 

3) van Eck. Schetsen van het eiland Bali; 
Tijdschr. v. Ned. I., jg. 1878—J 880. F. A. 
Liefrinck. Bijdrage tot de kennis van het eiland 
Bali；Tijdschr. Bat. Gen., XXXIII, 1890. Vgl.
 414 en 
415. Korn. Het Adatrecht van Bali, biz. 392. 
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is de tank der troena's en da ha's te vcrgelijkcn met 
die van de boedjang en gadis van Zuid-Su- inatra en 
de sinoman of kanoman van Oost Java. 

Java. In sonunige strekcn van Java kcnt of kende 
men bepaaldc organisatics van klasscn der 
ongehuwde jongelingen en niannen en van die der 
ongehuwde nieisjcs. Klassc-namen voor 
ongehuwde jongelingen en in an non zijn (warcn): 
in Oost-Java, sinoman ; in Kediri, djakd ； in 
Midden-Java, perdjaka : in het Z. van de Preanger, 
djadjakah : in Banten, landjang (ongehuwde en niet 
nicer gehuwde mannen); op Ma- doera en Kangean 
en in Banjoewangi, lantjeng; op Ba wean, perdjaka. 
Als klasse-naam voor ongehuwde meisjes kent men 
in ,Zuid-Soerabaja. byddd; in Oost- en Midden-
Java, kanoman; in het Z. van de Pr6anger, landjang. 

Deze klassen had den een, meestal uit de groep 
gekozen praeses of hoofd, kepala- of loerah- 
sinoman, -kanoman, enz. ； in Banten, djaro- -
landjang. De leden verrichtten soma lichte dien- 
sten, doch hadden vnl. tot taak, het t ref fen van 
toebereidselen voor, en het verleenen van hulp bij 
feesten in de desa. Van den invloed, dien zij in de 
desa-huishouding uitoefenden, getuigen enkele 
mededeelingen. Van de si no man in OostJava wordt 
vermeld, „zij vormen cen staat in den staat", en van 
de landjang in Menes (Ban- ten), „Het was een 
groep, die zich in overmoed vele vrijheden 
veroorloofcle.'1 *) 

Deze klassen zijn so ms als vereenigingen be- 
schouwd en beschrcven geworden 2). Volgens Van 
Vollenhoven is zulks echter te wijtcn aan 
inisverstand van namen als kepala-sinoman, en 
schijnt men hier slechts te docn to hebben met een 
bepaalden vorm van onderling of weder- keerig 
hulpbeloon 3). Van een vrijwillige groe- peering is, 
ook blijkens latere onderzoekingen, geen sprake; we 
I inisschien van een door de adat opgclegd instituut
，). Voorts is de meening ge- opperd, dut deze 
inzetting wellicht een Hindoe- -Javaanschen, 
religieus-politiekcn grondslag zou hebben gchad. 
Dr. Schricke acht ovenwcl het tuinnenien van cen 
Hindoe-oorsprong niet plau- sibcl, onidat bet 
verschijnsel vooral in min of nicer gelsoleerdc 
strekcn wordt teruggevonden, waar van cen 
intensieve Hindociseering ninimer 叩rake is 
geweostf,). 

Wanneer (lit zoo is, zouden wij dan wellicht in 
doze organisatics, en inisschien ook in de van 
eld(*rs bekendc klussen der jonge mannen en on- 

")Van Vollenhoven, Adatrecht, biz. 513, 527
； Pokken«； Eindrcsumc van het 
omierzoek naar de verplichtc die ns ten .... op 
Java en Madoera (1903); T, biz. 19; II, biz IJ 6. 
(2k(latr<：e.htbunrlel l.V,. 1911, biz. 513 en 

3) M. J. van der Pauwert. Een tweetal desa- 
vereenigingen lot onderling hulpbeloon; Tijd- 
Hchr. B. B.» XVI, J 899. 

3) Adatrecht, biz. .523. Vgl. Mr. S. F. Duur- 
voort. Rechlspersonon in de Ned. Kolonien 
Leiden, 1916. 

*) Mr. 0. van Bockel. De zuiver Inlandsche 
\rcreoniging. (Adatrcchtb.. XIX, biz. 264).- 
③)P.(I9 J<oo de la l^aille. Over hot gron- 

denrecht onder Javaansch vorstenbestuur. T. Bat. 
Gen., LIX. 1919, biz. 100. Dr. B. Schrieke. Uit 
de geschicdenis van het adat- grondenrecht. I； 
ibid. biz. 150 —151. 

gehuwdo meisjes, de overblijfselen mogen zien van 
cen oud-Indoncsische instelling van sociaal 
karakter, die zich langzamcrhand heeft aangepaat 
aan de vcrschillende stelsels en opvattingen, die in 
den loop der tijden elkaar hier hebben opgevolgd ? 
Bestaat dan verder de mogelijkheicl dat deze 
inatellingen dateeren uit een tijd, dat e'e groepeering 
in Iccftijdsklassen een onmisbaar instituut vormde 
in de maatschappelijke struc- tuur ? 
Niettegenstaande het verschijnsel hier en daar 

verdwenen, op anderc plaatsen geheel verblee kt is, 
zou een onderzoek in deze richting thans wellicht nog 
interessante resultaten kunnen afwerpen. 

Borneo. Ook bij de meeste Dajaksche stammen 
brengt de intrede der puberteit de groote veranclering 
me de in de levensomstandigheden van jongens cn 
ineisjes. Vooreerst zijn zij nu onder- worpen aan de 
verbodsbepalingen, wel ke de godsdienst aan de 
volwassenen oplcgt. Tegelij- kertyd vangt de periode 
van lichaamsversiering en -mutilatie aan, waarbij 
vooral tatouage, vij- ling, versiering en zwart maken 
der tanden, en besnijdcnis worden toegepast 】).Bij 
een groot aantal Dajaksche stammen van de Boven-
Ka- poeas- en Melawistreek kent men bovendien nog 
een eigenaardig gebruik, dat sterk aan de insos- feesten 
der Schoutcn-cilanden doet denken. Het bestaat hicrin, 
dat de huwbare meisjes van oni- streeks 13—15 jarigen 
leeftijd tijdelijk worden afgezonderd in een soort van 
withouten kist (oemboeng), die in het huis wordt 
opgesteld. De opneniing in de oemboeng gaat gepaard 
met veel ceremonien en cen fcestmaaltijd. De 
afzondering duurt so ms een jaar. De radja's laten een 
enkele inaal ook hun zoons beroemboeng； by de 
gewone Dajaks gebeurt dit echter nooit 2). 

Tusschcn beide seksen bestaat reeds vroeg een vrij 
verkeer. Afzondering der jongelingen en ongehuwde 
niannen heeft alleen des nachts plaats. In de groote 
stamhuizen der Dajaks is gewoonlijk de galcrij de 
slaapplaats der onge- huwden. Bij sommige stammen 
bestaan (beston- den) echter ook afzonderlijkc 
verblijven voor ongehuwden (jongelingenhuizen). Zoo 
zijn b.v. bij de Dajaks in het gebied van de boven-
Seka- jain( West-Borneo) de pantjar, en bij de Land- 
Dajaka van Zuid-Scrawak de pangah-raniin — groote, 
op palen gobouwde huizen van achthoe- kigen of 
ronden vorm, met eon spits toeloopcnd of kcgelvorinig 
dak — de verblijfplaatsen van de ongehuwde mannen 
en vreenidelingen. Tevens dienen doze huizen tot 
bcwaarplaats van de ge- snelde koppen 3). In het 
Noordoostelijke dee! van het eiland was, volgens een 
mededeeling van Tromp, bij do ton N. van de 
Mahakam wo- nendc Modang-Dajftks de petee, een 
voor de wo- ning van het hoofd gelegen gebouw, het 
verblijf van do ongehuwde mannen en gasten'). 

1) Dr. A. W. Nieuwenhuis. In Centraal Borneo
； Leiden, 1900; I, biz. 36, 37, 234, 235. 

2) E. L. M. Kiihr. Schetsen uit Borneo's 
Westernfdeeling. Bijclr. Kon. Inst., XLVI, 1896, 
biz. 63-74.. 

3) P. J. Veth. Borneo's Westerafdecling ； 
II, biz. 261. H. Ling Roth. The Natives of Sarawak
 ..................... II, p. 5. ]56, 157. Wallace. The 
Malay Archipelago, I, p. 103. 

*) S. W. Tromp. Uit do Salasila van Koe- tei. 
Bydr. Kon. Inst., XXXVII, 1888, biz. 66. s 
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Sumatra. In Zuid-Sumatra, bij de Lam- poengers, 
wordt de knaap door de besnijdcnis (omstreeks het 
14e jaar) cen huwbaar jongeling (mcranai). 
Tandenvijling heeft bij de knapen omstreeks het lie 
jaar plaats, bij de nieisjes als zij op het punt staan te 
trouwen 】). 
.E vena Is op bijna gehecl Sumatra, zijn ook hier 
klecding en opschik dcr vrouwen afhankclijk van 
het al dan niet gehuwd zijn. Van den huw- baren 
leeftijd tot aan het huwelijk dragen de meisjes 
talrijke versierselen. Al die opschik ver- dwijnt, 
wanneer zij gaan trouwen 2). 

In de Lampoengsche districtcn vormcn de 
huwbare meisjes en de jongelingen elk een klasse, 
de moelai en de mcranai. Deze klasscn staan onder 
leiding van de loea inoekii en den toea mcranai, en 
nemen, goed georganiseerd als ze zijn, een 
bijzondere plants in de samenleving in. De moelai 
en meranai treden, evenals de djoe- djaro en 
ngoengare van de Amb. eilanden, geza- menlijk op 
bij de talrijke feesten (bimbang) en bij ontvangst 
van ambtenaren en dergelijke officieele 
gebeurtenissen. De gamelan, het natio- naal 
instrument van den Lampoenger, wordt 
meestentijds door ongehuwde mannen bespeeld. 
Neuriend worden beurtelings de minneliederen 
door de meranai en moelai opgezegd 3). 

Hoewel niet zoo op den voorgrond tredend als in 
de Lampoengs, vormen ook in het overige deel van 
Zuid-Sumatra de jongelingen (boedjang) met de 
meisjes (gadis) een afzonderlijke groep in de 
samenleving, die haar eigen organisatie heeft. Het 
speciale gebied der boedjang-gadis, waarop zij dan 
ook vrij onbeperkt heerschen en de oude- ren slechts 
als hulptroepen worden gebruikt, zijn weer de 
feesten {bimbang), die een belang- rijk onderdeel 
van het dorpsleven vormen. Hier- bij is de toeha of 
kepala boedjang de hoofdper- soon. In sommige 
doesoens heeft men ook een toeha gadis, of kepala 
gadis. Sorns worden hier- voor rustige jongelui 
uitgezocht; in enkele stre- ken, o.a. in Kroei, is de 
kepala gadis een ineisje *). 

In Midden-Sumatra moeten de jongens (na hun 
achtste jaar) en de ongehuwde mannen bui- tenshuis 
slapen, Zij brengen den nacht door in de soerau 
(bidhuis) of in een der huizen, die niet tot de roemah 
g a dang (familiewoningen) behooren, soms ook in 
een opzettelijk daartoe gebouwd huis, dat dan eigen 
a a rd ig goedang wordt ge- noemd. De meisjes 
worden van haar twaalfde jaar af tot haar huwelijk 
binnenshuis gehouden en aan vreemde oogen 
onttrokken6); vandaar, 

J) 0. L. Helfrich. Bijdrage tot de geogr., geol. 
en ethnogr. kennis der afd. Kroe. Bijdr. Kon. 
Inst., 5e Rks, IV, biz. 556,557, 022. 

2) K. H. F. Roos. Aanteekeningen ovec de 
afdeeling Kaoer; Tijdschr. B. B., IV, biz. 25— 
27. G. F. de Bruijn Kops. Overzicht van Zuid-
Sumatra; (Amsterdam), 1919, biz. 46. 

3) Helfrich, o.c., biz. 560. Dr. R. Broersma. 
De Lampongsche districten; Batavia, 1916, biz. 
125—127. 

*) De Bruijn Kops, o.c., biz. 46. L. C. Wes- 
tenenk. Memorie van overgave van den aftre- 
denden resident van Benkoelen; 'Med. Enc. Bur., 
XXVIII, biz. 73. 

6) A. L. van Hasselt. Volksbeschrijving van 
Midden-Sumatra; Leiden, 1882; biz. 247. C. 
/Lekkerkerker. Land en Volk van Sumatra; 7 
Teiden, 1916; biz. 155—137, 144. ~ 

dat men van deze meisjes zegt, oempama boc- 
roeng matanja lepas badannja dikoeroeng, ze zijn 
als vogels, die wel kunnen rondkijken maar toch 
opgcsloten zijn in de kooi. 
Naar het Noorden toe nee mt deze afzonderings- 
gewoonte karakteristieker vormen aan. In Man- 
dailing moeten bij de orang Loeboc zoowel meisjes 
als jongens, die tot zij ongeveer 12 jaar oud zijn 
toing en dal than worden genoemd, na het bcreiken 
van dien leeftijd in een afzonderlijke woning 
(taicatak) overnachten. De meisjes ko- men daarbij 
onder de hoede van con oude weduwe, hetgeen 
echter niet verhindert, dat tusschen de jongelui een 
uiterst vrij verkcer bestaat. Dit wordt vooral in de 
hand gewerkt door de avond- bijeenkomsten in de 
meisjeshuizen. 

Bij het huwelijk ontdoet zich de vrouw, wier 
tanden van te voren gevijld werden, van haar 
sieraden en ook van haar naam； zij heet verder 
iiama-bodjoe tot de geboorto van haar eerste kind. 
Haar man krijgt daarentegen bij het huwe- lijk juist 
een nieuwen naam 】). 

Deze gewoonten vertoonen veel overeenkomst. 
met de in dit opzicht merkwaardige instellingen der 
Bataks. Niettegenstaande ook bij hen de 
maatschappy onder den invloed van Christendom 
of Islam en bestuursbemoeienissen, en ook van de 
groote cultuur-ondernemingen, veel wij- ziging 
heeft ondergaan, zijn de overblijfselen van een 
stelsel, waarin de huwbare jeugd een afzonderlijke 
klasse vormde, nog duidelijk aan te wijzen. Elk 
Bataksch dorp heeft (of had tot voor korten tijd) zijn 
jongelingenhuis, in Mandating en de Zuidclijkc 
Bataklanden sopo-na-godang, in het centrale 
Batakland sopo, in Karoland djamboer, in 
Simeloengoen ball geheeten. Deze huizen dic- nen
「behalve tot verblijfplaats van de manne- lijke 
jeugd, in den regel ook tot vergaderplaats en 
vrecmdelingenvcrblijf. Ook de gehuwdc jnalinen 
brachten vroeger bij voorkeur den nacht in het 
jongelingenhuis door 2). 

Een merkwaardig verschynsel, tevens een 
belangrijke afwijking van de in overige dcclen van 
Ned.-Indic bestaandc gewoonten, i» het 
meisjeshuis, de plants waar de huwbare meisjes den 
nacht moeten doorbrengen onder toezieht van een 
wed u we of ongetrouwde vrouw. In To ba, het Z. 
Batakland en Padanglawas wordt dit huis, waar de 
meisjes 5s avond« bezoeken van de jongelingen 
mogen ontvangen (marlandmig), bugas podornan 
of partandangan genoemd. In Karo en 
Simeloengoen is het meisjeshuis niet bekend s). 

In ver band met de mededeelingen van Jou- stra. 
') omtrent de sterke vermenging van de Karo-Bataks 
met Drawidische volksstanuncn van Voor-Indic, en 
het veelvuldig voorkomendc Hindoesche type by de 
Toba-Bataks, vaJt nog aan te teekencn, dat voor 
zoover bekend, het voorkoinen van afzonderlijke 
slaaphuizcn voor ongehuwde meisjes nog aHeen 
gemeld wordt van 

1) J. Kreemer. De Loeboes in Mandailing; 
Bijdr. Kon. Inst., DI. 66,19J2, biz, 308 — 322. 

2) Batakspicgel, biz. 113, 120—124. 
*) Batakapiegel, biz. 166. H. Ris. De ondcr- 

afdeeling Klein-Mandating Oeloe .. ..; Bijdr. 
Kon. Inst., XLVI, 1896, biz. 500—507. Dr. J. 
Winkler. Die Toba-Batak in gesunden und 
kranken Tagen; Stuttgart, 1925; biz. 20. 
，)Batakspiegel, biz. 9, 107, .... 
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sommige Munda- en Dravidastammen van Voor- 
Indiii, o.a. van de Bhuiyas, Oraons en Kandhs. De 
algomeene naam van deze huizcn, waarin ook een 
weduwe of oudc vrouw toezicht uitoefent, is 
dJiangadi basa *). 

Als ceremonie van huwbaarvcrklaring geldt 
voornamelijk de vijling of het afbeitelen dcr tan- den 
2). Dr. Winkler zegt hiervan： „Ohne Zweifel haben 
wir es bei dem Mutilieren dcr Ziihne zu tun mit 
Uberresten einer religios begrundeten 
Geschlechtsweihe .. .. 3). 

De inzettingen en gewoonten op Noord-Suma- tra 
beoogen cvcneens afzondering van de klasse der 
gehuwde mannen. 

In Atjeh strekt de meunasah tot nachtverblijf voor 
alle volwassen jongelingen der gampong en tevens 
voor alle mannen, die daar tijdelijk verblijf houden 
en niet in de gampong getrouwd zijn. Snouck 
Hurgronje nam aan, dat dcze in- richting reeds zeer 
oud is, ouder dan de tegen- woordige, uit het 
Arabisch afgeleide naam van het mannenverblijf. 
Toen de Islam in Atjdh het leven ging beheerschen, 
heeft men van dat man- nenverblijf tevens een 
gampong-bedehuis ge- maakt4). 

Intusschen zijn de gewoonten op dit punt in den 
laatsten tyd aanmerkelijk gewijzigd en bren- gen de 
meeste ongetrouwde mannen tegenwoor- dig den 
nacht door in de voorgalerij van het ouderlijke huis 
fi). 

De meresah van het Gajo-land en de mendersah 
der Alas-landcn komen in aard en bestemming 
overeen met de Atjihsche meunasah's •). In Gajo 
verzamelen zich de jongens en ongetrouwde inan- 
nen hier overdag, om alleen op ctcnstijden even naar 
huis te gaan. Volgens Kreemer brengen vnl. de 
jongens, die het Koranonderwijs volgen, den nacht in 
het dorpsbedehuis door, terwijl de ongehuwde 
mannen clan veelal thuis verblijven, in het 
Meergebied en Alas in de mannengalerij, in Gajo 
Loeeus, waar dat als onvoegzaam geldt, in de groote 
rijstschuren 7). 

Voor de in Atjdh, Gajo en Alas gebruikelijke 
nanien tot het aangeven van den Iceftijd of van 
lovensperiodcn, mogc verdcr worden verwezen naar 
het werk van Kreemer, dl. II, biz. 434― 3G. 

Een samenvatting van het voorgaande leidt tot 
deze slotsoin: JIct leeftijdsklassen-stelsel als 
maatschappelijko instelling is in Ned.-Indie alleen 
bekend van Zuid Nieuw Guine en van de Tanimbar-
cilanden; waarschijnlijk zal het 

i) Schmidt u. Koppers. Volker unci Kul- turen； 
biz. 244, 246. Zie ook: E. T. Dalton. Descriptive 
Ethnology of Bengal; Calcutta, ' 1872; p. 142, 247, 
248, 272, 295. E. Thurston.' Castes and Tribes of 
Southern India; Madras, 1909, III, p. 368. 8. E. 
Peal. On the “Morong” ....Journ. Anthr. Inst., 
XXII, 1893, p. 244 —261. 

а) Zie omtrent deze gewoonte en besnijde- 
nis, Batakspiogol, biz. 164—166. ,

打 
3) o.c., biz. 38. 
4) De Atjiihors, biz, 63—64. 
б) J. Kreemer. Atj&h; Loiden, 1922; dl. I, biz. 

372. 
6) C. Snouck Hurgronje. Het Gajoland^ ...; Bat. 

1说3・b】成了祯,13知1的.打:Kreemer: o.c., dl, I, 
biz. 387. 

7) Vgl. Kreomer: o.c., Dl. I, biz. 372. 

echtcr ook nog in andere deelen van Ned. N. Guine 
worden aangetroffen. 

Als gcvolg van Melancsische invloedcn komt bij 
vele stain men in Noord Nieuw Guin6 een indceling 
voor in klassen, die elk voor zich een bijzonderc taak 
te vervullen hebben bij de uit- ocfening van de 
geheime eerediensten, doch die tevens verband houdt 
met den leeftgd. 

De instellingen cn gebruiken, die bij sommige 
Indonesischc volken worden (werden) aangetroffen, 
zouden kunnen wijzen op een voorlcomen of vroeger 
voorkomen van het leeftijdsklassen- stelsel. Het zou 
voor de kennis van de sociale ontwikkeling dcr 
Indoncsische volken van be- lang zijn, indien aan het 
verzamelen van gege- vens betreffende dit 
verschijnsel nieer aandacht were! geschonken. 

AMAHAI. Onderafdeeling, zie I biz. 33, zich 
Westwaarts uitstrekkende tot de rivier Wae Tala, 
Oostwaarts tot de Wafe Kaba. De kust maakt hier twee 
diepe inhammen, in het Westen de Elpa- poetih-baai, 
in het Oosten de Teloeti-baai, waar- van 
laatstgenoemde de belangrijkste is. Aan de 
Elpapoetih-baai woont een Christen-bevolking, 
waarnaast nog enkele heidenen. Er zijn hier twee 
klapperondernemingen, Elpapoetih en Awaya, zie 
aldaar. De in het oorspronkelijke artikel, s. v. Awaya, 
vermelde teelt van cacao, tabak, notemuskaat en 
koffie, bestaat niet meer； de negorij Awaya heeft 
zich verplaatst, ongeveer 4 K.M. naar het Westen. Aan 
de baai van Elpa- poetili is eenige uitvoer van sago 
naar Amboina en do Oeliasdr-eilanden. 

Aan de Teloeti-baai woont een, deels Moham- 
medaanscho deels Christclykc bevolking. Het 
belangrijkste plaatsjc aldaar is Tehoroe, met veilige 
ankerplaats en uitvoer van copra, damar en 
kruidnagelen, middelpunt van een welvarende 
Moslimsche bevolking. 

AMAHAI. Voorloopige hoofdplaats van de 
gelijknamigo onderafdeeling en als zoodanig de 
standplaats van een gezaghebber bij het Bin- 
nenlandsch-Bestuur; sedert 1916 niet meer de 
hoofdplaats van de afdeeling Scran. Het plaatsje 
bestaat ook thans nog uit twee negorijen, Ama- hai en 
Soahockoe, beide met een Christenbevol- king; zij 
hebben elk een kerkgebouw en gezamen- lijk oen 
Gouvernements Inlandsche school. De vrocgcro 
negorij Amahai Islam heeft zich sinds 1899 verplaatst 
in Oostelijko richting over een afstand van 9 K.M. en 
is thans bekend onder den naam Roctah. 

Van de voprmaligo Portugeesche sterkte op de 
landtong b* Amahai is tegenwoordig niets meer te 
vindery' 

ELPAPOETIH. Plants, gelegcn op do West- kust 
van do Elpapoetih-baai, bewoond door een Christenbe 
vol king. Zij voert sago uit naar Am- boina cn do 
Oeliasir-eilanden.. In haar nabijheid is cen 
onderncming, waar op groote schaal klap- percultuur 
wordt gedroveii/en op kleinoro schaal koffie- cn 
rubbercultuuiy， r 
/,

J ；DENGK£NG. Linker-zyrivier van de Sold-rivier 
(Bengawan) en vroeger ten onrechte wol als de 
bovonloop van dio rivier aangemerkt. Zij ont- staat in 
het Zuidon der afdeeling Klatdn uit de samenvloeiing 
van verachillonde riviereh, waar- van do voornaamste 
zijn de Kongklangan, do Warn (Simping) en do Onda 
(Loesah). Deze riviere n vindon hun oorsprong in den 
z.g. Wara- driehoek, gelegen op de Zuidelyko 
hellingen van 
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den Merapi. Bij de laatste uitbarsting van dien I berg 
n.l. zyn groote massa's zand uitgeworpen, waarvan 
bovengenoemde driehoek het hoofd- | reservoir is. 
Geleidelijk wordt dit zand door de rivieren afgcvocrd, 
tengevolge waarvan dezc zeer stcrk zijn verzand cn de 
oorspronkelijke bedding eenige meters is verhoogd. 
Oni deze re den is de Dengkdng in haar bovenloop, e 
vena Is alle zand- rivieren in de afdccling Klatdn 
bedijkt, tencinde , _ overstroomingen zooveel 
mogelijk tcgen te gaan. 

DJAMBI. Het artikel over Djambi, hoofd- plaats, 
Deel I biz. 614, is to wijzigen en. a an te vullen met de 
navolgcnde gegcvens. Zetel van den Resident van het 
gelijknamige gewest en van den Co nt role ur der 
gelijknamige onderafdee- ling. De onderafdeeling met 
een oppcrvlakte van 17.295 K.M.% tclde volgcns de 
gegevens der in November 1920 gehouden 
volkstelling 49.730 zie- len (46.777 Ini., 2257 Chin., 
523 Arab., 39 andere Vreemde Oosterlingen en 134 
Europeanen); de hoofdpl. 11.311 zielen (8871 Ini., 
1847 Chin., 432 Arab., 39 andere Vreemde 
Oosterlingen en 132 Europeanen). Op den hoogen 
rechteroever be- vinden zich, behalve het kampement 
met bijbe- hoorende militaire gebouwen, de woningen 
der Europeanen, verschillende Gou verne me nt sge - 
bouwen, ook de wijkon der Inlanders en der Vreemde 
Oosterlingen. Op den linkeroever liggen enkele 
kampongs der Ini. bevolking, waarvan de woningen op 
hooge palen en neuten gebouwd zijn. De plaats bestaat 
uit 18 kampongs： er wordt dagclijks markt gehouden 
en tengevolge van de stijging der baten, verkregen 
door de rubbcrcul- tuur der bevolking, is een vrij 
levendige handel ontstaan. De uitvoer van rubber naar 
Singapore geschiedt via de hoofdstad, evenals de 
invoer voor het achterland. Men vindt er twee Europ. 
handelskantoren en vele Chin, winkels. De ondcr- 
afdeeling omvat, behalve de hoofdpl., de adat- 
districten Pemajoeng-hoeloe en -hilir, A win, Mes- 
tong, Penjengat-rendah, Djambi-ketjil, Koem- peh-
hilir, Djeboes, Berba en Air Hitam-laoet, Saba en 
Lagan, Dendang, Mandahara en Toeng- kal. 

Het districtsbestuur (zie DJAJIBI, BESTUUR) 

bestaat uit demangs te Djambi en Koeala Toengkal, 
en assistent-demangs tc Djambi, Loeboekroesa, 
Moearasabak, Tandjoeng en Tamanradja^/ 

2c/! DJAMBI. Het artikel over de residentie Djambi, 
Deel I biz. 608, kan met de volgcnde gegevens 
worden gewijzigd en aangevuld： de wijzigingen 
vinden voor een deel hare aanleiding in de af- 
scheiding van Korintji, dat in 1921, Ind. Stb. no. 
798, is toegevoegd geworden aan de residentie 
Sumatra's Westkus^/ 

L a n d b e s c l/r ij v i n g. Residentie van Sumatra, 
begrensd door Indragiri, Sumatra's WestJeust, 
Bengkoeloe en Palenibang. Opper- vlakte ongeveer 
44.452 K.M3. De Z.W. helft der onderafdn. 
Moearaboengo, Bangko en Saro- Jangoen wordt 
ingenomen door het mesozblsch bergland (goud, 
steenkool) van den Boekit Barisan, die ook bier uit 
eenige nagenoeg evenwydig aan elkander loopende 
gebergten bestaat. 

De eerste keten is het cigenlijko Barisan ge- 
bergte in engeren zin, dat ongeveer op do grens 
loopt met Bengkoeloe. 

Tengevolge van de jongvulkanische uitwerp- 
selen, die het overdekken, is zijn geologische sa- 
menstelling slechts weinig bekend. In het Zuiden 

van dit gebergte vindt men enkclc vulkaanke- 
gcls; het zijn: de werkende Soembing (2700 M.), 
de Mesoerai (2900 M.) en de Gocnocng Toengkat 
(2500 M). 
De tweedc gebergte-keten, in volgorde van West 

naar Oost, is de Tabir-Rawas Icisteen-strook, die 
buiten de vulkanen nict hooger dan tot 1500 M. 
stijgt. Daarvoor ligt de Sangir-Poelaubajoer- strook. 

Langs het oudere bergland ligt cen strook ter- 
tiaire marine sedimenten, in het jongvulkanisch 
tijdperk tot con heuvelland geplooid (vogclnest- 
grotten). De overige tertiaire afzettingen zijn tot een 
schicrvlakte geerodeerd, welkc in het Noorden smal 
is, doch Zuidelijk in Paid m ba ng zich zeer breed 
voortzet (aardolie). A Is eilanden steken het 
Tigapoeloeh-en het kleinere Doeablas- gebergtx? 
(zie aldaar) erboven uit. In het laat-ter- tiair en begin-
diluvium we rd Sumatra opgeheven en ontstonden 
de vulkanen. In het diluvium is dan ook het Sub-
Barisan-laagplateau ontstaan van vulkanisch en 
andcr materiaal. Het vult het bek- ken van de 
Batanghari boven Tembesi. Een diluviaal smal 
heuvelland vormt de overgang voor de 
bovengenoemde schiervlakte naar de alluvia le 
kuststrook. In de oudere formaties hebben de 
rivieren hun dalen uitgeschuurd en hun klei 
gedeponeerd. 

Op deze vruchtbare ,,renah‘‘-gronden wordt bij 
voorkeur de rijstbouw gedreven. De minder goede 
kasanggronden (latexietachtige, tertiaire en di- 
luviale gronden) zijn nog geschikt voor de rubber- 
cultuur. De rivierdalen in het oude bergland zijn 
uiteraard sinal en bieden nauwelyks ruimte voor 
sawahaanleg. 

In het jongere terrein worden de dalen breeder, 
die der zijrivieren 3 tot 5 K.M., het dal van de 
Batanghari naar schatting 10 tot 15 K.M. 

De gemiddelde regenval bedraagt 土 2700 m.M.; 
het verschil in moessons is weinig merk- baar. De 
gezondheidstoestand is vrij good; gc- neeskundige 
hulp wordt vcrleend door drie off. v. gez. en een 
Indisch arts, reap, te Djambi, Moearatembesi, 
Sarolangoen en Bangko. 

Voor de communicatie hebben de rivieren in 
Djambi zeer groote beteekenis. Het verkeer le water 
geschiedt met 6 Chineesche hekwielers en 3 dito 
schroefbootjes tot Mocaraboengo on SaroJa.- ngoen. 
Afvoer van vee en rubber heeft ook plaats per vlot. 
De landwegen zijn voor een geregcld handelsverkeer 
in de bencdenlanden nog van weinig belang; die in 
de bovenJanden eischen nog veel verbetering voor 
ze daartoe gescliikt zijn. Als doorgaande wegen 
zullcn worden aangelcgd of verbeterd de wegen: 
Sarolangoen-Rawas cn Mocaratebo - Batanghari 
districten; voor aanlcg van den weg Moearatebo - 
Mocaraboengo wcivl f 695.000 toegestaan, De 
hooge ko8ten aan het maken van wegen in de lagc 
terreinen der bene- denlanden verbonden, zijn een 
groot bezwaar. Reeds is besloten tot den aanlcg van 
een ver- bindingsweg (waarvan de kosten op eenige 
mil- liocnen worden geschat) van Bangko a/d Mera- 
ngin naar Soengaipcnoeh in Korintji. 

De voornaamste middelen van bestaan zijn 
landbouw en inzanieling van boschproducten, in 
sommige streken ook veeteelt, en aan de kust 
vischvangst; aan handel en het uitoefenen van 
ambachten wordt weinig gedaan. 

In de onderafdn. Djambi en Moearatfembesi 
heeft de rijstbouw plaats op ladangs en moeras- 
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sawahs; in de onderafd. Moearntebo, bo ven- 
strooms van de ondcrafdcelingshoofcl plaats, ook 
nog op bcplocgdc drogc vcklen (djadjaran), tcr- wijl 
in de boven-Djoedjochan sawahs zijn, die bevloeid 
worden door iniddel van leidingen of waterraderen 
(kintjir). In de overige onderafdn. vindt men allc 
genoenidc wijzen van rijstbouw; in de bovenlanden 
werkt de terreingesteldheid mede tot aanleg van 
bevloeiingswerken. Het percentage bovloeide 
sawahs van het totaul beplante oppervlak in de 
onderafd. Moearaboengo be- draagt 75 %, in 
Bangko 25 %, in Sarolangoen 50 %. De jaarlijksche 
rijstinvoer van uit Singapore^ bedroeg in 1922 4550 
ton of ruim 13 % dec behoefte. 

Bestond voor de afscheiding van Korintji een 
overschot aan tabak en koffie, nadicn is er nog 
slechts geringe productie voor eigen gebruik. 
Eenigermate breidt de koffiecultuur zich uit in 
Moearaboengo en Bangko； klapporcultuur vindt 
men in de Toengkal; de export van copra bedroeg in 
1922 636.155 K.G. ter waarde van / IGO.000； in 
1923 671.625 K.G. ter waarde van / 165.524; in 
1924 717.261 K.G. ter waarde van / 179.315. 

Rubber is de allesbeheerachcnde volkscultuur 
geworden. De aanplant geschiedt op kasang- 
gronden (zie boven); men velt en verbrancit het 
bosch en legt een rijstveld aan met rubber als 
tusschen beplanting. Na de rijstoogst laat men het 
terrein braak liggen. Na3 tot4 jaar wordthet jonge 
bosch, dat met de rubber is opgegroeid, ge- kapt. 
Clean-weeding kent men niet. I)c rubber wordt 
gcexploiteerd in deciwinning: eigenaar en tapper 
krijgen ieder J van het product. Coagula- tie 
geschiedt in de tuinen zelf met aluin. De “sheets" 
worden bijna altijd gemaakt door kne- den met de 
voeten cn uitrollcn met een Icege fleseh op een 
plank. De 3 rubberfabriekjes te Djambi (eigendom 
van Chineezcn) verwerken de bevxilkingsrubber 
(sheets en scraps) op blanket- erepe. De capaciteit 
van doze fabriekjes is onge- veer J van de 
totaalproductie; de rest wordt uitge- voerd naar 
Singapore. De productie beliep in 1922 170.000 
pikol, waarde bijna 7 mill. gid.; uitvocr in 1923 
17.389.229 K.G. ter waarde van / 13.835.530, in 
1924 22.851.197 K.G. ter waarde van I 15.995.737. 

De tot nu too genomen proeven met den aan- 
])lant van katoen inochtcn nog niet op succes bogen; 
aanplant van velerlei an de re gewassen, als 
pculvruchten, gambir, suikerriet, kaj)ok, pi- nang, 
aren, scsainum, j)isang en verschillondo 
vruchtboomen, voor binncnl. verbruik, komt allc 
rwege voor. Onder de ingczamelde boschpro- 
ducten bekleedcn een voorname plaats: rotan, 
waarvan de uitvocr gemiddeld per jaar 2A- milli- 
oen K.G. bedraagt, ter waarde van / 0.5 mill., 
waarvan het grootstc decl echter uangeplantc rot an 
is. Uitvocr rotan in 1923 940.686 K.G., waarde / 
199.847; in 1924 1.991.556 K.G. ter waarde van / 
305.045. Bosch-guttapercha (getah- m6rah, getah-
poctih on gctali-socndik), bosch- caoutchouc 
(djcloctocng), drakenbloed (djer- nang), IMII'8 
((In.mar) en was zijn van minder be- teekenis. De 
uitvuer bracht in 1922 nog geen honderd duizend 
gulden op. De inzamcling van eetbaro vogolnestjcs, 
die verpacht is, brengt ge- iniddeld / 800 per jaar op. 
Er zijn twee conces- sies tot hot winnen van gctah-
djeloetoeng aan- vaard, dio echtcr nog niet op 
grootsucces kunnen wijzen, on 37 
crfpachtsperceelen tot cen opper- 

vlaktc van 37.800 bouws, welkc mcercndecls in 
cxploitatic zijn. 

De veestapp.l ging in de laatstc 10 jaren nog icts 
terug cn telde m 1922 26.800 stuks groot hoornvcc, 
cn bedroeg per 100 zielen 13 karbou- wen en 3 
runderen ； het aantal paarden nam eenigszins toe 
(in 1922 289 stuks). De uitvoer van gezouten en 
gedroogde visch cn garnalcn beliep de laatstc jaren 
gemiddeld 55.000 K.G. per jaar; de Vermindcring 
van den uitvoer, welkc in 1921 nog 107.000 K.G. 
bedroeg, is een gcvolg van het toenemendc verbruik 
binnen het gewest zelf. 

Bij do wot van 5 Juli 1921, Ned. Stb. 1921 no. 
845 (Ind. Stb. 192L no. 552) kwam de Ned. Ind. 
Aardolie Mij tot stand. Zij verkreeg het uitslui- tend 
recht tot opsporing en winning van aardolie e. d. in 
een begrensd gedeelte van Djambi. De exploitatie 
geschiedt in gemengd bedrijf met een 
aandeelenkapitaal van tien millioen gulden, waarvan 
de helft in handen van het Gouver- nement. In het 
begin van 1922 vingen de ter- re i n we rkzaam he 
de n aan. De boorterreinen liggen bij de grens met 
Palembang. Een pijpleiding van ongeveer 100 K.M. 
lengte is aangclegd naar Babat in de onderafd. 
Moesi-hilir, res. Palem- bang. 

De handel in het binncnland is nog altijd onbe- 
duidend； in 1922 telde men 24 Ini. markten (pa- 
sars); ter hoofdplaats zijn ook eenige Padangsche 
handclaren gevestigd； als industrieele ondernc- 
mingen in het gewest zijn thans ook te noemcn 3 
rubberfabriekjes; het aantal steen- en pannen- 
bakkerijen steeg tot 12, verspreid over het geheele 
gewest (uitgezonderd in de onderafdeeling Bangko). 
De looncn van koelies (voornaml. zijn dit 
KorintjicrS) bedragen tegenwoordig / 0.80 a / 1 per 
dag, van timmerlieden en nietselaars /2a/ 2.50. Er 
bestaat ook thans nog groote be hoof te aan 
arbcidskrachtcn, vooral voor de inzamcling van de 
rubber in de talrijke hevea-aan- plantingen. 

De verbinding over zee wordt onderhouden door 
een wekelijksche vaart van cen boot der K. P. M. van 
uit Singapore, een wekelijkschen dienst van eon boot 
der K. P. M. van uit BataviaM-yia Palembang en 
twee Chinecsche vrachtbooten varende op 
Singapore. De gezamenlijke ontvangsten van de 
kantoren der I. U. en A. beclrocgen in 1922 / 
271.866.55. 

De jongste kaart is de Schetskaart van de res. 
Djambi, schaal 1 : 250.000 in 4 bladen uit- gegeven 
door de Topogr. Inr. te Batavia in 1919. 

B e v o 1 k i n g. Het gewest, zonder do af- deeling 
Korintji, telde in 1920 een bevolking van 197 
Europcanen, 2782 Chineezcn, 547 Ara- bieren, 42 
andcro Vrcomdc Oosterlingen en 161.050 Inlanders, 
totaal 164.618 zielen. De oppervlakto bedraagt 土 
44.452 K.M2., zoudat het cijfcr voor geiniddcldc 
zielenaantal per K.M2. 3.7 is. 

Welkc plaats do Koeboe's (zie aldaar) innciuen in 
do geschicdenis van hot land is nog niet be- kend. 
De oigcnlijkc Djaiubiers waren onderschei- den in 
do „orang kerdjan" langs de Batanghari, onder direct 
sultansbestuur staande en verplicht tot het presteeren 
van verschillende soorten hee- rendiensten, on de 
„orang bcdjadjah>,, met eigen bestuur, georganiseerd 
in dorpsbondon (als de Bataksche koeria's), doch 
onder 9 stedchou- ders (djenang), welke ccns in do 
2| jaar de bc- lasting (djadjah) in goud inden, en ook 
bemooio- 
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nis hadden met de rechtspraak. De dorpsbonden 
bestaan uit hoofddorpen, meestal elk met eigen 
woudgebied, en overigens met woudgcbicd, dot 
gezamenlijk bezit is van den dorps bond, elk 
hoofddorp staande onder een batin. Het a anta 1 
batin-schappen in een dorpsbond varieert van 2 tot 
12. Ook heeft men in het Sarolangoensche 
zelfstandige batin-schappen. Dikwijls behooren bij 
een hoofddorp nog vcrschillende bijdorpen； de 
variatie's op dit gebicd zijn legio. In de boven- 
landen, vooral Sarolangocn, zijn vele nederzet- 
tingen van Menangkabausche immigrantcn met 
eigen bestuur, en soms eigen woudgebied. 

De bevolking wordt beschreven als vrijmoedig, 
vroolijk, goedmoedig, zorgeloos, zelfstandig, in-
dolent, lichtgeloovig maar toch niet dom ； in de 
benedenlanden stug tegen vreenidelingen. Zij is 
gemakkelijk te besturen, doch gehecht a an 
godsdienst cn adat, zoodat onnoodige inmen- ging 
licht kwaad bloed zet. Overigens is ons bestuur in 
Djambi nog te kort gevestigd, orn aan de bevolking 
nut en noodzaak van ons stelsel te doen begrijpen, 
en leeft zij nog in en met haar al-oude adat. Een 
gewapende macht in het ge- west ter voorkoming 
van aanslagen op het gezag kan niet worden gemist, 
doch voor de uitoefening van het dagelijksche 
bestuur is zulk een macht niet noodig. 

In geheel Djambi bestaat het matriarchaat, doch 
in de benedenlanden met vele afwijkingen onder 
invloed van de Mohammedaansche wet. Het 
Djambische matriarchaat verschilt van het 
Menangkabausche. De eenheid is in Djambi de wijk 
(kampong, keleboe). 

De bevolking is streng Mohammedaansch; de 
godsdienstplichten worden trouw nagekomen； 
godsdienstleeraren hebben veel invloed. 

Er bestaat veel neiging tot de bedevaart; zoo 
bedroeg het aantal Mekkagangers in 1918, 1919, 
1920, 1921 en 1922 resp. 17, 451, 835, 146 en 88. 
De stijging der cijfers voor 1919 en 1920 zijn het 
gevolg van de betere reisgelegenheid, na de door 
den wereldoorlog veroorzaakte belemmering in de 
voorgaande jaren; terwijl de daling na 1921 
gedeeltelijk veroorzaakt is door de afs^heiding van 
Korintji. 

Geschiedenig. Het slot van het ge- schiedkundig 
overzicht, gegcven in het oorspron- kelijke artikel, 
en wel de laatste veertien regels, leze men als volgt. 

Den 26 Aug. 1916 ontstonden ongeregeldheden 
te Moearatembeei. Gedurende de afwezigheid van 
Controleur en Demang word de Ini. arts ver- moord 
en sneuvelden bij de poging tot verdedi- ging der 
benteng 10 G. P. D. soldaten. De op- stand breidde 
zich encl uit naar de bovenstreken. De leiders, onder 
wie een gewezen politieagent en een gedroste 
dwangarbeider, namen vorste- lijke titels aan en 
gaven zich uit voor herrezen helden uit de 
Djambische geschiedenis. Controleur. Walter werd 
te Sarolangoen vermoord. Moearatebo, vvaar de G. 
P. versterkt was door 10 man uit Moearaboengo, 
sloeg 2 Sept, een drievoudigen aanval af. Een 
aanslag in de benteng op den Controleur Vogelsang 
mislukte. Na een laatsten aanval op 4 Sept, werd 
Tebo den daarop volgenden dag door G. P. uit Pa- 
dang, onder Kap. Ot, tijdelijk ontzet. Ook de 
Bezetting van Bangko sloeg succesvol een aanval 
af. De G. P. D. wist zich nog te handhavcn ge-
durende overmachtige aanvallen te Mangoen- 

djaja en Teloekrendah en doorstond nogmaals een 
aanval op Moearatebo oj)19 Sept. 

Intusscben had op 11 Sept. Koloncl Kroesen de 
leiding in handen genomen. Hij beschikte over 102 
brigades infantcric en 1 sectie genietroepen 
benevens enkcle gewapende rivierbooten. Door zijn 
krachtig optreden was korten tijd daarop (uit. Oct) 
het verzet geeindigd. 

Als oorzaken van den opstand worden be- 
schouwd de zware lasten, welke drukten op de 
bevolking. De daardoor ontstano stemming Ic- 
verdc een vruchtbaren bodem voor agitatorisch 
drijven van enkele minder gunstige elementen. 

Bestuur. Het gewest was administratief verdeeld 
(Ind. Stb. 1913 no. 241) in 7 afdee- lingen, elk onder 
een controleur of civiel gezag- hebber. 

Bij Kon. besluit van 3 November 1921 no. 66 
(Ind. Stb. no. 798), werd Korintji met ingang van 1 
Januari 1922 afgescheiden en bij besluit van den G. 
G. van 2 Febr. 1922 no. 34 werden de afdeelingen 
opgeheven en de betreffende res- sorten 
onderafdeelingen genoemd. 

De residentie bestaat dientengevolge uit eene 
afdeeling, Djambi, welke is vcrdeeld in 6 onder-
afdeelingen, namelijk: Djambi (49.730 in\v.), 
Moearatembesi (18.514 inw.), Moearatebo (19.102 
inw.), Moearaboengo (27.739 inw.), Bangko 
(29.411 inw.), Sarolangoen (20.122 inw.). 

De adat-districtshoofden zijn bijna alle ver-
vangen door gouvernements (onder) districts- 
hoofden met den titel van (ass.) demang (Ind. Stb. 
1913 no. 709). 

Met ingang van den Isten Jan. 1923 werden ge- 
meentekassen ingevoerd, waarvoor de oude adat- 
formatie gedeeltelijk werd hersteld, als voor- 
bereiding voor de invoering der gemeenteordon- 
nantie. 

De Chineezen staan op de gewest. hoofdplaats 
onder een kapitein met 2 wijkmeestera, terwijl te 
Moearasabak eveneens een wijkmeester aan- 
gesteld is. 

De militaire bezetting bestaat uit 23 brigades, 
welke op de onderafd. hoofdplaatscn (met uit- 
zondering van Moearaboengo) gelegerd zijn en 
behooren tot het garnizoensbataljon van Palem- 
bang en Djambi. Voorts is er in het gewest een 
gewapende politic bestaando uit 122 man, terwijl 
ook bij de plaatselijke ambtenaren cn de dis- 
trictshoofden, agenten van de algemeene politic 
bescheiden zijn. 

De inlandsche bevolking is onderworpen aan de 
herziene inkomstenbclasting van 1920 (Ind. Stb. 
1921 no. 312), waarvoor de aanslag over het jaar 
1922 / 208.949.25 bedroeg, on aan de pers. be- 
lasting (Ind. Stb. 1908 no. 13), waarvan de aanslag / 
5.694.35 was. Voor de ink. belasting bedroeg de 
gemiddelde aanslag voor Inlanders / 4.34, voor 
Vreemde OostcrJingen / 18.88; overigens worden 
dczelfde bclaHtingen geheven als algemeen in de 
Buitengewesten gebruikelijk zijn. 

Volgens de opvattingen van het Gouvenie- ment, 
doch in stryd met den toestand onder hefc 
sultansbestuur, behooren alle woeste gronclen tot 
het Staatsdomein en berust de beschikking, 
behoudens het ontginningsreeht der bevolking, 
uitsluitend bij het Gouvt. Voorzichtigheid bij 
uitgifte van erfpachtsperceolen is gewenscht, 
aangezien de woeste gronden. veelalonontbeerlijk 
zyn voor de bevolking. 



DJAMBI- 0NDERW1JS. 333 

De persoonlijke dienstcn, waartoo de Inland- 
sche bevolking verplicht is, zijn gorcgeld bij Ind. 
Stb. 1919 no. 51. 

De adatinkomsten wordcn tegcnwoordig gc- stort 
in do kasscn dor rcchtsgemecnsch郝pen, ten nutte 
waarvan zij wordcn bestced.. 

ONDERWIJS. Aanvulling van het' artikel in Deel 
III. Van do in dat artikel gevolgde indeeling van de 
stof zal hicr cenigszins worden afgeweken. Met 
behoud van de onderscheiding tusschen in- 
richtingon met Nederlandsch cn inrichtingen met 
een inheemsche taal als voertaal, zal eerst het 
algemeen vormend onderwijs van lager tot 
middelbaar en hooger worden afgehandeld, waarna 
het vakonderwijs afzonderlijk zal worden 
besproken. Openbaar on bijzonder onderwijs zullen 
bij de verschillcnde geledingen. van het onderwijs 
tegelijk worden behandeld. 

INLEIDING. 
§ 1. Met de instelling van den Volksraad brak 

voor de Indiache onderwijspolitiek een nieuw 
tijdvak aan. Ondanks het meer advL seerend 
karakter van zijn taak, is de invloed van dit college 
op den gang dier politick groot en over het gehcel 
genom.cn ook heilzaam ge- weest. Opmerkelijk is 
het, dat vooral de inheemsche leden van den 
aanvang af een groote en on- verflauwde 
belangstelling voor onderwijsvraag- stukken aan 
den dag legden. De grondtoon hiervan was in den 
beginne een vrij algemeen verbreid wantrouwen in 
de bedoelingen der Regeering, hetwclk deze bij 
monde van haar gemachtigde, den dircctcur van 
onderwijs en eeredienst Mr. Creutzberg, op 
gelukkige wijze wist te overwinnen door ecn 
openhartige uiteen.- zetting en verklaring van haar 
onderwijsbeleid. Diens redevoering in de cerste 
zitting van den Volksraad (1918) is een staatsstuk 
gewordon van blijvcnde waarde voor de 
bestudecring van de gescliiedenis van het onderwijs 
in Indio. 

Als elke andero tak van Staatszorg is ook het 
onderwys niet kunnen ontkoinen aan de gevolgen 
van de diepe economische inzinking, welko in de 
achterliggcnde zes jaren haar stempel op de 
Indischc gcschiedcnis heeft gedrukt. De ernstige 
verstoring van hot financieel evenwicht in de 
Staatshuishouding dwong de Regeering mot on- 
verbiddelijke noodzaak haar aandacht, die in een 
vorige periode meer gericht kon zijn op de 
voorziening in sociale cn economische nooden ter 
inhaling van den achtei*stand van jaren, voortaan te 
concentreeren op gezondmaking van den finan- 
cieelcn tocstand. VVarcn do gevolgen van deze z 
wen king van het roer van Staat voor het onderwijs 
ook al eerder zichtbaar in ecn geloidelijko 
verlangzuming van het koortsachtig snclle uit- 
breidingstempo van vroegere jaren, do groote crisis 
kwam eerst in 1922. De zeer ongunstige cindcijfers 
van de begrooting noodzaakten tot krachtigc 
bcanoeiing ook van de onderwijsuit- gaven. Door 
een woloverwogon boleid gelukte het over het 
algemeen do vitale bolangcn van het onderwijs te 
sparen, zoodat de edelo deelen van het organismo 
niet in hun verderen'groei behoef- den te worden 
gestuit. Het beato getuigenis hiervan is wel, dat de 
oprichting van do rochtahooge- school, waarvan do 
voorbereiding dateort uit do donkersto dagen van 
don financieelon crisis, onverhinderd haar bealag 
kon krijgen. Do bezui- 

nigingen werden grootendcels gevonden op zaken, 
die hoezeer ook gcwcnscht cn van nut, toch niet als 
dringend en dadclijk noodzakelijk konden worden 
aangemerkt. En al kan men maatregelen, als bijv. de 
algcmeenc verhooging van schoolgel- den, in menig 
opzicht betreuren, wanneer daar- tegenover gesteld 
kan wordcn, dat de uitbreiding van 
onderwijsgelegenheid niet behoefde te worden 
stopgezet, dan dient erkend, dat hier van twee 
kwaden het minste gokozen is en dat de 
onderwijsvoorziening als geheel er zeker niet door 
is geschaad. De invloed van den algemeenen 
financieelen toestand op do onderwijspolitiek 
weerspiegelt zich duidclijk in de cijfers der netto- 
onderwijsuitgaven (dus na aftrek van de ont- 
vangsten aan schoolgelden) in de verstreken. 
periode. Gaven de jaren 1918/21 nog ecn voort- 
durende styging tc zien van (in. millioenen guldens) 
23,5 tot 28,4, 36 en 39,5, in 1922 begon de reactie 
met een daling tot 35,7, die zich verder voortzette in 
1923 (33,2) en in 1924 (32,6). De voorboden van 
een gunstiger periode zijn intus- schen zichtbaar 
geworden, nu het evenwicht in de Indische 
begrooting hervonden is. De ramings- cijfers voor 
1925 en 1926 vortoonen althans weer een 
opmerkelijke stijging (resp. 33 en 37 mil- lioen). 

§ 2. A 1 g e m e e n onderwijsbeheer e n 
onderwijstoezicht. De centrale leiding van het 
ondorwijsdepartement onderging versterking door 
de instelling van het ambt van onderdirccteur, 
noodig gcworden door de niet onaanzienlijke 
verzwaring van de taak van den directeur als gevolg 
van de instelling van den Volksraad. 

Onderwijsdocentralisatie. De oplovende 
belangstelling by sommige locale raden voor de 
onderwijsvoorziening, waarvan in dl. Ill (§ 5) reeds 
gewag gemaakt we rd, bewoog de Re- gecring in 
een uitvoorig rondschry ven van December 1919 
(Bijbl. 9369) haar inzichten te ontvou- wen over de 
verhouding tusschon centrale over- .heid en locale 
gebiedsdeelcn met eigen huishou- ding ten aanzien 
van do zorg voor het onderwijs. Met vooropstelling 
van het beginsel dat de leiding van de algemeene 
onderwijspolitiek bij de Regeering moet blijven en 
dus van overdracht van do onderwystaak in andoron 
vorm dan dien van zelfbestuur gecn sprako kan zijn, 
maakt dit rondschrijven bij do beantwoording van 
de vraag, we Ik aandeel in de onderwijsverzorging 
kan wordcn opgedragen of overgelaten aan locale 
ressorten, onderscheid tusschen hot Inlandsche en 
het Wcsterscho onderwys. Het eerste acht de 
Regeering voor een vdr gaande overdracht vatbaar, 
al zal daartoo eerst op ruime schaal kunnen wordcn 
overgegaan na de instelling van autonomo 
regcntschappcn in provinciaal vor- band. Ten 
aanzien van het Westersoh onderwijs vornien do 
belangon dor personcolsvoorziening, met het oog 
op do afhankelijkheid van Euro- jieesche 
leerkrachten, een overwegend bezwaar tegen 
vollodigo clocentralisatie. Alleen aanvullond 
optreden van do gemcenten, byaklion hot 
Gouverncmont wegens gebrek aan Europenscho 
Iccrkrachten bohoefton onvcrvuld moot laten, kan 
toegestaan worden. Het oigonlyk g^zegd 
vakondorwys leent zich daarentegen woor bij 
uitstek voor plaatselijko zelfwerkzaamhoid. Iu 
afwachting van eon nadero rogoling van de finan- 
cieole vorhouding kregen do gemeenton de toe- 
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zegging, dat de door haar op tc richten scholcn voor 
Westersch onderwijs geheel op dcnzelfclen voet 
gesubsidicerd zouden worden als particu- liero 
scholen. Hiervan gebruik makende, hebben vooral 
de gemeenten Batavia cn Semarang in de 
onderwrjsbelangen Tiarer mgczctencn voor- zien 
door de oprichting vooral van HolL-lnl. en Holl.-
Chin, scholen, tcrwijl Batavia bovendien nog cen 
aantal Ini. scholen en cen Europeesclie school 
stichtte cn Sc ma rang een lagere handels- school. 

Gesubsidicerd bijzonder o n- d e r w ij s. De 
beeindiging van den scboolstrijd in Nederland door 
de aanvaarding van de finan- cieele gclijkstelling 
bracht ook het particulier onderwijs in Indie groote 
winst. Weliswaar moest om verschillende redenen 
van volledige gelijk- stelling worden afgezicn 
(uitvoerige discussies werden aan dit vraagstuk 
gewijd in de Volks- raadszittingen van 1918 cn 
1919): maar niettc- min zag het bijzonder onderwijs 
zijn financieele positie aanmerkelijk verbeterd door 
een zoo- danige verhooging van de subsidies over de 
geheele linie, dat de grens van financieele gelijk- 
stelling vrijwel we rd bereikt en voor scholen met 
behoorlijke schoolgeldopbrengsten veclal zelfs 
overschreden, zoodat een corrcctic noodig was in 
den vorm van terugvordering van overschot- ten op 
de exploitatierekcning, waarbij de netto- kosten van 
een gelijksoortige Gouvernements- school van 
gelijkc grootte als maatstaf van ver- gelijking 
werden genomen. De royale ondersteu- ning maakte 
een krachtige ontwikkeling van het particulier 
schoolinitiatief mogelijk, waarbij ook andere dan 
Christelijk confessioneele richtingen zich niet 
onbetuigd lieten. Ter illustratie diene, dat het aantal 
gesubsidieerde scholen in 1918 en 1924 bedroeg: bij 
het Westersch lager onderwijs 78 en 157, bij het 
Mulo 4 en 11 en bij het Ini. onderwijs 1866 en 2541. 
De bezuinigings- noodzaak bracht intusschen inede, 
dat ook het particulier initiatief beperkt moest 
worden in de 'vrijheid van schoolstichting. Het aantal 
te sub-, sidieeren nieuwe scholen wordt thans telken 
jare bij de begrooting gelimiteerd. 

Ongesubsidieerd o n d e r w ij s. Het vrije 
ongesubsidieerde onderwijs eischte in mccr- dere 
mate de belangstelling der overheid op toen politieke 
(vooral communistische) drijvers de school als 
propagandamiddel begonnen te benut- ten in bun 
destructieve actic onder de inheem- sche bevolking, 
terwijl ook de nationalistische Chineesche scholen 
steeds meer onder den invloed kwamen van via 
China gelmporteerde bolsjewis- tische leuzen. De 
Regeering zag zich hierdoor gedrongen een eind te 
maken aan de bijkans vol- maakte vrijheid van 
onderwysgeven, waarin niet- Europeanen zich 
voorheen niochten verheugen. Een “toezicht-
ordonnantie" werd in het leven geroepen (Ind. Stb. 
1923 no. 13.6), welke registratie van alle vrije 
scholen en van haar onderwijzers mogelijk maakt en 
den onderwijzers verder be- dreigt met een verbod 
van onderwijageven ge- durende ten hoogste twee 
jaar, wanneer het be- lang der openbare orde dit 
eischt. Naast de communistische schoolactie, die als 
doze geheele politieke beweging in opzet en 
methode duidelijk het kenmerk draagt van haar 
uitheemschen (Russischen) oorsprong, vraagt nog de 
aandacht het uit de meer nationalistische en 
godsdienstige stroomingen in de inheemsche 
maatschappij 

voortgekomen initiatief tot schoolstichting. Hier- 
aan danken het aanzijn de J a va a nsc h - n a t i o n 
a - listisebe zgn. Taman-Siswo-scholcn van den be- 
kenden volksleidcr Suwardi Surijaningrat (gewe- 
zen balling uit het Douwes Dekker trio) cn de, 
cvenals doze vooral in Midden-Java voorkomen- de 
scholen der modern-Islamitische vereeniging 
Mohammadijah, waarvan de oprichting tot op 
zckcrc hoogte ook is te beschouwen als een rcactie 
op het veldwinnend Christelijk confessioneele 
onderwijs. 

In de organisatie der o n d e r w ij s- i n s ])e c t i 
e kwam cen belangrijkc verbetei ing doordat de drie 
organen der lager onderwijsin- specties in nauw 
verband met elkaar werden gebracht. Wcl werden de 
drie verschillende corpsen voor onderscheidcnlijk 
het Europeescb (en Holl. Chin.) onderwijs, het 
Holl.-Ini. en het Ini. onderwijs gehandhaafd, maar 
de ressorten en standplaatsen werden zoodanig 
geregcld, dat een voortdurende samenwerking 
tusschen de verschillende inspecteerendc 
ambtenaren mogslijk gemaakt is, welke bovendien 
nog wordt bevor- derd door het voorschrift dat de 
scholen met Nederlandsch als voertaal ook door 
andere dan de eigen inspectie-ambtenaren mogen 
worden bezocht. Aldus wordt gelcidelijk de 
sainensmel- ting voorbereid van de Europeesche en 
Hol- landsch-Inlandsche inspccties. 

§ 3. Diverse algemeene onder- w e r p e n. Onder 
de middelen tot verhooging van de opvoedende cn 
algemeen vormende waar- de van het onderwijs 
kreeg de handenarbeid een plants in de 
belangstelling der overheid. Eind 1921 werd de 
gewezen onderwijzer ADOLF in dienst gesteld als 
ambtenaar voor den handen- arbeid, met de taak de 
invoering van dit vak voor te bereiden door 
organisatie van het onder- wijs in handenarbeid aan 
de opJeidingsinrichtin- gen voor onderwijzers, en 
verder door propaganda en demonsGraties.de 
belangstelling voor dit nieuwe vak onder de 
onderwijzersaan te kweeken. 

De lichamelyke opvoeding heeft zich thans een 
blijvende plaats veroverd in het onderv/ijs- systeem. 
De belangstelling voor het onderwijs in 
lichaamsoefeningen neemt hand over hand toe, 
zoowel onder leerkrachten als ouders. Niet alleen op 
alle opleidingsscholen voor ondcrwijzerfi, maar ook 
op tai van lagere scholen is de Zweedsche 
gymnastiek (sport en spel) onder de gew<»ne 
leervakken opgenomen. Door samenwerking 
tusschen de beide departementen van Onderwijs en 
Oorlog werd cen doeltreHende organisatie 
verkregen, welke het mogelijk heeft gemaakt de 
militaire gymnastiek-en sportschool te Bandoeng 
tevens te benutten voor de vorining van gymnas- 
tiekonderwijzers voor de schooljeugd. VeeJ medc- 
werking in haar streven om de lichamelijke op- 
voeding algemeen ingang te doen vinden ont- vangt 
de Regeering van den te Bandoeng zete- lenden 
Bond voor lichamelijke opvoeding en zijn 
vertakkingen op andere plaatsen. Onder groote 
belangstelling werd in 1924 de eerste tienkamp 
gestreden tusschen groepen leerlingen van de 
verschillende kweek- en normaalscholen op Java, 
waarvoor de Gouverneur-Generaal een wissel- 
beker had uitgeloofd. 

Hui^houdonderwijs voor meisjes (biz. 92 L'ecl 
IH). Van de beide door het Gouverneinent in het 
leven geroepen cursussen in huishoudelijke vak- 
ken voor Indo-Europcesche meisjes bleek die te 
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Jogjakarta een succes. terwijl de Icergnng te 
Bandoeng na een kwijncncl bestaan gclcid te 
hebben, an.n de bczuiniging ten offer mocst vnl- 
len. Van particuliere zijdc wordt voor de bclangen 
van deze meisjes gezorgd door industriescholcn te 
Batavia en Soerabaja en huishoudscholcn met 
internaten te Jlalang cn iXmbarawa van de „Ver- 
ceniging tot oprichting van jongc-vrouwenscho- 
len". Al doze inrichtingen genieten subsidie van het 
Land. Voor de inspectrice van het onderwijs in 
huishoudelijke vakken blcef verder een uitge- 
breide taak weggclcgd op de kweek- en norniaal- 
scholen voor Inlandschc onderwijzeressen, de 
lagere nicisjesscholen en de particuliere huishoud- 
Jeergangen, verbonden aan Inlandschc meisjes- 
scholen. 

Inlernaatwezen. Terwijl de bemocienis der 
overheid met de huisvesting en verpleging dcr 
leerlingen zich vroeger in hoofdzaak beperkte tot de 
instandhouding van internaten als inte- greerend 
onderdeel van het onderwijs aan be- paakle 
vakscholen (voor ondcrwijzers, bestuurs- 
ambtenaren, rechtskundigen en artsen), drongen de 
voortschrijdende behoeften haar deze taak uit te 
breiden over an de re takken van onderwijs. Niet 
door oprichting van open bare kosthuizen, doch 
door ondersteuning en aanmoediging van het 
particulier initiatief, wilde de Regecring in deze 
aangclegenheid in ruimere mate voorzien. Vooral 
bij het zich sterk uitbreidend voortgezet onderwijs 
deed zich hoe langer hoe mcer de be- hoefte 
gevoeJen aan een beterc verzorging van de met de 
huisvesting zoo nauw samenhangende 
buitenschoolsche opvoeding der leerlingen. Tot dat 
doel brachten belangstellende particulieren bij 
gelegenheid van de herdenking van het 300- jarig 
bestaan van Batavia een groote soni gelds bijeen, 
waarmede clc „Jan Pietersz. Coen-Stich- ting" in het 
leven word geroepen, die in 1923 haar speciaal 
daartoc gebouwd internaat voor jongens van alle 
landaarden te Batavia kon openstcllen, na tevoren 
reeds met hanr financicelcn steun de 
totstandkoming van een gelijksoortig internaat voor 
meisjes tc hebben mogclyk gemaakt. Deze 
koHthuizcn ontvangen verder financieelen steun 
van het Land, waarvoor in 1921 een speciale sub- 
Hiclieregeling het licht zag. Ecn ambtenaar voor het 
internaatswezen word ingcsteld, doch inoest na 
korten tijd weer worden opgeofferd aan den 
bczuinigingsdrang, we Ike mode oorzaak was, dat 
de subsidieering van do hierbedoelde internaten, 
waarvan enkele ook op andere plaatsen waren 
verrezen, zeer mocst worcicn beperkt. 

Schoolgeld en studiebeurzen. Als rcchtstrceksch 
uitvlocisel van de bezuinigingspolitiek werden in 
)922 do schoolgelden over de geheele linie met 
gciniddcld 50 % verhoogd om korten tijd later voor 
soininige soorten van scholen nog meer te worden 
opgevoercl, terwijl deze heffing tevens niouw word 
ingevoord op inrichtingen, als de kweek- en 
normaalscholen, die tot dusver daar- van waren 
vrygeblcven. In den laatsten tjd is eohtor wecr ecn 
tondenz- nierkbaar om het pcil, althans voor do 
minimum-tarieven, tot bcschei- dener afmetingen 
terug to brengen, zooals ininid- dels by het 
Inlandsch lager onderwijs reeds had plaats 
govonden. Oin tegcinoet te komcn aan de bclangen 
van groote gezinnen is eon rogeling getroffen, 
waardoor voor meer kinderen uit 6en gezin, ook 
voor zoover zy andoro scholen (open- bare of 
bijzondero) bozoeken, afloopendc tarioven 

worden bcrckend. De taricven zijn overigens 
progressief en worden berekend over het bclas- 
tingplichtig inkomen van ouders of verzorgers. 
Behalve op de zgn. ccrste Europeesche scholen en 
de Holl.Jnl. cn Holl,-Chin, scholen, kunnen 
kinderen van on- en minvermogenden kosteloos 
lager onderwijs genieten. Afzonderlijke voor- 
schriftcn regelen de vrystclling van betaling cn 
vermindering van schoolgcld en de kosteloozo 
verstrekking van boo ken en leermiddelen ten 
behoeve van leerlingen van mid del bare (ook 
Mulo-) cn tcchnische scholen. 

Aan de royalc verstrekking van studiebcurzen 
kwam een einde door het aanlcggcn van een 
strenger maatstaf bij de beoordeeling van studie- 
aanleg en gegoedheid. De beurzen bedragen voor 
de inrichtingen van voortgezet onderwijs (met 
uitzondcring van de hoogerc burgcrscholen) ten 
hoogste / 600 en voor studic in Nederland / 800 's 
jaars. 

Leermiddelen. Een onschadelijke en in me nig 
opzicht zelfs nuttige bezuinigingsmaatregel was de 
vervanging van de verstrekking van school- 
boekjes in eigendom door een in bruikleen. 

I. LAGER ONDER WIJS. 
§ 4. Het Westersch lager o n d e r w ij s, gelijk de 

in het offieieclo spraakgebruik ge- ijkte 
verzamelterm voor hot lager onderwijs met 
Nederlanclsch als voertaal luidt, onderging een 
groote uitbreiding, met name het Holl.-Ini. en Holl.-
Chin, onderwijs. Bedroeg in 191S het aantal 
scholen 466 met 75.785 leerlingen, uit. 1924 waren 
deze cijfers gestegen tot 597 scholen en 112.000 
leerlingen, waaronder nict minder dan 80.900 
leerlingen van Chineeschen cn Inlandschen 
landaard. 

Een nicuw schooltype were! in 1921 aan de drie 
bestaande soorten toegevoegd. Deze „schakel- 
school'' genoemde inrichting, waarvan de eerste bij 
wijze van proef te Bandoeng en Padangpan- djang 
werden opgericht, beoogt de „missing link" tot 
stand te brengen tusschen het Inlandsch lager 
onderwijs en het Westersch onderwijs, met name 
het Mulo. Zij tracht dit doel te bereiken in een 
leertijd van 5 jaar, aansluitend op do derde klasse 
van een Inlandsche school. Bij de toelating heeft 
ccn strenge selectie onder do leerlingen plaats. De 
geheele organisatie draagt overigens nog een 
voorloopig karakter; de resultaten van do eerste 
proefneming kunnon trouwens cerst in 1926 bc- 
kend zyn. Het aantal schakelscholcn heeft zich 
intusschen tot 17 uitgebreid, waaronder 5 parti- 
culicre. 

Bij het Europeesch lager onderwijs werd, in na- 
volging van hetgeen in Nederland was geschied, het 
Fransch van het leerplan der zgn. eerste scholen 
afgevoerd. De organisatie der Europeesche school 
niaakto het onderwerp uit van studio in den 
Ondcrwijsraad, we Ik college cen uitvoerig schema 
ontwierp voor een schoolvonn, waarby de boide 
laagsto klassen van de tegenwoorclige lagere 
school in cen ,,kindcrhof" zouden worden 
vereenigd met do frobel- of bowaarschool. Tot 
verwezonlijking van dezo plan non is het nog niet 
gekoinon. Wei word in 1920 de bewaarschool- 
onderwyzeres tot do lagero school toegelaten in de 
voorklasso, waarmede voor het cerst deze Icer- 
kracht haar intrede deed by het openbaar onderwijs. 
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Het tekort aan personcel bij het Westersch lager 
onderwijs nam in 1920 en 1921 zulke afmetingcn 
aan, dat een oogcnblik zelfs ernstig werd 
overwogen om Duitsche cn Vlaamsche 
onderwijzers, na een kortc opleiding in Nederland, 
naar Indie uit te zenden. Hiertegen rees echter bij 
het Europeesch publiek zulk een tegenstand, dat van 
het plan moest worden afgezien. Geleidelijk 
verbeterde de toestand vanzelf, naarmatc een 
grooter aantal Inlandsche en Chineesche onder- 
wyzers van de hoogere en Hollandsch-Chineesche 
kweekscholen beschilibaar kwam ter vervanging 
van Europeesche Icerkrachten. Thans kan de 
pcrsoneelsvoorziening weer vrij normaal genoemd 
worden, bchalve dan dat naar verhouding het aantal 
vrouwelijke leerkrachten nog te groot is. Het groote 
aanbod van ondcrwijzeressen, dat thans de yraag 
ver overtreft, maakte het mogelijk de uitzending 
van deze leerkrachten uit Nederland geheel stop te 
zetten. Door de aanstelling van onderwijzeressen 
voor twee derde van den normalen schooltijd 
(mogelijk op groote scholen met zwaar bezette 
lagere klassen, die om elf uur naar huis worden 
gezonden) en dienover- eenkomstig op twee derde 
van hetnormalesalaris, kon een aanmerkclijke 
bezuiniging worden ver- kregen. 

Voor de parti cullere scholen kwam in 1924 een 
nieuwe subsidieregeling tot stand, die a lie scholen 
voor Westersch lager onderwijs bestrijkt. De 
subsidieverbetering, waarvan reeds word gerept, 
beteekende voor de Europeesche scholen een 
verhooging van dooreengenomen 40 % en voor de 
beide andere groepen van 30%. Een afzonder- lijke 
regeling werd in het leven geroepen voor 
Europeesche scholen verbonden aan liefdadig- 
heidsgestichten (weeshuizen en derg.). Deze kun- 
nen aanspraak maken op volledige vergoeding der 
kosten. 

De leergangen van het Nederlandsch Verbond 
(zie Deel III, biz. 120 § 54) namen een groote vlucht 
onder de werking van een in 1919 uitge- vaardigde 
speciale subsidieregeling. Door onvol- doende 
centrale leiding ontaardden verschillende dezer 
plaatselijke cursussen in baatzuchtige 
ondernemingen van de onderwijzers, waar het peil 
van. het onderwijs te wenschen over liet. Dit, 
gevoegd bij de noodzakelijkheid van. bezuiniging 
op's Lands uitgaven, leidde tot cen reorga- nisatie, 
waarbij met vermindering van de subsidies betere 
waarborgen werden verkregen voor een 
deugdelijken opzet van deze leergangen, voor de 
instandhouding waarvan voortaan meer offer- 
vaardigheid van de daarbij belanghebbenden wordt 
gevorderd. Het gevolg hiervan is geweest, dat een 
groot aantal leergangen, die aan de strengere 
eischen niet konden beantwoorden, moesten 
worden opgeheven. Slechts 25 bleven voortbestaan. 

§5. Inlandsch lager o n d e r w ij a. In de 
organisatie der Inlandsche 2e klasse-scholen kwam 
eenige wijziging door de invoering van ge- splitste 
schooltijden in de beide laagste klassen, welke 
maatregel — in verband ook met een kleine 
verschuiving van vakken in het leerplan — ten 
goede is gekomen aan een betere aansluiting met 
het volksonderwijs, terwijl daarmede ook recht- 
streeksche voordeelen werden bereikt door be- 
sparing op personeelsuitgaven. Ging de overgang 
van een leerling van de vaksschool naar de 2e 
klasse-school vroeger steeds gepaard met een 

jaar verlies, doordat het getuigschrift der drie- 
jarigo volksschool hem slechts recht gaf op plaat- 
sing in de 3e klasse eener volledige school, door de 
vermelde reorganisatie van het leerplan der 2o 
klasse-school eenerzyds en door verbetering van 
het leerplan tier desascliool anderzijds, is de 
mogelijkheicl geschapen van een normalen over-
gang. Aldus wordt de 2e klassc-school in haar 
gedaante van twee & driejarige vervolgschool cen 
zuiver verlengstuk van de volksschool, waar- inede 
het perspectief is geopend van een geleide- lijken 
uitgroei van het lager onderwijs voor de groote 
massa naar de zesjarige lagere school, die als 
standaard op het oogenblik zeker nog boven de 
verlangens en behoeften van deze massa uit- gaat. 
Het aantal 2e klasse- en vervolgscholen is in de 
laatste zes jaren gestegen tot 2114 met 259.700 
leerlingen. 

Volksonderwijs. Van oordeel dat het tempo van 
uitbreiding der desascholen te langzaam ging en 
nauwelijks voldoende was om den bevolkings- a an 
was bij te houden, laat staan het levende geslacht 
binnen den kortst mogelijken tijd voiledig van lager 
onderwijs te voorzien, gaf de Regeering in 1919 den 
Moot aan een krachtige uitbreiding van het aantal 
scholen door royale verstrekking van bijdragen 
voor den bouw en inrichting der schoolgebouwcn. 
Op deze wijze gelukte het in elk der jaren 1920 en 
1921 onge- veer 1000 nieuwe scholen op Java en 
Madoera in het leven te roe pen. Na dien nam het 
accres weer sterk af als gevolg, eensdeels van het 
feit, dat het Gouvernement onder den drang der 
tijdsomstandigheden het beginsel van plaatselijke 
medebekostiging weer strenger moest toepassen, en 
anderdecls van de geringe medewerking, die van de 
bevolking we rd ondervonden. Een nieuw stelsel 
van kostenverdeeling tusschen Gouvernement en 
plaatselijke gemeenschap word bij de begrooting 
voor 1922 aangenomen. Met berust op de volgcnde 
beginselen. Voor rekening van het Gouvernement 
komen de onderwijzerssalaris- sen volgens een 
vastgestelde standaardschaal (/ 22.50 tot / 40 voor 
ecn schoolhoofd en / 17.50 tot / 30 voor een 
hulponderwijzer) benevenB toe- lagen (voor de 
helft door de desa tc dragen), wanneer de 
leerkrachten een hoogere bevoegd- heid bezitten 
dan het eenvoudige diploma van volksonderwijzer. 
Voor rekening van de desa blijven de gebouwen, 
hun inrichting cn de leer- middelen, doch by wijze 
van extra-steun aan minder draagkrachtige 
gemeenschappen, kan het Gouvernement 
bijspringen door het verleenen van, al dan niet 
rentedragende bouwvoorachotten en (of) door 
verstrekking van de leermiddelen tegen 
verminderden prijs of kosteloos. Het aantal 
opeiibare volksscholen is thans aangegroeid tot 
10.545 (waarvan 7647 op Java en Madoera) met 
701.600 leerlingen. 

Het blykt hoe langer hoe meer, dat met de uit-
breiding van het volksonderwijs langzamcrhand de 
grens bereikt is, tot waar oj)voldoende mede- 
werking en belangsteJlirig van de bevolking zelve 
mag worden gerekend. Met uitzondering van 
enkele streken (Pr6anger en Kedoe) kan niet ge- 
zegd worden, dat op Java het volksonderwijs reeds 
der in ate in de inheemsche maatschappij heeft 
wortxjl geschoten, dat de voorwaarden voor een 
kraehtigen natuurlijken groei vervuld zyn. De 
betrekkelijke onverschilligheid, waarinede de 
groote massa nog tegenover elke goed bedoelde 
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poging staat, die bcoogt haar op tc heffen uit den 
toestand van analphabctismc, we rd duidelijk gc- 
dcmonstreerd door het volslagcn fiasco van de met 
enthousiasineen onder veel blijken van bclang- 
8telling van do zijde der Inlandschc intcllcc- tueelen 
begonnen actie van het A.B.C.-comito 
(analphabetismc-bestrijdingscomite), om te ko- 
men tot- cen wijd verspreidc organisatie van 
cursussen in lezen cn schrijven voor volwassencn. 

Particulier onderrvijs. Na veeljarige beraadsla- 
ging met vertegenwoordigers van de Zending, 
kwam in 1924 eindelijk een nieuwe algemeene 
subsidieregeling voor het Inlandsch lager onder- 
wijs tot stand, wclke de sedert 1906 bij de onclcr- 
wijsvoorziening van Overheidswcge gevolgde be- 
ginselen voortaan ook aan het particulier school- 
initiatief tot richtsnoer voorschryft (biz. 123, Dccl 
III). Een toelichting, tevens leidraad voor de 
bestuurs- en inspectieambtenaren, geeft een uit- 
voerige uitcenzetting van doel en strekking der 
nieuwe regeling, waarbij den ainbtcnaren o. in. 
wordt voorgehouden, dat op het gebied van het 
onderwijs de belangcn van Re gee ring cn Zending 
saniengaan cn dat de laatste, door haar organisatie 
en wcrkkrachten in dienst te stellcn van een taak, 
die anders geheel op de schouders der Over- heid 
zou komen te rusten, het algemeen belang dient en 
daarom voor haar schoolarbeid ten voile aanspraak 
mag maken op den zedclijken en mate rieelen steun 
van de Regeering en van haar or- ganen. 
Concurrcntie tusschen de openbare en bijzondere 
school client daaroin zooveel mogclijk te worden 
vermeden； de ervaring (met name in Jlanado) heeft 
duidelijk gelecrd, dat deze niededinging licht kan 
leiden tot cen schadclijke opdrijving van de kosten 
van het onderwijs bo ven de draagkracht van de 
inhcemsche maatschappij. Het aantal 
gesubsidieerde scholcn steeg tot 2541 met 14G.000 
leerlingen. 

IL M1DDELBAAR ONDERWIJS. 
§6. H o o g e r e burgerscholen. De iurichting van 

de H.B.S. onderging, in navolging van Nederland, 
eenige verandering. Het cind- examen word als 
staatsexamcn afgeschaft en vervangen door een 
schoolexamen. Een nieuwe toelatingsrcgeling 
kwam tot stand, berustonde op cen speciaal 
onderzoek naar de mate van kennis van het 
Nederlandsch. De cl rang naar deze inrichtingen, 
hoewel ecnigszins geteniperil door den groei van 
het Mulo, blecf groot cn leidde tot de oprichting van 
filiaal-scholen bij de H.B.S. te Batavia, Bandoeng 
cn Soerabaja. Op hot voet- sjjoor van Nederland zal 
aan somrnige hoogere burgerscholen (te beginnen 
met die te Scmarang) cen litcrair-cconomischc 
ufdeeling worden ver- bonden. Met betrekking tot 
het ■particulier mid- dulb iar onderivija valt tc 
vermeklen, dat de subsidies van Jiet Land 
aannierkelijk verbeterd wer- den en dat de 
Carpentier Alting-Stichting, naast hnur driejarige 
JI. B. S. voor meisjes, eon ook allecn voor moisjoH 
bestemde school mot vijfjari- gen cursus oprichtte. 
In den laatsten tijd wordt van parliculiero zijde veel 
bclangstolling aan den dag golegd voor oprichting 
van een lyceum. Plan- non tot lict verbinden van een 
klaHsieke afdeeling aun de ovenbedoolde vijfjarige 
H. B. S. der C. A.- Stichting, die alsdan ook voor 
jongens toeganke- lyk zal zijn, verkeoren in eon 
vergevorderd stadium van voorbereiding. 

Supplement. 

§ 7. Algemeene Middelbare School. De planncn 
tot stichting van een spccifiek Indischc inrichting 
van voorbereidend hooger onderwijs (Deel III, biz 
92 § 3) werden in 1919 vcrwezenlijkt door de 
opening van de eerste V. H, O.-afdeeling B der A. 
M. S. (wis- en natuur- kunde) tc Jogjakarta. 
Daarmcde ging gepaard een aanpassing van de 
Mulo-scholen (wicr naam we rd veranderd in Mulo-
afdcclingen der A. M.S.) aan haar nieuwe 
bestemming van onderbouw der V. H. O.-afd. 
Reeds een jaar later were! de Westerseh-klassieke 
Afdeeling All te Bandoeng gcopend, waarmedc 
voor het eerst in Indie ge- legcnheid word gegeven 
tot het ontvangen van schoolonderwijs in het Latijn. 
De oprichting van een Oostersch-letterkundige 
afdeeling Al is in voorbereiding voor 1926. 

Aan de V. H. 0.-afdeeling B te Jogjakarta wordt 
onderwys gegeven in dezelfde vakken als op de H. 
B. S. met vijfjarigen eursus in de drie hoogste 
klassen worden onderwezen, met uit- zondering van 
Fransch (facultatief) en met toe- voeging van een of 
meer Inlandsche talen (facultatief). Het 
cindexamen, waarvan regie me nt en programme 
zijn vastgesteld bij Ind. Stb. 1922 no. 175, geeft 
dezelfde rechten als dat van de H. B. S. met 
vijfjarigen cursus, zie Ind. Stb. 1919 no. 161. 

Het leerplan van de afdeeling A II te Bandoeng 
omvat Latijn, Antieke cultuur, Nederlandsch, 
Fransch, Engelsch, Hoogduitsch (facultatief), 
Geschiedcnis, zYardrijkskunde, Staatsinrichting, 
Volkshuishoudkunde, Wis- en natuurkunde, 
Schcikunde, Plant- en dierkunde, Teekenen en 
Kunstgeschiedenis, zio Bijblad no, 10099. Het 
einddiploina is ten aanzicn van de daarmede ver- 
kregen rcchtcn gcdeoltclijk gelijkgesteld met het 
einddiploma van een gymnasium, bedoeld in art. 11 
der Hooger Onderwijswet (Ned. Stb. 1923 no. 47). 
Hot geeft toelating tot de juridische facul- teiten der 
Universiteiten in Nederland, en met een aanvullend 
examen in Grieksch bovendicn tot de theologische 
en literaire facultciten en tot de vereenigde 
faculteiten der rechtsgeleerd- heid en der letteren en 
wijsbegeerte betreffende de studio van den Oost-
Indischen Archipcl. 

§ 8. Het Meer Uitgebreid Lager 0 n d c r w y s 
ontwikkelde zich in weinige jaren tot een krachtigen 
loot van den onderwysstain. Naarmato het 
Wcstersch lager onderwijs zich uitbreidclc steeg 
ook de vraag naar Mulo, het- geen Jciddc tot een 
sterke venneerdering van het aantal inrichtingen. 
Vcrspreid over con zestiental plaatsen op Java en 
zoven in de Buitengewesten, inogen de 35 Jlulo-
afdeelingen, wier aantal nog tclkcn jaro toeneonit, 
zich in een grooten toeloop van leerlingen 
verheugen, dank zij de ruime perspectiovon, we Ike 
het eindgetuigschrift der school opent. Hoewel het 
mecrendeel dozer scho- len door het Gouvernemcnt 
word opgcricht (23 van de 35), begint ook het 
particulier initiatief steeds meer belangstelling voor 
dezen tak van het onderwijs nan den dag te loggen, 
vooral sedert in 1922 de subsidieregeling 
aanzienlijk word verbeterd. 

In den laatsten t\jd vcrheffeii zich steeds meer 
stemmen tegen het leerplan der open ba re Mulo- 
inrichtingon. Aangodrongen wordt op cen diffe-
rentiatie van het onderwijs naar de onderscheL deno 
behoeften van hen, (lie zich mot cindonder- wys 
tevreden stellcn, en van leerlingen, die zich 
22 
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voor hoogere studie wiUcn voorbereiden on daar- 
toe ook de vermogcns toonen tc bczitten. Het 
vraagstuk is thans in studie bij den Onderwijs- raad. 
Aan de particuliere scholen is intusschen op dit punt 
groote vrijheid van beweging gelaten, zoodat zij 
haar onderwys nicer kunncn inrichtcn op de 
belangen en behoeftcn van eon bepaaldc 
bevolkingsgroep, met name de Europeesche trek- 
kersgczinnen. Door naast het Engelsch ook Fransch 
cn Duitsch te onderwijzen en het leerplan zooveel 
mogelijk parallel te doen loopen met dat van de drie 
laagste klassen der hoogere burgerschool, kunnen 
deze particuliere inrichtingen in belangrijke mate 
tegemoet komen aan de belangen van 
trekkersgezinnen in de Buitengewes- ten, die althans 
hun voor de H. B. S. bestemde kinderen langer dicht 
bij huis kunnen houden. Met een dergelijk docl werd 
onlangs tc Medan een particuliere Mulo-afdeeling 
opgericht, die'feitelijk het karaktcr eener driejarige 
hoogere burgerschool draagt. Vermelding verdient 
eindelijk, dat het eindexamen als staatsexamen 
plants maakte voor schoolexamens en 
schoolverklaringen; het recht tot het uitreiken 
daarvan kan ook aan particuliere scholen worden 
verleend. 

III. HOOGER ONDERWIJS. 
§ 9. Met de plechtige opening op 3 Juli 1920 van 

de Technische Hoogeschool te Bandoeng (Deel III, 
biz. 100 § 12) deed het hooger onderwijs voor het 
eerst zijn intrede in Indie. Gesticht door het te 
Amsterdam zetclend Koninklyk Instituut voor 
Hooger TecKnisch Onderwijs en ruim gesteund 
door het Land, dat de helft der exploitatiekosten 
vergoedde, en door de gemeente, die een uitge- 
strekt terrcin ter beschikking stelde, heeft de 
inrichting aan de eerste verwachtingen ruim- 
schoots voldaan. Zij telt thans een klcinc honderd 
studenten en leverde in 1924 na een studieduur van 
vier jaar de eerste civiel-ingenieurs ten getale van 12 
af. In October van datzelfde jaar werd de school 
door haar stichter aan het Land overge- dragen. Het 
onderwijs omvat voorshands nog slechts een 
faculteit, die der weg- en waterbouw- kunde. Het 
diploma geeft voor de plaatsing en bevordering in 's 
Lands dienst dexelfde rechten als het 
ingenieursdiploma van Delft. 

Een tweede stap op het gebied van het hooger 
onderwijs werd gedaan met de oprichting op 28 
October 1924 van de Rechtshoogeschool te Batavia. 
Volgens het plan van haar organisator, Prof. P. 
SCHOLTEN, is de studie ingerichl op een vier- jarigen 
duur. Na twee jaar studie wordt een eenigszins 
afgerond geheel van propaedeutische kennis 
verkregen, uitdrukking vindend in een 
candidaatsexamen, waaraan een afzonderlijk civiel 
effect zal worden verbonden. E6n jaar na dien kan 
het eerste gedeelte van het doctoraal examen worden 
gedaan. Tot zoover is de studie voor alien gelijk, 
maar daarna splitst zij zich in vier richtingen, 
uitloopende op even zoovele doctorale exainens, t. 
w. een strafrechteJijk, een pri- vaatrechtelijk, een 
staatsrechtelyk en een socio- logisch-economisch 
doctoraal. Aan het doctoraal diploma is het civiel 
effect verbonden voor juri- dische of 
adminifitratieve functies. Het studie pl an vertoont 
overigens veel overeenkomst met dat voor de 
Indologische en Indisch rechtskundige 
studierichtingen volgens het Nederlandsch Aca- 
demisch Statuut. Ten behoeve van studenten, die 

bij hun voorbereidende oplciding geen onderwijs in 
het Latijn hebben ontvangen, wordt deze taal aan de 
hoogeschool gecloccerd door een lector. Volgens 
den cersten opzet van de Indische Regeering zou de 
hoogeschool ook gclegcnheid bieden om 
Europeesche bestuursambtenaren op te lei- den, 
doch van dit plan moest worden afgezien. 

De oprichting van een medischc hoogeschool 
ver- keert in een vergevorderd stadium van voorbe- 
reiding. Door een daartoe ingestelde commissie 
werd reeds in 1922 een plan hiervoor uitgewerkt, 
doch een definitieve beslissing werd hieromtrent 
nog niet genoinen. 

Met de ongeveer gelijktijdige overneming van de 
Technische Hoogeschool door het Land en 
oprichting van de Rechtshoogeschool kreeg de 
eerste wettelijke organisatie van het Indisch ho.o- 
ger onderwijs haar beslag. De op het voetspoor van 
de Nederlandsche Hooger onderwijswet uit- 
gevaardigde Hooger onderwijs-ordonnantie na 
overleg met den Volksraad vastgesteld, houdt 
rekening met een lateren uitgroei van de verschil- 
lende hoogescbolen tot een Indische universiteit. 
Voor de bestuursinrichting van de hoogescholen is 
een van den Nederlandschen afwij kenden vorm 
gevonden. Elke hoogeschool heeft haar eigen 
college van curatoren, waarin de wetenschappe- 
lijke staf der faculteit vertegenwoordigd is met twee 
leden. Aan den president-curator is cen zekere mate 
van zelfstandigheid gegeven, terwijl het dagelijksch 
beheer grootendeels in handen is gelegd van den 
voorzitter der faculteit. Een secretaris der 
hoogeschool, door den Gouverneur- Generaal 
benoemd, staat hem en het Curatorium in hun taak 
ter zijde. Beide hoogescholen kregen het jus 
promovendi, waarvan de Technische Hoogeschool 
intusschen gebruik heeft gemaakt om het eerste 
doctoraat honoris causa toe te kelinen aan Dr. J. W. 
IJzerman, uit erkentelijkheid voor het zecr groote 
aandeel, dat deze verdienste- lyke ingenieur als lid 
in den Raad van Beheer van het Koninklyk Instituut 
voor hooger tech- nisch onderwys in de oprichting 
der hoogeschool heeft gehad. 
IV. VA K- EN NIJ VERHEIDSONDER WIJS. 

A. Opleiding van leerkrachten. (Zie Deel HI, 
hoofdstuk VI, biz. 113 e. v., en hoofdstuk VIH, biz, 
126). 

§ 10. Leerkrachten voor het W e s- t o r s c h lager 
o n <1 e r w ij s. In de rcgeling van de opleiding van 
ondcrwijzers voor de Euro, pccsche lagere school 
kwainen geen essentieele veranderingen. Nu het 
bezoldigingavraagstu k, waarvan in § 49 van deci 
HI werd gerept, een oplossing gevonden heeft in de 
nieuwe algemeene bezoldigingsrcgeling voor 
Landsdienaren, mag verwacht worden dat de 
Regeering weldra haar inzichten en jilannen zal 
bekend inaken over de opleiding van evenbedoelde 
onderwijzers aan kweekscholen, die ook bestemd 
zullen zijn voor de vorming van Inlandsche en 
Chincesche Icer- krachten, onderscheidenlijk voor 
het Hollandseh- Inlandsch cn het Hollandsch-
Chineesch onderwijs (het veelbesprokcn plan der 
kweekscholen voor alle lundaarden). In afwachting 
van een einde- lijke beslissing omtrent dit netelige 
vraagstuk, heeft het particulier initiatief zich de 
opleiding vooral van niannelijke Europeesche 
leerkrach- ten in een volledige kweekschool 
aangetrokken. 
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Deze kweekschool werd in 1922 door de Tndo- 
Europeesche Schoolvereeniging te Bandoeng op- 
goricht. Zij trok dadclijk cen groot aantal leer- 
lingcn, waarondcr de meisjes tot dusver cchter de 
meerderheid blijvcn vormen. Do inrichting geniet 
subsidie op den voet van de daarvoor gel- dende 
regelcn (Deel III, biz. 12G§ 69). Desubsidie bij 
wijze van premie voor el ken geslaagden candi- daat 
werd verdub be Id en op / 1000 gcbracht. 

Een tweede hoogere kweekschool kwam tot stand 
naast de oudere inrichting te Poerwaredja; deze 
werd opgericht te Bandoeng en me de open- gesteld 
voor Mulo-abiturienten. 

Het aantal gewone kweckscholen voor Inlavd- 
8che onderwijzers steeg van 9 tot 16 (waaronder 1 
voor meisjes en 3 particuliere), terwijl de oplei- 
dingsduur met een jaar kon worden verminderd en 
dus thans 4 leerjaren telt. 

De eerste openbare kweekschool voor frobel- 
onderivijzeressen kwam in 1919 te Bandoeng tot 
stand. Zij is toegankelijk voor meisjes van alle 
landaarden, die een school voor Westersch lager 
onderwijs met vrucht hebben doorloopen. De 
leerduur is vier jaar. De gediplomeerden worden 
geplaatst aan voorklassen van Europeesche, Holl.-
Ini. en Holl.-Chin, scholen. Van particu- liere zijden 
worden zoodanige scholen met Lands subsidie 
onderhouden te Semarang (Van Deven- terschool) 
en te Mendoet (onder leiding van R. K. zusters). 

§ 11. Leerkrachten voor het I n- 1 a n d s c h lager 
onder Met de af- schaffing van de examens voor 
kweekeling en hulponderwijzer (§ 46, Deel III) 
kwain tevens een einde aan het bestaan van de 
normaalcursussen (§ 44). De onderwijzers voor het 
Inlandsch lager onderwijs worden thans in 
hoofdzaak opgelcid aan een tweetal soorten van 
opleidingsinrichtin- gen, nam. de leergayigen voor 
de opleiding van volksonderwijzers en de 
normaalscholen. Alleen een beperkt aantal wordt 
bovendien golevercl door de hooger besproken 
kweekscholen. Het aantal openbare normaalscholen 
onderging een groote uitbreiding en bedraagt thans 
21, waaronder 5 alleen voor meisjes. Het aantal 
opgeleide leerkrachten is hierdoor in snellcr tempo 
toegenomen dan de behoefte, zoodat sedert ecnige 
jaren een overcompleet van dcrgelijkc onderwijzers 
is ontstaan, hetwclk tot beperkendo maatregelen 
dwong bij de toelating van nieuwe leerlingcn. Op 
enkele meisjes-normaalscholcn wordt het Neder- 
landsch als leervak onderwezen. Tegcn de invoe- 
ring van dit vak op de jongcns-scholen heeft do 
Regee ring zich steeds gekant, ondanks sterken 
aandrang van Inlandschc zijde. 

Voor de parliculiere opleidinp van Inlandfiche 
leerkrachten kwam cen nieuwo voordccligcr sub- 
sidieregeling tot stand. Het aantal van de daarvoor 
besteindo onderwijsinrichtingcn bedraagt 18, 
waaronder 3 kweckscholen met Nederlandsch al« 
voertaal. 

§ 12. Leerkrachten voor het voortgozet e ii m i d 
d c 1 b a a r onder- w ij H. Terwijl vrooger in Indie 
geen onderwijsbe- voegdhedon voor het middclbaar 
onderwijs kon- den worden be ha a Id, is hierin in 
1922 ve ran de ring gekomen door de instelling en 
afneming van exa- inens voor do middelbare akten 
Wiakundc K1 en Engelsch A. Voor do 
eeratgenoemde akto hcoft zc】fs gedurendc korten 
tijd een gesubsidicerdo opleidingscuraus bestaan, 
verbonden aan de 

Tcchniache Hoogeschool. Nieuwe Middelbare ak-
ten werden ingesteld voor: Land- en Volkcn- kundc, 
Arcbacologie en Gcschiedcnis van den Oost-
Indischen archipci, Maleisch, Javaansch en 
Socndaneesch. De examens worden afgenomen te 
Leiden, waar aan de Universiteit ook de beste 
gclcgenheid tot voorberciding daartoe bestaat. 

In 1920 kwam te Batavia tot stand een Gou- 
vernements Instelling ter bevordering van de ken- 
nis van Inlandsche lalcn en van de land- en volken- 
kunde van Nederlandsch-Indie, met het tweeledig 
docl om, primo leiding cn voorlichting te geven 
(gcdeeltelijk door schriftelijke cursussen) bij de 
studie van Europeesche en Inlandsche leerkrachten 
voor lagerc onderwijsakten in de genoemde vakken 
(zie § 38, Deel III) en secundo het onder- wijs in de 
inheemsche talen op de Mulo-acholen te 
organisceren en daaraan leiding te geven. De in-
stelling wordt beheerd door een directeur, die 
eenige uitgekozen Inlandsche leerkrachten te zijner 
beschikking heeft. 

B. Opleiding voor administratieve en rechter- 
lijke functies. 

§13. Opleidingsscholen voor T n- landsche 
ambtenaren (§ 18 biz. 103, Decl III). De 
reorganisatie van deze inrichtingen tot zuivere 
vakscholen, aansluitend op het JIulo, kreeg nog niet 
haar beslag. Wei kon de voorbe- reidende afdeeling 
van 2 jaar, bestemd voor leer- lingen van de 
Hollandsch-Inlandsche scholen worden opgeheven, 
terwijl de hoogste of 2e af- cleeling rechtstreeks 
toegankelijk werd gcsteld voor Mulo-abiturienten. 

§ 14. Rechtsschool. Door een wijziging der 
Hooger onderwijswet en de zeer vrijgevige ho u di 
ng van den Leidschen Academischen Se- naat werd 
aan abiturienten der Inlandsche rechtsschool in 
1919 de gelegenheid geopend om met vrystolling 
van het candidaats-examen zich aan de Univorsitcit 
te bek_wanien voor den Nederland- schen 
McestorstiteL. Hiervan werd op ruime schaal door 
belanghebbenden gebruik gemaakt en ook van nict-
Inlanclsche zijde ontstond een drang naar dezen 
nieuwen en zoovecl gemakkelij- ker toegangsweg 
tot dcNederlandsche rechtsfacul- teit. Dit leidde tot 
de openstelling van de Rechtsschool voor alle 
landaarden, nadat te voren reeds enkclc Europeanen 
en Chincezen als extraneT tot het eindexanien 
waren toegelaten. Na de opening van de 
Rechtshoogeschool te Batavia heeft deze 
middelbare vakschool voor rechtskundigen feite- 
lijk haar „raison d'etre', verloren, zoodat in be- 
ginsel tot haar opheffing is besloten. De eerste 
afdeeling kon imniddcls reeds geleidelijk worden 
opgehoven door de candidaten rechtstreeks te 
rccruteeren uit degenen, die een Mulo-school met 
goed gevolg hadden doorloopen. 

§ 15. C u r s u s voor d e n B u r e au- cl i e n s t. 
Ter verbotering van het gehalte van het in de lagere 
cn middelbare rangen werkzame kantoorpersonecl 
werd door de gemeente Batavia een avondcursus 
opgericht, aan wclken dit perso- necl een aan de 
praktij k van het work aansluitendo voortgezotte 
vorniing ontvangt. Aan het eind- diploma van den 
curs us zyn bijzondere voordee- len verbonden voor 
de aan Lands- en gemeente- kantoren werkzame 
cureisten. De leergang wordt door het Land 
gcsubsidicerd en mag zich in cen voortdurendon 
grooten toeloop van candidate^ verheugen. 
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C. Opleiding van medici en geneeskundige 
hulp- krachten. 

§ 16. De inrichting van de beide a r t s e n- 
scholen(§19 biz. 105, Deel III) bleef in hoofd- zaak 
ongcwijzigd. Met de geleidelijke opheffing van de 
voorbereidende afdeelingen is cen begin gemaakt. 
Jongelieden in het bezit van een eind- diplonia Mulo-
school of gelykwaardig getuig- schrift kunnen 
rcchtstreeks tot de vakafdeeling worden toegelaten. 
De raden van bestuur werden opgeheven en 
vervangen door com missies van toczicht, benoemd 
door den Gouverneur-Gencraal. Voor het dagelijkscli 
bestuur worden de directcu- ren bijgestaau door de 
leeraarsvergadering. 

§ 17. In 1919 we rd te Batavia opgericht een 
Icergang voor d e opleiding van analysten c n 
controleurs voor d e v o 1 k s g e z o n d h e i d. 
aansluitend op de Mulo-scholen. De opleiding duurt 
drie jaar. Als hoofd fungeert een leeraar-apotheker, 
die het onderwijs regclt in overleg met den directeur 
van het geneeskundig laboratorium en den inspecteur 
pharmaceut. 

§18. De apothekersassistenten- school te Batavia, 
voortgekomen uit een in 1918 bij wijze van proef 
ingestclden leergang, geeft in een tweejarigen cursus, 
aansluitend op het lager onderwijs met Nederlandsch 
als voer- taal, een opleiding tot het Staatsexamen 
voor apothekersassistent. 

§ 19. Op inheenischen grondslag staat de o p- 1 e 
i d i n g van mantr i-v e r p 1 e ge r s e n verpleegsters, 
laboranten, vroed- vrouwen e n niantris voor de v1 o 
1 k s- gezondheid, welke plaats vindt aan Gou- 
vernements, locale en particuliere ziekeninrich- 
tingen, voor zoover deze daarvoor door den hoofd- 
inspecteur van den Burgerlijken Geneeskundigen 
Dienst geschikt worden geacht. 

D. Nijverheidsonderwijs, (aanv. §§ )2, 13, 33, 
en 61, Deel III). 

§ 20. Het nijverheidsonderwjjs, dat vroeger ge- 
deeltelijk onder het Departement van Landbouw 
ressorteerdc, were! in 1920 weder in zijn geheel bij 
het Departement van Onderwijs ondergebracht en 
onder toezicht gesteld van een inspecteur van het 
technisch onderwijs. Ingesteld we rd een permanen - 
te „Commissie van voorlichting inzakc het technisch 
en ainbachtsonderw^s'', die tot taak heeft voeling te 
houden met de diensten en lichamen, welke hun 
personeel van de verschillcnde tech- nische en 
ambachtsscholen bet re k ken, en verder om den 
Directeur van Onderwijs van raad en voorlichting te 
dienen inzake de inrichting van het 
nyverheidsonderwijs in zijn verschillende 
geledingen. Een van de cerstc ontwerpen, die haar in 
studio were! gegeven, was de oprichting van cen 
micldelbare tcchnische school op de basis van het 
Mulo. Esn beslissing hieromtrent werd nog niet 
genomcn. 

§ 2J. Door de oprichting te Bandoeng van een 
nieuwe school (] 920) steeg het aantal open ba re 
technische s c h o 1 e n tot vier. In de inrichting van 
het onderwijs kwain weinig of geen verandering. Het 
aantal leerlingen nam tot 1922 regelmatig toe en 
bedroeg in dat jaar 1674, doch daarna' trad onder den 
invloed der malaise en de daaruit voortvloei&ndc 
verminderde vraag naar technische werkkrachten een 
Baling in tot 1405 einde 1924. 

Technisch onderwijs wordt verder gegeven. be- 

halve aan den ambachtsleergang te Batavia cn de 
pnrticuliere technische school te Semarang (bei- dc 
reeds behandeld in Deel III), aan eon burger- 
avondschool, uitgannde van de gemeente Soera- 
baja en cen technische avondschool van de verceni- 
ging Mangoenhardjo te Semarang. Beide inrich- 
tingen staan op lager peil dan de openbare technische 
scholen. 

§ 22. Een speciaal karakter draagt de aan de 
Technische Hoogcschool verbonden particuliere 1 e 
e r g a n g tot opleiding van i n- stru me nt makers c 
n glas blazers, welke toegankelijk is voor 
jongelieden, die een lagere school met Nederlandsch 
als voertaal met vrucht hebben doorloopen. Als 
leerkrachten fun- geeren de chef-instrumentmaker 
en chef-glas- blazer van de Hoogeschool. 

§ 23. Tot het nijverheidsonderwijs dient ook 
gcrekend de door den „Bond van geemployeerden 
bij de Suikerindustrie" te Soerabaja in het leven 
geroepen S u i k e r a c h o o 1. In een, in twee 
afdeelingen gesplitstcn cursus geeft zij een opleiding 
tot suikerchemist, volgens de eischen, ge- steld voor 
het zgn. syndicaatsexamen. De cursus duurt vijf 
maanden (gedurende den stillen tijd in de Industrie) 
en wordt in hoofdzaak bezoeht door reeds in de 
suikerindustrie werkzame personen. Onder bepaalde 
voorwaarden kan de school aan- spraak maken op 
Lands subsidie. 

§24. Ainbachtsonderwijs o p i n- heemschen 
grondslag. Het aantal scholen met driejarigen 
Icergang bleef onveranderd (drie). Aan de scholen te 
Batavia en Semarang werd een leergang verbonden 
voor chauffeur- werkman. De uitbreiding van het 
Inlandsch ambachtsonderwijs gcschicdt 
hoofdxakelijk door oprichting van scholen met 
tweejarigen leergang, waarvan er thans 11 bestaan, 
die opgericht wer- den door het Land, verder 6en 
onderhouden door de gemeente Bandoeng en 7 door 
zendingscorpo- raties. De meeste dezer scholen 
hebben cen Euro- peesch vakonderwijzer aan het 
hoofd, doch in de laatstc jaren wordt de uitbreiding 
meer gczocht in de richting van een voudige 
schooltjes under Inlandsche leiding en geregelde 
contr61e van het Europecsche hoofd eener naburige 
school. 

E. Handelsonderwijs. 
§ 25. De handelsschool verbonden aan de P. H. 

S. (§ 22 Dzel III) werd opengesteld voor abiturienten 
van de MuJo-scholcn, hetgeen eenige specialc 
voorzieningen noodig maakte voor leerlingen, die op 
de Mulo-scholen geen on- derwijs in Franseh en 
Duitsch hebben genoten. 

Het aantal inrichtingen voor het ontvangen van 
handelsonderwijs vermeerderdc inet een door de 
gemeente Se in a rang opgerichtc en van Landa- 
wege gcsubHidiccrdc lagere handclsuchool, aan-
sluitend op het lager onderwijs met Nederlandsch als 
voertaal. Het onderwijsprogramma is verfleeld over 
ccn leertijd van drie jaar. 

De voorziening in de behoefte aan lager hnn- 
delsonderwijs op inhcemschcn grondslag, aan-
sluitend oj)het Inlandsch lager onderwijs, maak> te 
een onderwerp van studio uit in den Onder- wijsraad. 
Maatregelen werden op dit gebied nog niet 
genomen, behoudens do inatelling van een akte van 
bekwaainheid voor het geven van lager 
handelsonderwijs, bestemd voor personen in het 
bezit van Europecsche onderwijtibevoegdhedGn en 
van een onderwijsakte voor den klcinhandel, die 
speciaal gedacht is voor Inlandsche onder- 



ONDERWTJS-BOEGINEEZEN 341 

wijzcrs, ten einde aldus gelcidclijk to komen tot een 
organisatie van ecnvoudig- haiulclsondcrwijs op 
inhecmschcn gronclslag. 

F. Zeevaartkundig onderwijs. 
§ 2G. De c u r s u s v o o r (1 e z e c v a artkun d e 

(§23 Deel II I) we rd in 1922 van de Prins Hendrik-
school losgcmaakt en als afzonderlyke 
onderwijsinstelling overgcbracht aan boord van 
eenspeciaaldaarvooringerichten Gouvernements- 
stoomer. Hiermede ging gepaard een verkorting van 
den tweejarigen opleidingstijd tot 66n jaar, hetgeen 
door de gecombineerde theoretische en practische 
vorining aan boord mogelijk were! ge- maakt. Voor 
de aldus gewijzigdc zeevaartkundige opleiding bleek 
van den aanvang af nicer lief- hebberij bij den 
Indischen j ongen te bestaan, zoodat de vraag vrij 
regelmatig het beperkt aantal plaatsen overtreft. Ook 
deze opleiding onder- vindt de ge volgen der malaise, 
we Ike een vermin- derde vraag naar nautisch 
personccl heeft mede- gebracht. 

G. Landbouwonderwijs. 
§ 27. De op Westerschcn grondslag staandc in- 

richtingen bieven beperkt tot de m i d d e 1 b a- r c 
landbouw school te Buitenzorg (§ 20 Deel III) en de 
cultuurscholen to Sbeka- boemi en Malang (§ 14 
Deel III). De aan deze scholen. verbonden 
voorbereidende afdcelingen konden worden 
opgeheven, zoodat het vakonder- wijs thans 
rechtstreeks aansluit, respcctievclyk op het Mulo en 
het lager onderwijs met Neder- landsch als voertaal. 
Het toelatingsexamen voor de technische scholen is 
ook geldig voor de cultuurscholen. 

§ 28. De Inlandsche landbouw- scholen (§ 30 Deel 
III) worden omgezet in landbouivbedrijfscholen, 
waarbij de practische werkzaamheden op den 
voorgrond treden. In enkele gewesten van Java 
worden landbomvcur- sussen gegeven door speciaal 
daarvoor opgeleide dcsaonderwijzcrs, die hun 
opleiding hebben ont- vangen aan tweejarige 
namiddagcursussen, gegeven door 
landbouwlceraren. 

V. ONDERWIJZEND PERSONEEL. 

§ 29. Uitzencling u i t Nederland， (§§47 cn 71 
Deel III) heeft thans nog alleen plaats van leeraren en 
leeraressen voor het middelbaar onderwijs en van 
ondcrwijzers met hoofdakte., Onderwijzcreason 
kunnen tegenwoordig vollcdig in Indie worden 
gerccruteerd. Het aanbod van deze leerkrachten 
overtreft zclfs verro de vraag, zoodat overwogen 
wordt de geheele, hoofdzake- iijk uit dames 
bestaande groep van ondcrwijzers der 3e klasse 
(hulpaktebozitters), wier ambtclijkc positie gercgeld 
is op den voet van uit Nederland belrokken 
werkkrachtcn, over to brengen naar de 
bczoldigingsschalen, vastgesteld voor de zgn. ge- 
mengde betrekking (door Europeanen en Inlanders 
vervuld), waarin gehcel kan worden voorzien door 
uanwerving in. Indie. 

§ 30. Particuliore schoolbest u- r o n, die 
ondcrwijzers uit Nederland laten uit- komcn, krijgen 
de daaraan veibondcn kosten van uitrusting en 
ovcrtocht sedert onkcle jaren intc- graal vergoed tot 
de bedragen, die bij uitzending voor Gouvernementa 
rekening zouden zijn vol- daan. Voor de leoraren 
word de fractionoele ver- goeding van drio vierdo der 
kosten gehandhaafd. Sedert 1920 vergoedt het 
Gouvcrnement ook do 

kosten, verbonden aan de buitcnlandschc ver- 
lovcn van bijzondcrc leernren en ondcrwijzers, 
voor de ccrstc groep tot de fractie van dric kwart 
en voor de laatsten ten voile. 

§31. De bezol digingen (§49 Deel III) 
zijn onlangs voor alle landsdienaren geheel her- 
zicn. Zij bewegen zich voor de voornaamste groe- 
pen van leerkrachten tusschen de volgendc gren- 
zen: 
Inlandsche volksonderwijzers / 17.50—/ 40 
Inlandsche hulponderwijzers   (niet opgelcid) ........................ - 
Inlandsche onderwijzers met 

30 ― 105 
diploma normaalschool ..- 
Inlandsche onderwijzers met 

40 —— 135 
diploma kweekschool ...- 
Inlandsche onderwijzers met 

75 —— 200 
diploma hoogere kweekschool - 
Onclerwijzers met hulpakte 

110 —- 350 
E. L. 0..................................... - 
Ondcrwijzers met hoofdakte 

180 —— 500 

E. L. 0..................................... - • 330 —— 800 
Onderwijzers met Mulo-akte • • 430 —— 950 
Leeraren (halfbevoegd) . . . • • 350 —- 950 
Lecraren (volledig bevoegd) . . • 400 —- 1100 
Hoogleeraren ........................... - -1200 —— 1500 
(Afgesloten 1 Juni 1925).- BALANGNIPA. De 
handelsplaats van dezen naam ligt op 3 K.M. afstand 
van den mond der Tangka-rivier; zij is door een 
verharden rijweg, aan welks eindpunt het 
visschersdorpje Larea- rea is gelegen, verbonden met 
de reede. De baai van Balangnipa, waarin do rivier 
van dien naam uitmondt, biedt een goede ligplaats aan 
voor de scheepvaart, e vena Is de baai van 
Tjampalagiang, ■beide in de onderafd. 
Balangnipasche en Bi- noeangsche benedenlanden 
(zie I, BALANIPA, BALANGNIPA). In deze 
onderafd., met hoofd- plaats Tinamboeng 
(Controleur), loopt langs de kust de grooto weg 
tusschen Madjene, over Ba- langnipa, Pamboesoean, 
Tjampalagiang, Mapili en Binoeang; verder zijn cr 
slechts voetpadeu naar het binnenland, waarvan het 
pad langs de Tjampalagiing-rivier het belangrykste is
：/' BOEGINEEZEN. Ten aanzien van het bestuur 
'over de Boegineezon (zie I, pag. 326, le kolom) kan, 
zoowel voor rechtstreeks als voor niet rechtstreeks 
bestuurd gebied, het ornamentschap of het territoir 
van een gaoekang-stichting, dus het complex van 
dorpen aan het hoofd waarvan de bewaarder van de 
ornamenten staat, als terri- toriale eenheid worden 
aangemerkt. 

Bij de reorganisatie'van het Inlandsche bestuur in 
rechtstreeks bestuurd gebied is gestreefd naar behoud 
van zelfstandigheid dier karaeng-, aroe-, opoe- of 
galarangschappcn, en^zelfs zijn er weder horsteld, we 
Ike eorst waren opgehoven ge worden, wan nee r het 
bestaan er van in het bewustzyn der bevolking was 
blyvon voortleven. Wei echter zijn so ms twee of meor 
adatgemeenschappcn ver- eenigd tot 66n ressort, 
waarin de samenstellende deolen hunno onderlinge 
onafhankolykheicl be- hielden; (lit gcschieddo als een 
gevolg van de uitbreiding van do ressorten der 
Europeesche bestuursambtenaren, waardoor 
vergrooting van do Inlandsoho bestuursressorten mode 
nood- zakelijk werd. Zulk een gecombineerd gebied 
word niet onder een adathoofd gesteki, doch onder een 
daarvoor geschikt persoon, die zijn gezag ontleende 
aan ecn aansteiling van het Gouverneinent en die dus 
gouvernoincntsainbte- 
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(tesang) worden bewerkt en bekend zijn als 
galoeng akaroengeng; voorts de onbcbouwde or- 
namentsgronden, jachtterrcinen cnz., ongko ge- 
naamd, waar niet-ond)erhoorigen van den vorst 
geen rechtcn hebben./ 
P BON它.Het landsihap Bond (zie I, BONI) 
'/ is verdecld in de oi/derafdce】ingen Bond, Zuid 
■- Bond en Noord Bonfe. Het zelfbestuur wordt uit- 
geoefend, naar den Regcerings-alinanak 1925 
voorloopig, door den Hadat (Raad van lands- 
grooten), aan welken het in 1917 is opgedragen 
geworden, nadat in 1916 de verhouding tot het 
Gouvernement geregeld is geworden bij de korte 
verklaring, welke v66r dien eerst niet we rd ge- 
accepteerd (zie I, pag. 348, 2e koloin, slot). 

Grondbezit. Het ornament (zic III, ORNA- 
MENTSCHAP, RIJKSSIERADEN) is eigenaar 
vandegrondrechten; eris geen grond welke buiten 
eenig ornaments-beschikkingsrecht staat. Als 
bewaarder der ornamenten voerden de vorsten 
het beheer en geschiedt dit tegenwoordig door 
het zelfbestuur, dat in de plants is getreden der 
vroegere vorsten, namens de gemeenschap. In 
de van gouvernementawege ingestelde districten 
en onderdistricten delegeert het zelfbestuur dit 
recht van beheer aan de districts- en onder- 
districtshoofden. De gemeenschap, die het 
nauwst is verbonden met de ornamenten, heeft 
het beschikkingsrecht over alle onbebouwde 
gronden binnen het ornamentschap, welke nog 
nooit ontgonnen zijn geweest (zie Adatrecht- 
bundoJLIXr rapport van den voormaligen ~Cdri'- 
troleur van Barroe, 0. M. Goedhart). 

Indien ieinands bezitrecht op gronden komt 
te vervallen door verwaarloozing of door vertrek 
uit het land, dan keert het terug tot het orna- 
mentschap, welks bestuur het weder moet toe- 
wijzen aan een andcr ornamentschapsgenoot, bij 
voorkeur een nabestaande van den vorigen be- 
zitter; zoo geschiedt ook indien bezitrecht 
vervalt door overlijdj>n van izmand, die geen 
erf gen amen nalaaj/^ , 

SEL它B£：S EN dNDERHOORIGHEDEN (GOU-，
《, 
VERNEMENT). In deel I, pag. 467, 2o J L 

kolom, regel 20 e.v., in vermcld dat „de land- 
schappen Boengkoe, Mori en Banggai, welke 
„vroeger deel uitmaakten van Ternate ,t.lxans 
„ingevolge Ind. Stb. 1907 no. 367 onder Celebes 
„en Q/yL-Aensortecren". Bij Ind. Stb. 1924 no. 365 
is%epaald geworden, dat het gebied van de on- 
derafdeelingen Banggai en Bocngkoe en Mori 
der afdecling Oost-Sel6b6s van het gouvernc- 
ment Selebfea en Onderhoorigheden van gemekl 
gewest wordt afgescheiden en toegevoegd aan de 
residentie Mai)a<10y/ 
-j/DRUKPERS. in deel I biz. 642, 2e kolom, 
'gedane voorspelling, dat het strafrechteljjk ge- 

deelte van het drukpersregl. geheel zou komen 
te vervallen bij de inwerkingtreding van het 
nieuwe W. v. 8., is slechts in zooverre in ver- 
vulling gekomen dat, ingevolge art. 6 no. 15 
der invoeringsord., de artt. 21 t/】n. 27 op 1 
Januari 1918 zijn komen te vervallen, omdat 
deze eene plaata in het nieuwe Straf wet book 
gekregen hidden. Daarnaast zijn echter nog 
enkele strafbare feiten in het drukpersregl. ge- 
handhaafd en wel die venneld zijn in de artt. 12, 
13, 19 en 29, waar strafbaar worden gesteld: 

in art. )2 de verspreiding van een drukwerk, niet voorzien 
van naam on woonpluats van drukker en uitgever; 

naar word. Ookthansnog worden, waar de moge- 
lijkheid bcstaat tot bclioorlijke ontwikkeling, 
adatgemecnschappcn opgericht, met eigen gc- 
meenschapskassen, waaruit de uitgaven worden 
bestreden on waarin de mid de Ion tor dekking 
vloeicn, volgens jaarlijksche begrootingen, di% 
de goedkeuring behoeven van het Hoofd van 
het gewest. De hoofden der adatgemecnschappcn,- 
karaeng's en lagerc hoofden, ontvangen uit die 
kassen een vaste bezoldiging, waardoor hunne 
wisselvallige inkomsten uit, niet zclden door 
usurpatie verkregen ornamentsveldcn, pasar- 
heffingen {soesoeng pasara), adatboeten enz. 
zijn komen te vervallen. De kassen staan onder 
beheer van zoogen. beheerscommissie's, onder 
leiding van den plaatselijk besturenden ambte- 
naar. 

In het niet rechtstreeks bestuurde gebied 
st a at aan het hoofd van een ornamentschap de 
karaeng, met den soelewatang als ornament- 
schapsbestuurder. Sommige van zulke ornament- 
schappen zijn vereenigd tot een bond onder be- 
stuur van een bondsraad of hadat, met een der 
omamentschapshoofden als bondsvorst en diens 
soelewatang als bondssoelewatang. Zulke bonden 
hebben zich ook wel weer vereenigd tot opper- 
rijken, onder uit den heinel neergedaalde vorsten, 
toemanoeroeng, gelijk het geval was met Bone 
en Loewoe. De hoofdvorst had voor zijn bestuur 
een mede-regeerende hadat, een raad van in- 
vloedrijke keurgrooten, naast zich. 

Wat het grondbezit betreft (zie I, pag. 330, le 
kolom), geldt in Zuid Selebds de regel, dat er geen 
grond bestaat, welke valt buiten eenig orna- 
mcntsbeschikkingsrecht (zie ook bij BONfi, 
grondbezit}; dit beschikkingsrecht teekent zich 
vooral af in meer bevolkte streken, wijl daar 
duidelijk blijkt, dat er geen beschikkingsrecht 
op gronden toekoint aan het dorp. Evenwel slijt 
hier en daar dit orna mentsrecht eenigszins af; 
grondbezit in een ander ornamentschap dan 
waarbinnen iemand woont is mogelijk, gronder- 
ving door lie den van elders en verpanding aan 
iemand buiten het omamentsgebied zijn toege- 
staan. 

De ontginner krijgt recht van erfelijk vruchtge- 
bruik, hetwelk hij verliest indien hij niet naar 
behooren voldoet aan zijn kassoewiang (zie I, pag. 
330, le kolom); tegenwoordig is het toegestaan, 
dat een plaatsvervanger wordt gesteld, die deze 
verplichtingen waarneemt. Het recht van 
vruchtgebruik kan worden verhuurd, wegge- 
schonken of verpand, maar niet verkocht; dock 
deze overgang kan worden verboden door het 
districtshoofd indien dit meent, dat de nieuwe 
vruchtgebruiker zijn kassoewiang niet zal n吟 
koincn of geen vervanger stelt. 

Zoolang vroegcre bebouwing nog kenbaar is, 
bijv. aan vruchtboomen, of wanneer vroegcre 
bou wvelden reeds zijn vervallen tot woeste gron- 
den, zoolang de cultuur er van nog in de her- 
innering der menschen is blijven voortleven, 
gaat het bezitrecht niet verloren, tenzij er ge- 
brek aan grond is;in dat geval houdt een bezitter, 
die zijn grond heeft verwaarloosd of verlaten, 
alleen een voorkeurrecht. 

Onder de gronden, welke in een bijzonderen 
rechtstoestand verkeeren (zie I, pag. 330, 2e 
kolom) verdienen vermelding do ornamentsvel- 
den bekend als galoong aradjang, in tegenstel- 
ling met de ornamentsvelden, welke in huur 
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in art. 13 de niet-toczcnding binncn 24 uur na de 
verschijning van cen in N.-I. uitgcgcven drukwerk 
aan het hoofd v. pl. best., in wicns ressort het 
drukwerk verschijnt; 

in art. 14 de weigering van plaatsing der 
beantwoording van eon in een drukwerk ver- 
schenen persoonlijken aanval, gissing of beoor- 
deeling； en 

in art. 29 de openlijke oproep cn uitnoodiging om 
bij te dragen tot betaling van geldboeten of van 
gerechtskosten, verbeurd wegens een 
drukpersdelict. 

Reeds cnkele maanden later we rd nog eene 
verandering in het systeem der berediting van 
drukpersdelicten gebracht door eenc redactie- 
wijziging van art. 31, we Ike aan de eenige in Indie 
nog bestaande afwijking van de in Nederland 
geldende wijze van berechting dier delicten een 
cinde maakte. 

Immers we rd bij K.B. van 4 Februari 1918, no. 
61 (Ind. Stb. 1918, no. 269, j°. 544) uit de le 
zinsnede van dat art. gelicht de bepaling, dat elke 
vervolging op grond van de voorschrif- ten van het 
drukpersregl. berecht zou worden door de raden van 
justitie. De reden dier wijzi- ging moet gezocht 
worden in de omstandigheid, dat men algemeen van 
oordeel was dat het doel, pm door de berechting der 
drukpersdelicten door de raden van j ustitic 6enheid 
van rechtsspraak te bekomen, in geenen deele 
bereikt was en dat aan die regeling daarentegen 
ernstige bezwaren verbonden waren, in verband met 
de vaak zeer vertraagde berechting der bij de met 
werk overladen raden aangebrachte 
drukpersdelicten en van de dikwijls verre afstanden 
van het rechts- college van de woonplaatsen der 
verdachten en getuigen. De wel eens geuite vrees, 
dat de In- landsche en Chincescho pers de 
afschaffing der competentie der raden als eene 
achteruitzetting zouden gevoelen, is ongegrond 
gcbleken.Speciaal van de zijde der pers was zoo 
vaak afgegeven op het „gewrocht der duisternis", 
dat ze de compe- tentiewijziging als een logiache 
consequontie van do nieuwe wetgeving heeft 
aanvaard. 

8edert 】Januari 1918 worden derhalvo de in het 
W. v. S., en sin ds 1 Oct. d.a.v. mode de in het 
drukpersregl. vermelde drukpersdelicten bcrecht 
door den rechter van den delinquent (politic- 
rechter, landraad dan wel raad van justitie), over- 
eenkomstigde algemeene bepalingen van hotregl. 
op de rechterlijke organisatie,/" 

LEENINGEN. A. Land s'fe e n i n g o n. Op do 
in decl II vermelde gcldlccningen, 1915, 1916 cn 
1917 zyn in de jaren 1919 tot en met 1924 nog 
twaalf leeningen gevolgd. Volledighcidshalvo 
worden ten aanzien van do drio eerstgenoemdo 
hieronder nog cnkele bijzonderhedon mode- 
gedeeld. 

De 1 e c n i n g 19 15 uitgegeven in stukken van / 
1000, / 500 en / 100 (met coupons per 1 April en 1 
October) tegen een koers van 97 is verdeeld in 25 
serien, achtereenvolgens uangeduid met do letters A 
tot cn met H cn J tot on met Z, elk groot / 2.500.000. 
De seriesgewyze aflossing geschiedt jaarlyks op 1 
April van ieder jaar, te beginnen met 1916; in de 
maand Fobruari wordt bij loting de serio 
aangewezen, welke a pari zal worden afgelost. V66r 
1 April 1925 was de leening niet vatbaar voor 
conversio of versterkto aflossing. 

Van de leening 1916 (rosp. 1 917), 

zijn de schnldbewgzen (van / 1000, / 500 cn / 100) 
met coupons per 1 Mei cn 1 November, a pari af- 
losbaar op 1 Mei van ieder jaar, te beginnen met 
1917 (1918), tot ecn bedrag van tenminste het 1/40 
gcdeelte van de geleende som, dus resp. / 2.000.000 
cn / 1.250.000. Jaarlijks worden in de maand Maart 
vooraf by loting de stukken aange- wezen, welke 
zullen worden afgelost. Tot 1 Mei 1921 (1922) was 
de leening niet vatbaar voor con- versie of versterkte 
aflossing. De koers van uit- gifte der leening 1916 
bedroeg in Nederland 99$ pCt. en in Nedcrlandsch-
Indie 101J pCt., en van de leening 1917 99字 pCt. 

Leening 1919, groot 180 millioen gulden, were! 
in Augustus 19J9 uitgegeven in Nederland en in 
Nedcrlandsch-Indie, krachtens de Neder- landsch-
Indische Leeningwet 1919 (Ned. Stb. no. 280, Incl. 
Stb. 1919 no. 327 en 1920 no. 78), in 6 pCt. 's jaars 
rentende stukken tegen den koers van lOOi pCt. 

De schuldbewijzen van / 1000, / 500 en / 100, met 
coupons per 1 Januari en 1 Juli, zijn op 1 Juli van 
ieder jaar, te beginnen met 1920, a pari aflos- baar 
tot een bedrag van ten minste hetl/40 gedeel- tc van 
de geleende som, dus f 4.500.000. De aflos- baar te 
stellcn stukken worden telken jare in de maand Mei 
vooraf bij loting aangewezen. Tot 1 
* Juli 1924 was doze leening niet vatbaar voor con- 
versie of versterkte aflossing. 

Leeningen 1 9 2 1, A, B, C en D. Bij de 
Nederlandsch-Indische Leeningwet 1921 (Ned. Stb. 
no. 798, Ind. Stb. no. 483), aangevuld bij de wet van 
29 November 1922 (Ned. Stb. no. 607, Ind. Stb. 
1923 no. 83) is machtiging verleend tot het te gelde 
maken van schuldbewijzen ten laste van 
Ncderlandsch-Indie, tot een nominaal bedrag van 
ten hoogste 250 millioen gulden, met bc- paling dat 
zulks kon geschieden ineens tot het geheelc bedrag, 
dan wel in gedeelten. Krachtens deze machtiging 
zijn. vicr leeningen uitgegeven t.w.: 

Leening 1921 A (Min. beschikking 15 Juli 
1921,2de Afdeeling, No.l ； Nederl. Staatscou- rant 
van 15 en 16 Juli 1924, no. 136), groot 75 mil- lioen 
gulden in 7 pCt. 's jaars rentedragende stukken van / 
1000, / 500 en / 100, met coupons per 1 Maart en 1 
September, were! in Juli 1921 in Nederland 
uitgegeven tegen een koers van 100 pCt. 

Leening 1921 B. (Min. besch. 10 October 1921, 
2de Afdeeling, No. 1 en van 2S October, 2de 
Afdeeling, No. 4, Nederl. Staatscourant van 10 en 
28/29 October 1921, nos. 196 en 210) groot 56 
millioen gulden in 6头 pCt. 's jaars rentende stukken 
van / 1000, / 500 en / 100, met coupons per 1 Maart 
en 1 September, we rd in October 1921 uitgegeven 
inNederland en in Nederlandsch- Indie, togen een 
koers onderscheidenlijk van 99 pCt. en 99i pCt. 

De schuldbowijzen van deze beide leeningen A 
en B worden op 1 September van ieder jaar na 1921, 
tot een bedrag van minsteus het 1/40 ge- deelte van 
de gcheele leeningsom, a pari aflosbaar gestcld, 
waartoo een jaarlykscho uitloting wordt gchouden 
in do maand Juli. Tot 1 September 1926 zijn deze 
leeningen niot vatbaar voor conversie en zullen de 
jaarlijksche aflossingcn het 1/40 ge- deelto van do 
geleende som niet to boven gaan. 

Leening 1921 C, groot 5 millioen pond sterling in 
6 pCt. 's jaars rentegovende stukken van £20, £ 100, 
£ 500 en £ 1000, met coupons per 15 Fobruari en 15 
Augustus. Deze leening, welko 
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in Januari 1923 werd uitgcgeven, is ovirgenomen I 
door Hambros Bank Ltd. on Lazard Brothers & Co. 
Ltd. tc London. Van het bedrag werd 4 mil- | lioen 
pond tcgen den koers van 98 pCt. uitgcgeven te 
London on een millioen pond ovcrgedaan aan de 
Nederlandsche H an del - M a a tscha pp ij, die deze 
som in Nederland heeft geplaatst tegen een koers van 
96| pCt. De leening loopt af in 40 jaren： gedurende 
de eerste tien jaren heeft geen af- lossing plaats. Van 
15 Februari 1933 af ge- schiedt terugbetaling van het 
uitstaand nomi- naal bedrag in 30 jaarlijksche 
termijnen, be- houdens de bevoegdheid der 
Regeering om op 15 Augustus 1933 of op elken 
volgende coupondatum dat bedrag geheel of 
gcdeeltelijk af te lossen. De aflosbaar gestelde 
stukken worden telkenjare bij loting te 's-Gravenhage 
in de ma and December aangewezen. 

Leening 1921 D, groot 25 millioen dollar 
nominaal, in 5* pCt. 's jaars rentegevende stukken 
van S 1000 en $ 500, met coupons per 1 Maart en 1 
September. Deze leening, te New York in Februari 
1923 uitgegeven tegen den koers van 88 pCt., is 
overgenomcn door Guaranty Trust Company of New 
York. Zij heeft een looptijd van 30 jaar； tot 1 Maart 
1933 heeft geen a flossing plaats, tenzij door inkoop 
van schuldbe- wijzen. Van 1 Maart 1934 af heeft 
jaarlijksche af- lossing plaats, telkens ten bedrage van 
het l/20ste gedeelte der geleende som, hetzjj na loting 
a pari, hetzij door inkoop tot hoogstens pari. 

Leeningen 1922 A, B, en C. Bij de Ne- derlandsch-
Indische dollarleeningwet 1922, (Ned. Stb. 1921 no. 
1455, Ind. Stb. 1922 no. 155) werd machtiging 
verleend tot het te gelde maken in de Vereenigde 
Staten van Ainerika van schuld- bewijzen ten laste 
van Nederlandsch-Indie, tot een nominaal bedrag van 
ten hoogste 100 millioen dollar. Ingevolge deze 
machtiging zijn onderschei- denlijk in Januari, Maart 
en April 1922 de dollar- leeningen 1922A, B en C, 
groot resp. 40, 40 en 20 millioen dollar nominaal, in 
G pCt, 's jaars ren- tende stukken van $ 1000 en S 500 
uitgegeven tegen een koers van onderscheidenlijk 94
五 pCt., 94豪 pCt. en 96| pCt. 

De leeningen zijn overgenomen en geplaatst door 
Guaranty Trust Company of New York, onder de 
namen „Dutch East Indies Twenty- Five-Year 
External Six Percent Gold Bonds" (dollarleening 
1922A, met coupons per 1 Januari en 1 Juli), en 
“Dutch East Indies Forty-Year External Sinking 
Fund 6 % Gold Bonds" (dollar- leeningen 1922B en 
C, met coupons per 1 Maart en 1 September). 

De looptijd der leening 1922A bedraagt 25 jaar. 
Gedurende de eerste tien jaren (tot 1 Jan. 1933) heeft 
geen aflossing plaats, doch is het Gouverne- ment 
uiteraard vrij de schuldbewijzen in te koo- pen. Van 
de op 1 Januari 1932 uitstaande schuld- bewyzen der 
leening zal op 1 Januari van elk jaar, te beginnen met 
1933, het 1/15de gedeelte — door loting te New York 
vooraf aan te wyzen — a pari worden afgelost, 
behoudens de bevoegdheid van het Gouvernement 
om op 1 Januari 1932 en elken volgenden 
coupondatum tot aflossing a pari van het geheele 
uitstaand leeningsbedrag over te gaan. 

De looptijd van de dollarleeningen 1922B en C, 
bedraagt 40 jaar. 1 Maart van elk jaar, te beginnen 
met 1933,heeft aflossing a pari plaats van door loting 
te New York aan te wijzen schuldbewijzen 

tot eengezamenlijkbeloop van het 1 /30stcgedeelte 
van het op 1 Maart 1932 uitstaand bedrag. Overi- 
gens gelden voor vervroegde aflossing door inkoop 
enz., alsmede voor aflossing in eens (of gc- 
decltclijk) op of na 1 Maart 1932, dezelfde bcj)a- 
lingen als voor de dollarleening 1922A. 

Leeningen 1 9 2 3 A, B, C en D, nangc- gaan 
kraclitcns de Nederlandsch-Indische Lce- ningwet 
1923 (Ned. Stb. no. 248, Ind. Stb no. 292), waarbij 
de Minister van Kolonicn werd gemachtigd tot het 
te gelde maken — hetzij in eens of bij gedcelten — 
van schuklbewijzcn tot een zoodanig beloop als 
noodig was ter verkrij- ging van eene so in van ten 
hoogste / 300.000.000. 

Leening 1 9 2 3 A,groot 65 millioen gulden in 5 
pCt. rentende stukken van / 1000 en / 500, inet 
coupons per 1 Juni en 1 December, is o verge- 
nomen door een Nederlandsche bankiersgroep, we 
Ike haar in Juni 1923 in Nederland uitgaf, met 
gclcgenheid tot inschrijving in Nederlandsch- -
Indie. De schtildbewijzen zijn op 1 Juni van elk 
jaar, te beginnen met 1924, a pari aflosbaar tot een 
beloop van tenminste het l/40ste gedeelte van hun 
totaal nominaal bedrag; geen conversic noch 
versterkte aflossing mag plaats hebben v66r 1 Juni 
1928. 

Leening 1 9 2 3 B, groot 6 millioen pond sterling, 
in 5 pCt. 's jaars rentende stukken van £100, £500 
en £ 1000 (coupons per 15 Januari en 15 Juli), is 
overgenomen en tegen een koers van 92 pCt. in 
Januari 1923 te Londen uitgegeven door Ham bros 
Bank Ltd. en Lazard Brothers & Co. Ltd. De 
looptijd der leening bedraagt 40 jaar； gedurende 
de eerste 10 jaren heeft geen aflossing plaats. Van 
15 Juli 1933 af geschiedt terugbetaling van het 
uitstaand nominaal bed rag in 30 jaarlijksche 
termijnen, behoudens de bevoegdheid der 
Regeering om op genoemden datum of op elken 
volgenden coupondatum dat bedragge- hee] of 
gedeeltcJijk af te lossen. De aflosbaar gestelde 
stukken worden telkcn jare bij loting te ‘8-
Gravenhagc in de maand Mei aangewezen. 

Leening 1 9 2 3 C, („Dutch East Jndics Thirty 
Year External Sinking Fund 51% Gold Bonds"), 
groot 25 millioen dollar,in5^ pCt. 's jaars rentende 
stukken van S 1000 en $ 500 (coupons per 1 Mei en 
] November), is overgenomen en in November 
1923 te New York tegen een koers van 90 pCt. 
uitgegeven door de reeds genoemde Guaranty Trust 
Company of New York. Deze leening is aangegaan 
voor den tijd van 30 jaren. De eerste 10 jaren wordt 
niet afgelost; daarna heeft op 1 November van elk 
jaar, te beginnen met 1934, aflossing plaats in 20 
gelijke jaarlijksche termijnen, hetzij door 
voorafgaanden inkoop tot hoogstens pari van 
schuldbewijzen, hetzij door uitloting a pari, te New 
York. Het Gouvernement kan op 1 November 1933 
en op elken volgenden coupondatum, na t^jdige 
aankondi- ging, het dan nog uitstaand bedrag -
geheel of ge- deeltclijk a pari aflossen. 

Leening 1 9 2 3 D, groot 75 millioen gulden ia 
door dezelfde bankiersgroep ovcrgenoinen, wel- ke 
de leening 1923A kocht. De 6 pCt. rentende 
schuldbewijzen van / J000 eu / 500 (coupons per 15 
Alaart en 15 September) dezer leening zijn in 
Augustus 1924 in Nederland en in Nederlandsch- -
Indic te gelde gemaakt tegen den koers onder-
scheidenlijk van 97/ pCt. en 100 pCt. Do looptijd 
der leening bedraagt 40 jaar. De schuldbewyzen 
zyn op 15 September van elk jaar, te beginnen 
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346 LEENINGEN. 

met 1925, a pari aflosbaar tot cen beloop van ten- 
minste hetl /40stegcdeelte van het totaal nominaal 
bedrag dier schuldbcwijzen. V66r 15 September 
1929 mag geen conversie of versterkte a flossing 
plaats vinden. Jaarlijks worden de aflosbaar te 
stellen schuldbewijzen bij loting in de ma and Juli 
vooraf aangewezen. 

Van de leeningen 1915. 1916, 1917 en 1919 
verjaren de aflosbaar gestelde schuldbewijzen na 10 
jaar, van de overige guldensleeningen na 30 jaar. 

Coupons en aflosba-ar gestelde obligaties van de 
guldensleeningen 1915, 191G, 1917, 1919, 1921A 
en B, cn 1923A cn D, zijn bctaalbaar te Arnstorf, 
dam, *s-Gravenhage en Rotterdam bij de Neder- 
landschc Handel-^Iaatschappi], de Ncderlandsch 
Indischc Handelsbank en de Nederlandsch-Indi- 
sche Escompto-JIaatschappij, te Batavia bij De 
Javasche Bank. Bovendien zijn de coupons der 
leening 1915 in Indie nog betaalbaar bij de Ncder- 
landsche Handel-Maatschappij, Factory, de 
Ncderlandsch IndischeHandelsbank en de Neder- 
landsch-Indische Escompto-Maatschappij.terwijl 
de obligaties van de leeningen 1915, 1910, 1917 en 
1919 ook betaalbaar zijn bij De Nederland- sche 
Bank te Amsterdam. 

Coupons en obligaties der dollarleeningen 
1921D, 1922A, B en C en 1923C zijn betaalbaar te 
New York bij Guaranty Trust Company of New 
York, die tevens Fiskaal Agent voor deze leeningen 
is. 

Coupons en obligaties der pondsterlingleenin- 
gen 1921C en 1923B zijn betaalbaar te London bij 
Hambros Bank Limited en Lazard Brothers and Co. 
Limited, zoomede, wat de coupons der leening 
1921C betreft, te Amsterdam bij do Neder- landsche 
Handel-Maatschappij. 

De bijgevoegde tabel geefteen overzicht van de 
verschillende geldleeningen, met vermelding van 
enkele bijzonderheden, zie pag. 345. 

B. Locale leeningen. Volgens het 3de lid van 
artikel 686 van het Indisch Regee- ringsreglement 
(resp. van artikel 124 der Indi- sche Staatsregeling) 
kan ten lastc van een go west of een gedeelte van 
een gewest geen geldleening worden aangegaan of 
gewaarborgd dan onder voorbehoud van 
bekrachtiging van het daartoe 

strekkend besluit bij eene ordonnantie. Luidcns punt 
c van het Istc lid van artikel 38 tier Locale 
R,adenordonnantie mag in bcsloten raadsverga- 
dering niet beraadslaagd of beslist worden over het 
aangaan eencr locale leening. In leeningsbe- sluiten 
behooren volgens Regecringsaanschrij- ving steeds 
de regeling der aflossing voile dig vast- gelegd en 
de koers van uitgiftc, althans de mini- mumkoers, 
aangegeven te worden, terwijl mede als eisch pleegt 
te worden gesteld, dat wordt aan- getoond op we Ike 
wijze in den dienst der leening zal worden voorzien. 
Aangezien de aflossingster- mijn verband houdt met 
de bestemming der lee- ningsgeldcn mag hij ninuner 
de nuttigheidsduur der leeningsobjecten 
overschrijden. In verband hiermede is de 
aflossingstermijn als regel tot ten hoogste 40 jaren 
beperkt-,terwijl daarin geen wijzi- ging mag worden 
gebracht buiten bewilliging der Regeering. Voor 
andere dan “buitengewone" uitgaven mogen geen 
leeningen worden aangegaan. 

De Regeering heeft zooveel mogelijk bevorderd, 
dat de locale ressorten zich zonder eenigen specia- 
len waarborg voorsoliditeit op de open markt een 
eigen crediet zouden vornien. Oin die reden heeft ze 
a lie verzoeken van die ressorten om rente en 
aflossing hunner leeningen te waarborgen afge- 
wezen, doch is aan den anderen kant het beleg- 
gingsveld verruimd, doordat tai van instellingen z. 
a. de Indische Weduwen- en Weezenfondsen, de 
Wees- enBoedelkamers.de Indische Postspaarban k, 
het Nederlandsche Weduwen- en Weezen- fonds 
voor burgerlijke ambtenaren en de Rijks- 
verzekeringbank, de bevoegdheid erlangden om 
ook het schuldpapier van die gebiedsdeelen in den 
kring hunner beleggingen op te nemen. Voorts 
pleegt de Indisdhe Regeering in hare goed- 
keuringsbesluitcn van locale leeningen te verkla- 
ren, dat zy ook harerzijds toezichtzal uitoefencn op 
de richtige uitvoering van den dienst der toe- 
gestane leening, door er voor te waken, dat op elke 
begrooting van uitgaven van het betrokken ressort 
de vereischte post voor rente cn aflossing der 
leening wordt gebracht cn gchandhaafd. 

De volgende tabel bevat een overzicht van de 
verschillende leeningen der locale ressorten. 

OVEBZICHT VAN DE VASTE LEENINGSCHULDEN DER LOCALE RESSORTEN 
PER 

ULTIMO 1924. 

 Nominaal 
gevoteerd 

bedrag 
Nominale 
rentevoet 

Leenings- 
duur 

(jaren) 
Geplaatst 

bedrag 
Afgelost 
bedrag 

Uitstaand 
bedrag Toclichtingen 

Totaal . . • i • / 85.693.700 — — 
/ 64.TlG.2Oo|/ 5.6IO.82o|/ 59.105.380 

 

I. Gemeenten .. / 76.196.700 一 — / 55.219.200 / 4-523-070 / 50.696.130 一 

A. 
Java en Madoera 

/ 71.796.200 
— — 

/ 51.366.200 / 3.611.320 / 47-754-880 
— 
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Nominaal 
gevolcerd 

bedrag 

Nominal

。 
renlevoet 

Lei>nings- 
duur (jarcn) 

Geplaatst 
bedrag 

Afgclost 

bedrag 
Uitstaand 

bedrag Toelichtingen 

Batavia ..... / 20.700.000 — — f 1G-

700.000 / 1.224.000 1 

15.176.000 
 

 /

 700.00

0 
pCt. 30 /

 700.00

0 
/ 217.000 /

 483.00

0 

Ind. Stb. 1910 no. 

66G 
 -4.500.000 5 ,, 35 -4.500.000 -136.000 -4.36-1.000 „ „ 1917 no. 627 
 -2.000.000 6 ,, 10 -2.000.000 -800.000 -1.200.000 ,,,,1920 no. 73-1 
 -5.000.000 ,, 40 -5.000.000 -

 71.00

0 

-4.929.000 ,,,,1921 no. 351 
 -6.000.000 7 40 -2.000.000 — -2.000.000 „ ,, 1922 no. 527 
 -1.000.000 0 ,, 35 -1.000.000 — -1.000.000 ” ，，1924 no. 566 
 -1.500.000 6 ,, 35 -1.500.000 — -1.500.000 、， „ 192-1 no. 566 

Meester-Cornelis . / 2.511.600 一 — / 2'.511.600 / 100.000 / 2.411.600  

 /

 50.00

0 
6 pCt. 20 /

 50.00

0 

/

 20.00

0 

/

 30.00

0 

Ind. Stb. 1916 no. 

621 
 -

 700.00

0 

5 ,, 40 /

 700.00

0 

/

 58.00

0 

-

 642.00

0 

,,,,1917 no. 624 
 -

 500.00

0 

6 ,, 20 -

 500.00

0 

-

 13.00

0 

-

 487.00

0 

,,,,1921 no. 1G4 
 -

 250.00

0 

6 20 -

 250.00

0 

— -

 250.00

0 

,,,,1922 no. 338 
 -

 750.00

0 

7 ,, 40 -

 750.00

0 

-

 9.00

0 

-

 741.00

0 

,,,,1922 no. 356 
 -

 261.60

0 

6 ,, 12 - 261. 

G00 
— -

 261.60

0 

,, „ 1924 no. 350 

Builenzorg.... / 1.290.000 一 — / 1.290.000 / 113.500 / 1.170.500  

 /

 100.00

0 
5 pCt. 40 

/

 100.00

0 
f 22.500 

f

 77.50

0 

Ind. Stb. 1912 no. 

609 
 -

 40.00

0 

5 ,, 40 -

 40.00

0 

-

 8.00

0 

-

 32.00

0 

,,,,191G no. 577 
 -

 500.00

0 

5 ,, GO -

 500.00

0 

-

 58.00

0 

-

 442.00

0 

,,,,1915 no. 644 
 -

 650.00

0 

7 ,, 40 -

 650.00

0 

-

 25.00

0 

-

 625.00

0 

,,,,1922 no. 167 

Soekaboemi ... 
/

 205.00

0 
— — 

/

 205.00

0 

/

 19.05

0 

/

 185.95

0 
— 

 /

 45.00

0 
pCt. 40 f

 45.00

0 

f

 8.55

0 
f 36.450 Ind. Stb. 1915 no. 

416 
 -

 70.00

0 

6 „ 20 -

 70.00

0 

-

 10.50

0 

-

 59.50

0 

„ „ 1921 no. 364 
 -

 90.00

0 

7 ,, 30 -

 90.00

0 

— -

 90.00

0 

,,,,1922 no. 122 

Bandoeng .... / 20.215.000 — — / 4.085.000 / 140.000 / 3.915.000 — 

 /

 85.00

0 
5 pCt. 24 

/

 85.00

0 

/

 16.00

0 

/

 69.00

0 

Ind. Stb. no. 1910 

597 
 -

 600.00

0 

■1J ,, 30 -

 G00.00

0 

-

 79.00

0 

-

 521.00

0 

„ „ 1913 no. 4 
 -

 500.00

0 

5 „ 40 -

 500.00

0 

-

 22.00

0 

-

 478.00

0 

„ „ 1915 no. G84 
 -

 600.00

0 

5 ,, 40 -

 600.00

0 

-

 15.00

0 

-

 585.00

0 

„ ,, 1917 no. 162 
 -5.000.000 5 ,, 40 -1.000.000 -

 8.00

0 

-

 992.00

0 

„ „ 1918 no. 632 
 -

 500.00

0 

6 ,, 40 — — — „ „ 1920 no. 902 
 -6.200.000 6 „ 40 — — — „ „ 1920 no. 905 
 -

 830.00

0 

6 ,, 40 一 — — ,,,,1921 no. 211 
 -1.500.000 6 „ 40 — — — „ ,, 1921 no. 350 
 -3.100.000 7 „ 30 — —  „ „ 1922 no. 461 
 -

 300.00

0 

6 ,, 4 -

 300.00

0 

— -

 300.00

0 

„ ,, 1923 no. 629 
 -1.000.000 6 40 -1.000.000 — -1.000.000 ,,„ 1924 no. 549 

Tjerebon-T ... 
/

 G00.00

0 
— — 

/

 600.00

0 

/

 46.55

0 

/ 553.-

150 一 

 /

 200.00

0 
0 pCt. 30 

/

 200.00

0 

/

 46.55

0 

/

 153.45

0 

Tnd. Stb. 1917 no. 

745 
 /

 600.00

0 

6 10 -

 400.00

0 

— 400.00

0 
» ” 1924 no. 481 
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 Noininaal 
gevolcerd 

bedrag 
Nominal

。 
,entevoet 

Lccnings- 
duur 

(jaren) 
Geplaatst 

bedrag 
Afgelost 
bedrag 

Uitstaand 
bedrag Toelichtingen 

Tegal................. | 
175.00

0 5* pCt. 35 
/

 175.00

0 

/

 30.00

0 

/

 145.00

0 
Ind. Stb. 1916 no. 723 

Pekalongan ... 225.00

0 6 pCt. 30 f 225.000 
/

 49.00

0 
f 176.000 Ind. Stb. 1916 no. 589 

Semarang .... 8.500.00

0 — — / 8.500.000 / 603.000 / 7.897.000 — 

 / 2.000.000 
-2.000.000 
-
 500.00
0 
-1.000.000 
-2.000.000 
-1.000.000 

4* pCt. 
5 ,, 
6 ,, 
6 ,, 
7i ,, 
6 ,, 

40 
30 
40 
40 
40 
40 

/ 2.000.000 
-2.000.000 
-.500.000 
-1.000.000 
-2.000.000 
-1.000.000 

/ 192.000 
-332.000 
- 18.00
0 
- 20.00
0 
- 28.00
0 
- 13.00
0 

/ 1.808.000 
-1.GG8.000 
- 4
82.000 
- 9
80.000 
-1.972.000 
- 9
87.000 

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

,,1922 no. 709 

Salatiga ..............  
-

 210.00

0 
— — 

-

 210.00

0 
一 

/

 210.00

0 
一 

 /

 120.00

0 
- 90.000 

7 pCt. 
7 ,, 

35 
35 

/

 120.00

0 
-
 90.00
0 

一 
/

 120.00

0 
-
 90.00
0 

Ind. Stb. 1921 no. 

16G 
,,,,1922 no. 285 

Magelang .... 
/

 225.60

0 
— 一 / 225. 

G00 
/

 51.80

0 

/

 173.80

0 
一 

 / 15.000 
/ 9.600 
- 7
.000 
- 1
6.000 
- 1
00.000 
- 1
8.000 

5 £ pCt. 
5J ,, 
5i ,, 
51 ,, 
5 ,, 
6 ,, 

15 
10 
14 
32 
30 
10 

/ 15.000 
/ 9.G00 
- 7
.000 
- 1
6.000 
- 1
G0.000 
- 1
8.000 

/ 9.000 
/ 9.G00 
- 5
.500 
- 3
.500 
- 1
7.000 
- 7
.200 

/ 6.000 
- 1

.500 
- 1
2.500 
- 1
43.000 
- 1
0.800 

Ind. Stb.1009 no. 490 
„ „ 1910 nd.
 596 
,, „ 1914 no.
 <186 
,, „ 1917 no.
 613 
” ，，1918 no. 754 
,, „ '1920 no. 5G1 

Madioen .. 
/

 605.00

0 
— — 

/

 605.00

0 

/

 30.00

0 

/

 575.00

0 
— 

 /

 300.00

0 
- 80.00
0 
- 225.00
0 

6 pCt. 
7 ,, 
7 ,, 

40 
30 
30 

/

 300.00

0 
- 80.00
0 
- 225.00
0 

/

 30.00

0 

/

 270.00

0 
- 80.00
0 
- 225.00
0 

Ind. Stb： 1920 no. 

328 
,, „ 1921 no. 467 
„ ,, 1924 no. 459 

Madjakerta.... 
/

 135.00

0 
7J pCt. 20 . 

/

 135.00

0 

/

 6.75

0 

/

 128.25

0 
Ind. Stb. 1923 no. 588 

Soerabaja .... f 

14.000.000 一 — / 

14.000.000 / 831.000 / 

13.169.000 一 

 
/ 3.000.000 
-5.000.000 
-6.000.000 

5 pCt. 
7J ,, 
6 „ 

60 
40 
40 

/ 3.000.000 
-5.000.000 
-
G.OOO.OO
O 

/ 876.000 
- 71.00
0 
- 84.00
0 

/ 2.324.000 
-4.929.000 
-5.916.000 

Ind. Stb. 1010 no. 430 
,,,,1921 no. 464 
,,,,< 1922 no. 606 

1 1923 no. 226 

Kediri ...........  
/

 114.00

0 
— 一 

/

 114.00

0 

/

 43.92

0 

/

 70.08

0 
- 

 /

 100.00

0 
- 14.000 

6 pCt. 
6 ,, 

20 
25 

/

 100.00

0 
-
 14.00
0 

/

 40.00

0 
-
 3.92
0 

/

 60.00

0 
- 10.080 

Ind. Stb. 1916 no. 33 
„ ,, 1917 no. 717 
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 Noininaal 
gevoteerd 

bedrag 
Nominale 
rentevoet 

Lcenings- 
duur 

(jaren) 
Geplaatst 

bedrag 
'Afgelost 
bedrag 

Uitstaand 
bedrag Toelichtingen 

Blitaf .................  
/

 75.00

0 
G pCt. 20 

/

 75.00

0 

/

 33.75

0 

/

 41.25

0 
Ind. Stb. 1915 no. 462 

Malang ..............  / 1.750.000 - - f 1.450.000 / 249.000 / 1.201.000 — 

 f 150.000 
- 400.00

0 
- 500.00

0 
- 400.00
0 
- 300.00
0 

4J pCt. 

4 J ” 
5 ,, 
6 „ 
7 ,, 

55 
55 
30 
30 
20 

f 150.000 
- 400.00

0 
- 200.00

0 
- 400.00
0 
- 300.00
0 

/

 27.27

3 
: 72.727 

-

 54.00

0 
-.95.000 

/ 122.727 
- 3

27.273 
- 2

00.000 
- 3
-16.000 
- 2
05.000 

T i r 1913 no. 

264 
Ind. Stb. {MI- - 

,•1915 no. 115 
rl913no. 264 

” ” <1915 no. 736 
,, „ 1918 no. 247 
、，，，1920 no. 42 
,,,, 1922 no. 357 

Pasoeroean ... 
/

 220.00

0 
—  /

 220.00

0 

/

 30.00

0 
f 190.000 一 

 /

 170.00

0 
- 50.000 

5 pCt. 
7 ,, 

31 
10 

/

 170.00

0 
-
 50.00
0 

/

 30.00

0 

/

 140.00

0 
/ 50.000 

Ind. Stb. 1918 no. 840 
,,,,1921 no. 363 

Prabalingga ... 
/

 40.00

0 
6 pCt. 20 / -

10.000 
/

 10.00

0 

/

 30.00

0 
Ind. Stb. 1919 no. 509 

B. 

Buitengewesten 
/ 4・4。。・

5。。 一 — / 3-853-000 / 9H-

75O / 2.941.25。 一 

Padang  ..............  
/

 700.00

0 
— — 

/

 700.00

0 

/

 42.00

0 

/

 658.00

0 
一 

 /

 300.00

0 
-
 400.00
0 

6 pCt. 
6 ,, 

30 
25 

/

 300.00

0 
-
 400.00
0 

/

 10.00

0 
-
 32.00
0 

/

 290.00

0 
-
 368.00
0 

Ind. Stb. 1917 no. 751 
,, „ 1920 no. 30 

Paldinbang ... 
/

 530.00

0 
— 一 

/

 80.00

0 

/

 36.00

0 
/ 4-

1.000 
 

 /

 80.00(

) 
- 450.000 

6 pCt. 
5 ,, 

20 
35 

/

 80.00

0 

/

 36.00

0 

/

 44.00

0 

Ind. Stb. 1915 no. 

G75 
,, „ 1919 no. 315 

M6Jan ................  / 1.075.000 一 — / 1.075.000 
/

 80.50

0 

/

 991.50

0 
- 

 /

 75.00

0 
-1.000.000 

•1J ]»Cl. 
voor de 
cerate 5 j. 
7% daar- 
na 7% of 
lioogstens 
8% 

25 
20 

/

 75.00

0 
-1.000.000 

/

 30.50

0 
-
 50.00
0 

「
 41.50

0 
-
 950.00
0 

Ind. Stb. 1911 no. 440 
„ ,, 1921 no. 459 

Peinutangsiunlar 519.50

0 — 一 422.00

0 
105.50

0 
310.50

0 一 

 /

 120.00

0 
52.00

0 
250.00

0 
97.50

0 

6 pCl. 
6 ,, 
6 „ 
6 ,, 

20 
20 
20 

120.00

0 
-
 52.00
0 

250.00
0 

30.000 
13.000 
62.500 

90.00

0 
39.00

0 
187.50

0 

[nd. Stb. 1918 no. 584 
„ 1919 no. 71 
„ ,, 1920 no. 15 

1920 no. 18 
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 Noniinaal 
gevoteerd 

bedrag 

Vo min 
ale 
rcntevoet 

"enings- 
duur 

(jaren) 
Geplaatst 

bedrag 
Afgelost 
bedrag 

Uitstaand 
bedrag Toelichtingen 

Tandjoengbalai .. 165.00

0 - — f 165.000 / 137.200 f 27.800 — 

 130.00

0 
35.000 

6 pCt. 
7 ,, 

25 
10 

f

 130.00

0 
-
 35.00
0 

/ 109.200 
-
 28.00
0 

f

 20.80

0 
-
 7.00
0 

Ind. Stb. 1920 no. 

500 
,, „ 1922 no. 448 

Tebingtinggi .. 53.000 7 pCt. 20 
f

 53.00

0 

/

 5.30

0 
f 47.700 Ind. Stb. 1923 no. 55 

Makassar .... 1.358.00

0 — — / 1.358.000 / 505.250 
/

 862.75

0 
— 

 f 28.000 
- 5
00.000 
- 3
60.000 
- 2
75.000 
- 8
0.000 
- 1
15.000 

3.2 pCt. 
5 ,, 
6 „ 
7 ,, 
6 ,, 

17 
40 
25 

5 
20 

f 28.000 
- 5
00.000 
- 3
60.000 
- 2
75.000 
- 8
0.000 
- 1
15.000 

/

 19.75

0 
- 33.50
0 
-360.000 
- 44.00
0 
- 48.00
0 

f 8.250 
- 4
6G.500 
- 2

31.000 
- 3
2.000 
- 1
15.000 

Ind. Stb. 1908 no. 

212 
,,,,1917 no. 314 
,,,,1919 no. 542 
„ „ 1920 no. 913 
,,,,1921 no. 737 
,,,,1923 no. 522 

II. Gewesten... f 9-497-000 — — / 9-497-000 f 1.087.750 / 8.409.250 一 

Banten ...............  
/

 50.00

0 
7 pCt. 20 

/

 50.00

0 

/

 2.50

0 

/

 47.50

0 
Ind. Stb. 1923 no. 

247 

Batavia ..............  
/

 650.00

0 
— 一 

/

 650.00

0 
/ 150.000 

/

 500.00

0 
— 

 /

 150.00

0 
-
 500.00
0 

5 pCt. 
6 ,, 20 

/

 150.00

0 
-
 500.00
0 

/ 150.000 
-

 500.00

0 
Ind. Stb. 1921 no. 
342 ,,,,1924 no. 74 

Preanger Regent-
schappen .... -3.200.000 — — / 3.200.000 / 135.000 / 3.065.000 — 

 /

 500.00

0 
-2.700.000 

4* pCt. 
7!,, 

40 
25 

f 500.000 
-2.700.000 

/

 95.00

0 
-
 40.00
0 

/

 405.00

0 
-
2.6GO.OO
O 

Ind. Stb. 1912 no. 458 
,,,,1921 no. 649 

Tjerebon .... 
/

 400.00

0 
— — f 400.000 / 170.000 

/

 230.00

0 
一 

 /

 100.00

0 
-

 300.00

0 

6 pCt. 
6 ,, 

20 
8 

/

 100.00

0 
-

 300.00

0 

/

 40.00

0 
-130.000 

/ G0.000 
-

 170.00

0 

Ind. Stb. 1916 no. 

341 
1921 no. 362 

,,,,1924 no. 494 

Pekalongan ... 
/

 500.00

0 
7 pCt. 30 

/

 500.00

0 
— 

/

 500.00

0 
Ind. Stb. 1921 no. 764 

Kedoe ................  
/

 600.00

0 
 — 

/

 600.00

() 
— 

/

 600.00

0 
— 

 /

 120.00

0 
-
 480.00
0 

7 pCt. 
GJ ,, 

30 
47 

f 120.000 
-
 480.00
0 

— 
/

 120.00

0 
-
 480.00
0 

Ind. Stb. 1922 no. 717 
„ ,, 1924 no. 104 
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 Nominaal 
gevoteerd 

bedrag 
Nominal
。 

Lceniiigs- 
duur 

(jaren) 
Geplaatsl 

bedrag 
Afgelost 
bedrag 

Uitstaand 
bedrag Toelichtingen 

Semarang -600.000 5 pCt. 25 / 

GOO.OOO 
/

 85.00

0 
f 515.000 Ind. Stb. 1918 no. 

238 

Soerabaja .... / 1.000.000 —  / 1.000.000 f 50.900 f 949.100 — 

 f 300.000 .5 pCt. 48 f 300.000 /

 17.90

0 
f 281.200 Ind. Stb. 1914 no. 

782 
 -

 200.00

0 

6 29 -

 200.00

0 

-

 13.00

0 

-

 187.00

0 

„ 1920 no. 580 
 -

 500.00

0 

7 ,, 20 -

 500.00

0 

-

 20.00

0 

-

 480.00

0 

,,,,1923 no. 98 

Kediri ................  
/

 957.00

0 
— - f 957.000 / 172.350 f 784.650 — 

 f

 37.00

0 
5 pCt. 30 f 37.000 f 20.350 /

 1G.65

0 

Ind. Stb. 1913 no. 

341 
 -

 40.00

0 

G ” 20 - -

10.000 
-

 20.00

0 

-

 20.00

0 

,, ,,1914 no. 715 
 -

 130.00

0 

6 ,, 20 -

 130.00

0 

-

 58.50

0 

-

 71.50

0 

„ „ 1915 no. 589 
 -

 750.00

0 

5 ,, 20 -

 750.00

0 

-

 73.50

0 

-

 676.50

0 

„ ,, 1917 no. 570 

Madioen ............  
/

 200.00

0 
7 pCt. 20 

/

 200.00

0 

/

 20.00

0 

/

 180.00

0 
Ind. Stb. 1921 no. 

705 

Pasoeroean ... 
/

 550.00

0 
4 J pCt. 57 

/

 550.00

0 
/ 100.000 

/

 450.00

0 
Ind. Stb. 1913 no. 

284 

Madoera .............  
/

 60.00(

) 
— — 

/

 G0.00

0 

/

 34.00

0 

/

 26.00

0 
— 

 f 30.000 6 pCt. 15 /

 30.00

0 

/

 18.00

0 

/

 12.00

0 

Ind. Stb. 191G no. 

488 
 -

 30.00

0 

6 „ 15 -

 30.00

0 

-

 16.00

0 

-

 14.00

0 

,, „ 1916 no. 576 

Plaatselijke raad 
van de onderafd. 
Lornatang Ilir .. 

/

 80.00

0 0 pCt. 20 / 80.000 

/

 28.00

0 

/

 52.00

0 
Ind. Stb. 1919 No. 

738 
VLOTTENDE SCHULD. Deze dankt haar ont- 

stnan aan de omstandigheid, dat *s Lands in- 
komsten niet op elk oogenblik voldoende zyn ter 
dekking van de loopendc uitgaven. Voor zooveel de 
gewone inkomsten op den duur tekort sc hie- ten ter 
beatryding van de gowone uitgaven zal do ter 
ovorbrugging van (lit hiaat aangegane vlot- tendo 
schuld omgezet moeten worden in vaste schukl, 
hetgecn ook het geval is met de uitgaven voor den 
buitengewonen of kapitaaldienst, voor zoover die 
niet uit anderen hoofde dekking kun- nen vinden. De 
Indischc vlottende schuld is SfiinengcHteld uit: 

1) Voorschotton u i t de Neder- 1 a n cl s c h e s 
c h a t k i 8 t, als een gevolg van do omstandigheid, 
dat do uitgaven van Indie in Nederland do Indischc 
inkomsten aldaar belang- rijk overtreffen. Die 
kasvoorachotten vinden hun wettelijken grondslag 
in do zgn. jaarlijkscho Indischc kastokortwet (zie 
voor 1925 Nederlandsch Staatsblad 1924 no. 603), 
waarby het bed rag be- paald wordt, tot het beloop 
waarvan de Minister vaji Financicin krachtens 
artikel 23 der Indischo Comptabiliteitswet 
(Nederlandsch Staatsblad 1925 no. 328) aan den 
Minister van Kolonien kre- 

dieten opent. Deze kredieten zijn een gevolg van het 
in evengenoemdo wet (art. 26) belichaamde stelsel, 
dat voor zooveel de hier te lande te be- 
werkstelligen Indische uitgaven en te ontvangen 
inkomsten aangaat, Nederland de kassier van Indio 
is. 

2) Voorschotton van De J a v a- 8 c h e Bank, 
waartoe deze instelling verplicht is krachtens artikel 
13 van do Javasche Bankwet 1922 (Nederlandsch 
Staatsblad no. 159). Deze voorschotten, welke tot 
een bedrag van 6 millioen gulden renteloos verstrekt 
moeten worden, worden gegeven op voldocnd 
onderpand ('s Lands proclucten of Nederlandsche 
dan wel Indische schatkistbiljetten). 

3) Schatkistpapior, nl. schatkistbil- jetton cn 
schatkistpromesson. 

4) M u n t b i 1 j e 11 o n.- 
5) T y d e 1 ij k onbelegdo golden van hot. 

Indische M u n t f o n d s. 
Wekelijks pleegt in do Nederlandsch。Staats- 

courant en in de Javasche Courant ecne opgavo van 
den stand der vlottende schuld te wordon gedaan. 
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Hieronder volgt ccn overzicht van het bedrag op het cinde van elk der jaren 1912 tot on met en de 
samenstelling der Indische vlottende schuld 1924cn op 29 Augustus 1925, induizendcnguldens. 

Jaar Totalc 
vlottende 

schuld 

Voorschot- 
ten uit 's 
Rijks kas 

Voorschotten 
van De 

Javasche Bank Schatkist- 
papier 

Munt- 
biljetten 

Beleggings- 
gold van het 

Ind. 
Muntfonds 

1912 ........................  7.446 5.673 1.773 — — — 
1913 ........................  21.088 20.333 7o5 — — — 
1914 ........................  8S.9S5 60.S36 28.149 — — — 
1915 ........................  60.089 73.309 —13.742 *) — — 522 
1916 ........................  15.552 19.003 —5.303 i) — — 1.852 
1917 ........................  29.144 33.400 —7.140 *) — — 2.884 
1918 ........................  14S.494 80.797 62.409 — — 5.288 
1919 ........................  118.665 117.953 —4.983 — — 5.695 
1920  .......................  446.361 258.564 —11.434 i) 145.850 46.777 6.604 
1921 ........................  596.791 321.775 55.583 162.200 52.076 5.157 
1922  .......................  430.768 310.466 —25.500 】) 88.100 44.100 13.602 
1923  .......................  223.478 101.403 —3.500 *) 79.100 41.700 4.775 
1924  .......................  118.481 3.032 —9.808 ») 80.000 39.117 G.140 
1925 (29 Augustus) 106.077 649。 7.783 57.000 36.184 5.759 

J) Voordeelige saldi van het Gouvernement bij De Javasche Bank, als gevolg van de omstandigheid> 
dat de circulatiebank op de plaatsen waar zij kantoren heeft is belast met de bewaring van 'sLands kas. 

与 Tegoea bij *s Rijks kas^,' 
SCHULD (INDISCHE). Kzc bestaat deels uit 

vaste, deels uit vlottende schuld. Omtrent de vaste 
Indische schuld raadplege men LEENIN- GEN en 
omtrent de vlottende schuld het artikel onder dat 
lioofd. 

Onderstaand overzicht geeft den stand weer der 
Indische schuld (in duizenden guldens) op het einde 
van elk der jaren 1912 tot en met 1924 en op 29 
Augustus 1925. 

Jaar Totaal 
Vaste schuld 

Vlottende 
schuld 

1912 93.208 85.7G2 7.446 
1913 105.201 84.113 21.088 
1914 171.350 82.365 88.985 
1915 203.102 143.013 60.089 
191G 234.049 2】8.497 15.552 
1917 291.079 261.935 29.144 
1918 402.388 253.894 148.494 
1919 544.157 425.492 118.665 
1920 858.365 412.004 446.301 
1921 1.126.474 529.683 596.791 
J 922 1.192.646 761.878 430.768 
1923 1.291.4J2 ].067.934 223.478 
J 924 1.243.028 1.124.547 118.481 , 
1925 1.216.476 1.110.399 106.077 

(29 Aug,)    
REGENTEN-GESLACHTEN IN 

PRIANGAN. De reside】】tie Priangan of 
Prdanger Regentschap- pen bestond in 1818 uit de 
afcleelingen Tjiandjoer, Bancjoeng, Soemedang, 
Soekapoera en Limbang- an. 'De namen dezer 
afdeelingcu waren tevens die van de vijf 
voornaamste regentschappen. Met regentschap 
Liinbangan kreeg in!913 den naam Garoet, 
Soekapoera dien van TasikinaJaja, 

De regenten in dit gewest hebben langen tyd in 
een eenigszins andere verhouding tot het Gouver-
nement gestaan dan hunne ainbtgenooten in de 
overige gouvernementslanden van Java, zie 
PREANGER-STELSEL, DI. Ill pag. 506. Wel- 
iswaar hadden zij geen aanspraak op grootere on- 
afhankelijkheid dan de regenten elders, en waren zij 
niet als Inlandsche vorsten zoo goed als onaf- 
zetbaar, zooals ten onrechte wel we rd gemeend, 

maar zij oefenden toch een grootere macht uit over 
de inheemsche bewoners, die min of ineer als 
hunne hoorigen konden worden beschouwd, en 
liunne waardigheid is eeuwen lang erfelijk ge- 
bleven in dezelfde geslachten. Van deze oude 
regentengeslachten in de bovengenoemde vijf 
regentschappen is hieronder een overzicht ge- 
geven. 

Tjiandjoer. 
I. Aria Wiratanoedatar I (1691一 1707), eerder 

Ngabfehi Wiratanoe geheeten en na zijn dood 
bekend onder den naam Dalem Ta- rikolot, 
vermoedelijk omdat hij op de „oudc plaats" bleef 
wonen of daar is begraven geworden, nadat zijn 
zoon zicli had gevestigd te Tjiandjoer. 

II. Aria Wiratanoe II ( —1726), 
eerder Astramanggala, posthume nuam Aria 
Ditjondrd of Dalem DitjondrG, naar het vvapen 
tjondr6, een soort xwaard, waarmede hij we rd 
verinoord.Hij was de oudste zoon van I. en stich- 
ter van het tegenwoordige Tjiandjoer. 

III. Wiratanoe( —1701), eerder Wi- 
ramenggala, daarna met het prcdicaat Aria. In 1740 
kreeg hij den titel Adipati, ter gelegenheid waar van 
zijn naam we rd ve ran de rd in Wiratanoedatar (dus 
III). In den volksmond hect hij Adipati Noeghidin. 
Oudste zoon van II, 

IV. A d i j) a t i Wiratanoedatar IV (—1776), 
eerder l?ad6n Wiranegara genoomd, bij Iiet volk 
bekend als Dalem Pabiroedin. Hij was do oudste 
zoon van III, had drie kinderen, waar- , van de 
oudste zijn opvolger werd en de tweede, R&d&n 
Aria Soerjanataningrat, patih word van Tjiandjoer. 
Zijn jongste kind was een dochter,Radin A joe 
Modjanegara, zie bij VII. 

V. Adipati Wiratanoedatar V (—?), v66r ]iij 
als regent optrad bekend als Radon Wiranegara, 
door het volk genoeind Dalem Moehjidin, oudste 
zoon van IV. In het werk van Dr. F. de Haan, 
Priangan I, biz. 17J, is te lezen (fat Hij in zijn 
aniblijff lot"TSI3',"Ket jaar waar- in hij zou zyn 
gestorven. Uit do onzekerheid, welke op biz. 174 
van dit boek blijkt omtrent de rclatie tusschen dezen 
regent en zijn opvolger, 
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en in vorband met de opgaven in cen door schrij - ver 
dezes vrocgei' van den tocnmaligen regent van 
Bandoeng (zie ald.bij X) ontvangen gcslachts- Jijst, 
zou kunnen worden ondcrstckl. dal Dr. do . Haan in 
dozen Adipati twee personcn hceft ver- eenigd. 

VI. Adipati Aria W i r a t a n o c d a- t a rVI (—
1813), in den volksmond Dalcm Enoch geheeten. Hij 
was de oudste zoon van V en had zclf dric zoons (bij 
Dr. de Haan zijn deze zoons van V), waarvan geen 
hem opvolgde. De jongste, Radon Abas, was bij den 
dood zijns vaders nog een klein kind en ontving 
verder zijn opvoeding bij den regent van Soemedang 
(zie aid. XII): later werd hij regent van Limbangan 
(zie aid. bij XIII). 

VII. Toemenggoeng W i r a d i r e- d j a (—
1.836), ontving in 1816 den titcl Adipati cn voerde 
daarby den naam Prawiradiredja; het voJk noemde 
hem Dalem Kaoem. Volgens opgave van den regent 
van Bandoeng (zie boven), huwde Raden Ajoe 
Modjanegara, dochtcr van IV, met een Ara bier, 
Sajid Abdoellah. familielid van den sultan van 
Banten. Een uit dit huwelijk geboren zoon, Radin 
Alangkoediredja, wcrcl patih van Tjiandjocr en 
trouwde met Raden Ajoe Tan- djoengnegara, 
dochter van V en dus zijn voile nicht. Hun zoon is de 
in 1813 benoemde, hier sub VII vennelde regent, die 
dus cen oomzegger was van VI. Uit berichten van 
tijdgenooten blijkt (zie ])r. de. Haan< I, bl. 174 en ] 
75), dat hij tevens zwager was van VI, en daar 
hif"niet gehuwd zal zijn geweest meteen zuster van 
VI, was hij dus gehuwd met cen zuster van diens 
vrouw. 

VIII. R a d d n T o e m e n g g o c n g W i- r a 
n e g a r a (—1834), bij het volk bekend als .Dalem 
Tonggoh, zoon van VII. Bij een aard- • beving vlucht 
hij van zijn standplaats en wordt deswege ontslagen. 

IX. Radon Adipati K o e s o e mail i n g r a t 
(—1863), ook bekend als Dalem Pan- tjaniti; hij was 
een zoon van -VII, dus broeder van VIII. 

X. R a d e n Adipati Aria Prawira- d i r c d j a, 
zoon van VIII; overlecd 27 Maart 1910. H y lict een 
dochter na, I<ad6n Adj eng Wiarsih, die reeds op 
haar derde jaar in den echt word verbonden met den 
man, die later haar vader zou opvolgen. 

XI. R a d d n Toemenggoeng W i r a- n a t a K o 
o s o e m a, benoeind in Dec. 1912, daarvoor bekend 
als Raden Moeharam, zoon van IX van Bandoeng 
(zie beneden), en schoonzoon van X. fn Maart 1920 
werd hij benoomd tot regent van Bandoeng. 

XII. R a. d&n Toemenggoeng Aria 8 o e r j a <1 
i n i n g r a t, benoeind in Dec. 1920, de 
tegenwoordige (1925) regent. 

Bandoeng. 
I. VV i r a A n g o n a n g o n (1678—1681). We 

gens Haincnsjjanning met Banten tegen de 0. I. 
Coinpagnio wordt hij ver van gen. 

II. A n g g a d i r e cl j a I (—1704). Hij stam- 
de van do vroegere vorsten van Tinibanganton cn 
was, voor hij regent van Bandoeng werd, demang 
van het gebied zijner vadcren. 

III. R a(1 e n Demang T i ni b a n g a life c n ( 
—1747). V66r zijn benoeming was hij be- kend als 
Radin Anggadircdja； in 1725 krijgt hij den titel 
Toemenggoeng, waaruchtcr clan weer 

Supplement. 

den <>uden nnam Anggadircdja wordt gebezigd. H 
ij was de oudste zoon van IL 

IV. Toemenggoeng A n g g a d i r c - d j a II (— 
I7fi3). Voor zijn benoeming bekend als Demang 
Natapradja; oudste zoon van III. 

V. Toemenggoeng Anggadirc- dj a HI (—
1791), regent van BandoengcnTim- banganten. 
Voor zijn benoeming droeg hij den naam 
Indradiredja； in 1788 werd hij Adipati en verkreeg 
bij dezen titcl den naam Wiranatakoe- socnia. Hij 
was de oudste zoon van IV. 

VI. Adipati W i r a n a t a k o e s o e m a II (—
1829). Hy was eerst patih in hetzeJfde regentschap 
en droeg toen den naam Indradi- redja: bij tie 
bevolking stond hij bekend als Boe- pati Kaocm. 
Ondcr zijn bestuur word de regen；s- zetel 
verplaatst van Tjitcureup, welkc plaats sedert dien 
den naam Dajeuhkolot, d. i. oude hoofdstad, kreeg, 
naar Bandoeng. Hij was de oudste zoon van V cn 
schoonzoon van Adipati Koesoemanegara, regent 
van Soemedang. (Zie akl. bij XII). 

VII. R a d e n Adipati W i r a n a talc o e s o e 
in a III (—1846). Zoon van VI, bij het volk bekend 
als Dalem Karanganjar. 

VIII. Raden Adipati W i r a n a talc o e s o e m 
a IV (—1874). Zoon van VII, onder het volk 
geheeten Dalem Bintang. Van zijn vele zoons werd 
geen enkele geschikt geacht om hem op te volgen. 

IX. Raden Adipati K o e s o e m a d i- 1 a g a 
(—1893). Zoon van VII, dus broeder van 
VIII. Bij zyn dood liet hij een zoon na van vijf 
jaren oud, Raden Moeharam (zie bij XI). 

X. R a d d n Adipati Aria Marta- n a g a r a (—
1920). Dcze was een kleinzoon van Rad6n Adipati 
Koesoemajoeda, regent van Soemedang (zie aid. bij 
XIII). 

XI. Raden Toemenggoeng W i r a- 
natakoesoema V, de tegenwoordige (1925) regent 
van Bandoeng, daarvoor regent van Tjiandjoer (zie 
aid. bij XI). Zijn jeugdnaam was Raddn Moeharam. 

Soemedang. 
I. P a n g 6 r a n Koesoeniadinata I (midden 

17e eeuw). By zijn volk heette hij Pa- ngeran Santri. 
II. Pangeran G e u s a n O c 1 o e n, zoon van I. 

Hij was de eerste van deze regenten, met wicn de O. 
I. Compagnie in aanraking kwam en een verbond 
sloot. 

III. RaddnAdipati R a n g g a G e d e. 
IV. R a n g g a G e m p o I, ook bekend als 

Pangeran Koesoeniadinata en als Pangeran Pane 
mbahan. 

V. R a d d n T a n o e in a d j a, oudste zoon 
van IV. 

VI. R a d d n Koesoeniadinata II, oudsto zoon 
van V. In 1710 kreeg hij den door zijn grootvader 
gedragen naam Raden Rangga Gempol; in 1724 
ontving hij den titcl Adipati Soemedang en in 1737 
word hij verhevon tot Pangeran. Bij het volk is hy 
bekend als Pangeran Knroehoen. Hij liet bij zijn 
dood drie zoons na, die ongeschikt waron hun vader 
op te volgen.Naar het schijnt is toen gedurencic een 
tiental jaren het bestuur gevoerd door zijn dochter 
RacBn Ajoe Radja-ningrat, wollicht voor haar 
zoon, die na haar weer als regent optreedt. 

VII. R a d d n K o c s o e m a d i n a t a III (f 
1701), kleinzoon van VI. Hij ontvangt na eeni- 
• 23 
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gen. tijd den titel Ranggn on in 1748 (lien van 
Adipati. heet dan Adipati Kocsoemadinata Soe- 
medang. In 17G1 overleden zonder kindcrcn na te 
laten. 

VIII. A d i p a t i Socrjancgara I (t 1765). oudste 
brooder van VII, voor zijn benoe- ming Raddn 
Socrjancgura. J-l ij laat een zoontje na van dric jaren 
oud«zie XII). 

IX. Adipati K o e s o e m a d i n a t a IV (f 
1773), jongere broedcr van VIII, voor zijn 
benoennng Soerjalaga( ?) geheeten. Hij laat bij zijn 
dood drie zoons na, waarvan de oudste niet geschikt 
is en de beide andcren te jong zijn o】n hem op te 
volgen, en eene dochtcr (zie XIV). 

X. Adipati T a n o e b a j a I (—1775), eerder 
regent van Parakanmoentjang. 

XI. Adipati T a « o e b a j a II (—1789), zoon 
van X en voor zijn benoeming bekend als 
Toemenggoeng Patrakocsoema van Parakan- 
inoentjang. Wegens ongehoorde knevelarijen wordt 
hi) in 1789 ontheven en geinterneerd te Batavia. De 
patih van Soemcdang, Rad如 Satja- pati, wordt met 
de waarncming van het regentschap belast, ontvangt 
den titel Aria, doch in 1791 wordt ook deze wegens 
luiheid en knevclarij ontheven en weer teruggesteld 
tot patih. 

XII. Toemenggoeng Soerjancga- r a II (f 1828), 
zoon van VIII en schoonzoon van V van Tjiandjoer 
(zie aldaar). Hij was voor zijn benoeming tot regent 
de ma ng en patih van Soe- medang. In 1798 wordt 
hij Adipati en noemt dan zichzelf in den 
vcr\TolgeAdipati Koesoemanegara; in 1818 wordt 
hij verheven tot Pangeran, achtcr we 1 ken titel dan 
de naam Koesoemadinata wordt gedragen. Bij zijn 
volk was hij bekend als Pange- ran Kornel en als 
Pangeran Sepoeh. Zijn oudste zoon, Adiwidjaja we 
rd regent van Parakanmoen- tjang (180G—1813), 
daarna van Limbangan, en volgt niet op in 
Soemedang. 

XIII. R a d e n Adipati Koesocma- j o e d a (—
I83G), bijgenaanid Papantjangan. 

XIV. Pangeran S o e r j a K o e s o e- m a h A d 
i n a t a V (j 1882), oudste zoon van 
XIII. V66r hij regent van Soemedang was, be- 
kleedde hij reeds de waardigheid van regent over 
Limbangan (zie aldaar bij XII). Zijn eerste vrouw 
was een dochter van Wiranatakoesoema, regent van 
Bandoeng (zie aldaar bij VII), zijn tweede vrouw een 
kleindochter van IX; de derde Radon Ajoe was een 
dochter van den regent van Tjiamis. Hij had tai van 
kinderen (101), waarvan er bij zijn dood nog 67 in 
leven waren. 

XV. Pangeran Aria S o e r j a A t- m a d j a (f 
1921), zie diens levensbericht. In 1919 kreeg deze op 
verzoek zijn eervol ont- slag. 

XVI. R a d e n Toemenggoeng K o e- 
soemadilaga (J919—), jongere brooder van zijn am 
btsvoorganger/ de tegenwoordige (1925) regent. 

Soelxipoera. 
I. Toemenggoeng W i r a d e d a 1)a I, in J 641 

tot regent verheven. Zijn benoeming valt 
waarschijnlijk samen met de vorming van het 
regentschaj) Soekapoera： te voren was hij Ngabehi 
Wirawangsa van Soekakerla, welke plaats was 
gelegen ten Ooaten van Soekaradja, waar thans 
Dajeuh ligt. Het nieuwe regentschap bestond uit de 
districten Saoeng Watang, Moc- hara en 
Malangbong. 

II. Wiradedaha II (—1674), zoon van 
I, 

bij de bevolking bekend onder de nmnen Dalcm Tam 
be la en Dalcm Sockakareta. 

III. R a d d n A n g g a(1 i p a of Wiradedaha III 
(f 1720), broedcr (of broederszoon ?) van 11, door 
het volk genoemd Dalcm Sawidak, d. i. zestig, 
waarschijnlijk wcl omdat hij zoo langen tijd regent 
was. Hij werd ver over de honderd jaren oud (Dr. F. 
de Haan, Priangan). 

IV. R. a cl d n Toemenggoeng W i r a- d e d a h 
a IV (—1745), tweede zoon van III, tevoren gcnaaind 
Soebamenggala. Bij zijn volk stond hij bekend onder 
den naam Dalem Tjiwa- rek. In 1745 vroeg hij 
ontslag, wegens hoogen leeftijd. 

V. Toemenggoeng Satjapati 
(—1747), broederszoon van IV, dus kleinzoon van 
III. 

VI. Toemenggoeng Wiradedaha V (—17G5), 
zoon van V, v66r zijn benoeming Djaja 
Anggadiredja of Djaja Ngadiredja geheeten. 

VII. Rad6n Djaja menggala(—1807) zoon van 
VI. In 1800 word hij Adipati en heettc van toen af 
Raden Adipati Wiratanoebaja. Bij de bevolking was 
hij bekend als Dalem Pasir Tando. Had zestien zoons. 

VIII. Rad&n D e m a n g Anggadipa, oudste 
zoon van VII. In 1811 werd het regentschap 
opgeheven ； doch twee jaren later wei-d het weder 
ingesteld. en tegelykertijd werden Galong- gang en 
Galoeh aan Soekapoera toegevoegd. 

IX. Soerialaga (1813—1814). 
X. Adipati W i r a d e d a h a VI (—1828) zoon 

van VII, zoodat met hem het oude geslacht weder aan 
het bestuur komt. Hij was gehuwd met een dochter 
van den regent van Soemedang (zie aldaar bij XII). 

XI. Radin Toemenggoeng Wiratanoebaja I (—
1835), broeder van zijn ambtsvoorgangcr, dus ook 
zoon van VII. In den mond van het volk hect hij 
Dalcm Sepoeh Pa- Vgandaran. 

XII. R a d 6 n T o e m e n g g o e n g W i ra- fc 
a n o c I) a j a II (—1854), zoon van XI, bij het volk 
bekend als Dalem Soem6r6n. 

XIII. R a d t n Adipati Wi ra A d g- d a h a (—
1874), broeder van XI [. Na zijn aftre- den noenide 
het volk hem Dalcm Bogor, oindat hij in 1874 werd 
vorbannen naar Buitcnzorg, na- dat hij wegens 
tegenwerking van de Preanger- regeling (zie 
PREANGER-STELSEL) was ont- slagen. Hij stierf 
in 1912. 

XIV. R a d d n Toemenggoeng W i- 
raliadiningrat (一1906), broeder van XII en XIII, dus 
zoon van XL 

XV. Radin Toemenggoeng Aria 
Prawiradiningrat (—1908), zoon van XIII, in den 
voJksmond Dalem Aria geheeten. 

XVI. R a d d n Adipati Wiratanoc- n i n g r a t, 
de tegenwoordige (1925) regent, gehuwd met een 
kleindochter van R. A. A. Marta- nagara, regent van 
Bandoeng (zie aldaar bij X). Sedert 1913 heet het 
regentschap Tosikma- laja.. 

Limban(/an (Garoet). 
I. N a j a w a n g s a (—1678). In zijn tyd re«- 

sorteerde Limbangan nog onder Soemedang (Dr. F. 
de Haan, Priangan, III, biz. 89); in 170()werd I het 
daarvan losgeinaakt en zelfstandig verklaard (Dr；_ 
F,...de Haan, Priangan, II[, bU. 114). 
I II. K i a i Mas M a r t a s i n g a (—1726), 



RE(：EN■ (；ESLACHTEN IN PRJAN(；,\N—BANDOENG. 355 

jongere brooder van I. Hij hoc ft 160 gezinnen onder 
zich. 

III. R a d e ii W a n g s a d i t a (— 17-10), zich 
ook noemcnclc Rnngga Limbangan, zoon van I. 

IV. R a d d n R a n g g a L i in b a n g an (—1744), 
voor hij regent word Wangsadita ge- heeten: zoon 
van III. 

V. S o e r a p r a d j a (—1752), broeder van 
IV. 

VI. S o e r a p r y a (—1763), oudstc zoon van 
V. Hij krijgt in 1757 den titel Toeinenggoeng met 
den naam Wangsaredja (I). 

VII. Toeinenggoeng W a n g s a di- 
^ e cl j a II (—1799), jongere broeder van VI. In 
1790 krijgt hij den titel Adipati. In April 1790 wordt 
he in op zijn verzoek eervol ontslag ver- leend, dat 
hij aanvroeg wegens hoogen Iceftijd, doch feitelijk 
om gezondheidsredenen. 

VIII. R a d e n Toemenggoeng 
Wangsakoesoema (April—December 1799), zoon 
van VII. 

IX. De voorgaandc regent wordt wedcr ver-
vangen door VII (—1805), die geheel genezen is. In 
1805 vraagt hij opnieuw zijn ontslag. 

X. Toeinenggoeng Wangsaredja III (—1813), als 
kindRacUn Arwagcheetcn, klcin- zoon van IX, Hij 
stond aanvankelijk onder voog- 

- dijsehap van zijn grootvader, ongevecr tot 1810. 
XI. Toemenggoeng A(1 i w i d j a j a (1813—), 

oudste zoon van Toemenggoeng Soerjanagara van 
Soeinedang (zie aldaar bij XII). Van 1806—1S13 
was hij regent van Parakanmoen- tjang. In 1816 
wordt hem de titel Adipati ver- leend. De hoofdplaats 
van het regentschap is bij zijn optreden overgebracht 
geworden naar Ga- roet; de oude standplaats der 
regen ten were! sedert dien Bloeboer Limbangan 
genoemd. Bij het volk was dezo regent bekend als 
Dalcm Tji- peudjeuh. Een kleindochter van hem was 
gchuwd met Pangeran Socrja Atmadja van 
Soemedang (zie aldaar by XV), met wien zij in 1921 
naar Mckka reisde, wanr beiden toen kort na 
aankonist zijn overlcden. 

XII. K o o H o c in a d i n a t a (—1836), zoon 
van XI. In 183G wordt hij regent van Soemedang 
(zie aldaar bij XIV). 

XIII. Toemenggoeng D j a j a n i n g- r a t (—
1871), schoonzoon van XI【，zoon van Adipati i\ria 
Wiratanoedatar van Tjiandjoer (zie aldaar bij VI). 
Hij* nocmt zich later Rad fen Adipati 
Wiratanoedatar-； bij het volk was hij bekend als 
Dale in Sepoeh. 

XIV. R a(1 d n Adipati Aria W i r a- t a n o c(1 a 
t a r (—1915), zoon van XII. Hij huwde een dochter 
van wijlen don hoofclpanghoe- loe van Garoet, 
Raddn Hadji Moehtimad Moesa. In 1913 krijgt het 
regontschap den haain Garoct. 

XV. J< n d e n Toemenggoeng R a n g- 
g a Socrja K a r t a I e g a w a, de tegen- woordige 
(1925) regent, broedcrszooii van de, Radin Ajoe van 
XIV. G. J. 0/ 

*)/0 \ .,- BANDJAR. District van de oude afdeeling 
•l\tsikmalaja, residentie (afdceling) Middcn-Prian- 
gan van de provincie West-Java (Pasoendan), met 
gelyknamige hoofdplaats (zie Dcol I, pag. 134). 
Dezo plaats is gelcgen te midden van een streck met 
een ticntal bclangrijke particulicre 
rubberondernemingen, a an de Zuidelyke hoofd- 
spoorlyn over Java; zij is beginstation van do 
Staatstramlijn, we Ike verder langs Tjisu'ar, Pa 

gan da ran, Kalipoctjang, Tjik^inbnclan en Parigi 
naar Tjidjochmg voert, aan den Westehjken oever 
van flc DirkVrics-baai. Do op- cn afvoer van 
productcn van landbouw cn nijvcrheid langs deze 1 
ijn ncrncn gestadig toe; zij vormt (lech tevens de 
verbin ding met Tjilatjap, we Ike verder wordt 
onderhouden door eon geregeklen stoom- 
bootdicnst tusschcn laatstgenocmdc plaats en 
Kalipoetjang, In het plaatsje Band jar is ecn vrij 
belangrijkc workplaats van den Staatsspoor. 

In het district valt in de laatstc jaren een be- 
langrijke irnmigratic waar to nemen van Javanen uit 
de naburige gewesten Banjoemas en Kedoe. De 
immigranten beginnen veelal als arbeider op ecn 
particuliere onderneming; doch vrij velen vestigen 
zich blijvend als landbouwer. waartoe zij 
gelcgcnheid vinden in het vcrkrijgcn ter ont- ginning 
van domeingrond. Van de groote Rawa Lakbok, 
welke zich in (lit district uitstrekt, zijn kleinc 
gedeeltcn cirooggelegd door draineering en geschikt 
gemaakt voor bouwland. 

Het district is verdeeld in vier ondcrdistricten, 
waarvan Bandjarsari afzonderlijke vermelding 
verdient wegens zijn uitgestrekte en vruchtbare 
sawah's. Het aantai inwoners bedraagt ± 68000. 
verspreid over 28 desa,s. Er zijn 22 Inlandsche 
volksscholen cn ter districtshoofclplaats is een 
Gouvcniements Inlandsche 2e klasse-school. 

BANDOENG. Hoofdplaats van de residentie 
(afaeeling)"Middcn-Priangan der provincie West- 
Java (Pasoendan). Sedert het artikel over deze 
plaats, dat in Deel I is opgenomen, we rd ge- 
schrevcn, is Bandoeng zeer aannierkelijk voor- 
uitgegaan. In bedoeld artikel word het aantai 
inwoners vcrmeld voor 1905, en wel 47.400 zielen 
； thans bedraagt het ziclcnaantal, naar cen opgave 
in het maandblad Inter-Occan van Maart 1925, 
135.426 waaronder 15.696 Europeanen. Naar de 
vollcstelling van 1920 was het aantai op 1 Jan. van 
dat jaar 90.273; ecu jaar later bedroeg het 102.227: 
in deze cijfers is echter het garnizoen niet 
inbegrepen; in het juistvermclde aantai voor 1925 
mogelijk weL 

Het begin van Bandoeng's bloei dateei't reeds 
van een vccrtigtal jaren terug, nauwkeuriger van 
1884, in welk jaar de spoorlyn Tjiandjoer— 
Bandoeng we rd geopend, zoodat cr ecn doorloo- 
pende ijzeren weg was tusschen Bandoeng en 
Batavia. Tien juren later kwam zulk een verbin- dmg 
tot stand met Middel- en Oost-Java, toen de lijn 
tusschen Bandoeng en Maps.iu exploitatio we rd 
genomcn. De spoorverbindingen zijn later nog 
verboterd geworden; Mei 1906 kon de lijn Padala 
rang—Ijikampdk worden geopend, waar- door do 
rois naar Batavia met ecn aantai uren word bekort. 
Verbinding met Tjcrebon zal wel niet lang op zich 
laten wachten； Rantjadkckj— Soemedang is reeds 
eenige jaren in gebruik en tusschen' 'rjerebon en 
Kadipat.cn loopt een stoointram. Zoo zijn de 
verbindingen van Bandoeng, vanwaar in Zuidelijke 
richting nog een vertakte stoomtrainbaan gaat, heel 
goed gewor- den, zeer ten gorieve van handel en 
industrie. In de stad zelf Icvert het 
spoorxvcgvraagstuk nog zijn mooilykheden, want 
zij heoft zich uit- gobreid benoorden cn bczuidon de 
hoofdlijn. Wel kwam in 1923 de nieuw gebouwdo 
halte Kiaratjondong gerecd cn het Noorder-parallel- 
spoor vandnar naar het emplacement Tjikocda- 
pateuh, evenzoo het parallelspoor Andir—Ban-
doeng en spoedig later ook Bandoeng—Kiara- 
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tjondong, tcrwijl in gcnoemd jaar ook reeds werd 
be'gonnen met den bouw van ccn viaduct in den 
Pasir-Kalikiweg; maar daarmede is het vraag- 
s?ulF%nineii-<Ie stad toch nict opgelost. on de 
kwestie van een nicuw station voor reizigersver- 
keer blijft aan de orde. 

Bandoeng ligt aan den grooten postweg; het had 
vroeger cen gerekten vorm. door den aanleg langs 
dien weg. Ondcr Daendels moest de regent zijn 
zetel van Tjitciireup naar Bandoeng ver- plaatscn: 
de oude regcntschapshoofdplaats draagt sedert dien 
den naam Dajeuhkolot, oude hoofd- stad. De alocn-
alocn met de kaboepat6n en mesigit liggS'fTaaii 
den Zuidkant van den grooten weg. In de nabijheid 
daarvan zijn de bekende hotels. 
~Sedert. 1906 is Bandoeng cen administratief 
zelfstandige gemeente en in 1917 (zie Ind. Stb. van 
dat jaar, no. 243) kreeg de stad haar eersten 
burgemeester. Ondcr dicns leiding heeft het 
gemeentebestuur met voortvarendheid de groei van 
Bandoeng bevorderd en vooral ook geleid: groote 
terreinen zijn voor den uitbouw geschikt geinaakt, 
van wegen en parken voorzien, waar- langs en 
waaromhecn in korten tijd een aantal woonhuizen 
zyn verrezen, gebouwd in den mode rnen Indischen 
x'illa-trant. Onder die nieuwe villawijken verdienen 
vooral de Archipel-wijk en Karees vermelding, aan 
Oost- en Zuid-Oostzijde van de stad. Over grootere 
distantie strekt zich de uitbreiding naar de 
Noordzijde uit, waar de nieuwbouw. als we dit 
woord mogen gebruiken, voorloopig zijn afsluiting 
vindt in het gebouwen- coinplex van de Tcchnische 
Hoogeschool, opge- trokken in MinangkalJauschen 
styl, welke voor zulke groote gebouwen toch 
minder geeigend schijnt. Niettemin maakt het 
hoofdgebouw met zijn groote dakvlakken toch een 
goeden indruk, vooral in verba nd met de omgex；
ing, het inooie IJzermanpark met zijn waterpartijen. 
~ Xndere Lijzondere gebouwen in de stad, deels 
reeds genoemd in het in den aanvang bedoelde 
artikel, zijn o. a. het ,tpalcislL.van den Leger- 
commandant, het gebouw van het Departement van 
Oqrlog, van' de Javasche Bank, van het Agentschap 
der Ned. Handel Maatschappij, de Mulo-schooJ 
met aardige torentjes en galerijen, het 
Jaarbeursgebouw, etc. In het Noord-Westen der 
stad kreeg het nieuwe, geheel modern inge- richte 
Gemeente Ziekenhuis cen plaats, en in de 
onmiddellyke nabijheid daarvan vindt men het 
Instituut Pasteur. Aan de Zuidzijde komt het 
wegennet ten Motto min of meer sarnen bij het race-
terrein, en geheel in het Oosten op de gren- zen der 
stad is de gasfabriek gelegen. Jonger weer dan deze 
bouwwerken is het complex gebouwen aan de 
Noord - Westzijde voor het Depar- tement van 
Gouvernementsbedrijven, dat in 1921 naar 
Bandoeng verhuisde en aanvankelijk is 
ondergebracht geworden in een daarvoor aan- 
gekocht hotel. 

Het spreekt vanzelf dat de aanwezigheid van 
twee zulke belangrijke Departeinenten niet wei- nig 
bijdraagt tot den bloei der stad; en zulks te mecr, 
omdat allerlei onder deze departeinenten 
ressortcercnde diensten cveneens naar Bandoeng 
werden overgebracht, als bijv. de Artillerie- -
Constructiewinkel, de Pyrotechnische werk- plaats, 
de Projectielfabriek, de diensten van de Zoutregie, 
van Post, Telcgrafie en Telcfonic, Staatsspoor- en 
tram wegen. 

In de nabijheid van Bandoeng werd, in verband 
met de planncn ter zakc van verdediging van Java, 
het inilitaire kampement Tjimahi gc- sticht; maar 
Bandoeng zelf huisvest toch ook een vrij groot 
garnizben : het 15e Bataljon Infan- terie. het 1c 
Depot Bataillon, ecn subsistenten- kader: een 
peloton Ordonnansen, het Depot der Ca valeric en 
de Katlcrschool; de J Ide Afdeeling inotor-artilleric. 
Dan zijn er geplaatst de Staf der Kust- en 
Stellingartillerie, de Directie van het mate rice! en 
het magazijn van Oorlog； er is een Automobicl 
Compagnie cn voor de gebouwen cnz. een zoogen. 
Gcwcstelijk-Genie-eerstaan- wezcndschap. 

De Jigging in het binnenland is eerder geschikt 
voor Industrie dan voor den handel; toch is 
Bandoeng geen eigcnlijkc industriestad geworden. 
Groote wei'kplaatsen van de Staatsspoor zijn er 
gevestigd en cenige belangrijke fabrieken, als de 
Bandoengsche kininefabriek, de Bandoeng- sche 
Conservenf a brick, welke leger en vloot voor- ziet, 
de Bandoengsche Caoutchoucfabriek ； maar de 
Industrie is niet zoo overheerschend, dat zy het 
karakter van de stad bepaalt. Even min ver- mag de 
handel zulks te doen, al zijn er ook kan- toren van 
eenige groote ban ken, belangrijke im- 
portkantoren, als byv. van de Baldwin Locomotive 
Works, de Deutsch-Lu xemburgische Bergwerk- 
und Hiitten Akticn Gesellschaft, van de firma Linde 
Teves-Stokvis, enz. 

Deze combinatie van handel en indjistrie in een 
gemakkelijk te bereiken plaats met centrale Jigging, 
mooie oingeving cn goed klimaat, welke bovendien 
de laatstc jaren zienderoogen was vooruitgegaan in 
groei en bloei, maakt het be- grijpelijk dat juist te 
Bandoeng plannen tot Jiet houden van jaarbeurzen 
tot uitvoering kwa- nien: men zic daaromtrent nader 
Afl. JO van de aanvullingen cn wyzigingen dezer 
Encyclopaedie. 

Ook op hetgebied van ondetwijs mag Bandoeng 
zich bevoorrecht achten. Daar is in de eerste plaats 
de Tcchnische Hoogeschool, stichting van 
particulieren cn later overgedragen aan het 
Gouvernement, welke 3 Juli J920 were! geopend. 
Spoedig daarna volgde de opening van de We»- 
tersch-Klassieke afdeeling der Algeineene Mid- 
delbare school, of korter V. H. 0. (voorber. hooger 
onderw.) Afdeeling All. Er was toen reeds lang een 
H. B. S. met 5-jarigcn cursus. Verder verdienen van 
de onderwysinrichtingen vermeld de H. B. S. voor 
meisjes van de Zusters Ursulincn (St. 
Angeiaschool), de Tcchnische School, de 
Norinaalschool ter voorberciding tot het exaincn 
van hoofdonderwijzer(es), een Hoo- gere 
Kwcekschool voor Ini. onderwijzers, een 
Kweekschool voor Ini. onderwijzers, nog een 
particuliere Kwcekschool, ecn 0pleidingsschool 
voor Ini. ambtenaren, twee Open bare Mulo- 
afdeeJingen, eenige Hollan(18ch-Inlandsche scho- 
len, zoowel van het Gouvernewent als particu- liere, 
en een Hollandsch-Chinccsche School. Aan het slot 
van de lange doch niet volledige Jijst kan dan nog 
de school voor blinden worden gcnoemd. 

Het is icts meer dan een kwart eeuw gcleden, dat 
te Bandoeng het Blinden-Instituut were! gevestigd 
van de Vcrecniging tot verbetering van het lot der 
Blinden in Ned.-Oost-Indic. Deze vereeniging werd 
gesticht in het bijzondcr ter verzorging enz. van bl 
in de Inlanders; maar aan het Instituut is al heel 
spoedig een afdeeJing 
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voor Euro pea non verbonden go worden en er zijn 
blindcn van allerlei nationaliteit in verzorgd cn 
onderwezen geworden. In Nederland bestaat van 
doze verceniging ecn „Af(lccling Amsterdam". Het 
Koningin Wilhelmina Gasthuis voor oog- lijdcrs te 
Bandoeng, met a lies wat er bij behoort, is door het 
Gouvernemcnt van deze vereeniging 
overgenomcn. 

Het behoeft geon betoog, dat zulk cen snclle 
stadsuitbreiding het gemcen tebestuur bij her- 
haling voor moeilijkc vraagstukken heeft ge- 
plaatst. Veel is er gedaan om Bandoeng als 
woonstad gezocht te maken, o. a. aanleg van 
drinkwatcrlciding, van geleiding voor elcctrischc 
verlichting en voor de industric van krachtover- 
brenging (zic bij WATERSTAAT en ELECTRI- 
CITEIT), en de ,,trek'' er heen houdt dan ook 
nog steeds aan. Of nu inderdaad deze stad, zooals 
in het ooi,spronkelyk artikel in Deel I is vcrmeld, 
mettertiid de hoofdplaats van Ned.-Indic zal 
worden, kan alleen de toekomst lee re n. 

Bronncn: Tijdschrift voor Economischc Geo- 
/iraphie, lOe jaargang, 1919: H. Blink, Bandoeng, 
toekomstige hoofdstad van Nederlandsch- 
Indie. Indie, geillustrcerd weckblad voor Ncdcr- 
j/land en Kolonien, 1921 ： S. A. Reitsma, Bandoeng, 
en Uitvoer, 7e jaargang 1922： C. te Lintuin, 
.x Bandoeng, de toekomstige hoofdstad van Neder- 
y'landsch-Indie. Inter-Ocean, March 1925: Ban- 
，./ doeng, The Mountain City of Netherlands India. 
Groot Bandoeng, Maandblad. .-^ 

TJITAROEM-BEVLOEIINGSWERKEN. 
Tot aanvulling van hetgeen over deze bevlociings- 
werken were! vcrmeld in Afl. 9, biz. 260, worclt 

nog het volgende medegcdeeld. 
De voormalige residentie Krawang, sinds 1901 

epn afdeelijig_van de residentie Batavia, heeft 
een oppervlakte van 4930 K.M%, waarvan voor 
I9J9 — het jaar van den terugkoop der Painanoe- 
kan- en Tjiasenilanden —2123 K.MS. behoorden 
tot die particulicre landerijen, welke de gehcelc 
Oostzijdc der afdeeling innamen en 566 K.M2. 
tot de Tegalwaroelanden, die langs cen gedeclte 
van de Westgrens gelegen zyn. De particuliero 
landerijen beslocgen derhalve tot voor kort mecr 
dan de helft der oppervlakte van de afdeeling, 
waarvran slechts 2241 K.M2. tot de Gouver- 
nenientsgronden behoorden. 

Dit gebied wordt begrensd door do Tjitaroem 
in het Westen en de Tjilamaja in het Oosten en 
bestaat voor het meeat Noordelijke decl uit een 
groote, flauw naar zee hellende, hier en daar 
inoorassige alluvialo vlaktc, grootcndeels uit 
zwaren kleigrond opgebouwd. 

Niettegenstaando de aunwezigheid van de 
waterrijke Tjitaroem, welker strooingebicd zich 
uitstrekt tot de Bandocngsclie hoogvlakte en 
do haar insluitenclc bergketenen, in het Zuidcn 
den Boerangraiig, den Tangkoebanprahoe cn 
den Bdekittoenggoel, welke zich tot omstreeks 
2000 M. hoogte verheffen, was het een vijf en 
twintiglal jaren geleden met do bcvloeiing der 
vlaktc treurig gosteld, torwijl ook het verkeers- 
wozcn allcs te wcnschcn lict, zoodat de econo- 
mischo toestand er nauwelijks be ter was dan in 
de aangrenzende pnrticulierc landerijen. 

Dezo toestand was den opvolgonden bestuur- 
ders nict ontgaan. Zij leiddo er den toenmaligon 
Resident Poore boom Vollor toe, in 1889 een 
voorstcl te doen tot verbetering der bestaande 
bevloeiing uit de wadoek Kamodjing, ontstaan 

door afdamming van de Tjikaranggelcm, door 
suppietie van water uit de Tjiherangliaroes door 
niiddcl van de sloknn-gedeh, we Ik work / 137.700 
zou moeten kosten. De Directeur der B. O. W. 
niccnde, dat flit werk onvoldoende vruchtcn zou 
afwerpen en stelde voor door het Departement van 
Binnenlandsch Bestuur ecn nader onderzoek te doen 
instellen, hctwelk in 1892 we rd opged ragen aan den 
tocnmaligen In- spccteur dor cultures Liefrinck. 
Diens rapport, zoomede nadcre klachtcn van 
Resident van Santo n in 1895, leidden crtoc, dat in 
het volgende jaar cen ingenicur (Ir. M. Ypelaar) met 
het ver- richten van opmetingen cn het docn van 
onder- zoekingen we rd belast. 

De bij besluit van 23 Januari 1897 No. 5 in het 
leven geroepen “Rcntabiliteitscoinmissie" zag zich 
ondcr hare eerste opdrachtcn ook die toege- wezen, 
om omtrent de wcnschelijkhcid van het voortzetten 
der opnemingen verslag uit te bren- gen. De 
commissie, samengestcld uit de beide vaste leden, 
den Hoofdinspecteur der cultures H. J. W. van 
Lawick van Pabst en den Ingenieur der B. O. W., A. 
G.Lamminga, en voorts uit den Controleur van 
Krawang C. W. van Rinsum, vol- deod aan haar 
opclraclit in 1898. Zij schilderde den toestand als 
buitengewoon treurig； het deel van het gewest, dat 
hot irrigatiegebied der Tji- taroem zou vorinen, gaf 
haar den indruk tot de verwaarloosde streken van 
Java te behooren, waar de zegeningen van ons 
Bestuur zich nog slech ts in geringo mate hadden 
doen gelden. Dit gold zoowel het verkeerswezen als 
de bevloeiing. Wat de laatste betreft adviseerde zij 
tot voort- zetting der opmetingen en tot het doen 
opmaken van ecn ontwerp met kostenraming voor 
eea bcvloeiing uit de Tjitaroem. Zij grondde dit ad- 
vies onder andere op de omstandigheid, dat de 
afschrijving der landrente in de laatst verloopen tien 
jaren binnen het onderwerpelijk gebied ge- middeld 
niet minder dan 30 % had bedragen. 

Het ontwerp, omvattend de bevloeiing van 
110.000 bouws uit de Tjitaroem door middel van een 
te bouwen watervang met vasten stuwdam te 
Paroengkadali, 土 5 K.M. hemelsbreed ten Noorden 
van de samenvlociing met de Tjikao, we rd door den 
opvolger van Ir. Ypelaar, den Ingenieur B. M. 
Blijdenstcin, in 1904 ingediend. I)e raining van de 
kosten toonde eencindcijfer van / 12.420.000. 
Gcrekend we rd op een toevoer van 80 M3. per 
seconde in den Westmoesson, ter- wijl het 
allerlaagste Oostmoessonsdcbiet op 11 M3. word 
gestold； normaal zou dit laatste echter gemiddokl 
voor de clroogste maand niet beneden 26 M3. dalen. 

Het ontwerp is gedurendo tien jaren sluimc- rend 
gebleven, naar het heetto wegens gebrek aan 
personcel bij den Watcrstaatsclienst. Als men echter 
acht geeft op de betrekkeluk geringo bedragen, 
welke in die 1() jaren op de lands bogrooting voor 
nieuwe bevloeiingswerken werden uitgetrokken 
(van / 2.251.000 in 1904 tot / 4.679.000 in 1914), 
dan lijkt de onderstclling gewettigd, (Int ook het 
hooge bedrag der totale bouwsom, mogelijk ook de 
naworking der Solo- vallei-d6bacle, cen beletscl 
moeten hebben ge- vormd om de uitvoering bij de 
Regeering aan te bevolen. 

Intusschen had men in Krawang geenszins ge- 
hcel stil gezeten, doch een bedrag van ruim 11/4 

milliocn gulden aan verbetering van het wegen- 
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stelsel in de Noordclijke vlakte besteed, terwijl I ruim 
i/° millioen gulden aan verbctering der be- staandc 
plaatsclijke bcvloeiingen was tcnkoste | gelegd. 
Voorts was de spoorlijn doorgetrokken van Krawang 
over Tjikampok naar Padalarang (1906) on van 
Tjikampek naar Tjercbon (1913). terwijl daarop 
aansluitende sinalspoorbaantjestot stand kwamen van 
Tjikampek naar Tjilamaja on naar Wadas. De 
gunstige invloed hiervan bleef niet achterwege. 

Middelerwijl was in 1911 aan het Departement van 
Landbouw verzocht het water dor Tjita- roem op de 
gcschiktheid voor bevloehng, in verband met den tc 
bcvloeien grond. te onderzoe- ken. Het resultant 
luidde: Men kan van bevloei- ing met Tjitaroemwater 
bij goede dctailxrerdce- ling uitstekende resultatcn 
verwachten. 

Dit cn eenige ruimere personeelsvoorziening 
gaven den toenmaligcn energieken Directeur der B. 0. 
\V., Ir. J. Homan van der Heide, aanleiding in 1914 
aan de Rcgeering voor te stellen het grootc 
bevloeiingsplan op de begrooting van 1915 te 
brengen en daarvoor een eerste termijn van / 75.000 
uit te trekken. Hij verwachtte van de werken een 
economisch rendement (mecrop- brengst aan 
landbouwproducten) van ruim 5 millioen gulden voor 
het geval geen suikerriet door Europecsche 
ondernemingen zou worden geteeJd en van ruim 13 
millioen gulden indien dit, tot een uitgestrektheid van 
10.000 bouws, wcl het geval zou zijn. De 
kostenberaming word, o. a. in verband met cen 
Noordwaartsche ver- schuiving van den watervang, 
herzien en nader vastgesteld op / 11.150.000; de 
meeropbrengst zou dus in het ongunstigste geval in 
een jaar nog nagenoeg de helft der bouwkostcn 
bedragen! 

De Directeur van Landbouw, Nijverheid en 
Handel, door de Regeering om raad gevraagd, Week 
de optimistische verwachtingen van Ir. Homan van 
der Heide geenszins te deelen, doch zag meer heil in 
intensiveering en rationaliseering van den la nd bo 
uw, waardoor vanzelf, zonder dure werken, een 
stijging van de opbrengst van den grond rnocht 
worden verwacht. Mondelinge en schriftelijke 
gedachtcnwisseling leidde in 1916 tot een nader 
gedclailleerd agronomisch en agro- geologisch 
onderzoek door Dr. E. C. J. Mohr, l)r. P. van der Elst 
cn den Heer J. E. van der Stok, van wier hand 
rapporten verschencn, die den Directcur van 
Landbouw, Nyverheid en Handel tot gunstiger 
verwachtingen voerden. Gemiddeld we rd een 
meeropbrengst aan padi mogelijk geacht — bij goede 
afwatering en goede detail be vloeiing en na 20 祝 25 
jaren — van 16 pi- kocl per bouw, terwijl Ir. Hojnan 
Jangs geheel an- deren weg tot de conclusie kwam 
daarvoor 16,7 pikoeltekunnenaannenien,alzal hij zich 
wcl voor- gesteld hebben dit rcsultaat in minder dan 
20 jaren na de voltooiing der bevloeiingswerkcn tc 
bereiken. In geld uilgedrukt verwachtte de Heer Van 
der Stok een meeropbrengst van / 4.675.000, 
mogelijke cultuur van suikerriet buiten rekening 
gcJaten. 

Het voorstel van den Directeur der B. O. W., Ir. 
P. J. Ott de Vries, om het werk op het werk- plan voor 
1918 te brengen, werd nu door de Re- geering 
aanvaard en zij verleende machtiging om daarvoor a 
Is eerste termijn een soni van 2 ton uit te trekken. 
Intusschen meende Ir. Ott de Vries, in verband met de 
lioogere cischen door het Departement van 
Landbouw, Nijverheid cn 

Handel aan de detailbcvloeiing gesteld. zoomedo we 
gens de in de laatste oorlogsjarengestegcnloon- 
standaard en hoogere matcriaalprijzcn, de begrooting 
met 土 20 % te nweten verhoogen. zoodat die word 
gcbracht op 14 millioen gulden. Scdert is telken jare 
op het werkplan cen bedrag voor dit werk 
uitgetrokken, in clc laatste jaren gewoonlyk 1 
millioen gulden. Men vergelijke o. a. biz. 82/83 van 
gedrukt sink 6 der Vilde afdeeling van de begrooting, 
behandcld in de Voorjaarszitting van den Volksraad 
in 1924, waaruit blijkt, dat in 1923 een bedrag van / 
1.127.000 verwerkt word: voor 1924 bedroeg het 
ongeveer / 1.300.000. Tevcns is daaruit te zien, dat 
nog cenmaal. namelijk bij de begrooting van 1923, 
de raining der totaalkosten moest worden verhoogd 
wegens de tocnmaals sterk gc- stegen arbeidsloonen 
cn materiaalprijzen; de verwachting word editor 
uitgesproken, dat dit nog vele jaren durenclc werk 
ook de gevolgen van een vermoedelijke — inmiddels 
inderdaad ingetreden — daling der algemeene 
bouwkostcn zou aanwijzen en dus de raming t. z. t. 
wel weder eenige verlaging zou kunnen ondergaan. 
Na 1924 bleef van het in totaal tot rond 20 millioen 
gulden gestegen bedrag nog 土 151/2 millioen te 
verwer- ken over. Het werk is thans (1925) zoover 
vol- tooid, dat tegen het eind van het jaar de eerste 
velden zullen kunnen worden bevloeid. 

In het ontwerp van het hoofdkanaal is tijdens de 
uitvoering, o. a. in verband met den reeds ver- 
melclen terugkoop der Pamanoekan- en Tjiasem- 
landen, nog een kleine wijziging gebracht. Was de 
capaciteit van dat kanaal aanvankclijk, rekc- ning 
houdend met de verkleining van het bc- vlocibaar 
oppervlak door de Noordwaartschc ver- schuiving 
van den watervang doch overigens overeenkomstig 
het voorontwerp, becijferd op 0.8 L. per sec. per 
bouw voor 105.800 bouws ver- minderd met 10.000 
bouws (suikerrietaanplant), dat is rond 77 M3. per 
sec., later leek het, mede met het oog op de ruimc 
Wcstmoessonsdcbietcn van de Tjitaroein, gcwenscht 
op ecnigo uitbrei- ding van het bevloeiingsgebied ten 
Oosten vun de Tjimalaja te rekenen, zoodat de totale 
te bc- vlocien oppervlaktc (zonder de na vermeldc 
annexe gebieden) wederoni op 110.000 bouws word 
gesteld. Daarvan werden weder 10.000 bouws 
gerekend met suikerriet tc zullen worden be- plant, 
dus in den Westinoesson geen bcvloeiings- watcr te 
zullen behoeven, terwyl het overblijvend gebied in 5 
gelijke golongans werd verdecld ge- daclit, beplant 
met een phaseverschil van con halve inaand, behalve 
de 4c en 5e golongan, die gelijktijdig zouden beplant 
worden. Het water- gebruik word verdcr gclijk 
gedacht aan dal in het Pemaligebied, t.w: 

per bouw sawah cerste 0.5. maand (grond be 
working) 3 L. 

daarna J .5 1 „ 
1.5 ,, 0.8 ,, 
0.5 ,, 0.(5；, 

.().5 ,, 0>4 ” 
0.5 „ 0.2 „ 
0.5 „ geen water. 

Aldus word beeyferd, dut het grootste watcr- 
gebruik 96 M3. per sec. zou kunnen bedragen; in 
overeensteinming daannede verkreeg de in- laatsluis 
10 openingen van 2.10 M. breedte cn 3.50 M. hoogte, 
terwijl aan het hoofdkanaal con bodembreedte is 
gegeven van 28 M. by een water- 
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(liepte van 3.63 M. on ccn snelheid van 0.75 M. 1 
Het ligt in het voornemcn oni, behalvc de be- 
vloeiing uit de Tjitarocin zelf, ook die dcr door | de 
Zuidgrens van het botreffende gebied cloor- sneden 
bestaande bevloeiingsgebicdjes, de z.g. n. annexe 
gebieden, te verbetcren. Het blijvend decl daarvan 
bcslaat een totaal oppervlakte van 15.400 bouws. De 
kosten zyn in het be drrig der raming begrepcti. 

Literatuur： Jaarverslagcn der B. 0. W. over 1918 
en volgcnde jaren, 5c gedcelte (bevloeiing, afwatering 
en waterkecring). 

MIJNWORMZIEKTE. Dbze chronischc ziek- te, 
bekend onder den wetcnschappclijken naain 
ankylostomiasis of a nchj/losto mi a sis, wordt ver- 
oorzaakt door een dierlijkcn parasiet, we Ike als larve 
het mcnschclijk lichaam binnendringt door de huid cn 
ten slotte zijn verbiijfplants vindt in den dunnen darm 
van zijn gastheer, waar hij tot voile ontwikkeling 
komt en zich voortplant. Hij voedt zich in den dunnen 
darin met het slijm- vlies： naar gelang van de 
wondjes, we Ike aan de aangebeten vaten onlstann, 
wordt kleinere of grootere vcrbloeding veroorzaakt. 
Het aantal pa- rasieten bij een gastheer is sonis zeer 
groot, zelfs wel tot ecn paar duizend, en de 
achtereenvolgcnde bloedingen veroorzaken dan na 
korten tijd anaemie. Bovendien wordt door een 
bcpaalde klicrafschciding van dezc wormen het 
gehaltc aan bloedkleurstof der rootle bloedcellen 
beinvlocck bij lijtiers aan mijnwonnzickte is een 
hacmoglo- binc-waarde van minder dan 75 % geen 
uitzon- dering, en er zijn zelfs govalien waargenomen 
van 30 % en nog lager, Intusschen zij in (lit verband 
de aandacht gevestigd op een als bladvulling ge- 
plaatstc mededeeling van J. Tijssen in het Ge- 
,neeskundig Tijdschrift voor Ned.-Indiii, 1923, onder 
den titel, Ontstaat de anaemie bij anchy- lostomiasis 
door bloedverlies of door een in het Jichaam 
circuleerend vergif; we Ike mededeeling Juidt: 
„lndien een mijnwornizicke een kind ter werekl 
brengt, dan is het haemoglobinegehalte van het kind, 
zelfs al is (lit bij de moeder 10 procent, a I tijd 70 
procent Tallquist,,. De ziekto leidt eerEt tot ecn 
verhoogde working van het hart, wel- kenoodig 
wordt-voor den aanvoer van de voorstof- wisscling 
on(intbcerlijke zuurstof, en daardoor tot 
kortademigheid： spoedig ook tot minder weerst.and 
tegen allcrlei Hchadelijke invlocden cn vatbanrheid 
voor malaria beri-bcri, dysenteric, enz. Op den langen 
duur ondergaan aantal en vorm van tie roode 
bloedcellen vennindering cn verandering en 
ondervindt de nijjnworindrngcr de gcheclc naslecp 
van ziekclijke verHchijnsclen en gevolgon van deze 
gcvaarlijkc bloedarmoedc. 

Het zijn voornamelijk twee soorten van deze 
wormen, Ankylostoma Duodenalc en Necator 
Americanus, welke in het lichaam van den incnsch 
parasiteeren. Van cerstgenocnide is een volwassen 
mannclijk exeniplaar ongeveer negen, cen vrou- 
wclijk on】$trccks twaalf inilimetcr lang; de dikte 
bedruagt oni cn bij vier tiende declen van een mill me 
ter. De klcur varicert van rose tot blauw- rood, wijl het 
wjjde darinkanaal mecstal is gevukl met blocd cn de 
vrij harde ringvormige huid eenigrizins doorschijncnd 
is. Kcnmcrkend voor dezo soort is de rugwaarts 
gebogen houding van voor- en achterlijf; ninnner is 
het gehecln lichaam gestrekt. 19c mond is naar 
verhouding groot en gewapend met haakvonnige, naar 
binnen omgebogen tan den, bovendien met inwendige 
ventral。 

tan den, gevormd door twee zaagvormige harde 
platen, en nog ccn paar naaldvormige tanclcn. In het 
voorlijf zijn cenige klicren. welke hunne af- 
schciding uitloozcn langs cen stel van buisji s in de 
inondholte. Het mannelijk geslachtsorgaan bestaat 
uit ecn testis cn voor de copulatie uit twee 
draadvormige, samen in ccn schecdc Iiggcride 
penes, we Ike door spicrcn uitgebracht en inge- 
trokken kunnen worden； het achterlijf van het 
mannetje is voorzicn van een klokvormigc bursa, 
welke geopend en gesloten kan worden; hij de co- 
pulatic hccht deze bursa zich om de vagina vast. Het 
vrouwclijk geslachtsorgaan wordt gevormd door een 
ovarium, bestaande uit tai van lusvor- inige buisjes, 
welke ten slotte uitmonden in een dubbelen uterus, 
elk voorzicn van een receptacu- lum sc min is. De be 
ide uteri hebben hunne uit- monding in een korte 
vagina, langs welke de eie- ren na bcvruchting naar 
buiten worden gebracht. Dezc cieren hebben ccn 
ovalen vorm； de grootste afmeting bedraagt 60 a 
70 micron. 

Als boven reeds is vermcld, geschiedt de voort- 
planting in den dunnen darm van clen gastheer； 
met de faeces vc ria ten de eieren diens lichaam. Ze 
ontwikkelcn zich clan in korteren of langeren tijd, 
naar gelang van temperatuur en vochtigheid van het 
milieu, tot larven en deze larvcn zyn in staat- om het 
mcnschelijk lichaam binnen te dringen langs ecn 
haarfollikel in de huid. De volwassen an 
kylostonienlai've heeft gecn byzonder kennelij- ken 
mond en ccn kleinc korte mondholtc; het 
chitinehiiidje draagt voor aan den mond een in- 
deuking. De oesophagus, welke in de jongere stadia 
duidelijk uit drie declcn, twee dikkere met 
daartusschen een dunner middengedeelte bestaat, is 
bij de volwassen larven min of meer cy- lindrisch cn 
slank, met een lengte van 土 een der- de decl van hot 
gcheele lichaam. Het genitaal- primordium is klein; 
het lichaam loopt gelijkma- tig uit in ecn 
lancetvormigen staart. 

Eeninaal bij den gastheer binnen, geraakt de 
larve met een lymphevat in beweging langs de 
bloedbanen. komt in het hart en ten laatste in de 
long. Nu verandert zijn gedrag; hij laat zich niet 
meer nieestuwen, maar werkt zich door bloed- en 
luchtvaten heen tot hij het lumen van d? lucht- 
buizen heeft bereikt, oin dan van daar, dee Is ac- tief 
deels passief, te bclandcn in het strottenhoofd. Het 
slot van de reis is aanmerkelijk eenvoudiger, want 
met het voedsel en de spijsbrij, koint hij door don 
slokdarin en de inaag in de gcwenschte 
vcrb)ijf|)laats, den dunnen darm van zyn gast- heer. 
J area lang kan hy het daar uithouden en hem 
kwcllen; met zijn scherpe tanden bijt hij de vaten 
van het slijinvlies stuk om zich te voeden. 

Mijnworniziekto komt voor in velc Linden： in 
Nederland, Bclgio, Frankrijk, Engeland en 
Duitsohland slechts sporadisch, in sommige stre- 
ken van clen Balkan cn in Italie belangrijk meer： in 
tropische cn sub-tropischc gebieden, en zoo ook in 
Ned.-Indie zeer frequent. De parasict ge- dijt het 
besto in een warm en vochtig klimaat. Voor geheel 
Ned.-Indie dooreengenomen is de infectiegraad 
gcschat goworden op 70 a 80 %, en voor Java zou 
hij, naar wol be wee rd is geworden, dicht bij 100 % 
zyn. Dezo schattingen zijn na- tuurlijk niet 
nauwkeurig; doch vast staat dat een zeer groot aantal 
menschen in den archipel. voor- al Inlanders, 
inijnwormcn herbergt, tot groote sc hade van de 
volksgezondheid. tot schade even- zeer van de 
volkscncrgie en arbeidskracht. Bij on- 
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derzoekingen in het Soloscho, vonden Dr. J. H. 
Schuurmans Stckhoven Jr.. A. \V. Sehunrmans 
Stekhoven-Mcyer en 3ias Socradji. bij cen soort van 
steekproeven gedaan in cen vicrtal dcsa's, 
98.S — S6.7 — 99.5 — 100 procent van het aantal 
onderzochte inwoners besmet met anchyhistonia. 
zie hun artikcl „Mijnwormbcsmetting en bodem- 
infectie" in het Gcnecsk. Tijdschr. v. N. 1.. 1921. 

Uit het bovenstaande valt reeds af te leiden, waar 
vernioedelijk de infcctiehaarden zijn tc zoe- ken. 
nam. op de plaatsen,waar de outlasting wordt 
gedeponeerd. Indcrdaad dreigt van die plantsen het 
mceste gevaar； de larven werken zich in den 
bodem, later ook aan een of andcre scheut of sprict 
en vooral de ongeschocide bezocker van zulk cen 
pick loopt kans er een of nicer van mede te brengen. 
Kinderen. dikwijls zonder klccding, die zich 
ophouden aan be ken of slokans, welker oevers bij 
voorkeur benut worden als plaats voor defaecatie, 
die daar liggen en spolcn met hun handen in den 
grond. zijn in het bijzonder aan in- fectie 
blootgesteld: bij hen komt de larve cven- zeer 
binnen door de huid van handen cn voorar- men als 
van voeten en becnen. De zeer jongc larve zinkt in 
water, doch na ecnige verdere ontwik- keling krijgt 
hij het vermogen om zich naar bo ven te werken: de 
boven water uitstekonde planten- deelen zijn 
daardoor ook wel met larven van an- chylostoma 
enz. bezet. Met kauwen op grasjes en dergelijke kan 
men natuurlijk de larve binnen- krijgen： hij komt 
dan aanstonds op de pick, welke hij na 
binnendringen door de huid eerst langs een 
ingewikkelde re is bereikt. Toch schijnt orale in- 
fectie weinig voor te koinen. Vliegen en andere 
insectcn dragen wel larven met zich mede en zou- 
den dus ook wel overbrengers van infectie kulinen 
zijn. 

Hoe de ziekte het best is te voorkomen wordt 
door den aard van de gevaarlijke infectiehaarden als 
van zelve aangewezen. Toch zijn de daartoe 
noodige middelen, hoe betrekkclijk eenvoudig ook. 
aileen behoorlijk toe te passen, waar afdoend 
toezicht is, of waar de menschen zelf het belang er 
van beseffen. Het zal dus het beste kunnen ge- 
schieden, bijv. in kazernes, op grootc ondernemin- 
gen, waar de huisvesting eenigszins oj)kazernee- 
ring gelijkt, en waar naar verhouding een groot 
aantal meerderen, chefs of opzichters aanwezig is; 
in het algemeen, waar gezorgd kan worden, dat 
bestaande besinettingshaarden worden op- geruimd 
en nieuwe zich niet kunnen vormon. Het behoeft 
geen betoog, dat in een land als Ned.- Indie, dat 
voor verreweg het grootste gedcelte bewoond wordt 
door een onontwikkclde, uiterst ])rimitief 
gehuisveste plattelandsbe vol king, voor- koinen 
dezer ziekte op grootc schaal buitenge- woon 
bezwaarlijk is； dit kan slechts plaatselijk 
geschieden. Wel is het inogelijk gebleken, getuige 
de in J 925 met gunstig gevolg govoerde Htrijd 
tegen de inijnworniziekte in de residcntie Ba- 
njoemas, on)in een uitgcstrckl gebied een groot deel 
van de bevolking van de kwaal tc bevrijden ； doch 
de tijd zal nog moeten leeren in hoeverre deze 
bevolking zelve er zorg voor zal dragen, om er in de 
toekomst ook van bevrijd tc blyven. 

De Jijders zijn te genezen door een afdrijvings- 
kuur, vvaarvoor tai van middelen bekend zijn. Het 
incest toegepaste is Oleum Chenop<»dii, welke in 
capsules wordt- toegediend op nuchtere tnaag, 
waama eenige uren later castorolie wordt gege- ven. 
Het is nog niet met volkomen zekerheid bc- 

kend, welkc bestanddeclen van dit middel, de meer 
vluchtige of de zwaarderc, het ineeste effect 
sorteeren. In de laatste jaren zijn proeven gc- nomen 
met tctrachloorkoolstof, waarvan de damp in de 
longcn wcl gevaarlijk is, maar dat bij in wendigo 
toediening vrij wel onschndelij k. en al- thans niet 
schadelijkcr is dan oleum chen. Dit nieuwerc 
middel wordt ook in capsules toege- diend, 2,5 a 4 
cc. oni (> uur's morgens oj)nu ch to re inaag. na I I 
nren vasten, en 2*/, uur later 2 cc. cnstorolie. Nog 
wcer nieuwer is eon coni bi na tie van oleuin chon, 
on tetracliloorkoolstof: naarde 
proe ven hebben gclcerd zoude de beste uit working 
verkregen worden met een verhouding van 1 cc. ol. 
chenop. en 4 a 5 cc. tetrachloorkoolstof. 

Voor naclere gegevens zie men De Taak, alg. 
Ind. weekblad 1917/1918, Dr. Ph. Laoh, Indic- 
Weerbaar en mijnwormplaag. Genceskundig 
Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie, jaargang 
1917, Dr. G. Baermann, Eine cinfache Methode zur 
Auffindung von Ankylostomum-(Nemato- den)-
Larven in Erdproben. Dezelfde, Ueber An-
kylostomiasis, deren Ausbreitungsbedingungen 
(lurch die Bodenfcction und deren Bekampfung. 
Id., jaargang 1918, dezelfde, Oleum Chenopodii en 
ankylostoiniasisbehandeling. P. C. Flu, C. D. de 
Langen en F. Weehuizen, Onderzoekingcn over de 
olie van op Java gekweekte chenopo- cliumsoorten. 
H. M. Neeb, Rapport van het an- chylostomen -
onderzoek op de zaal voor tropi- sche ziekten. Id. 
jaargang 1919, F. G. J. Wol- tring. Enkele gegevens 
over ankylostomiasis bij de Inlandsche 
schepelingen der Koninklijkc Marine. Id. 1921, J. 
Tijssen, Onderzoekingcn over oleum chenopodii 
van verschillendc herkoinst. S. L. Brug, De 
methode van Baermann toe Repast op het 
onderzoek der faeces op mijnworrn- eieren. Id. 
1922, Dr. W. J. Bais, Tetrachloorkoolstof als 
mijnworniniidclcl. Dr. J. A. de Nooy, On- derzoek 
naar het voorkomen van ankylostonwi)- larvcn in 
den grond in kampongs te Batavia. Id/ 1923, Dr. J. 
H. Schuurmans Stekhoven Jr., De bestrijding dcr 
anchylostomiasis. Dr. N. C. Keii- kenschrijver, 
Wormziektebchandeling met cen mengsel van 
tetrachloorkoolstof cn oleum che- nopodii. Dr. J. K. 
W. Kehrer cn Soemadijono, Over oleum chenopodii 
cn tetrachloorkool <t<»f als mijinvormmiddel. / 

VEREENIGINGEJST. V c r c c n i g i n g e n 
e » I n s t e ] 1 i J)g e n ter b c v o r d c r i n g van o 
n d e r w ij s b c 1 a n g c n. 

Verecniging „ Moe/iaininadiah,''' opgericht te 
Jogja in het begin van 1910, met het doel de be- 
vordering van Moslimscii onderwijs voor de 
Moslinis van Java en Madoera; later is dit ge- 
worden, bcvordering van onderwijs voor de gc- 
noenidc persuncn in nicer algerncenen zin, doch op 
Mo«li«nschen grondslag, en reeds aan de eerst 
opgcrichte Moehammadiahschool, te Jogja, k wa in 
het onderwijs overecu met dat aan eon Gouwr- 
nemcntsschool der 2e klassc, uitgebreid mot Moll, 
godsdienstonderwijs. Bovcndien bevonlort de* 
verceniging d(j oprichting van ziek(uihuizcn, 
crcdietbankcn, bookeiijen, oj)Mosl. grondslug, 
zoodat zij zich belmlve oj)ondcrwijHgebied ook op 
ulgeinccn mautschappelijk go bicd lieweegt. 

Begin 1912 vroeg de verceniging rcchtsper- aan; 
daar het Gouvoruenient «lezo slechts wildc 
vorleenen, indien het nj beichveld word beperkt tot 
de renidentic Jogjukarta, wer- den de slututoji 
di(!n<»v(?reenkointitig guwyzigd, 
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waarna in 1914 rechtspersoonlijkheid word vcr- 
leend. Sedcrt 1915 hccfl Moe ham madiah een eigen 
organ n, het maandblad Socara Aloe ham ma- diah. 
Tengcvolge van uitbreiding der werkzaatn- hedcn, 
heeft zij dcze vcrdecld over vijf groepen, tableg (d. 
i. gcstand docn) v<)or godsdicnstonder- wijs, 
scholcn, alg. maatschappelijke hulp, boe- kerijen en 
Aisjiah, onder we Ike laatste grocp meisjesscholen 
en in het algemecn vrouwenbe- weging 
rcssortceren. 

Sedert 1919 bleek de oprichting van afdcclin- 
gen in an de re plaatsen mecr en jneer gewenscht； 
claarom werden de statuten wederom gewijzigd, ten 
einde de gelegenheid tc openen elders af- deelingen 
op te richten, cn op deze gewijzigde statuten word 
thans de goedkeuring der regeering verkregen. Al 
spoedig daarna zijn eenige afdeelingen van 
Moehammadiah buiten Jogja opgericht, o. a. te 
Solo, Soerabaja, Blora, Garoet, Batavia, 
Pekalongan, Batang, Kepandjen en Pocrwakerta. 

Vereeniginy „Koloniale School voor meisjes en 
vrouwen.'' Deze verecniging, opgericht in 1920 en 
gevestigd tc 's Gravenhage, heeft tot doel, om door 
iniddel van eenige cursussen jonge meisjes en 
vrouwen, die naar Ned.-Indie (of naar West-Indie) 
zullen gaan, voor te bcreiden op omstandigheden, 
we Ike zich in haar leven kun- nen voordoen, en 
waarin zij daar wellicht vcr- stoken zullen zijn van 
goede, deskundige hulp. De cursussen dienen dan 
ook in hoofdzaak oin 
eenige kennis bij te brengen omtrcnt voeding, 
hygiene, huiselijkc ziekenverzorging, kraamver- 
pleging en zuigelingenverzorging. Naar de ver- 
eeniging vcrwacht, zullen de vruchten van dit 
onderwijs niet alleen ten goedc komcn aan haar, die 
het genoten, maar ook aan hare omgeving, en 
inzonderheid aan hare Inlandsche omgeving. Do 
school dezer vereeniging, 's Gravenhage West- 
einde 46, werd in September 1921 goopend; zij 
ontvangt subsidie van het Rijk en van de ge- meentc 
's Gravenhage. 

Vereenigingen van algemecn o f b ij z o n d e r m 
a a t s c h a p p c 1 ij k b c 1 a n g. 

Verceniging „Oonl en West.'' In 1919 stichtte 
<lez(5 vereeniging, jnct geldclijken stcun van de re- 
geering, onder den naam „P ersinggaha n", een 
tchuis vour Jnl. bedienden, hetwelk werd gevestigd 
in de van Boctzelacrlaan te *s Graven- Jntge. J let 
cloel dier stichting is, onderkomen en verzorging te 
bieden aan Inlanders van beidorlci kunne van den 
dienstbaren stand uit Nod.-O.- of W.-Indie, die door 
bijzondcrc omstandigheden buiten betrekking zijn 
gerankt, en ecn pluats van saincnkonist te bieden aan 
alic in den 11 nug vcrtoevcudo Indische dienstbaren; 
aid us te- vens ecn kantoor te vestigen voor raad cn 
voor- lichting en een soort arbeidsbeurs voor deze 
lieden. 

Een andcrc niouwe stichting, niet gesticht door de 
vcrceniging Oust en West, maar door do 
Studiocoinniissiy dier verecnigiiig en waarvan het 
behcer opgedragen is aan ecn Cominissic van 
Jieheer is het „T e h u i H voor I n- d i H c li o Student
。n", gevestigd tc's Gra- venhagc, Priiis 
Mauritaplein 23. Het panel word in 1020 van 
regeeringswege gckocht; een bijdrage in de 
exploitatie wordt jaurlijks ten lasto gc- bracht van de 
begrooting van het Departement van Kolonidn. Het 
dcnkbeeld, zulk eon tehuis te stichten, waar 
jongelieden van allo rassen, die 

voor studiedoelcindcn van we I ken a a rd ook uit Ned.-
Indie (of uit West-Indie) naar Holland zijn gokomen, 
datlolijk na aankomst aldaar onderdak kun non v inden, 
waar zij zoo noodig gedurende vacanties kunnen 
verblijven, enz., was reeds vroe- ger overwogen 
geworden： op initiatief van den voorzittcr der 
genoemde Studie-Comniissie kwam door den steun der 
Regeering in 1920 het Tehuis voor Indische Studentcn 
tot stand, en in Maart 1921 kon de inrichting worden 
geopend. Sedert dien werden tot het einde van 1923 
bijna dui- zend vcrblijfdagen geboekt, afgezien van de 
tal- rijke bezoekers, die cr kortcr dan een gehccl et- 
inaal vertoefden. De tegenwoordige Directcur is tevens 
gedelcgeerde van de Stuclie-Commissie van Oost en 
West, zoodat de studeerenden. die van clit tehuis 
profiteeren, daar tevens in lie h- tingen kunnen 
inwinnen omtrcnt hun studie- aangelegenhedcn. 

PERSINGGAHAN. Zie VEREENIGINGEN, onder 
„Oost en West." 

TEHUIS VOOR INDISCHE STUDENTEN. Zie 
VEREENIGINGEN, onder „Oost en West." C 

GOEROE-ORDONNANTIE. Deze naam is alge-
/.C? 

mccn gebruikelyk geworden voor de ordonnantie, 
afgekondigd in Ind. Stb. 1905 no. 550, bij welke 
regclen werden vastgesteld omtrcnt van bestuurs- wege 
uit te oefenen toezicht op het Mohamme- daansch 
godsdicnstonderwijs op Java en Madoe- ra, met 
uitzondering der Vorstenlanden. Onder den, thans 
officieelen naam „Goeroe-ordonnantie 1925" kan het 
Besluit van den Gouverneur-Gene- raal van 14 Mei 
1925 no. 2x, afgekondigd in Ind. Stb. no. 219, worden 
„aangehaald,\ bij hetwelk de in 1905 gegeven regelen 
zijn herzien en tevens voorschriften zijn vastgesteld 
voor zulk een toezicht in de gewesten buiten Java en 
Madoera, met uitzondering van de zelfbesturende land- 
schappen. 

Tusschen de beginselen, welke aan deze goe- roe-
ordonnantie's ten grondslag liggen, bestaat kenmerkend 
verschil. De nu vervallene moest preventief werken； 
zij eischto voor het geven van bedoeld onderwijs ecn 
schriftelijke vergunning van den Regent (zelfstandigen 
Patih of wel van Hoofd van pl. best.), welke alleen werd 
verleend, indien de aanvrager te goeder naam en faam 
be- kend stond en het door hem te geven onderwijs niet 
streetl tegen do open bare orde of de goede zeden, en 
bovendien geen bijzondere omstandigheden of door het 
Hoofd van gewestclijk bestuur gegeven voorschriften 
zich er tegen verzetten. Die vergunning kon worden 
ingetrokken wegens herhaalde overtreding van in de 
ordonnantie gegeven voorschriften, ook wegens 
wangedrag van den onderwijzer, door het Hoofd van 
plaatselijk, cn tc alien tijde door liet Hoofd van 
gewestclijk bestuur. 

Bo nieuwo goeroc-ordonnantic moot repressief 
werken; zij is hoofdzakelyk gericlit op bescher- ming 
van de open bare orde. Het stelsel van de voorafgaando 
aanvragc is vervangen geworden door dat van de 
vooi'afgaande kennisgeving, welke inoet worden 
gericht, op Java cn Madoera aan don Regent (zelfst. 
Putih of wel Hoofd van pl. best.), in de buitengewesten 
aan een, door het Hoofd van gowostolyk bestuur 
aangewozen In- landsch hoofd of bestuursambtenaar. 
Het ge- westelyk bestuurshoofd kan „in het belnng van 
de open bare orde" aan don ondorwijzer de bc- 
voegdheid tot het geven van zijn onderwijs ont- 
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zeggen voor ecn bepaaldcn tijd, ten hoogstc van I 
twee jaar. Het daartoc strekkende besluit wordt, met 
redenen onikleed. in afschrift aan den be- | trokkene 
uitgereikt, die binnen drie niaanden schriftelijk in 
bcroep kan komen bij den Gouv.- Gencraal, doch 
intusschcn zijn onderwijs )noet staken. 

De oudc goeroe-ordonnantie droeg het toe- zicht 
op, onder leiding en controle der regenten (zelfst. 
patih's), aan commission bestaande uit het 
districtshoofd als voorzitter en twee of nicer In- 
landsche leden, bcnocnid door het Hoofd van ge- 
wcstelijk bestuur. De onderwijzers waren ver- plicht 
aan de toezicht houdende personen allo verlangde 
inlichtingcn te verschaffcn betreffende hun onderwijs 
en hunne Icerlingen, cn hun te alien tijde toegang te 
verlcenen tot alle bebouwin- gen, bestemd voor 
onderwijs of tot verblijf der leerlingen. 

De nieuwe draagt „in het bclang der open bare 
orde" het toezicht op, voor Java en Madoera, 
wederom onder leiding en controle van de regenten 
enz., aan de patih's, districts- en onder- 
districtshoofden en de panghoeloc's bij de land- 
raden; voor de buitengewesten, onder leiding en 
controle、van de personen aan wic de kennisge- ving 
moet worden gericht, aan lagcre hoofden en 
Inlamdsche bestuursainbtenarcn, aangewezen door 
het Hoofd van het gewest, en de Moham- inedaansche 
adviseurs bij de Inlandsche recht- banken. Deze 
toezicht houdende personen heb- ben het recht van de 
onderwijzers te vorderen, dat zij hen toelaten tot de 
lessen, waarbij zij zich desgewenscht door iemand 
kunnen laten verge- zellen; dat zij alle inlichtingen 
verstrekken, welke in het belang van het uit te oefenen 
toezicht noo- dig worden geacht, en dat zij hun te 
alien tijde toegang verlcenen tot de bebouwingen voor 
het geven van onderwijs of voor logics van de leer-
lingen. 

Het toezicht op het Moh. godsdienstonderwijs is 
dus thans vrijwel geheel op dezelfde wijze ge- regeld als dat 
op het bijzondcr schoolonderwijs, dat niet geheel of ten 
deele wordt bekostigd uit eenige openbare kas, zie Ind. Stb. 
1923 no. 136, voor in laatstbedoelde regel in g de wijziging 
werdy gebracht, opgenomen in Ind. Stb. 1925 no. 2G0^ “D :' 
' -\AMBTENAAR. Alle personen in burgerlyken “ 
Landsdicnst in Nederlandsch-Indie zijn gouver- nements-
ambtenaren.Voor zoover niet het tegen- deel daaruit blijkt, 
gelden de hieronder behan- delde voorschriften voor alle 
burgerlijke Lands- dienaren. 

De betrekking tusschen de Overheid en hare 
ambtenaren wordt beschouwd als tc zijn van 
publiekrechtelijken aard, en moet naar beginselen 
van staats- en administratief rccht beoordeeld 
worden. Deze verhouding is niet van burger- 
rechtelyken aard, al zijn daarin enkele ci vic 1- 
rechtclijkc elementen aanwezig. 

ledere landsdienaar heeft zich te onthouden van 
daadwerkeJijke dcelname aan propaganda, welke 
ontwrichting van het overheidsgezag ten docl heeft 
of daartoe Icidt (zie Bijbl. nos. 10683 en 10703). 

Als regeJ worden de ambtenaren benoemd en 
ontslagen door den Gouvcrneur-Generual (art. 49 
R.R.). (Jitzonderingen op dozen regel zijn de 
Luitenant-Gou verne ur-Generaal, de Vrice-Preside 
nt cn de Leden van den Raad van Neder- landsch-
Indiu, de President van het Hoogge- 

rcchtshof van Ncderlandsch-Indie, de 
Voorzitter en de Leden van de Algemecnc 
Rekenkamer cn de Voorzitter vnn den 
Volksraad. die evcnals de Landvoogd zclf, 
door de Kroon worden bc- noenid cn 
ontslagen. De benoeming, schorsing cn het 
ontslag van Europecschc burgerlijke amb-
tenaren, wier aanvangsbezoldiging niet nicer 
clan / 600 ‘8 maands bedraagt. is 
overgedragen aan an de re ambtenaren of op 
lioog gezag ingestckle lichamen (zie Ind. Stb. 
1920 no. 601). J)c zoo- genaamde beambten 
worden aangesteld en ontslagen door de 
hoofden van algemeen en van gewestelijk 
bestuur en door de betrokken colleges. 

In het algemeen zijn blijkens Ind. Stb. 1913, no. 
658, onverminderd de aan de beklecders van 
bijzonderc betrekkingen in verband met haar 
eigenaardig karakter tc stellen eischen, tot be- 
trekkingen bij den burgerlijken dienst in Ncd.- Indie 
alien benoembaar, die Nederlandsch ondcr- daan zijn 
op den voet van de wet van 10 Febru- ari 1910 (Ind. 
Stb. no. 296); dit zijn, behalve de Ncderlanders zelf, 
voornamelijk diegenen, die in Ned.- Indie geboren 
zijn uit aldaar gevestigde ouders (dus ook Inlanders 
en Vrecmde Ooster- lingen) cn de buiten Ned.-Indie 
geboren kinde- ren van een Nederlandschen 
onderdaan, die nog geen 18 jaar oud zijn of die na het 
bereiken van dien leeftijcl in het Koninkrijk gevestigd 
zijn. 
I Een aantal technische en wetenschappelijko be- 
trekkingen zijn aangewezen, die ook kunnen worden 
vervukl door niet-Nederlandsche onder- dancn (Ind. 
Stb. 1913 no. 659, 1914 no. 329, 1916 nos. 290 cn 
667, J917 nos. 60, 566, 713 en 744.1921 nos. 450 en 
659 en 1922 nos. 30 en 70). 

Voor bijzonderheden aangaande de benocm- 
baarheid tot de verschillendc Indischc a)n bten wordt 
verwezen naar de artikelen betreffende de 
afzonderlijke diensttakken (zooals „ Boschwczcn,\ 
„Panelhuisdiensf*, enz.) en naar de artikelen 
handelende over bcpaaldc ambten (zooals „Ad- 
ininistratievc ambtenaren", enz.). 

Hieronder volgen nog eenige bijzonderheden 
aangaande de Europeesche en de Jnlandsche 
/iiinbtenaren in het algemeen. 

EUROPEESCHE AMBTENAREN. De ambtenaren 
worden in Indie zclf aangeworven of nil Nederland 
uitgezonden. Bij Kon. best van 22 Aug. 1918 no. 52 
(Ind. Stb. 1919 no. 263), gewijzigd bij dat van 31 Jan 
1921 no. 56 (Ind. Stb. 1921 no. 394), is eene 
algemeene regeling getroffen ten aanzicn van het bed 
rag der voorloopige bezoldiging en de 
tegejnoetkoming in de uit- rustingskosten van 
personen, die uit Nederland worden uitgezonden voor 
benoeming in v as ten of tijdelijken dienstin Ned.-
Jndiii, van welke rege- Jing echter in het belang van 
den Indischen dienst voor bepaalde groepen van 
personen kan worden afgeweken. Aan alle gehuwdc 
manne- lijke personen, die door den Minister van 
Kolo- nien ten Fjehoove van 's Lands burg, dienst in 
Ned.-Indie worden uitgezonden, wordt voor hen, die 
voor v as ten dienst bestemd zijn, als tege- 
moetkoming in de verschuldigde huwelijkscon- 
tributie aan het Civiel Weduwen- en Weezen- fonds, 
en voor hen die tijdelijk in den Ind. dienst treden als 
verhooging van de hun toe- komende 
tegejnoetkoming in de uitruatings- kosten, eene 
tegemoetkoming toegekend, ten bedrage van 6en 
maand van de activiteitsinkom- sten, waarop de 
cerate benoeming of aanstclling 
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in Indie plants heeft. Allen niocten zich schriftelijk 
verbinden om ingevnl zij binncn een, bij hunne 
uitzending te bnpalcn tcmiijn na aankomst in Indic 
om ccnige anderc reden dan welbcwezcn ziels- of 
licliaamsgebre- ken uit 's-Lands dicnst mochlcn 
worden ont- slagcn, op de cerstc aanmaning aan 's 
Lands kas tcrug te be talon hctgcen voor hun intrus-
ting en hun ovcrtocht is voldaan (Ind. Stb. 1916 no. 
60-1 cn 1922 nos. 26 on G8G). Gecn uitzending 
heeft plaats zonder geneeskundig onderzoek, zooals 
overigens ook in Ned.-Indie zelf geen be- noeming 
van Europeeschc landsdienaren plaats heeft zonder 
kcuring (Ind. Stb. 1918 nos. 152, 276 en G42 en 
1919 no. 546). De in Nederland ter bcschikking van 
den Gouverneur-Generaal gcstelde ambtenaren 
mocten naar Ned.-Indie vertrekken binnen den 
termijn door den Minister van Kolonicn bepaald. 

Het bezoldigen der ambtenaren geschiedt naar 
het beginsel dat, behalve de toe te leggen jaar- 
wedde, geen andere dan de uitdrukkelyk too- gestane 
voordcclen uit het ambt niogen worden getrokken 
(art. 51 R.R.). De Gouv.-Generaal regelt het be drag 
dcr bezoldigingen, voor zoover het nict door de 
Kroon is vastgestcld. Bezokli- gingen bij 
Koninklyke besluiten bepaald of begrepen in een 
goedgekeurde begrooting, kuline n door den Gouv.-
Generaal, zonder machti- ging der Kroon, niet 
worden verhoogd (art. 50 R. R.). De bezoldigingen 
worden in Indie maan- delijks vooruit beta aid; in het 
algcmeen vangt de bezokliging aan op den eersten 
dag van de maand volgende op do ' maand, waarin 
inen were! aangesteld, terwijl bij ontslag uit een be- 
trekking het salaris wordt toegekend over de voile 
maand, waarin het ontslag ])laats vond. Bciioudens 
de bevoegdheid der Rcgcering om, wanneer de 
omstandigheden bepaald claartoe no pen, aan 
personen, bestemd om bij cenigen tak van dienst 
werkzaam te worden gestcld, bijzonderc 
belooningen — in den algemecnen zin van spcciale 
dienstvoorwaarden — toe te kennen, wordt voor de 
bcklecders van een ambt in gouv. dienst, die ondcr 
dezelfde verhoudingen in dat ambt dienen en nan 
gelijkc voorwaarden van benoembaarheid (examens 
e.d.) hebben voldaan, ten aanzicn van de belooning 
geen onder- scheid geniaakt tusschen Europeancn, 
Inlanders cn Vreemdc Oostcrlingcii, noch tusschon 
pcr- sonen, die hunne opleiding gcheel of godeclte- 
lijk in Ned.，India hebben genoten, cn hen, die 
geheel of gedeeltclijk buiten Ned.India zijn 
ojigeleid, noch tusschen personen, die in Necl.- -
Indie in gouv. dienst zijn getreden, en hen die ekler», 
bij v. in Nederland, voor den Indischen dienst zijn 
aangeworven en naar Ned.-Indie zijn uitgezonden. 

Aan de betrekkingen in gouverncnientsdienst 
bohooren zoodanige bezoldigingen te worden 
verbonden, dat de landsdienaar, van welken landaard 
ook, in overeensteinming met de plaats, welkc zijn 
ambt in de aamenloving innccnit, naar inhccmschon 
maatstaf in zij no le veils behoof ten belioorlijk kan 
vourzien, zonder oen staat te voeren, welkc ook in 
Wcstcrsche of andere Oostersche landen in 
soortgelijko ambte- lijkc kringen uitgesloten is (zie 
de in Ind. Stb. 1925 no. 53 opgenomen grondslagcn 
voor een Indisch bezoldigingsstelscl, zoomede de 
bc- schouwingen in de gedrukte nota*s van de 
salaris- 

commissic betreffende de bezoldigingaherzic- ning 
voor burgerlijke ambtenaren). 

J)e nieuwe rcgcling van de bezokliging der 
burgerlijke landsdienaren (verkort： B.B.L. 1925), 
welke I Kcbruari 1925 in working is getreden, is 
opgenu mon in (nd. Stb. 1925 no. 43, juncto 1925 
nos. 10<i. 108. 293 en 329. 

Nadat op 1 April 1915 de regeling was afgcschaft, 
volgnns we Ike landsdienaren op cen vast。maan- 
delijkache bezokliging,zoomedegepensionneerden 
een gedeclte, hoogstens de hclft, van hun bc- 
zoldiging, wachtgcld, non-activitcitstraktcment of 
pensioen door bemiddcling van de regeering naar 
Nederland mochtcn delcgeeren (Ind. Stb. 1915 no. 
144), is die rcgeling op 30 Juli 1917 weder tijdelijk 
in working gesteld (Ind. Stb. 1917 no. 467). 

Volgens art. 49 der Comptabiiiteitswct kun- nen 
aan ambtenaren voorschotten worden ver- leend. 
Hiervoor kan worden verwezen naar het 
oorspronkelijk artikel (Decl I, biz. 43, le kolom), 
doch in de plaats van de daar vermelde Ind. 
Staatsbladen lezo men: 1917 nos. 41, 138 en 676, en 
1'918 no. 297. Ook ter zake van kortingen ten 
behoeve van particuliere schuldeischers, van den 
ambtseed cn van administratieve belooningen en 
straffen, zij verwezen naar dezelfde bl a ci zij de en 
kolom van Deel I； in regel 19 v,o. leze men i.p. v. 
Bijbl. no. 2902. Ind. Stb. 1920 no. 601 cn Bijbl. nos. 
2170, 2527, 2902 en 4370. 

Aan de burgerlijke ambtenaren in Ned.-Indie 
kunnen worden verlee nd binnenlandsche en 
buitenlandschc vcrloven. De binnenlandsche ver- 
loven kunnon worden verleend we gens ziekte voor 
ten hoogste zes maanden en wegens andere 
gewichtige rode non voor ten hoogste drie maan- den 
voor landsdienaren op Java en Madoera cn ten 
hoogsto vier maanden voor landsdienaren in de 
Buitengewesten. Verloven wegens ziekte brengen 
het behoud van vol traktenient mode gedurendc de 
eerste drie maanden, terwijl inge- val van verlof 
wegens gewichtige redenen, vol traktenient 
behouden wordt gedurende de eerste maand voor 
hen, die op Java en Ma doer a, cn gedurende de 
eerste twee maanden voor hen, die in do 
Buitengewesten geplaatst zyn. Tijdens den verderen 
duur dier verloven wordt half traktement genoten. 
De Gouv.-Gcn. is echter bevoegd ook voor den 
verderen duur van het verlof wegens ziekte de 
uitkeering van vol traktement to vorgunnen, ingcval 
de ziekte een gevolg is van bovolcn of gevorderdo 
dicnsten. Voorts kan de Gouv.-Generaal wegens 
gewichtige redenen voor bepaaklcn of onbepaaldeu 
tijd verlof toeataan buiten bezwaar van den Lande. 
Zie verdcr het Regie me nt voor het verleencn van 
binnenlandsche verloven aan Europeeschc ainb- 
tenaren, vastgestcld by Ind. Stb. 1912, no. 198, 
gewijzigd by Ind. Stb. 1915 no. 625. Ingevolge de 
bij Ind. Stb. 1910, no. 643 vastgestoldo regaling kan 
aan Europeeschc burgerlijke ambte- naren, die 
krachtcns de bestaandc bepalingen binnenlandsch 
verlof kunnen bekonien, verlof worden vorleond 
naar plaatsen buiten Ned. -Indio (zie ook By bl. nos. 
7352. 8348 on 10443). Op het vorleenun vun 
buitenlandschc verloven is een Regiement 
vastgestcld bij Kon. besluit van 25 Augustus 1892, 
no. 32 (Ind. Stb. no. 235, laat- stelijk gewijzigd by 
Ind. Stb. 1925 no. 136)； bepalingen regelende het 
constateeren der ziekto van burgerlijko ambtenaren, 
die een buiten- 
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landsch verlof tot herstcl van gezondheid ver- 
zoeken, zijn opgen omen in I nd. St b. 1913 no. 695 
(gew. bij Ind. Stb. 1916 no. 658. 1917 no. 190, 1920 
no. 63 en 1925 no. 90). De buiten- landsche 
verloven worden onder genot van ver- 
lofstraktement en van vrijen overtocht verleend aan 
in vasten dienst zijnde Eviropcesche ambte- naren 
en wel wegens zickte of we gens langduri- gen 
dienst, in het cerste gcval voor den tijd in het. 
gcneeskxmdig ccrtificaat verincld. behoudens een 
maximum van twee jaren. in het laatste geval voor 
den tijd van acht maanden na ten minste zes jaren 
dienst. Bcdraagt de dicnsttijd meer dan zes jaren, 
dan wordt voor elk vol jaar boven dat getal de duur 
van het verlof met een maand verlengd, met clicn 
verstande, dat het verlof nimmer wordt verleend 
voor langcr dan een jaar. Aanspraak op verlof 
wegens langduri- gen dienst wordt driemaal 
verkregen telkens na ten minste zes jaren dienst in 
Ned.-Indie. Bij Kon. beshiit kan ook andcre 
diensttijd dan Indische in aanmerking worden 
gcbracht voor de berekening van den diensttijd, die 
aanspraak geeft op verlof wegens langdurigen 
dienst (Ind. Stb. 1912 no. 522). De Gouv. Gencraal 
kan in bijzondcre gcvallen te zijner beoordeeling 
aanspraak op een buitenlandsch verlof wegens 
langdurigen dienst op verzoek van den 
belanghebbende verandcren in aanspraak op een 
binnenlandsch verlof van ten hoogste zes maanden 
(zie Ind. Stb. 1915 nos. 579 en 715 en Bijbl. nos. 
8445, 87G0 cn )0444). Een verlof naar Europa 
wegens langdurigen dienst kan, wan- neer daarop 
aanspraak verkregen is, alleen wor- den geweigerd, 
ingeval de Gouv.-Gen. het met de belangen van's 
Lands dienst onvereenigbaar acht, dat de verzoekcr 
zyn werkkring op het door hem aangegeven tijdstip 
verlaat. In zoo- danig geval geschiedt de weigering 
bij gemoti- veerd besluit en wordt ecn termijn 
bepaald, na we]ken op het verzoek kan worden 
teruggeko- men. Het maandelijkschc 
verlofstraktement wordt berekend naar den 
volgenden maatstaf: 100 % van de cerste / 125 der 
maandelijkschc bezoldiging, 80 % van de twee de / 
125, 60 % van de voJgende f 250, 40 % van de 
volgen de / 500 en 30 % van elk volgend bedrag. 
Het verlofstraktement wordt verhoogd met 5 % voor 
elk minderjarig kind meer dan e6n ； de ver- 
hooging mag ten hoogste 25 % van het verlofs- 
tractement bedragen. Zoolang de met buiten- 
landsch verlof zijnde ambtenaar geen kostwinner is, 
wordt zijn verlofstraktonient verminderd met 10 %. 
Het norm ale en het verhoogde verlof stra kte inent 
, kan nict meer bedragen dan / 1000 *s maands (Ind. 
Stb. J925 no. 136). In den Regeerings Alnianak voor 
Ned.-Indie (eerste ge- deelte) is onder het hoofdstuk 
„Personeele ver- ordeningen omtrent landsdienarcn 
en andere pcr8onen,* ecn staat opgenomen, waarin 
achter elk traktement het verJofstraktcment is ver- 
meld. De verloven naar Europa onder genot van 
verlofstraktement kunnen door den Minister van 
Kolonicin wegens zickte worden verlengd met 
behoud van dat trakteinent, mils het daar- door niet 
langer dan drie jaren genoten wordt. Ook kan de 
Minister de verloven naar Europa vcrlengen buiten 
bezwaar van den Lando, wan- neer '$ Lands 
belangen het naar zijn oordeel ge- doogen. In geval 
van verlenging van een verlof, dat verleend is met 
behoud der betrekking en 

t ijdelijke voorziening in de waarneming daar- van. 
kan de Gouv.-('icneraal. zulks gcradon ach- tendc, 
definitief in de betrekking voorzien. De Gouv,-
Generaal be pa alt we Ike betrekkingen bij verlof van 
de titularisscn voor niet langer dan een jaar tijdelijk 
worden waargenomen. De bc- palingen omtrent het 
verlecncn van buitenland- sche verloven zijn me de 
van toepassing op den president en de leden van de 
Algenicenc Reken- kamer, met deze uitzondcring 
nochtans, dat zij niet geacht worden door het vragen 
van verlof afstand tc doen van hunne betrekking 
(Ind. Stb. 1898, no. J 64). Zic omtrent den voorzitter, 
de vice-xroorzitters en de leden van het Hoogge- 
rcchtshof art. 99 R.R. Ten slotte wordt hierbij 
aangeteekend, dat ook ver J of kan worden ver- 
Jeend wegens dringende redenen, doch siechts voor 
den tijd van hoogstens zes maanden en buiten 
bezwaar van 's Lands schatkist. 

Wacht geld wordt toegekend aan niet in werke- 
lijkcn dienst zijnde burgerlijke landsdienaren, die 
eervol uit ininne betrekking zijn ontslagen nvegens 
intrekking van die betrekking of wegens zoodanige 
verandering dan wel inkrimping van den dienst, 
waarbij zij werkzaam waren, dat hunne 
werkzaamheden overbodig zijn geworden, mits het 
betrokken diensthoofd verklaart, dat op hun behoud 
voor's Lands dienst prys wordt gesteld. Het 
wachtgeld bedraagt gedurende de eerste drie 
maanden 80 ten honderd, gedurende het overige 
gedeelte van de eerste twee jaren 60 ten honderd, 
daarna 40 ten honderd van het laatst genoten 
activiteitstraktcment en kan, voorzoover aangaat de 
twee laatstgenoemde tijdvakkcn, ten hoogste tot de 
bedragen van onderscheidenlijk / 900 en / 600 's 
maands worden toegekend. 

Nonactivileitstraktcmenl wordt toegekend aan 
niet in werkelijken dienst zijnde burgerlijke 
landsdienarcn, die uit Nederland voor den dienst in 
Nederlandsch-Indie zijn uitgezonden, of die uit 
Europa van ecn hun wegens zickte of wegens 
langdurigen dienst verleend verlof tcrugkonicn, met 
uitzondering van diegenen, wicr verlof wegens 
zickte were! verleend of verlengd en die tc- 
rugkeeren zonder voor den dienst in Indie te zijn 
goedgekeurd. Het nonactivitcitstraktcment wordt 
toegekeiul tot dczelfde bedragen als het wachtgeld, 
met (lit verschil dat het voor de lands- dienaren, die 
uit Nederland voor den【ndischcn dienst zijn 
uitgezonden, dadclijk aanvangt met GO % van de bij 
de acte van aansteiling bepaalde 
activiteiteinkonisten, wolke zij na hunne defini- 
tieve benoeming in Jndi^ zullen gcnicten, en voor de 
a in btenaren, die uit Europa van een hun wegens 
zickte of langdurigen dienst verleend verlof 
terugkojnen, met (50 % van het laatst genoten 
activiteitstraktcment. 

Wachtgeld en nonaetiviteitsiraktement worden 
toegekend tot wederopzeggens en kunnen ten 
hoogste gedurende 5 jaren genoten worden, zullende 
telkens na vcrloop van een jaar, wan- neer de buiten 
werkelijken dienst zijnde land* dienaar dan nog niet 
is gcplaatst of herplaatst, omtrent de redenen 
daarvan verslag worden uitgebracht door het 
Departementshoofd, waar- onder de Jaatstelijk door 
hem vervulde betrekking behoorde, dan we】，wan 
nee r die betrekking niet onder een der 
Departeinenten behoorde, door den gezaghebbende 
door wien genoemde inkoinstcn worden toegekend 
(zie de regeling 
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in Ind. Stb. 1925 no. 99). Ondcrubiiid kan wor- dcn 
verlee nd aan de nict in a c tie ven dienst zijndo 
landsdienaren, voor zoovcr zij niet in de ter men 
vallcn om nonactiviteitstraktejnent of wacht- gekl te 
ontvangcn. De onderstand bedraagt het drie tiende 
gedeclte van de laatst genoten bezoldi- ging, doch 
niet nicer dan / 250 's maands (zic het Reglement op 
het tockcnncn van nonacti- viteitstraktement, 
wachtgcld en onderstand in Ind. Stb. 1919 no. 193, 
1920 no. 588 en 1922 no. 665). 

Ter zake van de vergoeding van reis en verblijf- 
koslcn zijn de noodige voorschriften vastgesteld in 
ecn algemeen reisreglement (【nd. Stb. 1921 no. 
422, gew. bij Ind. Stb. 1923 no. 238, 1924 nos. 65 
en 376). In dit reglement zijn slechts alge- nieene en 
aan weinig verandcring onderhevige beginselcn 
opgenomen, terwijl de uitvocring dier beginselcn in 
n a de re bijzonderheden aan het hoofd van het 
kantoor voor reiswezen is op- gedragen. De 
ainbtenaren worden in het regie- nient verdeeld in 
zes klassen, nl. Ge klasse met een bezoldiging van 
minder dan / 50 's maands, 5e klasse met een 
bezoldiging van f 50 en meer doch minder dan / 200 
's maands, 4e klasse met ccn bezoldiging van / 200 
en meer doch minder dan / 350 ‘8 maands, 3c klasse 
met ecn be- zokliging van / 350 of meer, doch 
minder clan / 600,2e klasse met een bezoldiging van 
/ 600 of meer, doch minder dan / 1200 en 1c klasse 
met cen bezoldiging van / 1200 en hooger. De dag- 
geiden bedragen bij overplaatsings- cn comniissie- 
reizen onderscheidenlijk / 16 en / 10 voor de le kl., I 
13 en / 8 voor de 2c kl., / 10.50 en / 6 voor de 3e kl., 
/ 8 cn / 5 voor de 4c kl., / 4 en / 2 voor de 5e kl. en / 
2 en / 1 voor de 6c kl. Voorts worden transport- en 
bagagekosten vergoed. 

Eon algemeene regeling nopens de voorzie- ning 
van landswege in de Icuisvesting van bur- gerlijke 
landsdienaren en nopens de be baling van huur voor 
de hun aangewezen woningen (burgerlijkc 
woningregeling), we Ike 1 Februari 1925 in werking 
is getreden, is opgenomen in Ind. Stb. 1925 no. 48. 

Eenc regeling betreffende de toekenning van 
UandplaaMoelayen aan burgerlijkc landsdienaren, 
we Ike 1 Februari 1925 in werking is getreden. is 
opgenoinon in Ind. Stb. 1925, no. 49. 

Ont/slfif/ kan worden verJeend 6f alleen uit do 
betrekking, waardoor de ambtenaar ondcr genot van 
zekerc inkomsten ter beschikking van de Jiegeering 
biijft, 6f wel uit 'H Lands dienst, waardoor hij 
ophoudt ambtenaar te zijn. Ontslag wordt op of 
zonder cigen verzoek, ecrvol of niet- eervol 
verleend, ontslag uit den dienst of uit de be trekking 
door den Gouv. •Genera al, bchoudens <!e aan 
andere ambtenaren of op hoog gezag ingc- Hteldc 
lichamen overgedragen bevoogdheid tot ontslag (zic 
Ind. Stb. 1920 no. 601). Als beginsel is aangenomen, 
dat aanvragen om ontslag uit de butrekking wegens 
andere redenen dan zickte niet aanstonds inogen 
worden ingewilligd, maar bij de Rcgeering moeten 
worden voorgcbracht met voorstci om den 
betrokkeu persoon uit 's Lands dienst to ontslaan, 
terwijl voorts a in fate n are n cn bcainbten, die 
langer dan vijf jaren buiten werkelijken dienst van 
den Lande zijn, evenzeer voor ontslag uit den dienst 
in aamner- king moeten worden gebracht. Voor 
ontslag wegens dienstweigering van ambtenaren, 
die eigenmachtig hun betrekking he b ben ve ria ten, 

wordt verwczen naar Bijbl. nos. 5519 en 7099. 
Het Reglement op het vcrlccnen van pensi- oenen 

aan Europ. burgerl. ambtenaren in Ncd.- Indic we rd 
laatstclijk gcwijzigd bij Ind. Stb. 1923, no. 417. 
Ovcrigens kan hetgecn in het oor- spronkelijke 
artikel in Deel I ter zake van pen- sioen is vermcld 
onveranderd blij ven gel den van biz. 44, 2c kolnm 
regel21, tot aan het slot van de cerste alinea van de 
volgende kolom, waar ter plaatsc de hierondcr 
gegeven toevoeging aansluit. Bij kon. besluit van 11 
Maart 1921 no. 30 (Ind. Stb. no. 360) zijn de 
[iidische burgerlijke pensiocnen cn onderstanden 
verhoogd met 40 %, met dien verstande dat de 
verhoogingen worden toegekend tot een algemeen 
geldend minimum van / 150 per jaar, dat echter 
75 % van het bedrag van het pensioen of de 
onderstand niet mag overschrijden cn dat het 
pensioen cn de verhoo- ging sainen het bedrag van / 
12000 per jaar niet mogen te bo ven gaan. 

Er bestaat in Indie een Weduiven- en IVeezen- 
fonds van Europeesche burgerlijke ambtenaren, dat 
door de Ind. Regeering is opgericht voor het 
toekennen van uitkeeringen aan wednwen en 
weezen der deelgenootcn (Zie het Reglement voor 
het Weduwcn- en Wcezenfonds van Europeesche 
burgcrlijlcc ambtenaren in Ned.-Indie in Ind. Stb. 
1913, no. 359, gew. bij Ind. Stb. 1913 no. 611, 1919 
no. 201, 1920 no. 67 en 1924 no. 54). Het fonds 
wordt samcngcstcld uit de bij- dragen der 
deelgenooten, d.z. allc mannelijke en vrouwelijke 
burgerlijke ambtenaren. De gewone contributie 
bedraagt voor mannelijke deelgenootcn 5 % cn voor 
vrouwelijke 2*/3 % van a lie als ambtenaar genoten 
inkomsten, behalve huis- huurindeniniteit cn 
inkomsten als vergoeding voor onkosten en 
overwork. Buitengewone con- tributies zijn 
verschuldigd bij eerste indienst- treding, 
bevordering cn huwelijk. Het pensioen der 
weduwcn wordt berekend naar het gemid- dclde 
vaste inkomen door den overleden lands- dienaar 
genoten gedurende de twee laatste jaren van zijn 
werkelijken dienst en bedraagt: van traktementen 
van / 100 's maands of minder 20 %, doch minstens 
/ S ,s maands; van traktementen boven / 100 's 
maands 16 %, doch minstens / 20 's maands en 
hoogstens / 160 's maands. Boven dit pensioen 
wordt, zoolang de weduwe in leven is, door de 
minder- jarige kinderen en stiefkindcren een 
onderstand genoten volgcns een vastgesteld tarief 
berekend naar het bed rag van het pensioen der 
weduwe. Heeft do moeder geen aanspraak op 
pensioen of is zij cveneens overleden, dan wordt de 
onderstand aldus berekend: a. bij cen getal weezen 
van <lrie of minder krijgt idler van hen % van het 
pensioen, hetwelk hun moedcr, in leven zijnde, zou 
genoten hebben; b. bij oen getal van meer clan drie 
wordt voor drie claarvan de onder a bedoelde 
berekening toegepast en voor de an- deren het 
bovenbcdoclde tarief, met dien verstande dat elk der 
weezen recht heeft op een gelijk aandeel van het 
totaal der aldus verkre- gen bedragen. (Zie verder 
artt. 18 en 19 van het bovengenocmde Reglement 
voor het Wcduwen- en Wcezenfonds). 

Bij Kon. besluit van 28 Mei 1920 no. 45 (Ind. 
Stb, 1921 no. )0) is een reglement betreffende de 
toekonning van pensioenen en onderstanden ten 
laste van de geldmiddelen van Ned.- Indio aan de 
nagclaten betrekkingen van in en door den 
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dienst omgekomen Europcesche cn met dezc 
gelijkgestekie landsdienaren vastgcstcld. Ann <lc we 
du we van den omgekomen landsdicnaar wordt 
pensioen cn aan zijne kindcren onderstand toe- 
gekend: aan an Here nagclatcn betrekkingen kan 
onderstand worden verlcond wannecr blijkt dat zjj 
daaraan dringend bchoefte hebben. l)e pen- sioencn 
en onderstanden worden toegekend in Nederland 
door den Minister van Kolonicn cn in Ned.-Indie 
door den Directeur van Financier!. 

INLANDSCHE AMBTENAREN. Wat de inlandsche 
burgerlijkc ambtenaren in de gouvernements- landen 
op Java en lladoera betreft. is bij Ind. Stb. 1867 no. 
168 (zie ook Ind. Stb. 18S7, no. 88, 1917 no. 119 en 
1920 no. 601) bepaald, we Ike ambtenaren door den 
Gouv.-Generaal, we Ike door de Hoofdcn van 
Departeincnten van Algem. bestuur en we Ike door 
de Hoofdcn van gewestc- lijk bestuur in overleg met 
de regenten worden bcnoenid en ontslagen. Zulks is 
voor zoover de Inlandsche ambtenaren en beambten 
in de gou- vernementslanden in de Buitcngowesten 
aan- gaat — het gouvernement Atjih en Onderhoo- 
righeden uitgezonderd — bepaald by Ind. Stb. 1881 
no. 117, en wat laatstgenoemd gewest betreft bij Ind. 
Stb. 1899 no. 259 (§ X) en 1908 no. 41 (§ H). Zie 
voor het Gouv. Selebds en Onder- hoorigheden nog 
Ind. Stb. 1906 no. 374, 1907 no. 1G1 cn 1909 no. 
359, voor de residentie Bali cn Lombok Ind. Stb. 
1913 no. 594, voor de rcsi- dentic Zuider- en 
Oosterafd. van Borneo Ind. Stb. 1915 no. 164. 
Benoeming van Inlandsche ambtenaren mag niet 
plaats hebben cn voor- drachten daartoe mogen niet 
worden gedaan, zonder dat de controleur der 
betrokken afdee- ling is gehoord (Bijbl. no. 3626). 
Betrekkingen voor Inlanders bestemd worden niet 
aan Euro- peanen opgedragen (Bijbl. nos. 4147 en 
6084). Zoowel bij eerste benoemingen in's Lands 
dienst als bij bevorderingen zal rekening jnoeten 
worden gehouden met de door de betrokken 
candidatcn of ambtenaren genoten opleiding(Bijbl. 
nos. 4722, 5556 en 5693). Voor hun kunde en 
geschiktheid zijn echter geen bindende regels bij 
algemeene verordening gesteld. 

Voorschriften betreffende de benoeming en 
bevordering van ambtenaren bij den Inland- schen 
bestuursdienst op Java en Madoera zijn opgenomen 
in Bijbl. nos. 8167,8661,8815 cn 9256. 

De Hoofden van gewestelijk bestuur zijn bc- 
voegd, om, wanneer de belangen van dien dienst het 
vorderen, de onder hun bevelen gestelde Inlandsche 
ambtenaren, uitgezonderd de Inlandsche officieren 
van justitie, in de uitoefening hunner bediening te 
schorsen en tijdelijk in het daardoor openvallend 
ambt te voorzien. Voor zoover betreft personen, die 
door andere autori- teiten benoemd zijn, geschiedt de 
schorsing onder nadere goedkeunng diet autoriteiten. 
Het schorsen van ambtenaren mag niet het karakter 
hebben van een achninistratieve bestraffing (Bij bl. 
no. 2527). Schorsing bij wyze van straf kan alleen 
worden opgelegd door den Gouv.-GencraaL 

Bij Ind. Stb. 1867 no. JO, 1874 no. 94a, 1882 no. 
19 en 1902 no. 380 zijn de Inlandsche ambtenaren 
aangewezen, tegen wie geen burgerlijkc 
rechtsvordering of vervolging tot straf mag wor- den 
ingestcld dan na bekoinen verlof op Java en Madocra 
van den Gouv.-Gencraal, daarbuiten van den 
hoogsten gewestelijken gezaghebber. 

Voorschriften op het verleenen van voorsckot- 

l-'ii aan Tnlandsche landsdienaren bij verandcring 
van stand- of woonplaa+s in Ned.- Indie zijn te 
vinden in Ind. Stb. 1917 nos. 41 on 138. Buiten de 
daarin bcdocide gevallcn worden voorschot- ten 
slechts bij uitzondcring en na verkregen machtiging 
van den Gouv.-Generaal vcrlccnd. De 
binnenlandschc vcrloven aan Inlandsche ambtenaren 
zijn gercgekl in het „Reglcincnt omtrent het 
verleenen van binnenlandschc verlovcn aan 
Europccschc en Inlandsche burgerlijke lands- 
dicnaren in Ncd.-Indi&' (Ind. Stb. 1912 no. 198). 
Buitenlandschc verloven kunnen aan Inlandsche 
ambtenaren alleen buiten bezwaar van den Lande 
verlccnd worden (Bijbl, 6376). 

De Inlandsche burgerlyke landsdienaren op Java 
cn Madoera hebben ingevolge het bij Kon. besl. van 
24 Aug. 1887 no. 18 (Ind. Stb. no. 192, gewijzigd bij 
Ind. Stb. 1905 no. 527) vastge- stelde reglement 
recht op pensioen na cen dicnst- tijd van dertig jaren, 
zoomede indien zij in of door de uitoefening van hun 
ambt of ter zake van die uitoefening. ten gevolge van 
geweldda- dige aanranding of verzet of van met 
gevaar gepaard gaande dienstverrichtingen, wonden 
of gebreken bekomen hebben, wclke hen volstrckt 
ongeschikt maken langer te dienen. Hun kan na 
eervol ontslag pensioen worden verleend, als zij een 
diensttijd hebben van minstens 10 jaren en 
ongeschikt worden geacht voor verderen dienst, dan 
wcl een diensttijd hebben van ten minste 5 jaren en 
door welbewezen ziels- of lichaamsge- breken belet 
worden langer te dienen. Voor een diensttijd van 30 
jaren wordt het jaarlijkschc be drag vastgcstcld op 
driemaal de hoogste maandclijksche bezoldiging 
gedurende vieren- twintig maanden genoten. Dit 
reglement is bij Ind. Stb. 1891, no. 208 toepassclijk 
verklaard voor de Inlandsche burgerlijke 
landsdienaren in de Buitengewesten. 

Aan weduwen van Ini. ambtenaren kan bij hoo- 
ge uitzondcring onderstand worden toegekend en 
daarvoor komen alleen in aanmerking de weduwen 
(eerste wettige vrouwen) van regenten en enkele 
anderen bij wijze van gunst, indien daartoe wegens 
hooge geboortc of politieko overwe- gingen 
voldoende reden wordt govonden. 

Het tockennen van tvachlgeld aan Ini. ambte-
naren is geregeld by Ind. Stb. 1919 JIO. 193, gew. bij 
Ind. Stb. 1920 no. 588. fnl. ambtenaren, die in de 
uitoefening hunner functics zijn gc- schorst of uit 
hun betrekking zijn ontslagen onder aanteekening, 
dat omtrent den aard van dat ontslag nader zal 
worden beslist, komen voor onderstand bij wijze van 
wachtgeld in aanmerking. 

De vergoeding van reis- en vcrblijjleoslen is voor 
de verschillende categorieen van Ini. ambtenaren 
afzonderlijk geregeld. Zoo ook de kos- tuuins, static, 
cnz. Aan Inlanders van aanzien kan ter belooning 
voor bewezen diensten een eeretceken worden 
toegekend in goud, zilver of brons. Voorts kan aan 
Inlanders de inedaille worden toegekend voor meed 
en trouw, waaraan cen geldelijke toe!age kan 
worden verbonden. 

LOCALE AMBTENAREN. Behalve de categorieen 
landsdienaren zijn er, sedert de instelling van locale 
raden, ook Europeesche locale ambtenaren, die, in 
dienst van cenig gebiedadeel met eigen geld- 
middelen, zijn aangesteld tot een ambt, waaraan 
eene bezoldiging ten laste van de locale begrooting 
is ver bon den. Grootendeels is hunno politic bij 
locale verordeningen geregeld. Een enkel punt, 
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hetwelk van algemeen be lang wordt bcschouwd, 
hecft zyne regeling gevonden in een Koninklijk 
besluit; hun pensioen en dat van hunn<： weduwen 
en weezen is geregckl bij Kun. besluit van 4 Aug. 
1920 no. 58 (Ned. Stb. no. 684, Ind. Stb. no 83G), 
terwijl het toekenncn van de pensioencn bij 
diezelfde gelegenheid is opgedragen aan het 
Pensioenfonds voor Euro|)eesche locale ainbte 
naren in Ned.-Indic. 

Het aan het Departement van Kolonien ver 
bonden Bureau van den raadsnian voor studee- 
renden houdt toezicht op ondcr het genot van 
toelage studeerenden voor den Ind. dienst en geeft 
raad en bijstand aan tijdeljjk in Nederland 
vertoevende Nederlandsche onderdanen en an- derc 
personen van Indische afkomst, die daar- aan 
behoefte hebben. 

DeStudie-commissie van de Verecniging „Oost 
en West" heeft ten doel toezicht te oefenen op de 
opvoeding en de studie der in Nederland vertoc- 
vende jongelieden, afkomstig uit Indie, hun hulp en 
bijstand te verleenen en hun verblijf in Nederland 
zoo vruchtbaar mogelijk te maken. Zij beoogt vooral 
de in Nederland voor hunne beschaving en 
ontwikkeling vertoevende Inlanders en met hen 
gelijkgesteldcn van dienst te zijn 

Naast de hierboven genoemde artikelen 49, 51, 50 
en 99 R. R. raadplege men respecticvelijk de artikelen 39, 
41, 40 en 154 van de Wet op de 1 Staatsinrichting van 
Nederlandsch-Indie, Ind. ” '.Stb. 1925 no. 447/ 
仁BERG (Mr. NORBERTUS PETRUS VAN DEN). (J 
'Geborcn te Rotterdam op 5 November 1831; 

overleden te'Ainsterdam S Januari 1917. Hij 
bezocht gedurende een drietal jaron het Erasmi- 
aansch gymnasium (waar hij o.a. ook een cursus in 
staathuishoudkunde van den toenmaligen secretaris 
van de Kamer van Koophandel te Rotterdam, Mr. 
W. C. Mees, later President van de Nederlandsche 
Bunk, volgde) cn was vervolgens van J 849 tot 1854, 
ills mede-vonnoot in de door zijn grootvader 
gestichtc firma N. van den Berg en Zonen te 
Rotterdam, werkzaam in den graanhandel. Daar 
deze werkkring hem niet bc- vredigde, trad hij in 
laalstgenocmd jaar als geem- ployeerde in dienst bij 
de Nederlandsche Handcl- Maatscliappy. 
Aanvunkclijk wcrkzaam gesteld bij het 
hoofdkantoor dezer instelling te Amsterdam, were! 
hij in het begin van 1855 uitgezonden naar Indic cn 
geplaatst bij de factory dcr Neder- landgche llandel-
Maatschappij te Batavia. Door zijn ijver en 
bokwaamheden won hij hier weldra het vertrouwen 
van den toenmaligen president der factorij, \V. 
Poolman, met het gevolg dat hij op 1 Juli 1858 tot 
commies-notularis (secretaris) van de factory word 
aungesteld. In dezo be trekking is Van den Berg 
wcrkzaam gcbleven tot 1863, tocn hij benoeind 
word tot Hoofdagent to Batavia van de in dat jaar tc 
Amsterdam opge- richtc Nederlan dsch-Indische 
Handels bank. In Januari 1869 met verlof naar 
Nederland vertrok- ken tot hers tel van gezondheid 
na een ernstige ziekte, die hem in 1868 bijna 
noodlottig was ge- worden, keerdc hij begin Januari 
187i te Batavia tcrug. IJaarna is Van den Berg nog 
ruim twee jaren Hoofdageni van de Ned.-Indische 
Handels- bank gcblcvcn, totdat hem, in verba nd met 
een verschil van jneening met do Directic dier 
instelling inzake het te volgen bnnkbcleid, met 
ingang van 1 April 1873 op zijn verzoek eervol 
ontslag 

wer<l vcrlcend Op dcnzclfdcn dag 
aanvaardde hij de funetic van President van 
de Ja vase he Bank, waa rtoe hij iumidflels 
bij go u vomejne n ts ben I u i t van 2() Ma 
art 1873 benoemd \vas/[n deze gewich- tige 
betrekking. die hij ruim zes^en jaren be k Ice 
cl hecft, beuees Van den Berg het land 
grootc dien- sten. Tijdens zijn presidium 
kreeg in 1875 de bc- langrijkc wijzigin«j in 
de regeling der biljetten- cniissic van de 
Javaschc Bank haar beslag (zie BAN K. J A 
VASCHE, I, n. 149), cn het is stellig voor 
een goed deel me de aan zijn bcleid te 
danken geweest dat Indie tijdens de ernstige 
crisis, waar- door het in 1884 geteisterd 
were!, voor cen alge- heele financieelc cn 
cconomischc ontwrichting be- hoed is 
geworden. In Augustus 1889 trad Van den 
Berg af als President van de Javaschc Bank, 
oin voorgoed naar het moederland terug te 
keeren, en in het najaar van datzelfde jaar de 
betrekking van directeur van de 
Nederlandsche Bank te aanvaarden. Twee 
jaar later, in September 1891, word hij, als 
opvolger van Mr. N. G. Pierson, die in het 
Ministeric van Tienhoven-Tak van Poort- 
vliet als Minister van Financien was 
opgetreden, tot President van de 
Nederlandsche Bank be- nocnid. In deze 
functie is hij werkzaam gebleven tot 
September 1912, toen hij, in verband met 
zijn hoogen leeftijd, meende zich niet 
opnieuw be- noembaar te moeten stellen. 
Als President van de Nederlandsche Bank 
heeft hij een belangrijk aan- deel gehad in de 
verlenging cn wijziging van het octrooi dier 
instelling, die bij de wet van 31 December 
1903 (Ned. Staatsblad no. 335) tot stand kwa 
m. 

Aan Van den Berg zijn in zijn lange leven tai van 
onderscheidingen te beurt gevallen. Hier nio- ge 
worden volstaan met te vermeklen dat hij, na in Mei 
1876 benoemd te zijn tot Ridder in de orde van den 
Nedcrlandschen Lceuw, in Augustus 1898 tot Com 
man de ur in deze orde werd bevor- derd, terwijl 
hem in September 1912 het Groot- kruis van den 
Nederlandschen Leeuw ten deel viel. De Leidsche 
Universiteit benoemde hem, bij gelegenheid van 
haar driehonderd-jarig bestaan op 8 Februari 1875, 
honoris causa tot doctor in de beide rechten, en hij 
was sedert April 1892 lid van de Koninklijke 
Akademie van Wetenschappen. Ten slotte zij in dit 
verband nog aangetee- kend dat Van den Berg in 
Juni 1893 door den toenmaligen Minister van 
Kolonien, Mr. W. K. baron van Dcdem, is 
aangczocht om zich beschik- baar tc stellen voor 
een benoeining tot Gouver- ncur-Generaal van 
Nederlandsch-Indio. Hij meen* de echtcr voor dit 
aanbod te moetcu bedanken. 

Van Van den Borg's talrijke geschriften kunnen 
hier alleen do voornaainste zeer in het kort wor* den 
besproken. Zij hebben betrekking op het Ne- 
derlandsch-Indische muntwezen en laten zich, ruw 
gen onion, in twee groepcu verdeelen. De eer- sto 
groep wordt gevorind door drie uit de jaren 1862 cn 
1863 dagtcckenende brochures over den 
geldaomloop in Ncderlandsch-Indie. Om deze 
merkwaardige werkjes op hun juiste waardo te 
schntten, moet men zo beschouwen in de lyst van 
hun tijd. 

Eonige jaren na do invoering van de Indische 
Muntwct van 1854 (zie MUNTWEZEN). begon het 
nieuwe ziivorgcld dat uit hot moederland naar Indiii 
was gezonden, gaandeweg af te vloeien naar de 
omliggende Aziatischo handelscentra, en wel in 
zulk een oinvang, dat in Inditi een werkolij- ke 
schaai'schto aan betualmiddelen ontstond. De、 
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ze omstandigheid deed in de jaren 1861 en 18G2 een 
krachtigc beweging ontstaan ten gunste van de 
oprichting van een in u nt fa brick in Indie, hct- gcen 
den tocnmaligen President van de factorij der 
Nederlnndsche Handel-Mij., N. Trakrancn, 
aanleiding gaf om den koniniies-notu 1 aris Van den 
Berg uit te noodigen de kwestie van de oprichting 
van een munt in Indie nader to onder- zoeken. Deze 
heeft zyn rapport, op aanraden van genoemden 
President, nog cenigszins uitgewerkt en in 
brochurevorin verkrijgbaar gestcld. Het verscheen 
te Batavia in 1S62. anoniem, ondcr den titel 
„Beschou\vingen over den geklsomloop in 
Nederlandsch-Indiii''. De critiek en verdere pu- 
blicaties voor een inunt in Indie, gaven den auteur 
aanleiding tot het publicceren van twee nieu- we 
brochures, „Bedcnkingen tegen de aanmer- kingen 
op de brochure Beschouwingcn over den 
geldsoinloop in Ncderlandsch-IndW”, Batavia 
1862, evcnecns anoniem, en .,De kwestie over den 
geldsoinloop in Nederlandsch-Indiii", Batavia 
1S63, onder vollen naam. 

Van den Berg toont zich in deze brochures ecn 
overtuigd tegenstander van een munt in Indiii; hij 
betoogt de onjuistheid van de be we ring dor 
voorstandei's, dat bij het bestaan van een eigen munt 
in tijden van geldschaarschtc met voordeel zilver 
zoudc kunnen wordeii ingevoerd uit omlig- gende 
handelsplaatscn om dit op Java in Ind. 
standpenningen om te zetten; concludeert dat het 
oprichten van een eigen muntfabriek zou 
neerkomen op „het geheel onnut verspillen van 
eenige tonnen schats ten koste van den l&ndc" 
(Bedenkingen, p. 5); legt de oorzaken bloot van den 
gestadigen zilveruitvoer, welke destijds in Indie valt 
waar te nemen, en dien hij hoofd- zakclijk wijt aan 
de te ruime specie-aanvoeren uit het moederland 
voor rekening van het gou- vernement 
(Beschouwingcn, p. 15; Kwestie, p. 30); en toont 
aan dat verbetering van den toestand kan worden 
verkregen, door de ter voor- ziening in het 
zoogenaamd administratief tekort benoodigde 
gelden als regel naar Indie over te maken in den 
vorm van wisscls op het moeder- land, welke het 
Indische gouvernement te Batavia kan verkoopen, 
en eerst dan specie te zenden, wanneer het verlies 
op den wissel grooter wordt dan de kosten van 
verzending van specie bedra- gen(Kwestie, p. 37； 
zie ook Beschouwingcn, p.I6). 

VgL over de drie bovengenoemde brochures van 
Van den Berg: H. E. Moltzer, „Waar blijft het Ned.-
Indische geld?" en „Nog iets over het Nederlandsch-
Indische geld", in den Economist van 1863, p. 137 
e.v. en 306 e.v.; (Th. F.) S(chill), „Geldsomloop en 
munt inNederlandsch-lndie'^in het Tijdschrift voor 
Nederlandsch - Indic van Juni J 803; en S. Vissering, 
,,De kwestie van den gelds- omloop in 
Nederlandsch-Indie,,

> in het Tijdschrift voor 
Nederlandsch-Indiii van September 1863. 

De twee de groep van Van den Berg's geschrif- 
ten, waarvan beknopt verslag inoet worden ge- 
daan, dateert uit een ietwat latere periode, Zij heeft 
betrekking op de invoering en de hand having van 
den gouden stanclaard in Ned.-Indie. 

De maatregelen op het gebied van het muntwe- 
zen, die in het begin van de zeventiger jaren in ver- 
schillende Europeesche Janden en in het bijzonder 
in Duitschland waren genomen (zie MUNTWE- 
ZEN), hadden in Nederland de vraag dben rijzen, of 
de muntregeJing van J 847 zoudc kunnen ge- 
handhaafd blyven. De in Oct. 1872 ter zake be- 

noemde Stantscom miss io kwam tot de conciusie, 
ci at de invoering van den cnkclcn gouden stan- 
daard onvermijdclijk was geworden voor wat het 
muntwezen in het moederland betrof; doch dat in de 
bezittingen in Oost-lndie de zilveren stan- daard van 
kracht moest blijven, welke verande- ring ook in het 
muntstclscl van het moederland mocht worden 
gcbracht. 

De rapporten dezer Staatscoinmissic werden in 
Indic bekend kort nadat Van den Berg het presi- 
dentschap van de Javaschc Bank had aanvaard; 
natuurlijk trokken zij in hooge mate zijn aan- dacht. 
In zijn in druk verschcnen voordracht, gehouden in 
het Bat. Gen. v. K. en W., „Dc munt- hervorming in 
Nederland en hare gevolgen voor Nederlandsch-
India", Batavia 1873, schaart hij zich, voor zoover 
het Ncderlandsche muntwezen aangaat, geheel aan 
de zijde der Staatscommissic; doch hij teekent 
protest aan tegen haar ad vies met betrekking tot het 
Indische muntwezen. Ook in Indie, aldus is zijn 
oordeel, zal men waarschijn- lijk al vrij spoedig 
worden gedwongen aan het zilver zijn karakter van 
wettig betaabniddel te ont- ncmen en het goud or 
voor in de plaats te steHen, al geeft hij toe, dat er op 
zichzelf aan eenc invoering van den gouden 
slandaard in Indic bczwareii zijn verbonden, welke 
echter zijns inziens van het nemen van dezen 
maatregel niet niogen wecr- houden. 

Een brochure van Mr. N. G. Pierson, waarin deze 
met kracht opkwam tegen Van den Berg's pleidooi, 
gaf laatstgenoemde een nieuw geschrift in de pen, 
hetwelk onder den titcl „De munt- quaestie met 
betrekking tot Indie,, in 1874 te Batavia het licht 
zag. Dit werkje moet zonder ceni- gen twijfel 
worden gerangschikt onder het beste van al hetgeen 
Van den Berg heeft gepubliceerd. In den breede 
toont hij aan, dat het hoofdargu- inent, hetwelk door 
Pierson voor zijn opvatting wordt aangevoerd, alien 
feitelijken grondslag mist, en verdedigt hij opnieuw 
de stelling, dat waar in de toekomst een vermeerderd 
aan bod van het wittc metaal en verminderde vraag 
daar- naar is te vcrwachtcn „eene verdere 
progressievc daling van het zilver.. .. nict (zal 
kunnen) uit- blijven" (p. 116). „A1 de 
argumenten** — zoo schrijft hij ——„die voor het 
verlalen van den zii- veren standaard in Nederland 
pleiten, (zijn) ook voor Indie met schier even vccJ 
kracht van toe- passing.. . (p. 141). „Zoowel het 
bclang van 
den Staat, als van zijn ingezetenen ci«cht.. .. ge- 
biedend dat men er op bedachl zij om het ruil- 
middel voor depreciatie te bewaren, cn (lit doel zal 
onder de gegeven omstandigheden .... alleen kunnen 
boreikt worden door het voorbeeld van Nederland te 
voJgen, en ook in Indie den gouden standaard in de 
plaats te doen treden van den thans bestaanden 
zilveren standaard1' (p. 145/ 146). 

Bij de wet van 28 Maart 1877 (Ned, Stb, no. 42, 
Ind. Stb. no. 112), waardoor het Indischeunt- wezen 
geheel op denzelfden voet werd geregekl als in 
Nederland bij de wet van Juni J 875 wa« ge- schied, 
kwam voor Ned.-Indie in alien vorm de overgang 
tot het goud tot stand. Het heeft den wetgever 
nijnmer be hoe ven te berou wen, dat hij hetadvies 
van Van den Berg bo.ven dat van de 
Staatscommissie van J 872 heeft verkozen. uitkomst 
heeft geleerd dat Van den Berg's vrecs voor een 
sterke daling van den zilverprijs volko- men 
gegrond geweest is; en de nadeelen, welke hij 
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aanvankelijk van de invoering van den gouden 
standaard duchttc, zijn geheel achtcrwcge geblc- ven, 
doordat het zilver, hoewcl a Is standaard prijsgegeven, 
als circulaticmiddel behouden bleef. 

/Yanvankelijk werd over de working van de 
nieuwe muntregeling in Indie nog al vcrschillend 
gedacht en in den loop van de tachtiger jaren 
openbaardc zich daar een vrij sterke strooming om 
wedcr tot hers tel van den zilveren standaard te 
geraken. Ter verdediging van het nieuwe muntstelsel 
heeft Van den Berg in de jaren 1886— 1888 tai van 
publicaties in het licht gegeven, wnarvan bier met 
name een drietal nioge worden genocmd, 
verschenen in het Tijdschrift voor Nij- verheid en 
Landbouw in Ned.-Inditi van Juni en Sept. 1887 
enMei 1888, onder de titels, ,,De voor-en nadeelen 
van onze tegenwoordige muntregeling", „Onzc 
muntregeling en hare bcstrijders'', en „Fei- ten of 
verzinsels ?n. Van den Berg geeft in deze ver- 
handelingen toe, dat de handhaving van den zilveren 
standaardin Britsch-Indic voor de planters al- daar 
heeft gewerkt als een exportpremie, door de stijging 
van den wisselkocrs op allc Ian den met gouden 
standaard, cn hij doet duidelijk uitkomen dat hij 
gaarne zou hebben gezien dat aan de land- 
bouwnijverheid op Java een compensatie ware 
toegekend voor de voor haar „min gunstige 
muntverhoudingcn*\ die door het vcrlatcn van den 
zilveren standaard zijn ontstaan. Niettcmin betreurt 
hij het geen oogenblik, dat men het zil- ver als 
standaard heeft prijsgegeven ； immers — zoo 
betoogt hij — de bijzondere belangen der planters 
vallen geenszins samen met die van het algemeen en 
voor de groote meerderheid der in- gezetenen van 
Ned.-Indie is de muntregeling van J877 ecn 
onschatbaar voordeel geweest.Ten slottc komt Van 
den Berg ook met nadruk op tegen de <loor do 
zilvermannen geponeerdc stelling, dat de 
muntregeling de oorzaak zou zijn van de economise 
he malaise, waaronder Ned.-Indic in die jaren gebukt 
ging en welke hij het gcvolg acht van een samenloop 
van omstandigheden „tegcnover het meerendeel van 
welke de inensch even on- machtig staat als 
tegenover de Krakatau-ramp, die eenige jaren 
gcledcn West-Java teisterdc" (Onze muntregeling, p. 
17). 

Be halve do hierboven besproken verhandclin- 
gen publiceerde Van den Berg o.a. nog: „Bank- wczen 
en banken in Britsch-Indie. Eene ge- schiedkundige 
8chets,1 (Batavia J866); „Het oc- trooi der Javasche 
Bank1* (Amsterdam 1869); „De Bataviaschc bank-
courant on bank van lee- ning 1746—1794'' 
(Amsterdam 1870)*Een conflict tusschcn do Regcering 
cn den *Raad van Juatitic des kastcels Batavia 1795" 
(aanvankelijk vcischonen in het Tijdschrift voor 
Indischc Taal- [and. en Volkenkundc, deel 29; daarna 
aok af- t ' zonderlijk gepublicecrd, Batavia 1884)/ „Tho 
Money Market and Paper Currency of* British India** 
(Batavia 1884); „Debet of Credit?" (Batavia 1885); 
„Tho Financial and Economical Progress and Condition 
of Nethorlands India during tho last fifteen years and 
Lho Effect of tho Present Currency System" (Printed for 
private circulation only； Batavia 1887； van dit werkje 
is later ecn bygowerkte uitgave verschoncn onder den 
titcl „Thc Financial and Economical Condition of 
Netherlands India since 1870 and the Effect of the 
Present Currency System", Printed for tho Members of 
the Netherlands Economical and Statistical Society, The 
Hague 1895); „Do 

liataviasche Dcceinberbeweging van 1795、'，in de- 
Gids van .Juni 1890; „Vrcrsto<>rdc verhoudingen" in 
de Gids van Mei 1893; „Het muntvraagstuk in Britsch-
Indie'', in de Gids van JIaart cn April 1894; „Het 
Octrooi van de Javasche Bank", in de Economist van 
1906, p. 77 e.v.; cn .feelerland en Engclancl op 
koloniaal muntgcbied,^, in de Economist van ] 913, p. 
233 e.v. Voor den cerstcn druk dezer Encyclopaedic 
1cverde Van den Berg verschillcnde artikelen, 
waarvan hij de voornaamstc later deed herdrukken in 
een af- zondcrlijken bundel: „JIunt-, credict- en bank- 
wezen, handel cn schecpvaart in Ncclcflarfdsch-'" 
Indie*1 ('s-Gravenhagc 1907). / 

HUIZEN DER INLANDSCHE 
BEVOLKING.， Over dit onderwerp zijn eenige 
gegevens te vin- den s. v. Il UIS, Decl II, biz. 115, en 
ook bij de base hrijvingen van de vcrschillende 
volksstammen, dock deze gegevens zijn beknopt en 
verspreid. In het ondcrvolgende artikel is cen 
samenvattend ovorzicht gegeven, waarin het 
onderwerp uit een algemeen oogpunt is beschouwd en 
enkelc bijzon- derheden zijn behandeld, welke aan de 
meeste woningen der Inlanders gemcen zijn. Bij de 
bij- zonderc bcschrijvingen is m.m. de door,Mr, C, 
van_Vo.llenh.ov.cn in zijn werk „Het Adatrccht van 
NedcElAndschJjidi。：.' gegeven indeeling in 
reclitskringen gevolgd, voornamelijk om te on- 
derzoeken of ook ten aanzien van de woningen de 
afgrenzing in dergclijkc kringen voldoende scherp is, 
dan wcl daarbinnen zich nog sprekende ver- schillen 
in huisbouw voordoen. 

Volksstammcn zonder vasle tvoonplaats. Groote 
volksgroepen zonder vaste woningen worden in deii 
Oost-Indischon Archipcl niet mcer aangetrof- fen. 
Van de, betrekkelijk slechts weinige jaren ge- Icden 
nog zwervende, kleine groepen, zijn de meeste sedert 
kort ook geheel of bijna geheel tot het gezeten leven 
overgegaan. Van die kleine groepen leunnen genoemd 
worden: op Sumatra: de Koeboe's, de Loeboe's, de 
Orang Akit, de Orang Oeloe, de Ornng Oetan, de 
Orang Rawa en de Orang Sakai ； op Bangka: de 
Orang Darat cn de Orang Lom of Orang Mapor; op de 
eilanden van den Riau-Lingga Archipel: de Orang 
Benoea of Orang Darat; op Borneo: de Poenan's, Ba- 
sap's en Bcketan's; op Zuid Seldbis: de To- Ala i). 
Half-nomadisch zijn nog heden de Orang Bockit in het 
Meratocsgcbergte, Zuid Oost Bor- n6o, die telken jarc 
na den eogst een ander stuk grond voor hun drogo 
rijstveldcn uitkiezon, cn dan ook hun oudo woningen 
in den stcek I&ten, cn by hun veld niouwo bouwen. 
Zelfs veel hooger staande volken vindt men in den 
Archipel, dio door don zeer extensioven drogen 
rijstbouw, wel- ken zy booefencn, min of meet tot de 
half-noma- den gerekend kunnen worden. Bij do 
Bahau- en Kcnja-Dajaks van Contraal Borneo b.v. 
staan grond be working en landbouw nog op zoo lagen 
trap, dat cen bopaakl stuk landgewoonlijkslechts een 
jaar bebouwd wordt, waarna men het twee jaar braak 
laat liggen. In het derdo jaar kan men hotzclfclo stuk 
dan weor in gebruik neinen; maar als op dezo wyzo 
hetzelfde grondstuk in 12 it 15 jaar ongcvccr 4 
nialengebruiktisgcworden, wordt do opbrengst tc 
goring, cn besluit men een nieuw stuk boschgrond to 
ontginnen. Is dat in do on- middellijko nabijhcid van 
de nederzetting niet 

J) Men zio voor nadero byzonderheden op al 
deze namen. 

Supplement. 24 
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nicer tc vindcn, dan wordt het geheele, groote 
stambuis vcrplaatst.. 
Boomwon in gen. In ouclere opgaven vindt men 

vaak vernield. dat sonimige zecr laag staande 
volksstammcn in den Archipol n'oningcn in booin 
cn zouden bouwen. Zoo geeft Wilken nog op, dat- 
dergclijke boomwoningen hier en daar op Soembn 
zouden voorkoinen, bij Papoea's van de Noordkust 
van N. Guine, van het ciland Japen en van Peling, 
terwijl ook de Poenans op Borneo nog vaak tusschen 
de takken dcr hooge boomen ,,zich a Is het ware een 
nest in a ken'' * *). Het is later gebleken, dat men van 
cen dergclijke gewoonle bij bepaalde stain men 
mocilijk spreken kan, ter- wjjl allecn bijzondere 
omstandigheden bij enkele personen tot het tijdelijk 
bewonen van zulke boomwoningen kunnen leiden, 
b.v. bij de To- radja's, om aan de muskieten te 
ontkoinen. Van- daar dat dcrgelijkc woningen 
sporadisch ook bij mecrbeschaafde volken 
voorkomen: zoo vermeklt Verkerk Pistorius het van 
de Maleicrs in do wil- dernissen ten Oosten van 
Siloengkang 2). 

Alje.li. Het Atjfehsche huis heeft in het alge- 
meen het Maleische type, een rechthoekige 
woonruimte, op eenige Meters boven den grond, en 
onderscheidt zich niet door een bijzonderen 
dakvorm. Maar de inwendige verdeeling is anders, 
omdat de gewone Maleische huizen altijd slechts 
voor een gezin bestemd zijn. terwijl het Atjdhsche 
huis er wcl meerdere bevat, in verband met de bij de 
Atjchers voorkomende gewoonte, dateen doch- ter, 
die trouwt, in het ouderlijk huis blijft wonen. Het 
huis heeft een voor- en een achtergalery over de 
geheele lengte en daartusschen een middenge- 
deelte met eenigszins verhoogden vloer； dezc be- 
vat of twee kamers, met deuren op de achter- galerij 
uitkomende, en een verbindingsgang van voor naar 
achtergalerij tusschen de beide ka- mers, of slechts 
eene kamer, in we Ik geval de verbindingsgang zich 
naast die kamer bevindt. Het Atjehsche huis behoort 
tot de roerende have; het zit gehcel met pinnen in 
elkaar, cn kan gemak- kelijk afgebroken worden en 
elders weer opgezet. Vooral voor den Atj^h-oorlog 
werd zeer veel zorg bestecd aan fraai snijwerk voor 
de woningen, al- thans die der aanzienlijken en 
gegoeden. 

Gaju-landen. In de kleine dorpen, die men nog 
aantreft in streken waar de bodemgesteld- heid geen 
intensieven landbouw toclaat, vindt men nog wel 
huizen, die bestaan uit een reeks van aan elkaar 
gebouwde bamboe-hutten op palen. Volgens Volz 8) 
is dit wellicht een der oorspronke- lijke bouwwijzen 
in de Gajn-landen, zoodat een blah of wijk van een 
dorp uit 66n huis bestond. Solider bouw vindt men 
in de grootere dorpen, o.a. in de omgeving van de 
Laoet-Tawar. Het Gajo-huis staat daar op palen 3a4 
M. boven den grond. De vier rijen, elk van acht 
palen, gaan van 

J) Dr G. A. Wilken. Handl, v. d. verge!. voL 
kenkunde van N. I., uitgegeven door Pleyte 
(1893), biz. 55,56. “ 

z) Studien over de Ini, huishouding in de Pad. 
Bovenlanden, biz. 217. Voor uitvoerige 
medcdeelingen over dit onderwerp, zie Van / Eerde. 
Ini. tot de Volkenkunde van N. I. biz. / 133—142. 

*) Volz. Nord-Sumatra. Bd. II. Die Gajo- 
lander, biz. 107. 

den grond tot aan het groote geveldak door. Tus- 
schon de be ide binnenste rijen van palen wordt 
de ruimte ingenomcn door kainertjes. Aan de 
eenc zijdc da ar van vindt men cen breede, naar 
buiten open galcrij, de zoogen. mannengalerij, 
welke voornamclijk wordt gebruikt bij fecsten; 
de ga- lerij aan de andcrc langszijde is de gewone 
ver- blijfplaat-s voor de vrouwen en kinderen ； 
deze is in het i-ond gesloten, en be vat de noodige 
kook- plaatsen. De slaapkamertjes in het midden 
van het huis, die met deuren op het 
vrouwenvcrblijf uitkomen, zijn bestemd voor 
woon- en slaapver- trekken van de gchuwden 
(ook het Gajd-huis be- vat verschillende 
gezinnen) en de kinderen. In de voorgalerij 
bevindt zich een gemeenschappelijkc vuurplaats, 
en een andjong, als afzonderlijke kamer voor den 
eigenaar van het huis. De wanden bestaan of uit 
planken, of uit bamboevlecht- werk i). 
In Gajo Loeeus zijn de groote huizen ongeveer 

van hetzelfde model en dezelfde inrichting als aan 
de Laoet Ta war, maar bij de kleinere huizen, waarin 
het meerendeel van het volk woont, ont- breekt de 
open galery voor de inannen; aan de、 Zuidzijde 
vindt men een rij kamers, aan de Noord- zijde een 
ongeveer gesloten galerij, die als kook-, eet- en 
woongelegenheid dienst doet. Het aan- bouwen van 
stukken aan het huis koint hier vcel voor. 

Nog een ander type vindt men in het gebied van 
Petiambang, o.a. in het dorp Padang aan de Woi ni 
Rampong, waar ook bijzondere zorg aan het 
houtsnijwerk wordt besteed. Het huis is daar over de 
lengte verdeeld, aan de eene zijde woon- kamers, 
aan de andere kookgelegenheid enz., met 
afgescheidcn andjong2). In Serbeudjadi hebben de 
huizen meestal het type van Gajo Loeeus, maar men 
vindt er ook kleine huizen zondcr kamcr- verdeeling 
3). 

Alasland. Het Alas-huis komt in veel opzichten 
overeen met dat der Gajo-landen, en wel in 
hoofdzaak met dat van de Laoet-Tawar; het on-
derscheidt zich o.a. door de van voren en van 
achteren aangebouwde andjong's, die tamelyk 
groote afmetingen hebben, en als woongelegenheid 
voor den eigenaar dienen. Het huis is mecst kortcr 
dan het Gajo-huis; de indeeling even we I is in 
groote trekken dezelfde. 

Bataklfinden. Om den typisehen vorin, de van 
grooten kunstzin getuigende veraieringen en de 
solide constructie (althans van do ouderwet- sche 
huizen, speciaal die der aanzienlijken) ver- dient het 
Bataksche huis een eenigszins uitvoerige 
bcschrijving. Als punt van uitgang nemen wij het 
Toba-Iiatakschc huis, naar de beschrijving door 
Controleur 以_知 ^.de Boer 4). Het IH een 
rechthoekige, van hout gebouwde woning, op palen 
van i P/4 M. hoogte, ongeveer twee inaal zoo diep 
als breed, met een tweedecJig dak van idjoek, dat 
naar de zijkanten afloopt, dus met de noklijn in de 
lengterichting van het huis. Het is + 10 M. lang 
(diep), 土 5 M. breed en aan den voorkant tot aan do 
nok 3i/i M. hoog. De basis der 卸wanden bestaat uit 
twee dikke, van Vo6r- tot 

>)id. biz. 45, 46. 
2)id. biz. 13J, 132. 
») id. biz. 181. 
*) Het To ba-Bataksche huis. Meded, van 

het Encycl. Bureau. Afl. XXIII. 
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achtergevcl doorloopciule plan ken van 10 M. 
lengte, 40 c.N. b rec cite on 4 c.M. dikto. die schuin 
op him kant liggen cn ccn hnek van 1.20 graden met 
den vloer ma ken. De basis van voor- cn ach- 
terwand bestaat nit minder zware, 5 M. langc plan 
ken; de open gcblcven niimte tusschen dezc basis en 
de dakstukken wordt door plan ken aan gevukl. De 
noklijn van het zeer hooge dak is zwak zadelvorinig 
gebogen; de opstaande vdor- dakzijde holt veel 
nicer, m. a. w. steekt vecl ver- der buiten den romp 
van het huis uit, dan de ach- terdakzijde. ,,Dc 
bedoeling hiervan is, om vol- doende bcschutting to 
geven aan het plekje gronds v66r het huis, de h ala 
man roemah, waar het rijstblok staat, de huisvrouw 
zit te weven, de visscher zijn netten herstelt, de 
werkman van zijn werk uitblaast, de kinderen 
spelen, de varkens, honden en kippen gevoederd 
worden en waar men bezoek ontvangt, kortom de 
plek, waar men het grootste gedeelte van den dag 
verblijft, daar de ruimte binnenshuis te donker en 
ook te klein is" i). Ook wordt door het hooge 
luifelvormig uitgebouwde voordak het kostbare 
snijwerk be- schut tegen zon cn regen, cvenals het 
zich aan den voorkant bevindende balkonnetjc. Dit 
voordak- stuk, de voorgevel, bestaat nit drie, 
cou'isse-ge- wi]ze achter en boven elkaar geplaatste 
stukken. Het is vooral aan-de twee onderste 
dezerstukken, dat men de meeste zorg besteedt; zc 
zijn geheel overdekt met fraai snijwerk. Aan den 
achterwand worden geen versieringen aangebracht. 
Op den breeden plankaande voorzijde 
wordengewooniijk nog tu ee paar vrouwcnborstcn 
in hout afgebeeld. Ook de h aged is wordt vaak in 
het houtafgebeeld „juist daar, waar de trap toegang 
geeft tot de woning, om den binnentredende or aan 
tc herin- neren, dat daar HI de woning van het gezin 
bij de intiiniteit van het haardvuur slechts de wa a 
rhe id gesproken mag worden" (van Vuuren). 

Do aangebrachto versieringen worden ook be- 
schilderd, waarbij als regcl rood voor clcn onder- 
grond, zwart voor het versieringsmotief wordt ge- 
bruikt. 

„Dcj ruimte binnenshuis is niet in vertrek ken 
verdcehl, ook ul wonen er meerderc gezinnen by- 
een. Wcl wordt het huis in denkbeeldige afdee- 
lingen ondcrverdccld, n.l. in vier gclijkc parten, de 
vier hoeken, cn sonis in zes vakken, niet me- 
degerekend do djatnboer, aan weerskanten van het 
trapgat. In het midden is een neutralc strook 
vrijgeJaten „(lc te.laga'', dienstdoendc als ccntrale 
..couloir,* en als ncutraal terrein voor besprekin- 
gen. De hock daar rechts achter is het verbiijf van 
den liuishcer met echtgenootc en eventuecl de jonge 
Hpruiten. J)e hoek links achter wordt aan een 
getrouwde dochter toegewczcn, zoolang deze nog 
niet in een eigen huis woo nt, of antlers worden daar 
we I de gasten gelogeerd; de hoek links v66r is voor 
don oudsten zoon; de hoek rcchts vo6r is het 
aangewezen vertrek voor gnsten. Is het Iniisgezin 
groot, oindat er byv. weduwen, zuHters van den 
huishecr, bij inwonen, clan wordt van elk der vier 
hockeii ccnige ruimte afgenomen, waardoor in liet 
middon van de woning twee nieuwe afdeelingcn 
kunnen worden gevormd" a). 

„Zoo aristocratisch van smaak en kunstzin en 
togeljjkertyd ook good verzorgd, als het Batak- 

sc he h u is er u i t we n(1 ig kan uitzieu, zoo'n in 
tens onverschillige en vcrwaarloosde ronimel is hot 
van binnen" *). 

J)e huizen staan als in een straat nnast elkaar, 
vandaar dat de voorgcv(4s bijzonder versierd zijn. 

.De huizen der Karo- fialalcs verschillen in ecn 
aantal pun ten van die der Toba's: bij de Karo's staan 
zc kransvorinig om het dorpsplein; de ver- siering 
der huizen staat hier verre ten achter bij die der 
Toba-huizen en wordt, in verband met de plaatsing 
der huizen, vooral op de zrjgevels toe- gepast. De 
plan ken, waaruit deze bestaan, worden met idjoek-
touw verbonden cn wel zoo, dat de idjoek een 
hagedis-figuur vormt. Ook vindt men wel versiering 
aan de driehockige gcvelstuk- ken. Het hooge dak 
vindt men ook bij de Karo- huizen, maar de 
zijvlakken (gevelstukken) sprin- gen sterk in, aid us
 ; de nok draagt aan bei- 
dc zijden als versiering een karbouwenkop van 
idjoek. Een groot verschil bestaat in de verdee- ling 
der inwendige ruimte; het Karo-huis wordt over de 
geheele lengte door een gang in twee helf- ten 
verdecld, waarvan ieder gezin — er wonen er 
gewooniijk vier in een huis — een afgescheiden 
gedeelte bewoont; zoowel voor als achter heeft deze 
gang een deur. Aan voor- en achterzijde vindt men 
een opengalerij ter hoogte van den huisvloer. 

In het Pakpak-land outbroken voor- cn achtcr- 
balkon; de geheele inwendige ruimte is onver- 
deeld, in het midden is een groote gemeenschap- 
pelijke haard, en rondom langs de wanden zijn de 
slaapplaatscn ； de ongehuwde vrouwen slapen in 
de hocken, terwijl de plaatscn voor gehuwden door 
matten afgeschut kunnen worden. De versiering 
wordt ook hier in hoofdzaak op de zij- wanden 
aangebracht2). 

Midden Sumalra. De huizen der Minangkabail-
ors staan op palen, die tot aan het dak doorloo- pen, 
en a Id us het geraamte van het huis vorinen: 
daartusschen bevindt zich, ter hoogte van 1 a 2 
M. boven den grond, de huisvloer; zeer cnkele 
huizen in het Zuiden der Pndangsche Bovenlan- den 
hebben een verdiopirig. "een bijzonderheid "die aan 
bijna alle woningen eigen is in de dorpen aan gene 
zijde van het Barisan-gebergte, in het dal van de 
Ngalo-Gadang. De plan ken vloer van het 
benedenhuis dezer woningen ligt slechts I voet 
boven den bogancn grond ； de verdieping steekt 
gewooniijk een weinig voorbij het onder- huis uit, 
cn de hoekstijlen dier verdieping loopen niet tot den 
grond toe door, inaar zyn op P/2 M. daarbovon 
afgesnoden en eindigen in een bekap- ten knop. 

Door de tot het dak reikende palen wordt het 
Minangkabauschc huis over de breedte en diepte in 
vakken, roeang'n, verdeeld ； hoe inecr palen het 
huis in de diepte heeft, hoo mooicr en aanzienlij- ker 
men het vindt; het aantal roeang's in de breedte 
(langs den weg) wordt bcpaakl door het aantal 
gezinnen, dat in bet huis woont. Ook het 
Minangkabausche huis is n.l. cen fainiliehuis, 
waarin so ins wel 80 personcn wonen (of woonden, 
want <lc gewoonte om op een zelfde erf afzonder- 
lijke woniiigon bij te plaatsen neeint in versehil- 
lencle streken too). Aan cen of aan beide zijden 
hebben de huizen aanbouwseis, and joe ng's, 
smaller dan do huisdiepto, en met verhoogden 

*) Aid. biz. 4. 
a) do Boer, biz. 
17. 

*) id. biz. 16. 
*) Volz. Nord-Sumatra. Band I. biz. 

152, 337, 151. 
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vloer; hier zijn de ecreplaatsen.dieaan gasten van 
aanzien worden toegewezen. Het dak eindigt in 
twee a Is hoorns gevormdc punten, tan dock; ook 
in het midden vindt men vaak nog twee zulke 
tandock's, en evencens op de andjoongs; nicer 
dan 6 spitsen hceft het dak nooit. De kanten van 
het； dak cn de tandoek's worden versierd met 
randen en bloc men van uitgeslagcn blik, dat de 
eentonigheid van de grauwzwarte idjoek-bedek- 
king breekt. De omwanding der woningen be- 
staat uit hout, bamboo, gevlochten bamboe of 
boomschors; de plan ken worden vaak van fraai 
snij- cn scinlderwerk voorzien, en met stukjes 
spiegelglas ingclegd; hoe Zuidelijker men konit, 
hoe zeldzaincr de planken wanden worden. De 
toegang tot het huis wordt gevormd door een 
trap, die bij aanzienlijke won ingen op ecn soort 
voorbalkon, langs de breedte van het huis loo- 
pend en met een balustrade afgcsloten, uit- 
komt; bij andere huizen in eens op de de u rope- 
ning. De oinwanding der huizen loo pt dikwijls tot 
den grond door, zoodat ze ook de ruimte onder 
den vloer omsluit. 

Inwendig is het huis verdceld in： 1°. het mid- 
den-voorgcdeelte, de tangah roeniah, als gemeen- 
schappclijkc ruimte voor al de bewoners, waar de 
kinderen en de oude ongetrouwde huisgenooten 
slapen, cn 2°. de bilik's of kamertjes, de gezins- 
vertrekken, waar de gehuwden en de huwbare 
meisjes slapen, afgeschoten in het achtergedpelte 
van het huis door o in wandingen van planken, 
bamboe, boomschors of katoen i). 

Djambi. Moearaboengo. De huizen zijn hier bij 
de gegoeden en aanzienlijken van een zeer fraai 
type. Zij rusten op palen van 土 2 M. hoogte, de 
wanden zijn van planken, en het dak heeft 
slechts twee schuine zijden； aan de kortste zijden 
van het huis loopen de wanden verticaal omhoog. 
Aan de voorzijde vindt men een galerij, vaak met 
fraai snijwerk voorzien, waarop ook de trap uit- 
komt. 

Bengkoeloe, onderafd. Redjang. De huizen, ook 
hier op palen staandc, en rechthoekig van vorm. 
hebben geen bijzondere eigenaardigheden, behal- 
ve dat, buiten de eigenJjjke woning en daarmede 
^door cen overloop verbonden, een afzonderlijk 
vierkant vertrekje als keuken dient./in het mid- 
den van de voorgalerii (die somtijds ontbreekt) 
bevindt zich de deur, die toegang geeft tot het 
ruimstxj vertrek der woning, de z.g. lengah (mid- 
den), de woonkamer. Hierachter bevinden zich in 
den regel twee kainers, de slaapkamers der huis- 
bewoners； vreemden logeeren in de tengah. De 
huizen dienen algemeen slechts voor 66n gezin, 
maar soins woont een getrouwde (lochter nog bij 
de ouders in 1 2). 

Onderafd. Kaoer. De huizen, op palen van circa 
]| M. staandc, varieeren in grootte van 4 tot 8 M. 
in het vierkant. Ze hebben over hun geheele 
breedte een smalle, aan drie zijden open voor- 
galerij, van waar een deur toegang geeft tot het 
binnenvertrek, dat in twee ovcrlangsche vakken 
is verdeeld. Het eerstc dient voor de huiselijke 
bezigheden en het ontvangen van bezoek, het 

i) A. L. van Hasselt. Volksbeschrijving van 
Midden-Sumatra, biz. 148—153. 

J..L. AJ-. Swaab. Beschrijving der onder- 4
，afdee】ing Rcdjang. Bijclr. T. L. en V.kundc van 

N.J. DI. 72, (〕916), biz. 48* 484. 

tweede, in verschillende hokjes verdceld, be vat de 
slaapplaatscn '). 

Paiembangsdie Bov^.nlandcn (Afd. Ogin-hoe^oc en 
Koniering). De huizen bestaan Jiier meestal uit twee 
dcclcn： eerst het eigenlijkc huis, met fraaie lijstcn en 
snijwork versierd, gehecl donkcr, met slechts cene 
opening, die door een kleine, inaar zeer massievc deur 
gesloten wordt； dit gedeelte dient tot bewaarplaats van 
het weinige huisraad, tot keuken en slaapplaats. Voorts 
de broego, ecn daarnaast gelegen luchtiger en lichter 
vertrekje, waar de gasten ontvangen en gelogcerd 
worden Daar ontmoeten ook de jongelingen de meisjes, 
d>c zij het hof wiken ma ken, terwijl deze zich met het 
woven van kleedingstukkcn bezighouden z). 

Semendo (Lcmntang-hoeloe). De huizen hebben hier 
dit eigenaardige, dat ze - bestaan uit drie af- zonderlijke, 
naast elkaar. hoog van den grond op palen stannde 
gebouwtjes, waarvan het middel- ste. het grootstc is en 
door overdekte bruggen van bimboe of hout is 
verbonden met de beide andere. Het middelste gebouw 
is het cigenlijke woon- huis, gewoonlijk bestaande uit 
e6n en nooit uit meer dan twee vertrekken. De beide 
andere ge- bouwtjes zijn de keuken cn de ontvang- 
tevens logeerkamer. 

De huizen worden hier van het zwaarste en 
duurzaamste hout gem a a kt, en de planken gewoonlijk 
van fraai snijxvcrk voorzicn 3)^' 

Over het algemeen staan de Palfenrbangers be- kend 
oin hun bekwaamheid in het bouwen van stevige en 
fraaie huizen, tcrwijl in de meeste stre- ken veel zorg 
besteed wordt aan de versiering door zorgvuldig 
uitgevoerd snijwerk, zooals b.v. in de Kisain- en Ogan-
streken en in de omgeving van Tebingtinggi (vgl. 
Forbes. Wandcrungen eines Naturforschers, lor, Bd., biz. 
191, 192,199, 200, 232 en 233). 

De hoojd'plaats Palembang is bekend om de vele 
vlotivoningen op de Moesi, waaronder ook een aantal 
zeer goed afgewerkt is. Ecn eigen- aardigheid van de 
huizen aan den wal is, dat een goede woning 
verscheidene inalen kan afgebro- ken en elders 
neergezet worden, oindat er bijna geen spijkers of 
ijzerwerk bij gebruikt wordt; van- daar dat het koopen 
en verkoopon van huizen veel plants heeft, en velcn een 
goede woning bouwen met het doel die te verkoopen 4). 

Palembangsche. Benedenlanden. Onderafd. lia- was. 
De huizen staan ook hier op palen, hebben een 
rechtho.ekigen vorm, en zijn elk voor slechts e6n gezin 
bestemd. Vele huizen zyn hecht en sterk getimmerd, en 
sommige hebben cen aanzienlijke grootte. De vloeren 
der verschillende af- deelingen, waaruit het huis bestaat, 
worden ter- rasvormig aangelegd en verspringen 
meestal 66n voet. De voorkant der won ingen wordt 
door tra- liewerk afgesloten; vaak bestaat de buitenwand 
uit ecnige beweegbaregedeelton, die over dag naar 
binnen worden opgesiagen tegen het plafond. 
Doorgaans wordt een niet overdekt platform te- gen den 
v66rwand aangebouwd, waarop eenige 

1) K. H. F. Roos. Aanteekcningen over de afd. 
Kaoer. Tijdschr. B. B. DI. IV (1890) biz, 21, 22. > 

2) H. Pauw ten Kate in Tijdschr. Bat. Gen.,’ 
Di. XV (1869k biz. 543.  .......  1 "*) Roos. Aanl. over cie afd. Kaoer, biz. 22,23. 

，)Storm van 's Gravesande. De Stad Pa- 
lembang. Tijdschr. Batav. Gen. 1)1. V (1856),\ 

biz. 454. ' 
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martavanen of een petroleuniblik, vol water, om de 
voeten tc wasschcn * *). 

Lampoengsche Districtcn. In dit gewest toont het 
type van huis, vooral dat dor aanzienlijkcn, invlocd 
van de van elders, met name van Paldm- bang 
overgenomen wijze van bo u wen. I Jet oude 
Lampoengsche hui» is eon houten ark op palen met 
een trapje van onkele sporten, con paar getraliede 
openingen bij wijze van venster en een dak van atap. 
„Ecn eemgszins voornaain huis heeft een indeeJing, 
welke verband houdt met de samen- stelling van het 
gezin. Men komt het huis binnen dooi de garatig te 
beklimmen. een m den re gel on- gemakkelijke 
houten trap van enkele treden, die toegang geeft tot 
een sb ms vrij breede galerij, de srambi. waar de 
huisgenooten zich in ledige uren ophouden en waar 
bezoek wordt ontvangen. Door een nogal breede 
deur in het midden komt men in een groote ruimte 
of binnengalerij, ook voor de ontvangst van 
bezoekers gebruikt； in deze ruimte is het 
voornaamste meubilair geplaatst. Hier ko- men de 
deuren uit, welke toegang vcrleenen tot kleinere 
vertrekken, bestemd tot vrouwcnverblij- ven, de 
proempoe, de balangan en de tengah noioa (het 
middenhuis). De hoofdvrouw bewoont de proempoe 
en de derde vrouw, die rechtstreeks aan haar 
ondergeschikt is, een bijvertrek er van. De twee de 
vrouw bewoont de baUmgan. en de vie r de vrouw, 
welke aan de tweede rechtstreeks ondergeschikt is, 
een bij vertrek. In de tengah nowa ver- blijven's 
nachts de samalangvrouwen (leviraat), de goendiks 
(bijzitten) en lam bangs (huwelijkssla- vinnen), die 
er elk haar ligmat en kussens hebben, en voor elk 
van wie een ruimte is afgeschoten met hangende 
matten. 

,,Huwt nu de oudste zoon van het gezinshoofd bij 
de eerste vrouw, dan wordt de proempoe aan hem 
ingeruimd, inede een tee ken dat hij zijn va- der als 
familiehoofd opvolgt en reeds ten deele vervangt. 
De vader betrekt clan de balangan, waaruit hy 
vervolgens ook weer kan worden ver- clreven op 
dezelfde manier door den oudsten zoon uit de 
tweede vrouw" a). 

Oost Sumatra. Van tic huizen in deze landstrcek 
18 weinig typecrends tc nieldcn; voor zoover geen 
Bataksche invloed zich doet geldcn, vindt men er 
ondcr de Maleiers het rechthcckige “Maleische" 
liuiH op palen, met twee schuine dakvlakkcn en 
twoo verticale, als vcrlcngstukken der zijwanden. 
De deur be vindt zich, e vena Is de trap, aan den 
voorwand, hetzij in het midden, hetzjj aan een der 
hoeken. De woningen zijn in don regel voor 66n 
gezin bestemd, e vena Is de woon huizen der in dezo 
streken voorkomende, klcine bevolkings- grocf)en, 
die op lagen trap van bcschnving staan (Orang A kit, 
Orang Sakai, enz.). Ook bij hen vindt men 
rechthoekigo woningen, die soms, b.v. bij do Akits, 
niet veel nicer dnn armzalige hutten zijn, vloercn op 
palen. met schcnndaken van palm bladercn, vank 
zondcr wan den en zoo laag van verdieping, dat zelfs 
de khiingebouwde A kits or niet rechlop in staan 
kunnen ®). Ecn solider indruk in a ken de 
Akitwoningen, die nren op vlot- ton in de rivier 
vindt，). 

i) L. F. Wesly. Be onderafd. Rawas. Tijd- schr. 
Binnenl. Best. Ill (1889), biz. 309. 

a) Dr. R. Broersina. De Lampongschc Dis-
trictcn (J916), biz. 98 en 99. 

•) Moszkowski. Auf neuen Wogcn (lurch Su-
matra (1909), biz. 36. 

«) Aid. afbeelding op biz. 36. 

Ook van fiangl.ri en B elit or ng vindt men ver- meld, 
dat dr* oorsjironkelijkp bcvolking er in zeer 
primitieve woningen woont *). 

Zu id Niaft. In tegcnstclling met de ovale huizen 
van lord-Nias zijn de huizen in het Zuiden van dit 
eiland rcchthoekig van vorm. Vooral aan de 
woningen der siocloe's (hoofden) wordt buitenge- 
wone zorg bestecd: zij maken een indruk van groote 
soliditeit cn forschheid. Het front is van 5 —10 M. 
lang, en tamelyk kort in verhouding tot de dieptc (J 
0—25 M.) cn de hoogte (10 tot 20 M.). De vloer is 
op 2 a. 3 M. hoogte van den groncl tua- schen de 
stijlen, die tot het dak doorloopen, aange. bracht. De 
woonruimte is verdeeld in tweeen; het voor iedereen 
toegankelijke woonhuis, cn het achterhuis, dat 
slcchts door intieme kennissen der familie betreden 
wordt. Het voorhuis, dat zich tot voorbij het midden 
van het huis in de diepte uitstrekt, is door cen wand 
van het achter- huis geschciden ； het wordt 
gebezigd als feest-, audientie-, vergader- en 
danszaal, cn bovendien als logeervertrek; achtcrin 
komt het trapgat uit en claar vindt men ook den 
haard, een privaat, den doorloop naar het achterhuis, 
enz. 

Het achtcrhuis is het eigenlijke woonhuis van den 
liuiseigenaar met zijn gezin, met eigen pri- vaat cn 
haarcl; van de woonruimte gaat een ge- heel door 
wanden ingesloten kamertje af, thans ook als 
slaapvertrek in gebruik. Volgens den Controleur D., 
W. N. Boer moot dit vertrek bestemd gewecst zijn 
als „bergplaats,, van de jonge meisjes en vrouwen 
“die niet door iedereen ge- zien mogen worden, en 
die niet met een ieder pra- ten mogen. Haar ccnige 
vermaak tijdens feesten was dus, dat zij, zclvcn 
nagenoeg onzichtbaar, in elk geval buiten bereik, 
spel en dans in het voorhuis met oogen en ooren 
mochten medema- ken van achter den getralieden 
uitk^k'' ®). 

Be halve o in vang en zorgvuldige bewerking van 
de palen (die van de cerate frontry hebben een om 
vang van niet minder dan 2.10 M.), vallen bij de Zuid 
Niassche hoofdenhuizen de solide constructie en 
cigenaardige vorm van het dak op: het verheft zich 
zeer steil tot de met het front evenwijdig loopendc 
noklijn ； nabij zijn voet gaat het in een gebogen 
vlak over. Aan de zykanten is het ongevecr 
looclrccht, cn sluit hicr de tusschen de houten wan 
den en den nok overblyvencie ruimte af. 

Vermelcling verdicnen voorts nog de uitbou- wen 
aan voor- cn achterkant van het huis; die aan den 
voorkant is de grootste cn vormt gewoonlijk twee, so 
ms mcor, estrades. Uitstekende ba I ken cn plan ken 
aan den voorgevcl, wandplanken en deuren zijn van 
zeer fraai snijwerk voorzien: vloeren en wan den van 
het hoofdvertrck (het voorhuis) zijn gepolijst., de 
zuilen aldaar gebceldhouwd. 

De huizen der gewone Niasscrs zijn wcl van 
denzclfden bouwtrant, maar materiaal cn versie- ring 
zijn veel priniitiever. ' 

Noord Nias. De huizen op Noord Nias onder- 
scheidcnzich van die in het Zuiden door hun ova- len 
vorm met nagenoeg kegelvormig dak; de lengtoas is 
hier evenwijdig aan de dorpsstraat. De inwentlige 
inrichting is anders, in zooverre de 

J) Zie artikelen BANKA en BILLITON. 
s) Het Niassche huis. Afl. XXV der Mcdcd. van 

het Encycl. Bureau betr. de Buitengewes* ten 
(Batavia, G. Kolff & Co. 1920), p. 4. 
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geincenschappclyke zaal in het midden gclcgcn is. 
met de gezinskamers daaronihcen. Ook in aanleg der 
dorpcn is verschil: in het Zuidcn vornien de 
woningen straten, in het centrum en het Noorden 
staan ze om een pleintje: de straten in het Zuidcn en 
het centrum zijn gewoonlijk gcplaveid, vaak met 
figuren in het plavcisel, terwiji prachtig gc - 
beeldhouwde stcenen trappen toegang geven tot vele 
der Zuidclijke kampongs, waar ook de bad- plaats 
vaak van steen vervaardigd is. cn over- vloedig water 
verschaft. De watervoorziening was hier de 
hoofdzaak, terwijl men er in het Noorden op uit was, 
ontoegankclijke plaatscn voor de vestiging te 
zoeken. Een bijzondcrheid dor Nias- sche kampongs 
is verder de aanwezigheid in de straten of op het 
dorpsplcin van gedenksteencn, opgericht in verbapd 
met belangrijke feesten en den voorouderdienst *). 

Mentaicai-cilandcn. Gclijk bekend. worden de 
bewoners van deze eilanden vcelal gehouden voor 
een bevolkingsgroep. die nadere verwantschap toont 
met de Polynesiers dan de meeste andere 
Indonesiers. Naar de meest gangbare opvatting 
zouden van den bevolkingsstroom, die voor een 
onbekend aantal eeuwen nict slechts do eilanden van 
den Archipci bevolkt heeft, maar ook de meeste 
cilandengroepen van Polynesie, de groep die op de 
Mcntawai-eilanden is aangeland bijna even weinig 
aanraking met later aangekomen im- migranten 
hebben gchad als dit hetgeval gewcest is met de 
meeste Zuidzee-eilanders. 

Hoe dit zij, een zeer typeerend onderscheid tus- 
schcn de huizen van de Mentawaiers en die van 
andere Indonesiers valt niet aan te wijzen. Van het 
(nader te behandclen) gemeentehuis, de oema, zegt 
Kruyt, dat het dak „doet denken aan de da- ken der 
Bataksche woningen, aan die der Sa'dan en 
Binoeang-Toradja's, maar vooral aan de hui- zen der 
To-Barra onder de To-Seko”. En daar de oema door 
vele gezinnen wordt bewoond, acht hij de 
onderstelling gewettigd, „dat de kampong oor- 
spronkelijk uit een enkele groote woning heeft be- 
staan, zooals dit nog ge von den wordt onder de 
meeste Dajakstammen en bij de To-Seko in Midden 
Selebes" 2). Ook het gewone Mentawaische 
woonhuis heeft geen bijzonderc afwijkingen van wat 
elders wordt ge von den: het staat op palen, waardoor 
de vloer ： 1 a 2 M. boven den grond komt, en bevat 
een, van voren open voorgalerij, die bestemd is voor 
de dagelijksche bezigheden, waarvoor de daarachter 
liggendc woonruilnte, uit 1 of 2 vertrekken 
bestaande, te donker is; het dak bestaat uit twee 
scJiuine zijwanden, terwijl aan voor- en achterzijdc 
zich rechte sluitstukken be- vinden 8). 

De dorpen op de Mentawai-eilanden bestaan elk 
uit een aantaJ wijken; iedcrc wijk wordt be- woond 
door een familie, in den ruimen zin van het woord. 
De kern va n iedere wijk wordt gevorind door de 
oema, het geineenscha])pc)ijke of club- huis dier 
familiegroep. De oema wordt sojns niet bewoond, en 
dient dan allcen als elubhuis; Bonis 

*) Vgl. DL III d护er EncycL, biz. 2G. 
2) Dr. Alb. C. Kr'uyt. Een bezoek aan de 

Men- tawcieilanden. Tijdschr. v. h. Kon. Ned. 
Aardr. Gen. 2e Reeks.」)L XLJ, p. 3-1. 
与 J. F. K. Hansen. De gr<)ep Noord- cn Zuid-

J?ageh van de Mentawci-cilanden. Bijdr. .Kon. Jnst. 
v. d. T. L.- an V.-kunde v. N. I. DI. 

—70(1914), p. 164—166. 

woont cr ecn deel van de groep in een aantal klei- nc 
kamertjes. Om de ocma heen liggen dan de wo- 
ningen der gctrouwde lieden, en nog verder aan den 
rand van het dorp (maar alleen op Pagai en Sipora) 
de roesock, de hutten der ongetrouwden. 

Zooals boven reeds gezegd were!, heeft de oeina 
een zadelvormig dak ； het loopt. in twee punten uit, 
versierd met vlaggestokken zonder vlag. V66r den 
vloer van de oema ligt een onoverdekt platform. 
waarop des avonds de jongens en jongelin- gen 
samen komen om met elkaar tc praten cn grappen tc 
ma ken. Het geheel omwande huis heeft een groote 
open ruimte met stookplaats, en so ms in het rond 
langs den wand een verhooging bij wijze van bank. 
Doze ruiinte is bcstenid voor de jongens en nog niet 
verloofde jongelingen, terwijl in de poene.it- of 
verbodstijden, die op Alen- tawai zeer talrijk zijn, 
ook de gehuwde mannen hier slapen; op Siberoet 
(volgens Kruyt: Sabi- roet), slapen de getrouwdc 
inannen hier altijd. Voorts dient dezc ruiinte ook 
voor het houden van dansen ； een deel van den 
vloer is door loslig- gende planken speciaal tot 
dansvloer ingericht. Daar voeren de priesters 
bcpaaldc dansen uit, maar ook mannen en vrouwen 
geven er geduretide de verbodstijden dansen ten 
beste, bestaande in de nabootsing van dieren. Deze 
dansen mogen alleen in de oema. worden 
uitgevoerd; in huis mag er wel onderricht in gegeven 
worden, maar dan moeten de bewegingen langzaam 
geschieden^..； 

Na dit geineenschappelijk deel van dezoe?na 
volgt een lange gang met kamertjes aan weers- 
zijden, die elk door cen dcur kunnen worden afge- 
sloten; dit zijn de gezinskamertjes, elk met cen 
stookplaats en cen altaartje aan den wand. De lange 
gang loopt uit op het achterhuis, bestemd voor de 
vrouwen, die er overdag haar werk kunnen 
verrichten, cn zich er bij plechtige gelegenhe- den 
verzamelen, zooals de mannen doen in het voor 
vertrek. 

Men heeftook oema's, die slechts aan e6nc leng- 
tezijdc van het huis kamertjes hebben, cn ook zonder 
kamertjes, die dus alleen voor jongens cn 
jongelingen slaappJaats bieden *). 

E)u]gano. Dit klcine ciland, we Iks thans uit- 
stervende bevolking in zoo veel opzichten cen bij- 
zondere plaats inneemt, ondcrscheiddc zich tot v66r 
een vijftigtal jaren ook door den eigenaardi- gen 
huisvorm. Men vond hier nJ. het cchtc „bijen- 
korfhuis", een klcine rondc woning, nict veel meer 
dan een rond dak op palcn, met een rondo opening, 
een soort rond dakraajnpje, als dcur. Sedert de 
Jaatste tientallen jaren is dit soort huizen geheel 
verdwenen cn vervangen door het „Ma- leischen 
rcchthockige huis. 

Midden en Oust Java. In tegenstelling met de 
meeste streken der Buitengewesten, staan in Mid- 
den- en Oost-Java de woningen direct op den grond, 
dus niet op palen. i)e, een weinig opge- hoogde 
grond binnen de woning dient tot vloer. Een andere 
tegcnstelling wordt gevorind door de 
omstandigheid, dat aan liuinve.rsiarinfi op Java 
bijjia niets gedaan wordt4), de zijwanden van de 

>)Kruyt in bovenaangehaald art. Tijdschr. 
Aardr. Gen., p, 34—37. 

z) Wij s]>reken hier niet van de huizen van 
rijke Javanen, als b. v. in Koerloes^ waaraan ecn 
overvjoed van snijwerk t<： vindcii i», of van de 
meer Europeesch ingerichtc woningen van re 
genten cn aanzienJijke Inlanders. 
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Java an sc he woning bcstnan uit niets andcrs dan 
gcvlochten bamboe, zonder eenige versicring. Ook 
aan het houtwerkwordt bij de huizcn van den 
gewonen desanian geen versicring aangebracht; 
(lezo komt allcen voor bij huizcn van de gcgocden; 
bij hen vindt men dan ook wel huizen met „mas- sief 
houten deuren, soms met con frnaie omlijs- ting van 
snij- of bceiclhouwwcrk, en aan weerszij- de een 
beschot, of pancclon met lijstwcrk" J)- De won 
ingen van ecnigszins gegnedc Javanen bc- staan 
eigenlijk uit cen serie van twee of dric huis- jes 
achter elkaar, elk onder zijn eigen dak. Het voorste 
gebouwtjc is de saloe, aan de voorzijde ge- woonlijk 
slechts afgcsloten door ccn halven vast- staanden 
wand, terwij 1 de bovenhclft uit cen klapwand 
bestaat, dien men naar verkiezing knn openen of 
sluiten. Bij regenten en aanzienlijkc In- la-nders is 
dit voorhuis de bekende pendopo, een ontvangzaal 
zonder wanden, maar inecst door baniboc-
jaloczicen, tot op den grond afhangendc, afgesloten. 
Bij de meest cenvoudige woningen daarentegen, die 
slechts uit een huis bestaan. is de saloe vervangen 
door een voorgalcrijtje. Uit het voorhuis komt men 
in het middenhuis, de kam- poenr/ of djogo-satroe, 
soms door gevlochten wan- den van het voorhuis 
gcscheidcn, meestal slechts voor een dee); ook vindt 
men in den wand wel cens cen deur. Dit middenhuis 
draagt bij de hui zen van aanzienlijken den naam 
van pringgitan: plants waar de wajang wordt 
vertoond (ringgit is het Kromo-woord voor wajang). 
Bestaat de woning slechts uit twee huizcn, dan 
wordt dit mid- dendcel weggelaten, en komt men in 
cens van het voorhuis in het ci^enlijke woonhnis. de 
oinah ing boeri, het achterhuis: (lit woonhuis is in 
verschil- lende vertrckjes vcrdeeld, die elk een 
cigen naam dragon. 

Poenscn onderscheidt vijf hoofdvornien van 
huizen, en wel naar den vorm van het dak, 1 o. li- 
mas, 2o. ddrofje.pak, 3o. srotongan. 4o. sinom, 5o. 
bupaiigan. Altijd is het dak in twee gedeeltcn te 
verdeelen, waarvan het bovenste steiler helling 
heeft dan het onderste; de verschillende dakstuk- 
ken, welke ter indekking worden gebezigd, wor- 
den van tc voren geheel gereed gemaakt en daar- na 
o.]i de ba 1 ken van het geraainte bevestigd. Het is 
hoog opgetrokken en heeft een korte noklijn; het 
tftJt 4 onder- en 4 bovendakstukken, evenala het 
tinoni-<\a,k, doch (lit laatstc is naar verhouding 
vecl lager en heeft langcr noklyn. De linifis-vorm 
wordt gebruikt bij kleine woningen met 4 
hoofdstijlen of sokogoeroe, de sinom-vorni bij 
huizen met 8 sokogocroe. Het dorogepak-huis heeft 
4 bo ven- en 2 benedendakstukken; de zij- gevel van 
het huis heeft dus den vorm van ecn rechthock wa 
ar bo ven een gclijkbeenig trapezium is g(!plaatst. 
Het .irotonyan-dak is heel eenvoudig, 2 bo von- en 
2 benedendakstukken: de btipangcm- vorm heeft 4 
beneden- en 2 bovcndakKtukken, tuKsehen welke 
laatstc, aan den kant van elke zij- gcvel van het huis, 
cen verticale tlriehoek als het ware ccn inspriiigcnde 
verhooging van (lien gevcl vormt. De deur is bij het 
Java a use he huis altijd in de langste zijdc van het 
huis geplaatst, d.i. in den wand, die parallel inet de 
noklijn loopt. 

】)C. Poenscn, Java an sc he Woningen on Er-
ven. Meded. Ned, Zend, Gen. DI. 19 (1875), p. 
124. By de beschrijving is clit o pate I gcvolgd, 
<lat in hoofdzaak betrekking heeft op de huizen 
in do rcsidentie Kediri. 

Doze voorzijde van hot huis is altijd naar het 
Noorden of naar het Zuidcn gekcerd; allcen als hot 
Diet andcrs kan naar het Oosten of het Wc3- ten. 

In den rcgel is de Javaansche woning bestemd 
voor een gezin: dit zelfde is ook in de Soendalan- 
den het geval. Wel gebcurt het nogal eens, dat de 
gctrouwdc zoon of dochter nog in het ouclerlijk huis 
blijft wo non, althans den ccrsten tijd van het 
huwelijk； omgekeerd trek ken ook de onders of de 
overgeblevenc van hen op gevorderden leef tijd wel 
by getrouwfle kindcren in. 

Vermelding verdient nog een cigenaardig deel 
van het Javaansche huis, de kobongan, waarom- 
trent Prof. Hazeu het volgen de inecdeelt： „In het 
edit Javaansche huis wordt ccn plekje of kame rtje 
aangetroffen, dat uit cen cthnografisch oogpunt de 
aandacht verdient. Dit vertrek, dat zich in't midden 
aan de achterzijde van het eigen- lyke woonhuis 
(omah boeri) bevindt. wordt wel sent on(/ tengah of 
amben tengah, doch in de Vor- stenlanden 
kobongan, by de meer aanzienlijken bo ven (lien 
nog padjangan of pasarejan agent/ ge- noemd. 

„Aan de voorzijde is dit kamertje open of slechts 
door een portiere gcdeeltelijk aan't gezicht ont- 
trokken. De binnenruimte wordt vrijwel geheel in 
gen omen door een soort van staatsiebed, met vele 
opeengestapelde kussens, dikwijls rijk ver- sierd 
met fraaic matten, weefsels en borduursels. Men 
vindt hier ook eenige toiletartikelen (spie- geltje. 
haarkam, welriekendc olie), een ouderwet- schc 
twectuitige waterkruik en een eveneens ou- 
derwetsche ftarden of koperen pot, inhoudende ecn 
aantal tot de van ouclsher gebruikelijkc offers aan 
voorouders of bcschermgecstcn behoorende zaken 
(sadjen). 

„ Voor de kobangan zijn een of meer ouderwet- 
sche lam pen geplaatst, soms bovendien. nog twee 
bcschilderde houten beelden, een man en een vrouw 
in oucl-Javaanseh costuuni voorstellehd (lara 
blonjo of loro blonjo). In dit vertrek worden ook wel 
de poesaka-wapens (krissen, lansen enz.) 

„3Iet groote zorg wordt dit allcs onderhouden en 
op bcpaalde dagen, o.a. geregeld des Donder- dags-
avonds, pleegt men daar wierook tc branden. 

„Een nog steeds in eerc gehouden adat eischt dat 
op den avond van het huwelijk, bruid en brui- gom 
op fraai versierde zitplaatsen eenigen tijd in staatsie 
zitten voor de kobongan. Overigens wordt van (lit 
vertrokje geen practisch gebruik gemnakt, maar 
aigeineen wordt het nog be- schouwd als het 
heiligste plekje van het huis. Sonimigen mcencn dat 
het oorspronkelijk be- stemd was voor Dewi Sri, de 
door de Javanen hoog vereerde godin of 
beschermgeest van de rijst, voor,t geval zy de 
stcrvelingcn mocht wil- len bezoeken； anderen zijn 
van oordeel dat de kobongan meer in't algemeen 
dienst moest doen als (tydelijke) verblyfplaats voor 
de geesten der voorouders" l)- 

We.^1 Java. Antlers dan op Midden en Oust Java 
staan de huizen luer niet aanstonds op den grond 
maar op lage palen of ncuten vtm ongeveer tweo 
voet hoogte. Alle huizen hebben een VOOI

B- 

*) Prof. Dr. G. A. J. Hazeu. De Kobongan in 
het Javaansche huis. Verslag v. h. Iste Con- gres 
van het Oosterseh Gonootschap in Nederland 
(1921), biz. 39, 40. 
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galerij (tepas), waar men zich veclal overdag op- 
houdt: door ecn dour komt men in het binnen- 
vertrek, flat, als het noodig is, door gordijnen in 
verschillende afdpclingen kan worclen verdeekl. 
Het dak bestant of uit vier schuin tegen clkaar 
oploopende vlakkcn, of uit twee schuin oploo])en- 
de. in we Ik laatstc geval de zijgcx'els in cen drie- 
hoek uitloopen. 

Wanneer als reden voor het niet op palen staan 
dcr Javaansche huizen Hindoe-invlocd mag wor- 
den aangenomen. cen invloed. die zich. gelijk be- 
kend, reel intensiever op Midden on Oost Java dan 
op West Java deed geklen, dan mag die oor- zaak 
zeker ook voor Bali gelden. Echter zijn hier de won 
ingen van cen type, dat geheel afwijkt van wat men 
elders in den Archipel vindt. Wij kun non volstaan 
met te verwijzen naar hetgeen in DI. I van deze 
Encyclopaedie, p. 121 daaromtrent is gezegd; doch 
vestigen nog bijzonder de aandacht op de 
mededceling, dat de woonvertrekken van klei zijn 
opgetrokken cn met riet of a tap zijn in- gedekt. 

Loinbok. Sasaks. De huizen op Lombok toonen, 
ook Sasaks, in zooverre overecnstemniing met die 
op Bali, dat ook bier veel gebruik ge- maakt wordt 
van leem en rolsteenen, doch in hoofdzaak voor het 
fundament. Van de Noord- kust van Lombok 
beschrijft Elbert het dorp a)- dus: “Het dorp Bajan 
toont drie soorten van huizen, het woonJiitis (bale), 
het vrecmdelingen-. respect ievelyk slaaphuis 
(baroega), en de rijstschuren (sambi). De 
woonhuizen wisselen in hoogte af van 2 tot 3 M., in 
lengte van 3 tot 4 M., en in breedte van 2| tot 3| M. 
Het woon huis rust op een fundament van steen met 
kleiaanvulling van 
0. 75 tot 1 8】.hoogte, waarvan 20 tot 25 
c,3L uit een steviger steenmassa bestaan. Het dak is 
met alang-alang gedekt; de wanden, die slechts eene 
opening, namelijk de lage deur, bezitten, bestaan uit 
het gewone driedeelige bamboevlechtwerk. Stijlen 
en balken zijn van bout met uitzondering van de 
dakspanten, die van bamboe vervaardigd zijn. 

,.Het inwendige van het huis heeft om zoo te 
zeggen twee halve etages. De benedenruimte be- 
vat in het achterste gedeelte de keuken, bestaan- de 
uit een haard met vier tot vijf kookgaten, die uit 
dikke steenen, met klei besmeerd, is opge- bouwd .. 
.. Het voorste deel van de ruimte be vat de 
slaapgelegenheden voor de mannen en het 
dienstpersoneel. De bovenruimte is slechts 1 A M. 
booger gcplaatst en necjnt den voorsten kant van het 
huis in. Zij is geheel afgesloten en client als 
vrouwen- of huwelijksvertrek." 

De vreemdelingenhuizen bevinden zich in den 90 
M2. grooten voorhof van het dorp, cn bestaan alleen 
uit een op zes stijlen rustend dak. Het grootste deel 
van zulk een vreemdelingenverblijf bezit een 1 M. 
bo ven den grond aangebraehten vloer, die als brits 
dienst doet; het kleinste, vrij- gebleven deel bevat 
op den grond slechts eenige steencn, waarop 
gekookt wordt. De rijsluchu- ren zijn kleine huisjes, 
die op 4 palen rusten *). 

In het Xoord-Oostelijk deel van Lombok wordt 
aan den bouw der huizen ineer zorg besteed, zoo- 
als blijkt uit de beschrijving die Elbert geeft van de 
huizen op de Sembaloon-hoogvlakte, ten Oos- ten 
van den Rindjani. De fundamenten van rol- steenen 
met leem zijn er 1J M. hoog； dit funda- 

|) Sunda-Expedition, Bd. I, p. 6. 

nient vormt eenigszins lager, aa)i den voorkant, cen 
soort galerij, vanwaar men met 3 a 4 t reden in het 
woonhuis komt. De vlocr bestaat er uit con 
vastgestampte Icemlaag. Ter beschcrming tegen de 
valwinden hangt het dak een heel stuk over den 
vloer uit. De wan den bestaan ook hicr nit gc- 
vlochten bamboe. Wat de inwendige verdccling van 
het huis betreft, naast de eigenlijke woon- ruimte 
vindt men er nog een zijvertrckjc, eigen- lijk als 
slaapkamer bedoeld, maar gewoonlijk gc- bruikt 
voor het bewaren van voorraad. Een eigen- 
aardigheidop de Sembalocn -hoogvlakte is verder, 
dat er, althans bij de rijken, behalve de keuken in 
het huis, nog een afzonderlijk keukengebouwtjc is, 
evencens op een kleifundament, dat lager is dan dat 
dcr woonhuizen. 

De baroega's of vreemdelingenhuizen dienen 
hicr vooral als werkplaatsen en tot verblijf voor de 
doortrekkende koopvrouwen, die hier urcnlang hun 
waren uitstallen. Anders dan in Bajan (zie 
bovcn)zijn ze niet aan alle zijden open,maar geheel 
door wanden gesloten, op een deel(ler voorzyde na 
】). 

In het Z.O. van Lombok, van Swela (of Sewile) 
af, zijn de dorpen, als op Bali, door kleimuren om- 
geven, terwijl lagere muren er door heen loopen. De 
wanden der huizen zijn hier soms uit klei ver-
vaardigd, so ms van ba m boe vlechtwerk of plan- 
ken. In Pringabaja, een der grootste Sasak-dor- pen, 
vindt men eveneens dozen a an leg, terwijl hier 
eigenaardig is, dat aan elk huis zich aan de eene 
zijde een badgelegenheid, aan de andere een W. C. 
bevindt. Bij aanzienJijken is het hooge fundament 
vaak tot een kelder ingericht, terwijl de dcuren en 
plan ken dikwijls met zeer fraai snij- werk, naar 
Balineeschc motieven, versierd zijn '). 

Borneo. Bij de Dajaks van Centraal Borneo on- 
derscheidt Nieuwenhuis drie bouwstijlen, waarvan 
die der Kajan's aan de Mahakam, die der Long-Glat, 
en die dcr Ma-Toewan (beide in Long- Deho, in den 
middenloop der Mahakam) als typen dienen. Van 
deze bouwstijlen is die der Kujan's het nicest 
verspreid; zij wordt ook bij de Pnihing, Ma-Soeling, 
Pagong, Kenja en eenigo anclere klci- nere 
stammen aangetroffen. 

Een Kajan-huis maakt <len indruk van, con lang 
gebouw, altijd met de langszijde evenwijdig )net de 
rivier staande; het besta&t eigenlijk uit een reeks 
van aan clkaar gebouwdc gezinswonin- gen, onder 
66n doorloopcnd dak, wclke met de lire n uitkomcn 
op een eveneens doorloojicndc ge- 
mcenschappelijke, overdekte voorgalcrij. Icdere 
woning is ongevecr 8 M. breed, 12 tot J4 M. diep 
en 8 N. hoog, en rust oj> palen van I tot 5 M.lengte. 
Het hooge dak is aan de achterzijdc door ecn geheel 
gcsloten wand van : I M. hoogte met den vloer 
verbonden ; aan den voorkant van de galerij loopt 
ecn tralievormige open wand. J)c lange nok- lijn is 
hier en daar onderbroken, wijl bo ven de vertrekken 
van hoofden het dak hooger is. Bij deze vertrekken 
bchoort een 1)rec de voorgalcrij, en daar men in dit 
breedere deel van l)et lunge gc- bouw het dak toch 
dezelfde helling geeft, moet de nok hooger worden 
aangebracht. 

De gezins won ingen (amin) zijn van de galerij 
(awa) door een 3 tot 4 M. hoogen wand gcschei- 
den. Deze wanden Jiggen dus in elkaars verleng- de 
en vonnen een volkomen afscheiding der ge- 

l) Elbert. DI. I, p. 42—44. 
.2)Elbert DI. I. biz, 62—64, 06. 
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zinswoningcn van de gonicens<;happc 1 ijke 
galerij. Do lengte van sommige Kajan -huizen (die 
men ook dorpen met ovcrdckte <lorpsstraat voor do 
huizen zou kunnen noenicn) is x-aak zeer groot, 
soms tot 250 81.： het huis herbergt in zoo'n gevaI 
een gehcclen stani. Laat de terrcingcsteldhcid den 
bouw van zulk cen groot huis niet toe. dan zet men 
wel voor een stain ccn aantal klcinere huizen in 
clkaars nabijheid. 

De bouwstijl dor Longglat verschilt in hoofd- 
zaak van die der Kajan's, doordien iedcre gezins- 
woning de geheelc ruimte tusschen achtcrwarid eh 
voor wand innecmt, zoo da t de geineenschap- 
pclijkc voorgalerij der Kajans ontbreekt; zij wordt 
vervangen door een vloer, onder de huisvloeren 
doorloopcnd op geringe hoogte boven den grond, 
vanwaar ladders naar de afzonderlijke gezinswo- 
ningen voeren. Deze vloer dient in de eerste plaats 
als weg door de nederzetting, en voorts tot 
werkplants voor allcrJei bezigheden, die men in de 
woonruimten niet kan verrichten: ryststam- pen, 
matten vlechten, rotanarbeid, enz. 

De huizen der hoofden staan bier niet, als bij de 
Kajans, in het midden der overige familiewo- 
ningen; de hoofden wonen in afzonderlijke huizen, 
die een anderen bouwstijl hebben dan de zooeven 
beschrevene. Zij bezitten namelijk een voorgalerij 
op dezelfde hoogte als de benedenste vloer der 
andere huizen ； deze galerij, eve nee ns aw a ge- 
noemd, is aan alle zijden, behalve aan den voor- 
kant, open. 

In vele opzichtcn gelijkend op de hoofdenhuizen 
der Longglat's zijn de gewonc huizen der Ma- Toe 
wan in Long Dcho; het voornaamstc ver- schil is, 
dat de galerijen geen zijwandcn hebben, en (lus 
beneden voor langs alle huizen doorloo- pen: een 
soort gcmeenschappelijkc voorgalerij dus als die 
der Kajan's, maar lager dan de woningen. 

Waar de verschillcnde stainmen door elkaar 
wonen, behoudt ieder toch.zijn eigen bouwstijl. 
Volgens Nieuwenhuis is de gewoonte, om in lange, 
deelff gemcenschappelijke huizen te wonen, vooral 
het gcvolg van de omstnndighctlcn, b.v. van on- 
vcilighcid. Dit blijkt o.a. hieruit, dat Bahau's en 
Kcnja's, behalve hun gcineenschappelijk lang huifj 
in de nedcr牛Ming, ook nog afzonderlijke ge- 
zinswoningen op hun rijstveldcn hebben, waarin zij, 
als die veldon taniclijk ver gelegen zijn, in den 
driikslcn werktijd, soms zelfs gedurende de gchee- 
1c periodo van den rijstbouw, woncn. 

De huizen der Ot-Danom-J)aj<iks van de Zuider- 
en Oosterafdeeiing van Borneo hebben niet een 
gemcenschappelijke voorgalerij, maar een over de 
gehcclc lengte van het huis looj)cndcn ge- 
meenschappelijkcn gang, waaroj) de gezinsver- 
trekken uitkomen. De gang loopt uit op een ruimte, 
besteind voor ontvangst van gasten en slaappluats 
voor vrcemdclingen cn ongetrouwde jonge mannen. 
Sums ligt deze gang niet in het midden maar lunge 
den voorwand. By de Biadjoe- J)aja/ca vindt men 
in de woningen een gcmecn- uchappelijkc 
voorgalerij over de gehecle lengte van het huis; het 
achtersto deol is dan nog weer over de lengte in 
tweeiin verdecld: eerst cen gang, cn daarna, tegen 
den achterwand, de ge- zinavertrekkon. De huizen 
in do Wester Afd. zijn over het algeineen niet zoo 
fraai en groot als die der Kajtin's; waar men er 
groote huizen nantrcft zijn deze wcl ongevccr van 
denzelfdon bouwstijl, maar wegens de nog of tot 
voor kor- 

ten tijd nog hecrschendc voortduronde oorlogs- 
tocstandcn gepalissadecrd. Dit laatste is ook het 
geva! met de boven beschreven huistypen uit de Z. 
cn 0. Afdceling. Als afwijkend type verdient nog 
vermclding het huis der Sanggau-Dajaks in de 
Wcstcr-Afd. vloer ligt ongeveer 3 31. boven den 
grond en rust op withouten palen; het dak sluit aan 
de bcidc langstc zijden onmiddellijk bij dozen vloer 
aan ； allcen aan de smalle zijde van het huis (hier 
voor en achterwand), zijn wan den van bladeren of 
boomschors. In het midden van den voorwand is ecn 
dcur, waartoe een ruw be- kapte boomstam nls trap 
toegang geeft. Door deze dear komt men in de 
middengalerij van 1 a 2 M. breedte; rcchts daarvan 
vindt men de gezins- vertrekken, links de 
slaapplaatscn voor de gasten en ongehuwden, verder 
naar links weer een ge- meenschappelijke, 
doorloopcnde galerij, welke dus door eene zijde van 
het dak overdekt is. In het dak zijn kleppen 
aangebracht, waardoor men uit laatstbedoelde 
galerij op een open hordes komt, gevormd door ver 
breeding van de vloer buiten het dak； dit hordes 
client tot het drogen en stampen van rijst, terwijl er 
ook de groote feesten gegeven worden *). 

Bocgineezen en Makassaren. De huizen. op Zuid 
Selebes staan op palen van 1 & 2 M. hoogte; aileen 
de aanzienlijken mochten 5, 6 A, 7 rijen palen in de 
lengte van het huis claarvoor gebruiken. Ook in 
voor- en achtergevel bestaat verschil： bij den ge- 
ringc mag die uit niet mecr dan 2 met dekriet be- 
legde vakken bestaan, terwijl, al naar den rang, bij 
vorsten en andere hooggeplaatsten deze ge- vels uit 
3, 5 of 7 zulke vakken bestaan. Onder de kenmerken 
van een vorstelijke woning behoort (of behoorde) 
ook een venster, dat tot aan den vloer doorloopt, en 
bij begrafenis tot deur dient, waardoor het lijk wordt 
uitgedragen. De trap geeft toegang tot een hordes en 
door een deur komt men in een voorportaal, dat 
ongeveer de helft van de gansche ruimte beslaat cn 
bij de gc- wonc woningen veel lager ligt dan het 
overige deel; het is besteind voor keuken, privaat 
enz. Door een beschot is dit voorgcdeelte 
afgescheiden van het ovorige gedeeltc der woning, 
dat in meer of minder vertrekken is verdecld. In dat 
beschot vindt men gewoonlijk slechts een dour, bij 
vorstelijke woningen tweo 2). 

Midden Selibes. De huisbouw dor Baree-spre- 
kende Toradja's van Midden Sclebds (Poso- streek) 
heeft in(1cn lantsten tjjd eenigen invloed ondergaan 
van het optreden van het Gouvernc- ment; zoo wordt 
b.v. niet meer toegestaan, huizen voor zecr vcel 
gezinnen te bouwen. Gewoon- lijk is thans een huis 
bestemd voor vier tot zes gezinnen. Als reden, dat 
zc geen woningen voor e6n gezin bouwen, geveu de 
Toradja's zelve op, dat het voor hun gemak is; hoe 
ineer mannen er aan het werk kunnen deelnemen, 
hoe gemakkelijker het is. Bovendien vinden zij het 
gezelliger. Kruyt onderscheidt drio typen van 
Toradja'nche huizen :het eerste, dat vooral bij de To-
Lage en To- Onda'e wordt gevonden, heeft ecn 
portaal met een trap, die naar de woning voert. Doze 
trap komt uit op ccn voorgalerij, aun drie zijden 
open 

*) Zio de in 1)1. I op biz. 567 en 5G8 opgege- 
ven literatuur. 

*) Dr. B. F. Matthes. Over de ada's of ge- 
woonten der Makassaren en Boegincezen, biz. 
140—145 (v. cl. overdruk). 
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en in de rondte van een hekje voorzien. Doze 
voorgalerij is van het binnenhuis afgescheiden door 
een wand van bamboe, planken, booni- schors of 
palmbladeren. Een of twee opcningen in dezen 
wand geven toegang tot het binnenver- trek. waarin 
door boomschors of palmbladeren een paar 
kamertjes zijn afgeschoten. een voor den heer des 
huizes en zijn vrouw, en een voor de on- gehuwde 
slavinnen. Ongehuwde mannen en kin- dcren si a 
pen in het binnenhuis of de voorgalerij. Aan een der 
wanden in het binnenhuis vindt men steeds den 
haard. Wei kan het aantal kamertjes naar behoefte 
vermeerderd worden, maar dit huistype leent zich 
weinig voor het samenwonen van gezinnen; 
vandaar dat bij de To-Lage en To- Onda'c velen er 
toe overgingen, zoodra zij ge- huwd waren een 
eigen woning te bouwen. Het Gouverneinent hceft 
thans een vast model voor- geschreven. in 
hoofdzaak met het boven beschre- vene type 
overeenkomende, met weglating van het porta al en 
verplaatsing van den haard naar een afzonderlijk 
bijgebouwtje achter de woning. 

De beide volgen de nu te noemen typen gera- ken 
dus hoe langcr hoe meer in onbruik. 

Bij het tweede type bestaat geen voorgalerij on 
komt de trap, onder het huis geplaatst, uit bij een gat 
in den vloer; zij geeft toegang tot een breeden 
nnddengang; op dezen gang komcn aan weerszij- 
den de gezinskamei* *s uit, onderling gescheiden 
door ecn haard, zoodat twee gezinnen van e6n haard 
gebruik ma ken. Ongehuwdc mannen sla- pen in 
den gang. 

Het derde type, bij de To-Pada en andere klei- ne 
stamnien in het stroomgebied van de Laa, heeft ook 
een gang, waarin de trap uitkomt; deze gang is smal 
en geeft toegang tot een open gedeel- te van het 
huis, bestemd voor ontvangst van gas- ten, het 
gebruiken der maaltijden, het verrichten van 
huiselijken arbeid en voor slaapplaats van de 
grootere kinderen en jonge mannen. Op den gang en 
in het binnenhuis komen ecnige gezins- kamertjes 
uit; op verschillende pJaatsen vindt men de haarden. 

Een geheel ander t》，pe vertoonen de huizon 
der Berg-Toradja^: het onderstel bestaat gewoonlijk 
uit horizontaal liggende balken, in een raam op 
elkaar gelegd. De daken loopen spits toe en rus- ten 
op de vloeren; de eenige opening is een kleinc deur 
in het dak. In het midden van het huis vindt men den 
haard, en langs de wanden de verschillende 
slaapplaatsen. De bouw is geheel berekend op de 
koude die hier des nachts heerscht. 

Oingeving van Jilalana- en Totvoeli-meer. Ook 
hier vindt men op palen staande woningen, die zich 
kenmerken door over elkander geplaatste 
gcvclstukkcn, waardoor luchtverversching mo- gel 
ijk is, en door het bezit van vensters tot dat zelfde 
doel 】).In deze onigeving vindt men op be- 
trekkelijk korten afstand van elkaar vrij ver- 
schiJlende woningtypen. Bij de Tobila b.v. in So- 
rowaka zijn het huizen met smalle, zeer hooge da-
ken, met een gemeenschappelijk voorvertrek en 
eenige afzonderlyke kamers; bij de Tolambatoe in 
het Winirano-dal daarentegen is de ruiinte onder 
een verbazend breed, en zeer vlak uitloopend dak 
verdeeld in dne deelen: een open doorgang op den 
grond, bestemd voor allerlei huishoudelijkc 
bezigheden, een middenstuk, bestaande uit twee 

*) A. Grubauer. Unter Kopfjiigern in Central-
Celebes, biz. 63, 78,144—145. 

rijen kamertjes, door een smallen gang geschei- 
den, waaronihecn twee galerijcn loopen, uitko- 
mendc op het derde gedeclte van het huis, even- 
ecns een overdekte galerij vormendc. 

Parit/i-Kaili-Toradja'.s. Een zeer uitvoerige 
studie over de huizen van deze Toradja's vindt men 
het in onlangs verschcnen werk van Walter 
Kandern: Structures and Settlements in Central- 
Celebes *). De huizen van deze stamnien (door hem 
genoemd: Paloe-Toradja's en Koro-Tora- dja's) 
verdeelt hij in vier typen: Koelawi-type A. B en C. 
en het Lindoe-type. Het eerste is het minst 
gecompliceerde, rust op cen onderstel van 
liorizontaal in een vierkant over elkaar gelegde 
balken2), heeft bamboewanden, twee schuine dak- 
stukken, tcrwijl de dakstukken aan voor- en ach- 
terzijde bijna verticaal staan. Het huis heeft in den 
regel geen galerij on bevat slechts ecne ka- mer. 
Tamelijk veel hiervan afwijkend is type B, in de 
eerste plaats door de fundee ring. De 务 e bestaat uit 
een rechthoekig raam van horizontaal liggende 
balken, op een aantal stecnen rustende. Op dit raam 
staan 10 stijlen, die het huis dragon. De wanden zijn 
van plankcn, en de deur is vaak versierd met sny 
werk, naar het motief van buffel- horens. Meestal 
bevat het huis aan de voorzijde (gevelzijde) een 
overdekte galerij, welks vloer lager ligt dan de 
huisvloer. Deze huizen zijn grooter dan die van type 
B； toch bevatten ze soms ook slechts eene kainer, 
in vele dorpen echter twee of drie. Als 
gcvelversiering vindt men bij beide typen vaak 
ithyphallisch houtsnijwerk. Type C wijkt in 
hoofdzaak af door de fundecring： hier geen raam 
van horizontale balken, maar tien palen, elk op een 
vlakken steen rustende, die dak en vloer dragen； 
de wanden zijn ook hier van pJan- ken, aangevuld 
met gabah-gabah. Deze huizen zijn gewoonlijk 
grooter dan die van type B on hebben in den regel 
een galerij. De fundeering van het Lindoe-type is of 
gelijk die van Koelawi- A, of die van Koelawi-B, 
met wanden als van B, die echter gewoonlijk veel 
lager zijn ； rond het g<>- heele huis loopt onder 
het dak een soort van vlie- ring, en aan de voorzijde 
soms nog een twecde daarboven. Er is geen 
vcrdecling der inwendige ruinite en houtsnijwerk 
ontbreekt bijna geheel. Zuidelijker, in Jidda en HSMI, 
kenmerken de Jini- zen zich voora] door de zeer 
hooge, «pitse daken3 4). 

Sadan-Toradjagroep Ecn zeer bijzonclere en 
fraaie buuwstijl wordt gevonden bij de Toradja's ten 
Westen van Paloppo.b.v. in do dorpen Bilalang, 
Nencng en J'ondong. Deeigenaardigheid van deze 
huizen is, dat het zadelvormig gebogen dak aan de 
(sninlle) voorgevelzijde hoogoploopten ver buiten 
het front van het huis uitsteekt, zoodat nog een 
rechtopstaandc steunbalk en verscheidcne d wars- 
steunbalken noodig zijn om het te dragen. De 
voorwand van het huis en de genoemde steunbal- 
ken zijn met het fraaiste, verschillend geklcurde 
snijwerk overdekt, terwijl aan den rechtopstaan- 
den steunbalk karbouwenhorens met nageboot- sten 
karbouwenkop zijn aangebracht. Ook de 
rijstsehuren hebben hier dergelijke fraaie daken, 
evenals de bruggen, b.v. in het Rant6pao-dal *). 

Van de huizen dezer Toradja's zegt Kruyt: 

1) Goteborg, 1925. 
2) Zie boven. , 
3) 0. c. biz. 54—95. " 
4) Afbeeldingcn bij Grubauer, p. 234, 235, 

266, 267, 287. 
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„Er zullen wcl wcinig vol ken in Indie zijn, die in 
den vorm htinner woning nog zoovccl over- 
eenkomst met ccn vaartuig la ten zien a Is deze 
Toradja's. De daken der huizen hebben de ge- daante 
van een schip. Aan de Noord- en aan de Zuidzijde, 
dus aan de breedtekanten der woning, is een 
vogelkop op langen hals aaugebracht, de katik, die 
als van zclf doet denken aan de versie- ringen, die 
aan de plccht van den achtcrsteven van Inlandsche 
vaartuigen zijn aangebracht. De kalitC. die zich aan 
de Noordzijde bevindt, is gc- woonlijk grooter en be 
ter bewerkt dan die aan den Zuidkant. Ook van het 
houtsnijwerk, dat aan de breedtezijdcn gevonden 
wordt, is aan den Noordkant het meeste werk 
gemaakt, zoodat het alien schijn heeft, dat men met 
dezc huizen vaartuigen wil voorstellen die den 
steven naar het Noorden hebben gericht. 

De huizen zijn lang en smal; ook ten opzichtc van 
de inrichting van binnen doen zc aan vaartuigen 
denken. Gewoonlijk zijn het drie, so ms vier 
afdeelingen waarin de inwendige ruimte is verdeeld. 
Het middelste gedeelte, de sali of ”vloer‘‘ ligt lager 
dan de vertrek ken aan de beide uiteinden. Op de sali 
koint ook de trap in het huis uit: (lit is het dagverblijf 
der bewoners. Het portaal waarheen de trap leidt is 
de tanydo. Naast de sali vindt men aan de eene zijde 
de sondong, het verblijf voor de overige 
huisgenooten, en aan den andcren kant de 
soemboeng, de slaapkamer voor den heer des huizes 
en zijn gezin. 

De gedachte aan een leven in vaartuigen, dat men 
vroeger zou hebben geleid, is nog voort blij- ven 
bestaan in den naam sanglembanrj, „van ccn' 
prauw". Zoo wordt het complex van gezinnen ge- 
noemd, dat in een of ander opzicht, bij voorbeeld bij 
den landbouw, dezelfde gewoonten volgt- Een 
tweedc naam hiervoor is sangboca, „van een doen" 
')• 

In hetzelfde ops tel (p. 272) wordt melding ge- 
niaakt van een stainhuis, longkonan, waaruit dus 
schijnt te blyken, dat er bij de genocm.de To= radja's 
naast de huizen voor een of nieer gezinnen, ook 
grootere, gemeenschappclijkc won ingen bestaan. 

Ten aanzien van het meegedeelde o mt re nt den 
vorm van de huiZen dozer Toradja's moet worden 
opgemerkt, uit het gelijken op een vaar 
tuig cn de kier bo ven genoemde uitdrukking „van 
prauw、' nog geenszins behoeft te volgcn, dat 
daaruit de herinnering zou blijken aan cen vroeger 
leven in vaartuigen. Uit de aanvangswoor- den: ,,Er 
zullen wel weinig vol ken in Indie zijn, die in den 
vorm hunner woning nog zooveel over- eenkomst 
met een vaartuig laten zien als deze Toradja's", zou 
men bijnn de conclusie trek ken, dal volgcns Dr. 
Kruyt idle of de meeste vol ken van den Archipel 
vroeger in sc he pen gewoond inoeten hebben, en in 
liun huisvorin nog de herin- neringdaaraan in 
meordero of minderc mate docn zien. Nu is het wcl 
waar, dat, b.v. van het Mi- nangkabuuscho huis de 
oprnerking gemaakt is, dat hot veel lijkl op een op 
stapol staand schip, maar naar het ons v(»orkomt, is 
de vcronderstel- ling, dat in het algcmeen de 
bewoners van den Archipel oorspronkelijk als 
zeenomaden geleefd 

J) De Toradja's van de Sa*dan-, Masoepoe- on 
Mainasa-rivieren door Dr. Alb. C. Kruyt. Tydschr. v. 
Ind. Taal-, Land- oh Volkcnkunde. ,)1. 
LXITI(1923), biz. 86—87. 

zouden hebben, mocilijk in overecnstemining te 
brengen met hetgeen bokend is omtrent het stam- 
land(ler Indoncsiers cn him nederzetting in den 
ArchipcL 

Zuid-Oost-Selebes, Moena, Boeton, Kabaena. In 
de landschappcn Rocmbia cn Polcang, en op het 
ciland Kabaiina wonen de Maronenen (zic akiaar), 
wier huizen over het algemecn tamelijk primitief 
zijn ； de h uizen zijn tamelijk groot, (laar zij b rec 
de voorgalerijen hebben, wclke als werk- en slaap- 
plaatsen dicncn ； de cigcnlijkc binnenruimtc, wel- 
kc tot woning client, is betrekkelijk klein, cn be- vat 
slcchts ccn kamer; ook hier staan de huizen op paien 
cn hebben ccn rechthockigen vorm. Op een hooger 
stand punt staan de huizen dor Maro- nenen van 
Kabaena, vooral die der aanzienlijken. De gewone 
huizen onderseheiden zich bier door een zeer hoog, 
spits dak en staan op hooge palen, vooi*al in het 
Oosten van het eiland. De nok is hier ccnigszins 
zadclvormig ingebogen en loopt aan de uiteinden 
opwaarts door; hetzelfde is het geval met de uiterste 
dakspanten aan voor- en achtergevel. In het Zuiden 
van Roenibia loopen de noklynen zeer ver met 
rondingen opwaarts en stellen blijkbaar hals en kop 
van een vogel of ander dier voor (zie Elbert. Sunda-
Expcdition Bd. I Tafcl XXV, fig. 1). De huizen der 
To-Mengkolca van Z. 0. Selebiis zijn weder beter 
dan die der Maronenen, en over het algemecn ook 
grooter. Het huis van het voornaainste hoofd alhier 
heeft een zeer bijzonderen dakvorm, met gebroken 
noklijn, in het midden ingezonken, als dric zijden 
van een gelijkbeenig trapezium, dat rust op de korte 
evenwijdjge zijde *). 

Zeer primitievc woningen vindt men op Moena, 
want de bevolking nog een halfnomadisch leven 
leidt. Gaat men dan, zooals in vruchtbaarder stroke 
n, tot het nieer gezeten leven over, dan worden de 
primitieve tuinhuisjes tot woonhuizen omge- vormd, 
door or cenvoudig een verdie ping over heen te 
bouwen. Het platte dak wordt vervangen door een 
hoog, spits dak, of lie ver, men bouwt het er over 
heen, en blijft intusschen in het huis wo- nen; eerst 
als het hooge dak klaar is, vcrwijdert men het lage. 
In deze grootere huizen heeft men een ruimte als 
wcrkplaats, en daarboven of daar- acliter een als 
slaapruiinte en tegelijk keuken. Op de huizen der 
aanzienlijken heeft de Boeginee- schc bouwstijl 
grooten invloed docn gelden, zooals (lit ook 
algomcen op Boston het geval is, waar de huizen in 
den regel grooter en degelijker zijn dan op Mocna a). 

Minahasa. Omtrent de huizen in dit Noord- 
Oostelijk deel van Selebes behoeft alleen gezegd te 
worden, dat sedert de invoering van het Christendom 
de groote familiehuizen bijna gcheel hebben plaats 
gemaakt voor gezinswoningen, die wel op een 
verhooging, maar niet meer op pa Ion staan. Het 
eigenaardige hoogo dak is evenwcl bohouden 
geblevcn, ja, zelfs bij woningen van Europeancn 
vindt men dozen dakvorm wol. 

Timor-archipcl. Een gchccl bijzondere plaats 
neinen do huizen in het Nederlandsche gedeelte van 
Timor in (met uitzondering van Zuid-Tetoen in 
Midden Timor), omdat do won ingen da ar niet op 
palcn bo ven den grond staan, maar op den 

*) Elbert. Sunda-cxpedition, Bd. I, biz. 238, 
255, 257; Bd. II, biz. 43, 44. 

a) Elbert. Sunda-Expcdition, Bd. I, 155— 157
； Bci. II, 207. 
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grond. zonder vlocr van hout of bambue ；en 
voorts om den ouderwetschen bijcnkorjvorin, die 
cchter tcgenwoordig geleidelyk aan wordt 
vervangen door den ovalen vorm. Het dak 
vanzulk ecn bijen- korfhuis rust op vier palen, die 
door vier ba 1 ken met elkaar verbonden zijn. 
„Glidden over dit vicr- kant van balken iseen 
dikke plank gelegd, in welks midden een stijl 
omhoog rijst, die den top van het korfdak draagt. 
Vandaar gaan de langstc sparren naar beneden; 
de uiteinden da ar van komen te rusten op het 
geraamte van cen lagen wand, gc- woonlijk niet 
hooger dan ecn Meter. Hoe wijder de cirkel van 
het dak wordt, hoe nicer sparren ,worden 
bijgelegd. die niet nicer tot aan den top 
doorloopen. De huizen die cen ovalen vorm heb- 
ben, zijn van een korten nokbalk voorzien, die 
door twee stijlen gedragen wordt. De wand is ge- 
woonlijk van platgcslagen bamboe of palmblad- 
stelen''】).Dezen ovalen vonn vertoonen in den 
laatsten tijd de huizen van eenige aanzienlijken; 
gewoonlijk is hierbij het voorste deel der woning 
afgesloten bij wijze van voorgalerij ； de voorste 
palen zijn dan wel van eenig snijwcrk (o.a. 
kroko- dillen) voorzien. 
In de inwendige ruimte vindt men eenige stook- 

plaatsen en aan den wand eenige britsen. Platte 
steenen dienen als zetels ； een steen, de jatoc leoc, 
is de gewijde steen; deze mag nooit als zete] ge- 
bruikt worden; hij 】igt aan den voet van den 
voornaamste der vier palen, waarop hot dak rust, 
den ini enaf of inoeclerpaa), en is bestemd voor het 
neerleggen van offersS. Muller spreekt van ronde 
(,,suikerbroodvor】nige‘‘)huizen en van 
vierhoekige, die vooral voor vorsten en aanzien-
lijken bestemd zijn; ook dezc zijn als regel niet op 
palen, maar rechtstreeks op den grond gebouwd. 
Evenwel zijn onder de door hem afgebcelde ronde 
huizen ook eenige, die een nokbalk vertocnen, dus 
eenigszins den ovalen vorm naderen 3). Volgens 
Grijzen 4) zijn het in het bijzonder de huizen in 
Noord-Tetoen (Beloe), die, in afwijking van den 
zuiveren bijenkorfvorm der op den beganen grond 
staande Timoreesche huizen, den ovulen vorm 
hebben, wat den buitenvorm van het dak betreft (dat 
tot aan of bij den grond doorloopt); het ei- genlijke 
woonhuis, heeft- een rcehthoekigen vorm, en staat 
op palen. In dat woonhuis slapen vader, inoeder, 
kleine kinderen en oude familieleden ； de 
volwassen zonen slapen op een overdekte gale- rij, 
en de huwbare dochters in t-egen de omwnn- ding 
aan gebouwde afgesloten baniboehokjes. 

Flores. Manggarai. Het huis op West Flores 
heeft ook min of meer den vorm van een bijen- korf. 
Naar de beschrijving van Stapel 6) is de oor- 
spronkelijke vorm van het Manggaraische huis die 
van een kegel van groote afinetingen. De 

】)Dr. Alb. C. Kruyt. J)e Timoreczen. Bijdr. v. 
h/Kon. Inst. v. d. Taal-, Land- en Vol ken- kunde 
van N.-I., DI. 79 (1923), p. 449—450. 

2) Kruyt, Verslag van een rew over Timor. 
Tijdschr. Aardr. Gen. 2e Rks, DL 38, p. 786. 

*) Verh. over de Nat. Gesch. der Nederl. 
Overzecsche Bezittingen. DL HL Land- en 
Volkenkunde door S. Miiller. Leiden, ] 839—44, 
biz. 260 en Plaat 33. 

4) H. J. Grijzen. Mededeelingen Beloe. of 
15Iiddeii-Tinf<5r (1904J, Ijlz. 44—46. 

/ l) H. B. Stapel. Het Manggeraiachc yolk. Tijdsclir. v. 
T. L. en „V. kunde 尊几匹.1..皿 /EVI, p； 157 e.v. 

.户* .  ....  〜―一 

midden- of hoofdstijl loopt door het midden van den 
cirkclvorinigen vlocr van gespleten baniboc of van pl 
an ken, die \ A 1 31. bo ven <lcn grond ligt. Van het 
bovcngcdeelte van den middenstijl, die een kleine 
versicring. en in huizen van hoofden ook nog een 
knrbouwengcwci draagt. loopen de daksparren tot aan 
den rand van den vloer door; zij dragen cirkelvorniige 
baniboelatten ter beves- tiging van de dakbedekking, 
die uit atap, gcsple- ten bamboe of soms si rap bestaat. 
Een eenigszins opgelicht gedcelte van het dak dient als 
deur; soms heeft men den vloer op die plaats wat latcn 
doorloopen, zoodat ecn klein voorgalerijtje is ontstaan. 
Voor de deuropening ligt een hoop platte steenen bij 
wijze van trap; ook vindt men er wcl een laddertjc. 

In het huis is een geheel doorloopende gang ； 
daarin is bij de middcnstijl de vuurplaat aange- 
bracht, waaromheen de bewoners bij guur wcer op 
bankjes samenzitten. Op dezen gang komen de 
gezinsvertrekjes uit; het voor- of achterge- deeltc 
wordt gebruikt als slaapgelegenheid voor de jonge 
ongetrouwde mannen en voor reizigers. 

Bij een jongeren vorm van huizen loopt de 
dakbe(lekking niet geheel tot den vloer door; ondcr 
het dak is een omwanding van platgeslagen bamboe 
(ploepoeh).1' Ook vindt men huizen met een 
elhpsvormigen vloer en cen langen nok. Zoo bestaat 
de kainpong Tjeremba uit slechts een huis, dat 65 
passen lang is met een frontbreedte van 13 pas. De 
deuropening wordt gevormd door eene opheffing 
van het dak over het geheelc voor- front. Daaronder 
is rcchts een kleine voorgalerij, links de trap. Het 
inwendige van het huis wordt gevormd door den 
langen gang in't midden, zoo- als in het 
kegelvormige huis. In dicn gang zijn twee rijen 
stookplaatsen, terwijl het totale aantai kamertjes aan 
weerszijden en op't uiteinde van den gang, juist 
geteld zestig bedraagt. Er wonen in deze „kazcrne,' 
dan ook bijna 200 mannen, vrouwen en kinderen 】
). 

Geheel anders is de bouworde der rechthoe- kige 
huizen van de, Oostclijk van Manggarai wonende 
Ngadrineczen. Het J)uis staat hicr op palen 土 2 Al. 
bo ven den grond, en heeft op- staandc wan den van 
± 1.50 M. Hierbovcn is cen zeer hoog dak 
o})gctrokken,klat behalve aan den voorkant tot ter 
hoogte van den vloer door- loo pt, zoodat men 
binnen een dubbcle beachut- ting voor koude en 
wind heeft. De toegang bestaat uit een rechthoekige 
opening in den voorwand, die met een schuif 
gesloten kan worden. Rcchts van deze deur vindt 
men den vuurhaard; Jangs de wan den zijn de, soins 
verhoogde slaapplaatscn. Aan den voorkant is tegen 
het hi】in een binnen- galerij aangebouwd, waarvan 
de vloer lagex- ligt dan die van lict huis； van voren 
is ze gcdeeltclijk door een houten of bamboe 
balustrade afgeHlo- ten. Weer wat lager is de 
daarvoor gelegen en van buiten niet afgesloten 
buitengalerij. Deze sluit dikwijls op die van 
naastliggende woiiingcn aan, zoodat eenige huizen 
op cen rij op die munier met elkaar 
correspondeeren. Rondom de deur en ook op andere 
plaatsen is soms houtsnijwerk aun- gebracht. 
Woningen van aanzienlijken hebben wel drie 
galerijen. De huizen dienen tot verbiijf- plaats van 
een of twee gezinnen; overdag vertueft men in de 
voorgaJerijen, ‘8 nachts in het woonhuis, waar altijd 
cen vuur brandt. 

*) O. c. biz. 159. 
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In tegenstclling met West Florcs konmerkcn de 
kampongs zich door groote rogchnaat van aanleg; de 
huizen staan vrijwcl juist in de rooilijn om een zuiver 
rechthockig plein, dat in geacci- denteerd terrein uit 
verschillcndc terrassen be- staat; het plein wordt 
steeds bchoorlijk schoon- gehouden, cn door cen 
doorloopendc bamboe- afsluiting onder langs den 
voorkant der huizen worden de varkens verhinderd 
binnen deze ruim- te te komen. De kampongs zijn 
door bamboe- bosschen omgeven; de rijst- en 
maisschuurtjes worden buiten de dorpen gebouwd. 

Voorts vindt men in de kampongs, mecst lang« 
den rand van de terrassen, rijen langc opstaande 
stecnen, watoe lewa d. i. lange steen, geheeten, aan 
welker voet eenige platte zijn gelegd. 

Deze steencn dicnen tot offeraltarcn voor de 
geesten, goede en booze, cn vooroudergeesten, die 
zich mecst in de nabijheid daarvan ophouden ； de 
stcenen worden niet verccrd. Eindelijk wor- den in de 
kanipong nog een of meer exemplaren aangetroffen 
van de nadoe en de baka. De nadoe, gewijd aan of 
symbool van den stamvader van een familie-eenheid 
(noi), is een zware, vaak kunstig bewerkte houten 
paal, van boven in een vork eindigende, met 
cirkelvormige uitholling tusschen de tanden. Op deze 
paal is cen kegel- vorniig alang-alang dak geplaatst, 
zoodat de vorm hefinnert aan het dak der h >izen op 
West Flores. De baka, het symbool van de stamnioe- 
der, is een huisje, dikwijls vanfraaibesneden plan- 
ken gemaakt, in vorm overeenkomende met het 
gewoue huismodel, maar meest zonder voor- 
galerijen *). 

Op Soembawa, d. w. z. in het eigcnlijke sulta- naat 
van dien naam in het midden van het eiland, woont 
de oorspronkelijke bevolking, die verwant is met de 
Sasaks van Lombok, in zeer eenvoudige gebouwtjes 
van klcincn omvang, die zich door geen bijzonderen 
bouwstijl onderscheiden. Vroe- ger was (lit soort 
woningen daar meer algeineen, maar bij de eigenlijkc 
Soembawaneezen, die na- verwant zyn met de 
Boegineezen, v)n(lt men voor- al ondei de huizen der 
aanz；cnUjken vaak groote, fraaiegebouwen, die 
volgens Dr. J. Elbert ,,zu den hochstcn Werken 
junginalayischer BaukunstK bchooren. Zij veTtoonen 
>n vec! opz'chten gehccl het Boegincosche type. 
Vermelding verdicncn vooral de fraaic 
gevelversieringen in houtsnij- werk; als motieven 
dienen vooral de naga en daaruit voortgekoinen 
rankenverBiering, en ver- schiliendc vogels, o.a. de 
kakatoe a). 

Dooe Donggo. Eigenaardig zijn de woningen der 
Ddoc Donygo, cen klcin bcrgvolk in het binnen- land 
van Soembawa. Hunnc huizen jcyn zeer klein; zij 
vertooncn twee typen: het huis met zeer hoog en spits 
dak, en dat met stomp duk. Het eerstc, dat <icn 
ouderen vorm vertegenwoordigt, trekt de aandachb 
door den vorm van het dak: bij een br(!cdte van ± 2A 
M. hceft het cen hoogto van mini(5A M. Het bestaat 
cigenlijk uit een dak over ecn vloer, die op eon 
onderstel van 2$ M. hooge palen rust. Ook de deur, 
de eenige opening, zit in hot dak. De voorkeur voor 
deze huizen met spitse d aken en zonder wan den 
sebijnt voort te komen 

*) J. A. van Stavercn, I)c Rokka's'van Mid-., 
don -inzn^TTyclschr. v. fnd. T. L. cn V^kiihdo. 
l) l71；Vifrblz7154, 155； 134 en J 32. 

iTKrtrSTrnda-Expedition. I f, p. J 09—
110 en 110. 

uit de omstandigheid, dat zij be ter beschutten te- 
gen de koude, die des nachts in de her gen onaan- 
genaam kan zijn *). Vcrmeld moet nog worden, dat 
de huizen bij dit berg vol k geen familie-, maar 
gezinswoningen zijn. 

De woningen op Socmba staan op palcn, en heb- 
ben ecn vierkanten vorm. Het centrum van het 
Socmba'sehe huis is do haard, die in het midden van 
de woning, tusschen de vier hoofdpalen gclege n is. 
Boven den haard, dus ook tusschen deze vicr stijlen, 
is ecn zoldcring onder den nok aange- bracht, waar 
de geesten der voorvadcren en ook der later 
gestorven familielcden wonen, en waar men ook 
heilige voorwerpen bewaart. De vier hoofdstijlen 
worden bij het opzctton van een wo- ning het eerst 
geplaatst, en wel het allereerst die in den 
Noordoosthoek, die als de voornaamste geldt. Om 
de vier hoofdstijlen worden ecn aantal woon- en 
slaapvertrekken. gebouwd; een groote rechthoekige 
ruinite, waartoe de hoofddeur (in soinmige streken 
altijd aan den Oostkant aange- bracht) toegang geeft, 
cn die een groot deel van het Noordelijk deel der 
woning bcslaat, dient tot ontvangkamer. Om het huis 
loopt vaak een smal- 1c, open galerij. 

Rote. De huizen der Roleneezen, op 4 a 9, bij 
groote huizen 20 palen, 土 2 M. boven den grond 
staande, hebben een rechthoekigen vorm, en zijn in 
den regcl gezinswoningen, geen familiewonin- gen; 
allecn blijft een schoondochter gewooniijk geruiinen 
tijd in de woning van haar schoonou- ders, totdat de 
man in staat is zich een eigen huis te bouwen. Het 
huis ligt steeds met den ingang naar het Noorden, en 
is in twee hoofddcelen ver- decld: het Oostelijkc 
deel is de woonruimte voor de mannelijke, het 
Westelijkc die voor de vrou- welijke Icdcn van het 
gezin. Het Oostelijke deel is het grootste, maar aan 
den Noordkant gaat daar het trapportaal af, met 
vloertjes aan beide zij- den van de trap, waarop men 
wel bijeen zit, en waar gewooniijk de slaapplaats is 
van den heer des huizes. Aan den Zuidwand van het 
Westelijk decl vindt men den haard, aan den 
Noordwand, naast de trap, de “bruidskamer", waar 
een jong- getrouwd paar de eerste dagen van hun 
huwelijk doorbrengt. In het mannenverblijf nemen 
de zone n des gezins, zoodra ze het hakmes 
aanbinden. en de sirih-pinangtasch oinhangen, dat is 
op on- geveer 14 jarigen Iceftijd, hun intrek. 
Overdag evenwel mogen de vrouwen ook in deze 
ruimto zitten en allcrlei werk cloen, doch des nachts 
zijn ze in hun cigen afdceling, waar overigens alleen 
de heer des huizes mag binnengaan, en andere man 
non alleen mot zyn toestemming. 

Het Rotdneeseho huis hceft een hoog dak met 
voor en achter tamolyk steil afloopende wandon, 
terwijl de zijwanden ervan steil omlaag gaan; tus-
schen den nokbalk en den vloer is nog een zolder- 
ruimte. Ecn cigenaardigheid is, dat de ruimte onder 
het huis, tusschen de palen, die den vloer dra- gen, 
met verschillende namcn wordt aangeduid: inon 
heeft daar den „weg der geesten", den ”weg voor 
varkens", den „weg der mannen'\ den „weg 
waardoor het geluk binnenkomt", den „weg voor do 
voorouders", enz. Dezo verdeeling wordc niet 
gevornid door de palen, maar door het uiteinde der 
daksparren, die daar uitkomen. Daarom moeten de 
gaten in den nokbalk, waarin de bovenuitein- den 
der daksparren worden gestoken met do 

】)Elbert. Suncla-Expcdition II, p, 62, 63. 
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grootste zorgvuldigheid door den werkmeester 
zelven daarin worden go belt eld. want wannecr bij 
dit werk foutcn gem a a kt wcrdcn. zoudcn de bc- 
woners de schndeluke gevoigcn daarvan onder- 
vindon 1). 

Alor. De huizcn dcr bergbewoners staan hier op 
lagc palen, zijn solidc van maaksc l en keniner- ken 
zi.-h door ten zcer hoog dak Bovenin slaapt het 
gezin: daar is ook de stookplaats en worden de 
levensmiddclen bewaard: bencden bevindt zich een 
rustbank, waar het gezin zijn werkzaam- heden 
verricht. De kampongs zijn op toppen of hellingcn 
van heuvcls gcbouwd, in vicrkanten of 
langwerpigen vonn, en incest slechts van twee 
zijden toegankelijk; ze zijn vcelal oingcven door een 
zwaren bamboo pa gar, doch ook wel door steenen 
borstweringcn. In elkc kanipong treft men een 
dorpsraadhuis aan. Sedcrt ons gczag ordc en vrede 
gebracht lieeft vcstigt de bevolking zich, evenals in 
zoovele strcken het geval is, hoe langer hoe meer in 
de vlakte 2 3 *). 

ifolukken. Scran. Een tamelijk groote verschei- 
denheid van huizen treft men aan in de Molukken, 
dit woord in den ruimsten zin gen omen. Wat de 
Ambonsche Molukkcn betreft op het grootste ei- 
land daarvan, Seran, staan(metuitzondering van die 
der kustbevolking, welker huizen meest direct op 
den grond zijn gcbouwd), de huizen alle op palen, 土 
1A a 2 M. bovcn den grond. In West- Seran 
(Westelijk van een lijn van Roemah Olat naar Sepa) 
zijn ze klein en elk bestcmd voor slechts een gezin. 
Ze hebben daar een viervlakkig dak, dat wegens de's 
nachts heerschende koude wmden tot dicht aan den 
vloer doorloopt; lager dan de vloer maar nog onder 
het dak en boven den grond is de dego-digo of 
rustbank, waar ter plaatse het gezin overdag nicest 
huist. In Cen- traal Seran zijn de huizen in het 
algemeen voor geheele familien of geslachten 
besteind, en wonen ersoms tot 100 personen in; de 
gehuwden hebben afzonderlijke kamertjes, en daar 
allecn is de wand tot aan het dak doorgetrokken, 
terwijl de (Ugo- ■dego langs den geheelcn rand van 
het geinccn- schappelijk gcdeelte van het huis 
rondloopt, door een wand van slechts ecnige d.M 
hoogte beschut; hier si a pen de ongehuwden en 
wordt het dage- lijksche huiswerk verricht 

Wordt in Centraal Seran veel zorg aan het huis 
besteed, bij de Bonfia-stam in Oost Seran bestaan de 
huizen in hoofdzaak uit een groote ruimte, die aan 
eene zijde open wordt gelatcn 8). 

Kai~eilanden. In den tijd dat het gezag van het 
Indische Gouvernement zich nog weinig op de Kai-
eilanden deed gelden behoorden oorlogen tusschen 
de verschillende stammen of dorpen tot de orde van 
den dag. Daarom wcrdcn voor de vestiging van 
dorpen de meest ontoegankelijkc bergtoppen 
uitgekozen, en waren de dorpen ongc- naakbare en 
met Inlandsche wapenen onn^em- bare vestingen, 
overal van denzelfden vonn. „Het is een vierkant, 
omsloten door zware logge muren, 

>)Dr. Alb. C. Kruyt. De Roteneezen. Tijdschr. 
Bat. Gen,, DI. 60 (J921), biz. 301 — 303, 305, 
306. 

2) Tijdschr. Aardr. Gen. 1914. Be eilanden 
Alor en Pantar. 

3) Zie DI. I van deze Encycl. art. CERAM 
of SERAM (p. 469) en de daar aangehaalde 

literatuur, o. a. Dr. 0. Tauern. Pata-Siwa 
und Pata-Lima, biz. J 25. 

die van 50 t<»t 100 lang zijn. Elk dezer inuren 
vertoont in t inidden eon vordekten ingang met trap, 
(ci-zij aananclen n kant een steilo helling die 
overbodig ma a kt. Reuzcnwerken in hun soort 
hebben de Kaieesche voorvadcrcn op (lit gebied 
geleverd. Ontzaglijkc steenblokken hebben zij 
opgestapeld tot muren van een vadem dik en meters 
hoog. Achter die muren in de vaak zeer bekrompen 
omsloten ruinite verrezen enkele niassale huizen, 
warn in in kleinc hokjes tien tot twintig gezinnen 
samenhokten. Zoo'n huis geleek een bijenkorf. Bij 
elke nieuwe uitzwerming of huweJyk were! ergens, 
soms zelfs in de hanebal- ken, een vakje afgeschoten 
of een uitbouwtje tegen het stamhuis aangeleund*5 * 

1). 
Scdert het Gouvernement den vrede handhaaft 

zijn de dorpen verplaatst naar de vlakte en Jangs de 
kust, maar hoewcl men dus veel meer ruimte heeft, 
wonen in een huis soms nog wel tot 12 gezinnen. De 
huizen op de Kai-eilanden behalve op Groot-Kai, 
waar het ijzerhout schaarsch is, inuntcn uit door 
soliden bouw, daar alleen zwaar ijzerhout gebruikt 
wordt; de stijlen worden, om. rotten in den 
vochtigen grond te voorkomen, nicest al op steenen 
neuten geplaatst. De vloer komt op 土 1 五 M. boven 
den grond ； de voor- galerij, die langs de geheeJe 
length van het huis loopt, is ongeveer gelijk met den 
grond. Midden in deze galerij voert een zware trap 
naar de woonruimte, een groot vertrek midden in het 
huis, meestal met planken bevloerd. De wand tegen- 
over den ingang, de plaats der notabclen bij ver- 
gaderingen, is de nicest eerbiedwaardige plaats van 
het huis. lets bijzonders vindt men er niet. althans 
niet ineer, maar de naain lav herinnert aan de la woe, 
het huisheiligdom der Taniinba- reesche huizen, dat 
zich ook op die plaats bevindt. Aan de beide zijden 
van het middenver- trek vindt men de afzonderlijke 
vertrek ken voor de gezinnen, die het huis bewoncn; 
elk gezin heeft zijn eigen stookplaats. Het dak hceft 
geen bijzonderen vonn; stijlen en planken zijn alle 
van zeer fraai snywerk voorzien. Be roe in d was het 
groote huis in de kamjiong Har, waariian op alle 
plaatsen zeer fraai snijwerk \/as aangebracht. In dat 
huis woonden 土 150 meiischcn te zamcn. Toen het 
Gouvernement beva], dat elk gezin zijn eigen 
woning moest hebben, was.de eigenaar van (lit huis 
bevreesd, dat hij met zijn gezin alleen in dal groote 
huis zou achterblijven, en word liet geheele huis 
afgebroken; in ta! van inusea vindt men er stukken 
van 2). Door het bevel van het Gouvernement 
verdwijnen trouwens langzamer- hand de groote 
faniiliewoningen. 

Op de Tanimbar-eilanden heeft het, op })alcn 1 
& 2 M. boven den grond staande huis, een rccht- 
hoekig grondvlak. In het midden is een evcneeiis 
rechthoekig gedeelte voor gcmeenschappclijk ge- 
bruik en tevens slaapplaats voor kleine jongens en 
meisjes; hier omheen zijn de sJaapgeJegenheden 
voor de volwassenen en ook de vuurhaard. Volgens 
Pater Cappers dient eigenlijk de geheele hut als 
slaapplaats voor soms wel 10 布 15 personen, en zijn 
de afscheidingen inaar dcnkbeeldig. Ken- merkend 
is het hooge steile dak der woningen. 

*) Geurtjens, Uit een vreenide wereld, biz. 
271. 

*) Geurtjens, O. c. p. 256 e. v. Joh. F. Snel- 
leman. Het groote huis van Haar. Eigon 
Haard, J013. 
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Ecn trap van vijf, zcs sportcn gee ft ti>ega:g tet de 
deuropening van het h'i;s. -he in rien vh)er is 
aangcbracht en door een valluik gesloten wordt. 
Tegenovcr die dcuropening vindt men de eigen- 
aardige versioring van icder 3'animbarecsch huis, de 
tawoe, ccn houten figuur, 土 ] i M. hoog, die in ruwe 
vornien ecn menschclijk wezen met uit- gestrekte 
handen — de bonding der vrouwen bij het dansen — 
voorstclt. Boven den kop van de tawoc is een plank 
of bakje aangcbracht, waarop of waarin de 
halswervels of soms de doodshoof- den der ouders 
of grootouders worden bewaard. Dicht boven de 
dcuropening vindt men een dikke plank, eveneens 
met ruwe nienschelijke vormen, de oeboe of 
voorvader, waarop geregeld offers worden gebracht 
*). 

Op de eilanden Jam den a cn Selaroe worden (of 
werden oudtijds) de nederzettingen bij voorkeur op 
de toppen van hoogc koraalblokken gebouwd, 
zoodat men langs zware houten trappen het dorp 
moest bereiken. In tijdcn van oorlog werden deze 
trap pen uit elkaar genoinen en in het dorp bewaard. 
De grootste dezer nederzettingen had tach tig groote 
huizen. Het geheele dorp is oin- geven door zware 
muren van opeengcstapeldc koraalsteencn, en 
versterkt met versperringen van bamboe en 
doornstruiken * 2). 

Babar. De huizen op Babar onderscheiden zich 
door een zeer hoog, spits dak; zij hebben aan een der 
dwarszijden een galerij, die door een afzon- derlijk 
dakstuk beschermd is. en zijn in twee af- deelingen 
verdeeld, we Ike zijn gescheiden door cen wand met 
een balustrade, voorzien van snij - werk. De kleinste 
afdecling client als werkruimte voor de vrouwen, in 
de andere staan de bamboe- slaapbanken langs de 
wanden, zoodanig dat zij een middengang 
openlaten. Elk huis wordt door twee 也 drie 
gezinnen bewoond. 

Veel minder zorg dan hicr, wordt op Wctar aan 
de huizen besteed; het zijn daar nict vccl mecr dan 
atapdaken boven ecn vloer, die omstreeks [ M. 
boven den grond ligt. Echter vindt men op Wctar 
wel grootc huizen met een lengte van tien cn cen 
breedte van acht Meter. 

Aroe-eilunden. De huizen, die op 2 a 3 M. hoogc 
palcn staan, worden nicest door tweo of mecr 
gezinnen bewoond en zijn hoogst eenvou- dig, 
zondcr eiger,aarcligen bouwstijl of dakvorm; %e 
«taan zecr dicht bij elkaar, zoodat de dorpen heel 
klein zijn: vroeger werden ze steeds ver- Hterkt. De 
gezinnen woncn elk in ecn der hoeken, die met 
matten afgeschoten worden 8). 

Kiwr. De huizen staan hier oj)palen, of dade- lijk 
op den grond; bij laatstbedoclde worden de muren 
tor hoogte van A M. van kleiaardo opgetrok- ken. 
Onder de op palcn staande huizen vindt men cr, die 
een lengte van 18 en een breedte van 14 M. hebben. 
Het huis bestaat uit een groot ver trek in het midden, 
met afsehuttingen langs de zij- wanden voor 
slaaj)vertrekken, kook- cn berg- plaatsen. De oudc 
dorpen op bet eiland zyn met 

J) P. Drab be. Dood en begrafenis cn spiri- 
tisme op Tanimbnr. Tijdschr. Aardr. Gen. 2c 
Rks., DI. 42, p. 34—35. , 

2) Ed. Cappers. Hygiene op' de Tanimbar- 
eilanden. Annalon van het Missiohuis te Tilburg, 
40c Jrg. (J922), biz. 77, 78. 

3) v. Hoe veil. De Aroo-eilanden. Tijdschr. v. 
‘/Ind. T. I, cn V.-kunde. DI. XXXIII (1890), 
■■: biz. 80. 

stecnen inuren van 5 M. hoogte en 2 M. dikte 
oinringd, voor zooverre dezc nog niet zijn ver- nieltl. 
De inccstc dorpen liggen (of lagen) op de tGppen 
der brrg<-n, waar de huizen zondcr eenige regel 
maat of or de om een plcin zijn (waren) ge- bouwd. 
Gedurende den veldarbcid staan die huizen lecg; de 
inenschen blij ven dicn tijd op do vlakte om het 
plantsocn te bewaken *)■ 

Lett, Mo(r, Lako.\ De vorm der huizen komfc op 
deze eilanden ongcvcer overeen; sommige staan op 
palen. andere op den grond of licver op ccn 
onderlaag van koraalsteencn. De vorm is recht- 
hoekig, met hoog dak, met cen afloopend stuk boven 
uen ；ngang. Ze hebben gewoonJijk een groot 
gemcenschappelijk woonvertrek, en langs de 
wanden afzonderlijke slaapplaatsen voor ge- 
huwden, jongo mannen en jongc vrouwen. Ook hier 
liggen de dorpen op rots- of koraalblokken, en zijn 
ze door een steenen muur van 3 M- hoogte en 1 M. 
dikte oinringd 2). 

De huizen op Damar gelijken in veel opzich- ten 
op de zoo juist bcschrevene. 

De huizen op de Soela-eilqnden zijn onderschei-
den naar gelang zij bewoond worden door Mo- 
hammedanen of door zg. „Alfoeren". Op. het eiland 
Soela-Mangole woncn alleen Mohamme- dancn; zij 
zijn vooral gevestigd aan de kust. Op het eiland 
Taliaboe woncn Mohammedanen en Alfoeren. Het 
Soclaneesche huis vertoont veel ovcrcenkoinst met 
het Ternataansche, zooals dit ook op Noord 
Halmahera voorkomt, ook wat den dakvorm betreft. 
Het heeft een ongoveer vier- kante binnenkaincr, 
waar men zich overdag op- houdt en waar bij feesten 
gedanst wordt, om- geven door slaapplaatsen, 
bergruiinten, keuken, afzonderlijke plaatsen voor 
mannen en vrouwen bij feesten, on rechts van de 
dour een verhooging van 士 1 voct, wclko bij feesten 
enz. voor de hoofden is bestemd. Ook de huizen der 
^lohainme- danen van Taliaboe zijn van dit type, 
maar over het algemeen veel ruimer 3). De huizen 
der „A1- foeren" op dit eiland zijn over het 
algemeen ellendige hutten op palen, met een dak van 
blade ren； alleen bij den Sebojo-stam wordt icts 
meer werk van het huis gemaakt, cn is ccn bepaald 
type te herkennen; in een huis voor 2 gezinnen bv. 
vindt incn cen rechthoekige gcniecnschappc- lijkc 
binnengalcrij, oingeven door slaap- cn kook- 
plaatsen 4 * * *). Het eenigo huis der Soola-eilanden, 
waaraan door houtsnijwerk eenige versiering is 
aangcbracht, is afgebeeld in de aflevcring XV der 
Moded. van het Encycl. Bureau; het is bewoond 
door Alfoeren van den 'Mbono-stain. 

Uahnahira. De huizen dor Galclareezen (N. 
Halmah6ra) hebben cen achthoekig grondvlak, 
ontstaando doordien om cen vierkant in id don- 
gedecltc vier lagcro uitbouwsels geplaatst zijn, die 
we I overdekt zijn, maar nict altijd ook wan- den 
hebben. Het dak bestaat uit ccn middelstuk, dat zeer 
stcil is, on de veel zwakker hollendo daken der 
uitbouwsels, waarvan vier ecn vier- hoekigen, en de 
daartusschen ingeschovcne een 

*) Riedel, biz. 422, 423. 
2) Id. biz. 379, 3S0. 

3) P. van Hulstijn. Memoric over de SoMa- 
oilanden. Medcdeclingen v. h Encycl. Bureau 
Afl. XV, biz. 64—66. 
4) J. Fortgens. Vier we ken Zendingsarbeid 
op Taliaboe. Med. vanwego het Ned. Zendel, 

Gen. DI. 59 (1915), biz 14S, 149. 
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drichoekigen vorm hebben. Binnenshuis dragon 
vier in het midden staandc stijlcn het middelstc 
hooge dak, cn door zorgvuldig samcngevoegdc 
dwarsbalken ook de rest der dakbedekking. Tus- 
schen doze stolen staat, onistreeks 1 AJ. boven den 
grond, con rustbank; ook langs de vier lang- ste wan 
den vindi men dergeiijke banken, de vier korte 
wanden hebben deuren. 

Eenigszins anders is de bouwstijl van de huizen 
dcr Tobcloreczen, waarbij nog slechts ecn aandui- 
ding van den achthockigen vorm is overgcbleven in 
ecn zy-uitbouw, met een vierhockig dak en twee 
drichoeklge lagerc dakstukken. J)czc stijl vonnt den 
overgang tot de langgercktc huizen in het 
binnnenland van Kau. Het middelstc hooge dak 
vindmen ook hier; inaar in de langsrichting shut 
zich a an beide zijden daarvan ecn lager dub- beldak 
aan. Een groot verschil met de huizen in Galela en 
Tobelo bestaat voorts hierin, dat de tuizen hier op 
palen van manshoogte staan, zoodat woon- en 
slaapruimte zich hoog boven den grond bevinden. 
Den achthoekigcn vorm van het huis vindt men in 
het Kau-district nog wel bij de saboedn of het 
gemcente-huis * *). Ook het Toebaroc- huis 6taat 
in den regel dicht op den grond, terwijl het SaZtoe-
huis, we Iks kern een langwerpig vier- kaat is, ± 1 
M. boven den grond staat. 

Nieuw Guine, Gebicd der Kalanu Fat of Jtadja 
Am pat. Men heeft liier zoowel huizen dadelijk op 
den grond als op palen, en dan meest boven zee. De 
huizen direct op den grond zijn weinig meer dan 
hutten, geheel uit palmbladeren samenge- steld. De 
woningen op palen zijn veel steviger, met een v66r- 
en een achterdak, dat op vier stevige houten stijlen 
rust; ze hebben een overdekte voor- en 
achtorgalerij, waaruit men met een deur in het 
middenvertrek komt, dat door docken of pandan- 
matten in drie of vier afzonderlijke vertrekken, 
meestalslaapplaatsen, is afgeschoten. Indeze stre- 
ken munt-en de won in gen te Biga op Miso'ol door 
grootte en goede afwerking uit; bevloering en 
omwanding bestaan uit regelmatig gestclde houten 
latten. Van de aan de 4 radja's onderlioorige 
stammen verdienen nog vermelding de Arfoe's of 
Arfoesi, wier huizen op hooge palen gebouwd 
worden en twee vertrekken hebben, 66n voor de 
ruannen en 6en voor de vrouwen ； de afschciding 
in huis tusschen beide seksen is zoo streng, dat ze 
niet gezamenlijk eten. Van den ,, Vogelkop'' ver- 
melden we de huizen der bevolking van Bcrau, die 
op 3 a 4 M. hooge palen staan, en in het midden een 
hoofdvertrek hebben, met aan weers- zijden de 
kleinere vertrekken der vrouwen, met 
stookplaatsen. In de langere woningen vindt men 
gecn niiddenvertrek, maar een 2 M. breeden, 
doorloopenden gang, met aan weerszijden de ver-
trekken van mannen en vrouwen. Van hetheuvel- 
land worden bier, naast de paakyoningen, ook 
boomwoningen venneld in hooge boo men, bij de 
ontgonnen stukken boschgrond, dus blijkbaar als 
tijdelijke woningen betrokken. De jongeJingshui- 
zen staan hier, ,,als ooievaarsnesten op een. hoo- 
gen, gladstammigen boom of paal,5. 

Ook aan het Sentdni-nieer huist men in paal- 
woningen boven het water; ze zijn incestal zeer 
lang, soms bijna 100 M. en op zware palen van 

>)Prof. Dr. W. Kiikenthal. Iin Malayischen 
ArchipeJ. biz. 158—101 en C. F. H. Campen in 

Bijdr. T. L. en V. v. N. I., IVe Volgr. DI. VIII 
*r(I884), biz. 162 en volg. 

hard hout gebouwd. De hoofclposten zijn gcheelc 
boonistammen, met het toj)ein<le in don mcer- 
bodem gedreven. De groote, breede wortelbladen 
vormcn de armen, waarin de dwarsbalken van het 
huis komen te liggen. Later worden in deze 
wortelbladen met grooten kunstzin krokodillcn, 
slangen. hagedissen weergegeven tusschen jour 
snijwcrk; soms wordt ook de slam geheel met 
figuren versierd; dit allcs geschiedde voor 土 20 jaar 
nog met stecnen werktuigen. Om den vloer van 
gcsplcten nipahpalmen wordteen omwanding van 
bladncrven van den sagoepalm gemaakt, ter hoogte 
van I M. De groote huizen, waarin meestal ecn groot 
aantal faniilies samenwonen, hebben in het jnidden 
ecn gang; aan wecrszijden daarvan zijn tegen de 
zijwanden kleine hokjes voor de gezinnen 
afgeschoten; ieder gezin heeft zijn eigen vuurhaard. 
In deze hokjes slapen vrouwen cn kinderen: de 
mannen brengen den nacht in afzonderlijke 
mannenhuizen door. Deze hebben een andere 
bouworde en onderscheiden zich door een hoog 
puntdak; men besteedt aan bouw en versie- ring veel 
meer zorg dan aan de gewone huizen. Hier logeeren 
ook de vreemdelingen, en worden dansfeesten 
gchouden; ook de geestenbezwerin- gen hebben hier 
plaats 】). 

De voornaamste stam van de Geelvinkbaai met 
daartoe bchoorende eilanden wordt gevormd door 
de Noemforen of Noeforen. Hun gewoonlijk boven 
het water gebouwde woningen zijn langwerpig 
vierkant en hebben een cigenaardigen dakvorm, 
daar de bamboelatten, waaraan de bedekking van 
sagoe- nipah- of pandanbladeren bevestigd is, 
zoodanig zijn omgebogen, dat het dak den vorm 
krijgt van de bolle zyde van een schildpadschaal. 
Ook hier is weder een middengang met aan weers- 
zijden gezinsvertrekken, dus niet zulk cen schei- 
ding der geslachten. 

Overigcns vermelden we van de verdere stam- 
men slechts de zeer Jange huizen der Papoea's van 
Japen's Zuidkust, door 50 cn meer personen 
bewoond. 

Voor Nieuw Gnine, Noord-kust, vcrwijzen wc 
naar de beschrijving van de huizen van de Papocu's 
aan de Humboldtbaai, uit het artikel PAPOEA'S in 
Deel III, p. 333; we makon hier kennis met ecn 
anderen dau den rechtlioe- kigen huisvorm: de 
huizen zijn achlzijdig, good afgewerkt en rusten op 
groote palon; zie Deel III te genoemder ])laatse 2). 

Een uitzondering op het algemecn voorkoinen- 
de huizentype van Noord Nieuw Guin6 wordt 
gevormd door de won ingen van de Papoea*8 aan 
de Ar so, cen linker zijrivier vau de Tami; hunno 
huizen bestaan uit 6en kamcr van ongcvcer 4 bij 4 
M., op palen gebouwd en met ecn kegelvormig dak; 
v66r de kamerdeur bevindt zich 1 31. lager een 
platform ter breedte van de kanier, met twee 
trappen, rcchts en links naar beneden. Het dak loopt 
naar beneden door tot ongeveer 1 M. boven den 
grond en rust daar op palen, zoodat om de kamer een 
gosloten galerij loopt, )net v66r- cn achteruilgang, 
De hoe ken van het huis zijn ftterk 

i) Jac. Bijkerk, Naar Sen tan i (1924), biz. 19—
24. 

*) Bijkerk (Naar Sentani, biz. 7) spree kt van 
de „hooge, zeskantige puntdaken,* der paal- 
woningen in de Jautefabaai, een binnenbaai van 
de Humbokitbaai. 
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afgerond; nog nicer dan het achtwandigc liuis 
nadert dit huis dus tot den ronden vorm. 
De huizen dor jilarlnd-anlin, aan de Zuidkust van 

de Prinses Marianne-straat. tot aan de Oost- grens, 
welk volk in veel opzichten van de overige 
bewoners van Nicuw Guine afwijkt, vertoonen wat 
den huisbouw betreft allcreerst dit vcrschil, dat de 
woningen op den begancn grond staan. Zc zijn naar 
alle zijdcn geslotcn met wanden van tusschcn de 
stijlcn opgcstapelde bamboo of gabah-gabah. Het 
dak heeft de eigenaardigheid, dat het eene vlak 
uitsteekt over de noklijn, terwijl het anderc die lijn 
niet bereikt, zoodat ecn spleet ontstaat voor 
verwijdering van den rook. Mannen en vrouwen 
wonen afzonderlijk. Boven- dien heeft men hier nog 
afzonderlijke jongelings- huizen, gotad, waarin de 
jongens gedurende eenige leeftijdsklassen den dag 
doorbrengen. 

Pygmeeen van het dal van de Dika (Swartrivier) 
cn haar zijrivieren Toll en Panara. Algemeen is hier 
een type hutten van een soort tonvorm, van 3i—4 M. 
doorsnede en 1J—2 M. hoogte, waarop het 
kegelvormige, steeds met gras bedekte dak rust. De 
wand bestaat uit ruw behouwen plankcn, als een vat 
samengevoegd, on zoo we 1 van binnen als van 
buiten door rotanreepen vastgehouden cn met lianen 
gebonden. Op de omwanding, wanr- van de plan ken 
eenigszins in den grond zijn ge- laten, komt een 
horizontale zoldering van naast elkaar liggende 
riethalmen, met lianen samenge- bonden; (lit is de 
slaapplaats, we Ike wordt be- reikt langs een 
ingekerfden boomstam of een scheef staande plank. 
Ook de sparren van het ke- gelvormige dak, wclks 
top 土 4 M. boven den grond ligt, worden met 
concentrische rotanringen en lianen vastgehouden; 
op het sparrengeraanite komt het gras te liggen. In 
het midden van de meeste hutten bevinden zich vier 
onbehouwen boomstammetjes, die door de 
zoldering heen tot het dak loopen en aan de sparren 
zijn vastge- maakt. Op den grond tusschcn deze 
palen is de liaard ； ook de „bovcnverdieping-' heeft 
tusschcn deze vier stijlen cen vuurplaats op een 
onderlaag van aarde of zand. Boven elk dcr haarden 
is ecn rckje aangebracht, voor het clroog be ware n 
en rooken van vloesch, enz. De hutten der vrouwen 
hebben 6en, die der mannen twee dcuropeningen, 
door eenige plan ken te sluiten. Een nederzetting 
bcHtaatsteeds uitccn manncnhuis,strcnggcnomen 
slechts door vertegenwoordigers van 6en clan bc- 
woond, en een aantal vrouwenhutten, die door 
verschillende vrouwen van 66ne familic, mecst 
zusters en nichten, bewoond worden; 15—20 be-
woners is geen zeldzaamheid. Het mannenhuis 
vormt ecnigerniftte het midclelpunt der nederzet-
ting. De nederzettingen bevatten in den regel 5— 10 
hutten, ordeloos door clknar ataande, en om- geven 
door de omheindc tuinen. 

Bergclijkc rondo hutten hebben ook de Pc- 
sechem, en wel 66n in iedere nederzetting, ver- 
nioedelijk het mannenhuis, omdat bij de Pcsc- chem 
ook do gcslachten gescheiden wonen. Maar 
daarnevens vindt men bij hen rechthockige hut- ten 
op palen, met eon grondoppervlakte van 土 4 M*. 
Ook de Goliath-Pygmeeen in bet brongebied van de 
Eilandcn-rivier hebben rondo hutten van dezelfde 
afmetingen als de boven beschreveno; het eenige 
onderschcid schijnt daarin to bestaan, dat de hutten 
dezer pyginceiin in den regel 土 1 M. boven den 
grond een vloer hebben, tcr- wijl de 
zoldervcrdieping ontbreekt. De dakbe- 

Supplement. 

dukking bestaat hier uit pandanusbladeren *)• Wy 
zien dus, dat als hoofdtype ook op Nieuw Guin6 het 
rechthoekigf- huN op palen voorkomt, meestal door 
ecn gewoon schuin afloopend dak gcclckt; dat hier 
cchter vaak afzonderlijke mannen- en 
vrouwenhuizen worden gebruikt, of al- thanu 
afzonderlijke verbiij ven in cen huis. Slechta als 
uitzondering komt het ronde huis nog voor, 
waarnaast eenige soorten, die den ronden vorm min 
of meer naderen. 

Aan de Humboldt-baai hebben de karwari, tern- 
pels, tevens jongelingshuizcn, evenals de woon- 
huizen een achtkantigen vorm, met een zeer hoog, 
kegelvorinig dak. Een en ander is wel een aan- 
wijzing, dat ook op Nieuw Guine het ronde huis den 
mcer archalschen vorm vertegenwoordigt. 

Uit de voorafgaandc korte beschrijving van de 
huistypen op de voornaamste eilanden van den 
Tndischen Archipcl kunnen enkele algemeene ge- 
volgtrekkingen worden gemaakt. In de eerste plaats 
deze, dat in tegenatelling met Midden en Oost Java, 
in de Buitcngcwesten bijna overal de huizen op 
moer of minder hooge palen staan. Daar de 
voornaamste uitzondering voor de Bui- tengc 
westen Bali en het Balische deel van Lombok 
betreft, schijnt de mecning nict ongegrond, dat het 
direct op den grond wonen onder invloed der 
Hindoo's ontstaan is, te meer daar de gewoontc niet 
voorkomt op West Java, waar, naar bekend is, de 
Hindoe-invloed niet zeer krachtig heeft gewerkt. 
Voor het wonen direct op den grond in het Oostelijk 
deel van Seran, in sommige dcelen van N. Guine, 
enz. kan deze factor natuurlijk niet in rekening 
gebracht worden. 

Als aanwijzing, dat oorspronkelijk ook op Java 
de huizen op palen hebben gestaan, zou mogelijk 
kunnen gelden dat nog steeds daar de langgar, thans 
het dorpsbedehuis, inaar oorspronkelyk bij- na 
zekcr het dorpsraaclhuis, nog eenige voeten boven 
den grond staat. Voorts is te vermelden dat het 
Javaansche wo ord voor buurman is: I a ng g a, in 
het Malcisch: selangga, hetgeen betee- kent, van 
dezelfde huistrap; ook dit zou er op kunnen wijzon 
dat vroegcr op palen gebouwd we rd, en ook, dat 
familiewoningen op Java eer- tijds gebruikelijk 
waren. Verdcr is tc wijzon op het groote huis dcr 
Tenggcreezen, 15 也 20 M. lang en 4 A 8 M. breed, 
en vroegcr voor meer dan een familie bestemd. ' 

Hot ligt voor de hand, dat de verscheidenheid in 
vorm der huizen van ongoveei' dezelfde grootte in 
eon min of moor primitieve maatschappij als de 
Indoncsische, zich vooral zal moeten vortoonen in 
den vorm van het dak, en in de vcrdeeling van do 
inwendige ruimte. Het grondvlak is bijna altyd 
rechthoekig, slechts by uitzondering rond of ovaal. 
Deze uitzondcringen stain men wellicht nog uit een 
moor arohaischc beschaving; allccn van het ovale 
huis van Zuid Nias kan zulks moeilijkgezegd 
wordon. 

Wat de grootte on de inwendige verdceling van 
de huizen betreft, deze hangen ten nauwsto sa- mcn 
met het aantal gezinnen per woning. In de meeste 
streken der Buitcngcwesten zyn de huizen goon 
gezins-, maar familiewoningen cn so ins zolfs 
beatemd voor nog grootere complexon dan ecn fa- 
milio. Daaruit volgt vanzelf con verdceling in een 

l) Nova-Guinea XVI, Livr. I, biz. 95 
e.v. 
2o 
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gemeenschappelijke ruimte, gcwoonlijk het 
voor- gedeelte, en de gezinsvertrekken. Van 
bijzondcre, eigenaardige verschillen in de 
indeeling van de huizen blijkt overigens nergens 
icts. 

Zooals op biz. 375 gezegd word, declt de Javaan 
zijn woningen in naar den d-akvorm. Doze indee-
ling zou gevoegelijk ook op alle huizen van den 
Archipel kunnen toegepast worden. want de dak- 
vorni is het meest onderschcidende kenmerk in de 
verschillende streken. Het zadeldak der Minang- 
kabausche huizen, met zijn 4 tot 6 tandoek's of 
hoornen, het Batakschc huis met zijn insprin- gende 
zijvlakken en in karbouwenkoppen uitloo- penden 
nok (Karo's).het zecr hoog oploopende dak der Zuid 
Niassche hoofdenwoning, het viervlak- kige dak der 
Ternataansche en Halmaherasche woningen, welks 
vier vlakken eerst flauw oploo- pen, om daarna in 
het midden cen steile helling aan te nemen, het dak 
der woningen van Midden Sel6b皈 met hun zeer ver 
over de zijwanden van het huis uitstekende 
gevellijn, vertegenwoordigen een aantal scherp 
onderschciden cigen vormen, welke kunnen worden 
beschouwd als bepaalde bouwstijlen van de 
bedoelde volksstammen. Daar- tegenover 
vertoonen de da ken der Atjehsche, Zuid 
Sumatraansche en Boegineesche woningen, met 
hun twee schuine en twee rechtopstaande vlakken, 
wel de meest eenvoudige en aan geen „stijr, 
gebonden oplossing van het vraagstuk, om het 
regenwater gemakkelijk af te voeren. 

Zooals uit de beschrijvingen te lezen is, valt de 
indeeling in adatrechtskringen van Prof, van 
Vollcnhoven niet geheel samen met die der 
verschillende huistypen. Aan den eenen kant ver-
toonen b.v. Atjfehsche, Maleische *) en Boeginee-
sche woningen te veel overeenkomst om ze als drie 
verschillende typen te beschouwen (behalve wat de 
inwendige verdeeling betreft), aan den an- deren 
kant zijn b.v. binnen den Timorschen kring en dien 
der Ambonsche Molukken zeer groote on- derlinge 
verschillen aan te wyzen. 

Nog moet de aandacht gevestigd worden op het 
feit, dat aan de huizen der gewone Javancn, 
Socndaneezen en Madoereezen geen of weinig ver- 
siering door snijwerk enz. wordt aangebracht, 
terwijl juist van de versiering van het houtwerk in 
vele streken der Buitengcwesten bijzonder veel 
werk wordt gemaakt. De omstandigheid, dat op 
Java als regel gezinswoningen voorkomen, ter- wijl 
men op de Buitenbezittingen fainiliewonin- gen 
aantreft, waaraan dus zeer vele personen hun tijd 
kunnen besteden, is weJlicht voor cen deel de 
verklaring van dit verschynsel. 

Bij de nog weinig voortgeschreden arbeidsver- 
deeling in de Inlandsche maatschappij is het niet te 
verwonderen, dat men er in het algemeen geen 
afzonderlijke klasse van timmerliedcn of huis- 
bouwers vindt. Zelfs op Java wordt een huis op- 
gezet door hen, die er in zullen gaan wonen, met 
hulp van de naaste en verder wonende geburen 
(tangga teparo)； allcen in den laatsten tijd wordt, 
blijkens de Welvaartsverslagen, dit onderling 
hulpbetoon eenigszins door betaalden arbeid ver-
vangen. Een merkwaardige uitzondcring vindt men 
op het kleine eiland Rot6 (Rotti), waar niet allcen 
van een hoofdbouwmeester kan worden gesproken, 
maar ook een ver gaando arbeidsver- deeling bij den 
huisbouw plaats vindt. Weliswaar 

i) In de beteekenis van Zuid Sumatraansche en 
Oost Sumatraansche huizen. 

moet ook hier dezc voornaamstc bouwnieester, de 
indoloc inci vooral verstand hebben van hetgeen 
de ndat eischt aan aniinistische cercmonien, maar 
toch moet hij ook we I degclijk bekend zijn met 
het kappen en bewerken van hout, het op- zetten 
van het huis enz. En onder hem staan de indoloc 
anak, de mindere werkbazen, die elk af- 
zondcrlijke namen dragen, overecnkoincnde met 
het deel van het huis, waaraan zij in het bijzonder 
werken: in het geheel acht werkbazen, benevens 
cenige werklieden. Elke werkbaas zoekt het hout 
en de balken, die hij voor zijn afdeeling noodig 
hceft. In een cnkele streek worden de namen der 
acht werkbazen reran de rd in de namen van voor- 
ouders, die beroemd waren in het bouwen van 
huizen. Voor elk is een bepaald loon vastgestekl, 
waaruit wel blijkt, dat men hier niet met het zoo 
gebruikclijke onderling hulpbetoon te docn 
heeft1). Overigens werken ook op de eilanden 
buiten Java velen inede aan het gereedmaken der 
inaterialen en het opzetten der huizen, al zal de 
versiering door houtsnijwerk ook meer de taak 
zijn van hen, die daartoe bijzonder in staat zijn. 
Des te merk- waardiger is het feit, dat ook bij 
tamelijk laag staande bevolkingsgroepen ieder 
onderdeel van de bestanddeelen van het huis, en 
in het bijzonder van het dak, zijn eigen naam 
heeft. Als voor- beeld kan verwezen worden naar 
de afbeelding van het geraainte van een huis der 
Dooe Donggo van Binia, in het lie deel van Joh. 
Elbert. Die Sunda-expedition, biz. 61, waar van de 
kleinate onderdeelen de Inlandsche namen 
worden opge- geven. Hieruit blijkt wcl, dat ook 
zelfs bij derge- lijke volksgroepen het ineenzetten 
van het huis naar vaste regels gaat, die reeds uit 
ouden tijd stainmen, zoodat er inderdaad van een 
bouivkunst kan gesproken worden. Natuurlijk is 
dit nog veel meer het geva】 bij volken als de 
Dajaks, bij wie vooral het dakgeraamte zeer stevig 
en kunstig in elkaar gezet wordt, en de Niassers, 
althans wat de huizen der hoofden betreft. „Het 
Zuid Niassche sioeloe-huiti maakt dan ook 
werkelijk op den be- zoeker een niachtigcn 
indruk. De massicve, for- eche bouw doet aan als 
een aymbool van de stoere en taaie werkkracht 
van den flink gebouwden en goedgespierden Zuid 
Niasser, terwijl een voor dit minder ontwikkeld 
volk verrnssend diepc kunfit- zin zich verraadt in 
het vele fraaic bceldhouw- werk in steen en hout" 
2). 
De omstandigheid, dat bij alle grootere of klei- 

nere volksgroepen een eigen vorm van woning 
wordt aangetroffen, al zit dat eigene dan ook soms 
alleen in dakvorm of inwendige verdeeling, houdt 
ongetwijfcld verband met het hierboven vermelde 
feit, dat het bouwen een zaak is der ge- meenschap. 
Dat men geheebt i» aan zijn bepaal- den huisvorm, 
blijkt uit de mededeeling van Dr. Nieuwenhuis, dat 
Dajakstammen, die verhuizen, te midden van de 
niouwe oingeving toch hun eigen huistype bewaren 
s). Het feit nu, dat met de volksgroep het uiterlijk der 
won ingen wisuelt, en dat geen afzonderlyke 
huisbouwers bestaan, kan wellicht ook de verklaring 
geven van het gp- 

*) T. H. van de Wetering. Het Rotfineeschc?,- 
huis. Ty(l8cJjr,7v,： Iuil；：T；； L. CO 
y,.hun(Te.7 LX!! 1923, biz. 4.5-) e.v. 

4) D. W. N. de Boer. Het Niassche H uis 
(Mededeclingen van het Encyclopaedisch Bu-
reau, Afl. XXV, biz. 2). 

,) Quer durch Borneo. IT, biz. 150. _ 
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brek aan afwisseling in de verschillende huizen van 
66n type, daar nooit de individualiteit van een 
bouwmeester zich kan doen golden. Natuur- lijk is 
een en ander nict van toepassing, waar door het 
Gouvernement dwingende voorschriften voor 
woningbouw gegeven worden, of vreemde invloed 
zich sterk deed gelden. 

Zeer algemeen hebben in den Archipel bij den 
huisbouw allcrlei godsdienstige plechtighcden 
plaats, voornamclijk allcrlei offerhandeli-ngen. De 
offers worden meestal gebracht of bij den eeraten 
paal, die in den grond geplaatst wordt, of bij het 
zetten van den hoofdpaal. Het is de Indonesische 
vorm van het over de geheele wereld verbreide 
bouzvojjer, waarvan o.a. gesproken wordt in den 
Bybel, 1 Kqn. 16 : 34.„In zijne (Achab's) dagen 
bouwde'Hiel de Betheliet Jericho： op Abiram, 
zijnen eerstgeboren zoon, heeft hij haar gegrond- 
vest en op Segub, zijnen jongsten zoon, heeft hij 
hare poorten gesteld". (Vergclijk ook Joz. G : 
26),De bedoeling is, althans zeker tegeh- woordig, 
om een offer te brengen aan den geest of de geesten 
van den grond, den eige- naar of de eigenaars van 
den grond; volgens som- miger opvatting zouden in 
praeanimistischen tijd dergelijke offers de strekking 
gehad hebben, om magische slechte invloeden van 
den grond voor de bewoners van het huis af te 
weren. Thans ech- ter is blijkbaar de opvatting, dat 
door het bou- wen, vooral door het graven in den 
grond om daarin de huispalen te kunnen plaatsen, de 
geesten in hun rust verstoord worden en dus met of-
fers moeten worden verzoend. In elk geval acht men 
het noodig, aan den geest-eigenaar vergunning te 
vragen, en als bij het vragen van een of andere 
vergunning aan het hoofd der geineen- schap, doet 
men ook hier zulk een aanvrage van eenige 
geschenken vergezeld gaan. Als voorbeeld van de 
tegenwoordige wijze van doen kan vol- staan 
worden met de beschrijving van hetgeen geschiedt 
of geschiedde bij den huisbouw by de Bahau-
Dajaks, waaromtrent Dr. A. W. Nieuwenhuis zeer 
uitvoerige bijzoiiderheden geeft * i))■ De daar 
beschreven cereinonitin en offerhandelingen 
hebben natuurlijk in zoo uitgebreiden vorm alleen 
plaats bij bouw en inwijding van de woning van het 
stainhoofd. Er zal uit de beschrijving blijken, dat 
geenszins alle ceremonien rechtstreeks met het 
geloof aan de geesten van den grond in verband 
kunnen gebracht worden. 

Moet een nieuwe nederzetting gesticht worden, 
dan moet het hoofd bepaalde ceremonien uitvoo- 
ren met een menschenschodel, die thans, daar bij de 
Bahau*s het koppensnellen niet mccr voor- komt, 
van een naburigen stain golcend wordt. „Diese 
Sitte", zegt Nieuwenhuis, „deutet wahr- 8chein]ich 
darauf hin, class der Hausbau friiher mit der 
Opforung eines Mcnsohen eingeloitet wurde" 2). 

By het verzamolen van het inateriaal voor den 
huisbouw moeton tai van ver bods bepalingen in 
acht go no men worden, terwyl daarbij, en by de 
bewerking van het hout, op het gcluid van omi- 
neuse vogels cn andere dieren moot worden gelet. 
Bij het vellen moet een boom go heel zijwaarts 
neervallen: hij mag niet van den atronk afglyden 

*) Nieuwenhuis. Quer clurch Borneo. Bd. II. 
Kap.  --------------------------------  

156. 

en dan, tegen andere boomen geleund, blijven 
staan. 

De grootste plechtighcid bij het opzetten der 
woning heeft niet bij den hoofdpaal, d. i. den 
zwaarsten paal, plaats, maar bij den middenpaal. 
Nadat deze opgericht is, worden er offers gebracht 
door een priester, die de daar wonendc geesten 
aanspreekt, en niet slechts aan de luchtgeesten, 
maar ook aan die der aarde offeranden brengt. Ook 
bij het oprichten van de met fraai snijwerk versierde 
palcn, die de voorgalerij dragen zullen, worden 
offers gebracht； met de grootste zorg worden deze, 
±,3500 K.G. zware palen in den kuil geplaatst, want 
valt zulk een paal, dan mag hij bij den bouw niet 
meer gebruikt worden. On- der de mannen, die bij 
dezen arbeid medewerken, mag er geen zijn, die 
zijn vrouw verloren heeft, en dus den toorn der 
geesten reeds ondervonden heeft. Verder wordt 
weer geofferd, wanneer het huis onder dak is, cn 
daarna, voor de dakbedek- king wordt aangebracht. 
Dit laatste offer wordt door den hoofdman zclf en 
niet door den priester gebracht, en alle 
dorpsgenooten nomen er aan deel door eerst de te 
slachten offerdieren aan te raken. De geesten 
bemerken dan aan den reuk, wie geofferd heeft, 
zoodat de betrokken personen later niet bang 
behoeven te zijn ziek te worden, als ze onder het 
ijzerhoutcn dak komcn. „Diese Auffassung 
entspringt dem starken Eindi,uck, den ein so festes, 
kostbares Dach auf den Bahan macht; er fiirchtet 
daher, seine Seele (bruwa) konnte beim imposanten 
Anblick crschrecken und fliehen, wodurch er selbst 
krank werden wiir- de” i). 

Een gefingeerde sneltocht (ngajo), kort na het 
plechtige betrekken van het huis, moet dienen om 
alle verbodsbepalingen, waaraan men tijdens den 
bouw onderworpen is geweest, op te heffen. Na 
terugkeer der deelnemers wordt gewicheld met do 
ingewanden van offerdieren, die daarna, als de 
voorteekenen gunstig waron, aan de geesten 
worden toegewijd. Ook aan de zwaarden, speren, 
schilden, gong's enz. worden offers gebracht, en 
even zoo aan do voor de cereinonie gc- bruikte 
schedels. Na nog enkele andere religieuse 
handelingen is de inwijding van het nieuwe huis 
geeindigd. 

Van de Toradja's, voor wie ovenzeer, als voor de 
meeste Indonesische volken, tai van verbodsbe-
palingen gelden omtrent den huisbouw, welke van 
allerlci religieuse ceremonien vergezeld'gaat, moge 
het volgonde aangehaald worden uit Kruyt's 
beschruving der huisinwijding, omdat daaruit, meer 
dan uit hetgeen van de Dajaks vermeld werd, hot 
verband met het geloof aan de geesten van den 
grond blykt. „Wanneer a lies gereed is, plaatst do 
oudsto des huizes zich naast het offer- toestcl, mot 
het golaat naar het Oosten gericht. Hij doet dan de 
volgonde aanroeping: „O Eige- naar van den grond, 
waarop ik mijn huis heb ge- bouwd, koiu eten. Hier 
z§n wij om u verlof te vragen. Kom niet met de 
bedoeling om ons kwaad to doen, maar om ons 
good te doen. En dan gy, God, dio den adem geeft 
(liiermee wordt Poeii 'm Palaboeroe — de zon. — 
bedoeld), kom niet om ons kwaad te doen. Hier zyn 
palmwijn, rijst en betel, die wij u geven" 3). Voor 
dezen geest van don grond (Toompoe 'n Tana) is 
ook een duit en 

i) Quer durch Borneo, II, biz. 173. 
a) Baro'e-sjirekendo Tovadja^, TI, biz. 163. 
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cen kraal, die men in het eerste paalgat doet, als 
prijs voor dicn grond" '). 

Terwijl wij bij verschillende andere vol ken in 
den Archipel, op ongcveer dcnzelfden trap van 
beschaving staande als de Toradja's, dergelijke 
gebruiken vinden, zijn ook bij hoogerstaande vol- 
ken, als Javanen en Maleiers, animistische ge-
bruiken bij den huisbouw nog zeer algemeen. Voor 
het opzettcn van ecn huis zal cen Javaan, die de 
oude gebruiken in cere wil houden en het betalen 
kan, een poedjangga, con deskundige, ont- bieden, 
wiens deskundigheid vooral bestaat in het bepalen 
van den goeden dag (waardoor te- vens is 
aangewezen in welken hoek men moet be- ginnen) 
en het aanwijzen van de volgorde, waar- in de 
stijlen geplaatst moeten worden, en de offers 
(sadjen en tjak-bakal) bij de palen in de kuilen 
gelegd moeten worden. Voorts spreekt hij, bij het 
naar boven brengen van het v66rdakstxik, een bede 
aan den danjang of beschermgeest (geest van den 
grond) uit： „Dan-hjang, die deze plants onder uwe 
bescherming hebt, ik bied u als wel- riekende 
gekookte rijst ontluikende melati's in den knop aan! 
Ik verzock om uw bescherming! Moge ik toch wel 
slagen in het oprichten van dit huis, en er geen 
ongelukken plaats hebben met al hetgee n verder 
naar de hoogte gaat" * 2). 

Hoogstwaarschijnlijk zijn al de offers, die thans 
nog bij den huisbouw in Indonesie gebracht wor- 
den, overblyfselen van het menschenoffer, dat 
oudtijds daarbij gebruikelijk was. Van de Tora- 
dja's zegtKruyt: „Alleen bij de oprichting van een 
dorpstenipel werd eertijds algemeen onder de 
Toradja's een stukje van een menschenschedel 
onder den eersten paal gelegd. Gewoonlijk werd 
daartoe een stukje van cen schedel gebruikt, welken 
men reeds bezat.... 

„Het gebruik van dit stukje menschenschedel 
wijst op een vroeger bestaan hebbend menschen- 
offer. En inderdaad bevesligen enkele verhalen dit. 
Zoo vertelt men van zekeren Tetemboe, die, uit de 
handen van de To-Kinadoe ontkomen, naar een 
dorp der To-Pada vluchtte. Hier staat men op het 
punt een tempel op te richten, en vlug heeft men 
onderling besloten Tetemboe, den vreemdeling, 
onder den hoofdpaal te begraven. Tetemboe, 
dankbaar voor zijne opname in het Pada-dorp, heJpt 
ijverig mede met houtsleepen. Als het eerste gat 
gegraven is, vraagt men Tetem- boe daarin af te 
dalen, om het nog dieper uit te graven, en wanneer 
hij zich dan bukt om aardc te scheppen, la at men 
den gereedliggenden paal op hem neerkomen" 3). 

Van de Milanau-Dajaks wordt vermeld, dat nog 
niet heel lang geleden het de gewoonte was, om in 
den kuil, waarin de hoofdpaal van cen huis zou 
komen, een slavin t-e plaatsen, die dan door den 
zwaren paal verpletterd en gedoocLwerd. 

De herinnering aan deze menschenoffers leeft 
nog voort in de om en bij Batavia, maar ook.elders 
op Java wel voorkomeri(Ie"77beZ/Z:-verhalen. 
Onder het artikel tjoelik vindt men in het Soen- 
dasch-Nederduitsch Woordenboek van H. J. 
Oosting: „Het volk meent, dat onder ieder groot 
steenen gebouw of groot werk, by v. een brug, 

】)Bare^-sprekende Toradja/s, II, biz. 150. 
2) C. Poensen. Javaansche Woningen en Erven. 

Meded. Ned. Zend. Gen. DI. 19. (1875), biz, 
30—132. 

*) Bare'e-sprekende Tora dj a.fs, IT; blz.JOX 

bij den bouw een inenschenhoofd wordt begra - 
ven. Het begraven onder het in aanbouw zijn- de 
huis van een kop van een go it of van een kip, 
door vermogenden van een buffelkop, is nog ten 
huidigen dage gebruikelijk. De personen, die 
door den bouwheer zouden worden uitgezonden 
om een inenschenhoofd te bemachtigen. bcdoelt 
men met tjoelik. als men zich uitdrukt b.v. als 
volgt: juist toen ik naar het rijstveld ging, ont- 
moette ik een tjoelik, die een mand bij zich had, 
waarin twee nicnschenhoofden. Voorts gebruikt 
men tjoelik in den zin van den boeman; ook vond 
ik het nog gebezigd, waar wij zouden zeggen 
menschenmoorder, menschenslachter of men- 
scheneter,, *)• 
Van dit tjoelik-geloof zijn menigmaal onschul- 
dige personen, die voor tjoelik gehouden werden, 
het slachtoffer geworden. 
Niet slechts bij het opzetten van het huis, maar 
reeds bij het zoeken naar een geschikte plaats 
voor den huisbouw, en bij het verzamelen der 
materialen komen tai van gebruiken voor, die met 
het aniinisme in verband staan. Bij de Dajaks in 
de afd. Koealakapoeas (Res. Zuider- en 
Oosterafdceling van Borneo) b.v. moet de grond, 
dicn men voor zijn huis uitzoekt, aan be- paaldc 
eischen voldoen. Zoo onderzoekt men o.a. of de 
grond uit een gat van 土 A M. diepte een ge- wone 
lucht of een onaangenamen geur heeft. „In dit 
laatste geval gaat men niet tot den bouw over, 
want het is een slecht teeken, evenzoo als men 
kwade droomen heeft dien nacht. Het is een tee- 
ken der aardgeesten, dat ze kwaadgezind zi)n,, 2). 
Ko mt men bij het zoeken naar hout in het bosch 
een geschikten boom tegen, dan stelt men daar- 
naast een offer op, met verzoek aan de bewoners 
(de geesten) om zich te verwijderen, aangezien 
men dien boom geschikt vindt voor huizenbouw. 
J)aar- op slaat iemand zijn kapmes in het hout en 
laat dat da ar in zitten, dan wcl hij zet zijn kapmes 
te- gen den boom. Als h日 den volgenden dag 
terug- komt en het 】nes is gevallen, dan is dat 
een tee ken, dat de boom bewoond en de geest 
niet genegen is zijn woonplaats te vcrlaten; de 
man za! dan onvemchtcrzake verder gaan 3). 
Soortgelijke gebruiken komen allerwege in den 
Archipel voor; men zie voor uitgebreider bijzon- 
derheden o.a. V. Eerde. InJeiding tot de Volken- 
kunde van Ned： Indic, biz, 92—99. T. J. B. 
> ENTHOVEN (JOSEPH JOEL KAREL). 
Geb. den ]9en Juli 1851 te Rotterdam. Den Jen 
Ma&rt 18G9 trad hij als vrijwilliger in dienst bij 
het In- structie-bataljon. In 1873 vertrok hij als 
sergeant naar Nederlandsch-Indie, waar hij in 
1875 werd benoemd tot tweede luitenant der 
Infanterie. Als zoodanig nam hij decl aan de 
krijgsverrich- tingen tegen' Atjdh in de jaren 
1875 en 1876. fn 1879 begofT 2ijn roemrijke 
carrifere bij den Topographischen Dienst. Als 
luitenant opnemer was hij werkzaam in Besocki, 
wnar hij tevenw deel nam aan de sainensteHing 
van een kaart van het toenmaals cartographisch 
nog weinig be ken de eiland Bali. Voor dezen 
arbeid werd hem hij G.B. *) C. Spat. Tjoelik. Ind. Gids 1910. DI. I, biz. 
338 e.v, 

2)J. Mallinckrodt. Ethnogr. mededeclinficn 
over de T)a jaks in de aT(l/Kbealal<apo,eas. By 
dr. Kcfri.J net. v；d; T.j E.- en V.kunde v. N. I. 
Deel： 8工0920), biz. 165. 
"8)Aid. biz. 166. 
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van 27 Mei 1883, No. 7, de bijzonderc tevreden- 
heid der Rcgeering betuigd. 

Na cenigcn tijd wcrkztiam tc zijn gowcest als 
Chef cener opnemingsbrigadc in de Preanger 
Regentschappcn, were! hij Chef der opiieming van 
de Westcrafdeeling van Borneo. Toen die opneming 
in 1886 begon, was van de topographi- sche 
gesteldheid van het gewest nog slcchts wei- nig 
bekend. Het bovenstroomgebied van de Ka- poeas 
moest toen nog gcheel als „terra incognita,, worden 
beschouwd. Of het centrum van Born6o were! 
ingenomen door een centraalgebergte, zoo- als door 
cnkelen we rd bewcerd, of wel de naar Oost en West 
vloeiende Mahakain- en Ka- poeasstrooinen hun 
oorsprong vonclen op een uit- gestrekt hoogplateau, 
dat zich in het centrum van Borneo zou verheffen, 
blcef tot kort voor de laatstc jaarwisseling 
onopgelost. De in 1895 bc- eindigde opneming hceft 
echter dat onbekende land toegankelijk gemaakt 
voor de wetenschap cn ook el ken twijfel omtrent de 
topographische gesteldheid opgeheven. De 
wiskunstige grond- slag van de opneming berust op 
103 astrono- mische punten； verreweg het grootste 
deel daar- van werd door den Chef dcr opneming 
zelf bc- paaJd. Uit cen artikel in het Album der 
Natuur 1891/1892 blijkt overtuigend welke groote 
moeie- lijkheden aan de opneming verbonden waren 
en welke ontberingen het personeel zich moest 
getroosten. In 1895 kwam het grootsche work, 
waarmede de leider, die den 5en April 1889 tot 
kapitcin bevorderd was, voor zich zelf een blijvend 
monument hceft opgericht, tot een cinde. De 
Indische Regeering had zijn verdiensten reeds 
beloond door Enthoven bij G. B. van 7 December 
1894, no. 13, Hare bijzondere tevreden- heid te 
betuigen voor zijn buitengewonen ijvcr en 
uitstekendc plichtsbetrachting； het volgende jaar 
word hij bij K. B. van 25 Augustus No. 26 benoemd 
tot Ridder in de Or de van Oranje Nassau. 

Na zijn aftreden als leidcr dcr wcrkzaamheden in 
de Westcrafdeeling van Borneo, was E. voor en na 
zijn verlof naar Europa in 1896/97, ge- durende 
welken tijd hij tot majoor bevorderd werd, 
werkzaam bij de triangulatie ter Sumatra's 
VVestkust, tot hij den 25en October T897 den 
luitenant kolonel Bos boom verving als Chef van 
den Topographischen Dienst. Onafgebroken was hij 
als majoor, luitenant kolonel (1898) en ko- loncl 
(1903) als dienstchcf wcrkzaain om, voort- 
bouwendc op het work van zijn voorgangers, zijn 
dicnstvak meet cn nicer a an zijn mooie taak, de 
topographische opneming van de eilanden van den 
Indischcn Archipel, te doen beantwoorclcn cn te 
niakon tot een organisutio ten bate van het 
uitgestrekte ovcrzeescho gebied in Aziii en hicr- 
mede ook van een niut te mis ken non centrale 
betcekcnis vuor gcheel Indiii. Onder zijn beheer en 
door zijn stuwkracht mocht het gelukken ten «lottc 
te komen tot een reeds in het midden der vo- 
rigeceuw wcnschelykgcachto centralisatie van op- 
nemings- en carteoringswerkzaamhedcn. In ver-
band met deze centralisatie gingen de landrcnte- 
motingen van den Kadastralon Dienst over naar den 
Topographischen Dienst. De hoofdroden voor 
dezen ovorgang was, dat het volgens E. nict oor- 
dcelkundig kon zijn om de metingen voor fiscale 
doeleinden, waarvoor slechts eon betrekkelijke 
nauwkeurigheid vcrcischt werd, te koppelen aan de 
metingen voor het Eigendomskadaster, waar 

voor de uiterste nftuwkeurigheitl moest worden 
toegepast. Doordelandrentemctingen op zichzelf 
zijn belangrijkc econoinische voordeelen behaald. 
Het voor die metingen opgestckle werkplan is 
volkomen tot uitvoering kunnen komen en de 
doorvocring ervan hceft een eincle gemaakt aan tai 
van in de desahuishouding welig tierende 
niisbruiken, terwijl cen billijke verdeeling der op de 
la n d bo u wen de bcvolking drukkende las ten, 
werd mogclijk gemaakt. Het heeft hem echter 
steeds verdroten, dat van de landrentekaarten geen 
veelzijdiger gebruik werd gemaakt door ze door 
ervaren topografev en onder degelijke topo-
graphische leiding, te doen benutten voor de sa- 
menstolling van topographische detailbladen. 

Als een uitvloeisel van de centralisatie werd de 
Top. Dienst, die tot dien een onderdeel uitmaakte 
van den Generalen staf, in 1907 een afzonder- lijke 
afdeeling van het Departement van Oorlog. 

Onder het beheer van E. werd in 1906 een aan- 
vang gemaakt met de opneming en carteering van 
Zuid-Sumatra. Vooraf werd een uitgebreid 
werkplan opgemaakt, waarbij in onderling overleg 
op uitstekende wijze werd tegemoet gekomen aan 
door de verschillende diensten te stellen eischen en 
gcopenbaarde verlangens. In 1900 werd een 
detachement te werk gesteld in AtjBh en 
Onderhoorigheden, terwijl in 1908 een aan- vang 
werd gemaakt met de opneming van Sumatra^ 
Oostkust. 

Om de triangulatiebrigade het wetenschappe- 
lijk peil te doen behouden, waarop zij was ge- 
bracht onder leiding van do heeren Dr. J. J. A. 
Muller en Ir. S. Blok, werden maatregelen ge- 
troffen om de leiding voortaan toe te vertrouwen 
aan in Nederland opgeleide geographische inge- 
nieurs. Op het hoofdburcaii werd krachtig gewerkt 
aan de samenstelling van schetskaarten, waar- aan 
voor de zich snel ontwikkelende buitenge- westen 
groote behoefte bestond (Bali 1905, Midden-
Borneo en Koetai 1905, Gowa 1902, Midden en Zu 
id Celebes 1906, Seran 1905, Flores 1909, Lombok 
1897, Mentawai-eilanden 1909, Bataklanden 1905, 
Indragiri-rivier 1907, Ba- tanghari districten en 
Djambi 1910, Kerintji 1907, Zuid-Sumatra 1904). 

In 1908 en 1909 verschenen de belangrijke 
economische overzichtskaarten van Sumatra, 
Borndo en Celebes, in 1905 werd do kaart van Java 
en Madoera op 1 : 500.000 en in 1908 de 
ovcrzichtskaart van Nederlandsch-Indie op 1 : 
2.500.000 uitgegeven, terwijl meerdero bladen van 
den bekenden atlas van Stemfoort en ten Siethoff 
werden herzien. Al dezc kaarten ge- tuigen van een 
juist oartographisch inzicht. De in 1906 verse ho 
non „Lijst van de voornaamste aardrijkskundige 
namen in den Nederlandsch- -Indischen Arohipel** 
droeg er toe bij, dat in de iy)elling dicr namen ineer 
eenheid word gebracht. 

Aan de I'eprocluctie der kaarten werd bij- 
zonderc zorg gewijd. In 1899 werd een deskundig 
chef der re product io uit Europa ontbodon, terwijl 
tevens de cerste snelpers word aangeschaft, die later 
door meordcre word gevolgd. In 1905 had eon 
vergrooting en verbouwing plaats der repro- ductie-
ateliers, waardoor het mogclijk werd de capaciteit 
nog belangrijk op te vooron. 

De togenwoordige cartographische afdeeling b\j 
het hoofdkantoor van don TopographischonDienst 
heeft haar ontstaan te danken aan de door E. 
ingezione noodzakol\jkheid, om voor de geue- 
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ralisecring van kaartenmateriaal van vcrschil- lend 
gchaltc te bcschikken over dcskundig, we- 
t<?nschappelijk ondcrlegd personeel. 

In 1915 we rd bcgonnen met een gcdrukt ver- slag 
van de verrichtingen van denTopographischen 
Dienst uit to geven, waarmede wederom ecn schrede 
voorwaarts is gedaan op den weg tot vermeerdering 
van de aardrijkskundige kennis van den Archipel. 
Zoowel op practisch als weton- schappelijk gebied is 
het verslag met zyn mooie kaarten cn illustratics 
uitgegroeid tot een jaar- periodiek van groote 
beteekenis; het heeft in niet geringe mate 
bijgcdragen tot het opwekken van den studiezin van 
officieren cn verder hooger personeel van den dienst. 

De behartiging van de belangen van het，per- 
soneel was bij E. in zeer goede handen, hij had cen 
bijzonder talent om belangstelling op te wekken en 
levendig te houden bij zijn mede- werkers. In allo 
opzichten was hij een tactvol leidcr en uitnemend 
organisator. Zijn naam en zijn geest zullen het 
mogelijk maken dat de To- pographische Dienst, na 
een periode van verval. onder leiding van 
geestverwanten weder tot op- bloei kan getaken. 

Wegens zijn verdiensten als dienstchef werd E. 
in 1899 bevorderd tot officier in de Orde van Oranje 
Nassau en in 1905 benoemd tot Ridder in de Ordc 
van den Nederlandschen Lceuw. Bij zijn ontslag uit 
den militairen dienst op den 17en April 1909, gewerd 
hem de voor een hoofdof- ficier buitengewone 
onderscheiding der bevorde- ring tot Commandeur 
in de Orde van Oranje Nassau. 

Buiten zijn ambtelyke werkkring stekle E. in 
Indie zijn groote werkkracht beschikbaar als 
vourzitter der Koninklijke Natuurkundigc Ver- 
eeuiging en als lid van het College van Curatoren van 
het Gymnasium Willem III en de directie van het 
Militair Weduwen- en Weezenfonds. Bij zijn 
terugkeer in Nederland werd hij benoemd tot eerelid 
van het Koninklijk Nedcrlandsch Aard- rijkskundig 
Genootschap. In het algemeen be- stuur van het 
Gcnootschap gekozen, inaakte hij zich verdienstelijk 
als voorzitter van de carto- graphische commissie, 
van de conimissie voor de samenstelling van den 
Atlas van Nederlandsch Oost- en West-Indie en van 
de commissie van redactie van het tijdschrift. Toen 
het K. N. A. G. ter gelcgenheid van zijn 40-jarig 
bestaan een ten- toonstelling inrichtte om een 
duidclijk beeld te geven van den grooten 
vooruitgang, die onze aardrijkskundige kennis van 
Oost- en West-Indie in liet toen afgeloopen 
veertigjarig tijdperk had tc boekstaven, was het E., 
die, a】s voorzitter der commissie, in hooge mate 
heeft bijgcdragen tot het welslagen der 
tentoonstclling. 

Wanneer het noodig was liet hij nog zijn stem 
hooren in het belang van den Nederlandsch- • 
Indischen Topographischen Dienst. Zoo teekende hij 
in 1916 ernstig protest aan, toen 6n het In- dische 
legerbestuur en de topografische dienst- leiding een 
zijns inziens verkeerde opvatling hul- digden 
omtrent de tewerkstelJing van den dienst. Ook is het 
aan zijn invJoed te danken,dat in 1922 geen 
uitvoering werd gegeven aan de plannen om de re 
product ie-ateliers van den Topogra- pbischen Dienst 
af te scheiden en over te brengen naar het 
Departement van Gouvernementsbe- dryven. 

Naast z^n werkzaamheid in het belang 
der 

gcographische wetenschap vond E. bezigheid door de 
belangen van de tc Parijs gevestigde Soci6te Franco-
Ncerlandaise de Culture ct de Coinmorcc in 
Nederland te behartigen. Hij deed dat op de hem 
eigen energiekc wijze. 

Toen hij in 1921 onder zeer groote belangstelling 
zijn 70en verjaardag vierde, werd hem nls nieuw blijk 
van Koninklijke waardeering de titulaire rang van 
generaal majoor toegekend. Hij overiced den 25en 
December 1925 te Parijs cn were! den 2en Januari 
1926 op Oud Eik cn Duinen tc ,s-Gravenhage 
begraven. 

E. is de schrijver vnn “Bijdragen tot de geogra- fie 
van de Westerafdeeling van Borneo", een 
standaardwerk in twee deelen； van „Geografische 
plaatsbepalingen" en ,、Dc taak van den Topo- 
grafischen Dienst'' in het Tijdschrift van het K. N. A. 
G. (1903 en 191G)； „De militaire kar，" tografie in 
(Nederlandsch-Indie " (Indisch Mili- tair Tijdschrift 
1905); ,,De topografische opne- ining der 
Westerafdeeling van Borneo" (Album (ler Natuur 
1891/92) en eenige kleinerc bijdragen. in-
.vcrschillende periodieken.广― J. v. R. •• S 
KANTOOR VAN ARBEID^V o rd i ngs/e- s c h i c 
d e n i s. Nagenoeg m a lie gewesten van den 
Indischen archipel worden cultuuronderne- mingen 
aangetroffen. Een van de meest belang- rijke factoren 
voor de instandhouding van cul- tuurondernemingen 
is arbeids- en arbeiderszeker- heid. Arbcidszekerheid 
is de zekerheid voor den werkgever, dat de werkman 
zijn aangeganc werkovereenkoinst behoorlijk 
nakomt; voor ar- beiderszekerheid wordt de 
aanwezigheid vereischt van een arbeidersbevolking 
van zoodanige sterk- te, dat steeds over de noodige 
werkkrachten kan worden beschikt. Terwijl het 
dichtbevolktc Java een ovcrvloed van arbeiders heeft, 
die voor land- bouwwerkzaamhedcn uiterst gcschikt 
zijn, had- den en hebben de Buitengewesten bij 
voortduring met groote moeilijkheden te kampen om 
in de behoefte aan goede werkkrachten te voorzien. 
De Buitengewesten zijn niet aUeen nog B tec ch 
schaarsch bevolkt, doch de inhcemsche bevolking 
aldaar is bovendien in het algemeen niet gcschikt en 
bereid tot geregelden arbeid. Hierin ligt de reden van 
een meer intensicve regeeringsbe- moeienis met het 
arbeids- en arbeidersvraagstuk op de Buitengewesten 
dan op Java, doch deze regeeringsbemoeienis heeft 
zich slcehts zeer ge- leidelijk en Jangzaam 
ontwikkeld. 

Van de Buitengewesten heeft het gewest Oost- 
kust van Sumatra de grootstc en belangrijkste 
landbouwindustrie. Aanvankelijk had het Euro- 
peesch kapitaal slechts vertrouwen in de, in het 
ovengenoemd gewest gedreven tabakscultuur; doch 
na 1910 werden ook ondemcmingcn van anderen 
aard, in de eerste plaats rubber- en thee- 
onderneniingen, door Europeesche ondernemers 
geopend. De tabakscultuur ter Oostku«t van Sumatra 
dateert van het jaar 1861 ； evenwel eerst in 1869 
kwam de eerste maatschappij, nam. de Deli-
Maatschappij, tot «tand. In het begin inoest deze 
tabakscultuur zich behelpen met Bataksche, en door 
werving te Penang verkregen Malewcho 
werkkrachten. Eerst ongeveer van het jaar 1870 af 
werden de voor de tabakscultuur benoodigde 
Chineesche werklieden op het Maleiache sehior- 
eiland (Penang en Singapore) door tusschenkoinst 
van Chineesche makelaars (brokers) geworvon. Na 
de aanstclling te Singapore in 1876 door de 
Engelsche Regeering van ..protectors of Chinese", 
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besloten de jjlanters ter Oostkust van Sumatra, ook 
al met het obg op de zeer hoogc wcrvings- kostcn, 
verbonden aan de werving van Chinccsche arbeiders 
op het Maleischc schiereiland, in China zelf de 
werving van arbeiders te openen, welke werving van 
Chineesche werklieden nog heden bestaat cn op den 
duur good is georganiseerd ge- worden. 

De vraag naar van Java afkomstige arbeiders, in 
het bijzonder ten behoeve van de Oostkust van 
Sumatra- en van Suriname, kreeg eerst in de tach- 
tiger jaren eenige beteekenis. Gcleidelijk betrok- ken 
alle ondernemingen van ccnigen omvang in de 
Buitengewesten hun werkvolk, voorzoover het uit 
Inlanders bestaat, van Java en Madocra. De werving 
op Java en Madoera geschieddc door op zich zelf 
staande wervers, die tegen bctaling voor elken 
aangeworven en naar de plaats van bestem- ming 
overgevoerden koeli, het aangevraagde werkvolk 
bezorgden. Ondernemende personen gingen van de 
werving een bedrijf maken en aid us kwamen op 
Java werfkantoren tot stand, welke gcleidelijk in 
aantal toenamen. De Rcgeering vond aanvankelijk 
geen reden zich met de werving in te laten ； slechts 
door de ambtenaren bij het Binncnlandsch Bcstuur 
we rd een zeker poli- tietoezicht op de handelingen 
van de werfkantoren gehouden. Eerst van 1887 af 
kan van een Re- geeringsbemoeienis met de werving 
worden ge- sproken. Bij ordonnantie van 9 Januari 
1887 (Ind. Stb. no. 8) we rd o.m. verboden Inlanders 
te werven voor het verrichten van arbeid in het 
buitenland, met dien verstande, dat de Gouver- neur-
Generaal wegens gewichtige redenen en on- der 
zoodanige voorwaarden, welke noodig inoch- ten 
zijn, dispensatie van het wervingsverbod kon 
verleenen. Sedert 1 Januari 1918 (zic Ind. Stby 1915 
no. 732, 1917 nos. 497 en 645) kan d-Sit 
wervingsverbod nict meer worden gegrond op Ind. 
Stb. 1887 no. 8; voor die werving wordt de 
tocatemming van den Gouverneur-Generaal 
vcrcischt. De eigenlijke werving bleef nog onge- 
reglementcerd. Door de onderlinge concurrentie van 
do werfkantoren, door de lichtgeloovigheid van de 
Inlanders en de vrees van de aungewor- venen voor 
de wervers, blcven kwade practijken bij de werving 
nict uit. Mislcidingcn in verschil- Icndcn vorm 
hadden daarbij plaats, weshalvo in 1896 de 
Regeering voorschrecf, dat tolkcns bij het vertrek 
van aangeworven koelies van Java naar elders de 
ambtenaren bij het Binncnlandsch Be- Htuur op de 
inschepingsplaatson zich mocsten overtuigen, of de 
betrokken arbeiders op do hoog- te waren van hunne 
verbintenis en of zij het hun toegezegd voorschot op 
het te verclienen loon dan we I de promio inderdaad 
hidden ontvangen. Dit bcstuurstoezicht blcek 
ovenwel niet voldocnde te zijn, om niet-gewensehto 
wegvoering van Inlanders van Java naar elders te 
voorkoinen. .De noodzakclijkhcid om in den 
ongezonden wervings- toeHtand in te grypon deed 
zich hoo langer hoc nicer gcvoelon. In de 
ordonnantie van 10 Fobrua- ri 1000 (Ind. Stb. no. 
123) werdon tc dicr zake bcHcherinende bcpalingen 
voor de Inlandsche be- volking uitgevaardigd. Deze 
ordonnantie, „VVer- vingsordonnantie,* genoemd, 
is herzien bij Ind. Stb. 1914 no. 613, gewijzigd bij 
Ind. Stb. J 915 nos. 181, 423 cn 693, 1917 no. 497, 
1920 nos. 56 cn 535 cn 1921 no. 506. Zy regelt(1c 
werving van Inlanders op Java cn Madoora tot het 
verrichten van arbeid ten behoeve van onder- 

nciningen van handel, landbouw of nijvcrheid cn 
open ba re werken, alsmede ten behoeve van den 
aanlcg cn de cxploitatie van spoor- en tram- wegen 
in <lc Bui tenge westen, voorzoover die werving niet 
door tusschenkomst van het Open- baar Gezag in het 
belang van den Lando of op den voct van de vnje 
wervingsordonnantie ge- schiedt. De laatstgenoemde 
ordonnantie is opge- nomcn in Ind. Stb. 1921 no. 505 
(zic ook Ind. Stb. 1921 no. 507 en 1922 no. 811); zij 
regelt de gevallen, waarin buiten de 
„Wervingsordonnan- tie'' om geworven mag worden. 

Deze “Wervingsordonnantie" heeft in hoofd- 
zaak be trek king op de beroepswerving. Indieneen 
werkgever of werkgevers op de Buitengewesten de 
werving van Inlandsche arbeiders op Java zelf, doch 
uitsluitend „ten eigen behoeve>, ter hand wil- len 
nemen, dan kan, voorzoover daartoe een 
overheidsvergunning is verkregen, die werving 
geschieden op den voet van het bepaalde in Ind. [Stb. 
1915 no. 693 j°. 1917 no. 497, welke wervings- 
voorschriften minder scherpe eischen bevatten dan 
die van de Wervingsordonnantie. By Ind. Stb. 1914 
no. G15 j°. 1917 no. 497 zijn, bij het verleenen van 
toestemming voor die werving waarop het 
wervingsverbod betrekking heeft (zie hierbo- ven), 
van toepassing verklaard de bepalingen van de 
Wervingsordonnantie, met uitzondering van artikel 
20, le lid, met dien verstande, dat vergun- ningen, als 
bedoold bij de artikelen 1 en 4 dier verordening, van 
rechtswege tevens geldig zijn voor de werving ten 
behoeve van het buitenland (uitgezonderd de 
Nederlandsche kolonie Suriname). De 
uitvoeringsvoorschriften van de Wer- 
vingsorclonnantic zijn te.jvindon in Bijblad no. 
.,8112 j^/Bijbl. nos. 8174, 8793 ^9366...A 
r S[)pciale wettelykc regeliirgeh ten aanzicn van de 
onderlinge vorhoudihg van arbeiders en werk- gevers 
kwamen veel eerder tot stand dan. de 
Wervingsordonnantie. Reeds in 1861 we rd Re- 
geeringsbemoeiing met vrijen' arbeid noodig ge- 
acht. De overwegingen ter zake leidden tot artikel 2 
no. 27 van het Algemeen Politiestrafregle- ment voor 
Inlanders in Nederlandsch-Indie (Ind. Stb. 1872 no. 
Ill), volgens hetwelk met geldboete van / 16 tot / 25, 
subsidiair met 7 tot 12 dagen ter arbeidstelling aan de 
publieko werken voor den kost zondor loon, gestraft 
wordt de Inlander, die zich als dienstbode of 
workman voor den gewonen huurtyd of voor een 
onbepaalden tijd bij de maand verhuurt on zonder 
aannemelijke redenen binnen den gowonen huurt^jd 
of gedurende do loopende maand zondor 
toestemming van den dicnstbruiker z\jn dienst verlaat 
of woigert te ar- bciden. Tegen dit voorschrift rozen 
in hot Moe- derland overwegende bezwaren. De 2e 
Kamer der Statcn-Generual mcende dat, behoudens 
de ver- plichting der Rogecring om de 
rechtsverhouding tusschcn werkgevers en van elders 
aangevoerde arbeiders by afzonderljjke verordening 
te regelen, het niet wenschelijk was het genocind 
artikel 2 no. 27 langer to handhaven. Dit artikel we 
rd by Koninklijk besluit van 12 Mei 1879 no. 18 (Ind. 
Stb. no. 203) ingetrokken, terwijl bij ordonnantie van 
13 Juli 1880 (Ind. Stb. no. 133) voorsohriften worden 
gegeven, tot rcgeling van de onderlinge rechten en 
vorplichtingen der werkgevers en der van eldors 
afkomstige werklieilen op do onderne- mingon van 
landbouw en nijverheid in het gewest Oostkust van 
Sumatra. Tntusschon waren bij Ind. Stb. 1879 no. 
256 de artikelen 1601, 1602 on 1603 
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van het Burgerlijk Wet.bock voor Nederlandsch- 
Indie (huur vim dienstbodcn on werklieden) van 
toepassing verklaard op Inlanders en de daarme- de 
gelukgestelde bevolking. De verordening, op-
genomen in Ind. Stb. 1880 no. 133, bekend onder den 
naam van Koclie-ordonnantie, is herhaalde- lijk 
aangevuld cn gewijzigd en in 1915 (ordonnan- tie 
van 22 J uni 1915 Ind. Stb. no. 421) algeheel herzien, 
bij we Ike herziening aan deze regeling door den 
wetgeve-r de naam ,,Koelieordonnantie” is gegeven. 
Deze ordonnantic van 1915 („Koelie- ordonnantie 
Sumatra's Oostkusf') is gewijzigd bij Ind. Stb. 1917 
no. 497, 1920 no. 535, 1921 no. 39 en 1925 no. 311. 
Geleidelijk, vanaf het jaar 18S0, kwamen voor de 
overige daarvoor in aan- merking komende 
Buitengewesten koelieordon- nanties tot stand, 
terwijl de herziene koelie- ordonnantie Sumatra's 
Oostkust m.m. ook reeds in andere gewesten is 
ingevoerd. 

De Bankatinwinning vormt cen afzonderlijk 
bedrijf, behoorende tot den dienst van Mijnbouw. 
Voor Banka geldt het algemeen reglement voor 
Gouvcrnementstinwinning op Banka (Ind. Stb. 1891 
no. 134, gewijzigd cn aangevuld bij Ind. Stb. 1905 
nos. 191 en 455, 1906 no. 493, 1908 no. G24. 1911 
no. 372 en 1914 no. 381). In Ind. Stb. 1920 no. 222 
zijn nieuwe bepalingen opgenomen ter vervanging 
van het “algemeen Reglement voor de Tin winning 
op het eiland Banka,9, alsmede het “Reglement voor 
de Tin winning op het eiland Banka, voorzoover 
deze in eigen behecr door het Gou- vernement van 
Nederlandsch-Indie geschicdt." Deze ordonnantie is 
nog niet in werking getre- den. In het vorenbedoeld 
reglement zijn de strafrechtelyke sancties van de 
bedingen van de werkovereenkomst in hoofdzaak 
dezelfde als die bedoeld in de koelieordonnantie. 

Be halve de koelieordonnantie geldt voor de 
Buitengewesten, waarvoor deze ordonnanties zijn 
uitgevaardigd en voor het gewest Bali en Lombok 
(welk gewest geen koelieordonnantie heeft), de 
regeling, opgenomen onder „Ten twee- de" der 
ordonnantie van 3 October 1911 (Ind. Stb. no. 540), 
de z.g. vrije arbeidsregeling, laat- stelijk gewijzigd 
bij Ind. Stb. 1924 no. 250. 

Toezicht op de nakoming van de in de koelie-
ordonnantie opgenomen bepalingen werd oor- 
spronkelijk gehouden door de ambtenaren bij het 
Binnenlandsch Bestuur, doch overstelpt als deze 
reeds waren met andere werkzaamheden, moest de 
nakoming van deze taak wel to wenschen over- laten. 
De behandeling van het werkvolk van de zijdc van 
enkele werkgevers gaf Mr. J. van den /Brand 
aanleiding in J902 een brochure, getiteld ,,De 
millioenen van Deli" te publiceeren. De Regeering 
vond in deze brochure voldoende reden om bij 
Gouvernejnentsbesluit van 24 December 1903 no. 19 
den Officier van Justitie bij den Raad van Justitie te 
Batavia, mr. J. L. F. Rhemrev, op te dragen om een 
onderzoek naar de behandeling der arbeiders op de 
ondernemingen ter Oostkust van Sumatra in te 
stellen. Het door dien ambte- naar uitgebrachte 
rapport, behelzende de resul- taten van het 
evenbedoeld door hem gehouden onderzoek, bevatte 
tevens een voorstel tot het treffen van eenige 
maatregelen tot wegneming van geconstateerde 
inisstanden t.w.: 

1. ins telling van een Arbeidsinspectie 
ter Oostkust van Sumatra; 

2. verbetering van de politic in dat ge-
west; 

3, opricliting van een Raad van Justitie te Aledan. 
voorstcllen, gcnoeind onder 2 en 3 zijn eerst 

later verwezcnlrjkt. In de eerste plaats word aanz den 
onder 1 bedoelden maatrcgel gevolg gegeven, door 
bij Gonverncmentsbcsluit van 24 Juli 1904 no. 3 bij 
wijze van tijdelijkcn maatregel in dienst te stellen 
een Inspecteur van den Arbcid en twee Adjunct-
Inspecteurs van den Arbeid. Tot de eerstgenoemdc 
betrekking werd benoemd de Ambtenaar voor 
Chineeschc zaken B. Hoetink, met standjilaats 
Medan (Oostkust van Sumatra), terwijl aan de twee 
tijdelijke Ad]unct-Inspecteurs van den Arbeid, S. J. 
Bijlcveld en F. E. Spirlet, onderscheidcnlijk de 
standplaatscn Tebingtinggi cn Bindjai (beidc ter 
Oostkust van Sumatra ge- logon) werden 
aangewezen. Ininiddels was reeds bij 
Gouvernementsbeshiit van 30 April 1904 no. 1 de 
heer B. Hoetink voornoemd, als ambtenaar in 
commissie, belast met werkzaainheden in verband 
met eene herziening of wijziging der voor de 
Buitengewesten vigeerende regelingen van de 
onderlinge rechten en verplichtingen van werk- ge 
vers en werklieden op ondernemingen van. 
landbouw, nijverheid en mijnbouwkundige op- 
sporingen (koelieordonnanties). De ambtenaren bij 
de Arbeidsinspectie waren in het bijzonder belast 
met het rechtstreeksch toezicht op de uit- voering der 
regelingcn van de onderlinge rechten en 
verplichtingen van werkgevers en werklieden, waar 
die regelingen golden, met de controle over de op de 
ondernemingen heerschende toestanden, met het 
ontvangen van eventueelc klachten van werkgevers 
en werklieden en met het rapportee- ren van hunnp 
bevindingen, c.q. onder indiening van de noodige 
voorstellen. Aan den Directeur van Binnenlandsch 
Besluur, onder wiens bevclen de trjdelijkc Inspectie 
van den Arbeid werkzaam was, were! opgedragen 
over een zestal maanden omtrent de werking van 
dezen maatregel verslag uit te brengen. 

Het door den heer Hoetink, ingevolge de bo- 
vengemelde opdracht samcngcsteld „ontwerp voor 
eene nieuwe Koclieondonnantie voor de resi- dentie 
Oostkust van Sumatra**, nocli zijn „ont- werp tot 
herziening der voor de residentie Oostkust van 
Sumatra geldende Koelieordonnantie" vonden bij do 
Regeering algeheele insteinming. Aan den met 
verlof in Nederland zich bevinden- den en daarna op 
non-activiteit gestclden rech- tcrlijk ambtenaar mr. 
A. F. van Ulomnicstein werd toen door den Minister 
van Kolonien opgedragen het arbeidsvraagstuk te 
bestudeeren, in verband waarmedc hij in 1905 
tijdelijk op het Ministerie van Kolonien werd 
geplaatst. In 1910 werd het door dezen ambtenaar 
samengcstclde „Ontwerp eener ordonnantie tot 
regeling van den arbeid van van elders afkomstigc 
personen in be- drijven, wdke in het gewest Oostkust 
van Sumatra gehcel of gedceltelijk buiten de be vol 
kin gs- centra worden uitgeoefend" gepubliceerd; en 
na- dat hij in Mei 1909 ter beschikking van den Di- 
recteur van Justitie was gesteld om werkznain te zijn 
in het belang derarbeidswetgeving, werd hem bij 
Gouvemementsbesluit van 23 Juli 1910 no. 38, 
onder gelyktijdige aanstelling tot hoofd- ambtenaar 
voor de arbeidswetgeving, opgedragen om, voor 
zooveel noodig na plaalselijk onderzoek, een 
voorstel in to dienen tot regeling van den arbeid van 
van elders afkomstigc personen in bedrijven, welke 
in het gewest Oostkust van 
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Sumatra gehcel of gcdecltelijk bniten <lc b.evol- 
kingsccntra worden uitgcocfcnd; zooincdc oin voor 
de overigc gcweston der Buitcngcwest(?n, ter 
vcrvanging van(lc bestaandc koelicordonnuntifs, 
nicuwe arbeidsregclingen tc ontwcrpcn cn de rege- 
ling van de arbcidsovereenkojnsteii op Java voor te 
bereiden. Dcze hoofdambtenaar voor de ar- 
bcidswetgeving, die in de eerste plants tot tank had 
de door de ondernemers tegen het door hem 
sainengesteld ontwerp van cen koclicordonnantie 
ingcbrachtc talrijkc bezwaren tc bestrijden, was ge 
plaatst tc Batavia en stond gebeel los van den dienst 
der Arbeidsinspectie, wiens leider, met den titcl van 
Inspecteur van den Arboid, sedert 1907 eveneens te 
Batavia was bescheiden. Bij Gouver- 
nementsbesluit van 25 Februari 1907 no. 1 toch, was 
een nieuwe tijdelijkc Arbeidsinspectic inge- stcld, 
als voortzetting van de in 1904 in het leven geroepen 
tijdelijke Arbeidsinspectie (zic hierbo- ven), nadat 
de daarbij belrokken ambtenaren op verzoek uit 
hunne betrekkingen waren ontslagen. Aanvankdijk 
bestond de nicuwe tijdelijkc Arbeidsinspectie uit 
den Inspecteur van den Arbeid, chef van den dienst, 
te Batavia en 3 ter Oostkust van Sumatra geplaatste 
Adjunct-Inspecteurs van den Arbcid. Bij 
Gouverneinentsbesluit van 6 Juni 1908 no. 3 (Ind. 
Stb. no. 400) is de Arbeidsinspectie definitief 
ingesteld. In ditzelfde jaar we rd besloten om deze 
inspectie instede van on- der het Departement van 
Binnenlandsch Bcstuur, gelijk het geval tot d us ver 
was geweest, te doen ressorteeren onder het 
Departement van Justit-ie, o. a. op grontl van de 
overweging, dat de ambtenaren van de 
Arbeidsinspectie niet ondergeschikt behooren te 
worden geinaakt aan de IIoofden van gewestelijk 
bestuur, verm its cen dergelijke onder- gesehiktheid 
de ccnheid van uitvocring der koelie- ordonnanties 
zou schaden cn overigen^ het berci- ken van het 
beoogde doel niet zou vergemakke- lijken. Na 1908 
heeft de Arbeidsinspectie zich ge- leidelijk 
uitgebreid: in 1909 werden in dienst ge- Bteld een 
Adjunct-Inspecteur van den Arbeid, 8ous-chef van 
den dienst en 2 Wcrvingscoinmis- sarissen, 
onderscheidcnlijk voor Scmarang en voor Jiatavia, 
bclast met de uitvocring van de be- trckkclijke 
voorschriften, van de Wervingsordon- nantic en 
van(lc LUtvoeringsvoorschriften daar- van; in 1910 
waren er ter Oostkust van Sumatra 5 Adjunct-
Inspeoteurs van den Arbcid; in 1912 werden 2 
Adjunct-fnspcctcurs vun den Arbeid in dienst 
gcsleld, die beiden te Batavia werden ge- plaat»t, 
terwijl ook voor Soerubaja eon Wcrvings- 
commissaris in dienst word gestcld； in I9L3 be- 
droeg het aantal te Batavia bescheiden Adjunct- 
Inspecteurs van den Arbcid 4 (het aantal van 5 
Adjunet-Inspccteurs van don Arbeid ter Sumatra's 
Oostkust blcef ongowijzigd). By Gouvcr- ncments 
besluit van 2(5 November 1914 no. 44 (hid. Stb. no. 
730) worden formatie, bezokliging en werkkring 
van het inspectccrendc personeel bij den dienst der 
Arbeidsinspectie nader vaatge- steld. In de 
daaropvolgcndo jaren (1915—1918) beatoncl do 
dienst der Arbeidsinspectie uit: het Iloofd van den 
dienst, I Inspecteur van den Ar- beid, sous-chef van 
den dienst, 3 Adjunct-Inspcc- teurs tc Batavia, 1 
Inspecteur te Socrabaja, met 2 Adjunct-Inspecteurs; 
verder ter Oostkust van Sumatra I Inspecteur van 
den Arbeid (te M6dan) en 5 Adjunct-fnspcctcura; 
voorts 1 Ad- junct-Inspecteur van den Arbeid te 
Semarnng on eindelijk 2 ambtenaren ter beschikking 

van het diensthoofd, we Ike ambtenaren be- stemd 
waren om opgelcid te worden tot Adjunct- 
fnspccteur van den Arbeid, ten eindc bij cven- tueele 
vacaturc van de laatMtbcdoclde be trek king 
dadclijk over de daarvoor bekwame krachten tc 
kunnen beachikkcn. In 1917 were! een tweede 
Wcrvingscommissaris voor Batavia in dienst ge- 
steld. In het tijdvak 1919—1921 word cen, aan het 
betrokken hoofdkantoor tc Batavia ondergeschikt 
kantoor van de Arbeidsinspectie in Langsa (Atjeh en 
Onderhoorighcden) geopend met 1 Inspecteur van 
den Arbeid en 1 Adjunct- Inspecteur van den 
Arbeid, we Ike laatstbedoekle ambtenaar te 
Koealasimpang (Atjdh en Onder- hoorigheclen) we 
rd bescheiden. In 1922 bestond de dienst der 
Arbeidsinspectie, behalve uit den dienstchef, uit: I 
Inspecteur, onderhoofd, 4 In- specteurs, 
respectievelijk geplaatst te Batavia, te Socrabaja, te 
M6dan en te Langsa； 15 Adjunct- Inspecteurs, van 
wie 4 te Batavia, 3 te Soerabaja, 1 te Seinarang, G 
ter Oostkust van Sumatra, en 1 in Atjdh en 
Onderhoorighcden (Koealasimpang) waren 
geplaatst. Verder bcschikte de Arbeiclsin- spectie 
over een be pa aid aantal Inlandsche en Chineesche 
tolkcn en over het noodige bureau- personeel. • 

De eerste, bij artikel 2 van het Gonvernenienta- 
beslui^van 15 Februari 1910 no. 6 (Bijblad. no. 
7228)/^vastgeste 1 de instructie voor de ambtenaren 
van /le Arbeidsinspectie is bij Gouvernenientsbe-
sluit van 26 Novem'bcr 1914 no. 45 (Bijblad no. 
8203) vervangen door een nieuwe instriictie, doch 
deze b(>Yat geene principicele verschillen met de 
eerste.cln hoofdzaak bepaalt de nieuwe instructie, 
dat de dienstchcf belast zal zijn met het algemeen 
toezicht op de uitvocring der regelingen van de 
onderlinge rechten en verplichtingen van werk- 
gevers en werkliedcn in de gewesten, waar zoo- 
danige regelingcn van kracht zijn, alsniede op de 
nalcving der voorschriften onder „Ten tweede" der 
ordonnantie van 3 October 1911( Ind. Stb. no. 540), 
en verder op de aanwerving in Neder- landsch-Indie 
van contractarbciders ten bchoevc zoowcl van bin 
non als buiten Nederlandsch- Indie gevestigde 
bedrijven van land- of inijnbouw, nij- verheid als 
anderszins; dat de dienstchcf over alle zaken, zijn 
dienst betreffende, medcdeclingen cn voorstellen, 
waar noodig, doct aan den Directeur van Justitie, 
aan wien hij rechtstreeks ondergeschikt is. Met 
betrekking tot de Inspecteurs en Adjunct-
Inspecteurs, schrijft gemeldc in- structic 
hoofdzakelijk voor, dat deze onder de bevelen van 
den dienstchcf —de /Adjunct-Inspecteurs, 
voorzoover zij rechtstreeks ondergeschikt zijn 
aanecn inspecteur, onder de bevelen van dezen —
bclast zullen zijn mot het rechtstreeksch toezicht op 
de uitvocring der regelingen van de on- doi'Iinge 
rechten en verplichtingen van werkge- vers en 
werkliedcn in de gewesten, waar zoodani- gc 
regelingcn van krachl zijn, alsmcdc op de nalo- ving 
dor voorschriften, bedoeld onder “Ten twee- de‘‘ 
der ordonnantio van 3 October 191J (Ind. Stb. no. 
540), met het geregeld bezockon der on- 
dernemingen en plaatsen, waar dio regelingen en 
voorschriften golden, met do controle over de aklaar 
heerschende toostundon, met het ontvan- gen van 
ovontuoelo klachten van werkgevers en werkliedcn 
en met het rapporteoren hunnor bc- vindingen, 
zoomede met het toezicht op de uit- voering van de 
wervingsrcgelingon van contraot- arbeidors, 
voorzoover him dit door den dienstchcf 
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wordt opgcdragen. Ook het toezicht in dit op- zicht 
over de Gouvernement-sondernemingen we rd aan 
de Arbeidsinspectie toevertrouwd. Wei werd in 
1913—1915 het dcnkbeeld besproken om dit 
toezicht. aan de Arbeidsinspectie te onttrek- kcn. 
doch de Regeering vond geen reden dezen 
maatregel te treffen. Bij Ind. Stb. 1910 nos. 149 en 
230 zijn de ambtenaren van de Arbeidsinspectie en 
de Wervingscommissarissen bevoegd ver- klaard 
tot opsporing van sommige strafbare fei- ten, terwijl 
bij besluit van den Directcur van 
Gouverncmentsbedrijven van 28 Juni 1910 no. 
5093 entyan 10 April 1915 no. 13140 (Bijblad nos. 
7226 pn 8261) aan de voormeldc ambtenaren de 
bevoegdheid is verleend tot het verzenden van 
Regecringstelcgrammen aan bcpaalde autoritei- 
teri?/ 
'^h 1922—1923 moest de forniatie van den dienst 
der Arbeidsinspectie, met het oog op 's Lands 
ongunstigen financieelen toestand, tij- delijk 
worden ingekrompen, in dezen zin, dat de plaat-sen 
van enkele inspecteerende ambtenaren voorloopig 
onvervuld bleven ； doch doze maatregel is sedert 
grootendeels wecr opgeheven. Voor het dienstjaar 
1926 zijn zelfs nieuwe fondsen voor de 
Arbeidsinspectie op de betrokken ontwerp- 
begrooting gebracht. 

De Arbeidsinspectie werkt hoofdzakclijk pre- 
ventief. De betrokken ambtenaren hebben geen 
uitvoerende of dwingende macht; bij de huidige 
arbeidswetgeving kunnen zij slechts door tact en 
door een bezadigd optreden, gepaard met een op de 
beheerders uitte oefenen moreel overwicht, met 
vrucht werkzaam zijn. 

Hoewel op de drie hoofdplaatsen van Java 
inspecteerende ambtenaren van de Arbeidsinspectie 
geplaatst zijn, hebben deze met de ar- 
beidstoestanden op Java geen bemoeienis, weshalve 
er dan ook geen ambtelijk verband be- staat 
tusschen dezen diensttak en de bij de Gou- 
vernementsbesluiten vah'24 December 1906 no. 30 
(Brjblad no.座四van 23 Juni 1913 no. 31 (Bijlilad 
no. 7858/ respectievelijk ingestelde „Commissie 
van ad vies in zake de suikerindus- trie op Java,* en 
„Commissie van advies in zake de 
landbouwnijverheid op Java (met uitzon- dering van 
de suikerindustrie)^. JDeze commissies zijn 
bestemd om aan de Regeering, de Direc- teuren dcr 
Departementen van algemcen burger! ijk bestuur en 
de Hoofden van gewestelijk bestuur advies uit te 
brengen, inlichtingen te geven of voorstellen te 
doen met betrekking on- derscheidenlijk tot de 
suikerindustrie en de landbouwnijverheid op Java, 
zijnde de daarloe noodige werkzaamheden 
opgcdragen in het cerste geval aan het Dagelijksch 
Bestuur van het Al- gemeen Syndicaat van 
Suikerfabrikanteu op Java, in het laatatbedoelde 
geval aan het Dage- lijksch Bestuur van het 
Nederlandsch-Indische Landbouw Syndicaat. Het 
toezicht op de wer- ving van Inlanders op Java voor 
het verrichten van arbeid op de Buitengewesten en 
in de vreeHide Kolonien eischte evenwel de 
plaatsing van eenige ambtenaren der 
Arbeidsinspectie op Java, waardoor tevens bij een 
oordeelkundige indeeling van de te houden 
inspecties in de Bui- tengewesten, waar geen 
ambtenaar der Arbeids- inspectic gevestigd is, de 
verschillende ondcr- nemingen aldaar aan een 
geregelde en veelvuldige contrfile kunnen worden 
onderworpen: de or- ganisatie van de 
Arbeidsinspectie houdt hoofd- 

zakelijk verband inct het a anta 1 in de Buiten- 
gewesten werkzaam zijnde arbeiders, die krach- 
tens de koelicordonnanties werkovercenkomsten 
hebben gesloten (gewoonlijk contractantcn of 
contractarbeiders genoemd. in tcgcnstelling met de 
arbeiders, die op anderen voet dan bc- docld in de 
koelieordonnantie een werkovereen- komst hebben 
aangegaan en met den naam van „vrije arbeiders" 
worden aangeduid). Het aantai contractarbeiders 
bedroeg in 1924 ter Oostkust van Sumatra rond 
175.500 en elders rond 97.000. AIs regcl gold, dat 
het gewest Zuider- en Ooster- afdceling van Borneo 
en de gewesten, gclegcn ten Oosten van Soerabaja 
door de aldaar be- schcidcn inspecteerende 
ambtenaren van de Arbeidsinspectie werden 
bezocht; de betrokken inspecteerende ambtenaar te 
Scinarang had het toezicht op de ondcrneiningcn in 
de Wester- afdeeling van Borneo, terwijl de overige 
Buiten- gewesten, met uitzondering van Oostkust 
van Sumatra en Atjdh en Onderhoorigheden, waar 
ambtenaren van de Arbeidsinspectie zich be- 
vinden, van uit Batavia door dezen dienst wer- den 
bczocht. 

Voor Java bestaat er geen bijzonder Overheids- 
toezicht op den arbeid, daar het met een dusda- nig 
toezicht beoogde doel, zonder een bijzonder wettel 
ijke arbeidsregeling, welke tot dusver voor Java 
nog niet bestaat, niet zou worden be- reikt. Van 
planterszijdc is we] meermalen het verzoek gedaan 
om ook voor Java een koelieordonnantie te doen 
uitvaardigen, doch de nood- zakelijkheid daarvan is 
door de Regcering niet erkend. Zelfs nog in 1913 
verzocht cen aantal werkgevers in de afdeeling 
Banjoewangi der re- sidentie Besocki aan de 
Regeering om Ket daar- heen te leiden, dat er 
maatregelen worden ge- troffen, waardoor het van 
elders ingevoerde werkvolk zal kunnen worden 
genoodzaakt den overcengekomen tijd te blijven 
werken op de onderneiningen, waarvoor zij zijn 
aangeworven. De Commissie van advies inzake de 
landbouw- nijverheid (zie Iiicrbovcn) we rd toen 
door de Regcering uitgenoodigd oin cen onderzoek 
to doen instellcn betreffende de vraag „of 
inderdaud in de afdeeling Banjoewangi een 
bcpaalde nood- zaak bcBtaal tot terzijdcstelling in 
het belang van onvermijdeJijke eischen der practijk 
van de te- gen de poenale uanctic op burgerlijke 
overeen- komsten principieele bedenkingen, voor 
de aan- tooning van welke noodzaak in de eerste 
plaatH cijfcrs en feiten moeten worden verstrekt, 
welke uitwijzen, dat de bestaande toestand, 
tengevolge van het zich wiHekeurig onttrekken aan 
contrac- tuecle verplichtingen door aangevoerde 
arbei- ders, inderdaad onhoudbaar is?, Een 
daarvoor speciaal sumcngestelde „commissie van 
enquete inzake de werkvolkkwestie in 
Banjoewangi", bc- staande uit eenige planters, 
deed, op grond van de verkregen rcsultaten van het 
door haar gc- houden onderzoek, het voorstel oin 
voorzienin- gen te troffen ter vcrkrijgiijg van 
arbeids- en arbeiderszekerheid. Dit voorstel we rd 
door de Conunissic van advies inzake de 
landbouwnijvcr- heid aan de Regeering 
aangeboden, waarbij in overweging wer<l gegeven 
om in de eerste plaat8 een ambtelijk onderzoek ten 
deze te doen instel- len. De Regcering heeft toen 
een ambtenaar van de Arbeidsinspectie met dit 
onderzoek belast, welke ambtenaar tot de conclusie 
kwam, dat er geen noodzaak voor de invoering van 
strafrech- 
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telijke sanctie op de werkovcrccnkoinstcn be- stond, 
dus geen koclieordonnantio noodig was, doch we I 
eon arbeidsregeling in anderen zin tot bevordering 
van ecn gezonden arbeidstoestand. De Regee ring 
vereenigde zich met dit denkbceld. Dientengevolge 
kwain in 1918 tot stand „Ont- werp van cene 
ordonnantie, houdende bepalin- gen nopens de 
rechten cn verplichtingen van werkgevers en van de 
buiten de na te noemcn af- dcelingen voor vast 
dienstverband aangeworven Inlandsche werklieden 
op landbouwondcrnemin- gen — met uitzondering 
van suikerondernemin - gen — in de afdeeling 
Banjoewangi der residen- tie Besocki." Dit ontwerp 
were! in November 
1918 den Volksraad ter behandeling toegezonden, 
doch in de najaarszitting van den Volksraad in 
1919 deed de Regeering de schriftclijke mededee- 
ling, dat de behandeling van het gcmeld ontwerp 
gedurende die zitting niet verlangd werd. Bij 
schrijven van 6 Mei 1920 deelde de Regeering aan 
den Volksraad mede, dat geen prijs werd ge- steld 
op de behandeling van het ontwerp „Ar- 
beidsregeling voor Banjoewangi.M Geblekcn was, 
dat volgens meening van de betrokken planters en 
van het gewestclijk bestuur van Besoeki er geen 
bezwaar bestond tegen de opschorting van de 
invoering van deze regeling. Het ontwerp is toen 
voorloopig ter zijde gelegd. 

Ookhet ontwerp cener ordonnantio tot regeling 
van den arbeid van van elders afkomstige per- sonen 
in bedrijven, welke in het gewest Oostkust van. 
Sumatra geheel of gedeeltelijk buiten de 
bevolkingscentra worden uitgeoefend, van Mr. A. F. 
van Blommestein (zie hierboven) werd door de 
Regeering (in 1913/1914) ter zijde gelegd in 
verband met de daartegen gcrezen overwegende 
bezwaren. In 1914 was door het, op diens ver- zoek 
verleende ontslag uit *s Lands dienst van den heer 
Mr. van Blommestein, de betrekking van Hoof dam 
btenaar voor de ar bcids we tge vi ng vacant 
gekomen en niet ineer vervuld geworden. Het aantal 
adviscurs van de Regeering in zakc 
arbeidsaangclegcnheden bleef niettemin nog grobt. 
Op deze omstandigheid had reeds in 1914 Prof. D. 
G. Stibbe, die in Indie de betrekking van Inspectcur 
van den Arbeid had beklecd, in •zyn, in het 
Koloniaal Tijdschrift, le halfjnar 1914 opgenomen 
artikel, getiteld: „ Het Arbeids- vraagstuk in 
Neclerlandsch- [ndien de aandacht gevestigd. „Een 
ccntraal orgaan voor arbeids- zaken,*' aid us de heor 
Stibbe in zijn opstcl, „ont- breekt en dus moot de 
Indische Regeering maar zien, hoe zij uit (lien chnos 
van incidonteele, uiteraard uitecnlooj)enclo 
adviczen van desk un- digen, half-dcHkundigen en 
ondeskundigon, die door hun werkkring geen van 
alien in staal go- stckl worden het veld dor 
arbeidskwestio met al zijnc verschillende, maar 
onderling ver band houdonde ondercleelcn in zijn 
geheel te overzien, de ten aanzicn van dit voor do 
Fnciische -Maat- Hchappij zoo gewichtig vraagstuk 
to volgen ge- drag»]ijn vaststelt. Onder die 
omatandigheden kan redelykerwijze niet vcrwacht 
worden, dat ooit een bcjvredigcnd resultaat zal 
worden be- reikt. Het stclscl zelf doc mt 
onhorroepelijk het eontraal gezag tot 
regelingsonmacht. Ligt het niet voor de hand, dat de 
Regeoring niet hot noodige vertrouwen kan 
schenken aan voor- lichtingen, afkomstig van 
autoriteiten, die hot onderwerp, waarover zij van ad 
vics dienon, niot volkomen behcerschen en dat hot 
noodwendig 

gevolg van zoo'n stelsel moet zijn aarzeling, 
halfslachtigheid en uitstel van urgente maatre- 
gelen, gezwegen nog van de kans op het inslaan van 
cen vcrkccrde richting. Eene voor de ont- wikkcling 
van Nedcrlandsch-Tndie noodige en reeds l?,ng 
gewenschtc krachtige arbeidspolitick is eerst 
mogelijk, indien deze komt te bcrusten op den cenig 
rationcelen grondslag van gron- dige kennis en vol 
begrip van den toestand on de daaruit 
voortspruitendc behoeften. Ter be reiking van dit 
doel is noodig de instelling van een cen- traal 
Regecringsorgaan voor arbeidsz&ken." Dit opstel 
van den hecr Stibbe gaf in 1915, in verband met een 
door de Regeering gedane, daarop betrekking 
hebbende vraag, den Directeur van Justitie 
aanleiding, omT overcenkomstig het ad- vies van 
het Hoofd van den dienst der Arbeids- inspectie, 
cler Regeering in overweging te geven om tot 
verwezenlijking van het door den heer Stibbe 
aanbevolen denkbeeld over te gaan. De Regeering 
vond evenwel geen grond om toen reeds aan dit 
voorstel gevolg te geven. Ook het door den 
Hoofdinspecteur, Hoofd van den Bur- gerlyken 
Genceskundigen dienst in Ncderlandsch- Indie 
eerdcr aan de hand gedaan denkbeeld om dien 
dienst met den dienst van de Arbeidsin- spectie 
samen te voegen tot' een centraal-bureau, belast met 
de behartiging van de tot de vorenbedoelde twee 
diensten behoorende zaken, werd niet 
verwezenlijkt. Do toestand bleef on- gewijzigcl tot 
het jaar 1920. In dat jaar werd een bureau voor 
sociale aangelegenheden opgericht. De 
totstandkoming van dit bureau, verbonden aan het 
Departement van Gouvernementsbe- drij ven, werd 
door de Regeering in die mate urgent en gewichtig 
geacht, dat aan den Volksraad, nog in de 
najaarszitting van 1918, het voorstel werd gedaan 
tot het inlasschen van een nieuwe onderafdeeling 
323A tusschen de onderafdeelin- gen 323 en 324 
van de Uitgaven, voor: „Kosten van het bureau voor 
sociale aangelegenheden / 25.200'', hoewel dit 
voorstel niet meer op de tweede Nota- van Wij zigin 
gen op de aanvullings- begrooting 1919 kon worden 
gebracht, daar deze nota bereids aan den Volksraad 
was ingediend. Ter toelichting van dit voorstel 
verklaarde de Regcering o. m., dat bij de 
verschillende Gouver- nementsbedrijven op sociaal 
gebied nog zeer veel te regelen valt, weahalve de 
Regeering het als haar taak beschouwt de nog 
noodige voorzienin- gen op sociaal gebied voor 
hare bedrijven te tref- fen. “Voorkonien dient tc 
worden" — aldus de Regeering — „dat de drang der 
behoefte tot handelcn noopt, hetgeen 
onvermijdclijk moet ce- beuren als ten deze niet 
wordt vooruitgezicn en niet met voortvnrendheid 
wordt opgetreden. Zij acht het haar plicht den gang 
van zaken vo6r te zijn cn bijtijds de leicling te 
nemen, door hare sociale bcmoeienis met de cigen 
bedrijven zoo sncl en zoo krachtig mogelijk aan te 
vatten. Wordt met den voorgestelden maatregel 
beoogd bij de Gouverneinentsbedrijven tusschen 
werk- gever en werknemer vorhoudingen in het 
loven to roepen, die beide partyen voldoon en 
waarin beicler belangen vollcdige behartiging 
zullen vinden, ook mag verwacht worden, dat van 
een voorgaan in dezo richting by de 
overheidsbedry- ven cen groote opvoedende kracht 
zal uitgaaii cn dat op deze wijze geleidel^jk de hier 
in Indie op dit gebied nog ontbrekende ervaring zal 
worden vorkregen, waarvan, by de verdcro regeling 



396 KANTOOR VAN ARBEID. 

van deze materie en de toe passing claarvan op de 
particuliere ondernemingen, partij zal kunnen 
worden get,rokken." De Regcering nicendc voorts, 
dat de leiding van dit bureau in han den nioest 
worden gesteld van iemand. die de aan 
arbeidsverhoudingen cn socialc zorgen te stellen 
eischen nict slechts van den wetcnschapJJCIij ken 
kant heeft lecren kennen, maar er ook in de prac- 
tijk jnede heeft kennis gemaakt. Daarvoor zal 
noodig zijn iemand, die zich in deze richting heeft 
gespecialiseerd cn voornainelijk iemand, die met 
den socialen onMnkkclingsgang in Wcster- sche 
landen heeft medcgeleefd en daarbij prac> tische 
ervaring heeft opgedaan cn weet we Ike klippen 
moeten worden onizeild en op welke punten nioet 
worden aangestuurd. (Zie Han- -delingen van den 
Volksraad 1918—1919). 

Een zoodanig persoon meende de Regeering te 
hebben gevonden in den zich in Nederland 
bevindenden heer Mr. Dr. J. B. Peyrot, die mits- 
dien benoemd word tot ,,Algeineen Adviseur bij het 
Departement van Gouvernementsbedrijvcn voor 
sociale aangelegenheden", welke betrekking is 
ingestcld bij het Gouvernementsbesluit van 14 
Februari 1920 no. 4 (Ind. Stb. no. 79). 

De oprichting van dit bureau voor sociale 
aangelegenheden stond in verband met de in het jaar 
19J8in Nederland plants gehad hebbende 
gebeurtenissen. De daaronitrent uit het Moeder- 
land in Indie ontvangen berichten stemden, zooals 
de Regeering in 1918 aan den Volksraad verklaard 
heeft „tot dankbaarheid, vooral om- dat zij duidelijk 
aantoonen, dat de meerderheid van het 
Nederlandsche volk niet voornemens is zich den 
nationalen schat van grondwettelijke inzettingen 
door een minderheid gewelddadig te laten 
ontrooven." Bij dezelfde gelegcnheid erkende de 
Regeering, dat voor de Overheid in In(lie intusschen 
een groote tank is weggelegd, in de eerste plaats om 
te zorgen voor een behoor- lijke sociale 
wetgevingen het wegnenien waar noodig van 
misstanden; dat verder voor allcs noodig is cen juist 
inzicht in de belangen welke bier op het spel staan; 
voorts dat eerst het noodige Jicht daaromtrent moet 
worden verspreid, en dat om deze reden de 
Regeering1 besloten heeft om zonder verwijl een 
commissic te benoeinen ten einde een onderzoek in 
te stellen naar alle verhoudingen en 
oinstandigheden in de groote Jandbouwnijverheid, 
in de eerste p]aats de sui- kerindustrie. De 
Regeering nam zich verder voor de economisch 
zwakkeren in beschcrming te nemen door een 
arbeidswetgeving, „waartoe,, —a】dus luidden de 
Regeeringswoorden — „de grondslag zal worden 
gelegd door de een dezer dagen ondcr 
voorzitterschap van den heer Schumann te 
benoeinen commissie, welke naar de bier te lande 
bestaande arbeidstoestanden en verhoudingen een 
onderzoek zal instellen." Beide com missies zijn tot 
stand gekomen. Bij Gouvernementsbesluit van 24 
December 1918 no. 73 is onder den naam „Suiker-
enquetc-com- misgie" een commissie ingesteld, 
welke tot taak lieeft een onderzoek in te stellen naar 
de verhoudingen en toestanden in de 
suikerindustric, en zoonoodig in verba nd daarmede 
aan de Regeering verzoeken in te dienen nopens een 
betere regeling dier verhoudingen (vgl. ook Ind. 
Stb. 1919 no. 105). De hierboven in de tweede 
plaats bedoelde commissie Htaat be ken d onder den 
naam van “ArbeidscommisBie"; zij is ingesteld 

bij Gouvernementsbesluit van 14 Februari 1919 no. 
7 (vgl. Bijblad no. 9167).\ Beide commissies zij» 
scclcrt weer ontbondeiK. 

De gang van zaken met betrekking tot het- 
arbeidsvraagstuk kon den toenmaligen Gouvcr- 
ncur-Gcneraal Mr. J. P. Graaf van Limburg Sti- rum 
nog niet bevredigen. De vraag drong zich op den 
voorgrond welke niaatregelcn getroffen dienden to 
worden ter erlanging van cen ineer doeltreffencle 
arbeidspolitiek. De gedachte om een bureau van 
Arbeid te doen instellen, wclk bureau ook als 
advisee re nd Regeeringsorgaan zou optreden cn 
geleidclijk zou moeten uitgroei- cn tot ccn 
departement van Arbeid, vond in beginsel bij de 
Regeering instemming. Doze gedachte was nict 
nieuw. Reeds bij de be handeling van de Indische 
begrooting in 1913 in de Tweede Kamer der Staten-
Generaal toch werd het denkbeeld, om cen nieuw 
departement van al- gemeen bestuur voor dit deel 
van staatszorg in het leven to roe pen, door enkele 
leden aan de hand gedaan, 

Na gepleegd overleg met den Directeur van 
Justitie inzake de gedachte oprichting van een 
„kantoor van Arbeid", deed de Regeering in de 
tweede gewone zitting van den Volksraad in 1920 
het navolgende voorstel. 

„In de 2e gewone zitting 1918—191.9 van den 
Volksraad werd een verhooging van de begrooting 
voor het dienstjaar ]919 voorgesteld ten behoeve 
van de indienststelling van een Alge- ineen 
Adviseur bij het Departement van Gou- 
vernementsbedrijven voor sociale aangelegen-
heden, met de taak den departeinentschef en de 
bedrijfshoofden te adviseeren, zoowel omtrent de 
strekking van allerlei maatregelen van socialen aard 
als omtrent de details van uitvoering (ont- werp 1, 
stuk 26). In dit verslag over dit door den Volksraad 
met instemming begroet voorstel (stuk 27) staat te 
lezen, dat door een lid hierin werd gezien een eerste 
slap voor de totstand- koniing van een uitgebreider 
Arbeidsinspectic, terwijl anderen van mcening 
waren, dat het voorstel alleen zou beoogen eenc 
betere samenworking tusschen werkgever cn 
werknemer in de Landsbedrijven. Voor beide 
meeningen is grond. Madden laatstgcnoeindc leden 
zonder twijfel gelijk, dat de voorgestelde maatregel 
als zoodanig niet van verdere strekking is dan het in 
het leven 1,oepen van een orgnan, dal binnen don 
kring dor Staatsbedrijven zijn uitsluitende taak 
vindt, aan den anderen kant was toch het voorstel 
wel inede uiting van een meer algemeen inzicht, dat 
aan do sociale wetgeving hier te lande nog niet die 
ruime plaats is ingeruimd, die haar rechtinatig 
toekomt. Was dus de instelling van cen bureau bij 
Gouvernementsbedrijven niet bepaaldelijk een slap 
in de richting van een gereorganiseerde 
Arbeidsinspectie, een symptoom van het streven 
der Regeering naar eeno door Haar wenschelijk 
geoordeeJde betere verzorging der arbeidsver-
houdingen was het scheppcn van dit orgaan zeker 
wel. Het Jag voor de hand, dat zij in de eerste plaats 
de eigen bedrijven daartoc in staat wenschte te 
stellen. 

De arbeidsconferentie te Washington heeft in 
hare ontwerpverdragen ten opzichte van de Koi 
onion als beginsel voorgesteld, dat de toe- tredende 
Staat zich verbindt de tractaten zoo mogelijk ook in 
zijne kolonien toe te passen. Oordeelt hij dit niet 
doenlijk, of is alleon een 
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gewijzigde toepassing mogelijk, dan blijft het 
toegctreclen lid vrij hierin naar eigen inzicht te 
handelen, onder gehoudenis aan het intcrnatio- naal 
Bureau van Arbcid omtrent het rcsultaat zijner 
overwegingen mededeeling tc doen. 

De even aangeduide vrijheid van handclcn van 
den toegetreden Staat heft cchter niet op de met de 
toetreding aanvaarde plicht om te streven naar 
toestanden in de Kolonien, die eene integra- le 
werking der tractaatsbepalingen zullen toela- ten. 
Met hetoog op ecn declnemen van Nederland aan 
de internationale organisatie van den arbcid is ook 
van dit internationaal gezichtspunt uit de oprichting 
gewcnscht van een bureau van sociale 
aangelegenheden, dat niet binnen den engeren kring 
van de Landsbedrijven blijft, maar over het geheele 
maatschappelij k leven der kolonie zijne zorgen laat 
gaan. 

Het nicuw op te riehten kantoor, te noemen 
„Kantoor van Arbeid", stelt de Regeering zich 
aanvankelijk voor als eene — grootc zelfstandig- 
heid genictende — afdeeling van het Departement 
van Justitie, onder Iciding van een bekwaam sociaal 
geschoold persoon met vooraf ook Indi- sche 
ervaring. Later zal het bureau kunnen uit- grocien 
tot een zelfstandig departement, zooals ook in het 
Moederland het ontstaan van het Mi- nisterie van 
Arbeid is verloopen. 

Uitcraard kunnen omvang on werkkring van de 
nieuwe afdeeling niet in eens definitief worden 
aangewezen; de aanvankelijke instelling zal — ook 
wegens te verwachten bezwaren bij de voor- 
ziening in het benoodigd pcrsoncel — niet dade- 
lijk op volgroeide schaal kunnen plaats hebben, al 
zou dit overigens wel inogclijk zijn. De toe tc 
leggen bezoldigingcn konden niet anders worden 
herekend dan naar den thans bestaanden — 
waarschijnlijk binnen kort vervallenden — rnaat- 
staf. Ten opzichte van het voorgebrachte schema 
van den opzet moet de Regcering zich derhalve 
eene zeer ruime vrijheid voorbehouden om naar 
bevind van zaken te handelen. 

De tank van het Aloederlandsche departement 
van Arbcid in haar geheel dadclijk opdrage n aan de 
nieuwe afdeeling gaat niet; de Burger- lijke 
Gcneeskundige Dienst I). v. die zich hier te lande al 
breed heeft ontwikkeld, is vooralsnog niet onder 
een bureau van Justitie onder te brengen, de 
overbrenging naar Arbeid zal eerst moeten worden 
overwogen bij het optreden van een zelfstandig 
departement. De in Nederland tot het 
Arbeidsministerie behoorende onderwerpen als 
arbeidersverzekering, arbeidsbciniddcling cn 
daarmede samenhangende aangelegenheden zul- 
len in Indie pas geleidelijk, naarmate de wetge- ving 
ter zake vordert, kunnen worden voorzicn. 
Beperking van kinder- on vrouwenarbeid cn 
overmatigen arbeidsduur zullen zoo spoedig mo- 
gelijk inoeten worden ter hand gen omen. 

Wat de hicr tc lando reeds geentameerde so- ciule 
zorg betreft, vordient het opmerking, dat de 
bentaando arbeidsinspectie geheel zal moeten 
worden gcreorganiseerd cn uitgebreid om aan de 
haar nieuw te atelJen eischen te voldoen.'Tc waken 
zal hierbij evenwel zijn tegen eene slaafsche 
navolging der Moederlancische wotgeving; de 
nijverheid hier te lande staat z66 na tot den land- 
bouw, dat eene inspectie, die alleen de nyverheid in 
engeren zin zou controleeron en den voldarbeid vry 
liet, het voornaamste deel van het terrein 
onbestreken zou laten. De emigratie zal mode un 

der contrdle tier nieuwe afdeeling moeten komen. 
Omtrent Kolonisatic, pandhuisdicnst en volks- 
credictwezen, alle diensten met socialc strekking, 
waarvan de laatste reeds uitgewerkte formaties 
bezitten, kan nader worden overwogen, wan nee r het 
het gcschiktc oogenblik zal zijn ze bij den nieuwen 
dienst onder te brengen. De toepassing der hinderwet 
en huurcommissie-ordonnantie zal onder het bureau 
van Arbeid moeten ressorteeren. 

Het departement van Gouvcrncmentsbedrij- ven 
zal voor zijne interne arbeidersvraagstukken cn 
tijdige vervtilling zijner eigen vcrplichtingen als groot 
werkgever zijn adviseur voor sociale 
aangelegenheden niet kunnen missen, deze zal daar 
dus moeten blijven. De mode thans onder dat 
departement ressorteerende dienst van het toezicht op 
de particuliere spoor- en trammaat- schappyen en de 
veiligheidsdienst van het inijn- wezen zijn zoo 
overwegend technisch, dat het — althans vooralsnog 
— niet wel doenlijk is hunne taak, zij het, dat die voor 
een groot deel op het tot het nieuwe bureau 
behoorende ter rein komt, aan 
Gouvernementsbedrijven te onttrekken. Ditzelfde 
geldt ook van den tot het Departement der Burgerlijke 
Open bare Werken behoorende n dienst van het 
stooinwezen; de daaronder mede ressorteerende 
toepassing van het Veilig- heidsreglement laat zich 
bezwaarlyk van het technisch toezicht losmaken, 
zoodnt vooralsnog er van zal moeten worden afgezien 
dien dienst onder “Arbeid" te brengen. *) 

Werkzaamheden ids, opium- en drankbestrij- ding 
zullen echter al dadelijk door den nieuwen dienst zijn 
te behartigen. De bestrijding van vrou- wenhandel, 
die thans, wat de leiding betreft, met Tucht- en 
Opvoedingswezcn is gecombineerd, zal er eveneens 
op den duur onder te brengen zijn. Een afdeeling 
Statistiek zal later, als het kan- toor in werking is, 
moeten worden opgericht. 

De Regee ring stelt zich de formatie ongeveer voor 
als voIgt: Een hoofd van het Kantoor op / 1500's 
maands. Afdeeling Sociale wetgeving en adviczen： 
1 hoofd op / 1000.—/ 1200's maands, 1 
achninistrateur op de daartoo staande bezoldi- ging, 2 
referendarissen, 2 commiezen-redacteur, I eerste, 1 
tweede en 1 derde commies, 6 klerken, allc op de 
daartoe staande bezoldiging. 

Met het oog op den in te halen achterstand op hot 
gebied der sociale wetgeving zal zoo spoedig 
inogclijk de afdeeling daarvoor op voile sterkte zyn in 
to riehten; de forinatic daarvan kan zon- der bczwaar 
ruim worden genomen, omdat later ambtenaren dicr 
afdeeling zoo noodig naar andcre, zich uitbreidende 
onderdeelen kunnen overgaan. Dezo afdeeling zal 
aanvankelijk wel de voor- naamste van het bureau 
moeten zijn; zij zal de tank van de arbeids- en suiker.-
cnquete-commissie moeten overnemen en zal ook als 
adviseur bo- langrijk werk kunnen docn ter 
voorlichting van het departement van Binnenlandsch-
Bestuur inzake hccrendiensten, toezicht op de particu- 
liero landerijen, reorganisatie dor Voratenianden 
e.t.q. Tc zijner tijd zullen, naar de Regecring zich 
voorstelt, uit deze ftfdeeling nieuwe afdeelingen als 
arbeidsverzekering, bureaux voor arboidsbe- 
middeling, bemiddeling bij conflicten cn derge- lijke 
kunnen voortkomen; hot schijnt evenwel wenschelyk 
noch doenlijk thans reeds te traehten 

i) Sedert 15 April 1925 is hot Vciligheidstoe- • 
zicht gevoegd bij het Kantoor van Arbeid. 
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hicromtrent bepaalde voornenietis tot uiting te 
brengen." 

Hot voorstel der Regeering bcvat dan nog de 
sanienstelliug van de Afdeeling Emigratie en 
Transmigratie, van de Afdeeling Arbeidsinspec- tie, 
de Inspectie op Java en Madoera en die voor de 
Buit-engewcsten. 

De kosten waren geraamd op / 327.600 per jaar, 
welk bedrag kan worden verminderd met / 32.160, 
omdat bestaande betrekkingen kunnen worden 
opgeheven. Daar het kantoor niet voor de tweede 
helft van 1921 in werking kan worden gesteld, 
zoude voor genoemd jaar slechts onge- veer / 
150.000 benoodigd zijn. 

Als gevolg van de aanvaarding van dit voorstel 
is een onderafdeeling 229A in de begrooting van 
Uitgaven in Nederlandsch-Indie voor 1921 
opgenomen voor „Kosten van oprichting van een 
kantoor van Arbeid (+ / 150.000)." 

I n r i c h t i n g van het kantoor v an Arbeid. Bij 
het Gouvemementsbeshiit van 30 December 1921 
No. 1 (Ind. Stb. No. 813) were! het Kantoor van 
Arbeid ingesteld. Dit kantoor res- sorteert onder het 
departement van Justitie en omvat drie afdeelingen
： a. Wetgeving en Statistic k van den Arbeid: b. 
Arbeidsinspectie voor Java en Madoera; c. 
Vakbeweging. De formatie en de bezoldiging van 
het personeel, zooinede de karitoorfondsen zijn 
mede geregeld in ge- noemd besluit van 30 
December 1921 no. 1. Daarbij zijn in dienst gesteld: 
1 Hoofd van het Kantoor van Arbeid, 1 Chef der 
afdeeling Wetgeving en Statistiek van den Arbeid, 
1 adminis- trateur, 1 referendaris, 1 cominies-
redacteur, 1 eerste commies, 2 klerken en 2 
oppassers. Tevens is daarbij ter beschikking gesteld 
een bed rag van / 5000 voor kosten van eerste 
inrichting van het Kantoor. 's Lands ongunstige 
financieele toestand ]iet niet toe om reeds dadelijk 
geheel over de voor de instelling van het kantoor 
van Arbeid op de begrooting gebracht bedrag te 
beschikken (zie hierboven), weshalve, in verband 
met de door de Regeering voor het gemeld doel 
toegestane fondsen, het Kantoor van Arbeid in het 
begin (aanvang 1922) slechts op bescheiden voet 
was samengesteld. Het eigenlijk personeel van dit 
Kantoor heeft sedert geen noemenswaardige uit- 
breiding ondergaan. 

De dienst van de Arbeidsinspectie stond tot 1923 
geheel op zich zelf, terwijl het bureau voor sociale 
aangelegenheden ook zelfstandig bleef. Bij 
Gouvernementsbesluit van 29 J uni 1923 no. 51 
(Ind. Stb. no. 336) werd bepaald, dat de dienst van 
de Arbeidsinspectie toegevoegd wordt aan het 
Kantoor van Arbeid, in verband waar- mede het 
bepaalde bij het Gouvernementsbesluit van 30 
December 1921 No. 1 (Ind. Stb. no. 813), regelende 
de indeeling en de formatie van gemeld Kantoor, 
wordt aangevuld met: „een afdeeling 
Arbeidsinspectie voor de Buitengeweslen", be-
staande uit: 

1 Chef van de Arbeidsinspectie voor de Buiten- 
gewesten； 4 Inspectcurs van den Arbeid voor de 
Buit-engewesten; 15 Adjunct-Tnspecteurs van den 
Arbeid voor de Buitcngewesten; 2 Wervingscom- 
missarissen te Batavia; ] Wervingscom missaris te 
Semarang; 1 Wervingscommissaris te Soera- baja; 
2 ambtenaren ter beschikking; 1 coimnies- 
redacteur; 1 eerste commies; 3 derde eommiezen; 
verder tolken, schrijvers en minder personeel, 
waarvan de formatie jaarlijks binnen de grenzen 

der begrootingsfondsen wordt geregcld. Bij het - 
zelfde Gouvernementsbesluit (Ind. Stb. 1923 no. 
336) is tevens bepaald, dat in a lie voorschriften, 
reglementen on besluiten voor: „Arbeidsinspec- tie" 
； „Chef van den dienst der Arbeidsinspectie*'; 
„Inspecteur van den Arbeid"; „Adjunct-Inspec- teur 
van den Arbeid", wordt gelezen： „Arbeicls- 
inspectie voor de Buitengewesten,\ „Chef van de 
Arbeidsinspectie voor de Buitengewesten,\ „In- 
spccteur van den Arbeid voor de Buitengewes- ten,\ 
„Adjunct-Inspecteur van den Arbeid voor de Bui 
tenge westen''. De bedoeling is om de Ar-
beidsinspectie voor de Buitengewesten geschei- 
den te houden van de nog op tc richten Arbeids-
inspectie voor Java cn Madoera. In Bijblad no. 
10404 (Gftuvernements besluit van 29 Juni 1923 
no. olXJfcijn de instructies opgenomen voor het 
Hoofd van het Kantoor van Arbeid en voor den chef 
en de ambtenaren van de Arbeidsinspectie voor de 
Buitengewesten. Ingevolge die instructie is het 
Hoofd van het Kantoor van Arbeid, onder de 
bevelen van den Directeur van Justitie, belast met 
de Overheidsbeinoeienis ten aanzien van de 
arbeidsverhoudingen tusschen werkgevers en 
werknemers in Nederlandsch-Indie. De Chef van de 
Arbeidsinspectie voor de Buitengewesten is, 
luidens zijne instructie, onder de bevelen van het 
Hoofd van het Kantoor van Arbeid, belast met de 
algemeene leiding van de Arbeidsinspectie op de 
Buitengewesten, daaronder begrepen het toe- zicht 
op de koeliewerving. Hij is inzonderheid belast met 
het algemeen toezicht op de uitvoering der re gel 
ingen van de onderlinge rechten en verplichtingen 
van werkgevers en werklieden in de gewesten 
waarzoodanige regelingen van kracht zijn, alsmede 
op de naleving der voorschriften onder „Ten 
tweede" der ordonnantie van 3 October 1911 (Ind. 
Stb. no. 540), op de aanwerving in Nederlandsch-
Indie van contraclarbeidcrs ten behoeve van binnen 
als van buiten Nederlandsch- Indie gevestigde 
bedrijven van land - of inijnbouw, nijverheid als 
anderszins. Ten aanzien van de werkzaaniheden van 
de inspectccrende.ainbtena- ren bij de 
Arbeidsinspectie voor de Buitengcwes- ten is de 
bovenbedoelde instructie in hoofdzaak eensluidend 
als die, opgenomen in Bijblad no. 8203 (zie 
hierboven). Bij Ind. Stb. 1922 no. 470 is aan het 
Hoofd van het Kantoor van Arbeid de bevoegdheid 
verlee nd tot het verzenden van Re- 
geeringstelegrammen en het portvrij verzenden van 
dienststukken. De bevoegdheid van den chef en de 
ambtenaren van de Arbeidsinspectie voor de 
Buitengewesten tot het verzenden van Regee- 
ringstelegraminen in geregeld bij Bijblad no. 826J. 
Hunne bevoegdheid tot bet opsporen van straf- bare 
feiten, gepleegd inct betrekking tot de re gelingen 
van de onderlinge rechten en verplichtingen van 
werkgevers en werklieden in de gewesten, waar 
zoodanige regelingen van kracht zijn, als- mede met 
betrekking tot de regelingen van de aanwerving in 
Nederlandsch-Indie van contract- arbeiders bJecf 
geregeld by de ordonnantie van 15 Februari 1910 
(Ind. Stb. no. 149, zie hierboven). Bij Ind. Stb. 1924 
no. 21 ] zijn aan het Hoofd en de ambtenaren van 
het Kantoor van Arbeid eenige bevoegdheden 
toegekend, ten einde hen in Btaatte stellen zich de 
vereischte gegevena te ver- schaffen, benoodigd 
voor de Overheidsbemoeie- nis ten aanzien van de 
arbeidsverhoudingen tusschen werkgeversen 
werknemers in Nederlandsch- Indie. Bij Ind, Stb. 
1924 no. 287 zijn de ainbte- 
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naren van de Arbeidsinspectie voor de Buitcngc- 
westen bclast met het opsporen van de in do As- 
sistentenregeling ter Oostkuat van Sumatra (Ind. 
Stb. 1921 no. 334 j". 1921 no. 674 gewijzigd bij Ind. 
Stb. 1924 no. 287 j°. 1924 no. 402) straf baar 
gestclde feiton.(Zie ASSISTENTENREGE- 
LING). 

In 1925 bestond het personeel van het Kantoor 
van den Arbeid uit： 

het Hoofd van het Kantoor van Arbeid te Batavia; 
den Chef van de Arbeidsinspectie voor de 
Buitengewesten: 1 administrateur ： 1 ambtenaar 
ter beschikking met den rang van referendaris; 】
cominics-redacteur； 1 ambtennar ter beschikking 
；1 eerste commies; 2 derde commiezen. 

Het inspecteerende personeel by de Arbeidsin-
spectie voor de Buitengewesten tclde in 1925: te 
Batavia, 1 Inspecteur cn 2 Adjunct-Inspecteurs; te 
Soerabajti, 1 Inspecteur en 2 Adjunct-Inspec- teurs; 
te Tandjoengpinang (Riouw en Onderhoo- 
righeden), 1 Adjunct-Inspecteur; ter Ooslkusl v^n 
Sumatra te Medan, ] Inspecteur, 1 Adjunct- 
Inspectcur, 1 ambtenaar tcr beschikking; te Bindjai, 
Loeboekpakam, Pemalang.tiantar, tcl- kens 1 
Ailjunct-Inspccteur van clen Arbeid; te 
Koealftsimpanc/ (Atje/i en Onderhoorigheden), 1 
Adjunct-Inspecteur van den Arbeid. De overige 
ingestelde betrekkingen bleven onvervukl. 

De plaatsing van den Adjunct-Inspecteur van den 
Arbeid te Tandjoengpinang (Riouw en Onder- 
hoorigheden) was het gevolg van de noodzakelijk- 
heid om een scherpc controle te doen uitoefenen op 
de panglongs (d. z. houtzagerijen, houtaan- kappen 
en houtskoolbrandcrijen, gedreven door Chineezen 
met Chiiieesche werklieden). Voor de panglongs 
geldt geen koclieordonnantie, (loch zy zijn 
onderworpen aan een bijzondere regeling, ge- 
noemd het “Panglongreglcment." Bij ordonnantie 
van 7 Mei 1923 (Ind. Stb. no. 220) is met intrekking 
van het panglongreglement voor Bengkalis 
(Oostkust van Sumatra) vastgestekl het „ Regiemen 
I voor de houtzagerijen, houtaankappen en 
houtskoolbranderijcn in de afdeeling Bengkalis 
(OostkiiHt van Sumatra), in <le onderafcleelingon 
Lingga, Karimoon en Tandjoengpinang(Riouw en 
Onderhoorigheden) en Djambi (panglongregle- 
ment)''. In J 924 (fnd. Stb. no. 89) is dit Reglemcnt 
mode van toepassing vcrklaard op de onder-afd. 
Indragirische Bcnedenlanden, afd. Indragiri, res. 
Riouw en onderh. J)e panglongs staan onder het 
toezicht van het betrokken gewestelijk bestuur, 
welk toezicht van politioncelen aard is. De mis- 
standen b。de panglongs deden de Regeering bc- 
sJuiten om eerst een lnland«chen tolk van don 
dienst der Arbeidsinspectie tcr beschikking te 
stellen van d«n Resident van Riouw en Onderhoo- 
righeden, ter vergemukkclijking van de controle op 
de tuestunden bij de panglongH. Deze inaatregcl 
bleck niet voldoendc te zijn. De Regcoring vond het 
toen raadzaam uitdrukkelijk vast te stellen, dal het 
toezicht op de panglongs ook door de 
Arbeidsinspectie wordt uitgeoefend. Bij ordon-
nantie van 15 April 1924 (Ind. Stb. n”. 175) word 
artikel 10 van het panglongreglement, vastgesteld 
bij de ordonnantie van 7 Mei 1923 (Ind. Stb. no. 
220), aangevuld. Het luidt nu als volgt: 

„Met de zorg voor de naleving van dit regloment 
on van de door de Hoofden van gewestelyk bestuur 
vastgestelde uitvooringsvoorschriftcn en met de 
opsporing van de overtredingen daar- van zijn, 
behalve de politic, het betrokken por- 

sonccl van het boschwezen cn de ambtenaren van de 
Arbeidsinspectie voor de Buitengewesten, medc 
bclast de daartoc door de Hoofden van gewestelijk 
bestuur aan te wijzen ambtenaren. 

Mitadien wordt het toezicht op de panglongs 
sedert ook gehouden door de Arbeidsinspectie voor 
de Buitengewesten. Om dit toezicht naar eisch te 
doen plaats vinden is de aanvullings- begrooting 
voor 1926 o.m. verhoogd met een be drag voor de 
aanschaffing van een motorboot ten bchoeve van de 
door den Adjunct-Inspecteur van den Arbeid te 
Bengkalis (Ooatkust van Sumatra) te houden 
inspecties bij de panglongs, 

POENALE SANCTIE- Aanvulling van het tcr, 
zake m^dcgedeelde by KOELIE, Deel II. Ingevol- 
ge artikel 2 no. 27 van het Algeineen Politiestraf- 
reglement voor Inlanders in Ned.-Indie (Ind. Stb. 
1872 no. Ill) was de Inlandsche werkman in 
bepaalde gevallen strafbaar, indien hij zonder 
toestemming van den dienstbruiker zijn dienst 
verliet of xveigerde te arbeiden. In Deli (Oostkust 
van Sumatra), waar in 1872 de tabakscultuur reeds 
cenige beteekenis had, waren de akiaar 
aangebrachte Chineesche werklieden onderdanen 
van den Sultan van D61i. Deze delegeerde zijn ge- 
zag over die arbeiders aan de planters; dit gezag was 
absoluut en liet arbeidsdwang toe. De uit- 
vaardiging van artikel 2 no. 27 van het gemeld 
Politiestrafregiement en het feit, dat in 1873 de 
Chineezen cn Klingaleezen op de ondernemingen in 
D6Ii tot Gouvernementsonderdanen werden 
verklaard, brachten dus feitelijk geene wyziging in 
de aldaar bestaande arbeidsverhoudingen. De 
Tweede Kamer der Staten-Generaal had evenwel 
bezwaar tegen de verdere handhaving van het 
genoemd artikel 2 no. 27, en bij K. B. van 12 Mei 
1879 no. 18 (Ind. Stb. no. 203) were! dit artikel 
ingetrokken. Blijkens de tot de intrekking daarvan 
geleid hebbende beraadslagingen in de Tweede 
Kamer, was deze van nieening, dat in be- ginscl de 
niet-nakoming door den Inlander van eene 
overeenkoinat, waarbij hij zich verbindt om voor 
cen under arbeid te verrich ten, in het al- geineen 
geen strafbaar feit behoort te zijn, doch dat als een 
uitzondering op dien regel de niet- nakoming door 
de van elders aangevoerde arbeiders van de door 
hen aangegane arbeids- overeenkomsten als eene 
strafbare handeling zou kunnen worden 
aangemerkt. Een dusdanig uit- zonderingsgcval 
meende de Regee ring te nioeten stellen met bo 
trekking tot do cultuuronderne- mingen in de 
Buitengewesten, gezien de nioei- lijkheid om — bij 
ontstentenis aldaar van werk- krachten, in 
vokloende hoeveelheid en geschikt voor den 
ondcrneiuingsarbeid — het benoodigde werkvolk 
van elders tc betrekken en om de al- daar 
aangevoerde werklieden gedurende him 
dionstvorband voor de onderneining te behouden. 
Van dit standpunt uitgaande word, aanvankelyk 
alleen voor de Oostkust van Sumatra, de ordon-
nantie van 13 J uli 1880 (Tnd. Stb. no. 133) uit- 
gevaardigd, met de bekende strafbedreiging te- gon 
inbreuk op de werkovercenkoindt en tegen 
overtreding van sonunige in die verordening 
voorkomende bepalingen. Na(|e totstandkoming 
van deze arbeidsrcgeling kon alle arbeid, we Ike in 
dienst we rd verricht door de van elders in den Ned.-
Ind. Archipol en van uit het buitenland afkomstige 
arbeiders, werkzaam op in het gewest Oostkust van 
Sumatra go lege n ondernemingen 
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van landbouw en nijverheid, sleclits worden ge- 
eischt op grond van cen overeenkomst, annge- gaan 
op den voet. dier regeling. De ord. opgenomen in 
Ind. Stb. 1880 no. 133 verplichtte toch de betrokken 
werkgevers de cvcnbedoelde ca- tegorieen van 
arbeiders in dienst te ngmen uit- shiitcnd krachtens 
een overeenkoiust met poonale sanctie. Dit 
impcratief voorschrift bleef in de ordonnantie van 
13 Juli 1SS9 (Ind. Stb. no. ]38), wclke in de plaats 
kwam van de ordonnantie van 1880 no. 133, 
gehandhaafd ten aanzien van de uit het. buitenland 
afkomstige arbeiders, doch met betrekking tot de 
arbeiders, afkomstig van andere declen van den 
Ned.-Ind.-Archipcl dan het gewest Oostkust van 
Sumatra, word het in een facultatief voorschrift 
reran de rd. In beide genoemde arbeidsregclingen 
was niet voorzien in het geval, dat een arbeider, die 
de hem opgclegde vrijheidsstraf buiten de 
onderneniing had onder- gaan, weigerde naar zijn 
work terug tc kceren, hoewel zijn overeenkomst nog 
niet was gccindigd. Luidens een beslissing van den 
Procureur-Gene- raal bij het. Hooggercchtshof in 
Ned.-Indic was het terugbrerigen van dien 
weigerachtigen ar- beider met dwang naar de 
onderneniing, zonder dat zulks uitdrukkelijk in de 
arbeidsverordening was be pa a Id, onwettig. In dezc 
leemte is bij de ord. van ] 9 Januari 1897 (Ind. Stb. 
No 4G) voorzien door de bepaling, dat de arLeider, 
die tijdens den duur der overeenkomst buiten de 
ondernc- jning terechtgestaan of een vryheidsstraf 
on- dergaan heeft, of die na een afwezigheid we gens 
verlof, ziekte of anderszins niet naar de onder- 
neniing binnen den toegestanen of door het 
plaatselijk bestuur voldoende geachten tijd te- 
rugkeert, op kosten van den werkgever door de 
politic of namens deze door het personecl van den 
werkgever naar de onderneniing kan worden 
teruggevoerd. Dit aan den werkgever gegeven recht 
wordt in het kort omschreven a Is „het terugbrengen 
met den sterken arm" of met „het gebruik van den 
sterken arm". Geleidclijk zijn ook in de overige 
Buitengewesten, waar cultuur- ondernemingen zich 
bevinden, verordeningen uitgevaardigd, van 
dezelfde strekking en in hoofdzaak gelijkluidend als 
die, opgenomen in Ind. Stb. 1889 no. 139 j°. 1897 
no. 46. Alle deze 'verordeningen hadden voor 1915 
wettelijk geen bepaalden titel. Eerst in de ord. van 
22 Juni 1915 (Ind. Stb. no. 421) bepaalde de 
wetgever, dat die ordonnantie kan worden 
aangehaald on- der den titci van „Koelieordonnantie 
Sumatra's Oostkust." Doch reeds lang v66r dien tijcl 
werden deze verordeningen ,,Koelieordonnantien'' 
ge- noemd, terwij] de arbeiders, die op den voet 
daarvan een overeenkomst (contract) hadden ge- 
slotcn, met den naam van ,,contractarbeider8‘‘， 
,,cont<racGkoe]ies'' of “contracGantcn" en de door 
hen te verrichten arbeid met den naam van 
„contractarbeid,s werden aangeduid. 

De koelieordonnanties beoogen ineer om den 
arbeider tot de behoorlijke naleving van z^n 
aangegane overeenkomst en van de verder bij die 
ord. hem opgelegde verplichtingen door straf- en 
dwangbepalingen te nopen, dan oin de ar- 
beidsovereenkomst zelf te regelen. Doch naast de 
wettelijke bescherming van de cultuurbefan- gen, 
bevatten de koelieordonnanties waarborgen, dat aan 
de rcchtmatige aanspraken van den arbeider, die de 
economisch zwakke partij is en bo ven dien in een 
hem onbekende atreek moet 

werken, niet te kort wordt gedaan. Te dien eindc 
worden inbreuk op de werkovereenkomsten van de 
zijde van den werkgever cn de niet-nakoming door 
dezen van somniige verplichtingen ook straf- baar 
gesteld, en moeten de werkovereenkomsten, wat 
vorm en inhoud betreft, aan bepaalde eischcn 
voldoen. Een afwijking van die cischen, zoo we 1 
principiccl als formed, zelfs door opneming in de 
overeenkomst van andere bedingen dan die. we Ike 
in het vaslgestelde modclcontract ver- meld staan, 
ontneemt, luidens het vonnis van den Raad van 
Justitie te iledan van 31 December 1909, 
bekrachtigd bij arrest van het llooggc- rcchtshof in 
Ned.-Indie van 2 Maart 1910, aan de 
werkovereenkomsten hunne rcchtsgcldigheid in 
den zin van de koelieordonnanties. Deze 
reehterlijke beslissing leidde tot nadere regeling, 
opgenomen in Ind. Stb. 1910 No. 198, waarbij 
bepaald we rd, dat in de werkovereenkomsten ook 
andere bedingen inogcn worden opgenomen dan in 
de koelieordonnantie en het daarbij behoorend 
model-contract zijn vermeld, met dien verstande, 
dat niet-naleving van de andere bedingen geen 
strafrechtelijke aansprakelijkheid tengevolge heeft 
en dat, voorzoover die bedingen in strijd zijn met de 
voorschriften van de koelieordon- nantic of met het 
model-contract, zij niet als ge- schreven worden 
beschouwd, bl ij ven de de contra ctcn overigens 
van kracht. Bij dezelfde ge- legenhcid we rd die 
bcpaling van toepassing ver- klaard op de 
toenmaals reeds geregistreerde werk-
overeenkomsten. 

De in de koelieordonnantie vastgestelde straf- 
rechtelijke sanctie van de bedingen der werk- 
overeenkomst, in het bijzonder voorzoover die 
bedingen verplichtingen voor den werkman in- 
houden, versterkt door het recht van den werkgever 
om den arbeider met den sterken arm naar de 
onderneniing te doen terugvoeren. begrijpt het 
spraakgebruik - onder de enkelc uitdrukking： 
„poenale sanctie.'1' J)c arbeids- en arbcidcrs-zc- 
kerheid op de ondernemingen in de Buitenge- 
westen berusten op deze sanctie. In dit opzicht staat 
Ned.-Indie nietallcen. In de Britschc Kroon- 
kolonies o. a. was contractarbeid — aldaar „in- 
dentured labour>, genoemd — al kort na de uf- 
schaffing van de siaverny in 1834 bekend. De in 
Voor-Indie aangeworven Indiers, bestemd om 
ciders ondernemingsarbeid te verrichten, ware】】 
op de plaats van bcsteinming strafbaar, ingeval zij 
niet of niet. behoorlijk werkten, en konden bij 
desertie van het werk met den sterken arm we- dcr 
daarheen teruggcbracht worden. Intusschen hebben 
steeds de jneeningen uit6engeloopen n(»- pens de 
vraag of het niet-nakomen door den Inlander van de 
door hem vrijwillig op zich genomen verplichtjng 
om voor een ander arbeid te verrichten strafbaar 
behoort te worden ge- steld. Al were! later 
aangenomen, dat theoretisch, van wetenschappelijk 
Ktandpunt beschouwd, geen bezwaar bestaat tegen 
de strafhaarstclling van de niet-nakoming van een 
arbeidsovereenkomst, de str yd over de poenale 
sanctie tusschen de v66r- en tegenstandera 
verflauwde niet. In het tijdvak 1910—1923 was de 
poenale sanctie-kwcs- tie een van de brandende 
vraagstukken, welke zich in Indie naar den 
voorgrond drongen. Reeds in 1904 was door de 
Regeering beslotcn de koelieordonnanties te 
herzien (ontwerp-Hoetink), terwijl in 1010 
gepubliceerd word het „ontwerp eener ordonnantie 
tot regeling van den arbeid 



POENALE SANCTIE. 401 

van van elders afkomstige person on in bedryvcn, 
we Ike in het go west Oostkust van Sumatra gehec! 
of gedecltclijk buiten de bevolkingscentra wor- den 
uitgeoefend", samengestelcl door Mr. A. F. van 
Blommestcin. Hoofdanibtcnaar voor de Ar- 
beidswetgeving (zic KANTOOR VAN ARBE1D). 
In dit ontwerp was het aantal gcvallcn, waarin, 
krachtens de vigccrcndc koclieordonnanties, poc- 
naal gesanctionnecrde overeenkomsten mogen 
worden gcsloten, verminderd, en was de maxi- 
mumduur van de werkovereenkomsten, in ver- 
gelijking met den in de bestaande koelieordon- 
nantiea vastgestelden maximumduur, belangrijk 
verkort. Het ontwerp-Van Blommestein be cl oelde 
een drang uit te oefenen op de werkgevers tot het 
doen vestigen op hunne concessies van een 
arbeidersbevolking, waaruit de benoodigde 
werkkrachten bij voortduring gevonden zouden 
kunnen worden, zonder geregelden aanvocr van 
arbeiders van buiten het gewest. Alsdan zou de 
reden, waaroni de koelieordonnanties in do Bui- 
tengewesten waren ingevoerd, niet ineer be- staan, 
zoodat de poenale sanctie kon verdwijnen. Het 
ontwerp-Van Blommestein bereikte het staatsblad 
niet. De Regeering meende, dat een dergelijkc 
arbeidsregeling, hoe ook gewijzigd, vooralsnog en 
vermoedelijk in langen tijd niet mocht worden 
aanvaard. Tegelijk met deze Regee rings beslissing 
were! in 1914 aan den Direc- teur van Justitie 
opgedragen de Koelieordonnan- tie van 1889, Ind. 
Stb. No. 138, geheel te herzien in dezen zin, dat in 
de te ontwerpen ordonnantie, zoo mogelijk met 
gebruikmaking van het her- ziene ontwerp-Hoetink, 
verbeteringen van prac- tischen aard worden 
aangebracht, voorzoover de ervaring de 
wenschelijkheid daarvan heeft aan- getoond, en dat 
daarin tevens een voorschrift wordt opgenomen 
daartoe strekkende, dat de gelegenheid worde 
geopend voor geleidelijken overgang van 
contractarbeid tot arbeid zonder poenale sanctie. 
Een be perking van de toe passing van de poenale 
sanctie was reeds in de koe- lieordonnantics 
aangebracht door de bij de or- donnantie van 3 
October 1911 (Ind. Stb. no. 540) getroffen 
voorzioningen. Het in de koelieordonnanties 
imperatief gestelde voorschrift, dat de van het 
buitenland afkoinstige arbeiders slcchts in dienst 
kunnen treden krachtens een overeen- komsl, 
aangegaan op den voct van de koelieordonnanties, 
verviel, daar ingevolge „Ten eerste" van Ind. Stb. 
1911 no. 540, 66k bij het in dienst ncinen van deze 
categoric van wcrklieden vrijheid is gel ate n al dan 
niet een overeenkomst voJgcns de voorschriftcn 
van de koolieordon- nantics to sluiten. Na de 
inwerkingtreding van de in Ind. Stb. 1911 no. 540 
opgenomen ordon- nantie konden allo van buiten 
het go west af- komstige arbeiders in dienst worden 
genomen, hetzy op den voet van de 
koclieordonnantie, hetzij buiten de 
koclieordonnantio oni. In het laatstbcdoelde gcval 
worden krachtens de ord. van 3 October 1911 (Ind. 
Stb. no. 540) de mot de arbeiders aangegane 
overeenkomsten beheorscht door de bepalingcn, 
opgenomen ondcr „Ten tweede" van die 
verordening. Deze verordening kent geen poenale 
sanctie, zooals in do koelie- ordonnantie bedoeld, 
en wordt daarom in de practijk „vrijo 
urbeidsregeling" gonoemd. Deze arbeidsregeling 
geeft vrijheid om de werkover- eonkomst 
schriftel^jk of inondoling aan te gaan, uitgozonderd 
hot geval, waarin de arbeider op 

Supplement. 

Java op den voet van de Wcrvringsordonnantie in 
dienst wordt genomcn. De op Java cn Ma- docra 
aangeworven arbeiders moeten, ingevolge de 
wervingsvoorschriften, voor hunne versche- ping 
van Java cen schriflelijke overeenkomst sluiten, 
wclke, voorzoover zij geen overeenkomst is in den 
ziii van de koclieordonnantio, in het betrokken 
Buitengcwest beheerscht wordt door de bcpalingcn 
van de vnje arbeidsregeling. De vrije 
arbeidsregeling regelt, evenals de koelie-
ordonnanties, slechts de arbeidsovereenkomst, 
waarbij de arbeider in dienst wordt genomen, dus 
niet de aannemingsovereenkomsten of de over-
eenkomsten, waarbij het vcrrichten van bepaakie of 
bijzondere diensten wordt bedongen. De vrije 
arbeidsregeling, als een tijdelijke maatregel be- 
doeld, in afwachting van de door de Regee ring tc 
nemen beslissingen inzake de kwestie der poenale 
sanctie, staat geheel op zich zelf. Zij houdt slechts 
in zoo ver verband met de koelieordonnanties, dat 
zonder uitdrukkelijke toe- passelykvcrklaring door 
den wetgever, hare voorschriften alleen van kracht 
zijn voor die gewesten, ten behoeve waarvan 
koelieordonnanties zijn uitgevaardigd (vgl. Ind. Stb. 
1916 no. 275, waarbij de vrije arbeidsregeling van 
toepassing is verklaard voor Bali en Lombok, welk 
gewest geen koelieordonnantitj kent). De vrije 
arbeidsregeling is gewijzigd bij ord. van 28 Mei 
1924 (Ind. Stb. no. 250). Ingevolge deze 
verordening worden werkovereenkomsten, welke 
niet voor een be pa aide n tijd zijn aangegaan, ten 
aanzien van de toepassing van de vrije 
arbeidsregeling geacht te zijn geslotcn voor den tijd 
van drie maanden en, bij stilzwijgende verlenging 
na dien, telkens op nieuw voor zoodanigen tijd. Tot 
deze wijziging gaf aanleiding het arrest van het 
Hoog- gerechtshof in Ned.-Indie van 27 April 1921, 
bevattendo de conclusie, dat de werkovereen- 
komsten, voor onbepaalden tijd aangegaan, niet 
onderworpen zijn aan de voorschriften van de vrye 
arbeidsregeling, doch slechts beheerscht worden 
door de artikelen 1G01, 1602 en 1603 van het 
Burgerlijk Wctboek in Ned-Indie (Ind. Stb. 1879 
no. 256), • 

De door den Directeur van Justitie, ingevolge de 
hierboven bedoeldc Regeeringsopdracht, in- 
gediendc voorstellen leidden tot de ord. van 22 J uni 
1915 (Ind. Stb. no. 421), welke, gelijk daarin is 
bepaald, aangehaald kan worden onder den titel van 
„Koclieordonnantio Sumatra's Oost- kust". Deze 
nieuwe koelieordonnantie, gewij- zigden aangevuld 
bij Ind. Stb. 1917, no. 497, 1920 no. 535, 1921 no. 
39 en 1925 nos. 201 en3U, werd m.m. ook in de 
andero daarvoor in aanmerking komende 
Buitengewcsten ingevoerd. Opnieuw kwamen 
koelieordonnanties tot stand voor Atj^h en 
Onderhoorigheden (Ind. Stb. 191G no. 334 jo, 447, 
1917 no. 497, 1920 no. 535, 1921 no. 39 en 1925 
no. 311), voor de Westeraldeeling van Borneo (Ind. 
Stb. 1918 no. 37, 1920 no. 535 1921 no. 39 en 1925 
no. 311), voor Djambi (Ind. Stb. 1918 no. 39, 1920 
no. 535, 1921 no. 39 en 1925 no. 311), voor 
Tapanoeli (Ind. Stb. 1918 no. 41, 1920 no. 535, 
1921 no. 39 en 1925 no. 311), voor A niboina (Ind. 
Stb. 1918 no. 45, 1920 no. 535, 1921 no. 39 en 1925 
no. 311), voor Sumatra's Wcstkust (Ind. Stb. 1925 
no. 303), voor Benkoe- len (Ind. Stb. 1925 no. 304), 
voor Palembang (Ind. Stb. 1925 no. 305), voor de- 
Zuider- en Ooslerafdeeling van Borneo (Ind. Stb. 
1925 no. 
26 
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306), voor Celebes cn Onderhoorigheden (Ind. 
1925 no. 307), voor Manado (Ind. Stb. 1925 no. 
308), voor Riouw cn Onderhoorigheden (Ind. Stb. 
1925 no. 309) en voor de LampoengscJic Dislricten 
(Ind. St.b. 1925 no. 310). 

Werkgever en werknemer, die op den voet van de 
koelicordonnanties, welke nu van kracht zijn, een 
werkovereenkomst willcn sluiten, moeten voldoen 
aan de te hunnen opzichte in die veror- deningen 
gegeven omschrijving. Deze koelie- ordonnanties 
verplichtcn evenwel partijen niet om een dusdanige 
overeenkomst aan te gaan, doch ingeval een van de 
partijen, om wclkc re- den dan ook, daartoe niet. 
genegen is, wordt de door hen gesloten 
overeenkomst beheerscht door de „vrije 
arbeidsregeling" (zie „Ten tweede" van de 
veordeningen. waarbij de nieuwe koe- 
lieordonnanties zijn vastgestekl). Een dienstbe- 
trekking tusschen die partijen kan op geen andere 
wijze dan zooeven bedoeld. tot stand komen, voor 
zoover althans de arbeider in dienst zal worden 
genomen ten behoeve van ondernemingen of van 
bedrijven. welke in de koelicordonnanties zijn a an 
gegeven. Deze aanduiding van de soort van 
onderneniingen en bedrijven is in de nieuwe koe- 
lieordonnanties overgenomen uit Ind. Stb. 1914 no. 
616, welke wijziging bracht in de ordonnantie van 3 
October 1911 (Ind. Stb. no. 540) onder „Ten eerste." 
In dit opzicht bevatten de nieuwe 
koelieordonnanties geen beperking van de poe- nale 
sanctie; in Ind. Stb. 1914 no. 616 werd de 
uitdrukking „anderen aard" (vgl. Ind. Stb. 1911 no. 
540), in navoJging van de herziene Wer- 
vingsordonnantie (Ind. Stb. 1914 no. 613), niet meer 
gebezigd. Met die uitdrukking werd evenwel niet 
bedoeld „alle andere ondernemingen", doch slechts 
de niet uitdrukkelijk genoemde ondernemingen, 
waarvan vdordetotstandkoniing van Ind. Stb. 1911 
no. 540 de wetgever het aan- gaan van 
overeenkomsten met poenale sanctie principieel 
reeds had toegestaan. In een andere richting is 
echter wel in de nieuwe koelieordonnanties 
beperking van de poenale sanctie aangebracht; 
immers „verregaande luiheid" en “dienstweigering" 
zijn in de nieuwe koelieordonnanties niet meer 
strafbaar gesteld, en de bij de ingetrokken 
koelieordonnanties vastge- stelde maximumduur 
van de verlenging der dienstbetrekking en die van 
de reengagements- contracten is verkort geworden, 
terwijl voorts aan den Gouverneur-Generaal de 
bevoegdheid is gegeven om den duur der 
werkovereenkomsten te verkorten. Eindelijk wefd 
nog in uitzicht gesteld, dat, zoodra de 
omstandigheden, zulks ter beoordeeling van den 
Gouverneur-Generaal, toelaten, de bepalingen, 
houdende strafbedreiging tegen inbreuk op de 
werkovereenkomsten van de zijde der werklieden en 
tegen weigering om den verplicbten arbeid te 
verrichten, alsmede die bc- treffende de 
tcrugbrenging met den sterken arm van werklieden 
naar de onderneming, geheel of gedeeltclijk buiten 
working kunnen worden ge- steld. Door zu】k een 
voorschrift in de koelieordonnanties op te nemen is 
de gelegenheid open- gesteld gelijk de 
Regeering zich uit- 
drukt, „voor den geleidelijken ovorgang van 
contractarbeid tot vrijen arbeid den weg te banen." 
In deze verklaring ligt de erkenning opgesloten, dat 
een plotselinge of dadelijke af- Echaffing van de 
poenale sanctie niet mogelijk is. Wel stelde de Ind. 
Regeering in beginsel 

vast, dat de algeheelc afschaffing van de poenale 
sanctie geen kwestic meer is, wn a rover valt tc 
redetwisten en dat het daartoe binnen weinige jaren 
behoort te koinen. Dit besluit werd door den 
Gouvcrneur van de Oostkust van Sumatra, 
ingevolge een Regecringsschrijven, in 1918 tcr 
kennis van de betrokken planters gebracht. In- 
tusschen bleef de Regeering met den Directeur 
vanJustitie overlcg plegen nopens de wijzc,waarop 
de poenale sanctie-lcwestie dient te worden op- 
gelost zondcr de cultuurbelangen in gevaar tc 
brengen. Vastgesteld werd, dat het raadzaam is oin 
slechts door middel van een reeks elkaar spoedig 
opvolgende partieelc maatregelen met vcrmijding 
van schokken in het landbouwbedrijf tot de gehcele 
afschaffing van de poenale sanctie te geraken. 
waarbij het arbeidersvraagstuk niet uit het oog mag 
worden verloren. Dit vraagstuk komt hierop neer, 
dat voor de geheele afschaffing van de poenale 
sanctie aan de werkgevers voldoende gelegenheid 
wordt gegeven- om een arbeidersbevolking te 
vormen van zoodanige sterkte, dat steeds over de 
noodige werkkrachten kan worden beschikt. Deze 
arbeiderszekerheid kan worden verkregen door het 
stiehten in het gewest van arbeiderskolonies, 
waaronder ver- staan worden: volksplantingen, 
bestaande uit landbouwers, die tevens geschikt en 
genegen zijn om ondernemingsarbeid te verrichten, 
en verder van arbeidersnederzettingen op de 
concessie- terreinen, bestaande uit gewezen 
contractar- beiders en van uit Java aangevoerde 
arbeiders, die niet gebonden zijn door 
werkovereenkomsten met poenale sanctie. Het (loor 
den Directeur van Justitie aan de hand gedane 
denkbeeld om door dwangmaatregelen van 
Overheidswege de gewenschte kolonisatie te 
bevorderen, werd door de Regeering verworpen. De 
Regeering meende met hare bemoeiing in deze 
aangelcgenheid, welke in de eerste plaats voor de 
Oostkust van Sumatra, met het oog op het in dat 
gewest ge- legen uitgebreid en bdangrijk 
cuituurgebied, zou moeten worden geregeld, 
voorloopig tc kunnen volstaan met de ter 
beschikking stelling van den Gouvcrneur te M6dan 
van een ambtenaar, met het doel dezen als leider te 
doen optreden van een door de particuJiere 
ondernemers in de Oostkust van Sumatra samen te 
stellen Kolo- nisatie-Comitd (1918). Do taak van 
dit com" was het ontwerpen van een regeling, 
waarbij de ondernemers huis en tuin tijdelijk 
afstaan aan gewezen contractarbeiders, die in ruil 
daarvoor onder bepaalde voorwaarden bctaalden 
arbeid ten behoeve van de onderneming zouden 
ver- richten; de arbeidsplicht zou slechts rusten op 
het hoofd van het gezin, weshaJve ook na dicns 
overlijden zyne gezinsleden met het behoud van het 
genot van den grond geheel vrij zyn. In 1920 was 
de leider van het Kolonisatie-Comite van zijne 
werkzaamheden weer ontheven, nadat door hem 
een rapport was ingediend, waarin o.in. de vele 
moeielijkheden, welke een goede op- lossing van 
het arbeideravraagstuk in den weg staan, 
gereloveerd zijn. De gedachtenwisseling tusschen 
de Regeering en den Directeur van Justitie over de 
poenale Banctie-kwcHlic leidde tot het door dezen 
in 1918 gedane voorstel om over 2 jaar den 
maximumduur van de re engage- mentscontracten 
te verkorten tot 12 maanden, en over 4 jaar den 
maximumduur van de immi- gratiecontracten te 
verkorten tot 2 jaar en dan 
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tevens de pocnale sanctic op de reengagements- 
contracton buiten werking to stcllen. Voor <lc 
uitvocring van den laatstbedoelden maatrcgel, voor 
zoover betreft de reengage inc ntscontractcn van 
Inlandschc arbeiders, zou, gelijk der Rc geering 
later in overweging we rd gegeven. de datum van 1 
Januari 1926 vastgestekl kunnen worden., 

De Twcedc-Kainer der Statcn-Generaal heeft ook 
aan de kwcstic der poenale sanctie haar ann- dacht 
geschonkcn. In hare zitting 191 G/l917 we rd uit 
haar midden een commissic ingesteld om voor de 
Kamer het haar door den Minister overgelegd 
dossier betreffende de poenale sanctie in studic te 
nemen en daarvan rapport uit tc brengen. Dit rapport 
is op 25 Maart 1919 uit- gebracht geworden. De 
commissie oordeelde niet ednstemmig over den 
tennyn van afschaf- fing van de poenale sanctie en 
over de noodza- kelijkheid van een 
overgangsmaatregel. Een lid van de commissie 
wenschtc de afschaffing van de poenale sanctie na 
uiterlijk 3 of 4 jaar, in wclk gedacht stelsel een korte 
overgangstermijn noo- dig is. De mcerderheid der 
commissie mcende, dat de poenale sanctie zonder 
overgangstermijn kan en moet woyden afgeschaft, 
en dat in de plaats van de poenale sanctie, 
voorshands tot de kolonisatie op de onderncmingen 
ver genoeg gevorderd is, zal moeten treden een 
publiek- rechtelijke regeiing van ongeveer dezelfdc 
strek- king. De be handeling van dit rapport door de 
Tweede-Kamer ondervindt door verschillende om- 
standigheden vertraging. In 1923 decide de Gou- 
verneur-Generaal aan den Volksraad mede, dat de 
vraag of de poenale sanctie op de reengagements- 
contractcn met ingang van 1 Jamiari 1926 zou 
kunnen vervallen, zooals het in de bedoeling lag, in 
verband met de daartegen gcrezen bezwaren, nadcr 
in overweging is genomen en dat de Neder- 
landschc wetgevendc macht, na voorlichting, zich 
ter zake zal moeten uitspreken. Uit deze verklaring 
blijkt, dat de poenale sanctie- -kwestie in een 
z66danig stadium verkeert, dat het initiatief tot 
verdere stappen verbleven is aan den Minister van 
Kolonien of aan de Tweede- Kamer der Statcn-
Generaal, die de zaak aan zich heeft getrokken. Om 
deze reden is nog geen be- slissing genomen over de 
hierboven bedoelde voor- stellen betreffende de 
geleidclijke afschaffing van de poenale sanctie. 

De bior benproken kwestie kwam in de zitting 
van de Tweede-Kaincr aan het eindc van 
1924 wedcrom aan de orde. Met de meening van 
de Regeering, dat deze sanctie nog gedurende een 
geruimen tyd zal moeton worden gchand- haafd kon 
de Kamer zich vereenigen. Wei oordeelde de 
Rcgecring ook nu, dat zoovcel doenlijk reeds 
dadelijk de toepassing van de poenale sane， tic 
inoet worden verzacht. De Regccring wil weteii hoc 
en in hooverre verzachting van het stelsel, en 
verbetoring in het Jot der contractanten kunnen 
worden aangebracht, en om deze we tense hap te 
erlangen — ,,om een levend contact to hebben met 
de binnenzijdo der betrokken bedrij- ven", gelijk de 
Regeeringsgemachtigde zich in den Volksraad heeft 
uitgedrukt — is bij Jnd. Stb. 
1925 no. 201 te M6dan ingesteld een Pcrmanente 
Commissie voor de bestucleering van de arbeida- 
toestanden ter Oostkust van Sumatra, weiker leden 
door den Gouverneur-Goneraal worden be- noeind. 
Het advies van deze commissie zal, zoo- 

als in het evenaangehaald Ind. Stb. 1925 no. 201 is 
bejtaald, door den Gouvcrneur-Gencraal worden 
ingewonnen over de mogelijkhcid van de toepassing 
van de bcpalingen in het Je en 2e lid van artikcl 24 
Koclieordonnantie Sumatra's Oostkust, en de mate 
waarin die zal kunnen plaats hebben, tel kens om de vijf 
jaar, voor het eerst in 1930. Iletzelfde artikel in de 
nieuwe koelie- ordonnantica voor de an de re ge westen 
dan de Oostkust van Sumatra is mede aangevuld met 
een nieuw lid, luidonde: „ De mogelijkheid van 
toepassing van dit artikel en de mate, waarin die zal 
kunnen plaats hebben wordt om de vijf jaar door den 
Gouverneur-Generaal aan de hand van de ten deze voor 
het gewest Sumatra's Oostkust getroffen. voorzieningen 
in overweging genomen.'' 

De strafbepalingen en de bepalingen betreffende het 
gebruik van den sterken arm blijven mits- dien tot 1930 
ongewyzigd; in afwachting van de eerste vijfjarige 
herziening van die bepalingen is reeds nu aan de 
voornoemde commissie op ver- schillende punten 
advics gevraagd, welke deels aan de Tweede-Kanier-
conclusie in zake de poe nale sanctie zijn ontleend. 

De maximumduur der reengagementscontrac- ten 
were! in 1925 reeds weder verminderd； deze 
contracten kunnen nu slechts voor ten hoogste 13 
maanden worden gesloten met dien ver- stande, dat bij 
ondernemingen van landbouw, wan nee r het betrokken 
oogstjaar nog niet is af- gcloopen, de loopende 
reengagementscontracten van rechtswege voortduren 
tot het einde van dit oogstjaar, des noodig ter 
bcoordeeling van het Hoofd van plaatselyk bestuur, 
zonder evenwel den duur van 18 maanden te mogen 
overschruden. De evenbedoelde restrictie kan voor de 
tabaks- cultuur niet worden gemist, daar het oogstjaar 
(planten, verzorgen en oogsten van de tabak) niet v66raf 
kan worden vastgesteld en langer dan 13 maanden 
duurt. In de eerste gewone zitting van den Volksraad in 
1925 kon de Gouverneur- -Generaal, sprekende over 
den grooten landbouw, verklaren, dat do omvangrijke 
uitbreidingen, welke reeds zijn aangevat of nader in het 
voor- nemcn liggen, toonon, dat het vertrouwen is 
teruggekeerd en de periode van stilstand tot het verleden 
behoort; dat de Regeering bereid is aan do voor Ned.-
Indie noodige activiteit van het kapitaal tegeinoet te 
komen en die te be- vorcloren zoovccl het mogclijk is, 
met inacht- neming van de bclangen van de bevolking
； dat een interdepartementale commissie is ingesteld, 
die tot taak heeft tc onderzoeken of, en zoo ja hoe, de 
administratief rechtelijke bepalingen kunnen worden 
vereenvoudigd, welke een vlotte bchandeling van 
aanvragen tot exploitatie van de rijkdomnien van hot 
land in den weg zouden kunnen staan on voorts om 
maatregolen to ovor- wegen, welke de ontginning van 
den bodem, ook door en ten bate der inhcemsche 
beyolking, direct of indirect kunnen bevorderen. 

WERVING VAN INLANDSCHE ARBEIDERS. 
2》 Hoewel op Java de vraag naar werkkrachten 
(koclies) in het algemeen vry groot is, hoeft niettc - min 
cniigratie van Inlanders van Java plaats. Het grootste 
gedeelte van do cmigreeronde Inlanders is bestomd om 
arbeid tc ven'ichten in de Buiten- gewesten, iu de Nod. 
kolonie Suriname on in enkcle vreemdo kolonien. Deze 
emigratie heeft in don regel niet plaats uit oigen 
beweging van 
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de betrokkenen. doch is het gevolg van de wer- 
ving. Zy koint niet voor bij allc lagen van de 
Inlandschc bevolking op Java. De wervers cn 
handlangcrs, die op Java en Madoera Inlandsche 
arbeiders nioeten zoeken oni deze te be we gen Inin 
gcboorteland te verlaten oin elders arbeid te gaan 
vcrrichten, kunnen dezc in het gcwenschte a anta! 
slechts vinden onder een bepaalde klassc van de 
bevolking. De bewcegredenen van de aan- 
geworvenen oni voor het gemekle doel van Java te 
vertrekken zijn in het algemeen niet om hun 
levensstandaard te verbeteren; het niveau van het 
levensonderhoud bij deze klasse der bevolking is 
laag, en daar de Javaan zich moeilijk verplaatst, is 
zelfs transmigratie van de dicht- bevoikte streken 
op Java (Midden-Java) naar die gedeelten van het 
eiland, waar de cultuuronder- nemingen gebrek aan 
werkvolk hebben (o. a. Oosthoek van Java), zonder 
werving van geen beteekenis. Bij gernis van een 
dusdanig aanbod van werkkrachten heeft de 
Indischc Regee ring in 1916 de door den Minister 
van Kolonien ge- stelde vraag of het dcnkbeeld om 
in Indie ar- beidsbeurzen voor koelics te 
organiseeren, levens- vatbaarheid zou hebben, 
ontkennend beant- woord. Werkeloosheid, zooals 
deze in Europa zich voordoet, komt in Ned.-Indie 
in normale om- standigheden niet voor. Hiermede 
is niet ge- zegd, dat in Ned.-Indie gecn 
werkeloosheid zou bestaan. De omvang van de 
werkeloosheid aldaar is niet met juistheid na te 
gaan; al is de toestand ten deze niet zorgwekkend, 
de wenschelijkhcid om arbeidsbeurzen te doen 
oprichten wordt sedert de laatste jaren ingezien. In 
zake de op- richting van deze beurzen hebben de 
gemeente- besturen te beslissen; zij worden 
aangetroffen. te Batavia, Bandoeng en Soerabaja； 
te M^dan bestaat een arbeidsbeurs voor 
Europeesche werk- zoekenden op particulieren 
grondslag. Intusschen is het niet denkbaar, dat 
zonder werving het be- noodigd aantal Inlandsche 
werkkrachten wordt verkregen. De 
wervingswetgeving voor Java en Madoera heeft ten 
doel eenerzyds de werkge- vers in de gelegenheid 
te stellen in de behoefte aan voor den arbeid 
geschikt werkvolk te voor- zien, anderzijds de 
Inlandsche bevolking voor misleiding te 
beschemien. Deze bescherming kan evenwel 
slechts dan tot haar recht koinen, wan- neer 
belanghebbenden niet oin de een of andere reden, 
b.v. vrees voor de wervers, zich zelf op- zettelijk 
daaraan onttrekken. Reeds in 1882 vestigde de 
Resident der Oostkust van Sumatra de aandacht der 
Regeering op de vicieuse wer- vingstoestanden op 
Java, welke aan het licht waren gekomen door 
ondervraging van de ijnmi- granten. Van 1882 tot 
1895 is van ambtelijke zijde de aandacht der 
Regeering herhaaldelijk ge- vestigd op de 
misstanden bij de werving, hetgeen aanleiding heeft 
gegeven tot verschillende Re- 
geeringsaanschrijvingen, gericht tot de Hoofden 
van gewestelijk bestuur op Java en Madoera. 

In 1895 en 1896 we rd ook van particuliere zijde 
aangedrongen op verscherping van de controle op 
de werving, ook in het be lang van de werk- gevers, 
daar vaak lieden werden aangeworven, die niet in 
staat konden worden geaeht oin zich zelf te 
verbinden. Bij schrijven van den Eerste 
Gouvernementssecretaris van 6 November 1896 no. 
2336 we rd den Directeur van Binnenlandsch 
Bestuur opgedragen de noodige voorstellen in te 
dienen tot bescherming van Inlanders, die zich 

a Is koelies voor de Buitengewesten cn Vrecmdc 
Kolonies deden aanwerven. Ten aanzicn van de 
werving ten behoeve van het buitcnland, dus ook 
van de vreemde kolonien, was slechts bij de 
ordonnantie van 9 Januari 1887 (Ind. Stb. no. 8) be 
pa a Id, dat het werven van Inlanders voor het 
verrichten van arbeid buiten Ned. - Indie ver- boden 
is, doch dat de Go u vernc nr - Ge n e ra a I in 
bijzondere gevallen wegens gcwichtige redenen 
bevoegd is dispensatie van dal verbod te verlee- nen 
onder de noodig geachte voorwaarden. De 
bedoeling van deze verordening was er tegen te 
waken, dat Inlanders van Ned.-Indie naar vreem- de 
landcn werden gelokt, zooiang er geen vol- doende 
waarborgen bestonden voor hunne behoor- lijke 
bejegening in die landen. Het evenbedoeld verbod 
heeft slechts betrekking op het werven van 
Inlandsche werkkrachten (koelies) voor 
ondernemingen in het buitenland, en dus niet op de 
werving van Inlanders voor het geven van 
aanschouwelijke voorstellingen uit het volksleven 
in het buitenland. Deze aangelegenheid is af- 
zonderlijk geregeld bij Ind. Stb. 1899 no. 235. 
Sedert 1 Jan. 1918, waarop het bij Kon. Besluit van 
15 October 1915 no. 33 (Ind. Stb. no. 732) 
vastgesteld Wetboek van Strafrecht voor Ned.- -
Indie in werking is getreden (zie Ind. Stb. 1917 nos. 
497 en 465), kan het wervingsverbod in de beide 
hierboven bedoelde gevallen niet meer gegrond 
worden op de juist gemelde betrokken 
verordeningen, doch op art. 239 van genoeind 
Wetboek van Strafrecht, hetwelk, buiten de gc- 
vallen, waarin het krachtens algemeene veror- 
deningen veroorloofd is, strafbaar stelt het werven 
zonder toestemining van den Gouverneur- Generaal 
van een Inlander tot het verrichten van arbeid of tot 
het geven van aanschouwelijke voorstellingen uit 
het volksleven, het een of ander buiten Ned.-Indie. 
Met betrekking tot deze aangelegenheid is de 
Nederlandsche Kolonie Suriname als vreemd 
grondgebied aangemerkt. Voor de werving ten 
behoeve van deze kolonie is derhalve een 
Regeerings vergunning noodig, en voorts zijn bij 
Ind. Stb. 1896 nos. 72 en 73 voorschriften gegeven 
nopens de werving zelvc, de huisvesting, het 
gcnceskundig onderzoek der emigranten, de zeereis 
en het door het bestuur uit te oefenen toezicht. De 
uitvaardiging van 〕nd. Stb. 1896 nos. 72 cn 73, 
sedert aangevukl en gewijzigd bij Ind. Stb. 1897 no. 
56, 1898 nos. 299 en 300, 1900 nos. 138, 171, 172 
en 283, J901 no. 58, 1908 no. 187, 1909 no. 307, 
1910 no. 219, 1912 no. 529, 1913 no. 517, 1914 no. 
467, J916 no. 17, 1917 no. 497, 1919 no. 694, 1920 
no. 74 cn 1921 no. 194, vond haar aanleiding in den 
weinig bevredigenden toestand, waarin in 1894 een 
transport op Java aangeworven koelies in Suriname 
aankwarn. De werving op Java ten behoeve van de 
evengenoeinde kolonie vindt plants door een van 
wege het Surinaamsch Gouvernement aan- 
gewezen vertegenwoordiger, die aangeduid wordt 
met den naam van cmigratic-agent en bclast is met 
de sluiting der werkovcreenkoinsten, welke moeten 
zijn opgemaakt volgens het in Bijbladon nos. 9703 
en 10036 vastgesteld model. De over- voer van de 
aangeworven arbeiders van Java naar Suriname 
geschiedt met namcns het bestuur van Suriname 
gecharterde schepen. Het Immigratiefonds in 
Suriname behandelt de aan- gelegenheden, verband 
houdende met deze iin- migratie. 
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Nadat de Dirccteur van Binncnlandsch Be- stuur, 
ingevolge de bovenvernicldc opdracht, bij schrijven 
van 13 October 1897 no. 4785 ecn ontwerp van cen 
ordonnantic tot vaststclling van bepalingen op het 
werven van Inlanders op Java on Madocra voor het 
vcrrichten van arbeid in de Buitenge westen en in 
room de Kolonien had ingediend, vcrscheen in de 
Javasche Courant van 17 Januari 1902 ecn 
Rcgeeringsontwerp nopens de emigratie van 
Inlanders uit Java cn Madoera naar de 
Buitengewesten of naar buiten Nederlandsch-Indie 
gelegen plaatsen, doch cerst in 1909 kwam de cerste 
“Wervingsordonnantic" tot stand. Deze ordonnantie 
is opgenomen in Ind. Stb. 1909 no. 123. Ingevolge 
deze wervings- ordonnantie moeten de 
werkovercenkomsten schriftelijk en volgens de in 
de uitvoeringsvoor- schriften aangeduide modellen 
zijn aangegaan. Deze modelcontracten (vgl. Bijblad 
no, 6962) waren tocnmaals slechts die, we Ike 
krachtens de koelieordonnanties waren vastgcsteld. 
De op deze wijze, op den voet van de wervingsor- 
donnantie gesloten overeenkomsten waren levens 
rechtsgeldig in den zin van de koelieordonnanties, 
gelijk dit in 1913 (zie Ind. Stb. no. 523) is ver- 
duidelijkt, toen te dier zake twijfel was gerezen. De 
van Java in de Buitengewesten aangevoerde 
arbeiders konden derhalve destijds uitsluitend in 
dienst bij de ondernemers aklaar treden met 
„poenale sanctie-overeenkomsten". Dit was een 
afwijking van het daaromtrent in de koelieor-
donnanties gegeven facultatief voorschrift. Na de 
vasts telling van de vrije arbeidsregcling (Tnd. Stb. 
1911 no. 540 onder „Ten tweede") werd bij 
Gouvernementsbesluit van 19 Februari 1913 no. 36 
(Bijblad no. 7829) in de uitvoeringsvoor- schriften 
van de wervingsordonnantie een nieuw model-
werkovereenkomst. opgenomen, geldcnde ingeval 
de op Java en Madocra geworven In- landsche 
arbeiders in dienst werden genomen op anderen 
voct dan in de koelieordonnanties is be- doeki. 
Nadat in 1910 en 1911 door de Arbeids- inspectie, 
ingevolge een Regeeringsopdracht, een enquete 
was gehouden betreffende de toepassing van de 
wervingsordonnantie en de in Bijblad nos. G962 en 
7232 opgenomen uitvoeringsvoor- schriften, welk 
onderzoek aan het licht bracht, dat de gang van 
zaken bij de werving van In- landfichc 
werkkrachten ten behoevc van de Bui- tengewesten 
en van het buitcnland (vgl. Ind. Stb. 1909 no. 407) 
uiterst onbevredigend was, vooral door een vaak 
onjuiste ambtclijkc toe- passing van de 
wervingsvoorschriften, kwam in 1914 een nieuwe 
wervingsordonnantie tot stand (Ind. Stb. no. 613, 
gewyzigd bij Ind. Stb. 1915 nos. 181, 423 en 693, 
1917 no. 497, 1920 nos. 56 en 535, 1921 no. 506), 
met de daarbij bchoo- rende 
uitveeringsvoorschriften (Bijblad no. 8112 jc. 8174, 
H793 en 9366). 

De wervingsordonnantie re gelt in het byzon- der 
de beroepswerving. Hieronder wordt de werving 
vcr«taan, nan welker hoofd een werfagent staat, die 
van cen of nieer werkgevers opdracht ontvangt een 
zeker aantal koclies aan te werven, met hen, a Is 
gcinachtigdc van zijn lastgcver(s) werkcontracten 
te sluiten en daarna zorgt, dat die lieden worden 
overgevoerd naar hot betrokken Buitengewest, 
vvaar de onderneming of onderne- m in gen liggen, 
ten bohoeve waarvan de aango^vor- vonen zich 
hebben verbondon. Aan de werving op den voet van 
de wervingsordonnantie zyn belang- 

rijkc kosten verbonden, weshalvc deze werving als 
zaak wordt gc cl re ven, hoowcl wette] ijk geen 
enkcl bezwnnr er tegen bestaat, dat de werk- gevera 
zclf cen dcrgclijkc werving op Java (»r- ganisecren. 
Tot dusver is slechts de Deli Plante rsverceniging 
(Oostkust van Sumatra) daar- toe overgegaan. Het 
werfkantoor van die ver- eeniging is tc Semarang 
gevestigcl. De door tusschenkoinst van dit 
werfkantoor naar de Oostkust van Sumatra over te 
vocren arbeiders worden geworven door laukehs, 
(1. z. Inlanders, die op een onderneming in het 
betrokken gewest, i. c. ter Oostkust van Sumatra, 
reeds als contract- arbeiders werkzaam zijn 
gewecst. Deze laukehs worden op kosten van de 
betrokken werkgevers naar Java teruggezonden met 
het doel om in de streek, waarvan zij afkomstig zijn, 
hunne kennissen en familicleden te be we gen hen 
naar de Oostkust van Sumatra te volgen om aldaar 
ondernemingsarbeid te gaan vcrrichten. Vaak 
worden de door de laukehs aangeworven sing- kehs, 
cl. z. arbeiders, die voor het eerst in het 
Buitengewcst als zoodanig werkzaam zijn, ver- 
gezeld door familieleden, die niet geworven wor-
den, doch tengevolge van de door de laukehs ge- 
maakte reclame uit cigen beweging naar de Oost-
kust van Sumatra vertrekken. Op de emigratie van 
de Inlandsche bevolking van Java uit eigen 
beweging is de wervingsordonnantie niet van 
toepassing. De juist bedoelde werving staat be- 
kend onder den naam „laukeh-werving'\ De daarbij 
betrokken laukehs worden verdeeld in： 1°. 
laukehs, die na expiratic van hun werkover-
eenkomst naar Java repatrieeren en aldaar, zon- cler 
zich daartoe te hebben verbonden, singkehs 
werven, cn 2°. laukehs, die speciaal in opdracht van 
den werkgever naar Java terugkeeren om aklaar 
singkehs te werven. De werving door mid- del van 
de laatstbedoelde categorie laukehs wordt genoemd 
de kehtauwerving. De Deli Planters- verecniging 
heeft ook een laukeh-werving in China. Reeds in 
1873 were! door de Administratie van de Deli 
Maatschappij moeite gedaan om Chineesche 
arbeiders in China te doen aanwerven. In 1875 we 
rd in China van wegc die Maat- schappij een 
onderzoek ingesteld omtrent de mogclijkheid van 
de werving van Chineesche arbeiders. Het blcek 
toen, dat de autoriteiten in Canton, Swatow cn 
Emoy tegen de werving gekant waren. Tocnmaals 
had de werving van Chineesche arbeiders nog 
plants te Penang en Singapore, doch de aan die 
werving verbonden kostenslegen langzaimcrhand 
in die mate, dat de planters in 1886 besloten alle 
pogingen in het werk te stellen in China 
wervingsrelaties to krijgen. Met veel moeite were! 
op 29 April 1888 vorgunning ver- kregen tot vrije 
emigratie van Chineesche koelies, d. w. z., dat de 
arbeiders voor hunne inschoping zich niet bij 
overeenkomst mogen verbinden, dus slechts zonder 
ecnig verband mogen emigreeren. Deze werklicden 
sluiten bij aankomst in het go west een 
werkovereenkomst. Veto moeilijk- heden zijn vaak 
bij deze werving onclervondcn. Ook in China valt 
zij, voorzoovor zy door middel van laukehs plants 
heeft, tc onder- scheiden in hiukeh- en 
kehtauwerving. Scdert 1915 heeft de Deli 
Plantersvereeniging te Swatow een oigen 
agentschap, tcrwyl to Medan door haar reeds sedert 
lang is opgericht het „Immigran- tenbureau'*, belast 
met alle werkzaanihoden, verband houdendo met 
de Chineesche iminigra- 
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tie. De Algemeene Verccniging van Rubberplanters 
ter Oostkust van Sumatra bczit te Medan een J a va 
-immigran ten bu rea n ter bevorclering der Java 
koelie-immigratie. Behalve de bo ven- bedoelde 
laukeh-werving van de Deli Planters- vereeniging 
bestaan er op Java nog andere wer- 
vingsorganisaties, welkc door de planters zelf ter 
hand zijn genomen. Dit soort werving wordt be- 
heerscht door de voorschriften, opgenomen in Ind. 
Stb. 1915 no. 693 j°. 1917 no. 497, welke 
verordening bekend staat onder den naam van 
„Eigen Wervingsordonnantie”. Zij stclt de gele- 
genheid open om aan werkgevers onder bijzondere 
voorwaarden vergunning te verleenen om ten eigen 
behoevc op Java en Madoera arbeiders te werven. 
(Zie betreffende de uitvoeringsvoor- schriften 
Bijblad no. 8409). De eischen aan doze werving 
gesteld zijn minder zwaar en de ambte- lijke 
controle op die werving is minder ^cherp dan die, 
welkc voor de werving op den voet van Ind. Stb. 
1914 no. 613 (beroepswerving) noodig geacht 
worden. Verder kan de werving op Java en Madoera 
plaats vinden door tusschenkomst van het Openbaar 
Gezag cn op den voet van de vrije 
wervingsordonnantie (Ind. Stb. 1921 no. 505). De 
wervingsordonnantie bepaalt uitdruk- kelijk (vgl. 
Ind. Stb. 1921 no. 506), dat zij niet van toepassing 
is op de werving, volgens de vrije 
wervingsordonnantie, en op die, welke door 
tusschenkomst van het Openbaar Gezag plaats 
heeft. De Rcgcering beslist wan nee r een werving 
door tusschenkomst van het Openbaar Gezag inoet 
geschieden (vgl. o. a. Bijblad nos. 8950, 9535, 
9791). De aanwerving op Java van koelies, die, 
krachtens een in de koelieordonnantie bedoelde 
werkovereenkomst, werkzaam zijn gesteld op een in 
de Buitengewesten gelegen Gouvcrne- 
mentsonderneming, zijn geworven of op den voet 
van de wervingsordonnantie of volgens de eigen 
wervingsordonnantie; in het laatste geval is de 
ondcrneniing aangesloten aan een verccniging van 
werkgevers met rechtspersoonlijkheid, aan wie een 
vergunning tot die werving is uitgercikt. De vrije 
wervingsordonnantie laat werving toe, buiten de 
wervingsordonnantie om, van hand- werkslieden en 
gewone koelies, de laatsten alleen ten behoeve van 
de door den Gouverneur-Gene- raal aan te wijzen 
onderneniingen. Met de arbeiders, die volgens de 
vrije wervingsordonnantie zijn geemigreerd, inogen 
geen werkovereenkom- sten met poenale sanctie 
worden gesloten. Der- gelijke overeenkomsten 
niogen ook niet worden aangegaan bij de toepassing 
van Ind. Stb. 1924 no. 433, ingevolge welke 
ordonnantie de wer- vingsordonnantie niet van 
toepassing is op werkovereenkonisten, gesloten op 
Java en Madoera op anderen voet dan in de 
betrokken koelieordonnantie is bedoeld, voor 
ondernemingen van han del, landbouw en 
nijverheid en open bare werken in de 
Lampoengsche Districten. De reden van deze, 
all6en voor dat gewest getroffen regeling is, dat de 
controle op de werving daarvoor zeer bemoeilijkt 
wordt door de omstandigheid, dat vele Inlanders, in 
het bijzonder van Bantam via Mcrak. naar de 
Lampoengsche Districten heen en weeFntrekken. 

Sedert 1921 (Ind. Stb. no. 779) is de „Koelie- 
werving" opgenomen in de lijst van onderwer- pen, 
bedoeld bij art. 1 van het Indisch ontvoog- 
dingsbesluit (Ind. Stb. 1921 no. 310). 

Ingevolge geen van de bestaande wervings- 

verordeningen kunnen de aangeworven koelies 
worden gedwongen zich in te schcpen; zelfs na de 
inscheping kunnen zij weigeren om te ver- trekken, 
in we Ik geval hun de gelcgenheid niet )nag worden 
ontnomen om het schip te verlatcn. 

])c eigenlijke werving ten behoeve van de 
Buitengewesten laten de wervingsverordeningen 
vrij: aan niemand kan worden verboden om zich 
met die werving bezig te houden. De verse he ping 
van de aangeworven koelies kan cchter slechts 
plaats vinden op de wijze als in de wervings- 
voorschriften is aangegeven: de verscheping (het 
vervoer) kan zelfs, krachtens het bepaalde in art. 14 
(3) der wervingsordonnantie worden belet. Op dit 
artikel is gegrond het in Bijblad no. 8531 bedoeld 
verbod van verscheping voor Java en Madoera van 
aangeworven contractarbeiders naar nieuw 
opgerichte ondernemingen, zoolang op die 
ondernemingen niet is voldaan aan bil- lijke 
vereischten voor behandeling en verzor- ging der 
arbeiders. Het vorenbedoelde wervings- verbod 
heeft in zekeren zin zijne beteekenis ver- loren 
sedert in de nieuwe koelieordonnanties den 
Gouverneur-Gcneraal de bevoegdheid is gegeven 
om bij een met reden omkleed besluit, den Raad van 
Ned.-Indie gehoord, in de daarbij bedoelde 
gevallen tijdclijk te verbieden werkliedcn krachtens 
cen overeenkomst op den. voet van de koelie-
ordonnantie in dienst to nemen. 

In de Buitengewesten is de werving van ar-
beiders ten behoeve van ondernemingen binnen 
Ned.-Indie ook niet verboden ； de verscheping van 
de aangeworven arbeiders naar een ander gewest is 
aldaar niet gereglementxjerd. Slechts bij 
uitzondering heeft werving van Inlandsche 
arbeiders plaats in het eene Buitengewest ten 
behoeve van een ander, (Op Boeton worden 
Boetoneezen geworven voor in Amboina gelegen 
ondernemingen). 

De op Java en Madoera ingevoerde wervings- 
systemen hebben vele punten van overeenkomst 
met die, welke in Britsch-Indie worden 
aangetroffen, Aldaar dateert werving van arbeiders 
reeds van 1834; in dat jaar lieten de 
suikerindustrieelen van Mauritius op groote schaal 
werkvolk in Voor-Indio werven cn naar Mauritius 
overbrengen. In het begin be])aalde het Britsch-
Indische Gouverncment zich er toe voor te 
schrijven, dat de aangeworvenen niet mochten 
einigreeren alvorens de betrokken amb- tenaren 
zich hadden overtuigd, dat de emigratie vrijwilJig 
geschiedde, en dat de emigranten ge- heel op de 
hoogte waren van de te sluiten over- eenkomsten; 
later were! de cisch gesteld, dat de bed ingen der 
overeenkonisten ambtelijk moes- ten zijn 
goedgekeurd. V66r 1863 was de werving in Britscb 
Indie niet wettelijk geregeld. De wer- 
vingsvoorschriften regelden aanvankelijk slechts 
de beroepswerving. Zoowel de werving naar 
streken buiten Britsch-Indie, als die voor ge- bieden 
binnen Britsch-Indie is gereglementeerd. “The 
Indian Emigration Act ,17 of 1908" re- gelt de 
werving naar streken buiten Britsch - Indie, 
uitgezonderd naar Ceylon en Malaka. Ingevolge 
deze wet is emigratie naar Ned.-Oost- ■Indie niet, 
naar Ned.-West>Indie wcl toege- staan. Onder 
emigratie wordt verstaan het vertrek over zee 
krachtens een arbeidsovereen- koinst. Sedert 1918, 
in welk jaar de Engclsche Regeering kennis gaf van 
de opxegging van het in 1870 gesloten tractaat, 
waarbij aan Suriname 
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werd toegestaan werkvolk uit Bntsch-Indib te 
betrekken, is de werving in Britsch-Indie voor Ned.-
Wcst-Indie jiractisch stop gezet. De emigratie uit 
„thc Presidency of Madras'1 naar Ceylon en ^lalaka 
(Straits Settlements cn de Gefederecrdc Maleischc 
Staten) is vry. De Britsc h -In disc he immigranten 
worden in Ma- laka genoemd “tamils"; de werving 
en de im- migratie van dezo lieden heeft plaats door 
be- middeling van het “Tamil Immigration Fund", 
waarop betrekking hcoft „The Tamil Immigration 
Fund Enactment 1911”. De tainils, die naar Britsch-
Indie terugkeeren, met het doel aldaar te werven, 
worden genoemd „kanganics11. Deze werving is dus 
een laukehwerving. Werving door tusschenkomst 
van laukehs heeft ook plaats voor de z.g. Labours 
Districtcn van Assam. In „the Assam Labour and 
Immigration Act 190T' wordt onderscheid gemaakt 
tusschen: 1° de beroepswerving, zijnde de werving 
door middel van contractors, sub-contractors en 
recruters (in Ned.-Indie genoemd： werfagent, 
werver en handlanger); 2°. de werving door middel 
van garden-sardars en 3°. de werving door middel 
van speciale garden-sardars. De onder 2 en 3 
bedoelde werving is dezelfde als de hierboven 
bedoeldc „kehtauwerving". 

Ingeval tot werving in Ned.-Indie ten behoeve 
van het buitcnland (uitgezonderd de Ned. Ko- lonie 
Suriname) toestemniing van den Gouver- neur-
Generaal is verkregen, en de werving op Java en 
Madoera plaats heeft voor ondernemingen van 
handel, landbouw of nijverheid cn openbare 
werken, dan zijn op die werving van toepassing de 
bepalingen van de wervingsordonnantie, met 
uitzondering van artikel 20, 1c lid, met dien ver- 
stande, dat vergunningen als bedoeld by de 
artikelen 1 en 4 dier verordening van rechtswege 
tevens geldig zyn voor de werving ten behoeve van 
het buitcnland, gelijk bepaald is in de ordon- nanlie 
van 14 September 1914 (Ind. Stb. no. 615 j°. Ind. 
Stb. 1917 no. 497). In dezc, evenmin als in de unde 
re wervingsvoorschriften, is aange- duid wat onder 
“werving" of ,,\vcrven'' moet worden verstaan. Bij 
de samenstelling van Ind. Stb, 1887 no. 8 is 
nauwkeurige omachrijving wel overwogen 
gcworden, doch de wetgever meende, dat het woord 
“werven" voldoendo het strafbaar te atxjllen feit 
uitdrukt, weshalve een wettelijke omschrijving 
daarvan niet noodig was en ook niet gewcnscht 
voorkwam. Een enkelc maal heeft het gemis van 
ccn definitic van het woord wer- ven aanlciding tot 
moeilykhcden gegeven； do Regeering besliste 
toon, dat geen wcttelijk be- zwaar or tegen bestaat, 
dat direct of door tus- schcnkoinst van agenten 
reclame gemaakt wordt voor cen kolonisatie, hierin 
bestaande, dat door aanbieding van overtocht, 
afstand van een stuk grond en verlcening van steun 
gedurendo de eerste tyden van vestiging, vrije 
Javaanscho landverhuizcrs naar ondernemingen 
worden go- lokt, weshalvo zoodanige 
aanmoediging tot cmi- gratie niet valt onder do 
wcrvingsvoorschrifteu. 

De ten aanzicn van de werving van Inlanders in 
Ned.-Indiii voor het vcrricliten van arbeid in do 
Vreemcle Kolonien door de Regeering ge- volgde 
gedragslijn is ineermalon herzicn. Voor- zoover in 
beginHcl tegen die emigratie door het Opperbestuur 
geen bezwuar was gemaakt, werd voor de 
wervingstoestemming in de eerste plaats gecisoht, 
dat in het land, waar de aangeworven 

Inlanders wcrkzaain zullcn worden gcsteld, de 
noodige waarborgen ecner goedc bohandeling en 
behoorlijke bescherming van de rechten van de 
einigrantcn aanwezig zijn, en dat het klimaat aldaar 
bevredigend ia. Van 1911 af wordt de toestemniing 
allecn gegeven voor die streken, waarheen reeds een 
geregeldc emigratie plaats heeft； onder “streken" 
wordt bedoeld „gebieds- deelen'', weshalve uit een 
gegeven wervings- vergunning voor cen 
onderncniing, gelegen in een bepaald gebiedsdeel 
van een kolonie, gee ns- zins de gevolgtrekking mag 
worden gemaakt, dat een dergelijke vergunning 
wordt verleend voor een onderneming, gelegen in 
een ander gebiedsdeel van diezelfde kolonie. 
Ingevolge dit door de Re gee ring ingenomen 
standpunt met betrekking tot de werving voor het 
buitenland, (VrOemde Kolonien), heeft werving en 
emigratie, doch op ongeregelde tydstippen, plaats 
ten behoeve van ondernemingen gelegen in de 
Straits Settlements, de Gefedereerde Maleische 
Staten, Indo-China, N'iouw-Caledonie en Britsch-
Noord- Borneo. In deze landen bestaan 
arbeidswetgevin- gen, met voldoende waarborgen 
voor een goede behandeling van de aldaar 
geimmigreerde Inlanders van Ned.-Indie. De 
arbeidsvoorachriften zijn voor de Straits 
Settlements: „The Netherlands Indian Labourer's 
Protection Ordinance lOOS" ;A,oor de 
Gefedereerde Maleische Staten: „The Netherlands 
Indian Labourer's Protection Enactment 1909"; voor 
Indo-China het „Arrete" van 8 Maart 1910; voor 
Nieuw-Caledonie het „Deeret" van den President 
van do Fransche Republiek van 11 Juli 1893, 
afgekondigd onder no. 180 van hot „Bulletin officiel 
de la Nouvelle Caledonie" van 1893; voor Britsch-
Noord-Borneo: ,,The Labour ordinance 1916", 
zooals deze arbeidswetgevingen sedert gewijzigd en 
aange- vuld zijn. De wervingsvergunningen voor 
Britsch- Noord-Borneo worden verleond aan het 
bestuur van die kolonie voor 
landbouwondernemingen in het algemeen aldaar; de 
wervingsvergunningen voor Nieuw-Caledonie 
gelden eveneens voor de aldaar gelegen 
ondernemingen, waarvan de aard in het betrokken 
vergunningsbesluit is genoemd. Overigens gcldt de 
re gel, dat de wervings- vergunning slechts 
betrekking heeft op bepaalde ondenieiningcn. De 
voorwaarden, waaronder een wervingsvergunning 
voor de vreemde kolonien wordt gegeven, zijn van 
tweeerlei aard: 1°. die we Ike in het model-contract 
zijn vastgesteld (zie de vastgesteldo model-
werkovereenkomsten in Bijblad nos. 4964, 5826, 
7073 cn 8174), en 2°. de voorwaarden, wclko 
gesteld worden ten aan- zien van het 
Overheidstoezicht. De laat-stbe- doelde 
voorwaarden worden, sedert do totstand- koming 
van Ind. Stb. 1914 no. 615 j°. 1917 no. 497, voor do 
werving op Java en Madoera niet nicer gesteld, doch 
wcl ingeval de werving in de Buitengewesten plaats 
heeft, hetgecn ech- tcr zelden voorkomt. De 
wervingsvergunningen werden aanvankelijk 
uitgeroikt voor onbopaal- den tyd, zoodat, al konden 
krachtens die vergunnings besluiten slechts een 
bepaald aantal werklicden worden verscheept, zy 
hot karakter hadden van een doorloopende 
worvingstocsteiu- ming. Zulks was in stryd met de 
Regcorings- bedoeling. Ook om andoro redenen 
worden sedert 1911 dergelijke vergunningen 
telkens slechts voor den tijd van 6en jaar verleend, 
ingaande op de dagteckening van het botrokken 
Gou- 
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vernementsbesluit; na verloop van die periode is de 
vergunning vervallcn, ook al is het daarbij genoemd 
aantal werklicdcn. hetwelk mag wor- clen 
geworven, niet gehcel vcrschcept. 

Verder heeft de Regeering zich het recht voor- 
behouden in de kolonien, waar door middel van 
werving geimmigreerde Inlandsche werklieden van 
Ned.-Indie verkzaam zijn, een Ned.-Ind. ambtenaar 
te zenden om zich op de hoogte te stellen van de 
toestanden van die arbeiders. De bedocling hiervan 
is niet o)n een voortdurende controle in het 
algemeen uit te oefenen — het toelaten van een 
dusdanig toezicht in cigen land door cen vreemde 
autoriteit zou trouwens niet denkbaar zijn — doch 
slechts daartoe over te gaan, ingeval er een bepaalde 
aanleiding toe bestaat. Enkele jnalen heeft dit plaats 
gehad; o. a. is in 1918/1919 op last van de Regeering 
van wege de Arbcidsinspectie een dusdanig on- 
derzoek ingesteld in Britsch-Noord-Borneo en in 
Nieuw-Caledonie; in 1925 is de laatstgenoemdc 
kolonie weder door een Inspecteur van den Ar- beid 
bezocht. 

Ingevolge de wet van 10 Fcbruari ] 910 (Ind. Stb. 
no. 296) wordt het Nederl. onderdaanschap verloren 
door, ingeval van verblijf in het vreemde land, na te 
laten zich binnen 3 maanden na aan- komst aan te 
geven bij een Ned. Consulairen ambtenaar in dat 
land, en door bij voortgezet verblijf na te laten die 
aangifte binnen de eerste drie maanden van elk 
kalenderjaar te herhalen. Naar aanleiding van deze 
wet zijn bij Gouverne- mentsbesluit van 7 Juli 1917 
no. 35 (Bijblad no. 8793) eenige voorzieningen 
getroffen met betrek- king tot de in die wet 
voorgeschreven aangifte, welke werklieden, die een 
overeenkomst hebben gesloten tot het verrichten 
van arbeid in tot het amblsgebied van een Ned. 
Consul behoorende streken, wenschen te doen. 

Bij het Kantoor van Arbeid is een herziening van 
de wervingsbepalingen in bewerking. Lui- dens de 
door den Directeur van Justitie in 1925 aan den 
Volksraad afgelegde verklaring, zal deze herziening 
echter eerder gaan in de richting van het opheffen 
van belemmerende bepalingen, welke in de practijk 
van geen werkelijk nut zijn gebleken, dan het 
verscherpen daarvan. 

De bepalingen, opgenomen in het meer genoemd 
Ind. Stb. 1887 no. 8, hebben niet kunnen beletten, 
dat er herhaaldelijk ongeoorloofde werving in Ned.-
Indie ten behoeve van de vreemde kolonien heeft 
plaats gehad. Ook nu nog komt clandestiene 
werving voor, met het. doel om werkvolk, in het 
bijzonder van Java, naar het buitenland te lokken, 
zonder de aan de ge- reglementeerde werving 
verbonden kosten te inaken, dan wel om 
ondernemingen in de stre- ken, waarheen einigratie 
door midde】 van werving niet is toegestaan, aan 
wcrkvolk te hcl- pen. De reden, dat er steeds 
personen worden gevonden, die ten deze als 
bemiddelaars willen optreden, is gelcgen in het feit, 
dat de clandeBtie- ne wervers en handlangers 
daarbij goede zaken kunnen ma ken. De door de 
Regeering aange- wende pogingen om de 
ongeoorloofde werving te bestrijden hebben tot 
duBver niet geheel het gewenschte succes gehad; 
zonder inbreuk te ma- ken op de vrijheid van 
beweging, waartoe niet kan worden overgegaan, is 
het niet doenlijk de clandestiene werving geheel te 
onderdrukken, al- thans niet voor en aleer op de 
medewerking ten 

deze van de Inlandsche bevolking kan worden gerekend. 
Van een strafrechtclijke vervolging in zakc verboden 
werving is zelfs mecrmalen mocten worden afgezicn. daar 
de aangeworvenen verklaardcii niet te zijn geworven, 
doch naar het buitenland wenschtcn te vertrekken om 
familicaangelegcnliedcn. De nabijheid van Singapore ma 
a kt het den clandestienen wervers ge- makkclijk om 
koelies van Java onder allerlei toezeggingen en beloften 
te be we gen hen naar Singapore te volgen, waartoe de 
aangeworvenen financiecl in staat worden gestekl. Bij 
aankomst a Ida ar zien deze lieden zich genoodzaakt zich 
als arbeider te verbinden ten behoeve van een 
onderneniing gelegen op of buiten het Maleische 
schicreiland. De meesten van hen plegen zich 
noodgedwongen in hun toestand te scliikken: het komt 
echter ook voor, dat zij zich daartegen verzetten, in welk 
geval de hulp kan worden in- geroepen van den 
Nederlandschen Consul-Gene- raal te Singapore.- 

KOL (HENRI HUBERT VAN). Geboren 23 Mei 的. 2 
1852 te Eindhoven ； overleden 22 Augustus 1925 te 
Aywaille, irTT^elgie. Hij was geboortig uit katholieke 
ouders, die tot den gezeten middenstand behoorden, en 
bezocht achtereenvolgens de Openbare Lagere School te 
Eindhoven, een Ecole Moyenne te Turnhout, do Hoogere 
Burgerschool te Roermond _en (van 1870 tot 1876) de 
Polytechnische School te Delft. Reeds als hoogere 
burgerscholier voelde 局~，ich aangetrokken tot het 
socialisme en we rd hij inzonderheid ge- boeid door de 
geschriften van den grooten Duit- schen agitator Lassalle. 
De sterke indruk, welken de toestanden in de 
achtefbuurten onzer groote steden, op zijn ontvankelijk 
gemoed maakten, versterkte in hem het gevoel van 
opstandigheid tegen de bestaande maatschappelijke orde 
cn gaf den stoot tot zijn aansluiting, als 19-jarig student, 
bij de door Karl Marx geleide (eerste) Internationale. Een 
achttal studenten volgden zijn voor- beeld, doch trokken 
zich spoedig terug, na een waarschuwing van minister 
Jolies, dat wie met soeialistische propaganda doorging, 
zijn carriire zou bederven. Van Koi echter bleef 
Htandvaslig. In 1871 wilde hij zich naar ParijsJjegeven 
om de daar uitgeroepen Commune teliielpen verdedigen
； doch v66r hij de Fransche grens bereikte, wa» Parijs 
reeds door de regeeringstroepen ingenomen, Het volgen 
de jaar woonde hij in Den Jfaag^ het vermnarde laatste 
congres der Eerslo*Inter- nationale bij. 

Na de voltooiing zijner studien, ging Van KoJ als 
ingenicur bij den Waterstaat, naar Oost-Indie, waar hij 
van 1876 tot 1884 en van 1886 tot 1892 op Java werkzaam 
was. Vele belangrijke werken kwomen met zijn 
medewerking of onder zijn Jei- ding tot stand: o.a. de 
kanalisatie van de Sam- p6an in Besoeki en de irrigatie 
van West-Brcbe« in Tegal. Hij vatic een warme Jiefde 
voor land en volk van Indie op en maakte zich in die jaren 
een groote kennis van de Indische toestanden on van de 
nooden der Inlandsche bevolking eigen. De 
belangstclling, die hij als student voor de ar- 
beidersbeweging in het Westen had getoond, bleef tijdens 
zijn langjarig verblijf tusschcn de keerkringen 
onverflauwd; door zijn ouden vriend, den Delftschen 
hoogJeeraar Pekelharing, geregekl van de noodige 
literatuur voorzien, las hij vrij- wel alle belangrijke 
werken van de oudere en nieuwere soeialistische denkers. 
Een openbaar 
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debat met cen zendeling was de aanlciding tot het 
schrijvcn van zijn cerstc brochure, „('liristen- dom 
en Socialisme", waarbij hij als pseuclonieni den 
naam van „den laatsten dor Volkstribuncn", Rienzi, 
aannam. 

Gedurende zijn eerstc verlof (1884—188G) be- 
reisde hij cen groot deel van Europa, woondc 
verschillende socialistische congressen bij en 
maakte kennis met vele vooraanstaande sociaal- -
democraten en anarchisten ； met den beroemden 
geograaf Reclus were! hij in die jnren zeer be- 
vriend, zonder echter diens anarchistischc denk- 
beelden over te nomen. Aan de socialistische be- 
weging, die zich destijds in ons land onder leiding 
van Domela Nieuwenhuis had ontwikkeld, nam hij 
actief deel, maar het voornaamste terrein voor zijn 
werkzaamhcid als socialist was Belgie, dat hem een 
tweede vaderland werd. Hij droeg veel bij tot de 
verzoening tusschen de Vlaamsche socialisten en 
bun Waalsche geestverwanten en werd een der 
oprichters van de Parti Ouvrier, de Belgische 
Arbeiderspartij (in 1885). 

Toen hij voor de tweede maal met verlof in 
Europa kwam (1892) vestigde hij zich te Brussel,.. 
De strijd van de Belgische socialisten voor het 
algemeen kiesrecht had toen een zeer revolutionair 
karakter aangenomen； in April 1893 werd de 
algemeene werkstaking uitgeroepen. Van Koi, die 
geen gevaar schuwde, ja eerder het gevaar ook 6m 
het gevaar zocht, voelde zich daarbij echt in zijn 
element. Het feit, dat hij, waar kans op een botsing 
met politic of militairen bestond, steeds zooveel 
mogelijk, en dan in het eerstc gelid, aanwezig was, 
maakte hem onder zijn Belgische geestverwanten 
zeer populair, maar had ook tengevolge dat de 
aandacht dcr regeering op hem gevestigd werd en hij 
21 April 1893 uit Belgie werd verbannen, welk 
besluit echter vrij spoedig werd ingetrokken. Ook in 
ons land nam hij ijverig aan de socialistische 
beweging deel; in den winter van 1892—*3 sprak hij 
in 66 open- bare vergaderingen en werd wegens 
“opruiing" drie maanden gevangenisstraf tegen hem 
geeischt, (loch het proces eindigde met zijn 
vrijspraak. Were! hij hier in de arbeidersbeweging 
niet minder poj)ulair dnn in Belgie, hij kwain er 
weldra in conflict met den afgodifich vereerden 
leidcr Do- n)e!a Nieuwenhuis, die meer en mcer in 
anarchis- tisch vaarwater was verzeild. De vroegere 
vriend- 8chap maakte plants voor een fellc 
vijandschap en door Domela Nieuwenhuis en diens 
medcstan- ders werd Van Ko! op buitengewoon 
grove en peraoonlijke wijzo aangcvallcn ； wat doze 
die jaren ondervond, steldc zijn idealisinc en zijn 
Jiefde voor de socialistische beweging op een uiterst 
zware proef. Vun Koi was ecn der eersten, die 
inzagen, dat een scheuring onvcrmijdelijk was. In 
overleg met hem, deden Schaper en Vliegon den 
oproep, die in 1894 tot de oprichting van de S. D. A. 
P. leidde, en hij werd een der z.g. „twaalf apostelen" 
dier partij. Kort daarop werd hij — zeer tegen zijn 
zin — afgekeurd en gepension nee rd wegens „een 
leverziekto**, die voor zijn gezondheid blijkbaar 
nict de goringste schade- lyke gevolgen heeft gehad. 
Hoewel hij tot de voormannen der „parlementaire 
socialisten** behoorde en zijn partijgenootcn hem 
als cen der geschiktste candidaten voor de Kamer 
beschouw- den, voelde hij, met zijn revolutionair 
temperament, zich weinig aangetrokken tot wat hij 
„het muffe parlement" noemde en verklaardo hy het 

socialisme be ter „op de barricade" te kunnen diencn. 
Slcchts met de grootste moeite kon men hem in 1897 
— toen hij naar Griekenland wilde gaan om in het 
Philhclleensche legioen voor de bcvrijding van Kreta 
tegen de Turken te vcch- ten — bewegen, zich voor de 
Tweede Kamer candidaat te laten stellen. 

Bij een naverkiezing in het district Enschede—^, 
werd hij nog in dat zelfde jaar gekozen. Hij ver- 
tegenwoordigde dit district tot 1909. Toen hij dat jaar 
niet herkozen werd, wenschte hij geen canclidatuur 
voor de Tweede Kamer meer te aanvaarden. Maar in 
1913 werd hij de eerste roode senator； van 1913 tot 
1922 en van 1923 tot 1924 was hij lid van de Eerste 
Kamer. 

In beide Kamers is Van Koi een op den voor- grond 
tredende figuur geweest. Hij bewoog zich, vooral in de 
eerste jaren, toen de soc. dem. Tweede Kamcrfractie 
nog slechts dric ledentelde, op velerlei terrein: 
buitenlandsche zaken, water- staat, mijnwezen, oorlog, 
marine, belasting- politiek enz. Maar bovenal hield hij 
zich van meetaf bezig met de koloniale 
aangelegenheden; hij voelde zich in de eerste plaats 
geroepen de vertegenwoordiger te zyn van „den 
bruinen broedcr", van de millioenen in Insulindc, die 
zelven geen vertegenwoordiger naar het Binncn- _ hof 
konden zenden. Hij werd de socialistische Icoloniale 
specialiteit en was in het parlement de jjverigc en 
steeds strydvaardige kampioen voor de belangen van 
land en volk van Indie. In te- genstelling met de 
opvattingen, die, toen hij zijn parlcinentairen arbeid 
begon, in de socialistische beweging overheerschten, 
inzonderheid in de Duitsche sociaal-democratie, 
volgens welke de aociaal-democraten tegenover de 
koloniale politick alleen „negatiefn hadden op te treden 
— tegen elke rassenoverheersching, tegen het im- 
perialisme 一 stoncl Van Koi een ,,positieve" koloniale 
politiek voor. Ook volgens hem moest die politick de 
algeheele onafhankelijkheid van Indie ten doel hebben. 
Maar tevens diende z. i., do sociaal-democratie de 
totstandkoming van de binnen het raam der bestaande 
verhoudingen niogelijke verbeteringen krachtig tc 
bevorderen. Bij dezo hervormingspolitiek moest Van 
Koi pionierswerk verrichten； een arbeid tfe 
moeilijker, daar degencn, ten bate van wie de 
hervormingen zouden strekken, destijds een nog 
vrijwel geheel passicve massa vormden; or was in 
Indie niet als in Nederland een volksbeweging, die 
eigen wenschen en behoeften naar voren kon bren- 
gen. 

Al was Van Koi het tegendeel van een „ge- slepen 
politicus", al viel zijn spreektrant vaak nogal erg buiten 
het kadcr der Noderlandsche parlemcntairc eloquentie, 
al heeft hij — dikwijls te goed van vertrouwen zynde 
— in het parlement niet zeiclcn zaken en personei) 
verdedigd of aangevallen, die zoo'n vcrclediging of 
zoo'n aan- val nict verdienden, en al maakte hy, meege- 
sleept door zijn onstuimig temperament, zich so ms 
aan overdry ving • schuldig, zoo heeft hij toch door zyn 
groote kennis van do Indisoho toe- standen, door de 
vurige geestdrift en de taaic vol- harding, waarmee hij 
street! voor hetgeen hij noo- dig en rcchtvaardig achtte, 
en ook door den eer- bied en genegenheid, welko zijn 
riddorlijke per- soonlijkheid inboezemden, zich in het 
parlement een bclangrijke positie verworven. 

Inhoud en vorm zijner philippica's tegen wat 
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hij noemde ,,ons wanbeleid in India" en ,,d。 
schandelijke verwaarloozing van de belangen der 
inlanders'5, wekten in vele kringen groote ver- 
ontwaardiging- En vooral gedurende de eerste jaren 
van zijn optreden in het parlement, had hij over het 
algemccn in Nederland, nog mindcr dan zijn 
fracticgcnooten cen „goede pers." Zijn over- dry 
vingcn en misslagen werden breed uitgeme* ten. 
zijn arguni enten werden a Is „gevoelsargu- menten,, 
en hij zelf werd als „een transcendentaal idealist" 
(Kuyper) gequalificeerd cn gedisqualifi- ccerd. Van 
Koi was cchter allcrminst cen sprekcr, die zijn 
kracht zocht in vage algemeenhcden en in 
rethorische zinswendingen； zijn redevocringen 
waren integendeel steeds zeer gedocume nteerd en 
zij droegen ook meerendeels volstrekt niet een 
uitsluitend critisch en ..afbrekend'1 karakter, maar 
hadden vaak een bij uitstek ,,opbou\vende'' 
^trekking. Naast „den boetprediker Van Koln stond 
„de ingenieur Van Koi", de man van de rijke 
feitenkennis en de vele praktische wen ken, de 
naarstige verzamelaar van gegevens en cijfei'S. Van 
groote deskundigheid op speciale terreinen, gaven o. 
a. zijn redevocringen over de Indische 
mijnwetgeving en over het irrigatievraagstuk blijk. 
Dat ten slotte althans een deel zijner capa- citeiten 
ook in regeeringskringen erkend en ge- waardeerd 
werd, bewijst de hem in 1914 door den Minister van 
Kolonien gegeven opdracht tot het instellen van een 
onderzoek naar de industrieele ontwikkeling van 
Japan. Ook zelfs van zijn aan- 
vankelijkvoorschromelyk overdreven uitgekreten 
■critiek hebben somtijds later politieke tegenvoe- 
ters van Van Koi de rechtmatigheid volmondig 
toegegeven ； zoo ten aanzien van zijn opzienba- 
rende rede over de misbruiken bij koeliewerving en 
de mishandeling van de contract-koelies in Deli^ 

Veel van hetgeen Van Koi voor Indie heeft 
nagestreefd is nog altijd onverwezenlijkt, maar toch 
heeft zijn arbeid ook menig direct resultaat 
opgeleverd. Het is mede aan lieni te dan ken dat er 
iii onze koloniale historic een hoofdstuk voor- kornt, 
dat „de ethische periode" heet. Hij heeft den stoot 
gegeven tot het instellen van de Atjeh- enquete, tot 
de definitieve begrafenis van de ba- tig-slot-politiek 
； en de kwijtschelding van „de 40 millioen" in 
,1904 was voor een groot deel een ge- volg van zijn 
optreden. En het is kwalijk te schat- ten hoeveel van 
hetgeen op het gebied van so- ciale voorzorg en 
sociaie voorziening in Indie is gedaan, ongedaan zou 
zijn gebleven, indien zijn stuwkracht had outbroken. 
Hij is er ook in ge- slaagd om althans iets van de 
intense belang- stelling, die hij koesterde voor Indie 
— en ook voor de vele an de re streken buiten onze 
land- palen, die hij op zijn talrijke reizen bezocht en 
waarvan hij in boek en tijdschrift zoo graag en zoo 
smakelijk verhaalde — op zijn Jandgenooten over te 
brengen. Hij heeft ook meer belang- stelling voor 
Indie gewekt in Indie zelve; hij moge niet een van 
de voorinannen der Inlandsche volksbeweging zijn 
geweest, hij mag zekcr tot haar voorbereiders 
gerekend worden. 

In Indie, in West- zoowel als in Oost-Indie — 
want ook voor de belangen van „de West" was hy 
een vurig pleitbezorger — genoot Van Koi een 
buitengewoon groot aanzien en vertrouwen.; wei- 
nige Hollanders zijn in de overzeesche gebieds- 
deelen des Rijks zoo populair gewoi^den. En een 
niet minder groote populariteit had hy, die by 

uitstek „een internationale figuur、' was, zich on- der 
de vooraanstaanden in de socialistische bewe- ging in 
het buitenland verworven. Zijn nobelc en opofferende 
lief de voor de menschheid, cen liefde, die geen perken 
van partij, volk of ras kende, is niet on bea nt woo rd 
gebleven； hij is voor duizen- den — ook voor velen, 
die zijn bcginselen niet deelden — geworden, wat hij, 
volgens een woord dat de Bclgische minister Wouters 
bij zijn. ver- assching sprak, voor de socialisten in 
Belgic was: „Notre cher ami Van Koi.” 

Be halve een zeer groot aantal artikelen in bin- nen- 
en buitenlandsche periodieken, heeft Van Koi o. a. de 
volgende bocken en brochures ge- schreven: 

„Christendom en Socialisme" (1884); „Ka- 
pitalisme en Socialisme" (1886); „Rijk en Arm" 
(1893); ,,Onze aarde zij een Parades" (1893); „Land en 
Volk van Java" (1896); „Een noodlijdende Kolonie', 
(.1901); „Uit onze Ko- loniijn" (1903); „DeSolo-
werken en de haven van Soerabaia', (1903) J „Naar de 
Antillen en Venezuela" (1904)； ,,De Bestuursstelsels 
der heden- daagsche kolonien,^ (1905); Prae-advies 
voor de Vcr. v. d. Staath. en Stat, over „Welke maatre- 
gelen nopens de nijverheid op Java zijn in het belang 
der inlandsche bevolking te nemen ?‘‘ (1905)； 
„Mijnwetgeving en Mijnbouw in Ne- derlandsch-
Indie" (1910); „In de Kustlanden van Noord-Afrika'、
(1911)； „Nederlandsch-Indie in de Staten-Generaal 
van 1897 tot 1909'' (1911); „Weg met het Opium !n 
(1913); „priemaaj^_ dwars doQi Sumatra, en 
zwerftochten door BalF* : (1914); „De komende Vrede 
en de Sociaal-De- mocratie" (1916)； „De 
Ontwikkeling der groot- industrie van Japan" (1916)； 
„Japan. Indrukken van Land en Volk" (1917)； 
„Staatsbedrijven en Staatsmonopolies" (1918); „De 
Joden en de Vrede" (1919); ,,De strijd der 8. D. A. P. 
op Ko- loniaal gebied" (1920); „Het Nederlandsch-In- 
disch Landsyndicaat" (1921); „Les Mandats co- 
loniaux et la Socidte des Nations" (1922 en 1923/ 

OVERTOCHT. In dit artikel is cen overzicht 
gegeven van de voornaamste bepalingen uit het 
Overtochtsreglemcnt (O.R.) o nitre nt de rechten op 
vrijen overtocht van landsdienaren en hunne gezinnen. 

Het thans vigeerend rer/lement op de toekenning 
van overtocht van Nederland naar Ned.-Indie en 
omgekeerd ten laste van de Indische Begrooting is 
vastgesteld bij Kon. Besl. van 22 Juni 1916 no. )3 Ind. 
Stb. no*605, werd laatstelijk bij Kon. Besl. / van22 
Mei 1925 no. 33 Ind. Stb. no. 348 aangevuld en 
gewijxjgd en is met ingang van 1 November 1916 in 
working getreden. Bij de toepassing van het re- 
glement worden als leden van een gezin ailcen erkend 
de ouders en hunne ongehuwde, wettige (ook 
gewettigde) kinderen en stiefkinderen, zoons en 
stiefzoons editor niet, indien zij op den dag der 
inscheping meerderjarig zijn. In geval van echt- 
scheiding treden de vrouw en de haar toegewezen 
kinderen en hare voorkinderen uit het gezin van den 
man en worden aangemerkt als cen afzonder- lijk 
gezin met de vrouw als hoofd. Waar in het reglement 
sprake is van de echtgenoote, de ge- scheiden 
echtgenoote, de weduwe of de kinderen van eenig 
landsdienaar worden daaronder niet verstaan zij, die 
met dien landsdienaar na zijn ontslag uit den dienst in 
het huwelijk zijn getreden, de kinderen, die uit 
zoodanig huwelijk zijn 
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geboren en de kinclercn, die na het ontslag zijn 
gewettigd, tenzij zij voor het ontslag zijn geboren. 

Volgens het reglcment hob ben o.a. recht op 
ovcrtocht van Nederland naar Ned.-Indie: 

alls personen, die door het Departement van 
Kolonien ten be ho eve van 's lands burgerlijkcn of 
militairen dienst in N.-I. derwaarts worden 
uitgezonden, onverschillig of zij voor tydelijke 
dienstverrichtingen dan wel voor den vasten dienst 
bestemd zijn ； 

alle aan's lands burgerlijken of militairen dienst 
in N.-I. verbonden personen, die derwaarts terug- 
keeren om hunnen dienst te gaan hervatten, nadat zij 
naar Europa waren gekomen om aldaar tijdelijk te 
vertoeven, hetzij met verlof, gede- tacheerd of in 
commissie, wanneer zij de reis herwaarts hebben 
gedaan voor landsrekening of op eigen kosten, 
terwijl zij recht hadden op over- tocht voor 
landsrekening, dan wel tijdens hun verblijf in 
Europa in eene positie zijn gebracht, waaraan voor 
hen, die zich in Indie bevinden, recht op overtocht 
voor landsrekening is verbonden; 

voorts de leden van het gezin van hem, die de reis 
voor landsrekening aanneemt krachtens de 
voorafgaande bepalingen； de bij volmacht in het 
huwelijk getreden echtgenoote van den in vasten 
dan wel in tijdelijken dienst in N.-I. aanwezigen 
landsdienaar, zoomede de kinderen, die tenge- volge 
van dal huwelijk leden van zijn gezin worden; 

de echtgenoote van een landsdienaar, zoowel in 
vasten als in tydelijken dienst, in het huwelijk 
getreden tijdens diens verblijf in Europa onder 
omstandigheden, wclke hem geen recht geven op 
overtocht voor landsrekening, zoomede de kin- 
deren, die tengevolge van dat huwelijk leden van het 
gezin van den landsdienaar worden. 

Gelijk recht als hierboven, dus recJd op overtocht 
van Nederland naar Ned.-Indie, doch slechts voor 
e6nmaal en voorzoover zij zich in Euro- ]>a 
bevonden dan wel op weg daarheen wa- ren, tijdens 
het ontslag: alle in N.-I. geboren personen, die 
eervol met toekenning van of met recht op pensioen 
of gagement ten laste van de Indische Begrooting uit 
den dienst zijn ontslagen en alle in N.-I. geboren 
burgerlijkc ainbtenaren, die — zonder recht op 
pensioen tc kunnen doen gelden — wegens ziels- of 
lichaamsgebrekcn uit den dienst ontslagen werden, 
mits zij binnen twee jaar, nadat hun ontslag vcrleend 
werd, de terug- reis naar Ned.-Indie aannemen; 

als voren tijclens het overlijden: 
de in N.-I. geboren weduwe zoomede de kin- 

deren, nagelaten door den overleden landsdienaar of 
gewczen landsdienaar, zoolang zij recht hebben op, 
of in het genot zijn van pensioen of andere 
inkomsten ten laste van cen der weduwen en 
weezenfondsen voor N.-I. landsdienaren en wat de 
weduwe betreft, zoolang zij geen nieuw huwelijk 
heeft aangegaan; 

als voren t可dens het vonnis van echtscheiding in 
de registers van don burgerlijken stand were! 
ingeschreven: de in N.-I. geboren gewezen echt- 
genooto van een deelgenoot in eon der weduwen en 
weezenfondsen voor N.-I. landsdienaren, wier 
huwelyk door echtscheiding ontbonden is, zoolang 
zij geen nieuw huwelijk heeft aangegaan; 

als voren op het voor het hoofd des gezins aan- 
gegeven tydstip: do leden van het gezin van hem (of 
haar), die do reis voor landsrekening 

aanneemt krachtens het hiervoren bepaalde. 
Redd op overtocht van Ned.-Indie naar Neder-

land hebben o.a.: 
alle peraonen. die onder genot van bezoldiging 

ten laste der Ind. begrooting wegens ziekte of 
wegens langdurigen dienst een verlof naar Europa 
bekomen of naar Nederland worden opgezonden om 
aldaar in het genot van verlof te worden gc- steld, be 
neve ns zij, aan wie door de Regeering wordt 
opgedragen zich tijdelijk naar Europa te begeven ter 
vervulling van eenige taak of om in Nederland voor 
een betrekking in's lands burgerlijken dienst in N.-I. 
dan wel voor den militairen of don zeedienst te 
worden opgeleid; 

de leden van het gezin van hem, die de reis voor 
landsrekening aanneemt krachtens het hiervoren 
bepaalde, tenzij bij de regeling van bijzondere 
opdrachten of tydelijke dienstver- vullingen 
bepaaldelijk is uitgemaakt, dat de betrokken persoon 
geen aanspraak op overtocht voor zijn gezin zal 
kunnen doen gelden. 

Gelyk recht als hierboven, dus recht op overtocht 
van Ned.-Indie naar Nederland hebben, doch slechts 
voor eenmaal en voorzoover zij zich buiten Europa 
bevonden, mits niet op weg daarheen, tijdens het 
ontslag: 

alle Europeeschc landsdienaren, die eervol met 
toekenning van of met recht op pensioen of gage-
ment ten laste van de Indische begrooting uit den 
dienst zijn ontslagen, voorzoover dat ontslag niet 
binnen een jaar na terugkomst van buiten- landsch 
verlof op verzoek om andere dan welbe- wezen ziels 
of lichaamsgebreken, buiten eigen toedoen ontstaan 
(ter beoordeeling van de Re- geering) is verleend, 
tenzij naar het oordeel van den Gouverneur-
Generaal zich voor den betrokken landsdienaar 
gewichtige omstandigheden hebben voorgedaan, 
welke hem tot de onslagaan- vrage noopten; 

alle Europeesche burgerlijke landsdienaren in 
vasten dienst, die zonder toe kenning van of recht op 
pensioen eervol uit 's Lands dienst zijn ontslagen, 
hetzij wegens ziels- of lichaamsgebreken buiten 
eigen toedoen ontstaan (ter beoordeeling van de 
Regeering), hetzij wegens opheffing van hunne 
betrekking; 

als voren tijdens het overlijden van den echt- 
genoot of vader: de leden van het gezin nagelaten 
door den overleden Europeeschen ambtenaar of 
officicr of door hem, die overleden is, terwijl hij zich 
in N.-I. bevond voor tijdelijke dienstver- vullingen, 
waarvoor hij door het Departement van Kolonien 
was uitgezonden, tenzij bij de regeling van zyn 
opdracht bepaaldelijk is uitgemaakt, dat hij geen 
aanspraak op overtocht voor zijn gezin zal kunnen 
doon gelden, zullcnde voor de weduwo (lit recht 
slechts bestaan, zoo给ng zij geen nieuw huwelyk 
heeft aangegaan; 

de leden van het gezin nagelaten door den. 
overleden gewezeu landsdienaar, die pensioen 
genoot ten lasto der begrooting van N.-I., zoolang zij 
recht hebben op of in het genot zijn van pensioen of 
andore inkomsten ton bate van een der weduwen- en 
weezenfondsen voor N.-I. landsdienaren en wat de 
weduwe betreft, zoolang zij geen nieuw huwelyk 
heoft aango- gaan; 

voren tijdens het vonnis van echtscheiding in 
de registers van den burgerlyken stand werd 
ingeschreven: do gewezen echtgenoote van een 
deelgenoot in een der weduwen- en weezenfondsen 
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voor N.-I. landsdienarcn. wier huwelijk door 
echtscheiding ontbonden is, zoolang zij geen nieuw 
huwelijk heeft aangegaan: 

als voren op het voor het hoofcl des gczins aan- 
gegeven tijdstip: de ledcn van het gezin van hem (of 
Ijaar). die de reis aanneemt krachtcns het hiervoren 
bepaalde (met uitz. van het geval hiervoren vernield 
bij nagelaten ledcn van het gezin door den ovcrleden 
Europeeschen ambte- naar of officier enz.). Het 
recht op overtocht van Ned.-Indie naar Nederland 
vervalt voor hen. die overeenkomstig de bcpalingen 
op het vervoer in Indie van dat recht afstand hebben 
gedaan. ten- einde daardoor vrij vervoer naar eene 
plants binnen Ned.-Indie te vcrkrijgen. Ten slotte zij 
nog aangeteekend, dat het recht op overtocht voor 
landsrekening toegekend aan de leden van het gezin 
slechts geldt voor die leden. welkc het hoofd des 
gczins vcrgezcllen, tenzij het hoofd des gezins op 
zijn (haar) v66r het aanvaarden der reis ingediend 
verzock van den Minister van Kolonien of van den 
Gouverneur-Gcneraal 
schriftelijk vergunning heeft bekomen om zich 
door een of meer leden van het gezin in de ver- 
gunning .ifitdrukkelijk' aan te wijzen te doen 
volgcn.'/^ 

RE^DEGRENZEN. Schepcn, welke aankomen 
op een plaats in Nederlandsch-Indie met het doel 
om te laden, te lossen, water of brandstof in te 
nemen, dan wel o)n reizigers of andere personen 
op te nemen of te ontschepen, of omdat zij ter 
plaatse mocten worden gesloopt, zijn verplicht 
ligplaats te nemen binnen de grenzen der reede, 
tenzij de havenmeester een andere ligplaats ver- 
gunne of bevele, of bijzondere voorschriften inet 
betrekking tot den toestand van schip of lading 
anders bepalen. Dit voorschrift, laatstelijk ver- 
jneld in art. 4 van het Reedenregleinent 1925 
(Ind. Stb. 1924 no. 500), houdt verband met het 
toezicht in het belang van orde en veiligheid, met 
de heffing van in- en uitvoerrechten enz. (Zie ook 
onder BAKENGELD en QUARANTAINE). 

De hier bedoelde grenzen van de verschiJlende 
reeden, waaronder ook zijn begrepen havens on 
rivieren, welke tot lig- of ankerplaats dienen, 
zoomede ligplaatsen aan los- en laadhoofden, 
kaden en steigers, zijn laatstelijk vastgesteld bij 
Gouvernementsljesluit afgekondigd in Ind. Stb. 
L924 no. 23*' 
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„Wat 
den Roomsch-Katholieken godsdienst betreft is 
Zcnding niet gescheiden van eeredienst. Alle 
Roomsch-Katholieke geestelijken zijn missiona- 
rissen en oefenen zending overal waar zij kunnen. 
Voor Roomsch - Katholieke zending zie EE RE- 
DIENST." Aldus besluit het uitvoerige artikel 
ZENDING (PROTESTANTSCHE) in Deel IV. Van den arbeid der missionarissen, op de eerste 
plaats in die gedeelten van Nederlandsch- Indie, 
welke door het Kerkelijk gezag zijn ont- trokken 
geworden aan den werkkring van het Apostolisch 
Vicariaat van Batavia en verheven zijn tot 
zelfstandige missiegebieden, is in onder- volgende 
regelen een meer uitvoerig overzicht gegeven dan 
het artikel over EEREDIENST in deel I den 
gebruikers dezer Encyclopaedic aan- biedt. 

a. Het Apostolisch Vicariaat van Ned. Nieuw- 
Guine, met hoofdzetel te Langgoer, omvattende 
het Oostelijk van 125° 30' 0. L. gelegen gedeelte 
van den N. I. Archipel; de geestelijke verzorging 

is opgedragen aan de missionarissen van de con- 
gregatie van het Heilige Hart van Jezus van Tilburg 
(Gouv. besl. 28 Mei 1904 no. 28). 

In December 1902 werden bij Decreet van de 
Congregatie tot voortplanting des Geloofs nl de 
eilanden, Oostelijk gelegen van 125° 30z O. L. en 
bchoorende tot het gebied van Ned.-Indic, tot een 
zelfstandige Apostolische Prefectuur verheven, 
welke haren naarn zoiide ontlecncn aan het 
uitgestrekte gebied van Ned. Nicuw Guine. Zij we 
rd toevertrouwd aan de missionarissen van het 
Heilige Hart, wier moederhuis voor Nederland is 
gevestigd te Tilburg. 

Reeds vroeger waren pogingen aangewend om tot 
con verdeeling te geraken van het Apostolische 
Vicariaat van Batavia. De Ass.-Resident Kroesen 
had bij zijn bezoeken aan. Engelsch Nieuw Guine 
Ncderlandsche missionarissen van de Congregatie 
van het H. Hart leeren kennen, die aldaar werkzaam 
waren, en hen uitgenoodigd zich ook op het Ned. 
gedeelte van N. Guine te vestigen. Deze wenschen 
van den ass.-resident tc Merauke werden door de 
missionarissen over- gebracht aan hunne oversten in 
Nederland, het- geen weldra leidde tot 
onderhandelingen tus- schcn de hierbij betrokken 
autoriteiten over cen verdeeling van het Indische 
missiegebied, het- welk tot dien tijd toe uitsluitend 
was toever- trouwd geweest aan de Jezuleten. 
Voorloopig echter kwam cr nicts van zulk eene 
verdeeling. Een der voornaamste bezwaren vormde 
het standpunt der Regeering, die slechts 6ene mis- 
sioneerende orde in Indie wilde erkennen en andere 
missionarissen slechts wilde toelaten op 
voorwaarde, dat zy door de Regeering konden 
worden beschouwd als bchoorende tot de orde der 
Jezuieten. Het Hof te Rome wenschte daaren- tegen 
bij oprichting van een nieuw missiegebied volledige 
zelfstandigheid. De moeilijkheid is ten slotte 
overwonnen door te bepalen, dat Kerk- rechtelijk de 
nieuwe missic gehecl zcJfstandig zoude zijn, dat 
echter de Apost. Vicaris van Batavia allo 
onderhandelingen met de Indische Regeering zoude 
voeren. JJeze bepaling is van kracht gebleven tot 
19J3; in dat jaar zijn ook de andere missic-oversion 
officicel erkend geworden. 

Den 28 Nov, 1903 zetten Dr. M, Ncycns, de 
nieuwe Apost. Prefect, en zijn metgezcl Pater H. 
Geurtjens te Langgoer (Kai-eil.) voet aan wal. De 
missie telde toen ruim J100 Christenen. In Maart 
1904 vertrokken de laatstc JezuTeten van Kai en 
lieten het door hen aldaar begonnen werk aan hunne 
opvolgers over. Tot duBvcrre was uitsluitend 
gearbeid'oj) Klein Kai； de nieuwe missionarissen 
vestigden zich ook op Groot Kai en al spoedig were! 
te Langgoer cen ambachts- school geo pend. Om 
ook de vrouweJijke jeugd te berciken en aid us de 
vorming van toekomstige Katholieke gezinnen voor 
te bereiden, werd de hulp jngeroepen van missie-
zusters. In Fcbruari 1905 kwainen de eerste vijf 
Franciscancssen vnn Heijthuizen te Langgoer aan en 
daarna kon spoedig cen incisjes-internaat worden 
geo pend. 

De Kai-eiJanden vormen het niiddeljwnt van dit 
missiegebied; hier is do arbeid het eerst begonnen cn 
hier ook heeft de godsdienst het diep- ste ingewerkt. 
Er zijn thans op dezc eilanden- groep 10 hoofdstaties 
met 41 bijstaties. Elke Btatie heeft een kerkje met 
school, waar de jon- gens en meisjes door 
catechisten-onderwijzers worden onderricht onder 
toezicht van den mis- 
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sionaris. Scdert enkclc jarcn hebben in de hoofd- 
statie te Langgoer de Dochtcrs van O. L. Vrouwe van 
het H. liart ccn huishoudschool, waaraan een 
gewonc lagere volksschool voor de kampong- 
meisjcs is verbondcn. De huishoudschool, we Ike 
eenige subsidie geniet van het Clouverncmeiit, hecft 
een zestigtal interne lecrlingen uit verse bi lien de 
dorpen van de Kai-eilanclen. Behalve voortgezet 
lager onderwijs (lezen, schryvcn, re- kenen, 
Maleisch. geschicdenis, aardrijkskunde, muziek 
enz.) ontvangen de interne leerlingen gc- durende 2 
ii 3 jarcn het noodige onderricht in huishoudkunde 
en handwerken, ook in tuin- bouw； haar invloed in 
de kampoeng is duidelijk jnerkbaar door verheffing 
van maatschappelijk leven en beschaving. De 
externe kanipongmeis- jes ontvangen het gewone 
lager onderwijs der Inlandsche Volksscholcn. 

Hoewel nu, vooral in den aanvang, het missie- 
werk op de Kai-eil. alle krachten in beslag nain, zoo 
were! toch N. Guine geenszins vergeten, en 14 Aug. 
1905 landden de eerste missionarissen aan de 
Zuidkust te Merauke. 

De goede verwachtingen, we Ike omtrent het 
nieuwe arbeidsveld werden gekoesterd, gingen 
volstrekt niet aanstonds in vervulling. Niet al- leen 
de sneltochten bedreigden daar het leven der 
bewoners ； de geesel der venerische ziekten trof 
hen nog feller; in een tijd van ongeveer vijf jaren 
stierf ± 40 % der bevolking. De missie stond er 
machteloos tegenover en het duurdc geruimen tijd 
eer het bestuur ingreep. Eerst in 1919, nadat deze 
aangelegenheid ook in de Volks- 
vertegenwoordiging in Nederland de aandacht had 
getrokken, we rd Pater P. Vertenten naar Batavia 
ontboden, om daar met den Landvoogd en eenige 
autoriteiten plannen te beramen tot redding van het 
uitstervende volk. Het gevolg hiervan is geweest, dat 
jongelingshuizen 一 broei- nesten van 
onzedelijkheid — werden omgehaald, model-
kampongs werden gebouwd, en de kin- deren 
werden verplicht de scholen der missie te bezoeken. 
Dank zij deze maatregelen kon reeds na cnkele jaren 
vooruitgang worden geconsta- teerd: het 
gcboortecijfer steeg. Ook het missie- werk geraakte 
tot bloei; scholen en kerkjea verrezen en vnn vier 
centra uit, Meraukd, Koein- b6, Okabu en Wain bi, 
konden de missionarissen arbeidenX 

In het jftar 1910 word nog een nieuw veld ont- 
gonnen; in September kwaincn de cerate mis- 
sionarissen op de Tanimbar-groep en wel aan de 
Zuidzijde van het eiland Jamdena. Drie jaar later had 
daar het eerste doopfeest phiats. De hoofdstatie we 
rd gevestigd te Sauinlakki, waar een ainbachtsschool 
en eon catechisten-intcr- naat werden geopend. In 
den loop van 1925 heb- ben zich ook hier missic-
zusters gevestigd voor opvoeding van de jeugd on 
voor ziekenvcrpleging. To Saumlakki were! ecn 
huishoudschool (inter- naat) geopend, waar ook de 
wcefkunst wordt on- derwezen. 

Voorts wordt in do kampoenga bijna overai door 
Inlandsche goeroe's, ondcrwyzer-catcchistcn, van 
Kai of Taniinbar, die zelvc hun opleiding ontvingen 
aan een standaardschool (vervolg- school) inot 
normaalcuraus to Langgoer of te Saumlakki. 
onderwijs gegeven, hetwelk lezon, schrij ven, 
rekenen, Maleisch en zang omvat. Het is vordeeld 
over drie klasaen en duurt zes jaar. De goeroe's 
mooten een verklaring van bekwaam- 

heid buzittcn van het bestuur. Deze schooltjes werden 
reeds voor ongevecr twintig jaren be- gonnen: waren 
zij eerst vrij primitief, thans zijn ZIJ gcheel 
methodisch, staan onder toezicht van Rcgecring en 
missie (reap. Inspecteur van Ini. onderwijs en 
beheerdcr) en ontvangen subsidie. Alle christen -
kampongs hebben zulk een parti- culicrc volksschool 
voor jongens en mcisjes samen. 

In 1920 wcrcl deze prcfcctuur verheven tot Apost. 
Vicariaat. Tot eerste Apost. Vicaris werd benoeind 
Mgr. Joannes Acrts. De laatste statistic k der missie, 
loopende tot 1 Sept. '25 vermeldt: 1 Apost. Vicaris, 2G 
priesters, 18 breeders, 8 zusters, 17.722 Katholieken, 
2057 catechumenen, 114 Ini. onderwijzers, SO 
volksscholen met 3631 leerlingen, 1 standaardschool 
met 91 leerlingen, 1 meisjesinternaat met 24 
lecrlingen en 2 bijz. oplcidingsscholen met 35 
leerlingen. 

Zoo zijn dus op Kai en Tanimbar wel bijzon- dere 
resultaten bereikt； op Nieuw Guine werden 
heldhaftige offers gebracht onder buiten- gewoon 
moeilijke omstandigheden. Elders wordt vrije 
ontplooiing van het missiewerk nog be- lemmnrd door 
Art. 123 R. R. 

b. Het Apostolisch Vicariaat van Ned. Borneo, met 
hoofdzetel te Pontianak, omvattende het tot Ned.-
Indie behoorende deel van het eiland Borneo； de 
geestelijke verzorging is opgedragen aan de Paters 
Minderbroeders Capucijnen van de Ned. Provincien 
(Gouv. besl. 4 Juni 1906 no. 25 cn 9 Sept. 1918 no. 1). 

Reeds in de 16e eeuw is op Borneo het Kat ho- lick 
geloof verkondigd geworden. Portugeesche 
Franciscanen en Thcatijnen waren hier de eerste 
missionarissen. Pater Antonio Kentimiglia bc- keerde 
bij Bandjermasin 4000 Dajaks, voor wic hjj een 
catechisiuus in hun eigen taal samenstelde. Hij is 
vernioord geworden door Mohammedanen. Toen de 
Portugeezen in het begin van de 17e eeuw het eiland 
moesten afstaan aan de Hollanders, werd de 
verkondiging van het Katholiek r geloof verboden. 
Eerst in 1850 bczoehteen priester van het Vicariaat 
Batavia dit eiland weder. Door jaarlijksche 
dienstreizen werden daarna aan de Westkust vele 
Chineezen voor het geloof ge- wonnen, waarom in 
1885 een Jezuiet een vaste standplaats kreeg te 
Singkawang. Weinig jaren later werd te Smitau in het 
binnenland een statie geopend onder de Dajaks, we Ike 
echter spoedig is verplaatst naar Nangasedjiram. In 
1896 moesten de Jczuieten dezen post weder verlaten 
om elders opengcvallen plaatsen te bezetten. Eerst 
nadat in Februari 1905 het grootc eiland, wat het 
Neclerlandsche gedcelte er van betreft, tot een 
afzondcrlijkc Apostolischc Prefectuur was verhoven, 
we Ike werd toevertrouwcl aan de Ne- derlandschc 
Paters Capucynen, kon de missie op Borneo geregeld 
doorwerken. In November van genoeind jaar landden 
de eerste Capucijnen met Pater Pacificus Bos als 
eerste Apost. Prefect te Singkawang. Hier was een 
houten kerkje, dat in 1875 werd gebouwd en nog pas 
gercstaureerd was geworden. Te Sodjiram stond nog 
do oudo woning van den laatsten pastoor, doch van 
kork en school waren daar zelfs de bouwvallen ver- 
dwenon. Het aantal Katholiekcn bedroeg om- strccks 
400; zij werden nu en dan door een mis* sionaris uit 
Batavia bezocht. 

Reeds na een jaar kon de Prefect melden, dat in hot 
afgeloopen tydpork 20 volwassenen en 36 
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kinderen warcn gpdoopt. Als catechumencn had- 
den zich 40 persoiien opgegevcn. Het kerkje was 
alle Zondagen nagenoeg bezet en blcek op groote 
feestdagen zc】fs te klein:,,dit jaar hebben we een 
mclaatschen-kci'kje gebouwd.、’ In Aug. 1906 
vertrokken twee paters en een brooder naar 
Nangasedjiram. waar zij gebouwen voor kerk cn 
school in orde brachten cn den gercgclden ar- beid 
onder de Dajaks begonnen. In hetzelfde jaar kregen 
de Capucijncn de, voor ecn missie onmisbare hulp 
van zusters voor onderwijs en ziekenverplcging, 
zusters Franciscanessen uit Veghel. 

Toen in 1908 de prefectuur word verheven tot 
Apost. Vicariaat,waren er reeds 8 bloeicnde hoofd- 
staties en 2 kwijnende, welke laatste later zijn 
opgeheven geworden. In 1920 kwanien de on- 
derwijs-broeders van de Congregatie van Huy- 
bergen het werk der Capucijncn verlichten en in 
1924 vestigden zich te Sainbas de Zusters Peni- 
tenten Recollectiencn van de Derde Orde van den H. 
Franciscus (nioederhuis te Etten). In Janu- ari 
werkteii op Borneo, onder leiding van den Ap. 
Vicarus Mgr. P. Bos, 22 paters en 21 broeders 
Capucijnen, 53 zust-ers Franciscanessen van 
Veghel, 12 broeders van Huijbergen, 6 zusters Pen. 
Rec. van Etten, en waren er 12 hoofd- staties (o. a. 
Pontianak, Singkawang, Pamangkat, Sambas, 
Nangasedjiram, Benoea-Martinus, Nja- roemkop, 
Roemah-Nazareth-Bika en Sanggau), benevens 10 
bij-staties welke van uit de hoofd- statiee werden 
bediend. 

De missie werkt op Borneo zoowel onder de 
Chineezen als onder de Dajaks. Met het onderwijs 
aan Chineezen werd Oct. 1907 aangevangen, toen 
de St. Dionysius-jongensschool te Sing- kawang, tot 
welker bouw en inrichting de mild- heid van de 
ingezetenen van Tilburg de middelen had verschaft, 
kon worden geopend. Deze Holl.- -Chin. school 
begon met 21 leerlingen, welk aan- tal spoedig steeg 
tot 80; de meesten waren intern, de kosten werden 
meerendeels door de missie gedragen. Nog in 
hetzelfde jaar werd te Singkawang ook een R. K. 
Chin, mcisjesschool geopend, waar de zusters 
Franc, van Veghel als onderwijzeres optraden. 
Aanvankelijk was ecn kamer in het woonhuis der 
zusters als school- lokaal ingericht en een ander deel 
van het huis tot eet- en slaapplaats voor de 14 cerate 
leerlin- gen； in Maart 1909 werd het nieuwe 
gebouw der St. Agnes-school in gebruik genomen 
en toen konden ook meer leedingen worden 
toegelaten. 

De bovengenoemde jongensschool werd in )924 
overgenomen door de broeders van Huy- bergen en 
door het Gouvernement als particu- liere Holl.-Chin. 
school erkencl en gesubsidieerd; dit laatste 
geschiedde ook ten aanzicn van de meisjesschool. 
De zusters van Veghel besturen ook nog een frobel- 
en een huishoudschool. Van de vroegere 
schooljongens te Singkawang stu- deeren er (1925) 
4 in Huybergen voor onderwij- zer, 2 in Langeweg 
voor Capucij-n; reeds is te Singkawang een Chin, 
onderwijzer in functie, die zijn verdere opleiding 
ontving teDydenbosch. 

De hoofdstatie te Pontianak opende in 1913 een 
Holl.-Chin. jongensschool met 35 leerlingen en een 
Holl.-Chin. meisjesschool (zusters van Veghel). In 
Juni 1924 werd deze jongensschool gecombineerd 
met zulk een school van het Gouvernement en 
samen met de meisjesschool er- kend als particuliere 
Holl.-Chin. school, onder 

bestuur der broeders van H uybergen. Zij tel de toen 
250 leerlingen, wier aantal nog steeds too- neemt. 
De Veghclsclic zusters besturen te Pon- tianak 
bovendicn ecn frobcl-school. zoowel voor Ini. als 
voor Europ. kinderen cn geven nog een cursus in 
fraaie cn nuttige handwerken. 

Te Pamangkat is in 1908 een Chin. School 
geopend, doch bij gebrek aan leerlingen in hetzelfde 
jaar weder geslotcn. In 1922 is deze school 
heropend met ruim 20 leerlingen, alien extern. 

Sambas kreeg in 1921 een Engelsch-Chin.- 
school voor externe leerlingen. Later is deze om- 
gezet in een Holl.-Chin. school en sedert 1918is ze 
voornamelijk Chin. School Tn 1925 kwainen de 
zusters van Etten te Sainbas en begonnen da&r een 
frobelschool en een Holl.-Chin. meisjesschool. 
Naast de genoemde scholen bestaan in het 
missiegebied ook nog een paar Chin, volks- 
schooltjes. 

Het onderwijs voor de Dajaksche bevolking werd 
reeds ter hand genomen door de paters Je- zuleten, 
die in 1890 te Scdjiram een kleine school openden. 
Na acht jaren moest, wegensgebrek aan 
onderwjjskrachten, dit werk worden gestaakt. De 
Capucijnen begonnen den arbeid in 1907 met een 
volksschool met internaat voor jongens en een voor 
mcisjes, resp. met 10 en 9 leerlingen, beide weer te 
Nangasedjiram. Deze scholen zijn gestadig in bloei 
toegenoinen ； in Jan. 1924 schreef de Javapost： 
„Wanneer de school de warrne be- langstelling mag 
blijven behouden van het bestuur van Smitau, gelijk 
ze die heeft in de laatste twee jaren, dan zal 
Nangasedjiram eerlang een mooic Missie-statie 
zijn, die veel geestclijk en stoffelijk heil zal 
aanbrengen voor allc Dajaks in de omgeving." 

Voor de Dajaks van het Oostelijk deel van 
Born6o werd in 1911 een volksschool met internaat 
geopend te Laham, met ruim 30 leerlingen. 
Ofschoon de oudere Bahau-Dajaks wel sceptisch 
tegenover het onderwijs staan, neemt toch het aantal 
leerlingen voortdurend toe, dank zij den. steun, dien 
de missionarissen aldaar steeds hebben mogen 
ondervinden van de ambtenaren te Longiram. Toen 
in Maart 1920 zusters van Veghel te Laham 
aankwamen, werden ze verwelkomd door ruim 70 
schooljongens. Aanvankelijk wilde het echter met 
de meisjesschool niet vlotton, ten- gevolge van 
vrees en antipathic van de ouders; doch spoedig 
kwam er verandering en reeds in 1925 telde deze 
school ±60 leerlingen, alien intorn en bijna geheel 
voor kosten van de missie, waar- voor Nedorlands 
Katholieken zich belangrijke geldeJijke offers 
getroosten. De jongensschool had in 1925 reeds een 
140-tal leerlingen. 

In〕909 is op verzoek der Regeering in Landjak 
onder de Batang-Loepar-Dajaks een school op- 
gericht; doch ondanks de moeite der inissiona- 
rissen kwainen er geen leerlingen. Wel kwanien er 
later eenige jongens van Oostelijk wonende Em- 
baloeh-Dajaks, die de Katholieke missie had- den 
leeren kennen in Serawak; doch de jongens der 
Batang-Loepar bleven weg. Deze omstan- digheid 
leidde er toe de school te Landjak voor- loopig te 
sluiten (1915), nadat onder de Eml)a- loeh-Dajaks 
in 1914 te Benoea Martin us een school was 
geopend. In 1917 is te Landjak nog weder een 
poging aangewend, doch deze mw- lukte wederom, 
deels ook door ziekte onder het missie-personeel en 
door gebrek aan medewerking van de ambtenaren. 
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Op de school tc Benoea Martin us konden door ■ 
de duurte dor tijdcn aanvankelijk nict meer dan 10 
lecrlingen wordcn aangenomcn; later is het aantal 
opgekloinincn dock ten koste van groote offers. In 
1921 vcrschcnen ook dnar de zusters van Veghel, die 
er cen mcisjesschool begonnen. Bij de Embaloeh- 
Dajaks is de begeerte naar on- derwijs cchter niet 
groot, waarschijnlijk wel vooral tengevolgc van de 
drankzucht (toeak). 

Pogingen om het onderwijs ingang te doen vinden 
onder de Dajaksche kustbevolking bij Pelandjau zijn 
niet geslaagd. Wei heeft de school aldaar korten tijd 
over de 100 jongens uit de omliggende kainpongs 
vnn Singkawang gctekl, doch toen er ziekte kwani en 
twee scholieren stierven dreef bijgeloovigheid de 
leerlingen terug naar huis. Na tien jaren van tobben 
en zwoegen heeft men deze school gesloten en 
getracht onder dezelfde Dajak-groep met een elders 
gevestigde school beter resultaat te bereiken. Daar, 
te Nja- roemkop, had den de Capucijnen succes； 
dus richtten zij aldaar naast. de gewone school ook 
hun standaardschool op voor de opleiding van Daj 
aksche goeroe's. In 1924 had deze reeds ne- gen 
gediplomecrde Dajaksche onderwijzers af- geleverd, 
welke thans alien hun ambt uitoefenen aan 
verschillende Dajaksche volksschooltjes. 

Buiten de genoemde scholen bestuurt de missie in 
dit ressort nog volksscholen te Serengka, Bika, 
Tiang, Si bare, Pa5 Dj intan en Lintang. In 1925 
bedroeg het totaal aantal leerlingen, Dajaks en 
Chineezen, ongeveer 1400, van wie on- geveer 400 
geheel en al, dus ook wat huisvesting en onderhoud 
betreft, ten koste komen van de missie. 

Evena^i eiders is ook op Born6o door de Ka- 
tholieke missie veel zorg gewijd aan ziekenver- 
pleging, hier dus vooral wecr onder Chineezcn en 
Dajaks. Aanvankelijk konden de missionarissen ten 
behoove van de zieken weinig meer doen dan 
medieijn verstrekken； zoodra echtcr de liefde- 
zusters zich in het missiegebied hadden geves- tigd, 
word de arbeid der ziekenverpleging goed tor hand 
genoincn. In 1908 opendo te Singkawang de officier 
van gezondheid een kleine volks- klirrick, waar de 
zusters de zieken gingen ver- plegen cn ook de zorg 
voor do huishouding op zich namen. Later is deze 
kliniek opgehoven; toon werden de zieken onderdak 
gcbracht bij de zusters zclf, eerst in een schuur op het 
erf, daarna (in 1910) in eon klein zickenhuis, dat al 
heel spoedig te klein we rd. De missie vroeg toen 
steun bij de Regeering voor oprichting van een 
zieken- huis dor lo klassu; wel kon de gevraagde 
steun niet worden verlecnd, maar de Regeering ver- 
Icendo toch subsidie voor een ziekenhuis 2e klasse. 
Het gevolg is gewcest, dat een mooie inrichting tot 
stand kwani, welke naar lichaain en ziol zcor veel 
good kan doen voor de inwoners van Singkawang en 
omgelegen landen. 

Met grooten lof moge hier ook melding worden 
geinaakt van het work der zusters onder de 
melaatschcn. Bij de komst der missie waren deze 
boklagonswftardige patienten eigenlijk geheel en ul 
aan hun lot overgelaten. Met bedelen en cen beetje 
kleinhandel moesten zij trachten zich het noodige 
]evensonderhoud tc verschaffen. Een afzonderlijke 
wyk was hun niot aangewezen; min of meer 
uitgestooten door de maatschappij sleepten zij hun 
droef bestaan voort. Do mis- sionarissen hebben zich 
het lot dozor ongeluk- 

kigen anngetrokken: zij gingen hen bezoeken, 
trachtton voor hen klceren te krijgen cn vocdscl van 
de rijkc Chineezcn. Voor verzorging was het 
noodig, dat zij in con afzonderlijk gedeclte werden 
gehuisvest: daar werden ook andere me- laatschen 
naar toe gcbracht, o.a. uit Pontianak; daar we rd een 
kerkje voor hen gebouwd； daar werd door de zorg 
van de missie aan die armsten der armcn een vleugje 
van geluk gcbracht. Dit was der missie nict 
voldocnde; zij vroeg hulp aan de Regecring voor 
den bouw van betere woningen, voor een 
afzonderlijk ziekenhuis, voor een inaandelijkschc 
bijdragc in geld voor elken vcrpleegde, opdat men 
hen behoorlijk afgezon- derd zoudc kunnen houden, 
buiten den omgang met niet-melaatschcn. Het 
gevolg van een en an- der is geweest, dat de 
geneesheer tegen een maan- delijksche toelage deze 
zieken kwam bezoeken; de missie zelf bouwde een 
groot zusterhuis, zoodat tegenwoordig de 
melaatschen van elken land- aard daar 
vertegenwoordigd, Chineezen, Maleiers, Dajaks, 
Madoereczcn, elken dag behoorlijk kunnen wordcn 
verzorgd. Met steun van de Regeering en hulp van 
de Chineesche gemeentc is het de missie mogelijk 
geworden deze ongelukkigen te voorzien van 
hetgeen zij noodig hebben. Groot is hun aantal 
gelukkig niet, het gaat do 40 niet tc boven； wel 
echter zijn er op andere plaatscn nog melaatschen, 
die nog nict naar dit oord konden worden 
overgebracht. 

In de stad. Pontianak en omgeving hebben de 
zusters ten bate van zieken zich eerst verdienste- lijk 
gemaakt door verstrekken van medieijnen en 
zoogen. wijkvcrpleging. In 1921 liet Mgr. Bos 
^iaast het zusterhuis twee Chineesche woningen 
inrichtcn tot ziekenhuis, de eene helft voor man- 
nen, de andere voor vrouwen. Daar konden nu 
voortaan ernstige zieken worden vcrpleegd en daar 
werden nu ook medieijnen verschaft voor hen die ze 
noodig hadden, een en ander onder lei- ding van een 
gediplomeerde ziekenzuster. Dit ziekenhuis word 
spoedig reeds wcer te klein; toen (1923) deed zich 
de bijzondere omstandigheid voor, dat het 
Gouvernement juist van plan was een groot stedelijk 
ziekenhuis op te richten, en aan de missie vooratelde 
met den steun van het Gouvernement dit ziekenhuis 
te bouwen en te beheeren. Mot beide handen word 
het voorstcl aangenomen; zuinigheidshalve werd 
begonnen met eon ziekenhuis 2e klasse, dat in 1925 
vol- tooid is geworden. De zorg er voor werd opge- 
dragen aan de zusters van Veghel. 

Niet alleen in deze ziekeninrichtingen ver- richten 
de zusters hun liefdewerk； tot diep in het 
binncnland zijn zij getogen, naar Scdjirani en 
Benoea Martinus, naar Laham bij Longiram, om 
hulp cn troost tc brengen in het lyden. De in 1924 
afgetreclen Resident Prins heeft voor de Dajaks de 
komst bewerkt van een Europeeschen arts, Dr. 
Pfhigboil, die thans vaste practyk heeft onder do 
Dajaks langs de Kapoeas en con ziekenhuis te 
Sanggau. Ecns in de dric of vier maanden bezoekt 
hij op zyn tournee's de stammen langs de groote 
rivier; het doel is vooral bestrijding van de 
frambocsia. 

De Katholieke missie doet ook haar best te zorgen 
voor de stoffelijke wolvaart van de men- schen in 
haar gobied. Hot iniddel hiertoe ia vooral de aanlcg 
van tuinen. Zoowel in het binnen- land (Sedjiram) 
als aan de kust (Singkawang, Sambas) zyn reeds 
flinke plantagea geopend, voor- 
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al rubber-, klapper- on ganibirtuinen. De land- bouw 
is een uitmuntcnd mid de I om de bevolking 
arbeidzaaniheid en spaarzaaiuheid te lecren. 

Welke zijn nu de resultatcn. die met het mis- 
siewerk in dit vicariaat zijn bercikt gcworden ? Tocn 
de Capucyncn op Borneo kwamen. was het aantal 
Katholicken ongeveer 400. waar- onder 36 
Europeanen. Na twin tig jnren. in 1925, bedroeg hun 
getal ruim 5.000: bovendien zijn er ruim ,600 
catechiimenen of doop-leerlingen en twee 
seminaristen bereiden zich voor op het 
priesterschap. Bezwaren van velcrlei a a rd ma- ken 
den arbeid moeilijk： men denke bijv. slechts aan de 
reusachtige afstanden in dit land haast zonder goede 
wegen. aan de geringe dichtheid van de nog dikwijls 
trekkende bevolking, het lage peil van ontwikkeling 
van de Dajaks. de aardschgezindheid van hen en ook 
van de Chi- neezen； men denke aan de 
verschillende talon welke er worden gebruikt, men 
denke bovendien ook aan machtigen invloed van 
den Islam, 

De niissie op Borneo is met die op Sumatra de 
eenige onder Chineezen welke ook werkt door 
middel van de school. Het welslagen van dozen 
arbeid mag verzekerd worden geacht, daarvoor zijn 
Singapore en Penang met hun buitenge- wone 
resultaten borg. Meer dan elders nog zul- ]en de 
mission a rissen op Borndo ook moeten zijn pioniers 
van den landbouw, om en de bevolking en de niissie 
zelve op vasten grondslag tot blij- vende welvaart te 
brengen. 

c. Het A postolisch Vicariaat der Jdeinc 
Soenda- eilanden, met hoofdzetel te Nilona (End6); 
de geestelijke verzorging is opgedragen aan de Pa-
ters van het Goddelijk woord van Steijl (Gouv. besl. 
van 22 Dec. 1913 no. 44 en J7 Mei 1921 no. 1). 

Reeds in 1562 vestigden zich twee Portugee- 
sche missionarissen, die door de berichten van een 
scheepspriester omtrent de ontvankelijkheid voor 
het geloof van de menschen van Timor en Flores 
hadden vernomen, op de Noordkust van Solor, ter 
plaatsc waar nu het Mohammedaan- sche Lewajong 
ligt. Er werden daar een fort, een klooster, twee 
kerken en een seminarie gebouwd en van dit 
centrum uit verbreidde zich de niissie langs de kust 
van Solor en Adonare over Ooaten Zuidkust van 
Flores tot Ende toe. In 1598 waren er 18 statics met 
meer dan 25.000 Chris- tenen. Toen begonnen 
vervolgingen van de zijde der Mohammedancn； 
velen vielen af, de mees- ten echter bleven trouw, 
eenige missionarissen stierven den marteldood. 

In 1613 kwarn de Oost-Indische Compagnie op 
de KJeinc Sosnda eilanden, veroverde daar o.a. ook 
het fort van Solor en verdreef de missiona- rissen. 
Slechts 6en, pater Augustino de Magdalena, inocht 
in Larantoeka bly ven. Doch in 1618 was het aantal 
priesters toch weer tot J8 ge- stegen ； Larantoeka 
was hoofdstatie geworden en van daar uit we rd het 
missie-ressort, waar- binnen nog wel een 13.000 
Christenen woonden, verspreid over Flores, Solor, 
Adonare, Roti en Savoe, bediend. Door de 
vervolgingen der Mo- hammedanen was het aantal 
priesters weer ge- elonken tot drie, toen een schip 
aankwain met den beroemden Dominikaan Rangel, 
die a Is visi- tator op bezoek kwam en twaalf nieuwe 
jnis- sionarissen meebracht. Toch kon in dien tyd 
het missiewerk geen groote vlucht nemen; de Hol-
landers verdreven de Portugeesche priesters van 

Endo, veroverden Koepang, waar destijds (1640) 
nog tien missionarissen werkten, on wildcn op 
Timor het Protestantisme invocrcn, Dit ging niet 
gemakkelijk, althans Van de Velde bc- klaftgdc zich 
over „dc supcrstiticuse genegent- hijt/'' dcr 
Christenen voor hunne missionarissen en hunnen 
godsdienst. IIij zond den predikant Van den Broek 
naar Timor, onnlat hij op Solor volstrekt geen 
resultaat kon verwerven. Toen nu nidus Koepang 
voor hen vcrlorcn ging togen de missionarissen naar 
middcn-Timor en naar Dilhy. 

Met het begin der 18e eeuw begint de periode van 
haast algeheel vcrval ； de voortdurende vij- 
andelijkheden van de 0. I. C., vermindering van 
Portugals kolonialc macht, ook vermindering van 
gcloofsijvcr, waren de voornaanistc oorzaken. In de 
19e eeuw waren er nog drie missionarissen op 
Timor； Flores, Larantoeka werden slechts 
sporadisch bezocht en op de ineeste plaatsen viel de 
gekerstende bevolking weer geheel tot hot 
heidendom terug； zclfs te Larantoeka deden allecn 
nog enkele verbasterde uiterlijke vormcn denken 
aan het Christendom aldaar van weleer. 

Gedurende vele jaren had de O. I. C. overigens 
weinig belangsteUing voor de kleine Soenda-ei- 
landen aan den dag gelcgd； eerst in het inidden van 
de I9e eeuw deed het Gouvernement op- nieuw 
aanspraken gelden. In 1859 kwam het tractaat van 
Lissabon tot stand, waarby Flores en omliggende 
eilandjes door Portugal aan Nederland werden 
afgestaan en voor Timor een grensregeling werd 
getroffen. Bij deze overgave bedong de 
Portugeesche regeering, dat de Hollanders den 
Katholieken godsdienst zouden eerbiedigen en voor 
de noodige missionarissen zouden zorg dragen. 

De eersten dezer kwamen in I860 aan te La- 
rantoeka； twee jaren later namen de Jczuieten, die 
reeds elders in den archipel werkzaam waren, ook 
dit deel der Jndische missie over. Zij waren echter 
te gering in aantal om de 土 9000 groo- tendeels tot 
het heidendom teruggevallenen op- nieuw in den 
godsdienst to onderrichten. Het klimaat was 
ongunstig, de verpleging onvoldoen- de en reeds 
spoedig bezweken eenige missionarissen, terwijl 
anderen jnoesten repatriceren. Hot succes was 
begrijpelijkcrwijze slechts gering. Toch gelukte het 
een school met internaat en een ambachtsschoo! te 
openen, en toen nu in J879 ook nog de zusters van 
Heijthuizen te Larantoeka kwamen en een internaat 
voor meisjes sticht- ten, kwam er een keer ten goede 
en werd de toestand gaandeweg al beter. 

Bepaalde het onderwijs zich aanvankclijk tot 
onderricht in catecliismus, huishoudelijkc be- 
zigheden cn huisvlijt (kantknoopen, weven en 
vlechten), Jater kwamen gewone vakken van lager 
onderwijs, a Is lezen, schrijven, rekenen en zingen 
op het program. In 1881 kon worden begonnen met 
godsdienstonderricht voor vrouwen on volwassen 
meisjes uit de kampongs, hetwelk spoedig dagelijks 
door een zestigtal werd ge- volgd. Niettemin heeft 
de missie menig moeilijk jaar moeten doormaken； 
in 1883 was er hon- gersnood door mislukken van 
hot gewas, tien jaren later heerschte er een cholera-
epidomie; haast erger nog waren de voortdurende 
bloedige twisten tusschen strand- en bergbewoners, 
me- nige nacht werd in groote onrust doorgebracht. 
Meer dan eens lag een oorlogsbodem op de reede 
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voor anker, oin in gcval van nood de zusters in 
veiligheid te brengen ； ook zond hot Gouverne- ment 
militairen ter bescherining. 

Nieuwe staties werden in den loop der jaren 
gevestigd； zoo in 1872 te Maoemere in Midden 
Flores, in 1883 tc Atapoepoc op Timor, in 1889 op 
Soemba, doch door gebrek aan personeel moest do 
laatste na vijf jaren weer worden opge- heven. In 
denzelfden tijd ongevecr were! een begin gemaakt 
met het missie-werk onder de be- woners van Florcs 
in de omgeving van Roeteng en naar het. Oosten op 
het eiland Lombldn te Lamalera. ' Door gebrek aan 
personeel was in den aanvang het succes slechts 
gering en in de jaren 1888—1907 bleef dan ook het 
aantal Chris- tenen vrijwel stationnair (土 18.000). Na 
1907 echter komt een tijdperk van opbloei. Hiertoe 
droegen verschillende factoren bij: invloed van het 
weder herlevende Christendom, dat eertijds door de 
Portugeezen was gevestigd； hulp van Inlandsche 
leerkrachten, die op de missie-scholen waren 
gevormd; intensieve bemoeienissen van het bestuur, 
waardoor orde en veiligheid aanmer- kelijk werden 
verhoogd en aanraking werd ver- kregen met voor 
dien tijd ontoegankelijke volks- stammen； betere 
verkeers wegen ； de school- regeling van 1913, 
welke het mogelijk maakte het volksonderwijs uit te 
breiden over het geheele missiegebied en de zorg voor 
het onderwijs, onder controle van het Gouvernement, 
wettelijk aan de missie toe te vertrouwen. Do 
gevolgen bleven niet uit; het aantal Christenen nam in 
1907 too met 650 zielen, in 1908 met 1400, in 1910 
met 3000. Bij dezen snellen groei was het voor de 
Jezuieten niet langer mogelijk om vol- doende 
personeel ter beschikking te stollen. Daarom werd 
gaarne de hulp aanvaard van de Missiecongregatic 
van Steijl, al was het inder- daad een offer om dit 
zooveel belovende terrein van arboid aan anderen af 
te staan. 

In 1912 arriveerde do eorstc missionaris der juist 
genoem.de congregatie op Timor en het vol- gendtj 
jaar werd de geheele missie der Kleine Soenda 
cilandcn a Is afzonderlijke Apost. Pre- fcctuur 
afgescheiden van het Vicariaat van Ba^ tavia. Pater 
Noyen, die in 1911 het missiehuis te Uden had 
opgericht, werd de eerste Apost. Prefect. Tot 1920 
bleven do Jezuieten nog hunne hulp verleenen; in 
genoeind jaar werden de laat- 8ten hunher afgelost. 
Vooral ten gevolge van den wereldoorlog was er 
gebrek aan inissionarissen geweeat, doch ondanks 
dezo ongunstige om- standigheid was onder de 
leiding van Pater Noyen de missie zich goed blijven 
ontwikkelen. De hoofdzetel was vorlegd van 
L&rantoeka naar Ndona by End6, vanwaar het 
vefkeer Inet de overige missiestatiea en inet Java en 
Europa gomakkelyker was; bovendien kwam aldus 
bij Ende eon bolwerk tegen het van daar het binnon- 
land indringendo M o h a m me dan is me. Nieuwe, 
vuste Htaties werden voorts gevestigd te Roeteng— 
in Manggarai (West Flores); to Badjeaya-en 'J'odo-
BMoo in JJgada (Midden Flores); to Djopoe 
<!n'^5o6'l<aria in Tanahkoonoe-lima; Ili, Paga en„ 
N61a in het gebied van Maoem^ye; Lamalera op hot 
eil. Lombldn en te Toebaki en Haliloelik op Timor. 
De luatstbedoeldo post word wegena haar centralo 
Jigging de hoofdstatie voor het eil. Timor. Van de 
hoofdstatics uit worden verschil- iende posten on 
kerkjes opgericht en toezicht uitgeoofond op do 
volkssoholen. Ook word na 
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hcrhaald verzock, ondanks Art. 123 R. R., toe- 
gestaan do Katholieke Inlanders op Soemba op 
dicnstreizen te bezoeken. 

In het jaar 1922, toen Mgr. Noyen reecls was 
ovcrleden, werd de prefectuur verheven tot 
Apostolisch Vicariaat; pater Arnoldus Vcrstrae- len 
werd de cerstc Apost. Vicaris. Do ontwifcl<e- ling 
der missie nam steeds toe eh in nog sneller tempo 
dan voorheen, zoowel extenaief als in- tensief. 

In 1918 en 1925 bedroeg het aantal Christenen 
resp. 45.544 en 89.379; het aantal priesters, 12 en 45, 
en hetgetal der doopsels 6219 en 14.241. Vooral in 
het gebied van Maoem6re en Laran- toeka (resp. 
Midd. en Oost Flores), waar de missie het langst 
werkzaam is geweest, is de voor- uitgang 
opmerkelijk； de bevolking van geheele landstreken 
is hier tegenwoordig Katholiek, zoodat men er den 
indruk krijgt in een R. K. land te zyn. In het 
Westelijk deel van Flores gaan de vorderingen nog 
in langzaam tempo, maar toch zijn de resultaten 
bevredigend. Vooral de ou- deren van jaren willen 
zich niet bekeeren, maar zij hebben genoeg 
vertrouwen gekregen in de missionarissen om hun 
kinderen te laten deel- nemen aan het catechismus-
onderwijs en zich niet te verzetten tegen hun 
doopsel. Ook de hei- denen beschouwen in de 
meeste streken den missionaris als hun vriend 
er^^ader en zien hem gaarne in hun dorp komenuz/( 

Enkele teekenen, welke'wijzen op een ijverig 
Christelijk leven der bekcerden, zijn het veel- vuldig 
ontvangen der H. H. Sacramenten en de 
offervaardigheid ter wille van het geloof. Voor 
oprichting en onderhoud der kerken worden ar- 
beidskrachten en materialen (inlandsche) gaarne 
geleverd en. bovendien ook gelden saamgebracht. 
Zoo hebben bijv. de inwoners van N61a en Hi hun 
kerk voor het grootste gedeelte op eigen kosten 
gebouwd, niettegenstaande zij heel eenvoudige, 
arme lieden zijn. 

Ook in deze missio zijn het vooral onderwijs en 
school geweest, waaraan de bloei kan worden toe- 
geschreven. Op alle belangrijke punten werden 
scholen opgericht, welke geregeld van de hoofd- 
statie uit worden geinspecteerd； bij deze in- 
specties worden dan tevena de omliggende dor- pon 
bezocht. Zoo vormt elke school een centrum van 
missie-werk. In 1925 waren er op Flores 144 
volksscholen met 242 onderwijzers en 11.91S 
leerlingen； op Timor 26 volksscholen met 40 on- 
derwijzers en 1705 leerlingen; bovendien op Flores 
5 standaardscholen met 12 onderwijzers en 359 
leerlingen, 3 normaalcursussen met 5 on- derwijzors 
en 100 kweekelingen, 2 zuaterscholen met 12 
leorkrachten en 408 leerlingen en 2 huis- 
houdcursussen voor oudere meisjes; op Timor 1 
standaardschool met 4 onderwijzers en 93 leerlingen 
en een zusterschool inet huishoudcuraua. Den len 
Juli 1925 werd te End6 een schakelschool geopend 
met 30 leerlingen, een Hollandsch-In- landscho 
school welke voortbouwt op het uitge- breid 
volkasohool-ondorwys en toegang geeft tot het 
Mulo-onderwya en verdere opleiding. 

Van zeer bijzonderen invloed is het Christendom 
op de verheffing van de vrouw. De heidenen in deze 
stroken beschouwen doohters als arbeids* kracht en 
kostbare koopwaar; de gevolgen hier- van blijken 
reeds by het sohoolbezoek. In Mang* garai, waar 
betrekkelyk heel weinig ChriatenWtt zyn, is van 
1091 scholieren het aantal meisjdft si ； 
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in het gebied van Ende e】i Ngada zijn de verhou- 
dingen reeds gunstigcr en in de districten van 
Maoemere en Larantoeka zijn er op resp. 2591 en 
1985 scholieren 1204 en G02 meisjes. 

Op de volksscholen, welke slechts drie klassen 
tellen, wordt onderwijs gegeven in lezen, schrij- ven 
en rekenen met Maleisch als voertaal, welke taal ook 
gebruikt wordt bij het godsdienston- derwijs op deze 
scholen; buiten de school wordt bij 
godsdienstonderwijs de eigen taal van het land 
gebruikt. Is dit soort school doorloopnn, dan keeren 
de leerlingen tot het gewone kampoeng- leven terug. 
behalve zij die opgenomen worden in de internaten 
(standaardschool) on】 daar ver- dere opleiding te 
ontvangen. 

In den laatsten tijd zijn twee nieuwe internaten 
gcopend voor jongens, te Ndona en tc Todo- -Beloe, 
en twee voor meisjes, te Ndona en te La- hoeroes； 
het internaat voor jongens op Timor is van 
Lahoeroes overgcbracht naar Haliloelik. Er zijn in 
totaal 土 500 jongens en 400 meisjes in opgenomen. 
Dan zijn er normaal-eursussen voor Ini. onderw可
zers te Ndona, Larantoeka en Leia, met ± 100 
leerlingen. In 1923 werd een begin ge- maakt met 
een seminarie tot opleiding van een Inlandschen 
Clerus, hetwelk 8 leerlingen tclt. Op het programma 
staat nog een ambachts- school en een Holl.-Inl, 
school voor Ende; theoretischen practisch 
ambachtsonderwijs wordt door de breeders reeds 
gegeven te Larantoeka, Ndona en Haliloelik. 

Het onderwijs aan de meisjes is sedert April 1925 
geheel in handen van de missiezusters van Steijl; in 
1923 was reeds bij gemeenschappelijk overleg 
besloten, dat zij het werk op Fiores van de 
Franciscanessen van Heijthuyzen zouden over- 
nemen, doch het duurde nog een paar jaren v66r er 
voldoende geschikte krachten konden worden 
uitgezonden en de Franciscanessen zich naar Java 
konden terugtrekken. De zusters van Steijl hadden 
eerder, in 1917, klooster en school te Leia, Zuidkust 
van Midden Flores, overgenomen van de 
liefdezusters van Tilburg, welke laatsten haren 
arbeid begonnen te Maoemere met een meisjes-
internaat, hetwelk overgebracht werd naar Leia 
omdat te Maoemere het klimaat on- gezond was. De 
leerlingen, dochters van districts- en dorpshoofden 
en andere voorname families, ontvangen een 
opleiding welke haar in staat stelt later degelijke, 
godsdienstige huis- vrouwen te worden. Het 
onderricht is gratis ; daar er ± 130 interne en 士 100 
externe meisjes zijn, en slechts een kleine financieelc 
steun uit de landschapskas wordt ontvangen, zijn de 
kosten voor de inissie aanzienlijk. Tot 1917 werd het 
on- derwijs in alle vakken er gegeven in het Sika'sch; 
daar eebter de gouvernementsscholen het Ma- leisch 
als voertaal bezigen, zoo is dit de taal ge- worden 
waarvan meer ontwikkelden zich gaarne bedienen, 
waarom de zusters ook het Maleisch als voertaal bij 
het onderwijs gin gen bezigen, echter in een 
Maleische afdeeling naast een Si- kaneesche. De 
eerste afdeeling heeft 6 klassen en is voor de interne 
leerlingen, de tweede 4 klassen bestemd voor de 
externen. 

Wanneer de interne leerlingen de zes leerjaren 
hebben doorloopen, kunnen zij nog gedurende een of 
twee jaren een huishoudcufsus volgen. Na- tuurlijk 
doorloopen niet alle leerlingen alle- zes leerjaren; 
meisjes, die reeds byna volwaseen zyn als'zij onder 
de leiding der zusters komen, blyven 

in den regcl korter. Het gcbcurt dikwijls, vooral 
onder de betcre standen, dat een jonge man zijn 
aanstaande vrouw bij de zusters brengt, oin voor 
haar huwelyk nog het allernoodzakelijkstc te lee- 
ren, zoodat zij in ontwikkeling niet geheel en al bij 
den man achterblijft. Ook de meest aanzienlijken uit 
de Inlandsche bevolking, zooals bijv. de radja's, 
sturen hun dochters naar dit internaat, waar zij 
geheel als de anderen worden opgevoed. De 
vruchtcn van de opvoeding door de zusters zijn nog 
niet volkomen te beoordeelen, da ar voor bestaat de 
school nog niet lang genoeg； doch wel kan thans 
reeds worden gezegd, dat cr het beste van mag 
worden verwacht. 

De externe leerlingen zijn meestal arme kinde- 
ren, die in schamele kleeding en dikwijls met hon- 
ger ter school komen, sommigen harer na een wan- 
deling van een of een paar uren door de branden- de 
zon； ook aan deze meisjes beleven de zusters veel 
voldoening, inzonderheid het geluk van een doop- 
of communiedag. 

Ongeveer tweehonderd meisjes, die de school 
reeds verlieten, hebben zich aaneengesloten in een 
godsdienstige vereeniging, welke onder leiding 
staat van de zusters en van een missionaris. Deze 
meisjes wonen twee maal per week de H. Mis en het 
catechismus-onderricht bij. 

In de onderafdeeling Maoem6re is in elke kam- 
poeng van eenig belang een volksschool onder lei-
ding der missie, waar jongens en meisjes in het 
Maleisch leeren lezen en schrijven, rekenen, zin- 
gen, enz. Deze scholen worden gecontroleerd door 
een missionaris-schoolopziener, die godsdienst- 
onderwijs geeft in de landstaal, bijgestaan door 
speciaal daarvoor opgeleide catechisten. De gewone 
vakken worden onderwezen door Ini. goe- roe's, die 
hun opleiding zelf we er ontvingen te L6Ia, Ndona, 
Ende of Larantoeka; de mecstcn hunner bezitten het 
diploma voor hulponderwij- zer. 

De groei van het volksonderwijs blijkt uit de 
volgende getallen: in 1918 waren er 63 scholcn met 
6023 leerlingen en 139 Ini. onderwijzers; in 1926 
190 scholen met 16.457 leerlingen en 290 Ini. 
onderwijzers; do internaten zijn hierbij mede- 
geteld. 

In de Westelijke he]ft van Flores is de vooruit- 
gang minder, hetgeen decls is toe tc schrijven aan 
meer bedrijvigheid en ook tegenwerking van M.o- 
haminedanen. Deze trekken als handelaars door bet 
land en trachten tegelijkertijd den Islam ingang te 
doen vinden onder de heidenen. In ont- wikkcling 
en beschaving staan zij boven deze, wat hun eenig 
a&nzicn cn overwicht verschaft; de overgang tot 
den Islam gaat zeer gemakkelijk door het 
oppervlakkige van de eischen en de rui- me 
concessies tegenover oude instellingen, tenge- 
volge waarvan de Mosliinsche propaganda niet 
zonder resultaa't blijft. Had nu de missie voldoen- 
de middelen om meer catechisten op te leiden cn tc 
onderhouden, dan zoude zij grootere actie hier- 
tegenover kunnen stellen; doch al ontvangen ook de 
catechisten slechts weinig salaris (van / 10 tot / 30 
per maand), toch ontbreken te eenenmale de 
middelen om hun aantal eenigszins noemens- waard 
uit te breiden, en de missionaris alleen kan 
onmogelijk al bet werk af, daarvoor is het gebied dat 
hij heeft te bedienen veel te groot. Hij bezockt op 
geregelde rondreizen de verschillende dorpen, 
onderricht de menschen, stelt ze in de gelegenheid 
weer eens de H. Mis bij te wonen en de H.H. Sacra- 
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menten te ontvangen, maar dan moet er vcrder een 
catechist in het dorp verbiijf houdcn, om de 
Christclijke leer vcrder in to prenten, de noodza 
kclijkc gebedcn te leeren, de mcnschen tc vcrecni- 
gen in het kerkje, cnz. Ook inoeten deze catcchis- 
ten aan den missionaris, by (liens komst in het dorp, 
verslag uitbrengen over hetgecn sedert het 
voorgaande bezoek is voorgevallen. 

Van den bloci van het Cliristelijk leven in meni- 
ge gemeente getuigen de mannen-confrerie,s en de 
Maria-congregaties. Ook het sociale verecni- 
gingslevcn deed hier zijn intrede, door de oprich- 
ting van den Katholieken Kleine-Soenda-bond, 
welke als een tegenwicht kan worden beschouwd 
van het Timor-verbond, dat via Makassar^were! 
gelmporteerd, op neutralen grondslag~steunt en 
georienteerd is naar de zijde van het bolsjewisme. 
Voor den Kleine-Soenda-bond, die een groot aan- tal 
leden telt, was de oprichting van een eigen or- gaan, 
de Bintang-Timoer, een belangrijke ge- beurtenis; 
dit eerste eigen blad in het vicariaat der Kleine 
Soenda-eilanden, verschynt in het Ma- leisch en had 
al aanstonds bij zijn verschijning een drieduizend 
abonnE's. 

Evenals elders maken natuurlijk ook hier de 
zusters bij hare rondgangen door de kampoengs zich 
verdienstelijk door verpleging van zieken en het 
doopen van stervenden. Op iedere static is een 
missie-apotheek, waaruit medieijnen worden ver- 
strekt. 

Het vicariaat der Kleine Soenda eilanden om- vat 
het oudste missiegebied in den Indischen ar- chipel. 
Voor de splitsing heeft hier het grootste aantal 
missionarissen gearbeid, en hier is dan ook het veld 
van den grootsten oogst. Flores belooft binnen kort 
een overwegend katholiek eiland te worden en ook 
op Timor zijn belangrijke resulta- ten te verwachten. 
Ofschoon het missiegebied zich thans nog niet 
uitstrekt over Bali, zoo blijft toch de hoop dat ook 
op dit eiland het missiewerk een aan vang zal 
kunnen nemcn. 

d. De Apostolische Prefectuur van Padang met 
hoofdzetel tc omvattende de gewesten 
Sumatra's Wcstkust, Tapanocli, Oostkust van 
Sumatra en Atjeh en Onderhoorigheden, bene- vens 
Indragiri (Res. Riouw en Ondcrhooi-ighe- den); de 
geestelijke verzorging is opgedragen aan de Paters 
Minderbroeders Capucijnen van de Ned. Provincie 
(Gouv. Besl. van 6 Januari 1925, no. 22). 

c. De A poslolische Prefectuur van Benkoelen 
met hoofdzetel te Benkoelen, omvattende de 
gewesten Benkoelen, Lampoengsche Districten, 
Palem bang en Djambi; de geestclyke verzorging is 
opgedragen aan de Priesters van het Heilig Hart 
(Gouv. Besl. van 8 October 1924, no. 21), 

/. De A poslolische Prefectuur van Bangka. Bil-
liton cn den liiouw-Archipel met hoofdzetel te Sa in 
bo ng (bij Pangkalpinang, Bangka), oinvat- tende de 
gewesten Riouw en Ondcrhoorigheden (met 
uitzondering van Indragiri), Bangka en On- 
derhoorigheden en Billiton; de geestelijke verzor-
ging in opgedragen aan de Paters Missionarissen van 
de JI. Harten to Ginneken (Gouv. Besl. van 9 
September 1924j.no. 7). ~ 

Een algemeen overzicht van de missioneering 
van Sumatra, waarvan het begin eigenlijk reeds 
dateert van den tijd der Portugeezen aldaar, mo- ge 
hier voorafgaan aan de afzonderlijke behande- ling 
der genoemde prefecturen. In de 16e eeuw bc- 

gonnen Portugecschc priesters op Sumatra met de 
verkondiging van het Evangelic en het rijk vnn 
Atj^h word gedceltelijk voor het katholiekc geloof 
gewonnen, zij het niet zonder lijden, getui- ge de 
bloedigc vervolgingcn in 15G5 en in 1638. Twee 
Carmclieten, P. Dionysius, oud cosmograaf van den 
koning van Portugal, en Br. Redemptus stierven den 
marteldood； in 1900 werden beiden door Leo XIII 
de eer der altaren waardig gekeurd. 

Na de komst der Compagnie op Sumatra verci 
ween aldaar langzamerhand het katholiciame geheel 
en a). De missionarissen, die twee en een halve 
eeuw later op Sumatra kwamen, konden van de 
vroegere resultaten ook zclfs geen spoor meer 
ontdekken. Toen in 1808 de Apostolische 
Prefectuur van Batavia werd opgericht kon voor- 
loopig aan bekeering van Sumatra niet worden 
gedacht. In 1830 landden twee Fransche missio- 
narissen der „Missions 6trangMes” op Nias, waar 
zij, volgens sommigen door vergiftiging, om het 
leven kwamen. Vier jaren later verschenen we- 
derom. twee Fransche priesters te Padang, met het 
plan naar Nias te gaan, welk eiland destijda 
kerkelijk onder Siam ressorteerde； hun verblijf in 
deze streken scheen der Regeering niet aange- naam 
te zijn, waarom zij in 1835 Sumatra weer verlieten. 

In 1838 stichtte de Apostolische Prefect van 
Batavia een statie te Padang, welke door Hol- 
landsche seculiere priesters werd bediend tot 1871, 
in welk jaar aldaar de eerste Jezuieten-mis- 
sionarissen kwamen. Een twee de statie werd ge- 
sticht te Soengaiselan op Bangka in 1853; (lit was 
de eerste missie-post in Ned.-Indic onder een niet- 
Europeesche bevolking. De aanleiding er toe was 
gelegen in ecn verzoek van een katholieken Chi- 
neeschen dokter, die een vijftigtal Chineezen had 
bekeerd en om een priester vroeg om hen te doopen. 
In 1885 telde deze statie 340 zielen, maar in 1898 
mocst zij worden opgeheven, omdat er on- inogelijk 
het voor de vlottende bevolking benoo- digde aantal 
priesters voor beschikbaar gesteld kon worden. In 
1913 is zij weder herrezen, toen de Capucijnen zich 
er vestigden. 

De derdc statie op Sumatra en omliggende ei-
landen werd gevestigd te Koetaradja in 1873; op de 
vermelding van dit feit moge aanstonds een 
eeresaluut volgen aan den zoo populair geworden 
pastoor Verbraak (zie Deel IV, pag. 529), die 33 
jaren deze militaire static bediende en door zijn 
toewijding en opoffering de dankbaarheid en 
hoogachting verwierf van iedor die hem kende. 

In 1879 volgde de oprichting van de statie Me« 
dan,., welke echter wegens nijpend gebrek aan 
priesters bij tussohenpoozeh onbezet bleef; in 
datzelfde jaar werd de eerste static onder de In- 
landsche bevolking opgericht te Tandjoengsakti in 
Benkoelen. 

In het jaar 1885 vestigden zich to Padang de 
Zusters van O. L. Vr.-Moeder van Barmhartig- heid 
uit Tilburg, wier hulp den mission a ris tot een on 
mis baron steun is geworden voor de opvoeding en 
het onderwijs der vrouwelijke jeugd. Onder hare 
leiding staat het Vincentius-weeshuis, ge、 sticht in 
1902, waar jongens worden verpleegd tot hun 
zevende jaar, waarna deze overgaan naar het R. K. 
Jongensweeshuis; en voorts een kostschool voor R. 
K. meisjes uit den net ten stand. 

Bij decreet van'*30 Juni 1911 werd door de Con- 
gregatie tot Voortplanting des Gcloofs het eiland 
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Sumatra afgcscheiden van het Apost. Vicariaat van 
Batavia en de Apost. Prefectuur van Sumatra 
officieel opgericht en toevertrouwd aan de Ca- 
pucijncn der Hollandsche Provincie; Mgr. Libera- 
tus Cluts word benoemd lot prefect (15 Mei 1912). 

In J uni 1912 kwamen de eerste Capucijnen te 
Padang aan; vyf missionarissen, waaronder de 
nieuwe prefect, die reeds eenige jaren op Borneo 
hadden gcarbeid, werden naar doze nieuwe pre-
fectuur overgeplaatst. Er waren toen op Sumatra, 
welks oppervlakte 13 maal die van Nederland be- 
slaat, slechts vijf R. K. inissie-staties. Padang had t 
wee bijkerkon, een te 丞dangpandjang en een te Fort 
de Kock; Koctaradja had een bijkerk te Oel?diheue, 
en ook IMedan bezat er een, voor de Klingaleezen. 
Tandjoengsakti en Soengaiselan hadden destijds 
nog geen bijkcrken. De katholie- ke bevolking 
dezer staties tel de toen te zamen ruim 4200 zielen. 
Het laat zich begrijpen, dat de nussionarissen de ha 
nden vol wcrk hadden met de 
zorg voor de godsdienstige belangen der verspreid 
wonende Europeanen en dus weinig gelegenheid 
ook nog te arbeiden onder de Inlandsche bevolking. 
Aanvankelijk had de nieuwe prefectuur te kampen 
met vele moeilijkhcden, doch men slaag- de er toch 
in om te Padang een jongensweeshuis op te richten 
en te Medan een school voor Klingaleezen. In den 
orntrek van de statie Tandjoengsakti, welke zich 
begon uit te breiden, verrezen ook een paar 
schooltjes en Sambong op Bangka kreeg eveneens 
een school. 

Na den wereldoorlog stond de Suinatra-missie op 
een keerpunt. Bij de Chineezen openbaarde zich 
een sterke drang naar ontwikkeling en het 
Gouvernenient kon onmogelijk zooveel Holl.- -
Chin. scholen oprichten a】s noodig waren oro aan 
dien drang te voldoen； dus trachtte de missie aan 
het verlangen naar onderwijs tegenioet te komen, 
natuurlijk inede omdat de oprichting van scholen 
een der beste hulpmiddelen is om het geloof te 
verbreiden. Zelfs de Bataklanden, waar ingevolge 
art. 123 R.R. het katholieke geloof niet mag wor- 
den verkondigd, vroegen om missionarissen, en er 
is van daar uit een request aan den Gouverneur- 
Generaal gezonden met verzoek om er de katho-
lieke priesters toe te laten. 

Het was in het begin van bedoelden opbloei, toen 
haar eerste prefect aan de missie ontviel; Ngr. Cluts, 
die op een vorinreis naar de Lam- poengsche 
districten was, overleed op reis aan boord, 23 April 
I92J. Tot zijn opvolger were! benoemd Mgr. 
Mathias Brans. Tijdens die ns bestuur heeft de 
prefectuur belangrijke vorderingen ge- maakt, 
vooral op het gebied van onderwijs, waar- toe ook 
de zusters veel hebben bijgedragen. Te Padang en 
M6dan belasttcn zich de fraters van Tilburg met de 
vorming der inannelijke jeugd. 

De moeilijkheden, voortvloeiende uit de groote 
vitgestrektheid dezer prefectuur, bleven veel zorg 
geven; het gevolg hiervan is geweest dal het ei- land 
Sumatra door de Congrcgatie tot voortplan- ting des 
geloofs, bij decreet van 15 Dec. 1923 werd verdeeld 
in drie afzonderlijke prefecturen, zooals bo ven 
onder d. e en f reeds is aangegeven. De oude 
prefectuur van Sumatra telde ten tijde van de 
verdeeling 9 hoofdstaties met 21 bijstaties. 

Tegenwoordig omvat de Apost. Prefectuur Pa-
dang de ondervolgende staties: 

1°. Padang, residentie van den Prefect, waar-
onder Sumatra's Westkust en Tapanoeli ressor- 

teeren. Van de weeshuizen in de hoofdplaats is 
boven reeds met een enkcl woord melding ge- ma a 
kt. Reeds in 1912 begonnen de zusters van Tilburg 
er met een frobelschool, een dagschool voor 
meisjes en een opleiding voor onderwijzeres- sen. 
In 1920 kwam een Holl.-Chin, meisjesschool tot 
stand ； bijna alle leerlingcn, die gedurende eenigen 
tijd dezc school hebben bczocht, vragen katholiek 
gedoopt te worden, waartoe hare ou- ders meestal 
zonder eenig bezwaar toestem mine verleenen. 
Onder de vier scholen, welke thans de leiding der 
zusters hebben is ook een JIulo-school. 

Voor de vonning van de inannelijke jeugd kon 
eerst in de laatste jaren iets worden gedaan. In 1922 
werd op zeer bescheiden voet da eerste jon- 
gensschool geopend; hoewel er geen propaganda 
voor was gemaakt, meldden zich aanstonds bij de 
opening meer dan 100 leerlingen aan. Een jaar later 
begonnen de fraters een school met drie klas- sen, 
die echter veel te klein bleek, waarom afzonderlijke 
cursusscn of sch.olen werden gcopend voor de 
Europeesche en voor de Chineesche jon- gens. 

2°. Belantoeng (bij Padang), welke nu zelf- 
standige statie tot voor kort met Padang was ver- 
bonden. 

3°. Sawahloento； in 1921 werd in dit mijn- 
stadje een kleine school geopend, welke nu door 
ongeveer 150 kinderen wordt bezocht. De zusters 
van het St. Lucia-gesticht te Bennebroek hebben 
zich in 1925 op deze statie gevestigd. Sawahloento 
heeft een eigen kerkje. 

4°. Pajakoemboeh, welke statie in 1924 werd 
gesticht. Op verzoek van de Chineesche bevolking 
besloot de prefect om in deze plaats een school op 
te richten. 

5°. Medan, opgericht in 1879. De Oostkust van 
Sumatra en Indragiri worden van deze statie uit 
bezocht. Zij heeft een school voor Chineezen, onder 
leiding der missionarissen en sedert 1923 een 
Europ. meisjesschool en een frobelschool onder de 
zusters uit L)ongen. In het laatst verloopen jaar 
(1925) were! een begin gemaakt met de oprichting 
van een R. K. gasthuis door de zorg van de zus- ters 
van het St. Elisabeth-gesticht uit Breda^en een 
jongensschool geopend onder de fraters van 
Tilburg. Er is in deze static een Katholieke Socia- 
le Bond en ook een Katholieke Politieke Bond. 

6°. Petisah (bij M6dan), statie voor de Klinga-
leezen, eerst sedert kort zelfstandig; v66r dien 
maakte zij 66n geheel uit met de statie Medan. 

7°. Koetaradja, de Europeanen-statie voor Atjih, 
waaronder als kerkdistrict het geheele ge- west 
Atjdh en Onderhoorigheden ressorteert. De arbeid 
blijft hier in hoofdzaak nog beperkt tot de zielzorg 
voor militairen. 

De Apost. Prefectuur Benkoekn, welke zich 
uitstrekt over drie gewesten van Zuid Sumatra (zie 
boven), telt nog slechts 66n hnofdstatie, narn. 
Tandjoengsakti. De missionarissen leiden hier twee 
jongensscholen en eon meisjesschool; binnen kort 
zal er ook een R. K. zickenhuis vcrrijzen. Van de 5 
bij-staties is Pal^mbang de voomaarnste en 
bestemd om hoofdstatie te worden. 

De Apost. Prefectuur Bangka, Billiton en de 
Riouw Archipel omvat de genoemde eilanden- 
groepen; de bevolking aldaar bestaat voor 土 

l
/a 

gedeelte (100 op de 350 duizend) uit Chineezen. 
Tot 1919 was Soengaiselan de hoofdstatie; in ge- 
noemd jaar werd deze verlegd naar Sambong. In 
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laatstgenoemde plants hecft de missie con kerk, een 
internaat voor jongens, cen Holl.-Chin, on ccn Chin, 
school. Vroegcr was de Chineesche bevol- king 
meer vlottend dan tegenwoordig; als de contract-tijd 
was verstreken vcrlicten de Chineesche werklieden 
het eiland Bangka weer, doch op den duur kwam er 
toch een blijvende bevol- king van Chineczen. 

Voor de vrouwelijkc jeugd zorgen in dezc pre- 
fectuur de Arnie zusters van het „Goddelijk Kind', 
vanj^msterdain. 

Langen tijd was de oude prefcctuur van Sumatra 
een missie voor militairen, inzonderheid gedurende 
den Atj^h-oorlog en de eerste jaren daarna ； toen 
werkten de missionarissen hicr ook biina uitsluitend 
onder de Europcanen. Er waren toen voor het 
eigenlijke missiewerk ook tc weinig krachten 
beschikbaar voor dit uitgestrekte ge- bied. Daar 
komt nog bij dat door Art. 123 R. R. de heidcnsche 
bevolking niet overal is tc berciken. Ook omtrent de 
Moslims gold nog lang de mee- ning, dat er voor hen 
weinig of niets valt te doen； de ondervinding op 
Java heeft echter geleerd, dat deze stelling niet 
houdbaar is. 

g. De A poslolische Prefectuur van Celebes met 
hoofdzetel te Manado, oznvattende de residentie 
Man ado en het'gduvcrnement Celebes en Onder- 
hoorigheden (Gouv. Besl. van 31 Maart 1920 no. 
26) ； de geestelijkc verzorging is opgedragen aan 
de missionarissen van het Heilige Hart van Jezus te 
Tilburg. 

De Portugeezen en Spanjaarden waren op hun- ne 
ontdekkingsreizen steeds vergezeld van eenige 
missionarissen, wier taak ook was om zich te \vy- 
den aan bekeeringswerk in nieuw ontclekt en 
verworven gebied.DePhilippijnen kunnen hiervan 
nog als getuigenis worden beschouwd; tot 1898 zijn 
zij onder Spaansch bestuur gebleven en de 
genoemde eilandengroep vomit het eenige 
katholicke land in het Oosten. 

In het jaar 1525 kwamen de Portugeezen op 
Celebes; onder hen bevonden zich ook verschil- 
lende kloosterlingcn. Volgens de overlcvering 
zoude FranciscuH Xaverius in 1547 het evangelic 
hebben gepredikt te Keina on (of) te Manado, doch 
de juistheid dezer overlcvering wordt door jongere 
historici betwyfeld. Niettemin kan worden 
aangenomen, dat de bewoners der bedoeldc 
landstreek later den katholieken godsdienst ge- 
leerd hebben uit Xaverius' catechismus en dat diens 
ijver en zorg zich hebben uitgestrekt over de 
Minahasa; in 1549 verlangt hij, dat de missio-
narissen in de Molukken hem zouden schrijven, 
welke hunne verwachtingen waren omtrent Celebes. 
Uit oude archieven dor Spaansche Francis- canen 
blijkt, dat in 1648 de gencraal der Fra n cis- canen, 
op verzoek van den koning van Portugal, een 
karavaan missionarissen naar Celebes zond. Dezc 
begonnen hun missiewerk in het rijk van Soepa, 
wclks vorst na eenigen tijd zich met zijn gcvolg 
bekeerde tot het katholicke geloof. Maar het duurde 
nog tot 1563, eerde Jezuleton Diogo Magelhaens en 
Pero Mascarenghas de cigen- lijko missioneering in 
de Minahasa zouden be- ginnen. In dat jaar toch 
trachttc sultan Hairocn van Ternate de Noordkust 
van Celebes aan z^n gezag to onderwerpen, welke 
onderwerping uit- breiding van het 
Mohammedaansche geloof met zich zoudo brengen. 
De missionarissen verzoch- ten toen den 
Portugeeschen gouvorneur, die een schip ter 
kruistocht wildo zenden naar dezelfdo 

streken, dat Diogo Magclhacns mocht medegaan, 
vooral omdat de bewoners van Noord Celebes hadden 
gevraagd om in de katholicke leer te worden 
onderwezen. In Manado werden de radja en 1500 
zijner onderdanen gedoopt, in Kaidipan 2000 
inboorlingcn. Tot 1568 bleef Magelhaens de 
Alinahasa bezoeken ； hoc we 1 nu de bewoners al- 
daar in grooten getalc in het Christendom wensch- ten 
opgenomen te worden, kon toch door het geringe a a 
nt al leeraren aan then wensch slechts voor een deel 
worden voldaan. Na Magelhaens nam Pero 
Mascarenghas de geestelijke zorg voor de Minahasa 
op zich, tot het jaar 1572. Gedurende eenige tientallen 
van jaren kon van verderen arbeid in deze, zoovcel 
belovendc missie niets komen, wegens den 
voortdurenden oorlog van Portugeezen en 
Spanjaarden tegen Ternate, waarmede later de 
Hollanders zich verbonden, cn ook door gebrek aan 
missionarissen. Na den moord op sultan Hairoen brak 
in de Molukken een algemeen verzet uit tegen de 
Westerlingen. De Portugeezen vestigden zich te 
Tidore, van waar zij in 1605 wcer door de Hollanders 
werden verdreven. In 1G06 veroverde Spanje (sedert 
1580 was het met Portugal vereenigd) deze streken 
weer; de Spanjaarden wilden het gebied kerkelijk 
vereenigen met de Philippijnen, vooral nadat in 1640 
Portugal weder zijn onafhankelijkheid had 
herkregen.Doch in 1653 veroverden de Hollanders ' 
Ternate en Tidore, de laatste steunpunten van , Spanje 
in de Molukken; de niissie-arbeid was dien- 
tengevolge aldaar niet meer mogelijk. De Mo- 
luksche missie der Societeit van Jezus had tot 1610 
behoord tot de Portugeesche Ordens-pro- vincie van 
Goa, daarna tot die van Malabar, onder jurisdictie van 
den bisschop van Malaka. De jaren na 1572 waren 
voor de nieuw bekeerden in Manado een tijd van 
zware beproeving; tot 1617 bleven zij van alle 
geestelyke hulp verstoken. 

Missionarissen, die op Ternate arbeidden, ont- 
vingen een verzoek om hulp van enkele vorsten van 
Celebes; ook vernamen zij dat op vele eilan- den in 
den omtrek de bevolking nog in het heiden- dom 
leefde： dus wendden zij zich tot den gouver- neur 
van Manila, die verlof gaf aan twee missionarissen en 
eenige katholieke Inlanders omscheep te gaan. Deze 
landden in Las Quemas en kwa- men eenige dagen 
later van daar te Manado, Korten tyd later voeren zij 
naar het rijk van Cauripa, waar zij aan de kust een 
ontmoeting hadden inet Mohaminedanen van het 
eiland Ta- goelandang; dezo doodden Pr. Sebastianus 
en voerden den Icekebroedcr Antonius mode naar hun 
eiland, waar hij den marteldood stierf. 

In 1611 schonk de gouverneur der Philippij- ncn 
aan de Franciscanen verlof om in gehcel Celebes den 
katholieken godsdienst te verkondi- gen en in 1619 
zond hij een pater als gezant naar Makassar om met 
den vorst vriendschap te sluiten. Dezc afgezant word 
vergezeld door eenige missionarissen. Sommigen 
hunner waren achtergebleven te Manado, waar zij 
onder de bewoners van het binnenland het 
bekeeringswerk weder aanvingen. Uit hunno 
verslagen kan blijken dat zij verschil- lendc dorpen 
bezochten； van do daarondcr ver- mcldo nainen z\jn 
er thans nog thuis te brengen, zoo bijv. Kale, 
Kaskasen, Tomun, Sarranson, (Kakakasdn, 
Toinohon, Sarongsong). In Augustus 1622 word I?r. 
Blas Palomino door de Moha mcdancn met 
pylschoten gedood; in 1644 word bij cen opstand Pr. 
Lorenso Garraldo vermoord 
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te Kale, waar men nu .nog zijn graf aanwijst. 
Op Siaoe, waar cerst. Jezuleten het evangelic 
verkondigden, waren toen ter tijd ook Francis- canen 
werkzaam, zoo o.a, Pr. Diego de Rojas, die rveds 
met Pr. Blas Palomino in Mana do had gear- beid. 
Toen door den strijd met de Hollanders op Siaoe het' 
missiewerk zonder vrucht moest blij- ven, keerde hij 
naar Mana do terug, doch hij over- leed aan de kust, 
uitgeput door vermoeienissen. 
Na 1617 we rd de Minahasa gedurende een aantal 
jaren geregeld van missionarissen voorzien, zoodat 
er steeds een paar wcrkzaam waren： in 1643 telde 
men in dit gebied ongeveer 4000 ka- tholieken. In 
1644 werd bericht. dat de radja van Manado tot het 
Christendom was overgegaan en ook velen van de 
aanzienlijken . Doch in 1654 sloten de Minahasische 
stamhoofden een verbond met de Hollanders, die in 
1660 de laatste Spanjaarden verdreven. Daar de 0. I. 
C. in haar gebied de uitoefening van den katholieken 
gods- dienst niet- gedoogde, was deze politieke 
veran- dering een ramp voor de niissie. De Jaatste 
mis- sionaris toen ter tijd in de Minahasa was de Je- 
zuiet Pr. de Miedes: eerst in de 19e eeuw kon de 
arbeid in dit gebied weder opgevat worden. Op de 
Sangi-eHandcn bleven de missionarissen langeren 
van de Talaoer eil. vertrokken zy eerst in het begin 
van de 18e eeuw, toen ook deze in de macht der 
Hollanders waren gekomen. Vele katholieken zijn 
later protestant geworden en vormden aldus een kern 
van protestantsche gemeenten op Noord Celebes en 
omgelegen eilanden voor de 19e eeuw. 

De jongere missie in de Minahasa dateert van 
1868. Verschillende Manadoneezen, vooral ook 
oud-militairen. die elders tot het katholieke ge- loof 
waren overgegaan, vonden bij terugkeer in hun land 
geen geestelijke hulp. De regeering heeft steeds 
erkend, hetgeen door den resident Jelles- ma aldus 
werd geformuleerd, zij het dan eerst na zijn 20-jarige 
bestuurswerkzaamheid: „de ± 5000 Roomschen, die 
thans in de Minahasa zijn, hebben recht op 
voorziening in hunne kerkelijke behoeften" J). 

In 1853 had op aanvrage van Mgr. P. M. 
Vrancken, pastoor C. de Hesselle een dienstreis 
mogen ondernemen naar Celebes, de Moluksche 
eilanden en de residentie Timor, doch zonder dat 
hem toegestaan werd zijn geestelijke zorgen aan de 
katholieken aldaar te wijden. In 1868 verzocht een 
der katholieken uit de Minahasa (D. Mandagi uit 
Langowajn) aan Mgr. Vrancken om een pastoor voor 
zijn land, en deze ontving ook omstreoks dien tijd 
een brief van den militai- ren commandant van 
Amboina. met een zelfde verzoek ten behoeve 
vafT^e katholieke militai- ren. Het gevolg is 
geweest, dat in 1868 met goed- vinden der 
Regeering Pastoor J. de Vries met een dienstreis 
werd belast. Hij verbleef 2 maanden in de Minahasa, 
waar hij de verspreid wonende katholieken bezocht 
en bijstond； in dien korten tijd diende hij 254 
doopsels toe, waarvan ± 200 aan kinderen van 
protestantsche oudera. Naar aanleiding hiervan zijn 
klachten en petities inge- komen bij den 
Gouverneur-Generaal (Mr. Pieter Mijer); het bestuur 
van het zendelinggenootschap in Nederland wendde 
zich tot den Minister van Kolonien, een en ander met 
het doel „het niet- 

*) De Minahassa en eenige andere streken 
der Residentie Menado, Amsterdam 1903, 
pag. 148, 

toelaten der Roomsche missie alhier/' De G.G. 
verklaarde aan Mgr. Vrancken over het voorgc- 
vallcne zeer ontevreden te zijn ； de Min. van K<>1. 
antwoordde „dat door de Regeering geen gren- zen 
getrokken waren ten aanzien van het werk der 
verschillende zendelinggenootschappen en dat de 
Gouverneur Gencraal ongetwijfekl over- wegen 
zou, wat hem te doen stond." Het hoofd- bestuur der 
Protestantsche kerken in Indie keurde de gemaakte 
inissiereis niet af cn Ds. J. Th. Schuurman 
verklaarde in den diacomeraad van Batavia, dat het 
gebeurde daaraan was toe te schrijven, dat de 
zendelingen hunne plichten niet hadden 
waargenomen. Zoo kon Mgr. Vrancken dan ook aan 
Pastoor de Vries schrijven (dd. 18 Febr. 1869), dat 
Z. E. de G.G. hem door den Alg. Secretaris in 
persoon had doen berichten ,,dat gij van de 
Minahasasche peccadillen ontslagen 孙”.
 . 

De volgcnde dienstreis naar de Minahasa werd 
gemaakt in 1873 door Pastoor G. Metz: na dien is 
gedurende eenige jaren eens per jaar zulk een reis 
ondernoinen door Past. J. van Mcurs, die de inissie 
organiscerde, Inlandsche onderwijzers cn 
hulpleeraren aansteldc en op 9 dienstreizen 2875 
doopsels toediende, aan kinderen en volwassenen. 
heidenen en protestanten. In 1880 werd bij het 
toestaan der jaarlijlcsche dienstreis door den G.G. 
medegedecld, dat verderc pogingen derR.K. 
geestelijkheid om bekeeringen te maken, o,Jthans in 
den eersten tijd, niet konden worden toege- laten. 
Deze beperking was cen gevolg van de actie der 
Zenclingsconferentie van 1874 en van de 
jaarvergaderingen van 】876 en 1877. Mgr. A. C. 
Claessens, Apost. Vicaris, betuigde zijn smarte- 
lijke verwondering aan den G.G. van Lansberge, 
doch ontving ten antwoord (J4. Juli 1880), dat de 
ondervinding aan de Regeering de overtuiging had 
geschonken, dat verdere pogingen der R.K. 
gecstelijken om bekeeringen te maken, aanleiding 
zouden geven tot ongerechtigheden. Toen by Gouv. 
Besluit van 10 Maart aan de R.K. geeste- lijken 
jaarlijks twee dienstreizen werden toego- staan op *s 
Lands kosten, werd ais voorwaarde gesteld, dat de 
pastoor „zijn working overigens zal beperken tot het 
werk der bekecring tot hnt Christendom, van de 
aldaar gevestigde heiden- sche en 
Mohammedaansche bevolking, on zich be- 
paaldelijk zal onthouden van het aanwenden van 
pogingen om Inlanders, die reeds tot een of ander 
Christelijk kerkgenootschap behooren, of hunne 
vrouwen en kinderen, voor het R. Katholieke te 
winnen." Pastoor van Meurs hield zich hieraan 
strikt; zelfs liet hij katholieke ouders v66r het 
doopen hunner kinderen ondergetuigon verklaren, 
dat het hUn eigen kinderen waren. Echter, indien 
een protestant schriftelijk cn onder vermelding van 
getuigon had verklaard, geheel uit eigen be- weging 
katholiek te willen worden zonder eenige daartoe 
aangewende poging van de zijde van den pastoor, 
dan meende Past, van Meurs zoo iemand te mogen 
aannemen, en in Juni 1882 had hij 14 derzulken 
gedoopt, De Res. van Manado was van oordeel, dat 
hij hierniede tegen het Gouv. Best, had gehandeld en 
gaf hem order zijn dienstreis te staken en naar 
Manado terug te keeren. Pro- testen baatten niet en 
na een maand wachten reisde de pastoor weer naar 
Java, voorzien van een door 500 katholieken 
onderteekend request aan den G.G. De landvoogd 
was van oordeel, dat protestanten die tot de R.K, 
kerk wi'den over 
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guan eerst door een openbare da ad, door schriftc- 
lijkc verklaring of abjuratie, moesten toonen niet 
mcer protestant tc zijn. In overJeg met den Apost. 
Vicaris kwani tocn, 14 J uni 1883, het z.g. 
„Briefjesbcsluif, tot stand, volgcns het- welk ieder 
Ini. Christen in de Res. Manado, Ternate en 
Amboina. die zijn kerkgenootschap wil verlaten, 
daarvan in tegenwoordigheid van twee getuigen 
kennis moet gevcn aan den geestelijke van zijn 
kerkgenootschap, met verklaring, dat hi) clit doct uit 
eigen beweging en zonder aan- zoek, zullende van die 
verklaring aanstonds en kosteloos een schriftelijk 
bewijs worden afge- geven door den geestelyke die 
haar ontvangt； geen Inlandseh Christen zal zonder 
dat bewijs in een ander kerkgenootschap worden 
opgenomen, Deze bepalingen gaven soms aanleiding 
tot moei- lijkheid, zoo bijv. te Tomohon waar het 
voor- kwam, dat de zendeling op een dag zestig van 
zuIke bewijzen moest afgeven. De Apost. Vicaris 
legde in 1884 de ondervonden bezwaren bloot. aan 
den G.G., met het gevolg dat in 1886 het briefjes- 
besluit we rd opgeheven, toen vergunning we rd 
verleend tot vestiging van een pastoor te Manado. In 
Juni van laatstgenoemd jaar kwam toen pastoor B. 
Mutsaers zich aldaar vestigen. Protes- ten van 
protestantsche zijde zijn destijds o.a. door den 
Minister van Kolonien J. P. Sprenger van Eijk 
beantwoord met de woorden: „Alleen wan- neer de 
protestantsche zending in de Minahasa een eigen 
terrein had, zou er sprake van kun- ncn zijn, om uit 
dat terrein een andere zending te weren. Maar 
duizenden inlanders behooren tot de katholieke kerk 
en de protestantsche zending heeft er dus geen eigen 
terrein". 

Het aan pastoor Mutsacrs toevertrouwde go- bied 
was veel te uitgestrekt voor een man ； be- halve voor 
de overal verspreid wonende katho- lieken en de 34 
katholieke gcmcentcn, had hij ook nog de zorg voor 
Ternate, Amboina en Banda, waar hij jaarlijks 6 h 7 
weken toefde. Vooral te Tomohon en omliggendc 
dorpen nam het bet- aantal katholiekon toe； in ]890 
waren er dear reeds 土 1500, tegen 土 150 te Manado. 
Het was daaroin, dat pastoor Mutsaers des Zondags 
veclal die net deed te Tomohon, en dat — toen in Juni 
1889 een tweede pastoor voor de Minahasa was 
toegestaan — dezo zich ook vooral te Tomohon 
ophield. Dcze Jaatste omstandigheid is aan-. leiding 
geweest tot bitter geschrijf; van de zijdo van het 
gewestelijk bestuur is do zaak zelfa zoo voorgesteld 
geworden, alsof de pastoors, en eigen- lijk de 
Bisschop te Batavia, willens en we tens on- wet tig to 
Tomohon een static hadden gcsticht. Bit was echter 
niet het geval. Reeds in Maart 1888 had Mgr. 
Claesscns nan past. Mutsaers op- gedragen om over 
het toelaton van een tweede pastoor in de Minahasa, 
wien dan Tomohon als standplaats zoude worden 
aangewezen, het ge- voelen van den resident in tc 
winnen, aangezien deze toch door de Regcering ter 
zake zoude worden gohoord. De resident (M. C. E. 
Stakman), die in 1889 het bestuur aanvaardde, had 
tegen het verblijf van een pastoor te Tomohon, in 
afwach- ting van de daartoe gevraagde vorgunning 
dor Regeering, geen bczwaai", zooals kan blijken uit 
een mededeeling in het archief van de pastorie to 
Manado. Nu schijnt het, dat Mgr. Claessens, die , toen 
reeds dikwijls lijdcnde was, heeft verzuimd deze 
vergunning aan te vragon, althans in het I nrchief is 
daarover niets te vinden. Toen in Ju】i 1 

1889 pastoor A. Bolzius in de Minahasa kwam, ging 
deze — die door den resident officieel als 
Imlppriester tc Manado was erkend 一 tcratond door 
naar Tomohon, we Ike plants hij tot centrum zijner 
werkzaamheden maakte. In 1895 word hij 
opgevolgd door pastoor P. A. Wintjes, die na een 
kort verblijf tc Manado wederom naar Tomohon 
ging. Da ar de resident Jellesma, die in- middels het 
bestuur van Manado had overgenomen, op 
dienstreis was toen pastoor Wintjes ter hoofdplaats 
aankwam, kon deze zich niet ver- voegen bij den 
resident, gelijk kan blijken uit (liens brief van 22 
Jan. 1896, waarin hij schrijft： „Toen de boot hier 
arrivcerde, was ik op dienstreis. Daardoor heb ik de 
heeren Pastoors bij hun- ne aankomst niet ontmoet. 
Er bestond echter geen reden om den Pastoor van 
Tomohon niet tc vergunnen, zijn dicnstwerk al 
aanstonds te aanvaarden,\ Ook pastoor A. van 
Velzen, die in 1893 als derde pastoor naar de 
Minahasa kwam, insgelijks als huippriester te 
Manado, kon aan- stonds doorgaan naar Tomohon, 
zonder dat het bestuur daarop eenige aanmerking 
maakte. Aldus was door de omstandigheden een 
tocstand in het leven geroepen, waartegen 
verscheidene jaren lang van bestuurszijdc geen 
enkel bezwaar we rd ingebracht. Toen de Regcering 
zich om in- lichtingen wendde tot den Apost. Vicaris 
Mgr. Luypen, zette deze, 19 Mei 1900, de kwestie 
uit- een, erkennende dat er zich eenige onregelma- 
tigheid voordeed, doch er tevens op wijzende, dat de 
bestaande toestand geleidelijk aan zich uit de 
omstandigheden had ontwikkeld, zoodat noch het 
katholieke bestuur, noch het Hoofd van plaatselijk 
en het Hoofd van gewestelijk bestuur er de aandacht 
op hadden gevestigd. De Regeering heeft toen 
verzocht om voortaan zorg te dragen, dat iets 
dergelijks niet meer voor- kwam; zij willigde tevens 
het verzoek van den Apost. Vicaris in om den 
bestaanden toestand tc wettigen en noodigde den 
resident van Manado uit (14 Dec. 1901) om twee 
pastoors te erkennen als huippriester te Tomohon, 
aan welke uitnoo- diging bij besluit van den resident 
van 14 Jan. 1902 gevolg we rd gegeven. 

Een nieuwe hulp gewerd de missie den 18en Juli 
1898, toen de eerste zes geestelijke zusters, van het 
Gezelschap J. M. J. van 'sJBcisjih, te Manado 
aankwamen. Ook zij vestigden zich te Tomohon, 
met het doel aldaar een Ini. meisjesschool te ope- 
nen.waartoe mondelingegoedkeuring was verleend 
door den Directeur van O. E. en N. Hot Hoofd van 
gowestelyk bestuur, aan wien do pastoor van 
Manado bij brief van 29 Juli 1898 vergunning vroeg 
tot oprichting eener R. K. Zustorschool te Tomohon, 
gaf echter bij zyn antwoord van 8 Aug. d. a. v. 
bericht, dat plaatselijke omstan- digheden zich er 
tegen verzetten, dat echter van een en ander 
mededeeling zou worden gedaan aan don G.G. ter 
nadere beschikking. De G.G., die ter zake cen 
aangevraagde audientie had verleend aan den 
Provicaris van Batavia, liet de beslis- sing over a tin 
het gewestelijk bestuurshoofd. Do toenmaak nicuw 
benoomde Apost. Vicaris van Batavia, Mgr. 
Luypen, wendde pogingen aan bij den G.G. en in 
Holland we rd door middel van eenige interpcllaties 
in de bo ide Kamers der Staton Gcneraal do zaak 
beploit, doch zonder succes; op 27 November 1903 
beslistc de resident afwy- zend, en wel om reden, dat 
de opening dec school ten gevolge zoude hebben. 
dat vele protestant- 
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sohe ouders of hunne kinderen tot het katholi- cisme 
zouden overgaan en zulks oni onvoldoende redenen, 
en bovendien de school een middelpunt zoude 
worden voor de R. K. kerk, hetgecn in dit gebicd 
van protestantsche werkzaamhcid cen ge- vaar kon 
opleveren voor de open ba re orde en rust. 

Resident van Geuns, die den Heer Jellesma was 
opgevolgd, voerde in 1905 over deze aange- 
legenheid een onderhoud met den Apost.-Vicaris bij 
diens eerste vormreis in de Minahasa, waarbij alle 
moeilijkheden en bezwaren werden opge- lost. Ook 
de controleur van Tondano, ondcr wicn Tomohon 
ressorteerde, had gunstig geadviseerd en de Adj. 
Inspecteur van het Ini. Onderwijs evenecns. De zaak 
werd dus opnieuw aanhangig gemaakt. Na veel 
geschrijf over en weer kwam in 1907 de vergunning 
voor de zustcrs, om een gewone Ini. lagere school 
te openen te Tomohon, uitsluitend voor katholieke 
Tnl. meisjes, met de nadere toevoeging, dat zoo de 
school of het onderwijs van karakter veranderde dit 
aanleiding zoude geven om de vcrleende 
vergunning in te trekken. Zoo kon dan, na 9 jaren 
wachten, 4 Nov. 1907 de school worden geopend; 
zij begon met 108 leerlingen. 

Intusschen waren ook andere moeilijkheden 
gerezcn. In 1902 bad Mgr. Luypen aan de Regeering 
het verzoek gericht tot het doen van een vormreis 
naar de Minahasa, ter uitvoering van een plan van 
zijn voorganger, waarop in 1896 reeds goedkeuring 
was verleend. Thans echter werd het verzoek 
geweigerd, omdat werd gevreesd dat de 
verschijning van een katholiek bisschop in de 
Minahasa de rust en goede orde in gevaar zoude 
brengen. Na veel moeite werd ten slotte gedaan 
gekregen, dat in 1905 (28 April), zij het dan onder 
verschillende restricties, toestemming werd ver-
leend. De gevreesde gevolgen deden zich niet voor
； de re is liep af zonder eenige rustverstoring en 
zoo ging het ook bij latere vormreizen van den 
Apost. Vicaris in 1909, 1914 en 1918. 

Zoo waren dan voor de missie de grootste moei-
lijkheden overwonnen. In J 905 werd het in 1902 
ingediende verzoek bewilligd, om den kath. Ini. 
hulpleeraren dezelfde niaandelijksche bezoldiging 
uit^Lands kastoe tekennen als aan de protestantsche
； gelijke verhooging van bezoldiging werd in 1914 
toegestaan en over gelijke pensioenrege- ling werd 
in J 920 nog onderhandeld. 

In het jaar 1905 kon te Woloan een R. K. 
kweekschool voor Ini. onderwijzers worden ge-
opend, en bij Gouv.Besluit. van 13 Oct. 1905 werd 
toegestaan, dat zich te Woloan een pastoor vcs- 
tigde. GeJijk bekend is, was het onderwijs altijd een 
voorwerp geweest van bijzondere zorg voor de 
missie, waarvoor groote geldelijke offers werden 
gebracht. Pastoor A. van Velzen, die zich sedert 
1899 moeito had gegeven voor verbetering van het 
gehaJte der Ini. onderwjjzers, zag in 1914, als 
rosultaat van zijn arbeid, 25 onderwijzcrB met good 
gevolg het z.g. subsidie-examen afleggen. Hij kon 
toen voor 11 bijzondere katholieke scho- len eenige 
subsidie van het Gouverneinent ont- vangen; thans 
is dit getal gestegen tot ongeveer 20. Tn de 
kweekschool te Woloan werden den eersten tijd 20 
jongens uit de Minahasa gedurende vier jaren met 
Gouvemements-subsidie opge- leid； sedert J9I0 
zijn er ook ongeveereen twintig- ♦al van Flores en 
nog eenigen van de Kai-eilanden bijgekomen. 
Gemiddeld bedroeg het aantal 士 25 per jaar. 

Het aantal katholieken was in den loop der jaren 
ook gestadig toegenomen, zoodat nicer pastoors 
dringend noodig werden. Tn 1906 kwnm de vierde, 
in 1908 de vijfcle en in 1911 de zesde pastoor； 
deze laatsten vestigden zich te Woloan en wijdden 
zich aan het onderwijs. In 1909 ver- scheen het 
eerste nummer van een Maleisch maandblaadje, 
„Geredja Katholikn, en al spoedig krecg het cen 
bijlnge； ook werd een Maleisch zang- boekje in 
het licht gegeven en in 1911 een be- knoptc 
Maleische catechismus, we Ike in 19】7 door een 
uitgebreide werd gevolgd. In J 913 ver- scheen van 
de hand van pastoor van Velzen, die ook de juist 
genoemde uitgaven had bezorgd, een catechismus 
in het Tomboeloesch, het door de katholieken nicest 
gesproken dialect van de vier inheemsche dialecten 
der Minahasa. 

Tijdens de rustige ontwikkeling van het onder-
wijs dreigde in 1909 opnieuw moeilijkheid met het 
gewestelijk bestuur. In genoemd jaar diende de 
pastoor van Manado een request in ten be- hoeve 
van de oprichting eener zusterschool te Manado, 
waarvoor de resident gunstig was gc- stemd. zoodat 
het verzoek met gunstig advies werd doorgezonden 
naar Batavia. Het behelsde de volgende verlangens: 
oprichting eener zuster- stichting, welker hoofddoel 
zoude zijn onderwijs en opvoeding te verschaffen 
aan de vrouwelijke Ini. bevolking, zonder 
onderscheid van gods- dienstige gezindte; 
verbinding van een frobel- school aan het gewone 
lager onderwijs; het geven van meer uitgebreid 
lager onderwijs, van onderwijs in fraaic en nuttige 
handwerken, bij geble- ken wenschelijkheid 
namiddag-lessen aan Euro- pecsche kinderen voor 
frobel- en lager onderwijs, handwerken, muziek en 
talen, en eindelijk ver- pleging van Europeesche en 
Inlandsche zieken. 

De beantwoording van het request onder- vond 
vertraging, omdat ter zake van Europ. onderwijs en 
ziekenverpleging niet alle benoo- digde stukken 
schijnen te zyn overgelegd. Des- wege werd het 
verzoekschrift tocn gesplitst en een afzonderlijk 
request ingediend om vergunning tot het geven van 
onderwijs alleen aan Inlanders. Daarop kwam 
aanatonds de officieele toestemming. In Febr. 1910 
werd met den bouw der school begonnen, welko het 
volgende jaar gereed was. In November 1910 
kwainen voor deze school zes zusters aan; toen nu 
voor ieder barer afzonderJijk de vergunning om Ini. 
ondc)- wijs te geven word aangevraagd aan den 
inmid- dels nieuw opgetreden resident (van Marie), 
gaf deze een weigerend antwoord ； de zusters 
kregen slechts een todatingsbewijs voor zes 
maanden. Wei blcef het besluit van kracht, waarbij 
aan de overste der zusters vergunning was verleend 
om een inrichting van onderwijs te openen, doch de 
daarby ook verleende toestemming om onderwijs te 
geven aan andersdenkenden zoude worden 
ingetrokken en de overige zusters kregen geen 
vergunning tot het geven van onderwijs. 

Den ]5en December 1910 werd het geven alleen 
van Ini. lager onderwijs aan Ini. kinderen 
toegestaan, gelijk ook te Tomohon was vergund, 
doch geen mulo；, frobel- en handwerkonderwijs, 
dat juist voor Manado was aangevraagd en door 
resident van Hengel was toegestaan. Ook nu was 
weder het argument, dat zulk onderwijs katho- lieke 
propaganda beteekende en kwaad bloe i zoude 
zetten bij de protestantsche bevolking. De 
weigering van den resident had tengevolge, dat 
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vele ouders, die voor hunne kindercn reeds toe- 
lating op de zusterschool hadden gevraagd, be- 
sloten gezamenlijk te requcstecrcn. De pastoor van 
Manado wendde zich nogmaals tot den resident, met 
de vraag of hij genoegen wilde nemen met een 
nieuw verzockschrift; toen hij hierop geen antwoord 
mocht ontvangen, stelde hij de kwestie in handen 
van den Apost, Vicaris te Batavia, en na eenige 
onderhandelingen met den G.G. en met den Minister 
van Kolonien we rd ten slotte bij besluit van 11 Juli 
de vergunning van den Resident van Manado 
verkregen, gelijk deze reeds door zijn voorganger 
was toegezegd. In Januari 1912 begon toen het 
eerste schooljaar met 】59 leerlingen, de 
middagcursus met 34 leer- lingen； thans zijn er op 
deze zusterschool ruim 400 leerlingen van allerlei 
landaard en godsdienst. 

Voor de zusterschool te Tomohon waren van den 
aanvang af ook pogingen aangewend ter wil- le van 
practische gelijksteDing, wat betreft sub- sidie van 
het Gouvernement, met andcre scholen. Deze school 
we rd in 1907 geopend en Mei 1908 verzochten de 
zusters de gewone subsidie voor een Ini. lagere 
school te mogen ontvangen. Dit verzoek bleek niet 
voor inwilliging vatbaar, om- dat de school slechts 
katholieke meisjes opnam; gesubsidieerde scholen 
moesten voor alle kinde- ren openstaan. Natuurlyk 
antwoordden de zusters, dat de beperking omtrent 
toelating haar was op- gedrongen en zij volkomen 
bereid waren alle kin- deren zonder onderscheid van 
gezindte op te nemen. Het kostte toen nog een paar 
requesten, eer in 1911 de toezegging werd 
verkregen, dat deze aangelegenheid naar de 
wenschen der zusters zoude worden geregeld; in 
1913 volgde de beschikking ointrent de 
subsidieering en ander- half jaar later werd de eerste 
subsidie, ten bedrage van / 290 ontvangen. 
Inmiddels zijn in den laatsten tijd geheel nieuwe 
regelingen omtrent subsidieering van particulier 
lager onderwijs in het leven gcroepen (zie Ind. Stb. 
1924 no. 68); voor de residentie Manado zijn deze 
bepalingen in working getreden in 1925 (zie Ind. 
Stb. 1925 no. 296). 

De bovengenoemde beperking, dat de zuster- 
school te Tomohon alleen katholieko kinderen 
mocht opnemen, werd na de toekenning der subsidie 
toch nog gehandhaafd; doch in 1918 (I Maart) werd 
door resident Kroon ook aan dit be- zwaar 
tegemoetgeknmen en aan de zusters vol- ledige 
vrijheid geschonken tot het geven van Ini. 
onderwijs. Ook op het bij herhaling gedane verzock 
oin vergunning tot het geven van Hol- landschc 
namiddaglessen voor Ini. kinderen van alle 
gezindten, waartoe de zusters van vele zijden 
warden aangezocht, is ten slotte gunstig beschikt 
geworden. In 1912 zijn to Tomohon zonder gelde- 
lyken stcun van hetGouvernemcnt nieuwe school- 
gebouwen opgcricht en in 1917 stichttcn de zusters 
mot subsidio van de Regeering een nieuw 
ziokenhuis; daarin zijn gedurende do eerste drie 
jaren 214 zieken verpleogd, terwijl in de dage- 
lijkscho apotheek-uren ruim 54000 menschen 
werdon geholpen. 

In het jaar 1900 is te Manado en in 1902/1903 to 
Tomohon een nieuw kqrkgcbouw opgericht; deze 
zijn de eenige kerken met ijzeren geraamto in de 
Minahasa; voorts verrezen in deze miasie een 
twaalftal houten schoolkerkjes. Het aantal scholen 
heeft zich uitgebreid tot 32. Zoo is de arbeid der 
missie, ook in dit gebied gestadig voor- 

uitgegaan, hetgeen ook kan blijken uit de toena- mc 
van het aantal katholieken. Van protestant- schc 
zijde werd het nut van haar werk erkend, blijkens de 
woorden van den hulpprediker te Maoembi, J. ter 
Hove: „Ik geloof dat voor de ontwikkeling der 
godsdienstige kennis onder onze gemeente de 
Roomsche propaganda ook hare goede zijde heeft. 
en voof ons en ona personeel is zij een heilzame 
aansporing tot ijver; en men kan er bijvoegen onder 
sommige opzichten een heilzame rem." 

Bij apostolisch schrijven van 19 Nov. 1919 heeft 
Paua Benedictus XV het eiland Celebes en 
bijbehoorende kleinere eilanden afgescheiden van 
het Apost. Vicariaat van Batavia en ver- heven tot 
Apost. Prefectuur van Celebes, welke werd toe vert 
rouwd aan de missionarissen van het Heilige Hart 
(Tilburg). Spoedig daarop volgde de benoeming van 
Pr. Vesters tot Apost. Prefect, die 7 Sept. 1920 
officieel zijne waardig- heid aanvaardde. De laatste 
Jezuleten-missiona- rissen konden in April 1921 
scheep gaan naar Java. 

Mgr. Vesters werd in 1923 belast met het ambt 
van Apost. Vicaris der vroegere Duitsche Kolo- nie 
van Nieuw Pommeren en in Celebes opge- volgd 
door Mgr. Walter, die in 1924 zijn ambt aanvaardde. 

Evenals de paters Jezuieten hadden gedaan, 
concentreerden de missionarissen van het H. Hart 
hun krachten vooral op het onderwijs. Door uit- 
breiding van het aantal priesters werd het mo- gelijk, 
meer dan tot dusver kon geschieden, ver- schillende 
dorpen te bezoeken. De kweekschool te Woloan 
werd omgevormd tot normaalschool en omstreeks 
midden 1924 overgeplaatst naar Tomohon. Daar 
begon 1 Juli 1924 ookeen Holl.-Inl. school voor 
jongens, mot 242 leerlingen, waarvan 141 intern. 
Tegelijkertijd werd te Manado een Holl.-Chin. 
school geopend met 180 leerlingen. In het najaar van 
1924 kwamen de eerste fraters van Tilburg te 
Manado aan； ten getale van G zijn zij belast met 
het onderwijs aan de juist genoem- de Holl.-Inl. en 
Holl.-Chin. school, reap, te Tomohon en te Manado. 

Nog een andere stichting, welke van groot be- 
lang kan worden voor deze missie, kwam in 1924 tot 
stand, nam. een noviciaat voor Inlandsche zusters. 
Zes Ini. meisjes begonnen 22 Juni 1924 haar 
proeftijd. 

De hoofdstatics dezer prefectuur met vaste 
residentie der missionarissen zijn thans: Manado, 
standplaats van den Apost. Prefect, Woloan, 
Tomohon en Makassar. De statistiek van 1925 ver- 
meldt 59 bijstaties met 土 13500 Inlandsche en ± 
500 Europeescho katholieken, 48 keiken en 
kapellen, 12 priestors en 3 broedors. 

Het arbeidsgebied ligt in do Minahasa te midden 
eener meerendeels protestantsche be- volking, 
waardoor zich verschillende moeilijk- heden hebben 
voorgedaan, niet tusschen de Ini. Christenen 
onderling, doch moeilijkheden met 
bestuursambtenaren, van don aard ala kan blijken uit 
het bovenataande overzicht. V66r de overgave dor 
missio en de uitbreiding van hare krachten kon niot 
gedacht worden aan bewerking der overige 
gedeelten van Celebes; daar liggen resultaten voor 
de toekomst a Is een ma al art. 123 R. R. mag 
worden ingetrokken. 

Voor literatuur moge worden verwezen naar een 
vervolg-artikoJ over de Missie op Java', 
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- ■ BELASTINGEN. V enn ootscha psbclasti ng. De 
■i " vennootschapsbelasting (Ind. Stb. 1925 no. 319) is een 
belasting op de winst van naamlooze ven- nootschappen en 
an dore vereenigingen. waarby het kapitaal geheel of 
gedeeltelijk in aandeelen is verdeeld, cooperatieve 
vereenigingen en on- derlinge verzekeringsmaat-schappijen. 
die binnen Nederlandsch-Indie gevestigd zijn. en van de winst 
van buiten Nederlandsch-Indie gevestigde lichamen, 
voorzoover die is verkregen uit be- drijven binnen 
Nederlandsch-Indie uitgeoefend, daar gelegen onroerende 
goederen of rechten, en royalties bedongen bij den overgang 
van daar gelegen goederen. Ook vereenigingen en stich- 
tingen. die een bedrijf uitoefenen dat niet uit- sluitend strekt 
ter behartiging van een algemeen maatschappelijk belang, 
vallen onder de vennootschapsbelasting. De winst wordt 
berekend naar de resultaten van het afgeloopen boekjaar of 
kalenderjaar. In aftrek komen winstuitkeerin- gen (tantiemes) 
aan anderen dan commissaris- sen, geconimitteerden, 
bestuurders of beheerende vennooten wegens verrichten 
arbeid toegekend, voorzoover die niet zijn berekend naar het 
zuiver voordeel van het bedrijf. Alle andere winstuit- 
keeringen, dus zoowel de winstuitkeeringen berekend naar de 
zuivere winst aan het in het bedrijf werkzame personeel als 
de tantiemes van directeuren en commissarissen worden niet 
in mindering van de winst toegelaten: zie artt. 1 en 5 der 
ordonnantie. Ter toelichting we rd ge- zegd bij de invoering 
dier ordonnantie (zie Bij- yblad no, 10797 ad artt. 3, 4 en 5)
： „De_winst / waarover de aarideelhouders kunnen 
beschikken / kan, doch behoeft niet samen te vallen met de 
winst welke in en door de organisatie is verkregen en deze 
laatste winst behoort in het algemeen de grondslag te zijn voor 
de vaststelling van de daarop rustende belasting.... Het 
ontwerp.... staat op het standpunt, dat ook de tantiemes welke 
directie en commissarissen en andere deel- gerechtigden in de 
zuivere winst genieten voor een zakelijke belasting bij de 
bron in aanmerking komen.. .. Het voor de bestaande 
vrijstelling van deze tantiemes, voorzoover zij binnen Ne- 
derlandsch-Indie genoten worden (£nd. Stb. 1921 no. 312) 
aangevoerde motief, dat het tantieme bij den genieter door de 
inkomstenbelas- ting wordt getroffen, verliest het zakelijk 
karak- ter der heffing uit het oog. Het tantieme neemt in dit 
opzicht geen andere plaats in dan het dividend. Ook kan niet 
als argument dienen dat het tantieme t-en opzichte van de 
aandeelhouders ■als bedrijfslast is aan te merken. En zulks te 
minder omdat veela! de aandeelhouders een deel der geheven 
belasting zullen af wen tele n op de tantidnietrekkers. Het 
tantieme toch wordt berekend naar de winst. Dit brengt me de 
dat de fiscale lasten, welke op de winst rusten, voor een dee】 
komen ten laste van de tantiemetrekkers.. 

Veelvuldig worden echter ook tantiemes uit- 
gekeerd aan personen, die in het bedrijf werk- zaam 
zijn en op een goeden gang daarvan min of nieer 
invloed kunnen uitoefenen, doch die bij de 
algemeene en speciaal bij de financieele gestie van 
het lichaam geenszins een leidende rol ver- vullen. 
Zoodanige tantiemes plegen naar de uit- komsten 
van het bedrijf, waarin die personen werkzaam zijn, 
te worden geregeld onafhankelijk van de zuivere 
winst, welke door het lichaam in welks dienst zij 
zijn, met het bedrijf is behaald. 

Het karakter van deze tantiemes, die als een 
bedrijfslast van het lichaam kunnen worden aan- 
gemerkt, welke de behaalde eindresultaten klei- ner 
doet zijn, doet ze voor aftrek bij de bepaling van de 
winst van het lichaam in aanmerking komen. 

Winstuitkeeringen aan anderen dan tantidme- 
trelckers, b.v. hetgeen de houders van oprichtera- 
bewyzen en winstbewijzen genieten, behooren 
mode bij de bron getroffen te worden." 

Aftrek wordt toegelaten van renten van op- 
genoinen gelden, tenzij op grond van het feit dat die 
renten onmiddellijk of iniddellijk worden genoten 
door een of meer personen of Jichamen, die allcen 
of tezamen onmiddellijk of middellijk gerechtigd 
zijn tot meer dan de helft van het uitgegeven 
kapitaal, of op grond van andere omstandigheden 
moet worden aangenomen, dat de 
rechtshandelingen. waarvan de renten het ge- volg 
zijn, niet zijn in overeenstemining met de in het 
bedrijfsleven gebruikelijke wijze van voor- ziening 
in de behoefte aan gelden (art. 5, 3°). 

Ter toelichting were! gezegd: „Weliswaar zal uit 
de door het lichaam gedreven zaken niet alleen 
gevonden moeten worden de wisselende 
vergoeding voor het in die zaken aangewende 
aandeelenkapitaal, maar daarenboven de vaste 
vergoeding welke aan de eigenaars van het op- 
genomen kapitaal mqet worden uitgekeerd; doch 
zoo men ook het gedeelte der bruto-winst dat als 
vaste rente moet worden uitgekeerd in de belasting 
ging betrekken, zou dit een extra-druk ~beteekenen, 
welke zwaardcr zou zijn naarmate de aard van het 
bedrijf vastlegging van een be- langrijk kapitaal, 
waarin door het uitsehrijven van obligatieleeningen 
pleegt te worden voor- zien, eischt. 

Gewaakt moet echter worden, dat niet kunst- 
matig de bruto-winst voor ecn bclangrijk dee] in den 
vorm van rente op vaste rente dragende schuld 
wordt uitgekeerd aan personen of li- chamen, die 
tevens als aandeelhouders tot de zuivere winst 
gerechtigd zijn. Vloeit langs dien weg winst in de 
zakken tier aandeelhouders, dan is er a]le reden 
daarvan ecn gelijke belasting te vorderen als ook 
geheven zou zijn, wanneer de aandeelhouders het 
meerdere niet in den vorm eener geldleening had 
den verstrekt, inaar het aandcelenkapitaal hadden 
uitgebreid." 

De belasting is proportioned en bedraagt 10 
percent van de zuivere winst, daarondcr begre- pen 
het zuivere voordeel uit vervreemding van zaken, 
die niet voor verkoop bestemd waren, en in het 
algemeen elk met zoodanige zaken 一 al ware het 
na staking van het bedrijf — verkregen voordeel 
(art. 3). 

Waardevermecrdering van de niet voor verkoop 
bestemde bestanddeelen van het kapitaal blijft 
daarentegen buiten beschouwing, zoolang die niet 
door vervreemding van de betrekkelijkc zaken is 
gerealiseerd. 

Geleden verliezen kunnen in mindering worden 
gebracht van de eventueclo winst over de op het 
verliesjaar volgende twee jaren (art. 7). 

De vennootschappen zijn verplicht een boek- 
houding te voeren in de Nederlandsche, Ma- leische 
of Chineesche taal, doch kunnen van den directeur 
van financidn toestenuning krijgcn de boekhouding 
in een andere taal te voeren (art. 13). Bepalingen 
omtrent dubbele belasting in Ne- derlandsch-Indie 
en elders vindt men in artt. 
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9 en 10. Vrijgestcld is hctgeen de vennootschap, 
anders dan als houdcr van aandcelcn ftan toon- der. 
geniet als aandcel in do winst van ahdere in 
Nederlandsch-Indie gevestigde of werkzame li- 
chamen (art. 8), zoowel wan nee r die winst wordt 
uitgekeerd op aandeelbewijzen en winstbewijzen 
als wanneer de vennootachap die winst geniet als 
voerende do directie over ecn ander lichaain. 

Over de veelvuldig in Nederlandsch-Indie 
voorkoinende Indische of Nederlandsche dummies 
van buitcnlandsche holding-maatschappijen zegt de 
toclichting: „Volgens de Indische agra- rische en 
mijnwetgeving zijn elders dan in Nederland of in 
Indie gevestigde lichamen uit- gesloten van het 
recht om als erfpachter van domeingronden of als 
houdcr van mijnvergun- ningen of mijnconcessies 
op to t re den.. .. Het recht op de gronden, waarover 
die lichamen de beschikking wenschten te krijgen, 
moest ten name staan van een Indisch of 
Nederlandsch lichaam. Om die re den hebben de 
buitenlandsche lichamen niet de Indische 
ondernemingen zelve gekocht doch het 
aandeelenbezit van de be- staande lichamen en deze 
als dochter-maat- schxppijen laten voortbestaan. 
Naar buiton doen echter veelal ook tegenover hare 
aandeelhouders die buitenlandsche holding- 
maatschappijen het nagenoeg in allcs voorkomen, 
alsof er slechts 6ene maatschappij bestaat, de 
buitenlandsche, aan wie de Indische onderneming 
toebehoort en die haar voor eigen rekening 
exploiteert. 

Ook bij de aanslagregeling in de inkomsten- 
belasting heeft men getracht deze voorstelling van 
zaken ingang te doen vinden. Doch tevergee fs. De 
administratic is steeds de meening toe- 
gedaangeweest en gebleven, dat moge de bevoegd- 
heid om op te treden als exploitant van het recht van 
de dummy op den grond ook niet aan de holding-
maatschappij zijn ontzegd, het bestaan van een 
zoodanige verhouding slechts kan wor- den 
aanvaard wanneer blijkt, dat de holding- 
maatschappij inderdaad tot het gebruik en ge- not 
van de Indische onderneming gerechtigd is. In 
gevallen waarin van een zoodanig eigen recht niet 
blijkt, nee mt de adininistratie aan dat de holding-
maatschappij het Indische bedrijf voor en namens de 
dummy voert als directrice, beheerster, 
gemachtigde of zaakwaarneemster en dat de 
rcsultaten van die bedrijfsuitoefening uitsluitend 
aan do dummy ten goede komcn. MaaUchappyen, 
die op grond van algemeenc economische of 
bijzondere bedrijfsoverwegingen met dochter-
maatschappyon werken, hebben mid- delen te over 
om do werkelijke vorhouding, die tusschen beide 
lichamen bestaat, duidclijk to doen uitkomen. Zij 
kunnen er alsnog toe over- gaan om in allcs het 
bestaan van twee lichamen in het oog te houden, 
hetzij door de bedrijfa- uitoefening aan do dochter-
inaatschappij over t(* laton, hetzij door op strikt 
zakelijke basis een regeliiig te treffon over den 
afstand van het exploitatierecht aan de holding-
maatschapp"' 

Buitenlandsche verzekoringsmaatschappijen, die 
ook in Indiii werken, worden belast voorzoo- ver het 
levensverzekoringsbedrijf botreft naar 5 ten 
honderd en voor andere verzekcringsbo- drijven 
naar 10 ten honderd van hot bedrag, dat aan premien 
en kapitaal ontvangen is van bin- nen Indic wonende 
of gevestigde verzekerdon of voor binnen Indie loo 
pond gevaar. Courtages, proviaien, rabatten, 
herverzekoring en andere 

kosten komen daarbij niet in aftrek. Echter kan 
desvcrlangd ook cen even redig deel tier totalc 
winst, berekend naar verhouding van de ontvangen 
premies als Indische winst belast wor- den (art. 6). 

Bestuurdcrs en beheerende vennooten en in Indie 
werkzame vertegenwoordigers zijn met de 
vennootschap voor de belasting hoofdelijk aan- 
sprakclijk, evenals de vereffenaara en hunne 
vertegenwoordigers in Indic, tenzij wordt aan- 
getoond, dat zij in de onmogelijkheid zijn ge- weest 
in hun hoedanigheid voor de betaling te zorgen (art. 
12). 

's Lands kas heeft een voorrecht op alle roe- rende 
en onroerende goederen van hot lichaam en van de 
voor de belasting aansprakelijke per- sonen. Dat 
voorrecht gaat boven panel en oogst- verband en 
boven na afloop van het belastbaar tijdvak 
gevestigde hypotheek. Belanghebbenden kunnen 
echter van het Hoofd van gewestelijk be- stuur een 
verklaring vragen, dat het hypotheek- recht zal 
voefrgaan, mits voldoende waarborg bestaat dat de 
nog verschuldigdc belasting zal worden voldaan 
(art. 39). 

Tegon de aanslagen staat bcroep open bij den 
hoofdinspecteur van financien, en van diens 
beschikking bij den Raad van Beroep voor be- 
lastingzaken te Batavia. 

Voorgeschiedenis der vennootschapsbelasting. 
Zie voor nadere bijzonderheden omtrent het tot- 
standkomen der vroegere regelingen meer uit- 
voerig het onderdeel inkomstenbelatiting (Deel I 
biz. 225 en Supplement). Een belasting op de winst 
van naamlooze vennootschappen kende reeds de 
ordonnantie op het patentrecht van 1878 (Ind. Stb. 
no. 350). Het patentrecht trof met een heffing van 
2 % het inkomen (berekend naar het geniiddelde der 
laatste drie jaren) van alle in Nederlandsch-Indie 
door anderen dan Inlanders en Vreemde 
Oosterlingen uitgeoefende bedrijven. In de 
toelichting (Bijblad 33S2) leest men ter aan beveling 
van een parte n tree Ift~b p het inkonien uit bedryven 
boven een algemeene inkomstenbelasting, alle 
inkomen omvattende: „Een aanzienlijk deel van de 
wins ten uit handel en nijverheid getrokken komt ten 
bate van per- sonen buiten Nederlandsch-Indie 
woonachtig. Alleon door het patentregt kunnen die 
inkomsten getroffen worden, en dat zij getroffen 
worden is billijk en wenschelijlc； want alleen door 
de be- scherming en de zorg van het Nederlandsch- 
-Indisch Gouvornoment kunnen de inkomsten ge- 
noten worden. Wildo men geen patentregt, men zou 
van de groote so in men uit handel en nijverheid 
getrokken in veel gevallen het leeuwen- aandcel 
vrijlaten, om alleen het matige deel van den 
boheerder hier woonachtig te treffen." In Nederland 
gevestigde vennootschappen, daar onderworpen aan 
een patentrecht ten bedrage van 2 % over haar 
uitdeelingen, werdon niette- min vrijgestcld. 

Eorst van 1897 af krcog de Indische fiscus een 
deel van de door in Nederland gevestigde maat- 
schappijen met Indische ondernemingen go- maakte 
winsten. Die maatschappyen werdon echter niot in 
Indio maar in Nederland belast, en wel naar het 
bedrag harcr uitdeelingon. Van die in Nederland 
betaalde belasting we rd een gedoolte aan de 
goldiniddelon van Nederlandsch- Indie uitgekeerd. 

Kmchtons de wet van 1897 (Ned. Stb* no. 84, 
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Ind. Stb. no. 150) werd aan de geldmiddclen van 
Nederlandsch-Indie uitgekeerd:菖 van de hoofdsom 
der door nanmlooze vennootschajjpen betaalde 
bedrijfsbelasting, wanneer het hoofd- bedrijf 
bestond in de uitoefening van landbouw mijnbouw 
of fabrieksnijverheid in Nederlandsch- -Indie en den 
verkoop in of buiten Nederlandsch- -Indie van de 
verkregen voortbrcngsclen. het ex- ploiteeren van 
spoorwegen enz. of het vervoeren van personen en 
goedercn tusschcn gedeelten van den Indischen 
Archipel of tusschen dien Ar- chipel en landen 
buiten Europa, zoomede andere bedrijven, die 
uitsluitend in Nederlandsch-Indie werden 
uitgeoefend, en | van de hoofdsom der belasting, 
betaaid door die naainlooze vennoot- schappen, die 
niet hiervoor zyn vermeld, doch die een of meer in 
Indie gevestigde kantoren of andere vaste 
inrichtingen ten behoeve van haar bedrijf in Ned.-
Indie bezigden. 

Eerst in 1906 (Ind. Stb. no. 59) ging men er toe 
over de Nederlandsche maatschapprjen ook in Indic 
te belasten en wel met 1 % over de gemaakte 
winsten. Dit ging gepaard met een verhooging der 
belasting der niet in Nederland gevestigde 
maatschappijen van 2 % op 3 %, zoodat het 
bestaande verschil in belasting tusschen 
Nederlandsche en andere maatschappijen bleef 
bestaan, terwijl ook de uitkcering aan de 
geldmiddelen van Indie krachtens de regeling van 
1897 bleef gehandhaafd. Toen op 1 Mei 1915 in 
Nederland de belasting op bedrijfs- en andere 
inkomsten werd vervangen door de inkomsten- 
belasting, we Ike het stelsel huldigde dat in Ne- 
derlandsch-Indie aan een inkomstenbelasting 
onderworpen naamlooze vennootschappen in Ne-
derland zijn. vrijgesteld voor 2/3 van het ge- deelte 
der uitkeeringen dat, in verhouding van de Indische 
win st tot de totale winst geacht wordt in Indie te zijn 
verkregen (Ned. Stb. 1915 no. 197) en de 
uitkeeringen door Nederland aan Indie kwamen te 
vervallen, kreeg de Indische fiscus vrijheid de 
Nederlandsche vennootschappen op gelijken voet a 
Is de andere te belasten en werd de belasting ook 
voor de Nederlandsche vennootschappen opgevoerd 
tot 3 % (Ind. Stb. 1915 no. 367). 

Voor in Nederland gevestigde verzekerings- 
maatschappijen had geen uitkeering volgens de wet 
van 1897 plaats; deze .maatschappijen wer- den 
voor haar in Indie uitgeoefend bedrijf aldaar in de 
patentbelasting aangeslagen en kregen gedeeltelijke 
ontheffing van haar aanslag in de bedrijfsbelasting 
in Nederland. (Ind. Stb. 1897 no. 127, 1908 no. 298 
en 1913 no. 182). 

Reeds in 1906, bij de verhooging met 1 % van het 
tarief van het patentrecht voor vennootschappen, 
was blijkens de M. v. T. begroo- ting 1906 de vraag 
overwogen: „of niet ten einde de hooge winsten uit 
handei, nijverheid en landbouw behoorlijk te 
treffen, het percentage ook ten aanzien van 
naamlooze vennootschappen enz. progressief zou 
kunnen worden gemaaktn, maar in plaats van 
daartoe over te gaan voerde men een speciale 
belasting voor de suikerin- dustrie in. Aan deze 
belasting werd niet den vorm gegeven van een 
uitvoerrecht op suiker, omdat, naast de daartegen 
bestaande algemeen erkende economische 
bezwaren, de ondervinding had geleerd, dat bij een 
ongunstigen toestand van de suikerindustrie 
schorsing van het uitvoerrecht onvermijdelijk was 
en daardoor ook 

die onderncmingen van de betaling ontheven wcr- 
den, die haar nog zeer goed zouden kunnen dra- gen. 
[In 1898, Ind. Stb. no. 45, was het reeds sinds 1 J 
uni 1887 geschorste uitvoerrecht op suiker — 
tijdclijk hersteld van 1 Jan. 1894 tot 1 J uni 1895 in 
den vorm van ecn over de winst van de suikcr- 
onderneiningen omgeslagen heffing (Ind. Stb. 1892 
no. 264) — afgeschaft]. De voorkeur werd gegeven 
aan een speciale belasting van de ex- ploitatiewinst, 
zooals reeds ter vervanging van het uitvoerrecht in 
1893 bij de Volksvertegen- woordiging was 
aanhangig gemaakt, welke maat- regel destijds door 
de ontbinding van de Tweede Kamer buiten 
behandeling bleef. Die „suiker- belasting,, (Ind. Stb. 
1906 no. 250 on 1907 no. 243) was een progressieve 
heffing van de winst per pikocl suiker behaald 
loopende van 2 % tot 7 %• 

Een verdubbeling der tabaksbelasting in den 
vorm van een uitvoerrecht ging met dien inaat- regel 
gepaard. 

De Regeering voerde ter verdediging der sui- 
kerbelasting aan (M. v. A.) dat, aangezien de hooge 
winsten door het patentrecht niet vol- doende 
konden worden getroffen en de suiker- cultuur haar 
winsten behalve aan eigen inspanning aan een 
gunstige conjunctuur had te danken. de 
onbillijkheid eener speciale heffing voor de 
suikerindustrie niet. kon worden ingezien. Geen der 
andere cultures, zooals kina, thee, koffie, indigo en 
tabak (behalve op Sumatra's Oost- kust) verkeerden 
in gelijke omstinTdigKe'dieTrTrls de suikercultuur. 

Toegegeven werd dat voor een speciale bc- 
lasting van de winsten uit petroleum aanleiding 
bestond. Blijkens M. v. T. begrooting 1907 zag de 
Regeering echter van zoodanige speciale belasting 
der winsten op petroleum af en stelde zij de 
afschaffing der suikerbelasting bij de in- voering 
van een algemeene, allo inkomsten om- vattende 
inkomstenbelasting ter vervanging van het 
bestaande patentrecht in uitzicht. 

Die invoering van een “algemeene" inkomsten- 
belasting, gepaard met de afschaffing der sui-
kerbelasting en verlaging van het in 1906 ver- 
dubbelde uitvoerrecht op tabak. had plaat» op 1 
Januari 1908 (Ind. Stb. 1908 no. 298). De M. v. T. 
zegt dat het van vennootschappen ge- heven 
proportioned recht van 3 resp. 1 %, nnar algemeen 
wordt erkend, te laag is, „wanneer de in landbouw 
nyverheid en handel gestoken ka- pitalen groote 
winsten — d.w.z. groot in verhouding tot de 
kapitalcn waarmede zij behaald zijn — afwerpen.1* 
Met handhaving van het bestaande recht van 3 resp. 
I % van de winst under den naam van „belasting 
naar het jaarlijksch zuiver inkomennwerd een 
nieuwe heffing daaraan toegevoegd onder den naam 
..belasting naar de jaarlyksche overwinst." Deze 
overwinstbelas- ting was niet toepasselijk op buiten 
Ned.-Indie gevestigde verzekeringsmaatschappijen, 
die aan een proportioneele heffing van 4 % werden 
onderworpen. Daar ook het inkomen uit aandeelen- 
bezit — in tegenstelling met wat onder de wer- king 
van het patentrecht plaats had — door de 
“aJgemeene" inkomstenbelasting werd getroffen, 
die immers ook vermogensinkomsten in de heffing 
betrok, bracht deze regeling een dubbele belasting, 
eerst bij de vennootschap, daarna bij de 
aandeelhoudcrs. 

De overwinstbelasting, bedoeld als een ver- 
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wezenl 日 king van het de nk bee Id cener progres- 
sieve inkonntenbelasting voor naamlooze ven- 
nootschappan, word geheven over de uitdeelinjen a 
an deelgercchtigden in de winst na aftrek van 5 % 
van de op aandeelen cffectief gedane cn niet 
tcrugbetaalde stortingen, Bijschrijving op cn 
uitreiking van aandeelen en obligaties werden, 
voorzoover deswege geen storting plaats had, als 
uitdeelingen aangemerkt, Ingeval van liquid datie 
we rd het batig saldo, voorzoover het de stortingen 
te boven ging, als overwinst aange- m?rkt. Echter 
we rd bij wijze van o verga ngs- maatregel in art. 17 
bepaald, dat als storting zou worden aangemerkt 
voor de in working treding der ordonnantie 
gemaaktc winst, voorzoover die niet was uitgekeerd 
doch tot verhoo- ging van het tot uitoefening van het 
bedrijf aan- gewende kapitaal was gebezigd. Voor 
deze z.g. “kapitaalsaantooning" we rd een in 
Batavia ze- telende cominissie ingesteld. ~ 

In 1913 (Ind. Stb. no. 182) werd de maatregel der 
kapitaalsaantooning weer ingetrokken, om- dat 
dientengevolge de belasting naar de jaar- lijksche 
overwinst niet had beantwoord aan haar doe! „om 
de hooge winsten verkregen met in land bouw, nij 
verheid en handel gestoken ka- pitalen behoorlijk 
aan de Indische financien te doen -biidragen.'' Het 
progressieve tarief der overwinstbelasting werd 
gelijktijdig ver vangen door een proportioned tarief 
van 6 %. 

In verband met de herziening der verpondings 
ordonnantie (Ind. Stb 1912 no. 31) werd een voor de 
inkomstenbelasting bestaande vrijstel- ling van * 
van het inkomen uit ongebouwdc en J van het 
inkomen uit gebouwde eigendom- msn ingctrokken, 
waardoor, naar de M. v. T. begrooting 1912 zegt, 
een zuiver systeem wordt verkregen, „en al zou men 
dan voor zoover geen amortisatie of afwenteling van 
verponding plaats grijpt, tot op zekere hoogte van 
dubbele belasting kunnen spreken, dit gevolg van de 
hef- fing der verponding is te rcchtvaardigen door 
(lez?lfde omstandigheid, waarmede die belasting 
zelf te motivceren is, n.l. de bestuursbamoeienis 
welke onroerend goed eischt en de daarvoor ge- 
vorderde uitgaven, waartegen heffing van een extra 
bijdrage van den tegenwoordigen eigcnaar van 
onroerend goed niet onbillijk is." 

In 1918 (Ind. Stb. no. 362) werd de belasting naar 
het jaarlijksch zuiver inkomon verhoogd van 3 % op 
4 % en die naar de overwinst van « % op 8 %. 

Imnidclels waren de buitengewone winston ah 
gevolg van den wereldoorlog de aanleiding oni 
opnieuw te zoeken naar een redelijke belasting der 
conjunotuurwinsten. Was aanvankeljjk weer 
besloten tot een specialo heffing van de winsten der 
suikerindustrio (Ind. Stb. 1916 nos. 512 en 513), 
deze regeling nuest dadelijk plaata miken voor die 
der oorlogawinstbelasting (Ind. Sbb, 1917 nos. 592 
cn 593), welke terugwerkende kracht kreeg tot 1 
Augustus 1914. De opbrengst d u' 
oorlogawinstbelasting kwam echtor voor de h dft 
aan Nederland ten goede. Bij Ind. Stb. 1921 no. 372 
werd deze heffing to rekenen van J Januari 1920 
weer afgeschaft. 

Bij de M. v. T. begrooting 1920 werdon als 
nieuwe maatregelen om buitengewone winsten te 
treffen aangekondigd uitvoerrechten naar glijdonde 
schalen op diverse stapelproducton en z g. 
productunbelastingen op de winsten van 

ondcrncmingen die auiker, tabak, koffie, thee, 
kinabast en kinine voortbrachten. Door de In- dischc 
Regeering aanvankelijk als blijvende hef- fingen 
bsdoeld, werden deze balastingen ten slotte slcchts 
aanvaard ah tijdelijke heffingen — aanvankelijk 
voor 3 jaar — en verrekenbaar mat ds extra = 
winslbel^stinj (Ind. Stb. 1921 no. 312), ecn nieuwe 
heffing op progressieven grond- slag, toegevoegd 
inat iagang van 1 Januari 1920 aan de belasting van 
6 % van het jaarlijkach inkomen en naar de 
overwinst der naamlooze vennootschuppsn; zie ook 
de heffingen voor het jaar 1919 op suiker en kina 
(Ind. Stb. 1921 nos. 300 en 301). Da tijdelijke 
heffingen, suiker-, koffie-, thee- en 
tabak3belastingen (Ind. Stb. 1921 nos. 299, 297, 
293, 295 cn 293) en een tijdelijk uit- voerrecht naar 
glijdende schalen op caoutchouc, kinabast cn kinine 
(Ind. Stb. 1921 no. 210), werden ingevoerd omdat 
de werking van de nieuwe bepalingen in de practijk, 
in het bijzonder der extra-winstbelasting, nog niet 
geheel kon worden overzien. ,,Inmiddels" — zoo 
zegt de M. v. T. — „zal gelegenheid bsstaan tot 
voor- zieningzoo noodig in aan het licht gekomsn 
lee rate n of gebreken in de algemeene heffing, 
welke verder overeenkonistig het principieel 
standpunt hiervoren uiteengezet, bestemd is om na 
verloop van den voor de toepassing der bijzondere 
be- lastingen aangenomen tydsduur ook met be- 
trekking tot de evengenoeinde landbouwpro- ducten 
ten voile de plaats in te nemen, welke haar in het 
stolsel toekomt?' 

Bij Ind. Stb. 1924 no. 200 werd de duur der 
heffing der productenbslastingen met een jaar 
verlengd en werden tevens eenige verbeteringen 
aangebracht om in de practijk gebleken on- 
billijkheden der regeling weg te nemen. Aan een der 
geoppsrde bezwaren kon echter niet tege- moet 
gekomen worden, daar die inherent aan de regeling 
zelve was, n.l. dat geen rekening werd gehouden 
mat de hoegrootheid van het in de uitoefening van 
hot bedrijf gebezigde kapitaal. In dit opzicht 
toonden de heffingen van de met de 
landbouwproducten der groote cultures ge- maakte 
winsten een principieel versehil met de extra-
winstbelaating, welker progressie juist haar basis 
vond in de hoegrootheid van het aan- gewend 
kapitaal. Daarbij diont echter in het oog gehouden te 
worden, dat aan de productenbe- lastingen niet een 
progrcssiebeginsel, maar het beginsel van een 
oxtraheffing van conjunctuur- winston ten 
grondslag lag, gobaseerd op de ook reods by cle 
invoering der suikerbslasting in 1903 naar voren 
gekomon gedachte dat, indien de winsten ba halve 
aan eigen inspanning mede aan een gunstige 
conjunctuur te danken zijn, plants is voor een op do 
bedrijfsuitkomsten ge- baseerde extra-hoffing van 
buitengewone winsten. 

Gslyktijdig werd voor den duur van 6en jaar aan 
de spaciale heffingen, die mat de extra-winst- 
belasting verrekend konden worden een nieuwe 
heffing toegevoegd, te weten een aardoliebelasting 
1923 (Ind. Stb. 1924 no. 371), daar gebleken was dat 
aan do heffing der extra-winstbelasting bezwaren 
kleefden, die deze belasting niet do resultaten deed 
afwerpen, die claarvan nlbesten worden verwacht, 
welke gebreken zich juist by het aardolicbedryf in 
sterke mate deden gelden. Die aardolie belasting 
verving to vens het uit- voerrecht op pstroleum en 
andore aardoliepro- 
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ducten, dat in 1911 (Ind. Stb. 1912 no. 207) zijn 
intrede had gedaan tcngevolge van de z.g. 
petroleum-wijnschikking met Frankrijk, en twee- 
inaal niet onbelangrijk was verhoogd (in 1919 Ind. 
Stb. 452 en in 1921 Ind. Stb. 210). Na de laatste 
verhooging bedroeg de opbrcngst 土 millioen 
gulden. Die verhooging in 1921 kwain in de plants 
van een bij de begrooting van 1920 door den 
Minister aangekondigde petrolcum- belasting, 
waarvan grootc moeilijkheden wer- den voorzien, 
daar die in het wczen der zaak te beschouwen was 
als een vermomde cijnsheffing. 

Bij de behandeling der begrooting voor 1922 in 
den Volksraad word een amcndement-Vreede 
aangenomen (1 ste buitengew. zitting 1921 onder- 
werp 1 stuk 6 en Handelingcn bl 10—21) op een 
door de Indischc Rcgeering gedaan voorstel tot 
verdubbeling van het uitvoerrecht op petroleum, 
welk amendement tot een aanzienlijk grootere 
verhooging zou voeren (de raming we rd gesteld. 
van het Regeeringsvoorstel op / 8 400.000 van het 
amendement-Vreede op / 53.900.000). Hoewel de 
Indische Regeering inet het aangenomen 
amendement wenschte rekening te hou- den, nam de 
Minister het voorstel tot verhooging der 
uitvoerrechten niet over, daar z.i. de toestand van de 
Indische petroleumindustrie ge- leidelijk dermate 
ten ongunstige was gewijzigd, dat een verzwaring 
van de uitvoerrechten als destijds bedoeld, zou 
leiden tot een belangrijke inkrimping van de 
exploitatie, met de daaraan verbonden nadeelige 
gevolgen voor den fiscus. Een —later door de Eerste 
Kamer afgestemde — algemeene verhooging der 
tolrechten met ten hoogste 25 opcenten zou ook de 
uitvoerrechten op petroleum omvatten. Tevens 
verklaarde de Minister boven uitvoerrecht aan een 
speciale petroleumbelasting in verband met de 
bedrijfs- resultaten de voorkeur te geven en liet 
uitvoerrecht door zoodanige heffing te willen 
vervangen, zoolang n.l. de heffing van een extra-
bijdrage nog te verdedigen was. 

Volgens het bij den Volksraad aanhangig ge- 
maakt voorstel (2de gewone zitting 1922 on- 
derwerp 1, afdeeling HI stuk 1) werd de op- brengst 
der aardoliebelasting geraamd op 26 millioen 
gulden. 

De belasting zou worden geheven naar een 
progressief tarief, gebaseerd op de gemiddelde 
netto-opbrengst per ton en bedragende bij een netto 
opbrengst van / 2.— 1.5 % en bij een netto 
opbrengst van / 95.— of hooger 40 %. 

Onder netto opbrengst werd verstaan het ver- 
schil tusschen de handelswaarde der gewonnen 
ruwe aardolie en het bedrag der ontginnings- kosten. 
De handelswaarde van de ruwe aardolie op het 
terrein der verwerkingsinrichting of het 
winningsterrein zou worden afgelcid — evenals 
zulks bij de mijneijnsberekening plaats heeft (Ind. 
Stb. 1906 no. 434 art. 312 e.v. en Ind. Stb. 1919 no. 
15) — uit de handelswaarde van de hoeveelheden 
benzine, kerosine en overige producten, welke door 
middel van verwerking en bereiding daaruit worden 
verkregen. Als regel zou de handelswaarde 
gelykgesteld worden met de werkelijke opbrengst 
door den belasting- plich£ige voor de bedoelde 
producten verkregen, verminderd met het werkelijk 
bedrag der kosten van verwerking en bereiding, en 
die van verpak- king, vervoer en verkoop. Als eebter 
door een bij- zondere verhouding, waarin de 
belastingplichtige 

tot anderen stone! het bed rag van de opbrengst 
lager of dat der kosten hooger was dan onder de 
bestaande omstnndigheden billijk was te achtcn, 
zou de handelswaarde afgeleid worden uit de 
prijzen der producten op de wercldmarkt, met 
inachtncming voor zoovccl noodig van de zooeven 
bedoelde kosten. Hoewcl het afdeclings- vcrslag 
gunstig was. meendc de Indische Re- geering na 
ovcrleg met den Minister van Ko- lonien bij de M. 
v. A. in het voorstel wijziging te moeten aanbrengen 
in dier voege, dat de heffing gebaseerd werd op de 
verhouding van de verkregen netto opbrengst per 
ton ruwe olie tot den kostprijs (d.i. het verschil 
tusschen de bruto- opbrengst en de netto-opbrengst) 
en dat het hef- fingspercentage in overeenstemming 
werd ge- bracht inet het grondtarief der 
productenbe- lastingen (varieerend van 1.5 % bij 
een winst van 10 % van den . kostprijs tot 20 % bij 
een winst van 150 % van den kostprijs). Van dit 
nieuwe voorstel, waarbij dus de progressie in de 
hef- fingsschaal minder ver was doorgevoerd dan 
bij het oorspronkelijk voorstel, verwachtte de Re- 
geering een opbrengst van hoogstens 10 millioen 
gulden. Een motie-Cramer om het oorspronkelijk 
voorstel der Regeering te herstellen werd in de 
vergadering van den Volksraad van 19 December 
1922 zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 
De Minister hield bij zijn ontwerp- begrooting met 
deze motie echter geen rekening en het gewijzigd 
Regeeringsvoorstel bereikte on- danks de 
bestrijding in de Volksvertegenwoor- diging het 
staatsblad (Ind. Stb. 1924 no. 371). 

De extra-winstbeJasting (Ind. Stb. 1921 no. 312) 
— aan welke blijkens het vorenstaande de 
voornaamste plaats was toegedacht in een stelscl 
dat beoogde de buitengewone winsten zwaarder te 
treffen — voldeed niet aan de daarvan ge- koesterde 
verwachtingen. De bij haar invoering opnieuw 
opengestelde “kapitaalsaantooning" was oorzaak 
dat de opbrengst der belasting te- genviel, evenals 
zulks het gcval gewcest was na de invoering der 
overwinstbelasting in 1908. De kapitaalsaantooning 
——waaraan de offers van 1908 ten grondslag 
werden gelegd, aangevuld met de sedert (lien tot 31 
December 1919 gc- reserveerde winsten — was 
biilijkheidshalvc opnieuw aanvaard, zoowel voor 
de extra-winstbe- lasting a)8 voor de 
overwinstbelasting, welke laatste heffing in 1921 
ook andere wyzigingen had ondergaan. Periodiekc 
kapitaalsaantooning kendo echter ook deze nieuwe 
regcling niet. 

Een ander gebrek der regcling was aan het licht 
gekomen in het korte tijdsbestek, waarin de extra-
winstbelasting gewerkt heeft, n.l. dat de Indische 
winst van ondernemingen die gedcel- telijk binnen, 
gedeelteiijk buiten Nedcrlandsch- -Indie werkten, 
niet belast werd naar de winst- gevendheid van het 
Indisch bedryf, maar naar de zoo binnen als buiten 
Nederlandsch-Indie behaalde bedrijfsresultaten. 

De Commissic door de Indische Regeering op 5 
Juli J 922 (Ind. Stb. no. 25) ingesteld, die een 
herziening van het belastingstelsel vanNed.-lndie 
tot tank had, nam dan ook in haar eerste ver， slag 
(October 1923), waarin zij concludeerde tot een 
prbgresBieve winstbelasting (varieerendjvan 5 tot 
30 %), afgemeten naar het kapitaal cn de op de 
baUina verhandelde reserves, voor de ook buiten 
Indie werkende rechtspersonen de bepa- Hng op,dat 
de belasting zou worden berekertd naar 
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de Indischc winst cn het in Indie voor de ver- kryging 
van die winst aangewende kapitaa). 

Een door den Minister van Kolonien op 1 (> No-
vember 1923 ingestelde Nederlandsche Com mis- 
sie, concludeerdc tot een proportioncclc winst- 
belaating met cen heffingspercentage van 10. 
waarop hoogstens 20 o peen ten te Icggcn. De 
Regcering sloot zich hierbij aan (JI. v. T. be- 
grooting 1925 afd. Ill stuk 1 in den Volksraaci), al 
gaf zij toe dat een progressieve vennoot- 
schapsbelasting wel te verdedigen zou zijn als 
onderdeel van een algemeenc heffing wegens 
buitengewone rentabiliteit van bedrijven. De 
practische bezwaren, aan een permanente aan- 
tooning van kapitaal verbonden, deden haar echter 
van een progressieve heffing afzien. Zy voegde 
daaraan nog toe: „Buitengewone win- sten komen 
naar het oordeel van de Regeering in daartoe 
leidende gevallen in aanmerking voor een 
aanvullende niet met de vennoot- schapsbelasting 
verrekenbare heffing". Ook de Nederlandsche 
commissie meende dat van buitengewone winsten, 
door bijzondere omstan- digheden veroorzaakt, 
tijdelijke aanvullende be- lastingen konden worden 
geheven. Op de heffing werden 25 opcenten gelegd. 

De opbrengst werd geraamd op / 51.000.000, 
“hetgeen" — zegt de M. v. T. — „nagenoeg 
overeenstemt met de raming voor het jaar 1924 van 
de inkomstenbelaating voor rechtspersoncn, met 
inbegrip van de productenbelastingen en van de 
aardoliebelasting". Dat niettemin een be- langrijke 
verschuiving van lasten tusschen de maatschappijen 
onderling van de nieuwe regaling het gevolg was, 
blijkt uit de cijfers door den 
Regeeringsgemachtigde Bodenhausen in den 
Volksraad medegedeeld (Handelingen begroo- ting 
1925 afd. Ill biz. 512). De voorstellen der Regcering 
werden door den Volksraad slechts aanvaard onder 
aanneming van een motie, welke de 
wenschelykheid uitsprak van een de- gressie bij 
matige en een extra-belasting by hooge rentabiliteit 
(Handelingen biz. 632). De voorstellen werden 
echter ongewijzigd bij de Sta- ten-Gencraal 
aanhangig gemaakt en zijn sedert in de 
vennootschapsbelasting 1925 (Ind. Stb. no. 319) 
belichaamd. 

De heffing der productenbelastingen en aard- 
oliebelasting nam gelijktijdig cen eindc, terwijl de 
vennootschapsbelasting de bepalingen verving in de 
ordonnantie op de inkomstenbelaating, welke de 
bclasting op het jaarlijksch inkomen, de overwinst 
en de extra-winst van naamloozc ven- nootschappen 
enz. rcgelden. 

Litcratuur. Eerste en tweede verslag Commissie 
herziening belnstingstclsel in Ned.-Indie 
(Landsdrukkerij Weltevreden 1923 en 1924). Verslag 
Conunissie voor do Indischc vennoot- 
^^achapsbelastingCAlgemeeneLandsdrukkery 1924). 
Nota-7're«6 uitgegeven voor rekening van den 
OndernemerBraad (1922) en Critisch antwoord daarop 
van Vleming (Batavia 1922). J. v. G.(el- deren) in de 
Taak (1922). B. J. de Leeuw in Weekbl. Privaatrecht, N. 
cn R. nos. 2762 en 2795 (Indischc 
productenbelastingen), 2787 (Progressieve 
winstbelasting in Ned. Indie, aardoliebelasting), 2791 
(De vennootschapsbelasting in Ned. Indie), 2830 (Het 
uitheemsche kapitaal in de inkomstenbelasting). 
Rexliduser in de Mijningenicur 1923 (Belasting 
potroleumindus- trie in verschillende landen). 
Proefschriften van 

Steinmetz (Amsterdam 1923) cn Log ema nn 
(Leiden 1923). 

  REISGELEGENHEDEN. In het onderv 
de, ecne aanvulling van het artikel REISGE- 
LEGENHEDEN in Deel IIJ, biz. 581—591, zijn 
de toevoegingen opgenomen, onder dezelfde 
rubrickshoofden als in het oorspronkolijke artikel 
zijn gebezigd. 

I. VAN EX NAAR INDIE. A. Stoo m en m o- 

 Toen begin 1919 de vaart door het Suez-kanaad, 
na beeindiging van den wereldoorlog kon worden 
hervat, werden de veertiendaagsche diensten met de 
mailschepen door de Maatschappij Nederland en de 
Rotterdamsche Lloyd langs die route her- steld. De 
“Nederland" onderhoudt thans haren dienst van 
Amsterdam via Southampton, Algiers, Genua, Suez, 
Colombo, Sabang, Bela wan Deli en Singapore naar 
Tandjoengpriok en de havens van Java's Noordkust 
en terug,terwijl de„Rotterdam- sche Lloyd", 
uitgaande van Rotterdam, een der- gelijken dienst 
via Southampton,TangerTMarseil- le, Suez, 
Colombo, aanvankelijk Padang, naar 
Tandjoengpriok en Java'sNoordkusthavens en te- 
rug uitoefent. Toen het mailcontract op 31 Mei 1923 
ten einde was geloopen, werd de route der Lloyd-
schepen verlegd langs de Oostkust van Sumatra, n.l. 
langs Sa bang, Bela wan Deli en Singapore, gelijk 
die van de „Nederland,' dus. 

Betreffende den voor beide maildiensten in we- 
kelijksche afvaarten van Tandjoengpriok op Za- 
terdag gestclden vertrekdag valt op te merken, dat te 
beginnen met de afvaart van het ss. Gro- tius van de 
“Nederland" op 12 Maart 1924 die vertrekdag voor 
beide maatschappijen op Woens- dag werd bepaald. 
In 192G werd voorts de traditio- neele Zaterdag als 
vertrekdag uit Amsterdam en Rotterdam voor de 
“Nederland" vervangen door Dinsdag en voor de 
Lloyd" door Woensdag. 

Het tarief voor particuliere reizigers enkele reis 
Europa—Ned.-Indie of omgekeerd bedraagt thans: 

Sabang, Batavia Semarang Soera- 
Belawan baja 
Deli, Sin- 

 gapore 
le klasse / 1190 / 1250 / 1290 / 1310 
2e „ 830 875 900 915 
3e ,, 520 550 — — 
4e „ 440 440 — — 
Rctourbiljetten worden niet afgegeven. Voor 
locale reizen in Ned.-Indie gelden de tarieven der 
Kon. Paketvaart My. 

Het postcontract, dat de Regeering in 1908 met 
de beido maatschappijen gezanienlijk sloot, liep 
op 1 J uni 1923 af en werd in 1924 vervangen door 
met elk der beide Muon afzonderlyk gesloten. 
inaar nagenoeg gelijkluidende postcontracten. De 
mini mum-vergoeding bij hetvorige contract gega- 
randeerd is hierby vervallen; daartegenover zijn 
geene verplichtingen omtrent tijdstippen van 
vertrek, duur van den overtocht enz. opgelegd. 
De maatschappijen hebben slechts een geregelden 
dienst tusschen Amsterdam (Rotterdam) en Tan- 
djoengpriok via Genua (Marseille), Sa bang, Bo- 
lawan D61i en Singapore te onderhoudon. Volle- 
digheidshalve worde hier vermeld, dat het tegen- 
woordig contract voor productenvervoer mot 1 
Augustus 1921 aanvankelijk voor e6n jaar geslo- 
ten, stilzwijgend goacht wordt van jaar tot jaar te 
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zijn verlengd, indien het niet v66r 1 Mei wordt 
opgezegd. 

Het ka pita al dcr Mij Nederland bedraagt. vol-
gens het jaarverslag over 1925 / 20.000.000, ge- 
plaatst in aandeelen van / 1000 en / 500; verdcr staan 
nog 4 % obligatielceningen uit, nl. van 1907 / 
769.000, van 1911 / 1.122.000 cn van 1912 / 
2.404.000. 

Over ] 919 tot en met 1925 werd aan dividend 
onderscheidenlij k uitgekeerd 30, 20, 11, 9, 8, 9 cn 
9 %• 

De “Nederland" had u!t°. 1925 acht mail-passa- 
giersschepen, houdende 65372 bruto registerton, in 
de vaart op N.-I. Op de werf Ch an tiers de la Loire 
te St. Nazaire is het motormailschip Pieter 
Cornelisz. Hooft van 14.500 bruto reg.ton in 1926 
afgebouwd ； op 31 Augustus van dat jaaris het in 
de vaart gebracht. Begin 1926 is aan de Ned. 
Scheepsbouw Mij de bouw opgedragen van een 
motormailschip van 16000 bruto reg. ton, dat den 
naam zal dragen van Christiaan Huygens. 
Het kapitaal der Rotterdamsche Lloyd bedraagt 
volgens het jaarverslag over 1925 / 20.000.000 
geplaatst in aandeelen van / 500. Over 1919 tot en 
met 1925 werd aan dividend onderscheidenlijk 
uitgekeerd, 20, 15, 10, 7, 3, 5 en 7| %. 

De Lloyd had ult° 1925 negen mail-passagiers- 
schepen, houdende 69.8S1 bruto reg. ton, in de vaart 
op Ned.-Indie. In December 1925 werd door de 
Kon. Maatschappij de Schelde te Vlissingen 
afgeleverd het eerste motor-mailschip, ^de Indra- 
poera, van 10.772 bruto reg. ton. Bij diezelfde 
scheepsbouw Mij is de kiel gelegd voor een tweede 
motor-mailschip, de Sibajak, groot 土 13000 bruto 
reg. ton. Twee schepen, t-.w. Patria en Sla- mat, zijn 
van turbine-machines voorzien. 

Door de beide maatschappijen Nederland en 
Rotterdamsche Lloyd is na den oorlog ook weder 
het vervoer van b edeva artgangers van Java naar 
Djeddah her vat; de passage heen en terug Java一 
Djeddah bedraagt thans voor volwassenen / 235 
tegen vroeger / 200. 

De Ned. Stoomvaart Mij Oceaan oefent met een 
vijftal stoomschepen een geregelden vrachtdienst 
uit van Amsterdam op de voornaamste N.-I. havens; 
er is aan boord der schepen eene beperkte 
accommodatie voor passagiers. Naast deze maat- 
schappij kan nog worden genoemd de Holland-O. 
Azie lijn, bediend door de Vereenigde Ned. 
Scheepvaart Mijen, waarvan de schepen met be-
perkte passagiersgelegenheid maandelijks van 
Amsterdam of Rotterdam via Genua langs Singa-
pore loopen en aldaar aansluiting geven op 
scheepsverbinding met Ned.-Indie. 

Van de vreemde maildienstcn, waarvan ge- bruik 
kan worden gemaakt voor de reis van Europa naar 
Indie en terug, doordat zij aansluiting geven te 
Singapore, Penang of Bela wan D61i zijn te 
vermelden: 

Compagnie des Menageries Maritimes, 14 daag- 
echc dienst van Marseille naar Colombo, Singapore, 
Hongkong, Shanghai, Kob6 en Jokohama; 

Peninsular and Oriental Steam Navigation Coy, 
14 daagsche dienst van Londen naar Penang, Sin-
gapore, Hongkong, Shanghai, Kob6 on Jokoha- ma; 

Norddeutscher Lloyd, vierwekelyks van Ham-
burg, Rotterdam, en Antwerpen via Genua naar 
Colombo, Belawan 血gapore, Hongkong, 
Shanghai en Jokohama; 

Nippon Yrisen Kaisha, 14 daagsche dienst 
van 

Londen via Marseille en Napcls naar Colombo, 
Singapore, Hongkong, Shanghai, Kobe en Joko- 
harna: op de thuisreis zal, naar wordt bcricht, ook 
Rotterdam worden aangedaan ； 

Lloyd Triestino, maandelijks van Triest naar 
Penang of Singapore en O. Azie, via Brindisi, Co-
lombo； 

terwijl van vreemde stoomvaartdiensten, wol- ke 
passagiers-accommodatie hebben cn gelegen- heid 
geven tot overscheping te Penang en/of Singapore, 
kunnen worden genoemd: 

Blue funnel line, van Londen via Penang en 
Singapore naar China en Japan： 

Chnrgcurs R&unis, van Marseille via Singapore 
naar Saigon en Haiphong; 

Ellcrman and Bucknail line, van Southampton 
via Penang, Singapore naar China en Japan； 

Glen line, van Londen via Penang, Singapore 
naar China en Japan； 

Hanibiirg- Amerika lijn, van Hamburg via Rot-
terdam of Antwerpen, Penang, Singapore naar 
China en Japan; 

Hugo Stinnes lijn, van Rotterdam via Singapore 
naar China en Japan. 

Bovenstaande opgave geeft slechts een over- 
zicht van de thans bestaande voornaamste stoom- 
vaartdiensten van Europa naar 0. Azie. 

De stoomvaartverbinding onder Nederland- sche 
vlag van Ned. -Indie met andere werelddeelen dan 
Europa wordt onderhouden door de 

Java China, Japan lijn. 
De door deze lijn bevaren diensten zyn thans: 
a. Java-China lijn West, veertiendaagsche af- 

vaart van Batavia naar Hongkong, Shanghai, Chin 
Wan Tao, Dalny en terug via Shanghai, Hongkong 
naar Java； 

b. Java-China lijn Oost, ongeveer eenmaal per 
maand van Soerabaja via Makassar en Balikpa- pan 
(eventueel Manila), Hongkong, Swatow, Amoy, 
Shanghai en terug via Keclung, Amoy en 
Hongkong naar Makassar en Java; 

c. Java-Japan lijn, ongeveer eens per drie we 
ken van Soerabaja via Makassar en Balik- papan 
naar Hongkong, Jokohama, Nagoya, Osaka, Kobe, 
Moji en terug via Hongkong naar Java; 

d. Java-Zuid China lijn, zonder vaste afvaar- 
ten van Javakust naar Hongkong, Saigon en to- rug 
naar Java. 

De vloot telde volgens het jaarverslag 1925 
veertien stoomschepen, metende 92.347 bruto re-
gisterton. 

Do Koninklijke Paketvaart Mij onderhoudt 
behalve de Java-Australie lijn, reeds in het oor- 
spronkelijk artikel vermeld, nog eon Dili-Strails- -
China lijn, elke veertien dagen naar Hongkong, 
Amoy, Swatow en terug, waarop ook passagiers 
(koelie) vervoer wordt uitgeoefend. De in 1915 
door de “Nederland”，„Rotterdannche Lloyd" en „ 
Java-China-Japan lijn,* onderhouden Java-Paci- fic 
lijn, welke gedurende den oorlog ook pasaa- giera 
vervoerde van Java naar San Francisco, is in 
October 1923 tijdelijk gestaakt. 

Ook heeft vervoer van passagiers plaats met 
schepen van vreemde maatschappijen en reeder^en 
tusBchen Ned.-Indie en andere werelddeelen dan 
Europa. Aangezien de opsomming van de betrok- 
ken diensten te vecl pl&ats zou vergen moot wor-
sen volstaan met te verwijzen naar de elk jaar by het 
Hoofdkantoor van Scheepvaart te Batavia 
.samengestelde Statistiek van de Scheepvaart in 
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N.-I.1) Men vindt daarin voorelke haven van ceni- 
go beteekenis het verkecr met het buitcnland van de 
met name genoeindc nationalc cn vreemdo 
maatschappijcn en reedcrijen verzamcld. Ondcrde 
daartoe behoorende schepen komcn passagiers- en 
vrachtschepen voor, onder we Ike laatste velo met 
beperkte passagiers-accoininodatie. 

Was er vroeger somtijds cen cnkel toeristen- 
schip dat Ned.-Indie bezocht, sedert 1922 doen 
toeristenschepen geregeld Ned.-Indischc havens 
aan. Hun aantal steeg in het laatste seizoen (eind 
1925—begin 1926) tot G. 

B. Luchtvaart. 
In de eerste op 15 December 1925 door het Co-

mite Vliegtocht Nederland—Indie uitgegeven 
“Mededeelingen over het Luchtverkeer in cn naar 
Indie1' wordt er al dadelijk de nadruk op gelegd, dat 
de in 1925 door het bekende driemanschap 
Thomassen A Thuessink van der Hoop, Van 
Weerden Poelman en Van den Broeke onderno- 
nien proeftocht door het Comite beschouwd is als 
een studie- en propaganda tocht, strekkende om het 
vraagstuk van eene snellere verbinding door de 
lucht tusschen het moederJand en Ned.-Indie nader 
tot eene oplossing te brengen. 

Het Comite is sedert in samenwerking en overleg 
met de Kon. Ned. Verceniging voor Luchtvaart, de 
N. I. Vereeniging van Luchtvaart en de Comitd's ter 
bevordering van het luchtverkeer te Semarang en te 
Soerabaja in die richting blijven doorwerken, 
zoowel ten aanzien van het luchtverkeer naar als in 
den N.-I. Archipel. Het bekende boek van den 
genoemden Heer Van der Hoop, getiteld „Door de 
lucht naar Indie" heeft de kansen en mogelijkheden 
van het luchtverkeer in en naar Indie aangetoond; 
maar of een eigen luchtverbinding Nederland-Indic 
spoedig in bedrijf zal komen, blijft voorloopig cen 
open vraag. Wei is in die richting weder een stap 
voor- waarts gedaan met de geslaagde proef voor 
eene rechtstreeksche verbinding tusschen Neder-
land en Marseille, waardoor hot mogelijk bleek om 
van Amsterdam en Rotterdam in 9 uur tijda 
Marseille te bereiken. De eerste verbinding 
geschiedde met het vliegtuig type F. VII a van de 
K. L. M., bestuurd door Ir. B. Grase op 28 Mei 1926 
in aansluiting op het dien middag van Marseille 
naar Incliii vertrekkend mailschip Indra- poera der 
Rotterdamsche Lloyd; op den 5 J uni (1. a. v. had in 
omgekeerde richting de verbinding plaats met do 
thuisvaronde Patrin der Rott. Lloyd van uit 
Marseille. 

Bij de N.-I. Vereeniging voor Luchtvaart be- 
staat het plan in het voorjaar van 1927 bij wijze van 
proef en propaganda, in samenwerking met den 
Marine-vliegdienst in N.-I., het Comit6 Vliegtocht 
Ned.-Indie te 's-Gravenhagc on de Rotter- da mschc 
Lloyd een maihdiegtocht te doen ver- richten 
tusschen Sabang en Tandjoengpriok resj)ectiovclijk 
Soerabaja in aansluiting op de inailboot, dio daar uit 
Europa zal aankomen of naar Europa zal 
vertrekken. 

Ook is binnenkort een Britsche luchtlijn Londen-
Melbourno over Bagdad, Singapore te verwachten, 
welke mede voor ons van belang is. Mon hoopt de 
luchtverbinding CaTrjjrBingapore uiterlyk Juli 
1927 door do BritsohTCivil Aviation in bedrijf 
gonomon te zien, waarna de aansluiting 

x) Te, raadplegen op de boekerij van het 
Departement van Kolonien. 

in het W. naar London dan spoedig volgen zon. Daar 
vorgunning voor cen lijn van Melbourne naar 
Soerabaja door de W. Australische Luchtvaart Mij 
aan de Tndische Regccring is aangevraagd, wordt 
het zeer gewenscht over den 900 K.M. bedragonden 
afstand Singapore-Batavia cen aan- sluitingslijn in 
tc stellen, hetzij een Britsche, het- zij cen van het N. 
-I. Legor of de Marine, dan wel van een burgerhjkcn 
luchtvaartdienst in N.-I. 

Zie over de luchtverbinding in Ned.-Indie 
Rubriek II. IN DEN ARCHIPEL, onder 3. 

Landsreizigers. Het overtochtsregle- ment, 
vastgestcld bij Kon. Besluit van 22 Juni 1916 no. 13, 
[nd. Stb. no. 605, ala bijlage in Deel I van. den 
Regecringsalmanak opgenomen, is sedert 
aangevuld en gewijzigd bij de Kon. Be- sluiten van 
8 Maart 1924 no. 32, Ind. Stb. no. 269, en 22 Mei 
1925 no. 33, Ind. Stb. no. 348 (zie ook Ind. Stb. 
1926 nos. 55 en 125). Voor wat betreft de 
voornaamsta bepalingen omtrent het recht op 
overtocht van Nederland naar Ned.- -Indie cn 
omgekeerd ten laste der Indischc Be- grooting wordt 
verwezen naar OVERTOCHT. 

Een gewijzigd contract ter vervoer van gouver- 
nementspassagiera is voor 15 jaar, te beginnen 15 
September 1923 cn. eindigende 14 September 1938. 
aangegaan. Voor vervoer van die passagiera wordt 
van Regeeringswegc aan de maatschappijcn, welke 
daarvoor eene overcenkonist hebben aangegaan, 
betnald volgens een tarief, dat 10 % lager is dan de 
particuliero tarieven. De restitutie bij ontscheping te 
Genua (Marseille) is niet gewijzigd en bedraagt dus 
voor le klasse reizigers / 100, 2e klasse / 60, 3e 
klasse / 40 en voor kinderen | of + van die bedragen 
al naar gelang van den leeftyd. Aan landsreizigers 
le, 2e of 3e klasse kan worden vergund de reis aan 
te nemen met een in geregelden dienat varend 
stoomschip van eene naar het oordeel van den 
Minister van Kolonien daarvoor in aanmerking 
komende vreemde maat- schappij in dezelfde 
klasse. Aan de vreemde maat- schappijen wordt 
voor den overtocht van landa- reizigers niet meer 
voldaan dan aan de maat- schappijen, welke 
daarvoor eene overeenkomat met de Regeering 
hebben aangegaan, verminderd met zooveel als 
volgens die overeenkomst door die maatsohappij 
aan de reizigers wordt uitbe- taald bij in- of 
ontscheping in eene haven aan de Middellandsche 
Zee. 

Aan landsreizigers, dio de reis met bovenbedoel- 
dc vreemdo maatschappijen maken, wordt v6dr den 
aanvang der reis van Regeeringswege uitbe- taald 
het vcrsohil tusschen hetgeon aan die inaat- 
schappijen wordt botaald on de met de maatschap- 
pyon, waariuede do Rcgeering eene overeenkomst 
heeft, ovoreengekomen overtoohtsgelden. De be- 
taling geschicdt aan het hoofd des gezins voor het 
goheelc gezin. 

Bij verplicht verblijf in een noodhaven is de 
sohadeloosatelJing voor den landsreiziger thans: le 
klasse voor elken dag verblyf aan den wal f 15, 
beneden don leeftijd van 12 jaar / 7.50, 2e klasse / 9 
en / 4.50, 3e en 4c klasse f Gen f 3. 

De sohadcloosstelling bij verplicht verblyf aan 
den wal to Batavia gedurondo de laaddagen op do 
reis van Soerabaja of Semarang naar Nederland 
bedraagt: lo klasse, voor elken dag vorblyf aan don 
wal / 12, bonedon den leeftyd van 12 jaar / 6, 2o 
klasse / 8 en / 4, 3c en 4o klasse / 5 en / 2.50. 

IL IN DEN ARCHIPEL. le t e laud. a. loge- menten. 

Supplement. 28 
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In de laatste jarcn is als gevolg van het toene- 
mend groot-toerisme door toedoen van den Dienst 
derStaatsspoor- enTramwegcn in N.-I., die sedert 
]919 verscheidene hotels exploiteert, cn door het 
initiatief van de N.-I. Hotelverccniging en de Java 
Motor Club, die een 36 tai gericfelijke hotels, over 
de voornaamste pleisterplaatsen op Java verdeeld, 
onder toezicht hebben, eene groote ver- betering in 
de inrichting van het hotelwezen tot stand gekomen. 

Men vindt een lijst van de voornaamste hotels in 
N.-I. in het officieele zak- en adresboek van hotels 
en restaurants in Ned. O. I., uitgege- ven door Jac. 
G. Lasschuit in opdracht van de A. N.V. V. (Alg. 
Ned. Vereeniging voor Vreemde- lingenverkeer). en 
ook opgaven van hotels in de door de Kon. 
Paketvaart Mij en het officieel Toe- risten Bureau te 
Weltevreden (en aldaar of bij de Agenten en 
Correspondenten verkrijgbare) uitge- geven 
inlichtingen voor reizigers. 

b. Draagstoel, zie Deel III, pag, 589. 
c. Spoortrein en tram. 
Den 1 October 1920 werden de reizigerstarie- ven 

der S.S. met 25 % verhoogd, zij bedragen thans voor 
het locaal-verkeer： 

in de le klasse 5| cent per K.M.; 
,,,,3e „ voor de eerste 250 K.M., If cent per K.M. 

voor de volgende 250 K.M. | cent 
per K.M. 

voor elken K.M. boven 500 K.M. 
1| cent. 

De lengte in K.M. van het spoor- en tramweg- net 
bedroeg in 1925 voor de lijnen van den Staat 4108 
en voor de particulierc spoor- en tramwegen 2886. 

Met de electrificatie der spoorwegen is voorloo- 
pig een aanvang gemaakt voor wat betreft het 
complex Batavia, waaronder worden verstaan de 
lijnen 皿eester Cornelis—Pg竺r Senen—Priok, 
Priok—Batavia, Batavia—Pasar Senen, Batavia—
Weltevreden—Manggarai—Meecter Cornells. Zie 
verder SPOOR- EN TRAMWEGEN. 

d. Automobiel. 
De Java Motor Club is de organisatie, die het 

automobilisme en motorisme en daarmede het 
toerisme op Java bevordert. Omgekeerd dwingt het 
toenemend toerisme tot sneller ontwikkeling van het 
autoverkeer. Het jnoderne vervoermiddel heeft 
thans de vroegcre equipages in het bezit van de meer 
gegoede ingezetenen verdrongen. Er liepen in 1925 
op Java 士 36.000 auto's. In de Buitengewesten 
voltrekt zich in dat opzicht eene zelfde evolutie. Ook 
het Bedrijf der S.S. en Tramwegen heeft thans 
autodiensten in exploitatie, zooals in Benkoelen, 
Paldmbang, Sumatra'sWest- kust en op Java in 
Midden Priangan en Chteribon. 

Het mechanisch transport blijft voortdurend 
verbetering van de verharding der bestaande we- 
gen en uitbreiding van het wegennet eischen. 
Daartoe zijn van gouvernementswege de noodige 
wegenplannen in. uitvoering, zooals voor Java, 
Sumatra, de Minahasa, W. en Z. en 0. Afd. van 
Borneo en Zuid Cel6bds. 

2e. T e water, a. Stoom- en motorvaart. 
Het contract met de Kon. Paketvaart Mi) is met 

vijf jaren verlengd, nl. tot en met 31 December 1930 
(Wet van 30 Dec. 1925, Ind. Stb. 1926 no. 71). 

Voor het vervoer van particulierc reizigers le 

klasse zullen geen hoogere overtochtskosten in 
rekening worden gebracht dan van 10 % boven 
hetgecn voor landsrcizigers dier klasse verschul- 
digd is. Voor afstanden grooter dan )200 zeemij- len 
mogen de overtochtsgelden van particulicro 
reizigers lo klasse echter niet meer bedragen dan die 
van landsreizigers in dezelfde klasse. De over-
tochtskosten voor particulicre reizigers der 2e, 3e en 
4e klasse zullen niet meer dan onderschei- denlijk 
60, 30 cn 12| % van die der particulicre reizigers der 
le klasse mogen bedragen. 

Het tarief voor landsreizigers uitgedrukt in centen 
per bevaren zeemijl is： 

Leeftijd 
12 jaar en ouder ... 
Kind beneden 3 jaar . 
Kind van 3—12 jaar . 
Twee tot een gezin be- 
hoorende kinderen be- 
neden 3 jaar, tezamen . 
Drie of ineer tot een ge- 
zin behoorende kinde- 
ren beneden 3 jaar, te- 
zamen .........................  

le kl. 2e kl. 3e kl. 4e kl. 
26 13 5,2 2.6 
niets niets niets niets 
13 6.5 2.6 1.3 

6.5 3.2J 1.3 0.6| 

13 6.5 2.6 1.3 
Op 31 Mei 1926 (Jaarverslag over 1925) bestond 

de vloot derKon. Paketvaart Mij uit75 passagiers- 
schepen (waaronder 5 motorschepen) en 5 hek- 
wielstoomers. Hieronder zijn medegeteld 11 pas- 
sagiersschepen (waarvan 2 motorschepen) en 1 
hekwielstoomer in aanbouw Het geplaatst aan- 
deelenkapitaal bedraagt / 30.000.000, terwijl nog 
4 % obligetieleeningen uitstaan, nl. van 1903 / 
242.000, Mei 1908 / 385.000, December 1908 / 
431.000, 1909 / 476.000 en 1913 / 1.802.000, totaal 
/ 3.336.000. Over 1919 toten met 1925 were! aan 
dividend onderscheidenlijk uitgekeerd 14, 8, 
23,7,8}, 10 en 12%. " 

Van andere min of meer geregelde stoomvaart- 
diensten, welke ook gelegenheid geven tot passa- 
giers-vervoer binnen Ned.-Indie, hetzij aan boord 
van schepen, die binnen Ned.-Indie varen, clan wel 
van schepen, die hunne route van en naar buiten den 
Indischen Archipel via Ned.-Indi- sche havens 
nemen, geeft de hiervoren onder I. Stoom- e n 
motorvaart genoemdc sta- tistiek van de scheepvaart 
in N.-I. eon goed overzicht. Men vindt daarin voor 
elke haven van eenige beteekenis het verkeer binnen 
Ned.-Indio en daarbij de namen van de nationalo cn 
vreemdc maatschappijen of reederijen, Onder de 
daartoe behoorende schepcn komen passagiers- en 
vracht- schepen voor, van welke laatste 
verHcheidene be- perkte accommodatie voor 
passagiers hebben. 

b. Zeilvaart, zie Deel III, pug. 590. 
3e. Luchtvaart. 
Verschillende vraagstukken betreffende parti- 

culier Juchtverkeer in N.-I. zijn reeds eenige jaren 
door verachillende commissies en deskundigen 
bestudeerd; de totstandkoming kan dan ook niet lang 
meer op zich laten wachten. De Kon. Luchtvaart Mij 
deed op 31 Januari 1924 voorstellen nopens de 
instelling van het civiel luchtvaartver- keer in Indie 
aan het N.-I. Gouvernement. Daar N.-Indie een 
natuurlijke schakel vomit tusschen Britsch-Indie en 
Australie kan de beslissing om- trent een aansluitend 
N.-I. luchtverkeer moeilijk nog lang worden 
uitgesteld. Reeds heeft de W. Australische 
Luchtvaart Mij verzocht een dienst op Soerabaja to 
mogen openen en de doortrekking der Britsche 
Imperial Airways tot Sin 
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gapore wordt in 1927 verwacht, zooals onder I. B. 
L u c h t v a a r t is gezegd. 

Is de particulierc luchtvaart dus nog geen vol- 
dongen feit, bij het N.-I. leger en bij de Marine in 
N.-I. is de luchtvaartdienst al cenigc jaren in wer- 
king. Bij het Leger were! bij Gouv. Besluit van 30 
Mei 1914 no. 39 reeds eene procfvlieg- afdeeling en 
daarna in 1917 de N.-I. vliegafdeeling opgericht. 
Die afdeeling nam de voorbereiding van eene 
luchtroute Batavia—Soerabaja ter hand en 
verzamelde door proefvluchten gegevens o nitre nt 
regeling en bedrijfskosten van den lucht- dienst en 
betreffende het bestaansrecht van zulk een bedrijf. 
Bij K. B. van 10 Januari 1922 no. 65 werd de 
Luchtvaartafdeeling opgenomcn in de vaste 
legersamenstelling. 

Bij de Marine werd in October 1918 door aan- 
komst van een detachement van den Ned. lucht-
vaartdienst eveneens een luchtvaartdienst ge- sticht. 
Ook door dien dienst werden tochten voor 
bestudeering van toekomstige hichtvcrbindin- gen 
gedaan. 

De dienst heeft reeds vliegkampen te Batavia en 
Semarang, terwijl een groot vliegkamp voor zee- en 
landvliegtuigen in aanbouw is te Soerabaja. 
Wellicht zullen de bestaande gouverne- ments 
landingsterreinen met hunne gebouwen enz., een 
deel deraanwezige vliegtuigen en andere 
hulpmiddelen in bruikleen worden afgestaan aan 
eene particuliere onderneming, die onder van gou- 
vernementswege te stellen voorwaarden een vlieg- 
verkeer in den N.-I. Archipel tot stand zou willen 
brengen. 

Gouvernementsreizigers. 
Het reglement op het reizen in N.-Indie van 

Europeesche burgerlijke landsdienaren en andere 
personcn (Ind. Stb. 1890 no. 209), gewijzigd bij Ind. 
Stb. 1902 nos. 441 en 442, is ingetrokken bij Kon. 
Besluit van 8 Maart 1919 no. 43, Ind. Stb. no.446, 
waarbijpen Algemeen Reisreglement werd 
vastgesteld, dat bij ordonnantie van 10 Juli 1921 
(Ind. Stb. no. 422) op 1 Augustus 1921 in working 
is getreden. AHe bestaande reisregelingen kwamen 
biermedc te vervallen, behalve regelingen op n izen 
per eigen automobiel betrekking heb- bende. 

Het in dit Algemeen Reisreglement genoemdo 
Hoofd van het Kantoor Reiswezen is het hoofd van 
een bij G. B. van 20 Februari 1918 no. 21 on- dcr 
het Departeinent van B.B. in het Icven geroe- pen 
kantoor, aan wicn tot taak word gestekl de 
vereenvoudiging van de rcisbepalingcn cn het on- 
derzoek der ingediende reisrekeningen. Het toe- 
zicht op de aanschaffing en het gebruik van lands- 
automobielen in gebruik bij niet zelfstandige be- 
drijven is inede aan dat Moofd ojjgedragen. Uit het 
Algemeen Reisreglement (A. R.), laatstelijk 
gewijzigd bij Ind. Stb. 1926 no. 145, volgen hier 
cenigo hoofdzaken. 

Met betrekking tot aanspraken op vergoeding 
voor rois- en verblijfkoston worden de burgerlijke 
landsdienaren naar den maatstaf hunner maan- 
delyksohe bezoldiging en de inilitairen van leger cn 
vloot naar him inilitairen rang verdeeld in 6 
groepen: 

Je groep. Bezoldiging van / 1050 en nicer, zoo- 
mede Opper-, Vlag- en Hoofdofficieren; 

2e groep. Bezoldiging van / 500 cn mecr, doch 
minder dan f 1050, zoomede de officicren van go- 
zondheid, militaire apothekers en militaire paar- 
denartsen met meer dan 3 jaren dienst en de an- 

derc subalterne officieren met meer dan 6 jaren 
dienst als officier； 

3c groep. Bezoldiging van / 250 en meer, doch 
minder dan / 500, zoomede de niet in de Ic of 2e 
groep ingedeclde officieren cn de onderluitenants; 

4c groep. Bezoldiging van / 160 en meer, doch 
minder dan / 250, zoomede onderofficiercn tot en 
met den rang van sergeant： 

oe groep. Bezoldiging van / 50 en meer, doch 
minder dan / 160, zoomede korporaals en man- 
schappen der Koninklijkc Marine; 

6e groep. Bezoldiging van minder dan f 50. 
Het Hoofd van het Kantoor Reiswezen is be- 

voegd om te bepalen, dat de kosten van dienstrei- 
zen, waarop het A. R. niet van toepassing is, op den 
voct daarvangeheel of gedeeltelijk worden vergoed. 

De dienstreizen worden onderscheiden in over- 
plaatsingsreizen en commissiereizen; welke reizen 
tot de eerste, welke tot de tweedc soort be- hooren, 
is nader aangegeven. 

Bij dienstreizen moet steeds gebruik*worden- 
gemaakt van de in de richting der plaats van be- 
stemining voerende Staats- en particuliere spoor- en 
tramwegen, in ieder geval van' die lijn, waar- langs 
in den kortsten tijd de. bestemming te be- reiken is. 
De vergoeding der reiskosten per spoor of tram 
geschiedt volgens tarief. | 

Een algemeene regel is, dat op de dienstreizen op 
de voor het land minst kostbare wijze en met 
bekwamen speed wordt gereisd, ter beoordeeling bij 
overpjaatsing van burgerlijke landsdienaren van het 
Hoofd van het Kantoor Reiswezen en bij 
commissic-reizen van den lastgever of den on- 
middellijken chef van den rciziger. Voor militairen 
gelden dergelyke bepalingcn ten aanzien van de 
betrokken Departementschefs. 

Onder reizen te water vallen alle reizen op bin- 
nenwateren en over zee. Bij reizen met particuliere 
stoombooten (waaronder motorschepen) is- eene 
indeeling in 3 klassen van kracht cn is in een tarief 
de vergoeding voor vervoer van bedienden cn 
goederen geregeld. 

Ter erlanging van scheepsgelegenheid met par-
ticuliere stoombooten, ook voor gezin en bedien- 
den, hebben de niet tot de Departementen van 
Oorlog en Marine behoorende reizigers zich te 
wenden tot het Hoofd van gewestelyk of plaat- selijk 
bestuur. 

De landsreizigers genieten daggeld bij reizen te 
land en tafclgeld bij reizen te water volgens on- 
derataand tarief. 
 Daggeld Toeslag 
Klasse bij over- bij com tafel op tafel 
 plaatsings missie geld geld, als in 
 reizen. reizen. eigen voeding 
   moet worden 
    voorzien.. 

1 /16 /io /2.5 15 
2 13 8  4 
3 10.5 6 1.5 3 
4 8 0 1.— 2.50 
5 4 2 0.50 1.— 
6 2 1 0.25 0.50 

Daggeld en tafelgeld (met of zonder toeslag)' 
kunnen nimmer gelijktydig worden genotenr 

Indien bij commissiereizen te land gebruik wordt 
gemaakt van motorrgwiden (ook met zij- 
spanwagen) en gewone rij widen, dan wel to voet 
wordt gereisd, wordt ondersoheidenlyk J0.l5» / 0.10 
en / 0.10 por K.M. te goed gedaan. Overi- 
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gens wordt voor vervoer over land, indien ver- 
voeriniddelen ingehuurd dan we I oigen vervoer- 
niiddelcn worden gebezigd, per K.M. vergoed： 

Klasse. Bij overplaatsings- Bij commissie- 
 reizen. reizen. 

1 / 0.60 /0.30 
2 0.50 0.25 
3 0.40 0.20 
4 0.30 0.20 
5 0.30 0.15 
6 0.25 0.15 

Bij berekening dcr afstanden gelden de offi- 
cieele afstandswijzers a Is maatstaf ； de Javapaal 
rekent1500 M. 

Bij reizen met gouvernements-autoinobielen 
wordt den rcizigers vergoeding voor het niedene- 
men van goederen toegekend, als voor reizen per 
spoor of per tram is bepaald. Onder de leden van het 
wettig gezin zijn te verstaan de vrouw en de 
ongehuwde wettige (ook gewettigde) kinderen en 
stiefkinderen, zoons en stiefzoons echter niet indien 
zij meerderjarig zijn. 

Geenerlei vergoeding wordt toegekend voor 
cominissiereizen niet verder dan 9 K.M. buiten de 
standplaats van den reiziger, tenzij om redencn van 
dienst buiten moet worden overnacht, en voor 
commissiereizen van te Batavia of \Velte- vreden 
geplaatste landsdienaren naar Tandjoeng- priok en 
terug. 

Desverlangd wordt op reis- en verblijfkosten een 
voorschot van 5 van het vennoedelijk eind- cijfer der 
reisrekening verleend. De reisrekening wordt 
ingediend volgens model door het Hoofd van het 
Kantoor Reiswezen vastgcsteld. 

Vergunning tot reizen i n den A r c h i p e 1. 
Bij de ordonnantie in Ind. Stb. 1924 no. 548 is de 

reisregeling van 1918 (Ind. Stb. no. 694), waarbij 
eene herziening van de voor verschillende gewesten 
buiten Java en Madoera getroffen rcge- lingen op het 
reizen is tot stand gebracht, gewij- zigd en 
aangevuld. 

In bepaalde door den Gouv. Generaal van N.-T., 
zoo noodig voor een zekeren tennijn, aan te wij- zen 
landstreken, is het reizen aan alle aldaar niet 
woonachtige personen dan wel aan door het be- 
trokken Hoofd van gewestelijk bestuur aan te wijzen 
categorieen daarvan, alleen geoorloofd met een 
paspoort van het Hoofd van gewestelijk of 
plaatselijk bestuur, tot wiena ressort de be- trokken 
landstreek behoort. Dit paspoort is in gewone 
omstandigheden geldig voor 6en jaar. 

De aanwijzing van die bepaalde landstreken 
geschiedde onderseheidenlijk bij de ordonnantiiin in 
Ind. Stb. 1918 no. 696, 1919 no. 483, 1923 no. 410, 
1925 nos. 17, 18 en 315. Zie ook IMMI- GRATIE. 

Literaluur. Behalve de reeds in den tekst ge- 
noemde druk werken, verschillende handboekjesen 
gidsen door de nationale en vreemde stoomvaart- 
maatschappijen uitgegeven; Publicaties van het 
OfficieeJ Toeristen Bureau, Weltevreden; Ge> 
.denkboek van N. I. 1898—1923; Gedenkboek der 
S.S. en Trainwegen in N. I. (1875—1925) door 
8. A. Reitsma; Indie 14 en 28 April 1926, De 

.luchtlijn London—Singapore in J928 door E. /. 
SchmuHing; Indische Post 27 Febr. 1926, Het * \ groot 
tocrisme in Indie, Het automobiliame in Indie gedurende 
de laatste20 jaren； Nederlandsch Welvaart, 
Koni.nklijke Paketvaart Mij, afleve- 

ring 6; Jaarverslagen Stoomvaart Mij Nederland, 
Rottcrdainschc Lloyd, Kon. Paketvaart MU； Ko- 
loniale Vcrslagen^/ 

MAHAY ANA. De vorm van Boeddhisme, die 
in den Archipel het nicest verbreid is gewecst, en 
waaraan de Bocddhistische monumenten tc dan- 
ken zijn. 

De geheele Boeddhistische kerk gaat uit van de 
leer der zielsverhuizing en van de wet van het 
Karma, d. w. z. het leerstuk, dat 's mcnschen 
handelingen in het cene leven zijn lot in het vol- 
gende bestaan bepalen. Ook is die geheele kerk het 
er over eens, dat een uitweg uit dezen on- eindigen 
kringloop van levcns is aangetoond door de 
prediking van den Boeddha, ongeveer 500 jaar v66r 
het begin onzer jaartelling. Aangaande de be- 
doeling cn de strekking dier predikatie echter is er 
reeds spoedig verdeeldheid ontstaan. In den loop der 
tijden zijn twee voornanie richtingen op den 
voorgrond getreden, het Hinayana, letter- lijk 
Kleine Voertuig (nl. ter bereiking van het einddoel), 
ook wel de Zuidclijke Kerk genoemd, en het 
Mahayana of Groote Voertuig, de Noor- delijke 
Kerk. 

Voor het Hinayana bestaat het doel van des 
menschen streven in de uiteindelijke uitblus- sching 
(nirwana) zijner individualiteit, hetgeen hij hoopt na 
talrijkc levens van meditatie en vrome werken te 
kunnen bereiken. Het Mahayana echter stelt den 
geloovigc als ideaal voor oogen, dat hy eenmaal zelf 
het Boeddha-schap zal mogen bereiken en de 
heilsleer prediken aan de schepselen. Een 
aanstaanden Boeddha noemt men Bodhisattwa, en 
dus formuleert men boven- staande 
Mahayanistische grondstelling als die van het 
algemeen Bodhisattwa-schap der geloo- vigen. Daar 
nu de verst gevorderdon der Bodhi- sattwa's, die 
men met bovennatuurlijke krachten begaafd achtte, 
zich door daden van hulpvaar- digheid ten opzichte 
hunner medeschcpselcn voor het aanstaand 
Boeddha-schap bekwamen, is een der kenmerkende 
verschijnselen in de practijk van het Mahayana de 
uitgebreide Bodhisattwa-ver- eering. 

In den Archipel is allereerst uitsluitend HI- 
nayana in zwang goweest, vooral sinds do prediking 
van Goenawarman in het begin der vijfde eeuw. Die 
toestand heeft geduurd tot in don loop der achtste 
eouw. Toen heeft cen groote omme- keer plaats 
gehud in politick en kunsthistorisch opzicht, en 
tevens eon religieuzo ommekeer, door- dat het 
Mahayana zich van zijn uitgangspunt in het oude 
Malayoe op Sumatra, thans Djambi, in korten tijd 
over alle Boeddhistische eilanden verbreiddo on er 
het Hinayiina algeheel verdrong. Slechts uit literaire 
overlevering weten wy iets van dut voorafgaand 
Hinayana; alles wat wij editor aan Boeddhistische 
geschriften, hcilig- doniinen of beelden over 
hebben, is uitsluitend Mahayanistisch. Als 
voornaamste hciligdoininen kunnen op Sumatra de 
stoepa van Moeara Ta- koes, op Java die van 
Barnboetjoer vermekl worden; de nicest bekende 
Javaanscho Boeddhistische tekst is de Sanghyang 
Kamahayanikan (uitgegeven door Kats in 1910). 

Meer en ineer heeft zich het Mahayana van Java 
ontwikkEd in tantrische richting. Tantrismo is in het 
algemeen (dus ook buiten hot Bocddhis- me) het 
streven om door bovennatuurlijke mid- delen, 
tooverpractijken, geestenbezweringon enz., een 
bepaald concreet doel te boreiken. Op het 
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Mahayana tocgepnst betcekcnt het de leer om door 
middel van dcrgelijkc prnctijken reeds dadc- lijk (en 
niet na een serie levens van opoffering) het 
cincldocl, het Boeddha-schap, te verwerven. Dit is 
natuurlijk alleen mogelijk, wan nee r men ondor 
..Bocddha-schap'' icts anders is gaan verstaan dan 
het prediken der heilsleer, en inderdaad heeft in het 
Tantrisch Boeddhisme een vorschuiving van 
begrippen plaats gevonden. Boeddha is voor den 
Mahayanistischen Tantrist een benaming voor het 
Opperwezen geworden en wat hij met zijn 
bovennatuurlijk ritueel tracht te bereiken is de 
66nwording met dit hoogste wezen. 

Eenzelfde doel nu staat ook den Tantrist voor 
oogen, die uitgaat van den anderen Javaanschen 
staatsgodsdienst, het Qiwalsme, en dientengevol- ge 
aan het Opperwezen niet den naain van Boeddha, 
doch van Qiwa geeft, doch overigens eenzelfde 
ideaal langs dezelfde wegen tracht te be- naderen. 
Zoodoende heeft het Tantrisme er in hooge mate toe 
bijgedragen om de grenzen tus- schen Boeddhisme 
en Qiwaisme te doen ver- flauwen, en om met 
zooveel woorden te doen er- kennen, dat Qiwa en 
Boeddha eigen)ijk hetzelfde zijn. Hoewel er uiterlijk 
versehil in de beicle eere- diensten bleef bestaan, 
were! voor het gevoel der geloovigen hun inhoud tot 
een hooger eenheid opgeheven. Zelfs bij hetgecn 
thans nog van ^'iwa- -dienst en Boeddha-dienst op 
Bali over is, werken deze opvattingen door. Ook 
heeft het Tantrisme in velerlei opzicht invloed 
uitgeoefend op de Islamitische mystiek, zooals die 
zich op Java sinds do vijftiende eeuw ontwikkelde. 

Over Mahayana en Tantrisme in het algemeen zal 
men het best een der groote werken over het 
Boeddhisme raadplegen, waaronder Kern's Ge- 
schiedenis van het Buddhisme in Indiii (1882) nog 
altijd een cereplaats inneemt. Speciale studies zijn 
neergelegd in de gcschriften van L. de la Vallee 
Poussin, terwijl ook verwezen kan worden naar de 
desbotreffende artikelen in Hastings, Encyclopaedia 
of Religion and Ethics. Aan het Javaansche 
Tantrisme heeft in de laatste jaren J. L. Moens 
eenige beschouwingen in het Tijdschr. Bat. Gon. 
gewijd. 

HiNAYANA, zio MAHAYANA. 
TANTRISME, zie MAHAYANA. 
POST-, TELEGRAAF- EN 

TELEFOONDIENST. liot onder den titel „Post- en 
Telegraafdienst" in Deel III, biz. 465— 84, 
opgonomon artikel is bijgewerkt tot December 
1918. Sedert is zoowel op postaal- ah op telegraaf- 
(vooral radiotelegraaf-) en telcfoongobied zooveel 
ver- anderd en verbeterd, dat een aanvullingsartikcl 
noodig is geworden. De titel is uangovuld tot Post-, 
Telegraaf- cn Telefoondienst, niet alloen, omdat dit 
do officieele naain van den dienst in Indie is, maar 
ook, omdat de telofonio een zeer belangrijk 
onderdeel van don dienst uitmaakt. 

Om eon juist bcold to geven van de ontwikke* 
ling van den dienst over het zeer belangryke tydvak 
1917 t/m 1925, is een betrekkelyk groote plaats 
ingeruimd voor statistischo opgaven, waarin niet, 
zooals in het oorspronkelijke stuk, de cyfors voor 
perioden van 5 jaren, maar van oik jaar wordon 
gegeven. 

Achtereenvolgens worden behandeld: 
I. Medodeelingen botreffendo den geheelon 

dienst: a. kantoren; b. personeel; c. geldolyke 
uitkomsten. 

II. Postdienst: a. brievenpost in het buitenl. on 

in het binncnlandsch verkecr; b. postwisseldienst: 
c. pakket postdienst; d. statistieken omtrent den 
postdienst; e. postwaardon. 

III. Telcgraafdicnst, a. landlijncn: b. zeckabel- 
verbinclingen, bnitcnlandsche en binnenlandsche； 
c. radio-telcgrafische verbindingen, buitenland- 
schc en binnenlandsche; d. statistische gegevens 
omtrent het verkcer. 

IV. Tclefoondienst. 
T. 31 e d e d e e ] i n g e n betreffende den g c h 

e e 1 e n dienst. a. Kantoren. Op het eind van 1925 
bedroeg het aantal voor het publiek verkeer 
opengestelde Gouvernements en particuliere 
kantoren: 

Gouvernements Post- en Telegraafkantoren 139; 
by post- en telegraafkantoren 8; bijpostkan- toren 2 
； hulppost- en telegraafkantoren 192； 
hulppostkantoren op plaatsen, waar geen telegraaf- 
en telefoonkantoren gevestigd zijn, 137; 
hulppostkantoren op plaatsen, waar van den P. T. 
dienst geen, doch van den dienst der Staatsspoor- en 
tramwegen, het Binnenl. be- stuur of bijzondere 
spoorwegondernemingen wel een telegraaf： of 
telefoonkantoor gevestigd is 78; 
hulptelegraafkantoren 7; telegraafkantoren van den 
dienst der Staatsspoor- en tramwegen 457; 
telefoonkantoren van het Binnenlandsch bestuur 74
； telegraaf- en telefoonkantoren van bijzondere 
spoorwegondernemingen 138； Gouvernements te-
lefoon- on bijtelefoonkantoren 305; Gouverne- 
ments radiostations, met inbegrip van de stations 
van de Departementen van Marine en van Oorlog 
21 ； particuliere radiostations 4. 

In deze opgaaf zijn niet opgenomen de bestel- 
huizen van de districtspost op Java en Madoera, 
waarvan het aantal op het eind van 1924 939 
bedroeg, en welkc, hoewel opgericht ten behoeve 
van een geregelde uitwisseling van dienstzendin- 
gen tusschen de bestuursambtenaren, mede 
dienstbaar zijn gemaakt aan een geregeld parti- 
cuJier postverkeer. 

Voorts dient nog vermeld, dat alle passagiers- 
schepen en de meeste hekwielstoomers der Kon. 
Paketvaartmaatschappij van een postinrichting van 
eenvoudigen aard (fungeerend hulppostkan- toor) 
zijn voorzien, onder leiding van den len of- ficier, 
c.q. ladingsklerk, als fungeerend hulppost- 
commies. 

b. Personeel. Het algemeen beheer van den dienst 
staat onder leiding van een hoofdambte- nanr, die 
den titel heeft van 11 oofd van den Post-, Telegraaf- 
en Tclefoondienst; onder hem ressor- teeron do 4 
afzonderlyko dienstvakken: Poste- rijen, 
Tolegrafio, Telefonio, Adniiuistratie en Al- 
gomeeno zaken, elk vak onder leiding van een hoof 
dam btonaar, Het hoofdbestuur van den dienst, 
vroeger te Weltevroden gevestigd, is in 1922/23 
overgobracht naar Bandoeng. De sterkte van het 
personeol sedert 1918 kan blijken uit den 
bijgevoegden staat (zie tabel pag. 438). 

Terwyl het aantal ambtenaren, in het byzon- der 
wat de hoogero en middelbare betreft, tot 1922 
geloidelijk vermeerderde, is het sedert weer 
afgenomen. Dit houdt verband met de toen in- 
gotreden algemeene malaise, welke, zooals van zelf 
spreekt, een sterken invloed op den omvaug van het 
bedrjjf der postergn, telegrafie en tele- fonie had. 

De bezoldigingsrogeling onderging in de laatste 
jaren veol wyziging; thans goldt 'die van 1925 
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Sterkte v a n bet personeel (zoo we 1 i n vaste n a Is i n t ij d e 1 ij k e n d i e n s t) 
bij den P. T. T. Dienst 

 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 

Hoogeren middelbaar per-
soneel  ..............................  4.397 4.901 5.674 5.897 5.137 4.958 4.486 4.460 

Lager personcel .... 4.991 5.136 5.740 579SS" 6.120 6.011 5.620 5.254 
Totaal .....................  9.38S 10.037 11.414 11.885 11.257 10.939 10.106 9.714 

(Ind. Stb. no. 43). Boven de vaste traktementen word 
in de jaren 1922 t/m 1925 niim 91 millioen gulden 
wegens duurtebijslagen uitgekeerd, een bedrag. dat 
uiteraard sterk drukte op de geldehjke uitkomsten 
van den dienst. 
• De bezoldiging van het mindere, niet in het 
Bezoldigingsbesluit 1925 genoemde personeel 
wordt door het Diensthoofd geregeld. 

Voordat de malaise, waarop hiervoor werd ge- 
•doeld, intrad, had de dienst met personeelsgebrek te 
kampen en moesten allerlei maatregelen wor- .den 
genomen om personeel te werven. Zoo werd aan de 
Leidsche Postschool — waarover hier- onder nader 
— een 2e afd. toegevoegd tot oplei- ding van 
ambtenaren met beperkte aanspraken, 
d. w.z. ambtenaren, die zonder nader 
examen niet tot de hoogere rangen benoembaar zijn. 
Toen de malaise haar invloed deed gelden en het 
bleek, dat er een groot aantal ambtenaren te veel 
was, werd de Leidsche school opgeheven en 
moesten de afgestudeerde leerlingen van de le en 2e 
afd. van die school zelfs gedurende geruimen tijd in 
Nederland worden aangehouden. 

Voor de opleiding van personeel in Nederland 
werd in 1914 te Leiden een school tot opleiding voor 
commies, later controleur 2e kl., bij den P. T. T.-
dienst geopend, gewoonlijk de „Indische Postschool 
"genoemd, waarvoor a Is eisch van toe- lating werd 
gesteld einddiploma H.B.S. 5 j. c., Gymnasium, 
Hoogere handelsschool enz. Na af- loop van den 
volledigen cursus, welke 28 maan- den duurde, 
werden de geslaagden ter beschik- king van den G. 
G. gesteld om tot commies, later controleur 2e kL, te 
worden benoemd; zij konden zonder verder examen 
de hoogste rangen berei- ken. Een groot aantal 
jongelieden, ook vrouwe- Jijke, hebben te Leiden 
hun opleiding genoten en hebben zich een goede 
positie bij den dienst in Indie verworven. Het is dan 
ook zeer te betreu- ren, dat de tijdsomstandigheden 
er toe noopten om in 1923 de school op te heffen. 

Wegens personeelsgebrek werd in 1921 de 
.school uitgcbreid met de hiervoren bedoelde tweo- 
>de afdeeling, waartoe jongelieden met eindexa- 
men H.B.S. 3 j.c., M.U.L.O.-diploma enz. toe- 
gelaten konden worden. 

De opleidingsinrichtingen in Ned.-Indie voor 
personeel bij den Post-, Telegraaf- en Telefoon- 
<dienst zijn na 1923, tengevolge van de nood- 
^akelijke bezuinigingsmaatregelen gaandeweg 
•opgeheven/geworden. Deze inrichtingen waren de 
volgen 

ContrJieurs^cursus, opgericht in 1910; aan- 
vankelijk was deze bestemd voor adjunct-com- 
miezen, later voor personen buiten den dienst, die 
werden opgeleid tot controleur (vroeger commies). 
Om toegelaten te worden was eindexamen 

M. U. L. 0. vereischt. De opleiding duurde 2 J jaar
； het onderwijs werd gegeven door hoogere 
ambtenaren van den dienst en door leeraren H. B. S. 

Opleiding voor assistent, opgericht 土 1913, 
bestemd voor de lagere rangen. De opleiding duurde 
ongevcer 14 maanden； het onderwijs werd 
gegeven door controleurs. 

Opleiding voor radio-telegrafist, opgericht 土 
1918, bestemd voor personen, die het internatio- 
naal radio-diploma eerste klasse wenschten te 
behalen. Voor toelating werd ten minste vereischt 
bezit van het diploma klein-ambtenaars- examen. 
Do cursus duurde 土 14 maanden; het onderwijs 
werd gegeven door controleurs, inge- nieurs en een 
leeraar H. B. S. (Engelsch). Een zelfde opleiding 
bestond voor personeel bij de Gouv. Marine. 

Collegium tot opleiding van controleurs voor de 
hoogere rangen (chef kantoor Je klasse en hooger), 
opgericht 1921. De sollicitanten werden geplaatst 
met behoud van vol traktement en recht op 
promotie, op ad vies van een schiftings- commissie, 
en waren geheel vrij van anderen dienst. Het 
onderwijs word gegeven door hoogcr personee] van 
den dienst en een leeraar H. B. S. (Fransch). 

Ten siotte client nog vermeld de technische 
cursus tot opleiding voor gediplomeerd tech- nisch 
ambtenaar, welke cursus 3 jaren duurde, waarvan 
het 2e jaar bestemd was voor practisch werken. 
Voor toelating werd einddiploma vereischt van H. 
B. S. of van de Technische School. De opleiding 
gesehiedde zoowel voor telegraaf- als voor 
telefoondienst, waarvoor in het 3c jaar werd 
gesplitst. Het onderwijs werd gegeven door 
ingenieurs van deze diensten en door leeraren H. B. 
S. (natuur- en scheikunde). 

Al deze inrichtingen, welke, zooals boven reeds 
is gezegd, sedert 1923 goleidclyk aan weder zijn 
opgeheven, waren gevcBtigd te Batavia, terwjjl 
voor de opleiding voor assistent ook een filiaal te 
Soerabaja bestond. Sinds kortig bcsloten tot h«t 
weder in het leven roepen van de opleidingen in 
Indie. Begin September 1926 is daarniede reeda een 
aanvang gemaakt door de oprichting van een 
leergang tot opleiding voor den rang van commies, 
den z.g. commiezencursus, welke, in verband met 
de verplaatsing van het hoofdbestuur van den 
dienst- naar Bandoeng, aldaar is gevestigd. 

Tot het volgen van dien cursus komen in aan- 
merking adjunct-commiezen, die door een schif- 
tingscommissie daartoe geschikt worden geacht. De 
duur der opleiding is voorloopig op omstreeks 1 i 
jaar bepaald. Behalve in de dienstvakken wordt les 
gegeven in Nederlandsch, Engelsch on 
Aardrijkskunde. 
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Voorts ligt het in de bedoeling binnenkort het 
collegium weder in te stollen. 

c. Geldelijke uitkamsten van den dienst. Sedcrt de 
invoering bij den P.T.T.-dienst van de com- 
mercieele boekhouding, kan men zich betcr clan 
vroeger een denkbeeld vormen van de gcldelijke 
uitkomsten van het bedrijf. In de laatste jaren 
worden bij de jaarverslagen volledige bedrijfs- en 
kapitaalrekeningen, balans en overzicht van de 
vaste activa met de afschrijvingen gevoegd, ter- wijl 
in de Koloniale verslagen, te beginnen met 1919, 
geregeld een staat wordt opgenomen van de 
bedrijfsuitgaven en opbrengsten, alsmede van de 
kapitaalsuitgaven en de boekwaarde der bezit- 
tingen. 

De aan een en ander ontleende statistieken zijn 
hieronder afgedrukt. 

Voor nadere bijzonderheden wordt verwezen 
naar de aanhangsels in do jaarverslagen en voor- 
namelijk naar de inleiding tot het geldelyk ge- 
deelte (aanhangsei I der verslagen). 

Ter bezuiniging is de omvang van de jaarver- 
slagen, wclke tot en met het verslag over 1920 in 2 
dcelen vcrschenen, tot een minimum terugge- 
bracht. Blijkens de inleiding van het vorslag over 
1921 is er naar gestreefd door bekorting tijd en 
kosten te winnen, zonder het overzicht van de re- 
sultaten to verliezcn, maar nict in alle opzichten is 
dit laatste verkregon. Veelal zijn de Koi. verslagen 
vollediger dan de jaarverslagen, maar in- derdaad 
waren vroeger de jaarverslagen dikwijls onnoodig 
uitvoerig. Voor de inkrimping waren in die 
verslagen foto's betreffende den dienst opgenomen; 
daarvooris thans blijkbaar geen plaats meer. 

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

(Ontleend aan de jaarverslagen) 

 Post Telegraaf Telefoon Geheele P. T. T. dienst 

overschot tekort overschot tekort overschot tekort overschot tekort 

1917   1.951.724  1.466.244 470.262 一 __ 2.947.706 
1918 — 2.416.998 — 522.548 505.272 — — 2.434.274 
1919 —. 1.950.931 — 526.088 55G.974 — — 1.920.045 
1920  4.836.843 76.441 — 434.491 — — 4.325.911 
1921 

  5.604.416 — 3.007.088 23G.920 — —. 8.374.584 
1922 — 4.996.731 — 5.561.366 —- 928.164 — 11.486.261 
1923 

  541.713 — 4.920.356 —. '2G.851 — 5.48020 
1924 2.085.854 — — 3.332.714 177.923 — — 1.06S.93S 
1925 2.914.381 — — 2.823.764 600.345 . — 690.962 — 

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

 
Bedrijfs- uitgaven Opbrengst Voordeelig 

saldo Nadeelig saldo Kapitaals-
uitgaven 

Boekwaarde 
der bezittingen 

1919 30.040.370 28.120.325 — 1.920.045 7.384.513 40.673.112 
1920 27.670.526 23.344.615 — 4.325.911 6.962.692 41.913.375- 
1921 35.835.282 27.460.698 — 8.374.584 12.447.240 56.79S.209 
1922 37,807.437 26.321.176 — 11.486.261 G.569.065 ewi•业… 
1923 33.006.620 27.517.700 — 5.488.920 2.851.473 58.869.091 
1924 30.100.262 29.031.324 — 1.068.938 1.552.528 54.178.542 
1925 29.457.626 30.148.588 690.962 — 403.925 50.293.488 

II. Postdionat. 
a. Brievenpost in het buiten- en binnenlandsche 
verkeer. Het Internationaal postcongres, dat in 1914 
te Madrid zou worden gehoudon, maar we- gens 
den oorlogstoestand uitgeateld moest worden, heoft 
aldaar van 1 October tot ult°. November 1920 plaats 
gehad.. JJbd.-Xndie werd op dat congrca 
vortegenwoordigd doof de heeren G. M. Wigman, 
toon Hoofd van het Dienstvak Poste- ryon, van 
Sept. 1924—Sept. 1926 Hoofd van den P. T. T.-
dienst en thans gepensionneord, W. F. Gerdes 
Oosterbeek, thans Referendaria b/h Dep. v. 
Kolonien en J._ v._ ,d. Werf, Inspecteur v/d Ind. P. 
T. T.-dienst/ …, 

Dit Congres is in 1924 gevolgd door dat te 
Stockholm, waar Ned.-Indie vertegenwoordigd 
werd door de heeren I. J. Milborn, Afd.-hoofd bij 
het hoofdbestuur P.T.T. in Indie en Gerdes Oos- 
terbeek voomoemd. 

Mot het begiusel, dat in de wereldpostunie steeds 
gegolden had, nl. dat de internationale posttarieven 
voor alle unie-landen gelyk zouden zijn, moest te 
Madrid gebrokon worden, aange- zien do belangen 
van de landen, waar do munt gedepreoioerd was, 
sterk uiteenliepen met die in de landen, waar zulks 
niet het geval was. De buiten- landsche porten 
werden nagenoeg verdubbeld, maar tegelykertyd 
werd toegestaan, dat de op 1 
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Oct. 1925 bestaande porten zouden worden ge- 
handhaafd. 

Te Stockholm is het algemcen streven geweest 
het uniforme port te herstellen. Dit mocht echter 
niet gcheel gelukken, doordat de economische 
belangen der verschillende landcn nog te veel 
uiteenliepen. In verband daarmcde werden bij 
het postverdrag van Stockholm uniforme porten 
overeenkomstig die bij het Verdrag van Rome 
(1908) vastgesteld, doch bij het slotprotbcol 
werd de bevoegdheid gegeven oni die porten met 
ten hoogste 60 % te verhoogen en met ten hoog- 
ste 20 % te verlagen. Dienovereenkomstig kon- 
den voor Indie de ingevolge het postverdrag van 
Madrid vastgesteldc porten gehandhaafd wor- 
den, met uitzondering van het port van drukwer- 
ken, documenten en monsters, dat van 5 tot 4 
cent per 50 gram verlaagd mocst worden. 
Thans geldeii in het buitenlandsch verkeer van 
Indie de volgende porten: 
brie ven, eerste 20 gram ......................... 20 cent 
elk volgend gewicht van 20 gram . . 10 „ 
briefkaarten per kaart 12 §
 „ 

(venneerderd met 1 cent voor de kaart) 
drukwerken per 50 gram .........................  4 „ 
documenten (papiers d'affaires) per 
50 gram ................................................... 4 „ 

met een minimum van  ...................... 20 „ 
braillegeschriften (blindenschrift) per 
1000 gram ............................................... 4 „ 
monsters per 50 gram .............................  4 „ 

met een minimum van ..................... 8 „ 
doosjes met aangegeven waarde per 50 
gram ................................................... 】0 ,, 

met een minimum van. . .... 50 „ 
Het voormelde zeer lage port voor braillege- 

schriften werd op het congres te Madrid onder al- 
gemeenen bijva] vastgesteld ter tegemoetkoming aan 
de behoefte van de velen, die in den oorlog blind zijn 
geworden. 

Het binnenlandsch brief port is op 12} cent voor 
de eerste 20 gram, 7 i cent voor elk volgend gewicht 
van 20 gram, en voor briefkaarten op 7| cent per kaart 
gebleven. Dienovereenkomstig bleef ook het port 
van per zeepost naar Nederland verzonden stukken 
op die bedragen bepaald. 

Met ingang van 1 October 1926 is het port voor 
brieven en briefkaarten, welke per mail naar Ne-
derland worden verzonden, gelijkgesteld aan dat in 
het binnenlandsch verkeer en per zeepost. De hooge 
porten, welke in het overige buitenlandsch verkeer 
gelden, worden echter gehandhaafd, waar- door 
Ned.-Indie een der weinige landen is waar zulke 
abnormaal hooge porten worden geheven. Blijkens 
de Mem. van Toelichting op de Indische begrooting 
voor 1927, waarin melding wordt ge- maakt van de 
voormelde portverlaging in het mail-verkeer met 
Nederland en van de verlaging welke de 
telegraaftarieven hebben ondergaan, kan wegens den 
algemeenen stand der begrooting voorehands niet 
overgegaan worden tot ver, dere verlaging van de 
posttarieven en evenmin tot verlaging van de 
telefoontarieven. 

Bij de invoering van de bepalingen van de post-
verdrage n en overeenkomsten van Madrid is een 
belangrjjke vereenvoudiging gebracht in de rege, 
lingen ter zake van het buitenlandsche post- en 
pakketpostverkeer., Waren toch v66r 1922 de be- 
doelde /bepalingen bij een aantal Kon. beslxiiten 
geregeld, by K. B. van 13 Januari 1922 (Ind. 

Stb. no. 218) werd met intrekking van al die Kon. 
besluiten bepaald, dat de Gouverneur-Generaal het 
bcdoclde verkeer regelt, voor zooveel iioodig in 
verband met de internationale verdragen, over- 
eenkomsten, enz. 

Op grond hiervan hceft de G.G. uitgevaardigd het 
z.g. internationaal postbesluit en het z.g. in- 
ternationaal pakketpostbesluit, welke echter, in 
verband met het postverdrag en de postovereen- 
komsten van Stockholm, vervangen zijn door het 
internationaal postverdrag 1925 (Ind. Stb. no. 518) 
en het internationaal pakketpostverdrag 1925 (Ind. 
Stb. no. 519). 

Wat het binnenlandsche verkeer betreft zijn de 
desbetreffende reglementen voor den postdienst en 
voor de pakketpost en de algemeene bepalingen tot 
uitvoering daarvan eerst in 1921 (Ind. Stb. no. 4 t/m 
6) en daarna in 1925 (Ind. Stb. no. 514 t/m 517) 
opnieuw vastgesteld. 

De voornaaniste wijzigingen, welke door een en 
ander in de binnen- en buitenlandsche regelingen in 
1925 zijn aangebracht, komen in het kort op het 
volgende neer: 

1. aan het H oofd van den dienst is meer dan tot 
dusver het geval was, de bevoegdheid gegeven om 
aangelegenheden van ondergeschikten aard te 
regelen: 

2. in navolging van het buitenlandsch verkeer is 
ook in het binnenlandsch verkeer volledige 
frankeering van andere stukken dan brieven en 
briefkaarten verplicht gesteld; 

3. het byzondere tarief voor z.g. militaire brieven 
in het binnenlandsch verkeer en naar Nederland per 
zeepost, hetwelk gelijk was aan het binnenlandsch 
post voor briefkaarten, is afge- schaft; 

4. voor de bijzondere bchandeling van brieven 
inhoudende voorwerpen, waarvoor invoerrechten 
verschuldigd zijn, is een recht van 25 cent per brief 
ingevoerd; 

5. de verzending van samengestelde brievon 
(clubbed letters) is ook in het buitenlandsch verkeer 
verboden (dergelijke brieven werden in Indie in 
grooten getale ontvangen uit China, waar brieven 
voor in In die werkende Chineeschc koe- lies in 
convert werden gesloten, waardoor het port ontdoken 
werd); 

6. het drukwerktarief bij verzending per mail is 
van 5 op 4 cent per 50 gram, terwijl het tarief 
Braillegeschriften zoowel in het binnen- als in het 
buitenlandsch verkeer en bij verzending per zee- post 
naar Nederland van 2$ cent per 500 gram, 
aanvonkelyk op 5 cent later op 4 cent per 1000 gram 
word gebracht; 

7. het minimum-port voor ongefrankeerde en 
ontoereikend gefrankeerde zendingen is van 7 J cent 
in het binnenlandsch verkeer en van 12 / cent in het 
buitenlandsch verkeer, op 5 cent gebracht; 

8. een byzonder recht van / 2.— per kalender- 
maand is ingevoerd voor bijzondere verzoeken in 
zake do bestelling; 

9. het instituut der postbons is afgeschaft; 
10. aJle kosten, verschuldigd voor aangeteeken* 

de zendingen en postpakketten met verrekening, w.o. 
ook die voor overmaking van het verreken- bedrag 
aan den afzender,- moeten zoowel in het binnen- als 
in het buitenlandsch verkeer bij voor- uitbetaling 
worden voldaan^ 

11. exproese bestelling is ook in het * buiten-
landsch verkeer ingevoerd; 
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12. het minimum-port voor doosjcs met aan- 
gegeven waardo is van 40 op 50 cent gc- bracht; 

13. het recht voor buitenlandschc postwissels is 
van 25 cent tot / 25.—, 50 cent tot / 50.— enz. 
gebracht op een vast recht van 12 J cent, ver- 
meerderd met 12A cent voor een bedrag tot en met/ 
25.—, met 37 A cent tot en met / 75. — en in alle 
andere gcvallen met 40 cent per / 100.—; 

】4. voor verlenging van den geldigheidstermijn 
van buitenlandschc postwissels, het verstrekken van 
inlichtingen in zake de invordering van gelden op 
binnenlandsche pakketten enz. is een recht 
ingevoerd van 30 cent; 

lo. het recht van invordering van buitenlancl- sche 
postquitanties is van 12i cent op 15 cent gebracht. 

Het postcontract van 1908 met de stoomvaart- 
maatschappijen Nederland en Rotterdamsche Lloyd 
liep op 1 J uni 1923 af en were! vervangen door met 
elk der beide maatschappijen gesloten afzonderlijke, 
doch gelijkluidende contracten, welke niet aan de 
goedkeuring van de Staten- -Generaal zijn 
onderworpen en dientengevolge ook niet in het 
Staatsblad zijn opgenomen. 

Het groote verschil tusschen deze contracten en 
dat van 1908 is, dat aan de maatschappijen geen 
garantie meer is toegezegd en zij dus voor het 
postvervoer niet meer genieten, dan haar volgens de 
internationale bepalingen daarvoor toekomt. 
Daartegenover kon de Regeering geen bepalingen 
bedingen, omtrent het onderhouden van een 
geregelde vaart, den vaartduur, enz. en evenmin 
omtrent het bouwen van de mailschepen op 
Nederlandsche werven; de P. C. Hooft van de 
Nederlandisinl925/26inFrankrijkgebouwd. Ove- 
rigens geeft een en ander geen bezwaar, aangezien 
do maatschappijen, ook zonder contractueele 
verplichting, uit hoofdo van de concurrentie met 
vreemde mails, moeten zorgen voor een geregelde 
on snelle vaart. Sedert Juni 1923 vftart de Rott. 
Lloyd niet meer langs Sumatra's Westkust, doet zij 
Padang dus niet meer aan, en volgt zij den- zelfden 
weg als de Nederland (Sabang, Bclawan, Singapore, 
Batavia). 

In 1920 sloot de Regeering (Waterstaat en 
Kolonien) een contract met de N. V. „Maat- schappij 
tot oxploitatie van Van Blaaderen*s drij- vende 
Bcheepsbrandkasten", betreffende de plaatsing aan 
boord van do mailschepen van de Nederland van 
drijvende brandkasten, waarin aangeteekendc 
zendingon tegen een extra vergoe- ding konden 
worden geborgen. Do kast was zoo- danig ingericht, 
dat ze, ingeval het schip mocht' zinken, van hot schip 
zou losraken en zou blijven dry von, gedurendo 
geruimen tijd signalen en vuurpylen afgevende. 
Nadat het contract was goeindigd (ult. Augs. 1923) 
werden de kasten gaandoweg van do schepen 
verwijderd. 

Uit don staat op biz. 445 van de opbrengst der 
verkochte postwaarden kan blijken, dat in het 
tydperk 1 December 1921 tot September 1923, 
gedurende hetwelk de brandkastzegcls, waarmede 
het extra-recht word gokweten, aan de postkan- toren 
verkrijgbaar waren, weinig zegels verkocht z^n on 
dat dus van de gelegenheid tot vorzending per dry 
vende brandkast slechts weinig gobruik gemaakt is. 

Volledigheidshalve wordt hier aangeteekend, dat 
tot dusvei; noch in het buitenlandsche pooh in het 
binnenlandsche verkoer voor het vervoer van 

de post vran luchtschepen of vlicgmachines wordt 
gebruik gemaakt. 

De vermaarde vliegtocht, welke V. d. Hoop, V. 
Weerden Poclman en V. d. Broeke in Oct./Nov. 1924 
van Amsterdam naar Batavia volbrachten —waarbij 
ook post is overgebracht tegen een extra port van / 10 
per zending — deed do verwachting koesteren, dat 
cerlang een luchtpost- dienst tusschen Nederland en 
Indie tot stand zou worden gebracht. Hoewel het ter 
zake ingestelde •Comitd „ Vliegtocht Nederland-
Indic" niet stil zit, behoort zulk een dienst nog tot de 
vrome wen- schen. Een proef van de K.L.M. tot 
overbrenging van de post naar en van .Marseille-
Genua is wel gelukt, maar leidde nog niet tot een 
geregelden dienst. Intusschcn blijkt, dat de N.-L Ver. 
voor Luchtvaart het plan heeft opgevat om in het 
voorjaar 1927, bij wijze van proef en propaganda, in 
samenwerking met den Marinevliegdienst in N.- I.. 
het voormelde Comite en de Rotterdamsche Lloyd, 
een mailvliegtocht te doen verrichten tusschen 
Sabang en Tandjoengpriok, resp. Soerabaja, in 
aansluiting op de mailboot, die te Sabang van Europa 
zal aankomen of naar Europa ver- trekken, terwijl 
dan tevens het traject Marseille- Nederland per 
vliegtuig zal worden afgelegd. Levert deze 
postversnelling bevredigende uit- komsten op, dan 
zal de proef vervolgd worden door het traject 
Nedcrland-Pprt Said of terug eveneens per 
vliegmachine te doen. 

Bij Gouv. besluit van 10 April 1919 is een com- 
missie ingesteld, welke tot taak heeft het vraag- stuk 
van de instelling van een luchtverkeers- dienst in 
Ned.-Indie in zijn vollen omvang in studie te nemen. 
Tot eenig practisch resultaat- heeft die studie, voor 
zoo ver bekend, nog niet geleid. 

Voor het vervoer van de post van en naar 
Tandjoengpriok worden vrachtauto's gebruikt» 
waardoor de snelle bczorging der mails zeer be- 
vorderd wordt. 

b. Postwisseldienst. Ten aanzion van het post- 
wisselverkeer met de landen, welke bij de inter-
nationale postwisselovereenkomst (thans van 
Stockholm) zijn aangesloten, gelden do bepalingen 
van die overeenkomst. Omtrent de wijziging. van het 
recht op buitenlandschc postwissels is- hiervoren 
onder 13 reeds een on ander vermeld. Wat het 
verkeer met niet toegetreden landen betreft, kan hot 
volgonde worden vermeld. In plaats van den dionst 
tusschen de Vereenigde- Staten van Amer汰& en 
Indie, door tusschen- komst van Nederland, is, met 
ingang van 1 Alaart 1926 (Ind. Stb. no. 121), een 
rechtstreekschfr dienst in het leven geroopen. Voor 
den recht- streekschen dienst met den Australischen 
Staten- bond wordt verwezen naar Ind. Stb. 1923 no- 
545, voor dien met Hongkong naar Ind. Stb. 1923 no. 
614 en voor dien met den Maleischen Staten- bond 
naar Ind. Stb. 1924 no. 23. 

c. Pakketpostdienst. Het pakketpostverdrag van 
Madrid is vervangen door de pakketpost- 
overeenkomst van Stockholm. Ook met landen. 
welke niet tot dio overeenkomst zyn toegetreden, 
wordt een dienst onderhouden, waarvoor afzon- 
derlijke overeonkomsten zyn gesloten; zie o.a. de 
' overeenkomst met Hongkong, Ind. Stb. .1923 no. 
•614; met de Straits Settlements, 1924 nos. 21 en ：
122, 1925 no. 31; met Australio, 1924.no. 22; :met 
de Vereen. -Statea van Amorika, 1924 no. * 377;用et 
don Muleischon Statonbond, 1924 no. 23. 
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Aantal verzonden on uitbctaaldc gewone cn tclegrnfischc postwissels en hun gcldelijke bedragen 
(in guldens) 

 B i n n e n 1 a n d s c h v e r k e e r Buitenlandsch verkeer 

Gew. postwissels Telegr. postwissels Gew. postwissels Telegr. postwissels 

Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag 

1917 1.161.84S 39.368.378 87.044 15.964.700 49.524 2.012.726 1.343 317.256 
1918 1.286.119 45.238.072 97.205 18.503.609 40.237 1.747.508 1.721 364.332 
1919 1.405.898 53.512.255 11.4.635, 23.410.623 59.699 2.664.572 1.446 312.462 
1920 1.529.496 69.753.781 100.G16 21.823.622 77.863 3.701.213 1.539 373.120 
)921 1.590.783 79.439.568 79.346 17.915.712 SS.736 4.510.932 1.893 466.938 
1922 1.689.G88 77.840.457 69.722 13.946.016 103.643 5.547.054 2.173 519.778 
1923 1.662.842 74.089.605 63.806 12.373.899 103.256 4.803.754 2.191 489.757 
1924 1.782.970 75.650.542 64.842 12.702.184 107.245 4.646.248 2.298 501.286 
1925 1.939.644 84.074.540 74.046 15.497.907 121.475 5.269.436 2.681 558.382 

Aantal ter invordering ontvangen en betaaldo postquitanties en hun geldelijke bedragen 
(in guldens) 

 Binnenland s c h verkeer Buitenlandsch verkeer 

Ter invordering ont-
vangen quitanties Betaalde quitanties Ter invordering ont-

vangen quitanties Betaaldo quitanties 

Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag 

1917 275.172 3.994.721 189.G63 2.(599.647 8.312 198.108 6.078 138.200 
1918 285.247 4.201.925 209.095 2.885.591 8.263 216.181 6.235 153.856 
1919 302.70! 4.709.81() 221.340 3.192.366 10.799 290.774 8.293 221.469 
1920 492.054 7.978.119 390.409 6.095.666 10.057 314.181 7.641 236.411 
J921 502.513 8.959.766 404.638 6.7 心 66 - 10.455 385.810 8.143 300.238 
1922 518.150 8.600.200 414.5QA 6.463.7J2 12. 721.. 452.237 - 9.928 344.305 一 
1923 515.155 8.569.565 403.364 6.489.637 12.236 448.623 9.662 341.223 
1924 401.785 6.913.984 305.934 5.193.776 12.058 408.608 9.860 331.675 
1925 418.382 7.202.569 312.303 5.527.918 11.731 391.228 9.493 319.165 

Aantallen der gewone postpakketten, alsinede aantallen en bedragen (in guldens) der post- 
pakkcttcn met aangegevon geldswaarde en met verrekening. 

 Verzonden in het binnonlandsch vorkeer i Verz. en ontv. in het buitenlandsch verkeer 

Gew. 
p.p. 

P.p. met aangogo- 
ven geldswaarde 

P.p. met vorre- 
kening 

Gow. 
P-P- 

P.p. met aangego- 
ven geldswaarde 

P.p. met ver- 
rokening 

Aantal Aantal Bodrag Aantal Bedrag Aantal Aantal Bedrag Aantal Bedrag 

J 917 261.197 47.405 5.188.884 218.571 4.933.688 48.852 8.037 938.854 7.168 220.629 
1918 288.721 51.067 5.925.771 248.336 6.503.731 56.655 5.811 699.650 1.529 38.846 
1919 328.481 58.233 5.970.043 293.525 8.673.072 141.532 10.846 1.094.273 3.958 160.189 
J 020 446.904 107.172 14.607.043 366.900 14.393.496 

r2'.120：
633 

156.769 22.895 2.747.786 14.890 649.399 
1921 502.543 118.7Q8 13.869.996 344.815 178.0S4 41.761 3.863.598 29.356 1.258.294 
1922 422.886 03.828 12.172.234 323.454 9.839.695 174.226 44.191 3.580.248 34.315 1.339.831 
J 923 371.380 76.970 9.885.490 320.418 9.205.412 172.173 40.771 2.674.436 37.297 1.326.875 
1924 348.0.50 60.288 7.746.117 308.340 8.924.705 166 376 42.288 2.672.510 39.872 1.323.308 
J 925 375.87J 66.468 9.068.994 360.725 11.696.157 好贝936 44.525 2.867.079 -12.629 1.388.338 
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c. Poslwaarden. Frankccrzegels. Sedert 1912 is 
geen verandering gebracht in de 3 typen, waarin de 
frankeerzegels worden uitgegeven. De in boek- 
druk vervaardigde zegels worden nog steeds in z.g. 
loslatende kleuren gedrukt, waardoor de fraude 
door afwasschen van reeds gebruikte zegels zoo 
goed als geheel wordl voorkomen. De zegels van i, 
17J en 22J ct. werden in 1922 bui- ten gebruik 
gesteld, terwijl in dat jaar nieuwe in gebruik 
genomen werden van 321, 40, 60 en SO ct. Het 
zegel van 10 cent, dat oorspronkelijk in het 

Koninginnetype werd uitgegeven, is in 1921 naar 
het cijfertype overgebracht. Voorts werden, in 

verband met de bcpaling van het internationaal 
postverdmg, dat de zegels voor enkelvoudig bui- 
tenlandsch briefport blauw, voor buitenlandsche 
briefkaarten rood en voor enkelvoudig buiten- 
landsch drukwerk-port groen moeten zijn, de 
kleuren van eenige waarden gewijzigd. 

Thans (1926) bestaan de frankeerzegels in de 
volgende waarden en typen: 

Cijfertype, boekdruk, gewone 
grootte 

Koninginnetype, boekdruk, 
gowone grootte, gezicht naar 

rechts over zee met schip 
Koninginnetype, plaatdruk, groot 

model, gezicht naar links, 
zijkanten met palmversiering 

1 cent, grijsgroen 
2 „ bruin 
2| „ lichtrood 
3 geel 
4 „ lichtblauw 】) 

5 ,, groen 
7| ,, lichtbruin 

10 „ paars 
*) het 4 cent-zegel — enkel van 

het int. postverdrag feite] 

12| cent, rood 
20 ,, blauw 
25 ,, paars 
30 „ grijszwart 
32} „ paars met 

rood waarde- 
cijfer 

40 ,, groen 

roudig drukwerk-port — moest ii 
jk groen zijn. 

50 cent, groen 
60 „ blauw 
80 ,, oranjerood 

/ 1.— sepia 
/ 2.50 rood 

igevolge de voormelde bepaling 

In 1915 zijn z.g.Roode-Kruis-postwaarden uit-
gegeven, nl. frankeerzegels van 1, 5 en 10 cent en 
enkele briefkaarten van 5 cent met een opdruk in 
rood, bestaande uit een kruis en + 5 cent, welke 
tegen de daarop gedrukte waarde vermeer- derd met 
5 cent verkocht werden. De aldus ver- kregen baten 
werden verdeeld over het Centraal Comite in N.-L 
van de Ver. „Het Roode Kruis", het te Batavia 
gevestigde Centraal Coinite tot leniging van den 
nood in Nederland en het fonds voor de leniging van 
nooden in de Kolonie Curasao. Van de 11 millioen 
aldus overdrukte post- waarden zijn tot 1923 — in 
welk jaar ze buiten gebruik zijn gesteld — slechts 
93.502 verkocht, en de ten goede van de voormelde 
instellingen gekomen baten hebben niet meer dan / 
4975.35 bedragen. 

Ten einde in een plotseling opgekomen behoefte 
aan frankeerzegels van J, 1, 17J en 30 cent te 
kunnen voorzien, zijn in 1917/18 opdruk-zegels tot 
die waarden uitgegeven, nl. | op 2J cent, 1 op 4 cent, 
17A op 22J cent (oud model) en 30 cent op / 1.— 
(oud model). 

In afwachting van het gereedkomen van de zegels 
in andere kleuren en van nieuwe waarden, kwamen 
in 1921 de volgende overdrukken uit: 

12j (rood) op 17cent, 12& (rood) op 22J cent, 20 
(blauw) op 22 J cent, 32| (blauw) op 50 cent, 40 
(rood) op 50 cent, 60 (blauw) op 1 gid., 80 (rood) 
op 1 gid. 

Ter gelegenheid van de jaarbeurs te Bandoeng in 
1922 had een tijdelijke uitgifte plaats van zegels 
met opdruk „3de N. I. Jaarbeurs Bandoeng 1922", 
van de waarden: 

1,3, 4 en 5 cent met opdruk in rood; 2, 7J en 12] 
op 221 cent met idem in blauw； 10, 17 j en 20 cent 
met idem in zwart en 2* cent met idem in groen. 

Ter gelegenheid van het 25-jarig Regeerings- 
jubileum van de Koningin werden van 31 Augustus 
1923 tot ult°. April 1924 verkrijgbaar gesteld 
„jubileumzegels,' van het formaat van het Ne- 
derlandsch jubileumzegel 1913, voorzien van de 
jaartallen 1898一1923, do beeltenis van H. M. „en 
face'*, geflankeerd door tempelzuilen aan den voet 
waarvan leeuwen rusten (ontleend aan de 
Mendoet), in de waarden: 5 cent (groen), 12i ct. 向
Od)丁26 ct. (blauw), 50 ct. (oranje), / J.— (violet), 
/2.50 (sepia) en /5.— (bruin). 

Ten slotte zij nog vermeld, dat do van September 
1911 tot September 1912 genomen proef met de 
uitgifte van dienslzegels niet herhaald is. De 
daarmede verkregen raming van het aantal en het 
gewicht der poststukken, welke worden ver- 
zonden door officieelo, portvrijdom genietende 
personcn en Hchamen, wordt gebezigd bij de be- 
rekening van de sommen, welke zouden verschul- 
digd zijn, indien de bedoelde vrijdom niet be- 
8tond. 

Brandkastzegcls. Ten behoove van de voldoe- 
ning van het extra recht, verschuldigd bij het 
mailvervoer voor verzending per drijvende 
scheepsbrandkast, werden aan de kantoren van 1 
Dec. 192】 tot ult°. Aug. 1923 bijzondere zegels, 
z.g. brandkastzegels, verkocht in 7 waarden： 15, 
60, 75 cent, / 1.50, / 2.25, / 4.50 en / 7.50, welke van 
de in Nederland uitgegeven zegels slechts 
verschilden wat de naam van het land betreft. In de 
philatelistische wereld is men het er niet over eens 
of deze zegels al dan niet als frankeerzegels moeten 
worden beechouwd. In do postzegelcata- logi zijn 
ze met kleine letter aangegeven. 

Portzegels. Het aantal portzegels is sedert 1918 
vermeerderd met drie waarden (73,⑵ en 25 cent) en 
verminderd met 66n waarde (30 cent), zoodat ze 
thans bestaan uit elf soorten, nl. 2 j, 
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5, 7 J, 10, 12A, 15, 20, 25, 40, 50 en 7u cent. 
Was de waarde-aanduiding v66r 1913 in zwart 

gedrukt, sedert dat jaar zijn de portzcgcls gehed in 
een klcur (rood) vervaardigd. Tegclijkertijd zijn de 
verschillen in de gravure vervallen； alle zegels 
worden thans in type 1 uitgegeven. 

Volledighcidshalve wordt hier, med© ter aan- 
vulling van hetgeen in Deel III, biz. 477 le kolom, is 
vermeld, nog het volgcnde aangetcekend. 

De le uitgifte (1874/75) verschecn in 4 waar- den, 
5, 10, 15 en 20 ct., van onderling vcrschil- lende 
kleur en inin of meer belangrijk verschil in gravure. 
Te beginnen met 1882 is een uniforme klcur (rood 
met waardecijfer in zwart) ingevoerd. Voor de 
samenstelling van de platen voor de 9 waarden 
bezigde men, geheel willekeurig, het nog bruikbare 
matcriaal van de le uitgifte, met het gevolg dat de 
typen I t/m IV ontstonden. In 1892 verviel type IV 
en kwam de aanvulling met “Cent" eveneens in 
zwart, terwijl bij de laatste uitgifte (1913) ook de 
waarde-aanduiding in rood is uitgovoerd en als 
gravure alleen type I wordt gebezigd. 

Naarmate van de meerdere of mindere zekl- 
zaamheid worden de typen tegen hoogere of la- gerc 
prijzen verhandeld. 

Briefkaarten.' In verband met de verhooging van 
het port voor briefkaarten zijn in 1921/22 
binnenlandsche briefkaarten van 7A cent (enkele en 
dubbele) en buitenlandsche briefkaarten van ]2A 
cent (enkele en dubbele) uitgegeven. Ten einde den 
voorraad op te gebruiken zijn enkele en dubbele 
briefkaarten van o cent, voorzien van een opdruk in 
groen van 7 A cent, uitgegeven. 

Alle briefkaarten worden verkocht voor de door 
de zegelafdrukken aangeduide waarde, met 
verhooging van 6en cent voor de enkele en van twee 
cent voor de dubbele briefkaarten. 

Ointrent de uitgifte in 1915 van z.g. Roode- 
Kruis-briefkaarten van 5 cont is hiervoren onder 
frankeerzegels een en ander vcrmeld. 

Verhuiskaarten. De uitgifte van verhuiskaar- ten 
met zegelstempel van 1 cent, welke alleen in het 
binnenlandsch vorkeer zijn toegelaton, dag- tcekent 
reeds va» 1900. Sedert is het model zoo- wel wat het 
zogel als wat de opschriften betreft gewijzigd, maar 
overigens is er geen verandering in aangebracht. 

Postbladen. Sedert Mei 1922 worden gozegoldo 
postbladcn van ⑵ cont tegen den prijs van 13* cent 
per 8tuk verkrijgbaar gesteld. Ze zijn van lichtgroen 
karton vervaardigd en voorzien van de opschriften 
„Postblad—Loin bar Pos" en „Naain en Ad res des 
Afzonders—Naina dan Tinggalnja Pengirim", 
alsmode van don zegelstempol van 12i cent in 
oranje-rood. 

Gezegelde briefom^layen bestaan thans slcchts in 
2 soorten, voorzien van zegelstempels van 12& en 
20 cent. Zij worden uitgegeven togen do door den 
zegeJftfdruk aangeduide waarde mot verhooging 
van 66n cont per stuk. 

Voor nudero byzonderhoden zie men hetHand- 
boek dor postwaarden van Ned.-Indie, uitgoge- von 
door do Nederl. Ver. van Postzegelverzaine- laars, 
waarvan deel I (frankeerzegols) uitsluitond in 
Nederlandsohon tekst en deel IE (portzegels) in 
Nedorlandschen, Duitschen, Engelschen en 
Franschen tekst verscheen. 
HI. Telegraafdionst. 

a. Landlijnen. De moeilijkheden, welke zich 
aanvankeliik (zie Deel ILL, biz. 478 le kolom) 
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voordeden bij den aanleg en het onderlioud van de 
landverbindingen, deden zich ook gelden ge- 
durende den wereldoorlog, doordat de aanschaf- 
fing van materialen, zooals van ijzeren palen, be- 
zwaar ondervond. Een ander bezwaar, aan het 
gebruik van ijzeren palen verbonden, is dat het 
vervoer daarvan, vooral op plaatsen waar geen 
spoorwegen zijn, moeilijk en kostbaar is. In ver-
band met een en ander werden proeven genomen 
met palen van gewapend beton, waarvan de 
aanschaffingskosten veel lager zijn dan die van 
ijzeren palen, terwijl ze aanmerkelijk duurzamer en 
betrouwbaarder, doch betrckkelijk niet veel duurder 
zijn dan houten dolken. Bovendien is het materiaal 
voor het maken van beton nieestal ter plaatse 
verkrijgbaar. De proeven hadden het gewenschte 
succes. 

Voor het telegraafverkeer op de landlijnen wordt 
tegenwoordig niet uitshiitend de Morse gebezigd, 
maar zijn ook in gebruik recordertoe- stellen, 
sneltelegraaftoestellen, benevens auto- matische 
wheatstone-seingevers en telefoontoe- stellen. Met 
inbegrip van de op zeekabels ge- bezigd wordende 
toestellen waren einde 1925 in gebruik: 278 Morse-
toestellen, 64 recorder-, 7 sneltelegraaftoestellen, 
benevens 4 automatische wheatstone-seingevers en 
240 telefoontoestellen. 

Het telegraafverkeer Weltevreden—Soerabaja, 
Weltevreden―Batavia—Semarang, wordt over de 
landlijnen voor het grootste deel onderhouden met 
sneltelegraaftoestellen. Een proef om dit ver- keer 
over de sedert opgeheven kabelverbinding langs de 
Noordkust van Java met de sneltelegraaf af te 
wikkelen, viel ongunstig uit cn werd daarom niet 
voortgezet. 

Volledigheidshalve zij vermeld, dat te Bandoeng 
een systeem in gebruik is voor het afwer- ken van 
de Malabar-correspondentie (zie onder 
radiotelegraafverbindingen, biz. 448) met Wel-
tevreden. 

b. Zeekabelverbindingen. Builenlandsche verb 
indingen. Het aantal kabels van de Eastern Exten-
sion Australasia & China Telegraph Comp. Id., 
welke op Ned.-Indisch grondgebied landen, is 
begin 1925, door het gereedkomen van een 2en 
kabel Singapore—Batavia, van 5 tot 6 uitge- breid; 
ze bestaan thans uit: Singapore—Batavia 2 kabels, 
Banjoewangkr-Port Darwin 2 kabels, Batavia—
Cocos^af Tieelingeilanden J kabel en Penang—
Medan I kabel. De beide in de bijbl" nos. 6311 en 
10798 opgenomen concessies der voor- melde 
maatschappij zijn herhaaldehjk gewijzigd en 
aangevuld (zie bijbl. nos. 7941, 8443, 8444 en 
10799). 

De kabel van Maijado naar Yap van deDuitsch- -
NederJandsche 1 elegraafmaatschappij is sedert de 
bezetting van Yap door de Japanners in October 
1914 buiten gebruik. Bij het Vredesverdrag van 
X^ersailles heeft Duitschland afstand moeten doen 
d.'ST'van de 3 kabels der Duitsch-Neder- landsche: 
Manado-Yap, Yap-Shanghai en Yap- -Guam. Op 
grond van de omstandigheid, dat de bedoelde 
maatschappij geen zuiver Duitscho maatschappij 
was en dat daarbij ook Neder- landsche belangen, 
zoowel politieke als handels- belangen, betrokken 
waren, heeft de Nederland- sche Regeering tegen 
dien afstand geprotesteerd bij Duitschland en bij de 
(gewezen) geallieerde en geassocieerde 
Mogendheden. Hoewel het recht formeel erkend 
werd, is de aanvankelijk gedane toezegging, dat de 
kabel Manado-Yap aan Neder 

land zou worden toegewezen (de kabel Yap- -
Shanghai, die sedert naar Japan is doorgelegd, zou 
aan dat land en die van Yap naar Guam aan de V. S. 
van Amerika worden toegewezen) nog niet tot 
uitvoering gekomen. Dientengevolge bleef de kabel 
Manado-Yap buiten gebruik. 

De Fransche kabelverbinding van Saigon over P. 
Condore naar Pontianak is feitelijk niminer in 
gebruik geweest. Een poging van het kabelschip 
Telegraaf om die verbinding te herstellen inis- lukte. 

Binncnla71 d^che kabelverbindingen. De opgaaf 
van de Gouvernementskabels (zie Deel III biz. 479, 
le kolom) loopt tot en met 1913. Sedert zijn de 
volgende kabelverbindingen tot stand gekomen : 

1914 Sumatra (SingkekTapatoean)—Simeuloee 
(Sinabang)； 1916 en 1921 Java (Anjer)—Sumatra 
(Teloekbetoeng); 1916 Java (Sberaliaja—Sitoe- 
bondo): 1916 Sumatra (Tandjoengbalai—Bagansi a 
piapi) ；1919 Java (Gresik)—Madoera (Bang- 
kalan); 1921 Celebes (Makassar—Donggola— 
Manado); 1921 Java (Soerabaja)一Cel6b6s (Ma-
kassar); 1922 Bangka (Pangkalpinang)—Riouw 
(Tandjoengpinang). 

Daarentegen is in 1923 de kabelverbinding B&- 
tavia—Semarang—Soerabaja buiten gebruik ge- 
steld. 

De kabels voor de verbinding: Padang—Ba-
tavia—Semarang— oerabaja werden in 1913 ge- 
leverd en gelegd door Siemens Brothers te LftUr-. 
denj die voor de verbindingen Makassar— 
Donggala—Manado, K6ma—Ternate en K4ma— 
Gorontalo in 1914 zijn door de Norddeutsche 
Seekabelwerke geleverd en gelegd. 

De overige kabels werden uit de in Indic aan- 
wezige kabelvoorraden gelegd door het kabelschip 
Telegraaf. Dit kabelschip, hetwelk gedu- rende een 
20-tal jaren goede diensten heeft bewe- zen, was 
gaandeweg dermate verouderd, dat het in 1924 
moest vervangen worden door een nieuw, waaraan 
de naain “ZuiderkruiB”，naar het voor- naamste 
sterrenbeeld op het Zuidelijk halfrond, gegeven 
werd. Gebouwd door de Nederlandsche 
Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam, is dat 
schip op 17 November 1923 te water gclatcn en op 
23 Maart 1924 van Amsterdam naar Indie 
vertrokken, waar het nog hetzelfde jaar in dienst 
gesteld werd. 

In aunsluiting aan het staatje in Deel I.II, biz. 481, 
le kolom, wordt hieronder een staat afge- drukt 
vermeldende de Jengte in K.M. en de sa- menstelling 
van het telegraafnet, waaruit de ont- wikkeling 
daarvan sedert J9J8 kan blijken (zie tabel pag. 447). 

Bovendien zijn in onderhoud bij den telegraaf- 
dienst do internationale telefoongeleidingen, 
waarvan de ontwikkeling van J9I7 t/in 1925 blij- ken 
kan uit den staat op biz. 450. 

Telegramtarieven. De tarieven van de tele- 
grammen in het binnenlandsch verkeer werden met 
ingang van 1 April 1920 verdubbeld, maar blijkens 
de M. v. Toel. op de ontwerp-begrooting voor 1927 
zyn ze onlangs belangrijk verlaagd. Do daarvan te 
verwachten vermindering van inkom- sten wordt op 
rond 5 ton per jaar geschat. 

c. jRadiolelegrajische verbindingen. 1°. Buiten- 
landsche. De in Deel III, biz. 481, Je kolom, be-
doelde proeven, welko onder leiding van Dr. de 
Groot werden genomen, vonden plants met een in 
1916, door de Gesellschaft fiir drahtloseTelegra- 
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 Bovengrondsche 
verbindingen 

Zeekabel- 
verbin- 
dingen 

Overige kabel- en 
ondergrondsche 

verbindingen 
Totaal 

Lijnlengte Draadlengte Lijn- en 
draadlengte Lijnlengte Draadlengte Lijnlengte Draadlengte 

1918 10.977 27.447 9.939  7G3 21.061 38.149 
1919 10.979 28.946 9.946  822 21.072 39.714 
1920 11.052 29.424 9.982  S07 21.149 40.213 
1921 11.329 31.227 12.281  964 23.732 44.473 
1922 11.454 31.446 】2.568  1.062 24.147一 45.076 
1923 11.139 ..睥 2£ 12.150  1.062 23.414 44.836 
1924 11.002 31.513 12.149  1.165 23.273 44.827 
1925 10.798 31.046 12.132  1.212 23.048 44.426 
phie (Telefunken) te Berlijn, ter beschikking van de 
Indische Regeering gesteld ontvangtoestel, dat te 
Tjiankring, op de Bandoengsche hoogvlak- te, werd 
opgesteld. 

Toen in den aanvang van 1917 gebleken was, dat 
de teekens van de groote Europeesche stations door 
dat toestel goed ontvangen werden, kwam de 
toenmalige Minister van Kolonien met de voormelde 
Maatschappij overeen, dat zij op de hoogvlakte van 
Bandoeng een station voor draad- looze telegrafie — 
overeenkomstig het Telefunken station te Nauen, d.i. 
een machine-zenderin- richting — zou oprichten, 
van voldoende capaci- teit om rechtstreeksche 
verbinding te onderhou- den met een in Nederland 
op te richten station； zulks onder bepaling, dat het 
Gouvernement het station zou overnemen, zoodra 
gebleken zou zijn, dat het aan het doel beantwoordde 
en ook overi- gens aan billijke eischen voldeed. 
Aangezien met de vervaardiging van hot voor Indie 
bestemde station geruimen tijd — men schatte ten 
minste 】J jaar — gemoeid. zou zijn en het, ook in 
verband met de moeilijkheden, welko toen 
ondervonden werden van de blokkade, die de 
Britsche Regeering op het telegraafverkeer tusschen 
Nederland en Indie toepaste, zeer wenschelijk word 
geacht, dat zoo spoedig mogelijk kon worden 
beschikt over een, zij het slechts voor enkele uren per 
etmaal en voor korte berichten geschikte verbinding, 
stekle Telefunken al aanstonds een voorloo- pige 
zendinrichting ter beschikking van de Indi- scho 
Regeering. Deze inriehting werd reeds begin J uni 
1917 naar Indiii verscheept, maar het duur- do nog 
tot eind 1918 ecr ze te Tjililin, eveneens op de 
hoogvlakte van Bandoeng, was opgesteld en in 
gebruik kon worden genomen. 

Het definitieve Telefunkon-atation kwam tijdig 
gereed, maar kon ten gevolgc van do tijdsom- 
Htandighedon eerst in 1919 naar Indiii worden 
overgebracht. Deze oinstuncligheden waren mode 
oorzaak, dat do bouw van hot station op don Al a] a 
bar slechts langzaam vorderde en dat het niet voor 
Augustus 1922 in gobruik kon worden genomon. 
Sodert heeft het min of rneer geregcld gowerkt. Do 
overneming door het Gouvernement had in 1924 
plaatH. 

Ongoveer tegelijkertijd, dat hier te lande de 
voormeldo overeenkomst met Telefunken tot stand 
kwam, April 1917, had do Indische Radio-dienst het 
voornemen opgevat om een booglamp, welke 
oorspronkelijk voor eon ander doel, nl. voor een 
verbinding met Honolulu, in Amerika was 
aangekocht, zoodanig te verbetoren 

en to versterken, dat daarmede een, zij het ook 
voorloopige verbinding met Nederland zou worden 
verkregen. Daarin slaagde men in zoover, dat in 
gunstige tijden inderdaad verbinding werd be- reikt. 
Dit betrekkelijk goede resultaat gaf den Radio-dienst 
aanleiding om met in Indie aanwe- zige materialen 
en met aldaar beschikbare krachten, een 
booglampinstallatie van groote ca- paciteit te 
vervaardigen, welke in de eerste helft van 1922 
gereed kwam. Intusschen had de Indische Radio-
dienst, eveneens onder leiding van Dr. de Groot, over 
den Malabar-kloof een bergan- tenne gespannen, 
welke 250—750 M. of gemiddeld 350 M. hoog is en 
de hoogste antenne ter wereld kan worden genoemd 
*)• 

Een van de redenen, dat met de voorloopige， 
zendinrichting van Telefunken, die te Tjililin was 
geplaatst, eerst in Juni 1919 en met de kleine 
booglamp eerst in het einde van dat jaar verbinding 
met Nederland kon worden verkregen was, dat hier 
te lande niet eerder over een goede ontvanginrichting 
werd beschikt. In de eerste helft van dat jaar werden 
aan boord van Hr. Ms.'s De Zeven Provincien op de 
reis, welke dat schip toen van Indie naar Nederland 
(over Japan, het Panamakanaal, Nieuw-York) 
ondernam,. proeven genomen, met een in Indie 
gebouwde ontvanginrichting. Eigenaardig was, dot 
tot het Panainakanaal de seinen uit Indie geregeld 
werden opgevangen, terwijl daarna tot Nieuw-York 
niets werd gehoord. Tot voortzetting van die prooven 
werd de ontvanginrichting nabij Blaricum geplaatst, 
alwaar een antenne was gespan- nen. Op 7 Juni 1919 
werden de teekens van het Tjililin-station voor het 
eerst te Blaricum ont- vangon, een gebourtenis van 
beteekenis in de ge- schiedenis van do radiotelegrafie 
op groote af- standen. Mot do proeven aldaar werd 
nog eenigen tijd doorgegaan, nadat het 
Rijksontvangstation te Sambcok (N.-B.) in October 
1919 gereed was- gekomon. Sindsdien werden ook 
de teekens van de kleine booglamp min of meor 
geregeld in Nederland gehoord. 

Van een oigoniyko telegraai verbinding kan 
echter eerst gesproken worden na de opening in den 
aanvang van 1923 van het door Telefunken 
geleverde machine-zenderstation toJKjpotwyk (op 
do Veluwo). 

Op den Sen Mei 1923 word het Malabar-station 
De gewone aan masten van ten hoogsto 220 M. 

opgehangen antennes hebben een gemiddekle hoogte 
van ±175 M. 



44S POST-, TELEGRAAF- EN TELEFOONDIENST. 

door den G.-G., Mr. D. Fock, in tegenwoordig- heid 
van vele autoriteiten, plechtig geopend. Do telegram 
men, welke bij die gelegenheid met den grooten 
booglampzender aan H. M. de Koningin en aan den 
Minister van Kolonicn werden verzon- den, konden 
echtcr te Sambeek niet worden op- genomen, zoodat 
zc per kabel moesten worden overgebracht. Over die 
mislukking is heel wat te doen geweest; er werd zelfs 
een comniissie van onpartijdige deskundigen 
benoemd, bestaande uit de Hooglecraren aan de 
Technische Hooge- school te Delft Prof. ir. C. L. van 
der Bilt en Prof. Jhr. dr. Eliasen den natuurkundige 
b/d. N. V. Philips* Gloeilampenfabriek te Eindhoven 
Dr. B. van der Pol Jr., om uit；te maken. waaraan 
zulks te wijten was geweest. /TJit het in de dagbladen 
gepubliceerde rapport der commissie bl日kt, dat niet 
gedacht kan worden aan opzet (integendeel heeft het 
personeel te Sambeek het mogelijke ge- daan om de 
tclegrammen op te vangen), maar dat zoowel het 
tijdstip van verzending der telegrammen, alsmede de 
golflengte ongelukkig waren ge- kozen (op dat uur 
was nl. met de booglamp nog nimmer een telegram 
overgekomen), terwijl aan- genomen mag worden, 
dat de booglamp nog niet geheel bedrijfszeker was. 
Het ware beter geweest indien men tijdig ware 
overgegaan op den ma- chine-zender, welke reeds 
van Aug. 1922 af, dus 土 9 maanden vrij geregeld had 
gewerkt. 

Thans werkt ook de booglampzender, welke 
verbeterd en aanmerkclijk versterkt is (nl. tot 1900 
K.W. primair of SOO a 900 K.W. in de an- tenne, 
terwijl de Telefunkenzender 600 K.W. primair of 400 
in de antenne heeft), zeer geregeld en wordt het 
verkeer met Nederland met de beide zenders vlot 
afgewerkt. 

In den laatsten tijd worden met veel succes 
proeven genomen met z.g. korte-golfzenders, welke 
golven van 18—0 M. opwekken, terwijl de golven 
van de machine- en booglampzenders 
onderscheidenlijk met de 15,6 K.M. en 7,5 K.M. golf 
werken. Aangezien zoowel de aanschaffings- als de 
exploitatiekosten van de korte-golfzen- ders in 
vergelijking met die der groote stations uiterst gering 
zijn, is van die zenders in de toe- komst veel te 
verwachten. 

In de uren, waarop het verkeer met Nederland niet 
of slechts moeilijk kan worden onderhouden, heeft de 
verzending der radio-telegrammen over San 
Francisco en Nieuw-York pJaats. 

In den laatsten tijd wordt ruim 70 % van het 
telegramverkeer tusschen Nederland en Ned.. •Indie 
per radio verzonden. Dit is ook uit een gel- delijk 
oogpunt voor beide landen van groot be- lang, omdat 
bij rechtstreeksche overbrenging per radio de 
opbrengst der telegram men tusschen Nederland en 
Indie wordt verdeeld, terwijl bij verzending langs den 
kabelweg slechts de eind- taksen aan de beide 
adininistraties ten goede ko- men. 

De sterke concurrentie, welke de radio de ka- bels 
aandoet, heeft de kabelmaatschappijen er toe 
gebracht, om de snelheid per kabel zooveel mo- 
gelijk op te voeren; thans komt een kabeltele- gram 
tusschen Java, en Nederland in gemiddeld 3 uren 
over. 

Behalve met Nederland en over Nederland met 
Duitschland, wordt geregeld radio-telegra- fisch 
verkeer onderhouden met Amerika, Saigon en over 
Saigon met Siam, terwijl binnenkort een ver binding 
met Japan tot stand zal komen. 

De ontvanginrichting is geplaatst te Rantja- 
fekek, maar de bedrijfscentrale voor ontvangst 
zoowel als voor verzending is te Bandoeng. 

2°. Binncnlandsche radio verb i n dingen. De in 
Deel III, biz. 480, 2e koloin, vermelde radiostations 
te Sitoebondo (Java), Tiinor-Koepang en Ambon, 
welke in 1922 belangrijk versterkt wer- den, dienen 
zoowel voor het verkeer met schepen in zee als voor 
het gewone telegraafverkeer. Het eveneens op biz. 
480 genoemdc station te Sabang (P. Wdh) client 
uitsluitend voor het verkeer met schepen in zee. 

Sedert is het aantal stations aanmcrkelijk uit- 
gebreid, terwijl nog verschoiden plaatsen voor 
aansluiting door iniddcl van radio-tolegrafi© op het 
programma staan. 

Begin 1926 waron voor het binnenlandsch ver-
keer aangewezen de racliostations te Sitoebondo, 
Koepang, Ambon, Tomohon, Banda, Dobo, Ma- 
nokwari, Merauke, Boeton, Bi ma, Waingapoe, 
Ends, Bengkalis en alsmede het militaire station te 
Taroena en in geval van storing ook het station te 
Sabang. 

Het Malabar-station geeft dagelijks tijdseinen en 
persberichten voor schepen in zee en stations 
binnen den Archipel en zendt voorts telegram- men 
uit bestemd voor schepen, welke zich op grooten 
afstand in zee bevinden. 

Ook de stations to Sitoebondo, Ambon en Koe-
pang geven dagelijks persberichten en de Marine-
stations te Manggarai en te Soerabaja tijdseinen. 

De sedert 1924 met de beide te Soerabaja en 
Makassar geplaatste radio-telefoniestations ge-
nomen wordende bedrijfaproeven hadden niet het 
daarvan verwachte succes en zullen dan ook niet 
worden voortgezet. In de toekomst verwacht men 
voor Indie veel van de toepassing van de korte golf 
op de radiotelefonie. Indien de in die richting 
voorgenomen proeven slagen, dan zal menige 
afgelegcn bestuurspost uit zijn isolement worden 
veriest. 

Het kustverkeer (met schepen in zeo) wordt on-
derhouden door de stations te Ambon, Koepang, 
Sabang, Medan, Semarang, alsmede door de mili- 
taire stations te Manggarai, Soerabaja, Tjilatjap, 
Cheribon, Taroena en de stations van de Bataaf- 
sche Petroleum Maatschappij te Balikpapan en 
Tarakan. 

Vaste particuliere zendstations zijn in exploi- 
tatie te Balikpapan, Tarakan, Mandoel en Boela 
(van de Bataafsche Petroleum Maatschappij) en te 
Beraoe (van de Steenkolen-maatschappij Pa-
rapattan). 

Het aantal vergunningen voor radio-stations a/b 
van schepen werd in do laatste jaren belangrijk 
uitgebreid. 

Tij(len« de wotenschappelijke expeditie op 
Nieuw Guinec in 1920 werden drie radiostations 
opgericht, welke zeer goed voldeden. 

In ]924 werd teTaroena (res. Manado) tydelijk, 
ten behoeve van spoedige hulpverleening aan de 
bevolking bij een eventueele vulcanische uitbar- 
sting op dat eiland, een verplaatsbaar militair ra-
diostation opgesteld, dat tevens voor het verkeer 
met schepen in zee diende. 

De in Deel III, biz. 477, 2o kolom, vermelde be- 
palingen omtrent den aanleg en het gebruik van 
telegrafen in Ned.-Indie (Ind. Stb. 187(5 no. 257, 
gewijzigd en aangevuld bij Ind. Stb. 1878 no. 101, 
1889 no. 213, J 891 no. 235, J 913 no. 604 en 1917 
nos. 479 en 719) zijn in 1903 (Ind. Stb. no. 405 j°, 
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Ind. Stb. 1906 no. 403) ook van toepassing ver- 
klaard op radio-telegrafen en telefonen. 

Op grond daarvan mogen in Indie geen radio- 
telegraaf- of tclefoon-inrichtingen worden aange- 
legd en voor het verkeer opengesteld dan door of met 
vergunning der Regeering. Met het geven van zulke 
vergunningen is de Indisehe Regeering tot dusver 
uiterst spaarzaam geweest: niet alleen voor zend-
inrichtingen, maar zelfs voor ontvang- inrichtingen 
wordt in den regel vergunning ge- weigerd. Men 
spreekt clan ook van het in Indie be- staande 
„luisterverbod,\ waartegen in de Staten- Generaal en 
in de pers bij herhaling bezwaren zijn ingebracht. 
Daarbij werd er op gewezen, dat zoo goed als 
nergens ter wereld zulk een verbod be- staat en in 
allc beschaafde landen het hebben en gebruiken a 
1th a ns van ontvangtoestcllcn onder bepaalde 
voorwaarden wordt toegelaten. 

Als motief voor het handhaven van het verbod 
werd van de zijde van den Indischen dienst aan- 
gevoerd. dat de Internationale radio-overeen- komst 
(in 1912 te Londen gesloten) aan alle daar- bij 
aangesloten landen, dus ook Ned.-Indie, de 
verplichting oplegt, om zooveel mogelijk te waken 
tegen schending van het telegraafgeheim, het- geen 
voor Indie te meer zou gelden, omdat daar 
verscheidene streken zyn, welke slechts per radio 
aan het wereldtelegraafnet zijn aangesloten. 

Het verbod heeft in Indic intusschen weinig 
mogen uitwerken; zelfs vervolging door de justi- tie 
had geen succes. 

In verband met het voornemen van de tegen- 
woordige Indisehe Regeering, om binnenkort een 
vergunning uit te geven voor een of meer om- rqep- 
(broadcast-) stations, zal, naar genicld wordt, het 
luisterverbod met ingang van 1 Januari 1927 worden 
opgeheven, zoodat de ont- wikkeling van dit 
belangrijke verkeersmiddel, ook door amateurs, dan 
niet langer zal worden belemmerd. 

Telefoondienst. Zooals blijken kan uit de hierna 
afgedrukte statistieken heeft de ontwikke- ]ing van 
den Gouvemementstelefoondienst, waar- op in Deel 
III, biz. 484, le kolom, reeds gewezen werd, zich ook 
na 1917 in steeds stijgende liju voortgezet. Terwijl 
in dat jaar de lijnlengte der interlocale geleidingen 
2257 K.M. en de gelei- dingslengte 6519 K.M. 
bedroeg, waren die cijfers 

op het eind van 1925 onderschcidenlijk 3026 K.M. 
en 14904 K.M. Ook het locale en districts- 
telefoonnet breidde zich sterk uit; draadlengte 1917
： 113.797 K.M., 1925: 232.203 K.M. Het aantal 
interlocale gesprekken is van 1917 tot ]925 
gestegen van 558.027 tot 1.707.740 en de 
gesprekkosten van / 802.652 tot j 2.634.448. De 
abonnementsgelden vermeerderden van / 2.253.216 
in 1917 tot / G.883.990 in 1925. 

Aan den a an leg en het onderhoud van de lijnen 
wordt de uiterste zorg besteed en de bedicning laat 
niet te wenschen over. Een vergelijking tus- schen 
den Indischen telcfoondienst, vooral op lange 
afstanden, en de West-Europeesche en Noord-
Amerikaansche telefonen, valt dan ook zeker niet 
ten nadeele van Indie uit. Ditzelfde kan echter niet 
gezegd worden ten aanzien van de tarieven, welke 
in Indie nog steeds zeer hoog zijn. Het is dan ook te 
betreuren, dat de stand van de ontwerp-begrooting 
voor J 927, blijkens de Memo- rie van Toelichting, 
de Indisehe Regeering heeft genoopt om 
voorshands niet tot verlaging der te- lefoontarieven 
over te gaan, hoewel de telefoon- dienst, behalve in 
1922 en 1923, geregeld min of meer belangrijke 
overschotten oplevert, over 1925 zelfs ruirn / 
600.000, en de rekening van de geheele P.T.T. over 
1925 ook een voordeelig saldo aanwijst. 

In de jaren 1919/21 had de dienst groote moei- 
lykheden met de aanschaffing van materialen en 
met personeelsgebrek, terwijl in dien tijd ook 
langdurige storingen voorkwamen door natuur- 
rampen； ook wordt in 1921 melding gemaakt van 
storingen ten gevolge van diefstal van draad. 

Particulierc lelejoonverbindingen. Gaandeweg 
werden concessies voor particuHere verbindingen 
door het Gouvernement overgenomen of oin an- 
dere redenen ingetrokken. Van de 11 concessies 
wdko in 1918 bestonden, is er sedert 1921 nog 
slechts een over, die van de Deli Spoorweg Maat- 
scliappij. 

Het aantal telefoon ver bi ndi ngen voor eigen 
gobruik vermcorderde geleidelijk en bedroeg eind 
1925 45; het bedrag van den deswege aan den Lande 
verschuldigden cijns steeg van / 2549 in 1916 tot / 
3302 in 1925. Over dat tienjarige tijdvak werd aan 
cijns betaaid / 33,415 of gemid- deld 土 /3340 per 
jaar. 

Telefoondienst 
Lengte in K.M. a. van de interlocale telefoongeleidingen in onderhoud bij den Telegraafdienst, 

waaronder niet begrepen de trajeeten, waar de geleidingen aan de tdegraafsteunpunten zijn 
opgehangen; b. van het locale- en districtstelefoonnet. 

 a. Interlocale geleidingen 

1 

b. Locale en districtstelefoonnetten 

Lijnlengte Geleidings- 
lengte 

Totalo gelei- 
dingslengte 

Bovengrond- 
sche lijnen 

(routen) 

Kabels 
onder den 
grond en 

onder water 
Totale 

draadlengte 

1917 2.257 6.519  67.538 13.890 495 113.797 
1918 2.275 7.243 1918 70.004 14.117 555 119.138 
1919 2.516 8.094 1919 81.068 16.703 626 140.982 
1920 2.498 9.9J2 1920 87.485 18.183 701 152.354 
1921 2.640 U.378 1921 101.685 J 9.444 858 162.368 
1922 2.692 12.813 1922 110.684 19.542 943 184.855 
1923 2.819 15.570 1923 117.500 】9.640 990 194.800 
1924 2.792 14.597 1924 134 J 36 一 20.133 1.057 246.950 
1925 3.026 14.904 1925 126.621 19.892 1.127 232.203 
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Verschuldigde abonnemcntsgcklen cn gcsprck- 
kosten voor interlocalc verbindingen (in guldens) 

en aantal interlocalc gesprckkcn. 

 
Abonne- 
ments- 
geldon. 

Gesprek- 
kosten 

interlocale 
gesprekken. 

Aantal 
interlocale 

gesprekken. 

1917 2.523.216 802.652 558.027 
1918 2.907.36G 1.130.392 751.222 
1919 3.519.981 1.853.966 969.743 
1920 5.268.623 2.289.047 1.214.362 
1921 7.045.G29 2.620.894 1.389.400 
1922 6.762.086 2.439.300 1.318.628 
1923 6.637.0GG 2.800.036 1.486.799 
1924 6.683.433 2.545.132 1.559.0G2 
1925 6.883.990 2.624.448 1.707.740 .• 

October 1926.  W. F. G. OZ 
*、TOPOGRAPHISCHE DIENST. Aanvulling van 
net gelijknamige artikel, Deel IV, biz. 406. Na de 
pensionneering van Koi. A. van Li th in 1923,ging de 
dienstleiding over in handen van Luit. Koi. Dr. L. F. 
van Gent, die toen hij, inmiddels tot koi. bevorderd, 
na het nog te vermelden regee- ringsondcrzoek in 
1926 aftrad, werd vervangen door Luit. Koi. (thans 
Koi.) H. J. K. Schuiten- voerder, door wiens 
benoeining, na een onderbre- king van zes jaar, weer 
een topograaf aan het hoofd van den dienst kwam te 
staan. Koi. Schuitenvoerder publiceerde in 1920 
belang- rijke beschouwingen over het 
kaartceringsvraag- stuk in N.-I. (zie Tijdschr. K. N. 
A. G. 1922, biz. 326 e.v.), welke beschouwingen een 
indruk kun- nen geven omtrent de in de toekomst 
onder des- kundige topografische leiding te volgen 
richting (zie ook afdeelingsverslag van den 
Volksraad over do Ind. begrooting 1927, en de 
bespreking van de laatste jaarverslagen van den Top. 
dienst in het Tijdschr. K. N. A. G. en de artikelen in 
de Ind. Gids 1923 en 1924). 

De 4 Jandronte-opnemingsbrigades van Java 
werden omgezet in 3 herzieningsbrigades resp. voor 
West-, Midden- on Oost-Java. In 1923 werd ccn 
opnemingsbrigade opgeheven, in 1924 werden 
zelfstandigc detachcinenten opgericht te Matarain, 
Padang en Balige cn in 1925 een to Makassar. Om de 
topografische opneming van don Archipol bin non 
afzien baren tijd haar bo- 81ag te doen krijgcn en 
tevens de zoo hoog noodigo aandacht te kunnen 
schenken aan de bijhouding van de bestaande 
kaarten, zal verderc uitbrei- ding van den dienst niot 
al to lang uitgestold mogen worden. Als een govolg 
vnn do gclukkig buitengewono ontwikkoling van het 
grondgebied in Nod.-Indi(i, vooral sedert het begin 
dezer eouw, zijn de Lndischo landkaarten 
blootgesteld aan een zeer spoedigo veroudering. 

Bij de herzieningsbrigades zijn ingedeeld: 3 
majoors of kapiteins (hoofden), 3 kapitcins of Je 
hiitenants, 14 topografon (burgerl. ambt.), 21 mil. 
ojjnemers, 158 inhcomsche topogr. (waarbj 
hoogstens 12 voor vorkonningen) en 93 inh. 
teokenaars. Do formatio van do zelfstandigc 
detachementen is nog nict definitief vastgestekl. De 
betrekking van onderhoofd van den dienst is 
vervallen; in stede daarvan is op hot hoofdkan- toor 
eon luit.-koL, majoor of kapitein topogr. geplaatst. 

Volgden de officieren van den dienst oorspron- 
kelijk de promotie van het wapen, waarvan zij 
afkomstig waren, op den duur bleek, dat zulks niet 
alleen oneigenlijk, maar ook zeer onbillijk is cn 
voortdurend tot verwikkelingen aanleiding kan 
geven. Nadat sedert 1911, toen de onbillijk- heid op 
overtuigende en voor een behoorlyke aanvulling 
van den dienst schadelijke wijze aan het licht trad, 
uit den boezem van het korps her- haaldelijk op 
verbetering was aangedrongen (zie o. m. Ind. Mil. 
Tijdschr. 1911 cn Ind. Gids 1921), werd eindelijk 
bij K.B. van 24 Maart 1924 no. 24 (Ind. Stb. no. 
265) gecleeltelijk aan de wen- schen tegenioet 
gekoinen en de legersamcnstel- ling zoodanig 
gewijzigd, dat de Top. Dienst voort- aan een 
gesloten formatie heeft voor de oudste 11 officieren, 
die de promotie van het wapen der infanterie zullen 
volgen. Intusschen moesten tengevolge van hot niet 
bijtijds nemen van af- doende maatregelen, reeds 
eenige vreemdelingen met landmeetkandige 
voorpractijk in dienst worden genomen om, na 
behoorlijke opleiding en voorbereiding, zoowel bij 
de triangulatie als bij de opneming tijdelijk de plaats 
in te nemen van een aantal officieren. Daar de 
opleiding van het middelbare vakpersoneel van den 
topografi- schen cursus te Magelang, in 
tegenstelling met de vroegere militaire 
pupiilenschool te Gombong, niet of op zeer 
onvoldoende wijze in de aanvulling van het 
Europeesche element van den dienst kon voorzien, 
werd de cursus in 1925 by wijze van proef verplaatst 
naar de opleidingsbrigade en gereconstrueerd. De 
toelatingseischen werden verhoogd, waardoor de 
cursus aansluit aau de muloschool en de opleiding 
kan worden be- perkt tot een zuivere vakopleiding 
gedurende 1A jaar. 

Bij K.B. van 11 Mei 1925 no. 45 (Ind. Stb. no. 
277) werd een afzonderlijke groepeering vastge- 
steld van het personeel bohoorende tot de in- 
richtingcn van den clienst, d.z. de kartografische 
afdeeling, het reproductiebedrijf (teekenzaal, fo- 
tografische werkplaats, lithografische werkplaats on 
boek- en illustratiedrukkerij), het kaarten- magazijn 
en de instnimentmakerswinkel, welk personeel 
voorheen gecleeltelijk was gevoegd bij dat van het 
hoofdkantoor of behoorde tot de Top. Inrich ting. 

In 1921 werd de herziening der landrentekaar- 
ten, bchalve in 17 districten der Preanger Re-
gentschappen en in de res. Bantam gestaakt. Een 
deol van hot vrijkomonde landrentepersoneel word 
benut oin de herziening der topografische kaarten in 
eon sneller tempo te doen gc- schieden, eon andor 
deel were! bij wijze van proef bestemd voor do 
individueelc uitmeting ton be- hoeve van een 
verbeterde registratio van het inlandscho grondbezit 
in die strekon, waar zulks door do inlandsche 
bevolking op prijs werd gesteld. In het tweode 
halfjaar 1924 werd de herziening der 
landrentekaarten weer hervat; een zesde ge- deelte 
der topografische kaarten was herzien, doch du ar de 
landrente-topometers gehcel vreomd stonden 
tegenovor de topografische kaart, mag, zooals 
trouwens achteraf ook overtuigend is ge- blekcn, 
aan de herziening slechts geringo waarde worden 
toegekend. Het beperkte doel, kaarten te 
vorvaardigen, dio voldoen aan eischen, welke van 
militair standpunt bill|jkerwUze z可n te stel- len, is 
zelfs niot bereikt. De kaarten zyn wcl modern van 
klced, maar niot van inhoud. 
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De individueele uitmeting en de registratie van 
het inlandsch grondbezit zijn in tijdschrift- •en 
dagbladpers aan zeer vcel critiek onderhcvig 
geweest en mochten ook niet de instemming ver- 
werven van den adviseur van het Dep. v. Koi., den 
oud chef van den kad. dienst in Ned.-Ind. L. C. F. 
Polderman (zie o.m. Ind. Gids 1925 en Ind. Tijdschr. 
v.h. Kad. 1923 en 1924). Als ge- volg van een 
ingesteld onderzoek werd bij G.B. van 12 Aug. 1925 
no. 18 bcpnald, dat niet tot uitbreiding der proef zal 
worden overgegaan — ook niet wanneer later 
tijdelijk weer personeel beschikbaar kornt — 
voordat een daartoe t.z.t. aan te wijzen commissie 
van deskundigen, zoo- wel op kadaster- als 
bestuursgebied, een nauw- keurig onderzoek zal 
hebben ingesteld nopens de resultaten, welke in de 
practijk zijn ver- kregen met de individueele 
uitmeting en registratie; ook de financieele zijde van 
het vraag- stuk zal daarbij onder de oogen moeten 
worden gezien. 

De in 1923 genomen proeven met de terrestri- 
sche stereo-autogrammetrie hebben aanleiding 
gegeven tot een vernietigend rapport (zie Jaar- .versl. 
T. D. 1923 en Tijdschr. K. N. A. G. 1925). De bij 
G.B. van 29 J uni no. 77 ingestelde commissie om de 
Permanente Commissie voor opne- niings- en 
kaarteeringswerkzaamheden voor te lichten over de 
mogelijkheid eener toepassing van de 
luchtfotogrammetrie in N.-I., sprak in haar 
eindrapport als haar oordeel uit, dat het voorloopig 
nog slechts mogelijk en loonend kan worden geacht 
om door middel van verticaal genomen foto's te doen 
samenstellen: topografische kaarten op groote schaal 
van vlakke en sterk ge- detailleerde terreinen als 
steden, havens, visch- vijvercomplexen enz. en 
landrentekaarten in ge- vestigde streken op een 
schaal 1 : 5000, indien tegelijkertijd de repartitie der 
perceelen uit de kaart kan plaats hebben. 

De in 1917 onderhanden genomen landrente- 
metingen op Bali werden voortgezet en uitge- breid 
over Lombok. Tot den werkkring van het 
detachement te Mataram behooren ook de voor 

rekening van het zelfbestuur op Soembawa aldaar 
te verrichten landrentemetingen. Van 1919— 
J 923 hadden landrentemetingen plaats in de 
afdeeling Oeloesoengai der Z.- en O.-afd. van 
Borneo. Met behulp van de landrentekaarten wer- 
den topografische detailbladen samengesteld. De 
wiskunstige grondslag van de metingen is hier 
echter zeer primitief (zie Tijdschr. K.N.A.G., 
■ 192()).—De detachementen te~Padang en Balige 
zijn bestemd voor de opmeting van de bouwvelden 
der inlandsche bevoJking voor een beteren aan- 
slag in de inkomstenbelasting. Het detachement 
te Makassar verricht landrentemetingen in 
het rechtstreeks bestuurd gebied van het gouv. 
Cel6b4s en Ond., terwijl in het zelfbestuursge- 
bied in de afdeelingen Parepare en Bon6 voor 
irrigatiedoeleinden en voor het verkrijgen van een 
billijker en juister belastingheffing, in afwach- 
ting van de invoering eener landrenteregeling, 
voor rekening van de landschappen kaarten der 
bouwvelden op 1 : 5000 worden samengesteld, 
welke behalve de wegen, rivieren en waterlei- 
dingen, alleen de grenzen der bouwvelden en 
vischvijvers, tevens die der ornaments-, ambts- 
en proefoogstvelden bevatten. Die z.g. geraamte- 
kaarten zullen later tot volledige landrente- 
kaarteu worden bygewerkt. 

De herzieningsbrigades op Java verrichten allo 
opnemingswerkzaamhedeii in liun ressort. Daar de 
leiding is opgedragen aan topografisch geschoolde 
krachtcn, inag verwacht worden dal de resultaten 
der landrentemetingen voortaan op deskundige 
wijze beter bonut zullen worden voor de 
samenstelling, bijhouding en herziening van 
topografische kaarten, dan voorheen het geval was. 
De opleidingsbrigado kan zich thans geheel wijden 
aan de opleiding； aan de zoo hoog noodige 
wetenschappelijke vorming der officieren wordt 
veel zorg besteed door het houden van voor- 
drachtcn door daartoe alleszins bevoegde per- 
sonen. 

De opneming en kaarteering van Zuid Sumatra 
zijn voltooid; er werd een aanvang gemaakt met de 
topografische opneming van Djambi en de 
gedeelten van Sumatra's Westkust, waarvan 
vroeger in verband met de politieke omstandig- 
heden nog geen topografische kaarten konden 
worden vervaardigd. Wegens de toenemende 
moeilijkheden bij het aanwerven van meet-, kap- en 
draagkoelies, o.m. voortspruitende uit een gering 
aantal vrije arbeiders en de groote vraag naar 
arbeiciskrachten voor de bevolkings- rubbercultuur, 
is echter reeds besloten de in Djambi werkzaam 
zijnde opnemingsbrigade naar Bangka te 
dirigeeren. De opneming van Sumatra's Oostkust en 
van Celebes wordt voortgezet. Aangezien van 
militaire noch civiele zijde verder prijs werd gesteld 
op voortzetting van de topografische kaarteering 
van het Gouv. Atjeh en Ond., werd de daarvoor 
sinds 1900 gehandhaafde tijdelijke uitbreiding van 
den dienst met 6 mili- taire opnemers medio 1925 
opgeheven. Dienten- gevolge zullen de 
werkzaamheden aldaar, na voltooiing der 
onderhanden detailbladen, slechts een incidenteel 
karakter dragen. 

De eilanden Ambon en Haroekoe werden topo-
grafisch opgenomen, terwijl er op de nog niet 
geregeld topografisch opgenomen eilanden door 
deskundig person eel vluchtige opnemingen plaats 
hadden. Van versehillende eilanden kwamen 
schetskaarten gereed op de schalen 1 : 100.000 tot 
1 : 250.000. De witte vlokkcn op de kaart van den 
N.-I. Archipel zijn verdwenen. 

In 1923 werden metingen uitgevoerd ter af- 
paling van het betwiste Djagoeigebicd op de grens 
tusschen Serawak en do Westerafd. van Borneo, 
zoomede ter vastlegging van de z.g. groote grens 
tusschen Portugeesch on Neder- landsch Timor. 

Nadat reeds sinds 1910 herhaaldelijk was gc- 
wezen op het belang van nauwkeurigheids- 
waterpassingen op Java, werd dezo aangclegen- 
heid eindelijk in 1923 in studio genomen. In Mei 
1925 werd door den heer J. H. Goossens met de 
metingen een aanvang gemaakt; de eerste resultaten 
zijn van dien aard, dat zij niet behoeven onder te 
doen voor de eischen , die in Europa op 
waterpasgobied worden gesteld. Het primaire net 
voor de waterpassingen, bestaande uit 24 krin- gen, 
waarvan 20 gesloten, heeft een lengte van 4500 
K.M.; de duur der meting is benaderd op 18 jaar. De 
nauwkeurigheidswaterpassing op Java, gebaseerd 
op een Algemeen Middelbaar Java Veil, zal 
bevorderlijk zijn aan: 

a. het brengen van een juist verband tusschon 
de talrijke bestaande stolsels van waterpassing en 
gebezigde vergelijkingsoppervlakken, waarbij 
tevens de bestaande graad van nauwkeurigheid 
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zal kunnen worden vastgesteld, c.q. verbetcrd； 
b. het leggen van juiste grondslagen zoowel voor 

de verdere detailwaterpnssingen, wclkc op Java 
ongetwijfeld nog noodig zullcn zijn, als voor een 
toepassing van de luchtfotogrammetrie; 

c. een afdoendo vcrbctering van de verticale 
gegevens, vermeld op do topografische kaart ； 

d. de belangen van die takken van weten- schap 
— geologic, geografie, geodesie — welke met 
nauwkcurige verticale gegevens zoer gebaat zijn. 

Ook in de Minahasa en in Zuid Celebes had- den 
waterpassingen plaats. Voor nadere bijzon- 
derheden omtrent de uitgevoerde waterpassingen 
moge worden verwezen naar de artikelen van H. J. 
K. Schuitenvocrder en P. D. Boon in het jaarverslag 
Top. Dienst 1925. 

In 1920 werd uitvoering gegeven aan een reeds in 
1908 door generaal Enthoven geuiten wensch om 
een aardrijkskundige bij het hoofdkantoor van den 
dienst te werk te stellen. Voor de taak van dien 
ambtenaar zie men jaarvers]. T. D. 1921, biz. 70 e.v. 
De werkkring van do kartografi- sche afdeeling 
were! belangrijk uitgebreid door- dat haar vanwege 
het Dep. van Onderwijs werd opgedragen de 
vervaardiging van school- kaarten en atlassen, voor 
zoover dat tot een aan- zienlijke bezuiniging van 's 
lands financien kan leiden. Het voortbestaan van den 
bekenden -atlas van Van Gelder en Lekkerkerker 
wordt hierdoor ernstig bedreigd, hetgeen door 
deskun- digen betreurd wordt (zie Tijdschr. K. N. A. 
G. 192G, biz. 496 e. v.). Van de voormalige af-
deeling Encyclopaedisch bureau van het Dep. van 
Binnenl. Bestuur werd de afwerking van den atlas 
der buitengewesten overgen omen. Van de 
belangrijksto kaarten, die het licht zagen, ver- diencn 
vennelding de herziene overziehtskaart van den N.-
I. Archipel op 1 : 2.500.000, de over- zichtskaarten 
van Java en Madoera, en Sumatra op 1 : 250.000, de 
ondernemings- tevwis wegen- kaart van Java en 
Madoera op 1 : 500.000 en de bladon van de 
Internationale kaart op 1:1.000.000. 

In 1923 werd overgegaan tot het oprichten van 
eon afdeeling, waarbij alle voor 's lands dienst 
vervaardigde zink- cn koporcliche's worden ge- 
registreerd. Sedert 1921 wordt beschikt over cen 
Ainerikaansche offsetpers; in 1924 werd be- gonnen 
met den rotogravuredruk, die nog bij geen onkele 
particuliere drukkersfirma is inge- voord. Een 
denkbecld om de Topografische In- richting om te 
vormen tot een landsreproductie- bedrijf en dat over 
te brengen naar het Dep. van Gouv. bedrijven is 
(althans voorloopig) niet tot uitvoering gekomen (zie 
o.m. Tijdschr. K.N.A.G. 1922 on Ind. Gids 1926). 
Naar aanleiding van klaehten over concurrentie 
aangedaan aan hot particulicro drukkersbodrijf (zie 
hi erover de stukken van do 1c gewono zitting 1925 
van den Volksraad) werd bij G. B. van 1 Oct. 1925 
No.5 een Regeeringscoininissio ingcstekl. Een der 
maatre- golen, voortvloeiende uit het verslag der 
com- miKsie, is de benoeming van een permanente 
commiHsie inzake drukkerijaangelegenhedon van 
den Lande ter vorkrijging van volledigc en voort- 
durendo samenwerking tusschen de drukkerijen van 
do Landsdrukkerij, den Top. Dienst en hot Bureau 
voor Volkslectuur. Van af 1 Januari 1925 is bij het 
roproductiebedrijf de cominercieolo boekhouding 
ingevoerd. Het daartoo strekkonde G. B. van 21 Mei 
1925 no. 5 geeft to vens de 

grondslagen nan voor den arbeid, don inwendi- gen 
dienst, de bedrijfsvoering en de administra- tie en is 
daarom van fundamentcel bclang voor het bcdrijL 
Ook voor den inatrumentmakerswin- kel word een 
nnderc, meer commcrcieele bock- houding ingevoerd, 
welke het mogclijk maakt om de zelfkosten der 
herstellingen tc berekenen. De magazijnswaarde der 
kaarten en boekwerken in het kaartenmagazijn 
bedroeg op ult. 1925 rond 3.611.000 gkl. 

De Permanente Commissie voor opnemings- en 
kaarteeringswerkzaamheden, wier beteekenis na het 
aftreden van Generaal Enthoven zeer in aanzien was 
gedaald (zie Ind. Gids 1919). treedt sinds 1924 weer 
actiof op en het is te verwachten, dat zij voortaan weer 
zal voldoen aan haar, ook uit een financieel oogpunt 
zoo belangrijke taak： een lichaam te zijn van centraal 
toezicht op de kartografie van den Archipel. In haar 
vergacle- ring van 9 December 1924 stelde zij voor de 
N.-I. kaarten den z.g. algemeenen bladwijzer vast, 
waarbij voor den geheelen archipel een enkele 
nulmeridiaan, de meridiaan over den ouden tijd- klep 
te Batavia, is aangenomen. Door draad- looze 
telegrafie is de ligging van dien meridiaan in het jaar 
1923 door de heeren Dr. J. Boerema en F. Rijken Rapp 
van het Koninklijk Magnetisch en Meteorologisch 
Observatorium te Batavia bepaald op 7u. 7m. 13s., 
853 of 106° 48' 27”, 79 O. van Greenwich: bij G.B. 
van 25 November 1924 no. 18 (Ind. Stb. no. 528) werd 
die lengte officieel vastgesteld (zie verder „A New 
Determination of the Eastern Longitude of Batavia'' 
by Dr, J. Boerema). Alle 0.- en W.-randen der graad- 
afdeelingen zijn in het aangenomen systeem ge- legen 
op een veelvoud van 20' bewesten of be- oosten den 
nulmeridiaan. ledere graadafdeeling wordt aangeduid 
door twee getallen, waarvan het eerste (Romeinsche 
cijfer) verband houdt met de geografische breedte van 
de midden parallel, het tweede (Arabische cijfer) met 
de geografische lengte van den middenmeridiaan der 
graadafdeeling. Aan den algemeenen bladwijzer is 
door Prof. Ir, J. H. G. Schepers een artikel gewrjd in 
het jaarvers!. Top. Dienst 1924. Als gevolg van de 
besprekingen in de Permanente Commissie werden 
verschillende maatregelen genomen; zoo werden bijv. 
de opnemings- en kaarteeringswerk- zaainhcden van 
den dienst van het Boschwezen op Java gesteld onder 
de technische leicling van een officier van den Top. 
Dienst. 

Het jaarverslag van den Top. Dienst, dat sinds 1905 
wordt uitgogeven en welks geografische waarde is 
belicht in het Tijdschr. K.N.A.G. 1926, geeft als 
bijdragon van geinengden aard verschillende 
belangrijke artikelen, waarvan be- halvo de talrijke 
korto beschrijvingcn van vul- kancn. in de laatste 
jaren inzonder de studies van ProF. lr. J. H. G. 
Schepers en Dr. S. van Vai-, kenburg op den 
voorgrond treden. v. Ry- 

TRIANGULATIE. Aanvulling van het gelyk-- 
namige artikel, Deel IV, biz. 432. De driehoeks- 
meting van Sumatra is, uitgezondenl het Gouv. AtjMi 
en One!., waar de politieke toestanden de 
werkzaamheden nog niet toelaten, zoo goed als 
voltooid. Do basis bij Padang^iio in 1883 werd 
gemeten met cen stalon meetveer en te kort bleck to 
zijn, zal in 1927 met het J&derin-basis- apparaat 
wordon overgometen. Met de bepaling van vaste 
punten in do laaglanden van Sumatra's Oostkust, 
Indragiri en Djambi door astro- 



454 TRIANGULATIE. 

nomische plaatsbepaling werd in 1921 begonncn. 
Voor de leigtebepaling wordt gebruik gemaakt van 
draadloozc tijdseinen. Hierdnor is een vlug- gere 
werkwijze mogelijk en kan de vastlegging der punten 
ook nauwkeuriger gcschieden dan voorheen, toen 
men was aangewezen op de over- brenging van 
tijdmcters. De astronoinische nie- tingen bestaan uit 
circummeridiaansbreedtebe- palingen, zoo mogelijk 
op 2 sterren N. en Z. 

De lengtebepaling bestaat uit het opvangen van 
tijdseinen, welke tegen middernacht worden 
afgegeven door het radiostation te Malabar. Deze 
tijdseinen worden zoowel op het vaste station op Java 
(aanvankelijk het meteorologisch observatorium te 
Wcltcvreden, thans de Bos- schastcrrenwacht te Lein 
bang), als op het rei- zende station opgevangen, 
terwijl, zoowel op het vaste station als buiten, het 
tijdstip van het ont- vangen sein door tijdsbepalingen 
wordt vastge- legd. Voor het vertrek der reizende 
waarnemers worden hun persoonlijke equaties met 
den waar- nemer op het vaste station bepaald. Voor 
meet uitvoerige mededeelingen onitrent de bepaling 
van de geografische lengten van astronomische 
punten wordt verwezen naar een artikel van Prof. •zIr. 
J. H. G. Schepers in het j a ar verslag Top. 
Dienst 1922. 

De triangulntie van N. en Z. W, Celebes wordt 
voortgezet; op een paar stations in de Mi nail asa 
werden door den heer L. C. H. Horsting ook 
breedtebepalingen verricht. Ten behoevc van den 
dienst van Waterkracht en Electriciteit werd in 1919 
een aanvang gemaakt met de trian- gulatie van 
Midden-Celebes. In Maart 1920 werd onder leiding 
van Prof. Ir. J. H. G. Schepers een derde basis 
geineten bij Koro Dolo. Die basis heeft een lente van 
6567,5 M.» een gevonden middel- bare font van een 
twaalf millioenste zal voor een Jaderin-
invarbasismeting wel een record zijn. Op P. 58 werd 
een breedte- en azimutsbepaling verricht en op S. 126, 
dat bestemd is als astrono- misch station voor de 
orienteering van het net van Midden Celebes, een 
breedtebepaling. De bepaling van de geografische 
lengte kon nog niet plaats hebben door een ongeval 
met de antenne te Malabar； weersomstandigheden 
beletten de azimutsbebepaling. 

De werkzaamheden op Bali^ die voorloopig 
slechts een secundair karakter droegen, om- dat zij 
door de opleidingsbrigade werden uit- gevoerd, zijn 
van dien aard geweest, dat de re- sultaten geheel als 
voJwaardig beschouwd kun- nen worden. De 
gevonden mid del bare fout uit de resultaten der 
stationevereffeningen voor den hoek met het gewicht 
12, bedraagt 0",40 en uit de volgemeten driehoeken 
Deze resultaten kunnen een vergelijking met de 
verkregen resultaten op Java en Sumatra en zelfs die, 
bereikt bij de Europeesche triangulaties, met glans 
door- staan. In verband met de hevige aardbeving, die 
het eiiand Bali in J917 teisterde, werden in 1920 een 
paar hoeken van het BaJi-net ovrergemeten ； de 
gevonden resultaten wijzen niet op merk- bare 
verplaatsing van een der stations. De werkzaamheden 
op Lomboji, die aanvankelijk slechts werden opgezet 
ten behoeve der landrente-me- tingen, werden 
uitgebreid in verband met de voor- genomen 
algeheele topografische opneming van het eiiand. De 
kettingisovergebrachtnaarSoembawa. 

In de jaren 19J8 en 1919 had de triangulatie van 
Ambon plaats. Daar door de oorlogsomstan- 

digheden de benoodigde invardraad niet uit Ne-
derland was teruggezonden, geschicdde de meting 
der 2587 M. lange basis met. cen stalen meetveer. 
Ten einde den invloed van de stralondo 
zonnewannte op de lengte van den meetveer te 
eliniinecrcii, werden de metingen na zonsonder- 
gang uitgevoerd. Op een der basiseindpunten had 
cen azimutsbepaling plaats; een verschil van 15",5 
tusschen de waarnemingen op sterren 0. cn W. .wijst 
op een belangrijke fout in de geografische breedte 
van het station. Daar er geen gelegenheid was de 
breedte opnieuw te bepalen, werd zij afgeleid van de 
in 1866 door Prof. Dr. J. A. C. Oudemans bepaakle 
geografische breedte van den vlaggestok van het 
fort Ambon. Het gevonden verschil van de azimuts 
wijst op een re- latieve schietloodafwijking van 
14”,61 tusschen het door de diepe baai van Ambon 
gescheiden basiseindpunt en den vlaggestok. 

In de Z.- en 0.- afdeeling van Borneo werd in 
1920 een kleine driehoeksmeting uitgevoerd ten 
behoeve van de daar te verrichten landrente- 
inetingen. Daar geen basis werd gemeten en uit- 
gegaan werd van een in 1919 onnauwkeurig geme-
ten vrij zwevenden polygoon van 士 250 K.M. 
lengte, kan a an de werkzaamheden slechts een 
geringe en allerminst blijvende waarde worden 
toegekend (zie ook Tijdschr. K. N. A. G. 1926)， 
Dit laatste kan wel gcschieden ten opzichte van de 
door deskundig personeel astronomisch be- paalde 
punten aan straat Makassar en in Koetei. De heer J. 
Gerabek — later de heer M. Grasz ―■ werd 
toegevoegd aan de in 1925 door het Ind. Comite van 
wetenschappelijke onderzookingen uitgezonden 
wetenschappelijke expeditie naar Midden Oost 
Borneo tot het bepalen van eenige punten langs de 
Kelindjau, Tdldn en Mahakam. 

Op Timor werden in 1923 astronomische 
plaatsbepalingen verricht voor de vastlegging der 
meting van de z.g. groote grens tusschen 
Portugeesch en Nederlandsch Timor. 

De driehoeksinetingen in Madioen, Kediri, 
Soerakarta en Jogjakarta werden voltooid, voorts 
were! voor de landrentemctingen do resi- dentie 
Soerabaja getriangiileerd. Op het tot dit gewest 
behoorende eiiand Ba wean were! in 1917 een basis 
ter lengte van J0J3 M. gemeten met eon stalen 
meetveer. Aan het resultaat mag geen grootere 
nauwkeurigheid worden toegekond dan een 
twintigcluizendste, wat wel niet fraai is, maar voor 
hot beoogde doel als voldoendc kan worden 
beschouwd. Het Noordoostelijk azimut van een 
driehoekszijde is bepaald met het uni- versaal 
instrument door een zonswaarneming. Als 
uitgangspunt voor de codrdinatenbereke- ning is 
genoinen het punt T 598 Sangkapoera, hetwelk door 
eon korten veelhoekstrek verbondon word met het 
door Prof. Dr. Oudemans in Mei 1868 bepaalde 
astronomische punt op het erf van de woning van 
den toen nog op Bawdan ge- pjaatsten assistent-
resident. 

De geodetische grondslag in Midden Java, met 
uitzondering van Rem bang, beantwoordt thans aan 
de in den tegenwoordigen tijd to stcllen eischen. 
Zeer zeker is zulks het geval in de voormalige 
residentie Tegal, in Madiocn, Ke- diri, Soerakarta 
en Jogjakarta, waar voor de berekening van de 
coordinaten van do punten der tweede orde geen 
benaderingsmethode, maar de methode der kleinste 
vierkanten werd toegepaat, waarbij de codrdinaten 
der te berekenen punton 
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als onbekenden wcrdcn ingovoord. Thans moot nog 
worden nagegaan of het dnehoeksnet van Oost Java, 
bchalve cl at in do residentie Soeraba- ja, waar ook 
de niouwere werkwijze werd toe- gepast, slechts 
aanvulling on omrekening be- hooft, dan wel of er 
een algcheele hermeting zal moeten plaats hebben. 
Wijl er daar tot voor kort slechts land re n te- o p ne 
m i n gs brigades werk- zaam waren, waarbij niet 
over geodetisch ge- schooldc kraehten beschikt kon 
worden, is het zoovecl mogeiijk nioderniseeren van 
de resul- taten der vroegere driehoeksmetingen, in 
tegen- stelling met West Java en speciaal de 
Preanger Regentschappen, (zie jaarverslagen Top. 
Dienst 1906, 1907, 1908, 1919 en 1923) achterwege 
<jelaten. v. R. 

BESTUURSWEZEN. Aan het slot van het arti- 
kcl over de in 1918 door den Gouverneur-Gone- raal 
van Limburg Stirum ingestelde Commissie tot 
herziening van de Staatsinrichting van Ne- 
derlandsch-Indie(HERZIENINGSCOMMISSIE, 
Aanvullingen, biz. 22) werd een beknopt overzicht 
gegeven van de algemeene strekking der voorzie- 
ningen, welke met betrekking tot de inrichting van 
hot Staatsbestuur van dat gebiedsdeel waren 
voorgesteld in het on twerp der jongste Grond- 
wetsherziening, zooals dit in December 1921 door 
de Tweede Kamer was aangenomen. Die voorzie- 
ningen waron van veel wijdere strekking dan de 
enkele wijzigingen van ondergeschikten aard, 
waartoe de Ncderlandsche Staatscommissio ter 
voorbereiding van de herziening der Grondwet in 
haar op 27 October 1920 uitgebracht verslag ten 
aanzien van Indie gemeend had zich to mogen be- 
perken. Terecht was de Regeering van oordeel ge- 
weest, dat in het toenmalig tijdperk van staalkun- 
dige beweging inIndie maatregelen van meerprin- 
cipieelebeteekeniswcrdon verwacht.Metden mees- 
ten spoed was daarom in dion zin alsnog eon overleg 
gcopend mot den Gouverneur-Gcneraal, met het 
gevolg dat de bij Koninklijkc boodschap van 22 
Maart 1921 aan de Twcedo Kamor aangeboden 
ontworpen tot herziening van do Grondwet in veel 
breodoren oj)zet tcgemoct kwamen aan de eischon 
van don tijd, wat aangaat do beginselen van bo- stuur 
on wetgoving van de overzcesche gowesten van het 
Rijk. Do gedachtenwisseling in de Staton- Gcneraal 
gaf inedo nog tot enkole voorzicningen van 
zakclijken of vormelijkon aard aanloiding. Aldus 
bchelsde de ton slotte bij Koninklijk be- sluit van 27 
Doconibcr 1022 (Ned. Stb. no. 736) in haren 
vollcdigen tekst bekend gomaukto herziono 
Grondwet ook met betrekking tot Nodorlandsch- -
fndie op verschoidene punten wijzigingen van or- 
ganioke beteokonis. 

Voor het clod dozer beschouwingon vcreischon 
die wijzigingen n nd ere besjjreking, voorecrat wat 
aangaat de bopaling in het cerste lid van artikel 61, 
dat do Staatsinrichting van Noderlandsch-In- die 
door de wet wordt vastgestold. Andere oncler- 
werpon — vorklaart die bopaling verdcr — wor- 
<len door de wot gerogeld, zoodra de bohoofto 
daaraan blijkt to bestaun. In hot algeniocn dus is hot 
do inrichting van hot staatsbestuur, waarvan de 
regoling, indien op dat punt voorzio- ningon wordon 
gevorderd, bopaaldolijk bij do wel moot geschiedon. 
Torwijl do Grondwet in haron vroogeren vorm 
conzolfcle voorbohoud stcldo met betrekking tot do 
regoling van hot muntwezon in de kolonien en tot 
die van de wijzo van bohoor on vorant woordi ng der 
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vindt men daarontegen thans die beido aangele- 
genhedon niet nicer uitdrukkelijk daartoe aange- 
wezon. Ook daarvoor dus geldt voortaan alleen 
de algemeene bepaling, ook vroeger reeds in do 
Grondwet voorkomend, krachtens welke de Rijks- 
wetgever ten alien tijde gerechtigd is elk ander 
onderwerp tcr regeling aan zich te trekken, wan- 
neer de bchoefte aan eene regeling in dien vorm 
zich openbaart. Aan dezo afbakening van de taak 
van den Rijkswetgevcr verbindt het eerste lid van 
genoemd artikel nog het voorschrift, dat — be- 
houdens bij de wet te be palen uitzoncleringen, bij 
welk voorbehoud inzonderheid aan gevallen van 
spoedeischenden aard is gedacht — het vertegen- 
;woordigend lichaam van het betrokken gebied, 
voor Indie dus de Volksraad, ter zake wordt ge- 
hoord, op de wijze bij de wet te regelen. In gelij- 
ken trant is later, in 1925, bij de herziening der 
Staatsinrichting van Nederlandsch-Indie ook met 
betrekking tot ontwerpen van maatregelen van 
.algemeen bestuur, uitshiitend of in belangrijke 
mate Indie betreffend, de verplichting gesteld tot 
raadpleging van den Volksraad (vgl. Wet op de 
Staatsinrichting van Ned.-Indie — by verkorting 
„Indische Staa la reg cling'' —, Ned. Stb. 1925 no. 
327, Ind. Stb. 1925 no. 447, artikel 71). 

Een punt, dat bij de beschouwing van deGrond- 
wetsherziening, voor zooveel deze op de overzee- 
sche gebiedsdeelen betrekking had, mede de aan- 
dacht vraagt, is de principieele scheiding welke 
daarbij is nangebracht tusschen de bcgrippen„op- 
perbesluur'' en „wetgevin<}''. Eene scheiding in 
dien zin, dat onder den grondwettelijken term 
“opperbestuiir" voortaan niot meer begrepen zou 
zijn ook de wetgevende inacht van de Kroon. Aan 
die vroegore samenvatting van begrippen, voor 
een zuiver onderling vorband der bepalingen van 
belemmere;idcn invloed, is op die wijze een einde 
gemaakt/ 

Naa/de verklaring, in het eerste lid van arti- 
kel 60 dor Grondwet in haren tegenwoordigen 
vorm, dat de Koning het „opperbestuur', heeft 
over Nedorlandsch-Indid 一 een uitdrukking, die 
derhalve thans in den strikten zin van het woord 
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is te lezen — bepaalt voorts het tweede lid van dat 
artikel, dat, voor zooveel niet by do Grond- wet of 
bij de wet bepaalde bevoegdheden aan den Koning 
zijn voorbehouden, hot „algcmeen be- shiur'' aldaar 
wordt uitgooefend, in naam des Ko- nings, door don 
Gouvornour-Goneraal. Do uitzon- dcringsgovallen 
daargelaton, waarin krachtens bijzondoro 
wetsaanwijzing hot de Kroon zal zijn, die, naast 
Haro algemeono uitoofening van het op- j：
2rbesluur over Indie, tovons in de tweede functie 
optroedt, is hot mitsdion do Landvoogd, dio bij de 
Grondwet bolast is goworden met het algemeen 
bestuur. Doze laatste term in tegenstolling met de 
nader to besproken uitoefoning van geweslelijk- of 
■plaalsclijk-, in het algomeen van „regionaal be- 
sluur'', met wolken vorzamelnaaiu die uitoofening 
van bestuur in haro vorschillendo vormcn hierna 
hcrhaaklolijk zal wordon aangoduid. 

Ten aanzien van doze laatste bestuursvooring 
heoft ook voor Indio hot vraagstuk dor DECEN- 
TRALISATIE meor en meor beteekenis aangono- 
men. 

By de behandeling van dit onderwerp in DI. I, 
biz. 574 vlg., werd op don voorgrond gesteld, dat 
de term Decentralisatie met betrekking tot Neder- 
landsch-Indie in drie3rloi zin wordt gobozi 
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naarmate men denkt a an de inrichting van het 
gouvernementsbestuur ze】f, aan locale raden of a 
an zelfbesturende Inlandsche landschappcn. Op het 
belang voor Indie, ook thans nog, van de dc- 
centralisatie in den eerstbedoelden zin： do „amb- 
telijke-i, of „administratieve dccentralisatie'', zal bij 
de nadere bespreking van dit punt worden ge- 
wezcn. Bepaaldclijk evcnwcl is het de decentrali- 
satie van den tweeden vorm gcweest: de „staat- ku-
ndige deceniralisai^e'',, om met het oog op hare 
politieke beteekenis die overdracht van bestuur 
aldus te noemen, die sinds het begin van deze eeuw 
de aandacht heeft bezig gehouden. Wat van dien 
aard voor dien tijd in Indie zich voordeed, beperkte 
in het algemeen zich tot de Inlandsche 
dorpsgemeenten en dergelijke uit het volksleven zelf 
voortgesproten gemeenschappen ； voorts tot de te 
voormekler plaatse (DI. I, biz. 574) met een enkel 
woord besproken locale fondsen, waarvan echter de 
beteekenis over het algomeen zeer ge- ring was, 
terwijl die fondsen bovendien — anders dan waar 
het gold geheel vrywillig samenge- brachte golden 
— staatsrechtelijk meerendeels feitelijk niet 
toelaatbaar waren. 

Eerst met de tijdens het bewind van den Minister 
Idenburg vastgestolde „DecenlralisatieweC' (Ind. 
Stb. 1903 no. 329, gewijzigd bij Ind. Stb. 1915 no. 
542) verkreeg de verwezeniijking van het vraagstuk 
der staatkundige decentralisatie in het rechtstreeks 
bestuurd Gouvernementsgebied inderdaad eene 
plaats in liet Indisch Staatsrecht. Wat die wet, 
waarbij het toenmalige Regeerings- reglement werd 
aangevuld hoofdzakelijk met de artikelen 68, a,b enc 
(artt. 123,124 en 125 van de „Indische 
Staatsregeling") in het algemeen be- doelde, was het 
scheppen van de mogelijkheid oin voor gewesten of 
gedeelten van gewesten uit de algemeene 
geldmiddelen een deel af te zonderen, ten einde — 
zooveel mogelijk onder het bestuur van een voor het 
betrokken gebied bij ordonnan- tie in te stellen Raad 
— als eigen geldmiddelen van dit gebied te worden 
aangewend voor bijzon- dere, mede bij ordonnantie 
aan. te wijzen, locale behoeften, voor welke dan niet 
langer van Lands- wege gezorgd zou worden. De 
vorming van dergelijke fondsen was het, welke de 
grondgedachte uitmaakte van de decentralisatie van 
het jaar 1903, in dit verband vaak meer in het 
bijzonder met de benaming „f inancieele 
decentrali8atie>, be- stempeld. 

De resultaten van die wetgeving en in het alge-
meen haar beteekenis als inleiding tot latere re- 
gelingen van een meer positief staatkundig karak- 
ter, mogen niet onderschat worden 】).Dat zij 
niettemin op den duur geene bevrediging bracht, 
moet wel in de eerste plaats worden toegeschre- ven 
aari het feit, dat zij niet dan in zwakke mate 
uitdrukking gaf aan de gedachte van vorming van 
gemeenschappen als die der provincie en der 
genieente in het Moederland； gemeenschappen, 
welke ten aanzien van de in haar eigen huishou- ding 
begrepen en de verder aan hare zorgen toe- 
vertrouwde belangen in het betrokken gebied be- 

|) Bij den aanvang van het jaar 1925 had 
schepping op den voet der Decentralisatiewet- 
geving van locale fondsen van bedoelden aard 
toepassing gevonden voor 15 gewesten op Java 
en Madoera en 42 plaatselijke ressorten, waar- 
onder 32 gemeenten. 

kleed zijn met bestuursmacht, in den twcelcdigen 
zin van autonomic en mcdebesluur '). 
Zooals in het artikcl „AUT0N0MIE^, (Aan- 

vullingen, biz. 99) is uiteengezet, is het de wet op de 
bestuurshervorming (Ind. Stb. 1922 no. 216) ge- 
weest, die den weg tot instelling in Nederlandsch- -
Indic van dergelijke gemeenschappen heeft ge-
opend. 

In het systeem van die wet, welke voor de toe- 
komstige bestuursinrichting van Indie de grond- 
slagen heeft gelegd, is — evenals bij den geheelen 
wetgevenden arbeid van de laatste jaren op het 
gebied der staatkundige ontwikkeling van Indie —
—uiteraard voortgebouwd op de historische basis 
van don eenheidsst(ial； van de unitarische staats- 
inrichting, die van den aanvang der vestiging van 
onze macht in Indiii af de wording en den groei der 
staatsorganisatie in het rechtstreeks bestuurd gebied 
heeft beheerscht. Eene and ere gedragslijn, met 
name een opbouw op federatieve basis, zooals in de 
laatste jaren van enkele zijden is bepleit, zou 
trouwens ook practisch uitgesloten zijn ge- weest 2). 

1) Tengevolgc van verschil in systematisee- 
ring bestaat in de staatsrechtelij ke literatuur over 
het vraagstuk der uitoefening van de hier 
bedoelde rechlen verwarring. In navolging van de 
considerans der Decentralisatiewet zal in deze 
bijdrage de bestuursvoering van gemeen- 
schappen van den onderwerpelijken aard in haar 
geheel worden weergegeven met den term 
,,zeljbe8htwT‘，. Aldus gebezigd, omvat do uit-
drukking beide vormen, waarin dat begrip naar 
ons staatsrecht is te onderscheiden; voor- eerst 
dien van „autonomie,'>: zelfstandige rege- ling, 
binnen de grenzon der wettelijke bcpalin- gen, 
van de tot de eigen huishouding dor ge- 
meenschap behoorende belangen ； in de tweede 
plaats dien van,,mcdebesluur'* of 
„medebewind'': het recht en de plicht tot 
jnedeworking ter uit- voering van algemeene 
verordeningen van hot hooger gezag, indien en 
voor zoover die verordeningen ten opzichte van 
eenig belang in het betrokken gebied zoodanige 
medewerking vor- deren (Eng. "self-
government"). 

2) Naar aanleiding, in het bijzonder, van het 
bij do wetsvoordracht omtrent do Indische 
Staatsregeling in dezelfde Jijn door haar inge-
nomen standpunt, is der Regeering van som- 
mige zijden verweten (zie o.a. het opstel, geti- 
teld „De staatkundige verhouding tusschen 
Nederland en Indiii'' van Mr. Dr. H. H. A. van 
Gybland Oosterhoff in „Vragen desTyds0, Ju】i- 
Augustus nummcr J926), dat zij zich in dat 
opzicht zou hebben laten leiden door het 
vooropgezette denkbeeld eener ontwikkeling in 
de richting van den eenheidsstaat, in plaats van in 
die van eene federatievestaatsinrichting. Van 
eeno zoodanigo principieelc voorkeur, in deze of 
gone richting, is door de Regeering geen blijk 
gegeven. Gesteld voor heb historische feit van het 
beslaan der unitarische staatsorganisatie, had zij 
alleen daarom reeds geene anT dere keuze kunnen 
doen. Wat bovondien uit hot oog werd vorloren, 
hoezeer de Regeering niet heeft nagdaten, bij de 
behandeling der hierbo ven vermelde 
wetsvoordracht met na- druk het licht daarop te 
doen vallen (Hande- lingcn Tweede Kamer 
1924/J925, biz. 152]), is de omstandigheid, dat 
met de historische ont- 
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Luidens de uitgewerkte Memorie van Toelich- 
ting, waarvan het in 1921 door den Minister De 
Graaff ingodiend wetsontwerp tot nadere wijzi- ging 
van het Regeeringsreglcmcnt ten behoevo eener 
hervorming van de grondslagen van het ge- westclijk 
en het plautselijk bestuur in Neder- Jandsch-Indie 
vergezeld ging, beoogde die wet als einddool de 
totstandbrenging, in den trant van het Nederlandsch 
bestuursgebouw, van een sa- menstel van onderling 
nauw ineengrijpende huis- hoxidingen van 
verschillende staatkunclige betee- kenis, allengs 
gezamenlijk het geheele veld van Overheidszorg 
oinvattend, voor zoover dit niet uit zijn aard of om 
andere redenen uitgesloten moest blijven. 

In de eerste plaats betrof dit de indeeling van het 
grondgebied van Nederlandsch-Indie in gc- weslen. 
Zooals uitvoerig bespreking heeft govon- den in het 
hervormingsplan, dat in de Memorie van Toelichting 
was neergelegd, lag het in de be- doeling om de 
toenmalige verbrokkeling in een 37-tal gewesten, 
waarvan 17 op Java en Madoera, te doen plaats 
maken voor eeno splitsing in niet meet dan eenige 
weinige ressorten van dien aard； ressorten van 
grooten omvang, aan welke, in verband met hun 
geringer aantal en hunne zooveel krachtiger 
geldelyke en economische ca- paciteit, een 
zoodanige bestuurstoerusting zou kunnen worden 
gegeven, dat inderdaad — zooals steeds als eisch der 
bestuurspolitiek van do toekomst voorop was 
gesteld — allengs een be- langrijk stuk “regeering" 
naar do gewestelijke centra kon worden 
overgebracht en op die wijze inderdaad voor het 
centraal gezag ten slotte eene aanzienlijke 
inkrimping van bestuursbemoeienis zou wordon 
verkregen. In het nieuwe gewest in zijn eindvorm: 
dien van de „provincie,'>, territori- aal zich 
uitstrekkend over eon uitgebreid gebied en voor de 
regeling en het bestuur van do huishou- ding der 
zelfstandige gewestelijke gemeenschap voorzien 
van een vertegenwoordigend lichaam, den 
„Provi7iciale(n) Raad'', we rd het orgaan ge- zien, 
dat aan de tot dusver weinig belovende ge- 

wikkeling van ons gezag op don grondslag van 
den eenheidsstaat tevens is weggevaagd, voor' 
zoover het eertijds bestaan mogo hebben, en, 
practisch gesproken, voor den geheolon verde- ren 
duur van het Nederlandsch gezag in Indie is 
weggcvaagcl, het eersto onmisbaro element voor 
eene fedoratiove staatsvorming: de aan- wczighoid 
namelijk, in het direct bestuurd ge- biod, van 
torritorialo cenhedon inct staatkun- dige 
zoifstandigheid. [miners juist do inbren- ging in eon 
foedus van staatkundige rochten als hior bedoeid 
inaakt het keninerkencl feit uit voor do vorniing van 
den fedoratieven staat en stuatkundigo rochten van 
dien aard — wfel te onderschoiden van hetgeen mot 
onverkorte handhaving van de Nedorlandache 
souvereini- teit langs den wog van decentralisatio 
aan lage- re gemoonsclnippen is overgolaten on 
alsnog zal wordon ovorgelaton — bestaan in het 
hier- bodooldo Gouvernementsgebiod niet. Wat men 
zich voorstelde langs “federatieven" weg te mocton 
zoeken, Jigt overigens, voor zoover practisch en 
staatsrechtolijk toolaatbaar, go- heel in de lijn van 
eone doelmatig toegopaste decentralisatio, als door 
de bepalingon ointrent do bestuurshervorming van 
1922 mogelijk is gemaakt. 

westelijko decentralisatie op den duur de ge- 
wenschto betcckenis zou kunnen goven. Evenzeer 
als voor de Nederlandsch。provinciale organisa- tio 
zou ook voor de Indischo gewestelijke ge- 
mconschap van den nieuwon vorm het aan haar 
toegedacht zelfbestuur in groote mate uiting moeten 
vinden in de tweede hierboven onder- scheiden 
richting： die van medebestuur tot uitvoe- ring van 
regclingen van den centralen wetgever. Daarnaast 
zou niettemin van stonden aan het oog gericht 
moeten zijn ook op eeneruime ontwik- keling van de 
a utonome gestie ； op eene gestadige uitbreiding 
van het samenstel van belangen, uit- makend de 
cigen huishouding der provincie. Minder juist heeft 
men daarnaast in het nieuwe gewest tevons het 
orgaan willen zien, dat naar karakter en bestemming 
geroepen zou zijn, om in zijne bestuursvoering aan 
cigenaardige volksinstellingen en maatschappelij ke 
behoeften van plaatselijkon aard uitdrukking te 
geven. Wat in dit opzicht de bestaande gewestelijke 
indeeling reeds niet zou kunnen geven, ware zeker 
veel minder nog te verwachten van de nieuwe 
organi- satie met hare zooveel grootere gewestelijke 
ressorten. Zij heeft dat ook niet te geven； de nader 
te bespreken plaatselijke bestuursorganen in het 
gewest zijn het, die in het bijzonder zich de ver- 
vulling van dergelijke locale behoeften tot taak 
hebben te stellen en uit hun aard ook veel beter 
daartoe in staat zullen zijn. 

Het bij de wet op do bestuurshervorming in het 
Regeeringsreglement ingevoegd artikel 67a, zooals 
dit sedert met eenige wijziging is overgegaan naar 
artikel 119 van de Indische Staatsregeling, behelst 
in de eersto plaats do bepaling, dat de indeeling van 
het grondgebied van Nederlandsch- -Indie in 
gewesten geschiedt bij ordonnantie. Ter- wijl die 
indeeling vroeger aan den Koning was 
voorbehouden, zal het voortaan dus bij algemee- ne 
verordening van den centralen Indischen wet- gover 
zelven zijn, dat dit punt regeling vindt. Wat aangaat 
het nieuwe gewest in zijn. eindvorm: de provincie, 
bepaalt genoemd artikel verder, dat de — eveneens 
bij ordonnantie in te stellen — Provinciale Raad, 
belast met de regeling en het bestuur van de 
„gewestelijke huishouding", een College van 
Gedeputeerden benoemt, dat, evenals het 
gelijknamige college in de Nederlandsche pro-
vincie, mot inachtneming van de daartoe gestelde 
regols voor de dagelijksche leiding en uitvoering 
van zaken heoft te zorgen. Terwijl echter instei- ling 
van een Provincialen Raad. volstrekto voor- wuardo 
is voor de aan wij zing van eenig go west tot 
“provincie", is dit met het College van Gede- 
puteerclen niet het geval. Waar de omstandighe- don 
naar het oordeel van den Provincialen Raad do 
bonoeming van eon zoodanig college niet toe- laten, 
blijft zij achterwege. 

Do taak van Godoputeerden wordt alsdan ver- 
vuld door don GOliverneur, die luidens het viordo 
]id van voornoemd artikel der Indische Staatsro- 
geling in elke provincio door den Gouverneur- -
Generaalwordtaangesteld en aldaar belast is mot het 
toezicht op de verrichtingen van den Provincialen 
Raad on hot College van Gedeputeerden, van beido 
welke lichamen hij ambtshalve voorzit- ter is, terwyl 
hem in laatstgenoemd lichaam to- vens stein is 
verleend; eene taak dus als die van don Commissaris 
des Konings mot botrekking tot do provincial© 
instelling in Nederland. 

Meergenoomd wetsartikel, dat, ook om elken 
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schijn van grond to ontnemen aan de zondcrlinge 
voorstelling als zou de toekenning van eon andero 
dan de “echte" autonomic zijn bedoeld. zooveel 
mogelijk in gelijke bewoordingen als die der daar- 
mede verwante regclen in de Nederlandscho wet- 
geving is opgcsteld, bevat voorts de belangrijke 
bepaling, dat wanneer de algemeene verordenin- 
gen het vorderen, de provincialo besturen hunne 
medewerking verleenen tot uitvocring daarvan: de 
wettelijke grondslag dus der uitoefening van het 
medebestuvr,dat,gelijk reeds word opgemerlct, ter 
bereiking vau eene werkelijk belangrijke ver- 
lichting van de zorgen van het centraal bestuur al 
meer in ruinie mate en voor omvangrijke onder- 
deelen van dat bestuur aan de Indische provincie 
opgelegd zal nioeten worden. De uitvoering ge- 
schiedt in provincien, waar een College van Gede- 
puteerden is benoemd, door dit College, en anders 
door den Gouverneur, voor zooveel niet de alge- 
meeno verordening bepaaldelijk de medewerking 
vordert van den Provincialen Raad. 

Voor het geval van weigering van die medewer-
king en van verwaarloozing van de regeling en het 
bestuur van de huishouding der provincie bevat het 
artikel verder nog de noodige voorzieningen, 
waarbij eveneens de Nederlandsche provinciale 
wetgeving in hoofdzaak tot voorbeeld heeft ge- 
strekt. 

Aan den ordonnantie-wetgever is overigens de 
nadere regeling opgedragen van de inrichting, de 
bevoegdheid en de verplichtingen van de provin-
ciale besturen en van het bestuur en de verant- 
woording der geldmiddelen van de provincie. Op 
gelijke wijze ook wordt de macht van den Gouver- 
neur-Generaal geregeld, om de besluiten van den 
Provincialen Raad, van. het College van Gedcpu- 
teerden of van den Gouverneur, die met de wet of 
met het algemeen belang strijdig zijn, tc schorsen en 
te vernietigen. 

Het voorgaande wat aangaat de aangelegenhe- 
den, die tot de provinciale huishouding eu dus niet 
of niet nicer tot de Landshuishouding behoo- ren en 
die als zoodanig door de provinciale ge- meenschap 
autonooin worden beheerd. Voorts ook wat aangaat 
de aangelegenheden van mede- bestuur. Daarnaast 
zullen, evenals in de Nederlandsche provincie, ten 
alien tijde binnen het ge- bied der provincie tai van 
belangen van meer of minder beteekenis overb】寸 
ven, die in verband met hun karakter, met politieke 
overwegingen of om andere redenen hetzij voor het 
oogenblik nog, het- zij bij voortduring deel blijven 
uitmaken van de Landshuishouding en die ook niet 
onder de mede- besturende taak der provinciale 
gemeenschap zijn gebracht; belangen, welke noch 
onder het zelfbestuur der provincie noch onder dat 
van plaatselijke gemeenschappen in het gewest res- 
sorteeren en waar voor dus de ambtelijke vertegen- 
woordigers van het Landsbestuur： de Gouver- neur 
der provincie en de verder daarvoor aange- wezen 
Landsdienaren in het gewest als zoodanig hebben 
zorg te dragen, voor zoover het beheer niet in het 
Regeeringscentrum zelf wordt ge- voerd. 

Naast de nieuwe gewesten, welker omstandig- 
heden van dien aard zijn, dat zij voor de provinciale 
bestuursinrichting vatbaar waren, zullon voorts 
langen tijd nog andere gewesten a^nwezig zyn, voor 
welke de mogelijkheid van dien overgang nog in 
een meer of minder ver vorwijderde toekomst ligt. 
Men denke aan gebiedsdeelen als 

Borneo, Celebes, de Molukken； aan gewesten ook 
mot eon overwegend aantal zelfbesturonde In- 
landsche landschappen van zoo gcringe betcekc- nis 
als bestuurseenheid, dat van een doorvoering van 
den provincialen vorin eerst sprake kan zijn na eene 
stelselniatige onderlinge groepeering van die 
landschappen op federatieven grondslag. waarvoor, 
in tegenstelling met het Gouverne- mentsgebied 
onder rechtstreeksch bestuur, de staatkundige 
factoren in (lit geval niet ontbreken. 

Ook de wetgever had met het feit rekening te 
houden, dat de nieuwe territoriale indeeling voor- 
alsnog dus tweeerlei gewesten zou omratten: pro- 
vincien en gewesten, voor welke eerst in een later 
tijdsgewricht de provinciale bestuursvorm wegge- 
legd zou zijn. In dit verband dan ook is het, dat het 
eerste lid van artikel 119 der Indische Staats- 
regeling van eene indeeling spreekt,van hetgrond- 
gebied van Nederlandsch-Indie, in „provincien en 
andere gewesten". Voor die “andere" gowesten —
behoudens de mogelijkheid, dat ook daar voor 
bepaalde onderdeelen van het gebied plaatselijke 
decentralisalic op den voet der bepalingen van het 
jaar 1903 heeft plaats gevonden of alsnog plaats 
vindt — blijft alzoo de administratieve bestuurs- 
voering gelden, in artikel G8 van het voormalig 
Regeeringsreglement bedoeld. 

Aan doze begin sei en is bij de wet op de be- 
stuurshervorming uiting gegoven in de eerste ali- 
nea van het daarbij in het Regeeringsreglement 
ingevoegd artikel 67a, dat, met eenige wijziging van 
ondergeschikten aard, thans artikel 120 van de 
Indische Staatsregeling uitmaakt. Luidens die alinea 
wordt, voor zoover niet bij of krachtens de 
Staatsregeling anders is bepaald — een voorbe- 
houd, betrekking hebbend op het zelfbestuur van 
locale gemeenschappen —, ten aanzien van aan-
gelegenheden van bestuurszorg, wolke geen deel 
uitmaken van de gewestelijke huishouding onder 
autonoom beheer van den Provincialen Raad, in de 
provincie het bestuur, in naam van den Gou- 
verneur-Generaal, uitgeoefend door den Gouver- 
neur. Voor het tweede punt: de bestuursvoering 
over de nieuwe gewesten, welke nog gcenc pro- 
vinciiin zijn — de “andere" gewesten, zooals zij in 
hot eerste lid van artikel J19 wordon aangeduid, — 
bopaalt, in navolging van artikel 68 van het 
vroegero Regeeringsreglement, alinea 1 van arti- 
kcl 120 der Indische Staatsregeling verder, dat hot 
bestuur, eveneens weder in naam van don Land- 
voogd, aldaar wordt uitgeoofend door hoof dam b- 
tenaren, ondor zoodanige ambtstitels als zijn of 
zullen worden bepaald. Onder dozen regel vallen —
-naast do niouwo gowesten, niet-provincicn, welkor 
bestuurder evenoens den ambtstitel „Gou- verncur" 
zal voeren — voorshands ook nog die gewoston van 
het oude stelsel, tot welke de invoe- ring van do 
nieuwe bestuursregeling zich voor- alsnog niet heeft 
uitgostrokt. 

Vorder bohelst artikel 120 der Indische Staats-
regeling in navolging van het voormalig Regee- 
ringsregloment do bepalingen, dal deGouvcrneur- -
Generaal voor de hoofden van gewesteJijk bestuur, 
waaronder ook de Gouverneurs der provin- cien, 
instruction vaststolt en hunne betrekking regelt tot 
de militaire gozaghebbors en do bevol- hebbers der 
schepen van oorlog (alinea 3), alsmode (alinea 4) 
dat het burgerlijk gozag, zooJang niet anders is 
bepaald, het hoogste is. 

Van geheel bijzonderen aard is de bopaling in het 
tweede lid, waarbij de mogelijkheid goopond 
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werd om in gewesten, die nog nict tot provincien zijn 
geworclen, aan het hoofd van gewestelijk be- stuur 
bij ordonnantio toe tc voegen con ^Advisee- rende(n) 
Raad'' van daarbij bepaaldo same ns tolling en 
bevoegdheden, Als overgangsmaatregel tot den 
provincialen eindvorm en tevens als hulp- middel ter 
beantwoording in twijfelachtigo geval- len van de 
vraag, in hoe ver de maatschappelijke 
omstandigheden in eenig gewest reeds van dien aard 
zijn, dat eerlang aan voorbereiding van de 
provinciale bestuursinrichting zal kunnen wor- den 
gedacht, zal de instelling, voorshands, van een 
zoodanig adviseerend college nuttig kunnen zijn. 
Waar de verantwoordelykheid voor den gang van 
zaken, zoolang het gewest nog geene provincie is, 
niettemin geheel op den Gouvcrneur blijft rusten, zou 
van eenige andere deelneming aan de 
bestuursvoering dan eene medewerking van 
adviseerenden aard in dat stadium van overgang nog 
geen sprake kunnen wezen. 

Op het voetspoor van de Nederlandsche pro-
vinciale wetgeving, behoudens inachtneming van de 
bijzondere omstandigheden en de eigenaardige 
eischen, die zich voor Indie doen gelden, is aldus op 
breeden voet de weg gebaand voor de ontwik- keling 
van een gewestelijk zelfbestuur, dat in het wezen der 
zaak door gelijke beginselen zal wor- den beheerscht 
als het Moederland voor zyne eigen provinciale 
instellingen tot grondslag heeft gekozen. 

Met volgende artikel, dat bij de wet op de be- 
stuurshervorming in het Regoeringsregloment werd 
ingevoegd (thans artikel 121 van do Indi- sche 
Staatsrcgeling), strekt tot doorvoering ook met 
botrekking tot in de provincie te vormen locale 
gemeonschappen van de beginselen van zelfbestuur, 
in den tweeledigen zin van dit woord, die voor de 
provinciale organisatie zijn aanvaard. 

Waar de plaatselijke omstandigheden het toe- 
laten, wordon gedeclton van provincien： gemeen- 
ten, regontschappon op Java en Madoera of andoro 
zich daartoe leononde gebiedsdcelon daar of elders, 
bij ordonnantie aangowezen ter vor- niing van 
zolfstandigo gomeonschappon, toege- rust met eon 
raad tot regeling en bestuur van de huishouding der 
gemeonschap. Aan do besturon dozer 
gemeonschappen is ovencens weder de plicht 
opgelegd tot medebestuur, waar hot geldt de 
uitvoering van verordeningen van het hooger gezag 
— in dozen dus van verordeningen van don 
algemeonen of don j)rovincialon wotgovor — die 
zoodanige inedowerking voorschrijvon. 

Aan vastBtelling by ordonnantie wordt verder 
overgelaten de aanwyzing, welk gozag het be- stuur 
der gomoonschap vervangt, wannoer dit do 
vorlangde medewerking weigort; voorts de regeling 
van de dagelijkscho Iciding on uitvooring van zaken, 
van hot voorzittorschap van don raad, en van do 
inrichting, bovoogdhoid en verplichtingon der 
bosturen van de gomeenschappen. Op gelijko wijzo 
wordt voorzion in de regoling der schorsing of 
vornietiging van besluiton van de bosturen, welko 
inot do wot of hot algemoon bolang strij- dig z,n, en 
in het geval van verwaarloozing van hot boheer der 
huishouding van do gemeenschap. 

ADeon voor zolfstandige plaatselijko go moon- 
schappon, welkor gobied deol uitmaakt van eono 
provincie, gelden de vorenstaando rogelon. Overal 
elders is dit wettelyk uitgesloton. De eonh.eid van 

beginselen, wat aangaat de uitoefening van zelf- 
bestuur door en in de provincie zelve, zou niettemin 
ook dan nog verstoord worden, wanneer niet ook de 
rechtstoestand van de locale instellingen in het 
gebied der provincie, die c.q. op den voet der 
Deccntralisatiewet 1903 daar tot stand zijn gekomen, 
in het kader van artikel 12! der Indische 
Staatsregcling werd overgebracht. Nadat de pro-
vinciale bestuursvorm is ingesteld, wordt dus, om 
geheel tot homogeniteit van rechtstoestandcn in het 
gewest te komcn, voor locale lichainen van dien aard 
alsnog eene zoodanige conversie ver- eischt. De 
bepalingen der Stadsgemeente-ordon- nantie in Tnd. 
Stb. 1926 no. 365 geven voor de ge- meonten den 
weg daartoe aan1). Omgekeerd volgt uit het 
vorenstaande, dat eerst met de overbren- ging in het 
provinciaal verband van het laatste gebiedsdeel van 
den Archipel, waar een locaal bestuur als zooeven 
bedoeld wordt aangetroffen, de 
Decentralisatiebepalingen van 1903 haar reden van 
bestaan zullen hebben verloren. Tevens ligt daarin 
opgesloten, dat wanneer voor de aanwy- zing tot 
provincie van eenig gewest, hetzij van den nieuwen, 
hetzij van den ouden stijl, zich als* nog de behoefte 
aldaar doet gevoelen aan schepping van locaal 
beheer voor oenig onderdeel van het gewest, de wet, 
wijl het daarbij niet be- treft „gedeelten van 
provincien" (art. 121, al. 1, Indischo Staatsregcling), 
nog steeds geene andere voorzioning in die bohoefte 
toelaat dan die van toepassing der 
Decentralisatiewetgeving. Eerst lator, wanneer het 
gebied deel gaat uitmaken van eene provincie, wordt 
dan dat eigen boheer met toepassing van de 
Stadsgemeonte-ordonnantie of soortgelijke 
bepalingen omgezet in zelfbestuur op den breoderon 
grondslag van de bij de be- stuurshervorming in het 
leven geroepen beginselen. 

In dit ver band was het dus noodzakelijk, de be-
palingen, die bij artikel I der Decentralisatiewet in 
het vroegerc Regeeringsreglement waren in- 
gelascht, vooralsnog in stand te doen blijven bij de 
herziening van dat Reglement, die in het jaar 1925 
tot de vaststclling heeft geleid van de wet, houdendo 
de Indische Staatsrogeling. In die be- hoefto is bij de 
artikelen 123, 124 en 125 van die rogeling voorzien. 

Het voronstaande geeft de grondtrekken weer van 
de algomeene hervorming van het bestuurs- wezon, 
die sodort 1922 in Indie in voorbereiding is en 
inmiddels gedoeltelijk reeds tot uitvoering is 
gobracht; eon veelomvattende arbeid. met de leiding 
waarvan oen Rogeeringsconunissaris on- dor do 
rechtstreokschc bevelon van den Land- voogd is 
belasta). 

In aanshiiting aan de gegevoii uiteenzetting 
i) Zie omtront het ontwerp dezer vorordo- 

ning hot artikel „Do Stadsgcineento-ordonuan- 
tie" door Mr. S. Gohen~FzhJi KoL Tijclschrift, 
Septombor 1926. 

2)Als Regoeringscommissaris was aanvan- 
kelijk werkzaam Mr. S. Cohon Fzn., te voren 
Resident van Soerubaja. In 1924 is als zoodanig 
opgotredon do heer D. G. Stibbe, Buitongewoon 
Hoogleoraar aan de Ned. Handels-Hoogeschool, 
dio to voren in Indic bij het bestuur en in ande> 
re Landsbetrokkingon on laatstelijk als Inspec- 
teur van den Arbeid aldaar workzaam was ge- 
weest. 
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van de grondbeginsclen der Indische bestuurs- 
reorganisatie en aan de artikelen, die nopens de 
onderdeelen van dat vraagstuk en de daarmede 
verband houdende onderwerpen van staatsrecht 
onder verschillende hoofden in deze Encyclopae- 
die en hare iVanvullingcn verschenen zijn, zal th 
a ns nicer in bijzonderheden een overzicht wor- 
den gegeven van de bcstuursinrichting, zooals die 
voor de toekonist is gedacht. 
Het Bestuur over Nederlandsch-Indie laat zich 

splitsen in het OPPERBESTUUR, bij de Kroon be- 
rustend, en het INDISCH BESTUUR, uitgeoefend door 
de Indische Regeering en de verdere Over- heid daar 
te lande. Het tweede is nader te onder- scheiden in 
het ALGEMEEN BESTUVR, dat behou- dens bepaalde 
uitzonderingsgevallen aan den Gouverneur-
Generaal is opgedragen, en het RE- GIONAAL 

BESTUUR, uitgeoefend, binnen bepaalde 
gebiedsdeelen, hetzij door Landsdienaren of 
Landsadministratien (Ambtelijk- of Admi-nistra- lief 
Bestuur), hetzij op den grondslag van Zeljbe- sluur. 

I. Opperbestuur. 
Het opperbestuur over Nederlandsch-Indie be- 

rust luidens het eersto lid van artikel 60 der 
Grondwet bij den Koning. 

Zooals we rd inedegedeeld in het artikel BE-
STUUR (Dl.I, bl. 279 vlg.),werd ook in de Grond- 
wet van 1848 een zoodanige bepaling aangetrof- fen 
(art. 59), die bij de wijziging van die wet in 1887 
gehandhaafd bleef (art. 61). Hoezeer bij de jongste 
herziening der Grondwet van J 922 de be- 
woordingen eveneens in hoofdzaak onveranderd 
zijn gelaten, heeft echter 一 gelijk reeds hiervoor in 
het licht werd gesteld — de beteekenis van het 
begrip “Opperbestuur" in zoover daarbij een be- 
langrijke beperking ondergaan, dat de wetgeven- de 
macht van de Kroon, die te voren mede in dat begrip 
opgesloten lag, thans daarvan gescheiden is. De 
term “opperbestuur" is daarmede in zyne beteekenis 
teruggebracht tot bestuursuitoefening in den 
eigenlijken zin van het woord, terwijl de 
wetgevende functie van de Kroon, voor zooveel zij 
ook thans nog in stand is gebleven, bij eene af- 
zonderlijke bepaling (artikel 61, tweede lid) gere- 
geld is. 

Aan het slot der beschouwingen ter hierboven 
genoemder plaatse in het Eerste deel, omtrent het 
opperbestuur des Konings, is de opnierking ge- 
maakt, dat dit bestuur zich geenszins oplost. al- leen 
in de zorg voor uitvoering van wetten en Ko- 
ninklijke besluiten, doch integendeel de opperste 
leiding omvat van alle behartiging van het welzijn 
der kolonien binnen de grenzen der koloniale be- 
grootingen. Ook onder de nieuwe beginselen blijft 
die opmerking van kracht, en evenzeer ook het bij 
de zooeven bedoelde beschouwingen op den voor- 
grond gesteJde feit, dat de uitoefening van het 
opperbestuur door de Kroon onder voortdurende 
deelneming en algeheele verantwoordelijkheid van 
den Minister van Kolonien geschiedt. De 
waarborgen voor de naleving van dien regeJ, vroe- 
ger door artikel 38 van het Regeeringsreglement 
verschaft, zijn thans in het ongeveer gelijkJuidend 
artikel 27 van de Indische Staatsregeling neerge- 
legd. Wat aangaat de vraag of de Minister van 
Kolonien in zijne aanrakingen met den Gouverneur-
Generaal, betrekking hebbende op de uitoo- fening 
van het opperbestuur, heeft te doen bly- ken, dat hij 
daarbij handelt met medeweten en in 

stemming van den persoon clea Konings, mogc 
verwezen worden naar bet ai'tikel OPPERBE-
STUUR (DI. Ill, biz. 173), waarin dit punt in bij- 
zonderhoden behandold is en de nadruk is golegd op 
de uitspraak in ontkennenden zin van gezag- 
hebbende zijden. 

IT. Indisch Bestuur. 
A. ALGEMEEN BESTUUR. 
„De Regeering der Kolonien en bezittingen van 

„het Rijk in Azie； uitmakende het gebied van Ne- 
„derlandsch-Indie, wordt in naam des Konings 
„uitgeoefend door eenen Gouverneur-Generaal, „op 
den voet en onder de bopalingen van het te- 
„genwoordig reglcment". Aldus de tekst van het 
eerste lid van artikel 1 van het Regeeringsregle- 
ment van 1854, waarvan de vermelding, als inlei- 
ding tot de bespreking van het “INDISCH BE- STUUR” 
in het artikel “BESTUUk”(DI. I, biz. 280)； gevolgd 
werd door de beschouwing, dat ver- mits de 
Landvoogd in sommige gevallen het ge- voelen 
moest inwinnen van den Raad van Indie en — wat 
voor het betoog meer gewicht in de schaal legde — 
in onkele andere gevallen ook in bestuurszaken 
geene beslissing mocht nemen dan in 
overeenstemming met dien Raad, men onder 
„Indische Regeering" soms den Landvoogd al- leen, 
soms den Landvoogd met den Raad had te verstaan. 

De herziening der Grondwet van 1922, gevolgd, 
drie jaren later, door de vaststelling der Wet op de 
Staatsinrichting van Nederlandsch-Indie (Indische 
Staatsregeling), heeft aan die verhoudin- gen een 
ander karakter gegoven. De vage uitdruIcking 
“Regeering" ter omschrijving van de beteekenis der 
gezagsuitoefening van den Gouverneur- Generaal 
—een uitdrukking, op zich zelf weinig geschikt om 
het onderling verband der machts- verhoudingen tot 
klaarheid te brengen — heeft, gelijk reeds gezegd, 
sinds de jongste Grondwets- herziening in het 
Indisch Staatsrecht plaats ge- maakt voor den term: 
"algemeen bestuur". 

„Voor zooveel niet by de Grondwet of bij de „wet 
bepaalde bevoegdheden aan den Koning „zijn 
voorbehouden" — bepaalt artikel 60, tweede lid, der 
Grondwet in Jiaren tegenwoordigen vorm — „wordt 
het algemeen bestuur in naam ,,dcs Konings 
uitgeoefend in Nederlandsch-Indie ,,door den 
Gouverneur-Generaal.... op de wijze „bij de wet te 
regclcn" en de Wet op do Indische Staatsinrichting, 
die dadelijk aan den aanvang dit punt nader 
behandelt, vorklaart in het eerste lid van artikel 1, 
dat de uitoefening van dat algemeen bestuur 
geschiedt ..overeenkomstig de in (die) wet gestelde 
regelen on met inachtneming „van *s Konings 
aanwijzingenn. In navolging, ten deole, van arti kel 
37 van hot vroegcre Regeerings- reglement doet 
voorts het tweede lid daarop volgen, dat de 
Gouverneur-Generaal wegens de uit- oefoning van 
zijn ambt verantwoordelijk is aan den Koning en te 
dier zake aan den Minister van Koloniiiji allo 
verlangdc inlichtingen verstrekt. 

Wat aangaat het voorbehoud van bepaalde be-
voegdheden van algemeen bestuur aan de Kroon, 
heeft de vaststelling van de Indische Staatsrego- ling 
nog verdere beperking gebracht in het aan- tal 
gevallen van dien aard, in het artikel BESTUUR 
(DI. I, biz. 280) omschreven. Zoo geschiedt —naar 
reeds hierboven werd opgemerkt —de indeeling van 
het grondgebied van Neder- l&ndsch.India in 
gewesten niet langer door den 
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Koning, maar bij ordonnantie (Ind. Stftatsregc- ling, 
art. 119, al. 1) en worden voortaan de offi- cicren van 
de Ned.-Indische landmacht.ook wan- neer zij 
buiton Indie verblyf houden, alien be- noemd en 
ontslagen door den Gouverneur-Gene- raal, wat 
betreft do benooniingen met uitzondo- ring alleen 
van denBevolhebbor der landmacht en wat betreft de 
verleening van ontslag, met uitzon- dering, evenals 
vroeger, van de Opperofficieren (art. 32 a. v.). 

De benoeming on het ontslag van den Vice- 
President en de Leden van den Raad van Indie 
blijven ook voortaan aan den Koning voorbehou- 
den, niettegenstaande de plaats van het College in 
het nieuwe regeeringsbestel eene andere zal zijn. 
Met de hervorming, welke de Volksraad in- gevolgo 
de Wet op de Indische Staatsinrichting eerlang (Mei 
1927) zal ondergaan, zal de geheele 
medewetgevende functie van den Raad van Indie 
een einde nemen,om,naar de bedoeling derGrond- 
wet, op bij de wet vastgestelden voet op evenge- 
noemd vertegenwoordigend orgaan over te gaan. De 
bestuursdaden voorts, waaromtrent nog over- 
eenstemming van Gouverneur-Generaal en Raad 
van Nederlandsch-Indie zal worden gevorderd, 
betreffen voortaan geene andere beslissingen moer 
dan — om bijzondere redenen — bosluiton tot 
verwijdering en interneering in het belang der 
openbare rust en orde (artt. 35, 36 en 37 Ind. 
Staatsregeling) en de uiteraard hoogst zeldza- me 
gevallen van amnestic en abolitie en van dis- 
pensatie, bedoeld in artikel 42, al. 3, en artikel 43, al. 
2, van die Regeling. Van een niederegeeren van den 
Raad van Indie zal dus onder de nieuwe 
Staatsinrichting bezwaarlijk nog gesproken kun- nen 
worden. De toekomstige beteekenis van het College 
zal te vergelijken zijri met die van den Raad van 
State in Nederland, in dions advisee- rende 
hoodanigheid. Dit neemt echter niet weg, dat ook 
onder die omstandighedon prijs zal zijn te stellen op 
krachtige waarborgen van zelf- standigheid. Do 
tegenwoordige rogeling van benoeming en ontslag 
door do Kroon is daarom bij de gewijzigde positie 
van den Raad behoudon ge- blcvon. 

Een onderwerp, dat bij do gedachtenwissoling 
ttiHSchen Rogeering en Staten-Generaal nopens de 
wctsvooratollon ointront de Indischo Staatsroge- 
ling in groote mate de aandacht hooft bezig ge- 
houden, was de verhouding van den Gouvorneur- -
Generaa) tot het Opperbestuur; daarnaast dio van 
den Minister tot de Statcn-Goneraal. 

Wat dit laatstc punt betroft, verklaarde do Mi-
nister nadrukkelijk (zie o.a. Handolingen Twcedo 
Kamor 1924/1925, biz. 1512), dat ondanks do in tie 
Grondwot aangebrachte principieele onder- 
scheiding tusschon het opperbostuur van don Ko-
ning, als do hoogsto controleerondo macht in 
strikten zin, on do met de uitdrukking „algemeen 
bostuur>, aangeduidodaadwerkelijko bestuuravoe- 
ring over Indiii, welke in beginsel tot de taak be- 
hoort van den Gouvorneur-Generaal, do Minister 
van Kolonien ook in hot nieuwe stolsol ten voile 
verantwoordelijk blijft jegens de Staten-Goneraal 
voor het in Indie gevoerde bestuursbeleid. 

Wat aangaat de verhouding van den Gouver- 
ncur-Generaal tot de Kroon werd by do openbare 
behandeling in do Staten-Gonoraal in het licht ge- 
steld, dat in verband met de opdracht, by do nieuwe 
grondwettelijke bepalingen, aan don Gou- vornour-
Generaal, van hot „algemeen bestuur" 

over Indie, voor zoover niet bepaalde bevoegdhe- 
den van dien aard aan don Koning zijn voorbo- 
houden, de Gouverneur-Generaal voortaan zal zijn 
besluursorgaan, drager van zelfstandige be- 
stuursbovoogdheden. Vooropstellend het beeld van 
don Landvoogd, wettclyk innemend den ze- tel van 
het Algemecn Bestuur in Indie, een zetel, waarop 
dus voor den Minister, vertegenwoordi- ger van het 
Opperbostuur, geene plaats meet is, had men zieh 
den laatsten. te denken als geplaatst novens dien 
zetel, toezicht houdend, preventief en. repressief, op 
de plannen en daden van den Landvoogd； een 
toezicht, meet of minder van nabij, naarmate het 
feiten van meerdere of min- dere beteekenis betreft, 
en met den plicht tot in- grijpen, wanneer de 
Minister ziet aankomen of ge- constateerd heeft 
daden, waarvoor hij de verant- woordolijkheid niet 
meent te kunnen dragen Su- perintendentie, leiding 
en controle, ingrijpend op- treden alleen wanneer de 
ministerieele verant- woordelijkheid daartoe dwingt, 
— in. die woorden liet, naar de uiteenzetting van 
Regeeringszijde, zich de gedragslijn weergeven, die 
krachtens de nieuwe grondwettelijke beginselen de 
samenworking bepaalt van hot Opperbestuur met het 
hoog- ste gozag in Indie. 

Een amendement van verscheidene Kamerle- den 
van uiteenloopende staatkundige richting, 
strekkende tot uitbreiding van de bewoordingen van 
artikel 1 der voorgodragen wet op de Staats-
inrichting van Nederlandsch-1ndie in dier voege, dat 
aan do bepaling, luidons welke de uitoefening van 
hot aan den Gouverneur-Generaal opgedra- gen 
algemeen bestuur zou geschieden overeen- komstig 
do in die wet gestelde regelen, alsnog werd 
toegevoegd de zinsnede: „en met inachtne- ming 
van's Konings bevelen", ontmoette bij de Regeering 
ernstigon tegenstand. Het begrip „be- velen", als 
grondslag in dien algemeenen zin van het 
tookomstig regeeringsbeleid, werd met de fun- 
damenteele gedachte van het nieuwe stelsel van. 
bestuur niet in overeonstemming geoordeeld. Van 
een practisch standpunt beschouwd, werd de aan- 
vulling bovendien overbodig geacht. Ook de tij- 
dens de debatten aangebrachte wijziging, waarbij het 
woord “bevelen" plaats maakte voor de in beginsel 
meor aannemelijke uitdrukking „aanwij- zingen", 
kon de Regeering niot met het voorstel verzoonen, 
wat nochtans eene aanvaarding met groote 
meerderheid van stemmen niet vermocht to boletton. 

In do vervulling zijner bostuurstaak wordt de 
Landvoogd door oen groot aantal ambtenaren van 
vorschillondon rang on werkkring en van ver- 
schillondon landaard terzijdo gestaan. In de naaste 
omgoving van don Gouverneur-Generaal zijn het do 
ambtonaren dor Algomeene Secretarie en die dor 
Dopartomonten van Algemeen Bestuur, welke als 
zoodanig workzaain zijn (zio onder die hoof- den, 
DI. I, biz. 585 en DI. Ilf, biz. 732). Het ver- dient de 
aandaoht, hoe de ook in den verzamel- naam der 
departoinonten gebezigde uitdrukking „algomoen 
bostuur", die bij de jongsto Grond- wetshorziening 
verdere toepassing verkreeg in den zin van do 
daadwerkelijke bestuursvoering in Indio door don 
Gouverneur-Generaal, in onder- scheid eonerzijds 
met het opperbestuur • van do Kroon, anderzuds met 
het rogionaal bestuur in onderdoolen van het gebied, 
roeds in het Regee- ringsreglement van 1854(derde 
hoofdstuk) ter aan- duiding strokte van hot centraal 
bestuur aldaar. 
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„De departenienten van algemecn bestuur"— 
bepaalt thans artikel 115 van de Indische Staats- 
regeling — “worden behcerd door departements- 
„hoofden, wier taak en bevoegdheid .... door 
„denGouverneur-Generaal worden geregeld". Het 
aantal departenienten van algomeen bestuur, met 
inbegrip van de twee militaire departenienten, 
bedraagt negen. Luidens artikel 116 van de Indische 
Staatsregeling vornien de departementshoof- den te 
zamen een „Raad van departementshoof- den", voor 
welken de Gouverneur-Generaal eene instructio 
vaststelt. 

Het spreekt vanzelf, dat het ook in vroogere ja- 
ren alleen door een zeer uitgebreide overdracht van 
bevoegdheden en werkzaamheden den Gouverneur-
Generaal mogelijk is gewecst, zijne orn- vangrijke 
bestuurstaak naar behooren te vervul- len. Naast de 
overdracht op de departements- hoofden was het 
inzonderheid dio op de hoofden van gewestelijk 
bestuur, welke eene groote rol heeft gespeeld. Bij 
dat alles betrof het, zooals hiervoor reeds werd 
gezegd, “ambtelijkc-'' of „ad- ministratieve 
decentralisatie*', die in vele opzich- ten ook thans 
nog den boventoon heeft bo ven de terzelfder plaatse 
besproken „staatkundige de- centralisatie,\ — vrucht 
van de eerst sedert het begin dezer eeuw in het 
rechtstreeks beheerd ge- bied van Indie a Hengs in 
toepassing gekomen be- ginselen van zelfbestuur. 

Die administratieve decentralisatie dankt niet 
haar ontstaan aan eene nieuwe bestuurspolitiek van 
de laatste jaren. Ook in vroegere tijden zou de taak 
van den Landvoogd diens krachten ver te boven zijn 
gegaan, wanneer niot ook destijds reeds eene 
zoodanige overlating van bestuur al- lerwegen in 
den Archipel haren weg had gevon- den. Dat 
niettemin te reel nog van de algemeene bestuurstaak 
in het centrum — bij den Gouverneur-Generaal met 
diens Departementschefs — opeengehoopt bleef, 
wordt vaak te zeer aan per- soonlijke oorzaken: 
ongeneigdheid tot prijsgeving van bevoegdheden, 
bureaucratische invloeden en andere neigingen van 
dien aard toegeschreven. Zonder die feiten geheel 
uit te schakelen, heeft men de hoofdoorzaak elders 
te zoeken, namelijk in de omstandigheid, dat de 
ambtelijke toerusting van degewestelijke 
bestuurscentra, want om deze ging het in hoofdzaak 
daarbij, in het alge- meen te zeer te kort schoot, om 
de zorg voor wer- keJijk beJangrijke takken van 
dienst of onderdee- len van takken van dienst — 
stukken „regeeringn, zooals men het heeft genoemd, 
— welker dage- lijksche verzorging inderdaad voor 
het centraal bestuur bezwarond mocht heeten, too te 
vertrou- wen aan de gewestelijke bestuursvoering. 
Aan dat feit bovenal was de onvoldoende 
ontplooiing der adininistratieve decentralisatie te 
wijten en aldus beschouwd laat het zich aanstonds 
verklaren, dat aanschrijvingen en leidraden, als in 
het artikel BESTUUR (DI. I, biz. 281, le kolom) 
vermeld, geen overwegend effect konden hebben. 
Wat daarbij langs administratieven weg werd 
gezocht, was in werkelijk bevredigende mate alleen 
bereik- baar door organisatorische maatregelen, 
namelijk door eene ingrijpende hervorming van het 
gewes- telijk bestuurswezen in Nederlandseh-Indie 
als do thans in uitvoering zijnclc reorganisatie zal 
geven, wanneer zij over het geheele gebied tot 
rijpheid is gekomen. 

B. REOIONAAL BESTUUR. 
1 o. A mbtclijk bestuur. 

Bij de uitvoering van de bestuurshervorming staat 
— het werd reeds gezegd — op den voor- grond: 
indeeling, bij ordonnantic, van het grond- gebied 
van Nederlandsch-Indie in eenigo gewes- ten van 
grooten omvang en van eene zoodanige gcsteldheid, 
dat zij geacht kunnon worden aanstonds of in een 
nieer of minder verwijderdo toe- komst zich te 
zullen leenen voor een bestuursin- richting van den 
eindvorm, dien men zich in het nieuwe stelsel voor 
het gewest heeft gedacht,den provincialen 
bostuursvorm 】). 

Tenaanzien vanaangelegenheden van bestuurs- 
zorg in de tot provincie aangewezengowesten,welke 
deel uitmaken van de in het tweede lid van arti- 

i) Met betrekking tot Java en Madoera heeft het 
plan van indeeling in hoofdzaak reeds vas- ten vorm 
verkregen. Bij Ind. Stb. 1925 no. 285 werd met 
ingang van 1 September van dat jaar op do nieuwe 
grondslagen het gewest West- -Java (Pasoendan) 
ingesteld, omvattende de voornialige residenties 
Bantam, Batavia, Preanger-Regentschappen en 
Cheribon. Op 1 Ja- nuari 1926 is dit gewest 
provincie geworden. De indeeling van het vordere 
gebied van Java en Madoera in twee zoodanige 
gewesten, eveneens bestemd om vervolgens 
totprovincie teworden, zal binnen enkele jaren te 
verwachten zijn. Ten aanzien van de overige 
cilanden van den Archipel is mede inmiddels het 
gevoelen ingewonnen van den Volksraad. Voor 
Sumatra wordt aan eone splitsing in drie nieuwe 
gewesten gedacht, waarnaast, om staatkundige 
redenen, Atjeh voorshands eveneens nog een 
afzonderlijk gewest zou blijven. De wijzo van 
indeeling maakt intusschen in verschillende 
opzichten nog een punt van overleg uit. Van andero 
zijde wordt, op evenzeer niet aanstonds to vorwer- 
pen gronden, de voorkeur gegeven aan eene 
spJitsing in niet meer dan twee gewcsten(Noord - 
enZuid-Suinatra),eveneens met,als voorloopigo 
regeling, Atjeh en Ondcrhoorighcden daarnc- vens 
a)s clorde gewestelijk ressort. Het eiland Borneo 
zal, naar de in overweging zijndo plan- nen, in zijn 
geheel e6n gewest uitmakon. Het denkbeeld echter 
van de Regeering, om het eiland C616bes to splitsen 
in tweo tleelen, Zuid- en Noord-C616bes, met de 
bedooling om hot eerste in verceniging met de 
Kleine Soenda-eilanden, het tweede in verceniging 
met de Molukken een gowest op den nieuwen voet 
te doen uitmaken, ontmoette ernstige bezwaren bij 
don Volksraad. Door dit college werd krachtig 
aangedrongen op aanwijzing — zooals van den 
aanvang af in do bedoeling heeft gelegen en met de 
instcJling in 1925 (Ind. Stb. no. 579) van het 
Gouverne- mentz der Molukken ten deelo reeds is 
geschicd —van elk dier beide coinplexen van 
eiianden, do Molukken en do Kleine Soenda-
eilanden, tot afzonderlijk gewest. Aan invoering van 
de provinciale bestuursinrichting zou vennoede- lijk 
voorshands alleen godacht kunnen worden voor e6n 
of twee der nieuwe gewesten,welke voor Sumatra 
ontworpen zijn. Be overige gowesten daar en elders 
zoudon vooralsnog gouverne- rnenten op den 
grondslag der bestuurshervor- ming worden, totdat 
ook zij te eeniger tyd rijp zijn om tot provincie te 
worden aangewc- zen. 
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kel ] 19 der Indischc Staatsrcgeling bccloelde „gc- 
westelijko huishoucling'', is het de Provincialc Raad, 
aan wien het bestuur wettolijk is opgedra- gen. Ten 
aanzien van andere aangelegenhoden van dien aard, 
niet in die huishouding begrepen, wordt, luidens het 
cerste lid van arlikel 120, het bestuur, in naam van 
den Gouverneur-Genernal, uitgeoefend door den 
Gouverneur, niet in de ambtshalve aan dozen 
voorbehouden bijzondere functie van voorzitter van 
den Provincialen Raad, maar in zijne algemeene 
dienstbetrekking tot den Lande. 

In do nieuwe gewesten, welke nog geene pro- 
vincie zijn (“gouvcrnenienten"), wordt het ge- 
westelijk bestuur in zijn geheel op dienzelfden 
ambtelijken grondslag uitgeoefend — al dan niet inet 
bijstand van een Adviseerenden Raad (art. 120 a. v., 
tweede lid) — door hoofdambtenaren, onder 
zoodanigen ambtstitel als daarvoor is of zal worden 
bepaald. Als zoodanig is ook voor die gewestelijke 
bestuurders de titel “Gouverneur" gekozen, zij het 
met verschil in bezoldiging en in assimilatie van het 
ambt. 

Aan het zooveel geringer aantal gewestelijke 
centra zal eene toerusting van dion aard kunnen 
worden gegeven, dat zoowel technisch als admi- 
nistratief de bestuursvocring aan zoodanige ei- schen 
boantwoordt, dat niet langer geschroomd behoeft te 
worden, om de zorg voor belangrijke onderwerpen 
van overheidsbemoeienis aan het gewest op te 
dragen en aldus zoowel langs den weg van 
staatkundige decentralisatie, waar het de provincie 
betreft, als langs dien van ambtelijke decontralisatie 
eene voor de toekoinstige ontwik- keling van Indic 
doelmatige verplaatsing van taak en 
verantwoordelijkheid na to stroven. Als cerate 
voorwaarde daartoe zal het noodig zyn, den 
gewestelijken bestuurder den steun te ver- schaffen 
van een staf van deskundigon, bekwaani om, elk op 
zijn gebied, in den ruiinsten zin voor- Jichting te 
verschaffen on om, met bchulp van do hun in het 
gewest ten dicnsto staande krachten, een 
oordeelkundig beheer en eene goede uitvoe- ring van 
zaken to verzekoren. Een tweode voor- ziening, niot 
minder onmisbaar voor het welsla- gen van do 
nieuwe bcstuursinrichting, is de in- Htelling van oen 
wdlgeorganiseerd gewestelijk bureau, zoovoel 
mogelijk aan gclijko oischen van ad- ministratieve 
vaardigheid bcantwoordend als de centralo 
Regoeringskantoron. 

De vorvulling van boide die voorwaardon ligt in 
de plannen der bestuurshorvorniing. Mot het oog op 
do tweedo voorziening is — op hot voot- Hpoor 
wedor van de in de Memoric van Toclichting der 
wetsvoorstellon van 1921 ontwikkoldo donk- 
beoklen 一 bij hot „Besluit op do Bcstuursorgani- 
satie** in Ind. Stb. 1925 no. 622 in de door den 
Gouverneur-Goneraal aan to wijzen gewesten, waa-
nnode de provincion on do gouvornoincnten van den 
niouwon vorin zijn bodoold, de kantoor- dienst bij 
hot Binnonlandsch Bestuur gesplitst in twee korpson: 
dat van den algemeenen en dat van den plaalselyken 
kantoordienst, van welko hot ccrsto zoodanig 
georganisoerd zal zijn, dat daarin ook voor porsoneel 
van breedero opleiding eon bevredigendo loopbaan 
kan wordon govonden. 

Do niouwo rogeling voor den bureaudionst bij het 
Binnenlandsch Bestuur, dio clorhalve speciaal ten 
aanzien van do Gouvorneinentskantoren van dien 
aard in de plaats treodt van de algemeene beginsolon, 
welke omtrent de inrich ting van den 

I bureaudionst in Indie gelden (vgl. het artikel A D- 
MINISTRiXTIEVE AMBTENAREN, DL I, biz. 10), 
komt verder in hoofdzaak op het volgonde neer. 

Bij het korps van den algemeenen kantoordienst 
zijn ingestekl de navolgende rangen: a. op de 
Gouvernourskantoren de rangen van Gewestelijk 
Secretaris; Administrateur； Referendaris le klasse; 
Referendaris en Administratief Ambtc- naar; b. op de 
Gouverneurs- en andere bostuurs- kantoron op Java en 
Madoera de rangen van Af- deolings-(Residentie-) 
secretaris; Kantoorhoofd； Hoofdcommies； 
Regentschapssecretaris le klas- se； le Commies； 
Commies-redacteur; Regentschapssecretaris 2e klasse 
； Adj u net- Regentschapssecretaris ；Commies； 
Adjunct-Commies- -redacteur； Mantri-Kaboepat^n 
(gediplomcerd)； Adjunct-Commies en Ambtenaar bij 
den Inland- schen bestuursdienst； c. op de 
Gouverneurs- en andere bestuurskantoren buiten Java 
en Madoera de rangen van Afdeelings-(Residentie-) 
secre- taris； Kantoorhoofd； Hoofdcommies； le 
Commies； Cominies-redacteur； Commies; Adjunct- 
Commies-redacteur en Adjunct-Commies. 

Bij het korps van den plaatselijken kantoordienst 
worden onderscheiclen de rangen van： le Klerk, 2e 
Klerk, Schrijver le klasse, Schrijver en Hulpschrij ver. 

Van de benoemingen tot deze ambten geschiedt 
die tot Gewestelijk Seoretaris bij keuzo; die tot de 
overige ambten van het korps van den algemeenen 
kantoordienst naar rangorde, behoudens geble- ken 
geschiktheid. Tot dion eindo worden, met in- 
achtneming van de ter zake gestelde regelen, ten 
kantore van het IIoofd van gewestelijk bestuur van 
deze ambtenaren gewestelijke ranglijsten 
aangehouden. Eene uitzondering hierop maken de 
Administrateurs, Referendarissen le klasse, 
Referondarissen en Adininistratieve Ambtena- ren, dio 
in hetzelfde verband zijn te beschouwen als do 
bekleedors der golyknamige ambten op de centralo 
regeeringskantoren en waarvoor op het Departement 
van Binnonlandsch Bestuur algemeene ranglijsten 
worden aangelegd. Van het tot het korps van den 
plaatselijken kantoordienst be- hoorend personeel 
geschiedt de samenstelling en bijbonding van 
ranglijsten afdeelingsgewijze, ten kantoro van het 
hoofd dor afdeeling. 

Do bezoldigingon, onderscheidenlijk aan de vo- 
renstaancle ambten vorbonden, zijn bepaald bij do 
„Bczoldigingsrcgeling Burgerlijke Landsdiena- ron 
1925、' („B. B. L. 1925") in Ind. Stb. 1925, no. 43, j° 
hot besluit in Ind. Stb. 1925 no. 423 on de op de 
onderworpelijke ambten betrekking heb- bendo nadore 
besluiton van den Gouverncur-Ge- noraal tot wijziging 
en aanvulling van die Bezol- digingsregcling. 

Evouals te voron zal ook bij de nieuwo organi- 
satio hot gewest — provincie of gouvernement — 
verdeeld zijn in bostuursafdeelingen, welker om- vang 
ochtor over het algemeen wedcr die van de vroegero 
afdeelingen overtreffon zal. Terwijl verder in het oudo 
stelsel dio ressorton in den regel bestuurd wordon. 
onder do bevolen x*an het Hoofd van het gowest, door 
oen anibtenaar van hot Binnenlandsch Bestuur van den 
Assistent-Residentsrang, treedt bij de nieuwe orga-、 
nisatie ondor de bevelen van den Gouvernour als 
plaatselyic bestuurder der afdeeling op eon hoofd- 
umbtonaar van dien tak van dienst met den rang 
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van Resident, in welken rang de hoogste bezoldi- 
ging die van den Resident, hoofd van gewestelijk 
bestuur in de vroegere formatie, evenaart. Voor 
zooveel staatsrechtelijk en practisch mogelijk, zal 
voorts de nieuwe Resident ook in bevoegdheden als 
anderszins meer en meer in zyn ressort de plaats gaan 
innemen, die vroeger door den ge- westelijken 
bestuurder werd vervuld. Die opzet van zaken brengt 
ook voor de nieuwe afdeeling (residentie) mede de 
behoefto aan versterking der bestuursmiddelen, 
waartoo in de eerste plaats zal strekken de aanstelling 
van een Afdeelings- (Rc- sidentie-) Secretaris voor 
de dagelijksche leiding van het plaatselijk 
bestuursbureau. 

Het streven, om aan het geheele bestuurswezen 
een breederen grondslag te geven en aan den be- 
stuursambtenaar van de wetenschappelyke vor- 
ming, die voor dien werkkring steeds meer als eisch 
is gesteld (zie OPLEIDING VAN ADMINI- 
STRATIEVE AMBTENAREN, DI. Ill, biz. 167, en 
Aanvullingen, biz. 89, alsmede de Koninklijke 
besluiten in Ind. Stb. 1924 no. 584 en 1926 no. 319), 
eene positie te verzekeren, die met zijne opleiding en 
zijne verhouding tot andere tak- ken van dienst in 
overeenstemming is, wordt in de nieuwe organisatie 
ook tot de lagere ran- gen doorgevoerd. In plaats van 
de vroegere toezicht houdende ambtenaron met den 
titel “Controleur" •— een titel, die in de laatste jaren 
allengs voor personeel van meer beporkto vor- ming 
in verschillende andere diensttakken in ge- bruik 
isgekomen, —zullende nieuwe Residenton, hoofden 
van plaatselijk bestuur der afdeeling, worden terzijde 
gestaan door een of meer Assis- stent-Residenten. 
Die ambtstitel, vroeger door de 
afdeelingsbestuurders zelve gevoerd, zal op die wijze 
op den lageren rang zijn overgedragen, voor welken 
de beteekenis van het ambt en de verhouding tot den 
nieuwen afdeelingsbestuurder — Resident — met 
juistheid daardoor worden aan- gegeven. Voor hunne 
benoeming tot Assistent- Resident, waaraan enkele 
jaren van practise he voorbereiding vooraf moeten 
gaan, zullen de be- trokken ambtenaren in den rang 
van „Ambtenaar bij den algemeenen bestuursdienst" 
hun werk- kring bij het Binnenlandsch Bestuur 
aanvangen. 

De vorenstaande ambten, waarbij nog te noe- 
nien is dat van Luitenant-Gouverneur, bij de ili-
stening van welken rang voornamelijk aan een 
eventueel gebruik van dien ambtstitel voor de 
vertegenwoordigers van het Nederlandsch gezag in 
de Javraansche Vorstenlanden is gedacht, vor- men te 
zamen in het nieuwe stelsel den tak van dienst van 
het Binnenlandsch Bestuur, in artikel 1 der 
Bepalingen in het „Besluit op de Bestuurs- 
organisatie" (Ind. Stb. 1925 no. G22) aangeduid als 
het Nederlandsch korps van den algemeenen be-
stuursdienst. Nanst dat korps onderscheidt go- 
noemd artikel voorJava en Madoera het Inlandsch 
korps van den bestuursdienst en voor de bestuurs- 
voering buiten Java en Madoera vooreerst het 
Nederlandsch korps van den plaaiselijken besluurs- 
dienst en voorts de gewestelijke Iiilandsche korpsen 
van den bestuursdienst. 

Bij de voltooiing, in de eerste plaats, van het 
overzicht van het Nederlandsch bestuurselement in 
de nieuwe formatie, is het naast het hier- boven 
besproken korps van den algemeenen bestuursdienst 
het Nederlandsch korps \ van den plaalselijken 
bestuursdienst buiten Java en Madoera, dat de 
aandacht vraagt. 

De snel tocnemende expansic der bestuursuit- 
oefening in de Buitengewesten, si nds eene meer 
actieve bestuurspolitiek ten aanzien van de zelf- 
besturende Inlandsche landschappen was inge- 
treden (zie EXPANSIEPOLITIEK, Aanvullin- gen, 
biz. 132), deed in de eerste jaren dezer eeuw een 
nrjpend gebrek aan bestuurskrachten ont- staan. Aan 
die behoefte binnen bekwamen tyd tegemoet te 
komen door eene voldoende aanvul- ling van het 
Bestuur met op den gewonen voet opgeleide 
Europcesche krachten, was practisch uitgesloten. 
Ook in de richting van een meer uit- gebreid en een 
meer doelmatig gebruik, in de Bui- tengewesten, van 
Inlandsche bestuurskrachten, bood zich geen uitweg 
aan. Te weinig nog was daartoe over het algemeen 
aan de vorming van een goed ingericht Bestuur van 
dien aard, in na- volging van hetgeen Java en 
Madoera te aan- schouwen gaven, in die gewesten 
de aandacht ge- wijd. Gesteld voor de 
noodzakelijkheid van eene onverwijlde oplossing, 
werd onder die omstandig- heden het besluit 
genomen, om, als voorziening van tijdelyke 
strekking, aan het vanouds bestaan- de instituut der 
civiele gezaghebbers uitbreiding te geven, echter 
met vooropstelling, zooveel moge- lijk, van den 
eisch eener algemeene ontwikkeling van dien aard, 
dat na zekere practische voorbereiding eene 
behoorlijke vervulling der bestuurs- taak mocht 
worden verwacht in streken, waar zich op 
bestuursgebied geene bijzondere eischen voordeden. 

Naast het gebruik voor dat doel van officieren der 
landmacht, voor zoover dezen door het Leger- 
bestuur voor eene tijdelijke aanwijzing tot Civiel 
Gezaghebber beschikbaar konden worden gesteld, 
werden mitsdien allengs tai van personen op den 
zooeven bedoelden voet bij het Europeesch Bestuur 
der Buitengewesten geplaatst, om op die wijze de 
dreigende ontreddering van het bestuurswezen in die 
gewesten te stuiten. 

Aan de moeilijkheden van oogenblikkelijken 
aard, die zich daarbij voordeden, paarde zich een 
bezwaar van blijvonde beteekenis, dat al dadelijk 
niet over het hoofd was gezien en by de doorvoe- 
ring van den inaatregel al meer zich aftcekende; het 
bezwaar namelijk, dat afschaffing, te eeniger tijcl, 
van het aldus tot ontwikkeling gekomen element van 
Europcesche hulpkrachten, v66r nog de plaats 
daarvan kon worden ingcnoinen door in den loop der 
jaren gevormdelnlandschc bestuurs- korpsen ― 
eene voorziening, wnarmede over het geheel jaren 
gemoeid zouden zijn, 一 onvermijde- lijk tot eenezoo 
onevenredige versterking van personeel in de lagere 
rangen van het eigenlijk Europeesch bestuurskorps 
zou nopen, dat eene hoogst bedenkelijke 
ontwrichting van het gohecl op den duur te vreezen 
xou zijn. De overweging, dat der- halve het 
inmiddejs in talsterkte steeds aangroei- end 
Europeesch hulpkorps ondanks zyne transi- toire 
bestomming vermoedelijk nog van langen 
levensduur zou zijn, brae lit de Indische Regee- ring 
weldra tot het inzicht, dat het oj)haren weg lag aan 
dat korps een vasteren grondslag en een beter 
afgebakenden vorm te geven. Een van de 
belangrijkste maatregelen van die strekking is ge- 
weest de vasts telling, by het Koninklijk besluit in 
Ind. Stb. 1914 no. 502, van de reeds in het artikel 
GEZAGHEBBERS (DI. I, biz. 785) terloops 
vermelde „Bijzondere Voorwaarden van benoem- 
baarheid tot candidaat-gezaghebber en hulp-ge- 
zaghebber bij het Binnenlandsch Bestuur in No- 
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derlandsch-Indic en van uitzending nil Nederland in 
de ecrstgcmeldc betrekking； alsmcrlc rc- gelen 
betreffonde de opleiding van gezaghebbers'', Die 
opleiding zou plaats vmden, zoowel voor de in 
Nederland als voor de in Indie aangesteklo 
Candidaat-Gezaghcbbers. aan cene van Gouver- 
nementswege tc Batavia gevestigde school'' ')• Ma 
het volgen, met bevredigenden uit- slag, van een 
tweejarigen leergaiig aan die instel- ling, worden de 
geslaagden in het eindexamen als Hulpgezaghebber 
in den werkelijken bestuurs- dicnst opgenomen, om 
vcrvolgcns alsnog zekeren practischen leertijd te 
doorloopen, met toevoe^ ging aan daarvoor geschikt 
goachte Gezagheb- bers, Controleurs of andere 
ambtenaren bij het Binnenlandsch Bestuur of op 
zoodanige andere wijze als door den Gouverneur-
Generaal dienstig wordt geoordeeld. De Hulp-
Gezaghebbers, die in verband met de omtrent then 
practischen leertijd uitgebrachte verslagen door den 
Gouverneur- -Generaal voor den dienst bij het 
Binnenlandsch Bestuur geschikt worden geacht, 
worden daarop naar gelang der behoefte tot 
Gezaghebber bc- noemd op de gewone aan die 
betrekking verbon- <len inkomsten. 
Bij het hoogcr genoemd Besluit op de Bc- 
stuursorganisatie in Ind. Stb. 1925 no. G22 wercl, 
gelijk reeds Js vcrmeld, het onderwerpelijk be- 
stuurskorps, ter onderscheiding van hot Ncder- 
landsch korps van den algemeenen bestuursdienst, 

i) De Candidaat-Gezaghebbcrs — voor wier 
aanstelling als zoodanig o. m. vereischt wordt het 
bewijs van inetgunstig gevolg afgelegd eind- 
examen van hoogere burgerscholen met vijfjari- gen 
cursus of van een daarmede ten minste gelijk tc 
stellen examen dan wel het bezit van op andere wijze 
verkregen gcschiktheid voor den beoogden 
werkkring — ontvangen, luidens bo- vengenoemd 
Koninklijk besluit, aan de Be- stuursschool, welker 
inrichting geregeld is bij Ind. Stb. 1914 no. 504 en 
de nadere wijzigingen daarvan, onderwijs in (Ind. 
Stb. J 914 no. 502, art. 8): 

a. do grondbegii)selcn der Maleische taal en 
eeno algemeonc inlciding tot de kennis dcr In- 
dische talon ； 

b. de algemeene trek ken van het Ned.-Ind. 
Staats- on strafrecht; 

c. do algcincene trokken van do geschiedenis 
van Ned.-Indie, die dor Christelyko zending in- 
begropen; 

d. de algoniccne trek ken van de land- en vol- 
kenkunde, spcciaal mot betrekking tot do Bui- 
tengewoston, daarondor mode tc verstaan en- kele 
bogrippon der mot den Islam verband hou- dende 
instellingon en gobruikon aldaar； 

e. hot burgerlijk rod)t, vokloonde tot uitoe- 
foning van cen noturiaat op boporkte schaal; 

/. de burgerlijkc on waterbouwkunde, uit- 
sluitond wat aangaat de eenvoudigste sanien- 
stoJIingei) van gobouwcn,wegen, bruggen en bc- 
vloeiingsworkcn; 

y. do bcginselen van gezondheidslecr, ver- 
bandleor en ziekenbehandeling. 

Zooals uit hot vorenstaande blijkt, waar- borgt 
de regcling der voorboreiding ook voor deze 
categoric van Europeescho bestuursamb- tonaren 
cone voor de uitoefening dor aan hon toegedachte 
bestuursfunctio alloszins voldoon- de 
bekwaamheid. 

in de nieuwe organisatic van het Binnenlandsch 
Bestxuir opgenomen ondcr de benaniing van het 
Ncderlandsch korps van den plaatselijken be- 
stuursdicnst buiten Java en Madoera. In die bc- 
naniing is tevens uitdrukking gegeven aan de bo- 
docling, die voor het onderwerpelyk bestuurs- korps 
kenmerkend en met het oog op de zecr uit- 
eenloopende tocstanden in de versehillende dee- Icn 
van het gebied der Buitengewesten van be- teckenis 
mag heeten, om aan deze ambtenaren eene ineer 
plaatselijke bestemining te geven； hen zooveel 
mogelijk werkzaam te docn blijven in een bepaakl 
gewest of een bepaalden kring van ge- westen, ten 
einde de allengs aldaar verkregen locale orvaring bij 
voortdtiring aan de plaatselijke bestuursvoering ten 
goede te doen komen.Wat in (lit opzicht voor het 
personeel van den algernee- nen bestuursdienst in de 
Buitengewesten om redenen van practischen aard 
slechts in geringe mate mogelijk is, zal ten aanzien 
van een korps als (lit, bestemd in hoofdzaak voor het 
bestuur der onderafdeclingen in het gewest, niet 
zoozeer uitgesloten behoeven te zyn. Op grond van 
admi- nistratieve ovorwegingen zal niettemin ook 
voor dit personeel bij het departement van Binnen- 
landseh Bestuur een gemeenschappelijke rang- lijst 
worden aangehouden. 

In aansluiting aan den bostaanden toestand, zijn 
voor dat personeel, welks ambtelijke inkomsten 
eveneens bepaald zijn bij de algemeene Be- 
zoldigingsregeling in Ind. Stb. 1925 no. 43, de 
rangen onderscheiden van Hulpgezaghebber, Ge- 
diplomecrd Gezaghebber, Gediplomeerd Gezag-
hebber lo klasse en Fungeerend Controleur, welke 
laatste functie ook Chans reeds door een dee! der 
Gezaghobbers wordt bekleed. 

In het plan van reorganisatie, zooals dat in de 
Momorie van Toelichting der wetsvoordracht tot de 
bestuurshervorming ontwikkeld is, vindt men van de 
bedoeling melding gemaakt om, wanneer de 
ainbtstitel Controleur bij het Binnenlandsch Bestuur 
na de algeheele doorvoering van de nieuwe 
organisatie van het bestuurskorps van den al- 
gemeonen dienst in dat korps vervallen zal zijn, van 
dien titel in verschillenden vorm gebruik te makeii 
voor het ondcrwerpelijk personeel; dit laatste in 
verband ook met het bozwaar, dat de naam 
,,geznghebber'' voor den Inlander veelal niet 
behoorlyk uit te spreken is. Tevens is het dcnkbcold 
geoppord, om het ambt van Resident, hoofd dor 
bestuursafdecling in het nieuwe stelsel, als hoogsten 
rang beroikbaar to stellen, echter voor niet mcor dun 
eon zeker aantal plaatsen, ook voor hot 
Ncderlandsch korps van den plaatselijkon 
bestuursdienst, als belooning voor ambtenaren, die 
in dat korps den eindrang bo- kleeden on door 
ambtelyke en persoonlijke hoe- danigheden zich 
zoozeor onderscheiden, dat zij voor een overgung 
naar het korps van den alge- meenon dienst, als 
hoofdambtenaar van den ge- noemdon rang, ten 
voile in aanmerking kunnon koinen. Wordt ann dit 
donkbeeld te zijner tijd gevolg gegevon en in dicn 
zin eene principieolo voor- ziening aangcbracht in 
het besluit op de bestuurs- organisatio, clan zal 
daarmodo oeno bovrodigendc oplossing zijn 
gogoveii aan de vraag, bodoeld aan hot slot van het 
artikel GEZAGHEBBER (DI. I, biz. 785), op welko 
wyze voor zooveol noodig alsnog verdero 
vooruitzichton zouden zijn to oponen voor don 
verdienstolijkon ambtenaar van dion rang. 

Supplement. 30 
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Van de Inlandsche korpsen van den bestuurs- 
dienst, eischt thans in de eerste plaats bespre- king het 
in het Besluit op do Bestuursorganisatie in Ind. Stb. 
1925 no. 622 onderscheiden bestuurs- korps van dien 
aard op Java en Madoera. 

Het gewichtig beginsel van bestuursbcleid, vervat 
in artikel 67 van het voonnalig Regee- 
ringsreglement, luidens hetwelk, zooveel de om- 
standigheden het toelaten. de Inlandsche bevol- king 
gelaten wordt oncler de onmiddellijke leiding van 
hare eigen, van Regceringswege aangestelde of 
erkende hoofden, onderworpeii aan zoodanig hooger 
toezicht, als bij algemeene of bijzondere 
voorschriften door den Gouverneur-Generaal is of zal 
worden bopaald, is in artikel 118 van de Indi- sche 
Staatsregeling in Ind. Stb. 1925 no. 447 on- veranderd 
gehandhaafd. 

De inrichting van het ambtelijk Inlandsch be- 
stuurswezen in do verschillende deelen van den 
Archipel en de wijze, waarop aan evengemeld 
grondbeginsel van koloniaal beheer toepassing is 
gegeven, zijn onderwerpen van uitvoerige be- 
schouwing geweest onder het hoofd „Inlandsch 
bestuur'' van het artikel BESTUUR in DI. I (biz. 283 
vlg.). Wat aangaat het tweede punt is in de 
Aanvullingen onder het hoofd ONTVOOGDING 
(biz. 34) tevens uiteengezet, hoe meer en meer 
gestreefd is naar uitbreiding van de zelfstandige 
bevoegdheden van het Inlandsch Bestuur. Inzon- 
derheid aan de in 1910 in Indie aanhangig gewor- den 
voorstellen tot hervorming van het bestuurs- wezen 
komt de verdienste toe, den stoot daartoe te hebben 
gegeven. Die voorstellen wierpen ten duidelijkste het 
licht op het feit, dat een organi- satorisch en financieel 
voor de toekomst aanne- melijke inrichting van den 
bestuursdienst niet an- ders bereikbaar was dan met 
toepassing, op rui- me schaal, van het beginsel van 
overdracht van bestuursbevoegdheden aan den 
Regent en het Districtsbestuur op Java en Madoera en 
waar en wanneer ook elders het Inlandsch Bestuur 
daartoe bekwaam is, eveneens aan de ambtenaren van 
dien tak van dienst aldaar. 

Afgezien van zeker conservatisme, dat daarbij 
hier en daar te overwinnen zal zijn, valt het niet te 
ontkennen dat ook meer gegronde bedenkingen in 
meerdere of mindere mate daarbij ter zijde zul- len 
zijn te stellen. Al aanstonds lijdt het geen twij- fel, dat 
vooral in den aanvang maar ook in het vervolg een 
nauwiettend toezicht van het Euro- peesch Bestuur en 
van het hoogste Inlandsche ge- zag in bet regentschap 
of daarmede overeenkom- stig ressort in het belang 
van de bevolking en van een goeden gang van zaken 
niet zal mogen ont- breken. Dat toezicht zal in de 
eerste plaats een van de belangrijkste onderdeelen, 
zoo niet het be- langrijkste onderdeel, uitmaken van 
do taak der Residentcn, hoofdeii van de 
bestuursafdeelingen, en van de Assistent-Residenten 
van het nieuwe Europeesehe bestuurskorps van den 
algemeeneu dienst. Binnen den kring van het 
regentschap zullen het verder op Java en Madoera de 
Regen- ten zijn, die met behulp van de hun 
onmiddellijk ter zijde gestelde Inlandsche 
ambtenaren hebben te waken, dat niet de meerdere 
bestuurszelfstan- digheid, die aan de inheemsehe 
bestuurders in de districten ten deel is gevallen, aan 
het algemeen belang ten nadcele komt. Of de zooeven 
bedoeldo Inlandsche ambtenaren den titel zouden 
dragen van Adjunct-Regent, zooals om rodenen van 
bij- komstigen aard bij de voorloopige ontwikkeling 

van donkbeelden van het jaar 1910 was aanbevo- len, 
dan wcl (lien van Patih, zooals, met bestendi- ging in 
zoover van het bestaandc, in de uitge- werkte 
hervormingsvoorstellen van 1914 werd aangegeven, 
deed tot de hoofdzaak niets af, even- inin als de vraag 
of de verhouding tot den Regent meer die van den 
Europeeschen Contro- leur tot het hoofd der afdeeling 
in het vroe- gere stelsel van bestuur nabij zou komen 
dan wel die van den Patih in dat stelsel tot den Regent. 
De gedachte om hetgeen met de eene hand gegeven 
was, met de anderc hand weer terug te nemen 
(ONTVOOGDING, Aanvullingen biz. 34), was ook 
aan de eerste denkbeelden vreemd. Ook daarbij stoncl 
het bepaalde voornemen op den voorgrond om — 
behoudens het in elk geval on- misbaar toezicht — 
met inkriniping van de recht- streeksche 
bestuursuitoefening van Europeesehe zijde den kring 
van bevoegdheden van het Inlandsch Bestuur zooveel 
mogelijk te vergrooten ； met andere woorden om het 
hierboven aangehaald fundamenteel beginsel van 
bestuursvoering over de inheemsehe bevolking door 
eigen hoofden tot de uiterste mogelijkheid in 
toepassing te brengen. Diezelfde gedachte 
beheerschte de latere voorstellen, beheerschte ook het 
— minder juist aid us betiteld — “Inlandsch 
ontvoogdingsbesluit^^ in Ind. Stb. 1921 no. 310 en 
heeft ten slotte ten voile uitdrukking gevonden in de 
bestuurshervor- ming van het jaar 1922, die niet als 
uitzondering voor bepaalde regentschappen, maar 
algemeen voor de nieuwe gewesten op die gedragslyn 
is ge- baseerd. 

De rangen, die bij het „Besluit op de Bestuurs- 
organisatie" voor het Inlandsch korps van den 
bestuursdienst op Java en Madoera zijn ingesteld, zijn 
— in overeenstemining over het gehee] met den 
bestaanden toestand — die van Regent, Patih, 
Districtshoofd (Wedana), Onderdistricts- hoofd I e 
klasse (Assistent-Wedana ] e klasse),On- 
derdistrict8hoofd( Assistent-Wedana), A mbtenaar 
bij den Inlandschon bestuursdienst, Mantri-poli- tie le 
klasse en Mantri-politie. Het besluit van den 
Gouvernour-Gencraal in Ind. Stb. 1925 no. 423, in 
vereoniging met de algemeene „Bezoldi- 
gingsregeling Burgerlijke Landsdienaren 1925" (Ind. 
Stb. no. 43), regelt ook het ambtelijk inkomen van 
deze categoric van Landsdienaren naur de behoefte 
van den tijd. De invoering van het niouwe 
bestuursstelsel maakte voorts nog ook voor de 
Regenton in de ])rovincien oj)Java en Madoera de 
vaststelling noodig van een gewijzigde Instruetie. 
Eene verordening van die Btrekking voor de Rogen 
ten in de op den voet van art.】19 der Indische 
Staatsregeling ingcstelde gewesten op Java en 
Madoera werd vastgesteld by het be- sluit van 
denGouverneur-Generaal van 8Mei 1926 no. J2 
(Bijblad 1JQ5]^). In aansluiting aan het 
staatkuiuligTjegnisel van dcelneming der bevolking 
aan het bestuur der eigen huishouding van het 
regentschap, vindt men den Regent daarin niet meer 
als hoofd van de Inlandsche bevolking maar als hoofd 
van het Inlandsch bestuur in het regentschap 
aangoduid. 

Met betrekking tot de Buitengewesten behelst het 
„Besluit op de Bestuursorganisatie" (Ind. Stb. 1905 
no. 622) ointrent het Inlandsch Bestuur geene andere 
bepaling dan de verklaring, dat de instelling van 
rangen bij de gewestelijke Inlandsche korpsen van 
den bestuursdienst aldaar afzon- derlijk zal 
geschieden, hetzij geicestsgewijze, het- 



BESTUURSWEZEN. 4G7 

zy voor groepen van gewesten. De organisatic van 
den Inlandschen bestuursdienst buitcn Java en 
Madoera, die, zooals reeds word opgemerkt, in de 
meeste stroken nog in een minder govordorden 
staatvan ontwikkeling verkeert, zou, bij de groote 
verscheidenheid van maatschappelijko toestan- den 
en verhoudingen in de verschillendo deelcn van het 
gebicd, niet anders dan regionaal kunnen 
geschieden. Het einddoel: vervanging, in de toe- 
komst, van het Nederlandsch korps van den 
plaatselijkon bestuursdienst in do hior bedoeldo 
gewesten door daartoe bekwame Inlandsche be- 
stuurskorpsen, zij het met behoud zooveel moge- 
lijk van het z.g. ,,adatbestuur", zal derhalve 
eveneens gewestsgewijze moeten worden be- reikt. 

De opleidingsscholen voor den Inlandschen be-
stuursdienst zijn in het artikel ONDERWIJS (DI. Ill) 
onder §18, biz. 103 vlg., in bijzonderheden 
behandeld (vgl. tevens Aanvullingen, biz. 339). A an 
het slot van het artikel BESTUUR, (DI. I, biz. 287) 
is voorts bij de vermelding, als cerste re- sultaat van 
de voorstellen-De Graaff, van de Be- stuursschool te 
Batavia, bovendien reeds gewag gemaakt van de 
tweelcdige strekking van die in- stelling, welke naar 
de denkbeelden van den ont- werper eensdeels —
zooals hiervoren uiteenzetting heeft gevonden — de 
vakopleiding beoogt van het personeel, dat in do 
terminologie der nieuwe Be- stuursinrichting als het 
Nederlandsch korps voor den plaatselijken 
bestuursdienst buiten Java en Madoera is aangeduid, 
anderdeels eene hooge- re opleiding verschaft voor 
Inlandsche bestuurs- ambtenaren op Java en 
Madoera. Het reglement voor die iiirichting van 
onderwijs, vastgestold bij het bcsluit in Ind. Stb. 
1914 no. 504, bevat ook de nadore regeling van deze 
laatste opleiding, welke naar de bewoordingen van 
artikel 1 bepaaldelijk ten doe! heeft, aan de 
betrokken ambtenaron, die, luidens de vordere 
bepalingen, ecn diensttijd moeten hebben van niet 
minder dan zes en niet meer dan tien jaren en 
minstens gedurende twee jaren don rang van 
Onderdistrictshoofd moeten heb- bon bekleed dan 
wel bij het Inlandsch bestuur een hoogcren rang 
moeten innomon, gelegenheid te gevon om zich 
voor hunne tank, inzonderheid in do hoogere 
ambten, verder te bekwamen ')• Jaar- lijks wordt 
door den Directeur van Binnenlandsch Bestuur een 
met inachtneming van het daarvoor bij de 
begrooting uitgetrokken bedrag vastgesteld 

i) In den vorm, zooveol mogelijk, van elkan- 
dcr afwissclendo reeksen van voordrachten en 
practische oefeningen wordt luidens art. 11, 
gowyzigd bij het bosluit in Ind. Stb. 1922 no. 543, 
aan de bedoeldo Inlandsche amb- tonaren 
ondcrricht gegoven in: a. de Nedor- landscho taal, 
inzonderheid in het practisch gebruik daarvan; b. 
de hoofdboginselen van het privaatrecht in Ned.-
Indie; c. bepaalde onderdeelon van hot staats-, 
administratiof- en strafrecht in Ned.-Indio on van 
do staat- huishoudkundo, voor den 
bcstuursainbtenaar van byzondor belang; d. de 
landbouwkunde, in algomccno trekken, alamedo 
do verzorging als anderszins van den veestapol; e. 
do wijze van constructio van eenvoudige 
gobouwen en wa- terwerken, den aanlcg van 
wegen en het vor- richten van oenvoudigo terrein- 
metingen; /. de beginselen van hygiene, 
verbandleor on ziekenbehandoling. 

aantal Inlandsche ambtenaren voor de studie 
aangewezen, waartoe bij voorkeur in aanmerking 
komen zij, die in het bezit zijn van het diploma 
van afgclcgd cindexamen eener hoogere burger-
school met vijfjarigen cursus of van de tweede af- 
deeling cener opleidingsschool voor Inlandsche 
ambtenaren, dan wel van een door de Regeering 
daarmede minstens gelykgestefd examen. Gedu-
rende den studietijd blijven de aangewezenen in 
het genot van hunne ainbtclijke inkomsten, ter- 
wijl aan hen, wier inkomsten minder dan / 200 's 
maands bedragen, eene toelage ter aanvulling tot 
dat bedrag wordt uitgekeerd. Ofschoon de aard 
der instelling medebrengt, dat de gekozenen tot 
den bestuursdienst behooren, geven voorts de 
bepalingen vrijheid om, wanneer de belangen van. 
dien dienst dit medebrengen, ook andere Inland-
sche ambtenaren voor het volgen van den cursus 
aan te wyzeu, 
Ook uit den Inlandschen bestuursdienst van de 

Buitengewesten wordt zoo mogelijk daartoe eene 
keuze gedaan, wat in toenemende mate het geval zal 
kunnen zijn wanneer ook daar het streven naar 
verbetering in organiaatie en gehalte van de 
inheemsche bestuurskorpsen algemeen vruchten 
gaat dragen. 

Naast de aangewezenen voor het volgen van den 
leergang is verder voor andere Landsdiena- ren, 
Europeesche zoowel als Inlandsche, de gelegenheid 
opengesteld, om, met vergunning van den Directeur 
van Binnenlandsch Bestuur, de lessen of 
voordrachten geheel of ten deele bij te wo- nen. 

Het aantal aangewezen ambtenaren bedroeg in de 
laatste jaren voor de twee leerjaren te zamen 
onistreeks een 25-tai. De ruimere wetenschappe- 
lijke en practische ontwikkeling, op die wijze jaar- 
lijks door een zoodanig aantal van. de beste krachten 
uit den Inlandschen bestuursdienst ver- kregen, zal 
ongetwijfeld van niet gering belang zijn voor het 
welslagen der nieuwe organisatie, dat wel in groote 
mate van de aanwezigheid van een bekwaam 
Inlandsch bestuurskorps afhanke- lijk zal zijn. 

In het leader der bespreking van het regionaal 
ambtelijk bestuur valt ten slotte nog melding te 
maken van het bestuur over Vreetnde Oosterlingen. 
(Zie BESTUUR, DI. I, biz. 286, en VREEMDE 
OOSTERLINGEN, DI. IV, biz. 636), welk bestuur 
geheel een administratiof karakter draagt. De 
inrichting daarvan ligt buiten het bestok van de 
bestuurshervorming. 

2o. Zeljbestuur. 
a. Rechtstreeks bestuurd Gouvemementsge- 

bied. 
le K r a c h t o n s d e Decentralisatic- dienst 1903. 
De Decentralisatiewetgeving van het jaar 1903, 

hoezecr ook niet dan niet groote bchoedzaamheid do 
eerste schredo zettend op het torrein van zelf- 
bestuur in gewesten of godeelten van gewesten, 
behoorend tot het rechtstreeks bestuurd Gouver- 
nementsgebied, bcoogdo, gelijk in de vorige bind- 
zijden is aangestipt, niettemin reeds zokere ont-
wikkeling van ecn zoodanig bestuur in do twee- 
ledige beteekenis daarvan. De vooropstelling 
ovenwel, in de wettelijko construotie van do zaak, 
van het feit der afzondering van geldmiddelen ten 
behoove van gewesten of gedceltcn van gewesten en 
het gemis, daarnevens, van een scherp gefor- 
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muleerdcn opbouw van zclfbcsturende gcmecn- 
schappen. in den trant van hctgeen op dat pnnt in het 
Moederland zich voordoet. brachten den indruk 
teweeg, dat in die afzondering van golden de 
kenmerkende beteckenis was gclegcn van de be- 
oogde decentralisatie, die als zoodanig dus in 
hoofdzaak als ecnc „financicclc dccentralisitie'' was 
te beschouwen. 

De opmerking is hiervoor reeds gemaakt, dat het 
belang van die decentralisatic. als in lei di ng tot de 
by de bepalingen ointrent de bestinirsher- vorming 
van 1922 tot stand gebrachte brcedcre grondslagen, 
nochtans niet mag worden onder- schat. In 
aansluiting a an hctgeen over hare resul- taten is 
medegedeeld in de artikelen DECENTRALIS ATI E 
(DI. I, biz. 574) en AUTONOMIE (Aanvullingen, 
biz. 99) zij nog het volgen de aan- geteekend. 

Bij de oplossing der gewesten op Java en Ma- 
doera in de provincien der nieuwe bestuursorga- 
nisatie vervalien uit den aard der zaak de vijftien 
gewestclijke raden, die thans onder de working der 
Decentralisatiewetgeving 1903 ajdaar in het 
rechtstreeks bestuurd gebied zijn ingesteld. Als 1 
oca al orgaan te groot van ressort voor eene zorg- 
vuldige behartiging van bijzondere plaatselijke 
belangen, als gewestelijk orgaan daarentegen te 
beperktin bestuursmiddelen voor eene werkelijk 
breede ontwikkeling van hare zelfbesturende en wel 
inzonderheid van hare medebesturende functie, zijn 
zoowel in de eene als in de andere richting die 
gewestelijke instellingen tot dusver met minder 
bevredigenden uitslag werkzaam ge- weest. De 
mogelijkheid van eene betere bestuurs- toerusting 
voor de nieuwe provinciale centra wet- tigt in het 
tweede opzicht voor het nieuwe gewestelijk 
zelfbestuur betere verwachtingen. 

Het aantal steden, waarvoor op het einde van het 
jaar 1925 de decentralisatiebepalingen toepassing 
hadden gevonden, bedroeg 32, waarvan 19 op Java, 
9 op het ciland Sumatra, 2 op Celebes (Makassar 
enManado) en 1 te Bandjermasin en te Amboina. 
Hetzelfde deed zich voor ten aanzien van 10 
plaatselijke ressorten van meerderen oinvang, alle in 
de gewesten buiten Java en Madoe- ra gelegen: 
onderafdeelingen en andere grootere of kleinere 
onderdeelen van afdeelingen of ge- westen, waar de 
zelfstandige behartiging van be- paalde behoeften 
aan een daartoe ingestelden lo- calen raad is 
opgedragen. Alle die instellingen zijn, zooals in de 
algemeene beschouwingen be- spreking heeft 
gevonden, bestenid oin, zoodra het gebied dee! gaat 
uitmaken van eene provincie, te worden 
geconverteerd in zelfbesturende lithamen oj)den 
grondslag der bestuurshervorming, voor zooveel 
nict bijzondere oinstandigheden tot op- heffing 
nopen of tot samensinelting met eenig antler lichaam 
van den laatstbedoelden aard. 

Als zoodanig werd in de Memorie van ToeJich- 
ting der wetsvoordracht omtrent de bestuursher- 
vorming (biz. 17) de aandacht gevestigd op de 
kleinere stadsgemeenten op Java, welker innerlij- ke 
kraeht — gelijk in die Memorie werd opge- merkt 
— ojivoJdoende is voor een vruchtbaar zelfstandig 
Lestaan doch wier afscheiding van het regentschap 
niettemin aan het laatste in groo- te mate 
levensvatbaarheid als zelfstandige ge- meenschap 
ontneemt *). 

i) In een met zaakkennis geschreven artikel in 
de Januari- en Februari- afleveringen 1926 

2o. K r a c h t c n s (1 e b e s t u u r s h e r- v o r 
m i n g 1922. 

De cindbeschouwingcn onder liet hoofd A UTO- 
NOMIE (Aanvullingen, biz. 100) behelzcn o. m. de 
ojimerking, hoc inzonderheid de op 22 Maart 1921 
bij de Staten-Generaal ingedicnclc Regee- 
ringsvoorstellen tot herziening der Grondwet de 
meening hadden gevestigd, dat het Opperbcstuur 
van zins was eene “wezenlijke autonomic" voor 
Indiii bereikbaar te ma ken door eene nieuwe In- 
dische Staatsregeling. Eene meening, gegrond ook 
op de Toelichting van die voorstellen. die de 
richting der voorgestane hervorniingen aldus be- 
schreef, dat “zoowel wetgeving als bestuur ten 
„aanzien van de inwendige aangelegenheden zoo- 
„veel mogelijk (moesten) worden gelegd in handen 
„van in Indie zelf zetelende lichamen en overhe- 
„den en dat aan de aldaar gevestigde bevolking „een 
zoo groot inogelijke invloed op en aandeel in 、,de 
samenstclling dier lichamen (moest) worden 
“toegekend." In tegenstelling echter daarinede gaf 
de geheele toon der Memorie van Antwoord en van 
de Regeeringsdebatten aan velen den indruk, dat op 
het woord der Regeering niet kon worden gebouwd, 
terwij] op 3 Februari 1922 de Minister van Kolonien 
in de Eerste Kamer te kennen gaf, aan eene 
algemeene herziening van het Regeeringsreglement 
niet te denken. 

In deze opmerkingen kruisten twee gedach- ten 
elkander： die aan eene，八vezenl日ke‘‘ autonomic 
voor Indie, als uitvloeisel van de Grondwets- 
herziening, en die aan eene “algemeene" herziening 
van het vroegere Regeeringsreglement, als het 
midde], dat eene zoodanige autonomie had moeten 
brengen. Het vereischt nauwelijks be- toog, dat de 
laatste gedachtc al dadelijk op een misvatting 
berustte. De staatkundige en staats- rechtelijke 
verhouding van Indie in het Staats- verband, ook het 
autonomie-vraagstuk dus voor Indie, werd — op de 
basis der Grondwet 一 beheerscht door die artikelen 
van het Regeerings- reglement (thans van de 
Indische Staatsregeling), welke speciaal dat 
onderwerp behundelden, niet door de vele andere 
artikelen, welker strekking daarbuiten lag. Toen de 
Regeering, overtuigd dat eene verder uitgebreide 
herziening tot ernstige vertraging aanleiding zou 
geven, waarvan het eenige punt, dat werkelijk ten 
spoedigsto voor- zicning vroeg: het autonomie-
vraagstuk, het slachtoffer zou worden, het besluit 
nam tot eene 

van de „Vragen des Tijcls", getiteld ,,De be- 
stuurshervorming in Nedcr】andsch-Indiii'', wijst 
de voornuilige Regeeringscominissa- ris Mr. S. 
Cohen Fzn. eveneens er op, dat op Java 
verscheidene,. om zoo te zeggen bij vergissing 
gevorinde, stadsgemeenten bestaan, die zeker 
niminer ingesteld zouden zijn wan- neer dostijds 
reeds autonome regentschap- pen aanwezig 
waren geweest. Ten zeerste werd het door den 
schrijver betreurd, dat de eerste maa] reeds, toen 
aan het bestaan van eene dergelyke gemcente cen 
einde had kunnen worden gemaakt, name峋k toen 
de onbedui- dende gemeente Soekabocini op te 
losson ware geweest in het autonome regentschap 
van dien naain der provincie West-Java, 
waarmede het te zamen een goed figuur hud 
kunnen maken, de Indischo Regeering zich 
daarvan heeft laten weerhouden door 
overwegingen van onderge- s^hikten aard. 



BESTUURSVVEZKN. 469 

y)artieele hprzicning, zieh strikt bcpalend tot de 
ar- tikelen,waarop het voor clat vraagstuk 
aankwam, lag dus wel allerrninst daarin reden tot 
de gevolg- trekkihg, dat zij zich a an vcrclerc 
bereik baar- niaking van autonomic voor [ndie 
onttrok. Het fcit, dat het dezclfdc Regccring was 
gewecst, die bij de Grundwctshcrziening den weg 
daartoe had geopend, had trouwens op zichzelf 
reeds elke ge- dachte van dien aard nioeten 
uitsluiten. En cvenmin ook inocht de gedragslijn 
van de Regeering, die voor het wclslagen der zaak 
groote omzichtigheid had te betrachten. in 
rcdelijk- heid aanleiding geven tot den indruk, dat 
op haar woord niet zou kunnen worden gebouwd. 
Integendeel mag haar besluit, om niet zonder 
noodzaak zich op den gevaarlijken weg eener al- 
gemeene herziening te begeven, waardoor het on- 
danks alle moeilykheden haar geluktis, in betrek- 
kelijk korten tijd de zaak tot een oplossing te 
brengen, aanspraak maken op de waardecring van 
alien, wien het streven naar autonomic voor Indie 
ter harte gaat. 
Of nu de verkregen autonomic mag worden 

aangemerkt als de ，八vczenlljke'' autonomie, 
waarvan hierboven sprake was, hangt uiteraard 
geheel af van hetgeen men voor Indie onder zulk een 
autonomie verstaat. Begrypt men daaronder, zooals 
in het artikel AUTONOMIE op biz. 99 der 
Aanvullingen is uiteengezet, de bevoegdheid om, 
behoucleus in de wet wortelende beperkingen — in 
dit geval dus bchoudens de uit de algemeene 
verantwoordelijkheid van den Minister en andere 
grondwettelijke beginselen voortspruitende rcs- 
tricties ——de eigen huishoudelijke belangen te 
behartigen naar eigen inzicht, dan zeker beant- 
woordt het verkregene aan den gestelden eisch. 
Bcdoelt men daarentegen voor de overzeeschc ge- 
biedsdeelen van het Rijk, in (lit geval voor Ne- 
derlandsch-Indie, ecne gelijke rechtspositie met het 
Moederland in het algemeen Staatsverband, dan 
staat het evenzeer vast, dat noch de Grond- 
wetsherziening zclve, noch de nieuwe Indische 
Staatsregeling de “wezcnlijkc" autonomie bereik 
baar hebben gemaakt. Niet minder vast Htaat het 
clan even wel, ci at men bij eene zooda- nigo 
verwachting zich van de maatschappelijke en 
slaatkundigo ontwikkeling van Indio eenc 
voorstelling heeft gemaakt, die voor de naaste 
toekomst zoomin als thans door de werkelijkheid 
gerechtvaardigcl zou worden. 

Het bovenstaande betreft de autonomie van Indie 
in zijn geheel, in de j)olitieke verhouding van dit 
gobiedsdeel tot het Moederland, — een vraagstuk 
van geheel andor karakter dan dat der autonomie van 
provincialc gemeonschappon in Indie en van locale 
gemeenschappen in territo- rialc onderdeelen van 
provincien, welker zelfbc- 8tuur in de, reeds aan 
eene uitvoerige beschouwing onderworpen, 
bepalingen wortelt vajjxlc artikelen 119, 121 en 122 
der Indische Staai<rcgelii)g, aan- 罗andc do 
bestuurshervorming,/ 
^adat in 1922 de Rijkswe^ever zijne sanctie liad 
geliccht aan die bepalingen, was het de Indi- Mcho 
wetgever, die op don grondslag daarvan in den vorm 
van ordonnanties de noodige regelen had te 
schcppcn voor de totstandbrenging der organon van 
zelfbestuur, door welke do uitoefening van de 
bovoegdhedon der gemeenschap en do vor- yulling 
van de daarmedc sametngaande vcrplich- tingen zou 
geschicden, en voor de vaststelling van de wijze, 
waarop, en de beperkingen, waaronder 

die uitoefojiing van zclfstandig bestuur zou plaat ； 
vinilcu. 

In die behoeftc we rd in de eerste plaats voor- zien 
door de uitvaardiging dcr in Ind. Stb. 1924 nos. 78 
en 79 vervatte ordonnanties tot regeling van de 
instclling en tot omschrijving van de in- richting en 
bevoegdheden onderscheidenlijk van provincien 
(„Provincie-ordonnantie,') en van au- tonome 
regentschappen op Java cn?<Ia(loera(„7?c- 
gentsc/iapsordonnanlic''). 

Bcide ordonnanties zijn vcrdeeld in een zeven- tal 
hoofdstukkon, waarvan het eerste eenige algc- 
meene bepalingen be vat. Met betrekking tot de 
regentschappen op Java en 3Iadoera vcrklaart de 
tweede ordonnantie in art. 3 o. m., dat die ressor- ten 
kunnen worden nangewezen als zelfstandige 
gemeenschappen op den voet van het eerste lid van 
art. 67 c van het toenmalig Regeeringsregle- ment 
(art. 121 der Indische Staatsregeling), als- mecle — 
hi ideas de bij Ind. Stb. 1926 no. 373 aangebrachte 
wijziging 一 dat tot het gebied van het regentschap, 
in den zin der ordonnantie, niet behoort het gebied 
van de binnen de grenzen van het regentschap 
gelegeii stadsgemeenten. Met andere woorden dus, 
dat binnen de grens van die gem con ten de 
autonome gemeenschap van het regentschap geene 
rechten van zelfbestuur uitoe- fent, in tegenatelling 
met die der provincie, waarvoor eene dergelijke 
uitsluiting niet bestaat en principieel zoomin als uit 
een oogpunt van practisch bestviursbeleid zou 
mogen bestaan. 

Het tweede hoofdstuk bphandelt de bestuurs- 
organen van provincie en regentschap. Het wijst, 
overeenkomstig de in de Toelichting van het 
wetsontwerp der bestuurshervorming ontwik- kelde 
denkbeelden en de bepalingen van die wet, als 
zoodanig aan voor de provincie den Provincia- len 
Raad, het College van Gedeputeerden (indien 
aanwezig) en den Gouverneur； voor het autonoom 
regentschap den Regentschapsraad, het College van 
Gecominitteerden (indien aanwezig) en den Regent. 

Wat aangaat de samenstelling van den be- 
sturenden rand, wordt het aantal leden en het aantal 
van die leden, dat dpor verkiezing wordt 
aangewezen, voor de provincie bij ordonnantie, voor 
het regentschap bij de instellingsordounantie der 
autonome gemeenschap vastgestekl. De overige 
leden worden voor den Provincialen Raad benoemd 
door den Gouverneur-Generaal, den Raad van Indic 
gehoord; voor den Regcnt- scliapsmad door den 
Gouverneur der provincie, na indioning door den 
Regent van eene aanbeve- ling van twee personen 
voor elke tc vervullen plaats. 

Bij de bedoekle ordonnanticn is tevens aange- 
wezen het aantal ledei), behoorend tot: a. de on- 
derdanen, Nederlanders; b. de onderdanen, niet- -
Nedcrlanders van inhcemschen oorsprong; c. de 
onclordancn, niet-Nederlanders van vreemden 
oorsprong *). Voor den Regcntschapsraad vindt men 
tevens uitdrukkelijk bepaald, dat de leden 

*) Bij de ordonnantien in Ind. Stb. 1925, nos. 
397 en 398 tot aanvulling van de Provincie- on de 
Regentschapsordonnantie zijn de omschrij vingen 
onder b en c vorvangeii door de aanduidingen 
„inheemsche onderdancn — niet Nederlanders" 
en „uitheemsche onderdanen- -niet 
Nederlanders**. 
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der tweede groep in den raad de nieerderheid vor- 
men. In overeenstemming met de destijds aan- 
hangige wetsvoordracht der Indische Staatsrege- 
ling heeft het，rasci'iterium: de onderscheiding in 
Europeanen, Inlanders en Vreemde Oostcrlingen, 
welke vanouds de wettelijke groepeering had be- 
paald, plaats gemaakt voor ecu splitsing naar de 
quasi-nationaliteit. Vooropstellend den algemee- 
ncn eisch van het Nederlandsch onderdaanschap, 
xverd eene verdeeling ingevoerd naar de drie groo- 
te bevolkingsgroepen, kortweg te onderscheiden a
】s Nederlanders, Inlanders en Vreemdelingen. In 
het artikel REGENTSCHAPSRADEN (Aanvul- 
lingen, biz. 101) is reeds met een enkel woord 
melding gemaakt van den strijd, die zich in den 
loop der jaren ontwikkeld heeft omtrent de vraag, 
of aan den bestuursraad van het autonome regent-
schap een onvermengd Inlandsch karakter dan 
wel, evenals aan den Provincialen Raad, een ge- 
inengd karakter zou zjjn te geven. Een onderzoek, 
in het jaar 1919 bevolen, ten einde in de verschil- 
lende streken van Java en Madoera door plaatse- 
lijke bespreking zich te overtuigen van de stem-
ming der Inlandsche hoofden en bevolking nopens 
de instelling van regentschapsraden en de samen- 
stelling als anderszins van die lichamen, had, wat 
het onderwerpelijk punt betreft, over het alge- 
meen van een besliste voorkeur voor de gemeng- 
de samenstelling doen blijken. Den doorslag voor 
eene keuze in die richting gaf voorts bij de Regee-
ring het feit, dat eene belangengroepeering, als aan 
het instituut van een Inlandschen Regcnt- 
schapsraad noodzakelijk ten grondslag zou moe- 
ten liggen, waarbij zeker complex van specifiek 
Inlandsche belangen te onderscheiden zou zijn, 
over welke het bestuur van den raad zich zou uit- 
strekken, bij de huidige maatschappelijke en eco- 
nomische structuur voor verreweg het meeren- 
deel der regentschappen op Java en Madoera prac- 
tisch onuitvoerbaar is. 
De vereischten, die verder voor het lidmaat- 

schap der Provinciale en Regentschapsraden zijn 
vastgesteld, zijn de volgende： het ingezetenschap 
van Nederlandsch-Indic; een werkelijk verbiijf 
binnen de provincie of het regentschap, wat aan- gaat 
het laatste met inbegrip ten dezen van de binnen de 
grenzen van het regentschap gelegen afzonderlijke 
gemeenten； den leeftijd van 25 jaren :het bezit, voor 
de Provinciale Raden, van vol- doende kennis van de 
Nederlandsche taal; het machtig zijn, voor de 
Regentschapsraden, van de schrijfkunst met 
Latijnsche karaliters en eindelijk voor beide, de 
voorwaarde dat de betrokkene niet krachtens 
onherroepelijke rechterlijke uitspraak ontzet is van 
de beschikking of het bcheer over zijne goederen of 
van eejiig recht of eenige be- voegdheid en niet in 
staat van faillissement ver- keert. In tegenstelling 
voorts met de latere bepa- lingen in de Indische 
Staatsregding, welke ver- kiesbaarheid tot lid van den 
Volksraad voor de vrouw niet uitsluiten, is dit voor 
deProvinciale en de Regentschapsraden wel het 
geval. Alleen man- nelijke Nederlandsche 
onderdanen zijn tot het Jid- maatschap daarvan 
toegelaten. 

De verkozen en benoemde raadsleden hebben 
gedurende een tijdvak van vier jaren zitting. 

De leden van den Provincialen Raad genieten 
reis- en verblijfkosten voor het bijwonen van de 
vergaderingen van den Raad en van commissien uit 
den Raad. Hun kunnen bovendien zittinggel- den 
daarvoor worden toegekend. De leden van 

don Regentschapsraad genieten alleen de ccrste 
vergoeding. De besluiten van het college, tot re- 
geling van de vergoedingen, behoeven voor eorst- 
genoemden raad de goedkeuring van den Gouver- 
neur-Gencraal, voor den Regentschapsraad die van 
het College van Gedeputeerden der provincie. 

Voor de dagelyksche Iciding en uitvoering van 
zaken benoemt de Provinciale Raad 一 al dan niet 
uit zijne leden — een College van Gedeputeerden, 
in het laatste geval cveneens met inachtne- ming van 
de algemeene eischcn voor het lidmaat- schap. Het 
aantal der leden en der plaatsvervan- gende leden 
bedraagt ten minste twee en ten hoog- ste zes. 

In gelijken trant stelt het College van Gedepu-
teerden, waar de omstandigheden in het regentschap 
het toelaten — omtrent welke vraag do 
Regentschapsraad wordt gchoord —, voor de da- gel 
ijksche Iciding en uitvoering van zaken bij dien 
Raad een College van Gecommitteerden in, be- 
staande, naast den Voorzitter, uit zoovele Ge- 
committeerden als door Gedeputeerden is be- paald, 
echter ten minste uit twee. Terwijl even- wel het 
lidinaatschap van den Provincialen Raad geene 
volstrekte voorwaarde is voor de Gedeputeerden, 
worden de Gecommitteerden, tegelijk met een of 
meer plaatsvervangers, door den Regentschapsraad 
uitsluitend uit zijn midden geko- zen. Tusschen 
beide function bestaat een kenmer- kend verschil. 
De instelling van het College van Gecommitteerden 
uit den Regentschapsraad be- doelt veeleer eene 
gezainenlyke bespreking en be- slissing met den 
Regent. Aan de Gedeputeerden der provinciale 
gemeenschap daarentegen za], evenals ditin 
Nederland hetgevalis,elk afzonder- lijk een bepaald 
onderdeel der taak van het college ter behartiging 
kunnen worden opgedragen. In dit verband ook 
genieton, luidens de bepalingen der PrQvincie-
ordonnantie, de leden van het College van 
Gedeputeerden eene maandelijksche bezoldi- ging, 
door den Provincialen Raad onder goodkotiring van 
den Gouverneur-Generaal te bepalen, maar geene 
zittinggeldcn noch reis- en verblijfkosten voor het 
bywonen van de vergaderingen van den Raad of van 
hun College. Daarentegen ontvangen de 
Gecommittcerdcn van don Regont- schapsraad reis- 
en verblijfkosten maar geene vergoeding van 
anderen aard. 

Voor beide raden is het lidmaatschap onveree- 
nigbaar met de betrekkingen van Vice-President of 
Lid van den Raad van Nederlandsch-Indie, Al- 
gemeen Secretaris, Hoofd van een departement van 
algemeen bestuur of Gouverneur, alsinede met een 
betrekking, waaruit rekenpJichtigheid dun wel 
ondergeschiktheid aan den Raad voort- vloeit. Voor 
den Provincialen Raad is bovendien nog als 
zoodanig genoemd de betrekking van Voorzitter of 
Lid van de Algemeene Rekenkamer; voor den 
Regentschapsraad die van Resident (hoofd der 
bestuursafdeeJing in de provincie), een uitsluiting, 
noodzakelijk voortvioeiend uit do be- paling in het 
laatste hoofdstuk der Regentschaps- ordonnantie, 
welke dien hoofdambtenaar met het toezicht op den 
Regentschapsraad belast. De aan- dacht verdient 
verder nog de beperking, voortvioeiend uit 
hierarchisclie ambtelijke verhoudin- gen, dat de 
Gecommitteerden in het Regentschap niet tevens 
mogen zijn dorpshoofd of lid van een desabestuur, 
tenzij, wanneer het belang van het regentschap dit 
vordert, het College van Gedeputeerden dispensatie 
van dat verbod verleent. 
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Voorzitter van den Provincialen Raad cn het 
College van Gcdeputecrdcn is luidens het vierdo lid 
van artikel 119 dcr Indischo Staatsregeling 
ambtshalve do Gouverneur, die tcvens met het 
toezicht op beide lichanien is belast. In laatstge- 
noemd College heeft hij stem. Voorzitter van den 
Regentschapsraad is de Regent, bij ontstentenis of 
verhindering van wicn de Patih als plaatsver- 
vangend voorzitter optreedt. 

In de algemeene beschouwingen aan het begin 
van deze bijdrage werd reeds aangeteekend, dat de 
Gouverneur der provincie met het dagelijksch 
bestuur is belast, waar de omstandigheden naar het 
oordeel van den Provincialen Raad de benoe- ming 
van een College van Gedeputcerden niet toe- laten. 
In de Provincie-ordonnantie wordt dit punt in meer 
uitgebreiden vorm geregeld. Eene daarmede 
overeenkomstige bepaling in de Rcgent- 
schapsordonnantie kent met betrekking tot de 
verrichtingen en bevoegdheden van het College 
vanGecommitteerden aan den'Regent ecne gelijke 
plaats toe, indien voor het regentschap geen zoo- 
danig college is benoemd. 

Aan den Regent is verder de zorg opgedragen, dat 
de ontwerpen van verordeningen van den Re-
gentschapsraad en van begrootingen, met'toelich- 
ting in de landstaal en in het Maleisch, in zijn kan- 
toor en in de kantoren dcr Districtshoofden bin- nen 
het regentschap voor ieder ter lezing worden 
nedergelegd; dat ieder lid van den Raad een exem- 
plaar van die stukken ontvangt; dat zij tegen be- 
taling der kosten voor ieder verkrijgbaar worden 
gesteld en dat zij worden gezonden aan een of meer 
der nieuwsbladcn, die in de afdeeling ver- schijnen. 

De . Gouverneur tegenover don Provincialen 
Raad, de Regent tegenover den Regentschapsraad is 
voorts belast met de uitvocring van de be- sluiten 
van den Raad,waar hem dit is opgedragen, en 
onderscheidcnlijk van die van het College van 
Gedcputeerden, voor zoover niet een lid van het 
(Jollege daarvoor is aangewezen, cn van het College 
van Gecommitteerden. Het besluit, dat naar hun 
oorcicci als strijilig met eene hoogere verordo- ning 
of met het algcmeen belang kan worden ge- schorst 
of vernietigd, brengen zij niet ten uitvoer. Zij goven 
binnen driemaal vier on twintig uur van dit gevoelen 
kennis aan het botrokken college en doen daarvan 
medcdeeJing in het ecne gcval aan den Gouvemeur-
Goncraal, in het undere aan het College van 
Gedeputcerden in de provincie. Indien binnen drie 
maandeii na die kennisgeving geene schorsing of 
vernietiging heeft plaats ge- vonden, zijn zij tot 
uitvoering van het besluit verplicht. 

Hoofdstuk III dor beido ordonnantien (vgl. tevons 
Ind. Stb. 1925 nos. 397 en 398) geeft en- kelo 
bopalingen onitrent do provinciale on do 
regentschapHambtonaren on het ter beschikking van 
dio geineenschappon gesteld ainbtelijk per- Honcel. 
Van die bopalingen zij in de eerste plaats vernield de 
opdracht aan den Provincialen on don 
Regentschftpsraad tot rogeling van de bezoldiging 
dier ambtenaron, ondcr voorbo- houd van 
goedkeuring in het eerste geval door don 
Gouverneur-Gcneraal, in het tweede door hot 
College van Gedeputcerden. Met inachtneming van 
die regelingen en van de grenzon der begroo- ting 
stollen Gedeputeordon en Gecommitteerden de 
bezoldigingen van de bedoelde ambtenaren vast, 
tenzij de Provinciale- of do Regentschaps 

raad de vasts telling aan zich heeft voorbehouden of 
deze aan andcren is opgedr&gen. 

De benoeming, de schorsing en het ontslag van 
de ambtenaren in dicnst van de provincio of het 
regentschap zijn krachtens de wijziging, die het 
betrekkelijk artikel bij de ordonnantie in Ind. Stb. 
1926 no. 254 heeft ondergaan, opgedragen aan den 
Provincialen Raad en den Regentschapsraad, voor 
zooveel die bevoegdheden niet aan an- deren zijn 
voorbehouden of de Raad niet aan an- deren 
opdracht daartoe heeft verleend. 

Alic provinciale ambtenaren, evenals de Landa- 
dienaren, die ter beschikking van de provincie 
worden gesteld, staan onder de bevelen van den 
Gouverneur, die voor den provincialen dienst te- 
vens beschikt, voor zooveel naar zijn oordeel noo- 
dig en met de eischen van 's Lands dienst ver- 
eenigbaar, over het hem als Landsdienaar onder- 
geschikt personeel. Overeenkomstige bepalingen 
regelen, wat aangaat de Landsdienaren en pro-
vinciale dienaren en de regentschapsambtenaren, de 
onderwerpelij ke aangelegenheid voor den Regent, 
met betrekking tot den dienst van het auto- nome 
regentschap. Een algemeen voorschrift ver- biedt 
voorts de toekenning, in welken vorm ook, van 
belooningen van wege de provincie aan 
Landsdienaren, van wege het regentschap aan 
Lands- cn provinciale dienaren, anders dan met 
voorafgaande bewilliging van het betrokken De- 
partementshoofd dan wel, in het tweede geval, van 
het College van Gedeputcerden. 

Eene afzonderlijke afdeeling van hetzelfde 
hoofdstuk behandelt onderscheidenlijk het Secre- 
tariaat van de provincie en dat van den Regent-
schapsraad. De eerste functie wordt vervuld door 
een Secretaris, te benoemen door den Pro- vincialcn 
Raad uit cen voordracht van ten minste twee 
personen, opgemaakt door het College van 
Gedeputcerden. Schorsing en ontslag geschieden 
mede door den Raad, op voorstel van dat College. 
De Secrctaris der provincie is tevens Secretaris van 
het College van Gedeputeerden en van den 
Gouverneur. Als Secretaris van den Regent-
schapsraad en van het College van Gecommitteer-
den treedt op de van Landswege benoemde Re- 
gentschapssecretaris, die den Raad, het College van 
Gedeputeerden en Commissien uit den Raad 
behulpzaam is in alles, wat hun werkkring aangaat. 

Do regeling dcr vergaderingen van de voor- 
noemde lichamon in provincie en regentschap, 
maakt het onderwerp uit van het daaropvolgende 
hoofdstuk der beido ordonnantien. 

Aan don Gouverneur en aan den Regent is daarbij 
opgedragen het bcleggen cn de leiding dcr 
vergaderingen respectiovelijk van den Provincia- 
Icn- en van don Regentschapsraad en de zorg voor 
do handhaving van de orde in die vergaderingen, 
welko ondersohoidenlijk ter hoofdplaats van de 
provincie en van het regontschap moo ten worden 
gehouden. Do genoemde raden vergaderen zoo 
dikwyls in het eone geval do Gouverneur of het 
College van Gedeputcerden, in het anclere geval do 
Regent of hot College van Gecommitteerden hot 
noodig oordeelt of wanneer eon vijfdo der leclen 
daartoe schriftelijk mot opgavo van redo- nen het 
vorzook doet. De vergaderingen worden in het 
openbaar gohouden, tenzy eon vijfde van de 
aanwezige ledon sluiting van de douron vor- dort of 
do Voorzitter sluiting noodig oordeelt, waama 一 
behoudens omtrent bopaalde onder- 
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wcrpen, waarvoor cene beslissing anders dan in 
open bare vergadering niet toegelatcn is — de 
vergadering beslist ot met gcslotcn dcuren zal 
worden bcraadslaagd. 

De Regent stelt in de vergadering van den Re- 
gentschapsraad alle onclcrwerpen aan de ordc in de 
door den Raad bij het regie me nt van ordc te bcpalen 
taal. Bij de beraadslaging kan zoowel de landstaal a 
Is de Nederlandsche of de JIaleische taal worden 
gebezigd. Indien een der leden zulks verlangt, zet de 
Regent, of op diens verzoek een lid van den Raad, 
voor hen, die eene gebezigde taal niet verstaan, 
kortelijk uiteen, in ecn der ge- noemde talen, die 
voor hen verstaanbaar is, wat in het midden is 
gebracht en geeft hij hun gele- genheid ter zake hun 
gcvoelen uit te spreken. In bijzondere gevallen kan 
voorts de Raad zich ter vergadering doen bijstaan 
door een tolk. 

De beslissingen over zaken zoowel als over per- 
sonen worden in beide raden bij volstrekte meer- 
derheid der stemmende leden genomen; de stem-
ming over personcn geschiedt bij gesloten en on- 
geteekende briefjes. De raad mag niet beraadsla- gen 
of besluiten, zoo niet de meerderheid van het in de 
instellingsordonnantie bepaald aantal leden 
aanwezig is. 

Zoowel de Regentschapsraad als de Provinciale 
Raad stellen zclf een reglement van orde vast voor 
hunne vergaderingen, dat niet in werking treedt dan 
na te zijn goedgekeurd voor laatstge- noemd College 
door den Gouverncur-Gcneraal, voor het eerste door 
het College van Gedeputeer- den der provincie. 

De zorg voor de vergaderingen van de Colleges 
van Gedeputeerden en van Gecommitteerden be- 
rust eveneens respectievelijk bij den Gouverneur en 
den Regent. Het door deze Colleges voor hunne 
vergaderingen vastgesteld reglement van orde 
vereischt de voorafgaande goedkeuring onder- 
scheidenlijk van den Provincialen Raad en van den 
Regentschapsraad. 

Luidens artikel 1 van het Koninklijk besluit van 
3 Deceniber 1925 no. 51 (Ind. Stb. 1926 no. 28) zijn 
de voorzitter en de leden van den Provincialen Raad 
en de raden der overige zelfstan- dige 
gemeenschappen, alsmede die van de colleges van 
dagdijksch bestuur, niet gerechtelijk ver- volgbaar 
voor hetgeen zij in de vergaderingen hebben gezegd 
of aan haar schriftelijk hebben overgelegd, tenzij zij 
daarmede openbaar inaken wat in besloten 
vergadering onder geheinihou- ding is gezegd of 
overgelcgd. 

In aansluiting aan de betrekkelijke bepalingen 
der Indische Staatsregeling verklaart Hoofdstuk V 
van de beide ordonnanties, betrekking hebben- de op 
de bevoegdheid en taak van de voornoem- de 
instelJingen, in de eerste plants, dat aan den 
Provincialen Raad en den Regentschapsraad be- 
hoort de regeling en het bestuur van de huishou- 
ding der provincie en van het regentschap, m.a.w. 
dus van het complex van belangen, begrepen in de 
huishouding der autonome gemeensebap. Aan beide 
raden is voorts het recht toegekend, o)n de belangen 
van het ressort en van de ingezetenen voor te staan 
bij den Landvoogd en den Volks- raad; voor den 
tweeden mede bij den Provincialen Raad, het 
College van Gedeputeerden, den Gouverneur en den 
Resident. 

Regelingen van gemeenschappelijke zaken, be-
langen, inrichtingen of werken met a nd ere Pro-
vinciale Raden of, voor den Regentschapsraad, 

met anderc zelfstandigc gcnieenschappcn. of w ij- 
zigingen in dergclijkc rcgclingen vcrcischcn do 
goedkeuring respectievelijk van den Gouverncur- 
Generaal en van het College van (Jedeputecrclen. 
wier beslissing eveneens noodig is, indien omtrent 
de opheffing of de intrekking van eene dcrgclijke 
regeling gecne overeenstemining kan worden ver- 
kregen. 

Aan den Provincialen Raad en den Regent-
schapsraad is verder uitdrukkelijk de bevoegd- heid 
toegekend tot vaststelling van de verorde- ningen — 
dit woord tevens te verst a an in den zin van 
beskiiten (vgl. art. 2 der ordonnanticn)—, die zij in 
het bclang van provincie of regentschap noodig 
oordeelen of die vereischt worden tot de uitvoering 
van hoogere verordeningen, voor zoover deze die 
medewerking vorderen. Is het eerste een 
rcchtstreeksch uitvloeisel van het autonoom 
karakter tier gemeenschap, in het tweede drukt zich 
hare medebesturendc taak uit. tn die veror- 
deningen mogen gecne bepalingen - voorkoinen 
omtrent punten, waarin voor het ressort voorzien is 
door hoogere verordeningen, tenzij deze daar- toe 
vrijheid geven. Zij treden voorts niet in de regeling 
van de huishoudelijke belangen van binnen het 
gebied gelegen zelfstandige gemeenschappcn. als 
hoedanig in de Regentschapsordonnantie ook de 
desa is genoemd.' Bepalingen in de onderwer- 
pelijke verordeningen houden van rechtswege op te 
werken, wanneer in het onderwerp voorzien wordt 
door eene verordening van hooger gezag. Bij 
ordonnantie kan overigens ten aanzien van besluiten 
van den Provincialen- of den Regentschapsraad 
omtrent bepaalde onderwerpen worden verklaard, 
dat zij niet in werking treden dan na hoogere 
goedkeuring. 

Aan beide lichamen is, in cnrercenstemming 
weder met him zdfbesturend karakter, de be- 
voegdheid verleend tot het heffen van belastin- 
■gen. De daartoe strekkende verordeningen even- 
wel behoeven wat aangaat den Provincialen Raad 
de goedkeuring van den Gouverneur-Gcnc- raal, 
den Raad van Nederlandsch-Indie gehoord ; wat 
aangaat den Regentschapsraad die van het College 
van Gedeputeerden *). Besluiten, strekkende tot het 
verkrijgen, vervreemden of bczwa- ren van 
onroerend goed of tot het treffen van da- dingen 
vereischen dezelfde goedkeuring, indien met de 
uitvoering een bedrag is gemoeid, dat eene voor de 
provincie bij ordonnantie, voor het re- gcntschap bij 
provinciale verordening te bepalen grens te boven 
gaat. Geldleeningen kunnen even- 

*) De heffing van provinciale belastingen ook 
van de ingezetenen van in het gebied der 
provincie gelegen zelfstandige gemeenschap- 
pen van plaatselijken a a rd, met name de $tad* 
gemeenten, maakt op het oogenblik een punt van 
principieele gedachtenwisseling uit voor de 
Indische Regeering, naar aanleiding van ecn 
besluit van die strekking van den Provincialen 
Raad van Went-Java. Tot de ter zake gerezen 
oppositie heeft in groote mate bijgedragen de 
minder juistc gedragslijn, tot dusver op dat punt 
in Indie gevolgd met betrekking tot de 
belastingheffing door gewesten, welke onder de 
Decentralisatiebepalingen van 1903 waren ge-
bracht (Vgl. het artikel „De opcentenverorde- 
ningen der provincie West-Java'5 dooi* Mr. 8. 
Cohen Fzn. in „De Indische Gids", November； 
Aflevering 1926). 
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eens niet ten laste van eene provincie of een rc- 
gentschap worden aangcgaan of gewaarborgd dan 
onder voorbehond van bckrachtiging van het be- 
sluit in het eerste gcval bij ordonnantie, in het 
tweede door het College van Gedeputeerdcn. 
De straf, welkc op overtreding der verordenin- 

gen van den Provincialen en den Rcgentschaps- raad 
kan worden gesteki, is, tenzij bij algemeene 
verordening anders is bcpaakl, voor de eerstbe- 
doekle verordeningen va^tgesteld op hcchtcnis van 
ten hoogstc drie maanden of geldboete van ten 
hoogstc honderd gulden, voor de regent- 
scliapsverordeningen op hechtenis van ten hoog- ste 
aclit dagen of geldboete van ten hoogstc vijf en 
twintig gulden, voor beicle lichamen met of zonder 
verbeurd vcrklaring van bepaalde goede- ren. Voor 
het gcval van herhaling bi mien den tijd van cen jaai- 
kunnen de bedoelde straffen tot het dubbel van die 
maxima worden bedreigd. Ten aanzien van 
regentschapsverordeningen, welke strafbcpalingen 
inhouden, is goedkeuring door Gedeputeerden als 
eisch gesteld. 

Als voorwaarde voor het verbinden van provin- 
ciale en regentschapsverordeningen, wordt alge- 
meen gevorclerd afkondiging door plaatsing in den 
claarvoor vastgestelden vorin in het provinciaal blad, 
terwijl het College van Gedeputeerden jaar- lijks in 
cl at blad eene korte opgavc doet plaatsen van de 
gedurende het vorige jaar door de regentschappen 
dcr provincie afgekondigde verordeningen. Ten 
minste eenmaal in de vijf jaren verklaart voorts de 
Regentschapsraad, welke do.or hem vastgestelde 
verordeningen, tegen de overtreding waarvan straf is 
bedreigd, nog zullen gelden. 

De laatste artikclen van het hoofdstuk betref- fen 
het College Wan Gedeputeerden en dat van 
Geconunitteerdcn, wier ta^k in het algemeen nidus 
is omschreven, dat zij belast zijn met de uit- voering 
van de besluiten onderscheidenlijk van den 
Provincialcn- en van den Regentschapsraad en met 
de beslissing van de over die uitvoering gerezen 
geschillcn, tenzij dezc beslissing a an ancle- reii is 
opgedragen. Voor het College van Gedcpu- teerden 
is tevens bepaald, dat bij een in het provinciaal blad 
te plaatsen besluit de uitvoering ge- hcel of voor ccn 
gedcelte door het College kan worden overgedragen 
aan den Gouverneur of eon der 】eden. Zoowel het 
College in zijn geheel als de voorzitter en de ieden 
zijn, voor zoover do da- gel ijksche leiding cn 
uitvoering van zaken be- treft, verantwoordelijk aan 
den Raad, aan wien zij te dien aanzien, zoowel 
gezamenlijk als per- soonlijk, alle vcrlangde 
inlichtingcn geven. De Colleges zorgen verder voor 
de behoorlijke voor- bereiding van hetgeen in den 
Raad ter ovei'we- ging en beslissing rnoet worden 
gebracht, voor zoovecl die arbeid niet aan auderen 
wordt opgedragen. 

Als organon van jnedebestuur zijn de hier be- 
sproken colleges belast met de bij hoogere veror-
deningen gevorderde medewerking tot uitvoering 
claurvan, wanneer die verordeningen niet bepaal- 
delijk de medewerking eischen van den Provin- 
cialen Raad of den Regentschapsraad zelven dan we 
I van den Gouverneur of den Regent, alsmedo 
wanneer de Raad de gevraagde medewerking niet of 
niet behoorlijk verleent. Voldoen de Colleges van 
Godoputeerden en Gecominitteerdcn niet of niet 
naar behooren aan hunne verplichting, dan voorziet, 
wat betreft het eerstgenoemdo lichaam, 

na bekomen inachtiging van den Gouverneur-Gene 
raa I in dringenclc gevallcn onder diens nadc- re 
goedkeuring de Gouverneur op kosten der provincie 
hierin ； voor het College van Gecomniitteer- den is 
het de Resident — hoofd der bestuursafdee- ling —
,die in gelijkcr voege na bekomen machti- ging of 
onder nadere goedkeuring van den Gou- verncur de 
verplichting heeft te vcrvullen. 

Het College van Gedeputeerden vertegenwoor- 
digt de provincie in en buiten rcchten： het College 
van Geconimitteerden het rcgentschap. 

De bcpalingen in hoofdstuk VI omtrent het be- 
heer en de verantwoording der geldmiddelen stel- len 
het beginsel voorop, dat aan den Raad, met 
betrekking tot het beheer tier eigen geldmiddelen van 
de gemeenschap, alle bevoegdheid behoort, die niet 
aan de Regeering en, voor het regentschap, aan het 
College van Gedeputeerden is voor- behouden. Aan 
den Gouverneur-Generaal is o.a. de bevoegdheid 
verleend, om ten aanzien van het beheer van die 
geldmiddelen administratieve voorschriften te geven 
en ten behoeve der zelf- standige gemeenschap aan 
bepaalde Landsdiena- ren het ontvangen, bewaren, 
betalen of afleveren van gelden, geldswaarden cn 
goedcren op te dra- gen. 

De eerste begrooting wordt voor elke provincie 
en elk regentschap bij ordonnautie vastgesteld ； 
daarna geschiedt de vasts telling jaarlijks respec- 
rievolyk door den Provincialen- en den Regent- 
schapsraad. De begrooting behoeft evenwel, om te 
werken, de goedkeuring onderscheidenlijk van den 
Gouverneur-Generaal en van het College van 
Gedeputeerden. Die goedkeuring wordt aan de 
begrooting in hnar geheel verleend of onthouden. De 
weigering geschiedt bij een met redenen om- kleed 
besluit; wat aangaat de provinciale begroo- tingen, 
den Raad van Nederlandsch-Indie ge- hoord. 

De Colleges van Gedeputeerden en van Ge- 
committeerden zijn bevoegd tot handelingen, welke 
uitgaven tengevolge hebben .binnen de grenzen der 
begrooting .Tot handelingen evenwel, welke den 
post vo.or onvoorzieno uitgaven bezwa- ren of 
uitgaven tengevolge hebben boveu een door den 
Raad te bepalen be drag, wordt in het algemeen niet 
overgegaan dan krachtens beslissing van den Raad. 
Voor gevalien van zoo clringenden aard, dat door het 
vooraf inroepen van's Raads beslissing ecn belang 
der gemeenschap met bena- deeling zou worden 
bedreigd, kunnen nochtans bij een, onverwijld aan 
hoogere goedkeuring tc onderwerpen, met redenen 
onikleed besluit het College van Gedeputeerden en 
dat van Gecomniit- teerden de handeling bij voorbaat 
gelasten. 

De vordcringen ten laste der begrooting worden 
ondcrzocht, verevend cn betaalbaar gesteld ovenecns 
door die colleges. Afstand van aan do gemeenschap 
bchoorondc goederen aan een schuldeischor tot 
gchecle of gedeeltelijke vokioe- ning zijner 
vordering is verboden. Ten behoevo van do 
gemeenschap kan geen onroerend goed wordon 
gekocht dan krachtens beslissing van den Raad. 

Van do verdere bepalingen van het hoofdstuk zij 
nog verineld het ver bod van aanbesteding van 
openbare werken, waarbij heerenclienstplichtigen of 
veroordeeklcii worden gebezigd. Aan Lands- 
dienaren, voor het rcgentschap ook aan provin- cialc 
dienaren — voor beide categorioen van personeel 
echter met uitzondering van de bczoldigde of 
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onbezoldigde hoofden van Vreemde Oosterlingen —
,zoomede aan a lie ambtenaren en bedienden van de 
gemeenschap zelve is het voorts verboden, werken, 
leveringen. of transporten ten bchoeve van de 
gemeenschap aan te nemen, zich daarvoor borg te 
stellen of daarin rechtstreeks of zijdelings deel te 
hebben. 

Aan den Gouverneur en den Regent is de zorg 
opgedragen, om, met inachtneming van hetgeen ter 
zake door den Raad mocht worden voorge- schreven, 
te waken, dat de verordeningen en an- dere 
voorschriften betrckkelyk de inkonisten der 
gemeenschap naar behooren worden toegepast en dat 
alles, wat uit eenigen hoofde aan de gemeenschap 
verschuldigd is, ten behoorlijken tijde wordt 
ingevorderd en verant wo ord. 

De Provinciale Raad en de Regentschapsraad 
stellen jaarlijks voorloopig vast eene, de begroo- ting 
zoo mogelijk op den voet volgende, rekeuing van 
uitgaven en ontvangsten, welke begrootings- 
rekening, onder dagteekening van de afsluiting van. 
den dienst, tijdig daartoe in gereedheid wordt 
gebracht door het College van Gedeputeerden en dat 
van Gecommitteerden. De door den Raad voorloopig 
vastgestelde begrootingsrekening wordt, met de 
daarbij behoorende stukken, uiter- lijk den Isten 
November van het jaar, volgende op het dienstjaar, 
gezonden voor de provincies aan den Gouverneur-
Generaal, door tusschen- komst van de Algemeene 
Rekenkamer. Voor het regentschap worden die 
bescheiden aan het College van Gedeputeerden 
gezonden, terwijl inge- volge het bepaalde bij art. 4 
van het Koninklijk besluit van 3 December 1925 no. 
51 (Ind. Stb. ]926 no. 28) het toezicht van de 
Algemeene Re- kenkamer zich voor die 
gemeenschappen bij wijze van steekproef tot eenige 
na de goedkeuring door haar op te vragen rekeningen 
bepaalt. Het besluit van den Gouverneur-Generaal 
tot vaststel- ]ing der begrootingsrekening van de 
provincie en dat van het College van Gedeputeerden 
betref- fende het regentschap wordt in de Javasche 
Cou- rant, het tweede tevens in het provinciaal blad 
geplaatst en onderscheiden]ijk door den Gouverneur 
en den Regent bekend gemaakt op door den Raad te 
bepalen wyze. 

Aan het College van Gedeputeerden en aan dat 
van Gecommitteerden is een gestadig toezicht 
voorgeschreven op het beheer der Rekenplichti- gen 
aan den Raad. 

Ten slotte geeft hoofdstuk VII van de Provincie- 
en van de Regentschapsordonnantie nog en- kele 
bepalingen nopens het hooger toezicht op die 
gemeenschappen . 

Van die bepalingen heeft reeds terloops in de 
vorige bladzijden vermelding gevonden de op- 
dracht, in de laatstgenoemde ordonnantie, van het 
toezicht op den Regentschapsraad aan den Resident, 
die ter zake aan het College van Gedeputeerden de 
voorstellen kan doen, die hi] noodig acht. 

Wat aangaat schorsing of vemietiging van be- 
sluiten, die met het algemcen belang of met eene 
hoogere verordening str 寸dig zijn, is voor de beslui- 
ten der provinciale bestuursorganen de bevoegd- 
heid daartoe verleend aan den Landvoogd, den Raad 
van Nederlandsch-Indie gehoord. Voor de besluiten 
der bestuursorganen van het autonome regentschap: 
den Regentschapsraad en het College van 
Gecommitteerden, kunnen door het College van 
Gedeputeerden voorstellen van die strekking 

aan den Gouverneur-Generaal worden gedaan. Het 
schorsings- of vernietigingsbesluit, met rede- nen 
omkleed, wordt als het geldt een provinciale 
beslissing in de Javasche Courant, wanneer het 
betreft het regentschap in het provinciaal blad 
geplaatst. Schorsing geschiedt voor een bepaalde n 
duur, niet langer dan een jaar. Is in dien tijd geene 
vernietiging gevolgd, dan wordt het besluit geaclit 
geldig te zijn, waaraan wederom in de ge- noemde 
bladen bekendheid wordt gegeven. Vernietiging 
wegens strijd met eene hoogere verordening brengt 
mede vernietiging van alle gevolgen, voor zoover 
die nog voor vernietiging vatbaar zijn. Vernietiging 
wegens strijd met het algemeen belang laat de 
gevolgeh in stand, welke niet met dat belang strijdig 
zijn. Aan het betrokken be- stuursorgaan is voorts de 
verplichting opgelegd, om ingeval van schorsing, 
vernietiging of niet- goedkeuring zijner besluiten 
voor zooveel noodig alsnog in de behandelde zaak 
te voorzien. 

Het laatste onderwerp, in de ordonnantien be- 
handeld, is de beslissing van geschillen van be- stuur 
tusschen provincien onderling en regentschappen 
onderling dan wel van provincien en re- 
gentschappen met andere zelfstandige gemeen- 
schappen. De beslissing van dergelijke geschillen is, 
wanneer het de provincie betreft, opgedragen aan 
den Gouverneur-Generaal, den Raad van Ne-
derlandsch-Indie gehoord. Betreft het geschillen 
tusschen regentschappen onderling en van re-
gentschappen met andere zelfstandige gemeen-
schappen, dan behoort de beslissing aan den Gou-
verneur-Generaal wanneer de betrokken ressor- ten 
niet binnen dezelfde provincie liggen, en an- ders 
aan het College van Gedeputeerden met toe- lating, 
binnen vier weken na de ontvangst, van hooger 
beroep op den. Gouverneur-Generaal. 

Het tijdstip van inwerkingtreding der ordon-
nantien werd gesteld op een nader door den Gou-
verneur-Generaal te bepalen datum. Bij het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van 26 Maart 1925 
no. 2 (Ind. Stb. no. 133) is voor beide als zoodanig 
aangowezen 1 April 1925. 

Aldus de hoof d trek ken van de als uitvloeisel 
der bestuurshervorming vastgestelde algemeene 
verordeningen tot regeling van do instelling van 
provincien en van autonome regentschappen op Java 
en Madoera en tot omschrijving van hunne 
inrichting en bevoegdhetlen. In haren algemeenen 
opzet geven die ordonnantien zeker niet den indruk, 
dat — oin hier eene opmerking in het arti- kel 
AUTONOMIE (Aanvullingen biz. 100) aan te halon 
— de bestuurshervormingswet voor do daarbij 
beoogde autonomic de deur zou hebben geopend, 
echter met de novenbedoeling, dat o.a. de bring der 
eigen liuishouding eng getrokken zou worden. Hoo 
en tot waar die grens op eenig tgd- stip getrokken xal 
worden, ligt trouwens buiten de rechtstreekschc 
boinoeienis van het Opperbe- stuur, dat aI166n tot 
opening van den weg de noo- dige stappen kon doen 
maar overigens zich tot het algemeen toezicht 
.voortspruitend uit de mi- nisterieele 
verantwoordelijkheid, zal hebben te bepalen. Die 
grens te trekken en naar de eischen en 
mogelijkheden van het oogenblik te verruimen, is de 
taak van de in Indie zelf zetelende Regeerings- 
organen en het inag worden aangenomen, dat, onder 
den aandrang ook van de politieke stroomin- gen 
daar te lande, die organen niet zullen nalaten daarbij 
zoo ver te gaan als met het algemeen be- 
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lang en met de actueele bestuurscapaciteit van de 
autonome instellingcn vereenigbaar is. 

In aansluiting aan de bepalingcn voor de re- 
gentschappen op Java en Madoera, mag voor do 
overige zelfbesturende „plattelandsgemeenten,> 

welke mogelijk te eeniger tijd in het gebied van die 
regentschappen zich ontwikkelen, en in het 
algemeen voor de gcmeenschappen van dien aard in 
de Buitengewesten de totstandkoming van eene 
soortgelijke verordening of van meerdere soortge- 
lijke regelingen worden verwacht. Te zamen met de 
Regentschapsordonnantie en met de hiervoor reeds 
met een enkel woord vermelde „Stadsge- meente-
ordonnantie" in Ind. Stb. 1926 no. 365, welke 
hieronder nog meer in den breede beschou- wing zal 
vinden, zullen die ,,PIattelands-'' of 
,,Landsgemeente-ordonn&nties" —om bij verkor- 
ting dezen laatsten verzamelnaam te bezigen —— 
binnen het kader van de „Provincie-ordonnan- tie" 
een organisatorisch krachtig samenhan- gend geheel 
vormen. 

De nadere beschouwing van de „Stadsgemeente- 
ordonnantid'' kan uit den aard der zaak niet geheel 
vrij blijven van herhaling, zij het in een ander 
verband, van hetgeen reeds voor de Pro- vincie- en 
de Regentschapsordonnantie mededee- ling heeft 
gevonden. Voor zooveel met den eisch van een min 
of meer afgerond overzicht vereenigbaar, zal 
nochtans ook daarbij naar beperking tot de meest 
kenmerkende bepalingen worden ge- streefd. 

Als zoodanig valt van de Algemeene Bepalingen 
in Hoofdstuk I te wijzen op artikel 3, verkla- rende 
dat de op den voet van artikel 121 der Indi- sche 
Staatsregeling, derhalve van de beginselen der 
Bestuurshervorming 1922, als zelfstandige ge- 
meenschappen aangevvezen steden sladsgemeenten 
worden genoemd, 

Hoofdstuk II, tot onderwerp hebbende de be-- 
stuursorganen der stadsgemeenten, bepaalt in artikel 
4 dat het bestuur eener zoodanige gemeente bcstaat 
uit den Raad, het College van Burgemees- ter en 
Wethouders en den Burgemecster, dan wel —waar 
de twcedo insteJling vooralsnog niet is in- gevoerd 
一 den Raad en den Burgemeester. 

Van de verdere bepalingen van het hoofdstuk 
zullen de navolgende hier ter sprake worden ge- 
bracht, 

Het aantal leden van den Raad eener stadsge- 
mcente en de verdeeling daarvan over het drietal 
bevolkingsgroepcn, bij do bespreking van het 
provinciaal- en het regcntschapabestuur ge- noeind, 
wordt voor clken raad in zijne instellings- 
ordonnantie vastgesteld. Do vereischtcn voor het 
lidmaatschap onderscheidcn zich van die dor vo- 
rigo lichainen door do voorwaarden van werkolijk 
vcrblijf binnen de Btadsgeineentc zelve en van het 
bezit van voldoondo konnis der Nederlandscho taal, 
ter beoordeeling van den Burgemeester, die 
nochtftns gehouden is voldoendc kennis van die taal 
aanwezig te achtcn by hen, die in het bezit zyn van 
het gotuigachrift van het vroegere z.g. 
klcinainbtenaarsoxamen of van het oxamen, dat 
sinds 1903 dnarvoor in de plaats is getreden, zoo- 
mede bij hen, die van eerstgenoemd examen zijn 
vrijgesteld. Onder de betrekkingen, waarmedo het 
lidmaatschap van den Stadsgemeenteraad on- 
veroenigbaar is, vindt men o. a. weder genoemd den 
Gouverneur der provincie en den Resident 

van de afdeeling； voorts de leden van het College 
van Cledcputeerden en den Secretaris van den 
Provincialen Raad. Evenals voor de zelfbesturende 
gemeenschappen van provincie en regentschap zijn 
verder o. m. uitgesloten betrekkingen, waaruit 
rekenplichtigheid of ondergeschiktheid aan den 
Raad der gemeenschap voortvloeit, be- houdens de 
bevoegdheid van den Burgemeester, die tevens 
Secretaris der gemeente is, om lid van den Raad te 
zyn. Ook in (litgeval weder zyn alleen mannelijke 
Nederlandsche onderdanen, ingezete- nen van 
Nederlandsch-Indie, verkiesbaar. 

De duur van de zittingsperiode is eveneens weder 
bepaald op vier jaren. 

De bevoegdheid tot het kiezen van de leden van 
den Raad, zoomede de wyze, waarop de ver- kiezing 
plaats vindt, worden, luidens artikel 10, bij 
ordonnantie geregeld，). 

Aan de leden van den Raad kunnen zittinggel- den 
worden toegekend voor het bijwonen van de 
vergaderingen van het college en van commissien uit 
den Raad. De raadsbesluiten, daartoe strek- kend, 
behoeven de goedkeuring van het College van 
Gedeputeerden der provincie. 

Het volgende hoofdstuk betreft het College van 
Burgemeester en Wethouders. Voor de ins telling, in 
eene Stadsgemeente, van een college van dien aard 
wordt de goedkeuring van Gedeputeerden vereischt. 
Bij niet-goedkeuring is beroep op den Gouverneur-
Generaal toegelaten. De Wethouders, ten getale van 
minstens twee en hoog- stens vior, worden door den 
Raad ——bij voorkeur uit zijn midden — benoemd. 
Benoeming van iiiet- leden van den Raad tot 
Wethouder, welke personen overigens aan dezelfde 
algemeene ei- schen moeten voldoen, is mitsdien 
niet uitgesloten, zoomin als dit ——in tegenstelling 
met het bepaalde omtrent het College van 
Gecommit- teerden bij den Regentschapsraad — het 
geval is bij de inrichting van het dagelijksch bestuur 
der provincie. 

De Wethouders vormen met den Burgemeester 
het College van Burgemeester en Wethouders, 
waarvan de Burgemeester lid en voorzitter is. De 
Wethouders genieten eene toelage, welker bedrag 
door den Raad wordt vastgesteld, behoudens 
goedkeuring door het College van Gedeputeerden, 
eveneens weder met toelating van beroep op den 
Landvoogd ingeval van niet-goedkeuring. Buiten 
dio toelage genieton zij geenerlei inkomen uit de 
stadsgomeenschap, anders dan bij wyze van ver- 
goeding van ton ^ehoeve der gemeente workelijk 
godane 

In stadsgemcenten, waar geen College van Bur-
gemeester cn Wethouders bestaat, geldt hetgeen 
voor de verriohtingen van het college is bepaald 
voor don Burgemeester, behoudens dat de Raad in 
die gemeonten ten minste twee en ten hoogste vier 
zijner leden aanwijst, die met den Burgemeester do 
Coinmissie van Financien vormen. Uitgonomen 
onkelo bij de ordonnantie zelve aan die Commissio 
opgedragon nangelogenheden van goldolijk behcer, 
is hot de Stadsgemeenteraad, die haro taak en 
werkwyze regelt, voor zoo ver die 

】)Bepalingen van die strekking, waarbij uiter- 
aard zal worden uitgogaan van de “Kiesordon- 
nantie-Gemeenteradon,* in Ind. Stb. 1925 no. 673 on 
de tot uitvooring daarvan vastgestclde „Kies- 
voorschriften" in Ind. Stb. 1926 no. 20, ontbreken 
vooralsnog. 
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nict bij algeinecne vcrordening zijii bepaald. 
Hoofdstuk IV vei'klaart, dat tot Burgcmeestcr 

alleen kunnen wordcn bcnoenid manncn, die den 
leeftijd van dertig jaren hebbcn bereikt en nict bij 
onherroepelijk geworden rechterlijkc uit- spraak de 
beschikking of het behecr over hunne goederen 
hebben verloren of van eenig recht，of cenige 
bevoegdheid zijn ontzet, noch in staat van 
faillissement vcrkceren. De Burgeincester kan, met 
goedkeuring van den Gouvcrneur-Gencraal, dooi- den 
Raad tot Secretaris worden benoemd. Hij wordtin die 
functie niet geschorst of ontsla- gen dan evencens met 
goedkeuring van den Land- voogd, aan wien mede de 
benoeming, de schor- sing en het ontslag van den 
Burgemeestcr, als zoo- da nig, zijn voorbehouden. 

De bezoldiging van den Burgenieestex* en de 
verdere aan zijne betrekking verbonden wettige 
voordeelen worden door den Gouverneur-Gene- raal 
na ingewonnen advies van den betrokken Raad en het 
College van Gedcputeerden der pro- vincie geregeld 
en komt ten laste van de algemce- ne geldmicldelen 
van Nederlandsch-Indie, met dien verstande dat van 
de aan het ambt van Burge meester verbonden kosten 
— waaronder be- grepen tegeAioetkomingen, 
toelagcn of gratification uit 's Lands kas aan 
waarneniende burge- mecsters — door de betrokken 
gemeente de helft wordt terugbetaald. Behal ve eene 
bezoldiging als Secretaris, indien hij daartoe is 
benoemd, geniet ook de Burgemeester geenerlei 
inkomsten, onder welke benaming ook, uit de 
stadsgemeentekas an- ders dan bij wijze van 
vergoeding van voor de ge- nieente werkelijk gedane 
uitgaven, die niet onder de omschrijving van de hem 
van Landswege toe- gelegde inkomsten vallen. 

De Burgemeester heeft zijn werke]yk verblijf 
binnen de stadsgemeente. Binnenlandsche verlo- ven 
worden hem op den voet van de daarointrent voor 
burgerlijke Landsdienaren iu het algemeen geldende 
bepalingen verleencl door den Gouver- neur der 
provincie, zonder wiens verlof hij zich echter buiten 
de gemeente mag begeven, vvanneer zijne 
afwezigheid niet langer dan acht dagen duurt. Bij 
verlof naar Europa van den Burgemeester, voor niet 
langer dan 6en jaar, kan zijne betrekking tijdelijk 
worden waargenomen. 

Waar geen College van Burgemeester en Wet- 
houders bestaat, bepaalt de Gouverheur, wie den 
Burgemeester by ongesteldheid, afwezigheid of 
ontstentenis vervangt. Waar zoodanig college 
aanwezig is, wordt de vervanger door dit lichaam uit 
zijn midden aangewezen. J)e Gouverneur kan echter 
te alien tijde op andere wijze in de ver van- ging 
voorzien op voorstel of na raadpleging van het 
College van Burgemeester en Wethouders. 

De Burgemeester vertegenwoordigt de stads-
gemeente in en buiten rechten. Hij is belast met de 
uitvoering van de besluiten van het College van 
Burgemeester en Wethouders, voor zoover dje niet 
door het college aan een der Wethouders opgedragen. 
Het besluit van den Raad of van hit College van 
Burgemeester eri Wethouders, dat naar zijn oordeel 
als strijdig met eene alge- /ineeue of provinciale 
verordening of met het algemeen belang door den 
Uouverneur-Generaal kan wordon geschorst of 
vernietigd, wordt niet ten uit/oer gebracht. Hij geeft 
van dit gevoelen binnen driemaaJ vier en twintig uren 
na het nemcn van het besluit kennis aan den Raad of 
aan het CoJlpge van Burgemeester en Wethouders, 
zoo- I 

mode aan het College van (jcdeputecrden, dat 
daarvan ten spoedigstc aan den Gouvcrneur-(；p- 
neraal verslag doet. Indien binnen drie maanden 
daarnageene schorsing of vernietiging heeft plaats 
gehad, is de Burgemeester tot uitvoering ver- plicht. 

Van de algcmccne bepalingen, ver vat in Hoofd-
stuk V, aangaande het Stadsgemeente-personcel. 
vordert al dadelijk de aandacht het cerste artikel, 
bepalend dat de Raad de bezoldiging rcgelt van dat 
personeel, behoudens goedkeuring van het College 
van Gedcputeerden voor zoo reel betreft gemeenten, 
waar de Burgemeester tevens Secretaris is. Eene 
uitzondering niaakt de bezoldiging van den 
Secretaris, die cloor Gcdeputeerden onder 
goedkeuring van den Gouverneur-Generaal wordt 
geregeld, nadat de Raad der stadsgemeente is 
gehoord. Het College van Burgemeester en 
Wethouders stelt met inachtneining van de aldus 
getroffen regelingen en binnen de grenzen der be- 
gi'ooting de wedden vast van de ambtenaren in 
dicnst der stadsgemeente, in zoover zulks niet door 
het College aan anderen is opgedragen. 

De Raad benoemt, schorst en ontslaat de hier 
bedoelde ambtenaren, tenzij dit aan anderen is 
voorbehouden of anderen door den Raad daar- niede 
zijn belast. Op verzoek van den Raad kunnen, 
krachtens beschikking van den Landvoogd. van 
Gedcputeerden der provincie of van het College van 
Gecommitteerden van het regentschap, 
onderscheidenlijk Lands-, provinciale- en regent- 
schapsdienaren hetzij belast worden met werk- 
zaamheden ten behoeve van eene stadsgemeente, 
hetzij ter beschikking van eene stadsgemeente 
worden gesteld. In laatstbedoeld geval zijn zij on- 
dergeschikt aan den Burgemeester en verplicht dicns 
bevelen op te volgen. In het cerste geval wordt hun 
verhouding tot de bestuursorganen der 
stadsgemeenten voor zoover noodig geregeld door 
de autoriteit, krachtens weJker goedvinden zij met 
gemeentelijke werkzaamheden kunnen worden 
belast. Terwijl voorts de ter beschikking van eene 
stadsgemeente gestelde personen geheeJ uit de 
gemeentelijke kas worden bezokligd, geldt voor het 
eerstc geva】，hierboven bedocld, weder het 
verbod, dat vanwegc de gemeente hun geen 
belooning, in welken vorm ook, mag worden toe- 
gekend dan met voorafgaande bcwilliging onder- 
scheidenlijk van het betrokken DepartemenU- 
hoofd, het College van Gedcputeerden of het Col-
lege van Geconnnittecrden. Door de stadsgemeen- te 
wordt maandelijks respecticvelijk in *s Lands kas, 
in de provinciale kas of in de regentschapskas 
gestort een onderscheidenJjjk door den Gouver- 
nour-Generaal, door het College van Gedeputeer- 
den of door het College van Gecommitteerden tc 
bepalen percentage van de bezoldiging der ter be-
schikking van de gemeente gestelde Lands-, pro-
vinciale- en regenlschapsdicnaren, wegens kosten 
van verloven, wachtgcJden. en pensioenen. 

Met betrekking tot den Secretaris der stadsge- 
meente vindt men in het onderwerpelijk hoofdstuk 
o. ni. nog bepaald, dat die arnbtenaar benoemd wordt 
door den Raad uit een voordracht van ten jninstc 
twee personen, opgemaakt door het College van 
Burgemeester en Wethouders. Eveneens wordt hij 
— op voorstel van laatstge- noemd College — 
geschorst en ontsJagen door den Raad. De Secretaris 
van den Raad is tevens Secretaris van het College 
van Burgemeester en Wethouders en van den 
Burgemeester. Hij is aan 
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de commissicn van den Raad behulpzaam in alias, 
Avat hun werkkring aangaat. Nevens zijn ar»bt mag 
hij geene andcre betrekking bckleeden clan krachtens 
met redencn onikleede dispensatie van den Raad. Bij 
ongesteldheid, afwezigheid of ont- stentenis van den 
Secretaris, voorzict de Burge- meester in zijne 
vervanging. 

Het volgende hoofdstuk strekt tot regeling van de 
vergaderingen van den Stadsgemeenteraad. Van de 
daarin vervatte voorschriften zij in de eer- ste plaats 
genoemd de be paling, luidens welke de 
Burgenieestcr de vergaderingen belegt en leidt en 
zorg draagt voor de handhaving der orde in de 
vergaderingen, in welke hij een raadgevende stem 
heeft. De Raad vergadert zoo dikwijls de Burge- 
ineester of het College van Burgemeester en Wet- 
houders het noodig oordeelt of ten minste een vyf- de 
der leden schriftelijk, met opgave van redencn. den 
wensch daartoe te kennen geeft. Openbaar- heid der 
vergaderingen is ook hier voorgeschre- ven, met 
dezelfde uitzonderingsbepalingen om- trent sluiting 
der deuren, bcraadslaging in beslo- ten vergadering 
als anderszins, als voor den Pro- vincialen- en den 
Regentschapsraad zijn vastge- steld. 

De leden van den Stadsgemeenteraad hebben het 
recht van initiatief en van amendement, met 
verpJichting tot schriftelyke indiening der door hen 
voorgestelde ontwerpen van verordeningen en 
wijzigingen van ontwerp-verordeningen, welke 
voorstellen van eene toelichting voorzien moeten 
zijn. Andere voorstellen kunnen door de leden zoo- 
wel mondeling ter vergadering worden gedaan als 
schriftelijk bij het College van Burgemeester en 
Wethouders worden ingediend. De Raad mag \ve- 
derom niet beraadslagen of besluiten zoo niet de 
mcerderheid van het bij do insteDingsordonnan- tie 
bepaaJde aantal leden aanwezig is. Is dit niet het 
geval dan wordt met inachtncming van de daarvoor 
bepaakle tijdsruimte eene nieuwe vergadering 
bcJegd, waarin door de aanwezige leden 
beraadslaagd en beslist wordt uitshiitend over de 
zaken, in den oorspronkelijkcn oproepingsbrief 
vermeld. 

De beslissingen worden ook in den Stadsge- 
meentcruad bij volstrektc nieerderheid van stem- 
men genomen; stemming over personcn vindt ook in 
(lien raad by gesloten en ongeteekonde briefjes 
plaats. 

A an den Stadsge meenteraaci is eveneens de be- 
voegdheid voorbehouden tot vaststelling van cen 
regloment van orde voor zijne vergaderingen. Voor 
de inwerkingtreding wordt de goedkeuring van het 
College van Gede])uteerden vereischt. 

De Wethouders, niet-ledcn van den Raad, kun- 
»cn, luidens het laatstc artikel van het hoofdstuk, de 
vergadering vun den Raad bijwonen en daarin hun 
gevoelen uiten. 

Hoofdstuk VII behandelt de vergaderingen van 
hotCollege van Burgemeester en Wethouders. 」)e 
Burgemeester belegt en leidt ook doze verga- 
tleringon en zorgt ook daarbij voor de handhaving 
der orde. Nevens enkele regelen omtrent de be- 
voegdheid van het College tot beraadslagen of be-
sluiten en omtrent de wijze van stein mi ng over 
zaken on personcn treft men alsnog de bepaling a an, 
dat het regie me nt van orde, hotwelk hot College van 
Burgemeester on Wethouders voor zijne 
vergaderingen vaststelt, niet in 'WjMdQng treedt dan 
na goedkeuring door den Raadf) 

De niet-vervolgbaarheid in reemten voor het- 

geen de voorzittcr en de leden van de raden en de 
colleges van dagolijksch bestuur in de vergaderingen 
hebben gezegd of aan haar schriftelijk hebben 
ovcrgelegd, is ook voor de stadsgemeenten verze- 
kerd door het reeds genoemde Koninklijk besluit in 
Ind. Stb. 1926 no. 28. 

De bevoegdheid cn taak van den Staclsgemcen- 
teraacl cn van het College van Burgemeester en 
Wethouders vinden in hoofdstuk VIII regeling. 

Aan den Raad behoort, luidens het eerste artikel 
daarvan, de regeling en het bestuur van de 
huishouding der stadsgemeente, voor zoover de 
bevoegdheid to dien aanzien niet aan het College van 
Burgemeester cn Wethouders of aan den Bur-
gemeester is voorbehouden of door den Raad is 
opgedragen. 

De Raad kan commission zijner leden belasten 
met werkzaamheden in verband met de verzor- ging 
der tot zijn werkkring behoorende zaken. De Raad is 
verder bevoegd, op voordracht van het College van 
Burgemeester en Wethouders of, waar dit College 
niet bestaat, op voordracht van den Burgemeester, 
onderscheidenlijk aan het College of aan den 
Burgemeester Commissicn van bijstand toe te 
voegen, welke op gelijke voordracht te alien tijde 
kunnen worden opgeheven. In stadsgemeenten, waar 
geen College van Burge- ineester en Wethouders is 
ingesteld, kan de Raad, op voordracht van den 
Burgemeester, het dage- lijksch bestuur van bepaakle 
takken van dienst of van bepaalde inrichtingen 
opdragen aan een der Raadsleden dan wel aan 
Commissien, van welke steeds een Raadslid, door 
den Raad aan te wijzen, voorzitter nioet zijn, een en 
ander volgens door den Raad vast te stellen regelen. 
Zoodanige Commissicn van bestuur kunnen door 
den Raad op voordracht van den Burgemeester 
steeds worden opgeheven. De besluiten, zooeven 
bedoeld, van commission en leden van den Raad, 
worden niet ten uitvoer gelegd alvorens zij aan den 
Burgenieestcr zijn inedegedeeld en deze verklaard 
heoft ze niet in strijd te achten met de wet of het 
algenieen belang. 

De Raad kan de belangen van de stadsgenieen- te 
en van hare ingezetenen voorstaan bij den 
Gouverneur-Generaal, den Volksraad, den Pro- 
vincialen Raad, den Gouverneur en den Resident. Hij 
kan met andere zelfstandige geineenschappen 
gezamenlijke zaken, belangen, inrichtingen of 
werken regelen, cen punt waaromtrent ook voor de 
Stadsgomeenteraden uitvoerige bopalingen zijn 
gesteld. 

De Raad stelt verder de verordeningen vast, die hij 
in het belang van de stadsgemeente noodig oordeelt 
of die vereischt worden tot de uitvoering van 
algemcene of provincialo verordeningon, der- halve 
voor do vcrvulling van de medebesturendo taak der 
gemeenschup. In stadsgomeenteverorde- ningen 
inogen geene bepalingen worden opgenomen nopens 
punten, welke voor het gebied der gemeente bij eene 
Lands- of provinciale verorde- ning geregeld zijn, 
tenzij die verordening daartoe vrijhcid geeft. 
Bepalingen van verordeningen van den Raad dor 
stadsgemeente houden eveneens van rechtswege op 
te golden, wanneer in het on- derwerp voorzien 
wordt door eene hoogere verordening als hierboven 
bedoeld. Ook voor die go- meenschappon weder is 
verder het voorbehoud gemaakt, dat bij ordonnantie 
ten aanzien van besluiten omtrent bepaalde 
onderwerpen kan wor- don voorgeschreven, dat zij 
niet in working tre- 
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den dan na goedkeuring hetzij van den Land- voogd, 
hetzij van Gedcputeerden. 

Aan den Raad der stadsgemeente is, evenals dit 
het geval was met den Raad van provincie en 
regentschap, de bevoegdheid verlcend tot heffing 
van belastingen. De daartoe strekkende ver- 
ordeningen worden binnen acht dagen na hare 
vaststelling voorgedragen aan het College van 
Gedeputeerden, dat vervolgens binnen zes weken na 
de vaststelling van het besluit verslag doet aan den 
Gouverneur-Generaal, die, na den Raad van 
Nederlandsch-Indie te hebben gehoord, binnen drie 
maanden, nadat Gedeputeerden verslag hebben 
uitgebracht, ter zake beslist, behoudens bevoegdheid 
tot verdaging van de beslissing bij een inmiddels 
genomen, met redenen omkleed besluit. Bij 
ordonnantie kunnen omtrent de heffing en in- 
vordering van stadsgemeentebelastingen alge- 
meene regelen worden vastgesteld. 

Wat aangaat de straf, welke door den Raad op 
overtreding zijner verordeningen kan worden ge- 
steld, verklaart artikel 79 der ordonnantie, dat, tenzij 
bij algemeene verordening anders is be- paald, als 
zoodanig is toegelaten hechtenis van ten hoogste een 
maand of geldboete van ten hoog- ste honderd 
gulden, met of zonder verbeurtver- klaring van 
bepaalde voorwerpen. Bij herhaling binnen een jaar 
sedert een vroegere veroordeeling wegens gelijke 
overtreding, kunnen de straffen tot het dubbel van 
die maxima worden bedreigd. De 
stadsgemeenteverordeningen, welke strafbe- 
palingen inhouden, vereischen de goedkeuring van 
het College van Gedeputeerden. 

Die verordeningen verbiuden voorts wederom 
niet dan na behoorlijke afkondiging, waarvoor de 
Burgemeester zorg draagt door plaatsing in be- 
paalden vorm in het provinciaal blad. Jaarlijks doet 
het College van Gedeputeerden in het provinciaal 
blad eene korte opgave verschijnen van de 
gedurende het vorige jaar door de Stadsge- 
meenteraden hunner provincie afgekondigde ver-
ordeningen. De Raad der stadsgemeente verklaart 
overigens, op daarvoor vastgestelde wijze, minstens 
eenmaal in de vijf jaren :— evenals dit voor den 
Regentschapsraad is voorgeschreven — welke door 
hem uitgevaardigde verordeningen, waarvan de 
overtreding met straf is bedreigd, nog zullen gelden. 

Het College van Burgemeester en Wethouders is 
belast met de uitvoering van de besluiten van den 
Raad, zoomede met de beslissing der over die 
uitvoering gerezen geschillen, tenzij die beslissing 
aan anderen is opgedragen. Bij een ter open bare 
kennis te brengen, in het provinciaal blad te plaatsen 
besluit, waarvan -mededeeling moet ge- schieden 
aan het College van Gedeputeerden, kan het 
hierboven genoemd college de uitvoering van de 
Raadsbesluiten geheel of ten deele overdragen aan 
den Burgemeester of aan een der Wethouders. Van 
de uitvoering is alsdan beroep toegelaten op 
voornoemd college, volgens door den Raad te stellen 
en ter open bare kennis te brengen regels. Eveneens 
is het het College van Burgemeester en Wethouders, 
waaraan is opgedragen de vervul- ling der 
medebesturende taak van de gemeen- schap： de bij 
algemeene of provincial© verordeningen gevorderde 
medewerking tot uitvoering daarvan. Uitgezonderd 
is het geval, dat de verordeningen bepaaldelijk de 
medewerking voor- schrijven van den Raad of den 
Burgemeester, tenzij de Raad die medewerking 
alsdan niet of niet 

behoorlijk verleent. Wordt de medewerking door het 
College van Burgemeester en Wethouders niet of 
niet behoorlijk verleend, dan voorziet de 
Burgemeester hierin op kosten van de gemeente. 

Evengcnoemd College zorgt voor de behoorlij- 
ke voorbereiding van hetgeen in den Raad ter 
overweging en beslissing moet worden gebracht, 
voor zoover die voorbereiding niet aan anderen is 
opgedragen. De Burgemeester draagt zorg, dat de 
ontwerpen van verordeningen en begrootingen, met 
eene toelichting en eene vertaHng in het Ma- leisch 
van het ontwerp en de toelichting, in zijn kantoor 
voor ieder ter lezing worden gelegd； dat ieder lid 
van den Raad een exemplaar ontvangt: dat de 
stukken tegcri" betaling der kosten voor ieder 
verkrijgbaar zijn en dat zij worden gezonden aan de 
nieuwsbladen, die door het College van 
Burgemeester en Wethouders daartoe worden 
aangewezen. De Raad is bevoegd het doen ver- 
vaardigen van vertalingen in het Maleiseh ach- 
terwege te laten. 

Geldleeningen kunnen niet worden aangegaan of 
gewaarborgd dan onder voorbehoud van be- 
krachtiging van het daartoe strekkend besluit door 
het College van Gedeputeerden. Aankoop van 
onroerende goederen vereischt de goedkeuring van 
den Stadsgemeenteraad, evenals ver- vreemding, 
bezwaring, verhuur, verpachting of ingebruikgeving 
op andere wijze. Voor bepaalde handelingen van 
vermogensrechtelijken aard, een bij provinciale 
verordening te bepalen grens te boven gaande, 
wordt de instemming van het College van 
Gedeputeerden gevoiderd. 

Van de verdere bepalingen van het hoofdstuk —
waaronder, evenals in de Provinciale- en in de 
Regentschapsordonnantie, nog enkele artikelen 
voorkomen, die de eigendommen der gemeen- 
schap betreffen 一 verdient in het byzonder nog de 
aandacht het laatste artikel. Luidens het daar- bij 
bepaalde zijn zoowel het College van Burgemeester 
en Wethouders in zijn geheel ah de voor- zitter en 
de leden daarvan verantwoorddijk aan den Raad 
voor de dagelijksche leicling en uitvoering van 
zaken door het College, voor zoover de huishouding 
der stadsgemeente betreffond. Zij geven te dier 
zake, gezamenJijk zoowel als per- soonlijk, aan den 
Raad alle door dezen verlangdc inlichtingen. Waar 
geen College van Burgemces* ter en Wethouders 
bestaat, zijn de vorenstaande bepalingen van 
toepassing op den Burgemeester. 

Hoofdstuk IX regelt het beheer en de verant- 
woording van de geldmiddelen der stadsgemeente. 

Aan den Raad — verklaart artikel 99 tier or-
donnantie —behoort met betrekking tot het beheer 
der eigen geldmiddelen van de stadsgemeen- te alle 
bevoegdheid, die niet by algemeene verordening aan 
den Gouverneur-Generaal of het provinciaal bestuur 
is voorbehouden. In aansluiting daaraan bepalen de 
voJgende artikelen o.m., dat de Gouverneur-
Generaal en het College van Gedeputeerden ten 
a&nzien van dat beheer zoodani- ge administratieve 
voorschriften geven als noo- dig voorkomen, 
alsmede dat het ontvangen, be. waren, be tale n of 
aflcveren van gelden, gelds- Vaarden en goederen 
ten behoeve eener stadsgemeente op haar verzoek 
kan worden opgedragen door den Gouverneur-
Generaal aan Landsdiena- ren en door het College 
van Gedeputeerden aan provinciale dienaren, die 
voor het Land of de provincie met soortgelijke 
werkzaamheden zijn belast. 



BESTUURSWEZEN. 479 

Voor eike stadsgemeente, die niet op het tijd- stip 
van haar aanwijzing als zelfstandige gemeen- schap 
op den voet van artikel 121 dcr Indische 
Staatsregeling reeds als locaal rcssort op den voet 
van artikel 123 van die wet bestond, wordt de eerste 
begrooting bij ordonnantie vastgesteld. Vervolgens 
geschiedt de vaststeHing jaarlijks door den Raad. Na 
het eerste jaar behoeft de begrooting om te werken 
de goedkeuring van het College van Gedeputeerden, 
dat aan de begrooting in haar geheel zijn 
goedkeuring verleent of onthoudt. Van de weigering 
der goedkeuring, die bij een met redenen omkleed 
besluit moet ge- schieden, staat binnen twee 
maanden beroep open op den Gouverneur-Generaal. 
De Land- voogd beslist dienaangaande bij een met 
redenen omkleed besluit, den Raad van 
Nederlandsch- Indie gehoord, welk besluit in het 
provinciaal blad wordt opgenomen. 

Het College van Burgemeester en Wethouders is 
bevoegd tot handelingen, welke uitgaven ten- 
gevolge hebben binnen de grenzen der begrooting. 
Tot handelingen, welke den post voor on- voorziene 
uitgaven bezwaren, zoomede tot han- delingen, 
welke uitgaven veroorzaken boven een door den 
Raad te bepalen bedrag, gaat het College niet over 
dan krachtens beslissing van den Raad. Wanneer ten 
behoeve eener door den Raad noodig geoordeelde 
handeling eene wijziging der begrooting is of wordt 
vastgesteld, waartoe niet bij de begrooting zelve 
machtiging is verleend, kan de Raad bij gemotiveerd 
besluit de handeling gelasten zonder de vereischte 
goedkeuring op de wijziging af te wachten, ingeval 
door zoodanig uitstel een gemeentelijk belang met 
benadeeling zou worden bedreigd. De goedkeuring 
van Gede- puteerden wordt daarna onverwijld 
gevraagd. Weigering van goedkeuring stuit 
onmiddellijk de werking van het besluit. De 
vorderingen ten laste van de begrooting worden 
onderzocht, verevend en betaal baar gesteld door het 
College van Bur- gemecster en Wethouders. In 
stadsgemeenten zonder zoodanig college kan de 
Raad voor be- paaJde gevallen voorschrijven, dat de 
verevening niet n)ag plaats vinden clan met 
toestemming van de Commissie van Financien of 
krachtens beslissing van den Raad. 

Ook voor de stadsgemeente is aanbesteding 
verboden van openbare werken, waarbij heeren- 
dienstplichtigen of veroordeelden worden gebe- 
zigd. Het verbod aan ambtenaren in openbaren 
dicnst, om werken, leveringen of transporten aan te 
neinen, zich daarvoor borg te stellen of daarin 
rechtstreeks of zijdclings deel to nemen, betreft voor 
die gemeenten niet alleen Lands- en provin- ciale 
dienaren, bezoldigde of onbezoldigde hoof- den van 
Vreemde Oosterlingen wederoin niet duaronder 炀
grepen, maar ook allo ambtenaren der gemeenteL 

Het College yan Burgcmecster en Wethouders 
waakt, met inachtneming van hetgeen ter zakc door 
den Raad inocht worden voorgeschreven, dat do 
vorordeningen en anderc voorschriften om- trent de 
inkomsten der stadsgemeente naar be- hooren 
worden toegepast en dat alles, wat uit eeni- gen 
lioofde aan de gemeente verschuldigd is, ten 
behoorlijken tijde wordt ingevorderd en verant- 
woord. 

De jaarlijksche begrootingsrekening wordt 
voorloopig vastgesteld door den Raad. De op ma-
king geschiedt door het College van Burgemeester 

en Wethouders uiterlijk den laten September van het 
jaar, volgende op het dienstjaar. De door den Raad 
voorloopig vastgestelde begrootingsrekening 
wordt, met de daarbij behoorende stukken, uiterlijk 
1 November d. a. v. ter vaststelling van het slot van 
rekening aan het College van Gede- puteerden 
gezonden. Het besluit van die strek- king wordt in 
het provinciaal blad geplaatst en door den 
Burgemeester plaatselijk bekend ge- maakt op door 
den Raad te bepalen wijze. Het onderzoek der 
Algemeene Rekenkamer van door haar ter 
onderzoek opgevraagde begrootingsreke- ningen 
van stadsgemeenten is bij artikel 131 der 
ordonnantie geregeld. 

Het College van Burgemeester en Wethouders 
houdt gestadig toezicht op het beheer der reken- 
plichtigen. 

De bepalingen omtrent het hooger toezicht op de 
stadsgemeente in Hoofdstuk X behelzen in de eerste 
plaats het voorschrift, dat de besluiten van den Raad 
en het College van Burgemeester en Wethouders, 
die met het algemeen belang dan wel met eene 
algemeene of provinciale verorde- ning strijdig zyn, 
door het College van Gedepu- teerclen ter schorsing 
of vernietiging kunnen worden voorgedragen aan 
den Gouverneur-Gene- raal. De verdere regeling 
van dit onderwerp stemt in het algemeen overeen 
met hetgeen voor het au- tonome regentschap is 
bepaald, behoudens dat de verplichting om alsnog 
te voorzien in de zaak, waarop een besluit tot 
schorsing, vernietiging of niet-goedkeuring 
betrekking heeft, berust bij den Raad, eventueel het 
College van Burgemeester en Wethouders. 

Geschillen van bestuur tusschen verschillende 
stadsgemeenten en tusschen stadsgemeenten en 
andere zelfstandige gemeenschappen worden be-
slist door den Gouverneur-Generaal wanneer de 
betrokken gemeenschappen niet binnen dezelfde 
provincie liggen en anders door het College van 
Gedeputeerden met toelating van hooger beroep op 
den Landvoogd. 

Als Overgangsbepaling treft men het belang- rijk 
beginsel aan, dat wanneer voor het gebied van een 
als zelfstandige gemeenschap ingevol- go artikel 
121 der Indische Staatsregeling aan- gewezen stad 
te voren krachtens artikel 123 van die wet 
geldmiddelcn waren afgezonderd, het door die 
afzondoring in het Icven geroepen ressort zijn 
bestaan voortzet als stadsgemeente. Perso- nen, die 
tijdens de aanwijzing lid zijn van den Gemeenteraad 
en die niet den staat van Neder- landsch onderclaan 
bezitten of den leeftijd van 25 jaren nog niet hebben 
bereikt, kunnen zitting bluven houden in den 
Stadsgemeeuteraad, indien zij overigens aan de 
voor dat lidmaatschap gestel- de eischen vokioen. 
Zij zijn ——eveneens onder die voorwaardc — 
medo herkiesbaar voor laatstge- noemden Raad en, 
zoolang zij bovendien voort- durend ingezetenen 
van Nederlandsch-Indie blij- ven, opnieuw 
verkiesbaar. 

Luidens het tweedo artikel van de Ovorgangs- 
bepalingen worden voorts, waar in algeineeno 
verordeningen, welke niet van rechtswege dan wel 
door een uitdrukkelijk voorschrift uitgesloten zijn 
van toepasselijkheid op stadsgemeenten, zoo- mede 
in besluiton sprake is van “locale ressorten", ter 
uitvoering van de voorschriften dier verorde- 
ningen en besluiton stadsgemeenteu mede onder 
dien term begrepen, voor zoover niet anders is bo- 
paald. 
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Artikcl 154, de slotbepaling uitmakcnd van de 
Stadsgemeenteordonnantie, houdt de vcrklaring in. 
dat de ordonnantie in working treedt met ingang van 
een nader door den Gouverneur-Genc- raal vast te 
stellen datum. Bij het besluit in Ind. Stb. 1926 no. 
374 is a.ls zoodanig aangewezcn 1 October 1926. 

Van de hier omschrcven ordonnantie kan wor- 
den verklaard wat voor het geheele samenstel van 
ordonnantien, in de voorgaandc bladzijden be- 
sproken, zonder voorbehoud kan gelden. dat ook 
daannede op onbekrompen voet gelegenheid wordt 
geboden voor eene gezonde ontwikkeling van het 
staatkundig leven der bevolking van Ne- 
derlandsch-Indie. Aan die bevolking zelve zal het in 
de eerst-e plants zijn, om op met de bedoelingen der 
Regcering overeenkomstige vruchtbare wijze die 
mogelijkheid in den loop der jaren tot verwe- 
zenlijking te doen komen. 

De eerste stap van de zijde der Indische Regee- 
ring, om de bestuursliervorming uit het stadium van 
wettelijke voorbereiding in dat van feitelijke 
uitvoering te doen overgaan, was het ontwerpen van 
eene nieuwe gewestelijke indeeling van het gebied 
van Nederlandsch-Indie, op de basis van de 
beginselen der reorganisatie. Het verloop der 
overweging van dit punt en van het overleg ter zake 
in den Volksraad is in de noot aan den voet van biz. 
462 in hoofdzaak weergegeven. Voor het oogenblik 
is het resultaat geweest, dat in plaats van al dadelijk 
tot de instelling over te gaan van een provincie op 
Java en van twee gewesten van den nieuwen vorm 
daarbuiten —een van den provincialen 
bestuursvorm op het eiland Sumatra en een 
gouvernement, ge- heel nog op administratieven 
grondslag bestuurd — tot dusver alleen het eerste en 
het laatste heeft plaats gevonden, terwijl de 
instelling van de provincie Zuid-Sumatra alsnog op 
de eindbeslissing omtrent de regeling der 
gewestelijke indeeling van dat eiland wacht. 

In afwachting van de vorming van een pro- 
vincie West-Java willende overgaan tot de instel- 
ling van een gelijknamig administratief gewest, 
ten einde aldus een overgangstijdperk te schep- 
pen, waarin de eindvorin kon worden voorbereid, 
werden bij artikel 1 der ordonnantie in Ind. Stb. 
1925 no. 285, ingaande op 1 September van dat 
jaar, met wijziging van de bestaande indeeling 
van het grondgebied van Nederlandsch-Indic de 
gewesten Bantam, Batavia, Preanger-Regent- 
schappen en Cheribon opgeheven en werd hun ge- 
zamenlijk gebied gevormd tot een gewest West- -
Java, in inheemsche talen aan te duiden als Pa- 
soendan. De zetel van het bestuur over het nieuwe 
gewest zou zijn Batavia. De Gewestelijke Ra- den 
van de vijf genoemde residenties werden met hunne 
ressorten opgeheven, met dien verstande dat voor 
het door elk van die residenties ingenomen gebied 
tegelijkertyd op den voet van art. 68ct van het 
toenmalig Regeeringsreglement, derhal- ve van de 
Decentralisatiewet 1903, een plaatse.lijIce 
raad werd ingesteld. Ten behoeve van dezen raad 
werd het op 1 September nog niet uitgegeven ge- 
deeJte afgezonderd van de bedragen, die voor het 
jaar 1925 uit de algemeene geldmiddelen aan die 
vroegere residenties waren toegemeten. Ook wat 
aangaat eigendommen, baten en lasten, rechten en 
verplichtingen werd in denzelfden geest met 

7孑 

!,- 

bchoud van den best aanden zakelijken tocstand 
een overgangsvorm in het leven geroepen, evenals 
ook met betrekking tot de verordeningen van de 
opgeheven gewestelijke raden, de begrootingen 
van uitgaven en ontvangsten a Is anderszins. 

Bij de slotbepaling van het besluit in I nd. Stb. 
]925 no. 403 (sedert ver van gen door de reeds ver- 
melde beschikking in Stb. no. 622 van dat jaar) 
werd voortsde in dat besluit vervattc nieuwe orga- 
nisatie van het personeel bij den dienst van het 
Binnenlandsch Bestuur op Java en Madoera van 
toepassing verklaard op het met ingang van den 
hooger genoemden datum in te stellen gewest 
West-Java, terwijl bij het besluit van den Gou- 
verncur-Generaal in Ind. Stb. 1925 no. 404 de in- 
richting van het bestuur in dat gewest nader rege- 
ling vond. 

Met iiitrekking van de vroegere betrekkingen 
bij het Europeesch Bestuur in de voornoemde re- 
sidentien en van alle ambten en betrekkingen op 
de kantoren van die bestuursambtenaren en op 
de regentschapskantoren, werd bij bedoeld be- 
sluit o. m. het volgende bepaald. Het bestuur 
over het gewest West-Java zou worden gevoerd 
door een Gouverneur. Met handhaving van de be- 
staande indeeling in regentschappen, districten 
en onderdistricten werd voorts het gewest ge- 
splitst in 9 rcsidentien. (afdcelingen), elk bestuurd 
door een Resident *); een vermindering met 5 af- 
deelingen in vergelijking met de vroegere indec- 
ling. Verder werd een Resident ter beschikking 
van den Gouverneur gesteld, om te worden belast 
met zoodanige werkzaamheden als door dien gc- 
westelijken bestuurder aan hem zouden worden 
opgedragen. In den geest der aanvankelijke her- 
vormingsplannen zal deze Resident ter beschik- 
king den Gouverneur ter zijde staan in de overwe- 
ging en algemeene bewerking van gewichtige 
vraagstukken op bestuursgebied en bij afwezig- 
heid of ontstentenis den Gouverneur vervangen. 
In het gewest werden voorts werkzaam gestcld 28 
bestuursambtenaren van den niouwen Aintent- 
■Residentsranj, van welke twee ter beschikking van 
den Gouverneur, ten einde belast te worden met 
werkzaamheden ten behoove van de ])articu- liere 
landerijen bewesten de Tjimanoek, dric om in die 
residentien werkzaam gesteld le worden, waar dit 
door den Gouverneur noodig wordt gc- acht, en dric 
en twintig om to worden toegevoegd aan 
deRc8identen,bestuurshoofden der nieuwe af- 
deelingen, overeonkomstig de in het besluit aange- 
geven verdeeJing en op de daarbij vastgesteldc 
standplaatsen, zijnde meerendeels de hoof<lj)laa±z 

]) De ingestelde residentien zijn de volgCnde: 
Bantam (oinvattende de regentschappen Sevang, 
Lebak en Pandegiang), Batavia (regentschappen 
Batavia en Meester-CorneJis), Bui- tenzorg 
(regentschap Buitenzorg), Krawang (regentschap 
Krawang), West-Priangan (re- gentschap])cn 
Soekaboemi en Tjiandjoer), Mid- den-Priangan 
(regontschapj)en Bandoeng en Soemedang), Oost-
Priangan (regentschappen Garoet, Tasikmalaja en 
Tjiamis), Indramajoe (regentschappen Indramajoe 
en Aladjalengka) en Cheribon (regentschappen 
Cheribon en Koe- ningan). Als standplaats van 
den Resident werden respectievelijk aangewezen: 
Serang, Batavia, Buitenzorg, Poerwakarta, 
Soekaboomi, Bandoeng, Tasikmalaja, Indramajoe 
cn Cheribon. - . 
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VOORBERICHT. 

Weer zijn vijftien supplement-afleveringen gereed om, na samenvoeging en alfa- 

betische rangschikking van de daarin voorkomende artikelen, nu als deel VI, de 

met deel V aangevangen reeks van supplement-deelen dezer Encyclopaedie voort 

te zetten. 

Door eene reorganisatie van de redactie, waarbij de leiding in Nederland blijft, 

doch in Indië een redacteur werkzaam is, die de redactioneele belangen van de En- 

cyclopaedie in het land zelf behartigt, is het mogelijk gebleken, meer en beter nog 

dan tevoren, het levend contact met de in voortdurende beweging verkeerende In- 

dische maatschappij te bewerkstelligen, de voorlichting, die de Encyclopaedie geeft, 

up-to-date te houden. 

Ter vereenvoudiging van het opzoeken van artikelen is aan dit deel toegevoegd 

een alfabetisch gerangschikte inhoudsopgave voor de beide supplement-deelen V 

en VI tezamen. Om zich te vergewissen, of een artikel in de Encyclopaedie voor- 

komt, kan dus volstaan worden met raadpleging van een der vier (alfabetisch ge- 

rangschikte) hoofddeelen, de gezamenlijke inhoudsopgave van deel V en YI en 

voor het vervolg de inhoudsopgave van de laatst verschenen supplement-afleve- 

ring. 

Aan allen, die aan het welslagen van dit deel medewerkten, betuigt de redactie 

haar oprechten dank. 

Maart 1932. DE REDACTIE 
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— 
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JONGH, Ir. A. C. de — Hoofd van het Bureau van den 
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hot Java-lnstituut te Soerakarta. 
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KR AF FT, Dr. A. J. C. — Leeraar aan de Op-

leidingsschool voor Inlandsclie ambtenaren te Bandoeng. 
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LANGE, J.M. de — Secretaris Dep. van B.O.W. 
LEEUWEN, A. J. H. van — Voorzitter N. I. Theosophische 
Verceniging te Bandoeng. 

LEKKERKERKER, C. — Oud-Inspecteur Inl. 
Onderwijs in N. I. 

LEKKERKERKER, Dr. J. G. W. — Leeraar aan de 

Opleidingsschool voor Inlandsche ambtenaren te 

Probolinggo. 

LEVERT, Ir. J. H. — Voorzitter Lands- 

gezondheidscommissie voor de gemeente Batavia. 
T 1 ftTH ART, Th. —• Oud-Directeur Javasche Bank. 

L1EBENSTEIN, E. R. von — Ambtenaar Dep. van L., 

N. en H. 

M. 

MERKENS, Dr. J. — Leeraar N. I. Veeartsenschool te 
Buitenzorg. 

MOETON, Mr. P. J. — Administratief ambtenaar bij 
de Algemeene Secretarie in N. I. 

MOM, Ds. Ir. C. P. — Hoofd van het Proefstation voor 
waterzuivering te Manggarai (N.I.). 

MOUW, H. — Adviseur, Hoofd van den dienst der 
Chineesche zaken in N. I. 

N. 

NIEUWENHUIS, H. — Vertegenwoordiger Kon. 
Ned-Ind. Vereeniging voor Luchtvaart in N. I. 

N E U M A N N , - - —  Zendeling te Raja (NTT.r 
NEIJTZELL DE WILDE, Mr. A. — Oud- Voorzitter 

van den Volksraad, Hoofd der Eerste afdeeling van het 
Ministerie van Koloniën. 

O. 

OCHSE, J. J. — Landbouwconsulent bij het Dep. van 
L. N. en H. 

P. 

PALSTRA, Wiebe. — Commandant van het Leger der 
Heils in N. J. 

PETRUS BLUMBERGER, J. Th. — Oud- N.-I. 
ambtenaar, Hoofd van het Kabinet van den Minister van 
Koloniën. 

PLAS, Ch. 0. van der — Assistent-Resident t. 'b., Wd.~ 
Adviseur voor Inlandsche Zaken in N. I. 

POST VAN DER BURG, Ir. G. J. — Hoofd van den 
Indischen Centralen Aanschaffings- dienst te Bandoeng. 

POUTSMA, I. H. J. — Secretaris der Jan Pieterszoon 
Coen Stichting in N. I. 

PREUSS, Dr. O. K. — Gouvernements veearts le kl. in 
N. I. 

PRINSEN GEERLTGS, Dr. H. C. —.Directeur van de 
Filiale „Nederland” van het Proefstation van de 
Javasuiker-Industrie. 

R. 

ROELFSEMA, H. L. — Arts. 
ROEPKE, Prof. Dr. W. K. J. — 
ROO DE LA FAILLE, P. de. — Oud-Lid van den Raad 

v. N I. 

SALOMONSON, H. — 
SANDKUIJ L, Mr. A. C. — Lid van den Volksraad^ 

Hoofd vertegenwoordiger van de Bataaf- sche Petroleum 
maatschappij. 

SCHOUWENBURG, J. Ch. van — Secretaris- 
Penningmeester van de Eugenetische Vereeniging in N. I.' 

SMEETS, W. V. — Voorzitter v/d. Algemeene 
Rekenkamer in N. i. 

SPAT, Prof. C. t — Bijzonder Hoogleeraar aan de 
Rijksuniversiteit te Utrecht. 

STAPEL, Dr. F. W.-— 
'STEENTST Dr. C. G. G. J. van — Plantkundige bij het 

Museum voor economische botanie in N. I. 
STROOMBERG, Dr. J. — Hoofd der Afdeeling Handel 

van het Dep. van L., N. en H. SWART, H. N. A. — Oud-
Luit-Gen. N. I. L. 

T. 

TENGWALL, Dr. T. — Onder-Directeur van het 
Proefstation voor Pvubber in N. I. 

TERGAST, Ir. G. C. W. Chr. — Landbouwkundige bij het 
Dep. van L., N. en H. 

TISSOT VAN PATOT, J. W. — Oud-Inspecteur van 
Scheepvaart. 

TJASSENS KEISER, W. J. — Voorzitter van de 
Vereeniging tot verbetering van het lot der Blinden in N. I. 

TRICHT, Dr. B. van — 

U. 

UHLENBECK, E. M. — Oud-Luit. Kol. N.I.L. 
ULTEE, Dr. A. J. — Directeur Proefstation Malang in N. 
I. 

V. 

VEEN, Dr. H. van der — Afgevaardigde voor hot Ned. 
Bijbel Genootschap in N. 1. 

VELSEN, M. M. T. van — Secretaris van de Java 
Motor Club. 

VERWIJK, J. J. — Oud-O. I. Ambtenaar. VISSER, Dr. 
S. W. — Wd. Directeur van het Kón. Magn. en Metcrol. 
Observatorium in N. I. VISSER SMITS, Dr. D. de — 
Leeraar. VOLLGRAFF, Mr. J. C. — 

VOS, C. — Hoofdeommies bij het Ministerie van 
Koloniën. 

VOS, J. P. de — Hoofd van den Dienst van het 
Ijkwezen in N. I. 

VRIES, Gzn., W. de — Hoofd van den Gouvernements 
Accountantsdienst in N. 1. 

W. 

WALL, H. van de — 
WIGGERS, G. J. — Inspecteur bij don Im-

migratiedienst in N. J. 
WINCKEL, Dr. Ch. W. F. — Inspecteur bij don Dienst 

der Volksgezondheid in N. I. 
WIND Ilzn., Dr. R. — Opperhoutvester. WIJK, N. A. 
van — Assistent-Resident. 

Z. 
ZIMMERMANN, Dr. J. — Scheikundige bij het 

Analyse-laboratoriu m bij het Dep. van L., N. en II. 



Deel V _ Blz. 1—480 der Aanvullingen en Wijzigingen afl. 1—15. Deel VI = 
Blz. 481—960 „ „ „ „ afl. 16—30. 

INHOUD VAN DEEL V EN VI 

Aardbevingen 1 2, A 094 
Aardolie Maatschappij (Ncd.- 
Ind.) A 160 
Aardrijkskundige Onderzoekin • 
gen A 20G, 227 
Abak A 120 
Abelmoschus esculentus A 780 
Abelmoschus moschatus A 700 
Abendanon (Mr. J. H.) A 525 
Aboekasan Atmodirono (Mas) 
A 22 
Abroma angusta I 5, A 780 
Abroma fastuosa A 789 
Acacia decurrens A 790 
Acacia Farncsiana 1 5, A 798 
Accountantsdienst (Belasting) 
A 824 
Accountantsdienst (Gouverne- 
ments) I 5, A 822 
Accountantswezen in Ned.-ln- 
dië A 821 
Actinodaphne A 790 
Aetinophora A 790 
Adatrecht l 0, A 127 
Adenanthera microsperma A 
790 
Adenanthera Pavonina 1 8, A 

790 
Adircdja I 0, A 257 
Adoptie T 1 I, A 43 
Adriani (Dr. N.) A OIO 
Aetherisehc oliën A 878 
Agar Agar l 17, A 738 
Ahmadyah A 013 
Akar Bahar I 25, A 228, A 738 
Akte van Verband A 35 
Alal A 120 
Alang-AIang I 27, A 790 
Alangium A 790 
Alang Lawas 1 27, A 228 
Albizzia chinensis A 790 
Albizzia Falcata A 790 
Albizzia Lebbcckioides 1 28, A 
700 
Albizzia Sumatrana A 804 
Alourites I 28, A 790 
Algemoeno Maatregelen van 
Bestuur A 179 
Allamanda Uathartica A 791 
Aloet A 120 
Alor J 31, A 228 
Alsophila I 32, A 791 
Alstonia I 32, A 791 
Alstonia acuminata A 791 
Alstonia pneumatophora A 791 
Altornanthera Amoena A 791 

Noot: Het 
A 

Amabi f 33, A 229 
Amahai (onderafd.) 1 33, A 329 
Amahai (hfdpl.) I 33, A 329 
Amanatoen I 33, A 229 
Amanocban I 33, A 229 
Amberbakèn A 229 
Ambèrpon 1 34, A 229 
Amboelombo 1 34, A 229 
Amboineezen I 37, A 007 
Ambtenaren I 42, A 302, A 825 
Ambtssieraden A 170 
A mfoan 1 47, A 229 
Amoentai (onderafd.)147,A 207 
Amoentai (distr.) I 47, A 2G7 
Amoentai (hfdpl.) 1 47, A 207 
Ainoerang (onderafd.) I 47, A 
229 
Amoerang (hfdpl.) I 47, A 229 
Amorphophallus A 708 
Amorphophallus campanulatus 
I 48, A 7GS 
Amorphophallus variabilis 1 

48, A 708 
Ampenan I 48, A 229 
Ampibabo I 49, A 230 
Analyse Laboratorium A 085 
Anas 1 49, A 230 
Anastrophus compressus A 708 
Andcuë en Lala I 50, A 170 
Andocng I 50, A 230 
Andropogon Aciculatas A 708 
Andropogon Martini A 708 
Andropogon Nardus A 70S 
Andropogon Sorghum A 708 
Andropogon Zizanoides A 708 
Angclisia splendcns A 708 
Angioptoris A 708 
Animisme 1. 53, A 35 
Anisoptera A 708 
Ansoes A 230 
Ansoes-Vogel A 230 
Anthocephalus macrophyllus A 
709 
Anthropologisohe Onderzoekin- 
gen A 135 
Antidcsma A 709 
Apama toraentosa A 709 
Apium gravcolens A 709 
Aporosa A 709 
Aquilaria Malaccensis I 55, A 

709 
Arad A 120 
Arbeidsbemiddeling A 080 
Arbeidsbeurzen A 080 
Ardjowinangoen I 59, A 230 
Areca pumila A 709 

naar 
der Aanvullingen en Wijzigingen. 

Arèë I 59, A 170 Arfakkers I 00, A 
230 Arfoc I 00, A 230. Aroe-Eilanden 
I 01, A 287 Aroet A 120 Aron I 02, A 
170 Arseenerts A 959 Artemisia 
vulgaris 1 02, A 709 Artocarpus 
altissima A 769 Artocarpus 
anisophylla A 709 Artocarpus 
G'hampedon A 709 Artocarpus Dadah 
A 769 Artocarpus Kemano A 769 
Artocarpus lancifolia A 770 
Artocarpus Teysmannii A 770 Asahan 
I 65, A 230 Asam Sèlong I 00, A 770 
Aspergillus Wentii A 770 
Assistentenregeling A 230, A 700 
Atapoepoe I 08, A 232 Atocran I 95, A 
179 Auricularia A 770 Autonomie A 
99 Avena Junghuhnnii A 770 
Azadirachta indica 1 98, A 770 Baa of 
Namoedale I 98, A 232 Babah Awé, 
Djinampröng en Nó I 99, A 203 
Babar-Eilanden 1 99, A 288 Baccaurea 
A 770 Baccaurea dulcis A 770 
Backeleisprauw A 120 Bada 1 100, A 
233 Badoejs I 101, A 641 Baeckia 
frutescens 1103, A 770 Bagan Si Api 
Api I 103, A 233 
Bagoes Koening 1 103, A 233 Balam I 
105, A 041 Bahtera I 104, A 120 
Bajang 1 104, A 233 Bakengeld I 07, 
A 298 Balambangan I 105, A 219 
Balangan 1 106, A 267 Balangnipa I 
100, A 341 Balanophora A 770 
Balapoelang I 100, A 233 Balook A 
126 Baloer A 126 Balohanbaai I 129, 
A 109 Bambi en Oenóë I 130, A 170 
Bandar 1 134, A 233 Bandawasa I 340, 
A 321 Bandjar (Midden-Priangan) [ 
134,A 355 

een der 4 hoofddoelen van den 2on druk; dat achter Romoinsohe cijfer verwijst 
naar de bladzijden 
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Bandjar (Bali) I 134, A 233 Bandjar 
(Banjoemas) I 134, A 233 
Bandjarnegara I 135, A 233 
Bandjermasin (afd.) 1137, A 267 
Bandjermasin (onderaf d.) 1137, A 
267 
Bandjermasin (hfdpl.) 1 137, A 267 
Bandoeng 1 13S, A 355 Bangil (afd.) I 
140, A 234 Bangil (distr). I 140, A 
234 Bangil (hfdpl.) I 140, A 234 
Bangka I 140, A 233 Bangkala’an I 
140, A 26S Bangkalan (afd.) 1140, A 
233 Bangkalan (distr.) 1 140, A 233 
Bangkinang I 140, A 233 Bangko A 
126 
Banjoeasin en Koeboestreken 1 142, A 

234 
Banjoebiroe I 143, A 234 
Banjoemoedal 1 144, A 234 
Banjoewangi I 144, A 322 Banka I 
159, A 235 Barabai I 168, A 26S 
Barisan I 171, A 609 Barringtonia 
Asiatica A 771 Baserah I 174, A 235 
Batang (reg.sch.) I 183, A 235 Batang 
(hfdpl.) I 183, A 235 Batang Harau I 
184, A 235 Batang-Loepar I 185, A 
235 Batang Natal I 185, A 236 
Batang-ïoroe-Districten I 186, A 236 
Batavia (resid.) 1186, A 236 Batavia 
(stad) I 187, A 236 Batavia (Baai van) 
I 192, A 237 Batjan (Sult.) I 204, A 
287 Batjan of Seki I 205, A 288 
Batjansch I 206, A 288 Batoe I 206, A 
237 Batoe Bapahat I 206, A 237 Batoe 
Batoe I 206, A 205 Batoe Kapedoe A 
237 Batoedaka I 208, A 237 
Batoelitjin I 208, A 26S Batoeradja I 
209, A 237 Bauhinia A 771 Bauhinia 
monandria A 771 Bawal I 211, A 237 
Bawangio I 211, A 237 Bebakening I 
212, A 299, 627 JBedrijvenwet (De 
Indische) A 821 
Bekasi I 222, A 237 Bekoempai I 222, 
A 268 Bèlangbèlang I 222, A 288 
Bélarang A 126 
Belastingaccountantsdienst A 824 
Belastingen I 222, A 1, 426, 932 
Belegen I 265, A 206 Béloe I 265, A 
237 Belotto of Blotto A 120 Benadon 
A 120 Benasoe A 238 
Beneden-Tapanoeli 1266, A 238 
Bengalen-Passage I 266, A 170 

A 1—480 = Deel i 

Bengkajang I 267, A 238 Bengkoedoe 
I 268, A 238 Bengkoeloe (resid.) I 
268, A 202 Bengkoeloe (afd.) I 273, 
A 205 Bengkoeloe (onderafd.) A 265 
Béntjalang A 126 Berbek (afd.) I 274, 
A 238 Berbek (distr.) T 275, A 23S 
Berberis fortunei A 771 Berckel (A. 
E. van) A 134 Berg (Mr. L. W. C. v. 
d.) A 620 Berg (Mr. N. P. van den) A 
367 Bèri-Bèri I 276, A 730 Besikama 
1 277, A 238 Besoa I 278, A 238 
Besoeki (afd.) 1 278, A 322 Besoeki 
(hfdpl.) I 279, A 322 Bestuur 
(Algemeen — over Ned.-Indië) A 524 
Bestuur (Regionaal —) A 524 
Bestuursdienst A 524 
Bcstuurshervorming A 524 
Bestuurskorpsen A 524 
Bestuursschool A 524 Bestuurswezen 
I 279, A 455 Bèta vulgaris A 771 
Betalingsbalans van Ned.-Indië A 697 
Beungga I 288, A 170 Beureunoen I 
288, A 170 Bevolking I 298, A 160, 
923 Bevolkingsrubbercultuur A274, 
735 
Bezittingen I 302, A 129 
Bezoldigingsstelsel A 832 
Bibliographie A 61 Bibliotheken A 61 
Bidens chinensis A 771 Bima 
(landsch.) I 306, A 238 Bima (hfdpl.) 
T 308, A 238 Binanga I 309, A 206. 
Bindjai (Bindjei) I 309, A 238 
Binoeang I 310, A 239 Bischofia 
Javanica I 311, A 771 Bixa Orellana I 
312, A 771 Bladluizen A 671 
Blandongan A 120 Blatik A 120 
Blidah I 315, A 239 Blitar (afd.) I 
315, A 239 Blitar (hfdpl.) I 315, A 
239 Bloeboer I 316, A 239 
Bloeinboengan I 411, A 240 Blora I 
317, A 240 Blumeodendron A 771 
Boachi (Aquasi) A 131 Bocarro (A.) 
A 771 Boedi Oetomo I 321, A 940 
Boedoek I 322, A 256 Boegineezen I 
324, A 341 Boehmeria nivea I 336, A 
771 Boekit Batoe I 331, A 240 
Boelèlèng I 332, A 240 Boeli 
(Maboeli) (Baai van) I 333, A 288 
Boeloengan I 333, A 268 Boeloe 
Samah I 333, A 206 Boeng A 126 
Boengoes I 335, A 240 Boeö ï 336, A 
240 Boeroe I 339, A 170 

Bojans A 131 BökaA 126 Boletus 
bovinas A 771 Bonè (Boni) I 347, A 
342 Bonggo A 240 Borreria Hispida 
A 815 Bort A 791 
Bosch wezen I 385, A 629 Bosnik A 
240 Bosscha (Iv. A. R.) A 641 Bosse 
(M. J. van) A 178 Bót A 126 
Botanische Literatuur van Ned.-Indië 
I 392, A 800 Boven-Langkat A 240 
Brassica Rapa A 815 Brassica rugosa 
A 815 Brata-Joeda I 408, A 609 
Breuëh (Poelo) I 409, A 170 
Broekoetan A 126 Bromus insignis A 
815 Bromus unioloides A 815 
Bronbeek I 411, A 601. Brooshooft 
(Mr. P.) A 32 Brucea Burmanica A 
815 Bucklandia tricuspis A 815 
Buitenbezittingen I 419, A 129 
Buitengewesten A 128 Buitenzorg 
(afd.) I 419, A 240 Buitenzorg (hfdpl.) 
I. 419, A 241 Burgemeester en 
Wethouders (College van —) A 514 
Burgerlijken Stand (Registers van 
den) I 421, A 45 Bijenteelt 1 425, A 
844 Cajanus Cajan A 815 Calamus 
axillaris A 815 Callicarpa longifolia A 
815 Calopogonium mueunoides A 815 
Campnosperma auriculatum A 815 
Campnosperma macrophylium A 815 
Campnosperma oxyrhachis A 815 
Canariuin commune I 435, A 

815 
Canariuin decumanum A 816 
Canariuin Legitimum A 816 
Canariuin littorale A 816 Canarium 
Mehenbcthcne A 81(' Canarium 
oleosum A 816 Canarium 
pseudodecumanum A*8J 6 
Canarium sylvestre A 817 Canavalia 
ensiformis l 435, A 

816 
Canavalia Rosea A 816 Canna 
Coccinea A 816 Canna glauca A 816 
Canna hybrida A 816 Cannabis sativa 
J 436, A 817 Caoutchouc I 436, A 874 
Capparis acuminata A 817 
Cardiopteryx lobata A 817 
Cardiopteryx Moluceana A 817 Carex 
baccans A 81 7 Carica Papaya I 441, 
A 817 Carpenticr Alting (Prof. Mr. J. 
H.) A 672 

(Afl. 1 -15). A 481—960 = Deel VI (Afl. 16—30). 
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Carpentier Alting Stichting A 

Carum lloxburchianum A 8J7 Caryoto 
mitis A 817 Caryoto Rumphiana A 817 
Cassave I 441, A 703 Cassïa divaricata A 
817 Cassia fistula I 441, A 241 Cassia 
laevigata A 817 Cassia Leschenaultiana 
A 817 Cassia occidentalis A 818 Cassia 
pumila A 818 Cassia tora A 818 
Castanea acuminatissima A 818 
Castanea Sumatrana A 818 Casuarina 
equisetifolia I 443, A 818 
Casuarina Junghuhniana A SI8 
Casuarina Rumphiana A 818 Casuarina 
Sumatrana A 819 Caulerpa A 819 Ceiba 
pentandra I 443, A 819 Celastrus 
paniculata A 810 Celebes Instituut A 922 
Cenchrus inflexus A 819 Centella 
Asiatica A 819 Centraal-
Waterschapskantoor A 286 
Cerbera Manghas A 819 Cereus 
Peruvianus A 819 Chamaeraphis aspera 
A 819 Chenopodium Ambrosoides A 
819 
Chetti A 261 
Chineesche Zaken (Dienst der) 

A 717 
Chisocheton macrophyllus A 819 
Chlamydomucor Oryzae A 819 
Chlerodendron Calamitosum A 832 
Chloranthus Rrachystachys A 819 
Chloranthus inconspicuus A 

819 
Chloris A 820 
Chloroxylon Swietenia A 820 
Chonemorpha macrophylla A 

820 
Chroom, Chroomerts A 958 
Chrysanthemum leucanthe- mum A 820 
Chrysophylluin Cainito A 820 
Chrysophyllum Roxburghii A 820 
Cibotium Baranetz A 820 Cichorium 
Endyvia A 820 Cichorium Intybus A 820 
Cinchona I 491, A 820 Cinnamomum 
Javanicuin A 820 
Citronella-Olie A 712 Citrus A 820 
Citrus aurantifolia A 821 Citrus 
Aurantium A 832 Citrus Hystrix A 832 
Citrus Japonica A 832 Citrus maxima A 
832 Citrus medica A 832 Citrus nobiiis 
A 832 • 
Clitocybe hypocalamus A 833 

A 1—480 = Deel V 

Coccinia cordifolia I 495, A 833 
G'oelodepas Bantamense A 833 
Coclorhopalon obovatum A 833 
Coelostegia Griffithii A 833 Coix 
Lacryma-Jobi I 497, A 833 Cola nitida 
A 833 Colous Amboinicus I 497, A 
833 Colocasia escluenta A 833 
Colubrina Asiatica A 833 Coluinbia 
Javanica A 833 Coinbretocarpus 
rotundatus A 

833 
Combretum Sundaicum A 834 
Combretum totralophum A 834 Comité 
voor de Autonomie van Indië A 524 
Commelina nudiflora A 834 
Commercieele Boekhouding bij 
Landsbedrijjven I 497, A 824 
Commersonia Bartramia A 834 
Commissariaat voor Ind. Zaken A 839 
Commissie voor Regeerings- 
publicaties A 832 Communisme. 
Communistische Partij in Indië A 526, 
951 Conchomyces verrucisporus A 

834 
Constructiewinkel (Artillerie-) I 524, A 

624 
Coöperatie in Ned.-Indië A 868 
Coprinus macrorhïzus A 834 Coprinus 
microsporus A 834 Corallopsis 
salicornia A 834 Corrca of Correia (G.) 
I 532, A 772 
Corypha Utan I 532, A 834 Cosmos 
Gaudatus A 834 Cotylelobium flavum 
A 834 Cotylelobium Malayanum A 
834 Cotylelobium melanoxylon A 834 
Couto (Diogo Do) I 533, A 772 
Crataeva nurvula A 834 Cratoxylon 
Celebieum A 834 Cratoxylon 
Cunoatum A 834 Cratoxylon 
Formosum A 834 Cratoxylon 
polyanthum A 835 Crcdictbank voor 
Ned.-Ind. Gemeenten en Ressorten 
(N.V.) A 881 Cremer (J. Th.) A 290 
Crepidopus Djamor A 835 Crepidopus 
fissilis A 835 Crotalaria alata A 835 
Crotalarya anagyroides A 835 
Crotalaria forruginea A 835 Crotalaria 
Ursaramoensis A 835 Crotalaria 
Valetonii A 835 Crypteronia paniculata 
A 835 Cryptocarya orassinervia A 835 
Cryptocarya Griffithiana A 835 
Cryptocarya tomentosa A 835 Cubilia 
Blancoi A 835 Cultuurraad A 35 
Curanga Fel-Torrac I 552, A S35 
Cuscuta Australis I 552, A 835 Cuscuta 
reflexa A 836 Cyathula prostrata A 836 
Cycas rovoluta A 836 Cyclea barbata l 
491, A 836 

Cyclophorus nummalarifolius A 836 
Oynara Scolymus A 836 Cynodon 
dactylon A 836 Cynomotra ramiflora A 
836 Cytibus Palmensis A 836 Daalen 
(G. C. E. van) A 824 Dab A 126 
Dacrydium Elatum A 836 Daerydium 
Junghuhnnii A 836 Dactyloctenium 
Aegyptium A 

836 
Dactyloctenium vcrticillatum A 837 
Daemonorops I 554, A 837 
Daemonorops fissus A S37 
Daemonorops Forbesii A 837 
Daemonorops melanochaetes A 

837 
Dahlan (Kiahi Hadji Achmad) A 695 
Dai 1 555, A 288 Dairi-landen I 556, A 
241 Daja I 556, A 204 Dajaks I 556, A 
268 Damar I 570, A 241 Dalbergia 
parviflora A 837 Darangdan I 573, A 
241 Daucus Carota A 837 
Decentralisatie I 574, A 524 Dehaasia 
Caesia A 837 Dehaasia mici*ocarpa A 
837 Delaki-Iljasi Awiëng I 577, A 241 
Demak I 581, A 241 Dempo I 583, A 
241 Dendrobium Crumenatum I 583, A 
S37 
Dendrobium Salaccense A 838 
Dendrocalamus asper A 838 Dengkèng 
I 585, A 329 Dermajoe A 126 Derris 
elliptica I 589, A 838, 868 
Derris microphylla A 838 Desaraden A 
524 Desmodium capitatum A S38 
Desmodium Gangeticum A 83S 
Dialium I 596, A 838 Diamant 1596, A 
95S Diamantpunt I 598, A 170 Dichron 
Febrifuga A 838 Dictyophora A 838 
Dictyoptoris irregularis A S38 
Dienstplicht A 601 Dierenbescherming 
A 743 Dierenvoreering A 183 Digitaria 
A S38 Dilenia excelsa A S39 Diospyros 
discolor A 839 Diplazium A 839 
Diplospora singularis A 839 
Dipterooarpus I 603, A 864 Dirma 
(Diroemah) 1603, A 241 Disepalum 
longipes A 864 Djailolo I 604, A 288 
Dj aio A 126 
Djambi (resid.) 1 60S, A 330 Djambi 
(hfdpl.) I. 614, A 330 Djasinga I 616, A 
241 Djati 1 616, A 242 

(Afl. 1—15). A 481—960 = Deel VI (Afl. 16—30).  



XIV INHOUD 

Djebeng 1 617, A 2-42 Djeboes 1 617, 
A 242 Djegong A 126 Djember 1 018, 
A 322 Djembrana (Djambrana) 1 610, 
A 242 
Djembrana (distr.) 1 619, A 242 
Djeniloe 1 610, A 257 Djcpon 1 619, 
A 257 Djinengdalem I 620, A 257 
Djohoran A 126 Djongkong 1 625, A 
257 Djroepik A 126 Dob A 126 Dobo I 
625, A 289 Dodinga 1 625, A 289 
Dodinga-Baai I 626, A 289 Doeanga A 
126 Doemai I 629, A 257 Dolok I 629, 
A 257 Donax Arundastrum A 864 
Donax canniformis A 864 
Doofstommenonderwijs inNcd.- -Indië 
A 789 
Doom of Domi I 635, A 257 Doré 1 
635, A 257 Doré (Baai van) I 635, A 
257 Dramaga 1 639, A 257 Drinkwater 
I 64.0, A 700 Drukpers I 641, A 342 
Drynaria cordata A 864 Drynaria 
rigidula A 804 Dryobalanops I 643, A 
864 Dryobalanops Oiocarpa A 865 
Duabanga Moluccana A 865 Dualisme 
A 80 Durio carinatus A S65 Duif I 
643, A 242 Duizend-Eilanden I 647, A 
257 Dynamisme A 80 Eclipta alba A 
865 Economische Toestand A 179 Eed 
I 651, A 46 Ehretia mierophylla A 865 
Elaeis Guineensis I 665, A 865 
Elaeocarpus Ganitris I 665, A 805 
Elaeocarpus grandiflora A 865 
Elephantiasis I 665, A 730 Eleusine 
Indica I 666, A 865 Eleutherandra Pes-
Cervi A 865 Eleutherine Americana A 
865 Elpapoetih (plaats) A 329 
Endospermum A 865 Engel brecht 
(Mr. W. A.) A 43 Engelmann (Dr. W. 
H.) A 60 Enhydra fluctuans A 866 
Epidemieën I 683, A 739 Enthoven (J. 
J. K.) A 388 Eragrostis A 866 Erêtan A 
126 Ermeling (J. Ph.) A 88 Eryngium 
foetidum A 866 Escompto-
Maatschappij (N.-I.) I 686, A 810 
Ethnologische Onderzoekingen A 148 
Eucalyptus Deglupta A 866 Eucheuma 
I 693, A 866 Eugenetische 
Vereeniging in Nederlandsch-Indië A 
844 

Euonymus Javanicus A 866 
Eupatorium Pallescens A 866 
Eupatorium Riparium A 866 
Europeanen I 695, A 708 Eurycles 
Amboinensis A 866 Evodia latifolia A 
866 Exocarpus latifolia A 866 
Exorbitante Rechten A 131 
Expansiepolitiek A 132 Externeering 
A 132 Eijkman (Prof. Dr. Chr.) A 798 
Fachrodin (Hadji) A 679 Facopyrum 
esculentum A 866 Fagara llhetsa A 
866 Fagraea auriculata A 867 Fagraea 
elliptica A 867 Fakatora A 126 Fatoe 
Aroein I 698, A 25S Festuga 
leptopogon A 867 Fialarang I 704, A 
258 Fibraurea chloroleuca A 867 Ficus 
superba A 867 Fimbristylis globulosa 
A 867 Fistulina hcpatica A 867 Focnai 
I 720, A 258 Fort van der Capellen I 
721, A 258 
Forum Privilegiatum A 46 Fragraria 
vesca A 867 Framboesia Tropical I 
772, A 720 
Freycinetia I 725, A 867 Gading I 727, 
A 258 Gadjamati (Gadjah-Mati) I 727, 
A 783 
Gajö land I 728, A 258 Galéla I 733, A 
289 Galinsoga parviflora A 867 
Galoegoer I 735, A 258 Gamkonora I 
737, A 289 Gané I 727, A 289 Gaplèk 
A 707 Gaplèkmecl A 708 Gardenia 
angusta J. 738, A 867 Garuga Abilo A 
867 Gastrochilis Panduratum A 867 
Gatoek A 624 
Gaultheria Fragrantissima A 867 
Gébé 1 744, A 289 Gecommitteerden 
(Colleges van —) A 524 
Gedelegeerden (College van —) A 524 
Gedelegeerden-Kies verordening 1917 
A 524 Gedeputeerden (Colleges van 
—) A 524 
Gemeenten (InJandsehe) I 760, A 524 
Gempol I 761, A 259 Geneeskunde I 
761, A 734 Geneeskundige Dienst 1 
762, A 743 
Generale Thesaurie A 262 Geologische 
Dienst A 616 Geologisch 
Laboratorium A 617 Gèser of Gissèr I 
783. A 289 Getal) Pertja (Gutta-
Percha), j 783, A 759 
Geumpang I 785, A 170 

Gevangeniswezen A 671 
Gezondhcidsetablissemcnten 

(Sanatoria) 1 786, A 732 
Gezondheidsleer (Hygiëne) I 787, A 
745 
Gigiëng I 794, A 170 Giri I 794, A 783 
Glatik A 126 
Gloempang Pajong I 795, A 170 
Gloriosa superba I 795, A 867 
Gmelina Moluccana A SOS Goemai-
Gebergte 1 798, A 259 Goenoeng Djati 
I 799, A 7S3 Goonoeng Segara A 681 
Goerapin I 801, A 289 Goerocah 1 
801, A 289 Goeroeapin (Goeroeah-
Pin) I 

801, A 289 
Goeroe-Ordonnantie A 361 Gombara 
(Kembara-Kemara) i 

802, A 259 
Gondanglcgi I 803, A 259 Goraitji 
(Gorah Itji) I 803, A 289 
Goram-Eilanden I 803, A 289 
Gordonia excelsa A 868 Gorontalo 
(afd.) I 805, A 259 Gorontalo 
(onderafd.) I 806, A 259 
Gouvernementsmarine I 811, A 299, 

627 
Gouvernements Marine en Ge-

westelijke Vaartuigen I 811, A 299 
' 

Gouvernementspupillen I 811, A 601 
Gouverneur-Generaal I 812, A 930 
Graafland (Jhr. I. P. C.) A47 Grant A 
584 
Grashuis (Mr. G. J.) A 181 Grati I 817, 
A 259 Grevillea Robusta A 868 
Grinwis Plaat (P. Th. L.) A 177 
Grondwetsherziening A 524 Groot 
(Dr. C. J. de) A 593 Groot (Prof. Dr. J. 
J. M. de) A 12 
Groot en Klein Mandailing, Oc- loe en 
Pakantan 1 829, A 260 Gunning (Dr. J. 
G. H.) A 31 Gutta-Percha I 783, A 762 
Gymnopus albuminosus A 868 
Gyrocarpus Americanus A 868 Handel 
(fnlandsche) A 243 Handelsbank 
(Ned.-lnd.) 11 55, A 894 
Handels vereeniging „Amsterdam” 1 
159, A 643 Harok Kajan A 126 Haven- 
en Ankeragegelden 11 67, A 300 
Havenmeester A 300, 627 
Havenwerken II 67, A 772 Hendriks 
(H.) A 45 Herzieningscommissie A 22 
Heutsz (J. B. van) A 265 Heijning (.1. 
C.) A 159 HInayana A 437 Houten (G. 
van) A 132 Houtskool A 731 

A 1—480 = Deel V (Afl. 1—15). A 481—960 = Doel VI (Afl. 16—30). 



INHOUD XV 

Houtsoorten II 108, A 044 Huizen der 
Inlandsche Bevolking A 369 
Hydrographio II 125, A 618 
Hypotheekbanken II 128, A 745 
lboe II 129, A 290 I da wang A 126 
Idjon-Idjon A 126 Immigratie II 135, 
A 292, 676 
Inang A 126 
Indische Centrale Aanschaf- 
fingsdienst A 682 Indische 
Ondernemersbond A 249 
Indonesië II 143, A 132 Indonesiër A 
133 [nfusoriën-Aarde I 491, A 959 
Inlandsche Beweging A 203 Instituten 
II 157, A 957 Intergentiel Recht A 50 
Intern. Crediet- en Handels- 
vereeniging „Rotterdam” (N.V.) II 
158, A 711 Tnterneering A 133 
Interregionaal Recht A 50 
Interreligieus Recht A 50 Intsia 
Amboinensis A 868 J ntsia Bakeri A 
SOS Intsia Plu rij uga A 868 Isja A 
126 
Jaarbeurzen te Bandoeng V 217 (A 
295), A 732 Jaarmarkten A 721 Jabe-
Javoe-n A 126 Jan Pieterszoon Coen 
Stichting A 789 
Japanners in den Maleischen Archipel 

A 170 
Java-Instituut V 220 (A 182), A 718 
Javoe-n A 126 Jeugdzorg A 839 Jó A 
120 
Joden in Ned.-Indië (De) A 014 
Jodium TI 221, A 958 Jo-mbe A 120 
Jonker (Prof. Mr. Dr. J. Oh. O.) A 13 
Kadal A 120 Kadraaier A 120 Kaji A 
120 Kalamba A 120 Kalksteengrotten 
A 959 Kampementen (Militaire) II 
203, A 625 Kanaïkan A 120 
Kantoordienst bij het Binnen- landsoh 
Bestuur A 524 Kantoor van Arbeid A 
390 Kantoorprauw A 120 Kaoem 
Betawi A 918 KarókètA 120 Karroessi 
A 120 Kemp (P. H. van der) A 37 
Kenabat Bogoloe A 120 Keo-Vulkaan 
I 34, A 229 Korapatan Ti mor Evolutie 
A 923 
Kielstra ( Dr. E. B.) A 29 

A 1—480 = Deel ’ 

Kiesordonnantio (Provinciale —) A 
524 

Kiesordonnantie (Rcgent- schaps —) 
A 524 Kiesordonnantie (Stadsgemeen-
ten —) A 525 Kirap A 120 Kisaran II 
326, A 200 Klèwè A 120 Klimaat II 
332, A 6S6 Klitjiran A 126 Kliwon II 
315, A 170 Knokkelkoorts (Dengue) II 
353, A 747 Koe A 120 
Koenting II 368, A 120 Koffie II 378, 
A 812 Kol (II. II. van) A 408 Kölèk 
(Kölik) II 400, A 12G Kölèkan II 400, 
A 127 Kólè-Kólè A 127 Koloniale 
Reserve II 420, A 002 Kolonie A 133 
Kongsi II 425, A 45 Kon. Ned.-lnd. 
Luchtvaartmaatschappij A 575, 924 
Kontèng A 127 Koperertsen II 427, A 
959 Korra-Korra II 430, A 127 
Krankzinnigenverpleging II 440, A 
729 Krètèk A 722 Kroja II 452, A 260 
Ivroman 11 454, A 127 
Kroonordonnantie A 133 
Kropgezwellen II 455, I 701 
Kruisprauw (Kruisboot) II 463, A 127 
Kunstkringen (Bond van Ned.- 
Indische) A 672 Kustverlichting 11 
494, A 300, 619 
Laboratorium voor het onderzoek der 
zee A 474 Lahar II 504, A 957 Lam 
boet A 127 Lamminga (A. G.) A 195 
Landaard A 35 
Landbouwconcessiön en Erfpachten in 

do Zelfbesturen der Buitengewesten 
11 525, A 790 

Landmeters II 527, A 35, 703 
Landsdienaren (Burgerlijke) A 832 
Landsdrukkerij 11 528, A 735 
Landstorm A 001 Lanong A127 Lasara 
A 127 Laoet Tador A 200 Latah II 
536, A 748 Lawak A 127 Lawakan A 
127 Leeftijdsklassen A 322 Leeningen 
II 544, A 343 Leger II 545, A 540 
Leger des Heils II 502, A 734 Legioen 
van Mangkoe Negara II 563,A 017 
Lelawak A 127 

Lepra II 500, A 728 Liefrinck (F. A.) 
A 573 Lis Alis A 127 Loembocng A 
127 Loeng Djoeloeng A 127 
Loodertsen II 620, A 957 Loodswezen 
II 020, A 301, 619 
Louw (P. J. F.) A 322 Luchtvaart, 
Civiele II 624, A 575 
Luchtvaart, Marino II 024, A 581 
Luchtvaart, Militaire II 624, A 571 
Luijpen (E. S.) A 319 
Madoereezenbond of Perseri- katan 
Madoera A 919 Magie A 80 
Maliayana A 436 Makara A 178 
Mangaanertsen II 606, A 959 
Mansosoe A 127 Maritieme Kringen A 
89 Matelieff de Jonge (C.) A 759 
Maten en Gewichten II 084, A 219, 
797 
Materiaalonderzoek (Laboratorium 
voor) A 096 Medebestuur A 525 
Mekkagangers II 695, A 129 
Middenstand (Europeesche) A 080 
Middenstandscommissie (In- 
landscho) A 797 Militie II 728, A 594 
Minahassa-Celebes A 922 Ministerie 
van Koloniën I 753, A 840 
Missie (Roomsch-Katholieke) 

A 412, 539 
Moehammadyah A 914 
Moessonboeken (Portugeesche) A 722 
Molangan A 127 Moloan A 127 
Molukken (Gouvernement der —) A 

525 
Moluksch Politiek Verbond A 920 
Mondót A 127 Mijnwormziekte A 
359, 733 Naga A 298 Nahang A127 
Nahdatoel Oelama A 910 
Nationalisme (Indonesisch) A 913 
Nationalistische Beweging (In-
donesisch-) A 898 Natuurmonumenten 
III 10, A 320 
Natuurwetenschappelijke Raad van 

Nederlandsch-Indië) A 695 
N.V. Algeméén Nieuws en Telegraaf 

Agentschap „Aneta” A 054 
Ned.-lnd. Aardolie Maatschappij A 146 
Ned.-lnd. Bond voor Techni- seho 

Arbitrage A 758 

(Afl. 1—15). A 481—960 = Deel VI (Afl. 10—30). 



XVI 

Ned.-Ind. Wegenvereeniging A 758 
Ngorèk A 127 Nij o n 
A 127 Nikkelerts A 
957 Nitih A 127 
Noesa Baroeng I 172, A 321 Noort (O. 
v.) A 758 Normalisatie in Ned.-lndië 
A 69S 
Nijland (Dr. A. H.) A 762 
Observatorium (Koninklijk 
Magnetisch-Meteorologisch) te 
Batavia 111 51, A 748 Oeroenggoep A 
281 Oliepalm I 665, A 7S3 Ompo A 
127 
Ondernemersbond (Indische) A 249 
Ondernemersraad voor Ned.- lndië A 

128 
Onderwijs 111 90, A 333 Onderwijs. 
Landbouwonderwijs A 793 
Onderwijs (Militair) lil 128, A 602 
Onderzoekingen (Aardrijksk.) A 213 
Onderzoekingen (Anthrop.) A 159 
Onderzoekingen (Ethnol.) A 140 
Onderzoekingen (Zoölog.) A 161 
Ontvoogding A 34 Oorlog en Beleg 
(Staat van) A 640 
Opleiding van Administratieve 
Ambtenaren (Indische Be- stuurs-) II 
167, A 89 Opperbestuur III 173, A 525 
Orang Pèndèk A 612 Ouderrecht A 
135 Oudheden (Ilindoetijd) III 189, 
Tampaksiring A 42 Overtocht A 410 
Paard III 227, A 55, 894 Padvinderij A 
740 Pagae A 127 Pagarangan A 127 
Paketvaart Maatschappij (Koninklijke) 
III. 254, A 651 Palainpoko A 127 
Pallawa-Schrift A 178 Pandhuisdienst 
IIJ 284, A 267, 735 
Pantjasan A 127 Papaïne A 711 Papaja 
III 295, A 711 Papi’s A 127 Papoea’s 
III 298, A 276 Parameria Barbata I 
339, A 770 
Parenggaean Talatap A 127 Partai 
Indonesia A 913 Partai Nasional 
Indonesia A 913 
Partai Ra’jat Indonesia A 91 
Pasoendan (Pagoejoeban-) A 917 
Patoentoeng A 179 
Pelgrims A 129 

A I—480 — Deel 

INHOUD 

Pelgrimsschip A 129 
Pemantja A 127 
Pengail A 127 Pèntor A 
127 
Perhimpoenan Indonesia A 913 
Permoefakatan Perhimpoenan2 Politiek 
Kebangsaan Indonesia A 913 
Persatoean Bangsa Indonesia A 913 
Persatoean Minahassa A 922 
Persatoean Perkoempoelan Ce- lebes 
A 922 
Perserikatan Timor A 923 
Persinggahan A 361 Pest III 389, A 
720 Pestbestrijding III 391, A 71S 
Petoeroesan A 127 Phosphoriet A 957 
Piepers (Mr. M. C.) A 51 Plantentuin 
III 422, A 8S0 Pleijte (Mr. Th. B.) A 
654 Poenale Sanctie A 399 Politie III 
441, A 47, 809 Politieke Concentratie 
A 22 Post-, Telegraaf- en Telefoon-
dienst III 465, A 437, 845 
Postspaarbank in Ned.-lndië III 4S4, A 
32, 798 Prentah A 135 Primbon A 270 
Proeve van een Staatsregeling voor 
Ned.-lndië A 525 Provincie A 525 
Provincie-Ordonnantie A 525 Pupillen 
(Militaire) III 517, A 601 
Quarantaine III 521, A 734 Quasi-
Internationaal Recht III 522, A 48 
Raad van Tucht III526, A 301, 628 
Raad voor de Scheepvaart A 62S 
Rad Agama (Rat Agama) III 529, A 

956 
Raden (Adviseerende Gewestelijke —) 

A 525 
Raden (Provinciale —) A 525 Raden 
(Regentschaps—■) A 525 
Raden (Stadsgemeente—) A 525 
Radicale Concentratie A 22, 201 
Rechtstoestand der Ambtenaren A 832 
Rechtswezen III 558, A 52 
Reclasseering A 671 Reedcgrenzen A 
412 Regen ten - Geslachten in Pria- 
ngan A 532 
Regentschapsordonnantie A 525 
Rcgentschapsraden A 101 Registratie 
A 135 Reisgelegenheden III 581, A 
431 
Rekenkamer (Algemeene —) III 591, 
A 709 Remonte III 594, A 621 

Ricbeeck (J. v.) A 759 Roekoen-
Minahassa of Perserikatan Minahassa 
A 921 Rooseboom (W.) A 31 
Roggeveen (Mr. J.) A 792 Rouffaer 
(Dr. G. P.) A 723 Saatama-Sopè A 127 
Saint Martin (I. de) A 792 Sakoeng A 
127 Sakona A127 Sakota A 127 
Sambö A 127 Sanatoria III 687, A 733 
Sapit Kadiaman A 127 Sapoe A 127 
Sarampoe A 127 Sarèkat Abang A 15 
Sarèkat Ambon A 270, 920 Sarèkat 
Islam III 694, A 15, 196, 945 
Sarèkat Madoera A 919 Sarèkat Timor 
A 923 Schakelscholen A 133 
Scheepsmeting III 715, A 628 
Scheepvaart (Dienst van) III 716, A 
301 
Scheepvaartinspectie A 302, 628 
Schelpenhandel A 862 Scheltema (Mr. 
M. W.) A 55 Schuld (Indische) A 352 
Schutterijen III 727, A 602 Sebir A 
127 Sekah A 127 Sekoenjcr A 127 
Selébès en Onderh. (Gouvernement) I 
467, A 342 Senat A 127 Senti A 127 
Sepeh (Sopeh) A 127 Séran-Laoet I 
472, A 288 Seroea A 127 
Sigibiromaroe A 260 Silangdjana 
(Goenoeng) A 260 Silëman A 127 
Slibarheid A 302, 629 Soeloek I 822, 
A 270 Soerja Atmadja (Pangéran Aria 
A 260 
Sö-mbö Javoe-n A 127 Som boe A 127 
Sonneveld (Mr. W.) A 538 SopètA127 
Spruw IV 87, A 720 Staatsinrichting 
(Wet op de — van Ned.-lndië) A 525 
Staatsregeling (Indische —) A 525 
Stadsgemeenten A 525 Statistiek IV 
103, A 750 Sterrenkunde (De 
beoefening der) in Nedcrlandsch-Indië 
A 674 
Stoombronnen A 958 Strafrecht. 
Gevangeniswezen IV 119, A 50, 603 
Strandvonders A 79 Studieclubs A 913 
Suiker IV 173, A 882 Suiker 
(InJandsehc Riet-) IV 184, A 885 

V (Afl. 1—15). A 481—960 = Deel VI (Afl. 16—30). 



INHOUD XVJI 

Sumatranenbond of Serikat Soematera 
A 919 Tababéri A 127 Tala (Talalo, 
Talo) A 127 Tambangan A 127 
Tandjoengbalai IV 259, A 2G0 
Tandjoengberingin A 260 Tantrisme 
A 437 Tapioca-Producten IV 278, A 
754 
Tehuis voor Indische Studenten A 361 
Tekletèk A 127 Teladjangan A 127 
Tem bon A ] 27 Thee IV 325, A 841 
Thee-Expert-Bureau (Vereeni- ging) 
A 880 
Theosofische Verecniging (De Ned.-
Ind.) A 763 Timorini A 281 Timorsch 
Verbond A 922 Tjak-Lantjak A 127 
Tjamat A 159 
Tjapaloeloestraat IV 368, A 290 
Tjaralingkin A 127 Tjemplon A 127 
Tjenrana A 127 Tjeti A 262 
Tjilandjongan (Pëladjongan) A 127 
Tjina Mindering en Arab Mindering A 

262 
Tjitaroem-Bevloeiings werken A 260, 
357 'L'jomprèng A 127 Tjondong A 
127 Toeakau A 127 Toeba IV 384, A 
873 Toelating A 160 Toembiloeng A 
127 Toem boek A 622 Toendraha 
(Toedraha) A 127 Toeridjéné A 160 
Toerisme in Ned.-lndië A 799 Toetoer 
A 270 Tongkang A 127 Top (Toep) A 
127 

Topographischc Dienst IV 406, A 451 
Totemisme A 188 Triangulatie IV 
432, A 453 Tuinbouw IV 542, A 655 
Tusschenhoofden A 160 Tijdrekening 
IV 459, A 65 Tijdschriften en 
Periodieken IV 459, A 38 
Uhlenbeck (G. H.) A 133 Uitzetting A 
160 Vaartuigen IV 497, A 102 
Vaccine IV 497, A 717 Vakcentrale A 
22 Veeartsenijkundige Dienst IV 514, 
A 63, 896 Veeteelt IV 515, A 90, 886 
Veevoeder IV 519, A 129, 894 
Veeziekten IV 522, A 96 Verbanning 
A 160 Verbeek (Dr. R. D. M. ) A 544 
Verdedigingsstelsel van Ned„- -Indië 
IV 529, A 585 Vereenigingen IV 540, 
A 360, 873 
Verecniging „Indisch Bronbeek” A 

840 
Verkoopkantoor van ’s Lands 
Mijnbouwproducten II 400, IV 360, A 
702 Verordeningen A 160 
Versterkingen IV 563, A 624 
Vestiging A 160 Vitamines A 699 
Vlerkprauw A 127 Vlottende Schuld 
A 351 Voedingsmiddelen IV 
597,A934 
Voedingsmiddeleneommissie A 795 
Volkscredietwezen IV 605, A 713 
Volkshuisvesting A 625 Volksraad IV 
612, A 491 Volksraad 
kiesverordening 1926 A 525 
Volksraadpositierogeling 1926 A 525 

Volksraadregelen 1926 (Aanvullende 
—) A 525 Volkstelling IV 623, A 926 
Voorwaardelijke Tn vrij heidstel- ling 
A 671 
Voorwaardelijke Veroordeeling A 671 
Vries (M. Gzn.) A 791 Vrijmetselarij 
IV 640, A 757 Vrijwilligerskorpsen 
IV 641, A 612 
Vulkanen IV 641, A 620 Vuurvaste 
klei A 958 Wabata A 127 
YVadoekstelsel A 213 Waho Tetear A 
127 Waïdon A 127 Wailoro A 290 
YVardenaar (J. W. B.) A 320 
Waterkracht en Electriciteit A 303 
Waterschappen IV -700, A 281 
Wangkang A 127 Wapai A 127 
Weduwen- en Weezenfonds der 

Europeesche Officieren van het 
Ned.-Ind. Leger IV 733, A 180, 764 

Idem van militairen beneden den rang 
van officier bij deKo- loniale troepen 
IV 734, A 765 Wegenraad A 758 
Werven en Dokken IV 759, A 286 
Werving van Inlandsche Arbeiders A 

403 
West-Java (Provincie —) A 525 
Willems-orde (Militaire) IV 783, A 
601 
Wijbrands (Karei) A 682 Ijzererts IV 
801, A 959 Zeemacht IV 816, A 249 
Zelfbesturen (Inlandsche —) IV 826, 
A 525 Zelfbestuur A 525 Zoölogische 
Onderzoekingen A 161 
Zwavel IV 871, A 959 

A 1—480 = Deel V (Afl. 1—15). A 481—960 = Deel VI (Afl. 16—30). 
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REGISTER OP DE NAMEN IN AFL. 16-30 

AALST, VAN, 5786. 
ABDOEL KARIM AMAROELLAH, 

HADJI, 9156. 
ABDOEL MADJID DJOJO A- D Hl NI N 

O RAT, 8996. 
ABDOEL MOEIS (gelar Soetan 

Panghoeloe), 944a. 
ABDUL RIVAI, DR., 9196. 
ABEELEN, W. P. VAN DER, 5776. 
ABIASA, 609a. 
ADAM, J. W., 9576. 
ADAMS, C., 675a. 
AERNOUT, W. A. J., 9596. AOENO 
van Mataram, SOEL- TAN, 6236. 
AI.DERWERELT VAN ROSEN- BUROH, 

C. R. W. K. VAN, 803a, 8046, 
8086. 

ALI SASTROAMIDJOJO, MR. R., 
900a, 904a, 9086. 

ALIARCIIAM, 5376. 
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scn der nieuwe afdeelingen en van de daarin gelegen 
regentschappen.Een staat, gevoegd bij het besluit, geeft de 
daarbij vastgestelde formatie aan van het personeel ten 
behoeve van het Landskan- toor van den Gouverneur, de 
Kantoren der Residenten, Assistent-Residenten en Regenten 
en de voor de bestrijding van kantoorbehoeften toege- stane 
bedragen. Bij de regeling van die formatie zijn de beginselen 
in acht genomen, welke te dier zake bereids zijn 
medegedeeld. Het Landskantoor van den Gouverneur van 
West-Java is gesplitst in twee bureau’s: het Secretariaat en 
een speciaal Kantoor voor de Particuliere Landerijen, waar-
aan, behalve een drietal ambtenaren met den rang Controleur 
voor agrarische zaken, niet be- hoorend tot den eigenlijken 
dienst bij het Bin- nenlandsch Bestuur, met het oog op den 
reeds sedert verscheidene jaren in gang zijnden afkoop door 
het Gouvernement van die landerijen, tevens een aantal 
Meetmantri’s zijn verbonden. Voor de leiding der nieuwe 
afdeelingsbureau’s (residentiekantoren) is aangesteld een 
Afdeelings- secretaris, voor welk ambt ten behoeve van drie 
der kantoren bestemd is een der voor het gewest aangewezen 
Assistent-Residenten; voorts het noodige personeel met den 
rang van hoofdcommies, commies, enz. Het personeel van de 
Assistent-Residentiekantoren telt over het algemeen, behalve 
het benoodigde aantal Inlandsche schrijvers en lagere 
beambten, een commies voor do dagelijksche leiding, met 
voor verscheidene bureau’s een of twee klerken daarnevens. 
Ook voor die kantoren dus is, in overeenstemming met den 
algemeenen opzet van zaken, de inrichting op zoodanige 
wijze geregeld, dat, niettegenstaande de inkrimping van het 
aantal Nederland- sche bestuursambtenaren, op den 
grondslag van het beginsel van meerdere zelfstandigheid van 
het Inlandsch Bestuur een bevredigende gang van zaken 
gewaarborgd kan worden. 

Wat aangaat de Regentschapskantoren, welker 
arbeidsveld in verband met hetzelfde beginsel en mot do 
toekomstige instelling van Regcnt- schapsraden zich 
aanzienlijk zal uitbreiden, werd in de behoefte aan 
versterking met behoorlijk onderlegd Inlandsch 
bureaupersoneel voorzien door de aanstelling van een 
Regentschaps- secretaris Ie of 2e klasse, bijgestaan, naast het 
personeel van de vroegere formatie, in het mce- rendeel der 
regentschappen door een Adjunct- -Secretaris. 

In afwachting van de totstandkoming der provinciale 
gemeenscha]) werd voorts voor den tijd van vier maanden 
voor het administratieve gewest West-Java ingesteld het 
ambt van Oeweslelijk Secretaris.' Aan den Gouverneur werd 
verder de vrijheid gelaten, om binnen het kader der 
vastgestelde sterkte in de voor de verschillende 
bestuurskantoren aangegeven formatie de wijzigingen te 
brengen, die hij noodig mocht oordee- lon. 

Aan do bepaling van art. 120 der Indische Staatsregeling, 
luidens welke de Gouverncur-Ge- nerual voor de hoofden der 
nieuwe gewesten cone instructie vaststelt, is gevolg gegeven 
bij het besluit van den Landvoogd van 27 September 1025 
no. 2x (Ind. Stb. 1925 no. 508), met toepasselijk verklaring 
van de daarbij uitgevaardigde instructie op den Gouverneur 
van West-Java. 

Het administratief bestuursgebouw, waarbinnen 

Supplement. 

de eerlang te vormen zelfstandige provinciale gemeenschap 
geroepen zou zijn, om met betrekking tot de 
aangelegenheden harer huishouding en de tot hare 
medebesturende taak gebrachte belangen hare zelfbesturende 
functiën te vervullen, was hiermede voor de toekomstige 
provincie West-Java tot stand gebracht. 

De aanwijzing van het gewest tot provincie geschiedde 
bij de ordonnantie in Ind. Stb. 1925 no. 378, met bepaling, 
dat die ordonnantie in werking zou treden met ingang van 1 
Januari 1926.Tegelij- kertijd werden bij de ordonnanties in 
Stb. nos. 379 t/m 396 met ingang eveneens van genoemden 
datum alle regentschappen in het gebied der provincie West-
Java gelijktijdig aangewezen als zelfstandige gemeenschap 
op den voet van artikel 67c van het toenmalig 
Regeeringsreglement (art. 121 van de Indische 
Staatsregeling). 

Met het oog op den aanzienlijken tijd, die onvermijdelijk 
vereischt zou worden voor de verkiezingen, welke aan de 
inwerkingtreding van de voormelde ordonnantiën vooraf 
zouden moeten gaan, waren inmiddels bereids in de maand 
Februari van het jaar 1924, bij de ordonnantiën in Ind. Stb. 
nos. 80 en 81, voor de provincie West- -Java en de 
regentschappen in die provincie ver- kiezingsregelingen 
vastgesteld. Alvorens de wording en de organisatie van die 
gemeenschappen zelve verder in beschouwing te nemen, zal 
bij die kiesordonnantiën en de eerste toepassing daarvan een 
oogenblik worden stilgestaan. 

In verband met de destyds reeds in uitzicht zijnde 
plannen tot vorming van de provincies West-Java en Zuid-
Sumatra was in het jaar 1921 in Indië een Kiesrecht-
Commissie ingesteld, ten einde een schema te ontwerpen van 
de algemeene beginselen, die aan de regeling van het 
kiesrecht voor de toekomstige zelfstandige gemeenschappen 
ten grondslag behoorden te liggen. Van het in het volgende 
jaar door die Commissie uitgebracht verslag, hoezeer ook 
belangrijke gegevens bevattend, moest evenwel op 
verschillende punten bij de samenstelling van de vereischte 
kiesordonnantiën worden afgeweken. Tot die punten 
behoorde in de eerste plaats de, toen nog voor den Volksraad 
en de gemeenten in toepassing zijnde, verkiezing van de 
leden door de kiezers voor alle bevolkingsgroepen te zamen. 
In overleg met het Opperbe- bestuur ‘)* werd in die 
ordonnanties van het beginsel uitgegaan, dat elke 
bevolkingsgroep, in de Provincie- en de 
Regcntschapsordonnantie onderscheiden, voor zoover zij 
met betrekking tot de samenstelling van den bestuursraad der 
gemeenschap het actief kiesrecht uitoefent, dit zelfstandig en 
gescheiden van de andere bevolkingsgroepen zou doen. Voor 
den Provincialen Raad 

1) Bij het Opperbestuur deed — zooals later door den 
Minister is verklaard, bij de openbare behandeling in de 
Statcn-Gcneraal van het wetsontwerp betreffende de 
Indische Staatsregeling, waarbij dezelfde 
beginselquaestio beslissing vorderde (zie o. m. 
Handelingen Tweede Kamer 1924/1925, blz. 1523) — 
inzonderheid zich de overweging gelden, dat voor het 
aanwezig zijn van het noodige vertrouwen in den 
verkozene bij de eigen bevolkingsgroep, geringe 
waarborgen zouden bestaan bij een stelsel van verkiezing, 
waarbij do steun van andere bevolkingsgroepen don 
doorslag zou kunnen geven. 

3J 
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wordt dit kiesrecht door alle de drie groepen,iedere groep oj) 
zichzelf, uitgeoefend met betrekking tot het gedeelte van de 
leden harer eigen categorie, dat door verkiezing moet worden 
aangewezen. In de Begentschapsraden wordt voorloopig 
alleen een deel der inheemsche leden verkozen, totdat ook van 
de andere groepen het verlangen zal uitgaan, om hare 
vertegenwoordigers in die or ganen te kiezen. 

De verkiezing der leden van den Provincialen Baad, welke 
langs dien weg zitting in dien Raad verkrijgen, geschiedt door 
de leden van de binnen de provincie gelegen 
regentschapsraden en gemeenteraden, waarbij hij, die lid is 
van meer dan één raad, slechts in één dier colleges zijne stem 
kan uitbrengen. Voor de verkiezing van de Ne- derlandsche en 
de uitheemsche leden vormt de geheele provincie één 
kiesdistrict; voor die van de inheemsche leden wordt de 
provincie verdeeld in kiesdistricten, elk omvattend het gebied 
van ééne residentie, derhalve voor de onderwerpelijke 
provincie in negen kiesdistricten. 

Voor zoover de inheemsche leden van den Be- 
gentschapsraad door verkiezing worden aangewe-
zen,geschiedt deze met toepassing van een getrapt stelsel, 
namelijk met behulp van kiesmannen, welke in elk kiesdistrict 
worden gekozen door de kiesgerechtigden. In elke ïnlandsche 
gemeente (desa) wordt in de maand Mei van het jaar, waarin 
eene verkiezing van leden van den Regent- schapsraad moet 
plaats hebben, op iedere 500 inwoners één kiesman 
aangewezen door de kiesgerechtigden. Als kiesgerechtigd 
zijn, luidens de gewijzigde omschrijving in Ind. Stb. 1925 no. 
400, aan te merken de ingezetenen van het regentschap, die 
inheemsch onderdaan, niet-Nederlander zijn, den leeftijd van 
21 jaar naar schatting hebben bereikt en hetzij gerechtigd zijn 
tot deelneming aan de verkiezing van dorpshoofden en 
bestuurders, hetzij over het laatstverloopen dienstjaar zijn 
aangeslagen in eenige lands-, provinciale- of 
regentschapsbelasting dan wel in zoodanige belasting zouden 
zijn aangeslagen, indien zij niet voor een deel of voor het 
geheel van hun inkomen vrijstelling genoten. 

Om tot kiesman te kunnen worden gekozen, moet men 
eveneens aan de vorenstaande eischen voldoen en bovendien 
kunnen lezen en schrijven, naar schatting den leeftijd van 25 
jaren hebben bereikt,tot het mannelijk geslacht behooren en 
ingezetene zijn van de desa of den kieskring, dan wel — 
wanneer het betreft gebiedsdeelen, die niet tot een dezer 
behooren — ingedeeld zijn bij de desa, door welke men tot 
kiesman wordt gekozen. 

Voor zooveel niet bij provinciale verordening anders is 
bepaald, vormen voor de regentschaps- verkiezingen de 
administratieve districten de kiesdistricten. De aanwijzing van 
de kiesmannen geschiedt ten overstaan van eene 
kiescommissie, samengesteld uit het Onderdistrictshoofd en 
twee door het Districtshoofd aan te wijzen leden, en 
overeenkomstig de plaatselijke voor de verkiezing van 
dorpshoofden bestaande gebruiken of door het dorpsbestuur 
uit te vaardigen regelen. Voor elk der kiesdistricten wordt door 
den Voorzitter van den Regentschapsraad een ambtenaar 
aangewezen, die overeenkomstig de van de verschillende 
kiescommissiën in afschrift ontvangen proces- sen-verbaal een 
lijst opmaakt, in alphabetischc volgorde, van de namen der 
kiesmannen. 

De candidaatstelling voor het lidmaatschap van 

den Provincialen Baad, waarvoor een der eerste acht dagen 
van de maand October wordt aangewezen. vindt schriftelijk 
plaats, met gebruikma- king van bepaalde formulieren, De 
opgaven, welke door ten minste drie kiezers onderteekend 
moeten zijn, worden persoonlijk door een of meer der 
onderteekenaars ingeleverd bij de Voorzitters van de 
regentschaps- en gemeenteraden. Na afloop van den termijn 
van inlevering worden de opgaven van candidaten 
gezamenlijk toegezonden aan het ter hoofdplaats van de 
provincie zitting houdend stemkantoor, bestaande uit een 
voorzitter en twee leden, zoomede uit twee plaatsvervangende 
leden, alle benoemd door het College van Gedeputeerden. Het 
stemkantoor voegt de ingeleverde opgaven samen tot lijsten en 
wel tot afzonderlijke lijsten voor de geheele provincie, ten 
behoeve van de groep der Nederlanders en der uitheemsche 
onderdanen niet-Nederlanders, en tot afzonderlijke lijsten voor 
de verschillende kiesdistricten der provincie, voor de groep der 
inheemsche onderdanen, niet-Nederlanders. Is op de lijst voor 
een groep of een kiesdistrict geen candidaat gebracht, dan 
verklaart het stemkantoor dat niemand voor die groep of dat 
kiesdistrict is gekozen. Zijn voor een groep of een kiesdistrict 
evenveel candidaten op de lijst gebracht als er plaatsen te 
vervullen zijn, of minder, dan verklaart het stemkantoor deze 
candidaten verkozen. In het eerste en, voor zooveel noodig, in 
het tweede geval wordt in de opengebleven plaatsen voorzien 
door benoeming door den Gouverneur- -Generaal. Zijn voor 
een groep of een kiesdistrict meer candidaten dan er plaatsen 
te vervullen zijn op de lijst gebracht, dan heeft stemming 
plaats. 

De stemming voor den Provincialen Raad geschiedt in 
daarvoor uitgeschreven afzonderlijke vergaderingen van de 
regentschaps- en gemeenteraden op den door den Gouverneur 
vast te stellen datum, ten minste 14 dagen na den dag der can- 
didaatstelling en ten hoogste 30 dagen na de bekendmaking 
door het stemkantoor van de candi- datenlijsten. De Voorzitter 
van den Raad wijst twee leden aan, die met hem als voorzitter 
een stemcommissie vormen. Iedere kiezer, die zich voor de 
stemming aanmeldt, ontvangt van den Voorzitter een 
stemkasrt voor de groep, waartoe hij behoort, met het oog 
waarop de kaarten voor elke der drie groepen eene 
afzonderlijke kleur hebben. Nadat de kiezers hun stem 
uitgebracht hebben, wordt van elke groep het aantal ingelc- 
verde stemkaarten door den Voorzitter aan de aanwezige 
kiezers bekend gemaakt. De ingeleverde stemkaarten worden 
vervolgens in verzegelde pakken aan het stemkantoor 
terhoofdplaats der provincie gezonden, welk kantoor ten spoe-
digste eene openbare zitting houdt ter vaststelling van den 
uitslag, daarbij, indien meer dan één lid moet worden gekozen, 
rekening houdend met het kiesquotient, voor eene verkiezing 
vereischt, — zijnde het cijfer, verkregen door deeling van het 
geheele aantal ingeleverde stemkaarten door het aantal te 
vervullen plaatsen, vermeerderd met één, na verhooging c. q. 
tot het onmiddellijk daarboven liggend geheele getal. Elke 
stemkaart geldt daarbij als één stem voor den eersten daarop 
geplaatsten candidaat, terwijl zoodra deze het kiesquotient 
heeft bereikt, de volgende stemkaarten, waarop de naam van 
den aldus gekozene voorkomt, verder als eene stem gelden 
voor den volgenden daarop geplaatsten candidaat, die het 
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kiesquotient nog niet heeft bereikt. Indien, nadat alie 
stemkaarten zijn voorgelezen, nog niet zooveel personen zijn 
verkozen als er plaatsen te vervullen zijn, geschieden naar 
hetzelfde beginsel eene tweede en zoo noodig verdere 
voorlezingen, waarbij iedere door een candidaat verkregen 
stem wordt opgeteld bij de stemmen, die hij bij eene vorige 
voorlezing heeft verkregen, totdat hij het kiesquotient heeft 
bereikt. 

De uitslag der verkiezing wordt ten slotte door den 
Voorzitter bekend gemaakt, waarna op eventueel door de in 
de zaal aanwezigen ingebrachte bezwaren dadelijk in 
hoogste instantie door het stem kantoor wordt beslist. Van de 
verrichtingen van het stemkantoor maakt de Voorzitter een 
proces-verbaal op, dat door alle leden van het kantoor wordt 
onderteekend, zoo spoedig mogelijk openbaar wordt 
gemaakt in het provinciaal blad en aangeplakt wordt aan de 
kantoren der regentschaps- en gemeenteraden. 

Overgangsbepalingen, aangevuld bij de ordonnantie in 
Ind. Stb. 1925 no. 399, regelen voorts 
o. m. den loop der eerste verkiezing en het geval, dat de 
Provinciale Raad, het College van Gedeputeerden en de 
Gouverneur nog niet zijn benoemd of ingesteld en dat er nog 
geen provinciaal blad bestaat. In dit geval is het de 
Gouverneur- Generaal, die de functicn van de genoemde 
organen uitoefent en geschieden de vereischte be-
kendmakingen in de Javasche Courant. Voor de eerste maal 
geschiedt de verkiezing door de personen, Welke, ofschoon 
zij nog niet als zoodanig zijn opgetreden, inmiddels bereids 
gekozen en benoemd zijn tot lid van de aanstaande regent- 
schapsraden en door de leden van de gemeenteraden, eene 
bepaling, welke het practisch mogelijk maakt, al dadelijk bij 
de instelling eener provinciale gemeenschap de 
samenstelling van den Provincialen Raad te doen plaats 
vinden, voorde daartoe aangewezen plaatsen in den Raad, 
door middel van verkiezing. Totdat daarin bij ordonnantie 
zal zijn voorzien, is het overigens in het algemeen aan den 
Gouverneur overgelaten, nadere voorschriften te geven voor 
die gevallen of ten aanzien van die punten, waaromtrent bij 
de uitvoering blijkt, dat zij in de ordonnantie geene of geene 
voldoende regeling vinden. 

Aansluitend aan hetgeen met betrekking tot de 
Iiegcntschaparaden is aangetoekend omtrent do keuze van 
de ten behoeve der verkiezing van in- heomsche leden voor 
die radon desagewijs aan te wijzen kiesmannen, zij 
aangaande de candidaat- stelling voor het lidmaatschap van 
die lichamen het volgende medegedeeld. 

De dag van de periodieke verkiezing der leden van die 
raden is de derde Dinsdag der maand Juli. Op dien dag 
kunnen bij den ambtenaar, die — gelijk reeds is medegedeeld 
— voor het kiesdistrict, derhalve in het algemeen voor het 
administratief district, wordt aangewezen voor de opmaking 
der kiesmannenlijst,te diens kantore van des voormid- dags 
acht tot des namiddags één uur door de kiesmannen van het 
district opgaven in bepaalden vorm van candidaten worden 
ingclcvcrd, welke tweemaal zooveel namen mogen bevatten 
als er plaatsen in het kiesdistrict te vervullen zijn. De 
opgaven moeten door ten minste drie kiesmannen 
onderteekend zijn, met vormelding, naast de 
onderteckeningen, van hunne namen in duidelijk leesbaar 
schrift. Behalve ingeval do gezamenlijke opgaven van 
candidaten voor een 

kiesdistrict een gelijk aantal namen bevatten als er in het 
district leden moeten worden verkozen, in welk geval alle 
candidaten verkozen zijn, wordt door voormelden 
ambtenaar een lijst der candidaten opgemaakt in 
alphabetische volgorde, van welke lijst iedere kiesman een 
exemplaar ontvangt. 

De stemming is aldus geregeld, dat de hierboven 
bedoelde ambtenaar voor zijn kiesdistrict een dag daartoe 
vaststelt, zoodanig dat ten minste vier weken zijn verloopen 
na den dag, waarop de candidatenlijsten aan de kiesmannen 
zijn verzonden. Tenzij bij provinciale verordening anders is 
bepaald, heeft de stemming plaats op de Jis- 
trictshoofdplaatsen van des morgens 8 uur tot des namiddags 
1 uur ten overstane van een stemkantoor, bestaande uit 
genoemden ambtenaar als lid en voorzitter en twee andere 
leden, die, evenals twee plaatsvervangende leden, door den 
Voorzitter van den Regentschapsraad worden benoemd. 
Gedurende de zitting zijn — behoudens de getroffen 
voorzieningen voor het geval van ziekte of noodzakelijke 
verhindering — steeds de voorzitter en twee leden in het 
stemkantoor aanwezig. Tot de stemming worden uitsluitend 
de kiesmannen toegelaten, waarvan ieder een stembiljet ont-
vangt ter invulling met de namen zijner candidaten in de 
volgorde, waarin hij aan hen de voorkeur geeft. Een kiesman 
kan, wanneer hij zich bij de invulling vergist, éénmaal een 
nieuw stembiljet verkrijgen tegen inlevering van het eerst 
overhandigde. Blijkt een kiesman lichamelijk hulp-
behoevend, dan kan de voorzitter van het stemkantoor 
toestaan, dat hij zich doet bijstaan. Gedurende den tijd der 
zitting van het stemkantoor zijn de kiesmannen bevoegd in 
het stemlokaal te vertoeven, voor zoover de orde daardoor 
niet wordt verstoord en de voortgang der stemming niet 
wordt belemmerd. Zij kunnen aldaar tegen vermeende 
afwijkingen van de kiesvoorschriften bezwaren in brengen, 
waarvan in het procesverbaal der stemming melding wordt 
gemaakt. Nadat de stemming is afgeloopen, wordt het aantal 
kiesmannen, dat blijkens het aantal ingeleverde kaarten aan 
de verkiezing heeft deelgenomen, en het aantal niet 
gebruikte en teruggegeven stembiljetten aan de aanwezige 
kiesmannen bekend gemaakt. 

De vaststelling van den uitslag vindt plaats in den 
namiddag van den dag, waarop de stemming is geschied. Het 
stemkantoor komt daartoe weder bijeen on bepaalt na 
opening van de stembus en na telling van hot aantal daarin 
aanwezige stembiljetten het kiesquotient naar denzelfden 
regel, als is medegedeeld voor do verkiezingent en behoeve 
van den Provincialen Raad. De verdere behandeling van 
zaken en de aanwijzing van de gekozenen hebben eveneens 
plaats naar bepalingen van denzelfden aard als die, welke ter 
zake voor laatstgenoemden raad gelden. 

Bij do ordonnantie in Ind. Stb. 192p no. 2S6, ter 
aanvulling strekkend van do onderwerpelijke regeling, is 
met het oog op eventueele leemten in de bepalingen dior 
regeling aan don Gouverneur wederom een gelijke 
machtiging gegeven, als met botrekking tot do provinciale 
kiesordonnantie hierboven vermeld. Daarbij, zoowel als in 
de kiesregeling zelve voor de regentschapsradcn, zijn tevens 
weder enkele overgangsbepalingen gesteld. Luidens die 
bepalingen worden, zoolang er nog geen provinciale raad of 
regentschapsraad is, do 
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aan deze organen of aan hunne voorzitters opgedragen 
verrichtingen vervuld door den Gouverneur en door den 
Regent. De tijd van de periodieke verkiezing der leden van 
de regentschapsraden in West Java werd voorts voor de 
eerste maal bepaald o]) den derden Dinsdag der maand 
Augustus 1925, terwijl enkele voorbereidende verrichtingen 
en bevoegdheden werden opgedragen, zoolang de 
Gouverneur nog niet in functie was getreden, ieder voor zijn 
gewest aan de toenmalige Residenten van Bantam, Batavia, 
Preanger-llegent- schappen en Cheribon" 

Met behulp van deze kiesrechtordonnanties was het 
mogelijk de samenstelling van den Provincialen Raad en van 
de Regentschapsraden zoo tijdig te doen plaats vinden, dat 
op 1 Januari 1926 de provincie West-Java en de zelfstandige 
gemeenschappen der in die provincie gelegen re-
gentschappen tot stand konden komen. Het was niettemin te 
verwachten, dat de uitvoering dier kiesregelingen en wel 
inzonderheid de eerste toepassing van de bepalingen nopens 
den regent- schapsraad, met de daartoe vereischte aanwijzing 
van kiesmannen in alle desa’s van het regentschap, alleen 
met groot beleid van bestuurszijde tot eene aannemelijke 
oplossing zouden zijn te brengen. De ondervinding met de 
verkiezingen der dorpshoofden, die ondanks een practijk van 
tientallen jaren nog steeds de grootste oplettendheid van het 
bestuur vorderen, om een behoorlijk verloop te verzekeren 
en ongeoorloofde feiten te weren, kon in dat opzicht 
bezwaarlijk tot hoo- ge verwachtingen stemmen. En dit te 
minder nog in dit geval, waarbij het in tegenstelling met de 
verkiezingen der desahoofden een nieuwe instelling betrof, 
waarvan de juiste beteekenis en het doel aan de groote 
meerderheid der bevolking voorshands nog minder duidelijk 
voor oogen zullen staan. Hoe dit zij, op over het algemeen 
bevredigende wjjze is overeenkomstig de voorschriften in de 
maand Mei 1925 de eerste verkiezing van de kiesmannen 
verloopen, waarna ook verder de aanwijzing der leden door 
benoeming zoowel als door verkiezing regelmatig heeft 
plaats gevonden, zoodat in de maand October de 
samenstelling der Regentschapsraden haar beslag had 
gekregen. De verkiezingen en de benoemingen voor den Pro-
vincialen Raad van West-Java zijn daarop eveneens naar de 
eischen der bepalingen gevolgd. 

Terugkeerend tot de totstandbrenging en de 
staatsrechtelijke organisatie van de zelfbesturen- de 
gemeenschappen, zal thans in de eerste plaats een beknopt 
overzicht moeten volgen van de h jofdtrekken der reeds 
genoemde instellings- ordonnantie in Ind. Stb. 1925 no. 378 
van de provincie West-Java. 

Het gewest \V esl-J avu, in inheemsche talen aan te 
duiden als Pasoendan, is eene 'provincie, verklaart het eerste 
artikel der Algemeene bepalingen in hoofdstuk X van die 
ordonnantie, terwijl Batavia bij artikel 2 tot zetel van het 
provinciaal bestuur werd aangewezen. Een amendement van 
eene meerderheid in den Volksraad, om niet Batavia maar 
BandoengJ-ot hoofdplaats der provincie te verheffe7i, 
waarmede het centrum van gewestelijk bestuur op verren 
afstand verwijderd ware geworden van het aloude centrum 
van handelsverkeer, vond bij de Regeering geen ingang. 

Bij het volgende artikel werden de ressorten en de 
plaatselijke raden opgeheven van Bantam,Batavia, 
Buitenzorg en Krawang, Priangan, Cheri- bon en 
Indramajoe, welke, gelijk medegedeeld, bij de instelling van 
het administratievegewest West- Java (Ind. Stb. 1925 no. 
285) als overgangsmaatregel in het leven waren geroepen. 

Artikel 4 bepaalt de samenstelling van den Provincialen 
Raad van West-Java op 45 leden, waaronder 20 onderdanen-
Nederlanders,20 inheemsche onderdanen-niet-Nederlanders 
en 5 uitheemsche onderdanen-niet-Nederlanders, van welke 
onderscheidenlijk 11, 13 en 3 door verkiezing en de overigen 
door benoeming worden aangewezen. Van de 13 door 
verkiezing aan te wijzen Inlandsche leden worden, luidens 
artikel 5, door de kiezers van elke der afdeelingen 
(residentiën) Bantam, Buitenzorg, Krawang, West-Priangan, 
en Indramajoe aangewezen één lid en door de kiezers van 
elke der afdeelingen Batavia, Midden-Priangan, Oost- - 
Priangan en Cheribon twee leden. Ook dit punt had in den 
Volksraad eene levendige gedachtenwisseling uitgelokt, 
verband houdend met de omstandigheid, dat — in afwijking 
van hare vroegere inzichten — de Indische Regeering, in 
aansluiting aan de inmiddels door de Wetgevende Macht in 
Nederland voor den Volksraad in diens toekomsti- gen vorm 
aangenomen verhoudingen, een raad had ontworpen, waarin 
het Nederlandsche element tegenover het inheemsche in de 
meerderheid was. Na overleg met het Opperbestuur aan-
vaardde die Regeering den middenweg, in de bovenstaande 
cijfers uitgedrukt; een oplossing, waarvoor al dadelijk was 
aan te voeren, dat de staatkundige overwegingen, welke de 
Tweede Kamer in afwijking van de wctsvoordracht der 
Regeering hadden doen besluiten tot eene meerderheid als 
evenbedoeld in den Volksraad, voor de gewestelijke 
bestuursraden in Indië niet van gelijke beteekenis waren. 

Het tweede hoofdstuk der instellingsordonnan- tie van de 
provincie West-Java, betrekking hebbende op de 
huishouding en het medebestuur dier provincie, bestaat uit 
twee afdeelingen, waarvan de eerste tot onderwerp heeft de 
overdracht van bemoeienissen van het Centraal Gezag op de 
provincie, de tweede de overdracht aan de provincie van de 
huishouding der opgeheven locale raden binnen het gewest, 
voor zoover deze niet overgaat op de daarbinnen gelegen 
regentschappen. 

De eerstbedoelde overdracht omvatte — behoudens voor 
de ressorten der stadsgemeenten — vooreerst de 
overbrenging op provinciale en lagere organen van 
verschillende bevoegdheden en verrichtingen, betrekking 
hebbende op de Inlarnl- sche Gemeente-ordonnantie en het 
Reglement op dc verkiezing, de schorsing en het ontslag van 
de hoofden der Inlandsche gemeenten op Java en Madoera. 
Voorts de overdracht aan den Provincialen Raad van West-
Java van de bevoegdheid tot regeling der verplichting van 
particuliere ondernemingen van landbouw en nijverheid en 
dergelijke bedrijven tot herstel van de door hun kar- 
retransport aan desawegen en daarin gelegen kunstwerken 
toegebrachtc schade; van die tot vaststelling, met 
inachtneming van artikel 57, eersteen tweede lid,van 
licttoenmaligRcgcerings- reglement (art. 46 der Indische 
(Staatsregeling) en na inwinning van het advies der 
regentschapsraden, onder nadere goedkeuring van den 
Couver- 
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ncur-Generaal van regelen nopens den aard en den duur als 
anderszins der verplichte persoonlijke diensten van de 
inheemsche bevolking, alsmede van het recht tot vaststelling 
en wijziging van de grenzen der stadsgemeenten, wordende 
voor alle overige plaatsen deze laatste bevoegdheid uit-
geoefend door het College van Gedeputeerden, behoudens 
raadpleging in het eerste geval van den betrokken 
Gemeenteraad, in het tweede geval van den Raad van het 
regentschap. Wijders de overdracht, aan genoemden 
Provincialen Raad, van de bevoegdheid tot regeling van het 
begraven van lijken van Europeanen en Inlanders en met hen 
gelijkgestelde personen. Aan de Provincie West-Java werd 
verder, behoudens de nader bij ordonnantie vast te stellen 
uitzonderingen en beperkingen, overgedragen het beheer van 
de binnen haar gebied gelegen stroomen, rivieren, bronnen, 
beken, meren, kanalen en waterleidingen, welke den Lande 
be- hooren, met bevoegdheid om onder haar toezicht dat 
beheer voor daarvoor in aanmerking komende deelen aan 
anderen over te dragen. De Provinciale Raad werd voorts 
gemachtigd, bij verordening regelen te treffen omtrent den 
aanleg van beschoeiingen, kaaimuren of andere werken langs 
de oevers van vlotbare en bevaarbare stroomen en rivieren, 
alsmede nopens het boren van artesische putten door anderen 
dan den Staat, terwijl aan de Provincie nog werd toegekend 
het beschikkingsrecht over de niet in artikel 1 der Indische 
Mijnwet genoemde delfstoffen, voorkomende in tot het vrij 
domein van den Lande behoorende gronden. Aan de 
Provincie werden ten slotte overgedragen het vervoer en de 
verkoop van zout binnen haar gebied, o. m. met dien 
verstande dat de wijze, waarop, en de voorwaarden, 
waaronder die overdracht zou geschieden, nader bij ordon-
nantie zouden worden bepaald; voorts nog de op 1 Januari 
1920 bestaande Landsautomobieldien- sten binnen het 
gewestelijk gebied, onder nader door den Gouverneur-
Generaal te regelen voorwaarden 1). 

Afdeeling 11 behelsde in de eerste plaats het beginsel, dat 
de eigendommen, baten en lasten, rechten en verplichtingen 
van de hierboven genoemde, bij artikel 3 der ordonnantie 
opgeheven ressorten van die ressorten overgingen op de pro-
vincie West Java, voor zoover zij niet bij de betrekkelijke 
instellingsordonnanties werden overgedragen aan de binnen 
de provincie gelegen regentschappen. In het bijzonder werd 
de provincie tegenover de schuldeischcrs verplicht tot 
voldoening van alle vorderingen, voortspruitend uit 
overgenomen of aangegane leeningen en andere schulden; 
ook van die, welke in het bijzonder waren aangegaan ten 
behoeve van de aan de regentschappen in beheer gegeven 
zaken, behoudens de bevoegdheid tot terugvordering van de 
regentschappen van hun bij ordonnantie aangewezen aandeel 
in die leuningen en schulden en de daarop vallende renten. 
Door de provincie zouden in belleer worden overgenomen de 
bij de opgeheven ressorten in beheer geweest zijnde wegen 
met daartoe behoorende werken, onder toekenning voorts 
van de bevoegdheid om openbare wegen met de daartoe 
behoorende werken, in beheer bij 

‘) Zie omtrent deze en verdere overdrachten van 
bevoegdheden Ind. Stb. 1925 nos. 484,578, 1549, 650, 
688 en 1926 nos. 177, 219 e.a. 

binnen de provincie gelegen zelfstandige gemeenschappen, 
de beheerders gehoord en behoudens goedkeuring der 
Regeering, in het beheer der provincie over te brengen, met 
oplegging c.q. aan hen, die van den onderhoudslast worden 
bevrijd, van eene jaarlijksche, afkoopbaar te stellen, uit- 
keering, niet hooger dan het gemiddelde van de over de 
laatstverloopen drie jaren aan het onderhoud werkelijk 
bestede kosten. Aan het gewest werden overgedragen 
verscheidene door de plaatselijke raden der opgeheven 
ressorten geëxploiteerd geweest zijnde werken, bedrijven en 
instellingen: drinkwatervoorzieningen, electrieiteits- en 
waterloiding-bedrijven, ziekenhuizen enz. 

De locale verordeningen der opgeheven ressorten zouden 
als provinciale verordeningen in hetzelfde gebied blijven 
gelden, met uitzondering in het algemeen van 
belastingverordeningen. Die uitzondering evenwel zou niet 
betreffen verordeningen, welke regelen gaven ten aanzien van 
de heffing of invordering van wegenbelasting, mo-
torrijtuigenbelasting, opcenten op de Landsver- pondings-, 
personeele- of inkomstenbelasting en bijdragen voor verleende 
vrachtautovergunnin- gefn>Verdcre bepalingen, ten deele 
vervat in eene-^ aanvullende ordonnantie in Ind. Stb. 1926 no. 
326, regelden dit onderwerp in nadere bijzonderheden, ook 
voor het geval dat het verkieslijk werd geacht, de hierboven 
bedoelde verordeningen als regentschaps- in plaats van als 
provinciale verordeningen van kracht te doen blijven. 

Voor zooveel de bedoelde locale verordeningen niet 
vóór dien tijd door provinciale of regent- 
schapsverordeningen waren vervangen, zouden zij voorts in 
elk geval ophouden te werken vijf jaren na den dag van 
instelling der provincie West- -Java, derhalve op 1 Januari 
1931. 

In hoofd trekken is hiermede de werkkring van de eerste 
Indische provincie geschetst, zooals hare 
instellingsordonnantie dien geregeld heeft. Die regeling, wel 
verre van in dat opzicht weer te geven hetgeen naar de 
bedoelingen van den wetgever het provinciaal 
bestuursinstituut in de toekomst voor Indië zal zijn, werd 
integendeel door de gedachte beheerscht van aanvankelijke 
beperking der taak van het nieuwe lichaam. Al dadelijk 
echter heeft de Regeering haar voornemen kenbaar gemaakt, 
om zoodra de omstandigheden dit toelieten geleidelijk 
verschillende andere belangrijke takken van dienst geheel of 
gedeeltelijk aan de provincie over te dragen, met 
gebruikmaking tevens, waar noodig, van de medewerking 
van het regentschap. In de Memorie van Toelichting, die het 
ontwerp der wet van 1922 betreffende de 
bestuurshorvorming vergezelde, was — gelijk reeds bleek 
— de bedoeling tot vorming van krachtige provinciale 
eenheden, zooveel mogelijk de uitvoering der Staatstaak 
binnen haar gebied van het Centraal Gezag overnemend, 
eveneens uitdrukkelijk op den voorgrond gesteld. 

Met de instelling der provincie West-Java ging, zooals 
bereids in het licht werd gesteld, gepaard de aanwijzing, bij 
de instellingsordonnantiën in Ind. Stb. 1925 nos. 379—396, 
als zelfstandige gemeenschap op den voet van hot 
tegenwoordig artikel 121 dor Indische Staatsregeling van de 
18 regentschappen Sérang(te voren Noord-Bantam) 
Pandeglang, Lebak, Batavia, Meester-Cornelis, Buitenzorg, 
K ra wang, §.Qg.kafc oem i, Tjiand joer, Bandoeng, 
Soemedang, C.aroot, Tasikmalaja, 
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Tjiamis, Cheribon, Koeningan, Indramajoe en Madjalengka. 
De zelfstandige gemeenschappen der regentschappen 
Batavia, Meester-Cornelis, Buitenzorg, Soekaboemi, 
Bandoeng en Cheribon werden daarbij in dier voege beperkt, 
dat haar ressort, gelijk bij de ordonnantie in Ind. Stb. 1926 
no. 373 nader is vastgesteld, zich niet zou uitstrekken tot het 
gebied van de gemeenten, gelegen binnen de grenzen van het 
regentschap in administratieven zin. Tusschen de ressorten 
van die gemeenschappen en die van de bedoelde gemeenten, 
welke bestemd waren om weldra op den voet van hetzelfde 
artikel der Indische Staatsregeling tot hiërarchisch gelijke 
zelfstandige gemeenschappen te worden aangewezen, werd 
aldus territoriaal eene scheiding getrokken. 

Terwijl bij voldoening aan den in 1919 uitge- oefenden 
aandrang, om bij voorbaat reeds hier en daar voor de 
regentschappen op Java en Madoera over te gaan tot vorming 
van locale ressorten op den voet der 
Decentralisatiewetgeving (zie RE- GENTSCHAPSRADEN, 
Aanvullingen blz. 101), gemis van de noodige encadreering, 
in den vorm van een nauw daarbij aansluitend provinciaal 
verband, niet zou hebben nagelaten de kans van welslagen te 
verzwakken en ook uit een staatkundig oogpunt eene 
zoodanige toepassing bij keuze niet vrij van bedenkingen 
ware geweest, zijn thans die bezwaren ontgaan. De invoering 
der regent- schapsraden — van vele zijden met groote, som-
wijlen met te groote verwachtingen tegemoet gezien — is 
daarbij niet eene proefneming, maar een voldongen feit, De 
instelling zelve, in plaats vanin lossen bodem geworteld te 
zijn, vindt, als vitaal onderdeel van een in hecht onderling 
verband opgebouwd samenstel van bestuursorganen, in dien 
ouderlingen samenhang van het geheel van den aanvang af 
krachtigen steun. Ook onder die gunstige omstandigheden 
evenwel laat het zich aanzien, dat niet anders dan in den loop 
der jaren de instelling in broeden zin zich een plaats zal ver-
werven in het volksbewustzijn en bij de bevolking de 
gewenschte waardeering zal vinden/y De samenstelling van 
de raden van bestuur der zelfstandige gemeenschappen van 
het achttiental regentschappen der provincie West-Java, 
zooals die bij de voormelde instellingsordonnanties werd 
vastgesteld, is hiernaast in het o verzicht aan den voet der 
kolom aangegeven *)• 

Het element der Inlandsche leden is, blijkens de daarin 
vermelde cijfers, in de regent- schapsraden in overwegende 
mate in de meerderheid. Voor verreweg het meerendeeï der 
zetels van die bevolkingsgroep geschiedt de vervulling door 
verkiezing, welke, ingevolge de hiervóór besproken 
rcgentschapskiesordonnantie in Ind. Stb. 1924 no. 81, 
districtsgcwijs plaats vindt, met behulp van door de 
kiesgerechtigden der desa’s aangewezen kiesmannen. Het 
aantal aldus in een district te verkiezen Inlandsche leden 
loopt voor de regentschappen der provincie West-Java uiteen 
van één tot zes. De overige inheemschc leden worden 
krachtens het tweede lid van artikel 5 der 
Regentschapsordonnantie in Ind. Stb. 1924 no. 79 benoemd 
door den Gouverneur der provincie, na indiening door den 
Regent van eene aanbeveling van twee personen voor elke te 
vervullen plaats. Zij vormen in den Regentschapsraad een 
aanvullend element, dat vooral voor eene maatschappij als 
deze, in het aanvangsstadium van 

staatkundige ontwikkeling verkeerend, niet zou mogen 
ontbreken en, zooals inzonderheid de ervaring met den 
Volksraad heeft doen blijken, bij eene goede hanteering van 
het recht van benoeming van groot nut voor het welslagen 
der instelling kan zijn. 

Aan de zelfbesturende gemeenschappen in de 
onderhavige regentschappen is bij de instellings- 
ordonnantiën een aantal onderwerpen in beheer 
overgedragen, te voren deel uitmakend van de belangen, 
welke aan het gedecentraliseerde gewest en laatstelijk aan 
het als overgangsmaatregel daarvoor in de plaats getreden 
locaal ressort waren toevertrouwd. Die onderwerpen 
betreffen in het algemeen — voor zooveel in het regentschap 
zich voordoend — de zorg voor openbare wegen met de 
daartoe behoorende werken, voor pleinen en plantsoenen, 
voor ten algemeenen nutte strekkende spoelleidingen, goten 
en riolen, artesische putten, drinkwaterleidingen en 
badplaatsen. Verder voor pasars en pasarloodsen, overvaar-
ten, algemeene slachtplaatsen, algemeene begraafplaatsen, 
straatverlichting, brandspuithui- zen, ziekeninstellingen en 
andere zaken van dien aard. Ook hierbij staat men overigens 
nog aan het begin van een organisatie, die, wat betreft 
bemoeienis met de belangen van de bevolking op het gebied 
van landbouw, veeteelt, onderwijs, volkscredietwezen, 
volksgezondheid en zoovele andere gewichtige factoren 
meer van het volksbestaan, de ruimste vooruitzichten opent, 
aan welke niet alleen met betrekking tot de provincie maar 
ook voor de regentschappen sedert nog ten aanzien van 
verschillende onderwerpen van meerdere of mindere 
beteekenis verwezenlijking is gegeven. 

Voor zoover de genoemde of dc daartoe behoo- 

‘) 

Regentschappen. 

Aantal leden van den 
Regentschapsraad. 
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Serang . ... 2 21 2 25 13 8 
Pandeglang . . 2 13 2 17 9 4 
Lebak . . . .  2  1 3  2  1 7  9  4  
Batavia . . . .  2  2 0  5  2 7  J 4  6  
Meester-Cornelis 2 19 4 25 13 6 
Buitenzorg . . 5 22 4 31 16 6 
Krawang . . . 5 23 3 31 16 7 
Soekaboemi . . 5 22 2 29 15 7 
Tjiandjoer. . . 4 19 2 25 13 6 
Bandoeng . 10 23 2 35 18 5 

Soemedang . . 2 13 2 17 9 4 
Garoet . . . .  5  2 2  2  2 9  1 5  7  
Tasikmalaja . . 4 23 2 29 15 8 
Tjiamis . . . .  2  1 3  2  1 7  9  4  
Cheribon . . . 5 24 4 33 17 7 
Koeningan . . 2 14 3 19 10 4 

Indramajoe . . 3 19 3 25 13 6 
Madjalengka. . 3 16 2 21 11 5 
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rende onroerende zaken laatstelijk aan het vorenbedoeld 
tijdelijk ressort toebehoorden, is de eigendom daarvan op het 
autonome regentschap overgegaan, terwijl luidens de 
instellingsordon- nanties bij ordonnantie wordt bepaald, tot 
welk bedrag het regentschap heeft bij te dragen in aflossing 
en rentebetaling van de door het betrokken voormalige 
gewest en het daarvoor in de plaats getreden tijdelijke ressort 
aangegane en door de provincie West-Java overgenomen lce- 
ningen. De inventarisartikelen, behoorende bij of benoodigd 
voor het beheer, het onderhoud en de herstelling van de 
voormelde zaken, en alle overige binnen het regentschap zich 
bevindende, aan meerbedoeld tijdelijk ressort toebehoord 
hebbende inventarisartikelen, voor den dienst van het 
regentschap benoodigd, zijn voorts kosteloos daaraan 
afgestaan. 

Van de locale verordeningen, welke tot de in-
werkingtreding van de instellingsordonnantie van kracht 
waren voor het opgeheven ressort van den betrokken 
plaatselijken raad, blijven, ingevolge het bepaalde bij die 
ordonnantie, voor het regentschap als 
regentschapsverordeningen gelden alle verordeningen, 
welke regelen geven ten aanzien van de heffing en 
invordering van belastingen, behalve die, genoemd in de 
ordonnantie tot instelling van de provincie West-Java, van 
welke bij de bespreking van die ordonnantie bereids eene 
opsomming is gegeven. Voor zoover echter de 
dientengevolge gehandhaafde verordeningen niet vóór dien 
tijd door regentschapsverordeningen zijn vervangen, houden 
zij wederom in elk geval op te gelden vijf jaren na den dag 
van instelling van het regentschap. 

Aan verschillende regentschappen is bij do in-
stellingsordonnantie alsnog overgedragen het beheer over de 
binnen het gebied gelegen, aan den Lande toebehoorende, 
pasanggrahans, met koste- loozen afstand van de 
inventarisartikelen, alsmede dat van de in het gebied 
voorkomende vogelnestklippen en vleermuizengrotten, voor 
zoover daarop of ten aanzien daarvan g'eene rechten worden 
uitgeoefend door anderen. 

Luidens de slotbepaling der instellingsordon- nanties van 
de zelfstandige gemeenschappen der regentschappen van 
West-Java traden die verordeningen, evenals de 
instellingsordonnantie der provinciale gemeenschap zelve, in 
werking met ingang van 1 Januari 1920. 

Vermelding vercischt hier tevens nog het besluit van den 
Gouverneur-Generaal in Ind. Stb. 1920 no. 554, waarbij eene 
regeling werd vastgesteld omtrent den overgang van 
ambtenaren in dienst vun locale ressorten in den dienst van 
provincie of regentschap en van de voorwaarden, waaronder 
die overgang plaats heeft. 

De begrooting voor de provincie West-Java, vastgestold, 
ingevolge artikel 83 van deProvincie- ordonnantie, voor de 
eerste maal bij besluit van don Gouverneur-Generaal en in 
Ind. Stb. 1925 no. 452 opgenomen, wijst over het dienstjaar 
1920 op een eindcijfer aan uitgaven voor den Gewonen 
Dienst van / 0.297.580, voor den Buitengewonen Dienst van 
/ 709.347, te zamen / 7.000.927. De vele momorieposten, 
waarvan aanvankelijk gebruik moest worden gemaakt, 
ontnemen echter aan die eindcijfers elke werkelijke 
beteekenis als zoodanig. Eerst wanneer die memorieposten 
in cijfers omgezet zullen zijn, zal van de financieele 

huishouding der provincie een juister beeld verkregen 
worden, dat ongetwijfeld op een belangrijk hooger 
eindbedrag zal wijzen, 

De begrootingen voor dc 18 zelfstandige ge-
meenschappen der regentschappen van de provincie West-
Java, eveneens voor de eerste maal vastgesteld door den 
Gouverneur-Generaal (Ind. Stb. nos. 453 t/m 470), hebben te 
zamen een eindcijfer van ongeveer 2,5 millioen gulden. De 
kleinste bedragen vindt men voor de regentschappen Batavia 
en Meester-Cornelis, bijna geheel uit particuliere landerijen 
bestaande (resp. / 52.118 en / 35.002): de grootste voor de 
regentschappen Se- rang, Krawang, Bandoeng en 
Tasikmalaja (resp. / 285.735, / 221.487, / 253.366 en / 
215.914). De uitkeeringen van het Land tot dekking van het 
verschil tusschen het totaal der uitgaven en dat der 
ontvangsten zijn voor genoemd jaar begroot op een bedrag 
van ƒ 4.754.457 voor de provincie en van / 1.535.020 voor 
alle regentschappen te zamen. 

De doorvoering van de reorganisatiebeginselen ten 
opzichte der provincie West-Java heeft, voor zoover de 
inrichting van de daarbij bedoelde zelfstandige 
gemeenschappen betreft, hare voltooiing verkregen in de 
toepassing van de reeds in de vorige bladzijden 
inbeschouwing genomen Stads- gemeente-ordonnantie in 
Ind. Stb. 1926 no. 365 op het zestal op den grondslag der 
Decentralisa- tiebepalingen van het jaar 1903 in het gebied 
der genoemde provincie tot stand gekomen gemeenten 
Batavia, Meester-Cornelis, Buitenzorg, Bandoeng, Cheribon 
en Soekaboemi. Zoolang althans in dat gebied geene nieuwe 
stadsgemeenten ontstaan en niet voor onderdeden der 
regentschappen toepassing wordt gegeven aan het bepaalde 
bij artikel 121 der Indische Staatsregeling, is met den 
zooeven vermelden maatregel, welke in de ordonnantiën in 
Ind. Stb. 1926 nos. 366 t/m 371 afkondiging heeft gevonden, 
de bestuurshervor- ming in het hierboven bedoeld opzicht 
voor de provincie West-Java ten uitvoer gelegd. 

Bij die ordonnantiën zijn de genoemde gemeenten 
aangewezen als zelfstandige gemeenschappen op den voet 
van gemeld artikel van de Indische Staatsregeling, met 
instelling in die „Stadsgemeenten" van een raad tot regeling 
en bestuur van de huishouding der gemeenschap . 

De samenstelling van die raden is de volgende: 

Aantal leden van den Stads- 
gemeenteraad. 
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Batavia . . . .  1 5  . 8  4  2 7  
Meester-Cornelis 9 4 2 15 
Buitenzorg . . 9 4 2 15 

Bandoeng . . . 15 9 3 27 
Cheribon . . . 8 4 1 13 
Soekaboemi . . 7 3 1 11 

Zij, die op het t.ijdstip van inwerkingtreding dor 
ordonnanties, zynde 1 October 1926, leden waren van den 
gemeenteraad ter plaatse, namen zitting als leden van don 
Stadsgemeenteraad tot 



de eerstvolgende periodieke aftreding. Die eerste periodieke 
aftreding heeft plaats op den derden Dinsdag van Augustus 
1930. 

De voor de gemeenten Batavia. Meester Cor- nelis, 
Buitenzorg. Bandoeng, Cheribon en Soeka- bocmi uit de 
algemeene geldmiddelen laatstelijk afgezonderde bedragen 
van f 3S6.469, ƒ 45.500, / 72.375, / 91.538. / 27.341 en / 
35.030 werden voorts bij de onderwerpelijkc ordonnantiën 
jaarlijks beschikbaar gesteld ten behoeve van de ge-
lijknamige stadsgemeenten, als tegemoetkoming uit ’s 
Lands kas. bedoeld in artikel 123 der Stads- gemeente-
ordonnantie. 

3e. W a t e r s c h a p p e n .  
In aansluiting aan het artikel WATERSCHAPPEN (Dl 

IV, biz. 700) is onder hetzelfde opschrift in de Aanvullingen, 
blz. 281 vlg., dat onderwerp in bijzonderheden tot een punt 
van beschouwing gemaakt. In beide artikelen zijn de oud-
inheem- sche waterschappen in Nederlandsch-Indie, be-
paaldelijk die op de eilanden Bali en Lombok, aan welke 
Inlandsche rechtsbegrippen ten grond- slag liggen, 
onderscheiden van de uit den jong- sten tijd dagteekenende, 
op Westersche leest geschoeide. Zooals in laatstbedoeld 
artikel is aan- geteekend, danken de waterschappen van de 
tweede soort hun ontstaan aan bijzondere toestanden in de 
Javaansche Vorstenlanden. De instelling in 1907 door den 
toenmaligen Resident van Soerakarta — ingevolge opdracht 
en overeenkomstig aanwijzingen van Regceringswege — 
van het waterschap Woro, tot welken maatregel de gevolgen 
van vulkanische uitbarstingen der Merapi den stoot gaven, 
wras de eerste verwezenlijking van de voor verschillende 
streken en verschillende omstandigheden bereids meer dan 
eens gerezen denkbeelden tot schepping van lichamen van 
dien aard. Zonder wettelijke voorziening evenw'el in het 
Regeeringsreglement, waaraan het waterschap publiekr 
echtelijke zelfstandigheid zou kunnen ontlecnen, kon het 
karakter der instelling niet anders dan privaatrechtclijk zijn 
en van sanc- tionneering harer maatregelen door 
strafbepalingen zoomin als van belastingheffingen door en 
ten bate der instelling sprake wezenXln die leemte werd 
voorzien door de wet van 24 Juli 1918 (Ind. Stb. 1919 
no.49), wraarbij na het tiende hoofdstuk van het 
Regeeringsreglement w'erd ingelascht een elfde hoofdstuk, 
in hoofdzaak bepalende dat, naarmate de omstandigheden 
het vorderen, de zorg voor de waterstaatsbelangen wordt 
toever- trouwd aan rechtspersoonlijkheid bezittende, bij 
ordonnantie op te richten waterschappen, aan welker 
besturen eveneens bij ordonnantie de bevoegdheid kan 
worden toegekend, om, met inachtneming van de daarbij te 
stellen regelen en onder het daarbij te bepalen toezicht, in 
het huishoudelijk belang der waterschappen verordeningen 
te maken — ook zoodanige, w'aarbij belastingen w’orden 
geheven — alsmede om in hunne verordeningen straffen te 
stellen op overtreding daarvan. 

De uitvoering, welke aan deze wetsaanvulling is 
gegeven, en de feiten, w'elke ten aanzien van het vraagstuk 
der waterschappen zich sedert hebben voorgedaan, zijn in 
het hierboven aangehaald artikel van de Aanvullingen ter 
sprake gebracht. 

4e. I n l a n d s c h e  g e m e e n t e  n. 
De staatsrechtelijke positie van de Inlandsche 

gemeente op Java en Madoera en elders en de inrichting en 
bevoegdheden van haar bestuur zijn in de artikelen DESA, 
DESAHOOFD. DESA BESTUUR (Dl. I, blz. 589) en 
DORP (a. w, blz. 036). ten dcelc ook o.a. in het artikel 
GEMEENSCHAPPEN (INLANDSCHE) (Dl. I, blz. 759) in 
beschouwing genomen. Wat aangaat eerstgenoemd punt 
werd o.m. daarbij in het licht gesteld (Dl. I. blz. 590), dat 
ook de bestuurswerkkring van de desa van tweeledigen aard 
is en zoowel de zorg voor haar inwendige belangen, scherper 
uitgedrukt: de zelfstandige regeling van de eigen 
huishouding (autonomie), als den plicht tot medewerking. 
desgevorderd, aan de uitvoering der Landstaak omvat. 
Artikel 71 van het voormalig Regeeringsreglement — de 
grondslag der rechtsverhouding tusschen het Landsbestuur 
en de In- landsche gemeente en als zoodanig tevens de 
grondslag van de Inlandsche gemeente-ordon- nantiën, 
welke voor Java en Madoera en, op het voetspoor daarvan, 
voor enkele gebiedsdeelen daarbuiten zijn vastgesteld — 
heeft bij de totstandkoming van de Indische Staatsregeling 
eeni- ge wijziging ondergaan.De inhoud van het artikel, 
thans uitmakende artikel 128 der Staatsregeling, is in de 
eerste plaats daarbij uitgebreid met de bepaling (nieuw 
tweede lid), dat bij ordonnantie gevallen kunnen worden 
aangewezen, waarin de hoofden en bestuurders van 
Inlandsche gemeenten werden benoemd door het daarbij aan 
te wijzen gezag. Deze bepaling, bij motie van den Volksraad 
voorgesteld, opent de gelegenheid om in die gevallen, 
waarvoor de ordonnantiew'etgever dit noodig acht, af te 
wijken van den algemeenen regel van verkiezing door de 
gemeente zelf. Als nieuw vijfde lid is verder, in den geest 
eveneens van een amendement van den Volksraad, de be-
paling ingelascht, dat bij ordonnantie de bevoegdheid kan 
worden geregeld van Inlandsche gemeenten om: lo. onder 
het daarbij te bepalen toezicht belastingen te heffen; 2o. 
binnen de daarbij te bepalen grenzen op de overtreding van 
hare verordeningen straf te stellen. Overigens zijn in het 
artikel nog enkele verbeteringen van redac- tioneelen aard 
aangebracht/ 

Een denkbeeld, dat in/Je laatste jaren in lndië, ook in den 
Volksraad, meermalen tot uiting kw’am, is de vervanging 
van de tegemvoordige bestuursvoering in de desa, welke 
ovc.r het algemeen door het dorpshoofd, bijgestaan door 
enkele helpers, geschiedt, door een collegiaal bestuur in den 
eigenlijken zin, namelijk door een desaruad, waarin, onder 
het dorpshoofd als voorzitter, do leden eveneens krachtens 
keuze door de bevolking zitting nomen. Eene zoodanige 
regeling kan ongetw'ijfeld uit een bestuursoogpunt 
voordeelen opleveren indien de keuze der bestuurders geleid 
wordt door een algemeen streven naar behartiging van het 
gemeentelijk belang en niet misbruikt wordt tot middel om 
aan persoonlijke belangen of aan destructieve stroomingen 
het overwicht in de desahuishouding te bezorgen. De on-
dervinding met de verkiezing der dorpshoofden kan in dit 
opzicht niet tot geestdrift stemmen en dit te minder nog, 
omdat een eenigszins bevredigend toezicht oj) den gang der 
verkiezingen, voor de keuze van de dorpshoofden zelve niet 
onuitvoerbaar, voor de talrijke mutaties onder de leden der 
raden van het groot aantal desa’s practisch veelal 
onmogelijk zou zijn. De aandrang tot aanzienlijke 
inkrimping van het getal Inland- 



BESTUURSWEZEN. 480 

sclic gemeenten bewyst op zich zolf reeds, hoezeer dat 
bezwaar voor de uitoefening van een doelmatig toezicht op liet 
desabeheer en voor een krachtiger ontwikkeling van het 
Inlandseh gemeentewezen in bestuurskringen wordt gevoeld. 
Eene kunstmatige samenvoeging echter van desa's, op 
zoodanige schaal als voor het ondcr- werpelijk doel 
gewenseht, zou, naar de ondervinding heeft geleerd, voor niet 
minder ernstige gevolgen gevaar kunnen doen rijzen. Wanneer 
het streven naar vorming van desaraden van de bedoelde 
beteekenis te eeniger tijd bij de Regce- ring ingang mocht 
vinden, ware uit dien hoofde wellicht aandacht te schenken aan 
het in liet onderhavig verband geopperd denkbeeld, om ter 
voorkoming van ontstemming onder de bevolking en van 
andere gevolgen van ongewenschten aard, de bereiking van 
liet doel te zoeken langs een omweg, waarbij begonnen wordt 
met voor kringen van onderling aaneensluitende desa’s ,welke 
geacht kunnen worden in de toekomst zich voor sa-
mensmelting te leenen, in gewijzigden vorm de vaak 
betreurde, door het Westersch gezag verdrongen, oud-
Javaansche instelling te doen herleven van de „mantjapat” (zie 
onder dat hoofd Dl. II, blz. 673); eene herleving van die 
instelling in dier voege, dat, met voorloopige instandlating 
overigens van de bestaande desa’s, op den grondslag van 
artikel 121 der Indische Staatsregeling voor dergelijke kringen 
van dorpen in het leven worden geroepep zelfstandige 
gemeenschappen, welker huishouding bepaalde plaatselijke 
belangen als volksgezondheid, desa-onderwijs, volks- 
credietwezcn enz. der gezamenlijke desa’s omvat/ Tn den 
bestuursraad van de gemeenschap, waarvan de werkkring 
allengs zou zijn uit te breiden, zouden dan onder den gekozen 
of benoemden voorzitter de hoofden van de betrokken dorpen 
en door verkiezing aan te wijzen andere vertegenwoordigers 
van die desa’s zitting nemen.Eerst nadat zich langs dien weg 
in de verschillende dorpen, waarover de nieuwe instelling hare 
zorgen zou uitstrekken,op den duur zeker gemeenschaps-
gevoel ontwikkeld zoude hebben, zou, naar de bedoelde 
denkbeelden, het oogenblik daar zijn voor opheffing der 
zelfstandigheid van die dorpen en instelling van de nieuwe 
Inlandsche gemeente, in welke desgewenscht de vroegere 
dorpen nog als administratief onderdeel voorshands of blij-
vend zouden kunnen voortbestaan. 

0. Niet rechtstreeks bestuurd 
Gouvernements- gebied. 

Met zelfbestuur van de Inlandsche vorsten en volken in 
de in dien rechtstoestand verkeerende gcbiedsdeelen van 
Nederlandsch-Tndië maakt hot onderwerp uit van het artikel 
ZELFBESTUREN (INLANDSCHE) in Dl. LV, blz. 826 
vlg. Aan de staatsinrichting als anderszins van de Ja- 
vaanscho Vorstenlanden is voorts onder het hoofd 
VORSTENLANDEN in hetzelfde deel, blz. 626 vlg., eene 
bijzondere bijdrage gewijd, terwijl op verschillende 
plaatsen in meer of minder uitge- breidon vorm ook de 
Inlandsche zelfbesturen der Buitengewesten alsnog aan 
eene nadere* bespreking onderworpen zijn. 

Artikel 21 der Indische Staatsregeling (artikel 27 van het 
voormalig Regeeringsreglement) bepaalt in het tweede lid 
de staatsrechtelijke verhouding, wat aangaat de werking der 
van Rogee- ringswege uitgevaardigde algemeene 
verordenin 

gen in de onderwerpelijke gcbiedsdeelen, aldus, dat die 
verordeningen op de gedeelten van Nederlandsch-Tndië, 
aan welke het hier bedoeld recht van zelfbestuur is gelaten, 
slechts in zoover toepasselijk zijn, als met dat recht 
bestaanbaar is. 

GOUVERNEMENT DER MOLUKKEN. 
Aan de vorenstaande schets van het Bestuurswezen van 

Xederlandsch-Indië, zooals dit in het kader van de 
hervormingsregelingen der laatste jaren zich ontwikkelen zal, 
mag ten slotte niet ontbreken eene meer uitgewerkte 
uiteenzetting van de inrichting der bestuurshuishouding in het 
Gouvernement der Molnkken, het eerste op den voet. van de 
nieuwe beginselen ingestcld, vooralsnog niet met. het recht 
van zelfbestuur toegerust gewest. 

Het gebied van de residentie AtuboinaT--nitge- breid niet 
dat van de onderafdeehng Kisar der af- deeling Timor en 
Eilanden van de residentie Ti- mor en Ouderhoorigheden, 
vormt krachtens het bepaalde in artikel 1 der 
instellingsordonnantie van het nieuwe gewest in Ind. Stb. 
1925 no. 579 een gewest, genaamd Gouvernement der 
Moluk- ken. Het bestuur over het Gouvernement der Mo- 
lukken wordt, luidens het volgende artikel van die 
ordonnantie, welke met ingang van 1 Januari 1926 in werking 
is getreden, uitgeoefend door een Gouverneur, wiens 
bezoldiging geregeld is bij het besluit in Ind. Stb. 1926 no. 
82. 

De bij het besluit van den Gouverneur-Gene- raal in Ind. 
Stb. 1925 no. 508 vastgestelde instructie voor de Gouverneurs 
van provinciën en hoofden van andere aan te wijzen gewesten 
is bij het Regeeringsbesluit in Ind. Stb. 1925 no. 594 op den 
Gouverneur der Molukken van toepassing verklaard. 

Met intrekking van de aldaar bestaande betrekkingen bij 
den dienst van het Binnenlandsch Bestuur en op de kantoren 
van de bestuursambtenaren, werden bij het besluit van den 
Gouver- neur-Generaal van 14 December 1925 no. 3x (Ind. 
Stb. no. 640) j° de besluiten in Ind. Stb. 1926 nos. 80 en 529 
o.m. de indeeling van het nieuwe gewest in residentiën 
(afdeelingen) en de in verband daarmede vereischte 
voorzieningen vastgesteld. Vooreerst werd daarbij bepaald, 
dat de standplaats van den Gouverneur is Anrboina. Het gou-
vernement werd vervolgens ingedeeld in twee residenties: de 
residentie Amboina en de residentie Ternatc, beide onder een 
Resident, gevestigd op do gelijknamige hoofdplaats. Ook bij 
de verdere regeling der bestuursinrichting werd in het alge-
meen uitvoering gegeven aan de denkbeelden, welke 
dienaangaande ontwikkeld zijn in de Memorie van 
Toelichting der wetsvoordracht omtrent de 
bestuurahcrvorining van het jaar 1922. Nadat in die Memorie 
gewezen was op de omstandigheid, dat het gemis, 
vooralsnog, op de eilanden buiten Java en Madoera van een 
administratief behoorlijk onderlegd, goed ingericht ln- 
landsclt bestuur het noodzakeiijk had gemaakt aldaar de 
toevlucht te nemen tot het instituut der Civiele Gezaghebbers 
— thans Gezaghebbers bij het Binnenlandsch Bestuur — 
welk instituut hiervóór reeds uitvoerig besproken is, werd in 
beginsel uiteengezet dat waar en zoolang nog niet kan worden 
beschikt over een Inlandseh bestuurs- korps, geschikt voor de 
dagclijkscho leiding van zaken in de onderafdeelingen, dat 
Europeesehe korps als aanvulling onmisbaar zou blyven. In 
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het nieuwe stelsel — luidde verder de toelichting — zullen 
de onder het hoofd der ondcrafdeelingen geplaatste 
Gezaghebbers met de controleerende ambtenaren van het 
Algemeen bestuurskorps (Assistent-Residenten) tot 
gemeenschappelijken chef hebben het hoofd der afdeeling, 
den Resident, hoofd van plaatselijk bestuur over het ge- 
heele ressort. Terwijl echter destijds in de gewesten buiten 
Java en Madoera naast Gezaghebbers — bestuurders van 
onderafdeelingen — in gelijke functie allerwegen geplaatst 
waren Controleurs, zou in het nieuwe stelsel aan de voor den 
Alge- meenen bestuursdienst opgeleide ambtenaren eene 
taak zijn voorbehouden, meer overeenkomende met hunne 
bestemming op Java en Madoera en met de eigenlijke 
roeping van hun korps. Die taak zou hierin bestaan, dat zij 
overeenkomstig de bevelen van de afdeelingsbestuurders 
door persoonlijke aanraking met de Gezaghebbers. zonder 
dat daarbij voor deze laatsten van ambtelijke 
ondergeschiktheid sprake zou zijn, de noodige eenheid en 
regelmaat zouden bevorderen in de wijze van beheer. Waar 
de Assistent-Resident later, in den hoogeren rang van 
afdeelings- bestuurder, niet alleen in vraagstukken van alge- 
meenenaard maarookin de dagelijksche bestuursvoering 
thuis zou moeten zijn, werd het niettemin doelmatig geacht 
om, naast zijne indirecte aanrakingen met de 
bestuursvoering der Gezaghebbers in de andere afdeelingen, 
evenals aan dezen hem persoonlijk het beheer op te dragen 
over een dier ressorten, waartoe de onderafdeeling, in welke 
de hoofdplaats is gelegen, vanzelf aangewezen scheen. 

Aan deze denkbeelden is in hoofdzaak toepassing 
gegeven ook bij de verdere uitwerking, in de voornoemde 
besluiten,vande bestuursorganisatie in hetGouvernementder 
Molukken. Krachtens die regeling zijn de residentien 
Amboina en Ter- nate — de bestuursafdeelingen in het 
nieuwe stelsel — verdeeld onderscheidenlijk in zestien en 
twaalf onderafdeelingen. De onderafdeelingen Amboina en 
Ternate, elk omvattende de hoofdplaats der afdeeling, zijn 
gesteld onder een Assistent-Resident, derhalve onder een 
ambtenaar, be- hoorende tot het Nederlandsch korps van den 
al- gemeenen bestuursdienst. Drie onderafdeelingen van de 
residentie Amboina: West-Ceram, Wahai en Boven Digoel 
zijn voorts voorloopig nog gesteld onder een Officier der 
Landmacht met den titel Gezaghebber of fungeerend 
Controleur. Hetzelfde is het geval met de drie onderafdeelin-
gen Djailolo, Weda en Soela-eilanden van de afdeeling 
Ternate. Een Gezaghebber bij hel Binnen- Wndsch Bestuur, 
een ambtenaar dus, behoorend tot het Nederlandsch korps 
van den plaalselij ken bestuursdienst, is verder aangewezen 
voor het bestuur van elk der overige onderafdeelingen, 
zijnde in de residentie Amboina de onderafdeelingen 
Boeroe, Saparoea, Banda, Amahai, Oost-Ceram, Ceram-
laoet en Goram, Kai-eilanden, Aroe- eilanden, Saumlaki, 
Larat, Babar-eilanden, Zuid- -Nieuw-Guinee en Kisar; in de 
afdeeling Ternate de onderafdeelingen Tobelo, Batjan, 
Manokwari, Sorong, Sehouten-eilanden, Jappèngroep, Hol- 
landiaen West-Nieuw-Guinee. 

Naast de twee Residenten, de twee Assistent- 
Residenten en de twintig Gezaghebbers, die ingevolge de 
vorenstaande regeling voor het dage- lijksch bestuur der 
afdeelingen en onderafdeelingen worden gevorderd, zijn 
bovendien ten dien 

ste van den Gouverneur gesteld: één hoofdambtenaar van den 
Residentsrang, ten einde belast te worden met zoodanige 
werkzaamheden als hem door den Gouverneur zullen worden 
opgedragen, de rechterhand dus als het ware van den Gouver-
neur in diens algemeene bestuursvoering, en vier Assistent-
Residenten, bestemd om te zamen met de twee ambtenaren 
van dien rang, benoodigd voor het bestuur der 
onderafdeelingen Amboina en Ternate, te worden 
toegevoegd wat drie hunner betreft aan den Resident van 
Amboina, wat de andere drie betreft aan den Resident van 
Ternate, met bepaling dat telkens één dier Assistent- -
Residenten belast wordt met het bestuur der onderafdeeling 
ter hoofd plaats van de residentie. Bij afwisseling zullen dus 
— overeenkomstig de bedoeling van de aangehaalde 
beschouwingen der Memorie van Toelichting omtrent de 
bestuurs- hervorming — in elke residentie twee Assistent- -
Residenten voor de daarin besproken aanrakingen met de 
Gezaghebbers in de verschillende onderafdeelingen en 
andere werkzaamheden van meer algemeenen aard 
beschikbaar zijn, terwijl de derde inmiddels in de 
gelegenheid is, door eigen uitoefening van het bestuur over 
de onderafdeeling ter hoofdplaats zich de noodige practische 
ervaring als zoodanig eigen te maken. 

Als ambtenaren van het gewestelijk Inlandse!/ korps van 
den bestuursdienst zijn verder voor het Gouvernement der 
Molukken in dienst gesteld elf Bestuursassistenten (vgl. Ind. 
Stb. 1926 no. 80) en twee Districtshoofden, van welke één te 
Ternate en één te Obi. Van het elftal Bestuursassistenten zijn, 
luidens de onderwerpelijke besluiten, vier bestemd om 
geplaatst te worden onderscheidenlijk te Léksoela, Okaba en 
Moeting en in de onderafdeeling Kisar, en zeven om werk-
zaam te worden gesteld waar de Gouverneur dit noodig acht. 
Naar de bedoelingen van het hervormingsplan zullen op den 
duur, naarmate de algemeene ontwikkeling en de bestuurs- 
bekwaamheden van deze ambtenaren het toelaten, uit dit 
gewestelijk korps de Inlandsche bestuurders moeten 
voortkomen, die geleidelijk de plaats innemen van de 
Ncdcrlandsche Gezaghebbers. 

Ten behoeve van de bestuurskantoren in het 
gouvernement is, in denzelfden trant ongeveer als voor de 
provincie West-Java, tegelijkertijd het noodige personeel 
aangesteld, waarbij inzonderheid weder het kantoor van den 
Gouverneur voor administratieve eischen van meer om 
vatten- den aard is toegerust. Evenals aan den Gouverneur 
der provincie West-Java is voorts aan het slot der 
instellingsordonnantie van het Gouvernement der Molukken 
aan den bestuurder van dit gewest machtiging verleend, om 
binnen het kader van de vastgesteldc sterkte van het 
personeel der bestuurskantoren wijziging te brengen in de 
voor elk dier kantoren aangegeven formatie, met de 
verplichting tot mcdedeeling van elke wijziging aan den 
Directeur van Binnenlandse!! Bestuur en den 
Regccringseommissaris voor de Bestuursher- vorming. 

De regelingen voor West-Java en de Molukken geven 
voor beide vormen van gewestelijk bestuur, in het nieuwe 
stelsel onderscheiden:de provincie, met het haar kenmerkend 
zelfbestuur, en het nog geheel ambtelijk bestuurde 
gouvernement, de organisaties aan, in welke de 
grondgedachten 
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van het stelsel belichaamd zijn. De vele moeilijkheden in 
aanmerking genomen, die voor een land in zoozeer 
uiteenloopende stadia van ontwikkeling en van eene zoo 
veelsoortige bevolking als Tndie aan een vraagstuk als dit 
verbonden zijn, ligt het in de rede dat een goed staatsbeleid 
den cisch stelt van de uiterste omzichtigheid bij de 
geleidelijke invoering der nieuwe bestuursverhou- dingen. 
Hoezeer het dan ook inzonderheid ter herkrijging van 
stabiliteit in den dienst van het Binnenlandseh Bestuur 
aanbeveling verdient, om den duur van het tijdvak van 
overgang zooveel mogelijk te bekorten, zullen ongetwijfeld 
nog enkele jaren moeten verloopen alvorens de be- 
stuurshervorming voor geheel Indië haar beslag zal hebben 
gekregen. De omstandigheid, dat tevens nog eene voor de 
practijk aannemelijke oplossing zal moeten worden gegeven 
aan enkele nog steeds aanhangige, meer of minder ingewik-
kelde, onderwerpen van staatsbeheer, als de regeling der 
geklelijke verhouding tusschen land, provincie en locale 
gemeenschap en dergelijke, is aan eene spoedige voltooiing 
der reorganisatie mede niet bevorderlijk. Naar de laatste 
berichten dienaangaande is deze voor Java en Madoera te 
verwachten met ingang van het jaar 1929, op welk tijdstip 
gelijktijdig de nog ontbrekende provinciën Midden- en Oost-
Java zouden worden ingesteld. Inmiddels zal vermoedelijk 
geheel of groo- tendeels ook..foor de overige deelen van den 
Archipel het nriemve bestuursstelsel ingang hebben 
gevonden/ 
’ ' VOLKSRAAD. Het onder dit hoofd in Dl. IV (blz. 612 
vlg.) voorkomend artikel heeft in breede trekken een 
overzicht gegeven van de wordingsgeschiedenis, de 
samenstelling, den werkkring, de ljevoegdheden als 
anderszins van den krachtens de wet tot nadere wijziging van 
het toenmalige Rcgeeringsreglement van 16 December 1916 
(Ned. Stb. 1916 No. 535, Ind. Stb. 1917 no. 114) in het jaar 
1918 in Nederlandsch-Indië tot stand gekomen Volksraad. 
Bij die beschouwingen word de algemeene bedoeling op den 
voorgrond gesteld, die den wetgever voor oogen had gestaan; 
het streven namelijk om — zooals de bewoordingen der 
considerans het uitdrukten — „door de „instelling van een 
vertegenwoordigend lichaam „aan de Nederlandsche 
onderdanen, ingezetenen „van Nederlandsch-Indië, 
gelegenheid te geven „tot medewerking aan de behartiging 
van de be- ,Jangen van dat gebied.” Tevens echter werd in 
die beschouwdngen de nadruk gelegd op het feit, dat de 
Volksraad naar de aan genoemde wet ten grondslag liggende 
beginselen niet anders was bedoeld dan als adviseerend 
college, zij het ook dat in het bijzonder het aandeel, dat hem 
wras toege- kond in do totstandbrenging van de Indische be- 
grooting, en het recht, dat hem verleend was, om do belangen 
van IndiÖ oh zijne ingezetenen voor te staan bij den Koning, 
de Staten-Generaal en den Gouverneur-Generaal, met dat 
adviseerend karakter niet geheel in overeenstemming waren. 
Zooals in voormeld artikel verder in het licht werd gesteld, 
had de aandrang, van den Volksraad zelven uitgaande, om 
zijn invloed te versterken, gesteund als de nieuwe instelling 
tevens werd door de Indische Rcgcering, die zich beijverde 
om haar zooveel mogelijk tot haar recht te doen komen, al 
spoedig do overtuiging doen rijpen, dat de wettel ij ke 
grondslagen van het instituut op den duur herziening zouden 
behoeven. 

Eerder dan te A'cnvachten viel en in normale om-
standigheden het geval zou zijn geweest, werd van de~zijde 
der Rcgcering zelve aan die zienswijze uiting gegeven. Onder 
den indruk der wereldgebeurtenissen van den tijd was het de 
Gouverneur-Generaal van Limburg Stirum, die —gelijk ter 
voornoemder plaatse mede is aangetee- kend — zich 
gedrongen achtte, om in de vergadering van den Volksraad 
van 18 November 1918, toen het lichaam nauwelijks nog een 
zestal maanden had bestaan, door den gemachtigde der Indi-
sche Regeering eene verklaring te doen afleggen, waarbij 
eene bespoediging van ingrijpende hervormingen in het 
staatsbestuur van Neder- landsch-Indië in uitzicht werd 
gesteld. Eene verklaring, die niet naliet in zoo weinig 
doordachten zin stemmen te doen opgaan, dat de Landvoogd 
zich genoopt zag om ter vergadering van 2 December 1918 
eene nadere opheldering in den Volksraad te doen volgen 
omtrent de wijze, waarop, naar de inzichten der Regeering, 
tot de door haar bedoelde hervormingen moest worden 
gekomen. Vooropgesteld werd daarbij de verklaring, dat 
„eene eenigszins beduidende hervor- „ming niet denkbaar 
was zonder aanzienlijke „uitbreiding der bevoegdheid van 
den Volksraad; zonder principieele wijziging van dat col- 
„lege, hetwelk van zuiver adviseerend lichaam „zou moeten 
worden een integreerend deel van „de Regeering met 
daadwerkelijke medezeggenschap in en controle op het 
bestuur,” Zich plaatsend op dit standpunt deed de 
Landvoogd, naar tevens in meerbedoeld artikel (blz. 621 a.v.) 
alsnog mededeeling vond, er op wijzen, dat eene hervorming, 
als die, waarvoor men zich gesteld zag, niet tot stand kon 
worden gebracht zonder ernstige en zooveel mogelijk 
openbare voorbereiding, welke taak aan eene speciaal 
daarvoor in het leven te roepen commissie zou zijn op te 
dragen. Overeenkomstig dit gevoelen werd bij besluit van 
den Gouverneur-Generaal van 17 December 191S no. 1 de 
door den toenmaligen President van het Hooggerechtshof, 
later Lid van den Raad van Nederlandsch-Indië, Mr. J. H. 
Carpentier Alting voorgezeten, uit 28 leden bestaande 
Commissie tot herziening van de grondslagen der staatsin-
richting van Nederlandsch-Tndic ingesteld, welke in de 
vorenbedoelde beschomvingen mede vermelding heeft 
gevonden en in de Aanvullingen (blz. 22) onder het hoofd DE 
HERZIENINGS- OOMMISSIE een onderw-erp van nadere 
bespreking heeft uitgemaakt. 

De taak, aan die Commissie bij hare instelling opgelegd, 
was, der Regeering van raad te dienen omtrent aan het 
Opperbestuur in te dienen voorstellen nopens de 
wenschelijkheid van eene herziening van do grondslagen der 
staatsinrichting van Nederlandsch-Indië en nopens de 
wijzigingen, die in dit verband zoowel het Rogeeringsregle- 
ment als andere ter zake geldende algemeene verordeningen 
behoorden te ondergaan. In de redevoering, waarmede op 28 
December 191S de Her- zieningscommissie door den 
Gouverneur-Generaal van Limburg Stirum werd 
geïnstalleerd, vond die opdracht nadere preciseering in dier 
voege, dat de Regeering niet alleen over de plaats van den 
Volksraad in de organisatie van den Staat en de daardoor 
vereischte wijzigingen het oordeel der Commissie wenschto 
te vernemen. „ De verschuiving van bevoegdheden” — 
verklaarde de Landvoogd — „laat zich ook door wijzigingen 
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..der inrichting van liet bestuur en de wetgevende 
„bevoegdheid der in te stellen gouvernementen of 
„provincies denken/’ Deze verdienden daarom in gelijke 
mate de aandacht der Commissie en niet minder werd dit 
verklaard het geval te zijn met ,,de(n) vorm, dien de band 
tusschen de verschil- ..lende deelen van den Archipel (zou) 
hebben aan' „te nemen en de vertegenwoordiging dier 
indivi- „dueele deelen, die tot daarvoor voldoende rijp* 
„heid (waren) gekomen.” 

De taak der Commissie was derhalve naar de bedoeling 
der toenmalige Indische Regeering van tweeledigen aard. 
Zij betrof in de eerste plaats de overweging van de 
hervorming, welke het instituut van den Volksraad geacht 
zou worden onder den drang der tijdsomstandigheden te 
moeten ondergaan. Zij omvatte verder het vraagstuk der 
bestuursliervorming; van de hervorming van het gewestelijk 
en plaatselijk bestuurswezen in de richting van zelfbestuur, 
waarin — onafhankelijk van die in Indië gedane opdracht — 
voorzien is geworden door de wet van 6 Februari 1922 (Ned. 
Stb. no. 51, lnd. Stb. no. 216) tot nadere wijziging van het 
Regeeringsreglement en van de tot uitvoering daarvan door 
den Indischen wetgever getroffen verordeningen (zie 
BESTUURSWEZEN, Aanvullingen blz. 455). 

Bij de vervulling van haar mandaat begaf de Indische 
Herzieningseommissie zich vèr buiten deze grenzen. Zich 
beroepend op de vrijheid, haar gelaten, om ook andere 
onderwerpen binnen den kring harer beschouwingen te 
trekken, trad zij in verschillende richtingen op ander gebied 
en eindigde zij met onder dagteekening 30 Juni 1920 een 
omvangrijk gedrukt verslag aan de Indische Regeering aan 
te bieden, inhoudende o.m., onder de benaming „Wet op de 
Landsordening van Indië”, eene volledige omwerking van 
het Regeeringsreglement. De algemeene strekking van de in 
dat wetsontwerp vervatte voorstellen is in het hiervoren 
aangehaald artikel omtrent de 
HERZIENINGSCOMMISSIE (Aanvullingen, bl. 22) 
categorisch weergegeven, waarbij tevens melding is 
gemaakt van het tiental minderheidsno- ta’s, het verslag 
vergezellend, waarin afzonderlijke leden of groepen van 
leden hunne bezwaren tegen bepaalde voorstellen kenbaar 
hadden gemaakt. 

Ongeveer gelijktijdig met de instelling door de Indische 
Regeering van deze Commissie voor eene herziening van de 
staatsinrichting aldaar, was bij Koninklijk besluit van 20 
December 1918 no. 78 in Nederland eene Staatscommissie 
in het leven geroepen ter voorbereiding van eene herziening 
der Grondwet, waarbij als voornaamste onderwerpen in 
aanmerking zouden komen de bepalingen omtrent de 
troonopvolging, de Staten-Gene- raai, het volksinitiatief, het 
referendum en de mogelijkheid tot instelling van andere 
publiekrechtelijke lichamen dan de reeds door de Grondwet 
erkende. Zooals de opdracht luidde, stelde zij overigens de 
gelegenheid open, om ook verdere vraagpunten in de 
herziening te betrekken, van welke machtiging de 
Commissie gebruik maakte, om in haar op 27 October 1920 
aan de Koningin uitgebracht gedrukt verslag ten aanzien van 
de bepalingen der Grondwet, welke betrekking hadden op de 
overzeesche gebiedsdeelen van het Rijk en waarin die 
gebiedsdeelen’waren aangeduid als „koloniën en 
bezittingen” (artt. 1, 61, 62, 164, 

183 en 184) de schrapping voor te stellen van deze laatste 
aanduiding, namelijk van het woord „bezittingen”, als, naar 
haar oordeel, overbodig en tot verwarring aanleiding 
gevend. 

Tot de wegneming uit de Grondwet van die aanduiding, 
welke bovendien, hoezeer zij van geen invloed is geweest 
op de practijk der bestuursvoering, in verschillende kringen 
aanstoot gaf, beperkten op koloniaal gebied zich de voor-
stellen van de Staatscommissie. Gesteld voor de actueele 
ontwikkeling der feiten in Indië zelf en wel inzonderheid 
voor de omstandigheid, dat zich in vooraanstaande kringen 
daar te lande op staatkundig gebied al meer een streven had 
geopenbaard naar eene meer actieve, rechtstreek- sche 
deelneming aan de regeling der Landsbelangen, waarvoor in 
de eerste plaats wel in de Grondwet waarborgen mochten 
worden verwacht, had de Regeering in het Moederland 
bezwaarlijk zich bij eene zoodanige onthouding van 
tegemoetkomingen in dien zin kunnen neerleggen en dit te 
minder nog, waar enkele maanden te voren de voorstellen 
van de Indische Herzieningscommis- sie het licht hadden 
gezien. Het feit evenwel, dat deNederlandschebelangengeen 
uitstel van de beraadslagingen omtrent de 
Grondwetsherziening gedoogden, liet aan het Opperbestuur 
geen anderen weg open dan dien van een alsnog in allerijl 
met de Indische Regeering te voeren zakelijk overleg, 
waarbij van eene voorafgaande raadpleging van den 
Volksraad geene sprake kon zijn. Met den meesten spoed 
werd derhalve tot zoodanig overleg overgegaan, terwijl aan 
het bezwaar tegenover den Volksraad tegemoet gekomen 
werd door, zoodra na ontvangst der Indische adviezen 
inhetMoederland de voor de overzeesche gebiedsdeelen 
voor te stellen wijzigingen en aanvullingen van de Grondwet 
waren ontworpen, die voorstellen alsnog zoo tijdig aan den 
Volksraad te doen voorleggen, dat de inzichten van dit 
lichaam nog tijdens de behandeling in de Staten-Generaal 
bekend zouden kunnen zijn. De in dit verband door den 
inmiddels aan het bewind gekomen Gouver- neur-Generaal 
Mr.Fock aan den Volksraad gedane uitnoodiging leidde — 
nadat de gebruikelijke schriftelijke voorbereiding had plaats 
gevonden -— tot de openbare bespreking der ontworpen 
Grondwetsbepalingen in de vergaderingen van het College 
van 26 t/m. 29 April 1921 '), ongeveer een drietal maanden 
vóór de verschijning van het. Voorloopig Verslag der 
Tweede Kamer nopens de herziening der Grondwet, welk 
verslag op 16 Juli 
d. a.v. werd vastgesteld^j-^T 

De wijzigingen en aanvullingen, welke met betrekking 
tot de koloniën begrepen waren in de bij Koninklijke 
boodschap van 22 Maart 1921 aan de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal ter overweging aangeboden wetsontwerpen 
betreffende de herziening der Grondwet, waren in de ter 
zake handelende Memorie van Toelichting 2) in het 
algemeen aldus gemotiveerd (blz. 5), dat het huidige 
stadium van ontwikkeling der koloniën, in het bijzonder van 
Nederlandsch-Indië, het noo- dig maakte, de voor de 
wetgeving en het bestuur 

*) Handelingen van den Volksraad, Eerste 
Buitengewone Zitting 1921, blz. 28—72 en 

79—124. 
2) Gedrukte Stukken Tweede Kamer 1920— 

1921, 451, no. 13. 



VOLKSRAAD. 493 

aldaar geldende grondregelen te herzien. Vooropstellend, dat 
van de Indische Regeering weldra voorstellen waren te 
wachten, gegrond op de overweging van het verslag der 
aldaar ingestelde Herzieningscommissie, en dat de 
wijzigingen, welke na beëindiging van het overleg tusschen 
den Minister van Koloniën en den Gouvcrneur- Generaal, 
gehoord den Volksraad, zouden worden voorgesteld, nog 
niet in bijzonderheden konden worden aangegeven, was het 
niettemin noodig voorgekomen de zich toen aanbiedende 
gelegenheid aan te grijpen, om den tekst der meer in het 
bijzonder op de koloniën betrekking hebbende bepalingen 
van de Grondwet mede aan eene herziening te onderwerpen. 
Omtrent de algemeene richting der aan te brengen 
hervormingen werd in de Memorie verder opgemerkt, dat 
„zoowel „wetgeving als bestuur ten aanzien van de inwen- 
„dige aangelegenheden zooveel mogehjk (moes- ,,ten) 
worden gelegd in handen van in Indië zelf „zetelende 
lichamen en overheden en dat aan de „aldaar gevestigde 
bevolking een zoo groot moge- „lijke invloed op en aandeel 
in de samenstelling „dierlichamen(moesten) worden 
toegekend.”Wat aangaat het tempo, waarmede in deze 
richting zou kunnen worden voortgeschreden, verklaarde 
voorts de Memorie, dat bij eiken stap de grens zou moeten 
worden bepaald door „de mogelijkheid om, hetzij in de 
ontwikkeling der in Indië „aanwezige krachten, hetzij in de 
werking van „het toezicht van uit Nederland, waarborgen te 
„vinden voor een bestendig, aan moderne eischen „voldoend 
regeeringsbeleid.” 

Dit laatste bracht mede, dat voor het bij de 
Grondwetsherziening in het oog te vatten tijdperk aan den 
Wetgever in het Moederland de bevoegdheid tot regeling 
van de daarvoor naar zijn oordeel in aanmerking komende 
koloniale aangelegenheden verzekerd moest blijven en dat 
de Staten-Generaal een daadwerkelijk toezicht op het 
koloniaal bestuursbeleid moesten behouden. 

Ter verzekering van de toepassing dezer beginselen, van 
welke inzonderheid het eerstvermelde: de overbrenging, ten 
aanzien van de inwendige aangelegenheden, van het 
zwaartepunt van wetgeving en bestuur naar de koloniën 
zelve, aan den geest der beoogde hervormingen uitdrukking 
gaf, zouden de toenmalige artikelen dl en ö2 der Grondwet 
vervangen moeten worden door een drietal nieuwe artikelen 
(thans GO, G1 en 02), krachtens welke: 

1 '. onderscheiden zou worden tusschen xvetge- ving en 
bestuur, tc voren beide begrepen onder den wettelijken term 
„opperbestuur"; 

2 '. het opperbestuur, verstaan in den zooeven bedoelden 
zin, zou blijven berusten bij den K oning; 

3°. voor zooveel niet bij de Grondwet of bij de wet 
bepaalde bevoegdhodon van dien aard aan den Koning 
waren voorbehouden, het „algemeen bestuur", in nuain des 
Konings, zou worden uitgeoefend in Nederlandsch-Indië 
door den Gouverneur-Generaal; 

4°. de Koning bij voortduring jaarlijks aan de Staten-
Generaal een omstandig verslag zou geven van het 
beheer der koloniën en van den staat, waarin zij zich 
bevinden; 

naast de onderwerpen, reeds bij do Grondwet 
daartoe aangewezen (regeling van de.wijze van beheer en 
verantwoording der koloniale geldmiddelen en van het 
muntstelsel), alsnog zou 

worden genoemd, als voorbehouden aan vaststelling door de 
wet, de staatsinrichting van de koloniale gcbiedsdeelcn, 
onverminderd het behoud van de bestaande algemeene 
machtiging tot regeling door de wet van andere onderwerpen, 
zoodra de behoefte daaraan zich openbaart; 

6°. de regeling van de inwendige aangelegenheden alleen 
nog voor zoover de wet voor bepaalde onderwerpen de 
bevoegdheid daartoe aan de Kroon zou hebben 
voorbehouden, door den Ko- ning zou kunnen geschieden; 

7°. behoudens de onder 5° en 6° bedoelde uitzonderingen 
de regeling van de inwendige aangelegenheden zou worden 
overgelaten, op de wijze bij de wet vast te stellen, aan in de 
overzeesche ge- biedsdeelen gevestigde organen; 

8°. aan den Nederlandschen wetgever zou worden 
gewaarborgd de bevoegdheid, om de door de evenbedoelde 
organen vastgestelde verordeningen op grond van strijd met 
de Grondwet, met de wet of met het algemeen belang te 
vernietigen, terwijl zoodanige verordeningen door den 
Koning zouden kunnen worden geschorst, op de wijze bij de 
wet te bepalen. 

Bij de nadere toelichting van de voorgestelde artikelen 61 
en 62 (thans 60 en 61) werd o.m. nog opgemerkt, dat het 
tweede lid van eerstgenoemd artikel verwees naar regeling 
bij de wet van de uitoefening, door den Landvoogd, van het 
algemeen bestuur, welke regeling gelegenheid zou schenken 
om te allen overvloede nadrukkelijk te constateeren, dat de 
nieuwe bepaling aan de mi- nisterieele verantwoordelijkheid 
niet in het minst te kort zou doen. Wat aangaat de beperking 
der regelende bevoegdheid van de Kroon, werd voorts 
bepaaldelijk aangestipt, dat ten aanzien van onderwerpen, 
niet op de inwendige aangelegenheden betrekking hebbende, 
de algemeene bevoegdheid van den Koning tot het vaststellen 
van algemeene maatregelen van bestuur, gegrond in artikel 
56 (thans art. 55) der Grondwet, onaangetast bleef. 

Bij de schriftelijke gedachtenwisseling zoowel als bij de 
openbare behandeling der Regeerings- voorstellen in de 
beide Kamers der Staten-Generaal ') werd in ruime mate 
aandacht geschonken aan den inhoud van het verslag der 
Indische Herzieningscommissie en aan de opmerkingen van 
den Volksraad met betrekking tot de koloniale artikelon van 
do Grondwet. 

Voortgaande in de lijn van het voorstel der 
Nedcrlandscho Staatscommissie tot schrapping van het 
woord „bezittingen”, in de algemeene grondwettelijke 
aanduiding der overzeesche ge- biedsdeelen, welke wijziging 
door de Regeering was overgonomen, werd in de Staten-
Generaal alsnog van verschillende kanton steun verleend aan 
de van Indische zijde geopperde bedenkingen ook tegen de 
daarna nog overblijvende uitdrukking „koloniën”. Die 
bedenkingen waren in den grond der zaak meer als 
gevoelsuiting dan staatsrechtelijk van beteekenis. Ook was 
het wel niet twijfelachtig, dat, bij gemis van een anderen 
gangbaren verzamelnaam, het woord „koloniën” ook na 
verwijdering uit de Grondwet amb- 

‘) Vgl. Gedrukte stukken Tweede Kamer, Zitting 
1920—1921, 451 on 1921—1922, 90 en Eerste Kamer, 
Zitting 1921—1922 nos. 136 en 136«, alsmede 
Handelingen Staten-Generaal 1921—1922, Tweede 
Kamer blz. 265 vlg., Eerste Kamer blz. 625 vlg. 
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telijk zoowel als in het dagelijksch gebruik in allerlei 
vormen en samenstellingen zou blijven voortbestaan. 
Niettemin werd voor de Grondwet ten slotte eene redactie 
aanvaard, luidens welke artikel 1 zich zou bepalen tot de 
verklaring, dat het Koninkrijk der Nederlanden omvat „het 
grondgebied van Nederland, Nederlandsch-Indië, Suriname 
en Cura$ao”. Ook elders werd, met vermijding van de beide 
gewraakte uitdrukkingen, in de Grondwet dezelfde 
enumeratieve omschrijving doorgevoerd '). In 
overeenstemming eveneens met de wenschen van Indische 
zijde, werden voorts de uit de bestaande wetgeving 
overgenomen bepalingen, vermeld onder 5°. hier- voren, 
krachtens welke voor vaststelling door de wet wederom 
uitdrukkelijk zouden zijn aangewezen de regeling van de 
wijze van beheer en verantwoording der koloniale 
geldmiddelen en die van het muntstelsel, geschrapt, zij het 
met geen verdere bedoeling dan om op die wijze de baan vrij 
te maken ten einde, desgewenscht, te eeniger tijd in het 
betrokken gebiedsdeel zelf ook die onderwerpen te kunnen 
regelen. Alleen dus voor de inrichting van het staatsbestuur 
zou voortaan regeling bij de wet met name zijn 
voorgeschreven, terwijl voor de beide zooeven genoemde 
onderwerpen voor het vervolg niets anders zou gelden dan 
de algemeene machtiging in het eerste lid van art. 61 der 
Grondwet, omtrent andere onderwerpen dan dat der 
staatsinrichting, voor welke onderwerpen regeling op die 
wijze toegelaten blijft, wanneer de behoefte daaraan blijkt te 
bestaan. Aan het in den Volksraad uitgesproken verlangen, 
dat omtrent wetsontwerpen, Nederlandsch-Indië betreffend, 
te voren de inzichten van dat College zouden worden 
ingewonnen, werd verder gevolg gegeven door aanvulling 
van de eerste alinea van evenge- noemd artikel met het 
voorschrift, dat behoudens bij de wet te bepalen 
uitzonderingen, welk voorbehoud inzonderheid gevallen 
van zeer spoedei- schenden aard betrof, het 
vertegenwoordigend lichaam van het betrokken gebied — 
voor Ne- derlandsch-Indië dus de Volksraad — op wetsont-
werpen van dien aard wordt gehoord, op de wijze bij de wet 
te regelen. 

Wat aangaat het hiervóór onder 6°. omschreven 
beginsel van uitsluiting van de regelende bevoegdheid der 
Kroon, waar het geldt inwendige aangelegenheden, tenzij bij 
de wet die bevoegd- heid„voor bepaalde onderwerpen” aan 
den Koning was voorbehouden, werd voorts in den loop der 
schriftelijke beraadslagingen met de Tweede Kamer de 
bedoelde zinsnede door de Regeering uitgebreid met de 
woorden: „of voor bepaalde gevallen”. Bij die toevoeging 
was in de eerste plaats rekening gehouden met de 
mogelijkheid, dat eene voor eenig overzeese!) gebiedsdeel 
uitgevaardigde wet de nadere uitwerking opdraagt aan de 
Kroon, en voorts aan geschillen van wetgeving tusschen den 
Landvoogd en het vertegenwoordigend lichaam gedacht. 

') Zie de artikelen 60, 61, 123, 165, 185 en 186 G. W. 
Het hiervóór onder 4°. vermeld, jaarlijks door den 
Koning aan de Staten-Gene- raal te geven verslag van 
het beheer der koloniën en den staat, waarin zij zich 
bevinden, is thans in het laatste lid van art. 60 G. W. 
even- zoo aangeduid met de omschrijving „verslag van 
bestuur en staat van Nederlandsch-Indië, Suriname en 
Cura^ao.” 

Een minder goed onthaal vond in de Tweede Kamer het 
in aansluiting aan de voorstellen van de Indische 
Hcrzieningscommissie in den Volksraad door sommige 
leden bepleit denkbeeld tot machtiging van het 
vertegenwoordigend lichaam in Tndic, om de belangen van 
dat gebiedsdeel bij de Staten-Generaal te doen voorstaan 
door tijdelijke afgevaardigden, voorzien van zoodanige op-
drachten als de Raad noodig zou oordeelen. Staatsrechtelijk 
zoowel als op gronden van prac- tischen aard werden tegen 
een amendement van die strekking overwegende bezwaren 
ingebracht, die tot de verwerping daarvan leidden, terwijl 
ook in de Eerste Kamer alsnog met klem van redenen de 
juistheid van die afwijzende beslissing in het licht werd 
gesteld *)• 

Een ander denkbeeld, dat in de Staten-Generaal geen 
ingang vermocht te vinden, was het eveneens van de 
Indische Hcrzieningscommissie uitgegaan voorstel tot 
herstel van de uit de tijden der Oost-Indische Compagnie 
dagteekenende, met de inwerkingtreding van het 
Regeeringsre- glement van 1836 opgeheven instelling eener 
veelhoofdige regeering van den „Gouverneur- Generaal in 
Rade,” namelijk van den Gouver- neur-Generaal te zamen 
met den Raad van Ne- derlandsch-Indië, in plaats van het 
éénhoofdig gezag van den Landvoogd. Ofschoon de op dat 
punt door enkele leden der Tweede Kamer voorgestelde 
voorzieningen voor het oogenblik geen verdere strekking 
hadden dan om voor een zoodanig collegiaal bewind de 
mogelijkheid te scheppen, ontmoette ook in dien vorm het 
denkbeeld een zeer beslist verzet bij de Regeering, die eiken 
stap in die richting verwerpelijk oordeelde zoowel op grond 
van de eertijds opgedane ervaring, als inzonderheid wijl een 
dergelijke bestuursvorm onvereenigbaar zou zijn met de in 
geen geval prijs te geven grondgedachte van volstrekte 
verantwoordelijkheid van den Gouverneur-Generaal. Ook 
met het in het Britsch-Indisch staatsrecht gehuldigd palliatief 
van toekenning aan den Landvoogd van het recht, om onder 
bepaalde omstandigheden met afwijking van het gevoelen 
van den Raad te beslissen („to override the Coun- cil”), 
achtte de Regeering de principieele onjuistheid niet 
weggenomen van eene zoodanige algemeene 
aansprakelijkheid van den Gouverneur- Generaal voor de 
daden van een college, dat niet in de verantwoordelijkheid 
zou deelen maar toch in den vollen zin van het woord zou 
mederegeeren. Zij handhaafde mitsdien haar voorstel tot de 
thans in het tweede lid van art. 60 der Grondwet neergelegde 
bepaling, die uitsluitend aan den Landvoogd de uitoefening 
opdraagt van het algemeen bestuur en daarmede voor een 
veelhoofdig bewind als hierboven bedoeld den weg heeft 
afgesloten. Van zekere tegemoetkoming, in eenigerlei vorm, 
aan de Departementschefs in Indië, waardoor dezen voor de 
behandeling hunner voorstellen in nauwer contact zouden 
kunnen komen met de hoogere autoriteiten, verklaarde de 
Regeering bij monde van den verdediger der Grond-
wetsvoorstellen, den Minister van Binnenland- sche Zaken 
Jhr. Mr. Ruys de Beerenbrouck, zich niet afkeerig. 

Met de voormelde wijzigingen en - nog enkele 

J) Handelingen Staten-Generaal 1921—1922 
Tweede Kamer, blz. 874 vlg., Eerste Kamer, 
blz. 645. 
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veranderingen van ondergeschikten aard werden de in de 
wetsvoorstellen der Regeering begrepen bepalingen van den 
onderhavigen aard opgenomen in de Grondwet, zooals de 
tekst daarvan bekend is gemaakt ingevolge Koninklijk 
besluit van 27 December 1922 (Ned. Stb. no. 739, Ind. Stb. 
1923 no. 25<U^—rTn-, 

Op den voet van de aldus vastgestelde grondwettelijke 
bepalingen was het, dat — voor zooveel tot het beoogde doel 
vereischt — de wetgever de staatsinrichting van 
Nederlandsch- Indië in nieuwe banen had te leiden, in het 
bijzonder wat de inrichting en de regeling der taak en 
bevoegdheden van het op andere grondslagen te vestigen 
vertegenwoordigend orgaan van het gebiedsdeel, den 
Volksraad, betrof. Eene hervorming, bij welke bovenal het 
streven voor oo- gen zou moeten staan, om binnen de 
algemeene lijnen van staatsbeheer zoo ruim mogelijk toe-
passing te geven aan de hiervoren omschreven, tot 
constitutioneele stelregels verheven beginselen van 
koloniaal beleid. 

Blijkens het overzicht aan het slot' van het reeds meer 
aangehaald artikel in deze Aanvullingen (blz. 29) omtrent de 
Indische Herzie- ningscommissie, was met de aanvaarding 
van die grondslagen in groote mate tegemoet gekomen aan 
de wenschen, welke als de inzichten der meerderheid van de 
leden der Commissie waren uitgesproken in haar aan den 
Gouverneur-Generaal uitgebracht advies. De zaak uit een 
practisch oogpunt beschouwend en als zoodanig denkbeel-
den als dat tot zending van Indische afgevaardigde naar de 
Staten-Genvraal en andere in het kader van ons staatsrecht 
bezwaarlijk te aanvaarden voorstellen ter zijde latend, 
konden de verkregen uitkomsten aan de voorstanders van 
bedoeld advies inderdaad alleszins reden tot voldoening 
geven. Dat dit gevoelen nochtans niet algemeen werd 
gedeeld, bleek uit het in het artikel AUTONOMIE 
(Aanvullingen, blz. 101) ter sprake gekomen feit der 
vorming in Indië, in het eind van de maand December 1921, 
toen nauwelijks nog de Tweede Kamer de Grondwets-
voorstellen had gevoteerd, van een „Comité voor de 
autonomie van Indië", ter bestrijding van die wetsontwerpen 
voor zooveel zij dat gebiedsdeel van het Koninkrijk 
betroffen. Het doel, dat dit Comité zich had gesteld, was in 
het algemeen verwekking, door middel van allerwegen in 
Indië te beleggen openbaro vergaderingen, door het zenden 
van eeno deputatie naar Nederland en door het uitoefenen 
van invloed op do verkiezingen voor de Staten-Goneraal, die 
aan de beslissing in tweede lezing omtrent de Grondwets-
herziening vooraf moesten gaan, van eeno actieve 
propaganda tegen de bekrachtiging van de onderworpelijke 
voorzieningen, voor welke „als eerste stap ter 
tegemoetkoming aan de verlangens der bevolking”, gelijk 
het Comité in eeno aan de ingezetenen van Indië gerichte 
circulaire zijne actie voordroeg, eene algeheelc verwezen-
lijking in do plaats moest treden van de beginselen, 
neergelegd in de voorstellen der Indische 
Hcrzieningscommissie. 

Met name het niet zonder voorbehoud overlaten van de 
regeling der inwendige aangelegenheden van Indië aan 
aldaar gevestigde organen on het niet verlcenen van 
„effectief medezegging- schap” aan Indië door toelating van 
Indische 

afgevaardigden tot de Statcn-Generaal bij de behandeling 
van alle aangelegenheden van den Nederlandschen Staat, die 
voor Indië belang hadden, waren naar de inzichten van het 
Comité, dat in de formuleering van deze desiderata de 
voorstellen der Herzieningscommissie nog voorbijstreefde, 
de feiten, waardoor de aanhangige Grondwetsherziening 
voor Indië eene groote teleurstelling beteekende ‘). 

Van eenigen invloed op den loop van zaken is de actie 
van het Comité niet geweest. De keuze alleen reeds van het 
tydstip, toen, practisch gesproken, de Grondwetsherziening 
haar beslag had gekregen — immers van wijziging van den 
tekst geene sprake meer kon zijn —, was weinig geschikt om 
in gezaghebbende kringen belangstelling voor de beweging 
te winnen. Nadat in eene eenigszins geruchtmakende 
samenkomst in de Regentswoning te Bandoeng het plan van 
actie was vastgesteld, cfeed overigens in Indië zich weldra 
een omkeer in de beoordeeling der zaak gevoelen. Het 
uittreden uit het Comité van het drietal Regenten op Java, 
waarvan ter voor- noemder plaatse (Aanvullingen, blz. 101) 
melding is gemaakt * 2), kwam mede aan de beoordeeling niet 
ten goede. Van ernstiger beteekenis- evenwel voor den loop 
der op touw gezette beweging was het feit, dat, evenals over 
het algemeen in Nederland, ook in de Indische dagbladpers 
al meer zich stemmen deden hooren, die — in tegenstelling 
met hetgeen de houding van het Comité zou hebben doen 
verwachten — allerminst van bijval met de actie getuigden, 
terwijl ten slotte ook de poging, om met gebruikmaking van 
de verkiezingen een aanhang in de Tweede Kamer te 
verkrijgen, op niets uitliep, niettegenstaande de 
medewerking van een tot dat doel in Nederland gevormd 
comité. 

Intusschen had de Regeering niet nagelaten, de verdere 
uitwerking van het vraagstuk voor te bereiden. 
Vooruitloopend op de parlementaire behandeling der 
Grondwetsherziening, was op de basis der daarbij 
voorgestelde beginselen in 1921 in Nederland de 
gedeeltelijke omwerking ter hand genomen van het 
Regeeringsreglement en de Comptabiliteitswet van 
Nederlandsch-Indië, ten einde aan die beginselen wettelijk 
uitdrukking te geven. Het vervolgens met de Indische 
Regeering gevoerde overleg leidde tot aanbieding aan den 
Volksraad, bij brief van den Gouver- neur-Generaal Fock 
van 18 Juni 1922, van een vóór-ontwerp van wet met 
ontwerp-Memorie van Toelichting, ter herziening van de wet 
van 2 September 1854 (Nod. Stb. 1854 no. 129, Ind. Stb. 

‘) Voor nadere bijzonderheden omtrent de grieven 
en wonschen van het „Comité voor de autonomie van 
Indië” kan inzonderheid worden verwozen naar het 
ten behoeve van het Indische publiek in 1922 door dat 
Comité onder den titel „Do herziening van de Indische 
Staatsinrichting” te Batavia in druk uitgegeven 
overzicht. 

2) Do uittreding van deze Regenten, nadat zij 
omtrent do beteekenis der actie beter waren 
voorgelicht, heeft in do maand Mei 1922 aanleiding 
gegeven tot eeno interpellatio in de Tweede Kamer, 
welke de Regeering in de golegonheid stelde tot 
nadere uitoenzetting van do feiton (Handelingen 
Tweede Kamer 1921—1922, blz. 2790 vlg.). 
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1855 no. 2) en van het daarbij vnstgesteld Reglement op het 
beleid der Regeering van Ne- derlandsch-Indië, om de 
bepalingen daarvan in overeenstemming te brengen met de 
inmiddels vastgestelde artikelen 1, 61, 62 en 62bis (thans 
artt. 1. 60. 61, en 62) van de herziene Grondwet. 

De overweging, welke aan den vorm van een vóór-
ontwerp de voorkeur had doen geven, was deze geweest, dat 
de Regeering, waar het betrof eenc aangelegenheid van zoo 
geheel bijzondere beteekenis voor Indië, gemeend had op 
die wijze het meest sprekend blijk te kunnen geven van hare 
bedoeling van een overleg met den Volksraad; van een 
gezamenlijk opbouwen, als het ware, van de aan de Staten-
Generaal voor te leggen wetsvoordracht. 

Na de schriftelijke voorbereiding, van welke de Indische 
Regeering gebruik maakte om alsnog enkele wijzigingen en 
aanvullingen aan te brengen en een schema voor de 
verkiezing van leden van den nader te bespreken 
„Wetgevenden Raad” over te leggen, vonden in 
verscheidene opeenvolgende vergaderingen van den 
Volksraad in de maanden November en December van 
genoemd jaar de openbare beraadslagingen plaats omtrent 
de aan zijne beoordeeling onderworpen voorstellen. Die 
beraadslagingen, welke van ernstige belangstelling in het 
onderwerp getuigden, werden op den oden December 
gevolgd door de noodige stemmingen over de van 
verschillende zijden ingediende amendementen en ten slotte 
door de aanneming, met 27 tegen 14 stemmen, van het 
Regeeringsontwerp, zooals dit op sommige punten van 
meerdere of mindere beteekenis door eene meerderheid van 
stemmen in den Raad was geamendeerd *). 

De inhoud van het wetsontwerp, voor zoover 
rechtstreeks of indirect verband houdend met het onderwerp 
van deze bijdrage: het instituut van den Volksraad, zal in de 
hierna volgende bladzijden beschouwing vinden, waarbij 
tevens hier en daar zal worden stilgestaan bij de niet in de 
voordracht aan de Staten-Generaal overgenomen 
voorstellen van Indische zijde. 

Bij de behandeling daar te lande werd uit den aard der 
zaak meermalen een beroep gedaan op het verslag der 
Indische Herzieningscommissie. Hetzelfde deed op 
sommige punten zich voor met betrekking tot de enkele 
maanden te voren onder den titel „Proeve van eene 
staatsregeling voor Nederlandsch-Indië” in Nederland in 
druk verschenen studie eener Commissie, welke, onder 
praesidium van het Lid van den Raad van State Prof. Mr. J. 
Oppenheim, zich aldaar op eigen initiatief had gevormd, en 
die ook den voormaligen Voorzitter van de Indische 
Jlcrzieningscommis- sie, Prof. Mr. J. H. Carpentier Alting, 
onder hare leden telde. 

in het voorbericht van dat geschrift, gedag- teekend 22 
Mei 1922, gaf die Commissie, nadat zij hare belangstelling 
voor het onderwerp had betuigd en tevens had doen 
uitkomen, dat bij hare onderlinge gedachtenwisseling de 
arbeid van de Indische Herzieningscom missie haar tot 
leidraad had gestrekt, bepaaldelijk te kennen dat naarmate 
hare samen besprekingen vorderden steeds meer aan den dag 
kwam, dat, ondanks de 

‘) Zie Handelingen van den Volksraad, Tweede 

gewone zitting 1922, blz. 6—329. 

groote waardeering voor dien arbeid, op tal van punten het 
inzicht der leden een ander was en dat ook indceling en 
formuleering der stof niet onverdeeld hunne instemming 
konden hebben. Zij besloten mitsdien, hunne inzichten en 
wen- sclien neer te leggen in eene zelfstandige, zij het in 
menig opzicht aan het werk der Herzieningscom missie 
aansluitende „Proeve” van de voorschreven strekking en 
deze openbaar te maken, meenende daardoor de algemeene 
belangstelling voor de ontvoogding van Indië te kunnen aan-
wakkeren. Ook achtten zij het niet uitgesloten, dat hun 
arbeid van nut zou kunnen zijn voor de Regeering, als 
deze—„moge het zijn”, verklaarde de Commissie, „met den 
meest mogelijken spoed” — zich aan het ontwerpen zou 
zetten l) van de wet op de staatsinrichting van Nederlandsch- 
-Indië, in art. 62 der Grondwet bevolen. 

In navolging van de voorstellen der Herzie- 
ningscommissie, die, gelijk reeds gezegd, ten slotte zich in 
eene algeheele omwerking van het Re- geeringsreglement 
had begeven, was het ook de „Proeve”, die dat standpunt 
innam, thans evenwel omdat eene zoodanige geheel nieuwe 
wet bevolen zou zijn geworden in genoemd artikel van de 
Grondwet, — eene uitlegging, die, blijkens hetgeen omtrent 
de beteekenis van dat artikel hiervóór is medegedeeld, 
blijkbaar op een misverstand berustte. 

Weinige maanden nadat deze studie het licht had gezien, 
bij gedrukte „Memorie” namelijk van 22 Januari 1923, zag 
de Commissie zich reeds genoodzaakt tot eene herziening 
van hare „Proeve”. Zij bracht in den aanvang daarvan in 
herinnering, dat inmiddelseenerzijds de Regeering haar 
voorontwerp eener wet op de Indische staatsinrichting had 
doen overleggen aan den Volksraad, welk College dat 
concept reeds had onderzocht, anderzijds van verschillende 
kanten, deels publiek, deels vertrouwd ijk, opmerkingen wa-
ren geuit of ingekomen over den inhoud der „Proeve”. Wat 
aangaat bedoeld voorontwerp betoogde de Commissie o.m. 
nog, dat baars inziens de raadpleging van den Volksraad van 
Juni 1922 in geen geval kon gelden als uitvoering van den 
nieuwen grondwetsplicht tot het hooren van het 
vertegenwoordigend lichaam van het overzecsch gebied: 
vooreerst al niet, omdat in Juni 1922 de herziene Grondwet 
nog niet was aangenomen, doch ook niet omdat de 
Grondwet, naar de overtuiging der Commissie, zag op het 
hooren van den Volksraad over in staat van wijzen gebrachte 
voorstellen van wet, niet over eenig ministerieel avant-
projet. Ook dit betoog berustte op een dwaling. 
Klaarblijkelijk was daarbij over het hoofd gezien, dat het 
nieuwe artikel 61 der Grondwet, in het eerste lid den regel 
stellend, dat, behoudens bij de wet te bepalen uit-
zonderingen, het vertegenwoordigend lichaam van het 
overzeesch gebiedsdeel, op de wijze bij de wet te regelen, 
zal worden gehoord op ontwerpen van wet, het gebiedsdeel 
betreffend, daarbij het oog had op geen ander lichaam dan 
dat, in het tweede lid van het artikel bedoeld. Voor Indië dus 
op het medewetgevend orgaan, dat, 

’) Den 18den Juni 1922, geen maand dus nog na de 
dagteekening van het „Voorbericht”, vond reeds—
zooals hierboven is medegedeeld — in Indië de 
aanbieding der Regeeringsvoorstcl- len aan den 
Volksraad plaats. 
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onder welken naam ook, aldaar ingesteld zou worden; m'ci 
op den destijds nog bestaanden Volksraad van louter 
advisecrcnd karakter, met wien de Grondwetsherziening 
zich niet bezig hield. En evenzeer ook was het niet 
twijfelachtig, dat dit laatste lichaam zonder wettelijk 
bezwaar door de Regeering kon worden gehoord op wets-
voorstellen in elk stadium van bewerking; ook dus op 
ministerieele voorontwerpen. 

Van ernstiger beteekenis evenwel was het tweede feit, 
door de Commissie genoemd; de omstandigheid namelijk 
dat, zooals ook uit de aan het slot harer Memorie vermelde 
reeksen van amendementen op de „Proeve” bleek, de daarbij 
aanbevolen bepalingen bij nadere overweging op 
verscheidene punten wijziging behoefden. 

Bij het hieronder volgend overzicht van de verdere 
behandeling der onderhavige Regeerings- voorstellen zal 
ook op de aldus geamendeerde „Proeve” hier en daar nog 
worden teruggekomen. 

Bij Koninklijke boodschap van 20 September 1923 
werden drie ontwerpen van wet met toelichtende memoriën 
en bijlagen aan de Tweede Kamer ter overweging 
aangeboden '). Het eerste daarvan betrof de voorgenomen 
herziening van het Reglement op het beleid der Regeering 
van Nedcrlandsch-Indië, ten einde de bepalingen daarvan in 
overeenstemming te brengen met de Grondwet in haren 
gewijzigden vorm. Het tweede wetsontwerp, tot wijziging 
strekkend van de artikelen 8, 58, 076, 67c en 71 van 
genoemd Reglement, hield verband met de 
noodzakelijkheid of de wenschelijkheid, welke deels bij de 
overweging der in het eerste wetsvoorstel vervatte 
voorzieningen, deels los daarvan aan het licht was gekomen, 
tot herziening van die wetsartikelen. Het derde ontwerp 
beoogde eene nadere wijziging van de Indische 
Comptabiliteitswet in verband met de herziening van het 
Regee- ringsreglement. 

De wetsontwerpen werden den 28sten November van 
genoemd jaar in de afdeelingen onderzocht. Het naar 
aanleiding van dit af- deelingsonderzoek opgemaakt verslag 
werd op 7 Februari 1924 aan de Regeering ingediend, die op 
10 Mei d.a.v. eene Memorie van Antwoord inzond, waarbij 
tevens mcdedeeling werd gedaan van hare bereidwilligheid, 
om enkele veranderingen, daarbij omschreven, in do 
voorstellen aan te brengen. Op 5, 17 en 20 Juni had vervol-
gens een mondeling overleg plaats met de Commissie van 
voorbereiding, die voor het voorloopig onderzoek der 
wetsontwerpen uit de leden der Tweede Kamer was 
benoemd, wolk overleg den Minister van Koloniën 
aanleiding gaf om alsnog de voorstellen op enkele punten te 
wijzigen. 

Het op 2 Juli vastgestold verslag der Kamer 2) bevatte 
zoowel den in houd der even bedoelde parlementaire 
bescheiden als een overzicht van hetgeen bij het mondeling 
overleg ter sprake was gebracht. De openbare behandeling 
dor wetsontwerpen — welke, in verband o.a. met inmiddels 
ten einde gebrachte beraadslagingen met de Indische 
Regeering en den Volksraad omtrent de samenstelling van 
hot toekomstige 

‘) Gedrukte Stukken Tweede Kamer, Zitting 1923—
1924, 181, nos. 1—9. 

2) Gedrukte Stukken a. v., no. 11. 
Supplement. 

vertegenwoordigende orgaan en de verkiezingen daarvoor, 
te voren andermaal aanvulling en eeni ge herziening hadden 
ondergaan '), nam een aanvang op Dinsdag 17 Februari 
1925. Vóór en tijdens de debatten werden verscheidene 
amendementen door leden en groepen van leden ingediend 
en ten deele na intrekking door nieuwe amendementen 
vervangen2). Eerst op Vrijdag 27 Februari liepen de 
besprekingen ten einde, waarna op G Maart dc 
wetsontwerpen door de Tweede Kamer werden 
aangenomen, het eerste met 51 tegen 19 stemmen, het 
tweede en het derde ontwerp zonder hoofdelijke stemming 
3). De aanneming in de Eerste Kamer vond plaats op 11 Juni 
1925; wat aangaat het eerste wetsontwerp met 27 tegen 10 
stemmen, voor de beide andere ontwerpen wederom zonder 
hoofdelijke stemming, onder aanteekening echter dat de 
leden, die zich tegen het eerste ontwerp hadden verklaard, 
geacht wenschten te worden ook tegen de andere te hebben 
gestemd *). 

Overeenkomstig de bij de herziening van de Grondwet op 
den voorgrond staande beginselen is de algemeene gedachte, 
welke in de aldus tot stand gekomen „Wet op de 
staatsinrichting van Nederlandsch-Indië” (Ned. Stb. 1925 
no. 234, Ind. Stb. 1925 no. 415), zooals in aansluiting aan’ 
de bewoordingen van het eerste lid van artikel 61 der 
Grondwet de titel van het herziene Re- geeringsreglement 
wordt gelezen, de bepalingen omtrent bestuur en wetgeving 
beheerscht, eveneens deze, dat ten aanzien van de inwendige 
aangelegenheden beide zooveel mogelijk moeten worden 
gelegd in handen van in Indic zelf zetelende lichamen en 
overheden en dat aan de aldaar gevestigde bevolking een zoo 
groot mogelijke invloed op en aandeel in de samenstelling 
van die lichamen moet worden toegekend. 

De wijze, waarop aan deze beginselen van zelfbestuur—
in den tweeledigen zin van autonomie en medebestuur s) — 
in de genoemde wet uit- 

3) Gedrukte Stukken a.v., nos. 12—15 en Zitting 
1924—1925, 32, nos. 1—5. 

•) Gedrukte Stukken a.v., 1924—1925, 32, nos. G—
15. 

3) Zie omtrent de openbare beraadslagingen in 
bovengenoemd lichaam Handelingen Tweede Kamer, 
1924—1925, blz. 1456 vlg. en 1676. 

4) Gedrukte Stukken Eerste Kamer, Zitting 1924—
1925, nos. 85, 127 en 127a en Handelingen Eerste Kamer, 
1924—1925, blz. 925—959. 

5) In aansluiting aan de in het artikel BE-
STUURSWEZEN (Aanvullingen, blz. 455) gebezigde 
terminologie, ontleend aan de Indische 
Decentralisatiewet 1903 (Ned. Stb. n°.219, Ind. Stb. n°. 
329), wordt ook hier het woord „zelfbestuur” gebruikt als 
verzamelwoord voor de twee vormen, waarin hot begrip 
naar ons staatsrecht is te onderscheiden: dien van 
„autonomie", zelfstandige regeling — binnen do grenzen 
der wettelijke bepalingen — van de eigen huishouding 
der gemeenschap, en dien van „medebestuur” of 
„medebewind”, het recht en de plicht tot medewerking ter 
uitvoering van algemeene verordoningon van het hooger 
gezag, indien en voorzoover die verordeningen dit 
vorderen (Eng. „sclf-govern- ment”). 

32 
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werking is gegeven voor het Indiscli staatsbewind, is zoowel 
voor de gewestelijke en lagere bestuursgenieenschappen 
aldaar als voor het centraal bestuur over Indië, bedoeld in 
het tweede lid van art. 60 der Grondwet, uitvoerig uit-
eengezet in het artikel BESTUURSWEZEN (Aanvullingen, 
blz. 455 vlg.). Voor het doel van deze bijdrage: de 
beschouwing van den Volksraad in zijn nieuwen vorm, is 
het thans hoofdzakelijk de uitwerking van de artikelen 61 en 
62 der Grondwet, voor zoover de regeling van de inwendige 
aangelegenheden van Nederlandsch-Indië betreffend, welke 
het onderwerp van bespreking uitmaakt. 

In paragraaf II van het artikel AUTONOMIE 
(Aanvullingen, blz. 100) werd o.m. er op gewezen, hoe het 
begrip „autonomie”, toegepast op Indië in zijn geheel, eene 
bijzondere beteeke- nis heeft, namelijk meer en meer den zin 
heeft verkregen van Indië’s bevoegdheid, behoudens 
hetgeen aan hoogere wetgeving in Nederland is 
voorbehouden, om zijn eigen huishouden te regelen door 
middel van organen, in eigen gebied gezeteld, op zoodanige 
wijze dat de bevolking zelve zekere zeggenschap heeft. Aan 
de eischen van eene aldus begrepen autonomie — de eenige, 
die voor een gebiedsdeel als Neder- landsch-Indië practisch 
denkbaar is, zoolang zich dit niet tot een staat van politieke 
homogeniteit met het Moederland als dien der Britsche „do-
minions” ontwikkeld heeft — moest de regeling van de 
wetgeving en van het wetgevend orgaan beantwoorden, 
welke de voornoemde, krachtens hare slotbepaling als de 
„Indische Staatsregeling” aan te halen, wet aan Indië had te 
geven. 

Wetgevende macht. De wetgevende bevoegdheid voor 
Indië wordt in het stelsel van de Grondwet en van de Wet op 
de staatsinrichting daar te lande — welker tekst in den 
eindvorm is bekend gemaakt krachtens Koninklijk besluit 
van 13 Juli 1925 (Ned. Stb. no. 327, Ind. Stb. no. 447) — 
voorde inwendige aangelegenheden van dat gebiedsdeel 
uitgeoefend: 

1°. door de Wetgevende Macht in Nederland (Kroon 
met de Staten-Generaal) bij de wel (art. 61, eerste lid, G.W.): 

a. voor het onderwerp, uitdrukkelijk als zoodanig in de 
Grondwet genoemd: de staatsinrichting van Nederlandsch-
Indië; 

b. voor andere onderwerpen, zoodra de behoefte aan 
regeling bij de wet blijkt te bestaan. 

2°. door den Koning bij algemeenen maatregel van 
bestuur, uitsluitend voor bepaalde onderwerpen of bepaalde 
gevallen, waaromtrent de bevoegdheid tot regeling 
bepaaldelijk bij de wet aan de Kroon is- voorbehouden (art. 
61, tweede lid, slotwoorden, G. W.) ‘). 

3°. door den Gouvcrneur-Generaal, na verplichte 
raadpleging van den Raad van Neder- landsch-Indië en — 
behoudens de in het vervolg van deze beschouwingen te 
vermelden uitzonderingen — in overeenstemming met den 
Volksraad, bij ordonnantie (art. 82 Ind. Staatsregeling) * 2): 

a. voor onderwerpen, ten aanzien waarvan in de 
Grondwet, in de wet op de Indische Staats 

') Vgl. o.a. art. 91 Ind. Staatsregeling. 
2) Vgl. tevens art. 90 a.b. 

regeling of in andere wetten niet anders is bepaald (art. 82 
a.b.); 

b. voor andere onderwerpen, waarvan de regeling 
ingevolge eene wet of een algemeenen maatregel van 
bestuur bij ordonnantie moet geschieden (art. 82 a.b.); 

c. in dringende omstandigheden, onder nadere 
bekrachtiging door de wet of door een algemeenen 
maatregel van bestuur, voor onderwerpen, waarvan de 
regeling bij de wet of bij algemeenen maatregel van bestuur 
moet geschieden, zoolang die regeling niet heeft plaats 
gehad (art. 92 a.b.); 

d. in dringende omstandigheden en eveneens onder het 
voorbehoud van bekrachtiging, hierboven vermeld, tot 
buitenwerkingstelling of wijziging, geheel of gedeeltelijk, 
voor Nederlandsch- -Indië of bepaalde gedeelten daarvan, 
van wetten of algemeene maatregelen van bestuur (art. 93 
a.b.); 

4°. door den Gouverneur-Generaal, na verplichte 
raadpleging van den Raad van Neder- landsch-Indië, bij r eg 
eer ingsv er ordening (art. 81, Ind. Staatsregeling) voor 
algemeene regelingen, strekkende tot uitvoering van wetten, 
algemeene maatregelen van bestuur en ordonnanties, voor 
zoover de vaststelling van die regelingen daarbij aan den 
Landvoogd is opgedragen. 

Algemeene verordeningen. In tegenstelling met de 
voorstellen der Herzieningscommissie en ten deele ook met 
die der bewerkers van de „Proeve”, die bij de door hen 
beoogde regeling van de Indische wetgeving voor de 
onderscheiding der verschillende soorten van algemeene 
verorderingen zich gedeeltelijk van nieuwe benamingen be-
dienden, hielden de regeeringsvoorstellen zich zooveel 
mogelijk aan de door een veeljarig gebruik geijkte termen. 
Eene uitzondering maakte de benaming 
„regeeringsverordening” voor de producten der zelfstandige 
regelende macht van den Gouverneur-Generaal, zonder de 
voor ordonnantiën vereischte medewerking van den 
Volksraad, in onderscheid met de regccringsbesluiten van 
administratieven aard van den Landvoogd. 

De algemeene vorm van wetgeving voor Ne- derlandsch-
Indië met betrekking tot de inwendige aangelegenheden van 
hetlandis die bij „ordonnantie”, in het nieuwe stelsel niet 
langer de vrucht van gezamenlyken wetgevenden arbeid van 
Landvoogd en Raad van Nederlandsch-Indië, waarbij 
desverlangd de Volksraad zijne adviseerende medewerking 
verleende, maar het product — in het algemeen gesproken 
— van wilsovereenstemming op dat gebied tusschen 
Landvoogd en Volksraad, met den Raad van Indië als 
verplicht adviseur van den Gouverneur-Generaal; dit laatste 
in amblelij/cen zin, zonder openbaarheid van behandeling 
en, wat den aard van het college zelf aangaat, zonder het 
vertegenwoordigend karakter, dat den Volksraad kenmerkt. 

Niet dan in bepaalde gevallen of voor bepaalde 
onderwerpen, en ook dit nog alleen krachtens de wet, is het 
de Kroon, die in aangelegenheden van genoemden aard 
regelend optreedt, terwijl de Rijkswetgever eveneens niet 
anders dan bij uitzondering daartoe geroepen is, namelijk 
wanneer het regeling van de Indische staatsinrichting betreft 
of wanneer voor eenig ander onderwerp behoefte aan 
regeling door de wet bepaaldelijk is gebleken. Ook dan 
echter nog geldt, ingevolge de artt. 70 en 71 van de Indische 
Staatsregeling — 
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het laatste in verband met het bepaalde bij den slotzin van het 
eerste lid van art. 61 der Grondwet ■— het voorschrift, dat 
do Volksraad te voren in de gelegenheid wordt gesteld, 
binnen een zoo noodig door den Gouverneur-Generaal te be-
palen termijn van raad te dienen nopens de ontwerpen van 
wetten of algemeene maatregelen van bestuur, welke 
uitsluitend of in belangrijke mate Nederlandsch-Indië 
betreffen. Slechts in gevallen van spoedeischenden aard, ter 
beoordeeling van den Koning, wanneer het ontwerpen van 
algemeene maatregelen van bestuur of wetsvoor- drachten 
van Regeeringszijde betreft, en van den Voorzitter der 
Tweede Kamer, wanneer het geldt voorstellen van wet, door 
de Staten-Generaal aan den Koning gedaan, zoomede ten 
aanzien van bijzondere gevallen, in de voornoemde artikelen 
van de Indische Staatsregeling bepaaldelijk aangeduid, 
waarbij overleg of nader overleg met den Volksraad vanzelf 
uitgesloten is, wordt zoodanige raadpleging niet gevorderd. 

Ofschoon om staatkundige redenen, gegrond op het 
Landsbelang, niet tot het uiterste gaande, dat door de 
Herzieningscommissie was bepleit: algeheele uitsluiting 
namelijk van wetgevende bevoegdheid van de Kroon en 
behoud van regeling door de wet, alleen voor onderwerpen, 
waarbij de belangen van het Koninkrijk betrokken waren, is 
blijkens het vorenstaande bij de nieuwe bepalingen niettemin 
in de ruimste mate aan denlndischen wetgever de weg 
geopend voor eigen regeling van de inwendige 
aangelegenheden. 

De vraag, die hierbij rijst, is deze, wat voor de toepassing 
der Wet onder de omschrijving „inwendige aangelegenheden 
van Ncderlandsch-In- dië” verstaan zal moeten worden. Ook 
bij de gedachtenwisseling in de Staten-Generaal bleef die 
vraag niet achterwege. De Minister beantwoordde haar aldus 
‘), dat zoomin als bij de regeling der Nederlandsche 
staatshuishouding de wetgever zich begeven heeft in cene 
omschrijving van hetgeen onder provinciale en 
gemeentebelangen was te verstaan, de wetgever voor Indië 
zou moeten trachten het begrip „inwendige aangelegenhe-
den” af te bakenen; eenepoging waarvan — zooals ook elders 
deondervinding in soortgelijkegevallen had bewezen — 
geeno bevredigende resultaten te verwachten zouden zijn. Of 
men in cenig bepaald geval al dan niet met eene zoodanige 
aangelegenheid te doen heeft, zou in de eerste plaats door den 
ïndischen wetgever zelven beoordeeld moeten worden. Was 
de Kroon van gevoelen, dat die wetgever daarbij de grens 
zijner bevoegdheid had oversehroden, dan zou de weg 
openstaan tot schorsing door den Koning en tot vernietiging 
bij de wet, op grond van strijd met de Grondwet, met de wet 
of met het algemeen belang (art. 62 
G. W. j°. art. 99 Ind. Staatsregeling). 

Inrichting van den nieuwen Volksraad. Met de 
aanvaarding van deze beginselen werd opnieuw eene schrede 
gezet — en wel eene zeer belangrijke schrede — op den weg 
der vorming van een eigen machtssfeer van Indië. Do taak, 
waarvoor do wetgever zich daarmede geplaatst vond, was in 
de eerste plaats de schepping van een vertegenwoordigend 
orgaan van zoodanigen aard en zoodanige bevoogdheden, dat 
overlating aan den 

') Vgl. o.m. Handelingen Staten-Generaal 1924—1925, 
Tweede Kamer blz. 1513, Eerste Kamer blz. 957. 
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Landvoogd, in samenwerking met dat lichaam, van dc 
regeling der inwendige belangen niet alleen met vertrouwen 
kon geschieden, maar ook de algemeene strekking der 
hervorming zooveel mogelijk tot haar recht kon doen komen. 

Op het voetspoor van den bestaanden Volksraad en 
overeen komstig de denkbeelden ook van de Indische 
Herzieningscommissie,is voor het nieuwe 
vertegenwoordigende orgaan van dien naam wederom eene 
samenstelling vastgesteld, waarbij een deel der leden door de 
daartoe aangewezen kiesgerechtigden wordt verkozen, een 
ander deel door het hoogste gezag in Indië wordt benoemd. 
Aanvankelijk bepaalden de voorstellen der Re- geering zich 
tot wettelijke vaststelling van het minimum- en het 
maximum-aantal leden, waaruit de nieuwe Volksraad zou 
bestaan, met overlating aan de Kroon van de nadere regeling 
van dit punt binnen de gestelde wettelyke grenzen. Een 
eveneens door de Kroon te bepalen aantal zetels in den Raad, 
minstens de helft bedragend, zou op de wijze, bij ordonnantie 
te regelen, door verkiezing worden vervuld. Ook de regeling 
van het aantal verkozen leden, dat tot de bevolkingsgroep der 
inheemsche onderdanen-niet-Neder- landers zou moeten 
behooren, zou, behoudens wederom zeker wettelijk 
minimum, bij algemee- nen maatregel van bestuur 
geschieden. 

Dat de aanvankelijke voorstellen op die punten leemten 
vertoonden en inzonderheid aan het ontbreken van 
bepalingen omtrent de grondslagen van het kiesrecht zoodra 
mogelijk tegemoet moest worden gekomen, werd door den 
Minister erkend. Zoodra dan ook de ter zake vereischte 
voorbereiding in Indië het mogelijk maakte, werd in de 
aanvulling van die leemten voorzien. 

Luidens de daarbij voorgestelde gewijzigde bepalingen 
zou vooreerst het aantal leden wettelijk worden vastgesteld. 
„Er is een Volksraad' — verklaarde het betrekkelijk artikel 
(thans art. 33 Ind. Staatsregeling) — „bestaande uit een lid, 
tevens voorzitter, en zestig leden.” De benoeming van het lid, 
tevens voorzitter, zou krachtens het daaropvolgende artikel 
geschieden door de Kroon, voor het vierjarig tijdperk van 
verkiezing of benoeming der leden (art. 60 a.v.) en bij 
tusschen- tijdsche benoeming voor den verderen duur van dat 
tijdperk. Ook de vaststelling van de bezoldiging en van het 
pensioen, aan het voorzittersambt verbonden, zou aan den 
Koning opgedragen zijn. 

In navolging van de voorstellen der Indische 
Herzieningseommissie en van de voormelde „Proeve”, werd 
in het verslag van het afdeelings- onderzoek der Tweede 
Kamer door verscheidene leden de voorkeur uitgesproken 
voor eene benoeming van den Voorzitter van den Volksraad 
op overeenkomstige wijze met die van den Voorzitter van 
evengonoemd vertegenwoordigend lichaam in Nederland, 
namclyk door den Gouverneur-Generaal uit de leden van den 
Volksraad, op een voordracht van den Raad zelven *)- He 
Minister legde bij zijne weerlegging van dit denkbeeld o.m. 
den nadruk op het bezwaar, dat daarmede de mogelijkheid 
uitgesloten zou worden om iemand tot voorzitter te 
benoemen, die buiten de actieve politiek staat, en op het feit, 
dat door de benoeming niet te binden aan het lidmaatschap 
van den Raad en aan een voordracht van hot Col- 

‘) Gedrukto Stukken Tweede Kamer 1923 

—1924, 181, no. 11, blz. 39. 
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lesje, de keuze aanzienlijk ruimer werd, wat met het oog op 
de bijzondere eischen, waaraan in verband met de 
eigenaardige maatschappelijke verhoudingen in Indië de 
Voorzitter van den \ olks- raad moet voldoen, ten zeerste 
gewenscht zou kunnen zijn. Een amendement ‘) om 
niettemin de benoeming op de hierboven omschreven wijze 
te doen plaats vinden, werd tijdens de openbare behandeling 
ingetrokken. 

Lid van den Volksraad kunnen alleen zijn (art. 55 Ind. 
Staatsregeling) ingezetenen van Neder- landscli-Indië, die 
den ouderdom van vijf en twintig jaren hebben vervuld en 
den staat van Nederlandsch onderdaan bezitten, mits zij: 

1°. niet krachtens onherroepelijke rechterlijke uitspraak 
de beschikking of het beheer over hunne goederen missen, 
dan wel in staat van faillissement verkeeren; 

2°. niet bij zoodanige uitspraak van de verkiesbaarheid 
zijn ontzet, met dien verstande dat, wanneer de ontzetting 
krachtens de vroegere strafwetgeving bij veroordeeling tot 
eene tijdelijke vrijheidsstraf is uitgesproken, de uitsluiting 
van de verkiesbaarheid niet langer duurt dan vijf jaren nadat 
de hoofdstraf is ondergaan; 

3°. niet bij eene uitspraak als bovenbedoeld veroordeeld 
zijn tot eene gevangenisstraf van meer dan een jaar; 

4°. niet op niet-eervolle wijze zijn ontslagen uit den 
dienst van den Lande. 

Voorstellen, om het lidmaatschap van den Volksraad 
alleen tot mannelijke ingezetenen van Nederlandsch-Indië te 
beperken en daarmede invoering van het passief 
vrouwenkiesrecht te voorkomen 2), vonden in de Kamer 
geene meerderheid. 

„Van de leden” — luidde het tweede lid van het 
onderwerpelijk artikel, zooals dit bij de vorenbedoelde 
aanvulling was uitgebreid — „behooren dertig tot de 
inheemsche onderdanen-niet-Neder- landers, ten minste vijf 
en twintig tot de onder- danen-Nederlanders en ten hoogste 
vijf tot de uitheemsche onderdanen-niet-Nederlanders”. Bij 
de keuze van deze getallen, welke aan het In- landsche 
element in den Raad de helft van het ge- heele aantal zetels 
toewezen, had de Regeering, blijkens hare verdediging van 
dit punt in de Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer 
8), zich op het standpunt gesteld, dat de bij de 
Grondwetsherziening vooropgestelde bedoeling, om aan de 
in Indië gevestigde bevolking een zoo groot mogelijken 
invloed op en een zoo groot mogelijk aandeel in de 
samenstelling van het vertegenwoordigend lichaam toe te 
kennen, bezwaarlijk zou toelaten eene toewijzing, aan het 
inheemsche element, van minder dan de helft der zetels, waar 
in den toenmaligen Volksraad diezelfde verhouding reeds 
ongeveer was bereikt. Dat voorts, zooals door sommige 
leden van de Tweede Kamer was betoogd, indien slechts vijf 
en twintig Volks- raadsleden Nederlanders waren, de sterkte 
van dit element in den Raad veel te gering zou zijn met het 
oog op de positie, die deze bevolkingsgroep in Indië inneemt, 
was — naar de Minister 

*) Gedrukte Stukken Tweede Kamer 1924 
—1925, 32, no. 8, III. 

z) Gedrukte Stukken Tweede Kamer, 1924 
—1925, 32, nos. 0 en 13. 

*) Gedrukte Stukken a. b. 1923—1924, 181, 
no. 11, blz. 33. 

opmerkte — in zekeren zin wellicht staande te houden. De 
invloed echter, die daarnaast aan het Nederlandsch gezag was 
voorbehouden en in het belang ook van eene krachtige 
ontwikkeling van het land aan dat gezag voorbehouden 
moest blijven, legde z.i. ten slotte meer gewicht in de schaal 
dan eene geringe numerieke meerderheid in den Volksraad 
van het Nederlandsche element, verdeeld als dit bovendien 
nog steeds zou zijn door' allerlei, aan het Nederlandsch 
bewind ten deele weinig tot steun strekkende, politieke 
stroomin- gen. 

De tijdens de openbare behandeling in de Tweede Kamer 
door het lid Feber en een vijftal andere leden van 
verschillende staatkundige richtingen ingezonden gewijzigde 
amendementen '), behelsden niettemin sub II het voorstel, om 
het aantal lnlandsche leden te verminderen tot vijf en twintig 
en het daardoor vrijkomend vijftal zetels in den Volksraad te 
bestemmen voor de groep der Nederlandsche leden, wier 
aantal dientengevolge tot ten minste dertig zou stijgen. In 
plaats van het aantal leden, behoorend tot de groep der 
uitheemsche onderdanen-niet-Nederlanders vast te stellen op 
ten hoogste vijf, werd verder voorgesteld eene meer bindende 
bepaling in dier voege, dat het aantal ten hoogste vijf en ten 
minste drie zou bedragen. Als eenige motiveering werd in de 
Toelichting aangevoerd, dat naar het oordeel van de 
onderteekenaars de leidende positie van Nederland 
medebracht, dat de wet eene Nederlandsche meerderheid in 
den Volksraad verzekerde. Ditstandpunt werd bij de 
openbare debatten door den eersten onderteekenaar nader 
verdedigd met een betoog, waarvan de slotsom hierop neer- 
kwaïn, dat hoezeer ook het zoeken naar een exact juiste 
verhouding der vertegenwoordiging van de verschillende 
bevolkingsgroepen in den Volksraad niet anders dan 
vergecfsch zou kunnen zijn, erkend moest worden, wanneer 
men zich op de werkelijkheid oriënteerde, dat een Volksraad, 
waarin het lnlandsche element overhcerschend was, zeer 
zeker geene zuivere afspiegeling zou geven van den 
feitelijken toestand. Een Volksraad, voorloopig en voor 
afzien baren tijd naar de andere zijde georiënteerd, gaf. naar 
de stellige overtuiging van den spreker, eene weerspiegeling, 
die zuiverder was dan hetgeen in het wetsontwerp was 
voorgesteld 2). Bij zijne beantwoording deed de Minister 
uitkomen *), dat de mondelinge gedachtenwisseling omtrent 
het punt in quaestie geene nieuwe gronden had bijgebracht. 
Ofschoon erkennend, dat voor een ander standpunt te pleiten 
viel, waren de aangevoerde argumenten voor de Regeering 
dan ook geenszins van dien aard, dat zij daarin aanleiding 
kon vinden om in eenig opzicht op haar voorstel terug te 
komen. VA) handhaafde dit integendeel ten volle. 

In afwijking van de bedoeling der Regeering werd het 
amendement niettemin ten slotte met eene aanzienlijke 
meerderheid van stemmen (42 tegen 15) door de Kamer 
aangenomen, met het gevolg dat de onderwerpelijke 
bepaling, thans uitmakend het tweede lid van art. 55 der 
Indische Staatsregeling, kwam te luiden als volgt: „Van de 

') Gedrukte Stukken Tweede Kamer 1924— 1925, 
32, no. 15. 

-) Handelingen Staten-Gencraal 1924—1925, 
Tweede Kamer, blz. 1587. 

3) Handelingen a. b., blz. 1589. 
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leden behooren vijf en twintig tot de inheemschc 
onderdanen-niet-Nederlanders, ten minste dertig tot de 
onderdanen-Nederlanders en ten hoogste vijf en ten minste 
drie tot de uitheemsche onderdanen-niet-Nederlanders.” 

Luidens het derde lid worden van de leden van den 
Volksraad door verkiezing aangewezen: twintig inheemsche 
onderdanen-niet-Nederlanders, vijftien onderdanen-
Nederlanders en drie uitheemsche onderdanen-niet-
Nederlanders. De overige leden worden benoemd door den 
Gouverneur- -Generaal, na raadpleging van den Raad van 
Ne- derlandsch-Indiö, die eene aanbeveling doet van twee 
personen voor elke te vervullen plaats. 

Zooals uit het vorenstaande blijkt, had de ver- deeling 
naar het rascriterium in Inlanders, Euro- peanen en Vreemde 
Oosterlingen, welke onderscheiding aan de samenstelling 
van den toenma- ligen Volksraad ten grondslag lag, voor het 
nieuwe vertegenwoordigende orgaan van dien naam plaats 
gemaakt, voor eene splitsing naar de quasi- -nationalileit. 
Ook daarbij werden drie groepen onderscheiden: die der 
inheemsche onderdanen- -niet-Nederlanders, die van de 
onderdanen-Nederlanders en de groep der uitheemsche 
onderdanen- -niet-Nederlanders, met voorbehoud van den 
alge- meenen eisch van het Nederlandsch onderdaan- schap 
bij verkorting te omschrijven als de groepen der Inlanders, 
Nederlanders en Vreemdelingen. Dezelfde, aan de 
staatkundige bedoeling der groepeering ongetwijfeld het 
best beantwoordende, verdeeling heeft, zooals in het artikel 
BESTUURSWEZEN in het licht werd gesteld 
(Aanvullingen, blz. 470) eveneens toepassing gevonden 
voor de raden der inmiddels in het leven geroepen 
zelfbesturende regionale gemeenschappen: de Provinciale-, 
Regentschaps- en Stadsgemeenteraden. 

Het daaropvolgend viertal leden van het hier besproken 
artikel, de beginselen bevattend van het stelsel van 
verkiezing der leden van den Volksraad, lokte eveneens in 
de Tweede Kamer ten deele bestrijding uit. 

Ingevolge de daarbij voorgesteldo bepalingen zouden de 
te verkiezen twintig inheemsche onderdanen-nict-
Nederlandcrs worden afgevaardigd door bij ordonnantie in 
te stellen kieskringen, tot het voorelken kieskring bij 
ordonnantie te bepalen aantal. Behoudens afwijkende 
regeling, voor zooveel noodig, voor gedeelten van 
Nederlandsch-In- dië, waar het recht van zelfbestuur aan de 
Inland- sclie vorsten en volken isgelatcn, zouden indic kies-
kringen kiezers zijn de inheemschc onderdanen- -niet-
Nederlanders, deel uitmakend van een raad, als bedoeld in 
art. 121, tweede lid, en art. 124, tweede lid der Indische 
Staatsregeling; de leden dus der bestuursraden van gedeelten 
van provinciën (regentschappen, stadsgemeenten e.d.), die 
bij ordonnantie als zelfstandige gemeenschappen zijn 
aangewezen, en die der raden, die voor gewesten of 
gedeelten van gewesten zijn ingesteld voor het bestuur van 
eigen geldmiddelen, op den voet der 
deccntralisatiewetgeving 1903 afgezonderd ter voorziening 
in bijzondere behoeften van het gebiedsdeel. De te verkiezen 
vijftien onder- dnnen-Ncderlanders zouden, naar de in het 
vijfde lid voorgestelde regeling, worden gekozen door dc 
Nederlandselie leden van de bovenbedoelde raden in geheel 
Nedcrlandsch-Indiö, die daartoe te za- men één kiezerskorps 
zouden vormen. Naar hetzelfde beginsel zouden de drie 
uitheemsche leden- 

-niet-Nederlandersgekozen worden door de tot die 
bevolkingsgroep behoorende leden van de genoemde raden. 
Dc verkiezingen voorts in kieskringen, welke meer dan één 
lid afvaardigen, alsmede de verkiezing van de leden, die 
onderdanen- -Nederlanders of uitheemsche onderdanen-niet- 
Nederlanders zijn, zouden geschieden op den grondslag van 
evenredige vertegenwoordiging; die in kieskringen, welke 
één lid afvaardigen, volgens het stelsel der volstrekte 
meerderheid. 

De vorenstaande bepalingen, welke, evenals de overige 
voorschriften in de eerste vier artikelen van het tweede 
hoofdstuk der Indische Staatsregeling, in hoofdzaak deel 
hadden uitgemaakt van het gewijzigd schema voor eene 
nieuwe wijze van samenstelling van het vertegenwoordigend 
lichaam in Nederlandsch-Indië, dat aldaar in de Eerste 
gewone zitting 1923 van den Volksraad behandeling had 
gevonden (onderwerp 2, Stukken 2, 3 en 4), werden in het 
algemeen door de gedachte beheerscht, dat de kring van 
kiezers voor bedoeld lichaam voorshands nog beperkt zou 
moeten blijven. Het actief kiesrecht zou — zooals in de 
Memorie van Antwoord door den Minister werd betoogd ‘) 
— vooralsnog zich niet verder kunnen uitstrekken dan tot 
hen, die beschouwd konden worden als de vertrouwensman-
nen van een min of meer uitgebreiden kring van ingezetenen 
en die tevens, doordat zij reeds hadden deelgenomen aan de 
behartiging der openbare zaak, in dat opzicht eenige ervaring 
hadden verworven. Aan die eischen werd voor het oogenblik 
alleen nog voldaan door de leden der locale raden. De 
aanwijzing van deze leden tot kiezers voor den Volksraad 
legde bovendien een natuurlijk verband tusschen het 
kiesrecht en de politieke ontwikkeling der bevolking, wijl het 
bestaan van een localen raad het uiterlijk teeken was van 
zekeren door de bevolking van het ressort bereikten graad 
van staatkundige rijpheid. Zou dus bij deze regeling liet 
aantal kiezers voorshands nog niet groot zijn, met dc vooral 
als gevolg van de in te voeren bestuurshervorming te 
verwachten uitbreiding van het aantal raden zou de kring van 
kiezers zich allengs in groote mate verruimen. 

De onthouding van het kiesrecht voor den Volksraad aan 
de leden van de Provinciale raden, in tegenstelling met de 
leden der bestuursraden van de plaatselijke zelfstandige 
gemeenschappen in het gebied der provincie, werd aldus 
gemotiveerd, dat dit beginsel rationeel werd geacht wijl de 
laatstbedoelde leden reeds in min of meer belangrijke mate 
invloed hadden doen gelden op de samenstelling van dio 
provinciale organen. Aan de leden der desabestuursraden op 
Java en Ma- doera en daarmede overeenkomende 
instellingen elders kon verder, in verband met het staatkun-
dig peil van die lichamen, waarin zich het primitief karakter 
van do door hen beheerde Inland- sche gemeenschappen 
afspiegelde, het onderhavig kiesrecht naar de zienswijze der 
Rcgeering voorshands bezwaarlijk worden toegekend. 

Wat aangaat de toepassing van het stelsel van 
kieskringen, werd nog in het antwoord der Re- geering 
opgemerkt, dat de wijze, waarop het kiesrecht tot dusver 
geregeld was, er toe geleid had, dat het gekozen deel van den 
Volksraad na- 

l) Verslag der Tweede Kamer, Gedrukte 
Stukken 1923—1924, 181, no. IJ, blz. 35. 
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genoeg uitsluitend werd aangewezen door de kiezers, die 
o]> Java gevestigd waren, en in overwegende mate door het Europeesclie gedeelte 
daarvan. Ten aanzien van de niet-inheemschen, hetzij Nederlanders, hetzij andere 
uithcemschen, welke groepen in het algemeen een veel grooter homo- i geniteit en 
samenhang vertoonden dan die der in- 

heemschen en wier verspreiding over den Archipel zich 
bovendien voor eene andere regeling slecht zou leenen, kon 
de tot nog toe gevolgde wijze van uitoefening van het 
kiesrecht bestendigd worden. Met betrekking evenwel tot 
de inheem- schen achtte de Minister het noodig om, indien 
men dat recht voor deze belangrijke groep van 
staatsburgers in geheel Nederlandsch-Indie zoodanig tot 
gelding wilde brengen, dat voortaan beter rekening werd 
gehouden met billijke aanspraken, een anderen weg in te 
slaan. De heterogeniteit bij deze groep was van dien aard, 
dat splitsing noodzakelijk was om aan rechtmatige 
aanspraken op een eigen vertegenwoordiging in den 
Volksraad van elk der verschillende natio- naal-
geografische eenheden, waaruit zij is samengesteld, recht 
te doen wedervaren. Instelling van kieskringen was daarom 
voor deze bevolkingsgroep onontbeerlijk. 

Het totdusver gegolden hebbend evenredig- heidsstelsel 
zou voorts, in overeenstemming eveneens met de Indische 
adviezen, bestendigd moeten worden, behalve in 
kieskringen, welke slechts één lid afvaardigen, waar 
uiteraard het stelsel der volstrekte meerderheid zou moeten 
gelden. Ten aanzien van de Inlandsche zelf besturende 
landschappen werd nog opgemerkt, dat voor de verkiezing 
in den kieskring „Vorstenlanden” de plaatselijke 
omstandigheden op het oogenblik reeds eene afzonderlijke 
regeling eischten en met de mogelijkheid rekening moest 
worden gehouden, dat in de toekomst ook in andere 
landschappen van dien aard zich dezelfde omstandigheid 
zou voordoen. 

De scheiding van het kiezerskorps in drie groepen, niet 
naar het rascriterium, zooals bij de debatten ten onrechte 
werd aangevoerd, maar naar de nationale verhouding der 
verschillende bevolkingselementen, in breeden zin 
genomen, tegenover het souverein gezag in Indië, 
ontmoette in de Tweede Kamer oppositie. 

Zich plaatsend op het standpunt van de Indische 
Herzieningscommissie, die, met terzijdestelling van de wel 
zeer reöele verschillen in de Indische maatschappij, ook in 
de samenstelling der vertegenwoordigende organen aldaar 
het beginsel van publiekrechtelijke unificatie tot het 
uiterste doorgevoerd had willen zien, spraken enkele leden 
hunne teleurstelling uit over de voorgestelde drieledige 
groepeering der kiezers voor den Volksraad *). In die 
scheiding werd het gevaar gezien van uitlokking of 
bevordering van rassen- strijd; van opwekking ook ,bij de 
afgevaardigden, van het gevoel vertegenwoordiger te zijn 
van eene bepaalde groep, terwijl juist, wilde men in de 
richting van samenwerking gaan, allen zich moesten 
gevoelen vertegenwoordigers van het geheel. Van de 
Regeeringstafel werd nadrukkelijk stelling genomen tegen 
deze beschouwingen, die, van een algemeen standpunt 
beoordeeld, al dadelijk de opmerking hadden kunnen 
uitlokken, dat bij 

J) Handelingen Staten-Generaal 1924—1925 — 

Tweede Kamer, blz. 1469, 1488. 

organisatiën op staatsrechtelijk en staatkundig gebied als 
deze niets zoo bedenkelijk is, als kunstmatig te willen 
wegcijferen hetgeen in de maatschappij bestaat niet alleen, 
maar bovendien — ondanks alle schrikbeelden van 
groepenstrijd en dergelijke — natuurlijke redenen van 
bestaan heeft en daarom juist met onverholen erkenning 
der feiten tot eene practisch bevredigende oplossing moet 
worden gebracht. In plaats van, zooals men zich had 
uitgelaten, in de voorgestelde kiesregeling, met het daaraan 
ten grondslag liggend beginsel van groepeering der kiezers, 
een achteruitgang te zien bij de vorige regeling, die eene 
zoodanige splitsing niet kende, zag de Minister integendeel 
in de toepassing van dat beginsel een van de groote 
verdiensten van het nieuwe stelsel '). 
Bij die zienswijze nam de Regeering inzonderheid het 
standpunt in, dat de eerste voorwaarde, waaraan een 
vertegenwoordigend orgaan als de Volksraad voor zijn 
welslagen heeft te voldoen, deze is, dat de leden het 
vertrouwen hebben van de bevolkingsgroep, waartoe zij 
behooren. Dat men, gedreven door den wensch naar 
associatie, in eene andere richting zijne gedachten had laten 
gaan, achtte zij als zoodanig verklaarbaar. Die associatie 
werd ook door de Regeering in hooge mate ge- wenscht. 
Zij moest echter een aanvang nemen bij het optreden in den 
Volksraad; de keuze van de leden moest zooveel mogelijk 
zuiver en onvertroebeld blijven. Voor een vertrouwen nu, 
als door deR.egeering vooropgesteld,zouden haars inziens 
de noodige waarborgen bezwaarlijk aanwezig kunnen zijn 
bij een stelsel van verkiezing, waarbij mogelijk de steun 
van andere bevolkingsgroepen dan die van den verkozene 
— van de Ne- derlandsche groep bij voorbeeld waar het 
gold een lid, behoorend tot de inheemsche bevolking, of 
omgekeerd—den doorslag tot de verkiezing zou hebben 
gegeven. 

Tengevolge wederom van intrekking van het 
aanvankelijk ingediend amendement van tegen-
overgestelde strekking, bleef ook op dit punt eene speciale 
uitspraak der Kamer achterwege. In de aanvaarding 
evenwel, zonder hoofdelijke stemming, van het artikel in 
zijn geheel, behoudens de hiervóór besproken wijziging in 
de regeling van de verdeeling der zetels in den Volksraad 
onder de drie groepen van kiezers, lag de beaming van het 
beginsel der Regeering opgesloten. ; 

In genoemd artikel zijn als achtste en negende lid nog 
twee bepalingen begrepen, waarvan de eerste de 
voorziening inhoudt, dat alles, wat verder het kiesrecht en 
de wijze van verkiezing betreft, bij ordonnantie geregeld 
wordt, terwijl de tweede den regel stelt, dat voor zooveel 
het daarvoor aangewezen aantal zetels niet door ver-
 j
? 
kiezing is vervuld, de Gouverneur-Generaal door 
benoeming ook in de vervulling van die plaatsen voorziet, 
eveneens na raadpleging van den Raad van Nederlandsoh-
Indië, die ook voor elke te vervullen plaats van dien aard 
eene aanbeveling doet van twee personen. Met betrekking 
tot de regeling van de verdeeling der zetels in den Volks-
raad onder de meergenoemde bevolkingsgroepen worden, 
luidens de slotbepaling in het laatstver- melde Jid van het 
artikel, de aldus door benoeming ingenomen plaatsen 
aangemerkt als door verkiezing te zijn vervuld. 

‘) Handelingen a. b., blz. 1523. 
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Wat aangaat de machtiging tot regeling bij ordonnantie 
van hetgeen verder op het Kiesrecht en de wijze van 
verkiezing voor den Volksraad betrekking heeft, werd bij de 
overgangsbepalingen der Wet tot herziening van het Regce- 
ringsreglement van 23 Juni 1925 in zoover eene beperking 
gesteld, dat ingevolge het voorkomende onder 111 van die 
bepalingen de instelling van kieskringen en de regeling van 
het door eiken kring af te vaardigen aantal leden, alsook de 
verdere voorzieningen betreffende het kiesrecht voor en de 
wijze van verkiezing van den Volksraad, voor de eerste maal 
zouden geschieden bij alge- meenen maatregel van bestuur, 
op het ontwerp waarvan de bij de inwerkingtreding van 
genoemde wet zitting hebbende Volksraad moest zijn ge-
hoord. Ingevolge deze overgangsbepaling heeft bij 
Koninklijk besluit van 13 April 192G no. 16 (Ind. Stb. no. 
216) de vaststelling door de Kroon plaats gevonden van eene 
verordening op de verkiezing van Volksraadsleden („ V 
olksraadlciesver- ordening 1926”), welke in de volgende 
bladzijden nader in beschouwing zal komen. 

Artikel 64 der Indische Staatsregeling legt aan den 
Volksraad de verplichting op, om in de eerste vergadering 
van het vierjarig zittingtijdperk voor den duur van dat 
tijdperk uit zijn midden een eersten en een tweeden 
plaatsvervangend-Voorzitter te benoemen. Het tweede lid 
regelt de mogelijkheid, dat die bedieningen tusschentijds 
openvallen, in welk geval de benoeming van den opvolger 
voor den verderen duur van het tijdperk geschiedt. 

Bij artikel 56 is verder aan den Volksraad het recht 
verleend tot benoeming en ontslag van zijn Secretaris, die 
geen lid van het college is. 

Het daaropvolgende artikel van de Indische 
Staatsregeling kent aan den Raad de bevoegdheid toe, een 
Reglement van Orde voor zijne vergaderingen vast te 
stellen, dat door plaatsing in het Staatsblad van 
Nederlandsch-Indië openbaar wordt gemaakt. Bij besluit 
van den Gouverneur- -Generaal van 17 December 1926, no. 
12 (Ind. Stb. no. 544) is aanteckening gehouden van do 
aanbieding door den Voorzitter van den Volksraad, ter 
openbaarmaking op de voorgeschreven wijze, van een door 
den Volksraad in zijne vergadering van 4 November 1926 
vastgesteld Re- glemc.nl van Orde van den. Volksraad en 
van het nader te bespreken College van Gedelegeerden en 
de plaatsing gelast van dat besluit, met het daaraan gehechte 
afschrift van het Reglement, in vermeld Staatsblad. 

Het lidmaatschap van den Volksraad is bij artikel 58 
onvereenigbaar verklaard met de ambten van Vice-President 
of Lid van den Raad van Nederlandsch-Indië, Hoofd van een 
Departement van algemeen bestuur of Voorzitter of Lid der 
Algomeeno Rekenkamer. „De gevolgen van ver- 
eenigingjvan het lidmaatschap van den Volksraad met 
andere uit ’s Lands kas bezoldigde ambten dan de in het 
eerste lid genoemde”—zegtdo tweede alinea van dat artikel 
— „worden, voor zooveel noodig, bij ordonnantie geregeld”. 
Mot verwijzing tevens naar het bepaalde bij artikel 2 sub V 
der hierboven aangehaalde wet tot herziening van het 
Regeeringsreglement, is voor dit onderwerp en voor enkele 
andere punten, verband houde’nd met de instelling van den 
nienwen Volksraad, de eerste regeling getroffen bij do „ 
Volksraadpositieregeling 1926” in Ind. Stb. 

1926 no. 453, waarop eveneens in dit artikel zal worden 
teruggekomen. 

De leden van den Volksraad — wier aanvaarding van 
hunne bediening wordt voorafgegaan door de aflegging, in 
handen van den Landvoogd of, krachtens diens machtiging, 
in handen van den Voorzitter van den Raad, in de 
vergadering van het College, van een eed (verklaring en 
belofte) van bepaalden vorm — worden, zooals reeds bleek, 
voor een tijdperk van vier jaren verkozen of benoemd. Zij 
treden tegelijk af; de aftredenden zijn dadelijk opnieipv 
verkiesbaar of benoembaar. Leden, die ter vervulling van 
een tusschentijds opengevallen plaats zijn verkozen of 
benoemd, treden af op het tijdstip, waarop degene, in wiens 
plaats zij verkozen of benoemd zijn, moest aftreden. 

Ingevolge artikel 61 eindigt het lidmaatschap van den 
Volksraad door vertrek of afwezigheid uit Nederlandsch-
Indië voor of gedurende meer dan acht maanden, behoudens 
in bijzondere gevallen ter beoordeeling van den Gouverneur-
Ge- neraal. Indien tot lid van den Volksraad zijn verkozen of 
benoemd personen, die geen lid van dien Raad kunnen zijn, 
vernietigt de Gouver- neur-Generaal hunne verkiezing of 
verleent hij hun ontslag. Personen, die niet langer lid van het 
College kunnen zijn, worden door den Landvoogd van het 
lidmaatschap ontheven. Ten aanzien van het lid, tevens 
Voorzitter, geschiedt een en ander door den Koning. De 
leden zijn bevoegd te allen tijde hun ontslag te nemen; zij 
geven daarvan schriftelijk kennis aan den Gouverneur-
Generaal. 

„De regelen omtrent de wijze van voorziening in 
opengevallen plaatsen, omtrent overlegging en onderzoek 
van geloofsbrieven van nieuw-inko- mende leden, omtrent 
de beslissing van geschillen, welke aangaande die 
geloofsbrieven of de verkiezing rijzen” worden —luidens 
het laatste lid van artikel 61 — evenals hetgeen verder 
voorde uitvoering van dit artikel noodig is, bij ordonnantie 
vastgesteld. In die behoefte is voorzien door de vaststelling 
van de „Aanvullende Volksraad- regelen 1926” in Ind. Stb. 
1926 no. 277. 

Wat aangaat de inkomsten en geldelijke tege-
moetkomingen van anderen aard van de leden van den 
Volksraad en het daaraan verbonden personeel, bepaalt 
artikel 67 Ind. Staatsregeling, dat de bezoldigingen van den 
Secretaris en het bij den Raad aangestelde personeel, 
alsmede de regeling van de aanspraken der leden op tege-
moetkoming voor reis- en verblijfkosten en op zittinggeld, 
bij ordonnantie worden vastgestcld, met dien vorstandc dat 
het lid tevens Voorzitter geeno zittinggcldcn geniet. Bij de 
ordonnantie in Ind. Stb. 1926 no. 302 zijn voor den 
Secretaris en het overige personeel bij den Volksraad de be- 
doeldo maatregelen getroffen, terwijl bij de bereids ter 
sprake gebrachte „ Volksraadpositiercge- ling 1926” (Ind. 
Stb. 1926 no. 453) voorzien is in de vaststelling der 
tegemoetkomingen ten behoeve van de leden. 

Artikel l dor laatstgenoemde verordening bepaalt, dat de 
leden van den Volksraad, met uitzondering van den 
Voorzitter en van de leden, die in hot genot zijn van hot 
hieronder te bespreken wachtgeld of non-
activiteitstraktement, bij wijze van zittinggeld een bedrag 
genieten van / 30 voor eiken dag, waarop zij een of meer 
vergaderingen van den Raad of van afdeelingen en com- 
missiön uit don Raad hebben bijgewoond. De 
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plaatsvervangend© Voorzitter geniet dit zit- tinggeld tevens 
voor eiken dag, dat hij buiten de vergadering optreedt voor 
den Voorzitter. Het volgende artikel verleent vrij vervoer in 
de hoogste klasse op de Staatsspoor- en Tramwegen en bij 
de Landsautomobieldiensten en tegemoetkoming voor reis 
en verblijfkosten op den voet van het Algemeen 
Reisrcglement, met rangschikking in de eerste klasse van 
reizigers. 

Op deze regeling van de geldelijke en andere te-
gemoetkomingen, verbonden in het algemeen aan het 
lidmaatschap van den Volksraad, doet § 2 der verordening 
de bepalingen volgen, welke ingevolge het tweede lid van 
artikel 58 derlndische Staatsregeling werden vereischt, 
omtrent de gevolgen van vereeniging van dat lidmaatschap 
met andere uit ’sLands kas bezoldigde ambten dan in het 
eerste lid van dat artikel genoemd. Luidens die bepalingen 
kan bij besluit van den Gouverneur-Ge- neraal, waarop de 
Raad van Nederlandsch-Indië is gehoord, worden verklaard 
dat een uit ’s Lands kas bezoldigd ambt niet gelijktijdig kan 
worden waargenomen met het lidmaatschap van den 
Volksraad. De bekleeder van een zoodanig ambt, die het 
lidmaatschap heeft aanvaard, is in dat geval van rechtswege 
eervol uitzijne betrekking ontslagen of, militair zijnde, op 
non-activiteit gesteld. De betrokkene ontvangt alsdan een 
wachtgeld of, zoo hij militair is, een non-activiteitslrak- 
tement ten bedrage van de bezoldiging, welke hij in 
werkelijken dienst zou hebben genoten, doch niet meer dan 
ƒ 1500 ’s maands, met genot tevens van de 
standplaatstoelage, vastgesteld voor de plaats, waar hij zich 
vestigt. De tijd, op dat wachtgeld of non-
activiteitstraktement doorgebracht, telt ten volle mede als 
diensttijd, geldig voor weddeverhooging en pensioen; bij de 
berekening van den pensioengrondslag komt die uitkeering 
mede in aanmerking. Over de diensten van hem, die aldus 
uit zijne betrekking is ontslagen of op non-activiteit is 
gesteld, wordt — naar in artikel 6 van het besluit is bepaald 
— tenzij de betrokkene lid is van het College van Ge-
delegeerden, gedurende den tijd, dat de Volksraad geen 
zitting houdt, op zoodanige wijze beschikt als door den 
Gouverneur-Generaal gewenscht wordt geacht. Is voorts bij 
het einde van het lidmaatschap van den Volksraad herstel in 
actieven dienst niet mogelijk, dan wordt wederom door 
toekenning van wachtgeld of wanneer het een militair 
betreft, van non-activiteitstraktement naar bepaalde regelen 
tegemoetkoming verschaft. Wanneer de als lid van den 
Volksraad optredende Landsdienaar een ambt bekleedt, 
waarvoor met de hooger bedoelde verklaring is afgelegd, 
geeft hij, het lidmaatschap willende aanvaarden, van dat 
voornemen tijdig kennis aan den boven hem gestelden 
gezaghebbende. Deze laatste draagt alsdan zorg, dat de 
belangen van den dienst zoo weinig mogelijk schade lijden 
en doet daartoe zoo noodig intijds voorstellen aan het 
bevoegd gezag. Onverminderd zijne verplichtingen tot 
verzekering van den goeden gang van den dienst tijdens 
zijne afwezigheid, voor zoover hij voor dien goeden gang 
verantwoordelijk blijft, behoeft de betrokkene geen verlof 
om afwezig te zijn voor het verrichten van de aan het 
lidmaatschap verbonden werkzaamheden. Hij geeft echter 
van zoodanige afwezigheid zoo tijdig mogelijk kennis aan 
den boven hem gestelden gezaghebbende. Aanvaarding van 
het Volksraadlidmaatschap brengt, 

zooals verder artikel 9 verklaart, geene verandering in de 
positie van Landsdienaren, welke in het genot zijn van 
wachtgeld of non-activiteits- traktement. 

Artikel 10 van het besluit, uitmakende § 3 van de 
„Volksraadpositieregeling”, behelst het beginsel, dat de 
leden van den Volksraad, die niet in ’s Lands dienst zijn, 
aanspraak hebben op eene schadeloosstelling voor 
inkomsten, welke zij derven tengevolge van het bijwonen 
van de vergaderingen gedurende den tijd, waarin deze wor-
den gehouden, tot ten hoogste / 1500 per maand. Het recht 
op zoodanige schadeloosstelling en het bedrag daarvan 
worden, op aanvraag van den betrokkene, vastgesteld door 
eene commissie van drie leden. De Voorzitter van den 
Volksraad is ambtshalve lid tevens voorzitter van die Com-
missie; de beide andere leden worden door den Gouverneur-
Generaal uit niet-leden van den Raad benoemd. De 
Commissie is bevoegd den belanghebbende uit te noodigen 
zijne aanspraak met de door haar noodig geachte 
bewijsstukken te staven en die mondeling toe te lichten, 
behoudens verplichting van de leden tot geheimhouding van 
hetgeen hun als zoodanig is gebleken of medegedeeld. Het 
Hoofd van den dienst-der belastingen verstrekt aan de 
Commissie alle door haar verlangde gegevens. 

Beraadslagingen en besluiten van den Volksraad. 
Artikel 02 van de Indische Staatsregeling stelt in de eerste 
plaats vast, dat de vergaderingen van den Volksraad in het 
openbaar worden gehouden ter hoofdplaats Batavia, tenzij 
bij ordonnantie eene andere plaats daarvoor is aangewezen. 
Het voorbehoud in de laatste zinsnede houdt verband met de 
mogelijkheid, dat ingeval van bijzondere 
tijdsomstandigheden elders vergaderd zou moeten worden. 
Omtrent sluiting der deuren en beslissing in besloten 
vergadering treft men verder in genoemd artikel de 
gebruikelijke regelen aan. Voor het eerste wordt de 
vordering van minstens vijf leden of de beslissing van den 
Voorzitter vereischt. Van behandeling in besloten 
vergadering zijn uitgezonderd begrootingsontwerpen on 
voorstellen tot vaststelling van sloten van rekening en tot 
regeling van de bestemming van voordeeligc of de dekking 
van nadeelige sloten, alsmede voorstellen tot het aangaan of 
waarborgen van geld- leeningen ten laste van Nederlandsch-
Indië. 

Wat aangaat de bijeenkomsten van den Volksraad, 
bepaalt het vijfde lid van artikel 52, dat jaarlijks, zonder 
voorafgaande oproeping, twee gewone zittingen worden 
gehouden. De eerste zit- ring vangt aan op 15 Mei of, indien 
die datum op een Zondag of daarmede gelijkgestelden feest-
dag valt, op den eersten daaropvolgenden dag, welke geen 
Zondag noch zoodanige feestdag is. Deze zitting wordt 
geopend door den Gouverneur- -Generaal of namens dezen 
door den Luitcnant- -Gouverneur-Generaal en, bij 
ontstentenis van dezen laatsten, door den Vice-President van 
den Raad van Nederlandsch-Indië of diens wettelij- ken 
vervanger en duurt uiterlijk tot 15 Augustus. De tweede 
zitting vangt aan op den derden Dinsdag der maand October 
on duurt ten hoogste zes weken. De Volksraad vergadert, 
krachtens de volgende bepalingen van het artikel, bovendien 
in buitengewone zitting, telkens wanneer de Gouverneur-
Generaal het noodig oordeelt, of minstens een derde der 
leden, het lid tevens Voorzitter niet medegerekend, zijn 
wensch duartoe te ken- 
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nen geeft. In deze buitengewone zittingen worden geene 
andere onderwerpen behandeld dan in de oproeping zijn 
vermeld. 

Artikel 63 verklaart den Gouverneur-Generaal bevoegd, 
om, wanneer hij dat noodig acht, de beraadslagingen van den 
Volksraad bij te wonen, waarbij hij alsdan eene raadgevende 
stem heeft. Hij kan mede de beraadslagingen door gemach-
tigden doen bij wonen, ten einde namens hem voorlichting te 
verschaffen. Deze gemachtigden zijn niet gerechtelijk 
vervolgbaar voor hetgeen zij in de vergadering van den 
Volksraad hebben gezegd of aan den Raad schriftelijk 
hebben overgelegd, tenzij zij daarmede openbaar maken, wat 
in besloten vergadering onder geheimhouding is gezegd of 
overgelegd. Aan den Gouverneur-Generaal en zijne 
gemachtigden wordt het woord gegeven wanneer en zoo 
dikwijls zij dit verlangen, echter niet voordat de spreker, die 
aan het woord is, zijne rede geëindigd heeft. 

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den 
Gouverneur-Generaal, kunnen, ter behandeling van 
ontwerpen van aanvullingsbe- grootingen, verder nog 
buitengewone zittingen van den Volksraad worden 
gehouden, tot bijwoning waarvan alleen de op Java en 
Madoera metterwoon gevestigde leden worden opgeroepen. 
Aan de overige leden wordt dan tegelijkertijd zonder 
oproeping kennis gegeven van het voornemen om eene 
buitengewone zitting te houden. Eerstbedoeld deel van den 
Volksraad wordt, te zamen met de buiten Java en Madoera 
gevestigde leden, die ter vergadering aanwezig zijn, voor 
deze gevallen van bijzonderen aard, geacht den Volksraad uit 
te maken, ook wat de toepassing van dc algemeene regelen 
omtrent het nemen van beslissingen als anderszins betreft 
(art. 65). Deze exceptionneelc bepalingen bestendigen voor 
den nieuwen Volksraad het instituut van den z.g. „Java-
raad”. Terwijl echter artikel 142 van het voormalige 
Regeeringsreglement gebruikmaking daarvan in het 
algemeen voor „spoedeischende gevallen”, van welken aard 
ook, toeliet, zal dit voortaan uitsluitend toegelaten zijn voor 
dergelijke gevallen, wanneer het daarbij do behandeling van 
supplctoirc begrootingsontwerpen betreft. In andere gevallen 
verschaft de hierna te bespreken nieuwe instelling van het 
College van Gedelegeerden zoo noodig de mogelijkheid tot 
onverwijlde afdoening van spoedeischende zaken. 

„De Volksraad” — bepaalt het eerste lid van artikel 66 
van de Indische Staatsregeling — „mag noch beraadslagen 
noch besluiten, zoo niet minstens de helft der leden, het lid 
tevens Voorzitter niet medegerekend, tegonwoordig is.” De 
beslissingen over zaken worden bij volstrekte meerderheid 
der stemmende leden genomen. Bij staking van stemmen 
wordt het nomen van eene beslissing tot eene volgende 
vergadering uitgesteld. In deze, en evenzeer in eene 
voltallige vergadering, wordt bij staking van stemmen het 
voorstel geacht niet te zijn aangenomen. Wat de wijze van 
stemmen betreft, stelt het vijfde lid van genoemd artikel den 
regel, dat de stemming geschiedt bij hoofdelijke oproeping, 
wanneer een der leden dit verlangt, en alsdan mondeling 
plaats heeft. Do stemming echter over personen geschiedt bij 
gesloten en ongeteekende briefjes. Do volstrekte 
meerderheid der geldige stemmen beslist; bij staking van 
stemmen beslist het lot. Ton slotte behelst het artikel — met 
gelijk voorbehoud als 

met betrekking tot de gemachtigden der Re- geering in den 
Volksraad hierboven is medegedeeld — de bepaling, dat de 
leden van dien Raad zijn uitgesloten van gerechtelijke 
vervolgbaarheid voor hetgeen zij in de vergaderingen 
hebben gezegd of schriftelijk aan den Raad hebben over-
gelegd, 

Staatkundige bevoegdheden. Luidens de artikelen 68 en 
69 kan de Volksraad de belangen van Nederlandsch-Indië en 
zijne ingezetenen voorstaan bij den Koning, bij de Staten-
Generaal en bij den Gouverneur-Generaal. Naast dit 'pe-
titierecht heeft de Raad tevens het recht van interpellatie in 
dien zin, dat hij den Gouverneur-Generaal kan uitnoodigen 
om nopens zaken, Neder- landsch-Indië betreffende, 
inlichtingen aan den Raad te geven. Evenals de Hoofden der 
ministe- rieele departementen in het Moederlanduitsluitend 
die door de Staten-Generaal verlangde inlichtingen geven, 
waarvan het verleenen niet strijdig kan worden geoordeeld 
met het belang van den Staat (art. 95 G. W.), voldoet ook de 
Gouverneur-Generaal aan de uitnoodiging tot het geven van 
inlichtingen alleen dan, wanneer dit naar zijne meening 
geschieden kan zonder schade voor de hem toevertrouwde 
belangen. 

Bij de gedachtenwisseling met dc Staten-Generaal ging 
opnieuw van sommige zijden aandrang uit tot toekenning 
aan den Volksraad, nevens de bovenstaande staatkundige 
bevoegdheden, van het recht van enquête. 

In de Memorie van Toelichting der wetsvoor- dracht tot 
herziening van het Regeeringsreglement was ten aanzien van 
dit punt opgemerkt, dat de vraag, of aan den Volksraad het 
recht van enquête diende te worden toegekend, ontkennend 
was beantwoord, aangezien eene enquête onder de in Indië 
bestaande omstandigheden en bij het ontbreken van het 
instituut der ministerieele verantwoordelijkheid niet zonder 
instemming en medewerking van de Regeering behoorde te 
worden ingesteld en het daarom aangewezen was, de 
noodige voorzieningen, voor zoover deze in maatregelen van 
wetgevenden aard bestonden, bij ordonnantie te treffen, 
waartoe de Volksraad des- gcwenscht het initiatief zou 
kunnen nemen. Toen in het Verslag van het 
afdeelingsonderzoek der Tweede Kamer niettemin door 
verschillende leden alsnog op verleening van bedoeld recht 
was aangedrongen en enkelen hunner de vraag hadden 
gesteld, of althans niet een beperkt enquêterecht zou kunnen 
worden toegestaan, afhankelijk bijv. van dc goedkeuring van 
den Gouverneur- -Goneraal, wees de Minister andermaal 
ophetfeit1), dat de Volksraad niet is een Parlement in den vol-
len zin van het woord, met de daaraan verbonden 
verantwoordelijkheid voor de uitoefening van eene 
beslissende controle op het uitvoerend gezag, en uitoefening 
van eene parlementaire bevoegdheid als het recht van 
enquête derhalve buiten de sfeer van zijne werkzaamheden 
lag. Mocht in bepaaldo gevallen de wenschelijkheid blijken 
van oen onderzoek vanwege don Volksraad, dan zouden ten 
behoeve van de voor die bijzondere gevallen in het leven te 
roepen commissies ad hoe—gewezen werd op de 
Suikerenquêtecommis- sio on de Arbeidscommissie — zoo 
noodig bij ordonnantie regelingen kunnen worden gemaakt, 

l) Gedrukte Stukken Tweede Kamer 1923— 
1924—181, no. 11, blz. 37. 
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zooveel mogelijk overeenstemmend met de voornaamste 

voorschriften der Nederlandsche enquêtewet. 
Bij het mondeling overleg met de Commissie van 

Voorbereiding uit de Tweede Kamer werd nochtans door 
enkele leden daarvan opnieuw voor het enquêterecht gepleit, 
o.m. met een beroep op de uitoefening door den Volksraad 
van het recht van interpellatie. Nadrukkelijk deed de 
Minister daarop uitkomen, dat, in tegenstelling met het recht 
van interpellatie, dat in het wezen der zaak niets anders 
bedoelt dan het verkrijgen van inlichtingen van de Regeering 
zelve, uitoefening van het enquêterecht in een land als Indië 
in vele gevallen niets minder zou beteekenen dan een 
ondergraven van het gezag door een groep in den Volksraad, 
die niet — wat toch het eerste vereischte voor de aanwending 
van dat recht uitmaakt — de verantwoordelijkheid voor de 
staatkundige en maatschappelijke gevolgen zou dragen. 

Een amendement van sociaal-democratische zijde, 
daartoe strekkende, dat de Volksraad zou hebben„hel recht 
van onderzoek (enquête), te regelen door de wet” *), bracht 
het onderwerp bij de openbare behandeling der 
wetsvoordracht wederom aan de orde. Andermaal wees de 
Minister van koloniën bij zijne bestrijding daarvan -) op het 
principieel verschil tusschen het recht van interpellatie, 
waarbij men licht zoekt bij de Regeering, die, als het 
Landsbelang dit eischt, de gevraagde inlichtingen kan 
weigeren, en het recht van enquête, waarbij men inlichtingen 
gaat op- jsporen in de buitenwereld bij alle ambtelijke en 
niet-ambtelijke personen, die geacht worden inlichtingen te 
kunnen geven. Dat opsporen nu van inlichtingen in de 
buitenwereld in een land als Indië, waar bovendien de 
meeste enquêtes zich zouden richten tegen de Regeering, 
was, naar genoemde Bewindsman niet naliet in het licht te 
stellen, een hoogst gevaarlijke zaak, waarvoor een groote 
kennis van toestanden noodig is en groote tact bij hen, die 
het onderzoek houden. Wijzend op de gevolgen, die uit een 
dergelijk onderzoek in de lnlandsche maatschappij kunnen 
voortvloeien, wanneer daarbij zekere stemming onder de 
bevolking wordt verwekt3), deed de Minister alsnog 
uitkomen, met eene verwijzing naar het .standaardwerk „De 
Grondwet” van den Hoog- leeraar Mr. Buys, hoe aan de 
enquête, gesteund als zij bovendien wordt door de daaraan 
verbonden dwangmiddelen, eene geheel bijzondere be- 
teekenisis te hechten. Zij komt te staan tegenover het publiek 
en treedt op het gebied van de uitvoerende macht, wat in 
dubbele mate in een zoo eigenaardige politieke sfeer als de 
Indische een ernstig gevaar kan zijn. 

Wegens intrekking van het amendement bleef 

*) Gedrukte Stukken Tweede Kamer 1924 —
1925, 32, no. 8, VIII. 

'*) Handelingen Staten-Generaal 1924—1925 
— Tweede Kamer, blz. 1522. 

9) Als waarschuwend voorbeeld kan in dit 
verband in herinnering worden gebracht de in het 
vervolg van het artikel SARÈKAT ISLAM 
(Aanvullingen, blz. 15) vermelde noodlottige 
propagandareis in 1919 van het toenmalig 
Volksraadlid Abdoel Moeis in Midden- Celebes, 
gevolgd door het oproer van dat jaar in Toli-Toli. 

het daarin vervat voorstel buiten beslissing. Na de 
principieele bestrijding van den kant der Regeering, werden 
ook uit andere kringen in de Kamer geene stappen gedaan 
tot beklecding van den nieuwen Volksraad met de 
onderwerpelijke, geheel op zichzelf staande, staatkundige 
bevoegdheid. 

College van Gedelegeerden. Artikel 72 van de Indische 
Staatsregeling legt, in het eerste lid, aan den Volksraad den 
plicht op, om in de eerste vergadering van zijn vierjarig 
zittingstijdperk voor den duur daarvan uit zijn midden een 
college te benoemen, „College van Gedelegeerden" 
genaamd. Ingevolge de verdere bepalingen van het artikel 
bestaat dit College uit den Voorzitter van den Volksraad 
alslid tevens Voorzitter, benevens twintig leden, en is de 
Secretaris van den Raad tevens Secretaris van genoemd 
College. 

In de wordingsgeschiedenis van de Indische 
Staatsregeling is voor geen ander voorstel op zoo- danigen 
tegenstand te wijzen, als aanvankelijk zich heeft voorgedaan 
met betrekking tot deze instelling, aan welke oorspronkelijk 
de benaming „Wetgevende Raad” was toegedacht. Eerst tij-
dens de openbare gedachten wisseling in de Tweede Kamer 
is voor die — de verhouding tot den Volksraad minder juist 
weergevende — aanduiding de naam „College van 
Gedelegeerden” in de plaats getreden. Naast deze 
verandering van naam is het voorts ook de onderlinge 
betrekking geweest tusschen den Volksraad en het daaruit te 
vormen lichaam van kleineren omvang, die in den 
oorspronkelijken opzet der zaak, met name in het 
voorontwerp van wet, dat bij schrijven van den Gouverneur-
Generaal van 18 Juni 1922 aan het oordeel van den 
toenmaligen Volksraad onderworpen werd, aanvankelijk 
een eenigszins anderen vorm vertoonde. 

Wat aangaat de algemeene strekking van de instelling, 
werd in de Memorie van Toelichting, waarvan de 
Gouverneur-Generaal dat vóóront- werp vergezeld deed 
gaan *)» uiteengezet hoe bij de uitwerking van de 
grondgedachte eener algemeene wetgeving in 
Nederlandsch-Indië door den Landvoogd, in 
overeenstemming met een in het openbaar vergaderend 
college van zooveel mogelijk vertegenwoordigend karakter, 
zich een eigenaardig dilemma had opgedaan, veroorzaakt 
door van de toestanden in Westerschc landen afwijkende 
omstandigheden. 

Zoowel door de groote afstanden als door do 
eigenaardige samenstelling van de Indische maatschappij 
stond het te vreezen, dat de onmogelijkheid zich zou 
voordoen om een voldoend aantal personen te vinden, 
bekwaam niet alleen om aan dien wetgevenden arbeid op 
nuttige wijze deel te nemen, maar tevens over den noodigon 
tijd beschikkend, om dit zonder ernstige benadceling van 
hunne overige belangen te kunnen doen. In tegenstelling 
toch met den aan den toenmaligen Volksraad opgedragen 
begrootingsarbeid, die, al werd daaraan eene algemeene 
bespreking van het regeeringsbeleid verbonden, jaarlijks 
slechts een beperkt aantal weken vorderde, eisehte eene be-
hoorlijke behandeling van de zeer talrijke maatregelen van 
wetgevenden aard, waarbij het vertegenwoordigend lichaam 
van den nieuwen vorm rechtstreeks betrokken zou zijn, een 
zoo goed als 

‘) Gedrukte Stukken Volksraad, Eerste gewone zitting 
1922, Onderwerp 5, stuk 3, blz. 3. 
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onafgebroken werkzaamheid, die vooral aan de buiten de 
hoofdplaats Batavia en hare omgeving woonachtige leden 
geen tijd zou overlaten voor anderen geregelden arbeid. Waar 
de ervaring met den Volksraad toen reeds had aangetoond, 
dat het voor vele leden uiterst moeilijk was de zittingen bij te 
wonen en zich voldoende daartoe voor te bereiden, zonder 
hunne overige plichten en belangen te verwaarloozen, werd, 
wanneer niet op eenige wijze aan dat practisch bezwaar kon 
worden tegemoet gekomen, van het nieuwe stelsel als 
onvermijdelijk gevolg gevreesd, dat velen, wier 
aanwezigheid onmisbaar zou zijn om het stelsel aan de 
bedoeling te doen beantwoorden, zich van het lidmaatschap 
van den Volksraad zouden onthouden of alleen in naam zich 
daartoe zouden leenen, zonder inderdaad een werkzaam 
aandeel aan den wetgevenden arbeid te nemen. 

In beide gevallen zou de hervorming mislukt zijn te 
achten. 

Ten einde nu die bezwaren te ontgaan, was in het 
voorontwerp een stelsel uitgewerkt, waarbij de Volksraad in 
zijne volledige samenstelling belast zou zijn met de 
behartiging o.m. van de begroo- tingswerkzaamheden en 
hetgeen verder daarmede samenhangt, terwijl uit en door den 
Raad daarnaast een kleiner college zou worden gevormd van 
persorfen — die door hunne bereidverklaring daartoe bij 
voorbaat reeds te kennen zou- 'den geven, dat de gevreesde 
beletselen voor hen niet bestonden — ter medewerking aan 
de vaststelling van regelingen van wetgevenden aard en de 
uitoefening van andere functiën, waarmede anders de Raad in 
zijn geheel zich zou moeten bezig houden. 

Aan dit denkbeeld was in het voorontwerp van wet 
uitdrukking gegeven in dezen vorm, dat de bedoelde, 
hoofdzakelijk wetgevende, bevoegdheden van den Volksraad 
zouden worden uitgeoefend door eene door den Raad uit zijn 
midden gekozen Commissie, „Wetgevende Raad” genaamd, 
behalve wanneer die Commissie besliste, dat de zaak door 
den Volksraad zelven zou worden behandeld. Ook do rechten 
van petitie en interpellatie, aan den Volksraad toegedacht, 
zouden door de Commissie worden uitgeoefend, doch alleen 
wanneer de Raad zelf niet bijeen was. 

Do gedachtcnwisseling in Indië over de ver- deeling van 
bevoegdheden tusschen den Volksraad en het ontworpen 
hulporgaan deed op dat punt verschillende in meerdere of 
mindere mate uiteenloopcnde inzichten kennen. Hoezeer 
echter de behoefte aan een redmiddel van die strekking werd 
gevoeld, bleek, zooals een der leden van den Volksraad 
opmerkte, wel duidelijk uit het feit, dat ook de tegenstanders 
van het instituut van den Wetgevenden Raad niet hadden 
nagelaten daarnaar te zoeken. In de gevoerde gedachtenwis-
seling evenwel vond de Rogeering aanleiding, om de 
uitwerking van het denkbeeld andermaal in overweging te 
nomen, met het gevolg dat harerzijds eene wijziging werd 
aangegoven in dier voege, dat de bedoelde wetgevende 
bevoegdheden zouden worden uitgeoefend door do uit den 
Volksraad tc benoemen Commissie, tenzij de Raad zich do 
behandeling van het onderwerp had voorbehouden en met de 
behandeling gewacht kon worden op het bijeenkomen van 
den Raad; eene wijziging dus van de onderlinge verhouding, 
waarbij het zwaartepunt in handen van 
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den Raad zelven werd gelegd. Een amendement in dien geest 
uit den Volksraad werd door het College met groote 
meerderheid van stemmen aangenomen en ook de wettelijkc 
omschrijving, gelijk die ten slotte in artikel 90 van de 
Indische Staatsregeling is neergelegd, geeft aan het punt in 
quaestic eene oplossing in dien zin. 

Met de aanneming van bedoeld amendement was de 
strijd over het door de Rcgeering ontworpen hulporgaan in 
Indië in hoofdzaak beslist. Het was er echter verre van, dat 
ook in het Moederland het pleit daarmede tot een einde zou 
zijn gebracht. Bij de somwijlen niet zonder zekeren hartstocht 
gevoerde bestrijding, welke de ministe- rieele voorstellen 
daar in woord en geschrift hebben ondervonden, was het 
integendeel ook dit belangrijk onderdeel van de beoogde 
regeling, dat van vele zijden werd aangevallen, en niet gun-
stiger ook was de ontvangst in de Tweede Kamer, waar de 
Minister bij den aanvang zijner verdediging van het 
onderwerpelijk college eene vrij wel algemeene oppositie op 
dat punt moest con- stateeren *). 

Van een strikt parlementair standpunt beschouwd, was 
die tegenstand niet onverklaarbaar. Ook de Regeering was 
van den aanvang af ten volle zich daarvan bewust gev'eest. 
Misverstand omtrent de bestemming en het karakter van de 
instelling had bovendien belangrijk bijgedragen tot de 
oppositie, die reeds bij de beraadslagingen in de afdeelingen 
zich had geopenbaard en den Minister aanleiding had 
gegeven, om in zijne daarop gevolgde beantwoording de 
geopperde bezwaren achtereenvolgens aan eene gezette be-
schouwing te onderwerpen en opnieuw de practi- sche 
noodzakelijkheid te betoogen van een zoodanig hulporgaan, 
als volstrekte voorwaarde tot veiligstelling van een stelsel van 
wetgeving, als grondwettelijk voor Indië werd verlangd 2). 

Aanwijzing door den Volksraad van een college van 
vertrouwensmannen uit zijn midden, dat in zaken van 
wetgeving zijn wettelijken vertegenwoordiger zou vormen, 
tenzij de Raad in pleno zich de behandeling van het 
onderwerp had voorbehouden, scheen — aldus de slotsom 
van ’sMinisters weerlegging — ondanks alle geopperde 
bedenkingen onder de zich voordoende omstandigheden nog 
steeds de beste oplossing toe, zoolang niet de ervaring had 
doen blijken,datopden Volksraad zelven als dagelijksch 
medewetgever on voorwaardelijk kon worden staat gemaakt. 
Onder andere klemmende argumenten werd voorts ernstig de 
nadruk gelegd op het feit, dat wanneer niet wettelijk een 
dergelijke oplossing mogelijk werd gemaakt, het gevaar zeer 
groot was dat do practijk niet zou nalaten een toestand to 
scheppen, waarbij, zoolang de maatschappelijke 
omstandigheden in Indië nog van den huidigen aard waren, 
de medewetgevende macht in groote mate in handen zou 
komen niet van een college, dat in zijne samenstelling eone 
afspiegeling van den Volksraad zou mogen hee- ten, maar in 
die van een min of meer wisselend aantal leden van dien 
Raad, ter hoofdplaats Batavia of in do nabijheid daarvan 
woonachtig en 

‘) Handelingen Staten-Gcneraal, 1924— 

1925, Tweede Kamer, blz. 1523. 
2) Zie Gedrukte Stukken, Tweede Kamer, 

1923—1924, 181, no. 11, blz. 14 vlg. en blz. 

18 vlg. 
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daardoor tot bijwoning der dagelijksche vergade ringen beter 
in staat; eene ledengroep van niet meer dan toevallige., zoo 
niet van een aan een goeden gang van zaken weinig 
bevorderlijke samenstelling. Mocht overigens — merkte de 
Minister nog op bij het door hem gevoerd mondeling overleg 
met de Commissie van Voorbereiding uit de Tweede Kamer 
— na verloop van tijd de instelling kunnen worden ontbeerd, 
wat de ervaring van zelf zou doen blijken, dan lag het in de 
rede, dat zij verdwijnen zou. 

De velerlei bedenkingen, waaraan bij de openbare 
behandeling der wetsvoordracht uiting werd gegeven, 
bewezen niettemin dat het aan de voorbereidende 
gedachtenwisseling niet had mogen gelukken, de bij 
verschillende leden bestaande bezwaren geheel te 
overwinnen. 

Dat niettemin de beslissing der Kamer ten slotte in het 
voordeel der Regeering is geweest, mag wel inzonderheid 
worden toegeschreven aan de breedvoerige uiteenzetting, 
welke de Minister in zijne redevoering tot algeineene 
verdediging der hervormingsvoorstellen andermaal gaf van 
doel en werking van het veelbestreden hulporgaan uit den 
Volksraad J). In de eerste plaats weder was het de urgentie 
van eene zoodanige voorziening, als redmiddel bij een 
tekortschieten van den Raad aan eigen prestatievermogen, 
welke in ’s Ministers rede opnieuw naar voren werd gebracht 
en dit o.m. met aanhaling van verklaringen van bevoegde 
zijden uit het verslag van den toenmaligen Volksraad. 
Verklaringen, in het kort hierop neerkomend, dat hoe men de 
zaak ook mocht wenden of keeren, met een verwerping van 
het ontworpen college niet ontkomen kon worden aan de 
maatschappelijke omstandigheden, die aan den eisch eener 
dagelijksche vervulling van wetgcvenden arbeid door den 
Volksraad in pleno in den weg stonden. Wat voorts de 
belangrijke vraag der taakverdeeling tusschen den Volksraad 
en het hulporgaan — agent als het ware van dien Raad — 
betrof, stelde de Minister nog aan het licht, dat de Regeering 
in het algemeen zich die vcrdeeling aldus had gedacht, dat 
alle belangrijke ontwerpen van ordonnanties zooveel 
mogelijk bij den Raad zelven behandeling zouden vinden, 
terwijl in hoofdzaak de vele ontwerpen van meer 
ondergeschikte beteekenis aan het kleinere college zouden 
worden overgelaten. Als kenmerkend voor de beteekenis van 
de voorgestelde oplossing wees de genoemde Bewindsman 
verder op het feit, dat, in tegenstelling met andere organen, 
in de debatten aangehaald, met name de Gedeputeerde Staten 
in Nederland, het onderwerpelijk college, wat aangaat de 
bepaling zijner werkzaamheden, geen eigen wettelijke 
rechten zou kunnen doen gelden, maar voor de regeling van 
zijne taak geheel en al afhankelijk zou zijn en zou moeten 
blijven van den Volksraad, ook wat het tweede belangrijke 
onderdeel van zijne bemoeienis: de voorbereiding van de 
behandeling van ontwerp- ordonnanties, betrof. 

Waar voorts, zooals de Minister deed uitkomen, geene 
meer aannemelijke oplossing was aanbevolen en het hier een 
beslissing gold, die voor eene bevredigende werking der 
nieuwe organisatie van de wetgeving in Nederlandsch-Indië 
van het grootste gewicht zou kunnen blijken, drong hij 

J) Handelingen Staten-Generaal, 1924— 
1925, Tweede Kamer, blz. 1523 vlg. 

aan het eind zijner beschouwingen krachtig aan op 
terzijdestelling van de bedenkingen van bij - komstigen aard. 
die tegen het voorstel der Regeering konden worden 
aangevoerd. Aan dien aandrang gaf de Tweede Kamer ten 
slotte gehoor door aanneming, met eene meerderheid van 38 
tegen 25 stemmen, van het wetsartikel, nadat een 
amendement, de strekking hebbend om de ver- eischte 
voorziening tot alleen een „College van Voorbereiding” van 
den wetgeveilden arbeid van den Volksraad te beperken ‘), 
op aanraden van den Minister verworpen was. 

Satnenstelling en werking van het College van Ge-
delegeerden. Op de hiervóór besproken bepalingen van 
artikel 72 der Indische Staatsregeling, waarbij o.m. de 
samenstelling van het College van Gedelegeerden aldus 
geregeld werd, dat het aantal leden twintig zou bedragen, 
benevens den Voorzitter van den Volksraad als Voorzitter 
tevens lid van het College, doet artikel 73 het voorschrift 
volgen, dat het lichaam in zijne eerste vergadering één zijner 
leden benoemt tot plaatsvervangend Voorzitter voor den 
duur van het vierjarig zittingstijdperk, terwijl bij openvallen 
der bediening tusschentijds de benoeming van den opvolger 
voor den verderen duur van dat tijdperk geschiedt. 

„De verkiezing van de leden van het College van 
Gedelegeerden” — bepaalt vervolgens het eerste lid van 
artikel 74 — „en de vervulling van tusschentijds 
opengevallen plaatsen in het College geschieden op den 
grondslag van evenredige vertegenwoordiging, op de wijze, 
bij ordonnantie te regelen.” Omtrent deze regeling, welke — 
luidens de onder III der Overgangsbepalingen van de 
meervermelde wet tot herziening van het Reglement op het 
beleid der Regeering van Nc- derlandsch-Indië van 23 Juni 
1925 gestelde uitzondering,— voor de eerste maal bij 
algemeenen maatregel van bestuur zou worden vastgesteld, 
behelst het tweede lid van voornocmd wetsartikel alsnog de 
aanvulling, dat zij „waarborgt, dat do overeenstemmende wil 
van elk drietal Volks- raadsleden tot de dienovereenkomstige 
vervulling (leidt) van één plaats in het College van Gedele-
geerden”. Het laatste lid van artikel 7*1 houdt verder de 
bepaling in, dat de leden van het College tegelijk aftreden. 

De evenvermelde aanvulling in het tweede lid, tot nadere 
afbakening van de wijze van toepassing van het beginsel van 
evenredige vertegenwoordiging bij de verkiezing der 
Gedelegeerden, maakte een der voorstellen uit van de bereids 
hierboven besproken amendementen-Fcber c.s., welke oj) 25 
Februari 1925 tijdens de openbare behandeling in do Tweede 
Kamer door leden van verschillende politieke fracties waren 
ingezonden. De scherpe preeiseering, daarbij aangebracht, 
maakte het noodig ook het aantal te verkiezen leden van liet 
College van Gedelegeerden geheel in de verhouding van één 
tot drie te brengen in vergelijking met het ledentul van den 
Volksraad. In dit verband werd bij de bedoelde 
amendementen dus tevens voorgesteld, het door de 
Regeering aangegeven aantal van achttien leden te 
verhoogen tot twintig. Daar beide amendementen geheel in 
de lijn lagen van de Regeerings- 

*) Gedrukte Stukken Tweede Kamer 1924— 1925, 

32, n°. 8, IX. 
z) Gedrukte Stukken a.b., no. 15, V. 
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voorstellen en van het indertijd reeds aan den Volksraad 
overgelegd schema voor de regeling der verkiezing, uit en 
door den Raad, van de leden van het hulporgaan, werden zij 
tijdens de Kamerdebatten door den Minister overgenomen, 

De tegemoetkomingen, aan het lidmaatschap van het 
College van Gedelegeerden verbonden, worden, evenals de 
gevolgen van aanvaarding van het lidmaatschap door een 
Landsdienaar, krachtens artikel 75 der Indische 
Staatsregeling bij ordonnantie geregeld. Terwijl de Minister 
om verschillende redenen, in het Verslag der Tweede Kamer 
medegedeeld l), aan eene tegemoetkoming in den vorm van 
zitting gelden ook voor het College van Gedelegeerden de 
voorkeur meende te moeten geven, is bij de reeds vermelde 
„Volks- raadpositieregeling” in Ind. Stb. 1926 no. 453, welke 
verordening zich ook tot dat College uitstrekt, een ander 
standpunt ingenomen. 

Artikel 11 van die Regeling bepaalt, dat de leden daarvan 
eene maandelijksche toelage genieten boven hetgeen hun als 
Volksraadslid aan zit- tinggeld toekomt, benevens eventueel 
een standplaatstoelage en eene schadeloosstelling voor ge-
derfde inkomsten, terwijl zij aanspraak hebben op vergoeding 
voor geneeskundige behandeling. Die maandelij ksche 
toelage is bij het volgende artikel vastgesteld op / 1000, 
waarvan / 250 ’s maands wordt bijeengevoegd en maandelijks 
verdeeld wordt tusschen de leden, naar gelang van het getal 
vergaderingen door ieder in dien tijd bijgewoond, behoudens 
bijzondere voorzieningen voor afwezigheid ingevolge 
plichten als Gedelegeerde dan wel ingevolge andere 
omstandigheden, ter beslissing van het College. Het 
overblijvende wordt door de leden ais vast inkomen genoten. 
De schadeloosstelling voor gederfde inkomsten wordt (art. 14 
a.v.) genoten door hen, die als gevolg van hun lidmaatschap 
inkomsten hebben verloren, welke meer bedroegen dan de 
maandelijksche toelage als Gedelegeerde, en zulks met 
inachtneming van zekere beperkingen en met het algemeen 
voorbehoud, dat de gelden, waarop een lid van het College 
als schadeloosstelling van dien aard en als toelage aanspraak 
kan doen gelden, tezamen niet meer mogen bedragen dan/ 
1500 ’s maands. Het recht op de schadeloosstelling en het 
bedrag daarvan worden, op aanvraag wederom van den 
belanghebbende, vastgesteld door de Commissie, die, gelijk 
medegedeeld, ten aanzien van de niet in ’s Lands dienst zijnde 
leden van den Volksraad met dezelfde taak is belast. 
Inkomsten uit een ambt, betrekking of beroep, door den 
betrokkene, nadat hij lid van het College is geworden, 
aanvaard of tor hand genomen, — dezittinggelden als lid van 
den Volksraad uitgezonderd — komen krachtens art. 15 in 
mindering van de vorenbedoelde schadeloosstelling. De 
elders woonachtige leden hebben verder, zoo zij zich naar 
aanleiding van hunne verkiezing als zoodanig te Batavia of 
dichter bij Batavia vestigen, luiden» art. 16 aanspraak op 
vergoeding van verhuiskosten op den voet van het Algemeen 
Reisreglemont. Gelijke vergoeding genieten zij, indien zij na 
beëindiging van hun lidmaatschap zich weder elders in 
Ncderlandsch- -Indic vestigen. De leden van het College 
ontvangen bovendien op denzelfden voet als voor de 
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leden van den Volksraad ten aanzien van vergaderingen van 
dien Raad is bepaald, tegemoetkoming voor reis- en 
verblijfkosten voor hunne reizen ter bijwoning van 
vergaderingen van het College. Artikel 17 der 
onderwerpelijke Regeling houdt verder de bepaling in, dat 
wanneer een lid, anders dan tengevolge van zijne plichten als 
zoodanig dan wel tengevolge van welbewezen ziekte, 
gedurende langer dan drie maanden achtereen uit de 
vergaderingen van het College van Gedelegeerden afwezig is, 
dit feit door het College — zoo mogelijk nadat de betrokkene 
door eene commissie uit zijn midden isgehoord — bij besluit 
wordt geconstateerd. De betrokkene verliest alsdan, met 
betrekking tot het in het besluit vermelde tijdperk, zijne 
aanspraak op de maandelijksche toelage en verdere 
tegemoetkomingen. 

Bij § o van de „Volksraadpositieregeling” zijn, ter 
verdere uitvoering van artikel 75 der Indische Staatsregeling, 
mede de gevolgen bepaald van aanvaarding van het 
lidmaatschap van het College van Gedelegeerden door 
Landsdienaren, evenals § 2 van die Regeling, naar reeds 
gebleken is, het geval van cumulatie van het lidmaatschap van 
den Volksraad met de vervulling van Landsbedieningen tot 
onderwerp heeft. 

Artikel IS stelt voorop, dat het lidmaatschap van 
eerstgenoemd lichaam niet gelijktijdig kan worden 
waargenomen met een uit ’s Lands kas bezoldigd ambt, 
behoudens dat bij besluit van den Gouverneur-Generaal, den 
Raad van Neder- landsch-Indië gehoord, voor bepaalde 
ambten uitzondering op dien regel kan worden toegelaten. Is 
dit laatste voor het ambt van den betrokkene niet het geval, 
dan is deze, wanneer hij niet reeds uit hoofde van zijne 
aanvaarding van het lidmaatschap van den Volksraad is 
afgetreden, lui- dens de daaropvolgende bepalingen van 
rechtswege uit zijne betrekking ontslagen of, zoo hij militair 
is, op non-activiteit gesteld, zulks met ingang van den dag, 
waarop hij als lid van het College van Gedelegeerden zitting 
neemt. Wachtgeld of non-activiteitstraktement wordt tijdens 
het lidmaatschap van het Collego van Gedelegeerden niet 
genoten; de tijd, als lid doorgebracht, telt echter ook hier ten 
volle mede als diensttijd, geldig voor weddeverhooging en 
pensioen. Wordt evenwel wegens afwezig blijven uit de 
vergaderingen ton aanzien van het lid een besluit als hier-
boven vermeld genomen, dan treedt voor den daarin 
vermelden termijn ook de laatstbedoelde tegemoetkoming 
buiten werking. Neemt het lidmaatschap een einde en is 
herplaatsing in actie- ven dienst of herstel in activiteit niet 
mogelijk, dan wordt aan den betrokkene een wachtgeld of 
non-activitcitstraktemcnt toogekend op gelijken voet als 
bepaald is voor Landsdienaren, aftredend als lid van den 
Volksraad. 

Wanneer ten aanzien van een uit ’s Lands kas bezoldigd 
ambt gelijktijdige waarneming van het lidmaatschap van het 
College van Gedelegeerden is toegelatcn, geeft de bekleeder 
van het ambt, indien l»ü dat lidmaatschap op zich wenseht te 
nemen, wederom tijdig kennis daarvan aan den boven hem 
geplaatsten gezaghebbende en gelden ook overigens in. in. 
voor hem dozelfdo voorschriften als bij artikel 14 der 
Regeling met betrekking tot Landsdienaren-Volksraadsleden 
vastgesteld. Artikel 23 tier verordening verklaart voorts nog, 
dat de toelagen, als lid van het College van Gedelegeerden 
genoten, en de schadeloos 
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stelling voor gederfde inkomsten voor de toepassing van de 
pensioenreglementen voor burgerlijke en militaire 
Landsdienaren, zoomede voor die van de reglementen voor 
de Weduwen- en Wce- zenfondsen, als bezoldiging gelden./ 
1. De Indische Staatsregeling, voor zooveel betrekking 
hebbend op het College van Gedelegeerden, bepaalt wijders 
(art. 76), dat het lidmaatschap van dat College ophoudt door 
het eindigen van dat van den Volksraad. Overigens zijn de 
leden wederom te allen tijde bevoegd als zoodanig hun 
ontslag te nemen, van welk besluit zij schriftelijk aan den 
Voorzitter mededeeling doen. 

Het College houdt (art. 77) evenals de Volksraad zelf 
zijne vergaderingen in het openbaar te Batavia, tenzij bij 
ordonnantie eene andere plaats daarvoor is aangewezen. 
Sluiting der deuren geschiedt wanneer minstens vier leden 
het vorderen of de Voorzitter het noodig oordeelt. Aan de 
vergadering is het daarna wederom, te beslissen of met 
gesloten deuren zal worden beraadslaagd. Voor de 
beraadslagingen en beslissingen in het College van 
Gedelegeerden gelden overigens dezelfde algemeene regels 
als bij artikel 66 voor den Volksraad vastgesteld. Hetzelfde 
is mede het geval wat aangaat bijwoning der be-
raadslagingen door den Gouverncur-Generaal en het doen 
bijwonen daarvan door gemachtigden van de Regeering. 
Artikel 79 draagt voorts aan den Volksraad de vaststelling 
op van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van 
het College van Gedelegeerden, aan welke opdracht 
voldaan is, zooals reeds werd gezegd, bij hetzelfde besluit, 
hetwelk tot vaststelling van het Reglement voor den 
Volksraad zelven heeft gestrekt (zie Ind. Stb. 1926 no. 544-
). 

De taak van het College van Gedelegeerden is wettelijk 
omschreven in het laatste artikel van het tweede hoofdstuk 
der Indische Staatsregeling. Het eerste lid van bedoeld 
artikel 80 bepaalt, dat bet College de in de artikelen 82, 84, 
85, 86, 92 en 93 aangeduide bevoegdheden van den 
Volksraad uitoefent, behoudens ten aanzien van ontwerpen 
van ordonnantiën, welker behandeling de Volksraad zich 
heeft voorbehouden. De grondgedachte waartoe, blijkens 
het in de voorgaande bladzijden ter zake medegedeelde, de 
overweging van dit punt heeft gevoerd, het beginsel 
namelijk dat de bevoegdheden, welke aan het hulporgaan 
zouden worden toegekend, nog alleen dan door dat orgaan 
uitgeoefend zouden worden,wanneer nietde Volks- raad in 
pleno de behandeling van het betrokken onderwerp aan zich 
had getrokken, vindt in de woorden der bepaling 
onverminderd uitdrukking. De in die bepaling bedoelde 
bevoegdheden betreffen den wetgevenden arbeid van den 
Volksraad: de deelneming dus van den Raad aan de 
vaststelling van ordonnanties (artt. 82, 92 en 93) en de 
uitoefening der rechten van initiatief, amendement en 
terugneming ten aanzien van ontwerp-ordonnanties (artt. 
84, 85 en 86). Is de Volksraad niet bijeen dan worden, 
luidens liet vierde lid, ook de bevoegdheden van petitie en 
interpellatie (artt. 68 en 69) door het College van 
Gedelegeerden uitgeoefend. Uitoefening daarentegen van 
budgetaire bevoegdheden is voor het College uitgesloten. 
Eene uitzondering op het hierboven vooropgesteld beginsel 
maakt alleen de bepaling in het tweede lid van het artikel, 
waarbij het College van Gedelegeerden gerechtigd is ver 

klaard tot dc behandeling van ontwerpen, die de Volksraad 
aan zich heeft gehouden, wanneer — ter bcoordeeling van 
den Gouverneur-Gencraal, het College van Gedelegeerden 
gehoord — de afdoening zoozeer spoedcischend is, dat niet 
op het bijeenkomen van den Raad kan worden gewacht. 

Als tweede onderdeel van de taak der Gedelegeerden legt 
verder het derde lid van het artikel aan het College op, het 
verrichten — tenzij de Volksraad anders beslist — van 
voorbereidende werkzaamheden ten aanzien van dc 
ontwerpen, welker behandeling die Raad zich heeft voor-
behouden. 

Wetgeving. Het derde hoofdstuk van de Indische 
Staatsregeling, de wetgeving tot onderwerp hebbend, regelt 
de totstandkoming van ordonnanties op de volgende wijze. 
De Gouverneur- -Gencraal zendt zijne ontwerpen van 
ordonnanties aan den Volksraad en kan te allen tijde een ter-
mijn bepalen, binnen welken de Raad hem zijn besluit moet 
medcdeelen (art. 83). Ook de Volksraad heeft het recht 
ontwerpen van ordonnanties aanhangig te maken; de 
indiening daarvan geschiedt in bepaalden vorm aan den 
Gouverneur- -Generaal (art. 84). Naast dit recht van initiatief 
bezit de Raad dat van amendement (art. 85); de bevoegdheid 
namelijk om wijziging te maken in eene hem door den 
Landvoogd toegezonden ont- werp-ordonnantie. Zoolang 
omtrent eenig ont- werp-ordonnantie nog niet door den 
Volksraad of door den Gouverneur-Generaal is beslist, kan, 
krachtens art. 86, het ontwerp worden teruggenomen; wat 
aangaat ontwerpen, afkomstig van den Landvoogd, door 
dezen, en voor ontwerpen, van den Volksraad door dien 
Raad. Medegedeeld is reeds, dat in de daarvoor in 
aanmerking komende gevallen de hierboven vermelde 
rechten in gelijker voege door het College van Gedelegeer-
den worden uitgeoefend. 

De Volksraad — en gelijkerwijze ook het College van 
Gedelegeerden, dat in het wezen der zaak voor de betrokken 
gevallen den Volksraad vertegenwoordigt — geeft van zijn 
besluit omtrent de in behandeling genomen ontwerp-ordon- 
nantie naar een bepaald formulier aan den Gouverneur-
Generaal kennis, evenals de laatstgenoemde dit doet, in 
bepaalden vorm, aan den Volksraad, wat aangaat de 
beslissing of hij eene ontwerp-ordonnantie, waarmede de 
Raad zich vereenigd heeft of die door dezen aan hem is in-
gediend, al dan niet vuststelt. 

Een onderwerp van zeer uiteenloopendc beschouwing is 
geweest de regeling van het geval, dat omtrent eene door den 
Gouverncur-Generaal aan den Volksraad gezonden ontwerp-
ordonnantie geene overeenstemming met den Raad is ver-
kregen. Het vóórontwerp, waaromtrent in 1022 het advies 
van den toenmaligen Volksraad werd gevraagd, hield voor 
dat geval de oplossing in (art. 53), dat de regeling alsdan 
geschieden kon door den Koning, bij algemeenen maatregel 
van bestuur, behoudens de bevoegdheid van den Landvoogd 
om in dringende omstandigheden, in afwachting van de 
beslissing des Konings, de ordonnantie vast te stellen. Van 
sommige zijden werd in den Volksraad de voorkeur gegeven 
aan regeling bij de wet; een denkbeeld, dat ten slotte in 
gewijzigden vorm de instemming van de meerderheid in den 
Raad verwierf door de aanneming van een amendement van 
dezen inhoud, dat aan den Gouverneur-Generaal de 
bevoegdheid zou 
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toekomen, om ingeval van een zoodanig conflict van 
wetgeving na overleg met don Raad van Nederlandsch-Indië 
de ordonnantie vast te stellen, behoudens liet recht van den 
Volksraad, om alsdan binnen twee maanden zich tot den Ko- 
ning te wenden met het verzoek, de ordonnantie aan de 
wetgevende macht ter bekrachtiging voor te leggen. Werd 
deze bekrachtiging door den Wetgever geweigerd, dan wel 
kwam zij niet binnen één jaar tot stand, dan zou de 
ordonnantie door den Gouverneur-Generaal worden 
ingetrokken. In zoover was dit denkbeeld te verkiezen boven 
hetgeen ter zake in 1920 door de Indische Herzie- 
ningscomissie was voorgesteld en later in de „Proeve” van 
de Gommissie-Oppenheim c.s. was aanbevolen, dat in de 
door deze commissies ontworpen regelingen alleen aan eene 
bijzondere oplossing voor het geval van dringende 
?ioodzakelijk- heid was gedacht. Tegen overneming van het 
voorstel bestond niettemin bij den Minister bezwaar en dit 
— naar in de Memorie van Toelichting der wetsvoordracht 
aan de Staten-Gene- raal te kennen werd gegeven *) — reeds 
hierom, dat bij de behandeling van artikel 61 der Grondwet 
in het tweede lid van dat artikel door de Re- geering de 
woorden: „of voor bepaalde gevallen” waren ingelascht met 
de uitgesproken bedoeling, die noch in de Eerste noch in de 
Tweede Kamer bestrijding had ontmoet, dat bij een conflict 
op wetgevend gebied tusschen Landvoogd en Volksraad de 
beslissing zou berusten niet bij de Wetgevende Macht in 
Nederland, doch bij de Kroon. Ten einde evenwel het 
voorkomen van conflicten van dien aard tot het uiterste te 
beperken, werd door den Minister eene regeling 
voorgesteld,waarbij, ingeval omtrent een door den 
Gouverneur- -Generaal aan den Volksraad gezonden 
ontwerp- -ordonnantie niet de vereischte overeenstemming 
was verkregen en de eerstgenoemde niettemin een 
voorziening wenschelijk bleef achten, de Raad, op 
uitnoodiging van den Gouverneur-Generaal, de ontwerp-
ordonnantie — al dan niet gewijzigd door den Landvoogd — 
opnieuw in behandeling neemt binnen zes maanden nadat 
door den Raad besloten werd tot niet-aannemen van het aan-
vankelijk ontwerp, of van den Gouverneur-Generaal de 
kennisgeving werd ontvangen, dat hij bezwaar had tegen 
vaststelling van het ontwerp, zooals dit bij de eerste 
behandeling door den Raad gewijzigd was. Van de tweede 
behandeling, welke de Gouverneur-Generaal op die wijze 
zou kunnen uitlokken, zouden dezelfde bepalingen gelden 
als voor de eerste. Bracht ook deze tweede behandeling de 
partijen niet tot elkander en werd dus andermaal geeno 
overeenstemming verkregen, dan zou de Kroon regelend 
kunnen optreden, namelijk, wanneer ook Z{j regeling 
wenschelijk oordeelde, deze tot stand kunnen brengen, in 
don door Haar verkozen vorm, bij algemeenen maatregel 
van bestuur. Beiden, Kroon zoowel als Landvoogd, zouden 
dus evenzeer het ontwerp kunnen laten rusten, en om den 
Indischon wetgever ten volle gelegenheid te geven om de 
zaak, welke uit haren aard tot zijne competentie behoort, ook 
na regeling door dc Kroon weder aan zich to brengen, zou 
bovendien worden bepaald, dat de bij alge- nieenen 
maatregel van bestuur vastgestolde verordening te allen tijde 
bij ordonnantie — met 
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overeenstemming van wil dus tusschen Landvoogd en 
Volksraad — zou kunnen worden gewijzigd, aangevuld, 
ingetrokken of door eene andere vervangen. Waar de door de 
Kroon vastgestelde al- gemeene verordeningen bovendien 
steeds onder het toezicht zouden vallen van den Rijkswetge-
ver, zou met eene oplossing van dien aard, hoezeer op 
zichzelve buiten dien wetgever omgaande, naar het oordeel 
der Regeering eene met de bedoeling der Grondwet 
overeenkomstige, alleszins bevredigende regeling verkregen 
worden. Voor twee gevallen echter bood deze geene 
voorziening of geene practisch bruikbare voorziening aan. 
Vooreerst voor het geval, dat de Volksraad in gebreke is 
gebleven, binnen den gestelden termijn mede te deelen of hij 
al dan niet zich met een van den Gouverneur-Generaal ter 
behandeling ontvangen ontwerp-ordonnantie vereenigt, en 
voorts voor het geval, dat overeenstemming met den Raad 
niet verkregen is, doch dringende omstandigheden eene 
onverwijlde voorziening vorderen. Het Regeeringsontwerp 
stelde voor die gevallen toekenning voor aan den 
Gouverneur-Generaal, die ook in het nieuwe stelsel de volle 
verantwoordelijkheid voor den gang van zaken blijft dragen, 
van de bevoegdheid, om op eigen gezag en 
verantwoordelijkheid de ordonnantie vast te stellen, onder 
verplichting aan den Volksraad daarvan mededeeling te doen. 
Indien evenwel de Landvoogd van zijne bevoegdheid gebruik 
had gemaakt, om in eenig dringend geval de ordonnantie 
eigener autoriteit vast te stellen, zou, wanneer de Raad zulks 
noo- dig achtte en binnen twee maanden het verzoek daartoe 
gericht had tot de Kroon, alsnog eene nadere regeling bij 
algemeenen maatregel van bestuur kunnen plaats vinden. 

De Tweede Kamer vereenigde zonder hoofdelijke 
stemming zich met het Regeeringsvoorstel, dat in zijn geheel 
het onderwerp uitmaakt van de artikelen 89 en 90 der 
Indische Staatsregeling. 

De algemeene verordeningen (wetten, alge- meene 
maatregelen van bestuur, ordonnanties en 
regeeringsverordenïngen) worden door den Gouverneur-
Generaal naar bepaalde formulieren afge- kondigd en door 
den Algemeenen Secretaris of een der Gouvernements-
Secretarissen gewaarmerkt. De afkondiging wordt gerekend 
geschied te zijn door plaatsing in het Staatsblad van Neder- 
landsch-Indië. Zij is, mits zij in geldigen vorm heeft plaats 
gevonden, de eenige voorwaarde der verbindbaarheid. De 
algemeene verordeningen werken terstond nadat hare 
afkondiging bekend kan zijn. Wanneer geen ander tijdstip is 
vastge- stekl, wordt dc afkondiging gerekend bekend te zijn 
op Java en Madoora op den dertigsten dag en in de overige 
deelen van Nederlandsch-Indië op den honderdston dag, na 
dien der dagteekening van het Staatsblad van Nederlandsch-
Indië, waarin do algemeene verordening is opgenomen (art. 
95 a.v.). 

Ordonnanties kunnen, luidens art. 99 der Indische 
Staatsregeling aansluitend aan art. 62 der Grondwet, op grond 
van strijd met de Grondwet, mot de wet of met het algemeen 
belang geheel of gedeeltelijk door don Koning worden 
geschorst en bij de wet worden vernietigd. De schorsing 
wordt door den Koning bevolen bij een met redenen omkleed, 
in voornoemd Staatsblad te plaatsen besluit. Binnen een jaar 
na de schorsing wordt een voorstel tot vernietiging bij de 
Staten-Generaal 
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ingediend. De schorsing stuit onmiddellijk de werking der 
geschorste bepalingen. Is binnen den genoemden tijd geen 
ontwerp tot vernietiging bij de Staten-Generaal ingediend, 
dan wordt de schorsing mede geacht te zijn opgeheven. 
Hiervan geschiedt eveneens kennisgeving in het Staatsblad 
van Nederlandsch Indië. Bepalingen, die geschorst zijn 
geweest, kunnen niet opnieuw worden geschorst. Wat aangaat 
de gevolgen van het feit van vernietiging, bepaalt het zevende 
lid dat vernietiging wegens strijd met de Grondwet of de wet 
medebrengt vernietiging van alle gevolgen der vernietigde 
bepalingen, voor zoover die nog voor vernietiging vatbaar 
zijn. Bij vernietiging wegens strijd met het algemeen belang 
kunnen de niet met dat belang strijdige gevolgen in stand 
blijven. Aan den Gouverneur- -Generaal is verder, ingeval 
van geheele of gedeeltelijke schorsing of vernietiging eener 
ordonnantie, de zorg opgedragen, dat aan het vorenstaande 
wordt voldaan en dat opnieuw in hetgeen de geschorste of 
vernietigde bepalingen regelen voor zooveel noodig bij 
ordonnantie wordt voorzien. 

Bij het laatste artikel van het- onderwerpelijk hoofdstuk, 
tot regeling van de wetgeving, zijn voorts de bepalingen 
omtrent schorsing en vernietiging van ordonnanties of 
gedeelten van ordonnanties mede van toepassing verklaard 
ten opzichte van Regeeringsverordeningen, o.m. met dien 
verstande dat de vernietiging daarvan geschiedt door den 
Koning, den Raad van State gehoord, bij een met redenen 
omkleed besluit. 

Aan den Gouverneur-Generaal is overigens bij art. 21 
der Staatsregeling in het algemeen de zorg opgedragen voor 
de uitvoering der algemeene verordeningen en voor de 
uitvaardiging van de daartoe noodige bevelen. 

Bemoeienis van den Raad van Nederlandsch- -Indië met 
de wetgeving a.a.De plaats van denRaad van 
Nederlandsch-Indië in het samenstel van 
Regeeringsorganen is door de jongste hervorming op het 
gebied der Indische Staatsinrichting belangrijk gewijzigd. 
Zooals in het artikel RAAD VAN NEDERLANDSCH-
INDIË (Dl. III, blz. 523) uiteenzetting vond, werd, wat 
aangaat het staatkundig karakter van het college, in het Re- 
geeringsreglement van 1854 een middenweg ingeslagen 
tusschen de vroegere, in den vollen zin van het woord 
mederegeerende, positie van het lichaam, waarbij de 
Gouverneur-Generaal met de Raden van Indië de 
Regeering uitmaakte, als zoodanig als „de Gouverneur-
Generaal in Rade” aangeduid, en de in groote mate 
verminderde be- teekenis, waartoe het College gebracht 
was door de staatsregeling van het jaar 1836, die met dat 
collegiaal bewind gebroken had en de Raad geheel tot een 
adviseerend lichaam had gemaakt. De middenweg, 
zooeven bedoeld, bestond hoofdzakelijk hierin, dat 
opnieuw in verschillende gevallen en bovenal in de 
uitoefening der wetgevende bevoegdheid van den 
Gouverneur-Generaal overeenstemming met den Raad van 
Indië werd gevorderd, zij het dat ingeval van gemis 
daarvan de Landvoogd de beslissing der Kroon kon 
inroepen. De ingrijpende verandering, die thans met de tot-
standkoming van den Volksraad in den nieuwen vorm is 
ingetreden, is deze, dat ten aanzien van dat punt %'an 
overwegend belang: de vMgeving, de Raad wederom 
teruggebracht wordt tot een zuiver adviseerend orgaan. 
Terwijl ten aanzien van' enkele daden van bestuur als de 
uitoefening 

der z.g. exorbitante rechten (artt. 35—38 lnd. Staatsregeling) 
en enkele andere beslissingen van verschillenden aard *), 
overeenstemming gevorderd zal blijven, zal dus voortaan ten 
aanzien van de wetgeving in Nederlandseh-Indië, hetzij in 
den vorm van ordonnanties, hetzij in dien van 
regeeringsverordeningen, de Gouverneur-Generaal alleen tot 
raadpleging van den Raad van Indië verplicht zijn, in 
gelijker voege als voor de andere in het tweede lid van artikel 
22 der Staatsregeling daartoe aangewezen onderwerpen. 

In de samenstelling van den Raad is geene wijziging 
gebracht, alleen heeft de eisch van bezit van het 
Nederlanderschap voor de benoeming tot Vice-President of 
lid van het College, plaats gemaakt voor dien van bezit van 
den staat van Nederlandsch-Onderdaan (art. 9 a.v.), zoodat 
voortaan ook Inlanders en andere niet-Neder- landers, 
voldoende aan die algemeene voorwaarde, in den Raad 
zitting kunnen verkrijgen. Pogingen in deTweede Kamer, 
om, in navolging van hetgeen van dien aard in Britsch-Indië 
zich voordoet, de leden van den Raad van Indië aan het hoofd 
van een of meer der departementen van algemeen bestuur te 
doen stellen, vonden bij den Minister bestrijding, evenzeer 
als dit het geval was met denkbeelden tot opheffing van den 
R,aad 2), voor wiens behoud, onder de nieuwe orde van 
zaken, ook de Indische Regeering ernstig had gepleit. Bij den 
Nederlandschen Wetgever vond eveneens de eene wijziging 
zoomin als de andere ingang. 

Een voorstel daarentegen van den Volksraad, 
bedoelende een nauwer contact te bevorderen tusschen 
Gouverneur-Generaal, Raad van Indië en 
Departementshoofden, door aan vergaderingen van den 
Raad, voorgezeten door den Gouverneur-Generaal, te doen 
deelnemen, met raadgevende stem, de Hoofden der 
departementen van algemeen bestuur, tenzij de Landvoogd 
om bijzondere redenen anders beslist, werd in artikel 8 der 
Staatsregeling opgenomen. Gedeeltelijk is dit mede het geval 
geweest, behoudens wijziging van vorm, met een daarbij 
aansluitend voorstel van den Volksraad van dezelfde alge-
meene bedoeling, hetwelk, voor zoover de Regeering zich 
met de strekking heeft kunnen ver- eenigen, aanleiding heeft 
gegeven tot de bepaling in het tweede lid van voornoemd 
artikel, luidons welke de Departementshoofden in de 
gelegenheid worden gestold om deel te nemen, wederom met 
raadgevende stem, aan de behandeling, in de niet door den 
Gouverneur-Generaal voorgezeten vergaderingen van den 
Raad, van voorstellen, bo- hoorende tot den werkkring van 
hun departement, indien zij tijdig aan den Vice-President den 
wensch daartoe kenbaar maken. 

Degewichtigebeteekenis, in de Indische staats-
organisatie, van het ambt van Departementshoofd — eene 
beteekenis, die sedert de instelling van den Volksraad nog 
meer naar buiten spreekt — wordt ook door die bepalingen 
opnieuw in het licht gesteld. De opzet trouwens van het 
nieuwe 

’) Zie artt. 42, 43, 138 en 103 lnd. Staatsre- geling. 
2) Vgl. Gedrukte Stukken Tweede Kamer, Zitting 

1923—1924, 181 no. 11, blz. 29—31 en 1924—1925, 
32, no. 8, II, alsmede Handelingen der Staten-Generaal, 
1924—1925, blz. 1407, 1522 en 1574—1570. 
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stelsel beoogt in het algemeen gelijkheid, in ambtelijke 
inkomsten als anderszins, van genoemd ambt mot dat der 
Leden van den Raad van In- dië, behoudens benoeming en 
ontslag der kaatsten, door de Kroon met het oog op de 
bijzondere verhoudingen, welke in de uitoefening hunner 
functie zich kunnen voordoen. Van verantwoordelijkheid der 
Departementshoofden aan den Volksraad, gelijk meermalen 
bepleit, kan uiteraard geen sprake zijn zoolang niet dat 
lichaam in den vollen zin een parlementair karakter heeft ver-
kregen en de verhouding van den Landvoogd tot het 
Opperbestuur en van den Minister van Koloniën tot de 
Staten-Generaal eene daarmede overeenkomstige wijziging 
heeft ondergaan, waaraan om verschillende redenen voorde 
naaste toekomst bezwaarlijk te denken zal zijn. 

Evenals tot dusver, zal het ook voortaan de Vice-
President van den Raad van Indië zijn, aan wien bij ziekte of 
afwezigheid van den Gouverneur-Generaal het dagelijkseli 
beleid van zaken zal kunnen worden opgedragen en die als 
waarnemend Landvoogd optreedt, wanneer de waardigheid 
van Gouverneur-Generaal openvalt en de benoeming van den 
opvolger nog niet geschied of in Indië bekend is 
danwelwanneerde benoemdeinde dadelijke aanvaardingvan 
zijn ambt wordt verhinderd (art. 14 Ind. St. regeling). Nevens 
de bestendiging van deze regeling staat echter de voor de 
staatkundige beteckenis van den nieuwen Volksraad 
kenschetsende bepaling van het eerste lid van artikel 5, 
krachtens welke de Gouverneur- -Generaal bij zijne 
benoeming den voorgeschreven ambtseed (verklaring en 
belofte) aflegt hetzij in handen van den Koning, hetzij, op ’s 
Konings machtiging, in eene openbare vergadering van den 
Volksraad, en voorts het niet minder ken- teekenend 
voorschrift in het tweede lid van dat artikel, dat de 
Gouverneur-Generaal zijne waardigheid aanvaardt eveneeus 
in een openbare vergadering van dien Raad TT., 

Begrooting en geldleenlngen. Bij de naar aanleiding van 
de instelling van den Volksraad in 1017 in de Indische 
Comptabiliteitswet (Ned. Stb. 1895 no. 145, Ind. Stb. 1895 
no. 225) aangebrachte wijziging werd de behandeling der In-
dische begrooting aldus geregeld, dat deze jaarlijks, voor elk 
der twee hoofdstukken tot regeling van de uitgaven en voor 
elk der twee hoofdstukken tot aanwijzing van de middelen 
tot dekking der uitgaven afzonderlijk, voorloopig door den 
Gouverneur-Generaal en definitief bij do wet werd 
vastgesteld. De voorloopige vaststelling door den 
Gouverneur-Generaal zou geschiedon in den vorm van 
besluiten, overeenkomstig het gevoelen van den Volksraad, 
welke besluiten zouden worden openbaar gemaakt door 
plaatsing in de Javasclie Courant vóór 1 Juli van hot jaar, 
voorafgaande aan dat, waarin do begrooting moest werken. 

Naar in do Memorie van Toelichting tot het wetsontwerp 
omtrent do thans vigeerondo Indische Staatsregeling en do 
daarmede gepaard gaande herziening der Comptabiliteitswet 
op den voorgrond is gesteld *), lag het, overeenkomstig de 
hoofdgedachte, welke aan de nieuwe artikelen dor Grondwet 
ten grondslag ligt, in de bedoeling van die hervorming, do 
vaststelling der Indische 

‘) Gedrukte Stukken Twcodo Kamor, Zitting 1923—
1924, 181 no. 3, blz. lü vlg. 

begrooting zooveel mogelijk te leggen in handen van den 
Gouverneur-Generaal en den Volksraad. De medewerking 
van de Wetgevende Macht in Nederland zou daarnaast zich 
als regel bepalen tot controle op de hoofdlijnen van het 
financieel beleid, bij wege van al of niet goedkeuring bij de 
wet van do door den Landvoogd in overeenstemming met 
den Volksraad genomen besluiten. Er bestaat bezwaar — 
ging bedoeld Staatsstuk voort—tegen overneming van een 
door den Volksraad aangenomen amendement, strekkende 
om evenbedoelde goedkeuring achterwege te laten en alleen 
ten aanzien van begrootingsposten, waaromtrent tusschen 
den Gouverneur-Generaal en den Volksraad geen 
overeenstemming is verkregen, de beslissing aan de 
Wetgevende Macht hier te lande op te dragen. Waar immers 
bij de Grondwetsherziening was vooropgesteld, dat zoolang 
de in Indië aanwezige krachten niet tot volle ontwikkeling 
zijn gekomen, toezicht van uit Nederland op de koloniale 
bestuursvoering behouden dient te blijven, ten einde de 
bestendiging van een aan moderne eischen voldoend regee- 
ringsbeleid te waarborgen, zou voorshands, hoewel ook ten 
aanzien van de vaststelling der begrooting het zwaartepunt 
naar Indië werd verlegd, controle door de Nederlandsche 
Staatsmachten op het financieel beleid in Indië niet kunnen 
worden gemist. De internationale verhoudingen en het 
crediet van Indië lieten bovendien niet toe, dat bemoeienis 
van de Kroon en de Staten-Generaal reeds geheel zou 
worden uitgeschakeld. 

Met inachtneming van deze beginselen zou, naar de 
voorstellen der Regeering, de vaststelling van do jaarlijksche 
begrooting en van mogelijke aanvullingsbegrootingen op 
zoodanige wijze kunnen geschieden, dat de Gouverneur- 
- Generaal, na verplichte raadpleging van den Raad van 
Indië, de ontwerpen van de afdeelin- gen, waaruit de 
begrooting zou bestaan, bij den Volksraad indient. Iedere 
begrootingsafdeeling 
— waarvan die, welke betrekking hebben op de 
departementen van algemeen bestuur niet meer dan één 
departement zouden mogen betreffen — zou voor zooveel 
noodig gesplitst zijn in vier hoofdstukke^, t.w. de uitgaven 
in Nederland, die in Indië, do middelen in Nederland en die 
in Indië. Hot denkbeeld van den Volksraad, om de 
jaarlijksche begrooting in de eerste plaats te splitsen in twee 
dcclen, onderscheidenlijk betrekking hebbendo op do 
gewone en op do buitengewone uitgaven en inkomston, werd 
vooralsnog voor verwezenlijking niet vatbaar geacht. Eene 
zoodanige splitsing diende, naar do inzichten dor Regeering, 
allereei'st te wachten op de oplossing van hot vraagstuk der 
bedrijvcnregeling. 

De jaarlijksche algemeono begrooting en de 
aanvullingsbegrootingen zouden in het voorgedragen stelsel, 
voor zoovor bij do behandeling in den Volksraad 
overeenstemming is verkregen tusschen den Gouverneur-
Generaal en dat College, door den Landvoogd worden 
vastgesteld bij besluiten, elk niet meer dan óéne afdeeling 
omvattond. Word mot betrekking tot eenigo afdeeling geenc 
overeenstemming met den Volks- ï'aad nopons allo 
hoofdstukken of allo posten verkregen, dan zouden in het 
besluit van don Gouverneur-Generaal betreffondo die 
afdeeling alleen die hoofdstukkon of dio posten worden 
vastgesteld, waaromtrent overeenstemming is be 
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reikt. De hier bedoelde besluiten van den Gouverneur-
Generaal, elk tot vaststelling strekkend van één afdeeling der 
begrooting. zouden, om te kunnen werken goedkeuring bij 
de wet behoeven. Wanneer zich geene conflicten voordeden, 
zou dus de begrooting tot stand komen in den vorm van 
besluiten van den Landvoogd, goedgekeurd bij de wet. 

Voor zoover geene overeenstemming was bereikt 
tusschen den Landvoogd en het vertegenwoordigend orgaan 
of de Rijkswetgever zijne goedkeuring aan de besluiten van 
den Landvoogd onthield, zou de volgende regeling 
toepassing vinden. Indien nopens eene geheele afdeeling van 
de jaarlijksche algemeene begrooting die overeenstemming 
ontbrak, wat wegens politieke redenen of andere redenen 
van dien aard het geval zou kunnen zijn, zou de afdeeling bij 
de wet worden vastgesteld. Bij de jaarlijksche begrooting 
toch zou geene van de afdeelingen, welke te zamen den 
grondslag van het begrootingsbeheer voor het departement 
vormen, kunnen worden gemist. Om dezelfde reden zou 
nadere regeling bij de wet noodzakelijk zijn, wanneer aan 
een besluit van den Gouverneur-Generaal tot vaststelling 
van eene afdeeling der begrooting wettelijke goedkeuring 
werd onthouden. Ook dan zou vaststelling bij de wet worden 
vereischt, evenzeer als dit het geval zou wezen indien de 
Volksraad niet binnen den daarvoor bepaalden termijn de be- 
grootingsontwerpen, onder mededeeling van zijn gevoelen, 
aan den Gouverneur-Generaal had teruggezonden. Een 
dwingend voorschrift zou — gelijk opgemerkt werd in de 
Memorie van Toelichting — daarentegen niet vereischt 
worden bij conflicten omtrent onderdeden van afdeelingen. 
Konden dergelijke onderdeden — en dit gold zoowel voor 
de algemeene als voor de aanvullings- begrootingen — 
wegens verschil van gevoelen met den Volksraad omtrent de 
urgentie der zaak of het bedrag der raming — door den 
Gouverneur- -Generaal niet in zijne besluiten tot vaststelling 
worden opgenomen, dan zou vaststelling bij de wet alleen 
noodig zijn voor zoover naar het oordeel van de Wetgevende 
Macht in het Moederland daaraan behoefte bestond. Voor 
dergelijke gevallen zou als gedragslijn zijn aan te nemen, dat 
bij de aanbieding van de begrootingsbeschei- den aan de 
Staten-Gcneraal wordt medegedeeld, of naar het oordeel van 
den Minister aan regeling van het betrokken onderdeel 
behoefte bestaat. Zoo ja, dan zou uiteraard tegelijk een 
daartoe strekkend voorstel van wet worden ingediend, 
terwijl in het tegenovergestelde geval desgewenscht door 
middel (van een initiatief-voorstel een uitspraak zou kunnen 
worden uitgelokt. 

Evenmin kon bij voorbaat worden aangenomen, dat 
vaststelling door de Wetgevende Macht in Nederland 
noodzakclijk was, als besluiten van den Gouverneur-
Generaal nopens aanvullings- begrootingen niet bij de wet 
waren goedgekeurd. Waar die besluiten begrootingsposten 
zouden behelzen, waaromtrent tusschen Landvoogd en 
Volksraad overeenstemming bestaat, werd het wenschelijk 
geacht om, bij niet-goedkeuring in niet urgente gevallen aan 
den Gouverneur-Generaal en den Volksraad de gelegenheid 
te laten, om bij eene nieuwe aanvullingsbegrooting of bij 
eerstvolgende algemeene begrooting hun aanvankelijk 
oordeel te herzien in verband met de 

in het Moederland gerezen bezwaren, welke tot de niet-
goedkeuring aanleiding hadden gegeven. Ten aanzien van 
niet goedgekeurde aanvullings- begrootingen behoefde 
nadere vaststelling bij de wet dus alleen te geschieden, 
wanneer eene onverwijlde regeling noodzakelijk was. 

Vaststelling van afdeelingen of onderdeden van 
afdeelingen bij de wet deed overigens niet te kort aan de 
bevoegdheid van den Gouverneur- -Gcneraal,om,in 
overeenstemming niet den Volksraad. in die afdeelingen of 
onderdeden wijziging te brengen bij eene 
aanvullingsbegrooting, goed te keuren bij de wet. 

Bij de schriftdijke gedachtenwisseling met de Tweede 
Kamer werd nog op de onjuistheid gewezen van de 
opvatting, dat inlassching bij de wet van een enkelen post in 
een door den Gouverneur-Generaal in overeenstemming met 
den Volksraad vastgestelde afdeeling, als zijnde van invloed 
op het eindcijfer daarvan, er toe zou moeten leiden, dat de 
geheele afdeeling nader bij de wet werd vastgesteld. Het 
stelsel van het wetsontwerp bracht mede dat alsdan de 
afdeeling, zooals zij in Indië was vastgesteld, aan de goed-
keuring van den Wetgever werd onderworpen en dat 
daarnevens een wetsontwerp tot inlassching van den post 
werd ingediend. Eene opmerking bij het mondeling overleg 
met de Commissie van Voorbereiding gaf voorts den 
Minister nog aanleiding, om door een geringe 
redactiewijziging duidelijk te doen uitkomen, dat de 
Gouverneur- -Generaal bevoegd is de algemeene begrooting 
en de aanvullingsbegrootingen vast te stellen voor zoover hij 
zich met het gevoelen van den Volksraad vereenigt. 

Bij de openbare behandeling in de Tweede Kamer werd 
door verschillende leden aangedrongen op behoud van het 
recht van amendement in dien zin, dat ook in dc 
begrootingsafdeelingen, ten aanzien waarvan in Indië 
overeenstemming was verkregen en die derhalve door den 
Gouver- neur-Gcneraal bij besluit waren vastgesteld, wij-
zigingen konden worden gebracht. Dc Minister bestreed in 
de eerste plaats de voorstelling, nis zou in de ontworpen 
regeling eene verkorting van de rechten der Tweede Kamer, 
eene ontneming namelijk van het recht van amendement, 
zijn te zien. Langs den omweg van niet-goedkeuring der 
begrootingsafdceling, met daaropvolgende vo- teering van 
het Regeeringsvoorstel tot vaststelling van de afdeeling in 
gewijzigden vorm, welk voorstel naar de gewone regelen 
aan het recht van amendcering onderworpen was, liet de 
ontworpen regeling integendeel de bevoegdheden der 
Kamer onaangetast. En in dien omweg juist lag dezelfde 
beteekenis, die de Grondwet ook voor bestuur en wetgeving 
in de verhouding tusschen Indië en het Moederland had 
willen leggen, het beginsel namelijk om de regeling der 
eigen huishouding zooveel mogelijk aan Indië zelf over te 
laten, behoudens waarborging aan het Opperbestuur en de 
Staten-Generaal van een daadwerkelijk toezicht over het 
koloniaal beheer in zijn geheel. Voor den 
begrotingswetgever in Nederland — verklaarde dc Minister 
— betcekent de nieuwe behandeling van zaken niet 
ontneming van de macht tot ingrijpen. Zij wijst alleen op de 
bedoeling om van die macht, die langs een anderen weg hem 
voorbehouden is gebleven, niet anders gebruik te maken dan 
wanneer het belangen betreft van zoodanig gewicht, dat de 
Ka- 
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mer de aansprakelijkheid van een goedkeuring van de 
afdeeling in den voorgestelden vorm niet meent te kunnen 
aanvaarden. In het algemeen zou men eigen inzichten 
ondergeschikt moeten maken aan de inzichten van de 
Indische be- grootingsorganen, wanneer het onderwerp, aan 
dat verantwoordelijkheidscriterium getoetst, van minder 
beteekenis is te achten. 

„In dien geest opgevat” — merkte bedoelde Bewindsman 
op — „zal ook op financieel gebied „de meerdere 
zelfstandigheid van Indie tot haar „recht kunnen komen, 
zonder dat het Neder- „landsch gezag de teugels uit handen 
geeft. Ook „op dat gebied dus bestaat voor ontwrichting 
„van de vereischte machtsverhoudingen geen „gevaar” >)• 

Een amendement, om aan de Tweede Kamer het recht toe 
te kennen, wijzigingen in de begroo- tingsafdeelingen en 
aanvullingsbegrootingen te maken 2), werd na de bestrijding 
van Regeerings- zijde door de onderteekenaars ingetrokken, 
waarop de aanneming van het geheele samenstel van 
bepalingen nopens begrooting en geldleeningen volgde. 

De voorschriften omtrent die onderwerpen, welke 
vroeger in de Indische Comptabiliteitswet voorkwamen, 
maken, voorzoover zij niet — waar noodig gewijzigd — in 
die wet gebleven zijn, thans het vierde hoofdstuk van de 
Indische Staatsregeling (artt. 101—114) uit. 

Vermelding vordert hier nog de bepaling van art. 102, dat 
de ontwerpen der algemeene begrooting, waarvan de 
aanbieding door den Landvoogd aan den Volksraad bij de 
opening van de eerste gewone zitting geschiedt, door den 
Raad, met mededeeling van zijn gevoelen, uiterlijk op 30 
Juli aan den Gouverneur-Generaal worden teruggezonden. 
Ten aanzien van de ontwerpen van aanvullingsbegrootingen 
wordt de termijn van terugzending telkenmale door den 
Gouverneur-Generaal bepaald. 

De Gouverneur-Generaal stelt, naar reeds werd 
aangestipt, de algemeene begrooting en de 
aanvullingsbegrootingen vast, voor zoover hij zich met het 
gevoelen van den Volksraad ver- conigt (art. 103). Indien de 
Landvoogd niet ten aanzien van alle hoofdstukken of posten 
van eene afdeeling met het gevoelen van den Volksraad 
instemt, worden dus in diens besluit alleen de hoofdstukken 
of de posten vastgesteld, waaromtrent wèl overeenstemming 
is bereikt. De besluiten worden uiterlijk binnen tweo weken 
na afloop van den aan den Volksraad gestelden termijn van 
terugzending openbaar gemaakt in de Javascho Courant. 

Artikel 105van delndischo Staatsregeling houdt alsnog 
de bepaling in, dat wanneer eene uitgaaf zóó dringend 
noodzakelijk is, dat daarmede niet kan worden gewacht op 
goedkeuring bij do wet van het besluit, waarin oj» de uitgaaf 
is gerekend, do Gouverneur-Generaal bevoegd is om haar, 
in afwachting van die goedkeuring, bij een met redenen 
omkleed besluit te bevelen. Van dit laatste besluit wordt 
alsdan mededeeling gedaan aan den 

')■ Vgl. ter zake van het bovenstaande Handelingen 
Staten-Gcneraal, 1924—1925, Tweede Kamer, blz. 
1472, 1501, 1505, 1515 e.a. 

2) Gedrukte Stukken Tweede Kamer, Zit- ^ting 
1924—1925, 32, no. 15, VII. 

Volksraad en aan de Algemeene Rekenkamer in 
Nederlandsch-Indië. 

Was op eene uitgaaf, als hier bedoeld, niet gerekend bij 
een reeds vastgesteld begrootingsbe- sluit, dan zal, indien de 
Volksraad niet bijeen is, met toepassing van het in de vorige 
bladzijden reeds besproken artikel 05 van de IndischeStaats- 
regeling eene buitengewone zitting van dien Raad kunnen 
worden belegd, tot bijwoning waarvan alleen de op Java en 
Madoera metterwoon gevestigde leden worden opgeroepen. 
Het besluit tot vaststelling van de vereischte aanvullingsbe- 
grooting kan op die wijze binnen vier etmalen tot stand 
komen. Het door enkele tegenstanders van het College van 
Gedelegeerden geopperd denkbeeld, om van den aldus te 
vormen z.g. „Java- Raad” gebruik te maken ter vervanging 
van den Volksraad voor de behartiging van de dagelijk- sche 
wetgeving in het algemeen, was in zoover reeds weinig 
doelmatig, dat dezelfde prac- tische bezwaren, welke ten 
aanzien van den Volksraad in pleno met betrekking tot de 
vervulling van die veelomvattende taak gerezen waren, 
evenzeer zich zouden doen gelden voor verscheidene leden 
van den „Java-Raad”. Alleen een instituut als dat van het 
College van Gedelegeerden kon geacht worden van die 
bezwaren vrij te zijn. 

Ook ten opzichte van het slot der rekening van 
Nederlandsch-Indië en de regeling van de bestemming der 
voordeelige en de dekking der na- deelige sloten van de 
rekeningen, zal voortaan definitieve vaststelling geschieden 
in Indiê, door den Gouverneur-Generaal in overeenstemming 
met don Volksraad. In denzelfden gedachtengang als voor de 
begrooting zelve werd aanvaard, zal vaststelling bij de wet 
alleen dan plaats hebben, wanneer die overeenstemming niet 
is verkregen of de desbetreffende besluiten van den 
Landvoogd niet bij de wet worden goedgekeurd (artt. 111 en 
112 a.v.). 

Geldleeningen ten laste van Nederlandsch-In- diö 
kunnen ingevolge art. 114 der Indische Staatsregeling niet 
worden aangegaan of gewaarborgd dan uit kracht van de wet 
of van een door den Gouverneur-Generaal in 
overeenstemming met den Volksraad genomen besluit, 
goedgekeurd bij do wet. Zoolang de toestand van dien aard 
blijft, dat vooral in den vreemde de beoordeeling der 
credietwaardigheid van Indiü in groote mate samenhangt met 
de verhouding tot Nederland, kon, naar do zienswijze van do 
Regeering, om redenen van financieelen zoowel als van 
politieleen aard de medewerking van den Nederlandschen 
wetgever voor Indische leeningen niet worden gemist. 

Bij artikel 2 der wet van 23 Juni 1925 tot herziening van 
de staatsinrichting van Nederlandsch- -Indië werden 
verschillende, deels reeds besproken, Overgangsbepalingen 
in het leven geroepen, waarvan onkcle in het verband van de 
vorenstaande medodeelingen omtrent de samenstelling en do 
wetgevende taak van den Volksraad in diens nieuwen vorm 
hier niet onvermeld mogen blijven. 

Ten einde te voorkomen, dat door de inwerkingtreding 
der evengenoemde wet bestaande regelingen zouden komen 
te vervallen, voordat zij voor andere, overeenkomstig de 
nieuwe bepalingen, hadden plaats gemaakt, is als maatregel 
van 



■overgang in de eerste plaats vastgesteld, dat •alle op het 
tijdstip van de inwerkingtreding der Voornoemde wet 
verbindende wettelijke verordeningen, reglementen en 
besluiten van kracht blijven, totdat zij door andere 
overeenkomstig de voorschriften van die wet zijn vervangen. 

Aangezien verder regeling bij ordonnantie van de 
onderwerpen, de inwendige aangelegenheden van ïndië 
betreffende, regel zou worden, diende, om niet aan deze 
bevoegdheid van den ordonnan- tie-wetgever voor een 
aanzienlijk deel hare be- teekenis te ontnemen, alsnog te 
worden bepaald, dat die wetgever bevoegd zou zijn 
bepalingen, welke nopens die onderwerpen reeds voorkwa-
men in bij het intreden der nieuwe regeling bestaande wetten 
en algemeene maatregelen van bestuur, te wijzigen. In die 
behoefte voorziet de tweede Overgangsbepaling, welke 
echter tevens de noodige uitzonderingen op die bevoegdheid 
aanwijst en als zoodanig de Wet op de Staatsinrichting van 
Nederlandsch-Indië, de Indische Comptabiliteitswet en 
enkele andere wetten van specialen aard noemt, benevens in 
het algemeen de wetten en algemeene maatregelen van 
bestuur afgekondigd na de inwerkingtreding van de wet van 
voornoemden datum, tenzij de maatregel van bestuur tot 
uitvoering strekt van eene reeds vóór die inwerkingtreding 
afgekondigde wetsbepaling. Uitgezonderd zijn voorts nog 
wetten en algemeene maatregelen van bestuur betreffende 
onderwerpen, waarvan de regeling ingevolge eene wet, 
afgekondigd na de vorenbedoelde inwerkingtreding, of 
ingevolge de Wet op de Staatsinrichting van Nederlandsch-
Indië bij de wel of bij algetnccnen maatregel van bestuur 
moet geschieden. 

Waar verder de vaststelling van eene nieuwe 
kiesrechtregeling voor den Volksraad en van de regeling der 
verkiezing van het College van Gedelegeerden aan de eerste 
samenstelling van de nieuwe Indische wetgevende macht 
vooraf diende te gaan, was het noodzakelijk dat die regelin-
gen voor de eerste maal bij algemeenen maatregel van 
bestuur werden getroffen. Ook konden eerst na de vorming 
van de genoemde lichamen de bepalingen op de nieuwe 
wijze van wetgeven in werking treden. De derde en de vijfde 
Overgangsbepaling voorzien, naar in de vorige bladzijden 
bereids is aangestipt, in de regeling van die punten. Wat 
aangaat de nieuwe regeling der bcgrootings- 
aangelegenheden behelst nog de zesde Overgangsbepaling 
o.m. het voorschrift, dat de bepalingen dienaangaande voor 
de eerste maal worden toegepast op de begrooting en het slot 
van rekening betreffende het dienstjaar, volgende op het jaar, 
waarin de naar de voorschriften der Indische Staatsregeling 
samengestelde Volksraad voor het eerst zou bijeenkomen. 

„Op een door den Koning te bepalen tijdstip” — 
verklaart voorts de vierde van de onderwer- pelijke 
overgangsbepalingen — „wordt de bij de inwerkingtreding 
van deze wet zitting hebbende Volksraad vervangen door 
een Volksraad, samengesteld volgens de nieuwe 
voorschriften”. Dij Koninklijk besluit van 31 Juli 1920 (Ned. 
Stb. no. 286, Ind. Stb. no. 455) werd dat tijdstip op 10 Mei 
1927 bepaald. 

De „VolIc8raadlci esver ordening 1926” (Ind. Stb. no. 
216), met toepassing waarvan de samenstel 

ling, wat aangaat de verkozen leden, is geschied van het op 
genoemd tijdstip in Nederlandsch-In- dië opgetreden 
vertegenwoordigend lichaam van den nieuwen vorm, bepaalt 
in artikel 1, dat de verkiezing van die leden geschiedt onder 
technische leiding van het „ Volksraadstem- kantoor'". 

Dit kantoor, gevestigd te Batavia, bestaat uit vijf leden 
en ten minste drie plaatsvervangende leden, die door den 
Gouverneur-Generaal worden benoemd en ontslagen. De 
benoeming geschiedt voor vier jaren, terwijl hij, die ter 
vervulling van eene tusschentijds opengevallen plaats is be-
noemd, aftreedt op het tijdstip, waarop degene, in wiens 
plaats hij treedt, moest aftreden. De Gouverneur-Generaal 
wijstuit de leden den Voorzitter en den plaatsvervangenden 
Voorzitter aan. Een maand vóór de periodieke aftreding en 
zoo spoedig mogelijk bij het tusschentijds op’envallen van 
de plaats van een lid, dient de Voorzitter aan den Landvoogd 
eene aanbeveling in van twee personen voor elke te vervullen 
plaats. 

De Voorzitter houdt een lijst aan van de raden, welker 
leden kiezer zijn voor den Volksraad, radenlijst geheeten. 
Voorts houdt hij drie lijsten aan van de kiezers, kiezerslijsten 
geheeten, en wel één van de inheemsche onderdanen - niet-
Neder- landers, ingedeeld volgens de kieskringen, waartoe 
zij behooren, één van de onderdanen-Neder- landers en één 
van de uithcemsche onderdanen- niet-Nederlandcrs. Voor de 
samenstelling van de kiezerslijsten doen de Voorzitters van 
de even- bedoelde raden uiterlijk 15 September van het jaar 
der periodieke verkiezing voor den Volksraad met 
inachtneming van bepaalde regelen aan voornoemd kantoor 
opgave van de namen en voornamen, dan wel van de voor de 
persoonsaanduiding noodzakelijke toevoegsels, van hen, die 
op dat tijdstip leden zijn van den door hen voorgezeten raad, 
en van de op dat tijdstip onvervulde plaatsen. Op den eersten 
dag der candidaatstel- ling berichten de Voorzitters, ook bij 
eene tus- schentijdsche verkiezing, telegrafisch óf en in welk 
opzicht de samenstelling van den door hen voorgezeten raad 
sedert de indiening der algemeene opgave wijziging heeft 
ondergaan. 

Het Volksraadstemkantoor draagt zorg, dat do 
Voorzitters van de bovenbedoelde raden ten minste een 
maand vóór den dag der candidaat- stelling van leden van 
den Volksraad in het bezit zijn van een voldoend aantal 
formulieren voor de opgave van candidaten en dat deze 
autoriteiten, zoomede het oudste Hoofd van gewestelijk 
bestuur in de Javaansche Vorstenlanden, tijdig vóór eene 
stemming beschikken over een voldoend aantal blanco-
stcmkaarten. 

De tweede paragraaf van de „Volksraadkies- 
vorordcning 1926” regelt de kieskringen, het aantal hunner 
afgevaardigden en de kiezers in de Vorstenlanden. 

Luidens art. 10 worden voor de verkiezing van leden van 
don Volksraad, behoorende tot de inheemsche onderdancn-
nict-Nederlanders, de volgende twaalf kieskringen ingesteld: 
West-Java, omvattende de provincie van dien naam; Midden- 
-Java, omvattende de gewesten Pekalongan, ISe- marang, 
Rembang, Banjoemas en Kedoe; Oost- -Java, omvattende de 
gewesten Soerabaja, Ma- doera, Madioen, Kediri, 
Pasoeroean en Besocki; Vorstenlanden, omvattende de 
gewesten Soera- karta en Jogjakarta; Zuid-Sumatra, 
omvattende 
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de gewesten Lampongschc Districten, Benkoelen, 
Palembang, Djambi, Bangka en Onderhoorig- heden 
zoomede Billiton; Menangkabau, omvattende het gewest 
Sumatra’s Westkust; Noord- -Sumatra, omvattende de 
gewesten Atjeh en On- derhoorigheden en Tapanoeli; Oost-
Sumatra, omvattende de gewesten Oostkust van Sumatra en 
Riouw en Onderhoorigheden; Borneo, omvattende de 
gewesten Westerafdeeling van Borneo en Zuider- en 
Oosterafdeeling van Borneo; Celebes, omvattende de 
gewesten Menado en Celebes en Onderhoorigheden; 
Molulcken, omvattende het Gouvernement der Molukken, 
en Kleine-Soenda- -eilanden, omvattende de gewesten Bali 
en Lombok en Timor en Onderhoorigheden. 

Het aantal afgevaardigden van elk der kieskringen Wcsl-
Java en Midden-Java is bij art. 17 bepaald op drie, dat van 
den kieskring Oost-Java op vier, van den kieskring Celebes 
op twee en van elk der overige acht kieskringen op een. In 
den kieskring Vorstenlanden zijn luidens art. 18 kiezer het 
oudste Hoofd van gewestelijk bestuur en de Zelfbestuurders. 

De candidaatstelling is in de volgende paragraaf der 
verordening geregeld. Ingevolge het daarbij bepaalde heeft 
de candidaatstelling voor het lidmaatschap van den 
Volksraad plaats gedurende twee dagen en wel bij 
periodieke verkiezingen op den 14den en den 15den 
October. In den kieskring Vorstenlanden heeft candidaat-
stelling niet plaats. 

De candidaatstelling geschiedt door indiening van eene 
opgave van een of meer namen van personen, behoorende 
tot de onderdanengroep, aan welke de betrokken plaatsen in 
den Volksraad wettelijk zijn toegewezen, door kiezers 
behoorende tot die onderdanengroep. Voor de candidaat-
stelling van inheemsche onderdanen - niet-Ne- derlanders 
moeten deze kiezers bovendien behoo- ren tot den kieskring, 
door welken de te verkiezen personen worden afgevaardigd. 
Voor de verkiezing van onderdanen - Nederlanders en uit- 
heomsche onderdanen - nict-Nederlanders, zoomede voor 
de verkiezingen in de kieskringen IVest- -Java, Midden-
Java, Oost-Java en Celebes bevat elke opgave niet meer 
namen van candidaten dan tweemaal het aantal te vervullen 
plaatsen. In de overige kieskringen bevat zij slechts den 
naam van één candidaat. De formulieren voor de opgaven 
van candidaten zijn gedurende dertig dagen vóór en op don 
eersten dag van do eandidaatstel- ling kosteloos verkrijgbaar 
ten kantore van de Voorzitters der hiervoren vermelde raden. 
Van de verkrijgbaarstelling doen deze Voorzitters openbare 
kennisgeving. 

Do indiening van de opgaven heeft plaats op de dagen 
der candidaatstelling tussehen des voor- middags acht uur en 
des namiddags één uur. Ten minste dertig dagen vóór den 
eersten dag der candidaatstelling doen de genoemde 
Voorzitters hiervan openbare medcdceling. 

Do opgave van de candidaatstelling moet in 
Latijnschekaraktersinhouden den naam, de voorletters, de 
woonplaats, zoomede andere voor do persoonsaanduiding 
der candidaten noodzakclijko toevoegsels en, behoudens het 
nader te bespreken geval, dat de kiezer dat letterschrift niet 
voldoende machtig is, in Latijnsche karakters on- 
derteckend zijn door ten minste vijf bevoegde kiezers. 
Indien de candidaat is eene gehuwde vrouw of weduwe, die 
aan de bepalingen voor Europe 

anen onderworpen is of op wie deze bepalingen toepasselijk 
zijn verklaard, wordt zij in de opgave opgenomen met den 
naam van haar echtgenoot of overleden echtgenoot, onder 
toevoeging van haar eigen naam, voorafgegaan door het 
woord: „geboren” of eene verkorting van dit woord. Naast 
de onderteekening moeten de namen worden vermeld van de 
onderteekenaars en hunne voorletters, of andere voor de 
persoonsaanduiding noodzakelijke toevoegsels, zoomede de 
raad, waarvan zij lid zijn. Dezelfde kiezer mag niet meer dan 
één opgave onderteekenen. Indien een kiezer het Latijnsche 
letterschrift niet voldoende machtig is, wordt de opgave, op 
zijn verzoek, ingevuld door den Voorzitter van den raad, 
waarvan hij lid is; deze maakt van een en ander melding aan 
den voet der opgave. De handteekening van een kiezer, die 
het Latijnsche letterschrift niet voldoend machtig is, wordt 
gesteld in tegenwoordigheid van den Voorzitter van den 
raad, waarvan hij lid is; deze verklaart aan den voet der 
opgave, dat en door wien de bedoelde handteekening in zijne 
tegenwoordigheid is gesteld. 

De inlevering van de opgaven geschiedt persoonlijk door 
een of meer personen, die haar on- derteekend hebben. Zij 
vindt plaats bij een der Voorzitters van de vorenbedoelde 
raden en voor zoover de opgaven van inheemsche 
onderdanen- -niet-Nederlanders betreft, bij den Voorzitter 
van een raad, gevestigd binnen den kieskring, waarvoor de 
opgave bestemd is. De candidaten kunnen bij de inlevering 
tegemvoordig zijn. Opgaven, welke niet op de 
voorgeschreven wijze w'orden ingeleverd of ondertcekend 
zijn, worden door den Voorzitter geweigerd. In alle andere 
gevallen stelt deze een bewijs van ontvangst ter hand aan 
dengene, die de opgave inlevert. Is de Voorzitter van 
oordeel, dat de opgave niet voldoet aan andere w’ettelijk 
gestelde eischen dan zoo- even genoemd, dan wordt 
daarvan, met mede- deeling van de redenen, in het bew'ijs 
van ontvangst melding gemaakt. In dit ontvangstbewijs 
wordt tevens bekend gesteld, dat het den onderteekenaars 
der opgave zoowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk 
vrijstaat om zich, hetzij schriftelijk hetzij bij gemachtigde, 
tot het Volks- raadstemkantoor te w'enden ter weerlegging 
van do in het bewijs van ontvangst vermelde bezwaren. 

Zoodra de tot het inleveren van opgaven van candidaten 
bepaalde tijd verstreken is, sluit do Voorzitter, na daarvan 
afschrift te hebben genomen, do ingcleverde opgaven, voor 
elke onderdanengroep afzonderlijk, in enveloppen; verzegelt 
hij deze en stelt hij op do buitenzyde van elk dér onveloppon 
een door hem onderteekendo verklaring, dat zij do 
ingcleverde opgaven inhoudt. In do verklaring worden 
vermeld het aan. tal van die opgaven, de onderdanengroep, 
waarop zij betrekking hebben, en de kieskring, waartoe zij 
bohooren. De enveloppen worden dadelijk daarna 
geadviseerd per post gezonden aan het 
Volksraadstemkantoor, met telegrafische kennisgeving van 
de verzending aan het kantoor. Zijn geenc opgaven 
ingediend, dan doet de Voorzitter daarvan onverwijld 
telegrafisch mededeeling aan genoemd kantoor. Dadelijk na 
de verzending onderzoekt de Raadsvoorzitter nader of de 
door hem opgezonden opgaven voldoen aan de voorschrif-
ten on deelt hij den uitslag van dit onderzoek mede aan het 
Volksraadstemkantoor. Zoo hy van 
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oordeel is, dat niet aan de voorschriften is voldaan, vermeldt 
hij de gronden, waarop dit oordeel berust, onder overlegging 
van alles, wat tot staving daarvan kan dienen. 

Zoodra de Voorzitter van het Volksraadstem- kantoor de 
enveloppe dan wel de telegrafische mededeeling van niet-
indiening van opgaven in goede orde ontvangen heeft, doet 
hij daarvan mededeeling aan den afzender. Is een enveloppe 
met opgaven geschonden ontvangen, dan beslist het 
Stemkantoor in eene openbare vergadering of zij moet 
worden beschouwd als in liet onge- reede te zijn geraakt. Is 
in dien zin beslist of moet worden aangenomen, dat een 
enveloppe verloren is gegaan, dan wordt dit telegrafisch 
medegedeeld aan den afzender, die na ontvangst van dit be-
richt de genomen afschriften aan het Stemkantoor zendt, 
welke toezending van afschriften zoo vaak als noodig is 
wordt herhaald. Na de publicatie van de candidatenopgaven 
in de Javasche Courant vernietigt de Raadsvoorzitter de te 
zijnen kantore berustende afschriften. 

Het Volksraadstemkantoor draagt zoo spoedig mogelijk 
zorg voor de bekendmaking van de candidatenopgaven in 
genoemde courant en stelt de ontvangen opgaven in afschrift 
verkrijgbaar tegen betaling der kosten. Het kantoor 
onderzoekt onverwijld of de opgaven aan de in de verorde-
ning gestelde eischen voldoen, wint, waar het in twijfel 
verkeert, inlichtingen in omtrent de identiteit der gestelde 
candidaten, zoomede nopens de onderdanengroep, waartoe 
zij behooren, en vergelijkt de onderteekeningen der opgaven 
met de kiezerslijsten. Wordt daarbij een verzuim in de 
onderteekening of de aanduiding van een can- didaat 
geconstateerd, dan geeft het Stemkantoor langs den kortsten 
weg hiervan kennis aan een der onderteekenaars van de 
opgave en stelt het, zoolang de te houden openbare 
vergadering van het Volksraadstemkantoor nog niet heeft 
plaats gevonden, zoo mogelijk een der onderteekenaars in de 
gelegenheid, het verzuim te herstellen of te doen herstellen. 
Het Stemkantoor roept, zoo noodig telegrafisch, de 
tusschenkomst in van een of meer der Raadsvoorzitters, die 
hunne bevindingen of verrichtingen ter zake, des- vereischt 
telegrafisch, ter kennis brengen van het kantoor. 

Nadat alle ingediende opgaven van candidaten op één 
onderdanengroep, en voor wat de in- heemsche onderdanen 
- niet-Nederlanders betreft, op één kieskring betrekking 
hebbende, door het Stemkantoor zijn ontvangen, doet het 
kantoor in eene openbare vergadering mededeeling van de 
resultaten van het gehouden onderzoek en beslist het, met 
inachtneming van de op dat punt gestelde regelen omtrent 
van onwaarde verklaring en schrapping (artt. 29—31 der 
verordening), naar aanleiding daarvan over de geldigheid 
van elk der ingediende opgaven en over de handhaving van 
de daarop voorkomende candidaten. 

Voor elk der onderdanengroepen en voor wat de 
inheemsche onderdanen - niet-Nederlanders betreft, voor elk 
der kieskringen, voegt het Volksraadstemkantoor de namen, 
voorkomende op de opgaven van candidaten, welke niet van 
onwaarde zijn verklaard, samen tot een vorzamel- lijst. Op 
die verzamellijst worden overeenkomstig de dienaangaande 
gestelde voorschriften met Latijnsche karakters in 
alfabetische (lexicografische) volgorde gebracht de namen 
der can 

didaten, hunne voorletters, woonplaatsen zoomede andere 
voor de persoonsaanduiding ver- eischtc toevoegsels. De 
ingeleverde opgaven van candidaten worden door het 
Stemkantoor bewaard gedurende den tijd, waarvoor de 
verkiezing is geschied-.- - 

Indien uit devcrzamellijst van één onderdanengroep of 
voor één kieskring blijkt, dat voor die groep of dien kring niet 
meer candidaten zijn gesteld dan er leden van den Volksraad 
voor de groep of den kring gekozen moeten worden, 
verklaart, ingevolge het eerste lid van art. 32, het 
Volksraadstemkantoor deze candidaten te zijn verkozen. Een 
afschrift van het op zijne verkiezing betrekking hebbend 
gedeelte van het procesverbaal wordt zoo spoedig mogelijk 
aan elk der gekozenen uitgereikt, welk afschrift den geko-
zene tot geloofsbrief strekt. 

Blijken er minder candidaten te zijn gesteld dan er voor 
de groep of den kring leden gekozen moeten worden, dan 
stelt het Stemkantoor tevens vast, hoeveel plaatsen niet door 
verkiezing zijn vervuld. Zijn er voor één onderdanengroep of 
één kieskring meer candidaten gesteld dan er plaatsen 
vervuld moeten worden, dan verklaart liet kantoor, dat voor 
de groep of don kring eene stemming zal worden gehouden. 
Het geeft hiervan telegrafisch kennis aan de betrokken 
Raadsvoorzitters, onder mededeeling van de namen der 
candidaten. 

Afschriften van de verzamellijsten worden door het 
Volksraadstemkantoor zoo spoedig mogelijk gezonden aan 
den Gouverneur-Generaal, den Voorzitter van den 
.Volksraad en de betrokken Raadsvoorzitters; zij worden 
door de zorg van het Stemkantoor gepubliceerd in de 
Javasche Courant en tegen betaling van de kosten in afschrift 
verkrijgbaar gesteld. Tevens doet het kantoor aan de 
betrokken Raadsvoorzitters ten behoeve van de kiezers een 
voldoend aantal afschriften toekomen van de verzamellijsten 
en van het procesverbaal der vergadering, waarin deze zijn 
vastgesteld. 

Ten aanzien van de regeling der stemming — het 
onderwerp van § 4 der Volksraad kiesveror- dening — 
bepaalt in de eerste plaats art. 34, dat indien het Stemkantoor 
heeft verklaard, dat voor een onderdanengroep of een 
kieskring eene stemming over candidaten voor den 
Volksraad zal worden gehouden, deze stemming bij 
periodieke verkiezingen plaats heeft op den 3dcn Januari. 
Tenminste zeven dagen vóór den dag van de stemming 
ontvangen, luidens het volgende artikel, de betrokken kiezers 
van den Voorzitter van den raad, waarin z\j zitting hebben, 
eene oproeping, houdende aanwijzing van plaats, dagen uur 
voor de openbare vergadering, waarin de stemming, voor 
iedere onderdanengroep afzonderlijk, zal plaats hebben. 
Deze oproeping gaat vergezeld van een afschrift van de 
verzamellijst en van het procesverbaal der vergadering, 
waarin do verzamellijsten zijn vastgesteld. 

Nadat de Voorzitter de vergadering geopend heeft, 
wijzen de aanwezige leden twee hunner aan, die met den 
Voorzitter en onder diens presidium een stemcommissie 
vormen. Deze commissie beslist alle vragen, die zich ten 
aanzien van de stemming mochten voordoen. Indien zij 
daarbij een vraagpunt ontmoet, waarin de bepalingen niet of 
niet volledig voorzien, beslist zij overeenkomstig de 
strekking der kiesverordening. Zij 
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onthoudt zich in geen geval op grond van stilzwijgen, 
duisterheid of onvolledigheid der bepalingen van eenc 
beslissing of handeling, die voor den voortgang der 
werkzaamheden noodzakelijk is. 

Op de stomkaarten, die voor de onderscheiden 
onderdanengroepen verschillend van kleur zijn, is aan de 
eene zijde gelegenheid tot invulling van naam, voorletters, 
woonplaats en andere voor de persoonsaanduiding van den 
candidaat of de can- didaten noodige toevoegingen; aan de 
keerzijde is de handteekening van den Voorzitter van den 
raad gestempeld. 

Hij,die lidis van meer dan één raad, kan slechts in één 
dier colleges zijn stem uitbrengen. DeRaads- voorzitter, die 
krachtens zijn lidmaatschap van een anderen raad aan de 
verkiezing moet deelnemen, is bevoegd zijn stem uit te 
brengen in den door hem voorgezeten raad. Een kiezer kan, 
wanneer hij zich bij de invulling van zijn stem- kaart vergist, 
éénmaal een nieuwe kaart aanvragen, mits de eerst 
overhandigde door hem wordt teruggegeven. Wanneer een 
kiezer het Latijnschc letterschrift niet voldoende machtig of 
lichamelijk hulpbehoevend is, kan de stemcom- missie 
toestaan, dat hij zich, desgewenscht door iemand buiten den 
raad, doet bijstaan. 

Wanneer het aantal ingeleverde stem kaarten in 
overeenstemming is met het aantal stemmen, dat de tot één 
onderdanengroep behoorende kiezers, die aan de stemming 
hebben deelgenomen, hebben kunnen uitbrengen, zoodat 
geene nieuwe stemming wordt vereischt, wordt de presentie-
lijst door de stomcommissic met opgave van het aantal der 
daarop gestelde parafen gewaar- merkten worden deze lijst 
en do ingelcverde stem- kaarten door den Voorzitter, voor 
iedere onder- danengroop afzonderlijk, in papier gesloten en 
verzegeld. Ten spoedigste zendt de Voorzitter de pakken als 
geadviseerd dienststuk op naar het Volksraadstemkantoor, 
waarvan aan dit kantoor telegrafisch kennis wordt gegeven. 
Zoo geene kiezers aan de stemming voor ccnigc 
onderdanon- groep hebben deelgenomen, geeft do 
Voorzitter op gelijke wijze daarvan aan het kantoor bericht. 
Beslist het Voksraadstemkantoor, dat een pak in het 
ongercede is geraakt, of moet worden aangenomen, dat een 
pak verloren is gegaan, dan wordt dit telegrafisch 
medegedeeld aan den afzender, die daarop zoo spoedig 
mogelijkcenenieuwestem- ming doet plaats vinden. 

Voor de verkiezing in den kieskring Vorstenlanden geeft 
§ 5 (artt. 47—49) bijzondere voorschriften. De verkiezing 
vaneen lid van den Volksraad geschiedt daar eveneens op 
den 3den Januari. Het oudste Hoofd van gewestelijk bestuur 
in die landen roept daartoo do kiezers op een door hem te 
bepalen plaats en uur in eene besloten vergadering bijeen. In 
deze vergadering, welke door hom wordt voorgezeten en in 
hot algomeon naar dezelfde regels als elders plaats vindt, 
worden uitgebracht: door bedoeld Hoofd vangowestelijk be-
stuur drie stemmen, door den Socsoehocnan van Soerakurta 
on don Sultan van Jogjakarta ieder twee stemmen en door de 
Hoofden van het Alang- koenegaraseho on het Pakoe-
Alamsche huis ieder één stem. De Zelf bestuurders mogen 
zich door gemachtigden doen vertegenwoordigen en hunne 
stemmen door dezen doen uitbrengen. 

Ten aanzien van de vaststelling van den uitslag der 
stemmingen, waaromtrent § G der ver 

ordening de noodige voorzieningen aangeeft, bepaalt artikel 
50 dat het Volksraadstemkantoor, nadat het in het bezit is 
gekomen van de resultaten der stemming, betrekking 
hebbende op één onderdanengroep, dan wel, voor wat betreft 
de inheemsche onderdanen - niet-Nederlanders, op één 
kieskring, ten spoedigste eene openbare vergadering houdt 
ter vaststelling voor elke groep en eiken kieskring 
afzonderlijk van den uitslag der stemming. Na zich overtuigd 
te hebben van de goede ontvangst der pakken met 
stamkaarten en, indien geen der kiezers aan de stemming 
blijkt te hebben deelgenomen, te hebben vastgesteld hoeveel 
plaatsen niet door verkiezing zijn vervuld, wordt, luidens de 
volgende artikelen, tot de opening der pakken overgegaan en 
het cijfer vastgesteld, verkregen door samentelling van alle 
stemkaarten in de pakken van de betrokken on-
derdanengroep dan wel, voor de inheemsche on- derdanen-
niet-Nederlanders, van den betrokken kieskring. Voor de 
groepen der onderdanen- -Nederlanders en der uitheemsche 
onderdanen- -niet-Nederlanders, zoomede voor de kieskrin-
gen West-Java, Midden-Java, Oost-Java en Ce- lebes 
bepaalt het Volksraadstemkantoor telkens na de telling van 
de stemkaarten het kiesquotiënt door het totaal-cijfcr der 
stemkaarten te deelen door het aantal te vervullen plaatsen, 
vermeerderd met één, en het quotiënt te verhoogen tot het 
onmiddellijk daarboven liggend geheele getal. Deze 
stemkaarten worden daarna, groeps- en 
kieskringsgewijs,dooreengemengd en genummerd. De 
Voorzitter opent de stemkaarten, neemt daarbij voor de 
hierboven genoemde onderdanengroepen en kieskringen de 
volgorde der nummers in acht en leest overluid den naam van 
den candidaat voor, voor wien de stemkaart als eene stem 
geldt. Twee andere leden zien de stemkaarten na. Het 
Volksraadstemkantoor beslist over de waarde van de 
stemkaart terstond nadat deze geopend is. Ingeval van 
vanonwaardeverldaring der stemkaart of schrapping van een 
naam, waarvoor do artikelen 55 en 5G nadere regels stellen, 
maakt de Voorzitter de redenen onmiddellijk bekend, terwijl 
de stemkaart moet worden vertoond, indien een der in de zaal 
aanwezigen dit verlangt, en van een en ander aanteekening 
geschiedt in het procesverbaal. Blijken voor een on-
derdanengroep of kieskring alle stomkaarten van onwaarde 
te zyn, dan stelt hot Volksraadstemkantoor vast, hoeveel 
plaatson voor de groep of don kieskring niet door verkiezing 
zijn vervuld. Voor do onderdanen-Nederlanders on de 
uitheem- scho ondordanen-nict-Nedcrlanders, zoomede voor 
do voornoemdo vier kieskringen geldt elke stemkaart als een 
stom voor den eersten daarop geplaatsten candidaat. Zoodra 
deze het kiesquotiënt heeft bereikt, wordt hy door het Volks-
raadstemkantoor verkozen verklaard. De verdere 
stemkaarten, waarop de naam van don gekozene voorkomt, 
gelden als eone stem voor don volgenden daarop geplaatsten 
candidaat, die het kiesquotiënt nog niet heeft bereikt. Indien 
voor de evengenoemdo groepen en kieskringen, nadat allo 
stomkaarten voorgelezen zijn, nog niet zoo- veol personen 
zijn verkozen als er plaatson te vervullen zijn, geschiedt eene 
tweede voorlezing of geschieden zoo noodig verdere 
voorlezingen met inachtneming van dezelfde regelen. Totdat 
door een candidaat het kiesquotiënt is beroikt, wordt iedere 
bij eene volgende voorlezing door hem vor- 
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kregen stem opgeteld bij de stemmen, welke hij bij eene 
vorige voorlezing heeft verkregen. De voorlezing der 
stemkaarten wordt gestaakt, zoo- dra evenveel personen zijn 
verkozen als er plaatsen te vervullen zijn. Voor de andere 
kieskringen dan de vier hierboven vermelde maakt de Voor-
zitter van liet Volksraadstemkantoor terstond nadat alle 
stemkaarten zijn geopend en de stemmen zijn opgenomen, 
het getal der geldig uitgc- brachte stemmen bekend, dat in 
het geheel en dat op elk der candidaten is uitgebracht. Is het 
aantal niet van onwaarde verklaarde stemmen, dat een 
candidaat op zich vereenigd heeft, hooger dan het totaal der 
overige niet van onwaarde verklaarde stemmen, dan 
verklaart het Volksraadstemkantoor dezen candidaat te zijn 
gekozen. Heeft in een dezer kieskringen geen der candidaten 
dat aantal bereikt, dan verklaart het kantoor, dat in den kring 
eene herstemming zal plaats vinden en wijst het als 
candidaten daarvoor aan de beide personen, die de meeste 
stemmen op zich hebben vereenigd. Komen tengevolge van 
een gelijk aantal stemmen meerdere candidaten voor 
aanwijzing in aanmerking, dan worden deze allen 
aangewezen. 

De Voorzitter maakt de beslissingen van het 
Volksraadstemkantoor overluid bekend. De in de zaal 
aanwezigen kunnen bezwaren inbrengen, waarvan in het 
procesverbaal aanteekening geschiedt. Een afschrift van het 
op zijne verkiezing betrekking hebbend gedeelte van het 
procesverbaal wordt zoo spoedig mogelijk door tusschen. 
komst van het Hoofd van plaatselijk bestuur aan elk der 
gekozenen-uitgereikt en strekt den gekozene tot 
geloofsbrief, Afschriften van de voor eenige herstemming 
vastgestelde candidatenlijst worden door het 
Volksraadstemkantoor ten spoedigste gezonden aan den 
Gouverneur-Generaal, den Voorzitter van den Volksraad en 
de betrokken Raadsvoorzitters; de lijst wordt door de zorg 
van hetKantoor gepubliceerd in de JavascheCou- rant en 
tegen betaling der kosten in afschrift verkrijgbaar gesteld. 
Tevens doet het Kantoor aan de betrokken Raadsvoorzitters 
ten behoeve van de kiezers een voldoend aantal afschriften 
toekomen van de candidatenlijst en van het procesverbaal 
der vergadering, waarin zij werd vastgesteld. 

De herstemming is in § 7 van de verordening geregeld. 
Luidens de daarin voorkomende bepalingen geeft het 
Volksraadstemkantoor, wanneer het heeft verklaard dat in 
eenigen kieskring eene herstemming noodig is, daarvan 
telegrafisch kennis — onder mededeeling van de candidaten, 
over wie de herstemming zal plaats vinden — aan de 
betrokken Raadsvoorzitters dan wel, wanneer het den 
kieskring Vorstenlanden aangaat, aan het oudste Hoofd van 
gewestelijk bestuur aldaar, die het tijdstip van de 
herstemming op zoo kort mogelijken termijn vaststellen. Bij 
de herstemming—voor welke evenals voor het vaststellen 
van den uitslag wederom dezelfde regelen als te voren 
worden nageleefd — stellen de kiezers op hunne stemkaart 
slechts den naam als anderszins van één der candidaten, over 
wie herstemd wordt. Andere op de stemkaart voorkomende 
namen worden door het Volksraadstemkantoor geschrapt. 
De candidaat, die de meeste niet van onwaarde verklaarde 
stemmen op zich vereenigt, wordt door het kantoor verkozen 

verklaard; bij gelijk aantal stemmen beslist het lot. 
De verkozene geeft, ingevolge het bepaalde in § S, 

handelende over de verplichtingen der gekozen leden, binnen 
vier weken na den dag, waarop hem zijn geloofsbrief is 
uitgereikt, aan het Hoofd van plaatselijk bestuur kennis of hij 
de verkiezing aanneemt, van welke kennisgeving hem een 
bewijs van ontvangst wordt afgegeven. Laat hij dien tijd 
zonder kennisgeving voorbijgaan, dan wordt de verkozene 
geacht de verkiezing niet aan te nemen. Het Hoofd van 
plaatselijk bestuur doet van een en ander telegrafisch 
mededeeling aan het Volksraadstemkantoor, dat 
onverwijlddenGouverneur-Generaal en den Voorzitter van 
den Volksraad op de hoogte stelt. Artikel 6S der genoemde 
paragraaf wijst de bescheiden aan, welke de tot lid van den 
Volksraad gekozene nevens zijn geloofsbrief aan den Raad 
heeft over te leggen, en bepaalt tevens de gevolgen, voor den 
verkozene, van niet-voldoening aan die verplichting. 

Van de in de volgende paragraaf omschreven 
voorzieningen voor de gevallen, dat een gekozene zijne 
verkiezing niet aanneemt of de indiening van de 
voorgeschreven stukken nalaat, zij in de eerste plaats 
vermeld de bepaling van artikel 09 dat, wanneer het 
Volksraadstemkantoor kennis heeft bekomen dat iemand, die 
voor de groep der onderdanen-Nederlanders, de groep der 
uitheemsche onderdanen-niet-Xederlanders dan wel voor 
een der kieskringen West-Java, Midden- Java, Oost-Java en 
Celebes gekozen is, hetzij overleden is,hetzij zijne 
verkiezing niet aanneemt dan wel den voor het aannemen van 
zijne verkiezing gestelden tijd zonder kennisgeving heeft 
laten •verstrijken, of dat de door den gekozene over te leggen 
bescheiden niet door den Volksraad zijn ontvangen, het 
Kantoor zoo spoedig mogelijk den persoon aanwijst, die voor 
de opengevallen plaats is gekozen. In eene openbare 
vergadering wordt daartoe, luidens het volgende artikel, het 
na de vroegere behandeling verzegeld pak geldige stem-
kaarten voor de betrokken onderdanen of den betrokken 
kieskringdoor het Stemkantoor geopend. Daaruit worden de 
stemkaarten genomen, waarop de naam voorkomt van 
dengenc, wiens plaats is opengevallen. Met deze kaarten 
wordt nu weder op dezelfde wijze gehandeld als voor de aan-
vankelijke vaststelling van den uitslag in § 0 (artt. 54—59) is 
voorgeschreven. Als kiesquotiënt blijft daarbij gelden het bij 
de eerste vaststelling bepaalde cijfer. Buiten rekening 
worden voorts gelaten de op de stemkaarten voorkomende 
candidaten, die reeds gekozen zijn verklaard, lid van den 
Volksraad zijn krachtens benoeming, overleden zijn dan wel 
in de omstandigheden ver- keeren, vermeld in art. 09. 
Dezelfde of gelijksoortige bepalingen, als voor de 
aanvankelijk ver- kozenen geldend, regelen verder het 
verloop der zaak voor de bovengenoemde groepen en kies-
kringen. 

Doen de gevallen, in art. 69 omschreven, zich voor ten 
aanzien van een der overige kieskringen, dan verklaart het 
Volksraadstemkantoor, dat aldaar eene nieuwe verkiezing 
moet plaats hebben. Het geeft hiervan wederom kennis aan 
den Landvoogd, den Voorzitter van don Volksraad en 
telegrafisch aan de betrokken Raadsvoorzitters, dan wel, 
wanneer het den kieskring Vorstenlanden betreft, aan het 
oudste Hoofd van 



VOLKSRAAD. 521 

gewestelijk bestuur aldaar, waarna in gelijken trant als 
hiervoren medegedeeld eenc nieuwe verkiezing wordt 
gehouden. 

De laatste paragraaf der kiesverordening voor den 
Volksraad stelt alsnog enkele regelen voor het geval, dat de 
vereischte verrichtingen of de aangegeven termijnen op een 
Zondag of feestdag mochten vallen of zouden afloopen en 
vermeldt ook verder nog eenige uitsluitingen van die dagen 
voor de toepassing van de verordening. 

Ten slotte behelst de bepaling sub IV van het Koninklijk 
besluit de verklaring, dat de inwerkingtreding zou plaats 
vinden met ingang van een door den Gouverneur-Generaal 
vast te stellen dag. Bij beschikking van den Landvoogd van 
3 Juni 1926 no. 1 x (Ind. Stb. no. 217) is daartoe aangewezen 
de dag na dien der afkondiging van het Koninklijk besluit. 

Aan het samenstel van bepalingen, welker tot-
standkoming aan het optreden van den naar de nieuwe 
beginselen geconstitueerden Volksraad vooraf moest gaan, 
ontbrak daarna nog de alge- meene maatregel van bestuur, 
die voor de eerste maal de wijze van verkiezing, uit en door 
den Volksraad, van het College van Gedelegeerden zou 
hebben te regelen. 

De uitvaardiging van die regeling heeft enkele weken 
vóór den aanvang der eerste zitting van den nieuwen 
Volksraad, bij Koninklijk besluit van 8 Maart 1927 no. 32 
(Ind. Stb no.126) plaats gehad. 

De daarbij vastgestelde „Verordening op de verkiezing 
van de leden van het College van Gedelegeerden en de 
vervulling van tusschentijds opengevallen plaatsen in het 
College”, welke lui- dens hare slotbepaling als 
„Gedelegeerdcn-kiesver- ordening 1927” kan worden 
aangehaald, is verdeeld in een viertal paragrafen, van welke 
de eerste de candidaatstelling behandelt. 

Vóór de eerste vergadering van den Volksraad in het 
vierjarig zittingstijdperk, bedoeld in art. 60 der Indische 
Staatsregeling, heeft, krachtens art. 1 van de onderhavige 
kiesverordening, de candidaatstelling plaats voor het 
lidmaatschap van het College van Gedelegeerden op een 
door don Voorzitter van genoemden Raad te bepalen dag en 
uur. 

Die candidaatstelling geschiedt, ingevolge art. 2, door 
indiening van een lijst, welke één of meer, echter niet meer 
dan twintig namen bevat van hen, die voor het aanbrekende 
zittingstijdperk door den Gouverncur-Gcneraal tot lid van 
den Volksraad benoemd zijnde, dan wel als zoodanig door 
het Volksraadstemkantoor verkozen verklaard zijnde, hunne 
benoeming of verkiezing hebben aangenomen. Do namen 
der candidaten worden daarbij gesteld in do volgorde, 
waarin aan hen de voorkeur wordt gegeven. Formulieren 
voor de candidatenlijsten zijn, naar het volgendo urtikel 
bepaalt, tijdig vóór en op den dag der candidaatstelling 
kosteloos verkrijgbaar ten kantore van den Volksraad. 

Luidens do verdere bepalingen van de eersto paragraaf 
moeten de candidatenlijsten in Latijn- scho karakters 
inbonden den naam, do voorletters, zoomede andere voor de 
persoonsaanduiding der candidaten noodzakelijlcc 
toevoegingen, waaromtrent ook hier weder voor getrouwdo 
vrouwen of weduwen bijzondere aanwijzingen gelden, on 
wordt de ondertcekoning van ten minste twee 

der hierboven aangeduide personen vereiseht. Naast de 
onderteekening moeten vermeld worden de namen van de 
onderteekenaars en hunne voorletters of andere voor de 
persoonsaanduiding noodzakelijke toevoegingen. Iedere 
onderteeke- naar mag voorts niet meer dan één lijst onder- 
teekenen. De indiening der lijsten geschiedt persoonlijk door 
één of meer dergenen, die haar on- derteekend hebben, ten 
kantore van den Volksraad bij den Voorzitter, waarbij de 
candidaten tegenwoordig kunnen zijn. Lijsten, waarvan de 
invulling, de onderteekening of de indiening niet met de 
bepalingen in overeenstemming is, worden door den 
Voorzitter geweigerd. In alle andere gevallen voorziet deze 
de lijst van een volgnummer en stelt hij een bewijs van 
ontvangst ter hand aan dengene, die de lijst inlevert. De 
Voorzitter doet de ontvangen candidatenlijsten terstond 
vermenigvuldigen, aan de hooger bedoelde personen, die 
eene benoeming of verkiezing voor den Volksraad hebben 
aangenomen, uitdeelen en, tegen betaling van de kosten, in 
afschrift verkrijgbaar stellen. 

De benoeming der leden van het College van 
Gedelegeerden maakt het onderwerp uit van de tweede 
paragraaf der verordening (artt. 7—19). 

In de eerste vergadering van het zittingstijdperk wijst de 
Raad uit zijn midden twintig leden voor die functie aan. Aan 
de ten behoeve van de benoeming te houden stemming wordt 
uitsluitend deelgenomen door de benoemde en de gekozen 
leden, die den in art. 59 der Indische Staatsregeling 
voorgeschreven eed (verklaring en belofte) hebben afgelegd. 
De stemming geschiedt metgebruikmaking van de 
voormelde candidatenlijsten, van welke te voren door den 
Voorzitter worden geschrapt de namen der candidaten en 
onderteekenaars, die niet aan de gestelde eisehen voldoen. 
Lijsten, welke dientengevolge geene namen van candidaten 
bevatten of niet door minstens twee bevoegde personen 
onderteekend zijn, blijven verder buiten beschouwing, 
waarvan de Voorzitter in de vergadering mededeeling doet. 
De leden evenwel, die geen der lijsten onderteekend hebben, 
worden in de gelegenheid gesteld het aantal 
handteekeningen onder een lijst, waarop namen van 
onderteekenaars zijn geschrapt,tot het vereischte minimum 
aan te vullen. 

De stemming geschiedt bij hoofdelijke oproeping in de 
volgorde der presentielijst. Na het afroepen van zijn naam 
verklaart elk der ter vergadering aanwezige leden, door het 
noemen van een der volgnummers, op welke van de 
candidatenlijsten hij zijne keuzo vestigt. Door den Secretaris 
wordt alsdan achter den naam van den betrokkene op do 
presentielijst aanteckening gehouden van het volgnummer, 
dat door dezen is genoemd. 

Na gehoudon stemming maakt de Voorzitter bekend, 
hoeveel stemmen in totaal zijn uitgebracht en hoeveel 
stommen op iedere lijst zijn vcrcenigd. Het aantal stemmen, 
dat op iedere lijst vereenigd is, wordt vervolgens door het 
totaal aantal uitgobrachte stemmen gedeeld en het quotiënt 
met twintig vermenigvuldigd. Do Voorzitter kent daarop aan 
iedere lijst een aantal plaatsen toe, aangegeven door het 
cijfer der ge- heelegetallen van do aldus verkregen 
uitkomsten. Indion na toepassing van het vorenstaande do 
som der aan de verschillende lijsten toegewezen plaatsen 
minder bedraagt dan twintig, wordt een onvervulde plaats 
allereerst toegewezen aan do 



522 VOLKSRAAD. 

lijst, die na toepassing van de voormelde berekening de 
uitkomst met de hoogste breuk vertoont, en vervolgens zoo 
noodig telkens aan eene lijst, met de naastvolgendc lagere 
breuk tot uitkomst. Hebben twee of meer lijsten, die voor 
toewijzing van een plaats in aanmerking komen, een 
uitkomst met dezelfde breuk en kan niet aan alle deze lijsten 
een zetel méér worden toegewezen, dan bepaalt de 
Voorzitter door het lot, ten aanzien van welke lijst of lijsten 
de toewijzing zal geschieden. 

Nadat het aantal plaatsen in het College van 
Gedelegeerden is bepaald, dat aan iedere lijst is toegewezen, 
verklaart de Voorzitter voor elke van die lijsten, wélke van 
de daarop vermelde candidaten in die plaatsen zijn gekozen. 
Hij geeft daarbij aan een lijst, waaraan een grooter aantal 
plaatsen is toegewezen, den voorrang boven een met kleiner 
aantal en, bij lijsten, waaraan hetzelfde aantal plaatsen is 
toegekend, aan een lijst met hooger volgnummer boven een 
met lager volgnummer. Voor elke lijst worden gekozen ver-
klaard de daarop voorkomende candidaten in de volgorde, 
waarin zij op de lijst vermeld staan, te beginnen bij den 
eersten daarop geplaatsten naam en tot een aantal, gelijk aan 
het aantal plaatsen, dat aan de lijst is toegewezen. Is een 
candidaat op eene lijst gekozen verklaard, dan wordt hij 
geacht niet meer op eenige andere lijst voor te komen. 

Indien het aantal op een lijst voorkomende namen 
kleiner is dan het aantal aan die lijst toegewezen plaatsen, 
stelt de Voorzitter de leden, die op de lijst hunne stem 
hebben uitgebracht, gedurende een redelijken tijd in de 
gelegenheid tot aanvulling van de lijst. De aanvulling 
geschiedt door alle die leden gemeenschappelijk bij een door 
hen te onderteekenen en door één hunner persoonlijk bij den 
Voorzitter tegen bewijs van ontvangst in te dienen 
schriftelijke opgave, welke aan de eandidatenlijst wordt 
gehecht. 

Zijn na de toepassing van de voorschreven bepalingen 
minder dan twintig candidaten gekozen verklaard, dan heeft 
ter verkiezing van het ontbrekende aantal eene stemming 
plaats naar den gewonen regel van art. 66, lid 6, der Indische 
Staatsregeling, waarbij de volstrekte meerderheid der 
geldige stemmen en bij staking van stemmen het lot beslist. 

De op de voorschreven wijze gekozen candidaten 
worden door den Volksraad benoemd verklaard tot lid van 
het College van Gedelegeerden. De benoemde, die in de 
vergadering tegenwoordig is, deelt binnen twee dagen en hij, 
die niet tegenwoordig is, binnen acht dagen na ontvangst van 
het bericht zijner benoeming aan den Voorzitter mede of hij 
deze aanneemt. 

De candidatenlijsten, waarover eene stemming heeft 
plaats gehad, worden ten kantore van den Volksraad 
bewaard gedurende den tijd, waarvoor de benoeming is 
geschied. Leden van den Volksraad, die aan de stemming 
over de candidatenlijsten niet hebben deelgenomen, zijn 
bevoegd om alsnog één van de lijsten te onderteekenen, in-
dien daartegen bij hunne medeleden, welke de lijst 
onderteekenden of daarop hun stem uitbrachten, geen 
bezwaar bestaat, waaromtrent door den Voorzitter een 
onderzoek wordt ingesteld. De leden van den Volksraad, die 
op een eandidatenlijst hunne stem hebben uitgebracht of 
deze hebben onderteekend, zijn gedurende den 

verderen duur van het zittingstijdperk bevoegd deze lijst aan 
te vullen en wijziging te brengen in de volgorde der 
candidaten. De aanvulling en wijziging geschiedt door alle 
de evenbedoelde leden, die op het tijdstip van aanvulling 
nog lid van den Volksraad zijn, gemeenschappelijk bij een 
door hen te onderteekenen en, tegen bewijs van ontvangst, 
dooreen hunner persoonlijk bij den Voorzitter in te dienen 
schriftelijke opgave. 

De bepalingen van § 3 der verordening behelzen de 
voorzieningen ingeval een benoemde zijn benoeming niet 
aanneemt, zoomede bij tusschen- tijdsche vacatures. 

Wanneer de Voorzitter van den Volksraad van een tot lid 
van het College van Gedelegeerden benoemde niet binnen 
den gestelden termijn bericht ontvangt, dat hij zijne 
benoeming aanneemt, zoomede wanneer de Voorzitter 
gedurende het zittingstijdperk kennis bekomt, dat de plaats 
van eenig lid van het College is opengevallen, wijst hij, 
ingevolge art. 20 der Verordening, zoo mogelijk het lid aan, 
dat in de opengevallen plaats gekozen moet worden 
beschouwd. Hij maakt daartoe gebruik van de 
eandidatenlijst, w'aarop degene, die vervangen moet 
worden, gekozen is verklaard. Als vervanger wijst hij aan 
het lid van den Volksraad, wiens naam op die lijst het eerst 
volgt na den naam van een bereids uit die lijst voor het 
College van Gedelegeerden aangewezen persoon, indien de 
betrokkene nog in leven is en aan de algemeene 
voorwaarden van benoembaarheid voldoet, voorts niet reeds 
zitting heeft in genoemd College of, daartoe benoemd 
zijnde, niet die benoeming heeft afgewezen zonder daarna 
schriftelijk aan den Voorzitter te kennen te hebben gegeven, 
zich voor eene nieuwe benoeming beschikbaar te stellen. 

De daaropvolgende bepalingen leggen aan den 
Voorzitter van den Volksraad de verplichting op, van de 
evenbedoelde aanwijzing onverwijld me- dedeeling te doen 
in eene vergadering van den Raad dan wel, wanneer deze 
niet bijeen is, in eene vergadering van het College van 
Gedelegeerden. Voorts is o.m. nog daarbij voorgeschrc- 
ven, dat wanneer niet op de aangegeven wijze tot vervulling 
van de opengevallen plaats kan worden gekomen, dc 
verkiezing van een nieuw lid geschieden zal door stemming 
in de eerstvolgende vergadering van den Volksraad op don 
mede hiervoren reeds aangeduiden, in het zesde lid van art. 
66 der Indische Staatsregeling bepaalden voet. 

De dag, met ingang waarvan het onderwerpe- lijk 
Koninklijk besluit in werking zou treden, is bij het besluit 
van den Gouverneur-Generaal, opgenomen in Ind. Stb. 
1927 no. 127, vastgesteld op den dag na dien der 
afkondiging van bedoeld besluit, zijnde 27 April van 
genoemd jaar. 

De eerste zitting van de overeenkomstig de hiervóór 
uitoengezctlo beginselen tot stand gekomen Volksraad 
werd, met inachtneming van hetgeen dienaangaande in art. 
62 van de Indische Staatsregeling is bepaald, op 16 Mei 
1927 door den inmiddels opgetreden Gouverneur-Generaal 
Jhr. Mr. de Graeff plechtig geopend, waarbij o.m. krachtig 
werd aangedrongen op eene vruchtbare samenwerking, ook 
onder do nieuwe regecrings- beginselen, tusschen 
Volksraad en Regeering. 

Gegroepeerd naar onderdaanschap on staatkundige 
richting vertoont het nieuwe vertegen 
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woordigende lichaam de aan den voet dezer bladzijde in 
tabellarischen vorm weergegeven samenstelling *). 

In de eerste vergadering had de Raad gevolg te geven aan 
de opdracht in art. 72 der Indische Staatsregeling, tot 
benoeming, uit zijn midden, van een College van 
Gedelegeerden, bestaande uit den Voorzitter van den 
Volksraad, als lid tevens Voorzitter, benevens twintig leden. 
Nadat de candidaatstellingen waren voorafgegaan, vonden, 
met toepassing van de bepalingen der hier- voren besproken 
„Gedelegeerden Kies verordening 1927”, in de avondzitting 
van den Volksraad van genoemden datum de stemmingen en 
ten slotte de benoemingen plaats. De uitslag is geweest, dat 
voor het ingetreden vierjarig zit- tingstijdperk als orgaan 
voor den niet door den Volksraad in pleno aan zich 
voorbehouden wet- gevenden arbeid en de verdere aan het 
College van Gedelegeerden opgedragen werkzaamheden is 
aangewezen een lichaam, dat, gegroepeerd in gelijken trant, 
de samenstelling vertoont, waarvan hier beneden in het 
tabellarisch overzicht onder 2) een beeld is gegeven. 

Eene vergelijking van de cijfers der beide overzichten 
doet in de eerste plaats blijken, dat de 

‘) Samenstelling van den Volksraad. 

numerieke verhouding tusschen het element der Inhcemschc 
leden - niet-Ncderlanders en dat der Nederlanders, wier 
aantal in den Volksraad ingevolge de bepalingen 
onderscheidenlijk 25 en 30 bedraagt, voor het College van 
Gedelegeerden eenige wijziging in het voordeel van de 
tweede groep heeft ondergaan. Terwijl, naar de tusschen de 
totaalsterkte der beide organen bestaande verhouding van 
drie tot één, het getal leden van de genoemde groepen in dat 
College respectievelijk 8 en 10 zou kunnen zijn, vindt men 
voor de groep der Nederlanders inderdaad één lid meer 
aangewezen.. De omstandigheid, dat niet meer dan één van 
de vijf Uitheemsche leden - niet-Nederlan- ders van den 
Volksraad voor het College van Gedelegeerden is verkozen, 
geeft van die afwijking eene gereede verklaring. 

Naar het wettelijk beginsel van evenredige ver-
tegenwoordiging, in dier voege dat de overeenstemmende 
wil van elk drietal leden van denVolks- raad tot de 
dienovereenkomstige vervulling van één plaats in het 
College van Gedelegeerden leidt (art. 74 Ind. 
Staatsregeling), zouden de als „rechtsch” aangemerkte 
staatkundige groep in den Volksraad van 33 leden en de als 
„linksch" aangemerkte groep van 15 leden door onderschei- 
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denlijk 11 en 5 Gedelegeerden vertegenwoordigd kunnen 
zijn1)- Het feit, dat de cijfers in werkelijkheid 13 en 6 
bedragen, is blijkbaar hieraan toe te schrijven, dat van de 12 
leden van den Volksraad, aangemerkt als niet aangesloten bij 
cene bepaalde staatkundige partij, van welke leden slechts 
één tot Gedelegeerde is benoemd, de groote meerderheid bij 
de verkiezingen voor die functie hare stemmen heeft 
uitgebracht op candidaten, die door staatkundig 
gegroepeerde leden van rechtsch of van linksch waren 
voorgedragen. Het verdient verder de aandacht, dat de 
verhouding 33: 15, in den Volksraad zich voordoende 
tusschen het gezamenlijk aantal leden der „rechtsche” en dat 
der „linksche” groepen, in de onderlinge verhouding der 
cijfers 13 : 6, van overeenkomstige beteeke- nis voor liet 
College van Gedelegeerden, vrij wel onveranderd wordt 
teruggevonden. Proeentsge- wijze uitgedrukt, wijzen de 
eerstgenoemde cijfers op eene vertegenwoordiging in den 
Volksraad, welke numeriek voor de gezamenlijke linksche 
groepen ruim45%van de rechtsche vertegenwoordiging 
bedraagt. De in de tweede plaats genoemde cijfers wijzen in 
gelijken zin voor het College van Gedelegeerden op een 
verhouding van 46 %. 

Aan de rechterzijde is het voorts de Politiek 
Economische Bond, die met 8 vertegenwoordigers in het 
College van Gedelegeerden, bij niet meer den 14 leden in 
den Volksraad, niet onbelangrijk gebaat is geworden door de 
stemmen der leden van kleine linksche groepen, die, te zeer 
reeds van ondergeschikte beteekenis, om in het algemeen op 
de beslissingen van den Volksraad beduidenden invloed te 
kunnen uitoefenen, in het College van Gedelegeerden wel 
geene eigen vertegenwoordiging konden beoogen. Aan de 
linksche zijde is hetzelfde het geval, zij het in geringere 
mate, met den Nederlandsch Indischen Vrijzinnigen Bond en 
de Boedi Oetomo-groep. 

Vermeld zij nog, dat in verband met informaliteiten, in 
den kieskring Borneo begaan bij de candidaatstelling voor 
den in dien kring door verkiezing te vervullen zetel in den 
Volksraad, reeds bij de eerste toepassing van de nieuwe 
beginselen gebruik moest worden gemaakt van de bepaling 
in het laatste lid van art. 55 der Indische Staatsregeling, 
krachtens welke de Gouverncur-Gene- raal, voor zoover het 
daarvoor aangewezen aantal zetels niet door verkiezing is 
vervuld, door benoeming ook in de vervulling van die 
plaatsen voorziet. 

Literatuur. Na de verschijning van de aan het slot van 
het artikel VOLKSRAAD (DJ. IV, blz. 623) voorkomende 
opgave van boekwerken en andere geschriften, geheel of ten 
deele aan die instelling gewijd, hebben in Nederland en in 
Indië in dagbladen en tijdschriften en in anderen vorm 
opnieuw tal van meer of minder uitgebreide verhandelingen 
over dat onderwerp het licht gezien. 

Naast de in de hierboven bedoelde opgave reeds 

*) Omtrent het ontstaan en de beteekenis der 
staatkundige groepeeringen in Ned.-Indië zie 
o.a. het artikel „STAATKUNDIGE PARTIJEN IN 
NEDERLANDSCH-1NDlË” (Dl. IV, blz. 88) en de 
artikelen „BOEDI OETOMO” (Dl. I, blz. 321), 
„SARILKAT ISLAM” (Dl. III, blz. 694) en Aanvullingen 
bJz. 15 en 196) en „RADICALE CONCENTRATIE” 
(Aanvullingen blz. 201). 

aangeduide publicatiën van Regecringswcge. betrekking 
hebbende op het staatsbeheer in Ne- derlandsch-Indië, en de 
in de voorgaande bladzijden aangehaalde geschriften van 
andere zijden, zijn als zoodanig o.in. te vermelden: Dr. I. A. 
Ne- derburgh,DcKoninklijke en de wetgevende macht over 
Ned. Indië in verleden en toekomst (1922); 
J. H. A. Logemann, De staatkundige hervor- ^ mingen in Indië, 
Kol. Tijdschrift November 1 922,;. 
S. Ritsema van Eek, Dë~KerzTénfhg van 'dé 
staatsinrichting van Ned. Indië, Vragen des Tijds 1924, en 
Nederland’s koloniale staatkunde en Indië’s 
staatsinrichting, Vragen des Tijds 1925; D. G. Stibbe, De 
nieuwe staatsinrichting van Ned! Indië, Kol. Tijdschrift 
Maart' 1924; Mr. J. H. Carpentier Alting, Het ontwerp tot 
wijziging van het Regeeringsregle- ment van Ned. Indië, 
Opbouw September 1924; 
Mr. M. W. F. Treub, Indië’s Toekomst (1924); 
Dr. E. Moresco, Koloniale Politiek (rede, uitgesproken 19 
November 1924 bij de aanvaarding van het ambt van 
Buitengewoon Hoogleeraar aan de Ned. 
Handelshoogeschool); J. Hulshoff Pol, Eenige 
opmerkingen naar aanleiding van Prof. Treub’s brochure 
Indië’s Toekomst (December 1924); Mr. W. H. van 
Iielsdingen, De Volksraad en de Indische Staatsregeling 
1926; 
Dr. P. A. F. Blom, De gevolgen van de wet op de Staatsinrichting 
van Ned. Indië met betrekking . tot den Volksraad, Kol. Weekblad 
10 Maart 1927; y' Mr. Dr. W. M. G. Schumann, De Volksraad, 
Ge-'' denk boek Ned. Indië 1898/1923; H. C. G. J. van de 
Mandere, Overzichten van den" Volksraad in de Ind. Mercuur 
1926 en 1927,'' 
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WEZEN. 
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BESTUURSSCHOOL. Zie BESTUURSWEZEN. 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 

(COLLEGE VAN —). Zie BESTUURSWEZEN. 
COMITÉ VOOR DE AUTONOMIE VAN INDIË. 

Zie VOLKSRAAD. 
DECENTRALISATIE. Zie BESTUURSWEZEN. 
DESARADEN. Zie BESTUURSWEZEN. 
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1927. Zie VOLKSRAAD. 
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LANDSCH BESTUUR. Zie BESTUURSWEZEN. 
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Zie BESTUURSWEZEN. 
KIESORDONNANTIE (REGENTSCHAPS—). 

Zie BESTUURSWEZEN. 
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VOOR NED.-INDIË. Zie VOLKSRAAD. 
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STUURSWEZEN. 
RADEN (ADVISEERENDE GEWESTELIJKE 

—). Zie BESTUURSWEZEN. 
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WEZEN. 
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STADSGEMEENTEN. Zie BESTUURSWEZEN. 
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STAATSREGELING (INDISCHE —). Zie BE-
STUURSWEZEN en VOLKSRAAD. 

VOLKSRAADKIESVERORDENING 1926. Zie 
VOLKSRAAD. 

VOLKSRAADPOSITIE REGELING 1926. Zie 
VOLKSRAAD. 

VOLKSRAADREGELEN 1926 (AANVULLEN-
DE —). Zie VOLKSRAAD. 

WEST-JAVA (PROVINCIE—). Zie BE-
STUURSWEZEN. 

ZELFBESTUREN (INLAND8CHE —). Zie be-
halve Deel IV pag. 826 ook BESTUURSWEZEN. 

.ZELFBESTUUR. Zie BESTUURSWEZEN. 
ABENDANON (MR. JACQUES HENRY). Gebo-

ren te Paramaribo 14 Oct. 1852, overleden te Monaco 13 Dec. 
1925. Hij bezocht lagere scholen te Paramaribo, Amsterdam 
en Leiden, volgde in laatstgenoemde stad het gymnasium on 
studeerde ook aldaar aan de Rijksuniversiteit. In 1873/74 
volgdo hij tevens colleges aan de Indische Instelling te Delft, 
waar hij — na op 23 Jan. 1874 te Leiden te zijn gepromoveerd 
tot Doctor in het Romeinsoh en Hedendaagsch Recht — in 
Dec. 1874 het zoogon. Indisch examen aflegde. 

Op 25 Maart 1875 kwam Abondanon te Ba-_ tavia; hij 
werd belast met griffierswerkzaamhe- den, eerst te 
Buitenzorg, later te Indramajoe, te Batavia en Ce Socrabaja, 
_en in 1878 benoemd tot Voorzitter van den Landraad te Pati 
on Djoeana. In 1881 benoemd tot lid in deli Raad 
vaiT’Jïïsüitio te Batavia, moest hij ruim een jaar later wegens 
ziekte met verlof naar Europa; begin ’84 vatte hij zijn werk 
weder op. In 1889 kwam zijn benoeming tot Secretaris van 
hot Departement van Onderwijs, Ecrcdienst en Nijverheid en 
in 1894 werd hij raadshccrin het Hooggerechtshof. Do arbeid 
in deze betrekking werd in 1895 onderbroken door verlof naar 
Europa. In de jaren 1888—1890 had hij zitting genomen in 
de commissie voor hot afnemen van hot Groot- -
Ambtonaarsexamen; op de terugreis na zijn verlof volbracht 
hij een diplomatieke zending in Siam. In 1900 werd hij 
benoemd tot Dirocteur 

van het Departement, waarvan hij secretaris was geweest. 
Gedurende vijf jaren heeft Abendanon deze hoogc positie 

bekleed; er ging van hem een groote stuwkracht uit en veel 
heeft hij gedaan in het belang van land en volk, ook veel 
voorbereid, dat eerst in later jaren vrucht zoude dragen. Toen 
hij in 1905 was afgetreden, reisde hij over China, Japan en 
Amerika — ter bestudeering van de volksnijverheid en het 
onderwijs toevende op de Phïlippijnen, de Antillen en in 
West-Indië — naar Holland terug, waar hij in Sept. van 
hetzelfde jaar aankwam. 

De jaren, welke volgden na de ambtelijke periode van zijn 
leven, waren voor Abendanon geenszins jaren van stilzitten en 
rust. Onvermoeid is hij werkzaam gebleven in het belang van 
die zaken, welke in het bijzonder zijn belangstelling hadden 
getrokken, vooral volks- en kunstnijverheid en onderwijs. In 
tal van voordrachten en publicaties deed hij in de 
eerstvolgende jaren blijken van zijn voorliefde voor deze 
Indische volksbelangen en in vele commissies en besturen 
nam hij zitting om deze belangen te helpen bevorderen. 

Zoolang hij woonde te ’s-Gravenhage (1906—* 
1923) stond zijn huis open vöör alle Indonesiërs, die hem 
wilden bezoeken. Van velen hunner was hij voogd gedurende 
de jaren van hun studie in Holland en voor allen een 
vriendelijke raadsman, een vaderlijke vriend. Met tal van 
Indonesiërs in Indiö onderhield hij betrekkingen door middel 
van correspondentie. Van zijne opvattingen omtrent de 
verhouding tusschen de verschillende bevolkingsgroepen, 
deed hij o.a. blijken in het Koloniaal Tijdschrift 1913 en in het 
Indië- numiner van de Amsterdammer 1916; de gevoelens van 
vriendschap welke daaruit spreken komen ook aan het licht in 
artikelen van zijn hand in deze encyclopaedie, als bijv. 
„Ivartini”, „Ismangoen”, en in vele onder het hoofd „In 
Memoriam” in verschillende periodieken verschenen 
bijdragen; zij zijn niet minder gebleken uit woorden bij de 
graven van in Nederland overleden Indonesiërs. Hoe dit alles 
is gewaardeerd, valt te lezen in „Oedaya”, Febr. 1926, „Een 
dankbare herinnering aan wijlen Mr. J. H. Abendanon”. 

Zijn genegenheid voor studeerenden hield ook verband 
met zijn belangstelling in onderwijszaken; vooral aan het 
onderwijs voor Inlandsche meisjes schonk hij zijn bijzondere 
aandacht. Dit leidde tot het verzamelen der brieven van Raden 
Adjong Kartini, met wie hij in 1900 had kennis gemaakt; toen 
hij deze brieven bijeen had gebracht, verscheen weldra het 
zooveel opgang makende bock „Van Duisternis tot Licht”, de 
eerste druk in 1911, do vierde in 1923. Deze uitgave diende 
het meisjesonderwijs boven de verwachting, welke er van 
werd gekoesterd. Do Kartini-scholon, gesticht door do 
Kartini-ver- eoniging, hadden óp haar beurt de oprichting van 
andcro scholen voor Inl. meisjes ton gevolge. Met den arbeid, 
welken Abondanon in deze aangelegenheid heeft verricht, 
hoeft hij zich recht verworven op Indiö’s blij vonden dank. 

Het werk op onderwijsgebied werd als hot ware afgerond 
tot een goheel door hetgeen hij deed voor de eerste tweo 
Koloniale Onderwijscongres- sen, welke in 1916 en 1919 
werden gehouden te ’s-Gravenhage on waarvan hij de 
bezielende voorzitter was. Even voor het tweede congres had 
hij 
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een levensgevaarlijken aanval te doorstaan van de kwaal, die 
hem in Indië in 1901 voor het eerst had overvallen; doch hij 
liet zich niet terughouden en toog van het ziekbed naar den 
voorzitters- zetel. Ten tijde van het 3e congres in 1924 was 
zijn gezondheid zoo geknakt, dat hij er ónmogelijk aan kon 
deelnemen. 

Als overtuigd anti-oorlogsman en doordrongen van de 
noodzakelijkheid van internationale toenadering, sloot 
Abendanon zich aan bij de ver- eeniging ,,Nederland in den 
Vreemde”, welke hem in ’22 koos tot lid van het 
hoofdbestuur. Haar zijn gezondheid zeer had te lijden onder 
het Holland- sche winterklimaat, zocht hij na de wapenstil-
stand in 191S zoo spoedig mogelijk het Zuiden op. Dan 
komen jaren van heen en weer reizen en van nieuwe studie, 
met in den winter van 1919/20 voordrachten over Nederland 
en de Nederland- sche koloniën te Malaga, Granada, Madrid. 
In Oct. ’23 verlaat hij Holland voorgoed om in het Zuiden 
herstel van gezondheid te zoeken. Nog éénmaal naar het 
vaderland trekkende, wordt hij aan boord opnieuw door zijn 
kwaal overvallen; zoo spoedig het kon keerde hij terug naar 
Men- • ton._Ten slotte bleek een operatie onvermijdelijk; 
deze^ moest in Monaco geschieden, doch mocht niet meer 
baten; drie dagen later stierf hij. 

Labor et Amor was het devies naar hetwelk Abendanon 
heeft geleefd, reeds van zijn jeugd 
af. Voor den Indonesiër heeft hij gewerkt zoolang het dag 
was. Als jong landraadvoorzitter schreef hij eens aan zijn 
eerste vrouw: „Vergeet toch niet dat i k . . . .  zoo goed als 
alleen sta op deze plaats in mijn pogingen, in mijn innig 
streven, om den Inlander vertrouwen in te boezemen en te 
doen gevoelen dat er Nederlanders zijn, die een hart voor 
hem hebben, en hem, zooveel in hun vermogen is, willen 
beschermen tegen onrecht en willekeur.” 

Een Nederlandsche stem uit Indië zeide van hem; „Indië 
verliest in hem een van zijn weinige echte vrienden in 
Holland, een, die zonder hoop op eer of winst alles deed wat 
in zijn macht was om Indië geestelijk en stoffelijk vooruit te 
brengen.” En de stem van een Indonesiër zeide in Maleische 
woorden: Door het overlijden van Mr. J. II. Abendanon heeft 
Indië een welmeenend vriend verloren; moge Allah den 
overledene begenadigen. 

Abendanon is lid geweest van vele wetenschappelijke 
vereenigingen; in de jaren 1884— 1887 was hij eerst 
secretaris, daarna thesaurier van de Ned.-Ind. 
Juristenvereeniging; van 1897 tot ’99 redigeerde hij het 
maandblad „Het Recht in Nederlandsch-Indië”, in 1888 
werd hij gekozen tot lid van de directie van het Bat. Genoot-
schap van K. en W., waarvan hij later secretaris en daarna 
vice-president werd, waarna in 1905 dit genootschap hem tot 
eerelid benoemde. Dan was hij lid van het bestuur van de 
Ned. Afd. der Ned.-Ind. Maatschappij voor Nijverheid en 
Landbouw; lid van het Kon. Koloniaal Instituut, 
correspondeerend lid van den Ned. Oudheidkundigen Bond, 
membre effectif van het Institut Colonial International, in 
welks publicaties vele bijdragen van zijn hand zijn 
opgenomen; voorts lid van de Maatschappij voor 
Nederlandsche Letterkunde, eere-academicien van de Real 
Academia de Jurisprudencia y Legislacion van Madrid, cor-
respondeerend lid van het Instituut van Vizeu, lid van het 
Provinciaal Utrechtsch Genootschap 

van K. en W., van de Vereeniging voor de Staat-
huishoudkunde en dc Statistiek, van het Historisch 
Genootschap te Utrecht.. In 1S9S benoemde dc Kon. 
Akademiê van Wetenschappen hem in de afdeeling 
Letterkunde tot correspondent. 

Waardeering van zijn arbeid bleek ook uit zijn 
benoeming in 1S9G tot Commandeur in de orde van dc 
Kroon van Siam, in 1899 tot Ridder in de orde van den 
Nederlandschen Leeuw, in 1902 tot Commandeur in de 
orde van Cambodja, in 1907 tot Ridder tweede klasse in de 
Kroonorde van Pruisen; voor hetgeen hij deed in het belang 
van het onderwijs aan Belgische vluchtelingen werd hem in 
1923 de Albert-medaille verleend. 

Van de vele geschriften van Abendanon zijn hieronder de 
voornaamste vermeld: De Neder- landsch-Indische Rechtspraak 
en Rechtslitera- tuur 1849—1917. De Rechtstoestand van den 
Inlander in Algerië vergeleken met de beginselen te dien aanzien 
in Ned.-Indië geldend, 1887, welk werk zijn benoeming tot 
Officier d’Académie ten gevolge had. Publiek- en 
privaatrechtelijke verhoudingen tusschen Nederland en de Ne-
derlandsche Koloniën, 1891. Rapport betreffende de maatregelen 
in het belang van de Inland- sche nijverheid op Java en Madoera 
in verband met de door het moederland voor dit doel beschikbaar 
te stellen fondsen, 1904. Het Zoutbri- ketstelsel in Ned.-Indië, 
1907. Samenwerking met de Inlandsche bevolking in de 
Koloniën (Kol. Tijdschrift 1913). De Vlootaanval onder bevel 
van Jhr. Pieter van der Does op de Cana- rische eilanden en het 
eiland Santo Thomé in 1599 volgens Nederlandsche en 
Spaanschc bronnen (Bijdragen voor vaderlandsche Geschiedenis 
en Oudheidkunde 1921). Het oud-Spaansch Koloniaal stelsel, 
zooals dit is nedcrgelegd in do „Leyes de Indias” (Bijdragen Kon. 
Instituut,. '-J Taal-, Land- en Volkenkunde v. N. I. 1923). Voor 
de publicaties van „Moederland en koloniën”, verschenen in 
1906, 1910 en 1913, gaf hij beschouwingen over bepaalde 
Hoofdstukken van de ontwerpen der begrootingen voor Ned.-
Indië; onderscheidene vergelijkende koloniale Studies over 
Britsch-Indië verschenen in het Tijdschrift voor Economische 
Geographie 1910, in het Ko- loniaal Tijdschrift 1913, ’14,/J9, 
’2(), en in Do' Indische Gids 1919 en 1920; 

COMMUNISME. COMMUNISTISCHE PARTIJ \  ' )  '  

IN INDIË. Ontstaan. Do intcrnationaal-eom- ‘ munistische 
ideologie is nog vóór het uitbreken van den wereldoorlog uit 
Nederland op .Java. geïmporteerd. 

Het was de communistisch-socialist H. J. F. M. 
Sneevlip.tT-die, na zijn uittreden uit de S.D.A.P. in 1913~in 
Indië gekomen als secretaris der Ilandels- vereeniging te 
Semarang. voor het eerst rcvolu- tionnair-socialistische 
beginselen naar communistische methoden propageerde. 
Deze beginselen werden destijds in Nederland 
aangehangen door de Sociaal Democratische Partij, die, in 
1909 gesticht, in Mei 1912 omgedoopt werd in Commu-
nistische Partij in Nederland en zich sedert 1919 noemt 
Communistische Partij Nederland (Holland), sectie der 
Communistische Internationale. 

Bepaalde Sneevliet’s werkzaamheid zich aanvankelijk 
tot de vakbeweging, inzonderheid tot de in 1908 opgerichte 
Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel in Ned.-
lndië (V.S.T.P.), in Mei 1914 richtte hij met eenige 
Nederlandsche 
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geestverwanten, w.o. J. A. Brandsteder en H. W. Dekker, te 
Scmarang de Indische Sociaal Democratische Vereeniging 
op. De I.S.D.V. stelde zich ten doel: propaganda te voeren 
voor de sociaal- -democratische ideeën; deel te nemen, voor 
zoover toelaatbaar, aan de practische politiek en voorts de 
Indische economische vraagstukken te bestudeeren, onder 
meer ter voorlichting van de sociaal-democratische 
Kamerfractie in Nederland. Als orgaan verscheen 10 Oct. 
1915 „Het Vrije Woord”, algemeen onafhankelijk half- 
maandelijksch orgaan, onder redactie van A. Baars, H. 
Sneevliet en D. J. A. Westerveld; later onder redactie van B. 
Coster, C. Hartogh en W. 
C. Snel, met H. Sneevliet als redacteur in Holland; nog 
later onder redactie van P. Bergsma met A. Baars en H. 
Sneevliet als redacteuren in Nederland. De uitgifte van het 
orgaan werd met het nummer van 10 Mei 1922 
gestaakt.tengevolge van de externeering van Bergsma bij G. 
B. van 2 Maart 1922 no. lx. 

Al spoedig na de oprichting trachtte de I.S.D.V in contact 
te komen met de vereenigingen Insu- linde en Sarekat Islam, 
wijl deze organisaties van nut konden zijn als „hulpmiddelen 
om de bevolking te bereiken”. Op het I.S.D.V.-congres van 
1916 getuigde Sneevliet, dat het streven moest zijn om in den 
Inlander het revolutionnair sentiment op te wekken. De 
keuze viel eerst op Insu- linde, omdat deze vereeniging in 
den persoon van E. F. E. Douwes Dekker een leider bezat 
met politiek besef; zij telde ook leden onder de Inlanders en 
had enkele vooraanstaande Inlandsche leiders, 
n.1. Tjipto Mangoenkoesoemo en Soewardi Soe- rianingrat. 
Er deden zich allengs motieven voor om eendrachtig samen 
te gaan. Zoo kon oppositie worden gevoerd legende„Indië 
Weerbaar”-actie, tegen toepassing van de z.g. exorbitante 
rechten en van de z.g. haatzaai-artikelen in het Ind. 
Strafwetboek. Die samenwerking kon echter slechts 
incidenteel plaats vinden; zij was niet van duurzamen aard 
en kon dit niet zijn, omdat Insulindo revolutionnaire 
propaganda onder de inheemsche bevolking achterwege liet. 
Wegens persoonlijke redenen verscherpten de principieele 
tegenstellingen zich, zoodat het ten slotte tot een volledige 
breuk kwam (verg. Het Vrije Woord van Mei, Juni en Juli 
1916). In den boezem der 
I. S.D.V. zelve ontstond in September 1917 ook 
een scheuring. Onder den indruk van do Russische 
omwenteling van dat jaar nam do activiteit der 
extremistische elementen in die mate toe, dat de gematigden 
zich afscheidden en een afdeeling stichtten van do 
Nederlandsche S.D.A.P., n.1. dc Indische Sociaal 
Democratischo Partij, mot een eigen orgaan „Het Indische 
Volk”. Zie verder over do Ind. Soc.Dem.Purtjj do 
Medcdcelingon der Regeoring omtrent onderwerpen van 
algemeen belang, April 1924, p. 80 vlg. of Bijl. A van het 
Koloniaal Verslag 1924, p. 25; verg. ook STAATKUNDIGE 
PARTIJEN IN N.1. 

Een in het Semarangsch dagblad „De Indiër” van 18 
Maart 1917 goplaatst artikel, getiteld „Zegepraal”, waarin 
Sneevliet do Russische revolutio verheerlijkte en aan de 
Inlandsche bevolking ten voorbeeld stelde, bezorgde den 
schrijver, die door liet gebeurde in Rusland „in 
feeststemming gebracht” was, een strafvervolging, waarvan 
hij ten slotte wel is waar werd ontslagen, maar die toch aan 
do Handels vereeniging Semarang aanleiding gaf om 
Sneevliet uit zijn betrekking te ontslaan, 

waarop hij in dienst trad bij de V.S.T.P. als secretaris en 
bozoldigd propagandist (verg. Het Vrije Woord van April, 
Mei en December 1917). 

Toen het met Insulindc niet ging, zocht en vond de 
revolutionnair-socialistische kern der 
I. S.D.V., gevormd o.a. door J. A. Brandsteder, 
H. W. Dekker en G. van Burink, met Sneevliet aan het 
hoofd, steun bij de Sarekat Islam, welker Semarangsche 
afdeeling elementen telde, die zeer vatbaar bleken voor 
revolutionnaire ideeën. Onder dezen trad de 20-jarige 
Semaoen op den voorgrond. Van de Nederlandsche leden 
der groep was het voornamelijk de in 1914 in Indië gekomen 
ingenieur A. Baars, die de propaganda onder de S.I.-ers 
leidde, waarbij zijn kennis van het Maleisch hem zeer te 
stade kwam. 

Van dien tijd dagteekent de ontwikkeling der 
revolutionnair-socialistische strooming in een deel der 
Inlandsche leiding van de volksbeweging. De economische 
tijdsomstandigheden, schaarsch- te en duurte, vormden een 
gunstigen voedingsbodem voor revolutionnaire propaganda. 
De actie van Sneevliet c.s. bepaalde zich niet tot het stel-
selmatig aankweeken van een geest van ontevredenheid, 
wantrouwen en verzet, zij richtte zich even krachtig en 
bewust tegen het streven van sommige Inlandsche leiders 
om politieke stroo- mingen van internationaal- 
„imperialistischen” aard (Pan-Islamismc) binnen den kring 
der propaganda te trekken. 

Sneevliet en Brandsteder (secretaris van den Bond van 
minder marine-personeel) breidden hun actieve propaganda 
ook uit onder soldaten en matrozen, aan wie „inzicht moest 
worden bijgebracht”, en bij wie „een geest van verzet en 
geestdrift moest worden gewekt”. Dit geschiedde in een 
„cursusvergadering” voor matrozen te Soe- rabaja oj) U 
Dec. 1917, waar Sneevliet een causeV rie hield over 
„Opstandelingen” van Henriëtte Roland Holst (Het Vrije 
Woord van Dec. 1917 en Febr. 191S; Ind. Gids Febr. 1919 
p. 258). Kort daarop werd een krachtige propaganda ingezet 
onder do soldaten, bij wie eveneens de „geest van verzet” 
werd aangewakkerd. Te Soerabaja werd op zijn instigatie 
opgcricht een Raad van Matrozen on Mariniers; tot de 
soldaten werd een aansporing gericht om het voorbeeld te 
volgen (Het Vrije Woord 16 Nov. 1918). Deze actie vond 
plaats, toen do berichten omtrent de November- -revolutie 
in Centraal Europa bekend werden in Indië. 

Aan die propaganda werd een eind gemaakt. Bij G. B. 
van 5 Dec. 1918 no. lx werd aan II. J. F. 
M. Sneevliet in het belang van de openbare rust en orde het 
verblijf in Ned.-Indië ontzegd. Den heer A. Baars was 
tevoren, 20 Oct. 1917, eervol ontslag verleend uit ’s Lands 
dienst — nadat hem in Aug. t. v. een waarschuwing was 
gegeven om zich te matigen — toen hij opnieuw in het open-
baar propaganda maakte tegen het bestaand gezag. Hij 
vertrok over China en Rusland naar Nederland en vestigde 
zich aanvankelijk te Amsterdam. In Dec. 1919 werd hij 
benoemd tot inge~' meur bij de gemeentelijko werken te 
Semarang, een benoeming welko in en buiten den gemeente-
raad scherp werd gecritisccrd. In Indië teruggekomen, stortte 
Baars zich opnieuw in de beweging. Ook hem werd ten 
slotte in het belang der openbare rust en orde het verblijf in 
Ned.-Indië ontzegd, G. B. van S Mei 1921 No. lx. 

Intusschon was zijn gecstvorwant J. A. Brand- 
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steder bij G. B. van 24 Sept. 1919 No. 3 reeds uit Ned.-Indië 
verwijderd (verg. voor deze 3 exter- neeringen „De 
exorbitante rechten van den Gou- verneur-Generaal in de 
practijk”, diss. Mr. P. H. 
C. Jongmans; 1921). 

De Communistische Internationale en hare be- teekenis 
voor Ned.-Indië. Van niet te onderschatten beteekenis voor 
de ontwikkeling der commu- nistisch-revolutionnaire 
strooming in Ned.-Indië is de stichting in het Kremlin 
geweest van de Derde Internationale van Moskou op 5 
Maart 1919. De door deze wereldorganisatie op het Congres 
van IS Juli tot 7 Augs. 1920 te Petrograd en te Moskou ten 
aanzien van de koloniale vraagstukken genomen besluiten en 
getrokken richtlijnen zijn van groote draagwijdte gebleken. 
Het op 6 Maart 1919 door afgevaardigden van 17 landen te 
Moskou onderteekend Manifest, gericht aan het 
Wereldproletariaat schreef o.m.: „Die Be- freiung der 
Koloniën ist nur zusammen mit der Befreiung der 
Arbeiterklasse der Metropolen moglich”; het richtte zich ook 
tot de „Kolonial- skla ven Afrikas und Asiens” en riep hun 
toe: „Die Stundc der proletarischen Diktatur in Europa wird 
auch die Stunde Eurer Befreiung sein!” 

Aan de hand o.a. van de uitgave van de Revo- lutions-
Bibliothek No. 11, getiteld Lenins 21 Punkte, der II Kongress 
der III Internationale in Moskau, — Reden und Beschlüsse 
der Delegier- ten Lenin, Radek, Dr. Levi, Serrati, 1920 — 
worde in het onderwerpelijk verband het volgende 
betreffende de Komintern gememoreerd. Deze stelde zich, 
gelijk bekend, tot taak het werk der Eerste Internationale 
Arbeiders-Associatie van Lonclcja.-(JS64) voort te zetten en 
ten einde te 'brengen, gedachtig aan de stellingen dier Eerste 
Internationale, dat de emancipatie der arbeiders door de 
arbeidersklasse zelve veroverd moet worden en dat die 
emancipatie een internationaal en geen nationaal vraagstuk 
is. De Communistische Internationale nu zou voorgoed 
breken met de overlevering van de Tweede (Socialistische) 
Internationale van Parijs (1889) „für die in Wirk- lichkeit nur 
Merischen weisser Hautfarbe exis- tieren.” „In den Reihen 
der Koinmunistisehen Internationale vereinigten sich 
brüderlich Mcn- schen weisser, gelber, schwarzer Hautfarbe, 
—- die Werktatigen der ganzen Erde”, zoo heette het verder. 

Volgens de generale statuten stelt de Communistische 
Internationale zich ten doel: „mit allen Mitteln, auch mit den 
Waffen in der Hand, für den Sturz der Internationale 
Bourgeoisie und für die Schaffung einer Internationalen 
Sowjet- republik, als Uebergangsstufe zur vollen Ver- 
niehtung des Staates zu kampfen.” 

Heeft de Eerste Internationale de toekomstige 
wereldontwikkeling voorzien en den weg aangeduid, de 
Tweede millioenen proletariërs vereenigd en georganiseerd, 
de Derde zal zijn de Internationale van de openlijke massa-
actie, van de revo- Jutionnaire verwerkelijking, de 
Internationale van de daad (Manifest). Van belang zijn de 
volgende punten van het organisatorisch statuut: 

Alle bij de Komintern aangesloten partijen dragen den 
naara van Communistische Partij van dat of dat land, sectie 
der Communistische Internationale. De hoogste macht berust 
bij het Wereldcongres, welks leidend orgaan is het Exécutief 
Comité (Ekki) dat, van congres tot congres, zoo 

veel doenlijk als schakel fungeert tusschen de verschillende 
secties. Het Ekki zelf is verdeeld in secties, onder welke een 
voor agitatie en propaganda en een voor het Oosten (§ 23). 

De Communistische valcvereeni gingen zouden een 
afzonderlijke sectie vormen der Komintern met een 
vertegenwoordiger met beslissende stem in het Ekki, dat 
evenzeer het recht heeft om een vertegenwoordiger in die 
sectie af te vaardigen. De Comin. Jcugdorganisatic is als lid 
der Internationale, evenals alle overige leden, ondergeschikt 
aan het Ekki, waarin een afgevaardigde der Jeugd-organisatie 
zitting zal nemen. Het Ekki organiseert de Vrouwensectie der 
Komintern en bevestigt haar secretaris. Nopens de z.g. 
illegale actie bepaalt § 31 het volgende: „Les Partis 
Communistes doivent être prêts a passer a 1’état d’illégalité. 
Le Comité Exécutif a le devoir de les aider dans la 
préparation du travail illégal et de veiller a ce quo ce travail 
soit exécuté.” (Fransche tekst in de Compte rendu analytique 
van het Ve Congres de 1T.C. 1924; verg. ook Bibliothek der 
Kommunistischen Internationale I, Manifest, Richtlinien, 
Beschlüsse des Ersten Kongresses, Aufrufe und Offene 
Schreiben des Exekutiv Komitees bis zum zweiten Kongress, 
1920; alsmede Bibliothek der K. I. III, Leitsatze und Statuten 
1920). 

Wat het 11de Congres der Komintern in 1920 — 
gehouden 19 Juli te Petrograd en van 23 Juli tot 7 Aug. 1920 
te Moskou — betreft, in de 2e zitting op 23 Juli te Moskou 
werden eenige voor de koloniale landen belangrijke, door 
Lenin ontworpen stellingen van het Ekki in behandeling 
genomen en na eenige wijziging vastgesteld. Van dat tijdstip 
af zouden de Marxistische theorieën ook elders ter wereld 
naar Leninistische systemen verwerkelijkt moeten worden. 
Vooraf werd o.m. op den voorgrond gesteld, dat de 
communistische partijen moesten leeren om systematisch 
den lega- len arbeid te verbinden met den illegalen, waarbij 
wel moest worden in het oog gehouden, dat do legale arbeid 
onder daadwcrkclijk toezicht blijft van de illegale partij. 
Voorts werd als hoofdbeginsel voor allen organisatorischen 
arbeid aangemerkt de vorming allerwegen van 
communistische cellen, overal waar een zij het ook nog zulk 
gering aantal proletariërs en half proletariërs aanwezig is. De 
communistische partijen zijn verplicht om revolulionnaire 
bewegingen in de koloniën van hun land rechtstreeks te 
steunen. De landen met koloniën moeten aan die bewegingen 
steun ver- leenen „nicht nur in Worten, sondern durch Ta- 
ten”. In landen met volkeren, die een achterlijk, overwegend 
feodaal of patriarchaal landelijk karakter dragen, diende op 
liet volgende te worden gelet: In de eerste plaats moesten alle 
communistische partijen de burgerJijlc-demoeratische vrij-
heidsbeweging in deze landen steunen. Tegen opneming van 
dit voorschrift verzette zich tevergeefs de Britsch-Indiër Roy, 
die het lot der revo- lutionnaire beweging in Europa niet 
wenschte to doen afhangen van het verloop der 
vrijheidabewc- gingin het Oosten, of omgekeerd. De 
afgevaardigdo der Britschc Comm. Partij merkte daartegen 
op, dat het juist in het belang is van het welslagen dezer 
koloniale vrijheidsbeweging, dat zij steun krijgt. Immers zou 
het voor de Britschc Regec- ring niet moeilijk zijn, om elke 
beweging van zuiver communistischen aard in de kiem to 
smoren, terwijl het voor haar veel mocilijker zou gaan 
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om de nationale vrijheidsbeweging te bestrijden. 
Voorts werd besloten, dat de communistische partijen de 

geestelijkheid en andere reactionnaire en middeleeuwsche 
elementen, die nog invloed uitoefenen, moesten bestrijden. 
Ook diende voorop te staan „die Notwcndigkeit des Kampfes 
mit dem Pan-ïslamismus und ahnlichen Richtungen, die 
versuchen, die Freihcitsbewegung gegen den europaischen 
und amerikanischen Imperialismus mit der Verstarkung der 
Positionen der Khane, Grossgrundbesitzcr, Mullahs und 
anderer zu ver- einigen”. Aan de burgerlijk-democratische 
vrijheidsbeweging in dergelijke „achterlijke” landen moest 
steeds een communistische tint worden gegeven. De 
Komintern zou een tijdelijk verbond met de burgerlijke 
democratie der koloniën en der achterlijke landen aangaan, 
maar zich niet met haar vermengen en onvoorwaardelijk de 
zelfstandigheid der proletarische beweging zelfs in haren 
kiemvorm bewaren. 

Op het congres waren 22 landen vertegenwoordigd w.o. 
Nederlandsch-Indië. Indië’s vertegenwoordiger was 
Sneevliet, wiens rede opgenomen is in Het Vrije Woord van 
21 Dec. 1920, p. 43. 

Het Ekki wees hem tevens aan om als propagandist voor 
het Verre Oosten op te treden. Te Sjanghai hadden Najoan, 
Darsono en Semaoen contact met hem, zie Protokoll des II 
Weltkon- gresses der Koinmunistischen Internationale, Bi- 
bliothek der K. I. 22, 1921, op welk congres 2 
vertegenwoordigers uit N.-Indië tegenwoordig waren, w.o. 
Maring (Sneevliet). 

De Communistische Partij in Indië, sectie der Komintern. 
De invloed van de oprichting der Komintern deed zich een 
jaar later op Java gevoelen. 

Oj) de 7de jaarvergadering der I. S. D. V., gehouden in 
het Sarekat Islam-gebouw te Sema- rang op 23 Mei 1920, 
werd op voorstel van de af- deeling Scmarang van 
eerstgenoemde verceniging besloten de I. S. D. V. voortaan 
te doen heeten Perserikalan Kommunist di India (P. Jv. I.), 
d.i. Partij der communisten in Indic. Leden van het 
dagelijksch bestuur werden Semaoen voorzitter, Darsono 
ondervoorzitter, Bergsma secretaris, Dekker penningmeester 
en Baars lid. Het Hoofdbestuur buiten Scmarang zou worden 
gevormd door Stam te Toeban, Dengah en Kraan te Soe- 
rabaja en Soegono te 'BjTnjïocng. Redacteuren van „Het 
Vrije Woord”, dat van af het Juni- nummer het orgaan der P. 
K. I. werd, zouden zijn Baars en Bergsma en van de 
Malcische editie, de „Soeara Rajat” (volksstem), Darsono en 
Dengah. De verceniging Bocdi Moelja van Tcrnatc werd als 
lid der P. K. I. aangenomen. 

In deze vergadering verklaarde Bergsma, dat hot karakter 
der verceniging onveranderd was gebleven: „Immers steeds 
ging onze sympathie uit naar do strijders, die zich hadden 
aangesloten bij do lilde Internationale”. „Kommunisten zijn 
we reeds lang. Ons werken zal geen verandering behoeven. 
Wij moeten dat doen onder een anderen naajn, omdat velen, 
die zegden het socialisme te willen, het verraden”. Baars 
noemde als doel der communisten: de instelling van do 
dictatuur van het proletariaat, alscenig mogelijko grondslag 
om de socialistische maatschappij op te bouwen. Ook 
verklaarde hij: „wij waren scherp en principieel 
internationalisten, bestreden het nationalisme hier als fataal 
voor do prolctarischo 

en boerenbevolking”. Het voorstel om den naam te 
veranderen in P. K. I. werd niet zonder protest aangenomen; 
tegen stemden 3 leden. Het werd ten slotte aanvaard; doch 
deze beslissing moest volgens de statuten door een 
referendum worden bekrachtigd (Het Vrije Woord van I en 
25 Juni 1920). De uitslag van het gehouden referendum was: 
33 stemmen vóór, 1 blanco en 2 tegen (H. V. W. 20 Oct. 
1920, bijblad). 

Als weerslag op de besluiten en verhandelingen van het 
Tweede Congres der Komintern van Juli-Aug. 1920, is te 
beschouwen het buitengewoon congres der P. K. I. 
gedurende de Kerstdagen van 1920 te Semarang gehouden. 
Als eenig punt was aanvankelijk op de agenda gebracht de 
aansluiting der P. K. I. bij de lilde Internationale. Het Bestuur 
achtte de aansluiting eigenlijk vanzelfsprekend, maar wilde 
ter voorkoming van alle critiek de beslissing van het congres 
inroepen. Intusschen waren door Baars in Het Vrije Woord 
van 20 Nov. de stellingen der Internationale opgenomen. In 
het nummer van 4 Dec. werd door hem naar aanleiding van 
die stellingen opnieuw betoogd, dat de daarin vastgestelde 
voorschriften reeds lang die van zijn partij waren, zoodat de 
P. K. I. met het volste recht tot de aansluiting zou kunnen 
overgaan. Overigens zou de P. K. I. zelfstandig behooren te 
blijven; van verdere dictatuur behoefde geen sprake te zijn. 
„Het contact tusschen dit land en een communistische groep 
in welk land ook” — aldus zijn betoog— „mag slechts plaats 
hebben via ons, en ook Moskou zal inlichtingen over hetgeen 
hier gebeurt, indien dat belangrijk genoeg is, slechts van ons 
hebben te ontvangen”. Verder: „Ten einde onze positie 
internationaal tegenover de broederpar- tijen en nationaal te 
versterken, is onze aansluiting bij Moskou noodzakelijk. Wij 
kunnen ons aansluiten van ganscher harte, daar onze politiek 
wordt goedgekeurd en wij dienen het dus te doen”. Op het 
congres zouden ten slotte twee punten ter sprake komen, nl. 
aansluiting bij Moskou en deelneming aan de 
Volksraadsver- kiezingen voor 1921. Moskou heeft beslist 
ten gunste van deelname aan parlementaire verkiezingen, 
aldus Baars in Het Vrije Woord van 21 Dec. 1920; do vraag 
is nu of dit beginsel ook voor Indië kan worden gehandhaafd. 
Gedurende de eerste Volksraadsverkiezingen — vervolgde 
hij — was de politieke situatie anders en de I. S. D. V. deed 
niet mee. Thans wenscht men wel mee te doen, maar men 
heeft gcon kans. Men zou een benoeming wel aanvaarden. 
Baars meende dat de Volksraad over meer macht beschikt 
dan de Tweedo Kamer; Bergsma echter was van oordeel, dat 
door een bonoeming te aanvaarden de P. K.I. hare zaak zou 
benadeelen. 

Blijkens het verslag van het Congres (H. V. W. 31 Dec. 
1920) stelde de Voorzitter Semaoen voor om een evontueole 
benoeming tot lid van den Volksraad te aanvaarden. 
Bergsma opperde bezwaar tegen dat voorstel; Baars 
verdedigde het en steldo Stam als candidaat voor. Semaoens 
voorstel werd ten slotte aangenomen en als eeni- ge 
candidaat aangewezen de onderwijzer te Toeban J. C. Stam. 
Toen dozo in Febr. 1921 met bui- tonlandsch verlof ging, 
werd A. Baars door het dagolyksch bestuur candidaat 
gesteld. 

De aansluiting bij de IIle Int. werd bespro- kon in 
besloten vergadering, alleen van de leden, liet resultaat dior 
besprekingen, welke „op ge- 

34 
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dempten toon” werden gevoerd, was dat met al- gemeeve 
stemmen tot de aansluiting bij Moskou werd besloten. Enkele 
bedenkingen werden gemaakt tegen de te Moskou aanvaarde 
gedragslijn tot „bestrijding van het Pan-lslamisme”, alsmede 
tegen de „verdecling van den grond” (verg. Moskou en het 
Pan-lslamisme in Het Vrije Woord van 5 Febr, 1921). Het 
congres-verslag besluit met voldoening uit te spreken over 
de genomen beslissing. De te volgen tactiek n.1. „alle 
middelen te gebruiken in den strijd”, voor zoover de 
principes dit toelaten, werd gememoreerd. Zoowel de 
parlements-tribune was aanvaard, als de internationale steun 
der strijdende proletariërs in andere landen. 

De Indische Communistische Partij was dus een sectie 
geworden van de Commu?iislische Internationale. Met die 
vrijwillige aansluiting werden tevens alle verplichtingen 
aanvaard, door de Komintern aan de organisatorisch 
verbonden secties opgelegd en door de wereldcongressen 
nader aangeduid. 

De Komintern en de koloniale vrijheidsbeweging. 
Gedurende het Derde Congres der Komintern te Moskou, 22 
Juni—12 Juli 1921, werd 5 Juli tevens het Eerste Congres 
der Roode Vak-Internationale (Internationale Syndicale 
Rouge, Profintern), gehouden (verg. Het Vrije Woord 10 
Sept. en 5 Oct. 1921 volg.), alsook de Ilde Internationale 
Conferentie van Communistische Vrouwen. Belangrijk zijn 
de vraagstukken, die tijdens deze bijeenkomsten onder de 
oogen werden gezien. Van verre strekking zijn de op het 
Komintern- -Congresgenomen besluiten en de aanvaarde 
stellingen, almede met betrekking tot het nauwe verband, dat 
gelegd werd tusschen politieke en economische stroomingen 
(verg. Theses et ltésolu- tions, adoptées au IIIme Congres de 
1’Interna- tionale Communiste; Moscou, Section de la Presse 
de lTnternationale Communiste, 1921). Op het Congres heeft 
het Ekki zich zelf o.a. de vraag gesteld of onder de 
omstandigheden, welke zich toen voordeden — diepe 
economische inzinking, ook. in de Russische grenslanden, na 
een tijdperk van schijnbaren bloei, kort na het einde van den 
wereldoorlog— een herziening noodzakelijk was van het 
program en van de tactiek der Internationale. Door 
noodzakelijk bevonden concessies aan den kleinen 
boerenstand zou eener- zijds een binnenlandsch kapitalisme 
weer in het leven worden geroepen; aan den anderen kant 
moesten toch alle krachten worden ingespannen om ook dat 
kapitalisme te bestrijden. Voor deze tegenstrijdigheid moest 
een theoretisch-prin- cipieele oplossing worden gevonden. 
Men had echter rekening te houden met feiten en ten- denzen 
in de gecompliceerde samenlevingen in de onderscheiden 
landen. In het Oosten, inzonderheid in Indië en China, heeft 
de energieke ontwikkeling van het kapitalisme nieuwe 
sociale grondslagen geschapen voor den revolutionnai- ren 
strijd — aldus het betoog. De inheemsche bourgeoisie is voor 
het buitenlandsche kapitalisme een waardevol werktuig 
geworden; de concurrentiestrijd, dien zij tegen het vreemde 
kapitaal heeft te voeren, kan niet van beteekenis worden 
geacht. De ontwikkeling van het In- landsch proletariaat 
verlamt de nationaal-rcvolu* tionnaire tendenzen van de 
kapitalistische bourgeoisie. Tegelijkertijd evenwel vinden de 
groote 

massa's landbouwers revolutionnaire leiding in de 
communistische voorhoede van het proletariaat. Het 
samengaan van de nationaal-militaire onderdrukking en van 
het buitenlandsch kapitalisme, van de kapitalistische 
uitbuiting door de Inlandsche en de buitenlandsche 
bourgeoisie, schept echter, evenzeer als de feodale knecht-
schap, gunstige voorwaarden voor het jonge proletariaat om 
snel tot ontwikkeling te komen en zich weldra aan het hoofd 
te stellen van de groote revolutionnaire beweging der 
boeren. De revo- lutionnair-nationalistische volksbeweging 
in Indië en in de andere koloniën is thans — volgens de 
Thèses — evenzeer een integreerend deel der wereld-
revolutie geworden, als de opstand van het proletariaat in de 
kapitalistische lanclpn der oude en der nieuwe wereld. 

Belangrijke bijzonderheden werden aangegeven nopens 
den illegalen arbeid der communistische partijen en het 
samengaan van de illegale actie met de legale („Thèses sur 
la structure, les méthodes et 1’action des partis 
communistes”). Merkwaardig zijn te dien aanzien de 
volgende stellingen: „Tout Parti Communiste légal doit 
savoir se préparcr de la manière la plus énergique, a la 
nécessité d’une existence clandestine et être par- 
ticuliércment armé en vue de soulèvements ré- 
volutionnaires. Et, d’autre part, chaque Parti Communiste 
illégal doit pouvoir utiliser toutes les possibilités du 
mouvement ouvrier légal pour devenir, par un travail 
politique intensif, 1'or- ganisateur et le véritable guide des 
grandes mas- ses révolutionnaires. La direction du travail lé-
gal et du travail illégal doit être constamment unie entre les 
mains de la même direction centrale du Parti”. Uitvoerig is 
verder de organisatie der ondergrondsche actie omschreven. 

In de „Thèses sur rinternationale Communiste et 
1’Internationale Syndicale Rouge” is een program van actie 
tot in détails opgenomen; een program, dat uiteraard 
gevolgd behoort te worden door de Secties der lilde 
Internationale in de verschillende landen. Evenzeer is 
nauwkeurig geregeld de propaganda onder de vrouwen, 
waarbij speciale aandacht werd besteed aan de „achterlijke” 
landen in het Oosten; alsook de propaganda onder de jeugd, 
die mede intensief moest worden gevoerd. Met een 
opwekking om de krijgstucht te handhaven werd het congres 
der Komintern, de „revue mondiale des avanl-gardcs 
communistes", gesloten (zie Protokoll des III Kongresses 
der Kommunistischen Internationale 1921). 

Het Vierde Congres der Komintern werd van 5 
November — 5 December 1922 te Petrograd en Moskou 
gehouden, tegelijk met het 11de wereldcongres der Roode 
Vuk-Jnternationale (Profintern). 

Ook op dit congres is het koloniale vraagstuk ter sprake 
gebracht en werden ten opzichte hiervan uitvoerig 
toegelichte stellingen geponeerd en aanvaard („Thèses 
générales sur Ia question d’ü- rient, p. 128vlg. inIVe 
Congres communiste mon- diaJ, Résolutions; Petite 
Bibliothèque Communiste, Librairie de PHumanité, 1923). 
De thèse nopens de taak der communistische partijen in de 
landen om den Stillen Oceaan, met het oog op den nieuwen 
wereldoorlog welke als onvermijdelijk werd voorgehouden 
„si la révolution internationale ne la prévient”, luidt (p. 141): 
„La tache des partis communistes coloniaux et semi- -
coloniauxdespa3'sriverainsde 1’Océan Pacifiquc 
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consiste A. mener uno propaganda énergique ayant pour but 
d’expliquer aux masses le danger qui les attend et de les 
appeler ü une lutte active pour 1’affranchissement national et 
a insister pour qu’elles s’orientent vers la Russie des Sovjets, 
soutien de tous les opprimés et de tous les exploi- tés”. 

Wederom werd het probleem onder de oogen gezien op 
welke wijze theoretisch en practisch voor den rassenstrijd in 
koloniale landen de methodische, tactische en 
organisatorische beginselen voor den klassenstrijd van 
toepassing zouden kunnen worden. Het haast onoplosbaar 
element van het probleem was de vraag, aan welke zijde de 
nationaal-inheemsche, niet-proleta- rische groepen van 
bourgeoisie, landbezitters en kapitalisten, geschaard zouden 
moeten worden. Methethoogstingewikkeld complex van 
moeilijkheden voor oogen lijken uitspraken als: „la ré- 
volution coloniale ne peut triompher qu’avec la révolution 
prolétarienne dans les pays occiden- taux” (p. 139), en „le 
mouvement révolution- naire dans les pays arriérés d’Orient 
ne peut être couronné de succes que s’il est basé sur 1’action 
des multitudes paysannes”, wat al te simplistisch. Deze 
uitspraken konden weinig bevrediging schenken aan de 
communistische leiders der koloniale „onderdrukte” 
volkeren in de „achterlijke” landen. 

Het congres werd bijgewoond door Tan Mala- ka, die uit 
naam der Indische Comm. Partij en met de belangen van 
duizenden millioenen der „onderdrukte volkeren in het 
Oosten” voor oogen, op 12 Nov. een belangwekkende rede 
hield over het standpunt der communisten tegenover de 
nationale boycot-beweging en tegenover het z.g. Pan-
Islamisme; m.n. over de vraag of en in hoever zij die 
bewegingen hebben te steunen. De moeilijkheden, die do P. 
Iv. I. met de Sarekat Islam had ondervonden, werden door 
hem op pakkende wijze uiteengezet. Toen do S. I.-ers den 
communisten in openbare vergaderingen vroegen of zij aan 
God geloofden, heeft hij geantwoord: „Wenn ich vor Gott 
stehe, da bin ich ein Moslem, wenn ich aber vor Mcnschen 
stehe, dann bin ich kein Moslem, weil Gott gesagt hat, dasz 
es unter den Menschen viele Satane gibt!” Volgens Malaka 
betcekent Pan-Islamisme practisch niet anders dan strijd om 
dc nationale vrijheid. Hoe moest nu het communistisch 
standpunt zijn tegenover deze Islamietische strooming? Op 
een volgende zitting kreeg hij van den afgevaardigde uit 
Tunis te hooren, dat dezelfde moeilijkheid zich ook daar 
voordeed. In elk geval betcekende „Pan-Isla- misme” niet 
anders dan aansluiting van alle Moslims tegenover hun 
onderdrukkers, zoodat de beweging gesteund moet worden. 
Een commissie werd ingesteld om de Oostersche kwestie in 
beschouwing te nomen en een program ter zake te ontwerpen 
en aan het congres voor te leggen. Tan Malaka werd in die 
commissie benoemd. Enkele punten van het Oosterseh 
program zijn hierboven vermeld (verg. Protokoll des IV Kon- 
gresses dor Kommunistischen Internationale 1923, p. 18(5, 
(507, 634 en 1034). 

Van belang voor de verhouding en vooral voor de 
verstandhouding tusschen de Nederlandsche en de Indische 
sectie der Komintern is hetgeen tor tafel kwam op het Vijfde 
Congres der Comm. Internationale te Moskou van 17 Juni 
— 8 Juli 

1924, dat door Wijnkoop on Semaoen werd bijgewoond. 
In de 13de zitting van dit congres (25 Juni 

1924) had ook Semaoen gelegenheid het woord te voeren, 
naar aanleiding van Wijnkoops bewering in de 12de zitting 
op dienzelfden dag, dat zijn partij goed werk had verricht in 
Indië. Wijnkoop had het volgende getuigd: „Le principal est, 
a notre avis, dans nos rapports avec le Parti des Indes 
néerlandaises. La, nous avons fait un tra- vail modèle pour 
réaliser notre program me: li- bération absolue de lTndonésie 
du capitalisme liollandais. Quoique nous habitions un petit 
pays calme, nous avons dé ja mené de durs combats, et 
pendant la guerre, et maintenant dans les con- flits syndicaux 
oü nos camarades sont engagés.” 

Tegenover deze bewering meende Semaoen stelling te 
moeten nemen op de volgende wijze: „Wijnkoop affirme que 
le Parti Communiste hol- landais a mené une action intense 
dans les colo- nies hollandaises. Iln’en a pas été ainsi. Si le 
mouvement est fort dans les colomes hollandaises, ce n’est 
pas grace a 1’influence du Parti hollan- dais, mais grace a 
celle de la révolution russe. Le travail dans les colonies 
hollandaises a même été affaibli par les dissensions du Parti 
liollandais. C’est justement au moment des divergences en- 
tre le Parti Communiste et le N. A. S. (Union Syndicale 
Nationale) qu’éclata 1’année dernière la grove des cheminots 
de Java. La grève a été écrasée et de nombreux camarades ont 
été em- prisonnés. Nous conseillons au Parti liollandais de 
travailler a 1’avenir plus activement et nous espérons que le 
Comité Exécutif accordera plus d’attention aux colonies” 
(verg. Vc Congres de rinternationale Communiste; Compte 
rendu ana- litique; Librairie de PHumanité, 1924; p. 10(5 en 
117). Op dit congres was Java door 2 stemmen 
vertegenwoordigd. Van bijzonder belang voor het koloniaal-
nationaal probleem tegenover het dogma van den 
internationalen klassenstrijd is de rede van den Britsch-Indiër 
Roy. Deze oefende critiek uit op het program-punt der 
Komintern betreffende „un developpement des relations 
directes de 1’Exécutif avec les mouvements d’émancipation 
nationale”. Ongetwijfeld getuigde het van een juist inzicht in 
de practische moeilijkheden, toen hij het Indische probleem 
aldus stelde: „Le mouvement nationaliste se trouve donc 
aujourd’hui dividé par la lutte de classe. Avec quelle classe 
devenons nous avoir notre contact direct?” Die vraag vond 
geen beantwoording in do algemeene conclusie dat „L’é- 
mancipation définitive du prolétariat ne peut être accomplie 
qu’avec le concours des peuples arricrés et opprimés.” Ook 
thans een ontwijkend antwoord, dat geen oplossing kan 
brengen; verg. Protokoll des Kongresses der 
Kommunistischen Internationale, verlag Carl Hoym Nachf., 
p. 384, 426 en 1021, op welk congres Semaoen als medelid in 
het Ekki werd opgenomen en, met zekeren Jozef als 
plaatsvervanger, ook in de commissies voor nationale en 
koloniale vraagstukken en in de propagandacommissio zitting 
had. De voorzitter dezer commissie, Manuilski, beweerde in 
zijn rede op 30 Juni 1924, den indruk te hebben ontvangen, 
als zou do Komintern don communiston op Java hebben 
toegestaan (er- laubt) om actief deel te nemen aan de aldaar 
bestaande arbeiders- en boerenpartij. Die communisten liepen 
immers gevaar een zelfstandig klas 
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senbewustzijn te verliezen door „vulgaren Zu- 
svmmenarbeit mit der Kleinbourgeoisie”. 

Verdere ontwikkeling van het communisme in Ned.-
Indië. Tevoren is reeds melding.-gemaakt van een 
principieel verschil van inzicht in den boezem der P. K. I.-
leiding nopens deelneming aan parlementaire actie. In 1920 
toonde een fractie zich niet afkeerig van aanvulling van het 
strijdprogram nopens dit punt. Het standpunt, dat men in 
1919 innam, toen men zich afzijdig hield bij de vorming van 
de z.g. politieke concentratie te Jogjajuit vrees voor 
vertroebeling van beginsel en verzwakking der actie, werd 
een jaar later verlaten. Blijkbaar was het de onschend-
baarheid der Volksraadsleden, welke den voorstanders van 
dit denkbeeld toelachte, wijl het daardoor mogelijk zou zijn 
op het maatschappelijk bestel en het Regeeringsbeleid 
critiek te uiten op een wijze, die buiten het college den be-
trokkene met den strafrechter in aanraking zou brengen. 
Daarentegen versmaadde een andere fractie in de partij de 
Volksraad-actie bij voorbaat, omdat die voor de directe actie 
tot bewustmaking van arbeiders en landbouwers toch niets 
te beteekenen zou hebben. In den nieuw- samengestelden 
Volksraad kreeg de partij ten slotte geen zetel toebedeeld 
(Kol. Verslag van 1921, hfdst. B, p. 9). 

Intusschen beijverden de communisten zich om de 
leiding der geheele volksbeweging in al hare schakeeringen 
in handen te krijgen. Dit was reeds in Semarang gelukt, waar 
de Sarekat Islam van communistische tendenzen was door-
trokken en de vakbeweging naar communistische 
beginselen was georganiseerd. Maar zelfs op het gedurende 
de Kerstdagen van 1921 te Semarang gehouden 
communistisch congres kon geen eenstemmigheid 
verkregen worden nopens deelneming aan parlementaire 
actie. Men besloot ten slotte zich te beperken tot de „directe 
actie” en den Volksraad te boycotten. Kort tevoren was 
echter in den Volksraad van de zijde der Re- geering 
verklaard, dat zij er niet aan dacht om door gebruikmaking 
van Haar benoemingsrecht er toe mede te werken om 
communisten in den Volksraad te brengen, wijl afdoende 
was gebleken, dat het gedeelte der partij, dat vertegen-
woordiging wenschte, slechts verlangde om langs dien weg 
misbruik te maken van de vrijheid van het woord (verg. 
Handelingen le gew. zitting 1921 p. 329). Het Kerstcongres-
1921 werd mede dienstbaar gemaakt aan de regeling van de 
onderlinge verhouding der communistische tëare- kat 
Islam-afdeelingen, die, na de aanvankelijke aanvaarding, 
kort te voren, van het beginsel der partij-disicipline uit het 
S.I.-verband waren gc- stooten en zich voorloopig onder het 
z.g. gewestelijk comité te Semarang hadden geschaard. Er 
was een onmiskenbare strooming naar verzoening, doch 
geheel samengaan van beide richtingen bleek op allerlei 
bezwaren te stuiten; evenals trouwens ten opzichte van de 
beide langs dezelfde lijn gescheiden stroomingen in de vak-
beweging. Samenwerking in voorkomende gevallen, met 
behoud echter van eigen zelfstandigheid, werd ten slotte van 
beide zijden in beginsel aanvaard. De communistische S.I.-
afdeelingen zouden onder een eigen centrale instelling, de 
Persatoean Sarekat Islam — tegenover de Partij Sarekat 
Islam van Tjokroaminoto — komen te 

staan. Ten congresse werd nog besloten om een telegram 
van instemming te zenden aan het Britsch-Indisch Nationaal 
Congres.dat toen bijeen was gekomen; het telegram werd 
namens de S.I., de Centrale S.I. en de Vakcentrale 
verzonden. 

In het begin van 1922 kwam in de actie der Se- 
marangschecommunisten verscherping. Had men zich 
tevoren bepaald tot versterking van de organisatie zelve en 
van hare relaties met het Ekki der Komintern, bij het 
uitbreken der pandhuisstaking in Januari 1922 achtten de 
leiders P. Bergsma en Ibrahim gelar Datoek Tan Malaka 
den tijd gekomen voor daadiverkelijke toepassing van de 
beginselen der communistische actie. Door hen w'erd 
speciaal het denkbeeld gepropageerd om, voor het geval de 
door het Gouvernement ontslagen pandhuisbeambten niet 
meer in ’sLands dienst zouden worden opgenomen, ook 
andere vakvereenigingen dan den Pandhuis- bond, zooals 
den Spoorwegbond (V.S.T.P.) en den Havenarbeidersbond, 
in het conflict te betrekken; een actie, waaraan zij als 
hoofdbestuursleden der Revolutionnaire Vakcentrale kracht 
bijzetten door uitvaardiging op 18 Januari 1922 van een 
manifest, v'aarin op daadwerkelijke ondersteuning van de 
pandhuisstaking werd aangedrongen. Ook daarmede 
toonden genoemde leiders, dat zij tot in alle consequenties 
communisten van de daad waren, die punt voor punt het z.g. 
Moscouer program (De Tribune, Mei, Juni en Juli 1921; 
verg. ook Rede van Buccharin over het Program der Comm. 
Intern, in „De Communistische Gids” van 1923, p. 480 vlg.) 
ten uitvoer wilden leggen en in het bijzonder zich tot taak 
hadden gesteld om de arbeidersmassa naar communistische 
methode tot revolutionnaire actie te brengen, 
overeenkomstig de begin, selen der Komintern, welke 
beoogen den re- volutionnairen strijd niet alleen met het 
woord- doch ook met de daad te voeren tot aan de dictatuur 
van het proletariaat. In een heterogene samenleving als de 
Indische kon zulk een, het gezag ondermijnende actie niet 
worden geduld („Mededeelingen” 1 Januari 1922 in Kol. 
Verslag 1922 hoofdstuk B, onder Pandhuisstaking, p. 18). 
Bij G. B. van 2 Maart 1922, nos. la en 2a, werden op 
Bergsma en Tan Malaka de administratieve maatregelen 
van externeering en internee- ring toegepast. Aan Tan 
Malaka, die zich cenige jaren lang in het bijzonder had 
toegelegd op het onderricht en de opvoeding der jeugd naar 
in- ternationaal-communistische beginselen (Malaka- -
scholen), wrerd Koepang als verblijfplaats aangewezen. Hij 
verzocht Ned.-Indië te mogen verlaten, welk verzoek bij G. 
B. van 10 Maart 1922, no. 2, werd toegestaan. 
. Nauwelijks was Tan Malaka uit Indië vertrokken, of in Mei 
1922 kwam Semaoen na een avontuurlijke reis van 7 
maanden uit Rusland terug, om in Juni in een groote 
bijeenkomst mededeelingen te doen van zijn ervaringen in 
den vreemde op maatschappelijk en politiek gebied. Die 
ervaringen hadden hem tot de conclusie gebracht, dat men 
zich in de vakbeweging voorloopig tot een defensieve 
houding had te bepalen; voorts, dat de Russische methode 
van gewelddadige revolutie met algemeene politieke 
werkstaking, waarmede de Bolsjewiki het bewind hadden 
veroverd, voor Indië niet deugde en voor de arbeiders 
slechts rampspoed zou brengen. Hij verwachtte alleen heil 
van versterking der organisatie door krachti 
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ge handhaving van eenheid en disciplino. In een reeks van 
bijeenkomsten spoorde hij de vakbonden aan tot eendrachtig 
samenwerken, tot bezonnen optreden, met zorgvuldige 
overweging van politieke en economische verhoudingen en 
met vermijding van overijlde beslissingen en wilde daden. 

In den loopvan 1922 werden echter de omstandigheden 
van dien aard, dat de onder de communisten allerwegen 
gevoelde stakingsdrang niet langer in toom kon worden 
gehouden. In September 1922 kwam de lang begeerde fusie 
tot stand van de beide vakcentrales; opgericht werd de 
Indische vakfederatie (Persatoean Vakbonden Hindia). 
Aanleiding tot de concentratie der economische 
strijdkrachten gaven de voornemens der werkgevers bij de 
verschillende grootc bedrijven (ook Landsbedrijven) tot 
intrekking van den duurtetoeslag op de loonen. Een poging 
door de P.K.I.-leiding gedaan om zich bij de Centrale S.I. 
aan te sluiten — voor een samengaan gaf de kort te voren 
opnieuw gevormde „Radicale Concentratie” goede 
gelegenheid (Zie RADICALE CONCENTRATIE) — 
rpislukte door den onwil van Tjokroaminoto. Op het 
Nationaal C.S.I.- -congres te Madioen in Februari 1923 bleef 
het beginsel der partijdi'sci pfinc tegenover de P.K.I. ge-
handhaafd. Alle pogingen door de communisten aangewend, 
om het C.S.I.-congres te doen terugkomen Op de uitsluiting 
van het lidmaatschap der P.K.I. voor S.I.-leden, stootten af 
op den onver- zettelijken tegenstand van Tjokro en Salim en 
van hun aanhang onder de godsdienstige elementen (Zie 
SAREKAT ISLAM). Op het P.K.I .-congres te Bandoeng op 
4)5 Maart 1923 gehouden, werd tot actieve propaganda voor 
den strijd tegen het kapitalisme, vóór het communisme en 
vóór een regcerings.stelsel volgens de Sovjet geadviseerd. 
Op dit congres werd een groote propaganda aangekondigd 
voor het communisme en de P.K.I. en stelling genomen 
tegen de „kapitalistische” Sarekat Islam. Dit gaf weer 
aanleiding aan de S.I.-pers om tegen het communisme te 
waarschuwen. De onder P.K.I.-leiding staande Ver- ceniging 
van Spoor- en Tramwegpersoneel (V.S.T.P.) — opgericht 
1908, onder P.K.I-in- vlocd gekomen sedert 1920; statuten 
Jav. Cour. 
19 Fcbr. 1909 no. 14 — hield 4 dagen later een besloten 
ledenvergadering te Bandoeng, waar een algemcene 
spoorwegstaking werd voorbereid. De stakingsplannen 
hadden Semaoens goedkeuring niet. De bezuinigingen, 
waartoe de bedrijven zich door den nood der tijden genoopt 
zagen, prikkelden echter den aangewakkerden vcrzetsgecst 
in ernstige mate. 

Die geest van verzet openbaarde zich het krachtigst bij 
de meerderheid der V.S.T.P.-leiding, die reeds in Februari 
t.v. een voorstel had gedaan om tot spoorstaking over te 
gaan. Semaocn wist echter gedaan te krijgen, dat hem 
machtiging word verleend eerst te trachten om door onder- 
handcling do aangekondigde verslechtering der 
arbeidsvoorwaarden te keeren. Die onderhande- lingen 
werden gevoerd op 12 April 1923 door vertegenwoordigers 
der V.S.T.P. met den Hoofdin- specteur der S.S. Zij leidden 
echter niet tot resultaat (verg. gepubliceerd Verslag van den 
bij G. B. 18 Febr. 1923 n°. 1, Ind. Stb. no. 80, ingesteldon 
Verzoeningsraad voor de Spoor- en tramwegen op Java en 
Madoera. Bandoeng 26 Juni 1924; alsmede Handelingen 
Volksraad 22 en 25 Juni on 1 Juli 1923). Semaoen en zijn 
medeleider Darsono 

(teruggekomen van een buitenlandsche politieke studiereis 
1922/23) konden zich nu met de beweging vereemgen, onder 
de leuze van de „gedwongen” werkstaking. Een krachtige 
propagandistische actie werd aanstonds door hen ingezet, 
welke hun op 18 April een ernstige waarschuwing bezorgde 
van Regeeringswege, dat zij zich in hun woorden en daden 
zéér moesten matigen. De waarschuwing werd beantwoord 
met een verklaring niet te kunnen garandeeren aan den 
wensch der Regeering te zullen voldoen en met een 
rechtstreeksche opwekking tot staking. In een op 30 April 
gehouden vergadering der V.S.T.P. deelde Semaocn mede, 
dat een algemeene spoor- en tramwegstaking moest 
uitbreken op den dag na zijn gevangenneming, In een 
vergadering, van spoorbeambten, op 6 Mei te Semarang 
belegd, verklaarde Semaoen opnieuw, dat een staking zou 
moeten uitbreken, wanneer en zoodra een der leiders mocht 
worden gearresteerd. Op 8 Mei werd Semaoen wegens een 
spreekdelict in hechtenis genomen en denzelfden dag brak 
ook de spoorwegstaking uit, die, te Semarang beginnend, 
zich uitbreidde over Madioen en Soerabaja (zie voor het 
verloop der stakingsbeweging de Memorie van Antwoord op 
het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer S. G. Ind. 
begrooting 1924). 

Dadelijk na het uitbreken der staking werd bij 
ordonnanties van 12 en 14 Mei 1923 (Ind. Stb. nos. 227 en 
228) in de betrokken residenties de uitoefening van het 
vergaderrecht beperkt in verband met hetK.B. in Ind. Stb. 
1919 no. 27. Voorts werd art. 1616/s in het Ind. Wetboek van 
Strafrecht ingelascht, waarbij opruiing tot staking strafbaar is 
gesteld. Bij G. B. van 4 Aug. 1923 No. lx werd Semaoen 
geïnterneerd; hem werd op zijn verzoek vrijheid gelaten 
Ned.-Indië te verlaten, van welk verlof hij gebruik maakte. 

Intusschen had de definitieve aanvaarding op het Maart-
Congres te Madioen van het beginsel der partij-discipline tot 
gevolg, dat de S.I-organi- satie van roode elementen werd 
gezuiverd. De- reactic openbaarde zich in een stelselmatige 
verdringing van de locale S.I.’s en tot oplossing en 
encadreering van eenige plaatselijke S.I.’s in communistisch 
verband. 

De P.K.I.-leiding wierp zich met groote energie in den 
strijd aan twee fronten; eenerzijds tegen het kapitalisme en 
het daarmede vereenzelvigd overheidsgezag, anderzijds 
tegen alle vereenigin- gen, die niet op communistischen 
grondslag zijn opgebouwd. In de communistische 
persorganen (zie Lijst van Inlandsche en Maleisch-
Chineesehe bladen on periodieken in het Persoverzicht van 
1923 no. 42) werd heftige stryd gevoerd tegen Sarekat Islam, 
Boedi Oetomo en Moehammadiah, onder aanvoering van 
allerlei hatelijkheden en persoonlijke aantijgingen aan het 
adres van de 
S. I.-leiders Tjokroamin to en Salim; zulks vooral in het 
officieel P.K.I.-orgaan, „Soeara Rajat”. Talrijke propaganda-
vergaderingen werden belegd, ook door de Sarekats Rajat, tot 
ondermijning van den S.I.-invloed. De P.K.I. wendde zich tot 
de massa des volks, trok zich de zaken van den Islam en van 
de adat evengoed aan als die van communisme of socialisme. 
Zij fungeerde — gelijk do S. I. van meet af had gedaan — als 
klachtenbureau, waar individueele en plaatselijke grieven en 
klachten een gewillig oor vonden, zelfs al waren die van 
zuiver godsdienstigen aard. Op spoedcongressen werden 
moties uitgesproken 
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•over de geheele politieke en economische ordening •der 
samenleving, waarbij niet nagelaten werd heftige aanvallen te 
doen op de S. I. Dat de P.K.I. niet vijandig stond tegen den 
godsdienst bleek ook uit het innig verband met een 
extremistische groep, die zich uitgaf voor „religieuze commu-
nisten''. Onder leiding van Hadji Misbach, propagandist der 
Sarekat Rajat te Solo, vestigden deze communisten hun 
overtuiging op den Ko- ran. Toen eenigen der bij deze groep 
aangeslote- 'TïCTr'zIch niet ontzagen om met behulp van een 
bandietenbond „Sabotage” terroristische actie middels 
bomaanslagen te voeren, werd de leider gearresteerd en ten 
slotte bij G. B, van 27 Juni 1924, No. lx. op Nieuw-Guinea 
geïnterneerd. In- tusschen werd deze gewelddadige methode 
om de communistische beginselen uit te voeren door het 
P.K.I.-bestuur afgekeurd en op rekening van het anarchisme 
gesteld; echter werd daarbij niet nagelaten om eerbied te 
betuigen voor den persoonlijken moed van dergelijke 
anarchisten. 

Op de dadelijk 'na het Madiocn-congres der C.S.I. 
gehouden spoedcongressen werd door de P.K.I. het 
denkbeeld gepropageerd, om overal waar een S.I. bestond 
ook een roode volksorgani- satie (S.I. mérah) op te richten, 
zoo noodig ook een P.K.I.-afdeeling, die beiden van uit het 
Se- marangseh hoofdkwartier zouden worden geleid. De 
roode S.I.’s zouden voortaan „Sarekat Rajat” worden 
geheeten, en als in de volksmassa gefundeerde onderbouw 
dienen voor de P.K.I. en hare afdeelingen. Principieel werd 
hiertoe besloten in een op 20121 April 1924 te Bandoeng 
gehouden bijeenkomst van P.K.I.- met S.R.-besturen, welke 
gevolgd werd door het P.K.I.-Congres, dat van 7 lot 10 Juni 
1924 te Weltevreden werd gehouden. Op dit congres, dat hoof 
dzakfel ijk door communistische afgevaardigden uit West- en 
Midden- -Java werd bijgewoond, werd een z.g. „Partij- 
reglement” voor de P. K. I. aanvaard, omvattende de 
beginselverklaring, het politiek strijd- program, de statuten en 
het huishoudelijk reglement (opgenomen in de „Soeara 
Rajat” van 20 Juni 1924 no. 15; zie Overzicht van de Inland- 
sche en Maleisch-Chineesche Pers 1924 no. 28 van het 
Bureau voor de Volkslectuud; verg. ook Persoverzichten 
1925, nos. 8 en 10). Nadat door verschillende sprekers een 
uiteenzetting was gegeven van de beginselen der 
communistische agitatorische propaganda, alsmede van de te 
volgen strijdwijze, werden de principes door de vergadering 
aanvaard. Het einddoel van den eommu- nistischen strijd zou 
zijn te komen tot de oprichting van vertegenwoordigende 
lichamen op den grondslag der Sovjets, van de desa als 
kleinste eenheid af tot aan de centrale landsovjet. De Sarekat 
Rajat zou de massale onder bouw der organisatie zijn, de 
P.K.I. de bovenbouw met ingewijden en uitverkorenen, die 
leiding zouden geven bij de revolutionneering van de breede 
volksmassa’s en inzonderheid zorg zouden dragen voor de 
naleving van tactische en disciplinaire voorschriften (Zie 
SAREKAT ISLAM). Darsono, op wien na Semaoens 
verbanning de leiding was overgegaan, vestigde inzonderheid 
de aandacht op de revolutionneering van de economische be-
weging door oprichting van vakbonden, die aangesloten 
zouden worden in één groote roode vakcentrale. Ook aan het 
jeugdwerk en het onderwijs in communistischen zin moest 
groote aandacht worden geschonken. Besloten werd voorts 

tot verplaatsing van het Hoofdbestuur der 
P.K.I. naar Batavia.^ Het zou dan bestaan uit A. 
Winata voorzitter, Boedisoetjitro secretaris-pen- 
ningmeester, Marsoem commissaris; terwijl ver- 
spreide leden gekozen zouden worden door de af- 
deelingen Padang, Semarang, Makasser en Soe- 
ra baja. 

Konden de communisten met dit Congres eenig 
succes boeken, daar zij in West-Java weinig te- 
genwerking ondervonden van de zijde van natio- 
nalistische en godsdienstige organisaties, een 
door de P.K.I. op 31 Augustus 1924 te J ogjakarta 
belegde vergadering kon geen voortgangTieBbeii, 
omdat deS.I.-,Boedi Oetomo- en Moehammadiah- 
bezoekcrs zoodanig tumult veroorzaakten, dat 
het den communisten onmogelijk werd verder te 
spreken, zoodat de leider der vergadering deze 
moest sluiten. De op het Weltevreden-congres 
aanvaarde beginselen werden inmiddels met 
groote voortvarendheid in toepassing gebracht. 
Inzonderheid werden alle krachten gewijd aan de 
opvoeding en opleiding van volwassenen en kin- 
deren in communistischen zin. Allerwegen verre- 
zen Sarekat Rajat-scholen naar Tan Malaka- 
-model; onder het jeugdwerk behoorde ook de vor- 
ming van een Jeugdleger (Barisan Moeda, Sare- 
kat Pemoeda, Padvindersorganisaties), een en 
ander overeenkomstig Komintern-systeem. Waar 
mogelijk werden cursussen (snelscholen) gehou- 
den tot vorming van actieve propagandisten, die 
als „wargo roemekso” de kernleden der organisa- 
tie zouden vormen, aanvankelijk in het openbaar, 
later in den vorm van ledenvergaderingen of be- 
sloten kleine bijeenkomsten. De regeling van het 
toezicht op het particulier Inlandsch onderwijs 
(Ind. Stb. 1923 no. 13(5 jo. 374) was blijkbaar niet 
voldoende tot bestrijding van dergelijk propagan- 
distisch onderwijs (verg. Mededeelingen der Re- 
geering omtrent enkele onderwerpen van alge- 
meen belang, April 1924; Bijl. A. Koloniaal Ver- 
slag 1924). Overeenkomstig Komintern-voor- 
schriften werden door P.K.I.-uitverkorenen in 
alle onderdeden van het maatschappelijk orga- 
nisme, in alle instellingen, bedrijven, groepen 
en vereenigingen, roode kiemen uitgezaaid, die 
allengs — bijv. door vorming van tienmannen- 
bonden, sneeuwbalsysteem — zouden uitgroeien 
tot krachtige woekerplanten. Het internationaal 
voorgeschreven systeem van cel- of kernvorming 
werd o]) groote schaal toegepast, ook in alie 
overheids-instellingen en bedrijven, het Jeger en 
de politie allerminst uitgezonderd. Het aantal 
propagandisten nam inderdaad toe, ook onder 
ambtenaren en beambten van Gouvernements- 
bodrijvon. De Regeeringsmaatregelen tegen de 
toenemende propagandistische actie (beperking 
vergaderrccht Ind. Stb. 1923 no. 452; verbodsbe- 
palingen nopens propaganda door ambtenaren 
Bh. 9284, 10583 en 10703) brachten den P.K.I^ 
-lëKTöïs cr£oe hunne agitatie in het verborgene to 
voeren, zooveel mogelijk verspreid over verschil- 
lende plaatsen. Vergaderingen en cursussen wer- 
den meest in besloten kring, op geheim gehouden 
plaatsen gehouden. 

Het nuttig effect der verscherpte Regeeringsmaatregelen 
was eenorzijds, dat geen revolution- nair-politieke 
propaganda onder het mom van strijd voering op economisch 
gebied in het publiek, ten aanhoore van onevenwichtige 
volwassenen of kinderen,ongestraft kon plaatsvinden; 
anderzijds, dat revolutionnaire propaganda tegen het gezag 
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door organen van datzelfde gezag door de Regee- ring 
openlijk als ontoelaatbaar werdgequalificecrd. In beiderlei 
opzichtgaven de uitspraken der Rcgce- ring voor 
ambtenaren en hoofden en voor de groote massa der 
bevolking eenig houvast. Het nuttig effect openbaarde zich 
onmiskenbaar hierin, dat in de sterk voortwoekerende 
volksagitatie eenigo stilstand kwam. Was het eenerzijds in 
den loop der jaren wel zeer duidelijk gebleken, dat de groote 
massa der bevolking niet gediend was van het communisme 
als zoodanig, met zijn onbegrepen maatschappelijke 
doeleinden, anderzijds was het evenzeer evident, dat de 
communistische methode om allerwegen agitatie teweeg te 
brengen op den duur wel effect sorteerde. 

Ook in de Buitengewesten was op energieke wijze 
communistische propaganda gevoerd; hoofdzakelijk in 
Atjèh, Sumatra's Oost- en Westkust en in Ternalél Ter Su ma 
tra's Westkust had de propaganda plaats onder leiding van 
Hadji Datoek Batoeah en Natar Zaïnoedin. Aanvankelijk 
ontwikkelde zich aldaar een tegenactie van de zijde der 
adathoofden en godsdienstvoorgangers, die van de 
extremistische leerstellingen niet gediend waren. Openlijk 
werden de gepropageerde beginselen bestreden met een 
beroep op de aloude adat en op den Islam, grondslagen der 
Minang- kabausche samenleving, welke de communisten 
trachtten te ondermijnen. Bij de adathoofden wist de P.K.I. 
hier en daar gehoor te vinden door hun gezag hoog te houden 
en in bescherming te nemen, waar beperkende regeling van 
dat gezag in het volksbelang geboden was. Op de godsdien-
stige gezindheid deden de extremisten op hun beurt een 
beroep om de bevolking tot verzet aan te sporen tegen het 
vreemde gezag, dat gehoorzaamheid en onderworpenheid 
eischte aan anderen dan aan Allah’s getrouwen alleen. 
Batoeah en Zaïnoedin werden ten slotte in hechtenis geno-
men en bij G.B. van 9 Januari 1925 no. lx (J.C. no. 4) 
geïnterneerd (verg. Overzicht Inl. en Mal.- JChin. pers no. 
1/1925). 

Gelijk gezegd besloot de P.K.I. in het laatst van 1924 de 
algemeene propaganda op politiek terrein voorshands te 
laten varen, doch zich inzonderheid toe te leggen op 
uitbreiding, versterking en revolutionneering van de 
vakbeweging; in de verwachting wellicht dat het 
Bestuursgezag in economische conflicten, waarin het zelf 
niet direct werd betrokken, zich van dadelijk ingrijpen zou 
onthouden, zoodat de in de vakorganisaties allerwegen uit te 
strooien communistische kiemen ongestoord wortel zouden 
kunnen schieten. 

Dat internationale invloeden almede tot dit besluit 
hebben geleid, ligt voor de hand; de arbeidersorganisaties in 
de geheele wereld zouden, meer dan tot dusver, tevens 
geinteresscerd worden in de ontwikkeling der Indische 
volks- en vakbeweging. 

Communistische Vakactie in internationaal verband. 
Tot actieve propaganda voor do nationale bovrijding van de 
volkeren der Pacific-landen was reeds besloten op het in 
Nov.- Dec. 1922 gehouden vierde Congres dor Komintern. 

Do Roodo Vak-Internationale (Profintern) bracht deze 
aangelegenheid opnieuw in bespreking op haar tweede 
Congres, dat tezelfder tijd werd gehouden als het vierde 
Komintcrn-Congrcs; doch zy besloot een groote conferentie 
van afgevaardigden 

der transportarbeiders uit alle landen rondom den Stillen 
Oceaan bijeen te roepen. 

Deze roode Pan-Pacifie-Conferentie werd in de tweede 
helft van Juni 1924 gehouden te Canton, de eenige plaats, 
naar het heette, w'aar men ongestoord werken kon, met het 
doel organisatorische maatregelen te beramen en te treffen 
tot vorming van een roode Internationale van zeelieden en 
arbeiders in alle voorname havens rondom den Stillen 
Oceaan, als schakel in den keten welke de revolutionnair-
nationalistische vrijheidsbeweging in het verre Oosten zou 
verbinden met den proletarischen klassenstrijd in het Westen. 
De vraag, op welke wijze deze verbinding zou behoo- ren tot 
stand te komen, zonder dat teveel behoefde te worden 
getornd aan de dogmatische theorie van den klassenstrijd, 
had reeds lang de aandacht van het Ekki. De beteekenis van 
deze eerste conferentie van transportarbeiders blijkt 
eenigermate uit het „Manifest”, dat zij richtte „aan de 
arbeiders van het Oosten en aan het proletariaat van Europa 
en Amerika” (opgenomen in de „Internationale Presse-
Korrespondenz” van ' 6 September 1924 no, 36), In dat 
manifest wordt het feit gereleveerd, dat in het gebied van het 
re- volutionnaire Zuid-China, te Canton, vertegenwoordigers 
zijn bijeengekomen van de transportarbeiders van N. en Z.-
China, van Java (Alimin en Boedisoetjitro) en de 
Philippijnen, op een door de Roode Vak-Internationale 
uitgeschreven conferentie. (Het streven naar internationaal 
verband komt o.a. tot uitdrukking in den oproep: „Wir rufen 
alle Transportarbeiterorganisationen in den Koloniën und 
halbkolonialen Landern des Ostens auf ihre Verbande 
miteinander zu vereini- gen und sich den revolutioneren 
Transportarbei- tern der Welt anzuschliessen.”) De 
conferentie, die zes dagen duurde, besloot om in Canton een 
Bureau op te richten voor de „Red Eastern La- bour Union” 
van de transportarbeiders der Oostelijke landen, aan welk 
bureau zouden worden verbonden secretariaten voor China, 
Ned.-Indië, Philippijnen, Japan en Britsch-Indië. Van het re-
sultaat der gehouden besprekingen werd verslag uitgebracht 
op het lilde Congres der Roode Vak-Internationale te 
Moskou. Verslaggever was de Russische afgevaardigde 
Heller, die in de 15e zitting van het Congres verklaarde, dat 
de Can- ton-Conferentie zich bezig had gehouden met 
vraagstukken betreffende de arbeidersbeweging, de 
internationale vakbewoging en de rol der 
transportarbeidersin Oostelijko landen. In de 14e zitting had 
intusschen Semaoen een overzicht gegeven van de taak der 
Roode Vak-Internationale in do koloniën en do half-
koloniale landen. Daarin werd betoogd dat do leuze „golijk 
loou voor gelijken arbeid” do leidraad Inoest zijn voor den 
communistischen arbeid in Ned.-Indië, waar do 
loonvoorwaarden der arbeiders zoo veel sterker uiteenloopcn 
als in kapitalistische landen. Daarom moest do verbinding 
tusschen de arbeidersbeweging in N.-I. en die van het Westen 
worden verbeterd, waartoe de R.V.I. het noodige zou moeten 
verrichten. Op dit R.V.I.-congres werd tevens do 
stakingsstrategie in beschouwing genomen. Naar aanleiding 
van een te dier zake gehouden referaat van een Franschen 
cornm. afgevaardigde, besloot het congres de revolutionnairo 
vakorganisaties uit te noodigen, deze strategie met den 
grootsten ornst te behandelen. Betoogd werd, dat zonder 
systematische voorbereiding 



536 COMMUNISME. COMMUNISTISCHE PARTIJ IN INDIfi.  

 

 

van kleine en groote botsingen met het kapitaal 
de revolutionnaire arbeiders niet in staat zijn om 
liet geconcentreerde, op de macht van den mo- 
dernen staat steunende, gemonopoliseerde kapi- 
taal te overwinnen. Het referaat over de stakings- 
strategie zou in alle talen moeten worden gepu- 
bliceerd (verg. de Internationale Presse-Ivorres- 
pondenz van 24 Mei 1924 no. 21 en 6 Sept. 1924 
no. 36; De Tribune van 2, 4 en 5 Sept. 1924). 

Overeenkomstig de door de Komintern op het 
Vde Wereldcongres van die dagen gegeven voor- 
schriften moesten de communistische leiders hun 
invloed krachtig doen gelden in de organisaties 
der arbeiders in handel, industrie en transport- 
wezen. Tot den hoogsten graad van intensiteit 
diende de individueele werkzaamheid te worden 
opgevoerd bij de bevordering van den cellenbouw 
in vakbonden van fabrieken en werkplaatsen 
(verg. Brief van het Ekki in den Communisti- 
schen Gids van Dec. 1925; zoo ook Overzicht Inl. 

-y' \ .en Mal. pers no. 3/1925). 
Op het te Koctagedé (Jogjakarta) van 11—17 Dec. 1924 

gehouden congres van P.K.I. (38 secties, 1140 leden 
vertegenwoordigend) en Sarekat Rajat (46 secties met 
31000 leden) werden de voorschriften voor actieve 
propaganda nader uiteengezet. In het kort kwamen zij 
eigenlijk neer op het „bolsjewiseeren” der communistische 
partij, in de beteekenis, welke Sinowjew op het Vde 
Komintern Congres aan dien term toegekend wilde zien; 
n.1. „Bolschewisierung ist die unbeugsa- me Wille zum 
Kampfe für die Hegemonie des Proletariats”, .... „ist 
Marxismus in Aktion” (Protokoll Ve Congres). Een 
belangrijk punt op het Jogja-congres was de bepaling van 
de plaats der Sarekat Rajat in het organisatorisch verband 
en van hare beteekenis voor den komenden strijd. Het 
Hoofdbestuur der P.K.I. stelde kortweg voor om de S.R. te 
ontbinden, omdat deze organisatie toch een groote massa 
klein-burgerlijke, locaal-nationalistische elementen 
bevatte, op wie in tijden van verscherpte actie niet in allen 
deele gerekend zou kunnen worden. Het voorstel vond 
echter krachtige bestrijding. Ten slotte werd slechts in 
principe besloten tot de opheffing der S.R.-organisaties, 
doch de practische uitvoering zou zeer geleidelijk 
geschieden, ter voorkoming van verzwakking der P.K.I., 
doordat de bij de S.R. aangesloten ontevreden en dus 
nuttige elementen door de vijandelijke S.I. zouden worden 
aangetrokken. Intusschen zou verdere uitbreiding der S.R.-
actie worden nagelaten, om alle krachten te kunnen 
concentrecren op de vakbeweging. Met koortsachtige haast 
werd een vakor- ganisatorische actie ingezet onder de 
arbeiders der verschillende bedrijven. De organisatie der 
zeelieden was kort te voren ter hand genomen. Medio 1924 
was op instigatie van Semaoen te Amsterdam, de Sarekat 
Pegawei Laoet India f&P.L.Ï.) opgericht, welke het 
scheepsvolk op de Indische mailbooten zou omvatten. 
Volgens de onder de schepelingen verspreide 
strooibiljetten, uitgaande van het Hoofdbestuur dier 
organisatie (Semaoen voorzitter, Soemantri secretaris), zou 
dat bestuur ter zake overleg hebben gepleegd met de Roode 
Vak-Internationale. De S.P.L.I. zou in 2 secties worden 
verdeeld; de Westelijke zou omvatten de zeelieden op 
booten, die op Europa varen, de Oostelijke alle andere 
zeelieden. De zetel van het hoofdbestuur zou mettertijd 
naar Indië worden overgebraeht. De op Java bestaande Sa 

rekat Laoet dan Goedang (Semarang) en de Sarekat Kaoem 
Boeroeh Pelaboean (Batavia en Soera ba ja)—
eerstgenoemde omvattende zeelieden en arbeiders bij 
havenpakhuizen, de tweede alleen havenarbeiders — 
zouden worden opgelost in een Sarekat Pegawei Pelaboean 
dan Laoetan (S.P. 
P.L.; hoofdbestuursleden R. M. Gondhojoewono, 
Tan Ping Tjiat, Sundah c.s.), welke organisatie zou worden 
aangesloten bij de S.P.L.I. van Semaoen. Ook het 
Chineesche scheepsvolk in den lndischen Archipel zou in 
de beweging worden betrokken. De arbeiders op de 
suikerondernemingen zouden worden georganiseerd in een 
Sarekat Boeroeh Goela (S.B.G.). 

Het jaar 1925 kenmerkte zich door een zeer bedrijvige 
organisatorische actie der communisten. Wat de organisatie 
zelve betreft, was in beginsel reeds uitgemaakt, dat de uit 
heterogene elementen samengestelde S.R.-groepen zouden 
moeten verdwijnen; de leden zouden worden ondergebracht 
in de plaatselijke P.K.I.-afdeelingen. Oefenden zij een 
bedrijf of ambacht uit, dan zouden zij in vakbonden worden 
opgenomen, die als steunpunten op economisch terrein 
zouden dienst doen. Met alle kracht richtte de actie zich op 
het transportwezen, de industrieën en de mijn- en 
petroleumbedrijven. De daarin werkzame arbeiders werden 
in bonden vereenigd, die onderge- braeht werden bij de 
Roode Vakcentrale, zuster- federatie van de Persatoean 
Vakbonden Hindia (P.V.H.). Ook werd de organisatie 
ondergronds versterkt door vorming, onder toezicht van het 
sectiebestuur, van kleine groepen van 10, 5 of 3 man, ieder 
met een eigen leider, die in staat moest zijn elk lid zooveel 
inzicht bij tc brengen, dat hij op zijn beurt de kern kan 
worden voor een nieuwe groep. Op die wijze zou aan het 
individueel initiatief groote ruimte worden gelaten. 

Dezelfde gedachte vormde den achtergrond der 
stelselmatig ingezette actieve propaganda, welke 
overeenkomstig een door het P.K.I.-hoofdbestuur 
voorgeschreven gedragslijn werd gevoerd in kleine 
besloten bijeenkomsten, die op verschillende plaatsen 
gelijktijdig werden gehouden; voorts in cursussen ter 
opleiding van voormannen en op huiselijke bezoeken en 
feesten. 

De indringerigheid der communistische propagandisten werd 
bij de jongeren allengs niets ontziende driestheid. Deze gaf 
aanleiding tot do vorming van een tegenstrooming, welke geor-
ganiseerd in een z.g. Sarekat Jdjo (Hedjo) tot botsingen met de 
arrogante communisten leidde in de Preanger,. (Handelingen 
Volksraad lsto. Y gewone zitting 1925 H, p. 366 en 434 vlg.; 
vcrg/V Ind. Gids Juli 1925 p. 633), terwijl in Ngawi de 
communistische agitatie uitliep op plaatselijke ongeregeldheden, 
die met kracht van wapenen moesten worden onderdrukt (verg. 
Overzicht y Inl. en Chin.-Mal. pers 1925, nos 7, 8 en 14). Dcd 
communistische vakactie kwam practisch neer \\ op het 
verwekken van een slakings-atmosfcer; het methodisch inzetten 
en organiseeren van oen beweging tot het suggerecren van 
gezamenlijke wenschen, het stellen van eischen en het voeren 
van eendrachtige actie totdat de stakingswil is omgezet in de 
daad. 

Als centraal punt voor de organisatorische actie in de 
vakbeweging kwam de hoofdplaats Soe- rabaja in 
aanmerking, knooppunt van handel, industrie, land- en 
zeetransport. De meeste leiders der communistische 
vakbeweging vertrok- 
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ken enkele dagen na het Congres te Koetagedé 

(Jogja) van medio Dcc. 1924 naar Soerabaja, waar de 
maatregelen tot uitvoering van de genomen beslissing in 
toepassing werden gebracht. Op 21 Dec. 1924 werd in de 
Krangganbioscoop te Soerabaja een openbare vergadering 
gehouden, bijgewoond door vertegenwoordigers van de 
P.K.I., de S.R., de V.S.T.P., den Inl. Pandhuis- bond, den Inl. 
Douanebond, den Inl. Letter- zettersbond en van andere 
kleinere vakgroepen. Het resultaat der besprekingen was, dat 
te Soerabaja werd gevestigd een centraal kantoor voor de 
besturen der vakbonden, als V.S.T.P., Sare- kat Pegawei 
Pelaboean dan Laoetan (S.P.P.L.), Sarekat Postel, S. 
Bengkel, S. Boeroeh Electric, 
S. Boeroeh Goela, S. Boeroeh Marine Etablissement. 

Ongeveer tezelfdertijd schijnt de P.K.I te zijn overgegaan 
tot de stichting te Soerabaja van een „Secretariaat der Roode 
Indonesische Vakbonden”, waartoe door het Hoofdbestuur 
der P.K.I. te Batavia het initiatief was genomen door 
ontwerp-statuten voor het Secretariaat te doen toekomen aan 
de hoofdbesturen der V.S.T. P., S.P.P.L., S.B.G. (Sarekat 
Boeroeh Goela) en Sarekat Pelikan Indonesia (alias Sarekat 
Boeroeh Tam bang, bond van arbeiders in mijn- en petro-
leumbedrijven). In die ontwerp-statuten werd vermeld dat de 
bedoeling was, dat dit Secretariaat een afdeeling zou moeten 
worden van de Cantonsche Labour Union en lid der Roode 
Vak-Internatio- nale val» Moskou. Het P.K.I.-hoofdbestuur 
gaf daarbij met zoovele woorden te kennen, dat „het voor 
den consequenten revolutionnairen klassenstrijd in Indië 
noodig is, dat er in Azië eensgezindheid is tusschen 
industrie- en trans- port-organisaties.” 

In het oudere gebied der communistische werkzaamheid, 
met name in Semarang, was de atmosfeer eerder met 
stakingstendenzen gevuld. Aanvankelijk was in den boezem 
der P.K.I. het plan geopperd om op 8 Mei 1925, ter herden-
king van den dag waarop Semaoen vóór 2 jaren werd 
gearresteerd, een algemeene staking af te kondigen. De 
V.S.T. P., die uit de spoorstaking van 1923 leering had 
getrokken, was echter tegen de volvoering van dat plan. De 
communistische leiding verschoof daarop den stakingsdag 
naar het tijdstip, waarop de S.P.P.L. zou zijn ver- ccnigd met 
de S.P.L.I. van Semaoen. Het wachten moede, werd het plan 
geopperd een algemeene proteststaking uit te lokken als 
demonstratie tegen de afwijzende beschikking der Regeering 
op het verzoek van den banneling Tan Malaka om in Indië te 
mogen terugkcoren (zie Overzicht Inl. en Mal.Chin. pers 
1925 Nos. 1 en 19). Klaarblijkelijk durfde men echter niet te 
beginnen zonder de daadwerkelijke medewerking van een 
groote vakorganisatie als de V.S.T.P. Eerst zou een ge-
schikte stakingssfeer moeten worden gevormd, waarin 
motieven van cconomischen aard die van politieleen aard 
zouden kunnen vergezellen en camoufleoren. Te Semarang 
schijnt men in- tusschen ongeduldig te zijn geworden. Den 
21 sten Juli 1925 brak aldaar do lang verwachte staking uit; 
allereerst bij het drukkerspersoneel cener Chinccsche 
kongsi, uitgeefster van een Maleisch- -Chinecsch blad, als 
gevolg van do afwijzing van aan do directie gestelde cischen 
van den lctter- zettersbond, de Sarekat Boeroeh Tjitak, die 
aandrong op do wederaanstelling van een ontslagen 

letterzetter en tevens eischen stelde nopens algemeene 
arbeidsvoorwaarden. De beweging breidde zich uit tot 
enkele andere drukkerijen ter plaatse. Op I Aug. brak een 
staking uit in de. Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting te 
Se- mafang7'waaT_cr;nrr. mantri’s en verpleegsters het 
werk neerlegden. Ter communistische drukkerij aldaar 
werden pamfletten gedrukt, waarin als stakingsmotief werd 
opgegeven: het gestrenge optreden van een arts en een 
pleegzuster. De ver- eeniging van verplegerspersoneel was 
vertegenwoordigd in de vakbond-centrale (Persatoean 
Vakbonden Hindia). 

Tegelijkertijd brak een transportstaking uit bij het 
Semarangsch Stoomboot- en Prauwenveer, waar binnen 
enkele dagen een 1000- tal Inlandsche kapiteins en matrozen 
het werk neerlegden op instigatie van de Sarekat Pegawei 
Pelaboean dan Laoetan, die aan de directie van het 
Prauwenveer eischen deed stellen ter verbetering van de 
bestaande arbeidsvoorwaarden. De staking verliep 
geleidelijk en eindigde medio September. Bij G. B. van 17 
Dec. 1925 no. 2 werden 3 der stakingsleiders, P.K.I. 
propagandisten, Darsono, Aliarcham en Mardjohan, 
geïnterneerd . De vierde leider der stakingsbeweging. 
Alimin, wist bijtijds Indië te verlaten (verg. over de Se- 
marangsche stakingen Persoverzicht 1925 nos 33/38). A 

Intusschen waren door de Indische Regeering dadelijk na 
het uitbreken der beweging maatregelen getroffen tot 
verbreking van het contact der communistische leiders met 
de massa der werknemers. Dit geschiedde door beperking 
van het vergaderrecht te Semarang bij G. B. van 5 Aug. 1925 
no. la(Ind.Stb. 1925 no. 363), overeenkomstig het bepaalde 
bij art. 8a, ingelascht in de regeling van de uitoefening van 
het recht van ver- eeniging en vergadering in Ind. Stbl. 1919 
no. 27, bij K.B. in Ind. Stb. 1919 no. 562, j° 1923 no. 452. 
De bepaling in voormeld art. Sa geeft aan de Ind. Regeering 
de bevoegdheid om de ver- gadervrijheid onder verscherpt 
preventief toezicht te stellen, voor zoolang als in een 
bepaald gebied ernstig gevaar dreigt voor verstoring der 
openbare orde. Vermits de maatregel bij toepasselijk 
verklaring een territoriale werking uitoefent, zijn 
vergaderingen van alle vereenigingen zonder uitzondering 
in het aangewezen gebied aan bedoeld toezicht 
onderworpen, in dien zin dat voorafgaande vergunning van 
het Plaatselijk Bestuur is vercischt. Ten einde tegemoet te 
komen aan de bezwaren, welke aan de toepasselijkheid van 
dezen maatregel voor allen zijn verbonden, werd bij z.g. 
noodordonnantie van 17 Nov. 1925 (Ind. Stb. no. 5S2) in de 
regeling van 1919 een art. 8b ingelascht, krachtens welk 
artikel de beperkingen van de vergadervryheid ook voor een 
of meer bepaalde vereenigingen in het leven geroepen 
kunnen worden (zie Ind. Stb. 1926 no. 228). Bij G.B. van 28 
Nov. 1925 no. lx, 2x en 3x (J. C. no. 96) werd de uitoefening 
van het vergaderrecht krachtens laatstvermeld artikel be-
perkt op geheel Java on Madoera, Sumatra en Celebes voor 
do P.K.I. en de S.R., alsmede in enkele gedeelten van Java’s 
Noordkust ook voor andere vereenigingen onder 
communistische leiding, w.o. do V.S.T.P. 

Ook te Soerabaja werd dezelfde maatregel getroffen ten 
aanzien van enkele vakvoreenigingen, met het oog op do 
aldaar intusschen eveneens uit 
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gebroken stakingen. Zoo was bij een drukkerij te dezer 
plaatse op 1 Sept. 1925 een stakingsbeweging begonnen, 
welke 2 maanden duurde. Op 5 Oct. brak een staking uit 
onder een deel van het personeel op de machinefabriek der 
N.I. Industrie, op grond dat een communist op staanden voet 
door de directie was ontslagen wegens het voeren van 
communistische propaganda in de fabriek. Het bestuur der 
Sarekat Boeroeh Beng- kel (S.B.B.), de industrie- of 
werkplaats-arbei- dersbond, stelde der directie een zestal 
eischen, onder mededeeling, dat het geheele personeel in 
staking zou gaan, wanneer de eischen niet zouden worden 
ingewilligd. De directie besloot aan een niet onbelangrijk 
deel dier eischen tegemoet te komen. Als gevolg van dit 
succes breidde de invloed der S.B.B. zich sterk uit. Toen op 
19 Nov. op de machinefabriek Braat een werkman wegens 
ongeschiktheid werd ontslagen, legden ook daar eenige 
tientallen ambachtslieden het werk neer. Ook toen trad de 
S.B.B. voor de belangen der werknemers op en stelde de 
noodigc eischen. Aangezien deze door de directie niet 
werden ingewilligd, breidde de staking zich uit over vrijwel 
het geheele personeel. 

De federatie derS.B. B.E. (combinatie van Sarekat 
Boeroeh Bengkel en Sarekat Boeroeh Elec- trisch) stelde op 
2 Dec, 1925 een serie van 21 eischen aan de N.I. Industrie, 
de machinefabrieken Braat, Du Croo Brauns, Dapoean en 
Polygram, de constructie werkplaats Noordijk en het 
Technisch Bureau Hellendoorn; terwijl eveneens eischen 
werden gesteld aan de Droogdok Mij. Intusschen hadden de 
werkgevers niet stilgezeten. Tegenover de federatie 
S.B.B.E. stond weldra een werkgevers-front. De 
vereeniging van Machine- fabrikanten sloot een contract van 
solidariteit tegenover de werknemers, waarbij een 
commissie van vertegenwoordigers werd ingesteld met be-
slissende macht ingeval van arbeidsconflict. 

Op 14 Dec. begon de staking op alle machinefabrieken 
ter plaatse en op 21 Dec. bij de Droogdok Mij, zoodat in 
totaal 4; 2500 man het werk hadden neergelegd. 

Kort vóór het uitbreken der algemeene in- dustriestaking 
werden de heeren P. R. W. van Gesseler Verschuir, resident 
ter beschikking van den Gouv. van West-Java, en O. 
Treffers, wd. li. 0. V. P. te Batavia, in commissie gesteld om 
te adviseeren nopens de bestrijding van de extremistische 
beweging te Soerabaja. Uit de ingestelde onderzoekingen 
bleek, dat de stakingsbeweging in organisatorisch verband 
stond met de S.P.P.L., de S.B.B.E. en in hoogste instantie 
met de P.K.I. en de S.R. De centrale leiding dier beweging 
berustte evenals die van Semarang bij het Hoofdbestuur der 
P.K.I. 

De communistische leiders der staking werden 
gearresteerd en den stakers werd de aanzegging gedaan, dat 
het werk in de fabrieken diende te worden hervat en dat zij, 
die tijdig weer aan het werk waren gegaan, op hun vorig loon 
zouden worden aangenomen; de later terugkomenden zou-
den op lagere tarieven worden herplaatst. 

In de residentie Soerabaja werd bij G.B. van 28 Nov. 
1925 No. 3x het vergaderrecht ook beperkt voor de S.B.G. 
en S.B.B.E. en bij G.B. van 15 Dec. 1925 no. lx mede voor 
de S.P.P.L., de V.S.T.P. en deS.B.M.E. (Sarekat Boeroeh 
Marine - -Etablissement). De stakingsbeweging verliep 
daarop snel en was op 30 Dec. 1925 geheel geëin 

digd (zie voor de reeks van besluiten tot beperking van het 
vergaderrecht De Ind. Gids Sept. 1926,’ en ook de 
Mededeelingen der Regeering omtrent enkele onderwerpen 
van algemeen belang, April 1924, p. 35 vlg.). 

Waar de afgeloopcn staking, in verband met het 
uitgesproken communistisch karakter daarvan, zoo krachtig 
was bestreden, achtte de Regeering het noodig een onderzoek 
te doen instellen naar de arbeidstoestanden in de metaal-
industrie te Soerabaja. Door het instellen van zoodanig 
onderzoek zou tegemoet worden gekomen aan het gevoelde 
bezwaar, dat door het krachtig ingrijpen der Regeering de 
meer bezadigde elementen der bevolking den indruk zouden 
kunnen krijgen, dat op hunne wenschen en op 
gerechtvaardigde grieven in het algemeen geen acht zou 
worden geslagen. Tevens zou door het onderzoek, naast het 
verkrijgen van een inzicht in het verloop der staking, elke 
gegronde reden voor het uitbreken van te verwachten 
volgende stakingen bij voorbaat worden weggenomen en zou 
tevens materiaal kunnen worden verkregen, waaruit van 
Regeeringswege kan worden geconcludeerd of de naar voren 
gebrachte eischen al dan niet gemotiveerd zouden zijn te 
achten. 

Het onderzoek werd opgedragen aan het Hoofd van het 
Kantoor van Arbeid Mr. A. G. Vreede, wiens rapport dd. 21 
Mei 1926 ter Landsdrukkerij te Weltevreden in druk 
verscheen als no. 1 der Publicaties van het Kantoor van 
Arbeid. In voormeld belangwekkend rapport, dat tevens 
betrekking heeft op de economische, maatschappelijke en 
hygiënische toestanden onder de arbeidersbevolking, is een 
uiteenzetting gegeven van het verloop der stakingsbeweging 
te .Soerabaja en van de weloverwogen en systematisch 
ingezette communistische provocatie en orga-, nisatie dier 
beweging. J. TH. P. 

SONNEVELD (Mr. WILLEM). Geboren te Seliie- 
dam 21 Maart 1863, studeerde in de rechtswetenschap aan de 
Rijksuniversiteit te Leiden, waar hij den llen Fcbr. 1890 
promoveerde op een proefschrift getiteld: „Verzekering van 
de toepassing van bij de wet bevolen of toegelaten vrij-
heidsbeneming”. 

Na af gelegd faculteitsexamen vertrok hij in Oc- tober 
1891 naar Indië, waar hij aanvankelijk ter beschikking werd 
gesteld van den voorzitter van den landraad te Soekaboemi 
om in 1892 te worden benoemd tot substituut-griffier bij den 
Raad van Justitie te Batavia. Achtereenvolgens bekleedde hij 
verder de ambten van (1893—1896) substituiit-officicr van 
Justitie, tevens substituut auditeur militair te Padang, 
(1896—1900) lid van den Raad van Justitie aldaar, (1900) 
voorzitter der landraden te Karanganjar en Keboemen. In 
1900 werd hij ter beschikking gesteld van den Directeur van 
Justitie om belast te worden met de voorbereiding van 
wetgevenden arbeid aan diens departement, welke functie hij 
met een onderbreking wegens buitenlandseh verlof bleef be- 
kleeden, tot hij in 1907 benoemd werd tot secretaris van dat 
departement, welk ambt hij in 1914 verwisselde met dat van 
president van den Raad van Justitie-te Semarang. Reeds in 
1916 volgde zijn benoeming tot Directeur van Justitie en in 
1917 die tot lid van den Raad van Nederlandsch- -Indië, welk 
ambt hij bekleedde tot hij in 1919 ’s Lands dienst met 
pensioen verliet. 
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Was hij, tijdens zijn werkzaamheid als secretaris van het 
departement van justitie, nog opgetreden als lid der 
commissie tot onderzoek naar de oorzaken der mindere 
welvaart onder de Inlandsche bevolking op Java en Madoera 
(zie WELVAARTSONDERZOEK), in 1919 werd hij door 
den Gouverneur-Generaal van Limburg Sti- rum belast met 
het voorzitterschap eener Commissie, die ten taak had de 
vraag te overwegen of en zoo ja in hoeverre het mogelijk en 
wensehelijk zou zijn de onderscheiding tussehen 
Europeanen, Inlanders en Vreemde Oosterlingen uit de 
Neder- landseh-Indische wetgeving te doen verdwijnen en bij 
bevestigende beantwoording der eerstbedoelde vraag tevens 
de noodige wetswijzigingen te ontwerpen. 

Met hem maakten van deze commissie deel uit Mrs. F. J. 
H. Cowan, destijds hoofdambtenaar ter beschikking van den 
Directeur van Justitie en 
K. L. J. Entkoven, ambtenaar aan het Departement van 
Justitie. Deze commissie bracht reeds in Juni 1919 haar 
rapport aan de Regeering uit. 

Al spoedig na zijn terugkeer in Nederland werd Mr. 
Sonneveld benoemd tot lid der Staatscommissie voor de 
herziening van het Ned. -Indisch pri vaat- en strafrecht, als 
hoedanig hij vooral heeft •deelgenomen aan de voorbereiding 
van de alge- meene verordeningen betreffende het Indisch 
militair straf- en tuchtrecht (1922 e. v.). 

Van zijne hand verscheen, behalve bovengemeld 
proefschrift, in het tijdschrift „Het Recht in Ned.-Indië” LXV 
een opstel over de vraag „Moet de magistraat ter Sumatra’s 
Westkust bij het opleggen van vrijheidstraffen de regelen van 
den samenloop toepassen ?” 

Belangrijke werkzaamheid ontplooide mr. Sonneveld op 
maatschappelijk gebied. O.m. is de oprichting der 
vereeniging Pro Juventute te Batavia, eerste der 
vereenigingen van dien naam in Ned.-Indië, aan hem te 
danken. In Nederland was hij jaren lang ijverig voorzitter van 
de Vereeniging Oost en West en lid van het hoofdbestuur der 
Vereeniging voor Volkenbond en Vrede. 

De Orde van Vrijmetselaren heeft zoowel in Ned.-Indië 
als in Nederland veel aan hem te danken. Als Grootmeester 
(1923 tot zijn dood) stond hij aan haar hoofd. Te zijner eere 
stichtte deze Orde op de begraafplaats Wcsterveld een monu-
ment, dat den 30en December 1926 werd onthuld. 

Hij overleed te ’s-Gravenhage den 24en Maart 
1920. Hij was officier in de Orde van Oranje-Nas- sau.-' 

MISSIE (ROOMSCH-KATHOLIEKE). Zie ook 
pag. 412—425. 

g. Het Apostolisch Vicariaat van Batavia. .De geestelijke 
verzorging was tot 1923 opgedragen aan de Paters van do 
Sociëteit van Jezus. 

In de zestiende eeuw word in het Oostelijk deel van Java 
de Kath. leer verkondigd door Jezuïeten en Franciscanen; in 
1599 zijn verschillende nederzettingen door den 
opdringenden Islam weer verloren gegaan, maar tot op het 
einde van de achttiende eeuw hebben missionarissen, als b.v. 
P. Alexander de Rhodes, S. J., die gedurende eonigo maanden 
godsdienstoefeningen hield in een huis te Batavia, nog 
getracht op Java het evangelie te verkondigen. In het begin 
der negentiende eeuw echter was bijna al het werk der 
vroegere missionarissen te niet gogaan. 

Toen onder de Fransche overheersching in Nederland en 
de Koloniën vrijheid van godsdienst 

was verleend, konden missionarissen zich vrij naar die 
Koloniën begeven. Daarop trokken drie Nederlanders, Joannes 
Lansink, Jacobus Nelis- sen en Lambertus Prinsen naar de 
Kaapkolonie, welke zij weder moesten verlaten, toen in 1806 
de--/- Ned. bezittingen aldaar overgingen in de macht - der 
Engelsehen, Na terugreis naar Nederland, op welke reis Lansink 
overleed, verkregen de overigen door bemiddeling van den 
Aartspriester Nicolaas Pas en den Vice-Superior der Holland- 
sche zending, den Pauselijken Internuntius Ciamberlani van 
Koning Lodewijk Napoleon de vergunning om als R. K. 
priesters hun arbeid te wijden aan de Ned. O.-I. koloniën. 
Intusschen was Daendels totG.G. aldaar benoemd geworden, 
wiens instructie in art. 25 voorschreef: „Hij zorgt dat aan alle 
gezindheden de uitoefening van hunnen godsdienst vrijsta 
onder de noodige bepalingen tot wering van wanorde”. 

Op 4 April 1S08 kwamen de beide priesters te Batavia 
aan en 15 Mei dienaanvolgend konden de 
godsdienstoefeningen worden gehouden in een, daartoe 
door de Regeering in bruikleen afgestane en in der haast 
zooveel mogelijk tot bedehuis omgeschapene oude kazerne 
van bamboe, nabij het in aanbouw zijnde paleis op het 
Water- looplein. Spoedig daarna stond de Regeering een 
stukje grond af, bekend onder den naam „de stad Lubeck”, 
groot genoeg vooreen toekomstige kerk met pastorie, en 
verleende zij tevens vergunning tot het houden van een 
collecte door geheel Ned.- -Indië ter bestrijding van de 
kosten van den bouw. Deze collecte bracht niet genoeg op; 
de ontvangen gelden werden aan hen die zulks wensch- ten 
gerestitueerd en het terrein werd aan de Regeering 
teruggegeven. Inmiddels had de G.G. reeds in 1810 een 
ander gebouw „de Kapel” geschonken met eenige roeden 
grond, alwaar de Praefectus Apostolicus Nelissen een 
pastoorswo- ning liet bouwen, welke hy bij testament aan de 
R. K. gemeente vermaakte. Toen dit bedehuis herstelling en 
uitbreiding behoefde, stond de Commissaris Generaal du 
Bus de Gisignies het voormalige paleis van den 
Legercommandant aan de R. K. gemeente af, om op de 
plaats daarvan een nieuwe kerk te bouwen. In 1S29 (4 Nov.) 
werd deze kerk door den Apost. Prefect ingezegend. Het 
gebouw is 4 April 1890 plotseling ingestort; op dezelfde 
plek is toen de thans nog bestaande Kathedraal gebouwd, 
welke 21 April 1901 door Mgr. E. S. Luypen ingezogend is 
geworden. 

De beide pioniers, Nelissen en Prinsen, bleven hot eerste 
jaar te Batavia om gezamenlijk plannen te beramen. Deze 
leidden tot vestiging van Prinsen te Semarang, waar hy 19 
Maart 1809 in do Protestantsche Kerk een gezongen mis 
hield met preek. De kerkeraad verzocht hem naar andere 
localiteit uit te zien; hij slaagde eerst in 1824 door aankoop 
van een particulier huis, waarvan hot benedengedeelte kon 
worden ingericht tot een niet al te ongeschikt lokaal voor de 
H. diensten; de boven verdieping diende den pastoor tot 
woning. Dit gebouw is in gebruik gebleven tot in 1875 Mgr. 
Lijnen de thans nog bestaande nieuwe kerk had voltooid. 

In 1810 kwam personeclo hulp met de komst van 
Henricus Waanders en Philippus Wedding; laatstgenoemde 
zoude den Apost. Prefect te Batavia behulpzaam zijn, 
eerstgenoemde werd de oprichter van een nieuwe statie, de 
derde dus, te Soerabaja. Na verloop van jaren verrees aldaar 
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een kerk aan het Komcdieplein, welke 22 Maart 1S22 door 
den Apost. Prefect Prinsen, die den in 1SJ7 overleden 
Nelissen was opgevolgd, werd ingezegend. Deze kerk bleef 
tot 1900 in gebruik; in genoemd jaar werd ze afgebroken en 
het terrein, dat in gebruik was afgestaan, aan de Re- geering 
teruggegeven. 

In het bovenstaande zijn heel kort de grondslagen 
aangegeven, welke voor de missie werden gelegd; de verdere 
opbouw kon wegens groote moeilijkheden slechts langzaam 
geschieden. Het Gouv. Besluit van 12 April 1S0S, het eerste 
dat over de R. K. missie handelde, vermeldde dat was 
goedgevonden en verstaan de geestelijken 
J. Nelissen en L. Prinsen conform de intentie van 
hoogstgemelde, Zijne Majesteit den Koning, onzen meester, 
te stellen gelijkstandig met de predikanten der Hervormde 
gemeente te dezer hoofdplaats op het stuk van de gewone 
gage, douceur, huishuur en verdere emolumenten en die 
mede aan hun toe te leggen en te doen uitbetalen op gelijke 
voet, als dezelve na het reglement door gedachte predikanten 
worden genoten”. Deze, ongetwijfeld van welwillendheid 
getuigende woorden zouden blijken in later tijden aanv 
leiding te geven tot ernstige moeilijkheden.// 

Bij K. B. van 11 Dec. 1835 werd het vröeger bepaalde 
wel herzien, maar art. 13 van dit besluit stelde te duidelijker 
vast: „Aan de leeraars of geestelijken bij de onderscheidene 
gemeenten zoowel Protestantsche als Roomsch Katholieke 
wordt steeds derzelver standplaats of bestemming door het 
Indisch bestuur aangewezen.” Ook de ministerieele missive 
van 3 Febr. 1840, inhoudende, dat de benoeming zal 
geschieden op voordracht of na gehouden overleg met 
denPraefectus Apostolicus, die de vereischt wordende 
kerkelijke zending of geestelijke jurisdictie voor eiken rang 
op iedere plaats verleent, en het op 1 Juli 1842, na de 
troonbestijging van Koning Willem II, van regecringswege 
openbaar gemaakte beginsel „aat het noch met de bepalingen 
der Ned. grondwet, noch met de bedoeling der Regeering 
zoude overeenkomen, dat dezelve zich eenig jus in sacra 
zoude aanmatigen, noch zelfs eenig jus circa sacra zoude 
uitoefenen”, namen niet het bezwaar weg, dat de benoeming 
en dus ook het ontslag bleven in handen van den G. G.; de 
gevolgen hiervan zouden spoedig blijken. 

In J 842 was Batavia tot een Apost. Vicariaat verheven 
en tot’Apost. Vicaris benoemd de toenmalige prefect van 
Suriname, Mgr. Jaeobus Grooff. Deze vernam al aanstonds 
na aankomst in Indië, dat hij en zijn vier medegekomen hel-
pers niet als dienstdoende geestelijken konden worden 
erkend, daar zij de hoedanigheid van ambtenaar misten; de 
G. G. had dienaangaande nog geen aanschrijving van het 
Dep. van Kol. ontvangen. Eerst in 1845 bij K. B. van 12 Dec. 
No. 126 werd hun het bedoelde radicaa1 gegeven, te laat om 
betreurenswaardige gebeurtenissen te verhoeden. Toen toch 
22 Mei 1845 de aanvrage van Heuvels en Kerstens tot 
kapelaans, resp. te Semarang en Soerabaja* werd geweigerd, 
moest Grooff, man van onkreukbare trouw aan den Heiligen 
Stoel, wel in botsing komen met de Ind. Regeering. De 
verhouding werd niet beter, toen hij zich genoodzaakt zag de 
dienstdoende pastoors van Semarang en Soerabaja en den 
ouden pastoor te Batavia wegens hun gedrag te 
suspendeeren. Zelfs het kerkbestuur te Semarang 

nam toen stelling tegen den Vicaris en sloot de kerk. 
Heuvels, die naar Semarang werd gezonden, diende aldaar 
een klacht in bij den resident en Mgr. Grooff wendde zich 
tot den waarnemen- den G.G.; dit verhoedde niet, dat bij 
Gouv. Besluit van 29 Sept. Heuvels van Semarang werd 
verwijderd. Tevens werd aan den Vicaris bericht, dat ook 
Kerstens, die naar Soerabaja was gezonden, zou worden 
verwijderd indien hij zich waarnemend pastoor noemde. 
Kort nadat de nieuwe G.G., J. J. Rochussen, was opgetreden, 
werd tot deze verwijdering overgegaan (G. B. 15 Nov. 
1845). Het slot van deze moeilijkheden is geweest dat 
Grooff, nadat hij den Landvoogd had geweigerd om de 
suspensie in te trekken, door den G.G. in zijn bediening werd 
geschorst en de aanzegging ontving om binnen 14 dagen 
Java te verlaten. Van de toestemming om eigener beweging 
te vertrekken, wilde hij geen gebruik maken; Grooff toch 
meende zonder toestemming van Rome zijn post niet te 
mogen verlaten. Zoo werd hij dan bij besluit van den G.G. 
van 19 Jan. 1846 geschorst en met vier assistenten, J. 
D. Escherich, A. Heuvels, B. Kerstens en J, van den 
Brand, uit Indië verbannen. Bij hetzelfde besluit werden de 
drie gesuspendeerden belast met de tijdelijkewaarneming 
der kerkelijke diensten te Batavia, Semarang en Soerabaja. 

Mgr. Grooff vertrok 3 Febr. van ovengenoemd jaar naar 
Nederland. Om verdere onaangenaamheden te voorkomen, 
benoemde Pius IX hem tot Apostolisch Visitator van 
Suriname, 1 Dec. 1846; voor het bestuur over de Oost-In- 
dische missie werd hem een coadjutor met recht van 
opvolging toegevoegd. Hij vertrok 23 Mei 1847 naar de hem 
steeds dierbaar gebleven ;nis- sie, waar hij 29 April 1852 te 
Paramaribo kwam te overlijden. 

Het verdient zeer de aandacht, dat Koning Willem II, 
voor wat betreft de Kerkelijke handelingen, openlijk de 
partij koos van Grooff; bij 
K. B. van 5 Mei 1846 no. 05 werden de rechten van 
dienstdoend geestelijke van de drie weerspannige priesters 
ingetrokken. 

De moeilijkheden welke Mgr. Grooff had ondervonden 
door pal te staan voor hetgeen hij in heilige overtuiging als 
zijn plicht beschouwde, hadden in het einde een goed 
gevolg; er werd een minnelijke schikking getroffen tusschen 
den 
U. Stoel en het Gouvernement. De inmenging van 
laatstgenoemde partij in zuiver geestelijke zaken zoude voor 
de toekomst uitgesloten zijn, behoudens voor zooveel 
noodzakelijk mocht zijn in het belang van de openbare orde 
en de rust. 

Ingevolge de overeenkomst tusschen den H. Stoel en de 
Ned. Regeering werd Mgr. Petrus Marie Vranckcn, deken 
van Sit.tard, den 4den Juni 1847 benoemd en 15 Aug. 
geconsacreerd tot Bisschop van Colophon i.p.i en aangesteld 
tot Coadjutor van den Apostolischen Vicaris van Batavia, 
Mgr. Grooff, die kort te voren naar zijn geliefde standplaats 
Paramaribo was vertrokken. Toen laatstgenoemde wegens 
gezondheidsredenen zijn ambt had neergelegd, nam Mgr. 
Vrancken den titel aan van Apostolisch Vicaris. Reeds voor 
diens vertrek uit Nederland waren drie priesters 
N. Moonen, J. P. N. Sanders en H. van der Grinten naar 
Indië vertrokken. Zij vonden het geheel zonder priesters; de 
laatst overgeblevene, Th. Staal, pastoor van Padang, was 
kort voor hun 
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aankomst door zijn huisjongen vermoord geworden. 
J)e G. G. Rochussen stond de nieuw aange- komenen bij 

voorloopige beschikking toe om hunne bediening uit te 
oefenen; definitieve tan- stelJing kon eerst geschieden na 
aankomst van den Coadjutor, hoofd van het R. K. 
Kerkgenootschap in Indië (missive van den Min. v. Kol. dd. 
7 Juni 1847). Deze kwam vergezeld van de priesters J. Lijnen 
en A. C. Claessens, 13 Febr. 1848 te Batavia aan; den eerst 
volgenden Zondag droeg hij een pontificale II. Mis op, de 
allereerste in Indië. Spoedig werden nu pastoors benoemd, 
Van der Grinten te Semarang, Moonen te Soera- baja. Lijnen 
te Padang; de overigen bleven te Batavia. 'I'hans was ook de 
tijd aangebroken voor uitbreiding van het missiewerk ten 
bate der niet- Europeesche bevolking, vooral buiten Java. 

Algr. Vrancken trof weldra twee maatregelen, die 
wijdstrekkende gevolgen zouden hebben. De eerste was 
vermindering van het aantal R. K. geestelijken le klasse. Tot 
1855 waren er drie geweest, nam. de Bisschop, tevens 
pastoor van Batavia, en de pastoors van Semarang en Soera- 
baja. In genoemd jaar wist hij te bewerken, dat voortaan 
alleen de pastoor van Batavia, d.i. de Bisschop, recht op dien 
rang zoude hebben. Het doel, dat met dezen maatregel werd 
beoogd, staat — voor zoover bekend — nergens vermeld ; 
waarschijnlijk wilde Algr. Vrancken langs dezen weg zich 
meer vrijheid van handelen verwerven ter zake van het 
plaatsen zijner geestelijken, in dien zin dat hij daarbij 
uitsluitend op geschiktheid zoude behoeven te letten en niet 
op anciënniteit, zoodat hetin den vervolge niet meer noodig 
zoude zijn voor de hoofdplaatsen van Java een geestelijke le 
klasse te bestemmen. De tweede maatregel betrof zijn 
pogingen om een geestelijke orde of congregatie te vinden, 
die de geregelde uitzending der noodige arbeidskrachten op 
zich wilde nemen. Het aantal wereldpriesters toch bleef te 
gering in verhouding tot de uitgestrektheid der missie. Ka 
vruchteloos vragen bij andere geestelijke orden vond hij den 
Provinciaal der Paters Jezuïeten bereid de opdracht te 
aanvaarden. Dientengevolge kwamen in 1859 de eerste Je-
zuïeten, de paters M. van den Elzen en J. B. Palinckx, op Java 
aan, die sindsdien bijna elk jaar door anderen zijn gevolgd 
geworden. 

In 1871 zag Algr. Vrancken zich door den toestand zijner 
gezondheid genoodzaakt naar Europa terug te keeron. Hij 
werd in 1874 opgevolgd door Algr. A. C. Claessens, die 
reeds sedert 1848 in Indië werkzaam was geweest en tot 1893 
do missie heeft bestuurd. In alle richtingen breidde onder 
zijne leiding het- werk zich uit; 0bonbon, Buitenzorg, 
Magelang, Alalang en Aladioen kregen een eigen herder. 

Dè opvolger van Algr. Claessens, de Vicarius 
Apostolicus W. J. Staal S. J., mocht slechts drie jaren als 
bisschop arbeiden. Hij overleed in 1898 en word opgevolgd 
door Algr. E. S. Luypen S. J., zie aflevering 10, pag. 319. Het 
was onder diens bestuur, dat van het Apostolisch Vicariaat 
van Batavia verschillende vicariaten en praefec- turen 
werden afgesplitst, zie afl. 13 en 14, pag. 412. Deze 
maatregel is van ontzaglijke bctcekcnis geweest voor do 
ontwikkeling der missie, evenals de hulp welke andere orden 
en congregaties verleenden door het overnamen van don 
arbeid in de afgesplitste gedeelten./Al hebben ook de 

Nederlandschc Jezuïeten in het tijdperk 1859 —1924 142 
priesters, 31 scholastieken en 27 broeders uitgezonden, voor 
het uitgestrekte vicariaat van Batavia vóór de afsplitsing, het 
grootste in oppervlak van de geheele wereld, zoude op den 
duur ééne orde onmogelijk voldoende arbeidskrachten 
hebben kunnen leveren. 

Aan Java’s Tnlandsche bevolking had de missie tot in de 
laatste jaren der vorige eeuw weinig of geen aandacht 
kunnen schenken. Wel was een eerste stap gezet in de 
richting eener eigenlijke Javanen-missie, doch de 
ondervinding daarmede leerde voornamelijk waarin men te 
kort schoot: inzicht in het karakter en in het godsdienstige 
leven der bevolking, kennis van de Javaansche taal. Enkele 
missionarissen, onder wie Pater van Lith afzonderlijk mag 
worden vermeld, namen de taak ter hand hierin te voorzien. 
De weg, welke overigens diende gevolgd te worden, was als 
van zelf aangewezen; de Inlandsche bevolking hunkerde 
naar onderwijs en geestesontwikkeling. In het dichtbevolkte 
Midden-Java werden nu de eerste posten onder de eigen 
bevolking gevestigd en scholen geopend te Aloentilan en 
Men- doet. In 1898 kwam door dè~~zorg van P. van Lith S. 
J. het eerste lagere schooltje tot stand, dat in den loop der 
jaren is uitgegroeid tot het bewonderenswaardige complex 
van onderwijsinrichtingen te Aloentilan met kweekschool 
voor Javaansche onderwijzers, normaalschool tot opleiding 
van Jav. onderwijzers aan 2e klas-scholen, twee Holl.-Inl. 
scholen, schakelschool, kleinseminarie waar de abituriënten 
van kweek- en normaalschool de humaniora maken, en 
grootseminarie voor de hoogere studie. Het klein-se- minarie 
leverde reeds een twintigtal novicen aan het Noviciaat der 
Jezuïeten, dat te Jogjaus gevestigd, van wie één in 1926 te 
Maastricht-tot priester werd gewijd, de eerste Javaansche 
priester. 

Deze priesterwijding is een feit van bijzondere 
beteekenis, omdat zij een duidelijk bewijs is van de snelle 
ontwikkeling der Ja va-missie, die reeds priesters 
voortbrengt uit het eerste geslacht Christenen. Deze 
priesterwijding van den eersten Javaanschen priester is ook 
een keerpunt in de geschiedenis der Java-missie en het begin 
eener nieuwe periode, waarin de Europeesche missiona-
rissen geholpen worden door een Inlandschen clerus, door 
inheemsche zusters en broeders, die op den duur hun taak 
zullen overnemen en waardoor de Java-AIissie zich in nog 
sneller tempo zal ontwikkelen; „want de inheemsche 
geestelijkheid”, aldus Pius XI in zijn Encycliek van Februari 
1926, „die door afkomst, begrippen, gevoel, studies met zijn 
landgenooten één is, kan wonderlijk veel om het geloof in 
hun geesten te doen doordringen. Want veel beter dan wie 
ook, weet hij, op welke wijze iets tot hen moet doordringen.” 

Wat te Moentilan het St. Franciscus Xaverius college 
voor de Javaansche jongens doet, doen de scholen te 
Alendoet onder leiding van de zusters Franciscanessen van 
Heythuyzen voor de meisjes. Na de stichting in 191S van de 
Canisius- vereeniging verrezen nog in het zelfde jaar twee 
Holl.-Inl. scholen te Jogja en een te Magelang. Al deze 
scholen waren aanvankelijk niet zuiver katholiek maar 
neutraal; zij moesten toch dhnen als aanknoopingspunten 
tusschen de Inl. bevolking en de missie. 

In 1920 kwamen de eerste vijf broeders van 
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O. L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen van Maastricht naar 
Java, Zij namen de scholen te Jogja over, begonnen een 
Mulo- en een schakclschool, en weldra verrezen ook elders 
Kath. Holl.-Inl. scholen, o.a. te Solo, Weltevreden, Klaten, 
Am- barawa, Magelang, Poerwaredja. In 1923 richtten de 
broeders te Jogja een moderne drukkerij op, waar thans een 
twintigtal Javanen werk vinden en van waaruit Maleische en 
Javaansche kerkboeken, katechismussen en Thomas a Kern- 
pis in oplagen van tienduizenden exemplaren het licht zagen, 
en waar ook het weekblad Swara lama wordt gedrukt. In 
1926 bedroeg het aantal katholieke scholen, cursussen en 
opleidings- inrichtingen op Java 62 met 695 leerkrachten 
(402 Europeanen, 293 Inlanders) en 17176 leerlingen (8056 
Europ., 8520 Inl.), welke getallen het geheele Kath. 
onderwijs op Java betreffen. Voor verschillende nieuwe 
scholen, welke de missie oprichtte, wordt nog geen subsidie 
van het Gouvernement ontvangen. Er is nog altijd een tekort 
aan Kath. onderwijsinrichtingen voor Europ. jongens en 
vooral voor lnl. meisjes, doch de missie streeft er naar om 
hierin zoo snel als mogelijk is te voorzien. In 1926 werd te 
Batavia de eerste Kath. middelbare school opgericht. De 
missie onder de Javanen is boven verwachting geslaagd en 
snel gegroeid; wel doet zij in aantal Katholieken nog onder 
voor de meeste andere missies, doch zij overtreft deze wat 
aangaat gehalte, kennis en verdieping van den godsdienst bij 
de leden. Al is ook het aantal Kath. Javanen in vergelijking 
tot het bevolkingsaantal van Java onbeduidend, zij vormen 
een uitgelezen Inlandsche kern, een element dat voor het 
groeiende Javaansche nationalisme van groote be- teekenis 
kan worden en te zijner tijd ook zeker zal worden 
gewaardeerd. Zeide niet reeds R. Kamil in den Volksraad, 
dat de Javanen op de Katholieke scholen weer geleerd 
hebben de Hollanders te beminnen ? 

Getuigde in 1908 pater Van der Velden, dat op de 
scholen te Moentilan en Mendoet slechts het kleinste 
gedeelte der leerlingen katholiek was, tien jaren later schreef 
een missionaris: „Wie onbevooroordeeld opmerkt, dat om 
zoo te zeggen -alle jongens van de beide kweekscholen en 
zeer velen op onze lagere scholen katholiek worden, zal wel 
toegeven, dat de godsdienst der Javanen alles behalve een 
fanatiek Mahomedanisme is. Vooral het feit dat de 
meisjesleerlingen te Mendoet allen het katholicisme 
omhelzen, zou iets ongehoords zijn in een land van den 
Islam. En het zijn inderdaad geen arme of achterlijke kin-
deren, die door het kosteloos onderwijs getrokken 
worden”.... „Als overtuigde katholieken verlaten onze 
jongens de school. Het beste bewijs zoowel van de 
vatbaarheid van den Javaan voor het katholieke geloof als 
van de deugdelijkheid van onze intensieve missiemethode 
zijn wel de priester-vocaties onder onze leerlingen”. In-
derdaad, het eigenaardige van de Java-missie is wel, dat zij 
is voortgekomen en gegroeid uit haar scholenstelsel. 

Den 26 Jan. 1924 werd Mgr. A. P. F. van Vel- sen 
benoemd tot titulair bisschop van Aezani en opvolger van 
den op 1 Mei 1923 overleden Mgr. Luypen als Vicarius 
Apostolicus van Batavia. Onder zijn leiding zijn in het 
vicariaat op het oogenblik werkzaam: Jezuïeten, o.a. te 
Batavia, Buitenzorg, Bandoeng, Gheribon, Semarang, Am- 

barawa, Magelang, Moentilan, Mendoet, Jogja, Solo, 
Madioen; andere plaatsen, waarvan sommige een eigen kerk 
hebben, worden geregeld bezocht. Naast de Jezuïeten 
arbeiden : Lazaristen 
o.a. te Soerabaja; Carmelieten, o.a. te Malang, Probolinggo; 
Kruisheeren, in de (oude) Pre- anger-regentschappen; 
Missionarissen van het H. Hart in de residenties Pekalongan, 
Banjoemas en Kedoe; Broeders van de Onbevl. Ontv., te 
Jogja en Moentilan; Zusters Ursulinen (niet geünieerde), te 
Batavia. Weltevreden, Parapatan, Kramat, Meester Cornelis: 
Zusters Ursulinen (geünieerde), te Bataviaj Buitenzorg, 
Bandoeng, Madioen, Soerabaja, Malang; Zusters 
Franciscanessen van Heythuyzen, te Semarang (scholen en 
weeshuis), Magelang, Mendoet, Jogja, Ambarawa; Zusters 
van St. Carolus Borromeus, Weltevreden en Bandoeng 
(ziekenhuizen). Het aantal katholieken bedraagt ruim 35.000, 
waarvan ongeveer 3500 Inlanders. 

Het beeld van de Java-missie zoude onvolledig zijn, 
indien geen melding werd gemaakt van de ontwikkeling van 
het openbaar katholiek leven op charitatief, 
wetenschappelijk, sociaal en zelfs op politiek gebied. 

De armenzorg vindt haar organen in de kerken 
armbesturen, welke in alle parochies bestaan, en in 
vereenigingen, die hoewel ze onafhankelijk van elkander zijn 
alle den naam dragen „Hulpfonds van den H. Vineentius a 
Paulo”. De eerste dezer ontstond reeds in 1855 te Batavia op 
initiatief van Notaris Klein; hij zorgde dat in de statuten, in 
overeenstemming met die der zusterverenigingen in Europa, 
als eerste doel werd genoemd „het streven naar eigen 
volmaking door de beoefening der Christelijke 
naastenliefde”. Het lidmaatschap uit zich in Indië — anders 
dan dat van de conferenties in Europa — alleen door het 
schenken van bijdragen tot ondersteuning der behoeftigen. 
De uitdeeling der gelden geschiedt door den priester, onder 
toezicht van een bestuur dat grootendeels uit Kath. leeken is 
samengesteld. 

Te Batavia heeft het Hulpfonds van den aanvang af de 
zorg op zich genomen van geheel of half ouderlooze meisjes, 
wier vaders tot de Europ. bevolking behoorden. Na 1866 
namen de Zusters Ursulinen van Weltevreden de huisvesting, 
verpleging, opvoeding en onderwijs dier meisjes op zich 
tegen een geringe vergoeding. Voor jongens, in dien stuat 
verkeerendc, kon in 1893 — dank zij een edelmoedig 
geschonken renteloos voorschot — een eigen woning, de St. 
Jozef - stichting genoemd, worden gebouwd op een in 
bruikleen afgestaan gedeelte van het toen door genoemde 
zusters aangekochte terrein op Parapatan. Te Semarang 
bestaat voor deze arme kinderen reeds meer dan 50 jaren het 
Centraal R.K. Weeshuis, waaraan door de Jlegeering voor 
verpleging, opvoeding en onderwijs van 220 weezen uit 
geheel Ned.-lndië wordt betaald. Do verpleging der meisjes 
geschiedt door de Zusters Franciscanessen van Heythuyzen. 
Opvoeding en onderwijs zijn tegenwoordig toe vertrouwd 
aan de Broeders van Qudenbosch. Te Soerabaja is reeds voor 
tientallen jaren de „Jongens Weezen- inrichting” gesticht, 
een particuliere stichting, alwaar plaats is voor een zelfde 
aantal protes- tantsche en katholieke kinderen. Het Hulp-
fonds heeft dientengevolge slechts de zorg over een vrij 
gering aantal jongens en kan meer doen 
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voor de meisjes: het heeft aldaar dan ook een eigen gesticht 
„R. K. Weeshuis” goheeten, waar een dertigtal meisjes 
worden verzorgd. Uit andere plaatsen verdienen voorts nog 
vermelding, het Vincentiusgesticht te Buitenzorg, tot stand 
gekomen door de zorgen van Mgr.Claessens, waarin ruimte 
is voor 200 jongens; de R. K. Weeshuizen te Magelang en 
Aladioen, welke hun ontstaan danken aan den arbeid van de 
pastoors aldaar. Voor arme kinderen wordt veel gedaan; in 
dit verband moeten hier nog genoemd worden de St. 
Elizabeth-verecniging te Semarang, de St. Anna- en de St. 
Maria Elizabethvereeniging resp. te Soerabaja en te 
Weltevreden. In den loop van 1927 zullen eenige zusters van 
den Goeden Herder uit Velp naar Java vertrekken om daar 
een gesticht voor verwaarloosde meisjes te openen, dat door 
de Regeering zal worden gesubsidieerd. 

Ook tot leniging van lichamelijke ellende deed de missie 
op Java veel goeds, o a. door de oprichting van het St. 
Carolus-ziekenhuis te Batavia, het St. Borromeus-
ziekenhuis te Bandoeng en het ziekenhuis te Moentilan. 

Over het onderwijs, dat zooveel tot den bloei der missie 
heeft bijgedragen, is boven reeds een en ander vermeld voor 
wat betreft het onderwijs aan Inlanders. Niet minder zorg 
werd gewijd aan dat voor Europeanen. Reeds in 1856 
kwamen de eerste religieusen naar Java om zich te geven aan 
het onderwijs voor Europeesche meisjes aldaar, zes zusters 
Ursulinen uit het klooster te Sittard, die op Noordwijk het 
„Groote Klooster” stichtten, een internaat en externaat, dat 
zich in den loop der jaren belangrijk uitbreidde. In 1859 werd 
op Pasar Baroe een school voor minder gegoeden geopend, 
die al spoedig te klein werd en haar deuren ook moest openen 
voor kinderen van meer welgestelde ouders. Dit „kleine 
klooster” stond bij het „groote” in niets ten achter; beide 
stichtingen genieten tot op heden toe de achting zoowel van 
katholieken als van protestanten. De school te Noordwijk 
kreeg in 1900 een filiale te Bandoeng en in 1902 te Buiten-
zorg; weinig later volgden nog vele andere. In 1910 opende 
Weltevreden en in 1911 Noordwijk een Katholieke H. B. S. 

Te Soerabaja openden de Ursulinen in 1863 haar eerste 
school; die eerste stichting is uitgegroeid tot de twee lagere 
scholen, een H. B. S. en een Normaalschool, welke zij thans 
omvat. In 1900 werd to Malang een internaat gevestigd, in 
1921 te Bandoeng een H. B. S., aan Welke ook een 
normaalcursus is verbonden. 

De eerste Ursulinen werden in 1869 gevolgd door de 
Zusters Franciscanessen van lleythuyzcn. In 1862 waren 
reeds Broeders van Oudenbosch naar Java getogen; eerst 
werkten zij te Socra- baja, waar zy twee scholen hadden; in 
1905 stichtten zij een school te Batavia; in 1911 namen zij 
het centrale weeshuis to Semarang (zie boven) over, dat in 
1915 werd verplaatst naar Tjandi. 

Het R. K. vercenigingsleven is zich vooral na 1909 
krachtig gaan ontwikkelen. In genoemd jaar begon van 
Soerabaja uit de actie tot aaneensluiting, welke spoedig te 
Batavia en Semarang werd overgenomen. Later kregen nog 
vele andere plaatsen, als bijv. Jogja, Magelang, Buitenzorg, 
Bandoeng, elk hun katholiekon socialen Bond, met 
bondsgebouw. Tot bevordering 

hunner samenwerking vereenigden deze bonden zich weer 
door samen een „Centrale Raad der Ned.-Ind. Kath. Sociale 
Bonden” op te richten (1916). Deze Raad stichtte voorts op 
zijn beurt de Kath. Onderwijzersbond en de Katji. Amb-
tenarenbond; het was ook door zijn actie dat de Leger-
Vereeniging tot stand kwam. 

In het jaar 1920 werd te Moentilan de eerste sociale 
vereeniging opgericht voor kath. Javanen; zij heeft ten doel 
volgens kath. beginselen jongere zusterverenigingen voor te 
lichten enz. in zaken, die hare onderlinge samenwerking 
betreffen. Thans zijn er reeds meerdere afdee- lingen met 
een centrale, Poesara Katholika Wandana geheeten. In 1913 
volgde, eveneens te Moentilan, de eerste kath. 
vakvereniging, nam. van Javaansche onderwijzers, welke 
later is opgegaan in de juist genoemde P. K. W. Van groote 
beteekenis werd de in 1917 opgerichte Katholieke 
Onderwijzersbond; een tweede vakvereniging, in 1922 te 
Bandoeng opgericht, is die der onderofficieren uit het 
Leger, St.Ignatius, welke een onderafdeeling heeft voor 
militairen van lagern rang. Eindelijk moet melding worden 
gemaakt van de vereeniging, die alle kath. ambtenaren wil 
omvatten, gesticht in 1923, en van Kath. Jongelingsbonden 
en een Kath. Meisjesbond, beide voor de rijpere jeugd en 
werkende voor de godsdienstige en de lichamelijke 
ontwikkeling der leden. Naast de hier genoemde 
verenigingen bestaan op alle grootere plaatsen van Java 
Kath. volksbibliotheken, leesgezelschappen en 
debatingclubs. 

Katholieke verenigingen voor politieke actie werden in 
de jaren 1917—1923 gevormd te Batavia, Soerabaja, 
Semarang, Magelang, Jogja, Soekaboemi, Bandoeng, 
Buitenzorg en Moentilan (deze laatste voor Javanen); in 
191S ontstond de Katholieke Indische Partij, waarin de 
voorzitters, secretarissen en penningmeesters der 
aangesloten politieke verenigingen zitting nemen. Het 
werkprogram dezer K. I. P. is ook onderteekend geworden 
door verschillende niet-katholieken. Het is deze partij, die 
aan den 
G. G. de katholieke candidaten voor den Volks-
raad voordraagt. 

Het verenigingsleven gevoelde voor krachtige 
ontwikkeling natuurlijk behoefte aan eigen organen, aan 
een eigen katholieke pers. Over de drukkerij te Jogja werd 
boven reeds gesproken; hier moge de aandacht worden 
gevestigd op het roeds 25 jaargangen tellende weekblad 
Java- -Post, op Sociaal Loven en Streven, het Katholieke 
Schoolblad van Nederlandsch-Indië, De Indische 
Voorhoede, op het Maleische blad Ge- redja Katholik on 
het Javaansche Swara Tama. 

Belangrijken .financieelon steun ontvangt de Missie uit 
Nederland door den, in 18S9 opgerich- ten St. Claverbond; 
verdor helpen ook plaatselijke missie-comitó’s, de R. K. 
Studenten-missie- acties, do missie-vereenigingon St. 
Franciscus 
Xaverius in de seminaries van Roermond, War- ....................  
mond, Hoeven on Haaren, en verdere missie* secties en 
missie-clubs. Van de bijzondere missie- vercenigingen is de 
Associatie ter bevordering van het onderwijs der katholieke 
jeugd, bijzonder voor de bohoeftigen in de Ned. Over- 
zeesche Bezittingen, een der oudste; zij werd in 1850 
gesticht, telt thans 34 vertakkingen met ou- goveer 1000 
leden en deelt jaarlijks een som van / 5000 uit aan de 
verschillende vicariaten. 
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De in 1912 opgerichte Indische Missievereeni- ging heeft 
veel er toe bijgedragen, dat in Nederland de belangstelling 
voor het missiewerk in het algemeen en voor de koloniale 
missies in het bijzonder is toegenomen; zij wist o.ii. te 
bewerken. dat aan de missie in Indië grootere vrijheid werd 
verzekerd en dat de arbeid onder de Ma- rindineezen aan de 
Zuidkust van Nieuw Guiné meer werd bevorderd. Deze 
vereeniging heeft zich in Nederland snel uitgebreid en volgt 
thans onmiddellijk na de drie groote ‘internationale 
missievereenigingen, de Voortplanting des Ge- loofs. de H. 
Kindsheid en het St. Petrus Liefdewerk. Van deze Indische 
Missievereeniging vormt het Melania-werk, in 1921 
opgericht en onder bescherming staande van de heilige Ro- 
meinsche edelvrouwe van dien naam, die haar onmetelijke 
rijkdommen afstond aan slaven en misdeelden, een 
afdeeling, welke haar doel: de Katholieke vorming van de 
Inlandsche vrouw voor huisgezin en maatschappij in onze 
Koloniën, tracht te bereiken door vorming van een fonds ter 
ondersteuning van kath. onderwijsinrichtingen en het 
verschaffen van beurzen voor opleiding van begaafde 
Inlandsche meisjes. 

In het begin van dit overzicht kon reeds een en ander 
vermeld worden over de kath. kerken in de groote steden van 
Java. In de laatste kwart eeuw is het aantal kerken en 
kapellen sterk vermeerderd; in dezelfde periode nam ook het 
aantal broeders- en zusterkloosters overal op Java toe. Door 
de uitbreiding van het aantal pastoorsstand- plaatsen en 
geregeld door een pastoor bezochte plaatsen was eveneens 
vermeerdering van het aantal priesters noodzakelijk 
geworden. Daarom werd door de congregatie de Propaganda 
Fide te Rome het eiland Java, waar tot 1923 alleen de 
Jezuïeten missioneerden, verdeeld onder andere missie-
orden en congregaties. In dat jaar werden de residenties 
Soerabaja, Rembang en Kediri aan de Nederlandsche 
Provincie der Lazarisfcëh~toevertrouwd; in deze gewesten 
zijn ongeveer 5000 katholieken, verdeeld over 4 staties. In 
1926 werd er begonnen met het be- keeringswerk onder de 
Inlandsche bevolking. Java’s Oosthoek werd evenzoo in 
1923 toevertrouwd aan de Nederl. Provincie der Car- 
melieten; de hoofdstatie in dit gebied, waartoe ook Madoera 
behoort, is Malang, met ± 1800 katholieken en 2 kerken. 
Zeer veelbelovend zijn hier de dessa’s Soekarena en de 
nederzetting Bo- lewadjosari, die middelpunten zullen 
worden van Inlandsche Christenheid. In 1926 werden de 
residenties Krawang, Cheribon en Midden en Oost Priangan 
toegewezen als missieveld aan de Kruisheeren, vooralsnog 
onder het apostolisch vicariaat van Batavia. 

In 1927 heeft de Nederlandsche provincie der 
Missionarissen van het II. Hart (Tilburg) een nieuwe, haar 
door den Kardinaal-Prèfect der Propaganda aangeboden 
missie op Java aangenomen. Deze nieuwe missie omvat de 
residenties Pekalongan, Banjoemas en Kedoe. de laatste met 
uitzondering van de onder- afdee.ingen ïemanggoeng en 
Magelang. Op dit nieuwe gebied, dat aaïTde zorgen van de 
Missionarissen van het H. Hart is toevertrouwd, wonen circa 
zes millioen Javanen. Er bestaat nog geen enkele statie voor 
Inlanders noch eenige vaste vestiging voor de Europeanen. 
Men treft alleen kleine kerkjes aan tcTegalen 

Tjilatjap, welke plaatsen eens of meermalen per maand op 
dienstreis worden bezocht. In Pekalongan wordt op 
dienstreis de H. Mis gelezen in een Gouvernement=pnkhuis; 
in Poerwaredja is een Kath. IIoll. Inlandsche school. De 
nieuwe missie blijft, evenals de overige missies op Java, 
onder het bestuur van den Apostolischen vicaris te Batavia. 

Meer dan 60 jaren hebben de leden der Sociëteit vanJezus 
in de thans overgedragen districten gewerkt; hoezeer hun 
arbeid daar is gewaardeerd kon blijken uit de oprichting van 
verschill ;nde afscheids-comité’s ter gelegenheid van hun 
vertrek; één dezer bestond zelfs geheel uit niet- katholieken. 

Hoe nu ook in de laatste jaren het aantal priesters op Java 
moge zijn vermeerderd, het is toch nog volstrekt 
onvoldoende ter voorziening in de geestelijke behoeften der 
katholieken aldaar; ondanks deze omstandigheid kan worden 
getuigd, dat de Katholieke kerk in Ned.-Indië zich mag 
verheugen in een sterken aanwas, welke gepaard gaat met 
grooten vooruitgang in degelijkheid en godsdienstzin. 
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VERBEEK (DR. ROGIER DIEDER'IK MARIUS). 
Geboren te Doorn, 7 April 1845, overleden te ’s Gravenhagc, 
9 April 1926. Verbeek behoorde tot hen, die door moeder 
natuur zijn bevoorrecht geworden met bijzondere gaven. Hij 
was een beminnelijk mensch, sterk van lichaam, sterk van 
geest, een stoer werker, geleerde ook, een best en 
veeleischend chef, veeleisehend vooral ook voor zich zelf. 
Onder zijn vakgenooten gold hij voor een der allerbesten van 
zijn tijd, den tijd waarop hij, de „grondvester der 
Nederlandsch-I ndisehe geologie”,zijn stempel heeft gedrukt 
„en die daarom tot in lengte van dagen zal worden aangeduid 
als de periode-Verbeek”. Voor zijn vele geschriften heeft hij 
groote waardeering gevonden, buiten zijn vaderland nog 
meer dan daar binnen. 

Hij ontving zijn eerste onderwijs op de dorpsschool te 
Doorn; van daar ging hij naar kostschool, eerst te 
Geertruidenberg, daarna te ’s Hertogen- 
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bosch. Op IC-jarigen leeftijd werd hij toegolaten tot de 
Koninklijke Akademio, de latere Polytechnische school te 
Delft, die nog weer later plaats maakte voor de Technische 
Hoogeschpol, waar thans in de Ned.-Indische afdeeling van 
het geologisch museum zijn borstbeeld prijkt. In 1806 
behaalde hij het diploma voor„mijnon-ingeniour”, in ’67 
werd hij ter beschikking gesteld van den Gouverneur-
Gcneraal om te worden benoemd tot aspirant-ingenieur bij 
het mijnwezen in Ned.-In- diö, waar hij 28 April 1868, na 
ruim 150 dagen te hebben vertoefd aan boord van het 
barkschip Ida Elisabeth, op de reede van Batavia_aankwam. 

Gedurende zijn eerste 30, zegge dertig, dienstjaren lagen 
de terreinen van zijn arbeid in het Aziatisch gedeelte van den 
archipel; daarna verzette hij nog een geweldig stuk werk in 
do Mo- lukken. Reeds op zijn eerste standplaats, als leider, 
op 23-jarigen leeftijd, van de Gouv. kolenontginning 
Oranje-Nassau bij Pengaron, gaf hij zoodanig blijk van zijn 
voorliefde tot geologisch onderzoek en zijn bekwaamheid 
daartoe, dat hem een paar jaren later de geheele leiding werd 
toevertrouwd van de mijnbouwkundige onderzoekingen en 
de geognostisch-topographische opnemingen, welke 
beslissend zouden zijn voor de toekomst van de Oembilin-
kolenvelden. 

Achtereenvolgens werkt hij dan op Nias, in de 
Padangsche Bovenlanden, in Zuid-Sumatra, op Java, 
Bawéan en Madoera, Billiton en Bangka. Al zijn diensttijd 
door bleef hij bij dat onderdeel van den dienst, waarvoor hij 
van den aan vang af zijn bijzondere geschiktheid had doen 
blijken, zelfs nadat hij langs verschillende rangen was op-
geklommen tot Chef van den Dienst, waartoe hij in April 
1898 werd benoemd; want deze benoeming geschieddo met 
de bepaling, dat hij in zijn nieuwe betrekking zoude optreden 
na afloop der hem opgedragen werkzaamheden in Am bon 
en do hem nog op te dragen werkzaamheden in Me- nado. 
Toen het werk in Am bon gereed was, verzocht hij eervol 
ontslag, dat hem met ingang van 4 Juni 1901 werd verleend 
onder dankbetuiging voor zijn aan don lande bewezen 
diensten. 

Een paar malen was Verbeek naar Holland getogen om 
persoonlijk toezicht te houden op het reproduceeren van 
kaarten, platen en afbeeldingen, welke in zijn verslagen 
moesten worden opgenomen. Toen hij na zijn ontslag uit den 
dienst in Nederland was gevestigd, trok hij nog weer, nu 
opeigen kosten, naar Indiê, om nog enkele nadere 
onderzoekingen ter plaatse in to stellen voor het grooto 
Molukken-verslag. 

Steeds is hij werkzaam gebleven, tot het einde toe; 
daarvan getuigt vooral zijn bibliographio over de geologie 
en den mijnbouw van Ncder- landsch-Indië, waarvan het 
eerste gedeelte verscheen in 1912/1913, welk deel geregeld 
is gevolgd door aanvullingen, tot Vorbeek’s 80sto jaar toe; 
toen waren 4062 werken geregistreerd. Even voor zijn 80en 
verjaardag verraste hij zijn lezers nog met een afzonderlijk 
werk van zijn hand over „De vulkanische erupties in Oost-
Java in het laatst der 16e eeuw.” Hoe vruchtbaar zijn pon 
was, kan blijken uit onderstaande opgave van zijn 
voornaamste geschriften: 

Die Numinulitcn des Bornco-Kalkstoines, Nouos 
Jahrbuch für Mineralogie etc. 1871; hetzelfde werk 
vermeerderd opnieuw uitgegeven in Jaarboek Mijnwezen 
1874. Samen mot Dr. O. Böttger e. a., Die Eociinformation 
von Bornoo 

und ihre Verstcinungen, Palaeontographica, Suppl. III, 
Liefr. I, Casscl 1875—1878; ook verschenen in Jaarb. 
Mijnw. 1877, II, 1879, I en II. Geologische beschrijving der 
districten Riam Ki- wa en -Kanan in de Zuider- en Ooster-
afdeeling van Borneo, volgens opnemingen in de jaren 1869 
en 1870, met kaarten, platen en profielen, Jaarb. Mijnw. 
1875, I. Over het gebruik van doosbarometers bij de 
geologische opneming van Sumatra, Jaarb. Mijnw. 1875, I. 
Het Ombilicn-kolenvcld in de Padangsche Bovenlanden, 
Sumatra’s Westkust, met geogr. kaart, geolog. 
overzichtskaart en twee bladen geolog. profielkaarten, 
Jaarb. Mijnw. 1875, II. Over de beste ontginningswijze van 
een gedeelte van het Ombilien-kolenveld, Jaarb. Mijnw. 
1875, II. Topographische en geologische beschrijving van 
Zuid-Sumatra, bevattende de res. Benkoelen, Palembang en 
de Lam- pongsche Districten, met geolog. kaart, 13 pro- 
fielbladen en 3 plattegronden, Jaarb. Mijnw. 1881, I; 
Aanvullingen en Verbeteringen met 4 kaarten en 2 
profielen, ib. 18S7, Techn. en Adm. Ged. II. Samen met R. 
Fennema, Nieuwe geologische ontdekkingen op Java, 
Verhand. Kon. Akad. van Wetensch., Afd. Natuurkunde, 
Dl. 21, 1881. Geologische Aanteekeningen over de eilanden 
van den Ned.-Indischen Archipel in het algemeen, en over 
de fossielhoudende lagen van Sumatra in het bijzonder, 
Verhand. Kon. Akad. van Wetensch., Afd. Natuurkunde. 
Dl. 21, 1881. Topographische en geologische beschrijving 
van een gedeelte van Sumatra’s Westkust, le gedeelte naar 
de opnamen en verslagen van Verbeek, Van Schelle, o. a.; 
2e gedeelte naar de opnamen van Verbeek; met 19 kaarten, 
platten grond, 7 geol. gekleurde profielen, Batavia 1883. 
Krakatau, Deel I, Batavia 1884; Deel II, met 43 kaarten en 
teekeningen en fol. album met 25 platen in kleurendruk, 
Batavia 1885; hetzelfde werk in Fran- sche vertaling, 
Batavia 1885—1S86; 2e druk van Deel I, Batavia 1888. 
Samen mot R. Fennema, Geologische beschrijving van Java 
en Madoera, Amsterdam 1896, 2 dln. met platen en fol. atlas 
met 50 kaarten; hetzelfde werk in Fransche vertaling, 
Amsterdam 1S96. Geologische beschrijving van Banka en 
Billiton, met 7 kaartenbladen, 2 bladen profielen on 4 
platen, Jaarb. Mijnw. 1897. Kort verslag van de aardbeving 
te Amboina, extra-bij voegsel Jav. Courant, 20 Jan. 1896; 
id. over de aardbeving te Soekaboemi, ib. 23 Febr. 1900; id. 
van de aard- on zeebeving op Ceram, ib. 13 Maart 1900. 
Voorloopig verslag over eene geologische reis door het 
Oostelijk gedeelte van den Indischon Archipel in 1899, 
extra bijvoegsel Jav. Courant 17 Aug. 1900. Opgave van 
geschriften over do gcologio, mineralogie, topographie on 
mijnbouw van Ned. Oost-Indië, Jaarb. Mijnw. 1875, 1876, 
1877, 1880, 1886, 1903, 1909. Geologische beschrijving 
van de Banda-eilandon, met 2 kaarten, Jaarb. Mijnw. 1900. 
Gcologischo beschrijving van Ambon, met atlas, Jaarb. 
Mijnw. 1905. Junghuhn als geoloog, Jungkukn-Gedonk- 
boek 1910. Molukkenverslag, Geologische ver-
kenningstochten in hot oostolijk gedeelte van den Ned. 
Oost-Ind. Archipel, met kaarten, Jaarb. Mynw. 1909. 
Opgave van geschriften over geologie en mijnbouw van 
Ned. Oost-Indië, Verhandel. Geol. Mynb. Gen., Geol. serie, 
1912 e. v. tot 1924. 

Vele onderscheidingen zijn Verbeek ten deel gewordon, 
eigenlijk telkenmale na do verse hij- 
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ning van een groot werk. Voor dat over Suma- tra’s 
Westkust verleende de universiteit van Breslau hem een 
eere-doctoraat; de Duitsche Academie van Wetenschappen 
te Halle nam hem op onder hare leden, evenals de 
Naturhistorische Verein der preussischen Rheinlander und 
West- phalens; de natuurkundige vereeniging Isis te 
Dresden en de Ned.-Ind. Maatschappij van Nijverheid en 
Landbouw benoemden Verbeek tot eerelid en Frankrijk 
maakte hem Officier d’Aca- démie. 

Toen zijn Krakatau-rapport het licht had gezien, werd 
hij benoemd tot Ridder in de Orde van den Nederlandschen 
Leeuw; het Bat. Gen. van K. en W. benoemde hem tot 
eerelid, zoo ook de Royal Society of Victoria; Verbeek 
ontving het ridderkruis van het Légion d’Honneur, het offi-
cierskruis van de keizerlijke Orde du Dragon d’Annam en 
een benoeming tot Ridder 1 er Classe des Königl. Sachs. 
Albrechts-Ordcns. 

Na de verschijning van het groote verslag over Java 
schonk de Academie des Sciences te Parijs hem den Prix 
Tchilatchef en de Sociétó de Géo- graphie Commerciale, 
eveneens te Parijs, een gouden medaille. Het Molukken-
verslag bracht Verbeek de benoeming "tot Commandeur in 
de orde van Oranje-Nassau; de Technische Uoogc- school 
had hem toen reeds een eere-doctoraat verleend en uit Parijs 
ontving hij voor de tweede maal den Prix Tchilatchef. 

Een paar jaren voor zijn 70en geboortedag maakte het 
Geol. Mijnbouwk, Genootseh. voor Nederland en Koloniën 
Verbeek tot zijn eerelid, het eerste van dit genootschap; op 
7 April 1915 werd hem een grootsche huldiging bereid en 
bood het Kon. Ned. Aardr. Genootschap den jubilaris het 
eere-lidmaatsehap aan. In 1922 werd „der Altmeister der 
Niederh-Indischen Geologen” bevorderd tot Dr. Ing. li. c. 
aan de Bergakademie te Freiberg i. S., in 1925 verleende de 
Rijks Universiteit te Utrecht aan Verbeek den bul van Dr. 
Math. et Phys. h. c. Ter gelegenheid van Vcr- beek’s 
taehtigsten verjaardag zoude hem een gedenkboek worden 
aangeboden, doch door familieomstandigheden kon de 
aanbieding niet op den dag zelf geschieden. De plechtigheid 
werd daarom uitgesteld tot 1 Juli d.a.v. Was 10 jaren 
vroeger de deelneming aan de huldiging vrijwel uitsluitend 
nationaal gebleven tengevolge van de tijdsomstandigheden, 
aan het gedenkboek hebben ook tal van buitenlandsche 
geleerden hunne bijdragen geleverd/ 

LEGER. Opper bevelhebberschap. Ingevolge artikel 32 
(1) van de „Wet op de staatsinrichting van Ned.-lndië” is de 
Gouverneur-Generual opperbevelhebber van de in Indië 
aanwezige landmacht; hij benoemt, bevordert en ontslaat de 
officieren, behalve de opperofficieren, die door den Ivoning 
worden benoemd en ontslagen (art. 32 (3) (4) en (5) van 
genoemde wet). 

Legercom/nando. De bevelhebber der landmacht, met 
den rang van luitenant-generaal, wordt ingevolge art. 32 (2) 
van hoogergenoemde wet door den Koning benoemd en is 
ingevolge § 4 van Bijlage Letter A van het Kon. besluit van 
11 Mei 1925 n°. 45 (Ind. Stb. no. 277) tevens hoofd van het 
Dep. van Oorlog. 

Territoriale indeeling, ulgemeene organisatie en 
regelingen. De door de Ned.-Indische regeering bij Gouv. 
besluit van 20 April 1921, no. 2X, ingestelde defensie-
commissie — zie VERDEDI 

GING VAN NED.-INDI! — achtte, in verband met de aan 
het leger toegedachte taak, voor Java, behalve de militaire 
bezettingen van de ten behoeve van de vloot op te richten 
steunpunten, een modern uitgeruste mobiele troepenmacht 
noodig; in verband evenwel met onze personeele en 
financieele draagkracht kon aan een aanzienlijke uitbreiding 
van de toen bestaande troepenmacht niet worden gedacht en 
ontwierp de commissie een leger op den grondslag van de 
toenmalige legersterkte. daarbij voor secundaire opdrachten 
(spoorwegbewaking, interneeringsdiens- ten enz.) 
rekenende op de inlandsche korpsen, niet tot het leger 
behoorende, den landstorm, de gewapende- c.q. de 
veldpolitie. Voor vorenbedoeld leger achtte de commissie de 
vervanging van de brigade-indeeling (zie blz. 549, linker 
kolom, van Deel II dezer Encyclopaedie) door een indee- 
ling in regimenten en divisiën noodzakelijk, ten einde de 
hoogere leiding beter verzekerd, de aanvoering van het 
hoofdwapen beter geregeld en het gebruik van de cavalerie 
en de artillerie meer economisch te doen zijn. Alhoewel de 
Ind. Regeering hiermede instemde, vermeende zij hierover, 
zoomede over de overige voorzieningen ten behoeve van het 
leger, nader in overleg te moeten treden met het 
Opperbestuur; doch toen bij de behandeling van de IXe 
afdeeling (Oorlog) der Ind. be- grooting voor 1922 in den 
Volksraad een amendement Kiès c.s. werd aangenomen om 
de begroo- ting te verhoogen met / 92,£ 00 tot invoering van 
het regiments- en divisie verband, als eerste stap in de 
richting van eene noodzakelijke reorganisatie van het leger, 
ging de Regeering hierin mede en werd, na vaststelling der 
begrooting, bij Kon. besluit van II Juli 1922 no. 53 (Ind. Stb. 
no. 545) het zg. „regiments- en divisieverband” ingevoerd. 
Het leger op Java werd hierdoor in 2 divisiën ingedeeld, elk 
bestaande uit 3 regimenten infanterie a 3 bataljons, I 
eskadron cavalerie a 3 pelotons, 1 regiment-artillerie, 
bestaande uit 1 veld-, 1 berg- en 1 motorafdeeling, 1 
compagnie genietroepen, treinen en hulpdiensten. Buiten 
divisieverband, ter beschikking van den commandant van 
het veldleger, bleven 2 bataljons infanterie, zware artillerie, 
technische troepen en do luehtvaartafdeeJing. 

Met deze indeeling van de Java-troepen in 2 divisiën 
hield verband dc nieuwe territoriale in- deoling van Java en 
Madoera in 2, in stede van in 4 militaire afdeelingen bij 
Gouv. besluit van 24 Augustus 1922 no. 2 (Ind. Stb. no. 555); 
in elk der beide militaire afdeelingen werd de divisie- 
commandant met het territoriaal gezag, bekleed. 

De le afdeeling — standplaats van den divisie- 
commandant Weltevreden — omvatte de resi- dentiën 
Bantam, Batavia, Préanger Regentschappen, Cheribon, 
Pekalongan, Banjoemas alsmede de afdeelingen Keboemèn 
en Poerwaredja van de residentie Kedoe; do 2e afdeeling — 
standplaats van den divisiecommandant Magelang — de 
residentiën Kedoe, met uitzondering van beide 
hoogergenoemde afdeelingen, Semarang, Rembang, 
Soerabaja, Pasoeroean, Besoeki, Djokja- karta, Soerakarta, 
Madioen, Kediri en Madoera. Bij Gouv. besluit van 29 
December 1923 no. \a (Ind. Stb. no. 034) werd met ingang 
van 1 .Januari 1924 de afdeeling Poerwaredja van de resi-
dentie Kedoe van de Ie militaire afdeeling gevoegd bij de 2e, 
terwijl bij Gouv. besluit van (3 Juli 1925 no. 18 (Ind. Stb. no. 
318), rekening hou- 
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doncle mot de instelling van het gewest Wcst- Java op 1 
September 1925, tot de le militaire af- deeling werden 
gerekend de gewesten West-Java, Pekalongan, Banjocmas 
zoomede de afdeeling Keboemèn van de residentie Kodoe. 
Laatstbedoelde afdeeling eindelijk werd bij Gouv. besluit 
van 2 September 1925 no. 3 (lnd. Stb. no. 451) van de lo bij 
de 2e militaire afdeeling gevoegd. 

liet militair territoriaal gezag in de buitengewesten wordt 
uitgeoefend door daarvoor in § 12 der legerformatie (bijlage 
Letter A. van het Kon. besluit, van 11 Mei 1925 no. 4.,, lnd. 
Stb. no. 277) uitgetrokken hoofdofficiercn-gewestehjk 
militaire commandanten (zie hierna onder „De Geiueste- 
lijke Staf") van Atjèh en Onder'noorigheden, van Sumatra’s 
Westkust en Tapanoeli benevens van Celebes en Manado, 
dan wel, voorzoover voor die functie geen hoofdofficier is 
uitgetrokken, door de commandanten van cTe in die 
gewesten gelegerde garnizoensbataljons of garnizoenscom- 
pagnieen (zie hierna onder „ g a r n i z o e n s -  
i n f a n t e r i e ” ) .  Bij Gouv. besluit van 1 Augustus 
1919 no. 51 (lnd. Stb. no. 478) werden voorde gewesten, 
waar geen garnizoenstroepen zijn gelegerd, gewestelijke 
militaire commandanten aangewezen, terwijl bij Gouv. 
besluit van 2S Augustus 1919 no. 72 (lnd. Stb. no. 574) de 
gewestelijk militaire commandant van Amboiua en Ternate 
tevens aangewezen werd als gewestelijk militaire 
commandant van Nieuw-Guiné; in een en ander werd 
wijziging gebracht bij Gouv. besluit van 5 Augustus 1925 
no. 5 (alg. order voor het leger no. 27) in verband met de 
opheffing van de gar- nizoenscompagnie van Tapanoeli, de 
legering van een garnizoenscompagnie in het gewest Bali en 
Lombok, de opheffing van Nieuw Guinc als afzonderlijke 
residentie en de toevoeging van dat gebied aan de residentie 
Amboina (Gouv. besluit van 25 Januari 1924 no. 21, lnd. 
Stb. no. 29) en eindelijk de wenschelijkheid om het gewest 
Ben- koelen onder to brengen bij het militair commando van 
Palèmbang en Djambi instedc van bij dat van Sumatra’s 
Westkust. Hoogcrbedoeld Gouv. besluit van 5 Augustus 
1925 no. 5 bepaalt dat: 

n. do gow. mil. commandant van Atjèh en 
Onderhoorighcden, 

6. do gew. mil. commandant van Palèmbang en Djambi, 
c. de commandant der le militaire afdeeling op Java, 
onderscheidenlijk tevens militaire commandant zijn van: 
tt. het gouvernement van Sumatra’s Oostkust, 
b. de rosidentiön Lampocngsche districten, Bangka en 

Benkoelen, 
c. de assistent-residentie Billiton. 
In verband met de organisatie van den landstorm (zie„MI 

LITIE”) werd bij Gouv. besluit van 2M (September 192.. no. 
3 (Lnd. Stb. no. 451) Java on .indoera verdeeld in 7 
landstormdistrictcn, omvattende: 

het le district de afdeclingcn Bantam, Batavia, 
Buitenzorg en Krawang van het gewest West- Java met 
Weltevreden als standplaats van den districtscommandant; 

het Le district de afdcelingen West-, Midden- on Oost-
Priangan van het gewest West-Java met Bandoeng als 
standplaats van den districtscommandant; 

het 3e district de afdeclingcn Indramajoe en Cheribon 
van liet gewest West-Java en do resi- 
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dentic Pekalongan met Cheribon als standplaats van den 
districtscommandant; 

het 4e district de residentie Banjocmas met Kroja als 
standplaats van den districtscommandant; 

het 5e district de residentien Kedoe, Djokja- karta, 
Soerakarta, Ivediri cn Madioen met Soera karta als 
standplaats van den districtscommandant; 

het Ge district de residentien Semarang en Rembang met 
Semarang als standplaats van den districtscom mandant; 

het 7e district dc residentien Soerabaja, Pa- soerocan, 
Besoeki en Madoera met Soerabaja als standplaats van den 
districtscommandant. 

Wanneer in tijd van oorlog, bij concentratie van 
aanzienlijke doelen van het veldleger, groote gebieden van 
Java van troepen zouden worden ontbloot, kunnen aldaar dc 
landstormdistricts- commandanten als territoriaal 
commandant optreden en zullen zij alsdan met de te hunner 
beschikking staande landstormtroepen de orde on rust 
verzekeren. Zij worden dan bekleed met het militaire gezag, 
bedoeld in de „Regeling van de gevolgen van de verklaring 
van den staat van oorlog of beleg” (Gouv. besluit van 21 
September 1994 no. 4ü, lnd. Stb. no. 72). 

De verdeeling van Java en Madoera in 2 instedc van in 4 
militaire afdcelingen maakte een nieuwe regeling noodig 
van de dienstvakken der intendance, der militaire 
administratie, der genie en van den militair geneeskundigen 
dienst. Te dien aanzien werd bij dc alg. order voor het leger 
1925 no. 27, bepaald: 

1°. de divisie-intendanten cn onderinspccteura der 
militaire administratie der le en 2e militaire afdeeling 
hebben onderscheidenlijk Weltevreden en Magelang tot 
standplaats; 

2°. de gewestolijke geniediensten zijn gevestigd 
onderscheidenlijk te Weltevreden, Bandoeng, Magelang cn 
Soerabaja, met dien verstande, dat de gewestelijke 
diensthoofden te Weltevreden en Bandoeng rechtstreeks 
staan onder den commandant der le, die te Magelang en 
Soerabaja onder den commandant der 2e divisie; 

3°. de gewestelijke geneeskundige diensten zijn 
gevestigd te Weltevreden, Tjunahi, Magelang en Malang, 
met dien verstande, dat de gewestelijke diensthoofden te 
Weltevreden en Tjimahi rechtstreeks staan onder den 
commandant der le, dio te Magelang en Malang onder den 
commandant der 2o divisie; 

4°. voor de onder 2°. en 3°. bedoelde gewestelijke 
diensten zijn do militaire afdeclingcn nader ondcrverdeeld 
in 2 gebieden, n.1.: 

dc Ie militaire afdeeling in: 
tt. dc afdeclingcn Bantam, Batavia, Buitenzorg en 

Krawang; 
b. de afdcelingen West-, Midden- en Oost- -Priangan, 

Indramajoecn Cheribon en do residentie n Pekalongan cn 
Banjocmas; 

do 2e militaire afdeeling in: 
n. de residentien Kedoe, Semarang, Djokja- karta en 

Soerakarta; 
b. de residentien Rembang, Soerabaja, Madoo- ra, 

Besoeki, Pasoerocan, Kediri cn Madioen. 
De bij Gouv. besluit van I Juni 1907 no. 11 (lnd. Stb. no. 

291) vastgesteldo „Regeling van do verhouding en de 
samenwerking tusschen burgerlijke cn militaire 
autoriteiten”, zooals dio laatstelijk was gewijzigd bij Gouv. 
besluit van S Maart 
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1921 no. 41 (ïnd. Stb. no. 152) werd bij Gouv. besluit van 7 
November 1923 no. 3S (lnd. Stb. no. 536) ingetrokken en 
vervangen door een nieuwe, welke sedert werd gewijzigd bij 
Gouv. besluit van 31 Januari 1920 no. lx (lnd. Stb. no. 4S). 
Blijkens art. 3 (2) van de nieuwe regeling heeft het le^er met 
betrekking tot de handhaving van het gezag tot taak: 

o. het verzekeren van binnenlandsche rust, orde en 
veiligheid: 

b. het geven van steun aan het gezag, het afdwingen, 
waar noodig, van gehoorzaamheid aan gegeven bevelen, het 
beschermen van de goedgezinde bevolking tegen kwade 
elementen en dergo- lijke; 

terwijl, ter beoordeeling van het burgerlijke bestuur, aan 
het leger nog andere politiediensten kunnen worden 
opgedragen. In verband hiermede verscheen in 1924 een 
„Voorschrift voor de uitoefening van de politiek-
politioncele taak van het leger” *)• 

De bij ordonnantie van 22 Juli 1910 (lnd. Stb. no. 518) 
vastgesteldc „Regeling nopens de ingeval van oorlog met 
een buitenlandschen vijand of bij oorlogsgevaar in het 
belang van de landsverdediging te treffen voorzieningen”, 
werd bij ordonnantie van 7 November 1919 (lnd. Stb. no. 
768) door een nieuwe vervangen. 

De inkwartieringsordonnantie (lnd. {3tb. 1915 no. 208) 
werd gewijzigd en aangevuld bij de ordonnantiën van 3 
November 1925 (lnd. Stb. no. 505) en 19 Maart 1920 (lnd. 
Stb. no. 116). 

Voor de inspecteurs en hoofden van wapens en diensten, 
divisie- gewestelijk militaire- en plaatselijk (militaire) 
commandanten werden laatstelijk bij de alg. order voor het 
leger 1920 no. 5 in- structiëu vastgesteld. 

Formatie. Sedert het in 1918 afgesloten onderdeel 
„Samenstelling” op blz. 549 e. v. van Deel II werd 
geschreven, is de legerformatie, toenmaals berustend op het 
Kon. besluit in lnd. Stb. 1915 no. 404, herhaaldelijk 
gewijzigd en zelfs twee malen opnieuw vastgesteld en wel 
onderscheidenlijk bij de Kon. besluiten van 3 October 1922 
no. 47 (lnd. Stb. no. 750) en van 11 Mei 1925 no. 45 (lnd. 
Stb. no. 277), welk laatste besluit, sedert wederom 
gewijzigd, thans (1927) nog van kracht is. 

Het opnieuw vaststellen van de legerformatie in 1922 
(lnd. Stb. no. 756) was noodig, omdat die van 1915 (lnd. Stb. 
no. 404) aan overzichtelijkheid had ingeboet tengevolge van 
de daarin aan- gcbrachte talrijke wijzigingen, noodig 
geworden door hetgeen de groote oorlog op het gebied van 
legersaraenstelling had geleerd, door de invoering van den 
dienstplicht, door de invoering van het regiments- en 
divisieverband, enz. Nauwelijks was de nieuwe 
legerformatie enkele maanden oud of de noodzakelijkheid 
bleek om op ’s lands uitgaven aanmerkelijk te bezuinigen en 
het leger was weldra een zeer begeerd bezuinigingsobject. 
Bijna alle onderdeden werden zeer belangrijk in- 

‘) Bij Gouv. besluit van 20 Juni 1927 no. IX (lnd. 
Stb. no. 345), is het Gouv. besluit van 7 November 
1923 no. 38 (lnd. Stb. no. 536) weder ingetrokken en 
een nieuwe „Regeling van de verhouding en de 
samenwerking tusschen burgerlijke en militaire 
gezagheb- benden vastgesteld geworden. 

gekrompen, aanvankelijk bij wijze van tijdclijkcn maatregel 
doch met de bedoeling om ze spoedig als definitieve 
wijziging in de legerformatie aan te brengen. Deze 
wijzigingen waren zoo talrijk, dat ter wille van de 
overzichtelijkheid, met intrekking van de legerformatie van 
1922, bij Kon. besluit van 11 Mei 1925 no. 45 (lnd. Stb. no. 
277) een nieuwe legerformatie werd vastgesteld, die sedert 
wederom wijziging onderging, laatstelijk bij Kon. besluit 
van 23 Mei 1927 no. 3S (lnd. Stb. no 410). De in 1925 
opnieuw vastgestelde legerformatie berust op de volgende 
grondslagen: 

a. versobering in de encadreering, ook door daarin aan 
het niet-Europeesche element een ruimere plaats in te ruimen 
dan tot nog toe het geval was; 

b. een zoo ruim mogelijk gebruik van dienstplichtigen 
in de daarvoor zich eigenende orga-. nisatics. 

In de hierondervolgendc korte beschrijving van de 
tegenwoordige (1927) inrichting en samenstelling van het 
leger zullen de voornaamste wijzigingen, die sedert 1918 
daarin zijn aangebracht, worden vermeld. 

In de samenstelling van staven, wapens, dienstvakken, 
korpsen en instellingen kwamen de volgende wijzigingen. In 
de formatie werden opgenomen : 

a. het Dienstplichtpersoneel (Kon. besluit van 15 Maart 
1920 no. 47, lnd. Stb. no. 380), later gewijzigd in „het 
Dienstplicht- en Reserveperso- necl” (Kon. besluit van 4 
April 1921 no. 30, lnd. Stb. no. 283); 

b. de Gymnastiek- en Sportschool (Kon. besluit van 10 
Augustus 1920 no. 41); 

c. de Luchtvaartafdeeling (Kon. besluit van 10 Januari 
1922 no. 05, lnd. Stb. no. 305); 

d. de Militaire Diergeneeskundige dienst (Kon. besluit 
van 19 Juni 1922 no. 71, lnd. Stb. no. 520); 

c. de Militaire Reglementen Commissie (Kon. besluit 
van 3 October 1922 no. 47, lnd. Stb. no. 750); 

/. het Instituut van Lcgerprcdikanten en -aalmoezeniers 
(Kon. besluit van 23 Mei 1927 no. 38, lnd. Stb. no. 410). 

Gewijzigd werden: 
a. de Militaire school tevens Cursus tot opleiding van 

Inlandsche officieren in „do Militaire school” (Kon. besluit 
van 31 Mei 1917 no. 11, lnd. Stb. no. 389); 

b. het Korps Militaire Schrijvers in „het Korps 
Schrijvers en Staf schrijvers” (Kon. besluit van 11 Mei 1925, 
no. 45, lnd. Stb. no. 277). 

In de formatie kwamen te vervallen: 
a. de Militaire Reglementen Commissie (Kon. besluit 

van 11 Mei 1925 no. 45, lnd. Stb. no. 277); 
b. de Trein (Kon. besluit van 23 Mei 1927 no. 38, lnd. 

Stb. no. 416). 
Dientengevolge bestaat het leger thans (1927) uit de 

volgende staven, wapens, dienstvakken, korpsen en 
instellingen: den Staf van den Gouver- neur-Generaal, het 
Departement van Oorlog, den Generalen Staf, den Gewestel 
ijken Staf, den Plaat- selijken Staf, de Infanterie, de 
Cavalerie, de Artillerie, de Genie, de Luchtvaartafdeeling, de 
Intendance, de Militaire Administratie, den Militair 
Geneeskundigen Dienst, den Militair Diergeneeskundigen 
Dienst, den Topographischen Dienst, het Dienstplicht- en 
Reservepersoneel, de Permanente Spoorwegcommissic, do 
Gymnastiek- en Sport- 
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school, liet Korps Ambtenaren, het Korps Schrijvers 
onStafschrijvers, het Korps Stafmuzikanten, de Militaire 
School, de Hoefsmidsehool, het Remonte Depot, de 
Militaire Arrest- en Provoost- huizen en het Instituut van 
Legerpredikanten en -aalmoczonicrs. 

Het Departement van Oorlog. Bij Kon. besluit van 15 
Maart 1920 no. 47 (Ind. Stb. no. 380) werd bij het Dep. van 
Oorlog een Xde afdeeling,, Dienstplicht- en 
Rescrvepersoneel” in het leven geroepen, welke afdeeling 
bij Kon. besluit van 4 April 1921 no. 36 (Ind. Stb. no. 283) 
werd genoemd: „Het Hoofdkantoor van het Dienstplicht- en 
Rescrvepersoneel” (Xe afd. van liet Dop. van Oorlog). 

Met de bedoeling om te komen tot een scheiding 
tusschen den Militair Diergeneeskundigenen den Militair 
Geneeskundigen Dienst, werd bij Gouv. besluit van 27 April 
1920 no. 80 de formatie bij wijze van tijdelijken maatregel 
uitgebreid met een inspecteur van eerstgenoemden dienst, 
welke maatregel een definitief karakter kreeg, toen bij Kon. 
besluit van 19 Juni 1922 no. 71 (Ind. Stb. no. 520) als Xle 
afdeeling van het Dep. van Oorlog werd ingesteld het 
„Hoofdkantoor van den Militair Diergeneeskundigen 
Dienst.” 

Bij Kon. besluit van 3 October 1922 no. 47 (Ind. Stb. no. 
756) werd het kabinet van den legercommandant 
afgescheiden van de le afdeeling van het departement. Het 
departement bestaat dus thans (1927) uit het kabinet van den 
legercommandant, aan het hoofd waarvan (Kon. besluit van 
23 Mei 1927 no. 38, Ind. Stb. no. 416) een „hoofdambtenaar 
ter beschikking van den commandant van het leger” on uit 
12 afdcelingen te weten: 

Ie Afd. Secretariaat, aan het hoofd waarvan een 
luitenant-kolonel of majoor (Kon. besluit van 23 Mei 1927 
no. 38, Ind. Stb. no. 416) en waarbij (Kon. besluit van 16 
Augustus 1920 no. 41, Ind. Stb. no. 277) „het kantoor voor 
geestelijke en lichamelijke ontwikkeling on ontspanning”; 
aanvankelijk was de inspecteur dor cavalerie met het 
toezicht op dat kantoor on op de sport- en gymnastiekschool 
belast en was de functie van hoofd van het kantoor 
opgedragen aan een ritmeester of kapitein, bohoorende tot 
het hoofd kantoor der cavalerie. Bij Kon. besluit van 11 Mei 
1925 no. 45 (Ind. Stb. no. 277) echter werd de formatie van 
de Ie afdeeling uitgebreid met een burgerlijk ambtenaar, 
hoofd van meer- bcdoeld kantoor, waardoor ook de 
bomoeienis van den inspecteur der cavalerie met de sport- 
en gymnastiekschool kwam to vervallen. 

11e Afd. Hoofdkantoor der infanterie onder een 
generaal-majoor. 

II Ie Afd. Hoofdkantoor der artillerie onder een generaal-
majoor of kolonel, die tot het inwerkingtreden van het Kon. 
besluit van 23 Mei 1927 no. 38 (Ind Stb. no. 416) tevens 
inspecteur van don trein was. 

IVe Afd. Hoofdkantoor der genie ondor een generaal-
majoor of kolonel. 

Vc Afd. Hoofdkantoor der militaire administratie onder 
een kolonel of luitenant-kolonel. 

Vlo Afd. Hoofdkantoor van den militair geneeskundigen 
dienst onder con generaal-majoor of kolonel. 

VI Ie Afd. A. Hoofdkantoor van den gencralen staf onder 
een generaal-majoor of kolonel, die 

tevens inspecteur van de militaire luchtvaart is. 
VIIo Afd. B. Hoofdkantoor der intendance ondor een 

kolonel. 
VIIlo Afd. Hoofdkantoor der cavalerie onder een kolonel 

of luitenant-kolonel. 
IXe Afd. Hoofdkantoor van den topographi- schen dienst 

onder een kolonel, luitenant-kolonel of majoor. 
Xe Afd. Hoofdkantoor van het dienstplichten 

rescrvepersoneel, sedert het Kon. besluit van 23 Mei 1927 
no. 38 (Ind. Stb. no. 416) onder een luitenant-kolonel dan 
wel gepensionneerd of gewezen officier. 

Xle Afd. Hoofdkantoor van den militair dier-
geneeskundigen dienst onder een dirigeerend paardenarts 
der le of 2c klasse (luitenant kolonel of majoor). 

Vermelding verdient nog, dat het hoofdkantoor van den 
militair geneeskundigen dienst in 1919 van Weltevreden 
overging naar Bandoeng. zoodat sedert het gcheele 
departement van oorlog te Bandoeng is gevestigd met 
uitzondering van liet hoofdkantoor van den topographischen 
dienst, dat nog steeds te Weltevreden is. 

Bij de alg. order van het leger 1918 no. 17, zijn 
vastgesteld, „bepalingen omtrent de verdeeling van den 
arbeid bij het Departement van Oorlog in tijd van vrede en 
in tijd van oorlog”. 

De Generale Staf. De arbeid van de door het Kon. besluit 
van 11 Mei 1925 no. 45 (Ind. Stb. no. 277) als 
legeronderdeel uit de formatie verdwenen militaire 
reglementen commissie werd opgedragen aan het 
hoofdkantoor van den generalen staf. Bij het Kon. besluit 
van 11 Mei 1925 no. 45 (Ind. Stb. no. 277) werd in de 
formatie van dat hoofdkantoor opgonomen het „centraal 
depot van reglementen”, waarbij werden ingedeeld een 
luitenant van een der wapens of diensten en een on-
derluitenant- of adjudant-onderofficier-maga- zijnmeester. 
De formatie van het hoofdkantoor telt nog steeds een majoor 
of kapitein, attaché militaire (te Tokio, vroeger „officier 
belast met do bestudeering van lcgeraangelegenhcden in 
Japan en China), doch deze functie wordt sedert 1922 om 
bezuinigingsreden niet meer vervuld. 

Als gevolg van de invoering van het regiments- en 
divisieverband (zie hooger) werden bij den ge- wcstclijkon 
staf op Java ingedceld 2 luitcnant- -kolonols of majoors en 
2 kapiteins van den gene- ralcn staf. De kapiteins van dien 
staf bij de gewestelijke staven ter Sumatra’s Westkust en in 
Atjèh on onderhoorigheden kwamen to vervallen 
onderscheidenlijk bij de Kon. besluiten van 7 April 1919 no. 
33 (Ind. Stb. no. 256) en II Mei 1925 no. 45 (Ind. Stb. no. 
277). 

De (Iciuestelijke Staf. Hiertoe behooren thans (1927) de 
2 generaal-majoors-divisiecommaiulan- ten, 
onderscheidenlijk commandant der 1 o en 2e militaire 
afdeeling op Java, de kolonel, militaire commandant van 
Atjèh en Onderhoorigheden en de 2 kolonels of luitonant-
kolonels, militaire commandanten onderscheidenlijk van 
Sumatra’s Westkust en Tapanocli (zie onder „De Infanterie, 
Do G a r n i z o e n s i n f a n t o r i  e”) en van Cele- bes 
en Manado. Vorder bestaat deze staf uit de daarbij 
ingedeelde officieren van den generalen staf (2 luitonant-
kolonels of majoors en 2 kapiteins) zoo mede uit 5 kapiteins- 
of luitenants adjudanten en 1 luitcnant-adjunct bij den ge- 
westoljjken staf in Atjèh en Onderhoorigheden, 

De PlaaUelijke Staf. In verband mot do invoe* 
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ring van het regiments- en divisicverband (zie hooger) 
kwamen te vervallen de afzonderlijke plaatscüjke 
commandanten in de garnizoenen Meester Cornelis, 
Tjimahi, Magelang en Soera- baja; in laatstgenoemd 
garnizoen was deze functie overbodig geworden daar het 
door de nieuwe troepenlegering in 1922 grootendeels van 
troepen werd ontbloot, terwijl in de drie andere garnizoenen 
de functie van plaatselijk commandant werd opgedragen aan 
de infanterie- regimentscommandanten ter plaatse. Bij de 
nieuwe vaststelling der Iegerformatie in 1922 (zie hooger) 
werd ook de functie van plaatselijk commandant te Kocta- 
radja opgeheven, doch daarentegen werden in de formatie 
van den plaatselijken staf opgenomen twee luitenant-
kolonels, plaatselijke commandantenonderscheidenlijk te 
Bandoeng en te Ma- lang. Bij Kon. besluit van 2?. Mei 1927 
no. 3S (Ind. Stb. no. 416) werd voor Malang de plaatselijke 
commandant weer ingetrokken tegen uitbreiding van de 
formatie met een luitenant-kolonel, plaatselijk commandant 
te Tjimahi. Thans (1927) zijn derhalve afzonderlijke 
plaatselijke commandanten te Weltevreden, Bandoeng en 
Tjimahi, terwijl de formatie van den plaatselijken staf voorts 
telt 10 luitenants- of onderluitenants-plaatselijke 
adjudanten. De functie van „oiulcrluitenant- plaatselijk 
adjudant’’ werd in het leven geroepen bij het opnieuw 
vaststellen van de Iegerformatie in 1922 (Kon. besluit van 3 
October no. 47, Ind. Stb. no. 75G). Teneinde de 
regimentscommandanten te ontlasten van hunne bemoeienis 
met het plaatselijk commando werd in 1926 door den 
Legercommandant bepaald, dat dit commando te Meester 
Cornelis en Malang zou overgaan op de naar die 
garnizoenen overgegane onderinspee- teurs van den 
landstorm in West- en in Oost- -Java (zie onder „MILITIE)”, 
te Magelang op den directeur der kaderschool en te 
Semarang op een der aldaar in garnizoen zijnde 
hoofdofficieren beneden den rang van 
regimentscommandant. De hiertoe vereischte wijziging in 
de legerfor- inatie kwam bij wijze van tijdelijken maatregel 
tot stand bij Gouv. besluit van 27 September 1926 no. 24. 

De Infanterie. Blijkens § 16 der bijlage letter A van het 
Kon. besluit van 11 Mei 1925 no. 45 (Ind Stb. no. 277) 
behooren tot dit wapen, behalve de staf, d? veldinfanterie, 
de compagnie stclling-mi- fcrailleurs, de compagnie 
wielrijders, het korps marechaussee, de 
garnizoensinfanterie, de subsisten- ienkadcr8, de 
depotbataljons en de kaderschool. De wording van deze 
samenstelling, welke aanzienlijk verschilt van die, vermeld 
op blz. 550, linker kolom, van Deel II, is in het ondervol-
gende uiteengezet. 

De V e l d i n f a n t e r i e .  De samenstelling der 
compagnie, zooals die omschreven is op blz. 551, 
linkerkolom, van Deel II der Encyelopaedie (de zg. 
„gemengde compagnie”) onderging in 1919 verandering, 
toen wederom Jandaardsgewij- 
r.e gevormde compagnieën in het leven werden geroepen, 
sterk 4 officieren en 188 man; het aantal luitenants per 
compagnie werd in 1925 met één verminderd en alzoo 
gebracht op 2. Bij de be- grooting voor 1928 is gerekend op 
opvoering van de sterkte der compagnieën met 27 man. Ten 
einde eenigermate tegemoet te komen aan het bij 
d. e veld bataljons bestaande incompleet aan offi-
cieren en eur. kader werd in 1920 besloten de vrij 

willigers der 4e compagnieën dier bataljons geleidelijk te 
vervangen door eur. miliciens met groot verlof: alleen eenig 
vrijwillig dienend kader werd voor die compagnieën 
aangehouden. 

De invoering van het regiments- en divisiever- band (zie 
hooger) had voor de veldinfanterie tengevolge, dat de 
veldbataljons, welker aantal door de omzetting van het 17e 
veldbataljon in het 2e garnizoensbataljon van 
Sumatra’sWestkust (Kon. besluit van 1922 no. 47, Ind. Stb. 
no. 75G) met één verminderd en alzoo op 20 was gebracht, 
drie aan drie werden vereenigd tot regimenten, terwijl 2 
bataljons — aanvankelijk het Xe en XXe — buiten 
regimentsverband bleven; bij 4 van de 6 regimenten, nl. bij 
het le, 2e, 4e en Ge regiment, werd een der bestaande 
mitrailleurcompagnieën (zie blz. 551, linker kolom, van 
Deel II der Ency- clopaedie) ingedecld. liet lc regiment te 
Meester Cornelis bestond uit de bataljons XI, XII en XVI en 
de le mitrailleurcompagnie; het 2e regiment, staf te Tjimahi, 
uit de batajons IV, IX (Tjimahi) en XIV (Buitenzorg) en de 
2e mitrailleurcompagnie; het 3e regiment, staf te Bandoeng, 
uit de bataljons VI (Gombong en Tjilatjap), XV (Bandoeng) 
en XVIII (Poerwaredja); het 4e regiment te Magelang uit de 
bataljons I, II en VII en de 4e mitrailleurcompagnie; het 5e 
regiment, staf te Semarang, uit de bataljons III 
(Banjocbiroe), V (Semarang) en XXI (Willem I) en het Ge 
regiment uit de bataljons VIII, XIII en XIX en de Ge 
mitrailleurcompagnie, alle te Magelang. 

In deze groepeering werd wijziging gebracht bij het 
Gouv. besluit van 29 December 1923 no. 1 (Ind. Stb. no. 
634) in dier voege, dat het 2e regiment werd saamgosteld uit 
de bataljons IV, IX (Tjimahi) en XV (Bandoeng) en de 2e 
mitrailleurcompagnie, regimentsstaf te Tjimahi, cn het 3e 
regiment uit de bataljons X (Weltevreden), XIV 
(Buitenzorg) en XX (Weltevreden), regimentsstaf te 
Weltevreden, waardoor buiten regimentsverband kwamen 
de bataljons VI en XVIII. Beide laatstbedoelde bataljons 
werden bij wijze van tijdelijken maatregel bij Gouv. besluit 
van II October 1925 no. 23 en bij Kon. besluit van 23 Mei 
1927 no. 38 (Ind. Stb. no. 41G) definitief om- gevormd tot 
garnizoensinfanterie voorde buitengewesten. 

In 1922 werden de bataljons muziekkorpsen afgeschaft 
en per regiment een regimontsinuziek- korps opgericht; 
bovendien behielden de garnizoenen Djokjakarta, 
Buitenzorg, Padang en Koetaradja elk een muziekkorps. 

Na de samenvoeging in regimenten bestonden de 
bataljons uit den staf, w.o. een sectie geweer- mitrailleurs, 
en 3 landaardsgewijze gevormde compagnieën benevens een 
deel van de officieren en het kader (1 kapitein en 2 
onderofficieren) voor een ‘lc compagnie, waarbij militie is 
ingedeeld. Bij 4 der veldbataljons werd de militie opgeleid, 
waartoe bij die bataljons een vijfde compagnie was 
ingedeeld, waarvan het officiers- en overige kader in de 
formatie was. Bij de in 1925 opnieuw vastgestelde 
Iegerformatie (Kon. besluit van 11 Mei 1925 no. 45, Ind. 
Stb. no. 277) werd het aantal compagnieën voor opleiding 
dor militie teruggebracht op 2, zoodat het aantal bataljons 
met 5 compagnieën thans ook 2 bedraagt. Voor de 4e 
(militie)compagnieën der veldbataljons kwam het 
officierskader te vervallen en werd het onderofficierskader 
teruggebracht tot 1 on- derofficier-administratour. Voorts 
bracht dit 
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Kon. besluit nog 2 mitrailleurcompagnieën, zoo- dat thans 
elk regiment een dergelijke compagnie telt (welke echter 
eerst na ontvangst van de benoodigde Vickersinitrailleurs in 
het voorjaar 1927 werd opgericht); verder werden per 
regiment 1 kapitein en 1 luitenant voor speciale diensten en 
per bataljonsstaf 9 infanteristen le klasse of fuseliers, als 
kern voor den verbindingsdienst, in de formatie opgenomen, 
terwijl bij 11 der bataljons nog een luitenant of 
onderluitenant werd ingedeeld om op te treden als officier 
van wapening in de daarvoor in aanmerking komende gar-
nizoenen. Van de 3x3 compagnieën vrijwilligers, die elk 
regiment telt, zijn er S landaards- gewijze gevormd, waarvan 
één uit eur. beroepsmilitairen; de 9e compagnie werd in 
1925 als marechaussee-compagnie uitgerust en samenge-
steld uit de verschillende niet-eur. landaarden met eur. 
officieren en onderofficieren. De 9 mare- chaussee-
compagnieën zijn bestemd om bij mobilisatie, buiten 
regimentsverband. op te treden als militaire politie; zij 
worden alsdan in de regimenten vervangen door een gelijk 
aantal militic- compagnieën. Op de begrooting voor 1928 is 
gerekend op de oprichting van 9 nieuwe compagnieën 
vrijwilligers ter vervanging bij de regimenten van de 9 
marechaussce-compagnieën, die dan drie aan drie, buiten 
regimentsverband, tot bataljons vercenigd zullen worden 
(zie verder „MARECHAUSSEE”). De compagnieën 
veldinfante- rie moesten volgens de formatie van 1922 elk 3 
sectiën zuivere infanterie en 1 sectie geweermitrail- leurs 
tellen; wegens gebrek aan laatstbedoelde wapens echter 
konden de vierde sectiën daarmede niet worden uitgerust en 
bleef do compagnie 4 sectiën infanterie tellen, terwijl de 
gewecr- mitrailleurbewapcning beperkt bleef tot 1 afdee- 
ling per bataljon, welke bij de formatie van 1925 kwam te 
vervallen. Die formatie toch deelde de compagnie in in 3 
gelijke sectiën a 3 brigades, elke brigade (20 geweren of 
karabijnen) onderver- dceld in een gcweermitraillcur-groep 
(de bediening van één geweermitrailleur en eenige man- 
sehappon tot dekking daarvan) en een geweer- groep 
(overige manschappen der brigade). 

De mitraillcurcompagnio van elk regiment bestaat in 
vredestijd uit 3 sectiën elk van 3 mitrailleurs, waarbij lti 
draagpaarden; zij vormt, door indeeling van miliciens, bij 
mobilisatie 3afdeelin- gen a 3 sectiën tl 2 mitrailleurs; do 9 
sectiën kunnen alsdan naar behoefte over de bataljons van 
het regiment worden verdeeld. In vredestijd zijn bij de 
mitrailleurcompagnieën — behalve de officieren en eur. 
onderofficieren — alleen niet- -eur. militairen ingedceld. 

Ten slotte de medcdeoling, dat in 1925 alle niet-eur. 
compagnieën bewapend werden met karabijn en klewang ter 
vervanging van het geweer met bajonet, hetgeen geacht 
wordt beter overeen te stemmen met den natuurlijken aanleg 
on het physiek dor niet-eur. militairen, en dat alle aanwezige 
ge weer mitrailleurs bij do geweerma- kersschool te Meester 
Cornclis geleidelijk werden getransformeerd tot 
karabijnmitraillcurs, die 25 
c. M. korter en i 2 K.G. lichter en dus gemakke-
lijker te behandelen zijn en toch dezelfde ballistische 
eigenschappen behouden op de afstanden (tot 500 Al.), 
waarop met lichte automatische wapens zal worden 
geschoten. 

Do C o m p a g n i e  S  t  o  1 1  i  n  g  
m i t r a i l l e u r s .  Voor de bediening van mitrailleurs 
in de 

verdedigingswerken werd vóór 1917 personeel der 
infanterie opgeleid bij de vesting-artillerie, welk personeel 
na voltooide opleiding weder bij de veldbataljons dienst 
deed. [n 1917 ging deze opleiding over op twee der vier 
toenmaals bestaande mitrailleurcompagnieën (de Ie- en de 
4e-) en werd bepaald, dat het boven dit opgeleide vrij- 
willigerspersoneel voor bediening der mitrailleurs in de 
verdedigingswerken benoodigde personeel bij mobilisatie 
getrokken zou worden uit den landstorm. Uit vorenbedoeld 
in vredestijd opgeleid niet-eur. personeel zouden zooveel 
mogelijk de vcldmitrailleurcompagnicën worden aange-
vuld, waardoor die compagnieën werden ontlast van de 
voortdurende zorg voor opleiding, welke storend werkte op 
den geregelden gang der oefeningen. Bij de opnieuw 
vastgestelde legerformatie in 1922 (Kon. besluit van 3 
October 1922 no. 47, Ind. Stb. no. 759) werd opgericht eene 
„compagnie vesting-mitrailleurs”, welke oprichting reeds 
sedert 1920 was overwogen; die compagnie werd gelegerd 
te Soemedang in het kampement van de bij hetzelfde besluit 
opgeheven garnizocnscom- pagnie van Soemedang en 
daarbij ging over al het voor de mitrailleurbedieningen in de 
verdedigingswerken opgeleide en op te leiden personeel. Bij 
de compagnie, die de beschikking kreeg over het materieel 
van S sectiën mitrailleurs en over 10 treinkarren met 
bespanningen, werden voorts 27 eur. miliciens per lichting 
ingedeeld, welke echter in verband met de moeilijkheid van 
huis vesting voorloopig werden opgeleid bij de mitrail- leur-
compagnie te Magelang. Bij de in 1925 opnieuw 
vastgestelde legerformatie (Kon. besluit van 11 Mei 1925 
no. 45, Ind. Stb. no. 277) werd do naam der compagnie 
veranderd in „compagnie stelling-mitrailleurs’’'; de 
compagnie werd toen tevens depot-compagnie, waarbij al 
het niet-eur. personeel voor de mitrailleur-compagnieën der 
infantcrie-regimenten wordt opgeleid. In 1925 ging de 
compagnie van Soemedang over naar Tjilatjap; in 
oorlogstijd vormt zij 2 compagnieën luchtafweer-
mitrailleurs — één voor elke divisie — elk è. 8 mitrailleurs. 
Het personeel is, evenals dat van de 
veldmitrailleurcompagnieën, bewapend met karabijn. 

Do C o m p a g n i e  W i e l r i j d e r s .  De op blz. 
551, linker kolom, van Deel II dezer Encyclo- paedie 
genoemde „afdeeling ordonnans-wielrij- ders” was sedert 
1918 in haar geheel in garnizoen te Weltevreden, terwijl de 
eveneens aldaar genoemde, bij wijzo van tydelijken 
maatregel te Salatiga opgerichte „sectiën wielrijders-
strijders” bij Kon. besluit van 19 Juni 1919 no. 91 (Ind. Stb. 
no. 447) onder den naam „afdeeling strij- dera-wielrijdcrs” 
in de legerformatie werden op- gonomon. De oprichting van 
deze afdeeling, waaraan in 1920 een sectie 
geweermitrailleurs werd toegevoegd, hield nauw verband 
met de toenmalige reorganisatie der cavalerie, waarbij do 
ruiterij werd verdeeld in leger- en brigade- cavaleric, 
dienende de afdoeling strijders-wielrijders tot steun van 
eerstgenoemd wapononder- dccl. In 1922 (Kon. besluit van 
3 October 1-922 no. 247, Ind. Stb. no. 759) werd do naam 
„afdeo- ling strijdcrs-wielrijders” gewijzigd in „compagnie 
strijders-wielryders”. Bij de in 1925 opnieuw vastgesteldo 
legerformatie (Kon. besluit van 11 Mei 1925 no. 45, Ind. 
Stb. no. 277) werden de „afdeeling ordonnans-wielryders” 
en do „oom- pagnie strijders-wielrijders” samengetrokken 
tot 



552 LEGER. 

de „compagnie-wielrijders”, die te Batoedjadjar in 
garnizoen kwam en waarvan de sterkte aanzienlijk kleiner 
is dan de gezamenlijke sterkte der beide samenstellende 
afdeelingen. Behalve het officiers- en eenig 
onderofficicrskader en de rijwielherstellers, bestaat het 
personeel der compagnie in vredestijd uit niet-curopeanen; 
bij mobilisatie kunnen de benoodigde compagnieën 
wielrijders uit de militie worden gevormd en wel één per 
divisie, terwijl dan ook voor ordonnansendienst in ruime 
mate van miliciens gebruik kan worden gemaakt. In de 
samenstelling der compagnie is ook rekening gehouden met 
de behoefte aan personeel voor den verbindingsdienst van 
het veldleger, doordien daarbij 8 man per bataljon worden 
opgeleid als telefonist, van welke 8 man er 2 eene speciale 
opleiding ontvangen tot telefoonhcrsteller aan een daartoe 
bij de artillerie constructiewinkel te Bandoeng te houden 
cursus. Bij de compagnie worden ook de miliciens-motor- 
berichtrijders opgeleid. Het personeel is bewapend met 
karabijn en klewang. 

Het K o r p s  M a r é c h a u s s e e .  Zie „MA-
RECHAUSSEE”. 

De G a r n i z o e n s i n f a n t e r i e .  De in 1918 
aanwezige garnizoensinfanterie — zie blz. 552, linker 
kolom, van Deel II der Encyclopae- die — werd bij Gouv, 
besluit van 10 Juli 1920 no. 53 als volgt gewijzigd. Het 
garnizoensbataljon van de Wester-afdeeÜng van Bornéo en 
dat van Timor en Onderhoorigheden werden ingekrompen, 
het garnizoensbataljon van Celebes en Manado onderging 
eenige uitbreiding, terwijl dat van de Zuidcr- en 
Oosterafdeeling van Bornéo, na de opheffing van de 
militaire bezetting van Moeara- téwé, geheel 
gereorganiseerd werd met het oog op een betere bezetting 
van de Tidoengsche landen en een betere regeling van den 
étappe-dienst in dat gewest. Vorenbedoelde tijdelijke 
wijzigingen werden definitief bij Kon. besluit van 3 Oc- 
tober 1922 no. 47 (Ind. Stb. no. 756), waarbij tevens de 
garnizoensinfanterie in Atjèh en Onderhoorigheden en in 
Palèmbang en Djambi uitbreiding onderging door de 
opneming daarin van de toen nog in die gewesten 
aanwezige compagnieën, onderscheidenlijk van het 3e en 
van het 10e veldbataljon; de garnizoensinfanterie in het 
commandement van Sumatra’s Westkust en die in het 
commandement van Celebes en Manado werden ingedeeld 
in 2 garnizoensbataljons, in eerstgenoemd commandement 
door omzetting van het 17e veldbataljon in het „2e 
garnizoensbataljon”. Bij laatstgenoemd Kon. besluit 
werden verder opgeheven de garnizoenscompagnieën van 
Soemedang en van Riouw, eerstbedoelde omdat zij, in 
verband met de gewijzigde inzichten op defensiegebied, 
niet meer noodig was als aanvankelijke bezetting van de 
verdedigingswerken nabij Soemedang en het daardoor 
vrijkomende kader bij de veldbataljons zeer welkom was 
(kadergebrek); laatstbedoelde doordien de militaire 
bezetting van Tandjoengpinang door gewapende politie 
vervangen zou worden, terwijl de tot die compagnie 
behooreiide militaire bezetting van Rengat ondergebracht 
zou worden bij het garnizoensbataljon van Palèmbang en 
Djambi. De garni- zoens-compagnie van Riouw werd 
echter weer in de formatie opgenomen bij de in 1920 
opnieuw vastgestelde legerformatic (Kon. besluit van 11 
Mei 1925 no. 45, Ind. Stb. no. 277), bij welk besluit uit de 
formatie verdween de garnizoenseom- 

pagnie van Tapanoeli, daar de in dat gewest gelegerde 
troepen gevoegd werden bij de garnizoons- troepen van 
Sumatra’s Westkust, zijnde 2 bataljons, welke in verband 
hiermede den naam kregen van „garnizoensbataljons van 
Sumatra’s Westkust en Tapanoeli”. 

Als gevolg van de gedeeltelijke overname van de taak 
der gewapende politie in de buitengewesten door 
lcgertroepen (uitvloeisel van het rapport van een voor dat 
doel benoemde Commissie Gerth van Wijk—Hoorweg) 
onderging de samenstelling der garnizoensinfanterie 
verschillende wijzigingen, waarvan we hier slechts noemen, 
de uitbreiding van het garnizoensbataljon van de Zuider- en 
Oosterafdeeling van Bornéo met het oog op de bezetting 
reeds in vredestijd van Tara- kan en Balikpapan en de 
oprichting van de „gar- nizoenscompagnie van Bali en 
Lombok”. Deze compagnie werd bij Gouv. besluit van 11 
Octobcr 1925 no. 23 tijdelijk boven de formatie gevoerd en 
bij Kon. besluit van 23 Mei 1927 no. 38 (Ind. Stb. no. 416) 
daarin definitief opgenomen. Bij laatstbedoeld besluit werd 
het garnizoensbataljon van Amboina en Ternate herdoopt in 
het „garnizoensbataljon der Molukken”, in verband met de 
Mistelling op 1 Januari 1926 van het gouvernement der 
Molukken. 

De grondslag van de formatie der garnizoensinfanterie in 
de buitengewesten is het aantal brigades (a 19 karabijnen), 
dat in verband met den politieken toestand bij de 
verschillende garni- zoenstroepen noodig wordt geoordeeld. 
Een verder doorgevoerde overname van de taak der ge-
wapende politie door legertroepen was zonder Je- 
geruitbreiding mogelijk door de in 1925 nog buiten 
regimentsverband op Java aanwezige 2 veldbataljons om te 
zetten in garnizoensinfanterie. Bij Gouv. besluit van 11 
Octobcr 1925 no. 23 werd het aantal brigades voor de 
verschillende afdeelingen garnizoensinfanterie tijdelijk en 
bij Kon. besluit van 23 Mei 1927 no. 38 (Ind. Stb. no. 416) 
definitief vastgestcld als volgt: het garn.-bataljon van 
Palèmbang 

en Djambi ............................................ 48 brigades 
de 2 garn.-bataljons van Surn. West 

kust en Tapanoeli ...............................73 „ 
de 3 garn.-bataljons van Atjèh en 

Onderhoorigheden ............................... 108 „ 
het garn.-bataljon van de Westcr- 

afd. van Bornéo .................................35 „ 
het garn.-bataljon van de Zuider- en 

Oosterafd. van Bornéo .......................55 „ 
de 2 garn.-bataljons van Celebes en 

Manado ..............................................79 „ 
het garn.-bataljon der Molukken. . 38 „ 
het garn.-bataljon van Timor en 

Onderhoorigheden .............................49 „ 
de garn.-compagnie van Riouw. . . 7 „ 
de garn.-compagnie van Bali en 

Lombok ..............................................8 „ 
De garnizoensinfanterie telt derhalve thans (1927) 12 

garnizoensbataljons en 2 garnizoenscompagnieën met een 
totale sterkte van 600 brigades; met inbegrip van het korps 
maréchaussee in Atjèh en Onderhoorigheden (zie 
„MARECHAUSSEE”) zijn er derhalve in de 
buitengewesten in totaal 560 brigades. Bovendien zijn 
sedert de invoering van den dienstplicht in enkele buitenge-
westen (zie „MILITIE”) ten behoeve van de opleiding der 
militie bij de garnizoensinfanterie nog ingedeeld 1 luitenant, 
8 eur. sergeanten en 8 eur. 
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brigadiers. Op dc begrooting voor 1928 zijn gelden 
aangevraagd om de formatie der infanterie uit te breiden met 
het bezettingsdetachement aan de Boven-Digoel (bewaking 
van het kamp der ge- interneerde communisten) ter sterkte 
van 2 officieren en 78 onderofficieren en minderen. 

De S u b s i s t e n t e n  k a d e r s .  Op blz. 562, 
linker kolom, van Deel II is een fout ingeslopen: niet het 
subsistentenkader te Batavia (Weltevreden) doch dat te 
Padang, ging in 1917 (Gouv. besluit van 9 Mei 1917 no. 1) 
naar Ban- doeng over. In genoemd jaar waren derhalve zelf-
standige subsistentenkaders te Weltevreden. Soe- rabaja, 
Bandoeng en Koetaradja, welke thans (1927) nog bestaan, 
evenals het tot een der garnizoensbataljons van Celebes en 
Manado behooren- de subsistentenkader te Manado. liet 
detachement infanterie te Sérang, behoorende tot het 
subsistentenkader te Weltevreden, werd bij Gouv. besluit 
van 28 Januari 1922 no. 8 opgeheven en kwam dus te 
vervallen uit de legerformatie, toen deze bij Kon. besluit van 
3 October 1922 no. 47 (Ind. Stb. no. 75G) opnieuw werd 
vastgesteld. 

De D e p o t b a t a l j o n s .  In de legering der3 
depotbataljons, zooals die in 1918 was (zie blz. 552, linker 
kolom, van Deel II der Encyclo- paedie), kwam in 1923 
wijziging, doordat toen het 2e depot-bataljon overging van 
Djokjakarta en Soerakarta naar Willem I; in 1925 ging het-
zelfde bataljon over van Willem I naar Gombong. In 1922 
(Kon. besluit van 3 October 1922 no. 47, Ind. Stb. no. 750) 
werd het aantal compagnieën der drie depotbataljons van 10 
teruggebracht op 8. Bij Gouv. besluit van 18 Februari 1923 
no. 0 werd de legerformatie bij wijze van tijdelijken 
maatregel ingekrompen met het 3e depot-bataljon, welke 
inkrimping een definitief karakter kreeg bij het Kon. besluit 
van 11 Mei 1925 no. 45 (Ind. Stb. no. 277) en waarmede 
gepaard ging een vermindering van het totaal aantal 
compagnieën der depotbataljons van 8 tot 0; het totaal aantal 
rooruten bleef evenwel hetzelfde nl. 1150 van de 
verschillende landaarden, die zooveel mogelijk 
landaardsgowijzo bij de compagnieën worden in- gcdeeld. 
Do instructie betreffende de dopotbatal- jons werd laatstelijk 
vastgestcld bij de alg. order voorhetleger 1910 no. 40. Op de 
begrooting voor 1928 zijn gelden aangevraagd voor de 
wederoprichting van een derde depotbataljon & 3 com-
pagnieën en een vermeerdering van het aantal recrutcn met 
(55 0. 

De K a d o r s c h o o l .  Zie „ONDERWIJS, 
MILITAIR”. 

Omtrent het sedert opgohoven s t r a f d e t a -
c h e m e n t  te Ngawi — zie blz. 552, rechter kolom, van 
Deel II der Eneyclopaedio — wordt volledigheidshalve het 
volgende vermeld. Wijl dit strafdetachoment niet moer 
voldeed aan het gestelde doel nl. de daarbij ingelijfden na 
eenigen tijd verbeterd naar dc korpsen terug te zenden, werd 
in 1920 tot opheffing daarvan besloten. Om hiertoe te 
geraken werd: 

a. bij het Kon. besluit van 8 April 1921 no. 05 (Ind. Stb. 
no. 4 17) hot crimineel wetboek voor het krijgsvolk te land 
in dier voege gewijzigd, dat de bijkomende straf van 
plaatsing bij een straf- detachoment kwam te vervallen; 

b. bij het Gouv. besluit van 9 Mei 1921 no. 41 
ingetrokken de bepaling, dat militairen, in de 2e klasse van 
militaire discipline geplaatst, na herhaalde bestraffing, dus 
bij gebleken onhandel 

baarheid, naar een strafdetachement worden opgezonden. 
Kon door laatstbedoeld besluit hctstrafdctache- 

mentfeitelijk als opgeheven worden beschouwd, het 
verdween pas uit de legerformatie, toen deze opnieuw werd 
vastgesteld bij het Kon. besluit van 3 October 1922 no. 47 
(Ind. Stb. no. 750). 

De Cavalerie. Van dc 6 veldeskadrons, die de 
reorganisatie van het wapen in 1918 bracht (3 te Salatiga, 1 
teTjimahi, 1 te Weltevreden en 1 verdeeld over Djokjakarta 
en Soerakarta, bij elk waarvan 1 geweermitrailleursectie), 
vormden 2 eskadrons de te Salatiga gelegerde zg. „legercava- 
lerie”, terwijl van de vier overige eskadrons er één was 
ingedeeld bij elk der toen bestaande 4 brigades van het 
veldleger. Het bij Kon. besluit van 11 Juli 1922 no. 53 (Ind. 
Stb. no. 545) ingevoerde regiments- en divisieverband had 
voor het wapen der cavalerie tengevolge, dat het aantal van 0 
eskadrons (è, 3 pelotons) werd ingekrompen tot 4, waarvan 2 
eskadrons (a 3 pelotons) de „le- gercavalerie” bleven vormen 
en van de beide andere (a 4 pelotons) één bij elk der 2 divisien 
werd ingedeeld; van elk der beide laatstbedoelde eskadrons, 
waarvan het eene te Weltevreden, het andere te Malang was 
gelegerd, werd een zelfstandig peloton gedetacheerd 
onderscheidenlijk te Djokjakarta en te Soerakarta; 
dientengevolge kwam Tjimahi als cavalerie-garnizoen te 
vervallen en werd het aantal cavalerie-geweermitrail- 
leurseeties eveneens van 0 op 4 teruggebracht. In 1925 (Kon. 
besluit van 11 Mei 1925 no. 45, Ind. Stb. no. 277) werd het 
wapen wederom gereorganiseerd; tactische en technische 
eischen nl. maakten het noodzakelijk om het aantal vcld- 
eskadrons wederom op te voeren tot 0 (a 3 pelotons en 1 
geweermitrailleursectie) en deze eskadrons 3 aan 3 te 
vereenigen tot een „halfregiment”. Bij elke divisie van het 
veldleger is een half-regi- ment ingedeeld; de 
„legercavalerie” kwam te vervallen. Het half-regiment staat 
onder bevel van een luitenant-kolonel of majoor; de 
commandant van het le half-regiment is tevens commandant 
van het in 1918 zelfstandig geworden en in Mei 1922 van 
Salatiga naar Bandoeng overgegane depot-eskadron. Waren 
tot 1925 in de pelotons der veldeskadrons de verschillendo 
landaarden dooreongomengd, in genoemd jaar werd het, in 
verband met de invoering van do rangen van niet-eur. 
wachtmeester lo klasse en niet-cur. brigadier, met het oog op 
een goede aanvoering, noodig geacht landaardsgewijze 
gevormde pelotons in het leven te roepen. Do 0 
veldeskadrons tellen thans (1927) in totaal: 4 pelotons 
Europeanen, 5 pelotons Mcnadoneczen en 9 pelotons be-
staande uit de overige inheemschc landaarden; van do 
minderen zal in den regel niet meer dan het */, gedeelte van 
eur. landaard zijn. De sterkte van het bij Gouv. besluit van 24 
Augustus 1910 no. 32 tijdelijk en bij Kon. besluit van 31 Mei 
1917 no. 11 (Ind. Stb. no. 389) definitief in dc legerformatie 
opgenomen peloton ordonnansen, dat in 1921 van Salatiga 
naar Bandoeng overging, word sedert zijn oprichting niet 
gewijzigd. 

De cavalerie is thans (1927) gelegerd als volgt: 
le half-regiment, staf te Bandoeng, lo eskadron te 

Weltevreden, 2o eskadron (sedert 1920 wederom) te Tjimahi, 
3e eskadron, gedetacheerd by het 2e half-regiment, te 
Djokjakarta en Soerakarta; 2e half-regiment, staf, 4e en 5o 
eskadron te Salatiga, 
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Ge eskadron te Malang; peloton ordonnansen en depot-
eskadron, waarbij de kaderschool (zie. „ONDERWIJS, 
MILITAIR”) te Bandoeng. Bijbl. no. 11301 bevat een 
„Instructie voor de commandanten van de te Djokjakarta en 
Soerakarta gelegerde onderdeden van het 3e eskadron 
cavalerie” (ceremonieel door die onderdeden te verrichten). 
Op de begrooting van 1928 zijn gelden aangevraagd voor 
opvoering van de sterkte der pelotons. 

Van 1917 tot 1925 heeft tot het wapen der cavalerie 
behoort de m i l i t a i r e  p  o  s  t  d u i v e n  d i e n 
s t. Bij Gouv. besluit van 7 Augustus 1917 no. 12 nl. werd 
de formatie van het wapen tijdelijk uitgebreid met 1 
ritmeester of luitenant, 2 eur. wachtmeesters en 2 eur. korpo-
raals, voor den voorloopigen militairen postduivendienst, 
waardoor de mogelijkheid werd geopend om ook deze 
klassieke verbinding in het leger tot haar recht te doen 
komen. Voorloopig alleen in het leven geroepen ten behoeve 
van de verbinding tusschen de verkennings-cavalerie en den 
algemeenen bevelhebber, werd deze dienst al spoedig door 
de oprichting van een station te Soerabaja dienstbaar 
gemaakt aan het onderhouden van de verbinding tusschen 
schepen van de marine en den wal en geleidelijk ook tus-
schen (marine- en land-) vliegtuigen en de aarde. In verband 
met de uitbreiding van den dienst werd het aantal stations 
vermeerderd, zoodat, toen in 1922 bij het opnieuw 
vaststellen van de legerforinatie (Kon. besluit van 3 October 
1922 no. 47, Ind. Stb. no. 750) daarin de militaire 
postduivendienstdefiniticf werd opgenomen, 0 stations 
aanwezig waren, nl. te Soerabaja, Sala- tiga, Bandoeng, 
Kalidjalit, Tandjocngpriok en Semarang. In 1924 werd ten 
behoeve van de luchtvaartafdeeling een station te Andir 
geopend, en in verband met het opheffen van de leger- 
cavalerie (zie liooger) werd in 1925 het station te Salatiga 
opgeheven. Bij de in 1925 opnieuw vastgestelde 
legerformatie (Kon. besluit van 11 Mei 1925 no. 45, Ind. Stb. 
no. 277) ging (op 28 November van dat jaar) de militaire 
postduivendienst van de cavalerie over naar de lucht-
vaartafdeeling met een personeel voor slechts 4 stations; kort 
daarop werd besloten liet aantal stations geleidelijk in te 
krimpen tot 3, nl. te Soerabaja, Andir en Weltevreden (in 
192G overgebracht naar Meester Cornelis), 
onderscheidenlijk (ultimo 1920) met 145, ISO en 150 
duiven. 

De Artillerie. Zoowel ingevolge de legerformatie van 
1922 (Kon. besluit van 3 October 1922 no. 47, Ind. Stb. no. 
750) als ingevolge die van 1925 (Kon. besluit van 11 Mei 
1925 no. 45, Ind. Stb. no. 277) bleef het wapen der artillerie 
samengesteld uit den staf, de artillerietroepen en den dienst 
van het materieel der artillerie en van de 
artilleriewerkplaatsen; de „commissie van proefneming” 
echter is sedert 1922 niet meer een onderdeel van het 
hoofdkantoor der artillerie, doch vormt met dit hoofdkantoor 
samen den staf van het wapen. 

De A r t i l l e r i e t r o e p e n .  Waren deze 
troepen in 1917 nog onderscheiden in „bereden artillerie” en 
„vesting-artillerie” (zie blz. 553, linker kolom, van Deel II 
der Encyclopacdie), de in 1922 opnieuw vastgestelde 
legerformatie onderscheidde ze in „mobiele artillerie” en 
„kusten stellingartillerie”; thans (1927) bestaan ze, 

ingevolge de legerformatie van 1925, uit de „mobiele 
artillerie” on de „stellingartillerie”. 

De M o b i e l e  A r t i l l e r i e .  Gedurende den 
wereldoorlog werden met behulp van in Indie nog aanwezig 
proefgcschut verschillende mobiele batterijen of onderdeden 
daarvan opgericht; zoo in 1910 twee batterijen van 7.5 c.M. 
L/30 met autotractie, welk aantal in 1917 met één werd 
vermeerderd; twee batterijen van 7.5 c.M. L/28 
V. S. met paardentractie (aan de hand geleide inhcemsche 
paarden) cn een sectie van 2 kanonnen van 7 c.M. L/28 k.t.1. 
eveneens met paardentractie (aan de hand geleide inh. 
paarden). Bij Gouv. besluit van 30 Augustus 1917 no. 31 
werd de formatie tijdelijk nog uitgebreid met het be- 
noodigde personeel en de dieren voor de oprichting van een 
batterij van 12 c.M. Houw. met paardentractie, onze eerste 
zware batterij van het veldleger; en op de 
aanvullingsbegrooting van 1917 werden gelden toegestaan 
voor het aanschaffen van automobielen voor de oprichting 
van een tweede dergclijke batterij met autotractie. Alle 
vorenbedoelde organisaties behoorden aanvankelijk tot de 
vesting-artillerie, doch bij het liooger genoemde besluit ging 
de sectie van 7 c.M. L/28 
k.t.1. over bij de bereden artillerie en werd zij verplaatst van 
Weltevreden naar Malang. Bij hetzelfde besluit werd tevens 
de 3c bergbatterij van Malang naar Salatiga verplaatst cn de 
4e bergbatterij te Salatiga bij wijze van tijdelijken maatregel 
opgeheven. Met het doel om nog verder uitvoering te geven 
aan het denkbeeld om met gebruikmaking van het in Indië 
aanwezige geschut alle beweeglijk te maken vuurmonden 
zoo nuttig mogelijk te groepeeren, waardoor een belangrijke 
artilleristische versterking van het veldleger zou worden 
verkregen, kwam bij de Gouv. besluiten van 23 Augustus 
1919 nos. 54 en 55 (Jav. courant no. 09) bij wijze van 
tijdelijken maatregel een reorganisatie der artillerietroepen 
tot stand, waarbij deze troepen werden onderscheiden in „de 
bereden artillerie”, „de mobiele vestingartillerie” en „de kust-
en stelling artillerie”. 

Eerstbedoeld Gouv. besluit wijzigde de perso-
neelsformatie in verband met de reorganisatie, die bij 
laatstbedoeld besluit tot stand kwam. Die reorganisatie 
omvatte: 

a. opheffing van: de sectie veid-artillerie te Malang, den 
staf der vesting-artillerie te Bandoeng, den staf van het 
bataljon vesting-artillerie te Batavia, benevens dat bataljon 
zelf, bestaande uit de 9e, 13e, 20e en 23e compagnie; voorts 
de 7c compagnie vesting-artillerie te Tji- latjap, de J2c 
compagnie te Batoedjadjar, de 10e compagnie te Soerabaja, 
de 17e compagnie te Salatagia, de 19e compagnie te 
Bandoeng en de 2c compagnie te Sabang; 

b. oprichting van: den staf der afdeeling 7 c.M. L/28 te 
Malang, de ie batterij 7 c.M. L/28 V.S. en de sectie 7 c.M. 
L/28 k.t.1. te Malang, den staf der mobiele vesting-artillerie 
te Bandoeng, den staf der afdeeling 7.5 c.M. L/30 autotractie 
en de afdeeling 7.5 c.M. L/30 autotractie (le en 3e batterij) te 
Bandoeng, den staf der afdeeling 7.5 c.M. L/30 
paardentractie en de afdeeling 7.5 c.M. L/30 paardentractie 
(le en 3e batterij) te Batavia, de le batterij 12 c.M. Uw. 
autotractie te Batavia, de le batterij 12 c.M. Mr. 
paardentractie te Soerabaja, den staf der kust- en vesting-
artillerie te Bandoeng, de le kustcompagnie te Sabang, do 2e 
kustcompagnie te Batavia, de 3o kustcompagnie 
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te Tjilatjap, do militie compagnie te Bandoeng, de 
schoolcompagnie te Bandoeng (tijdelijk te Batavia), en het 
depot der vcsting-artilleric te Batoedjadjar. 

Door de mobiele vesting artillerie ook bij het veldleger in 
te doelen, zou de artillerie van dat leger in oorlogstijd in 
maximum bestaan uit: 

a. bereden artillerie: 2 afdeelingcn veld-artil- lerie, 1 
afdeeling berg-artillcric en 1 afdeeling van 7 c.M. L/28; 

b. mobiele vesting-artillerie: 1 afdeeling 7.5 
c. M. L/30 paardentractie (aan de hand geleide inhecmsche 
paarden), 1 afdeeling 7.5 c.M. L/30 autotractie, 1 batterij 12 
c.M. Mortier paardentractie (aan de hand geleide inhecmsche 
paarden) en 1 batterij 12 c.M. Houwitser autotractie. 

Bij Gouv. besluit van 14 December 1920.no. G kregen de 
batterijen van 7.5. c.M. L/30 en 12 
c. M. Mortier met aan de hand geleide paarden 
autotractie, en werden de 12 c.M, Mortier vervangen door 12 
c.M. Houwitser, zoodat toen de geheele mobiele vesting-
artillerie uit motorbatte- rijen was samengesteld, welk 
wapenonderdeel, einde 1920 gelegerd was als volgt: Staf te 
Bandoeng; Je afd. 7.5 c.M. IJ [ZO, staf, le en 3e batterij te 
Weltevreden; He afd. staf, lc en 3e batterij te Bandoeng 
(Soekamiskin); le batterij 12 
c. M. Houw. te Weltevreden; 2e batterij 12 c.M. 
Houw. te Soerabaja. De batterijen van 7.5 c.M. L/30 zouden 
bij mobilisatie verdubbeld worden met behulp van personeel 
der eur. militie, zoodat elke afdeeling dan uit 4 batterijen zou 
bestaan. 

Bij de invoering van het regiments- en divisic- verband 
(Kon. besluit van 11 Juli 1922 no. 53, Ind. Stb. no. 545) 
onderging de samenstelling der bereden- en die der mobiele 
artillerie een algc- heele wijziging, welke bestendigd werd bij 
de in dat jaar opnieuw vastgestelde legerformatie (Kon. 
besluit van 3 October 1922 no. 47, Ind. Stb. no. 75G). De 
inspectiën der bereden-artillcric en die der mobiele^vesting-
artillerie werden opgeheven en beide wapenonderdeolen 
samengevoegd tot „do mobiele artillerie”, onderverdeeld in 2 
regimenten, waarvan bij elk der 2 divisies één regiment 
artillerie werd ingedeeld. Het regiment bestond uit den staf, 1 
afdeeling veld-, 
1 afdeeling berg- en 1 afdeeling motorartillcrie, terwijl tot 
elk regiment behoorde een der beide toen nog bestaande 
treincompagnieên. De afdee- lingen veld- en bcrgartillerie 
hadden elk een vrcdessamenstelling bestaande uit den staf en 
2 batterijen a 4 stukken, terwijl bij mobilisatie per afdeeling 
een derde batterij zou worden opgoricht; de afdeelingcn 
motorartillcrie bestonden in vredestijd elk uit den staf en 2 
batterijen it 3 stukken, terwijl bij mobilisatie het aantal 
batterijen zou worden verdubbeld; do afdeeling motor- 
artillerio der 2e divisie bleef voorlo.opig te Soc- kamiskin tot 
do le divisie behooron. 

Buiten divisioverband telde do mobiele artillerie 2 
batterijen van 12 c.M. Houwitser auto- tractio en het „depot 
der mobiele artillerie”, waarbij do kudorschool. Dit depot was 
ontstaan uit het vroegere „depot der bereden artillerie”, 
waarbij bij Gouv. besluit van 7 Maart 1921 no. 7 naast de 
remonte-batterij de schoolbattcrij was opgericht, welke 
formatie definitief werd bij het Kon. besluit van 11 Juli 1922 
no. 53 (Ind. Stb. no. 545). Na do algehcclo doorvoering van 
do reorganisatie 1922 zou de mobiele artillerie go- legerd zijn 
als volgt: le regiment artillerie, staf te 

Weltevreden, le afd. veld-artillerie te Weltevreden, Ie 
afdeeling berg-artillcric te Tjimahi, Ie afdeeling motor-
artillcrie te Weltevreden, le treincompagnie te Weltevreden 
met een detachement te Tjimahi; 2e regiment artillerie: staf te 
Malang, I le afdeeling veld-artillerie te Malang, He afdeeling 
berg-artillcric te Banjoebiroe, He afdeeling motorartillerie te 
Salatiga, 2e treincompagnie te Soerakarta met detachementen 
te Se- marang, Magelang en Malang; le battenj Houw. te 
Weltevreden; 2e batterij te Soekamiskin. Tot deze legering in 
haar geheel is het echter nooit gekomen, want reeds in 1924 
werden de beide (verouderde) houwitserbatterijen, waarvan 
de 2e toen nog te Soerabaja was gelegerd, opgeheven, welke 
maatregel definitief werd bij de in 1925 opnieuw vastgestelde 
legerformatie. Deze formatie bracht in de samenstelling der 
beide regimenten de volgende veranderingen: het le regiment 
werd samengesteld uit den staf te Weltevreden, de Ie afd. 
veld-artillerie a 3 batterijen a 3 stukken te Weltevreden, de Ie 
afd. berg-artillerie a 3 batterijen a 3 stukken te Tjimahi l). de 
Ie afdeeling motorartillcrie a 4 batterijen a 3 stukken te 
Weltevreden en de le treincompagnie; het 2e regiment, uit den 
staf te Malang, de IIc en IIIe afdeeling berg-artillerie, 
onderscheidenlijk te Salatiga en te Malang, elk a 3 batterijen 
a 3 stukken en de 2e treincompagnie. Aan de berg-artillerie 
werd dus ceit veel grootere plaats ingeruimd, terwijl de 
afdeelingen veld- en bergartillerie reeds in vredestijd de 
samenstelling (3 batterijen) kregen, welke zij bij mobilisatie 
behoefden; door indee- ling van miliciens zal de 
vredesformatie der batterijen tot oorlogsformatie worden 
opgevoerd; het verminderen van het aantal stukken per bat-
terij van 4 op 3 geschiedde uitsluitend uit bezui- 
nigingsoverwegingen. Bij mobilisatie zal verder bij het 2e 
regiment een afdeeling motor-artillerie worden opgericht, 
grootendeels uit miliciens bestaande, voor welke afdeeling in 
vredestijd een kern van vrijwilligers is ingedeeld bij de 
motorartillerie van het le regiment. Bij Kon. besluit van 23 
Mei 1927 no. 38 (Ind. Stb. no. 41G) werd de naam „motor-
artillerie” gewijzigd in „houwit- ser-artillerie”, zulks in 
verband met do toekomstige vervanging van de lange 
vuurmonden van de afdeeling motor-artillerie door 
houwitsers van 
10.5 c.M., waartoe reeds in 1925 was besloten en in 
verband waarmede bij Gouv. besluit van 16 December 1925 
no. 7 de afdeeling motor-artillerie a 4 batterijen bij wijze van 
tijdelijken maatregel was omgevormd in een afdeeling 
houwitser-artil- lerio a 2 batterijen, welke wijziging definitief 
werd bij laatstgenoemd Kon. besluit. Do afd. houwitscr-
artillerie (van het le regiment) vormt con beroepskern van 2 
batterijen, waaruit by mobilisatie door indecling van 
miliciens de benoodig- de oorlogseenheden zullen worden 
gevormd. Het lc regiment wordt gecommandeerd door een 
kolonel, het 2e door een luitenant-kolonel; doch op de 
begrooting voor 1928 zijn gelden aangevraagd om ook den 
commandant van het 2e regiment den kolonclsrang te 
verleenen *). 

Ton vervolge op hetgeen op blz. 553 van Deel 

‘) Eerst in 1927 opgericht; tot dien tijd telde het le 
regiment 2 afdeelingen veldartillerie. 

3) Is sedert reeds by wijze van tyde- lijken 
maatregel geschied. 
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II der Encyclopaedio is medegedeeld omtrent de vervanging 
van het reeds in 1917 als zoodanig afgeschafte, verouderde 
berggeschut door moderne snelvuurmonden, zij vermeld, 
dat in 1921 opnieuw de vervaardiging van proefberggescliut 
werd opgedragen aan de firma’s Vickers en de Bofors. Ook 
van de Fransche industrie kwamen aanbiedingen in, doch 
daarop werd niet ingegaan, teneinde de toen reeds bestaande 
20-jarige vertraging in de verwapening der berg-artillerie 
niet nog langer te doen duren. De proefkanonnen van 
Vickers en van de Bofors kwamen in den loop van 1922 in 
Indië aan, alwaar zij aan een grondige beproeving werden 
onderworpen met het gevolg, dat in 1923 werd overgegaan 
tot bestelling van Bofors-bergkanonnen. Deze kwamen in 
den loop van 1926 in Indië aan en werden geleidelijk in 
dienst gesteld, achtereenvolgens bij de afdeelin- gen 
bergartillerie te Salatiga, te Malang (1926) en te Tjimahi 
(1927). 

Bij Kon. besluit van 23 Mei 1927 no. 38 (Ind Stb. no. 
416) werden de 2 treincompagnieën, die tot de regimenten 
artillerie behoorden, opgeheven (zie hierna onder „Trein'). 

In 1921 werd voor de officieren, onderluitenants en het 
verdere met het pistool bewapende kader, zoomede voor de 
trompetters der bereden artillerie de bewapening met de 
lange sabel, die in 1912 was afgeschaft, weder ingevoerd. 
De europ. kanonniers zijn bewapend met de cav. karabijn 
M. 95, het overige personeel met het pistool M. 11. 

De S t e 11 i n g-A r t i l l e r i c .  De in 1915 
bestaande vesting-artillerie — zie blz. 553, rechter kolom, 
van Deel II dezer Encyclopaedie — werd in verband met 
veranderde inzichten gedurende den wereldoorlog 
geleidelijk geheel omgevormd. Zoo werden met het 
materieel en met behulp van het personeel der toenmalige 
vesting-artillerie in 1916 te Bandoeng opgericht 2 batterijen, 
elk bestaande uit 3 kanonnen van 7.5 c.M. L/30 met 
autotractie; te Soemedang 2 batterijen van 7 c.M. L/28 V.S., 
bespannen met aan de hand geleide inheemsche paarden, en 
te Batavia een op dezelfde wijze bespannen sectie van 2 
kanonnen van 7 c.M. L/28 k.t.1.; al deze organisaties dien-
den ter versterking van de artillerie van het veldleger. In 
1917 werd het aantal batterijen van 7.5 
c. M. L/30 met autotractie uitgebreid met één en 
alzoo gebracht op 3, terwijl in dat jaar en in 1918 werden 
opgericht 2 mobiele houwitserbatterijen, waarvan 
aanvankelijk één met paardentraetie, de andere met 
autotractie (zie ook hiervoren onder „D e M o b i e l e  
A r t i l l e r i  e”). Zoo- als reeds is vermeld onder „De 
M o b i e l e  A r t i l l e r i e ”  werd bij de reorganisatie 
van het wapen der artillerie bij de Gouv. besluiten van 23 
Augustus 1919 nos. 54 en 55 de vesting-artillerie gesplitst 
in „de mobiele vesting-artillerie” en „de kust- en 
stellingartillerie”; daar de mobiele vestingartillerie reeds 
besproken is onder D e M o- b i e 1 e A r t i l l e r i e ,  zal 
hieronder alleen een en ander omtrent de kust- en stclling-
artillerie worden medegedeeld. Dit wapenonderdeei, 
bestemd voor het bezetten van de kustversterkingen en van 
de Préanger-stellingen, bestond ingevolge vorengenoemde 
Gouv. besluiten uit de school- compagnie, waarbij de 
kaderschool, de militie- compagnie, het depot der vesting-
artillerie, waarbij de schietschool, en 3 kustcoinpagniecn. 
Bij Gouv. besluit van 7 Maart 1921 no. 7 werd 

de 2e kustcompagnie te Weltevreden opgeheven en op 1 
Januari 1923 onderging ook de le kustcompagnie te Sabang 
hetzelfde lot. 

Bij de in 1922 opnieuw vastgestelde legerfor- matie 
(Kon. besluit van 3 Octobcr 1922 no. 47, lnd. Stb. no. 750), 
werd de kust- en stelling-artil- lerie dan ook samengesteld 
uit den staf, de kustcompagnie (te Tjilatjap), de 
militiecompagnie (te Bandoeng), de depoteompagnie 
waarbij de schietschool (te Batoedjadjar) en de 
schoolcompagnic waarbij de kaderschool (te Weltevreden). 
Het Gouv. besluit van 18 Februari 1923 no. 16 maakte een 
einde aan het bestaan der militiecompagnie, terwijl het de 
formatie der schoolcompagnic aanzienlijk verminderde en 
de samenstelling van de depoteompagnie wijzigde, 
voornamelijk inkromp. Deze inkrimpingen gingen gepaard 
met een grooter gebruik van eur. miliciens bij dit wa- 
penonderdeel, die, na opheffing van de militiecompagnie te 
Bandoeng, zouden worden opgeleid bij de schoolcompagnie 
te Batoedjadjar, doch omdat dit garnizoen zich minder voor 
deze opleiding eigende, voorloopig nog werden ingedeeld 
bij een tijdelijk detachement te Bandoeng, daarna bij de 
schoolcompagnie te Weltevreden. 

De in 1925 opnieuw vastgestelde legerformatio {Kon. 
besluit van 11 Mei 1925 no. 45, Ind. Stb. no. 277) doopte 
„de kust- en stelling-artillerie” om in „de stelling-artillerie” 
en reduceerde dit wapenonderdeei tot één compagnie 
stelling-artillerie te Weltevreden, welker vredes-
samenstelling nauw verband houdt met de indeeling daarbij 
bij mobilisatie van een groot aantal eur. miliciens. De 
sergeant-majoors, fouriers, peilers, waarnemers, 
telefonisten, hoornblazers enz. zijn bewapend met het 
pistool M. 11, het overige personeel met de karabijn M. 95 
Art. 

De d i e n s t  v a n  h e t  m a t e r i e e l  d e r  
a r t i l l e r i e  e n  v a n  d e  a r t i l l e -  r  i  e -
w  e r  k  p l a a t s e n  was ingevolge de leger- formatie 
van 1915 samengesteld uit: de directie van het materieel, het 
personeel van den artillo- rie-constructiewinkel, het 
personeel van de pyro- technische werkplaats, het personeel 
van do geweermakerswerkplaatsen, het korps magazijn-
meesters en het korps conducteurs. De in 1922 (Kon. besluit 
van 3 Octobcr 1922 no. 47, Ind. •Stb. no. 756) opnieuw 
vastgestelde legerformatio voegde hieraan toe het personeel 
van de pr.ojec- tielfabriek en het korps vuurwerkers. 

Met betrekking tot de projeetielfabriek zij het volgende 
medegedeeld. Ter bestudeering van het munitievraagstuk 
voor Indië in zijn vollen omvang, met het doel om ten deze 
minder afhankelijk te worden van den aan voer van munitie 
c. q. de grondstoffen daarvoor uit Nederland, werd 
in 1917 een technische commissie in het leven geroopen, die 
o. m. had na te gaan in hoeverre liet mogclyk was de in Indië 
aanwezige in- dustriebedrij ven aan het gestelde doel 
dienstbaar te maken. Een uitvloeisel van den arbeid dezer 
commissie, waarop hier overigens niet verder wordt 
ingegaan, was het voorstel tot oprichting van een 
projeetielfabriek te Bandoeng, waarvoor bij de aanvullende 
begrooting voor 1922 gelden werden toegestaan, terwijl het 
daarvoor benoo- digdo personeel bij Gouv. besluit met 
ingang van 1 Januari 1922 tijdelijk boven de formatie werd 
gevoerd en bij het Kon. besluit van 3 Octobcr 1922 no. 47 
(ind. Stb. no. 756) daarin definitief werd opgenomen; de 
nieuw gebouwde fabriek 
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kon echter eerst in den loop van 1923 geheel in gebruik 
worden genomen. 

De vuurwerkers tot dusverre vermeld onder het 
personeel van de inrichtingen, waarbij zij werkzaam waren, 
werden in 1922 als een afzonderlijk korps in de 
lcgerformatie opgenomen. Hetzelfde geschiedde in 1925 
(Kon. besluit van 11 Mei 1925 no. 45, Ind. Stb. no. 277) met 
het korps geweermakers en het korps artillerie-werklieden. 
Blijkens laatstbedoeld besluit omvat de dienst thans (1927): 
de directie van het materieel te Ban- doeng (magazijnen van 
oorlog te Bandoeng, Tji- mahi, Weltevreden, Djokjakarta, 
Soerabaja en Koctaradja), de artillerie-constructicwinkel te 
Bandoeng, de pyrotechnische werkplaats te Bandoeng, de 
projecticlfabriek te Bandoeng, de werkplaatsen voor 
draagbare wapenen te Meester Cornelis (reeds lang geleden 
is in beginsel besloten tot overbrenging naar Bandoeng), het 
korps magazijnmeesters, het korps conducteurs, het korps 
vuurwerkers, het korps geweermakers en het korps artillerio-
werklieden. De instructie voor den directeur van het 
materieel der artillerie is opgenomen in de alg. order voor 
het leger 192G no. 8. 

Voor wat betreft den artillerie-constructiewin- kel wordt 
verwezen naar „CONSTRUCTIEWIN- KEL 
(ARTILLERIE)”. ' 

Bij de ordon. van 31 October 1924 no. 50 (Ind. Stb. no. 
493) werden de bepalingen voor de artil- lcrie-inrichtingen, 
oorspronkelijk vastgesteld bij het Gouv. besluit van 30 Juli 
190G no. 31 (Ind. Stb. no. 358) en herzien bij Gouv. besluit 
van 3 Februari 1924 no. 5G (Ind. Stb. no. 41), nader herzien; 
ter zake wordt het volgende vermeld. De artillerie-
inrichtingen zijn in de eerste plaats bestemd tot het 
vóórtbrengen, wijzigen en herstellen van materieel der 
artillerie — behalve buskruit — en verder voor dat van 
andere wapens en diensten; de pyrotechnische werkplaats in 
het bijzonder ten aanzien van ernstvuurwerken en wat 
daarbij behoort, ook ten behoeve van de zeemacht, terwijl 
daarbij ook de noodige onderzoekingen worden ingcsteld 
nopens buskruit en aanverwante artikelen; de werkplaatsen 
voor draagbare wapenen in het bijzonder voor do herstelling 
van de in het centraal magazijn van wapening opgelegde 
draagbare wapenen Aan de werkplaats voor draagbare 
wapenen is een school verbonden tot het opleiden van 
geweer- en lade- makers en tot het bewaren van de 
eenvormigheid in de herstelling van de draagbare wapening 
en van de mitrailleurs; dc gewccrmakcrs-atolicrs dienen tot 
herstelling van de in do wapenmagazijnen opgelegde 
draagbaro wapenen en die in gebruik bij het leger, do 
korpsen gewapende politie en de andero niet rechtstrcoks tot 
het leger be- hoorendo militaire- zoowel als burgerkorpson 
en als rechtspersoon erkende schictvereonigingcn, alsmede 
tot herstellingen van snclvuurgeschut en van mitrailleurs. 
Voorzoovcr dit in het belang van hot bedrijf zal zijn, kunnen 
in do voornoomdo inrichtingen ook werkzaamheden voor 
andero departementen van algemeen bestuur, voor instel-
lingen van liefdadigheid, voor militaire sociëteiton en andero 
inrichtingen tot nut van het legor on voor particuliere 
instellingen en personen worden verricht. 

Bij Gouv. besluit van 7 Augustus 1924 no. 2G (Ind. Stb. 
no. 3G2) werd hot Gouv. besluit van 30 Juli 190G no. 31 
(Ind. Stb. no. 358), zooals dit 

sedert herhaaldelijk is gewijzigd, ook van toepassing 
verklaard op de projecticlfabriek. 

De Genie is thans (1927) saamgestcld uit den staf, het 
bataljon genietroepen en de automobiel- compagnie. Tot den 
staf behooren, behalve het hoofdkantoor, de gewestelijke en 
plaatselijke geniedienst en de magazijnsdienst. 

Voor wat betreft den g e w e s t e l i j k e n  
g e n i e d i e n s t  op Java wordt verwezen naar het 
daaromtrent medegedeelde onder Territoriale indeeling enz. 
hiervoren, waarbij nog wordt aangeteekond, dat onder de 
gewestelijke eerst- aanwezendschappcn op Java ook 
ressorteeren: onder die der le Divisie Riouw, Palèmbang en 
Djambi en de Westerafdeeling van Bornco; onder die der 2e 
Divisie de Zuider- en Oosterafdeeling van Bornéo, Celebes 
en Menado en Timor en Onderhoorigheden. In de 
buitengewesten zijn eerstaanwezendschappcn te Padang 
(ressort Su- rnatra’s Westkust en Tapanoeli) en te Koetaradja 
(ressort Atjèh en Onderhoorigheden en Sumatra’s Oostkust). 
De alg. order voor het leger IS9I no. G5, zooals die gewijzigd 
werd bij de alg. order 1922 no. G3 behelst bepalingen 
omtrent het „Beheer van en toezicht op den gewestelijken en 
plaatse- lij ken gen iedienst’YTot den gewestelijken en plaat- 
selijken geniedienst behooren ook het korps architecten, 
opzichters en aspirant-opzichters, het korps geniewerklieden 
en het korps teekenaars. Een instructie voor de gewestelijke 
genichoofden is opgenomen in de alg. order voor het leger 
192G no. 8. 

De m a g a z  i j  n  d i e n s t  bestaat uit het korps 
magazijnmeesters en het korps conducteurs. Met ingang van 
1 Januari 1925 (Gouv. besluit van 25 Augustus 1925 no. 3, 
Ind. Stb. no. 438) is het beheer van ’s lands algemeene 
pakhuizen overgegaan op het departement van oorlog. Het 
rcchtstrceksche toezicht op die pakhuizen wordt uitgeoefend 
door de gewestelijke geniechefs in de ressorten, waarin zich 
de pakhuizen bevinden, onder oppertoezicht, namens den 
Legercommandant, van den inspecteur der genie. 

Het B a t a l j o n  g e n i e t r o e p e n .  Van de drie 
veldcompagnicön, welke het toenmalige „korps 
genietroepen” in 19IS telde (zie blz. 554, linker kolom, van 
Deel II der Encyclopaedie), werd er een in 1921 wegens 
personecl-tekort bij wijzo van tijdelijken maatregel 
opgeheven, ter compensatie waarvan, te beginnen met de 
lichting 1901, van elko lichting 40 milicions bij do pioniers 
zouden worden ingedeeld; tevens zouden bij het korps per 
lichting 10 miliciens worden ingedeeld als lijnleggers der 
telegraaf af deeling, voor welke functie te voron was 
gerekend op personeel van de korpsen Barisan op Madoera, 
dat daarvoor echter in do practijk ongeschikt was go- bleken. 
Ook do spoorwegafdeeling van de toenmalige spoorweg- en 
telegraafcompagnio, wolko wegens personeelgcbrek in de 
jaren 1917—1921 practisch alleen op papier bestond, word 
sedert laatstgenoemd jaar weder op de been geholpen door 
indeeling daarbij van miliciens. Bij de Gouv. besluiten van 
25 April 1921 no. 17 en 25 Augustus 1921 no. 42 kwam bij 
het korps bij wijze van tijdolykon maatregel een 
„zocklichtafdeeling” tot stand. By dein 1922 opnieuw 
vastgestelde lo- gerformatie (Kon. besluit van 3 October 
1922 no. 47, Ind. Stb. no. 75G) werd „het korps genietroe-
pen” omgodoopt in „het bataljon genietroepon”, 
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en werd hoogerbedoelde3e veldcompagnie definitief uit de 
formatie geschrapt, de zoeklichtafdee- ling daarin 
opgenomen, de spoorwegafdeeling op- gcheven, aangezien 
in den vervolge het personeel der veldcompagnieën ook op 
het gebied van spoorwegwerken zou worden geoefend, en 
werden voorts alle technische afdeelingen van het bataljon 
vereenigd tot „de technische compagnie”. De samenstelling 
van de telegraafafdeeling van die compagnie werd in 1922 
niet gewijzigd, in afwachting van het verslag van een in 
1921 inge- stclde „berichtenwisselingscommissie”, doch in 
1923 werd de formatie dezer afdeeling uit een 
bezuinigingsoogpunt aanzienlijk ingekrompen. Het bataljon 
bestond in 1922 uit den staf, 2 veldcompagnieën, 1 
technische compagnie en 1 depot- compagnie met 
kaderschool. Deze samenstelling onderging geen 
verandering bij de in 1925 (Kon. besluit van 11 Mei 1925 
no. 45, lnd. Stb. no. 277) opnieuw vastgestelde 
legerformatie; bij het Kon. besluit van 23 Mei 1927 no. 38 
(lnd. Stb. no. 416) werd bij den staf van het bataljon een 
detachement ingedeeld ten behoeve van het vervoer van de 
zoeklichtafdeeling. üit de 2 veldcompagnieën kunnen bij 
mobilisatie door indee- ling van miliciens 12 sectiën worden 
gevormd, waarvan er 4 bij elk der 2 divisiën zijn ingedeeld, 
terwijl 4 sectiën voor bijzondere doeleinden beschikbaar 
blijven; door de vermindering van liet aantal vrijwilligers 
kon de depoteompag- nie reeds in 1922 aanzienlijk worden 
ingekrompen. He technische compagnie bestaat uit de 
telegraafafdeeling, de radioafdeeling en de zoeklichtafdee-
ling. Op de begrooting voor 1928 zijn gelden aangevraagd 
voor uitbreiding van het bataljon genietroepen met 2 sectiën. 
Een instructie voor den commandant van het bataljon is 
opgenomen in de alg. order voor het leger 1920 no. 8. 

De A u t o m o b i e l c o m p a g n i e .  Nadat 
reeds sedert eenige jaren militaire automo- bielbestuurders 
in het leger waren opgenomen, die eerst gedeeltelijk onder 
de intendance, gedeeltelijk onder de artillerie, daarna 
gedeeltelijk onder den generalcn staf, gedeeltelijk onder de 
genie ressorteerden, werden, ten einde te geraken tot een 
goed werkenden automobieldienst in het leger, in 1917 
voorstellen ingediend tot oprichting van een tot het wapen 
der genie behoorende automobielcompagnie, bestemd om 
de kern van ± 150 man te vormen voor de bij mobilisatie bc- 
noodigde auto-treinafdeelingen. Een dusdanige compagnie 
werd met ingang van 1 Oetober 1918 opgericht (lnd. Stb. 
1918 no. £02); hare formatie werd ingekrompen bij de in 
1925 opnieuw vastgestelde legerformatie (Kon. besluit van 
II Mei J925, no. 45, lnd. Stb. no. 277). De formatie dezer 
compagnie is geheel gebaseerd op de vredesbehoefte van het 
leger; de kern is gelegerd te Bandoeng met detachementen 
te Weltevreden, Magelang en Soerabaja; doch het personeel 
is over ruim 20 garnizoenen verdeeld. De commandant der 
compagnie, wiens instructie laatstelijk werd vastgesteld bij 
de alg. order voor het leger 1926 no. 8, is tevens hoofd van 
den militairen autodienst en in deze qualiteit werkzaam op 
het Departement van Oorlog. De militaire bestuurders zijn 
allen van inheemschen landaard; zij, die zijn toegevoegd aan 
militaire rechthebbenden op een automobiel (zie Bijbl. no. 
1127), worden ingevolge artikel 2, punt 8, van het Kon. 
besluit van 11 Mei 1925 no. 45 (lnd. Stb. no. 277) boven 

de formatie van de automobielcompagnie gevoerd. Het 
personeel is bewapend met de cavalerie-kara- bijn, welk 
wapen moet worden beschouwd als te behooren tot de 
uitrusting van den wagen. De alg. order voor het leger 1924 
no. 30 regelt het gebruik van militaire automobielen en 
rijwielen. 

Alhoewel met de automobielcompagnie niet in 
rechtstreeksch verband staande, dient op deze plaats een en 
ander te worden medegedeeld omtrent het gebruik in 
oorlogstijd van motorrijtuigen van particulieren. Bij de 
ordonn. van 21 December 1917 (lnd. Stb. no. 743) werd, ter 
vervanging van een bij ordonn. van 11 .Januari 1913 (lnd. 
Stb. no. 29) vastgestelde gelijknamige regeling, vastgesteld 
een „Regeling voor de keuring en registratie van 
motorrijtuigen voor den krijgsdienst”, welke regeling werd 
gewijzigd bij de ordonn. van 20 Maart. 1919 en 26 Mei 1919 
(lnd. Stb. nos. 154 en 250) en ingetrokken bij de ordonn. van 
18 Oetober 1920 (lnd. Stb. no. 758), welke ordonn. tevens 
een „Nieuwe regeling voor de registratie „van 
motorrijtuigen voor den krijgsdienst” vaststelde; de keuring 
voor onder- werpelijk doel bleef derhalve voortaan achter-
wege en alleen de registratie bleef behouden. Laatstbedoelde 
regeling werd bij ordonn. van 2 April 1925 no. 34 (lnd. Stb. 
no. 196) op hare beurt ingetrokken en vervangen door een 
„Regeling voor de registratie van vrachtautomobielen op 
Java en Madoera voor den krijgsdienst”, waarbij, zooals de 
naam aangeeft, alleen nog voor vrachtauto’s de registratie 
verplicht werd gesteld, zoo- dat het aan de registratie 
verbonden werk aanzienlijk verminderde; het aantal op Java 
en Madoera aanwezige personenautomobielen en motor-
rijwielen is veel grooter dan dat, hetwelk bij mobilisatie voor 
het leger gevorderd behoeft te worden. Bij ordonn. van 15 
Februari 1917 (lnd. Stb. no. 73) werd het z.g. 
„motorreglcment” vastgesteld onder den naam „Regeling 
inzake hetgobruik van motorrijtuigen op de openbare wegen 
en eenige daarmede verband houdende voorzieningen”. 

De Luchtvaar la] deding. Zie „LUCHTVAART.” 
De Intendance. Dit dienstvak werd sedert 1917 — zie 

blz. 554, rechter kolom, van Deel II der Encyclopaedie — 
uitgebreid, met „de militaire wasscherij” te Tjïmahi, die 15 
Februari 1922 in bedrijf werd gesteld en bestemd is voor het 
reinigen en herstellen van hospitaalkleeding en -fournituren 
van do garnizoenen en hospitalen op Java; deze inrichting 
werd definitief in de legerformatie opgenomen bij Kon. 
besluit van 3 Octo- bor 1922 no. 47 (lnd. Stb. no. 756). Het 
dienstvak omvatte derhalve in 1922: het hoofdkantoor, den 
gewestelijken dienst, den dienst der magazijnen van 
klceding en uitrusting, de militaire bakkerij, de militaire 
wasscherij en het grasland, in welke samenstelling geen 
verandering kwam bij de in 1925 opnieuw vastgestelde 
legerformatie (Kon. besluit van II Mei 1925 no. 45, lnd. Stb. 
no. 277). Wel werd in 1924 bij wijze van tijdelij- ken 
maatregel ingesteld de „directie van het materieel der 
intendance”, doch deze directie werd eerst bij Kon. besluit 
van 23 Mei 1927 no. 38 (lnd. Stb. no. 416) definitief in de 
legerformatie opgenomen; zij behoort organiek tot het 
hoofdkantoor der intendance, VI Je afdeeling B van het Dep. 
van Oorlog en beoogt de divisie-intendanten zooveel 
mogelijk te ontlasten van hunne bemoeienis met het 
mateiieel. 
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Met ingang van 31 December 1925 is de hoofdintendant 
opgetreden als hoofd van het op dien datum opgerichtc 
„aanbestedingskantoor”, waarbij voor alle departementen 
van algemeen bestuur, met uitzondering van dat der marine, 
de aangelegenheden worden behandeld, welke betrekking 
hebben op de leveringen van levensmiddelen en het 
reinigen, verstellen enz. van zieken- klecding en fournituren; 
de instructie voor den hoofdintendant als hoofd van dit 
kantoor is vastgesteld bij Gouv. besluit van 31 December 
1925 no. 24 (Bijbl. no. 10955). Op de begrooting van 1928 
zijn gelden uitgetrokken voor uitbreiding van de formatie 
van het dienstvak der intendance met 1 majoor der 
intendance, 1 commies en 1 klerk ten behoeve van 
vorenbedoeld aanbestedingskantoor en met 3 kapiteins en 
cenig maga- zijnspersoneel. 

Voor wat betreft de ressorten der beide divisie- 
intendanten wordt verwezen naar Territoriale indeeling, 
enz., hiervoren, waarbij wordt aangc- teekend, dat er 
onderintendanten zijn te Ban- doeng en te Soerabaja; in de 
buitengewesten, nl. ter Sumatra’s Westkust en Tapanoeli, in 
de Zui- der- en Oosterafd. van Bornéo, in G'elebes en R'a 
ado, in de Molukken en in Atjèh en Onder- hoorigheden, 
staat aan het hoofd van den inten- dance-dienst een 
„onderinspecteur der militaire administratie tevens 
fungeerend intendant”. 

De dienst der magazijnen van klecding en uitrusting 
omvat het korps magazijnmeesters, het korps conducteurs, 
en de korpsen kleermakers en schoenmakers. Bij de 
begrooting voor 1928 is gerekend op de vereeniging van de 
werklieden bij de korpsen (klecr- en schoenmakers) en de 
korpsen kleermakers en schoenmakers der intendance tot 
óén korps. 

De Militaire Administratie. Bij Kon. besluit van 10 
Augustus 1920 no. 41 (Ind. Stb. no. 701) werd voor den 
inspecteur, die tot dusver den rang van luitcnant-kolonel 
had, ook den kolonelsrang bereikbaar gesteld, en bij Kon. 
besluit van 3 Octo- ber 1922 no. 47 (Ind. Stb. no. 75G)isde 
luitenant- -kolonelsrang voor dit diensthoofd komen te 
vervallen. 

Bij Kon. besluit van 20 Juni 1918 no. 44 (Ind. Stb. no. 
502) werd aan het dienstvak toegevoegd de 
„opleidingscursus voor onderofficieren der militaire 
administratie”, welke instelling bij Kon. besluit van 3 
October 1922 no. 47 (Ind. Stb. no. 75o) werd omgevormd in 
den „Opleidingslccr- gang voor onderofficier der militaire 
administratie en voor sergeant-majoor (oppcrwaehtmees- 
tcr)-administrateur bij de wapens”, zie terzake 
„ONDERWIJS, MILITAIR”. Hctdienstvak be- 
s.aat dus tlmns (1927) uit het hoofdkantoor, don 
gewestelijken dienst, den dienst bij de korpsen, garnizoenen 
en ziekeninrichtingen en vorenbedoelde 
onderwijsinrichting. Do werkkring van do onderinspectours 
der militaire administratie is omsohroven in de door het 
legerbestuur vastgc- stelde .,Instructie voor de 
onderinspectours dor militaire administratie”; zij treden op 
als hulp- ordonnateur van het Dep. van Oorlog. Voor wat 
betreft de standplaatsen enz. van de onderinspectours in de 
beide militaire afdcelingcn op Java wordt verwezen naar 
Territoriale indeelnv/ enz. hiervoren. De buitengewesten 
zijn verdeeld over 4 inspecties, nl. te I’adang, te Koetaradja, 
te Bandjerinasin en te Makassar. 
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De Militair Geneeskundige Dienst.. In 1917 werd de 
formatie van dezen dienst uitgebreid met het centraal militair 
geneeskundig laboratorium (Kon. besluit van 31 Mei 1917 
no. II, Ind. Stb. no. 389). Bij Kon. besluit van 1G Juni 1919 
no. 91 (Ind. Stb. no. 447) werd in de formatie opgenomen 
het korps militaire paardenverplegers, doch dit korps en dat 
der militaire paardenartsen kwamen ten gevolge van de 
verheffing van den militair diergeneeskundigen dienst tot 
zelfstandig dienstvak (Kon. besluit van 19 Juni 1922 no. 71, 
Ind. Stb. no. 520) uit de formatie van den militair 
geneeskundigen dienst te vervallen. Bij de in 1922 opnieuw 
vastgestelde legerformatie (Kon. besluit van 3 October 1922 
no. 47, Ind. Stb. no. 750) werd de formatie van den dienst 
uitgebreid met het korps conducteurs en het technische per-
soneel (1 ingenieur en 3 vaklieden voor het onderhoud enz. 
van röntgenologische installaties enz.), welke beide 
onderdeden wederom verdwenen bij de in 1925 opnieuw 
vastgestelde legerformatie (Kon. besluit van 11 Mei 1925 
no. 45, Ind. Stb. no. 277), wordende het technisch personeel 
ondergebracht bij „den hospitaaldienst” en de conducteurs 
bij „het algemeen magazijn van geneesmiddelen” (zie 
hierna). Laatstgenoemd Kon. besluit bepaalde den rang van 
den inspecteur van den dienst — tot dusver generaal-majoor 
— op „generaal-majoor of kolonel” met het doel „de ge-
legenheid te openen om den in rang van kolonel te benoemen 
titularis tot generaal-majoor te kunnen bevorderen”. Bij 
hetzelfde besluit werd de formatie van den militair 
geneeskundigen dienst uifcgcbreid met het „scheikundig 
laboratorium” en „het algemeen magazijn van 
geneesmiddelen”, welke instellingen tot dusver onderdeden 
van de Vle Afd. van het Dep. van Oorlog hadden gevormd, 
en verdween bij het korps militaire apothekers de 
facultatieve kolouelsrang voor het hoofd van dit korjis. Een 
vlieg-medische dienst is in wording (zie „LUCHTVAART” 
en Wetenschappelijk Jaarbericht 1925 van de Indische 
Krijgskundige Vereeniging blz. 218 e. v.). Thans (1927) 
behooren tot den militair geneeskundigen dienst het 
hoofdkantoor, het korps officieren van gezondheid, het 
korps militaire apothekers, het korps militaire apothekers-
assistenten, de hospitaaldienst, het centraal militair 
geneeskundig laboratorium (sedert 1925 tijdelijk 
samengesmol- ten met het geneeskundig laboratorium van 
den burgerlijk geneeskundigen dienst), het scheikundig 
laboratorium en het algemeen magazijn van 
geneesmiddelen. 

Het „Reglement voor den militairen geneeskundigen 
dienst in Nedcrlandsoh-Indië” werd vastgesteld bij Gouv. 
besluit van 31 Maart 1909 no. 9 (Ind. Stb. no. 225), 
laatstelijk gewijzigd bij Gouv. besluit van 14 Juni 1927 no. 
24 (Ind. Stb. no. 340) on opgenomen in de alg. order voor 
het leger 1909 no. 48, zooals die thans, na herhaalde 
wijzigingen, luidt. Een „Reglement op het geneeskundig 
onderzoek voor den kolonialen militairen dienst” is 
opgenomen in Ind. Stb. 1921 no. 054 en in do alg. order voor 
het leger 1921 no. 80; de alg. order voor het leger 1922 no. 
4. handelt over de tandheelkundige behandeling in het leger. 
Voor wat betreft de regeling van don gewestelijk militairen 
geneeskundigen dienst op Java wordt verwezen naar 
Tcrritnialc tndeehng enz. hiervoren; in de buitengewesten 
zijn gewes- telijko eerstaanwezendschappen te AI uk assa r, 
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Ivoetaradja en Padang. Op de begrooting voor J928 zijn 
gelden aangevraagd o. m. voor uitbreiding van het 
hoofdkantoor van den militair geneeskundigen dienst met 
een medisch ambtenaar voor de statistiek. 

De Militair Diergeneeskundige Dienst. Zooals reeds is 
medegedeeld, werd dit dienstvak bij wijze van tijdelijken 
maatregel bij Gouv. besluit van 27 April 1920 no. S0 en 
definitief bij Kon. besluit van 19 Juni 1922 no. 71 (ind. Stb. 
no. 520) afgescheiden van den militair geneeskundigen 
dienst en tot zelfstandig dienstvak verheven onder een 
dirigeerend paardenarts der 2e of le klasse (majoor of 
luitcnant-kolonel); het bestond toen uit het korps militaire 
paardenartsen en het korps militaire paardenverplegers. 
Laatstbedoeld korps werd uit bezuinigingsoverwegingen bij 
Gouv. besluit van IS Februari 1923 no. 10 bij wijze van 
tijdelijken maatregel opgeheven en vervangen door in de 
ziekenstallen tewerkgesteld personeel van de bereden 
wapens; doch het Kon. besluit van 11 Mei 1925 no. 45 (Ind. 
Stb. no. 277) deed het korps voortbestaan, zij het ook met 
een zeer beperkte formatie, nl. 8 man kader instede van 14 
man kader en 55 minderen; de tewerkstelling in de 
ziekenstallen van minder personeel van de bereden wapens 
bleef gehandhaafd. In 1922 werd aan het hoofd van den 
militair diergeneeskundigen dienst opgedragen het toezicht 
op de hoefsmidschool te Tjimahi, dat vóór dien werd 
uitgeoefend door den inspecteur der cavalerie. 

In verband met het tekort van verplegingsper- soneel in 
oorlogstijd, werd door den Legercommandant bij 
beschikking van 11 Febr. 1925 bepaald, dat dienstplichtigen, 
nl. voor den gewapen- den dienst afgekeurde miliciens, bij 
den militair- -diergeneeskundigen dienst zullen worden 
opgeleid tot militair oppasser-paardenverpleger; jaarlijks 
worden 8 miliciens, verdeeld in 2 ploegen, in opleiding 
genomen te Tjimahi en in de garnizoens- ziekenstallen. 
Gouv. besluit van 18 April 1905 no. 21 (Ind. Stb. no. 256), 
gewijzigd bij Gouv. besluit van 7 Juli 1913 no. 24 (Ind. Stb. 
no. 399), bevat „Voorschriften betreffende de waarneming 
van den militair veterinairen dienst door veeartsen van den 
burgerlijken veeartsenijkundigen dienst 
(gouvernementsveeartsen) en van den burgerlijken 
veeartsenij kundigen dienst door militaire paardenartsen”. 
De alg. order 1925 no. 16 behelst een „Regeling van de 
positie van de gegradueerde europeesche militaire 
paardenverplegers”. 

De Topogiaphische Dienst. Zie „TOPOGRA- 
PHISCHE DIENST”. 

Het Dienstplicht en Reservepersoneel. Na de invoering 
van den militairen dienstplicht in Indiö — zie „MILITIE” op 
blz. 728 en 729 van Deel II der Eneyclopaedie — werden de 
daarmede verbandhoudende werkzaamheden bij het 
Departement van Oorlog verricht door de le Afd., totdat bij 
Kon. besluit van 15 Maart 1920 no. 27 (ind. Stb. no. 380) de 
Xe afd. van genoemd Departement (Dienstplicht- en 
reservepersoneel) werdop- gcricht en, ais onderdeel van het 
leger, in de formatie werd opgenomen „het 
dienstplichtpersoneel”. Dit laatste telde toen slechts 2 
dienstplichtcom- missarissen (te Bandoeng en te Soerakarta) 
en 2 burgerlijke ambtenaren, werkzaam op de kantoren van 
eerstgenoemde functionarissen. Bij Kon. besluit van 4 April 
1921 no. 36 (Ind. Stb. no. 283) werd het legeronderdeel 
„dienst- 

plichtpcrsoneel” uitgebreid tot „het dienstplichten 
reservepersoneel” en de Xe afd. van het Dep. van Oorlog 
omgedoopt in „het hoofdbureau van het dienstplicht- en 
reservepersoneel”, onderdeel van „het dienstplicht- en 
reserve-personeel”; het andere onderdeel werd gevormd door 
„den gewes- telijken dienst”, terwijl er toe bleven behooren 
de beide dienstplichtcommissarissen en de hun toegevoegde 
burgerlijke ambtenaren. 

Het hoofdbureau onder een kolonel, aan wien 
toegevoegd een kapitein-adjudant, was verdeeld in twee 
onderafdeelingen „militie” en „landstorm”, elk onder een 
majoor of luitenant-kolouel dan wel burgerambtenaar, 
bijgestaan door 2 kapiteins; de gewestelijke dienst bestond 
uit: een lui- tenant-kolonel of burgerambtenaar, onderinspec- 
teur voor den landstorm in West-Java, Billiton en de 
Westcrafdeeling van Bornéo, een idem in Oost-Java, een 
idem in Sumatra, lliouw en Bang- ka, en een in de overige 
buitengewesten; aan elk der onderinspecteurs in West- en 
Oost-Java wer den twee kapiteins, aan elk der andere onderin 
specteurs werd één kapitein toegevoegd. 

Deze organisatie werd bestendigd bij de in 1922 opnieuw 
vastgestelde legerformatie (Kon. besluit van 3 October 1922 
no. 47, Ind. Stb. no. 756) met dien verstande, dat de kapitein-
adjudant van den kolonel-inspecteur kwam te vervallen. De 
in 1925 opnieuw vastgestclde legerformatie (Kon. besluit 
van 11 Mei 1925 no. 45, Ind. Stb. no. 277) deed de verdeeling 
van het hoofdkantoor in 2 onderafdeelingen vervallen on 
stelde dit samen uit een kolonel of luitenant-kolonel dan wel 
ge- pensionneerd of gewezen officier, inspecteur, een 
luitenant-kolonel of majoor dan wel gepension- neerd of 
gewezen officier, een burgerlijk ambtenaar le of 2e klasse en 
3 commiezen; ook de gewestelijke dienst werd ingekrompen, 
zoodat deze nu bestond uit 2 luitenant-kolonels of majoors 
dan wel gepensionneerde of gewezen officieren, 
onderinspecteurs van den landstorm onderscheidenlijk in 
West-Java, Billiton en de Westerafdce- ling van Bornéo, en 
in Oost-Java, aan elk waarvan toegevoegd een kapitein dan 
wel gepension- neerd of gewezen officier. 

Bij Kon. besluit van 23 Mei 1927 no. 38 (Ind. Stb. no. 
416) kwam voor den inspecteur de rang van kolonel te 
vervallen en werd voor den tweo- den officier van het 
hoofdkantoor de rang van kapitein ingesteld. Ter 
vermindering van het overcompleet bij het officierskorps 
werden in 1925 de beide dienstplichtcommisarissen en de 
burgerlijke ambtenaren op hunne kantoren voor- loopig 
vervangen door actief dienende officieren. Zie ook 
„MILITIE”. 

De Permanente Militaire Spoorwegcomrnissie. In'de 
samenstelling dezer commissie — zie blz. 556, rechter 
kolom van Deel II der Encyclopae- die — kwamen in den 
loop der jaren enkele wijzigingen. Zoo werd bij Gouv. 
besluit van 17 Juni 1916 no. 44 bij wijze van tijdelijken 
maatregel bepaald, dat de secretaris ook kapitein van den 
generalen staf kan zijn, welke wijziging definitief werd bij 
het Kon. besluit van 7 April 1919 no. 33 (Ind. Stb. no. 256). 
Thans (1927) telt (le commissie, behalve den voorzitter en 
den secretaris, als leden: het hoofd van den dienst der 
staatsspoor- en tramwegen, c.q. de leden van het bestuur van 
dien dienst, het hoofd van don dienst van het toezicht op de 
spoor- en tramwegen, een hoofdofficier en een kapitein van 
den generalen staf. Aan 
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de commissie kunnen in werkclijken dienst zijnde hoofd- of 
subalterne officieren dan wel reserve- of gopcnsionneerde 
hoofd- of subalterne officieren (reserve- of gepensionneerde 
officieren ten hoogste ten getalo van 3), alsmede 
spoorwegdeskun- rligen als buitengewone leden worden 
toegevoegd. Een nieuwe „instructie voor de permanente 
militaire spoorwegeommissie” werd vastgcsteld bij Gouv. 
besluit van 4 Januari 1922 no. 95 (Jav. courant no. 4). 

De Gymnastiek- en Sportschool werd in de leger- 
formatie opgenomen bij Kon. besluit van 16 Augustus 1920 
no. 41 (Ind. Stb. no. 701), doch toen voorloopig niet 
opgericht, omdat ’s lands financiën niet toelieten tot de 
stichting van de noodigc gebouwen over te gaan en geene 
reeds bestaande gebouwen beschikbaar gesteld konden 
worden. De oprichti ig geschiedde eerst in 1923, toen de 
school tijdelijk kon worden ondergebracht in de gebouwen 
van de Jaarbeurs te Bandoeng, van waar zij in 1925 overging 
naar het kampement, vroeger geoccupeerd door de 
militiecom- pagnie der artillerie, die bij Gouv. besluit van 18 
Februari 1923 no. 16 was opgeheven. De school staat onder 
een kapitein of ritmeester, terwijl het vaste personeel bestaat 
uit 2 luitenants, 3 adju- danten-onderofficier, sergeant-
majoors (opperwachtmeesters) of eur. sergeanten 
(wachtmeesters) dan wel burgerlijke beambten-instructeurs, 
1 eur. sergeant, niet-eur. sergeant le klasse, eur. brigadier of 
niet-eur. korporaal der infanterie en 3 niet-eur. infanteristen 
le klasse of fuseliers. Bij beschikking van den 
Legercommandant van 10 April 1924 werd de inspecteur der 
cavalerie tevens belast met de functie van inspecteur van de 
gymnastiek- en sportschool doch deze trad op 14 Augustus 
1925 als zoodanig af, toen, in verband met de oprichting van 
het kantoor voor geestelijke en lichamelijke ontwikkeling en 
ontspanning bij de Ie afd. van het Departement van Oorlog, 
het hoofd van dat kantoor inspecteur van de school werd. Bij 
de school worden gediplomeerde gymnastiekonderwijzers 
opgeleid in een cursus die l/2 jaar duurt (in 1924 leverde zij 
er 56 af); ook worden halfjaarlijkschc leergangen gehouden, 
waar officieren en onderofficieren voor 
hulpgymnastiekonderwijzer worden opgeleid. De 
gediplomeerde onderwijzers zijn als zoodanig niet alleen 
voor het leger werkzaam, doch dienen, indien zij bij de 
korpsen gemist kunnen worden, ook lessen te geven aan de 
kweek- en normaalscholen voor onderwijzers, terwijl te 
Bandoeng door de meergevorderde leerlingen van de sport-
school tevens gymnastiekonderwijs wordt gego- ven aan alle 
scholen ter plaatse. Ten einde ook do onderwijzers bij het 
lager onderwijs in de gelegenheid te stellen zooveel mogelijk 
van do opleiding aan de gymnastiek- en sportschool te 
profiteeren, word in 1920 bepaald, dat de militieplichtigen 
onder hon gedurende 4 maanden van den tijd, dien zij voor 
eerste oefening onder de wapenen moeten komon, aldaar 
gedetacheerd zullen worden; dezo maatregel werd echter in 
1927 reeds weder ingetrokken, omdat de sterkte der militie 
niet veroorloofde dienstplichtigen op te leiden voor 
nevondoeloinden. De halfjaarlijkscho cursussen aan do 
school zijn ook opcngesteld voor het personeel van de 
gewapende politie on voor officieren en onderofficieren van 
de marine. 

Do alg. order voor het leger 1920 no. 52 behelst «ene 
„Regeling voor de deelneming aan sport- en 

andere wedstrijden door militairen van het leger, 
onverschillig van wolken rang, stand of landaard”. 

Het Korps Ambtenaren onderging sedert 1918 — zie blz. 
556 van Deel II der Enyclopacdie — onophoudelijk 
wijzigingen en bestaat blijkens het Kon. besluit van 11 Mei 
1925 no. 45 (Ind. Stb. no. 277) uit alle burgerlijke 
ambtenaren, vermeld in de formatie van de verschillende 
wapens, diensten, inrichtingen enz., en uit ten hoogste 56 
eerste commiezen en commiezen, die door den 
Legercommandant naar behoefte over de onderscheidene 
militaire kantoren worden verdeeld. 

Het Korps Schrijvers en de Staf schrijvers. liet korps 
militaire schrijvers, dat in 1917 — zie blz. 556, rechter kolom, 
van Deel II der Encyclopae- die — bestond uit bepaalde 
aantallen schrijvers van verschillende militaire rangen, werd 
in 1922 (Kon. besluit van 3 October 1922 no. 47, Ind. Stb. no. 
756) samengesteld uit 643 adjudanten- -onderofficier, 
sergeant-majoors, sergeanten le klasse, sergeanten 2e klasse 
of soldaten le klasse- -schrijvers, die door den 
Legercommandant naar behoefte over de verschillende 
wapens en diensten worden verdeeld. Bij de in 1925 opnieuw 
vastgestelde legerformatie (Kon. besluit van II Mei 1925 no. 
45, Ind. Stb. no. 277) werden de staf- schrijvers, die tot dusver 
in de formaties van de verschillende wapens waren begrepen, 
ten getale van 91 in de legerformatie vereenigd met het korps 
schrijvers onder den bovenvermelden naam. Blijkens 
laatstgenoemd Kon. besluit telde het korps schrijvers 628 
militaire schrijvers dan wel adjunct-commiezen of klerken, 
burgerlijke ambtenaren (de vroegere burgerlijke schrijvers le, 
2e, 3e en 4e klasse, die ter vervanging van ontbrekende 
militaire schrijvers op de militaire kantoren konden worden 
werkzaam gesteld). Het Kon. besluit van 23 Mei 1927 no. 38 
(Ind. Stb. no. 416) stelt het aantal militaire schrijvers op 378 
of minder, dat der adjunct-commiezen of klerken op 250 of 
meer. Van de militaire schrijvers kan ten hoogste het 1 f i s  
gedeelte den rang beklce- den van adjudant-onderofficier, het 
l / 3  gedeelte dien van sergeant-majoor en het 7/ls gedeelte dien 
van eur. sergeant of niet eur. sergeant 2e klasse; de overigen 
zijn eur. brigadier, niet- -eur. korporaal dan wel eur. of niet-
eur. soldaat Ie klasse, met dien verstande dat, wanneer het 
aantal militaire schrijvers in de hoo- gere rangen niet in deze 
verhoudingsgetallen aanwezig is, de in die rangen 
ontbrekende schrij vers kunnen worden vervangen door 
militaire schrijvers van lageren rang. De klerken zijn verdeeld 
in 2 klassen. De militaire schrijvers, do adjunct-commiezen 
en de klerken worden door den Legercommandant naar 
behoefte over do verschillende wapens en diensten verdeeld 
De 91 tot de wapens behoorondo staf schrij vers kunnen do 
rangen bokleeden van adjudant-onderofficier, sergeant-
majoor (opperwachtmeester), fourier, eur. brigadier, niet-eur. 
korporaal dan wel eur. of niet-eur. soldaat le klasse; zij volgen 
de bevordering van de militaire schrijvers, moe dien verstande 
dat de founers worden gerekond als eur. sergeanten of niet-
eur. sergeanten 2e klasse. Bijbl. no. 11035 behelst 
„bepalingen betreffonde klerken en adjunct-commiezen op de 
kantoren van hot leger”; de alg. order voor het leger 1926 no. 
1 „bopalingen betreffende het korps schrijvers” on 
„bepalingen betreffende de stafschri.j I vors”. 
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Het Korps Slof muzikanten. De samenstelling van dit 
korps — zie blz. 556, rechterkolom van Deel 11 dezer 
Eucyclopaedie — werd bij Kon. besluit van 30 Maart 1918 
no. 16 (lnd. Stb. no. 264) in dier voege gewijzigd, dat voor 
ten hoogste 6 stafmuzikanten de rang van sergeant-majoor 
werd ingevoerd, terwijl aan de overigen de rang van 
sergeant werd toegekend; de lecrlingen-staf- muzikant 
waren korporaal Bij de in 1022 (Kon. besluit van 3 October 
1922 no. 47, lnd. Stb. no. 756) opnieuw vastgestelde 
legerformatic verviel de onderscheiding in stafmuzikanten 
lc, 2e en 3e klasse en werd het korps samengesteld uit den 
kapelmeester, den ondcr-kapelmeester, 29 adju- dant-
onderofficieren, sergeant-majoors of sergeanten le klasse-
stafmuzikanten en brigadiers of korporaals le klasse 
leerlingen-stafmuzikant. Tevens werd aan den 
Legercommandant de bevoegdheid toegekend om aan den 
onderkapel- mecster, evenals zulks reeds ten aanzien van 
den kapelmeester was bepaald, den titulairen rang van 
onderluitenant te verleenen. Bij de in 1925 (Kon. besluit van 
11 Mei 1925 no. 45, lnd. Stb. no. 277) opnieuw vastgestelde 
legerformatie werd het aantal stafmuzikanten rangsgewijze 
bepaald, zoodat het korps thans (1927) bestaat uit den 
kapelmeester, den onderkapelmeester, beiden adjudant-
onderofficier, 7 adjudant-omlerofficie- ren, 6 sergeant-
majoors en 8 eur. sergeanten- -stafmuzikanten en 8 eur. 
brigadiers-, leerlingen- -stafmuzikant le of 2e klasse. 
Tevens werd bepaald, dat door den Gouverneur-Ceneraal 
aan den kapelmeester den titulairen rang van tweeden 
luitenant en door den Legercommandant aan den 
hulpkapelmeester dien van onderluitenant kan worden 
verleend. Bij het korps kunnen ter beproeving of ter 
opleiding tot muzikant een door den Legercommandant te 
bepalen aantal militairen worden ingedeeld. In 1925 werd 
door den Legercommandant een commissie van advies in-
gesteld, bestaande uit 3 leden, burgers of officieren, die den 
directeur der stafmuziek (den plaat- selijken commandant te 
Weltevreden), ook ongevraagd, raad zal hebben te 
verstrekken in zake zuiver muzikale aangelegenheden, de 
stafmuziek betreffende. Het sedert herhaaldelijk gewijzigde 
„Reglement voor het korps stafmuzikanten” is opgenomen 
in de alg. order voor het leger 1876 no. 42. „Over de 
(overige) muziekkorpsen (van het leger) en hunne 
samenstelling” handelt de alg. order voor het leger, 1926 no. 
12. IT. 

De Militaire School. Zie „ONDERWIJS (MILITAIR)”. 
De Iioefsmidschool — zie blz. 556, rechter kolom, van 

Deel II der Eucyclopaedie — ging in 1922 over van Salatiga 
naar Tjimahi; de directeur is een militair paardenarts der 1 e 
of 2e klasse, het overige personeel bestond in 1922 (Kon. 
besluit van 3 October 1922 no. 47, lnd. Stb. no. 750) uit 2 
adjudant-ondcrofficieren- of oppcrwacht- meesters-
hoefsmeden onderwijzers, en in 1925 (Kon. besluit van II 
Mei 1925 no. 45, lnd. Stb. no. 277) uit 1 adjudant-
onderofficier- en 1 opper- wachtmeester-hoefsmid, 
afkomstig van de cavalerie of de artillerie, voorts uit een 
door den Legercommandant te bepalen aantal leerlingen, 
minderen van de cavalerie, artillerie en infanterie 
(mitrailleur- en geweermitrailleurpaarden). „Het reglement 
voor de hocfsmidschool ” is opgenomen in de alg. order 
voor het leger 1923 no. 9, waarin ook bepalingen 
voorkomen betreffende den cur 

sus voor officieren in hoefbeslag, het herhalings- onderwijs 
voor hoefsmeden, de jaarlijksche wedstrijden voor 
hoefsmeden en het beslaan van dienstrijpaarden door 
militaire hoefsmeden. 

Hel Remonte Depot. Zie „REMONTE”. 
De Militaire Arrest- en Provoosthuizen. De krijgsraad te 

Batavia — zie blz. 557, linker kolom van Deel II der 
Eucyclopaedie — ging in 1925 over naar Tjimahi en in 
verband daarmede ook het provoosthuis. De ordonn. van 25 
Jan. 1923 (lnd. Stb. no. *17) wijzigde het rechtsgebied van 
den krijgsraad te Batavia in dier voege, dat daarbij behandeld 
zouden worden alle militaire strafzaken in de (nieuwe) le mik 
afdeeling, in de resi- dentiön Lampoengsche districten, 
Benkoelen en Bangka en Onderhoorigheden, in de militaire 
com- mandementen Riouw, Palèmbang en Djambi en de 
Westerafdeeling van Bornéo alsmede in de assistent-
residentie Billiton; het rechtsgebied van den krijgsraad te 
Magelang omvatte de (nieuwe) 2e militaire afdeeling op 
Java, het militaire commandement van de Zuider- en Oostcr- 
afdeeling van Bornéo alsmede de residentie Bali en Lombok. 
Laatstbedoelde ordonn. werd vervangen door de nagenoeg 
gelijkluidende van 11 Juni 1924 (lnd. Stb. no. 272), terwijl 
de ordonn. van 12 Mei 1925 (lnd. Stb. no. 216) den hooger 
reeds genoemden overgang van den krijgsraad te Batavia 
naar Tjimahi regelde. Het rechtsgebied van den krijgsraad te 
Koetaradja werd uitgebreid met het gouvernement van 
Sumatra’s Oostkust (ordonn. van 9 Juni 1915, lnd. Stb. no. 
397); in de rechtsgebieden van de overige krijgsraden te 
Padang, Makassar en Amboina kwam geen verandering. 

Het kader van de militaire strafgevangenis tevens huis 
van detentie telt volgens het Kon. besluit van 11 Mei 1925 
no. 45 (lnd. Stb. no. 277) 1 kapitein-directeur, 1 
onderluitenant, I adjudant-onderofficier en 2 sergeant-
majoors en voorts een van het aantal veroordeelden afhan-
kelijk aantal eur. sergeanten of brigadiers. „Het reglement 
voor de militaire strafgevangenis” is opgenomen in de nlg. 
order voor het leger 1915 no. 1. Sedert 1924 zijn in de 
militaire strafgevangenis opgenomen een aantal inl. 
burgerveroor- deelden, die op het grasland te Tjimahi zijn te 
werk gesteld. In de indeeling vrn provoostgewel- digen en 
stokkeknechts bij de militairo provoosthuizen is geen 
verandering gekomen. 

Het Instituut tan Lerjerpredikanten en -aalmoezeniers 
werd in de legerformatie optrenomen bij bet Kon. besluit van 
23 Mei 1927 no. 38 (lnd. Stb. no. 410) en bestaat uit 2 
predikanten en 2 aalmoezeniers met den rang van majoor; 
voorts behoo- ren tot het instituut de inhecmsche leeraars, die 
onder den titel van ..legerpandita” voor de geestelijke 
verzorging van de niet-our. christen militairen zijn 
aangewezen en wier aantal binnen de grenzen dor begrooting 
naar behoefte wordt geregeld. 

Omtrent „de Trein", welk legeronderdeel bij het Kon. 
besluit van 23 Mei 1927 no. 38 (lnd. Stb. no 416), definitief 
uit de legerformatie verdween, wordt, ten vervolge van het 
voorkomende op de blz. 555 en 556 van Deel II der 
Eucyclopaedie, volledigheidshalve het volgende vermeld. 
Van de beide treincompagniecn ging de le in 1923 over van 
Meester Cornelis naar Weltevreden. Bij do invoering van het 
regiments- en divisie ver band (Kon. besluit van 11 Juli 1922 
no. 53, lnd. Stb. 
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no. 545) werd ook de trein gereorganiseerd en samengesteld 
uit: 1°. den trein op Java, bestaande uit de twee reeds 
aanwezige compagnieën, waarvan een bij elk regiment 
mobiele artillerie en 2°. den transporttrein in Atjèh en 
Onclerhoo- righeden. De in 1925 (Kon. besluit van 11 Mei 
1925 no. 45, Ind. Stb. no. 277) vastgestcldc leger- formatie 
liet de samenstelling van den trein ongewijzigd, verminderde 
alleen de sterkte van den transporttrein in Atjèh en 
Ondcrhoorigheden met ccnig kader, eenige minderen en 24 
treinpaarden. De ontwikkeling van het motorwezen 
eenerzijds en de mogelijk gebleken versobering van de troc- 
pentreinen anderzijds, deed de behoefte aan karren- en 
paardentransport bij het leger aanmerkelijk minder worden, 
tengevolge waarvan het legerbestuur in 1925—’2(J, het 
handhaven van eentreinorganisatie in de 
vrcdessamenstelling van het leger niet meer noodig achtte, 
De opheffing van den trein, bij wijze van tijdelijken 
maatregel bij Gouv. besluit van 21 Maart 1926 no. 19 en 
definitief bij Kon. besluit van 23 Mei 1927 no. 38 (Ind. Stb. 
no. 416), was hiervan het gevolg, waarmede uiteraard ook 
verviel de functie van inspecteur van dit legeronderdeel, tot 
dusver uitgeoefend door den inspecteur der artillerie. De 
transporttrein in Atjèh bleef bestaan, doch werd een deel van 
een der garnizoensbataljons van het commandement; de 
treinafdceling ten behoeve van de zoekliehtafdecling van het 
bataljon genietroepen, tot dusver een afzonderlijk onderdeel 
van den trein, werd een deel van den staf van dat bataljon, 
terwijl ten slotte de staf van het 2e regiment artillerie werd 
uitgebreid ton behoeve van de opleiding van personeel van 
de korpsen barisan en van het legioen van Mang- koe Negara 
tot treingeleiders (zie hierna). Inden productieven arbeid, 
welken de trein in vredestijd verrichtte, wordt thans voorzien 
deels door de automobiclcompagnie, deels door inhuur van 
transportmiddelen. 

De opheffing van de vredesorganisatie van den trein sluit 
het gebruik van voertuigen door paarden getrokken in 
oorlogstijd echter niet uit, zoo- dat treingeleiders bij 
mobilisatie noodig blijven. Zooals reeds is medegedeeld op 
blz. 556, linker kolom, van Deel II der Encyclopaedie, werd 
in 1917 een begin gemaakt met de vervanging van 
dwangarbeiders als geleiders van trein voertuigen bij 
mobilisatie door personeel van de korpsen barisan op 
Madocra en van het legioen van Mang- koe Negara; 
allereerst zou die vervanging plaats hebben bij de 
gevechtstreinen van het veldleger, waartoe de formatie van 
de vorengenoemde buiten het leger staande korpsen bij 
Gouv. besluit van 30 Januari 1917 no. 23 met -± 700 man 
word uitgebreid; dit personeel werd na zijn africhting als 
infanterist in 2 maanden bij een der trein- compagnieën tot 
treinsoldaat opgeleid. Toen besloten werd om ook bij do 
bagagetreinen van het veldleger de dwangarbeiders als 
geleiders te vervangen door barisans en legioenairs, werden 
do korpsen barisan en het legioen van Alangkoo Negara bij 
Gouv. besluit van 16 Maart 1921 no. 31 andermaal 
uitgebreid, doch als gevolg van de noodzakelijkheid om op 
de Icgoruitgavcn te bezuinigen, werdon in 1922 voorstellen 
aanhangig gemaakt om die uitbreiding ongedaan te maken. 
Zie ook: „BARISAN. K o r p s c  n  B  a r i s  a  n  
v f t n M a d o c  r a” en „LEGIOEN VAN MANG- KOE 
NEGARA” 

Met betrekking totdenzgn. „algemeenen trein” van het 
veldleger — in tegenstelling met den „troepentrein”, 
bestaande uit „gevechts- en „bagagetrein” — zij 
volledigheidshalve nog het volgende medegedeeld. In 1919 
werd ingesteld een commissie tot herziening van het trein- en 
étappe-wezen; voor wat betreft de voorstellen dezer 
commissie en de daarop genomen beslissingen wordt 
verwezen naar het Wetenschappelijk Jaarbericht 1920 van de 
Indische Krijgskundige Verecniging, blz. 261 e. v., en naar 
het Ind. Militair Tijdschrift 1919 blz. 882 e. v.: alleen zij ver-
meld. dat als gevolg van die beslissingen een organisatie voor 
een étappe-dienst in het leven werd geroepen en de organieke 
automobieltreinen van de toenmalige brigades van het 
veldleger, behoorende tot den zg. „algemeenen trein” kwa-
men te vervallen; van de karrenafdeelingen van dien trein 
bleef alleen een klein gedeelte gehand-, haafd voor het 
onmiddellijk achter de troepen medevoeren van een deel der 
artilleriemunitie en springmiddelen voor brugvernielingen. 
De uitvoering van de aangenomen beginselen werd op-
gedragen aan den voorzitter der toenmalige regle- menten-
commissie, die in 1921 een „Ontwerp regeling voor den 
dienst van aan- en afvoer” ontwierp, dat in de practijk niet in 
alle opzichten voldeed en daarom word vervangen door een 
„Leidraad voor het étappe- en verkeerswezen ten behoeve 
van het leger”. De beginselen, waarop de zg. „dienst van aan- 
en af voer” berust zijn uiteen-^ gezet in het Indisch Militair 
Tijdschrift 1921, 6e/ en 7e aflevering; do 12e aflevering bevat 
een critick daarop. 

Lc'/erre^erve. De op blz. 557, linker kolom, van Deel LI 
dezer Encyclopaedie genoemde, bij de ordonn. in Ind. Stb. 
1902 no. 390 vastgestelde „Voorloopige regeling betreffende 
de oprichting en het beheer van een legerreserve in Indië” 
werd overbodig door de afkondiging in Ind. Stb. 191S no. 
774, van het Kon. besluit van 8 Mei 191S no. 45, waarbij was 
vastgesteld eeno „Regeling voor het reserve-personeel van 
het leger in Ned.- Indië”, zie artikel 50 dier regeling. De 
algehcele opheffing van eerstbedoelde legerreserve werd 
geregeld bij de ordonn. van 10 September 1919 (Ind. Stb. no. 
610), waarbij de ordonn. in Ind. Stb. 1902 no. 390 met ingang 
van een bepaalden datum werd ingetrokken. De „Inlandsche 
reserve” waarvan eveneens op blz. 557. linker kolom, van 
Deel II der Encyclopaedie gewag werd gemaakt, is nimmer 
opgericht geworden. Van de op dezelfde bladzijde, rechter 
kolom, vermelde overige rescr- vcformatios werden het 
vrijwillig automobiel- korps en het vrijwillig 
motorberichtrijderskorps, waarvoor bij de ordonnantiën 
onderscheidenlijk van 15 Maart 1918 (Ind. Stb. no. 135), 
gewijzigd bij die van 28 November 1918 (Ind. Stb. no. 800) 
en van 21 October 1918 (Ind. Stb. no. 717) nieuwe regelingen 
waren vastgesteld, bij ordonn. van 7 Juli 1921 (Ind. Stb. no. 
408) opgeheven; alle leden, wier verbintenis nog niet was 
afgeloopen, werden van die verbintenis ontheven. De 
diensten van het vrijwillig automobielkorps waren geleide-
lijk overgenomen door de automobielcompagnie; in de 
behoefte aan motorberichtrijderwwerd voorzien door 
opleiding van miliciens (10 per lichting) eerst bij de afdeeling 
ordonnanswielrijders, later bij de compagnie wielrijders. De 
korpsen resorvo-telegrafisten, reserve-telefonisten en re 
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serve-lijnleggers bij het toenmalige korps genietroepen 
werden opgeheven bij de ordonn. van 13 Augustus 1919 
(Ind. Stb. no. 505). Voor wat betreft de op blz. 557, rechter 
kolom, van Deel II ook genoemde schutterijen, 
vrijwilligerskorpsen, korpsen barisan van Madoera en het 
legioen van Mangkoc Negéra wordt verwezen naar de 
desbetreffende, gelijknamige artikelen. 

De op de meergenoemde blz. 557, rechter kolom, 
aangekondigde nieuwe regeling van het reservevraagstuk 
voor het leger kwam tot stand bij het hoogor reeds 
genoemde Kon. besluit van 8 Mei 1918 no. 45 (lnd. Stb. no. 
774), waarbij werd vastgesteld een „Regeling voor liet 
reserve- personeel van het leger in Nederlandsch-lndië”; 
docheerderreeds.nl. in lnd. Stb. 1918 no. 54S, was 
afgekondigd de ordonn. van 30 Juli 1918, waarbij werd 
vastgesteld eene „Voorloopige regeling van het reserve-
kader in Ned.-Indië”, welke ten doel had bij wijze van proef 
de gelegenheid te openen voor opleiding tot reserve-officicr. 
Deze proef is totaal mislukt; tot heden heeft zich nog 
niemand tot dienstneming als kaderreservist aangemeld, 
hetgeen ook geen verwondering kan baren; de algemcene en 
persoonlijke dienstplicht met gelijktijdige aanvaarding van 
het begrip „kaderplicht” —zie „MILITIE” — maakte toch 
de instelling van het in Nederland reeds geruimen tijd 
bestaande „reservekader” in Indië overbodig; immers het 
Dienstplichtbesluit liet alle ruimte voor de aanwijzing voor 
kaderopleiding van zóóveel dienstplichtigen als noodig 
werd geacht; men hoopte evenwel, dat het instituut van het 
reservekader er toe zou bijdragen om den kaderplicht, die 
uiteraard op de meer ontwikkelden onder de 
dienstplichtigen rust, te verzachten, dragelijker te maken, 
eerstens door de opleiding over eenige jaren te verdeden, en 
voorts door de mogelijkheid van toetreding op jeugdiger 
leeftijd dan den dienstplichtigen. In die hoop is men evenwel 
teleurgesteld, liet reservekader is ook opengesteld voor 
Inlanders, die aan bepaaldeeischen van ontwikkeling 
voldoen: doch ook van dezen landaard heeft zich nog 
niemand voor dienstneming aangemeld. 

Voor wat betreft de reeds meermalen genoemde 
„Regeling van het reservepersonecl van liet leger in 
Nederlandsch-lndië” (lnd. Stb. no. 1918 774) wordt 
verwezen naar het boekwerkje: „De Regeling voor het 
reserve-personeel van het leger in Nederlandsch-lndië met 
toelichtingen” door 
H. Bakker, Alg. Landsdrukkerij, ’s-Gravenhage, 1918. 
Die regeling werd gewijzigd bij Kon. besluit van 1 Mei 1920 
no. 30 (lnd. Stb. no. 545), waarbij 
o. m. voor het reserve-personeel de rangen van „kornet” 
en „vaandrig”, „aspirant-kornet” en „aspirant-vaandrig” 
werden ingevoerd. Ter uitvoering van de regeling werd bij 
de ordonn. van JO September 1919 (Jnd. Stb. no. 009) 
vastgesteld de zg. „reserveordonnantie”, welke achter-
eenvolgens werd gewijzigd bij de ordonnantiën van 21 April 
1920 (Ind. Stb. no. 313), 18 September 1920 (Ind. Stb. no. 
091) (eedsaflegging), 25 Januari 1921 (Ind. Stb. no. 59), 11 
April 1921 (lnd. Stb. no. 219) en 11 November 1921 (Ind. 
Stb. no. 669) en aangevuld bij de ordonn. van 30 Augustus 
ÏD20 (Ind. Stb. no. 633), waarbij regelingen werden 
getroffen nopens do bevordering van Nederlandsche 
reserve-officieren, die in Jndic als zoodanig worden 
benoemd. 

Ter vervanging van de regeling van Ind. Stb. 

1918 no. 774, werd bij Kon. besluit van 2 Juli 1923 (Ind. 
Stb. no. 518) een nieuwe „Regeling voor het reserve-
personeel van het leger in Nederlandsch-lndië” vastgesteld, 
waarvan wel de voornaamste nieuwe bepaling is, dat het 
reserve- personeel voorloopig alleen zal bestaan uit „reser-
ve-officieren”, zoodat „het reserve-personeel beneden den 
rang van officier” kwam te vervallen. Deze nieuwe regeling 
werd gewijzigd bij Kon. besluit van 22 Maart 1926 (Ind. Stb. 
no. 255), waarbij o. m. ook bij den topographischen dienst 
do functie van reserve-officier werd geschapen. Ter 
uitvoering van het Kon. besluit, waarbij deze nieuwe 
regeling werd vastgesteld, werd bij de ordonn. van 28 Maart 
1924 (Ind. Stb. no. 137) in het leven geroepen eene 
„Reserve-regeling voor het leger in Nederlandsch-lndië”, 
terwijl bij Gouv. besluit van dienzelfden datum no. 39 (lnd. 
Stb. no. 138) de noodige modellen, behoorende bij die 
reserveregeling werden vastgestekl; de reservcrcgeling werd 
aangevuld bij de ordonn. van 9 December 1924 (Ind. Stb. no. 
562). Voor wat betreft „reserve-officieren” wordt nog ver-
wezen naar Aanvulling officieren hieronder. 

Aanvulling officieren. Evenals in het gelijknamige 
onderdeel van het artikel „LEGER”, op blz. 557, rechter 
kolom, van Deel II der Ency- clopaedie, wordt voor wat 
betreft de wijze van aanvulling van de officierskorpsen van 
de vier wapens en van het dienstvak der militaire admi-
nistratie in de eerste plaats verwezen naar het ter zake 
vermelde in „ONDER.WIJS (MILITAIR)”. Met betrekking 
tot de detacheeringen van officieren van het Nederlandsche 
leger zij het volgende medegedeeld. Aan een verzoek van de 
„Vereeniging van vcrlofsoffieieren der Nederlandsche land- 
en zeemacht” in het begin van 1918 om reserve-officieren, 
die bij demobilisatie van het leger buiten betrekking zouden 
raken, te detachceren bij het Indische leger, werd voldaan, 
niet het minst in verband met het toenmaals bestaande 
incompleet aan officieren. Dit incompleet bedroeg in 1918 
reeds 49. bereikte iu 1920 zijn maximum nl. 142, om terug 
te loopen tot 127 in 1921. Om in dit te kort zooveel mogelijk 
te voorzien werden de 4e compagnieën der veldba- taljons 
geleidelijk vervangen door militiecom- pagnieën, waarvan 
hot aantal beroepsofficieren slechts één bedroeg en later tot 
nul word gereduceerd; verder werd bij Gouv. besluit van 8 
November 1920 no. 61 bepaald, dat geponsionneorde 
officieren konden worden benoemd in bepaalde commissiën 
ter vervanging van actief dienende officieren, welke 
beslissing bij Gouv. besluit van 31 December 1921 no. 32 
weder werd ingetrokken; ook op onderwijsgebied —zie 
„ONDERWIJS (MILITAIR)” — werden maatregelen ge-
troffen om den toeloop tot het officierskorps te bevorderen, 
terwijl eindelijk bij Gouv. besluit van JJ September 1921 no. 
20 onder nadere Koninklijke goedkeuring de legerformatie 
werd uitgebreid met zóóveel adjudant-onderoffieieren- of 
sergeant-majoors-instrueteurs als het aantal aan de sterkte 
der infanterie ontbrekende luitenants en onderluitenants 
bedroeg. Bij Kon. besluit van 27 Januari 1919 no. 16 (Ind. 
Stb. no. 196) werd vastgesteld eene „Regeling betreffende 
de detacheer!ng van vcrlofsoffieieren van het leger in 
Nederland bij datin NederJandsch Indië", welke regeling 
achtereenvolgens gewijzigd werd bij de Kon. besluiten van 
18 October 1919 no. 24 
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(Ind.Stb. 1920no. 27),2öFebruari 1921 no. 79(lnd. Stb. no. 
67), 20 December 1921 no. 49 (Ind. Stb. 1922 no. 120) en 8 
Augustus 1923 no. 102 (Ind. Stb. no. 507). In de jaren 1919 
t/m 1922 werden 286 officieren van het Nederlandsche leger 
bij het Indische voor den tijd van ten hoogste drie jaren 
gedetacheerd; van de 90 in 1919 gedetacheerde reserve-
luitenants keerde een 20-tal bij het eindigen van den 
detachceringstermijn in 1922 naar Nederland terug, een 5-tal 
verliet in Indië het leger, terwijl van de overigen, wier de-
tachceringstermijn in 1922 eindigde, de detachee- ring op 
hun verzoek werd verlengd öf tot ten hoogste 5 jaren óf voor 
onbepaalden tijd doch niet langer dan voor 5 jaren. De 
Gouverneur- - Generaal werd tot die verlenging gemachtigd. 

Door de detaeheering van reserve- en ook van ccn aantal 
beroepsofficieren van het Ned. leger, zoomede door 
terugkeer van een abnormaal groot aantal verlofgangers, trad 
na 1922 in het dreigend incompleet aan officieren een 
merkbare verbetering in, terwijl verwacht kon worden, dat 
door een in uitzicht gestelden overgang van een aantal 
Nederlandsche reserve-officieren naar het vaste korps 
officieren, bedoelde verbetering een permanent karakter zou 
krijgen. In Januari 1921 werden do eischen bekend, waaraan 
reserve-officieren voor bedoelden overgang zouden hebben 
te voldoen, eischen waaraan niet velen zouden kunnen 
voldoen, zoodat hierdoor heel wat pennen in beweging 
werden gebracht. Het gevolg is geweest, dat einde 1921 
andere eischen gesteld werden en bij Kon. besluit van 11 Mei 
1922 no. 34 (Ind. Stb. no. 508) een „regeling van den over-
gang van reserve-officieren naar het korps beroepsofficieren 
van het Indische leger” tot stand kwam. Gouv. besluit van 4 
April 1923 no. 3 (Jav. Courant no. 29) bepaalde voorts, dat 
voor den overgang van de bij het Indische leger gedeta-
cheerde rcserve-oficieren van het Nederlandsche leger, 
behoorende tot hot wapen der infanterie en dat der artillerie, 
naar het korps beroepsofficieren der infanterie van het Ned.-
Indische leger, het volgen van een aanvullingscursus tot 
beroepsofficier verplicht was, tenzij vroeger een volledige 
opleiding tot beroepsofficier met gunstigen uitslag was 
doorloopen. Bedoelde cursus, waarvan het leerplan de 
volledige militaire studiën, zooals deze aan do cadetten der 
infanterie op de Kon. Mil. Academie worden onderwezen, 
omvatte, ving begin Juli 1923 aan te Bandoeng en daaraan 
werd deelgenomen door een 20-tal daartoe aangewezen 
reserve-luitenants. In 1924 gingen 17 reserve-luitenants na 
hot volgen van den aanvullingscursus over naar het korps 
beroepsofficieren der infanterie, terwijl bovendien 1 reserve-
luitenant (gewezon beroepsofficier van het Ne- derlandsche 
leger) kon overgaan zonder dien cursus te hebben gevolgd. 

Door de getroffen maatregelen, terugkeer van 
verlofgangers, maar vooral door de vele en aanzienlijke 
inkrimpingen van de legerformatie, was ultimo 1922 het 
tekort aan officieren veranderd in een groot overcoinpleot, 
zoodanig, dat toen allerlei middelen móesten worden 
beraamd om officieren te doen afvlocion. Maatregelen 
werden getroffen om de gedetacheerde beroeps- en reserve-
officieren van het Nederlandsche leger binnen den 
detachceringstermijn van hunne detaeheering te ontheffen, 
voorzoover zij niet voor overgang naar het korps 
beroepsofficieren in aanmerking 

kwamen (Ind. Stb. 1923 no. 39). Voorts worden bij Kon. 
besluit van 10 November 1922 no. 47 (Ind Stb. no. 592) — 
met tijdelijke afwijking van de regeling van de bevordering 
enz. (Ind. Stb. 19IO no. 592) en van het reglement op het 
toekennen van pensioenen enz. (Ind. Stb. 1920 no. 65) — 
eenige maatregelen getroffen ten einde zoo spoedig mogelijk 
aan het groote overcompleet van kapiteins bij het wapen der 
infanterie een einde te maken. Niettegenstaande het 
overcompleet aan officieren achtte de Regeering zich moreel 
verplicht om in het belang van de talrijke in Indië nog 
aanwezige reserve-officieren nog 20 hunner voor overgang 
bij het vaste korps aan te wijzen en te hunnen behoeve op 1 
Juli 1924 te Bandoeng een nieuwen aanvullingscursus te ope-
nen, welke begon met 21 leerlingen, van wie in den loop van 
1924 er één af viel. 

Opleiding van dienstplichtigen tot reserve- officier heeft 
in Indië nog slechts plaats gehad bij de mobiele artillerie, 
waarbij in 1925 een viertal miliciens tot reserve-2e luitenant 
werden gevormd. Bij de algemeene order voor het leger 1926 
no. 16 is een regeling vastgesteld voor de opleiding van 
reserve-luitenants totreserve-kapitein. Voor „reserve-
officier-vliegenier” zie „LUCHTVAART, MILITAIRE”. Het 
korps reserve-officieren, dat in October 1925 i 900 leden 
telde, wordt aangevuld door benoeming als zoodanig van 
dienstplichtigen, die in den officiersrang zijn in- gelijfd, in 
opleiding tot officier zijn opgenomen, tot officier worden 
bevorderd, als officier het leger verlaten, of als onderluitenant 
het leger verlaten en aan nader bepaalde eischen voldoen en. 
van niet-dienstplichtige Nederlandsche onderdanen, die zulks 
verzoeken, uiteraard onder voorbehoud van lichamelijke 
geschiktheid (zie artikel 8 der Reserveregeling in Ind. Stb. 
1924 no. 37). 

Einde 1926 waren bij de infanterie 653 reserve- -
officieren, bij de cavalerie 6, bij de artillerie 162, bij de genie 
70, bij de luchtvaartafdeeling 6, bij de intendance 3, bij de 
militaire administratie 22, bij den militair geneeskundigen 
dienst 58 reserve- -officieren van gezondheid en 9 reserve-
militaire apothekers en bij den militair diergeneeskundigen 
dienst 6 reserve-militaire paardenartsen. In 1926 werden 
eenige gopensionneerde hcofdofficieren tot het aangaan van 
een vrijwillige verbintenis als reserve-officier toegelaten, 
teneinde eenige funr- tiön bij den landstorm te kunnen doen 
vervullen. 

Hot wapen der infanterie telt thans nog 3 in Indië 
opgeleide inlandscho officieren, die niet- hebben kunnen 
voldoen aan het aanvullingsexamen bedoeld in Ind. Stb. 1916 
no. 194, ter verkrijging van algeheele gelijkstelling met 
hunne eur. ranggenooten — zie „ONDER WIJS (MILI-
TAIR)”. De positie dezer officieren werd nader geregeld bij 
Kon. besluit van 7 April 1925 no. 36 (Ind. Stb. no. 274). Bij 
Kon. besluit van 25 October 1922 no. 45 (Bijbl. no. 10242) 
werden regelen vastgesteld, naar welke eervol ontslagen 
officieren van het Ned.-Indische leger opnieuw tot officier 
kunnen worden benoemd. De regeling van de bevordering, 
het ontslag enz. van eur. officieren (Ind. Stb. 1910 no. 592) 
— zie blz. 558, linker kolom, van Deel II der Encyelopaedic 
— zooals die sedert is gewijzigd, onderging nadere wijzi-
gingen bij de Kon. besluiten van 31 Januari 1924 no. 53 (Ind. 
Stb. no. 128) en van 27 Augustus 1925 no. 41 (Ind. Stb. no. 
573); de wijzigingen bij eerstbedoeld besluit hiolden 
hoofdzakelijk ver 
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band met de reorganisatie van den topographi- schen dienst 
(lnd. Stb. 1924 no. 265), ten einde tegemoet te komen aan 
de bezwaren, welke de officieren van dien dienst in het 
bijzonder bij hunne bevordering ondervonden. 

In de wijze van aanvulling van het dienstvak van den 
gencralen staf is sedert 1917 geen wijziging gekomen, wel 
echter in die van het dienstvak der intendance; door de 
wijziging, die bij Kon. besluit van 9 November 1917 no. 49 
(lnd. Stb. 191S no. 65) was gebracht in de lioogcr genoemde 
regeling in lnd. Stb. 1910 no. 592 — zie blz. 618, voorlaatste 
lid van de linker kolom van Deel 11 der Encyclopaedie — 
kwamen zij die in denkapiteinsrang, dus zonder 
bevordering, bij het dienstvak der intendance werden 
geplaatst, onder aan de ranglijst, m. a. w. zij werden gepas-
seerd door hen, die in den rang van luitenant met 
bevordering tot kapitein vóór dien waren overgegaan; dit 
bezwaar is ondervangen door het Kon. besluit van 13 
October 1920 no. 115 (lnd. Stb. 1921 no. 63), waarbij het 7e 
lid van artikel 7 der regeling werd gewijzigd als volgt: „Ten 
opzichte van officieren, die tengevolge van een al of niet 
met bevordering gepaard gaande overplaatsing bij de 
intendance, in een andere ranglijst moeten worden vermeld, 
wordt de plaats in de ranglijst in het besluit der 
overplaatsing aangegeven naar de beginselen, neergelegd in 
het 4e, 5e en 6e lid van dit artikel, met dien verstande 
evenwel, dat de overgeplaatste in rangorde wordt geplaatst 
boven degenen, die, voorheen jonger in rang, inmiddels tot 
kapitein der intendance zijn benoemd.” 

De gunstiger bepalingen betreffende de bevordering 
voor officieren van gezondheid, militaire apothekers en 
militaire paardenartsen (lnd. Stb. 1910 no. 592) bleven 
bestaan; die betreffend de pensionncering (lnd. Stb. 1908 
no. 288 en pen- sioenreglement 1920) echter komen niet 
meer voor in het „reglement op het verleenen van 
diensttijdpensioencn en onderstanden van de europeesehe 
en de op gelijken voet behandelde officieren van het Ned.-
Ind. leger”, vastgesteld bij Kon. besluit van 2 December 
1926 no. 30 (lnd. Stb. no. 551). De opleiding tot officier van 
gezondheid is thans (1927) geregeld bij Kon. besluit van 26 
April 1926 no. 16 en de op grond daarvan door den Minister 
van Koloniën bij beschikkingen van 1 Mei 1926 en 12 April 
1927 nos. 19 en 4 vastgestelde „regeling betreffende de aan-
neming van studenten in de geneeskunde ter opleiding tot 
officier van gezondheid bij het Ncder- Jandsch-Indische 
leger” *). Bij Kon. besluit van 25 October 1922 no. 45 
(Bijbl. no. 10242) zijn nieuwe regelen vastgesteld, naar 
welketijdelijke officieren van den militair geneeskundigen 
dienst bij het vaste korps kunnen overgaan. Dc opleiding tot 
militair apotheker is thans geregeld bij Kon. besluit van 29 
April 1918, zooals dat luidt ingevolge Kon. besluit van 20 
.Juni 1923 no. 34 en de op grond daarvan door den Minister 
van Koloniën bij beschikkingen van 26 .Juli 1922, 25 Mei 
1923 en 12 April 1927 no. 18, 6 en 4 vastge- stelde „regeling 
betreffende de aanneming van jongelieden ter opleiding 
voor de betrekking van militair apotheker bij het leger in 
Nederlandsch- -lndië”,). De voorwaarden voor de tijdelijkc 
aan 

*) Deze regelingen zijn verkrijgbaar bij de 
8ste afdeeling van het Dep. van Koloniën. 

stelling van uitheemschc apothekers tot militair apotheker 
zijn vervat in Bijbl. no. 3848. Alhoewel nog van kracht zijn 
het Kon. besluit van 5 November 1870 Lt. Apz. no. 6/1558 
(lnd. Stb. 1871 no. 9) en de beschikking van den Minister 
van Koloniën van 13 Juli 1875 Lt. G'. no. 37 (Bijbl. no. 
3254), betreffende dc opleiding voor den militairen 
veterinairen dienst in Xcder- landsch-Indië, vinden deze 
sedert lang geen toepassing meer, wijl de toeloop van 
veeartsen voldoende is om in de behoefte aan militaire paar-
denartsen in Indië te voorzien; behalve de gewone 
uitzendingskosten, worden aan als militair paardenarts uit te 
zenden personen geene vergoedingen uitgekeerd. 

Aanvulling Minderen. E u r o p e a n e n .  Het in 1915 
bestaande groote incompleet aan Europeanen in het leger — 
zie blz. 560, rechter kolom, van Deel II der Encyclopaedie 
— nam in de daarop volgende jaren nog steeds toe en 
bedroeg einde 1916, 1917 en 1918 resp. 3663, 3737 en 4410 
man, gedeeltelijk ook als gevolg van het niet meer gebruik 
maken van buitenlandsche krachten. Was men er bij de 
infanterie reeds toe overgegaan om wegens heo te kort aan 
Europeanen dien landaard bij de veldbataljons voor een 
aanzienlijk deel te vervangen door Amboi- neezen — zie 
blz. 560, laatste lid linker kolom, van Deel JI der 
Encyclopaedie — in 1917 (Gouv, besluit van 6 Maart 1917 
no. 30) werden, met het doel om toch in ieder geval zooveel 
mogelijk eur. fuseliers op Java beschikbaar te houden, de 
eur. fuseliers van de 5 compagnieën der veldbataljons, die 
tijdelijk bij dc garnizoensbataljons van de Westerafdeeling 
van Bornéo, van de Zuidcr- en Oosterafdeeling van Bornéo 
en van Timor en Onderhoorigheden, boven dc formatie 
werden gevoerd, door Amboineezen vervangen, waardoor 
225 eur. fuseliers voor Java beschikbaar kwamen. Ook bij 
de andere wapens moest men er toe overgaan de 
ontbrekende Europeanen te vervangen door personeel van 
anderen landaard; het eerst werden daarmede proeven ge-
nomen bij het wapen der artillerie; bij Gouv. besluit van 16 
Mei 1917 no. J1 werd nl. bij wijze van proef de formatie der 
toenmalige berodcn-artillo- rie met 80 en de formatie der 
toenmalige vestingartillerie met 150 amboincesche 
militairen uitgebreid tegen gelijktijdige inkrimping met 
dezelfde aantallen eur. militairen. Bij de cavalerie — van 
welk wapen de gevechtswaardo ernstig dreigde achteruit te 
gaan door gebrek aan Europeanen — werd in 1918 een proef 
genomen om dc ontbrekende Europeanen te vervangen door 
Amboineezen en Menadoneezen, door van elk dezer beide 
landaarden 25 man in opleiding te nemen; toen hierbij bleek, 
dat van Amboineezen geen goede cavaleristen waren te 
maken, van de Menadoneezen wel, werd bij Gouv. besluit 
van 14 Januari 1919 no. 22 de formatie van het wapen 
tijdelijk uitgobreid met ten hoogste J00 Menadoneeschc 
militairen tegen gelijktijdige inkrimping met ten hoogste 50 
Europeesehe en 50 Jnlandsche. In het tekort aan Europeanen 
bij de genietroepen — einde 1919 157 man — 
werd»gcdecltelijk voorzien door een overcompleet aan 
Inlanders. Ter besparing op het eur. element werd er voorts 
naar gestreefd om ook noncombattanten-functies, welke tot 
dusver alleen voor Europeanen openstonden. ook open te 
stellen voor Inlanders, die aan bepaalde cischen voldoen; 
zoo werd bij Gouv 
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besluit van 16 April 1917 no. 35 do lcgerformatie tijdelijk 
uitgebreid met 5 ml. sergeant majoors der militaire 
administratie, bij Gouv. besluit van 12 November 1917 no. 63 
met 10 inl. sergeanten-, korporaals- of genicwerklieden 1c, 2e 
of 3e klasse; ook bij de korpsen bakkers, conducteurs, 
geweermakers en stafschrijvers deed het niet-cur. element 
zijn intrede ter vervanging van het eur. (Gouv. besluit van 10 
Juli 1920 no. 53). 

In 1919 kon uit de debatten in den Volksraad bij de 
behandeling van de voorstellen der bezol- digingscommissie 
(zie hierna aan den voet van den staat, aan het einde van dit 
artikel) cn van die betreffende de invoering van een 
inheemsche militie (zie „MILITIE”) de gevolgtrekking 
worden gemaakt, dat het legerbestuur van de uitzending uit 
Nederland van eur. personeel niet veel meer verwachtte en 
daarom voornemens was de werving aldaar van personeel 
beneden den rang van onderofficier, behoudens voor enkele 
categorieën van personen, stop te zetten, waarmede natuurlijk 
gepaard moest gaan een opleiding in Nederland voor 
verschillende groepen van onderofficieren. Zoo werd bij Kon. 
besluit van 4 Juni 1919 no. 274 (Bijbl. no. 9297) bij de 
Koloniale Reserve te Nijmegen de gelegenheid opengesteld 
om als aspïrant-Öriderofficicr dienst te nemen bij het leger in 
Ned.-Indië en werden bij genoemd korps cursussen opgericht 
in den geest van dien voor aspirant-onderofficieren te 
Magelang; zie „ONDERWIJS (MILITAIR)” en 
„KOLONIALE RESERVE”. 

Aan vorenbedoeld voornemen om geen militairen 
beneden den rang van onderofficier uit Europa te doen 
uitkomon, kon echter in 1920 nog geen gevolg worden 
gegeven, daar het gebrek aan eur. kader beneden den rang van 
officier steeds nijpender werd en daarom geen enkele bron 
van kader- aanvulling mocht worden afgesloten, dus ook niet 
de kadervorming uit eur. vrijwilligers in Jndië; in verband 
hiermede behoorde de toevloed van vrijwilligers uit Europa 
zoo groot mogelijk to zijn en werd de werving van 
ongegradueerden dan ook voorshands niet stopgezet; alleen 
werden de cischen voor dienstneming verzwaard, zoodat een 
belangrijk grooter percentage der uitgezondenen dan tot 
dusver voor kaderopleiding in aanmerking kon komen. 
Daarnaast echter werd de opleiding in Nederland van tal van 
kadergroepen met kracht ter hand genomen; het vraagstuk 
betreffende de aanvulling van het eur. clement cn de 
kadervorming werd in studie genomen door een door den 
Minister van Koloniën in 1920 benoemde commissie tot 
reorganisatie van de Koloniale Reserve, welker voorstellen er 
toe leidden, dat de Koloniale Reserve in hoofdzaak als be-
stemming kreog vorming en uitzending van kader, zonder 
evenwel de werving van ongegradueerden geheel te sluiten 
(zie „KOLONIALE RESERVE”). Vermelding verdient nog 
dat in verband met het tekort aan eur. onderofficieren, 
besloten werd bij wijze van proef niet-our. sergeanten 
(wachtmeesters) de plaats vun eur. ranggenooton te doen 
innemen; een desbetreffende regeling werd vastgesteld bij 
Kon. besluit van 29 Mei 1917 no. 92 (Ind. Stb. no. 595) en 
gowij- zigd bij Kon. besluit van 4 December 1919 no. 58 (Ind. 
Stb. 1920no. 18). Door vrijwel dezelfde omstandigheden als 
boven ten aanzien van officieren is vermeld in Aanvulling 
officieren cn ook doordien aan don oproep aan 
onderofficieren van het 

Nederlandsche leger om bij het Indische over te gaan of 
daarbij te worden gedetacheerd zooveel gevolg werd gegeven 
(zij werden uitgezonden na gedurende 6 maanden bij de 
Koloniale Reserve bekend te zijn gemaakt met de Indische 
dienstvoorr schriften) ontstond in 1922 in den sergeantsrang 
een belangrijk overcompleet; ook in andere rangen beneden 
dien van officier kwam een te veel of was een zoodanig aantal 
titulairen ') beschikbaar, dat, wat de infanterie b 'treft, 
besloten moest worden geen leerlingen toe te laten tot den len 
cursus 1923 van de kadcrschool te Tjimahi en tot dien te 
Magelang slechts aspiranten voor den rang van sergeant-
majoor-instructeur; zulks mede op grond van de toen nog te 
verwachten inkrimpingen bij de nieuwe lcgerformatie van 
1925. Tengevolge van formatie-inkrimping voornamelijk, 
telde ook de cavalerie spoedig een overcompleet aan kader, 
zoodat ook bij dat wapen de opleiding aan de kaderschool 
tijdelijk werd gestaakt tot 1 November 1924, toen weer ecu 
cursus werd geopend voor de rangen van fourier, eur. 
wachtmeester, ’ niet-eur. wachtmeester 2e klasse en 
korporaal. In verband met het bestaande overcompleet in den 
onderluitcnantsrang bij de infanterie werd in 1924 de cursus 
tot opleiding voor het examen van onderluitenant, zie 
„ONDERWIJS (MILITAIR)” stopgezet. De kaderopleiding 
bij de Koloniale Reserve te Nijmegen werd einde 1924 
tijdelijk en in Februari 1926 definitief opgeheven; in stede 
daarvan werd ook bij de Koloniale Reserve het instituut van 
aanbevolen militairen in het leven geroepen; zie hiervoor 
„KOLONIALE RESERVE”. 

De koloniale werving in Nederland is thans geregeld bij 
Kon. besluit van 3 Augustus 1921 no. 132, o. m. opgenomen 
in de alg. order voor het leger 1924, no. 9, waaruit hier het 
volgende wordt aangehaald. Met de zorg voor aanneming en 
uitzending van het personeel beneden den rang van 
onderluitenant is uitsluitend do commandant van de 
Koloniale Reserve te Nijmegen belast. Tot een 
dienstverbintenis worden als regel alleen Nederlanders 
toegelaten en als uitzondering, doch alleen krachtens 
machtiging van den Minister van Koloniën, ook 
vreemdelingen; de tocgelatc- nen verbinden zich om 
gedurende 3 of 5 jaren en zoo noodig ook in Europa en West-
Indië te dienen. Bij de Koloniale Reserve heeft de opleiding 
plaats tot brigadier-titulair der infanterie, waartoe alleen 
worden toegelaten zij. die voldoen aan nader omschrevon 
eischen voor een verbintenis als aanbevolen-militair; do als 
zoodanig aange- nomenon w'ordon, voor wat de infanterie 
betreft, in den rang van korporaal-titulair, voor wat do andere 
wapens en diensten betreft als soldaat uitgezonden (zio 
„KOLONIALE RESERVE”). Zonder voorafgaande 
opleiding bij dc Koloniale Reserve kunnen personen in den 
rang van onderofficier tot een verbintenis als militair-apothe- 
kers-assistont, stafmuzikant, automobielherstol- ler, 
telegrafist cn radiotelegrafist worden uitgezonden. 
Uitzending als ongegradueerde c.q. bri- 

’) Bij Gouv. besluit van 22 Februari 1923 no. 49 (Ind. 
Stb. no. 90) werd een regeling vastgesteld van de 
positie der sergeanten-, wachtmeesters-, fouriers-, 
brigadiers- en korporaals titulair bij do verschillondo 
wapens on den trein van het leger; gewijzigd bij Ind. 
Stb. 1924, no. 432. 
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gndicr is slechts mogelijk bij een verbintenis bij een der 
troepenkorpsen en den hospitaaldienst. Bij hot Indische 
leger kunnen in hunnen rang of laatstelijk bekleeden rang 
overgaan onderofficieren van de Ned. landmacht en 
gewezen onderofficieren zoowel van het Indische- als van 
het Xederlandsche leger en van het korps mariniers en bij 
uitzondering kader of gewezen kader beneden dien rang van 
de Xederlandsche landmacht; mede kunnen overgaan 
ongegradueerden van de troepenkorpsen en van den 
hospitaaldienst van het Xederlandsche leger. Gewezen 
beroeps- en dienstplichtige onderofficieren worden niet tot 
een verbintenis toegelaten, wanneer zij langer dan 2 jaren de 
gelederen hebben verlaten. Militairen van het 
Xederlandsche leger, zoowel vrijwillig dienende als 
militieplichtige, kunnen voor een detacheering naar Xed.-
lndiê in aanmerking komen: dienstplichtige echter alleen 
wanneer zij onder de wapenen zijn of de eerste oefening 
hebben volbracht. Sedert 1926 echter is de detacheering 
gesloten. Militairen beneden den rang van onderluitenant 
genieten bij de verbintenis een premie en een 
tegemoetkoming voor eerste uitrusting, en wel bij 
verbintenis als aanbevolen militair voor den tijd van 3 jaren 
ƒ300; zij die zich in den ondcrofficiersrang verbinden, ont-
vangen een tegemoetkoming voor eerste uitrusting ten 
bedrage van ƒ500 a ƒ 1200, afhankelijk van de 
maandelijksche aanvangsbezoldiging in Indië, welk bedrag 
met 50 % wordt verhoogd voor gehuwden, die vergezeld van 
hunne echtge- nooten naar Indië vertrekken. Brigadiers en 
soldaten ontvangen bij le verbintenis voor 5, 4 en 3 jaren 
respectievelijk / 400, / 300 en ƒ200. Bij een herverbintenis 
ontvangen onderofficieren voor elk jaar der herverbintenis ƒ 
37.50, brigadiers en soldaten ƒ 25. Bij detacheering voor 3 
tot 5 jaren voor de Ie maal ontvangen de onderofficieren een 
tegemoetkoming voor eerste uitrusting als hooger 
aangegeven, de brigadiers en soldaten voor 5, 4 en 3 jaren, 
respectievelijk / 400, ƒ 300 en ƒ200. Over detacheering van 
militairen van het Xederlandsche leger bij het Indische 
handelt de alg. order voor het leger 1925 no. 21. 

Voor Aanvulling Minderen, E u r o p e a n e n  zie 
ook „KOLONIALE RESERVE” en „ONDERWIJS 
(MILITAIR)”. 

De w e r v i n g  i n  I n d i ë  voor wat betreft 
Europeanen, bleef sedert 1918 onbeperkt open- gcsteld. Het 
op blz. 561, linker kolom, van Deel II der Encyclopaedie 
bedoelde Gouv. besluit van 17 Juli 1905 no. 28, betreffende 
het aangaan van een voorloopige verbintenis door in Indië 
geboren Europeanen, bleef tot en met 1921 van kracht, doch 
had geen resultaat; slechts 3 personen gingen in den loop der 
jaren die verbintenis aan. De niet-eur. werving was in 1917, 
1918 en 1919 onbeperkt opengesteld voor gepasporteerden 
en voor zoons van actief dienende militairen; in 1917, en 
1918 tevens voor Javanen, Soendaneezen, Ma- doercczen, 
Timoreezen en beperkt voor Amboi- neezen. In 1918 
werden, voorloopig bij wijze van proef, Inlanders van 
atjèhschen landaard tot een dienstverbintenis bij het leger 
toegelaten op dezelfde voorwaarden als de Javanen. Ter 
bevordering van de werving onder de Batalcs werd bij Gouv. 
besluit van 29 October 1917 no. 41 bij wijze van tijdelijken 
maatregel bepaald, dat aan hen dezelfde handgelden zouden 
worden uitbetaald als aan de Timoreezen, terwijl ook de aan- 

brenggeldcn gelijk zouden zijn. Het Gouv. besluit van 7 
April 1917 no. 23 (Jav. Cour. no. 36) bepaalde bij wijze van 
tijdelijken maatregel, dat voor dienstneming als 
hospitaalsoldaat alleen zouden worden aangenomen 
Inlanders van cenige ontwikkeling. In 1918 werd besloten 
tot voorloopige invoering van dactyloscopie voor alle zich 
voor dienstneming bij het leger aanmeldende Inlanders op 
Java. In 1919 was de niet-europeesche werving onbeperkt 
opengestcld voor Soendaneezen, Madoereezen, 
Timoreezen, Atjèhers en Bn- taks en beperkt voor 
Amboineezen en Javanen. In 1920 moest de niet-
europeesche werving aanzienlijk worden beperkt en wel, 
voor wat Java betreft, tot 70 Inlanders (niet-Amboineezen) 
per maand, voor Memidoneezen tot 15 per maand en voor 
Amboineezen eveneens tot 15 per maand. De werving van 
niet-Europeanen in de buitengewesten (uitgezonderd 
gewezen militairen en zoons van in werkelijken dienst 
zijnde militairen) werd in 1920 gesloten voor Sumatra’s 
Westkust, Riouw, Palèmbang en Djambi, Westerafdeeling 
van Bornéo en Zuider- en Oosterafdeeling van Bornéo; de 
werving van Bataks werd sedert 1 April 1920 beperkt tot 3 
per maand, die van Boegineczen en Timoreezen bleef 
onbeperkt open, echter met zeer gering resultaat. 

Vorenbedoelde beperking bleef gehandhaafd tot 1924, 
met dien verstande evenwel, dat in 1922 de niet-
europeesche werving voor het wapen der artillerie tijdelijk 
— tot 1923 — onbeperkt moest worden opengesteld, in 
verband met het groote incompleet bij dat wapen en dat in 
1923 de werving van Atjèhers tijdelijk onbeperkt werd 
opengesteld. In 1924 werd, in verband met het groote 
incompleet aan ongegradueerden bij het wapen der 
infanterie, de werving van het niet-europec- sehc element 
weder onbeperkt opengesteld. Sedert 1925 mogen geen 
Bataks meer worden aangenomen. Bij de algemeene order 
voor het leger 1921 no. 39 werd bepaald, dat alleen personen 
mogen worden aangenomen, van welken landaard ook, 
omtrent wie de overtuiging on de indruk worden verkregen, 
dat zij voldoenden vorstandc- lijken aanleg hebben om bij 
geregeld bezoek van de Icorpsschool te lecren lezen, 
schrijven en rekenen. 

Het op blz. 561, rechter kolom, en blz. 562, linker kolom, 
van Deel II der Encyclopaedie genoemde Gouv. besluit van 
16 Juli 1905 no 13, dat opgenomen is in Bijbl. no. 0209 en 
waarbij de werving in Indië geregeld was, werd sedert her- 
kaxldelijk gewijzigd, o. m. bij Gouv. besluit van 27 
December 1912 no. 09 (Bijbl. no. 7728) en ingetrokken bij 
Gouv. besluit van 23 November 1925 no. 13 (Bijbl. no. 
10920), waarbij tevens ecu nieuwe „regeling van de werving 
in Nederlandsch- -ïndië” werd vastgesteld, waarin de 
Legercommandant wijzigingen kan aan brengen, voorzoo- 
ver daaraan geen goideJijke gevolgen zijn verbonden. De 
nieuwe regeling is met „nadere bepalingen van den 
Legercommandant omtrent het aangaan van 
(her)vcrbintenissen bij het Nedcrlandsch- -Indisch leger” 
opgenomen in de alg. order voor het Jeger 1925 no. 22. Uit 
deze regeling zij hier het volgende aangeteekend. De 
dienstneming bij het Indische leger geschiedt geheel 
vrijwillig; kunstgrepen van welken aard ook, om personen 
tot dienstneming te verlokken, zijn verboden. Den Hoofden 
van gewestelijk bestuur wordt opgedragen in het belang der 
werving naar hun 
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beste vermogen mede te werken en daartoe o. a. aan de 
regeling de meest mogelijkc openbaarheid te geven of te 
doen geven. Op plaatsen waar een garnizoen ligt, wordt 
bovendien aan daartoe geschikte niet-eur. onderofficieren 
gelegenheid gegeven tot werving ook buiten het rayon. Waar 
geen garnizoen ligt, worden de detachcments- 
commandanten der gewapende politie of andere geschikte 
personen met de werving belast, door en onder toezicht van 
de Hoofden van gewestelijk bestuur of van door dezen aan 
te wijzen ambtenaren. Amboineesche, menadoneesche, 
madoe- rcesoho en timoreesche onderofficieren of soldaten 
kunnen in hot belang der wervingvoor-1 of ü maanden naar 
hunne negorijen worden gezonden onder genot van vrij 
transport c.q. ook voeding gedurende de heen- en terugreis 
en van soldij gedurende den verloftijd. 

Europeanen, die te voren niet als militair hebben gediend, 
worden in Indië tot een verbintenis als soldaat als regel 
alleen toegelaten, wanneer zij ongehuwd zijn en aan door 
den Legercommandant te stellen eischen van algemeene 
ontwikkeling voldoen; deze Europeanen — met 
uitzondering van hen, die al dadelijk de geschiktheid voor 
een bijzondere betrekking bezitten — worden aangenomen 
als aanbevolen militair met een tijdelijk verband voor 3 jaren 
en uitsluitend voor den dienst in Ned.-Indië, ten einde 
opgeleid te worden voor een eur. kaderbetrekking of voor 
een speciale betrekking. Zij, die bij indiensttreding reeds 
voldoen aan de aan Europeanen voor een bijzondere 
betrekking gestelde eischen, kunnen al dadelijk tot een vaste 
verbintenis worden toegelaten. Niet-eur. jongelieden, die te 
voren niet als militair hebben gediend en voldoen aan door 
den Legercommandant te stellen eischen van algemeene 
ontwikkeling, kunnen — naar door dezen te stellen regelen 
— worden aangenomen als aanbevolen militair met een 
tijdelijk verband voor 3 jaren, ten einde voor niet-eur. 
kaderbetrekkin- gen te worden opgeleid. 

In ieder garnizoen wordt door den plaatselijkcn 
(militairen) commandant een officier belast met de werving, 
bij wien personen, die in dienst willen treden, zich, al of niet 
door tusschenkomst van een werver, kunnen aanmelden. 
Geniewerklie- den worden alleen aangenomen, wanneer ge- 
nieoffieieren, architecten of opzichters der genie plaatselijk 
geniehoofd zyn; do aanvulling van het korps artillerie werk 
lieden heeft plaats door aanwerving en voorts door overgang 
van militairen, mits zij bij den artillerie-constructic- winkel 
tot dien einde beproefd en geschikt bevonden zijn. Zoons 
van militairen kunnen, nadat zij hun Ne levensjaar 
ingetreden zijn, tot een voorloopigo verbintenis worden 
toegelaten; bij de intrede van hun 17e levensjaar moeten zij 
zich verklaren omtrent het aangaan van een verbintenis. Als 
eur. militair kunnen slechts een verbintenis aangaan 
gewezen eur. militairen van het Indische leger on 
Europeanen, die Nederlander of Nederlandse!» onderdaan 
zijn. 

Onder den naam van „Ainboineczen” worden, met 
betrekking tot de werving verstaan de inboorlingen (en 
hunne afstammelingen) van het gouvernement der 
Alolukken, uitgezonderd do niet-christen inboorlingen van 
het eiland Halma- hóra (onderafdecling Halmahóra van do 
afdee* ling Ternatc), die onder den naam „Alfooren” 
worden verstaan, en de inboorlingen (en hunne 

afstammelingen) van de afdeelingen Noord-, West- en Zuid-
Nieuw-Guiné — de Papoea’s —, die niet aangeworven 
mogen worden. Onder den naam Alenadoncezen worden 
met betrekking tot de werving verstaan de inboorlingen (en 
hunne afstammelingen) van de afdeelingen Alanado en 
Gorontalo der residentie Alanado. He overige niet-
Europeanen worden met betrekking tot de werving 
onderscheiden in de navolgende landaarden : Javanen, 
.Soendaneezcn, Atjèhers, Ala- doereezen, Bocgineezen, 
Timoreezcn en Alaleiers; Bataks mogen, evenmin als 
Papoea’s, meer worden aangeworven. 

He duur van de verbintenis is voor Europeanen G, 5, 4 of 
3 jaren, voor de overige landaarden G, 5, 4, 3 of 2 jaren, 
behoudens enkele uitzonderingen; voor Javanen, 
Aladocreezen en Soendaneczen, die zich op Java voor eerste 
dienstneming aanmelden, uitsluitend 2 jaren, voor 
aanbevolen militairen, onverschillig van welken landaard, 3 
jaren. 

Het bedrag van de hand- en aanbrenggelden bij het 
aangaan van een verbintenis en de gevallen, waarin deze 
gelden niet worden te goed gedaan, zijn aangegeven in het 
bij Gouv. besluit van 20 Maart 1922 no. 32 opnieuw 
vastgestelde militaire tarief no. 13, waaraan het volgende is 
ontleend. Bij het aangaan van een verbintenis wordt aan 
handgeld uitbetaald: aan Europeanen voor een verbintenis 
van 6, 4, 3 of 2 jaren, onderscheidenlijk / 200, / 100, / 90 of 
/ GO; aan Amboi- neezen voor een verbintenis vna G, 4 of 
2 jaren onderscheidenlijk / 200, / 120 of / GO; aan Inlan ders, 
die kunnen lezen en schrijven met latijnsche karakters en 
zich als hospitaalsoldaat verbinden voor een verbintenis van 
G, 4 of 2 jaren onderscheidenlijk / 150, / 100 of / 50; aan 
ïimoreczen voor een verbintenis van G, 4 of 2 jaren onder-
scheidenlijk / 120, / S0 en / 40 en aan de overige Inlanders 
voor een verbintenis van 6, 4 of 2 jaren onderscheidenlijk / 
75, / 50 en ƒ 25. 

Als aanbronggeld wordt betaald voor een verbintenis van 
niet meer dan 2 jaren ƒ 5, voor een verbintenis van langeren 
duur / 10. Bovendien ontvangen de inl. hoofden in de 
afdeeiing Am- boina een premie van / 50 bij indiensttreding 
van een hunner vroeger niet gediend hebbende on in hun 
ambtsgebied verblijf houdende onderhoori- gen, 
onverschillig den duur van de aangegane verbintenis; dezo 
premie wordt niet uitgekeerd indien de onderhoorigo als 
aspirant-officier of aspirant-onderofficicr in dienst treedt en 
ook niet bij indiensttreding van inl. burgers, gevestigd ter 
hoofdplaats Amboina en op de onderaf- 
deelingshoofdplaatson Bandunaira on Saparoea. Bij 
herverbintenissen bedragen de handgelden, voor elk jaar van 
do aangegane herverbintenis, voor een brigadier / 37.50, 
voor een soldaat ƒ 25, voor een niet-eur. sergeant 
(wachtmeester) 2e klasse en voor oen niet-eur. fourior / 25, 
voor een niet-eur. korporaal lo klasse / 20, voor een niet- eur. 
korporaal 2o klasse / 15, voor een niet-eur. soldaat le klasse 
/ 12.50 en voor een niet-eur. soldaat 2c klasse / 10. 

He staat op bladz. 570, een voortzetting van dien, 
voorkomende op blz. 5G2 van Deel 11 der Encyclopaedie, 
geeft een overzicht van de formatie en werkelijke sterkte van 
het leger na 1910. 

N.B. Als gevolg van het rapport van de bij Gouv. besluit 
van 5 November 191S no. 47 ingestelde „Commissie tot 
herziening van de bezoldi 
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gingen van het militair personeel van de landmacht” werd in 
de bij Gouv. besluit van 1 Maart 1921 no. 33 vastgestelde 
„Regeling betreffende de uitvoering van de voorstellen der 
militaire bezoldigingscommissie” in de benaming van de 
verschillende groepen van militairen tot en met den 
sergeantsrang niet meer, zooals tot toen gebruikelijk, geduid 
op den landaard (europeesch, amboincesch, inlandsch), maar 
werden die r ili- j 

tairen, zonder rekening te houden met den land- 
aard, verdeeld in twee groote groepen: „aanvul- 
lingstroepen” en „inhcemschc troepen”, behoo- 
rende tot de eerste alle uit Europa uitgezondenen, 
tot de tweede alle in Indie aangeworvenen (ook 
Europeanen). Deze onderscheiding kwam weder- 
om te vervahen bij „de militaire bezokligings- 
regeling 1925” (Ind. Stb. 1925 no. 44) — gevolg 

| van het rapport der bij Gouv. besluit van 19 

Jaren 

 

Feitelijk< formatie 

  

Sterkte 

 

Offi 
cieren 

Euro 
peanen 

Amboi- 
neezen 

In 
landers 

Offi 
cieren Euro- ' Amboi- peanen 

J neezen 

in 
landers 

Ultimo 1917 . . . .  1380 12040 1 5 569 19005 1373 ') 8309 10103 21758 
 1918 . . . .  1453 12284 5043 20815 1404 2i 7874 10097 21784 
 1919 ... 1449 9149 8808 21564 1403 3) 7456 10007 21630 

” 1920 . . . .  1417 9052 8818 21100 1305 *) 6519 9681 20082 

   

Aanvul- 
lings- 

troepen 

Inhcemsche 

 

Aanvul- 
lings- 

troepen 

Inheemsche 
   troepen  troepen 

 

1921 . . . .  1460 11909 2 7259 1339 5) 6213 
 

o 8318 
 1922 . . . .  1451 7271  2 7804 1550 «) 0373  20087 
 1923 . . . .  1449 7131  27515 1435 7) 5928  26026 
 1924 . . . .  1361 0094 20240 1322 8) 5087  2 0715 
 1925 . . . .  1278 7722 23687 1256 ®) 5859 26167 

” 1920 . . . .  1274 7718 23516 127610) 6115  25977 

  

Overcompleet Incompleet 

 Jaren           

  Offi- Euro- Amboi- In- Offi- Euro- Amboi- In- 
  eieren peanen neezen landors eieren peanen neezen landers 

Ultimo 1917 . . . .  
  

4534 2153 7 3737 
   

 1918 . . . .    4354 969 49 4410    

t» 1919 . . . .    1199 66 40 1093    

4» 1920 . . . .     8 0
3  

 1 4 2  2533   424 

   

Aan vul- lings- 
troepen 

Inhcemsche 
troepen 

 

Aanvul- 
lings- 

troepen 

Inheemsche 
troepen 

 
1921 . . . .  

    
1059 127 5750 

   

’i'i 1922 . . . .  9 9       8 9 8    

1117 
„ 1923 . . . .       1 4  1203   

„ 1924 . . . .      4 7 5  3 9  1007   1589 

,, 1925 . . . .      2480 22 1803    

” 1926 . . . .  2  
   2401  1003    

‘) 

*) 
‘) 
6
) 

‘) 
7

)  
8
) 

*) 
,0) 

waaronder 185 onderluitenants. 
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Augustus 1022 no 59 ingestclde militaire salaris- eommissie 
— die 1 Februari 1925 in werking trad, en die de militairen 
beneden den rang van sergeant-majoor 
(opperwachtmeester) weder aanduidde door vóór de 
benaming van den beklceden rang of stand weder den 
landaard te vermelden, als afzonderlijke landaarden worden 
in dit verband thans niet alleen onderscheiden Europeanen, 
Amboineezen en Inlanders, doch Europeanen, Javanen, 
Soendaneezen. Madoereezen. Amboineezen, 
Menadoncezcn, Alfoeren, Timoreezen. Boegineezen, 
Atjèhers en Maleiers. In het Kol. ^Verslag 1927 — zie de 
cijfers op ultimo 1920 — zijn do mindere militairen 
onderscheidt n in „Europeanen” en „niet-Europeanen”. 

(Afgesloten Oct. 1927). H. B. 
LUCHTVAART, MILITAIRE. Nadat in 1917 de 

bruikbaarheid van landvliegtuigen voor militaire doeleinden 
in Indic af doende was bewezen, kon de tijd van 
proefnemingen als geëindigd ■worden beschouwd en 
worden voorgesteld de „proefvliegafdeeling” — zie blz. 
025, rechterkolom, van Deel II der Encyclopaedie — om te 
zetten in een (tijdelijke) „vliegafdeeling” van belangrijk 
ruimere samenstelling met aan het hoofd een luitenant-
kolonel, majoor of kapitein van een der wapens of van den 
generalen staf en voorts met een chcf-instrueteur (kapitein- 
of luitenant-vliegenier) en 20 subalterne officierenof 
onderofficieren-vliegenier of leerlingen-vliegenier, I 
ingenieur, 1 werktuigkundige, 2 instructeurs, 1 hoofd 
monteur, 10 monteurs, 10 hulpmonteurs, 10 leerlingen-
monteurs, 30 inl. militaire helpersen inagazijnspersoncel. 
Dit voorstel Averd verwezenlijkt bij Gouv. besluit van 10 
Juli 1918 no. 30, welk besluit tevens machtigde tot aankoop 
van een terrein nabij Soekamiskin 5 K.M. ten O. van 
Bandocng en tot inrichting aldaar van een permanent 
vliegkamp. Tevoren, in 1917, was oen tijdelijk vliegterrein 
ingericht nabij Rantjaèkèk, doch toen dit alleen in den 
Oostmoesson te gebruiken bleek, werd eene commissie 
benoemd om op de Bandoengschc hoogvlakte een ander 
terrein te zoeken, dat geschikt was om tot permanent 
vliegkamp te worden ingericht. Wel leende het vliegveld te 
Kalidj ïti — zie blz. 024, linker kolom, bovenaan, van Deel 
II der Encyclopaedie — zich zeer goed voor het gestelde 
doel, zoowel wat bodemgesteldheid als atmosferische 
toestanden betrof, doch de noodzakelijkheid word gevoeld 
om het centrale vlieg- park met zijn herstellingswerk 
plaatsen op de Bandoengscho hoogvlakte to hebben; de 
keuze der commissie viel op het hooger bedoelde terrein 
nabij .Soekamiskin, alwaar reeds 25 Juli 1918 de eerste 
vliegtuigen uit Kalidj > ti konden landen. Sedert dien werd 
Soekamiskin gebruikt als oe- fenveld voor de meer 
gevorderden, terwijl Ka- lidjati als scboolvliegveld 
gehandhaafd bleef. Na de eerste regens bleek evenwel, dat 
hot eigenlijke vliegveld to Soekamiskin een zorgvuldige 
drainage noodig had, daar van de aangelegde banen slechts 
een zeer klein gedeelte bruikbaar was; de bodem u.1. 
bestond uit vette klei, die geen water doorliet; tevens bleek, 
dat do atmosferische toestand hoven het terrein van dien 
aard was, dat het niet raadzaam zou zijn het met de 
beschikbare toestellen to gebruiken voor de elementaire 
opleiding van vliegeniers. 

In Februari 1918 werd besloton tot oprichting van een 
cursus tot opleiding van waarnemers, 

doch wijl toen niet werd beschikt over het noo- dige materieel 
voor schieten, draadloos telegra- feeren, photografeeren enz., 
kon alleen het verkennen worden beoefend. 

Het vertrouwen in het vliegwezen in Indic kreeg in 191 
8 een gevoelige knak door den val op 2 September van den 
onderluitenant-vliegenier Mosselman, waarbij het toestel 
geheel werd vernield en de bestuurder een ernstige beenbreuk 
opliep, en door den val op 11 September van het vliegtuig, 
bestuurd door den pionier van de Indische luchtvaart, den 
kapitein Engelbert van Bevervoorde, die daarbij het leven 
liet, terwijl zijn passagier, de luitenant Sneep, zeer ernstig 
werd gewond. De vliegschool te Kalidj ati moest in 
December 1918 tijdelijk worden gesloten, om dat wegens 
gebrek aan leermaehines geene nieuwe leerlingen konden 
worden opgeleid. Om in dezen treurigen toestand verbetering 
te brengen, werd in April 1 919 de commandant der vlieg-
afdeeling naar Europa gezonden om nieuw materieel aan te 
schaffen en een studie te maken van de vorderingen op 
luchtvaartkundig gebied. Intusschen waren door een daartoe 
door den Minister van Koloniën benoemde commissie in 
Engeland 24 vliegtuigen aangekocht, die dadelijk naar Indië 
werden verscheept, waar de eerste aankwamen tegelijk met 
een drietal in Nederland opgeleide officieren-vliegeniers van 
het Indische leger, 2 reserve-officieren-vliegeniers van het 
Nederlandsehe leger, een luchtvaartkundig ingenieur en een 
bekwaam monteur. De voren bedoelde in Engeland 
aangekochte Avio’s voldeden goed, evenals de De 
Havilands. Alle oefen- vluchten hadden in 1919 weer te 
Kalidj ati plaats; er werd getracht aan den hooger geschetsten 
on- gunstigen toestand van het vliegveld nabij Soekamiskin 
tegemoet te komen door het aanleggen van 4 banen van 30 
M. breedte, waaraan door het opbrengen van zand voldoende 
draagkracht zou worden gegeven. De technische bezwaren 
hieraan, en de nog grootere, aan het bruikbaar maken van het 
geheele veld verbonden, leidden in December 1919 tot het 
besluit voorloopig alle werkzaamheden te staken en alle 
overland- vluchten van Kalidjati uit te doen plaats vinden. 

In 1920 werd een begin gemaakt met een systematische 
indeeling van de vliegafdeeling en werden nieuwe 
organisatieplannen ingedïend. die rekening hielden met de 
ervaringen door do vlieg- diensten van do oorlogvoerende 
mogendheden opgedaan. Deze voorstellen behelsden: 
splitsing van den dienst in een vliegdienst en een techni- 
schen dienst, met daarnaast verschillende hulpdiensten nis 
phototechnischen dienst, radiodienst, transportdienst en de 
administratie van een werkliedencompagnie; de vliegdienst 
zou omvatten 2 vliegtuiggroepon, ieder bestaando uit 2 
verken- nings- en 2 jachtescadrilles, elke escadrille a (3 
toestellen; voorts zou onder den vliegdienst res- sorteeren een 
vliegschool on een waarnemers- school; de technische dienst, 
onder leiding vaneen luchtvaartkundig ingenieur, zou in 
hoofdzaak omvatten do reparatieinrichting en het magazijn. 
Een deel van de vliegeniers zou reservo-officior kunnen zjjn. 

Ter voorbereiding van do luchtvaartroute Ba- tavia-
Soerabaja, — zie „LUCHTVAART, CM- V1ELE” — 
waardoor de vliegafdeeling zich reeds op het gebied van de 
civiele luchtvaart be- 
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woog, werden tijdelijke landingsterreinen in gereedheid 
gebracht nabij Batavia (Antjol) en te Grisee, terwijl langs de 
N. kust van Java een 40- tal noodlandingsterreinen werd 
aangelegd, waarvan het mccrendeel reeds einde 1920 was 
voltooid en de rest in 1921. waarmede b. doelde lucht- route 
voor gebruik gereed was. Vermelding in dit verband verdient 
nog, dat ten behoeve van de groote vlucht Engeland—
Australië in 1919 vliegvelden waren aangelegd op Bangka, 
Bali, Lombok, Soernbawa, Réo, nabij Larantoe- ka en 
Abamboea, welke ook voor onzen vlieg- dienst van nut 
konden zijn. In 1920 werd te Ka- li djati een begin gemaakt 
met den bouw van een vliegschool in semi-permanenten 
trant, terwijl ter vervanging van het sedert geheel 
onbruikbaar gebleken terrein nabij Soekamiskin een ontwerp 
word ingediend voor den bouw van een militair tevens civiel 
vliegkamp met werkplaatsen, pho- tografisch atelier en 
waarnemersschool nabij halte Andir, 2’/2 K. M. ten W. van 
Bandoeng. 

De bouwtijd van dit kamp werd op 3 jaren geschat, de 
kosten werden geraamd op ƒ 1.200.000, waarvan */3 gedeelte 
op de begrooting van 1922 werd gebracht; met den bouw 
werd echter reeds in 1921 begonnen. In 1920 vertrok de 
luchtvaartkundig ingenieur der luchtvaartafdeeling naar 
Europa om de werktuig-machines voor de repara- tie-
inrichting, draadlooze stations, photografie- toestcllen en 
nieuwe vliegtuigen aan te koopen; aangeschaft werden o. m. 
8 Viking-vliegbooten (ook voorzien van een landingsgestel), 
14 De Havi- land vliegtuigen en 9 Fokker jachtvliegtuigen. 
Om de geleidelijke ontwikkeling van de vliegaf- deeling 
mogelijk te maken werd bij Gouv. besluit van 27 September 
1920 no. ü eenige personeelsuitbreiding toegestaan, terwijl 
bij Gouv. besluit van 23 December 1920 no. 15 bij wijze van 
tijde- lijken maatregel een formatie van de luchtvaart-
afdeeling werd vastgesteld, welke ongeveer het midden hield 
tussehen die van de bestaande tijdelijke vliegafdeeling en die, 
welke was belichaamd in de hooger omschreven voorstellen. 
Deze nieuwe formatie werd definitief in de legerformatie op-
genomen bij Kon. besluit van 10 Januari 19z2 no. 05 (Ind. 
Stb. no. 305), waarbij tevens de chef van den generalen staf 
werd aangewezen als „inspecteur van de militaire 
luchtvaart”. De luchtvaartafdeeling bestond toen uit den staf, 
den vliegdienst, den phototeehnischen dienst, den 
radiografischen- tevens meteorologischen dienst, den 
transportdienst, de werkliedencompagnie en den technischen 
dienst. De vliegdienst telde den staf, 2 vliegtuiggroepen elk 
bestaande uit 3 escadrilles, de vliegschool en de waarnemers-
school; voorloopig echter — tot 1925 — zouden slechts 2 
escadrilles ii 0 vliegtuigen worden opgc- richt, n.1. 1 
escadrille zware verkenners en 1 escadrille lichte verkenners 
tevens jagers. Deze formatie bleef behouden bij de in 1922 
opnieuw vastgestelde legerformatie (Kon. besluit van 3 
Oetober 1922 no. 47, Ind. Stb. no. 756), behoudens dat u,t de 
formatie van de werkliedencompagnie het infanterie-
bewnkingsdetachement kwam te vervallen, daar in de 
bewaking kon worden voorzien door te detacheeren 
infanterie- afdeelingen. Bij Gouv. besluit van 5 Maart 1921 
no. 12 werd de Legercom maudant gemachtigd om, 
beginnende met de jaarklasse 1890, ten hoogste 4 
dienstplichtigen, doch alleen hen, die daartoe genegen zijn, 
in te deelen bij de luchtvaartafdee 

ling om te worden opgeleid tot reserve-officier- - vliegenier. 
In 1921 werd door den Minister van Koloniën een Engelseh 
hoofdinstructeur voor de vliegschool uitgezonden. Met een 
meer volledige opleiding van waarnemers werd in 1922 nog te 
Soekamiskin begonnen, alwaar ook een radiodienst in het 
leven werd geroepen, eenige auto- stations gemonteerd en een 
aantal vliegtuigen van radio-uitrusting werden voorzien. In 
Maart 1922 was het vliegterrein te Andir gereed, zoodat aldaar 
toestellen konden dalen en opstijgen, doch de gebouwen 
waren toen nog niet zóóver gevorderd, dat zij betrokken 
konden worden; eerst in de laatste helft van 1923 kon een 
gedeelte van het bedrijf der luchtvaartafdeeling van Soekamis-
kin naar Andir overgaan, n.1. de 2e escadrille, de 
phototechnische dienst en de waarnemersschool. 

In 1923 vertrok de luchtvaartkundig ingenieur van de 
luchtvaartafdeeling wederom naar Europa om van 
voorlichting te dienen bij de aanschaffing van nieuw 
materieel, n.1. 10 Fokker-verken- ners CIV met Napier-
Lion motor, 10 Fokker-ver- kenner-jagers D. Cl. met 
Napier-Lion motor, 4 Koolhoven F. K. 31 verkenner-jagers 
met Bris- tol Jupiter motor, 1 Fokker leervliegtuig en 1 
Morone-leervliegtuig. Dit materieel werd in 1924 besteld 
en kwam in den loop van de jaren 1925 en ’26 in Indië aan, 
evenals 2 sedert bestelde Pander vliegtuigen met Anzani 
motor. 

Vermelding verdient, dat in 1923 aan de te Bandoeng 
gehouden „Jaarbeurs” een expositie op luchtvaartgebied 
werd verbonden, waarvoor leger en marine een aantal 
toestellen afstonden, en dat tijdens die jaarbeurs te Andir 
twee pro- poganda vliegdagen werden gehouden. 

De bij Kon. besluit van 11 Mei 1925 no. 45 (Ind Stb. no. 
277) opnieuw vastgestelde legerfor- matie bracht de 
postduivendienst, die tot dusver onder de Cavalerie had 
geressorteerd (zie LEGER, de Covulcrie) in de formatie van 
de luchtvaartafdeeling en verminderde uit bezui- 
nigingsoverwegingen de formatie van den technischen 
dienst met 02 werklieden en 74 helpers, die vervangen 
werden door in te huren tookangs en koelies naar behoefte. 
Een reeds vroeger op tijdelijke leest geschoeide vlieg-
inedische-dionst werd in 1924 gereorganiseerd; de zetel van 
dien dienst zal te Andir komen, doch de bouw aldaar van 
het voor dien dienst bestemde laboratorium werd uitgesteld 
tot na terugkomst in Indië van den officier van gezondheid, 
die in April 1925 naar Europa vertrok met opdracht tot het 
bestu- deeren van den vlieg-medischen-dienst te Soes- 
terberg. In 1924 werden 2 De Uaviland vliegtuigen 
omgebouwd totambulance-vliegtuigen,waarin, behalve 
voor den bestuurder, plaats is voor een liggende patiënt met 
verpleger. 

Nadat in 1924 ook de le escadrille van Soekamiskin naar 
Andir was overgegaan, werd in December 1925, na de 
algeheelc voltooiing van het vliegkamp nabij Andir, het toen 
nog te Soekamiskin gelegerde gedeelte van de 
luchtvaartafdeeling naar Andir overgebracht. Voor het 
nachtvlie- gen bleek het terrein te Andir te klein, waarom in 
1925 werd overgegaan tot uitbreiding daarvan door het kappen 
van de begroeiing en het opruimen van kampongs in eenige 
strooken om het veld. De eerste oefeningen in het nachtvlic- | 
gen werden in 1925 te Kalidjati gehouden, doch ; moesten 
spoedig worden gestaukt, omdat bleek, ! dat de verlichting van 
het terrein te wenschen 
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o verliet; eerst na ontvangst van meer geëigende 
verlichtingsmiddclen zouden zij worden herhaald. 

Nadat in 1924 te Andir een begin was gemaakt met het 
aanleggen van een baan voor schietoefeningen met 
mitrailleurs en het inschieten daarvan,werd in 1925 besloten 
een landingsterrein nabij Pameungpcuk aan de Zuidkust van 
Java in te richten voor schietoefeningen uit vliegende 
vliegtuigen en het werpen met scherpe bommen: al spoedig 
echter werd dit terrein daarvoor onvoldoende geoordeeld, 
waarop nadere verkenningen plaats hadden om een beter 
terrein te zoeken, dat gevonden werd in de omgeving van 
Nindangbarang, eveneens aan Java’s Zuidkust. Uit terrein 
met zijn uitgestrekte stukken vlakke woeste gronden is met 
geringe kosten totlandings- terrein te maken. 

In 1925 werd een interdepartementale commissie (oorlog 
en marine) ingesteld, teneinde te rapporteeren over de 
samensmelting (niet samenvoeging) van de 
luchtvaartdiensten van leger en vloot, waarbij vermoedelijk 
de gedachte aan bezuiniging voorzat. Bij Gouv. besluit van 
30 Octo- ber 1920 no. 23 besliste de Regeering, dat van 
bedoelde samensmelting zou worden afgezien. Ook werd 
een regeeringscommissie ingesteld ter bestudeering van de 
wijze, waarop de militaire luchtvaart dienstbaar kan worden 
gemaakt aan de kaarteering van Ned.-Indië. In 1920 werd bij 
de luchtvaartafdeeling een 3e escadrillo a 0 vliegtuigen 
opgericht, welke echter uit financieele •overwegingen nog 
niet met nieuw materieel kon worden uitgerust en voorloopig 
nog is aangewezen op de I)e Havilandtocstellen D. H. 9. In 
1920 echter werden nog in Europa besteld 5 
Eokkervliegtuigcn CIV en uit Europa ontvangen 10 zware 
verkenners (1 C.V en 9 C.IV), terwijl bij den teehnischen 
dienst der luchtvaartafdeeling 12 vliegtuigen, gewijzigd type 
De Haviland 9 en A vro, op stapel waren gezet, nadat te 
voren goede resultaten waren bereikt met door dien dienst 
.gebouwde vliegtuigen. Vermelding verdient ten slotte nog, 
dat in 1920 werd opgericht een „proef- valschermafdeeling” 
en dat bij Kon. besluit van 23 Mei 1927 no. 38 (Ind. Stb. no. 
410) do lueht- vaartafdeeling werd uitgebreid met een nieuw 
onderdeel, den magazijnsdienst. Bij Gouv. besluit van 19 
Januari 1927 no. 53 word een permanente commissie voor 
samenwerking tusschen de luchtvaartdiensten van zee-en 
landmacht in Nod.-In- dië ingesteld. 

Kenteekenen van de zich in Ned.-Indië bevindende 
militaire vliegtuigen zijn vastgcsteld bij Gouv. besluit van 15 
December 1920 no. 45 (Ind. •Stb. no. 885). Bij ordonnantie 
van 9 Augustus 
1921 (Ind. iStb. no. 409) werd het verbod tot het 
•overschrijden dor gebiedsgrenzen van Ned.-Indië met 
luchtschepen of vliegtuigen, bestuurd door niet tot do land- 
of zeemacht behoorendc personen (ordonn. van 12 Üctober 
1910, Ind. Stb. no. 033) vervangen door het vorbod tot het 
medo- nomon van photografietocstellon in zoodanige 
luchtschepen of vliegtuigen. De alg. ordor voor het leger 
1920 no. 9 bevat bopalingen betreffende liet nemen van 
luchtphoto’s uit legervliegtuigen. 

Bij het, door terugworkendo kracht op 1 Januari 1910 
(Ind. Stb. 1921 no. 308) in werking getreden Kon. besluit van 
21 Mei 1920 no. 04 (Ind. Stb. 1921 no. 307) — gewijzigd bij 
do Kon. besluiten van 20 September 1921 no. 41 

(Ind. Stb. no. 730) en 29 April 1922 no. 94 (Ind. Stb. no. 499) 
— zijn voorzieningen getroffen ten behoeve van het 
personeel van het leger, dat tengevolge van een vliegongeval 
ongeschikt is geworden voor den militairen dienst; deze 
besluiten zijn bij Kon. besluit van 23 Januari 192(5 no. 25 
(Ind. Stb. no. 124) ingetrokken, in verband met het 
voornemen om dergelijke voorzieningen te treffen voor alle 
landsdienaren, die aan dienst- vluchtcn moeten deelnemen. 

Bij Gouv. besluit van 19 November 1921 no. 2b (Bijbl. 
no. 9888) werd vastgesteld een kcurings- regiement voor 
vliegeniers en waarnemers bij de landmacht, dat gewijzigd 
werd bij de Gouv. besluiten van 25 November 1924 no. 39 
(Bijbl. no. 10080), 19 December 1925 no. 18 (Bijblad n<j. 
10939) en 5 September 1926 no. 8 (Bijbl. no. 1 1144). Bij de 
alg. order voor het leger 1924 no. 21, stelde de 
Legercommandant bepalingen vast omtrent het deelnemen 
aan dienstvluchten door ander personeel dan vliegeniers en 
waarnemers. Bij Gouv. besluit van 31 Januari 1923 no. 27 
(Ind. Stb. no. 53) werd een regeling vastgesteld voor het 
aangaan van een vrijwillige verbintenis bij de 
luchtvaartafdeeling als aspirant-reserve- - vliegenier door 
daarvoor in aanmerking komende dienstplichtigen en voor 
de militie ingeschrevenen, terwijl bij Gouv. besluit van 
denzelfden datum no. 26 (Bijbl. no. 10261) liet model van de 
verbintenis van dienstplichtigen tot vrijwillig verblijf ondor 
de wapenen als aspirant-reserve- -officier-vliegenier werd 
gewijzigd. Bij Gouv. besluit van 9 Juli 1926 no. 3 (Ind. Stb. 
no. 279) is vastgesteld een „nieuwe regeling van de opleiding 
van dienstplichtigen tot reserve-officier bij de 
luchtvaartafdeeling van het leger in Ned.- -Indië”, volgens 
wellco jaarlijks ten hoogste 6 dienstplichtigen zullen worden 
toegelaten tot een vrijwillige verbintenis voor het volgen van 
deze opleiding. 

Afgesloten Sept. 1927. 
LIEFR1NCK (FREDERIK ALBERT). Geboren op 23 

Maart 1853 te Leiderdorp, in een talrijk gezin, waarvan ook 
andere leden cene eervolle Indischo carrière hebben 
doorloopen; overleden .te Nijmegen, 27 Juni 1927. 

Na te Leiden lager en middelbaar onderwijs te hebben 
genoten werd hij in 1871 aangenomen als aspirant voor den 
Indischen administratieven dienst aan de (in 1877 
opgeheven) Rijksinstolliug voor de opleiding van Indische 
ambtenaren te Leidon. In 1873 voor hot Staatsexamen voor 
genoemden dienst geslaagd zijnde, werd hij op 20- jarigen 
leeftijd gesteld ter beschikking van den G.G. van Ned.-Indië 
en geplaatst in de toenmalige residentie Banjoowangi, 
waarvan de resident tevens als gecommitteerde toezicht had 
te houd n op de zaken van Bali en Lombok. Do jonge 
ambtenaar ter beschikking werd te Boelèlèng geplaatst, waar 
hij opeens terecht kwam in de hoo- geschool voor 
bestuursbeleid on wetenschappelijke koloniale studie „te 
velde”. De Regeering zag zich gedwongen in Boelèlèng en 
Djeinbrana moor aandacht aan hot bestuur te wijden. De 
klachten over het wanbeheer van den regent van Boelèlèng 
werden steeds luider; do hoofdinspecteur Zoetelief werd mot 
een onderzoek belast, de regent geïnterneerd to Soerabaja, 
daarna ontslagen on geïnterneerd to Padang; een „Raad van 
Bestuur” ingesteld. In enkele nog geheel onafhankelijke 
Zuidelijko landschappen hoorschto het 
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meest krasse wanbeheer; de Europeeschc handelaar 
Ledeboer werd in begin 1873 het slachtoffer van een 
roofmoord. Te Boelèlèng woonden destijds de zendeling R. 
van Eek en de taalvorscher Dr. H. N. van der Tuuk (zie op 
deze namen). Lie- frinek, weldra aspirant-controleur en 
controleur, verkreeg reeds in 1S7G op 23-jarigen leef ty cl 
zijne eerste betuiging van de bijzondere tevredenheid der 
Regeering over zijn beleid. Uit zijn eersten Bali-tijd 
dagteckenen ook zijn eerste geschriften: Kerta-Sima of 
Gemeente- en Waterschapswetten (met Van Eek samen 
geschreven) in Tijdschr. Bat. Gen. 1870, p. 1(>1—257; Nota 
betreffende den eeonomischen toestand van het rijk Bangli, 
ib. 1S77, p. 180—200, en Wetenswaardige bijzonderheden 
. . . .  over de padicultuur in de afd. Boeleleng, in Tijdschr. 
v. Nijv. en Landb. 1878, p. 99—101. Reeds in deze 
jeugdgeschriften toonde Liefrinck de kenmerken, die hem 
als auteur steeds zouden bij blij ven: alleen schrijven over 
eigen waarnemingen; steeds zakelijk; vlot en aangenaam 
leesbaar als gevolg van die zakelijkheid en van grondige 
kennis van zijn onderwerp; nimmer overdrijvend; eenvoudig 
en klaar van voorstelling en (wat wel opmerkelijk is voor 
den tijd en de omgeving waarin hij leefde) nimmer 
polemiseerend. 

In 1878 werd L. geplaatst in Atjèh, onder Generaal Van 
der Heydcn, inalgemeenen dienst; daarna bij de 
expeditionnaire troepen ter verovering van de XXII 
Moekims en na eene verwonding bij een overval in de Atjèh-
rivier als controleur te Koetaradja. 

Van eind 1879 tot 1SS1 vertoefde L. met ziekteverlof in 
Nederland. Na een korten diensttijd in de Westelijke 
Préanger als controleur kwam hij in 1S82 weer op Bali, waar 
in Boelèlèng en Djem- brana juist volledig direct bestuur 
was ingevoerd (in 18S1 was Bali en Lombok een zelfstandig 
gewest geworden). Zijn taak was nu de invoering eener 
voorloopige regeling van de landelijke inkomsten in 
Boelèlèng en Djembrana. Een korte tijd als controleur te 
Ngebel (Madioen) volgde in 1883, waarna Liefrinck van 
1884—1889 op Bali was geplaatst als controleur Je klasse, 
speciaal belast met de definitieve regeling der landrente in 
de beide direct bestuurde afdeelingen en met de „aanraking 
met de onafhankelijke vorsten van Bali en Lombok”. 

Het was in deze vijfjarige periode dat Liefrinck zijn 
hooge kwaliteiten als geboren bestuurder en opspoorder der 
bronnen van de kennis van de in- landsche 
landbouwmaatschappij tot volle ontwikkeling kon brengen. 
Uit dezen tijd dagteckenen zijn opstellen over „De 
rijstcultuur op Bali” (herdrukt, zie beneden) in de Ind. Gids 
van 1880 en ’87; „De onbebouwde gronden in de landschap-
pen Boelèlèng en Djembrana, Eiland Bali” (herdrukt; in 
Tijdschr. Binnen]. Bestuur, 1889; een rapport van 1 Juli 
1888, uitgebracht in opdracht van de Regeering, over de 
rechten door de vorsten en het volk uitgeoefend op de 
onbebouwde gronden, naar aanleiding van geschillen over 
de wettigheid van de bezitstitels op Tjandi Koesoema, doch 
ook belangrijke gegevens bevattend over het oeconornisch 
en maatschappelijk leven der bevolking; de magistrale 
„Bijdrage tot de kennis van het eiland Bali” (herdrukt), in 
Tijdschr. Bat. Gen. van 1890; „Een proef op do som” 
(herdrukt) in Tijdschr. Binnenl. Best. 1890 en ’91, een ver-
volg op de bijdrage in dat tijdschrift van 1889. 

Van dc grootc kennis, door Liefrinck op agra- risch-
fiscaal gebied verzameld, trok dc Regeering partij door hem 
te benoemen tot inspecteur, later hoofdinspecteur der cultures 
op Java (1889— 1890). In deze functie verbond hij zijn naam 
aan de uitvoering der proef van de regeling der landrente op 
kadastralen grondslag in Tjiandjoor. waarbij van de kennis 
der regelingen dezer materie op Bali een ruim gebruik werd 
gemaakt. Deze regeling vond later verdere toepassing op Java 
(zie BELASTINGEN I, 23S). Ook de regeling van allerlei 
politiek-agrarische vraagstukken in verband met de destijds 
krachtig aangevatte technische irrigatie op Java eischte zijn 
aandacht. 

Van zijn arbeid in deze functie bleek naar buiten o. a. uit 
Liefrinck's artikelen „De verbetering van het irrigatiewezen 
op Java”, Ind. Gids 1890, II p. 1165 en ib. 1897, I, p. 30 en 
473; „Landrerr- teregelingen in N. I.” in Ind. Gids 1904, 1, 
821, 1234 en andere geschriften. 

Toen in 1894 de Lombok-expeditie plaats greep, gevolgd 
door den beruchten overval van 25/20 Aug., de tweede 
expeditie en de onderwerping van Lombok en den invoer van 
direct bestuur op dat eiland, werd Liefrinck voor vier 
maanden naar Bali en Lombok gezonden, zonder vast om-
schreven functie, als het hoofd, dat koel bleef te midden der 
agitatie, de hand die vaste leiding wist te geven in de 
verwarring, de kenner van land en volk, die den weg wist te 
wijzen om het geschokte land tot rust en welvaart te brengen. 

Het is te begrijpen dat bij het vacant komen der 
betrekking van resident van Bali en 1.ombok de keus viel op 
dezen man! Van 1890—1901 bekleedde hij deze functie, 
gedurende een tijd, waarin vooral het scheppen van recht, 
regel, rust en welvaart op Lombok bestuursbekwaamheid 
eischte. 

Van 1901 tot 1903: buitenlandseh verlof; van 1904—
1910: lidmaatschap van den Raad van Indië; daarna pensioen. 
Als Raad van Indiü is hij eenige malen als 
regceringscommissaris uitgezonden. Toen in 1900 de 
mocielijkheden met Ba- doeng gaande waren trachtte hij 
tevergeefs de vorsten van dat rijkje tot eene verstandige schik-
king te bewegen; toen de Scptember-cxpeditie tegen Badoeng 
en Tabanan onder Rost van Ton- ningenplaatshad, was 
Liefrinck daarbij als regec- ringscommissaris cn het zeer 
gunstige verloop van de inlijving van Zuid-Bali bij het 
rechtstreeks bestuurd gebied in de op 1900 volgende jaren is 
vooreen niet gering deel aan zijn beleid te danken. 

Do zeventien levensjaren, die hom tot zijn overlijden nog 
waren gegund, bracht Liefrinck, die nooit gehuwd is geweest, 
door met reizen, studie, het nemen van initiatief tot eene 
beweging voor betere opleiding van bestuursambtenaren, die 
bekroond werd door het Kon. Besluit van 15 Juni 1921 (Ncd. 
Stb. no. 800, § 02 v.v.). het curatorschap der Ncd.-Ind. 
Bestuursacade- mie, het lidmaatschap der zgn. 
schiftingsoom- missie, van de examencommissie voor den 
Indi- schen administratieven dienst, van de Commissie voor 
het Adatrecht en vooral met het gedegen practiseh-
wetenschappelijke werk, waarvoor hij het materiaal 
gedurende zijn residentstijd had verzameld en gedeeltelijk 
verwerkt. Uit dien residentstijd dagteckenen nog: „Een 
staatsstuk van den Vorst van Lombok” (herdrukt) in Tijdschr-
;'' Bat. Gen. XLII, 1900, p. 19—39, en „Slavernij op Lombok” 
(herdrukt), ib. p. 508—538; uit zijn 
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verloftijd: „De residentie Bali en Lombok na 1894”, lezing 
in het Ind. Genootschap 1902, p. 137—106 (herdrukt); 
daarbij sluiten aan de groo- to uitgaven van het Kon. Inst. v. 
d. T., L. en V. v. N, L; De landsverordeningen dor Balischc 
vorsten van Lombok, 1915, 2 dln.; Landsverordeningen van 
inlandsehe vorsten op Bali, 1917, en Nog eenige 
verordeningen en overeenkomsten van Balischc vorsten, 
1921, in welke wérken die inlandsehe staatsstukken zijn 
opgenomen, vertaald en van meesterlijke en leerrijke 
inleidingen en toelichtingen voorzien. 

Liefrinck’s geschriften, hierboven als „herdrukt” 
aangegeven, zijn wegens hun groote vormende waarde voor 
bestuursambtenaren door het Bali-Instituut in 1927 te 
Amsterdam opnieuw uitgegeven in een kloek boekdeel, 
voorzien van eene Inleiding door Prof. J. C. van Eerde. De 
correctie en het Register van dit boek zijn nog door Liefrinck 
bewerkt; de verschijning ervan heeft hij nog mogen beleven. 
Een gevoelvolle herdenking van Liefrinck’s rijke leven, 
gekenmerkt door fijne vormen, eerbied voor eigen cultuur, 
taal, maatschappelijke instellingen en rechtsopvattingen der 
inheemschc bevolking van Indië, door zin voor decorum bij 
volstrekten eenvoud, werd door Prof. Dr. C. Snouclc 
Hurgronjo geplaatst in het Koloniaal Tijdschrift van Sep-
tember 1927. 21 ’ ~ L. 

LUCHTVAART, CIVIELE. Al spoedig nadat in 
Europa de vliegkunst met goeden uitslag werd beoefend, dus 
nadatWilburWright in 190S een afstand van 120 K.M. door 
de lucht had afgelegd, werd ook Ned.-Indië het terrein van 
proefnemingen on demonstraties van vliegeniers. Behalve de 
proeven van militaire zijde (zie LUCHTVAART, ivi 
ELITAIRE) werden ook door particulieren goed geslaagde 
demonstraties gehouden; zoo vloog reeds in 1911 Kiiller 
boven de Indische terreinen. Do ontwikkeling van de 
particuliere luchtvaart in Europa en Amerika noopte de 
Indische regeering ook haar aandacht te schenken aan dit 
meest moderne verkeersmiddel en als eerste gevolg daarvan 
werd bij Gouv. besluit van 10 April 1919, no. 27, ingestold 
eene „commissie voor den luchtverkeers dienst”, welke tot 
taak had „het vraagstuk van „zulk een dienst in Ned.-Indië in 
zijn vollen om- „vang in studie te nemen en zoo spoedig 
mogelijk „volledige voorstellen ter zake aan de Regeering 
„voor te leggen”. Bij do Regeering zat toen reeds do 
bedoeling voor de luchtvaart te benutten voor het vervoer 
vjin post en passagiers; want ook te dien aanzien werden der 
commissie bepaalde vragen ter beantwoording voorgclegd. 
Intusschen was het vraagstuk van de civiele luchtvaart in In- 
dië ook in beschouwing genomen door een in Nederland 
benoemde commissie ter bcoordecling van do vraag, welke 
plaats Nederland en Ned.- -lndiö zouden kunnen innemen in 
het internationaal 1 u oh tpost verkeer. 

Bekend is do eerste goed geslaagde internationale vlucht, 
welke over Ned.-Indic voerde, n.1. die van Ross Smitli van 
Engeland naar Australië in 1919, waartoe o.m. de route 
Batavia—Socra- bajn van militaire zijde bruikbaar was 
gemaakt voor wat betreft noodlandingsterreinon. Deze 
laatste omstandigheid deed de Indische commissie besluiten 
om in November 1919 aan do Regee- ring voor te stollen 
bedoeld traject zoo spoedig mogelijk te doen volmakon tot 
het houden van proefvluchten, zoowel met water- als met 
land- 

vlicgtuigen en die proefvluchten zoo mogelijk in Maart 
1920te doen beginnen; zulks voornamelijk om inzicht te 
verkrijgen in de regelmatigheid, die bereikt zou kunnen 
worden en in de kosten aan de uitoefening van dien dienst 
verbonden, zoomede om een staf van in lange vluchten 
geschoold personeel te vormen en het publiek vertrouwd te 
maken met de luchtvaart als communicatiemiddel. Evenwel 
in Maart 1920 konden de proefvluchten niet beginnen, omdat 
toen nog niet voldoende noodlandingsterreinen gereed 
waren, en toen zulks in de tweede helft van 1921 wel het ge-
val was, kon nog niet tot het instellen van de proefvluchten 
worden overgegaan, omdat intus- sehen bij den marine-
vliegdienst factoren in het spel waren gekomen, welke den 
vlootvoogd noopten om zich voorshands van medewerking 
aan de proefvluchten te onthouden, terwijl de vliegaf- 
deeling van de landmacht de geheele verzorging van de 
proefvluchten niet op zich kon nemen. Naar aanleiding 
hiervan wendde de „Commissie voor den 
luchtverkeersdienst” zich tot de Regeering met een uitvoerig 
pleidooi om zich de belangen van het luchtverkeer in Indië te 
blijven aantrekken zóó krachtig als de financieele belangen 
gedoogden en met den raad om in zake de voorbereiding van 
de totstandkoming van het luchtverkeer diligent te blijven. 
Vorenbedoeld gebrek aan medewerking voor de 
proefvluchten Batavia— Soerabaja nam niet weg, dat in 
1921 door vliegeniers zoowel van de land- als van de 
zeemacht verschillende vluchten over lange trajecten werden 
gemaakt, welke bewezen, dat aan het vliegen over afstanden 
als Batavia—Soerabaja, Soerabaja—Makasser en Batavia—
Médan geene overwegende bezwaren in den weg stonden. 

In Januari 1920 wendde de Handelsvereeniging te 
Soerabaja zich tot dc regeering met het verzoek om 
mededeeling of zij prijs stelde op haar steun in verband met 
de plannen tot instelling van een luchtverkeer Batavia—
Soerabaja, waarmede die Handelsvereeniging reeds 
telegrafisch haar instemming had kenbaar gemaakt. 

Reeds in 1908 was door de heeren M. F. On- nen c.s. per 
request concessie gevraagd voor het uitoefenen van het 
luchtvaartbedrijf in Ned.- -Indië; in 1919 kwamen die heeren 
terug op dat verzoek, hetwelk evenwel op advies van de com-
missie voor den luchtverkeersdienst werd afgewezen. 
Eenzelfde lot viel ton deel aan de verzoeken van Major 
ltandolph Mac Kattie Powell en van don lieer Drooglever 
Fortuyn, onderscheidenlijk in November 1919 en Januari 
1920, beoogendc het verkrijgen van concessies of voorkeur 
daartoe, met uitsluiting van anderen, tot bediening van een 
luchtvaartdienst tusschcn plaatsen in Ned.- -Indiö, 
respectievelijk tusschcn Singapore—Médan en Singapore—
Batavia. In het voorjaar 1919 verklaarde de Nedorlandsch-
Engelscho Technische Handelmaatschappij, welke in zeer 
nauwe relaties stond mot de bekende firma Vickers Ltd., zich 
bereid aan de totstandkoming van het luchtverkeer in Indië 
mede te werken, uitgebreide fabrieken op te richten, een 
Ncdcrlandsche maatschappij te organiscoren, welke 
geregeldo vlieg- diensten op zich zou nomen en do 
exploitatie daarvan te voeren. In het geïllustreerde periodiek 
„Indië” van 7 Juli 1920 wijdde bedoelde maatschappij onder 
het hoofd „Luchtverkeer in Ned.- -Indiö” een uitvoerige, zeer 
lczenswaardigo beschouwing aan dit onderwerp. 
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Bij dc Gouv. besluiten van 1 October 1919 no. 52 en 12 
December d. a. v. no. 04 werd de Commandant van het leger 
gemachtigd om te beschikken over een bedrag van / 10.000 
ter uitbetaling aan den Nederlandschen onderdaan, die het 
eerst als bestuurder de reis van Nederland naar Java of 
omgekeerd per vliegtuig zou maken binnen de termijn van 
één maand; bij Gouv. besluit van 20 Juli 1920 no. 62 (Jav. 
courant no. 60) werd de bij eerstgenoemde besluiten gestelde 
grens van aankomst gesteld op 1 September 1921. 

Op den Ten Oct. 1919 werd in Nederland opgericht de 
„Koninklijke luchtvaart maatschappij voor Nederland en 
Koloniën” (de K. L. M.) o. m. door verschillende groote 
handelslichamcn, die belangen in Indië hebben. Deze 
maatschappij gaf het voornemen te kennen om te trachten 
zoowel in Nederland als in Ned.-Indië het vliegwezen te be-
vorderen en vroeg o.m. aan de Indische commissie voor den 
luchtverkeersdienst inlichtingen met betrekking tot den stand 
van zaken in Indië. Als vertegenwoordiger van de K. L, M. 
arriveerde in Mei 1920 in Indië de oud-Generaal C. J. 
Snijders, die, na overleg met vorengenoemde commissie, 
zich in Juni d. a. v. namens de K. L. M. met een 
verzoekschrift tot de Indische Regeering wendde tot het 
verkrijgen — met uitsluiting van anderen — voor een termijn 
van 3 jaren van voorrang tot concessie voor het exploiteeren 
van luchtlijnen in Indië en tot het aanwijzen van een orgaan, 
waarmede de onderhandelingen ten behoeve van het 
formuleeren van een definitieve concessie gevoerd zouden 
kunnen worden. Volgens die concessieaanvrage zou het 
luchtdienstbedrijf in Indië uitgeoefend worden door een 
Ned.-Indische dochtermaatschappij van de Iv. L. M., ten 
opzichte waarvan de laatste zou optreden als „holding 
company”. Daarbij zou de Regeering aan de maatschappij 
eene zoodanige bijdrage in de exploitatiekosten hebben te 
vcrleenen, dat, met inachtneming van de afschrijvingen, over 
elk be- drijfsjaar een rente van 6 % zou zijn gewaarborgd 
over het in het luchtbedrijf in Indië vastgelegde kapitaal, 
echter in geen geval meer dan van het bedrag der jaarlijksche 
exploitatiekosten. Aan de maatschappij zou het kosteloos 
medegebruik van vlieghavens en landingsterreinen zijn 
vergund. In geval van oorlog of oorlogsgevaar zoudeGouver- 
neur-Gcneraal bevoegd zijn het geheele bedrijf der 
maatschappij in Indië met alle daar aanwezige eigendommen 
in gebruik en beheer van ’s lands dienst over te nemen, een 
en ander behoudens nadere geldelijke regeling. 

De commissie voor den luchtverkeersdienst beval der 
Regeering aan om, met inachtneming van enkele desiderata, 
op dit verzoek van de K. L. M. in te gaan en stelde tevens 
voor om alsdan haar taak als afgedaan te beschouwen, wijl 
dan de haar gevraagde volledige voorstellen inzake do 
inrichting van het luchtverkeer in Ned.-Indië grooten- deels 
achterwege zouden kunnen blijven en de 
K. L. M. alle vraagstukken, de organisatie en de uitvoering 
van het verkeer betreffende, ter hand zou kunnen nemen. Als 
uitvloeisel van dit advies werd door de Ind. regeering op de 
aanvullingsbe- grooting voor 1921 een memoriepost 
gebracht met betrekking tot een met de K. L. M. te sluiten 
overeenkomst; doch de Minister van Koloniën stemde 
hiermede niet in, omdat, blijkens de memorie van antwoord 
op het voorloopig verslag van de Tweede Kamer betreffende 
de Indische 

begrooting 1921, deze staatsman de voorwaardon in de 
ontwerp-overeenkomst niet te aanvaarden achtte, wijl de K. 
L. M. op zich zelve geen levensvatbaarheid had en hij het 
niet verantwoord oordeelde ’s lands gelden te besteden om 
haar op kunstmatige wijze in stand te houden. Ook was de 
Minister van meening, dat aan staatsexploitatie van 
luchtlijnen voorloopig niet kon worden gedacht, omdat de 
daarvoor benoodigde gcldclij- ke offers niet zouden 
opwegen tegen het te verwachten nut. 

Uit een en ander bleek duidelijk, dat voorshands op de 
instelling van een staats- noch van een particulieren 
luchtvaartdienst te rekenen viel en dat zelfs op de 
totstandkoming van proef- diensten in de naaste toekomst 
geen staat viel te maken. Het was op grond hiervan, dat de 
commissie voor den luchtverkeersdienst zich in 1921 tot de 
Regeering wendde met de mededecling, dat aldus wel 
vaststond, dat hare taak een andere zou moeten worden dan 
die, welke haar bij haar instelling was toegedacht en dat zij 
de tijd gekomen achtte om bepaaldelijk de vraag te stellen of 
de Regeering al dan niet prijs stelde op het voortzetten van 
hare werkzaamheden. Het gevolg hiervan was, dat bij Gouv. 
besluit van 23 Augustus 1922, no. 64, dc taak der commissie 
opnieuw werd omschreven als volgt: „in te stellen eeno 
„commissie, aan welke wordt opgedragen de re- „gccring 
voor te lichten nopens de voorzieningen, „zoo wettelijke als 
andere, welke in de naaste toekomst in zake de luchtvaart en 
wel bepaaldelijk „omtrent het luchtverkeer hier te lande, in 
ver- „band ook met het internationale luchtverkeer, „zullen 
zijn te treffen, met bepaling, dat deze „commissie zich ter 
zake voor zooveel noodig in „verbinding kan stellen met de 
gezaghebbenden „of met de luchtvaartkundige lichamen, 
zoowel „in Nederland als in de Nederlandsch-Indië om- 
„gevende landen”. Tevens gaf de regeering te kennen, „dat 
met het oog op den toestand van ’s „lands geldmiddelen van 
het totstandbrengen „van een proefvluchtverbinding in deze 
gewesten „voorshands dient te worden afgezien” *). 

De inmiddels ingetreden ongunstige economische 
wereldtoestand, het verstoorde finan- cieelc evenwicht en de 
uit beide omstandigheden voortvloeiende noodzakelijkheid 
tot het betrachten van de uiterste zuinigheid en tot hot 
achterwege laten of althans uitstellen van alle, niet 
bepaaldelijk en onverwijld noodzakolijke staatsuitgaven, 
lieten in de jaren 1921—’23 weinig hoop op de 
beschikbaarstelling van de noo- dige bijdrage uit ’s lands 
middelen ten behoeve van een Ned.-Indischen 
luchtverkeersdienst, zonder welke bijdrage geen enkele 
particuliere onderneming de exploitatie van zoodanigon 
dienst zou kunnen aanvaarden. Toch ontbrak het in dien tijd 
niet geheel en al aan belangstelling, zoo- als kan blijken uit 
het afdeelingsverslag van do eerste gewone zitting van den 
Volksraad in 1923, waarin hot luchtverkeersvraagstuk werd 
tor sprake gebracht on o.a. werd gezegd: „Op too- „kenning 
van gouvernementssteun aan de K. L. „M., indien deze haar 
werkzaamheden in Indië „zal willen aanvangen, werd 
aangedrongen. Mot 

*) Het vorenstaande is hoofdzakclijk ontleend aan de 
Verslagen van de commissie voor den 
luchtverkeersdienst over 1920, 1921 en 1922. 
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„het vervoeren van de post, de mail in de eerste „plaats, 
middels den militairen vliegdienst, ware „zoo spoedig 
mogelijk een aanvang te maken”. Wat dit laatste aangaat, 
werden inderdaad in 
1923 door de legerautoriteitenplannen beraamd; zie „De 
Indische Gids” 1923 II, blz. 831. Die plannen hielden o.m. 
in vluchten van Tandjoeng- priok naar Batavia, Semarangen 
Soerabaja v.v., voorloopig éénmaal per week en wel 
onmiddellijk na aankomst van de mailboot, waardoor de aan-
komende mail reeds O uur na aankomst te Batavia te 
Soerabaja bezorgd zou kunnen worden. Men stelde zich voor 
op deze wijze voorloopig alleen post doch later ook 
passagiers te vervoeren. Overeenstemming met de 
autoriteiten, zoo heette het, was reeds verkregen; slechts 
werd gewacht op de definitieve afdoening van deze 
aangelegenheid op het Departement van Oorlog om den 
postdienst door de lucht op 1 Augustus 1923 te doen 
beginnen. 

Tijdens de jaarbeurs 1923 te Bandoeng werden bij wijze 
van proef dagelijks postvluchten van Bandoeng naar Batavia 
en terug georganiseerd en werden voorts twee vliegdagen 
gehouden, waarbij door burgerlijke en militaire vliegtuigen 
werd gedemonstreerd. 

Nadat einde 1921 de president van de Factorij der Ned. 
Handelmaatschappij reeds een poging had gedaan om te 
komen tot de oprichting van een „Verecniging voor 
luchtvaart”, welke poging geen succes had, doordien de 
ingekomen adhaesie- betuigingen zóó schaarsch waren, dat 
het niet raadzaam leek om toen tot die oprichting over te 
gaan, kwam in Juli 1924 een dusdanige verecniging tot stand 
onder den naam van „Neder- landsch-Indische vereeniging 
voor luchtvaart”, onder voorzitterschap van den heer W. 
Muurling. Deze te Batavia gevestigde en als rechtspersoon 
erkende vereeniging (Gouv. besluit van 22 Juli 
1924 no. 20. Jav. courant no. 02), stelt zich blijkens hare 
statuten ten doel „do bevordering „van de luchtvaart in den 
ruimsten zin en in al „hare vertakkingen en toepassingen, in 
het bijzonder voor zoover die ten goede kan komen „aan do 
belangen van Nederlandsch-Indië”. 

Toen de economische toestand van Indië zich begon te 
verbeteren, en het evenwicht tusschen ’s lands inkomsten en 
uitgaven, dank zij een krachtige bezuinigingspolitick, werd 
hersteld, richtte de K. L. M. op 31 Januari 1924 tot den 
Gouverneur-Generaal een nieuwe aanvraag om concessie, o. 
m. vergezeld van een ontwerp-ovor- eenkomst betreffende 
het onderhouden van luchtverkeersdiensten in Indië, en van 
een begroo- ting, bevattende een exploitatierekening van een 
onderstelden dagelijkschen luchtdienst van Batavia naar 
Soorabaja, met tusschcnlanding te Se- marang. Uit deze 
begrooting bleek tevens het geschatte bedrag van den 
gevraagden regeerings- stcun. Bij Gouv. besluit van 29 April 
1924 no. 01 werd de ontwerp-overeenkomst om advies in 
handen gesteld van eene ingestelde „Commissie, wel- „ke tot 
taak zal hebben aan do regeering advies uit „te brengen over 
de door de K. L. M. ingediende „ontwerp-overeenkomst 
betreffende het ondor- „houden van luchtverkeersdiensten in 
Nod.-In- „dië” (zie Javasche Courant van 9 Mei 1924 no. 
38), onder voorzitterschap van den heer Ir. F. B. H. 
Asselbergs. Uit het uitvoerig en zeer gedocumenteerd advies 
dezer commissie, uitgebracht onder dagteekening van 15 Juli 
1924, bleek dat 
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hare grootst mogelijke meerderheid van oordeel was; ') „dat 
het luchtverkeer er thans komen „moet, in dc eerste plaats 
om de indirecte, niet in „geld uit te drukken voordeelen, 
welke aan een „zeer snel middel van vervoer zijn verbonden 
en „in dc tweede plaats omdat de Britsche ver-strek- „kende 
plannen tot het instellen van luchtver- „keersdiensten 
tusschen het moederland en de „dominions en koloniën er 
toe nopen om het „standpunt van volledige onthouding te 
laten „varen, wil men niet het gevaar loopen op gevoelige 
wijze uit het wcreldsnelverkeer te worden „geschakeld, dan 
wel aan vreemden toestemming „te moeten verleenen om 
deze koloniën te transi- ;,teeren en zoodoende luchthavens te 
moeten inzichten naar door vreemden gevoelde behoefden. 
Men heeft dan ook alle consequenties daar- „van te 
aanvaarden en is alsdan geen baas meer „in eigen huis. 
Slechts één lid der commissie, de „vertegenwoordiger van 
het Departement der ma- „rine, beantwoordde de vraag, of 
op dit oogenblik „aan het burger-luchtverkeer reeds 
zoodanige be- „hoefte bestaat, dat de regeering tot zulke 
groote „goldelijke offers als van haar gevraagd worden „mag 
besluiten, beslist ontkennend”. 

In 1925 (zie De Indische Gids 1925 I, blz. 154) waren de 
onderhandelingen over het al dan niet aangaan van een 
contract tusschen de Regeering en de K. L. M. vrijwel op het 
doode punt gekomen. De Regeering scheen voor het 
verleenen van subsidie terug te deinzen uit vrees, dat later 
nog meerdere uitgaven zouden kunnen volgen, zoo- dat het 
slotbedrag der subsidies grooter zou blijken dan de 
gevraagde garantie. Rechtstreeksche onderhandelingen 
tusschen Regeering en Iv. L. M. waren vrijwel uitgesloten, 
omdat de vertegenwoordiger van de Iv. L. M. voor Indië, dc 
president van de Factory der Ned. Handelmaatschappij, niet 
in het bezit was van een volmacht om namens de K. L. M. te 
handelen. Gehoopt werd, dat de eerste Holland-Indiö 
vlieger, dc heer 
A. N. J. Thomassen a Thuessink van der Hoop (zie hierna), 
van een dergelijke volmacht zou zijn voorzien, doch die 
hoop bleek weldra ijdel. 

Intusschen bleef men echter, zoowel in Indië als in 
Nederland, van particuliere zijde de volle aandacht schenken 
aan het vliegwezen; men wilde door een daad anderen het 
vertrouwen en het geloof in luchtverkeer bij brengen (zie 
„De bc- tcekenis der Holland-Indiö vlucht”door W. P.van 
der Abeelen, Indische Gids 1925 I, blz. 3S5. e.v.). In 1924 
hadden do plannen voor zulk cou daad, n.1. het uitvoeren van 
een Holland-Indië vlucht, vasten vorm aangenomen door de 
oprichting van een „Comité vliegtochtNederland-Indië”, 
goedgekeurd bij Kon. besluit van 20 September 1924 no. 42, 
onder voorzitterschap van den oud-Gcneraal 
0. J. Snijders; gesteund door verschillende personen uit de 
luchtvaart- en zakenwereld, werd de financieele en formeele 
voorbereiding door het comité tot stand gebracht, terwijl de 
vliegtechnische toebereidselen werden geleid door den uit-
voerder van den tocht, den hooger genoemden heer 
Thomassen «\ Thuessink van der Hoop, vlie- 

*) Ontleend aan: „Mcdedeolingen van het 

luchtverkeer in en naar Nederlandsch-Indië” uitgegeven 

door do vereeniging „Comité vliegtocht Nederland—

Indië” 15 Februari 1920 no. 2. 

37 



57S LUCHTVAART, CIVIELE, 

ger bij de K. L. M.; als vliegtuig werd gekozen een Fokker-
verkeersvliegtuig type F. VII. 

Voor de beschrijving van dezen eersten tocht door de 
lucht van Holland naar Indië wordt verwezen naar het boek 
van den heer Van der Hoop: „Door de lucht naar Indië”. O]) 
1 October 1924 vertrokken van het vliegveld Schiphol, nabij 
Amsterdam, landde de Fokker VIT op 24 November d.a.v. 
op het vliegveld Tjililitan nabij Meester Cornelis. 

Na het enthousiasme over dezen geslaagden tocht 
gebeurde er niets, dat wees op belangrijke gevolgen; 
integendeel de Indische Regeering weigerde zelfs om het 
Comité vliegtocht Ned.-Indië tegemoet te komen door het 
vliegtuig over te nemen, wijl „het vliegtuig niet paste in het 
kader van den Ind. vliegdienst”. De overweging, dat het 
Gouvernement moest streven naar een sluitende begrooting 
en dat de instelling van lucht- verkeersdiensten kosten zoude 
medebrengen voor den aanleg van terreinen, het verleenen 
van subsidie enz. enz., bleek sterker dan de overweging, dat 
het scheppen van snelle luchtverkeersdiensten iu Indië 
ongetwijfeld het geheele economische leven aldaar ten 
goede zoude komen. 

Het Comité vliegtocht Nederland-Indiö verklaarde zich 
na den tocht permanent om met het overgebleven kapitaaltje 
den arbeid voort te zetten en studiemateriaal te verzamelen 
ten aanzien van de luchtverbinding met Indië en ten aanzien 
van de verdere ontwikkeling van het luchtverkeer. Onder 
voorzitterschap van den oud- -Minister Treub vormde zich 
een comité, dat naast huldiging van de bemanning van de 
Fokker F. VII, zich hoofdzakelijk tot taak stelde, door het 
inzamelen van gelden een fonds te vormen en dit aan te 
wenden voor het Nederlandsche en koloniale luchtverkeer. 
Beide comité’s ver- eenigden zich tot een nationaal comité 
om in deze richting werkzaam te zijn. 

Op 2G Maart 1927 had in de Ridderzaal tc ’s-
Gravenliage een aan het luchtverkeer in en naar Indië 
gewijde bijeenkomst plaats, belegd door het Comité 
vliegtocht Nederland-Indië, de afdeeling ’s-Gravenhage van 
het Algemeen Ne- derlandsch Verbond en de K. L. M., 
waarin o. a. het woord werd gevoerd door den oud-Minister 
Treub en den Generaal Snijders. Eerstgenoemde spreker 
behandelde voornamelijk de economische zijde van het 
vraagstuk en wees o. m. op de in het begin 1927 tot stand 
gekomen Britsche luchtverbinding Caïro-Karachi, als 
onderdeel van de voorgenomen luchtlijn Engeland—
Australië, van welke lijn het gedeelte Karachi—Bornbay— 
Calcutta—Rangoon—Singapore reeds in voorbereiding was 
en vermoedelijk in 1928 in exploitatie zou komen. Willen 
wij niet — aldus deze spreker — dat de verbinding 
Singapore—Australië buiten de daarvoor aangewezen route, 
Sumatra en Java, om zal gaan, dan zullen wij hebben te 
zorgen tijdig gereed te zijn om dit internationale 
luchtverkeer te kunnen ontvangen; het is dus noodig dat 
spoedig volledige overeenstemming bereikt wordt tusschen 
het Gouvernement en de instelling, die belast zal worden 
met de exploitatie van luchtlijnen in Indië, welke instelling 
— voor wat Indië betreft — te beginnen 1 October 1928 de 
luchtlijn Sabang—Batavia—Singapore en wellicht ook 
andere lijnen zal hebben te ex- ploiteeren. Kan de Britsche 
luchtlijn rekenen op medegebruik van de inrichtingen op de 
landings 

terreinen en de meteorologische en radiografische diensten 
op ons gebied, dan zullen wij ook op samenwerking met en 
medegebruik van de Britsche luchtlijnen kunnen rekenen 
voor onze luchtverbinding Nederland—Indië v.v. 

Generaal Snijders betoogde voornamelijk de practische 
mogelijkheid van het luchtverkeer in en naar Indië en drong 
eveneens aan op een zeer spoedige organisatie van dit verkeer 
van Sabang tot Soerabaja en op samenwerking met het Brit-
sche rijk tot exploitatie van de luchtverbinding Singapore—
Australië (zie verder „De bijeenkomst in de Ridderzaal op 
2(3 Maart 1927” in „Het Vliegveld"' van April 1927). Is de 
Ned.-Ind.-'' luchtdienst in geregeld bedrijf, dan kunnen wij — 
geheel onafhankelijk van eiken vreemden invloed — reeds 
dadelijk de voordeelen genieten van verkorting van den 
reisduur tusschen Nederland en Indië door vliegdiensten, 
aansluitende op de diensten der Nederlandsche mailbooten. 

Aan dit laatste denkbeeld was reeds in de eerste maanden 
van 1926 uitvoering gegeven doordien het Comité vliegtocht 
Nederland-Indië in samenwerking met de K. L. M. en de 
Rotter- damsche Llovd op 28 Mei (zieMededeelingen no. 8 
van het Comité vliegtocht Nederland-Indië) on later op 18 
Maart 1927 (zie Mededeelingen no. 4) mailvluchten deed 
uitvoeren van Rotterdam naar Marseille en terug, aldaar 
aansluiting vindende met de naar Indië vertrekkende en van-
daar aankomende stoomschepen der genoemde 
stoomvaartmaatschappij. Op gelijke wijze organiseerde de 
Ned.-Indische verceniging voor luchtvaart, in samenwerking 
met den marine- vliegdienst, in April 1927 een 
mailproefvlucht van Soerabaja over Batavia en Belawan naar 
Médan en terug, aansluitende op de aldaar uit Nederland 
aankomende en vandaar naar Nederland vertrekkende 
mailbooten. 

Volgens mcdedeeling in de pers van April 1927 heeft zich 
een comité gevormd voor de voorbereiding eener 
Nederlandsch-Indische Luchtvaartmaatschappij, 
vertegenwoordigende handel, nijverheid, scheepvaart, 
bankwezen on de cultures van Indië. Dat comité — het 
comité Van Aalst — zou in nauwe samenwerking met do K. 
L. M. eene concessie- en subsidieaanvrage opgestold hebben, 
waarbij met den Minister van Koloniën voortdurend voeling 
werd gehouden. Ten einde het mogelijk te maken de 
exploitatie van het luchtverkeer in Indië in het midden van 
1928 (zie hooger) te beginnen, was het noodzakolijk, dat deze 
aangelegenheid nog in de najaarszitting 1927 van den 
Volksraad in behandeling werd genomen. Om dezo 
behandeling te vergemakkelijken, vertrokken de lieeren mr. 
D. A. Delprat, directeur van de stoomvaartmaatschappij 
Nederland, en 
A. Plesman, directeur van de K. L. M., op 26 Augustus 
1927 van Genua naar Indië. 

Al is thans (November J 927) door de Regeering nog geen 
beslissing genomen op de concessieaanvragen van de K. L. 
M., er werd in Indië tenminste in den laatsten tijd wel iets 
gedaan in het belang van het civiele luchtverkeer. Zoo 
worden op de begrooting 1928 fondsen aangevraagd voor de 
oprichting van een „bureau voor luchtvaart”, als 
afzonderlijke afdeeling van het Departement der 
gouvernementsbedrijven. In de memorie van antwoord op het 
afdeelingsverslag over de begrooting 1928 van 
gouvernementsbedry ven deelde de Regeering mede, dat zij 
met betrekking 
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tot het luchtverkeer liet overleg afwacht, dat gaande is 
tusschen den Minister van Koloniën, de K. L. M. en een 
combinatie van kapitaalkrachtigen en dat de directie van de 
Air Survey Com- pany te Singapore de Regeering verzocht 
mede te werken aan het doortrekken van do ontworpen lijn 
Penang—Singapore naar Batavia. Door een tweetal leden 
van den Volksraad werd op 30 Juni 1927 schriftelijk aan de 
Regeering gevraagd „of — nu uit nadere berichten gebleken 
is, dat „het in Nederland gevormde concern tot oprichting 
van een luchtvaartmaatschappij in Indië „zal samenwerken 
met de K. L. M. — inzake de „door laatstgenoemde 
maatschappij aangevraag- „de concessie, door de regeering 
reeds een beslissing is genomen, en zoo niet, in hoeverre of 
„de regeering bereid is thans, nu de omstandigheden gunstig 
zijn, om tot een begin van burgerlijk luchtverkeer in Ned.-
Indic te komen, „haren steun te verleenen bij de oprichting 
van „een Ned.-Indische luchtvaartmaatschappij”. 

Moest in 1922, naar de meening van de toenmalige 
Regeering, met het oog op den toestand van ’s lands 
geldmiddelen, worden afgezien van liet totstandbrengen van 
de door de commissie voor den luchtverkeersdienst 
voorgestelde proef- luehtverbinding Batavia—Soerabaja 
v.v. (zie hooger), in 1927 waren de regceringsinzichten ten 
deze gewijzigd en werd bepaald, dat te beginnen op 3 Juli 
1927 na aankomst van het S. S. Tambora te Tandjoengpriok, 
wekelijksche vlieg- diensten tusschen Weltevreden, 
Scmarang en Soerabaja v. v. worden ingesteld, in aansluiting 
op de uit- en thuisvarende mailbooten van de 
stoomvaartmaatschappijen Nederland en Rot- terdamsche 
Lloyd. Er zouden elke week, zoo spoedig mogelijk na 
aankomst van de mailboot, te Tandjoengpriok twee 
legervliegtuigen via Semarang naar Soerabaja vertrekken om 
Dins- dagochtend weer van Soerabaja naar Semarang en 
Woensdagochtend van daar naar Weltevreden terug te 
koeren op een zoodanig tijdstip, dat de aansluiting op de dien 
dag naar Europa vertrekkende mailboot verzekerd is. Deze 
vlieg- dienston dienen in de eerste plaats voor het vervoer 
van de te ontvangen en de to verzenden mail van en voor 
Nederland voor en van Soma- rang en Soerabaja, waardoor 
het publiek op deze plaatsen in do gelegenheid is de 
aankomende mail per koerende boot te beantwoorden. Ge-
durende de eerste maand werd voor het vervoer van 
poststukken per vliegtuig geon extra recht geheven, doch 
daarna wel. Bij Gouv. besluit van 10 Juni 1927 no. 1 (Ind. 
Stb. no. 333) werden posttarioven voor vervoer per vliegtuig 
vastge- steld. In September 1927 vermeldden de Indische 
porstelegrammcn, dat bedoeld luchtpostvcrkeer tot dusverre 
ongunstige resultaten had opgeleverd, vooral ook omdat do 
proef onder ongunstige omstandigheden was genomen. Het 
lucht- posttarief bleek te hoog, zoodat door den postdienst 
was voorgesteld dit te verlagen tot een dusdanig bedrag, dat 
het luchtrecht voor niemand een beletsel zou kunnen vormen 
om van den luchtpostdienst gebruik te maken; de ltegce- ring 
keurde dan ook een verlaging goed van bedoeld recht van 40 
tot 10 centen voor een briefkaart of een brief van ten hoogste 
20 gram gewicht. Voorts was gebleken, dat de met het hier 
bedoelde vervoer verkregen tijdwinst to gering was; het 
belang van de post bij deze wijze van 

vervoer heette overschat, terwijl het vervoer van passagiers 
grooter behoefte aan snelheid heette te hebben dan 
aanvankelijk werd vermeend; een Indisch perstelegram van 
12 Augustus deelde mede, dat met ingang van 13 Augustus 
1927 pas- sagiersdiensten gecombineerd met den luchtpost-
dienst werden ingestcld, die een verbinding vormen 
tusschen het militair vliegterrein Andir, Soerabaja, 
Semarang en Batavia, in aansluiting op de aankomende 
mailbooten. 

Als een voorbereiding van militaire zijde van een 
luchtverkeer over Sumatra — onderdeel van de verbinding 
Sabang—Soerabaja — kan genoemd worden het aanleggen 
van militaire landingsterreinen op genoemd eiland, 
waardoor het mogelijk was, dat op 19 Juni 1927 een 
escadrille legervliegtuigen uit Bandoeng via Tandjoeng- 
karang en Lahat te Palèmbang arriveerde. 

Vermeld zij ook, dat in 1927 door den heer E. de Neve 
te Semarang het verzoek werd gedaan om, met uitsluiting 
van anderen, concessie te- verkrijgen tot het openen van een 
vliegdienst tusschen Pontianak en omliggende eilanden zoo-
mede Singapore en dat dit verzoek niet werd ingewilligd. 

De eerste passagiersvlucht van Nederland naar Indië en 
terug werd in 1927 uitgevoerd met een verkeersvliegtuig van 
de K. L. M., bestuurd door de piloten Geysendorffer en 
Scholte, met als mecanicien Weber, welk vliegtuig voor dit 
doel was ingehuurd door den Amerikaan Van Lear Black; 
15 Juni uit Amsterdam vertrokken, landde het vliegtuig den 
30sten d. a. v., op het vliegveld Tjililitan nabij Meester 
Cornelis, vertrok van daar ü Juli en was 23 Juli weder te 
Amsterdam terug. In hetzelfde jaar volbracht de luitenant- 
vliegenier Koppen — medebestuurder Krijns, mecanicien 
Ellerman — jnet het driemotorig vliegtuig „De Postduif” de 
eerste postvlucht van Nederland naar Indië en terug; den len 
October te Amsterdam opgestegen, was „De Postduif”, 
niettegenstaande een oponthoud van één dag, 10 October op 
Java, vertrok vandaar 17 October en landde, 
niettegenstaande een mankement ten gevolge van den 
slechten toestand van een der tusschenlandingsterreinen, 
waarvan het herstel twee dagen kostte, reeds 2S October 
weer op het punt van uitgang. 

In verband met het hooger reeds vermelde vertrek naar 
Indië van de heeren Plesman en Del- prat in Augustus 1927, 
zij medegedeeld, dat blijkens flagbladborichten door de K. 
L. M. en liet comité Van Aalst o. m. beoogd werd een vaste 
luchtpostverbinding tusschen Nederland en Indië en terug, 
wolke dienst voorloopig met 8 vliegtuigen zou kunnen 
worden onderhouden, zoodat er van de eindpunten iedere 
week een vliegtuig zou kunnen vertrekken. De posterijen 
zouden garantie moeten geven voor een vaste hoeveelhoid 
post per vliegtuig; een extra luchtrecht van 50 cent per brief 
zou moeten worden gehevon. 

Voor een geregelden vliegdienst in Indië werden voor de 
eorsto maal gelden aangevraagd op de supplctoire Indische 
begrooting voor 1928. Aan de toelichtingon op die 
begrootingspost is het volgende ontleend: 

De grooto ontwikkeling van do luchtvaart in do laatsto 
jaren heeft de overtuiging gevestigd, dat hot oogenblik is 
gekomen om ook hier te lande een daadwerkelijk begin te 
makon met dit nieuw- sto verkeersmiddel. Immers is to 
voorzien, dat 



LUCHTVAART, CIVIELE. 580 

verband met in de toekomst te openen andere ver binnen afzienbaren tijd Nederlandsch-ïndië zal worden 
aangesloten aan het internationale luchtvaart verkeer en het 
traject over den archipel daarvan zelfs een onmisbare 
schakel zal uitmaken. Wil men deze in alle opzichten 
gewenschte aansluiting bevorderen en voorbereiden en 
daarbij het onschatbare voordeel hebben van het initiatief 
in eigen handen te houden, dan is nu het tijdstip van 
handelen daar. Het oogenblik is ook daarom gunstig, omdat 
zich cene combinatie heeft gevormd van de Koninklijke 
Luchtvaart Maatschappij met eene kapitaalkrachtige groep, 
die waarborgen biedt voor deskundig beheer en goede 
financiering. Deze combinatie heeft een aanbod gedaan om 
het noodige kapitaal te verschaffen voor vliegtuigen en 
roerende inventaris, op voorwaarde, dat het Land de 
vliegterreinen met de daarbij behoorende gebouwen ter 
beschikking stelt en de instandhouding van het kapitaal 
waarborgt. Op rentegarantie maakt de combinatie geen 
aanspraak. 

Het overleg met de combinatie is nog niet beëindigd 
kunnen worden: de verwachting bestaat dat dit tot een voor 
beide partijen bevredigend resultaat zal leiden, maar 
bepaalde zekerheid kan hieromtrent nog niet worden 
gegeven. 

Niettemin wordt thans reeds voorwaardelijk een crediet 
daarvoor aangevraagd, opdat na verkregen 
overeenstemming zonder verder verwijl de noodige 
voorbereidende maatregelen kunnen worden getroffen. 

Zooals hierboven reeds is uiteengezet, dient bij het 
ontwerpen van de eerste luchtvaartlijnen in Nederlandsch-
ïndië in de eerste plaats gelet te worden op het 
internationale element. 

In verband hiermede komt het de Regeering 
aangewezen voor, dat allereerst wordt begonnen met den 
schakel Soerabaja—Batavia, welke verbinding ook voor 
het binnenlandsch verkeer economisch de beste kansen van 
slagen biedt. 

Ten einue een goede verkeersbasis te scheppen, zal de 
organisatie reeds dadelijk zoodanig moeten worden 
opgezet, dat de lijn Soerabaja—Scma- rang—Batavia, 
waarop ook een lijn naar Ban- doeng ware aan te sluiten, in 
een dagelijkschen dienst (met uitzondering van Zon- en 
feestdagen) wordt gevlogen. Alleen in dat geval zal er kans 
bestaan dat het burgerlijk luchtverkeer hier te lande 
opneemt en „er in komt”. 

Getracht zal worden met dezen dienst reeds 1 September 
1928 aan te vangen, als voorbereiding van de volgende 
etappe, n.1. de verbinding Batavia—Singapore—Belawan 
Déli, welke zoo ee- nigszins mogelijk in Januari 1929 dient 
te worden geopend. Voorloopig zou op deze lijn kunnen 
worden volstaan met een wekelijksehen dienst, die te 
Belawan Déli aansluiting geeft op de komende en 
vertrekkende mailbooten. 

Hetligtinhet voornemen den dienstBatavia— Bandoeng 
en Batavia—Semarang—Soerabaja te onderhouden met 4 
driemotorige land vliegtuigen en den wekelijksehen 
dienstBatavia—Singapore— —Belawan Déli met 2 
tweemotorige watervliegtuigen, beide typen ingericht voor 
acht personen. 

Bij het ontwerpen van de organisatie van den dienst is 
nog overwogen, of wegens de duurdere exploitatie van 
watervliegtuigen het niet mogelijk en beter zou zijn ook 
den dienst op Singapore en Belawan Déli met land 
vliegtuigen te onderhouden; doch daarvan is voorloopig 
afgezien, o.m. op grond van de overweging dat, in 

bindingen, het gebruik van watervliegtuigen in den archipel 
op den duur toch niet kan worden vermeden en het gebruik 
van watervliegtuigen voor de verbinding met Singapore de 
meest prac- tische is. 

Wel bestaat het voornemen om indien later uitbreiding 
van den dienst op Déli noodig blijkt, ook over te gaan tot 
het bevliegen van de land- route over Sumatra. 

Het ligt voorts in de bedoeling om naast de in te stellen 
geregelde diensten in de voornaamste centra van Indië 
buiten deze lijnen eenvoudige vliegterreinen aan te leggen, 
ten einde het land meer toegankelijk te maken voor het 
luchtverkeer. 

Naar een voorloopig opgestelde begrooting, worden de 
uitgaven en ontvangsten als volgt geraamd: 

voor de exploitatie van de diensten Batavia— Bandoeng 
en Batavia—Soerabaja 6 maal in de week vice versa te 
beginnen 1 September 1928,op / 330.000 aan uitgaven, / 
30.000 aan ontvangsten; en voor do exploitatie van de 
diensten Batavia— Bandoeng en Batavia—Soerabaja G 
maal in de week vice versa en Batavia—Singapore—Bela-
wan Déli 1 maal in de week vice versa gedurende een vol 
jaar, op /1.256.000 aan uitgaven, /257.000 aan ontvangsten: 
waarbij behalve op eenig binnenlandsch post- en 
goederenvervoer is gerekend op vervoer van 1/10 deel van 
de mail en 2 passagiers per tocht. 

Mitsdien zou de dienst een tekort laten voor 192S van 
rond / 300.000 en voor 1929 en volgende jaren van rond / 1 
millioen. 

Do aandacht wordt er evenwel op gevestigd, dat voor 
een min of meer juiste raming der ontvangsten geen 
gegevens beschikbaar zijn, zoodat deze dan ook als zeer 
globaal moet worden beschouwd. 

Literatuur, behalve de reeds in den tekst genoemde: 
„Het luchtverkeer in Indië”, door 0’. J. Snijders, De 
Indische Gids, 1922, II, blz. 1057 
e. v. „Ecu vliegtocht Nederland—Indië?”, De 
Indische Gids, 1923, II, blz. 839. „De betee- kenis van 
luchtstrijdkrachten voor de verdediging van Indië”, door J. 
J. van Santen, De Indische Gids, 1924, II. „Het 
luchtverkecrsvraag- stuk voor Indië”, De Indische Post van 
1, 8 en 22 Augustus 1925. „Lcekegcdachten over de tot-
standbrenging van de verbinding tusschen Nederland en 
Indië door de lucht”, door G. L. K. Schmülling, Koloniaal 
Weekblad I October 1925. „Voortzetting der actie voor het 
luchtverkeer met Indiër”, Koloniaal Weekblad 15 October 
1925. „Do luchtlijn Nederland—Indië”, door C. L. K. 
Schmülling, Koloniaal Weekblad 22 October .1925. „De 
luchtlijn Amsterdam—Batavia”, door 
0. L. K. Schmülling, Koloniaal Weekblad 8 December 
1925. „De beteekenis van het luchtverkeer”, door I. L. van 
den Berch van Heemstede, Vragen des tijds 1925, II, blz. 140 
e. v. „De luchtpostverbinding met Nederlandsch-ïndië”, door 
C. J. Snijders, Nederlandsche Mercuur (Bijblad van 
Handelsberichten) 4 Augustus 1927. „Civiel luchtverkeer”, 
door M.. P. Pattist, K.ola^ niale sïucïicïf"ApnTT927. „De 
bijeenkomst in de Ridderzaal op 26 Maart 1927”, Het 
Vliegveld, April 1927. „Burgerlijke luohtvaart in Neder 
landsch Indië”, door F. v. d. Eist, Het Vliegveld, Mei 1927. 
„De postvlucht Soerabaja—Sabang 

i 
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v.v.”, door Backer, Het Vliegveld, Mei 1927. „De 
burgerluchtvaart in en de verdediging van Nod.- -Indië”, 
Nieuwe Courant van 12 Mei 1927. „De toekomst van het 
luchtverkeer met Necler- landsch-Indië”, door C. J. Snijders, 
Mededcolin- geu No. 1 Comité vliegtocht Nederland-Indiö. 
„Memorie betreffende het luchtverkeer in den Ned.-Indischen 
archipel en dat tusschen Nederland en Nederlandsch-Indië”, 
Mededeelingen No. 2 Comité vliegtocht Nederland—Indië. 
„De Kamer van Koophandel te Amsterdam en de 
luchtverbinding met Nederlandsch-Indië”, Mededeelingen No. 
3 Comité vliegtocht Neder- land-Indië. „Een Indische 
luchtvaartmaatschappij en het Gouvernement”, Mededeelingen 
No. 3 Comité vliegtocht Nederland—Indië. „De 
grondorganisatie in Nederlandsch-Indië, Mededeelingen No. 3 
Comité vliegtocht Nederland—Indië. „De bijeenkomst in de 
Ridderzaal op 20 Maart 1927”, Mededingen No. 4 Comité 
vliegtocht Nederland—Indië. „Onze vliegtocht van Amsterdam 
naar Batavia en terug”, door G. Geyzendorffer, De Maasbode 
van 10, 12, 14 en 18 Augustus 1927. „De toekomst der lucht-
verbinding Nederland—Indië”, lezing van H. Martin van de 
vereeniging Nederlandseh-Fabri- /''kaat, Nieuwe Courant 10 
November 1927. 

Afgesloten November 1927. H. B. 
LUCHTVAART, MARINE. Nadat de groote oorlog het 

bestaansrecht van watervliegtuigen als een krachtig 
hulpmiddel der moderne marine had bewezen en 
dientengevolge in Nederland, met de ingebruikneming van 
het vliegkamp de Mok oj) Texel op 21 Augustus 1917, een 
marinelucht- vaartdienst was ingesteld, werden maatregelen 
getroffen om ook in Indië tot een dergelijken dienst te 
geraken. De eerste stap daartoe was het aanvragen op de 
staats( marine)begrooting voor het jaar 1918 van gelden 
voor de voorbereiding vuil dien dienst en voor de opleiding 
in Nederland van het noodige personeel; in hetzelfde jaar 
nog werd in Indië een bedrag van / 100.000 toegestaan om 
een begin te maken met de oprichting van een 
marinevliegkamp te Tnndjoengpriok. In de memorie van 
toelichting op vorengenoemde staats- bogrooting werd 
medegedeeld: „Ook voor Oost- „ludië zal een 
marincluchtvaartdienst moeten „worden geschapen; daar 
nog meer dan hier te „lande, zal de verkenning ter zee door 
luchtvaar* „tuigen moeten plaats hebben, fndiö zal eerlang 
„groote zeoverkenningsvliegtuigoïi noodig heb- „ben, die 
lang achtereen kunnen uitblijven en die „van uit hunne 
kampen de bewakingsdiensten „zullen moeten uitoefenen in 
verband met de „andere doelen van de vloot. De 
voorbereiding „voor dien dienst in Indië en de opleiding van 
„het personeel zal hier te lande moeten geschie- „den, 
terwijl voor de aflossing van het personeel „ook in 
Nederland op een betrekkelijk groote „sterkte van den 
marineluchtvaartdienst zal moe- „ten worden gerekend.” 

Do Indische marincluchtvaartdienst zou, zoo- als 
nadrukkelijk werd gezegd in de memorie van toelichting op 
de staats(marine)begrooting voor 1919, een onafscheidelijk 
deel vormen van de marine daar te lande. Op laatstbedoelde 
begrooting werd voor aanschaffing van marinevliegtui- gen 
voor Indië een bedrag van / 700.000 aangevraagd en 
toegestaan, van welk bedrag, blijkens de memorie van 
toelichting, do helft uit do Indische begrooting aan do 
middelen van Nederland 

zou worden vergoed. Bedoelde memorie van toelichting 
behelsde in verband hiermede de mede- dceling, dat door 
den Minister van Marine in overleg met zijn ambtgenoot van 
Koloniën was besloten, „dat ten opzichte van hot 
vliegtuigmaterieel „voor den marineluchtvaartdienst in 
Oost-lndië „zal worden gevolgd dezelfde gedragslijn als die, 
„welke, in afwachting van de totstandkoming „van de 
vlootwet, is gevolgd voor het drijvende „materieel, zoodat 
de kosten daarvan over de „beide begrootingen worden 
verdeeld, terwijl de „inrichtingen aan den wal, als 
vliegtuigkampen, „herstellingsinrichtingen enz., alsook de 
herstelling en het onderhoud van het vliegtuigmaterieel 
zullen komen ten laste van de begrooting „van 
Nederlandsch-Indië”. In overeenstemming hiermede werd 
voor de eerste maal op de Indische begrooting voor 1919 
een post (/ 375.000) uitgetrokken voor de aanschaffing van 
vliegtuigmaterieel voor den marineluchtvaartdienst. 

Toen in October 1919 door de Indische Regee- ring een 
prijs werd uitgeloofd voor den eersten Nederlandschen 
vliegtuigbestuurder, die van Nederland naar Java of 
omgekeerd zou vliegen (zie LUCHTVAART, 
MILITAIRE), werd op de staats(marine)begrooting voor 
1920 een bedrag van / 100.000 toegestaan, ten einde 
vanwege het Departement van Marine twee vliegtuigen —
één water- en één land vliegtuig — aan dien tocht te doen 
deelnemen. Deze tocht is echter niet ondernomen geworden 
(zie LUCHTVAART, MILITAIRE). 

Vliegtuigmaterieel. De eerste hydroplanen voor den 
marinevliegdienst kwamen, tegelijk met het eerste 
personeel voor dien dienst, in September 
1918 in Indië; het waren twee geïnterneerde, door de 
Nederlandsche Regeering overgenomen zee- vliegtuigen 
van onderling verschillend type met een gering aantal 
rcservedeeleu. Toen in October 
1919 nog geen ander vliegtuigmaterieel in Indië was 
aangekomen, werd in de najaarszitting van den Volksraad 
aangedrongen op een krachtiger aanpakken van den 
marineluchtvaartdienst. In dat jaar nog werden uit 
Nederland Van Berkel- - vliegtuigen ontvangen, zoodat 
einde 1919 reeds t> watervliegtuigen in Indië aanwezig 
waren, welk aantal, door het beschikbaar stellen op de Indi-
sche begrooting van 1920 van ƒ 152.000 (voor aanschaffing 
van vliegtuigmaterieel, uitrusting van vliegtuigen met 
draadlooze telegrafie en artillerie materieel) einde 1920 tot 
9 was gestegen, terwijl toen 3 vliegtuigen naar Indië 
onderweg en verscheidene in Nederland in aanbouw wareu, 
welke laatste in 192! in Indië aankwamen. Alhoewel oj» de 
begrooting voor dat jaar geen gelden waren aangevraagd 
voor uitbreiding van het aantal vliegtuigen, wijl geen 
voldoende personeel beschikbaar was om een grooter aantal 
vliegtuigen te bemannen, beschikte do marineluchfcvaart- 
dienst einde van dat jaar over 20 watervliegtuigen type W. 
A. (tweedekkers) en 3 watervliegtuigen type W. B. 
(ééndekkers). Op de staats(mari- no)bogrooting van 
genoemd jaar 1921 waren, met betrekking tot den Indischen 
marinevliegdienst, alleen geldon aangevraagd voor een 
tweetal vliegtuigen voor proefneming, teneinde door 
vergelijkende proeven in Nederland te doon nagaan, welk 
type in het bijzonder voor Indië het meest gowcnscht was. 
In 1922 word geen vliegtuigmaterieel uit Nederland 
uitgezonden, zoodat, wijl één watervliegtuig type W. A. 
buiten dienst 
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gesteld moest worden, de Indische marinelucht- vaartdienst 
einde 1922 beschikte over 19 watervliegtuigen type A en 3 
watervliegtuigen type B. Voor bewapening van de reeds in 
Indie aanwezige vliegtuigen werd op de Indische begrooting 
voor 
1922 een bedrag van ƒ 120.000 uitgetrokken. In 
1923 werd wederom een watervliegtuig type A buiten 
dienst gesteld, doch werden uit Nederland ontvangen 3 
vliegtuigen type B benevens — ter beproeving — een 
Fokker-amphibievliegtuig met Napier Lion motor. In 
laatstgenoemd jaar werd in Nederland de eerste van de zes 
voor de kruisers „Java” en „Sumatra” bestelde 
tweepersoons- gevechtsvliegbooten van het type Fokker B. 
H. met 3G0 P.K. Rolls Royce Eagle IX motor afgeleverd en 
naar het vliegkamp Schellingwoude gesleept om te worden 
beproefd. 

Gedurende 1924 verminderde het aantal in Indië 
beschikbare watervliegtuigen wederom met 3 en moest de 
beproeving van het Fokker-am- phibievliegtuig worden 
gestaakt in verband met het verwisselen van in Nederland 
bestelde motoronderdeelen. Toen deze laatste in 1925 waren 
ontvangen kon de Fokker-amphibie weder in dienst worden 
gesteld, waarbij zij, uitsluitend als vliegboot gebruikt, goed 
voldeed; de luchtvloot werd in laatstbedoeld jaar voorts 
uitgebreid met 2 Fairey-toestellen (zie het artikel „De nieu-
we Faireyzeevliegtuigen voor de Koninklijke marine”, 
voorkomende in „Het Vliegveld” 1925, blz. 184 e. v.) en in 
1920 met nog 2 dergelijke toestellen en 5 Dornier-
Walbooten, zoodat, blijkens de jongste beschikbare opgave 
(Koloniaal - Verslag 1927), de marineluchtvaartdienst be-
schikt over 15 watervliegtuigen type W. A. (tweedekkers), 
6 watervliegtuigen type W. B. (eendekkers), 4 Fairey-
tweedekkers, 1 Fokker- -amphibie en 5 Dornier-Walbooten. 

Herkenningsteekenen van de militaire vliegtuigen zijn 
vastgesteld bij Gouv. besluit van 15 December 1920 no. 45 
(Ind. Stb. no. 885). 

Vliegkampen enz. Met den bouw van een vliegkamp te 
Tandjoengpriok, waarvoor — zie hooger — in 1918 een 
bedrag van ƒ 100.000 was toegestaan, werd in hetzelfde 
jaar begonnen en in 1919 werd ten laste van de B. O. W. 
151.888 M*. van de voor de havenuitbreiding gebaggerde 
specie opgespoten. Toen bovengenoemd bedrag van ƒ 
100.000 nagenoeg was verwerkt, werd bij de Indische 
aanvullingsbegrooting voor 1920 eenzelfde bedrag 
toegestaan voor „de verdere aanschaffing van 
verbruiksartikelen, behoeften „voor onderhoud en 
herstelling van vliegtuigen „en van het vliegkamp zelf, 
alsmede voor werk- „tuigelijke inrichtingen, toestellen 
voor houtbewerking enz., welke inrichtingen bij 
gereedheid „van het permanente vliegkamp te .Soerabaja, 
„daarheen zullen worden overgebraeht”. Voor den bouw 
van laatstbedoeld kamp — „Moro Krembangan” — 
waarvan de totaalkosten waren geraamd op / 4.5G5.000, 
was op het Vlle hoofdstuk (B. O. W.) der Indische 
begrooting voor 1920 een memoriepost uitgetrokken; in 
dat jaar werd voor genoemd kamp door de 
B. O. W. voor / 1.040.732 aan terrein opgespoten, 
terwijl aan de inrichting van het werkterrein ƒ 150.886 
werd verwerkt. Gp hetzelfde hoofdstuk der begrooting 
voor J 921 werd voor dit doel gerekend op een bedrag van 
/ 1.100.000, terwijl in dat jaar / 776.000 werd verwerkt. 
Het lag toen in de bedoeling oin ook het vliegkamp te 
Tan- 

djoengpriok een permanent karakter te geven, waarvoor 
op dezelfde begrooting / 100.000 werd toegestaan. Ook 
al uit bezuinigingsoverwegingen werd echter van dit 
voornemen afgezien, zoodat op de begrooting voor 1922 
geen gelden voor den bouw van het vliegkamp te 
Tandjoengpriok meer werden aangevraagd. Het in 1921 
gereed gekomen „tijdelijke” vliegkamp te 
Tandjoengpriok bood gelegenheid om 12 vliegtuigen 
bedrijfsklaar te houden. „Het Vliegveld” 1921 bevat on 
blz. 2GG e. v. talrijke foto’s betrekking hebbende op 
laatstgenoemd vliegkamp. Voor den verderen bouw van 
het vliegkamp Moro Krembangan werd in 1922 ƒ 
500.000 minder toegestaan dan in 1921, en in de jaren 
1923, 1924 en 1925 onderscheidenlijk ƒ 535.000, / 
607.500 en ƒ G00.000, terwijl in 1924 ook / 50.000 werd 
toegestaan als eerste termijn voor den bouw van een 
kazerne te Soerabaja voor den marineluchtvaartdienst, 
waarvan de gezamenlijke kosten waren begroot op / 
450.000. Reeds in 1921 was in het vliegkamp Moro 
Krembangan een der groote vlieg- tuigloodsen gereed, 
die al dadelijk in gebruik werd genomen; in 1923 volgde 
de indienststelling vaneen grooter deel van het 
vliegkamp; op 30 Juli 1925 werd het kamp officieel 
geheel in gebruik genomen, waartoe een nagenoeg 
algeheele ontruiming had plaats gevonden van het vlieg-
kamp te Tandjoengpriok, dat als tijdelijk of hulp- 
vliegkamp behouden bleef. Het vliegkamp Moro 
Krembangan biedt ruimte voor 40 watervliegtuigen e. a. 
Een ander tijdelijk vliegkamp, doch op veel 
bescheidener schaal dan dat te Tandjoengpriok, bevindt 
zich te Semarang; in verband met de te houden 
proefvluchten Batavia—Soerabaja ten behoeve van het 
luchtvaartverkeer — zie „LUCHTVAART, 
MILITAIRE” en „LUCHTVAART, CIVIELE” — werd 
bij Gouv. besluit van 12 Januari 1920 no. 25 machtiging 
verleend om te Semarang een eenvoudige loods met ber-
ging voor twee watervliegtuigen en afgang met rails 
naar het water op te richten. Deze inrichting, verbeterd 
en uitgebreid, is sedert als tijdelijk of hulpvliegkamp in 
gebruik gebleven. 

De exploitatiekosten van het vliegkamp te 
Tandjoengpriok werden aanvankelijk gekweten uit de 
begrootingspost „Andere uitgaven voor do Indische militaire 
marine”, totdat op do bogroo- ting voor 1922 voor de eerste 
maal een post voorkwam „Verdere uitgaven voor do marine-
lucht- vaart”, welke post, blijkens de memorie van toe-
lichting, omvatte „de onderhouds- en exploitatiekosten”. 
Deze post werd in verband met de gedeeltelijke 
indienststelling van het vliegkamp Moro Krembangan voor 
1923 verhoogd. Over de jaren 1922, 1923 en 1924 bedroegen 
de exploitatiekosten van het tijdelijke vliegkamp te Tan-
djoengpriok onderscheidenlijk/ 820,471, / 567.734 en / 
673.9G2 en over de jaren 1925 en 1926 die van de 3 
vliegkampen — Moro Krembangan, Tandjoengpriok en 
Semarang — onderscheidenlijk / 823.729 en / 1.122.190, bij 
wolk laatste bedrag nog gerekend moet worden / 53.000 als 
door het marine-etablisseinent betaalde kosten voor het 
vliegkamp Moro Krembangan. 

Bij Gouv. besluit van 28 Mei J924 no. 40 (Bijbl. no. 
10608) werd een regeling vastgesteld van de voorwaarden, 
waarop in de werkplaatsen, behoo- rende tot den 
marineluchtvaartdienst, werk kan worden verricht voor 
andere takken van ’s lands dienst, voor gewesten of gedeelten 
van gewesten 
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met eigen geldmiddelen, dan wel voor particuliere lichamen 
of particulieren. 

Personeel. Het eerste personeel voor den op te richten 
marineluchtvaartdienst werd in 1918 met het als hulpkruiser 
in konvooi varende s.s. „Ta- banan” naar Indic uitgezonden, 
alwaar het in September aankwam; het bestond uit 2 officic- 
ren-vliegenier, 1 bootsman-vliegenier, 1 sergeant- majoor, 2 
sergeanten, 1 korporaal en 2 matrozen, onder bevel, van den 
Luitenant ter zee le klasse 
H. J. Bueninck. Gestadig werd dit personeel, 
overeenkomstig de stijgende behoefte en naar het inzicht van 
den Commandant der zeemacht, uitgebreid, ook met 
inlandsche en chineesche werklieden, zoodat thans (1927) 
bij den marineluchtvaartdienst aan militair personeel zijn te 
werk gesteld ongeveer 15 officieren, 105 vliegtuigma- kers, 
0 zeewaarnemers en i 100 onderofficieren en matrozen; aan 
het hoofd van den dienst staat een kapitein-luitenant ter zee. 

Van den reeds hooger vermelden, thans nog geldenden 
regel, dat al het vliegeniers- en technisch personeel in 
Nederland wordt opgeleid, werd afgeweken, toen in 191S bij 
den legervlieg- dienst in Indië de gelegenheid werd 
geschapen tot opleiding voor het door de Fédération Aero- 
nautique Internationale vastgestelde brevet en besloten werd 
bedoelde opleiding ook te doen volgen door eenige 
officieren van de zeemacht; voor de eerste maal word voor 
dit doel op de Indische begrooting voor 1919 een bedrag van 
ƒ 25.000 uitgetrokken. 

De uitgaven voor het personeel van den marine-
luchtvaartdienst werden, evenals die voor het vliegkamp te 
Tandjoengpriok, aanvankelijk gekweten uit den 
begrootingspost „Andere uitgaven voor de Indische militaire 
marine”, totdat op de Indische begrooting voor 1922 voor do 
eerste maal een afzonderlijke post „Personeel voor den 
marine-luchtvaartdienst” voorkwam, ten bedrage van / 
189.440. In verband met de uitbreiding van den dienst werd 
die post voor 1923 met / 82.1 GO verhoogd, doch, uit 
bezuinigingsover- wegingen, voor 1924 wederom met / 
56.600 verminderd; in de volgende begrootingen komt deze 
afzonderlijke post niet meer voor. 

Op do Indische begrooting voor 1922 werden gelden 
gevoteerd ten einde voor het personeel der zeemacht, dat 
tengevolge van een vliegongeval ongeschikt wordt voor den 
dienst en voor hunne nabestaanden overeenkomstige 
voorzieningen te treffen als toen reeds voor het personeel 
van het leger bestonden. Een desbetreffende regeling kwam 
tot stand by het Kon. besluit van 3 Februari 1923 no. 32 (Ind. 
Stb. no. 235), doch word mot ingang van een door den 
Gouvernour-Gonc- raal te bepalen dag bij hot Kon. besluit 
van 23 Januari 1926 no. 25 (Ind. Stb. no. 124) ingetrokken 
en zulks in verband mot het voornomon om dorgclijke 
voorzieningen te treffen voor allo ambtenaren, die aan 
dienstvluchten moeten deelnemen; aan dit voornomon is 
evenwel thans (November 1927) nog geen uitvoering 
gegeven, zoodat do regeling in Ind. Stb. 1923 no. 235 nog 
van kracht is. 

Bij hot Kon. besluit yan 21 Augustus 1925 no. 39 (Ind. 
Stb. no. 542) word do regeling van hot personeel der 
Koninklijke marino-reserve (Kon. besluit van 31 Januari 
1925 no. 34, Ind. Stb. no. 281) gewijzigd en aangevuld met 
betrekking tot het ontslag van officicron-zcowaarnomor. 
Een 

„regeling van dc opleiding van dienstplichtigen „tot militie-
adjudant-onderofficier-zeewaarne- „mcr bij de zeemacht in 
Ncdcrlandsch-Indië” kwam tot stand bij het Gouv. besluit 
van 29 April 1926 no. 18 (Ind. Stb. no. 173). 

Verrichtingen van den marineluchtvaartdienst. Reeds in 
1920 had de marineluchtvaartdienst zich zoodanig 
ontwikkeld, dat, behalve de gewone oefeningen in de 
nabijheid van het kamp, ook grootere tochten per 
marinevliegtuig konden plaats vinden, zooals van 
Tandjoengpriok naar Teloekbetocng. Billiton, Soerabaja en 
Belawan Déli, welke nagenoeg alle met goed gevolg werden 
volbracht; zie over den tocht naar Belawan Déli, het 
Marineblad 1920: „De vliegtocht Priok— Déli”. In Juli 1921 
werd ook gevlogen van Soerabaja naar Mak&ssar en terug, 
terwijl in dat jaar vliegtuigen deelnamen aan de 
gezamenlijke oefeningen der marine en een vliegtuig in 
November goede diensten bewees bij het opsporen van de 
Badjau-vloot ter Noordoostkust van Bornéo; zie voor dit 
laatste het Marineblad 1922, blz. 155 
e. v.: „Het optreden van een watervliegtuig in 
„samenwerking met een torpedobootjager tegen 
„ongewenschte elementen in onze Indische wate- „ren”, door 
W. H. C. H. Ook bij het zoeken van een in den Noordelijken 
toegang van de Gaspar- straten gerapporteerd rif werd een 
groep vliegtuigen met succes gebruikt. 

In 1922 verleenden vliegtuigen eveneens hulp bij het 
zoeken van riffen en voorts bij opnemings- werkzaamheden, 
zie o. a. het Marineblad 1924: „Het vliegtuig ten dienste van 
de hydrografie”, door den luitenant ter zee le klasse H. G. de 
Bruyne. Drie watervliegtuigen (Van Berkel tweedekkers) 
ondernamen in Augustus van dat jaar een tocht naar 
Pontianak en vandaar op verzoek van den resident 
verschillende tochten langs de groote rivieren als 
machtsvertoon tegenover de Dajaks en de chineesche 
bevolking; zie voor deze tochten het artikel: „Per vliegtuig 
onder de Dajaks", door H. Nieuwenhuis, voorkomende in 
„Het Vliegveld” 1923, blz. 142 e. v. Andere vliegtuigen 
stonden de torpedobootjagers bij in hun werk tot beteugeling 
van de zeerooverij in den Riouw-archipcl en Straat 
Ivarimata. In Juli, September, Octobcr en November 1923 
namen vliegtuigen deel, onderscheidenlijk aan de groote 
vlootoefeningen in Straat Soenda, den tocht van een eskader 
naar Bandjermasin, de vlootoefeningen nabij het eiland 
Bawéan en het bezoek van een eskader aan Samarinda, de 
gozamenlijke marineoefeningon in Straat Karimata; tijdens 
hun verblijf to Bandjermasin en Samarinda, ondernamen de 
vliegtuigen tochten langs de grooto rivieren tot ver in het 
binnenland. Een gedetailleerde beschrijving van deze 
tochten komt voor in hot artikel „Een en ander over de 
verrichtingen van den marineluchtvaartdienst in Indic”, door 
M. C. Moes, in „ Het Vliegveld” 1924, blz. 113 o. v. en 149 
e. v. .Met behulp vau vliegtuigen werd in 1923 een rif in de 
Java-zee ontdekt. Ook in 1924 namen vliegtuigen deel aan 
gozamonlijke oefeningen en tochten van schepen, zoo bijv. 
aan de oefeningen in do omgeving van Tarakan van 7—31 
Mei; bij do bestrijding van den zeeroof in Straat Malaka 
bowees een aldaar gestationneord vliogtuig goede diensten. 

Op 9 Maart 1925 begon een grooto oefentocht van do 
Pelikaan, de Krakatau en een divisie onderzeebooton naar 
het Oostelijk deel van den 
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Archipel (Nieuw Guinc, Halmahéra, Straat Ma- kassar), aan 
welken tocht werd deelgenomen door een groep van 3 
vliegtuigen: in aansluiting hierop werden van 2 tot 2S Mei 
oefeningen gehouden in de omgeving van Balikpapan, 
vanwaar 2 vliegtuigen naar Soerabaja vlogen met een 
tusschen- landing in de Westbaai van de Kangéan-archi- 
pel: eenige dagen later vlogen 3 andere toestellen.? dit 
traject in omgekeerde richting, doch slechts 2 vliegtuigen 
bereikten Balikpapan, wijl één toestel wegens een 
motordefect een noodlanding moest doen; zie voor dezen 
tocht het artikel „Wat de marine-luchtvaartdienst in Indië 
alzoo doet”, door J. P. Scheepmaker in „Het Vliegveld” 
1925, blz. 310 e. v. 

Einde April 1925 vlogen 2 toestellen van Tan- 
djoengpriok naar Merak en terug; OQ1C werden in den loop 
van dat jaar en in 1926 en 1927 verschillende tochten van 
Tandjoengpriok naar Soe- rabaja v.v. gemaakt; de Fokker-
amphibie legde dit traject geregeld zonder tusschenlanding 
af.Een groep van 4 vliegtuigen nam in September 1925 deel 
aan een marine-oefeuingstocht in den Riouw- archipel. 
Herhaaldelijk verleenden ook in 1925 en 192(5 vliegtuigen 
assistentie bij het opsporen van riffen, voornamelijk nabij 
Seinarang en Bawéan. 

Van 10 t/m 31 Augustus 1926 volbracht een groep van 3 
vliegtuigen een grooten tocht over de Kleine Soenda-
eilanden, op welken tocht, die van Soerabaja uitging, 
achtereenvolgens werden bezocht Boelèlèng, Soembawa-
besar, Bima, Réo, Maoemérc, Larantoeka, Èndé, 
Laboeanbadjo, Bima, Soembawa-besar, Benoa, 
Banjoewangi. 

Aan de gezamenlijke oefeningen van het „oefe- nings-
eskader Kleine Soenda-eilanden” in 1926 namen 2 aan 
boord van de Java en één aan boord van elk der nieuwe 
flottieljevaartuigen geëmbarkeerde vliegtuigen deel. 

In verband met de postvlucht, welke bij wijze van proef 
in April 1927 werd gehouden — zie LUCHTVAART, 
CIVIELE — vertrokken 2 April 1927 2 Dornier 
Walvliegtuigen van Soerabaja naar Tandjoengpriok en zetten 
den volgenden dagdereis voort tot lieteiland Sambo(Riouw), 
alwaar één vliegtuig voorloopig gestationneerd bleef, terwijl 
het andere den volgenden dag doorvloog naar Belawan Déli 
en Sabang. Zie hiervoor het artikel „De postvlucht 
Soerabaja— Sabang v.v.”, door Backer in „Het Vliegveld” 
^1927, blz. 1C1 e. v. 

• Voor de verrichtingen van den marinevlieg- dienst in Indië tot 
begin 1924 zie men ook het artikel van M. C. Moes in „Het 
Vliegveld” 1924, 

. blz. 113 e. v. en 149 e. v., en voorts het artikel „Zeevliegerij 
in den Oriënt” door H. G. de Bruy- ne in „Het Vliegveld” 
1925, blz. 40 e. v. 

Op een kaartje, behoorende bij het artikel „Vlagvertoon 
in den Oost” door M. C. Moes in Het Vliegveld” 1926, 
blz. 345, zijn schematisch de verschillende tochten 
aangegeven, die toen in den loop der jaren door den 
inarineluchtvaart- dienst waren gemaakt. 

Bij Gouv. besluit van 26 Augustus 1925 no. 23 (Ind. Stb. 
no. 441) werden vastgesteld „maatregelen ter beperking van 
het gevaar, dat opgeleverd „kan worden door vliegtuigen, 
die zich boven „steden, dorpen of plaatsen van samenkomst 
van „vele personen bevinden.” 

De ordonn. van 9 Augustus 1921 (Ind. Stb. no. 469) 
behelzende „het verbod tot het medencmen „van 
photografietoestellen binnen de gebieds- 

„grenzen van Nederlandsch-Tndië in luchtschepen „of 
vliegtuigen, bemand door niet tot de land- of „zeemacht in 
Nederlnndsch-Indië of in Nederland „behoorende 
personen”, werd herzien bij de ordonn. van 4 December 
1925 (Ind. Stb. no. 
618), 
/Afgesloten November 1927. 

■ - GRANT. Onder dezen naam wordt in de Ma- ' leischc 
landen verstaan een schriftelijk bewijs betreffende rechten 
op grond. De naam is ontleend aan de regelingen voor de 
Straits Setticments, krachtens welke namens den Koning op 
gedeelten van het kroondomein aan particulieren rechten 
worden verleend (granted). Op overeenkomstige wijze 
worden door de vorsten der In- landsche staten op het 
schiereiland Malaka rechten op grond verleend bij 
verklaringen, genaamd „grant for land”. In beide gevallen 
wordt onder grant verstaan een recht verleend voor onbe- 
paalden duur, in tegenstelling met „lease”, pacht voor 
hoogstens 999 jaar (o.m. Federated Malav States Land 
Enactment 1911). 

Naar dit voorbeeld werd omstreeks 1880 door den 
sultan van Riouw voor zijn rijk de registratie van het 
grondbezit ingevoerd, waarbij de naam grant eveneens 
werd gebruikt, zooals die thans nog voortlecft in het 
Agrarische reglement voor Riouw (Ind. Stb. 1923 No. 
253), waar het schrifte lijk bewijs, dat door een 
landsambtenaar wordt af- gegevcn, wordt genaamd 
„Soerat grant” (Kol. Tijdschr. 1915 blz. 603). 

Ter Oostkust van Sumatra worden eveneens door 
de~’^eITTjestüïïrders aarT^hun onderdanen schriftelijke 
bewijsstukken verstrekt, genaamd ,/jeran, jat toe soerat 
menentoekan luik keboen”, „grant, zijnde de vaststelling 
van rechten op een tuin”. Onder invloed der meer 
democratische Bataksche instellingen wordt hier geen 
recht verleend, doch het recht, dat de onderdaan heeft op 
een deel van den grond, wordt slechts vast- gesteld. Het 
komt daar zeer vaak voor, dat iemand wel rechten heeft op 
een stuk grond, maar dat hij daarvoornoggeen grant heeft 
aangevraagd. 

De grants bevatten alle de bepaling, dat overdracht der 
rechten slechts kan plaats hebben na kennisgeving aan het 
registratiekantoor. Er ontwikkelde zich daardoor in 
verschillende landschappen een meer of min primitief kadaster 
van het inlandsch grondbezit, geheel voortkomende ✓ uit de 
behoefte zelf (zie Kol.'J'ijdschr. 1926 blz. ^ 

De naam grant wordt ter Oostkust van Sumatra ook gebruikt 
voor de door de Zelf bestuurders aan gouvernements-
onderdanen verleende rechtstitels. Het model hiervoor werd 
vastae?- >• steld bij gouvernementsbesluit (bijblad 527\rsp>—^ 
7097), waarbij het recht naar naam en omschrijving een 
crfpachtsrecht is, maar waarvan de registratie zou worden 
gevoerd bij de controleurs. Daarom worden zij 
controleursgrants genoemd. 

Ter hoofdplaats Médan werd bovendien aan de Déli 
Maatschappij vergunning gegeven een gedeelte van haar, 
oorspronkelijk voor landbouw verkregen terrein te 
verkavelen en aan derden voor huizenbouw af te staan. De 
hiervan opgemaakte contracten worden genoemd 
Delimaat- schappijgrants. 

Tot het einde van 1915 bestond het geheelo grondbezit 
in de hoofdplaatsen en nederzettingen ter Oostkust van 
Sumatra, voorzoover niet in handen van 
zelfbestuursonderhoorigen, uitgrant- 
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rechten. Doorliet Kon. besl. in Ind. Stb. 1915 No. 474 werd 
de mogelijkheid geschapen op zclfbe- stuursgronden 
zakelijke rechten volgens het B. W. te vestigen. Sinds 191G 
worden daarom geen grants meer uitgegeven, doch 
opstalrechten volgens bijbl. 8571. De toen bestaande 
grantrech- ten zijn niet "gewijzigd. 

Aan deze grantrechten kleven eenige groote bezwaren, 
omdat niet vaststaat van welken aard zij zijn. In het 
bijzonder blijkt dit bij het grond- crediet: omdat niet 
vaststaat of zij roerend of onroerend zijn, is niet uit te 
maken op welke wijze zij kunnen worden verbonden tot 
zekerheid voor het nakomen van bepaalde verplichtingen. 
Bij pand bestaat de vrees, dat de rechten niet belichaamd 
zijn in de acte en dat dus de geldschieter, die die acte in zijn 
macht heeft, geen zekerheid bezit. Tegen hypotheek bestaat 
het for- meele bezwaar, dat inschrijving volgens de in- en 
overschrijvingsordonnantie niet mogelijk is. In de practijk 
werden de grantrechten gecedeerd tot zekerheid, waarmede, 
ook in geval van faillissement van den geldnemer, een op 
do gecedeerde grantrechten verhaalbare vordering werd 
geschapen. In 1921 werd echter bij een faillissement met 
groote vordering wegens oorlogs- winstbelasting op 
instigatie van den belastingdienst beslag gelegd op den 
opbrengst van den cxecutorialen verkoop van gecedeerde 
grantrechten. De Raad van Justitie te Médan besliste in 
1923, dat cle grantrechten door de cessie in het vermogen 
van den geldschieter waren overgegaan. Dit vonnis werd 
echter in 1927 door het Hooggerechtshof vernietigd: de 
geldschieter heeft slechts een concurrente vordering. In 
1927 (Ind. Stb. no. 522) heeft de Rogeering op verzoek van 
belang hebbenden ter bescherming van loopende credie- ten 
bepaald, dat schuldeischers die grantrechten in onderpand 
kregen, tot ultimo 1931 bevoorrecht zijn oj) de opbrengst 
dier rechten. Voor nieuwe credieten is omzetting der 
grantrechten in zakelijke erfpaehtsrcchten en vestiging van 
hypotheek daarop gewenscht, doch de grantrechten, die 
thans vrij zijn, vallen dan o.m. onder de 
verpondingsbelasting. 

Een ander bezwaar van de grantrechten wordt gevormd 
door de onvoldoende registratie en de slechte 
pereeelsaanduiding. Do Rogeering heeft de verbetering 
hiervan overgelaten aan de gemeenten (bijbl, lOlilL).-In 
1918 werden daartoe de gronden binnen de 
gemeente.Médan,‘behoudens enkele uitzonderingen, door 
het Zelfbestuur van Déli in eigendom afgestaan aan deze 
gemeente, terwijl hot geschonken gebied werd gevoegd bij 
het rechtstreeks bestuurd gebied van Ncd.- -Indië. Do 
landmeetkundige en administratieve behandeling der grants 
werd opgedragen aan een gemeentedienst, terwijl 
daarnevens voor zuiver zakelijke rechten het 
gouvernomontskadastcr werkzaam is. In 1924 volgde een 
dergelijke regeling voor Pernatangsiantar. 

ljiti-.rut.uur-" Gerard .Ruisen, Grantrechten in Deli, 
mededeeling no. 12 van het Oostkust van . Sumatra Instituut/ 

VERDEDIGINGSSTELSEL VAN NED.-INDIË. 
G e s c h i e d k u n d i g  o v e r z i c h t .  Het 
standpunt van het Opperbestuur in 1917 ten aanzien van do 
verdediging van Ned.-Indië, zoo- als dit blijkt uit het 
voorkomende op blz. 537 van Deel IV dezer 
Encyelopacdie, laat zich als volgt omschrijven: Elke poging 
tot schending van on 

ze neutraliteit in den geheelen archipel moet krachtdadig 
worden tegengegaan, het vermeesteren van ons koloniaal 
bezit aan den vijand worden belet. Hiervoor is in de eerste 
plaats versterking van de vloot noodig; over de taak van 
de landmacht daarbij bestond geen overeenstemming van 
gevoelen tusschen den Minister van Marine en zijn 
ambtgenoot van Koloniën. Volgens eerstgenoemde 
diende die taak zich te bepalen tot steun van de marine 
bij de door haar te vervullen opdracht, opdat het hoogste 
rendement van ons verdedigingsvermogen ter zee zou 
worden bereikt, en tot de voorziening in die behoeften, 
waaraan door de marine niet kan worden voldaan. De Mi-
nister van Koloniën daarentegen achtte een leger van 
zoodanige sterkte noodig, dat, mocht de vloot het 
onderspit delven, alle eilanden van den archipel door de 
landmacht verdedigd konden worden; doch waar een 
dqrgelijke legersterkte voorshands onmogelijk te 
bereiken was, diende men zich tevreden te stellen met een 
afdoende verdediging te land van het eiland Java, waartoe 
het staande leger geleidelijk hervormd diende te worden 
in een kader-militieleger van zoodanige sterkte, dat het 
een op dat eiland gelande troepenmacht het hoofd zou 
kunnen bieden. 
Het Opperbestuur deed echter al heel weinig orn zijn 

denkbeelden in daden om te zetten; wel werd met 
buitengewone maatregelen en enorme kosten de bouw 
begonnen van twee kruisers, de „Java” en de „Sumatra” (met 
het op stapel zetten van een derden kruiser, de„Celebes”, 
werd gewacht) en van torpedo- en onderzeebooten, doch van 
een volledig en deugdelijk systeem van maritieme 
verdediging van Ned.-Indië was geen sprake (zie 
ZEEMACHT, Deel IV, blz. 820, linker kolom). Ook het 
door den Minister van Koloniën voor de verdediging te land, 
althans van het eiland Java, noodig geachte kader-
militieleger liet—en laat thans nog — op zich wachten, 
doordien de daarvoor noodigeinlandsche militie nietwerd 
ingevoerd (zie MILITIE). Aan protesten in de pers en in de 
verschillende militaire vorconigingen tegen deze houding 
van de Regcering ontbrak het in dien tijd niet. In de reeds op 
blz. 537, rechterkolom, van Deel IV genoemde brochure van 
den Overste J. yaii dcr Weyden, verschenen als Vle 
aflevering van het orgaan der Vereeniging ter beoef. van de 
krijgswetenschap, getiteld „Weerplicht voor Inlanders en 
samenstelling van de weermacht in Ned.-Indië” werden de 
noodzakelijkheid en mogelijkheid bepleit van een staand 
leger van ± 
27.0 man en een militieleger voor de verdediging van 
Java van + (5000 Europeanen en i 
119.0 Inlanders, van een militieveldtroep ter sterkte van 
een volledige divisie voor Manado en van barisantroepen 
voor de overige gewesten buiten Java, waar invoering van 
den dienstplicht mogelijk is; voorts achtte de schrijver een 
vloot noodig, bestaande uit 0 flottieljes, elk van 8 on- 
derzeobooten, 2 torpedobootjagers on 1 kruiser, bovendien 
een aantal mijnenleggers, 10 a 12 on- dorzeebooton en een 
aantal torpedobooten voor locale verdediging van vlootbasis 
en steunpunten. Deze brochure lokte een bestrijding uit door 
den Heer E. A. A. van Heckeren in de Augustusaflevering 
1910 van „do ïndischo Gids” en had ook ten gevolge eon 
lozing op 25 April 1917 in de Marino Vereeniging door den 
Luitonant ter zee le klasse A. van Hengel over „De vloot on 
de vorde- diging van Ned.-Indië”, waarop in Septomber 
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1917 zeer belangrijke debatten in die vereeniging volgden. 
Ook in de Vereeniging ter beoefening van de 
krijgswetenschap werd in Februari 1917 door den Luitenant-
Koloncl D. Merens een lezing gehouden over .,De Indische 
weermacht en de voorstellen Van der Weyden”, waarin o.m. 
de oprichting werd bepleit van een vrijwillige inl. militie, 
gekoppeld aan een capitulantenstelsel, in dien zin, dat er geen 
enkele gouvernementsbetrekking zou openstaan voor iemand 
die niet te voren een diensttijd in het leger heeft voltooid. In 
de vergaderingen van de Indische club van den Bond van Vrij 
liberalen hield de oud-Gouverneur- -Generaal van Heutsz 
redevoeringen, waarin fel werd geageerd tegen de slapheid 
van de Regeering, die z.i. geen behoorlijk plan had 
voorgebracht en op daden liet wachten. Deze redevoeringen 
lokten een tweetal brochures uit van den oud-Generaal- -
MajoorK. van der Maaten: „Z. E. de oud-Gou- verneur-
Generaal J. B. van Heutsz en de defensie van Nederlandsch-
Indië” en „Andermaal Z. E. de oud-Gouverneur-Generaal J. 
B. van Heutsz en de defensie van Nederlandsch-Indië”, met 
het doel om aan te toonen, dat de oud-Gouverncur- -Generaal 
van Heutsz niet de aangewezen man was voor het ontwerpen 
of aanwijzen van een nieuw defensiestelsel en voor de 
uitvoering daarvan en van alles wat er mede samenhangt. 
Voor hooger bedoelde denkbeelden van den heerVan der 
""Weyden werd niet alleen propaganda gemaakt door den 
oud-Gouverneur-Generaal van Heutsz, maar ook door diens 
zoon, den heer J. B. van Heutsz Jr., die nog meer waarde 
toekende aan een verdediging van Indië hoofdzakelijk door 
een onderzee vloot dan de heer Van der Weyden deed. De 
heer J. B. van Heutsz Jr. schreef achtereenvolgens, in 1915: 
„Staatkundige oorzaken van den huidigen oorlog en de 
positie van Nederland in het conflict”; in Januari 1917: 
„Politieke ontwikkeling 'en hervormingen in Oost-Azië en de 
positie van Indisch Nederland in toekomstige oorlogen”; in 
Maart 1917: „Indië Weerbaar. Waar de Goden verderven 
willen, slaan zij met blindheid”; in April 1917: „De invloed 
van den oorlog op onze koloniën”; in Mei 1917: „De Indische 
weermacht aan de voorstellen Merens gespiegeld” en in Juni 
1917: „Senator H. Colyn en de defensie van Nederlandsch-
Indië in de Eerste Kamer der Staten-Generaal”. Hier dienen 
voorts nog genoemd te worden: een artikel in de Februari af-
levering 1917 van „de Gids”, van den heer S. Rit- sema van 
Eek, „Indië’s staatkunde en weerbaarheid”, en een lezing van 
den heer D. van Hinlo- pen Labberton, in de Vereeniging ter 
beoef. van de krijgswetenschap op 23 Mei 1917, getiteld: „De 
invoering van een inlandsche militie, welke rekening houdt 
met het karakter van den inlander en de stroomingen in de 
inlandsche maatschappij”, waarin de spreker een algemeene 
weerplieht, in beginsel omvattende alle eilanden van den 
archipel en alle bevolkingsgroepen, populair en in over-
eenstemming met de indische geaardheid, voor- staat. 

Door het uitblijven op defensiegebied van daden van de 
Regeering was de toestand bij de marine in 1918 treurig en 
begonnen in 1918—’J9 teleurstelling en ontmoediging zich 
van het offi- cierskorps van het Indische leger meester te ma-
ken. In de Indische pers verhieven zich telkenmale stemmen, 
die waarschuwden tegen een politiek, die op weerloosheid 
moest uitloopen, welke 

persuitingen in hoofdzaak waren te beschouwen als een 
terugslag op het bekend worden van moe- derlandsche 
regceringsinzichten en -maatregelen. Ook het jaar 1919 
bracht geen verbetering, voor het Ind. leger noch voor dc 
marine; het defensie- vraagstuk geraakte steeds verder van 
een oplossing en van verschillende kanten werden dan ook 
onderstellingen geuit, dat het de bedoeling van do Regeering 
was om met het oog op het tot stand komen van den 
Volkenbond, het leger tot een minimum te beperken. Weldra 
ook doken in verschillende Indische couranten berichten op, 
waarin werd medegedeeld, dat er van hoogerhand orders 
waren gegeven om het leger geleidelijk terug te brengen tot 
de sterkte van 1914 en aan de verschillende 
verdedigingswerken in de Préanger geen uitbreiding meer te 
geven. Dat deze berichten niet geheel van grond ontbloot 
waren, bleek spoedig, toen het bureau „Préangerstellingen” 
in 1919 belangrijk werd ingekrompen en de werkzaamheden 
van verschillende commissies, die tot taak hadden 
voorstellen in te dienen betreffende de verdediging van 
verschillende voor de defensie belangrijke punten in den 
archipel, werden stopgezet. Toch bleef een officieele en 
openlijke erkenning, dat door de Regeering zou zijn afgezien 
van elke verdediging van Indië en in het bijzonder van Java, 
achterwege; maar de meening bleef veld winnen, dat 
langzamerhand werd aangestuurd op een omzetting van het 
leger in een zuiver politieleger, alhoewel ook hieromtrent 
elke regeeringsverklaring ontbrak. Algemeen werd in de pers 
aan demoederlandscheRegeering halfslachtigheid en het 
ontbreken van een gevestigde overtuiging op defensiegebied 
verweten; bij alle beschouwingen over het defensievraagstuk 
werd telkens en telkens weer de beteekenis van den 
Volkenbond ter sprake gebracht. Dat Indië niettegenstaande 
den Volkenbond toch een sterk leger en een sterke vloot niet 
kon ontberen, werd in de lezing op 29 April 1919 in de 
Vereeniging ter beoef. van de krijgswetenschap aangetoond 
door de heeren Van Dam van Isselt en Van Hengel. 

Weliswaar zeide de Minister van Koloniën bij de 
behandeling van de Indische begrooting voor 1920: „Gelet 
op de tweeledige taak van het leger, „zal dit een voldoende 
krachtig instrument moeten zijn om den inwendigon 
toestand over de gc- „heele uitgestrektheid van den archipel 
te be- „heerschen; het daartoe vereischte minimum zal, „voor 
zoover de troepen op Java zijn gelegerd, „worden 
saamgesteld en uitgerust voor den strijd „met een aanvaller 
van buiten”, waaruit bleek, dat niet van verdediging werd 
afgezien; doch deze mededeeling was niet in staat bij het 
leger opnieuw vertrouwen te wekken in de defensieplannen. 

Bij de behandeling in den Volksraad van het „Voor-
ontwerp voor een dienstplichtbesluit voor inlanders en met 
dezen gelijkgestelden” in 1919 (zie MILITIE), nam dit 
college een motie Koe- soem.a Yoeda aan, waarbij werd 
verklaard, dat alvorens te beslissen over de invoering van een 
dienstplicht voor Inlanders, o. m. moest vaststaan op welke 
wijze Indië moet worden verdedigd, hoeveel een doelmatige 
organisatie van de weermacht zou kosten en op welke wijze 
de daarvoor noodige gelden moeten worden gevonden; 
terwijl de Regeering werd uitgenoodigd ten spoedigste over 
te gaan tot de instelling van een „raad van defensie” en bij 
dat lichaam binnen bekwamen tijd 
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een organisatie van de weermacht aanhangig te maken. De 
regeeringsgemachtigde voor Oorlog wees de instelling van 
een raad van defensie af, doch verklaarde zich bereid een 
commissie te benoemen, welke de in de motie genoemde 
punten zou onderzoeken. 

Het gevraagde verdedigingssysteem was echter niet op 
te maken, zoolang het Opperbestuur in Nederland de 
hoofdlijnen niet aangaf, langs welke de defensie van Indië 
zich zou hebben te ontwikkelen, m. a. w. of het zwaartepunt 
zou komen te liggen bij de vloot, in welk geval de 
verdediging van de vlootbasis wel de hoofdtaak van het leger 
zou worden, of wel dat op het leger de eigenlijke verdediging 
zou komen te rusten, zoodat de vloot secundaire beteckenis 
zou hebben. Alvorens hierover kon worden beslist, diende in 
Nederland eerst te worden uitgemaakt of er algeheele 
scheiding op defensiegebied zoude zijn tusschen Nederland 
en Indië, dan wel één rijksverdedigingssysteem. In een 
lezing voor de Vereeniging ter beoef. van de 
krijgswetenschap op 16 Januari 1920 had de toenmalige 
Kolonel Tonnet zich sterk verklaard voor één departement 
van landsverdediging voor het geheele rijk, zoowel in 
Europa als in de koloniën; één vloot, één leger voor het 
geheele imperium, was het ideaal van dezen spreker. 
Speciaal met betrekking tot de verdediging van Indië 
wenschte de heer Tonnet een verdedigde vlootbasis aan de 
grooto doorvaart, straat Soenda, welke het centrum van de 
verdediging van Indië zou moeten worden, waaraan alle 
beschikbare landkrachten zouden moeten medewcrken. 

Op de instelling van een raad van defensie is later in den 
Volksraad nog hcrhaaldelijk aangedrongen; in de memorie 
van antwoord op het voorloopig verslag betreffende de 
begrooting 1921 zeide de Regeering, dat het haar niet duide-
lijk was, dat een raad voor defensie veel verder strekkende 
bevoegdheden zou kunnen hebben dan aan een commissie 
zouden kunnen worden toegekend; wijl toch het vragen van 
advies aan den Nederlandschen raad van defensie aldaar al-
leen verplicht is, wanneer het geldt beginselen, waarnaar de 
verdediging of de weermiddelen moeten worden vastgesteld, 
en ontwerpen van al- gomeene maatregelen van bestuur of 
van koninklijke besluiten betreffende belangrijke defensie- 
aangelegenhedcn; daar nu vorenbedoelde hoofdbeginselen 
voor Indië door het Opperbestuur werden vastgesteld, werd 
vooralsnog door de Rcgee- ring het belang van het instellen 
van een raad van defensie voor Indië niet erkend. Bij de 
behandeling van de begrooting 1922 bleef de Regeering deze 
zienswijze handhaven. In het Ind. mil. tijdschrift J 920 no. 5 
bepleitte het volksraadslid Pabst de instelling van ocno 
„Commissie voor de landsverdediging”. 

Niettegenstaande op de mnrino-begrooting voor 1920 
gelden waren uitgetrokken voor den verderen afbouw van de 
liooger reeds genoemde kruisers „Java” en „Sumatra”, gaf 
de Minister van Marine Bijlcvold in de memorie van 
antwoord op het voorloopig verslag der Twecdo Kamer (28 
Nov. 1919) te kennen, dat die afbouw zou worden geschrapt, 
omdat die kruisers z. i. niet pasten in de door hem voor Indië 
noodig geoordeelde en mogelijk geachte vloot van klein 
materieel, niettegenstaande tot dusver als vaststaande was 
aangenomen, dat die snelle kruisers in elk systeem gebruikt 
konden worden. Dit schrappen hadpro- 

testadressen van de Vereenigingen van marineofficieren en 
moties in de vergaderingen dier vereenigingen ten gevolge. 
Bedoelde marine-begrooting werd in de Tweede Kamer niet 
aangenomen en minister Bijleveld trad dientengevolge af. 
Nog in 
1920 werd bij een verhooging op de credietwet 
(vaststelling van het bedrag, dat voor marine mag worden 
besteed) besloten de kruisers af te bouwen. Bij de 
behandeling van deze wet in de Eerste Kamer deelde de 
Minister van Oorlog, ad interim van Marine, mede, dat hij 
voor de handhaving van de souvereiniteit in en buiten 
Europa een staatsma- rine onontbeerlijk achtte en dat in de 
koloniën een kustverdediging, als in het moederland beoogd, 
niet tot het doel kon voeren; in Indië komt het naast 
verkennen van den vijand er op aan zijn doordringen in den 
archipel zoo lang mogelijk te vertragen, waarbij enkele 
snelle kruisers noodig 
zijn. 

Bij de overgave van het legercommando aan generaal 
Dijkstra in Augustus 1920, zeide Generaal van Rietschoten 
in zijne rede tot de officieren en ambtenaren van het 
Departement van Oorlog 
o.m.; „Ons leger van de huidige sterkte, samenstelling en 
uitrusting, bovendien voor tal van voorzieningen afhankelijk 
van het buitenland, is allerminst in staat om het tweede deel 
van zijn taak, het weerstaan van een vreemde macht, welke 
zich de verovering van deze gewesten of zelfs van een deel 
daarvan ten doel mocht stellen, met uitzicht op welslagen te 
aanvaarden”. Ook in den Volksraad had Generaal van 
Rietschoten meermalen uiting aan deze verontrustende ge-
dachte gegeven en den ontmoedigenden indruk erkend, 
welke het gevoel van onmacht op het offi- ciorskorps 
maakte. De maritieme weermiddelen verkeerden in een nog 
slcchteren toestand dan die te land; wegens personeelgebrok 
was het eskader opgeheven, H. Ms. Hertog Hendrik naar Ne-
derland vertrokken — zoodat slechts één pantser- schip in 
Indië overbleef — en de torpedo-dienst af- gesehaft; het 
verouderde materieel was van geen waarde meer, alleen de 
onderzeedienst was versterkt door de uitzending van Hr. Ms. 
K. 3 en K. 5. Ned. Indië was derhalve in 1920 vrij wel weer-
loos to achten, welke toestand van weerloosheid 
o.m. werd besproken in: 

1. „De stand van het vraagstuk der weerbaarheid van 
Ned.-Indië, bezien uit een militair, zoowel als uit oen 
economisch, financieel en intellectueel oogpunt”, lezing in 
de Vereeniging ter beoef. van do krijgswetenschap door 
Majoor Winter, opgenomen in het orgaan dier vereeniging 
1920— 
1921 1, de daarop gevolgde discussie in het orgaan 1920—
1921 IV. 

2. Het rapport der defensio-commissie, ingesteld door 
den algemccnen bond van R. K. Kies- kringorganisaties in 
Nederland (R. K. Staatspartij). 

3. „Nieuwe banen, een economische weermacht voor 
Europcesch en overzeesch Nederland”, door D. Merens. ’s-
Gravenhage. Couvée. 

4. „Tabula Rasa”, opgenomen in het Ind. Mil. 
Tijdschrift van Februari 1921, waarin een plan ontwikkeld 
word tot het scheppen van een reduit van landsverdediging 
in de residentiën Pe- kalongan on Banjocmas. 

5. „Ontwerp reorganisatie van het Ncd.-Tndi- scho 
leger”, door F. J. P. Sachsc, opgenomen in het Ind. Mil. 
Tijdschrift 1921, no. 7 en 8. 

Bij beschikking van den Minister van Marine 



VERDEDIGINGSSTELSEL VAX NED.-TNDIË. 5SS 

a. i. van 29 Mei 1920, afd. S. no. 501 werd in Nederland 
een’z.g. „interdepartementale commissie” ingesteld, 
bestaande uit vertegenwoordigers van de Departementen van 
Marine, Koloniën, Oorlog en Financiën, met opdracht „voor 
de eerstvolgende jaren een plan op te maken van het 
materieel, „dat nog voor aan bouw in aanmerking zal moe- 
„ten komen om, met hetgeen thans reeds voorbanden en in 
aanbouw is, te geraken tot de vor- „ming van een logisch 
samenstel der vloot”. Daarbij werd voorts bepaald, dat „de 
commissie „bij het opmaken van hare adviezen rekening zal 
„moeten houden met de tijdsomstandigheden en „met de 
noodzakelijkheid, dat de uitgaven voor „aanbouw tot het 
hoogst noodige moeten worden „beperkt, zonder nochtans, 
wat Indië betreft, de „urgentie van de totstandkoming van een 
belangrijke versterking der maritieme weermacht „uit het oog 
te verliezen”. Het standpunt van de Regeering ten aanzien van 
de maritieme verdediging van Indië was aangegeven in de 
memorie van antwoord op het voorloopig verslag der Eerste 
Kamer betreffende de aanvullingsbegrooting van Marine 
1920, waarin betoogd werd. dat de verdediging te water zou 
geschieden met een vloot van z.g. klein materieel, waartoe 
naast on- derzeebooten, mijnenleggers en vliegtuigen, ook 
jagers en enkele lichte kruisers noodig zijn; scheiding in een 
Nederlandsche- en een koloniale marine was uitgesloten; 
koopvaardijschepen en vaartuigen van de 
gouvernementsmarine zouden voor de verkenning worden 
gebezigd. 

De interdepartementale commissie, die derhalve voor 
haar werkzaamheid over duidelijke richtlijnen beschikte, 
achtte de meest gevaarlijke bedreiging van Indië den 
rcchtstreekschen aanval, ondernomen met het doel om Java 
te veroveren of deelen daarvan — zij het wellicht tijdelijk — 
te bezetten ; zij ging uit van de praemisse, dat de in-
ternationale positie van Indië waarborgde, dat Nederland bij 
een conflict in den Pacific niet alleen zou staan en ontwierp 
daarop een weermacht om, in afwachting van meerdere 
bondgenootschappelijke hulp, den eersten stoot op te vangen. 
Deze weermacht moest zijn samengesteld uit maritieme- en 
legerstrijdkrachten, de eerste bestaande uit 4 kruisers, 24 
jagers, 32 onderzeebooten, vliegdienst enz., steunende op de 
basis Tandjoeng- priok, het steunpunt Soc-rabaja en verdere 
hulp- steunpunten; de taak van het leger zou zijn het 
hoofdeiland Java te verdedigen, nadat de vloot naar haar 
vermogen 's vijands actie zou hebben benadeeld enz. Wat de 
handhavi: g betreft van onze neutraliteit, waarvan schending, 
hoewel minder gevaarlijk dan een aanval op Java, inderdaad 
waarschijnlijker werd geacht, oordeelde de 
interdepartementale commissie dat, indien een weermacht 
was geschapen in staat om weerstand te bieden aan een 
ernstige bedreiging, deze ook krachtig genoeg zou zijn om in 
andere gevallen de opdrachten uit te voeren, waartoe zij 
alsdan geroepen zou kunnen worden. 

Jn Januari 1921 voltooide de interdepartementale 
commissie haren arbeid en wijl de voorg< stelde 
voorzieningen in de eerste plaats de verdediging van Indië 
raakten, werd de Indische Regeering in de gelegenheid 
gesteld zich ter zake uit te spreken, waartoe een „Voor-
ontwerp vlootwet 1922 met memorie van toelichting” aan 
den Gouver- neur-Generaal werd gezonden, terwijl de chef 
van den marinestaf, die voorzitter van de interdepar 

tementale commissie was geweest, tijdelijk ter beschikking 
van den Gouverneur-Generaal werd gesteld en daartoe in 
April 1921 in Indië arriveerde. De Indische Regeering deed 
zich voorlichten door een bij Gouv. besluit van 20 April 1921 
no. 2, ingestelde commissie, de z.g. „defensieeommissie”, 
welke tot taak kreeg de Regeering van raad te dienen nopens 
de vraag hoe, in verband met de uit Nederland ontvangen 
plannen der interdepartementale commissie betreffende de 
verdediging ter zee, zal zijn te geraken tot eene doelmatige 
verdediging van Indië binnen de perken der in de naaste 
toekomst vermoedelijk beschikbare geldelijke en personeele 
middelen, derhalve vaststelling van het geheele 
verdedigingsstelsel van Indië. in tegenstelling dus met de 
Nederlandsche interdepartementale commissie, wier taak 
uitsluitend was het ontwerpen van een vlootplan. 

De defensieeommissie ging bij hare beschouwingen uit 
van het standpunt van den Minister van Koloniën, die als 
zijne meening had te kennen gegeven, dat de taak van de 
weermacht in Indië voorde eerstvolgende jaren, naast de 
verzekering van orde en rust, geen andere kon zijn dan 
handhaving van de neutraliteit in een oorlog, waarin wij niet 
zouden zijn betrokken, en het opvangen van den eersten stoot 
tegen Indië in een conflict, waarin wij partij zouden zijn; dat 
de marine daarbij uiteraard de eerste phase zou hebben uit te 
strijden, en dat, zoo de uitslag hiervan ongunstig en de actie 
tegen Java gerichtzou zijn, het leger aldaar den aanval verder 
zooveel mogelijk zou hebben te weerstaan. Eveneens werd 
rekening gehouden met het verlangen van den Minister van 
Koloniën om het vraagstuk vandeinvoering 
vaneeninlandsche militie voorshands te laten rusten. De 
defensiecom- missie kon geheel instemmen met 
denalgemeencn opzet van dein het Y'oor-ontwerp vlootwet 
1922 neergelegde plannen betreffende dc verdediging ter zee 
en nam als grondslag van hare beschouwingen aan, dat door 
aanbouw, aankoop, aanleg en uitbreiding verkregen moesten 
worden: 

a. in de eerstvolgende 12 jaren een marine, waarvan het 
deel, dat in Indië gestationneerd zou zijn, in hoofdzaak zou 
bestaan uit 4 kruisers, 24 jagers, 32 onderzeebooten, 4 
underzeebootmijnen- leggers, 4 moderne flottieljevaartuigen, 
9 mijnenleggers, 1 onderzeehoot-rnoedcrschip, de noodige 
vaartuigen voor hulpdiensten en een luchtvloot, bestaande uit 
39 watervliegtuigen voor verkenning, 9 jachtvliegtuigen, 9 
gevechtsvliegtuigen, waarbij voor elke soort een reserve van 
100 %; 

b. in de eerstvolgende 0 jaren een versterkt 
hoofdsteunpunt voor de vloot te Tandjoeng- priokr 
hulpsteunpunten te Soera lmja -en in den Riou w-archipel en 
een batterij te Makassar; 

c. zoo spoedig mogelijk een leger van zoodanige sterkte, 
dat daaruit, behalve de troepen vo&c de buitengewesten en de 
bezettingen van de vloot- steunpunten, op Java kon worden 
gevormd een modern uitgeruste, met offensieven geest 
bezielde mobiele troepenmacht, welke zich tot taak zou 
hebben te stellen den vijand, zoo mogelijk op het oogenblik 
van zijn landing en in elk geval zoo spoedig mogelijk daarna, 
aan te grijpen cn terug te werpen. 

De commissie beschouwde de in 12 jaren te scheppen 
vloot als een uiterst minimum, waarvan ongeveer de helft in 
(i jaren gereed moest zijn. Een steunpunt in straat Boen da 
zou, naar de meening van de commissie, alleen bctcekcnis 
hebben voor 
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een vloot van slagschepen; afsluiting van die straat met 
mijnenvelden achtte zij niet mogelijk, zooclat een uitgebreid 
systeem van zware batterijen noodig zou wezen; dit, 
tezamen met de omstandigheid, dat in straat Soenda nog 
niets aanwezig was van hetgeen een vlootbasis vereiseht, 
zou tot zeer groote kosten leiden. Teneinde aan de behoefte 
van het noodige personeel voor de vloot te voldoen, achtte 
de commissie spoedige invoering van de curop. zeemilitie 
zeer gewenscht. 

Ter voorziening in de kosten van de maritieme 
verdediging stelde de commissie voor een „vloot- fonds 
1922” en een „vloofcbasisfonds” op te richten; in verband 
met de eveneens voorgcstelde verdeeling van de kosten over 
Nederland en Ned.-lndië zou de bijdrage van Ncd.-Indië in 
de annuïteit van het vlootfonds / 9.231.000 en in die van het 
vlootbasisfonds / 5.895.000 bedragen. Voor wat betreft het 
door de defensiecom- missie noodig en mogelijk geachte 
leger wordt verwezen naar LEGER, onder Territoriale in- 
deeliny enz. Als literatuur mot betrekking tot het rapport van 
de defensie-commissie dienen genoemd: „Kort overzicht 
van het verslag der defensie-commissie”, Ind. Mil. 
Tijdschrift 1021 no. 7. F. Treffers, „Aanteekeningen om- 
trent den h u i d i ge h~sta;ffd~ varrlicT5NeïïT-Tiidisch 
defensie-vraagstuk”, Notulen Indisch Genootschap, 
Octobcr 1921. „De jongste voorstellen betreffende de 
verdediging van-Ncd.-Indië”,_jjige— leid door F. Treffers, 
Notulen Indisch 'Genootschap, November 1921. 
„Lichtglinipjes” en „De- fbnsï’ë voorstellen”, Orgaan van 
de Ned. Indische officiersvereeniging, .Juli 1921. 

Nadat de defensiecommissie haar taak had voleindigd — 
zij werd bij Gouv. besluit van 21 Februari 1922 no. 3X 
ontbonden —legde de Indische Ilegeeringaan den 
Volksraad een ontwcrp-bc- sluit voor tot verhooging van de 
begrooting voor 1922 met het bedrag, dat voor marine-
uitgaven meer benoodigd zou zijn, dan bij die begrooting 
was aangevraagd, wanneer de voorstellen van do 
defensiecommissie tot wet werden verheven. De 
aangegeven maatregelen tot verhooging van de maritieme 
weerbaarheid vonden in den Volksraad een zeer goede 
ontvangst; nadat een motie, welke op snellere afwerking van 
het vlootplan aandrong, met 39 tegen 9 stemmen was 
aangenomen, verwierf het ontwerp-besluit een meerderheid 
van 37 tegen 8 stemmen. Bij de behandeling in den 
Volksraad was door enkele leden aangedrongen op een 
krachtiger leger, waartoe invoering van een inlandsehe 
militie noodig word geacht; waarop de Rcgeeringin do 
memorie van antwoord op het voorloopig verslag 
mededeelde, dat nog overleg met hot Opperbestuur werd 
gevoerd over de voorzieningen ten aanzien van het leger, 
welke in het verslag van de defensiecommissie waren 
aanbevolen. Bij de behandeling van do IXo afdccling 
(oorlog) der begrooting 1922 werd een amendement Kies c. 
s. aangenomen, waarbij in de begrooting de invoering van 
het regiments- en divisie verband werd opgenomen als 
eerste stap in de richting van de reorganisatie van hot logor, 
zie LEGER, onder Territoriale indeeling enz. 

Met een en ander was hot Indische defonsie- vraagstuk 
een bescheiden schrede nader tot zijn oplossing gebracht en 
de jarcnlango op het logor en de vloot drukkende 
onzekerheid omtrent hunne toekomst en bestemming 
opgeheven. Zeker was het, dat hot leger niet zou worden 
omgevormd 
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tot een politielegcr; doch helaas maakte de kom- mcrvolle 
toestand van ’s lands geldmiddelen bezuiniging op alle 
takken van den staatsdienst tot een gebiedenden eisch, en do 
weermacht, in het bijzonder het leger, werd als een geschikt 
bezuini- gingsobject beschouwd, zoowel in de pers als in den 
Volksraad. Tot troost kon nochtans strekken, dat de Minister 
van Koloniën bij de behandeling van de Indische begrootingl 
920 bad verklaard,dat belangrijk op de kosten van legeren 
vloot moest worden bezuinigd, evenwel „niet ten koste van 
de beginselen, aangenomen voor het verdedigings- stclsel”. 
Het Opperbestuur aanvaardde derhalve de beginselen van de 
defensie-commissie, maar door de financicele 
omstandigheden kon aan de moderniseermg van het leger 
zoo goed als niets worden gedaan. 

Bij Kon. boodschap van 3 November 1921 werd het 
ontwerp „vlootwet” bij de Tweede Kamer ingediend als 
„Vlootontwerp 1922”. Wel werd al spoedig door enkele 
leden de conferentie van Washington aangovoerd als een 
motief om de vlootwet niet in behandeling te nemen, doch 
deze poging mislukte door de verklaring van den Minister 
van Buitenlandschc Zaken, die o.m. zeide: „Het is noch in 
het belang van den algemeenen ~,;vrede noch van ons zelf 
een gebied, dat uit een „economisch en uit een strategisch 
oogpunt, in „verband met zijne ligging, zoo belangrijk is als 
'„Ned.-lndië, door een renunciatie te plaatsen in „de sfeer der 
politieko ambities en berekeningen. „Het politieke 
evenwicht is thans in gindsche „streken met moeite hersteld; 
wij zouden dit resultaat niet dienen, wanneer wij twijfel 
wekken „aan den wil van Nederland om zich in Indië te 
„handhaven”. En verder:„Ik kan dientengevolge „tot geen 
andere conclusie komen, dan dat te- „gen dit ontwerp 
Washington niet kan wrorden „aangevoerd”. Hierop achtte 
de Kamer een voortgezette gedachten wisseling met den Mi-
nister van Buitenlandsche Zaken noodig, zooals een motie-
Oud voorstelde, welke werd aangenomen, terwijl bekend 
was, dat de minister den volgenden dag naar Genève zou 
vertrekken ter bijwoning van de daar te houden conferentie; 
vóór nog de minister uit Genóve was teruggekeerd, was de 
Kamer op reces, hetgeen to voorzien was geweest. 

Do Regoering in Nederland maakte daarop de vlootwet 
weer commissoriaal; 29 November 1922 word een bij Kon. 
besluit van 21 November 1922 no. 51 ingestelde 
„vlootwetcommissic” onder voorzitterschap van don heer 
Patijn, geïnstalleerd, welke in opdracht kreeg, om in verband 
mot don toestand, zoowel van de Neder- landscho als van de 
Indische geldmiddelen, te onderzoeken „in wolk tempo do 
aanbouw van „de in hot ontwcrp-vlootwot voorgestclde 
vloot „zal plaats hebbon, zulks met handhaving van de 
„schcopstypon in hot ontwerp opgonomen en van „den 
termijn van aanbouw van zes jaron”. Tevens wenschte do 
Regeering te wordon voorgelicht omtrent het tempo, waarin, 
binnen den daarvoorge- stoldcn tormijn, de werken, noodig 
voor de te stichton vlootbasis en hulpsteunpunton, konden 
w'ordon uitgovoerd. De commissie kwam in haar op 7 April 
1923 ingediend rapport tot do conclu- sio, dat aan de verdere 
tenuitvoerlegging van de vlootplannon niet viel te ontkomen 
en dat de Re- gccring niet mocht aarzolen to doen, wat in 
haar vermogon was om de aanneming en de dadelijke 
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uitvoering van de vlootwet te verzekeren, en derhalve ook te 
komen tot een spoedige en grondige reorganisatie van de 
financiën van Nederland en van Indië. De commissie achtte 
het noodzakelijk dat de Rcgeering, nog vóór de behandeling 
van de vlootwet, aan de Staten-Gcncraal zou overleggen een 
gespecificeerd en duidelijk programma van de maatregelen, 
welke zij onafwijsbaar achtte om de budgetten op een 
gezonden grondslag te vestigen, een programma, waarmede 
zij zou moeten staan of vallen. 

Het Ontwerp-vlootwet werd daarop 17 September 1923 
als „Ontwerp-vlootwet 1924” weder aan de Tweede Kamer 
aangeboden, bij een brief, waarin o. m. werd gezegd, dat de 
Regeering met de meerderheid der vlootcommissic van 
meening was, dat verdere opschorting der vlootplannen 
onverantwoordelijk zoude zijn. De Regeering kon zich 
vereenigen met de voorstellen der commissie tot wijziging in 
het tempo van aanbouw, zoomede tot bezuiniging op de 
exploitatiekosten en tot vermindering van den financieelen 
druk, die door de inwerkingtreding van de vlootwet en door 
het vlootbasisfonds op de Nederlandsche en de Indische 
begrootingen wordt gelegd. 

De behandeling van het Ontwerp-vlootwet 1924 
verwekte groote beroering in den lande; de tegenstand tegen 
den opbouw van het Indische defensiewezen kreeg ten slotte 
het karakter van een, voornamelijk onder leiding van deS. D. 
A. P., gevoerde actie tegen de aan het bewind zijnde Re-
geering. In de zitting der Tweede Kamer van 25 October 
1923 werd het ontwerp dan ook met 50 tegen 49 stemmen 
verworpen (zie ter zake Handelingen Staten-Generaal 
1923—1924. II, blz. 29 t/ra. 295). 

Intusschen was het defensiewezen en speciaal de 
vlootwet ook het onderwerp van gedaehtcnwis- seling 
geweest in den Volksraad, zoowel in de voorjaars- als in de 
najaarszitting van dat college, met gevolg dat over het 
algemeen het mcerendeel der leden zich bleef uitspreken 
vóór een doelmatige inrichting van het defensiewezen en 
vóór de vlootwet, ook al in verband met de sedert bekend 
geworden plannen van Engeland om te Singapore een 
vlootbasis te bouwen. Het rapport van de 
vlootweteommissie(Patijn) was in de voor- jaarszitting aan 
den Volksraad toegezonden, doch de Regeering weigerde elk 
debat daarover, eveneens over de defensie, toen tijdens de 
najaarszitting de verwerping van het Ontwerp-vlootwet 1924 
door de Tweede Kamer in Indië bekend werd. Bij monde van 
den regeeringsgemachtigde voor algemcene zaken 
verklaarde de Regeering in den Volksraad: „evenmin zal de 
regeering de hee- „ren.. .. kunnen volgen in wat zij over de 
vloot- „wet, het tractaat van Washington, de defensie „van 
Indië ter zee en wat daarmede samenhangt „hebben gezegd. 
Dit vraagstuk is in zijn vollen „omvang een vraagstuk van 
den Staat der Nederlanden, waarin Opperbestuur en Staten-
Gcne- „raal grondwettelijk het laatste woord hebben. 
„Volksraad en Indische regeering hebben volop „gelegenheid 
gehad voor de daarbij zoo nauw besrokken belangen van 
Indië op te komen. Thans „dient te worden afgewacht, of en 
zoo ja, welke „nieuwe plannen het Opperbestuur zal ter hand 
„nemen”. 

Die nieuwe plannen lieten niet lang op zich wachten; 
reeds in de troonrede 1924 werd op een nieuw 
vlootwetsontwerp gedoeld, dat dan ook 

den lOen September 1924 als „Ontwerp-vlootwet 1925” door 
den Gouverncur-Generaal aan den Volksraad ter overweging 
werd aangeboden. Alvorens hierover te spreken, dient nog 
vermeld, dat in 1923 in de literatuur het vraagstuk betreffen-
de de beteekenis, welke bij de neutraliteitshand- having in en 
de verdediging van Ned.-Indië aan het luchtwapen is toe te 
kennen, ter sprake kwam. In dit verband zij de aandacht 
gevestigd op de artikelen van den Kapitein van den Gen. Staf 
H. Behrens in het Ind. Mil. Tijdschrift 1923 no. 4 en 7, 
bestreden in datzelfde tijdschrift no. G en 7, door den 
Kapitein-Luitenant ter Zee C. C. Kiiy- ser, in „Onze vloot” 
van Januari 1924 en in het „Handelsblad” van 14 Augustus 
1923; zie ook het artikel van den kapitein J. G. Berenschot in 
het Ind. Mil. Tijdschrift 1923 no. 12. 

Blijkens de considerans had het ontwerp-vloot wet 1924 
ten doel „onze zeemacht te versterken, in het bijzonder met 
het oog op de verdediging van Nederlandsch-Indië en aldaar 
voor de vloot enkele steunpunten in te richten”; in het 
ontwerp- -vlootwet 1925 nam de Regeeringeen geheel ander 
standpunt in; niet de verdediging van Indië was het doel van 
dit ontwerp, doch, de „sterkte en samenstelling der maritieme 
weermiddelen, zoomede de verdeeling der kosten daarvan 
over de staatsbegrooting en de begrooting van Ned.- -Indië 
te regelen en op nieuw vast te stellen”, „wijl” — zoo zegt de 
memorie van toelichting — „de thans nog geldende 
organieke regeling van 189G/ ’97, nader aangevuld in 1909, 
geheel verouderd is”. De Regeering stelde zich op het 
standpunt, dat, wijl niet met eenige zekerheid was te ver-
wachten, dat voortaan oorlogen zullen uitblijven, Nederland 
in alle geval moet zorgen voor middelen ter handhaving van 
de neutraliteit bij een conflict tusschcn andere natiën; de 
gedachte aan een maritieme verdediging tegen groot 
opgezette aanvallen behoorde naar de meening van de Re-
geering noodgedwongen te worden losgelaten; niet omdat 
wegens de beperkte gevechtskracht van de daarvoor in de 
eerste plaats aangewezen vloot elke verdediging in Indië 
moest worden prijsgegeven, maar omdat afdoende 
beveiliging tegen dergelijke aanvallen in het bijzonder voor 
doode weermiddelen (verdedigingsmiddelen ter bevestiging 
van een hoofdsteunpunt) uitgaven vereischt welke — de 
betrekkelijk geringe kans op zulk een actie mede in 
aanmerking genomen — niet evenredig zijn aan het te 
verwachten rendement. De noodig geachte 
„neutraliteitsvloot” zou voor Indië moeten bestaan uit 2 
kruisers, type „Java”, 16 onderzeebooten, 2 onderzeeboot-
mijnenleggers, 12 torpedobootjagers, 4 flottielje- vaartuigen, 
de noodige mijnenleggers, 1 moederschip voor 
onderzeebooten, het noodige materieel voor hulpdiensten en 
voorts een luchtvloot, bestaande uit verkennings-, jacht- en 
gevechtsvliegtuigen tot een gezamenlijk aantal van 108; der-
halve aan zeegaand materieel, in 8 jaren, do helft van hetgeen 
dedefensie-commissie en deontwerp- -vlootwet 1924 in 12 
jaren noodig achtten. Voor inrichting van steun- en 
hulpsteunpunten werden in het ontwerp J925 geen gelden 
uitgetrokken; wel erkende de Regeering, dat er in Indië ten 
minste éón voldoend versterkt steunpunt zou moeten zijn, 
doch in verband met de geldmiddelen volstond zij met aan 
de Indische Regeering de vraag voor te leggen, welke de 
allerminste eischen waren, die bij de meer beperkte taak van 
de zee- 
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macht waren te stellen, waarbij tenminste beveiliging tegen 
een door snelvarende kruisers te ondernemen actie mogelijk 
moest zijn. Soerabaja, aan de zeezijde versterkt tegen een 
actie van kruisers als voren bedoeld, zou de basis voor de 
vloot blijven, terwijl Tandjoongpriok beschermd zou worden 
tegen coups de main. 

Deze beginselen maakten uiteraard een „vloot- 
basisfonds” overbodig, doch ook een „vloot- fonds” werd 
niet noodig geoordeeld; want voor zoover do vlootbouw niet 
uit de gewone middelen betaald zou kunnen worden, zou het 
verschil onder de buitengewone uitgaven worden opgeno-
men. Intusschen werd het wel noodig geacht een bedrag vast 
te leggen, dat zoolang de vastgestelde vlootsterkte in stand 
zou worden gehouden, jaarlijks als minimum ten laste van 
elk der begrootin- gen onder de gewone uitgaven zou worden 
gebracht. Hieromtrent zij verwezen naar: „De nieuwe 
vlootwet” van de hand van G. J. W. Putman Cramcr in 
„Vragen des tijds”, April 1924, en naar een studie 
betreffende het vraagstuk van de neutraliteitshandhaving in 
Indië in verband met de beteekenis van onze petrolcum- 
terreinen, door kapitein Dr. W. F. K. Feuilleteau de Bruyn in 
„Koloniale studiën” van April 1924, waarin o. m. wordt 
aangedrongen op het bezetten van onze oliehavens (Tarakan 
en Balikpapan) door het landleger. 

Het Ontwcrp-vlootwet 1925 vond in den Volksraad 
bestrijding niet alleen door tegenstanders van elke 
verdediging, maar meer nog door voorstanders van een 
krachtige defensie,die —wijlde vloot uit het 
vlootwetsontwerp 1924 door de Regeering als een minimum 
voor de verdediging was genoemd— haar thans verweten, 
dat zij met een „half minimum” genoegen nam. Op de in-
richting van een goede basis te Tandjoengpriok werd 
aangedrongen en een ter zake ingediend amendement 
aangenomen. Een motie om de Regeering te adviseeren het 
Opperbestuur in overweging te geven het wetsontwerp terug 
te nemen en aan de orde tc stellen een nieuw ontwerp van 
wet betreffende de sterkte, do samenstelling en do kosten 
zoowel van de weermiddelen ter zee als die tc land en in de 
lucht, werd verworpen. Ten slotte werd het ontwerp 
aangenomen met 2.‘1 tegen 21 stommen. 

Het Ontwcrp-vlootwet 1925 werd hierna niet aan de 
Staten-Generaal ter behandeling aangeboden omdat, volgons 
do medcdeeling van den Minister van Marino in de Eerste 
Kamer, naar de meening van de Regeering „het werk van 
Gonèvo „een zich over velo jaren uitstrekkende vaststelling 
der defonsiomaatregolen ongewenscht „maakt”. 

Hiermede was dus de Indische verdediging wederom van 
do baan en bestond er gconerloi uitzicht op een spoedige on 
afdoendo regeling van het reeds jaren en jaren op oplossing 
wachtende defensievraagstuk. Zelfs deelde de Indische Re- 
georing in de memorie van antwoord op het af- 
deelingsvorslag van den Volksraad over do marine 
begrooting 1920 mede, dat zij „het onder de „huidige 
omstandigheden niet gowenscht achtte „deze 
aangelegenheid thans een onderwerp van „bespreking te 
doen uitmaken”. Deze houding van de Regeering tegenover 
de verdediging van Indië gaf aanleiding tot protesten en tal 
van artikelen, voornamelijk in Indische bladon en perio-
dieken. We noemen in dit verband in do eerste 

plaats een motie door den majoor Geldrop namens do 
officieren-ledon van de afdceling Meester Cornelis van het 
Indo-Europeesch verbond in een vergadering van deze 
afdeeling ingediend en aangenomen, waarin werd verzocht, 
er bij het hoofdbestuur van het verbond op aan te dringen, dat 
in den Volksraad zou worden bepleit, de verdediging van 
Indië in hoofdzaak op te dragen aan het leger en met de 
voorbereiding van de landsdefensie één persoon te belasten. 
De dagbladpers vond hierin en in het ter vergadering te 
Meester Cornelis gesprokeno aanleiding om een zekere 
rivaliteit tusschen leger en marine te bespeuren, waartegen 
met kracht werd opgekomen 
o.a. door dc redactie van het orgaan van de Ned.- -Indische 
Officiersvereeniging en later door Majoor Geldrop zelf in een 
op 30 November 1925 gehouden bijeenkomst te Weltevreden 
van de Ind. krijgskundige vereeniging, waarin hij tevens zijne 
denkbeelden over het defensievraagstuk uiteenzctte. Wij 
moeten volstaan met verwijzing ter zake naar de nos. 72 en 
72a van het orgaan der Indische krijgskundige vereeniging. 
Ook kunnen wij hier niet het zeer belangwekkende artikel 
bespreken van den Kapitein van den Gene- ralen Staf M. 
Boerstra, getiteld: „Het aandeel „van leger en vloot in de 
handhaving van de in- „en uitwendige veiligheid in Ned. 
Indië” *). voor komende in het Ind. Militair Tijdschrift 1925, 
aflevering 10, waarin o.m. werd betoogd dat van het 
oogenblik af, dat de vlootwet 1924 werd ingediend, bij het 
vaststellen van de taak van land- en zeemacht het 
noodzakelijk logisch verband tusschen het leger en de vloot 
wordt gemist, aangezion de Regeering sedert dien vrijwel 
uitsluitend haar aandacht wijdde aan de taak van de vloot en 
die van het leger slechts zeer terloops in beschouwing nam, ja 
zelfs in uitzicht stelde, dat do voorgestelde aanbouw van de 
vloot ten koste van het leger zou moeten geschieden, zonder 
daarbij te kunnen verklaren, dat zulks mogelijk zoude zijn 
zonder de harmonische verhouding in de samenstelling van 
leger en vloot te verbreken. Nog zij de aandacht gevestigd op 
een artikel o ver het defensievraagstuk vandc hand van den 
kapitein van den Gen. Staf T. Bakker, voorkomende in „De 
Indische loods” van (J No- voinber 1925 en besproken in het 
orgaan der Ned.-Indische officiersvereenigiug van December 
1925, waarin do schrijver zich een voorstander betoont van 
splitsing van de staatsmarine in een Ned. en een Indische 
marine. In het November nummer 1925 van „Do Indische 
Gids” blz. 1009 o.v. zotte N. N. zeer beknopt — in 17 stel-
lingen — zijn standpunt ten aanzien van „De verdediging van 
Nederlandsch-Indië” uiteen en bepleitte o.m. do opheffing 
van de Departementen van Oorlog on Marino in Ned.-Indië 
en de instelling aldaar van een „Departement van Lands-
verdediging”. Het Augustus-nummer van „Koloniale 
Studiën” behelsde een artikel „De vlootwet 1925”, van de 
hand van den reeds eerder genoemden kapitein Dr. W. 
Feuilleteau do Bruyn, geschreven naar aanleiding van het 
deponeoren door do Regeering van bedoeld wetsontwerp. 
Van denzelfden schrijver verschenen artikelen in het 
Scptcmbor-nummor 1925 van „De Gids” on het - 

l) Zie ook hot artikol van denzelfden schrijver „Het 
buitenlandsch beleid en do defensie”, Ind. Mil. Tijdschrift 
192G, blz. 2 e.v. 
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November-nummer 1925 van „De Indische Gids” (blz. 961), 
onderscheidenlijk getiteld: „De verdediging van de Indische 
petroleumhavens” en „De bctcekenis van het 
volkenbondsverdrag, het „Washington tractaat en het 
protocol van Genè- „ve voor den politieken toestand in den 
Pacific”. 

Ook van marinezijde werd de noodzakelijkheid betoogd 
van een goed uitgerust, mobiel leger naast een behoorlijke 
zeemacht voor de verdediging van onze koloniën in een 
Pacific-con- flict; wij volstaan met te verwijzen naar: 

1°. het artikel van den Luitenant ter Zee le kl. Iielfrich. 
„Onze weermacht in Nederlandsck- -Indië in een toekomstig 
Pacific-conflict”, voorkomende in het Marineblad van Mei 
1926; 

2°. de lezing van den Luitenant ter Zee lo kl. 
J. van Reede in de Vereeniging ter beoef. van de 
krijgswetenschap op 12 November 1926, getiteld „De 
Indische defensie. A. De weermacht in Indie. B. De factoren 
welke de organisatie van de marine beheerschen”, 
opgenomen in het orgaan dier vereeniging 1926—1927, Ille 
aflevering: 

3°. de lezing van den Luitenant ter Zee le kl. 
H. .Eerwerda.voor de Vereeniging „Onze Vloot” op 10 
Maart 1926, getiteld: „Vloot en Leger bij de verdediging van 
Nederlandsch-ïndië”, Scheffer- drukkerii Dordrecht. 

Ten slotte zij nog genoemd de lezing door den oud-
Generaal J. F. B. Kalff in de bijeenkomst van 3 December 
1926 van de Vereeniging ter beoef. van de krijgswetenschap, 
getiteld „De organisatie van bestuur en aanvoering der 
Nederlandsche weermacht”, opgenomen in het orgaan dier 
Vereeniging 1926—1927, IVe aflevering. 

In den Volksraad bleef voor het defensievraag- stuk 
groote belangstelling bestaan. In de afdee- lingsverslagen 
betreffende de begrooting 1927 van Oorlog en van Marine 
werden wenschen geuit ten aanzien van de weermacht, die in 
alge- meenen zin een streven aanwezen naar een harmonische 
samenstelling dier weermacht, welke zoude moeten bestaan 
uit een klein doch volledig geoutilleerd en zeer mobiel 
veldleger op Java, bezettingsafdeelingen voor enkele belang-
rijke plaatsen buiten het hoofdeiland en een behoorlijke 
zeemacht, welke o.m. in staat diende te zijn in den geheelen 
archipel krachtig op te treden tegen neutraliteitsschendingen. 
Ook mondeling deden enkele leden van den Volksraad van 
hunne inzichten op defensiegebied blijken, doch de 
Regeering toonde zich niet bereid eenigerlei mededeeling te 
doen omtrent hare voornemens ten aanzien van het 
defensievraagstuk, aangezien dat nog een punt van 
overweging bij het Opperbestuur uitmaakte. Die overweging 
leidde eindelijk in het voorjaar 1927 tot het vaststellen door 
het Opperbestuur van de grondslagen van de verdediging, 
welke in de voorjaarszitting van den Volksraad aan dat 
college op 28 Juni 1927 werden voorgelegd en als volgt 
luidden (zie Handelingen van den Volksraad 1927—1928, 
blz. 474 en 4 75): 

Het doel van de weermacht in Ned-Indiëis: 
a. de handhaving van het Nederlandsch gezag in den 
archipel tegen onrust of verzet binnen de grenzen; 
verzekering van orde en rust, welke taak in hoofdzaak wordt 
vervuld door het leger, dat daartoe berekend en uitgerust moet 
zijn, en voor zooveel mogelijk en noodig door de vloot; b. de 
vervulling van den militairen plicht als lid van de 

volkcngemcenschap tegenover andere volken, welke taak 
zich beperkt — afgezien van de deelneming met beschikbare 
middelen aan een gemeenschappelijke actie met anderen — 
tot handhaving van een strikte neutraliteit in conflicten 
tusschen andere mogendheden. Onverminderd de 
bevoegdheid van den Gouverneur-Gencraal om bij het 
uitbreken van internationale conflicten naar eisch van de dan 
bestaande omstandigheden over land-en zeemacht te 
beschikken, wordt voor vaststelling van organisatie en 
uitrusting van de weermacht uitgegaan van het beginsel, dat 
de neu- traliteitshandhaving op Java wordt vervuld door het 
leger met steun van de vloot, in de gewesten buiten Java door 
de vloot, die daarbij op bijzonder kwetsbare punten wordt 
gesteund door het leger. De mate, waarin de hooger bedoelde 
neu- traliteitshandhaving kan worden vervuld, wordt nader 
bepaald door onze financieele en personeele krachten. Het 
totaal voor leger en vloot per jaar te besteden bedrag kan een 
bepaalde fractie van de gewone jaarlijksche inkomsten niet 
te boven gaan; in het algemeen zal het cijfer, dat het bedrag 
dier fractie over de laatste jaren voorstelt, niet belangrijk 
kunnen worden overschreden. De zeemacht in Indië bestaat 
uit de zeegaande vloot, tot een sterkte van ten minste 2 
kruisers, 8 jagers en 12 onderzeebooten (onverminderd de 
mogelijkheid om aan een of meer van deze schepen 
krachtens Koninklijke machtiging tijdelijk een andere 
bestemming te geven), het drijvend materieel voor locale 
verdediging en versperring, de maritieme luchtmacht en de 
maritieme inrichtingen aan den wal; voor dc zeegaande vloot 
wordt Soera ba ja als basis voltooid; de toegangen naar die 
haven zullen door batterijen met middelbaar geschut aan den 
wal worden beschermd. 

De sterkte van het leger, met inbegrip van do Eur. militie, 
aan infanterie wordt bepaald door hetgeen noodig is voor de 
taak, hooger bedoeld onder a en b; voor zoover de infanterie 
op Java is gelegerd, wordt zij georganiseerd, bewapend, 
uitgerust alsmede versterkt door hulp wapens en diensten 
voor de neutraliteitshandhaving op .Java en wel in het 
bijzonder voor de verdediging van Soerabaja te land tegen 
landingsdivisiën van kruiser-eskaders, die in den archipel 
kunnen worden verwacht, en voorde bescherming van de 
haven van Tandjoengpriok tegen een actie van enkele 
schepen, die zich meester zouden willen maken van die 
haven tot eigen gebruik. Als bijzonder kwetsbare punten in 
de gewesten buiten Java, waar het leger de vloot bij de 
neutraliteitshandhaving zal hebben te steunen, worden be-
schouwd de plaatsen voor opslag en verwerking van zware 
(stook) olie, Tarakan en Balikpapan; voor de bescherming 
van deze plaatsen zal, met gebruikmaking van de in die 
plaatsen aanwezige personen, die ingedeeld zijn bij de eur. 
militie *), een troepenmacht van voldoende sterkte ernstig 
verzet moeten waarborgen tegen gewelddadige pogingen, 
met beperkte middelen ondernomen, 

J) Bij ordonnantie van 18 Juli 1927 (Ind. Stb. no. 376) 
werd het dienstplichtbesluit toepasselijk verklaard op de 
afdeeling Samarinda. (Bornéo) op grond van 
defensieoverwegingen en de dienstplichtregeling voor 
Europeanen, gewijzigd in dier voege, dat de 
dienstplichtigen in deze afdeeling voorloopig niet voor 
eerste oefening behoeven te worden opgeroepen. 
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om zich van die voorraden meester te maken, en indien do 
overmacht daartoe dwingt, de tijdige vernieling van de 
voorraden moeten verzekeren. Indien Indië ondanks liet 
ernstig pogen om buiten den oorlog te blijven, daarin toch 
wordt betrokken, zal de aanwezige weermacht met do 
voorhanden middelen zich zoo goed mogelijk tegen elke 
bezetting van ons gebied verzetten, in afwachting van den 
steun, die ons mocht worden verleend. 

De Regeering voegde hieraan toe, dat op deze 
grondslagen als basis in Indië voorstellen betreffende het 
defensievraagstuk zullen worden ontworpen en t. z. t. aan den 
Volksraad worden voorgelegd. In de zitting van den 
Volksraad op 27 Juli 1927 werd een motie Kerkkamp c. s. 
ingediend, die destrekking had den Volksraad in de 
gelegenheid te stellen omtrent de grondslagen der 
verdediging van raad te dienen, alvorens over te gaan tot het 
opmaken van het daarop steunend uitgewerkte 
verdedigingsplan. Toen de llegeering hierop verklaarde, dat 
zij niet wenschte deel te nemen aan een debat over de door 
het Opperbestuur vastgestelde grondslagen van de defensie, 
werd in de zitting van 4 Augustus d. a. v. vorenbedoelde 
motie ingetrokken en vervangen door een andere van de 
heeren Kiës c. s. luidende: „de Volksraad „van oordeel, dat 
over de grondslagen van de ver- „dediging van hot 
grondgebied van Ned.-Indië, „zooals deze aan den Volksraad 
zijn medegedeeld, „advies van het college behoort te worden 
gevraagd, alvorens tot de uitwerking cr van in con „crete 
voorstellen wordt overgegaan, noodigt dc „regeering uit zich 
verder tot het Opperbestuur te „wenden, opdat het 
evenbedoelde advies binnen „bekwamen tijd, zoo eenigszins 
mogelijk in dea.s. „najaarszitting, worde gevraagd”. Toen 
deze motie werd aangenomen, verklaarde de Regeering dat 
er geen bezwaar bestond, indien er concrete voorstellen in 
deze werden gedaan, gelegenheid tot bespreking daarvan te 
openen. Een afzonderlijk debat van den Volksraad over de 
grondslagen der defensie zou geen bezwaar ontmoeten; de 
grondslagen, zoo heette het, bonden alleen de Indische 
Regeering, waartegenover de Volksraad geheel vrij stond. 

Naast de in den tekst reeds genoemde bronnen verdienen 
nog te worden vermeld dc Jaar- berichten van dc Verceniging 
ter beoefening van de krijgswetenschap en van de 
Nederlandsch-In- dische Krijgskundige Verceniging. 
(Afgesloten S epte m ber 192 7)./ 

GROOT (Dr. OORNELIS JOHANNES DE). 
Geboren 27 Januari 1883 te Helder, overleden 1 Augustus 
1927 aan boord van de Jan Pieterszoon Coen. Hij genoot in 
zijn geboorteplaats lager onderwijs en te ’s-Oravonhago aan 
de H. B. S. m. o j. c. aan het BÏijenburg middelbaar 
onderwijs; volbracht zijn technische studiën aan de Poly-
technische School te Delft»-waar hij in 1905 het diploma 
voor werktuigkundig ingenieur behaalde, en aan de 
Technische Hochsehule te Karls- rulic, waar hij in het 
volgende jaar het diploma voor clectrotochnisch ingenieur 
verwierf. 

Na gedurende een drietal jaren als ontworp- -ingenieur 
bij de „Algemeine Electricitatsgesell- schaft” (A. E. G.) te 
Berlijn werkzaam te zijn geweest, trad hij in 19(18 
als"aspirant-ingenieur in dienst van den Gouvernements 
Post-, Telegraaf - en Telefoondienst in Ned.-Indië. 

Reeds als 15-jarige jongen voelde hij zich aan 

getrokken tot de toen slechts kort geleden door Marconi 
voor het eerst practisch in toepassing gebrachte telegrafie 
zonder draad. Naar hij in het in 1926 in druk verschenen 
gedenkboek der Ne- derlandscho Verceniging voor 
Radiotelegrafie, in het artikel „Amateur en Vakman” 
schreef, zette hij nl. in 1898 zijn eerste stappen op radio-
gebied cn bracht hij het eerste langc-afstand verkeer over 
een heele tafellengte tot stand tussehen een Ruhmkorf en een 
uit een ganzenschacht ge- knutselden coherer. De sensatie 
van die amateur- verbinding was, naar hij mededeelde, „eer 
groo- „tcr dan kleiner dan die van 20 jaren later, „toen voor 
’t eerst als vakman de antipode werd „bereikt”. 

Hoewel bij de landlijnen op Java te werk gesteld, bleek 
al spoedig zijn voorkeur voor de radiotelegrafie, o. m. door 
eenige artikelen, welke in „De Ingenieur” van 1909 
verschenen, en uit een lezing, die hij in Aug. van dat jaar 
voor de groep Ned.-Indië van het Koninklijk Instituut van 
Ingenieurs hield. 

Het is dan ook niet te verwonderen dat, toen de Indische 
Regeering in 1909 besloot door een reeks systematische 
proeven de gegevens te verzamelen, die voor een beslissing 
omtrent de toepassing van het radio-verkeersmiddel in de 
tropen noodig waren, de jonge ingenieur De Groot bij dat 
onderzoek te werk werd gesteld. 

In 1912 leidde hij dc overnemingsproeven van het door 
do Mij. Telefunken geleverde Sabang- station, bij welke 
gelegenheid hij tevens dc gegevens voor latere versterking 
verzamelde. 

Toen in 1913 de eveneens door Telefunken gebouwde 
stations te Sitoebondo CJaval. Timor Koepang en Am bon 
gereed waren gekomen, werd De Groot moVcTe Luitenants 
ter zee G. C. Holtz- appel en J. A. Brouwer belast met de 
dagelijksche leiding der z.g. jaarproeven, waarvan het resul-
taat is neergelegd in een uitvoerig rapport, dat in 1916 in 
druk is verschenen. Zijn groote behing ontleent dat werk 
voornamelijk aan het „Verslag der technisch-
wetenschappelijke onderzoekingen”, als deel II en III aan 
het rapport toegevoegd, dat o. a. fundamcnteole gegevens 
bevat omtrent de toenmaals nog weinig bekende stra-
lingstheorieën. 

Dit werk, hetwelk voor het grootste deel te danken is aan 
De Groot, werd in verschillende buitenlandsche tijdschriften 
vertaald opgenomen, wel een bewijs van dc groote waarde, 
die do radio-autoriteiten in allo werelddeelen aan de be-
haalde resultaten hechtten. In 1915 kwam De Groot met 
verlof naar Nederland; gedurende dit verlof maakte hij een 
studiereis o. a. in Duitsch- land, waar hij vooral bij de Mij. 
Telefunken in de gelegenheid was om zich op de hoogte te 
stellen van den stand der radiotelegrafie en om door hem 
gevormde theorieën aan do practijk te toetsen. De bij do 
voormolde jaarproeven verzamelde stof heeft hij, in verband 
ook met zjjn verdere studiën, nader uitgewerkt in zijn proef-
schrift „Radiotelegrafie in dc tropen”, waarop hij 5 Juni 
1916 met lof den graad van doctor in do technische 
wetenschap aan de Technische lloo- geschool te Delft 
verkreeg. 

Het onwederlcgbaar bewijs van de laatste der door hem 
bij zijn promotie verdedigde stellingen „Een 
radioverbinding van Nederland met zijn „koloniën zonder 
gebruik van tusschenstations . is een politieke 
noodzakelijkheid en technisch 
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„uitvoerbaar”, heeft hij metterdaad weten te leveren. 
In het laatst van 1916 over Amerika, waar hij 

o. m. het booglampsysteem bestudeerde, in Ned.- -Indic 
teruggekeerd, nam hij al spoedig het initiatief tot den bouw 
van een radiostation voor de rechtstreeksche verbinding met 
Nederland, welk station op den Malabar (benoorden 
Bandoeng) verrees en terechlTëëïrgroote verma 
ardlimcTïïeeft' verkregen. 

Aanvankelijk werd, onder leiding van De Groot, een 
booglamp, welke oorspronkelijk voor de verbinding met 
Honolulu in Amerika was aangekocht, zoodanig verbeterd en 
versterkt, dat daarmede een, zij het ook voorloopige, 
verbinding met Nederland zou kunnen worden verkregen. 
Daarin slaagde hij in zoover, dat in gunstige tijden inderdaad 
verbinding werd bereikt. Dit betrekkelijk goede resultaat 
bracht hem er toe het stoute plan op te vatten om met in Indië 
aanwezige materialen en met aldaar beschikbare krachten 
een booglamp-installatie van groote capaciteit te 
vervaardigen, welke in de eerste helft van 1922 gereed 
kwam. Dit werk, de grootste booglamp, die ooit gebouwd is 
(nl. 2400 K. W.), moet te meer bewondering wekken als men 
weet. dat gedurende den bouw, tengevolge van den 
wereldoorlog, de noodige materialen o. a. staal in Indië 
ontbraken en niet konden worden ingevoerd. 

Intusschen was, eveneens op initiatief en onder leiding 
van De Groot, over den Malabar- kloof een bergantenne 
gespannen, welke 250— 750 M. of gemiddeld 350 M. hoog 
is en de hoogste antenne ter wereld kan worden genoemd. 

Een gedenksteen aan het Malabar-station aangebracht 
draagt het volgende opschrift: 

„Dit station werd ontworpen en gebouwd door „Dr. 
ingenieur Cornelis Johannes de Groot, „waarbij belangrijke 
onderdeden onder zijn lei- „ding hier te lande werden 
aangemaakt en waarbij „voor het eerst van een door hem 
bedachte berg- „antenne gebruik werd gemaakt.” 

Dat in den loop der jaren een betrekkelijk belangrijk 
aantal grootere en kleinere stations ten behoeve van het 
binnenlandsch verkeer van Indië tot stand kwam, is mede aan 
de werkzaamheid van De Groot te danken. 

In 1924 ging hij andermaal met verlof naar Europa waar 
hij — in Italië, Polen, Duitschland, Denemarken — de 
vorderingen der techniek bestudeerde. Uit dezen tijd dateert 
ook een voordracht, gehouden voor het Kon. Instituut van 
Ingenieurs te ’s-Gravenhage en opgenomen in „De 
Ingenieur” 1925. 

Kort na zijn terugkeer in Indië werd hij geroepen om als 
hoofd op te treden van de bedrijven der telegrafie en telefonie 
in hun vollen omvang. Hoezeer deze taak hem ook in beslag 
nam, toch vond hij tijd om de radiotelefonie met korte 
golven, welke toen meer en meer toepassing vond, te helpen 
bevorderen o. a. door een k.g. zender samen te stellen, 
waarmede Nederland telefonisch kon worden bereikt. In Juli 
1927 naar Nederland vertrokken om van daar naar de 
Vereenigde Staten van Amerika door te reizen, ten einde als 
hoofd van de Ned.-Indische delegatie de radio-
telegraafconferentie te Washington bij te wonen, werd hij op 
1 Aug. a/b van de „Jan Pieterszoon Coen” in de ltoode Zee 
door een hartziekte getroffen, welke nog denzelfden 

dag een einde aan zijn werkzaam leven maakte. 
Zijn verdiensten werden erkend door de stad zijner 

inwoning, die hem ter eere een gedenkpenning liet slaan; 
door de Kon. Akademie van Wetenschappen, the Instilute of 
radio-engineers, door den Koning van Denemarken, die hem 
de versierselen van de Dannebrogs-orde verleende, en 
bovenal door II. M. de Koningin, die hem tot officier in de 
Orde van Oranje-Nassau benoemde. 

In Indië heeft zich een comité en in Nederland een sub-
comitó gevormd voor do stichting van een monument te 
Bandoeng als blijvend aandenken aan hetgeen De Groot 
voor de ontwikkeling van de radiotelegrafie en telefonie in 
het algemeen en in Indië in het bijzonder heeft verricht (zie 
o. a. „De Ingenieur” 1927 blz. 1134). 

Op 14 Aug. 1927 is De Groot in de aula der Technische 
Hoogeschool te Bandoeng plechtig herdacht; daar sprak Ir. 
C. Hillen, Hoofdingenieur der Telegrafie een 
herdenkingsrede uit, welke opgenomen is in „De Ingenieur” 
1927 blz. 835/9 en waaraan dit artikel voor een groot deel is 
ontleend. 

Verder zij verwezen naar het aanvullingsarti- kel Post-, 
Telegraaf- en Telefoondienst in deze Encyclop., III 
Telegraafdienst, c RadioléUgra- fische verbindingen blz. 
44G/8 (V 340},-’ 

MILITIE. I n l a n d s c h e  m i 1 i t i (f. De zending 
naar Indië in September 1917 van den oud- Luit.-Gen. tit. C. 
H. van Rietschoten — zie Deel II blz. 728, linker kolom — 
had met betrekking tot den dienstplicht voor niet-
Europeanen tengevolge, dat in December 1918 door de 
Regeering bij den Volksraad werd ingediend een „vooront-
werp van een dienstplichtbesluit voor Inlanders en met 
dezen gelijkgestelden” met memorie van toelichting. 
Blijkens dit laatste stuk lag het in do bedoeling van de 
Regeering om door de invoering van dezen dienstplicht te 
geraken tot een leger- sterkte op Java van ± 100.000 man, te 
weten 4 divisiën elk van ± 17.000 man met 1 brigade van het 
staande leger van 10.000 man, te zaraen vormende het 
veldleger; de overigen zouden als bezettingstroepen 
gebezigd worden. Het aanvankelijke voornemen om alleen 
de z.g. intellcctu- eelen voor den krijgsdienst te bestemmen, 
had men laten varen, daar dan het leger te veel vreemd zou 
blijven aan de groote massa van het volk. Hoewel iedereen 
dienstplichtig zou zijn, zou slechts een klein percentage der 
bevolking voor den werkelijken dienst worden aangewezen 
en wel door middel van loting. Do diensttijd was gesteld op 
13 jaar bij de militie en 4 jaar bij den landstorm. Voorloopig 
zou, in verband met het ontbreken van de noodige 
instructeurs, de lichting slechts 2000 man sterk zijn, doch 
geleidelijk worden opgevoerd tot 9200 man. De eerste 
oefentijd zou bedragen voor onberedenen hoogstens 1 jaar, 
voor de beredenen hoogstens 2 jaren; voorts bevatte het 
ontwerp kaderplicht. Al spoedig bleek uit de pers, dat 
invoering van een dienstplicht voor Inlanders geen 
algemeeno instemming vond, minder nog uit een militair- -
technisch dan wel uiteen politiek oogpunt; vooral de 
rechtschc Europeesche pers vreesde, dat men door hot 
invoeren van dezen dienstplicht eene eventueel ontevreden 
bevolking een krachtig wapen in de hand zou geven, dat zich 
t. z. t. wel eens tegen ons zou kunnen keeren. De linksche 
bladen, die voor een snelle onafhankelijk verklaring van 
Indië streden en inzagen, dat een jonge 
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staat zonder krachtige weermiddelen om de pas verworven 
vrijheid te verdedigen, geen lang leven zou hebben, juichten 
het ontwerp toe; de in- heemsche, vooral de extremistische 
en nationalistische bladen verklaarden, dat de bevolking niet 
wcnschte te vechten voor de belangen van de kapitalisten en 
overheerschcrs. In het Ind. Mil. Tijdschrift 1919, blz. 754 
e.v. vermeldde het volksraadlid Pabst in een artikel: „Het 
vooront- „werp op het invoeren van dienstplicht onder do 
„inlanders en met dezen gelijkgestelden in den „Volksraad”, 
dc ontvangst, die het ontwerp in dat college te beurt viel; 
hieruit halen we slechts aan, dat eenige leden hunne 
medewerking aan het tot stand komen van een inhecmsche 
militie afhankelijk stelden van de toekenning van politieke 
rechten; vele leden verklaarden, dat h.i. alleen tot invoering 
van militieplicht voor Inlanders zou mogen worden 
overgegaan, indien het leger op de meest moderne wijze zou 
worden uitgerust, zoodat het in niets bij een buitcnlandsch 
leger van gelijke sterkte zou achterstaan. Uit het voorloopig 
verslag viel op te maken, dat reeds toen de zaak van de 
inheemseko militie bij den Volksraad alles behalve 
vaststond. Er waren heel wat principieele punten, waarin een 
belangrijk deel van het college zich niet met het voorontwerp 
kon vereenigen. Bij de mondelinge behandeling nam de 
Volksraad met 23 tegen 5 stemmen dc volgende motie 
Koesom o Yoedo c.s. aan: „De „volksraad van oordeel, dat, 
alvorens te beslissen „over do invoering van een inheemsche 
militie, „moet vaststaan: 

„«. op welke wijze Indië moet worden verdedigd; 
„b. hoeveel een doelmatige organisatie onzer weermacht 

zou kosten; 
„c. op welke wijze de daarvoor benoodigde gel- „den 

moeten worden gevonden; 
„noodigt de regeering uit ten spoedigste over „tc gaan tot 

het instellen van een raad van defensie en bij dezen raad 
binnen bekwamen tijd „een organisatie onzer weermacht 
aanhangig te „maken en dc daaraan verbonden personeele en 
„geldelijko gevolgen onder do oogen te zien; 

„en verklaart het ingediende voorontwerp on- „der 
voorschreven voorbehoud alleen te aanvaarden om de 
schriftelijko voorbereiding niet „tc bemoeiclijken, doch eerst 
het definitieve ont- „werp in beraad te zullen nemen, 
wanneer het „advies van don raad van defensie aan den 
volksraad is medegedeeld”. 

Dc regceringsgemaehtigde voor oorlog wees de 
instelling van een raad van defensie af, doch verklaarde zich 
bereid cenc commissie tc benoemen, welke de in de motie 
genoemde punten zou onderzoeken. Do invoering van dc 
inheemsche militie werd dus vastgckoppeld aan dc 
verdediging van Indië en alhoewel sedert, n.1. in 1921, een 
commissie als voren bedoeld werd ingesteld en het 
Opperbestuur thans (1927) de grondslagen voor de 
vordediging vaststelde (zie VERDEDI- GINGSSTELSEB 
VAN NED.-INDIË), is de inheemsche militie nog niet tot 
stand gekomen en het laat zich aanzien dat het voorloopig 
daartoe ook niet zal komen. 

E u r o p e o s c h e  m i l i t i e .  Het op blz. 728, 
rechter kolom, van Deel II bedoelde „Dienstplichtbesluit 
voor Nederlandsch-Indië” werd in Indië afgekondigd bij 
Gouv. besluit van G Februari 1918 no. 47 (Ind. Stb. no. 70) 
en bij or- 

donn. van 18 Maart 1918 (Ind. Stb. no. 139) van toepassing 
verklaard op Java en Madoera, waarbij die eilanden werden 
verdeeld in 2 dienst- plichtkringcn, n.1. Ie kring, omvattende 
de resi- dcntiön Bantam, Batavia, Préanger Regentschappen, 
Cheribon, Pekalongan, Banjoemas en Somarang; 2e kring, 
omvattende de overige re- sidentiën; bij ordonn. van 30 
September 1921 (Ind. Stb. no. 584) volgde toepasselijk-
verklaring van het dienstplichtbesluit op de gewesten Su- 
matra’s Westkust, Tapanoeli, Benkoelen, Lam- poengschc 
districten, Palèmbang, Djambi, Oostkust van Sumatra, Atjèh 
en Onderhoorigheden, Bangka en Onderhoorigheden, 
Riouw en Onderhoorigheden, en Billiton, welke gebieden 
werden verdeeld in vier dienstplichtkringen, n.1. Ie 
dienstplichtkring, omvattende Sumatra’s Westkust en 
Tapanoeli; 2e kring, omvattende Benkoelen, Palèmbang, 
Djambi, Riouw en Onderhoorigheden, en Bangka en 
Onderhoorigheden; 3e kring, omvattende Lampoengsche 
districten en Billiton; 4e kring, omvattende Oostkust van 
Sumatra en Atjèh en Onderhoorigheden. Eindelijk werd bij 
ordonn. van 18 Juli 1927 (Ind. Stb. no. 37G) het 
dienstplichtbesluit nog van toepassing verklaard op de 
afdeeling Samarinda (Bornéo) op grond van 
defensieoverwegingen. Bij de reeds genoemde ordonn. in 
Ind. Stb. 1918 no. 139 werden ook vastgesteld 
„voorschriften „tot voorloopige uitvoering van de eerste vijf 
„hoofdstukken van het dienstplichtbesluit” de z.g. 
„dienstplichtordonnantie I”, regelende de inschrijving voor 
den verplichten krijgsdienst van de mannelijke Ned. 
onderdanen, niet behoorende tot de Inlandscho of de 
daarmede gelijkgestelde bevolking, die in het jaar 1894 zijn 
geboren (jaar- klasse 1894) en ingezetenen zijn van Ned.-
Indië, de vrijstelling en de uitsluiting. De „dienstplicht- 
„ordonnantie II”, n.1. dc ordonnantie van 30 Mei 1918 (Ind. 
Stb. no. 270) gaf „voorschriften tot „voorloopige uitvoering 
van de laatste zes hoofd- „stukken van het 
dienstplichtbesluit”, regelende de inlijving van dc 
ingeschrevenen der jaarklasse 1894, het groot verlof en het 
ontslag. Ter uitvoering van die bepalingen in het 
dienstplichtbesluit, waarvan de regeling aan den 
Gouverneur- -Generaal was voorbehouden, werden bij de 
Gouv. besluiten van 5 April 191S no. 3 (Ind. Stb. no. 179) 
en 13 Juli 191S no. 1G (Ind. Stb. no. 450) onderscheidenlijk 
vastgosteld het eerste- en het tweede gedeelte van de 
dienstplichtrcgeling. De ordonn. van 11 Sopt. 191S (Ind. 
Stb. no. 645) gaf een nadere regeling van de inschrijving van 
den verplichten krijgsdienst, met dien verstande, dat ook 
werd geregeld de verplichte aangifte tot inschrijving van 
dienstplichtigen, op wie hot dienstplichtbesluit van 
toepassing wordt na het verstrijken van het voor hunne 
jaarklasse vast- gcstelde tijdvak van inschrijving, derhalve 
de Eur. Ned. onderdanen, die zich na hun 19e levensjaar in 
Indië vestigen, en dc Ned. onderdanen, die m\ dat levensjaar 
met Europeanen worden gelijkgesteld en clen 45-jarigen 
leeftijd nog niet hebben overschreden. Bij Gouv. besluit van 
1 Juni 1918 no. II (Ind. Stb. no. 271) werd, ter uitvoering 
van artikel S van het dienstplichtbesluit, eene regeling 
vastgesteld met betrekking tot hot toekennen van 
vorgoedingeu uit ’s lands kas aan dienstplichtigen of hunne 
gezinnen, die zulks noodig hebben. Ter uitvoering van de 
artikelen 35 en 40 van het dienstplichtbesluit wcr- 
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den bij Gouv. besluit van 9 Juli 1918 no. 69 (Ind. Stb. no. 
435) bepalingen in het leven geroepen nopens de afvoering 
als deserteur van ingelijfden bij de militie of 
landstormplichtigen, die niet voldoen aan een oproeping 
totden werkelijken dienst. Gouv. besluit van 11 Mei 1918 no. 
68 (Ind. Stb. no. 243) bepaalde, dat ten aanzien van de 
ingelijfden bij den verplichten krijgsdienst in algemeenen zin 
van toepassing zijn de voor de overige militairen geldende 
voorschriften, reglementen en tarieven. Eene regeling voor 
de opleiding tot korporaal en onderofficier van de bij de 
militie ingelijfden werd getroffen bij de ordonn. van 30 Juli 
191S (Ind. Stb. no. 530). 

Aangezien, zooals is vermeld in Deel II, blz. 729 
rechterkolom, de eerste vijf jaren na de invoering van den 
dienstplicht, telken jare twee jaarklassen (beneden den 
leeftijd van 25 jaar) zouden worden ingelijfd, werden in de 
jaren 191S t/m. 1923, telken jare ook twee jaarklassen voor 
de. militie ingeschreven en wel in 191S de jaarklassen 1S94 
(April) en 1S95 (October), in 1919 de jaarklassen 1S96 en 
1897 enz. Bovendien werden in 1918 (October en 
November) nog ingeschreven de jaarklassen 1874 tot en met 
1886, derhalve zij, die ouder dan 32 en jonger dan 45 jaar 
zijnde, landstormplichlig waren en op wie in gewone tijden 
geen verdere verplichting rustte, en in 1919 de jaarklassen 
1S89 t/m. 1893, zijnde de militieplichtigen ouder dan 25 
jaren. die in verband met hun leeftijd in gewone tijden van 
opkomst in werkelijken dienst van eerste oefening waren 
vrijgesteld. Voor deze inschrijvingen werden telkenmale bij 
ordonnantie maatregelen getroffen. 

In 1918 had de inlijving van de jaarklassen 1894 en 1895 
onderscheidenlijk plaats op 23 Juli en 6 December; voor het 
vervolg werd de inlijving instedo van in December gesteld op 
begin Januari van het volgende jaar; dientengevolge werd de 
jaarklasse 1896 ingelijfd op 4 Juli 1919,'de jaarklasse 1897 
op 5 Januari 1920, enz. In verband met deze opkomst van 
twee jaarklassen (in twee ploegen) per jaar, duurde de eerste 
oefening, die in het dienstplichtbesluit voor de niet-bereden 
wapens, wapenonderdeelen en diensten op ten hoogste 8V2 
maand was gesteld, uiteraard slechts 0 maanden. De hoogcr 
bedoelde militieplichtigen van de jaarklasse 1889 tot en met 
1893, die in verband met hun leeftijd niet voor eerste 
oefening in werkelijken dienst behoefden te komen, werden 
desalniettemin ingelijfd op 1 Juli 1920 doch buiten hunne 
tegenwoordigheid. Ook de inlijving werd telkenmale bij 
ordonnantie geregeld. 

In 1923 was de normale toestand ingetreden; alle oudere 
lichtingen tot en met de 25-jarigen waren voor eerste 
oefening onder de wapenen geweest, zoodat in 1924 kon 
worden begonnen met inlijving van slechts één jaarklasse per 
jaar en wel de jaarklasse 1905, die in Augustus 1923 voor den 
verplichten krijgsdienst was ingeschreven. Die jaarklasse 
kwam in twee ploegen op, resp. op 15 Mei en op 13 
November 1924, tengevolge waarvan — voor wat de infan-
terie betreft — het aantal compagnieën, waarbij de militie 
werd opgeleid, van 4 tot 2 kon worden teruggebracht; 
behouden bleven de compagnieën te Ban doe ng en te 
Malang. De jaarklassen 1900 en TÏÏÖ7 werden 
onderscheiden!ijk in Juli 1924 en Juli 1925 ingeschreven en 
eveneens in 2 ploe 

gen ingelijfd, n.1. in Mei en November 1925 en in Mei en 
November 1926. 

De verdeeling van de voor inlijving bij de militie 
beschikbaren werd telken male bij Gouv. besluit — tot en 
met 1920 opgenomen in liet Staatsblad, daarna tot en met 
1922 in de Javasche courant — vastgestekl; van de jaarklasse 
1894 v erd 50 man ingedeeld bij de vestingartillerie te 
Bandoeng. de overigen bij de veldbataljons van het wapen 
der infanterie te Buitenzorg, Bandoeng, Magelang en 
Malang; van dé jaarklasse 1895 werden 60 man ingedeeld bij 
de vestingartillerie, 10 bij den dienst der artillerie-
inrichtingen, 20 bij het korps genietroepen met bestemming 
voor de telegraaf-afdeeling van de toenmalige spoorwegen 
telegraafcompagnie, do overigen bij het wapen der 
infanterie. De indeeling van de jaarklassen 1896 en 1897 was 
als die van de jaarklasse 1895, met dit onderscheid, dat van 
elk der eerstgenoemde jaarklassen 10 miliciens werden inge-
deeld bij de afdeeling ordonnans-wielrijders ter opleiding tot 
motor-berichtrijder. Van de jaarklasse 189S werden voor het 
eerst 20 miliciens ingedeeld bij de 3e mitrailleurcompagnie 
te Malang; de indeeling van de overigen dier jaarklasse was 
als die van de jaarklasse 1897. De indeeling van de jaarklasse 
1899 was als die van de jaarklasse 1898. Van de buiten hunne 
tegenwoordigheid ingelijfden van de jaarklassen 1889 t/m 
1893 (zie hooger) werden van elke jaarklasse 70 ingedeeld 
bij de vesting-artillerie, waarvan ten hoogste 10 man 
bestemd voor den dienst der artillerie-inrichtingen, 20 bij het 
korps genietroepen met bestemming voor de telegraaf-
afdeeling, en de overigen bij het wapen der infanterie. In 
1921 werden van de jaarklasse 1900 in totaal 80 man 
ingedccld bij de artillerie, waarvan ten hoogste 10 bestemd 
voor den dienst der artillerie-in- richtingen. Het aantal 
ingelijfden bij het korps genietroepen werd eveneens 
uitgebreid en bedroeg: ten hoogste 15 bij de 
telegraafafdeeling, ten hoogste 4 bij de radioafdecling, ten 
hoogste 10 bij de spoorwegafdeeling, ten hoogste 15 bij do 
zoeklichtafdeeling, 12 voor de bediening van de 
gaszoeklichten; bij de afdeeling ordonnans-wielrijders 
werden evenals tevoren J0 miliciens van deze jaarklasse en 
bij de 3e mitrailleurcompagnie 20 miliciens ingedoeld. De 
indeeling van de ingc- lijfden van de jaarklasse 1901, 
eveneens in 1921, was dezelfde als die van de jaarklasse 
1900, alleen kon een aantal miliciens, als door den Leger-
commandant noodig geoordeeld, bij dc luchtvaart- afdeeling 
worden ingedeeld ter toelating tot een vrijwillige verbintenis 
als aspirant-reserve-offi- cier-vliegenier. In 1922 vielen van 
de jaarklasse 1902 85 miliciens ton deel aan de artillerie, van 
wie ten hoogste 14 aan den dienst der artillerie- -
inrichtingen; het korps genietroepen kreeg hetzelfde aantal 
als van de vorige jaarklassen en bovendien 10 man voor 
opleiding tot lijnlegger en 40 man voor een der 
veldcompagnieën; overigens was de indeeling dezer 
jaarklasse dezelfde als die der jaarklasse 1901.De indeeling 
van de jaarklasse 1903, kwam overeen met die van de 
jaarklasse J 902, met dit onderscheid, dat geen miliciens wer-
den ingedeeld bij de spoorwegafdeeling van het korps 
genietroepen, doch daarentegen ten hoogste 20 bij de 
automobielcompagnie, slechts 5 in- stede van 10 bij de 
afdeeling ordonnans-wiel- rijders ter opleiding tot 
motorberichtrijder en, behalve 40 bij de 
mitrailleurcompagnie te Ma- 
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lang, ook 54 bij de mitraillcurcompagnie te Ma- gelang. In de 
verdeeling van de dienstplichtigen op Java en Madoera 
behoorende tot de jaarklasso 1904 kwam geen verandering. In 
1924, het jaar, waarin voor het eerst één jaarklasse — verdeeld 
in 2 ploegen — werd ingelijfd, onderging de verdeeling van 
de dienstplichtigen van elke jaarklasse over de verschillende 
wapens en diensten een belangrijke wijziging, omdat o.m. bij 
do artillerie, de mitrailleurcompagnieën en de genie in ruime 
mate indeeling van miliciens zou plaats vinden ter vervanging 
van beroepspcr- soneel; in dat jaar werden voor de eerste maal 
militieplichtigen ingedeeld bij het depot der mobiele artillerie 
te Tjimahi. Bedoelde verdeeling zou voortaan 
percentsgewijze geschieden; ieder wapen, wapenonderdeel of 
dienst zou van elke jaarklasse een percentage ontvangen, dat 
gelijk is aan het percent, dat de mobilisatie-behoefte aan 
dienstplichtigen voor dat wapen, wapenonderdeel of dienst 
uitmaakt van de totale mobilisatie-behoefte aan 
dienstplichtigen voor alle wapens, wapenondordeelen en 
diensten.Hierdoor zou worden verkregen, dat de baten van een 
sterke jaarklasse aan alle wapens enz. in dezelfde mate ten 
goede zouden komen, terwijl de nadeelen van een zwakke 
jaarklasse op alle gelijkelijk zouden drukken. Deze verdeeling 
werd echter reeds in 1926 wederom herzien in verband met do 
bij Kon. besluit van 11 Mei 1925 no. 45 (Ind. Stb. no. 277) 
opnieuw vastgestelde legerformatie,volgens welke 24 
compagnieën infanterie, met uitzondering van de officieren en 
een gedeelte van het kader, geheel uit militie bestaan. 

Het vorenstaande heeft alleen betrekking op de indeeling 
van dienstplichtigen bij onderdeden van het leger waarbij zij 
worden geoefend; is de eerste oefening afgeloopen en gaan de 
miliciens met groot verlof, dan worden zij ingedeeld (ad-
ministratief) bij onderdeden van het leger, waarbij zij bij 
opkomst met spoed, dus in geval van oorlog, oorlogsgevaar of 
andere buitengewone omstandigheden, onder de wapenen 
komen. Oorspronkelijk waren de eur. miliciens bestemd om 
met do inlandsche militie tot afzonderlijke mi- litiekorpsen te 
worden vereenigd; doch toen het bleek, (lat do invoering van 
een inl. militie voor- loopig wel tot do vrome wcnschcn.zou 
blijven behooren (zie boven), werd het noodzakelijk aan de 
eur. militie eene andere bestemming te geven. In verband mot 
hot in 1920 reeds beoogde en in 1923 tot uitvoering gekomen 
voornemen -— zie LEGER — om de veldbataljons der 
infanterie in vredestijd samen te stellen uit 3 compagnieën 
beroeps-militairen en daaraan bij mobilisatio een 4o (militie) 
compagnie toe te voegen, werden de reeds geoefende 
miliciens en de overigen dadelijk na afloop van de eerste 
oofening administratief bij een der veldbataljons ingcdecld. 

Ton einde do administratie tot het hoogst noo- dige te 
beperken en strovendo naar een regeling waarbij de met groot 
verlof zijnde miliciens bij opkomst hot spoedigst hunne 
bestemming kunnen bereiken, werd in 1920 ton aanzien van 
de indeeling het volgende bepaald. Java en Madoera zijn met 
betrekking tot de indeeling der militie (van de infanterie) 
verdeeld in vier groepen van afdeelingen en residentiën, t.w. 
Ie groep, de af- declingen Batavia, Krawang en Bantam; 2o 
groep, de afdeelingen Meester Cornelis, Buitenzorg, 
Chcribon, Oost-, Midden- en Wcst-Pria- 
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ngan, de residentiën Pekalongan, Banjocmas, Kc- doe en 
Djokjakarta; 3e groep, de residentiën Semarang, Soerakarta, 
Madioen, Rembang, Ke- diri; 4cgroep, de residentiën 
Soerabaja, Madoera, Pasocroean en Besoek!. De geoefende 
miliciens der infanterie woonachtig in elk der groepen, wor-
den nu jaarkJassesgewijzc ingedeeld bij een der bataljons in 
hun groep gelegerd; bijv. de jaar- klassen 1894 en 1897 bij 
het 10e bataljon (le groep), liet 4e bataljon (2e groep), het 
5e bataljon (3e groep) en het 13e bataljon (4c groep): de 
jaarklassen 1895 en 1896 bij het 16e bataljon (1 e groep), 
het 15e bataljon (2e groep), het 7e bataljon (3e groep) en het 
19e bataljon (4e groep) enz. Bij verhuizing van een milicien 
uit zijne groep naar een andere gaat hij administratief over 
naar het bataljon in die andere groep, waarbij zijn jaarklasse 
van die groep is ingedceld. De geoefende miliciens 
ordonnans-wielrijders en de miliciens van andere wapens en 
diensten komen bij mobilisatie op bij de korpsen, waar zij 
zijn opgeleid, de ongeoefenden, ook die der infanterie, bij 
do depots. 

Van elke jaarklasse wordt een zeker, telkenmale bij 
Gouv. besluit vast te stellen aantal miliciens opgeleid tot 
militie-korporaal en militie- -sergeant; in 1924 werden voor 
de eerste maal 4 dienstplichtigen van de mobiele artillerie 
opgeleid tot militie-officier, die na voltooide opleiding 
overeenkomstig de regeling voor het reserve-per- soneel tot 
reserve-2e luitenant werden aangesteld. 

De oproeping voor herhalingsoefeningen van de ingei ij 
f don der militie bij de onbereden wapens, 
wapenonderdeelon en diensten werd geregeld bij Gouv. 
besluit van 13 Februari 1919 no. 21 (Ind. Stb. no. 74), 
volgens hetwelk de inge- lijfden in het jaar, waarin zij den 
leeftijd van 22, 25 en 28 jaren hebben bereikt of zullen 
bereiken, tolkens voor ten hoogste 16 dagen voor herha-
lingsoefeningen in werkelijken dienst worden geroepen. 
Voor do eerste maal werden herhalingsoefeningen 
gehouden in 1921, waarvoor de jaarklasso 1896 in 
werkelijken dienst werd geroepen; in de volgende jaren 
kwamen telkens twee jaarklassen voor dit doel onder de 
wapenen en wel in 1922 de jaarklassen 1894 en 1S97, in 
1923 de juarklassen 1S95 en 1898 enz. Tot en met 1922 
werden de herhalingsoefeningen gehouden bij de korpsen, 
waarbij de miliciens do eerste oefening hadden doorloopen, 
daarna bij de korpsen, waarbij zij na africhting 
administratief zijn ingedeeld, en zulks ton einde officieren 
en kader zooveel mogelijk vertrouwd te maken met de 
militie. 

Telken jaro gaat uiteraard een jaarklasse (do 32-jarigcn) 
van de militie over naar den landstorm en wordt een 
jaarklasse van den landstorm (45-jarigen) van den 
verplichten krijgsdienst ontslagen. Zoo ging op 1 Juli 1920 
van do militie naar den landstorm over de jaarklasso 1888 
en werd op dien datum ontslagen de land- stormjaarklasse 
1875. 

Zooals boven reeds is vermeld, werd bij or- donn. van 
30 Scpt. 1921 (Ind. Stb. no. 584) het dienstplichtbesluit 
toepasselijk verklaard op Su- matra en omliggende eilanden 
en wel met ingang van 1 November 1921; in verband 
hiermede werd by ordonn. van 30 September 1921 (Ind. Stb. 
no. 584) de „dienstplichtordonnantio 1” (Ind. Stb. 1918 no. 
139) gewijzigd en aangevuld en werden voorts deze 
ordonnantie en do „dienstplichtor- 
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donnantie II” (Ind. Stb. 1918 no. 270) bij ordonnantiën van 
6 November 1921 (Ind. Stb. no. 657) en 21 Februari 1922 
(Ind. Stb. no. 96) toepasselijk verklaard op de jaarklasse 
1903 op genoemde eilanden. Verder nog ondergingen de 
dienstplichtordonnantiën wijziging bij de ordonn. van 27 
Augustus 1921 (Ind. Stb. no. 492). 18 November 1921 (Ind. 
Stb. no. 6SS) en 15 Februari 1922 (Ind. Stb. no. S2); in de 
dienstplichtre- gelingen (Ind. Stb. 191S nos. 179 en 450) 
werden enkele wijzigingen gebracht bij de Gouv. besluiten 
van 30 September 1921 no. 37a (Ind. Stb. no. 5S5) en 29 
Maart 1922 no. 49 (Ind. Stb. no. 17S); eindelijk nog werd de 
voorloopige regeling tot uitvoering van artikel S van het 
dienstplichtbesluit (Ind. Stb. 191S no. 271) — zie hooger — 
aangevuld bij Gouv. besluit van 5 October 1921 no. 22 (Ind. 
Stb. no. 586). 

Achtereenvolgens werden op Sumatra en de omliggende 
eilanden voor den verplichten krijgsdienst ingeschreven: in 
December 1921 de jaarklasse 1903; in Juli en Augustus 1922 
de jaar- klassen 1S78 tot en met 1S90 (de landstormplich- 
tigen); in September en October 1922 de jaar- klassen 1S91 
t/m 1900 (militieplichtigen, die in verband met hun leeftijd 
niet meer voor eerste oefening in werkelijken dienst 
behoeven te komen); in November 1922 de jaarklasse 1904; 
in September 1923 de jaarklassen 1901, 1902 en 1905; in 
Juli 1924 de jaarklasse 1906. Ingelijfd bij de militie werden: 
de jaarklasse 1903 en 1904 in Juli 1922 en 1923; de 
jaarklassen 1901, 1902 en 1905 in November 1924 (in één 
ploeg); de jaarklasse 1906 in November 1925. In 1925 was 
dei’kalve ook voor Sumatra en omliggende eilanden de 
normale toestand bereikt, d.w.z. dat voortaan ook daar 
jaarlijks één jaarklasse voor eerste oefening in werkelijken 
dienst komt, echter niet zooals op Java in 2 ploegen, doch in 
1 ploeg. De militieplichtigen van Sumatra en omliggende ei-
landen worden uitsluitend bij de infanterie in hun kring 
ingelijfd; zij volbrengen hunne eerste oefening in een der in 
hun dienstplichtkring gelegen garnizoenen. 

Bij Gouv. besluit van 5 Maart 1921 no. 12 werd de 
Commandant van het leger gemachtigd om, te beginnen met 
de jaarklasse 1890, ten hoogste 8 daartoe bereid bevonden 
dienstplichtigen in te deelen bij de luchtvaartafdeeling met 
bestemming om te worden opgeleid tot reserve- -officier-
vliegenier. Ind. Stb. no. 1922 no. 96 schiep voor de 
dienstplichtigen op Sumatra en omliggende eilanden de 
mogelijkheid om volgens de voor Java geldende bepalingen 
bij de luchtvaartafdeeling te worden ingelijfd. 

Wijl het bij Kon. besluit van 26 October 1917 no. 47 
(Ind. Stb. 1918 no. 70) vastgestelde dienstplichtbesluit niet 
meer aan de behoeften voldeed, diende de Indische 
Regeering in 1922 aan den Volksraad ter overweging in een 
„ontwerp Ko- „ninklijk besluit tot regeling van den 
verplichten „krijgsdienst in Ned.-Indië van Europeanen en 
„met hen gelijkgestelden”, welk ontwerp in de eerste 
gewone zitting van den Volksraad werd behandeld en 
aangenomen (zie: Eerste gewone zitting Volksraad 1922. 
Onderwerp 2. Stukken 2 en 3). Het nieuwe 
dienstplichtbesluit werd vastgesteld bij Kon. besluit van 28 
Mei 1923 no. 65 en in Indië afgekondigd in Ind. Stb. 1923 
no. 408. Ten aanzien van de belangrijke verschillen tusschen 
het nieuwe en het oude dienstplichtbesluit, 

zij hier in de eerste plaats vermeld, dat liet nieuwe besluit de 
dienstplichtigen ook bestemde voor de zeemacht. Het 
denkbeeld om dienstplichtigen ook in te deelen bij het in 
Indië dienstdoend gedeelte van de Koninklijke Ne- 
derlandsche marine en op deze wijze ceniger- mate tegemoet 
te komen aan het personeel- gebrek op do vloot, was reeds 
dadelijk na het invoeren van den dienstplicht ontstaan en het 
was om deze aangelegenheid te bestudeeren en voor te 
bereiden, dat gedurende geruimen tijd eenig personeel van 
het Departement der Marine te Weltevreden bij dat van 
Oorlog te Bandoeng werd te werk gesteld. Krachtens art. 13 
(2) van het (oude) dienstplichtbesluit (Ind. Stb. 1918 no. 70) 
waren reeds bij Gouv. besluit van 18 December 1920 no. 51 
de militieplichtige zeevarenden, die in het jaar 1921 voor 
eerste oefening of voor herhalingsoefeningen in werkelijken 
dienst moesten komen, vrijgesteld van den verplichten 
krijgsdienst gedurende het jaar 1921, dan wel voor zooveel 
korter als noodig zou zijn, in verband met eene eventueele 
invoering van den dienstplicht bij de zeemacht of naargelang 
de betrokkenen ophouden zeevarenden te zijn; een 
dergelijke maatregel werd telken jare, tot aan de eerste 
inlijving van dienstplichtigen bij de zeemacht, getroffen. Bij 
Gouv. besluit van 25 September 1923 no. 23 (Ind. Stb. no. 
481) werd bepaald, dat de reeds bij het leger ingelijfdo 
dienstplichtigen, die uit den aard van hun beroep of 
opleiding in aanmerking kwamen v^ior overgang naar de 
zeemacht, daarvoor konden worden aangewezen, waarbij 
rekening zou worden gehouden met de behoefte aan 
dienstplichtigen bij het leger en bij dc zeemacht; de 
aanwijzing zou door do commandanten van het leger en van 
de zeemacht in onderling overleg geschieden. Het Gouv. 
besluit van 12 April 1924 no. 4 (Jav. Courant no. 32) 
bepaalde, dat van de op Java en Madoera ingeschreven en 
voor inlijving beschikbare dienstplichtigen van de jaarklasse 
1905 en van oudere jaarklassen beneden den leeftijd van 25 
jaren, ten hoogste 160 voor dc zeemacht en de overigen voor 
het leger zouden worden bestemd. Voor 1925 werden 230 
dienstplichtigen aan de zeemacht toegewezen, zie Gouv. 
besluit van 23 April 1925 no. 56 (Jav. Courant no. 35), voor 
1926 270 dienstplichtigen, zie Gouv. besluit van 12 Mei 
1926 no. 22 (Jav. Courant no. 39). 

In 1926 bleek, dat het gedeelte van do dienstplichtigen in 
het bijzonder van de militioplich- tigon, dat tot dusver voor 
de marine was bestemd, te gering was, zoodat uitbreiding 
daarvan noodzakelijk werd geacht. De groote moeielijkheid, 
die toen ontstond, was, dat waar practisch gesproken hot 
voor jaarlijksche inlijving beschikbare aantal 
militieplichtigen niet of slechts in zeer geringe mate 
toeneemt en het leger bij zijne formatie rekening had 
gehouden met het aantal, waarop tot nu toe steeds kon 
worden gerekend, de landmacht uiteraard in het gedrang zou 
komen, als het contingent voor de vloot wrord vergroot. De 
cenige oplossing voor dit vraagstuk was verhooging van het 
aantal beroepsmilitairen, hetzij bij de marine dan wel bij het 
leger. Daar een vermeerdering van het aantal 
beroepsmilitairen bij de marine veel duurder zou zijn dan bij 
het leger, omdat voor eiken man, die bij de marine in Indië 
dient, in Nederland een reserve moet worden aangehouden, 
was het aangewezen om het 
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aantal beroepsmilitairen bij do landmacht tc'ver- grooten, 
waardoor de mogelijkheid werd geschapen om meer 
militieplichtigen voor do zeemacht te bestemmen. Op grond 
van deze overweging werd op de aanvullende begrooting 
voor het jaar 1927 een post van / 100.000 voor het leger 
uitgetrokken tot uitbreiding van het aantal beroepsmilitairen 
(o.m. met 6 compagnieën infanterie, zie LEGER), en in 
beginsel vastgesteld dat het jaarlijksch contingent van 
militieplichtigen voor de marine tot 350 man zou worden 
opgevoerd. 

De duur van de eerste oefening bij de marine is ten 
hoogste 12 maanden voor de dienstplichtigen, die na hun 
inlijving in opleiding zijn genomen tot officier; ten hoogste 
9 maanden voor de dienstplichtigen, die na hunne inlijving 
in opleiding zijn genomen tot onderofficier, en ten hoogste 
51/. maand voorde overige dienstplichtigen; de duur der 
herhalingsoefeningen bedraagt ten hoogste 40 dagen. 

Het nieuwe dienstplichtbesluit verschilt, behalve door de 
indeeling van dienstplichtigen ook bij de zeemacht, nog van 
het oude, doordien het, in gedeeltelijke navolging van de op 
1 Maart 1922 in Nederland in werking getreden nieuwe 
dienstplichtwet (Ned. Stb. 1922 no. 43), eenvoudiger en 
overzichtelijker is; voorts door het scheppen van de 
mogelijkheid om den landstorm reeds in ‘vredestijd te 
organiseeren, dezen in geval van oorlog, oorlogsgevaar of 
andere buitengewone omstandigheden, ter beoordeeling van 
den Gouverneur-Generaal, geheel dan wel gedeeltelijk vóór 
do militie in wcrkclijken dienst te roepen, hetgeen in 1914 
bok in Nederland geschiedde met do landweergrenswaehten 
en do landweerbewa- kingsdetachementen, en eindelijk nog 
doordien do landstorm ook in tijd van vrede geheel dan wel 
plaatselijk in werkelijken dienst kan worden geroepen tot 
handhaving van orde en rust. 

Ter uitvoering van het nieuwe dienstplichtbesluit (Ind. 
Stb. 1923 no. 408) kwamen bij ordonn. van 5 Februari 1924 
(Ind. Stb. nos. 44 en 45) „een dienstplichtregeling voor 
Europeanen in „Ned.-Indiö” en een „keuringsreglement voor 
„dienstplichtigen” tot stand; de modellen en bijlagen, als 
uitvloeisel van do dienstplichtregeling, werden vastgesteld 
bij Gouv. besluit van 5 Februari 1924 no. 14 (Ind. Stb. no. 
46). 

De nieuwe dienstplichtregeling bepaalt o.m., dat de 
inschrijving voor den dienstplicht in den regel plaats heeft in 
de maand Juli van het jaar, waarin de 18-jarige leeftijd wordt 
bereikt, waardoor keuring en inlijving gemakkolijker 
kunnen worden geregeld; dat zy, die physiok niet geschikt 
zijn voor den dienst bij de militie doch wel voor dien bij don 
landstorm, bij dezen laatston kunnen worden ingedeeld; dat 
slechts die dienstplichtigen, die worden ingelijfd in het 
kalenderjaar, waarin zij het 19e dan wel het 20e, 21e, 22o, 
23e, 24e of 25e levensjaar volbrengon, verplicht zijn om do 
eerste oefening te doorloopen; dat de duur van do eerste 
oefening bedraagt bij het leger: voor hen, die niet tot een 
rang worden opgeleid, ten hoogste vijf en een halve maand 
voor de onberedenon, ten hoogste twaalf maanden voor do 
ziekenverplegers, voor de militieplichtigen van do 
luchtvaartafdeeling en voor de beredenen dej artillerie, ten 
hoogste achttien maanden voor do cavalerie (voor 
onberedonen, die na hun inlijving in opleiding zijn genomen 
tot onderof 

ficier c.q. officier duurt de eerste oefening ten hoogste 
9.resp. 12 maanden); dat de duur der herhalingsoefeningen 
bij het leger bedraagt: telkens ten hoogste 20 dagen voor 
onberedenen en voor de beredenen der artillerie en wel in 
het kalenderjaar, waarin zij het 24e en 28e levensjaar 
volbrengen, éénmaal ten hoogste 40 dagen voor de 
militieplichtigen der cavalerie en wel in het kalenderjaar, 
waarin zij het 23e levensjaar volbrengen; dat 
ziekenverplegers en dienstplichtigen van de 
luchtvaartafdeeling geen herhalingsoefeningen doorloopen; 
dat voor do onderofficieren elke herhalingsoefening zoo 
noodig 7 dagen langer kan duren dan voor de andere 
militieplichtigen; dat dienstplichtigen met verplicht kunnen 
worden tot het deelnemen aan militaire oxpedi- tiön (in het 
oude dienstplichtbesluit heette het: „zij nemen geen deel aan 
militaire expeditiën”) en dat de dienstplichtigen, in en door 
den dienst afgekeurd of overleden, voor zich en hunne nage-
laten betrekkingen recht hebben op pensioen of onderstand. 

Deze laatste bepaling van de dienstplichtregeling (art. 
219 t/m 222) trad eerst in werking (Gouv. besluit 29 
Augustus 1924 no. 10, Ind, Stb. no. 400), nadat bij het Kon. 
besluit van 24 April 1924 no. 21 (Ind. Stb. no. 314) het 
dienstplichtbesluit dienovereenkomstig was aangevukl. In 
de dienstplichtregeling werden nog eenige wijzigingen en 
aanvullingen aangebracht bij de ordonn. van 3 November 
1925 (Ind. Stb. no. 563), 7 December 1925 (Ind. Stb. no. 
624), 18 Februari 
1926 (Ind. Stb. no. 66), 19 Maart 1926 (Ind. Stb. no. 116), 
1 Augustus 1926 (Ind. Stb. no. 314), 23 December 1926 
(Ind. Stb. no. 561) en 18 Juli 
1927 (Ind. Stb. no. 376); bij do laatste wijziging werd o.m. 
een zevende dienstplichtkring „af- deeling Samarinda van 
de Zuider- en Oostcraf- deeling van Bornéo”, in het leven 
geroepen. 

Onderstaand staatje, ontleend aan het „statistisch 
jaaroverzicht van Nederlandsch-Indië „1925” van het 
Centraal kantoor voor de Statistiek in Nederlandsoh-Indië”, 
geeft de sterkte der militie aan op ultimo 1925. 

Jaar- 
klassen 

Aantal 
inge- 

lijfden 

Afgekeurd na 
inlijving of om 
andere reden 
afgevoerd 

Restant op 
ultimo 1925 

1893 1007 79 928 
1894 1196 126 1070 
1895 1208 173 1035 
1896 1139 160 979 

1897 1116 148 968 
1898 1023 96 927 

1899 988 90 898 
1900 901 97 804 
1901 1001 192 S09 

1902 1069 167 902 
1903 991 157 834 
1904 1013 150 863 

1905 855 37 818 
1906 736 18 71S 

Do l a n d s t o r m .  Met ingang van 1 Juli 1920 werden 
de „geoefenden” van don landstorm — d.z. de van de militie 
bij den landstorm overgegane dienstplichtigen en do 
landstormplich- 
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tigcn die, niet tot dc militie behoord hebbende, i vroeger in 
militairen dienst zijn geweest — onge- ] acht het wapen of den 
dienst, waartoe ze moch- j ten hebben behoord, ingedeeld bij 
plaatselijk (be- stuursafdeelingsgewijze) te vormen 
afdeelingen infanterie: alleen voor de residentiën Bantam en 
Madoera werden de landstormers residentiesge- wijze tot 
afdeelingen vercenigd. De sterkte van die afdeelingen was dus 
geheel afhankelijk van het aantal landstormers in de betrokken 
afdee- ling van het gewest woonachtig. De bewapening bestaat 
uit de karabijn; in oorlogstijd zullen uniformen, als voor het 
leger vastgesteld, worden verstrekt. De grondorganisatie van 
de afdeelingen voor tijd van vrede (voor oorlogstijd werd 
gerekend op ± 20 pet. verlies) was de brigade (6 man kader en 
10 minderen); 2 brigades, onder een officier, vormen een 
sectie; 2 sectiën, waarbij 3 officieren, de halve compagnie, 2 
halve compagnieën, waarbij 5 officieren, de compagnie, enz. 
De afdeelingen landstorm bestonden nu uit een der genoemde 
eenheden plus een surplus. In totaal werden gevormd 73 
afdeelingen, van aanvankelijk zeer verschillende sterkte. 

In het belang van een goed beheer zouden, waar noodig, 
afdeelingen administratief worden vercenigd. Wanneer op 1 
Juli 1931 de eerste 13 militie jaarklassen zullen zijn 
overgegaan bij den landstorm en deze dus voor een zeer groot 
gedeelte uit geoefenden zal bestaan, zouden er, naar men 
verwachtte, op Java en Madoera zijn: 2 regimenten, 1 half-
regiment, 3 bataljons, 5 half- -bataljonsen 7 compagnieën, zie 
Ind. Mil. Tijdschrift 1920 I blz. 527 e.v. 

Zooals hooger gezegd, schiep de nieuwe dienst- 
plichtregeling (Ind. Stb. 1923 no. 408) de mogelijkheid den 
landstorm ingeval van oorlog enz. geheel of gedeeltelijk vóór 
de militie, en in tijd van vrede geheel dan wel plaatselijk tot 
handhaving van orde en rust in werkelijken dienst te roepen. 
In beginsel werd het niet gewenscht geacht den landstorm te 
bestemmen voor versterking van het leger; daartegen verzet 
zich niet alleen de mindere geoefendheid en het totaal gemis 
aan training van het personeel, maar ook is het physiek van dat 
personeelin verband met zijn leeftijd minder goed bestand 
tegen de zware vermoeienissen van het leven te velde. Er 
kunnen zich evenwel omstandigheden voordoen, welke het 
noodig maken een ieder, dus ook den landstorm, in het vuur te 
brengen. 

Zoolang niet alle jaarklassen als milicien een eerste 
oefening hebben doorloopen, behoort nog een strenge grens te 
worden getrokken tussclien hen die wel en hen die niet een 
militaire opleiding hebben genoten. De laatsten, d.z. de 
ongeoefen- den, worden ingedeeld voor het verrichten van 
ongewapende diensten (doctoren, tandartsen, 
verplegingspersoneel bij coneentratiehospitalen, veeartsen en 
paardenverzorgers, opzichtvoerend personeel en werklieden 
in magazijnen en inrichtingen van het leger, welke uitsluitend 
ten behoeve van het leger werken). Militieplichtigen, die 
ongeschikt worden bevonden voor den ge- wapenden, doch 
geschikt voor den ongewapenden dienst, worden ingelijfd bij 
den ongewapenden landstorm. Deze ongewapenden worden 
alleen dan voor den werkelijken dienst opgeroepen, wanneer 
de militie en de gewapende landstorm met spoed onder de 
wapenen worden geroepen. De gewapende landstorm heeft 
een zuiver in- 

fanteristisch karakter; op hem rust in tijd van vrede mede de 
taak om zoo noodig in buitenge- Avone omstandigheden — 
waaronder dus ook te verstaan in geval van volksoploop — 
de orde en rust te bewaren. Ten einde in dit geval dc gewa-
pende landstorm alleen in het roerige gebied te kunnen 
oproepen, is locale indecling noodig. In 1922 had de 
gewapende landstorm een sterkte van 4409 man; in 1938 zal 
die sterkte vermoedelijk 30.000 man bedragen. In tijd van 
oorlog is dc gewapende landstorm in samenwerking met de 
politie niet alleen belast met de handhaving van orde en rust, 
doch ook met het meerendeel der z.g. bewakingsdiensten 
(kust- en spoorwegbewa- king, bewaking van inrichtingen, 
magazijnen enz.) en zal hem eveneens, naarmate hij in 
sterkte toeneemt, de veiligheidsbezetting van werken en 
stellingen worden opgedragen (zie de Memorie van 
toelichting op het „Ontwerp Koninklijk besluit tot regeling 
van de verplichtingen ten aan- „zien van den verplichten 
krijgsdienst in Neder- „landsch-Indië voor Europeanen”. 
Eerste gewone zitting van den Volksraad 1922. Onderwerp 
2. Stuk 2). 

Blijkens het Koloniaal verslag 192G was de organisatie 
van den landstorm toen met kracht ter hand genomen en 
zullen er gevormd worden 22 landstormafdcelingen 
(geoefenden) en 22 land- stormploegen (ongeoefenden), 
welke laatste geoefend worden bij 10 landstormdepots; in 
hoeverre deze organisatie zal afwijken van de hooger 
vermelde in 1920 vastgestelde is thans nog niet bekend. 

Nog zij vermeld, dat met betrekking tot den landstorm 
Java in 7 landstormdistricten werd verdeeld (zie Gouv. 
besluit van 2 September 1925 no. 3, Ind. Stb. no. 451), te 
weten: 

le district, omvattende do afdeelingen Bantam, Batavia, 
Buitenzorg en Krawang van het gewest West-Java; 

2e district, de afdeelingen West-, Midden- en Oost 
Priangan van het gewest Wcst-Java; 

3e district, de afdeelingen Indramajoe en Cheri- bon van 
het gewest West-Java, alsmede de residentie Pekalongan; 

4e district, de residentie Banjoemas; 
5e district, dc residentiën Kcdoe, Djokjakarta, 

Soerakarta, Madioen en Kediri; 
6e district, de residentiën Somarang en Rembang ; 
7e district, de residentiën Soerabaja, Pasoeroe- an, 

Besoeki en Madoera. 
Do commandanten dezer districten worden door den 

Legercommandant benoemd en treden op een door dezen 
aan te geven tijdstip (bijv. bij mobilisatie) in functie. Reeds 
onder gewone omstandigheden heeft de 
districtscommandant tot taak alle voorbereidingen te treffen, 
welke een ordelijke opkomst en een spoedige organisatie van 
de opgekomenen in eenheden verzekeren, alsmede zorg te 
dragen, dat deze eenheden ten spoedigste de taak, welke voor 
haar is weggelegd, aanvaarden en verder naar behooren 
vervullen. Door de indceling in landstormdistricten wordt 
tevens het voordeel verkregen, dat, wanneer bij een 
eventueele concentratie van aanzienlijke doelen van het 
veldleger groote gebieden op Java van troepen zouden 
worden ontbloot, do land- stormdistrictscom mandanten dan 
aldaar als territoriaal commandant kunnen optreden en met 
de te hunner beschikking staande landstorm- 
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troepen de orde on rust kunnen verzekeren. In zulke 
omstandigheden zullen zij ook kunnen worden bekleed mot 
het militair gezag bedoeld in de „Regeling van de gevolgen 
van de verklaring „van den staat van oorlog en beleg” 
(Gouv. besluit van 21 Sept. 1904 no. 40, Ind. Stb. no. 72). 
Voor de functie van landstormdistrictscomman- dant zijn 
eenige hoofdofficieren in actie ven dienst en eenige 
gepensionneerde of reserve-hoofdoffi eieren aangewezen. 
De vredeswerkzaamheden voor alle districten zouden 
aanvankelijk door vorenbedoelde hoofdofficieren in 
acticven dienst naast hunne eigenlijke functie worden 
verricht; in 192G echter werden eenige gepens. hoofdof 
ficiorcn toegelaten tot een vrijwillige verbintenis als 
reserve-officier, teneinde reeds in vredestijd eenige functiën 
bij den landstorm te kunnen vervullen. 

De landstormplichtigcn kunnen jaarlijks éénmaal en voor 
ten hoogste één dag worden opgeroepen voor het deelnemen 
aan een oefening. De in 1927 gehouden proef om 
landstormplichtigen geheel vrijwillig voor één dag te doen 
opkomen is mislukt. y 

Afgesloten December 1927/ 
DIENSTPLICHT. Zie MILITIE. 
LANDSTORM. Zie MILITIE. r) . WILLEMS-

ORDE (MILITAIRE). De op blz. 
783, linker kolom, 4e lid, van Deel IV in het vooruitzicht 
gestelde herziening van de wet op dc Militaire Willems-
orde en van het reglementj van orde en discipline, laat 
thans (1927) nog steeds op zich wachten. De thans nog 
geldende wet van 1815 is opgenomen in Bijbl. no. 3423. 

Do toelagen voor de dragers van het kruis voor moed en 
trouw — zie Deel IV, blz. 784, linkerkolom — werden 
herzien bij Gouv. besluit van 24 Januari 1922 no. 28 (Ind. 
Stb. no. 49) en zijn dientengevolge voor de begiftigden met 
het zilveren kruis voor moed en trouw gelijk aan de 
riddersoldij voor de ridders der Militaire Willemsorde 4e 
klasse van denzelfden rang, d. w. z. zij wisselen af, al naar 
gelang van den rang, van / 325 per jaar voor een adjudant-
onderofficior (en niet /230, zooals ten onrechte is vermeld 
op blz. 783, Deel IV) tot / 128 per jaar voor een soldaat; voor 
de begiftigden met het bronzen kruis wisselt do jaarlijksche 
toelage, al naar gelang van den rang, af van / 206 voor een 
adjd- dant-onderoffioier tot ƒ 85 voor een soldaat/'' 

PUPILLEN (MILITAIRE). Het instituut der 
'inheemschc pupillen bij de korpsen van het leger — zie het 
gelijknamige artikel op blz. 517 van Deel III — is bestemd om 
t. g. t. tc worden opgoheven; sedert 1918 worden geen pupillen 
meer aangenomen; einde 1925 bedroeg hun aantal nog slechts 3 
zoons van inlandsche militairen. Ilct in vorenbedoeld 
gelijknamige artikel vermelde Gouv. besluit van 1872 no. 79 
(Ind. Stb. no. 45), waarbij bepalingen omtrent dc pupillen 
werden vastgesteld, is gewijzigd bij dc Gouv. besluiten van 25 
Juli 1898 no. 0 (Ind. Stb. no. 221), 10 Januari 1911 no. 18 (Ind. 
Stb. no. 75) on 28 April 1921 no. 70 (Ind. Stbl. no. 201); deze 
wijzigingen hadden alle betrekking op de aan de pupillen tc 
verstrekken kleeding en uitrusting; de desbetreffende bepalingen 
zijn. thans opgenomen in het militair tarief no. 24,/ fj ■''' 
GOUVERNEMENTSPUPILLEN. Het op blz. 

11\ ' 811, linker kolom, laatste regel, van Deel I ge 
noemde Gouv. besluit van 18 Mei 1912 no. 45 is 
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opgenomen in Bijbl. np. 7652/1 en niet in Ind.' 
Stb. no. 332, zooals aldaar jScn onrechte werd 
vermeld. Op grond van dit Gouv. besluit is 
door den Directeur van onderwijs en cercdienst 
bij beschikking van 2 Juli 1912 no. 10466, even- 
eens opgenomen in Bijbl. no. 7652, een „Voor- 
schrift betreffende de opneming van gouver- 
ncmentspupillen in liefdadigheidsgestichten” 
vastgesteld, waarin o. m. zijn vermeld dc gestich- 
ten, waarin gouvcrncmentspupillen worden op- 
genomen (zie het slot van hooger bedoeld gelijk- 
namig artikel). Aan die gestichten werden bij be- 
schikking van den wnd. Directeur van onderwijs 
en eeredienst vaiy 2(> September 1917 no. 27951 
(Bi)bl. no. 8849)Aocgevoegd: „dc gestichten van 
het te Batavia ^gevestigd genootschap voor in- en 
uitwendige zending”. Bij Gouv. besluit vam _L9 
November 1922 no. 32. (Bijbl. no. 10208^vcrd 
do Directeur van onderwijs en eeredienst gemach- 
tigd om, indien naar zijn oordeel daartoe termen 
bestaan, af te wijken van het voorschrift in de 
bepaling, dat — zie laatste lid van meerbedoeld 
gelijknamig artikel — knapen en jongelingen 
van europ. afkomst, in Indie geboren en geves- 
tigd, slechts tegen een betaling aan den lande 
van een bedrag van ten hoogste / 30 ’s maands 
in aanmerking kunnen komen voor aanwijzing 
als gouvernementspupil, indien hun ouders of 
voogden een inkomen genieten van meer dan 
/ 75 ’s maands. / 
/^•BRONBEEK/Naar aanleiding van het rapport 
van een in 1916 door den Minister van Koloniën 
ingestelde commissie tot het houden van een on- 
derzoek aangaande het beheer van en de verple- 
ging in het Koninklijk Koloniaal militair invali- 
denhuis op Bronbeek werd bij Kon. besluit van 2 
September 1921 no. 70, ter vervanging van het 
op blz. 411 van Deel I genoemde reglement 
van 1902, vastgesteld een nieuw „Reglement 
voor het Koninklijk Koloniaal militair in- 
validenhuis oi) Bronbeek.” Op grond van dit 
reglement werd door den Minister van Ko- 
loniën bij beschikking van 17 September 
1921, 8e afdceling no. 19, een algemeen voor- 
schrift voor deze inrichting vastgesteld1). Bij 
artikel 7 van het nieuwe reglement werd tot bij- 
stand van den Minister van Koloniën, die het 
oppertoezicht over hot beheer der instelling heeft, 
in het leven geroepen een op voordracht van dien 
minister door do Koningin te benoemen perma- 
nente commissie van inspectie, bestaande uit drie 
leden, die telkens vijf jaren in die commissie 
zitting hebben en na ommekomst van dien ter- 
mijn onmiddcllijk weder benoembaar zijn. Deze 
commissie kwam te vervallen bij de wijziging, 
die het reglement onderging bij Kon. besluit van 
14 Maart 1927 no. 53, waarbij tevens aan den 
minister de bevoegdheid werd verleend om een 
algemeene inspectie over dc stichting te doen in- 
stellen door een door hem te benoemen commis- 
sie van 3 leden, telkens als hij zulks noodig acht. 
liet reglement van 1921 en het voorschrift wer- 
den overigens nog verschillende malen gewij- 
zigd, voornamelijk voor wat betreft de bezoldi- 
gingen enz. van hot personeel. Einde 1926 telde 
hot gesticht 16JJ verpleegden, waaronder 34 on- 
derofficieren. 

t 16^ 

V 
*) Reglement en voorschrift zijn saamgovat in een in 

1921 ter algemeene landsdrukkerij, gedrukt boekje. 
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SCHUTTERIJEN. De reeds aan het slot van het 
gelijknamige artikel op blz. 729 van Deel III genoemde 
ordonn. van 29 Juli 191S (Ind. Stb. no. 3601 bepaalde o. m., 
dat in verband met de instelling van een militie en een 
landstorm op Java en Madoera (zie MILITIE) de schutterijen 
op Java geleidelijk zouden worden opgeheven, dat in 
verband daarmede geen personen meer bij die schutterijen 
zouden worden ingelijfd, dat de leden dier schutterijen 
werden ontslagen van hunne verplichtingen als zoodanig op 
den dag, waarop zij bij de militie zouden worden ingelijfd 
dan wel zouden worden ingeschreven voor of zouden 
overgaan bij den landstorm, en dat de bij de militie ingelijfde 
leden van die schutterijen, die tot' eerste oefening in 
werkelijken dienst zouden worden geroepen, onder bepaalde 
omstandigheden vermindering van den duur der eerste 
oefening zouden kunnen verkrijgen. 

Met ingang van 15 Januari 1919 werden de kleinere 
schutterijkorpsen te Djokjakarta en Soerakarta opgeheven en 
met 'ingang van 30 Juni 1920 ook de schutterijen te Batavia, 
Sema- rang en Soerabaja, zoodat toen nog slechts op enkele 
plaatsen in de buitengewesten schutterijen bestonden. Nadat 
het dienstplichtbesluit bij Ind. Stb. 1921 no. 5S4 van 
toepassing was verklaard op Sumatra en omliggende 
eilanden (zie MILITIE), werd de hoogerbedoelde regeling 
nopens de geleidelijke opheffing van de schutterijen op Java 
(Ind. Stb. 1918 no. 360), voor zooveel noodig gewijzigd bij 
de ordonn. van 16 December 1921 (Ind. Stb. no. 705), ook 
toepasselijk verklaard op de schutterij te Padang. De schut-
terij te Saparoea (Amboina) werd, als zijnde niet meer 
benoodigd, opgeheven bij de ordonn. van 27 Januari 1922 
(Ind. Stb. no. 51), en die te Ternate, in verband met de 
toevoeging van de afd'eëling van dien naam aan de 
residentie Amboina, bij de ordonn. van 28 Juli 1922 (Ind. 
Stb. no. 517). De laatste schutterijkorpsen, n.1. die te 
Makassar, Padang, Amboina en Manado hielden 1 Juli 1923 
op te bestaan; zie dé^ordonn. van $■ Juni 1923 (Ind. Stb. no. 
275),/ 

ONDERWIJS (MILITAIR^ A. LANDMACHT. De 
onderscheiding van het militair onderwijs in dat in Indië en 
dat ter opleiding tot officier en tot hoogere vorming van den 
officier in Nederland — zie Deel IIJ, blz. 128—geldt ook 
thans nog (1927). 

Het militair onderwijs in Indië werd geregeld bij het ook 
thans nog van kracht zijnde Kon. besluit van 28 April 1894 
no. 32 (Ind. Stb. no. 143), dat sedert eenige malen werd 
gewijzigd, laatste- lijn bij het Kon. besluit van 10 Februari 
1921 no. 42 (Ind. Stb. no. 356). Dit onderwijs omvat het 
onderwijs op: le. de Militaire school te Meester Cornelis, 2e. 
de kaderscholen der infanterie en der artillerie, 3e. de kader- 
en korpsschool bij de cavalerie en die bij het bataljon 
genietroepen en 4e de korpsscholen. 

Onderwijs bij de korpsen. In de juist genoemde regeling 
in Ind. Stb. 1894 no. 143 is o.m. bepaald: Voor zoover het 
belang van den dienst dit toelaat, wordt in elk garnizoen 
sterker dan een compagnie aan de militairen beneden den 
rang van korporaal de gelegenheid gegeven om lager 
onderwijs te ontvangen; hiertoe en tevens om het kader in de 
gelegenheid te stellen het vroeger geleerde te onderhouden 
dienen de korpsscholen, welke wapensgewijze worden 
gehouden. De Le 

gercommandant bepaalt in welke garnizoenen één of meer 
korpsscholen zullen zijn. 

De leader- en korpsschool bij de cavalerie en die bij het 
bataljon genietroepen zijn bestemd: le. tot opleiding van 
onderofficieren en korporaals bij de genoemde afdeelingen 
van het leger; 2e. om het daarbij ingedeelde kader in de 
gelegenheid te stellen het vroeger geleerde te onderhouden; 
3e. tot het geven van lager onderwijs aan de militairen 
beneden den rang van korporaal. De Legercommandant 
geeft nadere voorschriften omtrent alles wat op deze scholen 
betrekking heeft. 

Ter uitvoering van dit laatste voorschrift zijn 
reglementen voor de kader- en korpsscholen vastgesteld, die 
thans niet als vroeger, zie III blz. 129, zijn opgenomen in de 
algemeene orders voor hetleger, doch in de bijzondere 
orders voor de betrokken wapens. 

Van dein Dl. III blz. 12S, rechter kolom, laatste lid, 
genoemde opleiding bij de korpsen en instellingen van het 
leger van kinderen van eur. afkomst tot ambachts- of 
handwerkslieden, wordt nog steeds een ruim gebruik 
gemaakt. Bij Gouv. besluit van 1 December 1923 no. 23 
(Bijbl. no. 10481) werd een nieuw reglement betreffende de-
ze opleiding vastgesteld. 

In 1918 werd overgegaan tot de oprichting van 
leergangen in de Nederlandsche taal ten behoeve van niet-
eur. militairen, aanvankelijk te Weltevreden, Meester 
Cornelis, Tjimahi, Bandoeng, Mageïang, Salatiga en Malang 
(zie de alg. order voor het legér '1.9X8" no. 66). In de eerste 
plaats zouden deze leergangen benut worden voor niet- -eur. 
sergeanten, korporaals en soldaten, van wie met het oog op 
hunne ontwikkeling en karaktereigenschappen mocht 
worden verwacht, dat zij in aanmerking zouden komen voor 
het be- kleeden van eur. kader betrekkingen. Na het eerste 
jaar werd aan 274 leerlingen van die (19) leergangen 
toegestaan een voortgezetten leergang te volgen. Met ingang 
van 1 November 1920 werd bij elk veldbataljon een klasse 
van eerstbegin- nenden opgericht, terwijl tevens een derde 
leerjaar in het leven werd geroepen, ook bij de cavalerie; 
leerlingen van andere wapens en diensten volgden de 
leergangen bij de infanterie. Den Ion November 1922 werd 
het aantal klassen bij do infanterie uitgebreid tot 21 eerste, 
& tweede en 4 derdeklassen. Gedurende het leerjaar 1923 
bleek, dat deze leergangen niet de resultaten opleverden, 
welke men er aanvankelijk van verwachtte, n.1. het vormen 
van niet-eur. candidaten voor den rang van eur. sergeant, die 
derhalve zoodanige kennis van do Nederlandsche taal 
zouden bezitten, dat zij t. z. t. den rang van volwaardig eur. 
sergeant zoudon kunnen bekleeden. Slechts 11 inl. 
sergeanten en fouriers konden in 1922 tot eur. sergeant 
worden bevorderd. Ten einde het onderricht in dezen zin 
meer tot zijn recht te doen komen, werd met ingang van 1 
November 1923 tot een zoodanige groepeering overgegaan 
dat do klassen zooveel mogelijk landaardsgewijze werden 
gevormd; voorts werd bij toelating tot het beginonderwijs 
meer nog dan vroeger gelet op aanleg van de gegadigden in 
dien zin, dat werd nagegaan of van hen verwacht kon 
worden, dat zij eenmaal den onderofficiersrang zouden be-
halen, terwijl alleen zij, die gedurende het afge- loopen 
leerjaar goeden ijver hadden betoond, in aanmerking zouden 
komen voor voortgezet onderricht. Aangezien de kennis na 
afloop van het 
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onderwijs in de 3e klasse nog niet voldoende was gebleken, 
werd in 1923 overgegaan tot de oprichting van 3 voortgezette 
derde klassen mot tezamen 47 leerlingen. Dit alles mocht 
evenwel niet baten; de resultaten bleven meer en meer 
beneden de verwachting, reden waarom in 1924 werd 
besloten de leergangen in de Nederlandsche taal voor niet-
eur. militairen geleidelijk op te heffen, welke opheffing in 
192b was voltooid. 

Bij wijze van proef voor éón jaar werden in 
1921 cursussen voor analphabeten ingestcld bij het le 
depot-bataljon te Bandoeng, het le bataljon te Magelang en 
het 19e bataljon te Malang; uit bezuinigingsoverwegingen 
werd deze proef echter in 1922 reeds gestaakt. 

Ka der opleiding. Bij Gouv. besluit van 23 September 
1918 no. 21 (Bijbl. no. 9293) werden vastgesteld: 
„Bepalingen betreffende het instituut „van aspirant-
onderofficieren voor het leger” 1), een tot de kaderschool te 
Magelang behoorende instelling, overeenkomende met het 
vroegere Instructie-bataljon te Kampen, dat ten doel had een 
verbeterde opleiding tot den onderofficiers- rang bij het 
wapen der infanterie voor jongelieden, die in het leger treden 
met de bedoeling spoedig dien rang te bereiken, terwijl ook 
de mogelijkheid werd geopend om langs dezen weg den 
officiersrang te bereiken. Het instituut werd 1 Juli 1919 
geopend met 19 leerlingen, doch de resultaten waren niet 
gunstig; in 1920 werden slechts 18 nieuwe leerlingen 
aangenomen, terwijl 5 werden ontslagen; bovendien vloeide 
nog een deel der leerlingen af naar het in 1920 opgerichte 
instituut voor aspirant-officieren te Meester Corne- lis (zie 
hierna onder „opleiding tot officier”). Het instituut werd 
definitief in de legerformatie opgenomen bij het Kon. besluit 
van 3 October 
1922 no. 47 (Ind. Stb. no. 765), als onderdeel van de 
kaderschool der infanterie te Magelang. Alhoewel de toeloop 
tot de inrichting na 1920 voldoende was, bleken de resultaten 
van de opleiding al spoedig verre van bevredigend, zoodat 
de met do instelling van het instituut beoogde proef als 
mislukt beschouwd moest worden en in 1925 besloten werd 
tot geleidelijke opheffing van deze onderwijsinrichting tot 
kaderopleiding; zij verdween uit de legerformatie bij Kon. 
besluit van 11 Mei 1925 no. 45 (Ind. Stb. no. 277). 

Om te voorzien in de behoefte aan onderofficieren werd 
in de plaats van het instituut voor aspirant-onderofficieren 
opgericht „hot instituut van aanbevolen militairen”, in het 
loven geroepen naar aanleiding van do artikelen 5 en 8 van 
de „Militaire bczoldigingsi’egeling 1925” (Ind. Stb. no. 44), 
zie ook LEGER, Aanvulling minderen. Do in Indiö 
aangenomen aanbevolen militairen van our. landaard 
worden in de eerste week van elk kwartaal, die van niet-eur. 
landaard in de eerste weok van elk halfjaar tot do inrichting 
toegelaten. Op 1 December 1926 waren bij do kaderschool 
te Magelang 201 aanbevolen militairen van our. en 21 van 
niet-eur. landaard (deze werden voor de eerste maal toege-
laten in de eerste weok van 1926). Do algomeono order voor 
het leger 1925 no. 25 behelst een „regeling betreffende de 
aanbovolen militairen”. *) 

*) Hcrhaaldelijk gewijzigd o.m. bij do Gouv. 
besluiten van 4 Februari 1925 no. 6 en 1 Augustus 
1926 no. 54 (Bijbl. nos. 10746 en 11121). 
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Bij het hoogcr reeds genoemde Kon. besluit van 3 
October 1922 no. 47 (Ind. Stb. no. 756) werd ook, als 
behoorende tot de toenmalige in- fanteric-kaderschool te 
Tjimahi, in de legerformatie opgenomen de halfjaarlijksche 
leergang voor opleiding tot onderluitenant der infanterie, 
welke leergang reeds bij wijze van tijdelijken maatregel in 
het leven was geroepen bij do Gouv. besluiten van 6 
November 1920 no. 9 en 9 April 1921 no. 17 en op 1 April 
1921 was geopend met 16 onderofficieren-leerling. Ook deze 
instelling was van korten duur, want in verband met de 
vermindering van het aantal on- derluitenantsplaatsen bij het 
wapen der infanterie (van 150 tot 42), zoodat een groot aantal 
der in het examen voor onderluitenant geslaagde 
onderofficieren niet als zoodanig kon worden aangesteld 
doch in het aanbevelingsregister voor dien rang moest 
worden opgenomen, werd de opleiding in 1924 gestaakt en 
kwam de leergang bij het reeds genoemde Kon. besluit van 
11 Mei 1925 no. 45 (Ind. Stb. no. 277) uit de legerformatie 
te vervallen. Thans geschiedt de opleiding tot onderluitenant, 
ook bij de andere wapens en dienstvakken, weer als vermeld 
in III blz. 129, rechter kolom; een „regeling betreffende de 
onderluitenants van het leger in Ned.-Indië”, zoo- als 
vastgesteld bij Kon. besluit van 13 Januari 1921 no. 42 (Ind. 
Stb. no. lil) en gewijzigd bij de Kon. besluiten van 6 Maart 
1922 (Ind. Stb. no. 346), 3 Juli 1922 (Ind. Stb. no. 608), 8 
December 1923 (Ind. Stb. 1924 no. 73), 1 Maart 1924 (Ind. 
Stb. no. 266), 14 Juli 1925 (Ind. Stb. no. 526) en 12 
December 1925 (Ind. Stb. 1926 no. 76) is opgenomen in de 
alg. order voor het leger 1923 no. 39, welke alg. order ook 
„nadere voorschriften” van den Legercommandant terzake 
bevat. 

In 1919 werden in verschillende garnizoenen cursussen 
opgericht voor de opleiding van sergeanten (wachtmeesters) 
en fouriers tot sergeant- majoor (opperwachtmeester)-
administrateur bij de compagnieën, eskadrons en batterijen, 
ten einde zoodoende in het toenmalige tekort aan 
administratief kader te voorzien. Deze opleiding word 
gecentraliseerd te Tjimahi on bij het Kon. besluit van 3 
October 1922 no. 47 (Ind. Stb. no. 756) samongovoegd met 
den aldaar gevestigden en op blz. 130 linker kolom van Deel 
III genoemden „cursus tot opleiding voor de betrekking „van 
onderofficier-kwartiermeester”, onder den naam van 
„opleidingsleergang voor onderofficier „der militaire 
administratio en voor sorgeant- „majoor 
(opperwachtmeester)-administrateur bij „do wapens”; aan 
het hoofd van dezen leergang staat een luitenant der militaire 
administratie. 

Geschicddo de gewone kaderopleiding by de infanterie 
vroeger, zie III blz. 129, linker kolom, aan twee 
kaderscholon, n.1. die to Tjimahi en die to Magelang, die 
opleiding werd in 1925, nadat to voren de opleiding te 
Tjimahi reeds wegens overcompleet aan kader was 
opgehouden, gecentraliseerd aan éón kaderschool, n.1. die to 
Magelang, aan hot hoofd waarvan werd gesteld een 
luitenant-kolonel of majoor, aan wien een lui- tenant-
adjudant, 2 kapiteins, 2 luitenants, 2 ondorofficieron-
instructoui', 1 fourier en de noo- dige instructours zijn 
toegovoegd. De kookschool, die vroeger aan de kaderschool 
te Tjimahi was verbonden, ging over naar de kaderschool te 
Magelang. Op de begrooting voor 192S zijn golden 
aangevraagd voor uitbreiding van liet personeel 
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der kaderschool te Magclang in verband met de voor 192S 
voorgenomen uitbreiding van het wapen, zie LEGER onder 
Dc Infanterie. 

De kaderschool der cavalerie behoort tot het depot der 
cavalerie te Bandocng, doch is sedert 1296 weer te Salatiga 
gelegerd, wijl het terrein in de nabijheid van dat garnizoen 
zich beter leent voor de opleiding der leerlingen.,■- . De 
kaderschool der mobiele-artillerie behoort tot dc 
schoolbatterij van het depot der mobiele artillerie te Tjimahi. 
De stclling-artillerie, slechts één compagnie sterk, heeft geen 
kaderschool; dit wapenonderdeel telt als gevolg van de vele 
inkrimpingen thans nog een groot overcompleet aan kader; 
eventueele kaderopleiding zal bij de compagnie zelf 
geschieden. 

De kaderschool van het bataljon genietroepen vormt een 
onderdeel van de depotcompagnie van dat korps. De 
reglementen voor de kaderscholen der verschillende wapens, 
vroeger vastgesteld bij algemeene orders van het leger, zijn 
thans opgenomen in de bijzondere orders voor de wapens. 

In 1926 werd bij de autoinobielcompagnie te Bandoeng 
een kadercursus opgericht voor opleiding tot sergeant-
bestuurder. 

De bepalingen betreffende den op blz. 130, linker kolom, 
bovenaan, van Deel III genoemden cursus voor opleiding van 
jongelieden van eur. afkomst tot leerling-opnemer en leerling-
teeke- naar bij den topografischen dienst (Ind. Stb. 1912 no. 
404) werden — met terugwerkende kracht tot 1 April 1923 — 
nader gewijzigd bij Gouv. besluit van 14 September 1923 no. 
21 (Ind. Stb. no. 451) met betrekking tot de soldij der 
leerlingen. Voor wat betreft de eveneens op blz. 130 
genoemde hoefsmidschool wordt verwezen naar LEGER, De 
Hoefsmidschool. 

De opleiding lol officier en de hoogere vorming van den 
officier. De opleiding tot officier berust ook thans nog op de 
op blz. 130 linker kolom van Deel III genoemde „wet van 21 
Juli 1890 „(Ind. Stb. 1891 no. 71) tot regeling van hetmili- 
,,tair onderwijs bij de landmacht, voor zooveel „daarbij de 
opleiding voor den officiersrang en de „hoogere vorming van 
den officier zijn betrok- „ken”, welke wet sedert 1917 
herhaaldelijk werd gewijzigd en aangevuld en wel bij de 
wetten van 25 Maart 1918 (Ind. Stb. no. 641), 11 Juli 1918 
(Ind. Stb. no. 743), 18 Mei 1922 (Ind. Stb. no. 279), 27 
October 1922 (Ind. Stb. 1923 no. 280), 2 Juli 1923 (Ind. Stb. 
no. 407), zie ook de alg. order voor het leger 1891 no. 25. 

De inrichtingen van militair onderwijs en voorbereidend 
militair onderwijs voor opleiding tot den officiersrang zijn 
thans (Juli 1927) nog dezelfde als vermeld op hooger 
genoemde blz. van Deel III dezer Encyclopaedic, met dien 
verstande evenwel, dat de aldaar ook vermelde Cadetten-
school te Alkmaar, als inrichting van voorbereiding voor 
toelating tot de Koninklijke Militaire Academie sedert is 
komen te vervallen (zie hierna). 

Aan de Militaire school te_MeestexiJomclis was van 
1907 tot 1914 verbonden een cursus tot opleiding van 
inlandsche 2e luitenants der infanterie (zie III blz. 131, 
rechter kolom, en 132, linker kolom), welke cursus bij Kon. 
besluit van 31 Mei 1917 no. 11 (Ind. Stb. no. 389) definitief 
uit de legerformatie verdween, nadat reeds sedert 1911 zich 
geen nieuwe leerlingen hadden aangemeld. 

Dc wegens dc buitengewone tijdsomstandigheden 
gebleken onmogelijkheid om dc tot de Koninklijke Militaire 
Academie en den Hoofdcursus tocgelaton jongelieden naar 
Nederland te doen vertrekken leidde in 1917 tot dc oprichting 
aan de Militaire school te Meester Cornelis van een leergang 
ter verdere opleiding van die jongelieden, nadat bij het Kon. 
besluit van 2 Juni 1917 (Ind. Stb. no. 657) machtiging was 
verleend om tijdelijk af te wijken van do bepalingen nopens 
de toelating van aspiranten in Ned.-Indië tot de Koninklijke 
Militaire Academie en den Hoofdcursus. Bedoelde 
jongelieden, die in 1918 voor hunne practische vorming 
werden gedetacheerd bij het 15e bataljon infanterie te 
Bandocng, konden in het najaar van 1918 naar Nederland 
vertrekken, met uitzondering van die van het tweede studie-
jaar van dien leergang, welke in 1919 in Indië het 
officiersexamen aflegden. 

Bij het Kon. besluit van S September 1919 no. 33 (Ind. 
Stb. no. 797) werden de leeftijdsgrenzen voor toelating tot het 
examen voor de Militaire school en voor overgang naar het 2e 
studiejaar van die inrichting dan wel naar den Hoofdcursus, 
verruimd met één jaar. 

In verband met het uit te breiden programma voor het 
toelatingsexamen tot den Hoofdcursus (zie Ind. Stb. 1919 no. 
791) en de invoering van een daarmede overeenstemmend 
leerplan voor de voorbereidende cursussen in Nederland, 
werd ook het leerplan van de Militaire school in 1920 
belangrijk uitgebreid; als nieuwe vakken werden ingevoerd 
natuur-, schei- en werktuigkunde, boekhouden, gonio- en 
trigonometrie, terwijl het onderricht in de talen niet 
onbelangrijk werd uitgebreid. 

Bij de Kon. besluiten van 10 Februari 1921 nos. 40 en 42 
(Ind. Stb. nos. 354 en 356) werden onderscheidenlijk do 
Hoofdcursus te Kampenen de Militaire school opengesteld 
ook voor nict-Euro- peanen, zoodat waar vroeger reeds de 
Cadettenschool en de Koninklijke Militaire Academie voor 
niet-Europeanen waren opengesteld (zie III blz. 131, rechter 
kolom) thans alle Nederlandschc onderdanen voor de 
opleiding tot officier dezelfde rechten hebben. In verband met 
vorenbedoelde openstelling werden de „bepalingen 
betreffende „de toelating van onderofficieren van liet leger in 
Ned.-lndië tot den Hoofdcursus” (Ind. Stb. 1911 no. 593) 
gewijzigd bij hot Kon. besluit van 10 Februari 1921 no. 40 
(Ind. Stb. no. 354); het aantal plaatsen aan den lloofdcursus 
voor onderofficieren van het Nod.-Indische leger werd 
uitgebreid tot 12, waaronder 0 voor onderofficieren beboe-
rende tot de inlandsche of daarmede gelijkgestelde bevolking; 
gelijktijdig werd het aantal leerlingen aan de Militaire school 
gebracht op ten hoogste 36. Do bepalingen betreffende do 
Militaire school (Ind. Stb. 1894 no. 143) werden gewijzigd bij 
het Kon. besluit van 10 Februari 1921 no. 42 (Ind. Stb. no. 
356). 

Teneinde de officiersopleiding geheel buiten de kazerne 
te houden en aldus tegemoet te komen aan den wensch van 
vele indische ouders, werd aan de Militaire school te 
Meester Cornelis in 1920 een vóórcursus opgericht, „het 
instituut „voor aspirant-officier”, welke drie studiejaren 
omvatte en waarvan het leerplan aansloot aan dat van de 
Militaire school. Op I October 1920 werd bij wijze van 
proef begonnen met de toelating tot dien vóórcursus van 
aanbevolen mi 



litairen en van daarvoor in aanmerking komende leerlingen 
van het instituut voor aspirant-ondor- officier (zie hiervoren 
onder Ka der opleiding), in verband waarmede het 
toenmalige instituut van aanbevolen militairen (alg, order 
voor het leger 1910 no. -10, artikel 13) werd opgeheven. J-
let eerste toelatingsexamen had in 1921 plaats; het Gouv. 
besluit van 20 Januari 1921 no. 59 (Bijbl. no. 9700) behelst 
„bepalingen betreffende „hetinstituut voor aspirant-officicr 
bij het wapen „der infanterie”. In verband met het 
voornemen om den Hoofdcursus op te heffen (zie hierna 
onder Koninklijke Militaire Academie en Hoofdcursus), 
wachtte ook de Militaire school en den daaraan verbonden 
vóórcursus een dergelijk lot; toch werden aan dien 
vóórcursus in 1924 voor de laatste maal nog 8 plaatsen 
opengesteld voor het le studiejaar, voornamelijk omdat het 
legerbestuur zich moreel verplicht achtte de jongelieden, die 
hunne studiën er op hadden gericht om het toelatings-
examen voor dien vóórcursus af te leggen, niet teleur te 
stellen. Evenwel werd aan de leerlingen, ook aan die van de 
eigenlijke .Militaire school, een strengere maatstaf 
aangelegd, zoowel wat de studieuitkomsten betrof als wat 
aanging hunne karaktereigenschappen en geschiktheid voor 
den militairen dienst; de hierdoor noodigc schifting onder 
hen deed liet aantal leerlingen verminderen tot 49, van wie 
22 op de eigenlijke Militaire school on 27 op den vóór-
cursus. In 1925 werden geen nieuwe leerlingen meer tot het 
instituut voor aspirant-officicr toegelaten, ook al in verband 
met het toen bestaande overcompleet aan officieren en de te 
verwachten aanvullingen van 2c luitenants uit Nederland. 
Uoogerbedoclde „bepalingen” in Bijbl. no. 9700 werden 
sedert herhaaldelijk gewijzigd, o.m. bij Gouv. besluit van 10 
October 1922 no. 41 (Bijbl. no. 10102) en laatstelijk bij het 
Gouv. besluit van 4 Februari 1925 no. 0 (Bijbl. 10740) en 
ingetrokken bij het Gouv. besluit van 7 December 1925 no. 
24 (Bijbl. no. 10938), waarbij tevens werden vastgesteld 
„overgangsbepalingen, regelende, in verband met do 
opheffing van het instituut voor aspirant-officieren bij het 
wapen „fier infanterie, de verdere vooropleiding tot officier 
van de thans nog op het instituut aanwezige leerlingen”, 
waarbij o.m. werd bepaald, dat laatstbedoelde leerlingen aan 
doKoning Willem III school te Weltevreden het 
voorbereidend onderwijs zouden vólgen om tot de 
Koninklijke Militaire Academie te kunnen worden 
toogelaton; zij behielden de benaming „aspirant-officicr” en 
bleven gehuisvest aan do Militaire school, waar zij tevens 
werden opgeleid voor de rangen van brigadier en sergeant; 
einde 1925 bedroeg het aantal leerlingen van den vóórcursus 
nog 21, van wie 9 het 2e studiejaar on 12 het 3e studiejaar 
van do Koning Willem III school volgden. Do leerlingen, 
die in het cursusjaar 1925/192(5 het jongste studiejaar van 
do eigenlijke Militaire school volgden, konden in verband 
mot de voorgenomen opheffing van don Hoofdcursus (in 
1920 werden do laatste leerlingen van de Militaire school tot 
den 11 oofdcursus toegelatcn) niet meer langs dien weg den 
officiersrang bereiken; zij konden ook niet, evenals de 
leerlingen van den vóórcursus voorbereidend onderwijs aan 
de Koning Willem III school ontvangen, omdat de door hen 
verworven lconnis te veel verschilde met ■die, benoodigd 
voor den overgang naar het-lo stu 

die jaar oener hoogerc burgerschool; daarom werd, in 
afwachting van eene nadere beslissing, bij hunne opleiding 
gedurende de twee jaron aan de Militaire school gerekend 
op een verzwaard leerprogramma, opdat zij met een 
eenigszins vorlicht toelatingsexamen tot de Koninklijke 
Militaire Academie zouden kunnen worden toegelaten. 

Volledigheidshalve zij nog vermeld, dat uit be- 
zuinigingsoverwegingen in 1924 de burger- leerarcn aan de 
Militaire school geleidelijk werden vervangen door actief 
dienende officieren. 

Cadettenschool. De wegens de buitengewone 
tijdsomstandigheden gebleken onmogelijkheid om in 1917 
de tot de Cadettenschool te Alkmaar — zie 111 blz. 131, 
linker en rechter kolom — toegelaten jongelieden derwaarts 
te doen vertrekken, leidde tot de instelling te hunnen behoeve 
van een afzonderlijken leergang aan de hoo- gere 
burgerschool tc Bandoeng, nadat bij Kon. besluit van 2 Juni 
1917 (Ind. Stb. no. 056) machtiging werd verleend om 
tijdelijk af te wijken van het reglement voor de 
Cadettenschool (Ind. Stb. 1911 no. 387). Nadat in den zomer 
van 1923 reeds geen cadetten meer tot de Cadettenschool 
waren toegelaten, werd deze instelling in begin October 1924 
gesloten en de daar toen nog aanwezige leerlingen werden 
aan de Koninklijke Militaire Academie gehuisvest, ten einde 
het laatste jaar hun opleiding te ontvangen aan de hoogere 
burgerschool te Bnïfla^ 

Bij Gouv. besluit van 18 Mei 1923 no. 6 (Bijbl. no. 
10304) kwam bij wijze van tijclelijken maatregel tot stand 
een „regeling van de voort- gezetle opleiding van de 
leerlingen van de Cadettenschool, die in verband met de 
voorgeno- „men opheffing van die inrichting in Nederland, 
„in Indië moeten worden opgeleid”, waarbij 
o.m. werd bepaald, dat die leerlingen het voorbereidend 
onderwijs voor toelating tot de Koninklijke .Militaire 
Academie zouden volgen aan do Koning Willem 111 school 
te Weltevreden en wel in het vierde en vijfde studiejaar van 
die inrichting; zij kwamen bij de Militaire school in on-
derhoud, waren ongegradueerd en maakten tijdens hun 
verblijf aan de Militaire school geen bevordering. De 
cadetten, die in 1923 (voor de laatste maal) tot de 
Cadettenschool waren toegelaten, gingen in 1925 allen naar 
de Koninklijke Militaire Acadomio over. 

Koninklijke Militaire Academie en IIoofdcursus. In don 
aanvang van den cursus 1923—’24 werd do Ifoofdcursus uit 
Kampen naar Breda overgebracht, zoodat van toen af alle 
voor de landmacht in Nederland en in Ned.-Indië bestemde 
beroepsofficieren in het gebouw van de Koninklijke 
Militaire Academie werden opgeleid, een maatregel dio 
zoowel bezuiniging als de geleidelijke opheffing van den 
Hoofdcursus ten doel had. Mot ingang van October 1924 
werd de opleiding van de aanstaande beroeps- en van de Ne- 
derlandsehe verlofsofficieren gedurende één jaar 
gecombineerd aan do scholen voor vorlofsofficie- ren, in 
verband waarmede do voor de Academie geslaagde 
jongelieden een jaar aan de scholen voor verlofsofficieren 
werden gedetacheerd, om daarna te Breda gedurende twee 
jaron de wetenschappelijke vakopleiding te ontvangen; 
alleen de cadetten van het wapen der genie behielden hunne 
3-jarige opleiding aan de Koninklijke Militaire Academie, 
welke opleiding gevolgd werd door 
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een éénjarigen technischen applicatie-cursus. 
Het reglement voor de Koninklijke Militaire Academie 

(Ind. Stb. 1912 no. 544) werd na begin 1916 
achtereenvolgens gewijzigd en aangevuld bij dc Kon. 
besluiten van: 23 Maart 1916 (Ind. Stb. no. 489), waarbij 
tevens machtiging werd verleend om voor den duur van den 
abnormalen toestand, voortvloeiende uit de mobilisatie 
1914, af te wijken van onderscheidene bepalingen van dat 
reglement; 3 April 1916 no. 30 (Ind. Stb. no. 497), waarbij 
tevens de bepalingen nopens de toelating in Indië tot de 
Koninklijke Militaire Academie en de Cadettenschool (Ind. 
Stb. 1894 no. 141 en 1911 no. 593) werden gewijzigd, in 
verband met de openstelling van die onderwijsinrichtingen 
ook voor jongelieden, Nederlandselie onderdanen, 
behoorende tot de inlandsche en de daarmede gelijkgestelde 
bevolking; 19 November 191S no. 237 (Jnd. Stb. no. 227), 
20 September 1918 no. 19 (Ind. Stb. 1919 no. 21), 12 Maart 
1919 no. 3S (Ind. Stb. no. 540), S Juli 1920 (Ind. Stb. no. 
771), mogelijkheid van dctacheering van cadetten van de 
infanterie van het Ned.-Ind. leger bij de Koloniale reserve te 
Nijmegen; 30 November 1921 no. 49 (Ind. Stb. 1922 no. 
113), 25 Juni 1923 no. 124 (Ind. Stb. no. 434), 18 December 
1925 (Ind. Stb. 1926, no. 75), eindexamen, 27 Februari 1926 
(Ind. Stb. no. 182) eindexamen. 

De bepalingen betreffende de toelating in Indië tot de 
Koninklijke Militaire Academie (Ind. Stb. 1911 no. 593) 
werden gewijzigd bij de Kon. besluiten van 3 April 1916 no. 
30 (Ind. Stb. no. 497), in verband met de openstelling van 
die onderwijsinrichting voor niet-europ. Ned. onderdanen, 
en 18 December 1923 no. 45 (Ind. Stb. 1926 no. 95); de 
regelen betreffende de oproeping van aspiranten voor de 
Koninklijke Militaire Academie enz. (Ind. Stb. 1912 no. 23 
juncto, Ind. Stb. 1914 no. 491) bij de Gouv. besluiten van 2 
December 1916 no. 26 en 4 April 1924 no. 44 (Ind. Stb. no. 
156)» 

Het reglement van den Hoofdcursus (Ind. Stb. 1910 no. 
626) werd gewijzigd bij de Kon. besluiten van 2 Juni 1917 
(Ind. Stb. no. 654), o.m. inhoudende machtiging om voor 
den duur van den buitengewonen toestand, voortvloeiende 
uit de mobilisatie 1914, van dat reglement af te wijken, 7 
Mei 1918 no. 22 (Ind. Stb. no. 609), 12 Maart 1919 no. 30 
(Ind. Stb. no. 541), 6 Juni 1919 no. 63 (Ind. Stb. no. 791), 
uitbreiding leerprogramma, 8 Juli 
1920 (Jnd. Stb. no. 772), 10 Februari 3 921 no. 40 (Ind. 
Stb. no. 354), in verband met de toelating van niet-eur. Ned. 
onderdanen, 13 September 
1921 no. 74 (Ind. Stb. no. 673), 1 Oetobcr 1921 no. 65 
(Ind. Stb. 1923 no. 278), verzwaring van het programma van 
het toelatingsexamen, 1 Maart 1923 no. 41 (Ind. Stb. no. 
281) en 27 Februari 1926 no. 21 (Ind, Stb. no. 182). 

Bij Kon. besluit van 18 Maart 1921 (Ind. Stb. no. 270) 
werden de bepalingen nopens verlof (vacantie) voor het 
personeel en de leerlingen, voorkomende in de reglementen 
voor de Koninklijke Militaire Academie, den Hoofdcursus 
en de Cadettenschool, buiten werking gesteld; zulks in 
afwachting van de algehcele herziening dier reglementen in 
verband met de voorgenomen reorganisatie van het militaire 
onderwijs; bij hetzelfde besluit werd de Minister van Oorlog 
gemachtigd voor het personeel en de leerlingen dier 
inrichtingen regelen nopens verlof (vacantie) vast te stellen. 
Bij bedoelde reorganisatie zal de Hoofdcursus worden 
opgeheven, zoodat alsdan de offi 

ciersrang uitsluitend langs de Koninklijke .Militaire 
Academie kan worden bereikt; ia verband hiermede werden 
in 1927 voor do eerste maal aan de lv. M. A. plaatsen 
opcngesteld voor opleiding tot officier dor militaire 
administratie van het Indische leger. 

Nog zij vermeld, dat toen de voorstellen van de in 1910 
benoemde staatscommissie tot reorganisatie van het militair 
onderwijs (zie blz. 133, linker kolom, van Deel II) in 1921 
nog onuitgevoerd waren, zich uit eigen beweging eene com-
missie van eenige leeraren en oud-leeraren der Koninklijke 
Militaire Academie vormde, die het vraagstuk van de 
officiersopleiding bestudeerde en vervolgens een door haar 
ontworpen plan tot hervorming publiceerde. 

De lioogcrc opleiding van den officier. 
IJoogere Krijgsschool. De wegens de buitengewone 

tijdsomstandigheden gebleken onmogelijkheid om de tot de 
studiën aan de Hoogere Krijgsschool toegelaten officieren 
naar Nederland te doen vertrekken, gevoegd bij de 
noodzakelijkheid om met het oog op de aanvulling van den 
Gene- ralcn Staf en van de Intendance in de naaste toekomst 
de opleiding voor die dienstvakken zoo spoedig mogelijk te 
hervatten, leidde in 1918 tot de oprichting te Bandoeng van 
tijdelijke leergangen, onderscheidenlijk voor de 
krijgskundige en voor de intendance-studiën, 
overeenkomende met het eerste leerjaar van de Hoogere 
Krijgsschool in Nederland. Aan deze leergangen, welke in 
Maart 1918 werden geopend, werd door 11 leerlingen 
deelgenomen. In December 1918 en Februari 1919 werden 
tot deze leergangen onderscheidenlijk 11 en 3 leerlingen 
toegelaten. In 192C> konden de leerlingen van de Hoogere 
Krijgsschool weder naar Nederland vertrekken, om aldaar 
hunne studiën voort te zetten c. q. te beginnen. Het 
reglement voor de Hoogere Krijgsschool (Ind. Stb. 1892 no. 
49) werd nader gewijzigd bij de Kon. besluiten van 6 Juni 
1919 no. 60 (Ind. Stb. no. 790), 8 Juli 1920 (Ind. Stb. no. 
770) en 22 Juni 1923 no. 46 (Ind. Stb. no. 455). 

Bij Gouv. besluit van 9 October 1923 no. 26 (Ind. Stb. 
no. 503) werd de aanvangsdatum voor het toelatingsexamen 
in Ned.-Indië voor den krijgskundigen leergang van de 
Hoogere Krijgsschool verschoven, ten einde het verblijf 
buiten den troep van de tot die inrichting van onderwijs 
toegelaten officieren te bekorten. De bepalingen omtrent de 
toelating in Ned.-Indië van officieren tot de Hoogere 
Krijgsschool (Ind. Stb. 1892 no. 53) ondergingen nadere 
wijziging bij Gouv. besluit van 22 September 1926 no. 29 
(Ind. Stb. no. 419). Alle bepalingen betreffende de Hoogere 
Krijgsschool voor zoover betrekking hebbende op officieren 
van het Indische leger zijn saamgevat in de algomeone order 
voor het leger 1892 no. 10, Ie Afdecling. 

Cursussen inlandsche talen voor officieren. De cursus 
voor do Soendaneesche taal — zie blz. 132, linkerkolom, 
van Deel III — werd op 1 Januari 19J8 verplaatst van 
Batavia naar Bandoeng. De algcmccne voorschriften voor 
de leergangen in de Javaansche en Soendaneescho taal voor 
officieren (Bijbl.no. 7801) ondergingen nadere wijziging bij 
de Gouv. besluiten van 15 Augustus 1918 no. 62 en 18 
November 1918 no. 46 (Bijbl. nos. 9048 en 9130). Zie ook 
de algcmceno order voor het leger 1892 no. 10, II.e 
Afdecling. 

De algemeene order voor het leger 1927 no. 
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7 behelst een voorschrift betreffende het afleggen van oen 
examen in de Atjèhsche taal door officieren in het gewest 
Atjèh en Onderhoorighe- den, waaraan het volgende is 
ontleend. Tot aanmoediging van het aanlecren van do 
Atjèhsche spreektaal door de officieren in het gewest Atjèh 
en Onderhoorigheden worden gratificatiën beschikbaar 
gesteld voor hen, die bij een daarvoor af te leggen mondeling 
examen blijken geven, in die taal een zekeren graad van 
bedrevenheid te bezitten. Het bedrag dier gratificatie wordt 
gesteld op ƒ 1000 voor eiken in het examen geslaagde. Tot 
het examen, hetwelk te Koctaradja wordt afgenomen, 
worden toegelaten alle officieren in het gewest Atjèh en 
Onderhoorigheden, die zich daartoe bij den gewestelijken 
militairen commandant aanmelden ten minste drie maanden 
vóór het voor den aanvang van het examen vastgestelde 
tijdstip. Omtrent deelneming aan een ook te Batavia af te 
nemen examen beslist de Legercommandant. Aan iederen 
officier, die met goed gevolg het examen in de Atjèhsche taal 
heeft afgelegd, wordt een getuigschrift uitgereikt. 

Opleiding van officieren voor tolk voor het Ja- pansch en 
de Japansche spreektaal. Bij het Kon. besluit van 25 October 
1917 no. 57 (Ind. Stb. 1918 no. 117) werden vastgesteld 
„Regelen, waar- „naar officieren van het Nederlandsch-
Indische le- „ger in opleiding genomen worden voor tolk 
voor „het Japansch ten behoeve van den dienst in Ne- 
„derlandsch-Indiëen voor tolk voor de Japansche 
„spreektaal”. Deze regelen werden gewijzigd bij Kon. 
besluit van 10 Mei 1918 no. 57 (Ind. Stb. no. 651); bij Gouv. 
besluit van 26 Augustus 1919 no. 69 (Ind. Stb. no. 566) 
werden de positie, de bezoldiging, de verdere inkomsten enz. 
geregeld van de officieren, die na voleindigde opleiding in 
Nederland rechtstreeks dan wel via Ned.- -Indië naar Japan 
vertrekken ter voltooiing van hunne opleiding, alsmede de 
toelage toe to kennen aan de tot tolk voor de Japansche 
spreektaal opgelcido landsdienaren. Zie ook de algomeene 
order voor hot leger 1892 no. 10, Ille Afdeeling, onder 1 on 
II. 

Opleiding van officieren, bestemd voor de technische 
inrichtingen van liet leger. Het Kon. besluit van 21 
September 1920 no. 63, gewijzigd bij de Kon. besluiten van 
24 Augustus 1921 en 3 October 1923 nos. 24 en 40 (zie do 
alg. order voor het leger 1921 no. 26), behelst een regeling 
betreffende de opleiding van officieren voor do technische 
inrichtingen van hot leger, volgens welke regeling bedoelde 
officieren worden opgeleid aan de Technische Hoogeschool 
te Delft. 

Opleiding van officieren tot automobielbestuur- der. In 
1920 werd de Minister van Koloniën bij Kon. besluit 
gemachtigd om jaarlijks ten hoogste 10 in Nederland 
vertoovondo officieren van het leger in Nederlandsch-Indiö 
een cursus voor opleiding tot automobiolbestuurder te doen 
volgen. Van deze machtiging is geen gebruik meer gemaakt 
nadat sedert 1925 bij do automobiclcom- pagnio to 
Bandoeng tweemaal per jaar voor officieren een cursus 
wordt gehouden in het besturen van automobielen; in 1925 
werd die cursus gevolgd door 24 officieren. 

Voor opleiding officieren van gezondheid, militaire 
apothekers en militaire paardenartsen, zie LEGER onder 
aanvulling officieren; voor opleiding reserve-officieren, 
LEGER onder legerreserve en aanvulling officieren. 

AMBOINEEZEN (Militairen). Werd in het 2-X- 
gelijknamige artikel op blz. 38 en 39 van Deel I dezer 
Kncyclopaedic vermeld, dat de Amboinee- zen uitsluitend worden 
ingcdeeld bij do infanterie, het hospitaal- en het 
schrijverspersoneel, sedert zijn geleidelijk ook andere wapens voor 
dezen landaard opengestcld, hoofdzakelijk als een gevolg van het 
gebrek aan Europeanen, die zij het best kunnen vervangen. Zoo 
werden ter voorziening in het te kort aan Europeanen bij het wapen 
der artillerie bij Gouv. besluit van 16 Mei 1917 no. 11 bij wijze van 
proef de formatiën der bereden- en der vestingartillerie tijdelijk 
uitgebreid met onderscheidenlijk 80 en 150 amboinee- sche 
militairen tegen gelijktijdige inkrimping met dezelfde aantallen 
europeesche militairen; behalve africhting als kanonnier werd bij 
de vestingartillerie ook de opleiding tot eenige bijzondere functies 
(seiner, waarnemer enz.) op den voorgrond gesteld, bij de 
vestingartillerie voldeden de Amboineezen goed, bij de bereden-
artillerie beter bij de veld- dan bij de bcrgartillerie. 
Daar de cavalerie door gebrek aan Europeanen op den duur 
in gevechtswaarde achteruit zou gaan en bedoeld gebrek in 
de toekomst waarschijnlijk ook niet zou zijn aan te vullen 
met een voldoend aantal europ. dienstplichtigen, werd in 
191S een proef genomen met indeeling van 25 
amboineesche en 25 menadoneesche van de infanterie 
afkomstige militairen bij het ruiterwa- pen. De 
amboineesche militairen voldeden niet, de menadoneesche 
echter kwamen den europ. cavalerist zeer nabij; daarom 
werd afgezien van indeeling van Amboineezen bij de 
cavalerie, doch werd de formatie van dat wapen bij Gouv. 
besluit van 14 Januari 1919 tijdelijk uitgebreid met ten 
hoogste 100 menadoneesche cavaleristen tegen 
gelijktijdige inkrimping met ten hoogste 50 europeesche en 
50 inlandsche cavaleristen. Eveneens wegens het groote 
tekort aan Europeanen bij de genietroepen werd in 1921 
besloten om bij dat korps een proef te nemen met indeeling 
van Amboineezen on Menadoneezen, waartoe een 40 tal 
militairen van deze landaarden van de infanterie zou 
worden overgenomen; wijl zich geen liefhebbers voor 
dezen overgang aanboden, kon de proef evenwel geen 
voortgang hebben. In verband met de gunstige resultaten 
met de opleiding van Amboineezen en Menadoneezen tot 
ra- diotelegrafist bij de radioafdeeling der technische 
compagnie van het bataljon genietroepen, werd in 1923 een 
proef genomen met opleiding van jongelieden van deze 
landaarden tot telegrafist; de resultaten waren vrij gunstig, 
alleen bleek de onvoldoondo kennis van do Nederlandsche 
taal oen bezwaar, in hot bijzonder bij do telefonische 
borichtonwisseling. Uit artikel S van de „nadere bepalingen 
van den Legercommandant omtrent „het aangaan van 
(her)verbintenissen bij het „Ned.-Ind. leger” (alg. order 
voor het legor 1925 no. 22) valt af to leiden, dat thans 
Amboineezen kunnen worden aangenomen voor allo 
wapens, don hospitaaldionst en hot korps militaire schrij-
vers; voor indeeling bij het wapen der genie strekt eenige 
kennis van de Nederlandsche taal tot aanbeveling, voor 
toelating als soldaat-schrij- ver is hot noodig, dat de 
candidaat minstens een lagere school op wostersohen 
grondslag heeft door- loopen of met minstens „voldoende” 
heijft voldaan aan het klein-ambtenaarsexamen^,''
 
_ .. / 

Voor Amboineezen was do werving fn 1917 tot - 
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en met 1923 slechts beperkt opengesteld; in 1920 mochten 
slechts 15 Amboineezen (en 15 Alena- doneezen) per maand 
worden aangenomen; alleen voor gepasporteerde militairen 
en voor zoons van actief dienende militairen was de werving 
steeds onbeperkt open. In 1922 moest voor het wapen der 
artillerie de niet-europ. werving, dus ook die der 
Amboineezen, tijdelijk onbeperkt worden opengesteld, in 
verband met het toenmalige grootc incompleet aan 
ongegradueerden bij dat wapen. In 1924 moest om dezelfde 
reden de werving van niet-Europeanen — dus ook die van 
Amboineezen — voor het wapen der infanterie wederom 
onbeperkt worden opengesteld; doch reeds in 1925 moest 
weder een beperking worden ingevoerd. 

Blijkens het mil. tarief no. 13 (Ind. Stb. 1922 no. 1G0), 
zooals dat luidt ingevolge Ind. Stb. 1925 no. 44 (blz. 65), 
bedraagt het handgeld bij indiensttreding van Amboineezen 
200, 120 of 60 gulden, onderscheidenlijk voor een 
verbintenis van 6, 4 of 2 jaren; bij een herverbintenis wordt 
voor elk vol jaar uitbetaald aan een sergeant (wachtmeester, 
fourier) ƒ 25, aan een brigadier ƒ 20, aan een korporaal ƒ 15, 
aan een soldaat le klasse / 12,50 en aan een soldaat 2e klasse 
/ 10. De inlandsche hoofden in de afdeeling Amboinxu 
ontvangen een premie van / 50 bij indiensttreding van een 
hunner, vroeger niet gediend hebbende en in bun 
ambtsgebied verblijfhoudende onderhoorigen, onverschillig 
den duur van de aangegane verbintenis; deze premie wordt 
niet uitgekeerd, indien de onderhoorige in dienst treedt als 
aspirant-officier of als aspirant-onder- officier en evenmin 
bij indiensttreding van inlandsche burgers, gevestigd ter 
hoofdplaats Am- boina^-of op de 
onderafdeelingshoofdplaatsen Bandanaira en Saparoea 
(Gouv. besluit 16 Juni 1924 no. 20, Jav. Courant no. 51). 

Onder de niet-europ. militairen namen de Amboineezen 
(en Alenadoneezen) van af de vroegste tijden steeds een 
bevoorrechte positie in (zie Deel I blz. 37)1); hieraan kwam 
een einde door de bij Gouv. besluit van I Maart 1921 no. 33 
vastgestelde „Regeling betreffende de uitvoering van de 
„voorstellen der militaire bezoldigingscommis- „sie” £). Die 
regeling toch bepaalde o.m., (art. 1) dat de militairen 
beneden den rang van officier, met uitzondering van de 
dienstplichtigen, worden onderscheiden in „inheemsche 
troepen”en „aanvullingstroepen”; (art. 2) dat tot de „in-
heemsche troepen” o.m. behooren alle niet- europ. militairen 
en (art. 4) dat bij de onderscheiding van militairen niet meer 
wordt geduid op hun landaard, zoodat de voorvoegingen 
„euro- peesch”, „amboinecsch” en „inlandseh” voortaan niet 
meer gebezigd worden. Voor alle inheemsche militairen 
werden dezelfde soldijen vastgesteld; wel werd bepaald, dat 
alle bij de inwerkingtreding van hooger bedoelde regeling 
— 

1) Ten onrechte werd aldaar vermeld dat de 
Amboineezen ook betaald werden als Europeanen; 
hunne soldij bedroeg meer dan die der overige 
Inlanders, doch minder dan die der Europeanen. 

*) Met „Verdere voorschriften van den 
Legercommandant” als afzonderlijk boekwerkje in 2 
deelen verschenen. Deel II gedrukt bij Typ. Boekh. 
Visser en Co. Batavia 

 

door den Legercommandant gesteld op 1 Juni 
1921 — in dienst zijnde ongegradueerde militairen van 
amboineeschen (menadoneeschen) landaard als soldaat le 
klasse zouden worden beschouwd, zoodat hun soldij ƒ0,15 
per dag meer zou bedragen dan van de overige inheemsche 
militairen 2e klasse, doch dit belette niet, dat deze nagenoeg 
algeheele gelijkstelling van de am- 
boineesche(menadoneesche) militairen met hunne rang- en 
standgenooten van andere niet-europ. landaarden door do 
geheele amboineesche (me- nadoneesche) bevolking als een 
achteruitstelling, als een miskenning van de goede militaire 
eigenschappen en van de groote militaire verdiensten van hun 
landaard werd beschouwd. Talrijk waren de protesten van 
amboineesche (menado- neesche) zijde tegen den h.i. zoo 
onbillijken maatregel en ook in den Volksraad gaf deze 
nagenoeg algeheele gelijkstelling van de amboineesche 
(menadoneesche) militairen met die van de overige 
inheemsche landaarden menigmaal aanleiding tot 
geanimeerde debatten. 

Aan deze groote grief van de Amboineezen 
(Menadoneezen) werd eenigermate tegemoet gekomen door 
de „Militaire bezoldigingsregeling „1925” (Ind. Stb. no. 44) 

— resultaat van den -arbeid der bij Gouv. besluit van 19 
Augustus 

1922 no. 59 ingestelde „militaire salariscommissie”—, 
welke 1 Februari 1925 in werking trad. Die regeling (art. 2) 
hief de onderscheiding van de militairen beneden den rang 
van officier in „inheemsche troepen” en 
„aanvullingstroepen” op en duidde de militairen beneden den 
rang van sergeant-majoor (opperwachtmeester) weder aan 
door vermelding van den landaard vóór de benaming van den 
bekleeden rang of stand, daarbij zelfs verder gaande dan de 
regeling van vóór 1921, door niet alleen te onderscheiden in 
„europeesche-”, „amboineesche-” en „inlandsche” 
militairen, doch in „europeesche”, „javaan- sche”, 
„soendaneesche”, „madoereesche”, „amboineesche”, 
„menadoneesche”, „alfoersche”, „timoreesche”, 
„boegineesche”, „atjèhscho” en „maleische”. In verband 
hiermede worden thans (1927) blijkens de alg. order voor het 
leger 1926 no. 22 II. A. art 12(1) met betrekking tot de wer-
ving onder don naam „Amboineezen” verstaan (vergelijk het 
begin van het gelijknamige artikel op blz. 38 van Deel 1) de 
inboorlingen (en hunne afstammelingen) van het 
gouvernement der Mo- lukken, uitgezonderd de niot-öhristen 
inboorlingen (en hunne afstammelingen) van het eiland 
Halmahóra (onderafdeeling Jlalmahéra van de afdeeling 
Tèrnate) — d.z. de Alfoeren — en die van de afdeelingen 
Noord-, West- en Zuid-Nieuw Guiné — d. z. de Papoea’s; tot 
de „Amboineezen” in het leger behooren dus niet meer zooals 
vroeger de „Alenadoneezen” ;deze laatstcn vormen een 
afzonderlijke groep, niet alleen met betrekking tot de 
werving, doch ook wat aangaat hunne aanduiding en 
benaming. De „militaire bezoldigingsregeling 1925” stelde 
voorts de rangen van adjudant-onderofficier en sergeant-
majoor (opperwachtmeester) ook open voor niet-Europea- 
nen — dus ook voor Amboineezen —, mits zij volledig 
voldoen aan de voor die rangen gestelde of nog te stellen 
eischen (art. 3), en bepaalde voorts dat niet-europ., dus ook 
amboineesche jongelieden, kunnen worden aangenomen als 
„aanbevolen militairen” —zie LEGER en ONDERWIJS 
(MILITAIR) — ten einde voor niet-europ. ka- 
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der betrekkingen to worden opgeleid (art. 8). Meerbedoekle 
„bezoldigingsregeling 1925” bleef echter de Amboineezen en 
Monadoneezen teleurstellen voor wat betreft de soldijen, 
doordien deze gelijk bleven aan die dor militairen van den- 
zelfden rang en stand van de overige niet-europ. landaarden, 
met deze uitzondering nochtans, dat de soldijen van alle 
ongegradueerde amboinee- sche en menadoneesche militairen 
gelijk zijn aan die van de hoogste klasse der ongegradueerde 
militairen van de andere niet-europ. landaarden. 

Er bestaat een vereeniging van actief dienende korporaals 
en soldaten van amboineeschen landaard, gevestigd te 
Meester Cornelis,._ Deze vereeniging, die den naam draagt 
van „De Amboi- nees”, stelt zich blijkens hare bij Gouv. 
besluit van 20 Mei 1923 no. 1 (Jav. courant no. 43) goed-
gekeurde statuten ten doel, het behartigen van de belangen van 
de korporaals en soldaten van amboineeschen landaard, 
zoomede de zedelijke verheffing van die militairen. 

Hoofdzakelijk ten behoeve van kinderen van 
amboineesche (menadoneesche) militairen bestaan speciale 
openbare scholen met Nederlandsch als voertaal voor 
kinderen van mindere inland- sche militairen of gewezen 
militairen, afkomstig uit de oude gewesten Amboina, 
Manado, Ternate en Timor en Onderhoorighedon, die 
denChristelij- ken godsdienst belijden. Blijkens het (jongste 
beschikbare) „Algemeen verslag van het onderwijs in Ned. 
Oost-Indie over 1923—1924”, waren der- gelijko scholen, die 
een europ. onderwijzer aan het hoofd, doch overigens inl. 
personeel hebben, gevestigd te Djokjakarta, Koetaradja, 
Magelang, Tjimahi (Gouv. besluit 15 Augustus 1911 no. 52), 
MTflfassa? (Gouv. besluit 16 Augustus 1914 no. 49), Meester 
Cornelis (Gouv. besluit van 1 December 1916 no. 5) en 
Malang (Gouv. besluit van 8 Maart 1924 no. 9); He school te 
Koetaradja werd in 1924opgehoven. Te Padang_bestaat een 
amboineesche leergang, die mét behulp van re- 
geeringssubsidio wordt onderhouden door de vereeniging 
„Ambonsch studiefonds”; de subsidie voor een dergclijken 
leergang te Ambarawa werd ingetrokken bij Gouv. besluit van 
22 Juli 1926 no. 5 (Jav. courant no. 59). 
/ BRATA-JOEDA. Hot verhaal vao hot onder dit artikel in 
Dl. I blz. 408 besproken heldendicht komt in hoofdzaak op het 
volgende neer. 

Abiasa had twee zoons: Destarata en Pandoe. Zij waren 
halfbroeders. Destarata was do oudste, doch blind; daarom 
werd Pandoe vorst van Ngas- tina. Aldus werd do 
grondoorzaak geschapen voor een langdurigen toestand van 
herhaalde- lijkcn strijd, hetzij naar aanleiding van een vast- 
gesteldo sajembara (voorwaarden ter erlanging van een bruid) 
dan wel tot het opsporon van een verdwenen naasten 
bloedverwant. 

Na den dood van Pandoe vermeenden do nakomelingen 
van Destarata, de Korawa’s, meer aanspraak to hebben don 
troon te bokliinmon dan do nakomelingen van Pandoe, de 
Pandawa’s, wat dezen niet toegaven omdat Pandoo inderdaad 
de rogeering in handen heeft gehad. 

Op raad van hun oom Sakoeni besloten de Korawa’s hun 
mededingers uit den weg to rui- nien. Daartoe noodigden zij 
de Pandawa’s uit om mot hen in een opzettelijk daarvoor op-
gericht gebouw aan een soort schaakspel deel te nemen. Op 
een gegeven oogenblik staken do Korawa’s het van licht 
ontvlambare stoffen óp 

getrokken gebouw in brand. Geen van de Pandawa’s verscheen 
buiten. Algemeen was men overtuigd dat zij in de vlammon 
waren omgekomen. Het was echter den Pandawa’s gelukt om 
het brandende gebouw door een onderaardschen gang te 
verlaten. Zij kwamen in het slangenrijk Saptapratala, waar de 
vorst Sang Hiang Anta- boga hen vriendelijk ontving. Een der 
Pandawa’s werd zelfs zijn schoonzoon. 

Na eenigen tijd verlieten de Pandawa’s hun 
onderaardsch verblijf. Zij begaven zich naar Wi- rata, van 
welks vorst, Matswaoti geheeten, zij de landstreek 
YVanamerta ontvingen, alwaar zij het rijk Ngamarta 
stichtten en tot grooten bloei wisten te brengen, evenwel na 
heel wat wonderlijke avonturen en strijd. Het zijn die 
avonturen en die herhaaldelijke strijd, welke meestentijds 
het onderwerp (lakon) uitmaken van een wajang- 
vertooning, waarin voorkomt de zoo geliefde figuur 
van''Ardjoena, de Pandawa zonder vrees en blaam/ 

BARISAN. K o r p s e n  b a r i s a n  v a n  Ma- 2 d o e 
r a. Deze drie korpsen — zie blz. no. 171 en 172 van Deel I — 
werden uitgebreid bij Gouv. besluit van 30 Januari 1917 no. 23 
en nader bij Gouv. besluit van 16 Maart 1921 no. 31 (Bijbl. no. 
9719) tot een sterkte van één bataljon (± 880 man) elk; bij het 
korps te Bangkalan was een geweermitrailleur-afdeeling 
ingedëeld. Déze uitbreidingen hielden verband met het 
voornemen van de Regeering — zie LEGER — om personeel 
van deze korpsen en van het legioen van Mang- koe Neg&rü, 
bij mobilisatie te bezigen als trein- geleiders, aanvankelijk bij 
de gevechtstreinen, later ook bij de bagagetreinen van het 
veldleger, en zulks ter vervanging van dwangarbeiders, die bij 
het leger te velde niet op hun plaats geoordeeld werden. 
Bedoeld personeel ontving, na zijn africhting als infanterist 
gedurende ± 2 maanden een opleiding als treinsoldaat. Nadat 
in 1922 • de korpsen do nieuwe sterkte reeds hadden bereikt, 
werd bij Gouv. besluit van 8 Augustus 1923 no. 41 (Jav. 
courant no. 65), in verband met de noodzakelijkheid om op de 
legeruitgaven te bezuinigen, de formatie van elk der 3 korpsen 
ingekrompen met 4 officieren en 351 minderen; elk korps 
vormde toen een bataljon van drie compagnieën; bij dat te 
Pamokasan werd een geweermitrailleur-afdeeling ingedeeld. 
Aan de officieren, die ten gevolge van bedoelde inkrimping op 
nonactiviteit moesten worden gesteld, werd, in af wij Icing van 
de ter zake bestaande bepalingen, bij Gouv. besluit van 14 
September 
1923 no. 38 (Jav. courant no. 76) een wachtgeld 
toegokend on bij Gouv. besluit van 19 Februari 
1924 no. 25 (Jav. Courant no. 19) werd, bij wijze van 
tijdolijkon maatregel bepaald, dat onderofficieren on 
minderen van de korpsen barisan, die 15 of meer volle, voor 
pensioen (gagement) tollende dienstjaren in rekening 
konden brengen, voor zoover hun ontslag noodzakelijk was 
ter bereiking van de bevolen inkrimping van de korpsen, 
recht hadden op het volle pensioen (gage- ment) volgens 
hunnen rang, ook al was de rang, waaraan het pensioen 
(gage ment) was verbon- don, niet gedurende 2 jaren 
werkelijk bekleedX. 

Bij Gouv. besluit van 23 Maart 1920 no. 72 (Bijbl. no. 
9429 Jav. courant no. 31) werd de opleiding tot officier bij 
de korpsen barisan herzien, in dier voege, dat die opleiding 
aansluit b\j het lager ondorwys en 4 jaren duurt; in verband 
hier 

39 
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mede werd ingesteld een „instituut van aspirant- 
officieren”. Met de verhooging van het intellec- tueele 
peil van het officierskorps ging een verbetering van de 
inkomsten der officieren gepaard; voor de toen reeds in 
dienst zijnde officieren werden overgangsmaatregelen 
getroffen. (Zie ook Ind. mil. tijdschrift 1919 no. 5 blz. 
462). Bij Gouv. besluit van 27 Juli 1923 no. 34 (Bijbl. 
no. 10415) werd de verstrekking van kleeding en uit-
rusting aan de onderofficieren beneden den rang van 
adjudant-onderofficier en aan de minderen van de 
korpsen barisan opnieuw geregeld. 

Het reglement voor de korpsen barisan van Madoera 
werd vastgesteld bij Gouv. besluit van 4 April 1891 no. 12 
(Bijbl. no. 4755) en gewijzigd en aangevuld bij de Gouv. 
besluiten, opgenomen in de Bijbl. nos. 5087, 5252, 5284, 
5406, 5517, 5687, 5785, 5966, 5971, 6426, 6435, 6593, 
6770, 6963, 7055, 7096, 7150, 7240, 7354, 7606, 7634, 
7650, 7700, 7757, 7861, 7924, 7996, 8991, 9067, 9320, 
9384, 9429 (Regeling betreffende de as 

was predikant. Van moederszijde stamde hij uit het bekende 
geslacht der Gunnings. Hij bezocht het gymnasium te 
Amsterdam, waar hij onderwijs ontving van Dr. J!“S. 
Speijer, den lateren hoog- leeraar in het Sanskrit te Leiden, 
die veel invloed op zijne vorming had en bij hem do liefde 
voor taalstudie, waarvoor hij een bijzonderen, natuurlijken 
aanleg had, deed ontstaan. In 1886 werd hij student in do 
theologie aan de Universiteit te TJ- trecht. JJoezeer hij ook 
met hart en ziel zich wijdde aan de theologie, toch meende 
hij gehoor te moeten geven aan den oproep van het Neder- 
landsch Bijbelgenootschap om aan de Leidsche Universiteit 
in de Indische letteren te gaan stu- deeren, ten einde na 
volbrachte studie in dienst van het genootschap te gaan 
arbeiden aan de Indische Bijbelvertaling. HadhetNed. 
Bijbelgenootschap gedurende een groot deel der 19e eeuw 
reeds zich verdienstelijk gemaakt voor de Zending en de 
wetenschap door de uitzending of ondersteuning van 
mannen als Gericlce, Van der Tuuk, En- 

 

Formatie Sterkte 

Jaren Bangkalan Pamekasan Soemenep Bangkalan Pamekasan Soemenep 

 

Offic. Mind. Offic. Mind. Offic. Mind. Offic. Mind. 
Offic

. 
Mind. Offic. Mind. 

uit. 1916 18 676 10 341 10 341 18 658 10 392 10 37 6 
„ 1917 18 676 10 341 10 455 17 790 10 457 10 454 
„ 1918 18 800 10 341 10 455 18 836 10 457 10 468 
„ 1919 18 591 10 343 10 329 17 625 9 341 10 373 
„ 1920 18 800 18 886 18 886 17 777 10 527 10 582 
„ 1921 18 886 18 886 18 886 17 802 14 672 15 883 
„ 1922 18 886 18 886 18 886 15 882 18 880 14 867 
„ 1923 14 535 14 550 14 535 11 788 17 818 14 831 
„ 1924 14 535 14 550 14 632 14 535 14 550 14 532 
„ 1925 14 535 14 550 14 532 14 531 14 535’ 14 544 
„ 1926 14 535 14 650 14 532 14 521 14 535 14 534 

pirant-officieren), 9431, 9517, 9575, 9719 (formatie), 
9852, 9986, 10088, 10224, 10415 (verstrekking van 
kleeding), 10581 (geneesk. verzorging), 10956 (wijziging 
regeling aspirant-officieren), 10984,11164 (wijziging 
regeling aspirant- -officieren). Ook Ind. Stb. 1921 no. 44 
bevat een wijziging van het hier bedoelde reglement. 

Bij Gouv. besluit van 9 April 1926 no. 24 (Jav. courant 
no. 29) werden bij wijze van tijde- lijken maatregel de 
europ. kapiteins-leider bij de korpsen vervangen door 
majoors-leider. 

28 Juli 1927 werd in den Volksraad een motie ingediend 
houdende het verzoek aan de Regeering om de korpsen 
barisan op Madoera zoo spoedig mogelijk weer op de 
sterkte van vóór 1923 te brengen, welke motie echter 29 
Juli d.a.v. werd ingetrokken. 

Bovenstaand staatje, ontleend aan de koloniale 
verslagen, geeft een overzicht van de formatie en de sterkte 
van de korpsen barisan in de laatste 

jaren. 
// ADRIANI (DR. NICOLAUS). Geboren 15 Sep- 

^tember 1865 te Oud-Loosdrecht, overleden 1 
Mei 1926 te Poso (Celebes)". Zijn vader, de latere 

zendingsdiréctor der Utrechtsche Vereeniging, 

^ . .. 6* 

 

gelmann, Coolsma, Matthes e.a., zoo bood do instelling van 
het doctoraat in de taal- en letterkunde van den Oost-
Indischen Archipel bij de nieuwe H. O. wet van 1878 het 
Bijbelgenootschap eene welkome gelegenheid van nu af 
zijne aanstaande afgevaardigden door eene academische 
vorming eene breedero opleiding te verschaffen. De liefde 
tot de Zending en tot de taalstudie beide deden Adriani 
besluiten zich aan de Leidsche Universiteit voor dit werk te 
gaan voorbereiden. Hij studeerde er op voortreffeljjko wjjze 
en mocht daar, om slechts enkele namen te noemen, het 
onderwijB genieten van Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje, 
Prof. G. A. Willten en Prof. Dr. II. Kern. Vooral de laatste 
heeft grooten invloed op hem uitgeoefend; aan hem dankte 
hij die streng systematische ordening van de Indische 
taalverschijnselen, die in het bijzonder tot uiting is gekomen 
in zijn meesterlijke classificecring der talen van Midden-
Celobes; ook die intense liefde volle belangstelling voor de 
talen van de Filippijnscho groep, waarvan al zijn werk de 
blijken draagt en die zijn hoogtepunt heeft bereikt in zyne 
behandeling van het Tontemboanseh, een der Minahas- 
sische talen. 
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Op zijn geestelijk loven had zijn oom Prof. Dr. J. H. 
Gunning, bij wien hij in huis was geweest, een 
onuitwischbaren invloed geoefend; naast hom moet ook 
Prof. P. D. Chantepie de la Saussaye — destijds te 
Amsterdam godsdienstwetenschap do- ceerend — genoemd 
worden, de man die met piëteit de godsdienstige 
verschijnselen, ook die der animistisch denkende primitieve 
volken, wist te benaderen en te beluisteren, de man tevens 
van de overtuiging, dat alléén het Christendom de 
geestelijke behoeften ten volle zou kunnen bevredigen; hij 
was het, die mede Adriani heeft mogen leiden tot dat 
congeniale meeleven met en doordringen in het godsdienstig 
leven der ïoradja’s. In 1893 promoveerde Adriani, cum 
laude, tot doctor in de taal- en letterkunde van den O. I. 
Archipel op een proefschrift „Sangireesche spraakkunst”. In 
het scherpe, rake beeld van deze taal geteekend, treft de klare 
meesterlijke analyse der affixen, en de groote gedegen 
kennis van de verwante Indonesische talen. In het bijzonder 
valt de groote vertrouwdheid op met de Filippijn- sche 
taalgroep, waartoe ook het Sangireesch behoort. Na zijn 
huwelijk met mej. M. L. Gunning, dochter van Prof. Dr. J. 
H. Gunning, vertrok Dr. Adriani als afgevaardigde ter 
Bijbelvertaling van het Ned. Bijbelgenootschap in 1894 naar 
Indië. Hij heeft zijn taak daar op bijzondere wijze verricht; 
op zijn taalkundigen arbeid heeft hij het stempel van zijn 
fijnen, sprankelenden geest gedrukt, het werk van de 
Bijbelvertaling is door hem geleid op den nieuwen weg van 
een zoo ver mogelijk gaande transpositie in de taal- en de 
gedachtensfeer van het volk, voor hetwelk ze bestemd was; 
met bijzonder gevoelige belangstelling heeft hij het volk, 
onder hetwelk hij arbeidde in al zijne uitingen, in zijn taal, 
zijn letterkunde, zijn godsdienstig leven en in al 
zijne'vormen van leven en bewegen gadegeslagen en 
liefdevol genaderd en daardoor was hij in staat met zijn 
medewerker en vriend, Dr. Alb. C. Kruijt, den Toradja’s het 
Evangelie te prediken in een hen treffenden en op hunne 
behoeften reageerenden vorm. 

In Maart 1895 vestigden Dr. en Mevr. Adriani zich onder 
de Baro’e sprekende Toradja’s; zij hadden daar veel hulp en 
steun van Dr. Alb. C. Kruijt, die er sinds 1892 werkte en 
reeds velerlei betrekkingen met do bevolking had 
aangeknoopt. Nu ving te zamen met hem de moeizame, 
gemeenschappelijke arbeid aan van de taal-, land- on vol-
kenkundige ontginning van een groot deel van Midden-
Celebes, van het zich inburgeren in de Toradja-maatschappij 
en het winnen van het vertrouwen van do bevolking. 

Vele zware en mot talrijke gevaren verbonden tochten, 
vol ontberingen, zijn door Adriani en ook door zijne vrouw 
gemaakt naar de binnenlanden, waar nog ongeregelde 
toestanden heerschton, welke tochten weer het voordeel 
brachten, dat hij de Toradja’sche samenleving in hare 
oorspronkelijkheid leerde kennen. In den loop der jaren ge-
lukte het hem het vertrouwen van de bevolking te winnen, 
met het gevolg, dat hij die groote massa materiaal van do 
taal- en letterkunde heeft kunnen verzamelen, die hij in zijn 
talryko opstellen en geschriften heeft gepubliceerd. 

Door zijn kennis van den Toradja en van dions 
wezenlijke behoefte kon hij dan ook zoo raak schrijven hoe 
de Toradja roageert op onderwijs, geneeskunde, bestuur en 
godsdienstprodiking, die hem van Europeesche zijde 
werden gebracht. De 

ze vinden ingang ter wille van de personen, die ze brengen. 
Niet het onderwijs, maar de onderwijzer, niet de Eur. 
methode van geneeskunde maar de persoon van den 
geneesheer, niet bestuursmaatregelen maar de persoon van 
den bestuurder, niet het Christendom maar de persoon van 
den prediker van het Christendom, zij kunnen er in slagen 
zich een plaats bij zulk een volk te veroveren (Onderwijs, 
geneeskunde, bestuur en gods_- dienstprediking 
onderben'animistisch" volk_in_ Ned.-Tndië, 
KoLTijdscKrïftJuni 1919). 

"Op heldere wijze heeft hij in het licht gesteld, dat — 
willen bestuursmaatregelen werkelijk vat krijgen op een 
animistisch volk — dit eerst geestelijk moet zijn omgezet. 
Willen b.v. maatregelen in het belang van den landbouw van 
zoo’n volk werkelijk aanvaard worden, dan moet het eerst 
hebben losgelaten den in het heidendom zoo inni- gen 
samenhang tusschen voorouderdienst en landbouw. (De 
Landbouw en het Heidendom der Indonesische Volken, Ned. 
M. Z. G., dl. 53, 1909). 

Duidelijk ook zag hij het gevaar van te snelle 
veranderingen bij een animistisch denkend volk, dat zoo heel 
lang in ontwikkeling heeft stilgestaan, en van groot practisch 
belang was zijn raad: „zoo’n maatschappij niet voort te 
sleuren op de baan van den vooruitgang, waarin de vroegere 
stilstand plotseling wordt omgezet in een geforceerden 
marscli, maar het een levensgang te laten, die met werkelijke 
blijdschap door het ge- heele volk kan worden volgehouden”. 

In de Protestantsehe Zending nam Adriani een bijzondere 
plaats in door de wijze, waarop hij te zamen met Dr. Kruijt 
de Toradja’s tot het Christendom geleid heeft. Beide 
zendingsmannen hebben door hun woord, hun wijze van 
werken en bovenal door hun persoonlijkheid het volle accent 
gelegd op de gedachte, dat de Zending denanimis- tischen 
heiden eerst als animist heeft aan te nemen, wil hij, dat de 
animist hem als Christen zal aannemen, en dat het er ten slotte 
om gaat, dat de animist zich gevoelt aangeraakt door de Zen-
ding. Deze gedachte heeft grooten invloed uitge- oefond in 
zendingskringen. Dr. Adriani voelde het zoo diep, dat de 
zendeling niet alleen kan geven, dat hij ook heeft te 
ontvangen, dat hij de Indonesiërs er eerst toe heeft te brengen, 
zich hem bekend te maken. De zendeling heeft, zooals hij het 
ergens ongeveer aldus gezegd heeft: „zijn inwendig leven te 
laten zien en hij mag niet rusten eer hij dat van den Indonesiër 
heeft leeren kennen” (Meded. omtrent de Toradja’s van 
Midden-Celebes, T. B. G. dl. XLIV, bl. 39 van den 
overdruk)?*0 

De omgang met dit animistische volk wras dan ook voor 
hom zelf een werk van vernieuwing des harten, dio 
samenging mot de vernieuwing van het geestelijk leven van 
een gedeolte van dit volk. (Het Animistisch Heidendom, als 
godsdienst, bl. 80). 

Voor dat innerlijk contact met zulk een volk is het gebruik 
van de landstaal de conditio sine qua non. Bij de 
zendingsarbeidors op die gebieden, waar do 
Evangelieprediking grootendeels in het Maleisch plaats had, 
zooals in de Minahasa, of waar het gevaar dreigde, dat hot 
Maleisch het gebruik van do landstaal zou supprimeeren, 
zooals op Halmahéra. heoft hy een kraohtig pleidooi gevoerd 
ten gunste van do landstaal. (Evangelieprediking in de 
landstaal, Med. N. Z. G. XL VII, 1902). 

Zijn eigonlyke taak als afgevaardigde van het 
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Ned. Bijbelgenootschap was het vertalen van den Bijbel in 
het Bare’e. Door zijn fijn intuïtief taalbesef, zijn 
beheersching van den Bare’e-stijl, door zijn artistiek 
vermogen en eveneens door zijn echt wetenschappelijken 
zin was hij de aangewezen persoon daarvoor. Zijn levend 
contact met het volk, voor hetwelk hij den Bijbel te 
vertalen had, gaf hem een frisschen reëelen kijk op deze 
taak. 

Dit deed hem beseffen, dat hij niet terstond een 
Bijbelvertaling kon maken, maar dat een Bij - belsch 
leesboek noodig was als voorbereiding tot Bijbelgebruik 
en Bijbelvertaling. Voor het verstaan van den Bijbel zag 
hij in, dat de vertaler niet verder mag gaan dan hij met 
behulp van de beste Inlandsche krachten kan komen, dat te 
scheppen is een vertaling van den Bijbel, die als het ware 
uit de ziel van het volk, voor zoover Christen geworden, is 
opgerezen. Het is mede zijn verdienste deze opvatting 
omtrent Bijbelvertaling ingang te hebben doen vinden in 
de kringen van Bijbelgenootschap en Zending. Eenige 
malen heeft hij zijn zienswijze uiteengezet („Eenige 
principes bij het vertalen van den Bijbel in Indonesische 
talen” in Overzicht van de 10e Zendingsconferentie, 
BatavjaJJmfcenzorg, 1900; „Overzicht van mijn werk in 
dienst van liet Ned. Bijbelgenootschap”; „De Uitgave van 
Bijbelsche leesboeken”, Nota voor de Internationale 
Bijbelconferentie). 

Een groot gedeelte van het Nieuwe Testament is 
voortreffelijk door hem vertaald en dwingt de bewondering 
af van hen, die de Bare’e taal verstaan. 

Hij zag de waarde van allen arbeid vooral hierin, in 
hoeverre zij den mensch, die hem verrichtte, vormde en de 
mensch zich in dien arbeid had weten te ontwikkelen. Zijn 
eigen levensontwikkeling dacht hij zich te zien voltrekken 
in den arbeid onder de Toradja’s. Daarom meende hij 
eenige malen voor een hem aangeboden professoraat te 
moeten bedanken. 

Bij hem stond de ontwikkeling van de persoonlijkheid 
op den voorgrohd. Daarom achtte hij het persoonlijk 
verkeer met anderen van zooveel gewicht. Hij, wien bij zijn 
groote geestdrift voor taalonderzoek de studie een 
levensbehoefte was, stond altijd klaar voor anderen, had 
altijd tijd en belangstelling voor zijn medemensch. In zijn 
karakter was het een schoone trek om bij degenen, met wie 
hij omging, „de vonken tot vlammen aan te wakkeren”, 
zooals hij dat zelf van Prof. Kern getuigde („Prof. Dr. H. 
Kern in Indië”, 1917). Zijn geheele persoon en al zijn 
arbeid waren doorgloeid van eerbied en liefde voor den 
mensch. 

Dr. Adriani heeft veel gepubliceèrd, enkele groote 
werken en een groot aantal kleinere geschriften, vooral op het 
gebied Van de talen van Celebes en van de Philippijneny (.-
^VRIJWILLIGERSKORPSEN. De invoering .van den 
dienstplicht voor Europeanen (zie MILITIE) maakte de 
vrijwilligerskorpsen, welker oprichting vóór dien tot 
verhooging van ’s lands ■weerbaarheid door de Regeering 
steeds was bevorderd — zie het eerste lid van het 
gelijknamige artikel op blz. 641 van Deel IV — meer en meer 
overbodig. Nadat de erkenning van de vereeni- ging 
„Vrijwilligerskorps Poerwakarta” bij Gouv. besluit van 17 
December 1920 no. 60 (Jav. courant no. 103) en die van de 
vereeniging „Vrijwilligerskorps Palembang” bij Gouv. besluit 
van 6 Januari 1921 no. 33 (Jav. courant no. 3) waren 

ingetrokken, bestonden blijkens de Regeerings- almanalc 
1922 nog de vrijwilligerskorpsen „Ban- doeng” (zie laatste 
gedeelte van het gelijknamige artikel op blz. 641 van Deel 
IV), „Balikpapan”, erkend bij Gouv. besluit van 16 Ajïril 
1917 no. 1 (Jav. courant no. 4), ,/Parakan”, erkend bij 
Gouv. besluit van 19 Juli 1917, no. 43 (Jav. courant no. 62) 
en „Tapanoeli”, erkend bij Gouv. besluit van 16 November 
1916 no. 8 (zie ook Bijbl. no. 8640). Van de drie 
eerstgenoemde korpsen werd de erkenning in 1926 
ingetrokken en wel die van het vrijwilligerskorps 
„Bandoeng” bij Gouv. besluit van 28 April 1926 no. 27 
(Jav. courant no. 
35) en die van de vrijwilligerskorpsen „Balikpapan” en 
„Tarakan” bij Gouv. besluit van 2S Maart 1926 no. 6 (Jav. 
courant no. 26); zoodat einde 1926 nog slechts bestond het 
vrijwilligerskorps „Tapanoeli” te Sibolga. Voor het 
toezicht op en de leiding van de oefeningen van dat korps 
was bij wijze van tijdelijken maatregel bij Gouv. besluit 
van 11 Juli 1918 no. 13 personeel van de gewapende politie 
aangewezen. De in het oorspronkelijk artikel bedoelde 
regeling voor de door den Gouverneur-Generaal als 
zoodanig erkende vrijwilligerskorpsen (Ind. Stb. 1902, no. 
331) onderging na 1917 geen wijziging, wel echter de 
eveneens in dat artikel genoemde „voorschriften omtrent 
de verantwoording enz. van — en „het toezicht op de 
wapening, de munitiën en de „verder tot het materieel der 
artillerie behooren- „de voorwerpen der als zoodanig 
erkende vrijwilligerskorpsen” (Bijbl. no. 8856); deze 
voorschriften werden n.1. gewijzigd bij de Gouv. besluiten 
van 14 Februari 1919 no. 38 (Bijbl no. 9168) en 26 October 
1922 no. 66 (Bijbl. no. 10189). Bij laatstbedoeld besluit 
werden in verband met den stand van ’s lands 
geldmiddelen de bepalingen omtrent de verstrekking van 
munitiën aan vrijwilligerskorpsen en schietvereenigingen 
herzien. De bepalingen omtrent bedoelde verstrekking aan 
„schietvereenigingen” zijn oorspronkelijk opgenomon in 
Bijbl. no. 8715 en aangevuld en gewijzigd by de Gouv. 
besluiten in de Bijbl. nos. 9146, 10189 en 11280. Bijbl. no. 
5811 behelst bepalingen betreffende de verstrekking van 
wapenen en munitiën aan schietvereenigingen, uitsluitend 
gevormd door leerlingen van de inrichtingen van middel-
baar onderwijs; deze bepalingen zijn gewijzigd en 
aangevuld bij de Gouv. besluiten in do Bijbl. nos. 5894, 
8860, 9132 en 10189/' 

ORANG PÈNDÈK. De orang pèndók (letterlijk \Ó. niets 
anders dan „korte mensch, dwerg”) van Su-‘v matra is al sinds 
lang bekend. Zelfs in de dertiende eeuw sprak men er roods over, 
ja er werden toen zelfs „orang pèndèks” in Europa ingevoerd. 
Marco Polo, de bekende wereldreiziger, die op zijn terugreis van 
China tegen het einde van de dertiende eeuw ook Sumatra 
bezocht, verhaalt hierover het volgende: „Men moet weten, dat 
wat omtrent do gedroogde lichamen van kleine men- schelijke 
wezens, welke uit Indië ingevoerd worden, verteld wordt, louter 
fabels zijn. Dergelijke z.g. menschen worden op het eiland 
Sumatra op de volgende manier vervaardigd: Er is een apensoort, 
niet zeer groot en met een gelaat gelijkend op dat van den 
mensch. Zij scheren het haar en laten het alleen staan onder de 
kin en op andere deelen van het lichaam, waar ook de mensch 
haar draagt. Daarna drogen zij ze en prepareeren ze met kamfer 
en andere specerijen. Wanneer zij deze dieren op de 
bovenbedoelde manier hebben 
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geprepareerd, zoodat zij op kleine monschen lijken, leggen zij 
ze in houten kisten om zo aan don handelaar te verkoopen, die 
ze door de geheelo wereld verzendt. Dit alles is dus bedrog, 
want noch in Indië, noch in eenig ander land, worden 
pygmeeën gevonden, zoo klein als deze apen”. 

Maroo Polo is reeds lang vergeten, doch fantastische 
verhalen omtrent den orang pèndèk gaan nog altijd rond en 
verschijnen zelfs in druk. 

In het begin van 1925 is een speciale expeditie naar 
Poelau Rimau gezonden om den mensch-aap of dwerg, dien 
men daar gezien meende te hebben, te vangen, doch zonder 
resultaat. 

In September 1924 kwam het Museum te Bui- _ tenzorg 
door tusschenkomst van den Resident van Palembang in het 
bezit van een origineelen voetafdruk, die aan den orang 
pèndèk werd toegeschreven. De voetafdruk was aangetroffen 
op de onderneming Aer Teman bij Moearabeliti, Pa- 
lembangsche Bovenlanden. In den afdruk werd vloeibare 
paraffine gegoten om de aarddeeltjes aan elkaar te kitten; na 
het hard worden werd deze aldus gevormde dunne koek 
uitgegraven en de aarde er om heen, die niet met paraffine 
gedrenkt was, verwijderd, zoodat alleen het zuivere spoor 
overbleef. De heer P. van Kan, Administrateur van Aer 
Teman, schreef naar aanleiding van deze vondst, dat het 
gevonden spoor volgens de inlanders ter plaatse 
toegeschreven moet worden aan de orang pèndèk. Enkele 
lieden beweerden dat zij de dieren zelf gezien hadden: twee 
op hun achterpooten loopende beesten, geheel behaard, 
ongeveer 4£ a 5 voet hoog, met zeer breede borst en korte 
achterpooten. Bijzonder in het oogvallend waren de vier zeer 
groote hoektanden. Het toegezonden spoor werd aan een 
nader onderzoek onderworpen. Op het eerste gezicht deed de 
afdruk sterk denken aan die van een menschenvoet, maar er 
waren toch ook opvallende verschillen. Ten eerste is de voet 
zeer breed in verhouding tot de lengte (10 cm. bij een lengte 
van 18.5 cm.), de stand der teenen is bij een menschenvoet 
anders, ook vertoonde dit spoor een opmerkelijke kromming 
van do zool, tenslotte was het een uitgesproken platvoet. Aan 
een aap behoefde eigenlijk in het geheel niet gedacht te 
worden, daar het eigenaardige van een achterpoot van een aap 
vooral hierin zit, dat de groote teen tegenover de andere 
teenen gebracht kan worden, zooals by den mensch de duim 
tegenover do vingers van de hand. 

Van welk wonderlijk dier kon het gezonden spoor nu 
afkomstig zijn al» het noch van een mensch, noch van een aap 
was? Vanzelf kwam toen de gedachte op het eenigo dier, dat 
ook op zijn zolen loopt, n.1. de beer. Alleen bij het voetspoor 
van den orang pèndèk ontbrak de indruk der nagels, die bij 
een beer juist bijzonder lang zijn en niet ingetrokken kunnen 
worden zooals bij echte katten. Toevallig kon men van een 
paar lovende boren, die toen te Buitenzorg aanwezig waren, 
afdrukken van het voetspoor verkrijgen. Het bleek nu dat do 
beer zijn nagels onder het loopen zoover omhoog houdt, dat 
zij nagenoeg geen indruk op den grond maken. Bij het spoor 
van den voorpoot zijn de nagelindrukken duidelijker dan bij 
dat van don achterpoot; hier zijn zo zoo oppervlakkig dat, als 
men zo, als er niet bijzonder op gelet wordt, gomakkelyk over 
hot hoofd ziet. Bovendien kwam hot voetspoor van den 
levenden beer zoozeer overeen met dat van 

het dier van Aer Teman, dat het wel geen twijfel lijdt, of we 
hebben hier te doen met het spoor van een beer. Ook de 
afmetingen waren volkomen gelijk. 

In 1927 doken opnieuw geruchten op omtrent het 
voorkomen van de orang pèndèk in Zuid Su- matra. In een 
streek, waar vele sporen voorkwamen, werden 
tijgerklemmen gezet. Een in een van deze klemmen 
gevangen beest, dat — naar het spoor te oordeelen — een 
orang pèndèk moest zijn geweest, was helaas daaruit weer 
losgebroken. Op de klem werd eenig bloed en haar 
aangetroffen, echter eerst eenige dagen nadat de ontsnapping 
was geconstateerd. Dit bloed en haar werd te Buitenzorg 
nader onderzocht. Het haar was niet positief te identificeeren, 
maar het bloed-onderzoek wees in een zwakke mate op 
menschenbloed. Men mag echter niet als vaststaand 
aannemen, dat het bloed inderdaad van het ontvluchte dier 
afkomstig was; even goed kan het bloed geweest zijn van een 
inlander, die zich aan de verwrongen klem had verwond. 

Op een nader onderzoek terplaatse werd aangedrongen 
en ingenieur Nash, die voor dienst in de bewuste streek moest 
reizen, werd bereid gevonden de zaak verder na te gaan. Op 
een keer, dat hij met een gids op zoek was, werd hij door 
dezen plotseling tot staan gebracht, omdat er een orang 
pèndèk in zicht was. De ingenieur legde aan en schoot . . . .  
een beer. 

Gaat men na wat over de orang pèndèk verteld wordt of 
neergeschreven is, dan blijkt dat nimmer eenige Europeaan 
het dier zelf gezien heeft, behalve dan de auteur van hot 
hiervoren bedoeld tijdschrift-artikel. Deze auteur is echter 
haast al te uitvoerig in zijn beschrijving van het dier om niet 
te gelooven, dat het geval eenigszins gefantaseerd is of dat 
het werd neergeschreven sterk onder den indruk van de 
verhalen, die over den orang pèndèk de ronde doen. Maar 
aangenomen dat het verhaal in hoofdzaak waar is, is het dan 
niet waarschijnlijker dat hier een ontmoeting heeft plaats 
gehad met een orang oetan ? 

Overzien we dus alles w'at tot nu toe bekend is 

geworden van den orang pèndèk, dan blijkt vooreerst, dat de 
eenige positieve bewijzen voor het bestaan ervan — de 
voetsporen — vrij zeker sporen van beren zijn. Ook enkele 
bijzonderheden uit do in omloop zijnde verhalen hebben 
vermoedelijk op dit dier betrekking. Zoo het omwentelen van 
boomstammen en steenen en het verzot zijn op 
doerianvruchten. Het is bekend, dat beren boomstammen on 
steenen omkeeren om naar insectenlarven en wormen te 
zoeken. Al deze eigenaardigheden, toegedacht aan den orang 
pèndèk, heeft men vermoedelijk afgeleid uit het tor plaatse 
voorkomen van de sporen. Ook zyn beren zeer go^d in staat 
om op hun achterpooten staande zich voort te bewegen, 
vooral do Malei- sche beer kan de rechtopstaande houding 
zeer lang volhoudon. Ook kunnen zij op boomstammen gaan 
zitten zooals een mensch dat zou doen. Verder klimmen zij 
uitstekend en bewegen zich betrekkelijk gemakkelijk tot 
hoog in de boomen. Zelfs het zonderlingo.denkbeeld, dat de 
geheimzinnige aapmensch met de hielen naar voren zou 
loopen, kan zeer wel zijn oorsprong vinden in hot 
berenspoor. De malcische beer toch zet zijn voeten dikwijls 
binnenwaarts neer, d.w.z. met de teenen naar binnen en de 
hiel naar buiten. Dat men uit zoo’n spoor do gevolgtrekking 
maakt dat. 
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het beest met de voeten achterste voren loopt, is niet zoo 
heel dwaas. 

Toch slaat niet alles op beren, wat over de orang pèndèk 
verteld wordt. Men heeft hier vermoedelijk ook te doen 
met oude overleveringen, die inderdaad betrekking hebben 
op aapmenschen of mensch-apen en wel op den orang 
oetan. In Su- matra wordt de orang pèndèk veelvuldig in 
den volksmond genoemd, en heet er nu eens orang pèndèk, 
dan weder sedapa, orang letjo of orang segagang; doch het 
is wel opvallend, dat dit op Borneo, waar de orang oetan 
nog vrij algemeen is, niet het geval is. Zou misschien, 
omdat de orang oetan op Sumatra in vele streken niet meer 
voorkomt, het legendarische karakter der verschillende 
verhalen verklaard kunnen worden? Volgens den 
tegenwoordigen directeur van het Raffles- -Museum te 
Singapore doen dergelijke verhalen ook op het Maïeïsche 
schiereiland de ronde. Doch hier spreekt de dwerg 
verschillende talen. Komt hij een Chinees tegen, dan 
spreekt hij Chineesch, met een Engelschman converseert 
hij in het En- gelsch en verder bedient hij zich ook nog van 
het Maleisch. 

Zeer merkwaardig is ook, wat in dit verband 31 aller en 
Schlegel (Verh. Nat. Gesch. Ned. Overz. Bezittingen, 
1839—44) vermelden. Van den orang oetan zeggen zij (p. 
12), dat deze in Zuid Sumatra met den naam van orang 
panda of orang pandak (gewijzigde uitspraak van orang 
pèndèk) wordt aangeduid, maar dat dit dier daar niet of 
hoogst zeldzaam voorkomt. Iets verderop heet het dan: „De 
Maleiers op de Westkust van Sumatra, voornamelijk die, 
welke bezuiden de evennachtslijn wonen, hebben daarom 
dan ook bijna doorgaans een zeer verward begrip van den 
orang oetan.yDe vertellingen, van denzelven bij hen in 
omloop, zijn met allerlei fabelen doorweven,. waarbij 
inzonderheid de gedaante van het dier als zeer 
buitengewoon, en zijne krachten met groote overdrijving 
worden afgeschetst. Aan vele van deze strand- en 
bergbewoners is de naam Majew geheel vreemd, terwijl 
met die van orang panda eene menigte wonderbare 
denkbeelden van half-mensch en diergelijke dwaasheden 
meer verknocht zijn”. 

De orang oetan geldt niet alleen bij vele in- landsche 
volken, maar gold ook in vroeger tijden bij Europeanen 
voor een kruising van mensch en aap, zoo b.v. nog bij 
Valentijn. Het is dus niet zoo verwonderlijk, dat 
onontwikkelde inlanders van dezen tijd nog meenen, dat er 
tusschenvor- men bestaan van mensch en aap en dat een 
aap in een mensch kan veranderen en omgekeerd. 

Ligt het niet het meest voor de hand te veronderstellen, 
dat de orang oetan in Zuid Sumatra uitgestorven of althans 
zoo zeldzaam is, dat het dier alleen nog maar voortleeft in 
de herinnering bij de bevolking als een fantastisch .wezen, 
half mensch en half aap. En dat de sporen van den beer, die 
zoo misleidend veel gelijken op een af- druk van een 
menschenvoet, steeds weer voedsel geven aan het 
denkbeeld, dat er toch nog van zulke wonderlijke wezens 
door het oerwoud moeten rondzwerven.,/ 

Il) )! } JODEN IN NEDERLANDSCH-INDIË (DE). De 
verbindingen van de Joden met Indië dag- teekenen reeds 
van ouden tijd. Ziet men af van de tochten van Salomo’s 
vloot naar het goudland Ophir, dat oudtijds velen in Indië 
zochten, dan worden de oudste Joodsche nederzettingen 

aan de kust van Malabar gevonden. Toen Hugo van 
Linschoten ze in 1584 bezocht, waren ze daar reeds meer dan 
1000 jaar gevestigd; ook middeleeuwsche reizigers als 
Benjamin van Tude- la en Marco Polo maken er melding 
van. De Joden genoten daar in zekere mate autonomie, die 
hun blijkens een bewaard gebleven oorkonde, gegraveerd op 
koperen tafels, door een In- landsch vorst verleend was. 

Van 1523 af stond de landstreek onder het bestuur der 
Portugeezen, die de Joden als ketters beschouwden en 
behandelden, hoewel den Portu- geeschen 
ontdekkingsreiziger Vasco da Gama do onderzoekingen van 
den Joodschen astronoom Abraham Zacuto zeer te stade 
waren gekomen en een door hem uit Goa meegevoerde Jood 
den Portugeezen vele inlichtingen omtrent ligging en 
producten der Indische gewesten had verschaft. 

Toen dan ook in 1662 een Hollandsche vloot Cochin, een 
hunner voornaamste nederzettingen aldaar belegerde, vond 
deze veel sympathie bij de Joden, die daarvoor door de 
Portugeezen met plundering en brandschatting bestraft 
werden. Het volgende jaar trokken de Hollanders de stad 
binnen, waar zij door de Joden als vrienden ontvangen 
werden. Op hun beurt ondersteunden zij hen bij den opbouw 
hunner in het voorafgaande jaar verwoeste Synagoge. 

Het bestaan van deze afgelegen Joodsche gemeenten 
wekte de belangstelling der Joden in Amsterdam. Zij zonden 
er een commissie van 4 ïcoopireden heen, die in 1687 een 
rapport publiceerde onder den titel: Notissias dos Judeos do 
Cochim, mandados por Mosseh Pereyra de Paiva. Hierin 
komen uitvoerige mededeelingen voor omtrent hun 
afstamming en gebruiken. 

Zij bleven nu in betrekking staan met de Joden van 
Holland, die hun gebedenboeken en andere Hebreeuwsche 
werken toezonden, waarna zij in 1752 en 1769 
gebedenboeken naar hun eigen ritus aldaar lieten drukken. 
De laatstgenoemde uitgave geschiedde door tusschenkomst 
van don Haagschen bankier Tobias Boas, wiens zonen nog 
in 1791 aan David Rachabi uit Cochin hun bemiddeling 
verleenden voor het doen drukken van diens werk „Ohel 
David” op het gebied van het kalenderwezen. 

Verder hebben wij belangrijke historische me-
dedeelingen te danken aan Adriaan Moens, die van 1771—
1782 daar Nederlandsch bewindvoerder was. Onder 
Nederlandsch bestuur konden do Jodenvrijelijk hun 
godsdienst uitoefenen en genoten zij een zekere mate van 
welstand. Ook thans nog wonen in deze streken, die sinds 
1795 onder Engelsch bewind zijn, een groot aantal Joden, 
verdeeld in twee groepen do z.g. blanke on zwarte Joden. 

De Joden en de O. 1. Compagnie. Tn het togen woordige 
Nederlandsch-Indië waren echter, zoolang de Oost-Indische 
compagnie daar de macht had, weinig of geen Joden 
gevestigd. Wel schreven vroeger de Joodsche 
geschiedschrijvers — ook nog de bekende econoom Werner 
Sombart in zijn werk ,,Die Juden und das Wirtschaftsleben” 
— aan de kapitalen der in Nederland weer Jood geworden 
Marranen grooten invloed toe op de stichting en de 
ontwikkeling der Oost-Indische Compagnie. Zelfs 
beschouwde men Jan Pieterszoon Coen in een voor 
Hollandsche ooren onbegrijpelijke verwarring met den naam 
Cohen als van Joodsche origine. Nieuwere onderzoekingen 
heb 
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ben echter geleerd, dat het plan der Hollandors om zelf de 
vaart naar Indiö ter hand te nemen eigenlijk indruischte 
tegen de belangen dor in de Nederlanden gevestigde 
Marranen, die immers nog winstgevende betrekkingen 
onderhielden mot Portugal. Zoo worden dan ook in 
Amsterdam, het belangrijkste centrum, slechts 2 Joden ge-
noemd op de inschrijvingslijsten van hot stich- tingskapitaal 
der O. I. Compagnie. Wel namen hun belangen 
langzamerhand grooteren omvang aan, zoodat de 
Amsterdamsche rabbijn Menasseh Ben Israël in zijn humble 
addresses aan de En- gelsche regeering in 1655 er op kan 
wijzen, dat zij „enjoy a good part of the West and East In- 
dian compagnies”, maar van vestiging aldaar is geen sprake. 
Koenen neemt aan in zijn Geschiedenis dor Joden in 
Nederland, dat de mededinging der Chineezen hen ervan 
heeft teruggehouden. Meer waarschijnlijk is het, dat de O. I. 
Compagnie, die met een betrekkelijk gering aantal blanken 
de vaart en den handel in Indië volkomen be- heerschte, niet 
gemakkelijk de Joden, die ook in Nederland van het 
waarnemen van openbare ambten en uit vele bedrijven 
waren uitgesloten, daar heeft toegelaten. 

Eerst het einde der 18e eeuw bracht hierin verandering. 
Door de algemeene verslapping van energie in die dagen 
was men genoodzaakt om ook uit kringen, die vroeger 
hiervoor niet in aanmerking kwamen, manschappen voor 
den Oost- Indischen dienst te recruteeren. Door Parnas- sijns 
der Hoogduitsch-Joodsche gemeente, die over deelname der 
Joden geraadpleegd werden, werden geëischt „de volgende 
regelen in acht te nemen ten einde Joden bij de Admiraliteit 
of bij de O. I. Compagnie zullen kunnen meevaren.” 
Hoofdzakelijk gold het hier bepalingen omtrent het gebruik 
van ritueele spijzen en het werken op Sabbath en feestdagen. 
Het is niet bekend, of deze onderhandelingen, wat betreft het 
dienst- nemen bij de O. I. Compagnie, practische resultaten 
opgcleverd hebben. 

De 19e en 20e eeuw. De 19e eeuw, die den gou-
vernementsdienst voor de Joden openstelde en don handel 
op Indië weer deed opleven, bracht ook een aantal Joden or 
toe zich aldaar te vestigen. Wel sloot de groote 
Nederlandsche Handelmaatschappij de Joden uit haar 
betrekkingen uit, maar vele kleinere ondernemingen telden 
ook Joden onder hare furictionnarissen, terwijl ook door hen 
zelf verschillende handelshuizon opgericht worden. 
Tusschcn dezo Joden, die zich in do eerste plaats 
Nederlanders gevoelden, bestond echter geen bijzondere 
band, die hen mot elkander verbond; de voorschrifton van 
don Jood- echcn godsdienst waren in Indië mooilijkor op te 
volgen en bij een langer verblijf verslapte het religieus 
gevoel nog meer, zoodat van hot stichten van oen Joodscho 
gemeente voorloopig nog geen sprake was. Wel werden, 
zooals do bekende reiziger Rabbi Jacob Saphir, die in 1861 
Java bezocht, in zijn Hebreeuwsch werk Ebon Saphir 
verhaalt, i 1860 gedurende eenige jaren op do Hoogo 
Feestdagen godsdienstoefeningen te Ba- tayia. gehouden. 

Do godsdienstige verzorging dor Joden in N. I. trok by 
het toenemen der bevolking ook de aandacht hunner 
geloofsgonooten in het moederland. Zoo deed in de 
algemeene vergadering van de Nederlandsche afdoeling der 
Alliance is* raélite universelle van October 1875 do 
afdeeling 

Amsterdam het voorstol om middelen te beramen tot het 
stichten eener Joodsche gemeente in Oost-Indië. Het 
voorstel werd commissoriaal gemaakt, en doordien de 
volgende algemeene vergadering, gehouden in Juli 1876, de 
conclusie van de meerderheid der commissie, dat de 
Alliance niet competent zou zijn om in en ten behoeve eener 
zaak als dezo op te treden, aanvaardde, mislukte deze 
poging. 

Een tweede poging (in 1900) om de belangstelling der 
Alliance te wekken voor,,de verbetering van het 
gemeenschapsleven der Israëlieten in Indië” leed eveneens 
schipbreuk. 

Pas de laatste jaren zijn pogingen tot het wekken van het 
saamhoorigheidsgevoel onder de Joden in N. 1. met meer 
succes bekroond. Hun aantal is intusschen ook sterk 
toegenomen; daar echter geen officieele gegevens 
hieromtrent bestaan, 'moet men afgaan op particuliere 
mededeelingen. Volgens schattingen van Mr. I. Hen en S. L 
van Creveld, die beiden veel voor het contact tus- schen de 
Joden onderling gedaan hebben, bedraagt hot aantal Joden 
in N. I. thans ± 2000, waarvan ± 1500 op Java. De grootste 
Joodsche bevolking heeft Soerabaja; van de ± 600 Joden, die 
daar gevestigd zyn, is een groot deel afkomstig uit Britsch 
Indië (ook uit het vroeger genoemde Cochin) of uit Irak; hun 
moedertaal is Arabisch. Ook Batavia, Semarang en 
Bandoeng tellen meer dan 100 JoodscEè-ziélen. 

De Joden, in Indië gevestigd, houden zich voornamelijk 
met den groot- en kleinhandel bezig; ook zijn zij aan 
cultuurondernemingen verbonden of werkzaam als arts, 
ingenieur of journalist. Velen zijn in regeeringsdienst, 
zoowel in burgerlijken als militairen, in lagoren zoowel als 
in hoo- geren rang. Bij het leger wordt het gemis van een 
Joodschon aalmoezenier en vooral ook van eigen militaire 
tehuizen, in het bijzonder door de Joodsche minderen,sterk 
gevoeld. In burgerlijken dienst zijn zij verbonden aan de 
verschillende departementen van bestuur on zijn 
voornamelijk bij het onderwijs en de posterijen en telegrafie 
in verschillende functies werkzaam. 

In het bijzonder trekt hen de rechtspractyk aan; reeds 
onder Willem I vindt men hen als leden van do rechterlijke 
macht, hoewel aanvankelijk (in 1817) aan Mr. J. W. D. de 
Jongh, lid van den Raad van Justitie toBatavia, de bevoegd-
heid betwist werd om Christenen den eed af te nemen. 

Van do talrijke juristen na hem worde hier slechts uit don 
jongston tijd genoemd Mr. S. J. Hir8ch, van 1910 tot 1919 
vice-president van het Hooggerechtshof. Een andere hooge 
functie werd bekleed door Dr. E. Moresco, die van 1922 tot 
1923 vice-president van den Raad van Nod.-Indiö is 
geweest. Prof. Mr. A. S. Oppen- heim en J. E. Stokvis namen 
zitting in den Volksraad. 

De band tusschen de Joden onderling is veel sterker dan 
vroeger; er bestaan thans een viertal vereonigingen: de Ned. 
Indische Zionistenbond mot eenige afdeelingen, de 
vereeniging tot behartiging dor Joodsohe bolangen in Ned.-
Indië eveneens met verschillende afdeelingen, de Joodsche 
gemeente te Soerabaja en de Joodsche vereeniging te 
Bandoeng; uit deze vereenigingen ia ter behartiging der 
gemeenschappelijke belangen een centrale commissie 
gekozen. 

Te Soerabaja worden dank zy het groote oon- 
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tangent Oostersche Joden geregeld godsdienstoefeningen 
gehouden; ook is daar thans een godsdienstleeraars uit 
Bagdad afkomstig, werkzaam en worden er kapitalen 
bijeengebracht voor het stichten van eene groote Synagoge. 
In andere plaatsen is de organisatie van godsdienstoefe-
ningen tijdens de Hooge Feestdagen telkens afhankelijk van 
het particulier initiatief, want do aanstelling van een rabbijn 
uit Nederland, hoewel dikwijls overwogen, heeft tot dusver 
nog niet plaats ge vonden. Van belang voor het godsdienstig 
leven is verder nog het feit, dat ook in Inclië besnijdenissen 
verricht worden, terwijl de Joden to Se ma rang, Soerabaja, 
Batavia en Ivoetaradja de beschikking hebben over een 
eigen begraafplaats of een afzonderlijk deel der algemeene 
begraafplaats. 

De belangstelling in het Zionisme, het eerst in Indië 
gewekt door Mr. I. Hen, is na den wereldoorlog vooral 
versterkt door de bezoeken van de propagandisten dezer 
wereldorganisatie Israël Cohen en Dr. Alex. Goldstein, die 
beiden betrekkelijk groote sommen voor de Zionistische in-
stituten bijeenbrachten. Sinds 1926 verschijnt in Oost-Indië 
onder redactie van S. I. van Creveld het maandblad Erets 
Israël, dat tevens het officieel orgaan van den Ned.-Ind. 
Zionistenbond is. 

Literatuur: I. De oudere literatuur over de Joden in 
Cochin wordt geciteerd door E. N. Adler, Von Ghetto zu 
Ghetto. Stuttgart 1909 bl. 1S1 vlgg. en S. Feist, 
Stammeskunde der Juden. Leip- zig 1925 bL 63 vlgg. 

II. M. Wolff, De eerste vestiging der Joden te 
Amsterdam enz. III, Bijdr. voor Vaderl. Gesch. en 
Oudheidk. 4e reeks, dl. X (1912) bl. 140 vlgg.; H. Watjen, 
Das Judentum und die Anfange der modernen Kolonisation, 
Berlin usw. 1914, bl.3vlgg.; Iz. Prins, De vestiging der 
Marranen in Noord-Ne- derland, Amsterdam 1927, bl. 163 
vlgg.; E. van Biema, Het Nederlandsche zeewezen en de 
Am- sterdamsche Joden in het einde der 18e eeuw, 
Amsterdamsch Jaarboekje voor 1901 bl. 76 vlgg. 

III. B. van Gelder, De vestiging der eerste Ne- 
derlandsch-Israëlitisehe gemeente in Batavia, Vragen van 
den Dag XXXV (1920) bl. 701 vlgg.; S. Kalff, De Joden in 
Oost- en Westindië, Indische Gids XLY, 2 (1923) bl. 699 
vlgg.; id., Joden op Java, De Vrijdagavond I (1924) bl. 341 
vlgg.; I. Cohen, The journal of a Jewish travel- ler, London 
1925 bl. 209 vlgg.; Is. Santcroos Dlz., Joden in de 
Nederlandsche dagblad-journalistiek VIII en IX, De 
Vrijdagavond IV (1927) bl. 196 vlgg.; B. Gobits, De Joden 
in den Oost. Interview met 2‘Ir. Is. Hen. Weekblad voor Isr. 
Huisgezinnen 25 Nov. en 2 Dec. 1927. L. H. . 

GEOLOGISCHE DIENST. De geologische dienst 
van Nederlandsch-Indië draagt ambtelijk den casm 
Opsporingsdienst, waarmee wordt uitgedrukt, dat hij tevens 
belast is niet de mijn- boawkundige exploratie van den 
Archipel, voor zoover deze van Landswege geschiedt. In de 
laatste jaren hebben eehter, in verband met de door de 
Regeering ten aanzien van de opsporing en ontginning van 
delfstoffen en in het bijzonder van aardolie gevolgde 
algemeene gedragslijn, de speciaal OD het onderzoek naar 
ontginbare delf- stofafzettingen gerichte werkzaamheden 
een steeds geringer aandeel in de taak van den dienst gehad, 
en heeft deze daardoor meer en meer het 

karakter van oen zuiver geologisehen dienst aangenomen l). 
Als zoodanig is h(j een dor grootste der wereld, ook is 

h\j zoo men de stichting van den Dienst van het .M(jnwezen 
in 1860 als zijn geboorte beschouwt - de oudste on grootste 
natuurwetenschappelijke dienst, die op hotoogenblik in 
Indië, en wellicht in geheel Azië, bestaat. 

De zeer voldoende aandacht, welke het lands-
bestuur,vooral in di' laatste decennia, is gaan wijden aan het 
geologisch onderzoek van Ned.-Indië, on de kosten die 
daaraan besteed worden, vinden hare bijzondere 
rechtvaardiging, wetenschappelijk in do groote betcekcnis, 
welke toevallig juist dit deel der worold voor do algemeene 
aardkunde heeft, en politick-cconomisch in het bijzondere 
karakter van dit gebied als groot-producent van allerlei 
tropische producten, als „cultuurkolonie’> bij 
uitnemendheid. 

De formatie van den Opsporingsdienst telt thans 
ongeveer 40 academisch gevormde geologen en 
mijningenieurs, waaronder ook eenige specialisten, 
gezamenlijk deel uitmakende van het grootere algemeene 
corps Ingenieurs en Geologen van den Mijnbouw, benevens 
een honderdtal in- landsche hulpkrachten; liet budget voor 
1930 bedraagt ongeveer f 1.150.000 exclusief reiskosten en 
pensioenen. 

De voornaamste wcr Iczaamheden, naast de den 
dienstleider bij Ind. Stb. 1922 No. 652 opgedragen 
algemeene taak van een geleidelijke ge- ologisch-
mijnbouwkundige verkenning en onderzoek van het heele 
grondgebied van Nederlandsch- Indië, bestaan 
tegenwoordig uit: 

1°. Eene in 1927 van uit het Zuiden begonnen 
systematische kaartecring van Sumalra, op do schaal 
1:200.000. Ingevolge speciale opdracht der Regeering is 
aan deze geologische kaarteering eene agrogeologische of 
bodem-kaarteering verbonden, waarvan de uitkomsten op 
afzonderlijke kaartbladen, doch op dezelfde kaartschaal en 
to- pografischen grondslag, tot uitdrukking worden 
gebracht. Het zijn redenen van practisclien aard geweest, 
welke er toe hebben doen besluiten deze door 
bodemkundigen uit te voeren grondkaartee- ring niet te 
doen ressorteeren onder het Bodem- kundig Laboratorium 
van het Departement van Landbouw te Buitenzorg, doch 
haar organisatorisch op te nemen in liet kader van don 
geologi- schen opnamedienst. 

2°. Eene in 1928 gelijktijdig op verschillende punten 
van Java aangevangen geologische heropname van dit 
eiland, liet dool dezer kaarteering is, de kennis der geologie 
van dit voornaamste eiland van Ned,-Indië, waaraan sedert 
de verschijning in 1896 van hot bokondo werk van Verbeek 
en Fennemu (Geologische Beschrijving van Java on 
Madoora) weinig moer gedaan, en waarover nog minder 
gepubliceerd was,op modern peil te brengen. De uitkomsten 
zullen op de schaal 1:100.000 in kaart worden gebracht. 

3'. De verrichtingen van liet bureau voor Oeolo• gisch - 
Technisch e Onderzoekingen. Dit bureau stelt zich tegen 
vergoeding der Kolfhouten ter beschik- 

’) Zie hierover ook hèt artikel: „Mijnbouw -
kundige opsporingen on geologische opname in 
Ncdorlandseli Indië” in het „Gedenknummer 
van D« Mijningenieur ter gelegenheid vim het 
76-jarig bestaan van d«>n Dimisl. vim het Mijn -
wezen in Ned. O Indië, J| Juli 11)26’'  
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king van particulieren, gemeenten en andere locale ressorten 
voor onderzoek, advies en c.q. daadwerkelijke hulp bij de 
voorbereiding en het uitvoeren van allerlei 
ingenieurswerken, waarbij geologisch advies nuttig of 
noodig kan zyn, als daar zijn: broncaptecringen, aanleg van 
dammen en stuwen voor irrigatie-of waterkrachtwerken, 
aanleg en onderhoud van straat- en spoorwegen, winning van 
bouwmaterialen, beveiliging van door aardverschuiving 
bedreigde terreinen, etc. 

Vooral de vele vergaarkommen voor irrigatie- water 
(wadoeks), welke in de laatste jaren op Java voor 
Oostmoesson-bevlooiing, vooral in sui- kerstreken, worden 
aangelegd, bezorgen deze af- deeling veel en nuttig werk. 

4°. De vulkaandienst, welks taak is om door geregeld 
plaatselijk onderzoek der Indische vulkanen en het 
verrichten van series waarnemingen volgens moderne 
wetenschappelijke methoden het wezen van het vulkanisme 
te bestudeeren, ten einde zoo mogelijk te geraken tot een op 
goede gronden berustenden waarschuwingsdienst. 

Evenals de Dienst van den Mijnbouw, waarvan hij een 
orgaan is, heeft de Opsporingsdienst zijn kantoren in het 
statige gebouw van het Departement van 
Gouvernementsbedrijven te Bandoeng. 

Daarnaast beschikt de dienst in dezelfde plaats ook over 
een eigen gebouw, hot Geologisch Laboratorium. De 
totstandkoming hiervan in 1929 heeft in een nijpende 
behoefte voorzien; bovendien kwam het te voren veelvuldig 
voor, langen tijd was het zelfs regel, dat geologische 
collecties, die in Indiö waren bijeengebracht, — zoowel door 
particulieren, expedities, als door den geologi- schen dienst 
zelf — na wetenschappelijke bewerking in Nederland of 
elders in het buitenland, aldaar werden aangehouden, omdat 
men van oordeel was dat zij in Indiö toch niet behoorlijk 
konden worden opgeborgen. 

Het nieuwe gebouw, met een vloeroppervlak van 
voorloopig ± G000 M2, verdeeld over 64 zalen en 
werklokalen, bevat op den beganen grond: het geologisch 
museum, waarvan het voor het publiek opengestolde 
gedeelte bestaat uit eene hal, eene zaal voor fossielen en 
koralen, eene zaal voor ertsen, mineralen, meteorieten, etc., 
en twee zalen resp. voor natuurlijke bouwsteenen en vul- 
kaanproducten en voor grondsoorten en bodemprofielen; 
voorts het ruime on zeer modern ingo- richte agrogeologisch 
laboratorium in den westelijken vleugel; en het 
paleontologisch laboratorium, de kantoren van don 
vulkaandienst, en het petrografisch laboratorium in den 
oostelijkon vleugel. De bovenverdieping van hot frontge- 
bouw bevat do geologische bibliotheek, tevens lees- en 
conferentiezaal, benevens de kantoren on teekenzalon der 
Java- on Sumatrakaartecrin- gen. 

In een sousterrain, beneden den oostvlougel, bevinden 
zich de goedangs en werkplaatsen, w.o. oen slijp- on 
polijstlokaal, prepareervertrek, microfoto- on 
kwartslichtfotokamer, etc. Voor nadere details omtrent het 
Geologisch Laboratorium wordt verwezen naar „De 
Mijningenieur”, jaargang 1929. 

De voornaamste publicaties van den Dienst van den 
Mijnbouw, waarvan do redactie, drukverzor- ging en 
distributie eveneens behooren tot de taak van den 
Opsporingsdienst, zijn de volgende: 

a. Het Jaarboek van het Mijnwezen, waarvan in 1872 do 
eerste jaargang verscheen; dit perio 

diek bestaat tegenwoordig uit een „Algemeen Gedeelte”, 
bevattende het eigenlijke jaarverslag over den Mijnbouw in 
Nederlandsch-Indië, zoowel van de Gouverncments-
werkzaamheid op mijnbouwkundig en geologisch gebied 
als van het particuliere bedrijf, — en jaarlijks één of 
meerdere deelcn „Verhandelingen”, hoofdzakelijk van 
geologischen aard; 

b. de bladen van de (voorloopige) Geologische 
Overzichtskaart van denNederlandsch-Indischen Archipel, 
schaal 1:1.000.000 (21 bladen, waarvan er tot 1929 12 zijn 
uitgekomen); 

c. do „Vulkanologische en Seismologische Me- 
dedeelingcn”, waarvan sinds 1918 tot 1929 in het geheel 10 
nummers zijn verschenen; 

d. de „Wetenschappelijke Mededeelingen”» waarvan 
de eerste 12 nummers (1924—1929), voornamelijk 
verhandelingen van paleontologie schen aard bevatten; 

e. de „Verslagen en Mededeelingen betreffende de 
Indische delfstoffen en hare toepassingen”» waarvan het 
eerste nummer in 1911, het jongste nummer (No. 19) in 
1926 verscheen; 

f. het sinds November 1927 maandelijks uitko-x<7 mende 
„Bulletin of the Netherlands Indies Vol- canological Survey”. 

Binnenkort zal hieraan een nieuwe uitgavenserie 
worden toegevoegd, n.1. de afzonderlijke bladen (elk met 
toelichting) van de geologische kaart van Java, en van de 
geologische en agro- geologische kaart n van Sumatra. 

Juli 1929. A. C. d. J. 
GEOLOGISCH LABORATORIUM. Zie GEO-

LOGISCHE DIENST. 
LEGIOEN VAN MANGKOE NEGARA. Het één 

bataljon infanterie sterke legioen — zie blz. 563, van Deel 
II — werd by Gouv. besluit van 30 Ja- nuari 1917 no. 23 
uitgebreid tot IJ bataljon (+ 925 man) en bij Gouv. besluit 
van 16 Maart 1921 no. 31 (Bijbl. no. 9719) tot 3 bataljons, 
elk van ± 1200 man; bij een der bataljons was een 
geweermitrailleur-afdeeling ingedeeld. Deze uitbreidingen 
hielden verband met het voornemen van de Regeering om 
— zie LEGER s— personeel van het legioen en van de 
korpsen barisan van Madoera bij mobilisatie te bezigen als 
trein- geleiders, aanvankelijk bij de gevechtstreinen, later 
ook bij de bagagetreinen van het veldleger en wel tor 
vervanging van dwangarbeiders, die by het leger te velde 
niet op hun plaats geoordeeld werden. Bedoeld personeel 
ontving, na zijn africhting als infanterist, gedurendo ± 2 
maanden een opleiding als treinsoldaat. Do werving voor 
do laatste grooto uitbreiding werd reeds in Augustus 1920 
opongcsteld, zoodat einde 1920 de sterkte van 925 man 
reeds tot 1354 was opge- klommon, einde 1921 tot 1974 
man; daarna werd de werving evenwel gestaakt in verband 
met het voornemen van de Regeering om, wijl op de 
logeruitgaven noodzakelijk bezuinigd moest worden, terug 
te keeren tot een formatie van 1J bataljon; aan dit 
voornemen werd gevolg gegeven by Gouv. besluit van 8 
Augustus 1923 no. 
41 (Jav. courant no. 65), waarbij de formatie van hot 
legioen met ingang van 1 Januari 1924 werd ingekrompen 
met 27 offioieren en 2722 minderen» terwijl het aantal eur. 
instructeurs met 4 werd verminderd. Aan de officieren, die 
ten gevolge van bedoelde inkrimping op nonactivitoit 
moesten worden gesteld, werd, in afwijking van de terzake 
bestaande bepalingen, bij Gouv. besluit 
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van 14 September 1923 no. 38 (Jav. courant no. 76) een 
wachtgeld toegekend. 

Bij Gouv. besluit van 23 Maart 1920 no. 72 (Bijbl. no. 
9429, Jav. courant no. 31) werd dc opleiding tot officier bij 
het legioen herzien, in dier voege, dat die opleiding aansluit 
bij het lager onderwijs en 4 jaren duurt; in verband hiermede 
werd een „instituut van aspirant-officieren” gevormd. Met de 
verhooging van het intellectueele peil van het officierskorps 
ging gepaard een verbetering van de inkomsten der 
officieren; voor de toen reeds in dienst zijnde officieren 
werden overgangsmaatregelen getroffen (zie Ind. mil. 
.tijdschrift. 1919 no. 5, blz. 462). Bij Gouv. besluit van 27 Juli 
1923 no. 34. (Bijbl. no. 10415) word de verstrekking van 
kleeding en uitrusting aan de onderofficieren beneden den 
rang van ad- judant-onderofficier en aan de minderen van het 
legioen opnieuw geregeld. 

Het reglement voor het legioen van Mangkoe Negara 
werd vastgesteld bij Gouv. besluit van 6 Augustus 1898 no. 7 
(Bijbl. no. 5308) en gewijzigd en aangevuld bij de gouv. 
besluiten, opgenomen in de Bijbl. nos. 5517, 5600, 5805, 
5966, 5977, 6072, 6S32, 6955, 7055, 7150, 7212, 7649, 7757, 
7784, 7928, 7996, 8046, 8126, 8128, 8591, 8991, 9067, 9320, 
9429 (Regeling betreffende de aspirant-officieren), 9431, 
9517, 9719 (formatie), 9852, 9986, 10088,10224, 
10415(verstrekking van kleeding enz.), 10956 (wijziging 
regeling aspirant-officieren), 10984, 11164 (wijziging 
regeling aspirant-officieren). Ook Ind. Stb. 1921 no. 44 bevat 
een wijziging van het hier bedoelde reglement. 

Bij Gouv. besluit van 9 April 1926 no. 24 (Jav. courant 
no. 29) werd bij wijze van tijdelij- ken maatregel de europ. 
kapitein-leider bij het legioen vervangen door een majoor-
leider. 

Onderstaand, aan de koloniale verslagen ontleend 
staatje geeft een overzicht van de formatie en de sterkte van 
het legioen in de laatste jaren. 

  

Formatie Sterkte 
     

  

Offic. Mind. Offic. Mind. 

uit. 1916 23 701 20 706 
 1917 23 911 18 910 
 1918 23 925 18 925 
 1919 23 925 18 925 
 1920 24 1354 24 1354 
 1921 62 3646 26 1974 
 1922 59 3646 37 1313 
 1923 32 924 32 928 
 1924 32 925 32 928 
 1925 32 924 a) a) 
! > 1926 32 924 32 924 

a) niet vermeld in het koloniaal verslag 1926 ' 

jiP. HYDROGRAPHIE (Aanvulling van Dl. II blz. 
125/127). In het tijdvak April 1924 t/m Maart 1929 kwam 
de opneming van den O. I. Archipel zoover gereed, dat nog 
slechts te behandelen overbleven de Anambas eilanden, Z. 
kust J>va" van Hoek Genteng tot Gradjagan baai, een groot 
deel van de Sangir- en Talaud- en van de Kei- 

eilanden, de Bandagrocp, de Schouten eilanden, de N. kust 
van N. Guinea beOosten de Wakde eilanden (139° 0' O.L.) 
en de Z. kust beOosten Etnabaai. 

Van de vier opnemingsvaartuigen werd in het jaar 1926 
één schip bestemd voor revisiewerk, waarin begrepen het 
onderzoeken van in den loop der jaren gevonden ondiepten 
enz.; de voornaamste partieele revisieopnemingen, waaraan 
(bijv. op de dokkingsreizen) ook door de andere 
opnemingsvaartuigen werd deelgenomen, waren die van: 
gedeelte Oostkust Sumatra be- Noorden en nabij 
Bclawan,_vaarwater bij Roepat en Brouwerstraat, 
mondingen van de Panei, de Soengei Koeala en de Rokan-
rivier, Amphitrite- baai, reede Cheribon, Oostervaarwater 
van Soe- rabaja, vier'baaiën'Van Zuidkust Java beOosten 
Tjilatjap, vaarwaters van Boenjoe, gedeelte van Noordkust 
Tominibocht, Togean-eilanden, JBa- likpapanbaai, reede 
Manado en baai van Goron- talo. Een tweede schip wordt in 
1929/1930 gedurende ± 18 maanden aan de hydrographie 
onttrokken ten behoeve van de oceanografische expeditie-
Willebrord Snellius. 

Diepzeeloodingen met echolood door onder- zeebooten 
werden in het tijdvak 1926—1928 verricht in de Bandazee, 
Flores zee, beZuiden Lombok en Java (tot Christmaseiland) 
en be- Wéstën Straat Soenda. (Literatuur: No. 17 der 
Verhandelingen v/h Koninklijk Magn. en Met. Observ. te 
Batavia). 

Met Marinevliegtuigen werd gezocht naar riffen, 
waarvan de ligging of het bestaan twijfelachtig was, 
gerapporteerd bij Noordkust Poeloe Bras, beNoorden 
Pekalongan (ss. Begum) en beZuiden Bawean (ss. Leeds). 

Ten einde, zoodra zich daartoe de gelegenheid zal 
voordoen, te kunnen overgaan tot een af doend onderzoek 
naar onbekend gebleven ondiepten op de voornaamste 
scheepvaartrouten, werd in het jaar 1927 de toepassing van 
dregmethoden, zooals er o.a. in Amerika en Europa in 
gebruik zijn en in sommige gevallen ook in Ned.-Ind. werden 
toegepast (klein gedeelte van Straat Laoet 1918 en van reede 
Soorabaja 1919), in studie genomen. 

De omzetting van de op de zeekaarten in vademen 
aangegeven diepten, in diepten uitgedrukt in meters, ter hand 
genomen door het Hydro- graphisch Bureau te ’s Graven 
hage,.Jn aansluiting aan de op de Int. iTydrographische 
Conferentie te Londen in 1919 genomen resolutie en het door 
het Int. Hydrographisch Bureau te Monaco ingenomen 
standpunt, was uit. Maart 1925 reeds op een groot aantal 
verkrijgbaar gestelde zeekaarten van den Archipel 
uitgevoerd. 

De astronomische lengte van Batavia (tijdklep) werd in 
1924 herberekend door den Directeur van hot Kon. 
Magnetisch en Meteorologisch Observatorium aldaar, Dr. 
J. Boerema, waartoe gebruik gemaakt werd van het 
draadloos wetenschappelijk tijdsein van Bordeaux en do 
lengte bevonden werd te zijn 7 u. 7 m. 13 s., 853 of 106° 
48' 27", 79 Oost van Greenwich, gelijk bij Ind. Stb. 1924 
No. 528 is vastgesteld (dus 9", 26 minder dan de in 1896 
officieel aangenomen lengte en zeer nabij de eerste 
bepaling van Oudo- mans in 1882), zie Verhandeling No. 
12 van het K. M. M. Obs. te Batavia. 

Literatuur: „Hydrographie Roview” Vol. I No. 1 Mrt. 
1923 en Vol. III No. 1 Nov. 1926 van 
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hot Int. Hydr. Bur. te Monaco; Report of the proceedings of 
the second int. hydr. conferonco Oct.-Nov. 1926 van id.; 
„Construction and ope- ration of the wiredrag” door J. H. 
Hawley 1919; „Summary of data on uniformity in Buoyago 
and Buoy Lighting” door het Int. Hydr. Bur. te Monaco, Aug. 
(No. 6) en Oct. (No. 6A) 1925. V: 
KUSTVERLICHTING (Aanvulling van Dl. W' blz. 243 
of suppl. afl. 10 blz. 300). De installatie te Soerabaja voor het 
vervaardigen van Blaugas in de oliegasfabriek kwam in het 
jaar 1926 in bedrijf; de productie hield sedert gelijken tred 
met de uitbreiding van het aantal blaugas- lichten. 

In het tijdvak April 1925—Maart 1929 werden de 
kustlichten uitgebreid met lichten te of op Poeloe Pandjang 
(vaarwater naar Semarang) Pasoeroean, Panaroekan, 
Pengambengan (Straat B'ali), Lembongan (Straat Lombok), 
Parigi(To- minibocht) en Tjarita (W. Java N. kust), voorts de 
lichtbakens "met installaties te Tj. Pasir (Str. Bali) Besitang 
(Aroebaai), Tj. Beraoe (Koetei- rivier), Benkoelen, Tj. Djene 
(golf van Boni), Pe- malang (vaarw. naar Semarang), Pctagen 
(Str. Alasj, Tj. Lero (vaarw. naar Paré Paré), Mela- loengoen 
(vaarw. naar Beraoe), P. Roesa (W.- kust Atjèh), 
Schildpadden baai (vaarw. naar Tjilatjap), Tegalklip, Kleine 
Kapoeasgeul (2 gelelde lichten), Bakal Toeabank (vaarw. 
naar J3e- lawan), Queen Olga-rif (Soerabaja) en LobanT 
Ketjil (Str. Riouw). Ook het aantal kleine lichtjes met 
eenvoudige, meest roode petroleumlichten werd geleidelijk 
uitgebreid. Twee kustlichten (Pagoerawan en Padang rivier) 
werden wegens plaatselijk verminderde scheepvaart en vier 
lichtbakens (Maria Reigersbergen en Zandbuis banken bij de 
Paternostereilanden, Boelolio en Boe- liogot nabij N. kust 
Celebes), reeds eerder om be- zuinigingsreden in verband 
met de afgelegen ligging gebluscht, werden afgetuigd. Er 
werd voortgegaan met de versterking en verbetering van 
daarvoor in aanmerking komende lichten door wyziging van 
de lichtbron van open petroleumlicht in acetyleen-, 
pharolinegloei- of electrisch lioht, of van acetylecnlicht in 
pharoline- of blau- gasglocilicht; dit laatste vooral op de 
afgelegen lichtbakens, terwijl bovendien in het jaar 1927 een 
aanvang werd gemaakt met het daarop aanbrengen van 
gastanks inplaats van stalen flosschen onder hoogen druk, 
waardoor de druk van het blaugas wordt teruggebracht tot 
minder dan 10 atmosferen on do kans op lekkage vermindert. 
Alle drijvende lichten met open vetgas- vlam werden 
versterkt on verbeterd door wijziging in vetgasgloeilicht 
(gereed in 1926) en tevens tor besparing van het gasverbruik 
het karakter gewyzigd door de periode te veranderen. Door 
het invooron van gasschakclklokken, welke het licht van een 
onbewaakt baken of van een lichtboei by dag automatisch 
dooven en slechts een aanstookvlam laten branden, werd van 
verscheidene daartoe in aanmerking gebrachte lichten het 
gasverbruik verminderd. 

Waar olectricitoit werd toegopast, geschiedde dit door 
aansluiting aan hot plaatselijk lichtnot en worden veolal 
byzondore door de Philips- fabriek te Eindhoven in 
samenwerking mot de Ncderlandsche Kustvérlichting 
ontworpon en vervaardigde kustlicht-glocilampen 
aangewend. 

Op uit. Maart 1929 waren in Ned.-Indiö aanwezig 151 
kustlichten (2 electrisoh, 4 pharoline. 

6 petroleum gloeilicht, 105 acetyleen en 34 petroleum), 81 
lichtbakens (3 electrisch, 43 blau- gasgloeilicht, 6 
vetgasgloeilicht, 26 acetyleen en 3 met open gasvlam), 88 
drijvende lichten (waarvan 85 vetgasgloeilicht, 2 
blaugasgloeilicht, 1 acetyleen), 29 lantaarnboeien 
(petroleum) en '175 kleine, meest petroleumlichten (14 elec-
trisch). Het personeel van de kustlichten, reserve inbegrepen, 
bestond uit 46 hoofdlichtwachters, 242 lichtwachters en 88 
koelies. 

Door het Internationaal Hydrographisch Bureau te 
Monaco werd, in aansluiting aan eene resolutie van d e i n t .  
Hydrographische Conferentie te Londen (1919), studie 
gemaakt van de verschillende systemen van „Buoyage and 
Buoy lighting”, om te geraken tot een uniform systeem, 
bruikbaar voor alle landen, terwijl ook verschillende 
rapporten over de zichtbaarheid van kustlichten door het 
bureau werden uitgegeven; een „Technical subcommittee for 
Buoyage and Lighting of Coasts”, voortgekomen uit de 
Subcommissie voor Havens en Maritieme Navigatie van het 
Raadgevend en Technisch Volkenbondscomité voor Verkeer 
en Doorvoer, bewoog zich op het zelfde gebied, o.m. op in 
het jaar 1924 te Parijs gehouden vergaderingen, en kwam tot 
samenwerking met het Bureau te Monaco. 

Literatuur: „Het Indische bo.ek ________ dex,_Zee!l/ 
„Hydrographic Review” Vol I No. 1, Maart 1923 en Vol III 
No. 1, Nov. 1925, van het B. I. M. te Monaco; „Rapport sur 
les observations de visi- bilité des phares” Aug. 1925 van id.; 
„Report of the proceedings of the second int. hydr. confe-
rence” Oct.-Nov. 1926 van id.; „Rapport sur les observations 
de Visibilité des Phares” Maart 1924, Aug. 1925 van id./ 

LOODSWEZEN (Aanvulling van Dl. V blz. 261 of 
suppl. afl. 10 blz. 301). Het „Algemeen loodsreglemont” 
(Ind. Stb. 1914 no. 222) en de bijbehoorendo plaatselijke 
„Reglementen voor den loodsdienst” werden herzien en, te 
zamen gevoegd, op 1 Juli 1927 vervangen door de 
„Loodsdienstordonnantie” met de desbetreffende 
uitvoeringsvoorschriften in het „Loodsdienstbe- sluit” en 
bijlage (Ind. Stb. 1927 nos. 62 en 63); tevens werd daarbij 
eenvormigheid gebracht in de loodsseinen en in de daarop te 
geven contra- 8eincn (B. a. Z. 1927 no. 20). 

Aangezien de voorraad oude vaartuigen, geschikt om als 
Ioodsstationsschip dienst te doen, uitgeput raakte, moest in 
het jaar 192S ter vervanging van oud materieel overgegaan 
worden tot nieuwbouw en werd daartoe een speciaal voor 
stationsschip ontworpon vaartuig op stapel gezet. 

In hetzolfde jaar werd, om tegemoet te komen aan do 
stijgondo cischen van het verkeer, by den loodsdienst voor 
het Westervaarwater van Soerabaja, overgegaan tot hot in 
gebruiknemen van een motorsloep in stede van een roeisloep 
voor het afgeven en afhalen van loodson aan en van de 
passeerende schepon. Het aantal uitliggende 
loodsstationsschepen bedroeg op ultimo Maart 1929 acht. 

In het tydvak 1925 t/ni Maart 1929 moest door do 
toeneming van het verkeer het aantal loodsen gcloidelyk 
uitgebreid worden; voor het jaar 1928 bedroog de toegestane 
formatie 45 loodsen lo kl. en 33 loodsen 2e kl., terwijl een 
Gouvernements loodsdienst gevestigd was in 12 
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plaatsen, t.w. te Tandjoengpriok, Soerabaja, Tjilatjap, 
Emmahaven, Pangkalanbrandan (Aroebaai), Bclawan, 
Saniboc, Palembang, Ba- likpapan, Samarinda, Tarakan en 
Makassar. 

De totale opbrengst aan loodsgelden, welke gelden te 
zamen met het bakengeld (zie aldaar) een deel van de kosten 
van de haven- en loods- diensten, bebakening, 
kustverlichting en hydro- graphie goed maken, bedroeg in 
192S rond ƒ 2.S90.000 (tegen die van het bakengeld ƒ 
3.004.000). 

MARECHAUSSEE. In verband met de opheffing 
van de functie van plaatselijk commandant te Koetaradja bij 
Kon. besluit van 3 October 1922 no. 47 (Ind. Stb. no. 756) 
werd bij hetzelfde Kon. besluit als korpscommandant van 
het korps marechaussee, uitsluitend belast met het militair 
beheer, aangewezen de commandant van een der 
garnizoensbataljons van Atjèh en Onderhoorig- heden 
(vergelijk blz. 675, rechterkolom, van Deel II). 

De formatie en indeeling van het korps (5 divi- siën a 12 
brigades) onderging geen verandering tot 1925, in welk jaar 
bij K. B. van 11 Mei 1925 no. 45 (Ind. Stb. no. 277) de 
formatie definitief werdingekrompen met7 brigades, die 
door het opheffen van enkele overbodig geworden posten, 
gemist konden worden. Met deze 7 brigades werd echter de 
formatie van het korps bij Gouv. besluit van 21 Maart 1926 
no. 19, bij wijze van tijde- lijken maatregel, wederom 
uitgebreid in verband met de toen gebleken meerdere 
behoefte aan troepen voor de actie in het Z.W. deel van het 
gewest Atjèh en Onderhoorigheden; zij werden gelegerd in 
het met het oog op die actie nieuw opgerichte garnizoen 
Bakoengan. 

In 1920 was reeds uit bezuinigingsovcrwegin- gen in 
beginsel besloten tot opheffing van de beide in 1916 bij 
wijze van tijdelijken maatregel opgerichte divisiën 
marechaussee op Java — zie MARECHAUSSEE, Deel II, 
blz. 675, laatste lid —, zelfs was met die opheffing reeds 
een begin gemaakt, toen, op dringende betoogen van de 
zijde van het binnenlandsch bestuur, besloten werd ze 
voorloopig nog te behouden, in verband waarmede de 
kosten, verbonden aan hunne instandhouding, ook ten laste 
van de begrooting van het binnenlandsch bestuur werden 
gebracht. Aanvankelijk gelegerd één divisie in West- en do 
andere in Oost-Java, werden zij in 1921 beide gebezigd in 
de residentie Batavia om, ter beschikking van den resident 
van dat gewest, in de af- deeling Meester Cornelis een einde 
te maken aan de daar veelvuldig voorkomende moord- en 
roofpartijen. Toen deze actie tot hetgewcnschte resultaat 
had geleid, werden de beide divisiën in do afdeeling 
Meester Cornelis vervangen door veldpolitie, in 1923 
tewerkgesteld voor het verrichten van politiediensten in de 
buitenwijken van Batavia, en Meester Cornelis. Bij het 
inwerkingtreden van de fn 1922 vastgestelde legerformatie 
(Kon. besluit van 3 October 1922 no. 47, Ind. Stb. no. 756) 
waren intusschen de beide divisiën marechaussee, die nooit 
definitief in de formatie waren opgenomen, als gewone 
compagnieën, echter met marechausseebewapening 
(karabijn en klewang) ingedeeld onderscheidenlijk bij het 
11e en 12e bataljon infanterie te Meester Cornelis, van elk 
welker korpsen een andere compagnie kwam te vervallen. 
Bedoelde compagnieën bleven politiediensten in de 
buitenwijken van Batavia en 

Meester Cornelis verrichten tot 1 Januari 1925, toen zij 
daartoe vervangen werden door de alge- rneeno politie. 

Bij de in 1925 vastgestelde legerformatie (Kon. besluit 
van 11 Mei 1925 no. 45, Ind. Stb. no. 277) word — zie 
LEGER , Veldinfantcrie — één der 9 compagnieën van elk 
regiment infanterie uitgerust als marechaussee-compagnie; 
één der beide hiervoren bedoelde vroegere marechaussee-
eom- pagnieën bleef toen als zoodanig bij het le regiment 
te Meester Cornelis, terwijl de andere overging naar het 2e 
(later 3e) regiment te Weltevreden, j^an hetwelk een 
gewone inl. compagnie weref ingedeeld bij het lo regiment 
te Meester Cornelis. Op de begrooting van 1928 zijn gelden 
aangevraagd o. m. voor uitbreiding van de veld- infanterie 
met 6 compagnieën, welke bij de 6 regimenten infanterie 
de marechaussee-compagnieën zullen vervangen; deze 
laatste zullen dan drie aan drie tot bataljons worden 
vereenigd en bij elk der beide divisiën van het veldleger'zal 
een mare- chaussee-bataljon worden ingedeeld; het ligt in 
de bedoeling de nieuwe marechaussee-afdeelingen 
verspreid over Java te legeren./ ✓ , r 

VULKANEN (vervolg van DL IV, blz. 641). Opr? 
oudere zeekaarten zijn ten noorden van de Alor- eilanden 
een drietal riffen aangeduid; n.I. het Nieuwerkerkrif, het 
Emperor of China rif en het Yessy rif. Op de nieuwe 
zeekaarten zijn deze riffen niet meer geteekend. 

De aandacht werd opnieuw op deze riffen gevestigd 
door het bericht van een stoomer, dat ter plaatse van het 
Nieuwerkerkrif op 24 September 1925 branding werd 
waargenomen. Echter werd bij de talrijke loodingen, die 
door het Departement der Marine werden verricht, als 
kleinste diepte 2250 m. gevonden. Van branding op een 
koraalrif kan daarom geen sprake zijn, het profiel van den 
zeebodem toonde het bestaan aan van een bergtop van 2000 
m. hoogte bij een zeebodem van ongeveer 4200 m. diepte. 
De conclusie ligt voor de hand, dat deze berg een onderzee- 
sche vulkaan is, die gedurende tijden van verhoogde 
werking het zeeoppervlak ter plaatse in beroering brengt, 
wat door voorbijvarende schepen voor branding of een rif 
is aangezien. 

De onderstelling van vulkanische werking wordt nog 
bevestigd door het feit, dat op Alor en Lomblèn, in Maart 
1927, duizenden doode vis- schen en schildpadden zjjn 
aangospoeld. 

Ook op de plaats van het Emperor of China rif bevindt 
zich een onderzeesche bergtop van 1800 
m. hoogte, zoodat het vermoeden rijst, dat ook daar zich een 
onderzeesche vulkaan bevindt. V 

Literatuur: Proceedings of the Fourth Pacific Science 
Qöngress Java, 1929: „A new undersea' Volcano’/ /y/ > £ 

BERG (Mr. LODEWIJK WILLEM CKRIS- 
TIAAN VAN DEN). Geboren te Haarlem 19_October 
1845. Hij ontving zijne opleiding aan het Gymnasium te 's-
Gravenhage. de Universiteit te Leiden. en.de 
RijTcsinstelling tot opleiding van 
O.'I. Ambtenaren aldaar. Leerling van Goud- smit, Veth, 
Cobet, Roorda, promoveerde hij — summa cum laude — 
in 1868 op het proefschrift: „De contractu do ut des” enz., 
welk proefschrift zoodanig de aandacht trok van de 
buitenlandsche wetenschappelijke wereld, dat het in 
verschillende vreemde talen vertaald is geworden. Het jaar 
daarop, na aflegging van het Groot-Ambtenaarsexamen, 
werd hij ter beschik- 
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king gesteld van den Gouverneur-Gcneraal van Ned.-Indiö 
en vertrok eind September 1869 derwaarts. Van 1870 tot 
1877 bekleedde hij verschillende rechterlijke en 
administratieve betrekkingen in Indië en werd in 1878 
benoemd in de nieuw gecreëerde betrekking van ambtenaar 
voor de beoefening van Indische talen, tevens adviseur voor 
Oostersche talen en Mohammedaansch recht; hij kreeg 
daardoor meer gelegenheid voor zijn lievelingsstudie, de 
kennis der Arabieren en de zeer ingewikkelde Indische 
Mohammedaan- sche rechtstoestanden, maakte vele 
studiereizen en had een drukken persoonlijken omgang met 
verschillende Arabieren. In 1880 als secretaris toegevoegd 
aan het toenmalige Lid van den Raad van Ned.-Indië, Mr. T. 
H. Der Kinderen, maakte hij diens ambtelijken tocht naar 
Atjèh mede, met al de belangrijke ondervindingen, doch ook 
de gevaren en vermoeienissen, daaraan verbonden. 

In 1887 werd hij zeer onverwachts benoemd tot 
professor in de godsdienstige wetten, volks- instellingen en 
gebruiken van Ned.-Indië aan de Indische Instelling te Delft, 
in de plaats van den overleden Dr. A. W. T. Juynboll; in Aug. 
1887 arriveerde hij in Holland. Zijne colleges werden zeer 
gewaardeerd, ook door de officieren, leerlingen der Hoogere 
Krijgsschool, hetgeen tengevolge had, dat hij als 
burgerleeraar in het Mohammedaansch Recht aan genoemde 
instelling werd verbonden. 

Evenwel, het professoraat nam hem niet genoeg in 
beslag, evenmin als de werkzaamheden aan het Departement 
van Koloniën, waaraan hij sinds 1887 werd verbonden. Ook 
nadat hij in 1892 benoemd werd tot lid en secretaris der 
Staatscommissie belast met het doen van voorstellen met 
betrekking tot de wetgeving van Ned.- Jndië op 
privaatrechtelijk gebied, welke functie hij tot 1910 
bekleedde, zocht zijn werkzame geest een uitgobreider 
arbeidsveld. Hij vond dat in de politiek, waarbij hij zich met 
beslistheid schaarde aan de zijde van de confessioneele 
rechterzijde. Hij was een ijverig partijman en wijdde zijn 
meeste aandacht aan do Indische zaken, waarover hij zijne 
mcening in vele geschriften en referaten uiteen heeft gezet. 
Bij dit alles vergat hij „zijne Arabieren” niet en gaf hij zijn 
tijd voor verschillende tijdschriftartikelen over het 
Mohammedanisme, zijn werk aan den Code pénal, zijn 
advies aan den Cours d’appèl mixte de Cairo, enz. 

Zijn hoogleeraarsfunctioeindigdein 1901 met do 
opheffing van do Indische Instelling. In Juli 1901 werd hij 
gekozen tot lid van den Gomecntcraad en het jaar daarop tot 
lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Tevens 
vindon wij hom 1902—1908 als adviseur belast mot 
werkzaamheden van wetgovenden aard verbonden aan hot 
Departement van Koloniën, waarna hij in 1908 benoemd 
werd tot lid en secretaris der bijzondere commissie uit do 
Staatscommissie voor de herziening van hot Indische 
privaat- en strafrecht. 

Daarop volgde in 1910 zijne benoeming tot 
burgomcestcr van Delft, wolk veeleischend en vooral in de 
daarop volgende oorlogsjaren zeer inspannend ambt hij tot 
1920 steeds met groote toewijding heeft vervuld. Daarbij 
kwam in 1911 nog zijne verkiezing tot lid van de Eerste 
Kamer dor Staten Generaal, waar hij zich niet onbetuigd liet 
bij de te verhandelen zaken, zoodat hy 

ook daar weer in verschillende commissies werd benoemd. 
In 1920 vroeg hij wegens hoogen leeftijd ontslag als 

burgemeester, in 1923 ook als lid van do Eerste Kamer, in 
1924 als Curator der Techn. lioogeschool en trok hij zich 
geheel terug uit het openbare leven. Hij overleed den 3en 
Maart 1927. 

Geschriften. Onderscheidene opstellen, veelal 
betrekking hebbende op den Islam, het in Ned.- Indië voor 
Europeanen en Inlanders vigeerendo recht of daarmede 
verband houdende politieke quaesties, voorts artikelen over 
aldaar bestaande volksgebruiken, toestanden en 
bestuursaangelegenheden, in het Tijdschrift en de Notulen 
van het Bat. Genootschap v. K. en W., de Bijdragen tot de 
T.-, L.- en Volkenkunde van Ned.-Indië, het Tijdschrift voor 
Ned.-Indië, het tijdschrift „Het Recht in Ned.-Indië”, 
Handelingen van de Ned.-Ind. Juristenvereeniging, de Gids, 
de Indische Gids, het Ind. Weekblad van het Recht, de 
Nieuwe Rotterdamsche Courant, de Ency- clopaedie van 
Ned.-Indië, het Orgaan der Ne- derl. Zendingsvereeniging, 
terwijl in de Gemeentestem, het Weekblad van het Recht, 
het Orgaan van den Bond „Vrede door Recht” en in de Rot-
terdammer artikelen voorkomen van meer alge- meenen 
aard. 

Afzonderlijk verschenen van zijne hand naar tijdsorde: 
1868: De Contractu, „do ut des” jure Moham- medano, 

specimen juridicum inaugurale, in 1869 vertaald in het 
Hollandsch door den schrijver; in 1877 in het Italiaansch 
door A. D. Gatteschi; in 1912 in het Russisch door W. 
Gyrgas. 1873: Catalogus Codicum Arabicorum in 
Bibliotheca So- cietatis Artium et Scientiarum quae Batavae 
floret asservatorum, voortzetting van den door R. Friederich 
begonnen arbeid. 1S74: De Beginselen van het 
Mohammedaansch Recht volgens de Imams Abu Hanifat en 
Sjafi’i, 2e druk 1878, 3e druk 1884, in het Russisch vertaald 
door W. Gyrgas, St. Petersburg 1882, in 1896 vertaald in het 
Fransch door R. de Franco de Tersan, verrijkt met door den 
schrijver aangegeven verbeteringen. 1877: Verslag van een 
verzameling Maleische, Arabische, Javaanscho en andere 
handschriften. 18S2-1S84: Minhadj at-talibin, le guide des 
zélés croyants, manuel de jurisprudence musulmane selon lo 
rite do Chafi’i. 18S6: Le Ha- dramout et les colonies arabes 
dans 1’archipel indien; in het Engelsch vertaald door C- W. 
H. Sealy, Bombay 1887. 1S87: De Inlandsche Rangen en 
Titels op Java en Madoera. 1S91: Rechter- of Linkerzijde 
(oorspronkelijk bedoeld als Gidsartikel). 1892: Do 
Afwijkingen van het Mokam- medaansche familie- en 
erfrecht op Java en Madoera. 1894: Rechtsbronnen van 
Zuid-Sumatra en Lo droit pónal do la Turquie, opgenomen 
in La lógislation penale comparóe van F. v. Liszt>- 1895: 
Fath al-Qarib, la révélation de 1’Omni- prósont. 1913: 
Afzonderlijk advies naar aanleiding van hot ontwerp 
vameen nieuw Burgerlijk Wetboek voor Nod.-Indi^/ 

REMONTE. Het contract tusschon het Gouvernement 
en de N.V. Veeteelt-onderneming „Djampit” tot het fokken 
aldaar van legerpaar- don van het Australische ras — zie blz. 
595, rechter kolom, van Dool III — kwam einde 1918 tot 
stand; op het nakomon der verplichtingen werd toezicht 
gehouden door eono „commissie van raad”, bestaande uit 
het hoofd der VUIe afdee 
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ling van het Departement van Oorlog, den in- specteur-
paardenarts, den directeur van stoeterij en remontedepot en 
een bestuursambtenaar, aan te wijzen door den resident van 
Besoeki. Reeds bij Gouv. besluit van 5 October 1920 no. 29 
werd do gesloten overeenkomst door de Regeering opge-
zegd, aangezien zij op grond van de toen verkregen 
uitkomsten tot de overtuiging was gekomen, dat de fokkerij 
van voor het leger geschikte paarden door hooger genoemde 
vennootschap niet aan de gestelde verwachtingen zou 
beantwoorden. 

Toen in 1917 de uitvoer van paarden uit Australië 
verboden werd, zie blz. 595, links onder en rechts boven, van 
Deel III, werd wederom een commissie van officieren naar 
China gezonden, welke met diverse moeiclijkheden te 
kampen had en dientengevolge slechts 20 muildieren en 67 
Mongoolsche ponies kon aankoopen; tevens werd een 
permanente commissie tot aankoop van legerpaarden op 
Java ingesteld, welke in 1916 17 in 1917 66 en in 1918 7 
paarden aankocht; deze commissie werd met ingang van 1 
Januari 1919 ontbonden. Sedert 1918 werden wederom door 
een uit Indië gezonden commissie geregeld paarden in 
Australië aangekocht, waarvoor in 1919 een contract voor 
één jaar werd aangegaan met den heer G. G. Kiss te Sydney; 
dit contract werd bij Gouv. besluit van 27 September 1919 
no. 37 vervangen door een nieuwe overeenkomst van 4 
jaren, waarin o.a. lagere prijzen werden bedongen; in 1923 
werd met genoemden heer een nieuw contract voor drie jaren 
voor de levering van legerpaarden afgesloten, waarin enkele 
gunstiger bepalingen voorkwamen. Door de achtereenvol-
gende commissiën werden in Australië aangekocht in 1918 
550 paarden, in 1919 430 paarden, in 1921 400 paarden, in 
1923 350 paarden, in 1924 344 paarden, in 1925 223 
paarden, in 1926 335 paarden. 

De voor den trein, de mitrailleurcompagnieën en de 
geweer-mitrailleur-afdeelingen benoodigde paarden worden 
naar behoefte op Java aangekocht. 

De tamme stoeterij — zie blz. 594, rechter kolom, van 
Deel III — die, ressorteerende onder het Departement van 
Landbouw, aan het remonte- -depot was verbonden, werd 
einde 1921 opgeheven (Gouv. besluit van 28 Juli 1921 no. 
49, Jav. courant no. 52), waarop onderhandelingen begonnen 
betreffende de overname van de daardoor vrijkomende 
terreinen door het Departement van Oorlog ten behoeve van 
het remonte-depot. Die onderhandelingen leidden eerst in 
het begin van 1924 tot het gewenschte resultaat, waardoor 
het remonte-depot o.m. de beschikking kreeg over de 
terreinen van de voormalige stoeterij te TjiBa- roea op een 
hoogte van ± 1300 M. boven zee, op 6 paal benoorden 
Tjimahi, waar goede weiden zijn en het klimaat uitmuntend 
is voor paarden, die pas in de tropen zijn. Sedert 1920 deden 
zich onder de jonge remontepaarden te Padalarang vele 
gevallen van maanblindheid voor (in 1920 46 gevallen), 
waarvoor men aanvankelijk geen verklaring kon vinden, 
doch al spoedig werd vrij algemeen aangenomen, dat die 
ziekte een gevolg was van den moerassigen toestand van den 
bodem aldaar. De hierop gevolgde drainage van de weiden 
had aanvankelijk het succes, dat in 1922 de maanblindheid 
zoo goed als geweken was om daarna echter weder den kop 
op te steken. Men kreeg toen de overtuiging, dat inderdaad 
de bo 

demgesteldheid te Padalarang de oorzaak der ziekte was, 
voornamelijk ook omdat de paarden, die, in afwachting van 
do onderhandelingen over de overname van de terreinen van 
de voormalige stoeterij, geleidelijk naar Tjisaroea werden 
overgebracht, vrij bleven van maanblindheid. In verband 
hiermede werd in 1923 in beginsel besloten tot geleidelijke 
overbrenging van het remonte- -depot van Padalarang naar 
Tjisaroea, doch een definitieve beslissing terzake is thans 
(1927) nog niet genomen; nog steeds worden proeven geno-
men, plannen beraamd en voorstellen gedaan. In het belang 
van die proeven werden in 1925 te Tjisaroea nieuwe 
koelicwoningen gebouwd en werd een 5-tal stallen van 
Padalarang derwaarts overgebracht, zoodat sedert 1926 een 
200-tal remontepaarden te Tjisaroea kan verblijven. Mocht 
het komen tot een algeheele overgang van het remonte-depot 
van Padalarang naar Tjisaroea, dan zullen de terreinen op 
eerstgenoemde plaats door de intendance als gras- en 
hooiland worden geëxploiteerd. 

Ter aanmoediging van de rensport en ter bevordering van 
een goede officierspaarden-re- monteering werd in 1925 
besloten telken jare een 12-tal z.g. griffins aan te koopen, d. 
z. door bemiddeling van de Javasche ren- en harddraverij 
vereeniging ingevoerde renpaarden. 

In de algemeene order voor het leger 1909 no 122 zijn 
samengevat: „Algemeene voorschriften „betreffende de 
aanschaffing, afkeuring,afmaking „enz. van tot het leger 
behoorende paarden”; „Inschrijving, afschrijving, afkeuring 
en wcder- „inkoop van officiersdienstrijpaarden”; „Opgave 
„van de officieren, gerechtigd tot het houden van 
„dienstrijpaarden en van diegenen, die tot het „houden van 
een of twee zoodanige paarden verplicht zijn”; „Regeling 
betreffende verstrekking „van rijkspaarden aan officieren”; 
„Regeling van „de keuring en registratie van paarden” 
(Ordonn. van 28 April 1916, Ind. Stb. no. 355, gewijzigd by 
ordonn. van 3 September 1917, Ind. Stb. no. 541 en bij 
ordonn. van 20 Maart 1919, Ind. Stb. no. 154); „Regeling 
betreffende de paardenvordering” (Ordonn. van 26 April 
1918, Ind. Stb. no. 194, gewijzigd bij ordonn. van 1 No-
vember 1918, Ind. Stb. no. 746 en by ordonn. van 15 
December 1920, Ind. Stb. no. 884); „Vaststelling van den 
prijs voor rijkspaarden, welke aan „officieren tegen betaling 
worden afgestaan”; en „Regeling betreffende het berijden van 
troepenpaarden door officieren.” 

TOEMBOEK. Een toembdekis het samenvallen/, van 
dezelfde dagen in de verschillende tijdkringen, die de Javanen 
gebruiken voor hunne magische berekeningen, binnen het 
verband van de Mohammedaansch-Javaansche tijdrekening. 
De toemboekcyclus wordt ook wel genoemd ya- toek, dat 
evenals toemboek „op elkaar stooten”, „8amontreffen”, 
„elkander ontmoeten” betec- kent. De verschillende 
tydkringen der Javanen hebben ten doel: 
le het bepalen der tijdstippen voor periodieke 
werkzaamheden (de landbouw b.v.), voor do godsdienstige 
feestdagen en de jarentclling; 
2e vastlegging van den tijd van historische gebeurtenissen; 
3e het berekenen van goede en kwade dagen, het voorspellen 
van iemands levenslot, het invloed oefenen op iemands 
welzijn, door voor bepaalde handelingen de gunstige 
inwerking te verkrijgen, 
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die de transcendente beheerschers van do goede dagen of 
jaren uitoefenen. 

Het onderwerp sub 1 is behandeld onder 
„TIJDREKENING” in DL V (Suppl. aflevering 3), dat sub 
2, de chronologie in engcren zin, onder SENGKALA in 
Deel III. 

De magische tijdrekening, alsmede de oorsprong der 
verschillende Javaanscho cycli, is gedeeltelijk reeds 
behandeld onder TIJDREKENING. Hier volgt dus slechts 
eene aanvulling van dat artikel. 

Voor de alledaagsche tijdsindeeling kent de Javaan 
kringen van 6 en 7 dagen en de combinaties van de dagen 
dezer kringen, 35 in getal. 

Voor tijd wichelarij- doeleinden kent hij bovendien 
kringen van 3, 4, 6, 8 en 9 dagen. Bij de Teng- gereezen en 
de Baliërs zijn deze cycli nog algemeen in gebruik, bij de 
Mohammedaansche Javanen worden de lotsbepalingen door 
deze tijdkringen voornamelijk door de aanzienlijken en de 
kenners der eigen Javaansche beschaving in acht genomen. 

Men vindt nog genoemd kringen van één dag ( = 
ékawara), twee dagen (dwiwara) en tien dagen (dasawara), 
maar of deze een eigen leven hebben dan wel terwille van 
de symmetrie in de reeks zijn ingepast is ons onbekend. 

De dagen der triwara ( = drie dagen) heeten: dora of 
dwara (op Bali ook pasah), waja of wahja (op Bali ook 
beteng) en bjantara (op Bali ook ka- dj$ng). De namen 
beteekenen resp. ver; het uiterlijke; het inwendige. Van deze 
drie is de laatste omineus; men mag dan niets planten of in 
den grond steken, zooals b.v. het hout voor een pa- gar. Wie 
hiertegen zondigt, krijgt steken in de zij. De combinatie van 
kadjeng met kliwon (van de 5 daagsche week) is op Bali de 
dag, dat do beoefenaars der zwarte kunst begraven lijken 
stelen willen, om daarvan offers te maken voor Doerga. 
Daarom bewaakt men de graven op kadjeng- kliwon. Valt 
deze combinatie in de afnemende maanhelft (tueschen volle 
en nieuwe maan), dan moet de Baliër onder een cocos 
defaeceeren en zich reinigen met het schutblad van een 
vrueht- tros; bij verzuim daarvan zou hij puisten krijgen. 
Volgons sommigen is de eerste triwara Waja.' 

Do tjatoerwdra (4 dagen) zijn Qri, Laba, Daja, 
Mandala. De namen beteekenen resp. schoonheid, luister; 
voordeel, winst; kracht, macht, aanleg bezittend; omtrek, 
cirkel, wat iets omvat. 

Do pantjawdra (=5 dagen) zijn de bekende pasardagen 
Kliwon (op Bali Klion), Legi (Bali Manie), Paing, Pon, 
WagL Do begindag wordt verschillend opgegoven; bij de 
Javanen is deze Paing, Kliwon, of Legi; op Bali Legi. Voor 
de betcekenis der namen zie mon TIJDREKENING, Dl. V 
blz. 405 of Suppl. Afl. 3 blz. 69. 

Do eadwdra (=6 dagen) zyn Toenglé, Arjang, W 
oeroekoeng, Paningron of Paniron, Oewas of Was en 
Mawoeloe; daarvan is Toongló omineus, Oewas vry slecht, 
do overige goed. Volgens sommigen begint do sadwara mot 
Arjang. 

In combinatie met een bepaalde woekoe (de 30 weken 
van 7 dagen, zie beneden) zyn de sadwara allo sterk 
omineus. Zoo b.v. de Toenglé in de woekoe Sinta, d o 
Arjang in de woekoe Landep enz. De Toenglé-Sinta, die op 
Qoekra (Vrydag)-Le- gi valt, brengt vooral een aantal 
verbodsbepalingen met zich, welke 7 dagen duren, m.a.w. 
de Toenglé (van de zesdaagscho cyclus) in de week Sinta op 
den weekdag Vrijdag, als het 

ook juist do dag Legi is, is bijzonder gevaarlijk. 
Omdat elke dag van do sadwara in een der 30 woekoes 

omineus (Jav. ringkel Bal. ingkel) is, noemt men de sadwara 
op Java ook Paringkelan, op Bali paingkelan. Elk der 
gevaarlijke combinaties heeft een eigen naam. 

De saplawdra (= 7 dagen) is Hindoesch, de woekoe der 
Javanen, de zevendaagsche week ook der Mohammedanen 
en Christenen, met de volgende namen: 
Redité — Ngahad — Zondag 
Soma — Senèn — Maandag 
Anggara — Slasa — Dinsdag 
Boeda — Rebo — Woensdag 
Wrespati — Kemis — Donderdag 
£oekra — Djoemoewah — Vrijdag 
Sanistjara — Setoe — Zaterdag. 

De eerste kolom geeft de verbasterde Sanskrit- namen, 
de tweede de verbasterde Arabische namen, zooals de 
Javanen die gebruiken. 

Een serie van 30 dezer woekoes vormt de Javaansche 
pawoekon, die dus 210 dagen heeft. Een pawoekon heeft dus 
42 pasarans en de combinatie van pasaran- en woekoedag 
(lapan) komt er 6 maal in voor. M.a.w. elke pawoekon begint 
op denzelfden woekoe-, pasar-, en lapandag; en de 
opvolging van deze in de pawoekon is standvastig. 

De lapan (selapan dina, 35 dagen) wordt vaak als termijn 
aangenomen voor periodieke vergaderingen, rentetermijnen 
en offers. 

De astawdra (= 8 dagen) draagt de namen van de 
Hindoescho godheden der 8 hoofdhemelstreken (naar 
Javaanscho opvatting): Qri, Indra, Goeroe, Jama, Roedra, 
Brahma, Kdla en Oema. Volgens sommigen begint de 
astawara met Goeroe; daarnaar heet deze cyclus bij de 
Tenggeree- zen Pagoeron. Op Bali spreekt men ook van de 
Padéwan (déwa-godheid). 

De sangawara (=9 dagen) heet op Java en Bali naar den 
eersten dag padangon; de Jav. namen zijn: Dangoe, 
Djagoer, Gtgis, Kèrangan, Nohan, Wogan, Toeloee, 
Woeroeng en Dadi. 

In enkele geschriften wordt eene eenigszins afwijkende 
volgorde gegeven; ook bestaan er eenige verschillen in de 
verklaring, waarom de dagen goed of slecht zijn. De meeste 
namen zijn doorzichtig; dangoe beteekent langdurig, djagoer 
beteokent sterk, kèrangan beteekent tot schande gemaakt, 
nohan beteekent afgebroken, afgesloten, wogan beteekent 
bezwaarlijk, toe- loes beteekent welig, woeroeng beteekent 
mislukken, dadi boteokent slagen. 

Op Bali komt Kèrangan na Wogan en Toeloes tusschen 
Woeroengan en Dadi. 

Voor do Javanen kwam by deze elementen do lunaire 
jaartelling van een Perzisch-Arabischen kalender, die do 
latero Soeltan Ageng van Ma- taram in 1625 A.D. in plaats 
van de oude luni- -solairo telling stolde, evenwel de oude 
Hindoe- sche £aka-jaren (toen 1547 Qaka) gewoon door-
tellend. 

Deze Javaansche jaren tellen 354 of 355 dagen, de 
oneven maanden hebben 30 dagen, de overige 29 dagen, 
behalve in een schrikkeljaar, wanneer de twaalfde maand 
ook 30 dagen heeft. Die jaren zijn samengevat in cycli van 8 
jaren, waarvan drie schrikkeljaren zijn. Zulk een cyclus heet 
windoe (zie TIJDREKENING). Een windoe telt dus 5 X 354 
+ 3 X 355 dagen = 2835 dagen. In dat getal zitten de factoren 
3, 5, 7, en 9 benevens 
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•de combinaties van deze. M. a. w. elke windoe begint met 
dezelfde dagen van triwara, pasar- week, woekoe en 
sangawara en de combinaties keeren in vaste orde terug. 

De vierdaagsche cyclus, de tjatoer-wara, gaat op in de 
hoogere jareneenheid, de toemboek, die 4 windoe’s of 32 
Javaansche jaren of 11340 dagen telt. De eerste toemboek 
in iemands leven, 
d. i. zijn 32ste verjaardag (Javaansclie jaren) is dus 
voor den Javaan een zeer belangrijke dag. De tweede 
toemboek, d.i. liet volbrengen van het 64ste levensjaar, is 
nog belangrijker, omdat daarbij ook de astawaradag (S 
daagsche cyclus) zich bij de overige magische tcekens voegt 
in Tegelmatigen terugkeer en men dus verder van dag tot 
dag onder de hoede van dezelfde góden en krachten blijft 
staan als bij de geboorte. Deze tweede toemboek kan men 
slechts eenmaal beleven. De opeenvolgende windoe’s van 
een toemboek of windoe-papat ( d.i. 4 windoe’s) heeten Adi, 
Koentara, S eng ara, Sandjaja. 

Zooals bekend is, viert de Javaan niet zijn verjaardagen 
in Europeeschen zin, maar wel de samenvalling van de 
combinaties der dagen zijner geboorte. Bij den kleinen man 
blijft die echter gewoonlijk beperkt tot enkele dezer, meestal 
tot de ontmoetingen van pasar- en woekoedag; deze viering 
wordt na den kinderlijken leeftijd nog dikwijls 
verwaarloosd. 

Opgemerkt dient nog te worden, dat ook waarde wordt 
gehecht aan liet al of niet heilvoorspel- lende van het 
gesternte, waaronder men wordt geboren, en aan het uur der 
geboorte binnen het etmaal. De handleidingen voor de 
verklaring der beteekenis voor de diverse dagen en 
tijdstippen loopen nog al uiteen en zijn uit den aard der zaak 
zeer speculatief en duister van mystiek. Bij de Javanen leest 
men deze zaken in hun „primbon’s”; bij de Baliërs in hun 
„wariga’s”. Voor Europeanen is deze Javaansclie mystieke 
wetenschap toegankelijk gemaakt door H. A. van Hien: „De 
Javaansche geestenwereld en de betrekking, die tusschen de 
geestelijke en de zinnelijke wereld bestaat, verduidelijkt 
door pétangan’s of tellingen bij de Javanen in gebruik. I De 
primbon’s. II De tengeran’s. III De woekoe’s. IV De 
ngèlmoe’s”. 4 dln. GeilL Semarang 1896. Een nieuwe 
uitgave van dl. I verscheen in 1897 als „De pétangan’s der 
Javanen I. De „primbon”. Het gchcele werk is herhaaldelijk 
bijgewerkt; de laatste druk is, naar wij meenen, de 5de, die 
in 1912—’13 te Bandoeng verscheen in 5 deelen. Men ziet 
hieruit welkeen belangrijke plaats het magisch rekenen nog 
inneemt in het gedachtenleven op Java. 

De toemboekviering is meer onder de aandacht 
gekomen op 3 Januari 1929, toen Z.H. de Socsoe- hoenan 
van Soerakarta op luisterrijke wijze zijn tweeden toemboek 
vierde. Deze vorst is geboren op den 21sten van de maand 
Redjeb van het Windoejaar Alif 1795, overeenstemmend 
met 29 November 1866 A.D. Op 3 Januari 1929 viel dus 
weer als bij zijne geboorte 21 Redjeb, Kemis, Le- gi, 
Mawoeloe, Indra, Wogan, de woekoe Wocgoe, •de windoe 
Sandjaja, in het Javaansche jaar AJif 1859. L. / 

GATOEK. Zie TOEMBOEK. / 
VERSTERKINGEN. Het op blz. 565, rechter-

kolom, van Deel IV genoemde, bij Ind. Stb. 1905 no. 540 
vastgestelde „Overzicht van de verdedigingswerken in 
Ned.-Indië, waarom verboden kringen zijn getrokken”, 
werd gewijzigd bij or- 

donn. van 1 Juli 1920 no. 7 (Ind. Stb. no. 497), waarbij de 
verboden kring, getrokken om het verdedigingswerk 
bezuiden Tandjoengpriok, vervallen werd verklaard (in 
verband met de uitbreiding van de havenwerken aldaar), 
welk werk in 1921 werd opgehoven; bij ordonn. van 8 
September 1923 (Ind. Stb. no. 443) werden de verboden 
kringen om het buskruitmagazijn en laboratorium te 
Weltevreden en om het buskruitmagazijn in de kloof van de 
Telamaja nabij Banjoebiroe ingetrokken. In 1922 werden 
de verdedigingswerken te Sabang (Atjèh en 
Onderhoorigheden) op- goheven] Nadat bij ordonn. van 4 
April 1925 (Ind. 
Stb. no. 147) was bepaald, dat do vaststelling, de wijziging 
in het beloop en de intrekking van verboden kringen om 
verdedigingswerken en militaire inrichtingen voortaan, 
instede van bij ordonnantie, bij Gouv. besluit zouden 
worden geregeld, werd bij Gouv. besluit van denzelfden 
datum no. 32 (Ind. Stb. no. 148) vastgesteld een „Overzicht 
van de verdedigingswerken en militaire inrichtingen in 
Ned.-Indië, waarom z.g. 
„verboden kringen zijn getrokken”; dit overzicht geeft aan: 
drie batterijen en vijf verdedigingswerken nabij Batavia, de 
verdedigingswerken in de Préanger Regentschappen, één 
verdedigingswerk nabij Soerabaja en eenige magazijnen tot 
berging van springmiddelen en buskruit (o. m. 20 nabij 
Bodjongkoneng, Bandoeng). Ook te Tjilatjap bevindt zich 
nog een verdedigingswerk. Het eveneens aan het slot van 
het gelijknamige artikel op blz. 565 van Deel IV genoemde, 
bij Gouv. besluit in Ind. Stb. 1916 no. 427 vastgestelde en 
bij Gouv. besluit in Ind. Stb. 1917 no. 669 gewijzigde 
„Reglement op het verleenen van toegang tot en „hot 
bezichtigen van verdedigingswerken, artil- „lerie-
inrichtingen of artillerie-magazijnen onder „het beheer van 
het Departement van oorlog in Nederlandsch-lndië”, werd 
nader gewijzigd bij Gouv. besluit van 29 Juli 1924, no. 26 
(Ind. 
Stb. no. 345). 

CONSTRUCTIE WINKEL (ARTILLERIE-). In //. }j ■ /' 
1920 werd te Bandpeijg,.nabij do kampong Kia- 
ratjondong, begonnen met den bouw van fabrieksgebouwen 
en koeliekampongs voor de derwaarts van Soerabaja o ver 
te brengenArtillerie-Construc- tiewinkel;'die overbrenging 
geschiedde geleidelijk in 1922 en 1923; een groot gedeelte 
van het in- landscho werkvolk verhuisde mede. De formatie 
van het personeel werd sedert 1917 herhaaldelijk 
gewijzigd, zoo o.m. bij Kon. besluit van 25 Augustus 1923 
no. 55 (Ind. Stb. no. 534), in verband met do toen 
voorgenomen invoering van een com- morcieole 
boekhouding bij het bedrijf; die invoo- ring had plaats op 1 
Januari 1924, in verband waarmede bij Gouv. besluit van 3 
Februari 1924 no. 6 (Ind. Stb. no. 41) het op blz. 524, 
rechterkolom, van Deel I genoemde Gouv. besluit van 20 
Juli 1906 no. 31 (Ind. Stb. no. 338), voor de Ar- tillerie-
Constructiewinkel buiten werking werd gesteld en nieuwe 
bepalingen in het leven werden geroepen o. m. voor de 
artillerio-inrichtingen, 
„waarbij de administratie op commercieelen grondslag 
wordt gevoerd”. Deze bepalingen werden nader gewijzigd 
bij Gouv. besluit van 31 Oct. 
1924 no. 50 (Ind. Stb. no. 493), volgens hetwelk de 
artillerio-inrichtingen, waarbij de administratie op 
commercieelen grondslag wordt gevoerd — dus ook de 
Artillerie-Constructiewinkel — in de eerste plaats bestemd 
zijn tot het vóórtbrengen, wijzigen en herstellen van 
materieel — behalve 
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buskruit — voor liet wapen der artillerie en verder van dat 
voor andere wapens en diensten; voorzoover dit in het belang 
van het bedrijf zal zijn, kunnen in die inrichtingen ook 
werkzaamheden voor andere departementen van algemeen 
bestuur, voor instellingen van liefdadigheid, voor militaire 
sociëteiten en andere instellingen tot nut van het leger en 
voor particuliere instellingen en personen worden verricht; 
deze zullen zich alsdan wat betreft de berekening van het 
kostende, het keuren, het tijdstip van aflevering, de 
aflevering der bestelde voorwerpen, de wijze van betaling, 
hebben te gedragen naar de daaromtrent geldende bepalingen 
in dit besluit en de voor die inrichtingen geldende 
reglementen; de normale werktijd bedraagt 48£ uur per 
week. Volgens de thans geldende legerformatie (Kon besluit 
van 11 Mei 1925 no. 45, Ind. Stb. no. 277) bestaat de Artille- 
rie-Constructiewinkel uit de volgende werkplaatsen: de 
smederij, de houtwerkplaatsen, de instrumentmakerij, de 
gieterij, de zadelmakerij, de me- taalwerkplaatsen, de 
werktuigkundige inrichting, de bank- en plaatwerkerij, de 
koper- en blikslagerij, de draaierij en de 
geschutherstelplaats; zij staat onder een luitenant-kolonel, 
majoor of kapitein, hoofd van den Constructiewinkel, en telt 
voorts 4 officieren, 31 artillerie werklieden, 1 mi- litair-
schrijver, 27 burgerlijke ambtenaren en een aantal burger-
klerken naar behoefte. Burgerlijke werklieden en koelies 
worden, binnen de grenzen der begrooting, door het hoofd 
der inrichting aangenomen en ontslagen; hunne loonen 
worden naar plaatselijken maatstaf geregeld (punt o. van de 
bepalingen in Ind. Stb. 1924 no. 493), 

KAMPEMENTEN (MILITAIRE). De op blz- 263 
van Deel II vermelde onderscheiding van de militaire 
kampementen in officiers- en troepenkampementen kan 
thans ge voegelijk worden uit- gobreid met kampementen 
voor gehuwde europ. onderofficieren en kampementen voor 
gehuwde niet-europ. onderofficieren en gehuwde europ. 
korporaals en manschappen. Als gevolg van do maatregelen 
ter bestrijding van het concubinaat in het leger, de 
verhooging van het zedelijk peil van den europ. 
onderofficiersstand en de verbeto- ring van de positie van 
dezen stand, nam het aantal gehuwde europ. onderofficieren 
geleidelijk dermate toe, dat — ook in verband met het gering 
aantal particuliere woningen dat in .de meeste garnizoenen 
voor deze klasse van militairen beschikbaar was — het 
Gouvernement sedert 1906 verplicht was voor de 
huisvesting van do gezinnen dor europ. onderofficieren 
afzonderlijke woningen te bouwen, aanvankelijk in do 
troopen- kampomenten, later daarbuiten; wijl deze woningen 
gewoonlijk bijeen worden gebouwd, ontstonden, vooral in 
de grootcre garnizoenen, complexen, die men als 
kampementen voor gehuwde cur. onderofficieren zou 
kunnen aanduiden. Ook voor 'het steeds toenemend aantal 
gohuwde europ. korporaals on manschappen was het 
gouvernement genoodzaakt afzonderlijke woningen te 
bouwen; aanvankelijk worden do gezinnen van deze mili-
tairen ondorgebracht in afzonderlijke gedeelten van do 
bestaando troepenkampementen, later (1908) in 
afzonderlijke woningen in de troepen- kampomenten 
gebouwd, en daarna in dergelijko woningen buiten do 
troepenkampementen. Bij rondschrijven van don 
Legercommandant van 30 October 1920, IVe afdeeling, no. 
5581/275 werden do gehuwde niet-europ. onderofficieren 
tor zake 

van huisvesting op één lijn gesteld mot de gehuwde europ. 
korporaals en manschappen, zoodat thans in do meeste, 
vooral grootere garnizoenen, kampementen voor gehuwde 
niet-europ. onderofficieren on gehuwde europ. korporaals 
en manschappen worden aangetroffen. Beide soorten van 
de hier bedoelde woningen, nl. de woningen voor gehuwde 
europ. onderofficieren en die voor gehuwde niet-europ. 
onderofficieren en gehuwde europ. korporaals en 
manschappen werden in de „Regelen voor het beheer van 
militaire gebouwen, enz.”, aanhangsel van het bij Gouv. 
besluit van 20 Februari 1923 no. 3 (Ind. Stb. no. 85) 
vastgestelde militaire tarief, no. 36, evenals de 
officierswoningen, geclassificeerd, zoodat zij thans bekend 
staan als gouvernementswoningen der 7e, resp. 8o klasse. 

Voor wat betreft het logies van de gehuwde korporaals 
en manschappen van niet-europ. landaard en dat van de in 
concubinaat levende militairen van dien landaard in de 
troepenkampementen kwam sedert 1915 gaandeweg 
verbetering, in dier voege dat zooveel mogelijk gestreefd 
werd naar afgescheiden legering der gezinnen; in nieuwe 
kampementen werden daartoe afzonderlijke vertrekken 
gebouwd, in oudere werden zooveel mogelijk door losse 
schotwerken de gezinnen van elkander gescheiden en, waar 
zulks niet mogelijk was, werd toch door losse schotten de 
afzonderlijke huisvesting van met en zonder vrouw 
levende mindere militairen bevorderd (1919). 

Vermelding verdient nog dat in de latere jaren ook 
officierswoningen zijn gebouwd tusschen particuliere 
woningen in, dus buiten de z.g. offi- cierskampemonten 
(Weltevreden, Bandoeng)./ 

VOLKSHUISVESTING (Zie ook PESTBE-2. 
STRIJDING). De woningtoestanden van de bevolking in 
Indië zijn op het platte land wegens de daar gevolgde open 
bouwwijze in hygiënisch opzicht over het algemeen niet 
onbevredigend, zoodat do maatregelen tot verbetering van de 
volkshuisvesting zich kunnen beperken tot de bevol-
kingscentra, dat zijn de (stads)gemeenten. Evenmin als elders 
zijn in Nederlandsch-Indië de locale overheden financieel 
voldoende draagkrachtig om de verbetering van de 
volkshuisvesting geheel voor eigen rekening te nemen. Op 
grond van de overweging, dat een goed verzorgde volkshuis-
vesting in de steden, behalve een locaal belang, ook een 
algemeen belang is, verleent de centrale overheid, i.c. het 
Gouvernement van Neder- landsch-Indië, steun tot 
verbetering van de volkshuisvesting. De centrale overheid 
treedt daartoe in tweeërlei opzicht regelend op, n.1. ter 
verkrijging van bouwgronden en met betrekking tot het 
verlccncn van financieelon steun. 

De regelingen, welke betrekking hebben op het 
verkrijgen van bouwgronden, omvatten in do eerste plaats 
de mogelijkheid tot onteigening ten behoeve van de 
volkshuisvesting, welke in de voor Indië geldende 
onteigeningsordonnantie is vastgologd, waarbij tevens is 
ingevoerd het principe van voorloopige inbeslagname na 
deponee- ring van een waarborgsom. Daardoor kan over 
het gewenschte terrein beschikt worden vóór den afloop 
van do onteigeningsprocedure, waarmede in den regel veel 
tijd gemoeid is. Een andere maatregel, waarbij de 
volkshuisvesting, voor zoover betreft het grondvraagstuk, 
gebaat is, is hot z.g.n. preferentiorocht van gemconten op 
gouver- nementsgrondon. In Indië doet zich de omstandig 
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heid voor, dat verhandeling van gronden van Inlanders 
aan niet-Inlanders het stadium passecren moet, waarin de 
rechten van den Lande herleven, doordat die gronden na 
afkoop van do bezitsrechten weder vrij Staatsdomein 
worden. Van deze bijzondere constructie van het 
agrarisch recht maakt de Regeering gebruik om gronden, 
waarvan de bezitsrechten zijn afgekocht, to llnrcr be-
schikking te houden dan wel af te staan aan eone 
gemeente, waarbij degenen, die de bezitsrechten 
afkochten, schadeloos gesteld worden. De lte- geering 
acht zich echter daartoe alleen gerechtigd, indien daarbij 
inderdaad algemeeno belangen betrokken zijn en dus mag 
worden aangenomen, dat die belangen vroeger of later 
toch onteigening noodig zouden maken. 

Aan het bovenomschreven preferenticrecht heeft de 
Regeering uitbreiding gegeven door zich bereid te verklaren 
aan gemeenten voorkeurrecht op grond te verleenen aan de 
hand van een ter goedkeuring aan de Regeering in te dienen 
en na verkregen goedkeuring openbaar te maken 6tadsplan, 
omvattende de verbetering en uitbreiding van de stad. 
Aanvragers van gronden, die rechten afkoopen zonder zich 
aan het vastgestelde stadsplan te storen, komen niet voor 
schadeloosstelling in aanmerking en oefenen evenmin eenig 
recht op den grond uit. Een belangrijk voordeel van deze 
regeling is, dat daardoor geen omvangrijke sommen gelds 
vastgelegd behoeven te worden om grondspeculatie en toe-
komstige moeilijkheden bij de tenuitvoerlegging van het 
uitbreidingsplan te voorkomen. 

In financieel opzicht verleent de Regeering steun tot 
verbetering van de volkshuisvesting door oprichting in 
samenwerking met de gemeenten van naamlooze 
vennootschappen voor dat doel. Deze vennootschappen 
hebben uitsluitend ten doel werkzaam te zijn in het belang 
der volkshuisvesting, voor zoover daarin door particulier 
initiatief niet of onvoldoende voorzien wordt. Overigens zijn 
in de statuten de handelingen om bet gestelde doel te 
bereiken zoo ruim mogelijk aangenomen; zoo kunnen zij 
ook deelnemen in andere ondernemingen, waartoe o.a. 
gerekend kan worden bet verleenen van voorschotten aan 
bouwvereenigingen. Ten einde tot uitdrukking to brengen, 
dat deze vennootschappen geen winstbejag beoogen, is in de 
statuten een maximum dividend van 0 % vastgesteld. De 
deelname in het maatschappelijk kapitaal der 
vennootschappen is voor het Land op drie vierde en voor do 
gemeente op een vierde gesteld. Van het maatschappelijk 
kapitaal wordt bij de oprichting 10 % gestort, terwijl verdere 
storting moet geschieden krachtens besluit der algemeene 
vergadering van aandeelhouders (Land en gemeente). 
Aandeelen mogen niet dan met wederzijdsche toestemming 
vervreemd worden, terwijl uitsluitend publiekrechtelijke 
lichamen houders van de aandeelen kunnen zijn. Voor 
particulieren heeft deelname trouwens geen 
aantrekkelijkheid in verband met het op 6 % gefixeerde 
maximum dividend. 

In de toekomst kan het misschien wenschelijk blijken, 
dat het Gouvernement aandeelen overdraagt op de Provincie. 
De directie der onderhavige vennootschappen wordt gevoerd 
door de gemeente, ten einde zooveel mogejijk gelegenheid 
te geven tot ontplooiing van het gemeentelijk initiatief. Het 
toezicht op de handelingen der directie wordt uitgeoefend 
door een raad van com 

missarissen, bestaande uit /.oven of negen leden, waarvan 
achtereenvolgens vier of vijf leden de aandeelen der 
Regeering vertegenwoordigen en drie of vier leden de 
aandeelen der gemeente. De raad van eonunissarissen kiest 
uit zijn midden een raad van toezicht, bestaande uit drie 
leden, waarvan minstens twee worden gekozen uit de 
commissarissen-vertegenwoordigers der Regeering. De 
Regeering zoowel als do gemeente wijzen elk tV‘n 
persoon aan, die in de algemeene vergadering van 
aandeelhouders do rechten uitoefent, verbonden aan hot 
bezit van hunne aandeelen. De verdooling van de stemmen 
is zoodanig, dat aan het bezit der Regeoringsaandcelen het 
recht op do meeste stemmen verbonden is. Uit de ge-
schetste constructie blijkt, dat de Regeering een 
overwegenden invloed oefent op de handelingen der 
vennootschap, een logisch gevolg van de omstandigheid, 
dat Zij in financieel opzicht de grootste risico draagt. Aan 
de gemeente is echter een recht van veto toegekend voor 
handelingen, waarvan de financiccle gevolgen een zeker 
bedrag te boven gaan, in welk verband in de statuten de 
bepaling is opgenomen, dat de toestemming voor 
dergelijke handelingen alleen geldig is, wanneer zij in de 
vergadering van aandeelhouders met algemeene stemmen 
is verleend. De Gouverneur- Generaal is bevoegd een 
Regeeringscommissaris aan te wijzen en te ontslaan. De 
Regeeringscommissaris wordt uitgenoodigd tot bijwoning 
van alle vergaderingen van den Raad van Commissarissen 
en van de algemeene vergadering van aandeelhouders. Hij 
heeft in die vergaderingen een adviseerende stem en 
overigens alle bevoegdheden, welke aan de 
commissarissen zijn toegekend, zooals inzage van 
stukken, toegang tot kantoren, werkplaatsen, magazijnen 
der vennootschap enz. Dezelfde persoon is 
Regeeringscommissaris bij alle vennootschappen, 
waardoor hij het daarheen kan leiden, dat ervaringen in 
eeno plaats opgedaan, andere plaatsen ten goede komen. 
Hij houdt zich voortdurend op de hoogte van het verloop 
der verbetering van do volkshuisvesting en zorgt voor de 
voorbereiding van algemeene regelingen van 
aangelegenheden, welke blijkens de ervaring om cene 
regeling vragen. De Regeeringscommissaris bij do 
vennootschappen is de adviseur der Regeering op het 
gebied der volkshuisvesting en de daarvoor aangewezen 
persoon is het Hoofd der afdeeling Gczondmakings- 
werken en Volkshuisvesting van den Dienst der 
Volksgezondheid. 

De door de vennootschappen uit to voeren 
bouwplannen moeten op basis van rentabiliteit zijn 
ontworpen. Voor zooveel het gestorte eigen kapitaal 
voldoende is, worden do werken daaruit bekostigd; 
overigens wordt leeningsgeld gebe- zigd. Daar bet Land en 
de gemeente bij de oprichting van eene vennootschap 
slechts 10 % van het maatschappelijk kapitaal storten en 
liet niet in do bedoeling ligt om tot verdere stortingen over 
te gaan, ton einde de budgetten van Land en gemeente zoo 
min mogelijk te bezwaren, wordt in hoofdzaak met 
leeningsgeld gebouwd. Do rentebetaling en aflossing van 
do door do vennootschappen voor do volkshuisvesting to 
sluiten lee- ningen worden door het Land gewaarborgd, 
waardoor deze Jceningen op de particuliere geldmarkt 
voldoende in trek zijn, Hohalve dezen middellijken steun 
verleent liet Lurul aan do vennootschappen in financieel 
opzicht nog onmiddcllijk 
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bystand voor den bouw van woningen voor het nooddruftige 
deel der bevolking, wier behuizing vooral verbetering 
behoeft, en waarvoor niet rendabel kan worden gebouwd. 
De Regeoring heeft in beginsel aanvaard voor dergelijke on-
rendabele objecten aan de vennootschappen eene subsidie 
toe te kennen tot drie vierde van het gekapitaliseerde 
exploitatietekort, onder voorwaarde, dat de gemeente de rest 
van het tekort voor hare rekening neemt. Ten slotte verleent 
de Re- geering aan de vennootschappen subsidies ter 
tegemoetkoming in do kosten wegens het verzamelen van 
gegevens omtrent bestaande toestanden op woninggebied, 
ten einde een duidelijk inzicht te verkrijgen in den te lenigen 
nood. 

BEBAKENING (Aanvulling van D1.-4 blz. 54 of suppl. 
afl. 10 blz. 299). In het jaar 1927 werd aan het systeem der 
bebakening en betonning in den Archipel een vasteren vorm 
gegeven (B. a. Z. No. 40) en daarbij de verscheidenheid 
derken- toekenen zooveel mogelijk beperkt, waarbij, in 
aansluiting aan het internationaal streven, aan bakens en 
tonnen met gelijke bestemming ook gelijke kleur en vorm 
gegeven werd. 

Het systeem van bebakening on betonning wordt 
vermeld in de „Algemeene aanwijzingen” voorkomende voorin de 
„Zeemansgidsen voor yden O. I. Archipel”; de vorenbedoelde 
herziening V7 is verwerkt in den in 1928 gedeeltelijk versche- ' 
nen nieuwen druk. 

Daar waar door de hardheid van den bodem hot op de 
gebruikelijke wijze indraaien van de ijzeren 
schroefpaalbakens niet mogelijk was, werd meermalen 
overgegaan tot het inheien van aangepunte palen, terwijl in 
1928 proeven met het gebruik van ijzeren palen, rustende in 
los op den zeebodem geplaatste betonblokken, werden 
voorbereid. 

In het tijdvak April 1925—Maart 1929 werden 82 ijzeren 
schroefpaalbakens bijgcplaatst en 52 tonnen; hier en daar 
kwamen houten of steenen bakons te vervallen en tevens 
werden meerdere door het plaatsen van bakens of om andere 
redenen overbodig geworden tonnen weggenomen; volgens 
het Koloniaal Verslag waren op 1 April 1929 totaal 
aanwezig 441 ijzeren, houten of stcenon bakens en lagen 
353 tonnen uit. 

Door het Bureau International Hydrogra- phique te 
Monaco, dat hierbij onder meer eono resolutie van~clo in 
1919 te Londen gehouden Internationale Hydrographische 
Conferentie opvolgde, werden in het jaar 1925 publicaties 
uitgegeven in het belang van de voorbereiding van eono 
internationale unificatie van do bebakening en de 
betonning; een klein comité van do Subcommissie voor 
Havens en Maritieme Navigatie van het Raadgevend en 
Technisch Volken- bond8-Comitó voor Verkeer en 
Doorvoer kwam tot samenwerking met het Bureau te 
Monaco. 

Evenals het geval is in do Skandinavische landen, dio ter 
zake in 1925 te Stockholm eene conferentie hielden, doen 
zich ook in de tropische landen omstandigheden voor, welke 
aan eene algehecle aansluiting bjj do voor de tusschenge- 
logen landen bruikbare systemen in den weg kunnen staan, 
zoodat in dit opzicht zich nog moeilijkheden voordoen. 

Literatuur: „Summary of data on uniformity in 
Buoyage and Buoy lighting”, Monaco Aug. en )öct. 1925; The 
Hydrographic Reviow, Vol. III iio. 1, Monaco Nov. 1925. 

1/7\ ' 
GOUVERNEMENTS MARINE (Aanvulling van Dl. 

V blz. 1G9 of suppl. afl. 10 blz. 299). De opleiding van 
personeel voor de radio-telegrafie werd in het jaar 1926 om 
financieelc redenen verlegd van Batavia.naar de bestaande 
Marine- 
opleiding te Soerabaja*—* 

De schepen zijn, op een enkel oud schip na, alle 
voorzien van radiotelegrafie. 

Na den grooten wereldoorlog werd meer en meer 
gebruik gemaakt van de Gouvernements- Marine voor 
reizen van de opvolgende landvoogden en van vorstelijke 
en andere hooge bezoekers van den archipel (Hertog Adolf 
van Mecklen- burg, Clémenceau, Rrins Leopold.van België, 
Gouverneur-Generaal Pasquier van Indo China, 
Albert Thomas). 

In het tijdvak April 1924 t/m Maart 1929 nam de 
formatie van de actieve schepen van de vloot der 
Gouvernements Marine met één schip toe; op ultimo Maart 
1929 waren totaal aanwezig 20 schepen (10 stationschepen, 
2 algemeene dienst, 
2 opnemingsvaartuigen, 1 voor onderzoek der zee, 2 
opiumjagers, 1 kabelschip, 1 logementschip en 1 reserve). 
De sterkte van het aanwezige personeel nam toe met 1 
gezaghebber en 16 mindere schepelingen, doch 
verminderde met 5 officieren en 6 aspirantofficieren, en 
kwam daardoor op 158 ambtenaren (23 gezaghebbers, 63 
officieren, 1 aspirant officier en 71 werktuigkundigen) en 
820 mindere schepelingen. De vloot der gewestelijko 
vaartuigen werd gestadig uitgebreid en bestond op 10 Maart 
1929 uit 115 motor- booten, 42 stoomschepen en 6 
motorschoeners. / 

Literatuur na 1924: Het Indische boek der zee/ n 
"HAVENMEESTER (Aanvulling van Dl. V blz. // o - 181 of 

suppl. afl. 10 blz. 300). Het aantal standplaatsen van 
beroepshavenmeesters werd na het jaar 1924 ingekrompen met één 
(Muntok) om 
bezuinigingsredenen, en uitgebreid met Manado __________   
(1928), waaraan in 1929 Teloekbetoeng en vermoedelijk in 
1930 Djambi zal worden toego- voegd; de uitbreidingen 
houden verband met de sterke toeneming van de 
scheepvaart, bebakening, betonning, kustverlichting, 
gewestelijke vaartuigen, enz. 

Door de invoering in het jaar 1928 van de 
Schepenordonnantie, waarbij de beroepshavenmeesters 
werden belast met de functie van ambtenaar van het 
schopcntoezicht (zie bij SCHEEPVAARTINSPECTIE), 
nam de bemoeienis van de havenmeesters mot het toezicht 
op de deugdelijkheid, bemanning en uitrusting van schepen 
too. 

Als gevolg van de vervanging op vele der kleine 
havenplaatsen van Europeesch door In- landsch 
douanepersoneel in de jaren na 1922 was dit personeel, op 
plaatsen waar het met de functie van havenmeester belast 
was, dikwjjls niet meer in staat om do 
schcepvaartbepalingen op de juiste wijze too te passen, wat 
leidde tot het opheffen van verschillende standplaatsen van 
dd. havenmeesters, veelal gepaard gaande met het 
aanwijzen van denzelfden landsdienaar voor het verzamelen 
en inzendon van gegevens voor de scheepvaartstatistiek. 

Het aantal standplaatson, waar een beroeps-
havenmeester bescheiden was, bedroeg op 1 April 1929 
totaal 22, terwijl op 222 plaatsen dienstdoendo 
havenmeesters of onderhavenmeesters waren aangewozen 
(besluit Hoofd van 
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den dienst van Scheepvaart dd. 26 Januari 1929 No. 106). 
Eenc gedrukte lijst van de standplaatsen, met vermelding 
voor elke plaats van het hoofdambt van den functionnaris en 
van andere bijzonderheden, isXgevoegd bij Javasche Courant 
1929 No. 29.// 
, ' RAAD VAN TUCHt (aanvulling van Dl. V blz. 350 of 
suppl. afl. 10 blz. 301). Toen de finan- cieele toestand zooveel 
verbeterd was, dat op 1 Juli 1928 de reeds vermelde 
verbetering van het toezicht op de scheepvaart kon worden 
ingevoerd, onderging de raad eene ingrijpende wijziging 
(Ind. Stb. 1927 no. 288) en ontving daarbij den naam van 
Raad voor de Scheepvaart (zie aldaar). 

RAAD VOOR DE SCHEEPVAART. Bij eene, 
volgens den aanvankelijken opzet, in het jaar 1920 in te 
voeren verbetering van het toezicht op de deugdelijkheid en 
uitrusting van schepen (zie bij 
SCHEEPVAARTINSPECTIE) zou de taak van den Raad van 
Tucht (zie aldaar), welke raad te voren slechts uitspraak had 
te doen in zake klachten betreffende misdraging van 
schippers van koopvaardijschepen, herzien en belangrijk 
uitgebreid worden en daarbij niet meer beperkt blijven tot het 
nemen van tuchtmaatregelen, reden waarom de naam zou 
worden gewijzigd in Raad voor de Scheepvaart. Om 
bezuinigings- redenen werden de verbetering van bedoeld 
toezicht en de omvorming van den Raad uitgesteld en traden, 
na inkrimping van den opzet, eerst in werking op 1 Juli 192S 
(zie voor den Raad Ind. Stb. 1927 No. 288). 

De uitbreiding van ’s Raads bemoeienis berust op de 
bepaling, dat de Commandant der Zeemacht bij 
scheepsrampen van ernstigen aard, al dan niet op voorstel van 
het Hoofd van den Dienst van Scheepvaart, den Raad kan 
uifc- noodigen een onderzoek in te stellen. Dit kan mede 
geschieden in geval bij een scheepseigenaar of bij 
evengenoemd diensthoofd ernstige twijfel is gerezen aan de 
geschiktheid van een schipper, of bij een schipper aan die van 
een scheepsofficier. De Raad kan den schipper of officier de 
bevoegdheid tijdelijk ontnemen of eene berisping uitspreken. 

Ook dienen, op uitnoodiging van den Vlootvoogd, leden 
van den Raad van advies bij een beroep, ingesteld tegen door 
het Hoofd van den dienst van Scheepvaart geheel of ten deele 
gehandhaafde beslissingen van ambtenaren van het 
schepentoezicht. 

De herziene regeling en de daarbij vastgestelde Instructie 
(Ind. Stb. 1928 no. 215) zijn van voor- loopigen aard, zulks 
in verband met het in 1928 in Nederland nog aanhangig zijn 
van eene herziening van het schepelingenrecht, welke ook in 
Ncd.-Indië eene herziening van de desbetreffende bepalingen 
van het Wetboek van Koophandel zal medebrengen. 

De eerste openbare zitting van den Raad had plaats in 
November 1928 en tot medio Maart 1929 werden vier 
ernstige scheepsrampen afgedaan (aanvaring ss. „Sloot v. d. 
Beele” en „Van Hoorn” bij Emmahfrven, stranding ss. 
„Tjikandi” en „Tasman” op eiland Nain (N. kust Celebes), 
stranding sleepboot „Kraus en ss. „Hoek Seng” op de 
Karimon Djawa eilanden, vergaan m. s. „Soengei Gerong” 
beZ. Tjilatjap)/ 

SCHEEPSMETING (Aanvulling van Dl. III blz- 
715). In het jaar 1928 kwam eene belangrijke 

herziening van de voorschriften betreffende het meten van 
schepen en vaartuigen tot stand, waarbij die voorschriften 
werden vervangen door de Schoepsmeting-ordonnantie en 
het Scheepsmetingbesluit 1927 (Ind. Stb. 1927 No. 210 en 
212). 

Aanleiding tot de herziening was onder meer dat de, bij 
het inwerkingtreden op 1 Juli 1928 van de 
Schepenordonnantie 1927 (zie onder 
SCHEEPVAARTINSPECTIE), van kracht geworden 
bepalingen op de minimum uitwatering eenc meer 
nauwkeurige iuhoudsbepaling ver- cischcn dan die 
waarmede in vele gevallen onder de werking van de oude 
bepalingen kon worden volstaan. In de nieuwe 
voorschriften werd daarom onder meer bepaald, dat de 
meting van me- chanisch-voortbewogen of gesleepte 
vaartuigen (enkele categorieën uitgezonderd), indien de 
bruto inhoud 50 of meer M8 bedraagt, moet plaats hebben 
volgens de internationale meetwijze. 

De nieuwe voorschriften voorzagen tevens in de 
vervanging van de zoogenaamde „oude meet- wijzen” door 
één enkele tevens minder omslachtige meetwijze, genoemd 
de „binnenlandsche”: deze laatste, welke wordt toegepast 
op vaartuigen, die niet volgens de internationale meetwijze 
worden gemeten, is vooral van nut in de gevallen waarin de 
meting moet worden uitgevoerd door niet tot de 
beroepshavenmeesters behoorende scheepsmeters, omdat 
deze in den regel minder deskundig zijn. Aangezien onder 
meer alle In- landsche zeilvaartuigen volgens de 
binnenlandsche meetwijze behandeld worden, wordt van 
deze meetwijze veel gebruik gemaakt. 

Door de nieuwe voorschriften werd bovendien de 
overeenstemming met de Nederlandsche scheepsmeting, bij 
de toepassing waarvan voeling wordt gehouden met de in 
Engeland geldende opvattingen, verbeterd, zoodat tusschen 
de in Nederland en in Ned.-Indic berekende inhouden van 
eenzelfde schip geen verschil meer behoeft voor te komen, 
hetgeen te voren wol het geval was. 

Ten slotte kwam bij deze herziening descheops- meting 
los van de scheepsregistratie te staan en werd gebroken met 
het systeem, dat zij do basis vormde voor die registratie en 
dat daarbij rekening gehouden moest worden met do ver- 
deeling van het land in gewesten en scheeps- 
mctersdistricten, een systeem dat, mede door de 
herhaaldelijk voorkomende wijzigingen in de staatkundige 
indeeling der gebiedsdeelen, niet heeft voldaan. 

Ingevolge do Scheepsmotingordonnantic worden 
gemeten alle schepen bestemd om op een Ned.-Indischen 
zeebrief of jaarpas te varen, alsmede die welke binnenschip 
zijn of bestemd om op een kleine pas te varen, wanneer die 
vaartuigen tevens behooren tot de categorie waarvan de 
eigendom moet worden ingeschreven in de openbare 
registers; deze laatste verplichting, welke te voren bestond 
ten aanzien van alle vaartuigen van 12 of meer M* bruto 
inhoud, werd in het jaar 1927 beperkt tot die met een inhoud 
van 20 of meer MV- 
SCHEEPVAARTINSPECTIE (Aanvulling van D1.V 

blz.382 of suppl. afl. 10 blz. 302). Met ingang / van 1 Juli 
1928 werd de Stoomvaartordonnantie vervangen door de 

Schepenordonnantio 1927 en het Schepenbesluit 1927 
(Ind. Stb. 1928 nos. 33 en 34), voorzoover het toezicht op 

deugdelijkheid, 
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uitrusting en bemanning van zeeschepen betreft, cn door de 
Binncnschepen-ordonnantie 1927 (Ind. Stb. 1927 No. 289), 
met betrekking tot de binnenschepen. 

Hiermede werd het toezicht op modernen leest geschoeid 
en tevens de wederzijdsehe erkenning van 
scheepscertificaten in het verkeer met verschillende landen 
mogelijk gemaakt; de uitvoering van het toezicht berust, 
onder de leiding van het Hoofd van den Dienst van 
Scheepvaart, bij ambtenaren van het schepen- toezicht, 
zijnde de beroepshavenmeesters (hier en daar bijgestaan 
door werktuigkundigen, ambtelijke experts) en naar behoefte 
ook andere ambtenaren met algemeene of beperkte bevoegd-
heid, terwijl zoo noodig nog hulp van deskundigen wordt 
ingeroepen. 

Met bedoeld schepentoezicht wordt tevens voorzien in 
de controle op de uitwatering van schepen, ter zake waarvan 
in eenige der omliggende landen reeds eerder bepalingen 
waren vastgesteld. 

Ten aanzien van nietNed.-Indische zeeschepen is de 
Schepenordonnantie slechts van toepassing met betrekking 
tot enkele daarin aangegeven zaken. 

De Binnenschepen-ordonnantie verleent aan de 
provinciale, de locale en de gewestelijke wetgevers de 
bevoegdheid tot regeling van het toezicht op de 
deugdelijkheid enz. van binnenschepen. 

Tegelijk met de invoering van de Schepenordonnantie 
1927 werd het examenreglement van stuurlieden en 
machinisten (Ind. Stb. 1908 no. 633) herzien, waarbij o.m. 
voor het eerst diploma’s werden ingesteld van „stuurman 
voor de Indische kleine vaart” en van „motordrijver”, 
zoomede een voorloopig machinistendiploma; 
eerstgenoemd diploma opende voor inheemschen den weg 
om het zonder middelbare schoolopleiding op de kleinere 
schepen ook in de vaart buiten het locaalvaartgcbied tot 
gezagvoerder te kunnen brengen. Tevens werden o. m. de 
bestaande bepalingen op de scheepsmeting gewijzigd (zie 
aldaar) en werd de Petroleum ordonnantie 1910 vervangen 
door de Petroleum-ver- voer-ordonnantie cn -verordening 
(Ind. Stb. 1927 No. 214 en 1928 No. 144), al welke 
regelingen in nauw verband staan tot de 
Schepenordonnantie. 

Do erkenning in Ned.-Indië van certificaten van niet 
Ned.-Indische schepen is geregeld bij de „Buitenlandscho 
Schecpspertificatenverordening 1928” (Ind. Stb. no. 40]/ 

SLIBARBEID (Aanvulling van Dl. V blz. 384 .óf 
rfuppl. afl. 10 blz. 302). In de jaren 1926 t/m 1928 kon met 
het beschikbare materieel de geul- inhoud van het 
Westervaarwater van Socrabaja ruim gehandhaafd worden; 
in het jaar 1928 moes' het zeeöinde der geul een weinig Oost-
waarts verlegd worden om het wrak van het gezonken ss. 
Zeemeeuw te ontwijken. 

Op den zeedrempel van de Kleine Kapoeas rivier 
beantwoordden do resultaten in genoemd tijdvak eveneens 
aan de verwachting; de heffing van het Kapoeasgeld werd 
opnieuw geregeld bij Ind. Stb. 1926 no. 192/ 

BOSCHWEZEN (Vervolg op Dl. I, blz. 386— 392). 
Hieronder worden achtereenvolgens behandeld do 
djatibosschen op Java,„do wildhout- bosschen op Java, de 
boBschen in de Buitengewesten en de Organisatie. 

Djatibosschen op Java. De wereldoorlog heeft ook 
invloed geoefend op den dienst van het Bosch- wezon. In de 
eerste plaats was die invloed direct merkbaar op den 
h o u t h a n d e l ,  tengevolge waarvan ook de oogst zich 
naar de gewijzigde omstandigheden had te regelen. 
Onzekerheid omtrent de toekomst, malaise in den handel, 
noodzaakte de dienstleiding tot het nemen van maatregelen 
tot k a p i n k r i m p i n g  i n  1 9 1 5 .  

In de „boom”periode, na de oorlogsjaren, in 1920—
1921, bloeide de handel en stegen de prijzen tot ongekende 
hoogte, zoodat de productie wederom kon en moest worden 
opgevoerd, tot plotseling weer een zeer ernstige malaise-tijd 
aanbrak. In 1922-1923 werd daarom nogmaals een 
kapinkrimping doorgevoerd, die tot 1924 voortduurde. 

De oogst van het hout staat niet op zich zelf, zij past en 
sluit aan op andere bedrijfsmaatregelen binnen de 
beheerseenheid. Zij moeten derhalve in hun onderling 
verband worden beschouwd. Inkrimping van den kap heeft 
als natuurlijk gevolg een verkleining van de leeggekapte 
oppervlakten en daardoor vermindering der te verjongen 
vlakten. De productiebeperkingen, zoowel in 1915 als in 
1922—1923, hadden uit een oogpunt van fiscale politiek en 
uit handelsoogpunt succes. Zij hebben het Land bewaard 
voor schade tengevolge van een noodzakelijk oploo- pen 
van onafzetbare houtvoorraden en hebben de directe 
Landsuitgaven verminderd. De op die jaren gevolgde 
opleving in den houthandel maakte het mogelijk de kap 
wederom uit te breiden en niet alleen de kapachterstand, 
doch ook die der verjonging, enz., in te halen, zij het, dat het 
inhalen van een dergelijken achterstand door tal van 
technische, financieele en personeele bezwaren bemoeilijkt 
wordt. 

Zooals reeds werd medegedeeld (zie Dl. I, blz. 385—
392) sanctionneerde het Boschreglement van 1897 de 
exploitatie in eigen beheer door den dienst van het 
Boschwezen en wel, in hoofdzaak, binnen de definitief 
ingerichte djatibosschen. Slechts indien de perceelsgewijze 
exploitatie door particulieren, buiten die bosschen, niet 
mogelijk was, de aanbesteding van een perceel herhaaldelijk 
was mislukt, kon tot eigen-beheersexploita- tie worden 
overgegaan. Het boschreglement van 1913 ging verder. Het 
bepaalde in artikel 12, dat de goregelde exploitatie zou 
geschieden, hetzij in eigen beheer, hetzij door 
tusschenkomst van aannemers. De beslissing omtrent de te 
volgen exploitatiowijze berustte bij den Directeur van 
Landbouw, Nijverheid en Handel in die gevallen, waarbij in 
eenig voorstel tot exploitatie de voor veiling in aanmerking 
gebrachte hoeveelheid hout een geraamde nettowaarde van 
honderd- dertig-duizend gulden niet overtrof; bij een boven 
dit bedrag gaande getaxeerde waarde berustte de beslissing 
bij den Gouverneur-Generaal. Bij v o o r t s c h r i j d i n g  
v a n  d e  d e f i n i t i e v e  i n r i c h t i n g  (ultimo 
1917 was ± 30% van het djatiareaal op Java en Madoera 
definitief ingericht en einde 1927 70%) moest de 
perceelsgewijze exploitatie door particulieren (aannemers), 
aan wie het op stam staande hout bij inschrijving was 
verkocht, verminderen. Aangezien oorspronkelijk do 
houthandelaren derhalve tevens bosch- exploitanten waren 
en hun bedrijf op die combinatie was gebaseerd, is het te 
begrijpen, dat van die zijde tegen de eigen-
beheorsexploitatie hef 
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tige tegenkanting werd ondervonden. De onverdeeld 
gunstige resultaten van het intensieve beheer in de definitief 
ingerichte djatibosch-bo- heerseenheden (houtvesterijen) 
noopten eener- zijds tot regelmatige voortschrijding van de 
definitieve inrichting der djatibosschen en invoering van het 
houtvesterij-beheer; anderzijds achtte do Regeering zich 
genoodzaakt ten behoeve van den houthandel, die zich meer 
en meer uitsluitend tot den eigenlijken handel moest be-
perken, maatregelen te treffen, vooral toen in do malaise-
jaren die handel een zeer critieken tijd doormaakte. Die 
maatregelen bestonden hoofdzakelijk in het veilen of 
ondershands afstaan van groote partijen hout en wel op 
grond van de stel- ling, dat de handelaren in de gelegenheid 
moesten zijn te allen tijde do beschikking te hebben over 
groote hoeveelheden hout ter dekking van contractueele 
leveringen. Zoo werden e x p o r t -  k a v e l i n g e n  
aangeboden, waarbij gegadigden invloed konden oefenen 
op de samenstelling daarvan ; voorts werden enkele 
v e n d u t i e ’ s  „ e n  g r o s ”  gehouden (1906), terwijl 
in 190S op verschillende stapelplaatsen de aan te voeren 
hout- massa’s o n d e r s h a n d s  b i j  c o n t r a c t  
werden afgestaan. Een daarop aansluitende maatregel was 
de s t a p e l p l a a t s l e  v e r i n g  b i j  o p e n b a r e  
i n s c h r i j v i n g .  Het aanbieden van g r o o t e  
k a v e l i n g e n  op vendutie, oorspronkelijk 40—100 M* 
per kaveling, doch in 1915 op 200—600 M* gebracht, is 
mede een maatregel in het belang van den houthandel ge-
nomen, evenals die ter bevordering van den export, door 
onderhandsche levering van bepaalde sortimenten 
djatihout, zooals de Z u i d-A f r i- k a-d w a r s l i g g e r -
l e v e r i n g  a * a  n  d e  V e r e e n i g d e  
J a v a s c h e  H o u t h a n d e l  M a a t s c h a p p i j  
(1924—1925). 

In 1921 werd de „ C o m m i s s i e  v o o r  d o  
h o u t p o l i t i e k ”  ingesteld. Haar opdracht luidde om 
aan de hand van het, door den Directeur der N.V. 
Vereenigde Javasche Houthandel Maatschappij, den heer J. 
H. Zeeman, ingediend plan ter oprichting van een 
naamloozc vennootschap door het Land en de Vereenigde 
Javasche Houthandel Maatschappij, ten doel hebbende de 
exploitatie der Gouverncments djatibosschen op Java en 
den handel in hout, in algemeenen zin de vraag te 
overwegen of samenwerking van Regeering en particulier, 
in den vorm van een gein e n g d b e d r ij f, voor de winning 
van en den handel in djatihout mogelyk was. Kort daarna 
werd haar taak echter in meer algemeenen zin, geheel 
afgescheiden van het voorstel-Zeeman, bepaald en werd 
verzocht om van haar gevoelen te doen blijken nopens de 
meest wenschelijko wijze van winning en verzilvering van 
het den Lande toebehoorende djatihout. ') 

Hoewel in deze doelstelling niet meer van gemengde 
bedrijven sprake was, en ook in de commissie niet het 
vormen van die bedrijven was besproken werd, in 1925, 
ondanks de daartegen van technischen kant geopperde 
ernstige bezwaren, een overeenkomst gesloten met de 
Vereenigde Javasche Houthandel Maatschappij, het zoo-
genaamde V c j a h o m a c o n t r a c t .  

Door dit contract werd aan genoemde maat- 

yl) Zie blz. 308 Jubileumuitgave 1928 der 'Vhabinoï (A. 
J. Warta, Houthandel enhout- verkoop over de periode 
1900—1927). 

schappij gedurende twintig jaren do houtop- brengst 
verzekerd van de beheerseenheden Goendihj. Mantingan, 
Ngandjoek, Poerwodadi, Nóord-Randoeblatoeng en Zuid-
Randoebla- toeng tot een jaarlijksch minimum van 37250 
M3 djatitimmerhout. (in 1927 werd in deze arealen 42.600 
M* djatitimmerhout gekapt). De oogst zelve geschiedt in 
eigen beheer door den dienst van het Boschwezen, de 
maatschappij heeft echter zeggingschap op de vormbepaling 
van het te kappen hout en betaalt f 41 per M* voor het hout 
op stam en restitueert voorts de bedrijfskosten tot een 
maximum van f 30 per M8 timmerhout (exclusief 
dunningshout) en f 2 per sta- pelmeter brandhout. Den Lande 
komt voorts 48% (later 60% )van de winst toe, na uitkeering 
van een zeker percentage aan directie, aandeelhouders en 
reservefonds. In het jaarverslag van den dienst van het 
Boschwezen over 1926 wordt be,--'' cijferd,dat de opbrengst 
uit de Vejahoma-arealen rond 9000 M* onder de taxatie 
bleef, welke hoeveelheid vermoedelijk grootendeels door 
verkap- ping verloren ging en wel tengevolge van de aan de 
maatschappij toegezegde zeggingschap op de vormbepaling 
van het hout en de omstandigheid, dat in 1926 de exploitatie 
daardoor moest worden gericht op de verkrijging van, 
volgens inzichten der maatschappij voor haar afzetgebied 
meest waardevolle sortimenten. In 1927 werd, na de motie-
Meycr Ranneft in den Volksraad, een commissie benoemd 
om een onderzoek in te stellen naar de resultaten van 
genoemd contract, welke commissie nog geen uitspraak 
deed ten tijde van de opstelling dezer bijdrage. 

Ten slotte moge nog in het bijzonder de s t a -
p e l p l a a t s l e  v e r i n g e n  o p  l a n g e n  t e r m 
ij n worden genoemd, waarbij kwartaals- gewijs de prijzen 
worden vastgesteld, waarbij een rabat van 15% wordt 
verleend en de onderhandsche l e v e r i n g  v a n  d j  a  
t  i - d  w  a  r  8  1  i  g -  g e r s  a a n  d e  
V e j a h o m a  ten behoeve van den e x p o r t  n a a r  
Z*u i d - A f r i k a. 

Door Dr. Koningsberger, wd. Directeur van 
Landbouw, Nijverheid en Handel, word het 
r i c h t s n o e r  v a n  d e  b o s c h -  e n  h o u t -
h a n d e l - p o l i t i e k  van het Boschwezen, voor 
zoover betreft de djatibosschen op Java en Madoera, 
principieel in do volgende stellingen aangegeven, 
waarmede do Regeering zich kon vereenigen: 

le. Zoo spoedig mogelijk doorvoering van de 
exploitatie der djatibosschen op Java in eigen beheer; 

2e. Het aan de markt brengen door het Boschwezen 
van het in eigen beheer gekapte hout in zoo weinig 
mogelijk bewerkten vorm; 

3e Verkoop van dit hout als regel in openbare 
medodinging; 

4e. Zoo weinig mogelijk detailverkoop, en het 
verschaffen aan den houthandel van voldoende zekerheid 
inzake de beschikking over groote voorraden, waarop 
transacties gebaseerd kunnen worden en wel: 

a. door openbare aanbieding van'leveringen, waarop 
voorshands telkens voor een kalenderjaar inschrijvingen 
worden geopend; 

b. door aanbieding op openbare vendutie van groote 
kavelingen van 200—600 M*. . 

Echter blijkt uit het vorenstaande, dat deze / politiek niet 
consequent is doorgevoerd. De leveringen tengevolge van het 
Vejahomacon£ act 
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Tsijn inderdaad onderhandsche levoringen op groote schaal. 
De e x p o r t  v a n  d j a t i h o u t  is van slechts 

geringe beteekenis en dit kan in verband met de 
hoegrootheid van de Java-con- sumptie ook niet anders zijn. 
Do gemiddelde jaarproductie op Java. en Madoera van djati- 
exploitatie-timmerK’out na 1922 (tot en met 1927) was 
177.000 M3 (liet djati-dunningshout wordt buiten 
beschouwing gelaten, aangezien het door zijn kwaliteit en 
afmetingen in hoofdzaak voor de inheemsche markt, dus niet 
voor export, in aanmerking kan komen). De Java- 
■consumptie van dat hout na 1922 (tot en met 1927) is aan 
te nemen op een jaarlijksch gemiddelde van 167.000 M3. De 
d j a t i t i m m e r -  h o u t p r o d u c t i e  (exploitatie) op 
J a v a  e n  M a d o e r a  was in 1927 289.000 M3, de 
J a v a - c o n s u m p t i e  bereikte in dat jaar ■een 
ongekende hoogte en werd berekend op 
553.0 M3. Van het surplus ad rond 40.000 M3 werd 
17.000 M3 geëxporteerd of slechts rond 7% van de jaar-
productie. Bij beoordeeling van deze eijfers mag niet uit het 
oog worden verloren, dat slechts bepaalde en de meest 
waardevolle sortimenten voor export in aanmerking komen, 
zoowel wat afmetingen als kwaliteit betreft, zoodat ook 
hierdoor de uitvoer wordt gelimiteerd. Volledigheidshalve 
wordt hierbij nog aangeteekend, dat in de jaren 1924, 1925, 
1926 de export onderscheidenlijk 7%, 5% en 9% van de jaar-
productie bedroeg. De Java-consumptie is van een dergelijk 
belang, dat daarbij de export voorloo- pig geheel op den 
achtergrond treedt.-£H2ï«—’ 

De malaise- en „boom”perioden beinvloedden niet 
alleen de oogst- en handelspolitiek, doch lieten direct 
daarmede in verband staande, haar zeer ongunstigen invloed 
gevoelen op c u l t u u r  o n  b e s c h e r m i n g  d e r  
b o s s c h e n ,  enz. Was eenerzijds door gelaste 
bezuinigingsmaatregelen uitvoering van zeer noodzakelijke 
werkzaamheden in den malaise-tijd niet goed mogelijk, 
anderzijds kwam men tot oeconomisch werken on 
verbetering van techniek. Ook in de „boom”- periodo had 
men met groote moeilijkheden te kampen. Herleving van 
den houthandel, met stijging van de vraag had opvoering van 
de productie tengevolge (do djatitimmerhoutproductio door 
aankap in eigen beheer bedroeg in de jaren 1921 tot en met 
1927 onderscheidenlijk rond 188, 69, 87, 133, 208, 203, en 
225 duizend kubieke meter), doch daarontegen werden 
mooilijkhedon ondervonden met hot houttransport, wegens 
gebrek aan materiaal. 

D& a f z e t  v a n  h o t  d j a t i d u n n i n g s -  h o 
u t had een zeer belangwekkend verloop. Voor een goed 
begrip wordt aangetoekend, dat do (uit)dunning van 
plantsoonon uitsluitend als bo8cht>erplc0i7i(/#maatrogcl 
moet worden beschouwd, con maatregel derhalve die moet 
worden toegepast ten einde een zoo groot mogelijke eind- 
opbrengst van vol- on marktwaardig eindproduct te kunnen 
verkrijgen, ongeaoht de al dan niet mogelijkheid van 
verkoop van het tengevolge van dien vcrplegingsmaatrcgel, 
verkregen product. Twijfelde men in de negentiger jaren nog 
aan do voldoende afzet-mogelijkheid van dit product, in 
1900 werd met voldoening geconstateerd, dat de dunningen 
een bate oplover- don in stede van een verlies. Ultimo 1927 
steeg 

dat batig saldo tot rond f 900.000, een factor van belang dus 
voor het netto saldo in dat jaar voor den geheelon dienst op 
Java ad f 6.600 000. De aanzienlijke vermeerdering van deze 
netto opbrengsten was aanvankelijk het gevolg van de zeer 
groote vraag naar timmerhout in het algemeen, zoodat men 
zich, mede tengevolge van de stijging der prijzen van het 
exploitatie- timmerhout, in meerdere mate dan voordien op 
dunningshout zag aangewezen. Bovendien werd voor het 
gebruik van dunningshout veel reclame gemaakt. Een 
aanzienlijke afzet vindt nu geregeld plaats ten behoeve van 
tabaksloodsdolken in de Vorstenlanden. Voorts nam de afzet 
aan de bevolk'ihg"zëer-'15elangrijk toe (gemiddeld 50% van 
den totalen afzet) en wel voornamelijk waar tengevolge van 
het houtvesterij beheer geregelde toestanden, wat betreft 
boschbewaking enz., intraden. Zonder twijfel valt nog 
belangrijke toename van den verkoop van dit product te ver-
wachten, aangezien nog slechts in een deel van de djati-
boschbeheerseenheden de productie en de afzet voldoende 
geregeld is om behoorlijker inkomsten uit de dunningen te 
verkrijgen. Opmerkelijk is voorts nog, dat in het begin van 
deze eeuw zich stemmen verhieven tegen het dicht plant- 
verband bij liet Boschwezen toegepast, omdat men toen 
vreesde in de dunbevolkte boschstre- ken op den duur niet 
voldoende werkvolk beschikbaar te hebben om de 
dunningen (die in 1900 rond 4800 H. A. besloegen) te 
kunnen bijhouden. De praktijk heeft echter bewezen (in 1927 
werd 34.800 H.A. of ± 12 % van het areaal der verjongingen 
gedund), dat bij regelmatige stijging van de werkgelegenheid 
over het algemeen ook werkkrachten beschikbaar komen. 

Ook dit onderdeel van het boschbedrijf is van 
overwegende beteekenis voor den economischen toestand 
ten platte lande in de djatiboschstreken van Java. 

De groote vraag naar hout in de „boom”perio- de, 
tengevolge waarvan ook clandestien verkregen houtwerken 
aan do markt kwamen, had een zeer nadeeligen invloed op 
den b o s c h p o l i -  t i o n e e l e n  t o e s t a n d ,  welke 
in de jaren 1918 tot en met 1920 inderdaad onrustbarend 
mocht worden genoemd. Samenwerking van boschpolitie 
met algemeene-, gewapende- en veldpolitie en intensieve 
steun van het Binnen- landsch Bestuur en plaatselijk van de 
militaire macht, had zeer gunstig resultaat, zoodat sindsdien 
weer normale toestanden zijn ingetreden. 

De voortschrijding van de definitieve inrichting der 
djatibosschen had zooals te voren is medegedeeld als doel 
een intensievo beheersvoering, welke oorzaak was van 
belangrijke nieuwe en gewijzigde inzichten op 
boschtechnisch gebied, waarmede vanzelfsprekend bij de 
definitieve inrichting wederom rekening werd gehouden. 

Het voornaamste is wel, dat men door ervaring tot het 
inzicht kwam, dat niet alle zoogenaamde djatiboschgronden 
zich leenen voor kaalkap en daarop volgende horbeplanting. 
Bovendien bemerkte men, dat niet alle tot het djatiareaal be- 
hoorende gronden voor beplanting met djati geschikt zjjn, 
ondanks intonsieve grondbewerking enz. 

Dank zjj hot intensieve beheer der houtvesterijen was een 
goede boschbewaking mogelijk. En 
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toen bleek dat, tengevolge van intensieve b e- s c h e r ni i 
n g t e g e n  b r a n d ,  v e e w e i d e  e n  a n d e r e  
d e  v a s t e e r e n d e  i n v l o e d e n ,  op met alang-
alang begroeide of onbegroeide terreinen een herstel optrad 
in den begroeiingstoestand; alang-alang maakte plaats voor 
struik- en jong wildhoutgewas, welke gewijzigde 
begroeiing een bodem beschermenden en bo- d-
emverbeterenden invloed uitoefende. Men zag in dat de 
mogelijkheid bestaat om onproductieve gronden, na een 
periode van intensief beschermen, wederom in productief 
areaal om te zetten. Met dit perspectief voor oogen is het 
begrijpelijk, dat de brandbescherming een zeer belangrijke 
bedrijfsmaatregel is geworden. Voor een goed begrip van 
dit zeer belangrijke boschbouwkundige vraagstuk dient 
men voor oogen te houden, dat branden den djatiopstand 
niet vernietigen; weliswaar kunnen zij ernstige 
stamgebreken veroorzaken, doch de schade wordt 
hoofdzakelijk toegebracht aan ondergroei en jonge opslag, 
terwijl voornamelijk de biophysisclie bodemgesteldheid 
door geregelde branden in sterke mate achteruitgaat. 
Brandde in 1919 nog rond 9% van het djatiareaal af (5.9% 
in de houtvesterijen en 11.8% in de boschdistricten) en in 
1925 i 10% (7.2% in de houtvesterijen en 14.3 % in de 
boschdistricten), in 1927 liep dit cijfer terug tot 1.32 (0.67% 
in de houtvesterijen en 2. 86% in de boschdistricten). 

De permanente en oeconomische ontsluiting der 
bosschen, voornamelijk door middel van rail- banen, werd, 
bij de jaarlijksche uitbreiding van het houtvesterij-areaal en 
dientengevolge uitbreiding van den eigen aankap, een 
vraagstuk van dergelijk belang, dat men in 1921 de urgentie 
inzag tot het in leven roepen van de sectie Boschontsluiting 
der Boschinrichtingsbrigade. Deze 6ectie heeft als taak het 
bestudeeren en oplossen van de ontsluitingsvraagstukken, 
zoomede het uitvoeren van of het direct toezicht houden op 
de meest belangrijke ontsluitingswerkzaam- heden. 

Het Caoutchoucbedrijf werd in 1919 als een af-
zonderlijk bedrijf afgesplitst. 

Wildhoutbossphen op Java. Het voorgaande had 
voornamelijk betrekking op het uit een hotftpro- ductie en 
daardoor tevens uit fiscaal oogpunt belangrijke djatiareaal, 
doch is, behoudens hetgeen in verband staat met houthandel 
en houtexploi- tatie van het Gouvernement, in groote 
trekken tevens van toepassing op het wildhoutboschge- 
bied van Java. Het wildhoutboschgebiedop Java nam 
ultimo 1927 rond 1.637,000 H.A. in; van 64% van deze 
oppervlakte was de grensregeling goedgekeurd. De tot dit 
gebied behoorende bosschen komen voor in het gebergte 
(gebergte-bosschen) en worden in hoofdzaak in stand 
gehouden op grond van hydrologische overwegingen 
(seherm- bosschen). Zij zijn mede van belang voor voor-
ziening in jilaatselijke boschproductenbehoefte, zooals 
bijvoorbeeld in Priangan (waar het Goenoeng Gedé — 
Salak — Halimöen-complex werd ingericht en een intensief 
plenterbcdrijf ‘) 

x) Pienter en is een wijze van behandeling 
van het bosch, waarbij de afzonderlijke boom 

bedrijfs voorwerp is. Pienter bedrijf is een boBch- 
bcdrijf, waar geplenterd wordt. 

werd ingevoerd), in Banioemas en in Besoeki; doch de 
houtproduceerende functie treedt geheel op den achtergrond 
vergeleken met hun overwegend algemeen oeconomisch 
belang. Een afzonderlijke categorie nemen de 
vloedbosschen inr die niet tot het schermbosch areaal 
kunnen worden gerekend. De vloedbosschen bij Tjilatjap 
zijn voor de brandhoutvoorziening van belang; om die reden 
werd in 1928—1929 tot de definitieve inrichting daarvan 
overgegaan. 

Tot het inzicht, dat verzorging en uitbreiding van 
schermboschareaal van dergelijk groot belang moet worden 
geacht is men in niet-Bosch- wezenkringen slechts 
geleidelijk gekomen. De Houtvesters hebben zich steeds 
voor uitbreiding van de gebergte-bosschen beijverd. De 
bevolkingstoename van Java, en de daarmede gepaard 
gaande noodzaak tot opvoering van de productie van 
voedselgewassen, uitbreiding van het landbouwareaal van 
de bevolking, de ontwikkeling van de suikercultuur, 
noopten tot het oplossen van irrigatieproblemen en het 
bouwen van belangrijke irrigatiewerken. Vooral in verband 
met geconstateerde ernstige achteruitgang der debieten van 
alle rivieren op Java gingen uit Boschwezen- en eveneens 
uit Irrigatie-kringen dan ook stemmen op tot uitbreiding van 
het schermboschareaal en tot het nemen van maatregelen 
voor snellen voortgang der reboisatie- werkzaamheden. 

Bij de opheffing van de Gouvernementskof- fiecultuur 
*) kwamen duizenden hectaren kof- fiereserve en vroeger 
door de koffiecultuur geoccupeerde en daardoor geheel 
ontwoudo terreinen vrij, welke gedeeltelijk bij het gebied 
van in stand te houden bosschen (boschreserve) werden 
gevoegd. Dit is wel de belangrijkste uitbreiding, die in de 
laatste 12 jaar plaats vond. Van terreinen, door de bevolking 
geoccupeerd, doch uit orologisch en hydrologisch oogpunt 
aangewezen om bij de boschreserve te worden ingelijfd, 
werden de bezitsrechten afgekocht en tot in stand te houden 
bosch bestemd, zooals in Toeloeng- agoeng en Priangan. 
Ook do thans opgeheven Gewestelijke Raden van Rembang, 
Kedoo, Ban- joemas, Madioen vroegen Regeeringssubsidie 
voor afkoop van bevolkingsgronden ter inlijving bij de 
boschreserve. Op do Noordelijke hellingen van het 
Zuidergcbergto in do afdeeling £ono- rogo, ..liet belangrijke 
bron- on bovenstroomgebied van de Kali Madioen, zal 
binnen een paar jaar een 15.000 H.A. groote boschreserve 
zijn gevormd, welke vrijwel geheel zal zijn ontstaan door 
inlijving van bevolkingsgronden, waarvan de bezitsrechten 
zijn afgekocht. 

Gedurende de oorlogsjaren kon weinig aan reserveering 
on reboisatie gedaan worden. Vermeldenswaard is het in, 
omstreeks 1924—1925, grootsch opgezette en reeds ten 
deele uitgevoerdo plan om de Oostelijke hellingen van het 
Wilisgo- bergto met intensieve bestuurshulp te her bos-
schen. De reboisatie echter is een lastig probleem. 
Kunstmatige herbossching van Java’s kale bergen zou 
millioenen eischen. Het is dan ook van groot belang, dat 
men tot het inzicht kwam, dat door intensieve bescherming 
gedurende tal van jaren uit een gras (alang-alang)-wildernis 
allengs een 

*) Zie deel II. blz. 397; de Gouvernemonts- 
koffiecultuur werd geleidelijk afgeschaft. Die 
afschaffing kreeg in 1920 geheel haar beslag. 
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boschbegroeiing ontstond, eon minder dure maatregel, 
welke toch tot het gewonschte doel voort. Doch die 
bescherming inderdaad uit te voeren had heel wat voeten in 
de aarde. Bevolkingsservituten, als het snijden van gras en 
ander veevoeder, bemoeilijkten niet alleen de bewaking, 
doch bij het herhaaldelijk kort snijden van de grasbegroeiing 
werden eveneens de, tusschen het gras voorkomende 
wildhoutplantjes afgesneden. De voornaamste vijand echter 
was wel de brand. En de b r a n d b e s c l i e r m i n g  
moest bestaan uit het voorkomen, niet alleen uit het 
blusschen, van branden, hetgeen zonder intensieve 
politioneele maatregelen niet mogelijk was. 

In 1918 brandden duizenden H.A. (25% van de 
beschermde oppervlakte) graswildernis en jong bosch af. 
Slechts in regenrijke Oostmoessons was de schade minder; 
dit was dan echter geheel aan de gunstige weersgesteldheid 
en niet aan getroffen beschermingsmaatregelen te danken. 
Als gevolg van Regeeringsbemoeienis trad echter daarna 
een waarneembare verbetering in den bebosschingstoestand 
in. Brandde in 1925 nog 7% van het beschermde areaal af, 
in 1926 en 1927 was dit cijfer onderscheidenlijk 0,6% en 
0. 44%. 

In het gebergte-(wildhout)-boschgebied moet derhalve 
n a t u u r l i j k e  r e b o i s a t i e  hoofdzaak zijn. 
Wanneer het echter voor de instandhouding van de 
wildhoutbosschen of ter inleiding van natuurlijke reboisatie, 
noodzakelijk is, wordt a a n g e p l a n t .  Zoo werden in het 
boschdistrict Midden-Preanger. ,groote uitgestrektheden 
kale terreinen met eenig boomgewas beplant, opdat de 
beplanting zich door voortgo- zette bescherming dan verder 
zou kunnen ontwikkelen tot een begroeiing, die 
hydrologisch voldoende zou functionneeren. Elders werden 
strooken culturen door de alang-alangvelden en langs de 
boschgrenzen aangelegd, ter bevordering van de natuurlijke 
reboisatie. 

Behalve om de hydrologische werking worden ook 
culturen in het wildhoutboschgebied aangelegd, (die medo 
de plaatselijke houtvoorziening ten dool hadden), indien 
zulks in ’s Lands financieel belang geacht wordt. Indien 
echter culturen worden aangelegd wordt er dadelijk rekening 
medo gehouden, dat behalve het hydrologische nut ook het 
nut met betrekking tot de houtvoor- zioning in het oog wordt 
gehouden, zoodat de bevolking later aan goedkoop 
bouwhout zal kunnen komen. In verband met de 
houtproductie worden 
b. v. djati (Tectonagrandis L.J.) en rasamala (Al- 
tingia oxolsa Noronha) aangoplant, terwijl ton behoeve van 
do looibast-voorziening culturen van segawé (Adonanthera 
microspcrma T.e.B). en Acacia decurrons (var. mollis) 
werden aangelegd. In het belang van de tabakscultuur in 
Oost- Java (Besoeki) worden ook bamboe en sadeng 
(Livistona rotundifolia Mart.) gecultiveerd, tor- wyl 
sandelcultuur (Santalum album L.), vnl. in do comploxon 
Sanggrahan en Gadoengan (Kediri) ten behoove van do 
olieproductio plaats vindt. 

In hot complex Gadoengan bij Paró (Kediri) vindt men 
uitgestrekto aanplanton van verschillende boomsoorten, als 
proefobjecten van het wildhoutcultuuronderzook, torwyl dit 
complex medo zal wordon bestemd voor de looibastvoor- 
ziening, waarvoor in hoofdzaak segawé zal wordon 
aangoplant. 

Bosschen In de Buitengewesten. Do bosschenin de 
Buitengewesten nemen een zeer groote oppervlakte in. 
Volgens taxatie moet die oppervlakte op 1.212.000 K.M.2 
worden aangenomen, waarvan 58.000 K.M.2 of 3% van do 
totale oppervlakte van het geheele gebied dier gewesten, ter 
ins t a n d h o u d i n g  zijn a a n g e w e z e n  en nog een 
groote uitgestrektheid voor instandhouding 13 voorgesteld. 
In de toekomst zal het in stand te houden areaal nog meer 
worden uitgebreid. Van 4370 K.M.2 is de grensregeling 
goedgekeurd. Evenals op Java en Madoera worden de 
bosschen in de Buitengewesten in stand gehouden voor do 
houtvoorziening, om hydrologische of andere redenen van 
algemeen belang. Een van de belangrijkste 
houtproduceerende bosschen zijn wel de ijzerhoutbosschen 
(Eusideroxylon zwa- geri T. & B.) die in uitgestrekte 
gebieden o.a. in Zuid-Oost-Borneo voorkomen. De 
bosschen in de Buitengewesten bestaan zelden uit één 
boom- soort.^Een uitzondering maken de djatibosschen op 
Moena en Boeton en de dennenbosschen (Pi- nus Merkusil 
& de Vr.) op Sumatra. De Diptero- carpaceae-bosschen zijn 
eveneens “zeer waardevol, doch komen niet zuiver voor. De 
meest bekendo Dipterocarpaceae zijn damarlaoet(Schorea 
spec.), belangeran, merawan (Hopea spec.), balau, kam- 
ferhout (Dryobalanops spec.) enz. Zeer goede houtsoorten 
zijn ook koelim (Scorodocarpus bor- neensis Becc.), 
tompinis (Sloetia sideroxylon T. &B.),pe taling 
(Ochanostachys amentacea, Mast.), verschillende soorten 
medang (fam. Lauraceae), merbau (Intsia spec.), tembesoe 
(Fragraea fra- gans, Roxb.), rengas (Gluta Renghas, L.), ke- 
randji (Dialium spec.), rasamala (Altingia exelsa, Noronha), 
ebbenhout (Diospyros spcc.), sandelhout (Santalum, L.), 
sonokombang (Pterocarpus spec.). Voorts malas 
(Parastemon urophyllus, 
D. C.), koloka (Parinarium Corymbosum Miq.), 
lara (Metrosideros spec.); het hout van deze soorten is 
waarschijnlijk bestand tegen paalworm. 

Het zeer gemengde karakter der bosschen, waarbij de 
waardevolle houtsoorten in den regel in geringe mate 
vertegenwoordigd zijn, en het gebrek aan werkvolk vormen 
voor de tegenwoordige exploitanten een beletsel voor 
r e n d a b e l e  e x p l o i t a t i e .  De bosschen in de 
Buitengewesten verkeeren, wat betreft den h o u t h a n -
d e l ,  evonwel over het algemeen en voornamelijk die op 
den Riouw-archipel en Bengkalis, tengevolge van hun 
gunstige ligging ten opzichto van belangrijke 
verbruikscentra (Singapore-Oost- -Aziö, Australië), in een 
zeer gunstige economische positie. 

De e x p l o i t a t i e  geschiedt slechts bij hooge 
uitzondering in eigen beheer; zy wordt in den regel geheel 
overgelaten aan het particulier initiatief. Op do 
zoogenaamde boschconcessies, welke in hot onder direct 
bestuur staand gebied door hot Gouvernement, in de 
zolfbesturende landschappen, die boschrechten hebben, 
door de landschappen worden verleend, tegen een tarief van 
ton minste 15 ct per H.A. en een cijns van 10% van de 
marktwaarde van hot gekapte hout, bestaat het werk van den 
concessionaris in de meeste gevallen in niet anders dan in 
het opkoopon van do bovolking van het door deze binnen de 
concessie gekapte product. De boschconcessies; leverden in 
1927 133.000 M* timmerhout, 67.000 sM brandhout en 
5.000 ton houtskool. 

Een bolangryko exploitatie is die in de kust- 
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(vloed-)bosschcn van Riouw en Bengkalis op zoogenaamde 
panglongs, kleine houtaankapon- •dernemingen, die het 
ruwe hout met prauwen vervoeren naar Singapore, waar de 
Chineesche eigenaars dier exploitaties gevestigd zijn. 
Hoofdzakelijk wordt meranti, een Dipterocarpacee , poenak 
en geroenggang geëxploiteerd. Te Singapore wordt het hout 
verzaagd en vandaar naar Oost-Azië geëxporteerd. 
Gedurende 1927 werd uit de panglongs 371.000 M* 
timmerhout, 140.000 sM brandhout en 37.000 ton houtskool 
geëxploiteerd. In dat jaar bedroeg de djatihoutproductie van 
Java 296.000 M8 timmerhout en 1.082.000 •sM brandhout. 
Deze cijfers toonen duidelijk de belangrijkheid van de 
houtexploitatie op Riouw aan. 

De totale h o u t p r o d u c t i e  d e r  B u i -
t e n g e w e s t e n ,  voor zoover de gegevens daarvan 
bekend zijn, was in 1927 1.153.000 M* timmerhout, 
1.540.000 sM. brandhout en 75.000 ton houtskool. 

Ondervolgend staatje geeft een overzicht van den uitvoer 
van hout in 1927 uit de Buitengewesten : 
Riouw en Bengkalis naar Singapore 460.000 M8 

Djambi „ „ 600 M* 
West-Borneo „ „ 100 M* 
West-Borneo naar Australië 400 M8 
■Z. en O. afd. van Borneo 

naar Japan 7.600 M8 
„ Hongkong 2.800 M8 
„ Sjanghai 4.300 M3 

naar Australië 1.500 M3 
„ Europa 500 M3 

Ebbenhout wordt in het Oostelijk deel van den archipel 
geëxploiteerd. Uit Manado werd in 1927 2.440 M3 en uit 
Celebes 3.560 M3 van dit hout verscheept, waarvan 3.400 
M3 naar Japan, 1.700 M3 naar Frankrijk en do rest in kleine 
hoeveelheden naar verschillende andere landen. 

Voorts is van belang de winning van boschbij- 
producten. Uitgevoerd werden in 1927 volgens do gegevens 
van het Centrale Kantoor van Statistiek: 

looibast ........................................................... 15.951 ton 
copal ..............................................................  14.208 ton 
damar.............................................................  11.388 ton 
getah pertja ......................................................  1.612 ton 
djeloetoeng ......................................................  3.238 ton 
getah kangkang ................................................  1.291 ton 
rotan ..............................................................  51.653 ton 
tengkawang-pitten  .....................................  463ton 

Vermeldenswaard is de h a r s -  e n  t e r p e n -  
t i j n w i n n i n g  i n  d e  P i n u s - M c r k u -  
s i l b o s s c h e n  v a n  A t j è h^JElier is een geregeld 
bedrijf gevestigd. Dé exploratie en proefexploitatie 
geschiedde door het Boschwe- zen; de gevormde 
onderneming ressorteert thans onder ’s Lands 
Caoutchoucbedrijf. 

Ultimo 1927 was de f o r m a t i e  v a n  h e t  
t e c h n i s c h  p e r s o n e e l  als volgt: 

 

Hoofd 
kantoor. 

Beheer Java. Beheer 
Buiten 
gewesten 

Boschin- 
richting 

Bosch- 
proef- 
station 

djati- 
bedrijf 

wildhout- 
bosschon. 

Hooger technisch personeel ............................  
10 

51 17 
28 

14 
10 

Middelbaar technisch personeel . . . — 62 13 8 1 2 

Lager technisch personeel ...............................  

2 

1417 418 

221 

75 14 

Organisatie. Zooals uit het artikel BOSCHWEZEN in 
DL I valt te lezen, heeft de dienst van het Boschwccen zich 
in drie onderdeden gedifferentieerd, n.1. in het beheer van 
drie klassen van bosschen, die een zeer verschillende 
oeconomi- sche beteekenis hebben en wel: de intensief be-
heerde djatibosschen op Java, het schermbosch- 
(wildlioutbosch-) gebied op dat eiland en de bosschen in de 
Buitengewesten. 

Hulpdiensten (onderdeden) zijn het Bosch- 
bouwproefstation, dat de boschbouwkundige 
wetenschappelijke vraagstukken onderzoekt, en de 
Boschinrichting8brigade, die voor de inventarisatie en de 
opstelling der bedrijfsplannen zorg draagt. 

De Hoofdinspecteur, Hoofd van den dienst van het 
Bosch wezen, had zoowel de dagelijksche leiding, daarin 
bijgestaan door de Inspecteurs, als de algemeene leiding. 
Bij de zeer snelle ontwikkeling van den dienst zoowel op 
Java als in de Buitengewesten werd die taak te veelomvat-
tend, al werd incidenteel wel iets gedecentraliseerd. 

De r e o r g a n i s a t i e  v a n  d e n  D i r e c t e u r  
v a n  L a n d b o u w ,  J .  S i b i n g a  M u l d e r ,  i n  
1 9 1 9  bracht hierin geen verandering. Het punt van 
uitgang van deze organisatie was, dat aan daarvoor in 
aanmerking komende Houtvesters een grootere mate van 
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid moest worden 
toegekend, dan by het dubbel-houtvesterij (paarsgewyzo)-
beheerssyBteem (zie Dl. I, blz. 390) het geval was. Deze 
reorganisatie wenschto de bc- heerseonheden zóó 
belangrijk te maken, dat daarin de boschbeheerders, die 
toch een academische opleiding (aan de Landbouw-
Hoogeschool te Wageningen) hadden genoten, ten 
volle'bevrediging in de hun toegedachte taak zouden vin-
den. Het zwaartepunt van hot bosch beheer moest niet 
gezocht worden bij do Inspecteurs, maar in de eerste plaats 
bij do boschboheer- ders. Inspecteurs hadden alleen reden 
van bestaan als helpers van hot hoofd van den dienst, die 
zijn zeer omvangrijke leidende on controleerende taak niet 
alleen af kan. 

Met de vergrooting der beheorseenheden werd 
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een nieuwe rang in het leven geroepen nl. die van 
„ B e h e e r s h o u t v e s t e r ” .  >) De Beheers-
houtvester werd belast met het beheer van een complex, 
bestaande uit eenige der vroegere houtvesterijen. Een 
middelbare rang werd tevens geschapen, die van 
boscharchitect. De houtvesterij- beheerders, 
afdeelingshoofden, werden gevonden in de jongere 
Houtvesters en Boscharchitecten en Hoofdopzieners. 

Het middelbaar personeel werd opgeleid aan de 
middelbare landbouwschool te Buiten^. zorg. _ 
"'""Deze reorganisatie zou mede tengevolge hebben, dat 
door vergrooting der beheerseenheden meerdere 
Houtvesters zouden vrij komen, die voor twee belangrijke 
doeleinden zouden worden gebruikt, nl. voor de verdere 
ontwikkeling der Buitengewesten op boschbouwkundig 
gebied en voorts voor de zeer noodzakelijke intensiveering 
van het wildhoutboschbeheer op Java. Aan de besproken 
hervorming w»m tevens een bezol- digingsregeling 
gekoppeld.^ 

Deze organisatie legdé derhalve het zwaartepunt in de 
beheerdersfunctie, doch ook zij gaf geen bevrediging. Een 
behartiging van de verzorging van wildhoutbosschen op 
Java en in de Buitengewesten heeft de reorganisatie van 
1919 niet kunnen tot stand brengen; echter werd de urgentie 
daarvan al meer en meer gevoeld. 

Het was dan ook niet te verwonderen, dat allengs 
meerdere stemmen opgingen voor een nieuwe reorganisatie 
en dat op het houtvesterscongres in 1925 deze 
aangelegenheid uitvoerig werd behandeld. In 1926 diende 
de Directeur van Landbouw, Nijverheid en Handel, D r. A. 
A. L. Ru t- g e r s aan de Regeering voorstellen in tot een 
n i e u w e  o r g a n i s a t i e  van den dienst van het 
Boschwezen. 

Als fouten van de organisatie 1919 werden genoemd: le. 
onvoldoende decentralisatie van den geheelen dienst; 2e. 
onvoldoende specialisatie van den geheelen dienst; 3e. 
onvoldoende zelfstandigheid der boschbeheerders; 4e. 
onvoldoende bedrijfsvoering voor de djati- bosschen. 

Alleen een diep ingrijpende organisatie van het 
Boschwezen, die zich vnl. zal moeten doen leiden door de 
zoo uiteenloopende eischen van de wel zeer 
gedifferentieerde natuurlijke onderdeden (t. w. djatibedrijf, 
wildhoutbosschen op Java en de bosschen in de 
Buitengewesten) van den dienst en zich moet richten op 
decentralisatie en specialisatie, zal bevrediging kunnen 
vinden. 

Het zich krachtig ontwikkelend dj a t i- 
b o s e h b e d r i j f  eischte bovendien nog bijzondere 
maatregelen en wel de o r g a n i s a t i e  v a n  d a t  
b e d r i j f  i n  d e n  z i n  d e r  b  e -  
d r i j v c n w e f c  en een hoofd met uitgebreide 
bevoegdheden, welke daartoe van den Hoofdinspecteur op 
hem worden overgebracht, bijgestaan door 
superintendenten 2) met adviseerende en l 

l). De titel B e h e e r s h o u t v e s t e r  werd bij 
de invoering van de Burgerlijke Be- 
zoldigingsregeling in 1925 door den beteren titel 
O p p e r h o u t v e s t e r  vervangen. 

z). De titel „superintendent” werd later on- 
gewenscht geacht, zoodat de titel „Inspecteur” 
gehandhaafd bleef. 

controleerende, doch geen dirigeerende bevoegdheden. 
De wildhoutbosschen zouden rechtstreeks komen te 

staan onder den Hoofdinspecteur, bijgestaan door 
Inspecteurs met adviseerende en controleerende, maar geen 
dirigeerende bevoegdheid. 

De bosschen in de Buitengewesten zouden als tot 
dusver worden beheerd, doch met verderen uitbouw van de 
zelfstandigheid der gewestelijke beheerders, onder 
vervanging van de bestaande Inspecteurs door een aan den 
Hoofdinspecteur toe te voegen Adviseur voor de 
Boschzaken der Buitengewesten. 

Dit reorganisatieplan had als eerste gevolg, dat in April 
1927 de heer H. J. van Hasselt werd aangewezen als 
reorganisator van het djatibedrijf, dat echter onderdeel van 
den geheelen dienst bleef vormen, wijl het, zooals elk 
boschbedrijf, tevens een overwegend algemeen 
oeconomische functie vervult, zoodat inrichting uitsluitend 
op den voet van een zelfstandig commercieel bedrijf niet 
raadzaam zou zijn. 

De uiteindelijk tot stand gekomen reorganisatie van 1 Januari 
1929 is vastgelegd in het P e r s o n e e l s r e g l e m e n t  
v a n  d e n  d i e n s t  v a n  h e t  B o s c h w e z e n  i n  / 
N e d e r l a n d s c h - I n d i ë  Cffjjhlart 11 en het 
R e g l e m e n t  v o o r  d e n  d i e n s t  v a n  h e t  
B o s c h w e z e n  o p  J a v a  e n  M a d o e r a  (Bijblad 
118251. welk laatste reglement de uitvoeringsvoorschriften 
bevat van de B o s c h o r d o n n a n t i e  v o o r  J a v a  e n  
M a d o e r a  1 9 2 7  (Stb. 192*7 No. 221, jo. Stb. 1928 Nos. 
65 en 561). Hieronder worden de belangrijkste bepalingen der 
reorganisatie vermeld. 

Het oppertoezicht op den dienst van het Boschwezen 
berust bij den Directeur van Landbouw, Nijverheid en 
Handel. 

De algemcene leiding is aan den Hoofdinspecteur, 
Hoofd van den Dienst van het Boschwezen, toevertrouwd. 
Hij is niet Regeeringsadviseur, kan dus zich niet 
rechtstreeks tot den Gouverneur- Generaal van 
Nederlandsch-Indië richten, doch zijne adviezen en 
voorstellen moeten, indion hij daarop prijs stelt, krachtens 
artikel 7 (11) van het Personeelsreglement, door den 
Directeur van Landbouw, Nijverheid en Handel aan de 
Regeering worden overgelegd. 

Aan hem ondergeschikt zijn do Hoofden der 
onderdeden, waarin de dienst is gesplitst en die 
onderscheidenlijk den titel voeren van: 

1. Hoofd van het djatibedrijf. 
2. Hoofd van den dienst der wildhoutbosschen op Java 

en Madoera. 
3. Adviseur van den dienst der bosschen in de 

Buitengewesten. 
4. Hoofd van den dienst der boschinrichting. 
5. Directeur van het boschbouwproefstation. 
De Hoofden der onderdeden oefenen de dage- 

Iijksche leiding uit van de aan hun zorgen tocvcr- trouwde 
dienstonderdeelen. In verband met de zeer afwijkende taak 
van het Hoofd van den dienst der bosschen in de 
Buitengewesten, en wel i n verband met de door de 
Regeering uitdrukkelijk geordonneerde decentralisatie van 
dien dienst op de Hoofden van Gewestelijk Bestuur in die 
gewesten, is hem do titel Adviseur toegekend. 
Die taak zal zich n.1. geheel bepalen tot het geven van 
advies aan de met het boschbeheer be- 
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laste, den Adviseur ondergeschikte, dienstkring- leiders en 
aan de Gewestelijke Bestuurshoofden, aan wie die 
dienstkringleiders mede direct ondergeschikt zijn. 

De Inspecteurs, welke voorshands slechts zijn aangesteld 
bij het djatibednjf (4), den dienst der wildhoutbosschen op 
Java en Madoera (1), en den dienst der bosschen in de 
Buitengewesten (1) (bij laatstgenoemden dienst den titel 
Adjunct-Adviseur voerend) hebben een uitsluitend 
adviseeren- de en controleerende functie, zij bezitten derhal-
ve geen dirigeerende bevoegdheid. 

De boschbeheerders zijn derhalve rechtstreeks 
ondergeschikt aan het Hoofd van het onderdeel en niet aan 
den Inspecteur. De Inspecteurs zijn de controleerende 
organen van het Hoofd van het onderdeel. Slechts in 
spoedgevallen is de Inspecteur bevoegd dadelijke 
instructies, in naam van het Hoofd, te geven. Vanzelfspre-
kend is den boschbeheerders voorgeschreven om elke 
instructie van den Inspecteur, in het belang van de 
uitoefening van zijn controle, op te volgen. 

Het Beheer zelve ondergaat geen ingrijpende 
verandering; het door Sibinga Mulder ingevoerde 
beheerssysteem blijft dus in wezen bestaan, behoudens 
differentiatie in de oppervlakten der beheerseenheden, 
waardoor een meer natuurlijke indeeling bereikt wordt. 
Zoogenaamde belangrijke beheerseenheden zijn gevormd, 
met het beheer waarvan de meest geschikte oudere Opper-
houtvesters worden belast. Bij het djatibedrijf werden 
daartoe do beheerseenheden Tjepoe en .Saradan (Noord- en 
Zuid-Saradan) aangewezen; bij den dienst der 
wildhoutbosschen op Java en Madoera het boschdistrict 
Kedoe en in de Buitengewesten do dienstkringen Zuid-
Sumatra en Su- matra’s Oostkust. 

Een noemenswaardige wijziging is het voorschrift in het 
Personeelsreglement (artikel 13(2)) dat de beheerders van in 
stand te houden bosschen op Java en Madoera uitsluitend 
ondergeschikt zijn aan het Hoofd van het betreffende 
dienstonderdeel, onverminderd hun ondergeschiktheid aan 
den Hoofdinspecteur. In het reglement 1013 was 
daarentegen bepaald, dat ten aanzien van het beheer der niet-
definitief-inge- richto djatibosschen en der in stand te 
houden wildhoutbosschen (de ingerichte daarbij inbegre-
pen), zij eveneens ondergeschikt waren aan de Hoofden van 
Gewestelijke Bestuur. Vroeger was die 
medeondergeschiktheid aan do Gewestelijko 
Bestuurshoofden organiek juist. De dienst was nog zeer 
extensief. De oeconomische ontwikkeling van Java maakte 
hot toen noodzakelyk, dat boschoeconomische kwesties, en 
wel voornamelijk die inzake boschreserveering, principieel 
in het raam van do algomeene bestuurspolitiek moesten 
worden beschouwd. De toestand heeft zich allengs 
gewijzigd; was de organisatie in de reglomontcn van 1897 
en 1913 gedecentraliseerd op do Gewestelijke 
Bestuurshoofden, die behoefte bestaat, althans op Java, niet 
meer. Het een en ander was reeds voldoende aanleiding om 
bij de bestuurshervorming de dienst van het Bosch- wezon 
op Java en Madoera niet op do provincies te 
decentraliseeren. Waar echter andere oeconomische 
belangen, in tegenstelling met het ten deele. commercieele 
karakter, dat het djatibedrijf heeft, voor de dienstleiding in 
menig geval maat- gevond zullen behooren te zijn, is in het 
Bosch- 

dienstregloment (Bijblad 11825) eveneens het contact met 
bestuTrren'-toSalê"?acTén geregeld. Anders is het in de 
Buitengewesten. De in die gewesten, met Java vergeleken, 
zeer afwijkende oeconomische toestanden maken thans nog, 
evenals dit vroeger op Java het geval was, een sterk 
doorgevoerde decentralisatie op de Gewestelijke 
Bestuurshoofden noodig. De taak van Adviseur van den 
dienst der bosschen in de Buitengewesten met zijn Adjunct-
Adviseurs (Inspecteurs) zal zich dan ook alleen in zuiver 
advi- seerende richting bewegen, behoudens in uitsluitend 
technische aangelegenheden, welke buiten de 
beoordeelingssfeer van genoemde Bestuurshoofden liggen. 

In verband met het voorgaande is het duidelijk dat het 
Bosehpolitiepersoneel op Java en Madoera door den 
Hoofdinspecteur, in de Buitengewesten daarentegen nog 
door de Hoofden van Gewestelijk Bestuur moet worden 
benoemd. 

Zooals te voren reeds medegedeeld, zal de vorm der 
inwendige organisatie der onderscheidene 
dienstonderdeelen zich dienen te regelen naar een meerdere 
specialisatie, inhaerent aan het karakter van beheer van het 
betreffende onderdeel. Zoo wordt het beheer der 
djatibosschen in den vorm van een bedrijf in den geest der 
(nog niet in werking getreden) bedrijvenwet (Stb. 1927 No. 
419) met commercieele boekhouding gegoten, een 
boekhouding derhalve, waarin de financieele 
bedrijfsuitkomsten in direct verband kunnen worden 
beschouwd met het in dat bedrijf goinvesteerde kapitaal. Als 
kapitaal moeten, volgens artikel 4 der nog niet in werking 
getreden Bedrijvenwet, die uitgaven worden beschouwd: 

a. welke door het Land ten behoeve van het bedrijf zijn 
gedaan zoomede de nog niet afgeloste uitkeeringen terzake 
van uitgaven voor voorbereiding, oprichting, uitbreiding en 
vernieuwing; 

b. ter zake van uitgaven tot verkrijging van voorraden; 
c. ter zake van door het Land gedane uitkeeringen 

betreffende uitstaande voorschotten. 
Het boschkapitaal wordt derhalve niet in de kapitaal-

rekening opgenomen. Het op de ope- ningsbalans te brengen 
bedrag aan kapitaal werd geraamd op f. 21.000.000. De 
kosten voor verjonging en verpleging worden onder 
bedryfs- uitgaven geboekt. Do rentabiliteit van het 
djatibedrijf kan eventueel slechts de rentabiliteit van de ten 
behoeve van de exploitatie aangewende kapitaalsuitgaven 
aangeven. 

Met het oog op de urgentie om 1 Januari 1929 het 
djatibedrijf in vollen omvang in werking te doen treden, 
vonden in 1927 on in 1928 de voorbereidende 
werkzaamheden plaats inzake het ontwerpen on instellen 
van een op het hoofdkantoor van het bedrijf gecentraliseerde 
boekhouding, het bepalen van het kapitaal ten behoeve van 
de opstelling van de oponingsba- lans, enz. 

Aangezien de personeelsvoorziening van het lager on 
middelbaar personeel reeds geruimen tyd in elk opzicht te 
wenschen overliet, werd bij het djatibedryf personeel in 
particulier verband aangesteld, welk personeel ten opzichte 
van den Lande in een verhouding staat als bij arbeidsover 
oenkomst aangogeven. 
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Buiten het bedrijfskarakter van het djatibe- drijf is nog 
vermeldenswaard de zeer sterke interne centralisatie op het 
hoofdkantoor, niet alleen wat betreft de boekhouding en 
statistiek, doch eveneens wat betreft de technische controle. 
Als noodzaak werd voorts gevoeld het overbrengen van de 
sectie boschontsluiting van de Inrichting naar de Technische 
afdeeling van het Djatibedrijf en van de afdeeling 
Iiandelszaken van het Hoofdkantoor van den dienst van het 
Boschwezen naar het Hoofdkantoor van het djatibedrijf. De 
overbrenging van de afdeeling Boschontsluiting naar het 
djatibedrijf geschiedde, omdat deze afdeeling zuiver 
boschtechnisch werk verricht, dat inhaerent is aan het 
bedrijf. Voor den dienst der wildhoutbosschen werd even-
eens een nieuwe boekhouding ontworpen, welke gedurende 
1929 zal worden beproefd. 

Een ingrijpende verandering bracht de vaststelling van 
de plaats, welke de dienst der Bosch- inrichting in den dienst 
en t. o. van de overige dienstonderdeelen moet innemen. Die 
dienst zal haar werkzaamheden moeten uitstrekken over den 
geheelen archipel (vroeger alleen over Java), 
dientengevolge werden daarbij ingedeeld niet alleen de 
opnemingsbrigade voor Java, maar ook die voor de 
Buitengewesten. Voorts zal hij zich bepalen tot het bewaken 
van het boschkapitaal; die dienst zal voortaan uitsluitend de 
definitieve bedrijfsplannen opstellen, waarin de toelaatbare 
houtval (naar massa, boschklasse en vlakte) in verband met 
de continuïteit van het boschbe- drijf wordt voorgeschreven, 
terwijl de bedrijfsplannen in engeren zin (werkplannen) 
door het beheer (djatibedrijf, dienst der wildhoutbosschen) 
worden opgemaakt, welke plannen zullen moeten steunen 
op de door de Boschinrichting in de bedrijfsplannen 
vastgelegde gegevens. Zoowel de definitieve 
bedrijfsplannen als de bedrijfsplannen in engeren zin 
behoeven de goedkeuring van den Hoofdinspecteur. 
Ingevolge reglement van 1913 moesten beide plannen door 
de inrichting worden vervaardigd. 

Een volledig overzicht van de organisatie van den dienst 
geeft Jnjgevoegd schema. 

Ten slotte nog een beknopte uiteenzetting van de 
Boschordonnantie, het Personeelsreglement en het 
Boschdienstreglement, waarbij de, ten opzichte van de 
reglementen van 1913, meest belangrijke wijzigingen 
worden vermeld. 

De opzet van deze reglementen is een andere dan die 
van 1913. In de Boschordonnantie voor Java en Madoera 
1927 (Stb. 1927 No. 221 jo. 1928 No". 65 en 651) komen 
geen uitvoeringsvoor- schriften meer voor zooals in het 
Boschregle- ment 1913. Die ordonnantie geeft uitsluitend 
principieele bepalingen. Echter zijn thans in die ordonnantie 
ook de strafsancties opgenomen op boschdelicten, welke 
vroeger voorkwamen in het zoogenaamde 
Bosclipolitiereglement (Stb. 1875 No. 216). De 
uitvoeringsvoorechriften op de bepalingen der 
Boschordonnantie treft man in het Boschdienstreglement 
1928 (ff y hln_d-H K25V- 'fifti. de reglementen gelden 
uitsluitend voor Java en Madoera. Een Boschordonnantie 
voor de Buitengewesten is aan de Regeering ingediend, 
doch nog niet afgekondigd. Zoolang dit nog niet heeft plaats 
gehad, blijven voorde Buitengewesten de 2e en volgende 
hoofdstukken van het Dienstreglement 1913, voor zoover 
mogelijk, van toepassing. Het Personeelsreglement (Bijblad 
11824) 

geldt daarentegen voor geheel Nederlandsch- Indië. Bij de 
opstelling der reglementen werd rekening gehouden met 
den wensch van de Regeering, dat bevoegdheden, vroeger 
der Regeering voorbehouden, zoo mogelijk, over moeten 
gaan op de Departementshoofden. Tevens werden in 
verband met de bij de reorganisatie aan den 
Hoofdinspecteur toegedachte algemeen leidende positie, 
dien Hoofdambtenaar meerdere, tevoren door het 
Departementshoofd uitgeoefende, functies overgedragen. 
Voorts werd de mogelijkheid van overdracht van meerdere 
bevoegdheden op de hoofden der onderdeden opengesteld. 
Elk voorschrift van internen aard werd buiten de 
reglementen gehouden; slechts voor zoover rekening moest 
worden gehouden met andere diensten dan die van het 
Boschwezen werd dit in het reglement uitgewerkt. De 
reorganisatie kan, in verband met het bovenstaande, slechts 
uitdrukking vinden in het Personeels- en Dienstreglement. 

De aanwijzing, welke beheerseenheden of gedeelten 
daarvan tot het djatibedrijf of den dienst der 
wildhoutbosschen op Java en Madoera zullen behooren, 
vindt plaats door den Directeur van Landbouw. De 
aanwijzing van in stand te houden bosschen op Java en 
Madoera en van het uitbreidingsgebied der djati bosschen 
geschiedt thans eveneens door dat Departementshoofd, 
tevoren een aanwijzing welke door de Regeering moest 
plaats vinden. Het tempo der definitieve inrichting, vroeger 
door de Regeering bepaald, in verband met de exploitatie 
der djatibosschen door aannemers buiten de definitief 
ingerichte eenheden, wordt nu geregeld door den Directeur 
van Landbouw wat betreft de in stand te houden ivildhout-
bosschen en overigens door den Hoofdinspecteur. De 
bepaling over welke vlakten bosch de definitieve inrichting 
zal mogen plaats vinden (artikel 15 (1) Dienstreglement 
1913) is in wezen een zuiver intern te regelen 
aangelegenheid en is om die reden buiten het 
Boschdienstreglement 1928 gehouden. 

Do artikelen 9 tot en met 13 van genoemd reglement 
houden voorschriften in ten aanzien van de grensregeling 
der bosschen on vervangen die, opgenomen in de Bijbladen 
9364 en 610(h Een principieel onderscKHd tusschen de 
grensregeling van djati- en van wildhoutbosschen wordt 
niet meer gemaakt. Dit onderscheid is in het huidige 
dienstreglement ook ten aanzien van de overige 
voorschriften komen te vervallen. 

De processen-verbaal van grensregeling, de 
bedrijfsplannen en het werkplan voor het Bosch- 
bouwproefstation zijn aan do goedkeuring van den 
dienstchef onderworpen, een bevoegdheid, welke in de 
reglementen van 1913 aan het Departementshoofd was 
toegekend. Nieuw zijn de voorschriften voor het 
Boschbouwproefstation (artikelen 22 en 23, 
Boschdienstreglement 1928). 

De interne voorschriften zooals voor de administratie, 
den geregolden oogst, de bebosschingen en de 
boschverpleging worden door de Hoofden der onderdeden 
opgesteld, doch behoeven de goedkeuring van den 
Hoofdinspecteur. 

Artikel 30 van meergenoemd reglement sluit de 
ongeregelde exploitatie (d.i. de exploitatie niet bij een 
bedrijfsplan voorgeschreven) uit in de ingerichte bosschen. 
In het reglement van 1913 gold dit voorschrift slechts voor 
de definitief ingerichte djaliboaBohen. In de ingerichte 
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bosschen is de oogst „in eigen beheer” voorgeschreven. De 
bepaling in artikel 16 van het Bosch- reglement 1913, 
welke verkoop op stam volgens aanwijzing van 
Boschwezenambtenaren in de definitief ingerichte 
bosschen toestaat, treft men in het nieuwe reglement niet 
meer aan. 

In de voorloopig- en niet-ingerichte bosschen kan ook 
thans de oogst in eigen beheer of door tussc hen komst van 
aannemers plaats vinden. Bij een waarde van de te oogsten 
boschvoortbreng- selen boven f 500.000 berust de 
bevoegdheid tot bepaling, welke oogstwijze zal worden ge-
volgd, bij den Directeur van Landbouw, daarbeneden bij 
den Hoofdinspecteur. In het Bosch- reglement van 1913 lag 
die beslissing óf bij de Regeering óf bij den Directeur van 
Landbouw; de waarde-grens werd toen op f 130.000 vast-
gesteld. Artikel 58 handelt over den openbaren verkoop van 
geoogste boschvoortbrengselen, hetwelk, behoudens 
bevoegdheidsoverdrachten op de Hoofden der 
dienstonderdeelen, geen ingrijpende wijzigingen ten 
opzichte van het oude reglement inhoudt. Slechts in het 
laatste lid is de mogelijkheid geopend, dat door den 
Hoofdinspecteur geoogste boschvoortbrengselen, liggende 
of gedurende een door hem te bepalen tijdvak aangevoerd 
wordende op een of meerdere stapelplaatsen op openbare 
vendutie of bij inschrijving kunnen worden verkocht. Het 
aantal sortimenten, hetwelk voor onderhandschen verkoop 
in aanmerking komt, is uitgebreid, terwijl tevens bij ■deze 
wijze van verkoop kort crediet kan worden verleend 
(artikel 59). 

De voorschriften op het vervoer van hout zijn in 
hoofdzaak hetzelfde gebleven. Nu kunnen ■echter ook 
passen worden geëischt voor het vervoer van onbewerkt 
wildhout, welke bepaling de bewaking der bosschen ten 
goede zal komen. 

Literatuur. In de twee en twintig deelen van het 
Boschbouwkundig tijdschrift Tectona treft men een 
uitgebreide literatuur aan over den Indischen boschbouw en 
het Boschwezen in Ne- derlandsch-Indië. De geschiedenis van 
het djati- boschbedrijf wordt uitvoerig behandeld in de 
Jubileumuitgave (1928) van de Vereeniging van hoogere 
ambtenaren bij het Boschwezen in Ned. Oost-Indië 
(Vhabinoï), waarvan bij de opstelling van deze bijdrage een 
dankbaar gebruik werd gemaakt, zoomede van het Verslag 
over het „Boschwezen van Nederlandsch-Indië” door den 
dienst opgesteld ten behoeve van het Pacific Science 
Congress, 1929. Een handige klapper op •de eerste zeventien 
deelen van genoemd tijdschrift is verschenen als deel XVIII 
1925, extra nummer. Zie verder voor meer speciale bosch-
bouwkundig-wetenschappelijke vraagstukken de 
Mededeclingen en Korte Mcdedeelingen van het 
Boschbouwproefstation en voor gedetailleerde statistieken de 
jaarverslagen van den dienst vaiy* het Bosch wezen.
 J. W. B/ 

OORLOG EN BELEG (STAAT VAN). Het fte- 
geerings-reglement van 1854 gaf in artikel 43 eenige 
voorschriften, ingevolge welke de G.G. in geval van oorlog 
of opstand de door hem noodzakelijk geachte maatregelen 
kon treffen, meer bepaaldelijk kon overgaan tot de 
afkondiging van den staat van oorlog en beleg voor geheel 
N.I. of gedeelten daarvan, alsmede tot schorsing van wetten 
en bepalingen van het Regcerings- reglement en tijdelijke 
opheffing van autori 

teiten. Ingevolge het derde lid van het artikel kon de 
Landvoogd voorts de burgerlijke en militaire 
gezaghebbers in de buitengewesten machtigen 
soortgelijke voorloopige maatregelen te nemen. 

De verklaring van den staat van oorlog en beleg 
effectueert een abnormalen rechtstoestand, waarbij het 
militair gezag naast het burgerlijk gezag zeer uitgebreide 
bevoegdheden verkrijgt, terwijl voorts de uitoefening van 
verschillende rechten der ingezetenen (speciaal de zg. 
grondrechten) tijdelijk wordt beperkt, zelfs opgeheven. Eene 
regeling terzake is vastgelegd in de ordonnantie in Stb. 1904 
no. 372, sedert gewijzigd en aangevuld bij Stb. 1905 no. 274, 
1913 nos. 4S2 en 629, 1917 nos. 572 en 733, 1918 no. 89, 
1919 nos. 660 en 800, 1921 no. 460 en 1922 no. 506. 

Do machtiging als bedoeld in het derde lid van artikel 43 
van het Regeerings-reglement werd in algemeenen vorm 
gegeven bij het Gouvernementsbesluit in Stb. 1904 no. 373, 
waarbij de militaire gezaghebbers in de buitengewesten 
werden gemachtigd om, indien de gemeenschap met den 
zetel der Regeering is verbroken, in geval van oorlog of 
opstand bij wijze van voorloopigen maatregel voor een 
bepaald gebied den staat van oorlog en beleg af te kondigen. 
Nadat door het militair gezag (de gewestelijk militaire 
commandant, of zoo de gemeenschap met dezen is afge-
broken, de hoogste militaire commandant ter plaatse) de 
staat van oorlog of beleg is afgekon- digd, gelden voor het 
betrokken gebied do bepalingen van Stb. 1904 no. 372. 

Naast deze bepalingen dienen in dit verband nog 
vermelding de Legermobilisatie-ordonnantie in Stb. 1919 
no. 748 jo. Stb. 1921 no. 277 alsmede de Vloot-mobilisatie-
ordonnantie in Stb. 1921 no. 129 jo. Stb. 1925 nos. 433 en 
576, ingevolge welke aan de militaire en maritieme 
autoriteiten reeds voor perioden van gevaar voor oorlog, 
wanneer waarschijnlijk tot mobilisatie zal worden 
overgegaan, ook zonder dat de wettelijke uitzon-
deringstoestand is afgekondigd, uitgebreide bevoegdheden 
zijn toegekend (art. 3 en vlg. passim). De Indische 
Staatsregeling van 1925 geeft in haar artikel 33 terzake 
nieuwe voorschriften, ingevolge welke elk gedeelte van N.I. 
door of vanwege den G.G. in staat van oorlog en beleg kan 
worden verklaard ter handhaving van de uit- of inwendige 
veiligheid. 

Onder welke omstandigheden de maatregel kan worden 
getroffen wordt niet, zooals vroeger in artikel 43 van het 
Regeerings-reglement, bepaald (oorlog en opstand); de 
gevallen, waarin zulks mogelijk is, zullen worden 
vastgolegd in eene al- gemeone verordening, die tevens 
regelt de wijze, waarop de afkondiging van den staat van 
oorlog en beleg zal geschieden, alsmede de gevolgen 
daarvan. In de bedoelde regeling zullen bepalingen van 
algemeene verordeningen kunnen worden aangewezen, die 
tengevolge van de verklaring in staat van oorlog en beleg 
geheel of gedeeltelijk buiten werking treden. 

Een begin van uitvoering van dit voorschrift is de 
instelling van eene „Commissie tot voorbereiding van eene 
verordening op don staat van oorlog en beleg” bij 
Gouvernementsbesluit van 20 Februari 1929 no. 2x. De 
commissie heeft als taak het ontwerp voor te bereiden van 
eene algemeene verordening tot invoering van artikel 33 der 
In 



OORLOG EN BELEG (STAAT VAN)—BADOEJS. 641 

dische Staatsregeling, alsmede te dienen van advies over 
daarmede verband houdende maatregelen en regelingen, welke 
eventueel vereischt zullen zijn in tijden van gevaar voor oorlog 
of opstand. Het is dus blijkbaar do bedoeling der Re- geering 
de geheele materie, dus b.v. ook die, welke thans behandeld is 
in de bovengenoemde Lcger-mobilisatie en Vloot-mobilisatie-
ordonnan- ties, opnieuw te regelen. De commissie is samen-
gesteld uit een voorzitter en zeven leden, allen ambtenaren van 
de bij het onderwerp belanghebbende Landskantoren. 

Zoolang de nieuwe voorschriften het Staatsblad nog niet 
hebben bereikt, blijven in verband met artikel 1 van de 
overgangsbepalingen bij de Indische Staatsregeling de 
bovengenoemde regelingen in Stb. 1904 nos. 373 en 374 
van kracht. (Ljt. Kleintjes, Ve druk. Dl. J, blz. 204 en 303, 
vjg.). * 

. 'i/r BOSSCHA (KAREL ALBERT RUDOLPH). 
Geboren te s’-Gravenhage, 15 Mei 1865, kleinzoon van 
delT bekenden rffinister en historicus, zoon van den 
hoogleeraar aan de Polytechnische School te Delft. Na de 5-
jarige H.B.S. te ’s-Gra- venhage bezocht hij de toenmalige 
Polytechnische School. In December 1887 vertrok hij naar 
Ned.-Indië, was een half jaar bij zijn oom, den nestor der 
theeplanters, den heer Kerkhoven, te Sinagar, Tjibadak, in 
de cultures werkzaam, ging daarna over naar een 
goudwinning nabij Sambas (Borneo). In 1892 kwam hij 
weer als theeplanter op Java terug, opende in 1896 op de 
hoogvlakte van Pengalengan (nabij Bandoeng) de onderne-
ming Malabar, die thans een der mooiste en beste thee-
óndernemingen ter wereld is. 

Hoewel volbloed theeplanter, bleef zijn groote levendige 
belangstelling zoowel naar wetenschap als naar practijk 
uitgaan. Zelf sober levende, toonde hij zich uiterst mild waar 
hulp noodzakelijk was. In de oprichting van de Technische 
Hoogeschool te Bandoeng, do Sterrewacht te Lómbang, de 
Ned.-Indischo Jaarbeurs, enz., door Hém ook financieel 
gesteund, had hij een zeer werkzaam aandeel; voorts was hij 
bestuurslid van talrijke organisaties op landbouwkundig, 
industrieel en sociaal gebied. Hij was gekozen lid van den 
eersten Volksraad, de gemeente Bandoeng benoemde hem 
tot eoreburger, de Regee- ring beloonde zijn groote 
verdiensten door benoeming tot Ridder in de Ordo van den 
Nedcr- landschen Leeuw en Commandeur in do Orde van 
Oranje Nassau. 25 November 1928 maakte oen beroerte 
ontijdig een einde aan dit werkzame leven; een marquante 
Indische persoonlijkheid ging met Bosscha heen./ 

t*,..' BADOEJS. Onder dit/noofd werd reeds in Dl. I (blz. 101 
en 102) vermeld, dat Badoejs de naam is van een volksstam, 
ten rechte „Oerang Kanèkès” geheeten, wonende in de 
bosschen van hot Kcndeng-goborgtc in Bantam en dat vrij 
algemeen wordt aangenomen dat zij de nakomelingen zijn 
van hon, die bij do invoering van den Islam in YVest-Java, 
in het begin der 16e eeuw, de niouwo leer niet wilden 
omhelzen, maar om aan hun geloof trouw te kunnen blijven, 
naar het vooral destijds ondoordringbare binnenland uit- 
wekon. De vlakte van Lebak en de Noordelijke hellingen 
van het Kendóng-gobcrgto zyn blijkbaar oorspronkelijk 
door een veel grooter aantal uitgewekenen bevolkt geweest, 
dan do tegenwoordige stam der O. Kanèkès. Uit de nog 
aanwezige 

pamoedjaan (open bidplaatsen) kan men besluiten tot 
minstens 3 groote groepen, nl. de O. Kanèkès, de O. Karang 
en de Badoejs uit de streek van Sadjera. Deze Iaatsten zijn 
sinds lang opgegaan in de omringende Mohammedaansche 
bevolking. De O. Karang wonen nog in de half Badoej-, half 
Mohammedaansche desa Karang, die gelegen is aan het 
paardenpad van Moen- tjang naar Bajah aan de Zuidkust. De 
O. Karang Tïebben hun eigenaardigheden voor een groot 
deel verloren, maar vermengen zich nog niet met de 
Mohammedanen. Hun godsdienstige begrippen komen 
vrijwel overeen met die der O. Kanèkès, hoewel zij zelf 
aangeven de „Agama Soenda” te belijden, in tegenstelling 
met laatstgenoemden, die volgens hen de „Agama Bocda” 
aanhangen. Dit onderscheid is in wezen met duidelijk. Zij -> 
zeggen af te stammen van de ’Mènak Bong- bang” (mènak = 
edelen). Bongbang is van oudsher de naam van de landstreek 
tu9sehen de rivieren Tji Min jak en Tji Laki, zij-rivieren van 
de Tji Simeut. 

Al deze Badoej-groepen zijn waarschijnlijk niet — 
zooals veelal wordt volgehouden speciaal ten opzichte van 
de O. Kanèkès — afkomstig uit het in 1579 door Pangéran 
Joesoef veroverde Pa- koewan, de ter hoogte van Buitenzorg 
gelegen Eoöfcistacï van het oude Soenda-rijlTPadjadjaran, 
maar uit het Noorden afkomstige vluchtelingen. Voor de O. 
Kanèkès blijkt dit duidelijk uit de overgeleverde lijst hunner 
verhuizingen, die heden nog op de kaart te vervolgen zijn van 
Sérang af tot Kanèkès toe. 

Over den naam „Badoejs” zijn vele rneenin- gen 
verkondigd. De verleidelijkste hypothese is de afleiding van 
„Bedoewi’, wat in Arabië een woestijn- of bergbewoner is, 
dus een naam, die hun door do Arabische veroveraars zou 
moeten zijn gegeven. Taalkundig schijnt dit echter niet te 
verdedigen. Hot veiligst is zich fje vergenoegen met een 
afleiding van den Goenoeg Badoej of de Tji Badoej, welke 
geografische namen ten Noorden der desa Kanèkès te vinden 
zijn. 

Omtrent den oorsprong van hun godsdienst bestaat ook 
geen zekerheid. Blijkbaar is de basis een Oud-Javaansch 
heidendom, waarop het later gekomen Hindoeïsme een 
belangrijken stempel heeft gedrukt. Hun moraal-
voorschriften komen ten deele nauwkeurig mot de 
Boeddhistische 10 geboden overeen, zoodat ook deze religie 
zeker bijgedragen heeft tot do ontwikkeling van het 
eigenaardige roligieuso systeem, welks bescherming hot 
levensdoel der Badoejs is. Bovenaan in hun voreoring staan 
do „lelemboet”, do onzicht- baro schimmen der voorouders, 
als levengevers en bezielers van al wat is, en, als primus in 
ter pares onder de hoogero machten, Batara Toeng- gal. Met 
zijn beide oudste zonen B. Tjikal en B. Patandjala bestuurt 
hij do wereld. Do zonen van 
B. Patandjala zijn, volgens hun goloof, de „da- leums”, d. 
z. do aanvoerders uit den crisistijd dor Islamisccring van 
Bantam. 

Zooals reeds word medegedeeld in hot artikel 
BADOEJ’S in Dl. I (blz. 102) is do plaats, waar zij zich de 
schimmen denken te wonen, Zuidelijk van hunne 
nederzettingen, nabjj do bronnen van de Tji Oedjoeng, op 
een plek, die zij ARTJA DOMAS noomen (zio op dat woord) 
en waaraan zij do grootste verecring toedrageu, maar waar-
van men, doordien do toegang voor vreemdelingen verboden 
is on zelfs de juiste ligging wordt 
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geheim gehouden, niet juist weet of het uitsluitend een offer- 
en bidplaats is, dan wel of men er ook heilige graven aantreft. 
Dit laatste zou men opmaken uit eenige (door zijn dood niet 
uitgewerkte) aanteekeningen van Mr. D. Koordcrs, die in 
1SG4 tot die plek is doorgedrongen, en uit mededeelingen 
van afstammelingen van Badoejs. De bidplaats bestaat uit 13 
terrassen met opstaande steenen. 

Een analoog oord is de uit 5 terrassen bestaande bidplaats 
der Karang-Badoejs, Kosala ge- heeten en waarvan 
beschrijvingen gegeven zijn (Pleyte, Pennings, Van Tricht), 
waaruit de waarschijnlijkheid blijkt, dat men ten 
minstegedeeltelijk met graven te doen heeft. Groote, platte, 
vijfhoekige, rechtopstaande steenen vormen een speciale 
karaktertrek. Ook is er een ruw bewerkt Boeddhabeeldje, dat 
volgens de Karangers het conterfeitsel van hun oudsten 
stamvader is. 

In Zuid-Bantam vindt men nog twee andere analoge 
heiligdommen, nl. den Goenoeng Dang- ka, aan de Tji 
Berang ten Zuiden van Tjipanas, vroeger het sanctuarium der 
Badoejs van Sa- djera, en den Lebak Sibedoeg, een oord dat 
niet meer vereerd wordt, maar, om de geesten die er zouden 
huizen, gemeden door de bevolking. Deze terrassen liggen 
ten Z. van den Kendeng-rug, niet ver van de Zuidgrens van 
Kanèkès, en zijn vermoedelijk afkomstig uit den tijd toen de 
nederzetting der Orang Kanèkès zich tot de Zuidkust 
uitstrekte, welke grens einde 18e eeuw door den Sultan van 
Bantam Noordwaarts verlegd werd tot op den Kendeng-rug. 

Deze Bantamsche pamoedjaan (open bidplaatsen) 
vormen schakels in een keten van mo- galithische 
monumenten, die zich uitstrekt van Madagascar via Vóór- en 
Achter-Indië, onzen Archipel en Polynesië, tot het Paasch-
Eiland toe. 

De Badoejs leven in strenge afzondering van de 
buitenwereld, waarmede zij niet dan ongaarne en alleen bij 
dringende noodzakelijkheid in aanraking komen; de 
vrouwen en kinderen mogen het Badoej-gebied niet verlaten 
en de girang-poe’oen, het wereldlijk en geestelijk hoofd van 
ieder der binnengehuchten, mag zich zelfs niet aan on- 
ingewijden vertoonen. Dit alles betreft de Bin- nen-Badoejs. 
De z.g. Buiten-Badoejs hebben veel meer contact met de 
buitenwereld. De Badoejs zijn nl. verdeeld in Orang 
Kadjeroan (medio 1908: 156 zielen; med. 1928: 140 zielen), 
dat zijn zij, die de verboden binnengehuchten Tji- beo, 
Tjikartawana en Tjikensik, den heiligen grond, bewonen, en 
de Orang Kaloearan of Orang Panamping (medio 1908: 
1391, Mei 1928: 1381 zielen), die de buitengehuchten 
bewonen. De voornaamste Kadjeroan zijn afstammelingen 
van de oude daleum’s of leiders en de overgeleverdo 
stamboomen behooren tot de heiligste erfgoederen der 
Badoejs. Deze mogen slechts door enkele personen bij 
bepaalde gelegenheden gereciteerd worden, o.a. bij het 
jaarlijksch bezoek aan Artja Domas. De stamboomen 
omvatten momenteel 13 generatie’s, behalve de 2 
oervaderlijke godenfiguren, waaruit blijkt dat voor de 
Badoejs do wereldgeschiedenis begint met hun vlucht voor 
den Islam. 

De onderscheiding tusschen O. Kadjeroan en 
O. Kaloearan wordt gehandhaafd door middel van de 
bepaling, waarvan de oorsprong onbekend is, dat het aantal 
huisgezinnen, dat den heiligen grond mag bewonen, altijd 
40 moet zijn en niet 

grooter, noch kleiner mag wezen. De overcompleet 
geworden gezinnen (door huwelijk van jongeren), die door 
den poe’oen worden aangewezen, verlaten het heilige 
gebied, maar vermengen zich niet met de andere O. 
Kaloearan; zij houden zich apart als z.g. „kaoem dalem”, 
voor zoover het huwelijk betreft. Uit hen alleen mag een 
even- tueele opengevallen plaats onder de Kadjeroan- 
gezinnen worden aangevuld. De O. Kaloearan met de Kaoem 
dalem bewonen de buitengehuchten. Oorspronkelijk zijn er 
slechts negen buitengehuchten geweest, de z.g. „dangka- 
kampongs”, waarvan er heden ten dage twee (Tjilioeloe en 
Kadoekatoeq) binnen Kanèkès en zeven ten Noorden ervan, 
te midden van het door de Mohammedaansche bevolking 
bewoonde gebied liggen. Deze zeven (Kamantjing, Kompal, 
Nangkabengkoeng,Tjiandam,Tjilenggor, Moeng- koelan, 
Panjawean) hebben een half-Islami- tische, half-Badoej -
bevolking, die in vrede samenwonen, maar tusschen wier 
huizen een duidelijke afscheiding (open ruimte) bestaat. Er 
zijn een Mohammedaanseh en een Badoej dorpshoofd. Deze 
Iaatsten, de Djaro-dangka’s, stammen af van de Kadjeroan 
en erven de functie van vader op zoon. Nadat de 
tegenwoordige Noordgrens van Kanèkès — in het begin der 
19e eeuw— door het Gouvernement opnieuw werd 
vastgesteld, zijn deze 7 dangka-kampongs buiten het Badoej-
gebied komen te liggen, maar hardnekkig op de oude 
plaatsen gehandhaafd uit eerbied voor de traditie. 

Elk der 3 girang-poc’oen’s heeft 3 djaro-dangka’s onder 
zich. Van deze 3 dangka-kampongs is er telkens één het 
traditioneele verbanningsoord voor zondaars uit het 
respectievelijke binnendorp. 

Behalve de genoemde 9 dangka-kampongs zijn er 
tegenwoordig nog 23 kleine buitengehuchten, die alle binnen 
Kanèkès (maar buiten de „Ta- neuh larangan”) liggen. Zij 
zijn blijkbaar ontstaan door een trek van bewoners der 
Noordelijke dangka-kampongs naar de sfeer der binnen-
gehuchten. Do bewoners staan dan ook hiërarchisch onder de 
djaro-dangka’s, behalve do „kaoem dalem”, die direct onder 
do girang-poe’ oen’s staan. 

Deze gecompliceerde inrichting der Badoej- 
maatschappij rechtvaardigt de hypothese, dat zij 
oorspronkelijk heeft bestaan uit een aristocratische kern, 
waaromheen zich de mindere lieden gegroepeerd hebben. 
Hierop wijst ook de naam „kaoem dalem”, die „lieden, 
behoorend tot het vorstenverblijf” betcekent. De dangka-
kampongs zijn van oudsher voorposten geweest onder Ka- 
djeroan-hoofden, die zoowel op import van vreemdelingen 
als op export van (verbannen) Kadjeroan toezicht hielden. 
Alles met het oog op instandhouding van isolement en 
zielental. 

De 40 gezinshoofden der Kadjeroan hebben blijkbaar 
allen een officieele functie bij de ritu- eele oogstfeesten te 
vervullen. Volgens henzelven zijn zij in wezen de bewakers 
dezer heilige instellingen en van de heilige bidplaatsen. Hun 
onbekende aristocratische origine moet wel een religieus 
cachet gehad hebben. 

Het zielental der Badoejs gaat achteruit; het kindertal 
daalt nl.: 1908: 85 kinderen op 41 gezinnen, 1928: 56 
kinderen op 45 gezinnen (weduwen tellen ook als gezin). Of 
hier gevolgen van inteelt in het spel zijn is natuurlijk onzeker, 
maar 
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een achteruitgang van den libido is niet ónmoge- 
lijk en zou een physiologische oorzaak kunnen 
zijn van de op sexueel gebied zoo strikte mora- 
liteit der Badoejs: zeldzaamheid van tweede 
huwelijken en echtscheidingen; het niet nemen 
van een jong meisje als tweede echtgenoote; het 
sinds menschenheugenis niet voorkomen van 
overspel. 

Bij de Badoejs is alles verboden, wat hun on- 
bekend of verboden was tijdens zij zich van do 
overige wereld afzonderden. Zoo hebben zij geen 
natte rijstvelden, maar „hoema-”bouw. Een ei- 
genaardige instelling is de „hoema-serang”, het 
gemeenschappelijke rijstveld, dat bij elk der 3 
binnengehuchten gevonden wordt, en dat in 
gezamenlijken arbeid bewerkt wordt, één maand 
vóórdat met de particuliere hoema’s begonnen 
wordt. De „hoema-serang” is een oud-Javaansche 
instelling, die elders overal verdwenen is. In Ban- 
tam heetten die velden vroeger sesèrangan, en 
aan een dergelijk rijstveld heeft b.v. de stad Sé- 
rang haar naam te danken. 

De hoema-serang moet volkomen ongerept 
blijven in den zin van niet-verontreinigd. Tijdens 
de bewerking wordt zorgvuldig opgelet dat de 
grond niet door speeksel besmet wordt; om 
analoge redenen wordt onder het werk niet ge- 
dronken. 

De Badoejs mogen bij hun tochten van geen 
rijpaard of voertuig gebruik maken en niet op 
een bed slapen. Zij mogen niet lezen en schrijven 
en vermijden alles wat naar weelde zweemt. Ook 
onderscheiden zij zich in hun kleeding en voeding ^ 
van de overige Bantammers. Die kleeding be- 
staat uit een witte, zelf-geweven „badjoe koe- 
roeng”, een idem hoofddock en een „samping 
kaleng” (= saroeng). De O. Kadjeroan dragen 
deze kleederon altijd, de overigen slechts bij 
plechtige gelegenheden. Als muziek-instrumen- 
ten hebben zij de tarawangsa (een strijk-instru- 
ment), de soeling (fluit), de angkloeng pondok 
(korte angkloeng), en tegenwoordig ook de 
„goöng” en de „terebang”. 

De Badoejs onderscheiden zich allergunstigst 

door reinheid van zoden, zoodat o.a. diefstal se- 
dert menschenheugenis niet is voorgekomen, en 
zij dan ook geen zorg voor de veiligheid van hun 
eigendommen kennen. 

Do tijdrekening der Badoejs hangt samen met 
de ritueele data der hoemabewerking. Hun jaar 
is een oogstjaar (zonnejaar), dat in 12 maanden 
verdeeld is, die afwisselend 29 en 30 dagen tellen. 
De namen der maanden zijn gelijk aan die der 
Oud-Javaansche mangsa-maanden. De 11 dagen, 
die zij elk jaar moeten achterraken, worden door 
de poe’oen’s weggesmokkeld, wat mogelijk is, 
doordat zij den begin-datum der hoema-serang- 
bewerking willekeurig kunnen vaststellen en de 
noodzakelijke onregelmatigheden de analphabete 
Badoejs niet deren. Tegenwoordig valt hun of- 
ficieel nieuwjaar (kasa 1) in December. 

Het grondgebied der Badoejs is gelegen op de 
hellingen van den Pagelaran, een der toppen van 
het Ivendong-gebergte, en wordt begrensd door 
de rivier Tji Badoej in het Noorden, de desa 
Babakan in het Oosten, den Kendeng-rug in het 
Zuiden en de rivierTji Barani in het Westen. Deze 
grenzen worden in het terrein door aardhoopen 
aangegeven en, desgewenscht, door de oudere 
Badoejs precies opgedreund in alle détails. (Zie 
ook MENSCHENOFFERS). 

Literatuur over de Badoejv: Behalve de reeds in 
Dl. I, blz. 102 opgegeven literatuur: C. L. Blume, 
Indisch Magazijn 2e twaalftal no. 3 (1845) en 
B. van Tricht, Levende Antiquiteiten in West- 
✓-.Java, in Djawa, Mei 1929 en bij Koiff en Co., Ba- 
tavia (1929). 
fVHANDELSVEREENIGING „AMSTERDAM” 
(N.V.) (Aanvulling van Dl. II, blz. o9). 

Deze maatschappij bezat einde 192S 15 sui- 
kerondernemingen, 6 theeondernemingen, 4 
vezelondernemingen, 3 tapioca- en vezelonder- 
nemingen, 1 tapiocaonderneming, 5 rubber- 
ondernemingen, 1 rubber- en koffieonderneming 
en 2 oliepalmondernemingen. 

Do ondervolgendo staat geeft een overzicht 
der door de maatschappij verkregen resultaten 
in de periode 1917—1928. 

N.V. HANDELS VEREENIGING „AMSTERDAM” 

31 Dec. 

Gestort 
maatschap 

pelijk 
kapitaal. 

Gewoon on 
buitengewoon 
Reservefonds. 

Reserve ten 
behoeve van 
het volgende 

jaar. 

Geplaatste 
obligatiën. 

Netto winst («) 
Afschrijvingen en 

Reserves. (6) 

Divi 
dend 
Pot. 

1917 15.000.000 6.750.000 1.800.000 11.391.000 14.322.423,76 6.955.396,76 25 
1918 15.000.000 6.750.000 1.500.000 15.685.000 7.594.816,83 3.193.696,S9 25 
1919 17.500.000 9.375.000 2.800.000 15.178.000 20.915.096,46 S.264.S94,S9 50 
1920 20.000.000 10.000.000 — 14.688.000 40.172.778,84 25.706.282,51 60 
1921 20.000.000 10.000.000 4.705.000 14.196.000 10.512.254,45 4.85S.314,53 25 
1922 20.000.000 10.000.000 — 13.701.000 8.336.273,53 1.361.512,87 30 
1923 20.000.000 10.000.000 — 13.203.000 19.961.947,2S 11.751.960,55 35 
1924 25.000.000 12.500.000 — 12.703.000 34.161.907,81 19.8S6.750,22 40 
1925 30.000.000 15.000.000 — 12.200.000 31.622.002,68 17.105.615,08 35 
1926 35.000.000 17.500.000 — 11.770.000 23.520.246,17 9.497.076,S5 30 

1927 40.000.000 20.000.000 5.000.000 11.340.000 27.310.479,31 11.810.346,74 30 
1928 40.000.000 20.000.000 5.000.000 20.710.000 21.239.109,42 S.363.119,83 30 

(a) exclusief reserves van vorige jaron, oxol. saldo Ao Po, iucl. reserves en afschry vingen ten laste van het 

loopende boekjaar. 

(b) ten laste van hot loopende boekjaar, incl. resorves ten behoeve van hot volgend jaar, verminderd mot die ton 

laste van Ao Po./" 
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3' HOUTSOORTEN. (Zie DJATI en WILD- 
HOUTBOSSCHEN). Het meer systematische onderzoek 
naar de houtsoorten van Neder- landsch-Indië dateert eerst 
van do laatste decenniën. Noodzakelijkerwijs moest 
hieraan het botanisch onderzoek der boomsoorten 
voorafgaan. Wel is waar dragen de verschillende 
boomsoorten bij de inhcemsche bevolking bepaalde, soms 
zeer vaste namen, maar als gevolg van het ontstellende 
aantal boomsoorten en het groote aantal talen in den 
Archipel kon de lnlandsche naam alleen geen 
betrouwbaren grondslag leveren voor een uitgebreid 
houtonderzoek. Eerst toch zou moeten worden nagegaan, 
welke In- landsche boomnamen betrouwbaar zijn en welke 
hun synoniemen zijn in de verschillende gebieden. Dit was 
indertijd in nog sterkere mate noodzakelijk, daar het 
anatomisch houtonderzoek nog niet ver genoeg gevorderd 
was om aan de hand van een lioutmonster den Inlandschen 
naam te controleeren of de botanische soort vast te stellen. 

Van de vele natuuronderzoekers, die zich hebben bezig 
gehouden met het onderzoek der flora van Nederlandsch-
Indië(Zie BOTANISCHE LITERATUUR VAN 
NEDERLANDSCH-IN- DIË), dienen in het bijzonder 
genoemd te worden Rumphius, Blume, Junghuhn, Miquel, 
Boerlage, Koorders, Valeton, Backer en Smitk. Anderen 
legden zich meer in het bijzonder toe op het bijeenbrengen 
van gegevens van meer practischen aard, zooals de 
inheemsche plantennamen en gegevens omtrent het 
gebruik van plantcndeelen. In dit verband dienen vermeld 
te worden, behalve de boven reeds genoemde 
onderzoekers Rumphius en Koorders, Filet, Van Eeden, 
Duifjes, De Clercq, Hcyne en Endert. 

Bij de bestudeering van de flora van Neder- landsch-
Indië is in den beginne aan de gemakkelijker te verzamelen 
kruiden en heesters veel meer aandacht geschonken dan 
aan de boomen. 

In 1888 echter begon Koorders met zijn onderzoek naar 
de boomsoorten van Java. Voor dit doel nam hij op Java 
eenige duizenden boom- exemplaren in onderzoek, 
verspreid over ± 30 verschillende gebieden, op 
verschillende hoogten boven zee gelegen. De resultaten 
van dit onderzoek zijn vastgelegd in de bekende „Bijdra-
gen van Koorders en Valeton”, die een standaardwerk 
vormen over de Javaansche boomflo- ra. Bij dit werk 
behoort een atlas met 800 platen, die na de Bijdragen is 
verschenen. 

De kennis van de flora der Buitengewesten is steeds 
veel kleiner geweest dan die van Java. (Zie ook 
VEGETATIE). Voor zoover het de boomsoorten betreft, 
wordt echter sedert een tiental jaren krachtig gewerkt aan 
een vermeerdering van deze kennis. Door hot Museum 
voor Economische Botanie en vooral door het Bosch- 
wezen zijn reeds veel materiaal en gegevens voor dit doel 
bijeengebracht. In Paleinbang heeft het 
Boschbouwproefstation op dezelfde intensieve wijze als 
Koorders dat op Java deed, materiaal en gegevens 
verzameld van ongeveer 400 boomsoorten. Bovendien 
maakt een belangrijke uitbreiding van den 
wetenschappelijken staf van het Herbarium tevens 
Museum voor Systematische Botanie te Buitenzorg^ het 
sedert eenige jaren mogelijk, aan~~d<T"lx)tanische 
verwerking meer aandacht te schenken, dan vóór dien tijd. 
Toch zal het nog zeer lang duren, eer wij over een mo 

derne boomflora voor de Buitengewesten zullen kunnen 
beschikken. 
Met betrekking tot het onderzoek naar de anatomie der 

Nederlandsch-Indisehe houtsoorten dienen genoemd te 
worden: Moll en Janssonius, Pfeiffer, Beekman en Den 
Berger. De beide eerstgenoemden zijn reeds jaren bezig met 
een microscopische beschrijving van de door Koorders 
verzamelde houtmonsters van Javaansche boomsoorten 
volgens een door hen uitgedachte, op hoog wetenschappelijk 
peil staande methode. Pfeiffer, Beekman en Den Berger 
volgen een eenvoudiger methode voor meer direct practisch 
doel en trachten houtdeterminatie mogelijk te maken met 
behulp van een zaklens. 

Met het technisch onderzoek van Nederlandsch- -
Indische boomsoorten hebben zich vroeger voornamelijk 
bezig gehouden de Artillerie-Construc- tiewinkel 
teSoerabaja, die o.a. vele door Koorders verzamelde 
houtsoorten onderzocht, en de Marinewerf te Amsterdam. 
Ook de voormalige Vcr- eenigde Indische Boschexploitatie 
Maatschappijen (Vibem) hebben verschillende houtsoorten, 
vooral uit de Buitengewesten, onderzocht. Tegenwoordig 
hebben deze onderzoekingen mceren- deels plaats aan het 
Boschbouwproefstation en het Laboratorium voor 
Materiaalonderzoek van het Departement van Burgerlijke 
Openbare Werken, verbonden aan de Technische Hooge- 
school te Bandoeng, en aan de Artillerie Constructie Winkel. 

Daar nog zeer veel valt te onderzoeken op het gebied der 
houtsoorten van Nederlandsch-Indië, moet het als een 
gelukkige omstandigheid worden beschouwd, dat in de 
omringende landen, die een groote overeenkomst in flora 
vertoonen met Nederlandsch-Indië, ook in deze richting 
werd en wordt gewerkt. In dit verband dienen o.m. genoemd 
te worden de werken van Brandis, Iiooker, Gamble, King, 
Ridley, Foxworthy, Merrill, Schneider en Whitford. In 
sommige opzichten is het onderzoek in de omringende 
landen verder gevorderd dan bij ons, zoodat uit deze li-
teratuur voor het onderzoek der Ncdorlandsch- Indische 
houtsoorten veel wetenswaardigs valt te putton. 

Het Boschbouwproefstation en het Museum voor 
Economische Botanie, beide te Buitenzorg, en het Koloniaal 
Instituut te Amsterdam beschikken over uitgebreide 
houtcollectio’s, terwijl eerstgenoemde instelling van bijna 
100 houtsoorten, die typen vertegenwoordigen van de 
voornaamsto handelshoutsoorten van Neder- landsch-Indië, 
handelsmonsters ter beschikking stelt. 

Het aantal boomsoorten, dat een diameter kan bereiken 
van 40 cm of meer, een maat, waaruit houtwerken van do 
meest gevraagde handelsafmetingen verkregen kunnen 
worden, is, dank zij het onderzoek van Koorders en Valeton, 
voor Java vrij nauwkeurig te bepalen; het bedraagt bijna 600 
soorten, behoorende tot ongeveer 275 geslachten. Voor de 
Buitengewesten bedraagt het aantal geslachten bijna 450; 
het aantal soorten is met geen mogelijkheid op te geven; naar 
zeer globale schatting bedraagt het ± 3000. Weliswaar 
komen de meeste Javaaiioche boomsoorten ook voor op de 
Buitengewesten, maar historische factoren, de groote 
verschillen in bodem en klimaat, en de groote 
uitgestrektheid in geografische)! zin van den Nederlandsch-
Indischen 
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Archipel, hebben tot gevolg, dat do verspreiding van vclo 
soorten aan bepaalde, soms zeer enge grenzen gebonden is. 
Zoo vertoonen Sumatra en Borneo onderling een grootc 
overeenkomst in vegetatie, welke veel gelijkt op die van 
Malaka. West Java heeft vele trekken gemeen met Zuid 
Sumatra; Oost Java met de kleine Soenda-eilan- den en Zuid 
Celebes; terwijl men in de flora van het Oostelijk gedeelte 
van den Archipel naast Maleische ook Australische 
elementen aantreft. Deze verschillen in vegetatie komen 
natuurlijk ook tot uiting in de aan de markt gebrachte 
houtsoorten. 

Eerder werd er reeds op gewezen, dat de verschillende 
boomsoorten bij de inheemsche bevolking bepaalde namen 
dragen (Zie ook PLANTENNAMEN). Uit den aard der zaak 
zijn in dit verband vooral die namen van veel belang, welke 
gelden voor een taal, die door vele millioenen bewoners 
wordt gesproken, zooals op Java het Javaansch, 
Soendaneesch en Madoereesch, of die over een groote 
oppervlakte wordt gesproken, zooals in de Buitengewesten 
het Maleisch. Welke waarde aan den Jnlandschen 
plantennaam kan worden toegekend, is van tevoren niet te 
zeggen. Nu eens hebben dergelijke namen slechts plaatselijke 
waarde, dan weer meer algemeene. Dit laatste geldt in het 
bijzonder voor die soorten, welke voor de bevolking van ouds 
van groot economisch belang zijn geweest en voor die, welke 
bijzonder opvallende kenmerken of eigenschappen bezitten. 
In deze gevallen vindt men vaak een gelijkluidenden naam in 
meer dan een taalgebied. Een Inlandsche plantennaam, die nu 
eens een botanische soort, dan weer een variëteit of vorm, in 
andere gevallen een groep van botanische soorten omvat, 
bestaat zeer vaak uit een groepsnaam, gevolgd door een 
soortnaam. Deze soortnamen hebben in den regel slechts 
plaatsclijke waarde; de groepsnamen echter zijn van veel 
meer belang. Deze omvatten in den regel meerdere 
botanische soorten, die zeer vaak botanisch nauw verwant 
zijn en waarvan het hout dikwijls gel ijk waardig is; zij 
kunnen dan uit een houttechnisch oogpunt tot eenzelfde 
groep gebracht worden. 

Een onderzoek naar dc technische waarde der 
Nederlandsch-ïndischc houtsoorten, waarbij de eeuwenlange 
ervaring, hierover opgedaan door de inhecmscho 
lioutgebruikers, van veel belang is, zal ertoe kunnen 
medewerken vooroordeolen op te heffen, die er ongetwijfeld 
mede toe hebben bijgedragen, dat van het zeer groote aantal 
houtsoorten van Nederlandsch-lndië nu nog slechts een 
gering percentage op dc markt wordt gebracht. Eerst door een 
nauwkeuriger onderzoek der bossehen on een betero 
bestudecring van do houtsoorten kan dit bezwaar worden op- 
gehoven. Daarbij is het noodzakclijk, do houtsoorten in te 
doelen in groepen van technisch ongeveer gelijk waardige 
soorten, voornamelijk gebaseerd op duurzaamhoid, sterkte, 
machinale bewerk baarheid en botanische verwantschap. 

Op Java bedroeg de geoogste hoeveelheid hout in 1927 
aan timmerhout: ±, 390,000 Ma, waarvan d; 371,000 M* 
djati en slochts ± 19,000 M8 z.g. wildhout; aan brandhout 
± 1,600,000 stapelineter, eveneens grootendeels djatihout. 
Voor do Buitengewesten is zelfs niet bij bonade- ring vast 
te stellen, hoeveel hout er wordt gekapt, omdat do 
inheemsche bevolking voor eigen ge 

bruik vrij mag kappen. De eenigszins gecontroleerde 
houtval bedroeg echter in 1927 1,152,000 M* werkhout 
(vrijwel uitsluitend wildhout), 1,500,000 stapelmeter 
brandhout en 75,000 ton houtskool. Hiervan ging van het 
werkhout ± 480.000 M3 naar het buitenland, grootendeels 
naar Singapore (uit het panglonggebied van Ri- ouw 
eh~Siimatravs Oostkust) en slechts een klein gedeelte 
(26,000 M8) naar Java. Java voert slechts weinig hout uit 
naar het buitenland (in 1927 ± 17,000 M3 djatihout), 
waaruit blijkt, dat het djatihout grootendeels dient ter 
voorziening in de eigen behoefte. 

In de Buitengewesten is geleidelijk het onjuiste 
standpunt verlaten, dat djati eigenlijk de eenige goede 
Nederlandsch-Indische houtsoort is; op Java hecht men hier 
echter nog te veel aan en vaak wordt djati gebruikt, waar men 
met mindere of goedkoopere houtsoorten zou kunnen vol-
staan. Bovendien zijn er onder de z.g. wildhout- soorten 
verscheidene, die voor speciale doeleinden de voorkeur 
verdienen boven djati. In sommige streken van Java, o.a. in 
West Java, waar djati moeilijker te krijgen en duurder is, is 
men meer vertrouwd met het gebruik van wildhout. Door het 
Boschwezen worden hier geregeld eenige houtsoorten 
geëxploiteerd, in hoofdzaak rasamala, poespa, eiken- en 
kastanje-soorten, manglid en Podocarpus-sooTten. 

Ook in de djatiboschstreken worden reeds sedert eenige 
jaren enkele der daar voorkomende wildhoutsoorten, o.a. 
laban en woengoe, mede geëxploiteerd en met voordeel 
verkocht. 

Hieronder volgt thans een beknopte bespreking van de 
voornaamste houtsoorten van Nederlandsch-lndië, ingedeeld 
naar de productiegebieden. De indeeling in 
duurzaamheidsklassen (afgekort tot D.) en sterkteklassen 
(afgekort tot S.) is in overeenstemming met die, gevolgd door 
het Boschbouwproefstation te Buitenzorg en vastgelegd in 
zijn Korte Mededeeling no. 4. 

JAVA.  Als voornaamste houtsoorten van Java dienen te 
worden genoemd: djati, rasamala, poespa, eiken- en kastanje-
soorten, manglid, Lauracceën en Poefocarpus-soorten. 

Djati, de algemeene naam voor Tcclona gran- (lis L. (D. 
I, S. II). Van nature boschvormend optredend op Java on 
bijbehoorende eilanden (vooral Midden- on Oost Java), 
enkele der Kleine Soenda-oilanden on Zuid Celebes en 
behalve op Java ook nog in tallooze andere streken geculti-
veerd, o.a. in den laatsten tijd algemeen in Noord Sumatra. 
Hot grootste verspreidingsgebied ligt in Voor- cn Achter-
lndiö, waar het onder don naam teak verhandeld wordt. Het 
djatihout is bruinachtig van kleur, grof, met duidelijke 
grooiringen, zeer duurzaam, maar niet bijzonder zwaar; hot is 
voldoende sterk voor allerlei doeleinden, waarbij het niet 
aankomt op bijzondere taaiheid; het laat zich goed beworken, 
krimpt en trekt weinig en is vaak fraai goteekend. Do com-
binatie van al deze goede oigenschappen maakt hot geschikt 
voor tallooze doeleinden, zooals constructies bij huis- en 
bruggenbouw, meubelen en dwarsliggers. Als 
scheopsbouwhout, vooral voor houtwerken, dio met ijzer in 
aanraking komen, goniot het een wereldvermaardheid. Togen 
paalworm is djati niet bestand, maar het wordt gewoonlijk 
niet snol aangotast. Opgomerkt dient te worden, dat hot 
djatihout van Déli, waar 
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deze boomsoort zeer goed gedijt, in alle opzichten bij het 
Javaansche djatihout ten achter staat. 

Rasamala (AUingia cxcelsa Noronh.), op Suma- tra ook 
semalo, mandoeng djati, sikadoengdoeng of toelasan 
geliceten (D. II, S. II). Woudreus, voorkomend in de 
gebergten van West Java en Sumatra boven 600 M. Hout 
roodachtig, dicht, vrij hard, wegens sterkte en duurzaamheid 
zeer gezocht, en algemeen gebruikt voor zware en lichte 
constructie bij huis- en bruggenbouw. Het hout vertoont 
echter vrij diepe windscheurtjes en werkt, nat zijnde, nogal 
sterk. Het drogen verloopt zeer langzaam. Het kernhout van 
jonge boomen is veel minder duurzaam dan dat van oude en 
wordt vaak hevig door termieten aangetast. 

Poespa (Schima Noronhoe Reinw.), (D. III, S. II), komt 
op Java alleen wild voor in het gebergte in West Java; op 
Sumatra en Borneo echter van de vlakte af tot hoog in het 
gebergte. Deze en verwante soorten zijn op Sumatra bekend 
onder den naam seroe, kemetroe, simar- toloe en medang 
miang. Het hout lijkt veel op dat van rasamala; het is vrij 
zwaar, roodachtig van kleur, fijn, gemakkelijk te bewerken 
en daarom nogal gezocht voor balken en stijlen bij huis- en 
bruggenbouw. Het werkt nog al sterk en is daarom minder 
geschikt voor planken. Het Gouvernement neemt 
impregneeringsproeven met het oog op eventueel gebruik 
voor dwarsliggers. 

Eiken- (Quercus) en kastanje-soorten (Casta- nea); 2 
soortenrijke geslachten (in Nederlandsch- -Indië komen 
minstens 60 eiken- en 10 kastanje- soorten voor), die 
voornamelijk groeien in vochtiger gebieden van de vlakte 
af tot hoog in het gebergte en vooral boven 1000 M. vaak 
het hoofdbestanddeel van het bosch uitmaken. De groote 
overeenkomst in habitus heeft tot gevolg, dat vele 
Inlandsche soortnamen weinig betrouwbaar zijn en soms 
zelfs ook de groepsnamen niet vast staan, hoewel het hout 
der eiken gemakkelijk van dat der kastanjes kan worden 
onderscheiden door het groote aantal zeer breede 
mergstralen (de spiegels). De meest bekend namen zijn 
voor de eiken: op Java pasang; op Sumatra en Borneo 
empening, paning en hoting; van de kastanjes: op Java 
saninten, sarangan, tangogo, ka- limborot; op Sumatra en 
Borneo: barangan en andihit. Het hout van de 
verschillende eiken- en kastanje-soorten loopt nogal 
uiteen. Het is grof tot vrij grof; dat der eiken met zeer 
breede spiegels; de kleur varieert van wit- tot grijs-, bruin-
of roodachtig, soms met gele verkleuring; de 
duurzaamheid varieert van II tot IV en de sterkte van I tot 
III. In de vlakte worden deze houtsoorten slechts voor 
speciale doeleinden gebruikt, zooals b.v. voor 
karreboomen. In vele gebergtestreken, o.a. in de Preanger, 
Sum. West- ku8tj _Tapan-0.eli.en Sum. Oostkust, worden" 
deze houtsoorten echter algemeen gebruikt voor balken en 
stijlen bij huis- en bruggenbouw, waarvoor ze zeer goed 
bruikbaar zijn, mits niet in den grond. Het hout krimpt en 
scheurt echter sterk, vooral dat der ei ken-soorten. In 
fraaiheid van uiterlijk kan het Indische eikenhout 
wedijveren met het Europeesche; het vereischt echter, 
evenals het Europeesche eikenhout, een zorgvuldige 
beligging. Verscheidene soorten zullen in aanmerking 
kunnen komen voor vaten. 

Manglid of baros (Magnolia Blumei Prantl en 

Miclielia velvlina BI.) vormen met andere ver-
tegenwoordigers uit de familie der Magnoliaceac, een groep 
van houtsoorten, die wegens groote duurzaamheid (I/II), 
gemakkelijke bewerkbaar - heid, geringe neiging tot 
scheuren, krimpen en trekken en fraai uiterlijk gezocht zijn 
voor licht constructiewerk, als stijlen en planken, voor 
meubels en kisten. De meest bekende Inlandsche namen zijn 
verder nog: op Java: tjempaka, ka- joe kembang; op Sumatra: 
tjempaka, medang (geldt ook voor vele andere boomsoorten), 
boengo en oeltoep-oeltoop. Het hout is geelachtig, zelden 
bruin-, of grijsachtig van kleur, vrij fijn, vaak aromatisch, 
meestal vrij licht en heeft gewoonlijk een fraaien glans. Het 
laat zich mooi polijsten en politoeren. De sterkte varieert van 
I tot IV, maar bedraagt gewoonlijk III. Soorten, die geen 
kernhout vormen, worden in den regel niet gebruikt. 

Lauraceae. Deze familie telt in Nederlandsch- Indië een 
paar honderd boomsoorten, die vooral in vochtige gebieden, 
in het bijzonder in het gebergte, een belangrijk aandeel in de 
bosch- samenstelling kunnen vormen. (Eusiderozylon, een 
sterk afwijkend type, behoort niet tot de hieronder te 
bespreken groep). De meest alge- , meene Inlandsche namen 
zijn op Java: hoeroe en woeroe; op Sumatra en Borneo: 
medang, ma- dang en modang. Het hout van de meeste soor-
ten lijkt oppervlakkig beschouwd veel op dat der 
Magnoliacecic, maar is meestal wat grover; het is in den regel 
geelachtig (zelden bruinachtig), met duidelijken glans en 
meestal aromatisch. Daar het bovendien gemakkelijk te 
bewerken en in verhouding tot zijn s.g. duurzaam is, niet 
scheurt, krimpt of trekt, is het hout bij de bevolking zeer 
geliefd. Do kwaliteit der verschillende soorten loopt echter 
nogal uiteen (D. I— V, S. II—IV). De minder deugdzame 
soorten bezigt men in den regel voor planken en kano’s, de 
beste voor stijlen, zelden voor neuten in den grond, omdat 
men hot voor dit dool te fraai vindt. Gemakkelijk kenbaar aan 
zijn venkel- of anijsachtigen reuk is Cinnarnomum 
Parthcnoxy- Ion Meisn., op Java ki-sèrèh of ki-pedes, op Su-
matra laso, medang lesali, kajoe lada of kajoe gadis, op 
Borneo marawali gchceten (D. III, S. II—IV). Deze houtsoort 
is overal zeer gezocht. 

Podocarpus-soorlcn zijn meerendeels bewoners van het 
gebergte, waar zij vaak reusachtige afmetingen bereiken. De 
meest algemeene Inland- sehe namen zijn: op Java 
djamoedjoe, ki merak en ki tjemara; op Sumatra sampinoer, 
roe, kajoe amboen en tjemara. Enkele van deze namen gelden 
ook voor het geslacht Casuarina, waarop een paar 
Podocarpus-soorten eenigszins gelijken door het bezit van 
schubvormige bladeren. Het hout is fijn van draad, 
lichtbruingeel of- roodbruin, of geel, soms vlekkerig; scheurt 
en trekt weinig; heeft een zachten glans, en wordt, hoewel het 
weinig duurzaam is (D. IV, S. gewoonlijk III), in het gebergte 
algemeen gebruikt voor planken en stijlen bij huishouw en 
meubels. In deze streken is het hout mede door zijn 
gemakkelijke be- werkbaarheid zeer gezocht. Voor gebruik 
in de vochtige laagvlakte is het niet aan te bevelen van wege 
zijn geringe duurzaamheid. 

Ten slotte dienen voor Java nog te worden genoemd: 
sana keling, waroe, walikoekocn, Gdtia Wightii Planch, 
nangka, doerian, djeundjing la- oet en eenige andere 
Albizziu-soorten. 
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Sanalceling (Dalberg in latifolia Roxb.), ook wol Java-
palisander geheetcn, is alleen bekend van Java en Britsch-
Indië. Het hout is duurzaam en zeer sterk (D. I, S. I), taai, zeer 
hard en moeilijk te bewerken. Het is fraai van kleur en 
teekening, 
n.1. zwart en paarsbruin van kleur met lichtere banden in 
dezelfde tint of meer geelbruin; het laat zich uitstekend 
polijsten en politoeren. Het is dan ook gezocht voor meubels 
enlambrizeeringen; verder is het geschikt bevonden voorde 
vervaardiging van gebogen voorwerpen. Het krimpt weinig, 
maar heeft sterke neiging tot kromtrekken. 

Het lichte waroe-h.out(U ibisctis tiliaceush.), D. III, S. 
III, is bekend om zijn taaiheid en wordt om die reden bij 
voorkeur gebruikt voor velgen, spaken en karreboomen, 
stelen van gereedschap en kromhouten van prauwen. 
Denzelfden roep geniet het zware, donkere, roodachtig 
gekleurde, duurzame walikoekoon-hout (Actinophora fra- 
gans R. Br.), D. II, S. I. 

Cellis Wightii Planch (D. III—IV, S. I—II), matig zwaar 
en grijswit van kleur, is tot nog toe de eenige Nederlandsch-
Indische houtsoort, waarvan bekend is, dat zo in taaiheid het 
es- schenhout evenaart. (De buigbaarheid is wat geringer). 
Dit hout is dus geschikt voor al die doeleinden, waar het niet 
zoozeer aankomt op groote duurzaamheid, als wel op 
bijzondere taaiheid, b.v. voor wagenboomen, gereedschaps- 
stelen, rekstokken, liggers van vliegtuigen e.a. Het is ook 
voor gebogen voorwerpen bruikbaar. Opmerkelijk is, dat 
deze eigenschappen bij de bevolking niet bekend zijn, hoewel 
men dat uit den op Java bekenden naam pendjalinan wel zou 
verwachten (pendjalin = rotan). 

De Inlandsche bevolking bezigt voor haar huizenbouw 
naast zeer veel bamboe en in den laatsten tijd plaatselijk ook 
djatidunningshout, vele wildhoutsoorten, vooral 
vruchtboomen. Een van de meest gezochte hiervan is het 
nangka-hout (Artocarpus Integra Merr.), D. II, S. II, dat gaar-
ne gebezigd wordt voor stijlen. Het citroengele hout is in 
verhouding tot zijn duurzaamheid vrij licht; hoewel het grof 
is en sterke kruisdraad vertoont, is het toch geraakkelijk te 
schaven, te draaien eh te polysten. Het wordt verder gaarne 
gebezigd voor tongtongs, rijstblokken en snijwerk, o.a. 
klompen. 

Het doerian-hout (Durio zibethinus Murr.), D. IV/V, S. 
III—II, is een licht grijsrood gekleurde houtsoort, die vooral 
in West Java veel gebruikt wordt voor goedkooporo 
meubelen, speelgoed en voor planken, o.a. voor 
botonvormen. Het is meestal vrij licht, en vooral vorsch, 
zeer gemakkelijk te bewerken. 

De djoundjing laoot (Albizzia falcata Backer = A. 
moluccana Miq.) is een gemakkelijk te culti- veeren 
boomsoort, afkomstig uit de Molukken, on vooral op Java 
algemeen als schaduwboom tevens grondverbeteraar 
aangeplant tot op een hoogte van 1500 M. In de vochtige 
gebieden gedyt hij het bést. Het is oen ongeloofelijk snelle 
groeier. Het vrij grove hout is licht in gewicht, zeer weinig 
duurzaam (D. V.) en slechts matig sterk (S. IV of III). Toch 
is hot nog geschikt voor theekisten on wordt voor dit doel dan 
ook veelvuldig gebruikt. Het dient echter snel gedroogd te 
worden. Do Inlandsche bevolking gebruikt het ook voor 
woningbouw, vooral in de bergstreken. Mogelijk kan deze 
boomsoort van belang blijken voor de papierindustrie. 

Onder de betere Albizzia-sooxten zijn eenige, zooals A. 
procera Bonth., A. Lebbeck Benth. en A. lebbeckioïdes 
Benth. (D. II, S. II), op Java bekend onder de namen woroe, 
wangkal, keding- ding, ki-hijang tarisi en ld-tokè, die door 
hun fraaie glans en teekening, gepaard aan gemak- kclijke 
bewerkbaarheid en geringe neiging tot scheuren, krimpen en 
trekken, groote aanbeveling verdienen voor meubels en 
betimmeringen. 

SUMATRA en BORNEO .  Do voornaamste han-
delshoutsoorten van Sumatra en Borneo zijn: meranti, 
keroowing, kamfer, balau, merawan, resak en belangeran, 
alle behoorende tot de familie der Dipterocarpaceae, belian, 
merbau, poenale, njatoe of balam en bakau. Verder dienen 
ook nog te worden vermeld, tembesoe, koelim of kajoe 
bawang, petaling, tempinis, rengas, da- roe-daroe, 
ArJocarpus-soorten, bintangoer, soe- rèn, geroenggang, 
poelai, melaboeai, kajoe malas, boengoer en niboeng. 

Vele bosschen op Sumatra en Borneo zijn rijk aan 
boomsoorten uit de familie der Dipterocar- paceeën en 
bestaan, vooral in het heuvelgebied, vaak overwegend uit 
vertegenwoordigers van deze familie. Deze boomsoorten 
bereiken ruee- rendeels groote afmetingen en leveren hout 
van zeer uiteenloopende kwaliteit, maar geschikt voor 
velerlei doeleinden, zoodat het niet behoeft te verbazen, dat 
zij de hoofd massa vormen van de verhandelde houtsoorten 
in deze gebieden. 

Meranti wordt geleverd door minstens een 50- tal soorten 
van het geslacht Shorea. Daar er nogal groote verschillen zijn 
in het uiterlijk van den bast en de kleur van het hout, worden 
de verschillende typen door de Inlandsche bevolking met 
verschillende (groeps)namen aangeduid. De meest 
algemeeno namen op Sumatra zijn: meranti, banio, kaloep, 
melobekan, seraja, dri-mar boewah en kedontang; op 
Borneo: damar, la- nan, lampong, awang, madjak, madjau, 
teng- kawang, meranti en seraja. Op Malaka zijn de meest 
bekende namen meranti en seraja, in de Philippijnen lauan. 
Naar de kleur en het s.g. kan men de meranti’s indeelen in 
roode en witte (tot lichtgele), en in zware en lichte. Er 
bestaan echter verschillende overgangen tusschen deze groe-
pen. De duurzaamheid varieert van III—IV, de sterkte van II 
tot IV. Het hout scheurt zelden, maar krimpt nogal sterk. 
Door zijn veelvuldigheid van voorkomen, zijn gunstigen 
stamvorm en gemakkelijke bewerkbaarheid is meranti op 
Sumatra en Borneo do meest gebruikte houtsoort. De lichtere 
soorten, die wol lang bestand zijn tegen houtboorders, maar 
niet tegen weersinvloeden, worden door do Inlandsche 
bevolking algemeen gobezigd voor planken en ribben bij 
huishouw on voor kano’s; do zwaardere, die sterker on 
duurzamer zyn, voor balken, vloerplanken en zelfs 
bruggedokplanken. De Europeanen gebruiken do lichtere 
soorten gowoonlijk meer voor semipermanente doeleinden, 
als betimmeringen bij huishouw on vooral voor vormen by 
den betonbouw. De betere soorten worden door hen terecht 
steeds meer gebruikt, ook voor permanente doeleinden. Hot 
hout is meestal nog al grof, maar heeft vaak eon fraaion 
glans. Het is den Amorikanon gelukt hot Philippijusche 
lauan, onder den naam van Philippine mahogany, in Amerika 
ingang te doen vinden als luxehout- soort voor 
betimmeringen. 

Keroowing wordt geleverd door een 50-tal 
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soorten van het geslacht Diptcrocarpus. De meest 
algemeene namen op Sumatra zijn: keroewing en lagan; op 
Borneo: keroewing, tempoerau, tem- poedau, andri, apot en 
karang. Op Java komen ook eenige soorten Diptcrocarpus 
voor, bekend ouder den naam palalar. Het keroewing-hout 
is grof, vrij hard en meestal nog al zwaar: het is weinig 
onderhevig aan scheuren, krimpen en trekken. Hoewel het 
onder dak duurzaam en zeer sterk is (D. lil, S. 1), wordt het 
door de in- heemseke bevolking weinig gebruikt vanwege 
de vrij geringe splijtbaarheid, terwijl het verseke hout 
moeilijk te zagen is door liet hooge harsgehalte. Door de 
Europeesche en Chineesche bevolking wordt het echter veel 
gebruikt voor zware en lichte constructies bij huis- en 
bruggenbouw en voor tongkangs. lmprcgnecringsproeven 
zijn gaande, om te onderzoeken of het geschikt is voor 
dwarsliggers. 

Kamfer-kout (D. III—IV, S. I—III) wordt geleverd door 
een 7-tal soorten van het geslacht Dryobcilanops. De meest 
bekende namen op Sumatra zijn: kajoe kapoer en petanang; 
op Borneo: kajoe kapoer, empedoe, kajatan en sintok. 
Dryobalanops aromatica Gaertn., de stamplant van de 
Baros-kamfer, is ook als houtleverancier de meest bekende, 
lvamfer-hout is roodachtig van kleur, vrij grof, weinig 
onderhevig aan scheuren, krimpen of trekken en ruikt 
versch meer of minder sterk naar kamfer. Het wordt gaarne 
gebezigd voor huis- en bruggenbouw, prauwen en koffers. 
De lichtere soorten zijn gemakkelijk te bewerken. Het 
empedoe uit West Borneo is het best, het kapoer of sintok 
uit Zuid- -Oost Borneo het slechtst; voor zware constructies 
is het laatste niet geschikt. 

Balau-hout (D. I., S. I) wordt geleverd door eenige 
soorten uit de geslachten IJopca en Sho- rea. De meest 
bekende namen op Sumatra zijn: balau, damar laoet, 
simantok, resak (Simaloer) en rikir; in West Borneo balau, 
en in Zuid Cele- bes poöti. Het zeer zware, harde, sterke, 
geelbruine hout wordt algemeen en voor velerlei doeleinden 
gebruikt; niet alleen voor zware constructies bij huis-, 
bruggen- en scheepsbouw, maar ook voor riemen, masten, 
telegraafpalen, assen van molens en voor dwarsliggers. In 
vele streken van Noord Sumatra is het voor permanente 
doeleinden het bouwhout bij uitnemendheid. Het scheurt 
zelden diep, maar wel vertoont liet vaak windscheurtjes. 

Merawan (D. II—III, S. II—UI) wordt geleverd door 
eenige soorten van het geslacht IJopca, voornamelijk uit 
Zuid Sumatra en Borneo. Andere veel voorkomende namen 
zijn nog dasal, mang (West Borneo) en bangbirai (Z.O. 
Borneo). Het hout is fijn van draad, geelachtig, later 
bruinachtig van kleur, heeft een fraaien glans en is 
gemakkelijk te bewerken. Vooral ook door zijn 
gemakkelijke splijtbaarheid is het een bij de bevolking van 
oude zeer gezochte houtsoort voor balken, stijlen en 
planken bij huishouw en voor prauwen. Het hout werkt 
weinig,'daarom verdient het aanbeveling voor kozijnen en 
deuren. Uitgezóchte exemplaren met golvenden draad zijn 
wegens de fraaie moiréteekening zeer aan te bevelen voor 
meubels en betimmeringen. Plaatselijk wordt het gebruikt 
voor watertonnen. 

Resak wordt geleverd door eenige soorten van de 
geslachten Vatica en Colyldobium. De soorten van het 
geslacht Vatica zijn in den regel slechts 

matig duurzaam (D. III) en worden zelden gebruikt voor 
constructiedoeleinden. Zij blijven hier daarom verder buiten 
bespreking. De soorten van het geslacht Cotylclobium 
echter, mceren- deels voorkomend in Riouw en West 
Borneo en aldaar bekend onder de namen resak tembaga, r. 
boekit, r. doerian en r. kerandji, leveren een bruingeel tot 
donkerbruin, hard, zwaar, zeer duurzaam en sterk hout (D. I, 
S. I), dat gezocht is voor zware constructies, ook onder 
ongunstige omstandigheden, zooals in den grond en in het 
water. Het sterke scheuren van het hout is bij vele van deze 
toepassingen geen bezwaar. Het moet ook bestand zijn tegen 
zeepaalworm, hetgeen verklaard kan worden door het bezit 
van een vrij hoog gehalte aan kiezcllichaampjes en door zijn 
groote hardheid. 

Belangeran (Shorca bclangeran Burck), ook wel kahoi 
of lcawi geheeten, is een boomsoort van Borneo, Bangka en 
Billiton. Het donker bruinrood gekleurde hout, dat veel hars 
bevat van een donkerroode tot zwarte kleur, is grof van 
draad, nogal hard, duurzaam en sterk (D. II, S. I—II). Het 
wordt veel gebruikt voor zware constructies bij huis- en 
bruggenbouw, ook wel voor prauwen en neuten in den 
grond. Het trekt nogal sterk. 

Belian (Eusidcrozylon Zivageri T. e. B.). Deze 
boomsoort, ook wel boelian, oelin of onglèn geheeten, levert 
het z.g. Borneosche of Palem- bangsche ijzerhout. De boom 
komt verspreid over geheel Borneo in groote hoeveelheden 
voor, en hier en daar op Bangka en Billiton en in Palem- 
bang en Djambi. Plaatselijk kan hij een belangrijk aandeel in 
den boschopstand innemen. Het hout is oorspronkelijk 
geelbruin; op den duur wordt het echter bruin tot zwart. Het 
is vrij groi van draad, zeer hard, maar toch goed te bewerken, 
gemakkelijk te splijten en zeer duurzaam en sterk (D. I, »S. 
I). Het is van de Ned.-Indische houtsoorten, die in groote 
massa’s te krijgen zijn, ongetwijfeld de duurzaamste soort. 
Het wordt veel gebruikt voor zware constructies bij huis- en 
bruggenbouw en is ook zeer geschikt voor gebruik in den 
grond. Hoewel het, zij het langzaam, aangetast wordt door 
paalworm, wordt het algemeen gebruikt voor beschoeiingen 
bij havenwerken. Het wordt ook veel gebruikt voor 
dwarsliggers, waarvan de levensduur op 15—20 jaar gesteld 
kan worden. De sterke neiging tot scheuren zal men moeten 
tegengaan door voorboren der gaten voor de spijkers en 
tirefonds. Deze eigenschap, die bij gebruik voor 
dwarsliggers een bezwaar is, heeft het hout echter een groote 
plaats doen verkrijgen voor gebruik als sirappen (houten 
dakpannen), die ook op Java reeds veel gebruikt worden, en 
zeker wel een menschcnleef- tijd meekunnen. Voor meubels 
is het hout te zwaar; voor bestratings blokjes is het echter 
zeer geschikt gebleken. Voor neuten in den grond en voor 
sirappen is het op Borneo een van de meest gebruikte 
houtsoorten; in de peperstreken is het zeer gezocht als stutten 
voor de peperranken. 

Merbau of ipil, op Borneo ook wel alai of ang- lai, op 
Celebes en in de Molukkcn ipil, bajam of evenals eenige 
andere houtsoorten kajoe besi geheeten, wordt geleverd door 
de soorten van het geslacht Intsia. Het hout is geelachtig tot 
roodbruin, soms bijna zwart van kleur, grof, heeft een 
duidelijken glans en is, hoewel zwaar, zeer goed en fraai te 
bewerken. Het is duurzaam en sterk (D. I, S. I). Bovendien 
scheurt, krimpt en trekt 
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het weinig. Het is dan ook overal een van de meest gezochte 
houtsoorten, niet alleen voor zware constructies, zelfs in den 
grond, maar ook voor prauwen en lambrizceringen. Verder 
wordt het ook vaak gebezigd voor dwarsliggers. Het heeft 
echter de eigenschap, ijzer sterk te doen roesten, terwijl 
slechts een- of tweemaal met zinkwit geverfd merbau-hout in 
den regel zwart aanslaat. 

Poenak (Tetramerisla glabra Miq.), in Palem- bang 
pedada paja geheeten, komt voornamelijk voor in de 
uitgestrekte moerassen van Midden Sumatra. Het hout is van 
middelmatige kwaliteit (D. III, S. II) en alleen onder dak te 
gebruiken. Door de inheemsche bevolking wordt het weinig 
gewaardeerd; in Singapore is het echter zeer gewild; het 
wordt op de panglongs van Beng- kalis en omstreken, na 
meranti, het meest gekapt. 

Njatoe, balam en soentai, de meest bekende namen op 
Sumatra en Borneo voor de vele soorten uit de familie der 
Sapotaceae, leveren houtsoorten van zeer uiteenloopende 
kwaliteit. De Planchonclla-sooTten (D.V) zijn het slechtst; 
enkele weinige Palaquium-soorten zijn zeer duurzaam, en 
sterk (D. II, S. I); de meeste soorten van de geslachten 
Palaquium, Payena en Madhuca, de meest voorkomende 
geslachten, leveren roodachtig hout van middelmatige 
kwaliteit (D. III— IV, S. II—III), dat door do inheemsche 
bevolking gaarne wordt gebruikt voor kano’s en planken en 
ook in Singapore een goeden afzet vindt. Overigens zijn 
enkele Sapotaceeën bekend als leveranciers van gutta percha 
en van planten- talk (uit de zaden). 

Bakau-hout. Wat men uit een exploitatieoog- punt 
verstaat onder den naam bakau-hout, wordt geleverd door 
Rizophora-soorten (bakau in engeren zin), Bruguicra-
soortcn (langgadai, mata boeaja, toemoes) en Ger/ops-
soorten (tingi). Het zijn alle vertegenwoordigers van 
vloedbos- schen, welke het sterkst vertegenwoordigd zijn 
langs do lage kusten van Sumatra en Borneo. Op Java on 
C'elebes beslaan de vloedbosschon een veel kleinere 
oppervlakte. Het bakau-hout (D. II—IV, S. I—II), is zwaar, 
hard en fijn van draad; het vindt voornamelijk toepassing als 
staken bij de vischvangst (séro’s), voor stijlen van 
tabaksloodsen en droogstokken bij do tabakscultuur voor het 
drogen van do tabaksbladeren (Déli), voor mijnhout (P. 
Laoet), voor brandhout en voor houtskool. Voor de beide 
laatstgenoemde doeleinden is hot uitstekend. Eon zeer 
belangrijke exploitatie heeft plaats in Atjóh, Sum. Oostkust 
en Riouw. Dio op de panglongs’ van Sumatra’s Oostkust en 
Riouw bedroeg in 1927 niot minder dan 9000 Ma stakenhout, 
± 100,000 ton brandhout on ± 30,000 ton houtskool. Behalve 
hout leveren meerdere soorten nog looi- en verfbasten. 

Tembosoo, op Borneo ook soranai geheeten (Fagraea 
spec. div.), D. I, S. I. Buitengewoon duurzaam, lichtbruingccl 
hout met typische zuur aromatischo lucht. Gemakkelijk te 
bewerken. Sohourt, krimpt of trekt niet. Overal zeer gezocht 
voor zware en lichte constructies, ook voor snijwerk. 

Koelim of kajoo ba wang (Scorodocarpus bor- neënsis 
Bocc.), D. 1., S. ï. Zeer zwaar, donker rood- of paarsachtig 
lichtbruin van kleur, vorsoh Biet sterke knoflooklucht. 
Gobruikt voor zware 

en lichto constructies, ook in don grond. Scheurt in de zon 
nogal sterk. 

Pctaling, pitatar, goi, gei, in West Borneo ke- tikal 
(Ochanostachys amentacea Mast), D. II, S. I—II. Lijkt veel 
op de voorgaande, maar is lichter van kleur, fijner van draad 
cn mist de typische knoflookgeur. Bij voorkeur gebruikt voor 
stijlen. 

Tempinïs of damocli (Sloetia elongala Backer), D. I, S. 
I, is een zeer harde en zware houtsoort, voornamelijk 
voorkomend in Midden Sumatra, en een van de beste en 
meest duurzame van den Archipel. Zij wordt daarom voor 
velerlei doeleinden gebruikt, ook onder zeer ongunstige 
omstandigheden. Het hout is echter moeilijk te bewerken. 
Vaak is het bestand tegen paalworm. 

Rengas of rangai, op Borneo ook wel djingah, (Gluta 
renghas L. en Melanorrhoea-soorten), D. II, S. II, zijn geel 
en rood gevlamde houtsoorten met fraaien glans, welke om 
deze redenen bijzonder geschikt zijn voor meubels en 
lambrizee- ringen. Door de bevolking wordt Gluta renghas 
L. bij voorkeur gebruikt voor kielen van prauwen en neuten 
in den grond. 

Daroe-daroe, garoe boeaja, tempilai (Urandra 
corniculata Foxw.), D. 1, S. I. Een hard, licht bruingeel, zeer 
typisch aromatisch riekend, zeer sterk hout, voornamelijk 
voorkomend op Sumatra, dat bij voorkeur gebezigd wordt 
voor zware constructies. 

Onder de soorten van de geslachten Artocarpus en 
Prainea, waarvan het hout sterk in kwaliteit verschilt (D. I—
IV, S. I—IV), komen een of meer soorten voor, o.a. bekend 
als limpato en ke- loetoem, die een hard, zeer moeilijk te 
bewerken hout leveren, dat door het bezit van veel kiezel- 
lichaampjes de gereedschappen spoedig bot maakt, maar 
nagenoeg onvergankelijk is en o.a. ook bestand is tegen 
paalworm. 

Bintangoer is een veel voorkomende naam voor 
Calophyllumsoorten (D. II—IV, S. II—III), die bij voorkeur 
gebruikt worden voor masten, kromhouten in den 
scheepsbouw, staken bij de vischvangst, e.d. De meeste 
soorten zijn roodachtig van kleur, gemakkelijk te bewerken, 
hebben een fraaio glans en teekening en zijn daarom ook 
goed te gebruiken voor betimmeringen. 

Soerèn of soerian is een vaste naam voor een paar 
Toona-soorten (in de oudere literatuur als Cedrcla-soorten 
aangeduid), die een licht, zeer gomakkelijk te beworken hout 
leveren, dat door do bovolking gaarne wordt gebezigd voor 
lichte constructies onder dak. Het doet, wat kleur, teekening 
en reuk betreft, veel donken aan sigaren- kistjeshout cn wordt 
daarom in Indië ook gaarne voor dit doel gebruikt. Dit hout 
verdieut aanbeveling voor betimmeringen vanwege do fraaie 
teekening cn glans, vooral dat van de betere soort, T. sinensis 
Roem. (D. III—IV, S. II—IV). 

Geroonggang is do naam voor eenige lichto Cratoxylun-
soorten (D. IV, S. III—IV), die een liohtrood gekleurd hout 
leveren, dat oppervlakkig beschouwd wel wat gelijkt op een 
lichte meranti, maar veel moor glans vertoont. Vooral 
stamstukken met golvenden draad zijn zeer fraai voor 
betimmeringen. 

Zeer licht en nagenoeg wit hout kan in grootere 
hoeveelheden geleverd worden door poelai of poclantan 
(^ltóojim-soorton) en melabooai of djclootoong (Dyera-

soorten). Deze houtsoorten zyn zeer woinig duurzaam en 
onsterk (I). V, 
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S. IV—V). Om verkleuring te voorkomen moet het hout snel 
verzaagd en gedroogd worden. Door de bevolking wordt het 
hout vooral gebezigd voor grof snijwerk. Ook schijnt het 
gaarne gebruikt te worden voor vormen bij de gieterij. Een 
der A/-s£o?i?'a-soorten, n.1. A. spat-hulata BI., levert in zijn 
wortels het bekende, zeer lichte ka- joe gaboes, dat vooral 
gebruikt wordt voor drijvers bij' de vischvangst, en als 
surrogaat voor kurken. Voor het laatste doel is het weinig ge-
schikt, vanwege zijn geringe veerkracht en groote 
poreusiteit; voor isolatiemateriaal (b.v. bij de 
hoedenindustrie) zal het waarschijnlijk wel bruikbaar zijn. 

Kajoe malas (Parastemon urophylhim A.D.C.), D. II—
III, S.l, is een harde, moeilijk te bewerken, zeer zware, roode 
houtsoort van de alluviale vlakten van Sumatra en Borneo, 
die o.a. gebruikt wordt voor pijlers van bruggen, neuten van 
huizen en ook voor steigerpalen in zee- en brak water. Door 
het hooge gehalte aan kiezel- lichaampjes, gepaard gaande 
aan groote hardheid, is dit hout waarschijnlijk goed bestand 
tegen de aantasting door paalworni/-.Tr^-'' 

Boengoer, op Java woengoe geheeten (Lager- stroemia 
speciosa Pers.) komt over den geheelen Archipel voor, bij 
voorkeur op vochtigen bodem, maar nergens in zeer groote 
massa’s. Het hout staat slechts weinig bij djati ten achter (D. 
II, S. II) en is dan ook overal zeer gezocht voor velerlei 
doeleinden, vooral voor prauwen. 

In de uitgestrekte kustmoerasgebieden, die arm zijn aan 
goede houtsoorten, speelt de ni- boeng-palm (Oncosperma 
filamentosa BI.) een belangrijke rol. In onbewerkten vorm 
worden de stammen gebruikt voor neuten in het water; ge-
kloofd dient de buitenste, zeer duurzame laag tot latten en 
bevloering. Dit materiaal kan tientallen van jaren mee. 

CELEBES en DE MOLUKKEN. De houthandel in Celebes 
en de Molukken is nog weinig ontwikkeld. De 
belangrijkste uitgevoerde houtsoorten zijn 
luxehoutsoorten, n.1. ebbenhout, Ambonsch wortelhout en 
salamoeli. Als belangrijke houtsoorten dienen verder 
genoemd te worden: kajoe besi, in hoofdzaak ipil of bajam, 
de in deze streken voor bouwdoeleinden meest gebruikte 
houtsoort (zie merbau onder Sumatra en Borneo), djati uit 
Boeton (zie onder Java), linggoea, gofassa, kajoe lasi, 
kajoe lara, poöti (zie balau onder Sumatra en Borneo) en 
kolaka. 

Het echte ebbenhout van Nederlandsch-Indië 
(Diospyros utilis K. en V.) is grootendeels afkomstig van 
Noord Celebes en omliggende eilanden, met Makassar 
(vandaar de naam Makassaar- sche ebbenhout), Gorontalo 
en Poso als voornaamste uitvoerhavens naar het 
buitenland. Het aantal Diospigros-Boorten in den Archipel 
is zeer groot, maar er zijn slechts een paar soorten, die 
kernhout vormen van voldoende breedte. Nu het echte 
ebbenhout echter geleidelijk aan schaarscher begint te 
worden, schijnen ook andere (minderwaardige) soorten in 
den handel te worden gebracht. Van nature is het Indische 
ebbenhout in den regel niet egaal zwart, maar zwart met 
vlekken en strepen in verschil lende tinten. Eerst door het 
op een bepaalde wijze te beitsen, wordt het gitzwart. 
Zooals bekend, wordt het ebbenhout in hoofdzaak gebruikt 
voor luxe- meubels en -betimmeringen, pianokasten, snij- 
en inlegwerk. 

Het Ambonsch wortelhout, het kajoe boekoe, is 
afkomstig van uitwassen, voorkomende op sommige 
stammen van den linggoa (Plcrocarpus indica Willd.). Het 
wordt verkocht in stukken van 2 tot 100 K.G. Hoewel deze 
boomsoort o.a. ook op Java en de Philippijnen voorkomt, 
schijnt hij daar dergelijke uitwassen niet te vormen. Dit 
wortelhout zit vol kleine oogjes en heeft een zeer warrig 
vezelverloop, hetgeen een hoogst eigenaardige teekening 
geeft. Het wordt gebruikt voor pijpenkoppen, fijn opleg werk 
en fineer. 

Salamoeli of Ambonsch notenhout (Cordia subcordaia 
Lamk.) is een grove, vrij lichte en zachte houtsoort (D. III), 
grijsbruin van kleur met donkere vlammen, die gepolijst, 
bijzonder warm van tint wordt, met fraaie kleurschakee- 
ringen. Het is een van de mooiste Ned.-Indische houtsoorten 
voor meubels en betimmeringen. 

Het linggoa-hout, op Java angsana of sana kembang 
geheeten, wordt geleverd door een paar soorten Pterocarpus. 
De kwaliteit loopt nogal uiteen (D. I—II, S. I—III, misschien 
ook nog minder). De kleur varieert van licht stroogeel met 
vele overgangen tot bloedrood, het s.g. van 0,4 tot 0,9. Of dit 
soort-, dan wel individueele verschillen zijn, is niet met 
zekerheid bekend. Het hout is meestal gemakkelijk te 
bewerken; scheurt, krimpt en trekt weinig; is goed bestand 
tegen weersinvloeden en insectenvraat en wordt daarom 
gaarne gebruikt. Van wege zijn fraaie kleur en teekening 
wordt het ook vaak voor meubels gebezigd. 

De gofassa (o.a. Vitex cofassus Reinw.) levert een 
houtsoort, welke overeenkomt met de meer bekende laban of 
leban (Vitex pubescens Vahl), die over den geheelen Archipel 
voorkomt, maar veelal een minder gunstigen stamvorm heeft 
dan eerstgenoemde. Het hout is vrij fijn, hard, maar toch goed 
te bewerken, krimpt en scheurt weinig, is duurzaam en sterk 
(D. I, S. I—II) en vrij taai. Het wordt vooral gebruikt voor 
prauwen, velgen, spaken, e.d. 

Kajoe lasi (Adina fagifolia Val.) is een harde, maar 
gemakkelijk te bewerken, fijne, geel- of bruinachtige, vaak 
rood geaderde houtsoort, die mede in verband met zijn groote 
duurzaamheid en sterkte (D. II, S. II) zeer gezocht is voor 
huishouw, meubels en ook voor prauwen. Dit hout laat zich 
ook fraai beitsen en polijsten. Bij gebruik in de zon vertoont 
het vrij sterke wind- scheuren. 

Kajoe lara of kajoe nani (Melroaideros vera Roxb. en M. 
petiolata Val.) is een fijne, zeer harde roodachtig grijsbruine 
houtsoort, die buitengewoon sterk en duurzaam is (D. I, S. I). 
Wegens zijn buitengewone hardheid gebruikt men het bij 
voorkeur in onbewerkten vorm, o.a. voor pijlers van bruggen 
en neuten van huizen en vooral ook voor havenwerken, daar 
het zeer lang weerstand biedt tegen aantasting door 
paalworm. 

Kolaka (Parinarium corymbosum Miq.) komt onder 
velerlei namen over geheel Indië meer of minder algemeen 
voor, maar heeft blijkbaar alleen in Zuid Celebes een plaats 
op de houtmarkt weten te verkrijgen. Het is een zware, harde, 
roodbruine houtsoort, sterk, maar slechts matig duurzaam (D. 
III, >S. I—II). Het groote gehalte aan kiezellichaampjes doet 
vermoeden, dat het goed bestand zal blijken tegen paalworm. 
Het boven water uitstekende gedeelte zal echter tegen 
weersinvloeden beschermd moeten worden. 
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KLEINE SOENDA-EILANDEN. Van dc Kleine Soenda-
eilanden wordt geen timmerhout uitgevoerd, wel vrij veel 
sandelhout (Santalum album 
L. , zie aldaar), bekend onder den algemeenen naam 
tjendana, op Timor haoo meni geheeten. Dit hout is 
hoofdzakelijk afkomstig van Timor en omliggende eilanden; 
de boom komt echter ook, zij het veel zeldzamer, voor op 
Java, Cele- bes en in do Molukken. Het hout is zwaar, hard, 
zeer fijn en groengeel van kleur, al of niet met bruine of 
roodachtige teekcning. Alleen het kern- hout bezit de typische 
sandelhoutgeur. Het dient uitsluitend als reukhout en voor fijn 
snijwerk, terwijl de uit het hout bereide sandelhoutolie ge-
bruikt wordt voor parfums, zeepen en medicinale doeleinden. 

De belangrijkste reukhoutsoorten van den Archipel zijn 
verder garoe-hout, waarvan de beste soort geleverd wordt 
door Aquilaria malac- cencis Lamb. (zie aldaar) en het veel 
goedkoopere kajoe laka, Dalbergia paruiflora Roxb., beide 
soorten grootendeels van Borneo en Sumatra. 

Van de verf houtsoorten (zie KLEURSTOFFEN en 
BATIKKEN) is de belangrijkste kede- rang, die het z.g. 
geelhout of kajoe koening levert (Cudrania, o.a. C. 
javanensis Tréc. = C. spinosa Kds., zie aldaar), dat 
voornamelijk uit het Oosten van den Archipel afkomstig is. 

Literatuur. De voornaamste (niet zuiver botanische) 
werken over de houtsoorten van Neder- landsch-Indië zijn: S. 
H. Koorders en Th. Vale- ton: „Bijdragen tot de kennis der 
boomsoorten van Java”; S. II. Koorders: „Verslag eener bo-
tanische dienstreis naar de Minakassa”; J. W. Moll en H. H. 
Janssonius: „Micrografie des Hol- zes der auf Java 
vorkommenden Baumarten”; K. Heync: „De nuttige planten 
van Nederlandsch- Indië”; L. G. den Berger en H. Beekman: 
„Inleiding tot dc herkenning van hout in do prac- tijk”; L. G. 
den Berger en F. II. Endert: „Belangrijke houtsoorten van 
Nederlandsch-Indië”; 
L. G. den Berger: „Houtsoorten der Cultuurgebieden van 
Java en Sumatra’s Oostkust”; F. W. Foxworthy: „Commercial 
Timbor Trees of the Malay Peninsula”; J. S. Gamble: „A 
manual of Indian Timbres”; H. N. Whitford: „The Fo- rest of 
the Philippines”; E. E. Schneider: Com-/ mercial woods of the 
Philippines.” F. H. Ey 

PAKETVAART MAATSCHAPPIJ (KONINK-
LIJKE). (Aanvulling en vervolg van Dl. III blz. 254 v.v.) 
De Koninklijke Paketvaart Maatschappij begon hare diensten 
op 1 Januari 1891, onder leiding van den Hoofdagent Jhr. L. 
P. D. Op ton Noort (oud-marine officier, tevoren Inspecteur 
der Stoomvaart Maatschappij Nederland), bijgestaan door 
den Chef van den Algemeenen Dienst L. J. Lambach 
(voordien in dienst bij do Nedcrl. Indische Stoomvaart 
Maatschappij) met een vloot van 28 schepen. Dertien hiervan 
waren op Nederlandscho werven voor de Indische vaart 
aangobouwd, t.w.: do s.s. Both, Coen, Maotsuycker en Iteael, 
ter grootte van ongeveer 825 netto ton, s.s. Carpcnticr on Van 
Die men, elk van 766 ton, s.s. Rcynst, Van Goens en Speel-
man, elk van 632 ton, s.s. Camphuys van 424 ton, 
s.s.Reyniersz, Swaerdcoroon en Van Riebecck, elk 388 tons, 
in totaal nagenoeg 9.000 ton netto en 14.000 ton bruto, terwijl 
vyftien oudo schepen van de Nod. Ind. Stoomvaart 
Maatschappij werden overgenomen n.1.: de s.s. Generaal Pel, 
G. G. Loudon, Tambora, Graaf van Byland, Japara, 

Prins Alexander, Bawean, Van Lansberge, G. G. Myer, 
Amboina, Min. Fransen van de Putte, Siak, Karang, Ophir en 
Sindoro. 

De eerste jaren van het K.P.M. bedrijf. Hoewel de 
concurrentie der N.I.S.M. was uitgeschakeld, waren de eerste 
K.P.M.-jaren verre van bemoedigend. Reeds in Januari 1891 
strandde het s.s. Reynst nabij Boston en ging geheel verloren. 
Voor en na bleken verder vele van de N.I.S.M. overgenomen 
schepen in zeer verwaarloosden toestand te verkeeren; ook de 
haventoestanden, op vele plaatsen hoogst ongunstig, 
veroorzaakte veel vertraging in de diensten. De doortastende 
leiding van den Hoofdagent wist echter de talrijke 
moeilijkheden na enkele jaren van groote krachtinspanning te 
boven te komen en het K.P. 
M. bedrijf op hechten grondslag te vestigen. 

Reeds in het eerste jaar van haar bestaan werden te 
Tandjoengpriok een magazijn en een werkplaats dpgéricht, 
terwijl het dokken en reparee- ren van de schepen aan een 
particuliere instelling werden toevertrouwd. 

1 erdere ontwikkeling. Om gezondheidsredenen zag de 
energieke hoofdagent, de Heer Op ten Noort, zich verplicht 
in 1893 de leiding van het bedrijf over te geven aan den Heer 
E. G. Taylor. De nieuwe Hoofdagent zag zich voor een toene-
mende behoefte aan tonnen maat geplaatst, als gevolg van de 
snelle ontwikkeling van het handelsverkeer. De gelegenheid 
werd daarom dan ook grif benut in concurrentie varende 
schepen over te nemen en aan de vloot toe te voegen, zooals 
de s.s. Medan en Nienhuys der Deli Stoomvaart Maatschappij 
en de Maha Vajirunhis van de Ocean s.s. Company. 

De inmiddels uitgebroken Lombok-oorlog in 1894 stelde 
de jonge maatschappij voor de zware proef om op eerste 
aanvrage vanwege het Gouvernement binnen 24 uren het 
benoodigde materiaal beschikbaar te stellen voor troepenver-
voer naar Ampenan. Evenzoo was dit het geval toen in 189*5 
met dén meesten spoed in scheepsgelegenheid voor 
troepenvervoer van Batavia_ naar Atjèh moest worden 
voorzien. 

Door don steun van de Stoomvaart Maatschappij 
Nederland en de Rotterdamsche Lloyd kon de 
overheersehende positie, door Singaporejngeno- mon in het 
doorvoerverkeer naar Europa, met goed gevolg grootendeols 
naarSoerabaja, Batavia en Padang .worden verplaatst, 
hetwelk zoowel den handel als de samenwerkende 
maatschappijen ten goede kwam. 

In 1906 trad do Heer Taylor als Hoofdagent der K.P.M. 
af, om te worden opgevolgd door den Heer L. J. Lambach. 
Nadat zijn beide voorgangers do periode van worsteling om 
het bestaan glansrijk te boven waren gekomen, nam geduren-
de de tien jaren van zijn beheer do K.P.M. snel toe in 
uitbreiding en beteekenis. 

Van dc drie voornaamste nieuwe ondernemingen uit dien 
tyd werden er twee met groot succes bekroond, n.1. het 
instellen van den wekelijk- schen sneldienst tusschen de 
Javahavens Soe- rabaja, Semarang, Batavia en Singapore-
Bela- wan Deli',~alsiné'dé'de maandelijkseke verbinding op 
Australië, do z.g. Java-Australië Lijn. 

De inderdaad populaire sneldienst vond zijn oorzaak in 
den vereischten regelmatigen aanvoer van Javaanseho 
arbeiders voor do in Deli gevestigde oultuur-ondernemingon, 
doch die verbinding beteekende tevens een bolangryko ver 
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betering voor het verkeer van salonpassa- giers tusschen 

genoemde Javahavens en Singapore. 
De stijgende beteekenis van dezen, in 190S ge- 

openden. sneldienst voor het verkeer spreekt het beste uit 
den aanbouw achtereenvolgens van het s.s. Rumphius in 
190S (2500 ton), gevolgd door het s.s. Melchior Trcub 
(3500 ton) in 1913, het s.s. Plancius (6000 ton) in 1924 en 
het s.s. Op ten Noort(6000 ton) in 1927,waarvan de laatste 
twee naast een hoogst geriefelijke en moderne salon- 
inrichting, ruimte biedend voor 180 passagiers, tevens een 
tusschendekruimte voor meer dan 2000 Javaansche 
dekpassagiers hebben. 

De Java-Australië Lijn werd eveneens in 1908 geopend, 
aanvankelijk met de schepen Le Maire en Van Spilbergen 
(ruim 3200 ton) en wel op initiatief van den Gouverneur 
Generaal van Heutsz. Na de eerste verliesgevende jaren, 
welk verlies gedeeltelijk door Regeeringssubsidic werd ver-
goed, bood deze lijn weldra de beste verwachting voor de 
toekomst. Na achtereenvolgens enkele grootere typen 
schepen op de gestadig in beteekenis groeiende lijn te 
hebben geplaatst, dorst men het in 1913 aan, de beide 
bekende Australië-sche- pen Houtman en Tasman in de 
vaart te brengen. Deze schepen van 5000 ton bruto 
tonnenmaat boden echter, na veel tot de verdere 
ontwikkeling van het goederen- en passagiersverkeer 
tusschen Ned.-Indië en Australië te hebben bijgedragen, in 
de jaren na 1924 voor de groote toename van dit verkeer 
geen voldoende ruimte meer. Wederom werden een tweetal 
nieuwe schepen, welke aan de steeds stijgende eischen voor 
het passagiers- en lading vervoer tegemoet kwamen, 
speciaal voor de vaart op Australië in aanbouw gegeven. In 
1928 zijn zij als de turbine schepen „Nieuw Holland” en 
„Nieuw Zeeland” (11.000 ton bruto) in dienst gesteld; 
tegelijkertijd werd daarbij de maandelijksche lijn 
doorgetrokken naar Penang en Belawan Deli, vanwaar de 
route over Singapore, Batavia, Semarang, Socrabaja en 
Makassar loopt naar Brisbane, Sydney en Melbourne. 

Van een uitbreiding van het bedrijf in de richting China 
en Japan, reeds vroeger aangevangen, werd na enkele 
reizen, welke verre beneden verwachting bleven, afgezien, 
tot in 1915 het instellen van eene regelmatige verbinding 
tusschen Belawan Deli, Penang en Singapore op Hongkong, 
Swatow en Amoy met meer succes werd bekroond. Dit 
leidde tot de instelling van de Deli-Slrails- Cliina Lijn, 
waarvoor in 1927 dc voor deze lijn gebouwde 
motorschepen „Cremer” en„Van Heutsz” (4500 ton) in 
dienst werden gesteld, voornamelijk voor het vervoer van 
Chineesche werkkrachten, bestemd voor- of afkomstig van 
de cultuuron- dernemingen in Deli en de Straits-
Settlements. In 1915 werd eveneens de z.g. Java-Siam Lijn 
tusschen Batavia, Soerabaja en Bangkok, alsmede de Leli-
Bangoon Lijn geopend. 

Inmiddels was ook het scheepvaartbedrijf binnen den 
archipel gestadig tot groote uitbreiding en toenemende 
beteekenis gekomen. Zoowel het aantal bevaren lijnen als 
de hiermede gepaard gaande vermeerdering van het aantal 
schepen steeg met de jaren en naast het algemeen goederen- 
en passagiersvervoer nam het allengs opgekomen vervoer 
van Gouverncments zout, tin en steenkolen een steeds 
grooteren omvang aan, waarvoor in den loop der jaren een 
afzonderlijke vloot van vrachtschepen aan het bedrijf werd 

toegevoegd, welke in 1929 op zich zelf al reeds nagenoeg 50 
schepen telde. 

Van den lateren tijd dateert ook de grootere bemoeienis 
der K.P.M. met dc riviervaart in Borneo en Sumatra, welke 
door een speciaal type platboomde hekwielervaartuigen 
bediend wordt en in den aanvoer voorziet van de ver uit het 
binnenland afkomstige producten naar de stapelplaatsen 
Bandjcrmasin, Palembang en Djain- bi, Samarinda en 
Laboehanbilik voor verderen afschcep. 

De financieele positie der Maatschappij was reeds in 1908 
op hechten grondslag gevestigd door de oprichting der Ned. 
Scheepvaart Unie, gevormd in samenwerking met de 
Stoomvaart Maatschappij Nederland en Rotterdamsche 
Lloyd. Bedoelde instelling heeft behalve een zeer belangrijk 
deel der aandeelen van genoemde maatschappijen, nu meer 
dan §- van het K.P.M. kapitaal in handen en financierde in 
de latere jaren de kapitaalsuitbreiding der drie toegetreden 
maatschappijen. 

De leiding der Maatschappij in Ned.-Indië, jarenlang 
berustend bij den Hoofdagent, werd in Februari 1912 gesteld 
onder een President Directeur, bijgestaan door 2 Directeuren, 
terwijl tegelijkertijd den te Amsterdam gevestigden Admi-
nistrateur der Maatschappij de bevoegdheid van Directeur in 
Nederland werd toegekend. In Juli 1929 werd de Indische 
directie met een vierde directie lid uitgebreid. 

De oorlogsjaren zijn voor het K.P.M.-bedrijf van grooten 
invloed geweest. 

Kort nadat de Heer Lambach als President- Directeur in 
1916 was opgevolgd door den Heer 
M. C. Koning, bracht het ontstane groote gebrek aan 
schepen op den Pacific- en Indischen Oceaan, waardoor een 
geweldige stagnatie ontstond in den uitvoer van Indische 
producten, als rubber en suiker, de K.P.M. tot het 
ondernemen van groote oceaanreizen, ver buiten haar 
eigenlijk terrein. In die dagen bezochten de grootere schepen 
der Maatschappij de havens van Japan, Bombay, Suez, 
Mauritius, San Francisco en New York, terwijl, als gevolg 
van de toetreding tot dc in Nederland gevormde vereenigdc 
Nederlandsche Scheepvaart Maatschappijen, kort na den 
oorlog, een poging werd gedaan, tot hot instellen van een 
Java-Chili Lijn tusschen Batavia en Valparaiso, welke echter 
na één reis per Ü.BH Van Oloon in 1920 niet meer werd 
herhaald.' 

Het laatste oorlogsjaar betrok ook de K.P.M. rechtstreeks 
in den oorlogstoestand en veroorzaakte een plotseling 
stilliggen van het levendige bedrijf, als gevolg van het in 
beslag nomen van het s.s. Tasman te Brisbane en de s.s. ’s 
Jacob, Van Heemskerk, Rochussen, Pynacker Hordyk en 
Van Waerwijck te Singapox-e. De Ned.-Indi- sche 
scheepvaart werd van Singapore, Penang en Australië 
teruggetrokken; in de daarop volgende maanden werden 
slechts enkele locale verbindingen van Java onderhouden, 
o.a. tusschen Soerabaja en Makassar. De sneldienst Java-
Deli werd spoedig weder hervat, doch buiten Singapore om. 

Het s.s. Tasman werd, op weg naar Engeland, varende 
onder Engelsche vlag in de Middclland- sche zee 
getorpedeerd en in 1922 vervangen door een nieuw schip, 
voor rekening der Engelsche Regeei-ing gebouwd, geheel 
gelijk aan het verloren schip, waarvan het ook den naam 
overnam. 

Reeds in den loop van 1919 werden de andere 
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1n beslag genomen schepen te Singapore weder opgeleverd. 
Weliswaar hadden deze schepen tegen behoorlijken 

charterprijs onder Engelscho vlag gevaren, waardoor geen 
direct verlies werd geleden, doch het gemis der schepen in 
het gewone bedrijf werd als een groot nadeel gevoeld. 

Onder de leiding van den Heer C. van der Linde, die in 
1920 na den Heer Koning als President Directeur was 
opgetreden, zag ook weldra de K. 
P.M., na korten tijd van verbazingwekkenden schijnbloei in 
den kolonialen im- en export handel, wegens de plotselinge 
inzinking van het economisch leven, zich voor de grootste 
moeilijkheden in het bedrijf geplaatst. Deze maakten de 
meest ingrijpende maatregelen voor reorganisatie en 
bezuiniging noodzakelijk, teneinde de positie der 
maatschappij te handhaven. In 1924 trad echter een 
verbetering in den toestand in, waarna de K.P.M. geleidelijk 
haar vóór dien krachtige positie wist te herstellen in die 
mate, dat zij zich na enkele jaren aan de spits bevond der 
Neder- landsehe scheepvaartondernemingen. 

In 1925 werd wederom de Regeeringsovereen- komst, 
ditmaal op eenigszins gunstiger voorwaarden dan in 1915, 
vernieuwd voor den tijd van 1926 tot en met 1930. 

liet heden daag.‘ich bedrijf. De tegenwoordige positie 
der K.P.M. spreekt het duidelijkst uit enkele vergelijkende 
statistische gegevens. 

In 1891, het eerste bedrijfsjaar, werd een afstand bevaren 
van 752.000 zeemijlen; in 1928 rium 4.654.000 mijlen, 
waaronder 4.137.600 in het Archipel verkeer en 516.400 op 
de buitenland- sche lijnen, n.1. Java-Australiö Lijn, Deli-
Straits- China Lijn, Java-Siam Lijn, Siam-Sumatra-Bor- neo 
Lijn, Rangoon-Deli Lijn, Saigon-Molukken Lijn en vele 
extra reizen naar het buitenland. 

Het goederentransport, in 1891 omvattende 
200.0 ton, waaronder 8000 ton doorvoerlading naar 
Europa, was in 1928 gestegen tot 4.285.000 ton, waaronder 
ruim 800.000 ton voor het door- voerverkeor. 

Tegenover een passagiersvervoer van 122.047 personen 
in 1891, wijzen de cijfers voor 1928 op een verkeer van 
1.310.555 passagiers, over de vier klassen verdeeld, on wat 
de vloot betreft, welke bij den aanvang van het bedrijf 28 
schepen telde, wijst do lange lijst in 1929 op een aantal van 
157 vaartuigen, waaronder 84 passagiersschepen in de vaart 
en 13 in aan bouw, verder 4 vrachtschepen in de vaart on 7 
in aanbouw, benevens een zestal hekwielstoomers en een 
bergings- vaartuig. 

Met de uitbreiding van do vloot hield do toename van het 
personeel gelijken tred; in 1929 telde de K.P.M. 13.000 
dienaren, waaronder nagenoeg 10.000 bohoorondo tot het 
z.g. varend personeel (750 gezagvoerders en stuurlieden; 
836 man, behoorendo tot het machinistencorps) en verder 
3100 man kantoorpersoneel, werkzaam op het Hoofdkantoor 
te Weltevreden en de ruim 60 eigen agentschappen, ovor den 
archipel verspreid. 

Het Hoofdkantoor der K.P.M. „werd in 1901 van Batavia 
verplaatst naar cph meer modern kantoor te Weltevreden, dat 
eind 1923 weder werd verlaten voor het statige gebouw, 
gelegen aan het Koningsplein. Eigen kantoren der maat-
schappij in het buitenland zijn nu gevestigd to Singapore, 
Penang, Sydnoy, New York en San Erancisco. 

Uitgebreide werkplaatsen en magazijnen van alle 
scheepsbcnoodigdheden en proviandvoorzie- ning, alsmede 
een eigen nautisch instituut zijn in den loop der jaren te 
Tandjoengpriok in gebruik genomen, terwijl een eigen 
steenkolen-mijnbe- drijf, gevestigd op de Oostkust van 
Borneo (de Parapatanmjjnen te Beraoe), voor een groot deel 
voorziet in de benoodigde brandstof voor de vloot, voor 
zoover do schepen niet op residu-olie zijn aangewezen. 

Behalve het scheepvaartbedrijf in den meest 
uitgebreiden zin, exploiteert de K.P.M. op tal van 
havenplaatsen en roeden eigen prauwenvee- ren voor het 
reedetransport der lading en onderhoudt zij verder op vele 
rivieren regelmatig verbindingen. 

Sedert 1924 is het toeristenverkeer in Ned.- Indie, 
hetwelk grootendeels per K.P.M. lijnen plaats vindt, van 
groeiende beteekenis geworden voor haar bedrijf, 
aangemoedigd door de organisatie van speciale 
toeristenvaarten met de hiertoe bij uitstek geschikte 
passagiersschepen. Vermelding verdient de Molukken 
toeristenvaart per s.s. Plancius in 1924 en per s.s. Ruraphius 
in 1925, alsmede de meer uitgebreide toeristenreï- zen 
ondernomen per s.s. Op ten Noort van Batavia over 
Singapore naar Bangkok, Saigon, Ma- nila, teruggaand door 
de Molukken en naar het eiland Bali in 1927, herhaald in 
1929, echter zonder Bangkok en Saigon. 

Het regelmatig onderhouden van zulke toe- ristenreizen, 
in samenwerking met de groote buitenlandsche scheepvaart- 
en toeristenondernemingen, is hiervan een gevolg en in de 
naaste toekomst valt nog verdere uitbreiding op dit gebied te 
verwachten. 

De ontwikkeling van het toerisme naar het eiland Bali 
leidde de K.P.M. tot eene volledige organisatie van het 
toeristenverkeer naar- en op Bali, o.a. door het hotelbedrijf 
op de voornaamste centra aldaar in eigen hand te nemen. 
Voor andere tooristenstreken als Sumatra, de route naar 
Bangkok, werden nauwe relaties aangegaan ter bevordering 
van het toeristenverkeer en even- zoo met do vele 
buitenlandsche verkeersmaat- schappijen, welke in 
meerdere of mindero mate bij de ontwikkeling van het 
wereldverkeer betrokken zijn. 

Do belangen van het personeel der Maatschappij zijn 
uitstekend verzorgd, uiteraard vooral die van het varend 
personeel, waarvoor te Weltevreden een zeer modern 
hospitaal word gebouwd, terwijl vorder to Weltevreden en 
te Soerabaja een logeergebouw gelegenheid biedt aan de 
stuurlieden on machinisten der in dok of reparatie zijnde 
schepon voor verblijf aan den wal. Do stichting van een 
eigen zeevaartschool, als voortzetting van don reeds sedert 
jaren bestaanden cursus voor do opleiding tot hoogere 
rangen voor jonge stuurlieden on machinisten, is een der 
allerlaatste instellingen op dit gebied, door de K.P.M. in het 
leven geroepen. 

Do algemceuo condities, goldonde voor het ge- heele 
personeel, iu den vorm van dionstvoorwaar- don, 
verlofsbepalingen, de stichting van een zelfstandig 
pensioens-, weduwen- en woezenfond9, zijn als een 
voorbeeld to noemen van behartiging der sociale belangen 
van het bij haar dienend personeel. 

Ter regelmatige voorziening in de behoefte aan 
havenarbeiders te Tandjoengpriok had ook de 
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K.P.M. een belangrijk aandeel in de vestiging van de z.g. 
Unie-kampong, in samenwerking met de Ned. Maillijnen, 
welke model-inrichting een navolging vond in de vestiging 
van eenzelfde kampong te Belawan Deli. 

De machtige K.P.M. organisatie onderhoudt in 1929 niet 
minder dan 60 regelmatig bevaren zeelijnen, meerendeels 
weekdiensten en andere 2 of 4 wekelijks bevaren, alle 
binnen den archipel, waarnaast welhaast 7 geregelde 
buitcnlandsche lijnen, waarvan de Saigon-Java-Nottmea 
Lijn de laatste uitbreiding vormt. 

De zout- en kolenvloot, welker schepen op min of meer 
onregelmatige tijden af varen, vormt hiernaast een op zich 
zelf staand bedrijf van groo- te beteekenis. 

Eenige cijfers, welke de financieele groei van het bedrijf 
der Maatschappij ten duidelijkste de- monstreeren, volgen 
hieronder: 

Jaar Kapitaal 
Exploitatie 
saldo 

Dividend % bedrag 

1892 6.000.000 726.192,15 
0 0/ 
^ /o 120.000 

1902 10.000.000 1.612.399,07 3% 800.000 
1912 16.000.000 3.492.641,28 9% 1.440.000 
1922 30.000.000 7.784.143 — 7% 2.100.000 
1928 30.000.000 14.532.973,14 14% 4.200.000 

De K.P.M. in haar tegenwoordige organisatie kan als een 
model bedrijf gelden en is tevens geworden een onmisbare 
factor voor de ontwikkeling van het economisch leven van 
Nederlandsch- Indië./ 

[r." : -PLEYTE (Mr. THOMAS BASTIAAN), geboren 
te Leiden.23 Oetober 1864 uit het huwelijk van Dr. W. 
Pleyte, Directeur van ’s Rijks Museum van Oudheden, en 
Catharina Margaretha Tem- pleman van der Hoeven. 
Studeerde te Leiden in de rechten 1886—1891 en vertrok 
in het voorjaar d. a. v. op eigen gelegenheid naar Java, waar 
hij alras een plaatsing vond op het bekende advoca-
tenkantoor te Semarang van Mr. C. Th. van Deventer en 
Mr. J. H. Andries. Hier verwierf hij zich een uitgebreide 
kennis van personen en toestanden, vooral in de 
zakenwereld. Pleyte repatrieerde in 1908 en vestigde zich 
te Amsterdam, waar hij, toen aldaar de Raad voor 
Scheepvaart werd opgericht, benoemd werd tot voorzitter 
van dat college. Als lid van de Vrijzinnig-democrati- sche 
partij, evenals zijn oudere vriend Mr. C.Th. van Deventer, 
stelde Pleyte zich bij de verkiezing van 1913 candidaat 
voor de Tweede Kamer in den kieskring IX te Amsterdam. 
Na de overwinning der Concentratie werd hem in het extra-
parlementair kabinet-Cort van der Linden de zetel voor 
Koloniën aangeboden, welken hij in Augustus 1913 
aanvaardde. 

Het tijdperk van Pleyte’s bewind viel grooten- deels 
samen met dat van den wereldoorlog. Uit dien hoofde had 
hij een belangrijk aandeel in de behandeling van de 
vraagstukken, welke de handhaving van Neerlands 
neutraliteit en de bescherming van den handel op en het 
verkeer met Indië meebrachten. Evenwel werd hem tevens 
de gelegenheid geboden met vrucht werkzaam te zijn aan 
de hervorming van de grondslagen der staatsrechtelijke 
verhouding van Ned.-Indië tot het moederland. Pleyte 
mocht er in slagen de bezwaren te overwinnen, verbonden 
aan het aangaan 

van leeningon rechtstreeks ten name van Ned.- -ïndië, en 
door do uitgifte eener leening van 62£ millioen gld. bij de 
wet van 5 Maart 1915 het cre- diet van dat staatsdeel op de 
geldmarkt te vestigen. 

Van overwegende beteekenis nochtans is geweest de 
totstandkoming van de wet tot herziening van het 
Regeeringsreglement en van de Comptabiliteitswet, 
beoogende door de instelling van een vertegenwoordigend 
lichaam in Ned.- -Indië aan dat gebiedsdeel grootere 
zelfstandigheid toe te kennen in de regeling der Landshuis-
houding en tevens aan de ingezetenen-onderdanen 
medezeggenschap te verleenen in de behartiging van de 
Landszaken. Meende zijn voorganger, de Minister De Waal 
Malefijt, zich te kunnen bepalen tot de schepping van een 
Kolonialen Raad, in welken de vice-president en de leden 
van den Raad van Indië benevens eenige particuliere leden 
uit de samenleving zitting zouden hebben ter beraadslaging 
over de jaarlijksche begrooting 
c. a., in Pleyte’s wetsontwerp werd voorgesteld de 
schepping van een vertegenwoordigend lichaam, 
samengesteld uit de verschillende elementen der 
ingezetenen-onderdanen, welks raadpleging en 
medewerking verplicht zou zijn t. o. v. de jaarlijksche 
begrooting c.a., doch tevens zou kunnen plaats vinden over 
zoodanige onderwerpen als de G.-G. zoude wenschen, 
terwijl dit college tevens de belangen van Ned.-Indië en de 
ingezetenen zou kunnen voorstaan bij den Koning, de 
Staten- Generaal en den Gouverneur-Generaal. Bij de be-
handeling van het wetsontwerp werd de naamKo- loniale 
Raad minder gelukkig geacht en vervangen, zooals door 
Pleyte werd aangegeven, door dien van „Volksraad”, 
waardoor de bestemming als vertegenwoordigend lichaam 
beter tot uitdrukking werd gebracht. Tot stand gekomen bij 
de wet van 16 Dec. 1916 (Ned. Stb. no. 535, Ind. 
Stb. 1917 no. 114) werd de Volksraad op den 18en Mei 
1918 door den Gouverneur-Generaal vanLim- burg Stirum 
in een plechtige zitting geopend. 

Na het aftreden van het Kabinet-Cort van dor Linden in Sopt. 
1918 bleef Pleyte ambteloos gedurende eenigen tijd, dien hij ten deelo 
benutte door een studiereis te ondernemen naar Java. In 1921 
aanvaardde hij de benoeming tot H. M. gezant te Rio de Janeiro, 
alwaar hij werkzaam bleef tot zijne overplaatsing naar Madrid in 
1925. Tijdens een verlof in het belang van zijn gezondheid overleed 
Pleyte te ’s-Grayenhage don 25en Maart ,, 1926,* "
 r 

N.V. ALGEMEEN NIEUWS- EN T E L E G R A A F -
-  j  AGENTSCHAP „ANETA”. Dit persagentschap werd op 1 
April 1917 opgericht door den tegen- woordigen directeur, den heer 
D. W. Berretty, in een hoogst bescheiden lokaaltje in de Binnen- 
Nieuwpoortstraat te Batavia. 

Eenigen tijd later werd het bureau verplaatst eerst naar 
een iets grooter vertrek in de Kerkstraat, daarna verhuisde 
het kantoor naar de bovenstad, namelijk Pasar Baroe, 
tegenover het Hoofdtelegraafkantoor, eveneens een kleine 
behuizing, welke weder werd verlaten voor eeno iets 
grootere er vlak naast. Dit geschiedde op 15 Maart 1920. 
Slechts enkele maanden bleef hot persagentschap hier 
gevestigd, aangozien inmiddels was aangevangen met den 
bouw van een eigen kantoorgebouw, van drie verdiepingen, 
hetwelk op 4 December 1920 officieel werd geopend en in 
gebruik genomen. Ook dit bevindt 
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zich schuin tegenover het Hoofdtclegraafkantoor 
Weltevreden. 

In 1917 werd begonnen met een kleinen tole- 
grammendienst, hoofdzakelijk betrekking hebbende op 
Indisch en Hollandsch nieuws. Het duurde niet lang — men 
verkeerde in de laatste helft van den grooten wereldoorlog 
— of Aneta betrok Reuter onder zijn diensten, van onschat-
baar belang in deze woelige en roerige dagen. 

Van de zijde der Ned.-Indische dagbladen, die 
oorspronkelijk dit novum in de Indische dagblad-
journalistiek met eenig wantrouwen bejegend hadden, begon 
het agentschap intusschen steeds meer belangstelling te 
ondervinden; het aantal aangesloten bladen breidde zich 
steeds meer uit. 

Na den Reuter-dienst wierp Aneta zich met volle kracht 
op de radiografische nieuwsvoorziening, via Bordeaux, 
Rugby, Nauen en andere wereldstations. Hiertoe werd een 
complete en modern uitgeruste radio-ontvangafdeeling op 
do bovenverdieping van het gebouw ingericht. 

Intusschen was ook de Haagsche vertegenwoordiging 
van een dusdanigen omvang geworden, dat een groot 
kantoorgebouw moest worden betrokken. De geheele groote 
dagbladpers en het voornaamste deel van de provinciale pers 
abonneerde zich op de uitvoerige telegramdiensten uit Indië, 
welke oorspronkelijk circa 3000 woorden per maand 
omvatte, doch inmiddels is uitgebreid tot ruim het 
twintigvoud daarvan. 

Het is niet wel doenlijk een opsomming te geven van 
hetgeen Aneta in den loop der jaren heeft verricht in het 
algemeen belang en meer bijzonder in het belang der Ned.-
Indische dagbladpers. In 1928 slaagde de heer Berretty er in, 
de bladen te vereenigen in een Ned.-Indische Pers-
Associatic, ten doel hebbende bevordering van de zakelijke 
persbelangen. 

Als agent van Reuters Limited London bracht Aneta het 
Indische nieuws onder* de aandacht van de groote 
wereldpers, hetgeen tot dusverre op volkomen 
onbevredigende wijze geschiedde. Zoo werd de wereld in do 
dagen van de communistische woelingen in 1926 snel, 
volledig en betrouwbaar ingelicht uitsluitend door Aneta. 

TUINBOUW. (Zie ook Dl. IV, blz. 442 t.v.). Elke 
Inlandschc woning is omgoven door een grooter of kleiner 
stuk grond, waarop vrucht- boomen worden aangetroffen, on 
waarop tevens een groote verscheidenheid aan groenten als 
anderszins wordt gekweekt. Do oppervlakte van do erven op 
Java en Madoera bedroeg, volgens globale schatting van het 
Centraal Kantoor voor do Statistiek, eind 1924 ongeveer 1.5 
millioen bouw. Deze oppervlakte is berekend uit het aantal 
huizon der Inlandsche bevolking, die volgons do 
volkstelling van 1924 ongeveer36.5millioen zielon bedroeg. 
Dit cijfer, gedeeld door een aantal van 4,6 menschon por 
huis, geeft ongoveer 7.7 millioen buizen. Do gemiddelde 
erfoppervlakto werd vastgestold op 1/5 bouw per woning, 
berekond voor hot district Tjomal uit „Do desa-huishouding 
in cijfers” door J. F. A. C. van Moll on Mr. H. s’ Jacob. 

Blijkens do cijfers in Sollewijn Gelpke’s verhandeling 
„Naar aanleiding van Staatsblad 1878 no. 110”, blz. 240, 
waaraan wij ons mooton houden, omdat nog geen voldoende 
andere gegevens beschikbaar zyn, kan men voor de dichtst 
bevolkte streken een orfopbrengst van ruim / 300 per bahoe 
aannemen, in het oigonlyke binnenland een opbrengst van / 
200 on in de het vorst 

van de hoofdplaatsen gelegen desa’s een totale 
opbrengst van / 100 per bahoe. 

Strcefland geeft in zijn brochure over de Olie- 
industrie (Mededeeling van de Commissie van 
Fabrieksnijverheid in Nederlandsch-Indië no. 4) 
ten opzichte van het aantal klapperboomen op 
Java in 1917 totalen van 36.000.000 vruchtdra- 
gende en 26.000.000 niet-vruchtdragende hoo- 
rnen. 

Blijkens mededeeling van het centraal kantoor 
voor de statistiek te Weltevreden no. 61 (blz. 
174) is de productie aan copra op Java en Madoera 
in duizenden tonnen te schatten als volgt: 

1922  .....................  91.9 1925  .................. 136.5 
1923 . . . . .  109.6 1926  .................. 131.2 
1924  ....................  133.4 1927 . . . . .  107.4 

of gemiddeld 118 

De productiewaarde van copra stellende op 
ruim / 200.— per ton, bedraagt deze in totaal 
jaarlijks gemiddeld ruim ƒ 23.000.000. 

De totale uitvoer van kapok bedroeg in tonnen 
van 1000 K.G. in: 
1923 . . . 12740 ton 1926. . .
 16106 
1924 . . . 15380 „ 1927. . .
 18202 
1925 . . . 16470 „ 1928. . .
 18545 

gemiddeld . 16240 
De uitvoer van ondernemingskapok bedroeg in 

tonnen van 1000 K.G. in: 
1923 . . . .  1185 ton 1926 . . . .  1621 
1924 . . . .  1098 „ 1927 . . . .  1478 
1925 . . . .  1172 „ gemiddeld 1310 

De gemiddelde jaarlijksclie uitvoer aan kapok, 
van den bevolldngsaanplant afkomstig, bedraagt 
dus 14930 ton. Tegen een prijs van ƒ 1.000 per 
ton geeft dit een bedrag van 14 tot 15 millioen 
gulden aan uïtgevoerde kapok. 

Waar zoowel copra als kapok grootendeels af- 
komstig zijn van de erven en tuinen en over de 
opbrengst van de talrijke andere gewassen niet is 
gesproken, blijkt reeds uit deze twee producten, 
welke belangrijke rol do erfcultuur in de Inland- 
sche huishouding speelt. 

De belangrijkheid van de vruchtencultuur kan 
blijken uit de volgende gegevens omtrent die cul- 
tuur in do Bataviascho ommelanden, zeker een 
zeer belangrijk centrum, doch dat door Pasoeroe- 
an geëvenaard wordt. 

Een boomtelling in 1925 in 55 desa’s van de 
districten Meester Cornelis en Kebajoran van het 
regentschap Meester Cornelis gaf het volgende 
boombezit voor 19.174 tuin- en erf bezitters: 
443.368 oude (vruchtdragende) boomen 
285.138 jonge (niet vruchtdragende) boomen 
19.905 oude salakplanton 
103 jonge 

269.210 oude bamboe stoelen 
296.271 jonge „ „ 
113.778 oude pisang stoelen 
180.180 jonge „ „ 
Do gemiddelde erf- on tuiuoppervlakte, na af- 

trok van ruim 30 R.R.3 aan woning oppervlakte, 
bedraagt 360 R.R.2 

Voor die oppervlakto is hot gemiddeld bezit: 
23 oude (vruchtdragende) boomen 
15 jonge (niet vruchtdragende) boomen 
14 oude bamboe stoelen 
15 jonge 

6 oudo pisang stoelen 
9 jonge „ 

Do salak kan buiten besohouwing blijven, om- 
dat die slechts in een paar dosa’s voorkomt. . - 
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Door de stations en halten van den dienst der 
Staatsspoor- en Tramwegen, die liggen binnen de 
genoemde districten, wordt jaarlijks ongeveer 
16.0. 000 K.G. vruchten afgevoerd, die voor den 
producent een waarde vertegenwoordigen van 5 cent per 
K.G., hetgeen een totaal geeft van / S00.000. De 
gemiddelde jaarlijkscho afvoer door de Staatsspoorwegen 
in het geheele produc- tie-gebied (de ommelanden van 
Batavia tot Buitenzorg) bedraagt 24.000.000 K.G., voor den 
producent een waarde vertegenwoordigend van ƒ 
1.200.000. 

De groote hoeveelheid vruchten, door Batavia 
geconsumeerd, wordt door de spoorwegen aangevoerd als 
vrije bagage, en verder door de bevolking per pikoelans. 
grobaks en vrachtauto’s. Ook het grootste gedeelte van die 
vruchten, welke over zee worden verzonden, wordt niet 
door de spoorwegen te Tandjoengpriok aangevoerd, doch 
met grobaks en vrachtauto’s. Batavia ontvangt ook nog 
groote hoeveelheden mangga’s uit Pa- soeroean, Cheribon 
en Indramajoe, djeroeks uit Garoet, als anderszins. Het 
totaal van dien invoer wordt geraamd op ongeveer 
1.900.000 K.G. 

Bovendien is zelfs in de steden zelve bij vele In- 
landsche woningen vaak nog een klein stukje grond, dat 
altijd bezet is met gewassen, b.v. een of meerdere nangka’s, 
een pisangstoel, een papaja e.d. Uiteraard zijn die gewassen 
dan niet in zoo’n groot aantal vertegenwoordigd, als in de 
desa’s buiten. Hoeveel het gebruik van eigen vruchtboomen 
als anderszins is, valt voorloopig niet bij benadering aan te 
geven. In ieder geval zal het gebruik aan vruchten en andere 
erfge- wassen per gezin buiten, in de seizoenen veel grooter 
zijn dan in de steden. 

Voor de residentie Malang beschikken wij over een 
djeroekboomtelling uit 1918. Deze boomtel- Iing gaf de 
volgende totaalcijfers voor vruchtboomen aan: 
Onderdistrict Poenten 47.000 djeroekboomen „ Öisir 

(Batoo) 31.000 „ 
„ Poedjon 20.000 „ 

 

afdeeling 
Pasoeroean 

afdeeling 
Probolinggo 

afdeeling 
Kraksaan 

1917 1927 1917 1927 1917 1927 

Totaal aantal manggaboomen ............................................. 120.000 132.000 5G.000 99.000 

 

78.000 

aantal mangga aroemanis ..................................................  4,800 7.200 4.000 15.800 — 3.800 
aantal mangga golèk ..........................................................  28.500 35.400 11.100 17.800 — 23.100 

aantal mangga madoe ........................................................  12.400 18.400 14.100 10.400 — 7.200 
percentage exportsoorten ....................................................  38% 40% 52% 51% — 44% 

 

Pasoeroean Probolinggo Kraksaan 

oppervlakte bouwgrond .............................................  
» erf .......................................................  

aantal grondbezitters..................................................  
„ erfbezitters .........................................................  

mangga aroemanis .....................................................  
mangga golèk ............................................................  
mangga madoe ..........................................................  
andere soorten mangga ...............................................  

50805 H.A. 
7187 H.A. 61301 

personen 45924 
personen 7171 
boomen 35383 
boomen 13194 
boomen 77221 
boomen 

49133 H.A. 
4619 H.A. 34929 

personen 29159 
personen 15817 
boomen 17780 
boomen 16356 
boomen 47832 
boomen 

60300 H.A. 11300 
H.A. 41740 
personen 28673 
personen 3829 
boomen 19565 
boomen 7162 
boomen 48156 
boomen 

In het onderdistrict Poenten van het district 
Penanggoengan der afdeeling Malang werd voor 73 
eigenaren de prijs nagegaan, die door opkoo- pers voor de 
opbrengst van hun tuinen werd gegeven. Aan die 73 
eigenaren werd voor 2936 hoornen een totaal bedrag 
betaald van / 10.391. liet gemiddelde aantal hoornen per 
eigenaar bedroeg 40, het gemiddelde opkoopbedrag / 143 
en het gemiddelde opkoopbedrag per boom / 3.54. Men kan 
dit gemiddelde gebruiken voor de ge- heele djeroekstreek. 
Alle boomen.ook niet vruchtdragende, zijn bij het 
onderzoek medcgeteld. De hoogergenoemde 73 
boomeigenaren bezaten allen vrij veel boomen, het 
minimum was n.1. 10, het maximum 238 boomen. De 
meesten bezaten tusschon 10 en 50 boomen. De laagste 
opbrengst per boom was / 0,28 (180 boomen, waarvan 27 
vruchtdragende voor / 50), de hoogste waren / 12 en / 10 (/ 
S00 voor 66 boomen, / 400 voor 40 boomen). Den afstand 
der boomen op 5 M. in het vierkant stellend, krijgt men 280 
planten per baboe. De opbrengst zou dan 280 X / 3 54 of 
rond / 1000 per baboe bedragen. Goede aanplantingen in 
volle vruchtdracht kunnen natuurlijk veel meer opbrengen. 

Voor de viangga-cultuvr in Oost-Java zijn de volgende 
cijfers bekend: 

Een boomtelling in 1926 gaf als resultaat dat zich 
bevonden, afgerond tot duizendtallen, in de toenmalige 
afdeelingen Pasoeroean 132.000, Pro- bolinggo 99.000, 
Kraksaan 78.000 manggaboo- men. 

De jaarlijksche opbrengst van deze erfcultuur is voor 
deze drie afdeelingen minimaal geschat op: f 2.000.000, / 
1.150.000 en / 550.000. 

De vooruitgang van de manggacultuur, in het bijzonder 
van de cultuur der exportsoorten, blijkt uit het 
eerstvolgende staatje. 

Een individueele opname in de voormalige residentie 
Pasoeroean verricht gaf als voornaamste uitkomsten de 
hieronder in het tweede staatje opgenomen cijfers: 
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Een onderzoek, ingesteld naar de cultuur en 
handelsboweging in mangga’s in het regentschap 

Cheribon, gaf als resultaat: 159.000 man"ga- booraen, 
waarvan in het: 
district Cheribon ...................  42.000 boomen 

„ Ploembon ................ 30.000 „ 
„ Pal i mana n ............  30.000 
„ Sindanglaoet . . . .  21.000 
„ Tjiledoek ................. 10.000 
„ Ardjawinaugoen . . . 14.000 

De totaal controleerbare hoeveelheid mangga’s, die in 
1927 in binnenlandsch verkeer werd ver 

zonden, bedroeg: 4.408.964 K.G. 
Hiervan ontving Bandoeng . . 1.544.325 K.G. 

Batavia. . . 1.020.598 „ 
Tasikmalaja . 337 012 „ 
Singapore . . G45.258 „ 

Waar de gemiddelde prijs volgens berekening voor 100 
mangga’s / 2,19 bedraagt en 1 K.G. mangga van de 
verschillende vormen 4 vruchten bevat, was de 
handelswaarde der verzonden mangga’s in 1927 ruim / 
392.000. 

Uit Indramajoe had ook nog een belangrijk 
manggavervoer plaats. 

Ten einde na te gaan of voorlichting voor de 
djeroekcultuur in hot regentschap Garoet gemotiveerd is, 
werd een boomtelling gehouden, waarbij bleek, dat binnen 
het regentschap 2S177 oude en 27126 jonge djeroek boomen 
voorkwamen. 

Voor de voormalige residentie Madoerazijn de 
resultaten van een boomtelling van 1918 beschik 
baar, welke de volgende totalen aangaf. 
klappers .............................................. G18.38S boomen 
tamarinde ..............................................  62.793 „ 
kapok ..................................................  403.014 „ 
arèn .......................................................  54.801 „ 
siwalan ..................................................  92.329 „ 
mangga santok ......................................  45.969 „ 

„ madoe ...........................................  12.579 „ 
„ golèk ............................................  35.641 „ 
„ djelali ...........................................  10.855 „ 

mangga gadoeng .....................................  2.087 „ 
nangka ................................................  109.560 „ 
djeroek keprok ......................................  14.947 „ 

„ mania ..............................................  5.587 „ 
„ bali ................................................  3.6G8 „ 
„ limoen ..........................................  11.534 „ 

pisang mas ............................................  22.994 stoelen 
„ radja .......................................  211.503 „ 

diversen ..............................................  789.079 boomen 
Ook uit het vervoer van vruchten door de Staatsspoor- 

en tramwegen op Java komt de belangrijkheid van de 
vruchtencultuur eenigszins naar voren, al kunnen maar 
betrekkelijk weinig cijfers gegeven worden. 

In de jaarverslagen' der Staatsspoorwegen komen alleen 
cijfers voor over vruchtentransport als wagonladingen (in 
aantallen), ieder van ongeveer 8 ton, en stukgoed, in tonnen 
van 1000 K.G. 

in doze jaarverslagen worden de volgendo cij- 

fors gegeven, 
1905 . . . 

in tonnen: 
11605 1914 . 

 

40228 
1906 . . . 29553 1915 .  34260 

1907 . . . 17798 1916 . . . . 37554 
1908 . . . 21242 1917 . . . . 37384 
1909 . . . 17772 1918 . • 37528 

1910 . . . 25923 1919 .  46804 
1911 . . . 23168 1920 . , , , 40209 

1912 . . . 34054 1921 . • • 40614 
1913 . . . 29096 1922 . • • 43103 

1923 . . . .  46199 1925 . . . .  61176 
1924 . . . . 58158 192G . . . . 58520 

Voor het transport van 58520 ton vruchten 
werd ontvangen / 309.443,63. 

Het is wel waarschijnlijk, dat als bestelgoed en door 
middel van andere transportmiddelen, als particuliere spoor- 
cn tramwegmaatschappijen, grobaks cn pikoelans, in totaal 
veel grooter hoeveelheden vervoerd worden. 

Het spreekt vanzelf, dat de Regeering in verband met dc 
belangrijkheid van de vruchtencultuur voor deze gewesten 
heeft gemeend, daaraan haar steun te moeten geven door 
middel van tuinbouwvoorlichting door in Europa en Indië 
opgeleid personeel. Dit personeel ressorteert onder de 
afdeeling Landbouw van het Departement van Landbouw, 
Nijverheid en Handel. 

Dc Regecringszorg voor den tuinbouw richt zich 
hoofdzakelijk op het Inlandsche bedrijf. Hieruit volgt, dat 
de werkzaamheden van den tuinbouwvoorliehtingsdienst 
hoofdzakelijk er op gericht zijn, uit den zeer primitief 
gedreven tuinbouw Inlandsche tuinbouwbedrijven te doen 
groeien. 

Erf bezitters toch, die weliswaar bij tijden ceni- ge 
voordeelen van hunne vruchtboomen trekken, doch doze 
slechts als eene bijverdienste beschouwen, zullen er niet 
gemakkelijk toe overgaan meer zorg aan hun aanplant te 
besteden. Dit zullen zij eerst doen, als die bijverdienste 
uitgegroeid is tot eene inkomste van zoodanig belang, dat 
daarop bij de samenstelling van het huishoudelijk budget in 
belangrijke mate gerekend kan worden. 

Het schijnt niet onmogelijk den tuinbouw van de 
bevolking tot dit peil en wellicht tot hooger peil op te 
voeren. In verschillende streken toch heeft, onder den 
invloed van gunstige voorwaarden voor cultuur en afzot, het 
kweeken van vruchten, groenten en ook van sierplanten als 
hoofdmiddel van bestaan ingang gevonden, zoodat reeds 
van tuinbouwbedrijven gesproken mag worden. Dat is, om 
enkele voorbeelden te noemen, het geval met de kweekers 
van Euro- pcesche groenten op den Tengger, de koolplan- 
ters bij Wonosobo, bij Patjèt (Tjiandjoer) en op do Karo-
hoogvlakte, zoo ook in de djeroek-stre- ken bij Malang.en 
Garoet on met verschillende belangrijke vruchtentuintjos in 
de ommelanden van Batavia. Ook buiten Java vindt men iets 
dergelijks, bijv. in de djerookstreek van Rantau- alai in 
Palombang, van waaruit naar Singapore wordt 
geëxporteerd; zoo ook de djeroekcultuur op Saleijor. 

De werkzaamheden van den tuinbouwvoor- lichter zijn 
nu hoofdzakelijk er op gericht in der- gelijkc streken, waar 
do omstandigheden geschikt zyn en do tuinbouw min of 
meer als vak beoefend wordt, in de behoefte aan 
voorlichting der kweekers te voorzien. 

De toestand, waarin de vruchtencultuur zich bevindt, 
doet eenigszins denken aan die uit de Middeleeuwen in 
Europa. Het is ook hier nog niet zoo heel lang geleden, dat 
boomen met bijzonder goede vruchten uitsluitend in het 
bozit waren van dc vorsten cn den adel. Doch ook in do desa 
zijn veel boomen to vinden, waarvan de kwaliteit der 
vruchten niets to wenschen overlaat. Alleen die boomen zijn 
van bijzondere beteekenis, omdat do vruchten daarvan een 
hoogere handelswaarde vertegenwoordigen dan de 
vruchten, wol- 

42 
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ko in doorsnee op de pasars te koop worden aangeboden. 
Het Departement van Landbouw heeft nu op 

verschillende plaatsen de beschikking over een stuk grond, 
waar tjangkokans van die uitgezóchte boomen worden 
uitgeplant. 

Ook worden in de verschillende vruchtenstreken 
geregeld kleine tentoonstellingen gehouden met een 
tweeledig doel: ten eerste om bij den desaman meer 
belangstelling te wekken voor goed fruit en ten tweede om 
de standplaatsen te weten te komen van de boomen met 
zeer goede vruchten. Het is namelijk een goede gewoonte 
om op die tentoonstellingen bij de prijsuitdeeling er op te 
wijzen, dat niet zoozeer aan de ingezonden vruchten als 
wel aan den boom een prijs wordt toegekend. De 
inzendingen bestaan uit mandjes met een bepaald aantal 
vruchten. Alle vruchten uit een mandje moeten afkomstig 
zijn van één boom. Direct na de tentoonstelling worden de 
bekroonde boomen in de desa op de kwaliteit der vruchten 
gecontroleerd. Wanneer bij die controle blijkt, dat de 
vruchten van dien bepaalden boom voor een prijs in 
aanmerking komen, worden van dien boom tjangkokans 
gemaakt voor opname in de tuinen voornocmd. Zoowel 
door zoeken in de desa’s als door het houden van ten-
toonstellingen wordt op den duur een verzameling 
verkregen van het beste, dat in de desa aanwezig is. 

Voor opname van uitgezócht mangga-plant- materiaal 
beschikt het Departement van Landbouw over eenige 
tuinen te Pasoeroean, Pame- kasan, Solo en Cheribon, 
respectievelijk van 10, 5, 5 en 7 bahoe. 

Tjangkokans van uitgezóchte djeroekboomen worden 
opgenomen in een tuin te Poenten van 5 bahoe, terwijl 
nabij het station Pasar Minggoe der S. S./W. L. een terrein, 
genaamd Ragoenan, van ruim 120 bahoe in aanleg is voor 
opname van tjangkokans van alle andere soorten 
vruchtboo- men. 

Over Ragoenan schrijft De Haan in Priangan, dl. I, op 
blz. 196: „Wat betreft Cardecl ’s landa, „door van Riebeek 
„Rawa Cibotia” genoemd, „het ontbreken in ’s Lands 
archief van de erf- „brieven tusschen 8 Augustus 1697 en 
17 Augustus 1714, maakt het geven van nadere bijzonder-
heden moeilijk. Niettemin vertoont eene kaart „uit 
Mossel’s tijd (van Marei?) een groot perceel, „begrensd ten 
Westen door de Krokot, ten Oosten door de „spruyt Tsiroa” 
(Saroewa), als toe- „behoorend aan (of beter: voor de eerste 
maal „uitgegeven aan) Hendrik Cardecl. Het zal het 
„tegenwoordige land Ragoenan zijn; de zuidgrens is 
benoorden de monding der Cetoe (Sitoe) 

„in de Krokot, de noordgrens bezuiden die der „Tsiroa, in 
Mampang of Ivalibata. En de naam „Ragoenan is blijkbaar 
eene verkorting van Wira- „goena, d.i. het land van 
Pangeran Wiragoena, „alias Cardecl”. 

Van dit oude particuliere land Ragoenan is een klein 
gedeelte thans, ruim tweehonderd jaar later, omgezet in een 
proeftuin voor vruchtboomen, waarvan de cultuur in do 
ommelanden van Batavia zoo’n vermaardheid heeft. 

De proeftuin Ragoenan heeft een oppervlakte van 120 
baboe (S4 H.A.). Een gedeelte, het eigenlijke Ragoenan, is 
6S bahoe (ruim 47 H.A.) groot. Het is op een afstand van 3 
K.M. van de spoor- weghalte te Pasar Minggoe, van de lijn 
Batavia— Buitenzorg, gelegen en in 1921 in exploitatie ge-
nomen. Een tweede complex, Djatipadang genaamd, 
beslaat een oppervlakte van 52 bahoe (ruim 36 H.A.). Het 
ligt slechts 1 K.M. van hoo- gergenoemde halte af en werd 
eerst in 1926 ontgonnen. Over de gronden in de 
ommelanden van Batavia schrijft Jan Hooyman in 
„Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap der 
Kunsten en Wetenschappen, Eerste deel, Tweede druk Ao. 
1820 op blz. 123: „De oppervlakte der Jacatrasche 
Ommelanden, waardoor ik versta„al- „les, hetwelk een uur 
gaans van het strand en „van daar tot aan den voet van het 
gebergte ge- „legen is, bestaat voor het grootste deel uit een 
„dikke laag roode klei, die met weinig of geen „zand 
vermengd, vast, maar echter vet en vruchtbaar is”. Ook de 
grond van den proeftuin Ragoenan is roode klei of zgn. oude 
tuf lateriet, die arm is aan plantvoedingsstoffen. Phosphaat 
en stikstofmeststoffen werken er gunstig op. Opvallend is 
de kali-armoede van dien rooden grond (0.005 % in 2 % 
citroenzuur). 

Inzake het klimaat kan het volgende worden 
medegedeeld. De regencijfers in millimeters van elke 
maand van 1879 tot 1922 voor Pasar Minggoe, op 3 K.M. 
afstand van Ragoenan gelegen, toonen enkele jaren een 
geprononceerden Oostmoesson en een bijzonder lagen 
totalen regenval. 

De gemiddelde regencijfers in millimeters zijn zooals in 
onderstaande tabel is aangegoven. 

In evengenoemden proeftuin zijn of worden nog de 
volgende proeven aangezet: bemestingsproe- ven, 
uitgebreido proeven op hot gebied van ziektebestrijding, 
kruisingsproeven om te geraken tot verbeteringen van 
verschillende vruchtensoorten in een bepaalde richting, het 
zoeken naar onderstammen, die geheel of gedeeltelijk 
resisteht zijn tegen bepaalde ziekten, 
bloeipcriodiciteitsproe- ven voor het vastleggen van vroeg- 
en laatbloci- endo variëteiten, andere proeven op fruitteelt-
gebied, b.v. verzending van oculatiehout en 
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plantmatcriaal, fruitverpakking, als anderszins. Het spreekt 
vanzelf, dat het niet in de bedoeling van het Departement 
van Landbouw kan liggen, om het xiitgezochte 
plantmateriaal alleen voor zich te behouden. Om die reden 
is een gedeelte van de tuinen van den voorlichtingsdienst 
inge- richt als kweektuin. In die kweektuinen wordt van de 
uitgezóchte boomen plantmateriaal gekweekt, dat tegen 
geringen prijs verkocht wordt aan een ieder, die zulks 
verlangt. Het heeft geen zin om het in bedoelde tuinen 
gekweekte plantmateriaal in den wilde weg te verspreiden, 
omdat bepaalde soorten vruchtboomen een bepaald klimaat 
en bepaalde grondsoort verkiezen. Het is geen toeval, dat 
iedere streek zijn eigen vruchtboom heeft. Zoo heeft, om een 
voorbeeld te geven, Pasoeroean zijn mangga gadoeng, 
Bangil zijn mangga kopjor, terwijl in de ommelanden van 
Batavia sawo’s en ramboetans groeien, zooals men ze maar 
zelden ziet. 

Het is dus zaak, om teleurstelling te voorkomen, dat men 
zich, alvorens bepaalde vruchtboomen te gaan planten, 
afvraagt, of het klimaat en de grond er wel voor geschikt 
zijn. Ook in de tuinen van den voorlichtingsdienst worden 
hieromtrent proeven genomen, waarvan de resultaten eerst 
over eenige jaren kunnen worden bepaald. Zoo worden b.v 
in enkele tuinen bepaalde mangga-soorten geënt op de voor 
die plaatsen meest geschikte onderstammen, terwijl ook de 
elders verkregen boomen in deze tuinen worden uitgeplant. 
Het gemis van die kennis is dan ook immer de reden 
geweest, dat met eigenlijk voor- lichtingswerk moest 
worden gewacht tot gunstiger tijden aanbraken. 

Zooals hierboven gezegd, werd aan eigenlyk 
voorlichtingswerk op fruitteeltgebied door gebrek aan 
kennis van de bestaande toestanden tot dusverre weinig 
gedaan, terwijl bovendien naar de richting, waarin gewerkt 
zou worden, moest worden gezocht. Een mijlpaal in dat werk 
werd afgelegd door het vinden van een oculatiemetho- de 
voor de mangga, welke methode de oude af- zuigmethode 
niet alleen met succes direct kan vervangen, doch tevens de 
mogelijkheid opent, om met voorlichtingswerk in bepaalde 
centra van ooftproductie te beginnen. 

Door het vinden van hoogergenoemde ocula- tiomethodc 
wordt de mogelijkheid geopend, op daarvoor in aanmerking 
komende erven onze superieure Pasoeroean-mangga’s of 
overeenkomstige Madoera-, Solo- en Cheribon-typen te 
ocu- leeren op van te voren ter plaatse uitgezaaide 
onderstammen. Die ter plaatse geoculeerde mangga’s bieden 
in verband met het cultuurin- zicht van do bevolking een 
veel grootere kans van slagen dan uit de proeftuinen 
afkomstige enten. Een tuinbouwopzichter kan op deze wijze, 
toegerust met voldoende praktische ervaring on 
oculatiehout, een tamelijk groot rayon bestrijken. 

Ook met succes omenten van jonge boomen, die een 
minderwaardig product geven, is door het vindon van een 
oculaticmethodo mogelijk geworden. 

Evenmin als het aanbeveling verdient, het in de 
Gouvernementsproeftuinen gekweekte plantmateriaal in het 
wilde weg te verspreiden, evenmin zal ook het 
voorlichtingswerk de eerstvolgende jaren, buiten de 
eigenlijke centra, aan do orde kunnen zyn. In ieder geval is 
het een vol 

doening, dat door het vinden van eene oculatie- metbode het 
voorlichtingswerk, zeer plaatselijk, op bescheiden wijze kan 
worden aangevat. Ook voor andere vruchtsoorten, zooals 
b.v. ramboe- tan, is de hoogergeschetste cultuurmethode een 
middel om met succes op voorlichtingsgebied werkzaam te 
zijn. 

Ook op het gebied der bestrijding van ziekten en plagen 
wordt het mogelijke verricht. Een bijzondere zorg eischt het 
opruimen van de woekerplanten, welke in vele 
vruchtboomen in prooten getale worden aangetroffen. Die 
planten leven ten koste der boomen en beletten een 
ongestoorden groei daarvan, hetgeen de vruchtdracht 
belangrijk kan schaden. Het is in het belang van lederen 
boomeigenaar, om die woekerplanten (Jav. ke- madean, 
Soend. kemadeuh) voortdurend te verwijderen. 

Ook aan de bespuiting van de boomen tegen schild- en 
bladluizen wordt, niet alleen in de tuinen van den 
voorlichtingsdienst, doch ook daarbuiten, reeds met succes 
gewerkt. In Banjoe- wangi zijn uitgebreide proeven 
aangezet ter bestrijding van de pisangmot met Pyrethrum-
poe- der. Verder zijn meerdere ziekten en plagen in 
onderzoek, om zoo spoedig mogelijk de hoog noo- dige 
bestrijding daarvan ter hand te kunnen nemen. Van 
Banjoewangi uit heeft een niet onbelangrijke pisang export 
plaats op Australië. Toen een Australische firma in 1913 
haar wensch te kennen gaf een handel te willen openen van 
pisang op West-Australië, en daarvoor de door de bevolking 
gekweekte pisang wilde gebruiken, terwijl een onderzoek in 
Australië door een ambtenaar van het Departement van 
Landbouw had uitgewezen, dat met kans op succes die 
handel zou kunnen worden gedreven, meende genoemd 
Departement zijn steun en medewerking in die zaak te 
moeten verleenen. Vóór 1913 was reeds door diezelfde 
firma pisang ambon naar West- Australië verscheept, 
afkomstig uit Kediri, doch, daar do pisang ambon van 
Banjoewangi in beteren toestand in Australië aankwam, gaf 
de exporteur aan het product uit laatstgenoemde plaats de 
voorkeur. Uit de omgeving van Banjoewangi kon evenwel 
niet voldoende pisang ambon worden aangevoerd. Daarom 
werden begin 1914 van Gouvernementswege 1S.000 
uitloopers van deze pisang onder de bevolking in de 
nabijheid van Banjoewangi verspreid, terwyl een complex 
van 150 bahoe aan de bevolking voor pisangteelt werd 
uitgegeven. Om de cultuur van palawidja tus- schen do 
pisangrijon mogelijk te maken, werd de pisangbibit op 
grooto afstanden van elkaar uitgeplant. Sindsdien zijn overal 
in deze streek pi- sangtuinen aangelegd, zoodat thans 
voldoende voor export naar West-Australië wordt aange-
voerd, waardoor een belangrijke bron van inkomsten voor 
de bevolking is ontstaan. De export bedroeg in den loop der 
jaren: 

1913  .................................................  30.000 trossen 
1914  .................................................  00.000 
1915  .................................................  S0.000 
1916  ...............................................  100.000 
1917  .................................................  9S.000 
1918  .................................................  90.000 
1919  ................................................ 114.000 
1920  ...............................................  104.000 
1921  ................................................ 125.000 
1922  ................................................ 130.000 „ 
1923  ...............................................  119.207 
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J924  ...................................................  137.S02 trossen 
1925  ..............................................  163.S91 
1926  ...............................................  150.000 
1927  ...............................................  152,000 „ 

Wat de handel in tropisch fruit betreft, kan het volgende 
worden medegedeeld. 

Evenals overal elders kan momenteel in Indic niet 
gezegd worden, dat de handel in vruchten zich in een idealen 
toestand bevindt. Afgescheiden van het feit. dat iedere 
handel een natuurlijk ontwikkelingsstadium moet 
doormaken om voor- xiit te komen, is een juiste 
overheidsvoorlichting daarbij onvermijdelijk en deze laat 
thans nog te wenschen over. 

Van begin 1927 af is geprobeerd om het tropisch fruit op 
de Europeesche markten te brengen. Het is te danken aan het 
initiatief van de stoomvaartmaatschappijen „Nederland” 
en„Rot- 
terdamsche Llovd”, dat de export van Indisch fruit naar 
Holland zulke groote afmetingen begint aan te nemen. De 
genoemde stoomvaartmaatschappijen richtten, in het begin 
van 1927, tot den Directeur der Afdeeling Handelsmuseum 
van het Koloniaal Instituut te Amsterdam het verzoek 
behulpzaam te willen zijn bij het nomen van 
transportproeven met Indische vruchten in de koelkamers 
harcr schepen. Op de uitreis kan koelruimte van de diverse 
schepen productief worden gemaakt door het vervoer van 
visch- en de'’ vleeschwaren, zuivelproducten en Hollandsch 
fruit, doch op de thuisreis was er geen of weinig lading voor 
de koelkamer. De Directeur der Afdeeling Handelsmuseum 
verzocht aan den tuin- bouwvoorlichtingsdienst in Indie 
voorloopig te willen optreden als intermediair tusschen pro-
ducent, dus den inlandschcn kweeker, en consument, den 
verbruiker in Europa. 

De tuinbouwvoorlichtingsdienst verzorgt nu de 
proeven en houdt daarbij rekening met de in Nederland, na 
den overtocht, opgedane ervaringen. Groote fruit-centra zijn 
er op Java weinig, in hoofdzaak alleen de ommelanden van 
Batavia met sawo manilla, ramboetan, doekoe, pom-
pelmoes, c.a., de streek rondom Pasoeroean en Cheribon 
met mangga’s. Uit laatstgenoemde streken kan slechts een 
bepaalden tijd van het jaar, ongeveer van Augustus t/m 
Octobc-r, de mangga worden geëxporteerd. Uit Batavia’s 
ommelanden kan het gehecle jaar door fruit worden 
gezonden: sawo, doekoe, ramboetan, kapoe- lasan, doerèn, 
manggistan, pompelmoes, ananas. 

Het is wel de eerste keer, dat Indisch fruit op 
commercieele basis naar Europa wordt geëxporteerd. 
Vroeger zijn ook wel eens proeven in die richting genomen, 
doch met weinig succes. Wil een dergelijke proef leiden tot 
een gezonden handel, dan dient de belangstelling te komen 
van de zijde der groot-handelaren. Het Koloniaal Instituut 
heeft zich dan ook niet rechtstreeks gewend tot den 
consument, maar tot enkele importeurs van fruit. Ook het 
marktwezen in Amsterdam. in combinatie met de 
Amsterdamsche federatie van vereenigingen van aardappel-
, groenten- en fruithandelaren, heeft krachtigen 6teun 
verleend. 

Bij een dergelijken nieuwen handel doen zich tal van 
moeilijkheden voor, die niet in een keer opgelost kunnen 
worden. Uitgezonderd van sawo manilla, die practiscli 
gesproken, het gehecle jaar door verkrijgbaar is, is de 
oogsttijd van de meeste vruchtsoorten tot enkele maanden 
beperkt. Het 

seizoen is afgeloopen voordat uit Holland uitvoerige 
berichten zijn ontvangen over verpakking, rijpheidsgraad, 
afzet, prijzen, enz. Ongetwijfeld zal het dan ook cenige jaren 
duren voor men den juisten weg heeft leeren bewandelen. 

De afgeloopen maanden hebben geleerd, dat sawo 
manilla, ramboetan, kapoelasan, mangga, doerèn, papaja, 
pompelmoes in zeer goeden toestand in Holland aankomen: 
manggistan en doekoe daarentegen minder goed. Men weet 
thans welke verpakking de beste resultaten geeft en in welk 
stadium van rijpheid de vruchten verzonden moeten 
worden. De stoomvaartmaatschappijen hebber 
ondervinding opgedaan omtrent temperatuur in de 
koelkamer en stuwing van de kisten in de koelruimte; de 
handelaar in Holland heeft ervaring opgedaan betreffende 
afzet, prijs, bewaring enz. 

Na het overzicht van hetgeen in het belang van de 
vruchtencultuur wordt gedaan, moge in het kort ook het een 
en ander over de bemoeienis van het Departement van 
Landbouw met de groenten- en bloemencultuur worden 
medegedeeld. 

Die bemoeienis bepaalt zich hoofdzakelijk tot de centra 
Patjèt (Tjiandjoer), Kabandjahé (Oostkust van Sumatra) en 
Tosari. 

De voornaamste hulp bestaat in bet verkrijgbaar stellen 
van goed kiemkrachtig zaad. 

Hoewel het klimaat in het district Patjèt zeer geschikt is 
voor groentencultuur, is de teelt van Europeesche groenten 
toch niet zoo uitgebreid als men zou verwachten. In 1924 
besloeg deze cultuur slechts ongeveer 358 bahoe, over het 
ge- heele district verspreid. Permanente groenten- bedrijven 
treft men niet dan bij hooge uitzondering aan. De groenten 
worden voornamelijk op sawahs als palawidja verbouwd. 
Zoodra de padi geoogst is, d.i. omstreeks Juni, Juli, 
Augustus, begint men op kleine complexen, wisselende van 
10—25 R.R,.2, met de teelt van Europeesche groenten. Het 
grootste deel van de vrijgekomen sawahgronden w'ordt 
echter voor de cultuur van aardappelen en kool en voor de 
visehtcelt bestemd, terwijl men een enkelen keer de gronden 
braak laat liggen. Vindt men op de sawahs (natte rijstvelden) 
voornamelijk in den Oostmoesson groenten, op tegalans 
(droge gronden) is juist de Westmoesson de planttijd. Ook 
op tegalans vindt men evenwel geen vaste bedrijven. Do 
bodemgesteldheid laat n.1. een lang voortgezette cultuur 
niet toe, tenzij men zeer groote hoeveelheden rnest gebruikt. 
De bevolking is dan ook gewoon elk jaar ongeveer £ van 
haar gronden in cultuur te brengen, om deze na een eenjarig 
gebruik braak te laten liggen. Ook op deze gronden worden 
slechts kleine stukken voor de groentcneultuur 
gereserveerd, wisselende tusschen 10 en 40 R.R®. Het 
grootste deel der gronden wordt voor aardappelen en kool 
bestemd, welke gewassen op deze hoogte vooral in den 
Westmoesson weinig van ziekten en plagen hebben te Jijden 
en dus dikwijls een ruime winstmarge open laten. De 
voornaamste andere groenten, door de bevolking geteeld, 
zijn kool, biet, wortel, selderie, uien, boonon, prei, petsai, 
sla en andijvie. 

Het afzetgebied voor de tuinbouwproducten uit het 
district Patjèt (Tjiandjoer) is Bnndoeng, Buitenzorg en 
Batavia. 

In 1920 begon de tuinbouwvoorlichtingsdienst hare 
werkzaamheden met den aanleg van oen proeftuin voor 
bloemen en groenten. Tevens was 
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het de bedoeling, proeven te nemen op het gebied der 
bemesting, met bespuitingsmiddelen tegen verschillende 
ziekten enz. De verstrekking van goed zaad gaat 
langzamerhand grooter afmetingen aannemen. Uit alles 
blijkt evenwel, dat de bevolking de groentencultuur slechts 
als neven- bedrijf wcnscht uit te oefenen. 

Men wil zich. in hoofdzaak alleen blijven toeleggen op 
de cultuur van biet, wortel, boonen en kool; gewassen dus, 
die niet spoedig aan bederf onderhevig zijn. Voor do cultuur 
van tomaten, postelein, spinazie, asperges, radijs, ramenas, 
knol, koolrabi, e.a. wordt weinig gevoeld, omdat die 
gewassen deels spoedig aan bederf onderhevig, deels 
minder gewild zijn dan in Oost-Java, waar het 
groentenetend publiek over het algemeen koopkrachtiger is 
dan in West-Java en men te Soekaboemi, dat gunstiger 
gelegen is ten opzichte van de consumpticplaatsen, vele dier 
gewassen kweekt. Bovendien heeft men te Patjèt veel meer 
last van ziekten en plagen dan op gelijke hoogte boven den 
zeespiegel in Oost-Java. 

Om die reden wordt naast het zoeken naar verbeterde 
cultuurmethoden voor die gewassen, welke de bevolking 
alleen als palawidja wenscht te planten, thans meer aandacht 
geschonken aan de cultuur van bloemen, zoodat men ten 
opzichte daarvan van bepaalde bedrijven kan spreken. 

Op de Karo-hoogvlakto draagt de cultuur van 
Europeesche groentensoorten een geheel ander karakter. 

De groentencultuur op de Karo-hoogvlakte wordt 
gedreven op een hoogte van 3000—1000 voet, in hoofdzaak 
in de ravijnen. Het voornaamste gewas is kool, doch ook de 
cultuur van andere Europeesche groentensoorten is in de 
laatste ja- ren belangrijk toegenomen. Evenals in het tuin-
bouwcentrum Sindanglaja neemt de groentencultuur op de 
Karo-hoogvlakte in het Inlandoche landbouwbedrijf een 
tweede plaats in. Alleen bij den Chinees kan men sproken 
van bepaalde groon- tenbedrijven. 

Do onder volgende cijfers geven een beeld van den 
uitvoer van land- en tuinbouwproducten van inheemschen 
oorsprong van Sumatra’s Oostkust over 1926: 
kool ........................................................  3.211.000 K.G. 
andere groenten.........................................  807.000 „ 
lombok ......................................................  207.000 „ 
mais ............................................................  51.000 „ 
aardappelen ............................................  4.088.000 „ 
djeroek manis ..............................................  67.000 „ 

totaal 8.431.000 K.G. 

De voorlichting bepaalt zich tot het geven van 
aanwijzingen inzake do hoeveelheid te gebruiken zaad, hot 
uitzaaien, het onderhoud, ziekte-bestrijding, e.d., terwijl in 
eigen proeftuin niet alleen wordt getoond, op welke wijze 
een superieur product kan worden verkregen, doch 
bovendien verschillondo variëteiten van Europeescho 
groentensoorten, afkomstig uit verschillende landen, in 
onderlinge vorgelijking op hun waarde voor de praktijk 
worden getoetst. Voorts wordt op grond van kamponglieden 
vaak een cultuur aangezot, terwijl dan later bijeenkomsten 
worden gehouden waarop verklaard wordt tot welke 
resultaten verbeterde cultuurmethoden kunnen leiden. 

Een aardig resultaat werd verkregen met het bespuiten 
van do kool met loodarsenaat ter verdelging van de 
koolrups. Dezo bestrijdingsme- 

thode vindt thans op de Karo-hoogvlakte algemeen 
toepassing. 

De Inlandscbe bevolking in den Tengger leeft in het 
algemeen bijna uitsluitend van den eigen land- en tuinbouw. 
De voornaamste gewassen zijn daarbij mals, aardappelen en 
groenten. Vergelijkt men deze drie, dan is de maïscultuur do 
meest extensieve, de groentencultuur de meest intensieve 
teelt. De landbouwers hebben meestal een gemengd bedrijf, 
met b.v. 30—40 A. voor tuinbouw en nog 1 —3 of meer 
H.A. voor de teelt van landbouwproducten bestemd. Voor 
de groenten wordt het beste gedeelte van het terrein ge-
bruikt. 

Het belangrijkste cultuurcentrum is Tosari; hier waren 
in 1924 ongeveer 250 H.A. met verschillende 
groentensoorten beplant De volgende zijn voor den Tengger 
het belangrijkst: koolsoorten (roode-, witte-, savoye-, 
bloem-, boerenen spruitkool, en vooral een grove soort, de 
kool djawa of stekkool), bladgroenten (prei, sla, andijvie, 
sawi en zuring), biet en wortels, erwten en boonen, 
rhabarber en artisjok, hoewel in mindere mate dan de 
voorgaande soorten. 

Het afzetgebied voor den Tengger bestaat uit 
Pasoeroean, Soerabaja, Malang, Modjokerto, diverse 
suikerfabrieken, enz. Tweemaal per week bestaat 
gelegenheid om groenten en aardappelen per tjikar naar 
Pasoeroean te vervoeren. Al naar de zwaarte en grootte van 
de mand groenten wordt voor dit transport 10—25 cent, 
voor aardappelen per pikoel / 1 vracht berekend. Het 
vervoer is zoodanig geregeld, dat de groenten des ochtends 
per eerste trein om ongeveer S uur in Soerabaja arriveeron 
en dan nog gedeeltelijk dienzelfden dag rondgevent kunnen 
worden. 

Het eerste werk van den Tuinbouwvoorlich- tingsdienst 
was het aanleggen van een demon- stratietuin. Hier wordt 
aan do bevolking getoond hoe gekweekt moet worden, wat 
bereikt kan worden door doelmatige grondbewerking, ruim 
plantverband, bemesting, geschikte, goede kiern- krachtige, 
geselecteerde zaden enz. Ook zijn in den proeftuin meestal 
jonge planten verkrijgbaar die van de zaaibedden plantklaar 
geleverd worden. Directe voorlichting wordt bereikt door 
aan een paar Inlandscbe kweekers een klein gedeelte van 
den demonstratietuin in bruikleen af te staan. Zij mogen 
daarby gewassen telen naar eigen verkiezing, doch zijn 
gehouden, daarbij de inzichton van don 
Tuinbouwkundigambtenaar te volgen, die 
cultuurvoorschriften geeft omtrent grondbewerking, 
plantafstand, tijd on wijze van planten, bemesting enz. Op 
het erf van een der Inlandsche landbouwers werd op 
aanwijzing van den dienst een goedkoope modelpaardenstal 
gebouwd, met voorzieningen voor een goede, doel- matigo 
bewaring van de mest en do gier. 

Beincstingsprooven werden in don proeftuin genomen. 
Steeds wordt getracht voor de verschillende gewassen een 
oconomischo bemesting to vinden. Ook wordt gezocht naar 
een voor den Tengger geschikte groonbomester. 
Ziektebestrijding was vooral urgent voor do koolrups of 
„mem- breng”. Dezo proeven kunnen natuurlyk eveneens 
aan do demonstratie dienstbaar gemaakt wordon. Zooveel 
mogelijk worden vooraanstaande tani’s uitgenoodigd in don 
tuin oens een kykje to komen nemen. 

Een goede voorlichting van den Inlandschen 
landbouwer is onmogelijk zonder konnis van do 
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productievcrhoudingen. De ambtenaren van den 
Voorlichtingsdienst moeten zich daarom voortdurend op 
de hoogte houden van de cultuur, zoo- als deze door den 
Inlandschen kweekor gedreven wordt. Vooral de handel en 
de daarmee verbonden vragen vormen een moeilijk punt, 
waarover nog betrekkelijk weinig bekend is en waarvan 
een zeer gedetailleerde kennis juist de grondslag moet zijn 
voor pogingen tot verbetering. 

KOLONIALE RESERVE. In 191S en 1919 bleek, 
dat de gewone werving geen voldoende stof oplcverdo om 
te voorzien in de aanvulling van het europ. kader bij de 
infanterie, terwijl de kans op afdoende verbetering 
uitgesloten werd geacht, daar het bij den toenmaligen stand 
van de arbeidsloonen niet wel mogelijk scheen de positie 
van alle europ. militairen dermate te verbeteren, dat reeds 
het beroep van europ. fuselier aantrekkelijk genoeg was 
om te kunnen wedijveren met andere beroepen van die 
lagen der maatschappij, waarop de aanvulling in 
hoofdzaak was aangewezen. Daarentegen werd het wel 
mogelijk geacht om de positie van den europ. onderofficier 
in Indië voldoende begeerlijk te maken om een 
vergelijking met standgenooten in de burgermaatschappij 
met goed gevolg te kunnen doorstaan, indien de bezwaren, 
welke vooral in Indië voor velen verbonden zijn aan een 
verblijf als fuselier of korporaal in de kazerne, konden 
worden opgeheven. Deze overweging leidde in Indië tot de 
oprichting van het instituut van aspirant- onderofficieren 
(zie ONDERWIJS (MILITAIR) onder Kaderopleiding) en 
in Nederland tot uitbreiding van de Koloniale Reserve, bij 
wijze van proef, met eenzelfde instituut bij Kon. besluit 
van 4 Juni 1919 no. 5 (Bijbl. no. 9297). De eerste cursus te 
Nijmegen begon in Juli 1919 met 32 aspirant-
onderofficieren, de tweede in 1920 met ± 30. Deze 
aspirant-onderofficieren werden te Nijmegen opgeleid tot 
sergeant der infanterie en als zoodanig in effectieven rang 
naar Indië uitgezonden. 

Wijl de Koloniale Reserve zeer belangrijke uitgaven 
eischte en de uitkomsten van de werving steeds geringer 
werden, terwijl het nuttig effect, dat van de verpleging in 
Nederland van do reconvalescenten van het leger in Indië 
het gevolg was, ver beneden de verwachtingen was 
gebleven, besloot de Minister van Koloniën nauwkeurig te 
doen nagaan of het doel, dat met de oprichting van deze 
instelling was beoogd — zie het gelijknamige artikel op 
blz. 420 en 421 van Deel II — in verband met de 
veranderde omstandigheden geen wijziging behoorde te 
ondergaan, en zoo ja, of dat doel niet op eenvoudiger en 
minder kostbare wijze was te bereiken. Hiertoe werd bij 
beschikking van den Minister van Koloniën van 21 Juli 
1920 no. 4 een commissie ingesteld om van advies te 
dienen inzake eene reorganisatie der Koloniale Reserve; 
deze commissie kreeg in opdracht, „in studie te nemen de 
vraag, hoe — rekc- „ning houdende met de voorgenomen 
nieuwe Ie- „gorformatie in Indië, alsmede voor zooveel 
noo- „dig, met den tegen woordigen om vang van de wer- 
„ving in Nederland — op de meest economische „wijze, al 
dan niet met behoud van de instelling „der Koloniale 
Reserve, in de aanvulling van het „Indische leger kan 
worden voorzien.” 

Het rapport van deze commissie had tot gevolg het Kon. 
besluit van 3 Augustus 1921 no. 132 (Bijbl. no. 9908), 
waarbij het in het oorspronke 

lijke artikel vermelde Kon. besluit van 24 September 
1909 no. 84 werd ingetrokken on een nieuwe regeling 
betreffende deKoloniale Reserve, en „bezoldigings- en 
loonschalen” werden vastgesteld. Deze regeling geeft 
van do verhouding, waarin de Koloniale Reserve staat 
tot het Indische leger en tot de Ministers van Koloniën 
en Oorlog, dezelfde omschrijving als dc regeling van 
1909 — zie het eerste lid van het oorspronkelijke artikel 
—, doch omschrijft „de taak” — thans „het doel” 
genoemd — van de instelling als volgt: 
а. do aanneming en uitzending van personeel beneden 

den rang van onderluitenant, zoowel voor het Ned.-Indische 
leger als voor de troepen in West-Indië (Suriname, 
Cura^ao); 

б. de vorming van onderofficieren voor het Ned.-
Indische leger beneden den rang van onderluitenant; 

c. het in of boven de sterkte voeren van hier te lande 
verblijvende officieren en militairen beneden dien rang van 
het Ned.-Indische leger en van de troepen in West-Indië 
alsmede van de Ned. landmacht, overeenkomstig bij Kon. 
besluit of door den Minister van Koloniën vastgestolde of 
nog vast te stellen regelingen en voorschriften. 

De samenstelling — vergelijk het laatste gedeelte van de 
rechterkolom op blz. 420 en het eerste gedeelte van de 
linkerkolom op blz. 421 van Deel II — veranderde als volgt: 
een infan- teriekorps, bestaande uit den staf, het kaderin- 
stituut en het subsistontenkader; het hospitaal; het magazijn 
van kleeding en uitrusting en den werkwinkel. 

Aan de Koloniale Reserve is voorts toegevoegd 
personeel van de militaire administratie on van den 
militairen geneeskundigen dienst. De commandant en do 
overige bij de Koloniale Reserve in te deelen officieren 
worden door den Minister van Koloniën aangewezen; de 
aanwijzing van het overige militaire personeel geschiedt 
door of namens den Minister, zoo noodig door detacheering 
van officieren en militairen beneden dien rang uit Ned.-
Indië naar Nederland. Op grond van vorenbedoelde regeling 
werd door den Minister van Koloniën bij beschikking van 
25 Januari 1922, 8e afdeeling no. 53, vastgesteld een 
„algemeen voorschrift betreffende de Koloniale Reserve”, 
dat sedert werd gewijzigd bij beschikking van 24 April 1925 
no. 7, waarin de formatie is vastgelegd, do verplichtingen 
van den commandant zijn opgenomon, de militaire 
dienstneming, do (sedert vervallen) kaderopleiding, do 
geneeskundige dienst, het onderhoud van de gebouwen en 
het stamboekbeheer zijn geregeld cn de overige nog 
noodigo voorzieningen zijn getroffen. 

Toen in 1924 in Indië een overcompleet aan 
onderofficieren ontstond — zie ONDERWIJS (MILITAIR) 
onder Kaderopleiding — verkeerden de bij het 
kaderinstituut der Koloniale Reserve opgeleide 
onderofficieren bij aankomst in Indië in een veel gunstiger 
positie dan de in Indië opgeleide, omdat eerstbedoelden, 
onafhankelijk van de formatie, dadelijk den effectieven rang 
verkregen, terwijl laatstbedoelden tot sergeant- -titulair 
werden aangesteld en dien titulairen rang in verband met het 
overcompleet soms jaren lang behielden. Dit schiep groote 
ontevredenheid en antipathie tegen het Nijmeegsche 
kaderinstituut, welke in de pers en ook in den Volksraad tot 
uiting kwamen en, in verband met het steeds groo- 
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ter wordend overcompleet, voor den Gouverneur- -Genoraal 
aanleiding werd om in November 1924 den Minister van 
Koloniën te verzoeken geen leerlingen toe te laten tot de 
eerstvolgende onder- officiersopleiding te Nijmegen. Dit 
was liet begin van bet einde van het kaderinstituut dor Kolo-
niale Reserve, dat in Februari 1926 definitief werd 
opgeheven, nadat het tevoren reeds voor- loopig was 
gesloten. Daar het Indische legerbestuur het evenwel 
wenschelijk achtte om ook in Nederland jongelieden uit de 
burgermaatschappij, voldoende aan door den Minister van 
Koloniën te stellen eischen, onder vast verband voor den tijd 
van 3 jaren als „aanbevolen militair” aan te nemen en naar 
Indië uit te zenden, werd, ter vervanging van het instituut van 
aspirant-onder- officieren, bij de Koloniale Reserve het 
instituut van „aanbevolen militairen” in het leven geroepen; 
voor het gelijknamige instituut in Indië zie ONDERWIJS 
(MILITAIR) onder Kader opleiding. Aanbevolen militairen 
kunnen te Nijmegen worden aangenomen voor de vier 
wapens, den hospitaaldienst en het schrijverspersoneel; zij 
worden op een dusdanig tijdstip naar Indië uitgezonden, dat 
zij zoo spoedig mogelijk na aankomst aldaar tot de 
kaderopleiding kunnen worden toegelaten; zij, die voor het 
wapen der infanterie zijn aangenomen, worden bij de 
Koloniale Reserve opgeleid tot brigadier en als brigadier- -
titulair uitgezondenj^do overigen vertrekken als soldaat naar 
Indië,,/ 

STRAFRECHT; GEVANGENISWEZEN. (Vervolg van 
Dl. IV, blz. 163 vg. en van Dl. V, blz. 385 of Suppl. blz. 50). 
Uitvoering gevend aan het voorschrift, vervat in de artikelen 
23 en 29 van het Wetboek van Strafrecht, had het 
Gestichtenreglement, vastgesteld bij de ordonnantie van 10 
December 1917 (Ind. Stb. 1917 No. 708), de grondslagen 
gelegd voor de aanwijzing, de inrichting en het beheer der 
gevangenissen, en de behandeling, waaraan de gevangenene 
zouden worden onderworpen. 

In aansluiting aan het bepaalde bij artikel 13 van het 
Wetboek van Strafrecht, dat een verdee- ling in klassen van 
do gevangonisgestraften voorschrijft en van art. 15 in zijn 
oorspronkelijke redactie, dat de mogelijkheid opende om 
den tot gevangenisstraf veroordeelde, na het ondergaan van 
drie vierden en ten minste drie jaren zijner straf, 
voorwaardelyk in vrijheid te stellen, werd in het zevende 
hoofdstuk van hot Gestichtonre- glement o.m. do grondslag 
golegd voor de uitvoering der gevangenisstraf volgens hot 
zoogenaamde progressieve stelsel. Zooals bekend heeft dit 
in Ierland en Engeland ontstane systeem ton doel den 
veroordeelden de gelegenheid te geven om door goed gedrag 
in een hoogero klasse over te gaan on aldus hun lot te 
verbetoron. Voorts beoogt dit voor hen, die zich goed 
gedragen, een geleidelijken overgang te bereiden van den 
toestand van onvrijheid tot do voorwaardelijke en de vol-
ledige vrijheid (Zio Dl. IV, blz. 167). Het progressieve 
stelsel geeft den veroordeelden een werkza- men prikkel tot 
goed godrag ,houdt in hen levendig do hoop op een 
vervroegd ontslag en doet een beroep op hunne 
medewerking tot het doon welslagen van do pogingen, die 
in het werk gesteld worden om hunne wederaanpassing aan 
het gewone maatschappelijke leven — hunne reclassee- ring 
— mogelyk te maken. 

Volgens art. 51 van het Gestichtenreglement, zooals dit 
oorspronkelijk luidde, werden de tot tij- dclijke 
gevangenisstraf van langer dan één jaar veroordeelden bij 
den aan vang hunner straf — (voor zoover zij niet in 
aanmerking komen voor plaatsing in de eerste) — geplaatst 
in do tweede klasse: deze tweede klasse is derhalve het nor-
male aanvangsstadium der progressie. 

Volgens art. 52 in zijn oorspronkelijken tekst konden de 
tot gevangenisstraf veroordeelden dier tweede klas, die zich 
gedurende twaalf achtereenvolgende maanden voorbeeldig 
gedragen hadden, bevorderd worden tot do derde klas: deze 
derde klas is derhalve de belooningsklas. Aangezien alleen 
de tot deze derde klas behoorende gevangenen ingevolge 
art. 55 G. R. kunnen worden voorgedragen voor 
voorwaardelijke invrijheidstelling, leidt zij tevens tot dit 
laatste stadium der straf. 

Bij slecht gedrag kunnen ingevolge evenbedoel- de 
artikelen 51 en 52 de derde klassers worden teruggesteld tot 
de tweede en de tweede klassers tot de eerste klas. De tot 
tijdelijke gevangenisstraf veroordeelden, die onhandelbaar 
zijn of gevaar opleveren voor de veiligheid van het gevan-
genispersoneel of hunne medegevangenen, behoo- ren tot de 
eerste klas; volgens de oorspronkelijke lezing van art. 50 
konden zij na twee jaren voorbeeldig gedrag bevorderd 
worden tot de tweede klas. Buiten het stelsel van progressie 
vallen de tot levenslange gevangenisstraf veroordeelden, de 
tot zeer korte gevangenisstraf veroordeelden, die ingevolge 
art. 53 tot de vierde klasse behooren en daarin blijven, en de 
hechtonisgestraften. 

In de zooeven aangegevon termijnen is een belangrijke 
verandering gebracht bij de ordonnantie, vervat in Ind. Stb. 
1927 No. 99. Daarbij toch werd, met wijziging van art, 50 
en art. 52, bepaald, dat do tot tijdelijke gevangenisstraf ver-
oordeelden der eerste klas reeds na één jaar voorbeeldig 
gedrag zullen kunnen worden bevorderd tot de tweede klas, 
en dat de tweede klassers reeds na zes maanden goed gedrag 
bevorderbaar zijn tot do derde klas. In overeenstemming 
met het bij Stb. 1926 No. 251 gewijzigde art. 15 van hot 
Wetboek van Strafrecht (zie RECLASSEE- RING) werd bij Stb. 
1927 No. 99 tevens, door een wijziging van art. 55 
Gestichtenreglement, bepaald dat de tot gevangenisstraf 
veroordeelden dor derde klas reeds na het ondergaan van 
twee derde en ten minste negen maanden vau hun straf voor 
voorwaardolijko invrijheidstelling zouden kunnen worden 
voorgedragen. Al deze wijzigingen hadden derhalve de 
strekking de termijnen, welke gecischt worden voor de 
opklimming tot de hoogero klas en de progressio, 
aanmerkelyk te bekorten, on bovendien, in 
overeenstemming met de regeling der Voorwaardelyko 
Invrijheidstelling (verder V. I.) in het nieuwe artikel 15 
Wetboek vau Strafrecht, ook het voorwaardelijk ontslag 
reeds na botrokkelijk korten tijd mogelyk te maken. 

De nieuwe regeling kan op deze wijze den prikkel tot 
goed gedrag, het beroep op medewerking van don 
veroordeolde zelven aan zyn eigen re- classeering, welke het 
wezen uitmaakt van hot progressief stclsol, in niét geringe 
mate versterken. Voor do toepassing der V. I. zie uitvoeriger 
onder REOLASSEEUINO. 

Wèl worden, overeenkomstig de voorschriften, de tot 
gevangenisstraf veroordeelden by goed gedrag van do 
tweede klas tot de derde klas bevor 
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derd. bij slecht gedrag tot de eerste klas gedegradeerd, en 
wél zijn aan liet verblijf in de eerste klas ernstige nadeelen, 
aan het verblijf in de derde klas daarentegen voordoden 
verbonden, maar het aantal gevangenen in de meeste 
strafgevangenissen is te groot, de gelegenheid tot classifica-
tie in verband met den bouwtrant der gestichten te beperkt, 
het aantal toezichthoudende beambten te gering, dan dat het 
stelsel van progressie aldaar reeds geheel tot zijn recht 
zoude kunnen komen. 

Daarentegen vindt het progressief systeem volledige 
toepassing in de eerste Indische Jeugdgevangenis, te 
Tanahtinggi bij Tangerang. Daar toch kunnen de 
veroordeelden gedurende' hun verblijf in de tweede- of 
aanvangsklasse nauwkeurig bestudeerd worden, en worden 
hun na bevordering tot de derde klas waardevolle voorrech-
ten en meerdere vrijheden toegestaan, terwijl ook de 
classificatie in dit gesticht zeer goed mogelijk is. Zij, die in 
de derde klas uitmunten door ijver en positief goed gedrag, 
kunnen in de Jeugdgevangenis verder nog bevorderd 
worden tot de sterklas, waaraan verblijf in een grooter en 
aangenamer vertrek en andere op prijs gestelde voorrechten 
verbonden zijn. De gestraften der derde klas en de 
sterklassers mogen op vrije dagen, vrijwel geheel zonder 
bewaking, buiten de gevangenis aan sport, spel en 
wandelingen deelnemen en worden in den regel vóór de 
strafexpiratie voorwaardelijk in vrijheid gesteld. 

Deze toepassing van het progressieve stelsel heeft een 
duidelijk merkbaren invloed ten goede op het gedrag der 
jeugdige veroordeelden. 

Behalve de zooeven uiteengezette wijziging in de 
termijnen van de progressie bracht het hooger aangehaalde 
Staatsblad 1927 No. 99 nog twee andere belangrijke 
veranderingen. 

De eerste betreft art. 53 van het Gestichten Reglement. 
Tot dusver bepaalde dit artikel, dat de tot ge-

vangenisstraf van één jaar £atfr of korter veroordeelden tot 
de vierde klas zouden behooren. Deze vierde klassers 
vallen, wegens den betrekkelijken korten duur hunner straf, 
buiten de toepassing van het progressief stelsel. Bij Stb. 
1927 No. 99 nu, werd, met wijziging van evengemeld art. 
53, bepaald, dat voortaan slechts die gevangenisgestraften 
tot de vierde klasse zouden behooren,en mitsdien buiten het 
progressief stelsel zouden blijven, wier straf drie maanden 
of korter bedraagt. Het is duidelijk, dat door deze wijziging 
de toepassing van het stelsel van progressie tot een aan-
zienlijk grooter aantal veroordeelden werd uitgestrekt. Zij 
sloot aan bij de door het Departement van Justitie gevolgde 
gedragslijn, welke medebrengt dat als regel, althans op Java 
en Madoera, de mannelijke niet-Europeesche tot 
gevangenisstraf van meer dan drie maanden veroordeelden 
geheel afgescheiden gehouden worden van de lichter 
gestraften (in hoofdzaak Landgcrecht-veroordeelden) door 
hen zooveel mogelijk onder te brengen in afzonderlijke 
strafgevangenissen, terwijl die lichter gestraften, evenals de 
preventieven en gegijzelden, worden gehuisvest in Huizen 
van Bewaring. 

Een andere en niet minder gewichtige wijziging, welke 
Stb. 1927 No. 99 voor het Indische gevangeniswezen bracht 
was deze, dat thans voor 

het eerst door den wetgever eene prmcipieolo beslissing 
werd genomen aangaande de fundamen- tcelc vraag, op 
welke wijze — in algeheelo gemeenschap, in nachtelijke 
afzondering of in voortdurende cellulaire afzondering — de 
gevangenschap zoude worden ondergaan. 

De Indische strafwetgever heeft het cellulaire stelsel 
van afzondering bij dag en nacht niet uit de moederlandschc 
wetgeving willen overnemen. Hiermede was echter nog 
geenszins uitgemaakt welk stelsel van opsluiting dan wel 
gevolgd zoude worden; ingevolge art. 29 van het Wetboek 
van Strafrecht was de keuze van dit stelsel aan den 
ordonnantie-wetgever overgelaten. 

Het Gestichtenreglement had de vraag echter eveneens 
onopgelost gelaten en er zich toe bepaald in art. 36 een 
zekere rudimentaire classificatie der gevangenen te 
gelasten, door voor te schrijven dat mannen en vrouwen, 
volwassenen en kinderen, tot vrijheidstraf veroordeelden en 
andere gevangenen, militairen en burgerperso- nen, steeds 
van elkander afgezonderd zouden blijven. Voorts kende art. 
69 de eenzame opsluiting in de cel voor niet langer dan acht 
dagen bij wijze van disciplinaire straf, terwijl art. 73 van 
hetzelfde reglement, (zooals dit was aangevuld bij Ind. Stb. 
1921 No. 591) aan het Hoofd van het Gevangeniswezen de 
bevoegdheid had geschonken, om bijzonder gevaarlijke, in 
de eerste klas geplaatste veroordeelden voor ten hoogste 
drie maanden eenzaam te doen opsluiten, welke termijn bij 
gebleken noodzakelijkheid telkens voor gelijken duur kon 
worden verlengd. 

Onder de heerschappij van deze bepaling bracht de 
practijk en de inrichting der oude gevangenisgebouwen, die 
slechts een uiterst beperkt aantal éénpersoonscellen telden, 
mede dat de overgroote meerderheid der gevangenen den 
nacht in gemeenschappelijke slaaplokalen en den dag in 
dezelfde verblijven of in gemeenschappelijke werkzalen of 
andere plaatsen van tewerkstelling doorbraeht. 

Nadat do Regeering in na te noemen beginselverklaring 
van 1922 zich had uitgesproken tegen het bestaande 
systeem van gemeenschappelijke slaaplokalen en vóór het 
stelsel van nachtelijke afzondering en dienovereenkomstig 
een aanvang was gemaakt met hot bouwen van gestichten, 
welke aan den eisch van nachtelijke afzondering voldoen, 
kon, bij het vakergemeld Stb. 1927 No. 99, de wetgeving 
met dit nieuw aanvaarde beginsel in overeenstemming 
worden gebracht. 

Hot bij dit Staatsblad in liet Gestichtenreglc- ment 
ingevoegde art. 36bis stelde dan ook het beginsel op den 
voorgrond: zooveel mogelijk brengen alle gevangenen den 
nacht in afzonderlijke slaapcellen of slaapkooien door. 

Het systeem van afzonderlijke opsluiting ook des daags 
(het eigenlijke cellulaire stelsel) werd echter, in 
overeenstemming met de bedoeling van den strafwetgever, 
uitdrukkelijk verworpen in art. 3G-ter van het 
Gestichtenreglement, dat bepaalt, dat als regel de 
veroordeelden des daags gemeenschappelijk zullen worden 
tewerkgesteld. 

Zelfs als aanvangsstadium van het progressieve stelsel 
word, in tegenstelling met sommige andere landen, de 
cellulaire afzondering bij dag en nacht niet aanvaard. 

Ook ten aanzien van gegijzelden en preventieven werd 
voorgeschreven, dat zij in de gelegenheid moeten worden 
gesteld des daags zooveel 
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doenlijk buiten hun slaapvertrekken te vertoeven. 
Cellulaire afzondering bij dag en nacht is thans 

ingevolge het Gestichtenreglement slechts in de volgende 
omstandigheden geoorloofd: 

le) wanneer een preventief gevangene in het belang van 
het gerechtelijk onderzoek buiten toegang is gesteld (art. 4S, 
vierde lid en art. 36-tcr Gestichtenreglcment); 

2e) wanneer gevangenen om de afzondering verzoeken, 
aan welke verzoeken zooveel mogelijk moet worden 
voldaan (art. 36-ter derde lid); 

3e) indien van de aanraking van bepaalde gevangenen 
met andere gevangenen nadeelige gevolgen te vreezen zijn, 
in welk geval zij op last van den gevangenisbeheerder voor 
ten hoogste drie maanden afzonderlijk kunnen worden 
opgesloten. Deze afzondering kan met toestemming van het 
Hoofd van het Gevangeniswezen, doch alleen bij gebleken 
noodzakelijkheid, telkens voor gelijken duur verlengd 
worden, (art. 36-ter vierde en vijfde lid). 

Naast deze afzonderlijke opsluiting heeft het 
Gestichtenreglement voorts nog behouden de eenzame 
opsluiting voor ten hoogste acht dagen bij wijze van 
disciplinaire straf (art. 69). 

Ofschoon alzoo de nachtelijke afzondering naast 
gemeenschappelijken arbeid des daags in beginsel als de 
normale wijze van opsluiting van de veroordeelden, zoo tot 
hechtenis als tot gevangenisstraf, is aanvaard, moet wegens 
het ontbreken van een voldoend aantal éénpersoonscellen 
ook thans nog de groote meerderheid der Indische tot 
vrijheidsstraf veroordeelden den nacht in gemeen-
schappelijke slaaplokalen doorbrengen. 

Naarmate echter de oude gestichten vervangen worden 
door nieuwe, welke overeenkomstig het aanvaarde beginsel 
naar het slaapcelcysteem gebouwd zijn, en voorts in de oude 
gestichten slaapcellen worden bijgebouwd,zal het 
percentage gevangenen dat den nacht in de éénpersoons-
slaapcel doorbrengt, toenemen. Aan talrijke en ernstige 
misstanden, welke de gemeenschappelijke lokalen 
aankleven, wordt aldus geleidelijk een eind gemaakt. 

In gelijke richting werkt het hoogeraangehaal- do 
voorschrift, dat het mogelijk maakt alle gevangenen, van 
wier aanraking met anderen nadeelige gevolgen zijn te 
vreezen, voor zoolang als noodig, te isoleeren. 

Behalve het zooeven uitvoerig besproken Stb. 1927 No. 
99, dat in hot Gestichtenreglement prin- cipieelo 
veranderingen bracht, werden de voorschriften op de 
straftenuitvoerlegging nog bij verscheidene andere 
Staatsbladen op minder belangrijke punten gewijzigd. 

In dl. V, blz. 385 en 386, werd reeds melding gemaakt 
van Stb. 1920 No. 812, ingevolge welke bepaling hechtenis 
wordt ondergaan in het gewest, waarin do veroordeelde ton 
tijde van de tenuitvoerlegging der rechterlijke uitspraak 
woont of anders verblijf houdt, tenzij hem op zijn vor- zook 
door don Directour van Justitie vergund wordt haar elders te 
ondergaan. 

In verband met het bepaalde in do artikelen 343 van het 
Reglement op do Strafvordering on 324 van het Inlandsch 
Reglement en do overcon- komstige-bepalingen van do 
Rechtsrogiementon voor do Buitengewesten konden de 
veroordcelin- 

gen tot vrijheidstraffen niet worden tenuitvoer- gelcgd, 
alvorens een extract-vonnis ter executie was uitgereikt en 
daarenboven door de bevoegde autoriteit, d. w. z. door den 
Directeur van Justitie, aan eiken veroordeelde bij 
afzonderlijk besluit een strafplaats was aangewezen. Dit 
leidde tot aanzienlijke vertraging in de opzending van de 
veroordeelden naar de strafplaats en tot op- eenhooping van 
tal van gevangenen in de plaatselijke gevangenisjes, waar 
zij, zonder eenigen arbeid, op het besluit van 
strafplaatsaanwijzing moesten blijven wachten. Hierin werd 
wijziging gebracht door de bepalingen, vervat in de Staats-
bladen 1922 nos. 31, 32 en 644, welke het mogelijk maakten 
de strafplaatsaanwijzing bij algemeen geldend 
administratief voorschrift te regelen en tot opzending naar 
de aldus reeds tevoren vaststaande strafplaats over te gaan 
na uitreiking van hetzij een extract-vonnis, hetzij een 
voorloo- pige verklaring, waaruit de veroordeeling blijkt. 

Gebruik makend van deze bevoegdheid stelde de 
Directeur van Justitie een staat samen van de gevangenissen 
en overige plaatsen van tewerkstelling, waarheen gestraften 
na veroordeeling opgezonden moeten worden. Deze nieuwe 
regeling had niet slechts tengevolge een vlugger executie 
der vrijheidstraffen, maarzij maakte het ook mogelijk, 
alvorens tot verdeeling der veroordeelden over de 
verschillende strafplaatsen over te gaan, een meer 
zorgvuldige selectie onder hen te houden in daartoe speciaal 
aangewezen selectie- en distri butie-gevangenissen (zgn. 
„clearing-hou- ses”). Deze distributie en selectie werd 
opgedragen aan de speciaal daartoe ingerichte Strafge-
vangenissen voor doortrekkenden te Batavia (Glodok) en 
Soerabaja. ' 

Een doelmatige indeeling van de veroordeelden over de 
onderscheidene strafplaatsen werd ook bevorderd door de 
wijziging, welke bij Ind. Stb. 1924 No. 239 gebracht werd 
in de artikelen 6 t/m 10 van het Gestichtenreglement, 
waardoor o.m. de Directeur van Justitie de bevoegdheid ver-
kreeg om ook de veroordeelden tot gevangenisstraffen 
beneden het jaar hun straf te doen ondergaan buiten het 
gewest van veroordeeling. 

Vermelding verdient mede de wijziging, welke bij Ind. 
Stb. 1925 no. 28 gebracht werd in art. 20 van het 
Strafwetboek. 

In dl. IV blz. 169 is reeds melding gemaakt van het 
voorschrift, ingevolge hetwelk bij de rechterlijke uitspraak 
bepaald kon worden, dat de tot hechtenis van ten hoogste 
zes dagen veroordeelde personen de uren buiten den 
werktijd in vrijheid mochten door brengen, en dat zijn 
voornaamsten grond vond in het moreel belang, dat gelogen 
is in hot buiten do gevangenis houden van zeer licht 
gestraften. De in het artikel gelegen beperking tot 
hechtcnisgcstraftcn met ten hoogste zes dagen straf had 
tengevolge dat do overgroote meerderheid der 
veroordeelden tot lichto vrijheidstraffen van de toepassing 
der gunst, buiten do gevangenis te mogen overnachten, 
verstoken moest blijven, zoodat hot hooger oiuschrovcn 
dool: de licht gestraften zooveel doenlijk te houden buiten 
do gevangenis met haro gevaren voor zedelijke besmetting, 
nauwelijks benaderd kon worden. Om dozo reden word, bij 
hot zooeven aangehaalde Ind. Stb. 1925 No. 28, do 
mogelijkheid, om licht gestraften do uren buiten don 
werktijd in vrijheid te laton doorbrengeu, uitgestrokt tot allo 
tot- 



6G6 STRAFRECHT. 

vrijheidstraf veroordeelden — zoowel tot gevangenisstraf 
als tot hechtenis veroordeelden —, wier straftijd ten 
hoogste één maand bedraagt. Echter werd de eindbeslissing 
omtrent de vraag of de gunst al dan niet verleend zal 
worden, gelegd in handen van het Hoofd van Plaatselijk 
Bestuur, welke ambtenaar evenwel niet tot het buiten de 
gevangenis laten mag overgaan, tenzij hem deze 
bevoegdheid bij de rechterlijke uitspraak gelaten is. 

Bij Ind. Stb. 1925 No. 1S4 werd artikel 64 van het 
Gestichtenreglement, waarin het in art. 20 Strafwetboek 
vervat beginsel verder wordt uitgewerkt, met de zooeven 
aangegeven wijzigingen in overeenstemming gebracht. 

Als een wettiging van een bestaande practijk is te 
beschouwen het bij Ind. Stb. 1926 No. 563 in het 
Gestichtenreglement ingelascht art. 42 bis, ingevolge welk 
voorschrift volgens regelen, door den Directeur van Justitie 
te stellen, uit de gevangenen voormannen kunnen worden 
aangewezen. Bij hetzelfde Staatsblad werd het tweede lid 
van art. 42 Gestichtenreglement geschrapt. 

De gewoonte om flinke persoonlijkheden onder de 
veroordeelden aan te wijzen als voormannen over hun 
medegestraften en hun gezag over deze laatsten toe te 
kennen, had in de Indische gevangenissen — evenals o.m. 
in Britsch-Indië — van ouds bestaan. In liooge mate was dit 
bevorderlijk gebleken voor de handhaving van orde en 
tucht, terwijl deze maatregel tevens strekt tot bezuiniging 
op de uitgaven voor de aanstelling van be-
wakingspersoneel. 

Ontegenzeggelijk schuilt in de aanstelling van 
gestraften-„voormannen” ook eenig gevaar, aangezien zij 
tot onderdrukking en knevelarijen van de gevangenen door 
deze „voormannen” kan voeren. Met voorzichtigheid en 
tact toegepast en gecontroleerd kan de maatregel echter 
dienstig zijn om de veroordeelden op te voeden tot een ze-
kere mate van zelfbestuur en tot het dragen van 
verantwoordelijkheid voor eigen en elkanders handelingen, 
in den geest van het bekende Os- bjornestelsel. 

Voor een goed begrip van de straftoepassing in een land 
kan niet met de kennisneming van de wettelijke 
voorschriften alleen worden volstaan. Van niet minder 
belang dan deze bepalingen is de geest, waarin deze 
voorschriften worden opgevolgd en de practijk der 
straftoepassing, welke aan de strafbepalingen haren 
eigenlijken inhoud verleent. Zeer sterk komt dit ook aan het 
licht bij een nadere beschouwing van het Indische stelsel 
van toepassing der vrijheidstraffen. 

Enkele raadpleging van het Wetboek van Strafrecht zou 
allicht de meening doen postvatten, dat in het algemeen in 
Ncderlandsch-Indië een soortgelijk stelsel van vrijheidstraf 
bestaat als in Nederland. Immers het Indische Strafwetboek 
kent dezelfde vormen van vrijheidstraf als het Neder- 
landsche: de hechtenden de gevangenisstraf, levenslange en 
tijdelijkei Hoewel de bepalingen van het moederlandsche 
“wetboek, wat de vrijheidstraffen betreft, niet op den voet 
gevolgd zijn — en met name de voorschriften nopens de 
cellulaire opsluiting (art. II en 12 Nederlandsch Wetboek) 
ontbreken — maakt het geheel toch den indruk dat degene, 
die in Indië hetzij gevangenisstraf, hetzij hechtenis heeft te 
ondergaan, in hoofdzaak 

op gelijksoortige wijze behandeld wordt als zijn 
lotgenooten in Nederland. 

Niets is echter minder waar. Aan de toepassing der beide 
hoofdvormen van de vrijheidstraf in Indië liggen geheel 
andere beginselen ten grondslag, en in het algemeen vindt 
de toepassing op geheel andere wijze plaats. 

In Nederland wordt het karakter althans van de 
gevangenisstraf (de hechtenis speelt slechts een betrekkelijk 
onbeduidende rol tot dusver; na de invoering van de onlangs 
aangenomen wetten tot wijziging van het Nederlandsch 
strafstelsel zal dit eenigszins anders worden), behoudens 
uitzonderingen, geheel bepaald door het beginsel van 
strenge afzondering van de buitenwereld en van de 
medegevangenen in de stugge eenzaamheid van de cel. In 
Indië daarentegen heeft bij de toepassing van de 
vrijheidstraf (zoowel van den zwaarderen als van den 
lichteren vorm) van ouds het beginsel der tewerkstelling ten 
bate van het land op den voorgrond gestaan. Weliswaar heb-
ben met de invoering van het nieuwe geünificeerde 
Strafwetboek de oude benamingen van dwangarbeid en 
tenarbeidstelling, ook voor de gewone Inlandsche 
veroordeelden, plaats gemaakt voor de aan het 
moederlandsche recht ontleende termen gevangenisstraf en 
hechtenis, maar daarmede hebben deze straffen haar in de 
geschiedenis wortelend karakter van gedwongen tenarbeid-
stelling — zij het dan van tenarbeidstelling gepaard met 
vrijheidsberooving — niet verloren. 

Daarenboven, mede in aansluiting aan de historische 
ontwikkeling, neemt deze tenarbeidstelling in tegenstelling 
met Nederland, naar gelang van plaatselijke 
omstandigheden, talrijke vormen aan. 

Deze veelzijdigheid en veelvormigheid van den 
gedwongen arbeid der veroordeelden, door het Wetboek 
van Strafrecht toegelaten, wordt door het 
Gestichtenreglemont uitdrukkelijk gewettigd. De artikelen 
57 tot en met 64 van dit Reglement toch erkennen zoowel 
den arbeid ten behoeve van de onderscheidene takken van 
’s Lands dienst en ten behoeve van locale ressorten als dien 
in do werkplaatsen en bedrijven der gevangenissen, zoowel 
den arbeid buiten als dien binnen de gevangenismuren. 

Do veroordeelden worden dan ook op tal van plaatsen 
in den Archipel gebezigd voor transportdiensten bij het 
Leger, voor den aanleg van wegen en irrigatie-worken voor 
hot Departement der Burgelijke Openbare Werken, in ’s 
Lands- steenkolenmijnen te Sawahloento en Poeloe Laut, 
en voor vele andere werkzaamheden buiten de 
gevangenismuren, maar tevens ook in de talrijke 
govangenisbedrijven, binnen de gevangenisomheining, die 
in hoofdzaak werken ten behoeve van do openbare diensten. 

Deze ovcrhoersching van het arbeidselement in do 
Indische straftoepassing heeft hare voordee- len, maar 
tevens zekere schaduwzijden. 

Een voordeel is het te achten, dat hot ook in Nederland 
als algemeen geldend stelsel meer en meer veroordeeld 
cellulair systeem, met zijn veelal neerdrukkenden en 
geestdoodenden invloed op do gevangenen, hier te lande 
niet is overgenomen, behalve dan, zooals boven werd 
uiteengezet, in uitzonderingsgevallen als disciplinaire straf 
of disciplinaire maatregel. 

De Nederlandsch-Indische wijze van tewerkstelling 
verschaft de gelegenheid do veroordeelden 
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te brengen in omstandigheden,welke veel natuurlijker zijn, 
veel meer gelijken op dio waaronder in de vrije 
maatschappij geleefd en gearbeid wordt dan in de cel 
mogelijk ware. Hetzij buiten de gevangenismuren, hetzij in 
de gevangeniswerlt- plaatsen, brengt do veroordeelde 
practisch den geheelen dag door met gelijksoortigen arbeid 
als zijne vrije standgenooten, leert hij een ambacht, dat 
tijdens de gevangenisschap zijne belangstelling kan 
levendig houden en hem na ontslag te stade kan komen, en 
wordt hij in ieder geval getraind in regelmatige levens- en 
arbeidsgewoonten. 

Aangezien nu de arbeid, aldus toegepast, wel het meest 
waardevolle element vormt in de methoden voor de 
maatschappelijke wederaanpassing der gevangenen, kan 
aan de Indische wijze van tewerkstelling een belangrijke 
opvoedendo kracht niet ontzegd worden. Daarnaast werpt de 
gevangenisarbeid aanzienlijke baten af voor de 
economische ontwikkeling van het land en levert die arbeid 
een niet te versmaden bijdrage op ter bestrijding van de 
kosten der straftenuitvoerlegging- 

Een gewichtige factor ter bevordering van het goed 
gedrag en indirect van de reclasseering der veroordeelden is 
voorts de ruime toepassing van het gratierecht door de 
toekenning van regelmatige jaarlijksche strafremissies aan 
oppassende veroordeelden bij gelegenheid van den 
verjaardag der Koningin (vgl. de bijbladen nos. 7818, 8785 
en 8927 en onder RECLASSEERING). 

Hier stond echter tegenover, dat in de onbeperkte 
gemeenschap, welke heerschte in de Indische 
gevangenissen, allerhande schadelijke tegen- invloeden 
ongestoord een zoo groote rol konden spelen, dat de 
gunstige invloed, welken de arbeid uitoefende, grootendeels 
geneutraliseerd werd, terwijl buiten den arbeid geen andere 
opvoedings- elementen aanwezig waren. Daarenboven 
maakt deze gemeenschappelijke tewerkstelling mogelijk het 
vormen van complotten en het plegen van aanslagen op 
beambten of medegevangenen. 

Kort na de invoering van het nieuwe Strafwetboek en 
van het Gestichtenreglement begon het inzicht baan te 
breken, dat aan het Indische gevangeniswezen nog veel 
ontbrak. Men ging beseffen dat do tijd gekomen was om, 
mot behoud van al het goedo clat de Indische tewerkstelling 
in zich droeg, ccnerzijds zooveel doenljjk do aanwezige 
schadelijke invloeden krachtig te bestrijden, en anderzijds 
moor positief in het belang van de maatschappelijke 
wederaanpassing der veroordeelden, naast den arbeid nog 
andere opvoedonde mothoden te gaan toopassen. 

Evenals in andere landen word dezo hervor- 
mingsnoodzaak in de allereerste plaats gevoeld ton aanzion 
van de behandeling van de jeugdige veroordeelden. 

Nadat, op voorstol van het Hoofd van het 
Gevangeniswezen, de toenmalige Directeur van Justitie in 
1921, bjj wyze van voorloopigon maatregel, de concentratie 
van jeugdige veroordeelden in do tot tijdelyke 
Jeugdgevangenis ingerichte oude govangenis te Madioen 
gelast had, zette do Regeering in de Memorie van Antwoord 
op het Afdeelingsverslag van den Volksraad betreffende do 
begrooting voor 1923 de nieuwe Regeerings- beginselon 
inzake do toepassing der vrijheidstraf als volgt uiteen: 

„Om bovengenoemde redenen meent de Regeering van 
verdere oprichting van centralen te moeten afzien en over te 
moeten gaan tot den bouw van afzonderlijke 
Strafgevangenissen, zooals ook 
o.a. in Nederland is geschied, uitsluitend voor het doen 
ondergaan der langere vrijheidsstraffen, waarbij, naar tc 
voorzien is, op de kosten van aanbouw aanmerkelijk zal 
kunnen worden bezuinigd. De preventieve hechtenis, 
gijzeling en lichte straffen zullen dan wederom, zooals in 
Nederland en elders, in bijzondere Huizen van Bewaring 
ondergaan worden, hetgeen mede onderscheidene 
financieele en moreele voordeelen biedt. Zoowel de nieuwe 
Strafgevangenissen als de nieuwe Huizen van Bewaring 
zullen gebouwd moeten worden volgens een modern 
systeem, waarbij wat de eerstbedoelde gestichten betreft, 
rekening zal moeten worden gehouden met de eischen eener 
behoorlijke classificatie. In het bijzonder zal daarin verder 
gezorgd moeten worden, dat als regel nachtelijke 
afzondering van de gevangenen zal plaats hebben. Ze zullen 
voorts in ruime mate moeten voldoen aan den eisch van 
overzichtelijkheid. De arbeid zal in gemeenschap kunnen 
blijven geschieden, hetgeen, onder voorwaarde dat ernstig 
geclassificeerd wordt, tot geen bezwaren aanleiding behoeft 
te geven en niet in strijd is met ons Strafwetboek. De tegen-
woordige oudere gevangenissen zullen, voor zooveel 
noodig na geleidelijke verbetering, o.m. door het 
aanbrengen van een bepaald percentage slaapcellen, als 
Huizen van Bewaring dien3t blijven doen. Classificatie 
brengt in de eerste plaats mede dat, gelijk in de meeste 
Westersche en meer vooruitstrevende Oostersche landen 
reeds sinds lang is ingezien, voor een vruchtbare bestrijding 
van het maatschappelijk kwaad dor misdadigheid vooral alle 
zorg geconcentreerd wordt op verbetering der daarvoor 
vatbaar te achten jeugdige veroordeelden”. 

Mot deze beginselverklaring brak een nieuwe periode 
aan in de geschiedenis van het Indische gevangeniswezen. 

In overeenstemming toch met die beginselen werd een 
hervormingsprogramma uitgewerkt, in hoofdzaak gericht 
op de afscheiding van de strafgevangenissen en huizen van 
bewaring, op classificatie van de veroordeelden en 
nachtelijke afzondering van de gevangenen. 

In de eerste plaats werd, na grondige voorbereiding, 
overgegaan tot de oprichting te Tanah- tinggi bij Tangerang 
van een Jeugdgevangenis voor mannelijke veroordeelden 
beneden den 19- jarigon leeftijd. Op welke wijze het 
progressief stelsel in dezo Jeugdgevangenis toepassing 
vindt is hoogcr .reeds beschreven. 

Na definitief of voorwaardelijk ontslag uit de 
Jeugdgevangenis wordt zooveel doenlijk de verdere 
reclasseering der jonge delinquenten bevorderd door hen 
aan oene kostwinning te helpen en eonig toezicht op hun 
levenswandel uit te oefenen. 

Tot dusvor blijkt het aantal recidivisten onder de 
ontslagenen gering, hot percentage als geslaagd te 
beschouwen gevallen boven verwachting groot te zijn. 

Wegens het welslagen van de proefneming werd 
besloten de in de Jeugdgevangenis toege- pasto 
behandelingsmethode tot meerderen uit te strekken en 
hiertoe nog een tweetal Jeugdgevangenissen op te richten, 
zoodat voor elk der 
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drie grooto gewesten van Java één Jeugdgevangenis 

beschikbaar zal zijn. 
Met den uitbouw van het opvoedingsstelsel in de 

Jeugdgevangenis werd het geheele gevangeniswezen meer 
en meer doordrongen van den ook in het buitenland in het 
strafstelsel baanbreken- den paedagogischen geest. 

Bij het Hoofdkantoor van het Gevangeniswezen werd 
een afzonderlijk bureau opgericht, dat speciaal belast werd 
met alles wat de opvoeding en de nazorg der jeugdige 
deliquenten en in het algemeen de geestelijke en zedelijke 
beïnvloeding tengoede van de veroordeelden betreft. 

De afzonderlijke behandeling en opvoeding der 
jeugdige deliquenten was een belangrijk, doch geenszins het 
eenige punt van het hervormings- program, dat in de periode 
1923—1929 tot verwezenlijking werd gebracht. 

Van de meeste centrale gevangenissen werd de splitsing 
in strafgevangenis en huis van bewaring doorgevoerd. 

Ter bevordering van een goede classificatie der 
veroordeelden werden, zooals hooger reeds werd aangestipt, 
de beide strafgevangenissen voor doortrekkenden: die te 
Batavia (Glodok) en die te Soerabaja speciaal belast met de 
selectie der tot langdurige gevangenisstraffen veroordeelden 
en met hunne indeeling, al naar hun aard, over de 
onderscheidene strafgevangenissen. 

Het progressief stelsel werd zooveel doenlijk gevolgd. 
Verscheidene nieuwe gevangenissen — zoo huizen van 

bewaring als strafgevangenissen — werden gebouwd 
volgens het stelsel van éénpersoonscellen, teneinde de 
nachtelijke afzondering mogelijk te maken. 

Vele oude gebouwen werden door nieuwe, aan moderne 
eischen beantwoordende gestichten vervangen dan wel 
gemoderniseerd. 

Aanslagen op personeel en medegevangenen bleven nog 
voorkomen, doch aan de meeste overige aloude misstanden 
van het Indische gevangenisstelsel — groot aantal 
ontvluchtingen, slechte gezondheidstoestand — kon voor 
een goed deel een eind gemaakt worden. 

De inrichting der gevangenisbedrijven, welke reeds in 
menig opzicht als voorbeeldig beschouwd kon worden, werd 
nog tot aanmerkelijk hooger trap van volkomenheid 
opgevoerd. 

Hoewel de commünistischc woelingen van November 
1926 en van begin 1927 met haar nasleep van dringende 
veroordeelingen in den ondernomen hervormingsarbeid een 
niet geringe storing brachten, kon die arbeid omstreeks 1929 
in beginsel als voltooid beschouwd en de verkregen toestand 
in vergelijking met die van voorheen als in hooge mate 
bevredigend beschouwd worden. Het personeel werd, mede 
door aanzienlijke verbetering der bezoldigingen, op hooger 
peil gebracht. Teneinde, in het bijzonder voor de 
Jeugdgevangenissen, een staf van beambten te verkrijgen, 
die geheel voldoet aan de zooveel hoo- gere eischen, welke 
de veranderde en verhoogde doelstelling met zich 
medebracht, werd begin 1929 overgegaan tot oprichting van 
een breed opgezette vakcursus voor aanstaande onderdirec-
teuren, surveillanten en opzieners, die van den aanvang af 
door de meerderheid der cursisten met animo gevolgd werd 
en hoopvolle perspectieven opent. 

Teneinde ook het reeds in dienst zijnde personeel waar 
mogelijk op de hoogte van zijn zaak to brengen, werd, aan 
de hand van een door het Hoofd van het Gevangeniswezen 
samcngestelden Leidraad, door de directeuren der groote 
strafgevangenissen voor hun beambten een beknopte 
leergang gehouden. 

Literatuur: Jaarlijksche Statistieken van het 
Gevangeniswezen,uitgegeven vanwege hctHoofd- kantoor 
van het Gevangeniswezen; Verslagen over Hervormingen 
van het Gevangeniswezen (t/m 1925) en Verslagen over het 
Gevangeniswezen over 1926 en 1927, uitgegeven als voren; 
verscheidene artikelen in het Maandblad voor Berechting en 
Reclasseering voor Volwassenen en Kinderen, in het 
bijzonder jaargang 1924 blz. 351, jaargang 1927 blz. 86, 
jaargang 1929 blz. 4, 156 en 157; Artikelen in het Indisch 
Tijdschrift van het Recht, dl. CXXVI, blz. 150 vg. 324 vg. 
345 vg. en 356 vg., van Prof. Mr. J. M. J. Schepper en van 
Mr. H. M. Hij mans; Mr. H. M. Hij- mans: Le Régime 
pénitentiaire aux Indes Neer- landaises, in de Revue 
Internationale de Droit Pénal van 1928; Vergl. voorts 
verschillende artikelen in het Maandblad voor Directeuren 
en Onderdirecteuren van het Gevangeniswezen in 
Nederlandsch-Indië (eerste jaargang 1929). 

RECLASSEERING. VOORWAARDELIJKE INVRIJ-
HEIDSTELLING. VOORWAARDELIÏKE VEROORDE-
LING. In overeenstemming met de ook in het buitenland 
gehuldigde nieuwere denkbeelden omtrent wezen en doel 
der vrijheidstraf ligt aan het 
N.I. Strafwetboek en aan de wettelijke en administratieve 
voorschriften tot uitvoering van dit Wetboek het beginsel ten 
grondslag: dat die straf zooveel doenlijk mede behoort te 
strekken tot opvoeding van den veroordeelde tot een ordelijk 
leven in overeenstemming met de wetten des lands. Anders 
gezegd, dat zij moet dienstbaar gemaakt worden aan zijne 
wederaanpassing aan de maatschappij, aan zijn reclasseering 
in don meest ruimen zin des woords. Hiertoe dienen het 
gewennen aan orde en tucht, de opleiding tot een nuttig 
ambacht, het onderwijs, de beïnvloeding ten goede en de 
progressie tot een hoogere klasse, do toekenning van 
grootere vrijheid en meerdere verantwoordelijkheid bij goed 
gedrag gedurende het ondergaan der gevangenisstraf, al 
welke maatregelen, overeenkomstig het Gestichtenregle-
ment, naar vermogen in do Indische gevangenissen worden 
toegepast. (Zie sub GEVANGENISWEZEN). 

Bij het progressieve stelsel sluit als laatste stadium der 
progressie aan de Voorwaardelijke Invrijheidstelling, welke 
het mogelijk rnaakt don tot gevangenisstraf veroordeelde, na 
het ondergaan van een bepaald gedeelte zijner vrijheidstraf, 
te vergunnen het overschietende gedeelte dier straf buiten de 
gevangenismuren en in de maatschappij zelve te ondergaan; 
echter onder beding, dat hij zich gedurende die periode aan 
zeker toezicht en aan bepaalde voorwaarden zal 
onderwerpen en dat bij wangedrag of bij schending der hem 
opgelegde voorwaarden hij naar de gevangenis zal worden 
teruggevoerd. 

Het doel dezer instelling is tweeërlei: zij beoogt 
vooreerst, .in aansluiting aan de reeds in de gevangenis 
aangevangen progressie den .veroordeelde een belooning 
voor goed gedrag gedurende de gevangenschap in uitzicht te 
stellen, teneinde op te wekken tot krachtsinspanning en tot 
medewer- 
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Icing aan zijne opvoeding; in de tweede plaats voor den 
gestrafte een overgangstijdperk te vormen, gedurende 
hetwelk hij gelegenheid zal vinden, voor zooveel noodig met 
behulp en steun van degenen, die toezicht op hem houden, 
zich geleidelijk wederom aan de algeheele vrijheid en het 
normale maatschappelijk leven aan te passen. Een 
eenigszins afwijkende opvatting omtrent wegen en doel der 
voorwaardelijke invrijheidstelling huldigt Prof. Mr, J. M. J. 
Schepper in zijne in de literatuuropgave vermelde artikelen 
in het Indische Tijdschrift van het Recht. 

Bij het op 1 Januari I91S in werking getreden nieuwe 
Wetboek van Strafrecht werd de instelling der 
Voorwaardelijke Invrijheidstelling in Ne- derlandsch-Indië 
ingevoerd. 

Ingevolge art. 15 van dit Wetboek kon het 
voorwaardelijk ontslag plaats hebben nadat de tot 
gevangenisstraf veroordeelde drie vierde gedeelte en tevens 
drie jaren van zijn straf had ondergaan. De verdere 
uitwerking dezer bepalingen vond plaats bij de ordonnantie 
op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling (Ind. Stb. 1917 No. 
729). Daar de instelling dientengevolge slechts aan de tot 
zeer zware straffen veroordeelden ten goede kon komen, de 
reclasseering hier te lande nog niet georganiseerd was (zie 
beneden) en daarenboven onzekerheid bestond omtrent do 
verhouding tusschen het nieuwe instituut en dat van de deels 
in gelijke richting werkende jaarlijksche remissies van straf 
bij gelegenheid van den verjaardag der Koningin (zie 
„Gevangeniswezen”), vond de toepassing nog slechts in zeer 
beperkte mate plaats. 

Hoewel laatstbedoelde twijfel nog niet was opgeheven, 
vond een aanzienlijke uitbreiding van de toepassing plaats 
nadat, naar het voorbeeld van de Ncdcrlandsche wet van 12 
Juni 1915 (Ned. Stb. 1915 No. 247), bij het K.B. van 4 Mei 
1926 (Ind. Stb. 1926 No. 251) de artikelen 15, 16 en 17 van 
het Indische Strafwetboek in dier voege waren aangevuld en 
gewijzigd (artikelen 15, 15a, en 156 en 16), dat voortaan de 
Voorwaardelijke Invrijheidstelling reeds zou kunnen plaats 
vinden, nadat het twee derde gedeelte, tevens tenminste 9 
maanden der opgelegde gevangenisstraf ondergaan zou zijn, 
en tegelijkertijd de organisatie der Reclasseering met kracht 
ter hand genomen was. 

De zooeven aangehaalde gewijzigde bepalingen van het 
Wetboek van Strafrecht en de in overeenstemming 
daarmede eveneens gewijzigde ordonnantie op de 
Voorwaardelijke Invrijheidstelling (Ind. Stb. 1926 No. 488) 
traden op 1 Januari 1927 in werking. 

Intusschen had do hooger gemelde wijziging van het 
Wetboek van Strafrecht zich niet bepaald tot do uitbreiding 
van het instituut der Voorwaardelijke Invrijheidstelling; 
mede naar No- derlandsch voorbeeld had zij tevens — 
benevens eon verandering van do regeling der geldboeten— 
do Voorwaardclijke Veroordeeling als een nieuw en 
waardevol middel tor bestrijding van de misdadigheid in het 
Strafstelsel opgenomen. 

Aan dit nieuwe instituut ligt de gedachte ton grondslag, 
dat do vrijheidstraf in het algemeen moet worden 
beschouwd als eon bestrijdingsmiddel der criminaliteit, dat 
ernstigo schaduwzijden biedt en waar mogelijk vermedon 
dient te worden, en dat in sommige, ja, vele gevallen mot 
voordeel kan worden vervangen door de bloote bedreiging 
met straf, al dan niet gepaard met on 

dertoezichtstelling, voor het geval de veroordeelde zich 
niet onderwerpt aan de bijzondere voorwaarden, welke 
hem in het veroordcelend vonnis gesteld worden, dan wel 
aan de algemeeno voorwaarde, dat hij zich goed moet 
gedragen en zich van nieuwo wetsovertredingen heeft te 
onthouden. Men hoopt hiermede dan te bereiken de 
reclasseering van den veroordeelde in do vrije 
maatschappij. 

Deze bij de artikelen 14a t/m 14/ in het Indische 
Wetboek van Strafrecht opgenomen nieuwe instelling, 
welke in de Uitvoerings-Ordonnantie Voorwaardelijke 
Veroordeeling (Ind. Stb. 1926 No. 487) verder werd 
uitgewerkt, trad eveneens op 1 Januari 1927 in werking. 

Ingevolge de aangchaalde wetsbepalingen is de rechter 
bevoegd, in geval van veroordeeling tot vrijheidstraf-
gevangenisstraf van ten hoogste één jaar of hechtenis, 
zoomede in sommige gevallen bij veroordeeling tot 
geldboete, te gelasten, dat de straf niet zal worden 
ondergaan tenzij bij rechterlijke uitspraak later anders 
mocht worden gelast op grond dat de veroordeelde zich 
vóór het einde vanden hem gestclden proeftijdaan een 
strafbaar feit schuldig maakt of een eventueel opgelegde 
bijzondere voor waarde niet naleeft. 

Evenals de Voorwaardelijke Invrijheidstelling 
onderstelt het Instituut der Voorwaardelijke Veroordeeling 
het bestaan van een organisatie, welke mogelijk maakt, 
voor zoover zulks noodig mocht blijken, den 
voorwaardelijk ontslagene dan wel den voorwaardelijk 
veroordeelde aan een zeker, niet hinderlijk, in zijn 
welbegrepen eigenbelang ingestcld toezicht te 
onderwerpen, hem waar noodig in den vorm van een over 
hem ingesteld patronaat hulp en steun te bieden bij zijn 
pogingen om zich weder tot nuttig en ordelijk 
maatschappelijk loven op te werken. 

Vóór de invoering der zooeven genoemde wijziging van het 
Wetboek van Strafrecht had in Nederlandsch-Indië de 
reclasseering der veroordeelden zich bepaald tot de 
zoogenaamde nazorg van uit de gevangenis ontslagen 
gestraften en ook deze nazorg had zich nog slechts in zeer 
beperkte mate ontwikkeld. Van tijd tot tijd hadden weliswaar 
particuliere personen of vereenigingen — als de Vereenigingen 
Pro Juventute en het Leger des Heils — in bijzondere gevallen 
zich het lot van ontslagen veroordeelden aangetrokken, maar 
geen systematische reclassecringsarbeid werd verricht, behalve 
op beperkt gebied door de te Semarang govestigdo 
„Vereeniging tot het verlce- ncn van hulp aan ontslagen 
Europeesche veroordeelden” ƒZooals haar naam reeds 
aanduidt, J» hield deze Vereeniging zich vrijwel uitsluitend 
bezig mot de wederopheffing van uit do gevangenis ontslagen 
veroordeelden van Europeeschen landaard. 

De Rogeering, overtuigd van het nut van den arbeid 
dezer Vereeniging, had haar een subsidie toegestaan, 
hoofdzakelijk ter bestrijding van de kosten verbonden aan 
de bezoldiging van een door de Vereeniging aan te stellen 
ambtenaar der reclasseering. Zooveel in haar vermogen lag 
trachtte de Vereeniging aan ontslngon Europeesche 
veroordeelden een werkkring te bezorgen en ook overigens 
hen to steunen; aan verscheideuo ontslagen gevangenen 
werd logies en voeding vor- strekt in hot door haar 
gesteunde Tehuis voor bohoeftigo Europeanen to 
Semarang. 
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Ook het Indo-Europeesck verbond werkte zooveel 
mogelijk mede aan liet plaatsen van gewezen gevangenen. 

Zelve ging de Regeering voor bij het herplaatsen van 
ontslagen veroordeelden. Het in de Re- geeringscirculaire 
van 27 Juni 1S65 (Bijblad op het Staatsblad No. 1608) 
vervatte verbod om wegens misdrijf veroordeelde personen 
in ’s Lands dienst op te nemen, welk voorschrift reeds sedert 
geruimen tijd niet meer in zijn volle gestrengheid was 
toegepast, werd afgeschaft bij het Re- 
geeringsrondschrijven van 13 November 1916 (Bjjblad 
8650; zie ook bijblad S898), waarin werd bepaald, dat 
wederopneming in ’s Lands dienst van wegens misdrijf 
veroordeelden, indien zij dit wenschten, zoude kunnen 
geschieden door herplaatsing in tijdelijken dienst, terwijl 
opname in vasten dienst zou kunnen volgen, indien zij gedu-
rende vijf jaren door nauwgezette plichtsbetrachting hadden 
doen blijken van den ernstigen wil om zich te beteren. 

Met de invoering van de Voor waar delijkc Ver- 
oordeeling en de uitbreiding der Voor waar delijkc 
Invrijheidstelling ingevolge hoogeraangehaalde wijziging 
van het Strafhoek bij Ind. Stb. 1926 no. 251 en de 
ordonnanties in de Staatsbladen nos. 487 en 488 van dit jaar 
verkreeg de Re- classeering haar wettelijken grond en werd 
haar organisatie met kracht ter hand genomen. 

Blijkens laatstbedoelde ordonnanties kan een patronaat 
geschapen worden tot het verlee- nen van hulp en steun, 
zoowel over voorwaardelijk veroordeelden als over 
voorwaardelijk ontslagen veroordeelden. In het eerste geval 
wijst de rechter, in het laatste geval wijst de Directeur van 
Justitie den patroon aan. 

Blijkens de Memorie van Toelichting op het Koninklijk 
Besluit van 4 Mei 1926 (Ind. Stb. no. 251) lag het in de 
bedoeling in ruime mate, al dan niet met behulp van 
Regeeringssubsidies, het particuliere initiatief bij den 
reclasseeringsarbeid te betrekken, terwijl het ambtelijk 
element in hoofdzaak regelend, controlcerend en 
aanvullend zou optreden. 

De centrale leiding van den Rcclassecrings- dienst 
berust, onder oppertoezicht van den Directeur van Justitie, 
bij het Hoofd van het Gevangeniswezen en den aan dezen 
toegevoegden inspecteur der Reclasseering, terwijl onder 
diens bevelen werkzaam zijn drie Reclasseeringsambte- 
naren, gevestigd in de drie hoofdplaatsen van Java (Batavia. 
Semarang en Soerab.aja), bijgestaan door drie Adjunct-
Ambtênarcn. 

De taak dezer ambtenaren bestaat voornamelijk in het 
geven van leiding aan en het controlee- ren van de 
particuliere reclasseeringsinstellingen, het desgevraagd 
verstrekken van inlichtingen aan den rechter omtrent 
personen, die voor voorwaardelijke veroordeeling in 
aanmerking zouden komen, en, bij het ontbreken van 
particuliere patroons, in het op zich nemen van het patronaat 
zoowel over voorwaardelijk veroordeelden als over 
voorwaardelijk in vrijheid gestelde veroordeelden. 

Ter bevordering eener veelzijdige voorlichting aan den 
Directeur van Justitie werd in 1927 een Centraal College 
voor de Reclasseering ingesteld, welks taak het is, in alle 
principieele en andere gewichtige vraagstukken, welke do 
Reclasseering betreffen, dien Departementschef van ad 

vies te dienen. Van dit College maken het Hoofd van hot 
Gevangeniswezen en het Hoofd van Tucht- Opvoedings- en 
Armwezen ambtshalve deel uit. Voorts worden tot leden 
aangewezen personen van verschillende landaarden, die ge-
acht mogen worden van do stroomingen en gees-
tesrichtingen en van de nooden op reclassecrings- gebied op 
de hoogte te zijn. Tot Voorzitter werd voor de eerste maal 
aangeAvezen de hoogleeraar in het Strafrecht aan de 
Rechtshoogeschool te Batavia, Prof. Mr. J. M. J. Schepper; 
het secretariaat Avordt als regel Avaargenomen door den 
Inspecteur der Reclasseering. 

Blijkens de liooger aangehaalde uitvoeringsor- 
donnanties kunnen als particuliere reclasseerders optreden 
rechtspersoonlijkheid bezittende ver- eenigingen 
(instellingen), zoomede houders van inrichtingen AAder 
statuten, stichtingsbrieven of reglementen het aamvenden 
van pogingen tot reclasseering van voorwaardelijk 
veroordeelden of voorwaardelijk in vrijheid gestelden 
voorschrijven of gedoogen, die zich tot het aanvaarden van 
opdrachten tot het verleenen van hulp en steun aan 
\roonvaardelijk veroordeelden of voorAvaarde- lijk in 
vrijheid gestelden — of beiden — hebben bereid verklaard 
en Avier bereidverklaring door den Directeur van Justitie is 
aanvaard. 

In aanmerking genomen dat de reclasseering zich in 
Indië nog in een aanvangsstadium bevindt, mag de 
belangstelling, welke van particuliere zijde voor dezen 
arbeid betoond wordt, verblijdend en hoopgevend genoemd 
Avorden. Tot dusver werden als E,eclasseeringsinstellingen 
erkend: Het Indo-Europeesch Verbond; de Vcree- niging tot 
het verleenen van hulp aan ontslagen Europeesche 
veroordeelden te Semarang; de Ver- eenigingen Pro 
JuA'entute te Batavia, te Ban- doeng, te Djokjakarta, te 
Soerabaja en te Medan; de Protestantsche 
Reclasseeringsvereeniging, de Nederlandsch-Indi8che 
Reclasseeringsvcreeni- ging; de Vereeniging Boedi 
Oetomo; liet Genootschap \Toor In- en UitAvendige 
Zending te Batavia; het Leger des Heils; de Internationale 
Orde van Goede Tempelieren; en de Vereeniging Chung 
HAva Hui. 

Gedurende den nog slechts korten tijd, Avaarin het 
particuliere en het ambtelijkc reclasseerings- Avezen 
Averkzaam zijn, hebben zij reeds over een betrekkelijk 
groot aantal voorwaardelijk veroordeelden en 
voorwaardelijk in vrijheid gestelden hunne zorgen 
uitgestrekt. 

Voorloopig beperken de rcclassecringspogin- gen zich 
in hoofdzaak tot de ontwikkelden van eiken landaard, die 
hulp en steun als regel veel meer behoeven dan de uit de 
lagere volksklassen voortgekomen delinquenten, Avelkc 
veelal zonder bezAvaar Aveder in het desa- of 
kampoengverband worden opgenomen. 

Ook bepaalt zich voorloopig de reclasseeringsarbeid 
voornamelijk tot JaAra en Madoera. 

Bijzondere aandacht Avordt besteed aan de rc- 
classeoring van jeugdige voorwaardelijk veroordeelden en 
voor Avaardelijk in vrijheid gestelden. De Vereenigingen 
Pro Juventute verleenden daarbij haar Avaardevollc 
medeAverking. Speciaal voor dit belangrijke deel van het 
reclassce- ringswerk werd in 1929 opgericht de Reclassee-
ringsvereeniging voor jeugdige veroordeelden West-Java 
(R.W.J.), die zich in de eerste plaats ten doel stelt de 
reclasseering van ontslagen ver 
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oordeelden uit de Jeugdgevangenis te Tanah- tinggi. 
Literatuur: Prof. Mr. J. M. J. Schepper: Leidraad voor 

de Reclasseoring in Nederlandsch- Indië; Mr. F. H. Poser: 
Het vraagstuk der Re- classeering in Ncdcrlandsch-Indië, in 
Koloniale /Stadion, 12de jaargang; Prof. Mr. J. M. J. Schep-
per: Het eerste jaar der Voorwaardelijke Veroor- deeling in 
Nederlandsch-Indië. Tijdschrift van het Recht dl. LXXVII 
blz. 379; Praeadvies van Prof. Mr. J. M. J. Schepper nopens 
de Voorwaardelijke Veroordeeling voor het Nederlandsch-
In- disch Juristen-Congres 1929 en de discussies ten 
Congresse, in Indisch Tijdschrift van het Recht, dl. 129; vgl. 
voorts do sub Gevangeniswezen aangehaalde artikelen in het 
Ind. Tijdschrift van het Recht van Prof: Mr. J. M. J. Schepper 
en Mr. II. 
M. Hijmans.< 

RECLASSEERING. Zie STRAFRECHT. 
VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTEL-

LING. Zie STRAFRECHT. 
VOORWAARDELIJKE VEROORDEELING. 

Zie STRAFRECHT. 
, GEVANGENISWEZEN. Zie STRAFRECHT. 
. BLADLUIZEN (Insectenorde Rhynchota, sub- -orde 
Homoptera, familie Aphididae) zijn kleine, teere insecten, 
die in kleiner of grooter gezelschappen leven op zeer 
verschillende gewassen, en die zich daarop voeden door met 
behulp van hun stekende en zuigende monddeelen sappen uit 
de weefsels der betreffende planten op te nemen. 
Morfologisch zijn zij gekenmerkt door een gewoonlijk ovaal 
tot peervormig lichaam, dat bij bepaalde soorten min of meer 
afgeplat kan zijn, waardoor deze een schildluisachtig 
voorkomen kunnen krijgen (Cerataphis, Oregma). De kop is 
met den thorax breed vergroeid; hij draagt de eenvoudige, 
vaak 5—6 ledige sprieten, die veelal, speciaal bij de 
gevleugelden, van talrijke, bijzondere zintuigorganen, de 
z.g. rinarien, zijn voorzien. De zijdelingsche facettenoogen 
zijn meestal goed ontwikkeld, met enkele afgesnoerde, iets 
uitpuilende facetten aan den achterrand; neven- oogon, z.g. 
ocellen, meestal slechts bij de gevleugelden aanwezig. 
Monddeelen als z.g. rostrum gewoonlijk goed ontwikkeld, 
van zeer verschillende lengte. Borststuk met of zonder twee 
paar vliezige vleugels met eenvoudige nervatuur. Booten 
slank, teer, tars als regel 2-lcdig, met een dubbel klauwtje. 
Achterlijf met breede basis aan het borststuk vastgohecht, uit 
10 segmenten bestaande, waarvan hot 10de als een 
staartvormig aanhangsel ontwikkeld is (cauda), dat bij 
sommige soorten sterk gereduceerd kan zijn. Het öe segment 
aan weerszijden van don rugkant heeft twee buisvormige 
aanhangsels (siphonen), die op den achterrand van dit 
segment zijn ingeplant. Zij worden ton onrechte ook 
„honigbui- zen” goheoton on kunnen oen verdedigend vocht 
afscheidon. By sommigo soorten zyn deze siphonen 
topolvormig of tot poriën gereduceerd. Voorts komen bij 
bepaalde soorton do z.g. marginaal- tuborkels voor, kloino 
zydolingscho uitsteokscl- tjes, die vooral aan weerskanten 
van het eorsto borststuksegmont alsmedo van do ccrsto 
zoven abdominaalsegmenten goed ontwikkeld zyn. Zy zyn 
waarschijnlijk te beschouwen als zintuigor- gaantjes van nog 
onbekende functie. Wasaf- scheidingcn over het geheele 
lichaam of gelokaliseerd, b.v. langs don rand, komen 
veelvuldig voor. Bij bepaalde soorten kunnen zij zoo ryko- 

lijk optreden, dat zij het geheelo lichaam in een witte massa 
hullen (Oregma lanigcra Zehntn., witte wolluis van het 
suikerriet). In de colonies treft men, behalve de larven in alle 
ontwikkelingsstadia, gevleugelde en ongevleugelde vol-
wassen individuen aan. De eerstgenoemden kunnen zich 
vliegende verplaatsen en daardoor op andere planten nieuwe 
colonies stichten. Zij zijn hooger georganiseerd dan de 
ongevleugelden on wijken daardoor in hun lichaamsbouw 
aanmerkelijk van de laatstgenoemden af. Op Java planten 
zich gevleugelden en ongovleugelden, zoover bekend, het 
geheele jaar door onafgebroken parthenogenetisch en 
vivipaar voort. De geslachtsdieren (sexualcs), die bij de 
soorten der gematigde luchtstreken gewoonlijk in den herfst 
optreden en de bevruchte wintereieren vóórtbrengen, zijn op 
Java tot nog toe onbekend. Ook het verschijnsel dor z.g. 
„migratie”, waaronder men de stelselmatige verwisseling 
van voedster- plant verstaat en waardoor de biologie van vele 
bladluizen der gematigde luchtstreken zoo buitengewoon 
ingewikkeld wordt, is in ons Indië nog niet waargenomen. 
Trouwens het tropische klimaat schijnt voor de ontwikkeling 
der bladluizen geen optimale omstandigheden te bieden; zij 
treden er althans minder op den voorgrond dan b.v. in 
Europa. Zware regenval schijnt de ontwikkeling der colonies 
tegen te gaan, de vochtige atmosfeer doet schimmelinfecties 
optreden, waardoor de colonies geheel of gedeeltelijk te 
gronde gaan. Talrijk zijn voorts de parasieten die ten koste 
van de bladluizen leven, zooals verschillende 
lieveheersbeestjes (Coccinelliden), gaasvliegjes 
(Chrysopiden), zweefvliegen (Syrphiden), kleine 
sluipwespjes uit verschillende families e.d. Ook zijn er 
enkele vlinders, waarvan de rupsen zich specifiek met 
bladluizen voeden (b.v. Gery- dus boisduvali Moore, een 
myrmekophile Lycae- nide). Omgekeerd worden vele 
bladluissoorten door mieren „beschermd”, d. w. z. de mieren 
komen af op hun suikerhoudende excrementen, die zij 
oplikken, zoodat zij een soort van reinigingsdienst vormen. 
Aan de ontwikkeling der colonies schijnt dit ten goede te 
komen. 

Economisch zijn vele bladluizen als schadelijk aan te 
merken, omdat zij op allerlei cultuurge- wassen optreden on 
daaraan niet alleen sappen onttrekken, maar bovendien 
afscheidingen der speekselklieren in de wond brengen, die 
sterke groeistoornissen kunnen veroorzaken. Bij bepaalde 
soorten treden ten gevolge daarvan zelfs typische 
galvormingen op (Astegopteryx op Dis- tylium en Styrax). 
Nadeelig voor do plant zijn ook hun suikerhoudende 
excrementen, waarop zwarte schimmels, z.g. „roctdauw,” 
zich ontwikkelen. Bijzondere beteekenis hebben bladluizen 
in den laatsten tijd gekregen, doordat aangetoond is, dat zij 
bij bopaalde plantensoorten z.g. virusziekten van zioko op 
gezonde planten ovor- brengen. Do meest algemeene 
virusoverbrenger is Myzus porsicae Sulz. De gele 
strepenziekto van hot suikerriet wordt overgebracht door 
Aphis maïdis Fitch (adusta Zehntn.). Tot de meer algemeene 
bladluizen op Java behooren Toxop- tora aurantii Boyer, 
levendo op Citrus, Cacao, Thee, Koffie en versohillende 
andero gewassen; Myzus persicao Sulz., de tabaksluis, op 
Sola- naceeön en andere kruidachtige planten; Aphis 
gossypii Glov. op Malvaceeën en andero gewassen; Aphis 
maïdis Fitch op Suikerriet, Maïs 
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en andere Gramineeën; Oregma lanigera Zehntn. I op 
Suikerriet; andere Oregma-soorten karakteristiek op 
Bamboe. De bestrijding van bladluizen | geschiedt het best 
met behulp van z.g. contact-vergiften, die met een 
pulverisatcur zoo fijn mogelijk over de dieren moeten 
worden verstoven. Gebezigd worden zeepwater, 2 %, ev. 
met toevoeging van brandspiritus; petroleum - zeepemulsie; 
nicotine-preparaten, waarvan verschillende combinaties in 
den handel verkrijgbaar zijn. In den laatsten tijd worden door 
het Deli Proefstation Derris-wortelcxtracten (akar toeba) 
aanbevolen tegen de tabaksluis. Op kleine schaal, b.v. met 
potplanten, bewijst bestrooien met fijn gemalen tabak of 
uitrooken met tabakswalm goede diensten. 

Literatuur: Van der Goot. Zur Kcnntnis der Blattlausc 
Javas (Contr. Faune lnd. Néerl. I). Takakaski: Aphididae of 
Formosa, pt. 1—I, Dep. of Agr., Form.). Thcobald: 
TheJ?lant Lice of Aphididae of Great Britain I, 11/ 
- CARPENTIER ALTING (Prof. Mr. JOHANNES 
HENDRIK). Geboren den 12en Februari 1864 te 
Colmschate (Overiisel). overleden den 25en April f929 te ’s-
Gravenhage. Zijn vader was de predikant A. S. Carpentier 
Alting, ook een zeer bekende persoonlijkheid in vrij 
metselaarskringen en eenige j'aren gedeputeerd 
grootmeester der Orde van Vrijmetselaren, zoowel in Ned.-
Indië als in Nederland. Hij bezocht te Dokkum de 
toenmalige Latijnsclie school aldaar, studeerde in de rechten 
aan de Universiteiten te (Jroningen.cn te Amsterdam en 
promoveerde 1 Juli 1886 op een proefschrift: „De staat en de 
kerkelijke financiën”. Spoedig ging hij naar Ned.-Indië, 
werd advocaat bij den Raad van Justitie te Padang en trad 
daar in het huwelijk met mej. B. R. F. Kamerling. Hier trad 
hij op 20 Dec. 1886 ook toe tot de Orde der Vrijmetselaren. 

De betrekking van advocaat was voor dezen 
zachtaardigen man, die zoo ongaarne een ander ongelijk 
gaf, geen ideaal; hij voelde meer roeping voor het 
rechtersambt en werd 4 jaar later op zijn verzoek geplaatst 
bij de rechterlijke macht, eerst als subst. griffier bij den 
Raad van Justitie te Batavia, toen als griffier te Alaka.ssar-
an daarna als substituut-officier van Justitie en lid van den 
Raad van Justitie te Padang. 

In 1896 werd hij benoemd tot president van den 
landraad te AIanadp*_Zijn belangstelling voor alle sociale 
verschijnselen bracht hem daar van zelf tot de 
bestudecring van de volksinstellingen en gebruiken van de 
Alinahasa, van welke studie hij deed blijken door een 
artikel in hot lnd. Tijdschrift van het Recht van 1897, 
getiteld: „De Al- foersche eed in de Minahassa” en een 
artikel in de lnd. Gids van 1901: „Het geboorterecht in de 
Minahassa”. 

Naar aanleiding van deze studies droeg de Indische 
Regeering hom op, een nader onderzoek naar dat 
gewoonterecht in te stellen en eene wettelijke regeling er 
van voor te bereiden, ivaarvoor hij ter beschikking werd 
gesteld van den Directeur van Justitie te Batavia. Als 
gevolg van deze opdracht verscheen ter landsdrukkerij te 
Weltevreden in 1902 en 1903 zijn „Regeling van het 
privaatrecht van de Inlandsche bevolking in de 
Alinahassa- distrieten der residentie Menado”. 

Na ommekomst van een buitenlandsch verlof werd 
Carpentier Alting benoemd tot secretaris aan het 
Departement van Justitie. 

In 1897 schreef hij in het Indische Tijdschrift van het 
Recht een artikel over de Eigendomsuit- wijzing, behandelde 
in 1902 in datzelfde tijdschrift het reglement van het College 
van Bocdel- mcesteren en schreef in 1908 in de lnd. Gids 
over Rechtszekerheid en Rechtseenheid. 

De bekwaamheid, waarvan zijn arbeid blijk gaf. maakte 
dat hij vóór zijn tijdgenooten in aanmerking gebracht werd 
voor de betrekking van raadsheer in het Hooggerechtshof van 
Ned.-Indië. Hij word echter toen daartoe nog niet benoemd 
en vóór hij bij een volgende vacature in aanmerking kwam, 
kwam zijn benoeming tot lioog- lceraar aan do Leidsche 
Universiteit af. 

In deze functie vervaardigde hij in samenwerking met 
Mr. Winckel en de hoogleeraren Kleintjes en Van 
Vollenhoven in 1909 de bekende 24 ontwerpen over Indisch 
Recht. Hij was verder lid van den gemeenteraad te Leiden en 
nam als lid, later als voorzitter, een 'werkzaam aandeel in den 
arbeid der Leidsche vrijmetselaarsloge. Ook deed hij veel 
voor de talrijke Belgische vluchtelingen, die in 1914/15 o.a. 
naar Leiden kwamen. 

Van het in 1912 verschenen ontwerp van het nieuwe 
Indische strafwetboek gaf hij eene bewerking uit bij de 
firma Van Dorp te fjemarang en in 1913 publiceerde hij zijn 
„Grondslagen der rechts^' bedeeling in Ned.-Indië”, eene 
handleiding voor zlfhcT studenten, waarvan in 1926 een 
tweede, veel vermeerderde druk het licht zag. 

Maar intusschen was hij ten twreeden male naar Indië 
vertrokken, wantin 1917 w'erd hij, geen Indisch rechterlijk 
ambtenaar meer zijnde, in afwijking van de gewroonte, 
benoemd tot president van de beide hooge Indische 
gerechtshoven. 

Kort na de aanvaarding van dit hooge ambt viel hem een 
andere eervolle, maar moeilijke opdracht ten deel. Toen men 
in Indië onder den invloed der gebeurtenissen in Europa na 
den wereldoorlog aandrong op staatkundige hervormingen 
benoemde de G.-G. Van Limburg Stirum in December 1918 
eene commissie tot herziening van de grondslagen der 
staatsinrichting van Ned.- Indië. Aan Carpentier Alting w'erd 
het voorzitterschap dezer commissie opgedragen. Do com-
missie ontw'ierp een „Wet op de landsordening van Indië” en 
gaf eene uitvoerige toelichting ervan in haar rapport van 30 
Juni 1920 (Zie HERZIENINGSCOMMLSSIE). 

Nadat Carpentier Alting zijn Indische loopbaan 
besloten had als lid van den Raad van Ned.- Indië, nam hij, 
met de hoogleeraren Opponheim, Kleintjes, Snouck 
Hurgronjc en Van Vollenhoven en bijgestaan door Air. Oerip 
Kartodirdjo als secretaris, deel aan de samenstelling van de 
in 1922 verschenen „Proeve van een staatsregeling voor 
Ned.-Indië”. 

Gedurende een verblijf van professor van Vollenhoven 
in Amerika in 1925 en 1926 vervulde hij diens taak aan de 
Leidsche Universiteit. 

In Den Haag, waar hij zich na zijne pensionnee- ring 
gevestigd had, nam hij weder werkzaam deel uan het 
publieke leven. Drie jaren lang is hij er grootmeester 
geweest van de orde van vrijmetselaren en heeft als 
zoodanig zeer veel bijgedragen voor de verwezenlijking der 
denkbeelden van de Association Alac/onnkjue 
Internationale. 

Hij had verder zitting in het bestuur der Democratische 
Partij, doch onttrok er zich later aan om de partijpolitiek, 
was eenigen tijd voorzitter der iiaagsche afdeeling van den 
Protestantenbond, 
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lid der Commissie van toezicht over het middel- 
baar onderwijs en bestuurslid van het Comité 
Nieuw-Indië. In de laatste jaren van zijn leven 
was hij ook nog medewerker aan Van Oosthock’s 
>^EncycIopaedie, en in 1928 leverde hij met W. de 
Cock Buning het gedeelte: „The Netherlands and 
the worklwar” van de Netherlands series der 
„Economie and social history of the worldwar”, 
uitgave van het Carnegie Endowment. 

Behalve dat hij nog enkele kleinere bijdragen in 
verschillende vaktijdschriften leverde, o.a. beoor- 
deelingen over De Gelder’s strafrecht van Ned.- 
Indië, Lion’s wetboeken, Stibbe’s Inleiding tot de 
..kennis der. hestuursinstellingenjn vreemde kqlo- 
> niön en Nederburgh’s Hoofdlijnen van Ncd.-Inr 
✓ disch staatsrecht, schreef hij zeer veel ma^onnie- 

'Kc”~artikelen. Toen hij in 1905 voorzitter gewor- 
den was van de loge de Ster in het Oosten te Wel- 
tevreden, nam hij van zijn vader de redactie over 
van het door dezen opgerichte Ma^onnieke Tijd- 
schrift, en na zijn vertrek naar Nederland in 1907 
bleef hij vast medewerker daaraan door het 
schrijven van zijn „Brieven uit Nederland”. In 
1921 in Nederland teruggekeerd, werd hij be- 
noemd tot redacteur van het toen pas opgerichte 
weekblad voor vrijmetselaren: „Do Broederkc- 
ten”. Ter voorlichting van hen, die het doel en 
wezen der vrijmetselarij wilden leeren kennen, 
schreef hij een boekje: „Vrijmetselarij”, dat reeds 
een oen druk heeft mogen beleven. 

(Ontleend aan het levensbericht van Prof. Mr. 
J. H. Carpentier Alting door Prof. Mr. G. André do la, 
Porte; zie de levensberichten van de Maatschappij der 
Nederlandsche letterkunde te Leiden 1928—1929).^ 
vc KUNSTKRINGEN (BOND VAN NED.-INDI- 
SCHE). De eerste kunstkring is in 1901 te Batavia 
opgericht; in 1904 volgde die te Bandomïg, in 1911 die te 
Soerabaja. In 1916 stichtten de inmiddels gevormde 
kunstkringen te Batavia, Bandoeng, Soerabaja, Scmarang, 
Buitenzorg en Médan den Bond van N.-I. Kunstkringen — 
waarvan het dagelijksch bestuur te Batavia zetelt —, mot 
als doel: do verkrijging van samenwerking en de 
behartiging van gemeenschappelijke belangen der leden 
voor zoover betreft het bevorderen der beoefening van 
boeldendo en vorsierendo kunst en het opwekken en 
levendig houden van den kunstzin bij de ingezetenen van 
Nederlandsch-Indië on het uitlokken en ondersteunen van 
openbare maatregelen tot het bereiken van dat dool. Tolde 
do Bond bij oprichting nog slechts zes leden, in 1929 waren 
reods 30 kunstkringen toegetreden. 

Thans zijn Vcrcenigingon gevestigd te: Batavia, 
Buitenzorg, Bandoong, Blitar, Choribon, Djombor, 
Jogjakarta, Djombang, Kediri, Mage^. laïig,’^fakassar, 
Madioon, Malang,~Médan, AIo- djokerto, Palombang, 
Pasooroeau, Poorwokorto, Poerworedjo, Probolinggo, 
Salatiga,' Semarang, Sookaboomi, Soerabaja, Solo, 
Tandjoeng Enim, Tandjoongkarang, Tegal, Tjopoe on 
Tjilatjap. . 

"Tót 1922 hoeft do Bond oen min of moor kwijnend 
bestaan geleid, mode tengovolge van den oorlog on de 
naweeën daarvan, die het zeer mooi- 1 ijk maakten 
tentoonstellingen uit Nederland en andere Europeosche 
landen te betrokken. Wel worden in die jaren oxpositiën van 
Indische kunst- nij verheid gehouden,( doch het publiek 
toonde in het algomeen niet do'belangstelling, die voor don 
blooi der kunstkringen onontbeerlijk is. Eerst 

toen do Bond in 1922 ook muziek in haar werkingssfeer 
betrok, zijn de kunstkringen tot bloei gekomen; 
dientengevolge is het aantal bij den Bond aangesloten 
vereenigingen sindsdien tot 30 gestegen; zij tellen tezamen 
ongeveer 10.000 leden, vrijwel uitsluitend behoorend tot de 
Euro- pecsche bevolkingsgroep. 

De Bond heeft zich tot doel gesteld bij het or- ganiscercn 
der concert-tourneo’s zooveel mogelijk met het impressario-
systeem te breken en, waar in Ned. Indië nog geen concert-
bureaux waren gevestigd, kon dit doel te eerder worden 
bereikt; bijna alle kunstenaars, die in de laatste jaren voor 
deze federatie uitgekomen zijn en in de toekomst zullen 
uitkomen, zijn of worden, zoo eenigszins mogelijk, buiten 
bemiddeling van een impressario geëngageerd. De Bond 
treedt dus in Ned.-Indië in do plaats van concert-bureau en 
impressario, evenwel met dit groote onderscheid, dat hij 
voor zijn bemoeienis geenerlei vergoeding eischt. De 
kunstenaar heeft zich te wenden tot het Bondsbestuur te 
Weltevreden en wordt dan eventueel uitgenoodigd naar Indië 
te komen om voor de aangesloten vereenigingen of een 
gedeelte daarvan een bepaald aantal concerten te geven 
tegen een gegarandeerd bedrag. De tour- nee’s worden zoo 
aansluitend mogelijk geregeld, opdat geen tijd verloren gaat. 
De bestuursleden der aangesloten kunstkringen beijveren 
zich den voor hen optredenden kunstenaars land en volk te 
toonen, de tournee’s geheel voor hen voor te bereiden en hun 
zooveel doenlijk hulp en voorlichting te geven. Dit systeem 
heeft reeds vele kunstenaars van naam naar Ned.-Indië 
getrokken; onder de auspiciën van den Bond traden in de 
laatste tien jaren o.a. op: Aldo Antoinetti, het Cherniavsky-
trio, het Dresdener strijkkwartet, Felix Dyck, Mischa Elman, 
Harriet van Emden, Mabel Garrison, Leopold Godowsky, 
Katherina Goodson, Caecilia Hansen, Gerard Hekking, 
Yvonno Herr-Japy, José Iturbi, Vera Janaco- poulos, hot 
Kendall-Quartett, Hans Kindler, Francis Koene, het 
Kornauth trio, Mischa Le- vitzki, Benno Moseivitch, 
Kathleen Parlow, Mi- chacl Piastro, Julius Röntgen, Rient 
van Santen, Robert Schmitt, Sigtenhorst Meijer, Sven en 
Lize Skolander, Jaap Spaanderman, Paul Schramm, Paul 
Wcingarten, Gerard Zalsman en Efraïm Zimbalist. 

De kunstenaars verbinden zich uitsluitend op te treden 
voordo bij den Bond aangesloten kunstkringen; hierdoor 
wordt wol is waar een monopo- lio geschapon, doch dit 
monopolie beoogt nimmer het malcon van winst, doch dient 
slechts do bolangen dor kunstkringledon on die dor kunste-
naars. Het lidmaatschap is zoo laag gesteld, dat dit voor zeer 
volon bereikbaar is; de kunstkringen zijn domokratische 
instellingen, die zich slechts ton doel stellen het brengen van 
goede kunst en het verhoogen van kunstpeil en kunstzin in 
Ned.-Indië. Aangozien do reiskosten van Europa naar Indië 
on do verblijfkosten aldaar een niet onaanzienlijk deel van 
hot garantie bedrag uitmaken, hetgeen voor allen even hoog 
is, wordt or naar gestreefd slechts oerste-rangs kunstenaars 
naar Indië te trokken, waarbij getracht wordt tolkenjare 
minstens één Neder- landsch kunstenaar te doen uitkomon. 

De Bond moedigt ook de overkomst van goede 
tooneelgozelschappen aan, zonder zich echter met do 
rogoling dor tourneo’s te belasten; wel kan 
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voor een serie voorstellingen voor de bij den Bond 
aangesloten vereenigingen een zeker bedrag worden 
gegarandeerd, welk bedrag een basis kan vormen om naar 
lndië te komen. Zeker toezicht op de samenstelling van het 
gezelschap en op den aard der te geven stukken is echter 
een voorwaarde voor het verleenen van steun. 

De bevordering der beeldende kunsten stelt de Bond 
zich mede als voorname plicht; verzamelingen van 
schilderijen, graphische kunst, kunstnijverheid enz. 
worden daartoe zoowel in lndië als in Europa 
bijeengebracht en worden bij de aangesloten 
vereenigingen geëxposeerd. Als vertegenwoordiger voor 
beeldende kunsten treedt in Nederland op Ir. Hein von 
Essen te Rijswijk (N.H.). 

Het groote arbeidsveld van den Bond maakt haar taak 
bij het in Ned.-lndië nog bestaand gemis aan Westersche 
kunst en kunstenaars van zeer groote sociale beteekenis. 

De Bond van N.-I. kunstkringen heeft rechts-
persoonlijkheid; de statuten zijn laatstelijk bij Gouv. 
Besluit van 18 October 1928 no. 1G goedgekeurd. 

^Literatuur: De Bond van N.-L Kunstkringen . ' door P. A. J. 
Mooycn I Gedenkboek''voor N.-i. ter g’élegenheid van liet 

Rëgëeringsjubileu m van 
H. 'IM. de Koningin 1898—1923, blz. 282); De 

^/•BimcLvan N>-L. Kunstkringen door A. J. W. .van - / Anrooy 
(Koloniale Studiën no. 4, 11de Jaargang Augustus 1927); 
Twaalfden een half'jaar’Bonds- arbeïd, met voorwoord van den 
Directeur van Onderwijs in N.-I. J. Hardeman, Kolff en Co, 
Batavia 1928; Gedenkboek N.-I. Kunstkring, Batavia 1902—
1927, Kolff en Co, Batavia 1927/ 

STERRENKUNDE (DE BEOEFENING DER) 
IN NEDERLANDSCH-INDIË. Inleiding. Meer dan 
eenige andere wetenschap is de astronomie aangewezen 
op samenwerking. Niet alleen is deze samenwerking 
noodzakelijk tusschen de observatoria van éénzelfde land, 
maar zij is ook dringend noodzakelijk tusschen die der 
verschillende landen en werelddeelen. Een object, 
waargenomen op een of andere sterrenwacht, zal aldaar 
slechts gedurende enkele uren van don nacht 
waarneembaar zijn. Een voortdurende observatie is echter 
vaak noodig en daarom moet een, op een andere plaats 
gelegen, observatorium de waarneming voortzetten. Waar 
dus reeds de observatie van een bepaald hemellichaam 
samenwerking noodig maakt, klemt dit des te meer bij het 
ob- serveeren van den hemel als een geheel. Hield in 
vroeger dagen de astronomie zich nagenoeg uitsluitend 
bezig met het bestudeeren van de banen dier 
hemellichamen, welke direct tot ons zonnestelsel 
behooren, in den huidigen tijd wordt de aandacht meer 
gericht op de zoogenaamde vaste sterren, haar verdeeling 
in de ruimte, bewegingen, lichtkracht enz. Men moet zich 
daarbij op het standpunt plaatsen, dat de vele sterren, die 
zich reeds aan het bloote oog vertoonen, met de vele 
duizenden, welke de kijkers binnen ons 
waarnemingsvermogen brengen, tezamen weder een groot 
stelsel vormen. Het nagaan van bouw en samenstelling 
van dit onbegrijpelijk groot sterren-heelal, tezamen met 
do vraag, welke wetten dit beheerschen, zijn de problemen 
der moderne astronomie. 

Tot voor enkele decennia bestonden er nagenoeg alleen 
op het Noordelijk halfrond sterrenwachten; alleen 
Kaapstad beschikte over een 

modern ingcrichte, voortreffelijk functionneeren- de 
sterrenwacht. Door de éénzijdige ligging van do 
sterrenwachten werd vanzelf de kennis grooten- deels 
begrensd tot één halfrond, terwijl de waarnemingen van de 
andere zijde van den hemel steeds betrekkelijk onvolledig 
bloven. Ten einde in dit euvel te voorzien werden, meest 
van Amcri- kaanscho zijde, groote met fraaie kijkers uitge-
ruste sterrenwachten ingericht. waarvan het filiaal van de 
Harvard Sterrenwacht te Bloemfontein de grootste kijkers 
bezit, tevens ook de grootste van het Zuidelijk halfrond. 
Voor de aansluiting van de waarnemingen van Noord en 
Zuid zijn sterrenwachten in de tropische zone noodig en 
vooral daarom kan zich de astronomie in Nederlandsch- -
Indië een nuttig arbeidsveld scheppen. Aan pogingen om in 
Nederlandsch-Indiö tot de oprichting van een sterrenwacht 
te komen heeft het niet ontbrokenJDe eerste poging ging 
daarbij uit van Dr. Johan'Maurits Mohr, die in de 18de 
eeuw. geheel uit eigen middelen, een uitstekend ingericht 
observatorium te Batavia bouwde. Het is merkwaardig, dat 
de latere poging eveneens uitging van een leek op 
astronomisch gebied, namelijk van wijlen K. A. R. 
Bosscha, naar wien de huidige „Bosscha-Sterrenwacht” te 
Lëmbang genoemd werd. Tusschen den tijd van het 
verdwijnen van Molir’s sterrenwachten de oprichting van 
die te Lèmbang zijn astronomische metingen in 
Nederlandsch-Indië beperkt gebleven tot die, welke noodig 
waren voor tijd- en lengte-bepa- ling, waarneming van 
zonnevlekken op het meteorologisch instituut te Batavia en 
het occasioneel waarnemen van zonsverduisteringen voor-
namelijk op Sumatra. 

Het observatorium van Mohr te Batavia. Den 
levensloop van Johan Maurits Mohr (Moihr, ook wel eens 
Mohr) vinden wij in het „Biografisch woordenboek van 
Oost-Indischo predikanten” in bijzonderheden vermeld. 
Mohr was geboren in 1716 te Eppingen, studeerde te 
Groningen en werd als proponent voor de Indische kerken 
aangenomen 10 December 1736. In 1737 te Batavia 
aangekomen werd hij in 1739 definitief bij do Portugeesche 
gemeente aldaar aangesteld en bleef daar tot zijn dood, 38 
jaar later, predikant. 

Hij was zeer vermogend en bezat een uur gaans van 
Batavia een fraaie buitenplaats Kliphof, waarbij op eigen 
kosten een voortreffelijke sterrenwacht liet bouwen, 
voltooid in 1768. Do plek, waar deze toren vermoedelijk 
gestaan heeft, kan nog aangewezen worden. Hij stond op 
ongeveer 1900 Nederlandsche ellen Zuidelijk en 600 ellen 
Oostelijk, d.i. 1'Zuid en 16' Oost van het gebouw de Uitkijk, 
waar sedert 1839 een tijdbal is ingericht. Zóó goed was hy 
van werktuigen voorzien, dat hij kon wedijveren met de 
beste sterrenwachten van Europa. Daar deed Mohr zijn 
astronomische waarnemingen — het liefhebberij vale van 
zijn jeugd —, waarvan hij de resultaten opzond aan do 
Haarleinsche Maatschappij van Wetenschappen, o.a. den 
overgang der planeet Venus voorbij de zonneschijf op 6 
Juni 1761; verder do bepaling van de geografische ligging 
van Batavia. Tot zoover de levensbeschrijving, gegeven in 
het bovenaangehaalde werk, welke ons een inzicht geeft in 
deze bijzonder merkwaardige figuur, die vooral in hot 
Nederlandsch-Indië van die dagen boven zijn tijdgenooten 
uitsteekt. Een uitvoeriger opstel betreffende hem van de 
hand van P. J. Veth vinden wij in Do Gids van 1885, waarin 
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tevens een afbeelding van Mohr’s observatorium te vinden 
is. Uiterlijk ziet dit observatorium er uit als een oud 
patriciërshuis, uit steen opgetrokken, uit zes verdiepingen 
bestaande en volgens opgave meer dan 50 voet hoog. Van 
het observatorium is weinig meer over. In 1880 vond de 
Heer Melvill do Carnbee niets meer over dan de 
fundamenten. 

Een verslag van de waarnemingen van Mohr betreffende 
den overgang van Venus werd door Cook, een Engelsch 
astronoom, deel uitmakend van een in 1769 door Engeland 
naar de Stille Zuidzee uitgezonden expeditie ten einde den 
overgang van Venus waar te nemen, weergegeven in de 
„Philosophical Transactions”. In de Verhandelingen van de 
Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen is slechts 
weinig te vinden over de waarnemingen van Mohr. Het 12e 
deel (1770) bevat een bericht omtrent de waarneming van 
Venus bij haar uitgang van de zonneschijf op 4 Juni 1769, 
maar het bericht bevat slechts een korte beschrijving van de 
gebruikte instrumenten, namelijk een uurwerk van Shelton, 
een Grego- riaansche telescoop met heliometer en een astro-
nomische quadrant van nieuwe constructie, beide van 
Dollond. Daarna volgt een tweede bericht over een 
observatie van de planeet Mercurius bij den uitgang van de 
zonneschijf op 10 November 1769 met dezelfde 
instrumenten verricht. In de Verhandelingen der 
Maatschappij is verder niets te vinden over de 
plaatsbepaling van Batavia, zooals deze door Mohr werd 
verricht. 

De instrumenten, waarover Johan Mohr beschikte, zijn 
ons bekend geworden uit verschillende brieven en officieele 
besluiten. In 1750 en 1758 werden hem uit Leiden, volgens 
Leupe, reeds boeken toegezonden van astronomische 
waarnemingen. Hiermede werd bedoeld do eerste 
waarneming van den Vcnusovergang in 1761, welke hij 
vermeldde aan de Maatschappij van Wetenschappen te 
Haarlem (zie de verhandeling 1763 deel VII), die hem 
beloonde, door hem tot medelid te benoemen (24 Mei 1763). 
Over de instrumenten, waarmee hij de waarneming ver-
richtte, schrijft Mohr, dat hij beschikte over twee zeer goede 
Grcgoriaansche telescopen, do eene van 27, de andere van 
18 duim lengte, beide vervaardigd door C. Adams te 
Londen. Als uurwerken gebruikte hij twee zeer goede 
zakhorloges. De micrometers en oogglazen waren niet zeer 
goed, waartoe Mohr opmerkt: „dit ongemeen verschijnsel, 
dat zich met een zeer helder licht on zuivere lucht zoo fraai 
en gunstig aan hot oog vertoonde, als men maar kon 
wenschen, niet in alle zijne doelen nauwkeurig kon afmalon. 
Doch hetgeen ons in dit opzicht mocht ontbroken hebben, 
hopen wij door onze oplettendheid nopens het ware begin, 
midden en einde van het verschijnsel, of don ingang, 
samenstand en uitgang der planeet wel eenigszins zal 
vergood zijn, zoodat wij ons vleien, dat onze waarneming 
do waarheid zeer nabij komt”. Voor don tweedon 
Venusovcr- gang was Mohr’s observatorium gereed en een 
resolutie van de Heoren XVII van don 17don Oc- tober 1767 
geeft aan Johannes Luloffs, Professor in de Wis- en 
Sterrenkunde te Leiden, verlof om vier kisten, gevuld met 
verschillende mathematische en astronomische 
instrumenten, aan Johan Maurits Mohr, predikant bij de 
Portugcesche gemeente te Batavia, af te zenden. Bij de 
waarneming van den Vonusovergang van 1769 werden 

reeds genoemd: een uurwerk van Shelton, een 
Gregoriaansche telescoop mot heliometer en een 
astronomische quadrant van nieuwe constructie, beide van 
Dollond. Verder werd bij resolutie der Heeren XVII van 15 
October 1770 machtiging verleend aan J, Paauw Jr. te 
Leiden om aan Ds. Mohr een astronomisch uurwerk en een 
paar glo- ben te zenden, en daarbij in het volgende jaar te 
voegen een astronomisch quadrant met twee voet radius, een 
instrument voor de gelijke hoogten, een machine 
parallactique en een zee-octant. Nogmaals wordt bij 
resolutie van 19 October 1773 Mohr vermeld, waarbij 
dezelfde heer Paauw volmacht verkreeg om een 
astronomischen verrekijker van elf voet lengte, een 
heliometer en een peilkompas te verschepen. Verscheidene 
van de instrumenten van Mohr bevinden zich nog in het 
Museum van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen. In 1853 constateerde de ingenieur S. H. de 
Lange nog, dat o.a. de bovenvermelde kijker van Dollond, 
ofschoon verwaarloosd, nog steeds bruikbaar was. Behalve 
met astronomie heeft Mohr zich nog bezig gehouden met 
meteorologische en vulkanologische waarnemingen, 
waarbij hij o.a. de uitbarsting van de Papandajan van 11 
Augustus 1772 beschrijft. Het verslag daarover „bericht 
nopens het springen en instorten van den brandenden 
zwavelberg, met het droevige gevolg van dien, op het eiland 
Java, in de maand Augustus 1772 voorgevallen, met 
bijgevoegde aanmerkingen omtrent dat verschijnsel” vindt 
men in de Verhandelingen van de Hollandsche Maatschappij 
van Wetenschappen, deel 14 (1773). 

In de hieronder volgende literatuuropgave vindt men 
werken, die zoowel den godsdienstleraar als den 
wetenschappelijken mensch J. M. Mohr beschrijven. 

Omstandig en allernauwkeurigst verhaal van het 
verraad der Chineezen, Utrecht Joh. Evelt 1741 pagina o; 
Verbeet. Memorie blz. 4, 13, 99; Lijkrede op het afsterven 
van J. M. Mohr door Theodorus Vermeer. Batavia (1775); 
Verhandelingen Holl. Maats, der Wetensch. te Haarlem. 
Deel VII 1ste druk, Dl. XII en XIV en XVII, 2e druk 
(Haarlem 1777) voorbericht blz. XVIII; Verhandelingen 
v/h. Bataviaasch Genootschap der Kunsten en 
Wetenschappen II (1780) blz. 58; Metzlar. Bedestonden, lste 
stuk blz. 155; Philosophical Transactions 12de Deel; Acadé-
mie des Sciences Dln. 1769 en 1772; Bougainville „Reiso 
rondom de Wereld” uit het Fransch Dordt: 1772, deel II, blz. 
333; I. van Iperen. In- leidingsredovoering tot de lessen over 
wijsbegeerte blz. 82 en 83; Hofstede. Oost-Ind. Kerkzangen 
I, 210, 224, II, 57, 140; Dr. W. R. van Hocvell. 
Geschiedkundig overzicht der beoefening van Kunsten en 
Wetenschappen in N. I. (2e jaargang van het Tijdschrift van 
Neerl.-In- dië); J. Horsburgh. The India Sailing Directory 
(Londen. 1836) 4o editie II, 139; Lo Moniteur des Indes III, 
31; Natuurk. Tijdschrift voor Ned.- -Indië, V (1853) blz. 27; 
Catalog. Biblioth. Tyde- man. Pars I, den Haag Oct.-Nov. 
1864 p. 176, 
N. 4325; C. D. Buskon Huet. Alg. Dagbl. vanNed.- Indië, 
1 December 1874; V. d. Chys. Bibliograph. blz. 8, 9, 12, 18; 
Reizen van James Cook, Pasteur, Leiden, Amsterdam en ’s-
Gravenhage 1803 13 Dln. III, 375; Mr. der Kinderen 
(Gedenkboek van het eeuwfeest van het Bataviaasch 
Genootschap van K. en W.); Prof. Veth. Gids 1883. 
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Een afbeelding van Mohr’s observatorium is te vinden 
in het platenalbum bij Oud-Batavia door Dr. F. de Haan (K. 
31, reproductie naar de tee- kening van Joh. Rach en Kon. 
Bat. Gen. van 
K. en W.). In het Gedenkboek van Oud-Batavia wordt 
over Molir gesproken in de paragraphen: 224, SOI, 1276, 
1365, 1375, 13S3, 13SS, 1393, 139S, 1401, 1423, 142S, 
1435, 1523. 

Astronomische waarnemingen op het Koninklijk 
Magnetisch Meteorologisch Observatorium te Batavia. De 
waarnemingen op astronomisch gebied, verricht op het 
Meteorologisch Observatorium te Batavia, hebben zich uit 
den aard der zaak in hoofdzaak beperkt tot die, welke in 
min of meer direct verband staan met de meteorologie, 
terwijl tevens op het instituut de moderne breedte- en 
lengte- bepalingen werden gedaan en de tijddienst daar 
ondergebracht is. Wat het instrumentarium betreft, beschikt 
het observatorium, sinds Augustus 1921, over een passage- 
instrument van Bamberg (objectief 7.0 cm., 
brandpuntsafstand 55 cm.). Uit een particulier schrijven 
van Prof. Dr. J. Boerema, Directeur van het Koninklijk 
Magnetisch en Meteorologisch Observatorium, wordt 
verder het volgende aangehaald: 

„Dit instrument wordt gebruikt voor de tijdsbepaling en 
is sinds eenigen tijd voorzien van een onpersoonlijken 
oculairmicrometer. Als timekeepers zijn in gebruik pendule 
Hohwü 16, Riefler 308, Riefler 310 en een Free pendulum 
clock Shortt no. 9, geleverd door de Synchronome Co. Het 
gewone ochtendsein wordt gegeven met behulp van de 
pendule Hohwü no. 12, die voorzien is van een inrichting 
om alle strepen van het Onogosein automatisch te geven, 
de punten van het sein worden met de hand gegeven. Deze 
klok is tevens voorzien van een inrichting om se- cunde-
tikken te geven. Deze worden ongeregeld op verzoek van 
het Departement van Marine gegeven na het Onogosein. De 
nauwkeurigheid van het Onogosein blijft binnen 0.2 sec., 
meestal binnen 0.1 sec. Door toevallige omstandigheden 
als langdurig bewolkte hemel en aardbevingen, die de gang 
der pendules storen, kunnen bij uitzondering grootere 
verschillen voorkomen. Het tijdsein berust natuurlijk op 
extrapolatie met behulp der pendules, later nadat nieuwe 
tijdsbepalingen zijn verricht, kunnen de correcties van het 
tijdsein worden berekend. Als voorbeeld moge hier gelden, 
dat in Januari en Februari 1929 de correctie gemiddeld 0.07 
sec. heeft bedragen. Op Zon- en feestdagen is de 
gemiddelde nauwkeurigheid kleiner, omdat dan ook aan 
minder geroutineerd personeel het geven van het tijdsein 
wordt opgedragen. Voor het waarnemen der zonnevlekken 
is nog een kijker van Steinheil, opening 9.0 cm., 
brandpuntsafstand 169 cm., reeds gedurende lange jaren in 
gebruik. Voor de vroegere tijdsbepalingen werd op het 
Meteorologisch Observatorium een klein universaal-in- 
strument gebezigd. De tijdseinen van het instituut worden 
eiken morgen 8 u. 20 m. Midden- -Javatijd door het 
Malabar-Radiostation uitgezonden en worden o.a. op 
deBosseha-Sterrenwackt te Lèmbang gebezigd om de 
klokken te regelen.” 

Een overzicht betreffende de lengtebepalingen van het 
observatorium te Batavia, zoomede van de nieuwste 
resultaten door Dr. Boerema zelf behaald, is te vinden in de 
Verhandelingen van het Koninklijk Magnetisch en 
Meteorologisch 

Observatorium te Batavia Deel 12: „A now De- termination 
of the Eastern Longitude of Batavia”, by Dr. J. Boerema. 
Achtereenvolgens zijn bij Gouvernementsbesluit de lengte 
van het observatorium te Batavia en de middelbare Javatijd 
vastgesteld. Bij G. B. van 25 April 1896 no. 19 is de lengte 
van Batavia (Uitkijk) vastgesteld op 7u. 7m. 14s., 47 
(106°4S' 37", 05) Oost van Green- wich. Bij Gouv. besluit 
van 6 Januari 1908 (Stb. no. 11) is bepaald, dat met ingang 
van 1 Mei 1908 als officieele tijd voor geheel Java zal 
gelden de zoogenaamde Midden-Java-tijd, welke op 12 
minuten later dan die van Batavia wordt gesteld. Bij Gouv. 
besluit van 14 Augustus 1923 is do Midden-Java-tijd 
vastgesteld op den meridiaan van 110° Oost van Greenwich 
of 7u. 20 m. later dan de middelbare Greenwich-tijd. Ten 
slotte is bij Gouv. besluit van 2b Nov. 1924 no. 18 (Stb. no. 
528) vastgesteld, met intrekking van het besluit van 25 
April 1896 no. 19 (Stb. no. 82), le. dat als nulineridiaan van 
Nederlandsch-Indië wordt aangenomen de meridiaan van 
de vroegere tijdsklep te Batavia; 2e. dat deze meridiaan 
geacht wordt te zijn gelegen op 7u. 7m. 13s.,853 = 106° 48' 
27",79 Oost van Greenwich en op 6s., 484 = 0° 1' 37", 26 
West van den opstellingspilaar van het passa- ge-
instrument van Bamberg op het Koninklijk Magnetisch en 
Meteorologisch Observatorium te Weltevreden; 3e. dat 
voortaan alle in officieele bescheiden te noemen lengten 
van punten in Ne- derlandsch-Indië moeten zijn berekend 
onder aanname van dezen nulmeridiaan en van zijne boven-
genoemde lengte ten opzichte van Greenwich. Voor 
verdere bijzonderheden zij verwezen naar het 
bovengenoemde werk van Dr. J. Boerema. 

Literatuur. Observations made at the Royal Magn. and 
Metereological Obs. at Batavia, Bergs- ma 1871; Dr. J. A. 
C. Oudemans. Verh. der Kon. Natuurk. Vereeniging in 
Nederlandsch-Indië, Deel VII 1860. Zie ook Nat. Tijdschr. 
voor Ne- derl.-Indië dl. 34 pag. 129. 

De Triangulatie-brigade van den Topografi- schen 
Dienst heeft in den loop der jaren tal van astronomische 
waarnemingen verricht. Deze blijven uit den aard der zaak 
beperkt tot die waarnemingen, welke noodig zijn voor tijd- 
en lengte- bepaling van verschillende punten in Neder- 
landsch-Indië, Do metingen zijn daarom slechts indirect 
van belang voor de astronomie. 

De Bosscha-Sterrenwacht te Lèmbang. De huidige 
Bosscha-Sterrenwacht te Lèmbang, gebouwd op een 
heuvelrug ten Noorden van Bandoeng, even voor Lèmbang, 
is geheel opgezet naar de plannen en het ontwerp van K. A. 
R. Bosscha, (zie BOSSCHA) die, gedurende zijn studie aan 
de Technische Hoogeschool te Delft zich reeds vroegtijdig 
voor de astronomie heeft geïnteresseerd. In een 
levensbericht omtrent Dr. C. Easton (Hémel en Dampkring 
no. 7, Juli 1929) vindon wij terloops vermeld, dat de Heer 
Easton te Delft een Sterrenkundige Vereeniging 
„Copernicus” oprichtte. De oenige die, behalve do 
oprichter, hart toonde voor de astronomie, was K. A. R. 
Bosscha. In 1.920 werd de Nederlandsch-Indische 
Sterrenkundige Vereeniging opgericht, speciaal met het 
doel om te komen tot het oprichton van een sterrenwacht. 
Oorspronkelijk kwamen terrein, bouw en salarissen 
uitsluitend ten laste van den Heer Bosscha. 

De instrumenteele uitrusting der sterrenwacht 
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bestaat uit een 60 cm-dubbcle-refraclor van Zeiss. Dit 
instrument werd officieel in gebruik genomen 7 Juni 1928, 
toen in tegenwoordigheid van den Gouverneur Generaal dit 
speciale geschenk van den Heer Bosscha officieel werd 
overgedragen aan do Nederlandsch-Indische Sterrenkundige 
Vereeniging. Het instrument staat opgcsteld in den koepel 
van het gewone Zeiss-model. De beide tuben, welke de 
fotografische, respectievelijk fo- tovisueele kijker bevatten, 
zijn samengevat in een grootere tube. Door de verschillende 
mon- teeringsfouten, die men trachtte herstellen,kon er tot 
dusverre (Sept. 1929) niet mee gefotografeerd worden. De 
speciale bedoeling, waarmede deze refractor opgericht werd, 
is het fotografisch be- palenvan trigonometrische parallaxen 
van sterren met Zuidelijke declinatie. 

De Bosscha-Sterrenwachtis overigens uitgerust met de 
navolgende instrumenten: 

Een Bamberg-Schmidt-refraclor van 7 meter 
brandpuntsafstand. Dit instrument werd opgesteld Februari 
1929 en is uitsluitend ingericht voor visueele waarnemingen 
speciaal van dubbelsterren op het Zuidelijk halfrond. Het 
instrument is nog niet geheel gereed, daar nog eenige fouten 
in de aandrijving verbeterd moeten worden. 

Een astrografische refractor. Deze bestaat in de eerste 
plaats uit een visueele kijker, die van een bijzondere goede 
lens voorzien is. Deze kan gebruikt worden evenals de 7-
meter-kijker voor het visueel waarnemen van dubbelsterren. 
Aan dezelfde as als de visueele refractor zijn eenige 
fotografische camera’s bevestigd, waarvan het 
U.V.-triplet van Zeiss, die speciaal voor ultraviolette stralen 
gecorrigeerd is, voorzien kan worden van een prisma. Door 
Dr. P. ten Bruggen Cate werd dit prisma gebezigd voor het 
doen van een reeks opnamen van Cepheidvariabelen, terwijl 
Dr. A.Wallenquist daarmee eenige open ster- renhoopen 
fotografeerde. 

De Secretan-refractor kan niet gebruikt worden voor 
visueele waarnemingen, maar dient als volg- kijker voor 
eenige fotografische camera’s, die er aan gemonteerd zijn. 
Deze fotografische camera’s van Zeiss worden gebruikt voor 
het doen van opnamen van variabele sterren. Daar er twee 
naast elkaar parallel gemonteerd zijn, kunnen twee opnamen 
tegelijkertijd verricht worden. Bij de eene camera wordt dan 
een gewone fotografische plaat gebezigd, bij de andere een 
ortho- plaat, waarbij do blauwe lichtstralen geabsorbeerd 
worden door een voor de plaat aangebracht geel- filtcr, (G. 
G. 7). 

De Zeiss-refractor. Dit instrument is een geschenk van 
den heer Kerkhoven. Het wordt oveneens gebezigd als 
volgkijkor voor eenige fotografische camera’s; drie daarvan 
zijn op het instrument gemonteird. Een daarvan wordt ge-
bruikt voor het onderzoek van variabele sterren; de twee 
andere voor het doen van oxtrafocalo opnamen van den 
Melkweg. Deze extrafoeale Melk- wegplaten worden 
opgenomen ten behoeve van Prof. Dr. A. Pannckock uit 
Amsterdam, die zo verder bewerkt. Na de zoneclips van 14 
Januari 192G vertoefde Prof. Pannckock zelf gedurende G 
maanden op de Bosscha-Sterrenwacht, ten einde visueele 
schattingen te doen betreffende do helderheid van den 
Zuidelijken Melkweg. 

Behalve de bovengenoemde instrumenten zijn nog op de 
sterrenwacht aanwezig een stereocom- parator voor het 
vinden van nieuwe variabele 

sterren op telkens een stel van twee platen, opgenomen in 
hetzelfde veld, maar op verschillend tijdstip. Hetzelfde 
instrument kan ook gebruikt worden voor het meten van 
parallaxen. 

Voor het bepalen van zwarting der sterrebeel- den is 
aanwezig een Hartmann-microfotometer, die zoowel direct 
visueel gebruikt kan worden of ook voorzien kan worden van 
een gevoelige thermozuil, zoodat de intensiteit door een gal-
vanometer geregistreerd wordt. 

Een instrument voor het meten van afstanden naar het 
model van Prof. Schlesingcr is verder aanwezig. Dit toestel 
is speciaal voor 7-meter- parallaxplaten gebouwd, maar is 
eveneens voor andere precisiemetingen bruikbaar. In 
bestelling is voorts nog een micrometer naar het model, 
ontworpen door J. Schilt. 

Voor het onderhoud, de instandhouding en de salarissen 
van het personeel zorgt de Neder - landsch-Indische 
Sterrenkundige Vereeniging. Zij werd opgericht 1920 en 
goedgekeurd bij Gouvernementsbesluit van 17 November 
1920 no. 5 (statuten nader aangevuld en gewijzigd bij 
Gouvernementsbesluit van 21 Mei 1927 no. 24). De ver-
eeniging geniet een subsidie van 32.000 gulden ’s jaars en is 
voorts in het bezit van een eigen kapitaal, waaruit zij hare 
onkosten bestrijdt. 

Aan de Bosscha-Sterrenwacht zijn als weten-
schappelijke medewerkers verbonden geweest en nog 
verbonden: Dr. Ir. J. Voute, Directeur 1920 tot heden; P. de 
Meester, 1925—1926; Dr. P. ten Bruggen Cate, 1926—1928; 
Dr. A. Wallenquist, 1928 tot heden en Dr. E. A. Kreiken, 
192S tot heden. Voorts waren nog meer personen gedurende 
korten tijd daar werkzaam. 

De wetenschappelijke resultaten van de sterrenwacht 
worden gedeeltelijk in eigen beheer gepubliceerd als 
Annalen van de Bosscha-Sterrenwacht te Lembang (Java). 
Gedeeltelijk ook worden zij als kortere mededeeliugen 
gepubliceerd in de B. A. N. (Bulletin of the Astronomical In- 
stitutes of the Netherlands). Kortere berichten over de 
sterrenwacht zijn voorts verschenen in de verschillende 
afleveringen van Hemel en Dampkring. Aan het eind van elk 
vereenigingsjaar wordt door de Ncderlandsch-Indische 
Sterrenkundige Vereeniging een jaarverslag gepubliceerd, 
vermeldende verschillende bijzonderheden betreffende de 
sterrenwacht. 

Behalve do zuiver astronomische waarnemingen 
worden op do sterrenwacht tijdsbepalingen verricht ten 
behoeve van de lengtebepalingen te doen op Sumatra en in 
Borneo. Te dien einde werd personeel van de 
triangulatiebrigade op de sterrenwacht gedetacheerd. Door 
het personeel der triangulatie-brigade werden tevens de 
nauwkeurige coördinaten der sterrenwacht bepaald. Ten 
dienste van de triangulatie-brigado is op de sterrenwacht een 
Bamberg-jtassage-instrument aanwezig, welk instrument 
oveneens een geschenk is van don Heer Kerkhoven. Ten 
behoeve van Prof. Dr. F. A. Vening Meinesz werd door do 
triangulatie-brigado geregeld een tijdsein afgezonden, 
zoowel op diens reis met de K XIII, via Cura^ao, San 
Franoisco naar Indië tot het doen van slingerwaarnomingen, 
als ook b\j diens reis naar do Molukkcn. Ten slotte zal van 
1930 gedurende IG jaar iemand van do triangulatie-brigado 
te Lëmbang gedetacheerd blijven, ten behoeve van de 
internationale breedte-variatie- bepaling. 
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Zonsverduisteringen. Het toeval heeft gewild, dat in den 
loop van de 20ste eeuw driemaal een totale 
zonsverduistering op het eiland Sumatra zichtbaar was. Dit 
wel IS Mei 1901 in de Pa- dangsche Bovenlanden; 14 
Januari 1926, Ben- koelen en Palembang; 9 Mei 1929 Atjèh. 
Bij alle drie gelegenheden werden, zoowel van Holland- 
schen kant als van buitcnlandsche zijde, expedities uitgerust 
om dit belangrijk verschijnsel te observeeren. Het 
verschijnsel van een totale zonsverduistering is op zichzelf 
geen zeldzaamheid. Nagenoeg elk jaar is te eeniger plaats in 
de wereld wel een verduistering waar te nemen. Voor één 
bepaalde plaats op aarde is het verschijnsel echter uiterst 
zeldzaam en juist daarom is het zoo eigenaardig, dat in den 
loop van deze eeuw op Sumatra drie totale 
zonsverduisteringen konden worden waargenomen. 

Bij de eerste der drie bovengenoemde verduisteringen 
liep de totaliteitszone over Padang en de Padangsche 
Bovenlanden. De twee bekendste expedities, die zich voor 
de waarneming op de totaliteitslijn vestigden, waren de 
Amerikaansche en de Nederlandsche. De Amerikaansche 
expeditie stond onder leiding van Perinne van de Lick- 
steircnwacht. Het programma der expeditie was zeer 
uitgebreid en zeer veel instrumenten waren meegenomen; 
voor het verslag der expeditie zie men Lick Observatory 
Bulletin no. 9. 

Door middel der diverse toestellen werd door deze 
expeditie o.m. een streek rondom de zon in beeld gebracht 
1S° lang in de richting der zons- aequator en 5'/*° breed. De 
gemaakte foto’s moesten dienen voor het eventueel 
opsporen van mogelijk aanwezige intramercuriale planeten. 
Ter toelic hting zij hierbij gevoegd, dat de planeet Mer- 
eurius betrekkelijk zelden en dan steeds na zonsondergang 
of vlak na zonsopgang waarneembaar is. De gelegenheid tot 
het waarnemen van nog dichter bij de zon staande planeten 
is uit den aard der zaak nog bezwaarlijker. Zouden deze 
eventueel aanwezig zijn, dan zou de waarneming daarvan 
toch ten zeerste belemmerd worden door het helle licht der 
zon. Op het moment eencr totale verduistering is dat 
zonlicht tijdelijk weg en, zijn er dus intramercuriale 
planeten, zoo is dat de geschikte tijd om ze waar te nemen. 

Tijdens de totaliteit had deze expeditie een licht 
bewolkte lucht, waarbij de wolken dichter werden, naarmate 
het einde naderde. Ecnige oogenblikken na afloop der 
zonsverduistering klaarde de lucht geheel op. De in de 
nabijheid gekampeerde Nederlandsche expeditie had, 
evenals de volgende van Nederlandsche zijde naar Sumatra 
uitgezonden gezelschappen, met tegenspoed te kampen. Het 
grootste instrument der expeditie, een Cookspcctrograaf, 
was eerst kort voor de verduistering gearriveerd en de tijd 
van voorbereiding was zóó kort, dat het instrument niet 
behoorlijk vooruit geprobeerd kon worden. Bij de 
ontwikkeling der platen bleken zich alle lijnen der corona 
verdubbeld te hebben. De verklaring van dit ongewone 
verschijnsel bleek later te zijn, dat bij een der prisma’s van 
het instrument een totale reflectie was opgetreden. 

Overigens kenmerkte zich deze verduistering door zijn 
zeer langen duur: 6m. en 9s. De langst mogelijke tijd van 
een verduistering bedraagt ^ 7 minuten. De zon stond zeer 
hoog aan den hemel, daar de eclips te 12u. ISm. plaats had. 

De tweede verduistering in Benkoelen en Palembang 
had plaats 14 Januari 1926. Aan de kust van Benkoelen had 
zich een Engelsche expeditie gevestigd onder Aston, 
Stratton en Davidson, die haar kamp opgeslagen had in het 
fort, tijdens de voormalige bezetting door de Engelschen ge-
bouwd. De leden der expeditie gaven dan ook te kennen 
„that Bencoolen has been temporarily reoccupied”. De 
expeditie had als voornaamste punt op het programma het 
waarnemen van het spectrum der corona. Deze expeditie trof 
bijzonder gunstig weer en kon haar programma ten volle 
doorvoeren. Hare resultaten werden gepubliceerd in the 
Memoirs of the Royal Astronomical Society (Report of the 
Total Solar Eclipse Benkoelen 1926). 

Eveneens te Benkoelen gevestigd waren twee 
Amerikaansche expedities. In den tijd, die ver- loopen was 
tusschen de expeditie van Padang en die te Benkoelen, was 
het relativiteitsprincipe van Einstein in de natuurkunde zeer 
belangrijk geworden. Een van de weinige directe bewijzen, 
die van het relativiteitsprincipe gegeven kunnen worden, is 
de afwijking, deflectie, van het licht onder invloed van een 
zwaar lichaam. Wanneer de van een ster afkomstige 
lichtbundel vlak langs het oppervlak der zon gaat, wordt 
deze lichtbundel aangetrokken en een weinig uit haar oor-
spronkelijke richting gebogen. Het aantconen van deze 
afbuiging gebeurt door tijdens een zonsverduistering een 
foto te nemen van de omgeving van de zon, waarop de 
heldere sterren eveneens voorkomen. Eenige maanden later 
wordt met hetzelfde instrument, als waarmee de vorige foto 
vervaardigd werd, gedurende den nacht dezelfde he-
melstreek nogmaals gefotografeerd. Door de plaats der 
sterren op beide plaatsen met elkaar te vergelijken, kan men 
constatccren of een afbuiging van het licht al of niet heeft 
plaats gehad. Bij verschillende der latere expedities, zoo ook 
bij enkele, die te Benkoelen waarnamen, nam de observatie 
van dit effect een voorname plaats in. Het waarnemen van 
het verschijnsel ver- eischt een kijker metgrooten 
brandpuntsafstand. Bij de Hollandsch-Duitsche expeditie in 
Benkoelen nam het Einstein-effect hiervóór bedoeld een 
belangrijke plaats in. De expeditie stond onder de 
gemeenschappelijke leiding van Prof. Dr. 
E. F. Freundlich uit Potsdam en Prof. Kienlo uit 
Göttingen. Eveneens uit Potsdam was Dr. von Klüber. Van 
Nederlandsch-Indische zijde hadden zich aangesloten Ir. J. 
Knol, de Heer R. A. Kerkhoven en Ir. J. Voute. Do expeditie 
had goed weer, maar een der Nederlandsch-Indische 
deelnemers wierp de opgenomen platen in een niet 
afgekoeld ontwikkelbad, hetgeen de platen ongunstig 
beïnvloedde. 

De wisselvalligheid van het weer in de tropen wordt 
aangetoond door het feit, dat een tweede Amerikaansche 
expeditie, die zich enkele kilometers verder op gevestigd 
had, slechts enkele seconden van de totaliteit een heldere 
lucht had. De Nederlandsche expeditie bij Palembang had 
met zeer veel tegenslag te kampen. De plannen der expeditie 
waren zorgvuldig gemaakt. Eenige kilometers van het 
kam]), in de richting waar de schaduwke- 
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gel vandaan moest komen, was een observatiepost ingericht, 
die moest waarschuwen, wanneer op die plaats de totaliteit 
der verduistering intrad. Dit oogenblik wordt gekenmerkt, 
doordat oven voordat de zonneschijf geheel achter de maan 
verdwijnt, de nog zichtbare zonncsikkcl zich schijnbaar 
oplost in een rij lichtende punten (het 
parelsnoerverschijnsel). Vlak na het optreden van dit 
parelsnoerverschijnsri begint de totaliteit. De 
waarnemingspost zag het verschijnsel uitstekend. Ook op 
andere plaatsen rondom het expeditie* kamp gelegen was 
het verschijnsel duidelijk te zien. In het kamp zelf was de 
verduistering onzichtbaar, omdat tijdens de totaliteit; eeji 
dichte nevel de zon aan het oog onttrokrCjEen lokale 'wolk 
had de geheele langdurige voorbereiding nutteloos gemaakt. 
Aan deze expeditie namen deel Prof. Dr. A. Pannokoek, Dr. 
0. van der Bildt, Dr. J. Minnaert en Mej. G. Thoden van 
Velsen. De eerstgenoemde bleef nog enkele maanden in 
Nederlandsch-Indië en verrichtte daar een reeks van 
metingen betreffende de oppervlakte-helderheid van den 
Zuidelijken Melkweg op dezelfde wijze, als hij reeds den 
Noordelijken hemel bewerkt had. 

De derde eclips had 9 Mei 1929 plaats in het Noorden 
van Sumatra. De lijn der totaliteit liep dwars over Atjèh. 
Voor het waarnemen dezer eclips hadden zich drie 
buitenlandschc en een Ne- dcrlandsche expeditie naar Atjèh 
begeven, niet gerekend een Duitsche expeditie, die zich al-
leen bezig hield met het waarnemen van meteorologische 
verschijnselen, welke optreden tijdens de verduistering. 

In Takèngon had zich gevestigd een Duitsche expeditie 
onder Prof. Dr. E. F. Freundlich, welks voornaamste doel 
was het waarnemen van het Einstein-effcet. De expeditie 
had tijdens de verduistering helder weer, terwijl het even 
tevoren zoowel als even daarna volkomen bedekte lucht 
was. 

Even gunstig trof de Amerikaanschc expeditie het, die 
zich vlak naast de overige had neergelaten. Deze expeditie, 
welke onder Curtis en Miller stond, werkte samen met een 
andere Amcri- kaansche expeditie, die haar kamp op de 
Filippijnen had opgeslagen. Beide expedities zouden met 
precies gelijke instrumenten corona-foto’s maken, maar, 
wegens het later intreden van het verschijnsel op de 
Filippijnen, op verschillend tijdstip. Door latere vergelijking 
der op deze wijze verkregen foto’s zal uitgemaakt kunnen 
worden, of een merkbare verplaatsing van de gassen in do 
zonsatmosfeer in den tijd, verloopen tusschen het opnemen 
der beide foto’s, heeft plaatsgehad. Een Japansche expeditie 
onder Prof. Yamamoto uit lvyoto had haar kamp opgeslagen 
te Peuroula*-. Het was deze expeditie meer te doen om het 
opdoen van ervaring dan om wetenschappelijke resultaten. 
De expeditie verkreeg verscheidene zeer mooie foto’s en 
had evenals beide vorige goed weer. 

Even ongelukkig als do overige trof de Ncdcr- landsoho 
expeditie het. Uit Nederland waren gekomen Dr. J. 
Minnaert, Dr. C. v. d. Bildt, Kuipers, Gorter en Van Wijk, 
uit Ncdorlandsch-ln- dië. Dr. A. Wallenquist en Dr. E. A. 
Kreiken. De expeditie was zeer goed uitgerust en had een 
groot instrumentarium meegenomen, waarvan de 
belangrijkste stukken waren do Cook-speotro- graaf en een 
rooster met 7 m. brandpuntsafstand. 

Het voornaamste doel der expeditie was het vervaardigen 
van spectrogrammen der corona. Juist als in het vorige 
geval is in den omtrek de verduistering duidelijk 
waargenomen. In het kamp zelf was zeer weinig te zien, 
omdat even voor de totaliteit een nevel voor de zon trok. 
Wederom waren door locale wolkvorming de resultaten ni-
hil gebleven. De observatiepost had ditmaal evenals het 
kamp zelf slecht weer. De totaliteit had lu. 7m. moeten 
beginnen en 5m. 10 s. duren. 

Zoowel de Nederlanders alsook de buitenlandschc 
expeditieleden waren bij alle drie gelegenheden vol lof 
over de buitengewoon tegemoetkomende wijze, waarop 
het Gouvernement, het Bestuur, de openbare 
vervoermiddelen, particuliere ondernemingen zoowel als 
particuliere personen de expedities hadden ontvangen en in 
de uitvoering van hun taak gesteund. Door het Bestuur 
werden steeds uitgebreide maatregelen getroffen om geraas 
in de omstreken der kampen te verhinderen, om zoowel de 
toegangswegen daarheen af te zetten, alsook de omgelegen 
kampoengs op de juiste wijze omtrent aard en duur van het 
verschijnsel in te lichten. 

De volgende totale verduistering, die opNeder- 
landsch-Indisch grondgebied zal plaats hebben, is te 
verwachten in 1933. De centrale lijn van deze verduistering 
loopt over Borneo en Celebes, terwijl de duur van de 
totaliteit ongeveer drie minuten zal bedragen. Van eenige 
plannen tot waarneming van deze verduistering is nog niets 
bekend. 

De Sterrenkunde op het Fourth Pacific Science 
Congres. Van dit congres, dat in Mei 1929 op Java 
vergaderde, was een sectie gewijd aan de astronomie. Er 
was op gerekend, dat de verschillende astronomen, die 
deelgenomen hadden aan de kort tevoren plaats gehad 
hebbende zonsverduistering in Atjèh, aan deze sectie 
zouden deelnemen. De tijd tusschen de verduistering en de 
vergadering dezer sectie was echter eenigszins kort, zoodat 
het meerendeel der deelnemers niet tijdig arriveerde. De 
astronomische sectie was zoodoende slechts weinig 
bezocht en het aantal ingezonden stukken gering. De 
vergadering stond onder voorzitterschap van Prof. Sotomi, 
Directeur van het Observatorium te Tokyo; Secretarissen 
waren Prof. Yu en Dr. E. A. Kreiken. Voor de verhan-
delingen zie men de Proceedings van het Fourth Pacific 
Science Congress, Java 1929. 

Amateurisme. Het aantal amateurastronomen in 
Nederlandsch-Indië is zeer gering. Wel zijn er eenige 
personen, die over kijkers beschikken, bepaalde 
waarnemingen worden door hen ochter niet verricht. Voor 
amateurs is er overigens nog een rijk arbeidsveld, waarbij 
voor arbeid vooral in aanmerking komen waarneming van 
dubbelsterren en veranderlijke sterren. Voor geen van 
beide soorton waarnemingon is eenige astronomische 
ontwikkeling noodig. Zelfs met een gewone handcainera 
zou op het gebied van variabele sterren voor amateurs veel 
nuttig werk te verrichten zijn. Door Dr. S. W. Visser uit 
Weltevreden werd bij de firma Wolters con zeer goede 
draaibare sterrenkaart voor do tropen uitgegeven, die voor 
amateurs uiterst nuttig kan zijn voor oriëntatie. 

FACHRODIN (HADJI), als kind genaamd Moe-/ 
hammad Djazoeli, geboren te Jogjakarta, in 1890, overleden 
aldaar 27 Februari TÖ29, derde zoon van H. liasjim. 
Behoorde tot de welge- 
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stelde Kaoemkringen, de godsdienstige Jogja- sche 
middenstand. Reeds als jonge man nam hij deel aan de 
Inlandsche beweging. Hij was eenigen tijd lid van het 
bestuur der afdeeling Jogjakarta van Boedi Oetomo, waarin 
hij pleitte voor godsdiefist als basis der vereeniging. Ook 
aan den Inlandschen Spoorbond en den Prinsen- bond heeft 
hij medegewerkt. Hij was medeoprichter in 1911 van de 
vereeniging Moehammadi- jah en trad in 1913 toe tot de 
Sarèkat Islam, na tevoren reeds deelgenomen te hebben aan 
de pogingen tot samenwerking op Moslimschen grondslag 
tegen de overheersching van don Chineeschen 
tussclienhandel. Bij de oprichting van de Centrale Sarèkat 
Islam in 1919 werd hij commissaris; in 1920 
penningmeester, in welke functie hij door zijn 
rechtschapenheid vertrouwen wist te winnen. Hij was het, 
die in de C. S. I. den strijd aanbond tegen de 
communistische afdeeling Serna- rang en op het congres te 
Jogjakarta voorstelde ^partijdiscipline in te voeren 
tegenover allen, die niet werkelijk moslims waren. Na de 
doorvoering van de partijdiscipline op het Madioensch 
congres, gevolgd door het uittreden van de roode fractie, 
wijdde hij zich aan de bestrijding der 
P. K. I. (Zie SARÈKAT ISLAM). 

Intusschen had hij een groot aandeel gehad in de 
organisatie en uitbreiding van Moehammadi- jah. In 1915 
was hij lid geworden van het hoofdbestuur der vereeniging, 
hetgeen hij tot zijn dood bleef, sedert 1923 als vice-
voorzitter, in welke functie hij propagandareizen in de 
Buitengewesten ondernam, sedert 1925 ook als voorzitter 
van het dagelijksch Hoofdbestuur. Hij was medestichter der 
afdeeling Penoeloeng Kasangsaraan Oemoem, die o.m. 
weeshuizen, een armenhuis en een kliniek tot stand bracht. 
De grootste toewijding schonk hij de afdeeling Tabligh 
(inwendige zending). In 1921 reisde hij als vertegen-
woordiger der vereeniging naar Mekka, teneinde door 
vertoogen bij Koning Hoesein het lot der pelgrims te 
verbeteren. Met ditzelfde doel richtte hij een organisatie 
voor pelgrims, Penolong Hadji, op. 

Meer en meer werd verdieping en zuivering van het 
geloof zijn levenstaak. Dit en zijn afkeer van woorden, niet 
gesteund door daden, brachten een groeiende verwijdering 
van de S.I. Op het Pekalongansche congres van 192G 
besloot de S.I. de partijdiscipline tegen Moehammadijah toe 
te passen, waarmede zij met H. Fachrodin vele harer 
daadkrachtigste leden verloor. Op het Is- lamcongres te 
Jogjakarta in Januari 1928 bestreed Moehammadijah de 
uitgave van Tjokro- aminoto’s vertaling der Ahmadijah 
qor’ancom- mentaar van Maulvi Moehammad Ali. Deze 
strijd, waaraan H. Fachrodin als redacteur der Bintang Islam 
deelnam, leidde tot een volslagen breuk. 

Godsdienstig behoorde H. Fachrodin, die op dit gebied 
in hoofdzaak autodidact was, tot de Egyptische 
reformistische richting, welke zich bij interpretatie van 
teksten niet door voorgangers gebonden acht. Tegenover de 
aanvallen der orthodoxie nam hij (o.m. op het Al-Islam 
congres te Cheribon in October 1922) een krachtige, doch 
verdedigende houding aan. 

Zijn veelzijdige journalistieke arbeid had de meeste 
beteekenis in de in 1923 mede door hem opgerichte Bintang 
Islam, die hij van 1924 als hoofdredacteur krachtig en vaak 
zeer persoonlijk leidde. 

Bovenmatige arbeid en armoede als gevolg van het 
offeren van al zijn bezit aan de vereeniging ondermijnden 
zijn krachtig gestel. Het laatste jaar van zijn leven, waarin 
hij alle medische waarschuwingen ten spijt in den korten 
tijd hem toegemeten nog zooveel mogelijk werk trachtte af 
te maken, ging zijn gezondheid steeds achteruit; het 
XVIIIde congres van Moehammadijah te SoloXulto. 
Jauhari 1929) overleefde hij slechts enkele weken. 

MIDDENSTAND (EUROPEESCHE).Ook in Ne- 
derlandsch-Indië is, evenals in Europa, het standpunt dat 
men tot den middenstand alleen heeft te rekenen de 
handeldrijvenden en de industrieelen, voor zoover deze niet 
tot de grootkapitalistische groepen behooren, reeds lang 
verlaten. De ver- eenigingen van uitsluitend winkeliers zijn 
alle op breeder plan gebracht en omgezet in midden- 
standsvereenigingen. Personen, die in hun onderhoud 
voorzien door het uitoefenen van een zelfstandig beroep of 
bedrijf, waarvan zij zelven het risico dragen, worden thans 
ook in Ned.-Indië tot den middenstand gerekend en kunnen 
zich bij de bestaande vereenigingen aansluiten. Derhalve 
worden als leden toegelaten op eigen naam werkende 
personen, die een bedrijf of beroep uitoefenen, hetwelk 
gerangschikt kan worden onder industrie en handel. Mede 
worden als leden toegelaten personen, die de bevoegdheid 
bezitten, om firma’s, vennootschappen of vereenigingen, 
die een bedrijf uitoefenen, te vertegenwoordigen of namens 
deze te handelen, voor zoover direct financieel contact 
bestaat met het publiek. Bij sommige 
middenstandsvereenigingen kan het lidmaatschap ook 
verkregen worden door vennootschappen, coöperatieve 
vereenigingen, in het algemeen door rechtspersoonlijkheid 
bezittende vereenigingen, voor zoover zij niet behooren tot 
den groothandel. 

De Europcesche middenstand inlndië vertoont niet 
hetzelfde aspect als de middenstand in Nederland. De 
maatschappelijke verhoudingen zijn in Indië anders dan in 
Nederland, de wegen, die bewandeld worden, zijn ook 
verschillend. In Indië zal zich nimmer een dergelijke groote 
massa tot één groep kunnen samen voegen als ginds, waar 
zij stuwende krachten ook in grooter getale oplevcrt. 

Op middenstandsgebied verschijnen in Indië 
overheidsbemoeiingen concurrentie, vereonigings- leven en 
actie in een ander gezichtsveld. 

De middenstandsvereenigingen zijn in Ned.- -Indië niet 
confessioneel georiënteerd. Een dergelijke versnippering 
zou leiden tot vorming van al te kleine groepen en niet door 
te voeren zijn, daar geen practische resultaten zouden 
kunnen worden bereikt. Als in strijd met een gezonde or- 
ganisatiegeest, waar het de bevordering van deze 
gemeenschappelijke belangen betreft, is het zich vereenigen 
naar geloof of politieke gezindheid dan ook niet aanvaard. 
Het principe van gemengde vereenigingen is in Indië 
gehuldigd, terwijl het drijven van politiek in engeren zin 
algemeen als niet toelaatbaar wordt geacht. 

In Médan, Batavia, Bandoeng, Semarang, Djokja en 
Soerabaja bestaan bloeiende middenstandsvereenigingen. 
Ook in Sockaboemi werd een zoodanige vereeniging 
opgericht. De vereeniging te Soerabaja, die in 1929 meer 
dan 100 leden telde, strekt haar werkingssfeer uit tot do 
omgeving en tot Malang, die te Bandoeng (98 
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leden) tot Garoet, Poerwakarta en Cheribon. De vereeniging 
te Batavia telt 48, die teSemarang 40 leden. In Djokja werd 
in 1928 een midden- standsvereeniging opgericht. Deze 
strekt haar belangensfeer uit tot Poerworedjo, Magelang, 
Salatiga, Gombong en Solo en telde in 1929 88 leden. 

Bijna alle vereenigingen bezitten een eigen orgaan of 
correspondentieblad. Te Bandoeng verschijnt „De 
Middenstand”, een maandblad, hetwelk in 1929 reeds haar 
achtsten jaargang telde, derhalve het oudste. Te Batavia 
verschijnen maandelijks de „Mededeelingen van de mid- 
denstandsvereeniging Batavia”, welke uitgave in 1929 haar 
vierden jaargang inging. TeSoerabaja verschijnt sinds 1929 
een „Maandblad gewijd aan de belangen van den 
middenstand”, terwijl in Semarang sinds Juli 1929 
verschijnen „Mededeelingen van de 
middenstandsvereeniging Semarang”. Te Djokja verschijnt 
iedere maand het „Correspondentieblad van de 
middenstandsvereeniging Djokjakarta”. Al deze uitgaven 
worden door de eigen vereenigingen verzorgd met eigen 
krachten. 

Door den gestagen vooruitgang der verschillende 
vereenigingen is de verhouding tot do al- gemeene pers veel 
beter geworden, welke pers tegenwoordig een open oog 
blijkt te bezitten voor de algemeene middenstandsbelangcn. 

De middenstandsactie is allerwegen merkbaar. De 
verschillende vereenigingen nemen deel aan Jaarbeurs en 
Jaarmarkten. Tentoonstellingen en étalage wedstrijden 
worden gehouden. Interesse wordt getoond voor 
vreemdelingenverkeer en reclamewezen. Stelling 
wordtgenomen tegen wanbetalers, oneerlijke concurrentie, 
vervalschte patentmiddelen en handelsmerken. Post- en te-
lefoontarieven, inklaringen bij de douane, betere 
spoorwegverbindingen hebben steeds de aandacht. Een 
wettelijke regeling tegen do „fles- schentrekkerij” werd 
krachtig bepleit. Voorstellen werden gedaan tot het 
verkrijgen van sneller recht en vlottere executie 
bijLandraden enRe- sidentiegerechton, enz. 

In 1927 werd door de Regeering een vertegenwoordiger 
van de middenstandsgroep in den Volksraad benoemd. 
Erkenning van overheidswege blijkt voorts uit verschillende 
benoemingen in offieiccle lichamen, als gemeenteraden, 
enz. Plaatselijk hebben de middenstandsvereenigin- gen 
steeds zitting in verschillende commissies ad hoe. 

De diverse vereenigingen hebben alle haar eigen 
bureaux, alwaar bezoldigde krachten zijn te werk gesteld. 
Zij beschikken over een zeer uitgebreide 
middonstandsliteratuur. Naast de al- gemcenc administratie 
hebben deze kantoren tevens de zorg voor de incassos en den 
strijd tegen de wanbetalers. Lijsten van wanbetalers worden 
samengesteld on bij de verschillende vereenigingen 
onderling uitgewisseld. Steun wordt ook verleend bij het 
gerechtelijk incasseeren. Een regeling is tot stand gekomen 
met den Koninklijken Middenstandsbond in Nederland, 
welke regeling bedoelt kwade posten van Indië in Nederland 
en van ginds hier te incasseeren. Op iucassogebied is ten 
aanzien van de samenwerking ook alge- heolo 
overeenstemming verkregen met do Chi- neesche groepen in 
verschillende plaatsen. 

In 1929 bestond de middenstandsvereeniging te 
Soerabaja 12J jaar. De vereeniging in Ban 

doeng vierde in 1920 haar eerste lustrum, terwijl hetzelfde 
feit door de middenstandsvereeniging te Batavia in 1928 
werd herdacht. Plet eerste middenstandscongres werd in 
1928 te Batavia gehouden. 

Als sluitstuk is tot stand gekomen de vereeniging 
„Federatie van Middenstandsvereenigingen in 
Nederlandsch-Indië”, welke is gevestigd te Batavia en 
welker statuten en huishoudelijk reglement in 1929 in 
Djokja definitief zijn vastgesteld. 

Leden van de vereeniging kunnen zijn de in Ned.-Indië 
rechtspersoonlijkheid bezittende vereenigingen, welker 
statuten niet strijden met de statuten van de federatie en die 
behooren tot een der volgende groepen: zooals stands-, 
handels-, en winkeliersvereenigingen, vereenigingen van 
eenigen tak van nijverheid uitoefenende ondernemers, 
werkzaam in eenzelfde bedrijf of be- hoorende tot eenzelfde 
bedrijfsgroep. 

De Federatie beijvert zich haar doel, nl. de behartiging 
van de zedelijke en stoffelijke belangen van den 
middenstand, te bereiken langs wettigen weg onder meer 
door de volgende middelen : 

a. het bevorderen van de ontwikkeling der 
middenstandsbeweging in Nederlandsch-Indië; 

b. maatregelen ter verzekering, dat bij wetgeving en 
bestuur de belangen van den middenstand in het oog worden 
gehouden; 

c. onderzoek van vraagstukken van maat- 
schappelijken aard, in het bijzonder van die, welke den 
middenstand raken; 

d. het houden van vergaderingen en congressen; 
e. het houden of steunen van tentoonstellingen; 
/. het verstrekken van voorlichting in het belang van den 

middenstand; 
g. het hebben of steunen van instellingen ten behoeve 

van den middenstand; 
h. het bevorderen van de oprichting van mid- denstands 

vereenigingen; 
samenwerking met vereenigingen of instellingen op 

het terrein van den middenstand, zoo in binnen- als 
buitenland; 

j. het maken van propaganda. 
De werkzaamheid der Federatie laat de zelfstandigheid 

der tot haar behoorende vereenigingen, alsmede de 
godsdienstige en staatkundige opvattingen van de leden dier 
vereenigingen, onaangetast. 

Het bestuur der Federatie bestaat uit ten minste vijf leden 
en treedt jaarlijks in zijn geheel 
af. Voorzitter en secretaris worden gekozen door die 
vereeniging, welke in dat jaar de leiding heeft. De andere 
bestuursleden worden ieder door hun eigen vereeniging 
aangewezen. Elk jaar wordt een der vereenigingen volgens 
rooster met de algemeene leiding belast. In 1929 waren bij 
de Federatie aangesloten de middenstandsvereenigingen te 
Batavia, Soekaboemi, Bandoeng, Semarang en Djokja. 

Literatuur: M. A. Kelling, Het Middenstands- 
credietwezcn in Nederland en Indië. 

GOENOENG SEGARA. Gehucht van ruim 200/ 
zielen, gelegen in het onderdistrict Bentarsari,district 
Bantarkawoeng, regentschap Brebes, afdee- ling Tegaj, op 
de Zuidelijke helling van den Goe- noeng Segara, één der 
toppen van het Koembang- gebergte. Blijkbaar het 
„Bentar”, waar, volgens de legende, do veroveraar van 
Madjapait 40 mannen achterliet om het ras van Madjïpait 
niet te 
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doen uitsterven. Volgens dezelfde legende zou deze sultan te 
Pnroeng Koedjan in het Ban- tamsche 40 lieden hebben 
achtergelaten om het ras van Padjadjaran in stand te houden, 
wat op de Bantamsche Badoejs doelt. (Zie De Haan, Priangan, 
III, pag. 197). Inderdaad vormt Goc- nbeng’Ségara een 
analogie van de Badoej-nederzettingen. Beide zijn 
oorspronkelijk vluchtelingen voor den opdringenden Islam, 
wat G. Segara betreft, van uit Oostelijk Priangan (Het Z. W. 
van Tegal behoort van oudsher hiertoe. en heeft ook nu nog 
een Soendaneesch sprekende bevolking). De bewoners zijn 
sinds ± 50 jaren geleidelijk tot het Mohammedanisme be-
keerd, maar bewaren en verecren nog conter- feitsels hunner 
oude góden, uitgesneden in sandelhouten planken, die 
waarschijnlijk uit de 13e eeuw stammen. De voornaamste is 
Batara Win- doe Boewana, een Ardjoena-figuur in ascese- 
houding, elders onder dien naam niet bekend, De religie, te 
Goenoeng Segara beleden,was,evenals die der Badoejs, een 
onzuivere afspiegeling van het oud-Javaansche heidendom, 
met Hin- docsch cachet, en waarvan „taboe”-voorschrif- ten 
een uitvloeisel zijn die zeer veel gelijkenis ver- toonen met de 
„boejoet”-bepalingen der Badoejs. Zoo kenden omstreeks 
1880 de bewoners van G. Segara nog geen paarden. 

Tegenwoordig zijn de oude gebruiken vrijwel 
verdwenen, maar aan de oude planken wordt nog geofferd, 
ook door lieden, die daartoe van veraf naar G. Segara komen 
en wel op Selasa-Kliwon en Djoema'at-Kliwon. 

De bevolking neemt aan dat Batara Windoe Boewana 
nog steeds huist op den top van den G. Segara. 

In Midden Java vertelt men dat het gehucht slechts door 
een grot bereikbaar is, van welk verhaal de origine 
gevonden wordt in een hollen weg, die vroeger in den 
bergrug is uitgegraven en langs welken men het dorp 
bereikt, dat in een geïsoleerd keteldal gelegen is. 

Voor ethnografische bijzonderheden zie men de 
beschrijving van de hand van R. A. Tjondro Negoro, regent 
van Brebes, in het Tijdschr. v. Ind. Taal- Land- en 
Volkenkunde. Deel XXIX (1884) en verder: B. van Tricht 
„Levende Antiquiteiten in West-Java” CKolff en Co. 
Batavia, 1929, Djawa Mei 1929)/ 

WIJBRANDS (KAREL) werd geboren te 
Amsterdam den 3den Augustus 1863. Zijn vader 'was Marti 
nu s Wijbrands, een kantoorbediende,,, die zich later tot 
boekhouder opgewerkt heeft; doch verwant was aan de 
bekende doopsgezinde predikanten: Aem. W. Wijbrands, 
schrijver van het standaardwerk’„Het Kerkelijk Drama in de 
Middeleeuwen”, en Chr. N. Wijbrands, auteur van eene met 
goud bekroonde studie: „Het Am- sterdamsch Tooneel”. 

Karei Wijbrands bezocht van zijn Ode tot zijn 12de jaar 
de Openbare Lagere School, het eenige onderwijs dat hij 
genoten heeft. Hij werd daarna geplaatst als jongste bediende 
bij de firma C. F. Fleumer te Amsterdam, die hem, toen hij 15 
jaar was, ontsloeg wegens spijbelen. Daarna heeft hij op 
diverse kantoren gewerkt tot hij op zijn J9e jaar als milicien 
in dienst moest. Vervolgens werd hij geplaatst op het kantoor 
van den Kon. W.I. Maildienst, waar hij zes jaren bleef. 
Intusschen had hij zichzelf, zoo goed en zoo kwaad als zijn 
middelen dat toelieten, in verschillende talen be 

kwaamd. Door een toeval werd hij aangesteld als 
correspondent voor Duitsch en Engelsch bij de firma Fratclli 
Aliotti, een exportfirma te Smyrna, waarheen hij vertrok op 
8 Mei 1890. Doch reeds na 2*/2 jaar moest hij wegens ziekte 
repatrieeren. "Na een verblijf van 9 maanden in een hospitaal 
ging hij terug, doch stortte weer in, verloor zijn betrekking 
en ging over naar het kantoor van den Ned. Zaakgelastigde 
te Cairo,. Hij moest echter weer repatrieeren wegens ziekte, 
op welke reis hij bij de Engelsche kust schipbreuk leed en al 
wat hij bezat verloor, ging daarop als employé van de Ned. 
Handel-Mij. naar .Singapore, repatrieerde nogmaals en 
vertrok in 1 S9o naar Mcdan, waar hij een betrekking kreeg 
bij de Kon. Petroleum Mij. In 1898 ging hij over naar de Su- 
matra Post en had eindelijk zijn bestemming gevonden. In de 
journalistiek ontbolsterde Karei Wijbrands en ontpopte zich 
als een hoogst bekwaam en begaafd stylist. 

Op 1 Mei 1901 kwam hij op verzoek naar Batavia om er 
de leiding te nemen van het Nieuws" van den Dag voor Ned.-
lndie, aan welk blad hij tot zijn dood toe verbonden is 
gebleven. Van het toenmaals kleine, onbeduidende blaadje 
maakte Wijbrands een veel gelezen dagblad, dat om zijne 
heftige aanvallen op de Regeering bij velen gretige 
instemming vond, evenals bij minstens evenveel lezers zeer 
ernstige afkeuring. Erkend moet worden dat Wijbrands in 
een tijd, waarin nog geen Volksraad openbare controle 
mogelijk maakte, het zijne er toe heeft bijgedragen op 
verschillend gebied misstanden uit den weg te ruimen. Hij 
heeft den stoot gegeven tot de oprichting van het Indo-
Europecsch Verbond, terwijl hij ook het initiatief heeft 
genomen voor de stichting van een Indisch Bronbeek cn wel 
door zijne „Legcren- quête” Dat hij daarbij goed werk heeft 
verricht is destijds ook door de betrokken autoriteiten 
erkend. 

Hij is nog verscheidene malen voor korter of langer tijd 
naar Europa geweest en liet zich enkele jaren geleden 
naturaliseeren als Franseh- man. 

In 1909 huwde hij met Eveline von Wieder- hold, bij wie 
hij zes kinderen heeft gehad. Hij overleed op 20 Mei 1929 
tengevolge van een ernstig auto-ongeluk. Met hem is de 
geestigste en merkwaardigste — in elk geval de meest mar-
kante — figuur uit de Indische journalistiek heengegaan/ 
^INDISCHE CENTRALE AANSCHAFFINGS- 
'DIENST. De Indische Centrale Aansclmffings- dienst (I. 
C. A ) werd bij wijze van tijdelijken maatregel opgericht bij 
Gouv. besluit van 30 December 1919 en definitief ingesteld 
bij G.B. van 24 November J920 no. 14. 

Bij G.B. van 10 April 1920 no. 32 werden vastgesteld 
een voorloopig reglement voor den dienst en een voorloopige 
instructie voor het hoofd van den dienst, terwijl bij besluiten 
van 3 September J925 no. 33 en 7 Februari 1920 no. 17 
werden vastgesteld het Reglement voor de Centrale Aan-
schaffing van Landsgoederen, verkort genoemd Centraal 
Aanschaffings Reglement (C.A.R.), en de definitieve 
instructie voor het diensthoofd. 

De dienst ressorteert onder het Departement van 
Landbouw, Nijverheid en Handel. 

Oprichting. Reeds in 1907 opperde de toenmalige 
Minister van Koloniën het denkbeeld om, indien de Indische 
autoriteiten zulks noodig zou 
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den oordeelen, de inkoopen van sommige goederen in 
Nederlandsch-Indië door een centraal or- gaan te doen 
geschieden, evenals zulks in Nederland ten behoeve van den 
Indischen dienst reeds plaats had. 

In 1914 werd een Indische commissie benoemd om de 
wenschelijkhcid van de oprichting van een centraal 
aanschaffingsbureau te onderzoeken, doch een beslissing 
werd niet genomen. 

Als resultaat van een in 1915 door den zich in Nederland 
bevindenden directeur der N.V. Machinefabriek Braat te 
Soerabaja ingediend verzoekschrift, 
strekkende"~to'fliet"geven van steun aan de Indische 
nijverheid door het geven van meer opdrachten, droeg de 
Minister van Koloniën den Directeur van hetTechnisch 
Bureau van genoemd Departement op, zich naar Indië te be 
geven ten einde de noodige voorbereidingen voor de 
oprichting van zulk een bureau te treffen. Dit zou niet alleen 
de aanschaffingen behandelen van producten der Indische 
metaalnijverheid, doch ook die van andere goederen, omdat 
de meening had post gevat, dat in Indië de aanschaffing van 
verschillende artikelen op minder oordeelkundige wijze 
geschiedde. De Directeur van het Technisch Bureau kwam 
einde 1918 in Indië aan voor het volvoeren zijner opdracht 

Intusschen werd, naar aanleiding van een verzoek van 
belanghebbenden aan de Regeering in Indië, in 1917 bij 
wijze van tijdelijken maatregel besloten tot de oprichting 
van een Technisch Bureau van Voorziening, hetwelk onder 
den Dienst der Staatsspoor- en Tramwegen zou ressortecren. 

Toen de Directeur van het Technisch Bureau einde 1918 
in Indië aankwam, trof deze dus aan een 
aanschaffingsbureau van den dienst der Staatsspoor- en 
Tramwegen, dat ook voor sommige andere diensten 
aanschaffingen verrichtte, terwijl verschillende diensten 
over inkoopkanto- ren van min of meer beperkten omvang 
beschikten. 

Besprekingen met verschillende autoriteiten leidden tot 
het voorstel aan de Regeering om over te gaan tot do 
oprichting van een inkoopbureau, dat den naam zou dragen 
van Indische Centrale Aanschaffingsdienst, terwijl tevens de 
werkzaamheden van dit bureau en de verplichtingen van het 
diensthoofd in ontwcrp-reglementen werden vastgelegd. 
Ten Motto werd einde 1919 tot de voorloopige instelling van 
dezen dienst overgegaan. 

De dienst zou in de eerste plaats de aanschaffing van 
producten der Nederlandsch-Indische metaalnijverheid 
behandelen, waarbij aan die nijverheid een voorkeur, 
uitgedrukt in procenten van den prijs, word gegeven en 
tevens de aanschaffing van cement alsmede van ijzeren ge-
bruiksvoorwerpen en onbewerkt ijzer, welke in 
handolskwalitcit kunnen worden gebezigd en derhalve voor 
andere doeleinden moeten worden bestemd dan voor 
ijzerconstructies, den machinebouw, don bovenbouw van 
spoorwegen en den scheepsbouw. Tevens was bepaald, dat 
indien de wenschelijkhcid mocht blijken, ook voor andere 
goederen de verplichting te scheppen ze op de voor den 
I.C.A. bestemde oischen te brengen, hiertoe na verkregen 
overeenstemming met do betrokken Departementen door het 
Hoofd van den l.G'.A. een voorstel kon worden gedaan. 

Al dadelijk kwam de dienstleiding voor groote 
moeilijkheden te staan. Voor zooveel mogelijk 

werd bij de aanschaffing gebruik gemaakt van de door de 
aan vragende diensten gegeven voorschriften en van die van 
den Nedcrlandschen Aanschaffingsdienst; deze laatsten 
leenden zich echter in vele opzichten minder goed voor een 
rechtstreeksche toepassing in Indië Na veel zoeken en tasten 
verschenen in 1923 de Regelingen Indische Aanschaffingen 
door bemiddeling van den Indischen Centralen ' 
Aanschaffingsdienst (R.I.A. no. 1), welke regelingen al 
spoedig moesten worden omgewerkt. 

In 1924 verschenen: 
а. Regelingen voor Indische Aanschaffingen door 

bemiddeling van den Indischen Aanschaffingsdienst 
betreffende Handels goeder en (R.I.A. H.), met als bijlagen 
de geldende leveringsvoorwaarden en de I.C.A. 
voorschriften voor Handelsgoederen (I.V.H.), in welke 
voorschriften zijn opgenomen uitgebreide specificaties van 
een zeergroot aantal soorten materialen; 

б. Regelingen voor Indische Aanschaffingen door 
bemiddeling van den Indischen Centralen 
Aanschaffingsdienst betreffende IJ zerconstruc- ties (R.I.A. 
Y.), met als bijlagen de geilende administratieve en 
technische leveringsvoorwaarden. 

Ten slotte werden in 1926 nieuwe administratieve 
voorschriften betreffende handelsgoederen vastgesteld 
(R.I.A.II, van 1 Juli 1926). 

Werkzaamheden. Hierboven werd reeds aangeduid op 
welk terrein de werkzaamheden van den l.C A. zouden 
liggen. Al spoedig bleek dat het noodzakelijk was de 
werkzaamheden belangrijk uit te breiden. Bij rondschrijven 
had de Regeering in 1920 nl. bepaald, dat door de zorg der 
Departementshoofden aan den I.C.A. driemaandelijks 
opgave gedaan moet worden van alle buiten tusschenkomst 
van den I.C.A. in Indië geplaatste bestellingen. Bij 
kennisneming van deze staten bleek, dat het aantal 
rechtstreeks geplaatste bestellingen enorm groot was, en dat 
daarbij dikwijls onevenredig hooge prijzen werden betaald. 
Do toenmalige dienstleiding vond hierin aanleiding 
voorstellen te doen tot uitbreiding der werkzaamheden. De 
Regeering liet de uitbreiding van het aantal aan te schaffen 
artikelen over aan het overleg tusschen het Hoofd van den 
I.C.A. en de betrokken Departementchefs. 

Als gevolg werd de regeling getroffen, dat een zeer groot 
aantal artikolcn — voor zoover ze niet op Nedcrlandschen 
eisch werden gebracht — in het vervolg op de voor den 
I.C.A. bestemde ei- schen moesten worden gebracht. Een 
opgave dezer artikelen, welker aantal nog steeds groeiende 
is, bevindt zich in do hierbovengenoemde R.I.A. H. van 1 
Juli 1926. Van het meerendeel dezer artikelen zijn 
specificaties opgenomen in de I.V.H. (Bijlago van de R.I.A. 
Haiulelsgoedoren van 1924). 

Na de afkondiging van het Centraal Aanschaf- fings 
Reglement in 1925 moeten alle eischen voor den Indischen 
dienst, dus ook die, welko voor Nederland zijn bestemd, den 
I.C.A. passeeron, terwijl het Hoofd van den I.C.A. beslist 
welko goederen in Indië en welke in Nederland zullen 
worden aangeschaft. Hierdoor is het zwaartepunt der 
aanschaffingen naar Indië overgebracht. 

De opeenvolgende hoofden van dienst hebben er naar 
gestreefd zooveel mogelijk artikelen geaccumuleerd voor 
een zekere periode ten behoeve 
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van een groot, aantal diensten en bedrijven aan te schaffen. 
Hoewel bij niet-geaccnmuleerdc, doch alleen 
gecentraliseerde aanschaffing en het toelaten van ruime 
mededinging steeds zeer lage prijzen resulteeren, zullen 
deze prijzen nog belangrijk lager zijn, indien telkens een 
groote hoeveelheid van een bepaald artikel tegelijk wordt 
aangeschaft. Deze werkwijze werd, waar zulks tot nu toe 
mogelijk bleek, doorgevoerd, terwijl in de toekomst op dit 
gebied ongetwijfeld nog veel zal zijn te bereiken. 

Onder de artikelen, welker geaccumuleerde 
aanschaffing een groot succes is, kunnen worden genoemd: 
schrijfmachines, calcium carbid, elec- trische gloeilampen, 
cement, rubberband voor rijwielen en automobielen, papier, 
schoolbchoef- ten, kantoorbehoeften, benzine, zeep en 
zuurstof. 

De meeste dezer artikelen worden aangeschaft voor 
levering op afroep naar behoefte, zoodat geen 
magazijnsruimte voor opslag dezer goedkoop aangeschafte 
artikelen is benoodigd. 

In de voorschriften werd bepaald, dat de door den I.C.A. 
aangeschafte goederen worden gekeurd door den 
ontvangenden dienst. Deze werkwijze bleek echter niet het 
succes te hebben, hetwelk ervan werd verwacht, zoodat in 
de allermeeste gevallen de aanschaffingsdienst het initiatief 
voor de keuring neemt. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van 
het te Bandoeng gevestigde Laboratorium voor 
Materiaalonderzoek van het Departement der Burgerlijke 
Openbare Werken (zie aldaar), welk laboratorium is 
gebleken te zijn een onmisbare steun bij de samenstelling 
der le- veringsvoorschriften en bij de keuring der geleverde 
goederen. 

Ten einde een indruk te krijgen van de belangrijkheid 
der taak, voor welke de I.C.A. zich gesteld ziet, mogen 
eenige cijfers vermeld worden. Aan handelsgoederen, met 
uitzonderingvan hout,werd in het eerste bestaansjaar (1920) 
van den I.C.A. aangeschaft voor een bedrag van / 3.750.000. 
Over 1924 bedroeg deze waarde reeds ruim / 12.780.000, 
terwijl over 1929, het 10e jaar, werd aangeschaft voor een 
waarde van / 22.000.000 aan handelsgoederen. In totaal 
werd in 1929 aangeschaft voor een waarde van ƒ 
24.500.000. 

Een bijzondere opdracht ontving de I.C.A. ten aanzien 
van de opruiming van overtollige Lands- goederen. 

Het was reeds lang bekend, dat in de verschillende 
Landspakhuizen en in de magazijnen der bedrijven zich 
verschillende goederen bevonden, welke binnen afzien 
baren tijd niet zouden kunnen /■worden verbruikt. Hoewel 
reeds in Bijblad 5942 bepalingen waren vastgesteld 
betreffende het"* overnemen van overtollige voorraden, 
behooren- de tot den voorraad van een ander departement, 
achtte de Regeering het noodig in Februari 1922 de regeling 
te treffen, dat halfjaarlijks door elk departement aan de 
hoofden der andere departementen opgaven worden 
verstrekt van de aanwezige overtollige goederen, met welke 
opgaven bij de aanschaffing van goederen rekening moest 
worden gehoudenfl Deze maatregel had niet het verwachte 
succef; intusschen bleek tijdens de reorganisatie der 
Landspakhuizen in 1924—’25, dat in dezen iets moest 
worden gedaan. Samengesteld word een Reglement voor de 
opruiming van overtollige Landsgoederen (R.O.G.) en de 
I.C.A. werd met die opruiming belast. 

Deze opdracht werd in October 1928 beëin 

digd, terwijl aan den I.C.A. blijvend bleef verbonden een 
kantoor voor de opruiming van overtollige Landsgoederen. 

Bij de beëindiging van do z.g. groote opruiming in 
October 1928 bleek dat de I.C.A. had gecleard overtollige 
goederen voor een boekwaarde van 15 millioen gulden, 
waarmede het nut van den getroffen maatregel duidelijk 
naar voren komt. Het is thans niet meer mogelijk, dat groote 
voorraden overtollige goederen blijvend in de verschillende 
magazijnen aanwezig zijn, aangezien eerst tot aanschaffing 
van goederen, welke op Nederlandschen of Indischen cisch 
werden gebracht, wordt overgegaan, nadat de eischen het 
bureau voor overtollige goederen hebben gepasseerd. 

Het v o o r k e u r s r e c h t  v o o r  d e  
I n h e e m s c h e  n  i j  v e r h e i d .  Hiervóór werd 
reeds gezegd, dat bij de oprichting van den 
I. C.A. aan de Nederlandsch-Indische nijverheid 
een voorkeursrecht werd toegekend. De desbetreffende 
regeling (art. 14 van het C.A.R.) luidt als volgt: 

De inheemsche nijverheid heeft in het algemeen en 
rekening houdende met het na te noemen eventueel toe te 
kennen voorkeursrecht, de voorkeur boven de nijverheid 
elders. Zij komt in aanmerking voor de levering van 
constructiewerken en van handelsgoederen, welke in 
Nederlandsch- -Indië worden vervaardigd of gewonnen, 
voor zoover zij voor den oordeelkundigen aanmaak dezer 
goederen in Nederlandsch-Indië doelmatig is ingericht. Aan 
de inheemsche nijverheid kan, indien de omstandigheden, 
na raadpleging voor zooveel noodig van denNederlandsche 
Aanschaffingsdienst, daartoe aanleiding geven, een 
bijzonder voorkeursrecht worden verleend van ten hoogste 
10% boven den laagsten moederlandschen of 
buitcnlandschen prijs, vermeerderd met de zeevracht, met 
dien verstande, dat het maximum slechts kan worden 
verleend bij leveringen, waarvan het arbeidsloon niet 
minder dan 40% van do aannemingssom uitmaakt, terwijl* 
hot voorkeursrecht evenredig wordt verlaagd bij een lager 
percentage van het arbeidsloon. Onder arbeidsloon wordt 
verstaan de aannemingssom, verminderd met den 
materiaalprijs. 

Ten einde in den loop der jaren tot een geleidelijke 
vermindering van het maximum voorkeursrecht van 10% te 
geraken, wordt door den 
I. C.A. er op toegezien, dat fabrieken, aan welk© 
geregeld bestellingen met toekenning van voorkeursrecht 
worden opgedragen,hare inrichtingen verbeteren en bij 
volgende leveringen goedkoo- pere aanbiedingen doen. 

Bovengenoemd voorkeursrecht, waarvan behalve de 
Indische cement-industrie, welke in zeer belangrijke mate 
daarvan profiteert, in hoofd- zaak zou moeten profiteeren de 
Nederlandsch- -indische metaalnijverheid, heeft niet het 
succes gehad, hetwelk men zich daarvan voorstelde. Slechts 
de levering van een betrekkelijk klein deel van de voor den 
Indischen dienst bestemde constructiegoederen kon aan de 
Indische metaalnijverheid worden opgedragen, indien prijs-
vergelijking met de buitenlandsche nijverheid, door 
tusschenkoinst van den Nederlandschen 
Aanschaffingsdienst plaats had. Desondanks kon in 1929 
voor een bedrag van / 1.(570.000 aan constructiegoederen 
aan de Inheemsche nijverheid worden opgedragen, mede 
door de omstandig 
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heid, dat in vele gevallen geen gelegenheid bestond de 
buitenlandsche nijverheid te laten mededingen. 

Verschillende oorzaken hebben daartoe medegewerkt. 
Het Gouvernement heeft van do in In- dië te vervaardigen 
producten der metaalindustrie in hoofdzaak noodig bruggen 
en overkappingen, voor welker vervaardiging vele 
Europeesche fabrieken speciaal zijn ingericht. Hoewel de 
inrichting van enkele Indische fabrieken voor wat betreft de 
vervaardiging van dergelijke con- structiegoederon niets te 
wenschcn overlaat, schijnt men in Europa toch voornamelijk 
de zware spoorbruggen belangrijk goedkooper te kunnen 
vervaardigen, terwijl Europeesche leveranciers ten aanzien 
der materialenvoorziening, de betaling van het geleverde, 
het transportrisico e.d.m. gunstiger zijn gesitueerd. Ook 
wordt bij de prijsvergelijking der Indische en Europeesche 
offertes geen rekening gehouden met een eventueel 
verschuldigd invoerrecht in Indië. 

De Nederlandsche Stoomvaart Maatschappijen doen 
alles wat in haar macht is, om den export van 
constructiegoederen uit Europa te bevorderen. Bedroeg in 
1926 de vracht naar de Indische basishavens van onbewerkt 
ijzer 25—27 gulden per ton, en die van onverpakte 
constructiedeelen 34 gulden, voor 1927 en volgende jaren is 
deze laatste vracht verminderd tot 29 gulden per ton, 
waarmede der Europeesche nijverheid een belangrijke 
voorsprong is gegeven. 

Voor leveringen naar de Buitengewesten is de Indische 
nijverheid al zeer slecht gesitueerd. De vracht van 
constructiedeelen van Soerabaja naar de Buitengewesten 
bedraagt niet veel minder — in sommige gevallen meer — 
dan die van Europa naar dezelfde bestemmingen in de 
Buitengewesten, zoodat export naar de Buitengewesten van 
Soerabaja uit alleen mogclijk wordt, indien de tijd niet 
toelaat Nederland mede te laten dingen. Bovendien zijn de 
Indische fabrieken als regel slechts gedurende een gedeelte 
van het jaar in staat om scherp concurreerende prijzen te no- 
teeren, in verband met het seizoenwerk voor de 
landbouwindustrieën. Het is meermalen vóórgekomen, dat 
in den drukken tijd voor de machinefabrieken geen enkele 
Indische aanbieding op een door den I.C.A. uitgeschroven 
prijsaanvraag binnenkwam, waardoor noodgedwongen de 
order de Indische nijverheid moest ontgaan. 

Indien meer volumineuze goederen worden aangeschaft, 
wat intusschen ten behoeve van het Gouvernement zelden 
geschiedt, is de Indische nijverheid, dank zij hare groote 
ontwikkeling in de laatste jaren, zeer goed in staat om met 
succes mede te dingon. De Indische nijverheid staat eerst 
aan het begin haror ontwikkeling; ongetwijfeld zullen in den 
loop der jaron door de leiders dezer industrie middelen 
worden govonden, om ook ten aanzien dor minder gunstigo 
objecten bevredigende aanbiedingen te doen. 

Het nut van hot bestaan van don I.C.A. treedt aan den 
dag allereerst door do verkregen bezuiniging. 

Zooals hiervoron reeds gezegd, schafte do I.C.A. over 
1929 aan voor een bedrag van / 22.000.000 aan 
handelsgocderen behalve hout (in totaal schafte do I.C.A. in 
1929 voor een bedrag van / 24.500.000 aan goederen aan). 
Do reducties, 

welke door de leveranciers op de gewone prijzen worden 
verleend, zijn zeer verschillend en bedragen van 10 tot 40%. 
In de najaarszitting 1927 van den Volksraad toonde de 
Regeeringsgemach- tigde aan, dat alleen op 
schrijfmachines, elec- trische gloeilampen, benzine en 
rijwielen een bedrag van vier ton werd bespaard, waarmede 
alle uitgaven, welke in een jaar ten behoeve van den 
I. C.A. werden gedaan, reeds ruimschoots zijn ge-
dekt. Aangenomen mag worden, dat de I.C.A. in de laatste 
jaren per jaar gemiddeld van 2 tot 3 millioen gulden 
goedkooper aanschafte dan wanneer de diensten en 
bedrijven dezelfde goederen rechtstreeks hadden 
aangeschaft. 

Maar ook de niet-zichtbare voordeelen zijn zeer 
belangrijk. 

Voorkomen wordt de aanschaffing van minder 
geschikte goederen, daar de I.C.A., in samenwerking met 
het Laboratorium voor Materiaalonderzoek der B.O.W., op 
de hoogte is van de aangeboden kwaliteiten. Waar voorheen 
de diensten veelal kochten van reizigers, die door bui-
tensporige aanprijzing hunner waren ambtenaren in de 
verleiding brachten, niet bepaald noodzakelijke 
aanschaffingen te doen, moeten thans de eischen aan den 
I.C.A. worden ingezonden, waardoor de kans op dergelijke 
niet noodzakelijke aanschaffingen wordt geëlimineerd. Ten 
slotte is de bemiddeling van den I.C.A. bij aanschaffingen 
een krachtig middel ter beteugeling van het kwaad der z.g. 
retourcommissies. Aangezien de 
I. C.A. in zeer vele gevallen en onverwacht keu-
ring verlangt van de geleverde goederen, is ook het gevaar, 
dat iets anders w'ordt geleverd dan werd besteld, tot een 
minimum teruggebracht. 

De I.C.A. publiceert alle aanschaffingen in het weekblad 
Korte Berichten uitgegeven door het Departement van 
Landbouw, Nijverheid en Handel, waardoor een ieder zich 
op de hoogte kan stellen van de aanschaffingsprijzen. Door 
deze werkwijze controleert de I.C.A. zich zelf, aangezien 
alle belanghebbenden het weekblad nauwkeurig nagaan/7 

ANALYSE LABORATORIUM. Deze inrichting 
te Buitenzorg, vroeger Handels Laboratorium genaamd, 
ressorteert onder de Afdeeling Nijverheid van het 
Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel en 
beoogt voor de handels- en cultuurondernemingen en tevens 
voor de Re- georingsdepartomenton, die niet over een eigen 
inrichting beschikken, een betrouwbaar instituut te zijn, om 
als vraagbaak te dienen in gevallen, waarbij voorlichting op 
chemisch-analytisch gebied gewenscht is. Tegon zeer 
billijko prijzen worden voor den handel, middenstand en 
alle bonafide inzenders van monsters door het Analyse 
Laboratorium certificaten van gevondon ana- lyscwaarden 
afgegeven, welke als basis voor verkoop op gohalto kunnen 
dienen, doch niet voor reclame doeleinden gebruikt mogen 
w’orden. Zoo wordt do verkoop van oitronella-olie, 
meststoffen klapperolie, palmolie, coca’s, enz. door 
certificaten van dit Laboratorium gedekt. De oorzaken van 
beschadiging (dikwijls door zeewater) van handolsgoederon 
worden opgespoord; do deugdelijkheid en samenstelling 
van ter ondorzook ingezonden monsters voedingsmiddelen 
wrordon nagegaan, terwyl de melkkeur en do controle van 
het lichtgas door de gemeonto Buitenzorg aan het 
Laboratorium is opgedragen. Op aanvragen van het 
Departement van Financiën wordon 
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jaarlijks voorden Hoofdinspecteur der In- en Uit-
voerrechten en Accijnzen te Weltevreden analyses van ten 
in- en uitvoer aangeboden alcoholhoudende dranken, 
verfstoffen, enz. verricht. Voor de afdeeling Nijverheid 
worden bepalingen gemaakt verband houdende met de door 
de Nij- verheidsconsulenten te geven adviezen. Onder-
zoekingen worden verricht voor den Burgerlijken 
Vecartsenijkundigen Dienst (vee- en pluimveevoeders, 
vergiftigingsgevallen, pathologische afwijkingen van 
urines, enz.), Boschbouw (onderzoek van looizuur in 
basten, olie’s in zaden, enz.)., Binnenlandsch Bestuur 
(vervalschingcn van levensmiddelen, enz.). 

Aan het Laboratorium zijn verbonden 3 scheikundigen, 
1 adjunct-scheikundige, 1 hoofdanalist, 12 analisten, 
laboranten en kantoorbedienden, benevens 12 
laboratoriumbedienden. Het aantal verrichte analyses 
bedraagt jaarlijks 6000—7000, die alle minstens in duplo 
bepaald worden. Het Laboratorium beschikt over een 
aantal rek- en trekapparaten voor vezel- en ga- 
renonderzoek voor de textielinrichting van de afdeeling 
Nijverheid en verder zijn die apparaten aanwezig, welke 
noodig zijn om aan de meest uit- eenloopende aanvragen te 
kunnen voldoen. 

ARBEIDSBEURZEN. Tot stand gekomen onder 
den drang der werkeloosheid, als gevolg van de malaise in 
de jaren na den grooten wereldoorlog, en daardoor vaak 
beschouwd als instituten, die na het weder intreden van 
normale toestanden bestemd zouden zijn om te verdwijnen, 
hebben de oudste arbeidsbeurzen, te Batavia en Bandoeng, 
beide gesticht in de eerste helft van 1922, zich niet alleen 
weten te handhaven, maai zijn in latere jaren in bloei 
toegenomen en hebben andere inrichtingen van denzelf- 
den aard naast zich zien ontstaan. 

Jn de oprichting der arbeidsbeurzen had het Kantoor 
van Arbeid een zeer groot aandeel- Met nimmer 
verflauwenden ijver werd door die inrichting telkens weer 
de aandacht der betrokken autoriteiten gevestigd op het 
groote nut van de openbare arbeidsbemiddeling. Met raad 
en daad werden de beurzen bijgestaan: door het ontwerpen 
van een behoorlijke administratie en perso- neele hulp bij 
de invoering daarvan, door een handleiding voor de 
werkzaamheden, door een ontwerp-gcmeenteJijke 
verordening betreffende de stichting van een arbeidsbeurs 
en een ont- werp-instructie voor den leider; door herhaalde 
plaatselijke besprekingen, door een omvangrijke 
vergadering met alle leiders van arbeidsbeurzen eind 1927, 
enz. 

De geschiedenis der oudste twee arbeidsbeurzen bracht 
mede, dat zij zich aanvankelijk ook inlieten met 
liefdadigheid, het verstrekken van materieelen steun aan 
behoeftige werkloozen. Al spoedig werd echter ingezien, 
dat hierdoor afbreuk werd gedaan aan de reputatie van het 
instituut als zoodanig, waarom besloten werd het 
philantropische gedeelte aan de daarvoor bestemde 
corporaties over te laten. 

De arbeidsbeurzen te Batavia en te Bandoeng, beide 
gemeentelijke instellingen,hebben een periode van 
inzinking doorgemaakt, veroorzaakt doordat de leiding was 
toevertrouwd aan personen, die deze functie naast andere 
werkzaamheden hadden te vervullen. Nadat hierin was 
voorzien door een afzonderlijk leider aan te stellen, volgde 
onmiddellijlc een opleving, die bestendigd bleef. 

De na Batavia en Bandoeng opgerichte beurzen te Soerabaja 
en Jogjakarta., hebben van den aanvang~af gewerkF~ihet een 
afzonderlijk leider en daardoor van liet begin af aan goed 
voldaan. De beurs te Soerabaja is een gemeentelijke instelling, 
die te Jogjakarta is een stichting, welke haar werkkapitaal 
uitsluitend uit subsidies verkrijgt. Kleinere gemeentelijke 
arbeidsbeurzen, zonder een afzonderlijk leider, werken te 
Tegal . en te Malang. Verder bestaan op Java nog enkele 
corrcspohdêiïtschappen op kleinere plaatsen. Te Médan -
bestaat een particuliere arbeidsbeurs, die "uitsluitend 
bemiddeling verleent voor plaatsing van Europeesch 
personeel. Alle andere genoemde beurzen zijn te beschouwen 
als openbare instellingen, d.w.z. dat zij bemiddeling verleenen 
voor alle categorieën van werkzoekenden zonder onderscheid 
van landaard. 

De openbare arbeidsbeurzen worden van Re- 
geeringswege geldelijk gesteund. De groote — d.w.z. die 
met een afzonderlijk leider — ontvangen een vaste 
subsidie (/ 225 s’ maands), een vergoeding voor de kosten 
van telefoon en telegraaf (ten hoogste / 75 ’s maands) en 
restitutie van kosten voor brieffrankeerirtg. De kleine 
beurzen, zonder afzonderlijk leider, krijgen alleen de 
laatstgenoemde twee vergoedingen (telefoon enz. 
hoogstens / 30 ’s maands). Verder steunde de Itegeering de 
openbare arbeidsbeurzen door voor te schrijven, dat de 
overheidsinstellingen voor het betrekken van ambtelijk 
personeel, voor zoover dit niet kan worden gevonden uit 
wachtgelders enz., gebruik behooren te maken van de 
tussebenkomst van genoemde instellingen. 

Particuliere kantoren voor arbeidsbemiddeling bestaan 
slechts op zeer bescheiden schaal en meestal alleen voor de 
levering van huisbedienden. Hun succes is in den regel 
gering. 

Over gemeentelijke arbeidsbeurzen handelen twee 
artikelen van Mr. A. G. Vreede, Hoofd van het Kantoor van 
Arbeid, in Locale Belangen van 1 Juli 1922 en 16 
September 1922; het laatste naar aanleiding van een critiok 
van Ir. D. J. \V. van Dongen in Locale Belangen van 1 
Augustus 1922. Verder verscheen begin 1929 een brochure 
van M. R. Bartelds, getiteld „Waarheen? Arbeidsbeurzen 
in N. I.” De dagbladlitcratuur op dit gebied was in 
verschillende periodes vrij omvangrijk. /' 

ARBEIDSBEMIDDELING. Zie ARBEIDS-
BEURZEN. 

KLIMAAT. (AanvullingopDl.il, blz. 333 v.v.)// De 
volgende aanvullingen zijn voornamelijk ontleend aan 
Verhandeling No. 8 van het Koninklijk Magnetisch en 
Meteorologisch Observatorium te Batavia: Dr. C. Braak, Het 
Klimaat van Neder-'' landsch Indië (Batavia, 1921—1929), 
en verder aan andere publicaties van het Observatorium. 

De aanvullingen betreffen voornamelijk de tabellen, 
die bijgewerkt zijn met behulp van do 
waarnemingsresultaten, welke sinds de bewerking van het 
artikel „Klimaat” in deze Encyclo- paedie (Deel II, blz. 
332—350) zijn verzameld. De verwijzingen in het 
onderstaande hebben be- trekking op den tekst en de 
tabellen in dat artikel. 

LUCHTDRUKKINC (blz. 335). In Januari en Februari 
loopt de isobaar van 758 mm. over Zuid. .Sumatra, 
Pontianak en Tarakan, die van 757 mm. over..Pasoeroean, 
Zuid Celebcs en benoorden den Vogelkop, terwijl die van 
756 mm. bezuiden Koepang en over Mcrauke loopt. In Juli, 
Augustus 
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en September is het verloop omgekeerd en bevindt zich de 
hoogste druk in het Zuiden. Te Koepang en te Merauke is do 
luchtdruk bijna 759 mm., de isobaar van 758 mm. loopt over 
Enggano, Buitenzorg, Makassar, Ceram en zuidelijk van 
Manokwari, die van 757 mm. passeert benoorden Atjèh, 
over Malaka, Serawak en dicht bezuiden Tarakan. 

TEMPERATUUR. (Tekst blz. 335, tabellen I en II, blz. 
345). Opmerking verdient, dat de temperatuur niet alleen 
van NoordnaarZuid verandert, maar ook van West naar 
Oost. Vooral inhetZuiden van den Archipel komt dit 
duidelijk uit: zoowel in den west- als in den oostmoesson is 
de verandering zoodanig, dat voor een bepaalde breedte-
graad de temperatuur hooger is naarmate de lucht een 
langeren weg heeft afgelegd. Daarenboven is de temperatuur 
betrekkelijk hoog in de kenteringen, d.w.z. kort nadat de zon 
door het zenith is gegaan. 

Het type van het noordelijk halfrond met warme Juli- en 
koude Januari-maand wordt aangetroffen te Médan, 
Seriboedolok, Pontianak, Tarakan en Manado(zie de nieuw 
toegevoegde tabel XXII). Mèer naar het Zuiden treden de 
kente- ringmaxima meer op den voorgrond. In het N. W. zijn 
die in het voorjaar het hoogst: I' ort de Koek, Padang, meer 
n ar het Z.0. worden Téidé maxima meer en meer gelijk. Het 
najaarsmaximum overweegt sterk te Socrabaja, Pasoeroean, 
Balikr papan en Manokwari. De in de zuidelijke'helft van 
Java gelegen stations hebben een koelen oo tmoesson, 
evenals Tosari, Koepang en Ain- boina. 

Het laagste maandgemiddelde op de kustplaatsen werd 
waargenomen te Médan in Januari 1918 en bedroeg 23°. 1, 
het hoogste te Saroka (28°.6) in November 1914> 

Van den dagelijkschen gang der temperatuur in den 
Archipel geeft tabel XXII een beeld voor een aantal plaatsen 
van de kust tot op den hoogen bergtop Pangerango (3020 m). 

De gemiddelde temperatuur is in hooge mate afhankelijk 
van de hoogte boven zee. Men kan voor Java de gemiddelde 
temperatuur eenvoudig berekenen met de formule 

t = 26°.1 — 0.61 h 
waarin t = gemiddelde temperatuur, h = de hoogte boven zee 
in keetometers. 

Nachtvorst komt in Indië voor in hooggelegen 
dalkornmcn en op hoogvlakten, waarheen do ’s nachts 
afgekoelde zware lucht heenvloeit en op de laagst gelegen 
plekken blijft staan, waar ze aan verdere afkoeling door 
nachtelijkc uitstraling is blootgesteld. Droge lucht en heldere 
hemel zijn voor nachtvorst noodzakelijke factoren. Zoo treft 
men dit verschijnsel aan op de hoogvlakte van Pengalcngan, 
het Dijèng-plateau, in de Zandzee op den Tengger, op het 
Jang-plateau en — op de geringste hoogte boven zee (1100 
M) — in het noordelijk deel van het rdjèn-hoogland. Nacht-
vorst komt niet voor op Sümatra,'waar een eigenlijke droge 
tyd ontbreekt. 

REGENVAL (Tekst blz. 336 e.v., tabellen III, V, VIII—
XXI). De gemiddelden van denregonval en het aantal 
regendagen zijn, voor zoover nietin het bijzonder 
aangegeven, berekend uit de waar- nemingsjaren tot on met 
1928. 

Door Dr. J. Boerema zijn een aantalregenty- pen afgeleid 
(69 voor Java en Madoera, 84 voor de Buitengewesten), die 
een beeld geven van^de 

groote verscheidenheid in den regenval. Het arti-. kei 
„Klimaat” geeft van de verschillende werkende factoren een 
goed beeld. Voor verdere bijzonderheden moge verwezen 
worden naar Boerema’s verhandeling: Typen van den 
regenval in Neder- landsch-Indië, Verhandeling N° 18, 
K.M.M. Observatorium, Batavia 1926. Gemiddelden van 
den regenval voor een groot aantal regenstations vindt men 
in Verhandeling N° 14, J. Boerema, Regenval in 
Nederlandsch-Indië, Deel I, Gemiddelden van den regenval 
voor 2715 waarnemings- plaatsen in Nederlandsch-Indië, 
berekend uit waarnemingen verricht in het tijdvak 1879— 
1922; Deel II, Regenkaarten, Batavia 1925. De regenval in 
Deli en omgeving is in het bijzonder behandeld in 
Verhandeling 11: J. Boerema, Regenval in het Noordelijk 
deel van Sumatra’s Oostkust, Batavia 1923. 

Bij het artikel in Dl. II dezer Encyclopaedie mogen de 
volgende opmerkingen gemaakt worden. 

1. Bij den lagen-druk-gordel, besproken op blz. 337, 
eerste kolom onderaan: Het „Ambon- minimum” in het 
voorjaar kwam in de jaren 1910—1918 zes maal voor, het 
najaarsmaximum eveneens. In de gemiddelden over deze 
jaren treedt het minimum op in April, het maximum echter 
komt niet tot uitdrukking, omdat het sterk aan verschuiving 
onderhevig is: dat van 1914 trad b.v. eerst op in Januari en 
Februari ,1915. De gemiddelden zijn als volgt: 

 

Koepang Amboina Manado 

April . . 759.25 mm. 758.79 mm. 759.07 mm» 
November. 758.73 „ 758.65 „ 758.59 „ 

2. Do op blz. 337, tweede kolom, genoemde maxima en 
minima moeten vervangen worden door die, welke men 
zonder moeite kan afleiden uit de cijfers van de hierachter 
volgende tabellen VIII enz. De verschillen zijn gering en 
zonder invloed op de beschouwingen in den tekst. 

BETREKKELIJKE VOCHTIGHEID. De betrekkelijke 
vochtigheid in Indië is in het algemeen groot en de 
verschillen, die in de jaargemiddelden voor verschillende 
plaatsen optreden, zijn klein. In den regentijd en op 
plaatsen zonder eigenlijken drogen tijd schommelen zij in 
den regel tusschen 85 en 90 %. Waar een duidelijk droog 
seizoen heerscht, komen tamelijk lage maandgemiddel- 
den voor. Do nieuw toegevoegde tabel XXIII geeft 
voorbeelden van den jaarlijkschen en den dagelijkschen 
gang in de beide moessons voor een aantal plaatsen in 
Indië. 

De dagelijkscho schommeling is als regel betrekkelijk 
groot in don drogen tijd, klein in don natten tijd (zie b.v. 
Batavia: in Augustus 94 tot 56 %, in Februari van 97 tot 72 
%). 

Opmerking bij tabel VI (blz. 33S en 346). De nieuwe 
tabel geldt voor minstens zes jaar, zoodat de opmerking 
over de droogte van het jaar 1913 kan vervallen. 

ZONNESCHIJN (blz. 338 en 346, tabel VII). Het 
zonneschijnpercentage neemt af bij nadering tot het gebergte 
en met toenemende hoogte boven zee. Het is het geringst in 
de eigenlijke wolkenzone, die in het gebergte op wisselonde 
hoogte boven 1000 m begink/Ingesloten bekkens hebben / 
meer zonnesohijn darh do buitenhellingen, zooals uit de 
navolgende tabel blijkt: 
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Plateau van Ban- Penga- Zandzee^ 
doeng. — lengan 

Hoogte boven zeo 700 m 1500 m 2000 m 

Z o n n e s c h i j n p e r c e n t a g e  

ter plaatse 60—70% 50—60% 50—60% 
in het algemeen 50—60% 40—50% 30—10% 

In den westmoesson blijft boven het wolkenniveau het 
percentage tot aan de hoogste vulkaan- toppen vrijwel 
constant. In den oostmoesson is boven 2000 m de 
zonnescliijnduur merkbaar lager dan daar beneden; de 
wolkenzone ligt dan tus- schen 1500 en 2000 m. 

Op Java treft men, in het bijzonder in den oostmoesson, 
zonneschijntoename aan van West naar Oost, en als regel 
is in den oostmoesson het zonneschijnpercentage 
belangrijk grooter dan in den westmoesson. In den drogen 
tijd heeft de kustvlakte van West Java 70—S0% 
zonneschijn, Midden Java 70—80% naar het O. 
overgaande naar 80—90%, terwijl Oost Java in het Westen 
80—90% heeft, maar in het Oosten 90—100%, 
d. w.z. bijna onafgebroken zonneschijn. 

Op hooge toppen en hooggelegen, min of meer 
ingcslotcn vlakten is het verschil weer grooter en in Oost 
Java grooter dan in West Java. Van een en ander geeft het 
tweede nieuw toegevoegde gedeelte van Tabel VII een 
beeld. 

VERANDERINGEN VAN LANGEN DUUR (blz. 339). 
Behalve de driejarige periode, die echter gestoord wordt 
door den invloed van de elfjarige zonnevlekkenperiode, 
treedt een zevenjarige periode op, die, zooals aangetoond 
werd door Dr. H. 
P. Berlage Jr. (East-monsoon forecasting in Java, 
Verhandelingen K.M.M. Observatorium, no. 

/20, Batavia 1927) over den gchcelen Stillen Oceaan invloed 
oefent op do meteorologische ele - 

inenten en in het bijzonder in Noord-Peru gekarakteriseerd 
is door den regen, die daar slechts om de zeven jaar valt. De 
periode is 6.8 jaar, waardoor met regelmatige intervallen 
het zoowel in het zesde als in het zevende jaar regent. De 
re- genjaren in Peru vallen samen met bijzonder droge 
oostmoessonmaanden op Java. De reeks loopt sedert 1850 
als volgt: 1S50, 1857, 1864, 1871, 1877 + 1878, 1884, 
1891, 1898, 1905, 1911 + 1912, 1918, 1925. 

De driejarige periode wordt opgewekt door de 
zevenjarige. Men verkrijgt daardoor een opeenvolging van 
3 en 3.8 jaar, maar wanneer het interval zes jaar bedraagt, 
zet de driejarige zich regelmatig voort, zooals b.v. in de 
jaren 1905, 1908, 1911, 1914 het geval was. 

Op de samenwerking van deze drie perioden laat zich 
een weersvoorspelling voor den oostmoesson op Java 
basceren. De waarde hiervan wordt echter verminderd door 
onberekenbare factoren, waaronder b.v. genoemd moet 
worden de uitbarsting van Krakatau in 1883, die gedurende 
eenige jaren invloed op de meteorologische verschijnselen 
over de geheele aarde uitoefende. 

KLIMAATSBESCHRIJVING DER AFZONDERLIJKE 

EILANDEN (blz. 339 e.v.). Aan de literatuuropgaven op blz. 
339 en 340 moeten toegevoegd worden de reeds genoemde 
verhandelingen van Braak, Boercma en Berlage. Aan het 
overzicht in het artikel „Klimaat” in deze Encyclopaedie 
behoeven slechts enkele cijfers te worden toegevoegd, die 
aan Braak’s verhandeling zijn ontleend voor eenige 
meteorologische stations in den Archipel (Zie tabellen XXII 
en XXIII). Zij kunnen dienen ter vervanging van de in het 
artikel genoemde. De wijzigingen zijn niet van dien aard, 
dat zij do gevolgtrekkingen in don tekst beïnvloeden. 

I. Gemiddelde temperaturen in de beide moessons (blz. 335, 345). 

 

Ambon. Koepang. 
Asem- 
bagoesT Manado. Batavia. Pontianak. Padang. 

       

Juli, Aug. . 24°.7 25°.3 25°.6 26°.4 25°.8 2ö°.4 2Ö°.1 
Jan., Febr. 26°.6 26°.2 25°.5 25°.2 25°. 3 25°. 9 26°.3 

II. Maxima, minima en schommelingen van de temperatuur (blz. 33C, 345). 

 

A B C D E F G H I 

Ascmbagoes 13°.0 33°.4 20°.4 7°.3 29°.7 22°.4 19°.2 37°.5 14°. 6 
K a l i s a t . . . .  14°. 1 24°.0 9°.9 7°.4 22°.8 15°.4 22°.3 29°.0 3°.0 
Tosari . . . .  5°.1 18°.1 13°.0 4°.2 19°.0 15°.8 9°. 2 22°.2 8°.6 
Pangerango . . 8°.1 13°.8 5°.7 4°.5 11°.2 6°.7 15°. 0 20°. 7 0°.5 

III. Regenval en bodemverheffing. 

hoogte boven zee . . . .  
Batavia. 

7 m 

Meester- _ 
Cörnelis. 20 

ïh 

Pasar 
JMÜnggpe. 

35 m 

Dèpok._^ 
"'9ïï"ïrf 

Bodjong- 
gedé. 
148 m 

Buitenzorg '' 
266 m 

Januari .....................................  305 mm. 318 mm. 309 mm. 352 mm. 329 mm. 428 mm. 

September ................................  69 78 106 203 228 317 

Jaar ..........................................  1815 1930 2209 3148 3214 4204 
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IV. Drukvcrdeeling in de kenteringen. (Luchtdrukking in mm.) 

1911 Maart April Mei Juni Sept. Oct. Nov. Dec. 

Manado ...............................  
Ambon ................................. 
Koepang ............................... 

759.49 
758.79 
758.70 

758.G8 
757.09 
758.29 

758.75 
75S.33 
759.59 

759.45 
759.60 
7G0.34 

759.04 
760.53 
760.56 

759.90 
760.65 
760.63 

759.04 
759.48 
759.25 

759.12 
758.89 
758.29 

V. Dagelijksche regenverdeeling. (Twee-uur sommen, uitgedrukt in % van den totalen regenval). 

 

VOORMIDDAG. NAMIDDAG. 

0-2 2-4 4-6; 6-8 8-10 10-12 12-2 2-4 4-G 6-8 8-10 10-12 

Pangerango 1912—1925 3.9 3.9 3.9 3.6 3.7 7.1 14.3 19.1 17.3 11.0 7.1 5.2 
Tosari 1912—1918 0.7 0.5 0.7 0.7 0.7 5.3 22.6 33.2 22.0 8.2 3.4 1.9 
Bandoeng 1912—1918 3.1 2.0 1.6 1.2 0.9 2.0 12.S 22.9 24.4 16.2 7.4 5.6 

Batavia 1879—1923 7.3 6.5 6.4 4.8 4.2 0. / 9.4 13.1 14.4 11.9 8.7 7.5 
Ambon 1905—1918 9.2 8.0 8.3 6.9 7.8 9.2 9-5 8.0 7.9 8.6 7.9 8.7 

VI. Betrekkelijke vochtigheid (in percenten). 

 

VOORMIDDAG. NAMIDDAG. 

Stations.              Dag- 
  2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 ge- 
  uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur mid- 
              delde 

 

Febr. 94 94 95 90 83 80 80 81 87 94 94 94 89 
Koepang (1913—1918) Aug. 82 84 86 67 54 49 51 57 67 74 78 SO 69 
 Jaar 88 89 90 76 67 63 63 67 76 83 S5 S7 78 

 

Febr. 95 96 96 93 79 69 67 74 85 91 93 94 87 
Pontianak (1912-1918) Aug. 96 96 97 92 78 66 63 69 82 92 94 95 85 
 Jaar 96 96 96 93 79 70 69 76 86 92 94 95 87 

 

Febr. 93 93 93 91 90 90 92 94 95 94 94 93 93 
Pangerango (1912-1925) Aug. 67 66 65 64 63 68 76 82 82 79 73 69 71 
 Jaar 83 82 82 79 77 80 S4 8S 89 88 85 84 83 

VIL Zonneschijn en Hoogte boven zee. 

Station. 
Ming- 
giran. 

Me- 
nang. 

Tégo- 
vvangi. 

Kawa- 
rasan. 

PIoso- 
korep. 

Tlogo. 
Ken- 
tjong. 

Ga- 
roem. 

Kle- 
pon. 

Damar 
VVoelan 

Hoogte boven zee in 
meters ....................  50 75 95 110 160 165 185 248 340 600 

Jaargemiddelde v. d. 

zonneschijn in % 
75 73 70 70 65 65 67 63 63 39 

 

Pange- 
rango- 

top 

Pasir Sa- 
rongge 

Goe- 
noeng 
Rosa 

Kawah 
Tjiwidoi 

PI. V. 

Penga- 
longan 

Dijèng- 

pTateau.. 

Jang 
plateau 

Idjèn-_^ 
plateau 

Hoogte boven zee 

       

1100 in in ..........................  3020 1200 1035 1930 1550 2100 2 ISO 
Jan.—Febr ....................  23 28 35 25 36 27 25 37 

Juli—Sept .....................  59 60 67 52 69 58 76 SI 

Verschil ........................  36 32 32 27 33 31 51 J 44 

44 
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VIII. Regenval op Sumatra (blz. 340 en 346). 

 

Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. N-

 

1 

Nov. 

Dec. Jaar 

Teloekbetoeng . 286 274 246 167 129 115 103 126 126 12S 152 246 2098 
Kroë . . TT . 302 251 25S 255 242 190 17S 205 270 375 396 342 3264 

Benkoelen . . . 303 268 282 281 235 192 175 214 244 355 383 349 3281 
Padang . . . .  3 5

1  
258 3 0

8  
3 6
4  

3 1
4  

3 0
8  

27S 3 4
7  

4 0
7  

4 t  
5  

5 1
8  

4 8
0  

4428 
Fort de Koek . . 230 109 215 245 179 129 95 151 167 224 222 243 2269 

Padangsldim-              

poea'n . ". . . 211 179 195 197 145 95 S2 126 154 248 243 261 2136 
Baligé ....................  1S1 164 193 198 133 102 SI 120 162 239 226 230 2029 

Pèngoeroean . . 142 137 154 165 108 55 39 57 101 141 135 155 1389 
Mëülaboh . . . 267 240 307 392 289 219 2S2 259 357 439 362 349 3762 
Koetaradja . . 147 92 92 107 153 91 105 109 169 179 180 214 1638 

Mé dan ..................  137 91 105 132 176 131 135 178 210 260 247 229 2031 
Bengkalis . . . 176 130 202 250 187 125 123 168 242 276 330 285 2494 

Djambi . . . . 226 209 273 249 188 128 113 149 171 233 289 268 2496 
Lahat .....................  467 345 3S4 319 223 138 123 139 164 201 288 393 3184 

IX. Sumatra. Aantal regendagen. 

Stations. Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. No. Dec. Jaar 

Teloekbetoeng . 18 17 16 13 11 10 9 9 9 10 12 16 150 
Kroë ......................  13 12 12 11 11 9 8 8 12 16 17 16 145 
Benkoelen . . . 17 14 16 15 12 10 10 11 12 16 18 19 170 
Padang . . . . 16 13 16 17 14 11 12 14 17 20 21 20 191 

Fort de Koek . . 
Padangsidim- 

18 
14 

18 18 
15 

11 11 
15 

16 
19 19 

20 
194 

poean . . . . 16 12 14 15 13 10 11 13 15 20 19 19 177 
Baligé . . . . 14 12 15 14 12 9 8 11 14 18 16 17 160 
Pangoeroen . . 12 10 14 12 8 5 4 7 9 13 13 14 121 
Meulaboh . . . 15 12 14 16 14 11 14 12 14 17 17 15 171 
Koetaradja . . 10 7 8 8 11 8 9 9 11 13 14 14 122 
Médan .' . . . . 11 7 8 10 12 9 9 13 14 17 17 15 142 

Bengkalis . . . 11 8 12 14 11 9 8 11 13 16 17 16 146 
Djambi . . . . 18 14 18 17 13 10 9 11 12 16 18 19 175 
Lahat  ...................  22 18 19 17 13 9 8 9 10 14 16 19 174 

X. Regenval op Java (blz. 341 en 347). 

Stations. Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dcc. Jaar 

Batavia . . . . 305 320 212 139 108 91 67 43 69 119 143 199 1815 
Semarang- • • . 367 343 240 192 136 84 67 60 92 131 195 261 2168 
Besoeki . . . . 343 303 200 87 63 36 19 6 4 15 59 190 1235 
Bandoeng . , . 199 181 240 227 139 91 62 59 85 168 236 231 1918 
Soekaboemi __ ... . 322 273 311 355 219 144 92 102 113 234 343 367 2875 

Parigi .....................  202 202 221 280 323 345 325 292 297 615 443 298 3843 
Bandjarnegara . 466 388 468 355 263 157 91 78 118 287 468 547 3686 

Tom'Bo . . . . 928 973 774 709 535 368 249 211 249 429 628 714 6767 
M a d i o e n . , . . . .  3 0 3  2 7 8  2 5 1  2 1 2  1 2 9  7 0  3 7  23 3 4  7 7  1 9 4  2 5 3  1867 
Kedjri __   . . . 314 321 307 203 123 79 32 15 23 59 170 296 1942 
Kajoe Enak . . 488 445 513 418 337 289 234 332 257 475 469 489 4746 
Probolinggo . . 236 233 182 105 75 45 18 7 5 16 55 166 1143 
Cheribon-ï—. . . 
Kranggan . . . 

454 357 322 202 144 103 63 23 41 68 151 329 2257 

578 475 596 513 414 258 266 336 389 859 788 685 6157 
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XI. Java. Aantal regendagen. 

Stations. Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jaar 

Batavia . . . . 20 19 17 12 9 8 6 4 6 9 13 16 139 
Semarang . . . 20 18 16 13 10 7 5 5 6 10 14 18 142 
Besoeki . . . . 16 15 11 6 4 3 1 1 0 1 o 11 74 
Bandoeng . . . 17 15 17 16 10 8 5 5 7 12 17 17 146 

Soekaboemi . . 21 20 21 20 14 10 8 7 9 16 20 21 187 
Parigi .....................  13 14 15 15 15 13 12 11 11 17 18 16 170 
Bandjarnegara . 23 20 22 18 14 9 7 5 7 14 20 24 183 
Tombo .... 26 24 25 23 19 14 11 10 12 18 23 24 229 
Madioen . . . .  1 7  1 6  1 6  1 2  8  5  3  2  2  5  1 2  1 6  1 1 4  
Kediri ....................  17 16 15 10 7 5 2 1 2 4 9 14 102 

Kajoe Enak . . 23 23 23 19 15 12 12 14 12 16 18 22 209 
Probolinggo . . 15 14 12 7 5 4 2 1 1 2 5 12 80 
Cheribon . . . .  2 1  1 8  1 7  1 2  9  8  5  3  3  5  1 0  1 8  1 2 9  
Kranggan . . . 19 17 19 17 15 10 S 9 12 18 19 20 183 

XII. Regenval op Borneo (blz. 342 en 348). 

Stations. Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jaar 

Mampawah . . . 222 123 145 184 223 20S 171 178 219 294 348 329 2644 
Sampit . . . . 308 269 274 288 23S 178 130 111 136 184 226 259 2601 
Pontianak . . . 285 212 251 285 280 223 170 223 219 374 399 338 3259 
Poetoessibau . . 402 381 374 437 347 262 234 265 283 460 460 429 4334 
Ketapang . . . 382 276 226 282 276 170 148 144 186 299 427 471 3287 
Bandjermasin 325 302 297 220 161 145 97 86 98 134 216 321 2402 
Amoentai . . . 300 271 314 231 194 127 93 66 78 122 238 306 2340 
Balikpapan . . 206 180 236 186 215 188 172 159 133 140 162 199 2176 

Samarinda . . . 179 166 201 191 192 147 96 99 121 154 189 205 1940 
Longiram . . . 337 288 364 423 348 233 186 188 185 267 320 309 3454 

XIII. Borneo. Aantal regendagen. 

Stations. Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept Oct. Nov Dec. Jaar 

Mampawah. . . 12 9 8 11 12 9 9 9 11 15 17 16 138 
Sampit . . . . 15 13 15 14 11 9 7 7 7 9 13 15 135 
Pontianak . . . 16 13 14 16 16 13 10 12 13 19 20 19 181 
Poetoessibau . . 19 16 18 18 16 13 12 13 14 . 18 20 20 197 

Ketapang . . . 16 13 13 15 13 10 8 7 9 16 20 21 161 

Bandjermasin 22 19 19 15 13 12 9 9 8 12 16 21 175 
Amoentai . . . 17 15 16 14 11 9 7 6 6 9 14 18 142 

Balikpapan . . 14 12 15 13 12 12 11 10 9 10 11 15 144 

Samarinda . . . 15 13 15 16 16 15 12 10 11 13 15 17 168 

Longiram . . . 15 13 16 15 14 12 10 10 10 12 16 17 160 

XIV. Regenval op Celebes (blz. 343 en 348). 

Stations. Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jaar 

Pangkadjénó . . 771 589 492 234 152 120 60 19 2S 110 292 711 3578 
Makassar . . . 687 536 425 150 90 73 35 10 14 43 178 609 2850 
Sindjai . . . . 124 134 145 291 471 436 303 114 61 99 85 117 2380 
Pampanoea . . 104 146 144 235 257 221 148 88 55 89 131 121 1739 

Palopo . . . . 232 248 263 318 310 245 18S 146 145 179 200 222 2696 
Kolalm .... 190 224 244 221 254 191 135 101 92 140 153 153 2098 
Boeton .... 256 281 208 180 166 157 99 25 20 44 116 240 1792 
Donggala . . . 193 155 158 107 100 128 96 87 69 59 111. 141 1404 

Manado . . . . 465 357 305 198 160 163 119 97 87 122 219 370 2662 
Gorontalo . . . 112 122 111 126 109 115 91 75 46 65 10S 135 1215 
Rantepao . . . 485 389 506 512 369 242 168 130 132 215 295 452 3895 
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XV. Celcbes. Aantal regendagen. 

Stations. Jan. Feb. Mrt. Apr, Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Deo. Jaar 

Pangkadjéné . 23 20 17 13 10 S 5 2 2 7 14 22 143 
Makassar . . 25 20 IS 10 S 6 4 2  6 11 22 133 
Sindjai . . . 12 11 12 15 20 IS 15 9 4 6 6 11 139 

Pampanoea 10 10 10 15 17 14 12 9 6 8 10 10 131 

Palopo . . . IS 17 19 21 19 IS 15 13 11 11 14 15 191 
Kolaka . . . 14 13 15 13 15 14 11 8 S 9 10 13 143 
Bocton . . . IS 17 16 13 14 11 7 3 2 4 10 17 132 

Donggala . . 11 10 9 7 8 9 S 7 6 6 8 10 99 

Manado . . . 21 IS 16 13 13 13 9 9 S 10 14 19 163 
Gorontalo . . 10 9 9 11 11 10 S 7 5 6 9 12 107 
Rantepao . . 21 17 21 22 18 15 12 10 9 11 15 19 190 

XVI. Regenval in de Molukken (blz. 343 en 349). 

Stations. Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jaar 

Ternate . , . . 209 1SS 197 231 238 211 135 108 111 137 202 224 2191 
Laboehal Batjan) 185 157 159 175 153 154 152 128 102 91 117 172 1745 

Kajéli ....................  214 210 226 171 169 206 171 123 60 47 78 196 1871 
Wahai ...................  290 384 321 206 159 124 107 88 86 93 111 196 2165 
Amahai . . . . 111 108 143 211 361 396 454 381 216 141 107 104 2733 
Amboina . . . . 127 119 135 280 516 637 601 402 242 154 114 131 3458 
Saparoea . . . . 110 112 143 254 517 645 612 438 267 182 104 140 3524 
Banda  .................... 244 205 232 325 392 360 214 108 111 111 132 242 2076 

XVII. Molukken. Aantal regendagen. 

Stations. Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jaar 

Ternate . . . . 14 12 13 15 15 14 10 9 9 10 14 15 150 

Laboeha(Batjan) 12 11 11 12 12 12 11 11 8 8 9 12 129 
Kajéli .................... 15 15 16 13 11 11 10 7 5 5 6 15 129 

Wahai ...................  18 17 17 13 12 11 9 7 8 9 9 14 144 
Amahai . . . . 8 8 9 11 15 16 17 16 12 9 7 7 135 
Amboina .... 13 12 15 18 22 24 23 20 15 13 11 13 199 
Saparoea . . . .  9  9  1 1  1 5  2 0  2 2  2 1  1 9  1 4  1 1  8  1 0  1 6 9  

Banda  ..................  17 15 17 18 21 19 16 11 9 9 11 17 180 

XVIII. Regenval op de Kleine Soenda-eilanden. (blz. 344 en 349). 

Stations. Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei J uni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jaai» 

Singaradja . . . 244 243 207 99 57 37 17 6 4 16 72 181 1183 
Denpasar . . . 318 251 200 79 86 63 51 68 41 123 159 313 1752 
Ampenan . . . 193 169 174 92 72 63 43 28 38 121 145 258 1396 

Bima......................  213 209 188 131 62 35 14 11 13 47 '128 217 1268 
Waingapoe . . . 177 148 150 78 32 14 7 9 6 6 32 134 791 
Baa  .......................  280 284 224 70 24 15 14 3 3 5 110 221 1253 
Koepang .... 388 367 222 64 28 10 5 3 2 18 90 246 1443 
Serwaroe . . . .  1 4 7  1 2 8  J  3 4  2 1 5  1 7 0  1 0 3  4 2  10 1 2  2 6  8 0  1 3 0  1 1 9 7  
Toeal .....................  357 316 317 257 222 146 111 69 64 88 159 302 2398 

Dobo .....................  272 291 229 200 153 154 116 63 78 115 164 243 2078 
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XIX. Kleine Soenda-eilanden. Aantal regendagen. 

Stations. Jan. Fob. Mrt. Apr. .Mei Juni Juli Aug. Sopt. Oct. Kov 1 Dec. 
J Jaar 

Singaradja . . . 15 14 13 7 5 3 1 1 1 2 6 14 82 
Dènpasar . . . 15 13 10 6 6 4 4 4 3 6 8 14 93 
Ampenan . . . 13 11 10 7 fj 3 3 2 3 7 10 15 89 
Bima ......................  15 15 13 8 5 3 1 1 2 5 10 15 93 
Waingapoe . . . 13 11 10 5 3 1 1 1 0 1 3 10 59 
Baii ........................  15 13 11 4 2 1 1 1 0 1 5 13 67 
Koepang . . . .  1 8  1 6  1 2  5  3  1  1  0  0  1  7  1 5  7 9  
Serwaroe . . . .  9  8  7  1 1  9  6  3  1  1  2  5  8  7 0  
Toeal ......................  19 16 16 14 13 10 9 7 5 7 10 17 143 
Dobo .....................  15 16 15 14 13 12 9 7 8 9 12 15 145 

XX. Regenval op Kieuw Guiné (blz. 344 en 350). 

Stations. Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Kov. Dec. Jaar 

Merauke .... 256 236 259 185 128 48 40 22 32 « 87 187 1528 
Fakfak . . . . 255 231 224 277 356 317 273 246 257 299 202 208 3145 
Manokwari . . . 287 249 338 277 202 194 145 139 125 110 162 269 2497 
Jèndé  .....................  383 397 395 313 377 289 245 294 330 343 311 339 4016 

XXI. Kieuw Guiné. Aantal regendagen. 

Stations. Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Kov. Dec. Jaar 

Merauke . . . .  
1
6  1 5  1 6  

1
2  1 0  6  5  3  3  4  6  1 2  

1 0
8  

Fakfak . . . . 15 14 15 15 16 16 15 15 14 14 11 13 173 
Manokwari . . 16 13 16 14 11 12 10 11 9 9 10 14 145 
Jèndé  .....................  18 18 19 16 17 15 14 17 15 16 15 17 197 

XXII. Temperatuur. 

 

Gemidd. temp. 
Gemidd. dagel. 

maximum 
Gemidd. dagel. 

minimum 

 

Jan.- 
Feb. 

Juli- 
Sept. 

Jaar Feb. Aug. Jaar Feb. Aug. Jaar 

Sumatra.           

Médan  ..............................  24.6 25.4 25.2 30.4 31.1 30.5 21.2 21.7 21.7 1913—1918 

Seriboedolok . . . .  16.4 17.8 17.4 21.4 22.3 21.7 13.8 15.0 14.6 1917—1918 
Fort de Koek . . . .  20.6 20.8 20.9 25.7 25.6 25.6 17.3 17.5 17.6 1913—1918 
Padang  .............................  26.3 26.0 26.2 30.8 30.4 30.4 23.2 22.S 23.1 1913—191S 

Tandjoengpandan . . 25.8 25.6 25.7 28.5 30.7 29.6 23.7 22.2 23.0 1912—1918 
Manggar ............................  25.2 26.8 26.1 28.8 29.4 29.4 22.7 24.8 23.7 1912—1918 

Java.           

Batavia ..............................  25.4 26.0 25.9 28.8 30.7 30.2 23.0 22.1 22.8 1S66—1923 
Buitenzorg .........................  24.1 25.1 2L8 28.2 30.6 29.6 21.6 21.1 21.5 1913—191S 
Bandoeng  .........................  21.9 22.1 22.1 26.2 28.1 27.5 19.0 16.7 18.2 1912—1918 

Fangerango........................  8.7 8.9 9.0 11.8 13.7 13.0 6.9 5.9 6.5 1912—1925 
Soeraba ja ..........................  26.0 26.1 26.4 30.3 30.0 30.7 23.2 21.2 22.S 1919—1926 
Pasoeroean ........................  25.9 25.9 26.2 30.6 30.2, 30.7 23.0 20.9 22.2 1914—1920 
Tösari ...  .............................  16.3 15.2 15.9 19.0 18.1 18.8 14.8 12.S 14.1 1912—1918 

Borneo.           

Pontianak ..........................  25.9 26.3 26.2 30.7 31.2 30.7 23.2 23.0 23.3 1912—1918 

Balikpapan ........................  25.6 25.9 25.7 29.7 28.5 29.1 22.7 23.3 22.9 1913—1918 
Tarakan .............................  25.3 25.8 25.7 29.3 30.4 29.9 22.4 22.5 22.6 1913—1918 

Cclebes.           

Manado .............................  25.2 26.4 25.8 28.9 31.4 30.1 22.4 22.5 22.5 1912—1918 

Makassar ...........................  25.7 25.4 25.8 28.7 30.2 29.4 23.4 20.4 22.2 1922—1926 

Timor.           

Koepang ............................  26.1 25.6 26.2 29.5 31.4 31.3 23.3 20.7 22.2 1912—191S 

Molukken.           

Amboina ...........................  26.6 24.8 25.8 30.5 27.5 29.3 23.8 22.5 23.2 1012—191S 

Nieuw Guiné . . .           

Manokwari . . . . .  25.7 26.2 26.0 29.6 29.9 29.9 23.0 23.1 23.2 1914—191S 
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XXIII. Vochtigheid. 

 

Gemidd. vochtig heid. 
gemidd. dagel. 

maximum. 
gemidd. dagel. 

minimum. 

 

 
Jan.- 
Feb. 

Juli- 
Sept. 

Jaar Feb. Aug. Jaar Feb. Aug. Jaar 
 

Sumatra. 
88 S6 87 98 97 97 60 61 63 1913—1918 

Seriboedolok . . . .  9
0  

S
6  

S
S  

9 8  9 7  9 S  6
7  

6 5  G
S  

1917—1918 
Fort de Koek . . . .  8 6  S G  S 6  9 9  9 9  9 9  6 3  6 1  6 3  1913—1918 
Padang  ..............................  SI 80 SI 94 92 93 60 60 62 1913—1918 
Tandjoengpandan . . SS S6 S9 96 97 98 75 58 69 1913—1918 

Manggar ............................  SS 7S 84 95 S7 92 66 65 68 1912—1918 

Java.           

Batavia ..............................  SS 79 83 97 94 96 72 56 64 1866—1923 
Buitenzorg .........................  SS 78 S3 96 93 93 71 52 61 1913—1918 
Bandoeng  .........................  S5 76 SI 96 95 96 67 48 57 1912—1918 
Pangerango . . , . . 93 72 83 99 94 97 78 46 62 1912—1925 

Soerabaja ...........................  87 77 82 97 95 96 66 51 58 1919—1926 
Pasoeroean .......................  S5 70 77 96 88 93 65 52 58 1914—1920 

Tosari ...............................  S6 7$ 82 98 96 97 68 48 58 1912—1918 

Borneo.           

Pontianak .........................  86 S5 87 97 97 97 59 57 61 1912—1918 
Balikpapan .......................  SS SG SS 98 97 97 66 72 71 1913—1918 
Tarakan ............................  88 SS S9 98 98 97 67 64 68 1913—1918 

Cclebes.           

Manado ............................  90 78 85 97 91 95 72 58 68 1912—1918 
Makassar ..........................  87 75 82 93 91 92 76 56 67 1922—1926 

Ti mor. 
Koepang ...........................  88 69 78 97 91 94 72 44 56 1913—1918 

Molukken.           

Amboina...........................  S4 87 86 95 96 96 61 72 67 1912—1918 
Nieutv Guiné . . . 

Manokwari .......................  86 86 87 97 96 97 65 70 70 1914—1918 

v 1 i AARDBEVINGEN. (Aanvulling Dl. I, blz. 2). 
Verspreiding. De van de waarnemers ontvangen berichten 
zijn als regel niet voldoende, om den oorsprong van de 
beving te bepalen. Toch zijn deze berichten van groote 
waarde, omdat zij een zeer gewenschte controle bieden op 
de plaatsbepaling met behulp van de seismogrammen. 

Omdat van den aardbevingshaard twee golven, ieder 
met hun eigen voortplantingssnelheid, uitgaan, is het 
mogelijk uit het verschil in hun aankomsttijden, dat men op 
het seismogram kan uitmeten, den afgelegden afstand af te 
leiden, m. a.w. men kan den afstand van den seismograaf tot 
den oorsprong van de aardbeving uit het seismogram 
bepalen. Voert men deze bepaling uit ten opzichte van 
verschillende stations, dan kan men de juiste plaats van de 
aardbeving vinden. Door uitmeting van de eerste uitslagen 
op de horizontale componenten (in N-Z-richting en O-W-
rich- ting) verkrijgt men de richting, waaruit de stoot is 
gekomen, hetwelk mede een controlemiddel op de 
plaatsbepaling vormt. 

Dit onderzoek heeft geleerd, dat bijna alle aardbevingen 
in Indië tectonisch zijn en optreden langs de randen der 
continenten en in de sterk gestoorde Molukken. Tot het 
Euraziatische continent rekent men het geheele gebied, dat 
begrensd wordt door Sumatra, Java en Borneo, en de 
tusschengelegen zeeën omvat. Hier komen aardbevingen 
voor in de kustgebieden van den Indischen Oceaan en Straat 
Makassar. Het Australische continent omvat de Sahoel-zee 
en Nieuw Guiné. Ook hier voelt men aardbevingen in de 
randgebieden. In de Molukken zijn zware 

en uitgebreide bevingen veelvuldig en zijn ze gebonden aan 
de hier voorkomende diepe zeebekkens. Naar het Noorden 
toe gaat dit gebied over in de seismisch sterk gestoorde 
Philippijnen. 

Gedurende de jaren 1909—1920 werden waargenomen 
op Sumatra 1309 aardbevingen (waarvan slechts 19 langs 
de geheele Oostkust), 100 op Borneo (bijna alle langs Straat 
Makassar), 1009 op Java, 351 op de Kleine Soenda-
eilanden, 1022 op Cclebes, 789 in de Molukken, 308 in 
Nieuw Guiné, in totaal 5520. Onderling vergelijkbaar zijn 
deze getallen niet, omdat zij sterk afhankelijk zijn van den 
ijver der waarnemers. Dat op Java alleen bijna een derde van 
alle aardbevingen in deze lijst voorkomt, is zeker niet het 
gevolg van sterke seismiciteit, maar vooral van de belang-
stelling van de bevolking: 50 % van alle berichten in dit 
tijdvak komt van Java. 

Bijna al deze aardbevingen hebben met groote zekerheid 
een onderzeeschen oorsprong. Voor het tijdvak 1909—1921 
hadden 748 bevingen, die op Sumatra gevoeld werden, hun 
oorsprong in den Indischen Oceaan, slechts 0 op het eiland. 
Voor Java waren in ditzelfde tijdperk de getallen resp. 839 
en 13. Het is door deze gelukkige omstandigheid, dat 
verreweg de meeste aardbevingen ongevaarlijk zijn, maar 
dit feit maakt tevens de plaatsbepaling uit de 
binnengekomen berichten onmogelijk. 

Onder 3310 aardbevingen, gevoeld gedurende 1920—
1926, hadden er 244 zeker of waarschijnlijk hun haard op 
het land. Vele van dezen echter behoorden tot de voor- en 
naschokken van één seismische storing, zoodat ten slotte 
hoogstens 27 
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aardbovingshaarden op land o verbleven. N'gen lagen er op 
Sumatra (bijna alle in de geologische breukzones van het 
Barisan-gebcrgte), 12 op Java, 2 op Borneo, 2 op Celebes, 2 
op Nieuw Gui- né. Verwoestend waren er zes: 1 April 1921, 
Toba-hoogvlakte (*); 19 April 1923, N.0.-Borneo (*); 15 Mei 
1923, Maos, Banjoemas; 12 November 1924, WonosoEq, 
Kedoe; 26 Juni 1926, Padangsehe Bovenlanden-, (twee 
haarden *); 13 December 1926, Proepoek, Pekalongan. De 
drie met (*) gemerkt, waren zware en uitgebreide bevingen, 
die over de geheele wereld werden geregistreerd (gevoeld 
resp. tot op 430 km, 470 km en 560 km). De anderen waren, 
seismologisch gesproken zwak, hoewel plaatselijk 
verwoestend (gevoeld resp. tot op 300 km, 88 km en 24 km). 

Uit deze cijfers mag men de conclusie trekken, dat 
gemiddeld vier maal per jaar in den Archipel een aardbeving 
optreedt, waarvan de oorsprong op het land is gelegen, een 
aardbeving per jaar veroorzaakt ernstige schade. Het totale 
jaarlijk- sche aantal bevingen volgens de ontvangen berichten 
bedroeg in 1920—1926 gemiddeld bijna 500. Inderdaad is de 
groote meerderheid ongevaarlijk, omdat de haard daarvan op 
den zeebodem is gelegen en de uitwerking op het bewoonde 
land daarom slechts gering. Toch behooren ze vaak tot de 
allerzwaarste, die bekend zijn geworden. Aardbevingen, die 
tot op 500 km en meer gevoeld worden, zijn niet zeldzaam. 
In 1920 —1926 werden er dertig geteld en 64, die tot op 
300—500 km afstand werden gevoeld. Een schok in den 
Indischen Oceaan bezuiden Oost Java op 11 September 1921 
werd tot op 1100 km afstand (in Benkoelen) gevoeld, een 
ander in de buurt van West Nieuw Guinó tot op 1080 km. 

Literatuur. S. W. Visser, The distribution of earthquakes 
in the Nctherlands East Indian Ar- chipelago, 1909—1919, 
Verhandelingen K.M.M. Observatorium No. 7, Batavia 1921 
(uitverkocht); S. W. Visser, Inland and submarine epicentra 
of Java and Sumatra earthquakes, Verhandelingen K.M.M. 
Observatorium, No. 9, Batavia 1922; S. W. Visser, The 
distribution of earthquakes in the Nctherlands East Indian Ar- 
chipelago, II, 1920—1926, Verhandelingen K. 
M. M. Observatorium, No. 22, Batavia 1930 (in druk). 

NATUURWETENSCHAPPELIJKE RAAD 
VAN NEDERLANDSCH-INDIË. Opgericht bij besluit 
van don Gouverncur-Gcneraal van 28 Februari 1928 en 
geïnstalleerd te Weltevreden op 16 Juni 
d. a. v. 

Deze Raad moot zijn een raadgevend lichaam voor de 
Regeering op hot gebied der natuurwetenschappen, een 
middelpunt van samenwerking van do beoefenaars dor 
natuurwetenschappen in Nedcrlandsch-I.ndic,een band 
tusschen do beoefenaars dor natuurwetenschappen in 
Ncderlandsch- Indic on die van andere landen on een 
inrichting tot bevordering van zoodanige wetenschappelijke 
onderzoekingen en ondernemingen als slechts door 
samenwerking van de beoefenaars der natuurwetenschappen 
en door ondersteuning van de Regeering kunnen worden tot 
stand gebracht. 

Zoo wordt het doel, waartoe do Raad opgericht is, 
omschrovon in het roglement door de Regeering in 
Nederlandsch-Indiö vastgestold. 

Dit dool traoht de Raad te bereiken door verslag te doen 
over zaken, waaromtrent de Regeering zijn gevoelen vraagt, 
door voorstellen tot de 

Regeering te richten betreffende belangen der 
natuurwetenschappen of landsbelangen, waarbij do 
natuurwetenschappen betrokken zijn, door hot onderhouden 
van internationale wetenschappelijke betrekkingen en door 
aan internationale wetenschappelijke organisaties deel te 
nemen, door steun te geven aan handelingen en onderne-
mingen, die de bevordering der natuurwetenschappen 
bcoogen en door wetenschappelijke, aan hen toevertrouwde 
fondsen en instellingen te beheeren. 

De raad is samengesteld ten eerste uit de cor-
respondenten van de Wis- en Natuurkundige Af- deeliug van 
de Koninklijke Akademie van Wetenschappen te 
Amsterdam en ten tweede uit door den Gouverneur-Generaal 
op voordracht van den Raad benoemde leden. Het aantal 
leden bedraagt ten hoogste dertig, welk aantal echter door 
benoeming van nieuwe correspondenten tijdelijk kan worden 
overschreden. 

De Raad is gevestigd te Batavia en vergadert op 
ongeregelde tijden in het gebouw van de Natuurkundige 
Vereeniging te Weltevreden. 

In het tweede jaar van ’s Raads bestaan werd onder zijn 
auspiciën het „Fourth Pacific Science Congress” gehouden, 
waartoe de Raad een congres bestuur aanwees, dat met veel 
succes dit belangrijke Congres tot een goed einde bracht. 

Jaarlijks verschijnt een verslag van de werkzaamheden, 
waarin behalve de lotgevallen van het afgeloopen jaar ook 
een ledenlijst en het reglement van orde worden opgenomen. 
In Mei 1928 verscheen no.'{5'l van deze uitgave, in Juli 1929 
no. 
K DAHLAN (KIAHI HADJI ACHMAD), geboren te 
Jogjakarta in 1868, overleden aldaar 23 Februari 1923. Zoon 
van H. Abiebakar, chetib aan de groote moskee te Jogjakarta. 
Gesproten uiteen Jogja’sch Kaoeman geslacht legdeAch- 
mad Dahlan zich als jongeman toe op de studie van den Islam 
en van Arabisch. Daarop nam hij de lessen van zijn 
leermeester over en trad hij op als Kiahi. Een verblijf te 
Mekka schonk hem gelegenheid zijn kennis te verruimen. 
Vermoedelijk kwam hij daar in aanraking met de in Egypte 
opgekomen, op hervorming van den Islam gerichte 
strooming. Na 1904 werd hij in godsdienstige geschillen 
betrokken door zijn publicaties over op den godsdienst 
toegepaste astronomie, waarin hij o.m. er op wees dat do 
qiblah (gebedsrichting) in vele moskeeën onjuist is. Na 190S 
zag hij onder den invloed van zending, missie en neutraal 
onderwijs do belangstelling voor den Islam snel en gestadig 
af nomen. Hij nam daarop de propaganda voor don Islam ter 
hand, weldra ook op meer moderne wijze door prediking in 
eenvoudige taal. Deze arbeid leidde in 1911 tot de oprichting 
der vereeniging Moehammadijah (zie aldaar), die zich in do 
eerste plaats ten doel stelde hot godsdienstig besef der 
bevolking te verlevendigen on te zuiveren. Tot zijn dood 
bloef Kiahi Dahlan de vereeniging met vaste hand leiden. 
Zijn onbaatzuchtig karakter on zijn organisatievermogen 
hebben er in do eerste plaats toe bijgedragen dezo 
voreeniging te maken tot wat zij is: de grootste inheemsche 
organisatie op het gebied van prediking, ondcrwjjs, weezen-
, armen- en ziekenzorg, die door haro goede administratie 
algemeen vertrouwen ondervindt. Als theoloog was Kiahi 
Dahlan do reformistische richting van wylon den 
Egyptischen Moefti Moehammad Ab- 

: 
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doeh toegedaan; bijgeloof én oud-Javaansche leeringen 
bestreed hij hardnekkig, doch met mildheid. Zelf voelde hij 
zich Javaan en was hij aan Javaansche traditie en taal 
gehecht. 

Kiahi Dahlan was ook Adviseur van de Centrale Sarèkat 
Islam/ 

MATERIAALONDERZOEK 
(LABORATORIUM VOOR). K o r t e  
g e s c h i e d e n i s .  In 1909 besloot de Nederlandsch-
Indischc Regee- ring over te gaan tot de instelling van een 
Laboratorium voor Metaalonderzoek, te verbinden aan het 
Departement der Burgerlijke Openbare Werken, naar 
aanleiding van een voorstel van den Chef van den Dienst 
van het Stoomwezen, welke dienst toenmaals onder 
genoemd Departement ressorteerde. In 1912 kwam dat 
Laboratorium onder de rechtstreeksche leiding van een 
scheikundig ingenieur te staan. Werden aanvankelijk slechts 
metaalonderzoekingen verricht, na dezen maatregel werd de 
taak van het Laboratorium uitgebreid en werd ook het 
onderzoek van bouwmaterialen en 
werkplaatsbenoodigdheden in het werkprogram 
opgenomen. In datzelfde jaar werd een tarief van 
onderzoekingskosten vastgesteld, dat zoowel gold voor 
particulieren als voor Landsdiensten, zoodat van 1912 af 
Ned.-Indië beschikte over een openbaren Gouvernements- 
materiaalkeuringsdienst. 

In November 1921 betrok het Laboratorium, dat 
aanvankelijk gevestigd was in de gebouwen van het 
Departement der B.O.W., nieuwe loca- liteiten te Bandoeng, 
toebehoorend aan het Koninklijke Instituut voor Technisch 
IIooger Onderwijs in Nederlandsch-Indië. In Januari 1921 
aanvaardde het Hoofd van het Laboratorium de betrekking 
van buitengewoon Hoogleeraar in de Kennis en het 
Onderzoek van Bouwmaterialen aan de Technische 
Hoogeschool. Door die personeele unie werd een band 
geschapen met het Technisch Hooger Onderwijs, die zoowel 
de ontwikkeling dier Hoogeschool als het Laboratorium is 
ten goede gekomen. Het Laboratorium breidt zich 
geleidelijk uit. 

I n r i c h t i n g .  Van den aan vang af heeft het 
Laboratorium beschikt over een chemische, mechanische en 
metallografische beproevings- afdeeling, met daaraan annex 
een werkplaats en een microfotografisch atelier. Van den 
Dienst der Staatsspoor- en Tramwegen werd een beproe- 
vingsinstallatie voor het impregneeren van hout ten 
geschenke ontvangen, welke inrichting een autoclaaf van 3 
m* inhoud bevat, geschikt voor 10 atm. druk met de 
bijbehoorende reservoirs, stoomketel en pompen. 

De chemische afdeeling is in min of meer zelfstandige 
ondcrafdeelingen verdeeld, te weten: a. voor algemeen 
analytisch werk; b. voor verfstoffen, bitumiua en andere 
organische producten; c. voor bouwmaterialen, ketelwator 
en andere hulpstoffen; d. voor staal, ijzer on alliages; c. 
dakbedekkingen, papier en vezelstoffen en /. smeeroliën en 
brandstoffen. 

De mechanische beproevingsafdeeling omvat de 
volgende ondcrafdeelingen: u. het physisch- -mechanisch 
onderzoek van metalen; b. het microscopisch 
metaalonderzoek; c. het onderzoek van mortelstoffen, 
beton, vloertegels, natuursteen, baksteen, grondsoorten 
enz.; d. een werkplaats voor metaalbewerking; c. een 
workpluuts voor het vervaardigen van proefstukken, voor 
het bouwmateriaalouderzoek; /. een afdeeling 

voor smelt- en gloeiproeven o.a. op vuurvasto materialen; 
g. een instrumentmakerij. Naast deze afdeeling beschikt het 
Laboratorium over een administratieve afdeeling en een 
afdeelingsbi- bliotheek. 

Taa k. Het Laboratorium keurt on onderzoekt op 
verzoek materialen, zooveel mogelijk volgens 
standaardmethoden en specificaties. In de „Regelen voor 
Indische Aanschaffingen”, opgesteld door den Indischen 
Centralen Aan- schaffingsdienst (zie aldaar) vindt men 
aangegeven dat, indien een leverancier zich niet wenscht 
neer te leggen bij een plaats gehad hebbende afkeuring van 
het geleverde door den ontvangenden 
Gouvernementsdienst, herkeuring der daarvoor geëigende 
goederen zal geschieden door het Laboratorium voor 
Materiaalonderzoek der B.O.W. 
Het afgegeven keuringscertificaat is alsdan beslissend. 

De rapporten van onderzoek zijn het eigendom van den 
aanvrager, zonder wiens toestemming geen inlichtingen 
aan derden worden verstrekt. 

Naast het regelmatig wederkeerend keurings- werk 
verleent het Laboratorium talrijke mondelinge en 
schriftelijke adviezen inzake materiaal- kwesties. 

P e r s o n e e l s v o o r z i e n i n g .  Het Hoofd van 
het Laboratorium wordt bijgestaan door een scheikundig 
ingenieur, leider der chemische beproevingsafdeeling en 
een werktuigkundig ingenieur, leider der mechanische 
beproevingsafdeeling. In de chemische en de mechanische 
beproevingsafdeeling zijn verder werkzaam assistenten, 
analysten, mantri’s en andere Inlandsche hulpkrachten. 

B a n d  m e t  h e t  T e c h n i s c h  H o o g e r  O 
n d e r w ij s. Het Hoofd van het Laboratorium geeft, in zijn 
functie van buitengewoon Hoogleeraar, aan studenten van 
het le en 2e studiejaar les in materialonkonnis. Do practi- 
sche oefeningen in dat vak worden gedeeltelijk geleid door 
een assistent voor de Hoogeschool, die aan hem is 
toegevoegd en vinden plaats in een daarvoor bestemd deel 
van de beproovings- zaal van het Laboratorium, waarin ook 
een verzameling van bouwmaterialen is ondergebracht. Do 
studenten zijn in de gelegenheid de practijkbeprocvingen, 
voor zoovor nuttig wordt geoordeeld, bij to wonen en het 
Laboratorium levert de praetijkvoorbeelden, waarmede het 
onderwijs wordt tocgelieht. 

Pu b 1 i o a t i e s. Gegevens over het Laboratorium treft men 
in do volgende publicaties aan: Verslag van de werkzaamheden 
in do Laboratoria voor Materiaalonderzoek 1912, 1913, 1914, 
voorkomend in een Verslag over do Burgerlijke Openbare 
Werken 191/3 en 191(5, zesde gedeelte, Laboratoria voor 
Materiaalonderzoek; Vorslag der Werkzaamheden in het 
Laboratorium dor Burgerlijke Openbare Wor- Vf ken 1917—
1925 (afzonderlijk gepubliceerd iir' 1927); Mcdodccling No. 1 
van het Laboratorium voor Materiaalonderzoek, waarin hot tarief 
dor ondorzookingskoston is opgonomon — uitgave 1 Augustus 
192(1 — Rogelon voor Indische A a n schaffingen betreffende 
IJandolsgoedoren, K.L A.H. -— Administratieve Voorschriften 
— 1 Augustus 192(5; Modedcolingon van hot 2e, 3e, 
4e en 5o Nodorlandseli-lndisohe Natuurwetenschappelijk 
Congres; Verslag van do Neder- lundsuh-Indische 
Gewapend Boloncommissie —- 
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publicatie van liet Havenwezen — Departement der B.O.W; 
Voorloopige cijfers en gegevens omtrent de werkzaamheden 
van het Departement der B.O.W. (voor het eerst in de uitgave 
1928); Publicaties No. 25, 28/67, 37, 39, 45, 52, 69, 70, 82 
en 83 van de Nederlandseh-Indische Wcgen- vereeniging; 
Verslag van het le Nederlandseh- Indische Wegencongres, 
mededeeling van het Bestuur No. XV; Diverse rapporten, 
o.a. over het verf vraagstuk (Dienst van Constructie en 
Bruggenbouw der S.S.), over proefnemingen met gewapend 
betonplaten (Afdeeling Havenwezen, Dept. B.O.W.), 
gegevens omtrent met creosoot en residu geïmpregneerde 
wildhouten dwarsliggers (Dienst der S.S., Algemeene 
Bouwdienst). 

BETALINGSBALANS VAN NED.-INDIË. De 
derde vergadering van den Volkenbond nam de volgende 
resolutie aan, waarbij op de wensche- lijkheid van de 
opstelling van betalingsbalansen werd gewezen. 

„It (the Assembly) hopes that the study of the various 
questions connected with the sta- bilisation of currencies, 
and in particular that of the foreign trade balance and balance 
of pay- ment of various States, which is an essential element 
of the problem, will be actively pressed forward so as to lead 
to the publication of re- ports which will throw light on this 
question, which is one of urgent importance”. 

Ingevolge deze resolutie werd door den Se- cretaris-
Generaal van den Volkenbond bij de re- geeringen van 
verschillende Staten erop aangedrongen over te gaan tot het 
doen samenstellen van den betalingsbalans. Door de 
Indische Re- geering werd aan het Centraal Kantoor voor de 
Statistiek te Wel_tey.i£den de opdracht gegeven om te 
trachten ook voor Ned.-Indië een betalingsbalans op te 
stellen, hetgeen geleid heeft tot het ondervolgend resultaat: 

Betalingsbalans van Ned.-Indië in millioen 
guldens. 

Ontvangsten (uitvoer) 1926 1927 

Uitvoer van goederen . . . 1.588 1.635 
Uitvoer van goud  ............................ 8 7 

Uitvoer van zilveren speciën 2 1 
Nieuwe kapitaal beleggingen 45 32 

Staatsontvangstcn in Nederland ....... 
  8 8 

Toeristen  ..............................  4 4 

Crediet op korten termijn en vlottende 
saldi 71 — 

 

1.726 1.687 

Uitgaven (invoer) 1926 1927 

Invoer van goederen . . . .  8 9 5  9 0 4  
Invoer van goud ............................... 29 23 

Schulddelging  ......................  36 40 

Aankoop van effecten en beleg- 
  

gingen in het buitenland . . 49 49 
Interest  ............................................ 90 88 

Uitgaven (invoer) 1926 1927 

Dividenden van cultuurmaat-
schappijen en winsten van 

  

particuliere cultuuronderno- mingen
  ..................................  187 162 

Dividenden andere naamlooze 
vennootschappen . . . .  1 3 2  1 3 4  
Handelswinsten van particulieren 
(niet ingezetenen) . . 25 25 
Tantièmes . . . . . . . .  4 0  3 7  
Kosten in het buitenland 20 20 
Mekkagangers  .....................  3 47 

Verlofgangers, delegaties, pen-
sioenen (met uitzondering van die ten 
laste van de staatsbe- grooting en 
buitenlandsche fondsen)  .................  

50 50 

Scheepvaart  .................................... 20 20 
Staatsuitgaven in Nederland 59 66 
Crediet op korten termijn en 
vlottende saldi  ................................ _ 18 

Onopgehelderd verschil . . 91 4 

 1.726 1.6S7 

Als bezwaar tegen het opstellen van de betalingsbalans 
van Ned.-Indië werd aangevoerd, dat vele posten op niet veel 
meer dan taxaties berusten. Uit de toelichtingen van vele 
door den Volkenbond gepubliceerde betalingsbalansen van 
andere landen blijkt echter dat een belangrijk deel van het 
daarin verwerkte cijfermateriaal ook slechts op ruwe 
schatting berust en dat de schattingen voor Ned.-Indië niet 
op minder goede gronden gebaseerd behoeven te worden 
dan die voor andere landen. 

Tegen het publiceeren van de betalingsbalans werd ook 
aangevoerd, dat deze licht aanleiding geeft tot het trekken 
van onjuiste conclusies omtrent de economische positie en 
ontwikkeling van Ned.-Indië, in hoofdzaak voortspruitende 
uit een onjuist begrip van wat een betalingsbalans eigenlijk 
is. 

Een betalingsbalans is een opstelling van slechts die 
transacties tusschen een land en de rest van de wereld, die 
gedurende een bepaalde periode do beweging van goud of 
een ander aangenomen ruilmiddel beïnvloeden. Al do 
transacties, die geen aanleiding geven tot een betaling,, 
behooron dus niet op de balans thuis. 

Bij de opstelling van de balans van Ned.-Indië is niet 
geheel consequent aan deze definitie vast- gohouden. Om de 
balans niet te ingewikkeld en te onoverzichtelijk to maken, 
om het verwyt te voorkomen door de boomen het bosch niet 
meer te zien, is b.v. uitgogaan van de handelsbalans, hoewel 
het een bekend feit is, dat vele producten onverkocht naar 
Nederland geëxporteerd en pas. aldaar vorkocht on betaald 
worden en de totale opbrengst niet naar Indië overgemaakt 
werd, maar slechts dat deel vair de opbrengst, dat voor 
betaling van de uitgaven in Indië noodig is, d.w.z. in het 
algemeen noch de dividenden, noch de tantièmes voor 
direoties en commissarissen, noch de beheerkosten in 
Nederland. Het behoeft geen betoog, dat, indien met al deze 
byzonderhoden rekening gehoudeu was, dit tot zeer vele 
moeily k- 
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heden aanleiding had gegeven en de betalingsbalans zeer 
onoverzichtelijk zou zijn geworden. Bij bovenstaande balans 
is aangenomen, dat de opbrengst van alle uitvoerproducten 
in Indië ontvangen wordt, daarentegen alle aan het buiten-
land (incl. Nederland) te betalen dividenden, tantièmes, 
beheerkosten in het buitenland enz. van uit Ned.-Indië 
betaald worden. 

De consequentie van bovengenoemde definitie is, dat 
niet alle posten, die van belang zijn voor de beoordeeling van 
de economische ontwikkeling van Ned.-Indië en van de 
veranderingen in de verhouding van Ned.-Indië met het 
buitenland, op de betalingsbalans voorkomen. Om enkele 
voorbeelden te noemen: de enorme door de naarn- looze 
vennootschappen in het bedrijf gehouden winsten komen 
terecht niet op de balans voor, althans niet direct, ondanks 
het feit dat het over- groote deel van de aandeelhouders 
buiten Ncd.- -Indië woont en dus de intrinsieke waarde van 
het buitenlandsche bezit aan Indische waarden hierdoor 
stijgt. Voor zoover het naamlooze vennootschappen betreft, 
die hun winst maken uit den export van producten, is de 
geheele winst begrepen in de ontvangsten uit het buitenland 
voor de uitgevoerde goederen, welk laatste bedrag op de 
betalingsbalans staat vermeld. De ingehouden winsten van 
vennootschappen, die voor de bin- nenlandsche markt 
werken, importmaatschap- pijen, spoorwegmaatschappijen 
enz. komen zelfs niet indirect op de balans voor. Er is 
immers van een betaling van ingehouden winsten door het 
buitenland geen sprake. Toch vermeerdert het Indische bezit 
van de buitenlandsche aandeelhouders. 

Een andere post, die ook van belang is voor de 
financieele verhouding van Indië en het buitenland, n.1. de 
vermogens van hen die repatrieeren, komen als zoodanig niet 
op de balans voor. Door het vertrek heeft geen betaling 
plaats. 

Voor de bespreking van de afzonderlijke posten op de 
bovenstaande betalingsbalans, de wijze van berekening of 
begrooting en de mate van nauwkeurigheid, zie Mededeeling 
van het Centraal Kantoor/voor de Statistiek No. 68 „De beta-
lingsbalans van Nederlandsch-Indië in 1926 en 1927”/ 

NORMALISATIE IN NED.-INDIË. Onder nor-
malisatie verstaat men het tegengaan van de schadelijke 
verscheidenheid, die zich op velerlei gebied, doch in het 
bijzonder op dat der voortbrengselen van techniek en 
nijverheid, kan voordoen. In het algemeen is het doel der 
normalisatie te komen tot meer eenheid, eenvoud en doel-
matigheid. De normalisatie van de voortbrengselen, welke in 
de techniek of in de huishouding gebezigd worden, beoogt 
tevens het bereiken van goedkoopere productie en betere 
kwaliteit. Daar •alle genormaliseerde artikelen steeds zijn 
ontworpen door commissies van bij uitstek deskundigen, na 
grondige studio en na overleg met alle belanghebbenden, 
zullen de aldus verkregen voorwerpen voldoen aan de 
hoogste eischen van doelmatigheid, betrouwbaarheid en 
eenvoud. Dit geeft bezuiniging, zoowel voor de fabrikanten 
als voor de afnemers. Waar de normalisatie den vooruitgang 
van wetenschap en techniek niet mag belemmeren, komen 
alleen die artikelen voor normalisatie in aanmerking, 
waarvan de verscheidenheid grooter is dan noodzakelijk, en 
waarvan de daaraan te Btellen eischen door lang 

durige practijk volkomen bekend mogen worden 
verondersteld. 

Engeland is het eenige land, dat voor den oorlog, n.1. in 
1901, den nationalcn normalisatie-ar- beid ter hand nam. De 
leiding aldaar berust bij de „British Engineering Standard 
Association”. Nederland volgde in 1916, toen door het 
Koninklijk Instituut van Ingenieurs in samenwerking met de 
Maatschappij van Nijverheid de „ Hoofd - commissie voor 
do normalisatie in Nederland” werd ingesteld. In 1918 bleek 
de geldelijke steun, die van belangstellenden in de 
normalisatie werd ondervonden, voldoende groot om tot de 
oprichting van een Centraal Normalisatiebureau, onder 
toezicht van de Hoofdcommissie, over te gaan. In 1919 
werd eene stichting, genaamd: „Fonds voor de Normalisatie 
in Nederland” met een klein aanvangskapitaal opgericht, 
waarover de Hoofdcommissie het beheer verkreeg. 

Het voorbeeld van Engeland en Nederland werd na den 
oorlog gevolg door Duitschland, Amerika, Frankrijk, 
Zwitserland, België, Canada, Oostenrijk, Hongarije, 
Australië, Italië, Japan, Zweden, Denemarken, Noorwegen, 
Rusland, Tsjechoslowakije, Polen, Finland etc. In Engeland, 
Amerika en Duitschland is de normalisatie het meest 
intensief doorgevoerd. 

In April 1921 werd de eerste conferentie van 
secretarissen van 7 nationale organisaties te Londen 
bijeengeroepen. In 1923 volgde een tweede Vergadering en 
in 1925 had te Zürich een derde conferentie plaats, waarbij 
een 50-tal afgevaardigden aanwezig waren en waarop het 
initiatief werd genomen tot de oprichting van eene in-
ternationale organisatie, de „International Stan- dards 
Association”. 

In Nederlandsch-Indië was tot 1927 alleen in een enkel 
geval algemeene of nationale normali- satie-arbeid verricht, 
n.1. de normalisatie van electrische bedrijfsspanningen. Het 
nut dor normalisatie was echter reeds lang door 
verschillende particuliere lichamen en 
Gouvernementsdiensten ingezien en in engeren kring werd 
belangrijke norinalisatie-arbeid verricht. 

In 1927 werd op voorstel van het Bestuur der Groep 
Ned.-Indië van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs eene 
„Studiecommissie voor Normalisatie in Ned.-Indië” 
opgericht, waarin Gou- vernements- en particuliere 
afgevaardigden in ongeveer gelijken getale zitting namen; 
deze studiecommissie kreeg tot taak in organisatorischen, 
administratieven en financieclen zin de instelling voor te 
bereiden van een centrum van normalisatie voor Ned.-Indië. 
Het resultaat der werkzaamheden van deze studiecommissie 
was, dat op 20 December 1928 werd ingesteld de stichting: 
Fonds voor de Normalisatie in Nederlandsch- Indië, welke 
stichting haar doel, „bevordering van al hetgeen op het 
gebied der normalisatie in Nederlandsch-Indië kan worden 
verricht”, tracht te bereiken door het instellen van een „Raad 
voor de Normalisatie in Nederlandsch-Indië”. Deze 
Normalisatieraad heeft tot taak: 

le, hot geven van adviezen en het doen van voorstellen 
aan de „Hoofdcommissie voor de Normalisatie in 
Nederland” en verdere samenwerking met die 
Hoofdcommissie; 

2e. het voeren van propaganda ten dienste der 
normalisatie; 

3e. het geven van voorlichting aan allen, die in de 
normalisatie belangstellen. 
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Het aantal leden van den Norinalisatieraad bedroeg bij 
do oprichting 27, waarvan 11 leden Gou- vcrnements-
ambtenaren zijn. Een Centraal Secretariaat, te Weltevreden 
gevestigd, onder leiding van een Hoofd, Secretaris van het 
Dage- lijksch Bestuur, zorgt voor de loopende zaken. Ter 
behartiging van belangen op speciaal gebied worden door 
den Raad „Commissies” ingesteld, die elk onderwerp van 
normalisatie of reeks van onderwerpen van gelijken aard in 
studie nemen en behandelen. 

De jaarlijksche contributie voor de Leden van den 
Normalisatieraad bedraagt / 600, welke contributie echter 
telkenjare kan worden herzien. 

Door de publicatie en de verspreiding van het maandblad 
„Normalisatie” en de geregelde uitgifte van catalogi 
betreffende normaalbladen en normaalvoorschriften, tracht 
de Normalisatieraad belangstelling te wekken en steun te 
verkrijgen voor zijn belangrijken arbeid ten alge- meenen 
nutte. 

£ ' - VITAMINES. Een verzamelnaam door Funk 
‘7 'Van een aantal stoffen gegeven, die alle groote physiologische 

werkzaamheid bezitten. Deze stoffen, die slechts in 
minimaal kleine hoeveelheden in het voedsel aanwezig zijn, 
dragen ook wel de namen edele voedingsstoffen, 
nutraminen, kom- plettenen, accessoire stoffen, enz. Tekort 
aan deze stoffen in het voedsel geeft, voor elk afwezig vi-
tamine, zeer karakteristieke ziektetoestanden, avitaminosen 
genoemd. 

Tot op heden kent men zes vitamines en het laat zich 
aanzien, dat er meer zullen volgen. 

A-vitamine (anti-xerophthalmie), vetoplosbaar, het eerst 
door Stepp vermoed, is de factor, welke bij voldoende 
aanwezigheid in de voeding het levend organisme behoedt 
tegen xerophthalmie of keralomalacia, een oogziekte, die 
met nacht- blindheid begint, overgaat in graveel en in en-
kele weken tot den dood kan leiden. Tekort aan dit vitamine 
kan ook aanleiding geven tot blaassteen en -gruisvorming. 
Deze avitaminose komt in Indie niet veelvuldig voor. Het 
A-vitamine is vrij bestendig tegen hooge temperatuur. Het 
dierlijk organisme is niet in staat deze stof te synthetiseeren, 
zoodat het op exogene toevoer hiervan is aangewezen. A-
vitamine komt in grootere hoeveelheden voor in levertraan 
(dat in den regel als medicament tegen xerophthalmio 
aangewend wordt), boter, ei, vruchten met gekleurd 
vruchtvlcesch, goed gekleurde groenten en melk. 

Brvitamine (anti-beri-beri of antineuritisch, of volgens do 
Amerikaansche nomenclatuur vitamine F), wateroplosbaar, 
het door Eykman in 1896 als eerste in deze reeks stoffon 
ontdekte vitamine, dat bij een tekort in de voeding bij don 
mensch aanleiding geeft tot het optreden van beri-beri, bij 
vogels tot polyneuritis gallinarum. Eijkman vond dat deze 
specifiek tegen beri-beri beschermende stof in 
zilvervliesrijst wel, in witte afgeslopon tafclrijst niet, of 
nagenoeg niet voorkomt. Het Bj-vitamine is het eerste 
vitamine, dat in kristallijnen vorm geisoleerd werd. Dit ge-
schiedde in 1926 door Jansen en Donath in het 
Geneeskundig Laboratorium te YVeltovroden. Van deze 
stof is ongeveer l/a mgr. per dag noodig om een inensch 
tegen beri-beri te beschermen. Het komt vooral voor in het 
zilvervliesje, do kiempjes en de aleuronlaag van de 
rijstkorrel (dedek), verder, zooals Grijns aantoondo, in ka- 

tjang-idjoc (tot nu toe hèt medicament tegen beri-beri), in 
djewawoet, vleesch, levertraan, eieren en katjangsoorten. 

Ba-vitamine (pellagra preventing, p.p. factor, grow 
promoting, anti-pellagra, volgens de Amerikaansche 
nomenclatuur vitamine G), wateroplosbaar, komt in den 
regel naast het Brvita- mine voor. Deze door Goldberger 
ontdekte stof beschermt bij voldoende aanwezigheid in de 
voeding tegen pellagra, een avitaminose, welke zich in den 
regel uit door een symmetrisch over het lichaam verspreide 
huiduitslag, soms tot krankzinnigheid en ten slotte tot den 
dood kan leiden. Deze ziekte komt in Nederlandsch-Indië 
heel zelden voor, veel echter in Britsch-Indië. Aanvankelijk 
werd ze toegeschreven aan slechte maïseiwitten, aangezien 
pellagra vooral voorkomt, waar maïs hoofdvoeding is. Deze 
maïseï- wittentheorie is nu geheel verlaten. Vleesch en melk 
werken heilzaam bij pellagra-patienten. Behalve voor 
bescherming tegen pellagra moet deze factor in de voeding 
aanwezig zijn ter bevordering der groei van het jonge 
organisme. 

C-vitamine (anti-scheurbuik, anti-scorbut), wa-
teroplosbaar, de bij voldoende aanwezigheid in de voeding 
tegen scheurbuik (scorbut) beschermende stof. Het C-
vitamine wordt evenmin als de voorgaanden door het 
organisme gesynthetiseerd (de rat maakt hierop misschien 
een uitzondering). Deze factor komt vooral voor in versche 
groenten en vruchten. Aangezien deze in Indië het heele jaar 
door tegen zeer matigen prijs te verkrijgen zijn, komt 
scheurbuik in deze gewesten heel zelden voor. De vroegere 
Pool- en Oost-Indiëvaar- ders hadden, door gebrek aan 
versche producten op de lange reizen, zeer veel van deze 
avitaminose te leiden. Scheurbuik openbaart zich door 
tandvleeschbloedingen, het los gaan zitten der tanden, 
onderhuidsche bloedingen rond de gewrichten en een 
degeneratie van de bindingen tusschen kraakbeen en 
beensubstantie van ribben en gewrichten. De beensubstantie 
wordt bros, waardoor gemakkelijk beenbreuk ontstaat. Het 
C-vitamine is uiterst gevoelig voor oxydatie door de 
luchtzuurstof, wat een groot bezwaar vormt bij de 
wetenschappelijke bestudeering van het C-
vitaminevraagstuk. 

D-vitamine (anti-rachitis), vetoplosbaar, komt dikwijls 
gelijktijdig met het A-vitamine voor; beschermt bij 
voldoende aanwezigheid in de voeding tegen rachitis 
(engelsche ziekte). Ook deze avitaminose komt in Indië heel 
zelden voor, aangezien het lichaam onderhuids door 
inwerking van do ultraviolette stralen van het zonlicht in 
staat is dit vitamine op te bouwen. Wordt er- gosterine met 
ultraviolet licht bestraald, dan gaat het ovor in anti-rachitis-
vitamine, dat buitengewoon hooge werkzaamheid bezit. 
Hess vond dat hot reeds voldoonde is om het voedsel met 
ultraviolet te bestralen, om het optreden van en- golsche 
ziekte te voorkomen. Dit vitamine werd onlangs door Van 
Wijk en Beerink geïsoleerd. Een hoeveelheid van 0,005 
gamma (1 gamma = = 0,001 mgr.) is reeds sterk werkzaam. 
Deze factor komt vooral voor in levertraan. 

E-vitamine (anti-steriliteits- of anti-vrucht- baarheids-) 
door Evans ontdekt on vroeger wel X-vitamine genoemd. 
Dit vitamine, dat uit minstens twee factoren moet bestaan, 
bohoeft het organisme voor de voortplanting. Grijns gelukte 
het voedsels samen te stollen, waarop ratten 
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mannetjes steriel bleven, waarin dus een voor do 
spermatogenesc belangrijke stof ontbreekt, en voedsels, 
waarop rattenwijfjes niet in staat bleken jongen ter wereld te 
brengen en waarin dus de stof voor de ontwikkeling der 
mamraae ontbreekt. Dit vitamine is van de tot op heden be-
kende het meest resistent tegen warmte, zuren en zelfs 
alkaliën. Het wordt evenals het A- en D- vitamine tot de 
sterolen gerekend. Laqueur gelukte het één dezer E-
vitamines te isoleeren. Dit vitamine komt voor in de 
kiempjes van granen, in plantaardige en dierlijke vetten, met 
uitzondering van levertraan, melk en boter. 

Voor literatuur zie: C. Funk: Die Vitamine; Stepp en 
Gyorgi: Die Avitaminose und anver- wandte Krankheiten. 
f DRINKWATER. Nederlandsch-Indië mag zich onder 
de tropische landstreken niet misdeeld achten wat de 
mogelijkheden ter verkrijging van goed drinkwater betreft; 
De ligging van den Archipel, „zich slingerend om den 
evenaar”, en het zeeklimaat, dat op het grootste deel der 
eilanden ovcrheerscht, heeft dit land een overvloedigen en in 
het algemeen gelijkmatigen, dus gunstigen regenval 
bezorgd. De erupties der vele, grootendeels nog werkzame 
vulkanen hebben in het geologisch recente verleden den 
bodem op grootere en kleinere diepten rijkelijk voorzien van 
poreuze aseh, zand en gruïspaketten, die zich uitstekend 
leenen tot verzamelplaatsen van het uit de bergstreken naar 
de vlakten afstroomende water. 

Dientengevolge is het bergland in Indië in het algemeen 
een rijk bronnenland en bezitten de vlakten in hun 
ondergrond op vele plaatsen artesische waterbekkens, terwijl 
ze door vele grootere en kleinere rivieren worden 
doorsneden. Ook zijn er weinig streken in Indië aan te 
wijzen, waar men niet, met zuinig overleg, in zijn behoefte 
aan drinkwater zou kunnen voorzien door het opzamelen van 
regenwater of het winnen van grond- of zakwater door 
middel van ondiepe putten. 

Daar het ter wille van een goed begrip van dit overzicht 
wellicht niet overbodig is den aard der genoemde soorten 
water, die aan den bodem worden onttrokken, nader te 
schetsen, zij vermeld dat onder bronwater is te verstaan het 
water, dat uit hooger gelegen streken naar lagere afdaalt dóór 
een poreuze bodcmformatio, liggende op een voor water 
ondoordringbare laag, waarbij de watervoerende laag vaak, 
doch niet altijd, is afgedekt door een tweede ondoordring-
bare laag/Dit water verzamelt zich dan in onder- 
liggend^terreinplooien gewoonlijk als aderen, die op 
bepaalde plaatsen in de helling van het terrein als bron aan 
den dag treden. Artesisch water is steeds opgesloten in 
langgerekte poreuze bodemlagen, tusschen voor water 
ondoordringbare lagen. Dit water is in den bodem gedrongen 
op hooger gelegen plaatsen, waar de bovenliggende 
ondoordringbare laag ontbrak en staat in zijn verzamelplaats 
door de aanvulling van boven onder een zekeren druk, 
zoodat wanneer de bovenliggende deklaag doorboord wordt, 
het artesische water vanzelf in het boorgat opstijgt, vaak tot 
boven maaiveldhoogte. Zoogezegd grond- of zakwater zal 
dit laatste verschijnsel nooit vertoonen. Dit toch is water, dat 
onmiddellijk boven of in ieder geval zeer nabij zijn 
vindplaats in den grond is gedrongen en aldaar, afhankelijk 
van den toevoer en van den weerstand van den bodem, op 

grootere of kleinere diepte wordt aangetroffen. 
Uit hygiënisch oogpunt is vooral van belang de duur van 

het filtratieproces in den bodem. Deze bedraagt voor goed 
bronwater gewoonlijk eenige maanden, voor artesisch 
water dikwijls eenige jaren en voor grondwater soms slechts 
enkele uren. Dit laatste soort van water is daarna in den 
regel geen hygiënisch betrouwbaar drinkwater. 

Waar geen centrale drinkwatervoorziening is, die het 
water door een leidingnet distribueert, wordt uiteraard dat 
water voor drinkwater gebruikt, hetwelk het dichtste bij is. 
Op die plaatsen wordt bron-, put- of oppcrvlakte-water ge-
dronken, dat eventueel nog op huishoudelijke wijze 
gezuiverd wordt. 

Tot omstreeks 1870 was deze wijze van drink-
watervoorziening algemeen. Voor de zuivering bezigde 
men toentertijd zeer veelvuldig de Indische leksteen, een 
poreuze, uitgeholde steen, die in zijn holte enkele liters 
water kon bevatten en als filter gebezigd werd. Vaak werd 
de holte nog gedeeltelijk gevuld met houtskool, dat kol- 
loide en opgeloste onzuiverheden in het water absorbeerde 
en aldus in zekere mate bijdroeg tot de zuivering. De steen, 
die in een houten gestel was opgehangen, leverde door 
langzame filtratie gewoonlijk helder water op, ook zelfs als 
men van troebel rivierwater uitging. Met deze zintuigelijk 
waarneembare zuivering was men tot voor omstreeks 50 
jaren algemeen volkomen tevreden gesteld. Eerst in dien 
tijd, de tweede helft der 19de eeuw, leerden Pasteur en Koch 
het verband tus- schen microben en ziekten kennen en werd 
men langzamerhand gewaar, dat de befaamd ongezonde 
toestanden der Indische steden voor een groot deel hun 
oorzaak vonden in het gebruik van drinkwater, dat 
verontreinigd was door fae- caalstoffen, waaronder dezulke, 
die afkomstig waren van lijders aan besmettelijke 
buikziekten. 

Het zijn in het bijzonder deze ziekten geweest, die het 
leven in de steden aan de kust gaandeweg onmogelijk 
gemaakt hebben, zoodat de woonwijken zich meer en meer 
van do kust af verplaatsten, waarbij de meer verspreide 
ligging der huizen veel bijgedragen heeft tot het ontstaan 
van een betere water- en faecaal-hygiönc. 

In ditzelfde tijdvak werd in Europa begonnen met den 
aanleg van centrale drinkwatervoorzieningen en vrijwel 
tegelijkertijd werd dit systeem in Indië nagevolgd, zij het 
ook aanvankelijk op een zeer bescheiden schaal. 

De eerste centrale drinkwatervoorzieningen ontleenden 
hun water aan den bodem door middel van artesische 
boringen. Onder deze is die van Batavia-te noemen, met den 
aanleg waarvan in 1873 begonnen werd. 

Over het algemeen zijn de eerste artesische wa-
terleidingen in Indië geen zeer groot succes geweest in 
hygiënischen zin. Wel is het artesisch water zelf, krachtens 
zijn oorsprong, hygiënisch volkomen betrouwbaar, doch de 
meestal beperkte capaciteit der putten en de aanvankelijk 
vrij gebrekkige aanleg der distributienetten waren op vele 
plaatsen de oorzaken dat het water in de leidingen niet onder 
voldoenden druk werd gehouden, zoodat dikwijls 
verontreiniging van het leidingwater door binnendringen 
van oppervlakkig grondwater voorkwam. 

In het later volgende tijdperk der bronwater- leidingen, 
dat intrad bij het begin van deze eeuw, toen de 
voortschrijdende ontwikkeling der tech- 



D RIN K W ATE R - K RO PGE Z WELLE N. 701 

nische hygiëne ook de vele kilometers ver verwij- I 
derde bronnen binnen liet bereik der steden bracht, 
is de drinkwatervoorziening zeer veel beter ge- j 
worden. Een lange lijst van centrale watervoor- 
zieningen kan thans voor Ned.-Indië worden op- 
gemaakt. 

Het is hier de plaats om met een enkel woord 
•ook het wetenschappelijk onderzoek op het ge- 
bied der hygiëne van het drinkwater in Indië te 
vermelden. 

Het spreekt vanzelf, dat de verbetering van de 
drinkwatervoorziening slechts verkregen is door 
veel en nauwgezet onderzoek, dat voornamelijk 
in de laatste 25 jaren verricht is. De Dienst der 
Volksgezondheid, vroeger genaamd Burgerlijk 
Geneeskundige Dienst, heeft hieraan wel het 
belangrijkste aandeel gehad. Dit onderzoek richt 
zich op het in de natuur voorkomend water en 
heeft tot doel aan te geven op welke wijze dat 
water gewonnen moet worden, terwijl, wanneer 
de zuiverheid van het voorhanden water onvol- 
doende is, vastgesteld wordt op welke wijze dat 
water tot volkomen betrouwbaar drinkwater is 
te zuiveren. 

Aanvankelijk was het drinkwateronderzöek 
een onderdeel van het wetenschappelijk werk van 
het Geneeskundig Laboratorium te Weltevreden, 
doch gaandeweg werd het een zoodanig omvang- 
rijke taak, dat het noodig bleek een zelfstandig 
laboratorium voor het wateronderzoek in te rich- 
ten en aldus kwam in 1923 tot stand het Proef- 
station voor 11 aterzuivering te Manggarai, Mr. 
Cornelis. 

Uit den naam van dit laboratorium zou men 
kunnen afleiden, dat een nieuw element in de 
drinkwatervoorziening was gekomen: dat van 
de zuivering van verontreinigd water tot drink- 
water. 

Het in oorsprong zuiver bron- en artesisch 
water, dat tot dusver uitsluitend gebezigd werd 
voor de centrale drinkwatervoorzieningen, was 
lang niet overal voorhanden, waar behoefte aan 
en de gelegenheid voor zulk een drinkwatervoor- 
ziening bestond. 

Het vraagstuk der zuivering van oppervlakte- 
water — in Europa op vele plaatsen een geslaag- 
de zaak, in Lndie een aangelegenheid waar men, 
door het kwade gerucht waarin het drinkw ter 
hier te lande in het algemeen stond, huiverend 
tegenover stond — kwam aan de orde. De eerste 
onderzoekingen op dit gebied werden wederom 
verricht door den Burgerlijk Geneeskundigen 
Dienst op hot Geneeskundig Laboratorium en 
hier werden de grondslagen gelegd van de ken- 
nis dor langzame filtratie in de tropen, het zui- 
veringssysteem, dat in Makassar bij de eerste 
Indische waterzuiveringsinstallatie toegepast 
werd. Deze drinkwatervoorziening, die haar ruw 
water ontleende aan ceii rivier, word in 1923 ge- 
opend. In hetzelfde jaar kwam te Soerabaja een 
rivierwater-zuiveringsinstallatie tot stand, die de 
in die plaats sinds 25 jaar bestaande bronwater- 
leiding moest aanvullen. 

Inmiddels werd de studie der zuivering van 
oppervlaktewater op het Proefstation voor Wa- 
terzuivering voortgezet, leder, die het onooge- 
lijke, troebele Indische rivierwater uit aanschou- 
wing kent en die weet wat er alzoo ingeworpen 
wordt, zal zich overtuigd voelen, dat er met dat 
water heel wat gebeuren moet, voor men het met 
smaak zal kunnen drinken. Het Proefstation be- 

I schikt over proefinstallaties op technische schaal, 
waarmede de zuivering van rivierwater op allerlei 
| wijzen grondig bestudeerd werd en nog bestu- 
deerd wordt en de aldaar verkregen resultaten 
hebben met goede vrucht tot richtsnoer mogen 
dienen op de vele plaatsen, waar zuivering van 
oppervlaktewater tot drinkwater plaats heeft of 
plaats zal hebben. 

Betreffende het aantal waterleidingen in Ned.- 
-Indië moge ten slotte nog worden medegedeeld 
dat vóór 1920 in totaal 35 waren geopend; ge- 
durende het tijdvak 1920/29 werden 60 water- 
leidingen aangelegd en op 1 Jan. 1930 waren 
in aanleg 41 waterleidingen. 

Literatuur: Verslagen van het Mijnwezen en 
den Dienst van den Mijnbouw (Opsporingsdienst, 
Grondpeilwezen) in Ned.-Indië; Mededeelingen 
van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst 
en den Dienst der Volksgezondheid in Ned.-In- 
dië; De Waterstaats-Ingenieur (Batavia); Jaar- 
verslagen van het Proefstation voor Waterzui- 
vering; De Bruin: Indische Bouwhygiëne. Wel*'' 
tevreden 1927; Gouv. Bt. van 10 September 
1895 no. 8, met latere wijzigingen, betreffende de 
vergunningen tot het gebruik van water voor 
huishoudelijke doeleinden en particuliere onder- 
nemingen, Bijblad no. 5081; -* /' 
'>■-• KROPGEZWELLEN (Aanvulling van Dl. II, 

blz. 455). Door den Franschen pharmaceut Gha- 
tin werd in 1850 de theorie opgesteld — en aan 
de practijk getoetst —, dat jodium een bio- 
element is, benoodigd voor het goed function- 
neeren van de schildklier. Von Pellenberg be- 
vestigde omstreeks 1923 deze theorie en vond, 
dat het mensehelijk organisme per dag met 
lucht, water en voedsel ongeveer 40—80 gamma 
(l gamma = 0.001 mgr.) jodium moet opnemen 
om beschermd te zijn tegen het optreden van 
krop (struma). 

De endemische krop heerscht vooral in hooger 
gelegen streken. Ook in Nederlandseh-Indië zijn 
endemische kropstreken bekend, o.a. het Dijèng- 
plateau,. de desa’s rondom Wonosobo, het Teng- 
gorge berg te,, de streek rond Blitar en Toeloeng- 
agoeng, verder Madjéné (CeleUes), de afd. Ivajan 
(Z. en O. afdeeling van Borneo), Atjèh, Tapanoeli 
en de Doesoenlanden. 

In navolging van de kropprophvlaxe in Zwit- 
serland, Beieren en Oostenrijk wordt een gedeelte 
van de door het Zoutbedrijf af te leveren zout- 
briquetten in de fabriek te Kalianget geïmprig- 
neerd met een oplossing van jood kalium, waar- 
bij op advies van Jansen, welke in Nederlandsch- 
-Indie met Boswinkel als eersten de kropbestrij- 
ding aanvatten, ter betere fixeering wat thio- 
sulfaat wordt gevoegd. De hoeveelheid te ge- 
bruiken joodkaliuin per zoutblok van ongeveer 
000 gram bedraagt ± 33 mgr., hetgeen vol- 
doende is om in met krop bedreigde streken niet 
alleen als prophylactïcum te dienen, doch ook 
om kleine, nog niet ontaarde kroppen te doen 
verdwijnen, lioogcro doseering van het jodium 
geeft, zooals Von Pellenberg aantoonde, gevaren 
voor het optreden van z.g. Joodbasedow. Het 
z.g. „Vollsalz” wordt al sinds eenige jaren naar 
enkele kropstreken in Nederlandsch-lndië ver- 
zonden. 

Voor literatuuroverzichten zie: Th. von Pel- 
lenberg: Ergebnisse der Physiologie, deel 25, 
waarin een uitvoerig overzicht van zijne werken; 
K. Scharrer, Chemie und Biochemie des JodsX 



702 VERKOOPKANTOOR. VAN ’S LANDS MIJNBOUWPRODUCTEN. 

VERKOOPKANTOOR VAN ’S LANDS 
MIJNBOUWPRODUCTEN (Vervolg van Dl. IV, blz. 
3GO en Dl. II, artikel KOLEN). Dit kantoor heeft zijn 
ontstaan te danken, evenals zoovele andere blijvende of 
verdwenen instellingen,aan den groo- ten oorlog. 

Vroeger werd het tin, dat het Nederlandsch- -Indisch 
Gouvernement uit de Banka-tinmijnen verkreeg, door 
tusschenkomst van de Neder- landsche 
Handelmaatschappij te Amsterdam publiek verkocht. Zeer 
spoedig na het uitbreken van den oorlog in 1914 werd het 
tin tot contrabande verklaard en de geregelde 
afscheepmogelijkheid hield op. Het tin werd van toen af 
verkocht te Batavia door het Departement van Gouverne- 
mentsbedrijven en dit is de eerste stap geweest tot de 
vestiging van een commercieele instelling, waaraan is 
opgedragen de handel in sommige mijnbouwproducten van 
het Gouvernement van Nederlandsch-Indië. 

Deze eerste eigen verkoop van het tin ging met 
ontzaglijke moeilijkheden gepaard; allerlei reglementen, 
voorschriften, bevoegdheden, belemmerden dezen handel 
meer dan dat zij een vlotte behandeling in de hand werkten. 
Gestadig werd echter gestreefd om, naar goede 
commercieele opvattingen en op een voor het Land meest 
doeltreffende wijze, deze tin-verkoop voort te zetten. Het 
is ten slotte, na overwinning van het uit Nederland 
gedurende een reeks van jaren gevoerd verzet, gelukt om 
dit doel te bereiken. 

De verkoop van het Banka-tin is thans georganiseerd op 
eene wijze, die zich geheel aan het moderne snelverkeer en 
de gewijzigde omstandigheden in den groothandel heeft 
aangepast. Met een specialen informatie-dienst in de be-
langrijke afzetgebieden en een eigen agentschap in jonden, 
is het kantoor thans zoodanig toegerust, dat het te allen tijde 
dadelijk op de hoogte is van de belangrijke gebeurtenissen 
in den internationalen tin-handel. 

De tin-omzetten van het kantoor bedroegen in de 
ondervolgende jaren: 

Exploita- 
tie-jaar 

Totaal ver-
kocht in pi 
koels: 

Bruto opbrengst in 
guldens: 

1914 191.868.31 23.639.743,545 
1915 221.101.07 25.736.416,45 
1916 349.804.75 42.661.029,455 
1917 200.506.25 32.861.326,27 
1918 177.619.55 36.277.379,915 
1919 262.547.42 46.227.847,29 
1920 153.841.01 29.925.717,84 
1921 228.069.32 25.715.002,88 
1922 328.307.92 36.769.692,55 
1923 322.370.78 48.234.346,41 
1924 312.261.85 55.554.601,53 
1925 323.230.13 60.732.542,13 

1926 369.365.72 76.829.434,10 
1927 342.995.59 68.897.879,13 
1928 356.655.83 57.082.788,68 

' Eene eveneens zeer belangrijke afdeeling van dit 
Verkoopkantoor verzorgt den steenkolenhandel. 

Het Gouvernement bezit in eigendom en exploiteert 
zelve de Ombilimnijnen, de Boekit Asemmijnen en de 
Poeloe Laoetmijnen. 

Was oorspronkelijk aan eiken bedrijfsleider 

van die mijnen de afzet van zijn product zelfstandig 
toevertrouwd, het bleek toch gewenscht de verkoop van alle 
Gouverncmentssteenkolen in een hand te leggen. Gingen de 
gezamenlijke producties een vijftiental jaren geleden niet 
boven de 500.000 tons uit, thans moet het kantoor den afzet 
van ruim 1.0U0.000 tons verzorgen. 

Oorspronkelijk werd slechts geleverd aan Gou-
vernementsdiensten en enkele stoomvaartmaatschappijen in 
Nederlandsch-Indië en was van export geen sprake. Thans 
heeft het .Verkoopkantoor zijne geregelde afnemers niet 
alleen in Ne- derlandsch-Indië, maar ook in omliggende bui- 
tenlandsche havens, zooals Singapore, Saigon, Hongkong, 
Canton, Manilla, enz., terwijl aan verdere uitzetting van het 
afzetgebied onverpoosd wordt doorgewerkt. 

Aan de grondgedachte van 1914 bij de eerste tin-
transacties, dat men deze zaken commercieel moest 
behandelen, is ook bij de steenkolen steeds vastgehouden. 
Een consequent doorvoeren van die gedachte is o.m. 
geweest de in 1925 getroffen maatregel van den 
toenmaligen Departements- chef, om de bij het kantoor in 
leidende betrekkingen werkzame personen contractueel aan 
dat kantoor te verbinden met een aandeel in de winsten, 
welke dit kantoor naar commercieele berekening maakt. 

Aan het Verkoopkantoor van ’s Lands Mijn-
bouwproducten is nog opgedragen de verkoop van het goud- 
en zilver-erts afkomstig van de Gouvernements 
Mijnbouwonderneming te Tam- bang Sawah in Benkoelen 
en de regeling van de voedsel- en houtvoorziening van de 
Gouvernements mijnbedrijven. 

Ook het zeer omvangrijke steenkolenvervoer wordt 
door dit kantoor geregeld. 

Een in de laatste jaren steeds omvangrijker arbeid van 
het I antoor is de regeling van en het toeziehtopdeuitzending 
van de Inlandsche mijnarbeiders, hetwelk een zeer 
belangrijk onderdeel is van de taak van het kantoor, omdat 
uiteraard productie en werkvolk onderling ten nauwste 
verband houden. 

Kolenomzetten: 
Bruto-produeties der Gouvernements steenkolenmijnen 

vanaf 1917: 

Jaar 

Hoeveel 
heid 

in tonnen 
van 1000 Kilogrammen. 

Ombilin 
Boekit 
Asem 

Poeloe 
Laoet 

Totaal 
 

1917 508.227 9.765 120.834 638.826 
1918 504.291 50.852 121.421 676.564 
1919 510.821 106.811 J 80.159 797.791 
1920 567.142 141.618 J 88.722 897.482 
1921 622.853 172.939 208.900 1.004.692 
1922 544.002 113.362 J 13.218 770.582 
1923 508.355 176.186 100.629 785.170 

1924 604.540 233.911 147.135 985.586 
1925 639.328 245.638 116.089 901.055 
1926 488.605 284.055 130.317 902.877 
1927 504.014 308.003 150.273 962.290 
1928 507.146 322.165 173.574 1.002.885 

Voor literatuur over Banka-tin-verkoop zie: 
Jaarverslagen der Bankatinwinning en „brochure „Banca-
tin 1922”. 
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Over Gouvernements steenkolenverkoop zie: 
Jaarverslagen der Gouvernements steenkolenmijnen en de 
jaarboeken van het Mijnwezen in -Ned.-Indië./ 

6 CASSAVE {Ma nihol ulilissima Pohl). (Zie MANIHOT, Dl. 
II. blz. 669 en OEBI KAJOE, Dl. III blz. GO). 

G e s c h i e d e n i s .  Van Brazilië, het vaderland der 
cassave, is deze nuttige plant over vrijwel alle tropische en 
sub-tropische gewesten verbreid, zoodat men tegenwoordig 
in alle landen tusschen 30° N.B. en 30° Z.B. een meer of 
minder uitgebreide cassavecultuur aantreft. Door de 
Portugeezen schijnt de cassave over de wereld te zijn 
verspreid. De voornaamste productielanden zijn thans: 
Brazilië, Guyana, Peru, Jamaica, Mozambique, Madagascar, 
Réunion, West-Indië, West Afrika, Vereenigde Staten, 
Malaka en Java. . De eerste exemplaren schijnen naar Java 
te'zijn overgebracht nog vóór de oprichting der Oost- 
Indische Compagnie; het heeft echter zeer vele jaren 
gevorderd, vóór de plant de waardeering der Inheemsche 
bevolking kon erlangen. 

Hoogstwaarschijnlijk heeft Daendels reeds getracht de 
cassave-cultuur op Java uit te breiden, doch zijne pogingen 
hebben betrekkelijk weinig resultaat gehad. Junghuhn 
schreef, dat hij de plant in 1838 reeds in de omstreken van 
Buiten^ jzqrg._en Tjiand joex-Ieerde kennen. Zii werd daar 
in zeer geringe hoeveelheden aangeplant onder den naam 
oebi dangdeur, een thans nóg bekende inferieure kwaliteit. 

Door de Inlanders werd aan deze soort zoo weinig waarde 
gehecht, dat zij ten zeerste verwonderd waren, van Junghuhn 
tevernemen.dat de cassave in sommige landen, evenals in 
Indië de rijst, hethoofdvoedsel der bevolking uitmaakte. Bij 
nader onderzoek bleek, dat de toen gekweekte plant een 
minderwaardige variëteit was in vergelijking met die, welke 
men in West-Indië de beste achtte. 

Omstreeks 1850 was de cultuur van tweede^e wassen op 
Java nog van zeer weinig beteekenis, vóór alles werd door 
de Inlanders de rijstcultuur beoefend. Aangezien deze 
cultuur vaak te kampen heeft met misoogsten, waardoor 
groote groepen der bevolking getroffen worden, besloot de 
toenmalige Regeering hierin verandering te brengen, door de 
bevolking de cassavecultuur bij te brengen. 

Voor misoogsten behoeft bij de cassave niet gevreesd te 
worden, terwijl de opbrengst aan zetmeel bij gelijkdurige 
occupatie der gronden ruim twee maal zooveel bedraagt als 
die van het rijstgewas. De voedingswaarde der cassave is 
echter zeer gering. 

Daur de op Java voorkomende cassaveplanten van 
inferieuren aard waren, werd besloten om betere soorten uit 
West-Indië te importceren. 

Dit gebeurde in 1852. Na eenige mislukte pogingen werd 
de Heer Wildeman, W.-l. ambtenaar, met dc verzending van 
de cassavestekken belast; de verpakking geschiedde op 
aanwijzingen van Teysinann, terwijl het gedeelte, dat levend 
óverkwam, werd uitgeplant in ’s Lands Plantentuin. In 1854 
was er voldoende stek materiaal voorhanden om tot de 
verspreiding van de West- ’-Indische variëteit op Java over 
te gaan. Het vorderde echter nog geruimen tijd voordat de 
cassave tot een belangrijke cultuur uitgroeide; in 1875 was 
zij nog zeer weinig verspreid en bleef hoofdzakelijk tot 
Bantam beperkt. 

De groote uitbreiding der cultuur gedurende do laatste 
jaren is vooral toe te schrijven aan de oprichting van de vele 
cassavemeelfabrieken en -fabriekjes; schier overal treft men 
het gewas in Ne- dorlandsch-Indië aan, doch vooral op Java 
en Madoera en ter Sumatra’a Oostkust. 

B o t a n i s c h e  b e s c h r i j v i n g .  De cassave-, 
manioc- of tapioca-plant behoort tot de orde der Tricoccae, 
familie der Euphorbiaceaer geslacht Manihot, naam Manihot 
ulilissima Pohl. De plant is meerjarig, struik vormig, met 
dikke harde, knolvormige wortels, welke rijk zijn aan 
zetmeel, maar tevens een melkachtig, vergiftig, 
scherpsmakend sap bevatten. Door was- schen der geraspte 
wortels of door direct verwarmen van den geheelen wortel 
kan het vergift er uit verwijderd of onschadelijk gemaakt 
worden. .Langen tijd heeft men gemeend dat dit cyaanwa- 
terstofgas was, doch later is gebleken, dat het als een 
blauwzuurvormend glucoside in de wortels aanwezig is. 
Door het hart van den wortel loopt een taaie houtachtige 
vezel. 

De stengels van de overjarige planten, welke een hoogte 
kunnen bereiken van ongeveer 4 meter, doch in cultuur 
zelden hooger dan 3 meter worden, zijn gedeeltelijk zigzag-
gewijze gebogen en voor een ander deel recht; eerst groen 
kruidachtig, daarna houtig, grijsbruin of geel van kleur en 
ongeveer 2,5 cm. dik. 

De bladeren zyn handvormig gespleten, verspreid 
geplaatst en 3—9 lobbig; de onderste bladeren zijn meestal 
kleiner en meerdeelig dan die, welke zich meer aan den top 
van den stengel bevinden. 

De onderste zijn ± 15 cm., de bovenste ± 30- cm. lang, 
de lobben zijn lancet vormig, gaafran- dig, 20—25 cm. lang 
en 3—6 cm. breed. Er zijn ook variëteiten bekend met 
enkelvoudige, en met gekrulde bladeren. Aan den bovenkant 
zijn do bladeren donkergroen, van onderen wat lichter, soms 
met sterk rood gekleurde nerven en bladstelen. 

Daar de mannelijke bloempjes steeds vóór de 
vrouwelijke bloeien, is onderlinge bestuiving in dezelfde 
bloeiwijze uitgesloten. Insecten bewerken de overbrenging 
van het stuifmeel. Als regel kan men aannomen, dat de bloei 
des te later optreedt naarmate de groei voorwaarden beter 
zijn. Bij enkele variëteiten begint de bloei reeds na 3 
maanden, bij andere eerst na 7 maanden, sommige 
variëteiten bloeien in het geheel niet. Zoowel de 
vrouwelykeals de mannelijke bloemen openen haar slippen 
tusschen half twaalf en kwart over twaalf ’s middags. De 
kelkslippen dier bloemen sluiten zich nog denzelfden dag 
tegen zonsondergang* 

S o o r t e n  e n  V a r i ë t e i t e n .  Men verdeelt het 
geslacht Manihot vrij algemeen in twee groepen, welke ieder 
een groot aantal variëteiten omvatten, nl. de bittere en de 
zoete cassave. Daar het echter wegens het ontbreken van 
uiterlijke verschillen zeer moeilijk uit te maken is tot welke 
groep een variëteit behoort, heeft J. E. van der Stok het 
onderscheid in bittere en zoete variëteiten geheel laten 
vervallen en een indecling gemaakt in behaarde en 
onbehaarde variëteiten. 

Bij de behaarde variëteiten zijn de bladschij- ven der 
jonge bladeren, maar ook welde bladstelen dier jongere 
bladen en jonge stengeldeelen van een zachte, korte, dichte 
beharing voorzien. Bij de onbehaarde variëteiten zijn de 
bladschijf- 
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slippen geheel of zoo goed als geheel onbehaard. De 
beharing kan bij vertegenwoordigers van de behaarde typen 
nog vrij sterk uiteenloopen, met dien verstande echter, dat 
het onderscheid tus- schen de behaarde en onbehaarde groep 
steeds scherp gehandhaafd blijft, zoodat zich geen twij-
felachtige gevallen kunnen voordoen. 

De vcrdecling van de behaarde en onbehaarde 
variëteiten in groepen en ondergroepen wordt beheerscht 
door de kleur van de verschillende deelen der plant. 

S e l e c t i e .  In de practijk geschiedt de voortplanting 
der cassave langs vegetatieven weg door middel van 
stekken. 

Waar het gewas ook zaad levert, heeft men te 
Buitenzorg in den Selectictuin voor rijst en twee- 
degewassen getracht langs geslachtclijke voortplanting 
nieuwe variëteiten te verkrijgen. Het resultaat van de 
zaailingenproef was, dat eonige rassen verkregen werden 
met een hoog productievermogen; het meerendeel der 
zaailingen bleek echter van inferieure kwaliteit te zijn. 

De zaailingen worden vegetatief vermeerderd. 
. A l g e m e e n e  g r o e i  v o o r w a a r d e n .  

Cassave-aanplantingen worden zoowel in het laagland, 
dicht bij de kust, als op een hoogte van 800 —1000 meter 

aangetroffen. Voor eene maximum zetmeelproductie eischt 
de plant een vochtig- warm klimaat en veel zon; waar veel 

schaduw is, blijft de plant klein en levert zij weinig product 
op. 

Hoewel de rijkste oogsten verkregen worden van losse 
gronden, die bij een voldoend humusge- halte ook 
genoegzaam zand bevatten, is cassave toch niet zeer 
kieskeurig. Ook op roode, min of meer schrale gronden wil 
zij vrij goed gedijen, mits de bodem los zij. Op donkere 
gronden, vooral wanneer deze van hooge vruchtbaarheid 
zijn, groeit de plant welig en vormt zij dikwerf zeer fraai, 
zwaar loof en forsche stengels, veelal echter ten koste van 
den wortelstok. Op een kleïachti- gen bodem groeit het 
gewas slecht en geeft weinig of geen beschot. 

Men verbouwt cassave niet op gronden, die men voor 
het eerst in cultuur brengt, daar zulke gronden voorde 
ontwikkeling der cassavewortcls niet los genoeg zijn. Op 
zulke nieuwe ontginningen teelt men padi of andere 
gewassen en eerst daarna cassave. 

Aangezien de plant minstens 8 maanden noodig heeft, 
om tot vollen wasdom te komen, wordt cassave zelden als 
tweedegewas op sawahs verbouwd, doch vooral als 
hoofdgewas op tegallans. 

Op kleine schaal komt het gewas buiten de geregelde 
cultuur in de kampoengs veel voor op beplante crfgedeelten, 
of hier en daar op verloren stukjes grond, zelfs in pagars. 

Men treft zoowel aanplantingen aan van uitsluitend 
cassave, als zulke, waarbij tusschen de planten andere 

gewassen, welke reeds na ongeveer drie maanden geoogst 
kunnen worden, als tusschenplanting (catchcrop) worden 

verbouwd. 
Als tusschen beplanting komt cassave hier en daar voor 

in rubber-, cacao-, koffie-, en vezel- aanplantingen. 
P l a n t - m a t e r i a a l .  De vermenigvuldiging 

geschiedt door middel van stekken van ongeveer 17—25 
cm. lengte, welke van middelmatig oude stengels worden 
gewonnen en welke zeer zelden aangekocht behoeven te 
worden, doch door vragen idjadjaloek) van medelandbou- 
wers verkregen worden. 

Zeer inferieur plantmateriaal leveren de groene, nog 
onverhoutc stanuleelon. Zij vormen na het uitplanten wel is 
waar spoediger uitloopers, maar brengen slechts zwakke en 
achterlijke planten voort. 

Een cassave-bibitproef, in den Selectietuin te Buitenzorg 
genomen in 1909, gaf een duidelijk inzicht in de waarde als 
plantmateriaal van sten- geldcelcn der plant. De stekken 
werden gesneden uit een 8 maanden ouden aanplant. Van 
eiken stengel worden na verwijdering van den zeer jongen 
top in het geheel 8 bibits gekapt van ongeveer 25 cm. lengte, 
de basis- midden- en top- stekken werden afzonderlijk 
uitgeplant en na ongeveer 7 maanden geoogst. 

Het resultaat van deze proef was, dat de top- stekken een 
aanzienlijk lager gewicht aan knollen opbrachten dan de 
midden- en basisstekken, terwijl over het algemeen de 
basisstekken groo- tere opbrengsten gaven dan de 
middenstekken. De kiemkracht bleek voor alle drie soorten 
plantmateriaal gelijk te zijn: het is echter zeer wel mogelijk, 
dat bij stengels, afkomstig van vrij wat oudere planten dan 
waarvan hier sprake is, de kiemkracht der oogen aan de 
basisstekken geringer is dan bij de jongere stekken. 

Het grootste aantal primaire stengels werd doorgaans 
gevonden bij de basisstekken, terwijl zich uit de topstekken 
minder stengels ontwikkelden dan uit de middenstekken. 

De stekken moeten kort voor het planten worden 
gesneden, daar zij anders uitdrogen; het snijden der stekken 
geschiedt doorgaans met een kapmes of bij groote bedrijven 
met een zaag. 

Om het inrotten van den top der stekken tegen te gaan, 
kan de topwond geteerd worden. 

P l a n t v e r b a n d .  De Inlandsehc landbouwer plant 
gewoonlijk in een plantverband van 2x2 voet, hetgeen voor 
een maximale wortel- productie in de meeste gevallen een te 
klein verband vormt; betere opbrengsten zijn te verkrijgen 
bij een plantverband van 3 X 4. of 2 X 3 voet. 

Op zeer goede gronden wordt vaak een plantverband van 
4x3 voet genomen, aangezien de planten op zulke gronden 
zeer forseh' worden; op middelmatig vruchtbare gronden is 
een plantverband van 3x3 voet voldoende en op lichte 
gronden van 2x3 of x2£ voet. 

Voor het beplanten van één bouw by een plantverband 
van 3x3 voet zijn 8000 stekken noodig, bij 3 x2^ voet 9000 
stekken en bij 24 x.2£ voet 11520 stekken. 

Behalve door de meerdere of mindere vruchtbaarheid 
van den bodem wordt het plantverband ook bepaald door den 
omvang, dien de planten zullen verkrijgen tegen den 
oogsttijd. 

Men plant zoowel in vierkant- als in driehoeks- verband; 
in het eerste geval kan men in twee richtingen den grond 
losploegen en met een cultivator aanaarden, terwijl men in 
het tweede geval geen gebruik kan maken van bespannen 
werktuigen, doch het voordeel heeft van een zeer goede 
grond bedekking. 

B e m e s t i n g .  Over het algemeen gebrujkt de 
Inlandsche landbouwer slechts zelden mest voor zijn 
cassaveveld; gewoonlijk tracht hij na eenige cassaveoogsten 
de vruchtbaarheid zijner gronden te verbeteren door deze 
eenige jaren braak te laten liggen of wel wisselbouw toe te 
passen. 

Beschikt men over meststoffen, dan verdient 
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een bemesting met structuurverbeterende, dus met 
natuurlijke meststoffen aanbeveling. Voor de grootcultuur is 
men echter aangewezen op hulpmcststoffen, waarvan de 
phosphorzuur- en kali-houdende liet meest zijn aan te 
bevolen. 

De cassavecultuur kan zoowel op sawah’s als op 
tegalgronden worden gedreven; bij voorkeur wordt in Indie 
de cassave als hoofdgewas geplant op tegalans. 

Het plantklaar maken dezer gronden geschiedt door eerst 
het onkruid, alang alang enz. te verwijderen en daarna te 
patjoliën of te ploegen, waarbij de aardkluiten behoorlijk 
verkruimeld dienen te worden. Het omwerken van den 
bodem behoeft niet diep te geschieden, (£—J voet). Na 
verwijdering en verbranding van de in den bodem aanwezige 
wortels en stronken is het terrein voor den aanplant gereed. 

In moerassigen bodem is het aan te bevelen vóór het 
uitplanten draineergoten te graven. 

Men kan de stekken planten op ruggen of dijkjes, of wel 
in den vlak getrokken grond; beide methoden hebben zoowel 
voor- als nadoelen. Bij het planten op ruggen zal de 
wortelvorming ge- makkelijker plaats vinden, doch met het 
oog op het omwaaien van de jonge plantjes is het planten op 
een vlakken bodem te verkiezen. 

P l a n t e n .  Meestal worden de cassavestek- ken 
loodrecht in den grond gestoken met het jongere of topeinde 
naar boven gekeerd, in enkele gevallen worden de stekken in 
schuinen stand en zelfs horizontaal geplant. 

De eerstgenoemde plantmethode is het meest aan te 
bevelen. Na ongeveer 5 dagen loopen de oogen uit en vormen 
zich uit iedere stek 2—t stengels, welke alle in dezelfde 
omstandigheden verkeeren, waardoor de planten zich 
doorgaans geljjkmatig ontwikkelen. 

Bij schuin geplante stekken bevinden zich de boven 
liggende oogen in gunstiger omstandigheden dan de beneden 
liggende; do takken uit eerstgenoemde oogen ontsproten 
hebben dus een voorsprong boven do andere. Het gevolg 
hiervan is, dat de planten zich onregelmatig ontwikkelen, 
aangezien de hooger ópschietende takken licht en lucht aan 
de kleinere ontnemen. 

Wordon de stekken horizontaal geplant, dan ontwikkelen 
zich uit de oogen een groot aantal uitloopers, gewoonlijk 
meer dan vier. De vele ópschietende stengels verdringen 
elkander ondor het groeien, terwijl zij weldra met hun loof 
hot veld bedekken. 

Meestal blijven de planten, gevormd uit de horizontaal 
geplante stekken, het kleinst. 

Een andere plantmethode is hot z.g. omgekeerd planton 
der stokken, d.w.z. mot do oogen naar beneden gericht. De 
bevolking meent dat do knollen afkomstig van deze planten 
giftig zijn. Do invloed van het omgekeerd planten van 
cassavc- stekken op de productie van knollen on stengels is 
nagegaan door J. E. van dor Stok. Uit dit onderzoek is 
gebleken, dat de knolproductie bij do rechtop geplante 
stekken veel gunstiger is dan by de omgekeerd geplante 
stekken. 

Over den meest geschikten planttijd heerscht geen 
overeenstemming. Sommigen meenen dat hiervoor het begin 
van den regentijd moot worden afgewacht, terwijl anderen do 
voorkeur goven aan het einde van dat seizoon. 

In Priangan werken do landbouwers er op, dat do 
stengêleen vork maakt van niet meer dan 

twee takken. Daartoe worden de overtollige zijloten 
verwijderd. In Oost Java laat men de zich ontwikkelende 
plant vrij opgroeien. 

O n d e r h o u d  v a n  d e n  a a n p 1 a n t. 
Zoodra de stekken zijn uitgeloopen, wordt de ge- hecle 
aanplant gecontroleerd, alle minderwaardige of verkeerd 
uitgeloopen stekken worden door nieuwe vervangen. 

Zijn de jonge loten ongeveer één voet hoog en is het 
eerste loof gevormd, dan wordt voor do eerste maal gewied, 
vervolgens kan nogmaals gewied worden zoodra de aanplant 
twee tot drie maanden oud is, tevens maakt men soms van 
deze gelegenheid gebruik om de plantrijen wat aan te aarden. 

Op groote ondernemingen, waar het plantver- verband 
meestal ruim genomen is, kunnen deze werkzaamheden met 
ploeg of cultivator worden uitgevoerd. 

Op de open plekken in den aanplant, welke bij de eerste 
maal wieden worden aangetroffen, worden geen nieuwe 
stekken geplant, doch zaad van een groenbemester, b.v. 
Crotolaria usaramoensis, uitgezaaid, aangezien de hiaten in 
den aanplant aanleiding kunnen geven tot grondvervuiling 
en structuur bederf. 

Een doelmatige aanaarding bevordert de ontwikkeling 
van kleine worteltjes, die de plant steviger doen staan in den 
grond en tevens de voedselvoorziening gunstig beïnvloeden. 
Een te hooge aanaarding is voor de plant zeer nadeelig, daar 
dit aanleiding kan geven tot de vorming van een tweeden 
krans van wortels, welke zich ontwikkelt ten koste van den 
eersten, maar wat gewicht betreft verre bij dezon ten 
achterstaat. Een ander nadoel van een te hooge aanaarding 
vormt het al te stevig staan der plant, waardoor de oogstkos- 
ten aanzienlijk vermeerderen. 

De plant kan den oostmoesson zeer goed doorstaan, 
doch een voorzichtige bevloeiing komt haar zeer ton goede; 
gedurende den westmoesson behoort het overtollige 
regenwater snel afgevoerd te worden. 

Het voortbrengen van vruchten wordt meestal 
voorkomen door verwijdering van de bloemknoppen. 

Het snoeien, zooals de meeste Inlandsche landbouwers 
dat doen, is niet noodig, daar de plant zelf hot meest 
gewenschte aantal stengels vormt; zijn or in den boginno to 
veel stengels opgeschoten, dan zullon do zwakste spoedig 
gaan legeren en ton slotte geheel wegtoren. 

Aangozien een cassavo-aanplant zich na 3 tot 4 
maandon sluit, heeft hot onkruid na dien tijd vrijwel geen 
gelegenheid meer zich te ontwikke- len, tot do planten zóó 
hoog zijn opgeschoten, dat er weder licht, vooral van de 
zijkanten, kan doordringen. 

In dit stadium is het zeer gewenseht de randen der tuinen 
schoon te houden; wordt het wieden en aanaarden in het 
begin nagelaten, dan sluit de aanplant zich zeer lastig on 
groeit hot onkruid wccldorig, waardoor do knolproductio 
zeer gering wordj,. 

Een van het begin af goed ondorhouden aanplant eischt 
later zeer woinig zorg on levert tevens eon schooncn grond 
voor een volgend gowas. 

Op welk tijdstip de oogsttijd voor de to voldo staande 
cassave aanbreekt, is een zuiver ocono- misoh vraagstuk, dat 
o.a. beïnvlood wordt door de zetmcoltoenamo in don knol 
on door de onkos 
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ten, verbonden aan de occupatie der gronden. 
Het oogsten der wortels geschiedt door de planten uit 

den grond te trekken: bij afbreken der wortels worden deze 
uitgegraven. 

Indien het oogsten op deze wijze te moeilijk gaat, slaat 
men om het ondereinde der plant een lus, waardoor eene 
bamboe wordt gestoken, die met het eene einde op den grond 
steunt en aan het boveneinde omhoog gedrukt wordt, zoodat 
de bamboe als hefboom werkt. 

De gerooide wortels worden van de stengels gekapt en 
meestal ongeschild vervoerd; dc stengels van de mooiste 
planten dienen als stekmateriaal. Aangezien de wortels 
spoedig bederven, dienen zij zoo snel mogelijk verwerkt te 
worden. 

O p b r e n g s t .  Een gemiddeld productiecijfer per 
bouw is zeer bezwaarlijk op te geven, aangezien dc 
opbrengst beïnvloed wordt door de variëteit, klimaat, 
grondsoort, cultuurmetkode en ouderdom van het gewas. De 
opbrengst bedraagt in sommige gevallen van S00 tot meer 
pikoels wortels per bouw, terwijl dc goede bevolkingsaan- 
plantingen in Priangan 200 tot 350 pikoels opbrengen. 

De gemiddelde opbrengst voor geheel Java en Madoera 
wordt zeer globaal begroot op S0 pikoels. Bovenstaande 
cijfers hebben betrekking op ongeschilde wortels. 

Het percentage schil van ongeschilde wortels bedraagt 
12 tot 25% en wordt geschat op gemiddeld 18 tot 22%. 

Het percentage zetmeel in de geschilde wortels bedraagt 
20 tot 40%, met een gemiddelde van 30 tot 35%. 

Z i e k t e n  e n  p l a g e n .  De cassaveaan- 
plantingen in Nederlandsch-Indië hebben, met uitzondering 
van die in het voormalige gewest Kediri, betrekkelijk weinig 
te lijden van ernstige plagen. 

De meest gevreesde vijand is de z.g. cassave- mijt, 
Tetranychus bimaculatis Harvey, welke vooral in den 
oostmoesson in Oost Java optreedt. De ongeveer £ mm. 
lange, roodgekleurde cassavemijt behoort tot de groep der 
Acarinen en vertoont uiterlijk groote overeenkomst met de 
z.g. „redspider” of theemijt. De ongeveer \ mm. groote 
eieren, welke onder de bladeren worden afgezet in de 
nabijheid van de nerven, komen na 4 tot 5 dagen uit, terwijl 
de jongen na 10 tot 11 dagen geslachtsrijp zijn. De mijt, 
welke ook in den regentijd op de planten aanwezig kan zijn, 
richt echter alleen schade aan gedurende den drogen tijd. 

De bladeren van een door mijten aangetaste plant 
vertoonen eerst gele vlekken aan den voet van het blad, 
welke spoedig ineenloopcn, zoodat het blad langs de nerven 
eerst geelkleurig en vervolgens roestkleurig wordt; tenslotte 
verdort het geheele blad, waarna het af valt. Bij een ernstige 
plaag kunnen zelfs de jonge bladeren en knoppen aangetast 
worden, zoodat de top dikwijls afsterft. 

Zoodra de regentyd aanbreekt, herstellen zich de planten 
spoedig, doch de wortelproductie is gering. 

De verspreiding van het insect kan op verschillende 
wijzen plaats vinden, o.a. doordat het zich over den grond 
verplaatst en langs de stammen omhoog klimt. Ook door den 
wind kan de verspreiding geschieden, maar niet van de 
eieren afzonderlijk, aangezien deze te vast aan de bladeren 
zijn vastgehecht. Wel is het mogelijk dat de ■ 

sterk aangetaste afgevallen bladeren door den wind worden 
opgenomen en aldus de eieren verspreiden. Ten slotte 
kunnen dc mijten op de klec- deren der arbeiders mede 
gedragen worden en aldus de verspreiding bevorderen. 

Het eenige bestrijdingsmiddel bij een eenigs- zins 
ernstige plaag is het op stomp kappen van do aangetaste 
planten, of het afplukken en verbranden der aangetaste 
bladeren. 

Het gebruik van insectiden, waarvan poedervormige 
zwavel en kalk het beste zijn gebleken, is veel te kostbaar. 

In 1912 werd een ernstige engerlingenplaag 
ondervonden in de uitgebreide cassaveaanplan- tingen op de 
Westhelling van den Kloet. De schade werd aangericht door 
dc larven van de kevers Lencopholis rorida Fab, en Lepidiota 
stigma Fab, waarvan de eerste de meest schadelijke is en op 
Java bekend staat onder den naam lonté. De engerlingen 
(oerets) vreten eerst de lange uitloopers der wortels en later 
ook de wortelknollen aan; bij een ernstige plaag verliezen do 
planten ten slotte hare bladeren en kan van zulk een tuin geen 
opbrengst meer verwacht worden. Ook plantbibit kan door 
de oerets worden aangetast, zoodat inboeten dan 
noodzakelijk wordt. 

Verscheidene proeven met maag- en contact- giften 
leverden geen gunstige resultaten, terwijl zwavelkoolstof 
zeer afdoendo werkte, doch te kostbaar is voor toepassing op 
eenigszins groote schaal. 

Aangezien dc engerlingen geen Agave aanvreten, 
werden zeer gunstige resultaten verkregen door Agave als 
wisselgewas tc planten. 

De oeretplaag treedt in tegenstelling met de mijtplaag 
het hevigst op in den westmoesson. 

Andere vijanden van de cassave, welke echter minder 
schade aanrichten dan de bovengenoemde, zijn: Monolepta 
quadripunctala, een kever- soort, die schade aan de bladeren 
en bladstelen toebrengt, een Lyttan soort die de bladeren 
aanvreet, een pijlstaartvlinderAcosmery.se anceaCr., 
waarvan de rups schadelijk is en ten slotte de 
schildluissoorten Pinnanspis, Lecanium en A- lenrodes. 

Tot de voor de cassave schadelijke zoogdieren behooren 
in de eerste plaats muizen en ratten, welke den grond 
omwoelen om dc groote knollen te bemachtigen. 
Cassavetuinen dicht by oerwoud of wildernis gelegen 
hebben vaak te lijden van apen en wilde varkens; de eerste 
trekken de planten met vereende krachten uit den grond, 
terwijl de varkens do wortels door wroeten aan de op-
pervlakte brengen. Varkens en wilde honden kunnen ook 
schadelijk zijn wegens het omwoelen van den grond op jacht 
naar engerlingen. 

Van ziekten, niet door dieren veroorzaakt, heeft cassave 
tot heden nog weinig te lijden gehad. De voornaamste van 
dien aard wordt veroorzaakt door een schimmel van het 
geslacht Sep- toglooum, die op de bladeren eerst 
bruinachtige, later zwart wordendo vlekken veroorzaakt, 
waardoor de bladeren ten slotte afvallen. Wortelrot werd het 
eerst in 1904 te Kediri waargenomen; de ziekte kenmerkt 
zich door een plotseling verwelken en afvallen van alle 
bladeren, terwijl de knollen wegrotten; deze ziekte treedt 
meestal op, wanneer de bodem niet goed gedraineerd is. 
C h e m i s c h e  s a m e n s t e l l i n g  o n  v o e -
d i n g s w a a r d e  v a n  d e n  c a s s a v e -  
w o r t e l .  Een gemiddelde samenstelling voor 
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den cassavewortel is bezwaarlijk aan te geven, 
aangezien de voornaamste bestanddeelen van 
den wortel sterk kunnen uïtccnloopen bij verschil- 
lende variëteiten en verschillende groeivoorwaar- 
den. 

Het gemiddelde van drie analysen, verricht 
door het Buitenzorgsche Landbouwdepartement, 
gaf als procentische samenstelling van den ge- 
schilden wortel, berekend op watervrije stof: 

Zetmeel . . . . . .  88.4% 
Vezelstof ............................... 1.0 
Asch .....................................  3.0 
Vet  ......................................  1.6 
Eiwit  .................................... 6.0 
Kiezelzuur . . . .  0.007 
Kalk  ....................................  0.1 

benevens een gering percentage blauwzuur; het 
watergehalte bedroeg 63.0%. 

In de tabellen van het Bulletin van het Kolo- 
niaal Museum te Haarlem no. 46 wordt voor de 
voedingswaarden van cassave, aardappelen, en 
rijst opgegeven: 

Voedingswaarde 
versch materiaal. 

Voedingswaarde 
droge stof. 

bittere cassave uit N.O.I. 51 103 
bittere cassave uit N.W.I. 25 102 
zoete cassave uit N.W.I. 39 110 
aardappelen van Batavia 27 135 

aardappelen van Malta 34 133 
aardappelen van St Eustatius 26 136 
rijst (verschillende soorten) 1 16—124 134— 

Bij een vergelijking van de verschillende voe-
dingswaarden blijkt, dat de voedingswaarde van de versche 
cassave in sommige gevallen hooger is dan die van 
aardappelen, doch verre bij die van rijst ten achter staat. 

Aangezien de cassave zeer weinig vet, eiwit en 
vitaminen bevat, is zij slechts als hoofdvoedingsmiddel te 
gebruiken, wanneer voor de noodige vet-, eiwit- en 
vitamine-rijke bijspijzen wordt gezorgd. 

Do cassave bevat ook een giftig bestanddeel, n.1. een 
glucosidc, dat bij ontleding cyaanwatorstof afsplitst. De 
zoete cassave bevat minder van het giftige bestanddeel dan 
de bittere; terwijl bij de laatste het cyaan waterstof 
regelmatig over den wortel verdeeld is, bevatten de 
buitenste deelen van de zoete cassave aanmerkelijk meer 
dan de inwendige deelen. 

In VVest-Indië werd als gemiddelde uit een aantal 
analyses voor zoete cassave gevonden 0.007% 
cyaanwaterstof in het inwendige en 0.030% in de schors, 
voor bittere cassave was het gemiddelde blauwzuurgehalte 
in alle deelen van den wortel 0*24%. 

Door schillen van den wortel zal dus do zoete cassave 
van het meest giftige gedeelte ontdaan worden, do bittero 
blijft even giftig. 

Ln do bladeren is meer cyaanwatorstof aanwezig dan in 
den wortel: volwassen bladeren bevatten gemiddeldjö;05% 
en jonge bladeren 0,1% en daar boven/' 

.St' GAPLÈn. Onder don naam gaplèk (MAL.) of kaspó (JAV.) 

verstaat men op Java do geschilde, al of niet gespleten en in 
de zon gedroogde cassave wortels. Voor do bereiding van 
dit product worden de grootero, geschilde wortels overlangs 
in vier stukken gesneden, terwijl do kleinere wortels veelal 
deze bewerking niet ondergaan. Do 

aldus voorbehandelde wortels worden in de zou 
gedroogd. Het droogproccs d u u r t  in normale om- 
standigheden 5 tot 6 dagen. Ook komt gaplèk in 
den handel in den vorm van schijfjes; daartoe 
worden de versche wortels in schijfjes gesneden, 
welke daarna in helder, liefst stroomend, water 
gewasschen worden. Deze bewerking heeft ten 
doel de slijmerige bestanddeelen van de wortels 
te verwijderen, aangezien deze gewoonlijk de oor- 
zaak zijn van het spoedig beschimmelen der ga- 
plèk, indien het product niet goed gedroogd is. 

De versche cassavewortels bevatten ongeveer 
50 tot 70% water, terwijl dit gehalte voor goede 
gaplèk ongeveer 15 % bedraagt; uit 100 pikoels 
versche, geschilde wortels kunnen dus ongeveer 
45 tot 50 pikoels gaplèk gewonnen worden. Hier- 
uit volgt dat er bij de gaplèkbereiding zeer veel 
water verdampt moet worden; voor het droog- 
proces moet dus over veel zon en een droge at- 
mosfeer beschikt worden. Wordt de cassave niet 
voldoende gedroogd, dan gaat de gaplèk spoedig 
schimmelen. Dit is een der redenen dat de berei- 
ding van gaplèk in vochtige streken, zooals West 
Java, weinig ingang heeft gevonden. De grootste 
productiegebieden zijn Midden- en Oost Java, 
met Semarang als eerste uitvoerhaven. 

De voor export beschikbare hoeveelheden ga- 
plèk houden nauw verband met de rijstprijzen. 
Zijn deze hoog door het in meerdere of minder 
mate mislukken van den rijstoogst, dan ver- 
mindert de voor export bestemde hoeveelheid 
gaplèk, aangezien de bevolking de versche of ge- 
droogde wortels hoofdzakelijk als voedsel be- 
zigt. 

Het vochtgehalte van dit product varieert 
tusschen 13 en 17% en het zetmeelgehalte van 
71 tot 73%. Doordat bij gaplèk het verschil in 
maximum- en minimum-vochtgehalte van veel 
kleiner orde is dan bij de versche cassavewortels, 
is het percentage zetmeel in gaplèk slechts aan 
kleine schommelingen onderhevig. 

De gemiddelde percentische samenstelling be 

draagt : 
Vocht ...................................... 14.8 
vet ............................................. 0.46 
asch ............................................ 2.35 
eiwit ........................................... 1.42 
ruwvezel ................................... 2.2 
zetmeel .................................... 72.4 

Wegens het geringe vet- en eiwitgehalte is ga- 
plèk niet geschikt als hoofd-voedingsmiddel; 
moet het in tijdon van rijstschaarschto de rijst ge- 
heol of godooltclijk vorvangen, dan kan dit zon- 
der nadeel geschieden, wanneer slechts voor do 
noodige bijspijzen wordt zorggedragen. 

Het voor uitvoer bestemde product wordt als 
gaplèk of als gaplèkmeol, ook wel tapiocawortel- 
mccl genaamd, geëxporteerd. 

De uitgevoerde gaplèk wordt in hoofdzaak ge- 
bruikt voor veevoeder, zij kan echter niet als zoo- 
danig aan het vee worden gegeven, maar als be- 
standdeel van eenig gemengd voeder. De toevoe- 
ging van gaplèk heeft dan ton doel om het zet- 
meelgehalte van het mengsel op te voeren en om 
de diverse soorten veekoeken brosser te maken. 

Wegens het geringe percentage aan eiwitten, 
vet on vitaminen is het uitgesloten uit gaplèk 
alléén een goed veevoeder te bereidon. 

Voordat gaplèk een groote toepassing vond als 
veevoeder werd het in hoofdzaak gebruikt voor 
do bereiding van industrieelo spiritus. 
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Betrekkelijk nieuw is de toepassing van gaplèk als 
grondstof voor de bereiding van volwaardige 
tapioca-producten. 

GAPLÈKMEEL, ook wel tapiocawortelmcel 
genaamd, wordt bereid door gaplèk tot meel fijn te malen. 
Het is dus geen product, dat door was- seben verkregen 
wordt, zooals tapiocameel, maar de tot poeder fijn gemalen, 
gedroogde cassave- wortels. 

l)e handelswaarde van het product wordt gedeeltelijk 
bepaald door de fijnheid en witheid; hoe gunstiger deze 
factoren zijn, hoe meer marktwaarde het product heeft. 

De toepassingen van gaplèkmeel zijn vrijwel gelijk aan 
die van gaplèk, daar béide producten (dezelfde samenstelling 
bezitten/ 
* . EUROPEANEN. Ofschoon 4lle in Ned.-Indië 
geborenen volgens het jus soli als Nederlandsche 
onderdanen aandeel hebben in de voordeelen en plichten 
inhaerent aan het Nederlandsche staatsburgerschap, is tot 
dusver vastgehouden aan eene differentiatie in rechtspositie, 
overeenkomende met de maatschappelijke of 
rechtsbehoeften van de verschillende bevolkingsgroepen. 
De zoogenaamde groep der Europeanen wordt dus gevormd 
door Nederlanders en andere Europeanen, terwijl de voor 
hen geldende wettelijke regelingen ook geheel toepasselijk 
zijn op Japanners en verder op alle van elders afkomstige 
personen, die in hun land onderworpen zouden zijn aan een 
familierecht, in hoofdzaak berustende op dezelfde 
beginselen, als de Nederlandsche. Deze regelingen kunnen 
ook geheel of gedeeltelijk van toepassing worden verklaard 
op personen, zooals Inlanders of Vreemde Oosterlingen, 
voor wie zij niet van rechtswege gelden. De Vreemde 
Oosterlingen zijn als zoodanig allen reeds voor een zéér be-
langrijk deel aan het Europeanenrecht onderworpen. 
Overigens geldt voor Inlanders en Vr. Oosterlingen een 
individueel criterium, bij de Japanners daarentegen hun 
Japansch staatsburgerschap (op grond van de tusschen de 
Nc- derlandsche en Japansche regeeringen gesloten 
tractaten). In de naaste toekomst is, blijkens aankondiging 
van de regeering, aanvankelijk mede in verband met de kort 
geleden in China officieel vastgestelde voorzieningen ten 
aanzien van het familierecht, ook voor de Chineezen 
algeheele toepasselijkheid van het voor Europeanen geldend 
recht te wachten. 

Het spreekt vanzeK dat kinderen, geboren uit een 
Europeeschen vader en eene Inlandsche moeder, die door 
den vader erkend zijn, tot do Europeanen behooren. 

In de laatste eeuw is het aantal Europeanen in N.-I. snel 
toegenomen. In 1856 bedroeg het zielenaantal, behalve het 
personeel van leger en vloot, ongeveer 20.000. In 1870 was 
de Euro- peesche bevolking opgeloopen tot 35.841, in 1880 
tot 41.676, in 1890 tot 57.917, in 1900 tot 75.833, in 1905 
tot 81.055 in 1917 tot 138.845, in 1920 tot 169.708. Dit 
laatste cijfer werd, in afwachting van de a.s. volkstelling, 
met ambtelijke gegevens voor het jaar 1926 aangevuld tot 
204. 404. Dit laatste totaal verhoudt zich tot de totale bevol-
king van N.-I. als 0,394%. 

Deze toeneming is het gevolg geweest van verschillende 
factoren. In de eerste plaats van de snelle uitbreiding van de 
overheidsbemoeienis en de daarmede samengaande 
uitbreiding van het ambtenarencorps. In niet mindere mate 
echter 

van het toestroomen van particuliere ondernemers sinds 
1870, toen door do invoering van de agrarische wet het 
voortaan mogelijk werd, volgens regels bij algemeene 
verordening te stellen, gronden in erfpacht af te staan aan 
particulieren voor niet langer dan 75 jaren. Een enorme 
ontwikkeling van de groote landbouwindustrie was het 
gevolg. Talrijke Europeanen hebben daarin een werkkring 
gevonden. Ook in de buitengewesten, sinds die werden 
opengelegd voor het verkeer. 

Blijkens de jongste voorhanden zijnde gegevens zijn 
135.288 Europeanen gevestigd op Java en Madoera, 
waarvan 31.181 te Batavia, 21.579 te Soerabaja, 15.144 te 
Semarang en 12.211 in Midden Priangan. 

In de Buitengewesten woonden 34.420 Europeanen, 
waarvan 7.822 ter Sumatra’s Oostkust, 4.147 ter Sumatra’s 
Westkust, 3.818 op Celebes en Onderh., en 3359 op 
Amboina en Ternate.., 

De verdeeling naar de nationaliteiten was als volgt: 
Nederlanders: 127.227 of 94%, Duitschers : 1.850 of 1,4%, 
Japanners: 1.734 of 1.3%, Engelschen: 1.003 of 0.7% en 
voorts 421 Belgen, 338 Franschen, 234 Armeniërs, 216 
Denen, etc. 

Van de tegenwoordig in Ned.-Indie verblijf houdende 
204.404 Europeanen wonen er 169.201 op Java en Madoera 
en 35.203 in de Buitengewesten. 

De statistiek toont voorts aan, dat in de kleine stadjes 
van N.-I. (83 in aantal) van tien tot twintigduizend 
inwoners, in totaal 11.436 Europeanen zijn geconcentreerd. 
In de 32 steden van N.-T., die eene bevolking van twintig- 
tot honderdduizend zielen hebben, wonen 41.280 
Europeanen bijeen, en in de zes steden met eene bevolking 
van meer dan honderdduizend zielen wonen in totaal 99.730 
Europeanen. Ten „platten lande” treft men dan nog 
ongeveer 52.000 Europeanen aan, verspreid over enorme 
gebieden. 

Terwijl vroeger de Europeanen voor het mee- rendeel 
Gouvernementsambtenaren waren, is thans een aanzienlijk 
deel werkzaam in het particuliere bedrijf, in hoofdzaak de 
groote landbouwnijverheid, of drijft zaken voor eigen 
rekening. Van de landbouw-industrieelen wordt do catego-
rie van eigenaren van particuliere landerijen steeds kleiner 
door geleidelijken terugkoop van die landen door het 
Gouvernement. Voorts worden hier vermeld de planters van 
suiker, kina, cacao, indigo, rubber en thee (Java), van koffie 
(Java, Sum. W. K., Palembang, Minahasa), , tabak (O. Java, 
O. Kust van Sum., Palembang) en de laatsten der perkeniers 
(Banda en Amboina). 

Nijverheidsondernemers, ongerekend de am-
bachtslieden. komen slechts in bescheiden getale voor, 
hoewel de steeds toenemende behoefte der techniek steeds 
meer vraag schept naar machines 
e. d., waarvan er vele uit geïmporteerde onder-
deden in werkplaatsen in N.-I. worden samengesteld. De 
techniek heeft eveneens nieuwe mogelijkheden geschapen 
voor ambachtsuitoefening door Europeanen, zooals b.v. in 
het automobielbedrijf, dat door de groote afstanden en 
goede wegen in N.-I. een dankbaar arbeidsveld vindt. 
Intusschen komen uit de Inheemsche maatschappij steeds 
meer geoefende handwerkslieden naar voren die, 
goedkooper zijndo dan Europeesche al dan niet 
geïmporteerde arbeidskrachten, in het grootste deel der 
behoefte kunnen voorzien, terwijl uiteraard de Europeaan 
do leiding behoudt. 
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De levenswijze dor Europeanen in Indië past zich aan bij 
do klimatologische omstandigheden. De werkdag begint des 
morgens vroeg en eindigt voor do 
Gouvernementsambtenaren omstreeks drie uur des 
namiddags. In het particuliere bedrijfsleven wordt meestal 
iets later begonnen, terwijl de werkdag eindigt om ongeveer 
vijf uur. Men woont over het algemeen in ruime, luchtige 
huizen, waarvan de vensters niet door glas (hier en daar in 
het bergklimaat wel), doch door luiken met jalouzieën zijn 
afgesloten en voorts met ruime galerijen voor en achter, 
beschut tegen de zonnehitte door oprolbare schermen, z.g. 
krees. De ^voningen hebben zelden eeno verdieping en 
bestaan uit incenloopende woon- en slaapvertrekken. In de 
bijgebouwen, veelal gelegen langs een overdekt tegel-pad, 
liggen de keuken, provisiekamers, de badkamer, voorzien 
van een stortbad bestaande uit een bak met water en een 
emmertje, de gemakken en voorts de bediendenvertrekken. 
De ouderwetsehe huizen zijn omgeven door groote erven, 
maar tegenwoordig bouwt men in de grootere plaatsen, 
tengevolge van de hooge- re grondprijzen, kleinere 
woningen op nauwe erven of dikwijls ook aan elkaar 
vastgebouwd. De muren der woningen zijn van binnen 
gepleisterd en aan den onderkant vaak voorzien van een 
zwarten rand van koolteer. In het koelere bergklimaat vindt 
men tegenwoordig dikwijls behangselpapier aangewend of 
wandbespanningen van jute-weefsel. De vloeren zijn van 
marmer of portland-cement en belegd met losse matten of 
tapijtjes. 

De gewone dagelijksche kleeding der mannen bestaat uit 
witte pantalon en jas. De gesloten jas, attila model, geldt als 
minder gekleed dan de meer gebruikelijke z.g. open jas. 
Voorts wordt bij bezoeken e.d. kleeding van shantoeng stof, 
palmbeach enz. gedragen. De avondkleeding bestaat uit 
dinner-jacket (pantalon van zwarte stof en jasje tot op de 
heupen), of Europeesche avondkleeding. Als hoed draagt 
men over dag den helmhoed en des avonds een slappe fanta- 
siehoed. Bij zeer plechtige ontvangsten wordt overdag jaquet 
on hooge hoed gedragen. 

Het toilet der dames heeft zich vrijwel geheel losgemaakt 
van de vroeger wel des morgens gedragen Inhccnischo 
kleedij en vertoont geen verschil meer i7iet de zomerkleedij 
in Europa. 

Ook wat do voeding betreft geldt meer en meer het 
Europeesche voorbeeld, dat kan worden nagevolgd dank zij 
de koeltechniek, die overbrenging en conservecring van 
allerlei Europeesche voedingsmiddelen mogelijk maakt, 
lntusschen wordt de rijsttafel nog gaarne cens of meermalen 
per week genoten, terwijl de rijst met inheomscho 
ingrediënten door de goedkoopte een uitkomst vormt voor 
do minder goed gesitueerde Europeanen. 

Op het gebied van sport en ontspanning bieden do 
hoofdplaatsen veol meer dan vroeger hot geval was. Als 
sport wordt het voetbal, het tennis, cricket, puardrijden en 
zwemmen beoefend. Ook watersport wordt meer en meer 
populair. Talrijke bioscopen, voorzien van het nieuwste 
buitenlandscho filmmateriaal, tournees van buitenlandscho 
tooneel- on opera-gezelschappen on van musici, goede 
orkesten in do hotels en restaurants, bieden gelegenheid tot 
ontspanning te over. In de centra, die zich gevormd hebben 
om de instellingen van hooger onderwijs, komen 

ook talrijke voordrachten op wetenschappelijk gebied voor, 
terwijl verschillende internationale congressen in den loop 
der laatste jaren o.m. aanleiding hebben gegeven tot 
demonstraties van Inhccmsche kunst en dramatiek voor de 
buitenlandscho bezoekers. Naast de verzamelingen te 
Buitenzorg on het museum van het Kon. Batavi'a'asch 
Genootschap is een museum voor Europeesche kunst tc 
Batavia in voorbereiding. 

De Europeanen hebben als zoodanig, door verkiezing of 
benoeming, zitting in de openbare colleges, in aantallen, 
vastgesteld bij algemeene verordening. Dank zij de 
ontwikkeling van het verkeerswezen hebben de Europeanen 
gemakke- lijke aanraking met elkandor, zoowel persoonlijk 
middels auto, trein en vliegdiensten als telefonisch en 
telegrafisch. 

Niet alleen dat de meest verafgelegen posten telefonisch 
en draadloos telegrafisch bereikbaar zijn, maar zelfs is 
telefoonverkeer met het moederland en de meeste 
wereldcentra naast het telegraafverkeer opengesteld. 

Het onderwijs beantwoordt op de hoofdplaatsen aan de 
hoogste eischen, zoowel het lager als het middelbaar, 
alsmede het Hooger Onderwijs, vertegenwoordigd door 
Technische, Medische en Juridische faculteiten. 

Het Indische hotelwezen heeft zich geheel gevormd naar 
de hoogere eischen, ook van een toenemend 
touristenverkcer. De Europeanen vinden in de bergstreken 
voortreffelijke, moderne hotels om hunne vacanties door tc 
brengen en uit te ruston van het vorinoeiend werk in de hcete 
kuststreken. 

De Europeesche drukpers is ruim vertegenwoordigd en 
wordt, dank zij de steeds verbeterende 
communicatiemiddelen, ruimschoots voorzien van het 
actueelstc wereldnieuws, volledige telegrafische informatie 
omtrent moederlandsche aangelegenheden en interinsulaire 
berichtge- vingsdiensten, alles verzorgd door het persbureau 
Aneta (zie aldaar). 

In de behoefte der physieke verzorging voorziet een 
groot aantal Europeesche (en inheemschc) gcnceshecren, 
zoowel particuliere als gouverne- mentsartsen en militaire 
artsen. 

In de grootere plaatsen zorgon waterleidingen, 
electriciteitsbedrijven, gas- en ijsfabrieken voor hygiënische 
en comfortabele levensomstandigheden. De werking van 
den Dienst voorde Volksgezondheid stelt paal en perk aan 
gevaarlijke epidemieën. 

Het ziekenhuiswezen, zoowel van overheids wege als 
particulier, is in do laatste jaren sterk verbeterd./ 

REKENKAMER (ALGEMEENE). Het toezicht 
over hot beheer en do verantwoording van alle lands-gelden 
en -goederen is in Indië opgedragen aan een college, 
Algemeene Rekenkamer in Nederlandsch-Indië genaamd l), 
bestaande uit een voorzitter on 0 leden; aan het college zyn 
toegovoegd een secretaris en verder personeel. Dat toezicht 
wordt door do Rekenkamer uitgeoefend overeenkomstig art. 
117 Ind. Staatsregeling (Ind. Stb. 1925 No. 447) en de 
bepalingen der Ind. Comptabiliteitswet (Ind. Stb. 1925 

l) Door Daendols werd voor het eerst eeno 
„generalo Rekenkamor van Indië” ingesteld, 

en wel bij besluit van 19 December 1808. Zio 
Ned.-Ind. plakaatboek XV, bl. 403. 
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No. 44$) en daarmede verband houdende bepalingen, o.a. 
hare Instructie (Ind. Stb. 1898 No. 1G4, jongste w ijziging 
Ind. Stb. 1930 No. 26); het omvat het toezicht zoowel op de 
ordonnateurs als op de comptabelen in Indië; de jaarlijksche 
begrootingsrekening, voor zoover het beheer in Indië 
betreft, wordt door haar onderzocht (zie de artikelen 
BEGROOTING VOOR NED. INDIË en 
COMPTABELEN, COMPTABILITEIT). 
Haar toezicht strekt zich uit over de handelingen van het 
administratief gezag en staat buiten en boven de controle, 
die de landsadministratie met behulp van hare eigen 
contröle-apparaten (inspecties, accountantsdienst enz) zelve 
uitoefent; aan de Rekenkamer is derhalve tegenover het 
administratief gezag eene groote mate van onaf-
hankelijkheid en zelfstandigheid wettelijk verzekerd. 
Daartoe dient o.a. de vastlegging van hare samenstelling, 
taakomschrijving, bevoegdheden enz. in wet en instructie; 
de vaststelling van hare instructie is ook bij de 
totstandkoming van de Ind. Staatsregeling (art. 117) 
voorbehouden aan den algemcenen maatregel van bestuur; 
verdere waarborgen zijn o.m.: voorzitter en leden, die 
Nederlandsch onderdaan moeten zijn en den vollen 
ouderdom van 30 jaren bereikt moeten hebben, worden door 
de Kroon benoemd en ontslagen (benoeming van tijdelijke 
leden voor langer dan zes maanden door den Gouver- ncur-
Generaal is aan bekrachtiging der Kroon onderworpen); 
behalve bij het bereiken van den 65 jarigen leeftijd — voor 
welk geval ontslag imperatief is voorgeschreven — en 
ontslag op eigen verzoek kunnen zij slechts in bepaalde ge-
vallen, in artt. 46 en47 Ind, Compt. wet genoemd, uit hun 
ambt worden ontzet of ontslagen op voordracht van den 
Gouverneur-Generaal en na in de gelegenheid gesteld te zijn 
eene schrif jelijke verantwoording in te dienen, 
desgewenscht zich persoonlijk in Nederland te gaan 
verantwoorden; de Gouverneur-Generaal heeft het recht den 
betrokkene inmiddels te schorsen; zij mogen geen andere 
betrekkingen in dienst van den Lande be- klccden; door art. 
45 Compt. wet en art. 12 Instructie is er voor gezorgd, dat 
er geen strijd bestaat tusschen hunne ambtsplichten en 
hunne persoonlijke belangen. Omtrent hun buiten- Jandsch 
verlof en tijdelijke vervanging geven wet en instructie 
eenige bijzondere voorschriften, na terugkeer nemen zij on 
middellijk weder zitting. De Kamer is in 2 tafels verdeeld; 
de verdeeling van hare bureau’s of andere onderdeden over 
die tafels geschiedt bij haar reglement tot samenstelling van 
hare bureau’s (art. 18 Instructie, Ind. Stb. 1930 No. 26); de 
tafels beslissen met 3 leden, bij on voltalligheid kunnen zij 
met 2 leden een besluit nemen, wanneer deze eenstemmig 
zijn; is dit niet het geval, dan treedt de voorzitter der Kamer 
als voorzittend lid der tafel op. Eene ver eenigde zitting der 
Kamer kan niet worden gehouden met minder dan 5 leden,
 * 

Door aanvulling van art. 59 Compt. wet en art. 7 
Instructie is in 1922 (Ind. Stb. Nos. 504 en 565) dc 
grondslag gelegd voor het z.g. stcekproef- stelsel, doordat 
aan de Kamer werd toegestaan hare contróle-
werkzaamhcden te beperken tot zoodanig deel der bij haar 
ingediende administratieve bescheiden en 
verantwoordingen van comptabelen als te harer 
beoordeeling voor eene doeltreffende besparing van arbeid 
nuttig en toelaatbaar wordt geacht in dien zin, dat o.a. door 
re 

kening tc houden met het vooronderzoek bij de 
departementen van algemeen bestuur een algemeen toezicht 
op ’s Lands gelden en materieel en op de rekenpliehtigen 
voldoende verzekerd blijft. 

Voorts ligt het in de bedoeling aan de Kamer de 
bevoegdheid toe te kennen — zooals de Ncd. Rekenkamer 
reeds jaren heeft — tot onderzoek ter plaatse in stede van in 
hare bureau’s, en om in verband daarmede aan comptabelen 
ontheffing te verleenen van de verplichting tot het inzenden 
aan haar van rekeningen met bewijsstukken; een wijziging 
van Compt. wet en Instructie is in voorbereiding. Van 
bijzonder groot belang is dat plaatselijk onderzoek voor een 
vlotten gang van zaken bij de Landsbedrijven, die onder de 
werking van de Ind. Bedrijvenwet (Ind. Stb. 1927 No. 419 
en 1929 No. 372) worden gebracht; te dien aanzien is bij 
genoemde wetswijziging tevens aanhangig de vervanging 
van art. 24 Ind. Bedr. wet door een nieuw art. 24, waarin het 
beginsel van plaatselijk onderzoek van zulke Landsbedrij-
ven — voor zoover naar het oordeel der Kamer noodig en 
mogelijk — op den voorgrond wordt gesteld en aan de 
daarbij werkzame comptabelen algeheele ontheffing wordt 
verleend van het inzenden van rekeningen aan de Kamer. 

De Kamer is verplicht jaarlijks een volledig verslag van 
hare werkzaamheden in te dienen; het wordt door den 
Gouverneur-Generaal aan den Min. v. Kol. gezonden en 
daarna zoo spoedig mogelijk door de Kroon aan de Staten-
Generaal en door den Gouverneur-Generaal aan den Volks-
raad medegedeeld; in de hoogerbedoelde wetswijziging 
wordt tevens opgenomen de aan do Kamer te verleenen 
bevoegdheid om zich buiten haar jaarverslag om tot de 
Staten-Generaal en den Volksraad te wenden met 
medcdcelingen omtrent de aan haar opgedragen taak. Voorts 
doet de Kamer den Gouverneur-Generaal te allen tijde 
zoodanige voordrachten en mededee- lingen als, volgens 
haar inzien, kunnen leiden tot vermindering of besparing van 
uitgaven en tot vereenvoudiging van het geldelijk beheer, on 
geeft zij den Landvoogd kennis van al hetgeen, waarvan de 
onverwijlde mcdedeeling in ’s Lands belang door haar 
wenschelijk wordt geoordeeld. 

De begrootingsrekeningen der locale ressorten in de 
Buitengewesten en die van de provinciën worden krachtens 
art. 20 decentralisatiebesluit (Ind. Stb. 1905 No. 137) en art. 
3 Kon. besl. in Ind. Stb. 1926 No. 28 door de Kamer 
onderzocht, die van hare bevinding aan den Gouv. Gen. ver-
slag uitbrengt; daarna wordt het slot der rekening door dezen 
vastgesteld. Do begrootingsrekeningen der binnen de 
provinciën gelegen stadsgemeenten en regentschappen 
worden door het College van gedeputeerden der provincie of 
bij ontstentenis daarvan door den Gouverneur der provincie 
onderzocht, welke gezaghebbenden ook het slot der 
rekening vaststellen (artt. J29 en 130 stadsgerneeiite-ordonn. 
in Ind. Stb. 1926 No. 365 en artt. 110 en 112 
regentschapsordonn. in Ind. Stb. 1924 No. 79). Daarna 
worden eenige van die rekeningen, door de Kamer aan te 
wijzen, door haar onderzocht en doet zij van hare bevinding 
dienaangaande verslag aan den Gouv. Gen. (art. 4 Kon. besl. 
in Ind. Stb. 1926 No. 28, art. 131 stadsgemeenteordonn., art. 
111 regen tschapsord.). 

De controle op het beheer en de verantwoor- 
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ding der Indische geldmiddelen, voor zoover dio in 
Nederland worden gevoerd, berust bij de Al- gemeeno Rekenkamer 
aldaar en geschiedt overeenkomstig de voorschriften der genoemde 
Comp. wet en voorts naar de bestaande of nader vast te stellen 
bepalingen voor de controle der Staats- ontvangsten en -uitgaven. Van 
deze werkzaamheden biedt zij de Koningin jaarlijks een verslag aan, 
dat aan de Staten-Generaal wordt medegedeeld. Als gevolg van de Ind. 
Staatsregeling zijn maatregelen aanhangig om ook het bestuur ten 
aanzien van de Indische geldmiddelen in Nederland zooveel mogelijk 
in handen van de Ind. Regeering te leggen, hetgeen medebrengt, dat 
deze daartoe een orgaan in Nederland behoeft (het z.g. Indisch 
agentschap), waarover zich dan het toezicht der Ind. Rekenkamer zal 
uitstrekken. In afwachting van die nieuwe organisatie is bij het 
Departement van Koloniën een Commissariaat voor Indische Zaken 
ingesteld. fy INTERNATIONALE CREDIET-EN 
HANDELS- n VEREENIGING „ROTTERDAM” (N.V.) 
(Vervolg van Dl. II, blz. 158—100). In 1917 werd het kapitaal der 
Vereeniging verhoogd tot / 15 mil- lioen, daarna in 1927 tot / 20 
millioen. In 1920 werd / 2^millioen nieuw kapitaal geplaatst en 
eenzelfde bedrag in 192G, waardoor het uitgegeven kapitaal op / 15 
millioen werd gebracht, waarop het sedert gebleven is. 

Dat deze uitgiften noodig waren blijkt uit de belangrijke 
toeneming van de zaken. Een samenvatting van den omzet 
der agentschappen van Indische producten en den verkoop 
van importarti- kelen geeft n.1. de volgende cijfers: 

1907  ....................................... / 23.300.000 
1912  ....................................... - 45.800.000 
1918  ....................................... - 98.000.000 
1920  ....................................... - 14:0.200.000 
1922  ....................................... - 82.294.000 
1924  ....................................... - 101.017.000 
1926  ....................................... - 118.972.000 
1928  ...................................... - 130.522.000 
1929  ...................................... - 134.128.000 

In 1918 werd eene 5% obligatieleoning uitgegeven, groot 
/ 4 millioen, waarop t/m 1929 door jaarlijksche aflossingen 
van 2 ton / 2.200.000 is afgelost. 

De agentschappen zijn thans 10 in getal, n.1. te Batavia, 
(Jhcri bon, Semaraug, Soerabaja, Padang, 
Tandjoengkarang,, P.alenibang, Aléclan^.Singapco. 
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1122 224 4562 17 
1918 10.000 4.000 7350 — 1201 222 4074 17 
1919 10.000 3.800 8529 200 1970 210 4153 23 
1920 12.500 3.G00 0753 200 2757 430 2413 10 
1921 12.500 3.400 0391 200 2002 1129 1028 10 
1922 12.500 3.200 5901 200 2481 830 2034 12 
1923 12.500 3.000 5087 200 2300 298 2008 12 
1924 12.500 2.800 0081 200 2387 428 2095 14 
1925 12.500 2.000 7015 200 2545 311 3122 17 
1920 15.000 2.400 7084 200 2708 087 3248 17 
1927 15.000 2.200 7907 200 2902 459 3590 17 

1928 15.000 2.000 8443 200 2917 745 3827 17 
1929 15.000 1.800 7085 200 3020 704 3185 10 

rejm Bangkok, terwijl voor de behandeling van 
scheepsagcnturen bijkantoren zijn gevestigd te 
Weltevreden (passage aangelegenheden) en te Tan dj 
oengpriok. ~De vereeniging vertegenwoordigt in Tndlê n.1, 
clC Itottcrdamsche Lloyd en de Holland-Amerika Lijn^/^ 

PAPAJA. (Aanvulling van Dl. III, blz. 295). Behoort 
tot de Papayineac en wel tot de familie der Caricaceae; in 
tropisch Amerika zijn 28 soorten, in tropisch Afrika 2 
soorten bekend. In Amerika wordt deze vrucht ook wel 
pawpaw genoemd (niet te verwarren met de Asimina 
tribola). Stamhoogte niet moer dan 10 AI., stamdikte 39 
cM. Jonge bast i3 groen, oude bast grijs gekleurd. 
Bladerenkroon op die van palmen gelijkend, bestaande uit 
bladeren, die diep handdeelig uitgesneden en straalsgewijs 
handnervig zijn met zeven tot elf min of meer ingesneden 
lobben. Het is een tweehuizige plant, waarvan de bloemen 
in de bladoksels ingeplant zijn. De vrouwelijke bloemen 
zijn kortgestecld en grooter en forscher dan de zittende 
mannelijke, die in langgesteelde, op pluimen gelijkende 
trossen afhangen. Soms is de papaja tweeslachtig, waardoor 
de bloeiwijze gevarieerd is, soms komen op een boom 
zoowel vrouwelijke on mannelijke als hcmaphroditische 
bloemen voor. 

De papaja eischt een warm klimaat en kan goed tegen 
regen en droogte; komt voor tot op 2000 voet hoogte. 
Buiten de tropen wordt hij slechts als sier boom aangeplant. 

Reeds na 4 tot 5 maanden zetten zich de vruchten, die 4 
maanden later geoogst kunnen worden. Zij bevatten wat Br, 
meer A-en veel C-vitamine, verder ongeveer 10% 
suikerachtige stoffen, waardoor de papaja tot do goede 
vruchten gerekend kan worden. De vorm der vruchten is 
ovaal, peervormig of langwerpig, bij diagonale doorsnede 
rond of vijfhoekig, lengte van 7 tot 50 cM., terwijl het 
gewicht kan varieeren van een paar honderd gram tot ± 12 
pond. Het zoete vruchtvleesch is donkergeel tot 
zalmkleurig, 2 tot 5 cAI. dik, terwijl de holte meestal met 
talrijke zaden gevuld is. 

Vermenigvuldiging der papaja geschiedt door uitzaaien. 
Literatuur: Ir. Dr. H. W. Hofstede, Alededeelin- gen van 

het Dep. van L. N. en H. te Buitenzorg, No. 5 Papaïne. 
PAPAÏNE. Melksap van de papaja. Komt in alle 

deelen der plant voor, doch het meest onder de schil der 
vruchten. De tap geschiedt liefst in den morgen na regen, 
door inritson der vruchten met een bamboe- of glasmes. 
Twee ovcrlangscho sneden, om do drie dagen, geven het 
beste rendement. Na ongeveer tien tapdagen is de tap beëin-
digd. De verkregen papaïne wordt op borden gedurende 3 
tot 4 dagen in do zon gedroogd (by kunstmatigo droging in 
een oven zijn 1 tot 2 dagen, in vacum bij 5 mm. kwikdruk 
slechts 2 uur noodig om hetzelfde resultaat te bereiken). 

Ceylon is vrywcl de eenige producent van papaïne, 
vroeger werd hot ook in Alontscrrat en Mexico gewonnen. 

Papaïne wordt meestal in korrelvorm, soms gemalen, in 
den handel gobracht, moet roukeloos zijn, doch is dit 
meestal niet. Uit versch melksap mag ongeveer 20% 
luchtdroge stof verwacht worden on do opbrengst por bouw 
is, al naar nauw of wijd plantvcrband, ongeveer 213 tot 132 
lv.G. per 2i jaar. 

Hot eiwitvorterend pa pa'inc-enzym is van allo 
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melksappenenzvmcn het langst bekend. Het coa- guleert 
melk en hevealatex en precipiteert agar- -agaroplossing; 
reageert, eveneens met looistoffen. Het is een arnorpk, 
bitter smakend poeder, dat chloor, pliosphor en zwavel 
bevat; het laatste element is afkomstig van cystine. Voor 
verval- sching wordt meest pepsine gebruikt. Papaïne 
bevat, behalve het proteolytische enzym, dat in 
tegenstelling met pepsine en trysine, nog bij S0° 
C. werkzaam is, ook een vetsplitsend enzym, het 
papaïnelipase. 

Papaïne wordt weinig meer als medicament toegepast, 
daar het in den regel in minderwaardigen, onzuiveren en 
vaak vervalschtcn toestand op de markt komt. In 
pharmaceutische preparaten komt het echter toch nog wel 
voor onder de namen papoïde, papajotine en pepsorthine. 
Papaïne kan maagdarmontstekingen veroorzaken, zoodat 
het niet geheel onschuldig is. In „chcwing gum” wordt het 
veel verwerkt. In de papajabladeren komt een alkaloïd 
voor, carpatne, dat eenigszins als hartvergif werkt. 

Literatuur. Mededeelingen van de Afdeeling 
Nijverheid No. 5, Papaïne door Dr. It, H. W. Hofstede, 
Dept. L. N. en H. Buitenzorg/ 

CITRONELLA-OLIE. (Zie GRASOLIËN, Dl. I, 
blz. 817.) Wordt, bereid uit Andropogon Nardus R. var. 
genuinus Hack (citronella gras, seré wan- gi, VCLG. MAL.). 

Op Ceylon kende men vroeger maha pangiri gras („Oud 
Citrönêllagras” of „Win- ter’s grass”), doch tegenwoordig 
ook het „le.na- batu grass” of „Nieuw Citrönêllagras”. De 
eerste soort groeit op goede gronden en geeft een hoog 
oliegehalte van goede qualiteit, heeft breedere bladeren 
dan de tweede variëteit, die lager oliegehalte van minder 
goede hoedanigheid bevat. 

' Kaffer stichtte de eerste seré-oliefabriek te Tjitjoeroeg (Java) 
en plantte „bibit” uit van pollen, welke hij op den 
Gocnocng Gedé had laten zoeken. Volgens de firma 
Schimmel was deze olie van buitengewoon goede qualiteit 
(zie Schimmers Berichte 1900) en bracht van dien tijd af 
op de markt normale prijzen op. Verscheidene fabrieken 
werden op Jajrajjpgericht, waardoor de productie van 
Ceylon-olie voor het eerst achterstond bij die van Java. In 
1926 was de opbrengst op Java twee maal zoo groot als die 
op Ceylon. 

Ook in de Straits Settlements, Burma en Indo- China 
komt serégras van behoorlijke hoedanigheid voor. 

De aetherischc oliën van de serégrassen komen 
hoofdzakelijk voor in de z.g. kliercellen van de bladeren. De 
voornaamste bestanddeelen zijn ge- raniol, een alcohol, en 
citroncllul, een aldehyd, welke met de z.g. sesguiler pene door 
de aanwezige hoeveelheid de waarde der olie, het z.g. „totaal 
geraniol" bepalen. Vooral het citronellal is zeer vatbaar voor 
ontleding, zoodat bij minder goede behandeling der olie of 
door mengen van verschillende soorten, door luchtopname, 
het totaal ge- raniolgehalte achteruit gaat. Het plantmateri- 
aal, het welk verkregen wordt door scheuring van oude pollen, 
moet liefst niet in de schaduw uitgezet worden, daar dit van 
invloed is op de oliepro- ductie en liet totaal geraniolgehalte. 
Het is een sterk gewas, dat op alle gronden groeit, zoowel in 
de laagvlakten als in het gebergte. Een vochtig klimaat 
bevordert de bladvorming, zoodat in den natten moesson de 
opbrengst aan olie grooter is dan in den drogen tijd. Op 3000 
voet hoogte zijn • ondernemingen, waar het gras schitterend 
groeit 

en olie verkregen wordt van buitengewoon goede qualiteit, 
n.1. ± 89 % totaal geraniol bij voort- gezette destillatie, 
terwijl bij korter destileeren zelfs i 94 % bereikt kan 
worden. In het algemeen leveren hoog gelegen tuinen olie 
met een hooger totaal geraniol (93—94 %) en eitronellal- 
gehalte (40—46 %) dan tuinen in de vlakte, waar de 
gehaltes resp. 86—87 en 33—37 % bedragen. 

De pollen worden in plantgaten of geulen uitgezet, 
tamelijk diep, daar zij zich uit den grond opwerken, wat 
door telkens aanaarden voorkomen moet worden. De 
bladeren worden dikwijls aangetast door een schimmel, 
Helminthosporium spec, hetgeen van slechten invloed is op 
het totaal geraniolgehalte der olie. 

Laag afsnijden der grassen bij het oogsten is na- deelig 
voor de planten, bovendien bevat het onderste gedeelte der 
bladeren slechts weinig olie, De opbrengst per jaar per 
bouw is afhankelijk van vele factoren, o.a. vruchtbaarheid 
van den grond, klimaat, ouderdom van den tuin, aantal 
snitten, de grootte der rustperioden tusschen de oogsten en 
de wijze van destilleeren, doch wordt gemiddeld op 100 
pikoel gras of 50 KG. olie geschat. 

Destillatie kan door middel van stoom of waterdamp 
geschieden. De eerste methode heeft de meeste voordeelen, 
indien zij bij atmospherische spanning in den grasketel 
geschiedt. Technische verbeteringen aan de ketels kunnen 
het rendement verhoogen. Het is in het algemeen beter ge-
sneden gras in de ketels te verwerken dan de z.g. ampas, dat 
natuurlijk ook lager rendement geeft. Drogen van het gras 
doet de qualiteit teruggaan, echter kan een korte droging, 
teneinde meer gras in de ketels te kunnen krijgen en minder 
stoom noodig te hebben, geen kwaad, hoewel het gras 
moeilijker in de snijmachines verwerkt wordt dan wanneer 
het versch is. Opslaan van het gras, o.a. bij grooter oogst 
dan de fabriek dagelijks kan verwerken, geeft aanleiding tot 
broeien, waardoor het totaal geraniolgehalte terugloopt. 
Serópollen kunnen bij goede behandeling en bemesting 
ceni- gc jaren gras van goede hoedanigheid leveren, doch 
het gras mag niet te lang aan de planten blijven. Ook de 
wijze van koeling bij de destillatie is van invloed op de 
opbrengst. Aluminium koelhuizen zijn boven zinken te 
verkiezen terwijl ijzeren buizen wegens gemakkelijke 
roestvorming af te raden zijn. 

De ampas uit de ketels kan voor bemesting of brandstof 
gebruikt worden. De verkoop van ei- tronella-olie, waarvan 
de bepalingen door do Handel8vcreeniging te Batavia zijn 
vastgesteld, geschiedt op z.g. A-conTFact/waarbij de olie 
een totaal geraniolgehalte moet bezitten van minstens 85 % 
en het z.g. B-contract, voor oliën met een lager totaul 
geraniolgehalte dan 85 %, doch niet minder dan 80 %. 

Het is meer en meer regel geworden de oliën op het 
gehalte aan totaal geraniol, soms ook op het 
citronellalgchalte, door het Analyselaboratorium van de 
Afdeeling Nijverheid van het Departement van Landbouw, 
Nijverheid en Handel te .Buitenzorg te laten onderzoeken. 
Dit laboratorium verstrekt certificaten van de gevonden 
ana- lysewaarden, welke door den verkooper aan den 
kooper worden overgelegd. 

De citronella-olie wordt in hoofdzaak gebruikt voor 
parfumecring van goedkoope zeepsoorten en als 
uitgangsmateriaal voor de bereiding van 
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grondstoffen voor kunstmatige reukstoffen, welke 
aangewend worden voor de samenstelling van fijne 
parfums. 

Literatuur. Gildemeister und Hoffmann, Die 
atherischen öle; Dr. Jr. H. W. Hofstede, Afcde- 
deelingen'Dep. v. L. N. en H. No. 4 „Citronella- olie’V 

VOLKSCREDIETWEZEN. (Vervolg van Dl. IV, blz. 
605 v.v.). I. Locmboengs. Het aantal dezer padi uitleenende 
instellingen is sinds 1917 sterk gedaald. In genoemd jaar 
bedroeg het 10.S58, in 1919: 9.974, in 1925: 6.453, in 192S: 
5.959. Sinds 1925 is de vermindering nog slechts gering. 
Hoofdoorzaak is dat in vroeger jaren vele locmboengs zijn 
opgericht in daarvoor minder geschikte streken, waar de 
instellingen al spoedig een kwijnend bestaan leden. 
Bovendien heeft in een aantal dorpen de dèsabank de 
loemboeng vervangen, hoewel in vele désa’s beide 
instellingen naast elkaar bestaan. Dit proces van liquidatie van 
zwakke locmboengs is bespoedigd door de verplichting der 
lnlandsche-Gemeentecredietin- stellingen sinds 1922 om de 
kosten van de door den dienst van het Volkscredietwezen op 
haar uitgeoefende controle aan het Land te rcstitueererW 
Overgebleven zijn de gezonde, krachtiger loem/' boengs: het 
gemiddeld padikapitaal per loeni- boeng, dat in 1917 243 
pikoel groot was bedroeg in 1928: 356 pikoel; het aantal 
leeners der loemboeng steeg in dezelfde periode van 125 tot 
182. De bedrijfskosten per pikoel werden lager ondanks de 
restitutie aan het Land. De achterstand verminderde, mede 
dank zij de in den loop der jaren verscherpte controle, van 300 
a 400.000 pikoels gemiddeld in de jaren 1917—1921 tot 
34.000 en 
48.0 pikoels in 1927, resp. 1928. Ook de rentevoet, die 
in vroeger jaren nog veelvuldig 40 tot 50 % bedroeg, kon 
belangrijk worden gedrukt: in 1928 rekenden 58 % der 
loemboengs 25 % of minder, 36 % 30 of 35 %. Vooral dank 
zij de hooge padiprijzen in de naoorlogsjarcn 
vermeerderden de reserves aanzienlijk, Het gezamenlijk 
vermogen der locmboengs bedroeg in 192S aan geld en 
schuren bijna / 9.000.000, aan padi 2.124.000 pikoels. Het 
geldkapitaal zal door belangrijke overschrijvingen van 
voor het bedrijf niet noodige middelen op de dósakassen in 
1930 sterk dalen. De inlagen der bevolking werden 
nagenoeg alle teruggegeven. 

ii. Dorpsbanken. Deze instellingen staan nog midden in 
haar ontwikkeling. Op Java en Aladoe- ra vermeerderde 
haar aantal van 1994 in 1919 tot 5317 in 1928, jaarlijks 
komen er nog eenigo honderden bij. Het aantal bankjes der 
buitengewesten beliep ulto 1928: 636. Het eigen kapitaal 
der gezamenlijke Ned.-Indische dorpsbanken bedroeg ulto 
1928 / 12.887.000, waarvan / 9.063.000 onder haar leeners 
uitstond. Daar de leentermijnen veelal nog kort zijn, 
rouleert het kapitaal snel en werd zoodoende in 1928 / 
45.988.000 uitgeleend in 3.244.000 leeningen aan 
1.112.000 personen, dus ruim / 41 per persoon. Het 
gemiddeld bedrag per leening bedroeg in 1928 op Java en 
Aladoera / 14, op de Buitengewesten / 24. De achterstand, 
die op Java en Aladoera ulto 1917 en 1919 nog 5 resp. 2.8% 
van het uitstaand bedrag groot was, beweegt zich sinds 
1921 om (meest beneden) de 1% en bedroeg ulto 1928 zelfs 
slechts 
0. 4%.Op de buitengewesten waszy 
nog4.4%hoog. De bedrijfskosten zijn, ondanks de restitutio 
van do kosten der Gouvernementscontrölc, op onge- 

veor 4% van het uitgelecnd bedrag gebleven. De kosten 
bepalen den rentestand, daar na eenigen tijd de bankjes 
geheel met eigen kapitaal werken, zoodat geen interest 
voor opgenomen gelden behoeft te worden betaald. 
Belangrijke verlaging van kosten is niet mogelijk, 
zoolang de bestuurders der bankjes bezoldigd moeten 
worden, do administratie door beroepspersoneel moet 
worden gevoerd en een voortdurende scherpe controle 
noodig is om den goeden gang van zaken te verzekeren. 
Er zijn geen aanwijzingen dat hierin verandering zal 
komen. Toch zijn de rentevoeten belangrijk verlaagd. 
Was vroeger een rente van 10% van het uitgelecnd 
bedrag over een leentermijn van 10 a 11 weken regel, in 
1928 vroegen bijna alle banken, ook die op de 
buitengewesten, 6— 8%, een groot deel zelfs slechts 5% 
of minder. Bij leeningen met terugbetaling in 20—22 
week- termijneri bedraagt do rentevoet eveneens over-
wegend 6—8%, soms 5% of minder, maar vragen vele 
banken toch nog 9—10%. Voor leeningen met 
maandelijksche of vijfwekelijksche terugbetaling is de 
rentevoet ongeveer gelijkelijk tus- , schen 6—8 en 10—
12% over de leentermijnen --verdeeld, indien in 5 of 6 
termijnen wordt afgelost, en bedraagt zij overwegend 
10—12 en 15— 20% bij 10—12 termijnen, hoewel 
daarbij ook een rente van 6—8% reeds vrij veel 
voorkomt. Bij leeningen met aflossing in ééns na 6 tot 12 
maanden wordt meest 1—2% rente per maand berekend. 
Uit dit overzicht blijkt dat ook met andere 
aflossingstermijnen dan de vroeger algemeen ge-
bruikelijke wekelijksche termijnen wordt terugbetaald, al 
is het laatste lecningstype- nog verreweg het 
belangrijkste. Uit0. 192S stond bij de gezamenlijke 
dorpsbanken in Ned.-Indië / 5.SS0.500 met 
wekelijksche-, (op Sumatra’s Westkust 14 daagsche), / 
2.831.000 met maandelijksche aflossing en slechts / 
352.000 aan andersoortige leeningen uit. 

Aandeelen of verplichte inlagen voor kapitaalvorming 
zijn bij de dósabanken afgeschaft, daar het daarmede 
beoogde doel, om eenig coöperatief karakter aan de 
instellingen te geven en de belangstelling der leden te 
wekken, niet werd bereikt. Daarentegen is in Oost Java, 
Pekalongan en Tegal een stelsel van verplicht sparen in 
zwang, dat bij de leeners zeer populair is en hierin bestaat, 
dat men bij wceklccningen behalve rente ook spaargeld 
moet betalen, hetwelk in de vastenmaand wordt 
terugbetaald. Bij invoering van renteverlaging wordt op 
verzoek van de leeners gewoonlyk het verplichte spaargeld 
met het bedrag der verlaging verhoogd, in genoemde streken 
wordt aldus jaarlijks ongeveer li millioen guldens bespaard 
en terugontvangen in den tijd dat men het meeste geld 
noodig heeft. 

Op de Buitengewesten vindt men dorpsbanken onder 
toezicht van do Centrale Kas alleen in do gewesten 
Sumatra’s Westkust, Benkoelen, Pa- lembang, Al’anado en 
Buli en Lombok. Die ter Sumatra’s Westkust hebben in de 
jaren 1916—2Q een zware crisis doorgemaakt, omdat te 
veel vertrouwd was op de bestuurders en de oprichting in 
zoo grooten getale had plaats gehad, dat voldoend intensieve 
controle niet mogelijk was. Na. reorganisatie werken zy 
vrywel op dezelfde wijze als de bankjes op Java, behoudens 
dat meest met* tien veertiendaagscho inplaats van 
wekelijksche» termijnen wordt afgelost en dat het bestuur 
niet door het dèsahoofd mot helpers, maar door eenigo 
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speciaal daartoe door het dorp aangewezen personen (z.g.n. 
hakims) wordt gevoerd. Uit0. 192S telde men ter Sumatra’s 
Westkust 336 gereorganiseerde bankjes, die / 6S2.000 
hadden uitstaan met slechts 1.2% achterstand, een zuiver 
vermogen van ƒ 605.000 bezaten en ƒ 2.436.000 in dat jaar 
hadden verstrekt in 139.000 leeningen aan 
77.0 personen, van wie bijna de helft vrouwen. 
Benkoelen telt 90 bankjes, die vrij goed gaan, al bedroeg de 
achterstand ulto 1928 3.4%. Palem- bang maakt sinds 192S 
een soortgelijke crisis door als Sumatra’s Westkust vroeger, 
hoewel minder hevig. De moeilijkheid bestaat daar voor een 
groot deel hierin, dat de margahoofden te groote heeren zijn, 
om zich door de mantri’s of zelfs door den controleur der 
Centrale Kas te laten leiden en toch niet voldoende inzicht 
hebben om zonder zoodanige leiding de bankjes naar 
behooren te beheeren. liet dorpscredietwezen heeft zich in 
Palembang eerst na de plaatsing van een ambtenaar van het 
Volkscrcdietwezen in 1925 uitgebreid. ült°. 1928 waren er 
S0 bankjes met een aan leeningen uitstaand bedrag van / 
450.000 en J 201.000 zuiver vermogen. De achterstand be-
droeg toen 8.6%; er is dat jaar ƒ 813.000, bijna uitsluitend 
met aflossing in maandtermijnen, uitgeleend aan 10.000 
personen (overwegend mannen), verdeeld over 12.000 
leeningen. 

In de Minahasa is sinds vele jaren weinig vooruitgang 
merkbaar. De bevolking is er ontwikkelder dan elders, maar 
leeft veelvuldig boven haar financieele kracht; de 24 bankjes 
hebben er overwegend een coöperatief karakter, maar 
worden dikwijls slecht beheerd. Voortdurend moet van de 
zijde van den specialen dienst en het Binnen- landsck 
Bestuur tegen achterstand gestreden worden. 

Op Noord Bali bestaan sinds jaren ruim 40 
dorpsbankjes onder toezicht van het Binnen- landsch 
Bestuur, gesteund door een mantri. 

Sinds November 1927 is te j>ingaradja een controleur 
der Centrale Kas geplaatst. Er wordt in dit gewest anders 
gewerkt dan elders. In aansluiting op het sterk ontwikkeld 
vcreenigingsle- ven der Baliërs wordt getracht ook aan de 
dorpsbankjes meer een vercenigings- dan een over-
heidskarakter te geven en haar te ontwikkelen tot werkelijke 
volksinstellingen. Dat brengt mede dat niet wordt 
gedecreteerd, maar dat het personeel van de Centrale Kas op 
voet van gelijkheid met de dorpsbewoners overleg pleegt en 
hun raad geeft. Uitbreiding geschiedt dus slechts zeer lang-
zaam. Of de proef slagen zal, valt nog niet te zeggen. 

lil. In het algemeen moet aan de dorpscre- 
dietinstellingen op Java en Madoera en ten deele aan die der 
Buitengewesten alle coöperatief karakter worden ontzegd. 
Alle streven zoodanig karakter te ontwikkelen is tot nu toe 
op mislukking uilgeloopen. Op Java is dan ook als 
onvermijdelijk aanvaard, dat de instellingen overwegend af-
hankelijk zijn van de haar van bovenaf gegeven controle en 
leiding. Zij worden door de belanghebbenden niet als 
volkscredietinstellingen gevoeld; de besturen trachten er 
zooveel mogelijk voor zich zelf uit te halen. Werden vroeger 
de zittingen der bankjes meest in de pendopo’s der 
dorpshoofden gehouden, zonder dat deze er aan dachten 
daarvoor eenige vergoeding te eischen, thans wordt daai’op 
meer en meer aangedrongen. Aan dat verlangen wordt 
toegegeven, tevens 

wordt meer dan vroeger tot den bouw van eigen kantoortjes 
overgegaan. Désa’s en Binnen- landsch Bestuur vlassen op 
de winsten der crc- dietinstellingen om die voor dèsawerken 
te kunnen gebruiken. Te beginnen met 1930 zal drie-
jaarlijks, volgens bepaalde door den wetgever vastgcstelde 
regelen, worden nagegaan welk deel van haar kapitaal de 
instellingen zonder bezwaar aan de désa’s kunnen afstaan; 
voorwaarde daartoe is, dat de rente niet hooger is gesteld 
dan de kosten met een kleine veiligheidsmarge noodig 
maken. Eenige regelen voor het beheer van en toezicht op 
de Inlandsche-gemcentecredietinstel- lingen in provinciën 
op Java en Madoera (buiten de ressorten der 
stadsgemeenten) zijn bij de ordonnantie in Ind. Stb. 1929 
No. 357 gegeven. Overigens is in genoemd gebied naast de 
desa zelf de regentschapsraad tot het stellen van regelen be-
voegd. Daarbuiten zijn de noodige regelen veelal door de 
Hoofden van Gewestelijk Bestuur vastgesteld. 

IV. De Vol/cficrediclbanl.en, ook wel volks- of 
afdcelingsbanken genoemd, omvatten op Java veelal een 
regentschap, op de Buitengewesten meest een gewest. 
Hoewel formeel rechtspersoonlijkheid bezittende 
vereenigingen, zijn zij in wezen overwegend ambtelijke 
instellingen. Zij tellen ten hoogste eenige tientallen lèïhiQrs 
(soms zijn er nauwelijks meer leden dan bestuurders, 
voornamelijk Europeesche en Jnlandsehe bestuursamb-
tenaren, een of twee ambtenaren van den land- 
bouwvoorlichtingsdienst en enkele Europeesche planters, 
agenten van grootbanken of andere particulieren); de 
nieuwste, na de reorganisatie van eind 1928 ingevoerde, 
reglementen schrijven vo'or dat ook ten minste een drietal 
niet tot do ambtenaren in ambtelijke verhouding staande 
gegoede Inlanders onder de leden moeten worden 
opgenomen. De hoogste plaatselijke bestuurs- en 
landbouwambtenaren hebben, indien zij Jid zijn, van 
rechtswege zitting in het bestuur. Alle pogingen om de 
actieve belangstelling van Inheemsche particulieren voor 
deze instellingen te wekken zijn mislukt, waardoor de 
ontwikkeling noodzakelijk in de richting van steeds 
verdergaande ambtelijke bemoeienis voert. De leden 
dragen bovendien geen enkele geldclijke verantwoorde-
lijkheid, betalen ook geen contributie of inlagen en krijgen 
omgekeerd hoogstens vergoeding voor reiskosten en een 
bescheiden presentiegeld. Do bemoeienis der leden-
ambtenaren met deze instellingen wordt als een onderdeel 
hunner ambtelijke plichten beschouwd, in de vervulling 
waarvan zij wel een groote mate van vrijheid genieten, maar 
waarbij zij ingevolge Regeerings- rondschrijven van 24 
October 1928 No. 2290/B toch verplicht zijn om de door de 
Jtegeering aangegeven beginselen te bevorderen en op te 
volgen. 

liet beheerder banken wordt gevoerd door een 
administrateur met een veelal uitgebreiden staf van lager 
personeel (adjuncten, filiaal beheerders, kas- en 
boekhoudbeambten, agenten voor onderzoek van 
leeningsaanvragen in de desa). De administrateur behoort 
sinds de reorganisatie van 1928 tot het personeel der 
Centrale Kas, doch is ter beschikking gesteld van het 
bankbestuur, aan hetwelk hij binnen de grenzen van statuten 
en reglementen ondergeschikt is. Daar hij door den 
directeur der Centrale Kas kan worden ontslagen, is hij in 
laatste instantie tegenover dezen verantwoordelijk. De 
administrateur geeft de leeningen 
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der bank uit, hij heeft daarvoor in bepaalde gevallen 
(leeningen van meer dan gewone grootte of duur) wel 
bekrachtiging vanwege het bestuur noodig, maar dit college 
kan zelf geen leeningen toestaan. Statuten en reglementen 
der bank volgen, behoudens plaatselijk noodig gebleken af-
wijkingen, door of vanwege do Regiering vastge- stelde 
modellen. 

De meeste leeningen worden verstrekt met aflossing in 
10 tot 20 maandelijksche of één of twee oogst- (jaarlijksche 
of halfjaarlijksche) termijnen; een grooter aantal termijnen 
komt ook wel voor, evenals betaling in twee-, drie- of 
viermaandelijk- schc perioden. De 89 volkscredietbanken 
hadden ult°. 1928 ruim 57 millioen guldens uitstaan, met een 
achterstand van nog geen 3%; zij bezaten een eigen 
vermogen (reserve) van 15J millioen guldens en leenden in 
genoemd jaar 68 millioen guldens uit aan 892.000 personen; 
de gemiddelde leensom bedroeg op Java bijna ƒ 65, op de 
Buitengewesten / 227 per leener. Hoewel onder de leeners 
ook Europeanen en VrecnUle Oosterlingen zijn, bestaan zij 
toch overwegend uit Inheem- schen. De gemiddelde 
leensom is sinds 1925 vrijwel op hetzelfde peil gebleven; de 
banken bereiken echter een steeds grooter deel der 
bevolking, hetgeen blijkt uit het toenemend aantal leenin-' 
gen, dat op Java en Madoera van 400 a 500.000 in de jaren 
1915—1923 tot 760.000 in 1928 steeg (terwijl het aantal 
banken met slechts één vermeerderde) en op de 
Buitengewesten van 15000 in 1915 (9 banken) tot 32.000 in 
1921 (15 banken), 
44.0 in 1925 (19 banken) en 65.000 in 1928 (18 
banken). De Lampoengsche Volksbank is meteen groot 
verliessaldo (gedragen door Gouvernement en Centrale 
Kas) opgeheven, omdat aan do dun gezaaide bevolking niet 
in voldoende mate op veilige basis crediet kon worden 
verstrekt en de leeningen aan de van Gouvernemcntswegc 
uitgezonden Javaanschc kolonisten veel te riskant bleken. 
Overigens hebben alle buitengewesten, behalve die ten 
Oosten van Celebes en Lombok, één of meer 
volkscredietbanken. 

Sinds omstreeks 1921 is door de dienstleiding een 
krachtige actie ingezet ter verlaging van don toenmaals bij 
de meeste volkscredietbanken 18% 
p.j. bedragenden rentevoet. Deze hooge rente was noodig 
geweest met het oog op do zware kosten en voor 
vermogensvorming. Toen de banken grooter waren 
geworden en vele het statutair maximum zuiver vermogen 
van 25% der opgenomen gelden reeds hadden bereikt, werd 
renteverlaging mogelijk. instede daarvan werden de banken 
overdreven royaal tegenover haar porsoncol en vertoonden 
zij neiging baargelden voor andere doeleinden te besteden 
dan waarvoor zij haar waren toevertrouwd. De door de 
dienstleiding ingezette actie stelde het ideaal van 
renteverlaging daartegenover op den voorgrond en niet 
zonder succes. Alodio 1929 hieven op Java en Madoera 
meer dan een kwart der banken geen hoogeren rentevoet dan 
12% p.j., ruim */» geen hoogeren dan 15% p.j. Jn do 
Buitengewesten, waar vele banken nog onvoldoende zuiv.er 
vermogen bezitten, hief medio 1929 één ten hoogste 10% 
p.j., één hoogstens 12% p.j., terwijl zeven banken haar 
maximum tot 15% p.j. hadden beperkt; in totaal rekenden er 
dus 9 banken of 50% van het geheel niet meer dan 15 % P-j- 

De genoemde rentevoeten zyn maxima; voor grootore of 
langoro leeningen of voor speciaal nut 

tige doeleinden (als aankoop van kunstmest) wordt veelal 
een lagere rente berekend. 

Voor zoover zij voor haar leeningen zakelijke zekerheid 
noodig achten, verkrijgen vooral de Javabanken die door 
middel van het speciaal te haren behoeve gecreëerde recht 
van credietver- band, een soort hypotheek op volgens 
adatrecht door Inlanders bezeten gronden (Ind.Stb. 1908 
No. 542). Overwogen wordt om ook andere credietge- vers 
dan volkscredietbanken in de gelegenheid te stellen van dat 
recht te profitceren; aan de N.V Bank Nasional Indonesia te 
Soerabaja is dat, onder zekere overheidscontrole, in 1929 
toegestaan. 

De volkscredietbanken treden ook op als finan- cieele 
centrales voor dorpen en dorpscredietin- stellingen, zoowel 
door aan deze te leenen als door beleggingen van haar in 
ontvangst te nemen. Als credietgeefstcrs hebben zij voor de 
dorpscredietinstellingen alleen tijdelijke beteeke- nis, daar 
deze haar rentevoet aanvankelijk hoog stellen om snel uit 
de winsten een eigen kapitaal te vormen. Ult°. 1928 stond / 
650.000 onder publiekrechtelijke instellingen op Java en 
Madoera, / 587.000 in de Buitengewesten uit. Daartegen 
vormen de beleggingen van dèsakassen, -loem- boengs, -
banken en andere overheidsinstellingen vooral op Java en 
Madoera een steeds grooter percentage van het 
bedrijfskapitaal der volkscredietbanken: ulto 192S was 
61% van de opgenomen gelden dier banken van genoemde 
instellingen afkomstig, op de Buitengewesten 35%. Ove-
rigens betrekken de banken, behalve uit haar eigen 
vermogen, haar bedrijfsmiddelen van het (grootendeels 
Europeesche) publiek, voornamelijk in den vorm van 
deposito’s met een jaar opzegging. Ten slotte dient de 
Centrale Kas als aanvulling, vooreerst voor jonge banken, 
verder voor instellingen, die zich snel uitbreiden en vooral 
ook voor vele banken in de Buitengewesten en sommige op 
Java, die door het gering aantal gegoede ingezetenen ter 
plaatse niet voldoende kapitaal kunnen aantrekken. De 
totale beleggingen van In- heemschen bij de 
volkscredietbanken beliepen ult°. 1928/4.748.000, 
afkomstig van 24.778 inleggers. 

V. De Centrale Kas te Weltevreden is een door de 
Regeering gecreëerde en geleidelijk met een kapitaal van / 
3.600.000 voorziene rechtspersoon. Dat kapitaal behoeft 
uitsluitend*uit de winsten aan het Land te worden 
terugbetaald on dat eerst van het oogenblik af dat en voor 
zoolang het, tezamen met de uit de winsten te vormen 
reserve, / 1.250.000 bedraagt. De Centrale Kas is de finan- 
cieelo centrale van het Volkscredietwezen en oefent 
bovendien controle en toezicht uit zoowel op alle 
Inlandsche-gcmccntecrcdietinstellingen als op alle 
volkscredietbanken. Zooals de reserves der 
dorpscredietinstellingen statutair bij de volks- 
crcdietbankon moeten wordon belegd, zijn doze laatsten 
krachtens haar statuten verplicht al haar niet dagelijks 
benoodigdc middelen bij de Centrale Kas te concentrecrcn, 
terwijl zij ook haar niet in haar bedrijf aangewend eigen 
vermogen alleen bij do Centrale Kas mogen beleggen of in 
obligaties Indischo leening, die in bewaring moeten wordon 
gegeven bij de Centrale Kas, welke gerechtigd is die te 
belcenen, onder v'oorwaarde van teruggave op eerste 
aanvrage. Door deze in 1921 ingozette concentratie heeft 
het Volkscre- dietwezen een groote liquiditeit verkregen: 
uit®. 1929 vertoonde do (samengetrokken) balans der 
Centrale Kas het volgende beeld: 
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Kas en Kassiers .......................................... / 4.472.787 
Volkscrcdietinstcllingen R. C. . . - 5.568.310 
Effecten ..................................................... - 4.604.890 
Inventaris ................................................... - 5.000 
Effecten van volkscredietinstellin- 

gen  ............................................................. - 5.245.740 
Diversen..................................................... - 153.543 

/ 20.050.270 

Sinds de reorganisatie van 192S is de Centrale Kas 
verplicht bij liquidatie van een volkscrediet- bank het 
eventueel tekort dier instelling met haar eigen kapitaal te 
dekken. 

Voor leiding en controle beschikte de Centrale Kas 
medio 1929 over het volgende personeel: 1 directeur, 2 
onderdirecteuren, 1 accountant, 5 inspecteurs, 51 adjunct-
inspecteurs, controleurs, adjunct-controleurs, ambtenaren 
voor den buitendienst en 285 mantri’s. Directie en 
accountant met een bureau en een kas- en 
boekhoudafdccling zetelen te Batavia, het overige personeel 
is over geheel Nedcrïandsch-lndië verspreid. De dorps- 
credietinstellingen worden in eerste instantie door de 
mantri’s gecontroleerd, de volkscrediet- banken door de 
adjunct-inspecteurs en controleurs, die tevens toezicht 
houden op de mantri’s. Veelal heeft een controleerend 
ambtenaar op Java twee volkscredietbanken en ongeveer 8 
mantri’s voor zijn rekening, en omvat zijn ressort twee of 
drie regentschappen. Als schakels tus- schen hoofdbureau 
en plaatselijke ambtenaren dienen de inspecteurs. De 
vroegere dienst voor het Volkscredictwezen is sinds 1924 
practisch, sinds 1927 ook officieel (Jnd. Stb. 1927 No. 77) 
in dien der Centrale Kas opgelost, zoodat grootere eenheid 
in de organisatie is bereikt. Alleen de adviseur, wiens titel 
gewijzigd is in „Adviseur voor Volkscredietwezen en 
Coöperatie” is nog over. Zijn hoofdtaak is de behartiging 
van de coöperatie; hij kan verder aanbevelingen doen aan 
den directeur der Centrale Kas, die evenwel ondergeschikt 
is aan den Directeur van Binnenlandsch Bestuur. Verder 
kunnen de statuten en reglementen der volkscredietbanken 
niet dan met toestemming van den adviseur worden 
gewijzigd. 

Naarmate het bedrijf der volkscredietbanken 
omvattender en moeilijker werd en geheel in handen kwam 
van bezoldigd personeel, zoodat de besturen, door gebrek 
aan tijd en deskundigheid, steeds meer van plichtsopvatting 
en inzichten van de administrateurs afhankelijk werden, 
werd de behoefte aan deskundige controle en voorlichting 
grooter, waarin bij de bestaande organisatie alleen de 
Centrale Kas kon voorzien. Als resultaat van veel strijd is 
aan controle door particuliere boekhouders, die van 
dèsatocstanden en -economie niets afwisten, een eind 
gekomen en hebben zich alle volkscredietbanken bij de Cen-
trale Kas voor geregelde controle aangesloten. Sterke 
decentralisatie heeft verder ten gevolge gehad dat de 
controleurs van de Centrale Kas de bijzondere 
omstandigheden der verschillende banken beter dan vroeger 
kennen en geregeld contact onderhouden met 
administrateurs en bankbesturen, waardoor hun invloed veel 
grooter is dan vroeger. Ten slotte stelde de Regeering in 
1926 een commissie in, waarin dienstleiding, be- 

Grondkapitaal en uitgestelde rentevrije schuld  /
 ................................................ 3.607.414 

Kassiers voor beleening......................... - 852.707 
Volkscredietinstellingen R. C. . . - 3.931.327 
idem deposito en reserves . . . .  - 5.758.776 
idem effecten ......................................... - 5.245.740 
Diversen ................................................ - 257.752 
Reserve koersverschillen op effecten .....  83.760 
Reserve.................................................. - 312.794 

/ 20.050.270 

stuursambtenaren, bankbesturen, administrateurs en 
landbouwvoorlichtingsdienst vertegenwoordigd waren, ten 
einde haar omtrent reorganisatie van de volkscredietbanken 
voor te lichten. Overeenkomstig de voorstellen dier 
commissie stelde de Regeering een nieuw stel statuten en 
voornaamste reglementen dier banken vast, welker 
bepalingen den invloed van den specialen dienst en van de 
residenten-superintendenten verhoogen. Vooral is van 
belang dat, als boven reeds vermeld is, de administrateurs 
volgens deze statuten behooren tot het personeel der 
Centrale Kas. Bij meergemeld Regeeringsrondschrijven 
van 24 October 1928 No. 2290/B werd den Hoofden van 
Gewestelijk Bestuur verzocht hun volle medewerking te 
verleenen ten einde de in hun ambtsgebied werkende 
volkscredietinstellingen te bewegen aan den wensch der 
Regeering om genoemde statuten en reglementen over te 
nemen, gevolg te geven. In den loop van 1929 zijn alle 
banken, op die te Soerakarta na, daartoe overgegaan. 

VI. Werking van het Volkscredietwezen. De resultaten 
van het Volkscredietwezen zijn beneden de verwachtingen 
gebleven, die men daarvan in den begintijd koesterde. 
Hoewel ongetwijfeld aan de volkscredietinstellingen nog 
veel te volmaken valt, is de bescheidenheid harer resultaten 
toch voornamelijk het gevolg van de eigenaardigheden der 
Inheemsehe maatschappij. Deze is, vergeleken bij de 
Westersche wereld, statisch; do in het Westen als 
vanzelfsprekend aangenomen drang naar vooruitgang, naar 
wclvaartsvermeerdering ontbreekt grootendeels. De zeer 
kleine landbouw- bedrijfjes (en ongeveer 80% der 
bevolking is bij den landbouw betrokken) zijn gericht op de 
behoeftenbevrediging van het gezin en worden 
dientengevolge nog weinig rationeel gedreven. Toegepast 
rationeel denken is den i nlander in het algemeen nog niet 
mogclijk. Bovendien is hij zoo aan alle kanten door de dèsa-
samenleving, een overmachtig bestuur, de economisch 
sterkere Ohineezen en de kapitaalkracht der groote cultures 
ingeperst, dat deze uiterlijke factoren zijn natuurlijke 
neiging tot berusten nog belangrijk versterken. Daartegen 
vermag crediet niets. 

Over het algemeen (er komen uitzonderingen voor, 
vooral op de Buitengewesten) stimuleert het crcdiet de 
inheemsehe productie dan ook niet; wel maakt het den 
Inlander den bestaansstrijd minder moeilijk. Leeningen met 
aflossing in een of twee termijnen (oogst- of 
seizoenlceningen) worden overwegend uitgegeven in den 
tijd dat do landbouwer de grootste geldbehoefte heeft (voor 
inhuur van grond en vee, kosten van grondbewerking, 
levensonderhoud in den schralen tijd, aflossing van elders 
aangegane schulden enz.) en terugbetaald uit den oogst. 
Leeningen met maan- 
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delijksche terugbetalingen (vnl. in klapperstrc ken en in 
gebieden, waar uit koelieloonen en erf- opbrengsten 
geregelde inkomsten worden genoten) worden geregeld het 
geheele jaar door voor allerlei, veelal consumptieve 
doeleinden verstrekt; zij treden in de plaats van sparen in 
geld, waartoe de dèsaman in het algemeen anders niet komt; 
door haar groot aantal kleine termijnen stellen zij hem n.1. in 
staat grootere uitgaven geleidelijk uit zijn inkomsten te 
betalen. 

Groote opvoedende waarde heeft het Volkscre- 
dietwezen doordat het den Inlander leert beter met geld om te 
gaan en geleende gelden uit zijn inkomsten terug te betalen, 
hetgeen in de Ooster- sche samenleving geen gewoonte is. Op 
stiptheid in de terugbetaling zien de volkscredietbanken zeer 
scherp toe; vandaar de lage achterstand, waarvan de 
geringheid te meer in het oog springt, indien men bedenkt dat 
daaronder elke zelfs minder dan een maand achterstallige 
termijn wordt opgenomen. 

Over het algemeen worden de geleende gelden door de 
landbouwers op verstandige wijze besteed. Bij 
loontrekkenden, dèsabeambten en ambtenaren is het dikwijls 
anders gesteld. Hooge achterstanden zijn heel vaak het 
gevolg van bet feit, dat de geleende gelden niet in handen zijn 
gekomen van degenen voor wie zij bestemd zijn en die als 
leeners te boek staan, maar van dósabestuurders of 
Inlandsche ambtenaren. 

Sparen doet de landbouwer in grond, vee en sieraden; 
ruimer vloeiende middelen worden ook zeer veel gebruikt 
voor verbetering der woning. Een en ander heeft ten gevolge 
dat ook do naar Inheemschen maatstaf niet onbemiddelde 
landbouwer zeer gemakkelijk in geldverlegenheid komt, dio 
door een leening moet worden verholpen. Dikwijls begint 
men dan met grond, klap- perboomen of roerend goed te 
verpanden om later met van de volkscredietbank geleend geld 
de verpande goederen in te lossen of andere gronden te huren, 
in pand te nemen of te koopen. 
. In geld wordt vnl. gespaard door Inlandsche ambtenaren en 
geëmployeerden, in het algtneen door stedelingen, hoewel 
ook deze veelal de voor- dceliger belegging in grond 
prefereeren. Vandaar dat do volkscredietinstellingen als 
spaarinstellin- gen van weinig beteekenis zijn en zullen 
blijven. 

VII. Literatuur. Dr. J. C. W. Cramer, Het Volkscrcd 
iet wezen in Ncdorlandsch-Indië, 2e _'^lruk 1930, 
verkrijgbaar a /5 bij de Centrale Kas; O. P. Besseling, Het 
Volkscredietwczen in Ned.-Indië, 1919, Hollandia Drukkerij, 
Baarn; de Jaarvorslagen van het Volkscredietwczen en het 
maandelijks verschijnende. Blaadje voor het 
Volkscredietwczen (waarin ook de jaarverslagen der Centrale 
Kas zijn afgedrukt), beide verkrijgbaar bij de Centrale Kas. 
Zie voorts het Koloniaal Verslag en den Rcgeeringsalmanaky 

CHINEESCHE ZAKEN (DIENST DER). (Zie 
C H I N E E S C H E  Z A K E N  ( A M B T E N A A R  
VOOR —) Dl. I, blz. 477). Do werkkring van dozen dienst 
omvat in den ruimsten zin alle aangelegenheden, welke do 
Chineezen in Neder- landsoh-lndiö betreffen of waarbij dezo 
betrokken zijn. Het personeel is vereonigd in een „Kantoor 
voor Chineesche Zaken” te Batavia.jm.-be- staat uit een 
Adviseur, Ambtenaren voor Chineesche Zaken volgons een 
telken jaro bij de begrooting te regelen sterkte en het noodige 
kantoor- on verder ondergeschikt personeel. 

De Adviseur is, onder de bevelen van den Directeur 
van Binnenlandsch Bestuur, belast met de leiding van den 
dienst. Hij geeft over alle op den dienst betrekking 
hebbende aangelegenheden raad aan de Regeering of de 
betrokken gezagheb- benden en lichamen en kan aan Haar 
of hen voorstellen of vertoogen indienen. 

Waar dit verlangd wordt, verleent het Kantoor voor 
Chineesche Zaken ook zooveel mogelijk aan rechterlijke en 
administratieve gezaghebbenden en colleges hulp voor het 
maken van vertalingen. 

Een reglement voor den dienst is vastgesteld bij Ind. 
Stb. 1925 No. 195. Het tarief voor werkzaamheden, door 
het kantoor ten behoeve van particulieren verricht, is 
vastgestekl bij artikel 2 van het Gouv. Besl. van 17 
Augustus 1925 No. 19. 

De opleiding van Ambtenaren voor Chineesche Zaken 
geschiedt volgons de bepalingen van Ind. Stb. 1918 No. S2; 
de bezoldiging is geregeld in Ind. Stb. 1928 No. 38/ 

VACCINE (Vervolg van Dl. IV, blz. 497). In de 5 / laatste 
jaren is de inenting der bevolking op Java en Madoera zeer 
belangrijk verbeterd door invoering van het door Dr. J. Terburgh 
(toenmaals Inspecteur van den Burgerlijken Geneeskundigen 
Dienst te Soerabaja) in 191S uitgedachte z.g. „gescheiden stelsel 
in den vaccinedienst”. Hierbij is het door Waszklewicz 
uitgedachte kringenstelsel gehandhaafd, doch alleen voor de 
eerste inenting der kleine kinderen. De rondgang door het 
geheele vaccinedistrict (tournee), te voren 12 & 13 weken in 
beslag nemende, werd ingekrompen tot 8 a 9 weken, zoodat van 
elk kwartaal 4 it 5 weken beschikbaar bleven voor de 
herinonting van de oudere kinderen en van de volwassenen. 
Voor deze herinentingen werden dus afzonderlijke weken 
gereserveerd, gescheiden van de eerste inenting der kleine 
kinderen: vandaar de naam „gescheiden stelsel”. 

In elk vaccinedistrict wordt nu de revaccinatie der 
bevolking systematisch uitgevoerd. Do vaccinateur begeeft 
zich naar een bepaald bestuurs- onderdistrict van zijn 
ressort en ent de bevolking daarvan in. Hij bezoekt daarbij 
achtereenvolgens elke désa van dat onderdistrict en verblijft 
in die désa tot hij practisch gesproken de geheele bevolking 
heeft gehad. Per dag kan hij 500 a 600 lieden inenten, 
zoodat hij ook de volkrijkste désa in en- kelo dagen 
behandeld heeft. Wanneer hij minstens 80% dor bevolking 
heeft geënt (met minder mag hij geen genoegen nemen), 
verhuist hij naar de volgende désa, en. zoo werkt hij eenige 
weken achterelkaar door, tot do tournée voor do enting der 
zuigelingen weer moet beginnen. 

In 7 «1 8 jaren moet het geheele vaccinedistrict 
(gemiddeld 200.000 zielen omvattende) bewerkt zijn, 
zoodat thans op Java en Madoera practisch de geheele 
bevolking ongeveer alle S jaron eenmaal ingeënt wordt, 
waardoor aan die bevolking als geheel gonomon een hooge 
mate van immuniteit togen de pokzickte is verzekerd. In het 
bijzonder op hot platte land, welks bevolking ge- willigor 
is, is met bohulp van dit gescheiden stelsel het gevaar voor 
pokkenepidemieën vrijwel bedwongen. 

Veel meer bezwaarlijk is do doorvoering in en om de 
groote steden, met hun moeilijker te bereiken on vlottende 
bevolking, by wie het dèsaver- band geheel of grootendeels 
verloren is gegaan. 

Het gescheiden stelsel eiseht voortdurend toe- • zicht 
van do zijdo der geneeskundige ambtenaren 
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van den Dienst der Volksgezondheid, en volledige 
medewerking van de bestuursambtenaren (in het bijzonder 
de assistent-wedana’s en de weda- na’s) voor het 
verzamelen der bevolking op de plaatsen en tijdstippen der 
inenting en der her- inenting. 

In de Buitengewesten is dit gescheiden stelsel slechts 
hier en daar ingevoerd kunnen worden. Aangezien de 
toestanden aldaar in hooge mate verschillend zijn, is de 
vaccinedienst er ook niet uniform geregeld. Steeds wordt er 
echter naar gestreefd, de vaccinateurs te laten werken vol-
gens een vooraf vastgesteld tournée-plan op datum, zoodat 
de volkshoofden en bestuursambtenaren tijdig weten, 
wanneer zij op de komst van den vaccinateur moeten 
rekenen. 

Alleen indien de geringe ontwikkeling der bevolking of 
de verkeerstoestanden (eilandengroepen enz.) oorzaak zijn, 
dat dit reizen volgens een vast plan onmogelijk is, maken 
de vaccinateurs hun reizen zonder dit plan, waarbij op elke 
inentings-, plaats natuurlijk veel tijd verloren kan gaan, al-
vorens de bevolking verzameld is. In den laatsten tijd is ook 
de inenting der bevolking in afgelegen en moeilijk te 
bereiken streken mogelijk geworden, sinds de 
Landskoepokinrichting (thans onder directie van Prof. Dr. 
L. Otten) er in geslaagd is de duur der werkzaamheid van 
de animale koepokstof enorm te verlengen, door deze 
koepokstof, niet vermengd met eenige andere stof, in het 
luchtledige bij lage temperatuur te drogen. Deze droge, 
fijngemalen vaccine wordt in luchtledige, dichtgesmolten 
buisjes verzonden en vlak voor het gebruik door den 
vaccinateur vermengd met een kleine hoeveelheid 
glycerine, desnoods met water, en op de gewone wijze 
aangewend. Deze droge vaccine blijft maandenlang goed 
en kan ook een wekenlang transport in de hitte verdragen, 
zonder hare virulentie te verliezen. Aldus is de inenting, 
ook van de volksstammen in Centraal Borneo, in Centraal 
Nieuw-Guinee enz., mogelijk geworden. 

Sinds 1923 is de Landskoepokinrichting met het daaraan 
verbonden Instituut Pasteur te Ban-, doe.ng..gevestigd. 

Voor de literatuur aangaande de vaccine moge verwezen 
worden naar de verschillende jaargangen van het 
Geneeskundig Tijdschrift voor Ne- derlandsch-Indië, 
waarin de Jaarverslagen en andere publicaties van de 
Landskoepokinrichting regelmatig verschijnen, en naar de 
Mededeelingen van den D. V. G. in Ncd.-Indië. De regeling 
van den vaccinedienst is volledig te vinden in de Ver-
zameling Voorschriften betreffende den Vacci- nedienst, 
uitgegeven door het Hoofdkantoor van den D. V. G. Zie 
ook: Dr. Ch. W. F. Winckel, Voorkoming van pokken, 
Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandseh-Indië, 1926, 
deel 66, 
p. 67L-'' 

PESTBESTRIJDING (Vervolg van Dl. III, blz. 
391). In de laatste jaren is het zwaartepunt der 
pestbestrjjding steeds meer gezocht in de woning-
verbetering; de andere maatregelen (evacuatie en 
ontsmetting) zijn van minder belang. Isolatie der 
contactpersonen geschiedt alleen in geval van longenpest. 
Uitzwaveling (ontratting) vindt alleen plaats in besmette 
havenplaatsen, waar do laadprauwen regelmatig ontrat 
worden. De in vroegere jaren veelvuldig beproefde 
vaccinatieder bevolking metdiverse anti-pest- vaccins heeft 
geen resultaat opgcleverd; zij is daarom opgegeven. 

In den loop der jaren is het aantal verbeterde woningen 
gestegen tot ruim een millioen, welke verbetering ruim 
30.000.000 gulden gekost heeft. In 1929 is met de 
woningverbetering in West Java een aanvang gemaakt, en 
wel in het regentschap Koeningan. De Soendaneesche 
bouworde (op neuten) stelt bijzondere eischen aan de wo-
ningverbetering, verschillend aan die in Midden Java (in het 
algemeen met aarden vloer). 

Sinds 1923 is de Dienst der Pestbcstrijding 
(hoofdkantoor eerst te Malang, later te Semarang, toen 
vooral Midden Java zwaar geïnfecteerd bleek te zijn) als 
zelfstandige diensttak opgeheven en ingelijfd bij den Dienst 
der Volksgezondheid. Wel bestaat te Semarang nog een 
kantoor van den dienst der pestbestrijding, doch als on-
derdeel van het kantoor van den Inspecteur van den D. V. G. 
van Midden Java aldaar. 

Literatuur: Prof. Dr. L. Otten: De Pest op Java, 1911—
1923. Mededeelingen ..van denD. V. 
G. Jn Ned. Indië, 1924, deel 11. ,Jf/JAVA-
INSTITUUT. (Vervólg van Dl. V, blz. 226 of suppl. afl. 
6, blz. 182). Zooalsuit het eerste artikel over dit onderwerp 
in deze Encyclopaedie blijkt, is deze verceniging in 1919 tot 
stand gekomen met het doel de ontwikkeling van de 
Inheemsche cultuur, in den meest uitgebreiden zin van het 
woord, van Java, Madoera en Bali te bevorderen. Te 
Semarang was reeds in 1Ö19 een vereeniging Sobó-Karti 
opgericht, plaatselijk een gelijk doel nastrevend, terwijl in 
Maart 1921 eene afdeeling Jogjakarta van het Java-Instituut 
werd gesticht, örrTplaatselijk het doel van dit Instituut te 
bevorderen. In 1922 is het Contact- comité te Solo, onder 
leiding van het Java-Insti- tuut gesticht, waarin alle 
plaatselijke cultuur- vereenigingen te Solo zich vereenigden. 

Van 1923 af worden maandbladen (Poesaka Djawi en 
Soenda) uitgegeven in het Javaansch (in Javaansch 
letterschrift) en in het Soendaasch (Latijnsche karakters). 
Deze periodieken bevatten een aantal artikelen, welke den 
lezers voorlichting verschaffen op het gebied van de Inheem-
sche cultuur, zoowel van vroegeren tijd als in haar 
tegenwoordigen vorm. Naast vertalingen uit het 
Nederlandschc tijdschrift „Djilwi” komen daarin 
verscheidene oorspronkelijke bijdragen voor. 

Het Soendaasch maandblad Poesaka Soenda heeft sinds 
1930 opgehouden te bestaan, terwijl een Madoereesch 
tijdschrift slechts een kort leven beschoren was. Thans zijn 
plannen voor een Ba- lineesch tijdschrift aanhangig. 

Behalve door de uitgaaf van tijdschriften wordt het doel 
van het Java-Instituut nagestreefd door het organiseeren van 
congressen, waarop onderwerpen betreffende de Inheemsche 
cultuur worden ingeleid on besproken, voorstellingen van 
Inlandsche kunst worden gegeven en onder deskundige 
leiding bezoeken worden gebracht aan belangrijke cultuur-
monumenten. 

In December 1924 werd te Jogjakarta weder een congres 
gehouden ten huize van den Rijks- bestuurder, onder 
beschermheerschap van den Sultan, alwaar behandeld werd: 
a. Welke waarde hebben de oud-Javaanschc monumenten 
voor do huidige en toekomstige Javaansche cultuur? en 
b. Op welke wijze kan bij de opvoeding van do 
landskinderen de Inheemsche cultuur meer tot haar recht 
komen ?, terwijl tevens een voordracht werd gehouden over: 
„De waarde der latere Ja- 
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vaansche bouwkunst”. Dit congres werd geheel bijgewoond 
door den Sultan, P. A. A. Mangkoe- negoro VII en P. A. A. 
Pakoe Alam VII. In een motie sprak het congres als zijn 
oordeel uit, dat als grondslag voor een deugdelijk stelsel van 
nationaal onderwijs en nationale opvoeding de oprichting 
van een middelbare school voor de Oos- tersche letteren te 
Solo noodzakelijk was. 

Het programma van dit congres bevatte dansen wajang-
opvoeringen, terwijl een tentoonstelling van Javaansche 
bouw- en meubelkunst aan het congres verbonden was, 
welke geopend werd door den Sultan van Jogjakarta. 

Het congres te Soerabaja, in September 1926 gehouden, 
behandelde de taal-, land- en volkenkunde van Oost Java en 
Madoera. Voordrachten werden gehouden over: „Een en 
ander over Hin- doe-Javaansche kunst, speciaal die van Oost 
Java” *) en „De Toonkunst van Madoera”; „Een kijkje in 
Madoera’s verleden”; „Literatuur en kunst van Madoera”; 
„Een inleiding tot het bezoek aan het emplacement en aan 
de bouwvallen van Madjapahit”; „Oost-Javaansche kunst”. 
Ook werd een prauwendemonstratie gehouden op de 
Oedjoeng, en een nationale karapan van geheel Madoera en 
Bangkalan, terwijl ook nu dans- en wajang-opvoeringen "in 
het programma waren opgenomen. Ter gelegenheid van dit 
congres werd op de Jaarmarkt te Soerabaja een tentoon-
stelling georganiseerd van Javaansche bronzen, nieuw- en 
oud-Javaansch koper-, goud- en zilverwerk; prauwen-
modellen uit Oost Java en Madoera; wapens en 
landbouwgereedschappen en batikvlecht- en houtsnijwerk. 
Voor het eerst werden verder een verzameling van maskers 
uit verschillende deëlen van Java en leeren en houten 
wajang-poppen tentoongesteld. Het tentoongestelde trok 
dusdanig de aandacht, dat de gemeente Soerabaja de 
tentoongestelde voorwerpen aankocht voor een op te richten 
plaatselijk museum. 

Op het vijfde Congres te Soerakarta, in December 1929 
gehouden, tevens een tienjarige herdenking van het bestaan 
van het Java-Instituut, werd als onderwerp behandeld: 
„Oostersch letterkundig hooger onderwijs”, waaromtrent 
meerdere prae-adviezen waren uitgebracht .Op dit Congres 
werd een motie aangenomen, waarbij het Congres als zijn 
oordeel uitsprak: 1°. dat eeno Oostersche litteraire faculteit 
in Indië noodzakelijk is als centrum van do beoefening van 
Indische cultuurwetenschappen on ter stimulecring van do 
ontwikkeling van de Inhcemsche cultuur; 2°. dat het 
wenschelijk is, dat die faculteit met do reeds bestaande 
faculteiten te Batavia in universitair verband wordt 
vereenigd; 3°. dat de studio aan die faculteit niet alleen 
gericht moet worden op hot verleden, maar ook en vooral op 
het lovende heden, zoowel voor de practischo vorming tot 
het boklceden van allerlei maatschappelijke betrekkingen, 
als voor het ideëele doel van goostelijko en culturcole 
ontwikkeling; 4°. dat de keuzo der vakken met het oog 
hierop dient te worden vastgesteld. 

Vorder werd een lezing gehouden over „Land en Volk 
van Bali” met film, terwijl weder dansen wajang-
opvoeringen werden vertoond. Een 

‘) Later in druk verschenen bij het Bat. Genootschap 
van K. & W. 

tentoonstelling van oud en modern Javaansch goud- en 
zilverwerk was aan het congres verbonden, terwijl de 
Soesoehocnan, als beschermheer van het congres, de 
congresbezoekers in de gelegenheid stelde den Kraton te 
bezichtigen. 

In 1924 werden in de maand October twee taal-
congressen, één voor het Javaansch te Solo en één voor het 
Socndaasch te Bandpcng, gehouden. 

Op de Javaansche bijeenkomst werden als onderwerpen 
besproken: Gaat de Javaansche taal achteruit of niet? Zoo ja 
wat is daartegen te doen? Wat kan worden gedaan om den 
achteruitgang van„tembang”tegen te gaan? Hetonderwijs in 
het Javaansch op de verschillende daarvoor in aanmerking 
komende scholen. Stijl van kinderboeken en van lectuur 
voor volwassenen. 

Op de Soendasche conferentie werd „het karakter van 
het Socndaasch en het onderwijs in het Soendaasch op de 
verschillende daarvoor in aanmerking komende scholen” 
behandeld, terwijl o a. nog gesproken werd over: Welke 
dialectische woorden en uitdrukkingen kunnen in de „stan-
daard taal” worden opgenomen. De „stijl” van het 
Soendaasch in lectuur voor verschillende groepen van 
lezers, inzonderheid in kinderboeken en boeken voor 
volwassenen. Het „lemes” in het Soendaasch. Wat kan 
gedaan worden tegen den achteruitgang van de Inheemsche 
poëzie? Spelling van woorden in Soendaasch letterschrift. 
Besloten werd tot oprichting van een permanente 
Commissie voor de behandeling van vragen op taalgebied. 

Daar deze conferenties voor de kennis en de beoefening 
van de betrokken talen van belang zijn, werden deze 
taalcongressen in 1927 herhaald. In behandeling werden 
toen genomen de volgende onderwerpen: Het Javaansche 
taalonderwijs op de O.S.V.I.A. en op de Kweek- en 
Normaalschool voor Inl. onderwijzers; het Javaansche 
taalonderwijs op de Mulo-school; de voor- en nadeelen van 
het schrijven van het Javaansch en Latijnsch schrift; 
Javaansche zang en muziek in verband met de opvoeding en 
taalkunde. 

Op de Soendasche taalconfercntie in dat jaar kwam ter 
sprake: do Soendasche standaardtaal; Tembang Soenda; 
Kawih Soenda; het onderwijs in Inheemsche talen bij het 
V.I.O., Normaal- en Muloscholcn. 

Zoowel van deze taalcongressen als van de al- gemceno 
congressen verschenen lijvige bundels met adviezen en 
overzichten van de gehouden besprekingen in het tijdschrift 
„Djawa” en Poe- saka Soenda on Poesaka Djawi. 

Het Instituut heeft velo prijsvragen uitge- schrovon, 
waarvan do resultaten in do tijdschriften gepubliceerd 
werdon. 

Ter voorbereiding van een ambachts- en kunst- 
nijverheidscongres werd een commissie ingesteld onder 
voorzitterschap van den Gouverneur van Jogjakarta J. E. 
Jasper; een breed opgezetto enquête ovor dit onderwerp is in 
behandeling. 

Mot medewerking van het Java-Instituut en het 
Nationaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen is 
door de vier Zelfbesturen van Java in 1930 het instituut Panti 
Boedaja opgericht, dat zich ten doel stelt het verzamelen en 
conserveeron van Vorstenlandsche cultuurvoort- 
brengselen. 

Het secretariaat van het Java-Instituut is sinds 1927 
gevestigd to Kadipolo, Soerakarta, al 
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waar ook de diverse uitgaven verkrijgbaar zijn. 
Literatuur. Ind. Gids 1919 I blz. 482, II blz. 1293; De 

Tank 1918—19 blz. 241, 1920 blz. 57\ , 1921 blz. 609.
 S. K/ 
•/) .PEST (Vervolg van Dl. IN, blz. 3S9). Nadiftin 1911 deze 
ziekte haar intrede in Oost Java (Ma-, lang) heeft gedaan, 
heeft zij zich geleidelijk over geheel Java verbreid. Eerst 
kwamen gevallen voor in Midden Java, en ten slotte ook in 
West Java, en wel sinds 1923, nadat in 1920 en 1921 eenige 
gevallen waren voorgekomen in Batavia, welke echter niet tot 
verdere uitbreiding aanleiding gaven. 

In 1923 bleken echter de havenplaats Cheribon en eenige 
desa’s in het regentschap Koeningan besmet te zijn, van 
waaruit de ziekte zich geleidelijk uitbreidde, ook in de 
regentschappen Tasik- malaja en Tjiamis; Mei 1929 bleek de 
hoofdplaats Bandoeng besmet te zijn en spoedig daarop volg-
den eenige onderdistricten van de regentschappen Bandoeng 
en Soemedang. Thans (begin 1930) zijn op Java de volgende 
regentschappen besmet: 

Oost Java: Grisee: 
Midden Java: Tegal, Brebes, Demak, Mage- lang, 

Temanggoeng (zwaar) Jogjakarta, Ban-, loei, Goenoeng 
Kidoel, Bojolali, Soerakarta, Sragèn. 

West Java: Cheribon, Koeningan, Madjalèng-. ka, 
Tjiamis, Tasikmalaja, Bandoeng en Soeme- clang. 

In de Buitengewesten is de ziekte alleen geconstateerd 
iryenkele havensteden (Palembang en Makassar)/ 

SPRUW -(INDISCHE). (Aphthae tropicae) (Ver-
volg van Dl. IV, blz. 87). In de laatste jaren is een lip 
opgelicht van den sluier, die over de oorzaak dezer ziekte 
hing. Vroeger werd vooral de aandacht gevestigd op 
dierlijke of plantaardige organismen, die de veroorzakers 
der spruw zouden zijn: anguilula stercoralis, 
sehimmelsoorten(oi- dium), streptococcus viridans, 
monilia psilosis zijn achtereenvolgens beschuldigd; vaak 
komt spruw op den bodem van chronische amoebiasis 
voor. 

Thans is vrijwel zeker, dat de ziekte samenhangt met de 
voeding. Elders (1918) vermoedde, dat spruw een 
avitaminose is, zooals bijv. bêri- -bèri; het is echter niet 
zeker, of het geheels ziekteproces als een avitaminose of 
voedingsstoornis moet worden opgevat. De behandeling 
van de spruwlijders en het daarmede vaak te behalen 
resultaat geeft een stevigen grondslag aan de 
voedseltheorie. Deze behandeling toch is nagenoeg 
uitsluitend diëtetisch, en het succes hangt voor een groot 
deel af van de wilskracht der patiënten, noodig voor het 
gedurende langen tijd volhouden van een bepaald dieet. 
Vaak werken de vruchtcnkuren (het eerst toegepast door 
So- nius) uitmuntend, vooral de aardbeienkuur, in Ned.-
Jndië ook de bananenkuur. 

Literatuur: C. D. de Langen en A. Lichten- stein, 
Leerboek der Tropische Geneeskunde, G. Kolff en Co. 
Batavia, 2de druk, 192$L/ 
; FRAMBOESIA TROPICA (Vervolg van Dl. I, blz. 

722). Deze volksziekte is in de laatste jaren in Indië in het 
centrum der belangstelling gekomen. 

Framboesia wordt, zooals reeds in het oorspronkelijk 
artikel in deze Encyclopaedie is medegedeeld, van mensch 
op mensch overgebracht door de spiroc/iaela perlenuis, 
zeer nauw verwant aan 

de spirochacta palh'da, die syphilis veroorzaakt, en 
microscopisch niet of nauwelijks van deze te onderscheiden. 
De ontdekking van de parasieten, die deze twee ziekten 
veroorzaken, heeft dus geen eind gemaakt aan de veel 
omstreden vraag of framboesia en syphilis een en dezelfde 
ziekte zijn. Langzamerhand wint evenwel de meening, dat 
men te doen heeft met twee verschillende ziekten, niet met 
één ziekte met verschillende uitingen, meer en meer 
aanhangers, zoodat de unitariërs geringer in aantal worden. 
Een hunner is de bekende huidarts J. D. Kayser (zie de 
literatuuropgave aan het eMcTvan dit artikel). 

Syphilis wordt gewoonlijk van mensch op mensch 
overgebracht door geslachtelijken omgang; hoe de infectie 
bij framboesia geschiedt is niet met zekerheid bekend. Soms 
is direct contact aannemelijk, bijvoorbeeld wanneer men bij 
een zoogende moeder aan de tepels der borsten secundaire 
papels vindt, en bij haar zuigeling een primaire papel aan 
den mond. In andere gevallen moet men indirect contact 
aannemen, bijv. door vliegen, die zich op een secundaire 
papel van een lijder hebben neergezet, en daarna de pooten 
met spirochaeten-bevattende afscheiding beladen, op de 
huid van een gezonde komen; heeft deze een schram of 
wond, dan krijgen de spirochaeten gelegenheid tot 
besmetting van den gezonde. 

In de laatste jaren is gebleken welk een belangrijke rol 
framboesia in Indië speelt. Sinds een af- doend en 
snelwerkend geneesmiddel tegen deze ziekte is gevonden, 
en dit aan de bevolking bekend werd, is pas duidelijk 
geworden, hoe groot in sommige streken het aantal lijders is. 

Men onderscheidt thans 3 stadia der ziekte: de primaire 
aandoening (porto d’entree der infectie), de secundaire (vnl. 
do bekende framboosvormige papels, die aan de ziekte haar 
naam hebben gegeven), en het tertiaire stadium; ook hier dus 
weer een analogie aan syphilis. Dit laatste stadium is 
gekenmerkt door aandoeningen van huid. onderhuidseh 
celweefsel, spieren, beenderen en beenvlies. Deze 
aandoeningen kunnen, indien zij onbehandeld blijven, tot 
uitgebreide wcefselverwocstingen en afzichtelijke 
verminkingen leiden, terwijl bij genezing (na jaren) door de 
zoogenaamde litteekcncontraclie misvormingen der 
ledematen ontstaan, die den lijder het werken beletten. 

Op deze wijze worden de in sommige streken van Java 
bekende troepen van min of meer ver- minktë'‘l)cdelaars 
gevormd; leeken houden hen wel voor lepralijders, en men 
kon vroeger in leprozerieën te midden der lepreuzen wel 
cens zulke framboesialijders vinden. 

Indien de tertiaire framboesia het gelaat treft, ontstaan 
door wegvreting van neus en omgeving afzichtelijke 
verminkingen. Voortgezet nauwkeurig onderzoek heeft in 
de laatste jaren aan het licht gebracht, dat eenige 
aandoeningen (rhino- pharyngitis mutilans, gundu, gangosa, 
nodosités juxta-articulaires, enz. enz.) niets anders zijn dan 
tertiaire manifestaties van framboesia tropica. Deze tertiaire 
vorm van framboesia werd vroeger algemeen beschouwd als 
een tertiaire vorm van syphilis en op deze misvatting berust 
verinoe- delijk de uitspraak, dat de inlandsche bevolking in 
sommige streken „durchseucht” is met syphilis. De ziekte 
komt in den geheclen Archipel voor; voornamelijk in de lage 
kuststreken, veel minder of in het geheel niet in de 
bergstreken van Java 
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en Sumatra. Er zijn gebieden, waar tot 90% der bevolking 
aan de ziekte lijdt of golcden heeft, getuige do bekendo 
litteekcns, bijv. aan de mondhoeken. 

In den tijd vóór het salvarsan bekend was, of tegen 
framboesia werd toegepast, zagen de geneeskundigen 
betrekkelijk weinig lijders aan die ziekte, daar ook de 
officieelc geneeskunde weinig er tegen vermocht: in elk 
geval was een langdurige behandeling (met kwik, joodkali, 
koper- sulfaat enz.) noodig, en slechts een klein percon- 
tage der lijders bezat geduld en volharding genoeg om een 
volledige kuur te ondergaan; do lijders bleven dus thuis. 
Zoo zag Kayser in de vóór- -salvarsan-periode in zijn 
drukke polildiniekprak- tijk te Batavia in 13 jaren slechts 
100 framboesia- patienten, een aantal, dat in het begin der 
bestrijding van deze ziekte, toen de bevolking eenmaal 
ervaren had dat snelle genezing mogelijk was, in sommige 
plaatsen zich op één dag verzamelde. 

Hoe de Dienst der Volksgezondheid sinds 1919 de 
framboesia bestrijdt, is in de Mededeelingen van dien dienst 
uitvoerig beschreven (zie de literatuurlijst aan het slot van 
dit artikel). Hier moge volstaan worden met de volgende 
korte mededeelingen: Eén inspuiting met neosalvar- san in 
de bloedbaan (450 mgr. bij een volwassene) doet vaak in 
enkele dagen de uitorlijke symptomen der ziekte 
verdwijnen; daarmede is deze echter niet genezen. Hiertoe 
is een kuur noodig, uit minstens 4 inspuitingen bestaande. 
Met het genezen van de framboesiapapels is echter de 
„open” ziektevorm teruggebracht tot een „gesloten” vorm, 
die voor de omgeving niet meer besmettelijk is, zoodat in 
een streek, waar do lijders met open framboesia met succes 
behandeld zijn, het aantal nieuwe gevallen moot verminde-
ren, om theoretisch te verdwijnen, zoodra alle open lijders 
genezen zijn. 

Bij de millioencnbevolking van Ned.-Indié, die door 
slechts enkele honderden artsen geholpen moet worden, is 
dit een reuzentaak, welks uitvoering een reeks van jaren 
cischt. Toch is in sommige streken, waar in 1919 met do 
campagne begonnen werd, aanzienlijke vermindering van 
het aantal lijders merkbaar, en waar vroeger honderden 
lijders zich op de inspuitingsplaatsen verzamelden, komen 
thans hoogstens oven zoovele tientallen. 

De tooverachtig-vlugge werking van het neosalvarsan 
heeft op do bovolking grooten indruk gemaakt, zoodat de 
propaganda voor dit middel bij de Inlanders gemakkelijk 
spel had en alleen in den aanvang eenigo overreding noodig 
was; later, na do eerste resultaten, kwam een stroom van 
liefhebbers opdagen. Vaak begeert do bevolking thans een 
injectie ook bij kwalen, waartegen het salvarsan niets 
vermag, en het kost dan moeite zulke lieden zonder de 
„soentik” (inspuiting) weg te krygen! 

Het salvarsan was oorspronkelijk zeer duur; mede 
daarom, en om het paedagogisch standpunt werd van den 
aanvang af getracht de bovolking er toe te krijgen voor de 
inspuiting naar vermogen te betalen. Dit is volkomen 
gelukt; behoeftigen worden natuurlijk gratis geholpon, 
docli de overigen betalen 50, 100 of 150 cent. Inmiddels is 
ook bot salvarsan veel goedkooper geworden, medo doordat 
de Hoechstcr Farbwerke aan het Gouvernement een 
spccialen prijs berekent. Het resultaat is dat in de laatste 
jaren ongoveer 250 kg. 

neosalvarsan per jaar wordt verbruikt (prijs ± 
/ 200.000) zonder dat dit aan do schatkist iets kost. 

De salvarsanpracparatcn zijn niet alleen gebleken van 
onschatbare waarde te zijn voor de bestrijding der 
framboesia, doch ook voor het voeren van propaganda 
voor de Westersche geneeskunde in het algemeen. Dat in 
de laatste jaren de toeloop der bevolking naar de 
ziekenhuizen zoo is toegenomen, is voor een groot deel te 
danken aan de schitterende resultaten, tegen de framboesia 
bereikt. 

Literatuur: J. D. Kayser. Voordrachten over tropische 
huidziekten, Batavia. 2e druk, 1929; 

S. L. Brug, Tertiaire framboesia, Feestbundel 
Geneeskundig Tijdschrift v. N. I., 1911, blz. 

172; Dr. Ch. W. F. Winckcl, De framboesia- bestrijding 
in N. I., Mededeelingen van den B. 

G. D. in N. I., 1923, deel III blz. 215. 
Hoe de Bantamsche bevolking in 1921 te Pandeglang 

Hata, met Ehrlich uitvinder van- liet salvarsan, huldigde is 
beschreven in het Ne- derlandsch Tijdschrift voor 
Geneeskunde, 1921, 
II. blz. 1974/ 

JAARMARKTEN. Onder het begrip jaar-/-; /ó markten zijn 
in Nederlandsch-Indië een drietal instellingen te rangschikken, 
n.1.: Jaarbeurzen, Jaarmarkten en Pasar-malams (zie PASAR). 

De Jaarbeurs te Bandoeng_(zio JAARBEURZEN TE 
BANDOENG, Dl. V blz. 217, of Afl. 

10, blz. 295), die telkonjare (omstreeks eind Juni-begin Juli) 
wordt gehouden, is aanvankelijk opgezet met het zuivere 
jaarbeurs-idee, zooalsdit op de Duitsche Messen en de 
Utrechtsche Jaarbeurs tot uiting komt, t.w. exposities van 
món-~~ sters, liet tot elkaar brengen van producent- 
fabrikant en handclaar-afnemer on aanname van bestellingen 
„en gros”. 

Deze opzet werd echter, o.a. door den geringen graad 
van ontwikkeling der Ned.-Indische industrie en de 
omstandigheid dat alle belangrijke im- porthuizon door 
inkoopkantoren in Europa zijn vertegenwoordigd, reeds 
spoedig verlaten. In zekere mate wordt het oorspronkelijke 
doei nog op elke Jaarbeurs nagestreefd door het z.g. Ne- 
derlandsche paviljoen; echter vindt daarin ook steeds 
verkoop in het klein aan bezoekers plaats, wat met het 
zuivere beursbegrip strijdt. 

Geleidelijk is daardoor de Jaarbeurs, die als zoodanig een 
mislukking was, in een jaarmarkt veranderd; slechts de naam, die 
gehandhaafd bleef, herinnert aan het aanvankelijke doel. 

Van veel grootere botcokcuis dan het hiervoor- 
vcr/neld instituut zijn de jaarmarkten, georganiseerd door 
plaatselijko jaarmarktvereenigingen, 
vertegenwoordigondo importhuizon en winkeliers, die 
geregeld op meerdere plaatsen worden ge- houdon. Van 
die op Java verdienen in het bijzonder de Pasar-Gambir te 
Weltevreden, (omstreeks oinüó~ATïgustus — begin 
September), de jaarmarkt te Somarang (opistreoks einde 
Juli — begin Augustuszon do jaarmarkt te Soerabaja 
(omstreeks eind September — begin October) vermelding. 

Doel der jaarmarkten is hot ontwikkelen van de talrijke 
bezoekers, in zeer groote mate Inheein- schcn, i.c. hot doen 
konnis maken met nieuwe artikelen door importhuizon 
geïntroduceerd; daarvoor nieuwe behoefton te wekken 
staat overwe- gond op den voorgrond. Daarenbovon zijn 
som- migon van meening, dat jaarmarktbesturen ook 
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hulp en voorlichting behooren te geven bij het vestigen van 
afzetrelaties aan in het moederland en elders gevestigde 
fabrikanten en exporteurs, waarbij zich alsdan dus 
eenigermate het jaar- beurs-idee doet gelden. 

De Pasar-malams zijn waarschijnlijk langzamerhand 
ontstaan uit avondpasars op inhecm- sche feestdagen. (Zie 
PASAR Dl. 111, blz. 351). Door ambtenaren van het 
Binnenlandse!» Bestuur bevorderd, hebben zij zich 
geleidelijk meer en meer ontwikkeld; gepoogd werd daarbij 
in het bijzonder afzetgelcgenhcden voor inheemsche nij- 
verheidsproducten te scheppen (speciale vermelding 
verdient in dit verband de oud-Gouverneur van Jogjakarta J. 
E. Jasper die, door zijn organisatie _van~èen—grooten pasar-
malam in 1905 in Soerabaja, aan dit streven den stoot gaf). 

Een scherpe scheidingslijn tusschen jaarmarkten en 
pasar-malams is moeilijk te trekken. In het algemeen staat bij 
de jaarmarkt het algemeen handelsbelang, gelijkwaardig 
voor import- en inheemsche producten, op den voorgrond, 
terwijl het bij pasar-malams voornamelijk om afzet van 
voortbrengselen van Inlandsche klein- en huisindustrie gaat. 
Daarenboven worden vele pasar- -malams—dit 
voornamelijk in de kleine, soms vrijwel onbeduidende 
plaatsen — georganiseerd vooral om een tijdelijke 
gelegenheid voor vermaak te scheppen, dan wel ter 
bevordering van eenig liefdadig doel. Vermaak-gelegenheid, 
bij jaarmarkten ondergeschikt en bijkomstig, is hier als regel 
hoofdzaak. 

Jaarbeurs, jaarmarkten en grootere pasar-ma—- lams 
worden door verschillende Gouvernementsdiensten, dikwijls 
met goede uitkomst, benut tot ontwikkeling en voorlichting 
van het groote In- landsche publiek. Zoo exposeerden op 
meerdere plaatsen bijv. de afdeeling Landbouw stands 
betreffende Binnenvisscherij, Vruchtenteelt, 
Landbouwonderwijs; de Dienst van de Volksgezondheid 
tentoonstellingen inzake Hygiëne, Woningverbetering, 
Malariabestrijding, Drinkwatervoorziening enz.; 
inzendingen, eenvoudig van samenstelling, vnl. aanpassend 
bij de psyche van den inheemschen bezoeker, die allerwege 
steeds groote belangstelling wekten. 

Een bezwaar meermalen tegen jaarmarkten e. 
d. aangevoerd, is het toelaten en de aanwezigheid van 
talrijke dobbelstands, euphemistisch veelal als gelegenheden 
voor behendigheidsspelen betiteld die, gezien de 
dobbelzucht van velen, wel is waar een groote attractie 
vormen, doch menig inheemschen .bezoeker gelden 
ontnemen, die een nuttiger en economischer bestemming 
hadden verdiend. 

Een goede wettelijke regeling van het jaar- marktwezen 
e.a. ontbreekt tot dusver. Daardoor bestaat een zeer groote 
vrijheid voor het houden er van. Slechts is, in verband met 
art. 510 Ned.- -Ind. Wetboek van Strafrecht, daar de 
Jaarmarkt als „een openbare feestelijkheid of vermakelijk-
heid” wordt aangemerkt, verlof van het hoofd van plaatselijk 
bestuur vereischt. In de practijk heeft dit soms lot 
ongcwenschte toestanden geleid, als bijv. in 1920 te 
Soerabaja, waar aan een, uitsluitend voor Chineesehe 
liefdadigheidsdocleindcn — daarom als„fancy fair” 
opgezette — pasar-malam, zeer korten tijd voor de eigenlijke 
jaarmarkt georganiseerd, de gevraagde toestemming, ten 
rechte, niet kon en mocht worden onthouden. Het bezoek aan 
en de recettes van de spoedig 

daarna gevolgde" Soerabajasclie jaarmarkt, een algemeen 
handels- en economisch belang dienende, werden daardoor 
echter zeer ongunstig beïnvloed. 

Ten einde o.m. in bedoeld opzicht verbetering te 
brengen, werd, begin 1928, op initiatief van wijlen Ir. G. J. 
Dijkerman, Burgemeester van Soerabaja en Voorzitter van 
de Jaarmarktver- eeniging, de, sedert te Weltevreden 
gevestigde V ereeniging tot bevordering van het 
Jaarmarkt/vezen in Ncderlandsch-Indië opgcricht. Deze 
stelt zich ten doel een algemeenen band te vormen tusschen 
do verschillende groote en kleine jaar- marktorganisaties in 
Tndië, als hun vertegenwoordiger met Regeeringsorganen 
overleg te plegen, aan het publiek inlichtingen omtrent de 
diverse jaarmarkten te verstrekken, enz. Als leden kunnen 
slechts worden aangenomen rechtspersoonlijkheid 
bezittende vereenigingen, welker werkkring krachtens hare 
statuten omvat het houden, bevorderen of organiseeren van 
jaarmarkten. 

Literatuur Het Jaarbeurswezen in Neder- landsch-Indië, 
M. A. J. Kelling, Kolon. Studiën 1928; Het Jaarmarktwezen 
in Nederlandsch- Indië, G. J. Dijkerman, id. 1927; Prae-
advies van A. E. Simon Thomas: Een en ander over de plaats 
der jaarmarkten in de Indische maatschappij, uitgebracht 13 
Oetober 1929 te Soerabaja, op de Jaarvergadering der 
Vereeniging tot bevordering van het Jaarmarktwezen; 
Locomotief van 18 Mei 1929; Soerabajasch Handelsblad 
van 8 Juli 1929/ 

KRÈTÈK (JAV.). Dit is het smalle, in een punt 
uitloopende inheemsche rookmiddel (strootje), waarvan de 
omwikkeling bestaat uit gedroogd pisangblad, palmblad, 
nipahblad of schutblad van maïskolven (z.g. klobot). De 
vulling is een mengsel van inheemsche tabak, vermengd met 
gemalen kruidnagelen. Toevoeging van laatstgenoemd 
product geeft het strootje een aangenaam aroma, terwijl de 
aantrekkelijkheid voor den inlandschcn consument mede 
wordt verhoogd, doordat bij het rooken een zacht knetterend 
geluid wordt voortgebracht (vandaar klanknabootsend de 
benaming „krètèk”). 

Vervaardiging van strootjes geschiedt overwegend met 
de hand, in z.g. „huisarbeid”; materialen ter bewerking 
worden door fabrikanten tegelijk handelaren (Duitsch: 
„Verleger”), zoowel Chineezen als Inlanders, verstrekt; de 
fabrieken zijn v.n.1. inrichtingen voor verpakking en men-
ging van grondstoffen. 

De belangrijkste productie-centra zijn Koe-^ does, 
Blitar, Kediri en Toeloengagoeng. 

"Haar schatting bedroeg de omzet in dit product in 1928 
alleen voor Koedoes niet minder dan ongeveer 13 millioen 
gulden. 

In plaats van het strootje vindt in den laatsten tijd meer 
en meer de krètèk-fligaret ingang; do vorm is cylindrisch, 
wat machinale bereiding mogelijk maakt; voor 
omwikkeling wordt gebruik van het dure sigaretten-papier 
mogelijk door lage productiekosten. 

Nauwkeurige gegevens betreffende dezen tak van 
nijverheid, als geheel, ontbreken nog; slechts te Koedoes 
werd door de Afd. Nijverheid van het Dept. van Landbouw, 
Nijverheid en Handel een gedetailleerd onderzoek ingesteld. 

Literatuur: lr. Darmawan Mangoenkoesoemo: Bijdrage 
tot de kennis van de kretek-strootjes- industrie in het 
regentschap Koedoes (Meded. 
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van do Afd. Nijverheid v.h. Dept. v. L. N. H. No. 6); Tabak, 
monografie uitgegevon door den Dienst' der Belastingen in 
Ned.-Indië, blz. 190 
e. v. 
$0-CARPENTIER ALTING STICHTING. Deze 
stichting, gevestigd te Batavia, is de grootste particuliere 
onderwijs-inrichting van Nederlandsch- Indie. Zij is 
ontstaan uit do in 1902 opgerichte Stichting „Hoogere 
Burgerschool on Pensionaat voor meisjes”. 

In 1902 moest de Regeering wegens gebrek aan 
belangstelling de Openbare Hoogere Burgerschool voor 
meisjes met driejarigen cursus te Batavia opheffen, 
waardoor de eenige op neutralen grondslag staande 
inrichting van dien aard kwam te vervallen. Wel bleven het 
Gymnasium Koning Willem III en de Prins Hendrikschool 
voor meisjes toegankelijk, maar in dien tijd hadden vele 
ouders nog ernstige bezwaren tegen een gemeen-
schappelijke schoolopvoeding voor jongens en meisjes. Ds. 
A. S. Carpentier Alting nam toen het initiatief tot oprichting 
van een Hoogere Burgerschool voor meisjes met driejarigen 
cursus, waaraan een pensionaat voor meisjes en een cursus 
voor de verkrijging van de acte voor Lager Onderwijs en 
taalacten werden verbonden. De stiehtingsacte omschreef 
het onderwijs als „neutraal”. 

De eerste jaren brachten vele financieele moeilijkheden, 
welke tot gevolg hadden, dat in 1907 de cursus voor 
moderne talen, die zich van den aanvang af slechts in matige 
belangstelling mocht verheugen, werd gesloten. 

De scholen werden op 9 Juli 1902 in een pand aan de 
Laan de Riemer geopend; reeds in 1903 konden ze verplaatst 
worden naar het gunstig gelegen perceel Koningsplein Oost 
14. 

De Stichting werd steeds gesteund door de Regeering, 
die haar subsidies verleende en door het publiek — in het 
bijzonder door de Indische Vrijmetselaren —, dat voor de 
aan vulling van tekorten zorgde. De toestand bleef niettemin 
onzeker on er kwam eerst klaarheid in de positie, toen de 
Regeering in 1910 ccn algomeene regeling tot subsidie-
verlccning voor middelbare scholen tot stand bracht. 

Deze regeling was aanleiding tot administratieve 
scheiding van de oorspronkelijke Stichting in het jaar 1912 
in twee Stichtingen, t. w. de Stichting Hoogero 
Burgerschool voor meisjes en do Stichting Pensionaat voor 
meisjes. Beide Stichtingen, die door dezelfde Directie 
beheerd werden, groeiden gestadig. 

in 1914 werd besloten tot oprichting van een lagero 
meisjesschool met zesjarigen cursus, dio den ouders 
gelegenheid zou geven hun kinderen van het eerste 
schooljaar af aan do Stichting toe te vertrouwen. Hierop 
volgde in 1915 de instelling van een Lagere jongensschool 
mot zesjarigen cursus, tot welker oprichting op dringend 
verzoek van vele ouders besloten werd. 

De voortdurende uitbreiding van het aantal leerlingen en 
do gewijzigde inzichten op het gebied van do opvoeding 
noopten tot de oprichting van meerdere scholen. In 1916 
werd do Struys- wyckschool, een gemengde lagere school 
met zevenjarigen cursus op Salem ba 33, op het oudo land 
Struyswijck, geopend. 

In 1919 werd een belangrijke stap voorwaarts gedaan op 
het gobied van het Middelbaar onderwijs door de instelling 
van een Hoogero Burger 

school voor meisjes met vijfjarigen cursus, dio den weg 
opende naar Ilooger onderwijs. 

Bij do herziening van de statuten in 1919 werd uiting 
gegeven aan de bedoeling, welke bij de oprichting had 
voorgezeten, en die niet goed tot uitdrukking kwam bij do 
omschrijving van het onderwijs als „neutraal”. Men had het 
onderwijs aan de Stichtingen een vrijzinnig religieus ka-
rakter willen geven en deze gedachte is in de herziene 
statuten gekenschetst met de woorden „op vrijzinnigen 
grondslag”. 

In 1923 werd den Stichtingen bij acte van 4 Mei den 
naam Carpentier Alting Stichting gegeven, ter herinnering 
aan de nagedachtenis van don oprichter, Ds. A. S. 
Carpentier Alting, en als hulde aan diens zoon E. H. 
Carpentier Alting, onder wiens voorzitterschap de grootste 
uitbreidingen tot stand kwamen. 

Voorbereidingen werden getroffen tot oprichting van 
een Lyceum. Aanvankelijk werden eenige gemengde 
voorbereidende klassen aan de bestaande Hoogere 
Burgerschool voor meisjes toegevoegd en in 1926 werd 
overgegaan tot stichting van het Bataviaasch Lyceum. 

In 1928 was een nieuwe uitbreiding van het Lager 
onderwijs noodig en werd besloten tot oprichting van de 
Ligthart-school, zoo genoemd naar den in dat jaar 
fungeerenden voorzitter. Deze school werd gevestigd in de 
nieuwe wijk van Weltevreden: Monteng en was van 
hetzelfde type als de Struyswyckschoól. 

Bij den aanvang van den cursus 1929/1930 beheerde de 
Carpentier Alting Stichting: 

1 Lyceum voor jongens en meisjes, l H.B.S. met 
5 jarigen cursus voor meisjes, 
1 H.B.S. met 3 jarigen cursus voor meisjes, 
1 Kweekschool voor onderwijzeressen, 
1 lagere school voor meisjes met 6 jarigen cursus, 
1 lagere school voor jongens met 6 jarigen cursus, 
2 lagere scholen voor jongens en meisjes met 7 jarigen 

cursus, 
1 pensionaat voor meisjes, v 

welke in totaal 1257 leerlingen telden^/ 
ROUFFAER (Dr. GERRET PIETER). Geboren 

te Kampen, 7 Juli 1860, overleden te VGraven- hage, S 
Januari 1928. Hij volgde in zijn geboorteplaats het 
onderwijs aan lagere school en hoogere burgerschool, en 
werd op 17-jarigen leeftijd student aan de Polytechnische 
School te Delfts waar hij na twee jaren mot goed gevolg het 
eerste examen aflegde. Na dit examen zette hij de studie 
voor ingenieur niet verder door, en werd hij — gelijk hij zelf 
het later bij voorkeur noemde — vrij werker. In de naast 
volgende jaren bereisde hij Italië en Spanje, woonde daarna 
cenigen tijd te Diepenveen bij een gehuwde zuster, 
studeerde Latijn en Grieksch, welke studie echter een paar 
malen werd afgebroken wegens nieuwe reizen, tot hij in 
1885 zijn eersto reis aanvaardde naar de Oost, do reis welke 
richting zoude geven aan heel zijn later loven. Zij opent een 
periode van ruim 40 jaren, waarin Rouffaer een man werd 
en tot het laatst van zijn werkzaam leven bleof van heel bij-
zondere beteokenis voor do lndologische wetenschappen in 
het algemeen en vooral voor Indische historie on 
kunstgeschiedenis; van de Indische kunst is hij niet alleen 
de kenner, doch voor het Westen tevens de ontdekkor 
geweest. Een en ander kon natuurlijk niet aanstonds blijken; 
het 
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trad aan den dag toen deze werker reeds weer ge- ruiinen 
tijd in Nederland terug was. 

Nederlandsch-lndië, eigenlijk Java. werd hem in menig 
opzicht iets als een openbaring. Hij beschouwde land en 
volk aanvankelijk wellicht door een bril van Multatuli, doch 
spoedig alleen met eigen oog, scherp on nauwkeurig, en 
gevoelde dat de nieuwe omgeving schatten verborg, die 
waard waren er naar te zoeken, dat er hier voor zijn speurzin 
en speurvermogen werk was te doen in het belang der 
wetenschap, in het belang ook van zijn land. 

Rouffaer’s jonge jarcn vielen in den tijd, waarin een 
deel van Neerlands jongelingschap door Multatuli werd 
geboeid. Het is heel begrijpelijk, dat ook hij tot diens 
vereerders behoorde; meer dan één trek had hij met hem 
gemeen. Beiden rijk begaafd en veelzijdig, beiden door 
moeder natuur gezegend meteen vonk van genie, doch ook 
belast met moeilijkheden, welke deze zegen somtijds met 
zich pleegt te brengen. 

Dichter en peinzer, maar ook scherpzinnig speurder en 
nauwgezet vorscher van archiefstukken; enthousiast het 
meest, doch soms terneer geslagen; doorzettend, zich 
zelven en anderen dringend en aandrijvend, doch ook 
geneigd begonnen werk te laten liggen voor iets anders, dat 
nieuw beslag op de aandacht had gelegd; punctueel en 
accuraat tot in de bijzonderheden van een bijkomstigheid, 
maar ook wel eens grandioos nonchalant; altijd bezig en 
immer werkend, stichtte Rouffaer als vrij-werker door zijn 
arbeid der wetenschap een monument van precieuse 
beteekenis, dat ook den stichter blijvend tot eer strekt. In 
een ambtelijke of andere vaste betrekking zoude hij niet 
aldus tot zijn recht gekomen zijn, zou hij het waarschijnlijk 
niet lang hebben volgehouden, om maar niet te spreken van 
werken naar de aanwijzingen van een chef. 

De eerste Indische reis maakte hij per zeilschip. Na 
aankomst in de Oost toefde hij eerst te Batavia, bereist dan 
de Preanger, bezoekt Chcribon en allerlei plaatsen in naaste 
en verre omgeving dier stad, om dan voor geruimen tijd, 
van Juni 1887 tot begin 1890, zich op te houden in de 
Vorstenlanden. Een paar malen werd dit verblijf onder-
broken, zoo bijv. voor een reis naar Bali. Overal waar hij 
kwam won hij inlichtingen bij verschillende autoriteiten, 
bestudeerde hij archieven, woonde hij vergaderingen bij, 
kortom drong hij door in velerlei plaatsclijke toestanden, 
zoodat hij spoedig daarvan meer wist dan menigeen van de 
vaste bewoners der streek. Doch ook Rouffaer moest 
ervaren, dat zulk een groote inspanning naar lichaam en 
geest, en vooral zoo dadelijk na aankomst in Indië, voor 
sommiger gestel wat ris- cant is; hij kreeg malaria, die niet 
wilde wijken. Zijn gezondheidstoestand dwong hem om af 
te zien, hoe noode dan ook, van een voorgenomen bezoek 
aan de buitenbezittingen, gelijk men toen ter tijd zeide, en 
te repatrieeren. In het vaderland vond hij echter geen herstel 
en na een verblijf van twee en een half jaar te Amsterdam 
ging hij genezing zoeken in Spanje. Ruim vier jarcn toeft 
hij daar, werkende zoodra het kan; dan komt hij terug en 
vestigt zich in den Haag. 

In 1898 werd hij verbonden als adjunct-secre- taris aan 
liet Kon. Instituut v. d. taal-, land- en volkenkunde van N. 
I., nadat hij te voren, zonder eenige verbintenis, de boeken- 
en kaartenverzameling van het Instituut had geordend en 
een ca 

talogus van de kaarten had geschreven. In zijn nieuwe 
functie wijdt hij zich vooral aan de boekerijen van dit 
Instituut en van het Indisch Genootschap en herschept hij 
deze boekencollecties tot een welgeordende bibliotheek. 
Het is vooral Rouffaers werk geweest, waaraan ontstaan en 
uitbreiding van de tegenwoordige Koloniale Bibliotheek in 
de Van Galenstraat zijn to danken. Toen in 1908 de 
catalogus was verschenen, nam Rouffaer zijn ontslag uit 
bovengenoemde betrekking. 

In hetzelfde decennium (1898—190S) vond hij tijd 
mede te werken aan de oprichting der N. V. „Boeatan” on 
deze in de eerste, moeilijke jaren van haar bestaan met zijn 
arbeid te helpen; was hij voorts een aantal jaren secretaris 
van de in Nederland gevormde commissie van bijstand ten 
behoeve van de in Indië aangewezen commissie tot 
oudheidkundig onderzoek op Java en Madoe- ra; hielp hij 
mede aan de stichting der Linschoten Vereeniging, in 
welker bestuur hij zitting nam, en was hij bovendien nog 
eenige jaren secretaris der redactie van het Tijdschrift v. h. 
Aardrijksk. Genootschap. 

Alsof er nu onder dit alles door en passant voor kon 
worden gezorgd, beginnen in hetzelfde tijdvak zijn 
publicaties betreffende Indië te verschijnen, een heele 
reeks, uitvoerig en degelijk van bewerking, die hem op 
stond verheffen tot iemand van gezag op het gebied der 
Indische wetenschap. Maar waarlijk niet „en passant” had 
de auteur deze uitgaven verzorgd. Men behoeft slechts één 
er van door te bladeren om te beseffen, welk een enorme 
hoeveelheid voorbereidend werk in Indië moet zijn verzet; 
men behoeft slechts een door den auteur gecorrigeerde 
drukproef of derde revisie cener proef onder oogen te 
hebben gehad om te weten, hoe Rouffaer steeds weer eigen 
werk verbeterde, schaafde en polijstte. Niet zelden werd een 
geheel vel zóó omgewerkt, bijv. om een splinternieuwe 
vondst in te Iasschen en alle veranderingen aan te brengen, 
welke er uit voortvloeiden, dat het gemakkelijker was om 
het zetsel te distribueeren en opnieuw te zetten dan om het 
te corrigeeren. Vele jaren is ten kantore van een bekende 
uitgeverszaak een haast beroemd gewor- den zooveelste 
revisie bewaard gebleven en mogelijk is dit stuk er nog wel. 

Rouffaer’s streven om het allerbeste to geven, om geen 
detail over te slaan en de details alle te verzorgen met 
dezelfde toewijding als de hoofdzaak ontving, leidde hem 
soms plotseling tot nieuw en langdurig onderzoek, ook wel 
op een geheel ander terrein; met het gevolg dat hij lang niet 
altijd op een te voren afgesproken tijd gereed was. Hij 
leverde niet op tijd; men kon de copij niet uit zijn handen 
krijgen. Dat gaf natuurlijk nog al eens moeilijkheid en 
strijd; men leze er het voorbericht van Deel IV dezer 
Encyclopaedie eens op nu. 

Van de bedoelde publicaties kunnen hier slechts enkele 
worden genoemd. In de „Bijdragen” verschenen; „Het 
tijdperk van godsdienstovergang (14 00—1(500)in den 
Maleischcn Archipel”; „Waar kwamen do raadselachtige 
moetisalah’s (aggri- kralen) in de Timorgroep 
oorspronkelijk van daan?” Met betrekking tot de 
„Bijdragen” moge hier melding worden gemaakt van het in 
1901 van Rouffaer’s hand verschenen Register op do eerste 
.70 doelen. Voorts dient genoemd zijn aandeel in het groote 
batik-boek, geschreven in samenwerking met Dr. H. H. 
Juynboll, waarvan 
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de eerste aflevering uitkwam in 1900. „Geschreven in 
samenwerking” is eigenlijk niet geheel juist, want do tekst van dit rijk 
geïllustreerde werk is van R. De uitgave hokte gedurende de ja- ren 1905—
1911 en eerst in 1914 was het boek geheel compleet. In deze Encyclopaedie 
mogen de artikelen welke Rouffaer voor den eersten druk heeft geschreven 
natuurlijk niet verzwegen worden; zij zijn vele in getal en behooren tot de 
beste van het gehoele werk. Bijzondere aandacht trokken destijds vooral 
„Vorstenlanden”, „Tochten”, „Tijdrekening”, om slechts deze te noemen. 
Later, bij de bewerking van den 2den druk, zijn er enkele moeilijkheden 
gekomen tusschcn den hoog gewaardeerden medewerker en de uitgevers en 
redactie; men vindt er gewag van gemaakt in het uitvoerige artikel van de 
hand van Prof. Krom, opgenomen in de Bijdragen, ter herdenking van Dr. 
Rouffaer *). Dan zij te dezer plaats nog medegedeeld, dat de Indische reis 
ook aanleiding is geweest tot het schrijven van verslagen en rapporten op het 
gebied der economie. Toen Rouffaer pas in Indië was, ging zijn 
belangstelling vooral ' uit naar allerlei staatkundige en economische ver 

houdingen en toestanden, ook naar inlandsche nijverheid. 
Nu is deze laatste in hoofdzaak tevens kunstnijverheid; het 
is mogelijk dat de belangstelling voor nijverheid hem in 
dadelijk contact bracht met de kunst en dat langs dien weg 
Indische kunst in het algemeen zijn aandacht heeft 
getrokken en zijn hart veroverd. 

Dat inderdaad de auteur der genoemde publicaties zich 
daarmede een goede reputatie had i verworven, blijkt wel uit het feit, dat er 
twee ma 

len ernstig sprake is geweest van zijne benoeming tot 
hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht; eerst voor 
de leerstoel die door J. F. Niermeyer is bezet geworden, 
later voor die, waartoe Dr. J. H. F. Kohlbruggc werd 
geroepen. Voor eerstbedoelde achtte Rouffaer zelf zich 
minder geschikt; toen de benoeming ter bezetting der an-
dere leerstoel plaats vond,was hij pas hersteld van een 
ernstige en langdurige ziekte, gevolg van zijn tweede reis 
naar Indië. Doch toen hij deze reis aanvaardde — 15 April 
1909 ging hij te Genua aan boord van de Rembrandt — 
dacht hij niet anders of hij zou na terugkomst worden 
benoemd. 

Deze tweede groote reis werd ondernomen met ,
 financicele hul]) van het Gouvernement, welke 

omstandigheid op zich zelf reeds eischte, dat te voren een 
min of meer nauwkeurig reisplan werd opgemaakt, ter 
bereiking van een eveneens te voren omschreven doel. 
Ziekte belette het plan ten einde toe te volgen. Doch ook in 
den aanvang is or bij herhaling van afgeweken. Toevallige 
ontmoetingen, even toevallige gelegenheden om iets heel 
bijzonders te zien of bij te wonen, enz. noopten den reiziger 
terecht zich niet te vast gebonden te achten. Trouwens, hij 
zoude zich zelf niet zijn geweest, indien hij een bijzondere 
gelegenheid had laten voorbijgaan, nlleon omdat hij 
conigszins aan een eonmaal opgemaakt en goedgekeurd 
plan was gehouden. 

Op doze reis werd eerst Singapore bezocht, daarna 
Batavia inet Buitenzorg, van waar een uitstapje werd 
gemaakt naar Soerabaja en een naar Bandoeng. Terug te 
Batavia ontmoet R. den Ma- 

‘) Naar schrijver dozes vernam van de uitgevers, 
golden do moeilijkheden niet het honorarium. 

joor P. J. Spruyt, die voor registratiewerk naar Ti mor zal 
gaan. De ontmoeting heeft tengevolge, dal, R. meereist cn 
do geheele residentie in het verre Oosten bezoekt, alsmede 
Portugeesch Ti mor, waar hij te Dilly de installatie bijwoont 
van een nieuwen Gouverneur. Toevallige scheepsgelegen-
heid te Aimere op I'lorcs noopt tot een reis naar Makassar. 
Later wordt van uit Batavia langs Singapore cn Hongkong 
de voorgenomen tocht naar Manila gemaakt. Ook daar, in 
de Philippij • nen, weet deze reiziger aanstonds in aanraking 
te komen met de voornaamste autoriteiten en is hij dagelijks 
aan den arbeid, informeerende en notee- rende, speurend cn 
zoekend gelijk overal elder3 waar hij kwam. Hij maakt ook 
daar weer vele tochten, waaronder zeer vermoeiende, gunt 
zich geen rust, en heeft mogelijk wel te veel van zich zelf 
geëischt. In April 1911 werd hij ziek; zijn hoop in de 
Padangsc'ne Bovenlanden herstel te zullen vinden werd niet 
vervuld. Eind Augustus keert hij per Tabanan naar Europa 
terug en komt zoo ziek te Marseille aan, dat hij alleen niet 
verder kan. Een zijner beste vrienden, de heer J. W. 
Ijzerman, is hem gaan halen en bracht hem naar den Haag. 
De ziekte wijkt slechts langzaam, maar de patiënt komt toch 
langzamerhand weer aan het werk en nog eens wordt hem 
een periode gegund, waarin hij zijn arbeidskrachten -lust 
vrijen teugel kan laten. 

Nog te Marseille vernam hij, dat het Kon. Instituut in 
den Haag hem had benoemd tot eerelid (21 Oct. 1911). In 
de algemeene vergadering van deze vereeniging van 1912 
werd hij tot bestuurslid gekozen en tot 1920 heeft hij, met 
de door het reglement verplichte tusschenpoozen, in dit be-
stuur zijn plaats ingenomen. In 1913 werd hij voorzitter van 
de Linschoten-Verecniging; toen het jaar van het 
presidentschap om was, bleef hij ook in dit bestuur als lid 
zitting houden. Het bekende, door deze vereeniging 
uitgegeven werk „De eerste Schipvaart”, waarvan in 1915 
het eerste deel verscheen, legt er getuigenis van af, dat R. 
weder aan den arbeid was getogen. Het boek werd 
geschreven in samenwerking met den Heer 
J. W. Ijzerman, die bij de verzorging van de proeven van 
het tweede deel Rouffaers medewerking moest ontberen. 
Deze legde nog de laatste hand aan het manuscript van de 
inleiding in 1925. Toen vertoonden zich de voorboden al 
van het lijden, dat geest en lichaam zoude sloopen. 

Op éón van Rouffaors geschriften uit zijn laatste 
werkperiode moge hier nog in het bijzonderde aandacht 
worden gevestigd, nl. zijn in de Bijdragen opgonomen 
artikel, dat den titel draagt „Was Malaka omporium vóór 
400 A.D., genaamd Malajoer? En waar lag Wocrawari, Ma-
Hasin, Lang ka, Batoesawar?” Dit werk is wel heel typisch 
Rouffaor, do pittige, bruisende, petilleeren- de en ook 
vermoeiende auteur; het is Rouffaer, de zeldzaam bclozene, 
speurende, vindende en eombincerendo on ook de durvende 
on de zich op glad ys wagende; het typeert den ontdekker, 
die den hoofdweg verlaat, omdat zijn intuïtie als ’t waro 
hem voorspelt, dat op oen zijweg van een zijweg enz. een 
schat is te vindon. Hot is dooreon- genomon een schitterend 
werk, wat or ook — en terecht — op moge zyn afgedongen; 
een boek, dat de belangstelling van den lezer, die zich voor 
de behandelde stof interesseert, grijpt en niet loslaat, maar 
in een benauwende greep, die hom kregolig kan maken en 
moe — hij voelt zich don draad 
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ontglippen, is hem al geheel kwijt. Hij zal opnieuw moeten 
beginnen met potlood in de hand en papier naast zich. Als 
hij zich die moeite getroost, dan zal de bestudeering — het 
woord lectuur past hier niet — hem niet tc leur stellen, in-
tegendeel ! 

Een uitvoerige opgave van Rouffaors geschriften, 
samengesteld door den Heer W. C. Muller, is te vinden 
achter de in de Bijdragen opgenomen vlierdenking van Dr. 
G. P. Rouffaer”, van de hand van Prof. Dr. N. J. Krom, aan 
wiens artikel vele bijzonderheden voor bovenstaande korte 
levensschets zijn ontleend. Blijkens een noot van den Heer 
Muller omvat zijn opgave niet alle stukken, die door R. in 
couranten werden gepubliceerd, omdat de noodige 
gegevens ontbraken. Waren alle publicaties vermeld 
geworden, waren ook alle onderwerpen genoemd, waarover 
R. een artikel begon doch niet voltooide, welhaast zoude de 
lijst zijner geschriften met even veel recht „curieus” 
genoemd mogen worden, als de lijst van het pak van 
Sjaalman; zij zoude heel treffend doen blijken van 
Rouffaers bijzondere veelzijdigheid, wat zij trouwens ook 
reeds doet zonder volkomen volledigheid en zonder 
vermelding van de onvoltooid gebleven schrifturen. 

Tot zoo lang als het maar mogelijk was heeft de 
bibliotheek van Kon. Instituut en Indisch Genootschap in 
Rouffaers belangstelling een vooraanstaande plaats 
behouden; steeds was hij er op uit om te trachten haar aan 
te vullen met bijzondere of zelfs heel zeldzame werken. 
Menigmaal heeft hij daartoe ook in eigen zak getast, hoewel 
hij volstrekt niet ruim was voorzien van middelen. Zijn 
vrienden weten, hoe sober hij somtijds heeft geleefd. 

De laatste levenstijd van dezen arbeidzamen man was 
droef; hij stierf op Oud Rozenburg, waar hij verpleging had 
gevonden. Zijn betceke- nis voor de wetenschap blijkt 
helder en klaar uit de woorden van Prof. Dr. C. Snouck Hur- 
gronje, Rector Magnificus van de Rijksuniversiteit te 
Leiden, toen de Leidsche Senaat op 13 Oc- tober 1921 aan 
Rouffaer het eere-doctoraat in de letteren en wijsbegeerte 
verleende: „Wat Gij deels door voortdurende eigen 
inspanning, deels door prikkeling van de energie van 
anderen, bovenal door Uw schitterend voorbeeld van belan- 
gelooze toewijding voor de wetenschap van Indië verricht 
hebt, wordt door niemand overtroffen”. Een welverdiende 
hulde van de meest bevoegde zijde! 
'■ MALARIA. (Vervolg van Dl. II, blz. 650.) In de laatste 
jaren is ook in Ned.-indië door vele onderzoekers hard 
gewerkt aan de oplossing van de tallooze vraagstukken, 
waarvoor de malaria de menschheid stelt. Hier waren het 
o.a. De Vogel, Schüffner, Swellengrebel, Rodenwaldt, 
Walch, Soesilo, Mangkoewinoto, De Rook enz. enz. die 
uitgebreide studies maakten van de verschillende 
muskietensoorten, van hun ontwikkeling, broedplaatsen, 
hun gevaar in verband met de malaria, zoodat 
langzamerhand een enorme literatuur is ontstaan, die alleen 
door de specialisten kan be- heerseht worden. 

Voor de behandeling van malarialijders staan de 
kininezouten in het algemeen nog bovenaan. Wel is de 
Duitsche chemische industrie er in 1925 voor het eerst in 
geslaagd een synthetisch middel te bereiden, dat in zijn 
werking met kinine kan vergeleken worden, nl. het 
Plasmochine. Daar ki 

nine, hoe voortreffelijk ook, geen volmaakt middel kan 
genoemd worden, werd het nieuwe middel met grootc 
belangstelling door de geneeskundige wereld ontvangen, te 
meer daar het pas na grondige wetenschappelijke 
beproeving op de markt werd gobracht. Het resultaat van de 
toepassing, ook in Indië, kan in het volgende worden 
samengevat: de parasieten der malaria tertiana enquartana 
rcageeren uitstekend op plasmochine, doch het aantal 
recidioven is niet zoo klein als oorspronkelijk gedacht 
werd. De tropica-ringen reageeren weinig op plasmochine, 
daarentegen verdwijnen de tropicagameten zeer snel uit het 
perifere bloed. In dit laatste opzicht is plasmochine 
superieur aan kinine. Nu en dan veroorzaakt het middel 
bijverschijnselen (cyanose van lippen, tong, tandvleesch en 
nagels, een enkelen keer ook lichte collapstoestanden en 
haemoglobi- ne in de urine), welke noodzaken tot een voor-
zichtige dosecring; ook kan plasmochine daarom niet in 
handen van leeken gegeven worden, zoo- als met kinine wel 
het geval is. De patiënten moeten gedurende de kuur onder 
behoorlijke geneeskundige observatie blijven. Voortgezet 
onderzoek zal in de naaste toekomst leeren, welke plaats in 
onzen artsenijschat aan het plasmochine definitief toekomt. 

Het komt thans in den handel voor in twee vormen: 
onvermengd en, gemengd met kinine, als plasmochinum 
compositum. 

Het zwaartepunt der malariabestrijding ligt echter niet 
in de behandeling der lijders, doch in den strijd tegen de 
muskieten. Alleen Anopheli- nen zijn in staat de ziekte over 
te brengen, en het naarstige werk van vele onderzoekers 
heeft duidelijk aan het licht gebracht, dat van de vele 
anopheles-soorten, die in den Archipel voorkomen, slechts 
enkele in staat zijn malaria van mensch op mensch te 
verspreiden. Deze wetenschap heeft het mogelijk gemaakt, 
de malariabestrijding met kracht ter hand te nemen. 
Vroeger meende men, dat het voor deze bestrijding op een 
bepaalde plaats noodig zou zijn deze plaats en hare geheele 
omgeving te bevrijden van alle drassige plekken, 
waterverzamelingen, moerassen enz., kortom, over tc gaan 
tot een volledige assainoe- ring, met als eerste gevolg 
enorme kosten. Dit standpunt heeft men gelukkig kunnen 
verlaten, en daarvoor is in de plaats gekomen de zooge-
naamde spccies-assaineering, uitsluitend gericht tegen do 
broedplaatsen der anopheles-soort(en), die na nauwkeurig 
onderzoek voor de schuldige(n) is (zijn) gehouden. Het 
behoeft evenwel nauwelijks betoog, dat deze 
omstandigheid aan de andere zijde den cisch doet stellen, 
dat aan elk advies inzake malariabestrijding een grondig 
deskundig onderzoek ter plaatse voorafgaat. Daar dit 
langzamerhand het werk is geworden van specialisten o]) 
dit gebied, heeft de Dienst der Volksgezondheid de 
malariabestrijding, wat de noodige onderzoekingen betreft, 
geconcentreerd in het Geneeskundig Laboratorium te 
Weltevreden, waar een ambtelijk geneeskundige (met'den 
titel gouvernements-arts belast met de supervisie der 
malariabestrijding) leiding geeft aan het plaatselijke werk 
der verschillende artsen, enz. De omvang van het daaraan 
verbonden werk nam in den laatsten tijd zoodanig toe, dat 
thans ook een malariakantoor te Soerabaja is gesticht, voor 
het Oostelijk deel van den Archipel, met een afzonderlijken 
arts. Beide afdcelingen werken in nauw 
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contact mot cIc plaatselijko artsen, bestuursambtenaren, 
technici enz.; het routine-werk ter plaatse geschiedt voor een 
groot deel door „malaria-man tri’s”, te Batavia opgeleid, 
doch in dienst van locale raden, en werkend onder toezicht 
van den arts ter plaatse. 

Do malaria-afdeelingen van den D. V. G. vor- riehton 
uitsluitend de onderzoekingen en geven als resultaat daarvan 
adviezen aan belanghebbenden: gemeentebesturen, 
bestuurshoofden, ondernemingen, enz.; de uitvoering der 
voor do as- saincering noodzakelijke werken blijft de taak 
der technici van Land, gemeente, ondernemingen, enz., doch 
het spreekt van zelf dat het contact voortdurend bewaard 
blijft. 

Het groote nut der species-assaineering moge blijken uit 
de volgende voorbeelden. 

Batavia. De benedenstad wordt sinds onheugelijke tijden 
geteisterd door een ernstige malaria- endemie, die het 
sterftecijfer der daar gevestigde bevolking schrikbarend 
heeft verhoogd; er zijn karapoengs, waar — practisch 
gesproken — iedere inwoner de ziekte heeft, en waar alle 
kinderen een vergroote milt hebben. In 1917 bracht het on-
derzoek van Van Breemen en Sunier aan het licht, dat deze 
endemie veroorzaakt werd door Myzomyia ludlowi, een 
anopheles-soort wier broedplaatsen de aan de kust gelegen 
vischvijvers bleken te zijn. In deze zoutwatervischvijvers 
wordt de bekende bandèng gekweekt; deze zoo gewilde 
visch leeft van de in de vijvers groeiende algen en wieren, 
en, daar hij vegetariër is, versmaadt hij de tallooze 
muskietenlarven, die tus- schen de aan de oppervlakte 
drijvende wieren verborgen zitten. In den aan vang dacht 
men, dat het voor de malariabestrijding noodig zou zijn de 
ge- heclo bandèngcultuur op te geven, de vischvijvers op te 
hoogen of in te polderen, ter vernietiging der broedplaatsen. 
Dit radicale middel zou milliocnen en millioenen gekost 
hebben, en zoo bleef het vraagstuk, theoretisch opgelost, in 
de practijk nog een probleem. Eerst trachtte de ma- laria-
afdecling do larven te vernietigen door het getij, waartoe de 
vijvers in open verbinding werden gebracht met dc zee; dit 
mislukte echter door de geringe getij-boweging ter plaatse. 
Na nog andere proefnemingen werd ten slotte, in samen-
werking met de ambtenaren voor do binnenvis- seherij (Dep. 
van Landbouw) do oplossing gevonden, en wel in do 
zoogenaamde „hygiënische” exploitatie der vijvers. In 
Pasocroean namelijk bleek de bovolking hare visohvijvers te 
exploitoo- ren op eene wijze, die geen aanleiding gaf tot ma- 
laria-explosies of tot een endemie. Deze methode komt in 
hot kort hierop neer, dat do opporvlakto der vijvers vrij blijft 
van wieren, zoodat do ban- dèng zich tevreden inoct stellen 
mot do wieren, dio op den bodem groeien. Zooals te 
begrijpen is hadden do Bataviascho eigenaars der vijvers in 
het bogin groote bezwaren tegen deze nieuwigheid, waarvan 
zij een belangrijke vermindering van de opbrengst vreesden, 
liet gevolg is geweest, dat toon uit in het groot opgezette 
proeven gebleken was, dat eominercicolo en hygiönischo 
oischen zcor wel te veroonigen waren, do hygiënische 
exploitatie ter hand is genomen door de af- dccling 
Assaineering van den D. V. G., in samenwerking met do 
malaria-afdcoling on de vis- schorij-deskundigen. 

De methode komt hierop neer: een complox 
vischvijvers wordt van de bevolking afgekocht on 

in orde gebracht, waaronder te verstaan is egali- secron van 
den bodem, opruiming van rommel, enz. De vijver wordt nu 
drooggelegd (zoo mogelijk door het getij of anders door 
bemalen) en er wordt een ringsloot in gegraven, waarin de 
visch zich kan terugtrekken bij de periodieke drooglegging 
van den vijver. Deze drooglegging is eens of tweemaal per 
maand noodig om de oppervlakte- wieren, waartusschen de 
ludlowi-Iarven schuilen, te dooden. Na een of twee etmalen 
wordt het water weer toegelaten, en krijgen de visschen 
weer de beschikking over den goheelen vijver, waar de 
bodemwieren zich gemakkelijk weer ontwikkelen, zoodat 
de bandèng het noodige voedsel vindt. De enkele larven in 
het schoone wateroppervlak worden een ge makkelijke 
prooi van andere in de vijvers levende vischjes, in het 
bijzonder van de bekende „kepala tima”, die in vuile vijvers 
zijn opruimingswerk niet kon verrichten, daar hij met zijn 
kieuwen bleef steken in de wieren. Op den duur echter 
groeien de oppervlaktewieren weer aan, zoodat periodieke 
drooglegging noodig is, dus ook geregeld toezicht op de 
exploitatie. Indien een vijvercomplex aldus in orde is 
gebracht, wordt het op bepaalde voorwaarden aan de bevol-
king verhuurd. De ervaring heeft reeds geleerd, dat het op 
deze wijze mogelijk is bij den verhuur een zoodanigen prijs 
te bedingen, dat het er ingestoken kapitaal een bohoorlijke 
rente opbrengt, De voor dit reusachtige werk noodige 
kapitalen worden door het Land verstrekt. Het zal eenige 
jaren duren, alvorens de geheele vijverstroolc ten 
N. van Batavia en Tandjoengpriolc op deze wijze onder 
handen genomen is, ën deze stad dus bevrijd zal zijn van de 
malaria-endemie. Batavia is dus een voorbeeld van species-
assaineering tegen de ludlowi-muskiet; tegen deze zelfde 
mug is met succes opgetreden door de assaineering van Si- 
bolga en Tjilatjap. 

Geheel andere problemen bood de Tjihea-vlakte. Hier 
werd in 1919 een uitvoerig onderzoek verricht door 
Mangkoewinoto, die er in slaagde, aan te toonen dat de 
hevige malaria-endemie, die de bevolking er decimeerde, 
veroorzaakt werd door 
M. aconita. Deze legt haar eieren in kleine irrigatie- 
leidingon, vooral wanneer door verwaarloozing de randen 
begroeid zijn met gras, enz.; verder in af- geoogsto sawah’s, 
waarop men het water heeft laten staan. Hier had de malaria 
een ware circulus vitiosus doen ontstaan: zij decimeerde de 
bevolking, dio dus niet meer in staat was tot behoorlijke 
sawah-beworking en tot ondorhoud van de leidingen; 
daardoor ontstonden steeds meer broedplaatsen dor 
muggen, on steeds meor malaria, die do bovolking stoods 
hoviger aantastte. Het resultaat was: vermindering on ziekte 
der bovolking, on braakliggen van groote complexen 
sawah’s, die voor con appel on een ei to koop waren. In de-
zen vicieuzon cirkel werd ingegropon door de volgende 
maatrogelon: drooglegging van de geheele Tjihea-vlakto 
gedurende de maanden Juni-Octo- bor, ten eindo het 
gedurende dat tijdvak aan do muskieten onmogolyk to 
maken zich to vermeerderen; dit was inogclijk, daar do 
geheele Tjihea- - vlakte kunstmatig bevloeid wordt. Ton 
tweede: invoering eener cultuur-rogoling, waarbij aan de 
bevolking bijtijds wordt bekend gemaakt, wanneer zij over 
water kan beschikken, ton einde daarmodo mot don aanplant 
rekening to kunuon houden. Ton derde: vorbod van den 
aanplant van watorbohoevondo tweodo gewassen, om 
clandes- 
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tienen watertoevoer in den drogen tijd te voorkomen.Ten 
Aderde: onderhoud der tertiaire irrigatie- -lcidingcn door de 
O verheid; eigenlijk is dit onderhoud de taak der bevolking 
zelve, doch deze was daartoe niet in staat, zoodat de D. V. 
G. voor dit doel jaarlijks geld beschikbaar stelt. Ten slotte 
bleek het noodig een deel der Tjihea-vlakte onder deskundig 
beheer te nemen, daar de sawah’s jarenlang onder 
wanbeheer waren geweest; hiertoe kocht het Land ongeveer 
1400 baboe op, om deze onder deskundige leiding als 
rijstlioeve te exploi- teeren; dit geschiedt nog altijd, en wel 
door de provincie West Java. Het is echter de bedoeling, 
zoodra de tijd daartoe gekomen is, den grond weder aan de 
bevolking af te staan. De tijd daartoe is evenwel nog niet 
gekomen, daar de toestand in de Tjihea-vlakte, hoewel reeds 
enorm verbeterd, nog ongunstig wordt beïnvloed door vlak 
er omheen gelegen desa’s, welker sawah’s nog wilde 
irrigatie hebben; ook hier moet kunstmatige irrigatie komen, 
met plantvcrbod en cultuur-regeling; aan een en ander wordt 
thans gewerkt. 

Er zijn in den Archipel nog meer soorten van 
Anophelinen, die de malaria overbrengen: M. rossi, M. 
sinensis, beide onder bepaalde omstandigheden gevaarlijk; 
M. umbrosus, de gevaarlijke muskiet der Federated Malay 
States; N. macula- tus, de overbrenger van de malaria in 
heuvelland, ook op Java. 

De malariastudie oriënteert zich steeds meer op het 
biologisch onderzoek der muggen, hare levensgewoonten, 
voorwaarden van bestaan, enz. 

Zoo hebben onderzoekingen der laatste jaren aan het 
licht gebracht, waarom sommige anophe- les-soorten geen 
malaria overbrengen. Bij onderzoek van den maaginhoud 
der muskieten is gebleken, dat de eene mug verzot is op 
menschen- bloed, de andere soort daarvan niets moet 
hebben, doch zich bij voorkeur voedt met karbouwen- bloed, 
enz. De eene mug kan alleen tot ontwikkeling komen in 
beschaduwd water, de andere stelt zeer bepaalde eischen aan 
het zoutgehalte, aan de stroomsnelheid, enz. Dergelijke 
onderzoekingen zullen ongetwijfeld op den duur blijken van 
zeer groote waarde voor de bestrijding te zijn; wij zijn nog 
slechts aan het begin onzer kennis op het gebied der biologie 
van de muskieten, en daarmede ook van de malaria-
bestrijding. 

Literatuur: Kortheidshalve moge verwezen worden 
naar de talrijke publicaties der aan het begin van dit artikel 
genoemde auteurs, wier namen gemakkelijk met vele 
zouden kunnen vermeerderd worden. Men raadplege de 
verschillende jaargangen van het Geneeskundig Tijdschrift 
v. N.-I., van de Mededeelingcn van den D. V. G. in N.-I., en 
de publicaties van het Koloniaal Instituut, afd. 
Tropenhygiëne. Ook zie men do „Handleiding voor 
bestuursambtenaren inzake Malariavraagstukken”, door 
Prof. E. Roden- waldt (uitgave van den D. V. G. in N.-I., en 
verkrijgbaar bij het Hoofdkantoor van dien dienst te 
Weltevreden). Verder den tweeden druk van het Leerboek 
der tropische Geneeskunde door C. D. de Langen en A. 
Lichtenstein (1928)/ 

LEPRA. (Vervolg van Dl. II, blz. 566). In de laatste jaren 
hebben de inzichten omtrent de behandeling van lepralijders 
en hun kans op genezing eenige wijziging ondergaan. Het 
belangrijkste middel is nog altijd de chaulmogra-olie, de tal-
rijke daarmee gemaakte combinaties en de van deze olie 
afgeleide chemische producten; twee zu 

ren, acidum chaulmogricum en ac. hydnocarpi- cum, 
schijnen het werkzame bestanddeel der olio te vormen. De 
olie kan in den vorm van pillen gegeven worden, of als 
injectiekuur. 

Daarnaast worden in den laatsten tijd verschillende 
chemische praeparaten gegeven, waarvan de opsomming 
hier geen doel heeft. Het thymol heeft in de practijk niet 
voldaan. Vele tropenartsen meenen heil te zien van 
voorzichtig geleide kuren met joodkali. Lichte infecties 
kunnen vermoedelijk spontaan genezen; in het algemeen kan 
men zeggen dat rust, goede voeding enz., op zich zelf niet in 
staat de lijders te genezen, de genezing toch wel bevorderen, 
zoodat een verwaarloosde leproos-landlooper, die in een 
leproserie wordt opgenomen, alleen daardoor aanzienlijk er 
op kan vooruitgaan, onverschillig welke medicamenteuze 
therapie op hem wordt toegepast. Verder is lepra bij uitstek 
een chronische ziekte, die ook zonder eenige behandeling 
perioden van verbetering (en van verergering) geeft; de arts, 
die met een nieuwe behandelingsmethode begint, juist 
wanneer de ziekte tijdelijk een gunstigere wending neemt, 
loopt kans een veel te gunstigen indrulc te krijgen, tenzij hij 
gewapend is met een gezonde dosis critiek. 

Vaststaat dat de prognose der lepra in den laatsten tijd 
iets gunstiger gesteld mag worden dan vroeger; deze 
prognose was vroeger absoluut in- faust. Hoe korter de 
ziekte bestaan heeft op het oogenblik dat de diagnose gesteld 
en met de behandeling begonnen wordt, des te grooter is do 
kans op succes. 

De bestrijding der lepra als volksziekte, in Eu- ropeesche 
landen met succes doorgevoerd, staat in landen als Ned.-
Indië voor haast onoverkomelijke moeilijkheden. Er zijn 
slechts enkele streken, Avaar de bevolking het 
besmettingsgevaar beseft en Avaar zij uit zich zelve de 
bestrijding ter hand heeft genomen door de lijders uit haar 
gemeenschap te stooten. Dit is het geval in Noord Suma- tra, 
bij de Bataks en in Atjèh. Het gevaar der besmetting van 
lepra is echter bijv. op Java in het algemeen niet tot de 
bevolking doorgedrongen, zoodat gedAvongcn isolatie der 
lijders op groote moeilijkheden zou stuiten. 

De Ned.-Indische Avetgever heeft deze moeilijkheid 
ingezien, zoodat bijv. lepra niet opgenomen is in de 
epidemieordonnantie. Wel is een lepra- ordonnantie in 
bewerking, Avelke gedAvongcn isolatie mogelijk zal 
maken, echter niet voor den ge- heelen Archipel, doch alleen 
voor bepaalde, door den Gouverneur-Gcneraal aan te wijzen 
streken. Men denkt daarbij in de eerste plaats aan Ambon en 
Noord Sumatra. 

Gedwongen isoleering elders stuit op do volgende 
bezAvaren: enorme koBten, verbonden aan do opberging en 
behandeling van de vermoedelijk duizenden patiënten; het 
geringe contact der bevolking, in het bijzonder op het 
platteland, met de artsen maakt het niet inogelijk do lepra-
pa- tiënten te ontdekken, zoodat alleen de bij toeval ontdekte 
lijders aan de bepalingen der wet onderworpen zouden zijn, 
en de groote meerderheid ongemoeid zou blijven. Daar het 
volk het gevaar niet begrijpt, mag men op medewerking van 
die zijde niet rekenen: integendeel, de bevolking zou de 
lijders verstoppen, en alleen medewerking ver- leenen 
wanneer een enkeling daar baat in zag, bijv. om zich van een 
ongewenscht element to ontdoen. Het spionnensysteem zou 
gaan bloeien. 
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Evenwel do zaak staat niet zoo hopeloos als men na lezing 
van liet bovenstaande wellicht geneigd zou zijn te denken; 
plaatsclijk kan door iso- leering heel wat bereikt worden, en 
vooral in de steden kan door ziekenhuis- of wijkverpleging 
het gevaar, dat de lijders voor hun omgeving oplevoren, 
aanzienlijk verminderd worden. Hiermede is in de groote 
steden en op Ambon sinds eenige ja- ren reeds begonnen; 
elders, waar de omstandigheden zulks toclieten, zijn 
leproserieën opgericht, door do zending, het Leger des Heils, 
door vereenigingen, landschappen, enz., veelal met steun 
van het Gouvernement. 

Dergelijke inrichtingen vindt men op Java te Kelet 
(Donoredjo, Dir. Dr. Bervoets), Pelantoe- ngan en 
Semaroeng; de beide laatste onder beheer van het Leger des 
Heils. Op Sumatra vindt men de volgende: in Atjèh: Aroen 
Meulabo, Agoesan, Blang Mè, Blimbing, Goemplang 
Poengldeueng, Kroëng Rongka, Kr. Sabé, Kwala Keureuloe, 
Ië Leubeuë, Kwala Tong, Kw. Toea, Maranti, Pang- wa, 
Peukan, Poelau Ië en Rantopandjang; in Bangka: Tandjoeng 
Poenai; in Palembang: Koendoer; ter Sumatra’s Oostkust: 
Lao Simomo, Poelau Sitjanang; in Tapanoeli: Hoetasalem en 
Sitoemba; in Borneo: Singkawang; in Cele- bes: Madjénó en 
Watasoempo en Manado; in de Molukken: Amboina, 
Kamar, Lemonga; op Bali en Lombok: Boegboeg, Jèh 
Poetèh, Kali Genit, Moentis, Sepolong, Sioet, Tantoe; op 
Ma- doera: Saolar. De hier opgesomde inrichtingen zijn zeer 
verschillend in grootte en belangrijkheid; 13 daarvan hebben 
Lands-subsidie, de overige niet. 

Literatuur: J. D. Ivayser, Voordrachten over tropische 
huidziekten, 2de druk, 1929; C. D. de Langen en A. 
Lichtenstein, Leerboek der tropische geneeskunde. 

V KRANKZINNIGENVERPLEGING. (Vervolg van 
Dl. II, blz. 446). De gelegenheid tot opneming van 
krankzinnigen van alle landaarden is in de laatste jaren 
aanzienlijk uitgebreid. Nadat in 1882 het gesticht te 
Buitenzorg, in 1902 dat to La wang was geopend, bleek al 
spoedig vergroo- ting dier gestichten noodig, naast do 
oprichting van nieuwe. Zoo werd Buitenzorg vergroot tot 
een capaciteit van ruim 1600 patiënten, waarvan ongeveer 
400 Europeanen; Lawang met zijn an- nex-gcstichten biedt 
plaats voor 2700 lijders, en daarnaast werden gestichten 
opgericht te Mage-_^ lang (1923) voor 1200 Inlanders, met 
mogëlylc- fiëid tot latere uitbreiding, en te Sabang voor 1200 
Inlanders, eveneens voor uitbreiding vatbaar. 
Laatstgenoemd gesticht werd in 1924 go- bouwd, als gevolg 
van een rapport van den psychiater Dr. F. VV. G. van Loon, 
die in opdracht der Rcgeering Atjèh had bereisd, ter 
bestudeering van do toestanden op het gebied van 
krankzinni- genwezen in dat gewest. Zijn rapport meldde do 
aanwezigheid van grooto aantallen krankzinnigen, wier 
verpleging alles te wenschen over- lict. ■ 

Daar do gestichten niet in staat zijn aan allo vragon tot 
opneming van lastige en soms gevaarlijke krankzinnigen te 
voldoen, en daar bovendien aan do opneming in een gesticht 
een soms vrij langdurige procedure moet voorafgaan (mach-
tiging van den President van don Raad van Justitie of van 
den Landraad voorzitter), zijn, naast de gestichten, z.g. 
doorgangshuizen voor krankzinnigen gobouwd, waarin 
tijdolijko in be- 

waringstclling mogclijk is, na verkregen machtiging van 
hot Hoofd van Plaatselijk Bestuur. 

Te Batavia was reeds sinds 1824 het G'hinee- scho 
hospitaal in gebruik als zoodanig; in 1922 werd dit 
verouderde en te kleine gebouw verlaten voor een nieuw 
complex, to Grogol, (aan den weg Batavia—
Weltevreden—Tangërang), oorspronkelijk bestemd als 
epidemic-hospitaal van Batavia, en thans ingericht voor 
verpleging van 330 krankzinnigen, vnl. Inlanders. 
Daarnaast bestaan nog plannen voor den bouw van een 
kleine psychiatrische kliniek (voor 24 lijders) bij de 
Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting Salèmba te Batavia, 
ten behoeve van het onderwifs~iTT-de~psychiatrie aan de 
Geneeskundige Hoogeschool. 

Verder vindt men doorgangshuizen te Semai_^ rang_(j85 
lijders), Soerakarta (Mangoendjajan, 12Ö lijders), en 
Soerabaja (180 lijders); het ge- meente-ziekenhuis te 
JBandoeng heeft een paviljoen, waarin 16 lijders kunnen 
verpleegd worden. Deze inrichtingen staan alle onder 
deskundige leiding. 

Daarnaast heeft men in de Buitengewesten de 
zoogenaamde „verpleeg-tehuizon voor krankzinnigen”, 
waar zij in bewaring gesteld worden in afwachting van de 
gelegenheid tot opzending naar een gesticht. Men vindt 
deze verpleeg-tehuizen te Palembang, Loeboekpakam 
(Oostk. v Sum.), Padang, Bandjermasin, Makassar en 
Manado, met een capaciteit van 25—60 patiënten. 

Door een en ander is bereikt, dat, althans op Java, een 
eind is gemaakt aan de opsluiting van krankzinnigen in 
gevangenissen; ook in de Buitengewesten is hieraan 
grootendeels een eind gekomen, voor zoover dit bij do daar 
heerschende toestanden mogelijk is. Het transport van 
krankzinnigen uit do Buitengewesten naar een inrichting op 
Java wordt geregeld door het hoofdkantoor van den D. V. 
G-, in overleg met de directie der Koninklijke Paketvaart 
Maatschappij; dat naar een inrichting buiten Java door het 
hoofd van Plaatselijk Bestuur in overleg met den Agent der 
K. P. M. op de plaats van inscheping. Nu en dan worden 
door genoemd hoofdkantoor transporten van Europeesche 
krankzinnigen naar Nederland geregeld, in den regel per 
vrachtboot van de Mij. Nederland of Rott. Lloyd, onder 
geleide van verplegers(sters). 

Het goheelo krankzinnigenwezen ressorteert onder den 
Dienst van Volksgezondheid, terwijl ook toezicht wordt 
uitgeoefend door do Hoofden van gowestelijk bestuur en de 
Officieren van Justitie. 

De behandeling der krankzinnigen in de gestichten 
geschiedt op moderne wijze; voor on-. rustigon zijn 
permanente warme baden gebruikelijk, terwijl do arbeids-
therapie een grooto plaats inneemt. 

Voor de vormen van krankzinnigheid onder de 
bevolking moge verwezen worden naar de jaarverslagen der 
gestichten. Alleen zij or in het kort op gewezen, dat 
alcoholische psychosen begrijpelijkerwijze zeldzaam zijn, 
doch dat dementia pa- ralytica (en lierson-syphilis in het 
algemeon) niet van zulk een gering belang blijken to zijn 
als vroeger werd aangenomen. 

Do gezondheidstoestand der verpleegden in do 
gestichten is in het algemeen uitmuntend, vooral daar bèri-
bóri er niet moor voorkomt, door de verstrekking van 
zilvervliesrijst. Aan de gestichten is in don regel een 
landbouwbedrijf verbonden. Wel heeft men last van 
bacillaire dysenterie, 
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evenals in Europa, waar deze ziekte als „Dysenterie der 
Irren” bekend staat. 

Literatuur: Men zie de jaarverslagen der krank-
zinnigengestichten, regelmatig gepubliceerd in de 
Jaarverslagen van den D. V. G. (Mededcclingen Aan dien 
Dienst.}^ 
• BÈRI-BÈRI. (Vervolg van Dl. I, blz. 276). Dit is een 

zenuw-degeneratie, die in de tropen en sub- tropen 
endemisch kan heerschen, bij voorkeur de zenuwen van de 
ledematen en den N. vagus aantast, en op een fout in de 
voeding berust. De onderzoekingen van Eykman en zijn 
lateren medewerker Grijns, nu 40 jaren geleden 
aangevangen, hebben onomstootelijk vastgesteld, dat bèri-
bèri alleen optreedt, wanneer de voeding een tekort heeft 
aan een bepaalde stof, die door Grijns aangeduid werd als 
protectieve stof, door de Engel- schen als „accessory food 
factor”, en waarvoor Funk den naam Vitamine (zie aldaar) 
bedacht. Bèri-bèri is een „avitaminose”, optredend wan-
neer rijst genuttigd wordt met een to geringe koe- heelheid 
zilvervlies. 

Gewapend met deze kennis is het mogelijk gebleken, 
deze ziekte nagenoeg geheel tot verdwijnen te brengen. Eens 
de schrik der doktoren, autoriteiten en planters, wegens het 
vaak moorddadige optreden in kazernes, gestichten, gevan-
genissen, ondernemingen enz., ziet men haar thans alleen nog 
bij uitzondering. Nauwgezet onderzoek maakt het altijd 
mogelijk de oorzaak te ontdekken en daardoor in een gegeven 
geval aan haar optreden een einde te maken. In gevangenissen 
speelt bèri-bèri geen rol van eenige beteekenis meer; in 1920 
kon het bèri-bèri gesticht voor dwangarbeiders te Buitenzorg 
gesloten worden, faute de combattanTsT’üöIT het leger kent 
bèri- bèri niet meer, waardoor de herinnering aan de vroegere 
misère dreigt nu en dan verloren te gaan, zoodat de 
maatregelen verslappen. Dit was het geval, toen in October 
1918 de Legerleiding besloot de verstrekking van 
zilvervliesrijst te staken. Ongeveer een maand later traden in 
de garnizoenen Batavia en Meester Cornelis de eerste bèri-
bèri-gevalIeTTop; ïevorën zag men in het Mi- / litair 
hospitaal te Weltevreden alleen bèri-bèri- -• lijders van de 
Gou^TTiemênts-Marine^/in 1919 zag men reeds 48 lijders, in 
1920 12, iu 1921 47, in 1922 80. De Legercommandant stelde 
een commissie in ter onderzoek van de voeding in het 
garnizoen Batavia enz.; op 1 Juli 1922 werd weder 
zilvervliesrijst ingevoerd, met een P2 05-ge- halte van 0.40 %; 
als gevolg hiervan was de ziekte in 5 weken tot staan 
gebracht. De proef had aan 2 fuseliers het leven gekost en 190 
militairen weken en maanden aan het ziekbed gekluisterd; 
bovendien was de slagvaardigheid van het leger in gevaar 
gebracht. 

Het anti-bèri-bèri-vitamine in het zilvervlies der rijst is 
in 1925 in het Geneeskundig Laboratorium te Weltevreden, 
hetzelfde waar Eykman 35 jaren 
tevorerï'TrtjTTTTorspronkelijke onderzoekingen 
verrichte, door Jansen en Donath in zuiveren . kristallijnen 
toestand geïsoleerd, waardoor het mogelijk is geworden, 
ook groepen van personen tegen bèri-bèri te beschermen, 
voor wie dit tevoren niet kon. Zilvervliesrijst is veel eerder 
dan gc-_ slepen rijst aan bederf onderhevig, zoodat langdu-
' rige opschuring niet mogelijk is, en de voorziening van 
expeditionnaire troepen, van opvarenden gedurende een 
eenigszins lange zeereis (Mekka-pel- grims bijv.) enz. met 
zilvervliesrijst op groote be 

zwaren stuitte. Thans wordt het zuivere vitamine 
fabriekmatig bereid in het Laboratorium en dit in den vorm 
van tabletten aan expedities, schepen enz. meegegeven, ter 
menging met de rijst. Bij dierproeven is gebleken dat 2 
deelen van deze stof, toegevoegd aan 1 millioen deelen 
gowas- schen geslepen rijst, in staat zijn het vitamine-te- 
kort hiervan te compenseeren. 

Ook de behandeling der bèri-bèri-lijders geschiedt 
tegenwoordig met dit vitamine, hetzij in den vorm van 
tabletten, of in ernstige gevallen opgelost in ampullen, ter 
injectie. Een der beste middelen ter behandeling van bèri-bèri 
is verder nog altijd de katjang idjo. 

Leeken (bijv. administrateurs van ondernemingen) 
kunnen zelven op eenvoudige manier hun rijst keuren op het 
gehalte aan zilvervlies, met lu- gol-oplossing. Men neemt 10 
gram joodkali, lost dit op in een Ideine hoeveelheid water, 
voegt daaraan toe 3 gram jodium, en vult dan aan tot een liter. 
De rijst wordt in een schoteltje overgoten met water en 
geroerd tot alle korrels bezonken zijn; het water wordt 
afgegoten en vervangen door bovengenoemde oplossing. De 
massa wordt goed omgeroerd en na % minuut de jodium-op- 
lossing afgegoten en goed weggespoeld met water. De kleur 
der rijstkorrels wordt dan vergeleken met een staalkaartje, 
hetwelk verkrijgbaar is bij het hoofdkantoor van den D. V. 
G. te Weltevreden. 

Er zijn behalve bèri-bèri nog eenige andere avitaminosen 
bekend; zie hiervoor VITAMINEN. 

Daar bèri-bèri alleen voorkomt door het nuttigen van 
geslepen rijst, is het te begrijpen dat de plattelandsbevolking 
op Java, die haar eigen rijst verbouwt, met handenkracht 
ontbolstert (toemboek) en dan zóó eet, over het algemeen vrij 
blijft van deze ziekte; anders is het gesteld met de bevolking 
van de groote steden, die nagenoeg uitsluitend is aangewezen 
op geïmporteerde (dus geslepen) rijst, en onder welke 
daardoor bèri-bèri nog al eens geconstateerd kan worden. 

Ten slotte moge nog in het kort gewezen worden op een 
bijzonderen vorm van bèri-bèri, welke bij kinderen in den 
zuigelingslceftijd wordt gezien; de oorzaak daarvan kan 
tweeërlei zijn: óf de zoogende moeder heeft zelve bèri-bèri 
en daardoor geen vol waardig zog, óf het kind is kunstmatig 
gevoed bijv. met gecondenseerde blikkenmelk, zoodat een 
tekort aan vitamine is ontstaan. Deze zuigelingen-bèri-bèri 
kan peracuut tot den dood voeren. 

Literatuur: Er bestaat een zeer uitgebreide literatuur over 
beri-beri; de voornaamste Ned.-Indische publicaties zijn o.a.: 
lt. F. J. Wijckerhcld Bisdom, Beri-beri in het N.-I. leger 
1885—1909 Feestbundel van het Geneeskundig Tijdschrift 
v. 
N.-I., 1911, p. 395; A. Lichtenstein, Beri-beri in do 
garnizoenen Batavia en Meester Cornelis, G. T. v. N.-I., 
Deel 03, 1923, blz. 640; C. D. de Lan^ gen en A. 
Lichtenstein, Leerboek der tropische geneeskunde, 2de 
druk, 1928, hoofdstuk Beri-beri;- 
B. C. P. Jansen en W. F. Donath, Over deisolee- ring van 
het anti-beri-beri-vitamine, Mededeelin- gen van den D. V. 
G. in N.-I., 1927, blz. 190. 

005). Door onderzoekingen van S. L. Brug, directeur van het 
Geneeskundig Laboratorium te W_cL-_ tevreden, is 
vastgesteld, dat in Indië naast Fila- ria Bancrofti nog een 
tweede soort voorkomt, die in verband met elephantiasis 
staat, namelijk Fi- 



ELE PH A NTI AS IS—I IOUTSK O O L. 731 

laria Malayi. Deze nieuwe soort, waarvan tot dusver alleen de 
microfilaria bekend is, blijkt zeer verspreid in den Archipel 
voor te komen. F. Ban- crofti wordt van mcnsch op mensch 
overgebracht door Culex fatigans, F. malayi waarschijnlijk 
door Taeniorhynchus (Mansonoides) annulipes en T. (M.) 
annulatus, blijkens een door Brug en Do Rook onlangs in 
Benkoclen ingcsteld onderzoek. 

Literatuur: Zie de publicaties over filariasis in de 
jaargangen 1927, ’28, ’29 en ’30 van het Geneeskundig 
Tijdschrift voor N.-I., door Brug, Do Rook, Van Slee, 
Lichtcnstein, Haga en Mochtar. Voor elephantiasis raadplege 
men den tweeden druk van het leerboek van De Langen en 
Lich- tenstein, en dien van de Voordrachten over Huidziekten 
van^J. D. Kayser./ 
■j\'’ HOUTSKOOL. Houtskool is een der producten, die 
ontstaan bij de verkoling of droge destillatie van hout. Deze 
procedure is reeds van zeer ouden datum, in ieder geval even 
oud als do winning van metalen uit ertsen, omdat de houtskool 
noo- dig was voor de reductie van die ertsen. (Zilvermijnen 
van Laurium-Griekenland, zie Theo- phrastus V. 9. 1.) 

Houtskool is in hoofdzaak opgebouwd uit do elementen 
koolstof, waterstof en zuurstof. Het koolstofgehalte is 
afhankelijk van de eindtempe- ratuur bij de verkoling, bij 400° 
C. is het koolstofgehalte ongeveer 80 %, bij 500° C. bijna 90 
%. 

Het warmtegevend vermogen (de verbrandings- waarde) 
van houtskool is afhankelijk van het koolstofgehalte en 
bedraagt voor goede djati- houtskool ongeveer 6(500 
calorieën. Bij verkoling in het laboratorium bedraagt het 
rendement aan houtskool (voor de verschillende houtsoorten 
zeer uiteenloopend) 35—45 % van het gewicht van het 
luchtdroge hout. In de practijk rekent men bij goede 
verkolingsinrichtingen op een rendement van 30 %. 

Houtskool wordt gebruikt: voor de reductie van ertsen 
(ijzer in Frankrijk en Zweden, tin in Nederlandsch-Indië), in 
smederijen en batikkerij- en, bij de edelmetaalnijverheid, voor 
huishoudelijke doeleinden, door waschbazen in Indië en 
kleermakers in Nederland, door gasfitters, in gie- terijon en 
glasfabrieken, voor reinigen van chemicaliën, voorgasmakers, 
voor isolatiedoeleinden. 

Vroeger werd houtskool in Indië gebruikt voor het 
vervaardigen van buskruit, waarbij houtskool van do speciaal 
daarvoor aangeplante Guozuma tomontosa H. B. et Kunth, de 
djatiblanda, werd gebruikt. 

In Frankrijk werd in 1798 door Lobon gas gestookt uit 
hout en houtskool, in den oorlog werd deze wijze van 
gasfabricatie ook toegepast (Buitenzorg, Bergen op Zoom). 

In den jongsten tijd wint deze gasbereiding weer veld, 
o.a. voor vrachtauto’s (zuiggasmotoren), waarmede speciaal 
in Frankrijk reeds goede resultaten zijn bereikt. 

Het branden van houtskool door de bevolking op Java 
geschiedt nog steeds op een vrij primitieve wijze in kuilen. 
Het rendement is daarbij niet hoog en do kwaliteit van do kool 
laat dikwijls te wenschen over. 

Te Saradan (residentie Madioen) wordt reeds sedert vele 
jaren door het Boschwczen houtskool bereid in steenen ovens; 
het rendement is daarby veel hooger en do kwaliteit van do 
houtskool is uitstekend. 

Op Java wordt houtskool gomaakt van hout 

van Schleichcra oleosa Merr. (kesambi), Tcctona grandis L. 
f. (djati), Leucena glauca Benth. (kem- landingan) en diverse 
.andere houtsoorten. De djati-houtskool vonkten wordt 
vrijwel uitsluitend gebruikt in smederijen, de kesambi-
houtskool is de meest gewilde, doch ook de kemlandingan- 
-houtskool is van zeer goede kwaliteit en bij uitstok geschikt 
voor huishoudelijke doeleinden en voor waschbazen. 

Dc houtskoolproductie van den Dienst van het 
Boschwezen bedroeg in: 

1913 rond 2.000 ton (ad 1000 k.g.) 
1918 „ 1.500 „ 
1923 „ 4.500 „ 
1928 „ 13.000 „ 

De geheele productie van Java en Madoera zal de 20.000 
ton nabijkomen, met een verkoopwaarde van ongeveer / 
600.000. 

In de Buitengewesten wordt de houtskool plaatselijk in 
zeer groote hoeveelheden aangemaakt, n.1. op Bangka en 
Billiton (tinmijnen), in den Riouw-archipel, in Bengkalis en 
ter Oostkust. van Sumatra (uitvoer naar Singapore). Men ge-
bruikt daarvoor in de eerste plaats"ïïët hout van eenige in do 
vloedbosschen voorkomende boomsoorten, tot de 
Rhizophoraceae en Meliaceae be- hooronde. 

De bereiding geschiedt in ovens, veelal door Chineezen, 
die daaraan veel zorg besteden. 

Op Bangka wordt de houtskool, noodig voor de 
tinwinning, gemaakt in meilers, gelijk zulks vroeger ook in 
Europa gebruikelijk was. Voor een productie van 100 
pikoels tin is ruim 6 ton houtskool noodig. Jaarlijks is 20.000 
ton noodig. 

Do houtskoolproductie in de Buitengewesten bedroeg in 
1928 rond 71.000 ton (ad 1000 k.g.); de helft daarvan is 
afkomstig van de panglongs. 

De invoer van houtskool in Nederlandsch-Indië is van 
geen beteekenis, de uitvoer daarentegen wel; zooals uit de 
officieele statistieken blijkt, beliep deze in de jaren 1924 t/m 
1928 (in 1000 k.g.): 

in 1924 . . . . . . . 4.373 

1925 . . . . . . . 5.799 
1926 . . . . . . . 4.933 
1927 . . . . . . . 20.051 
192S . . . . . . . 27.435 

Hierbij dient echter te worden aangeteekend, dat de 
jaarlijksche uitvoeren belangrijk grooter zijn, aangezien in 
ovengenoemde getallen de uit het vrij gebied verscheepte 
hoeveelheden niet zijn opgenomon, daar hieromtrent geen 
betrouwbare gegevens beschikbaar zjjn. Naar schatting 
wordt jaarlijks een 40.000 tot 50.000 ton houtskool uit-
gevoerd, in hoofdzaak naar Singapore. Bjj een prijs van / 
25 per ton is de uitvoerwaarde dus ruim 1 millioen gulden. 

Do vooruitzichten voor do houtskoolindustrie zijn niet 
ongunstig, indien deze zich beperkt tot de productie van 
houtskool en eventueel van teer. Voor bereiding van de 
andere destillatieproduc- ten als azynzuur en houtgeest 
(mcthylalkohol) zijn de vooruitzichten minder hoopvol. 

Do productie van houtskool vertoont de laat- sto 20 
jaren een stork stijgende lijn. Mocht ook in Nederlandsch-
Indië het gebruik van houtskool voor automobiel-motoren 
een feit worden (houtskool is hier in do kloinsto désa’s 
verkrijgbaar en goedkoop) dan zou daardoor de 
houtsverkoling- industric een zeer groote uitbreiding 
ondergaan. 

Literatuur: Goede handboeken zijn: M. Klar, 
Technologie der Holzverkohlung, Verlag von J. 
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Springer, Berlin: H. M. Bunbury, The dcstructi- 
ve distillation of wood, London, Beun Brothers 
Limited; Charles Mnriller, La carbonisation des 
bois, lignites et tourbes; Dunot, Paris. Verder: 
Dr. R. Wind Hzn., Onderzoek naar de vooruit- 
zichten van de houtvcrkolingsindustrie in Neder- 
'Y>Jand8ch-Indië, proefschrift Wageningcn 1925; IL 

J. Kerbert, Eene Japansche methode van houts- 
koolbranden op de Philippijnen, Tectona dl. I 
.,1908/1909, blz. 94 e.v.; R. Wind Hzn., De 
houtskoolovens te Saradan, Tectona dl. XVI 
.^1923, blz. 515 e.v. en dl. XVII 1924, blz. 613 
"‘‘•'Ve.v.; C. H. Japing, Het lioutskoolbedrijf in Atjeh, 
f* Tectona dl. XVII 1924, blz. 247 e.v.; Ir. A. H. 
van Bodegom, De vloedbosschen in het gevest 
Riouvv en Onderhoorigheden, Tectona dl. XXII 
/1929, blz. 1302 e.v.; P. van Zon, De beteekenis 
/ van de bosschen in de buitengewesten, Tectona 
' ^dl. XXII 1929, blz. 436 e.v.; Jaarverslagen van 
/ den Dienst van het Boschwezen in Nederlandsch- 
' Iodië.// 

v JAARBEURZEN TE BANDOENG^(Aanvul- 
ling van Dl. V, blz. 217 of suppl. afl. 10. blz. 295). 
Aan de zesde Jaarbeurs en -markt, in 1925, werd 
een Electriciteitstentoonstelling verbonden, ten 
einde het gebruik van dezen vorm van energie 
zooveel mogelijk te populariseeren en het publiek 
te doen kennis maken met de groote verscheiden- 
heid van toepassing der electriciteit in het dagc- 
lijksch leven. Zoo zien wij de Vereeniging steeds 
meer de richting van rcclame-instituut uitgaan. 

Het in 1923 in den Haag opgerichte Holland- sche 
Correspondentschap had intusschen met zoo goed gevolg 
gewerkt, dat op deze beurs een speciaal Hollandsch 
Paviljoen kon worden ingericht, waarin de Hollandsche 
Correspondent persoonlijk de belangen der exposeerende 
Hollandsche firma’s behartigde. Met stijgend succes wordt 
deze wijze van expositie door Hollandsche firma’s ge-
durende de volgende jaarbeurzen voortgezet. De 
belangstelling van het groote publiek, dat bij winkeliers de 
getoonde artikelen navraagt, doet wederom vraag van deze 
winkeliers bij importeurs ontstaan, waardoor het voor deze 
aantrekkelijk wordt zich voor de waren te interesseeren en 
vertegenwoordiging op zich te nemen. 

De zevende Jaarbeurs, waaraan een Land- bouw-
tentoonstelling verbonden was, werd gevolgd door de 
achtste met daaraan verbonden Hygiëne-tentoonstelling. 
Deze tentoonstelling werd met groot succes bekroond en 
liet een diepen indruk in geheel Ned.-lndië na door de be-
langrijkheid en omvangrijkheid van het getoonde. 

De Jaarbeursinzendingen deden eveneens hun voordeel 
met de groote belangstelling. 

Een tentoonstelling op het gebied van Sport-, Radio-, 
Hotel- en Reiswezen werd naast de negende Jaarbeurs 
gehouden, welke wederom een groote belangstelling 
mocht genieten. 

De tiende Jaarbeurs en -markt, waarvan als jubileum 
beurs bijzonder veel werk was gemaakt, zoowel door 
exposanten als door de Vereeniging zelve, gaf niet een 
tentoonstelling op één bijzonder gebied, doch een groote, 
algeraeenc tentoonstelling op verschillend gebied te zien. 

De afdeeling Nijverheid van het Departement van L. N. 
en H. verzamelt jaarlijks een belangrijke inzending van 
inhccmsche industrieproducten uit den geheelen archipel 
en bereikt telken male een beduidende omzet van deze 
artikelen. 

De steeds groeiende belangstelling in de presta 

ties van het instituut moge blijken uit het bezoekcijfer, dat 
van 2772 per dag of 5S.221 in totaal gedurende de eerste 
beurs steeg tot 14.139 per dag of 226.227 in totaal 
gedurende de 10e beurs, terwijl het ieder jaar op vroeger 
tijdstip volgeboekt zijn van alle beschikbare ruimte het 
succes van exposanten moge duidelijk maken. 

Ondanks het feit, dat door de zware afschrijvingen op 
de hoog te boek staande gebouwen de 
exploitatierekeningen, sinds het gemis der goede-
renloterijen, met nadeelige saldi sluiten, is de fi- nancieele 
toestand der Vereeniging zeer bevredigend en kon met de 
ieder jaar overschietende kasmiddelen geleidelijk een 
voldoend werkkapitaal worden verkregen. Na de 10e 
Jaarbeurs trok do Regeering dan ook de subsidie in, omdat 
„het voortbestaan der Jaarbeurs daarvan niet afhankelijk is”. 

Een goederenloterij werd wederom voor de 11e 
Jaarbeurs toegestaan, zeer ten nutte van exposanten en van 
de Vereeniging. 

Aan het slot van dit overzicht rest nog te vermelden, dat 
de jaarbeurzen en -markten te Bandoeng jaarlijks in 
Juni/Juli worden gehouden. De kosten, verbonden aan het 
inhuren van expositieruimte, bedragen in het hoofdgebouw 
/ 40 per M2. met afdalende schaal voor grootere ruimten, en 
ƒ 15 per M2. eveneens met afdalende schaal in do 
machinehal, terwijl de huurprijzen der monsterkamers van 
4x4 M. grondoppervlakte varieeren van / 125 tot / 300. Het 
tijdig toestroomen van exposanten maakte de vroeger 
toegepaste pioniers- reductie overbodig, zoodat deze werd 
afgeschaft. 

Verschillende vervoermaatschappijen verlee- nen 
vrachtreductie op voor de beurs bestemde goederen, terwijl 
vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor die 
goederen, welkte na afloop van de beurs worden uitgevoerd/ 

GEZONDHEIDSETABLISSEMENTEN 
(SANATORIA). (Vervolg van Dl. I, blz. 786). Door do 
verbetering van den gezondheidstoestand van vele plaatsen 
in N.-I. en door den vooruitgang onzer kennis in zake 
oorzaken en behandeling van vele ziekten, die voorheen de 
tropen teisterden, en vooral de geïmporteerde ambtenaren, 
handelslieden enz., is het karakter der gezondheidseta- 
blisscmenten in de laatste jaren zeer veranderd. De bekende 
herstellingsoorden in of bij Soeka- boemi, Sindanglaja, 
Bandoeng, Garoet, Wouoao- bo, Malang, Tosari, Fort de 
Koeken Brastagi(om alleen eenige der bekendste te 
noemen) hebben langzamerhand een andere beteekenis 
gekregen. Vroeger de toeverlaat in uitersten nood der 
koortslijders uit de kuststreken, der lieden met een 
„tropenlever”, zeer moeilijk bereikbaar te paard of per as en 
dus slechts zelden opgezocht, zijn zij thans per trein of auto 
gemakkelijk en vlug te bereiken, en in do eerste plaats 
gezocht om een „koudon neus” te halen, niet zoozeer door • 
zieken als wel door week-enders en vacantie- Iustigen uit 
den geheelen Archipel en omliggendo landen: Malaya en 
Australië. Dit neemt natuurlijk niet weg dat de koelere 
plaatsen in den Archipel van groote waarde kunnen zijn, om 
hen, die in de warmte na de een of andere ziekte niet op hun 
verhaal kunnen komen, door den verkwikkenden invloed 
der koelte en der andere klimaatsfactoren te doen herstellen. 

Door de verbetering van hot wegennet en van de 
verkeersmiddelen is het aantal herstellingsoorden en „hill-
stations” de laatste jaren enorm 
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vermeerderd, zoodat nagenoeg iedere groote stad zijn berg-
vacantie-oord in de nabijheid heeft, ■waardoor een korte 
opsomming van de verschillende inrichtingen geen waarde 
heeft. Daarnaast zijn in den laatsten tijd ook echte 
„sanatoria” op- gcricht; zie aldaar./' 

SANATORIA. 'Zie GEZOND IIEIDSETA- 
BLISSEMENTEN (SANATORIA), Dl. 1, blz. 78G. 
Vroeger verstond men hieronder de ge- 
zondheidsetablissementen der bergstreken, die in do laatste 
jaren van karakter veranderd zijn. Zij moeten thans meer 
beschouwd worden als va- cantie-oorden, waar ook wel 
patiënten komen. 

Daarnaast zijn in den laatsten tijd echte sanatoria 
opgericht, uitsluitend bestemd voor zieken, en wel voor 
longlijders en lijderessen. Deze worden met geldelijken 
steun van Landswege geëxploiteerd door de Centrale 
Vereeniging tot Bestrijding der Tuberculose in 
Nederlandsch-Indiö, resp. door onderafdeelingen dier 
vereeniging. Op het oogenblik zijn de volgende sanatoria in 
exploitatie: T.jUaroea (bij Buitenzorg, op den weg naar den 
Poentjakpas), gehuisvest in de gebouwen van het 
voormalige Zendingshospitaal der Methodisten, 900 M. 
boven den zeespiegel. Dit sanatorium is bestemd voor 70 
mannelijke longlijders van eiken landaard, in 4 klassen. 
Oorspronkelijk was het gevestigd in het landhuis Semplak 
bij Buitenzorg; dit werd in 1928 gesloten, waarna do pa-
tiënten zijn overgebracht naar Tjisaroea. In de tweede plaats 
het sanatorium te Patjèt, aan de andere zijde van den 
Poentjakpas; eveneens 900 M. hoog, en bestemd voor 50 
longlijderessen van eiken landaard; het werd geopend in 
1919. Ten slotte vindt men in Oost Java te Butoe het derde 
sanatorium, bestemd voor 25 longlijders. 

In al deze inrichtingen worden de lijders alleen 
opgenomen door tusschenkomst van een der consultatie-
bureaux, die men tegenwoordig in de meeste groote steden 
aantreft, of na overleg met den genccsheer-directcur van het 
sanatorium; dit ter vermijding van de anders mogclijke 
opneming van lijders, wier ziektetoestand hen ongeschikt 
voor sanatorium behandeling maakt. 

Over de resultaten der behandeling in de diverse 
sanatoria valt nog niets met zekerheid te zeggen; daartoe is 
de observatietijd nog te kort. De voorloopigo indruk is 
echter zeer guiwtig. Andere sanatoria bestaan in N.-I. nog 
niet. 

MIJN WORMZIEKTE. (Vervolg van Dl. V, blz. 
292, of suppl. afl. 12, blz. 359). De infectie van den mensch 
met mijnwormen is niet hetzelfde als mijn wormziekte. Het 
is inderdaad waar, dat een zeer groot deel der bevolking op 
Java mijnwormen herbergt (zie het oorspronkelijk artikel in 
deze Ëncyclopaedie). Dit wil echter niet zeggen, dat nu ook 
een groot deel der bevolking aan mijnwormziekte lijdt. De 
aanwezigheid van enkele ankylostomen in het darmkanaal 
deert den gastheer in het algemeen niet; pas wanneer hun 
aantal groot is of wanneer de infectie gepaard gaat mot 
andere omstandigheden, die den weerstand van hot individu 
verminderen, ontstaat do eigenlijke mijn wormziekte. In dit 
opzicht speelt malaria oen belangrijke rol. Men kan veilig 
zeggon, dat in vele streken van Java bijna iedere Inlander 
eenige mijn wormen herbergt, doch dat de ernstige mijn 
wormziekte er slechts zelden voorkomt. Dit is o.a. het geval 
in Priangan, terwijl bv. Bantam zwaar geïnfecteerd is. In 
1924 werd oen on- derzook daarnaar ingestcld, waarbij 
bleek, dat in 

Sérang en Pandeglang iedere inwoner gemiddeld meer dan 
loo mijnwormen heeft, zoodat ook do mijmoormzicktc er 
vaak voorkomt. Dit wordt veroorzaakt door de gewoonte 
der bevolking hare ontlasting te dcponecrcn op de erven in 
de nabijheid der huizen, zoodat de bodemverontreiniging 
aanzienlijk is. In zulke streken is het een onbegonnen werk, 
te trachten genezing te brengen door massale toepassing van 
mijn worm kuren. On- middellijk toch, nadat de wormen 
door hetoleum ehenopodii zijn uitgedreven, dringen nieuwe 
scharen larven uit den verontreinigden grond door de huid 
weer in het lichaam van den mensch, zoodat na eenige 
weken de oude infectie-graad weer bereikt is en men weer 
van voren af aan zou kunnen beginnen. 

Hier helpt maar één middel; dat is te trachten de 
bevolking er toe te brengen hare gewoonten te veranderen, 
namelijk niet meer in het wilde weg op den grond te 
defaeceercn en daardoor dien bodem met tallooze 
mijnwormeieren te infecteeren. In plaats daarvan moet zij 
loeren privaten te bouwen bij de huizen en deze ook te 
gebruiken. Hiermede is sinds eenige jaren begonnen; de 
Rockefeller Foundation zond in 1924, in overleg met den 
Dienst der Volksgezondheid in Ned.- -Indië, twee doctoren 
uit, die in nauwe samenwerking met dien dienst een 
onderzoek begonnen naar den graad der mijnworminfectie 
bij de bevolking van Java. In aansluiting daaraan werd toen 
de bestrijding der ziekte in de zwaarst geïnfecteerde streken 
ter hand genomen. Hiervoor kwamen het eerst in 
aanmerking streken als Bantam, Banjoemas enz., waar dus 
posten werden opgericht. Uit dit onderzoek en uit deze eer-
ste pogingen tot bestrijding, dateerende van 1925, heeft zich 
een afzonderlijke afdeeling van den D. V. G. ontwikkeld, de 
Medisch-Hygiëni- sche Propaganda, deel uitmakend van het 
Hoofdkantoor van dien dienst te Batavia. Deze afdeeling 
gaat uit van het juiste denkbeeld, dat de zeden en gewoonten 
der bevolking niet veranderd moeten worden door van 
boven opgelegde bevelen, doch dat alleen heil is te 
verwachten van overreding, gebaseerd op geduldig 
uitleggen, ver- tooning van platen, films e. d., waarom een 
bepaalde verandering der oude zeden wordt aangeraden. 
Deze afdeeling wordt langzamerhand losgemaakt van de 
Rockefellcr-Foundation, zoodat in 1931 alle kosten voor 
rekening van het land (den D. V. G.) zullen komen. Het 
gebied, door de Progapanda bestreken, heeft zich 
langzamerhand uitgebroid en omvat thans niet alleen de 
mijnwormziekte en de overige besmettelijke darmziekten, 
doch ook diverse andere besmettelijke- en volksziekten, 
zooals pokken, malaria, fram- boesia, trachoom enz. ‘) 

‘) Een tijdlang scheen het alsof aan de al-
leenheerschappij van het oleum ehenopodii als 
wormmiddel een eind zou komen, door de invoering van 
de tetrachloorkoolstof; sindsdien is evenwel gebleken, 
dat dit laatste middel soms aanleiding geeft tot min of 
meer ernstige gevallen van vergiftiging on dat het, 
hoewel zeer werkzaam tegen mijnwormen, bij cheno- 
podium-olie achterstaat in werking op de zoo vaak 
voorkomende spoel wormen (ascariden); in don laatsten 
tijd is daarom de tctraehloor- koolstof weer verlaten voor 
het oudo en beproefde oleum chonopodii. 
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■'] QUARANTAINE. De in het oorspronkelijke ar- ‘tikel 
(Dl. III, blz. 521) bedoelde algehecle herziening der 
quarantainc-ordonnanticis nog altijd niet tot stand gekomen; 
wel zijn de maatregelen ten opzichte der uit Mekka 
terugkeerende pelgrims gemoderniseerd. 

Dezen worden, alvorens zij de reis naar het heilige land 
aanvaarden, door de havenartsen op de plaats van inscheping 
ingeënt tegen pokken, cholera. typhus en bacillaire 
dysenterie, welke bewerkingen op den Mekka-pas vermeld 
worden. Ten behoeve der Ned.-Indische pelgrims, die zich 
in Singapore inschepen, wordt telken jare een Ne- derlandsch 
arts gedetacheerd aan het Consulaat aldaar, zoodat iedere 
pelgrim, die bij dat Consulaat een Mekka-pas vraagt, 
behoorlijk wordt geïmmuniseerd. Het gevolg van dezen 
maatregel is, dat in de laatste jaren op de thuisvarende hadji- 
booten nagenoeg geen epidemieën meer voorkomen, zoodat 
veel minder gevaar bestaat voor invoer uit den Hedjaz van 
besmettelijke ziekten. 

De hadji-booten mogen bij aankomst in Neder- landsch-
Indië alleen voor anker gaan bij een der quarant-aine-stations 
Poeloe Roebia of Onrust- -Kuiper; de pelgrims gaan van 
boord, worden gereinigd, hun bagage en het schip eveneens 
ontsmet, terwijl de pelgrims zelven onder waarneming 
gesteld worden; de duur daarvan hangt af van den aan boord 
aangetroffen toestand: minstens 24 uren, hoogstens 10 
dagen. Naafloop van dien termijn wordt het schip tot het vrije 
verkeer toegelaten en kunnen de pelgrims zich ontschepen in 
de havenplaats hunner keuze. 

Literatuur: Het hoofdkantoor van den D. V. G. in N.-I. 
heeft de quarantaine- en epidemie-voor- schriften enz. in 
één bundel uitgegeven (gedrukt bij G. Kolff & Co., 
Weltevreden, 1929). Voor de pelgrim-ordonnantie zie 
men Ind. Stb. 1922 No. 698. 

GENEESKUNDE. In het artikel over dit onderwerp 
in deel I, blz. 7G1 leze men apothekers-assis- tent in plaats 
van-bediende; voor Inlandsche artsen Indische idem (de 
opleiding tot dokter-djawa is in 1901 vervangen door die 
tot Indisch arts met volledige bevoegdheid, terwijl in een 
tusschen- periode eerst de naara Inlandsch arts was aange-
nomen). Verder bestaat het verschil tusschen Eu- 
ropeesche en Inlandsche vroedvrouw niet meer. 

Tot uitoefening der geneeskunst in haren vollen 
omvang, zonder dat daartoe het afleggen van het arts-examen 
(voor buitenlandsche artsen) of de uitreiking van eene akte 
van toelating door het Hoofd van den Dienst van 
Volksgezondheid (voor alle artsen) vereischt is, zijn bevoegd 
de officieren van gezondheid en de gouvernements- artsen in 
actieven dienst en zij, die don dienst op eervolle wijze 
verlaten hebben na een diensttijd van minstens 3 jaren. In dit 
geval behoeven buitenlandsche artsen in Ned.-Indië dus geen 
artsexamen af te leggen, indien de Inspecteur van den 
Militairen Gcneesk. Dienst of het Hoofd van den Dienst van 
Volksgezondheid verklaart, dat de betrokkene in zijn 
dienstuitvoering blijken heeft gegeven de geneeskunst te 
beheersehen; mutatis mutandis geldt hetzelfde voor 
tandartsen en apothekers. 

Verder mogen buitenlandsche artsen in dienst van een 
in Ned.-Indië werkend zendinggenootschap, die in hun eigen 
land bevoegd zijn, ook in Indië de practijk uitoefenen, doch 
alleen onder de inlandsche bevolking der streek hunner werk 

zaamheid; zij mogen geen particuliere practijk ten eigen 
bate uitoefenen. 

Alle geneeskundigen, tandartsen en vroedvrouwen 
moeten, alvorens de practijk uit te oefenen, de bewijzen 
hunner bevoegdheid doen viseeren door den Inspecteur van 
den D. V. G., in wiens ressort zij zich vestigen. Voor de 
apothekers en -assistenten geschiedt deze visecring door 
den In- specteur-pliarmaceut op het hoofdkantoor van den 
D. V. G/' 

LEGER 'DES HE1LS. (Vervolg van Dl. II, blz. 
562). Deze organisatie telt thans ruim 200 officieren (14J 
Europeesche, 63 Inheemsche), ruim 1500 Heilssoldaten 
(Europeesche, Indo-Europcesche, Chineesche en 
Inheemsche) en meer dan 10.800 Volgelingen (Chin. 
enlnh.). 

De Asp. Officieren, die zich voor het werk van het 
Leger des Heils aanbieden, moeten allen de Kweekschool 
doorloopen, welke tot voor kort voor Celebes gevestigd was 
te Kantéwoe, die voor Java te Bandoeng. Een geheel nieuw 
gebouw wordt nu echter te Bandoeng gezet, waar zoowel 
de Celebes Kadetten als die van Java een niet onbelangrijk 
deel van hun opleiding tot Officier zullen ontvangen. 

De eigenlijke z e n d i n g s a r b e i d  wordt op Java 
onder de Chineezen (o.a. te Bandoeng, Batavia, Rembang, 
Soerabaja) en onder de Inheemsche bevolking verricht (o.a. 
Ambarawa, Bandoeng, Cheribon, Jogjakarta, Magelang, 
Ngawi, Poerworcdjo, Pekalongan, Rogo Moeljo Sapoeran, 
Soerabaja, Tanggoeng, Toerèn). 

In Centraal Celebes heeft het Leger des Heils een 
uitgebreid zendingsterrein, met posten o.a. te Banasoe, 
Bora, Gimpoe, Kalawara, Kantéwoe, Kapiroc, Koelawi, 
Lindoc, Paloe, Rouwiga, Sibe- laja, Tobakoe, Toro, Wajoe, 
Winatoe, e.a. plaatsen, waar aan elk dezer posten 
inlandsche scholen verbonden zijn. 

Ook onder de Europeanen en Indo-Europeanen verricht 
het Leger des Heils evangelisatie-arbcid; z.g. Europeesche 
korpsen zijn gevestigd te Bandoeng, Malang,. Ngawi, 
Semarang, Soerabaja, Soerakarta, Tegal en Weltevreden. 

Het Leger des Heils heeft 7 Tehuizen voor militairen 
van Land- en Zeemacht, en wel te Bandoeng, Jogjakarta, 
Makassar, Malang, Soerabaja, Soerakarta en Weltevreden. 
In verband met dezen tak van arbeid wordt ook 
geëvangeliseerd: openbare samenkomsten worden 
gehouden, kazerne-, hospitaal- en huisbezoek gedaan. 

Het m a a t s c  h  a p p e l  i j k  w e r k  omvat een 
groot aantal inrichtingen van velerlei aard, en strekt zich uit 
zoowel tot de Europeanen als tot de Inheemsche bevolking. 
In werking zijn thans: 

4 kinderhuizen, 3 voor Europeesche kinderen (te 
Bandoeng, Médan en Salatiga), waar tezamen plaats is voor 
150 kinderen, en een Javaansch Tehuis (te Jogjakarta) mot 
30 plaatsen; 1 tehuis voor Europeesche jongens te 
Bandoeng voor 23 jongens; 2 meisjeshuizen voor 
Europeesche en Chineesche meisjes te Weltevreden en 
Semarang, waar meisjes, door autoriteiten, Pro Juventuto of 
familieleden aan de zorg van het Leger des Heils 
toevertrouwd, worden opgeleid in alle huiselijke 
bezigheden; 1 ziekenhuis voor vrouwen en kinderen te 
Soerabaja, hoofdzakelijk bestemd voor on- en 
minvermogende patiënten (Eur. en Inh.); er is echter ook 
een paviljoen voor eerste klasse Eur. patiënten; door dit 
ziekenhuis, waaraan een in- 
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■wonend arts is verbonden, worden 3 -poliklinieken 
gehouden in verschillende gedeelten der stad; 1 
ooglijdershospitaal met polikliniek te Semarang, eveneens 
voor on- en minvermogende Eur. en Inh. patiënten met een 
afzonderlijke klasse- afdeeling voor beter gesitueerde Eur. en 
Chin. patiënten; 2 hulpziekenhuizcn, te Pelantoengan (res. 
Semarang) met polikliniek en ruimte voor 25 patiënten, en te 
Toerën met 35 bedden en 2 poliklinieken; alles voor de Inh. 
bevolking, en waarvan een druk gebruik wordt gemaakt door 
de omgeving; 1 bedelaars-kolonie (Boegangan, Semarang) 
voor zieke en behoeftige Inlanders, waar de bewoners, voor 
zoover hiertoe in staat, werk vinden in het maken van 
kokosmatten (met het bereiden van het te gebruiken 
materiaal) en het opknappen van meubels e.d.; 1 landbouio- 
kolonie te Kalawara (Midden Celebcs), waarheen verarmde 
Javanen kunnen emigreeren, om door ontginning, landbouw 
en veeteelt zich op te werken. Thans hebben zich hier reeds 
een 200-tal kolonisten gevestigd. Ieder gezin heeft een huisje 
met een flinken lap grond. De kinderen bezoeken er de school 
en Zondagschool van het Leger des Heils, terwijl er voor de 
volwassenen gelegenheid is, des Zondags de godsdienstige 
samenkomsten bij te wonen. De voornaamste voortbrengselen 
der kolonie zijn: djagoeng, klappers, kapok, groenten en 
zuivelproducten. 

Het Leger des Heils voert het beheer over 4 me- 
laatschen-kolonies met een gezamenlijke bevolking van 
ongeveer 000 patiënten: op verzoek der Regecring 
Pelantoengan (voor Eur., Chin. en Inl.) en Semaroeng in 
Soerabaja (voor Chin. en Inl.) en op dat van comité’s 
Poelau Si Tjanang (Belawan Déli) hoofdzakelijk voor 
Chin., maar ook Inh. patiënten, en Koendoer (Palembang) 
voor Inh. patiënten. Aan elk dezer leprozerieën is een 
dokter verbonden, terwijl de officieren zich met do 
verpleging belasten. De Eur. patiënten hebben er hun 
muziekkorps, bibliotheek, tijdschriften en tuin; de gamelan 
staat ten dienste van de Inlandsehe patiënten, voor wie een 
too- verlantaarn- of bioscoopvoorstelling ook steeds een 
grooto attractie blijkt. 

Ook op deze kolonies worden Evangelische sa-
menkomsten gehouden, die^loor alle patiënten bjjgcwoond 
mogen worden^/ 

PANDHUISDIENST. ('Vervolg van Dl. III, blz. 284, 
Dl. V blz. 317 of suppl. afl. 9, blz. 2G7). Een verdere 
uitbreiding van de regie in de Buitengewesten had plaats in 
de gebiedsdeclen: Atjèh en Onderhoorighcdcn (tijdstip van 
aanvang 1 April 1925); Oostkust van Sumatra (1 April 
1925); Bali en Lombok (1 September 1927); Tapanocli (1 
April 1927); Manado (1 April 1927); Palembang (1 
November 1927); Benkoelen (1 April 1928); Celebcs en 
Onderhoo- righeden (1 Juli 1929); Bangka on 
Onderhoorig- hedon (I April 1930); Billiton (t. v. a. alsnog 
nader te bepalen); Riouw en Ondcrhoorigheden (1 April 
1930); Wcsterafdeeling van Borneo (t.v.a. alsnog nader te 
bepalen). 

Voor het beheer en de exploitatie van de Gou- 
nernementspandhuizen is een nieuw reglement vastgosteld 
bij lnd. Stb. 1928 No. 81 j° No. 82. 

Voor do instructie voor het Hoofd van den 
Pandhuisdienst zie verder Bijbl. 7789, 9120, 
9144,10014,10585 en 11902. 

Omtrent de formatie zie verder lnd. Stb. 1918 No. 590, 
1919 No. 370, 1920 No. 552. 

Op 1 Juli 1918 werd, bij wijze van proef, do uitoefening 
van den dienst der Postspaarbank ingevoerd bij de 
Landspandhuiz.cn in het voorma- lig gewest Rembang. Met 
ingang van 1 April 1920 is deze proef uitgebreid tot de 
voormalige gewesten Soerabaja en Madoera. 

In December 1927 werd een ambtenaar ter beschikking 
'van den Directeur der Centrale Kas voor het 
Volkscredietwezen belast met het onderzoek naar de werking 
van het pandcrediet, onder leiding van het Hoofd van den 
Pandhuisdienst. Voor de details van het voorbereidend 
onderzoek, hetwelk zich hoofdzakelijk beperkt heeft tot do 
werkingssfeer van een paar leenbanken, wordt verwezen 
naar het tijdschrift Kolonia-, le Studiën No. 0, 12c jaargang, 
Decemfjër 1928.' Met het onderzoek over een grooter gebied 
werd een aan vang gemaakt in October 1928. 

Ultimo 1929 waren in totaal 433 pandhuizen in bedrijf, 
waarbij 55.936.950 panden werden beleend en waarop aan 
leensommen werden verstrekt / 207.024.305. Over dat jaar 
heeft de dienst een saldo van / 10.490.249 opgeleverd. 

Zie voor omvang en ontwikkeling van het leenbedrijf 
enz. de jaarlijksche verslagen van den 
Gouvernementspandhuïsdienst/ 

LANDSDRUKKERIJ. (VerVolg van Dl. II, blz. 
528). Het thans (1930) geldende reglement voor de 
Landsdrukkerij is vastgesteld bij lnd. Stb. 1919 No. 783, 
gewijzigd en aangevuld bij lnd. Stb. 1920 No. 192, 914, 1921 
No. 580, 1922 No. 401, 1924 No. 520,1925 No. 644 en 1928 
No. 532. 

BEVOLKINGS-RUBBERCULTUUR. (Vervolg 
van Dl. V, blz. 115 of suppl. afl. 9, blz. 274). Een van de 
interessantste gebeurtenissen op landbouwkundig gebied in 
Nederlandsch-Indië gedurende de laatste tien jaren is wel de 
snelle ontwikkeling van de bevolldngscultuur van Hevea 
brasiliensis. 

Deze cultuur werd van Malaka uit onder de bevolking 
van Indië verspreid. Aanvankelijk slechts gedreven door do 
meer welgestelde lieden, ont- wikkeldo zij zich na 1915 tot 
een algemeene volkscultuur. Haar grootste uitbreiding kreeg 
zij echter eerst na de z.g. rubber-„boom”-jaren 1924 en 1925, 
en wel voornamelijk op Sumatra en Borneo, als gevolg van 
het feit, dat clëze~beide eilanden*-' gunstig gelegen zijn ten 
opzicht» van Singapore, waar tot nu toe de belangrijkste 
markt voor dit bovolkingsproduct is gevestigd. Voor Java zal 
do geringe uitbreiding geweten moeten worden aan gebrek 
aan grond in verband met de grooto bevolkingsdichtheid. 

In do malaise-jaron 1920 en 1921, toen ook do 
rubberprijzen tot een zeer laag niveau daalden, werd door den 
handel behoefte gevoeld aan een goed overzicht van de 
rubbermarkt. De sterk stijgende productie van de 
bevolkingsrubberin do jaren 1922 en 1923 was oorzaak, dat 
door de belanghebbenden in rubber, zoowel in Nederl.-Indiö 
als in Malaka een goed overzicht van do productie-
mogelijkheden van deze bevolkingscultuur noodzakelijk 
werd geacht. In October 1924 werd to Batavin^het „Native 
Rubber Investigation Com- rnitïee” opgoricht, dat zich ton 
doel stelde con nauwkeurig onderzoek te doen instellen naar 
het wezen on de verbreiding der bovolkingsrubbereul- tuurin 
de Buitengewesten van Nederl.-Indiö. 

Do gewesten, waar de Inlandscho rubbercul- tuur con 
belangrijke uitbroiding had ondergaan, werden door 
gemengde commissies van planters 
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on ambtenaren bezocht. Hunne bevindingen werden in een 
serie publicaties openbaar gemaakt. Het onderzoek heeft 
een groot aantal gegevens opgeleverd, welke een beter 
inzicht mogelijk maakten betreffende de factoren, die de 
bcvol- kings-rubbercultuur beïnvloeden. 

Cultuur methode. Een van do voornaamste redenen 
waardoor de bevolkingsrubborcultuur zoo’n snelle 
uitbreiding in verschillende gewesten heeft ondergaan, is de 
omstandigheid, dat zij zich gemakkelijk aanpaste aan de 
gevolgde methode bij den verbouw van voedselgewassen, 
nl. den „la- dang”-bouw. Het plantmateriaal, verkregen van 
op kweekbedden uitgelegd zaad of wel uit den jongen 
opslag in oude tuinen, wordt öf tegelijk met het aanleggen 
van een nieuwe padi-ladang, óf na beëindiging van den 
eersten rijstoogst in den grond gebracht. Daarna worden 
gewoonlijk nog éénmaal voedselgewassen tusschen geplant, 
waarna de rubber meestal aan haar lot wordt overgelaten tot 
zij den tapbaren leeftijd heeft bereikt. De rubberboompjes 
hebben zich dan reeds zoover ontwikkeld, dat zij de 
opkomende grassen, onkruiden en struiken de baas kunnen 
blijven; slechts door alang-alang branden worden in som-
mige streken wel eens jonge tuinen vernietigd. 

Het plantverband is gewoonlijk vrij nauw, meestal x 3£ 
m., hetgeen echter, gezien de geringe verzorging, wel 
rationeel is, daar de ondergroei in dit geval eerder wordt 
onderdrukt. In den laatsten tijd wordt door de bevolking wel 
eens wat ruimer geplant. 

Eerst tegen den tijd, dat de boomen den tapbaren 
leeftijd bereiken — d.i. in de bevolkings- rubbercultuur na 
5 a 7 jaren — worden de tuinen meer geregeld onderhouden. 

Winning, bereiding en handel. Aanvankelijk ge-
schiedde de tap willekeurig, en hoewel ook nu nog 
verschillende tapsysteemen in gebruik zijn, ziet men toch 
meer en meer de enkele snede over den kalven omtrek 
toepassen. Vooral in de „boom”- jaren werd er zeer ruw 
getapt, met gevolg bast- verspilling en vaak zware 
verwondingen en groo- ter kans van ziekten. Toch heeft de 
Hevea in deze jaren getoond te beschikken over een sterk 
rege- neratievermogen, waardoor de verwachting van velen, 
dat de bevolking haar boomen zou dood- tappen, niet werd 
bewaarheid. Ook ten deze is in de latere jaren verbetering 
ingetreden. 

De bereiding door de bevolking toegepast is zeer 
eenvoudig en weinig kostbaar, ne latex wordt in een 
petrolcumblik, gewoonlijk meteen overmaat van aluin, in 
zeer korten tijd tot stremming gebracht. Aan de aldus 
verkregen rubber- koeken („slabs”) werd tot voor eenige 
jaren over het algemeen weinig meer gedaan; het overtollige 
water werd wel eens door drogen in de zon, door trappen of 
door rollen met een flcsch voor een deel verwijderd. 
Tapanoeli vormt in deze echter een uitzondering,liier zijn 
reeds vrij lang eenvoudige handmangels in gebruik, 
waardoor de rubber in dunne vellen en vrij droog —als de 
z.g. „sheety- -crêpe’s” — ter markt komt. 

De dikke koeken werkten vervalschingen in de hand, 
hetgeen den naam van het product geen goed deed. Om nu 
de bevolking te dwingen in haar eigen belang een 
volwaardig product op de markt te brengen, zijn in de latere 
jaren in verschillende gewesten meer of minder strenge keu-
ren uitgevaardigd, nl. in de Westerafd. van Bor- neo, de 
Zuider- en Oosterafd. van Bornco, Balein* 

bang, Djambi, Tapanoeli en Oostkust van Su- malra, terwijl 
m de afd. Indrngiri van het gewest Riouw en Onderh. een 
zelfbestuursregeling van kracht is. In deze keuren is in den 
laatsten tijd meer uniformiteit gebracht. In de meeste 
belangrijke rubbergewesten is liet verboden de rubber te 
vermengen met bestanddeelcn, welke niet direct noodig zijn 
voor de stremming, terwijl de rubber- koeken geen grootere 
dikte dan 3 cm. mogen hebben. Deze laatste bepaling 
vergemakkelijkt de controle op de grootere pasars en op de 
uitvoer- havens. 

De planters verkoopen hun product öf aan rond-
trekkende opkoopers, öf op pasars. De opkoopers werken 
soms als agenten van de exporteurs. Zij zorgen dan verder 
voor den afvoer van het product naar de havenplaatsen door 
middel van vrachtauto’s, hekwielers, prauwen of bamboe- 
vlotten. Voor eenige jaren was vrijwel de geheele uitvoer 
van bevolkingsrubber in handen van Ghi- neesche 
handelaren, die op hun beurt meermalen agenten zijn van 
Chineesehe groothandelaren in Singapore. Deze laatsten 
zijn gewoonlijk ook eigenaren van fabrieken, waar de 
bevolkingsrubber een nabewerking ondergaat. Als z.g. 
„blankets” wordt de rubber dan naar de oonsumptielanden 
verkocht. De nabewerking of her bereiding is noodig, omdat 
de bevolkingsrubber als zoodanig eerder onderhevig is aan 
bederf. 

Was aanvankelijk voor deze herbereiding binnen 
Nederl.-lndië weinig animo, sedert 192Ü is daarin 
verandering gekomen, en tegenwoordig treft men in de 
belangrijkste centra van bevolkingsrubborcultuur 
verscheidene grootere en kleinere herbereidingsfabrieken 
aan, doch slechts weinige gedreven met Europeesch kapitaal 
(o.a. de N. V. Nederlandsche Rubber Unie, waartoe het 
kapitaal door eenige groote handelslichamen, banken en 
scheepvaartmaatschappijen werd bijeen gebracht). Deze 
binnenlandscho fabrieken hebben echter een zwaren 
concurrentiestrijd te voeren met de Singapore-fabrieken. 

Daar overprikkelde concurrentie tusschen de 
binnenlandschefabrieken niet wenschelijk werd geacht, is 
het Gouvernement regelend gaan optreden door bij de 
Rubbcrbercidingsordonnantio, afge- kondigd in Ind. Stb. 
1920 No. 221, te bepalen, dat herbereidingsfabrieken slechts 
opgericht mogen worden na verkregen vergunning. Bij de 
uitgifte van deze vergunningen dient er gewaakt te worden, 
dat de totale capaciteit dezer vergunningen in cenig gewest 
den hoogsten uitvoer aan bevolkingsrubber uit dat gewest in 
cenig jaar bereikt niet overtreft. 

In 1928 bestonden op de Buitengewesten 40 van 
dergelijke herbereidingsfabrieken, met een totale 
jaarcapacitcit van ongeveer 50.000 ton droge rubber. In dat 
jaar werden door deze fabrieken 12.717 ton her bereide 
rubber afgeleverd. In 1927 bedroeg deze aflevering 10.075 
ton en in 1928 7.231 ton. 

De uitvoer. Bij het beschouwen der uitvoersta- tistieken 
dient men in het oog te houden, dat de uitgevoerde 
bevolkingsrubber voorben groot deel nog een zeker gehalte 
aan vocht en vuil bevat. Dit gehalte is tegenwoordig vrij 
goed bekend, en in do meeste publicaties betreffende de 
bevolkingsrubber worden naast de totale uitvocrcijfers de 
droge equivalenten vermeld. Door een strengere 
handhaving der keuren en door het optreden van meer 
plaatselijke herbereidingsfabrieken is 
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het percentage drooggewicht de laatste jaren toegenomen 
(1927: ± GG %, 1928: 70,4 % 1929: 74,G %). 

Door de heffing van een uitvoerrecht van 5 % van de 
bruto waarde van bevolkingsrubber sedert Mei 1925 zijn de 
betreffende statistieken aanmerkelijk verscherpt. 

Onderstaande tabel geeft voor de jaren 1924— 1929 een 
overzicht van den uitvoer van bevolkingsrubber, 
omgerekend op droog gewicht, uit Ned.-Indic, verdeeld 
naar de gewesten, in tonnen van 1000 kg.: 

Hot vraagstuk der beschikbare arbeidskrachten hangt 
echter weer nauw samen met hot prijs- verloop, en is vooral 
voor de eigenaren van groote tuinen van belang. Toen in 
1925 voor de rubber hooge prijzen werden gemaakt, boden 
velen, die zelf nog geen tapbare tuinen bezaten, zich bij de 
bezitters van dergelijkc tuinen aan voor het tappen van de 
boomen, terwijl ook uit Java en andere dicht bevolkte 
gebieden lieden naar de rubber - gewesten trokken om er 
zich als tappers te verhuren. Als loon ontvingen deze 
huurkrachten de helft van het door hen gewonnen en 
bereide pro- 

Gewest. 1924 1925 1926 1927 1928 1929 

Oostkust van Sumatra . . . \ 9.568 \ 11.154 l 9.131 1 14.485 13.236 14.415 
Atjèh en Onderhoorigheden . ƒ ƒ / ƒ 426 522 
Tapanoeli . . . . . . .  .•••. 1.813 3.175 2.871 3.563 2.668 3.390 

Sum. Westkust. ..............................  — 1.728 376 1.093 574 78S 
Benkoelen ......................................  277 638 85 23 3 — 

Lamp. Districten ............................  — 129 124 6 — 56 
Palèmbang .....................................  G.oOG 11.951 11.488 15.082 12.509 15.6S6 

Djambi ...........................................  11.500 15.256 15.330 19.630 19.610 22.808 
Riouw en Onderh ........................... 3.871 6.9S4 6.922 7.888 7.866 8.312 
Bangka  .......................................... 733 1.449 1.234 1.255 4S0 714 
Billiton ...........................................  — 94 96 115 94 113 
Wester Afd. van Borneo . . . 11.905 16.906 15.758 18.895 16.648 20.315 
Z. en 0. Afd. van Borneo . . 10.120 15.780 15.227 18.455 17.239 21.428 

Nederlandsch-Indië totaal . . 56.293 85.244 78.642 100.490 91.353 108.547 

De belangrijkheid van de bevolkingsrubber- cultuur voor 
enkele gewesten treedt in deze tabel duidelijk naar voren. 

Waar de rubber niet voor direct binnenlandsch gebruik 
bestemd is kan men, eventueele voorraden buiten rekening 
latende, den uitvoer beschouwen als to zijn de productie. 

De productie. Deze kan in de eerste plaats afhankelijk 
zijn van het tapbare areaal. Op een enkele uitzondering na, 
o.a. Djambi waar men reeds handen te kort kwam, mag 
verondersteld worden, dat in 1927 het geheele tapbare areaal 
in exploitatie was. Het tapbare areaal zal echter in do ko-
mende jaren, als gevolg van de groote uitbreidingen, welke 
de bevolking in de jaren 1924, 1925, 1926 en 1927 aan de 
rubborcultuur gaf, sterk toenemen. Naar ruwe schatting was 
in 1929 de jonge aanplant 2 & 3 maal zoo groot als de 
tapbare aanplant. Ecnigszins betrouwbare gegevens betref-
fende de beplante uitgestrektheden zijn echter niet te 
verkrijgen. 

In 1927 kwam echter plaatsolijk — in Djambi — reeds 
een te kort aan arbeidskrachten voor. Bij de to verwachten 
sterke toeneming van het tapbare areaal in de komende jaren 
zal dit te kort vormoedelijk overal in meerdere of mindere 
mate tot uiting komen. Hierdoor zullen niet alle tap ba-, re 
tuinen in exploitatie genomen kunnen worden, zoodat dus 
mag worden aangenomen, dat het tapbare areaal in de naaste 
toekomst nog geen grens aan de productie zal stellen, ook al 
is in 1929, ten gevolge van de voortdurende lage prijzen 
sedert Mei 1928, de bijplant sterk verminderd. Er wordt dan 
ook verwacht, dat over eenigo jaren in bijna alle ru b berge 
westen het vraagstuk der beschikbare arbeidskrachten de 
productie zal bepalen on niet de tapbare oppervlakte. 

duet, volgens het z.g. „bagi-doea”-systeem. Door de hooge 
prijzen werden èn door eigenaren èn door „bagi-doea”-
tappers groote winsten gemaakt. Zelfs de lagere prijzen in 
de jaren 1926 en 1927 bleken nóg van dien aard, dat beide 
partijen nog voldoende verdiensten hadden. 

Het „bagi-doea”-systeem bracht echter het nadeel met 
zich, dat de huurkrachten zich weinig om den aanplant 
bekommerden, zoodat er veelal zeer ruw werd getapt om 
maar zooveel mogelijk product te verkrijgen. 

De prijsdaling in begin 192S bracht echter de prijzen op 
een dergelijk laag niveau, dat de tap voor de huurkrachten 
niet meer loonond was. Velen keerden dan ook naar het land 
van herkomst terug of zochten elders ander werk. Aan-
vankelijk beschikten do tuineigenaren nog over eenig geld, 
doch reeds spoedig waren zij genoodzaakt om op de een of 
andere wijze aan nieuwe verdiensten te komen. Velen, en 
wel voornamelijk do kleinere eigenaren, namen met de 
gezinsleden den tap hunner rubbertuinen zelf in handen; on-
der hen zijn er vele vroegere loon-tappers, die, door het in 
productie komen van de uitbreidingen in 1924, nu zelf tuin-
eigenaren zijn geworden. Der eigenaren van grooto tuinen 
zagen zich echter genoodzaakt hun tuinen ongetapt to laten 
liggen, of hetgeen plaatselijk — vnl. in Djambi en do Wes- 
terafd. van Borneo — wel geschiedt, do huurkrachten een 
grooter aandeel van het product te geven, b.v. 2/3 of 3/s deel, 
z.g. „bagi-tiga” of „bagi- lima”. 

De vrij algemeono overgang van het „bagi- doca”-
systeom naar den familie-tap heeft bewezen, dat, nu de 
eigenaar het geheelo gewonnen product in handen krijgt, do 
rubberoultuur ook bij lage pryzen — 7 & 8 d. per Eng. pond 
Stand. 

47 
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Hevea-plantage-crêpo te Londen — v o o r  hem nog 
loonend is, en, niettegenstaande vele import- tnppers 
wegtrokken, kon door dezen overgang de productie op peil 
blijven. 

Waar tegenwoordig echter reeds verschillende grooterc 
en verder af gelegen tapbare tuinen niet in exploitatie zijn, 
mag verwacht worden, dat indien er geen verbetering in de 
marktsituatie komt, de productie niet belangrijk meer zal 
stijgen. Daalt de prijs nog lager, dan zullen zij, die in 
mindere mate van de rubbercultuur afhankelijk zijn, 
successievelijk den tap staken. Gaan de prijzen echter weer 
omhoog — b.v. tot een niveau boven de S d. en beneden de 
shilling per Eng. pond Stand. Hevea-plantage-crêpe te Lon-
den — dan zal er door de plaatselijk beschikbare 
arbeidskrachten op vrijwel volle kracht worden doorgetapt, 
hetgeen vermoedelijk een productiestijging ten gevolge zal 
hebben. Mochten de prijzen op een niveau komen boven de 
shilling, dan zullen importkrachten zich 
hoogstwaarschijnlijk weder aan melden, waardoor een 
snellere produc- tie-stijging mogelijk zal worden. 

Naast het feit, dat de bevolkingsrubbercultuur, door 
haar kapitaalsextensiviteit en haar gemak- kelijken 
overgang van den loon-tap naar den fa- milie-tap, veel 
soepeler is en zich daardoor gemakkelijker aan een lager 
prijsniveau aanpast dan de Europeesche 
rubberondernemingen, verdient voorts aandacht, dat de 
bevolking gewoonlijk, door eveneens voedselgewassen te 
verbouwen, geheel of gedeeltelijk van de rubber 
onafhankelijk is bij de voorziening in de eerste 
levensbehoeften. Zelfs zij, die den verbouw van 
voedselgewassen geheel verwaarloosd hebben, kunnen 
meestal nog vrij gemakkelijk weder daartoe overgaan. 
Waar de rubbercultuur gedreven wordt naast den verbouw 
van voedselgewassen, verzekert zij de bevolking, zelfs bij 
lage prijzen voor het product, een waardevolle 
neveninkomst, terwijl zij haar bij hooge prijzen een 
buitengewonen welstand kan bezorgen. 
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de bevolkingsrubbercultuur, door de afd. 
Landbouweconomie in de Korte Berichten voor L. N. en 
H. van 25-12-’27, 7-9-’2S, 19-7-’29 en 4-4-’30; So. De 
Landbouwexportgewassen van Ned.-Indië. 
Mededcelingcn van het Centraal Kantoor voor de 
Statistiek, No. 38, 49, 61, 74, 1925, 1926, 1927, 1928.- 

BALAM (vervolg van Dl. I, blz. 105). Blijkens^' de 
uitvoerstatistieken van Ned.-Indië vormen ba- lam- en soentai-
vruchten een uitvoerartikel. De balam-vruchten zijn afkomstig 
van Palaquium walsurifolium Pierre, de soentai-vruehten van 
Palaquium Burckii H. J. Lam. 

Deze zaden bevatten een vet, dat door de plaat- selijke 
bevolking veel als spijsvet gebruikt wordt. Do zaden 
worden niet van den grond gezocht, doch bij 
overstrooming van het moerasbosch, waarin de boomen 
voorkomen, uit het water in prauwen geschept. 

De uitvoer van balam- en soentai-vruehten vindt 
hoofdzakelijk van Bengkalis plaats en van enkele plaatsen 
in de omgeving en gaat geheel naar Singapore. Die uitvoer 
bedroeg in 1927: 
1.351.0 kg. ter waarde van / 230.000 en in 1928: 
1.840.0 kg. ter waarde van / 276.000. Soentai- 
vruehten hebben bijna de dubbele waarde van balam-
vruchten, Singapore verhandelt beide naar Europa als 
„small siakillipe-nuts.” 

AKAR BAHAR (vervolg van Dl. I, blz. 25 en Dl. V, 
blz. 11 of Suppl. afl. 8, blz. 128). Ook in do nabijheid van 
Boeton (Zuid Oost Celebes) wordt vrij veel akar bahar 
gevischt en daar als zweepjes, armbanden of als geheele 
poliep op voorbijvarende schepen verhandeld. De 
kustbevolking van Celebes gebruikt algemeen akar bahar 
armbanden tegen rheumatiek en andere ziekten. Bij onder-
zoek is nooit radium in akar bahar aangetoond, er is daarom 
ruimte voor de vraag of eventueelo genezing niet op 
suggestie berust. Ver vals ch in gen komen bij armbanden 
niet voor; wel wordt voor zweepjes dikwijls een andere 
zwarte poliep, welke echter weinig buigzaam en zeer 
breekbaar is, als echte akar bahar verkocht. 

De uitvoer bedroeg in 1927 en 1928 resp. 203 en 190 
kg., waarde resp. / 1336 en ƒ 462. 

AGAR AGAR (Zie Dl. I, blz. 17). Met dezen naam 
worden twee verschillende producten aangeduid: 

I. Een zeer licht, glasachtig product in den vorm van 
vierkante staven van i 37 cm. lang en 3 cm. dik, dan wel in 
draden van i 32 cm. lang en 3 mm. breed. Deze agar agar 
wordt gebruikt voor het stijfmaken van puddingen enz. en 
voor voedingsbodem bij het kwecken van microörga- 
nismen. Zij wordt in Ned.-Indië ingevoerd uit Japan. Deze 
invoer bedroeg: 

in 1920 228.000 kg., waarde . . ƒ 827.000 
„ 1927 317.000 „ „ . . „1.079.000 
„ 1928 317.000 „ „ . . „ 896.000 
In Japan wordt deze agar agar (Japansch: kanten) 

bereid uit een zeewier, welke zeer veel ge- lose bevat. 
II. Zeewier. 
In verschillende streken van den Archipel wordt 

zeewier opgevischt, meestal door het op ondiepe plaatsen 
af te snijden. Door de visschers- bevolking wordt het in 
tijden van voedsel- schaarschte gebruikt als bijmengsel van 
rijst of maïs. Sommige soorten worden ook als lekkernij 
gegeten. 
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Ook voor export wordt zeewier gevischt; dit geschiedt 
hoofdzakelijk in den Riouw-archipol, bij Batavia,,aan de 
kust van Lombok, bil do eilanden bij Zuid G’elebes 
(Spérmonde-archipel, Boeton, Salabangka) en bij Oost 
Coram (Gèsèr). 

Na uitspoelen en drogen wordt de zeewier in goeni-
zakken verscheept. In de laatste jaren bedroeg de export: 

in I92G 1.339.000 kg., waarde . / 184.000 
„ 1927 1.082.000 „ „ . - 148.000 
„ 192S 1.631.111 „ „ . - 225.000 
In 1928 was afkomstig van Makassar 94% van den 

uitvoer en van Tandjoengtalai (Riouw) 4%. 
De export gaat hoofdzakelijk naar China. In 1928 ging 

naar Hongkong 81%, naar China G%, naar Japan 6% en naar 
Singapore 6%- De laatste jaren neemt de export naar Japan 
toe. 

Het geëxporteerde product is vermoedelijk uitsluitend de 
alg Eucheuma spinosum J. AG. 

Het is niet bekend waarvoor de algen in China gebruikt 
worden; mogelijk worden ze in Japan gebruikt als bijmengsel 
in de „kanten”. 

In Indië worden behalve Eucheuma ook nog gegeten 
verschillende algen, behoorende tot de geslachten: 
Acanthophora, Caulerpa, Codium, Co- rallopsis, Gelidiopsis, 
Gracillaria, Hypnea, Lau- rcncia, Sarcodia, Sargassum en 
Turbinaria. Van al deze soorten bevatten slechts enkele een 
weinig gelose, zoodat ze geen van alle voor bereiding van 
agar agar , zooals onder I beschreven, gebruikt kunnen 
worden. /' 

EPIDEMIEËN (Vervolg van Dl. I, blz. 683). Het 
spraakgebruik maakt onderscheid tusschen epidemieën en 
volksziekten. Onder de eerste verstaat men het gelijktijdig of 
nagenoeg gelijktijdig optreden van eene besmettelijke ziekte 
bij een groot aantal personen. Een volksziekte behoeft niet 
besmettelijk te zijn, doch wordt alleen zoo genoemd, indien 
in een bepaalde landstreek de een of andere ziekte zoo 
algemeen voorkomt, dat men niet meer kan spreken van 
individueele ziektegevallen, doch van een aantasten der 
bevolking. Volksziekten wordon ook wel endemische 
ziekten genoemd; wordt het aantal gevallen zeer groot, dan 
spreekt men van een pandende. 

In den Ned.-Indischen Archipel kent men de volgende 
endemische ziekten: malaria (kan ook epi- of pandcmi8ch 
optreden), framboesia tropica, typhus abdominalis, 
amoeben- en bacillaire dysenterie, pest, mijnwormziekte, 
mazelen, knokkel- en vijfdaagsche koorts, krop, bóri-bèri 
(alleen onder bepaalde bevolkingsgroepen), influenza 
(griep), om alleen enkele der belangrijkste te noemen. Gele 
koorts, de geesel van tropisch Amerika en Afrika, is in Azië 
onbekend, terwijl mode in onzen Archipel bijv. cholera niet 
endemisch is, in tegenstelling met vele der ons omringende 
landon. Diphtherie komt sporadisch voor, hoewel men 
vroeger do beteokonis dezer ziekte onderschat heeft. 

Epidemieën zijn bekend geworden van de vol- gondo 
ziekten: malaria, cholera, pokken, influenza (men denke aan 
do pandemieën van 1918 en 1921), meningitis cerebro-
spinalis epidemica, • pest, bacillaire dysenterie, enz. 

Tuberculose kan nog niet onder de endemische ziekten 
gerekend worden; wel is waar neemt deze ziekte, in het 
bijzonder do longtubereulose, in den laatsten tijd toe, doch 
dit is meer het geval onder enkele kleine groepen 
(onderwijzers, kantoorpersoneel, geneeskundigen, 
verplegers, in het alge 

meen intellectueelen). De eigenlijke dèsabevol- king is nog 
vrijwel gespaard gebleven, al kan niet ontkend worden, dat, 
met de toeneming der ontwikkeling en der beschaving, ook 
een toeneming der tuberculose is te verwachten, die dan 
haar invloed zal doen gelden op het ziekte- en sterftecijfer 
der bevolking. 

Omtrent de vraag of de groep der venerische ziekten in 
het algemeen tot de endemische ziekten gerekend moet 
worden, zal het antwoord niet anders dan bevestigend 
kunnen luiden. Ook hier kan men echter zeggen dat niet 
zoozeer de eigenlijke dèsabevolking is aangetast, als wel 
enkele kleine bevolkingsgroepen (leger, vloot, politie, 
ambtenaren en, in het algemeen, de bewoners der groote 
steden), terwijl vele der gevallen, die men vroeger syphilis 
noemde, framboesia tropica bleken te zijn. Een uitzondering 
moet gemaakt worden voor Zuid Nieuw Guinee, waar het 
venerisch granuloom onder enkele stammen pandemisch 
heerschte, zelfs in zoo hevige mate, dat het voortbestaan 
dier stammen er ernstig door bedreigd werd; het is echter in 
den laatsten tijd gelukt, hieraan paal en perk te stellen. 

De wettelijke maatregelen tegen besmettelijke ziekten 
zijn te vinden in de Quarantaine-ordon- nantie (zie aldaar) 
en in de Epidemie-ordonnan- tie van 1911, laatstelijk 
gewijzigd bij Ind. Stb. 1927 n°. 7. Deze ordonnantie richt 
zich tegen de volgende ziekten: typhus abdominallis, 
paraty- phus A, bacillaire dysenterie, cholera, pest, pokken, 
diphtherie, meningitis cerebro-spinalis epidemica, en, voor 
zoover betreft Z.N. Guinee, ook tegen de venerische 
ziekten. De quarautaine-or- donnantie bedoelt het tegengaan 
van den invoer van besmettelijke ziekten, de epidemie-
ordon- nantie regelt de bestrijding der besmettelijke ziekten, 
die in Indië reeds lieerschen. In deze ordonnantie zijn do 
volgende maatregelen voorgeschreven: besmetverklaring in 
bepaalde gevallen, opheffing daarvan, aangifte vair de 
gevallen door den behandelenden geneesheer of door het 
gezinshoofd, gedwongen aanbrengen van een kenmerk aan 
de woning, afzondering der lijders, eventueel ook der 
huisgenooten en andere contactpersonen (hetzij in hun 
woning of in speciaal daarvoor opgerichte barakken of in 
ziekenhuizen), schoolverbod, ontsmetting (volgens het ont- 
smettingsreglomont) of vernietiging van besmette 
voorwerpen, terwijl ook nog eenige min of meer verouderde 
bepalingen bestaan inzake het begraven van lijken van aan 
besmettelijke ziekten overleden personen. De uitvoering 
van de meeste dezer voorschriften is opgedragen aan de be-
stuursambtenaren, dio evenwel gehouden zijn geneeskundig 
advies in te winnen, en wel in de eerste plaats bij de 
geneeskundige ambtenaron, belast met do uitoefening van 
het geneeskundig staatstoezicht (Inspecteurs, hoofden van 
plaatselijke gezondheidsdiensten, gewestelijke gou- 
vernemonts-artsen). 

Wolke der bovenopgcsonule maatregelen in elk 
bijzonder geval toegepast moeten worden, en gedurende 
welk tijdvak, hangt af van don aard der ziekte, waarmee men 
te doen heeft. 

Zie verder do artikelen over MALARIA, 
FRAMBOESIA TROPICA, MIJNWORMZIEK- TE, 
KNOKKELKOORTS, KROPGEZWEL- LEN, PEST en 
PESTBESTRIJDING, BÈRI- BÈRI, enz. 

Literatuur: De Quarantaine- en Epidemievoor- 
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schriften in Nederlandsch-ïndië, uitgave van don Dienst der 
Volksgezondheid in N.-L, G. Kolff & Co., Weltevreden, 
1929; Over venerisch granu- loom in Z. N. Guinee zie men 
het artikel van Dr. 
M. U. Thierfelder in de Mededeelingen van den 
D. V. G. in N.-L, 192S, blz. 490, en dat van Dr. 
A. Kalthofen, in het Geneeskundig Tijdschrift voor N.-I.. 
192S, blz. 740. 

MARINUS (JOHANNES HERMANUS), gebo-
ren te Amsterdam, 30 Maart 1S65, overleden te Buitenzorg, 
24 Mei 1930. Vertrok op 21-jarigen leeftijd naar ïndië, waar 
hij, eerst als assistent en na enkele jaren als administrateur, 
in de tabak werkzaam was. Zijn groote organisatorische 
talenten en uitnemende kennis van de groot-cultures, van 
land en bevolking gebruikte hij in het bijzonder voor het 
oprichten van nieuwe ondernemingen in onontgonnen 
gebieden. Marinus was een der eerste planters, die met 
succes in Noord Sumatra begonnen zijn met de Hcvea-
cultuur, Hij opende daar twee rubber- en drie 
tabaksondernemingen. In het begin van deze eeuw richtte 
hij, tezamen met Colijn en met steun van Deterding, Van 
Aalst en Van Heutsz, het bekende N.I. Land Syndicaat op, 
een zeer belangrijke schepping in het Siautar- sche, waar 
voornamelijk thee geproduceerd wordt. Daarna genoot 
Zuid Sumatra zijn aandacht, waar hij een zestal nieuwe 
ondernemingen stichtte (koffie, kina, rubber en 
oliepalmen). In 1927 repatrieerde Marinus, doch in Maart 
1930 bezocht hij nogmaals Ïndië, op verzoek en in opdracht 
van het „Joint Committee” van Nederlandsehe en 
Engelsche eigenaren van rubberonderne- mingen, ten einde, 
in overleg met de Indische Re- geering, te geraken tot 
samenwerking met de Inlandsche rubberproducenten op 
voet van gelijkheid, om daarna een belangengemeenschap 
van alle rubberproducenten te vormen. Marinus heeft met 
groote energie en optimisme een belangrijk deel van zijn 
moeilijke opdracht vervuld, doch een hartverlamming 
maakte aan zijn werkzaam en succesvol leven een 
plotseling einde. Marinus was een Deli-planter van den 
ouden stempel, een hoogst verdienstelijk en bekwaam 
cultuur- pionier, die om zijn bijzondere eigenschappen in 
hoog aanzien stond. 

Is samenwerking met den hoofdredacteur van de Deli-
Courant verscheen in 1929 van zijn hand: „Veertig jaren 
ervaring in de Deli-cultures”, een boekwerk, dat in wijden 
kring opgang heeft gemaakt. 

PADVINDERIJ. Deze wereldbeweging onder de 
jeugd heeft vooral gedurende de oorlogsjaren zich ook over 
Nederlandsch-ïndië uitgebreid. 

Omstreeks 1893 als „scouting and campaining” 
systeem in het Engelsche leger gepropageerd door den 
toenmaligen luitenant-koloncl Sir (later Lord) Robert 
Baden Powell, met het doel in vredestijd de zelfstandigheid 
van den soldaat te ontwikkelen, later om den in het leger op 
te nemen jongelieden „manliness, self-reliance, relia- bility 
and field-efficiency” bij te brengen, vond het training-
systeem gedurende den oorlog in Zuid-Afrika toepassing 
onder de schooljeugd, buiten het leger.De militair-
paedagogische opzet werd blijvend vervangen door sociaal-
ethische grondslagen eener boyscout-beweging, t.w. „non- 
military, non-political, non-class and interdeno- 
minational”. Als naaste plicht van den boyscout, die den 
medemensch en den Staat naar vermogen heeft te dienen, 
werd voorgeschreven „to do a 

good turn every day”. De Britsche boyscout organisatie, die 
omstreeks 1910 groote uitbreiding onderging — toen Baden 
Powell, uit den militairen dienst getreden, zich geheel aan 
de beweging had kunnen wijden — en spoedig door een girl 
- scout-organisatie werd gevolgd, verkreeg in 1912 
Koninklijke bewilliging in Engeland. 

Toen de padvinderij zich snel over de wereld 
verspreidde, ontmoette zij in de onderscheidene landen op 
haren weg jeugdorganisaties op verschillend 
maatschappelijk gebied; zij geraakte in het begin van den 
wereldoorlog min of meer doortrokken van nationalistische 
tendenzen. In strijd met do grondbeginselen der padvinderij 
werden hare organisaties wel eens voor politieke 
doeleinden misbruikt. Toch bleef de algemeene geest der 
opgerichte vereenigingen van jeugdige „ridders, 
woudloopers en spoorzoekers” in hoofd- zaak getrouw aan 
de godsdienstig-menschlieven- de wereld-ideologie van 
hun grooten voorganger, den „Cliief Scout” Baden Powell. 
Als middel tot sociale en zedelijke volksopvoeding kan do 
padvinderij — naast het gezin en de school — het hare 
bijdragen om de moderne jeugd, door tucht in deskundig 
georganiseerd en geleid verband, te behoeden voor de 
gevaren der naoorlogsche verwildering op verschillend 
maatschappelijk gebied. 

Enkele jaren vóór het uitbreken van den wereldoorlog 
werd de padvinderij ook op Java gepropageerd, 
aanvankelijk met weinig succes, totdat in overleg met de 
organisatie in Nederland (vereeniging „De Nederlandsehe 
Padvinders”, opgericht II December 1915, Nationaal 
Hoofdkwartier Den Haag) en na verkregen steun van 
notabele ingezetenen, op 4 September 1917 de vereeniging 
„De Nederlandsch-lndische Padvinders” te BataviaJ;ot 
stand kwam. President was de toenmalige Burgemeester 
dier gemeente, Mr. 
G. J. Bïssehop, en secretaris P. Joh. Smits, laatstgenoemde 
de promotor der beweging. 

Volgens de statuten, goedgekeurd bij G. B. van 29 
Januari 1918 (Javasche Courant 1918 no. 13), stelde do 
vereeniging „onafhankelijk van eeniger- „lei godsdienstige 
gezindte of staatkundige par- „tij” zich ten doel „mede te 
werken aan de opvoe- „ding der Ncd.-Indischo jeugd tot 
goede en flinke „staatsburgers, in het bijzonder wat 
karaktervorming en lichamelijke ontwikkeling betreft”. Uit 
de bepaling dat do padvinders (12—18 jaar oud) het 
internationale Padvinders (Boy Scouts) insigne mogen 
dragen, blijkt dat de ver- eoniging zich internationaal 
oriënteerde. Haar dool zou do vereeniging trachten te 
bereiken langs wettigen weg door het aankweeken van 
vaderlandsliefde, tucht en eerbied voor het wettig gezag; het 
inprenton van plichts- en verantwoordelijkheidsgevoel; hot 
opwekken van ridderlijkheid, naastenliefde en 
hulpvaardigheid; het oefenen in kamp- en veldleven, met 
opwekking van liefde voor de natuur; het aankweeken van 
handigheid door leergangen binnens- en buitenshuis, 
zoomede door openlucht- en andere spelen en oefeningen; 
ten slotte door andere wettige middelen, die aan het doel 
bevorderlijk zijn. De jeugdgroep werd onderscheiden in 
„padvinders” (12— 18 j.) en „welpen” (9—12 j.). 

In 1923 ondergingen deze statuten wijzigingen, welke 
goedgekeurd werden bij G. B. van 24 December 1923 
(Javasche Courant 4 Januari 1924 No. 2). Zoo werden de 
termen „staatsburgers” 
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vervangen door „leden der maatschappij”; „va-
derlandsliefde” door „liefde voor eigen land” (ter 
voorkoming van misvatting omtrent het begrip 
„vaderland”). Voorts werden de in georganiseerd verband 
gebrachte jeugdige loden onderscheiden in „voortrekkers” 
(17—23 j.), „padvinders en pad - vindsters” (12—18 j.) en 
„welpen” (9—12 j.). De initialen der vorceniging werden in 
de statuten als N.I.P.V. aangeduid „om verwarring met de 
gewezen politieke partij N.I.P. (Nationaal Indische Partij) 
te voorkomen”. 

Een nieuwe ingrijpende wijziging der statuten vond 
plaats in December 1928, goedgekeurd bij 
G. B. van 12 Januari 1929. De gewijzigde statuten werden 
in hun geheel afgekondigd in do Java- sehe Courant van 25 
Januari 1929 No. 8. 

Het doel der N.I.P.V. is thans aldus omschreven (art. 3): 
1. De vereeniging stelt zich ten doel het verbreiden van 

het Spel „Verkennen voor Jongens” volgens de regels van 
het „Boy Scouts International Bureau” en het „Spel voor 
Meisjes” volgens de regels van de „Guiding and Girl 
Scouting World Assoeiation” (welke beide wereldorgani-
saties de eenige houdsters zijn van de rechten van den 
stichter, Sir Robert Stcphenson Smyth Baden Powell) en 
daardoor mede te werken aan de opvoeding der 
Nederlandsch-Indische jeugd tot flinke en nuttige 
staatsburgers, in het bijzonder wat karaktervorming, 
zedelijke en lichamelijke ontwikkeling betreft. 

2. Zij stelt zich, overeenkomstig de grondslagen van 
voornoemd opvoedingsstelsel, op het standpunt: 

a. dat dit doel de erkenning van cenig religieus beginsel 
vooropstelt; b. dat het wettelijke gezag wordt geëerbiedigd; 
c. dat bij de verwezenlijking van dit doel de beste resultaten 
zullen worden bereikt door do beoefening van deze spelen 
in twee gescheiden takken, voor jongens en meisjes, 
waarvan elke tak volledig aangepast is aan do verschillende 
geestelijke en lichamelijke gesteldheid. 

Nopens de middelen ter bereiking van voren- 
omschroven doel zegt art. 4: 

1. De vereeniging tracht haar doel te bereiken langs 
wettigen weg en wel door: a. ieder harer leden aan te 
moedigen om zijne religieuse plichten getrouw na te 
komen; b. het aankwecken van liefde voor eigen land, tucht 
en eerbied voor het wettelijk gezag; c. het ontwikkelen van 
plichts- en verantwoordelijkheidsgevoel, gehoorzaamheid 
en zelfvertrouwen; d. het opwekken van ridderlijkheid, 
naastenliefde en hulpvaardigheid door het bewijzen van 
diensten aan anderen en aan de gemeenschap; c. het oefenen 
in kamp- en vcldlo- ven, met opwekking van liefde tot de 
natuur en eerbied voor den Schepper; /. het oefenen der 
zintuigen en het ontwikkelen van het opmerkingsvermogen; 
(j. handenarbeid, alsook openluchten andere spelen on 
oefeningen; h. het verhoogen van de lichamelijke 
vaardigheid en hot bevorderen der hygiëne; i. alle andere 
wettige middelen, die aan hot doel bevorderlijk kunnen zijn. 

2. De vereeniging wenscht den Wereldvrede te 
bevorderen door het onderhouden van vriendschappelijke 
betrekkingen met overeenkomstige, internationaal erkende, 
organisaties buiten Ne- derlandsch-Indiö. 

3. Een en ander wordt nader omschreven en uitgewerkt 
in het reglement voor iederen tak: 

„Doel, Organisatie en Regels van het Spel van Verkenners 
voor Jongens' en „ Doel, Organisatie en Regels van het Spel 
voor Meisjes”, respectievelijk aan te duiden door 
„Spelregels Jongens” en „Spelregels Meisjes”. 

Onder de gewone leden rekent art. 5 padvinders, welpen, 
verkenners en voortrekkers, c. q. padvindstors, kabouters, 
meisjesgezellen en pioniersters. Bij hun installatie leggen 
zij (art. 6A) beloften af, „waarin tot uitdrukking komt het 
„streven om jegens het Goddelijk en Wettelijk „gezag zijn 
plicht te doen, hulpvaardig te zijn en „de bijzondere wetten 
der vereeniging te gehoorzamen, welke de geestelijke 
idealen belichamen” enz. 

De beide takken der beweging (voor jongens en voor 
meisjes) hebben hun eigen emblemen, vastgesteld 
overeenkomstig het door Lord Baden Powell aangegeven 
gebruik. Het embleem der vereeniging bestaat uit de 
emblemen der beide takken, omgeven door Garoeda-
vleugels (zie GAROEDA). 

Wat de organisatie betreft, worde het volgende uit de 
statuten vermeld:Aan het hoofd van iederen tak staat een 
Hoofdkwartier, onder leiding van een Hoofdcommissaris en 
Hoofdcommissa- resse. De leiding der vereeniging berust 
bij een Hoofdbestuur van 7 leden, die met minstens 2 leden, 
daartoe door de algemeene vergadering benoemd, samen 
vormen den Raad der vereeniging, die belast is met het 
algemeene toezicht over alles wat de vereeniging betreft. 
Voorts verdient vermelding dat de beide takken in iedere 
plaats een afzonderlijke locale vereeniging vormen met een 
eigen bestuur; dat padvindersgroepen van andere 
vereenigingen zich kunnen aansluiten bij de N.I.P.V. en 
mitsdien van lmre instellingen gebruik maken, door zich bij 
haar te doen registreeren, terwijl zij deel blijven uitmaken 
van hun moeder vereeniging; dat het hoofdbestuur der 
N.I.P.V. bevoegd is om van groote vereenigingen een 
vertegenwoordigend lid in den N.I.P. V.-raad te benoemen. 
De organisatie beschikt over een door Lord Baden Powell 
erkende, leidersschool „Gillwell Dago” nabij Bandoeng. 

Ten 'aanzien van de externe verhouding bepalen de 
statuten dat de Hoofdkwartieren in rechtstreeksch overleg 
treden met de Internationale Organisatie, waartoe hun tak 
behoort, zoomede mot de daarbij toegetreden organisaties 
buiten Nedcrlandsch-Indic. Voor belangrijke en voor do 
vorceniging bindende beslissingen is voorafgaande 
goedkeuring van het Hoofdbestuur vcrcischt. 

Bij vergelijking van den inhoud dezer statuten met dien 
der bepalingen van 1917 kan blijken dat de N.I.P.V., 
rekening houdende met de bijzonde- ro en zich wijzigende 
toestanden en verhoudingen in de Indische maatschappij, er 
naar streeft om voor do Inlandsche padvinderij de 
mogolijkheid te openen zich door haar intermediair aan te 
sluiten bij de wereldorganisatie. 

Toen do padvinderij, ook hier voorafgegaan door do 
sport, op Java haro introde deed on zich ontwikkelde, 
hebben de bestaande Inlandsche vereenigingen van 
nationalistischon on godsdien- stigen aard, alsook do 
zelfstandige organisaties der rijpere jeugd, van de 
aangewakkerde moderne sportiviteit der jongeren partij 
we.ton te trekken voor eigon propagandistische doeleinden. 
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De Inlandschc Beweging vertoonde grootc activiteit. De 
Jeugdbeweging was op Java opgekomen onder de 
Inlandschc leerlingen van middelbare- en vakscholen. De 
vereenigingen Bocdi Octomo (190S), Sarèkat Islam (1912), 
Moehammadyah (1912) bestonden reeds eenige jaren; Jong 
Java (1915), Jong Sumatra (1917) waren in opkomst; de 
Communistische Partij (P.K.I. 1920) bracht later deining in 
de volksbeweging en greep, ingevolge Komintern-voor- 
schriften, ook de jeugdbeweging aan om politieke 
propaganda te voeren. 

Met de padvinderij was de Mangkoenegaran in Solo 
vrijwel het eerst (± 191G) begonnen. Het sportieve element 
trok de jeugd in al hare geledingen sterk aan; de beweging 
breidde zich van school tot school uit. Langzamerhand had 
elke Inlandsclie partij of vereeniging en menige Inlandsche 
school van beteckcnis haar eigen pad- vindersgroep met 
eigen uniformen en insignes. Op congressen en 
feestelijkheden traden de groepen op; zij vormden 
demonstratieve optochten. 

Zoo heeft de Sarèkat Islam zich met de padvinderij 
moeten bemoeien. De spontaan gevormde groepen onder 
hare jeugd werden in het partijverband opgenomen door 
oprichting, op het S.I.- congres van April 1927, van een 
„Sarèkat Islam Afdeeling Padvinderij” (S.I.A.P.), waarvan 
het doel aldus werd omschreven: de leden op te voeden tot 
een sterk geloof, om bereid te zijn men- schen, die in gevaar 
verkeeren of wien onrecht wordt aangedaan, naar vermogen 
te helpen; tot standvastigheid en waarheidslievendheid; tot 
onbevreesdheid in het gevaar. Van de kleeding is de 
halsdoek rood, voorzien van een witte halve maan met ster. 
Op het eerste S.I.A.P.-congres in Februari 1928 werd de 
naam veranderd in „Sarèkat Islam Afdeeling Pandoe”. In de 
verandering van „padvinder” in „pandoe” (gids, verkenner) 
is te zien een uiting van het streven om Inland- sche termen 
te bezigen in plaats van Nederland- sche. Voorts roept de, 
ook door anderen aanvaarde, nieuwe naam associaties op 
met Pandoe, de ridderlijke figuur uit de Wajang Poerwo. In 
Januari 1929 werd besloten ook meisjes tot do S.I.A.P. toe 
te laten, doch gescheiden van de jongens. De voorzitter der 
S.I.A.P., Itamelan, had toen gelegenheid om te wijzen op het 
groote verschil tusschen de padvinderij in de koloniën en in 
de vrije landen; Baden Powell zou gezegd hebben dat de 
padvinderij een nationale zaak is; voorts verklaarde 
Ilamelan dat de opvoeding tot padvinder drieërlei doel 
moest nastreven, n.1. vermeerdering van kennis om den 
nationalen geest te bevorderen, versterking van het karakter, 
waardoor flinkheid en fierheid ontstaan, en ten slotte 
verhooging van het lichamelijk welzijn. 

Evenals de padvinderij van de Sarèkat Islam, in 
hoofdzaak op Java, met afdeeiingen ter Su- matra’s 
Westkust en te Makassar, berust die van de sociaal-
pacdagogische vereeniging Moehammadyah, de afdeeling 
„Hizboel Wathan” (hoop des Vaderlands), op 
godsdienstigon grondslag; echter zonder politiek streven. 
Deze groep telt duizenden leden onder het 10.000-tal 
scholieren van Moehammadyah. Uniform en insignes zijn 
verschillend van die der S.I.A.P. (Reglement in Almanak 
Moehammadyah 1928—1929). 

De voortschrijdende invloed der revolution- nair-
nationalisten van de Algemeene Studieclub te Bandoeng 
(eind 1924 opgericht) on van de 

Partij Nasional Indoncsia, die sedert hare oprichting (Juli 
1927) op congressen en in bijeenkomsten de „Groot-
Indoncsische Eenheid” propageert, heeft ook ccnigcrmate 
op de Inlandschc padvinderij ingewerkt. 

Nevens de S.I.A.P. en Hizboel Wathan hebben de 
volgende padvinders-organisaties zich inmiddels gevormd. 

De „Pandoe Kcbangsaan”, van de voormalige groote 
vereeniging Jong Java, die sedert is opgelost in Pemoeda 
Indonesia, de organisatie der nationalistische rijpere jeugd. 

De „Nationaal-Islamietiscke Padvinderij” (Na- tipy), 
afdeeling van den in 1924 van Jong Java afgescheiden Jong-
Islamieten Bond. 

De „Indonesische Nationale Padvinders-Or- ganisatie” 
(I.N.P.O.), afdeeling van Pemoeda Indonesia, 
jeugdorganisatie van de Algemeene Studieclub, kern der 
revolutionnair-nationalis- tische beweging. 

„Al Kasjsjaaf” (verkenner), de padvinderij der 
Jogjasche Islamietische vereeniging Wal Fadj- rie, 
nevenorganisatie der S.I. 

Voorts de padvinderijen van Boedi Oetomo, van 
Pemoeda Sumatra en van de Taman Siswo- school te Jogja. 

Met uitzondering van Hizboel Wathan hebben al deze 
padvindersgroepen zich, eind 1929, aaneengesloten tot een 
federatie, geheeten „Persau- daraan Antara Pandoe 
Indonesia” (broederschap van Indonesische padvinderijen), 
met het doel „het peil der vereenigingen te verhoogen en den 
onderlingen samenhang te versterken”. 

Bovendien is omstreeks dien tijd een fusie tot stand 
gekomen tusschen de Pandoe Kcbangsaan (van Jong Java), 
de Indonesische Nationale Padvindersorganisatie (van 
Pemoeda Indonesia) en de Pandoe Pemoeda Sumatra (van 
Jong Sumatra), tot één Indonesische padvindersorganisatie 
op nationalistischen grondslag, genaamd „ICepandoean 
Bangsa Indonesia”. 

De beginselen van laatstgenoemde nationalistische 
padvinderij zijn als volgt: 

I. De Padvinderij heeft tot doel de jougd (jongens 
zoowel als meisjes) uit alle groepen en van alle rangen te 
vereenigen, verdeeld in groote en kleine troepen, en alle 
Padvinders-spclen, welke goed on gezond zijn, te leeron. 

II. Met deze Padvinders-spelon stelt de Padvinderij 
zich ten doel: den aard, do gedachten, het verstand en het 
karakter te veredelen en de lichamelijke gezondheid te 
bevorderen. 

III. De Padvinderij is een tak van sport, welke vrij is 
van dwang en do kinderen kan aantrekken, zoodat zij er 
pleizier in krijgen do Padvinderij te beoefenen. 

IV. De Padvinderij regelt haar spelen naar den geest 
des tijds, opdat de jeugd dien geest met gemak en gezond 
inzicht begrijpen en aannemen kan. 

V. Do Padvinderij stelt zich ten doel de jeugd, 
jongens zoowel als meisjes, op te voeden tot goede 
menschen, die bereid zijn hun eigenschappen, gedachten, 
verstand en lichaam te benutten in liet belang van Volk, 
Vaderland en de ganscho Maatschappij. 

VI. Bovengenoemde beginselen zijn uit de Wereld-
Padvindcrij-Organisatic overgenomon. 

De Kepandoean Bangsa Indonesia regelt blijkens die 
beginselen voorts de toestanden in en buiten haar organisatie 
met inachtneming van de 
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regelingen en beginselen, in het leven geroepen door den 
Vader der Padvinderij, Lord Robert Baden Powell of 
Gillwell, en door hom uiteengezet in de boeken Wolfcubs 
Handbook, Scouting for Boys, Rovering to Success en Girl 
Gui- ding. 

De regelingen en beginselen zullen door de Ke- pandoean 
Bangsa Indonesia in overeenstemming worden gebracht met 
de toestanden, de behoeften en de maatschappelijke zeden on 
gewoonten en met den Indonesischen volksaard. 

Naast deze Indonesisch-nationalistische padvinderij 
bleven zich afzonderlijk handhaven, zij het ook dat zij — 
except Hizbocl Wathan — in los federatief verband tot elkaar 
staan, de pad- vindersorganisaties op godsdienstigen 
grondslag, n.1. de S.I.A.P. de Natipy en Hizboel Wathan, 
benevens Al Kasjsjaaf. 

De Natipy is een belangrijke organisatie, die evengoed 
wordt geleid als hare moedervereeni- ging, de Jong 
Islamieten Bond. De groep is na- tionaal-godsdicnstig, met 
diep gevoel voor internationale broederschap. Op een 
congres, in December 1928, zeide een spreekster van den 
Jong Islamieten J$ond dat de aangeslotenen niet zijn 
nationalisten met haat vervuld, maar met waar- deering voor 
andere volken. (Zie voorts Overzicht van den inwendigen 
politieken toestand in de „Mededeelingen der Regeering 
omtrent enkele- onderwerpen van algemeen belang”, Mei 
1928 en Mei 1929; Kol. Verslag 1928 en 1929). 

De Ned. Ind. Padvindersvereeniging heeft hare 
organisatie opengesteld voor de Inlandsche padvinderij en 
zoekt in die richting ook het noodige contact. De non-
coöporatief gezinde nationalistische padvinderij zal wel niet 
tot aansluiting bereid bevonden kunnen worden. Nu het 
religieus beginsel in de nieuwe statuten der N.I.P.V. op den 
voorgrond is gesteld, zal voor do Moslim- sche padvinderijen 
geen overwegend bezwaar tegen aansluiting bestaan. Of zij 
daartoo zullen besluiten, zal de tijd moeten leeren. J. Tn. P. 
B. ’ 

DIERENBESCHERMING. In Nedcrlandsch In- diö 
werd op don 17den November 1890 de Nodcrlandsche-
Indische Vereeniging tot Bescherming van Dieren opgericht, 
met hoofdzetel Batavia (Weltevreden); goedgekeurd bij 
Gouvernementsbesluiten van 20 Januari 1897 No. 7, 19 
December 1903 No. 23 en 21 September 1925 No. 21. Zij 
heeft ten dool: met vermijding van alle overdrijving dieren te 
beschermen en tegen mishandeling van dieren te waken. 

Onder mishandeling verstaat zij het aandoen van leed of 
letsel, wanneer dit niet door do noodzakelijkheid geboden of 
door algemeen aangenomen gebruiken gesanctionneerd 
wordt. 

Zij bezigt daartoe de volgende middelen: 
а. Het verspreiden van bijzondere geschriften zoowel 

voor volwassenen als voor kinderen. 
б. Het richten van uitnoodigingen aan leeraars, 

geestelijken, onderwijzers en anderen, om door hun invloed 
het doel der Vereeniging to bevorderen. 

c. Hot opsporen van werktuigen en toestellen, geschikt 
om het lijden en de ongemakken van dieren te verzachten of 
to genezen. 

d. Het verstrekken van gegevens aan de autoriteiten om 
hot af maken van daarvoor aangewe- zon en opgevangen 
honden, dan wel van andere dieren op zoo humaan mogelijko 
wijze te doon 

plaats hebben. Progaganda wordt gemaakt voor de methodo 
door gasverstikking en/of strychnine injecties. 

e. Het doen aanmaken en importceren van moderne 
slachtapparaten, om het af maken van slachtvee op minder 
wreede wijze te doen plaats hebben dan in Ned.-Ind. nog 
gebruikelijk is. 

/. Minder gewenschte toestanden op het gebied van 
dierenvervoer en de behandeling van trekvee te doen 
opheffen, terwijl propaganda wordt gemaakt voor den 
aanleg van drinkbakken voor vee en het gebruik van 
rubberhoefbeslag op teer- en asphaltwegen. 

g. Het stichten van asyls en dieren-hospitalen op de 
groote plaatsen (reeds gesticht te Sema- rang en 
Weltevreden). 

n. Het doen benoemen van daarvoor in aanmerking 
komende personen tot bezoldigde en onbezoldigde 
opzieners, met bevoegdheid uitsluitend tot tegengang van 
dierenmishandeling en wat daarmede verband houdt, ter 
assistentie der algemeene politie. 

Aanvankelijk hare belangen behartigend van het centrum 
Weltevreden uit, waren de leden der vereeniging verspreid 
over geheel Java en de Buitengewesten. Geleidelijk breidde 
de organisatie zich uit en ontstonden, ten gevolge van groei-
ende belangstelling voor haar streven bij Over-
heidspersonen en publiek, eenige afdeelingen met eigen 
afdeclingsbesturen, doch verantwoordelijk aan het 
Hoofdbestuur. 

Op den 9den Februari 1905 werd, wegens ver- deeling 
der werkzaamheden, uit het Hoofdbestuur een 
afdeelingsbestuur gevormd en de af- deeling Batavia 
gesticht. 

Waren voorheen dc leden dezer vereeniging zeer 
verspreid over Java en do Buitengewesten en daardoor 
moeilijk bereikbaar, sedert de stichting van afdeelingen en 
daarmede gepaard gaande concentratie, kwam daarin eono 
verandering ten goede, welke den organisatorischen arbeid 
bevorderde. De dierenbescherming wordt door wettelijlce 
bepalingen gesteund; in de Neder- landsch-Indischo 
strafwetgeving komen verschillende bepalingen voor, welke 
op deze aangelegenheid betrekking hebben. 

Een brochure van Mr. N. S. Blom, lid van den Raad van 
Justitie te Makassar, „De dierenbescherming in de 
Ncdoriandsch-Tndischo Wetgeving”, in 1928 uitgegeven 
door de Ned. Ind. Verg. tot bescherming van dieren, geeft 
hiervan een duidelijk overzicht. 

GENEESKUNDIGE'DIENST (Aanvulling van/ 
Dl. I, blz. 702). 

A. Dienst der Volksgezondheid. Gelijk reeds in 
het oorspronkelijk artikel vermeld is, was de burgerlijke 
geneeskundige dienst vroeger niet gescheiden van den 
Militairen geneeskundigen dienst en kwam deze scheiding 
eerst in 1911 tot stand. In 1925 volgde dc naamsverandering 
tot Dienst der Volksgezondhcid{ D.V.G.), waarmede duidelijk 
tot uitdrukking werd gebracht, dat do hoofdtaak van don dienst 
gelegen is op het gobied der openbare gezondheid, oude 
verpleging en bohandeling van ziokon een neventaak vormt. 
Do dionstlcider draagt don titel 4 „Hoofd van den D.V.G.”; in 
zijn verhouding tot het Departement van Onderwijs on 
Eoredienst is geen verandering gokomon. 

Het geneeskundig staatstoezicht kan, behalve 
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aan de organen van den dienst en aan de hoofden van 
gewestelijk en plaatselijk bestuur, ook worden opgedragen 
aan locale raden. Dit is tot dusver alleen geschied te 
Batavia, welke stadsgemeente een eigen gezondheidsdienst 
heeft, terwijl een Lands-gezondheidscommissie den be-
trokken Inspecteur van den D.V.G. bijstaat in de 
uitoefening van het toezicht op dien dienst. Met de 
gemeenten Soerabaja en Semarang zijn on- derhandelingen 
gaande om aldaar tot dcnzelfden toestand te geraken. 

Op Java en Madoera bestaan 3 inspecties, nl. Wcst-
Java, omvattende de provincie van dien naam; Midden-
Java, omvattende eveneens de provincie, met de 
gouvernementen Jogjakarta en Soerakarta; Oost-Java, de 
provincie met.Bali en XÖihliók. In de Buitengewesten: 
Zuid-Sumatra (standplaats Palembang): de residenties 
Lam- poengsche districten, Palembang, Djambi en Ben- 
koelen; Bangka en Billiton, onder leiding van den 
eerstaanwezend bedrijfsarts der Bangka-tinwin- ning; 
Mèdan, omvattende het gouvernement Oostkust van 
Sumatra; Makassar. omvattende het Oostelijk deel van den 
Archipel (Celebes, Ma- nado, de Mol ukken en Ti mor en 
Onderhoorig- heden). In het overig deel der 
Buitengewesten zijn de gewestelijk eerstaanwezende 
officieren van gezondheid tevens fungeerende inspecteurs 
van den D.V.G. 

De taak van den dienst is dezelfde als op blz. 763, le 
kolom, van deel I omschreven; alleen worde er hier op 
gewezen, dat de bestrijding der volksziekten enz. veel 
intensiever is geworden door invoering van het instituut der 
gewestelijke gouvernements-artsen, die onder leiding van 
de inspecteurs in het bijzonder op dit gebied werkzaam zijn. 
Hun ressort omvat een of een paar residenties; de instructie 
dezer geneeskundige ambtenaren is opgenomen in Bijblad 
8727;;' 

De Pestbestrijding (zie Dl. III, blz. 391 en suppj. afl. 23, 
blz. 718) vormt geen afzonderlijken dienst meer. Het 
Instituut Pasteur en de Landskoepokinrichting zijn in 1923 
naar Ban- doeng verplaatst (zie VACCINE Dl. IV, blz. 497 
en suppl. afl. 23, blz. 717). Van de inrichtingen tot opleiding 
van medisch personeel staat, nu in 1927 te Batavia de 
Geneeskundige Iloogeschool is opgericht, de S.T.O.V.I.A. 
aldaar te verdwijnen. De reeds in opleiding zijnde 
leerlingen worden afgewerkt, doch de nieuwe gaan allen 
naar de N.I.A.S. te Soerabaja, welke inrichting van 
middelbaar onderwijs gehandhaafd wordt, althans 
voorloopig. De geneeskundige hoogeschool ressorteert 
onder het Departement van 0. en E., en neemt alleen leer-
lingen aan met cind-diploma H.B.S. 5j.-cursus of met een 
daaraan gelijkwaardig diploma. 

De opleiding van hulppersoneel is grondig gewijzigd: 
de opleiders krijgen geen premie meer; de opleiding wordt 
niet meer toevertrouwd aan plaatseljjke geneesheeren, doch 
aan de hoofden van ziekeninrichtingen (van het land, van 
locale raden of particuliere), die daartoe door het hoofd van 
den D.V.G. geschikt geoordeeld worden. De opleiding 
omvat die tot de volgende betrekkingen: mantri-verpleger 
(met als aanvulling de aanteekening voor 
laboratoriumwerk), mantri- verpleger der eerste klas 
(bestemd voor meer zelfstandig werk, bijv. op de 
poliklinieken voor de bevolking), en vroedvrouw. Voor de 
eerste twee soorten van betrekkingen kunnen zoowel jon 

gens als meisjes opgeleid worden; vcrcisclit wordt het eind-
examen der Inlandsche school tweede klasse en een leeftijd 
van minstens 16 jaar. 

Het aantal Gouvcrnements burgerlijke zieken-
inrichtingen breidt zich niet uit, wel dat der locale en 
particuliere hospitalen, met geldelijke tegemoetkoming van 
het Land. Het bèri-bèri gesticht te Buitenzorg is gesloten 
(zie BÈRI-BÈRI Dl. I, blz. 276 en suppl. afl. 23, blz. 730). 
De leproserie te Pclantoengan is in beheer gegeven aan het 
Leger des lleils (zie LEPRA, Dl. II, blz. 566 en suppl. afl. 
23, blz. 72S). De uit- keering van tegemoetkomingen aan 
particuliere ziekeninrichtingen is thans geregeld bij Ind. 
Stb. 1928 No. 4S0; die voor locale inrichtingen bij Ind. Stb. 
1917 No. 229. 

Do gelegenheid tot opneming van krankzinnigen is de 
laatste jaren enorm uitgebreid (zie 
KRANKZINNIGENVERPLEGING Dl. II, blz. 446 en 
suppl. afl. 23, blz. 729). 

B. Militaire Geneeskundige Dienst. Het oor-
spronkelijke artikel in Dl. I, blz. 765, ondergaat de volgende 
wijzigingen: 

Aan het hoofd van den dienst staat de Inspecteur van den 
M.G.D., een arts met den rang van Kolonel of Generaal-
majoor. Burgerprak- tijk mag in het algemeen alleen 
uitgeoefend worden door de subalterne officieren van 
gezondheid; de dirigeerende officieren mogen alleen 
specialistische praktijk uitoefenen, doch niet de Kolonels. 
De toelagen aan de officieren van gezondheid en de 
militaire apothekers voor het waarnemen van den cïvielen 
dienst zijn in 1925, bij de invoering der nieuwe 
bezoldigingsregeling, vervallen. 

In de militaire ziekeninrichtingen is de laatste jaren het 
aantal Europeesche verpleegsters zeer uitgebreid; in het 
militaire hospitaal te Tjimahi worden mannelijke en 
vrouwelijke leerlingen opgeleid voor het Europeesche 
Bonds-diploma. De cursus duurt 3 jaren, het examen wordt 
afgenomen in tegenwoordigheid van den Bondsgcde- 
legeerde in N.-L, zoodat het diploma geregistreerd wordt in 
Nederland, door den Hoofd-In- specteur van het 
Geneeskundig Staatstoezicht te ’s-Gravenhage. 

C. Geneeskundige commissiën en 
Keuringsra- den. (Aanv. van Dl. I, blz. 767). In Indië 
heeft men de militaire commissiën, in wier werkkring 
weinig verandering is gekomen; verder de burgerlijke 
commissiën, thans keuringsraden genaamd, welker 
werkkring aanzienlijk uitgebreid, in groote trekken bestaat 
uit het volgende: I. de keuring voor opneming in ’s Lands 
vasten burgerlijken dienst, indien deze keuring door eene 
commissie moet geschieden (in vele gevallen kan volstaan 
worden met onderzoek door een enkelen geneesheer); II. 
onderzoek van landsdienaren, die door ziekte hun dienst 
niet kunnen verrichten (voor de gewone binnenlandsche 
ziekteverloven is geen commissoriaal onderzoek noodig, 
doch wel wanneer de betrokken Inspecteur van den 
D. V.G. zich niet mot de geneeskundige verklaring kan 
vereenigen, of wanneer de termijn van 6 maanden 
verstreken is, en dergelijke gevallen meer); III. afgifte van 
certificaten voor buiten- landsche ziekteverloven. Van de 
uitspraak eener commissie is in vele gevallen hooger beroep 
mogelijk, en wel door de instelling dor hoofdcommissie, 
voor elk speciaal geval te Batavia, Semarang of Soerabaja, 
benoemd door het hoofd van den D.V.G. 
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Er bestaan thans in Ned.-Indië 21 commissiön, 
t.w. 10 op Java en 11 in de Buitengewesten. In 
eenigc plaatsen zijn voorzitter en leden dier com- 
missiën allen of voor oen deel militaire artsen, 
doch in de hoofdplaatsen van Java hebben de 
artsen van den D.V.G. deze taak geheel of groo- 
tendeels overgenomen. In Batavia is als voor- 
zitter der commissie een speciaal Gouvernements- 
arts aangewezen, elders is dit voorzitterschap nog. 
een bijbetrekking, bijv. van den Directeur der 
Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting, enz. 

GEZONDHEIDSLEER (HYGIËNE). Het arti- 
kel in Dl. I, blz. 787 v.v. behoeft de volgende wij- 
zigingen en aanvullingen. 

Het is onjuist te zeggen, dat de Aziaten geen 
persoonlijke voorzorgen tot behoud hunner ge- 
zondheid nemen. Inderdaad bestaat onder hen 
in het algemeen nog geen doelbewuste gezond- 
heidsleer (men vergete niet, dat deze leer in Eu- 
ropa ook van betrekkelijk jongen datum is), 
afgezien van eenige godsdienstige voorschriften. 
Dit neemt echter niet weg, dat de bevolking van 
Ned.-Indië, in het bijzonder de meer ontwikkelde 
van Java en Sumatra, in haar leven zekere re- 
gelen in acht neemt, die het resultaat hebben, dat 
aan een der doeleinden der gezondheidsleer (klei- 
nere sterfte dan geboorte) zeer goed voldaan 
wordt. Natuurlijkerwijze is hierbij ook van in- 
vloed het samenstel van maatregelen, door de 
algemeene en plaatselijke Overheid genomen ter// 
voorkoming en beteugeling van epidemieën,; 
doch het is zeker, dat ook de zeden en gewoonten 
der bevolking in het algemeen er toe leiden, dat 
geregelde bevolkingstoename plaats vindt. Nie- 
mand zal kunnen volhouden, dat do enorme ver- 
meerdering der bevolking van Java (in een eeuw 
van 8 op 30 mïllioen) te danken is aan overheids- 
maatregelen op hygiënisch gebied. Van die maat- 
regelen is toch alleen in de laatste decennia 
sprake in steeds toenemende mate; veilig kan 
men zeggen dat tot 1860 niets werd gedaan. Van 
dien tijd tot 1910 werd alleen de vaccinedienst 
georganiseerd, terwijl daarna pas de bestrijding 
van cholera, malaria, pest, framboesia, mijn- 
wormziekte enz. ter hand is genomen. De meeste 
maatregelen op hygiënisch gebied dienen ter be- 
scherming van de grootestadsbevolking (drink- 
waterleiding, rioleering, malaria-assainecring), 
andere komen ook het platteland ten goede (vac- 
cinatie, framboesiabestrijding, woningverbete- 
ring ter beteugeling van do pest), terwijl een 
derde groep incidenteel do goheele bevolking 
treft waar en wanneer zulks noodig is, nl. do be- 
teugeling van epidemieën van cholera, influenza, 
bacillaire dysenterie, enz. enz. 

In het algemeen kan men zeggen, dat do hy- 
giëne der bevolking aan haar doel beantwoordt, 
zoolang die bevolking in haar eigen milieu ver- 
blijft, doch dat zij hopeloos tekort schiet, zoodra ■ 
hare omstandigheden veranderen. Zoo vindt men 
op Java do hoogo sterftecijfers bijna alleen in do 
grooto steden, terwijl het platteland over het al- 
gemeen een grooter geboorte- dan sterftecijfer 
heeft. Een geluk daarbij is, dat nog geen £% 
der 60 milliocn zielen tellende bevolking van 
Ned.-Indië in grootc steden woont, zoodat die 
menschenophoopingen op hctgeheele volk slechts 
een goringen invloed ten kwade hooft. Hoe ge- 
heel anders die omstandigheden in Europa zijn, 
wordt duidelijk, indien men bedenkt dat in Ne- 
derland van de totale bevolking ad 7.832.911 

zielen, op ult°. December 1929 (volgens de be- 
volkings registers) 2.138.731 zielen, d.i. 27,3%, 
waren gevestigd in een zestal steden, elk met 
meer dan 100.000 inwoners. 

Do slotsom is, dat de „dèsahygiëne” in nor- 
male omstandigheden voldoet, doch dat de be- 
volking niet in staat is het hoofd te bieden aan 
de gevaren, welke voortspruiten uit dichte op- 
eenwoning in steden, koeliekampementon en der- 
gclijke. Is men genoodzaakt dèsabevolking in 
dichte samenwoning bijeen te brengen (bijv. op 
ondernomingen), dan moeten ook bijzondere 
maatregelen genomen worden, ten einde de on- 
gunstige gevolgen dier opcenhooping te neutrali- 
seeren. In zulke gevallen kan alleen de toepas- 
sing van de Westersche gezondheidsleer redding 
brengen. Voor bijzonderheden omtrent die toe- 
passing moge verwezen worden naar de daarover 
handelende speciale artikelen (BÈRI-BÈRI, 
DRINKWATER, EPIDEMIEËN, GENEES- 
KUNDE, GENEESKUNDIGE DIENST, MA- 
LARIA, PEST en PESTBESTR1JDING, QUA- 
RANTAINE, VACCINE). 

Literatuur. Zie de uitvoerige lijst op blz. 
791/92 van deel I, en verder: C. J. de Bruijn, In- 
dische bouwhygiëne, Batavia, Landsdrukkerij, 
1927; G. W. Kiewiet de Jonge c.s., Plantagehy- 
giëne (Batavia, 1914); P. C. Elu, Tropenhygiëne 
(1917), Jav. boekhandel, Batavia.- 
9. HYPOTHEEKBANKEN (Aanvulling van Dl. 

/Tl, blz. 128). Zooals reeds in het oorspronkelijk 
artikel werd medegedeeld, is het instituut der 
hypotheekbanken, in 1860 in Nederland begon- 
nen, daar tot zeer grooto ontwikkeling gekomen. 
Volgens het jaarboek 1929 van de Vereeniging 
van Directeuren van Hypotheekbanken beston- 
den er op uit0. December 1928 in totaal 51 Neder- 
landsche instellingen, die daar het hypotheek- 
bedrijf uitoefenen. In totaal was eind 192S in 
Nederland op hypotheek uitgezet een bedrag 
van / 879.192.391,50, terwijl voor een totaalbe- 
drag van / 842.795.250 aan pandbrieven was 
uitgegeven. 

In Nederlandsch-Indië werden door allerlei 
omstandigheden aanvankelijk velerlei moeilijkheden 
ondervonden om het instituut der hypotheken ingang te 
doen vinden, doch thans (in* 1930) kan men ook in Ned.-
Indië spreken van een behoorlijk ontwikkeld bedrijf. 

De oudste instelling, die in Nederlandsch-In- dië geld op 
hypotheek heeft verstrekt is, volgens het Gedenkboek van 
de Javascho Bank blz. 69/70, vermoedelijk de Weeskamer. 
Op 5 Februari 1811 zou voor een bedrag van ongeveer 
3.400.000 rijksdaaldors op hypotheek zijn uitgezet. Ook de 
Weduwen- en Weczenfondsen der Burgerlijke en Militaire 
Landsdienaren openden in hun reglement van 1817 do 
mogolijkheid van belegging der fondsongolden op 
hypotheek. In Ind. Stb. ISIS No. 31 zijn voor do belegging 
dor fondsgelden in hypotheken specialo voorschriften 
gegeven. 

Voor do geschiedenis van de pogingen, in 1872 van 
Ovcrheidswego aangewond om tot oprichting van een 
hypotheekbank te komen, zij verwezen naar het 
oorspronkelijke artikel in deze Encyclopaedie. 

Twintig jaar later werd door particulier initiatief do 
eersto hypotheekbank in Nederlandsch- -Indiö 
opgericht.Op 3 December!891 werd n.1. opgericht do 
Nederlandsch-Indische Hypotheekbank, govestigd te 
Batavia, met een kapitaal van 
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/ 500.000. Ult°. 1928 had zij aan hypothecaire lee- ningen 
uitstaan / 2.070.615, tegen een bedrag van ƒ 2.053.500 aan 
uitgegeven pandbrieven. 

Op 26 Mei 1896 werd voorts opgericht de Javasche 
Hypotheekbank, gevestigd te Amsterdam, met het doel in 
Nederlandsch-Indiü gelden- op hypotheek uit te zetten. Het 
maatschappelijk kapitaal bedroeg aanvankelijk / 1.000.000, 
later verhoogd tot / 2.000.000.0nder directie van de firma 
Van Daaien en Co., later van de firma Cos- ter van Voorhout 
en Co., werd te Soera ba ja een bijkantoor gevestigd. Do 
Javasclm Hypotheek - bank was echter niet gelukkig met 
het uitzetten harer gelden, hetgeen verliezen ten gevolge 
had. In 1919 heeft zij haar arbeidsveld ook tot Nederland 
uitgebreid, in verband waarmede de naam werd veranderd 
in N ederlandsche- en Javasche Hypotheekbank. Uit het 
jaarverslag over 1901 blijkt het ernstig streven dezer 
hypotheekbank om hare zaken op Java geheel te 
liquideeren. N a- dat deze zaken geheel waren afgewikkeld, 
zette zij onder den naam Nieuwe Nederlandsche Hy-
potheekbank haar bedrijf sedert in Nederland voort. 

In de kapitaalbehoeften van de Europeesclie 
ondernemingen wordt gewoonlijk voorzien door de 
plaatsing van obligatic-leeningen al of niet met hypothecair 
onderpand, terwijl de hulpver- leening in dit opzicht voor de 
Inlanders door het Gouvernement zelf is georganiseerd door 
de oprichting op verschillende plaatsen in Neder- landsch-
Indic van z.g. „Volkscredietbanken” of 
„Afdeelingsbanken”, die nagenoeg alle onder controle staan 
van de Centrale Kas te Weltevreden (Zie 
VOLKSCREDIETWEZEN in Aanv. blz. 715). 

De uitbreiding der Indische steden, welke vooral na den 
wereldoorlog een bijzonder groote vlucht genomen heeft, 
was toch ook reeds kort vóór den oorlog belangrijk, in 
verband waarmede ook toen de behoefte aan hypothecair 
crediet zich meer en meer deed gevoelen. Het was echter 
destijds niet gemakkelijk om hypothecair crediet te krijgen, 
omdat de instellingen, welke zich met het uitleenen van 
gelden op hypotheek bezig hielden, in verband met de 
tijdsomstandigheden beperkende bepalingen toepasten; aan 
alle aanvragen om geld tegen hypothecair onderpand kon 
destijds dan ook niet worden voldaan. Verschillende 
pogingen om aan die behoefte tegemoet te komen door het 
stichten eener groot-hypotheek- bank stuitten toen af op de 
moeilijkheid om zich van een voldoenden afzet der uit te 
geven pandbrieven te verzekeren. Deze omstandigheden 
brachten ook de Indische gemeenten, welke door eigen 
grondbezit eveneens direct-belanghebbenden zijn bij een 
ruim grondcrediet, ertoe zelf de zaak ter hand te nemen en 
te trachten om door de oprichting van gemeentelijke 
hypotheekbanken mede te voorzien in de behoefte aan 
hypothecair crediet; de daaraan verbonden moeilijkheden 
hebben echter belet, dat deze plannen tot behoorlijke 
ontwikkeling kwamen. 

N.V. Hypotheek & Orantbank. Op 29 Mei 1917 werd te 
Amsterdam opgericht de N.V. Hypotheek- en Grantbank 
met een kapitaal van ƒ 2.500.000. Te Módan werd een 
bijkantoor opgericht, met het'doel, gelden onder 
hypothecair verband op eigendommen en andere 
onroerende zaken in Nederlandsch-Indië uit te zetten en 
voorts het uitleenen van gelden op z.g. grant- 

rechtcn, (zie GRANT), met als waarborg ccne overeenkomst 
van kooi) met recht van wcdcr-in- koop door den debiteur na 
aflossing van de schuld. Het arbeidsveld dezer bank beperkt 
zich hoofdzakelijk tot Deli. 

Ult°. 1923 stond aan geldleeningen op onderpand van 
hypotheek en grants uit een bedrag van / 946.530,84, terwijl 
een som van ƒ 852.990 aan pandbrieven was uitgegeven. 

Ten gevolge van een proces, dat in 1923 door de 
Weeskamer te Módan gevoerd werd contra een 
geldschieter, die van zijn recht hem in de crediet- 
overeenkomst verleend om de grantrechten, die daarbij aan 
geldschieter waren gecedeerd, te ver- koopen ter uitwinning 
van zijn vordering en waarbij het Hooggerechtshof in 
hoogste instantie besliste, dat de rechten niet waren 
overgegaan, in tegenstelling met do tot dat tijdstip geldende 
usance, dat op „grants” pandrecht kon worden uitgeoefend, 
is de mogelijkheid om op grantrechten nog gelden in leen 
te verkrijgen ernstig bemoeilijkt, zoo niet uitgesloten 
geworden. Ten einde de rechten van schuldeischers te 
beschermen, voor zoover betreft loopendc geldleeningen 
vóór 1 Januari 1929, waarbij tot zekerheid van een schuld 
kennelijk in onderpand is verstrekt een in het gewest 
Oostkust van Sumatra gebruikelijk, ten name van een niet-
zelfbestuursonder- hoorige staand zoogenaamd grantrecht, 
heeft de Regeering van Nederlandsch-Indië bij Ind. Stb. 
1927 No. 522 bepaald, dat de schuldeiseher, indien van 
de akte, waarbij genoemde zekerheid is gesteld, in de ter 
Oostkust van Sumatra aangehouden registers aanteekening 
is gehouden, voor hetgeen hij terzake van bedoelde schuld 
aan hoofdsom, renten en kosten heeft te vorderen, 
onverminderd de rechten hem toekomende uit de 
overeenkomst, bevoorrecht is op de opbrengst van bedoeld 
grantrecht, doch niet langer dan tot ult°. 1931. Dit voorrecht 
gaat boven alle andere, behalve die, welke voorrang hebben 
boven pand en hypotheek. 

D. E.N.I.S. Hypotheekbank. De in 1915 te Ban- ., 
doeng opgerichte N.V. „De Eerste Nederlandsch- ^Tiidische 
Spaarkas”, die een deel van de spaargelden belegde in 
geldleeningen onder eerste hypothecair verband, besloot in 1 
920 haar bedrijf uit te breiden en het hypotheekbedrijf 
zelfstandig te gaan uitoefenen, voornamelijk met de bedoeling 
om gelden uit to zetten te Bandocng en omliggende plaatsen. 
Voor dit doel zouden pandbrieven worden uitgegeven. In 
verband hiermede werd de naam dezer Vennootschap 
veranderd en sedert luidt deze: „N.V. De Eerste Nederlandsch-
Indi- sche Spaarkas en Hypotheekbank”. Volgens het 
jaarverslag onder ult°. 1928 bedroeg het maatschappelijk 
kapitaal / 500.000, waarvan is geplaatst / 238.000 en waarvan 
ƒ 103.000 is gestort. 
. Do hypothecaire vorderingen op 31 December 
1928 beliepen / 1.686.944, waarvan als belegging 
tegenover spaarkas kapitaaldienst / 1.503.880,50 en / 
183.063,50 als belegging tegenover / 222.000 aan 
uitstaande pandbrieven. 

De Javasche Hypotheekbank werd op 27 April 1923 te 
Socrabaja opgcricht. Deze oprichting was een gevolg van 
het feit, dat een spaarbank te Socrabaja, die hare gelden 
overwegend in hypotheken had belegd, door groote 
geldopvragingon in moeilijkheden was geraakt. Ten einde 
een crisis te voorkomen werd door een drietal banken, n.1. 
de Noderlandsche Handel Maatschappij, do Bank 
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voor Indië, in samenwerking met de Nederlandsch -Indische 
Levensverzekering- on Lijfrente Maatschappij (dc Nillmij) 
en dc Amsterdamsohe Maatschappij van 
Levensverzekering, do Java- sche Hypotheekbank 
opgericht, waarbij genoemde instellingen gezamenlijk het 
maatschappelijk kapitaal ad / 1.G00.000 (waarvan gestort 
10%). garandeerden. Voorts werd direct begonnen met de 
uitgifte van pandbrieven. De Javaschc Hypotheekbank nam 
toen de goede hypotheken over, terwijl do spaarbank in 
kwestie in ruil daarvoor liquide pandbrieven ontving. 
Aanvankelijk haar arbeidsveld beperkende tot Soerabaja en 
omliggende plaatsen, heeft zij thans ook hypotheken te 
Batavia, JSemarang, Bandoeng en andere belangrijke 
plaatsen op Java loopen. Ult°. 1923 had zij aan hypothecaire 
leeningen uitstaan ƒ5.051.004,24 tegenover een bedrag van 
ƒ 5.470.500 aan uitgegeven pandbrieven. 

De Hypotheekbank voor Holland en Indie werd op 24 
October 1925 te ’s Gravenhage opgericht met het doel, 
gelden onder hypothecair verband in Nederland en in 
Nederlandsch-Indië uit te zetten. Het maatschappelijk 
kapitaal bedroeg / l.000.000. Tot generaal-vertegenwoordi-
ger voor Ned.-Indië werd aangesteld de firma Klaassen & 
Co. te Batavia. Volgens hot laatst in Nederlandsch-Indië 
verschenen verslag over 1926 was in Ned.-Indië nog geen 
geld op hypotheek uitgezet. Volgens ontvangen inlichtingen 
waren ult°. 1927 slechts twee hypotheken in Ncder- landsch-
Indië afgesloten tot een totaal bedrag van ƒ 34.500. Deze 
maatschappij is thans in liquidatie. Naar verluidt heeft de na 
don val van de Veendammer Hypotheekbank sterk vermin-
derde verkoop van pandbrieven, gepaard aan moeilijkheden 
van het pandbrief bedrijf in het algemeen, aandeelhouders 
doen besluiten aan het bedrijf geen verdere uitbreiding te 
geven, doch tot een zeer geleidelijke afwikkeling van zaken 
over te gaan. Reeds werd cene overeenkomst gesloten met 
de N.V. Zuid-Wester-hypotheekbank tc ’s-Gravenhage voor 
het voeren van de administratie, terwijl de reeds uitgegeven 
pandbrieven zouden worden omgewisseld tegen 
pandbrieven van dc Zuid-Wester-hypotheekbank. 

Hypothcekverccniging. Het verdient nog vermelding, 
dat op 14 November 1924 te Batavia werd opgericht dc 
Hypotheckvereeniging, ten doel hebbende de gezamenlijke 
belangen van allo instellingen, welker bedrijf geheel of ten 
deelo bestaat in het beleggen van gelden onder hypothecair 
verband, te behartigen. Alle grooto lichamen, die geld op 
hypotheek uitzetten, zijn lid. 
O.a. werd door deze vcrconiging in overleg met het 
Departement van Financiën een regoling getroffen, 
waardoor normale beleggingshypotheken niet onderworpen 
zijn aan de superprefcrcntie van sommige belastingen, 
hetgeen van groot bo- lang is voor de uitoefening van het 
hypotheek- bedrijf. 

Literatuur. Over grondcrediet en hypotheekbanken in 
Nederlandsch-Indië: Officieole bescheiden mot machtiging 
van do Regeering uitgegeven door Mr. N. P. van den Borg, 
Batavia 1884; Het Hypothockwezon in Ned. Indië door M. 
A. J. Kelling, Bandoeng 1928; Jaarboeken van de 
Vcrecniging van Directeuren van Hypotheekbanken, J. H. 
de Bussy; P.H. van der Kemp, Het Weduwen- en 
Weezonfonds van ’s Lands Europeescho Ambtenaren in 
Nederlandsch-Indië; 

Mcdedcelingcn van dc Handclsverecniging Medan 
d. d. 31 Mei 1927 — 30 Juni 1927 over De 
Grondrechten in Doli en do waarde van „Grants” als 
zekerheid voor geldlccningon; Gedenkboek (deel I) der 
Javaschc Bank, door L. de Bree, Batavia, 1928; Diverse 
Jaarverslagen en statuten./ 
'rrKNOKKELKOORTS (DENGUE) (Aanvulling 
van Dl. II, blz. 353). In de laatste jaren is eenig licht 
gekomen in de wijze van overbrengen dezer ziekte. Wel is 
waar is de natuur van het virus nog onbekend, doch wij 
weten, dat het wordt overgebracht van mensch op mensch 
door een mug, Stegomyia fasciata (Aedes aegypti). Het 
virus bevindt zich in het bloed der lijders, zoowel in het 
serum als in de roodc bloedlichaampjes; bij intraveneuze 
inspuiting van gefiltreerd serum bij een gezonde krijgt deze 
na 2—3 dagen de ziekte. Het virus ondergaat in de mug 
geen ontwikkeling; vormoedelijk is het nauw verwant aan 
dat der gele koorts. Kiewiet de Jonge meent, op grond 
zijner ervaring tijdens de epidemie van 1901, dat 
overbrenging der ziekte niet alleen via de mug, doch ook 
direct van mensch op mensch, mogelijk is. 

Literatuur. Zie de lijst bij het oorspronke- 
lijke artikel en verder den 2den druk van het s 
Leerboek der Tropische Geneeskunde door De/ 
Langen en Lichtenstein, 1928, blz. 180. 

LABORATORIUM VOOR HET ONDERZOEK/^ f Vtf. 
DER ZEE. In 1905 werd naast den Paj&r_ikan_te 
Batavia—een eenvoudig semi-permanent labora- 
torium onder den naam „Visscherij-station” op- 
gericht, waar begin 1906 Dr. P. N. van Kampen 
zijn onderzoekingen over de zeefauna in verband 
mot visscherij-aangelegenheden aanving. In de 
volgende jaren werden trawl-proevcn genomen 
mot het onderzoekingsvaartuig „Gier” en gege- 
vens verzameld omtrent de lajang- en de paarl- 
visscherij. Dc uitkomsten hiervan zijn gepubli- 
ceerd in de „Mededeclingen van het Visscherij- 
station (I—X, 1908—1914)”. Bovendien gaf Dr. 
van Kampen een beschrijving van „De Hulpmid- - Za- 
delen der Zee visscherij op Java en Madoera in *>/ 
gebruik” (1909). 

Dr. Van Kampen werd in 1910 opgovolgd door 
Dr. A. L. J. Sunier en het is aan diens initiatief 
te danken, dat in 1922 een nieuw en grooter „La- 
boratorium voor hot Onderzoek der Zee” ge- 
bouwd werd, omgevon door een kleinen botani- 
schcn tuin voor kustplanten, waarin naast het 
laboratorium een voor het publiek toegankelijk 
zeewatoraquarium gelegen is. De officieelo ope- 
ning op 12 December 1923 werd door Dr. Sunier 
niet bijgowoond, daar hij -inmiddels door Dr. H. 
C. Dolsman opgevolgd was. Dit nieuwe laborato- 
rium is thans een zuiver wetenschappelijke ma- 
rion-biologisch station, bohoorond onder ’s Lands ________  
Plantentuin ___ .cn zonder directe bemoeienis 
mot do zcevisschory. Behalve het hoofd telt de 
wetenschappelijke staf twee doctoren in de biologie als 
assistenton. Vooral door de bemoeienissen van een dezer, 
Dr. Vorwoy, word op hot eiland Onrust oen klein filiaal-
aquarium ingericht voor stiüfio-doeloindon. Het 
Laboratorium beschikt voorts over oen motorboot, terwijl 
voor langere tochten een vaartuig dor Gouvernements-
marine gebruikt wordt. 

Onderzoekingen zijn thans gaande over pela- gische 
vischeioreu, de biologie dor koraalriffen cn vraagstukken, 
vorband houdend met do zee- visscherij. 
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Het aantal bezoeken van het aquarium bedroeg in 192S: 
36000,/ 

LATAH (Aanvulling van Dl. II, blz. 536). Volgens 
Van Loon is latah een afwijking, ontstaan op den bodem der 
hiertoe voorbeschikte Malei sche psyche, waarbij vooral de 
primitieve wijze van reactie op schrikaffecton en acute 
emoties en een sterke imitatieve hypersuggestibiliteit in liet 
spel zijn. De sexueele verdringingen schrikdroom zijn voor 
vele gevallen de aanleiding, maar niet het essentieele. Latah 
is zeker niet hetzelfde als hysterie; wel kunnen in het 
verdere verloop hy- sterieforme factoren in het spel komen, 
maar latah is een aparte psychoncurose, die wij alleen 
kunnen verklaren door de primitieve Maleische ras-
eigenschappen. 

Literatuur. Zie de opgave bij het oorspronkelijke artikel 
in Dl. II, blz. 536; verder: Dr. F.H.G. van Loon, 
Geneeskundig Tijdschrift voor Ned.- Indië, 1924, deel 64, 
afl. I; dezelfde, Protopa- tisch-instinctieve reacties in de 
psychopathologie en in het normale geestesleven, ibid. 
1929, deel 69, blz. 1073. 

OBSERVATORIUM (KONINKLIJK 
MAGNETISCH- METEOROLOGISCH) TE 
BATAVIA 
(Aanvulling van Dl. III, blz. 51). 

Plaats van het Observator mm. De geografische 
coördinaten van den pijler van het passage-in- strument op 
het terrein zijn 6°11'0" Z.B. en 106° 50'5 055" O.L. 
(7u7m20.337s). De lengte berust op bepalingen met behulp 
van radioseinen in 1921 en 1923 verricht (J. Boerema, A 
new determination of the Eastern Longitude of Batavia, 
K.M.M. Observatorium, Verhandelingen No. 12, Batavia 
1924). 

Personeel. Het personeel bestaat, sedert de invoering 
van de nieuwe bezoldigingsregeling(B.B.L. 
1925) , uit 1 Directeur, 1 Onder-Directeur, 2 we-
tenschappelijke medewerkers, 1 hoofd-observa- tor, 1 
adjunct-hoofdobservator, I observator le klas, 2 
observatoren 2e klas, 2 observatoren 3e klas, S adjunct-
observatoren en klerken-rekenaar, 
1 instrumentmaker, 1 helper-instrumentrnaker, 4 
hoofdassistenten, 7 assistenten le klas, 17 assistenten 2e 
klas, 11 assistenten 3e klas en leer- lingen-assistent. 

Meteorologische waarnemingen. Zoowel op het 
Observatorium als op een aantal secundaire stations worden 
meteorologische waarnemingen verricht. In 1929 waren 69 
secundaire stations in bedrijf, waarvan 43 op Java. Op 37 
stations werd slechts één element waargenomen 
(voornamelijk zonneschijnstations), op 25 stations 6 of meer 
elementen (droge en natte bol, hygrograaf, thermo- graaf, 
regenregistratie, luchtdruk, wind en verdamping). Vijftien 
stations met 3 of meer waar- nemingsrecksen zijn gelegen 
tusschenOen200 m., 
2 tusschen 200 en 1000 m., 10 boven 1000 m., waarvan 1 
boven 3000 m. boven zee. 

Regenwaarnemingcn worden gedaan op 2484 stations 
op Java, op 942 stations in de Buitengewesten, in totaal 
3426. Hiervan behooren er resp. 365 en 654 aan het 
Observatorium, 834 en 75 aan de Irrigatie, 1285 en 213 a'an 
particulieren (op 1 Januari 1930). Bijzondere vermelding 
verdienen de regenmeters op moeielijk toegankelijk 
bergterrein, die eens per week of per maand bezocht 
worden. Hiervan zijn er 43 geplaatst, waaronder 30 boven 
2000 m., 5 boven 3000 m. boven zee. 

Het onderzoek der hoogere luchtlagen met 

loodsballons heeft plaats te Batavia, Makassar, Koepang, 
Médan en Tarocna, alsmede ten behoeve van den 
vliegdienst te Batavia, Andir, Soera ba ja en Semarang. 

Luchtclectrischc waarnemingen worden verricht te 
Batavia sedert 1927. Zoowel het poten- tiaalverval als de 
geleidbaarheid worden geregistreerd. 

Sedert 1919 worden te Batavia, Lèmbang en enkele 
andere plaatsen halo-waarnemïngen gedaan, waarvan 
jaarlijks een verslag verschijnt in het „Natuurkundig 
Tijdschrift voor Neder- landsch Indië”, uitgegeven door de 
Koninklijke Natuurkundige Verecniging. 

Telegrafische weerberichten worden geseind van 
Sabang:radio naar Rangoon in April, Mei, OctobcT, 
November en December, van Pasoeroc- an naar Melbourne 
(dagelijks) en van Koepang naar Port Darwin (dagelijks en 
bestemd voor Melbourne). 

Magnetische waarnemingen. De magnetische 
waarnemingen ondergingen in 1928 een ingrijpende 
verandering. Moest in 1901 het paviljoen te Batavia wijken 
voor de electrische tram en verplaatst worden naar 
Buitenzorg, ook hier stonden de instrumenten door de 
uitbreiding van de electrische tractie niet langer veilig. Door 
het voortdurend aan- en af zetten van de motoren worden in 
de aardkorst z.g. vagabondeerende stroomen opgewekt, die 
ver in den omtrek tot op 8 km. gevoelige magnetische 
instrumenten storen. In den loop van 1928 werd na 
verleende toestemming door den Hoofdinspecteur, Hoofd 
van den Dienst van de Volksgezondheid een nieuw 
paviljoen gebouwd voor rekening van de Electrische 
Staatsspoorwegen op het eiland Kuiper in de Baai van 
Batavia. Geleerd door de inmiddels opgedane ervaring werd 
het gebouwtje voorzien van spouwmuren, waardoor 
constante temperatuur gewaarborgd is. Het bestaat uit twee 
re- gistreerkamers, een donkere kamer en een werkkamer. 
Waar noodig zijn luiken en roodc ruiten aangebracht, om 
ook bij rood Jicht te kunnen werken. De registreer-
instrumenten zijn dezelfde, die te Buitenzorg in bedrijf 
waren. De Inlandsche waarnemer bedient tegelijkertijd een 
secundair meteorologisch station. 

De magnetische opneming van den Archipel werd, na 
die van Van Bcmmelen in 1903—1907, op dienstreizen van 
het personeel voortgezet. De waarnemingen werden in 1925 
bewerkt on uitgegeven (S. W. Visser, Isoinagnetics for the 
Ne- therlands Kast India~n Arehipelago, Epoch 1925, 
K. M. M. Observatorium, Verhandelingen no. 13, Batavia 
1925). 

Seismologische vxiar neming en. Het Observatorium 
heeft de volgende seismografen in bedrijf: te Batavia een 
Wiechert-seismograaf met een trage massa van 1000 kg. 
voor horizontale bewegingen (OVV- en NZ-component), 
een Wiechert- seismograaf met een trage massa van 1300 
kg. voor vertikale beweging, Boseh-Omoriseismogna- fen 
(vroeger in werking te Am bon en te Padang), OW- en NZ-
componenten; te Amboina en te Médan : horizontale 
Wiechert-seismografen als te Batavia, beide OW en NZ-
componenton. Die te Am- bon staat onder toezicht van den 
eerstaanwezend Militairen Apotheker op het terrein van het 
Militaire Hospitaal, die te Médan is geplaatst op liet Deli-
proefstation onder toezicht van den Directeur. Bovendien 
staat op de onderneming Mala- 
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bar een horizontale Wiechcrt van 100 kg., hot eigendom van 
den Heer R. A. Kerkhoven, waarvan de strooken te Batavia 
bewerkt worden. Do tijdcontröle heeft op alle stations plaats 
met bo- hulp van de tijdsoinen van Malabar-radio, af-
gezonden door het Observatorium. Hier mag nog worden 
vermeld, dat de Vulkanologischc Dienst een aantal lichte 
seismografen op Java heeft geplaatst tot het onderzoek van 
vulkanische bevingen. 

De waarnemingen te Batavia, Malabar, Am* bon on 
Módan worden, in één bundel samengevat, driemaandelijks 
uitgegeven door het Observatorium (Seismological 
Bulletin, Batavia Obser- vatory). Bovendien wordt een 
maandelijksch, verkort bulletin van de belangrijkste 
aardbevingen uitgewisseld met een aantal observatoria in 
het Westelijk deel van den Stillen Oceaan. 

In drie verhandelingen werd de verspreiding van de 
aardbevingen in Nedcrlandsch-Indio besproken (S. W. 
Visser, On the distribution of earthquakes in the Netherlands 
East Indian Ar- chipelago, I, 1909—1919, Verhandeling no. 
7, 1921; II 1920—1920, Verhandeling no. 22, 1930; Inland 
and Submarine epicentra of Sumatra and Java earthquakes, 
Verhandeling no. 9, 1922). Zie verder AARDBEVINGEN 
Dl. I blz. 2ensuppl. afl. 22, blz. 694. 

Astronomische roaar neming en. Zonnevlekken worden 
zoo mogelijk dagelijks waargenomen. Ten behoeve van don 
tijddienst worden met een pas- sage-instrument van 
Bamberg stersdoorgangen uitgemeten en zijn een viertal 
standaardpendules in gebruik, waaronder het moderne 
systeem „Synchronome Shortt”, dat uit 2 slingers bestaat. 
De cene, de vrije slinger, is in een bijna luchtledige ruimte 
opgesteld, de ander, de slaaf, is verbonden met het'eigenlijke 
uurwerk. Door een elcctrischc inrichting worden de 
amplitude van den vrijen slinger en de gang van den slaaf 
automatisch geregeld. Behalve met deze pendules wordt do 
tijd gecontroleerd met een viertal chronometers en met de 
tijdseinen van Nauen. 

Dagelijks wordt de elcctrischo contactinrich- ting van 
een der pendules verbonden met het radiostation Malabar en 
geeft de klok automatisch de strepen van het internationale 
radiotijdsein. Dit sein wordt gelijktijdig uitgezonden op de 
lange en op do korte golf (15600 m. en 26.2 m.). Na een 
aantal waarschuwingstoekens volgt te 0u57m55.0s M.G.T. 
een sein van drie strepen, ieder van een seconde duur on met 
1 seconde tus- schenruimte (de letter o), dat dus eindigt te 
0uo8m0.0s. Dan komen om de 10 seconden een streep en 
een punt (lettor n). Do punten vallen op iedere 10e seconde 
on worden met de hand gegeven. Tusschen 0u58m55.0a on 
OuSQnaO.Os worden de 3 secondestropon herhaald. 
Daarna worden om de 10 seconden 2 strepen on 1 punt go- 
scind (letter g) en hot sein sluit met 3 strepen als boven 
tusschen 0uö9uiö5.0s en luOmO.Os. Het sein eindigt 
derhalve te luOmOs M.G.T. precies, 
d. i. I u20m0.0s Midden-Java-Tijd. Het staat wo- 
gens do uitgezonden letters als het Onogo-tijd- sein bekend. 
Bovendien wordon telefonische tijdseinen gegeven aan 
enkelo diensten en lichamen. 

Publicaties. Do waarnemingen op hot Observatorium 
verricht, gepubliceerd in „Obsorvations made at the Royal 
Magnetical and Meteorologi- cal Observatory at Batavia”, 
waren in Juli 1930 gevorderd tot hot 48e deel, 1925. Het 
omvat 

gemiddelde uurwaarden van luchtdruk, luchttemperatuur, 
natte-bol-tcmperatuur, betrekke- lijkc vochtigheid, 
windrichting en -snelheid, bewolking, zonneschijn, 
regenval, alsmede maxima, minima en dagelijkschen gang 
van deze elementen en enkele andere gegevens, o.a. 
aardtempera- turentotop 110 cm. diepte. Verder bevat het 
een overzicht van de waarnemingen van 1866—1925, dat 
om de vijf jaren gepubliceerd wordt. De aard magnetische 
waarnemingen omvatten gemiddelde uurwaarden van de 
NZ-, de OW- en de vertikale componenten van de 
magnetische kracht benevens de dagehjksche 
schommelingen der declinatie, der horizontale intensiteit, 
der inclinatie en der drie componenten NZ, OW en V van de 
totale intensiteit. De inleiding geeft de noodige inlichtingen, 
alsmede een lijst van publicaties van het Observatorium. 

De meteorologische waarnemingen elders in den 
Archipel verricht, worden gepubliceerd in „Observations 
made at secondary stations in the Netherlands East Indies”, 
Vol. I—VIII, over de jaren 1912—19IS. In 1930 verscheen 
Vol. IX, bevattende de waarnemingen van het jaar 1927. De 
periode 1919—1926 is nog niet bewerkt. 

Deel IX bevat meteorologische gegevens van Batavia en 
66 secundaire stations over luchtdruk (11 stations), 
temperatuur en vochtigheid (26 stations), zonneschijn (48 
stations), regenval (registraties van 29 stations), 
windsnelheid en richting (12 stations), mist (1 station), 
bewolking (3 stations), onweer (9 stations). 

De regenwaarnemingen in Nederlandsch-Indië verricht 
worden afzonderlijk uitgegeven. In 1930 verscheen Deel 50: 
„Regenwaarnemingen in Ne- derlandsch-Indië in 1928”. 
Verder verschijnen geregeld „Maandelijksche 
Regenverslagen over Java en Madoera en over de 
Buitengewesten”. 

Maandelijks worden „Korte Weerberichten” (vooral 
over den regenval) gegeven voor Java en Madoera on voor 
do Buitengewesten. 

Het Observatorium geeft op seismologisch gebied sedert 
1909 het reeds genoemde „Seismological Bulletin” uit en 
bewerkt sedert 1S98 „Vulkanische Verschijnselen en 
Aardbevingen in den Oost-Indischen Archipel 
waargenomen”, welk bericht jaarlijks in het „Natuurkundig 
Tijdschrift voor Ned. Indië” verschijnt. 

„Getij tafels” voor negen haven toegangen worden 
berekend door hot Observatorium en uitgegeven door het 
Hoofdkantoor voor Scheepvaart, terwijl nog een 4-tal andere 
alleen berekend worden ten behoeve van bepaalde diensten 
en lichamen. 

In het begin van het jaar geeft het Observatorium een 
„Kalender” uit voor het volgende jaar. Deze kalendor, die 
ook in den Rogcerings- almanak verschijnt, bovat opgaven 
over feestdagen, opkomst on ondergang van do zon en van 
do maan en eclipsen, terwijl hulptabellen in staat stollen, 
deze gegevens voor allo plaatsen in den Archipel op 
eonvoudige wijze to bepalen. Bovendien bovat de kalender 
een dagelijksch. overzicht van do Christelijke, Arabischo, 
Javaansche on Chincesohe jaartellingen, marktdagen, Woo- 
koo on Pnlnatam&ngsa (zie TIJDREKENING in Dl. V) on 
oen kort begrip van deze kalonders 

Hot „Jaarvorslag” heeft sinds 1910 oen overzicht van do 
lotgovallon van het Observatorium. 

Ten slotte verschijnen sinds 1911 in een serie 
„Verhandelingen” studies over verschillende on- 
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derwcrpen. Tot Juli 1930 zagen er 22 het licht. Hiervan 
hadden er 5 betrekking op het hoogcre luchtonderzook (no. 
1, 2, 3, 4, G door W. van Bemmelen en C. Braak), 2 op 
weerperioden (no. 5 en 20, door C. Braak en II. P. Berlage 
Jr.), 4 op seismologie (No. 7, 9, 16, 22 door S. W. Visser), 1 
op het klimaat (No. 8 door C. Braak), 1 op wolkenvorming 
(No. 10 door C. Braak), 4 op regenval (no. 11,14,15 en 18 
door J. Boerema), 1 op lengte- bcpalingen (no. 12 door J. 
Boerema), 1 op aardmagnetisme (no. 13 door S. W. Visser), 
3 op oceanografie (no'. 17, 19 en 21 door C. Braak en H. P. 
Berlage). 

STATISTIEK (Aanvulling van Dl. IV, blz. 103). 
Heeft het onder dit hoofd op de aangegeven plaats in Dl. IV 
voorkomende artikel in breedo trekken een overzicht 
gegeven van de wordingsgeschiedenis van de statistiek in 
Nederlandsch- -Indië tot 1919, thans volgt een uiteenzetting 
van het ontstaan van een statistische centrale, hare 
organisatie en tegenwoordige ontwikkeling. Bestond 
aanvankelijk het voornemen om het Kantoor voor de 
Volkstelling, dat met de leiding van de 
volkstellingswerkzaamheden in 1920 en de verzorging van 
de publicatie der uitkomsten belast was, om te zetten in een 
meer algemeene statistische centrale, waaraan in stijgende 
mate de behoefte gevoeld werd, bezuinigingsoverwegingen, 
alsmede moeilijkheden met het vinden van een deskundigen 
leider, deden hiervan ten slotte afzien, zoodat het Kantoor in 
November 1922 opgeheven werd. 

Inmiddels was, in Eebruari 1920, door den Directeur van 
Landbouw, Nijverheid en Handel een eind gemaakt aan de 
versnippering van den sta- tistischen arbeid aan zijn 
departement, door te beslissen, dat alle statistieken van 
algemeenen aard, die tot dusver hoofdzakelijk bij de 
afdeeling Handel en Nijverheid en de toenmalige Inspectie 
van den Inlandschen landbouw bewerkt werden, zouden 
worden opgedragen aan een nieuw gevormd, rechtstreek® 
onder den Departements- chef geplaatst Statistisch Kantoor. 
Hierdoor ontstond een kern, waaromheen zich als van zelf 
andere aanverwante statistieken van economi- schen aard 
konden groepeeren, zooals die betreffende prijsniveau, 
grondhuren, in- en uitvoeren. Met het oog op de 
omstandigheid, dat de verschillende statistieken tot nu toe 
alle deel uitmaakten van de administratie der verschillende 
diensten en departementen, scheen het evenwel wenschelijk 
om een eventueele latere centralisatie te doen voorafgaan 
door een regelmatig interdepartementaal overleg. Hiertoe 
werd, bij besluit van Maart 1923, een Commissie voor de 
statistiek ingesteld, waarin elk der departementen een ver-
tegenwoordiger heeft en die tot taak kreeg „maatregelen te 
beramen om zooveel mogelijk eenheid te verkrijgen in den 
arbeid op statistisch gebied hier te lande”. 

De beslissende stap tot centralisatie der statistiek werd 
gedaan in 1924. Aanleiding hiertoe werd de dringende 
noodzakelijkheid om een afdoende verbetering te brengen 
in de statistiek van den in- en uitvoer. 

1 Mei 1925 werd het statistiekrecht ingevoerd, nadat 
reeds in 1924 de genoemde statistiek was samengevoegd 
met de statistieken, die onder het Statistisch Kantoor van het 
Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel 
ressorteerden. Dit laatste werd hiertoe overgebracht naar 
Wel 

tevreden en omgezet in het Centraal Kantoor voor de 
Statistiek, met de leiding waarvan werd belast de lieer J. van 
Gelderen, sedert tevens Hoogleeraar aan de 
Rechtshoogeschool te Weltevreden. 

Begin 1930 was de bewerking van de volgende 
statistieken bij het Centraal Kantoor ondergebracht: de 
landbouwstatistiek, de handelsstatistiek, het statistisch 
Jaaroverzicht, de prijzen- en conjunctuur-statistieken, de 
ondcrwijsstatistick, de statistiek betreffende de inkomsten- 
en vennootschapsbelasting en de statistiek van den 
Burgerlijken Stand. 

Landbouwstatistiek. Deze statistiek is gesplitst in die 
voor den Inlandschen- en die voor den on- 
dernemingslandbouw. Onder Inlandschen landbouw wordt 
verstaan alle landbouw gedreven op gronden in Inlandsch 
bezit. Onder ondernemings- landbouw alle landbouw 
gedreven op erfpachts- landen, landbouwconcessies, 
particuliere landerijen, huurlanden in de gouvernementen 
Jogja- karta en Soerakarta en in vrije huur van de bevolking 
op Java en Madoera. 

De statistiek van den Inlandschen landbouw op Java en 
Madoera is gebaseerd op de landrente- gegevens. 

De opmetingen van alle gronden op Java en Madoera in 
Inlandsch bezit door den landrente- dienst hebben eerst de 
basis verschaft, waarop met eenige kans op 
betrouwbaarheid het verzamelen van cijfers betreffende de 
beplante en geoogste oppervlakten mogelijk was. 

Waar deze grondslag ontbreekt, is het dan ook tot nu toe 
niet gelukt om boven het stadium van zeer globale ramingen 
over uitgestrekte produc- tie-gebieden uit te komen. 
Hierdoor moet worden verklaard, dat van een regelmatige 
productiesta- tistiek alleen op Java, Madoera, Bali en West 
Lombok sprake kan zijn. 

Aangezien op Java van vele bouwgronden meer dan één 
oogst per jaar wordt verkregen en de oogsttijden over het 
geheele jaar verdeeld zijn, is het — in afwijking van hetgeen 
de meeste andere landbouw-statistieken te zien geven — 
mogelijk en van belang maandelijks statistieken samen to 
stellen betreffende oogst en aanplant van do In- landsche 
landbouwgewassen. 

Op het eind van elke maand worden dan ook 
gerapporteerd de in den loop van de maand geoogste en 
bijgeplante uitgestrektheden en de aanplant op het eind van 
do maand van een reeks gewassen, waarvan de voornaamste 
zijn: rijst, maïs, cassave, bataten, aardappelen, en kedelé. 
Meerjarige gewassen worden in deze maandsta- tistiek 
buiten beschouwing gelaten. 

Naast deze maandstatistiek, waarin ook zoo nu en dan 
productiecijfers worden opgenomen, staat de jaarstatistiek, 
welke de definitieve cijfers van de in het betrokken jaar 
mislukte, geoogste en beplante uitgestrektheden der 
verschillende gewassen geeft, benevens de geproduceerde 
hoeveelheden van de voornaamste voortbrengselen. 

Bij de productiebepalingen moet onderscheid gemaakt 
worden tusschen die voor sawahpadi en die voor de overige 
gewassen. 

Den grondslag voor de productiebepalingen van 
sawahpadi vormen ongeveer 19000 proef- oogsten, welke 
op vaste proefvelden worden genomen ten behoeve van den 
landrentedienst. Deze proefoogsten brepgen een objectief 
element in de oogstramingen in tegenstelling met vele 



STATISTIEK. 751 

andere landen, waarin do oogstopgave berust op schattingen 
van meer of minder oordeelkundige en betrouwbare 
berichtgevers (vooraanstaande landbouwers, 
dorpsbestuurders, landbouwcon- sulenten, enz.), hetgeen 
onvermijdelijk een subjectief element in de statistiek 
brengt. In dit opzicht kan dan ook de landbouwstatistiek van 
Java de vergelijking met die van andere landen zeer goed 
doorstaan. 

In Juni zijn de gegevens van ± 80% van het gemiddelde 
in elk jaar te houden proefoogsten reeds beschikbaar, terwijl 
het oppervlak, waarvan tot en met Juni sawahpadi geoogst 
wordt, d: 80% van het jaartotaal uitmaakt. Reeds in Juli kan 
een voldoend nauwkeurige schatting van de padiproductie 
in het loopende kalenderjaar worden gepubliceerd. Deze 
schatting wordt in Januari van het volgend kalenderjaar 
gevolgd door voorloopige jaarcijfers en in Juni door defi-
nitieve cijfers. 

Ook de productie-bepaling van rijst op droge velden en 
de belangrijkste andere éénjarige gewassen berust op 
proefoogsten, welke echter, in tegenstelling met die van 
sawahpadi, niet gehouden worden door den 
Landrentedienst, maar door den 
Landbouwvoorlichtingsdienst. 

Naast de publicatie van bovengenoemde maanden jaar-
statistieken als bijvoegsel van het weekblad: „Korte 
Berichten voor Landbouw, Nijverheid en Handel”, (uitgave 
van de Afdeeling Handel van het Depart. v. L. N. en. II.), 
zijn eenige Mededeelingen van het Centraal Kantoor voor 
de Statistiek verschenen, waarin de gegevens over meerdere 
jaren worden samengevat, voorzien van een uitvoerigen, 
toelichtenden tekst. Deze zijn: Mededceling 4 en 15, beide 
onder den titel „Statistische gegevens nopens de geoogste 
en beplante uitgestrektheden der voornaamste Inlandsche 
landbouwproducten”; Mede- deeling 33 „Landbouwatlas 
van Java en Madoe- ra”, in 2 deelen en Mcdedeeling Go 
„Maandge- middcldon en Bouwgrondoccupaties 1920 tot 
en met 1925”. 

Van de meerjarige gewassen, door de bevolking op Java 
en Madoera geteeld, zijn nog slechts onvolledige cijfers 
beschikbaar. Feitelijk zijn alleen gegevens beschikbaar 
betreffende de In- landsche thee, rubber on sereh. De 
productie is alleen van Inlandsche thee nauwkeurig bekend, 
doordat deze als nat blad vrijwel uitsluitend door de 
Europeesche ondernemingen wordt opgekocht en verwerkt 
en als zoodanig gerapporteerd. Uitgestrektheden of boomen 
aantallen en producties van zulke belangrijke gewassen als 
klapper, kapok, inangga’s, djeroek- en andere vruchtboo- 
men, bamboe enz., zijn slechts fragmentarisch bekend on 
hoogstens door schatting en berekening te benaderen. Voor 
zoover de producten daarvan worden uitgevoerd, moeten 
uitvoer-sta- tistieken helpen om een denkbeeld van do 
belangrijkheid te verkrijgen. Statistieken betreffende deze 
producten bestaan nog niet. 

Voor do Buitengewesten kan van een landbouwstatistiek 
ten aanzien van de Inlandsche cultures, met uitzondering 
van Bali en West Lombok, nog niet worden gesproken. 
Betrouwbare opgaven van de uitgestrektheden boplanto en 
geoogste velden ontbreken, oogstcijfers evon- zcor. 
Aangezien echter een groot deel van do producten van do 
Inlandsche cultures op de Buitengewesten voor den export 
geteeld wordt en do 

totale export van de verschillende producten uit de 
handelsstatistiek bekend is, kunnen, door de eveneens 
bekendo productie van de z. g. Euro- peeschc 
ondernemingen van den totalen uitvoer in aftrek te brengen 
en na het aanbrengen van tal van correcties, o. m. voor het 
interinsulair verkeer dier producten, betrouwbare cijfers 
verkregen worden van de door de bevolking geteelde en 
verkochte klapperproducten, koffie, rubber, peper en enkele 
kleinere producten. 

De resultaten van deze berekeningen worden 
gepubliceerd in de jaarlijksche uitgave „De Landbouw-
exportgewassen van Nederlandsch-Indiö” en in het 
„Jaarverslag van de afdeeling Landbouw van het 
Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel”. 

De statistieken betreffende den ondernemings- 
landbouw berusten, in tegenstelling met de zuiver 
ambtelijke statistiek van den Inlandschen landbouw, geheel 
op particuliere berichtgeving. Het zijn de ondernemingen, 
die de gegevens bij het Centraal Kantoor voor de Statistiek 
indienen. Al bestaat er geen wettelijke verplichting tot het 
indienen van deze gegevens, toch zijn de jaarstatistieken, 
dank zij de medewerking van de ondernemingen, 
geleidelijk vrijwel volledig geworden, Dit is niet het geval 
met de maandelijks als bijvoegsel van de „Korte Berichten” 
verschijnende publicatie „Maandproductie en Jaar- 
oogstschattingen van landbouwondernemingen”, welke 
nominatieve opgaven betreffende de maandproducties van 
cacao, kinabast, koffie, oliepalmen, rubber en thee bevat. 
De hoofdbedoeling dezer statistiek is dan ook het 
publiceeren van de producties der afzonderlijke 
ondernemingen. De gegevens worden echter ook gebruikt 
voor het maken van voorloopige schattingen voor de totale 
productie der verschillende gewassen. 

De jaarstatistieken betreffende de productie der 
ondernemingen werden vroeger zeer onoverzichtelijk en 
verre van volledig in het „Koloniaal Verslag” gepubliceerd. 
Over de jaren 1920 tot en met 1924 verschenen 
jaarstatistieken onder den titel „Beplante uitgestrektheden 
en producties in het Groot landbouwbedrijf in 
Nederlandsch-In- dië”, terwijl sinds 1925 deze uitgave werd 
voortgezet onder den titel „Landbouwoxpórtgewassen in 
Nederlandsch-Indië (aanplant en producties)” als 
„Mededeelingen” van het Centraal Kantoor voor de 
Statistiek. 

De Handelsstatistiek. Aangezien de publicaties 
betreffende de in- en uitvoerstatistieken niet meer aan do 
cischon van den handel bleken te voldoen, werd in 
September 1923 een Commissie voor de Handelsstatistiek 
ingesteld, die tot taak had „de voorbereiding van de 
invoering van een statistiekrecht en herziening van de 
Handelsstatistiek hier te lande”. Haar voorstellen kwamen 
hierop neer, dat geheel gebroken zou worden met liet 
bestaande gedecentraliseerde stelsel van bewerking. De 
verzamelstaten door do douane-be- arabton op do 
verschillendo tolkantoren samengesteld zouden moeten 
vervallen en daarvoor in do plaats zouden treden de door do 
aangevers speciaal ten behoeve van de statistiek op te ma-
ken triplicaton van do bij de Douane ingediende in- en 
uitvoerpassen of uittreksels daarvan, welke voortaan 
centraal zouden moeten worden verwerkt. 

De regeering ging hiermede accoord, en de statistiek 
werd, gelijk boven reeds medegedeeld, 
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naar liet tezclfder tijd gevormde Centraal Kantoor voor de 
Statistiek overgebracht. De ordonnantie op het 
statistiekrccht van 1924 (Ind. Stb. 1924 No. 517) leverde 
met de bijbehoorendo reglementen tevens de wettelijke 
basis, waarop do vernieuwde statistiek kon worden 
opgebouwd. 

Een van de voornaamste bezwaren van de vroegere 
werkwijze was het te laat verschijnen van de publicaties. 
Om bij de centrale verwerking aan dit euvel tegemoet te 
komen, werden in 1925 proeven genomen met electrische 
statistiekma- chines, systeem Powers. De installatie voldeed 
aan de gestelde verwachtingen, zoodat met ingang van 1 
Januari 1926 de in- en uitvoeren van Java en Madoera en op 
1 Januari 192S die van geheel Nederlandsch-Indië volgens 
de nieuwe methode konden worden verwerkt. 

Tal van interne verbeteringen en aanvullingen van het 
cijfermateriaal kregen eveneens haar beslag. Onder meer 
werd de waardebepaling der goederen aanmerkelijk 
nauwkeuriger, doordat het van alle goederen geheven 
statistiekrecht naar de waarde dier goederen wordt 
opgelegd. Tot de invoering van het statistiekrecht had men 
voor allo niet naar de waarde belaste goederen bij invoer en 
voor vrijwel den geheelen uit voer moeten volstaan met 
eenmaal ’s jaars, met behulp van mid- denwaarden, de 
waardebedragon van in- en uitvoer te berekenen. 

Sinds de invoering van de gecentraliseerde mechanische 
verwerkingsmethode verschijnen 10 maandelijksche 
publicaties, nl. 1. uitvoer Java en Madoera, 2. invoer Java 
en Madoera, 3. uitvoer van de voornaamste havens op Java 
en Madoera, 4. invoer manufacturen Java en Madoera, 5. 
invoer van de voornaamste havens op Java en Madoera, 6. 
uitvoer Sumatra’s Oostkust, 
7. invoer Sumatra’s Oostkust, 8. in- en uitvoer Padang, 
Makassar en Palembang, 9. uitvoer Buitengewesten en 10. 
invoer Buitengewesten. 

Deze maandstatistieken geven een naar de landen van 
herkomst en bestemming gedetailleerd overzicht der 
belangrijkste in- en uitvoeren, waarbij zoowel de bruto 
gewichten, de bijzondere hoeveelheden, als de waarde 
worden vermeld. 

Maandelijks verschijnen bovendien in de „Korte 
Berichten” kleine overzichten van den totalen in- en uitvoer, 
verdeeld in enkele belangrijke groepen van bovengenoemde 
gebiedsdeelen. Bevatten de in boekvorm uitgegeven 
maandstatistieken slechts gegevens der belangrijkste artike-
len of der voornaamste havens, deze kleine overzichten 
omvatten den geheelen handel met het buitenland en geven 
dus de maandelijksche handelsbalans van de voornaamste 
van deze gebieden en van geheel Nederlandsch-Indië. Daar-
naast worden nog aan particulieren verstrekt tal van 
geroneografeerde en geschreven statistieken, welke veelal 
ook in de „Korte Berichten” worden gepubliceerd. Sinds 
Januari 1927 wordt bv. maandelijks een statistiek van den 
in- en uitvoer van automobielen verstrekt aan hen, die in dit 
artikel belang stellen. 

De afsluiting der statistiek van den in- en uitvoer vormt 
elk jaar de verschijning van een Jaarstatistiek, welke uit vier 
deelen bestaat. Deze behelzen, naast allerlei bijzondere 
tabellen, achtereenvolgens de opgaven der in- on uitvoeren 
volgens de volledige naamlijst der goederen, van Java en 
Madoera (deel I), van de Buitengewesten (deel II), de 
groepeering der in- en uitvoeren voor 

elk eenigszins belangrijk land van herkomst of bestemming 
(deel III) en een overzicht der in- en uitvoeren van elk der 
Buitengewesten afzonderlijk (deel IV). 

Betreffen de bovengenoemde publicaties alle den 
handel met het buitenland, ook van de inter- gewestelijke 
handelsbeweging worden statistieken samengesteld, welke 
driemaandelijks als bijvoegsel van de „Korte Berichten” en 
uitge- breider halfjaarlijks, in boekvorm verschijnen. 

Pr ij zenslalx'stick. In het jaar 1919 werd voor het eerst 
een aanvang gemaakt met het systematisch verzamelen van 
groot- en kleinhandelsprijzen. Sinds Maart 1921 verschijnt 
maandelijks als bijlage van de „Korte Berichten” een 
publicatie betreffende prijzen en indexcijfers in Neder- 
landsch-Indie. Periodiek worden de daarin voorkomende 
cijfers verwerkt tot een „Mededeeling” (reeds verschenen 
Nos. 19 en 46) van het Centraal Kantoor voor de Statistiek, 
welke dan een samenvattend overzicht geeft omtrent het 
verloop der prijzen over een reeks van jaren. 

De prijzenstatistiek verdeelt de grootliandels- prijzen in 
die van in- en exportartikelen, de kleinhandelsprijzen in 
toko- en pasarprijzen. De tokoprijzen worden in hoofdzaak 
opgenomen in de stedelijke centra, waar het publiek uit con-
sumenten bestaat, de pasarprijzen daarentegen worden 
voornamelijk in het binnenland verzameld, waar zoowel 
producent, consument als handelaar ter markt gaat. 

Voor het berekenen van indexcijfers op de basis van het 
gemiddelde prijsniveau in 1913 — het jaar dat in dien tijd 
ook in andere landen vrij algemeen als uitgangspunt werd 
gebezigd — werden ook do groothandelsprijzen verzameld 
betreffende 1913 tot 1919. 

De serie groothandelsprijzen van invoerartikelen, 
waarvan ongewogen indexcijfers worden berekend, 
omvatte begin 1930 5 groepen, nl. textiele goederen, 
levensmiddelen, metalen, chemicaliën en verfstoffen en een 
groep diversen, in totaal 72 artikelen. 

De serie uitvoerproducten omvatte de prijzen van 20 
producten; niet alle belangrijke uitvoerproducten konden in 
deze serie opgenomen worden, omdat b.v. van Deli-tabak 
en aardolieproducten geen loopendc Indische noteeringen 
beschikbaar waren.Daarnaast worden groothandelsprijzen 
verzameld van bevolkingsproducten in do Buitengewesten 
(opgaven van het Binnenlandsch Bestuur) en tevens die 
geldende te Singapore, aangezien deze plaats do markt is 
voor vele dezor producten. Van buitenlandsche centra wordt 
verder een reeks groothandelsprijzen verzameld, hetzij ter 
vergelijking met de Indische prijzen van gelijksoortige 
artikelen, hetzij omdat Ioopcnde Indische noteeringen 
ontbreken, zooals van palmolie, Deli-tabak, sisal en 
petroleum. 

De statistiek van de kleinhandelsprijzen omvat de 
pasarprijzen van ongeveer 800 pasars op Java en Madoera, 
de tokoprijzen in enkele stedelijko centra op Java en 
Madoera en do kleinhandelsprijzen van een aantal plaatsen 
in de Buitengewesten. Indexcijfers worden berekend van 40 
artikelen in den kleinhandel te Batavia. 

Met behulp van deze laatste serie prijzen worden ook 
indexcijfers vastgesteld van do berekende uitgaven 
vooreenige belangrijke levensbehoeften van een 
Europeesch gezin, bestaando uit man vrouw en twee 
kinderen van den schoolgaandon 
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leeftijd met een inkomon, dat in 1913 ongoveor ƒ 500 per 
maand bedroeg. 

Indexcijfers van de kosten van eenige belangrijke 
levensbehoeften der Inheemsche bevolking op Java en 
Madoera worden berekend met behulp van de pasarprijzen 
en mot hot berekende of getaxeerde dagelijksch verbruik 
van 1000 personen op Java en Madoera. 

Beide indexcijfers van de kosten van levensonderhoud 
omvatten niet alle voor het levensonderhoud noodzakelijke 
artikelen; onder meer is huishuur en kleeding er niet in 
opgenomen. Om een vollediger inzicht te verkrijgen in do 
uitgaven van de verschillende bevolkingsgroepen werd door 
het Centraal Kantoor voor de Statistiek hiernaar een speciaal 
onderzoek ingesteld, waarvan de resultaten in 1928 als 
mededeeling No. 60 verschenen onder den titel „Onderzoek 
naar gezinsuitgaven in Nederlandsch-Indië gedurende 
Augustus 1925 en het jaar 1926”. 

Bovendien wordt jaarlijks door het Centraal Kantoor 
voor de Statistiek een enquête gehouden naar de verschillen 
in duurte tusschen standplaatsen van 
Gouvernementsambtenaren. Voor het toekennen van 
standplaatstoelagen, welke door de Regeering op advies van 
het Hoofd van het Bezoldigingskantoor worden verleend, 
was het noodzakelijk te beschikken over de noodige 
cijfergegevens. Als uitgangspunt voor dit onderzoek wordt 
genomen het „statistisch gezin”, n.1. een sober levend Indo-
Europeesch gezin, bestaande uit man, vrouw en 3 kinderen, 
waarvan er twee op de Europeesche lagere school gaan en 
met een inkomen van / 400 per maand. 

De uitkomsten van dit onderzoek over de jaren 1925 tot 
en met 1929 verschonen als „Mededee- lingen” Nos. 25, 35, 
45, 55 en 75 van het Centraal Kantoor voor de Statistiek. 

Statistisch Juaroverzicht. In den loop van 1923 werd op 
verzoek van den Directeur van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek te ’s Gravenhage de bewerking van do „Koloniale 
Jaarcijfers” door liet Statistisch Kantoor van het 
Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel te 
Buitenzorg overgenomen en verbeterd. De eerste door dit 
kantoor bewerkte publicatie verscheen onder den titel 
„Statistisch Jaaroverzicht voor Noder- landsch-Indië” en 
betrof den jaargang 1922/23. Geleidelijk is deze publicatie 
belangrijk uitgebreid en bevat thans gegevens over tal van 
onderwerpen. 

Conjunctuurstatistick. Op initiatief van de Commissie 
van do Statistiek werd bij Gouv. besluit van 6 October 1926 
een Commissie benoemd, welke tot taak zou hebben hot 
verzamelen van alle beschikbare gegevens betreffendo do 
volkswelvaart en om na te gaan en middelen te beramen, 
waardoor dezo meer dan tot nu toe voor dit doel geschikt 
gemaakt zouden kunnen worden. Op instigatie van dezo 
Welvaartcommis- sio werd aan het Centraal Kantoor voor 
do Statistiek opgedragon een beknopt samonvattend 
maandoverzicht van den economischen toestand van 
Nodcrlandsch-Indië samen to stellen on uit te geven. Deze 
publicatie verschijnt maandelijks onder don titel; 
„Maandcijfers betreffondo don economischen toestand van 
Nederlandsch-Indië” als bijlage van do „Korte Berichten”, 
voor het eerst in het nummer van 23 December 1927. Hior- 
in worden maandcijfers benevens eenige vergelijkende 
cijfers over do voorafgaande perioden op- 

gonomen, welke voor den tijd van ruim een jaar eenig 
inzicht kunnen verschaffen in den alge- meenen toestand, 
zoowel van het Europeesche bedrijfsleven als van de 
huishouding der Inland- sche bevolking. Opgenomen 
worden maandge- middelden aangaande den omvang van 
het bedrijf van de Javasche Bank, inlagen en terugbetalingen 
van de Postspaarbank, uitleeningen en aflossingen bij de 
pandhuizen, afdeelings-, en dèsa-banken, indexcijfers van 
groot- en kleinhandelsprijzen, indexcijfers van de koersen 
van een aantal Indische fondsen verdeeld in een 10- tal 
groepen, de geoogste en bijgeplante uitgestrektheden der 
voornaamste Inlandsche gewassen op Java en Madoera, 
cijfers betreffende in- en uitvoer, de ontvangsten van de 
belangrijkste spoorwegen, van do posterijen en telegrafie, de 
opbrengsten van den accijns op benzine, petroleum en 
lucifers; het aantal van Java en Madoera vertrokken 
contractarbeiders, cijfers betreffende de arbeidsbeurzen, 
enz. De publicatie is voorzien van een inleiding en geeft 
eenig inzicht omtrent den loop van de conjunctuur van 
Nederlandsch- Indië. 

Bclaslinrfstalistiek. Ten behoeve van het „Verslag van 
Bestuur en Staat” (vroeger „Koloniaal Verslag” genoemd) 
worden elk jaar door het Departement van Financiën 
gegevens verzameld aangaande de aanslagen on aangesla- 
genen in de inkomstenbelasting. Dit materiaal beperkt zich 
doorgaans tot het aantal aangeslagen personen en het bedrag 
van den aanslag, verdeeld naar den landaard der 
belastingplichtigen. 

Voor het belastingjaar 1925 — het eerste jaar waarin de 
inkomstenbelasting op rechtspersonen vervangen was door 
een vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting dus 
uitsluitend geheven werd van het inkomen van physieke 
personen — is aan de belastingstatistick oen belangrijke uit-
breiding gegeven. Over dat jaar zijn er door het Departement 
van Financiën omvangrijke gegevens verzameld omtrent het 
belastbaar inkomen, welke gegevens door het Centraal 
Kantoor voor de Statistiek zijn verwerkt en gepubliceerd als 
Mededeeling No. 69: „Eenige bijzonderheden betreffende 
het aantal aangeslagenen in de inkomstenbelasting en hun 
belastbaar inkomen over het jaar 1925”. 

Oorspronkelijk lag hot in do bedoeling een dergelijk 
meer uitgebreid overzicht slechts éénmaal in de 5 jaar samen 
to stellen. In 1929 werd echter, in overleg met het 
Departement van Financiën, besloten van 1930 af tlezo 
gegevens jaarlijks te verzamelen on do verzameling en 
bewerking daarvan over to brengen naar het Centraal Kan-
toor voor de Statistiek. 

Voor alle aangeslagen Europeanen en de aangeslagen 
Inlanders en Vreemde Oosterlingen, voor zoover hun 
jaarlijksch inkomon / 1200 of meer bedraagt, wordt daartoo 
gebruik gemaakt van telkaartcn, terwijl de gegevens betref-
fende do overige aangeslagenen bijeengebracht worden op 
vastgestclde modellon, die eens per jaar wordon 
ingezonden. 

Door deze jaarlijkscho samenstelling zal de statistiek 
van de inkomstenbelasting niet enkel inzicht kunnen geven 
in do grootto on do verdee- ling van het maatschappelijk 
inkomen, voor zoover daarvan inkomstenbelasting wordt 
geheven on omtrent do mate, waarin door de verschillende 
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inkomensgroepen in de opbrengst van do belasting wordt, 
bijgedragen, maar tevens in do verschuivingen, welke 
daarin in den loop der jaren zullen plaats vinden. 

Bedacht dient echter te worden, dat de inkom-
stenbelasting niet geheven wordt van de land- 
rentcplichtigen en van de onderdanen der Zelfbesturen, 
zoowel op Java en Madoera als de Buitengewesten. Het 
grootste deel der Inland- sche bevolking blijft dus buiten de 
Statistiek. 

Met de invoering van de vennootschapsbelasting is een 
aanvang gemaakt met het verzamelen van een omvangrijk 
materiaal betreffende de vennootschappen, zooals winst, 
verlies, belasting, afschrijvingen, reserveeringen, enz. Door 
de leemten in het materiaal Jïon nog niet tot publicatie 
overgegaan worden. 

De ondenvijsstatistick. Met ingang van het jaar 1927 
werd de onderwijsstatistick in zijn geheel overgenomen van 
het Departement van Onderwijs en Ecredienst. Daarmede 
ging gepaard een geheele reorganisatie van deze 
statistieken; de publicatie verschijnt zoowel als deel II van 
het „Algemeen verslag van onderwijs” als in den vorm van 
een afzonderlijke „Mededeeling” van het Centraal Kantoor 
voor de Statistiek. 

Het streven bestaat om in deze statistiek, zonder te kort 
te doen aan de practische'behoefte van het Departement van 
Onderwijs, meer en meer gegevens op te nemen betreffende 
de onderwijsvoorziening in andere landen, waardoor de 
stand van zaken op dit gebied in Nederlandsch-Indië des te 
beter beoordeeld kan worden. 

Bij het verwerken der gegevens ten behoeve van 
vraagstukken van algemeen beleid en van 
wetenschappelijken aard heeft een voortdurend overleg 
plaats met het Departement van Onderwijs, hetwelk op den 
duur leiden zal tot verdere uitbreiding en hergroepeering 
van de onderwijs- statistiek. 

Het ligt in de bedoeling om naast de gegevens 
betreffende het aantal scholen, leerkrachten en leerlingen 
ook gedetailleerde cijfers op te nemen van de onderwijs-
uitgaven en voorts om de resultaten van de onderzoekingen 
der Hollandsch- -Inlandschc Onderwijscommissie op te 
nemen en verder voort te zetten in de officieele onderwijs- 
statistiek. 

Het onderzoek van de Hollandsch-Inlandsche 
Onderwijscommissie (ingesteld bij Gouverne- ments 
Besluit van 28 November 1927 No. 19), dat neergelegd is 
in een elftal publicaties, had plaats in nauw overleg met het 
Centraal Kantoor voor de Statistiek. 

De SlatislieJ: van den Burgerlijken Stand voor 
Europeanen en daarmee gelij kg estelden. De regis 

ters van den Burgerlijken Stand, bevattend aan- 
teekeningen omtrent geboorten, sterften, huwelijken, 
echtscheidingen, erkenningen en wettigingen, werden voor 
1929, voor zoover zij voor statistische doeleinden dienst 
deden, alleen gebruikt voor het samenstellen van enkele 
tabellen op het Departement van Justitie, waartoe één keer 
per jaar door de ambtenaren van den Burgerlijken Stand 
eenige beknopte tabellen werden ingezonden. 

De bewerking is van 1 Januari 1929 af gecentraliseerd 
bij het Centraal Kantoor voor de Statistiek, terwijl door de 
invoering van een persoons- kaarten-stelsel en het vormen 
van een recht- streeksch contact met de ambtenaren van den 
Burgerlijken Stand dit kantoor van alle mutaties in deze 
registers opgave gedaan wordt. 

Door samenwerking met den Dienst der Volks-
gezondheid kon tevens verband gelegd worden tusschen de 
sterfte-registratie en de statistiek van de verschillende 
doodsoorzaken, welke door bemiddeling van de 
Inspecteurs van de Volksgezondheid tot stand komt. 

De Justiticclc en Crimineele Statistiek werd in 1930 van 
het Hoofdkantoor van den Dienst van het 
Gevangeniswezen overgenomen, ten einde dit belangrijke 
materiaal meer vakkundig te bewerken dan tot nu toe 
mogelijk was en de uitgaven te voorzien van een 
begeleidenden toelichtenden tekst, zooals ook in andere 
landen gebruikelijk is. 

Ten slotte zij hier nog vermeld, dat bij tweede nota van 
wijzigingen op de begrooting van Neder- landsch-Indië 
voor 1930 gelden werden aange-’ vraagd voor de invoering 
van een statistiek van het Inlandsek grondbezit op Java en 
Madoera. 

(Gedeeltelijk ontleend aan de Mededeelingen van de 
Rcgeering omtrent enkele onderwerpen van algemeen 
belang van Mei 1928),/ 

TAPIOCA-PRODUCTEN. (Zie o<5k: 
CASSAVE, GAPLÈK, GAPLÈKMEEL). De tapioca-pro- 
ductenindustrie heeft zich in Nederlandsch-Indië 
ontwikkeld tot een zoowel voor Europeanen, Chineezen als 
Inlanders belangrijke tak van nijverheid. De in 
ondervolgende tabel voorkomende cijfers geven een beeld 
van den uitvocr van de diverse artikelen uit Java en 
Madoera gedurende de jaren 1925—1929. 

Tapioca[cassavc)-meel). Een groot aantal fabrieken en 
fabriekjes houdt zich op Java met de bereiding van 
cassavemeel bezig, terwijl ook door de bevolking op nog 
primitieve wijze groote hoeveelheden meel geproduceerd 
worden. Een belangrijke hoeveelheid van het fabrieksmeel 
wordt verwerkt op gebakken producten, zooals flake, pearl 
en seeds. 

De VQornaamste afnemers van het tapioca- 

UITVOER VAN TAPIOCA-PRODUCTEN UIT JAVA EN MADOERA. 

Jaar 

Tapioca-meel 
Tapioca-vlokken en -

siftings. 
Tapioca-pearl en -seeds. 

Tapioca-afval 
(ampas). 

Hoeveel 

heid in 

1000 kg._ 

Waarde in 

/1000 

Hoeveel 
heid in 
1000 
kg. 

Waarde in / 

1000. 

Hoeveel-
heid in 
1000 kg. 

Waarde in 
/1000. Hoeveelheid 

in 1000 kg. 

Waarde in / 

1000. 

1925 89.445 9.839 5.513 849 13.468 2.182 3.477 104 
1926 82.633 9.793 5.032 801 12.899 2.248 3.928 151 

1927 104.588 12.552 5.004 836 13.263 2.168 3.884 152 
1928 126.921 12.726 10.339 1.686 26.652 4,264 10.222 301 
1929 116.758 11.049 6.933 1.015 19.055 2.973 7.507 220 
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meel zijn: de Vereenigde Staten, Japan en Engeland. 
Naar do bereiding onderscheidt men twee soorten van 

cassavemeel, n.L kampoengmeel en ja- brieksmccl. Zooals 
de naam reeds aanduidt, wordt het eerstgenoemde meel door 
de bevolking geproduceerd en wel op hoogst primitieve 
wijze, terwijl het fabrieksmccl in speciaal daarvoor in-
gerichte fabrieken bereid wordt. 

In hoofdzaak komt de bereiding van het cassavemeel, 
zoowel in de désa als in de fabrieken, neer op een vijftal 
bewerkingen n.1. o. liet was- schen van de wortels, b. het 
raspen, c. het scheiden van het meel van de celresten door 
middel van zeven, d. het scheiden van het meel van de 
stoffen, die in do mcelmelk voorkomen, door middel van 
bezinken, e. het drogen van liet meel. 

Bij de bereiding van het cassavemeel is het van het 
grootste belang, een zoo groot mogelijkc hoeveelheid 
zetmeel uit de cellen der wortels, waarin het is opgesloten, 
vrij te maken. Het openen der cellen geschiedt door middel 
van raspen; hoe fijner dus geraspt wordt, des te minder 
cellen ongeopend zullen blijven en des te grooter de pro-
ductie aan zetmeel zal zijn. 

De bereiding van het kampoengmeel. In verschillende 
streken van Java, voornamelijk in Oost- Java en in Priangan, 
vindt men kampoengs, waar de bevolking zich speciaal 
toelegt op meel- bereiding. Zulk een kampoeng is reeds op 
verren afstand te herkennen aan een eigenaardige, zure 
lucht, een gevolg van het in melkzure en boter- zure gisting 
overgaan van de overal in den omtrek verspreide 
afvalstoffen, lloe zorgvuldig de dèsaman ook te werk moge 
gaan, ten gevolge van de gebrekkige hulpmiddelen, 
waarover hij beschikt, blijft zijn product beneden het 
machinaal bewerkte superieure meel. De bereiding van het 
kampocngmccl is overal op Java gelijk, alleen bestaat er 
eenig verschil in de constructie der raspen, die voor het 
openen der cellen gebruikt worden. Een der eenvoudigste 
raspen bestaat slechts uit een stuk petroleumblik, waarin met 
behulp van een spijker gaatjes geslagen zijn. De op- staando 
randen van die spijkergaten vormen de rasp. Dat een 
dcrgclijk primitief werktuig al zeer onvoldoende moet 
werken is duidelijk. Een andere en iets betere constructie 
van rasp bestaat uit een plank, waarin op regelmatige 
afstanden stukjes koper of ijzerdraad zijn bevestigd, die on-
geveer 1 cm. boven de plank uitsteken. Een groote 
verbetering, vooral wat de quantiteit van het verkregen meel 
betreft, is de molen- of trap- rasp, die vooral bjj de 
mcclbercidcndc bevolking van Kcdiri in gebruik is. 

Do geraspte brij wordt door een fijnmazig doek gezeefd, 
terwijl de op het doek terugblijvende pulp hcrhaaldelijk mot 
schoon water wordt uit- geknecd. Daarna laat men do 
zetmcelhoudendo vloeistof eenige uren in steenen bakken of 
potten bezinken, giet het bovenstaande water af, roert 
opnieuw mot water om, laat weer bezinken, giet weer af en 
schopt ten slotte het zetmeel uit den pot. Hot meel wordt dan 
of onder voortdurend fijnmaken in de zon gedroogd, of het 
wordt nog vochtig aan Chineesohe opkoopers verkocht als 
z.g. „atji basah” (SOEND.) DO Chineezcn vermengen het 
kampoengmeel opniouw met water, zeven do brij nog eons 
en bereiden op die wijze uit het kampoengmeel een tamelijk 
goede quali- teit meel. 

De bereiding van het fabrieksmeef. In de meeste 
fabrieken op Java worden de cassavevvortels door de 
bevolking geschild aan de fabriek geleverd, al worden ook 
ongeschilde wortels verwerkt. Het laatsto geschiedt niet, 
zooals dikwijls aangenomen wordt, met de bedoeling het 
zetmeel, dat anders tegelijk met de schil verloren gaat, 
eveneens te winnen, maar alleen noodgedwongen. De groote 
fabrieken, welke in hoofdzaak de wortels van eigen aanplant 
verwerken en dagelijks eenige duizenden pikoels 
ontvangen, zijn door gebrek aan werkvolk en wegens de aan 
het schillen verbonden groote kosten genoodzaakt deze 
bewerking achterwege te laten. 

Het percentage zetmeel in de schil is overigens tamelijk 
laag, het wasschen van de ongeschilde wortels moet zeer 
grondig geschieden, wat én veel kracht én veel water kost; 
het verwerken daarvan geeft bovendien grooter moeilijkheid 
in het verkrijgen van een volkomen wit meel. 

Het wasschen van de ongeschilde wortels heeft plaats in 
waschtrommels, z.g. stekelwasschers, die geheel op 
dezelfde wijze zijn ingericht als de waschmachines, welke 
bij de beetwortelsuiker- en aardappelmeelfabrieken in 
gebruik zijn; zij bestaan gewoonlijk uit een half 
cylindervormige bak, waarin een as loopt, die voorzien is 
van armen, welke in een schroefvlak zijn gelegen. Door deze 
plaatsing der armen worden de cassavewortels in 
voortdurende beweging gehouden en tevens langzaam 
voortbewogen, terwijl een waterstroom in tegengestelde 
richting alle gronddeeltjes, losgescheurde epidermisstukjes, 
enz. wegspoelt. In enkele fabrieken worden de wortels na 
het reinigen in een snijmachine verkleind, waardoor een 
meer geregelde voeding van de raspen wordt verzekerd. Het 
raspen van de wortels dient om de zetmeclhoudendc cellen 
te openen, zoodat de zetmeelkorrcls vrijkomen en bij de 
volgende bewerking, het wasschen, gemakkelijk van de cel- 
wanden enz. gescheiden kunnen worden. De raspen bestaan 
uit gietijzeren trommels, bevestigd aan sncldrnaiende assen 
en aan den buitenomtrek voorzien van radiaal geplaatste 
zaagjes; deze raspen maken tot ruim 1000 omwentelingen 
per minuut. De zagen zijn geplaatst op een on- dcrlingon 
afstand van 2 cm. en worden op hun plaats gehouden door 
middel van ijzeren blokken. De zaagtandjes steken boven 
die blokken een paar mm. uit. Door middel van wiggen en 
metalen bandon zijn trommel, zagen en blokken tot een 
stevig geheel vereenigd. 

Bij een andere, veelvuldig voorkomende rasp zijn de 
zaagjes vervangen door een raspblad. De raspbladen zyn uit 
één stuk geconstrueerd en worden op den trommel bevestigd 
door middel van houtschroeven, terwijl de uiteinden 
vastgoklemd worden met spieën. De trommels van deze 
raspen zijn bekleed met hout, waaraan de raspbladen 
bevestigd moeten worden. Deze raspen maken 1400 tot 1500 
omwentelingen por minuut. 

Na het verlaten der raspen, die meestal op een bordes 
geplaatst zijn, wordt het raspsel met water verdund en 
vervolgens naar de zeven opgevoerd. Op het zeefstation 
heeft een scheiding plaats tus- schcn de meclmolk en do 
celwanden, ongeopende cellen enz. Hetgeen op de zeven 
achtorblijft wordt ampas of pulp genoemd. Gowoonlyk 
wordt do mcelmelk nogmaals gezeefd, maar dan door eon 
zeef mot zeer fijne mazen. In do groote fabrieken 
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wordt deze bewerking nog eenige malen herhaald, waarbij 
steeds fijnere zeven gebruikt worden. Het meest in gebruik 
zijn de schuin opgestelde schudzeven en do roteerende 
cylinderzcven. 

Het zetmeel moet nu uit de mcelmelk gewonnen worden. 
Deze winning heeft plaats door middel van bezinken in 
bezinlcgoten of van bezink- bakken. 

In de bezinlcgoten bezinkt het meel uit de stroomende 
meelmelk, terwijl de vloeistof in de bezinkbakkcn in rust 
verkeert. Slechts de groote fabrieken op Java werken met 
bezinkgoten, z.g. meel- en slcmptafels; in de kleinere 
fabrieken wordt het systeem der bezinkbakkcn het meest 
toegepast. De bezinkbakken zijn van cement en in vele 
gevallen betegeld. Om na het bezinken van het meel het 
bovenstaande water af te kunnen voeren, zijn deze bakken 
voorzien van een in een verticaal vlak draaibare afvoerpijp; 
waardoor het mogelijk wordt het water van boven af te 
tappen, zoodat er practisch geen bezonken meel mede 
afgevoerd kan worden. Tijdens het bezinken van het meel 
uit de stroomende mcelmelk bezinken de zwaarste deeltjes 
het eerst, terwijl de lichtere verontreinigingen zich het laatst 
afzetten. Op deze wijze wordt een zeer goede scheiding 
tusschen het meel en de andere stoffen verkregen, terwijl het 
ook mogelijk wordt verschillende qualiteiten meel te 
produceeren. In enkele gevallen worden bezinkbakken en 
bezinkgoten gecombineerd. 

Na de eerste bezinking wordt het meel, dat ongeveer 
50% water bevat, in blokken gestoken, waarvan de onder- 
en bovenzijde wordt afgeschraapt; dit schraapsel wordt 
afzonderlijk verwerkt op een mindere qualiteit meel. De 
aldus gereinigde blokken worden in roertonnen of roer-
bakken met water verdund en opnieuw gezeefd over zeer 
fijn gaas. 

De roertonnen zijn van hout, de roerbakken van cement 
en meestal betegeld; beide bezitten zij een roerinrichting, 
bestaande uit een as met vleugels, welke in verticale richting 
verstelbaar is. Zoodra de meelmelk homogeen is en een be-
paalde densiteit heeft aangenomen, wordt zij over een zeer 
fijne zeef uitgezeefd, waarna de meelmelk weder in 
bezinkbakken of bezinkgoten wordt afgelaten. Na het 
bezinken en aflaten van het vruchtwater wordt het bezonken 
meel in verschillende qualiteiten gescheiden, welke ieder 
afzonderlijk verwerkt worden. 

In de kleinere fabrieken wordt zooveel mogelijk voor 
het drogen van het meel gebruik gemaakt van de zon en 
slechts bij ongunstig weer van drooginrichtingen. 

In de groote bedrijven echter wordt het ten tweede male 
bezonken meel wederom met water verdund tot een dik 
vloeibare brij, welke daarna gecentrifugeerd wordt. Deze 
bewerking heeft een voordroging en tevens een reiniging tot 
doel. Het gecentrifugeerde meel bevat nog ongeveer 35% 
water en is dan geschikt om naar de drogerij vervoerd te 
worden. 

Alvorens het meel uit de centrifuges te lossen, wordt een 
dun laagje aan de oppervlakte weggekrabd. Deze dunne laag 
bevat de minder goede bestanddeelen, welke tijdens het 
centrifugeeren zich aan de oppervlakte verzameld hebben. 
Het zijn lichte stoffen, zooals vuil en ampas, welke zich daar 
door de draaiende beweging hebben afgezet. 

Voor het mechanisch drogen is een dockendro- gcr het 
meest in zwang. 

Deze drogers bestaan uit boven elkander horizontaal 
opgestclde serpentijnen, welke voor de verwarming dienst 
doen. Aan den cencn zijkant zijn zij verbonden met de 
stoomleiding on, aan den anderen kant met de 
condenswaterafvoer- pijpen. Tusschen deze serpentijnen 
zijn droogdoeken gespannen, welke zoodanig over rollen 
worden voortbewogen, dat zij om beurten in tegengestelde 
richting loopen. Doordat bovendien de rollen om den ander 
uitsteken, komen de doeken zigzagsgewijs boven elkaar te 
liggen. Het meel, dat door de doeken wordt getransporteerd, 
valt van doek op doek en legt zoodoende een grooten afstand 
af tusschen de verwarmde serpentijnen. 

Het natte meel mag niet onmiddellijk bloot gesteld 
worden aan een te hooge temperatuur, aangezien het anders 
verstijfselt; vooral wanneer het grof verdeeld op den droger 
komt is de kans daarop groot. Om daarom het meel regel-
matig en zooveel mogelijk fijn verdeeld op het doek te 
brengen is boven den droger een mcel- strooier opgesteld. 
Het van den droger afkomende meel bevat ongeveer 12% 
vocht. 

Ten slotte wordt het gedroogde meel gebuild en 
gesorteerd, waarna het voor de verzending gereed is. De bij 
het builen afgezonderde grove stukjes meel, de z.g. 
„meniran”, worden na vermaling in een desintegrator 
opnieuw gebuild. 

Het van de bezinkbakken of bezinkgoten en centrifuges 
afvloeiende water bevat nog steeds eenig meel; voor de 
winning hiervan wordt dit afvalwater in groote bassins 
geleid, waar het meel nog gelegenheid krijgt om te bezinken. 
Het uit deze bassins gewonnen product levert het z.g. 
inferieure tapiocamcel. 

Tapioca-producten {gebakken). Naast het tapio- cameel 
hebben de daaruit door bakken verkregen producten, n.1. dc 
tapioca-flakc (vlokken) en -siftings, als mede de pearl- 
(paarl-) tapioca de laatste jaren veel opgang gemaakt. Voor 
de bereiding van bovengenoemde producten kan slecht 
eerste kwaliteit fabrieksmeel benut worden, aangezien de 
mindere kwaliteiten geen lichtgekleurde flakc of pcarls 
kunnen oplevercn. 

Voor de bereiding van do vlokken wordt het vochtige 
meel in metalen pannen van ongeveer GO cm. diameter, 
welke in rij naast elkander zijn opgesteld, zoolang verhit tot 
het meel zich aan het metaal begint vast te hechten. In de 
kleinero fabrieken worden gegoten ijzeren pannen gebruikt, 
welke ingemetseld zijn in een soort fornuis, dat door een 
houtvuur verwarmd wordt; in de groo- tere installaties 
worden koperen pannen toegepast, welke voorzien zijn van 
een dubbelen bodem, waarin stoom van 3 tot 5 atmosferen 
kan worden toegelaten. 

Voordat de pannen met het vochtige meel gevuld 
worden wrijft de arbeidster de binnenzijde van de pan in met 
een met olie bevochtigde doek; in vele gevallen gebruikt 
men hiervoor katjang- olie. Tijdens het bakproces wordt de 
massa mot een spatel losgewerkt ten einde liet aanbakken te 
voorkomen en het drogen te bevorderen. Na eenige minuten 
klontert en verstijfselt het meel, waarna de massa uit de 
pannen geschept wordt. 

Na afkoeling worden de vlokken op een zeef met 
bepaaldo maaswijdte uitgespreid en met de hand 
verkruimeld. De vlokken, welke door de zeef vallen, hebben 
do gewensehte afmetingen; 
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zij zijn echter vermengd mot gruis en stof en worden 
opnieuw gezeefd. Zoodoende worden twee sorteeringon 
verkregen, de grootere stukken leveren do tapioca-flake, de 
kleinere en het gruis de tapioca-siftings. 

Do op de eerste zeef achterblijvende grootere stukken, 
welke niet met de hand te verkruimelen zijn, worden 
machinaal vergruisd. In enkele fabrieken worden de 
vlokken dadelijk machinaal verkleind on daarna gezeefd. 

De voornaamsto afnemers waren Engeland en de 
Vereenigde Staten. 

Voor de bereiding van paarl-tapioca wordt in de kleinere 
fabrieken liet vochtige meel door een zeef gedrukt; 
vervolgens wordt met hetgeen door de zeef gaat een 
langwerpige zak gevuld, waarvan de opening met een touw 
toegebonden wordt. De zak wordt door twee mannen 
krachtig heen en weer geschud, waardoor het meel zich in 
min of meer kleine bolletjes aaneenhecht. In de grootere 
fabrieken wordt het vochtige meel door een geperforeerde 
plaat geperst en de gevormde strengetjes tusschen twee 
vlakke platen tot bolletjes gekneed. 

De op een of andere wijze gevormde bolletjes worden, 
na al of niet gezeefd te zijn, in heete pannen verstijfseld. Na 
afkoeling van de „parels” worden zij op verschillende 
grootte gezeefd. In Indië onderscheidt men medium- en 
small pearls en seed-pearl (de allerkleinste soort). 

De voornaamste afnemers zijn: Engeland, Britsch-Indië 
en de Vereenigde Staten. 

Do gebakken tapioca-producten vinden toepassing in 
soepen en dergelijkc gerechten, ter vervanging van sagoe. 

Tapioca-ampas. Onder tapioca-ampas verstaat men de 
bij de tapiocamcel-bereiding op de zeven achterblijvende 
cel wanden, ongeopende cellen enz. Na droging wordt het 
product in brokvorm, verkruimeld of vermalen in den 
handel gebracht. Waar deze verwerking niet loonend is, 
vindt de ampas soms nog toepassing als stookmateriaal, 
terwijl zij in enkele gevallen als waardeloos afvalproduct 
weggeworpen wordt. 

Do uitvoer heeft grootcndccls plaats naar Europa, waar 
het product als veevoeder toepassing vindt. In Indië wordt 
fijngemalen tapioca-ampas vaak vermengd met gapP'kmecl 
of met inferieur tapioeamecl/ 

V 'r 'VRIJMETSELARIJ. Op het artikel in Deel IV, blz. 040 
moge het volgende als aanvulling dienen. 

Jlet aantal vrijmetselaarsloges in Ned.-Indië bedraagt 
thans 21 on is dus met 2 vermeerderd door de stichting van 
de loge „De Driehoek” te Djember (1927) en het als loge 
erkennen van den vrijmctselaarskring „Do Dageraad” te 
Kediri. Vrijmctselaarskriugcn zijn thans gevestigd te: 
Choribon, Manado, Palembang, La wang, Poer- wakarta, 
Poerworedjo en Sookabdcmi. 

Behalve de loges der gewone of Blauwe Vrijmetselarij, 
heeft ook de vrijmetselarij dor Hoogcro Graden, dat is de 
Schotsche ritus van 33 graden, zich uitgebreid .Te 
Soerabaja is namelyk in 1925 een oud Kapittel herleefd, 
terwijl te Bandoong on Weltevreden nieuwe Kapittels 
werden opgcricht, resp. in 1925 en 1929. Verder worden 
thans in Ned.-Indië ook de graden van dit systeem, van den 
18en tot den 33stcn graad, beoefend in den Areopagus 
(I92G). 

Een specifiek nationaal-NcderJandsch systeem van 
hoogere graden, stichting van Prins Eredcrik 

der Nederlanden, deed in Ned.-Indië zijn intrede, n.1. de 
Afdecling van den Meestergraad, die in de z.g. 
„bouwhntten” werkt. Dergelijke bouwhutten zijn gesticht te 
Bandocng (1927), Soerabaja (1928) en Weltevreden (1928). 

Twee Engelsche ma^onnieke Grootmachten hebben, na 
overleg met den Gedeputeerd Grootmeester in Ned.-Indië 
en goedkeuring van het Grootoosten der Nederlanden te ’s-
Gravenhage,. in Indië werkplaatsen gesticht, waar in de En- 
gelschc taal wordt gearbeid en waarvan alleen Engelschen 
lid kunnen zijn. Het zijn Lodge Java te Weltevreden (1921), 
Lodge Powell te Soerabaja (1923) en Lodge lonie te Médan 
(1924). De verhouding tusschen de Nederïandsche en de 
En- gclsche loges is een buitengewoon vriendschappelijke, 
wat blijkt uit het ter beschikking stellen van onze 
logegebouwen en het wederkeorïg bezoeken der 
tempeldiensten. 

Het dóórdringen van de Vrijmetselarij in de Inlandsche 
wereld vordert langzaam. Ongeveer 4% van de 
Vrijmetselaren in Ned.-Indië zijn Inlanders. Dit zijn 
voornamelijk Javanen, slechts enkele Soendaneezen en 
Sumatranen. 

R.A.A.A. Poerbo Adini ngrat, J.n leven Regent van 
Semarang en Salatiga, heeft zijn landgenoo- ten met geest 
en streven der Ma90nnerie bekend gemaakt. Zijn geschriften 
hebben ook in Nederland en in de Duitsch-sprekcnde landen 
van Europa de aandacht getrokken. Ook een klein aantal 
Chincezen is lid der Orde. 

De verhouding tusschen de Provinciale Groot- loge van 
Ned.-Indië en het Grootoosten dor Nederlanden, waaronder 
de Indische vrijmetselarij onmiddellijk ressorteert, is in 
1930 door Nederland, op verzoek van Ned.-Indië nader 
geregeld door wijziging van do betreffende wetten, waarbij 
verschillende preventieve regelingen door meer repressieve 
bepalingen werden vervangen, waardoor de 
bewegingsvrijheid van de Orde in Indië grooter is 
geworden. 

De laatste 15 jaron beteekenen voor de Vrijmetselarij in 
Ned.-Indië een periode van bezinning op de strekking van 
den ma9onnieken eere- dienst en zijn waarde voor den 
innerlij ken mensclu Mocht men in deze tijdruimte uitersten 
niet geheel hebben kunnen vermijden, thans vertoont de 
Orde in deze gewesten een evenwichtig aspect, doordat zy 
den cultus op ernstige wijze beoefent, doch tevens groote 
belangstelling toont voor de maatschappelijke 
vraagstukken, die in Indië, als gebied mot embryonale 
instollingen, zoo dringend de aandacht vragen. De Loges 
staan geheel buiten de politiek, onder meer, omdat haar 
leden in dit opzicht van zoo diverse pluimage zijn, doch de 
politieke belangstelling van vrijmetselaren, individueel, is 
stijgende. 

De aandacht der Ordo voor maatschappelijke 
instellingen blijkt thans op andere wijze dan voorheon. 
Waar vroeger do Loge als zoodanig vaak naar buiten optrad 
om een stichting van algemeen nut in het leven te roepen, 
daar zal deze arbeid tegenwoordig meer door vrijmetselaren 
individueel wordon ter hand genomen, die dan voor het oen 
of ander doel samenwerking zoeken met niet-vrij 
metselaren. Een overdracht van verschillende ina^onnieke 
stichtingen aan de zoo snel groeiendo Ned.-Indische 
gemeenschap ging met dit veranderd inzicht gepaard. In de 
besturen van al deze maatschappelijke stichtingen geven 
vrijmetselaren hun beste krachten, omdat hun statu 
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ten het met toewijding arbeiden aan het welzijn der 
gemeenschap eischen. 

Literatuur. R. M. A. A. Pocrbo Adiningrat: Wat ik als 
Javaan voor geest en gemoed in de Vrijmetselarij heb 
gevonden. Verzameld en uitgegeven door P. A. A. Pakoe 
Alam, Uitgave Ar- chipel-drukkerij te Buitenzorg.^ 

NEDERLANDSCH-INDISCHE 
WEGENVER- EENIGING. In 1924 opgericht als 
uitvloeisel van het in datzelfde jaar gehouden 
Nederlandsch- -Indische Wegencongres. De Vereeniging is 
gevestigd te Bandoeng, stelt zich ten doel in den ruimsten 
zin van het woord de belangen te dienen van wegbeheerders 
en weggebruikers in Ned.- -Indië, en treedt daartoe op als 
centraal studiebureau en proefstation voor vraagstukken op 
het gebied van weg en verkeer. 

Zij bestaat, behalve uit enkele persoonlijke leden, 
nagenoeg uitsluitend uit donateurs, zijnde 
publiekrechtelijke of andere zedelijke lichamen. De 
inkomsten worden voor het overgroote deel verkregen uit 
bijdragen (subsidies) der donateurs. Als bestuur fungeert 
een „Wegenraad”, waarin zitting hebben een aantal 
deskundigen op het gebied van wegconstructie en 
wegbeheer, dan wel direct aanverwante gebieden. Het 
dagelijksch bestuur berust bij drie leden van den 
Wegenraad, t. w. Voorzitter, Ondervoorzitter en Secretaris- 
-penningmeester, waarvan de laatste tevens is 
hoofdingenieur in dienst der Vereeniging en Chef van het 
vereenigingsbureau, dat, voorloopig bescheiden opgezet, 
nog slechts één ingenieur en enkele ondergeschikte krachten 
telt. 

Het werk der vereeniging omvat het bestudee- ren van 
alle vraagstukken, die zich op wegenge- bied voordoen, het 
doen van proefnemingen ten aanzien van wegconstructies, 
verhardingsmate- rialen enz. Deze proefnemingen 
geschieden in zeer nauw contact met het Laboratorium voor 
materiaalonderzoek van het Departement van 
B. O.W. (Zie MATERIAALONDERZOEK [LA-
BORATORIUM VOOR]). 

De Vereeniging beschikt voor haar onderzoekingen 
voorts over een eenvoudig practijk- laboratorium, en een 
proefbaan, zijnde een ovaalvormige baan van totaal 175 M. 
lengte bij 5.50 M. verhardingsbreedte, op welke baan 
verschillende wegconstructies, verhardingstypen etc. 
worden beproefd door middel van twee voertuigen (een 
vrachtauto en een grobak), die daarop langs een 
trolleysysteem worden voortbewogen. 

De Vereeniging vermeldt de resultaten van haar 
onderzoekingen in op onregelmatige tijden verschijnende 
„Publicaties” cn geeft voorts geregeld uit „Korte 
overzichten der Vaklitteratuur”, waarin de in 
vaktijdschriften verschenen artikelen beknopt worden 
weergegeven. 

WEGENRAAD. Zie NEDEllLANDSCH-IN- 
DISCHE WEGENVEREENIGING. 

NEDERLANDSCH-INDISCHE BOND VOOR 
TECHNISCHE ARBITRAGE (N.I.B.T.A.). Deze 
bond, gevestigd te Semarang, dankt zijn ontstaan aan liet 
initiatief van dë groep Nedcrlandsch- -Indië van het 
Koninklijk Instituut van Ingenieurs, welke ter nadere 
bestudeering van het arbitrage-vraagstuk in 1926 eene 
Studie-Com- missie voor Arbitrage instelde. 

In de Algemeene Vergadering van de groep 
Nederlandsch-Indië van het K.I.V.I. op 2 Maart 1929 werd 
het Verslag dier Studie-Commissie be 

handeld en besloten tot oprichting van den N.I. 
B. T.A. 

Do Bond dient voornamelijk om den grondslag te 
vormen van een Nedcrlandsch-Indischcn Raad voor 
Technische Arbitrage (N.I.R.T.A.), welke het eigenlijke 
werk verricht. 

Bij Besluit van den Gouverncur-Generaal van 
Nedcrlandsch-Indic van 4 Juni 1929 No. 37 werd de 
N.I.B.T.A. als rechtspersoon erkend. 

Dool van den Bond is, op het gebied van de technische 
bedrijven en den aanverwanten handel, het ontstaan van 
geschillen, voortvloeiende uit overeenkomsten, zooveel 
mogelijk te voorkomen en de oplossing van dergelijke 
geschillen door middel van arbitrage te bevorderen. 

Hij tracht dat doel te bereiken door het bestu- deeren van 
en het geven van advies over vraagstukken, geschillen in de 
technische en bouwbedrijven betreffende, door het 
verleenen van bemiddeling in arbitrageaangelegenheden bij 
en het samenstellen van standaard-overcenkomsten voor die 
bedrijven. 

Leden van den bond kunnen zijn personen dan wel 
departementen van algemeen bestuur en/of daaronder 
ressortecrende diensten, locale ressorten,o verheidsbedrij 
ven,naamlooze vennootschappen of 
handelsvennootschappen onder firma, benevens 
rechtspersoonlijkheid bezittende ver- eenigingen. 

De „Nirta”, die het algemeen bestuur van den bond 
vormt, bestaat uit een onbepaald aantal leden, hetzij als hun 
vertegenwoordiger, aangewezen door elk der leden van den 
bond, die een zekere minimum contributie betalen, hetzij, 
n.1. voor zoover zitting hebbend in het Dagclij les ch Bes 
tuur, afzonderlijk verkozen. 

De Nirta stelt in verschillende plaatsen van N.- -I. 
gedelegeerden aan, die tot taak hebben bij voorkomende 
geschillen bemiddelend op te treden en zoo noodig arbiters 
aan te wijzen ter beslechting van die geschillen. Daarbij 
wordt dan gehandeld volgens de bepaling van een 
„Reglement voor arbitrage”, door den bond vastgesteld en 
notarieel vastgelegd. 

NOORT (OLIVIER VAN), geboren omstreeks 
1558 te Utrecht, voer al jong ter zee on deed o.a. een tocht 
naar Wost-Indië. In 1587 vestigde hij zich te Rotterdam als 
herbergier en was daar financieel geïnteresseerd bij enkele 
uitreedingen. Met een aantal kooplieden uit Rotterdam en 
Amsterdam richtte hij een Maghelaen-C'ompagnie op, die 4 
schepen uitrustte, met het doel, door Straat Maghelaen naar 
Indic te varen. 4 Juli 1598 voer Van Noort als admiraal dier 
vloot uit, deed de Afrikaanscho kust aan, stak vandaar over 
naar Zuid-Amerika, raakte voor Rio Janeiro met conigo 
Portugeeschc schepen slaags en voer in November 1599, 
nadat een der schepen wegens lekkage verlaten was, de 
straat in. Door tegenstroom en wind duurde de doortocht 
bijna 4 maanden; bovendien was de scheepsraad ge-
noodzaakt op te treden tegen den vice-admiraal, Jacob 
Glaesz van Ilpendam, die zich aan voortdurende 
ongehoorzaamheid schuldig maakte. Hij werd met eenige 
levensmiddelen op een eilandje in de straat aan wal gezet. 
In den Grooten Oceaan raakte Van Noort in oen storm een 
zijner schepen kwijt, dat op eigen gelegenheid naar den 
Archipel overstak, waar de opvarenden het zwaar 
beschadigde schip aan den sultan van Ter- nate verkochten, 
en via Bantam huiswaarts 
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keerden. Van Noort kwam met do twee overige sohepen in 
December 1000 voor de Pliilippijnen, waar hij in de baai van 
Manilla met conigc Spaan- sche schepen in gevecht raakte. 
Met zijn schip, de Mauritius, boorde hij den Spaanschen 
admiraal in den grond, maar zijn ander schip, de Eon- draebt, 
werd door de Spanjaarden genomen, en kapitein Biesman met 
14 van zijn opvarenden werden te Manilla geworgd. Na nog 
West Bor- nco en Grisce te hebben aangedaan, keerde Van 
Noort om de Kaap huiswaarts en liet 26 Augustus 1G01 te 
Rotterdam het anker vallen. Financieel was deze tocht een 
mislukking, maar Van Noort had als eerste Nederlander den 
tocht om de aarde volbracht. In 1602 nam hij deel aan een 
Engelsch-Nederlandsche expeditie tegen Portugal, trad na 
afloop daarvan in Staatsoliën dienst als kapitein van een 
compagnie voetvolk, en nam als zoodanig o.a. deel aan de 
verdediging van Ostende Eerst in 1626 nam hij ontslag uit ’s 
lands dienst, en overleed 22 Februari 1627 te Schoonhoven. 
Zie Dr. J. W. Ijzerman, De Reis om de Wereld door Olivier 
van Noort (Werken der Linschoten-Vereeniging, nos. XXVII 
en XXVIII). 

MATELIEFF DE JONGE (CORNELIS),geb. te 
Rotterdam in 1569, vestigde zich daar als koopman, nam in 
1599 deel aan de uitreeding van een gewapende 
koopvaardijvloot naar de Westkust van Afrika, was in 1601 
bestemd om op te treden als admiraal van een Rotterdamsche 
Compagnie op Oost-Indië, welke onderneming door het tot 
stand komen van de Vereenigde Oostind. Comp. niet 
doorging. Hij behoorde in 1602 tot de oprichters der V. O. C., 
van welke hij tot zijn dood bewindhebber was, met 
uitzondering slechts van die jaren, welke hij in Indic 
doorbracht. Den 12den Mei 1605 voer hy uit als admiraal van 
een Com- pagniesvloot van 11 schepen en een jacht, deed in 
1006 een aanslag op Malaka, die mislukte, maar waarbij hij 
niettemin de Portugeezen aanzienlijke verliezen toebracht; 
sloot een contract met den sultan van Djohor en zond een deel 
van zijn vloot onder Olivier de Vivere naar Atjèh. Vervolgens 
zeilde hij via Bantam naar Ambon^on Ternatc, op welk laatste 
eiland hij het fort Nassau op de hoofdplaats Malajoo.stichtte. 
Een tocht naar G'anton had geen succes; hij moest deze plaats 
verlaten, zonder iets van belang te hebben bereikt. Over 
Chiampa, Cochin-China en het Maleische Schiereiland keerde 
hij nu naar Bantam terug, on vertrok 28 Januari 1608 van daar 
naar het vaderland. Kort na zijn aankomst, November 1608, 
bood hij den bewindhebbers eenige belangrijke geschriften 
aan, als het Discours van den Stacl van Oost-Indien en het 
Discours op de handeling/ie. In de vergadering van 13 Maart 
1609 vereerden Heorcn-XVII hem met een gouden ketting en 
medaille, benevens een verguld ra- pior on ponjaard. Hij 
vestigde zich nu weer te Rotterdam, werd daar in 1610 lid van 
Schepenen, in 1618 Raad en Burgomecster, en was van 1625 
tot 1627 afgevaardigde ter Staten-Generaal. Hij overleed to 
Rotterdam 17 October 1632. Zie Do Jonge, Opkomst I en III; 
Frederiks, C. C. Mate- lieff de Jonge en zijn geslacht in 
Rotterdamsche Historiebladen, 3de afd. blz. 204 e.v. en 
Stapel, / Pioter van Dam’s Bosohry vinghe, I..I.en2CJ.I/’ .... 
RIËBËËCk (JAN VAN), geboren in 1618 to'Cu- i$/m 
borg, werd opgeleid voor chirurgijn en trad iii ÏÖ39 in dienst 
van de Oostind. Comp. als onder- 

chirurgijn; leed op zijn reis naar Indic schipbreuk op Sierra-
Lcone, en kwam eerst in Juli 1640 op Batavia aan. Op zijn 
verzoek werd hij hier al spoedig bij den administratie ven 
dienst geplaatst, werkte eerst eenigen tijd als assistent op 
de Secretarie van den Raad van Indic, diende in de 
volgende jaren als onderkoopman en koopman op Decima 
(Japan), Tonkin en For- mosa, werd in 1647 veroordeeld 
tot verlies van twee maanden gage, wegens het drijvon van 
particulieren handel, en keerde in 164S naar Nederland 
terug. Op deze thuisreis moest zijn schip aan de Tafelbaai 
de overlevenden en de resteerende lading afhalen van het 
een jaar te voren daar gestrande schip Nieuw Haarlem; het 
waren deze overlevenden, welke de aandacht vestigden op 
de geschiktheid van het Kaapland voor Europee- sche 
kolonisatie. Na thuiskomst nam Van Rie- beeck ontslag uit 
den dienst van do Comp. en vestigde zich als koopman te 
Amsterdam. Na een reis naar Groenland te hebben 
gemaakt, en een naar West-Indië bood hij zijn diensten 
weer aan de bewindhebbers der Oostind-Comp. aan, toen 
hij vernam, dat deze een nederzetting aan de Kaap wilden 
stichten, bedoeld als ververschings- station der schepen. In 
den rang van opperkoopman trok hij in 1652 derwaarts met 
zijn gezin — hij was inmiddels te Amsterdam gehuwd — 
legde er de grondslagen voor do Nederl. kolonie aan de 
Kaap, en bleef er tot in den aan vang van 1662 als 
commandeur werkzaam. Toen trok hij naar Batavia, was 
daar korten tijd lid van don Raad van Justitie, en werd nog 
hetzelfde jaar benoemd tot bevelhebber en president van 
Malaka,wat hij tot 1665 bleef. In dit jaar keerde hij naar 
Batavia terug, met het doel om te repatrieeren, doch toen 
hom de inmiddels opengekomen post van secretaris van 
den Raad van Indië werd aangeboden, aanvaardde hij dit 
ambt, en vervulde het tot zijn dood, 18 Januari 1677. 

Van Riebeeck, die tweemaal gehuwd is geweest, heeft 
acht kinderen gehad, van welke zijn in 1653 geboren zoon 
Abraham later Gouver- neur-Generaal is geworden. Een 
door D. Craey geschilderd portret van Jan bevindt zich in 
het Rijksmuseum. Zie Dr. E. C. Godco Molsbergen: 
De Stichter van Hollands Zuid-Afrika, Jan van Riebeeck 
(Amsterdam 1912J: 

GETAH PERTJA (GüfTA-PERCHA). (Ver-/;) 
volg van Dl. I, blz. 783). 

Herkomst en winning van liet boschproduct. Gut- ta-
percha is het product, vorkregon uit de melk- sapvaten van 
bepaalde Sapotaceae, een planten- familie, welke 
voorkomt in don Maleischon Archipel, Malaka, N. Guinee, 
do Philippijnen on tropisch Amorika. Voor do winning der 
eigenlijke gutta-percha zijn evenwel bijna uitsluitend do 
soorten Palaquium on Payena van beteekonis, die in do 
genoomde gebieden, bohalve in Amerika, voorkomen. 

Van rubber onderschoidt do gutta-percha zich, doordat 
zij bij temperaturen boneden 50° een harde, weinig 
olastischo massa vormt, dio bij verwarming in een 
volkomon plastische massa overgaat on dan in alle 
mogelijko vormon kan worden gekneod. In chemisoken zin 
bestaat zij koofdzakolijk uit twoe verschillende componen-
ten: een koohvatorstof, die met die van de rubber veel 
gemeen hooft on welker samenstelling nog onvoldoende is 
opgoholderd, on hars, of beter een complex van 
„harsachtigo” verbindingen. 
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Dc gutta-percha werd — en Avordt gedeeltelijk noq — 
door dc inlanders gewonnen door dc betreffende boomon, 
die verspreid in dc oerbos- schen voorkomen, te vellen en 
daarna over bepaalde afstanden te ringen. Het melksap treedt 
dan naar buiten, coagulccrt zeer spoedig en wordt in dien 
toestand afgeschraapt, met warm water gekneed en 
gcwasschcn om hout- en schors- deeltjcste verwijderen. Bij 
die boomsoorten, zoo- als Paycna Lcerii, die een dun, niet 
zoo snel coa- gulcerend melksap leveren, wordt de in de rin-
gen zich verzamelende latex in holle bamboes opgevangen, 
vervolgens met water boven een vuur tot stollen gebracht en 
daarna op gelijke wijze als boven behandeld. De 
opbrengsten per boom zijn zeer wisselend en varieeren 
tusschen 0.5 en 
4.5 K.G. 

Het op deze wijze gewonnen „wilde” product wordt 
hoofdzakelijk in Singapore verhandeld, waar door menging 
der verschillende soorten de gebruikelijke handelssoorten, 
zooals die in Europa bekend zijn, worden bereid. De prijs 
schommelt, al naar gelang van de kwaliteit, tusschen 50 S en 
450 $ per pikoel. 

Toepassing. Oorspronkelijk werd gutta-percha door de 
Maleiers gebruikt voor de vervaardiging van huishoudelijke 
voorwerpen als schotels, kroezen, emmers, waartoe zij zich 
door haar bijzondere physische eigenschappen (zie boven) 
uitstekend leent. 

De eerste monsters werden in 1656 door Tra- descant 
naar Europa gebracht. Later, in 1843, werd het op nieuw 
ontdekt door den Engelschen arts Montgomery. Het 
belangrijkste jaar in de geschiedenis der gutta-percha zou 
evenwel 1847 worden, toen Werner von Siemens haar 
bijzondere eigenschappen als isolatiemateriaal voor 
onderzee- en onderaardsche telegraafkabels ontdekte en 
tevens een machine bouwde, die het mogelijk maakte de 
geleidingsdraad in continu bedrijf door een mantel van 
gutta-percha te omgeven. Sindsdien is het gebruik der gutta-
percha ten nauwste aan de ontwikkeling van de kabel- 
industrie verbonden gebleven. Dit had tot gevolg, dat door 
de snelle ontwikkeling van het wereldverkeer de natuurlijke 
gutta-percha-voorraden snel verminderden, ten gevolge 
waarvan men steeds verder in het oerbosch moest door-
dringen, waardoor de exploitatiekosten steeds hooger 
werden. Gutta-percha is een onmisbaar bestanddeel voor de 
isolatie der kabels gebleken en hoewel de benoodigde 
hoeveelheid door vermenging met balata en speciaal 
toebereide rubber kon worden gereduceerd, werden spoedig 
ter bestudeering van den stand der natuurlijke voorraden 
expedities uitgerust, waaronder ook een Nederlandsche 
onder leiding van Dr. Burck. Daar de resultaten voor de 
voorziening der gutta- behoeften niet gunstig uitvielen, 
werden in 1885 door Dr. Burck pogingen in het werk gesteld 
de gutta-percha in cultuur te brengen. Daartoe werd een 
proeftuin van Palaquium gutta, Pal. Treubii en Payena Lcerii 
te Tjipetir, in de Breqnger Re- .gcntschappen, ^.op 700 M. 
hoogte, opgericht, ïïnr~welke~ten slotte de Gouv. gutta-
percha- -onderneming „Tjipetir” is ontstaan. Oorspronkelijk 
stelde men zich hier ten doel de latex te winnen door tappen 
van de boomen. Toen deze methode wegens te snel 
coaguleeren van het melksap niet loonend bleek, werd echter 
later overgegaan tot winning van de gutta- 

-perclia uit het blad. Dit bracht een totale revolutie in dc 
cultuurmethode te weeg, aangezien voortaan in plaats van op 
hoogc, hoogver- takte boomen op lage, struikvormigc 
habitus met veel, gemakkelijk beroikbaar blad moest worden 
gewerkt, waartoe de boomen, wanneer zij een bepaalden 
leeftijd hebben bereikt, op stomp worden gekapt, hetgeen 
een heesterachtige ontwikkeling ten gevolge heeft. Het blad 
wordt nu gewonnen gedeeltelijk door regelmatig snoeien, 
gedeeltelijk door plukken na bepaalde perioden. In 
tegenstelling met de thee, wordt hier juist het oudste blad 
verzameld, als het op het punt van afvallen staat, omdat 
gebleken is, dat dit het hoogste gehalte aan gutta-percha 
bevat. Sedert kort evenwel werd ook de winning van het blad 
door pluk prijsgegeven en deze vervangen door het 
verzamelen van het blad nadat het reeds is gevallen, 
waardoor de heesters minder worden uitgeput. 

Bereiding van liet cultuurproduct. De winning van de 
gutta-percha uit het blad geschiedde op Tjipetir aanvankelijk 
als volgt: 

Het versche blad (plukblad, snoeiblad) werd, na in een 
snijmachine en door geriffelde walsen te zijn verkleind, in 
kollergangen (molens) fijngemalen en daarna met water 
gedurende 3 etmalen geweekt. Hierdoor wordt het daarop 
volgende proces, de z.g. „koking” vergemakkelijkt, waaraan 
een spontaan intredende fermentatie niet vreemd is. Door nu 
de bladmeelbrei, na toevoeging van meer water, gedurende 
eenigen tijd onder omroeren op 70° C. te verwarmen, bereikt 
men, dat de gutta-percha, welke bijna on- middellijk na het 
plukken van het blad in do melksapvaten is gecoaguleerd en 
daarin dus als draadjes voorkomt, samenbalt on onder 
invloed van het roeren tot vlokken wordt vereenigd. De 
definitieve scheiding van gutta-percha en blad- 
bestanddeelen geschiedt vervolgens door de gekookte 
vloeistof onder roeren in koud water uit te gieten en daarna 
aan zichzelf over te laten. De gutta-percha komt dan spoedig 
boven drijven, terwijl de zwaardere bladbestanddeelen, 
takjes, enz. zinken. Nadat de gutta-percha van de op-
pervlakte is afgeschept, wordt de massa nog een of meer 
malen krachtig geroerd ten einde do gutta-vlokken, die met 
het afval naar beneden zijn gezakt, opnieuw te winnen. Deze 
bewerking wordt herhaald totdat niets meer aan do opper-
vlakte komt. De ampas (afval), dio zich op den bodem heeft 
verzameld, wordt met water over een zeef geleid, zoodat de 
grove deeltjes hierop blijven liggen, en het gewonnen residu, 
dat nog een zeker percentage gutta bevat, opnieuw gemalen 
en op dezelfde wijze verwerkt. Do van do oppervlakte 
afgeschepte ruwe gutta-percha-vlokken bevatten anderzijds 
nog een aanzienlijke hoeveelheid vuil, hetwelk tot op 21/* % 
verwijderd woi’dt door de vlokken in een desintegrator te 
verkleinen onder gelijktijdig bespoelen met water, en het 
daarna in een z.g. waschmachine, bestaande uit twee 
roteerende walsen met V-vor- mige verhoogingen, 
afwisselend met warm en koud water te kneden. Het 
eigenlijke bercidings- proces is hiermede afgcloopen. Het 
product wordt nu opnieuw in warm water plastisch gemaakt 
en daarna in een hydraulische pers tot blokken van 5 ó, 6 
K.G. geperst, in welken vorm het aan de kabelindustrie 
wordt afgoloverd. De gemiddelde samenstelling van het 
aldus bereide 
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product is: 20% vocht, 77,% harsnchtigc stoffen, 27»% in 
xylol onoplosbare bestanddcelen, 70% gutta-koohvaterstof. 
Door do aanwezige bladkleurstoffen heeft het product een 
geelgroen uiterlijk. Een dergolijk hoog gehalte aan kool-
waterstof wordt door geen enkele op de markt komende 
wilde gutta-perchasoort bereikt, hetgeen, gezien het feit, dat 
de koolwaterstof in vele opzichten het meest waarde volle 
bestanddeel dergutta vormt, aan de Tjipetir gutta-percha een 
bijzondere waarde verleent. Trekvastheid, weerstand tegen 
breuk, kleefkracht en hardheid nemen toe, naarmate het 
gehalte aan zuivere koolwaterstof stijgt. Met betrekking tot 
do electrische eigenschappen is dit niet zonder meer het 
geval. Aangezien het evenwel, speciaal wat de mechanische 
eigenschappen betreft, voor de kabclindus- trie van groot 
belang is gebleken het harsgehalte naar willekeur te kunneD 
varieeren, is het belang van de Tjipetir gutta-percha hier juist 
gelegen in het feit, dat door menging met harsrijker soorten 
iedere gewenschte samenstelling kan worden bereikt. 

De hierboven beschreven werkwijze kan niet worden 
toegepast voor de winning van gutta- -percha uit reeds 
afgevallen blad, aangezien bij het indrogen van het blad de 
gutta draadjes zich te sterk aan de bladvezels hechten.Door 
extractie met warme benzine in een batterij van extrae- teurs 
kan evenwel ook hier de gutta-percha worden gewonnen. 
Het gutta-percha-bevattende extract wordt gefiltreerd en 
daarna afgekoeld, waarna de gutta-percha precipiteert in een 
vorm, die zuiverder is dan die, welke volgens het me-
chanische procédé wordt verkregen, aangezien alle 
zwevendo vuilbestanddeelcn volledig bij de filtratie en de 
harsen en opgeloste kleurstoffen voor een aanzienlijk deel 
bij de uitvriezing worden verwijderd. 

V'erruiming van het afzetgebied voor plantage- gutta-
percha. Witte gutta-percha. Het bezwaar van uitsluitend op 
één afzetgebied ingesteld te zijn, kwam ten duidelijkste aan 
het licht, toen door de ontwikkeling van liet radioverkeer de 
verdere uitbreiding van het telegraaf verkeer scheen te 
worden bedreigd. Deze voorspelling is geenszins 
bewaarheid: éénerzijds doordat het, dank zij nieuwere 
vindingen in de kabelindustrie, moge lijk is gebleken de 
seinsnelheid zeer sterk op te voeren en ook over grootero 
afstanden te telc- fonecren, anderzijds doordat het 
kabelvorkeer toch altijd nog het voordeel van hetero 
geheimhouding bezit. Bovendien valt in den laatsten tijd 
juist samenwerking tusschcn de beide opponenten te 
bespeuren. 

Niettegenstaande deze verbeterdo situatie heeft men toch 
op Tjipetir gemeend zich niet meer aan het wel on wee van 
één enkele industrie te mogen verbinden en is men in den 
laatsten tijd overgegaan tot do fabricage van een speciaal ge-
zuiverde gutta-percha, welke, niettegenstaande zy eerst 
sinds September 1928 in geregeld bedrijf wordt 
geproduceerd, reeds een gereedo afzet, vooral naar do 
golfbalindustrie, heeft gevonden. De moderne golfballen 
bestaan uit een kern van rubber, soms opgevuld met 
glycerine of andere vloeistoffen onder hoogen druk, die op 
haar beurt omgeven wordt door een omhulsel van gutta- -
pcrclia of balata, al of niet gemengd mot rubber on andere 
ingrediënten, als zinkoxydo o.d. Tor bereiking van het 
gewenschte mechanische effect 

bij het treffen van den bal moet de omhullende gutta-percha- 
of balata-schaal een zoo laag mo- gclijk harsgchalte bezitten 
en zoo taai mogelijk zijn. Bovendien moet zij wit zijn, opdat 
de bal, ook 11a afspringen van het buitenste vernislaagje, 
zichtbaar blijft. Deze beide cischen komen dus neer op de 
bereiding van een zoo zuiver mogelijke gutta-koolwatcrstof. 
Voor dit doel is op Tjipetir een speciaal zuiveringsprocédé 
uitgewerkt, dat in hoofdzaak op het volgende neer komt: 

Als uitgangsmateriaal dienden aanvankelijk de gele, 
gedesintegreerde gutta-percha-vlokken, zoo- als die in de 
mechanische zuiveringsinstallatie worden gewonnen. Deze 
worden in een vat met zeef bodem afgekocld, waarna eenigc 
malen koude benzine door de massa wordt geperst. Een 
groot gedeelte van de harsachtige stoffen en van de 
bladkleurstoffen lost in koude benzine op en wordt 
afgevoerd, terwijl de gutta-pcrcha-kool- waterstof niet 
wordt aangetast. Deze wordt na afloop in een andere tank 
overgebracht en hier met warme benzine overgoten, waarin 
de koolwaterstof wel oplost. Aangezien slechts de kleur-
stoffen en de harsen, die van uit de oppervlakte bereikbaar 
zijn, verwijderd kunnen worden, kan de extractie met koude 
benzine niet volledig zijn en is de vloeistof, die na de 
toovoeging van warme benzine wordt verkregen, steeds 
groengeel gekleurd. Ter verwijdering van de onopgeloste 
vuilbestanddeelen wordt zij in sedimenta- tietanks 
overgevoerd, gefiltreerd en vervolgens met bleekaarde 
behandeld, die de laatste sporen kleurstoffen bindt. Ter 
verwijdering van de zwevende bleekaarde-vuil-partikels 
wordt de vloeistof wederom ter bezinking gelaten, daarna 
gefiltreerd en ten slotte sterk afgekoeld. De gutta- -percha-
koolwaterstof, die in koude benzine onoplosbaar is, slaat 
dan als een volkomen, witte, sneeuwachtig uitziende, 
korrelige massa neer, terwijl de bij de koude vóórextractie 
nog niet verwijdordc harsen grootendeels in oplossing blij-
ven. Door het neerslag met koude benzine te wasschen 
worden ook de laatste hoeveelheden hars, tot op enkele 
sporen na, weggenomen. Het zuiveringsproces is hiermede 
in wezen afgeloo- pen. Tor verwijdering van de benzine 
wordt de gutta-percha met stoom behandeld en daarna de 
kneedbare massa op de wals eeuigermate geplas- ticeerd en 
zoo noodig met andere stoffen gemengd on ten slotte tot 
vellen uitgetrokken of tot blokken geperst, al naar gelang dit 
door de gebruikers wordt gewenscht. Uit het afgevallen 
blad, dat, zooals boven werd medegedeeld, sedert kort het 
plukblad heeft vervangen, wordt gezuiverde, witte 
guttapercha volgons een geheel analoog procédé bereid. 

Eigenschappen der witte gutta-percha. De aldus 
gezuiverde gutta-percha bestaat, afgezien van- con bepaaldo 
hoeveelheid vocht, die niet als verontreiniging wordt 
aangemerkt, practisch uit zuivere koolwaterstof met 
gemiddeld O.ö ü 0.7% en hoogstens 1.0% hars. Zij is 
volkomen wit 011 behoudt dit uitorlijk ook zelfs na langdurig 
kneden op de wals, waarbij het zeer warm kan worden. Het 
onderscheidt zich in dit opzicht van do gezuiverde balata, 
die op primitieve wyze door do golfbalfabrikanten uit do 
ruwe balata door oxtractie werd gewonnen en tot op heden 
voor de golfbalfabricagc word gebruikt. Dat dit onderscheid, 
dat uitsluitend aan eon zeer ver doorge- voerdo zuivering is 
te danken, voor de golfbal- 
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fabrikanten een niet gering voordeel bctcekcnt, is duidelijk 
wanneer men bedenkt, dat om de gut* ta-percha-scliaal voor 
de ballen te vormen, steeds een behandeling op de walsen of 
althans een warmtebehandeling noodzakelijk is. 

Duurraamheid der gutta-percha. Een merkwaardige 
eigenschap, die zoolang de gutta-per- cha voor industrieele 
doeleinden wordt gebruikt, de aandacht heeft getrokken, is 
haar gevoeligheid voor de inwerking van lucht, licht en 
hoogere temperaturen. Gutta-percha, die gedurende langer 
of korter tijd aan deze invloeden is blootgesteld geweest, 
ondergaat chemische en physische veranderingen, die, 
samengevat, maar zeer onnauwkeurig als „verharsing” 
worden aangeduid. Het product wordt dan brokkelig, valt tot 
poeder uiteen, of wordt tot een kleverige massa vervormd. 
In beide gevallen verliest zij haar waardevolle mechanische 
eigenschappen, als elasticiteit, weerstand tegen breuk enz.. 
Het komt dus in dit opzicht geheel met rubber overeen. Het 
meest gunstig gedraagt zich in dit opzicht de gele, 
mechanisch bereide Tjipetir gutta-percha. Proeven over 
langeren tijd genomen hebben aangetoond, dat ook zelfs na 
meerdere jaren deze gutta-percha in diffuus daglicht bij 
aanwezigheid van lucht haar waardevolle eigenschappen 
behoudt. Zeer onstabiel daarentegen is de witte, gezuiverde 
gutta-percha, indien geen bepaalde voorzorgsmaatregelen 
worden getroffen. De oorzaak van dit verschil in 
resistentievermo- gen is, blijkens uitgebreide 
proefnemingen, toe te schrijven aan de aanwezigheid van 
beschuttende stoffen in het gele product. De gutta-kool- 
waterstof op zichzelf is onstabiel. Indien dus de gutta-
percha-zuivering zeer ver wordt doorgevoerd, is niet anders 
te verwachten dan dat ook deze beschuttende stoffen 
worden geëlimineerd. Het is op Tjipetir zelfs gelukt deze 
natuurlijke beschuttingsstoffen uit het geëxtraheerde vuil 
terug te winnen en hiermede de gutta opnieuw te 
beschermen. Daar dit vuil evenwel tevens de ongewenschte 
kleurstoffen bevat, is het voor dit doel niet bruikbaar. Men 
heeft daarom naar een andere oplossing moeten zoeken en 
deze gevonden in de toevoeging van zuiver chemisch be-
reide beschuttingsstoffen, z.g. „antioxidanten”, zooals die 
ook in de rubberindustrie een uitgebreide toepassing hebben 
gevonden. Door toevoeging van deze stoffen in zeer geringe 
concentraties (minder dan 0.1 %) is het mogelijk gebleken 
de gutta-percha een veel grooter houdbaarheid te verleenen 
dan de onvoldoende gezuiverde balata zelfs, terwijl toch de 
kleur, ook na langdurig kneden of verwarmen, door de toe-
voeging niet wordt beïnvloed. Al naar gewenscht wordt, 
kunnen verschillende antioxidanten worden geleverd, die 
voor een bepaald doel te verkiezen zijn. 

Andere toepassingen der witte gutta-percha. Verder zij 
nog medegedeeld dat, behalve voor golf- ballen, ook voor 
drijfriemen de gezuiverde, witte gutta-percha reeds 
toepassing vindt in plaats van balata. Ook voor kabelisolatie 
heeft zij bijzondere voordeelen. Ten slotte zij nog de 
toepassing van gutta-percha als „gutta-percha-papier” ver-
meld. 

Literatuur. E. Obach, Die Guttapercha (1809); 
P. van Romburg, Les plantes 4 caoutchouc et 4 gutta-
percha (1903); F. Clouth, Rubber, Gutta- -percha and Balata 
(1903); Harries, Unters, Uber 

die natürlichen und kiinstlichen Kautchukarten (1919); H. 
van Lennep, Een en ander omtrent de guttapercha, in het 
bijzonder omtrent de wijze, waarop de cultuur op de 
gouvernements guttapercha onderneming Tjipetir wordt ge-
dreven (1926); K. Heyne, De nuttige planten van/ Ned. Indië 
(1927)/ 

GUTTA-PERGHA. Zie GETAH PERTJA. 
NIJLAND (Dr. ALBERTUS HENDRIKUS.) Op 

3 April 186S geboren te Neede (Geld.). Ging op 8 jarigen 
leeftijd naar Indië. In 1885 slaagde hij te Batavia voor het 
eindexamen H. B. S. en vertrok naar Nederland, waar hij 
studeerde aan do Utrechtsche universitcit en 12 Nov. 1892 
het artsexamen aflegde. Daarna werkte hij te Amsterdam en 
promoveerde cum laude te Freiburg op 'eene dissertatie: 
Über das Abtöten von Cholera- bacillen in Wasser. In Febr. 
189-t vertrok hij als officier van gezondheid naar Ned-.Indië. 
Na aanvankelijk een jaar leeraar in de anatomie geweest te 
zijn aan de dokterdjawa school te Batavia werd hij 
achtereenvolgens te Timor Koepang, Makas- sar en 
Pangkadjéné geplaatst. Hier bereikte hem In 1S97 het 
bericht, dat hij tijdelijk toegevoegd was aan den Directeur 
van het Pare Vaceinogènc en het Instituut Pasteur te 
Weltevreden. Hiermede begint Nijland's eigenlijk 
levenswerk en tevens eene nieuwe aera in de ontwikkeling 
van Pare en Instituut en daarmede van de koepokinenting en 
de vaccin- on serumbereiding in Ned.- -Indiö. 

Begaafd als hij was met eene onuitbluschbare energie en 
werklust, met een uiterst kritischen, maar tevens 
buitengewoon inventieven geest en met een ijzeren 
doorzettingsvermogen, was hij de aangewezen man om de, 
toen nog zeer primitieve, inrichting aan den Logeweg te 
Weltevreden tot ontwikkeling te brengen. In 1899 werd hij 
overgeplaatst van den Militair- naar den Civiel-Ge- 
neeskundigen Dienst en benoemd tot Directeur der 
inrichting. 

De koepokinenting in Ned.-Indië werd toen uitgevoerd 
met humane lyinphe, d. w. z. van kind op kind. Nijland wilde 
dit systeem vervangen door inenting met animale (d. w. z. 
direct van dieren afkomstige) vaccine, bereid in ééne centrale 
koe- pokinrichting voor geheel Ned.-Indië. Om tot dit doel te 
geraken was het noodig vaccine te bereiden, die bij een 
langdurig transport in een zoor warm klimaat hare virulentie 
behield en dit in hoeveelheden, die voldoende waren om den 
geileden Archipel te voorzien van koepokstof, zoowel voor 
vaccinatie als voor revaccinatie. Dit is hem najarenlangen 
arbeiden honderden proeven, met de daaraan verbonden 
tegenslagen en teleurstellingen, gelukt (zie VACCINE). 
Gelijktijdig met do geweldige ontwikkeling van ’s Lands 
Koepok- inrichting, die het gevolg was van deze verbete-
ringen en die de jaarlijksche vaccine-opbrengst van 50.000 
entingen in 1897 op bijna 8.000.000 in 1918, het jaar van zijn 
aftreden, bracht, vol voerde hij eene totale reorganisatie van 
de opleiding en den dienst der Inlandsche vaccinateurs. 

Het Instituut Pasteur, dat in J897 bestond uit eenige 
kamers, waarin de virus fixe, benoodigd voor de inenting 
tegen hondsdolheid, werd bereid en ingespoten, wist hij in 
dicnzclfden tijd te ontwikkelen tot eene groote, moderne 
inrichting voor do bereiding van vaccins en sera, die Ned.-
Indië op dit punt geheel onafhankelijk heeft gemaakt van 
Europa. In de behandeling van dollehonds- 
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beet bracht hij tal van verbeteringen aan. Toen in 1910 de 
cholera weer te Batavia uitbrak, gelukte het hem, in zeer 
korten tijd, het reeds in 1880 door Ferran ontdekte, maar 
sinds nog weinig toegepaste, anti-cholcravaccin op eene 
zoodanige wijze te bereiden on toe te passen, dat sindsdien 
deze ziekte in Ned.-Indië geene epidemie van be- teekenis 
meer kon veroorzaken. 

Bij al dit werk was zijn inventieve geest, die hem telkens 
weer nieuwe toestellen of verbeteringen van bestaande 
instrumenten deed vinden, hem een groote hulp. 

Na zijne pensionneering in 1918 (hij was van 1903—
1905 en van 1913—1914 met verlof in Europa geweest) 
bleef hij in Nederland, als lector aan het Instituut voor 
tropische geneeskunde te Leiden, alsleeraar aan de Iloogere 
Krijgsschool en aan de Koloniale school voor vrouwen en 
meisjes te ’s-Gravenhage, werkzaam bij het onderwijs in 
tropische hygiëne. 

Meer en meer leed echter zijne gezondheid onder de 
kwaal, die hem ten slotte ten grave zou brengen. Wel nam 
hij in 1921 nog deel aan het Internationale Congres voor 
Tropische Geneeskunde te Batavia, maar hij kwam van die 
reis gebroken terug en 8 November 1922 maakte eene 
hartaan- doening een eind aan zijn leven, dat geheel gewijd 
is geweest aan de practische toepassing van de actieve en 
passieve immunisatio tegen acute infectieziekten in Ned.-
Indië. 

De resultaten van zijn arbeid zijn neergelegd in eene 
lange reeks van jaarlijksche rapporten van ’s Lands 
koepokinrichting en Instituut Pasteur, en in een aantal 
artikelen van zijne hand, grootendeels verschenen in het 
Geneeskundig Tijdschrift voor Ned.-Indië. Aan dien arbeid 
danken duizenden in Ned.-Indië en elders hun leven en 
gezondheid. 

,} in LANDMETERS (Vervolg van Dl. II, blz. 527 ' en Dl. V, 
blz. 246 of suppl. afl. 2, blz. 35). 

De landmeetkundige verrichtingen, die in verband staan 
met do kadastrale werkzaamheden, behooren tot den 
werkkring van do Landmeters van het Kadaster. De 
benoembaarheid tot Landmeter van het Kadaster is 
geregeld bij Ind. Stb. 1923 no. 455; voor de 
benoembaarheid is o. m. een opleiding aan do 
Landbouwhoogeschool te Wagcningen vereischt. 

De Landmeters van het Kadaster worden in hun 
werkzaamheden bijgestaan door een lagere categorie van 
ambtenaren, die Adjunct-Land- metors worden genoemd. 
Volgons Gouv. besluit van 22 December 1927 no. 24 zijn 
deze ambtenaren benoembaar na een opleiding aan den 
Cursus voor de opleiding van technisch personeel bij den 
Kadastralen dienst on bij andere diensttakken in 
Nederlandsch-Indiü te Bandoeng. .Voor nadere 
bijzonderheden zie KADASTER. 

In do goweston in Nodorlandsch-Indiö, waar hot 
Kadaster nog niet is ingevoerd, worden do 
landmetcrsfunctics en -bevoogdhodon vervuld door 
personen, die don naam dragon van Gouvor- nements-
landmeters. Deze ambtenaren moeten voldoen aan do 
voorwaarden, gestold in Ind. Stb. 1919 no. 128, 1920 no. 
636 en 1921 no. 337. 

De benoeming tot Gouvernements-landmeter geschiedt, 
voor zoover daaraan een toelage ten laste van den Lande is 
verbonden, door den Directeur van Justitie, op voordracht 
van hot Hoofd van den Kadastralen Dionst en overigens 
door het Hoofd van Gewestelijk Bestuur na ingowon- 

non advies van genoemd diensthoofd. De instructie van de 
Gouvernemcnts-landmcters' is opge- nomon in Ind. Stb. 
1916 no\ 517 en 706 en 1930 no. 77. 

Zij, die in het bezit zijn van een landmoters- diploma en 
het beroep van landmeter buiten ’s Lands dienst wcnschen 
uit te oefenen, worden toegelaten tot het afleggen van den 
„eed van landmeter”. Zij worden Gezworen landmoter of 
Beëcdigd-geëxamineerd landmeter genoemde' 

THEOSOFISCHE VEREENIGING (DE'NE- 
DERLANDSCH-INDISCHE), nationale afdceling 
van de Wereld-vereeniging, welke in 1875 te New- - York 
werd opgericht door een Russische dame, Mevrouw llelena 
Petrovna Blavatsky geb. Halm en een Kolonel van het 
Amcrikaansche Vrijwilligersleger, Henry Stcele Olcott. 
Volgens het beweren van de leden der Vereeniging werd zij 
gesticht in opdracht van zekere Indische Mahat- ma’s, 
Adepten of Meesters van Wijsheid, die een loge in Tibet 
hebben op de Noordelijke hellingen van de Himalaya en een 
occulte hiërarchie vormen, waarvan een „Koning der 
Wereld” (Sans- krit: Sanat-Ivumara) het hoofd is. 

De doeleinden der Theosofische Vereeniging werden, 
na tal van wijzigingen te hebben ondergaan, ten slotte in 
18S8 als volgt vastgesteld en zijn sedert ongewijzigd 
gebleven: 

1°. Het vormen van een kern van de Algemee- ne 
Broederschap der Menschheid, zonder onderscheid van ras, 
geloof, kaste, soxe of kleur. 

2°. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van 
godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap. 

3°. Het onderzoeken van onverklaarde wetten in do 
natuur on in den mensch. 

Het Hoofdkwartier der Theosofische Vereeniging is 
gevestigd in Voor-Indië te Adyar, nabij Madras. Presidente 
is Mevrouw Doctor Annie Besant. Do vereeniging telde in 
1930 ruim 50000 leden over de geheele wrereld, verdeeld 
over 46 Nationale Afdeelingen, terwijl er in China, Egypte 
en Singapore z.g. Presidentieele Agentschap- pfen bestaan. 

De Nedcrlandsch-Indische Afdeeling is ontstaan uit een, 
in 1905 opgerichte, tak van de Nederlandsche Afdeeling, 
waarvan tot Mei 1910 de loges on contra op Java deel 
uitmaakten. De eersto loge op Java word in 1883 opgericht 
te Pekalongan_en is blijkbaar door mevr. Blavatsky, do 
eersto correspondeerendo Secretaresse van de hierboven 
vermelde, in 1875 opgerichte Wereld- vorconiging, gesticht 
in samenwerking met Baron Tengnagel. Mevr. Blavatsky is 
volgens beschikbare gegevens in hot geheel drie malen op 
Java geweest (in 1853, 185S en 1883). 

In Mei 1910 werd tijdens oen congres van de 
Ondorafdeoling besloten tot de oprichting van een 
zelfstandige Nationalo Afdeoling, welker lcdontal al 
dadoljjk 325 bedroeg. Twintig jaren later toldo do 
Vereeniging bijna 2100 leden, waarvan de helft 
Europeanen, 40% Indonesiërs en 10% Chincczen on andere 
Vroomdo Oosterlingen. Do Afdocling tolde in 1930 24 
loges en 12 centra, waarvan respectiovolijk 2 (Módan en 
Makassar) on 4 (Fort de Koek, Bandjerïnasin, Kootaradja 
en Gorontalój in de Buitengewesten. 

Do Afdooling geeft eon drietal poriodioken uit: 
1°. „Thosofie in Ned.-Indië”, het officieelo orgaan van 

de Afdeeliug, maandelijks verschij- 
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nend in twee talen on in 1030 in haar 22sten jaargang. 
2°. Het. „Theosofisch Maandblad”, in het Hol- landsch, 

waarvan de 30ste jaargang loopt. 
3°. „Pewarta-Theosofie”, een Maleisch orgaan, dat in de 

lSde jaargang is. 
Bovendien wordt door de leden voor eigen risico nog 

uitgegeven: 
4°. „Koemaudang Theosofie” in het Ja- vaansch, 

uitgegeven te Soerakarta en in het Ode jaar on 
5°. „Rasa” in het Maleisch en Javaansch, uitgegeven te 

Soerabaja en in het 5de jaar. 
De vereeinging beweegt zich in Ncderlandsch- -Indië, 

behalve op algemeen pliilosofisch, mystiek, literair en 
occult terrein, ook op sociaal en paeda- gogisch gebied. 
Onder de inspiratie der N.I.T.V. ontstond in 1915 de 
Nederlandsch-Indische Theosofische Bond voor 
Opvoeding en Onderwijs (NITHBOO), waaruit later 
voortkwam de Neder- landsch-Indische Afdeeling der 
Theosofische Wereld-Universiteits-Vereeniging 
(NITWUV), die in 1930 de volgende onderwijsinrichtingen 
beheerde: een Montcssori-school, negen Hol- landsch-
Inlandsche scholen, een Hollandsch-Chi- neesche school, 
een Mulo-school, met als bovenbouw een paedagogische 
Algemeen-Middel- bare School. 

Op sociaal gebied stichtte zij in 1920 een Theosofisch 
Studiefonds voor het verleenen van studiebeurzen aan 
veelbelovende, doch on- en minvermogende leerlingen en 
studenten aan allerlei scholen en inrichtingen van 
onderwijs, terwijl in 1921 het Theosofisch Steunfonds werd 
opgericht met een kapitaal van ƒ 100.000 voor finan- cieele 
hulpverleening aan theosofische ondernemingen van 
algemeen maatschappelijk belang. 

Voor de uitgave van haar geschriften, periodieken en 
boekwerken stichtten eenigo leden der vereeniging een 
eigen drukkerij te Weltevreden, onderden naam van: „N.V. 
Indonesische Drukkerij en Translaat-Bureau” en een 
boekhandel en uitgeversmaatschappij onder den naam van: 
„N.V, Theosofische Uitgevers-Maatschappij Mi- nerva”, 
die in tal van plaatsen haar agentschappen en depots heeft. 

De vereeniging is in Indië door haar loges eigenaresse 
van een elftal loge-gebouwen en een viertal woningparken, 
waarin haar leden bijeenwonen. 

Literatuur: H. S. Olcott, Oude Dagboekbladen (4 dln., 
bevattende de geschiedenis der Theosofische Vereeniging 
van haar oprichting in 1875 tot 1905); H. P. Blavatsky, De 
Geheime Leer en Isis Ontsluierd; A. P. Sinnett, De Occulte 
Wereld en Esoterisch Boedhisme; C. Jinaradjadasa, Thco- 
sophy and Modern Thought en De Grondbeginselen der 
Theosofie; Dr. A. Besant, De Oude Wijsheid, Esoterisch 
Christendom en The Universal Textbook of Religions and 
Morals (3 dln.); C. W. Leadbeater, Het Innerlijk Leven (2 
dln.), Aan gene Zijde des Doods en De verborgen Zijde der 
Dingen (2 dln.); Dr. A. Besant on Mgr. C. W. Leadbeater, 
De Mensch, vanwaar, hoe en waarheen, Gedachte-vormen 
en De Mensch, zichtbaar en onzichtbaar; The Golden Book 
of Theosophy, jubileum-uitgave ter gelegenheid van het 50-
jarig bestaan der Theosofische Vereeniging met tal van 
facsimile-reproducties van historische documenten, 
portretten, foto’s van gebouwen, congresbijeenkomsten en 
een historisch overzicht van de 

meest op den voorgrond komende feiten en voorvallen 
gedurende de eerste halve eeuw van liet bestaan der 
Theosofische Vereeniging. 

WEDUWEN- EN WEEZENFONDS DER,' 
EUROPEESCHE OFFICIEREN VAN HET NE- 
DERLANDSCH-INDISCHE LEGER (Vervolg van Dl. I, 
blz. 733 en Dl. V, blz. 488 of suppl. afl. 0, blz. 180). 

Tot voor korten tijd waren alle reglementen op het 
verleenen van pensioenen aan officieren (en ook aan 
militairen beneden dien rang) gebaseerd op het systeem 
van toekenning van pensioen naar een bepaalden rang of 
stand; d. w. z. voor eiken rang of stand waren normale 
pensioens- bedragen vastgesteld, waarop na een zekeren 
normaal geachten diensttijd en het bereiken van dien rang 
of stand recht werd verkregen. Bij minder dienstjaren dan 
voor het verkrijgen van recht op normaal pensioen 
vereischt was werd onder bepaalde omstandigheden recht 
verkregen op een pensioen, dat van het normale pensioens- 
bedrag voor den laatstbekleeden (of voorlaatst- bekleeden) 
rang werd afgeleid. • 

Het normaal pensioen voor officieren onderging door 
langer doordienen zonder bevordering geen verhooging; 
voor de militairen beneden dien rang werd bij meer 
dienstjaren dan vereischt was voor het verkrijgen van recht 
op normaal pensioen het normaal pensioen verhoogd tot 
een zeker maximum voor eiken rang. 

Bij art. 1 van het Koninklijk besluit van 2 December 
1926 no. 30 (Ned. Stb. no. 392, Ind. Stb. no. 551), dat 25 
December 1926 in werking is getreden, zijn nu echter 
vastgesteld een „Dienst- tijdpensioenreglement voor 
officieren” en een „Diensttijdpensioenreglement voor 
onderofficieren”, waarbij het systeem van toekenning van 
pensioen uitsluitend naar een bepaalden rang is losgelaten 
en evenals voor de burgerlijke ambtenaren het pensioen 
wordt geregeld uitsluitend naar den volbrachten diensttijd 
en de gedurende een bepaalden tijd genoten bezoldiging 
(pensioengrondslag). 

De woorden „normaal pensioen” hebben in die nieuwe 
pensioenreglementen een eenigszins andere beteekenis 
gekregen; zij geven nog wel het pensioensbedrag aan, 
waarop na een normaal geachten diensttijd recht wordt 
verkregen (welke nu echter gepaard moet gaan met een 
zekeren minimum-leeftijd), maar zij duiden nu niet meer 
een zeker bedrag aan voor een bepaalden rang of stand; 
onafhankelijk van den rang of stand bedraagt het normaal 
pensioen volgens die nieuwe pensioenreglementen 36 % 
van den pensioengrondslag. 

Onder bepaalde omstandigheden wordt ook volgens die 
nieuwe reglementen bij een kortoren diensttijd dan 
vereischt is voor het verkrijgen van recht op normaal 
pensioen (20 jaar) recht verkregen op een pensioen 
(verminderd of evenredig pensioen), waarvan het bedrag 
wordt afgeleid van het normaal pensioen. Niet alleen vol-
gens het diensttijdpensioenreglement voor onder-
officieren, maar ook volgens dat voor officieren wordt nu 
echter bij een langoren diensttijd dan voor het verkrijgen 
van recht op normaal pensioen vereischt i6 en het bereiken 
van den daarvoor vereischten leeftijd een z.g. 
„vermeerderd pensioen” toegekend, dat eveneens van het 
normaal pensioen wordt afgeleid; het bedraagt namelijk 
(behoudens mogelijke verhoogingen we- 

'7 
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gens ziels- of lichaamsgebreken) het voor normaal pensioen 
bepaald pcrccntago van den pensioengrondslag, 
vermeerderd naar reden van 2 procent van dien grondslag 
per jaar, waarmede do diensttijd van 20 jaar is overschreden, 
tot een maximum van 46 % van den pensioengrondslag. 

In verband met bovengenoemde gewijzigde 
pensioenregelingen, is het reglement voor het weduwen- en 
weezenfonds dor Europeesche officieren van het 
Nederlandsch-Indische leger (Ned. Stb. 1923 no. 4G6, 1926 
no. 4S en 1926 no. 368; Ind. Stb. 1923 no. 543, 1926 no. 
237 en 1927 no. 72) — met terug werkende kracht tot 1 
Februari 1925 — nader gewijzigd en aangevuld bij het 
Koninklijk besluit van 15 Mei 1930 no. 64 (Ned. Stb. 1930 
no. 195; Ind. Stb. 1930 no. 274). 

Het fonds van de officieren had blijkens het verslag over 
1928 een vermogen van / 13.992.263, de effecten berekend 
tegen aankoopwaarde. Het aantal deelgenooten bedroeg 
2894 (1369 officieren in actie ven dienst, 1420 
gepensionneerden en 105 vrijwillige deelgenooten). Het 
aantal weduwen bedroeg 1166, aan wie in 1928 een bedrag 
van / 2.341.563 aan weduwenpensioenen en weezen- 
onderstanden werd uitgekeerd/^ 

WEDUWEN- EN WEEZENFONDS VAN 
EUROPEESCHE MILITAIREN BENEDEN DEN 
RANG VAN OFFICIER BIJ DE KOLONIALE 
TROEPEN (Vervolg van Dl. I, blz. 734). Bij Kon. besluit 
van 8 Juli 1924 no. 124 (Ned. Stb. 1924 no. 347, Ind. Stb. 
1924 no. 419) kwam een nieuw reglement voor dit fonds tot 
stand. Dit reglement is sedert gewijzigd bij Kon. besluiten 
van 21 December 1925 no. 44 (Ned. Stb. 1925 no. 477, Ind. 
Stb. 1926 no. 99) en 28 October 1926 no. 75 (Ned. Stb. 1926 
no. 368, Ind. Stb. 1927 no. 72) en laatstelijk — in verband 
met de invoering van een diensttijdpensioenrcglement voor 
officieren en een diensttijdpensioenrcglement voor 
onderofficieren (zie WEDUWEN- EN WEEZENFONDS 
DER EUROPEESCHE OFFICIEREN VAN HET 
NEDERLANDSCH-INDISCHE LEGER) 
— met terugwerkende kracht tot 1 Februari 1925 
— bij Kon. besluit van 15 Mei 1930 no. 64 (Ned. Stb. 
1930 no. 195, Ind. Stb. 1930 no. 274). 

Verplicht deelgenoot aan het fonds zijn: «. de 
Europeesche en met deze gelijkgestelde beroepsmilitairen 
bij de landmacht in Nedcrlandsch- -Indië met inbegrip van 
de Koloniale Rcservo(l°. de gehuwde militairen beneden 
den rang van officier; 2°. de ongehuwde onderofficieren; 3°. 
do ongehuwde militairen beneden den rang van on-
derofficier, die kinderen hebben, welke bij hun overlijden 
aanspraak op onderstand zouden kunnen doen gelden) en 6. 
de Europeesche en met deze gelijkgestelde 
beroepsmilitairen bij de landmacht in Suriname on 
Cura(;ao, met inbegrip van de bij do politio dienstdoende 
militairen (met dezelfde onderscheiding als onder a). 

De contributie bedraagt van de inkomsten van do 
onderluitenants 6 % en voor do overigen 5 %. 

Het pensioen voor de weduwe van een deelgenoot 
bedraagt drie kwart van het door den deelgenoot gonoton 
pensioen. Het minimum en het maximum van het toe te 
kennen jaarlijkscho weduwenpensioen bedragen voor: a. 
onderluitenant / 1500; b. kapelmeester der staf muziek / 
1500; c. alle verdere onderofficieren boven don rang van 
sergeant-majoor / 840—/ 1260; d. sergeant-majoor / 735—
ƒ1103; e. sergeant of sergeant le klasse / 630—/ 945 (voor 
do sergeanten 

ie klasse, behoord hebbende tot de voormalige inhecmsche 
troepen, indien zij vallen onder art. 39 van het niet-
Europcesch militair pensioen- reglcment 1925, voor de 
overige sergeanten lo klasse, indien zij niet behooren tot die 
bedoeld onder ƒ); /. sergeant le klasse / 540 — / 675 (voor 
zoover betreft de sergeanten le klasse, op welke van 
toepassing is het niet-Europeesch militair 
pensioenreglcment 1925, behoudens die vallende onder art. 
39 van dat reglement); g. brigadier (korporaal) / 450—/ 600; 
li. soldaat / 396— ƒ 525 (voor g en h: behoudens wat betreft 
de hier na te noemen militairen en gewezen militairen); 
i. sergeant 2e klasse / 420; j. brigadier; korporaal le klasse 
ƒ 339; k. korporaal; korporaal 2e klasse / 309; l. soldaat le 
klasse / 285; m. soldaat 2e klasse ƒ 264 (voor i, j, k, l en m: 
voor zoover betreft gewezen militairen, bedoeld in art. 40 
van het niet-Europeesch militair ponsioenreglement 1925); 
n .sergeant 2e klasse ƒ 360—ƒ 420; o. brigadier / 282—/ 
339; p. korporaal / 225—/ 309; 
q. soldaat le klasse; soldaat en soldaat 2e klasse, 
behoorende tot de militairen bedoeld in art. 38 van het niet-
Europeesch militair pensioenregle- ment 1925 ƒ 1S9—/ 285 
(voor n, o, p en q: voor zoover betreft militairen en gewezen 
militairen, op welke van toepassing is het niet-Europeesche 
militair pensioenreglcment 1925); r. soldaat 2e klasse / 
150—f 264. 

Voor de weezen, wier moeder aanspraak heeft op 
pensioen, bedraagt de onderstand: voor één kind 0,2 van het 
aankomend weduwenpensioen; voor 2 kinderen, 0,3 van het 
aankomend weduwenpensioen; voor 3 of meer kinderen 0,4 
van het aankomend weduwonpensioen. 

Voor de weezen, wier moeder geen aanspraak heeft op 
pensioen of overleden is, bedraagt de onderstand: voor één 
kind 0,6 van het aankomend weduwenpensioen; voor 2 
kinderen 0,8 van het aankomend weduwenpensioen; voor 3 
kinderen het volle bedrag van het aankomend we-
duwenpensioen; voor 4 kinderen 1,2 van het aankomend 
weduwenpensioen; voor 5 of meer kinderen, 1,4 van het 
aankomend weduwenpensioen. 

De regeling van de pensioenen en onderstanden 
geschiedt in Nederland door de Directie, in Nederlandsch-
Indiö door den Beheerder van het fonds, in Suriname of 
Cura<jao door den Gouverneur. De pensioenen on 
onderstanden worden maandelijks uitbetaald. Zij zijn 
onvervreemdbaar. Bij het overlijden van een deelgenoot zal 
aan zijne nagelaten betrekkingen of boedelbe- redderaars 
dan wel aan hen, die de begrafenis bekostigd hebben, ter 
tegemoetkoming in de koston der begrafenis, ten laste van 
het fonds worden betaald, zoo de overledene is geweest een 
onderluitenant of kapelmeester dor stafmuziek /175, een 
onderofficier / 125 en een korporaal (brigadier) of soldaat 
(ongegradueerde) ƒ 75. 

Het fonds wordt, gezamenlijk met andero fondsen voor 
koloniale Landsdienaren, onder het oppertoezicht van den 
Minister van Koloniën en onder het toezicht van 
commissarissen (in Nederland ton hoogsto 5, in 
Nederlandsch-Indië ten hoogsto 5, in Surinamo en 
Cura^ao 3), bo heerd door een door de Koningin te 
benoomen directour, bijgestaan door een tweeden 
directeur. 

Het fonds had blijkens hot verslag over 192S een 
vermogen van ƒ 17.717.162, de effecten boro- kend togen 
aankoopwaardo. Het aantal deelge- 
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nooten bedroeg 7664 (4675 actief dienende militairen, 
2961 gepensionneerden en 28 vrijwillige declgenooten). 
Het aantal weduwen bedroeg 594, die / 420.7S1 aan 
jaarlijksch pensioen genoten; bovendien waren er 3S7 
weduwen van niet-deel-/* genooten, die vóór 1 Augustus 
1909 — den datum J van oprichting van het fonds — voor 
goed den militairen dienst hadden verlaten, aan welke 
weduwen half pensioen \yerd toegekend (tot een bedrag 
van ƒ 135.14S)/ 

,{ - ƒ ASSISTENTENREGELING (Aanvulling van 
*DL V, blz. 32). Bij Ind. Stb. 1924 no. 2S7enl926 no. 1S7 
werden enkele wijzigingen in de assistentenregeling voor 
de Oostkust van Sumatra aangebracht. 

De voorziening in eerstgenoemd Staatsblad betreft 
voornamelijk art. 19 der regeling, volgens welk artikel 
voortaan mede de ambtenaren der Arbeidsinspectie met 
het opsporen van overtredingen der assistentenregeling 
zijn belast. Het brengt verder naast enkele 
redactieverduide- lijkingen de volgende wijzigingen; 1°. 
Bij de berekening van den minimumduur van één jaar telt, 
ten aanzien van de overeenkomsten v.oor onbepaalden 
tijd tusseken assistent en werkgever aangegaan, de 
tevoren reeds in dienst van den- zelfden werkgever 
doorgebrachte tijd, de even- tueele proeftijd niet 
inbegrepen, mede, voor zoover de nieuwe overeenkomst 
onmiddellijlc daarbij aansluit (art. 2). 2°. Bij de 
berekening van het verlof van den assistent, nadat deze 
een jaar (14 dagen verlof) of zes jaren (8 maanden verlof) 
bij denzelfden werkgever heeft gediend, geldt zijn 
eventueele proeftijd als diensttijd mede (art. 4). 3°. Voor 
zoover de overeenkomst tus- schen assistent en 
werkgever geen regeling in- houdt ter zake van de punten, 
vermeld in het eerste lid van art. 4, wordt uitdrukkelijk 
bepaald, dat een beding, dat de assistent er van afziet om 
van het bij een of meer dier punten voorgeschrevene 
gebruik te maken, niet als regeling daarvan wordt 
beschouwd (art. 4). 4°.' De schadeloosstelling, 
verschuldigd bij het doen eindigen van een overeenkomst 
voor onbepaalden tijd tusschen assistent en werkgever 
aangegaan zonder opzegging of zonder inachtneming van 
de voor opzegging geldende bepalingen en zonder dat de 
wederpartij daarin toestemt, is gelijk aan het loon van den 
assistent over vier maanden, behalve gedurende den 
termijn van het eerste jaar, als wanneer zij bedraagt het 
loon over den tijd, welke aan het jaar ontbreekt, met een 
minimum van vier maanden loon (art. 13). 

Staatsblad 1926 no. 187 breidt de werking van de 
Assistentenregeling voor de Oostkust van Sumatra uit 
over Atjèh en Onderhoorigkeden en Tapanoeli, altijd met 
dien verstande, dat zij in die gewesten slechts van kracht 
is op landbouwondernemingen, waar personen volgens de 
voorschriften der koelieordonnanties (Ind. Stb. 1915 no. 
421 voor de Oostkust van Sumatra, Ind. Stb. 1916 no. 334 
voor Atjèh en Onderhoorigheden en Ind. Stb. 1918 no. 37 
voor Tapanoeli) werkzaam zijn. 

Blijkens mededeelingen van de Regeering in den 
Volksraad is een nieuwe wijziging van de 
Assistentenregeling aanhangig, welke beoogt: schrapping 
van enkele bepalingen,' welke door de wettelijke regeling 
van het Arbeidscontract (Ind. Stb. 1926 No. 335) 
overbodig zyn geworden, een verduidelijking van het 
begrip „assistent”, 

waarborging van betere naleving van de voorschriften 
omtrent vrije dagen, zoomede een nadere uitbreiding der 
regeling tot ccnigc andere gewesten./ 
c; IMMIGRATIE. (Aanvulling van Dl. V, blz. 
0213 of suppl. afl. 10, blz. 292). In het oorspronkelijke 
artikel in deze Encyclopaedie werd met een tweetal 
voorbeelden toegelicht hoezeer do immigratie in een gebied 
als Ncd.-Indië kan worden beïnvloed door elders 
heersekende ongunstige maatschappelijke toestanden. 

Dat ook bijzondere economische omstandigheden in 
Ned.-Indië het immigrantencijfer aanstonds beïnvloeden, 
kan, om een voorbeeld te noemen, blijken uit den grooten 
trek van Chinee- zen naar de rubberstreken van Djambi, 
Palem- bang, enz. in 1925 en latere jaren. Het aantal 
Chineesche immigranten, bestemd voor de belangrijkste 
uitvoerhavens van „bevolkingsrubber”, steeg toen met niet 
minder dan 65 tot 100 %. 

Wat de nederzetting van Chineezen betreft, heeft de 
Westerafdeeliug van Borneo steeds een bijzondere plaats 
ingenomen. WarerTHiër, evenals elders in Ned.-Indië, reeds 
van oudsher Chineesche nederzettingen, sedert de tweede 
helft der 18e eeuw hebben de Chineesche kolonisten 
— toen reeds ten getale van duizenden — een zeer groote 
rol gespeeld in de geschiedenis der Westerafdeeling. De 
Chineesche immigranten in dat gewest bestaan voor een 
groot deel uit Hakka’s (zie o.a. CHINEEZEN en BORNEO). 

De toelatingskaart *) kan, na door het Hoofd van 
plaatselijk bestuur twee keer met één jaar verlengd te zijn, 
voor den derden keer met 6 jaar worden verlengd. Deze kaart 
verliest hare geldigheid ingeval de houder uit Ned.-Indië 
vertrekt, tenzij van het vertrek is kennisgegeven 
— in een ontschepingshaven aan den ontsche- 
pingsambtenaar, elders aan het Hoofd van plaatselijk 
bestuur — en het verblijf buitenslands niet langer duurt dan 
één jaar. Van de verlenging, alsook van evenbedoelde 
kennisgave, behoort op de toelatingskaart aanteekening te 
worden gehouden. 

Behalve de reeds in het oorspronkelijk artikel genoemde 
groepen van vreemdelingen, die vrijgesteld zijn van het 
vereischte van een pasvisum, zijn sedert nog daarvan 
vrijgesteld onderdanen van Zwitserland, het vorstendom 
Liechtenstein, Japan, Mexico en Siam, alsmede Britsche on-
derdanen met uitzondering van die, aankomende uit Britsch-
Indië. 

Een toelatingskaart kan door den G.G. worden 
ingetrokken in het belang van de openbare rust en orde, 
indien de toegelatene sedert zijne komst in Ned.-Indië 
wegens misdrijf mocht zijn veroordeeld of door valschc 
opgave van naam of hoedanigheid, dan wel door andere 
bedriegelijke middelen toelating heeft weten to verkrijgen. 
Op de intrekking der toelatingskaart volgt verwijdering uit 
Ned.-Indië. De immigratie bepalingen zijn niet toepasselijk 
op:van Lands- wege naar Ned.-Indië gezonden personen met 
hunne gezinnen; consulaire ambtenaren met hunne 
gezinnen; officieren en bemanning van de 

*) Art. 11 van het T.B. bepaalt thans, dat zonder 
daartoe bekomen schriftelijke vergunning, personen 
vallende onder de toepassing van dat besluit, beschouwd 
worden niet in Ned.-Indië gevestigd, d.i. geen 
ingezetene, te zijn. 
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tot de marine van eenige Mogendheid behoorendo schepen; 
gezagvoerders, officieren on schepelingen van 
koopvaardijschepen, tenzij bij aankomst of tijdens het 
oponthoud van het schip het dienstverband eindigt en voorts 
niet op hen, die in Ned.-Indië hunne zeereis niet beëindigen. 

Bij de toelatingsordonnantie zijn als ontschc- 
pingshavens aangewezen Tandjoengpriok, _Se- marang en 
Soerabaja en.21 havens in do Buitengewesten. 

De modellen voor de verschillende immigratic- 
formulieren zijn laatstelijk vastgesteld bij G. B. van 27 Juli 
1927 no. 1 x. 

De I n s p e c t i e  v a n  d e n  i m m i g r a -
t i e d i e n s t .  Bij de, met het inwerkingtreden op 1 April 
1918 van het T. B. en de daarmede in verband staande 
regelingen samenvallende uitbreiding van den 
immigratiedienst over geheel Ned.-Indië, werd het voor eene 
uniforme toepassing en voor een nauwlettend toezicht wen- 
schelijk geacht, de centrale leiding naar een afzonderlijken 
dienst over te brengen. Deze gedachte leidde tot do instelling 
van de onder het Departement van Justitie ressorteerende In-
spectie van den immigratiedienst, waarvan bij het G. B. van 
29 November 1917 no. 1 de werkkring, omvattende in den 
ruimsten zin alle aangelegenheden op de immigratie uit het 
buitenland betrekking hebbende, is omschroven. De 
dienstleiding is in handen van het Hoofd van den 
immigratiedienst, aan wien inspecteurs zijn toegevoegd, 
alsmede het vereischte bureaupersoneel. Het aantal 
immigratiekantoren, staande onder het beheer van 
immigratieambtenaren le of 2o klasse (secretarissen der 
immigratiecommissies), vroeger ten getale van 4, werd tot 
24 uitgebreid. Onder elk der immigratieambtenaren le klasse 
te Batavia, Soerabaja en Médan zijn twee tot drie 
immigratieambtenaren 3e klasse tewerkgesteld, terwijl op 
alle kantoren tolken voor de Chinccschc taal en het 
benoodigde ondergeschikte personeel aanwezig zijn. Tegen 
vacaticloon kan ook van tolken voor do Japansche- en 
Arabische taal worden gebruik gemaakt. Te Gloegoer (Mé-
dan), Tandjoengpriok, Soerabaja en Semarang zijn 
immigranten verblijven ingericht, waarin personen aan wie 
de toelating is geweigerd of over wier toelating niet 
aanstonds kan worden beslist, in afwachting van hunne 
verwijdering dan wol toelating kunnen worden 
aangehouden. Bcnoodigd politiepersoneel staat don 
immigratiedienst ter beschikking. Behalve do immigra-
tieambtenaren (secretarissen der immigratiecom- missies) 
ontvangen de ontschcpingsambtcnaren, administratief deel 
uitmakende van het Depar- toment der Marine, hunne 
instructies van het Hoofd van den immigratiedienst. Do tot 
den werkkring van het Departement van Justitie behoorendo 
werkzaamheden, rakende politieke zaken, verbanningen en 
internceringen, zijn sedert 1924 bij hot hoofdkantoor van 
den immigratiedienst overgebracht. Door uitwisseling van 
gegevens on gedachten werkt de immigratiedienst, zooals 
voor do hand ligt, in do eerste plaats samen met hct„Kantoor 
voor G'hinecsche zaken” en mede met het 
„Regeeringsburoau ter bestrijding van den z.g. handel in 
vrouwen on meisjes”, terwijl uiteraard meermalen overleg 
mot consulaire ambtenaren plaats vindt. 

C i j f e r s  b e t r e f f e n d e  d e  i m m i g r a t i e .  
Van de immigratie in Ned.-Indië geeft 

onderstaande tabel van de in do jaren 1918, 1919, 1928 en 
1929 in het bezit van toclatingspapieren gestelde 
Nederlanders en vreemdelingen, een vergelijkend overzicht 
‘). 

Landaard 191S2) 1919 1928 1929 

Nederlanders . . . 1.605 3.663 5.613 5.828 

Andere Europeanen 632 1.540 1.368 1.620 
Japanners. ... 1.075 1.119 814 1.132 
Chineczen . ... 14.612 18.254 41.157 35.946 
Arabieren . . . .  6 9  2 0 5  8 9 2  1.024 
Andere Oostersche     

vreemdelingen . 1.708 2.468 3.079 2.836 

Totaal vreemdelingen   
Algemeen totaal. . 1S.096 23.586 

t 
47.310j42.558 

19.701 27.249 52.923 48.386 

Van het in 1929 toegelaten aantal immigranten waren 
alzoo ongeveer 12 % Nederlanders, 3 % andere 
Europeanen, 2 % Japanners, 75 % Chi- neezen, 2 % 
Arabieren en 6 % andere Ooster- schc Vreemdelingen. Wat 
de getalsterkte van de aankomende immigranten betreft is 
Tandjoengpriok (Batavia) de belangrijkste der ontsche- 
pingshavens. Ongeveer de helft van het totale aantal wordt, 
zooals uit de hieronder volgende opgave van het aantal in 
1929 in de verschillende havens toegelaten immigranten 
kan blijken, te Batavia, Soerabaja en Médan afgehandeld. 

Immigratiekantoren 
Aantal 

toegelaten 
immigranten. 

Java. (3).  

Batavia ............................................  12.12S 
Soerabaja .........................................  4.194 * 

Semarang ........................................  2.251 
Sumatra en eilanden. (14).  

Sujnatra. (5).  

Médan (en Tandjoengbalei) . . 9.341 

Balein bang . T'1"'. ...........................  2.592 
Djambi ............................................  952 
Langsa .............................................  669 
Padang .............................................  12S 

intanden. (9).  

Bengkalis ........................................  3.473 

Pocloo Samboo ...............................  1.611 
Muntok ............................................  974 
Pangkalpinang .................................  167 
Tandjoengpandan ............................  528 
Selatpandjang ..................................  455 
Sabang  ............................................  636 
Socngaigoentoong ...........................  160 
Tandjocngpinang .............................  41 

Borneo. (5).  

Pontianak ........................................  1.589 
Singkawang .....................................  1.021 

Balikpapan-r-- .................................  
Bandjcrmasin ..................................  

1.535 

565 
Tarakan ...........................................  1.064 

Celcbes. (2).  

Makassitr. ........................................  1.950 
TfTanado ..........................................  362 

Totaal..................................  48.386 

l) Hieronder niet begrepen contract-koolies. 

*) Van 1 April tot en met ult.° December. 
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De opbrengst aan zegelrecht op de verschillende 
inmigratieformuliercn beliep in 1029 in rond cijfer / 
3.000.000, in welk bedrag de kantoren te Batavia, Soerabaja 
en Módan onderscheidenlijk een aandeel hadden van / 
55S.000, ƒ 347.000 en / 4S3.000. 

De inkomsten, voortvloeiende uit de afgifte van 
immigratieformulieren, namen in 1924, in verband met de 
verhooging van het ontsche- pingsgeld van / 50 tot ƒ 100, 
uiteraard aanzienlijk toe. Sedert genoemd jaar viel eene 
geregelde stijging waar te nemen. 

Literatuur: A. G. de Bruin, De Chineezen ter Oostkust 
van Sumatra, mededeeling no. 13 van het Oostkust van 
Sumatra-Instituut; G. J. Wig- gers, De immigratie van 
Chineezen in Ned.-Indië, Ind. Post 12-6-’26/ 
■ AMORPHOPHALLUS, geslacht uit de fam. der 
Araceae. Doorgaansforsche kruiden met een groo- ten 
wortelknol in den grond, waaruit afwisselend een enkel 
sterk samengesteld blad of een meestal gevlekte 
bloeistengel te voorschijn komt. Na de vruchtzetting sterft 
de oude knol af, doch vormt eerst dochterknollen. Sommige 
soorten bereiken een enorme grootte en behooren tot de 
grootste kruiden van het plantenrijk, zoo bijv. A. Titanum 
Beccari, welke op Sumatra en Bornco gevonden is. Een 
enkel blad heeft een bladsteel van 2£ m. en 25—40 cm. 
dikte, terwijl de parapluievormige bladschijf soms meer dan 
2 m. diameter bereikt. De knollen van deze soort zijn ook 
bijzonder groot. Aan het einde van den korten bloeitijd geeft 
de bloem van nagenoeg alle soorten een vaak alles-
verpestende aaslucht af. Fraaie afbeeldingen en goede 
beschrijvingen van verschillende soorten vindt men in De 
Trop. Natuur II (1913) 165—167, 177—179; III (1914), 
11—16, 161—162; VII (1918), 25—27; VIII (1919), 33— 
41,-97; IX (1920), \-A, 19—32, 91; XIII (1924), 122—127, 
185—1S9. 

AMORPHOPHALLUS CAMPANULATUS BI. 
fam. Araceae. (Zie ook DL I, blz. 48). Heus, Atjoeng 
(SOEXD.), lies lies, Soewèg, Waloer (JAV.). Kruidachtige 
plant met een zeer groote wortelknol, die wel eens, ondanks 
haar scherpen smaak, gegeten wordt. Als plantmateriaal 
bezigt men de knolletjes (ganong), die op den hoofdknol 
ontstaat door het uitputten van de oude knol door de 
vruchtzetting. Op geheel Java wordt de knol steeds 
omgekeerd in den grond geplaatst en zoo geplant, naar men 
zegt, om de ontwikkeling van de bloeiwijze te vertragen. 

AMORPHOPHALLUS VARIABILIS BI. fam. 
Araceae. (Aanvulling van Dl. I, blz. 48). Slangenblad, 
Atoerboeng, Kembang bangké, K. ga- tjèng (BAT. MAL.), 
Kembang bangah, Badoel, Badoer, Tjoemplèng (JAV.), 
Atjoeng (SOEND.). Veel gelijkend op de vorige soort, doch 
kleiner, beneden de 700 m. zeehoogte zeer algemeen. 
Evenals bij de vorige wordt de wildgroeiende plant gegeten, 
zonder dat er bepaald voedsel- schaarschte behoeft te 
heerschen; soms ziet men ze in de Vorstenlanden zelfs op 
erven aangeplant. 

ANASTROPHUS COMPRESSUS Schlechtend. 
Zie PASPALUM PLATYCAULON. 

ANDROPOGON ACICULATUS Retz, fam. Gra- 
mineae. Roempoet djaroem (MAL.), Badjang ba- djang, 
Djoekoet dangdoman (SOEXD.), Soeket doindoman (JAV.). 
Overblijvend, zodevormend gras, verbreid over een groot 
deel van den Archipel. Bij het rijpen der vrucht laat de voet 
der 

aartjes in schuine richting los van den steel en de ontstane 
scherpe punt dringt gemakkelijk in de klceding en de huid. 
De bovenaardsche deelen worden alleen vóór het 
vruchtdragcn door het vee gegeten. In Priangan worden de 
halmen wel gebruikt voor het vlechten van sigarettenkokers, 
gelijk die van Eleusinc indica. 

ANDROPOGON MARTINI Roxb. var. Motia, 
fam. Gra mineae. Do stam plant van het Oleum palmarosae, 
de Oostindische of Turksche gera- niumolie, op Java 
(Kediri) wel eens aangeplant geweest ten behoevo van de 
winning der olie. De var. Sofia, welke morphologisch alléén 
door den bladstand van de vorige is te onderscheiden, is uit 
Britsch Indië ingevoerd onder den naara Gin- ger grass. De 
cultuur van beide vormen heeft in den Archipel weinig of 
niets te beteekenen, hoewel de planten hier uitstekend 
gedijen. 

ANDROPOGON NARDUS L., fam. Gramineae. 
De bij kneuzing geurige bladeren leveren de seré- -olie. Zie 
voor dit product en de diverse variëteiten der soort: K. 
Heyne, De Nuttige Planten van Ned. Indië, 2e druk, 1 
(1922), 184—188, voorts: GRASOLIËN en SERÉ. 

ANDROPOGON SORGHUM Brot., fam. Grami-
neae. Kafferkoorn, Gandroeng of Djagoeng tjetrik (SOEXD.), 
Gandoem (JAV.), Botari (MAL.). Kort levend, 60—300 cm. 
hoog gras met massieve halmen, breede bladeren en 
overhangende losse of dichte pluimen, inhcemsch in Afrika, 
daar en in Britsch Indië sinds overoude tijden geteeld als 
graangewas. Ook op Java gekweekt in verschillende 
vormen, plaatselijk in het groot tot op ongeveer 1500 m. 
zeehoogte. Het merg van den stengel is bij de var. 
saccharatus voos en saprijk en bijna zoo zoet als dat van 
suikerriet. Het gras is een zeer geschikt veevoeder en 
groenvoer. Als graangewas is van de meeste waarde de var. 
vul- garis, terwijl de var. technicus in de gematigde 
luchtstreken geteeld wordt om de pluimen, waar bezems van 
gemaakt worden (Zie Heyne, De Nuttige Planten van Ned. i 
ndië, 2e druk, 1 (1927), 189—192). 

ANDROPOGON ZIZANOIDES Urban, fam. 
Gramineae. (A. squarrosus L.f.). Akar wangi (MAL.), 
Djoekoet wangi (SOEXD.), Larasetoo (JAV.). Forsch, 
overblijvend, sterk uitstoelcnd, 1^—2^ m. hoog gras met 
krachtig ontwikkeld meer of minder sterk riekend 
wortelstelsel on niet-gcurige bladeren, tot op 900 m. 
zeehoogte aangetroffen.De inlanders gebruiken de geurige 
wortels algemeen voor het parfumccrcn van klee- ren in den 
vorm van waaiertjes en dergelijko voorwerpen. Ook wordt 
er wel eens de actherischo olie uit gewonnen. 

ANGELISTA SPLENDENS Korth., fam. Rosa- 
ceae. Kajoe besi (BANGKA). Zware, tot 35 m. hooge en 1^ 
m. dikke boom. Het harde, zeer zware hout is buitengewoon 
duurzaam. 

ANGIOPTERIS, geslacht der fam. Filices. 
Boomvaren. Stam recht, rolrond, onvertakt en dicht met 
litteekens bezet; voornamelijk in de bergstreken, waar de 
lichtgroene, aan den top van den stam opeengedrongen, tot 
een parapluie- -vormig scherm samenkomende bladeren een 
sieraad derMaleische bergbosschen zijn. Oude exemplaren 
kunnen wel 30 m. hoog worden. De jongo bladeren van 
verschillende soorten worden wol eens als medicijn 
aangewend. 

ANISOPTERA, geslacht der fam. Dipterocarpa- 
ceae. Damarhoudendc, zeer hooge-boomen, voor 
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namelijk in de lagere streken in het Westelijk deel van den 
Mal. Archipel voorkomend. Verschillende soorten worden 
door dc Maleiers Entenam ge- heeten. liet hout is moeilijk te 
bewerken (zie de verhandeling van Van Slooten in het Buil. 
Jard. Bot. Buit. sér. III, S (1926), 1—17). 

ANTHOCEPHALUS MACROPHYLLUS Ilavil., 
fam. Rutaceae. Samama (AMBON.). Snelgroeiende 
woudreus, waarvan het gedachtige hout als planken voor 
huishouw gebezigd wordt, liet is niet bestand tegen vocht. 

ANTIDESMA, geslacht der fam. Euphorbia- ceae. 
Over het algemeen kleine, kromme boomen, waarvan het 
vaak vaste en duurzame hout ge bruikt wordt voor het 
vervaardigen van wandelstokken, stelen van bijlen en 
hamers, terwijl de vruchten óf eetbaar zijn, óf voor 
verschillende andere doeleinden worden aangewend. 

APAMA TOMENTOSA O. K., fam. Anstolo- 
chiaceae. Singa depa, Singa dapoer (JAV.), Singa depa, 
Kaliwaro (SOEND.). Opstijgend of kruipend, vrij zeldzaam 
heestertje, vermaard als middel tegen steken en beten, en in 
de Soendalanden beschouwd als een nimmer falend middel 
tegen slangenbeten. Tot dit doel worden de bladeren 
tusschen de vingers tot een papje gewreven en op de wond 
gelegd zonder die vooraf te vergrooten. Zie voor 
bijzonderheden en afbeeldingen: De Trop. Natuur VII 
(1918), blz. 178—183 en VIII (1919), blz. 163—164. 

APIUM GRAVEOLENS L., fam. Umbelliferae 
(Selderie). Saladri (SOEND,). Van selderie worden op Java in 
de bergstreken van oudsher twee variëteiten geteeld, 
namelijk de zoogenaamde water- selderie en de bladselderie. 
Zie ook SELDERIE. 

APOROSA, boomgeslacht der fam. Euphorbia- ccae. 
Van verschillende soorten worden het hout en de bast 
gebruikt, terwijl de gemalen bladeren onder den naam daoen 
sasah of daocn djirek in het batikbedrijf te Batavia gebezigd 
worden. 

AQUILARIA MAIACCE'ffSÏS (Aanvulling van 
Dl. 1, blz. 55). De bast van A. malaccensis, die gemakkelijk 
in één breed blad van den stam kan worden afgenomen, 
levert een schitterend zilverblanke vezel, welke overal 
gebruikt wordt voor touwwerk en door de Dajaks voor de 
vervaardiging van lenden- en hoofddoeken gebezigd wordt. 
Als reukhoutboomen zijn verder van Ma- laka, Sumatra en 
Borneo beschreven resp.: A. hirta Ridl. en A. Moszkowskii 
Gilg. 

ARECA PUMILA BI., fam. Palmar. Djambó rèndó 
(SOUND.). Sierlijke, 4—5 m. hooge, niet uitstoelcnde 
miniatuur pinangboom met een stammetje ter dikte van 2 ti 
3 cm. en zeer fraaie kersroode vruchten, in West Java en 
Zuid Sumatra zeer vaak aangeplant bij inlandsoho graven. 

ARTEMISIA VULGARIS L. (Aanvulling van Dl. I, 
blz. 62), fain. Compositae. Bijvoet, Baroo tjina (MAL.), 
Beunghar koetjitjing, Djoekoet la- kot inala (SOUND.), 
Socket gandjahan (JAV.). 0- verblijvond, opgericht, sterk 
riekend kruid met niet zeer diep liggenden, uitloopcrs 
afgevenden wortelstok,reeds lang geleden, waarschijnlijk 
als geneeskrachtige plant, op Java ingevoerd en daar 
tusschen 500 en 3000 m. zeehoogto in zeer grooto 
hoeveelheid verwilderd, een lastig en vrijwel onuitroeibaar 
onkruid. De bladeren zijn een in- landsch geneesmiddel 
tegen vele kwalen; de eigenschappen gelijken op die van 
absinth; het werkzame bestanddoel werkt evonals van doze 
diurctisch. 

ARTOCARPUS ALTISSIMA J. J, Smith, fam.  
Moracene. Keloetoom, K. ketan, K. nangka (MAL.). 
Kolossale, statige woud boom, voorkomend in de 
Lampoengs en het Z YV. deel van Pa- lembang op hooge 
gronden. Het hout is bruinge- vlarnd, vast van weefsel, 
gestrekt van draad en laat zich gemakkelijk bewerken. Het 
dient voor het maken van pentjalangs (boomschuiten uit één 
stuk), die bij een lengte van 20 m. somtijds een breedte 
hebben van 2£ a 3 m. Deze vaartuigen kunnen 50 a 60 jaar 
mee, zoodat mag worden aangenomen, dat deze kostbare 
houtsoort met goed gevolg in den scheepsbouw gebruikt kan 
worden. Het hout is bijkans onvergankelijk en zelfs bestand 
tegen paalworm, en wordt bij voorkeur gebruikt voor neuten 
in den grond, vloerbalken, steigers in zeewater en groote 
kano’s. 

ARTOCARPUS ANISOPHYLLA Miquel, fam. 
Moraceae. Bakil, Basang, Kabang tikoes (MAL.), Mentaba 
(BANGKA). Deze tot 30 m. hooge boom levert een goede 
duurzame houtsoort voor huishouw en bruggen. Het dikke, 
zeer kleverige melksap dient als vogellijm en werd vroeger 
veel gebruikt voor het vervalschen van boschrubber; de 
vruchten worden wel eens eetbaar genoemd. 

ARTOCARPUS CHAMPEDEN Spreng., fam. 
Moraceae. (A. polyphema Pers., zie aldaar). Tjampedak 
(JAV., SOUND.). Vruchtboom tot 15 
m. hoog, wildgroeiend als woudboom met zekerheid 
bekend uit het W. deel van den Archipel en op Java door de 
inlanders gekweekt, een vrij goed hout opleverend. De bast 
van wildgroeiendo boomen schijnt wel voor do 
vervaardiging van touw gebruikt te worden en het melksap 
voor het bereiden van vogellijm, De langwerpig 
cylindervormige, bijkans gladde schijnvruchtcn zijn 
geuriger dan de in den regel veel grootere en dikkere, on-
regelmatig gevormde, met korte stekels bezette vruchten 
van A. integra en vormen een gezocht ooft. Do 
Ambonneezen eten volgens Rumphius de gezoden of 
gebraden zaden, toebereid op do wijze van nangka-pitten. 

ARTOCARPUS DADAH Miquel, fam. Mom- ceae. 
ïampang dadak (PALEMB.), Dadak (LAMP.). Hooge, zware 
boom (mogelijk niet soortelijk verschillend van A. 
rufescens Miq.) ,tot 35 m. hoog en 1 m. dik, met duurzaam, 
geel kernhout, dat niet aangetast wordt door insecten. Bij 
verwonden vloeit uit den bast een roomkleurige, kleverige 
getah, welke benut wordt voor het zuiveren van vuile 
beenwonden. De vruchten zijn zuur, doch eetbaar. 

ARTOCARPUS KEMANO Miq., fam. Mom- ceae. 
Poedoek (MAL.), Sibedah (SIMALOER), Ke- mando (LAMP.). 
Middelmatig hooge boom, waarvan hot bruinachtige hout 
wel eens gebruikt wordt voor vloerplankon. Bij verwonden 
vloeit uit den bast veel dik, aan klappermelk herinnerend 
melksap, dat door do Koeboes bij wijze van saus wordt 
gebruikt bij ketan, oebi’s, pisang, e.d. Men mag er niet te 
veel van gebruiken, daar in de maag spoedig stolling 
optreedt. Ook alkphol on heete dranken doen do getah 
stollen. Dr. A. H. Berkhout (Ind. Mercuur 1906, blz. 411) 
noemt dozen boom den Indischen Koemelkboom; de getah 
is echter ten eenonmalc ongeschikt als surrogaat voor 
koomelk. Door de roomachtige substantie in te dampen 
verkrijgt men eon harsige was, die op Bangka, vermengd 
mot was, dient voor het vervaardigen van kaarsen. De rij po 
vruchton zijn eetbaar. 
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ARTOCARPUS LANCIFOLIA Roxb., fam. Mo- 
raccac. Kelédang (MAL.). 20 a 30 m. hoogo boom, 
voorkomend in de vlakte en lagere heuvelstreken van het W. 
deel van den Maleiseken Archipel. Het duurzame kernliout 
is dooiergeel en wordt gebruikt voor het maken van 
Chineesche doodkisten en meubels. Het drijft op en is 
bestand tegen de werking van water en wordt dan ook voor 
de buitenbeklecding van vaartuigen gebruikt. 

ARTOCARPUS TEYSMANNII Miq., fam. Mo- 
raccac. Sali saling of Tipoeloe (BOEGIN.). Rechtopgaande, 
tot 30 m. liooge boom van het laagland aan de Oostkust van 
Boné. Het bruinroode hout geniet de voorkeur boven alle 
andere houtsoorten; daarvan vervaardigde prahoe batang, 
waarvan de grootste 13 k 14 m. lang zijn, worden in Boné 
voor ƒ 150 of meer verkocht. Het melksap wordt op Celebes 
veelvuldig gebruikt als vogellijm. 

ASAM SÈLONG. (MAL.) (Aanvulling van Dl. I, blz. 
66). Eugenia Micheüi Lamk. (E. uniflora 
L. ). Surinaamsche kers, Tjeremé, Tjeremé asem, 
Tjeremé blanda, Belimbing blanda (MAL.); Wijd vertakte 
heester of krom boompje, 2—5 m. hoog, inheemsch in Z. 
Amerika, op Java beneden de 300 m. zeehoogte soms om de 
eetbare vruchten in tuinen aangeplant, vooral in M. Java, 
waar deze soort ook gebruikt wordt voor pagars. De in vorm 
en kleur aan kleine tomaten herinnerende vruchten zijn 
geschikt voor het maken van gelei. 

ASPERGILLUS WENTII Wehmer, fam. Fungi 
Imperfecti. Deze schimmel treedt op Java spontaan op 
gekookte sojaboonen op en wordt technisch benut voor de 
bereiding van soja (tao-yu, kètjap) en boonenbrij (tao-
tjung), twee Chineesche producten uit de zwarte variëteiten 
van Glycine Max Merr., waardoor de soja de zwarte kleur 
verkrijgt. De bereiding er van is geheel in handen van 
Chineczen en deze hebben haar uit China meegebracht. Zie 
SOJA. 

AURICULARIA, geslacht behoorende tot de Fungi 
Basidiomycctes. Judasooren, Telinga ti- koes (MAL.), Tiri 
make (ALF.). Een drietal moeilijk te onderscheiden soorten 
van dit paddestoel- geslacht worden op dood hout 
aangetroffen in den Indischen Archipel en worden in het 
groot van China uit bij scheepsladingen naar den Archipel 
en de Philippijnen verhandeld. Ze ontbreken als zoodanig in 
geen enkele Chineesche toko, daar ze één van de onmisbare 
ingrediënten van tal van Chineesche gerechten vormen. Ook 
de in- landsche bevolking eet ze gaarne en op alle pasars kan 
men ze vinden. Na de echte champignons zijn ze zeker als 
de belangrijkste eetzwam te beschouwen. De meest 
algemeene, doch kleinste soort is A. polytricha Sacc.; de 
gelatineuze, vrijwel zittende hoeden van de beide andere 
soorten 
A. Auricula-Judae SchröterenA. delicata Henn. worden 
wel een paar dm. diameter. Zie voor nuttige gegevens en 
foto’s: De Trop. Natuur 13 (1924), blz. 140—143. 

AVENA JUNGHUHNII Buese (A. aspera Munro), fam. 
Gramincae. Pari &pé, P. kesit (JAV.). Forsch, 60—150 cm. 
hoog havergras, bekend van Sumatra en Java tusschen 1700 
en 2800 m. zeehoogte, plaatselijk dikwijls veelvuldig, 
b. v. in M. en O. Java. Het levert een aanzienlijke 
hoeveelheid blad, dat door het vee gaarne wordt gegeten. Op 
het Dijèng plateau worden de vruchten van deze en 
andere'soorten pari kesit wel ingezameld om er brij van te 
koken. 

AZADIRACHTA INDICA (Aanvulling van Dl. 

I, blz. 9S). De zeer bittere bladeren dienen in den drogen 
tijd op Madoera als veevoeder. Insgelijks op Madoera wordt 
uit de zaden een olie geperst, welke aangewend wordt als 
geneesmiddel tegen schurft; dc helft dezer olie bestaat uit een 
nict- -drogende, donkergele olie met onaangenamen, 
knoflookachtigen geur en bitteren smaak, in Europa bekend 
als margosa-olie. 

BACCAUREA, vormenrijk geslacht der fam. 
Euphorbiaccae. Het hout van vele soorten wordt voor 
verschillende doeleinden gebezigd en schijnt doorgaans 
duurzaam te zijn. De vruchten zijn vaak eetbaar en worden 
niet zelden op de pasars aangevoerd. 

BACCAUREA DULCIS Muell. Arg. (Pierardia dulcis 
Jack), fam. Euphorbiaceae. Tjoepa of Toe- pa (MAL.), 
Ketoepa (LAMP.), Kapoendoeng (SOEND.). Vruchtboom 12 k 
15 m. hoog, in Zuid Sumatra veel gecultiveerd en ook op Java 
soms aangeplant. De vruchten komen in Palembang in groote 
hoeveelheden op de pasars voor en schijnen de mèntèng (B. 
racemosa) in alle opzichten te overtreffen. 

BAECKEA FRUTESCENSL. (Aanvulling van Dl. I, blz. 
103), fam. Myrtaceae. Heester of kleine boom, £—3 m. hoog, 
met zeer fijn loof, dat gedroogd onder de namen Toetoer atap, 
Djoen- djoeng atap, Sapoe (BANGKA), Oedjoeng atap 
(BILLITON) of Djoeng rabab (JAV.) als inlandsch geneesmiddel 
in den handel komt. De thee, getrokken van de naaldvormige, 
aromatische bladeren wordt tegen koorts en vermoeidheid ge-
bruikt, eveneens voor kraamzuivering en bevordering der 
menstruatie. De plant komt plaatselijk voor van China over 
den Maleischen Archipel tot en met Nieuw Guinee, doch 
ontbreekt op Java. De daar verkochte bladeren zijn ingevoerd 
uit Palembang en Billiton. De heester komt zoowel in de 
laagvlakte voor in veen moerassen en op zandige witte 
stranden en vlakten (padangs), als op bergruggen en -toppen 
tusschen 400 en 2000 m. zeehoogte. Zjj is een typeerend 
bestanddeel van de zoogenaamde Padangvegetatie (Zie Th. 
Valc- ton in Versl. Gew. Vergad. Wis- & Natuurk. Afd. Kon. 
Akad. Wetensch. Amsterdam, 27 Juni 1908, blz. 120—123). 

BALANOPHORA, geslacht der fam. Balano- phoraceae. 
Peroed (JAV. en SOEND.) gevolgd door den naam van de 
voedsterplant, zoo P. tjantigi, 
P. ramo, P. giling, P. poespa. Dikvleezigo, roode, soms 
gele, op boomwortels parasiteerendo planten met knolachtig 
rhizoom; verschillende soorten komen voor in de bergstreken 
van den Indischen Archipel en over geheel Java. Bij uitkoken 
van de plaatselijk vaak in grooten getale voorkomende 
knollen wordt een wasachtige stof en wat . vet en hars 
verkregen, waaruit een soort van kaarsen vervaardigd kan 
worden, die onder verspreiding van walm snel opbranden. 
Door het betrekkelijk zeldzaam voorkomen heeft de plant 
geen economische beteekenis. Zie voor de chemie der 
wasachtige stof: A. J. Ultée, in Buil. Jard. Bot. Buitenzorg, 
sér. III, VIII (1923) 32—34. Do planten zetten' vrucht zonder 
bestoven te zijn (apogamie)./ 

PARAMERIA BARBATA K. Sch., fam. Apo- . cynaceae. 
Akar gerip poetih (MAL.), Gakeman wajit (LAMP.), Gcmbor, 
Ragèn (JAV,). Klimmende heester met dikke takken, die door 
een ruwe schors bedekt zijn, welke laatste een buitengewoon 
taai, kleverig melksap bevat, zoodat de 
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stukken schors bij doorbreken niet van elkaar loslaten, maar 
door elastische draden verbonden blijven ,en na ophouden 
der uitrekking weer naar elkaar toegaan; de plant heeft een 
zekere reputa- tio als rubberplant. Aan de eigenschap om 
twee lichamen weer bij elkaar te brengen dankt de schors de 
namen Rapat, Kajoe r. (MAL .),  Kajoo rapet (SOEND.),  Megat 
sih, Pegat sih (JAV.),  Ma- dak si (MAD.).  De plant is wel eens 
verward met Cleghornia cymosa Wight (= Baissea 
acuminata Benth.), een plant, die op Ccylon inheenlsch is, 
terwijl Parameria barbata in het 0. van den Archipel 
voorkomt. 

-1 BARRINGTONlA ASIATICA Kurz (B. speciosa Forst., zie 
aldaar). Ook de wortelbast van Bar- ringtonia insignis Miq. 
en nog arfdere soorten wordt als vischvergif gebruikt^/ 

3 BAUHINIA, geslacht der tam. Leguminosae. Doorgaans 
hooge klimplanten, waarvan de oudere stamstukken door 
abnormalen diktegroei vaak slangachtig heen en weer 
gebogen zijn (de z.g. apenladders) met soms fraai roode 
bloemen, gemakkelijk herkenbaar aan het aan den top door-
gaans gespleten, enkelvoudige blad. Van vele soorten wordt 
de taaie bast voor het vervaardigen van touw gebruikt. Dikke 
stamstukken bevatten veel en goed drinkbaar water. De 
gestampte wortel en bast worden wel aangewend als in-x* 
landsche medicijn, terwijl van sommige soorten de jonge 
bladeren als lalab worden gegeten. 

BAUHINIA MONANDRIA Kurz, fam. Legu■ minosae, 
een waarschijnlijk op Madagaskar in-, heemscho 
boomheester, waarvan de groote, rosé bloemen slechts 1 
meeldraad bevatten, is als sierplant zeer in trek. 

BERBERIS FORTUNEI Lindl., fam. Berbcri- daceae. 
Opgerichte, £—2 m. hooge heester, in- heemsch in China, in 
West Java hier en daar als pagarplant gekweekt. Het gele 
hout en de gele wortels worden soms gebruikt om geel te 
verven;, bij het batikken. In Br. Indië wordt uit verschil- ’ 

/lende soortenBerberis een geel kleurraiddel bereid. 
' BÈTA VULGARIS L.f fam. Chcnopodiaceae. Beetwortel, 

Suikerbiet, Mangelwortel. Do echte suikerbiet levert in Indië 
een te laag gehalte aan saccharoso (riet- of bietsuiker, die 
chemisch identiek zijn) dan dat de teelt economisch een 
groote vlucht zou kunnen nemen, veel minder een ernstige 
concurrent zou worden van de rietsuiker- ^ industrie. De 
snijbict (forma cicla), één der vele.” variëteiten, kan tot 1000 
m. en hoogcr worden/ geteeld; speciaal de gele vorm 
Lucullus levert een goede groente, terwijl do forma rubra 
(kroten)tot op 1800 m. aangeplant kan worden. Do zadon 
worden in rndië zelden rijp en kiem krachtig on 
wordcnjrtecds weer opnieuw uit Europa geïmporteerde 

BIDENS CHINENSIS Willd. (B. Wallichii DC.), fam. 
Gompositae. Djarongan bosar (BAT. MAL.), Harouga 
(SOEND.), Ketoel, montoelan (JAV.). Éénjarige, 40—200 cm. 
hooge, sterk vertakte soort van tandzaad, op Java tot op 1200 
m. zee- hoogto groeiend op secundair terrein, langs weg-
randen, etc. De jonge planton worden wol als lalab gegeten, 
terwijl de bladeren een inlandsoho medicijn zijn, dat voor 
allo mogolijke kwalen een remedie heet te zijn. Van B. 
pilosus L. var. albus Schulz, Adjeran (SOEND.), Djaringin of 
Ketoel (JAV.), kan hetzelfde gezegd worden; deze wordt door 
inlanders vaak verwisseld met B. chinensisi' 

BISCHOFIA JAVANICA BI. (Aanvulling van 

Dl. T, blz.-311). Met een aftreksel van den fijnge- stampten 
bast worden in de Ranau-districten rotanmanden goverfd 
door ze herhaalde malen met een aftreksol te bestrijken. In 
Midden Java worden de zure vruchtpn'met graagte door de 
inlanders genuttigcL/^ 

BIXA ORELLANA L. (Aanvulling van Dl. I, blz. 312), 
fam. Bixaceae. Orléanbaum, Boeah prada, Kesoemba 
(MAL .),  Galinggem, Galoega (SOEND.),  Galoegé, Somba 
kling (JAV.).  Opge- richte heester of kleine boom, 2—8 m. 
hoog, in- heemsch in tropisch Amerika, doch sinds lang in 
alle warme gewesten verspreid, en op Java tot 2000 m. 
zeehoogte aangeplant vooral langs wegen en in pagars; na 
10 maanden of soms zelfs eerder de gestekelde, in knoedels 
bijeenzittende vruchten voortbrengend. Aan alle deelen van 
deze plant wordt nut toegeschreven. Verschillende deelen 
bevatten een oranjeroode kleurstof, doch voornamelijk is 
deze vastgelegd in een laag rondom de zaden (Annattoseed 
en gros is het handelsartikel). De kleurstof wordt in Europa 
gebruikt voor het kleuren van zuïvclprodukten. De op Java 
algemeen voorkomende vorm met kleine, kortgcstekelde 
vruchten is volgens Warburg de wilde vorm platycarpa, 
welke inferieur is door de slechts dunne verfstoflaag om de 
zaden./ 

BLUMEODENDRON, boschboomgeslacht der fam. 
Euphorbiuccae. Van verschillende soorten wordt het hout 
bruikbaar geacht, vooral voor binnenwerk/ 

BOEHMERIA NIVEA Hook & Arn. (Aanvulling van 
Dl. I, blz. 331). Een uitstekend samenvattend artikel over de 
mogelijkheden en gebreken van deze vezelsoort is te vinden 
in Heyne, Do Nuttige Planton van Ned. Ind. 2e druk, deel 1 
(1927), blz. 582—585. Van nog 2 andere soorten nl. B. 
pilosiuscula Hassk. en B. platyphylla Don var. celebica 
wordt uit den bast touw vervaardigd^ J^JBOLETUS 
BOVINUS Fries, fam. Fungi. De£e paddestoel, do 
koeienbroodzwam, is goed eetbaar en wordt in Europa 
algemeen als zoodanig gewaardeerd. In den Indischen 
Archipel is zij bekend van Tjibodas (G. Gedé, W. Java) en 
Noord ___________________________________________  _  
Sumatra, in welk laatste gebied zij in groote heksenkringen 
om do stammen van Pinus Merkusii groeit. 

Ook Boletus subtomentosus Fries wordt in In- 
,dië,evenals in Europa, door de bevolking gegeten/^ 

BOCARRO (ANTONIO).Portugeesch geschied-
schrijver, geboren omstreoks 1590, waarschijnlijk 
overleden te Goa begin 1643. Schynt voor 1624 in Indië te 
zijn gekomen in de positio van aspirant- - 
Rijksgeschiedschrijver, volgens den wensch van Koning 
Philips IV van Spanje, tevens Philips III van Portugal. Werd 
door den Onderkoning Dom Miguel do Noronha, graaf van 
Linnares, in Aug. 1631 benoemd tot „Chronista” (Officiéél 
Kroniekschrijver). 

Bocarro was voortzetter van het geschiedkundig 
seriewerk van Diogo do Couto (zie aldaar). Zijno — met 
opdracht, dd. Goa 17 Febr. 1635, in 2 gedeelten voltooide, 
aan den Koning aangeboden — „Dccada XIII”, bedoeld om 
aan te sluiten aan do door Couto onvoltooido „Decada XII” 
(welke eindigt met het aftreden van Onderkoning Dom 
Francisca da Gaiua in Dec. 1600), behandelt ^echter slechts 
den regeertijd van Onderkoning Dom Jcronimo do Azevedo 
van Dec. 1612—Nov. 1617, zoodat de jaren 1601—1612 
onbeschreven blevon, een beduidend hiaat dus van do 
bronnen 
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voor de kennis onzer eigen opkomst in Indië *). 
Dit werk is bezorgd geworden door do Kon. Aca- 
demie van Wetenschappen te Lissabon en ver- 
scheen eerst in 1870. 

Van de in begin 1636 door Bocarro aan den 
Koning verzonden biografie van Sancho de Vas- 
concellos (overleden omstreeks 1580, een be- 
faamd Molukkenheld) en de waarschijnlijk later 
geschreven biografie van Gon^alo Pcreira (op 27 
Mei 1531 als kapitein van het fort te Ternatc ver- 
moord), is nog niets naders bekend^gèWb'rden; 
evenmin over een politiek-1 ndisch. ook reeds be- 
gin 1636 verzonden, geschrift. Zie over alle 3 de 
inleiding van Bulhao Pato, 1S76, p. XL 

Een andere arbeid van Bocarro, nl. de tekst, 
dien hij schreef bij de talrijke plattegronden dei£/ 
forten en steden en nederzettingen van de Portu- 
geezen in het Oosten, 32 in getal, bleef nog steeds j 
ongepubliceerd. Dit werk werd verricht op last 
van Koning Philips; de plattegronden toekende 
de secretaris van den Onderkoning, Pedro (of | 
Pero) Barreto de Rcsende, op wiens naain hetj 
werk staat, terwijl Bocarro’s hulp ingeroepen 
werd voor de historische bijschriften. 

(Verkort overgenomen uit de Encyclopaedie- 
artikelen van Dr. G. P. Rouffaer (|) in „Bijdragen 
«'van het Kon. Inst. voor de T.-, L.- en Volken- 
kunde van Ned. Indië”, 1030, Dl. 86, 2e Afl., blz. 
191—193).. 

, y/‘ CORREA of CORREIA (GASPAR) (Aanvul- 
ling van Dl. I, blz. 532). Over dezen geschied- 
schrijver handelt nog een artikel van Dr. G. P. 
Rouffaer (T), in „Bijdragen tot de T.-, L.- en Vol- 
kenkunde van Xcd.-indië”, Dl. .86, 2e Afl., blz. 

,193—196/ 
/ . MOESPON BOEKEN (PORTUGEESCHE). Uit- gave in 

den trant van onze „Dagh-Registers gehouden int Gasteel 
Batavia”, maar bevattende wat men zou 
kunnennoemerfcle „uitgaande brieven” der Spaansch-
Portugecsche regeering aan de Gouverneurs-Generaal 
(c.q. met hoogeren titel: Onderkoningen) van 
Portugeesch-Indië, welke folianten te Goa den naara 
droegen van „Moes- sonboeken”. 

Van deze llegeeringsbundels, die te Goa hadden 
dienen te worden bewaard van 1505 af — toen Port.-Indië 
met haar eersten Onderkoning, destijds zetelend te 
Cochin, haar geregeld politiek bestuur kreeg — bleken in 
ca. 1775 slechts te bestaan de Moesson boeken van 1605 
af.‘ Het bewaren dezer archiefstukken te Goa heeft 
blijkbaar veel te wenschen overgelaten, terwijl de 
minuten dezer stukken van ca. 1500—1750 slechts zeer 
ten deele te Lissabon zijn bewaard gebleven; gevolg van 
de verschrikkelijke Lissabonschc aardbeving van 1 Nov. 
1775. 

in 1774 werden de Moessonboeken uit Goa, voor 
zoover daar toen nog aanwezig, door de Port. Regeering 
opgevraagd, waarop in 1777 te Lissabon aankwam een 
serie van 62 folianten, bevattende de volledige serie 
„Uitgaande stukken” over 1605—1651 met daarin 
bijgeschreven, van 1616 af, de antwoorden der Ind. 
regeering. Zij werden in het Rijksarchief (Torre do 
Tombo) te Lissabon opgeborgen. 

Van deze belangrijke serie heeft de Kon. Academie van 
Wetenschappen te Lissabon in 1880 de 

k 

’) Zie voor de gedeeltelijke aanvulling van het 

hiaat 1601—1612 op MOESSONBOEKEN 

(PORTUGEESCHE). 

uitgaaf begonnen in den trant van onze Dagh- 
registers: alleen de teksten met soms een Inlei- 
ding, maar met zeer goede Registers. Verschenen 
zijn tot op heden nog slechts de 4 dln. over 1605— 
begin 161S. In Dl. I wordt hiermede de lacune 
1601—1612 (zie BOCARRO) slechts van 1605 af 
eenigermate aangevuld. De belangrijkheid van 
deze uitgave voor ons moge blijken uit het ver- 
melde op het woord „Hollandezes” in de 4 voor- 
noemde Registers. 

(Verkort overgenomen uit de Encyclopaedie 
artikelen van Dr. G. P. Rouffaer (f), voorkomen- 
de in Dl. 86, 2e Afl., blz. 201—202, van de Bijdra' 
gen van het Kon. Inst. voor de Tj-, L.- en Volken- 
kunde van Ned.-Indië, (1930)). 

COUTO (DIOGO DO) (Aanvulling van Dl. I, 
s. 533). Over dezen geschiedschrijver zie nader 

het artikel van Dr. G. P. Rouffaer (f), in de „Bij- 
dragen tot de T.-, L.- en Volkenkunde van Ned.^ 
-kndië”, Dl. 86, 2e Afl., blz. 196—201.•' 
/ HAVENWERKEN (Vervolg van 'Dl. II, blz. 67 e.v.). 

TANDJOENGPRIOK .  Voor de geschiedenis van deii aanleg 
Van deze haven zie Dl. II, blz. 69. 

In Mei 1877 werd met den bouw aangevangen; het werk 
kwam, voor zoover het de eigenlijke havenwerken betreft, 
in 1883 gereed. Twee con- vergeerende havendamnien zijn 
uitgebouwd ter lengte van 1765 en 1963 m., aan de 
uiteinden een doorvaartopening latende van 125 m., welke 
toegang verleent tot de buitenhaven. De geul in deze 
buitenhaven gaf men bij een breedte van 250 m. een diepte 
van 8 m. onder laag water, na 1910 vergroot tot 9.50 m. Een 
binnenhaven werd gebaggerd tot een diepte van 7,50 m. 
onder laagwater, met een lengte van ongeveer 1100 m. en 
een bodembreedte van 185 m. Langs het westerboord van 
deze eerste binnenhaven werd over 1000 m. een kademuur 
gebouwd benevens 7 ijzeren loodsen, elk lang 125 m. en 
breed 35 
m., onderling gescheiden door 15 m. breedo gangen. Aan 
het oosterboord werden schroefpaal- steigers aangebracht, 
welke dienen voor zout,- tin- en steenkolenlossing. Do 
haven werd met Batayia.verbonden door een 
scheepvaartkanaal mefjaagpad, een spoorweg en een 
rijweg. 

Bewesten van het eerste haven bassin werd een 
spoorwegemplacement aangelegd en een station gebouwd. 
Later, na de totstandkoming van een tweede binnenhaven, 
is dit emplacement verplaatst naar het zuiden en een nieuw 
station gebouwd. Nadat de goederen- en scheep- 
vaartbeweging in belangrijke mate was toegenomen en 
groot gebrek was ontstaan aan langs water gelegen 
pakhuisruimte en aan kadelengte en de binnen- en 
buitenhaven geen voldoende diepte meer hadden, werd 
overgegaan tot ver- breeding van de vaargeul in de 
buitenhaven van 250 tot 350 m. en tot verdieping tot 9.50 
m. beneden laagwater, terwijl de binnenhaven tot 8.50 m. 
beneden laagwater werd uitgebaggerd; de bestaande 
hangars werden vergroot en eenigc nieuwe bijgebouwd, 
terwijl die gedeelten van do havenkom, welke nog niet 
waren bekaad, van kademuren werden voorzien. 

Deze uitbreidingen bleken op den duur niet voldoende te 
zijn. Mede in verband met de steeds nog toenemende 
goederen- en scheepvaartbe- weging werd omstreeks het 
jaur 1910 een verdere uitbreiding van de haven algemeen 
noodzakelijk geacht. Hieromtrent werd advies ingewonnen 
van 
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de Ncderlandscho deskundigen Prof. Dr. J. Kraus en G. J. de 
Jongh; door deze heercn werd geadviseerd een tweede 
havenbassin ten oosten van de eerste binnenhaven aan te 
leggen, 1000 m. lang en 120 m. breed, bekaad met muren 
van caissons.De hiervoor te verrichten werkzaamheden 
werden in 1912 aangevangen en kwamen in 1917 gereed. De 
westelijke kade is gefundeerd op 10,50 m. beneden 
laagwater, behalve het 359 m. lange noordelijk gedeelte, dat 
op 13,50 
m. beneden laagwater is aangebracht, terwijl de oostelijke 
kademuur gefundeerd is op 11,50 
m. beneden laagwater. Tijdens de uitvoering werd het 
havenbassin tot 150 m. verbreed. 

Het graven van de tweede binnenhaven maakte eene 
haaksche ombuiging van het worteleinde van den 
oosthavendam noodzakelijk; ook de westdam werd 
eenigszins gewijzigd; men verlengde n.1. dezen dam 
landwaarts, waarna door aanvulling van het oppervlak achter 
die verlenging een aanmerkelijke terreinwinst werd ver-
kregen. Het westerboord en het zuidelijk gedeelte van het 
oosterboord van de tweede haven zijn door de particuliere 
scheepvaartmaatschappijen bebouwd met hare 
etablissementen, terwijl het noordelijk gedeelte van het 
oosterboord bestemd is geworden voor steen kolenterrein 
ten behoeve van den dienst der SS. en van de Nederlandsch- 
-Indische Steenkolen Handel Mij. Kranen voor de 
mechanische behandeling van steenkolen zijn door de 
N.I.S.H.M. op het door haar gehuurde terrein gemonteerd. 

De goederen- en scheepvaartbeweging bleef steeds nog 
toenemen, waarom, mede in verband met de vele aanvragen 
van stoomvaartmaatschappijen en andere belanghebbenden 
tot het in huur verkrijgen van aan diep water gelegen en door 
kaden begrensde terreinen, besloten werd tot verdere 
uitbreiding van de haven, bestaande uit een nieuw bassin 
(derde binnenhaven) beoosten de tweede binnenhaven. In 
1921 werd met de bagger werkzaam heden begonnen, 
omvattende het baggeren van het havenbassin tot 10 m. 
beneden laag water, het baggeren van een toegangsgeul tot 
dit haven bassin en het baggeren van fundeeringssleuven ten 
behoeve van den aan te leggen caissonmuur, lang 500 m. aan 
het westerboord. Ten behoeve van den bouw der caissons 
werd een gewapend-betondok gebouwd, werkloodsen en 
een cementloods opgericht, verschillende machines- en 
werktuigen in deze loodsen opgesteld. 

Deze bouwplaats kwam in 1922 gereed en werd in dat 
jaar voor den bouw der eerste 12 caissons voor de derde 
haven in gebruik genomen. Deze 12 caissons zijn aan het 
einde van 1922 gereed gekomen, doch werden in verband 
met de slechte tijdsomstandigheden, waardoor de 
verschillende ingediende huuraan vragen werden 
ingetrokken, niet gesteld. Ook de bagger- werkzaamheden 
werden in verband daarmede in den loop van 1923 gestaakt, 
in de laatste jaren is do scheepvaart- en handelsbewcging 
weder zoodanig toegenomen, dat het gemotiveerd werd om 
den bouw van 500 m. kademuur in de derde binnenhaven 
voort te zetten. 

De totale bouwkosten van de haven bedroegen op 1 
Januari 1929 rond: / 51.155.000. 

De belangrijkste uitvoergoederen zijn: thee, 
tapiocaproduoten, aardoliën on aardolieproducten, 
caoutchouc en getah-pertja, drogerijen en 

specerijen, waarvan in 1929 respectievelijk naar buiten het 
tolgebied werd verscheept 07.000, 
53.0, 56.000, 27.000 en 21.000 ton. In totaal werd naar 
buiten het tolgebied in laatstgenoemd jaar 285.000 ton 
uitgevoerd. De voornaamste invoerartikelen zijn eetwaren 
en genotmiddelen, mineralen, chemische voortbrengselen, 
garens en manufacturen en metalen. Van buiten het 
tolgebied werden van deze artikelen in 1929 respectievelijk 
ingevoerd 130.000, 101.000,41.000 
27.0 en 72.000 ton. De totale invoer van buiten het 
tolgebied bedroeg gedurende dat jaar 
468.0 ton. 

SOERABAJA. De haven van Socrabaja heeft een veilige, 
slechts zelden onrustige reede, welke uit de Javazee volgens 
twee wegen bereikbaar is, het ooster- en het 
westervaarwater, waarvan hetTaatste de meeste diepte biedt 
en den voor de scheepvaart belangrijksten toegang vormt. 

Vóór de totstandkoming van de nieuwe havenwerken 
moesten alle zeeschepen op de reede ankeren en hun lading 
lossen of innemen met behulp van lichters, die over de Kali 
Mas_het hart van de stad konden bereiken. D'e 
liandelsbewe- ging nam zoodanig toe, dat de Kali Mas te 
smal werd voor het drukke prauwverkeer, het goe-
derenvervoer stagnatie ondervond en de zeeschepen lang 
werden opgehouden. De nuttige breedte van de Kali Mas 
was zeer verminderd door het bouwen 10 K.M. 
bovenstrooms bij Goe- beng van een stuwdam, met 
schutsluizen, om het sterk slibhoudend water van de Brantas 
een andere richting uit te voeren, in verband waarmede de 
waterspiegel verlaagd werd. Uitbaggeren tot onmiddellijk 
voor de kaden was zeer bezwaarlijk, wijl bij den aanleg van 
de muren gerekend was met de toenmalige hoogere 
waterstanden in de rivier, zoodat het wegnemen van het 
voorgelegen talud gevaar van instorten der kunstwerken zou 
opleveren. 

De voortdurende achteruitgang van de Kali Mas, de 
onvoldoende capaciteit van het Boom- emplacemcnt, 
benevens do gebrekkige communicatie mot den vasten wal 
deden door de toeneming van de handelsbeweging een 
onhoudbaren toestand ontstaan. Reeds in het jaar 1875 
stelde men plannen samen, ten doel hebbende aan zee-
schepen gelegenheid te geven in directe gemeenschap met 
den vasten wal de goederen te laden en te lossen. Deze 
plannen stuitten toen af op de hooge kosten. Sindsdien 
werden meerdere projecten opgomaakt. 

Jn tegenstelling met de plannen, waarbij een 
prauwenhaven uitkomst moest brengen, werd door den 
hoofdingenicur der B.O.W. W. B. van Goor een ontwerp 
samengesteld, waarbij het zeeschip aan een kade zou 
kunnen meren. Tot het uitbrengen van een advies om een 
prauwen- havenplan tot uitvoering te brengen dan wel een 
havenplan met kademuren voor zeeschepen werden uit 
Holland door de Regeering uitgenoodigd de heeren Prof. 
Dr. J. Kraus en G. J. de Jongh. In 1910 verscheen van hun 
hand een „Verslag over verbetering van haventoestanden 
van Socrabaja”. 

Het plan der Commissie Kraus-de Jongh is in den geest 
van het ontwerp-Van Goor opgemaakt en werd na 1910 ten 
deele verwezenlijkt, voor het overige diende het tot leidraad 
der uitgevoerde werken. Langs de straat Soerabaja werd een 
200 m. breede landtong^do z.g. noordpier 
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gebouwd; de noordelijke begrenzing bestaat uit een 1200 ra. 
langen caisson-kaderauur, in 16 ra. waterdiepte aangelegd, 
terwijl de zuidelijke begrenzing eveneens uit een caisson-
kaderauur bestaat, welke S00 ra. lang is en waarlangs een 
waterdiepte wordt aangetroffen van 9 ra. beneden 
laagwater. Het opeinde van dezen pier werd mede door een 
caisson-kaderauur afgesloten. De verbinding van dit in zee 
uitgebouwde emplacement met den vasten wal werd tot 
stand gebracht door een ongeveer 400 m. breeden aarden 
dam, aan de oostzijde begrensd door de Kali Mas. Op 
ongeveer 350 ra. westelijk van het kop- einde van den 
noordpier werd in de richting zuid-noord een hoofd in zee 
uitgebouwd, waarbij een ongeveer 80 ha. groot 
wateroppervlak werd ingesloten. Bezuiden en bewesten dit 
havenbassin werden terreinen gewonnen door ophooging 
met de baggerspecie, uit de verdieping van dit 
wateroppervlak afkomstig. Aan de oostzijde van de 
havenkom werd in aansluiting met den zuidelijken 
kademuur van den noordpier een kademuur ter lengte van 
160 m. gebouwd met een haaks daarop gerichten 
vleugelmuur, lang 150 m., terwijl aan de zuidzijde een 
caissonkade van 300 ra. lengte werd gemaakt ten behoeve 
van de prauwvaart. Ten slotte werd het uiteinde van den 
westelijken kademuur langs de Kali Mas door een 370 m. 
langen caissonmuur aangesloten met het oostelijk uiteinde 
van den noordelijken kademuur van den noordpier. Het 
voor de prauwvaart bestemde gedeelte van de havenkom 
verkreeg een diepte van 5,30 m. beneden S.H.V.P.; het voor 
diepgaande schepen bestemde gedeelte werd uitgediept tot 
13 meter beneden dat peil. 

Toen eenmaal met de beschreven werken een aan vang 
was gemaakt, bleek ten volle hun groote nut. Reeds vóór de 
voltooiing werd, in verband met de meerdere vraag naar 
kadelengte, met een verdere uitbreiding van de haven 
aangevangen. Langs het bovengenoemde westelijke hoofd 
is de z.g. Genuakade gebouwd ter lengte van 920 m., 
waarlangs een waterdiepte aanwezig is van 10 m. beneden 
laagwater. Het zuidelijk gedeelte van het Genuakade-boord 
is thans in gebruik voor de manupulatie van steenkolen. 

In verband met de blijvende vraag naar kadelengte voor 
diepgaande schepen werd het in 1920 noodzakelijk geacht 
wederom tot een uitbreiding over te gaan. Van uit het 
zuiderboord van het havenbassin is evenwijdig aan de 
Genuakade een pier uitgebouwd, de z.g. Hollandpier. Met 
dezen pier is een vermeerdering van aanleglcngte verkregen 
van i 1650 m. De breedte bedraagt 140 m. aan het kopeinde, 
naar het worteleinde zich verbreedend tot 160 m. De 
toegangsbreedte van het tusschen den Hollandpier en de 
Genuakade gevormd bassin is 180 m. Het zuidelijk gedeelte 
van dit bassin heeft een breedte van slechts 160 m., terwijl 
de waterdiepte 14 m. beneden S.H.V.P. bedraagt. Van den 
Hollandpier is tot nu toe slechts een betrekkelijk klein 
gedeelte in gebruik; te verwachten is echter dat in de naaste 
toekomst de betrokken kadeterrei- nen verder in gebruik 
zullen komen. 

Zooals boven reeds werd opgemerkt, heeft de strook 
grond tusschen de Kali Mas en de oostzijde van het 
havenbassin een breedte van 400 m. verkregen. Hiervan 
werd voor handelsterreinen langs de Kali Mas een strook 
van 50 m. 

breedte gereserveerd, voor een weg langs die rivier 20 m. en 
voor een weg achter do terreinen 30 m. Westelijk hiervan 
werd 150 m. gebruikt voor een stations- en rangeer-
emplaccment voor de havenspoorlijnen. Door een voor 
wegaanleg gebezigde strook van 50 m. is dit emplacement 
gescheiden van voor handels- en andere doeleinden 
bestemde perceelen langs het oosterboord der binnenhaven. 

In den noordoostelijken hoek van het groote 
havenbassin worden drie drijvende droogdokken van 
14.000 ton, van 3.500 ton en van 1.400 ton lichtvermogen 
aangetroffen, het eerstgenoemde toebehoorend aan het 
Gouvernement en de beide laatstgenoemde aan de 
Droogdok Mij. Soera- baja. 

De totale bouwkosten van de haven bedroegen op 1 
Januari 1929 rond / 75.139.000. 

De totale uitvoer naar buiten het tolgebied bedroeg 
gedurende 1929: 1.725.000 ton, waarvan aan suiker 
1.205.000, aan tapiocaproducten 
119.0, aan aardoliën en aardolieproducten 
155.0, aan olie- en vethoudende vruchten en zaden en 
plantaardige oliën en vetten 32.000, aan koffie 21.000 en 
aan caoutchouc en getah- -pertja 24.000 ton. De 
belangrijkste invoerartikelen zijn: eetwaren en 
genotmiddelen, mineralen, chemische voortbrengselen, 
garens en manufacturen en metalen, waarvan gedurende 
1929 van buiten het tolgebied respectievelijk werd 
aangevoerd: 278.000, 150.000, 73.000, 
51.0 en 133.000 ton. De totale invoer van buiten het 
tolgebied bedroeg gedurende dat jaar 
797.0 ton. 

SKMARANG.,. De ontwikkelingsgeschiedenis van de "Ka 
ven" van Semarang vertoont aanvankelijk veel 
overeenkomst met die van Batavia (zie Dl. II, blz. 68). Ook 
te Semarang werd gebruik gemaakt van een riviermonding, 
die der Sema- rangrivier, welke door de uit de zeeschepen 
op de reede beladen prauwen en lichters kon worden 
bevaren tot aan de pakhuizen in de stad. 

Door verzanding en opslibbing van dezen riviermond 
werden door de prauwvaart vele moeilijkheden 
ondervonden; in 1870 was de toestand van dien aard, dat het 
gebruik van dezen waterweg vrijwel onmogelijk was 
geworden, zoodat tot verbetering moest worden 
overgegaan. Een nieuwe verbinding tusschen het 
pakhuizencentrum en de zee, het z.g. Nieuwe Havenka- 
naai, werd gegraven, dat door middel van een sclfut’sluis in 
verbinding werd gebracht met de Scmarangrivier en 
tusschen twee uitgebouwde dammen in zee uitmondde. Na 
enkele jaren begon het nieuwe havenkanaal ook reeds last 
van opslibbing te ondervinden, waarom besloten werd tot 
verlenging van de havendammen, welke verlenging in 1878 
gereed kwam, doch later, in verband met een verdere 
opslibbing, weer voortgezet moest worden, totdat de 
westelijke dam in 1898 ten slotte 1200 m. lang was en de 
oostelijke 920 m. 

Een uitbreiding van de ruimten voor goederon- opslag 
en een uitdieping van het havcnkanaal hadden intusschen 
eveneens plaats gehad. 

Nadat de goederenbeweging in belangrijke mate was 
toegenomen en groot gebrek was ontstaan aan langs water 
gelegen pakhuisruimte en aan ligplaatslengte werd in het 
jaar 1910 besloten tot het maken van de tegenwoordige 
prauwenhaven, bestaande uit een ruime kom 
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met 2 havenbassins, waarlangs in totaal over ± 1500 meter 
lengte een kademuur is gebouwd. In de haven kan worden 
gerekend op minstens 2,50 m. waterdiepte. Langs deze 
haven bassins zijn door het Gouvernement verschillende 
loodsen gebouwd met een totaal oppervlak van ruim 
40.0 m2. 

In de jaren 1914—1921 werd de westerhaven- dam met 
400 m. verlengd om verzanding van den mond tegen te gaan 
en om een grootere vaardiepte in stand te kunnen houden. 
Gedurende de jaren 1919—1922 werd de landtong, welke 
beoosten de prauwenhaven werd gevormd door opspuiting 
van grond afkomstig uit deze haven, over een lengte van 
1080 m. van een oeververdediging voorzien, terwijl 
tegelijkertijd langs de oostzijde van deze landtong een 
prauwenkanaal is gegraven met een breedte van rond 50 
meter tot een diepte van 3 m. beneden Semarangpeil, het 
z.g. oosterhavenka- naal, dat in verbinding is gebracht met 
het havenkanaal. 

De totale bouwkosten van de haven bedroegen op 1 
Januari 1929 rond / 12.855.000. 

In het jaar 1929 was de totale uitvoer naar buiten het 
tolgebied groot rond 780.000 ton, waarvan aan suiker, het 
belangrijkste uitvoerartikel, rond 621.000 ton, aan 
tapiocaproducten 
65.0 ton, aan vezels 15.000 ton, aan tabak 
11.0 ton, aan olie- en vethoudende vruchten en zaden 
en plantaardige oliën en vetten 10.000 ton. In 1929 werd 
van buiten het tolgebied ingevoerd rond 348.000 ton, 
waarvan de belangrijkste goederensoorten waren: eetwaren 
en genotmiddelen, mineralen, chemische voortbrengselen, 
metalen, garens en manufacturen tot respectievelijk 
gewichten van 129.000, 58.000, 
43.0, 45.000, en 29.000 ton. 

CHERIBON. Cheribon neemt als handelscentrum een 
belangrijke plaats in. De schepen ankeren op de roede en 
laadprauwen zorgen voor verbinding met den vasten wal. In 
oude tijden voorden de prauwen hot bij Cheribon in zee 
uitmondende riviertje op of zij werden op het strand gezet, 
ten einde daar hun lading te losson on in te nemen. 
Omstreeks 1865 werd overgegaan tot hot bekaden van de 
riviermonding, tot de verdediging van den zeeoever en tot 
het uitbrengen van een dam aan de oostzijde der uitmonding 
van het riviertje. 

In 1887 werd begonnen met het maken van een 
golfbreker ter lengte van 538 m. in het verlengde van den 
bestaanden oostelijken dam, welke golfbreker zou reiken tot 
de dieptelijn van 1,50 m. beneden laagwater. Tevens werd 
overgegaan tot het maken van een tweedon dam (dus een 
westdam) en tot het aanleggen van kademuren en het 
oprichten van een groot dou- anegebouw. Na ruim een 
kwart eeuw was de diepte aan den kop der dammen door 
aanslibbing verminderd' tot 0,50 m. beneden laagwater, 
terwijl in verband met het toegenomen handelsverkeer voor 
do prauwen minstens 2 m. waterdiepte noodig was. De 
dammen worden daarom in liet jaar 1917 elk met 550 m. 
verlengd. Ter voorziening in do behoefte aan meer aanleg- 
longto en aan terrein voor den opslag van goederen word 
omstreeks donzelfdon tijd hot worteleinde van don 
westelijken dam verlegd om plaats te maken voor een uit te 
bouwen landtong. Ten behoeve van het aanleggon van prau 

wen werden verdor een 22-tal kleine steigertjes in hot eerste 
en het tweede havenbassin uitgebouwd. 

Do totale bouwkosten van de haven bedroegen op 1 
Januari 1929 / 944.000. 

Gedurende laatstgenoemd jaar was de uitvoer naar 
buiton het tolgebied rond 169.000 ton groot, waarvan 
121.000 ton aan suiker, 9000 ton aan tapiocaproducten, 7000 
ton aan olie- en vethoudende vruchten en zaden en plantaar-
dige oliën en vetten, welke goederen de meest belangrijke 
uitvoerartikelen zijn. Van buiten het tolgebied werd in 1929. 
ingevoerd rond 136.000 ton, waarvan 65.000 ton aan 
eetwaren en genotmiddelen, 15.000 ton aan chemische 
voortbrengselen, 14.000 ton aan mineralen, 13.000 ton aan 
metalen en 11.000 ton aan garens en manufacturen. 

TBQAL.  De haven van Tegal werd vroeger gevormd 
cToor de vrij in zee uitloopende Kali Goeng. In 1870 werd 
de benedenloop van deze rivier van de brug in den postweg 
af gekanaliseerd, waarbij de linkeroever over eene lengte van 
340 m. van een kademuur werd voorzien en de rechteroever 
over een lengte van 200 m. van een steenglooiing. Het kanaal 
verkreeg een breedte van 30 tot 40 m. en werd in noordelijke 
richting tot buiten de kustlijn verlengd, waar twee 
evenwijdige havendammen, elk 160 m. lang, bescherming 
gaven. Het door de rivier afgevoerde slibhoudend water deed 
in het gekanaliseerd gedeelte eene sterke aanslibbing 
ontstaan, waarom in 1876 overgegaan werd tot een omleg-
ging van den benedenloop in oostelijke richting, zóó dat do 
haven van de rivier gescheiden werd. Hierna bleef men nog 
veel hinder ondervinden van slibafzettingen uit zee zoowel 
in het gedeelte van het havenkanaal tussehen de 
havendammen als in do toegangsgeul daarbuiten, waarom in 
1878 werd overgegaan tot het verrichten van bagger 
werkzaamheden. Door geregeld baggeren kon de toen 
vereischte diepte van 1,30 m. beneden gemiddeld laagwater 
gehandhaafd blijven. Later echter was het door de 
aangroeiing van de kust niet mogelijk het havenkauaal en de 
toegangsgeul op die diepte te houden. In verband hiermede 
werden beide havendammen elk met 320 m. verlengd. In 
1904 kwamen deze werkzaamheden gereed. Door de 
belangrijke toename van do prauwvaart bood het haven-
kanaal gcon voldoende ligruimte meer. In 1905 werd daarom 
overgegaan tot den aanleg van een ruime binnenhaven met 
een oppervlakte van 5J ha., ton westen van hot havenkanaal. 
In deze binnonhavon kunnen, behalve de handelsprauwen, 
ook do visschersvaartuigon een veilige ligplaats vindon. 

Hot zuiderboord van deze haven is voorzien van oon 270 
m. langen kademuur, terwijl tot begrenzing en afsluiting aan 
do wost- en noordzijde een 428 m. lango dam is aangelegd, 
welke aan don westolijkon ha vendam aansluit. De 
binnenhaven word tot een diepto van 1,S0 m. beneden 
gemiddeld laagwater uitgebaggerd. Deze diepte is later op 
2,30 m. beneden gemiddeld laagwater gebracht, in verband 
mot den groo- teren diepgang der prauwen. Ook in het 
havenkanaal on in de toogangsgeul wordt thans dozo diepte 
aangetroffen. Door de steeds toenemende 
goederenbeweging word een uitbreiding van do bestaando 
opslagruimto noodzakolijk. 
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In 1917 werd door het Land een nieuwe gesloten loods 
gebouwd ter oppervlakte van 600 m*, eveneens een open 
loods met een oppervlakte van 14 0 m*, terwijl voorts door 
particulieren verschillende gróote pakhuizen zijn opgcricht. 
In verband met een tekort aan haventerreinen is in 1929 
begonnen met het baggeren van een tweede binnenhaven, 
200 m. lang en 55 m. breed,ten oosten van liet oude 
havcnkanaal.Deze binnenhaven is door een 250 m. lang en 
50 m. breed kanaal verbonden met het oude havenkanaal, 
waartoe een gedeelte van den oostelijken havendam ter 
lengte van 90 m. is opgeruimd. 

Met de uitgebaggerde specie zijn de aangrenzende 
terreinen opgehoogd tot een oppervlakte van 23.000 m*. De 
kosten van de door het Land aangelegde havenwerken 
bedroegen op ultimo 1929 rond / 171.000. 

De uitvoer bestaat in hoofdzaak uit suiker, waarvan 
gedurende 1929 naar buiten het tol- gebied rond 205.000 ton 
werd verscheept, terwijl de totale uitvoer naar buiten het 
tolgebied gedurende dat jaar 213.000 ton groot was. Tot de 
belangrijkste invoerartikelen behooren eetwaren, mineralen, 
garens, manufacturen en metalen. Van buiten het tolgebied 
werd in totaal ingevoerd een gewicht van rond 47.000 ton. 

PROBOLINGGO. De haven van Probolinggo, gelegen aan de 
Noordkust van .Java, bestond oorspronkelijk uit een rond 
200 m. lang en 60 m. breed bassin, door een rond 740 m. 
lang en 20 m. breed kanaal in verbinding gebracht met een 
vaargeul naar zee, welke door twee 580 m. lange 
divergeerende dammen tegen verzanding werd beschermd. 

Omstreeks het jaar 1850 werd deze haven in gebruik 
genomen. Zoowel de oevers van het havenbassin als van het 
havcnkanaal werden van gemetselde kademuren voorzien. 
In verband met de toenemende goederen- en prauwvaart- 
beweging werd een uitbreiding van ligplaats- en 
opslagruimte dringend noodig. Bovendien werd, doordat de 
prauwen een grooteren diepgang verkregen, een grootcre 
waterdiepte vereischt. Nadat in 1923 in het noordelijk 
gedeelte van het havenkanaal een instorting van een 
gedeelte van den bestaanden kademuur aan de westzijde had 
plaats gehad, werd besloten, dezen kademuur over een 
lengte van 480 m. af te breken en het kanaal in westelijke 
richting te verbroeden tot een bassin van 80 m. breedte. liet 
westerboord van het verbreede kanaal werd van een 
oeververdediging voorzien, terwijl aan deze zijde een 70 m. 
breede terreinstrook inet uit het kanaal opgebaggerden 
grond werd opgehoogd. De haveninrichting is thans 
geschikt voor prauwen metten hoogste l,fü m. diepgang. 

De terreinen ter weerszijden van het havenbassin cn 
van het kanaal zijn voor het grootste gedeelte bebouwd met 
particuliere pakhuizen, terwijl aan de zeezijde een 
douanekantoor is opgericht. De kaden en pakhuizen zijn 
door sporen verbonden met het emplacement van den dienst 
der Staatsspoorwegen en dat van de Probolinggo Stoomtram 
Mij. De kosten van de door het Land aangelegde werken 
bedroegen op ultimo 1929 rond / 609.000. 

De uitvoer bestaat in hoofd/aak uit suiker en tabak, 
waarvan respectievelijk in 1929 naar buiten het tolgebied 
werden verscheept 247.000 en 7.800 ton, terwijl de totale 
uitvoer naar bui 

ten het tolgebied gedurende dat jaar rond 293.000 ton groot 
was. De invoer van buiten het tolgebied was in 1929 rond 
27.000 ton, waarvan mineralen en chemische 
voortbrengselen als de belangrijkste artikelen genoemd 
kunnen worden. 

BAN.TOEWANCI. De haven van Banjoewangi is gelegen aan de 

Oostkust van Java aan het 

nauwste gedeelte van straat Bali, _________ Jn vroeger 
jaren vonden prauwen ligplaats in den benedenloop van de 
Kali Tambong. 

Veel hinder werd toen ondervonden van de 
kustaangroeiing en van rivierdoorbraken door de 
evenwijdig aan de kust loopende landtong met het gevolg 
dat daardoor de benedenloop van deze rivier en de 
haventoegang geheel verzandden, hetgeen het uit- en 
invaren van de prauwen zeer bemoeilijkte. Om verbetering 
in dezen onhoudbaren toestand te brengen, werd in 1915 
overgegaan tot het verdiepen en plaatselijk ver- breeden van 
het voor ligplaats van prauwen bestemde riviergedeelte, 
waarna het gevormde bassin, dat een eigen uitmonding naar 
zee werd gegeven, van de Kali Tambong en van de Kali Lo 
werd gescheiden door het bouwen van steenen dammen. 

Men verwachtte, dat daardoor minder aanslibbing van 
het havenbassin en den toegang tot dit bassin zou plaats 
hebben. Voorzichtigheidshalve werd tijdens de uitvoering 
in den westelijken afsluitdam, welke de kali Lo van de 
binnenhaven scheidt, ter plaatse van de vroegere 
uitmonding van de Kali Tambong in de Kali Lo, een kleine 
opening gelaten, om, voor het geval de nieuwe havenmond 
mocht dichtslaan, de prauwen nog een uitweg te kunnen 
verschaffen. In 1918 bleek van de uitmonding naar zee niet 
veel meer te zijn overgebleven dan een ondiepe geul, 
ongeschikt voor de prau'wvaart, terwijl de opening in den 
westelijken afsluitdam door de in- en uittredende 
getijstroomen vrij goed op diepte was gebleven. In verband 
hiermede werd besloten deze opening als toegang tot het 
havenbassin aan te houden. Tevens werden oevervoor- 
zieningen aangebracht en eenigc steigers in het bassin 
uitgebouwd, terwijl de aangrenzende terreinen ten behoeve 
van loodsbouw werden opgehoogd. In de straat Bali werd 
een eenvoudige houten steiger loodrecht op de kust 
uitgebouwd, ligplaats gevende aan kleine zeeschepen en 
groote prauwen. Reeds eenige malen is deze steiger ten 
gevolge van verzandingen aan het kopeinde verlengd 
moeten worden. De lengte bedraagt thans 90 m.; de breedte 
van den steiger is 4,50 m., behalve van het kopeinde, dat 
over 10 m. lengte 2,50 m. breed is. Aan het kopeinde wordt 
bij laagwater een waterdiepte aangetroffen van rond 4 m. 

In het havenbassin bedraagt thans de waterdiepte 2 m. 
bij laag water of 4 m. bij hoog water; in de toegangsgeld tot 
dit bassin is de minste diepte 4; 0,50 m. bij laag water, de 
grootste diepte ± 0,80 m. beneden dit peil of respectievelijk 
2,50 en 2,80 m. bij hoog water. Deze toegangsgeld, zijnde 
de benedenloop van de Kali Lo, is gelegen tussehen den 
vasten wal en do bovenbedoelde evenwijdig aan de kust 
loopende landtong. In den loop der jaren is de toegangsgeld 
in lengte belangrijk toegenomen, doordat deze landtong 
zich steeds verder in noordelijke richting heeft uitgebreid. 
Door het aan brengen van kribben en schermen heeft men 
de uitbreiding 
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daarvan zoowel in breedte- als in lengterichting bevorderd 
en ten slotte bereikt, dat de landtong evenwijdig aan de kust 
met het uiteinde in diep water is komen te liggen, zoodat een 
verdere uitbreiding daarvan in noordelijke richting niet 
mogelijk zal zijn, terwijl een zoodanige breedte van de 
landtong is verkregen, dat doorbraken van de Kali Lo niet 
meer gevreesd behoeven te worden. Tevens is men 
overgegaan tot den bouw van een dam van ^ 60 m. lengte, 
loodrecht op de kust nabij de suikerfabriek Soe- kowidi, 
welke dam noodig is om het water van de Kali Lo in 
oostelijke richting in zee te doen uit- stroomen, met de 
bedoeling om tusschen dezen dam en het noordelijk uiteinde 
van Tneerbedoelde landtong een bij hoog water 2,80 m. 
diepe toegang te behouden. 

De kosten van de door het Land aangelegde werken 
bedroegen op ultimo 1929 rond / *103.000. 

De belangrijkste uitvoerproducten zijn copra en suiker. 
Jn 1929 werd naar buiten het tolge- bied totaal uitgevoerd 
een gewicht van rond 
37.0 ton. De invoer bestaat in hoofdzaak uit 
levensmiddelen, mineralen, garens en manufacturen. Van 
buiten het tolgebied werd in 1929 in totaal ingevoerd een 
gewicht van rond 965 ton. 

TJILATJAP. De haven van Tjilatjap is de 
eemge~V0'öT”'lTet groote verkeer van beteekenis zijnde 
plaats aan Java’s Zuidkust. Zij wordt gevormd door de 
monding van de Donanrivier, die, beschut door Noesa 
Kambangan eene uitmuntende, meer dan 10 m. diepe reede 
oplevert. De breedte tusschen de dieptelijnen van 7,5 m. 
onder laagwater varieert van 150 tot 300 m. 

Schepen met een diepgang van 7 m. kunnen te allen tijde 
binnen loopen, die met 8 m. diepgang bij gewoon 
hoogwater. Ten gevolge van den aanleg der spoor weglijn 
Jogjakarta-Tjilatjap is de belangrijkheid van laatstgenoemde 
plaats als haven zeer toegenomen; in 1886 werd dan ook een 
aanvang gemaakt met den bouw van een schroefpaalsteiger. 
Had men zich aanvankelijk, wat de te scheppen aanlcglengte 
voor zeeschepen betrof, bepaald tot den bouw van een 252 
m. langen schroefpaalsteiger, reeds kort daarna, nog 
gedurende de uitvoering van bovenbedoelden spoorweg, 
werd de steiger, in het bijzonder met het oog op het 
kolenvervoer, aan de zuidzijde met 49 m. en aan de 
noordzijde met 107 m. verlengd, zoodat de totale lengte tot 
ruim 408 m. steeg, bij een breedte van ongeveer 10 m. 
Schepen met 6,50 m. diepgang kunnen aan dit kunstwerk 
meren. Achter dezen steiger verrezen opslagloodsen, 
pakhuizen, douane- gebouwen, steenkolenloodscn enz., alle 
met het spoorwegemplacement verbonden. Bovendien 
werden nog een zout- en petroleumsteiger gebouwd. 
Omstreeks 1910 was de scheepvaart, gevolg van do 
ontwikkeling der suikerindustrie en van den toenemenden 
bloei van het achterland, in die mate toegenomen, dat een 
uitbreiding van do steigerlengte noodzakelijk werd. Men 
besloot toen tot den bouw van een 120 m. langen 
schroefpaalsteiger ten noorden van den bestaanden. Langs 
dezen nieuwen steiger wordt 8 m. water beneden 
laagwaterpeil gemeten. Gelijktijdig met deze 
steigeruitbreiding zijn een tweetal hangars opgericht ter 
oppervlakte van 4500 m2, en is een verbetering in den 
sporenaanleg aangebracht, terwijl de watervoorziening werd 
verbeterd en maatregelen werden geno 

men in het belang van den gezondheidstoestand. 
Eveneens moest overgegaan worden tot het verdiepen 

van de vaargeul naar zee en werd de diepte daarin in 
overeenstemming gebracht met die, gemeten langs den 
laatstgenoemden steiger, terwijl de voor de monding der 
Donanrivier liggende bank tot 9 m. beneden laag waterpeil 
werd verdiept. Ten einde ook voor den ouden steiger 
meerdere waterdiepte te verkrijgen werd een gedeelte 
daarvan verbreed. De totale bouwkosten van de haven 
bedroegen op ultimo 1929 rond / 2.597.000. Het 
belangrijkste uitvoerartikel is suiker. Van de totale uitvoer in 
1929 naar buiten het tolgebied, groot 353.000 ton, werd 
227.000 aan suiker en 55.000 ton aan olie- en vethoudende 
vruchten en zaden en plantaardige oliën en vetten 
verscheept. De invoer van buiten het tolgebied bedroeg in 
1929 rond 58.000 ton. Als belangrijkste invoergoederen 
kunnen genoemd worden levensmiddelen, mineralen,, 
chemische stoffen en metalen. 

MAK AS SAR. Ongeveer een 40 jaren geleden was slechts 
een gedeelte van het strand, waarlangs de plaats Makassar 
zich uitstrekte, over een lengte van 490 m. van een kadewal 
voorzien. De meeste pakhuizen en kantoren der Europee- 
sche en Chineesche handelaren trof men hier aan; een strook 
van 10 m. breedte, gemeten vanaf voorkant kade, had men 
onbebouwd gelaten en door dwarsstraten met de eigenlijke 
handelswijk, de Pasarstraat, verbonden. Een zestal: voor het 
aaiileggen van zeeschepen bestemde steigers van 30 tot 60 
m. lengte waren in zee uitgebouwd, terwijl prauwen konden 
meren aan een viertal kleinere steigers. De vaartuigen, die 
van de steigers geen gebruik maakten, ankerden op de reede 
en laadden en losten door middel van tongkangs, prauwen of 
sampans, welke benoorden en bezuiden bovenbedoelde kade 
gemakkelijk op het strand konden worden gezet. 

Het scheepvaartverkeer nam in zoo’n belangrijke mate 
toe — het aantal te Makassar binnenkomende stoomschepen 
was van 1896 tot 1900 ruim verdubbeld —, dat het dringend 
noodzakelijk werd in de behoefte aan meer aanlegge- 
legenheid te voorzien. Overgegaan werd tot terrein vorming 
voor de bestaande kade, welk nieuw gewonnen terrein 
bebouwd is met verscheidene loodsen,, terwijl daarvoor een 
rond 500 m. lange schroefpaalsteiger is gebouwd met een 
breedte van 10 m. en door loopbruggen met den vasten wal 
verbonden. Voor den steiger wordt een waterdiepte van 7,50 
m. beneden laagwater aan-, getroffen. 

Jn het jaar 1908 konden de nieuwe werken in gebruik 
genomen worden. Door de nog steeds toenemende handels- 
en scheepvaartbeweging konden do pas gereedgekomen 
steiger en loodsen niet meer op voldoende wijze in de 
behoefte voorzien, zoodat wederom een uitbreiding van de 
haven noodzakelijk werd. Deze uitbreiding is volgens do 
plannen dor heeren Kraus en do Jongh, door de Regeering 
ook voor Makassar geraadpleegd, uitgevoerd. Gedurende de 
jaren 1911 —1918 werd een caissonkadcmuur gebouwd ter 
lengte van 1340 m.. terwijl achter deze kade een 
terreinstrook van 170 m. breedte gewonnen, werd. Zoowel 
door het Gouvernement als door particulieren zijn langs de 
kade en op de middenterreinen verscheidene loodsen en 
pakhuizen opgericht. Do waterdiepto voor den muur be 
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draagt 9 m, beneden den laagsten waterstand. Beoosten het 
zuidelijk uiteinde van de kade kwam een prauwenhaven tot 
stand, lang 2S0 m. en breed 73,20 m. met een waterdiepte 
van 3 m. beneden den laagsten waterstand. De noord- en 
westzijde van deze prauwenhaven is begrensd door een 
caissonkademuur. De oostzijde bestaat *uit een 
koraalstorting, waarop een stapeling van koraalsteen, aan de 
voorzijde afgesloten met beton blokken. In de 
prauwenhaven werden een 26-tal schrocfpaalsteigers 
uitgebouwd. 

Werd de hoogerbedoelde schroefpaalsteiger door de 
koraaleilanden, die de reede van Makas- sar in den 
Westmoesson beschermen, mede voldoende beschut, zulks 
was niet het geval met den nieuwen kademuur. Ten einde 
voldoende waarborgen voor de veiligheid der schepen te 
"verkrijgen was de aanleg van een golfbreker over ■die 
koraaleiland]es noodzakelijk. In 1919 werd met den bouw 
daarvan begonnen; het werk werd in 1921 voltooid. 

De totale bouwkosten van de haven bedroegen •op 1 
Januari 1929 rond f 13.449.000. 

De in- en uitvoer bestaat in hoofdzaak uit 
overscheeplading. Het belangrijkste uitvoerartikel is copra. 
In 1929 werd rond 170.000 ton •aan olie- en vethoudende 
vruchten en zaden •en andere plantaardige voortbrengselen 
naar buiten het tolgebied uitgevoerd. De totale uitvoer naar 
buiten het tolgebied bedroeg in dat jaar 178.000 ton. Als 
belangrijkste invoerartikelen zijn te noemen eetwaren en 
genotmiddelen, mineralen, garens en manufacturen en meta-
len, waarvan gedurende 1929 van buiten het tolgebied 
respectievelijk werd aangevoerd: 12.000, 
12.0, 8.500 en 7000 ton. De totale invoer van buiten het 
tolgebied bedroeg gedurende dat jaar 49.000 ton. 

EMMAHAVEy._.Zooals reeds in Dl. II, blz. 71 
vermeld, heeft Emmahaven in de eerste plaats haar ontstaan 
te danken aan de behoefte, welke ■ontstond bij het in 
exploitatie brengen der Ora- bilinmijnen, gelegen in de 
Padangsche .Bovenlanden, aan een veilige en behoorlijk 
uitgeruste haven, vanwaar uit de verdere distributie over 'zee 
van de opgedolven steenkolen kon geschie- •den. 
Gelijktijdig met den spoorwegaanleg van de kust naar de 
Bovenlanden, werd de havenaanleg geautoriseerd (1886). 
Daarvoor werd op ± 7 km. afstand van Padangjvan de 
Brande- wijnsbaai (welke herdoopt werd tot Konin- 
ginnebaai) een geschikte plaats gevonden. 

Deze baai bevindt zich achter een tegenover Poeloe 
Pisang uitstekende kaap, van waaruit een dam is uitgebracht, 
die met den tegenover- •liggenden vasten wal een 
binnenbaai van ± 150 ha. oppervlakte omsluit, waarin op een 
eilandje een werf is aangelegd. Dwars over dit eilandje l's 
nog een dam gelegd, waarvan de kop 240 m. binnenwaarts 
van den eerstgenoemden zeebre- ker ligt, welke laatste eene 
invaartoponing van ± 1000 m, breedte tusschen den kop en 
den wal vrijlaat. De binnenkomende schepen kunnen langs 
de beide zijden van den over bet eilandje opgeworpen dam 
varen om zoo de 4 schroefpaal - steigers te bereiken, die 
langs de kust zijn gebouwd. De lengte van deze steigers 
bedraagt 120, 108, 108 en 96 m. Onmiddellijklangsdestei- 
gers wordt 7 m. water beneden den laagsten waterstand 
gemeten. Achter deze steigers zijn door het Gouvernement 
opslagloodsen, het kantoor van 

den havenmeester en het douanekantoor opgericht. De 
steigers en loodsen zijn door sporen met het 
stationsemplacement verbonden. De hoofdlijn geeft 
verbinding met het station Padang, vanwaar uit weder een 
zijtak is aangelegcT naar de Padangrivier, zoodat de aldaar 
bestaande handelsinrichtingen met de nieuwe haven zijn 
verbonden. 

Behoudens bovenbedoelde kantoren en eenige 
bijbouwingen, waaronder de bouw van een entre- pótloods, 
de verbreeding van een der loodsen, de bouw van een open 
loods en het overkappen van de ruimte tusschen de hangars 
als het belangrijkst gerekend mogen worden, is de Emma-
haven geheel aangelegd door den dienst derStaats- 
spoorwegen, die daaraan tot 1893, het jaar waarin de werken 
aan den Gewestelijken Waterstaatsdienst in beheer werden 
overgegeven, rond / 3.400.000 verwerkte, een bedrag, 
waarin echter de uitgaven voor de kolenstort en de kolen 
magazijnen niet zijn begrepen. De scheepvaart- en 
goederenbeweging is gedurende de laatste jaren in sterke 
mate toegenomen, zoodat de aanwezige opslagruimte in de 
loodsen niet meer voldoende was. In het jaar 1928 werd 
daarom tot de uitvoering van bovenvermelde 
loodsverbreeding besloten, welk werkin 1929 is gereed 
gekomen, terwijl in het jaar 1930 begonnen is met den bouw 
van hoogergenoemde open loods en overkappingen. Tevens 
werd een begin gemaakt met de uitvoering van een 
uitbreidingsplan, omvattende het vormen van een 
emplacement van rond 35.000 ma. door middel van 
opspuiten van grond uit de havenkom beoosten de 
kolenstort en den uitbouw vóór dit emplacement van een 
gewapend- -beton steiger ter lengte van 192 m. en ter 
breedte van 45 m., waarop een ijzeren loods zal opgericht 
worden, lang 188 m. en breed 25 m. Verwacht wordt, dat 
deze werken, waarvan de kosten op ruim één millioen 
gulden worden geraamd, einde 1931 gereed zullen zijn. 

De totale bouwkosten van de haven bedroegen op 1 
Januari 1929 rond / 4.357.000. Gedurende 1924 bedroeg de 
totale uitvoer van goederen naar buiten het tolgebied en van 
die in het inter- insulair verkeer, exclusief steenkool, rond 
152.000 ton, welke uitvoer in 1928 toenam tot 200.000 ton, 
waarvan portlandcement, koffie en copra de belangrijkste 
artikelen vormen. Van deze laatstgenoemde goederen werd 
in 1928 respectievelijk verscheept 120.000, 16.000 en 
28.000 ton. Voorts vormen de steenkolen afkomstig uit de 
Ombilin- mijnen een belangrijk uitvoerproduct. In 1928 
werd aan ladingkolen rond 248.000 ton en aan bunkerkolen 
rond 127.000 ton verscheept. De invoer van goederen van 
buiten het tolgebied en van die in het interinsulair verkeer 
bedroog in 1928 113.000 ton, terwijl deze invoer in 1924 
49.0 ton groot was. De belangrijkste invoerartikelen 
zijn ijzerwerken, aardewerk, manufacturen en 
levensmiddelen. 

S AHA No,. De haven van Sabang, gelegen op her 
eilandje Poeloe Wé, ongeveer 50 km. ten noorden van de 
hoofdplaats van Atjèh, Koeta- radja, is gesticht in 1887, toen 
door dc firma De Lange uit Batavia, gesteund door de 
Nedcr- landsche Handelmaatschappij, concessie werd 
verkregen voor de vestiging van een kolenstation aan de 
Sabangbaai. 

In 1897 werd Sabang als vrijhaven voor den algemeenen 
handel opengesteld, nadat in het 
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jaar tevoren voor de kolenladendo schepen twee 
schroefpaalsteigors werden gebouwd, terwijl in 1898 een 
drijvend dok met 2600 ton hefvermogen van Soerabaja werd 
overgebracht als geschenk van het Gouvernement, dat 
hiertegenover het recht van vrije dokking voor zijn 
vaartuigen verkreeg. In hetzelfde jaar werd de Naamlooze 
Vennootschap Zeehaven en Kolenstation Sabang- baai 
gesticht, die onder de directie van de Neder- landsche 
Handel Maatschappij de exploitatie der haven van de firma 
De Lange overnam. 

Was in 1897 Sabang als vrijhaven voor den algemeenen 
handel opengesteld, de eigenlijke groei dagteekent van na 
1903, toen de uitbreiding der havenwerken, de mechanische 
outillage, werkplaatsen en gebouwen tot stand kwamen, 
noodzakelijk geworden in verband met het steeds 
toenemende verkeer. De kolenschroefpaalsteiger, waarlangs 
± 8,75 m. water wordt gemeten bij den laagsten waterstand, 
werd 550 m. lang, daarachter werden 16 dubbele 
kolenloodsen van 24 m. breedte en 46 m. diepte, benevens 5 
pakhuizen voor goederen opgericht. Een vijftal electrische 
transporteurkranen kunnen langs de kade gereden worden en 
reiken met een lengte van 100 m. aan de walzijde over de 
kolenloodsen en aan de havenzijde over steiger en schip 
heen. Aohter het droogdok bevinden zich, behalve 
verschillende gebouwen als atelier, magazijnen, ijsfabriek 
en electrische centrale, ook de werkplaatsen voor 
herstellingen aan schepen en machines. 

Afgescheiden van het kolenbedrijf heeft de Sabang 
Maatschappij een afzonderlijk steigertje gebouwd voor den 
veerdienst naar Oelèclheuë benevens voor de 
overscheepslading 200 m. lange handolssteigers en nieuwe 
pakhuizen. Geheel afzonderlijk ligt het nieuwe petroleum-
etablisse- ment. 

Sinds 1911 heeft do Nederlandsch-Indische Regeering 
de meeste van de door de Sabang Mij. uitgevoerde werken 
overgenomen en aan die Maatschappij in erfpacht 
uitgegeven. Voor de tot stand gekomen havenwerken is door 
het Land tot ultimo 1928 rond / 3.245.000 betaald. 

Sabang is do ovcrschcephaven van goederen, bestemd 
voor of komende van het noordelijk gedeelte van Sumatra. 
Verder is Sabang hoofdzakelijk een bunkerhaven. 

BELAWAN.  De ontwikkeling van het gouvernement 
Oostkust van Sumatra, als gevolg van een verrassende 
uitbreiding der cultuurondcrne- mingon, heeft niet nagelaten 
grooten invloed te oefenen op de havenplaatsen van het 
gowest on in het bijzonder op dio van Belawan, gelegen aan 
de westzijde van hot gelijknamige eilandje, dat aan de west- 
en noordzijde begrensd wordt door de diepe Belawanrivier 
en aan de oostzijde door do ondiepe en zand afvoerendc 
Dólirivier. In 1890 is door het initiatief van de Doli-Spoor- 
weg Maatschappij ter plaatse een havcncmplace- mont met 
steiger tot stand gekomen, waardoor aan liet lichtertransport 
tusschen wal en op do Belawanrivier ankerend schip een 
einde werd gemaakt. Eveneens .werden een 
Gouvernemcnts- stoiger, een douaneloods on eonige 
particuliere opslagplaatsen gebouwd, terwijl genoemde 
spoorwegmaatschappij te zelfder tijd de railver- binding van 
Belawan naar Módan on naar do landschappen Serdang en 
Üang'EaC had tot stand gebracht". 

Door de grooto toonamo van het scheepvaarten 
goederenverkeer vormden de smalle steigers en kleine 
loodsen een allengs grooter wordende belemmering voor 
eene vlugge behandeling van de goederen. In 1895 vond do 
eerste groote havenuitbreiding plaats en werd de bestaande 
steigerlengto met 350 m. vergroot. Eveneens werden cenige 
particuliere loodsen bijgebouwd, terwijl in 1903 een 
aanzienlijke uitbreiding van de Gouvernements douane-
inriehtingen gereed kwam. Omstreeks 1905 werd het denk-
beeld geopperd, om langs do noord-oostkust van Sumatra 
door de Koninklijke Paketvaart Maatschappij een dienst te 
doen inrichten met vrij groote schepen, welke in Sabang hun 
begin- en eindpunt zouden vinden, met het doel de 
overscheep van de afvoerproducten van Déli en Atjèh, welke 
plaats had in de Straitshavens Penang en Singapore,naar 
Sabang te verplaatsen. In verband met de omstandigheid, dat 
de handel van Belawan verre stond boven dien der andere 
kustplaatsen werd besloten om tot verbetering van de haven 
aldaar over te gaan. De geringste diepte van hot vaarwater 
over de bank voor de Belawan- en Dólirivier bedroeg i 2,30 
m. bij laagwaterspring, terwijl bij hoog water ± 4-30 m. werd 
gepeild, zoodat schepen met een diepgang van ongeveer 12 
voet Belawan in geregelde vaart konden aandoen. In begin 
1905 ving men aan met een baggerproef, welke anderhalf 
jaar duurde en een zeer teleurstellend resultaat opleverde, in 
verband waarmede beslist werd, dat het verdiepen der 
Belawan-geul definitief zou worden gestaakt. 

Niettegenstaande deze beslissing ging de Doli- -
Spoorweg Maatschappij in 1907 over tot een belangrijke 
uitbreiding van haar havenwerken, waartoe o.a. behoorde het 
aanleggen van een bassin, bestemd voor de prauwen, welke 
atap van Asahan en elders aan voerden (Ataphaven). De 
handelsb"eweging breidde zich ten gevolge van de steeds 
toenemende productie van Déli zoodanig uit, dat plannen 
werden overwogen, om elders dan te Belawan een 
oceaanhaven aan te leggen. In de eerste plaats werd de 
Langsar- baai, vervolgens de Aroebaai in_beschouwing 
genomen. De denkbeefdënliïpen evenwel zoo uiteen, dat 
door de Regeering het oordeel werd verzocht van de eerder 
genoemde heeren Kraus en Do Jongh, die toen nog in Indië 
vertoefden. Volgens hun voorstel word besloten, eerst met 
behulp van eene moderne baggermachine (slib- zuiger) met 
grooto capaciteit te trachten de haven van Belawan voor 
grootere schepen, zoo mogeljjk voor occaanstoomers, 
toegankelijk te maken. Wanneer onverhoopt de ervaring 
mocht uitwijzen, dat het op diepte houden van de geul van 
Belawan voor groote schepen onevenredig groote offers zou 
oischen, in welk geval de voor deze haven aan te schaffen 
slibzuiger zijn goede diensten elders zou kunnen bewijzen, 
was het nog tijd genoeg tot een havenaanleg in de Aroebaai 
over te gaan. 

Door do Rogeering werd ook onmiddellyk beslag gelegd 
op de terreinen, die voor het toekomstige 
havonemplacoment in aanmerking zouden kunnen komen en 
zij deed onderhandelingen met de Deli-Spoorweg 
Maatschappij openen voor de overname van haar werken. 
Op 21 April 1913 wordon deze voor rond een half millioen 
gulden door het Gouvernement ovorgenomen. 
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In September 1912 was de hoogerbedoclde slibzuiger, 
de „Java” in Indië aangekomen en op de bank voor Belawan 
te werk gesteld. Handel en scheepvaart waren intusschen 
zoo sterk toegenomen, dat uitbreiding van ligplaats en 
opslagruimte zeer noodzakelijk werd. Alvorens evenwel tot 
uitvoering van een geheel nieuw plan over te gaan, wilde 
men eerst de resultaten nf- wachten, welke bereikt zouden 
worden met het baggerwerk op de bank. Hierdoor was men 
gedwongen het reeds bestaande emplacement in vrij 
belangrijke mate te verbeteren door bij bouw van loodsen 
en aanlegplaatsen. Ultimo 1916 was beschikbaar: aan 
steigerlengte 607 ra., waarvan 460 m. aan het 
Gouvernement en 207 m. aan particulieren toebehoorend; 
aan pakhuizen 100S4 m2, waarvan 5S92 Gouvernements- 
en 4192 particulier eigendom waren. Daar het bestaande 
havenemplacement toen geheel volgebouwd was en de 
opslagruimte nog niet voldoende bleek te zijn, werd 
overgegaan tot uitbreiding beoosten de bestaande 
scheepshelling, waar steigers met achtergelegen loodsen 
werden gebouwd (het z.g. nieuwe kustvaart-etablisse- 
ment); nog was evenwel de opslagruimte en de 
aanleggelegenheid niet voldoende. Wilde men aan dezen 
voor handel en scheepvaart onhoudbaren toestand een einde 
maken, zoo moest tot een belangrijke ha venuit breiding 
overgegaan worden. 

Besloten werd tot den bouw van een rond 985 m. langen 
caissonkademuur langs de Belawan- rivier beoosten 
lïëllhicuwe kustvaart-etablisse- ment, welke kade thans 
reeds geheel in gebruik is genomen: daarachter zijn 
terreinen opgespoten, loodsen en pakhuizen, zoowel door 
het Gouvernement als particulieren opgericht, wegen 
aangelegd, spoorverbindingen tot stand gebracht, terwijl 
verder in Belawan een groot terrc-in voor woonwijk werd 
in orde gebracht. 

In 1919 werd naast den slibzuiger „Java” een soortgelijk 
werktuig, de „Sumatra” te werk gesteld. Later werd de 
„Java” uit het werk gehaald en werd tot 1927 het 
baggerwerk alleen verricht door de .Sumatra, welke toen 
vervangen werd door een nieuwen slibzuiger, de „Celebes”. 
Thans is in de Belawan-geul een diepte bereikt van 8 in. 
beneden den laagsten waterstand, zoodat de oeeaanschepen 
met een diepgang van 7,50 m. te allen tijde kunnen 
binnenkomen. Bij hoog water wordt 10 m. water gepeild, 
zoodat dan schepen met een diepgang van 9,50 m. Belawan 
kunnen aandoen. De rivier voor de kade is zoodanig 
uitgebaggerd, dat schepen met een diepgang van 9,50 m. bij 
den laagsten waterstand kunnen meren. 

De totale bouwkosten van de haven bedroegen op 1 
Januari 1929 rond f 22.939.000. De belangrijkste 
uitvoerartikelen zijn: caoutchouc en getah-pertja, olie- en 
vethoudende vruchten en zaden en plantaardige oliën en 
vetten, vezels, tabak en thee, waarvan gedurende 1929 
respectievelijk naar buiten het toigebied werd uitgevoerd: 
64.000, 40.000, 33.000, 17.000 en 11.000 ton. De totale 
uitvoer naar buiten het toigebied bedroeg gedurende dat jaar 
175.000 ton. Als belangrijkste invoerartikelen kunnen 
genoemd worden: eetwaren en genotmiddelen, mineralen, 
chemische voortbrengselen, hout en metalen, waarvan van 
buiten het toigebied gedurende 1929 werd ingevoerd 
respectievelijk: 150.000, 40.000, 
38.0, 21.000 en 33.000 ton. De totale invoer 

van buiten het toigebied bedroeg in dat jaar 
315.0 ton. 

BEN KOELEN. Omstreeks het jaar 1907 bestond de haven 
van Ben koelen uit een korten aanlegsteiger en eenige 
meters kademuur met daarachter een douaneloods en eenige 
andere opslagplaatsen. De deining voor den steiger werd 
min of meer gebroken door een rif, dat zich op eenigen 
afstand voor de kust bevindt en waarachter de prauwen een 
tamelijk rustige ankerplaats aantroffen. De beschikbare 
waterdiepte was echter zeer gering, gaf aanleiding tot veel 
ongerief en nam bovendien door aangroei- ing van den 
koraalbodem voortdurend af. In verband hiermede werd 
besloten de haven met behulp van een grijpemmerkraan tot 
'6 voet onder laagwatcrspring uit te diepen. Het bleek 
evenwel niet mogelijk met dit werktuig zonder nadere 
voorziening tegen de deining te werken, waarna besloten 
werd tot het aanleggen van den tegenwoordigen westelijken 
havendam. Tevens werd overgegaan tot het aanplempen van 
een terrein groot 100 x 40 m., voorzien van een kademuur, 
aangezien een nijpend gebrek was ontstaan aan 
opslagruimte. Toen de nagenoeg evenwijdig met de kust 
loopende westdam bijna voltooid was, bleek dat in de 
prauwenhaven zich meer en meer zand afzette, waarom, 
medoin verband met de sterke branding op de kust, in 1913 
besloten werd tot het bouwen van een tweeden havendam 
oostelijk van den eerste. Tusschen de koppen van beide 
dammen werd een opening gespaard van 60 m. wijdte. De 
tweede dam heeft het optreden van een hinderlijke deining 
in het aan het strand gevormde havenbassin niet kunnen 
voorkomen. Ook moet geregeld in dit bassin worden 
gewerkt om het op diepte te houden. De terreinstrook langs 
de kade is thans voor het grootste gedeelte bebouwd met 
opslagloodsen, welke zoowel door het Gouvernement als 
door particulieren zijn opgericht. 

De totale bouwkosten van de haven bedroegen op I 
Januari 1929 rond / 735.000. Het belangrijkste 
uitvoerproduet is koffie, waarvan in 1929 rond 7.100 ton 
naar buiten het toigebied werd verscheept. De totale uitvoer 
naar buiten het toigebied was in dat jaar 7.500 ton groot. 
Van de importgoederen zijn eetwaren en genotmiddelen en 
metalen de belangrijkste; hiervan werd in 1929 ingevoerd 
respectievelijk 1800 en 
3.0 ton, terwijl in totaal gedurende dat jaar 7.300 ton 
van buiten het toigebied werd ingevoerd. 

DALEM BA NO. Aan den linkeroever van de Moesi rivier 
op rond 90 km. afstand van de monding van deze rivier, 
strekt zich onmiddellijk benedenstrooms van de 
gewestelijke hoofdplaat» Dalem bang het 
havenemplacement, de z.g. Nieuwe Boom, uit, dateerend uit 
1909. De aan- lcggelegcnheid, waarvoor een diepte van 10 
m. bij laag water staat, wordt gevormd door een 
schroefpaalsteiger, lang 250 m., breed 11 m. door middel 
van drie loopbruggen, lang 20 m. en breed 15 m., met den 
vasten wal verbonden. Achter dezen steiger zijn 
verscheidene opslagloodsen en kantoren gebouwd. 
Bovenstrooms van den Nieuwen Boom treft men het 
eigenlijke Dalem bang aan met tal van grootere en kleinere 
«leerplaatsen, waaronder dient vermeld te worden de Oude 
Boom met steiger, welke in 1894 werd opengesteld en thans 
in hoofdzaak 
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benut wordt door den dienst der Staatsspoorwegen om per 
veer bootje aansluiting te ver- leonen met het station 
Kcrtapati, hetwelk is gelegen bovenstrooms van Palembang 
aan den rechteroever van de Moesi rivier, even boven de 
plaats waar de Ogan met de Moesi samenvloeit. Te Kertapati 
is verder een kolenstortinrichting gebouwd ten behoeve van 
den afvoer per stoomschip der Lamatang steenkolen. Van de 
uitvoer- producten wordt het overheerschend deel gevormd 
door de aardolie en benzine, waarvan de afscheepplaats te 
Pladjoe en te Soengei Gé- rong ligt, benedenstrooms van 
Palembang aan den rechteroever van de Moesi rivier. 

De bank vóór den mond der Moesi en eenige 
verondiepingen in die rivier vormen een belemmering voor 
de scheepvaart. De minste diepte, welke thans in het 
vaarwater op de bank gemeten wordt, bedraagt rond 3 m. bij 
den laagsten waterstand, overeenkomend met rond 7 m. bij 
den hoogst voorkomenden waterstand en rond 0,50 m. bij 
dagelijksch hoog water. De totale bouwkosten van de haven 
bedroegen op ultimo 1929 rond f 1.105.000. De totale 
uitvoer naar buiten het tolgebied bedroeg in 1929 rond 
83G.000 tonXDe belangrijkste uitvoerartikelen zijn 
aardolleen benzine, rubber en koffie, waarvan in 1929 
respectievelijk naar buiten het tolgebied werd verscheept: 
780.000, 25.000 en 
14.0 ton. Als meest belangrijke invoergoederen zijn te 
noemen: levensmiddelen, mineralen, aardewerk en 
porcclein, metalen en machinerieën. De totale invoer van 
buiten het tolgebied bedroeg in 1929: 213.000 ton. 

MAN’AD o. Van ouds werd de monding van de Manado 
rivier benut tot aanlegplaats voor prauwen, welke ook thans 
nog voor de verbinding zorgen van het op de reede 
ankerende zeeschip met den vasten wal. Deze monding 
verplaatste zich in den loop der jaren steeds meer zuid-
waarts, hetwelk gepaard ging met een onrustbarende 
afneming van het strand en met een voor de prauwvaart 
hinderlijke drempelvorming. in de jaren 1890—1892 werd 
daarom een GO m. Jange dam in het verlengde van den 
linkeroever der rivier uitgebouwd, welke dam een aangroei- 
ing van het strand bevorderde. De drempel voor de monding 
werd evenwel niet weggesehuurd, zoodat de prauwvaart 
daarvan steeds veel hinder bleef ondervinden. Bij ruw weer 
stond op den drempel een zeer zware branding, welke het 
verkeer gevaarlijk maakte. Alleen bij gunstig weer kon de 
Manado rivier uitgeschakeld worden en konden de prauwen 
op het strand worden getrokken voor do 
Gouvcrnementsopslaglood- sen. Het goederentransport over 
do groote strandbreedto bij laagwater was echter vrij be-
zwaarlijk. In het jaar 1919 werd begonnen met het maken 
van de tegenwoordige prauwenhaven on van een ten zuiden 
daarvan gelegen landtong. Ten einde verzanding zoowel van 
<jc vaargeul in den riviermond als van de prauwenhaven 
tegen te gaan is het noodzakelijk, dat doorloopend 
onderhoudsbaggorwerk wordt verricht. 

Do totale bouwkosten van de haven bedroegen ultimo 
1929 rond / 930.000. 

Het belangrijkste uitvocrproduct is copra. Van de totale 
uitvocr gedurende 1929, groot 
32.0 ton, werd 30.000 ton verscheept aan olie- en 
vethoudende vruchten en zaden en plantaardige oliën en 
vetten. De totale invoer bedroeg 

in 1929 rond 37.000 ton, waarvan eetwaren en 
genotmiddelen, mineralen, chemische voortbrengselen, 
garens en manufacturen de belangrijkste goederen vormen. 

AM BON. Het plaatsje Ambon is gelegen aan de oostzijde 
van een beschutte baai, welke aan de zeezijde ongeveer 6 
zeemijlen breed is en zich daarna aanmerkelijk verwijdt om 
ten slotte bij Ambon nauwer toe te loopen. Voor het 
handelsverkeer was een 17 m. lang los- en laadhoofd 
gebouwd, door een dijk, welke plaatselijk verbreed was en 
waarop eenige loodsen en kantoren waren opgericht, met 
den oever in verbinding gebracht. In het jaar 1917 werd 
begonnen met den bouw van een gewapend-beton steiger 
ten noord-oosten van het bestaande los- en laadhoofd, 
welke steiger in 1919 gereed kwam. Langs dezen steiger 
wordt een waterdiepte aangetroffen van ± 13,50 ra. beneden 
den laagsten waterstand. De lengte daarvan bedraagt 100 
m., de breedte 10,50 m., terwijl drie loopbruggen, elk 21,55 
m. lang en 10,50 m. breed, de verbinding vormen met het 
achterliggende emplacement, dat voldoende ruimte biedt 
voor den bouw van talrijke opslagloodsen. Door het 
Gouvernement werd gebouwd een tweetal loodsen, elk 
groot 30 x 
37,5 m., met daartusschen een overdekte gang. De totale 
bouwkosten van do haven bedroegen op ultimo 1929 rond / 
542.000. 

Ingevoerd worden hoofdzakelijk rijst en andere 
levensmiddelen, petroleum en manufacturen, terwijl copra, 
met inlandsehe prauwen van de omliggende eilanden 
aangebracht, het belangrijkste uitvocrproduct is. 

BAN’DJERMASIN. Bandjermasin, de hoofdplaats van de 
residentie Zuider- en Ooster- afdeeling van Borneo, ligt 
ongoveer 30 km. verwijderd van de monding der Barito 
rivier in de Java Zee, aan den westelijken oever van de rivier 
de Martapoera, op9 km. van het samenvloei- ingspunt. De 
situatie van Bandjermasin ten opzichte van het achterland is 
door het uitgebreide net van bevaarbare waterwegen naar 
alle zijden zeer gunstig voor den handel; de plaats vormt 
dan ook het stapelpunt der voortbrengselen van het 
reusachtige stroomgebied der Barito. Daar zich voor de 
monding van de Barito rivier een modderbank in zee heeft 
afgezet, waarop bij laagwaterspring ongeveer G voet water 
wordt gepeild, kunnen slechts gedurende den hoogen 
waterstand schepen -met 13 è. 14 voet diepgang passeeren. 
De lengte der schepen kan de 85 a 90 m. niet te boven gaan 
ten gevolge van de zeer bochtige en smalle Martapoera 
rivier. In het jaar 1910 werd begonnen met het baggeren van 
een proefgeul in bovenbedoelde modderbank met 100 m. 
bodem breedte. Deze geul, met een lengte van 7,5 km., 
kwam in 1918 gereed. De sterke aanslibbing, die zich echter 
onmiddellijk achter den baggermolen vertoonde, wees 
spoedig uit, dat, wilde men blijvend resultaat behouden, de 
baggermolen of beter nog een slibzuiger voortdurend ter 
plaatse zou moeten blijven werken. De kosten hiervan 
zouden zoo hoog zijn, dat deze te zwaar zouden drukken op 
handel en scheepvaart, zoodat van verder baggeren werd 
afgezien. De haveninrichting bestaat uit een 250 m. langen 
en 11 m. breeden schroef paalsteiger; achter deze 
aanleggelegenheid vindt men een uitgestrekt terrein met 
verschillende pakhuizen en kantoren. 
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I)e totale bouwkosten van de haven bedroegen op 1 
Januari 1929 rond ƒ 136.000. 

Het belangrijkste uitvoerproduct is rubber, waarvan in 
1929 naar buiten het tolgebied 32,000 ton werd uitgevoerd. 
De totale uitvoer naar buiten het tolgebied bedroeg in dat jaar 
40.000 ton. Ingevoerd worden in hoofdzaak levensmiddelen, 
mineralen en metalen. De totale invoer van buiten het 
tolgebied bedroeg in 1929: 18.000 ton. 

DE HAVEN VAN PANTAI-TIMORBAAI (BENOA). De haven van 
Pantai-Timorbaai is de afscheep- haven van Zuid Bali. Vóór 
de totstandkoming van het tegenwoordige 
havenemplacement aan de noordzijde van bovengenoemde 
baai konden te Benoa, bij den ingang aan de zuidoostzijde 
van deze baai, kleine schepen aan een geheel in het water 
geplaatsten eenvoudigen steiger meren. Van zee uit was deze 
aanlegplaats slechts door een moeilijk vaarwater bereikbaar. 
Het verder transport der goederen naar den vasten wal 
n.1. naar het plaatsje Pcsangaran, gelegen bezuiden 
Dènpasar, moest geschieden met kleine prauwen, welke over 
ecnige kilometers afstand door bij laag water droogvallende 
kreeken moesten varen. 

In verband met de toenemende goederenbeweging was 
een verbetering van den bovenomschreven toestand 
dringend noodig. In 1913 werd begonnen met de uitvoering 
van een nieuwe haveninrichting aan de noordzijde van de 
baai ten noord-westen van Benoa. In het jaar 1919 kwamen 
de werkzaamheden gereed. Een ongeveer 3 km. lange dam, 
7 m. breed, waarvan 5 m. verhard is, verbindt thans het nabij 
diep water aangeplempt havenemplacement van 80 bij 80 m. 
met den vasten wal nabij Pesangaran. Vóór dit enplacement 
zijn twee scliroefpaal- steigers gebouwd, elk 22,5 m. lang en 
11 m. breed, terwijl tusschen deze steigers een open ruimte 
is gelaten ter lengte van 17,90 m. De waterdiepte, langs deze 
steigers gemeten, bedraagt 7 m. beneden den laagsten 
waterstand. Op het emplacement zijn 
Gouvernementsloodsen gebouwd, ook door particulieren 
zijn daar pakhuizen opgericht. Op ongeveer 50 m. afstand 
van dit emplacement is ten behoeve van den opslag van 
petroleum een terrein aangeplempt van 24 m. bij 34 m., 
hetwelk door een 15 m. langen dam in verbinding staat met 
hooger bedoelden 3 km. langen verbindingsdam. De 
toegangsgeul naar den steiger is. beter bevaarbaar gemaakt 
door het wegbaggeren van eenige koraalriffen. 

De kosten van de door het Land uitgevoerde werken 
bedroegen op ultimo 1929 rond / 1.190.000. 

De uitvoer bestaat hoofdzakelijk uit copra en varkens. 
In 1929 werden naar buiten het tolgebied uitgevoerd 7500 
ton copra en 50.826 varkens met een gewicht van rond 3.500 
ton. De totale uitvoer naar buiten het tolgebied was 
gedurende dat jaar 11.400 ton groot. De voornaamste der 
ingevoerde goederen zijn levensmiddelen, manufacturen en 
bouwmaterialen. In 1929 werd van buiten het tolgebied 
ingevoerd een gewicht van 1735 ton. 

HAVENBEHEER EN EXPLOITATIE. Twintig ja- ren geleden kon 
bij de Nederlandsch-Indische havens nog van geen eigenlijk 
beheer en exploitatie gesproken worden. De haveninrichtin-
gen bestonden in hoofdzaak uit douane-emplace- menten, 
waar de in- en uitgevoerde goederen in de van 
Gouvernementswege gebouwde z.g. 

boomloknlen werden opgeslagen. Vele andere 
Landsdiensten hadden verder in de havens, vrijwel 
onafhankelijk van elkaar, een taak te vervullen, nl. Marine, 
Staatsspoorwegen en andere takken van dienst, 
ressorteerende onder het Departement van Gouvernements-
Bedrijven, Burgerlijke Openbare Werken, Binnenlandsch 
Bestuur, enz. Toen de goederen- en scheepvaart- beweging 
meer en meer begon toe te nemen, kon men met dezen 
toestand geen genoegen meer nemen. Hoe dit geleid heeft tot 
de benoeming van één Directeur met een Commissie van 
Bijstand voor de haven van Tandjoengpriok is uiteengezet in 
Dl. II, blz. 74 en 75. 

Ook bij de overige grootere havens werd ach-
tereenvolgens bij wijze van tijdelijken maatregel (later 
definitief geworden) de betrekking van directeur ingesteld, 
waartoe eveneens een Ingenieur van den Waterstaat en ’s 
Lands Burgerlijke Openbare Werken werd aangewezen, 
zoomede eene Commissie van Bijstand in het belang van het 
beheer der haveninrichting. De samenstelling der 
Commissie van Bijstand is niet bij alle havens dezelfde, 
varieert naar gelang van plaatselijke omstandigheden. 

Bij het Gouvernementsbesluit van 17 Augustus 1924 no. 
6 (Ind. Stb. no. 378) is bepaald, dat onder bedrijfshavens 
worden verstaan die havens, bij welker beheer is 
aangenomen om de uitgaven, met inbegrip der 
kapitaalslasten, door de inkomsten te dekken. Als 
bedrijfshavens zijn bij gemelde beschikking aangewezen de 
havens van: Tandjoengpriok, Semarang, Soerabaja, 
Makassar, Belawan, Emmahaven, Tjilatjap, Cheribon, 
Tegal, Pekalongan, Pasoeroean, Pro- bolinggo, Panaroekan, 
Banjoewangi, Palem- bang, Asahan, Benkoelen, Sibolga, 
Bandjer- masin, Bcnöa'f Pantai-Timorbaai), Amboina en 
Manado, bij Ind. Stb. 1928 no. 195 Oosthaven 
(Teloekbetoeng) en bij Ind. Stb. 1929 no. 3 Djam- bi. 

Commissies van bijstand komen voor in do havens: 
Tandjoengpriok, Soerabaja, Semarang, Belawan, Makassar, 
Emmahaven, Tjilatjap, Palembang, Manado en Cheribon. 

Voor de bedrijfshavens zijn bij verschillende 
Gouvernementsbesluiten grenzen van do havengebieden 
vastgesteld, waarbij tevens is bepaald, dat het beheer over 
die havengebieden werd opgedragen aan den Directeur der 
Burgerlijke Openbare Werken. 

De exploitatie van het havenbedrijf omvat, behalve het 
onderhouden van de voor de haven tot stand gebrachte 
werken, het beschikbaar stellen van aanleglengte voor 
schepen, opslagruimte voor goederen, terreinen voor den 
bouw van loodsen, werkplaatsen en kantoren, watei- 
oppervlakkon voor de uitoefening van bedrijven, werktuigen 
voor het lossen en beladen van schepen, electrischen arbeid 
voor verliehtings- en krachtdoole;nden, het leveren van 
water aan schepen, bot waar noodig voorzien in sleep- en 
brandblusehmaterieel en eventueel van transportmiddelen te 
land en te wa^ter. 

In het belang van een goede exploitatie en ter 
verkrijging van eenheid in het beheer van allo havens zijn 
verschillende algemccno havenro- glementen samengesteld, 
te weten: 

1. Algemeen Opslagreglement (Ind. Stb. 1925 no. 
10); 2. Algemeen Ligplaatsregloment (Bijblad no. 10952); 
3. Algemeen Goederengoldre- 
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glement (Ind. Stb. 1927 no. 201); 4. Algemeen 
Havengeldreglement (Ind. Stb. 1927 no. 223); ö. Algemeen 
Reglement verhuring haven materieel (Ind. Stb. 1927 no. 
453); G. Algemeen Reglement waterverstrekking (Ind. Stb. 
1927 no. 462); 7. Algemeen Reglement clectriciteits- 
verstrekking (Ind. Stb. 1927 no. 402). 

De tarieven, volgens welke voor het gebruik van 
havenzaken moet worden betaald, zijn voor elke haven 
verschillend en afhankelijk van plaatselijke 
omstandigheden; zij zijn derhalve niet in de algemeene 
reglementen opgenomen. 

Een regeling betreffende de S.S. havensporen is 
vastgesteld bij besluit van den Gouverneur- -Generaal \a,n 
19 Augustus 1929 no. 24 (Bijblad no. 12079)' 
/Bij de kleinere havens, waarvan de havengren- "zen bij 
Gouvernementsbesluit zijn bepaald, zijn havenbeheerders 
met de exploitatie belast; bij enkele wordt de 
havenbeheerder door een com- misssie van bijstand in het 
belang van het beheer bijgestaan. Als regel eischt de 
uitvoering van het beheer bij deze havens nog niet zooveel 
bemoeienis, dat daarmede een uitsluitend hiervoor aan-
gewezen ambtenaar moet worden belast. De functie van 
havenbeheerder in deze havens wordt dan pok in den regel 
als bijbetrekking vervuld door ter plaatse aanwezige 
ambtenaren van de 
B. O.W. (eerstaanwezend ingenieur), van de Marine 
(havenmeesters) of van de Douane. 

Literatuur• Zie de opgave in Dl. II, blz. 75 en verder: 
Nederlandsch-Indische Havens, Overdruk uit het jaarboek 
1920 van Nederlandsch- -Indië, Batavia 1920; Belawan 
Oceaanhaven door Ir. W. Cool (overdruk in de 
„Waterstaats-Inge- nieur” no. 3, Maart 1918); Verslag 
algemeene havenconferentie, gehouden op 15 tot 18 
Januari 1924, Weltevreden 1924; De haven van Soera- baja 
door Ir. I. Th. van Rosse in het Polytechnisch weekblad, 
jaargang 1927; Beschouwingen over do economie en het 
beheer der zeehavens door Mr. Dr. J. A. M. van Buurerv^ 

GOENOENG DJATI (Aanvulling van Dl. I, blz. 
799). Zie nader het artikel van Dr. G. P. Rouffaer (f), in 
„Bijdragen van het Kon. Inst. voor do T\-, L.- en 
Volkenkunde van Ned.-Indië”, 1030, Dl. 80, 2e Afl., blz. 
210—215. 

GADJAMATI (GADJAH-MATI) (Aanvulling 
van Dl. I, blz, 727). Voor een meer uitvoerige en volledige 
beschrijving dezer Javaansche hofbeambten zie het 
betreffende artikel van Dr. G. P. Rouffaer (f) in „Bijdragen 
van het Kon. Inst. voor de T.-, L.- en Volkenkunde van 
Ned.-Indië”, 1930, Dl. 80, 2c Afl., blz. 202—204/ 

./•GIRI (Aanvulling van Dl. I, blz. 794). Zie het 
gelijknamige artikel van Dr. G. P. Rouffaer (t), in „Bijdragen 
van het Kon. Inst. voor do T.-, L.- yon Volkonkunde van 
Ned.-Indië”, 1930, Dl. 80, 2e Afl., blz. 204—210/ 

OLIEPALM. Elit&ia guinccnsis. (Zie ELAEIS 
GU1NEENSIS, Dl. I, blz. 005). 

Geschiedenis. Dooliepalm isinheemsch in West on 
Centraal Afrika en wel voornamelijk in de landen, gelegen 
aan don Atlantischen Oceaan van Portugeesch Guinea af 
tot en met Angola. De uit de vruchten van dezen palm te 
winnen olie is voor de inheemsche bevolking dezer streken 
een voornaam onderdeel der voeding, tcrwyl zij tevens 
reeds van oudsher een der belangrijkste uitvocr- producten 
van dit gebied is. Aanvankelijk word alle palmolie door de 
inboorlingen zelf bereid. In 

het begin dezer eeuw echter is men van Europee- sche zijde 
begonnen do bereiding van de olie in eigen handen te nemen, 
zoodat er thans op de Westkust van Afrika talrijke fabrieken 
zijn, welke de palmvruchten van do bevolking opkoopen en 
daarna verwerken. Reeds spoedig daarop ont-. wikkelde zich 
een streven naar een systematischer winning der vruchten: 
maatschappijen, werden gevormd, die groote 
uitgestrektheden, oliepalmbossohen in concessie verwierven 
en deze door het uitkappen van ongewenschte.hout- soorten 
en slechte palmen in beter exploiteerbaren toestand brachten. 
Eerst na 1912 werd begonnen met het aanleggen van 
plantages, echter op vrij extensieve basis; na 1919 werden 
deze meer uitgebreid. 

De geschiedenis van den oliepalm in Neder- landsch-
Indië dateert van 1848, in welk jaar in den Cultuurtuin te 
Buitenzorg een viertal planten werd geïmporteerd, twee uit 
Mauritius en twee- uit Amsterdam, welke laatste, gezien de 
groote- overeenkomst in type met de eerste, het feit dat te 
Amsterdam geen vruchten werden geoogst en de 
omstandigheid dat zij twee maanden na aankomst der eerste 
hier werden ontvangen, hoogstwaarschijnlijk eveneens van 
Mauritius afkomstig zijn. 

Niettegenstaande geslaagde experimenten met het van 
deze palmen verkregen zaad in verschillende streken hier te 
lande kwam het in de eerste- 50 & 60 jaar niet tot een cultuur 
van oliepalm op. economische basis. Slechts als sierpalm 
werd hij. op erven en langs wegen aangeplant. Voor dit. doel 
werden ook zaden geleverd naar de Oostkust van Sumatra, 
waar zij ten slotte den grondslag vormden voor de zich in dat 
gewest in de laatste- jaren snel uitbreidende 
oliepalmindustrie. 

De geschiedenis van deze industrie in Indië- neemt een 
aanvang in 1910, in welk jaar eenige personen, na het slagen 
van de in 1908 in Afrika voor het eerst opgerichto fabrieken, 
het plan op-. vatten ook ter Oostkust van Sumatra onderne-
mingen op te richten, aangemoedigd door den goeden groei 
en de rijke vruchtdracht van den oliepalm aldaar. In 1911 
werden de eerste ondernemingen geopend. Vooral de 
„Société financière- des Caoutchoucs,” toentertijde onder A. 
Hallet,. vatte de cultuur op ruime schaal aan en had op ultimo 
1914 reeds ruim 2300 ha. met oliepalm beplant. In 1918 
volgden andere groote maatschappijen, als de R. C. M. 
Amsterdam en de H. V. A.,. dit voorbeeld. Do daarop 
volgende snelle ontwikkeling van do oliepalmcultuur hangt 
nauw samen mot de sterk toegenomen vraag op de we-
reldmarkt naar plantaardige oliën. 

In 1917 volgde men in Britsch Malaya even-, eens met 
het openen van oliepalmondernemingen. Toch hooft do 
cultuur aldaar niet die snelle vlucht genomen als in Ned.-
Indië. 

Variëteiten. Door verschillende onderzoekers: werd de 
Elaeia guineenaia in verschillende typen geclassificeerd. 
Door het Algemeen Proefstation der A. V. R. O. S. is een 
classificatie gevolgd, welke op practische grondslagen is 
gebaseord on welke over het algemeen zeer goed voldoet. 
Hierbij word uitgegaan van de dikte der steenschaal in do 
vruchten, daar dit het eenige onbruikbare, element daarin is, 
terwijl het tevens een belangrijke factor vormt bij de winning 
van de zich in de steenschaal bevindende kern. Door Dr. A. 
A. L. Rutgers en C. Yampolsky werd op doze wijze de. 
volgende indeeling opgesteld: 
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variëteit 
type 

dikte 
vrucht- 
vleesch in 
m.m. 

dikte 
steen- 
schaal 
in 
m.m. 

% steen- 
schaal in de 
vrucht 

macrocarya 0.75—2,5 4—S,5 40—60 
du ra 2—b 2—5 20—40 
tenera  1—2,5 5—20 

pisifera  ± 0 ± 0 

De laatste variëteit is vermoedelijk een abnormaliteit. 
De kernen van al deze typen kunnen verschillende 
afmetingen hebben. Van de eerste drie variëteiten komen 
bovendien typen voor, waarvan het vruclitvleesch verdikt is; 
deze vorm draagt den naam „diwakkawakka”. 

Het toeval heeft gewild, dat de eerste vier Bui- 
tenzorgsche palmen en hunne nakomelingen een vrij 
constant type vertegenwoordigden, dat den naam heeft 
gekregen van „Dcli-type” en dat naast een rijke vruchtdracht 
een gunstige samenstelling van de vruchten heeft, nl. ± 59.5 
% vruclitvleesch, S.3 % kern en 32.2 % steensehaal, zoodat 
het tot het „dura-type” gerekend behoort te worden. 

Tot nu toe is het „Deli-type” voor de groot- cultuur de 
meest geschikte variëteit gebleken. Latere zaadimporten uit 
Afrika, welke o.a. de z.g. „Congo-typen” voortbrachten 
bleken aan het „Deli-type” minderwaardig te zijn en in 
hoofdzaak „macrocarya’s” te vertegenwoordigen. Mis-
schien dat onder de „tenera-typen” nog variëteiten zijn, 
welke voor de grootcultuur van belang zijn. Proeven 
hieromtrent zijn nog in gang. 

Cvfluur. Aanvankelijk meende men, dat de oliepalm 
geen bijzondere eischen stelde. De ondervinding en het 
wetenschappelijk onderzoek in de laatste jaren hebben 
echter aangetoond, dat een optimale groei en productie 
bepaalde eischen stelt aan klimaat, bodem en 
cultuurmethode. 

Ten aanzien van het klimaat biedt de Oostkust van 
Sumatra belangrijke voordeelen boven Afrika. De regenval 
is er gunstiger over het jaar verdeeld, waardoor, hoewel met 
productieschomme- lingen, het geheele jaar door geoogst 
kan worden. De relatieve vochtigheid van de lucht is op 
Sumatra eveneens gunstiger, zij is er gelijkmatiger en in den 
regel lager dan in Afrika gedurende den regentijd. In dit 
laatste land is in dien tijd de relatieve vochtigheid van de 
meeste oliepalmstreken gewoohlijk hooger dan 80%, terwijl 
voor de oliepalm 50—70% als optimum wordt opgegeven. 
Bovendien is ook de zonnebestraling, welke de productie 
sterk beïnvloedt, op Sumatra zeer gunstig. Aan de eischen 
van optimale temperatuur— 24°tot26°C.—en ligging der 
gronden op 0—400 m. boven zee voldoen de lagere streken 
van Sumatra eveneens. Al deze factoren hebben er toe 
geleid, dat de oliepalm op Sumatra een weelderiger groei 
vertoont dan in Afrika, terwijl zij er eerder in productie komt 
en de productie overvloediger is. Theoretisch is in Afrika het 
vijfde jaar het eerste productiejaar, doch gewoonlijk wordt 
daar op ondernemingen niet voor het 7e jaar een behoorlijke 
productie verkregen, zoodat vele aanplantingen eerst in het 
Se of 9o jaar in productie worden genomen. Op Sumatra ge-
schiedt dit meestal in het 4e jaar, soms reeds in het derde en 
slechts bij hoogc uitzondering door 

bijzondere omstandigheden — bv. in verband met het gereed 
komen van de fabriek — in het vijfde jaar. Wat de productie 
betreft komt Dr. P. Vageler tot de conclusie, dat hier de 
productie aan olie ongeveer het dubbele is als in Afrika. 

Betreffende den bodem kan in do eerste plaats 
opgemerkt worden, dat de oliepalm zeer gevoelig is voor 
stagncerend water hoog in den grond, hij wordt dan geel en 
gaat kwijnen. De oliepalm onttrekt een zeer grootc 
hoeveelheid voedende be- standdeclen aan den bodem, een 
voldoende diepe bouwkruin is daarom een vereischte; 1 a H 
m. diepte wordt noodzakelijk geacht, het een en ander 
afhankelijk van den aard van den bodem en den rijkdom aan 
voedende bestanddeelen. Een goed doorlatende bodem is 
gewenscht. Belangrijk is verder het hunuisgehalte, niet 
alleen voor de stikstofvoeding, doch ook voor het verbeteren 
van den bodem, vooral op zwaardere gronden. Aanvankelijk 
lette men weinig op deze factoren, waardoor meerdere 
oudere ondernemingen op minder geschikte gronden zijn 
aangelegd, terwijl bovendien het eertijds toegepaste „clean-
weeding”- -systeem, waardoor de bovengrond verbrandde 
en de humus afspoelde, minder bevorderlijk is geweest. Op 
de Oostkust van Sumatra bieden de leemgronden langs de 
rivieren, do veengronden en vooral de roode tufgronden de 
beste kansen. 

Jn den laatsten tijd wordt zooveel mogclijk gebruik 
gemaakt van geselecteerd zaad. De groote maatschappijen 
selecteeren binnen het „Deli- type” door onderlinge 
kruisbestuiving van gecontroleerde moederboomen met 
hooge producties en gunstige samenstelling der vruchten, 
terwijl daarnaast door het algemeene Proefstation der A. V. 
R. O. S. tevens op zaadveredeling gewerkt wordt met eenige 
goede import-typen. 

Hoewel direct uitleggen op kweekbedden mogelijk is, 
laat men gewoonlijk het zaad eerst op speciale zaadbedden 
ontkiemen en plant ze nadat 2 tot 3 bladeren gevormd zijn 
over op de kweekbedden. Hier blijven zij minstens een jaar 
staan alvorens zij naar de tuinen worden overgebracht, dit 
laatste vooral met het oog op het risico, dat jongere planten 
loopen, door varkens en ratten te worden vernietigd. 

De ontginning der terreinen, hetzij bedekt met alang-
alang of oerbosch, werd vroeger op kapi- taals-extensieve 
wijze uitgevoerd, waardoor echter de alang-alang en andere 
grassen en onkruiden nooit geheel verdwenen en de aanplant 
minder welig gedijde. Tegenwoordig tracht men op deze 
ondernemingen door geregeld babatten (wegsnijden van het 
onkruid) het kwaad te bezweren. 

Bij de tegenwoordig steeds meer toegepaste kapitaals-
intensieve methode wordt alang-alang terrein geheel schoon 
ontgonnen en onder groen- bemesters gezet — gewoonlijk 
ailo-pogonium — slechts kringen van 3 m. diameter om de 
planten worden uitgespaard. Op oerbosch terrein wordt het 
hout gekapt, verzameld en gebrand, waarna de plantgaten 
geslagen, c'tlo/iogonium gezaaid en de minstens éénjarige 
planten uitgeplant worden. Het onderhoud bij deze methode 
is betrekkelijk gering en bestaat uit het schoonhouden van de 
kringen om de planten en het nawieden van den groen be 
mester. 

In den laatsten tijd wordt er ook veel aandach t besteed 
aan kunstmest-bemesting. Op afgespool- de gronden 
reageerde de oliepalm op stikstofbe- mesting, terwijl hij op 
de roode tufgronden in 
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zijn producties sterk reageerde op phosphorbe- mesting. In 
1027 word deze laatste dan ook reeds op ruime schaal 
toegepast. 

Ook het plantverband is in den loop der jaren gewijzigd. 
Aanvankelijk paste men quadraatverband toe van 9 X 9 m. 
— waardoor per ha. 123 palmen komen — of soms nog 
wijder. Tegenwoordig is echter een driehoeksverband 9x9 
m. onderlinge afstand — 143 palmen per ha. — vrijwel 
algemeen gebruikelijk. 

Tusschenbeplanting met koffie (robunia) heeft wel eens 
plaats, doch op minder rijken grond kan de groei van de 
oliepalm vertraagd worden. In Malaka heeft wel 
tusschenbeplanting met gambir en pisang plaats, doch ook 
daar te lande wijst men er op dat, waar de oliepalm veel 
plantenvoe- donde stoffen moet kunnen opnemen voor een 
behoorlijken groei, slechts kort durende culturen als 
tusschenbeplanting in de eerste jaren aanbevelenswaardig 
zijn; proefnemingen met cassave zijn daar in gang. 

Behalve door het gewone onderhoud en bemesting heeft 
men ook op andere wijze getracht de productie der palmen 
op te voeren. Zoo is er een tijd geweest, dat op verscheidene 
ondernemingen de palmen hoog opgesnoeid werden, 
waarbij de bladeren onder de zich vormende vruchttrossen 
werden weggekapt, met het doel deze trossen tot voller 
ontwikkeling te laten komen en het aantal trossen te 
vergrooten door forceeren van een snellere bladvorming. 
Spoedig is echter gebleken, dat de producties zich op den 
duur niet konden handhaven. Het reserve-voedsel van de 
palmen werd te snel verbruikt, waardoor zij na eenigen tijd 
snel terugliepen tot ver beneden normaal. Deze sterke snoei 
wordt dan ook niet meer toegepast. 

Een andere maatregel, welke nog wel toepassing vindt, 
is bevordering van de productie door kunstmatige 
bestuiving. Uit proefnemingen is gebleken, dat een 
kunstmatig bestoven aanplant aanvankelijk ± 80% meer 
product leverde dan een natuurlijke aanplant; na enkele 
jaren was dit echter tcruggeloopen tot 20%; do verdere 
resultaten zullen moeten aantoonen of deze teruggang zich 
zal voortzetten tot beneden het normale, in welk geval de 
genoten oogstverineerdering problematisch wordt. 
Corrigeeron mot bemesting biedt hier echter nog 
mogclijkhedon. 

Van de ziokten en plagen van den oliepalm zijn de 
volgende de belangrijkste, al is over het algemeen do 
tocgebrachto schade niet ernstig: de kroonzickle komt vrij 
veel voor, do kroon valt in en sterft weg, vermoedelijk als 
gevolg van een te sterken groei in de eerste jaren, 
gewoonlijk herstelt de palm zich echter; rupsenschade, 
welke wel belangrijk kan zijn, komt de oliepalm eveneens 
te boven, zij het ten koste van een tijdelijko 
productievermindering; varkens- en ratten- schadc, welke 
voornamelijk voor te jong uitge- planto palmen van 
beteekenis kan zijn. 

Bij het oogsten begint men de bladeren beneden de te 
oogsten vruchttrossen weg te kappen. Bij het „clean-
weeding”-systeem van vroeger werden deze bladeren 
tusschen de palmen verbrand; tegenwoordig laat men ze in 
den aanplant liggen, opdat do afvalstoffen weder aan don 
bodem ten goede zullen komen. 

Een tros is rijp, wanneer eenige vruchten beginnen los te 
laten. Het oogsten gaat geregeld door; daartoe wordt de 
aanplant oens in do 4 & 0 

dagen door do oogstkoclies geïnspecteerd. Na hot 
wegkappen van het blad wordt de tros van den palm 
gehaald, zoo noodig door in den boom te klimmen. Dc 
trossen worden daarop naar de meest nabije transportwezen 
uitgedragen. Vroeger liet men zc daar eenige dagen liggen 
tot de vruchten los hadden gelaten, waarna de vruchten 
verder naar de fabriek werden vervoerd. Waar deze 
methode het nadeel heeft, dat het ge- halto aan vrije 
vetzuren van do olie belangrijk kan oploopen, wordt ze 
tegenwoordig bijna nergens meer toegepast en vervoert 
men de trossen gewoonlijk direct naar do fabriek. Het 
winnen van een zoo hoogwaardig mogelijk product stelt dan 
ook, gezien het feit dat een goed volwassen aanplant per jaar 
per ha. ±13 ton aan vruchttrossen levert, vrij zware eischen 
aan het vervoersvraagstuk. 

Dit vervoer geschiedt tegenwoordig veelal langs 70 cm.-
smalspoorbanen, hetgeen vanzelfsprekend weer eischen 
stelt aan de terreingesteld- heid, welke niet te 
geaccidenteerd mag zijn. Meestal heeft men zwaardere 
stambanen met lichtere zij banen en soms nog 
aanvoerwegen voor kartransport. Op de zwaardere 
stambanen worden meestal locomotieven gebruikt. De 
dichtheid van het smalspoornet moet experimenteel worden 
vastgesteld, doch als algemeen gemiddelde kan men 
aannemen, dat op elke 100 ha. 1 km. railbaan komt, hetgeen 
in verband staat met een maximalen uitdraagafstand per 
oogstkoelie, welke gewoonlijk op 500 m. wordt gesteld. Het 
is duidelijk, dat een dergelijk vervoersysteem een be-
langrijke kapitaals investatie beteekent. 

Fabricatie en verzending. De bereiding van de 
palmolieproducton in Afrika, waar deze door de bovolking 
geschiedt,is zeer primitief.De primitiefste methode is de 
volgende: in kuilen in den grond laat men de vruchten 
langen tijd gisten, waarna do pulp van de pitten gescheiden 
wordt door slaan met stokken; de pulp wordt na vorhitting 
uitgeperst, de olie met water verhard en zeer rijk aan vrije 
vetzuren aan de oplcoopers verkocht. Deze zuiveren haar 
nog alvorens uitvoer plaats heeft. Het kraken van de pitten 
ter verkrijging van de kernen geschiedt in handenarbeid. In 
Nigeria heeft natte fermentatie plaats: de vruchten laat men 
24 uur met water gisten, na scheiding van de pulp laat men 
deze nogmaals con nacht gisten, waarop men door 
dagelijksch overgieten met heet water en steeds trappen of 
stampen alle winbare olio uitdrijft, wolke, na door opkoken 
gezuiverd te zijn, verkocht wordt aan de handelskantoren. 
Al is deze olio beter dan do olio, verkregen door de 
ccrstgenoomdo droge formentatic, toch bevat zij nog veel 
vrije vetzuren. Voor de plaatselijke consumptie heeft 
daarnaast nog bereiding plaats van con „zachte” olio, wolke 
echter met kleine hoeveelheden plaats vindt en welke toch 
nog 5 tot 15 % vrije vetzuren bevat. Dc vruchten worden 
hierbij in wat water opgekookt, do pulp door trappon 
gescheiden, dan gowasschon en geperst on do verkregen 
olio door opkoken gezuiverd. Bij al deze bereidingswijzen 
wordt hoogstons G0% van de olie in do pulp verkregen, 
tcrwyl bovon- dion de voor export bestemde olio ryk is aan 
vrije vetzuren. 

Op de Oostkust van Sumatra had aanvankelijk de 
bereiding eveneens op vrij eenvoudige wijze plaats, 
waardoor een matig rendemont verkregen werd aan olie met 
hoog gehalte aan vrije vetzu- 
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ren. Hoewel in den loop des tijds wat verbeterd, treft men 
deze fabrieken nog aan op de oudere, meer kapitaals-
extcnsief gedreven ondernemingen. Er heeft geen 
sterilisatie plaats en met een dubbele persing wordt een 
olie-rendement uit de vruchten verkregen van 24—25%. 

De moderne, kapitaals-intensievo bedrijven werken 
met sterilisatie en soms met extractie, terwijl machines 
waar mogelijk de handenarbeid vervangen. De gewonnen 
olie heeft een laag gehalte aan vrije vetzuren en is daardoor 
hoogwaardiger. De geoogste trossen worden bij deze 
bedrijven snel naar de fabriek vervoerd, waar zij in ketels 
onder eenige atmosferen stoomdruk ± 2 uur worden 
gesteriliseerd, soms wordt hierna vacuum getrokken. Het 
resultaat hiervan is, dat de vet- splitsende enzymen gedood 
en de eiwitten en gommen, welke het klaren van de olie 
kunnen hinderen, ontleed worden, terwijl verder de vruch-
ten los in de trossen gaan zitten en de kernen los in de 
steenschalen, en dat tevens de oliehoudende cellen reeds 
min of meer worden geopend. Het een en ander voorkomt 
een oploopen van het gehalte aau vrije vetzuren en versnelt 
het verdere proces. 

Daarop komen de trossen in dorschtrommels. De resten 
der trossen en het waardelooze materiaal gaan terug naar de 
tuinen. De vruchten worden naar de eerste persen gevoerd, 
na een voorbewerking in een van een stoom mantel voor-
ziene roertrommel te hebben ondergaan. Onder i 75 
atmosferen druk wordt de massa geperst, waardoor 80—85 
% der aanwezige olie verkregen wordt. De koeken worden 
gebroken, waarna de pulp van de kernen gescheiden wordt 
in de ontpulpers . 

De pulp wordt vervolgens óf nogmaals geperst, nu 
onder zeer hoogen druk, nl. ± 450 atmosferen, waardoor 
nog 15—10 % van de totaal aanwezige olie gewonnen 
wordt, óf geëxtraheerd met speciaal bereide benzine met 
een kookpunt tussc-hen P0° en 110°, waarmede een zeer 
hoog percentage der aanwezige olie verkregen wordt^Deze 
laatste methode wordt sinds kort op enkele ondernemingen 
toegepast. Zij behoeft echter nog verbetering wat betreft de 
terugwinning van het extractiemiddel. Op Malaka komt nog 
een derde methode voor, waarbij de pulp gecentrifugeerd 
wordt. 

De gewonnen olie wordt ten slotte geklaard en is dan 
voor verzending gereed. De pulprest wordt als brandstof 
voor de ketels benut. 

De pitten worden in een droogtrommel gedroogd en 
gepolijst, vervolgens in z.g. walsen-of centrifugaalkrakers 
gekraakt. Ka scheiding van de schalen, die eveneens als 
brandstof worden gebruikt, worden de kernen gedroogd, 
verpakt en zijn voor verzending gereed. De winning van de 
olie uit de kernen geschiedt gewoonlijk in Europa of 
Amerika door middel van hydraulische persen of door 
extractie. 

De moderne methoden van oliewinning hebben het 
voordeel, dat een olie-rendement tot 28% verkregen wordt 
en de olie een laag gehalte aan vrije vetzuren heeft, nl. 2—
3%. Deze olie is zeer geschikt voor de fabricatie van 
spijsvet — margarine —, daar geen bijzondere zuivering 
meernoodigis, en zal hierdoor een hoogeren prijs op de 
markt kunnen behalen. 

De omstandigheid, dat deze hoogwaardiger olie dunner 
vloeibaar is dan de Afrikaansche palm 

olie, brengt met zich, dat aan do verpakking meer zorg 
besteed moet worden. Aanvankelijk werd de olie in houten 
of ijzeren vaten, de laatste soms inschuifbaar, of in 
petroleuinblikken verpakt. hetgeen echter zeer hoogc 
kosten voor verpakking en vracht met zich bracht. Dit 
bezwaar hoeft men in de laatste jaren voor een groot deel 
ondervangen door het verschepen in bulk. In 1928 kwam te 
Belawan een tankinstallatie tot stand; de olie wordt fii 
tankwagens aangevoerd en in de groote tanks opgeslagen, 
vanwaar zij in de scheepstanks wordt gepompt. De vracht is 
op deze wijze lager dan bij andere verpakkingsmethoden. 

Toepassingen der olicpalmprnducten. Palmolie wordt 
voor verschillende doeleinden gebruikt, het een en ander 
afhankelijk van het gehalte aan vrije vetzuren. Slechts de 
oliën met een laag per centage hiervan — maximaal 8% — 
komen in aanmerking voor directe toepassing bij de fa-
bricatie van eetbare vetten en kunstboter (margarine). 
Hiertoe dient de oranje-gele tot donker oranje olie een 
bleekingsproces te ondergaan en wel door een luchtstroom 
door de heete olie te voeren of door middel van chemische 
stoffen. De oliën met een hooger gehalte aan vrije vetzuren 
vinden toepassing in de zeep- en kaarsenindustrieën en voor 
verschillende technische doeleinden. 

Palmolie met een laag percentage aan vrije vetzuren — 
5 ft 7% — vindt in de laatste jaren zeer veel toepassing bij 
het vertinnen van ijzer (Amerika, Groot-Brittannië). Deze 
olie is hiervoor zeer geschikt, doordat zij een niet-drogende 
olie is, d.w.z. dat zij geen neiging heeft om zuurstof op te 
nemen en dik te worden; zij wordt gebruikt om de 
oppervlakte van verhitte ijzeren platen tegen oxydatie te 
beschermen vóór deze platen in een bad van gesmolten tin 
worden gedompeld. 

Palmpittenolie wordt gebruikt bij de fabricatie van 
eetbare vetten en z.g. „chocolade-vct”. Bij de bereiding van 
dit laatste wordt de geraffineerde olie gescheiden in een 
vaste en een vloeibare substantie, de eerste toegepast in de 
suikerbakkerijen, de laatste in de zeep-industrie. 

De koeken, welke na winning van de olie uit do kernen 
overblijven, zijn geschikt voor veevoeder. 

Aanplant en productie. Eind 1918 bedroeg do totale 
aanplant van oliepalm op de Oostkust van Sumatra en in 
Atjèh nog slechts -1385 ha. Hoe deze cultuur zich in de 
laatste jaren in Neder- landsch-Indië ontwikkeld heeft blijkt 
uit de eerste tabel op de volgende bladzijde. 

Uit deze tabel blijkt duidelijk welke overwegende 
positie het cultuurgebied Oostkust van Sumatra en Atjèh in 
de oliepalmeultuur inneemt. Voor enkele andere streken 
bedroeg de aanplant in 1929: Lampoengsche Districten 
1.407 ha., Palembang 1947 ha. en Java (vnl. West Java) 665 
ha., waarvan respectievelijk productief 737. 581 en 135 ha. 

De tweede tabel op de volgende bladzijde geeft een 
overzicht van do productie gedurende do laatste jaren in 
tonnen van 1000 kg. 

De productiviteit van den oliepalm ter Oostkust van 
Sumatra en in Atjèh is enkele jaren terug een strijdpunt 
geweest tusschen verschillende onderzoekers. In 1922 had 
Dr. A. A. L. Rutgers voor een normalen aanplant bij een 
driohoeksverband 
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Jaar. 
Aantal on-

dernemingen in 
Ned.-lndië. 

Ned. Indië. Oostk. v. Sumatra. Atjèh. 

aanplant in 
ha. 

waarvan 
productief 
ult°. jaar 

aan plant in 
ha. 

waarvan 
productief 
uit0, jaar 

aan plant in 
ha. 

waarvan 
productief 
ult°. jaar 

1922 62 16.696 3.810 11.899 2.479 2.858 1.324 
1923 58 19.032 4.573 13.866 2.791 3.050 1.644 
1924 59 24.1S L 4.973 18.716 2.871 3.402 1.962 
1925 61 31.629 9.712 25.623 6.766 3.779 2.319 

1926 ') 52 29.523 10.967 23.244 7.739 3.642 2.377 
1927 54 43.267 16.014 36.389 12.285 4.165 2.369 
1928 52 50.324 19.033 41.520 15.048 5.327 2.508 
1929 4S 57.711 23.473 46.766 18.945 6.666 2.983 

*) Incompleet. 

Jaar 

Nederl.- 
-Indië 

Oostkust v. 
Sumatra 

Atjèh 

      
 

olie 
ker 
nen olie 

ker 
nen olie 

ker 
nen 

1922 3.821 512 2.212 280 1.607 229 
1923 3.874 727 2.301 442 1.551 276 
1924 4.924 1.131 2.979 882 1.852 229 
1925 8.739 1.745 6.361 1.377 2.124 368 
1926 «) 9.507 1.627 6.677 1.237 2.420 350 
1927 19.493 3.876 15.561 3.266 3.244 590 
1928 27.030 5.767 20.869 4.603 4.046 919 
1929 35.971 7.066 28.694 5.750 4.446 795 

’) incompleet. 

van 0 x 9 m. de volgende theoretische productie- taxatie 

opgcstcld: 

Ouderdom Olie per ha. 
Kernen 
per ha. 

4e jaar 686 kg. 228 kg. 
5e— 7e „ 1.372 „ 456 „ 
8c—10e „ 1.544 „ 514 „ 

11e—30o „ 2.040 „ 680 „ 
ouder dan 30 jaar 1.200 „ 400 „ 

Hierbij is aangenomen, dat 80% van de aanwezige olie 
verkregen wordt, terwijl op de moderne ondernemingen 
tegenwoordig 90—95% wordt gehaald. 

Deze taxatie werd door Yvcs Honry veel te hoog geacht, 
on hij gaf cijfers, welke 40 a 50 % lager zijn. In een daarop 
volgend, van $/ uverne- montswcge ingestold onderzoek 
kwamen A. Luyt- jes en Dr. P. Vagelcr tot conclusies, welke 
de taxaties van Dr. Rutgers bevestigden. Het moet zelfs 
waarschijnlijk geacht worden, dat de moderne 
ondernemingen, waar aan onderhoud en bereiding de 
noodige zorg wordt besteed, hoogere producties zullen 
kunnen behalen. 

Dat per productieve ha. tegenwoordig nog geon 
gemiddelde productie wordt verkregen van 

2 ton olie moet toegeschreven worden aan het feit, dat een 
belangrijk percentage der productieve tuinen nog 
betrekkelijk jong is, terwijl bovendien de oudere 
aanplantingen, waar tot voor kort nog minder juiste 
cultuurmaatregelen en eenvoudige bereidingswijzen werden 
toegepast, haar vooralsnog ongunstig beïnvloeden. Het alge-
meen gemiddelde heeft echter in den loop der ja- ren van 
1923 af reeds een belangrijke stijging te zien gegeven; voor 
de Oostkust van Sumatra en Atjèh o.a. van 1 in 1923 tot ruim 
1,5 ton in 1928 en ongeveer 1.7 ton in 1929. 

Uit het bovenstaande moge gebleken zijn, dat de 
oliepalmcultuur in Nederlandsch-Indië zioh nog steeds in 
een stadium van ontwikkeling bevindt. Als gevolg van do 
grooto uitbreidingen, welke in de laatste jaren aan deze 
cultuur gegeven zijn, zullen de producties nog aanmerkelijk 
toenemen; terwijl bovendien als gevolg van de uitkomsten 
van do voortgezette wetenschappelijke onderzoekingen en 
do daarmede samenhangende verbeteringen van 
cultuurtechniek en fabricatie de productie per ha. eveneens 
zal stijgen. Het een en ander moge voldoende aanleiding zijn 
om de verwachting uit te spreken, dat deze jongste vorm van 
groot-landbouwindustrie zich zal ontwikkelen.toteeu 
belangrijken factor in het economisch bestel van 
Nederlandsch-Indiö. 

Prijsvcrloop.cn Uitvoer. Het prijsverloop van de 
oliepalmproducten vertoont minder fluctuaties dan b.v. het 
geval is bij verschillcndo andere koloniale producten. Toch 
is ook hier het. prijsniveau gedaald beneden dat van eonige 
jaren terug. In 1925 bedroegen do pryzen te Londe.a,ge- 
middold in ponden sterling per long~Eon voor palmolie en 
palmbomen nog respectievelijk 40.8.4 on 21.7.5, in 1927 
waren zij gedaald tot 32.2.7 en 19.19.—, in 1929 bedroegen 
zij 30.8.4 on 18.6.3. In 1930 volgden zij de algemeeno daling 
der producten prijzen en bedroegen medio van dat jaar 
ongeveer 23.5.— voor palmolie, en 12.8.— voor palmkornen. 

De uitvoer van palmolie uit Nederlandsch- -Indic is van 
576 ton in 1919 gestegen tot 35.877 ton in 1929. Dczo 
uitvoer zal in do komende jaren, gezien het grootc areaal der 
jonge tuinon, nog aanzienlijk kunnen stygen. Achterstaande 
tabel geeft de uitvoeron dor laatste jaren,x gesplitst naar de 
voornaamste landen van bestemming, in tonnen van 1000 kg.: 
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Landen van bestemming. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. 1929 *)• 

V.S.N.-Amerika ...........................  174 2.3S4 5.4S4 9.112 14.528 23.000 

Nederland e.o ...............................  1.279 1.596 4.042 8.033 6.508 4.450 

Gr. Brittannië e. o ........................  2.865 1.286 1.S50 3.644 4.952 0.900 
Duitschland e. o ...........................  675 1.355 1.047 115 1.514 600 

Japan . .  .......................................  112 271 103 101 417 500 
België o. o ....................................  2 10 38 84 360 100 
Andere landen ..............................  95 174 179 527 569 327 

Totaal ..................................  5.202 7.076 12.743 21.616 28.848 35.877 

Waarde X ƒ 1.000 ........................  2.1S5 2.576 4.290 7.113 9.219 11.200 

In dezelfde jaren bedroegen de uitvoeren van palmkernen totaal in tonnen van 1000 kg.: 

 

192'. 1925. 1926. 1927. 1928. 1929. 

Hoeveelheid ................................  
Waarde x / 1.000, ........................  

1.262 ± 
290 

1.503 
331 

2.200 
352 

3.772 
566 

5.731 
859 

6.837 
934 

Do sterke toename van den uitvoer van palmolie naar 
Amerika ving aan, toen met de verscheping van de olie in 
bulk werd begonnen. Voornamelijk vindt deze olie daar 
toepassing bij het vertinnen van ijzer, waarvoor zij zeer 
geschikt is. 

Om de toenemende beteekenis van den uitvoer van 
palmolie uit Ncderlandsch-Indië op de wereldmarkt in 
beeld te brengen volgt tot slot hieronder een overzicht van 
de werelduitvoeren van palmolie en palmkernen gedurende 
de jaren 1924 tot en met 1928 in tonnen van 1000 kg.: 

Palmolie. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. 

Nigeria ......................................  129.122 130.168 115.084 115.056 

 

Belg. Congo ............................... 14.107 18.679 18.445 20.500  

Dahomcv ..................................  17.195 16.881 17.907 18.224  

Rest Afrika  ..............................  24.465 28.524 26.236 22.250  

Afrika totaal ..............................  184.889 194.252 177.672 176.030 181.004 

Brit-sch Malaya ........................  286 473 720 852 1.460 

Nederlandsch-Indië . . . .  5.202 7.076 12.743 21.616 28.848 

Wereld uit voer .........................  190.377 201.801 191.141 198.498 211.312 

Aandeel van Ned.-Indië in den 
werelduitvoer. . . . 2-7% 3.5% 6.7% 10.7% 13.6% 

Palmkernen. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. 

Afrika totaal ...............................  
Brit8ch Malava ..........................  
Nederlandscli-Indië . . . .  

525.476 
81 

1.262 

582.857 
87 

1.503 

555.700 
180 

2.200 

568.596 
178 

3.772 

545.159 
261 

5.731 

Werelduitvoer ...........................  526.819 584.447 558.080 572.546 551.151 

Literatuur: Investigations on oil-palms (Dr. A. 
A. L. Rutgers e. a.), Uitgave der A. V. R. O. S. 1022; 
Mededeelingen van het Alg. Proefstation 

der A. V. R. O. S., Algemeene Serie No.’s 0, 10, 11, 15, 20, 
21, 30, 31 en 33; Dr. F. W. F. Hunger, De Oliepalm, 
Historisch onderzoek over do olie 

) Voorloopige cijfers. 
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palm in Ncdcrlandsch-Indië, 1924; Yves Ilenry, Documcnts 
sur lo Palmier a huilo i\ Sumatra, 1926; A. Luytjes, Dc stand 
van do oliopalmcul- tuur op dc Oostkust van Sumatra en 
Atjeh, Uitgave Dept. v. L. N. en H., 1927; B. Bunting, B. 
J. Eaton and C. D. V. Georgi, The Oilpalm in Malaya, The 
Mal. Agr. Journal, Vol. XV. No.’s 9—10, 1927; Le Palmier 
& Huile, Mémoires et Rapports sur les Matières Grasses, 
Tomé III, Uitgave Institut Colonial, Marseille, 1928; A. 
Luytjes, Palmolie in Afrika, in Nederl.-Indië en op de 
Wereldmarkt, Tdschr. Landbouw, 5e jg. blz. 248, 1929; A. 
Luytjes, De oliepalm op de Oostkust van Sumatra en in Atjeh, 
Tdschr. Landbouw, 5e jg., blz. 2G4, 1929; De Iandbouw- 
exportgewassen van Nederl.-Indic, Mededeelin-, gen C. K. v. 
d. Statistiek, No.’s 38, 49, 61, 74 en^ 86; Jaarverslagen der 
Handclsvereeniging Medan. / 

DOOFSTOMMENONDERWIJS IN NEDER- 
LANDSCH-INDIË.De eenige school voor dit onderwijs is 
gevestigd te Bandoeng. Haar ontstaan heeft zij te danken aan 
het feit, dat Mevr. C. M. Roelfsema-Wesselink, vroeger 
onderwijzeres, besloot een doofstom kind, waarvoor de 
ouders tevergeefs bij haar echtgenoot, keel-, neus- en oor- arts 
in genoemde plaats, hulp gezocht hadden, les te geven. Dit 
gebeurde in Januari 1925. Door het succes aangelokt kwamen 
in cenigen tijd meerdere verzoeken binnen om doofstomme 
kinderen te willen onderwijzen. Toen het aantal tot vijf 
gestegen was, moest de toelating stop gezet worden, daar 
anders — met het oog op het verschil in leeftijd en in 
vordering der leerlingen — te veel van de krachten der 
onderwijzeres zou zijn gevergd en het onderwijs niet 
voldoende intensief zou zijn gebleven voor de reeds 
toegelfiten leerlingen. 

Toen 3 Januari 1930 de Vereeniging voor Onderwijs aan 
Doofstomme Kinderen werd opgericht en door den 
financieelen steun van stichters, leden en begunstigers een 
tweede leerkracht kon worden aangeworven, kon in den loop 
van dat jaar het aantal leerlingen worden uitgebreid tot 14 en 
kon een internaat worden opgericht, eerst op bescheiden 
schaal. Thans is naar een ruimere gelegenheid omgezien, ten 
einde het aantal leerlingen te kunnen vergrooten. In dit 
gebouw is tevens een schoollokaal ingericht, hetwelk noodig 
was, daar de lessen tot nu toe in een grooto garage in den tuin 
van de woning der onderwijzeres werden gegeven, welk 
lokaal echter geheel voor het doel was ingoricht. 

Thans (eind 1930) is do vereeniging in staat, dank zij den 
steun der regeering, een speciaal daarvoor opgeleide 
leerkracht uit Nederland te doen uitkomen. 

Het doel der vereeniging is doofstomme kinderen uit 
hunne vreeselijko geestelijke eenzaamheid te verlossen en 
hun een kans te geven om gelukkige menschen te worden. 
Daar men het aantal doofstommen in Ncderlandsch-Indiö op 
ongoveor 50.000 kan stellen, is dc tegenwoordige hulp nog 
maar een eerste begin. De schatting van 
50.0 doofstommen in N.-I. berust: 1°. op do 
binnongekomen berichten uit verschillende deo- len van Indië 
en ton 2°. op een vorgelijking met Europa, waar men het 
geringste aantal vindt in het vlakste land, Nederland, nl. 3.35 
pcrl 0.000 inwoners en het grootste in het bergachtige land 
Zwitserland, t.w. 24.5, op hetzelfde aantal inwoners. 

Er is reeds een groot aantal aanvragen tot plaatsing van 
doofstomme kinderen, zoowel Europccsche, als 
Inhcemschc en Chinccschc, binnengekomen; alleen uit het 
regentschap Soeme- dang 33. 

Op do school wordt geen onderscheid gemaakt in 
landaard. Daar de kinderen nog gcon spreken hebben 
geleerd, als zij op school komen en dus geen voertaal 
hebben, bestaat er geen bezwaar gemengde klassen te 
vormen. Het ligt echter in de bedoeling ook Inheemsche en 
Chineesche leerkrachten op te leiden, zoodat de kinderen 
dan desgewenscht direct in de moedertaal kunnen worden 
onderwezen en later, zoodra de financiën dit toelaten, in 
andere deelen van den Archipel ’ doofstommen-instituten 
op te richten.,-'' 
'v>‘ JAN PIETERSZOON COEN STICHTING.. Deze 
sticlïümg is^pgericht 30 Mei 1919 en is gevestigd te 
Batavia. Haar doel is: de oprichting en instandhouding te 
Batavia van een tehuis voor te Batavia schoolgaande 
jongelieden van alle rassen en standen. Zij kan mede steun 
verlcenen aan onder haar toezicht staande gelijksoortige 
instellingen in Nederlandsch-Indic gevestigd of te vestigen. 
Het kapitaal der Stichting is onbepaald en wordt verkregen 
door vrijwillige bijdragen en giften, door subsidies en, zoo 
noodig, ter bcoordee- ling van do Directie, door uitgifte van 
obligaties. 
De Stichting wordt beheerd door minstens vijf en hoogstens 
negen personen, die zich constitueeren tot eene te Batavia 
gevestigde commissie onder den naam van Directie der Jan 
Pieterszoon Coen Stichting. De Directie kiest uit haar 
midden een Voorzitter, een Penningmeester en een 
Secretaris, die in de residentie Batavia woonachtig moeten 
zijn. 

Het kapitaal der Stichting bedroeg op ultimo 1929 / 
1.055.054.31, terwijl de balans waarde der gebouwen bedroeg: 
Gebouwen van het Internaat Jan Pieterszoon Coen / 310.000, 
perceel Meester .. Cornelis ƒ 63.000. 

'Behalve de exploitatie van het Internaat Jan Pieterszoon 
Coen, dat onder réchtstreeksch toezicht van een uit de 
Directie gevormde Commissie, de Commissie van 
Inrichting, wordt geleid door den Directeur van het 
Internaat, bijgestaan door 2 of 3 huisvoogden, in welk 
Internaat ruim 150 pupillen kunnen worden ondergebracht, 
verleent do Jan Pieterszoon Coen Stichting steun aan het 
Internaat voor Studeerende Meisjes van alle Landaarden, in 
don vorm van gratis afstand in gebruik van het perceel 
Meester Cornelis. Voorts heeft het Bandoongsch Internaat 
steun ontvangen door een kapitnalsvoorschot ad / 14.565. 
De Jaarverslagen van cio werkzaamheden van dc Jan 
Pietersz. Coen Stichting worden uitgegeven bij G. Kolff en 
Co. te Weltevredci)/ 

ABELMOSCHUS ESCULENTUS'MoencBTfarn. ft Malvaceac. 
Opgericht, 50—100 cm. hoog kruid, in do tropen gekweekt; de 
inlandors eten do jonge vruchten („lady’s fingers’") als lalab; de bast-
vezels zouden uitstekend zijn voor do papierfabricage. 

ABROMA ANGUSTA L., fam. StercnHaceae. 
Kapasan (JAV. ).  Opgerichte,2—3 m. hooge heester met 
fraaie bastvezels; do jonge deelen zijn bezot met fijne, 
stekelige sterharen, die bij aanraking in de huid dringen on 
door do inlanders zeer go vreesd zijn. Wel verward met 
Abroma fastuosa R.Br. 

ABROMA FASTUOSA R.Br.,hxm.Sterculiaceae. 
Lawè(JAV.). Heester, 2—4 m. hoog. Van do na rot- 
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ting (wceken in water) vrijkomende bastvezels wordt een 
soort touw gemaakt. De vruchten hebben den vorm van 
katoen vruchten, doch bevatten geen pluis. Dit is naar 
inlandscho opvatting het werk van demonen, vandaar de 
naam „dui- vclskatoen’' (Rumphius). 

ABELMOSCHUS MOSCHATUS Medik., fam. 
Malvaccac. Forsch, 50—300 cm. hoog kruid. De bastvezels 
zijn in gebruik voor het draaien van touw; de zaden zijn in 
den Europceschen handel onder den naam muskuszaad; de 
muskusgeur wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van 
een «etherische olie. 

ACACIA DECURRENS Willd., fam. Legumino- 
aac. 'Kort levende, doch snelgroeiende boom, afkomstig van 
Australië. De bast is zeer rijk aan looistoffen en de plant is 
door haar grondverbete- rcude eigenschappen uitmuntend 
geschikt om reboisatie in te leiden, terwijl het hout een goed 
brandhout oplevert. 

ACACIA FARNESIANA Willd. (Aanvulling van 
Dl I, blz. 5), fam. Leguminosac. Indralaksana (MAL . ),  

Kcmbang djepoen (JAV.  en MAD. ).  Rembang nagasari 
soengsit (BATAV .  MAL . ).  Gedoomde heester, afkomstig uit 
Zuid-Amerika, tegenwoordig verspreid door de warme 
gewesten. Uit de gele bloemhoofdjes wordt parfum (Fleurs 
de cas- sie) bereid, terwijl vele andere deelen der plant voor 
medicinale doeleinden worden aangewend. 

ACTINODAPNHE, fam. Lauraccac. Verschillende 
soorten van dit geslacht worden in den Ma- leischen 
Archipel gevonden en leveren bouwhout. 

ACTINOPHORA, fam. TiUaceae. Walikoekoen 
(JAV. ) .  Het vleeschkleurige hout van de op Java 
voorkomende soorten*. A. Burmani Koord, en A. fragrans 
R.Br. staat wegens sterkte, taaiheid en duurzaamheid zeer in 
aanzien. 

ADENANTHERA MICROSPERMA T. & B., 
fam. Leguminosac. Kendiri, Saga (MAL . ),  Segawé (JAV. ) .  De 
dikke, hooge boom levert fraai gekleurd hout van goede 
kwaliteit. De bast bevat een betrekkelijk hoog gehalte aan 
looistoffen. 

ADENANTHERA PAVONINA L. (zie ook Dl I, 
blz.  8),  fam. Legumitwsae. Segawésabrang(JAV. ) ,  Saga 
octan (BANGKA).  Boom, evenals de vorige, fraai bouw- en 
meubelhout leverend. De paars- roode zaden worden als 
goudgewicht gebruikt (koraalboom), evenals die van Saga 
(MAL . )  : Abrus precatorius ‘L. De bast wordt op Belitoeng 
.gebruikt als surrogaat voor zeep en bevat saponine. 

ALANG-ALANG (JAV. )  (Aanvulling van Dl I, blz. 
27), Imperata cylindrica Bcauv., fam. Qrami- ncac. 
Wocwoelan (JAV. ).  Een 20—150 cm. hoog gras, met min of 
meer stijve, smalle bladeren, de oudere hard en met 
snijdende randen, en een ein- delingschc halm, met aan den 
top een uit met lange zijdeachtige, zilverwitte haren bedekte 
aartjes samengcstclden, 10—30 cm. langen pluim. Deze 
door alle tropische gewesten verspreide soort is ook in den 
Maleisehen Archipel algemeen. Zij behoort- tot de eerste 
gewassen, die opkomen na het vellen van het bosch of het 
verlaten van cultuurterreinen. Zij groeit op zonnig of licht 
beschaduwd, droog of eenigszins vochtig, doch nooit op 
constant drassig terrein en komt plaatsolijk soms in groote 
hoeveelheid voor tot op 2700 in. zeehoogto, hoewel niet 
over dergelijke uitgestrektheden heden ten dage als door 
Junghuhn is beschreven (Java, ed. II, 1, p. 189). In Zuid 
Sumatra en Bantam zijn nog vele terreinen er mede 
begroeid. Alang-alang put den bodem zeer sterk uit, naar 

het schijnt, en een begroeiing van een verlaten ladang met 
dit gras kan de vruchtbaarste humus- bodein in enkele jaren 
volkomen onvruchtbaar maken. Het is als zoodanig een 
plaag voor den landbouwer. Dat afbranden een middel zou 
zijn om het gras te doen verdwijnen is onjuist. Integendeel 
houdt men hierdoor de alang-alang- volden juist in stand, 
daar men alleen de bo- venaardsche deelen vernietigt, doch 
de zeer talrijke in den grond levende wortelstokken de 
gelegenheid biedt weer onmiddellijk uit te spruiten. Deze 
jonge spruiten worden gaarne door het vee gegeten. Door het 
branden wordt echter dc jonge heester- en boschopslag 
geheel vernietigd en dat zijn juist de vijanden van de alang- 
-alang,die niet tegen schaduw bestand is. Zoo zijn 
Eupatorium pallescens en de heestervormige 
groenbemesters, als bijv. Leucaena glauca (Lam- tara) in 
staat alang-alang te verdrijven, evenals Lantana Camara dat 
doet en zooals eveneens het geval schijnt te zijn met Ananas. 
Vele van deze schaduwleverendc gewassen verbeteren 
tevens den bodem en maken deze weer liumeus. Alang- -
alang is bovendien niet bestand tegen voortdurend 
vertrappen en grazen van vee. Gedroogd dienen de oudere 
bladeren wel voor dakbedekking, voor welk doel men het in 
Midden Java wel schijnt aan te planten. De jonge wortels 
worden gebruikt als in- en uitwendig inlandsch genees-
middel. Alang-alang wangi is een geheel andere soort, 
namelijk het seré-gras: Andropogon Nardus. 

ALANGIUM. Geslacht van de fam. der Cor- naceac. 
In den Archipel worden van dit boomge- slacht enkele 
soorten aangetroffen, waarvan het vaak niet duurzame hout 
voor verschillende doeleinden gebruikt wordt. 

ALBIZZIA CHINENSIS Merr. (A. marginata 
Merr.,A. stipulata Boiv.,A. purpurascens Hassk.), fam. 
Leguminosac. Sengon of Singon (JAV. ) ,  Djcundjing 
(SOEND . ) .  Ongewapende, loofvcrlie- zende tot 35 m. hooge 
boom, verspreid over geheel Z.0. Azië en den Maleischen 
Archipel, als schaduwboom in thee- en koffietuinen 
gebruikt. De bast is een vischbedwclincnd middel, terwijl 
het niet duurzame hout voor verschillende doeleinden kan 
worden gebruikt, o.a. bij deluci- fersfabricage, voor 
theekisten, enz. 

ALBIZZIA FALCATA Backcr (Adenanthera 
falcata L., Albizzia moluccana Miq.), fam. Lcguminosac. 
Djcundjing, D. laoet (SOUND . ) ,  Sengon (JAV. ) . 

Ongewapende, zeer hooge rechte, zeer snelgroeiende boom, 
die na 4 jaren reeds een hoogte kan bereiken van 20 ra., met 
grijze schors en groote scherm vormige kroon, door 
Teysmann op Banda ontdekt en naar ’s Bands Plantentuin 
overgebracht en vandaar in 1871 over den Archipel 
verspreid. Het hout is zeer broos en dit is een bezwaar tegen 
het gebruik als schaduwplant in koffietuinen van dezen 
overigens uitnemenden grondverbeteraar. Het hout kan 
gebruikt worden voor theekisten en in dc lucifers- en 
papierindustrie. 

ALBIZZIA LEBBECKIOIDES Bcnth. (zie ook Dl 
I, blz. 28),fam. Lcguminosac. Tekilc (JAV. ) .  Tot 32 m. hooge 
boom van de drogere streken beneden 300 m. zeehoogte. Het 
hout is bruikbaar, terwijl de bast voor liet looion van huiden 
en het roodkleuren van weefsels gebruikt wordt en tevens 
een sterk toxisch alcaloïd bevat. 

ALEURITES, geslacht van de fam. der Euphor- 
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biaceac. Van dit geslacht komt naast A. moluc- cana Wrlld. 
nog een soort voor op de Philippij- nen, namelijk A. 
trisperma Blanco, waarvan do zaden een drogende olie 
leveren, die in verven gebruikt wordt. Deze soort schijnt op 
Java niet te willen groeien. De Chineeschc houtolie, waar-
van de vraag en productie in de laatste jaron een enorme 
vlucht hebben genomen, is afkomstig van een tweetal 
Chineeschc soorten, namelijk van A. Fordii Hcmsley en A. 
montana Wilson, doch vooral van de eerste. Deze olie wordt 
bereid uit do zaden en levert een zeer goede vernis, die bij 
de bereiding van verven, lakken en linoleum een groote rol 
speelt. Met den aanplant van deze soorten in Ned.-Indië is 
men druk bezig, doch mogelijk kunnen zij daar niet gedijen. 
De olie uit A. moluccana verkregen is te vergelijken met 
lijnolie. de Chineeschc houtolie daarentegen is van een 
geheel ander type. 

ALLAMANDA CATHARTICA L., fam. Apo- 
cynaceac. Klimmende heester met groote gele bloemen. De 
bladeren bevorderen de ontlasting. De algemeen als 
sierplant gekweekte Allamanda is A. Hendersonii Buil. met 
nog grootero gele bloemen. 

ALSOPHILA (Aanvulling van Dl I, blz. 32). Bij 
groote hoeveelheden wordt de uit dikke, harde, zwarte 
draden samengestelde „schors” verhandeld voor het maken 
van bloempotten en deze is het beste substraat voor het 
kwecken van orchideeën. De stukken zijn niet bestand tegen 
witte mieren, doch uitstekend tegen vocht en zijn zeer 
duurzaam. 

ALSTONIA, geslacht der fam. Apocynaccac. 
Melksaphoudende boomen met in het algemeen weinig 
duurzaam hout, dat evenwel van de meeste soorten toch bij 
huishouw gebruikt wordt. Ook het kleverige melksap wordt 
gewonnen. 

ALSTONIA ACUMINATA Miq., fam. Apocyna- 
ceae. Poelé batoe (MAL .) ,  polé (TIMOR).  Zeldzame boom, 
voornamelijk uit de Molukken, met fraai citroengeel, dicht, 
zwaar en duurzaam hout, uitstekend geschikt voor 
huishouw, vaartuigen en schrijnwerk. Bij gebrek aan do 
ware Obat Sagoeer dient de wortel van deze soort om, na 
een weinig op een kolenvuur geroosterd te zijn, den 
palmwijn bitter te maken. 

ALSTONIA PNEUMATOPHORA Backer., fam. 
Apocvnaceac. Woudreus tot 45 m.hoog, van vochtige of 
moerassige streken in het Westelijk deel van don Archipel, 
doch niet op Java, gemakkelijk herkenbaar aan de dikke, 
tientallen meters lange, in grillige kronkels verloopcnde 
ademwortols, het tot 30 in. lange, van hoog oploopondo 
wortcllijs- ten voorziene, takvrijc, tot l m. dikke stamstuk en 
de min of meer étagevormige kroon. Het hout van den stam 
is wittig tot zeer licht geel en wordt voor diverse dooleinden 
gebruikt. Het hout der adomwortcls (kajoo gaboes) is zeer 
licht (droog s.g. */io) cn is in den inlandsuhen handel voor 
hot vervaardigen van kurken en vlotten van viseh- notten, 
als surrogaat voor kurk. 

ALTHERNANTHERA AMOENA Voss., fam. 
Ainaranlaceae. Bajam mèrah (MAL . ),  Djockoct djatinangar 
(SOF.VD. ) .  Overblijvend, sterk uitstoelend en ten slotte vrij 
groote pollon vormend, tot 50 cm. hoog kruid, met vertakte, 
aan den voet liggende stengels, inhcemsch in Brazilië; als 
sierplant vaak gekweekt een roode vorm als rand- plant, 
uitstekend geschikt als middel togen het afspoelen van 
terrassen en taluds. / 

—4 ---- i ----------------------------------------------  
BORT (BALTHASAR), geboren te Amsierdam 15 

Dec. 1G25, voer reeds op zijn 16de jaar voor de’ Oostind. 
Comp. uit in den rang van assistent op het schip De Vogol-
struys, dat eind 1641 naar In- dië vertrok. Hij werd in 1642 op 
Arakan geplaatst, waar hij twee jaar later reeds promotio 
maakte tot onderkoopman. In dezen rang vertrok hij in 1645 
naar Batavia, .waar hij, nog vóór hij ten volle 20 jaar oud was, 
de gewichtige functie kreeg van eersten klerk op de secretarie 
van den Raad van Indië. Ruim een jaar later werd hij secretaris 
van Malaka; in 1619 fiskaal aldaar. Na intusschen den rang van 
koopman te hebben bereikt, trad hij in 1656 op als leider van 
het kantoor te Ligor in Siam. Hierop volgde in 1657 benoeming 
tot opperkoopman en secunde persoon in het gouvernement 
Malaka, als hoedanig hij in 1659 als commissaris naar Atjch 
vejrtrok, en het volgende jaar wederom naar Atjch cn de 
Westkust van Sumatra. Bij deze gelegenheid sloot hij belang-
rijke verdragen met de sultane van Atjèh en verschillende 
Minangkabausche vorsten; van de sultane kreeg hij een degen 
en kris, beide met gouden gevest, ten geschenke. Na 
beëindiging dezer commissie werd hij in 1661 benoemd tot 
tweeden opperkoopman van het kasteel te Batavia, en 
commandeerde vervolgens drie jaren achtereen, in 1662, 1663, 
en 1664, een oorlogsvloot naar de wateren van Macao, China 
en For- mosa. Hij behaalde op deze tochten wel eenige 
successen en veroverde o.a. Amoy, maar het hoofddoel, 
herovering van Formosa en vestiging van kantoren in China, 
werd niet bereikt. Vervolgens was hij van 1665 tot 1679 
opperhoofd van Malaka, de eerste drie jaar met den titel van 
commandeur, daarna als gouverneur en sedert 1670 met rang 
en titel van buitengewoon Raad van Indië. In 1679 trok hij naar 
Batavia, om daar zitting te nemen als gewoon Raad van Indië, 
tevens president van den Raad van Justitie. Ten slotte werd hij 
in 1681 Directeur-Generaal van den handel. Hij overleed te 
Batavia 11 Januari 1684, op denzelfden dag als de Gouverneur-
Ge- neraal Speelman, dien hij anders zeer waarschijnlijk zou 
hebben opgevolgd. Een afbeelding van zijn grafsteen, met 
eenige biografische bizonder- ^ hoden bij Dr, F. de Haan, Oud-
Batavia, Platen-'’ album E 0./ 

VRIES ('MAARTEN GERRITSZ.) ook genoemd ^ 
Do Vries cn zich meest toekonende Marten Ger-v* ritsz. Fries, 
geboren te Ha Hingen omstreeks 1600, kwam 22 Juli 1622 
voor het eerst in Indië aan als matroos op hot schip ’t Wapen 
van Hoorn. Hij schijnt een meer dan gewone ontwikkeling te 
hebben bezeten; althans de resolutiën van G. G. en Rade maken 
later meermalen gewag van zijn verdiensten als landmeter cn 
kaartenmaker. Hij klom geleidelijk op tot schipper en diende 
als zoodanig in 1640 en 1641 op Formosa, van de kusten van 
welk eiland hij do eerste betrouwbare kaart maakte, terwijl hij 
tevens een zeilaasordor opstclde voor de schepen naar Japan. 
Bovondieu deed hij op Formosa dionst als loods en bij den 
aanleg van fortificatiën. Do rogccring in Indië was daarmede 
zoo ingenomen, dat zij in 1642 aan do bewindhebbers 
voorstekte, aan do in Noder- land vertoevondo huisvrouw van 
Vries een premie uit te keeren van 600 gulden „voor extra 
goede beweson diensten.” Eind 1641 trok hij naar do kust van 
Voor-Indië en nam in April 1642 deol aan de verovering van 
Negapatnam. Bij de expo- 
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ditie ter verovering van de Spaansche vesting Que- lang op 
Noord-Formosa in ditzelfde jaar komt hij voor in den staf van 
den commandeur Lamo- tius als schipper en ingenieur. In 
1643 werd hij bevelhebber van de beide schepen, die werden 
uitgezonden ter verkenning van d<^ Noord-oost- kust van 
China en de z.g. goud- en zilver-cilan- den ten Oosten van 
Japan. Op dien tocht bezocht hij Jesso, thans het 
Noordelijkste eiland van Japan, en ontdekte het Staten-eiland 
en Compag- nicsland — thans Itoeroep en Oeroep — welk 
laatste eiland hij voor een deel van Amerika hield en 
Noorder-Amerika noemde. De straat tusschen beide eilanden 
heet Straat De Vries. Hij voer nog door tot Kaap Patiëntie, 
aan de Oostkust van Sachalin, en keerde toen terug. De goud- 
en zilvereilanden bleken niet te bestaan. Na terugkeer te 
Batavia .werd hij in den Raad van Justitie geplaatst en 
benoemd tot examinator van de journalen der 
binnenkomende schippers en stuurlieden. In November van 
dit jaar, 1644, voer hij uit als commandeur van 3 schepen, 
om de Spanjaarden in de wateren bij Manila afbreuk te doen; 
in 1646 deed hij een der- gclijken tocht met 7 schepen. Begin 
1647 voer hij ten derden male naar dc Philippijncn, nu met 9 
welgewapende schepen. De opdracht luidde thans Manila te 
veroveren. Hoewel hij den vijand veel afbreuk deed, slaagde 
hij er niet in, de stad te nemen. Op dezen tocht verloor men 
onrustbarend veel menschen aan ziekte en ook Vries viel als 
slachtoffer. 

De beroemde ontdekkingsreiziger La Pérouse, die van 
1785 tot 1787 een tocht om de aarde maakte, brengt hulde 
aan de buitengewoon nauwkeurige waarnemingen van 
Vries. 

Zie P. A. Leupe, Reize van Maarten Gerritsz. Vries in 
1643 naar het Noorden en Oosten van Japan. Ook het 
liaghregister van Batavia, 1043/ 1644, blz. 1 e. vjL/ 

^ SAINT -MARTlN. (ISAAC DE), slechts bij uit-
zondering zich een enkele maal voluit teekenende Isaac de 
1’Ostal de Saint Martin, werd in J629 in Béarn geboren uit 
Hugenootsche ouders. Hij trok als soldaat in dienst van de 
Compagnie naar Indië, vermoedelijk in 1650, en wel 
gelijktijdig met den lateren Commissaris-Generaal Van 
Rheede tot Drakesteyn, met wien hij steeds bevriend bleef. 
Van zijn diensttijd in de lagere rangen is niets bekend, maar 
in 1661 komt hij reeds voor als luitenant. In dezen rang nam 
hij deel aan de verovering van Cochin op de kust van 
Malabar, in 1662, bij welke gelegenheid ook Van Rheede 
zich onderscheidde. Na den vrede met Portugal werd hij in 
1663 op Colombo geplaatst als lid van den Raad van Justitie, 
tevens president van den Stadsraad; daarbij kreeg hij in 1664 
den rang van kapitein. Tot 1672 bleef hij op Cey- lon 
werkzaam en nam daar aan verschillende gevechten deel; in 
genoemd jaar werd hij op Batavia geplaatst als kapitein van 
het kasteel, en vervulde er tevens verscheidene jaren de 
functie van president van buwelijksche zaken. In 1677 ging 
hij met de groote expeditie naar Oost Java, en toen de 
commandeur Speelman in 1678 naar Batavia moest 
terugkeeren, trad De Saint Martin tijdelijk als 
legeraanvoerder op. In 1679 op Batavia teruggekeerd, 
vervulde hij nog ditzelfde jaar een missie naar Bantam en 
werd vervolgens benoemd tot sergeant-majoor, commandant 
van het garnizoen te Batavia, de hoogste militaire 
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functie bij de Compagnie. Ter assistentie van den 
gouverneur Padbrugge, die belast was met do 
onderdrukking van den opstand van sultan Amsterdam, trok 
hij het volgende jaar tijdelijlc naar de Molukken; daarna 
commandeerde hij in 
1682 de troepen, die den jongen sultan van Bantam 
moesten bijstaan in den bekenden Ban- tamschen strijd. Op 
zijn verzoek werd hem in 
1683 toegestaan, naar Nederland te vertrekken. Na 
eenigen tijd boden Heeren-XVII hem het buitengewoon 
lidmaatschap van den Raad van Indië aan, en als zoodanig 
keerde De Saint Martin in 1685 naar Indië terug. Sedert 8 
Januari 
1686 was hij weer Majoor van de 6tad, werd in 
1687 daarbij president van Heemraden, en vervulde nog 
enkele eercambten. Het jaar 1688 bracht hem bevordering 
tot gewoon Raad van Indië, als hoedanig hij in functie bleef 
tot zijn dood, 14 April 1696. 

De Saint Martin genoot een groote reputatie door zijn 
degelijke kennis van de inheemsche talen en door zijn tact 
om met Inlanders om te gaan. Ook door zijn belangstelling 
voor de wetenschap stak hij af bij de meesten uit zijn om-
geving. Hij trad op als beschermer van Rumphius en gaf zich 
veel moeite voor de bezorging van diens Herbarium 
Amboinense. Hij liet een belangrijke bibliotheek en een 
verzameling manuscripten in Oostersche talen na. 

Zie Dr. F. de Haan, Priangan I, personalia, blz. 15'tfot 
21.' 

ROGGEVEEN (Mr. JACOB) werd 1 Febr. 1759 te 
Middelburg geboren als zoon van Arend Roggeveen en 
Maria Storm. Do vader, een ontwikkeld man, .die eerst 
schoolmeester en later landmeter en kaartenmaker was, had 
reeds plannen opgevat tot nadere ontdekking van het 
Zuidland of Australië, die echter door den oorlog van 1672 
en andere oorzaken geen voortgang vonden. Jacob bezocht 
dc Latijnsche school en daarna verschillende hoogescholen 
in binnen- en buitenland. Aanvankelijk studeerde hij 
theologie, maar de godsdiensttwisten stonden hem, die in 
zijn studiejaren een bewonderaar van Spinoza was, zoo 
tegen, dat hij tot de rechten overging en daarin promoveerde. 
Van 1693 tot 1706 was hij als notaris in zijn geboorteplaats 
gevestigd; in laatstgenoemd jaar nam hij een benoeming aan 
tot lid van den Raad van Justitie te Batavia. Dit ambt 
vervulde hij tot eind 1714, waarna hij weer naar Middelburg 
terugkeerde. In 1717 werd hem het verblijf in de stad 
wegens hot verkondigen van vrijzinnige denkbeelden 
ontzegd. Hij vatte nu de oude plannen van zijn vader weer 
op en wist, na vele moeilijkheden te hebben overwonnen, 
daartoe van de Westindische Compagnie drie schepen te 
krijgen, aan het hoofd waarvan de reeds 82- jarigc den lGdcn 
Juli 1721 uit Amsterdam vertrok. Hij zeilde om Kaap Hoorn 
naar den Grooten Oceaan, ontdekte 5 April 1722 het 
Paascheiland en verloor kort daarna op de Paoemoetoe-
cilan- den een zijner schepen. Zijn plan was, om van hieruit 
Nieuw-Zecland te verkennen en dan om Kaap Hoorn terug 
te keeren, ten einde het gebied van de Oostind. Comp. te 
vermijden; wegens do vele zieken en gebrek aan victualie 
moest hij niettemin naar den Archipel koersen. Toen hij 3 
October 1722 te Batavia aankwam, legde de G.G. 
Zwaardecroon beslag op de beide schepen en de lading, die 
vervolgens verbeurd werden verklaard wegens schending 
van het monopolie. 
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De opvarenden werden eind 1722 met do retourvloot naar 
Nederland gezonden. Do Westind. Comp. bestreed de 
wettigheid van de inbeslagneming, en dreigde met een 
proces, wat voorkomen werd doordat de O. I. C. een 
schadevergoeding aanbood van ƒ 120.000, plus do gages der 
opvarenden. 

Roggeveen was 12 Januari 1708 te Batavia gehuwd met 
Anna Adriana Clement, die reeds voor zijn terugkeer naar 
Nederland in 1714 was gestorven. Hijzelf overleed in Febr. 
1729 als kinderloos weduwnaar. Gedeeltelijk voor, 
gedeeltelijk na zijn verkenningstocht gaf hij het opzien-
barend werk uit: De val van ’s werelds afgod, of het geloof 
der Heiligen, zegepralende over de leer der 
eigengerechtigheid, klaar vertoond uit de nagelaten 
geschriften van P. van Hattem. 

Zie F. E. Baron Mulert, De reis van Mr. Jacob 
Rogge‘v6ërT_fer~ontdekking van Het Zuidland. (Werken 
der Linschoteh-Vereeniging, IV)7. 

ONDERWIJS. Landbouwonderwijs. (Aanvulling van 
Dl. III, blz. 90 en Dl. V blz. 299 of suppl. aflevering 11, blz. 
333). Het landbouwonderwijs in Nederlandsch-Indië kan in 
twee groepen gesplitst worden, n.1. het landbouwonderwijs, 
aansluitend aan het Westersch lager of meer uitgebreid lager 
onderwijs en dat, hetwelk aansluit aan het Inlandsch lager 
onderwijs. 

Het landbouwonderwijs, behoorende tot de eerste groep, 
wordt gegeven aan de Middelbare Landbouwschool te 
Buitenzorg en aan de Cultuurscholen te Soekaboemi en 
Malang. 

De Middelbare Landbouwschool. Zie § 20, Dl. III, blz. 
106 en § 27, Dl. V, blz. 307 (suppl. aflevering 11, blz. 341). 
Na de reorganisatie van 1913 bestond het grootste deel der 
jongelieden, die de school bezochten, uit z.g.dienst- 
vcrbandleerlingen, d.w.z. dat zij zich verbonden onder het 
genot van een maandelijksche toelage na het afloopen van 
de inrichting 5 jaar in Gouvernementsdienst te blijven. De 
meesten werden geplaatst bij den Landbouwvoorlich- 
tingsdienst, doch sommigen ook bij het Volks- credietwezen 
en het Boschwezen. Verreweg het grootste deel der 
leerlingen was toen van In- heemschen landaard. In 1920 
onderging de school een nieuwe reorganisatie. Van dien tijd 
af wordt een algemeeno voorbereiding voor land- en bosch- 
bouw gegeven. Dicnstverbandleerlingcn worden niet meer 
aangenomen. Tevens werd do voorbereidende cursus, die 
speciaal bedoeld was voor de dienstverbandleerlingen, 
opgeheven. De school blijft 3 jarig. Eerst werden nog in 
ruime mato studiebeurzen toegekend, doch ook daarmede is 
opgehouden. Wel kunnen nog gratis leerlingen worden 
aangenomen. 

Tot de eerste klasse kunnen zonder examen worden 
toegelaten zy, die in het bezit zijn van: einddiploma van een 
openbare of erkende particuliere Mulo, einddiploma 3-
jarigo H.B.S. of bewijs van overgang naar do 4e klasso van 
een openbare of erkonde particuliere o-jarigo H.B.S. Aan 
hen, dio toogelaten wenschen te worden zonder in hot bezit 
te zijn van een der genoemde getuigschriften, kan door den 
directeur on lcera- ron eon toelatingsexamen worden 
afgonomen; do oxamoneisehen omvatten de kennis, 
vereischt voor het behalen van het einddiploma Mulo- 
school. Door den directeur der school kan vrijstelling van dit 
examen worden verleend aan hen, wier kennis volgens zijn 
oordeel op óén lijn gestold 

kan worden met de genoemde categorieën. De opleiding is 
gesplitst in een Landbouwkundige en Bo8chbouwkundige 
afdeeling. Het onderwijs in het eerste leerjaar is voor beide 
gelijk, doch in het tweede en derde jaar meer 
gedifferentieerd. De leerlingen, die de boschbouwkundige 
afdeeling met goeden uitslag hebben gevolgd, treden bijna 
allen in dienst bij het Boschwezen als Boscharchitect. De 
landbouwkundige afdeeling stuurt niet aan op 
benoembaarheid tot een bepaalde 
Gouvernementsbetrekking. Dit neemt niet weg, dat 
Inlanders, die deze afdeeling met goed gevolg hebben 
doorloopen, bij den Land- bouwvoorlichtingsdienst 
geplaatst kunnen worden als adspirant adjunct- landbouw-, 
tuinbouw- of visscherijconsulent. 

Het doel der school is dus om aan jongelieden, 
onverschillig van welken landaard, een middelbare 
opleiding in land- en boschbouwkundige richting te geven. 
Voor zoover de leerlingen, na het behalen van het diploma, 
niet geplaatst worden bij den Landbouwvoorlichtingsdienst 
of den Dienst van het Boschwezen, is de particuliere 
landbouw hun aangewezen bestemming. De meesten 
vinden dan ook een plaats als employé op een 
cultuurondernc ming. 

Cultuurscholen. Zie § 14 Dl. III, blz. 101 en § 27, Dl. V, 
blz.. 307 (suppl. aflevering 11, blz. 341). Deze stellen zich 
ten doel jongelieden, onverschillig van welken landaard, op 
te leiden voor de lagere betrekkingen bij den land- en 
boschbouw. Voor de toelating tot de eerste klasse der school 
wordt geëischt, dat de ctacan- didaat een Europeesche 
lagere school met vrucht geheel heeft doorloopen, dan wel 
een daarmee gelijkstaande ontwikkeling en kennis bezit. 

Het programma der cultuurscholen te Soeka- boemi en 
Malang is niet gelijk. Op de eerste wordt het onderwijs 
gegeven in drie leerjaren; het draagt in hoofdzaak den 
stempel van vakonderwijs en is zooveel mogelijk gericht op 
de practijk van den land- en boschbouw. Het onderwijs in 
de eerste twee leerjaren is voor alle leerlingen gelijk, doch 
het 3e leerjaar is gesplitst in een land- en boseh- 
bouwkundige afdeeling. De leerlingen, die met goed gevolg 
het eindexamen van afdeeling B (landbouwkundige 
afdeeling) hebben afgelegd, zijn benoembaar tot adspirant 
Landbouwopzich- ter bij den 
Landbouwvoorlichtingsdienst. Die, welke niet bij den 
Voorlichtingsdienst geplaatst worden, vinden gewoonlijk 
een betrekking als employé bij de 
vcrschillondeEuropeesche cultuur- ondcr nemingen. 
Leerlingen, die het eindexamen van afdeeling A 
(boschbouwkundige afdeeling) met goed govolg hebben 
afgclegd, zijn benoembaar tot adspirant Opzichter bij het 
Boschwezen. 

Hot onderwijs op de Cultuurschool te Malang wordt 
gegeven in vier leerjaron, en komt verder veel overeen met 
dat van Soekaboemi. Het leerplan is niet gedifferentieerd. 
Do 4-jarige cursus werd noodig door invoering van 
technisch onderwijs. Do meeste abituriënten van deze 
school vinden een plaats als employé bij de groote oul- 
tuurondernomingen, terwijl zy, evenals die van 
Soekaboemi, benoembaar zijn tot adspirant 
Landbouwopzichter bij den Landbouwvoorlich- 
tingsdionst. 

Het landbouwonderwijs, aansluitend op hot Inlandsch 
lager onderwijs, wordt gegeven aan 
landbouwbodryfssoholon en cursussen. 
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Landbouwbedrijfsscholcn. Zie § 30, Dl. 111. blz. 112 en 
§ 2S, Dl. V, blz. 307 (suppl. aflevering 11, blz. 341). Dc 
eerste „landbouwscholen” in de désa werden opgericht in 
1912. Zij waren van een geheel ander type dan dc 
tegenwoordige „landbouwbedrijfsscholen”. Op eerstge-
noemde scholen stond op den voorgrond het bij brengen van 
„algemeenc landbouwkennis” en werd sterk de nadruk 
gelegd op theoretisch onderwijs. Van het vormen van goede, 
practische boeren kwam dan ook weinig terecht. Trouwens 
de meeste abituriënten werden geen tani (boer), maar vonden 
een betrekking by den Landbouw- voorlichtingsdienst, bij 
het desabestuur of als mandoer op een onderneming. Een 
onderzoek, ingesteld in 1920 naar dc resultaten van deze 
landbouwscholen, bracht aan het licht, dat de Inlandsche 
landbouw slechts heel weinig van dit onderwijs profiteerde, 
vooral door bovengenoemd verschijnsel, dat de oud-
leerlingcn geen landbouwer werden. Daarbij kwam nog, dat 
scholen werden gesticht, zonder dat een landbouwkundig 
onderzoek van dc betreffende streek was voorafgegaan, 
zoodat men niet beschikte over gegevens betreffende het 
aanbrengen van verbeteringen om den landbouw vooruit te 
brengen. 

Het gevolg van het onderzoek is geweest, dat met het 
gevolgde stelsel van landbouwonderwijs werd gebroken en 
de landbouwscholen werden omgezet in z.g. 
„landbouwbedrijfsscholen”. 

De school werd een economisch opgezet en op 
Inlandsche leest geschoeid landbouwbedrijf, aanpassende bij 
den plaatselijken Inlandschen landbouw. De leerlingen 
werden vaste knechts in het bedrijf, terwijl het theoretisch 
onderwijs werd beperkt tot het verklaren van hetgeen 
practisch werd verricht. Het hoofddoel werd het bij brengen 
van bedrijfsinziclit. De tegenwoordige land-
bouwbedrijfsscholen werken nog volgens dit principe. 
Alleen is men bij sommige nog wat verder gegaan en wordt 
niet het geheele schoolbedrijf op zich zelf als bedrijf 
genomen, maar dit wordt verdeeld in afzonderlijke bedrijfjes 
voor elk der leerlingen. Iedere leerling heeft dus gedurende 
zijn schooltijd het zelfstandig beheer over een eigen bedrijf, 
natuurlijk onder toezicht van den leider der school. Een 
uoodzakelijk gevolg van dit systeem is een uitbreiding der 
schoolgronden en een beperkt aantal leerlingen per school. 

De leiding der school is opgedragen aan een ervaren 
adjunct-landbouwconsulent. Daar de resultaten der school 
voor een groot deel afhankelijk zijn van het contact, dat met 
de oud- -leerlingen wordt onderhouden, werd het wen- 
schelijk geacht een tweeden adjunct aan de school te 
verbinden, speciaal belast met de bemoeienis met de oud-
leerlingcn. Met de aanstelling van een tweeden adjunct is aan 
eenige bedrijfsscholen reeds een aanvang gemaakt, en 
zoodra voldoende personeel beschikbaar is, zal dat aan alle 
scholen geschieden. 

De leerlingen zijn meest abituriënten van In- laudsche 
scholen der 2e klassc(standaardscholen). Bij het aannemen 
van nieuwe leerlingen wordt er speciaal opgelet, dat zij 
zoons van tani’s zijn, dat zij na het verlaten van de school in 
het landbouwbedrijf zullen terugkeeren en dat verwacht kan 
worden, dat zij dan het geleerde op school in toepassing 
zullen brengen. 

Er zijn op dit oogenblik (Mei 1930) 7 land-
bouwbedrijfsscholen in werking, waarvan ü op 

Java en 1 op Sumatra. n.1. te Tandjoe ngsari, Madja en 
Sabandar (West Java); Tegalganda (Socrakarta), Lawang en 
Wanarcdja (Oost Java) en te Sibcrani (Tapanocli), terwijl 
reeds gelden beschikbaar zijn gesteld voor de oprichting van 
nieuwe scholen te Loemadjnng (Probolinggo) en 
Temanggoeng (Kcdoo). 

In het algemeen is als beginsel aangenomen,dat alleen 
dan wordt overgegaan tot het oprichten van nieuwe 
bedrijfsscholen, wanneer een grondig landbouwkundig 
onderzoek van dc betreffende streek is voorafgegaan en met 
eenige zekerheid kan worden verwacht, dat het land-
bouwonderwijs in dezen vorm nuttig effect zal hebben. 

Landbomccarsusscn. Zie § 28, Dl. V, blz. 307 (suppl. 
aflevering 11, blz. 341). Met de organisatie van dezen vorm 
van landbouwonderwijs werd in 1917 door den toenmaligen 
land,- bouwconsulent A. J. Koens een aanvang gemaakt in 
het voormalige gewest Bcsoeki; na zijn overplaatsing naar 
de Preanger Regentschappen werd door hem ook daar het 
systeem van landbouwcursussen ingevoerd. Evenals bij de 
landbouwbedrijfsscholen, was ook het onderwijs aan de 
cursussen aanvankelijk zuiver algemeen vormend. Ook hier 
deed zich het verschijnsel voor, dat de leerlingen na het 
verlaten van de cursus niet in den landbouw terugkeerden, 
doch een of andere betrekking daarbuiten trachtten machtig 
te worden. Ongeveer in 1923 is met het stelsel van algemeen 
vormend landbouwonderwijs aan de cursussen gebroken. 
Bepaald werd, dat landbouwcursussen alleen mochten 
worden opgericht in streken, waar te verwachten was, dat 
door middel van dit onderwijs de landbouw tot een hoogcre 
ontwikkeling was te brengen. 

De cursussen worden gegeven aan gewezen leerlingen 
van de Inlandsche volksscholen door Inlandsche 
volksonderwijzers. De cursus duurt 2 jaar en wordt tweemaal 
per week gehouden gedurende IJ uur. Het onderwijs wordt 
zoo aanschouwelijk mogelijk gegeven en als uitgangspunt 
neemt men de landbouwwerkzaamheden in do désa op dat 
oogenblik. De theorie wordt tot het uiterste beperkt. Bij den 
cursus is meestal een oefen veld voor practische toepassing. 
Dikwijls worden tot dat doel de gronden van leerlingen zelf 
benut. Het onderwijs aan de cursussen draagt een zuiver 
plaatselijk karakter. 

De cursusonderwijzers zijn opgeleid aan z.g. 
„goeroecursusscn”. Deze worden gegeven door een adjunct-
landbouwconsulent. Gedurende twee jaar wordt eenmaal per 
week lesgegeven. Ook wanneer deze goeroe’s cursusleider 
zijn geworden staan ze onder geregeld toezicht van den 
adjunct-consulent. Gowoorilijk komen de cursus-
onderwijzers van een ressort eens per maand samen met den 
adjunct-landbouwconsulent om de te geven lessen voor dc 
volgende maand to bespreken. In 1930 waren erin Indië41 
cursussen voor landbouwers en 4 goeroecursusscn. Do 
meesto worden aangetroffen in de residenties Djember, 
Bondowoso, Chcribpn en Midden Priangan. 

Ofschoon een cenigszins bijzondere plaats innemend in 
het eigenlijke landbouwonderwijs dienen nog twee 
onderwijsinrichtingen genoemd to worden, n.1. het 
„Opleidingsbcdrijf voor adspi- rant adjunct-
landbouwconsulonten, Pantjasan” 
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on do „Opleiding voor landbouwonderwijzers Kota Batoe” 
te Buitenzorg. 

Opleidingsbedrijf voor udspirant adjunct-land- 
bouwconsulenlcn „Pan'jamn”. Zooals reeds bij de 
Middelbare Landbouwschool word opgemerkt, kunnen 
Inlandsche jongelieden, die met goed gevolg de school 
hebben doorloopen, bij den Land- bouwvoorlichtingsdienst 
als adspirant adjunct- -landbouwconsulent worden 
benoemd. 

Ten eindo de aanstaande Inlandsche land- 
bouwvoorlichters, na hun theoretische scliool- studie, eenige 
kennis van de practijk te laten opdoen, werd in 1921 
besloten, hen een jaar de land- bouwpractijk te doen 
uitoefenen in den zaadtuin Moeara te Buitenzorg. In het 
begin beschikten de adspirant adjunct-landbouwconsulenten 
niet over een eigen afdeeling, doch geleidelijk werd door 
aankoop en inhuur de beschikking gekregen over een 
voldoende groote oppervlakte aan grond, om den leerlingen 
ieder een afdeeling to geven van ongeveer 3 baboe, waarop 
zij al het voorkomende werk zooveel mogelijk zelf moesten 
verrichten. Spoedig bleek, dat het voor den beheerder van 
den zaadtuin niet mogelijk was om buiten zijn gewone werk 
voldoende leiding te kunnen geven aan de adspiranten. In 
April 1927 werd besloten den zaadtuin en de opleiding voor 
adspiranten van elkaar te scheiden en werd het 
„Opleidingsbedrijf voor adspirant adjunct-
landbouwconsulenten, Pantjasan”, als afzonderlijk bedrijf 
ingestcld. 

De opleiding duurt één jaar. Aan het hoofd van de 
opleiding staat een ervaren landbouwkundig ambtenaar. Het 
doel van de opleiding is: le. den adspirant adjunct-
landbouwconsulenten een, op eigen ervaring berustende, 
kennis bij te brengen omtrent de bedrijfsvoering van een 
Inlandsch landbouwbedrijf; 2e. hun een behoorlijke kennis 
bij te brengen van de techniek der cultuur van Inlandsche 
landbouwgewassen. Elke adspirant krijgt bij zijn aankomst 
op het opleidingsbedrijf een eigen afdeeling onder zich van 
± 3 bahoe, met eigen trekvee, eigen werktuigen, eigen 
administratie en een eigen deel van het emplacement voor 
het verwerken en bewaren van zijne producten. 

Door het volgen van deze opleiding krijgt de adspirant 
een economisch inzicht in Inlandsche landbouwbedrijven, 
leert deze beoordeelen en vastleggen in verslagen en 
grafieken, terwijl hij zich bovendien ter dege op do hoogte 
kan stellen van de techniek der cultuur van de meest voor-
komende Inlandsche landbouwgewassen. 

Opleiding voor landbouwonderwijzer», Kola Ba- toe te 
Buitenzorg. Evenals vroeger Dr. Lovink, ziet men thans nog 
in de Inlandsche onderwijzers de aangewezen personen om 
aan kinderen do liefdo voor het landbouwloven en aan 
eenvoudige tanPs eenige landbouwkundige kennis bij te 
brengen. De kinderen kan men bereiken door het inlandsch 
landbouwonderwijs in daarvoor in aanmerking komende 
streken in landbouwrichtingte doen geven. Om oenigszins 
vruchtbaar in die richting werkzaam to kunnen zijn, dienen 
de onderwijzers voldoende landbouwkundige kennis te 
bezitten. Ton einde hierin to voorzien, werden in 1921 zeven 
ervaren adjunct-landbouwconsu- lenton ter beschikking 
gestold van den Directeur van Onderwijs on Eeredicnst om 
to worden belast met het geven van onderwijs op Normaal-
scholen in die vakken, die in landbouwkundige richting 
kunnen worden gegeven, terwijl zij 

tevens werden aangewezen voor de leiding van het 
practischc landbouwwerk in den schooltuin. 
Nog steeds zijn aan een zevental Normaalscholen adjunct-
landbouwconsulenten verbonden en wel te Sérang, 
Pocrwakarta, Garoct, Solo, Bli- tar, Djember cn 
Probolinggo. 

Een van de maatregelen, door het Departement van 
Onderwijs en Eeredicnst in 1927 genomen, om tot een 
verdieping en popularisec- ring van het Inlandsch lager 
onderwijs over te gaan, was het uitbreiden van een 
twintigtal volledige standaardscholen met een Ge leerjaar. 
Dit Ge leerjaar nu kan in de daarvoor in aanmerking 
komende streken dienstbaar worden gemaakt aan 
landbouwkundig onderwijs. Het spreekt van zelf, dat de 
onderwijzers belast met die „landbouwklasse” zelf 
voldoende landbouw- kennis moeten bezitten en dus voor 
hun taak grondig moeten zijn voorbereid. De abituriënten 
van de Normaalscholen zijn als zoodanig nog geen 
geschikte krachten voor de „landbouwklasse” der 
standaardscholen. Zij hebben n.1. niet voldoende 
bedrijfskennis van den landbouw en missen den moed en 
de handigheid om practisch verschillende werkzaamheden 
te demonstreeren. 
Om tot de vorming van bedoelde landbouwonderwijzers te 
geraken'is, op initiatief van het Departement van Landbouw, 
Nijverheid en Handel, in overleg met het Departement van 
Onderwijs en Eeredienst, in 1929 ingesteld de „Opleiding 
van Landbouwonderwijzers, Kota Batoe” te Buitenzorg. De 
cursus duurt één jaar. Als leerling worden aangewezen 
abituriënten van Normaalscholen met onderwijs in 
landbouwrichting. De opleiding is op dezelfde leest 
geschoeid als „Pantjasan”, maar staat op een lager plan. Ook 
hier verrichten de cursisten zelf al het werk. De opleiding 
beschikt over een stuk grond van ± 9 bahoe, verdeeld in 3 
afdeolingen. Elke afdeeling geeft een beeld van een 
Inlandsch landbouwbedrijf. De leerlingen worden in 3 
groepen ingedeeld. Elke groep heeft zelfstandig een 
afdeeling te beheeren. De theorie wordt zoo eenvoudig mo-
gelijk gehouden, alleen datgene wordt behandeld, wat direct 
aansluit bij do werkzaamheden. Aan het Hoofd van de 
Opleiding is geplaatst eon ervaren adjunct-
landbouwconsulent. Aan de leerlingen, die met goed gevolg 
do opleiding hebben afgeloopen, wordt een diploma 
uitgereikt als „Landbouwondcrwijzer.” De abituriënten van. 
deze opleiding worden door het Departement van Onderwijs 
en Eeredienst geplaatst aan standaardscholen, gelegen in 
gebieden, die in overleg mot het Departement van 
Landbouw, Nijverheid en Handel worden aangewezen. Zy 
worden belast met het onderwijs in landbouwrichting in de 
Ge klasse. I)c Landbouwvoorlichtingsdienst kan van hun 
aanwezigheid gebruik maken door hen in hun vrijen tijd te 
belasten met hot geven van landbouwcursussen, het 
verzamelen van gegevens, enz. Zij ontvangon van het 
Departement van Onderwijs en Eeredicnst do gewone 
bozoldiging als onderwijzer, doch door den 
Landbouwvoorlichtingsdienst kan hun een toelage worden 
toegekend voor do werkzaamheden, welke zij voor dien 
Dienst verrichten. 

Reeds zijn stappon gedaan tot oprichting van een dorgelijke 
opleiding in Midden Java (Soera- karta). , 

VOEDINGSMIDDELENCOMMISSIE. 
I n g e s t e l d V *  bij Gouv. besluit van 3 November 1914 No. 48. 
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Deze commissie beoogt de Regeoring van Neder- landscli-
Indië van advies en voorlichting te dienen omtrent allo 
zaken betreffende voedings- vraagstukken in den ruimsten 
zin des woords. In dezo commissie hebben zitting: medici, 
chemici, apothekers, hygiënisten en zij kan aangevuld 
worden met betrokkenen uit den in- en uitvoerhandel en 
juristen. 

Door deze commissie werd in 1920 een codex voor de 
keuring van melk in Nederlandsch-Indië uitgegeven. Dit 
werkje, getiteld: „Voorschriften voor het onderzoek en de 
beoordeeling van levensmiddelen I, Melk”, zal binnenkort 
gevolgd worden door II: „Water”. 

Het is de bedoeling der Commissie systematisch van 
verschillende voedingsmiddelen codici samen te stellen, 
evenals dit in Nederland geschiedt, waarbij echter degelijk 
rekening wordt gehouden met de veranderde 
omstandigheden, waaraan in de tropen de te stellen eischcn 
der hoedanigheid en het onderzoek van voedingsmiddelen 
moeten voldoen. Tot dat doel worden door verschillende 
leden dezer commissie in hunne laboratoria on-
derzoekingsmethoden na- of uitgewerkt en tevens werd 
reeds een groot aantal voedingsmiddelen, welke in Indiö 
geïmporteerd of in Indië gefabriceerd worden. op hu n 
hoedanigheid entoestand onderzocht, ten einde een inzicht 
te verkrijgen, hoe het in het algemeen met de verschillende 
daar te lande geconsumeerde producten gesteld is. Zoo zijn 
groote aantallen monsters koffie, azijn, wijn, arak, meel, 
jam, vruchtensiropen, peper, honig, enz. enz. reeds 
onderzocht en de resultaten in verschillende periodieken 
medegedeeld. 

Deze resultaten zijn in vele gevallen onbevredigend, in 
enkele gevallen zeer onbevredigend geweest, zoodat de 
Voedingsmiddelencommissie heeft gemeend de aandacht van 
de Itegeering te moeten vestigen op de wenschelijkhcid van het 
instellen van een Keuringsdienst in Indië. Ook omtrent 
hygiënische vraagstukken, de voedselvoorziening betreffende, 
wordt de Voedingsmiddelencommissie herhaaldelijk advies 
gevraagd: zoo o.a. omtrent de wenschelijkhcid van een verbod 
van invoer van vleesch, geconserveerd volgens het z.g. 
Bullötproces. het al of niet toestaan van den import van 
afgeroomde melk, het al of niet toestaan van toevoeging van 
conserveermiddelen aan limonades en vruchtensiropen, enz., 
en inzake verordeningen omtrent verpakking, opschriften, 
etiquetteering. enz. van geconserveerde voedingsmiddelen,-' 
LANDBOUWCONCESSIÈN ÉN ERFPACHTEN 1 
IN DE ZELFBESTUREN DER BUITENGEWES-
TEN (Aanvulling van Dl. II, blz. 525 en 526). Sedert de 
publicatie van het artikel over land- bouwconcessiën in de 
Buitengewesten in deel II dezer Encyclopaedic is veel 
veranderd ten aanzien van rechten op grond ten behoeve van 
den grooten landbouw in de zelf besturende landschappen 
aldaar. De landbouwconcessie, als complex van rechten en 
verplichtingenvan landbouwondernemers en Zelf bestuurders, 
is bestemd te verdwijnen en plaats te maken voor het 
erfpachtsrecht op den voet van het Burgerlijk Wetboek. 

In den loop der jaren zijn er tegen de landbouw- 
concessiën bezwaren gerezen. Vooreerst bestond er 
verschil van mcening over het rechtskarakter dezer 
concessi^n. De twijfel, of dit recht een persoonlijk dan wel 
een zakelijk karakter droeg, stond de zekerheid en de 
verhandelbaarheid er 

van in den weg. Een andere grief tegen het ge- heclc systeem 
der landbouwconcessicn was, dat de zorg voor de rechten en 
de aanspraken van de bevolking op den grond aan den 
concessionaris was opgedragen, dus juist aan dengene wiens 
eigenbelang zich verzette tegen een objectieve behartiging 
van deze bevolkingsrechten. Vele Zelf- bestuurders hadden, 
in hun zorgeloosheid voor de bevolkingsbelangen, vrijwel 
allen beschikbaren grond in concessie uitgegeven. De elkaar 
snel opvolgende model-akten van concessie hielden steeds 
meer en andere bepalingen in ten behoeve der bevolking. De 
Hoofden van gewestelijk bestuur bij hun goedkeuring der 
concessie, de ambtenaren van het Binnenlandsch Bestuur in 
hun controleerende taak, konden met dit systeem niet alle 
krenkingen der bevolkingsrechten voorkomen. De bona fide 
ondernemer zag zich verplicht steeds meer gronden voor de 
zich gedurig uitbreidende opgezeten bevolking te 
reserveeren in den vorm van wisselgronden, afgeoogste en 
kamponggron- den. Zoo kon de concessionaris zijn 
verplichtingen niet overzien en leed de onderneming, vooral 
als deze beplant was met overjarige gewassen, schade. 

De noodzakelijkheid werd ingezien om ten behoeve van 
den grooten landbouw in de Landschappen der 
Buitengewesten een vorm van gronduitgifte te scheppen, die 
den ondernemer een goed omschreven en verhandelbaar 
recht verschafte, hetwelk niet behoefde onder te doen voor 
dat van den concessionaris, maar dat de rechten van 
ondernemer en bevolking van den aanvang af veel sterker 
gescheiden hield. Liever dan verbeteringen aan te brengen 
in het stelsel der land- bouwconcessiën koos men daartoe 
den vorm van het zakelijke recht van erfpacht. Zoo 
bekroonde de Regeering haar streven, om de regeling van de 
agrarische aangelegenheden in de Zelfbesturen aan zich te 
trekken, door een algehecle inlijving van deze rechtsstof bij 
het Gouvernementsrecht. 

De actie tot deze inlijving werd aangevangen bij K.B. 
van 6 Mei 1915, betreffende de vestiging op binnen 
zelfbesturend gebied gelegen gronden van zakelijke rechten 
op den voet van het Burgerlijk Wetboek van Nederlandsch-
Indië (Ind. Stb. 1915 No. 474). Als uitvloeisel van dit Besluit 
kwam o.a. tot stand de erfpachlsordonnanlie voor de 
zelfbêsturcnde landschappen buiten Java en Ma- docra 
(Ind. >Stb. 1919 No. 61, 1921 No. 453 on 1927 No. 191). 
Hierin vindt men de omschrijving van rechten en 
verplichtingen van het Zelfbestuur en van den ondernemer 
en de voorwaarden, waaronder landbouwondernemers in de 
Zelfbesturen gronden kunnen verkrijgen in erfpacht om hun 
bedrijf uit te oefenen. Voor Landschappen met „korte 
verklaringen” kon de inwerkingtreding dezer ordonnantie 
op ieder gewenseht oogenblik worden gelast 
overeenkomstig de „Zelfbestuurs- regelen J 919”, art. 15, lid 
1, sub i (Ind. Stb. 1919 No. 822). Dit geschiedde voor deze 
Landschappen op 1 Febr. 1920 (Ind. Stb. 1919 No. 821). In 
do Landschappen met „lange contracten” echter moet eerst 
een aanvullende overeenkomst tus- schen het 
Gouvernement en de Zelfbestuurders gesloten worden, 
waarbij uit het politieke contract de bepalingen betreffende 
uitgifte van gronden voorden landbouw worden verwijderd 
en het recht tot regeling van deze materie aan het Zelfbestuur 
onttrokken wordt. Voor zooverre de inwerkingtreding op 
deze wijze nog niet geschied is, 



L AN DBO U WCO NOE SS IËN—MID DENSTA N D SCO M MISSI E. 797 

kan het Zelfbestuur nog landbouwconcessiën uitgeven, onder 
voorwaardc echter, dat deze conces- siën, na de 
inwerkingtreding van de crfpachts- ordonnantie voor de 
Zelfbesturen in het betreffende Landschap, omgezet moeten 
worden in crf- \pachten, die moeten voldoen aan de 
vereischten in de Erfpachtsordonnantie gesteld. 

De inhoud van dit erfpachtsrecht voor den grooten 
landbouw is in hoofdzaak gelijk aan dien der 
landbouwconcessiën en de erfpachten in rechtstreeks 
bestuurd gebied der Buitengewesten (zie AGRARISCHE 
WET, Dl. 1, blz. 21). De duur van het recht is ook hier gesteld 
op 75 jaar; de uitgestrektheid van in elke erfpacht uit te geven 
gronden op ten hoogste 5000 bahoes (3500 hectare), zooals 
ook bij de landbouwconcessiën gebruikelijk was. De canon 
bedraagt hier ten minste / 1 per hectare, behoudens bijzondere 
gevallen. Het Zelfbestuur verleent liet erfpachtsrecht onder 
goedkeuring van het Hoofd van gewestelijk bestuur, welke 
autoriteit deze goedkeuring zal kunnen verbinden aan door 
hem te stellen voorwaarden in het algemeen belang en in dat 
van derden, hierbij rekening houdende met de in rechtstreeks 
bestuurd gebied der Buitengewesten gevolgde algemeene 
regelen bij gronduitgiften. 

Een commissie, aangewezen door het Hoofd van 
gewestelijk bestuur in overleg met het betrokken Zelfbestuur, 
onderzoekt elke erfpachts- aanvrage en gaat zorgvuldig na of 
rechten of aanspraken van derden door do uitgifte niet worden 
geschonden. In de Erfpachtsordonnantie voor de zelf 
besturende landschappen buiten Java en Ma- doera is niets 
bepaald ten aanzien van verplichte reserveering van gronden 
ten behoeve van de in- heemsche bevolking. Geen gronden 
zullen in erfpacht worden uitgegeven, als daarmede rechten 
van de bevolking zouden kunnen worden geschonden, maar 
dan ook: de erfpachter heeft werkelijk het genot van de 
gronden in zijn erfpachtsrecht begrepen. Wel zal hij tegen 
schadeloosstelling verplicht kunnen worden gronden af te 
staan voor werken in het algemeen belang. 

Literatuur: Mr. H. J. Bool, De Landbouwcon- cessies in 
de Residentie Oostkust van Sumatra, zonder plaats en jaartal 
;Mr. K. van Hinloopcn Labbcrton, Do Indische 
Landbouwconccssic, Indische Gids, 1903; Agrarische 
Regelingen voor do zclfbesturcndo Landschappen in de 
Gewesten buiten Java en Madocra, Uitgave van hot Dep. van 
B.B., Afd. Agrarischo Inspectie, Weltevreden 1919; Dr. J. G. 
W. Lekkcrkerkcr, Concessies en Erfpachten voor 
Landbouwondernemingen in de Buitengewesten, Groningen-
Don Haag-Wclt9- ^wreden 1928. J. G. W. L. 

MATEN EN GEWICHTEN.(Aanvulling van Dl. II, 
blz. 084 en Dl. V, blz. 272 of suppl. afl. 8, blz. 219). De 
ijkordonnantic van 2 Februari 1923 (Ind. Stb. no. 57) is 
ingetrokken by ordonnantie van 13 Juli 1928 (Ind. Stb. no. 
255), waarbij tovens eon niouwc „IJkordonnantie 1928” werd 
afgekondigd, welke in werking trad op 1 Januari 1929 (Ind. 
Stb. 1928 no. 257). 

Deze in verband met do nieuwe Indische Staatsregeling 
omgewerkto ordonnantie is in hoofdzaak van donzclfden 
inhoud, echter met enkele wijzigingen door 
practijksorvaringon ingegoven. Zoo werd in IJkordonnantie 
1928 opgonomon do bepaling, dat de ordonnantie niet van 
toepassing is ton aanzien van inhoudsmaten, gebruikt door 
personen, die op straat of markt, alsmede in warongs 

in het klein waren verkoopen en van de waren, die bij de 
maat verkocht worden, in het totaal niet meer ten verkoop 
bij zich of voorhanden hebben dan een bij 
Regecringsvcrordening aangewezen hoeveelheid (bij 
Regeeringsvcrordening van 13 Juli 1928, Ind. Stb. no. 250, 
vastgesteld op 50 kilogram); evenmin ten aanzien van 
voorwerpen, die kennelijk het karakter dragen van schep 
middel. Verder wordt bepaald in hetzelfde artikel, dat de 
wegingen in Chineescho apotheken voor de toepassing van 
de bepalingen van do ordonnantie niet als fijne weging 
worden beschouwd. 

In de IJkordonnantie 1928 is verder strafbaar gesteld het 
gebruiken of voorhanden hebben van de maten, gewichten, 
meet- en weegwerktuigen, aanwezig op plaatsen, welke 
gebruikt worden of bestemd zijn tot het vaststellen van 
heffingen, alsmede ter bepaling van eenig loon voor verrich-
ten arbeid, berekend naar grondslag van gewicht of maat, 
welke geen geldig goedkeuringsraerk dragen. 

De Gouverneur-Generaal kan bepalen dat voor bedrijven 
,welke hun arbeidsveld hebben binnen ijkgebied, doch 
waarbij van dadelijke toepasselijkheids verklaring van de 
IJkordonnantie 1928 ernstige verstoring in den gang van 
zaken kan worden verwacht, de ordonnantie, hetzij geheel 
hetzij gedeeltelijk, tot een nader tijdstip buiten toepassing 
blijft. 

Geen onderscheid wordt verder meer gemaakt tusschen 
ijk- en herijk-gebied. 

Toezicht op ijk en herijk werd reeds bij art. 4 der 
ordonnantie van 1923 opgedragen uitsluitend aan daartoe 
speciaal opgeleid personeel. Een programma voor 
ijkersopleiding is vastgesteld bij G. B. van 3 April 1927, no. 
3, waarbij is bepaald, dat de leergang voor de opleiding tot 
ijker zal worden gehouden aan de Technische Hoogeschool 
te Bandoeng. De opleiding bestaat uit twee gedeelten : het 
eerste gedeelte wordt gevormd door de studie voor civiel-
ingenieurs gedurende het eerste studiejaar der Technische 
Hoogeschool te Bandoeng en het tweede gedeelte, hotwelk 
hoogstens 6ón jaar zal duren, omvat naast de colleges in 
eenige vakken der Technische Hoogeschool (natuurkunde, 
theoretische mechanica, kennis van materialen, enz.), de 
colleges in den ijk en practisch werken op het Laboratorium 
Ijkwezen en het instrumentmaken op de werkplaats der 
Technische Hoogeschool. 

Voorschriften tor uitvoering van de IJkordonnantie 1928 
zijn uitgevaardigd bij Ind. Stb. 1928 no. 250/ 

MIDDENSTANDSCOMMISSIE (INLAND- 
SGHE). Op 27 Maart 1929 werd krachtens machtiging van 
don Gouverneur-Generaal een commissie ingesteld, welke 
tot taak heeft,, een onderzoek tc doen naar de toestanden bij 
den Inland- schcn middenstand en eventueel maatregelen te 
beramen in het belang van dien middenstand”. Do stoot tot 
do instelling van deze commissie is voor eon belangrijk deel 
gegovon door don heer R. A. A. A. Djajadiningrat, thans Lid 
van don Raad van Nederlandsch-Indiö en Voorzitter van 
meergenoemde Commissie, dio op hot in Augustus 1928 te 
Batavia gehouden congres van do mid- 
denstandsvereoniging „Batavia” een voordracht hield over 
don Inlandschen middenstand en daarbij verschillende 
stollingen poneerde nopens wezen, beteekenis en toekomst 
van dien middenstand. Een gedotailleord onderzoek, dat 
nog gaan 
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de is cn zich voorloopig enkel over Java en Ma- docra 
uitstrekt, heeft bereids overtuigend aangetoond, dat onder de 
inheemsche bevolking een vrij belangrijke groep van 
personen wordt aan- getroffen, welke beantwoordt aan de 
door de Commissie voor haar onderzoek vastgesteldc om-
schrijving van hetgeen in algemeenen zin onder Inlandschen 
middenstand mag worden begrepen, nL „personen, geen 
loontrekkeuden, die, hetzij op zichzelf, hetzij in 
samenwerking met anderen, met eigen of geleend kapitaal 
zaken van eenigen omvang op het gebied van handel, 
nijverheid of transportwezen drijven.” Landbouw, veeteelt 
en visscherij worden bij het onderzoek voorshands buiten 
beschouwing gelaten, voor zoover niet onverbrekelijk met 
handel en nijverheid verbonden. In een rapport zal de 
Commissie t.z.t. verslag uitbrengen van hare bevindingen en 
eventueel de maatregelen aangeven, welke zij ter 
bevordering en ontwikkeling van den Inlandschen midden-
stand noodig acht, alsmede factoren vermelden, die naar haar 
meening belemmerend op een krach- tigen groei werken. / 
:V EIJKMAN (Prof. Dr. CHRISTIAAN), geboren il Aug. 
1858 te jölkfiriLltverleden .3 Nov. 1930 te Utrecht. Hij 
bezocht te Zaandam de H. B. S. -1 j.- -’cursus met een 
afdceling voorXaTijn en Grieksch cn werd in 1875 militair 
med. student te Amsterdam. Van 1878— 1881 was lnj 
assistent bifT?ro?r Place7 promoveerde in 18S3 op het 
proefschrift „Over polarisatie in de zenuwen”; vertrok 
daarna als officier van gezondheid naar Indië, doch repa-
trieerde spoedig weer wegens gezondheidsredenen. 
Gedurende zijn verlof deed hij onderzoekingen op het gebied 
der experimcnteelc bacteriologie, te Amsterdam onder 
leiding van Prof. For- ster, te Berlijn in het laboratorium van 
Prof. Ro- bert Ivoch. Te Berlijn ontmoette hij toevallig Pe-
kelharing en Winkler, die met een opdracht van de 
Nederlandsche Regeering naar Indië zouden vertrekken. Het 
doel van deze opdracht was de bestudeering van het bèri-
bèri-vraagstuk. Eijk- man bood zich aan cn werd als assistent 
aan deze twee geleerden toegevoegd. 

Eijkman bleef in Indië achter als Directeur van het 
Laboratorium voor Bacteriologische Anatomie en werkte 
onverdroten aan het bèri-bèri- -vraagstuk door,met zeer 
wisselvallige resultaten, tot hij ontdekte dat zijn proefdieren, 
hanen en kippen, een eigenaardige ziekte kregen, later po- 
lyneuritis gallinarum genoemd, wanneer de dieren met 
afgeslepen z.g. witte tafelrijst gevoederd werden, terwijl zij 
gezond bleven, indien zij onafgeslepen, z.g. zilvervliesrijst 
kregen. Eijkman concludeerde hieruit, dat in het zilvervliesje 
der rijst een stof moest zitten, welke de dieren tegen 
polyncuritis beschermde. Hij zag veel overeenkomst 
tusschen de menschelijkc bèri-bèri en de polyncuritis 
gallinarum .zijner proefdieren en legde zijn bevindingen in 
1896 vast in zijn bekende publicatie in het Geneeskundig 
Tijdschrift voor Ned.-ïndië. Zijn theorie moest nu ook bij de 
men- schelijke voeding worden nagegaan en in verband 
hiermede werd door den Chef van den Burgerlijken 
Geneeskundigen Dienst aan Dr. Vordcrman opgedragen, in 
de gevangenissen op Java en Ma- doera het mogelijk verband 
na te gaan tusschen de voeding der gevangenen en het 
optreden van bèri-bèri. De resultaten werden vastgelegd in 
Vordermans bekend geworden rapport „Onderzoek naar het 
verband tusschen den aard der rijst- 

voeding en bèri-bèri in de gevangenissen op Java en 
Madocra” (1897), waarin werd geconstateerd, dat de sterfte 
aan bèri-bèri in gevangenissen, waar witte afgeslepen rijst 
verstrekt werd, 300 maal zoo groot was als in gevangenissen, 
waar zilvervliesrijst genuttigd werd. 

Deze tegen polyncuritis gallinarum en bèri-bèri 
beschermende stof werd 30 jaar later door Jansen en Donath 
in hetzelfde, zij het ook in een nieuw gebouwd, laboratorium 
— het Geneeskundig Laboratorium te Weltevreden — 
ondergebrachtc instituut van Eijkman als zoutzuur zout in 
kristallijnen vorm geïsoleerd. 

Eijkmans werk vond veel tegenkanting. In 1890 ging hij 
weer wegens gezondheidsredenen naar Holland terug en 
verrichtte in het laboratorium van Place 
bloedonderzoekingen. In 189S werd hij benoemd tot 
Iioogleeraar in Hygiëne, Medische Politie en Gerechtelijke 
Geneeskunde aan de Utrechtsche Universiteit; trad toen af 
als directeur van het Bacteriologisch Laboratorium, als eerste 
directeur van de in zijn tijd opgerichte School tot Opleiding 
van Inlandsche Artsen (S. T. 
O. V. I. A.) en legde tevens zijn functie als cor- 
respondecrend lid der Kon. Academie van Wetenschappen 
neer. 

Uit zijn indischen loopbaan zijn van zijn talrijke 
onderzoekingen vooral, behalve de ontdek kingvan dezen 
anti-bèri-bèri factor, nog die omtrent de stofwisseling in de 
tropen van belang. 

In den loop der jaren vond Eijkmans werk, ook door de 
onderzoekingen van zijn opvolger te Weltevreden, Grijns, 
steeds meer waardeering, vooral uit het buitenland en nadat 
meerdere stoffen, welke evenals Eijkmans anti-bèri-bèri-
factor in minimaal kleine hoeveelheden in het voedsel 
aanwezig moeten zijn om tegen bepaalde ziekten te be-
schermen, onderkend werden, stoffen, waaraan Funk in 1911 
den verzamelnaam „vitamines” (zie aldaar) gaf, werd 
Eijkman in 1913 op het Medisch Congres in Amerika 
gehuldigd en zijn grooto verdiensten voor de wetenschap 
erkend. Jlij werd benoemd tot lid van de Academie van 
Washington en hem werd de John Scott medaille toegekend. 
Als Iioogleeraar te Utrecht maakte hij zich verdienstelijk 
door zijn methodisch onderzoek van drinkwater bij faecalc 
verontreiniging. Zijn „coliproef bij 40° C.” is 
wereldvermaard en nog steeds in alle Waterlaboratoria in 
gebruik. 

Eijkman werd in talrijke commissies benoemd en was 
o.a. lid van de Kon. Academie van Wetenschappen en van 
den Gezondheidsraad. Op 70-ja- rigen leeftijd legde hij Aug. 
1928 zijn betrekking als Iioogleeraar neer. Door de 
Nederlandsche Regeering werden zijn verdiensten zoowel 
voor India als voor Nedei’land erkend door zijn benoeming 
tot Commandeur in de Orde van Oranje Nassau, nadat hij 
reeds eerder voor verdienstelijk werk als lid eener commissie 
tot Ridder in de Orde van den Nederlandschcn Leeuw was 
benoemd. De kroon op het werk van dezen geleerde v/erd 
gezet, toen hem tezamen met Hopkins te G'am- bridge, 
wegens zijn verdiensten als ontdekker der vitamines, den 
Nobelprijs voor Geneeskunde 1929 werd toegekend. Korf? 
daarna stierf Eijkman op 72 jarigen leeftijd/'* 

POSTSPAARBANK 'IN NEDERLANDSCH- -
INDIË (Aanvulling van Dl. IJT, blz.484en Dl. V, blz. 344 
of suppl. afl. 1, blz. 32). Zooals te verwachten was, kon de 
decentralisatie van don dienst der Postspaarbank in Ned.-
Indië op den 



POSTSPAARBANK EN NED.-INDIE—TOERISME IN NEDERLANDSCH-INDIE. 700 

duur niet uitblijven. In de practijk bleken de afstanden in 
Indië een onoverkomelijk bezwaar voor een 
gecentraliseerdcn dienst zooals die van de 
Rijkspostspaarbank in Nederland, zoodat dan ook in 1028 
bij wijze van proef een Agentschap werd geopend te 
Makassar, onder welk Agentschap ressorteeren de eilanden 
Celebcs en de ten Oosten daarvan gelegen eilanden, 
zoomede het Oostelijk deel van Piorcs en de ten Oosten 
daarvan gelegen eilanden. 

Nadat gebleken was, dat door de oprichting van het 
kantoor tcMakassar inderdaad in een be hoefte was 
voorzien, werd bij de begrooting voor het jaar 1031 der 
Regeering voorgesteld tot verdere decentralisatie over te 
gaan door de oprichting in den aan vang van 1931 van een 
kantoor te Soerabaja en in den aanvang van 1932 van een 
kantoor in een nader te bepalen plaats op Suma- tra. 

Bij de behandeling der begrooting-1931 zal dus over 
deze voorstellen beslist worden. 

Zooals vanzelf spreekt wordt de behandeling van de 
terugbetalingen aan de inleggers door de decentralisatie 
belangrijk bespoedigd, terwijl de propaganda door de 
agenten in hun ressort meer intensief gevoerd kan worden. 

Waren aanvankelijk de omslagen der spaarbankboekjes 
voor de drie series A, B en C uitgevoerd in verschillende 
kleuren, sedert worden voor alle series uitsluitend grijze 
boekjes uitgegeven, terwijl alleen bij vernieuwing van een 
nog in omloop zijnd rood, bruin of geel boekje een nieuw 
boekje in die kleur wordt afgegeven. 

Konden de kantoren vroeger rechtstreeksche 
terugbetalingen bewerkstelligen op eigen gezag tot een 
maximum van ƒ 100. in de vier weken, deze termijn is sedert 
verminderd tot twee weken. 

De regeling tot sparen door middel van inhouding op 
traktement voor landsdienaren werd uitgebreid tot hen, die 
in dienst zijn van provincies, gemeenten e.a. 
publiekrechtelijke lichamen, alsmede tot hen, in dienst van 
particuliere instellingen, dit laatste indien het verzoek 
collectief wordt gedaan. 

Bestond er aanvankelijk slechts in beperkte mate 
gelegenheid om door aankoop van fondsen in Indië 
belegging te vinden, sedert is in dezen toestand een 
belangrijke verbetering ingetreden en biedt de Bataviasche 
effectenbeurs een veel ruimere keuzo aan soliede 
belcggingspapiercn. 

Do vergoeding door het Gouvernement aan do 
Postspaarbank ad 3 % ’s jaars over de in ’s Lands kassen 
berustende Postspaarbank-geldcn, beschikbaar voor het 
discontccrcn van vendu-ac- cepten ,is verhoogd tot 3,6 % ’s 
jaars, terwijl het Gouvernement zelf van de discontceringen 
momenteel 4,2 % trekt. 

Met betrekking tot do beleggingen in Nederland werd 
vroeger driemaandelijks een afrekening ontvangen van de 
Ncdcrlandscho Bank als bewaarster van de waarden. Thans 
treedt als zoodanig op de Bijbank van do Javasche Bank te 
Amsterdam en wordt de afrokening maandelijks verzonden. 

In aansluiting op de cijfers in Dl. V, blz. 346 (suppl. afl. 
2, blz. 34) vermeld volgen hier, ten einde don geleidelijken 
vooruitgang te demon- 8treeron, die sub ultimo 1929. 

Op 31 December 1929 bedroeg het aantal inleggers in 
totaal 326.041, waarvan 81.958 Europeanen, 222,241 
Inlanders en 22.442 Vreemde 

Oosterlingen of 81,958 Europeanen tegen 244.683 niet-
Europeanen. 

Wat het bedrag der bij de Postspaarbank belegde gelden 
betreft, dit beliep op ultimo 1929 in totaal / 22.708.251,05, 
welk tegoed was verdeeld als volgt: Europeanen / 
J3.403.040,13, Inlanders / 7.S15.700,18, Vreemde 
Oosterlingen ƒ 1.429.510,74, of gemiddeld per inlegger ƒ 
104, 
/ 35 en / 64 of, gerekend over alle inleggers tezamen, / 69. 

Het reservefonds der Postspaarbank in N.-I. beloopt thans 
ƒ 2.974.786,975. 

De onkostenrekening beliep in 1929 bij een kapitaal van 
bijna 23 milliocn bijna' / 400.000, hetgeen neerkomt op 1,74 
% in verhouding tot het tegoed en op 64 cent per handeling. 

De algemeene bepalingen betreffende de Postspaarbank in 
Nedcrlandsch-Indië, in haar geheel opnieuw vastgestcld bij 
het Koninklijk Besluit van 12 Juli 1917 No. 50 (Ind. Stb. No. 
672), werden aangevuld bij de Kon. Besluiten van 26 Januari 
en 13 Mei 1921 No. 48 en 16 (Ind. Stb. Nos. 251 en 466), 28 
Februari 1923 No. 53 (Ind. Stb. No. 212), 23 Juni 1925 No. 
230 (Ind. Stb. No. 482) en 23 April 1927 No. 9 (Ind. Stb. No. 
215). 

De regeling, volgens welke de Postspaarbank haar 
bemiddeling verleent tot den aankoop van obligaties Indische 
Lecning ten behoeve harer inleggers, is op 1 Januari 1923 van 
kracht geworden. De regeling is nog niet toepasselijk op 
obligaties van publiekrechtelijke lichamen in Neder- landsch-
Indië, doch uitsluitend op de schuldbrieven ten laste van het 
Gouvernement van Neder landsch-Indië. 

Het dienstverband van den in Januari 1921 bij de Bank in 
dienst gestelden ambtenaar ter behartiging van de propaganda 
werd beëindigd; de propaganda wordt sedert door de Directie 
gevoerde 

TOERISME IN NEDERLANDSCH-INDIE. 
Ten/ 

einde de aandacht van het reizend publiek op Ned.-Indië te 
vestigen werd in 1907 de Officieele vereeniging voor 
Toeristenverkeer in N ederlandsch- -Indië opgericht. De 
groote wereldoorlog maakte plotseling een einde aan* het in 
1913—’14 juist opluikcnde buitcnlandsche toeristenbezoek. 
Om die reden behoeft voor eon beschouwing van het 
toeristenverkeer in Indië niet verder teruggegaan te worden 
dan hot jaar 1919. De ontwikkeling van het toerisme, in het 
laatste decennium blijkt het duidelijkst uit het feit, dat Indië 
in 1919 werd bezocht door ongeveer 1.500 buitenlanders, 
terwijl dit aantal in 1929 gestegen is tot ongeveer 10.000 
vreemde bezoekers. 

De Vcrccniging tracht op verschillende wijzen de 
aandacht van het reizend publiek op Ned.-In- dië te vestigen, 
o.a. door doelmatige verspreiding in grooten getale van 
artistiek uitgovoorde vouwbladen („folders”) mot groote 
foto-roproducties van mooie landschappen, volkstypen, enz., 
van kleurige aanplakbiljetten en foto-„posters” e.d.De uitgave 
van een rijkgeillustrcerd, twee-maandelijks tijdschrift 
„Tourism in Nether land India”, geregeld aan 12.000 
uitgezóchte adressen over de gchccle wereld verzonden, 
houdt verder de belangstelling voortdurend gaande. Eon 
ander zeer deugdelijk gebleken propagandamiddel is de sinds 
twee jaren ingevoerde pers-foto dienst,waardoor do 
voornaamste geïllustreerde bladen der wereld voorzien 
worden van foto’s van Ned.-Indië met beschryvenden tekst. 
De. Vereeniging 
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geeft verder Toeristenkaarten en Gidsen van Ned.- 
-Indië uit,die tegen zeer matige prijzen ter beschik- 
king van toeristen worden gesteld; verder wordt 
schriftelijk en mondeling doorloopend een groot 
aantal onpartijdige informaties verstrekt. In 
1929 bedroeg het aantal schriftelijk gegeven in- 
formaties 10579. 

Bij de verspreiding van het propaganda-ma- 
teriaal geniet de Verecniging medewerking van 
toeristenbureaux, hotels, e.d. en van de buiten- 
landschc agentschappen der scheepvaartmaat- 
schappijen Koninklijke Paketvaart Maatschap- 
pij, Java-China-Japan Lijn, Nederland en Rot- 
terdamsche Lloyd. 

Veel medewerking wordt verder ondervonden 
van leden van het Nederlandsche diplomatieke 
en consulaire corps en van de verschillende in het 
buitenland gevestigde kamers van koophandel en 
andere Nederlandsche vereenigingen. 

De Vereeniging geniet een subsidie van ƒ 20.000 van de 
Nederlandsch-Indische regeering, die door twee 
hoofdambtenaren in haar bestuur/ 

is vertegenwoordigd. Het drievoudige van dit^t 7^0 BOTANISCHE LITERATUUR VAN^NEDER- 

bedrag wordt door scheepvaartmaatschappijen, 
banken, hotels, alsmede door publiekrechtelijke 
lichamen als gemeenten gecontribueerd. 

Behalve door deze Vereeniging wordt een zeer 
geslaagde propaganda voor een bezoek aan Ne- 
derlandsch-lndië gevoerd door de Koninklijke 
Paketvaart Mij., die tal van geïllustreerde gidsjes 
op groote schaal verspreidt en halfjaarlijks een 
overzichtelijke afvaartlijst in de Nederlandsche 
en Engelschc talen met duidelijke kaart van den 
Archipel uitgeeft, waarop hare talrijke scheep- 
vaartlijnen voorkomen. Verder wordt ook door 
de scheepvaartmaatschappijen Nederland, Rot- 
terdamsche Lloyd en de Java-China-Japan Lijn 
voor goede, instructievo reclame voor een 
bezoek aan Nederlandsch-Indië gezorgd, terwijl 
het Ned.-Indische Reisbureau Lissone-Lindeman 
een „Travel Guide” voor Ned.-Indië uitgeeft, 
waarin tal van nuttige gegevens voorkomen. Dit 
reisbureau, sedert eenige jaren in Ned.-Indië ge- 
vestigd, is een combinatie van de bekende Neder- 
landsche reisbureaux Lissone en Lindeman. Do 
kantoren dezer onderneming zijn te Batavia en 
Soerabaja gevestigd en boeken reizen zoowel in-, 
naar, als van den Archipel naar het buitenland. 

Diverse groote autoverhuurderijen, sommige 
met een staf van vaste gidsen, leggen zich toe op 
het vervoer van toeristen per auto over Java, 
Sumatra, enz. 

Het hotelwezen in Indië staat thans op een 
zeer hoog peil en kan de vergelijking met andere 
gebieden in de tropen glansrijk doorstaan. 

Het uitgebreide wegennet heeft er in hooge 
mate toe bijgedragen het autotoerisme op Java, 
Bali en Sumatra te doen toenemen, evenals op 
Celebes, waar het autotoerisme, ook door de reizi- 
gers, die met booten der K.P.M. van uit Australië 
b. v. en de Java-China-Japan Lijn te Makassar ko- 
men, snel toeneemt. De spoorwegen hebben hun 
materiaal op Java in de laatste jaren sterk ge- 
moderniseerd en do verbindingen belangrijk ver- 
beterd. Goed ingerichte restauratiewagens rijden 
in alle sneltreinen mede. Speciale uitzichtwagens 
zijn in aanbouw. 

Ook het zich snel ontwikkelend vliegwezen in 
Nederlandsch-Indië werkt het toerisme in de 
hand. De Koninklijke Nederlandsch-Indische 
Luchtvaart Maatschappij heeft thans reeds na 

een bestaan van twee jaren geregelde passagiers- 
diensten. 

Met het internationale knooppunt der scheep- 
vaartlijnen, Singapore, als uitgangspunt kunnen 
toeristen aldaar thans eenvoudig een boot over- 
blijven en in korten tijd een goeden indruk krij- 
gen van Java, Bali en Sumatra. Zij kunnen daar- 
bij gebruik maken van onze geregelde luchtlijnen 
en te Batavia, Bandoeng, Semarang en Soeraba- 
ja locale vluchten ondernemen. De locale vluch- 
ten van Soerabaja uit kunnen desgewenscht uit- 
gestrekt worden tot een vlucht over en om Bali, 
welk laatste eiland in de laatste jaren een zeer 
bijzondere plaats voor het toerisme is gaan in- 
nemen door do aantrekkingskracht van zijn na- 
tuurschoon en de vele artistieke voortbrengselen 
van zijn kunstzinnige bevolking. 

Voor het toerisme trekt Ned.-Indië tegenwoor- 
dig wel zoozeer de aandacht, dat leiders der 
groote internationale toeristenbureaux thans vrij- 
wel geen wereldreisprogram meer opmaken, 

>waarop Nederlandsch-Indië ontbreekt./ 

LANDSCH-INDIE (Aanvulling van Dl. I, blz. 
392). Van de beroemde Flora Javae door C. L. 
Blume zijn in 1898 bij de Fa. Burgersdijk & Nier- 
mans nog 28 fraai-gcldeurde platen (van een on- 
voltooid gebleven deel) met analyses, doch zonder 
tekst, en behoorende tot de families Ericaceae en 
Loranthaceae in den handel gebracht. Dit vrijwel 
onbekende werk, genaamd de „Planches inédi- 
tes” der Flora Javae, bezit in zooverre nog waar- 
de, daar do daarin gepubliceerde soorten voor het 
grootste deel nomenclatorisch geldig zijn door do 
bijgevoegde analyse-teekeningen. 

Een der meest belangrijke sleutels op Rum- 
phius’ Herbarium Amboinense is die van Hass- 
karl geweest (1866); de meest recente en tevens 
meest nauwkeurige is op 1 Nov. 1917 verschenen 
van de hand van den bekwamen Amcrikaan- 
sclicn botanist E. D. Merrill. (An interpretation 
of Rumphius’ Herbarium Amboinense. Philipp. 
Bur. Sci. Publ. n. 9, blz. 594). Het beltfng van het 
Herb. Amb. voor de Systematische Botanie is ge- 
legen in het feit, dat verschillende soorten door 
Linnaeus met een binomium (dubbelen naain) 
zijn aangeduid geworden, welke geheel berusten 
op de beschrijvingen van Rumphius; het zijn dan 
zoogenaamde typen. Vaak zijn de gegevens van 
Rumphius echter onduidelijk, zoodat het niet 
zeker is, welke soorten hij in die gevallen vóór 
zich heeft gehad. Een poging om dit op te helde- 
ren is gedaan door Charles Budd Robinson, een 
Amerikaanschcn botanicus, die daartoe uit de 
Philippijncn medio Juli 1913 op Amboina kwam 
met het doel om vandaar een zoo volledig moge- 
lijke botanische collectie bijeen te brengen. Door 
een noodlottigen samenloop van omstandigheden 
werd deze veelbelovende botanist echter op Am- 
boina vermoord op 5 Dcc. 1913 (zie hiervoor Phi- 
lipp. Journ. Sci. deel 9, Bot. 1914, blz. 191—7). 
Op de door hem intusschen reeds verzamelde 
planten heeft Merrill hoofdzakelijk zijn „Inter- 
pretation” gebaseerd. Verschillende Ruinphiaan- 
sche planten konden echter nog niet tot een defi- 
nitieve oplossing gebracht worden, mede door het 
ontijdig af breken van Robinson’s verzameling. 
Zooals reeds in het oorspronkelijk artikel in deze 
Encyclopaedie vermeld, begon in 1894 Dr. Th. 
Valeton, in samenwerking met Dr. S. H. Koor- 
ders, een groot werk over do Javaanschc boom- 
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soorten, waarvan in 1914 het 13do on laatste deel verscheen. 
Het systcmatisch-botanische deel van dit uitstekende en 
origineele werk is geheel van de hand van Dr. Th. Valeton 
voor zoover het de doelen 1 tot en met 11 betreft, liet 
belangrijke 12de deel is van de hand van Dr. J. J. Smith, 
terwijl het 13de deel door hen samen is bewerkt. De ver- 
spreidingsopgaven, het nut en de inlandsche namen zijn door 
Dr. S. II. Koorders samengesteld. 

Ook in Europa werd aan Indische flora gearbeid (zie Dl. 
I, blz. 399). 

In 1924 is Engler begonnen een sterk uitgebrei- den 
tweeden druk uit te geven van zijn „Natürli- c-he 
Pflanzenfamilien”. Daarvan zijn ultimo 1930 reeds 11 doelen 
verschenen, waarvan 1 algemeen deel, 6 aan de Lagere 
Planten en 4 aan de Hooge- re Planten zijn gewijd; vóór 1940 
zal deze belangrijke nieuwe druk wel niet voltooid zijn. 
Voor de studie der Plora van Ned.-Indiö is hij van groot 
belang. 

De bewerking van de flora’s van naburige landen leverde 
ook resultaten op voor die van Ne- derlandsch-Indië. 
Behalve het in Dl. I reeds vermelde werk van L. Pierre: 
„Flore Forestière de la Cochin-Chine”, hetwelk helaas niet 
voleindigd is geworden, moet bij de studio der 
Nederlandsch- -Indische flora en die van Achter-Indië 
vermeld worden de in 1907 aangevangen „Flore générale de 
1’Indo-Chine”, uitgegeven door II. Lecomte en te Parijs 
bewerkt; hiervan zagen reeds 34 afleveringen het licht, het 
zal in 7 ten deele geïllustreerde deelen compleet zijn. Verder 
wordt sinds 1925 door W. G. Craib een „Florae Siamensis 
enume- ratio” uitgegeven, welk werk voor de kennis der 
Siameesche flora van groot belang schijnt te worden. 

Van de algemeene werken, die op de flora van 
Nederlandsch-Indië betrekking hebben is in Dl. I, blz. 399 
reeds genoemd een uitgave, in 1S97 door Boerlage 
begonnen, n.1. de „lcones Bogorienses”. Dit w'crk is in 4 
deelen uitgekomen, bevattende 400 platen, waarop de 
beschreven planten zijn afgebceld; in 1914, bij het einde van 
het 4de deel, is het stopgezet. Een belangrijk deel is van de 
hand van Dr. J. J. Smith en Dr. Th. Valeton. 

Na 1900 ging de kennis van de Javaansche flora met 
rassche schreden vooruit. In Dl. I, blz. 399, werden reeds 
eenige werken van C. A. Backer genoemd. Een nog breeder 
opgezet werk van dien schrijver is zijn „Handboek voor de 
Flora van Java”, waarvan tusschen 1924—28 drie afleverin-
gen, tezamen omvattende i 500 bladzijden, hot licht hebben 
gezien, doch waarvan de uitgave zeer waarschijnlijk zal 
worden stopgezet. Daar in de verschenen afleveringen alleen 
cenigo varens en verschillende families der Monocotylen 
behandeld zijn, vormt het Handboek een aanvulling op de 
Schoolflora; het belangrijkst is afl. 2, waarin do grassen 
uitvoerig zijnjbehandeld; het gcheelo w'erk is 
ongcïlIustreer(Jj</ 

Inmiddels publiceerde Dr. S. II. Koorders in 1911—
1912 een „Excursionsflora von Java, mit besonderer 
Berücksichtigung der im Hochgebirge wildwachsenden 
Arten” (zie Dl. I, blz. 399). Dit kostbare werk, dat in korten 
tijd samengesteld is geworden, is een minder betrouwbare 
gids voorde studio der Javaansche planten. Het is vrij wol 
geheel een slechte compilatie van literatuur, hoewel erkend 
dient te worden, dat het tot op heden het eenige meer 
moderne volledige overzicht der Javaansche flora voorstelt. 
Sedert 1913 verscheen 

hierbij een platenatlas, die na Koorders’ overlijden (1919) 
nog ten deele voortgezet is door Mevrouw Koorders—
Schumachcr. De gegevens omtrent de ockologic zijn 
onvolledig en voor een groot deel geheel onjuist, terwijl de 
determineer- tabcllcn, de sleutel tot het werk, veel moeilijk-
heden opleveren. Een sterk persoonlijke, doch wat de feiten 
aangaat onweerlegbare critiek op dit werk, met vele 
rechtzettingen van onjuistheden werd door C. A. Backer 
geleverd en verscheen in 1913 te Batavia. Eveneens in 1913 
is een begin gemaakt met de uitgave van een „Atlas der 
Baumarten von Java”, een werk dat onder de leiding stond 
van Dr. Koorders, en dat illustraties levert van de in de 
„Bijdragen tot de kennis van de boomsoorten van Java” 
beschreven Javaansche boomen. 

Nog verdient het „Geïllustreerde Handboek der 
Javaansche Theeonkruidcn” door C. A. Backer en D. F. van 
Slooten (1924) de aandacht. In dit werk zijn 240 onkruiden 
beschreven en naar den habitus afgebeeld, zoodat het, mede 
door de gegevens omtrent de oekologie der soorten en do 
gemakkelijke sleutels, een alleszins aanbevelenswaardig 
boek is. Een werk op dezelfde leest geschoeid is de 
„Onkruidflora der Javasche Suikerrietgronden” door C. A. 
Backer, dat als deel 7 van het Handboek ten dienste der 
Suiker- rietcultuur verschijnt;het zal naar schatting ongeveer 
600 soorten bevatten. Daar dit groote werk, waarvan nu 2 
afleveringen tekst en 128 platen verschenen zijn, ook alle 
sawahonkruiden bevat, is het zeer bruikbaar, ook voor 
leeken, als aanvulling naast de Theeonkruidon. 

Verder moet vermeld worden de „Zakflora voor de 
Landbouwstreken op Java”, een handig werkje van do hand 
van Dr. I. Boldingh, uitgegeven door het Nederlandsch-
Indische Landbouw- syndicaat (1916); het bestaat uit 
eenvoudige tabellen tot de soorten en is zeer bruikbaar. 

Al deze werken dragen een steentje bij tot het tot stand 
komen van eene definitieve Flora van Java, een werk, 
waaraan groote behoefte bestaat. De serie monographieën 
van Maleische plantenfami- lies, welke met groote zorg door 
het Herbarium te Buitenzorg wordt bewerkt, zal echter ook 
voor JaVarz'eer waarde vol blijken te zijn. 

In „De Tropische Natuur”, uitgegeven door de 
Nederlandsch-Indische Natuurhistorische Veree- niging, 
komen voorts vele lezenswaardige artikelen voor over de 
flora van Java; het verschijnt sinds 1912 en is rijk 
geïllustreerd. Men vindt er 
o.a. in een bewerking van de familie dor Aristolo- chiaceao 
on van de geslachten Trickosporum, Blyxa, Clerodondron, 
Thunborgia, Amorphophal- lus, vele biologischo 
waarnemingen omtrent bestuiving, enz. 

Eenige geïllustreerde werkjes, die in het bijzonder voor 
leeken belang hobbon, zijn: „De Tropische Natuur in kleuren 
en schetsen” door Prof. A. H. Blaauw (Koloniaal Instituut, 
Amsterdam, 1917), een tweetal werkjes uit de Bibliotheek 
der Nederlandsch-Indischo Natuurhistorische Ver- eeniging: 
„Uit do Tropische Natuur” door Prof. 
H. C. Delsman (1925) en „Vacantie in do Bergen” door S. 
J. Geerts—Ronner (1927), voorts do door Volkslectuur 
uitgegeven „Indische Vruchten” on „Tropische Groenten”, 
beide door J. J. Ochse (1925—27), waarvan het laatsto een 
belangrijken tweeden druk zal beleven. 

In 1890 verscheen van do hand van J. G. Boer 
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lage een verhandeling over (1e Gramineae als eerste stuk der 
„Matériaux pour laFlore de Buitenzorg” in de Annales du 
Jardin Botanique de Bui tenzorg. Bit werd do voorlooper 
van de Flora van Buitenzorg, waarvan 0 dcelen liet licht 
hebben gezien, doch welke niet verder werd voortgezet. Van 
de hoogere planten zijn hiervan in 1905 alleen de 
Orchideeën gepubliceerd, die echter niet tot de omgeving 
van Buitenzorg beperkt waren, doch alle Javaansche 
Orchideeën omvatten. Het werk is in de jaren 190S—14 
door een Atlas aangevuld, terwijl in de publicaties van ’s 
Lands Plantentuin door denzelfdcn schrijver nog 7 sup-
plementen op zijn werk werden gegeven en de daarbij 
behoorende afbeeldingen (1907—27). 

Een belangrijke serie is „Orchidaceae novae 
malayenses”, waarvan reeds 13 stukken verschenen zijn. ten 
deele aangevuld met platen (1900— 28); hierin worden de 
Orchideeën der Buitengewesten beschreven. 

In 1918 heeft Ivoorders de eerste afleveringen doen 
verschijnen van een ongeïllustreerde Flora der Hoogere 
Planten vanTjibodas, die zich in zekeren zin aansluit aan de 
Flora van Buitenzorg en een vrij volledige gids is voor de 
studie der bergflora van den Gedé. Na Ivoorders’ overlijden 
is deze voortgezet door zijne echtgenoote en in 1922 gereed 
gekomen. 

De Ned.-Indische Ver. tot Natuurbescherming gaf in 
191S een „Album” van Natuurmonumenten uit, waarvan 
serie 1(12 platen met bij behoorenden tekst)verschenen is. 
Hierin zijn aan de hand van foto’s van Koorders en Von 
Faber voornamelijk botanische schetsen gegeven van het- 
bosch te Dèpok, den G. Gedé, Noesa Kam- bangan, 
Telagabodas, het Dijèng Plateaa.en het Hiang en Ardjoena 
gebergtcT. In zekeren zin was dit werk bedoeld als een 
Ned.-Indischen pendant van de „Vegetationsbilder” van 
Karsten en Schenck. 

Van Nova Guinea (zie Dl. I, blz. 400) verschenen nog 
deel XII en deel XIV, welke geheel aan de Plantkunde 
gewijd zijn. Tezamen met de overzichten over de flora van 
het voormalige Duitsch Nieuw Guinee, die hoofdzakelijk 
door Duitschers bewerkt onder den titel „Die Flora von 
Papuasien” in Engler’s Botanische Jahrbü- cher verschijnen, 
krijgt men hierdoor reeds een minder fragmentarisch beeld 
van de flora van Nieuw Guinee dan vroeger, al is het 
reusachtig groote en tevens rijke eiland nog slechts zeer ten 
deele doorvorscht.Als apart werk verscheen voorts in de 
Beihefte van Fedde’s Repertorium een groot stuk over de 
Orchidaceae van Duitsch Nieuw Guinee door R. Schlechter 
(1914). 

Wat Borneo betreft, zoo is in 1925 door F. H. Endert, 
een houtvester, die als botanicus de Mid- den-Oost-Borneo 
Expeditie meemaakte, een zeer rijke collectie van de Koetai-
streek bijeengebracht, waarvan men in het Verslag een 
uitvoerig voorloopig resultaat kan vinden. Voorts is door 
den Amerikaan A. D. E. Elmer, bekend om zjjn 
verzamelingen in de Philippijnen, een groote collectie in N. 
Borneo bijeengebracht, welke door Merrill bewerkt is in zijn 
„Plantae Elmerianac Borneonses” (1929). Een dergelijke 
inzameling als die van Elmer is op het oogenblik aan den 
gang in Serawak onder leiding van Mary Strong Clemens, 
ook reeds bekend als verzamelaar. Een groote steun bij de 
studie der flora van Borneo is de „Bibliographic 
enurneration of Bornean Plants 

(1921)” van den Amerikaan E. D. Merrill, waarin 4924 
Hoogere Planten zijn opgesonul, hetgeen in- tusschen 
mogelijk slechts de helft is van het werkelijke aantal. Ton 
slotte moge vermeld worden, dat de planten door Prof. Hans 
Winkler in 1924 —25 in Borneo verzameld, onder leiding 
van E. Irmscher worden gepubliceerd onder den titel „Beitrag 
zur Kenntnis der Flora von Borneo” in de Mitteilungen Inst. 
Allgem. Botanik, Hamburg; reeds zijn een zevental 
verhandelingen daarover verschenen (1927—28). 

De Flora van Sumatra is nog gebrekkig bekend. Na het 
Supplement op Miquel’s Flora van Nederlandsch-Indië is er 
weinig meer in samenhang gepubliceerd. De stichting van 
een succursale van ’s Lands Plantentuin ter Oostkust van 
Sumatra te Siboelangitj heeft daarin verbetering gebracht, 
doordat de voormalige beheerder J. A. Lörzing eep kostbare 
collectie planten van Su- ■matra’s Oostkust bijeen heeft 
gebracht. Sedert kort is men van Buitenzorg uit begonnen 
dezen tuin te reorganiseeren. Van de eilanden beoosten 
Sumatra en behoorende tot den Riouw-Lingga Archipel en de 
Anambas-en Natoena-eilanden werd- door den vroegeren 
plantenverzamelaar van het Herbarium H. A. B. Bünnemeijer 
een groote collectie bijeengebracht, evenals van Suraatra’s 
Westkust, en Japanoeli,. terwijl Dr. Cf.~”G. G. J.' van 
Steenis, van het Herbarium, eveneens verzamelde op 
laatstgenoemde eilandengroep. Over de flora van de 
Mentawai Eilanden en den G. Kerin- tji werd van Engelsche 
zijde geschreven, terwijl in Z. Sumatra door C. N. A. de 
Voogd en Van Steenis eenige collecties werden gemaakt. 
Mede door toedoen van het Boschproefstation stond het 
verzamelen op Sumatra dus niet stil; Atjèh echter, 
waarschijnlijk plantengeographisch van groot belang, bleef 
botanisch nog zeer onbekend. Van beteekenis voor de kennis 
van de plantengroei van Noord en Midden Sumatra is een 
werk van Kingen Gamble, „Materials for a Flora of the 
Malayan Peninsula”, begonnen in 1889, waarvan Ridley in 
1907 een voortzetting gaf, en waarvan een samenvattend 
werk in 5 doelen verscheen van de hand van H. N. Ridley, 
genaamd „The Flora of the Malay Peninsula”, dat tusschen 
1922 en ’25 verschenen is; dit werk is van groot belang bij 
het bestudeeren van de flora van Sumatra, waarvan het eenige 
botanische overzicht dat van Mi- quel (Fl. Ind. Bat. Suppl.) 
is gebleven. 

Door den Staf van liet „British Museum” werd een 
beredeneerde lijst gegeven van de door H. O. Forbes in de 
tachtiger jaren verzamelde planten in het „Journal of Botany” 
(1924—20); hijzelf had in zijn „Wanderings” alleen een lijst 
van de Timorplanten gegeven. 

Dr. H. J. Lam maakte medio 1920 een tocht naar de 
Talaud en Sangi Eilanden, waarbij vele merkwaardige 
planten aan den dag kwamen en waarvan een voorloopig 
artikel is gepubliceerd in de Handelingen van het 4de Ned. 
Ind. Natuurwetenschappelijke Congres (1927). 

Koorders deelde in een „Verslag cener botanische 
dienstreis door de M in ah assa, tevens eerste Overzicht der 
Flora van"N. 0. Gele bes” een en ander mede over de flora 
van N. O.Celobes (1898), waarop in 1918—20 eenige 
supplementen verschenen. De Sarasins hebben op hun 
expedities in Gele bes een collectie planten bijeengebracht, 
welke ten deele bewerkt is door den staf van het Ber- lijnschc 
Herbarium. Ook het Boschproefstation 
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te Buitenzorg bracht een collectie materiaal van boomen op 
Cclcbcs bijeen, die to Buitenzorg bewerkt wordt. Ten slotte 
maakte de Zweed G. JCjellberg in 1929 een grooten tocht 
door Zuid Celebes, en verzamelde een uitgebreide en kostba-
re collectie ,welke ten deele te Buitenzorg in bewerking is. J. 
J. Smith bewerkte de Orchideeën door Kaudern in Celebes 
verzameld in 1917—20 (192G) en nog andere van hetzelfde 
eiland (1928). Eveneens bewerkte hij de Orchideeën van 
Ambon (190ö, 1917), Talaud (1930), Boeroe (192S), van de 
beide laatste eilanden voornamelijk"naar materiaal uit een 
fraaie collectie, bijeengebracht door Prof. R-utten, welke nog 
slechts ten deele bewerkt is. Verder publiceerde hij de 
Orchideeën door Toxopeus verzameld tijdens diens éénjarige 
Boerde’-Tïxpeditie in 1921. Uit deze bewerkingen bleek 
alreeds, dat de Molukken een gebied zijn, dat in de flora 
sterke verwantschappen vertoont met Nieuw Guinee 
eenerzijds en de Philippijnen anderzijds; deze invloeden 
doen zich ook in sterke mate nog gelden voor de helaas nog 
zoo slecht bekende flora van Celebes, waar hoe langer hoe 
meer „oostelijke” flora-elementen gevonden worden. 

Voor de Kleine Soenda-eilanden is, behalve het 
daaromtrent in Dl. I, blz. 400 medegedeelde, van belang de 
kracht, waarmede de staf van het „Bureau of Science” te 
Manila de studie der Philip- pijnsche Flora heeft aangevat 
sinds 1902. Een uitgebreide serie publicaties is daarover 
verschenen, grootendeels van den leider Dr. E. D. Merrill, 
doch na diens vertrek in 1923 is de werkzaamheid van dit 
instituut achteruitgegaan, niet alleen wat de studie der flora 
betreft. Het meerendeel der verhandelingen heeft het licht 
gezien in het „Philippine Journal of Science”, dat sinds 1900 
geregeld verschijnt, en in een serie grootere verhandelingen, 
de z.g. „Publications”; in deze laatste serie is verschenen de 
„Enumeration of Philippine flowering plants”, waarin een 
moderne en critische opsomming wordt gegeven van alle be-
kende Philippijnsche planten (4 dl. 1923—26) door E. D. 
Merrill. Nadien zijn nog eonige artikelen over de 
Philippijnsche flora verschenen, zoo- dat onze botanische 
kennis hieromtrent zich sedert de 3de editie van Blanco’s 
Flora de Filipinas (1877—83) enorm verrijkt heeft. 

Speciaal mogen nog genoemd worden de talrijke 
publicaties van Th. Valeton over de families der 
Zingiberaccac en Rubiaceae, die helaas niet tot uitvoerige 
monographische bewerkingen zijn uitgegroeid. Ondor den 
titel „New or noteworthy Malayan Araceae” publiceerde Van 
Alderwcrclt van Roscnburgh, evenals Valeton grootendeels 
in het inmiddels in 1918 opgerichtc „Bulletin du Jardin 
botanique de Buitenzorg”, drie artikelen over deze familie. 
Ondertusschen waren twee te Utrecht bij den Hooglceraar 
Pulle bewerkte dissertaties verschenen, namelijk van H. J. 
Lam over de Verbcnaceao en D. F. van Slootcn over de 
Combretaocae en Flacourtiaceae van den Archipel (1919), 
waarbij zich in 1927 nog die van C. C. G. J. van Steenis heeft 
gevoegd over de Bignonu- aeeao van dit gebied. Korten tijd 
na het verschijnen 'van do eerste deelen der derde serie van 
het Bulletin du Jardin botanique de Buitenzorg is het sinds 
lang van vele zijden gekoesterde verlangen naar een 
overzicht over do gchcolo Maicischc flora, een „Flora van 
Ncderlandsch Oost-Indiö” in vervulling gegaan; in deel 5 is 
men namelijk 

aangevangen met een critische bewerking te geven van een 
reeks plantenfamilics van den Archipel. Deze, voorzien van 
detcrminecrtabellen en beschrijvingen cn omvattende alle 
kennis, die door vroegere onderzoekers reeds fragmentarisch 
bijeen is gebracht .zullen in de toekomst de basis moeten 
vormen voor het onderzoek naar de flora van Ncderlandsch-
Indië. Deze serie wordt gepubliceerd in het „Bulletin” onder 
den titel „Contri- butions a 1’étude de la Florc des Indes 
néerlan- daiscs”. Zij is aangevangen in 1923 met een studie 
van Cammerloher over de Loganiaceae en zal grootendeels 
worden bewerkt door den staf van het Herbarium te 
Buitenzorg. Reeds zijn 18 mo- nographiedn verschenen, 
namelijk door Cammcr- loher de Loganiaceae en het geslacht 
Cinnamo- mum (kaneel), de Verbenaceae door Lam en Bak-
huizen van den Brink, de Sapotaceae, Sarcosper- maceae en 
Boerlagellaceae door Lam, de Boraba- caceae door 
Bakhuizen van den Brink, de Styli- diaceae, de 
Combretaceae en Flacourtiaceae door Van Slooten, de 
Polygonaceae en Nepenthaceae door Danser, de 
Bignoniaceae door Van Steenis,. terwijl de Zweed Malme de 
Xyridaceae bewerkte en de Duitscher Markgraf een 
algeheele revisie gaf van het geslacht Gnetum. De 
Symplocaceae, Stryracaceae, Ebenaceao, Burscraceae en 
Loran- thaceae zijn in bewerking en kunnen binnen korten 
tijd tegemoet worden gezien. Een deel der Dipterocarpaceae 
door Van Slooten is reeds verschenen, het resteerende is nog 
in bewerking. Verder zijn er de in zeer talrijke publicaties 
verspreide en helaas nog nimmer samengevatte bewerkingen 
der Orchidaceae door J. J. Smith. Om utilitcitsredenen is men 
begonnen met die families het eerst ter hand te nemen, welke 
economisch of boschbouwkundig van belang zijn, voor-
namelijk dus boomfamilies, zoodoende zonder eenige schade 
voor het werk tegemoetkomend aan den wenscli van andere 
instellingen van meer practischen aard, die deze gegevens 
onmiddellijk zullen moeten gebruiken. 

Zooals het zich laat aanzien, zal deze serie bewerkingen 
van het grootste belang zijn voor het tot stand komen van een 
overzicht over de flora van Ncderlandsch-Indië. Zij begint 
reeds in het buitenland de aandacht te trekken. Hiermede is 
een belangrijk punt aangeraakt, daar door de medewerking 
van buitenlanders, die over het algemeen beter toegang 
hebben tot de oude typen- collcctics in Europa, het werk 
sneller zal kunnen vorderen. Of daarmede diegenen, die 
klagen dat het zoo langzaam vordert, gerustgesteld kunnen 
wordon? Vrijwel geen buitenstaander heeft ooit beseft, wolk 
een gigantische taak het is, welke in 1923 werd aangovat. Het 
gebied, reikende van het. Maicischc Schiereiland naar het 
Oosten tot en met Nieuw Guinee, is een der rijkste der aarde; 
de- Maicischc flora ,dic dezen archipel van minimale- tot 
reusaehtigc eilanden bedekt, heeft zich in een geweldigen 
vormenrijkdom ontwikkeld. Men kan- het aantal hoogcrc 
planten gevoeglijk op 20.000- soorten schatten, wellicht is het 
inderdaad groo- ter. Van de groote koloniale flora’s bestaan 
er maar weinige, die zich wat rijkdom betreft daarmede 
kunnen meten, zooals Br. Indië, Achter Indië, Australië, 
terwijl zij niet zooveel achterstaat bij China, en hot rijke t-
ropengebied bij uitnemendheid Brazilië. De gematigde 
flora’s kunnen er niet bij halen. Vraagt men zich dan af 
.hoevcol tijd het heeft gekost eer van deze go bieden do 
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geschreven Flora tot stand kwam, dan kunnen wij ter 
vergelijking liet volgende aanhalen: de „Flora of British 
India” werd begonnen met deel I in 1855, werd voortgezet 
in 1872 en kwam in 7 deelen gereed in 1897; de Flora van 
Indo-China werd aangevangen in 1907, doch zal naar 
berekening pas afsluiting vinden omstreeks 1940; de Flora 
Brasiliensis werd begonnen in 1840, doch pas afgesloten in 
1906. Van de Flora Australien- sis verscheen het eerste deel 
in 1S63 en het laatste in 1878; van de Flora Capensis het 
eerste in 1894, doch dit werd nog niet beëindigd; van de 
Flora of tropical Africa werd het eerste deel geschreven in 
1S6S, doch het werk is ook nog niet voltooid; ten slotte werd 
met een werk over de Flora van het Maleisclie Schiereiland, 
waarvan de opzet in de z.g. „Materials” geheel 
overeenkomt met onze „Contributions”, begonnen in 1889, 
doch deze kwam pas gereed in 1908. Bij dit laatste valt 
vooral te bedenken het geringe oppervlak, dat dit 
schiereiland beslaat in vergelijking met het ge- heele 
Malcische gebied, waardoor de flora uit den aard der zaak 
veel minder gevarieerd is dan die van Nederlandsch-Indië. 
Uit deze vergelijking volgt ten duidelijkste, dat men een 
critiscli beschrijvend, samenvattend werk niet in korten tijd 
zal kunnen samenstellen, vooral als men daarbij bedenkt, 
dat de beste systematici, die er de vorige eeuw zijn geweest, 
als een J. D. Hooker, Bentham, Eichler, Urban en anderen, 
zich met de bewerking hebben bezig gehouden in de best 
toegeruste centra voor systematisch onderzoek in Europa in 
instituten, waar zich de rijkste collecties bevinden. 

De vroegere conservator van ’s R.ijks Herbarium te 
Leiden, H. Hallier, heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt 
voor de studie der Ned.-Indi- sche flora, door zijn 
publicaties, grootendeels opgenomen in de „Mededeelingen 
van ’s Rijks Herbarium”. Hij bewerkte de collectie van 
Elbert en gaf monographieën van het geslacht Clematis en 
de families der Convolvulaceae en Passifloraceae. 

Palaeobotanisch werk is vooral in den laatsten tijd vrij 
veel verricht en over alle deelen van den Archipel, hoewel 
een samenvattend werk ontbreekt. Een waardevolle 
samenvatting der literatuur werd door O. Posthumus 
gegeven in het „Bulletin” (X, 1929). Göppert schreef over 
de tertiaire flora van Java (1854—64), evenals von 
Ettiughausen over die van Java en Borneo (1883), Geyler 
over fossiele planten van Borneo (1877— 87), Heer over 
die van Sumatra (1874—79), terwijl Warburg 2 fossiele 
plantengeslachten van Bangka beschreef (1897). Jongmans 
en Gothan onderzochten het Boven Karboon van Sumatra 
(1925), Posthumus gaf eenige voorloopige opmerkingen 
over de Paleaeozoïsche flora van Djambi (1927), terwijl 
Den Berger fossiel hout van Z. Sumatra beschreef (1923) 
en in het „Bulletin” een belangrijk overzicht gaf over de 
kenmerken der fossiele Dipterocarpaceae-geslachten 
(1927); de verspreiding der recente Dipterocarpa- ceae is 
geheel verschillend van die der fossiele, verschillende 
geslachten bewonen tegenwoordig een kleiner gebied dan 
vroeger. Crió schreef nog over het Plioceen van Java 
(1884), Raciborski publiceerde een Mioccne Pangium-soort 
uit M. Java (1909), Pfeiffer en F. C. van Heurn onder-
zochten nog eenige fossiele houtsoorten van Java (1928), 
terwijl Schuster in 1911 een studie wijdde aan de fossiele 
flora van de beroemde Pi- 

thecantropus-lnag bij Trinil. Tobler gaf in 1906 een 
overzicht van de flora der kolenvelden in Borneo, de 
Sarasins deden pionierswerk in hun „Rcisen durch Celebes”, 
terwijl Laurent ook een kleine bijdrage schreef over fossiele 
planten uit Celebes (1927), J. Pia publiceerde in 1912 een 
Da- sycladacea uit de Molukken en Shirley beschreef in 
1898 fossiel hout van Br. Nieuw Guinee. Ten slotte gaf 
ICrausel een reeks studies in de jaren 1924—27 over de 
fossiele flora van Ned.-lndië, hoofdzakelijk uit het Tertiair. 

Over de Venen van den Ned.-Indischen Archipel is nog 
geen samenvattend werk geschreven. Venen zijn met 
zekerheid bekend van Sumatra, Borneo en Java. Bernelot 
Moens, Edeling, Vlaanderen, Musschenbroek en Jungkuhn 
schreven reeds over het voorkomen van veen in de tropen, 
hetwelk langen tijd ontkend is gebleven (Nat. Tijdschr. Ned. 
Ind. XXVIII—XLV). E. C. J. Mohr gaf in het Buil. Dép. 
Agric. Ind. néerl. een eerste samenvatting (1908), terwijl in 
1909 Koor- ders een groot veen beschrijft van Sumatra, 
waarvan Potonié in 1907 melding maakte (Na- turw. 
Wochenschr.). Door Iveilhack werden venen van Ccylon 
beschreven onder den titel „Tropische und subtropische 
Torfmoore auf Ceylon und ihre Flora” (1915). Nadien is 
zeer weinig positiefs verschenen, doch Mej. Dr. E. Polak zal 
naar aanleiding van haar in 1929 gedane onderzoekingen 
waarschijnlijk een critische samenvatting van de kennis der 
Ned.-Indische venen geven. 

De meesten van de hierboven opgenoemde werken 
hebben betrekking op de phanerogame Flora. De studie der 
lagere planten heeft van de vroegste perioden af minder 
beoefenaars gehad (zie Dl. I, blz. 402). C. R. W. IC. van 
Alderwerelt van Rosenburgh, die in 1908 in zijn handboek 
„Malayan Ferns” een overzicht gaf van alle bekende varens 
van den Archipel, beschreef in 1915 in een daarbij 
aansluitend werk de „Malayan Fern-Allies”, alle aan de 
varens verwante groepen. In 1917 kwam op beide werken 
een lijvig supplement uit. In een serie van 14 afzonderlijke 
artikelen gaf hij in het „Bulletin” van ’s Lands Plantentuin 
nieuwe beschrijvingen en bewerkingen van speciale genera 
(1909—22), terwijl hij in 1923 in „Nova Guinea” een 
overzicht gaf van do Pteridophyta van dat gebied, hetgeen 
fragmentarisch reeds vóór hem was gedaan door Christ en 
Rosonstock; Brause deed dat voor het voormalige Duitsch 
Nieuw Guinee; Copoland gaf een overzicht van een collectie 
uit Britsch Nieuw Guinee. Dezelfde auteur bewerkte de 
varens van de Phi- lippjjnen ,evenals Christ, en gaf een 
artikel over die van Borneo on Sumatra. Christ bewerkte 
verder nog varens van Celebes, terwijl eerst Chris- tensen, 
later Holttum die van Malaka bewerkten. Van do varens van 
Borneo bezitten we verhandelingen van de hand van Cesati, 
Baker, Burck, Campbell, Christensen, Prins Bonaparte en 
Co- pcland, zoodat de varenflora van den Archipel in 
voldoende mate bestudeerd wordt. In den laatsten tijd houdt 
O. Posthumus zich bezig met de voortzetting der studie van 
Van Alderwerelt van Rosenburgh. Hij publiceerde reeds een 
en ander over de varens van Djambi en gaf een studie over 
do fossiele Dipterideao. Ilieronymus bewerkte voorts veel 
Solaginellaceae. 

Ten aanzien van de Mossen van Nederlandsch- Indië (zie 
Dl. I, blz. 401) valt te vermelden, dat 
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het handboek van den bekenden kunstschilder en bryoloog 
Max Fleischer (f 1930), „Die Musci der Flora von 
Buitenzorg (zugleich Laubmoosflora von Java)”, 
verschenen in -1 deelen als 5de stuk van de Flora van 
Buitenzorg, in 1922 gereed kwam. Het is van buitengemeen 
belang voor de algemeene systematiek der loofmossen. Hij 
bewerkte ook die van Nieuw Guinee, over welk eiland 
Reimers (1929) eveneens een artikel schreef. Ook Brotherus 
en Herzog schreven verhandelingen over de mossen van 
Indo-Malaya, terwijl Fleischer nog een serie van 4 artikelen 
(190G— 22) over Maleische mossen in „Hedwigia” publi-
ceerde. 

Over de Levermossen (Hepaticae) (zie Dl. I, blz. 401) 
publiceerde V. Schiffner nog zijn „Conspec- tus 
hepaticarum archipelago indici” (1S9S) en de „Expositio 
plantarum in itinere indico annis 1893 —94 suscepto 
collectarum” (1899). Ook Goebel, Herzog en Cardot 
beschreven levermossen van ons gebied, waarvan de 
eerstgenoemde auteur in zijn „Morphologische und 
Biologische Studiën” vele anatomische en morphologische 
merkwaardigheden beschreef. Van 1928 af wordtin Holland 
een bryologisch Jaarboek, de „Annalcs Bryologi- ci” 
uitgegeven onder de redactie van den bryoloog Fr. 
Verdoom, dat hoofdzakelijk gewijd zal zijn aan studies over 
de Maleische mossen. Als supplement zag in 1930 een 
monographic van de levermosfamilie der Frullaniaceae van 
zijn hand het licht. 

In 1928 beschreef de beroemde lichenoloog 
Zahlbruckner een groot aantal Maleische korstmossen. 

Wat de Wieren betreft (zie Dl. I, blz. 401),zoo liet Mevr. 
Weber, na in 1913 in do publicaties van de Siboga expeditie 
een „Listc des algues du Si- boga”uitgegeven te hebben, 
tusschen 1921 en 1929 de Rliodophyceae verschijnen, 
terwijl zij in 1929 nog de verspreiding der Zeealgen 
bewerkte. Nog verscheen in hetzelfde werk in 1901 een 
monographic van het geslacht Halimcda door Barton en een 
der familie Codiaeeac door E. S. en A. Gepp in 1911. 
Bernard en O. C. Schmidt bewerkten Algen van Nieuw 
Guinee, terwijl do eerste nog vele andere artikelen over 
Algen schreef, waaronder een uitvoerige studie over de 
Javaan- sche Protococcaccac en Desmidiaceae, in 1908 als 
afzonderlijke publicatie van het Departement van Landbouw 
verschenen. In 1900 schreef Raci- borski nog een belangrijk 
werk in 3 dcclcn over do „Parasitische Algen und Pilze 
Javas”. Een vergelijkend overzicht der schimmels van don 
Malci- schen Archipel is nog niet gereed gekomen, hoe 
belangrijk het ook zoude zijn zoowel van een zuiver 
botanisch als van een practisch standpunt. 

Naast de artikelen in de „Annalcs”, vermeld in Dl. I, blz. 
401, gaf Patouillard (1897) een overzicht der door J. Massart 
op Java verzamelde Fungi, terwijl Sydow die van Nieuw 
Guinee beschreef. Do laatste gaf ook talrijke artikelen in het 
licht over de Fungi der Philippijncn, die, gezien do 
kosmopolitische verspreiding van de schimmels in de 
tropen, ook voor een groot deel in Ned.- -Oost-Indiëzullen 
voorkomen. Ook Gaumann leverde in zijn „Mycologischc 
Mitteilungen” I en II in het „Bulletin” (1921—22) een 
waardcvollc bijdrage tot de kennis onzer Fungi. Sedert 1921 
is aan het Buitenzorgsch Herbarium een plaats voor een 
beroepsmycoloog, die Van Ovoreem het eerst vervulde (van 
1921—1927, cf. Buil. Jard. 

bot. Buitenzorg 1927). Hij bewerkte de Fungi in „De Nuttige 
Planten, enz.” van Hoyne en gaf een opsomming der tot 
1920 in Ned.-Oost-Indië in do literatuur bekende Fungi, 
Myxomycctes (Slijm- zwammen) en Lichenes 
(Korstmossen) (1922). In 1922 maakte hij een aanvang met 
een critisch beschrijvend, schitterend uitgevoerd plaatwerk, 
de „Icones Fungorum Malayensium”, dat te Wce- nen werd 
uitgegeven in samenwerking met Prof. Wëse. Van dit 
grootsch opgezette plaatwerk zijn tot 1920 10 Hef te 
verschenen, doch het is sindsdien stopgezet. In het 
„Bulletin” verschenen voorts 3 artikelen over Fungi van Van 
Over- eem. Inmiddels was te Buitenzorg een unieke 
schimmelcollcctie bijeengebracht en een speciale 
bibliotheek, in welk centrum Dr. K, B. Boedijn sinds 1928 
het werk van Van Overeem voortzet. Deze gaf in 1929 een 
opsomming van 142 tot dien tijd onbekende schimmels van 
Sumatra, waaronder cenigo nieuwe, en schreef 
monograpkieën van de geslachten Septobasidium en 
Helicobasi- dium, en Glaziella, terwijl een over de orde der 
Phallineae gereed kwam. Zijn verdere publicaties zullen in 
een serie verhandelingen in het „Bulletin” gepubliceerd 
worden. Het Herbarium te Buitenzorg is zoodoende de 
vraagbaak geworden voor de determinatie van de tropische 
schimmels. 

Van lagere planten is, naast de in Dl. I reeds vermelde 
bewerking van de Myxomycetes door 
O. Penzig als 2de deel van de Flora van Buitenzorg, te 
noemen de beschrijving van Boedijn in de 
„Miscellaneazoologica Sumatrana” van de slijm- zwammen 
van Sumatra, in 2 stukken (1927). 

Voor dc onderzoekingen over de morphologie en 
physiologic van Indische planten zij in de eerste plaats 
verwezen naar Dl. I, blz. 401. Over het onderzoek naar den 
bouw en functie van de extrafloralo nectarien, ook in 
verband met een vermeende bescherming van planten door 
mieren werd door Mevrouw Nieuwenhuis—von Uexk.ull-. -
Güldenband gewerkt, ter wijl Treufe,Burck, Koor- cïers en 
in den jongsten tijd dc Franschman Dop studio maakten van 
den morphologischen bouw van do z.g. Waterkolken van 
vele tropische plan- ten. Over het typische verschijnsel der 
anisophyl- lie van verscheidene tropische planten, voorna-
melijk kruiden, schreven Wiesner (1894) en Hein- richcr 
(1910). Een belangrijk morphologisch werk is do in de 
„Annales” gepubliceerde verhandeling van Raciborski 
„Über die Verzweigung” (1901). Lam beschreef 
„Ademwortols bij Palmen” (in do Verhand. 3do N, T. 
Natuurwet. Congres), terwijl Funko in 1929—-30 zijn 
onderzoekingen publiceerde over do „Bladgewrichten bij 
Planten” en hunne bctcekenis voor het vormen van bladmo- 
zaiken (Annales). Fraai anatomisch werk verricht Jan8sonius 
sinds 1900 over de anatomie der Javaanscho houtsoorten, 
welk belangrijk werk nog niet beëindigd is. In dit verband 
dient speciaal het werk van het Bosch proefstation genoemd 
te worden, in welks Mededeelingen belangrijke 
verhandelingen verschenen over de herkenning en structuur 
van boomsoorten: Den Berger, Inleiding tot de herkenning 
van hout naar de praktijk (n°. 7, 1922); Den Berger en 
Endcrt, Belangrijke houtsoorten van Ncd. Indië (n°. 11, 
1925); Thorenaar, Ondcrzook naar de bruikbaro kenmerken 
ter identifieatio van boomen naar hun bast (n°. 11, 1920) on 
vooral het uiterst fraaie werk van Endert, Geslachtstabcllen 
voor Ned. 
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Ind, Boomsoorten naar vegetatieve kenmerken (diss. 192S). 
Teratologische onderzoekingen zijn verricht door J. C. 

Costerus en J. J. Smith, in een serie van 9 verhandelingen in 
de „Annales” onder den titel „Studies in tropical teratology” 
(1S95— 1925), waarin alle mogelijke afwijkingen van dee- 
len van tropische planten worden beschreven, als aanvulling 
van Penzig’s Handboek der Teratologie. 

Op oekologisch gebied hield Burck zich bezig (18S3—
90), Karsten publiceerde zijn onderzoekingen over 
Epiphyten (1893), gevolgd door Schimper en Von Faber. 
Vooraan staat echter het klassieke werk van Schimper, het 
handboek „Pflanzengeographie auf oekologischer Grundla- 
ge” (1890). ofschoon niet uitsluitend aan de Ma- leische 
flora gewijd, doch voor een belangrijk deel in Buitenzorg 
bewerkt; van dit werk zal Von Faber binnenkort een 
tweeden druk uitgeven, bijgewerkt naar de vele nieuwere 
onderzoekingen en veranderde inzichten, na den eersten 
druk bekend geworden. Eveneens buiten de Annales ge-
publiceerd is zijn werk over „Die Malaiischc Strandflora” 
(1S91) in zijn „Botanische Mittei- lungen aus den Tropen” 
uitgegeven. 

Twee algemeene werken, welke globaal de vegetatie 
van Nederlandsch-Indië schetsen zijn Massart’s: „Un 
botaniste en Malaisie” (in Buil. Soc. Bot. Belg. verschenen) 
en llaberlandt’s „Eine botanische Tropenreise” (1893, 2de 
druk 1910), terwijl Lam eveneens een korte schets gaf van 
de „Flora” in „De Indische Bodem” (uitg. Volkslectuur). 

Over symbiose van Hoogere Planten met Schimmels 
(mycorrhiza) in de Tropen heeft Janse een onderzoek 
verricht en na hem in 1929 Bur- geff. Miebe en Von Faber 
bestudeerden de symbiose van Bacteriën en Hoogere 
Planten. Meer zuivere vegetatie-oekologie is het werk van 
Von Faber „Fragmente aus einem Tropischen Ur- wald” 
(1925) en zijn schitterend werk over „Die Kraterpflanzen 
Javas in physiologisch-ökologi- scher Beziehung” (1927); 
verder bestudeerde hij op moderne wijze de oekologie van 
de Mangrovc- planten. Giesenhagen beschreef „Die 
Moostypen der Regenwiilder” (Annales JïJjO), terwijl Stahl 
o.a. het verband tusschen „Regenfall und Blatt- gestalt” 
(1893) bestudeerde, en Wiesncr zijn „Un- tersuchungen 
über die mechanische Wirkung des Regens auf die Pflanze” 
publiceerde (1897, Annales). 

De Insectivore planten in onze Tropen, voornamelijk 
beboerende tot de familie der Nepen- thaceae 
(Bekcrplanten), werden door Clautriau bestudeerd, evenals 
door De Meyere en Jensen (Annales 1910), C. Dover 
(Journ. Mal. Br. Roy. Asiat. Soc. VI) en L. Fage (Treubia 
1930), voornamelijk wat de merkwaardige fauna betreft, 
welke deze bekers met hun pepsinehoudende vloeistof 
bewoont. 

De eerste, die iets over het Tropische Bosch als 
Plantengezelschap opmerkte was Treub (1908) met een 
artikel „La Forêt equatoriale coinme as- sociation”. De 
Sociologische Plantcngeographie (kennis van de 
samenstelling en wording der vegetatie als zoodanig en 
studie van de associaties van plantengezclschappen en de 
successie of opvolging van deze) werd in Jndië ingeluid 
door een studie over de onkruiden der Oostjavaansche 
suikerrietvelden in de dissertatie van W. J. 0. Kooper 

(1927). Voorts verscheen van Prof. Schröter, den bekenden 
Zwitserschen plantcngcograaf, een verhandeling over 
eenigc associaties, die hij op zijn Java-reis in 1920 
bestudeerde (Viert. Jahrschr. Naturf. Ges. Zürich). Grondig 
zuiver sociologisch werk verrichte Booberg over de 
Duinflora bij Pocger, waarvan een voorloopig artikel 
verscheen in de Verhand. 5deN. I. Natuurwet. Congres 
(1929), een voorlooper eencr uitvoerige studie over de 
plantengezclschappen van de duinen en stranden van Java, 
Madoera en bijbehoorende eilanden. 

Wat de Phvsiognomische Plantengeographie (vegetatie-
beschrijvende) aangaat zijn de gegevens grootendeels in 
fragmenten door de literatuur verspreid; een eerste overzicht 
is dringend noodig na het pionierswerk van Junghuhn over 
de Javaansche Flora, in zijn beroemde en nog steeds 
bruikbare werk „Java” en zijn „Reisen”. Warburg beschreef 
in 1890 „Die Flora des Ost- asiatischen Monsungebietes” en 
gaf in 1891 zijn „Vegetationschilderungen aus Süd-Ost-
Asien”. Karsten gaf een uitvoerige beschrijving van de 
„Mangrovevegetation im Malaiischen Archipel” 
(bibliotheca botanica 1890) en Schimper schreef in 1891 
zijn reeds eerder vermelde „Indo-malai- ischen 
Strandflora”, terwijl Foxworthy in 1910 nog een 
verhandeling in de „Annales” publiceerde over de 
verspreiding en het nut der vloedbos- schen. Beccari gaf een 
fraai werk over de bos- schen van Borneo in zijn „Nolle 
foreste di Bor- neo” (1902). Hubert Winkler gaf een 
overzicht van „Die Pflanzendecke Südostborneos”, Stapf en 
Gibbs beschreven de flora van den Kinabaloe, Hallier die 
van den G. Kelam,Endert die van M.O. Borneo, (Midden-
Oost-Bornco Expeditie 1925). Docters van Leeuwen 
beschreef de „Flora der hoogste bergtoppen van Java” 
(1922), evenals Th. Schmucker (1920) en Seifriz die van 
den Gcdó (1923); Schröter beschreef de flora van eenige 
Oostjavaansche bergen (1928), C. A. Backer gaf in DcTrop. 
Natuur (deel VI—XII) een serie artikelen over „Indische 
duinplanten” en in hetzelfde tijdschrift over 
„Sawahplanten”, Bcumóe gaf een studie over de „Flora der 
Kalkheuvels van ICoeripan” (Verhand. 3de N. I. Natuurwet. 
Congres 1925) en in zijn dissertatie een studie over de 
„Flora der Djatibosschen” (1922). Van Sumatra moet nog 
steeds genoemd worden het klassieke werk van Junghuhn: 
„Die Battaklandcr auf Sumatra” (1847) en vooral het 
Supplement op de Flora van Ned. Indië (1800) door iliqucl, 
den bekenden Utrcchtschen Hoogleeraar, die, hoewel zelf 
nooit in de Tropen geweest, een verdienstelijke, zij het ook 
zeer verouderde, schets vandeSu- matraanscho flora heeft 
gegeven in de inleiding tot dat werk. Vermelding verdienen 
Korthals’ „Blik op de Natuurlijke gesteldheid en Vegetatie 
van een deel van Sumatra” (Ned. Kruidk. Archief 1, 1840) 
en de verslagen .welke Teysmann schreef over zijn reizen 
op Sumatra (Nat. Tijd- sclir. N. I., XI V, XVIII). De flora 
der Mentawai- •Eilanden beschreef Ridley in een artikel in 
het Kcw Buil. (1920) en die van den 0. Kerintji naar 
aanleiding van een expeditie van Boden Kloss (Journ. Fed. 
Mal. Stat. Mus. VIII, part. IV, 1917). Van Celebes bezitten 
wij het Verslag van Koorders, verschenen als Medcd. XIX 
van ’s Lands Plantentuin (1898). Lam beschreef de speciale 
flora der Talaud Eilanden in een voorloopig artikel „Een 
plantengeographisch dorado” (Verhand. N. I. Natuurwet. 
Congres 1927). En- 
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lcele botanische opmerkingen geven de Sarasins in hun 
„Reisen auf Celebes”. Over de flora van Nieuw Guinee 
bezitten wij een monographie van het Arfakgebergte in den 
Vogelkop (1917) van Miss Gibbs: „Flora and phytography of 
the Arfak Mts.”, terwijl Lam in zijn „Fragmenta Papuana” 
(1927—29) uitvoerige schetsen gaf van N. N. Guinee. In de 
fraaie „Vegetationsbilder” door Karsten en Sehenck bevinden 
zich eenige van Karsten over de Mangrove, evenals van 
Büsgen en Hensen, „Vegctations-Bilder aus M. u. O. Java” 
door Busse, van N. Guinee door Rechinger en eveneens door 
H. J. Lam, van Ernst: „Die Be- siedelung vulkanischen Bodens 
auf Java und Su- matra”, „Tropisch Asiatischo Baumc” door 
Senn, over de wouden van W. Java door Domin. Voorts 
bevinden zich in het tijdschrift De Tropische Natuur vele 
fragmentarische vcgetatieschetsen en in het tijdschrift Tectona 
talrijke artikelen over de Ned.-Indische bosschen. 

Zuiver Floristisch-Plantengeographisch zijn vele schetsen 
van de Indische bergen. Zoo schreef o.a. Koorders over den 
Tenggcr (1900), Den Berger over de Vorstenlandsche 
Vulkanen, Bünne- meijer over den Dij eng,—Doctors van 
Leeuwen over den Lawoe, SIndoro-Soembing en den Mer- 
baboe, Lam over Slamat en Tjercmai, Van Stee- nis over den 
Papandajan, Beumóe over de mod- derbron Kesongo, het 
Karanggebergte en Reru-_ ̂ bfUigr-Docters van Leeuwen over 
den Singgalang, Van der Meer Mohr over Poeloe Berhala (S. 
O. 
K.), Jochems over de Kalksinterterrassen_bij den Tinggi 
Radja_(S, O IC.), Jacobson over het „Oer- bosclTöp den 
Ophir”, en Bünnemeijer over „Reizen in het bergland van M. 
Sumatra”. 

De Genetische-Plantengeographie (wordingsgeschiedenis 
der flora in geologischcn zin) heeft reeds lang de aandacht 
getrokken. Engler in zijn klassiek werk „Vcrsuch einer 
Entwicklungsge- schichte der Pflanzenwelt” (deel II, 1882) 
wijdt het 13de Hfdst. aan een beschouwing over de Indische 
en Polynesische flora, II. Hallier f. geeft in zijn 
„Zusammensetzung und Herkunft der Flora Indoncsiens”een 
belangrijke bijdrage evenals Bec- cari in zijn „Malesia”. Ook 
Stapf en Miss Gibbs geven in hun monographieën van den 
Kinabaloe waardcvolle beschouwingen, evenals de laatste in 
haar werk over de Flora van het Arfak gebergte (1917). Merrill 
schrijft in de „Annalcs” over de „Malasian, Australasian and 
Polynesian Element in the Philippine Flora” (1910). Deze 
studies ba- secren zich geologisch vrij wel geheel op de oude 
opvatting van de permanentie der IContinentcn en Oceanen en 
de auteurs construceren hypothetische landbruggen bij hun 
verklaring van de verspreiding der planton. Ook trachtten zij 
zich aan te passen bij de opgestelde biologische scheidings-
lijnen ,op zoölogische gronden aangenomen door Wallaco 
(lijn van Wallace) on Pelseneor (lijn van Webcr). Do 
hypothese van den geoloog Wegener over do verschuiving der 
IContinentcn en Eilanden en het niet-permanent zijn der 
Oceanen is een aansporing voor do plantengeographen 
geweest om hun opvattingen te herzien. Irmscher’s algc- 
meeno werk: „Pflanzenvorbreitung und Entwick- lung der 
Kontinonto” (1922) is eveneens voor In- dië van belang. 
Merrill gaf in 1923 een uitvoerige verhandeling over de 
recente en fossiele Diptcro- carpaceao, besprak de 
„Pflanzengeographischo Scheidung von Formosa und den 
Philippinon” (Engl. Jalirb. LVIII) en behandelde de „Corrcla- 

tion of biological distri bution with the geologie history of 
Malaysia” (1923). In het 4de deel zijner „Enumeration” 
behandelde hij uitvoerig de verwantschap van de flora der 
Philippijnen (1926). Lam trachtte de verspreiding der 
Sapotaceae tc verklaren met behulp van de theorie van 
Wegener (1927), Van Stccnis die der Bignoniaccae (1927) 
en Danser die der Nepenthaceae (1928). 

De kennis van de verspreidingsmiddelen is nog steeds 
zeer belangrijk geweest als basis voorde al- gcmeen-
plantengcographischc beschouwingen, daar zij immers in 
nauw verband moet staan tot de bereikte verspreiding van 
een organisme. Nog te weinig studie is aan dit onderwerp 
gegeven, van de meeste planten wordt de verspreidings-
wijze maar gegist. Guppy schreef belangrijke werken op dit 
gebied in zijn „The dispersal of plants as illustrated by the 
Flora of the Koeling and Co- cos Islands” en vooral in zijn 
„Plants, seeds and currents in the West Indies and Azores” 
(1917). Voor de verspreiding der mangroveplanten geeft 
ook Schimper in zijn Indo-Malansche Strandflora 
belangrijke gegevens. Op het gebied der vleezige vruchten 
zijn de gegevens, grootendeels door ornithologen 
bijeengebracht, zeer verspreid; Doc- ters van Leeuwen geeft 
een opsomming van de maaginhouden van vogels op den 
Soembing en Sindoro. Over de verspreiding door mieren en 
de aantrekkingsmiddelen der betreffende planten, de 
vetlichamen of elaiosomen, schreven Docters van Leeuwen 
en Beumée. Vangroot belang moesten deze spaarzame 
gegevens geacht worden in verband met de studie van het 
ontstaan der nieuwe flora van Krakatau na de catastrophale 
eruptie in 1883. De reeks van onderzoekingen hierover 
werd geopend door Troub in 1886 met zijn „Noti- ce sur la 
nouvelle flore de Krakatau” (Annales), steunend op de geo-
vulkanische gegevens door Verbeek in zijn beroemde werk 
over Krakatau gepubliceerd. Veertien jaar later kan Penzig 
in de „Annales” dit onderzoek completeeren, terwijl 
tenslotte in 1907 een uitvoerig artikel van Ernst (Viert.-
Jahrschr. Naturf. Ges. Zürich) verschijnt, waarin de 
toenmalige flora van Krakatau in bijzonderheden wordt 
geschetst: „Die neue Flora der Vulkaninsel Krakatau”. 
Nadien hebben sommige onderzoekers nog geschreven over 
de nieuwe flora van dit eiland, doch het zijn vooral Docters 
van Leeuwen, die voor de flora, tezamen met Dammer man 
voor de fauna, meer systematisch onderzoek hebben gedaan 
naar het verloop van het herstel van do nieuwe 
levensgemeenschappen, die in snelle opeenvolging en 
wisseling elkaar opvolgen. Stehn onderzocht het eiland in 
den jong- sten tijd van den geologischcn en vulk’analogi- 
schcn kant. Een samenvatting van hun resultaten is te 
vinden in „Krakatau”, een boek, dat uitgegeven werd ter 
gelegenheid van het Fourth Pac. Sci. Congress, in 1929 op 
Java gehouden. Tegelijkertijd met dit werk verscheen 
Backer’s „ICrakatoa as seon by a botanist”, waarin een 
scherpe critick geleverd wordt op het tot nu toe verrichte 
onderzoek en twijfel wordt uitgesproken aan de totale 
vernietiging van het leven op Krakatau in 1883. Door een 
fraai onderzoek van Stehn (Buil. Neth. East Ind. Volc. 
Survey n. 22— 23, Sopt. 1929) is wel gebloken dat deze 
twijfel allerminst gegrond is. Ovorigens biedt Backer’s 
werk waardovollc gegevens voor de plantengeo- graphie 
van Java. 

Wat physiologisehe onderzoekingen aangaat, 
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verdient naast het daaromtrent reeds vermelde in Dl. I, blz. 
401 het volgende de aandacht. Chibber bestudeerde de 
kieming van Indische planten (191G); llaberlandt, Stahl en 
Giltay de ademhaling, en Wiesner voerde een deel zijner 
beroemde onderzoekingen over „Das Lichtgenuss der Pflan- 
zen” in Ned.-Indië uit. Over den groei van tropische planten 
werd geschreven door Ivraus. Blaauw schreef over den groei 
van Cissus-wortels, terwijl Kuvpcr_dcn groei van het 
suikerriet beschreef. De^periodiciteit in de 
levensverschijnselen van tropische planten is een bijzonder 
onderwerp van studie geweest. Went Sr. (1S9S), Rutgers en 
Went Sr. (19l0), Arens (1923), Smitli (1926) en Coster 
hebben zich daarmede bezig gehouden, voornamelijk over 
den periodischen bloei van Orchideeën, in het bijzonder van 
Dendrobium crumenatum, de z.g. Duifjesorchidee. Coster 
heeft voorts in de „Annales”, waarin ook de meeste vorige 
onderzoekingen zijn gepubliceerd, vele belangrijke ver-
handelingen geschreven over de periodiciteit van de 
bladontwikkeling en blad val (rui) in de tropen, over die der 
jaarring vorming bij tropische hoornen en over de 
vetphvsiologie van houtige gewassen.De ontplooiende groei 
van den paddestoel Dic- tyophora phalloidea werd door F. 
W. Went Jr. bestudeerd (DeTrop. Natuur 1929, blz. 45), 
evenals de „Groei bij planten als functie van groeistof en 
watertoevoer" (in Handel. 5de N. I. Natuurwet. Congres 
192S) en „A substance, causing root- formation” (Kon. 
Akad. Wet. Proceed. deel XXXII, 1929, blz. 35—9). 

Van de belangrijke cultuurplanten als suiker, rijst, 
rubber, koffie, thee, kina en tabak, verschenen in de 
Mededeelingen der Proefstations talrijke verhandelingen, 
die niet alle genoemd kunnen worden. Belangrijk is het 
Handboek ten dienste der Suikerrietcultuur in Ned.-Indië, 
waarvan reeds 6 deelen verschenen; Jeswiet beschreef den 
uitwendigen bouw van de suiker. Kobus den in- wendigen. 

Eijkman (1888) en Van Romburgh (1899) hielden zich 
met Phytochemische Onderzoekingen bezig, evenals 
Greshoff, later door A. W. K. de Jong, Gorter, Boorsma en 
Ultee voorgezet. Sinds 1929 is het Phytochemisch 
Laboratorium te Buitenzorg weer in werking gesteld onder 
Dr. Koolhaas, van wien reeds een tweetal artikelen het licht 
hebben gezien, namelijk over de Chaulmoo- gra-olie en het 
voorkomen van mercaptanen bij Lasianthus. 

Veel genetisch onderzoek werd voor reeds eerder 
vermelde cultuurplanten verricht. Voor de suiker geschiedde 
dit door Jeswiet, terwijl Bre- mer deze onderzoekingen 
cytologisch ondersteunde. Kniep, hoogleeraar te Berlijn, 
bestudeerde de 6exualiteit van Fungi (schimmels), Danser 
beschreef de bastaarden van de soorten Stachytar- pheta met 
afbeeldingen in de Annales (1929). 

Op het algemeen-biologisch grensgebied van planten en 
dieren bewoog zich voornamelijk Doc- ters van Leeuwen; 
hij schreef over de Bestuiving van Bloemen door Vogels in 
zijn „ Vogelbloemen”, „Blumen und Insekten auf einer 
kleinen Koral- Ieninsel” (Annales 1927), „Uit het Leven van 
Planten en Dieren op den top van den Pangra- ngo", over 
welk laatste onderzoek nog een uitvoerige studie zal 
verschijnen. Belangrijk zijn zijn onderzoekingen over de 
biologie der „Mierenplanten”. Een eveneens belangrijk werk 
is zijn „Zoöcecidia of the Netherlands Indies” (1926), 

waarin van ruim 1000 plantensoorten 1536 gallen 
beschreven zijn en 1088 zijn afgcbeeld; dit werk is op 
koloniaal gebied wel als uniek te beschouwen. 

Van het Bulletin du Jardin Botanique de Buitenzorg, 
deuxióme série, zijn tusschen 1911 en 191S 28 nummers 
verschenen, die uit den aard der zaak grootcndeels 
publicaties op het gebied der beschrijvende plantkunde 
bevatten. Smith zet er zijn Orchideeën-beschrijvingen in 
voort (II, 1911; III, 1912; VIII, 1912; IX, 1913; XIII, 1914: 
XIV, 1914; XXV, 1917; XXVI, 1918), Van Alderwerelt zijn 
onderzoekingen over Varens (I, 1911; VII, 1912; XI, 1913; 
XVI, 1914; XX, 1915; XXIII, 1916; XXIV, 1917; XXVIII, 
1918). Th. Valeton gaf de resultaten van zijn onderzoekingen 
op Java over do Zingiberaceae (XXVII, 1918). Docters van 
Leeuwen beschrijft gallen op Indische planten ,Backer (XII, 
1913) publiceert er voorloopige resultaten van zijn talrijke 
verzameltochten op Java. 

In het jaar 1918 wrerd een „troisième série” (in deelen) 
aangevangen en uitsluitend bestemd voor botanische 
publicaties; de zoölogische in het tegelijkertijd aangevangen 
„Treubia”. Van deze serie zijn tot 1931 11 deelen en2 
supplementbanden verschenen. Aanvankelijk verschenen 
hierin ook phytochemische publicaties, doch het wordt meer 
en meer alleen bestemd voor floristische, systematische, 
plantengeographische en phyto- palaeontologische 
verhandelingen, waarvan het meerendeel reeds eerder 
genoemd is. Nog niet vermeld zijn van C. P. Cohen Stuart: 
A basis for tea-selection (Vol. I), de catalogus van de in 
s’Lands Plantentuin gekweekte gewassen (suppl. I, 1930) en 
„Plantae novae vel criticae” door J. J. Smith. 

Intusschen zette het Departement van Landbouw een 
nieuwe serie van publicaties van zijn staf op, en wel in den 
vorm van „Medcdeelingcn” van de afzonderlijke afdcelingen 
of proefstations. Zoo verschenen in 1912 een eerste 
Mededeeling van het Proefstation voor Rijst; in 1912—1915 
een twaalftal nummers van het Laboratorium voor 
Plantenziekten; in 1913 een eerste nummer van 
„Medcdeelingcn van den Kultuurtuin”, sedert 1908 een 35-
tal medcdeelingcn van het Proefstation voor Thee, sedert 
1919 een 26-tal mededee- lingen, sedert 1926 een 5-tal korte 
mededeelingen en sedert 1923, 22 korte berichten van hot 
Alg. Proefstation v. d. Landbouw; het Proefstation voor het 
Boschwezen gaf sedert 1916 21 mededeelingen, 15 korte 
mededeelingen, grootcndeels verschenen in Tectona (uitgeg. 
door de Hoogere Ambtenaren bij het Boschwezen, deel I—
XXII sedert 1908); de Tuin- en Landbouw-voorlich-
tingsdienst met verschillende aparte publicaties; 
Vereoniging van Landbouwconsulenten: Landbouw I—V 
1921-^odic, alle publicaties, die of directe uitgaven zijn van, 
of althans in eenig verband staan met het Departement van 
Landbouw en waarvan hier alleen opgenoemd worden de se-
ries, welker inhoud met botanische vraagstukken verband 
houden. Voor de publicaties, uitgaande van de niet onder het 
Departement ressorteeren- de PROEFSTATIONS, zie men 
dat artikel. 

Tijdschriften, waarin belangrijke botanische 
verhandelingen verschenen, zijn de Handelingen van het 
Ncd. Jnd. Natuurwet. Congres (I—V), het Tijdschrift van 
do Natuurk. Vereoniging (I— XC, 1850-nodie), De 
Tropische Natuur, uitgegc- 
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ven door de Ned. Ind. Nat. llist. Vereeniging (I— XIX, 
1911-Nodie), Mededeelingen Ned. Ind. Ver. 
Natuurbescherming. 

Het voornaamste orgaan voor populaire publicaties is 
langen tijd geweest het tijdschrift „Toys- mannia”, waarvan 
tot 1922 32 doelen het licht zagen; de meeste bijdragen 
werden geleverd door personeel van den Plantentuin; kort 
daarna is dit tijdschrift samengesmolten met „De Indische 
Culturen”, waarvan reeds een lötal deelen zijn verschenen; 
de inhoud van de tegenwoordige uitgave is echter zeer 
populair geworden, vergeleken bij het oude „Teysmannia”. 
In zekeren zin sluit zich hierbij aan het „Tijdschrift voor 
Nijverheid en Landbouw in Ned. Indië,” waarvan het aantal 
deelen in 1930 de 100 reeds ver heeft overschreden, en het 
„Algemeen Landbouwweekblad voor Ned. Indië”, waarvan 
tot nu toe een 14tal deelen verschenen. 

Onder de werken, waarin de toepassing van de kennis 
der planten op den voorgrond staat, is reeds vermeld Filet’s 
„Plantkundig Woordenboek”, en De Clercq’s „Nieuw 
Plantkundig Woordenboek”, daar ze niet alleen een register 
zijn voor de inlandsche namen, doch ook een aantal 
gegevens bevatten omtrent het gebruik. 

Het uitstekende werk van De Clercq is uit den aard der 
zaak onvolledig geworden door den stroom van latere 
publicaties over de Ned.-Indische flora, zoodat een nieuw 
werk uiterst wen- schelijk werd. Door den Utrechtschen 
Hoogleeraar Dr. A. Pulle is een 2de editie bewerkt, welke in 
1927 bij de Bussy te Amsterdam verschenen is, doch deze 
bevat slechts weinige namen meer, terwijl men had kunnen 
verwachten, dat dat aantal verdubbeld had kunnen worden. 
Bovendien zijn in deze editie de zoo nuttige teekens voor de 
uitspraak weggelaten. Inmiddels was het Hoofd van het 
Museum voor Economische Botanie te Buitenzorg bezig 
met een volledige lijst van inlandsche plantennamen samen 
te stellen, doch heeft dit gestaakt, toen hij van de 2do editie 
van de Clercq’s werk hoorde. Toch bevat het standaardwerk 
van Heync: „De Nuttige Planten”, enz., een uitvoerige en 
betrouwbare lijst, die wel is waar alleen de nutplanton 
omvat, doch uitstekend bruikbaar geacht moet worden. 

Een verhandeling over Inlandsche Geneesmiddelen is 
Boorsma’s „Notes about eastern medici- nc”, verschenen in 
Buil. Jard. Bot. Buitenzorg, sér. III, deel 8, 1926. 

Ten slotte mogen eenigo biographieën van binnen- en 
buitonlandsche botanici genoemd worden, die zich speciaal 
verdienstelijk gemaakt hebben voor do studie der Flora van 
Ned.-Indië. Het Rumphius-Gedcnkboek (1902) en dat van 
Jung- liuhn (1910) zijn reeds genoemd. Over J. E. Teys- 
mann, den onvolprezen hortulanus-botanicus van ’s Lands 
Plantentuin, wiens rijko botanische collecties nog steeds do 
aandacht trekken, schreef Trcub „Een schets” in 
Teysmannia (deel I blz. 1 — 11). Over de botanische werken 
van don Duit- 8cher Justus Karl llasskarl stelde J. G. 
Boerlage een „In momoriam” in hetzelfde tijdschrift (deel 5 
1894, blz. 129—48). Een goede biographio van Hoinrich 
Zollinger is gegoven door Dr. E. Schei- bonor en Dr.D. F. 
van Slooton (in Mitteil. Gruppo Nied.-lnd. d. Neu. Helvet. 
Ges. jaarg. 8, n°. 2, 1929), waaruit blijkt, dat Zollinger, ware 
hij niet zoo vroeg gestorven, en ware het niet, dat zijn be-
langstelling zoo veelzijdig was, voorbestemd zou 

zijn geweest een leidende rol te vervullen in het botanisch 
onderzoek van Ned.-Indië; kort na 1848 schijnt hem het 
Directeurschap van ’sLands Plantentuin te zijn aangeboden, 
dat hij, jammer genoeg, niet aanvaard heeft. Leven en werken 
van den beroemden natuurvorscher Odoardo Beccari, die vele 
jaren van zijn leven inden Ned.- Indischen Archipel en 
Serawak sleet, werden beschreven door zijn landgenoot en 
opvolger te Elcn— renco,-Ur Martelli (1921, 06 pp.). Over 
Miss L. S. Gibbs, bekend door haar onderzoekingen op en 
publicaties over den G. Kinabaloe (Br. N. Bor- neo) en het 
Arfakgebergte in Nieuw Guinee, meer speciaal over de 
hooggebergte-flora van deze gebieden, werden door A. B. 
Rendie berichten geschreven (Kew Buil. 1925, blz. 189 en 
Journ. Bot. LXIII, 1925, 11G—7). Th. Locscner beschreef 
„Leben und Wirken” van den bekenden Duit- schen botanicus 
Rudolf Schlechter (in Notizbl. Bot. Gart. & Mus. Berlin-
Dahlem, deel 9, 1926, blz. 912—58), die een grooten 
onderzoekingstocht door Insulinde maakte en voornamelijk 
bekend is om zijn vele werken over de Orchideeën. Over 
Prof. Melchior Treub, den beroemden Directeur van ’s Lands 
Plantentuin, zijn boven reeds opmerkingen gemaakt; zijn 
loven en wetenschappelijk oeuvre werd door Prof. F. A. F. C. 
Went beschreven in de Annales (deel XXIV, 1911, blz.I— 
XXXII). S. H. Koorders werd door Docters van Leeuwen in 
het Buil. Jard. Bot. Buitenzorg (sér. III, deel 2, 1920, blz. 
237—11) herdacht, terwijl over hem een uitvoerige, doch 
mogelijk niet op alle punten juiste biographie verscheen van 
de hand van E. H. B. Brascamp in Tectona (deel XIII, 1920, 
blz. 377—504). Overleven en werken van den vroegeren 
Chef van het Herbarium te Buitenzorg, Dr. Th. Valeton, werd 
een schets geschreven door Dr. J. J. Smith in het Buil. Jard. 
Bot. Buitenzorg (sér. III, deel 11, 1930, blz. 1 — 11). Dr. 
Danser schreef het levensbericht van den helaas te vroeg 
gestorven bekenden mycoloog Dr. C. van Overcem (in Buil. 
J. B. B. sér. III, deel 9, 1927, blz. 1—7). Over het 
wetenschappelijk werk, dat de bekende bryoloog Prof. Max 
Fleischer voor de kennis der Ned.-Ind. Loofmos- sen en de 
bryologie in het algemeen leverde, zal in de Annal. 
Bryologicj deel 4, 1931, een uitvoerig bericht verschijnen/ 

POLITIE (Aanvulling van Dl. III, blz. 441). . Met de 
verdere reorganisatie van de algemeene politie in 
Nederlandsch-Indie, waaronder verstaan wordt stads- en 
bestuurspolitie, zoowel als veldpolitio en gewestclijko 
recherche, werd in dezelfde richting en op golijke 
grondslagen geleidelijk voortgegaan. 

Het lager inlandsch personeel der politiecorpsen tc 
Batavia (met inbegrip van Meester Cornclis), Socrabaja, 
Semarang, Bandoeng en in verscheidene kleinere steden werd 
ouder dienstverband gebracht en gekazerneerd, terwyl de- 
sertio bij Ind. Stb. 1921 No. 615 met straf werd bedreigd. 

Al het onder verband dienend agentenperso- necl, zoowel 
van stads- als van veldpolitie, benevens do commissarissen, 
politieopzieners, hoofdagenton, posthuiscommandanten, 
rechercheurs en een deel der mantri’s-politio worden 
opgeleid aan de Opleidingsschool voor do politie te 
Soekaboomi, alwaar een hoofdcommissaris met de functio 
van directeur is belast. 

In verband mot de bestuurshervorming werd 
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aan ieder der Gouverneurs van West-, Midden- en Oost 
Java een inspectcerend ambtenaar der algemeenc politie 
toegevoegd. 

Met de geleidelijke afschaffing van de vachten 
rondediensten der bevolking werd een aanvang gemaakt. 
De Algemeenc recherche aan het parket van den Procureur-
Gencraal is uitgebreid met een Centraal bureau ter 
bestrijding van de valsche munterij, terwijl aan den lloofd- 
inspccteur der Opiumregie een Centrale opium- recherche 
werd toegevoegd met een hoofdcommissaris als chef. 

liet corps gewapende politie werd in de jaren 1923—
1920 in de Buitengewesten, met uitzondering van Manado 
en de Molukken, hetzij vervangen door het Leger, hetzij 
omgevormd tot veldpolitie. Ook op Java wordt geleidelijk, 
zoowel bij de veld- als bij de groote stadspolitiecorpsen, de 
verouderde Beaumontkarabijn vervangen door de 
legerkarabijn model 95. 

Na alle verschillende reorganisaties zijn thans de rangen 
en betrekkingen bij de algemeene politie: politieagent 2de 
en 1ste klasse, posthuiscommandant 2de en 1ste klasse, 
rechercheur 2de en 1ste klasse, hoofdagent en hoofdrecher-
cheur 2de en 1ste klasse, adspirant-politieopzie- ner, 
politieopziener, hoofdpolitieopziener, onder- commissaris, 
adspirant-commissaris, commissaris 3de, 2de en 1ste 
klasse, adjunct-hoofdcommis- saris en hoofdcommissaris. 
Verder bestaan nog bij de algemeene politie de functies van 
mantri- politie 2de en 1ste klasse, assistent-wedana 2de en 
1ste klasse en wedana, voor zoo ver deze ambtenaren van 
den Inlandschen bestuursdienst speciaal aan de 
politiecorpsen zijn toegevoegd. 

De algemeene politie telt thans (einde 1930): 
stads- en besluurspolitie: 4 hoofdcommissarissen, 7 

adjunet-hoofdcommissarissen, 54 commissarissen 3de 
klasse, 2de klasse en 1ste klasse, 50 ondercommissarissen, 
30G politieopzieners en hoofdpolitieopzieners, 441 
hoofdagenten en hoofdrechereheurs, 6 wedana’s, 37 
assistent- -wedana’s, 1082 mantri’s-politie, 003 posthuis-
commandanten, 1208 rechercheurs en 19552 agenten; 

veldpolitie: 1 hoofdcommissaris, 5 adjunct- -
hoofdcommissarissen, 37 commissarissen 2de klasse en 
1ste klasse, 43 ondercommissarissen, 238 politieopzieners 
en hoofdpolitieopzieners, 4 wedana’s, 21 assistent-
wedana’s, 429 mantri’s- -politie, 200 hoofdagenten en 
hoofdrechercheurs, 072 posthuiscommandanten, 491 
rechercheurs en 8133 agenten. 

De sterkte der gewapende politie bedraagt thans: 
2 divisiecommandanten, 0 afdeelingscommandanten, 

10 onderofficieren-administrateur, 15 
hoofddctaehementscommandanten, 21 detache- 
mentscommandanten, zoomede 1120 sergeanten, -korporaals 
en gewapende politiedienaren^ y] ESCOMPTO-
MAATSCHAPPIJ (NEDER- LANDSCH-
INDISCHE (Aanvulling van Dl. I, blz. 080). 

Na de in Dl. I, blz. 080 vermelde statutenwijziging van 
1912 werd tot een nieuwe statutenwijziging, ditmaal alleen 
de winstverdeeling betreffend, besloten in de Algemeene 
Vergadering van Aandeelhouders van 20 Juli 1910; het 
primaire dividend werd verlaagd van 7£% tot 6%, doch het 
aan aandeelhouders toekomend deel van de overwinst 
verhoogd van 55% tot G2£%. Nog geen jaar later, op 7 
Maart 1917, werden de 

statuten andermaal gewijzigd, waardoor de duur der 
Vennootschap met 00 jaar verlengd en het kapitaal vergroot 
werd tot ƒ 25.000.000. De Vergadering van 30 Maart 1920 
besloot wederom tot een ingrijpende statutenwijziging, 
waarbij o.m. het kapitaal der vennootschap, in verband met 
de zich steeds uitbreidende zaken, op / 50.000.000 werd 
gebracht, terwijl ook de imperatieve bepaling omtrent een 
afzonderlijke belegging van het Reservefonds kwam te 
vervallen. Ten slotte werden in de Algemeene Vergadering 
van 10 Juni 1927 nogmaals wijzigingen in de statuten aange-
bracht; de belangrijkste hiervan was wel de terugbrenging 
van het primaire dividend van 6% op 5%, welk laatste 
percentage bij Instellingen als de onderhavige meer 
gebruikelijk is. 

In aansluiting met de reeds vermelde emissies vond 
verdere kapitaalsuitbreiding plaats door de navolgende 
emissies, t.w.: ƒ3.000.000 in Februari 1917
 ad122£%. 
ƒ 5.000.000 in September 1918 ad 122£ %. 
ƒ 5.000.000 in September 1919 ad 125%. 
/ 10.000.000 in April 1920 ad 122£%. 
ƒ 10.000.000 in September 1920 ad" 125%, terwijl in 1921 
/ 2.000.000 aandeelen werden uit- gereïkt in ruil voor een 
gelijk nominaal bedrag aandeelen in de Ned.-Ind. Effecten- 
& Prolon- gatiebank, welker bedrijf toen met dat der Ned.- -
Ind. Escompto Mij. werd vereenigd. De aandeelhouders der 
N.I.E.P. moesten bij de omwisseling / 100 per stuk bij 
betalen. 

Hoewel in het bedrijf der Escompto tot aan het uitbreken 
van den wereldoorlog een stijgende lijn te constateeren valt, 
die mogelijk werd gemaakt door de bij de 
achtereenvolgende statutenwijzigingen aan de Directie 
verleende bevoegdheid tot uitbreiding van het arbeidsveld 
der Maatschappij, is haar omvang tot 1914 van bescheiden 
afmetingen, terwijl zij een Instelling van niet meer dan 
locaal belang was. De oorlogsjaren en de korte, daarop 
gevolgde periode van voorspoed hebben aan dc Escompto 
echter een belangrijke plaats gegeven in het Indische 
bedrijfsleven en in de financiering van den Indischen im-en 
export, en zij heeft die sindsdien weten te behouden. 

In 1931 had de Escompto, behalve haar hoofdkantoor te 
Batavia en een vestiging to Amsterdam, 8 agentschappen in 
Indië. Het totaal aantal eigen vestigingen was in 1930 
gestegen tot 24, en wel te: Batavia, Bandjermasin, 
Bandoeng, Benkoelen, Chcribon, Djember, Jogja, 
Makassar, Magelang, Malang, Médan, Manado, Padang, 
Palembang, Pontianak, Semarang, Siboga, Soe- rabaja, 
Soerabaja-Simpang, Tegal, Weltevreden, Amsterdam ,dcn 
Haag en R.ottcrdam. 

De ontwikkeling dór Maatschappij heeft steeds nauw 
verband gehouden met de economische toestanden in 
Nederlandsch-Indië en het behoeft geen verwondering te 
wekken, dat de hevige crisis, die zich in 1921 begon te 
inanifcsteeren, van grooton invloed is geweest op het bedrijf 
dor Maatschappij, die juist een periode van zeer sterke 
expansie, welke nog niet geconsolideerd was, achter den rug 
had. Het gevolg hiervan is geweest, dat een complex 
„crisisbelangen” ontstond, dat geleidelijk wordt 
afgewikkeld en waarvoor elk jaar een deel der winst wordt 
bestemd, na uitkeering van een redelijk dividend. 

Hoewel zich in de dividenduitkeoringen zeer sterke 
schommelingen voordeden, hetgeen in de jaren vóór den 
wereldoorlog te gomakkelijkor 
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kon voorkomen, doordat een betrekkelijk klein verschil in 
het winstcijfer over het toen geringe kapitaal reeds een vrij 
belangrijke verhooging of verlaging der uitdeeling ten 
gevolge kon hebben, is het rendement voor aandeelhouders 
doorcen- genomen zeer bevredigend geweest. Over 72 boek 

jaren werd 540* % dividend uitgekeerd, wat uitkomt op een 
gemiddelde van ruim 7* %. 

De krachtige en gezondo bloei van deze fi- nancieele 
instelling blijkt uit do navolgende tabellen : 

NEDERLANDSCH-INDISCHE ESCOMPTO MAATSCHAPPIJ. 

STAAT A. 

Activa (in duizendtallen guldens) per 31 December. 

; 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1926 1927 1928 1929 

Kas, Bankiers en Effecten. 2.079 6.341 10.246 10.136 43.503 20.865 31.339 29.500 29.058 40.511 
Wissels ....................................  10.09S 11.086 11.893 17.243 64.237 52.023 41.049 38.515 46.040 39.543 

Beleeningen op Effecten . 442 262 2.018 6.636 19.298 10.5S2 12.299 15.501 15.396 18.230 
Debiteuren ..............................  5.502 8.155 11.811 16.786 115.S54 75.573 84.738 100.681 89.043 92.210 

Gebouwen in eigen gebruik 20 98 266 760  4.150 4.181 4.225 4.475 4.475 
Vaste Eigendommen . . . — — — —  1.384 1.100 1.063 1.060 887 

Deelnemingen Syndicaten.  27 541 43 — *) - ’) 6.669 6.523 5.381 5.244 

 18.141 25.969136.775 51.604|244.642|164.5771181.375 196.008| 190.453|201.100 

') Opgevoerd onder „Effecten”. 

Passiva (in duizendtallen guldens) per 31 December. 

 

1900 1905 1910 1915 1920 1925 1926 1927 1928 1929 

Kapitaal en Reserve. . . 3.296 5.811 9.000 12.538 59.000 59.003 59.006 59.011 59.012 59.012 
Deposito’s .............................  4.703 6.299 12.022 12.913 28.675 32.979 47.320 47.147 42.785 47.146 

Rekening-courant saldi . 4.636 7.423 8.703 16.134 80.790 52.389 54.520 55.483 53.227 49.657 
Bankiers ................................  — 353 1.544 1.080 35.486 6.206 8.414 19.423 16.034 25.862 
Wissels e. a. Crediteuren . 5.506 6.083 5.506 8.939 40.691 14.000 12.115 14.944 19.395 19.423 

18.141|25.969 36.775151.604|244.642| 1G4.5771181.375 j 196.0081190.453|201.100 

STAAT B. 

Dividendenstaat over 72 boekjaren. 

Boek- Divi- Boek- Divi- Boek- Divi- Boek- Divi- Boek- Divi- Boek- Divi- 
jaar dend jaar dend jaar dend jaar dend jaar dend jaar dend 

1858 n  %  1870 n%  1882 8è% 1894 8 % 1906 8 %  1918 10 
0 /  
/o 

1859 8*% 1871 9 %  1883 7*% 1895  1907 8 % 1919 10 0 /  
/o 1860 8 % 1872 10 %  1884 n %  1896 44% 1908 8 % 1920 12 %  

1861 8*% 1873 0 %  1885 n
%  

1897 —  1909 s  %  1921 11 %  

1862 8.1 %  1874 I0è %  1886 n 
%  

1898 5  %  1910 8 %  1922 5  o/ 
/o 1863 7*% 1875 13 %  1887 4 % 1899 5 %  1911 8 %  1923 5  /o 

1864 8* %  1876 14 %  1888 4 % 1900 74% 1912 s * %  1924 5 0/  

/o 
1865 10 %  1877  1889 0  %  1901 74% 1913 8* %  1925 5 %  

1866 8* %  1878 4 % 1890 7 % 1902 8 % 1914 0  %  1926 5 %  

1867 o  %  1879 7 %  1891 8 %  1903 8 %  1915 8* %  1927 5 %  

1868 4  %  1880 n  %  
1892 14* %  1904 s  %  1916 10 %  1928 5 %  

1869 4 %  1881 8 %  1893 H
%  

1905 8 % 1917 10 %  1929 5 

y 
2, KOFFIE (Vervolg van Dl. II, blz. 378). De ver-

wachtingen, een kleine 15 jaar geleden, in het artikel 
KOFFIE in deze Encyclopaedie uitgesproken, dat eens 
Java weder evenveel en wel 

licht meer koffie zou opleveren dan in de meest productieve 

dagen van hot cultuurstelsel, wordon bijna vervuld. 

fn do mooiste jaron van de Gouvornements- 
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koffiecultuur, ongeveer van 1S40 tot 1SS5, vóór dus de 
bladziekte funest ging optreden, sc-horn melden deze 
oogsten op Java om de 900.000 pikoel: met inbegrip van de 
opbrengsten der particuliere ondernemingen werd 
meermalen over de 
l.0. 000 pikoel gehaald. De Gouvernementscultuur 
is verdwenen, de bevolkingscultuur is op Java van weinig 
beteekenis, de oogsten van do ondernemingen daarentegen 
bedroegen do laatste jaren om en bij de 800.000 pikoel. 
Voorloopig is een sterke vermeerdering niet te verwachten, 
daar woeste gronden immers op Java zoo goed als niet meer 
beschikbaar zijn, zoodat een belangrijke uitbreiding van het 
koffieareaal slechts ten koste van een andere cultuur zou 
kunnen geschieden. 

Wat echter 15 jaar geleden niet verwacht werd, is de 
aanzienlijke uitbreiding, die de koffiecultuur op Sumatra 
onderging. In tegenstelling met Java was het hier de 
bevolkingskoffie, die de grootste vlucht nam, al mag zeer 
zeker de on- dernemingsaanplant ook van beteekenis 
genoemd worden. Wanneer de speciale eischen, die ro- 
bustakoffie aan het klimaat stelt, besproken zullen worden, 
zal blijken, dat de omstandigheden voor deze cultuur op 
Sumatra lang niet altijd ideaal zijn, en zal ook aangetoond 
worden, waarom de bevolking sterker staat dan menige 
onderneming. 

De oogst van de bevolkingskoffie van geheel 
Nederlandsch-lndië is de laatste jaren grooter dan die van de 
ondernemingen en schommelt om het millioen pikoels. 

De koffiecultuur is dus belangrijker dan ooit te voren. 
Nederlandsch-lndië, dat, in de rij der producenten van de 
geheclc wereld, in het begin van deze eeuw naar de zevende 
plaats was afgezakt, neemt thans weer de derde plaats in (na 
Brazilië en Columbia). 

Dit is uitsluitend aan de robusta te danken, in het jaar 
1900 als plantjes in Wardsche kisten ingevoerd en op een 
paar ondernemingen in het Malangsehe uitgeplant. In dat 
jaar had een firma te Brussel, „1’Horticole coloniale”, 
Directeur Linden, in haar^.Catalogue des plantes 
économie]ues coloniales” medegedeeld, dat er een nieuwe 
koffie- soort, door een reiziger der firma, Luja, in het 
binnenland van Afrika (Congo) ontdekt, verkrijgbaar was. 
Deze soort, die uitmuntte door krachtigen groei en zware 
vruchtdracht, werd door Linden om die reden „Coffea 
robusta” genoemd, hetgeen dus een kweekers-, geen we-
tenschappelijke naam is. Den toenmaligen secretarisvan den 
Raad van Beheerder Cultuur 31 ij. Soember Agoeng, Rauws, 
komt de eer toe de eerste plantjes naar Java gezonden te 
hebben, welk voorbeeld spoedig door anderen gevolgd 
werd. Hoewel ook in lateren tijd nog wel robusta- zaad 
geïmporteerd werd, zijn toch bijna alle aanplanten 
afstammelingen van de eerste import- booinen, waarvan er 
nog verschillende in leven zijn. Uit de variatie in blad, bes 
en vatbaarheid voor de bladziekte van deze importboomen, 
nog veel sterker van hun nakomelingschap, blijkt, dat het 
onder den naam „robusta” ingevoerde materiaal een mengsel 
is geweest van zeer uiteen- loopende vormen, die zeker niet 
tot een zuivere soort gerekend kunnen worden. Hierdoor was 
echter de mogelijkheid tot een vruchtbare selectie, zoowel 
wat kwantiteit als kwaliteit betreft, geschapen. 

Van de 127.171 ha., die eind 1929 op Neder- landsch-
lndischc ondernemingen met koffie beplant waren, nam 
robusta er 117.988 in beslag, welk cijfer overtuigend 
aantoont, hoe de koffic- cultuurfeitelijk de cultuur van 
robusta geworden is. Dit geldt ook voor de bevolkingskoffie, 
waarvan de uitgestrektheid echter zelfs niet bij benadering 
bekend is, doch waarvan de uitvoer- cijfers een maatstaf voor 
de belangrijkheid der verschillende soorten vormen. Van den 
totalen uitvoer der bevolkingskoffie in 1929 van 58.533 ton 
is de specificatie: 52.104 ton robusta, 6.411 arabica, terwijl 
de kleine rest door andere soorten wordt ingenomen. 

Het is dus volkomen gemotiveerd slechts uitvoerig bij de 
robusta-cultuur stil te staan. 

De cultuur kan van zeehoogte t'ot ongeveer 
1.0 m. boven zee gedreven worden, indien de regenval 
aan de zoo straks te*vermelden eischen voldoet. Boven 800 
m. zijn echter de omstandigheden minder gunstig en zijn 
alleen bij hooge marktprijzen winsten te verwachten. In het 
bi- zonder geldt dit voor ondernemingen met een nat klimaat, 
die geen geprononceerd drogen tijd kennen. De groei kan 
onder die omstandigheden nog behoorlijk, zelfs zeer goed 
zijn, er kunnen in den beginne zeer mooie oogsten gemaakt 
worden, doch met het ouder worden van den aanplant gaat de 
productie snel achteruit. De hoornen vormen veel en groot 
blad, waardoor minder bloei ontstaat en deze gevaar loopt te 
mislukken. 

Bij de bevolkingscultuur op Sumatra, die dikwijls in 
vochtige, hooge streken gedreven wordt, is het dan ook 
uitzondering, als de plantsoenen lang onderhouden worden. 
Als eenige goede oogsten verkregen zijn, gaat de Inlander — 
die grond ad libitum te zijner beschikking heeft — elders 
opnieuw planten en laat de oude tuinen in den steek. De 
ondernemingen verkeeren niet onder deze gunstige 
omstandigheden; het behoeft niet te verwonderen, dat 
teleurstellingen kwamen na enkele mooie jaren in den 
beginne, des te eerder naarmate de onderneming hooger lag 
en het klimaat er vochtiger was. 

Op grootc hoogte, bijv. 800 m., kan robusta straffeloos 
maandenlange droogte weerstaan. Hoe lager de onderneming 
gelegen is, des te korter moet deze periode zijn, tenzij de 
grond zeer bi- zondere eigenschappen heeft. De mooiste 
koffie- ondernemingen zijn wel op de jongvulkanische 
Kloetgronden gelegen, waarvan de zandige bovengrond de 
verdamping tegengaat, zoodat de ondergrond nog na 
maandenlange droogte vochtig is. Op zwaren kleigrond 
daarentegen is het waterverlies groot en ondervinden de 
hoornen veel eerder de gevolgen van droogte. Op zeer 
geringe hoogte, bijv. beneden de 250 m., mag de droge 
periode slechts kort duren, aan den anderen kant kan men 
zich op dergelijke ondernemingen door een bepaald 
cultuursysteem tegen de gevolgen van te grootc vochtigheid 
wapenen. Op do hoogcre ondernemingen wordt koffie 
getopt, op ongeveer 2 meter boven den grond. Deed men dit 
niet, dan zouden do hoornen zoo hoog en stevig opgroeien, 
dat do pluk en de bestrijding van ziekten en plagen grootc 
moeilijkheden zouden geven. Tegenwoordig houdt men 
gewoonlijk één stam aan, soms ook wel twee. Op lagere 
landen daarentegen is de groei zooveel sneller, dat de stam 
lang niet zoo stevig wordt en bij niet-toppen —. z.g. 
doorschieten —gemakkelijk om te buigen is 
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Men past nu liet volgende cultuursysteem toe: Het eerste 
jaar houdt men den boom op één stam, door alle uitloopers te 
vórwyderen; het volgend jaar laat men zoo laag mogelijk, 
liefst tegenover elkaar, twee uitloopers staan. Er wordt niet 
getopt, doch de stammen buigen door het gewicht der bessen 
om en zijn van den grond af met behulp van een krommen 
stok verder door te buigen, het plukken der bessen gaat 
gemakkelijk. Na eenige oogsten wordt de eerste stam een 
eindje boven den grond afgezaagd, nadat men te voren reeds 
een uitlooper heeft aangehouden, de andere stammen 
ondergaan hetzelfde lot, als ze „afgedragen” zijn, d.w.z. zoo 
goed als alle ondertakken verloren hebben. Op deze wijze 
kweekt men alleen primair hout, de boomen blijven open en 
mislukking van de bloeien door te groote mate van 
vochtigheid is veel minder te vreezen. 

Zeer zeker zou men op de hooge ondernemingen door 
snoei het bezwaar van het te dicht worden der boomen 
kunnen opheffen, doch snoei is niet eenvoudig en zeer 
kostbaar, vooral in den beginne, als voor iederen 
weggesneden tak er als het ware tien in de plaats komen. Op 
de meeste ondernemingen beperkt men zich dan ook tot de 
z.g. wiwilan aloes, eens in het jaar openmaken van de 
kruinen der boomen, door het doode hout en de naar den stam 
groeiende takken (de z.g. pang balik) weg te snijden. 

Zeer aan te bevelen, en voor vochtige landen onmisbaar, 
is de kokersnoei, waarbij in een kring om den stam met een 
middellijn van ongeveer 30 cm. alle secundaire takken 
worden weggesneden, waardoor een koker ontstaat. (De 
naam kokersnoei zou echter naar een planter, Koker, gegeven 
zijn, die hem het eerst toepaste). 

Voor natte ondernemingen zal men moeten trachten een 
open boomtype te vinden, waarbij lucht en licht meer 
toegang tot het inwendige van de boomen hebben dan bij vele 
der thans in den aanplant aanwezige boomen het geval is. Ge- 
wenscht is een klein, gegolfd, schuitvormig, afstaand blad, 
de uiteinden der takken moeten zich naar boven krommen. 
De zuivere Uganda — een robu8ta-achtige koffiesoort, 
eveneens uit Afrika ingevoerd — beantwoordt vrijwel aan 
deze ei- schen, doch heeft enkele bezwaren, als groote vat-
baarheid voor den koffiebessenboorder, een zeer ernstigen 
vyand, en de neiging, in een vochtig klimaat vooral, om reeds 
gezette bes af te stooten welke bes bovendien veelal aan den 
kleinen kant is. 

De Proefstations bevelen daarom voor natte landen een 
Uganda-achtig robusta-type aan, dat zoowel de goede 
eigenschappen van de Uganda als van de robusta heeft. 

Het tegenovergestelde hiervan is het Quillou- achtigo 
type, volkomen ongeschikt voor vochtige landen. Door de 
groeiwijze is do boom als het ware van lucht en licht 
afgesloten, met als govolg slechte vruchtzotting on af val van 
reeds gezette vrucht. Quillou — ook een uit Afrika 
ingevoerde robusta-achtigo koffie — heeft trouwens op den 
duur ook op droge landen niet voldaan. 

Op droge landen is hot type van, niet zoo overwegend 
belang, doch om do verdamping zoo gering mogelijk te doen 
zijn, verdient een dergelijk type, als voor vochtige landen 
noodig is, het meest aanbeveling. 

De oogsten van do tegenwoordige aanplanten 
schommelen jaarlyks zeer aanzienlijk, zij zijn nog 

voor een groot deel afhankelijk van het klimaat. Zoowel 
door te veel droogte als door te veel vocht kunnen bloei 
mislukkingen plaats vinden. 

Op droge landen is het fataal, als in de droge periode een 
buitje valt — dat met wiskundige zekerheid 8 a 9 dagen later 
een bloei doet ontstaan — wanneer hierop weer een langere 
droge periode volgt. De bloei mislukt dan grooten- deels, 
vooral op gronden, die het water niet goed vasthouden. Valt 
des ochtends vroeg tijdens het opengaan van den bloei regen 
en houdt de regen den gcheelcn dag aan, dan is de bloei 
eveneens grootendeels tot mislukking gedoemd. Dit is echter 
een uitzondering, veel meer komt het voor, dat een liooge 
graad van vochtigheid, langen tijd achtereen na den bloei, 
het slagen tegengaat. 

Zal het klimaat wel steeds een grooten invloed blijven 
uitoefenen, geheel machteloos staan wij er toch niet 
tegenover. Wij zagen reeds, dat een goed boomtype den 
invloed van te veel vocht gedeeltelijk kan compenseeren. 
Door een rationeele schaduw kunnen wij ook iets bereiken: 
op vochtige landen zal men in de perioden der bloeien de 
schaduw licht maken, op droge landen juist donker. 

Verder moet, vooral op droge landen, naar 
grondverbetering gestreefd worden, waardoor het 
waterverlies in den drogen tijd beperkt wordt. Men is daartoe 
op humusvorming aangewezen, hetgeen hot eenvoudigste 
door groenbemesters geschiedt, waaronder de 
schaduwboomen op den duur de voornaamste plaats 
innemen. De tot voor korten tijd vrijwel algemeen 
gebruikelijke lamt&ra (Leucaena glauca), welke de oude 
dadap, die meer en meer onder ziekten en plagen ging lijden, 
verdrongen had, is in dit opzicht zeker niet de ideale boom. 
Den laatston tijd wordt daarom gemengde schaduw van deze 
beide boomen ge- propagandeerd, waarbij men de dadap niet 
te oud laat worden, doch na 8—10 jaar verwijdert, nadat al 
eenige jaren te voren nieuwe stekken zijn geplant. 

In jonge tuinen is behalve voor de schaduwboomen 
plaats voor struikvormige groenbemesters (Crotalaria’s en 
Tephrosia’s), dio als pagars tusschen de koffie worden 
geplant en geregeld worden gesnoeid, welk snoeisel onder 
bepaalde omstandigheden ondergegraven kan worden. 

Verder kan men nog een grondbedekker uitplanten, 
zorgdragend, dat deze niet te dicht bij liet stammetje komt. 
Indigofera endecaphylla wordt daartoo het meest gebruikt. 
Zoodra de koffie in productie komt, moet men echter de 
grond- bedekkers verwijderen, daar anders do op den grond 
gevallen besson moeilijk verzameld kunnen worden, terwijl 
dit juist met het oog op don koffiebossenhoorder rigoureus 
geschieden moet. 

De humusvorming kan met succes in z.g. blinde goten 
geschiedon, lange smalle, ongeveer £ m. diepe kuilen, 
tusschen de koffieryen aangebracht, waarin hot snoeisel der 
groenbemesters en soha- duwboomen en do afgevallon 
bladeren komon. T. z. t. worden do goten geopend en do 
humus onder don boom uitgespreid. Haaks op de oude goten 
kunnen dan niouwe worden aangebracht. 

Het meeste succes in den strijd togen hot klimaat mogen 
wij echter van selectie verwachten. Immers zelfs bij groote 
misoogsten ziot men boomen, die toch goed produceoren. Er 
moet dus naar gestreefd worden te selecteoren op een koffie-
boon!, die zich veel minder van het klimaat 
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aantrekt dan thans nog in den regel het geval is. 
De zaadkeuze is dus van zeer veel belang en meer en 

meer gaan belanghebbenden er dan ook toe over zaad van 
de proeftuinen der Proefstations en van het Departement 
van Landbouw* te betrekken. Het spreekt wel van zelf, dat 
in deze tuinen de selectie in de eerste plaats op kwantiteit 
plaats heeft, waarbij het een gelukkige omstandigheid is, 
dat de meest geschikte typen veelal zware producenten zijn. 
Wel is de bes bij de Uganda-robusta-achtigen veelal klein, 
zoodat bij de selectie vooral grootbessige booraen het 
uitgangspunt moeten vormen. Deze boomen, de z.g. 
moederboomen, moeten in hun nakomelingschap worden 
getoetst, alvorens ze voor zaad- leverantic gebruikt kunnen 
worden. Dit zaad wordt dan op groote schaal gewonnen van 
enten, waarvan het entrijs van den moederboom genomen 
is. 

Vermenigvuldigen met enten heeft bij robusta- -koffie 
in het groot nog geen ingang gevonden. Voortplanten met 
behulp van zaad is eenvoudiger, terwijl bovendien onze 
ervaringen met enten — wat de productiviteit betreft — nog 
niet groot zijn. 

Zaadtuinen zijn in het bezit van het Proefstation 
Malang, de centrale instelling voor de koffiecultuur in 
Nederlandsch-Indië, van de Gou- 
vernementskoffieonderneming Bangelan en van het 
Besoekisch Proefstation. Vooral de eerstgenoemde twee 
tuinen hebben de laatste jaren zeer veel zaad geleverd . 

Het plantverband is eveneens van het klimaat 
afhankelijk. Op lage, vochtige landen is de groei zeer snel, 
de afstand tusschen de boomen zal grooter gekozen moeten 
worden dan op drogere landen. Zoo varieert thans het 
plantverband tusschen 8x8 tot 10 X 10 Rijnlandschc voet. 
Bij een rationeelc cultuur zal men de eerste jaren steeds de 
minder mooie exemplaren door betere vervangen, later 
wordt de aanplant meer gesloten en volstaat men met het 
verwijderen van de slechte producenten en wordt alleen dan 
ingeboet, als er voldoende plaats beschikbaar is, bijv. 
wanneer enkele slechte producenten bij elkaar stonden. 

Ook op ziekten en plagen is het klimaat van invloed. 
Robusta bleef niet gespaard voor tal van vijanden uit het 
planten- en dierenrijk, die ook de arabica teisterden. De 
ernstigste ziekte der arabica, de bladziekte, is gelukkig van 
weinig beteekenis, hoewel robusta van het begin af aan er 
niet immuun tegen was. In droge jaren, vooral als zij 
gepaard gaan met een grooten oogst, waardoor de boomen 
reeds verzwakt zijn, steekt de bladziekte wel eens het hoofd 
op en baart ongerustheid, doch zoodra de 
klimaatsomstandig- heden weer gunstiger worden, keert de 
oude toestand terug. 

Een ziekte, die een ernstig gevaar dreigde te worden, is 
eerst eenige jaren geleden in de robusta geconstateerd: de 
z.g. topsterfte (bij jonge booraen) en de takinsterving (bij 
oudere), beide door dezelfde Rhizoctoniaschimmel 
veroorzaakt. De ziekte is nog niet lang genoeg bestudeerd 
om nu reeds groot optimisme te wettigen, doch er zijn reeds 
aanwijzingen, dat men in den strijd er tegen op den goeden 
weg is. Over het algemeen zal een cultuur niet gauw door 
ziekten en plagen ten onder gaan, als belanghebbenden over 
krachtige Proefstations beschikken. Dit is bewezen 

voor een zeer dreigend optredende plaag: do 
koffiebessenboeboek, een kever, die in de bessen boort en 
er zijn eieren deponeert, terwijl de hier uit voortkomende 
larven den inhoud leegvreten. De kever, in West Java, waar 
de koffie zeer weinig beteekent, reeds vanaf 1A09 bekend, 
werd in 191S voor het eerst in het voor deze cultuur zoo 
belangrijke Oost Java geconstateerd. De plaag greep snel 
op onrustbarende wijze om zich heen, niet alleen op Java, 
doch ook op Sumatra. Het voortbestaan van de 
koffiecultuur werd door velen ernstig bedreigd geacht. Nog 
doet de kever belangrijk schade, doch dank zij 
wetenschappelijk onderzoek is het gevaar geweken. 

Talrijk zijn de andere vijanden, die locaal groote schade 
kunnen doen, als een kever, die in de takken boort, en 
verschillende luizen, waarvan er een, een der twee meest 
schadelijke witte luizen, vooral in droge jaren 
verontrustend optreedt. 

Ten slotte enkele statistische gegevens over de 
koffiecultuur van Nederlandsch-Indië. 

Ultimo 1929 was 127.171 ha. met koffie beplant, 
waarvan 95.520 ha. op Java (Oost Java 79.4G3 ha.) en dus 
31.651 ha. op de Buitengewesten (2S.290 ha. op Sumatra). 

Van de 55.280 ton onderneraingskoffie kwam 46.093 
ton van Java. Oost Java leverde daarvan 87%. 

Er zijn 419 ondernemingen, waarvan er 296 op Java 
liggen. Daarvan telen er slechts 106 uitsluitend koffie. 

In de gemengde aanplantingen is koffie meestal een 
bijcultuur van tijdelijken aard, een z.g. catch- crop,die bij 
het ouder worden van de hoofdcultuur, vrijwel steeds 
rubber, gedoemd is te verdwijnen, daar ze niet meer 
loonend te exploiteeren valt, zoodra de schaduw te dicht 
wordt. Geregeld wordt dus koffie uitgekapt, waardoor de 
uitbreiding der cultuur geremd wordt. 

Op de bestaande ondernemingen is nog grond genoeg 
beschikbaar. In Oost- en Midden Java is ongeveer 75% van 
de oppervlakte der koffie- ondernemingen beplant, van 
geheel Java 51.3%, van geheel Nederlandsch-Indië 44%. 
Van deze 44% komt echter slechts ruim de helft voor re-
kening van de koffie, een gevolg van het feit, dat de meeste 
koffieondernemingen ook andere cultures drijven. 

Wij vermeldden reeds, dat van de 127.171 ha. 
ondernemingskoffie de robusta er 1J 7.988 in beslag nam. 
Voor de arabica en Liberia zijn de cijfers 5.510 en 2.347 ha. 

Wat de productie der ondernemingen betreft, deze 
bedroeg voor de robusta 52.524 ton, voor arabica 1.518 ton 
cn voor Liberia 629 ton, terwijl diverse andere soorten het 
tot totaal 609 ton brachten.. 

De oude, eens zoo belangrijke arabica verdween dus 
nagenoeg geheel, van de Liberia is zoo goed als niets meer 
over. Blijft de bladziekte hiervoor in de eerste plaats 
aansprakelijk te stellen, de robusta en de rubber droegen 
sterk hiertoe bij. Er zijn nog slechts enkele ondernemingen 
over, die arabica — de oude Javakoffie — cul- tiveeren. De 
omstandigheden — hoogte minstens 1000 meter en een zeer 
geprononceerde droge tijd — zijn daar gunstig. Alleen door 
de oogsten met behulp van zware schaduw te drukken, kan 
men dan nog de cultuur blijven uitoefenen. 

Wat kwaliteit betreft staat onze arabica verre 
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boven de robusta, de marktwaarde is dan ook gewoonlijk het 
dubbele. Wellicht slagen echter de Proefstations er eens in 
door kruising de kwaliteit van de robusta op te voeren. 

Literatuur. Een tot den tegenwoordigen tijd bij - gewerkt 
handboek voor de koffiecultuur in Neder- landsch-Indie 
bestaat niet. Het archief voor de koffiecultuur, waarin de 
resultaten van de onderzoekingen der Proefstations en van het 
Departement van Landbouw over deze cultuur verschijnen en 
„De Bcrgcultures”, waarin voordrachten van het personeel en 
populaire mededeelingen worden opgenomen, zullen 
belanghebbenden moeten raadplegen, willen zij met de 
laatste vorderingen bekend raken. Het is de bedoeling van het 
Koffieproefstation te Malang een serie handleidingen te doen 
uitkomen. Ter perse is: De Ziekten van de Koffie, door Dr. 
W. Bally, bota- icus bij dit Proefstation. In 1927 verscheen: 
Uit de Praktijk der Robustacultuur”, door P. E. Winkler, een 
klein werkje in de eerste plaats voor beginnende planters van 
nut. Dr. K. W. van orkom’s ,.Oost-Indische Cultures” (2e 
druk 1918) bevat een waardevolle compilatie. Een populair 
overzicht geeft ten slotte J. Hagen in „De Koffiecultuur”, 
verschenen in de bekende serie „Onze Koloniale Landbouw”.
 U. 
/ BORRERIA HISPIDA K. Sch., fam. Rubia- ceae. 
Boeloe loetoeng (SOEXD.), Gempoer watoe, Kertas watoe’ 
(JAV.). Klein kruid, voorkomend tot op ± 800 m. zeehoogte, 
aangewend als in- landsch medicijn^/ 

BRASSICA RAPA L., fam. der Cruciferae. De 
knollen, ronde rapen of koolrapen worden op 1000 m. 
zeehoogte en hooger niet zelden op Java geteeld en door 
Europeanen als groente gegeten. 

BRASSICA RUGOSA Prain, fam. der Cruciferae (B. 
juncea Coss.). Sesawi (MAL.), Sasawi (SOEXD.), Sawi 
(JAV.). Geen groente wordt in Indië zóó veelvuldig en 
algemeen geteeld als de sesawi poetih; de sesawi idjo wordt 
gemeenlijk ingezouten door Chineezen en Inlanders. De soort 
is wel verward met Sinapis alba en Sinapis nigra, welke in 
Indië evenwel nog niet zijn aange- troffcm?f~ 

BRÓMUS INSIGNIS Buese, fam. Gramineae. Pari 
kesit (JAV.). Overblijvend, 70—175 cm. hoog gras, 
voorkomend in de bergstreken van 
M. en O. Java tusschen 1900 en 2800 m. zeehoogte, 
ülïstokend als veevoeder geschikt, en als zoodanig door do 
Javanen hoog geschat; do vruchten worden, gelijk die van 
Avena Jung- huhnii, door de bewoners van het 
Dijèng_plateau- wel ingczamcld om er brij van te koken. 

BROMUS UNIOLOIDÉS H. B. IC., fam. 
Gramineae. Zeer sterk uitstoelcnd, groote pollen vormend, in 
Z. Amerika inheemsch gras, in groote hoeveelheden op den 
Tenggor tusschen 1000 en 2000 m. zeehoogte verwilderd; in 
andere landen, b.v. Australië, als uitnemend voedergras 
bekend staand, echter tegon vertrappen niet bcstandyS' 

BRUCEA BURMANICA Griff., var. Micro- phylla 
Engl., fam. Anacardiaceae. Raraan (MAL.). Hot hout van 
dezen middelmatig hoogen, uit Palombang afkomstigen 
boom is zwaar, hard on duurzaam en wordt voor 
verschillende doeleinden gebezigd. De jonge vruchten 
worden rauw bij do rijst gegeten/ 

BUCKLA'NDIA TRICUSPIS Hall. f., fam. der 
Ilamamelidaceae. Hapas hapas (TOBA). Eon in 

den Archipel alleen van Sumatra uit de berg- bosschcn 
bekende boom met fraai loof, een goed bouwhout 
opleverend en tot dit doel — en eveneens voor 
wegbeplanting — somwijlen op Sumatra aangcplant. ^ 

CAJANUS CA JAN Millsp., fam. Leguminosae./Ó - - s xJr - 
(C. indicus Spreng). Katjang hiris (SOEXD.), K. 
Bali ^MAL. MOL.), IC. kajoe, K. goedé (JAV.), Pigeon pea. 
Opgerichte, H—3 m. hooge halfheester, op Java 
aangeplant van de laagvlakte tot op ± 2000 m. zeehoogte 
als voedingsgewas en wel eens aanbevolen als 
groenbemester. Deze boonsoort wordt in alle tropische 
landen geteeld, hoofd- zakelijk om de boonen, welke 
geroosterd kunnen worden en als versnapering en toespijs 
dienen; de jonge peulen en top bladeren worden als 
groente, rauw of gestoomd, gegeten. In Br. Indië is de 
„dhal” het op twee na belangrijkste peul- gewas, dat op 
groote schaal wordt aangeplant, en een volksvoedsel 
vormt. Eenige verschillende vormen worden 
onderscheiden naar de kleur der zaadhuid: grauwwit, geel, 
bruin en zwart^V" 

CALAMUS AXILLARIS Becc., fam. Palmde: 
Rotan sega ajer (MAL.). Sterk uitstoelende soort, waarvan 
de klimmende stengels een lengte kunnen bereiken van 50 
m., groeiend aan moerassige rivieroevers in het laagland 
van Malaka en Su- matraS^'- 

CALCICARPA LONGIFOLIA Lamk. Jam. Ver- 
benaceae. Meniran oetan (BATAV. MAL.), Ka- toempang 
(SOEXD.), Gambiran (JAV.). Opgerichte, vaak sterk 
vertakte, 1£—5 m. hooge heester, op Java van de 
laagvlakte tot op i 1G00 m. zeehoogte; de forma 
subglabrata Schau. wordt als inlandsche medicijn 
aangewend, terwijl van de forma floecosa Schau. de 
fijngestampte bladeren als vischvergift worden gebruikt^''” 

CALOPOGONIUM MUCUNOIDES Des#? fam. 
Leguminosae. Katjang asoe (JAV.). Vrij lang levend kruid 
met kruipende en links windende 1—3 m. lange stengels, 
inheemsch in tropisch Amerika, lang geleden ingevoerd en 
thans over M. en O. Java tot 300 m. zeehoogte verbreid, 
plaatselijk gebruikt als grondbedekker in agaveen 
rubberaanplant in M. Java en de Oostk. v. 
Sumatra als gro^nliemester, geen zware schaduw-' verdragendSxf 

CAMPNOSPERMA AURICULATUM Hook f. 
(Buchanania auriculata BI.), fam. Anacardiaceae. 
Madang rimoeëng (ATJÈH), Antoemboes (BAT.), 
Terontang poetih (MAL.). Hooge boom der veen- 
moorassen van het W. deel van den Mal. Archipel, waarvan 
het hout van goede kwaliteit en tamelijk duurzaam is en 
gebruikt wordt voor plankon, kano’s, waterraderen, etc. 

CAMPNOSPERMA MACROPHYLLUM Hook f. 
(Buchanania macrophylla BI., B.racemiflora Miq.), fam. 
Anacardiaceae. Terentang abang, 
T. maloong (MAL.). Boom, 20—25 m. hoog, verbreid over 
hot W. deel van den Mal. Archipel in ziltige 
veenmoerassen, soms in uitgestrekte zuivere bestanden 
met grijsrood, weinig duurzaam hout, dat in Z. O. Borneo 
wel voor het vervaardigen van kisten wordt gebruikt. 

CAMPNOSPERMA OXYRHACHIS Engl. (Bu-
chanania oxyrhaehis Miq.), fam. Anacardiaceae. 
Paoeh lebi (MAL.). Rechte boom van vochtig terrein in de 
alluviale vlakte van Sumatra; uit de zaden wordt olie geperst 
(minjak paoeh lebi, m. Cy pait) geschikt voor spijsolie en om 
te brandeer \ 

CANARIUM COMMUNE L. (Aanvulling vaiN 
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Dl. 1, blz. 435). Deze boom, die in den Archipel, 
o. a. in W. Java algemeen aangeplant voorkomt, vooral als 
alléeboom, is inheemsch in het Oosten vanaf den Kangéan 
Archipel en Celebes oostwaarts (niet in de Philippijnen en 
N. Guinee). De Manila-elemi wordt geleverd door een 
verwante soort, C. luzonicum A. Gray. Als alléeboom heeft 
C. commune L. het nadeel, dat hij al spoedig een zware 
schaduw geeft, waardoor in regenrijke streken de 
geasphaltcerde wegen zeer lang vochtig blijven. 

CANARIUM DECUMANUM Gaertn., fam. 
Burseraceac. Kanari besar, K. soela (MOL.), Hapo, Hiboeroe 
(HALMAHÉBA), Hafo (TERNATE). Reusachtige boom, met 
grootc wortellijsten, tot 50 m. hoog, een broos, niet 
duurzaam hout opleverend. Het uit den stam vloeiende hars 
wordt gebruikt voor toortsen, welke bij het branden een 
onaangename lucht verspreiden. De Ternatanen gebruiken 
het voor het bestrijken van hun vaartuigen. Deze reus onder 
de Kanariboomen brengt do grootste vruchten en zaden 
voort, waarvan de eerste meer dan 10 cm. lang kunnen zijn; 
de kern wordt wel gegeten. 

CANARIUM LEGITIMUM Miquel, fam. Bur- 
seraceae. Damar itam, D. gala-gala (MAL. MOL.), Salo 
kokloe (TERNATE), Solo (MINAHASA). Ca- narium nigrum 
wordt door Rumphius beschreven als een middelmatigen 
boom, voorkomend in de Molukken. Uit den stamvoet komt 
na inkepingen een week, kleverig traan te voorschijn, dat na 
eenige dagen zwart besterft, doch nooit hard wordt en zich 
in reusachtige klompen ophoopt. Deze hars is zéér licht 
brandbaar en wordt voor toortsen gebruikt. Het nog niet ver-
harde traan, vooral van jonge boomen, is zoo week als teer, 
doch veel kleveriger en wordt gebruikt om vaartuigen te 
bestrijken. 

CANARIUM LITTORALE Blume, fam. Bur- 
seraceae. Ki kanari (SOEND.), Sadjeng (JAV.). Tot 30 m. 
hooge boom, op Java verstrooid voorkomende beneden G00 
m. zeehoogte. Het matig zware, roze getinte, grauwbruine 
hout wordt plaatselijk gebruikt voor huishouw en elders voor 
het maken van kisten. De zaden worden gegeten. 

CANARIUM MEHENBETHENE Gaertn., fam. 
Burseraceae. (C. moluccanum BI., C. ainboinense Hochr.). 
Kanari (MAL.), Lchi (SANGI), Kanaré (MAK.), Oewar (KAI). 
In het Oostelijk deel van den Archipel, voornamelijk in de 
Molukken, in- heemsche boom, met wit, dicht en hard, doch 
niet duurzaam hout, dat gezocht is voor brandhout. In ouden 
toestand vloeit een weinig hars uit, dat aanvankelijk de 
consistentie heeft van zalf, doch later door uitkristallisatie 
broos en ondoorzichtig wordt; de naar eugenol riekende hars 
is in den inlandschen medicijnhandel voor het berooken van 
zieken en wordt geacht bruikbaar te zijn om kleeren- en 
boekenkasten vrij te houden van motten. De zaden worden 
in de Molukken rauw gegeten; zij moeten daartoe geheel rijp 
zijn. Uit deze zaden kan een goede olie geperst worden. Van 
een mengsel van sagoe, men- tha en grofgesneden kanari’s 
bakt men de harde, doch voedzame „bagea”; ook wordt er 
gebak van gemaakt. 

CANARIUM OLEOSUM Engl., fam. Bur- seraceae. 
(C. microcarpum Willd. Zie aldaar in cDl. I, blz. 

425). Ando (TERNATE). Ham deelt in /fectona 
(1911, blz. 337) mede, dat de hars als  

een blecke, blauwgroene balsem te voorschijn komt en wel 
als normaal product van gezonde boomen. Eenige chemische 
bijzonderheden over dezen balsem vindt men in liet jaarboek 
De]^ Landbouw (1910, blz. 50; 1912, blz. 5). 

CANARIUM PSEUDODECUMANUM Hoclir., 
fam. Burscraccae. Kadoengdocng, Kajoo tan- dikat 
(PALEMB,). Woudreus, tot 40 m. hoog en anderhalve meter 
dik, voorzien van kolossale wortellijsten, voorkomend op 
geringe zeehoogte in Z. Sumatra; het is een der bijenboomen 
aldaar. Het zachte hout is waardeloos, doch uit den bast der 
oudere boomen vloeit een heldere, zeer kleverige, niet hard 
wordende hars, voor de bevolking van groot nut voor het 
dichten van lekke prauwen. De kernen der groote vruchten 
zijn eetbaar en kunnen gebruikt worden voor het bereiden 
van spijsolie. 

CANARIUM SYLVESTRE Gaertn., fam. Bur- 
seraceae. Kanari oetan (MAL. MOL.). Een tamelijk kleine 
soort uit de bergen, waarvan de stam wel gebruikt wordt voor 
het vervaardigen van masten. De spaarzaam uitvloeiende 
hars wordt wel voor fakkels gebruikt, verspreidt een aan- 
genamen geur en brandt goed. De zaden worden gegeten of 
als varkensvoer gebruikt. 

CANAVALIA ENSIFORMIS DC. (Aanvulling van 
Dl. I, blz. 435) (C. gladiata DC., C. virosa W. &. A.), fam. 
Lagummosae. Katjang parang (MAL.), K. mekah, ICara 
bedog, Kembang kowèh (SOEND.). Kara bendo, K. pedang 
(JAV.). Doorgaans klimmend, 1—2£ m. lang wordend kruid, 
over geheel Java tot ^ 2000 m. zeehoogte in het wild, ook 
vaak aangeplant, gebruikt als groen- bemester; de gestoomde 
bladeren en de gekookte bloemen, onrijpe peulen en zaden 
worden bij de rijst gegeten. Zoowel in de practijk als door de 
botanici wrordt onderscheid gemaakt tusschen den meer 
heesterachtigen „Jackbean” met betrekkelijk kleine peulen 
en witte zaden — welke oneetbaar is —, en den klimmenden, 
vroeger als 
C. gladiata aangeduiden „swordbean” met grootere, 
houtige peulen en groote platte, lichtbruine of roode boonen. 

CANAVALIA ROSEA DC. (C. lincata Prain, non 
DC., C. obtusifolia DC.), fam. Legumino- 8uc. Kebara laoet 
(MAL. MOL.), Djoa djoa dowo- ngi (TERNATE). Kruipend 
kruid van zandige stranden, als groenbemester en 
grondbedekkor tot 500 m. zeehoogte hier en daar gebruikt. 
Volgens Rumphius worden do purperen blaadjes der 
bloeiwijze als moeskruid gebruikt, terwijl de jonge peulen on 
boonen na afkoken zouden worden gegeten,/^ 

CANNA/HYBRIDA Hort., fam. Cannaccac. 
Ganjol, Ganjong (SOEND.), Senitró. (JAV.), Ba- njoer 
(MAD.), Laos djambé, L. mekah (PALEMB.), ongeveer 2 m. 
hoog kruid met (gekookt) eetbaren wortelstok, kenbaar aan 
de groene bladeren met breeden purperen rand en kleine 
roode bloemen; het wordt vermeerderd door jonge 
uitloopers. In Australië is de plant in cultuur voor de winning 
van Queensland-arrowroot. 

CANNA COCCINEA Mill., fam. Gunnaccac. (C. 
orientalis Rosc.). Sigi-sigi (BATAV. MAL.), Boewah tasbéh 
(MAL.), Scbèh (MAL., SOEND.), Kembang gedang( ?), 
Poespa nidra (JAV.). Van de zaden dezer, over den ganschen 
Archipel verbreide wilde Canna met roode bloemen maakt 
men bidkran- sen. 

CANNA CLAUCA L., fam. Cannac&ac. Over 
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blijvend kruid met opvallend-blauwgroene, bleekgerando 
bladeren en lichtgele bloemen, afkomstig uit Z. Amerika, 
waarschijnlijk vroeger als sierplant ingevoerd, op vele 
plaatsen op Java als bescherming van de oevers van water- 
loopen gekweekt, hier en daar eveneens verwilderd. 

CANNABIS SATIVA L. (Aanvulling van Dl. I, blz. 
436). Nog steeds wordt deze plant geteeld, en aangeboden 
als opium-surrogaat, b.v. hier en daar in M. Java. In Atièh is 
de cultuur sinds 1924 verboden. De werking wordt in 
hoofdzaak uitgeoefend door de hars, afgescheiden door de 
toppen der vrouwelijke planten gedurende den bloeitijd of 
na de vruchtzetting; harsrijke sten- geltoppen kleven in 
gedroogden staat aaneenV 

CAPPARIS ACUMINATA 'Willd. (C. foetidh" 
BI.), fam. Capparidaceae. Kajoe toedjoeh (MAL .),  Gagahan, 
Gedangan (JAV.).  Opgericht, tot 4 m. hooge heester met wijd 
afstaande overhangende twijgen, waarvan de zijtakken met 
bladeren in éénzelfde vlak zijn gelegen, op Java 
voorkomend beneden 700 m. zeehoogte. Het witte hout is in 
den Bataviaaschen rnedicijnhandel onder den naam kajoe 
toedjoeh en wordt tegen velerlei kwalen aanbevolen, evenals 
dat van de, verwante soort Capparis micracantha DGX^T^ 

CARDIOPTERYX LOBATA Wall, fam. Sta- 
phyleaceae. Saboeroeng (SOEND.). Een windend, 
melksaphoudend kruid tot 9 in. lang wordend, verbreid over 
geheel Java beneden 500 m. zeehoogte, waarvan de bladeren 
als groente worden gegeten. 

CARDIOPTERYX MOLUCCANA Bh, fam. Sla 
phyleaceae. Popongan (BALI), Mata mata (MAK. en BOEG.), 
Oeta lala (ALP. AMBON). Een windend, melksaphoudend 
kruid, waarvan de bladeren, volgens Rumphius, een 
verinaard moeskruid zijn. 

CAREX BACCANS Noes, fam. Cyperaceae. Hilat 
(SOEND.), Empritan, Kerisan, Ladingan (JAV.). Forsch, £—
14 m. hoog cyporgras met scherpe bladeren, in de 
bergstreken algemeen tusschen 1100 en 2400 in. zeehoogte. 
De bladeren dienen bij gebrek aan beter wel eens voor 
paardenvoer; op het Dijong plateau worden de helderroode, 
sappige vruchten ahTefeiv voortreffelijk voer voor het 
pluimvee beschouwd, dat de eierproductic bevordert. 

CARICA PAPAYA L. (Aanvulling van Dl. I, blz. 
441) wordt een tot 10 rn. hoog, lang levend kruid, dat 
bijzonder snel opschiet en in de 5de of 6de maand na liet 
planten reeds op inanshoogto begint vrucht te dragen. Een 
aftreksel van den stam en van de wortels wordt als 
geneesmiddel aangewend. In Jogjgjiartsv—werden tijdens 
een vocdselschaarschïc van don schors ontdane ge- x*aspto 
papajastaminen gegeten. De gekookte jonge bladeren 
vormen met die van Pangium edulo de hoofdgroenten der 
Minahasers, die de vruchten alleen als varkensvoer 
gebruiken. Overigens worden de bluderon als geneesmiddel, 
o. a. voor galafdrij ving en als laxans aangewend. In jongen 
toestand bevatten ze 0.25 % van een bitter alcaloïd, door 
Grcshoff earpaïn genoemd. Do bloem van de manlijke 
papaja is eetbaar en moet een eetlustopwekkende werljing 
bezitten. Getah papaja, het witte melksap, dat bij ver-
wonding uit alle doelen overvloedig te voorschijn komt, 
heeft een uitgebreid gebruik. Het bevat een stof, papaïne, 
behoorende tot de en 

zymen (plantaardige fermenten), die eiwit en fibrine op kan 
lossen en deels peptoniseeren; deze stof vindt in de 
geneeskunde toepassing tegen kanker en maagkwalen. 
Gestampte papajaza- den, aangelengd met azijn en 
ingewreven op het lichaam, worden voorts gebruikt als 
zweet- afdrijvend middel bij koorts na gevatte koude; ook 
worden de zaden beschouwd als een wormen 
stondendrijvend middel, dat zelfs abortus kan veroorzaken. 
De papaja is een tweehuïzige plant; toch vormen de manlijke 
planten vrij vaak langgesteeldc vruchten, de zg. papaja gan- 
toeng; bovendien zijn van papaja vormen, rg£- sen en 
variëteiten in ruime mate bekendv/^\ 

CARUM ROXBURCHIANUM Benth.frSm. 
jumbclliferae. Socragê (SOEND .),  Pletikapoe (JAV.)  

Renggireng (ATJÈH),  Djinten (PALEMB .),  Miga miga(MAL. 
MOL .).  Kruid tot 60 cm. hoog, over den geheelen Archipel 
verspreid, doch vermoedelijk alleen gekweekt voorkomend, 
veelal foutief aangeduid met den naam peterselie, door de 
inderdaad treffende overeenkomst van den geur der 
gekneusde bladeren met die van Petroselinum sativum. Deze 
worden zoowel als medicijn aangewend als wel gegeten als 
lalab; vaak wordt de plant verward met de echte Karwij, 
Carum Car- vi L., die echter nog niet in den Maleiseken Ar-
chipel is aangetroffei\:;2^^ 

CARYOTA MITIS Lour. (C. furfuracea Bh, C. 
Griffithii Becc.), fam. Palmae. Sarai, Soewang- koeng leutik 
(SOEND.),  Gendoeroe (JAV.),  An- doedoer (BAT .),  Risi 
(PALEMB .).  Voornamelijk in het W. deel van den Arohipel 
beneden 1300 m. zeehoogte verbreide, 5 &, 6 m. hooge 
uitstoelende palmsoort. De stam levert een zwart hout, dat 
gebruikt wordt bij het vervaardigen van spinnewielen, en na 
kloppen een witte sagoe, die o. a. door de Dajaks gegoten 
wordt, oplevert. Dit paliniet wordt gekookt gegeten, doch 
smaakt eenigszins bitter. 

CARYOTA RUMPHIANA Mart. (C. maxima Bh), 
fam. Palmae. Soewangkoeng gedé (SOEND.), Niboeng besar 
(MOL.), Andoedoe (BALI), Ramisi (MAK.), Ani (BOEG.), 
Paloen (ALF. AMBON). Soms meer dan 20 m. hooge 
vederpalm, verbreid over den geheelen Mal. Archipel tot 
1400 m. zeehoogte, volgens Rumphius de beste en 
duurzaamste van alle Molukscho palmenhoutsoorten. Het 
paliniet is bitter, doch wordt gegeten. Het vezel net der 
bladscheedcn wordt tot touw verwerkt' 

CASSIA DIVARICATA Noes & Bh, fam. L 
guminosac. Antabogil, Imer kebo (JAV.). Heester, 2—5 m. 
hoog, in M. on O. Java tusschen 600 en 1300 m. zeehoogte, 
geschikt bevonden voor het verbeteren vajo^dor-re terreinen 
en als tijdc- 1 ij kon windbreker^-) 

CASSIA LAEVIGATA Willd., fam. Legumi- nosae. 
Katjang merngih (MAL.), Kasingsat, Ki doekoen, Tjandoeng 
(SOEND.), Scnting, Ta- joeman, Treinbalon (JAV.). 
Opgerichte, vrij sterk vertakte, 1£—4 in. hooge hcoster uit 
tropisch Amerika ingevoerd, thans op Java tusschen 500 en 
2000 m. in de lagere bergstreken, nog al oens voor pagars 
gebruikt, eveneens als groenberaes- ter bruikbaar, doch 
gevoelig voor wortelsohim- mel. Do jonge bladeren worden 
als lalab gegoten, evenals de toebercidc zaden. 

CASSIA LESCHENAULTIANA DC., fam. Le- 
guminosue. Vrij lang levend, 4—14 m. hoog kruid, 
inheemsch in Britsch Indië, sedert jaren verwilderd tusschen 
Buitenzorg en Batavia. De plant 
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stelt zeer lage oischen aan de vruchtbaarheid van den bodem 
en kan zelfs gedijen op oude alang-alang-gronden. Als 
groenbemester en grondverbeteraar schijnt zij van belang te 
worden. 

CASSIA OCCIDENTALIS L., fam. Legtuninosae. 
Ivasingsat, Tjinjingsat (SOEND.), Menting, Sen- ting (JAV.), 
Kopi andelan (SUM. O. K.) Opgericht, 
1—2 m. hoog kruid, lang geleden uit Tropisch Amerika 
ingevoerd en thans over geheel Java verbreid tot ~ 1G50 m. 
zeehoogte, wild en zelden aangeplant. Een aftreksel van de 
gestampte en vervolgens geroosterde zaden, die in overvloed 
worden gevormd, wordt wel als surrogaat voor koffie 
gebezigd; in Europa komen de zaden voor hetzelfde doel wel 
eens aangevoerd onder den naam Negerkoffie. 

CASSIA PUMILA Lamk., fam. Leguminosae. 
Èntjèng èntjèng (JAV.). Kort levend, één- tot mcerstengelig, 
20—100 cm. hoog, diep wortelend kruid tot G00 m. zeehoogte 
voornamelijk in M. en O. Java, dat op eenigszins gunstige 
terreinen een goeden naam als groenbemester en 
grondbedekker bezit. 

CASSIA TORA L., fam. Leguminosae. Gelèng- gang 
padang, G. ketjil, Ketèpóng, K. ketjil (MAL.), Katèpèng, K. 
lemboet (SOENU.), Ketè- pèng, K. sapi, K. tjilik (JAV.). Wijd 
vertakt, onaangenaam riekend, 20—100 cm. hoog kruid met 
opgerichten hoofdstengel, op Java tot ± 800 m zeehoogte vrij 
algemeen, onder cultuur tot 1200 m. gedijend, geschikt als 
groenbemester, na ongeveer-1 jaar afstervend. De bladeren 
zijn in gebruik als moeskruid en worden als geneeskrachtig 
beschouwd. 

CASTANEA ACUMINATISSIMA BI. (C. sessi- 
lifolia BI., Quercus acuminatissima A. DC., Q. fagiformis 
Jungh., Q. Junghuhnii Miq.), fam. Fagaceae. Ki Rioeng, 
Rioeng anak (SOEND.), Meranak, Pasang robjong (JAV.). 
Tot 25 m. hooge en 1£ m. dikke boom van M. en W. Java, 
groeiende tusschen 1400 en 1800 m. zeehoogte, 
hoofdzakelijk gebruikt als brandhout, doch ook wel als 
bouwhout. 

CASTANEA SUMATRANA Oerst. (Callaeo- 
carpus sumatrana Miq., Castanopsis sumatra- na A. DC.), 
fam. Fagaceae. Berangan padi, Pasang berangan 
(TALEMB.). Groote, zware boom op Sumatra voorkomend 
tusschen 100 en 500 m. zeehoogte, waarvan het hout 
plaatselijk gebruikt wordt als bouwhout. De vruchten 
worden gepoft, geroosterd of gekookt veel gegeten on men 
treft ze in den vruchttijd in grootejioevcelheden op de 
pasars te Palembang aaih/C£ 

CASUARINA EQUISETIFOLIA L. (C. muri- 
cata Roxb.) (Aanvulling van Dl. I, blz. 443). Tjemara 
(JAV.), Haroe (MINANGK.). Dezeéénhui- zige (? ook wel 
tweehuizige) boom bezit tot op vrij hoogen ouderdom een 
spitse, smal-kegel- vormige habitus, waarvan de kroon ten 
slotte door afsterven der twijgeinden een wijdere ver-
takking vertoont. Hij behoort thuis in het gebied van N. 
Caledonië en Australië tot Br. Indië, doch is gebonden aan 
zandige stranden en kust- heuvels tot op ± 50 m. zeehoogte 
(komt dus nooit voor in de mangrove- of vloedbosschen) 
doorgaans in gezelligcn • groei. De boom groeit zeer snel; 
het hout is zeer zwaar, dicht en hard, is voor bouwhout 
door de gemakkelijke splijt- baarbeid niet zoo zeer 
geschikt, doch bezit door zijn hooge calorische waarde 
uitnemende eigenschappen als brandhout en voor het 
maken van 

houtskool. Tot dit doel wordt de boom op groote schaal 
aangeplant, b.v. in Br. Indië en ook hier en daar in den 
Maleischen Archipel (Tectona 1925, blz. 875—G) en het 
Maleische Schiereiland (zie Straits Bulletin 1905, blz. 11). 
Ook in de bergen kan hij in cultuur gedijen. Volgens 
Rumphius wrijven de Cerammers hun vischlijnen met de 
grauwzwarte zeer dunne schors, om ze bestand te doen zijn 
tegen het zeewater; deze schors wordt volgens Holmes, 
Scheffer en Rumphius ook als medicijn gebruikt. 

CASUARINA JUNGHUHNIANA Miq. (C. 
montana Miq., zie aldaar in Dl. I, blz. 443). Tjemara (JAV.), 
Tjcmara, Ivadjoe (SOEMBA), Boengga (LAOERA), Tjem&r& 
sabrang (DIJÈNG). Tweehuizige boom in het wild 
voorkomend op Java van den Lawoe af oostwaarts, op den 
Wilis, Kawj, Ardjoena, Tengger, Sméroe, het Jang Plateau 
eD den Idjèn, tusschen 1150 en 3100 m. zeehoogte, voorts 
bekend van Celebes (Heyne, Nutt. PI. ed. II, deel I, blz. 515), 
Bali,.Soemba,' Flores-^SOO m. zeehoogte) en Timor (300—
1100 m. zeehoogte), mogelijk identiek met een Australische 
soort, vrij zeker in een vroegere geologische periode uit 
Australië (het vaderland van het eenige geslacht Casuarina 
der fam. Casuarina- ceae) naar den Archipel overgebracht. 
Volgens Altona (Tectona 1925, blz. 243 seq.) is dit slechts 
een bergvorm van C. equisetifolia. Het is echter zeer zeker 
een goede botanische soort, welke in bloei of vrucht duidelijk 
onderscheiden kan worden; steriele wortelopslag is echter 
niet verschillend van volwassen twijgen van 0. equisetifolia 
L. De boom wordt door de Hindoe’s als heilig en door de 
Javanen als zeer bijzonder beschouwd; op sommige bergen 
o. a. de Darawati bij den Andjasmara-keten is hij bij oude 
graven op bergtoppen aangeplant. Door het Boschwezen 
wordt hij op velerlei plaatsen aangeplant, zelfs op Sumatra 
(Brastagi); in de vlakte gecultiveei’d verliest hij zijn 
soorTêigenschappen niet. Onjuist is de opgave als zoude de 
boom vroeger door de Hindoe’s op den Dijèng zijn 
aangeplant (tegenwoordig wél door het Boschwezen); dit 
berust op een verwisseling met Podocarpus. Het hout is zeer 
zwaar, lichtbruin of vleeschkleurig tot vrij donker bruinrood, 
moejlijk te bewerken, zeer onderhevig aan scheuren en 
krimpen, matig duurzaam en niet bestand tegen witte mieren. 
De boom wordt tot 35 m. hoog en 1 \ m. dik en komt in de 
Oost-javaansche bergen in uitgestrekte zuivere bestanden 
voor. Tegen ondergroei on ander wildhout is hij zeer 
onverdraagzaam; de afgevallen „naalden” (ten rechte 
twijgjes) vormen een dikke, slechts zeer langzaam, tot humus 
verweerende laag, waarin de meeste andere planten 
verstikken. Sommige grassen, b.v. Avena Junghuhnii, 
kunnen echter in deze tjemarabos- schen vrij goed gedijen. 
Deze tjemara is een der hoogstgroeiende boomen, die nog 
voor timmerhout geschikt zijn. Vele boomen gaan verloren 
door de reusachtige branden, die telken jare door 
onvoorzichtigheid ontstaan en uitgestrekte bos- schen 
vernielen. Die branden ontstaan gemakkelijk en zijn moeilijk 
te stuiten. Het maken van brandsingels van loofhout helpt 
blijkbaar ook niet voldoende. 

CASUARINA RUMPHIANA Miq., fam. Gasu- 
arinaceae. Pohon kasawari, P. kasoewari (MAL. MOL.)., Ira 

(z. HALMAHÉRA). Boom uit de berg- * wouden der 
Molukkcn, Celebes en de Philippynon, 
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tussehen 100 en 1100 m. zechoogte, verspreid in de bosschcn 
en aan de boschzoomon voorkomend. Als sierboom op Java 
wel cens aangc- plant. Hot hout is iets rooder dan van C. 
equise- tifolia L., nog gemakkelijker te kloven, maar in 
bruikbaarheid daaraan gelijk; door het Bosch- proefstation 
wordt het op één lijn gesteld met C. sumatrana. 

CASUARINA SUMATRANA Jungh.,fam.Casu- 
arinaceae. Antoermangan (TOBA), Tjemara (MAL.), 
Pitoengang pipi (SUM. W.K.). Boom als C. Jung- huhniana, 
doch met afgeronde, fraaie kroon en zeer verschillende, 
grootere vruchten,voorkomend op Sumatra, Borneo, 
Celebes en de Philippijnen, vooral in W. Java vaak als 
sierboom aangcplant. Het hout is zeer zwaar en zeer hard, 
taai en sterk, doch moeilijk te bewejken en wordt in de 
Toba- landenslechts vooj>diet~vor vaardigen van 'Werk*--' 
tuigen gebezig<L/5"” 

CAULERPA, geslacht der Algae. Deze wieren 
bevatten geen gelose. C. laetevirens W. v. B., de boeloeng 
boeni van Z. Bali en C. peltata La- raour., var. maerodisca 
W. v. B., die op de Noordkust van Bangka onder den naam 
lata voorkomt, worden gegeten. Von Hartens vermeldt, dat 
C. racemosa J. Ag., var. clavigera W. v. B., die insgelijks 
eetbaar is, op Tidoro en Bat jan gebruikt wordt als toespijs 
bij de rijst, op Ternatc_Jieet zij lai-lai; te Makassar is zij een 
deel van hot jaar op den pasar verkrijgbaar; zij wordt zoowel 
rauw als gekookt genuttigd. 

CEIBA PENTANDRA Gaertn. Als aanvulling op Dl. 
1, blz. 443, zij gewezen op de uitvoerige behandelingen in 
Heyne, Nutt. PI. Ned. Ind. ed. II, deel II, blz. 1049—54 en 
de monographie van G. F. J. Bley: De kapokcultuur op Java 
(verslag Vezelcongres, deel I, 2e gedeelte). 

CELASTRUS PANICULATA Thunb., fam. 
Celastraceae. Sila (JAV.). Klimmende, 3—10 m. lange 
heester, voorkomende in de laagvlakte. Volgens Boorsma 
worden do bladeren in Midden Java in den medicijnhandel 
aangetroffen; met adas poelasari zijn zij een middel tegen 
bloed en slijmafgang; zij bevatten een weinig alcaloïd. 

(.. CENCHRUS INFLEXUS Il.Br., fam. Gramï- neac (C. 
viridis Spreng.). Roka-reka (KANGÉAN), Kapohak 
(SOEMBA), Iko atjoe (FLOKKS), Rai-rai (IIALMAIIÉBA). 
Eenjarig, sterk uitstoelend gras, in het Oosten van den 
Archipel voorkomond van Kangéan tot Timer, Celebes, de 
Molukken en de Kai eilanden, op zandige terreinen nabijde 
kust in groote hoeveelheid, door de bevolking als een 
geschikt voedergras beschouwd./' 

CENTELLA ASIATICA Urbafo, fam. Umbelli- 
ferae. (Hydrocotylo asiatica L.). Daoon kaki Icoeda, 
Pegagan (BATAV. MAL.), Antanan gedó (SOEND.), Gagan-
gagan (JAV.), enz. Overblijvend, stongolloos kruid met 
uitloopers, een cos- mopoliet der tropen, verbreid vanaf do 
laagvlakte tot 2500 m. zeehoogto, op ondornemingon als 
grondbedokker en tegen het afspoelen van terreinen wei 
aangeplant, schaduw verdragend en vochtminncnd. Een 
uitgebreide opgave bestaat over het medicinale gebruik van 
deze plant, waarvan Heyne (Nutt. PI. Ned. Ind. ecMjT, deel 
11, blz. 1211) oen bloemlezing geefty^ 

CERBERA MANGHAS L. (C. Odoflam Gaertn., 
C. lactaria Ham.). Juister naam yoor C. Odollam Gaertn. 
(zie Dl. I, blz. 47^J./""' 

CEREUS PERUVIANUS 4ffll.f fam. Cactaceae. 
Docri èntong, D. ètong (JAV.). Een uit tropisch 

Amerika ingevoerd, heestcrachtig, tot 2§m. hoog kruid; 
wordt in de laagvlakte van Jaya wel als levende heining 
(pagar) gebruikt^/ 

CHAMAERAPHIS ASPERA Neeg, fam. Gra- 
mineae. (Agrostis scaborrim.a Hassk., Ch. spines- cons 
Poir.). Gcrintingan ajer (BATAV. MAL.). In het water 
groeiend, ijle vaak groote groepen vormend, tot 1.8 m. lang 
gras, in den Archipel slechts bekend van de laagvlakte van 
Java en Celebes, beneden 100 m. zechoogte, plaatselijk 
talrijk in 3looten, ondiepe poelen en sawahs; kenbaar aan 
de eigenaardige, even boven water uitstekende bloeiwijzc. 
Door de bevolking hooggeschat als uitnemend veevoeder^/ 

CHENOPODIUM AMBROSOIDES L., fam. 
A marantaceae. Thé du Mexique, Welriekende ganzevoet, 
American wormsced. Éénjarig, opgericht, vaak sterk 
vertakt aromatisch kruid, in- heemsch in tropisch Amerika, 
in W_Ja-v^r<Jp ongeveer 1600 m. zechoogte, plaatselijk in 
groote hoeveelheid verwilderd. Uit de zaden wordt de 
Chcnopodium- of Amerikaansche wormzaadolie 
gedistilleerd, een specifiek middel tegen de zeer veelvuldig 
bij inlanders voorkomende, de volkskracht ondermijnende 
mijnwormziekte. Het is o.a. tijdelijk geteeld als bijcultuur 
door ’s Lands Caoutchoucbedrijf in het Japarasche en door 
anderen in Kediri, in het Malangsche, in 
Priangan ________________________________________ 
 _______________________________________________  
enz. (zie Alg. Landbouwweekblad 1919, blz. 1645, Febr. 
1925, blz. 1191; Verslag 1918 van ’s Lands 
Caoutchoucbedrijf, blz. XIII; Publica-*'' tics 1923 v. h. N. 
I. Landb. Syndikaat blz. S8 106 en Pharmac. Weekblad 
1924, blz. 1341). Dé cultuur schijnt rendeerend en 
gemakkelijk te zijn, doch volgens het verslag 1921 van het 
Dep. van L. N. & H. (blz. 74) voldeed de samenstelling van 
de olie, waarvan het werkzaam bestanddeel ascaridol heet, 
niet aan de eischen der buitenlandsche pharmacopeac, die 
op het Amerikaansche product gebaseerd zijn (zie Heyne,/ 
Nutt. PI. Ned. Ind. ed. II, Dl. 1,1927, blz. 602—3 

CHISOCHETON MACROPHYLLUS King, 
farfi. Msliaceae. Gendis, Goela (JAV.). Boom, 30—35 m. 
hoog en tot 1 m. dik, over geheel Java beneden 1000 m. 
zeehoogte; het hout is in grooïë’afmetingen te verkrijgen, 
ch)ch onbruikbaar en alleen bestaande uit spint/De groote 
steenroode tot vuil purperbruine vruchten hangen in groo- 
ten getale bijeen. In Madioen wordt uit de zaden een op 
ricinusolie gcfijkcndëTbïïê geperst, dio gebruikt wordt voor 
verlichting; het zaad is zeer bitter, evenals allo andere 
declen van den boom. 

CHLAMYDOMUCOR ORYZAE Went & Prin-
sen Geerlings. Schimmel, algemeen voorkomend in 
Javaanschc ragi, zonder gistingsvermogen, doch in staat om 
zetmeel in dextrose om te tetten. Zij heeft betcekenis voor 
het maken van zapè en brem en indien alcohol direct uit rijst 
wordt gestookt (zie Went & Prinsen Geerlings: 
Beobachtungen iiber die Hefearten und zucker- bildenden 
Pilzo der Arackfabrikation. Verh. Kon. Acad. Wetensch. 
Amsterdam 2e sect. Dl. IV,* 1895, 31 pp 4 platen). 

CHLORANTHUS BRACHYSTACHYS Bh, 
fam. Ghloranthaceae. Atoekan (JAV.). Opgerichte heester, 
1—24 m. hoog, voorkomend in W. en M. Java in de 
bosschen tussehen 1500 en 2100 m. zeehoogte, in gebruik 
overeenkomende met C. offi- cinalis BI. (zie Dl. I, blz. 488). 

CHLORANTHUS INCONSPICUUS Sw„ fam. 
Ghloranthaceae. Barlèn (SOEXD.). Opgericht hees 
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tertje, J—IJ m. hoog, inheemsch in China en Achter 
Indiö en ? Sumatra. vroeger op groote schaal bij 
Parakansalak (Priangan) op ± 700 m. zeehoogte 
aangeplant voor de aromatische bladeren en bloemen, 
die onder de thee voor de in- landsche markt worden 
gemengd, zoogenaamd om die geurig te maken. 

CHLORIS. geslacht der Gramincae, met verscheidene 
soorten voorkomend in de heete laagvlakte, voornamelijk in 
streken met sterken Oostmoesson. De voedingswaarde van 
deze grassen schijnt nog al eens te wisselen, zooals het 
onderzoek van de monsters leerde (vgl. Hcyne, Nutt. PI. cd. 
II, Dl. I, blz. 267). liet Rhodes grass, C. Gayana Kunth, 
inheemsch in tropisch Afrika, is het belangrijkste weidegras 
van het binnenland van Australië en wordt in Z. Ver. Staten 
zeer geroemd om het hooi, doch is in Ned.-Indië nog niet 
serieus beproefd, hetgeen wel geschiedde in de Philippijnen. 
C. barbata Swartz, C. digi- tata Steud, C. divaricata R. Br., 
C. truncata R. Br. schijnen weinig bruikbaar te zijn. Daaren-
tegen levert C. tenera Scribn., in den Archipel thuishoorende 
op Sumatra, X. Celebes, Banda en Ternatc, een matige 
hoeveelheid blad van even ■Voldoende voedingswaarde en 
schijnt dienst te kunnen doen. C. virgata Swartz, in den Ar-
chipel op Java verzameld (overigens pantropisch verspreid) 
in het droogste deel van het eiland (N. Besoeki) doet daar 
dienst als veevoeder; het wordt elders zeer geprezen. 

CHLOROXYLON SWIETENIA D. C., fam. Ru- 
taceae. Boom 10—25 m. hoog, de stamplant van het 
Oostindische satijnhout (het Westindische is afkomstig van 
Xanthoxylum jlavum Vahl., eveneens een Rutacea), na 
ebbenhout de meest waarde volle woudboom van Ceylon en 
Voor- lndië, met bijkans onvergankelijk geurig hout, door 
Koorders en Valeton (Bijdr. Booms. Java III, blz. 4) 
aanbevolen voor cultuur op grond van den goeden groei in 
’s Lands Plantentuin. /The Trop. Agriculturist van 1907, blz. 
26 en 416, geeft nadere uiteenzettingen en vermeldt een stuk 
satijnhout, hetwelk minstens 1000 jaar deel uitgemaakt had 
van een deurkozijn en nog volkomen intact was gebleven. 
In Engeland wordt het satijnhout het meest voor 
luxebetimmering gebruikt. 

CHONEMORPHA MACROPHYLLA Don, fam. 
Apocynsiceae. Bangi, Ploembangan (JAV.), Ba- nèh 
(MAD.). Klimmende heester van de bergstreken van O. 
Java.-ook wel aangeplant. De bast levert een vezel, welke in 
O. Java gebruikt wordt voor het vervaardigen van 
vischncttcn. Zoowel de,bast als de bladeren bevatten een 
giftig a l e a lo ï f lb T '  

CHRYSANTHEMUM LEUCANTHEMUM L., 
fam. Compositac. Ganzebloem, Margriet. O verblijvend, 
meer of minder pollen vormend 35—60 cm. hoog kruid, op 
Java wel gekweekt in tuinen en theetuinen, hier en daar 
gebruikt om terraswanden tegen afspoeling en afstorting te 
beschermen. 

CHRYSOPHYLLUM CAINITO L., fam. Sapo- taceae. 
Sawo doerèn (BATAV. MAL.), Sawo kadoe, S. sijem 
(SOUND.), Kanitoe (MAD.). Zeer decoratieve boom met 
boven donkergroene, onder koperroode bladeren, afkomstig 
uit tropisch Amerika. Op Java in de benedcnlandcn wel eens 
gecultiveerd als sier- of vruchtboom; de vruchten zijn 
eetbaar, doch maken weinig opgang. 

CHRYSOPHYLLUM ROXBURGHII Don, fam. 
Sapotaccac. (C. bancanum Miq., C. dioicum K. 
& V., C. lanceolatum D. C.). Ki laketan (SOUND.),  

Sclaket, Angin-anginan (JAV.),  Mempoeloet (BANGKA,  

BILLITON),  Kajoe poeloet (z. o. BOR-  NEO).  Boom tot 36 m. 
hoog en 65 cm. dik, in liet westelijk deel van den 
Maleischen Archipel in bosschen beneden 1200 m. 
zeehoogte, vrij zeldzaam, met bruikbaar taai hout, op 
Bangka beroemd voor het maken van bijlstelem/ 

CIBOTIUM BARANETZ J. Sm., Filices. Pa-^ koe simpai 
(MINANGK.).  Boomvaren met korten stevigen stam en zeer lange 
bladeren, over Z. O. 
Azië en in het Westen van den Archipel voorkomend, vooral 
in M. Sumatra. De stelen der jonge bladeren zijïï dicht bezet 
met goudgele haren, de pili cibotii der oude geneeskunde (gol-
den moss). Greshoff schreef in Teysmannia (1S90, blz. 143), 
dat men Penawar djambé opeens weer hoorde roemen als een 
voortreffelijk mechanisch bloedstelpend middel, hetgeen ook 
aangetoond is, doch het aanbod is te gering om aan de vraag te 
voldoen. Te Pajakoemboch is het in gebruik {/ als 
opvulmateriaal voor matrassen (Teysmann 

CICHORIUM ENDYVIA I,., fam. Compositfèr' Andèwi 
(SOUND.). Andijvie is een gewone markt- groente, welke ook 
wordt verbouwd in de vlakte, o. a. te Batavia en Buitenzorg 
(Teysmannia" 1920, blz. 411). 

CICHORIUM INTYBUS L., fam. ComposUae. 
Brusselsch lof of cichoreilof is op Java nog geen gewone 
groente, maar de cultuur is in het Ma- langsche mogelijk 
gebleken pp._1000 m. zeehoogte (Ochse, GroenteteeltL/j 

CINCHONA, geslacht der Jtubiaceae.Van de kina- soorten 
worden op Java bijna alleen geteeld C. ZX LedgerianaMoensenC. 
succirubraPav. Zie KINA. 

CINNAMOMUM JAVANICUM BI., fam. LaU- 
raccae. Hoeroe gading, Sintok lantjang, S. mè- jong 
(SOUND.). Middelmatig hooge boom, verspreid in het 
lagere bergland in het Westen van den Maleischen 
Archipel. Het hout wordt gebruikt voor huishouw en de 
sterk aromatisch riekende, prikkelende bast in inlandsche 
medicijnen/'^ 

CITRUS (Aanvulling van Dl. I, blz.<191). D o f t  ( f  
vermenigvuldiging heeft in hoofdzaak plaats ' door tjangkokans, 
hoewel in sommige doelen van den Archipel ook veel zaailingen 
worden gebruikt. Door het Plantkundig Labor. van het Alg. 
Proefstation voor den Landbouw te Buitenzorg worden meer in het 
bijzonder Djeroek manis, Dj. keprok en pompelmoezen op onder-
stam verent on veroculeerd. De meeste vormen zijn 
polyembryonaal, dat wil zeggen er heeft wel bestuiving plaats, 
doch geen bevruchting, terwijl er zich toch embryonen in het zaad 
ontwikkelen. Deze embryonen zijn op vegetatieve wijze ontstaan 
uit dc plant die bestoven werd, en na uitzaaiing zijn de 
nakomelingen van deze cm- brypnen dus, wat erfelijke 
eigenschappen aangaat, volkomen gelijk met de bestoven plant. 
Hoewel tegelijkertijd ook wel eens normale bevruchting plaats 
heeft, is de nakomelingschap voor het grootste deel identiek met 
de moederplant. Door het Dep. van L. N. & H. wordt gewerkt aan 
de veredeling door selectie en het invoeren van superieure vormen, 
waaronder niet alleen kwaliteit der vruchten wordt verstaan, doch 
ook het resistent zijn tegen ziekten (b.v. gomziektc), speciaal van 
het materiaal, dat gebruikt zal worden voor onderstammen. Een 

■J. 
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voorloopige mededeeling over de djeroekveredeling, 
waarvoor te Poenten. (bij Malang) op ̂  1000 m. zcehoogte een 
uitgebreide proeftuin van het Dep. van L. N. & H. bestaat, zie 
men Korte Meded. n. 8 van het Alg. Proefstation van den 
Landbouw (1930), ook gepubliceerd in Land- ' bouw, Jaarg. 
VI, no. 4, waarin de leider van de djeroekveredeling, Dr. H. 
J. Toxopeus, de poly- embryonie van diverse Erïïisïngën' 
behandelt. De Washington Navel en de Valencia Orange 
slagen op Java zeer goed, evenals verschillende geïm-
porteerde Grapefruit-variëteiten, Jaffa Orange, enz. Zooals 
boven reeds aangeduid, worden door den dienst der 
djeroekveredeling op Java de boomen door verenting 
(oculatio) vermeerderd. Behalve de hieronder opgenoemde 
vormen zijn er nog enkele, waarvan de systematische positie 
onzeker is (d. w. z. men weet niet tot welke botanische soort 
zij behooren). Zoo o.a. van de Djeroek kastoeri (C. mitis), 
Djeroek sambal (JAV.) of Dj. limo (MAL.). Dj. trengganoe en 
enkele andere. Het is niet uitgesloten, dat hieronder hybriden 
(bastaarden) schuilen. 

CITRUS AURANTIFOLIA Swingle, fam. Ruta- 
ceae. (Ter gedeeltelijke vervanging van C. hystrix 
D. G. Dl. I, blz. 492). Djeroek nipis (BATAV. MAL.), Dj. 

petjel (JAV.). Deze soort heeft een kleine, ronde, citroenachtige 
vrucht, welke in Br. In- dië gebruikt wordt voor 
citroenzuurfabricage. Zij wordt verspreid aangetroffen in bijna 
iedere desa, zonder dat er bepaalde cultuurcentra schijnen te 
bestaan. Het is in het algemeen een plant voor de warme 
streken. In de Engelseb-W. Indische koloniën wordt een vorm 
van de Dj.nipis op groote schaal geteeld om de vruchten zelf, 
die worden uitgevoerd als linies, om het sap voor de 
citroenzuurfabricage en tevbns voor de aethe- rische olie uit de 
schillen./ y BEDRIJVENWET (DE INDISCHE). De on-
der dezen naam bekende wet van 10 Juni 1927 (Ncd. Stb. 1927 
No. 174, Ind. Stb. 1927 No. 419) geeft een regeling van de 
begrootingen en rekeningen van Landsbedrijven in Ned.-Indië. 
In den aanbiedingsbrief van het ontwerp aan den Volksraad (zie 
Volksraadstukken Eerste gewone zitting 1925, onderwerp 5, 
stuk 1), wordt de regeling nader aangeduid als „strekkende om 
de mogelijkheid te openen, de geldmiddelen van sommige 
takken van den Ned.-Indischen Staatsdienst onderscheiden van 
do overige geldmiddelen van Ned.-Indië te doen bchccren.” 

Zij geeft aan wat onder „kapitaal” en onder „bezittingen” 
moet worden verstaan, zij regelt het boekjaar en do 
samenstelling, goedkeuring en vaststelling der begrooting, 
die voor kapitaals- en exploitatie-uitgaven en -ontvangsten 
afzonderlijk wordt opgestold. 

Voorts bevat zij bepalingen omtrent de vaststelling van 
hetgeon als onderhoud, vernieuwing, uitbreiding en 
voorraad is te beschouwen, omtrent de berekening van rente 
on afschrijving, de terugbetaling aan het Land van de ter be-
schikking van het bedrijf gestelde gelden, do instelling van 
reserve en vernieuwingsrokeningen, de vaststelling dor 
openingsbalans, het aanhouden eener rekening met de 
Nederlandsch- - Indische Schatkist, de wijze waarop in do 
kasbehoeften der Landsbedrijven wordt voorzien en de 
grondslagen volgens welke leveringon on diensten aan of 
door andere Landsbedrijven of takken van ’s Lands dienst 
worden vorrekond. 

Zij regelt het dienstjaar, de betalingen door het 
Ministerie van Koloniën, de begrootings- overschrijding, de 
verjaring, do wijzo van verantwoording en Je controle, het 
verband tus- schen de begrootingen der Landsbedrijven en 
de Landsbegrooting, alsmede het tijdstip van in-
werkingtreding der wet. 

Deze wet werd bij Gouvernementsbesluit van 22 Juli 
1930 resp. Nos. 36, 39, 43, 47 en 55 met ingang van 1 
Januari 1930 van toepassing verklaard op de Militaire 
Graslanden, de Opium- fabriek, het Reproductiebedrijf van 
den Topo- grafischen dienst, den Pandhuisdienst en ’s Land- 
Thee-en Kinaonderneming Tjinjiroean te Penga- lèngan. 
(Zie vorder COMMERCIEELE BOEKHOUDING)/ 

ACCOUNTANTSWEZEN IN 
NEDERLANDSCH- -INDIE. Reeds in den ouden tijd 
werd in Neder- landsch-Indië accountancy uitgeoefend, zij 
het op andere wijze dan thans. 

In eene instructie of order op het houden van de 
Scheepssoldij- en garnizoens-boeken, zoowel betreffende 
de verdiende maandgelden, de verstrekte leeningen en 
benoodigdheden, als belangende het opmaken en uitvoeren 
van testamentaire beschikkingen, van alle personen in dienst 
van de Generale Nederlandsche Geoc- troyeerde Oost-
Indisclie Compagnie, dateerende van het jaar 1642, treft 
men over de noodzakelijkheid van die instructie het 
volgende aan: „De Gouverneur Generael, en de Raden van 
India, uyt de menighvuldige klachten haer van tyt tot tyt 
voorgekomen, wegen de groote abuysen, fauten, en 
nalatigheden, die bij de Boeck-hou- ders der Scheeps-
Garnisoens-boecken gecommit- teert werden, bevinden dat 
daer inne nootsake- lijck diende voorsien, hadden op de 
ordre van de Heeren Bewinthebbcren der Generale Neder-
landsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie, ter 
Vergaderinghe van de Seventiene (om het behoorlijk redres 
te vorderen) goetgevonden; Dat bij verscheyde ervaren 
Opper-koop-lyden geconcipeert soude worden een korte 
eenvoudige Instructie ofte Ordre, waernaer de voorschreven 
Boeck-houders haer souden reguleeren”, enz. Aan dezo 
instructie is dan verder verbonden een uitgewerkt journaal 
en grootboek, terwijl ook aangegeven werd op welke wijze 
foutieve boekingen moeten worden hersteld. 

De Heeren Nijst en Verbiest zeggen in hun boek over 
Accountancy, dat de eerste accountants in Nedcrlandsch-
Indiö Engelschen waren. Dit waren echter geen z.g. „public 
accountants”, maar accountants, die in dienst waren van 
enkele groote Engclscho firma’s en instellingen. Ook 
Nederlandsche firma’s on instcllingon echter hadden 
accountants in dienst. 

Het Ncderlandsch Instituut van Accountants telde onder 
hare eerste leden ook reeds een aan cene instelling in 
Nedcrlandsch-Indiö verbonden accountant. 

Het accountantsberoep als zoodanig heeft in Indië 
eigenlijk voor het eerst cenigo bekendheid gekregen, toen 
het Gouvernement er toe is overgegaan, om uit Nederland 
couige personen uit te zenden voor de inrichting van do 
commercieels boekhouding bij Gouvernemonts bedrijven 
en -diensten. De naam „Accountant” is dan ook van 
Regeeringswegc in Indië geïntroduceerd, toen in 1907 
iemand uit Nederland werd uitgezonden met den titel van 
Gouvernements Aecountant. 
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De eerste public accountants in Ned.-Indië waren dan 
ook aanvankelijk in Gouvernementsdienst- en de groote 
instellingen te Batavia, als Nederl. Handel Mij., Ned. Ind. 
Handelsbank, de 
N.V. ter voortzetting der zaken van de firma Linde Teves 
Stokvis, alsmede de gemeente Batavia en anderen hebben 
in eerste instantie hunne leidende krachten op administratief 
gebied, aan wien de titel van Accountant werd gegeven, uit 
liet personeel van dien dienst benoemd. Dit laat zich 
gemakkelijk verklaren, omdat men daardoor de beschikking 
kreeg over krachten, die én in lndië én met de practijk van 
het accoun- tantsberoep op de hoogte waren. 

De uitoefening der accountancy in vrij beroep dateert 
eigenlijk voor Tndië van het jaar 191S, toen de firma Frese 
en liogeweg te Batavia een kantoor heeft geopend. Vóór 
dien tijd waren er wel enkele accountants, die zich allerlei 
opdrachten zagen toegewezen, maar public accountants in 
den eigenlijken zin van het woord kende lndië niet. Twee 
jaren daarna opende ook de heer H. J. Vooren in Soerabaja-
een kantoor. Beide firma’s zagen hunne relatiën in lndië 
gaandeweg toenemen en hebben thans op meerdere plaatsen 
kantoren. 

Het accountantsberoep was ten tijde hunner vestiging 
nog vrij wel onbekend in lndië. De boekhouding was bij de 
meeste firma’s stiefmoederlijk bedeeld en werd algemeen 
een noodzakelijk kwaad geacht; eene opvatting, die vooral 
bij import- en exportfirma’s nog wel geldt. De groote 
financieele instellingen en cul- tuurlichamen hadden óf hun 
eigen accountant, óf hunne administratiün werden 
zoogenaamd door accountants in Nederland aan de hand 
van in te zenden kasstaten en maandrapporten ge-
controleerd. 

Het beroep van accountant heeft in het particuliere 
bedrijfsleven in lndië beteekenis gekregen in den tijd der 
oorlogswinstbelasting; toen zijn de aangeslagenen 
eenigermate -gaan inzien de noodzakelijkheid van eene 
doelmatige administratie. De terzelfder tijd in het leven 
geroepen Belasting-Accountantsdienst heeft indirect mede 
bevorderd den snellen vooruitgang van het aantal 
opdrachten en geregelde controles, dat de particuliere 
accountants kregen. 

Zoo heeft lndië thans: 1°. public accountants; 2°. 
accountants, die verbonden zijn aan particuliere instellingen 
en vennootschappen; 3°. accountants in Gouvernements- en 
gemeentedienst; verder moet in de vierde plaats melding 
worden gemaakt van een groote groep van personen, die 
zich met den titel van Accountant sieren, maar — om met 
den heer Nijst te spreken — „van wien te vreczen valt of zij 
de standing van het beroep hoog houden”. 

Ongeveer een 50-tal accountants, leden van het Ned. 
Instituut, Organisatie of Bond van Accountants, dan wel 
doctorandi, gediplomeerd voor Rekeningwetenschap, van 
de Nederl. Handels- Hoogeschool, zijn thans in Ned.-Indië 
werkzaam, waarvan het meerendeel in dienst is van het 
Gouvernement. De twee genoemde particuliere accountants 
firma’s beschikken tezamen over ongeveer een 10-tal 
accountants en de Handelsvereeniging Amsterdam volgt 
daarna wat het aantal betreft. De andere zijn, bijna zonder 
uitzondering, allen aan een of andere instelling of 
vennootschap verbonden. 

Gelegenheid voor accountantsopleiding bestaat in Ned.-
Indië niet. Men dient zich tc helpen met de schriftelijke 
cursussen van het Instituut, de Nederl. Organisatie en den 
Bond van Accountants. Wel is het gehcele examen van den 
Bond in Ned.-Indië af te leggen, wijl daarbij geen mondeling 
gedeelte bestaat. 

Van het Federatief examen (Instituut en Organisatie) 
kunnen slechts de schriftelijke examens in lndië worden 
afgelegd en dienen de can- didaten voor het mondeling 
examen tc wachten totdat zij gelegenheid hebben dit in 
Nederland af te leggen. 

Genoemde Accountants Vereenigingen hebben elk hun 
vertegenwoordiger in Nederlandsch-Indië. 

Bij den Belasting-Accountantsdienst bestaat eene 
opleiding voor accountant. De eenige accountant, die in de 
zes jaren, dat aan deze opleiding gewerkt wordt, slaagde, 
heeft gemeend daarna ook het examen van een der bovenge-
noemde Vereenigingen te moeten afleggen. 

ACCOUNTANTSDIENST 
(GOUVERNEMENTS) (Vervolg van Dl. I, blz. 5). 
Hoewel aanvankelijk de bemoeienis van een 
Gouvernements-Accoun- tant door de leiders der bedrijven 
niet met ingenomenheid begroet werd, voerde op slot van 
zaken iedere bedrijfsleider, nadat terzake overeenstemming 
was verkregen, de noodzakelijke bedrijfsadministratie in. 

Het aantal ambtenaren nam geleidelijk toe. Dit leidde tot 
instelling van den Gouvernements- -Accountantsdienst bij 
Gouvts.besluit van 29 November 1915 No. 47 (Ind. Stb. No. 
080), nader aangevuld bij besluit van 28 November 1921 
No. 32 (Ind. Stb. No. 723) en van 17 September 1922 No. 
10 (Ind. Stb. No. 590). 

Volgens artikel 1 der voorloopige Instructie voor den 
Gouvernements-Accountant, later het Hoofd van den 
Gouvernements-Accountantsdienst, is deze in afwachting 
van do nadere regeling van zijne positie, rechtstreeks 
ondergeschikt aan den Gouverneur-Gcneraal. Bij de in-
stelling van den dienst in 1915 werd deze toestand 
bestendigd. 

Als gevolg van het rapport der Vcrkavelings- 
commissie, welke had na te gaan of dc verschillende 
bedrijven en diensten in lndië ressorteerden onder de 
departementen van algemeen bestuur, waaronder zij 
eigenlijk thuis hoorden, werd de Gouvernements-
Accountantsdicnst met ingang van J Januari 1925 
ondergebracht bij het Departement van Financiën. 

Volgens de instructie is den Gouvts.-Accountantsdienst 
opgedragen het nagaan van do boekhouding van een 47-tal 
met name genoemde bedrijven en diensten, met het doel te 
komen hetzij tot invoering van eene handelsboekhouding, 
hetzij, waar noodig, tot vereenvoudiging en verbetering van 
de bestaande boekhouding. Voorts de voortdurende zorg 
voor de vereenvoudiging en verbetering van de 
boekhouding van die bedrijven en diensten, waarover zijne 
bemoeiingen zich reeds hebben uitgestrekt, waartoe 
mondeling en schriftelijk aanwijzingen en voorstellen 
moeten worden gedaan. Verder is de dienst belast met de 
voortdurende verificatie van de handelsboekhouding van de 
bedrijven en diensten, waar deze is ingevoerd en dient hij 
van advies inzake voorstellen tot het verleenen van steun aan 
of het opriebton van ondernemingen of bedrijven, waarbij 
rentabili- 
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teits-rekoningen worden overgelegd of moeten worden 
opgesteld, en voldoet verder aan alle verzoeken van de 
hoofden der departementen van Algemeen Bestuur en van de 
bovenbedoelde bedrijven en diensten om van advies te 
dienen omtrent zaken, de boekhouding van die bedrijven en 
diensten betreffende. 

Zooals de behoeften der bedrijven zich wijzigen, zoo 
wijzigt zich ook het arbeidsveld van den Gouvernements-
Accountantsdienst; opdrachten der Regeering, verzoeken 
van departements- chefs, onderzoekingen voor den Raad van 
Justitie, geven aan gemelde werkzaamheden nog eene 
belangrijke uitbreiding. 

Ten behoeve der onteigening van particuliere landen 
moeten de administratiën dier landen vanwege den dienst 
worden onderzocht; deze werkzaamheden alleen vragen de 
gorgelde werkkracht van eenige ambtenaren van den dienst. 

De politie-administratie eischte meer toezicht. 
Jaarlijks vinden geregeld voor den Raad van Justitie 

minstens een tiental onderzoekingen in verband met fraudes 
plaats. Dit zijn soms zeer uitgebreide en veel tijd vragende 
onderzoeken. 

De zelfbesturen in de Vorstenlanden vroegen om 
administratieve voorlichting, waarvoor geregeld een tweetal 
adjuncten werkzaam zijn. 

Verschillende locale en gewestelijke raden wenschten 
hunne bedrijfsadministratiën beter verzorgd te krijgen en 
vroegen in verband daarmede hulp en voorlichting van den 
Gouverne- ments- Accountantsdienst. 

Jaarlijks worden rapporten en adviezen omtrent allerlei 
ondorwerpen uitgebracht, zooals omtrent verzoekschriften in 
verband met gedane leveringen, regeeringssteun aan 
industrieel© ondernemingen en te verleenen subsidiën. Zoo 
werd ook b.v. in 1925, op verzoek der Commissie tot 
herziening van het Belastingstelsel, in Ned.- -Indië, eene 
uitvoerige nota ingediend over het belastingelement in het 
monopolistisch bedrijf. 

Vanwege den dienst verscheen een uitgebreidc 
uiteenzetting over de grondslagen der afschrijving en de 
toepassing daarvan voor de Landslied rij ven. 

In de jaren 1919 toten met 1921 werd de dienst belast 
met verschillende bocken-ondcrzoeken in verband met de 
oorlogswinstbelasting. Bij de instelling van een belasting-
accountantsdienst kwamen voor den Gouvernemcnts-
Accountants- dienst deze werkzaamheden te vervallen. 

Het financieelo belang van het Gouvernement bij 
gemengde bedrijven zooals de Billiton Maatschappij of bij 
contracten zooals loopen met de Vercenigde Javasche 
Houthandel Maatschappijen, cischt dat van de zijde der 
Regeering wordt nagegaan of hot Land ontvangt wat het 
rechtens toekomt. Daarvoor wordt in den regel ook van dc 
diensten van den Gouvorncments- -Accountantsdionst 
gebruik gemaakt. 

Er is nog menige werkzaamheid, welke op het terrein van 
den Gouvernomonts-Accountants- dienst zou liggen, doch 
waaraan voorloopig niet kan worden gedacht. 

Naast het Hoofd van den dienst zijn werkzaam 
accountants le, 2e en 3e klasse, adjunct-accoun- tants on adj. 
accountants lc klasse, hoofdboekhouder le klasse, 
boekhoudkundige ambtenaren en boekh. ambtenaren Ie 
klasse, voorts boekhouders en verder oonig lager personeel. 
De formatie van dit personeel wordt jaarlijks geregeld 

in verband met de daarvoor bij de begrooting toegestane 
fondsen. 

Het Hoofdburcau is gevestigd te Weltevreden _ Daar 
worden, naast dc aangelegenheden welke met dc algemcenc 
leiding verband houden, behandeld: de eerste inrichting der 
verschillende administratiën; de eindwerkzaamheden 
verband houdende met die bedrijven en diensten, welker 
werkkring zich over een of meerdere kantoren uitstrekt, b.v. 
het Gevangeniswezen, de Weeskamers, enz.; alles wat op de 
onteigening van particuliere landen betrekking heeft; de af-
zonderlijke opdrachten, voor zoo ver die niet direct aan de 
na te noemen plaatselijke kantoren kunnen worden 
doorgegeven; de aangelegenheden betrekking hebbende op 
de bedrijven en diensten, welke om bepaalde redenen nog 
niet onder een der afzonderlijke kantoren ressorteeren; alle 
correspondentie met de Departementen van Algemeen 
Bestuur; de personeelsvoorziening voor de bedrijven. Om-
trent dit laatste wordt opgemerkt dat de omstandigheden de 
wenschelijkheid hebben doen blijken, dat bij geen der 
bedrijven en diensten, waarmede de Gouvernements-
Accountantsdienst bemoeienis heeft, tot aanstelling van 
administratief boekhoudkundig personeel wordt overgegaan 
zonder het advies van gemelden dienst. Deze 
personeelsvoorziening geeft dikwijls veel zorg, vooral in een 
tijd, waarin moeilijk behoorlijk onderlegd personeel was te 
krijgen. 

Van dc zijde van den Gouvernements-Accoun- 
tantsdienst is in verband daarmede ook krachtig bevorderd 
de unificatie der examens in boekhouden en 
handelscorrespondentie, welke tot, en met 1924 door 
verschillende vereenigingen werden afgenomen, waardoor 
een chaotische toestand was ontstaan, die deprecieerend 
werkte op de waardeering van de verschillende diploma’s. 

Kantoren van den dienst zijn verder gevestigd te 
Weltevreden, Soerabaja, Bandoong, Padang^ Semarang en 
Buitenzorg en^zulTen, zoodra daarvoor personeel 
beschikbaar is, nog worden geopend te Jog ja en Médan. 
Laatstgenoemde plaatsen zijn nu standplaatsen van adjunct- 
accountants en boekhoudkundige ambtenaren. 

Aan het hoofd van gemelde kantoren zijn accountants 
eerste of tweede klasse geplaatst en aan dezen worden 
verschillende ambtenaren van de andere catagorieën 
toegovoegd. 

Deze kantoorhoofdon behandelen zooveel mogelijk alle 
aan die kantoren toebedeeldo werkzaamheden en doen dezo 
geheel zelfstandig af, tenzij om utilitcitsredenen, gelot op de 
noodza- kelijko uniformitoit b.v., afdoening door het 
hoofdkantoor meer gewcnscht is. 

Het is het personeel van den Gouvernemonts- -
Accountantsdienst verboden een nevenbetrekking te 
boklccdon of een nevenberoep uit te oefenen; accountants- 
of boekhouderswerkzaam- hedon ten behoeve van 
particuliere personen of instellingen, dan wel van openbaro 
insteliingon te verrichten, mot dien verstande, dat door het 
Hoofd van don Gou vernements-Accountantsdienst, in 
bijzondere gevallen, bij uitzondering, afwijking van dien 
regel kan worden toegestaan. 

Waar do bedrijvon over geheel Inclië verspreid zijn, 
moet veel wordon gereisd, doch door de uitbreiding van 
personeel on door de vestiging van verschillende kantoron 
is dit in don loop der laatste jaren aanmerkelijk verminderd. 
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ACCOUNTANTSDIENST (BELASTING-). On- 
der den Hoofdinspecteur van Financiën ressor- 
teert ook de Belasting-Accountantsdienst, welke 
een onderdeel vormt van den Belastingdienst. 
Deze dienst is zeer speciaal ten behoeve van de 
belastingen werkzaam, alle andere accountants- 
werkzaamheden van het Gouvernement moeten 
worden gerekend te behooren tot de taak van 
den Gouvernements-Accountantsdienst. Zie AC- 
COÜNTANTSDIENST (GOUVERNEMENTS). 

Er zijn 11 Belasting-accountantskantoren, na- 
melijk: te Weltevreden, Soerabaja, Semarang, 
Bandoeng, Jogjakarta, Mahuig,. Padang, Pa- 
lembang, Médan, Makassar'en Pontianak./' 

BELASTING ACCOUNTANTSDIENST. Zie 
AC- 
COUNTANTSDIENST (BELASTING-). 

£ COMMERCIEELE BOEKHOUDING BIJ 
LANDSBEDRIJVEN (Vervolg van Dl. I, blz. 
497). Een commercieele boekhouding wordt 
thans (eind 1930) gevoerd bij de navolgende 
Gouvernementsbedrijven en -instellingen, t.w.: 
de opiumfabriek en de Landsdrukkerij, beide te 
Batavia^den pandhuisdienst ; het Marine-etablis- 
sement te Soerabaja; de Tinwinning op Bangka 
alsmede het vervoer en den verkoop van tin 
(Dept. van Gouvts.bedrijven te Batavia); de 
zoutbriketfabrieken en den zoutaanmaak op Ma- 
doera; de Ombilin-steenkolenmijnen te Sawah- 
loento; de Poeloe-Laoet steenkolenontginning 
te Stagen; de Boekit-Asem steenkolenontgin- 
ning te Tandjoeng-Enim; de goudontginning in 
Benkoelen; ’s Lands Caoutchoucbedrijf met zijn 
14 ondernemingen en de getah pertja onderne- 
ming te Tjipetir; ’s Lands Thee- en Kinaonder- 
neming Tjinjiroean; de centrale burgerlijke zie- 
keninrichtingen te Weltevreden, Soerabaja en 
Semarang; de Gouvernements krankzinnigen- 
■gësticliteïr te Buitenzorg, Lawang, Magelang, 
Grogol en Sa bang; de Artillerie Constructie ’ 
Winkel; het Grasland te Tjimahi; het Reproduc- 
tiebedrijf van den Topografischen dienst; de 
Militaire weduwen- en weezen- en pensioen- 
fondsen, het Pontianak-riviertransport. Zij is in 
voorbereiding bij eenigc andere takken van 
dienst, o.a. de Staatsspoorwegen op Java en de 
daartoe behoorende spoorwegen op Sumatra, 
het Bosckwezen, de Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie en het Gevangeniswezen, de Wees-en 
Boedelkamers, de Civiele weduwen- en weezen- 
en pensioenfondsen, het Depót van leermiddelen, 
het Kantoor voor de Volkslectuur, de Pyro- 
technische werkplaats, de Werkplaats voor 
draagbare wapenen, ’s Lands djatibedrijf en de 
havens te Tandjoengpriok, Soerabaja, Sema- 
rang, Makassar, Belawan en Emmahayj^n. 

De consequentie van dezen maatregel is ten aanzien van 
meer dan een bedrijf of dienst geweest eene wijziging in de 
inrichting van de Indische begrooting en leidt voorts tot het 
brengen van die bedrijven onder de Indisehp'Bedrijven- 
,.wet. (Zie BEDRIJVEN WET 

VAN DAALEN (GOTFRIED, COENRAAD, 
ERNST), geboren te MakassaiJLJ Maart 1863, overleden 
te ’s-Gravenhage. 22 Februari 1930. Te Weltevreden genoot 
hij lager onderwijs en kwam op 13-jarigen leeftijd op de H. 
B. S. Na nog eenigen tijd te Soerabaja op kostschool te zijn 
geweest, werd hij naar "Nedêrland gezonden en volgde te ’s 
Gravenhage de 2e en 3e klasse der 
H. B.S. Den 6den September 1879 als Cadet voor het 
wapen der Artillerie in Oost-Indië op de 

K.M.A. te Breda in dienst getreden, werd hij 10 Juli 1883 
benoemd tot 2de Luitenant van genoemd wapen en gevoerd 
a la suite van het toen nog bestaande Koloniaal Werfdepot, 
aangezien hij nog gedurende één jaar do Applicatieschool 
had te volgen. In November 1884 naar Indic vertrokken, 
werd Van Daalcn na aankomst in December d.o.v, te 
Batavia geplaatst. 

Den 15 OctobëFTssB volgde zijn bevordering tot le 
Luitenant. Van 1SS5 tot 1S88 was hij te Banjoe Biroe in 
garnizoen. In den loop van 1888 werd hij overgeplaatst naar 
de troepenmacht in Atjóh_en bleef daar in de jaren 1888, 
1889 en 1S90. In laatstgenoemd jaar werd hij benoemd tot 
Ridder der Militaire Willemsorde 4de klasse voor zijn 
moedig en beleidvol gedrag in het gevecht op 26 Juli 1889 
bij Koeta Toeankoe. In 1891 slaagde hij voor het examen 
voordeIIe Af- deeling der Krijgsschool (Cursus voor 
Algemeene Krijgskundige studiën) en vertrok daarom 4 Juli 
1S91 naar Nederland. Na in Mei 1S94 bevorderd te zijn tot 
kapitein, keerde Van Daalen in December van genoemd jaar 
naar Indië terug. 

In 1895 werd hij achtereenvolgens gedetacheerd bij den 
Topografischen dienst, bij het wapen der I nfanterie en bij 
het Hoofd bureau van den Generalen Staf om 28 December 
van dat jaar geplaatst te worden bij dien staf. Toen, na den 
afval van den beruchten Teukoe Oemar in Maart 1896, 
groote troepen versterkingen van Java naar Atjèh gezonden 
werden, werd Van Daalen ter beschikking gesteld van den 
Militairen Commandant van Atjèh en Onderhoorigheden 
om als stafofficier ingedeeld te worden bij verschillende 
mobiele colonnes, die uitgezonden werden ter verdrijving 
van de vijandelijke benden uit de vallei van Groot-Atjèh. Bij 
de krijgsverrichtingen, die daarvoor tot November 1896 
plaatsvonden en waaraan hij deelnam, onderscheidde hij 
zich steeds door zijn moedig en beleidvol optreden, ter 
belooning waarvoor hem in 1897 de eeresabel toegekend 
werd. 

In November 1897 volgde zijn overplaatsing naar 
Soerabaja als Chef van den Staf in de 3o Militaire Afdeeling 
op Java. 

In 1898 werd Van Daalen bevorderd tot Ridder der 
Militaire Willemsorde 3e klasse ter belooning van zijn 
optreden gedurende de krijgsverrichtingen in Atjèh van 
November 1896 tot on met Augustus 1897. 

Do in Mei 1898 opgetreden Civiel on Militair 
Gouverneur van Atjèh en Onderhoorigheden J. B. van 
Heutsz, die, toen hij in 1896 en 1897 in Atjèh colonne-
commandant was, Van Daalen had loeren kennen als een 
flink, stoutmoedig en beleidvol stafofficier en hem als 
zoodanig dan ook zeer waardeerde, wist, in verband met de 
uitbreiding in Maart 1899 van het Korps Mare- chaussée tot 
vijf divisiën, de terugplaatsing naar Atjèh van Van Daalen 
te bewerken en plaatste hem als Commandant der 1ste 
Divisie te Seuli- moum, waar hij tevens met het civiel 
bestuur over de XXII Moekirns werd belast. De daar door 
hem geleide patrouille actie had tengevolge, dat genoemd 
gebied spoedig van verzetsbenden werd gezuiverd. 

Wegens uitstekende militaire verrichtingen en uit daden 
gebleken buitengewone militaire talenten werd Van Daalen 
in 1901 buitengewoon bevorderd tot Majoor. Kort daarop 
werd hij belast met het troepencommando in en met de 
waar- 
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neming der betrekking van controleur van de onderafdeeling 
Pidië, toenmaals het meest roerige ressort van de 
Onderhoorigheden. Dank zij de door Van Daalen geleide 
actie en do onder zijn persoonlijk commando gemaakte 
excursies kwam hierin geleidelijk verbetering. 

Ter achtervolging van den z.g. Pretendent- -Sultan, die 
naar het toen nog door geen colonnes bezochte gebied om 
de Laöt Tawar (Gajöland) was uitgeweken, trok Van Daalen 
met een sterko marechausséecolonne derwaarts(Septe mberl 
901). Na den Pretendent-Sultan, echter zonder het ge- 
wenschte resultaat, te hebben overvallen, keerde Van 
Daalen, daar geen aanraking meer met den vijand werd 
verkregen, over Meulaböh ter Westkust terug. In 1902 werd 
Van Daalen belast met de waarneming der betrekking van 
Assistent- Resident der Onderhoorigheden. Dit bleef hij tot 
September 1903, toen hij belast werd met de politieke 
aanrakingen met hoofden en bevolking vandeGajö-en 
Alaslanden en het voorbereiden van eene permanente 
vestiging aldaar. Kort daarop, n.1. 20 Mei 1903, werd hij 
bevorderd tot Lui- tenant-Kolonel. 

Op last van den Civiel en Mil. Gouverneur moest Van 
Daalen in 1904 met een marcchaussóe- colonne, sterk 10 
brigades, de Gajö- en Alaslan- den bezoeken, het verzet in 
die streken breken en, indien om do een of ander reden het 
wensche- lijk mocht zijn, ook de Bataklanden bezoeken. 
Van 8 Februari tot 23 Juli Ï9Ó4 hacT'daarop de beroemde 
tocht van luitcnant-koloncl Van Daalen naar de Gajö-, Alas- 
en Bataklanden plaats. Met slechts 198 karabijnen werd 
onder zijne aanvoering en leiding een tocht gemaakt van 
meer dan 500 K.M. door een nagenoeg onbekend vijandig 
gebied, waarvan in een groot gedeelte iedere kampoeng in 
eene versterking was herschapen, welke de colonne den 
doortocht trachtte te beletten, en waarin de verdedigers met 
vrouwen en kinderen tot den laatsten man stand hielden. Al-
leen aan de buitengewone onverschrokkenheid, groote 
kalmte, doortastendheid en onverzettelijkheid van Van 
Daalen is het te danken geweest, dat die tocht, waarbij hij 
den 20sten Juni bij Li ka in de Alaslanden een schampschot 
aan den lin-kcr pols bekwam, tot een goed einde werd 
gebracht. 

In October 1904 werd Van Daalen ovcrgeplaatst naar het 
Hoofd bureau van den Generalen Staf te Batavia. Den lOden 
September te voren was hij wegens zijn moedig en beleidvol 
gedrag tijdens den tocht door dc Gajö- en Alaslanden 
bevorderd tot Commandeur in do Mil. Willemsorde. 

Gedurende zijne tewerkstelling bij genoemd 
Iloofdbureau werd hij door de Rcgccring naar do Zuider en 
Ooster Afdecling van Borneo gezonden om zich met het 
Hoofd, van dat gewest in com- missio te begeven on naar 
aanleiding van zijne bc- vindingon omtrent den toestand 
aldaar de Rc- georing voorstellen te doen voor het daar te 
volgen bestuursbeleid. Tot tevredenheid der Re- georing 
kweet hij zich van die taak. 

Den lüden April 1905 overgeplaatst naar Atjèh als Chef 
van den Staf van dc in dat gewest gelegerde troopenmacht 
werd hij, vóórdat hij zijne bestemming gevolgd had, den 
Oden Mei d.a.v. toruggeplaatst by het Wapen der Artillerie 
on benoemd tot Militairen Commandant van Atjóh en 
Onderhoorigheden en tevens met het bestuur van dat gewest 
belast onder den titel van Civiel en Militair Gouverneur. 

Kort daarop, den 29 Juli 1905, werd hij buitengewoon 
bevorderd tot Kolonel ter belooning van buitengewone 
militaire talenten, gebleken uit daden, gepaard aan 
uitstekenden dienstijver en loffelijk gedrag. Den 21 Maart 
1907 had zijne bevordering tot Generaal-majoor plaats. 

Ofschoon onder zijn bestuur aan de verzetspartij in 
Atjch zware slagen werden toegebracht, leefde door allerlei 
omstandigheden het verzet toch allerwege weer op. 
Rustverstoringen, beschietingen van bivaks, 
kléwangaanvallen op onze patrouilleerende troepen, 
trambaan- en tele- foonvernielingen hadden telkens plaats. 
De ongunstige wending van den gang van zaken had 
tengevolge dat Van Daalens bestuursbeleid dikwijls aan 
veel critiek bloot stond. 

Naar aanleiding van een reeks artikelen in de 
Avondpost, de z.g. Wekkerartikelen, getiteld: „Hoe 
beschaafd Nederland in de 20ste eeuw vrede en orde schept 
op Atjèh” zag het Opperbestuur in Nederland zich 
genoodzaakt Gouverneur-Ge- neraal Van Heutsz er toe te 
brengen een enquête- reis naar Atjèh te ondernemen. Deze 
had in December 1907 plaats. Het over die reis uitgebrach-
te verslag gaf Van Daalen aanleiding zijn eervol ontslag als 
Civiel en Militair Gouverneur te vragen. Op 4 Mei 1908 
werd hem dit verleend en werd hij ter beschikking gesteld 
van den Commandant van het Leger. 

Wegens langdurigen dienst kreeg hij 22 Augustus 190S 
óén jaar verlof naar Europa. Gedurende dat verlof werd hij 
door den Duitschen Keizer in Augustus 1909 benoemd tot 
Ridder van de 1 e klasse der orde van de Kroon van Prui-
sen. 

In 1909 bevorderd tot Luitenant-Generaal keerde hij, 
nadat zijn verlof met twee maanden verlengd was, in 
November 1909 naar Indië terug, waar hij benoemd was tot 
Chef van den Generalen Staf. Na het overlijden van den 
Legercommandant, den Luitenant-Generaal Van der 
Willigen, op 4 Juni 1910, werd Van Daalen tijdelijk met de 
waarneming van het Legercommando belast om in de 
volgende maand te worden benoemd tot Commandant van 
het Leger en Chef van het Departement van Oorlog in 
Neder- landsch-Indië. Gedurende de jaren, in welke hij 
Legercommandant was, heeft hij vele noodza- kelijko 
hervormingen tot stand gebracht, verbeteringen ingevoerd 
en gedaan wat hij noodig achtte om het Leger voor zijn 
eventueel te verrichten taak zoo geschikt mogelijk te 
maken. 
Op zijn verzook werd hem den 2den April 1914 eervol 
ontslag verleend uit ’s Lands dienst. Na zijn tcrugkeer in 
het vaderland leefde hij stil en teruggetrokken te ’s-
Gravcnhage, waar hij onverwacht kwam te overlijden. Zijn 
stoffelijk overschot word 2(1 Februari 1930 to Wcstcrveld 
ver- aschtyS 

AMBTENAREN. Onder het hoofd AMBTE- / ^ NAAR 
werden in Dl. I, blz. 42 e. v. de voornaamste op dit onderwerp 
betrekking hebbende toenmaals geldende regelingen besproken. 

Omtrent do Nederlandseh-Indische ambtenaren in het 
algemeen bepaalt thans de Indische Staatsregeling (art. 39), 
dat met inachtneming van do regelen, bij ordonnantie 
gesteld, en behoudens de uitzonderingen bij wet bepaald, 
de ambtenaren worden benoomd en ontslagen door den 
Gouverneur-Generaal, die zijn bevoegdheid aan anderen 
kan overdragon. Behalvo de toe te " C' X 
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leggen jnarwedde mogen door de ambtenaren geen andere 
dan de hun bij hun benoeming uit- drukkelijk toegestane 
voordcelen worden genoten (art. 41). De Gouverneur-
Generaal regelt het bedrag der bezoldigingen, voor zoover 
het niet door den Ivoning is vastgesteld (art. 40). De regelen 
omtrent het toekennen van pensioenen worden bij 
ordonnantie gesteld (art. 39). 

Aan de benoemingsbevoegdheid van den Gou- verneur-
Generaal zijn onttrokken enkele hooge ambtenaren (vice-
precident en leden van den Raad van Indië, voorzitter en 
leden van de Rekenkamer, president van het 
Hooggerechtshof, voorzitter van den Volksraad), die door 
den Rolling worden benoemd en ontslagen. 

Van de bevoegdheid om het recht van benoeming en 
ontslag aan lagere autoriteiten over te dragen is in de latere 
jaren door den Gouverneur- Generaal op ruime schaal 
gebruik gemaakt. Door het centrale gezag worden thans in 
hoofdzaak nog slechts benoemd de hoogere ambtenaren: de 
subalternen worden aangesteld door de hoofden der 
departementen van algemeen bestuur en zelfstandige 
colleges, dicnstchefs en hoofden van gewestelijk en 
plaatselijk bestuur. Ontslag heeft plaats door de tot 
benoeming bevoegde gezag- liebbenden, behoudens dat 
ontslag uit ’s Lands dienst, niet op verzoek, slechts kan 
worden verleend door den Gouverneur-Generaal. 

Voor benoemingen in enkele der hoogste ambten is de 
Gouverneur-Generaal verplicht vooraf advies te vragen aan 
den Raad van Indië. Hiertoe behooren de 
departementshoofden, de hoofden van gewestelijk bestuur, 
de residenten-af - deelingshoofd, de hoogste rechterlijke 
ambtenaren, de hoofden der groote diensten, de burge-
meesters op de hoofdplaatsen, de regenten. 

De bezoldiging en verdere bijkomstige voor- deelen der 
ambtenaren zijn vastgelegd in de door een daartoe ingestelde 
Salariscommissie ontworpen „Regeling van de bezoldiging 
der Burgerlijke Ambtenaren 1925”, (B.B.L.), die uit hoofde 
van de buitengewoon talnjkc wijzigingen in 1928 opnieuw 
volledig werd afgekondigd. 

Aan het bezoldigingsstelsel liggen enkele krachtens 
Koninklijke machtiging vastgestelde beginselen ten 
grondslag, in het kort hierop neerkomende. Ten aanzien 
van de aan dezelfde voorwaarden voldoende ambtenaren 
wordt ter zake van de bezoldiging geen onderscheid 
gemaakt tussclien Europeanen, Inlanders en Vreemde 
Oosterlingen, noch tussclien personen, die in of buiten N.-
I. zijn opgeleid, noch tusschcn hen, die in of buiten N.-I. in 
dienst zijn getreden. Als normaal wordt beschouwd een 
zoodanige bezoldiging, dat de landsdienaar, van welken 
landaard ook, in overeenstemming met de plaats, welke 
zijn ambt in de samenleving inneemt, naar in- heemschen 
maatstaf in zijn levensbehoeften behoorlijk kan voorzien, 
zonder een staat te voeren, welke ook in Westersche of 
andere Oostersche landen in soortgelijke ambtelijke 
kringen uitgesloten is (groep A). Een hoogere bezoldiging 
moet voorloopig nog worden verbonden aan de betrek-
kingen, waarvoor uitzending geheel of in belangrijke mate 
uit Nederland noodig is (groep C), terwijl de middengroep 
(B) wordt gevormd door de betrekkingen, waaraan in 
mindere mate een verhoogde bezoldiging moet worden 
verbonden, omdat de aanvulling nog veelal moet 
geschieden uit kringen in N.-I. van relatief geringe getal 

sterkte, wier algemeen levenspeil vooralsnog tot een 
zoodanige hoogere bezoldiging noopt. Deze groep moet bij 
do voortschrijdende ontwikkeling der 
opleidingsgelegenheden in Indië tevens dienen als 
overgangsvorm voor de C groep naar het uiteindelijk 
onderbrengen van alle betrekkingen in cén groep. 

In de B.B.L. zijn alle betrekkingen, voor welke een 
uniforme traktcmentsregeling mogelijk is, opgenomen in 
een der C, B of A schalen. Hiernaast bestaan nog groepen 
van lagere ambtenaren, wier salaris wordt geregeld naar 
locale omstandigheden overeenkomstig door de betrokken 
dienst- chcfs vast te stellen schalen, terwijl ten slotte nog tot 
de Landsdienaren behooren maand- en daggelders en losse 
arbeiders zonder vaste loonregeling. 

Als bezuinigingsmaatregel zal tijdelijk eene korting op 
de tractementen worden ingevoerd, met ingang van 1 Juli 
1931. 

Boven de vaste bezoldiging worden aan ambtenaren, 
werkzaam op plaatsen, waar de levensstandaard hooger is 
dan de als normaal aangeno- mene, standpluatstocUigen 
uitbetaald, tot een bedrag van 5% dan wel 10% der 
bezoldiging met een maximum van onderscheidenlijk / 25 
en / 50 ’s maands. Deze bedragen worden verhoogd voor 
gezinnen met minstens 5 kinderen, waarvan minstens 2 een 
onderwijsinrichting ter plaatse bezoeken, terwijl eveneens 
toelagen worden uitbetaald aan ambtenaren, wier kinderen 
elders scholen bezoeken. De plaatsen, waaraan een 
standplaatstoelage is verbonden, worden jaarlijks opnieuw 
aangewezen; de beoordeeling heeft plaats aan de hand van 
regelmatig verzamelde indexcijfers. 

Aan bepaalde ambtenaren op plaatsen in de 
Buitengewesten worden dienstbelang toelagen uitgekeerd. 
Naar gelang van de bezoldiging bedragen deze / 15 tot / 75 
’s maands. 

Aan ambtenaren, wier positie daartoe aanleiding geeft, 
zooals b.v. de departementshoofden en de hoogere 
bestuursambtenaren, worden bepaalde bedragen als 
vergoeding voor representatiekosten toegelegd. 

Voor een juiste stelselmatige toepassing van do 
grondslagen der B.B.L. zorgt een centraal orgaan, het te 
Buitenzorg gevestigde Bezoldigings- kantoor, rechtstreeks 
staande onder den Gouver- neur- Generaal. 

Ambtenaren met een bezoldiging van ten hoogste / 150 
’s maands en gewezen ambtenaren met een pensioen van 
niet meer dan / 150 ’s maands hebben met hun gezin recht 
op kostc- looze geneeskundige behandeling en verstrekking 
van genees- en verbandmiddelen. Op plaatsen, waar alleen 
geneeskundige hulp te verkrijgen is van deskundigen in 
dienst van het Land, kunnen do landsdienaren zich voor 
zichzelf en hun gezin genees- heel- en verloskundige hulp, 
ook specialistische, waar dit mogelijk is, verschaffen door 
betaling van 1 % van hun salaris voor de behandeling en \% 
voor genees- en verbandmiddelen. Verpleging in een 
ziekeninrichting valt hier buiten. Alleen voor de 
Buitengewesten zijn plaatsen als hierbedocld aangewezen. 

Aan landsdienaren, die voor geneeskundige behandeling 
en/of verpleging voor zich of hun gezin in een tijdsverloop 
van zes maanden onvermijdelijke uitgaven moeten hebben 
doen tot een bedrag van meer dan 15% der over dat tydvak 
genoten inkomsten, kan bij wijze van tegemoetkoming do 
helft der kosten worden vergoed. 
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Aan het uitdrukkelijke voorschrift der Indische 
Staatsregeling om by ordonnantie regelen te stellen 
betreffende de benoeming en het ontslag der ambtenaren, 
welk voorschrift ook reeds voorkwam in het 
Regeeringsreglement van 1854, is nooit gevolg gegeven. 
Wel zijn incidenteel van Regceringswege regelen gesteld en 
instructies uitgevaardigd, vrij sterk wisselend naar het tijds-
gewricht, waarin dit geschiedde, maar bepalingen in den 
voorgeschreven wettelijken vorm zijn nooit vastgesteld. 

De landsdienaren zijn te onderscheiden in hen, die den 
staat van burgerlijk ambtenaar bekleeden dat zijn zij, die 
van een vaste aanstelling zijn voorzien, en de overigen, nl. 
zij, die zonder tevoren vast benoemd te zijn geweest, 
tijdelijk een betrekking bekleeden, belast zijn met de waar-
neming eener betrekking of functie, op maand- of daggeld 
werkzaam zijn. Op de tweede categorie zijn verschillende 
regelingen, zooals die betreffende pensioen, buitenlandsch 
verlof, wachtgeld, niet van toepassing. 

De hoogere ambtenaren hebben den rang van 
hoofdambtenaar. In een aan de B.B.L. toegevoegde lijst 
zijn de betrekkingen vermeld, waaraan deze rang is 
verbonden. De onderscheiding in ambtenaren en beambten 
bestaat alleen in het spraakgebruik. Vroeger werd, ook 
officieel, in den regel aangenomen, dat landsdienaren met 
een aanvangsbezoldiging van ten minste / 150 ’s maands 
ambtenaren, de overigen beambten waren. Ook de 
inrichting der B.B.L. maakte handhaving van het verschil 
onmogelijk. 

Met uitzondering van enkele zeer ondergeschikte 
betrekkingen wordt voor benoeming een bepaalde 
opleiding langs den weg van het In- landsch of Westersch 
onderwijs gevorderd. De bezoldigingsschalcn der B.B.L. 
zijn in hoofdzaak op het genoten onderwijs of de verkregen 
diploma’s gegrond. Bij elke schaal, waarin telkens een 
zeker aantal betrekkingen is opgenomen, geeft do 
B. B.L. aan, welke dc minimumeischen zijn, wel-
ke voor benoeming tot een bepaalde betrekking worden 
gesteld. Verder stelt de B.B.L. regelen voor het verleenen 
van dispensatie van de be- noemingseischen; hiertoe wordt 
alleen overgegaan, indien ’s Lands belang het vordert en 
vast- gesteJd kan worden, dat de betrokkene een ont-
wikkeling bezit gelijk aan die, welke door het diploma 
wordt gewaarborgd en van hem met redelijkheid kan 
worden verwacht, dat hij in de te vervullen betrekking in 
elk opzicht zal voldoen. 

In het algemeen worden niet in den vasten dienst 
opgenomen personen, die den 35-jarigen leeftijd hebben 
overschreden. Voor bepaalde betrekkingen, waarin anders 
niet behoorlijk zou kunnen worden voorzien, is de 
leeftijdsgrens tij- delyk gesteld op 40 of 45 jaar. Een 
minimumleeftijd voor indiensttreding wordt niet geeischt. 
Echter beginnen do pensioenaanspraken pas te tellen vanaf 
hot oogenblik, dat de 18-jarige leeftijd is bereikt. 

In den vasten dienst kunnen slechts worden op- 
gonomen zij, die den staat van Nederlandsch onderdaan 
bezitten. Voor enkele der hoogste betrekkingen wordt 
verder gegaan door den oisch, dat de bckleeder Nederlander 
moot zijn, terwijl eenige andere betrekkingen gebonden zijn 
aan een bepaalden landaard (Inlander of Vreemde Ooster-
ling). In het belang van den dienst kan de Gou- vcrncur-
üeneraal dispensatie verleenen van den 

eisch van het Nederlandsch ondordaanschap, maar alleen 
ingeval tegen naturalisatie overwegende bezwaren blijken te 
bestaan. 

Aan opname in ’s Lands dienst moet voorafgaan een 
geneeskundig onderzoek, in Nederland voor uit te zenden 
personen te verrichten door den Geneeskundigen Raad te ’s-
Gravenhage, in Indië door op verschillende plaatsen 
gevestigde geneeskundige commissies. Voor Inlandsche 
ambtenaren geldt de verplichte keuring nog niet algemeen; 
wel wordt zij geeischt voor benoeming tot een betrekking 
der B en C schalen. Verder wordt voor Europeanen en 
Inlanders keuring geeischt voor tijdelykc werkzaamstelling 
in bepaalde betrekkingen, welker aard het voldoen aan 
speciale eischen medebrengt. 

Aan personen, die uit Nederland worden uitgezonden 
om in Indië in ’s Lands dienst te worden opgenomen, 
worden volgens bepaalde regelen vergoedingen uitbetaald 
voor uitrustmgskosten, terwijl zij met hun wettig gezin voor 
Landsre- kening naar Indië worden vervoerd. Zij verbinden 
zich notarieel tot terugbetaling van het uitgekeerde bedrag 
en van de passagekosten (eventueel ook van de 
opleidingskosten), indien zij binnen 5 jaar na hun 
indiensttreding om andere redenen dan welbewezen ziels- of 
lichaamsgebreken ’s Lands dienst verlaten. Voor elk 
volbracht dienstjaar wordt het verschuldigde bedrag ver-
minderd met een vijfde gedeelte. 

In het algemeen bedraagt de vergoeding voor uitrusting 
voor den ongehuwden ambtenaar naar gelang van de 
bezoldiging ƒ 500 tot ƒ 1200, welke bedragen voor den 
gehuwden ambtenaar worden verhoogd met 50 %. Waar 
aanleiding bestaat tot afwijking van deze bedragen, kan 
daartoe door den Minister worden overgegaan. Ten behoeve 
van den uit te zenden ambtenaar, die verplicht is tot betaling 
van de z.g. hu- welijkscontributie aan het Civiel Weduwen- 
en Weezenfonds, wordt ter tegemoetkoming daarin één 
maand bezoldiging (dat is de helft van het verschuldigde) in 
de kas van het fonds gestort. Voor onderwijzers bestaat ten 
deze oen afzonderlijke regeling in dien zin, dat deze 
contributie ten volle van Landswege wordt voldaan (één 
maand voor de ongehuwden, twee maanden voor do ge-
huwden). 

Aan uitgezonden ambtenaren wordt vanaf den datum 
van inscheping naar Indië tot aan den dag, waarop hun 
activiteitstraktoment ingaat, een voorloopige bezoldiging 
uitbotaald tot een bedrag van / 100 tot / 250 ’s maands naar 
gelang van het toekomstige salaris. 

De in vasten dienst benoemde ambtenaar wordt niet tot 
de aanvaarding van zijn betrekking toegelaten, voordat hij 
becedigd is. In het algemeen zijn van beëediging 
uitgezonderd de lagere ambtenaren, beneden den rang van 
commies; echter worden ook van deze lagere ambtenaren 
talrijke groepen, die speciale functies bokleeden, wel 
beëedigd. Naast een algemeen formulier voor den af te 
leggen eed (verklaring) zijn voor bepaalde betrekkingen 
afzonderlijke formulieren vastgesteld. De algemeene eed 
bestaat uit clrio deelon: die van trouw, van geheimhouding 
on van zuivering, welke laatste alleen door hoogere ambte-
naren, op do bureaux vanaf den rang van referendaris, wordt 
afgologd. In den regel moet bij elke benoeming tot een 
andere betrekking opnieuw do voorgeschreven eed worden 
afgelegd. Echter 
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kan bij benoeming in een zelfde korps worden volstaan met 
een schriftelijk verklaring, dat men zich ook in de nieuwe 
betrekking aan den tevoren afgelegdcn eed zal houden. 

Met één uitzondering, nl. van den Voorzitter van den 
Volksraad, die een jaarwedde geniet, worden aan de 
Indische ambtenaren maandwed- den toegelegd. De 
uitkeering over elke maand heeft plaats in het begin van 
diezelfde maand. Een nieuw in dienst genomen ambtenaar 
moet om aanspraak te hebben op bezoldiging over een 
bepaalde maand uiterlijk op den laatsten dag der 
voorafgaande maand zijn betrekking hebben aanvaard. 
Door in dienst te zijn op den len eener maand heeft de 
ambtenaar aanspraak op bezoldiging over die geheele 
maand; daarentegen geniet hij geen salaris over de maand, 
waarin hij zijn betrekking aanvaardt. 

Voor de reis van de plaats, waar de ambtenaar zich 
bevindt op het tijdstip van zijn benoeming, naar de hem 
aangewezen standplaats heeft hij voor zich en zijn gezin 
aanspraak op vergoeding van reis- en verblijfkosten. 
Dezelfde aanspraak bestaat bij overplaatsing, terwijl verder 
aan den ambtenaar reis- en verblijfkosten worden tegoed- 
gedaan voor dienstreizen, z.g. commissierei- zen. Op het 
vermoedelijke eindbedrag eener reisdeclaratie kan een 
voorschot worden verleend tot 5 van dat bedrag, te 
verrekenen met hetgeen na afloop der reis wordt betaalbaar 
gesteld. Aan ambtenaren, die hun dienst uitoefenen in een 
bepaald ressort, worden in den regel vaste maandelijksche 
toelagen voor reis- en verblijfkosten toegelegd. Aan 
ambtenaren, die voor de uitoefening van hun dienst 
behoefte blijken te hebben aan een auto of motorrijwiel, 
kunnen voor de aanschaffing daarvan voorschotten worden 
uitgekeerd, terwijl hun toelagen worden toegekend voor 
onderhoud en bepaalde vergoedingen per eenheid van in 
dienst afgelegdcn afstand. Alles, wat het reizen der 
ambtenaren in Indië betreft, is vastgelegd in het Algemeen 
Reisregle- ment, dat de ambtenaren naar gelang van hun 
bezoldiging in groepen indeelt. Het toezicht op de 
reisdeclaraties en de bevoegdheid tot uitbetaling zijn 
opgedragen aan een centraal instituut, het Kantoor voor 
Reiswezen te Weltevreden, welks hoofd in het belang van 
een soepele toepassing der bepalingen vérstrekkende 
bevoegdheden heeft. Dit kantoor heeft enkele filialen op de 
hoofdplaatsen van Java. 

Aan de ambtenaren kunnen bij eerste plaatsing, bij 
overplaatsing en bij herplaatsing, alsmede bij vertrek met 
buitenlandsch verlof en bij terugkeer, voorschotten worden 
uitgekeerd, voor ongehuwden gelijk aan twee maanden 
bezoldiging, voor gehuwden drie maanden. Terugbetaling 
heeft plaats in een bepaald aantal termijnen door middel van 
inhouding op de bezoldiging. Korting op het salaris heeft 
overigens slechts plaats voor schulden aan het Land, zooals 
belastingschulden. Behalve voor belastingschulden mag de 
korting niet meer bedragen dan { van het salaris, indien dit 
niet meer dan / 300 bedraagt of \ bij hoogere salarissen. 
Voor particuliere schulden, ook indien deze bij rechterlijke 
uitspraak zijn vastgelegd, mag op de bezoldiging niet 
worden gekort. 

Waar noodig wordt van Landswege voorzien in de 
huisvesting der ambtenaren. Het begrip van „vrije woning” 
is verdwenen, sedert een al- 

gemeeno woningregeling van eiken ambtenaar voor het 
gebruik van een hem aangewezen Lands- woning een 
bepaald percentage van zijn bezoldiging vordert. De 
Landswoningen zijn verdeeld in klassen naar gelang van 
den aard der betrekkingen van degenen, voor wie zij 
gebouwd zijn. 

Aan de ambtenaren in vasten en tijdelijken dienst 
kunnen binnenlandsche verloven worden verleend wegens 
ziekte, gestaafd door een geneeskundig certificaat, en 
wegens gewichtige redenen. Ziekteverlof wordt verleend 
voor ten hoogste zes maanden, waarop bij voortdurende 
ongeschiktheid om dienst te doen eervol ontslag uit de be-
trekking volgt. Ook eerder kan zoodanig ontslag worden 
verleend, indien de belangen van den dienst verdere 
afwezigheid niet toelaten. Bij ziekteverlof wordt de eerste 
drie maanden vol salaris uitbetaald, daarna half, tenzij de 
ziekte geacht moet worden in en door den dienst te zijn 
ontstaan. De verloven moeten worden doorgebracht ter 
plaatse in het geneeskundig certificaat vermeld. 
Ambtenaren met een bezoldiging van ten hoogste ƒ 150 
hebben aanspraak op vergoeding van reiskosten naar de 
plaats, waar het verlof moet worden doorgebracht, en terug 
naar de standplaats. Verloven wegens gewichtige redenen 
worden verleend voor ten hoogste drie maanden aan op Java 
en Madoera en vier maanden aan in de Buitengewesten 
geplaatste ambtenaren. Gedurende de eerste maand, 
respectievelijk de eerste twee maanden, wordt vol trakte-
ment genoten, daarna half. Een afzonderlijk instituut is het 
binnenlandsch verlof door te brengen in het buitenland, 
hetwelk wordt verleend voor dezelfde tijdvakken en met 
dezelfde geldelijke voordcelen. Deze verloven maken geen 
inbreuk op de aanspraken op buitenlandsch verlof. Bij vele 
diensten en administraties bestaan ondcr- handsche 
regelingen voor het verleenen van va- cantieverloven. In 
den regel wordt 14 dagbn verlof per jaar gegeven, ook wel 
4 weken om het andere jaar. Aan ambtenaren met een 
ongewoon ver- moeienden werkkring worden hier en daar 
verloven van langeren duur verleend. Waar een wettelijke 
grondslag ontbreekt, kunnen de ambtenaren op deze 
verloven geen bepaalde aanspraak maken. 

Nog kunnen, voor on beperkten duur, binnenlandsche 
verloven worden verleend buiten bezwaar van het Land. 
Veelal worden deze verloven aangevraagd om het in een 
particuliere betrekking te probeeren. Ook de 
zwangerschapsverloven voor vrouwclijkc ambtenaren 
vallen er onder. 

Buitenlandsch verlof door te brengen in Europa wordt 
slechts verleend aan Europeesche ambtenaren in vasten 
dienst, voor hen, die uit Nederland zijn uitgezonden 
onafhankelijk van de genoten bezoldiging, voor de niet-
uitgezondenen eerst na het bereiken van een bezoldiging 
van / 125 ’s maands. Deze verloven worden verleend we-
gens ziekte, wegens langdurigen dienst en wegens andere 
dringende redenen. Aan de wegens ziekte en wegens 
langdurigen dienst verleende verloven is verbonden 
overtocht voor Gouvernementsrekc- ning naar Nederland en 
terug voor den ambtenaar en zijn gezin, alsmede het genot 
van verlofsalaris; de verloven wegens dringende redenen 
worden verleend geheel buiten bezwaar van den Lande. 
Wegens ziekte wordt aanvankelijk verlof verleend voor ten 
hoogste twee jaar, overeenkomstig den in het geneeskundig 
certificaat vermei 
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den termijn. Deze verloven kunnen, evenals die wegens 
langdurigen dienst, onder genot van verlofsalaris wegens 
ziekte, worden verlengd tot een totalen duur van drie jaar, 
waarna bij verdere ongeschiktheid om naar Indiö terug te 
koeren, ontslag uit ’s Lands dienst volgt. De verloven we-
gens langdurigen dienst worden verleend voor den duur van 
8 maanden bij een Indischen diensttijd van G jaar en worden 
bij langer doordienen voor elk jaar verlengd met één maand 
tot een maximum van één jaar. Verloven buiten bezwaar 
van den Lande worden verleend voor ten hoogste zes 
maanden. De verlofsalarissen worden berekend naar het 
activiteitstraktement, in dier voege, dat van de eerste / 125 
’s maands 100% als verlof traktement wordt uitbotaald, van 
de tweede ƒ 125, 80%, van de volgende / 250, 60%, daarna 
40% van de volgende / 100 en 30% van hetgeen aan 
bezoldiging boven de ƒ 1000 wordt genoten met een 
algemeen maximum van / 1000 ’s maands. De 
verlofsalarissen worden verhoogd voor hen, die meer dan 
één minderjarig kind te hunnen laste hebben; maximaal 
bedraagt deze verhooging 25%. Voor hen, die geen gezin te 
hunnen laste hebben, wordt de berekende verlof 
bezoldiging verminderd met 10%. 

De met buitenlandsch verlof vertrekkende ambtenaar 
geniet voor zich en zijn gezin aanspraak op vergoeding van 
reis- en verblijfkosten voor de reis van zijn standplaats naar 
de plaats van inscheping. Voor den overtocht naar Europa 
en terug naar Indiö worden de ambtenaren ingedeeld in 
klassen, waarbij in beginsel het activiteitstraktement als 
maatstaf wordt gebezigd (/ 750 en hooger le klasse, / 350 tot 
/ 750 2e klasse, beneden / 350 3e klasse). Echter zijn talrijke 
uitzonderingen gemaakt voor ambtenaren met hoogere 
opleiding, die onafhankelijk van de genoten bezoldiging 
steeds le klasse reizen, terwijl verder ten aanzien van 
vrouwelijke ambtenaren is bepaald, dat zij nooit in een 
lagere dan de 2e klasse worden ingcdecld. 

Verlof wegens langdurigen dienst wordt gedurende den 
diensttijd van een ambtenaar niet incer dan drie maal 
toegekend. De verloven wegens ziekte en wegens 
langdurigen dienst tellen voor de helft mede voor pensioen. 

Onder bijzondere omstandigheden kan een 
buitenlandsch verlof wegens langdurigen dienst worden 
vervangen door een onder gelijke voorwaarden in Indiö 
door te brengen verlof van ten hoogste zes maanden, nl. 
voor hen, die afkomstig zijn uit een geheel ander deel van 
Indiö dan waar zij geruimen tijd werkzaam zijn geweest, 
terwijl hun verwanten in het eerstbedoelde deel goves- tigd 
zijn. Dit z.g. geconverteerde verlof wordt slechts op zeer 
beperkte schaal verleend. 

In 1929 werd aan 1443 ambtenaren buitenlandsch verlof 
wegens langdurigen dienst verleend. Het aantal 
ziekteverloven bedroeg 43, dat der verloven buiten bezwaar 
van den Lande is van geen boteekenis. 

Omtrent vele groepen van ambtenaren worden jaarlijks 
door hun chefs schrifteljjkc bcoordcclin- gen uitgobraeht, 
do z.g. conduitestaten, waarin in vaste termen een oordeel 
wordt uitgesproken over de geschiktheid van den ambtenaar 
voor de bokleede betrekking en voor bevordering tot een 
hoogeron rang, over zijn aanspraak op toeken- king der 
eerstvolgende periodieke traktements- verhooging en over 
zijn levensgedrag. Volgons 

vastgestclde regelen kan de ambtenaar, aan wien inzage van 
den conduitestaat moet worden gegeven, tegen een 
ongunstige of minder gunstige beoordeeling in beroep 
komen bij een hoogere autoriteit, die een nadere beslissing 
neemt. Deze autoriteit kan zich dcsgewenscht vooraf doen 
voorlichten door een commissie van advies, bestaande uit 
drie personen. 

Door schorsing kan een ambtenaar tijdelijk van de 
uitoefening van zijn bediening worden ontheven. Hiertoe 
wordt in het bijzonder overgegaan in afwachting van de 
rechterlijke beslissing in een tegen den ambtenaar aanhangig 
gemaakte strafzaak, van den uitslag van een administratief 
onderzoek of van de beschikking op een ingediend voorstel 
tot ontslag. Schorsing bij wijze van straf mag alleen worden 
opgelegd door den Gouverneur-Generaal. Slechts sporadisch 
wordt hiertoe overgegaan. Over de maand, waarin de 
schorsing is ingegaan, blijft de geschorste acti-
viteitstraktement genieten, daarna kan hem een onderstand 
worden toegekend. 

De tusschen het Gouvernement en den ambtenaar in 
vasten dienst bestaande publiekrechtelijke verhouding wordt 
gedeeltelijk verbroken door ontslag uit de betrekking. 
Hiertoe wordt overgegaan, indien geen voldoende aanleiding 
bestaat tot ontslag uit ’s Lands dienst. Het ontslag wordt 
verleend wegens ziekte, overcompleet, ongeschiktheid, 
plichtsverzuim, wangedrag enz. Het heeft plaats al dan niet 
met de aanduiding „eervol”. Bij eervol ontslag, indien dit 
niet te wijten is aan eigen schuld, bestaat aanspraak op 
wachtgeld. Dit bedraagt ingeval van ontslag wegens 
overcompleet gedurende de eerste drie maanden 80%, 
gedurende het overige gedeelte van do eerste twee jaar 60% 
en daarna 40% van het genoten activiteitstraktement, wat de 
laatstbedoelde twee tijdvakken betreft maximaal / 900 en / 
600 ’s maands. Bij ontslag om andere redenen bedraagt het 
wachtgeld £ van het traktement met een maximum van ƒ 500 
’s maands. Het wordt toegekend voor ten hoogste een jaar en 
kan worden verlengd ingeval van ontslag wegens andere 
redenen dan ongeschiktheid. Aan hen, die niet of niet langer 
in de termen vallen voor wachtgeld, kan onderstand worden 
toegekend ten bedrage van 30% der laatst genoten 
bezoldiging, met een maximum van / 250 ’s maands. 
Zoodanige onderstand kan ook worden toegekend aan niet-
eervol ontslagen ambtenaren. Is een uit zijn betrekking 
ontslagen ambtenaar gedurende con tijdvak van 5 jaar niet 
kunnen worden herplaatst, dan volgt automatisch ontslag uit 
’s Lands dienst. 

Door het gebruikmaken van buitenlandsch verlof wordt 
de ambtenaar geacht uit zijn betrekking te zijn ontslagen. 
Kan hij na terugkeer van verlof wegens ziekto of wogons 
langdurigen dienst niet dadelijk worden herplaatst — be-
paalde door den Gouverneur-Gonoraal aangewezen 
betrokkingen worden bij verlof om een dezer redenen voor 
niet langer dan een jaar opengehouden — dan wordt hjj in 
afwachting van herplaatsing in hot genot van non-
activiteitstrak- tement gesteld. Dit bedraagt gedurende do 
eerste tweo jaar 60% en daarna 40% van de laatstelijk 
genoten activiteitsbezoldiging. De ambtenaar, voor wie bij 
het afloopon van zijn buitenlandsch verlof herplaatsing 
binnen bekwamen tijd niet mogelijk is, kan, ook in Noder- 



830 AMBTENAREN. 

land blijvende, in het genot van non-activiteits- traktcment 
worden gesteld op den bovenaangegeven voet. 

Door ontslag uit ’s Lands dienst wordt de tus- schen het 
Gouvernement en den landsdienaar in vasten dienst 
bestaande band verbroken. Voor hen, die niet den staat van 
burgerlijk ambtenaar bekleeden, staat ontheffing van de 
verdere waarneming eener betrekking of functie gelijk met 
ontslag uit ’s Lands dienst. 

Ontslag uit ’s Lands dienst op verzoek van den 
betrokkene wordt verleend door den tot benoeming 
bevoegden gezaghebbende; ongevraagd ontslag uit ’s Lands 
dienst kan slechts worden gegeven door den Gouverneur-
Generaal. Behalve op verzoek wordt, het ontslag verleend 
wegens volbrachten diensttijd (hetgeen in den regel wil 
zeggen het verkregen hebben van aanspraak op het 
maximumpensioen), physieke of psychische 
ongeschiktheid, wegens onbekwaamheid om het Land 
langer in een passende betrekking te dienen, wegens 
plichtsverzuim of wangedrag, ver- oordeeling wegens 
misdrijf enz. Slechts voor enkele categorieën is wettelijk 
een leeftijd vastgesteld, waarbij ontslag uit ’s Lands dienst 
moet plaats hebben (65 jaar voor president en leden der 
Rekenkamer en rechterlijke ambtenaren). 

Ontslag .uit den dienst kan worden verleend al dan niet 
met de aanduiding „eervol”. Bij ontslag zonder deze 
aanduiding bestaat geen recht op pensioen. Tot niet eervol 
ontslag wordt slechts overgegaan, indien daarvoor zeer 
ernstige redenen bestaan. Geen. eervol ontslag wordt 
verleend aan hen, die uit Nederland zijn uitgezonden zoo-
lang zij niet hebben voldaan aan de verplichting tot 
terugbetaling van hetgeen het Land voor hen heeft 
uitgegeven aan opleiding, uitrusting en overtocht, of 
afdoende zekerheid hebben gesteld, dat die terugbetaling zal 
plaats hebben. 

Bij eervol ontslag uit ’s Lands dienst heeft de 
ambtenaar, die aan bepaalde voorwaarden van diensttijd en 
leeftijd voldoet, recht op 'pensioen. Te dezen aanzien zijn 
de ambtenaren verdeeld in drie groepen, overeenkomende 
met de C, B en A schalen der B.B.L. Als diensttijd voor 
normaal pensioen wordt voor deze groepen geëscht 20, 25 
en 30 jaar en een leeftijd van 45, 47 of 50 jaar. Het pensioen 
bedraagt dan 30% van het acti- vïteitstraktement en wordt 
voor elk dienstjaar meer verhoogd met 2% der bezoldiging 
tot een maximum van 46% (vermeerderd pensioen). 
Verminderd pensioen wordt toegekend aan hen, die de 
gestelde leeftijden hebben bereikt of overschreden zonder 
het vereischte aantal dienstjaren te bezitten, de 
vermindering bedraagt voor elk ontbrekend jaar 2% van de 
bezoldiging. Voor verhoogd pensioen komen in aanmerking 
ambtenaren, die uit hoofde van wonden of gebreken, be-
komen in of door de uitoefening van hun ambt, of ter zake 
van die uitoefening, tengevolge van gewelddadige 
aanranding of verzet of van met gevaar gepaard gaande 
dienstverrichtingen, volstrekt ongeschikt zijn geworden om 
langer te dienen. Dit verhoogde pensioen bedraagt 46% van 
het salaris. Ten slotte kan evenredig pensioen worden 
toegekend aan hen, die bij een diensttijd van ten minste 10 
jaar ongeschikt worden geacht voor verderen dienst of bij 
een diensttijd van ten minste 5 jaar uithoofde van ziels- of 
lichaamsgebreken ongeschikt worden geacht voor verderen 
dienst. 

Het pensioen kan niet meer bedragen dan ƒ 1000 ’s 
maands. 

Ten behoeve van de weduwe en weezen van een 
Europeesch ambtenaar, die in vasten dienst van den Lande 
was, wordt pensioen toegekend. Het bedraagt voor de 
weduwe 20% van de bezoldiging van de overleden 
echtgenoot, indien deze / 100 ’s maands of minder bedroeg, 
en 16% van bezoldigingen boven / 100 ’s maands met een 
maximum van ƒ 160 ’s maands. Voor de minderjarige 
weezen wordt uitgekeerd / 6 tot / 18 of / 8 tot / 24 ’s maands 
naar gelang de pensioensgrondslag minder dan / 125 ’s 
maands dan wel ƒ 125 ’s maands of meer bedraagt. Tijdelijk 
zijn alle pensioenbedragen met 40% verhoogd. 

Aan de weduwe en nagelaten betrekkingen van een 
ambtenaar, die omgekomen is bij en door de uitoefening 
van gevorderde dienstverrichtingen of onder daarmede 
gelijk te stellen omstandigheden, kan pensioen of 
onderstand worden toegekend. Het pensioen voor de 
weduwe bedraagt naar gelang van het door den 
landsdienaar genoten salaris / 250 tot / 1500 ’s jaars. Ten 
behoeve van de kinderen wordt 50% hiervan uitgekeerd als 
onderstand. Aan andere nagelaten betrekkingen kan 
onderstand worden toegekend, indien daaraan dringende 
behoefte blijkt te bestaan tot een naar omstandigheden te 
bepalen bedrag. 

Bij overlijden van een ambtenaar wordt aan de 
overlevende echtgenoote, de kinderen of andere 
nabestaanden, als wier kostwinner de overledene was te 
beschouwen, een bedrag uitbetaald gelijk aan één maand 
bezoldiging van den overleden ambtenaar. 

Voor de uitkeering van pensioen of onderstand aan de 
weduwen van Inlandsche ambtenaren bestaat geen 
algemeene regeling. Bij wijze van gunst en als uitzondering 
wordt onderstand toegekend aan de eerste wettige vrouw 
van regenten en andere hooge ambtenaren, indien daartoe 
wegens hoogc geboorte of om andere, politieke, redenen 
aanleiding bestaat. Voorts komen voor onderstand in 
aanmerking behoeftige weduwen, niet van hooge geboorte, 
wier echtgenoolen den Lande meer dan 30 jaar trouw en 
eerlijk hebben gediend, en weduwen van Inlandsche 
ambtenaren die, tengevolge van gewelddadige aanranding 
of verzet of van met gevaar gepaard gaande dienst-
verrichtingen, overleden zijn. 

Met betrekking tot de uitkeering van pensioenen zijn in 
het loven geroepen drie fondsen: het Weduwen- en 
Weezenfonds van Europeesche burgerlijke ambtenaren in 
N.I., het Europeesche ambtenaren pensioenfonds en het 
Inlandsche ambtenarenfonds, alle rechtspersonen, 
gevestigd te ’s Gravenhage. Van de laatstgenoemde twee 
fondsen zijn deelgenoot de sedert 1 Januari 1917 benoemde 
ambtenaren. De fondsen worden, tezamen met het 
Pensioenfonds voor Europeesche locale ambtenaren in N.I. 
en de Indische militaire Pensioen- en Weduwen- en 
Weezcnfondsen, onder het oppertoezicht van den Minister 
van Koloniën en onder toezicht van Commissarissen, 
beheerd door de te ’s Gravenhage gevestigde Directie der 
Pensioenfondsen voor de Koloniale landsdienaren en 
Locale ambtenaren. In Indië wordt het beheer der 
burgerlijke en locale fondsen gevoerd door een te 
Weltevreden gevestigd Beheerder, onder toezicht van een 
Raad van Commissarissen voor elk der fondsen. 

De ambtenaren, die te goeder tijd recht kunnen 
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doen gelden op pensioen, betalen 2% van hun bezoldiging 
voor eigen pensioen en 5% voor weduwenpensioen. Voor 
de vrouwelijke ambtenaren wordt dit laatste percentage tot 
de helft verminderd. Ongehuwde mannelijke ambtenaren 
betalen vol. De bijdragen worden maandelijks van het 
salaris ingehouden. Buitengewone bijdragen voor het 
Weduwen- en Weezenfonds zijn verschuldigd bij eerste 
opname in den vasten dienst (één maand bezoldiging voor 
den onge- huwden, twee maanden voor den gehuwden amb-
tenaar), bij huwelijk (één maand bezoldiging), bij 
verhooging van bezoldiging voor ongehuwden en 
gehuwden (resp. één of twee maal het bedrag der 
verhooging). Verder wordt ook 5% ingehouden van 
toegekendc gratificaties. Bij uitzending van gehuwde 
ambtenaren uit Nederland wordt hun een bedrag uitgekeerd 
gelijk aan één maand bezoldiging, als tegemoetkoming in 
buitengewone inhouding van twee maanden bezoldiging in 
Indië voor het Weduwen- en Weezenfonds. 

De inhouding voor het eigen pensioen geschiedt tot aan 
de pensionneering dan wel het bereiken van den diensttijd, 
waarbij recht bestaat op het maximumpensioen. De korting 
van 5% voor het Weduwen- en Weezenfonds wordt ook 
toegepast op de pensioenen. 

Het aantal ambtenaren in de A schalen bedroog op 
ultimo 1928, 84398 (84101 Inlanders, 229 Vreemde 
Oosterlingen, 68 Europeanen) met een totale bezoldiging 
van 52.9 millioen gulden; in de B schalen 16203 (11153 
Europeanen, 4874 Inlanders, 176 Vreemde Oosterlingen) 
met een totale bezoldiging van 47.5 millioen; in de C 
schalen 8305 (8085 Europeanen, 189 Inlanders, 31 Vreem-
de Oosterlingen) met een totale bezoldiging van 58.7 
millioen. Gezamenlijk bijna 109.000 ambtenaren, aan wie 
een bezoldiging van ruim 159 mill. werd uitbetaald. Hierbij 
komen nog ongeveer 3150 ambtenaren bezoldigd volgens 
bijzondere schalen met een totaal salaris van ongeveer / 
2.366.000 (gegevens van eind 1926, verhoogd met 10%) en 
verder de ambtenaren, die niet worden bezoldigd volgens de 
B.B.L., maar naar loonregelingen, die in verband met 
plaatselijke omstandigheden door daartoe bevoegde 
gezagheb- benden worden vastgesteld. Hun aantal bedroeg 
op ultimo 1926, 52629 en is voor eind 192S to stellen op 
minstens 58.000 met een totale bezoldiging op 20.5 millioen 
gulden. Totaal-gencraal beschikte Indië dus eind 1928 over 
i 170.000 ambtenaren met een totaal-salaris van ± ƒ 182 
mill. Hierbuiten vallen dan nog de maandgelders en 
daggelders (losse werklieden), omtrent wier aantal en 
loonen geen cijfers zijn te verstrekken. 

De ambtenaren in dienst der gemeenschappen met eigen 
geldmiddelen (provincies, gemeenten, waterschappen en 
andere locale instellingen) vallen niet onder do 
voorschriften van de landsdienaren. Do provincies volgen 
ten aanzien van de meest belangrijke dienstvoorwaardon de 
voor de Gouvernementsambtenaren vastgestelde regelen. 
Gedeeltelijk wordt in don provincialen dienst voorzien door 
ty dol ijk o tor beschikkingstelling van landsdienaren (bv. 
veeartsen, landbouwconsu- lenten, ingenieurs). De 
voorschriften voor de ambtenaren der gemeenten loopen 
sterk uiteen. Aan de locale ambtenaren wordt pensioen too- 
gekend ten laste van het bovenvermelde Pensioenfonds voor 
locale ambtenaren. 

Uit het bovenstaande kan zijn gebleken, dat de 
dienstvoorwaarden slechts zeer gedeeltelijk berusten op 
voorschriften met een wettelijken grondslag. In hoofdzaak 
is dit slechts het geval voor de regelen betreffende de 
pensioenen en het buiten- landsch verlof. Overigens gelden 
voorschriften, vastgesteld door het administratief gezag en 
daardoor vatbaar voor wijziging zonder openbare be-
handeling, met als gevolg een groote onzekerheid voor de 
ambtenaren wat betreft hun rechtspositie. Deze 
onbevredigende toestand gaf aanleiding tot de instelling in 
1920 van een Commissie ter voorbereiding van een regeling 
van den rechtstoestand der Indische ambtenaren, welke 
reeds in de eerste helft van 1922 voorstellen aan de Regee- 
ring indiende. Deze bleken echter van zóó ver strekkenden 
aard, dat vooral onder de toenmalige financieele 
omstandigheden, aan verwezenlijking niet kon worden 
gedacht, terwijl bovendien over de ontworpen voorschriften 
de ambtenaren- vereenigingen niet waren gehoord. De 
Regeering verstrekte hierop een opdracht aan de commissie 
om achtereenvolgens afzonderlijke voorstellen in te dienen 
betreffende de het eerst voor regeling in aanmerking 
komende onderwerpen. Een in voldoening hieraan 
samengestelde ontwerpregeling betreffende de 
administratieve straffen en het beroep daarop bracht het niet 
verder dan tot het stadium van overleg met de vakverenigin-
gen, waarna de werkzaamheden vrijwel bleven rusten tot 
eind 1929. Het voorzitterschap der commissie werd toen 
opgedragen aan een gepen- sionneerd hoofdambtenaar, die 
al zijn tijd aan het commissiewerk kon besteden. Bekend is 
geworden, dat de commissie daarna achtereenvolgens, nadat 
de ambtenarenvereenigingen in de gelegenheid waren 
gesteld haar oordeel kenbaar te maken, aan de Regeering 
indiende ontwerp-ordon- nanties tot regeling van de 
volgende onderwerpen: administratieve straffen, 
georganiseerd overleg, particuliere inkomsten, 
vacantieverloven, ontslag, beoordeelingslijsten, aanstelling 
en schorsing. 

Ten aanzien van de administratieve straffen bestaan 
thans slechts zeer partiecle regelingen. Van algeineene 
toepassing zijn de straffen van ontslag uit de betrekking en 
uit ’s Lands dienst, schorsing (een zeer enkele maal), uitstel 
van toekenning van periodieke traktementsverhooging, 
ontevredenheidsbetuiging. Bij de meeste bedrijven en 
overheidsdiensten bestaat een boetestelsel, in hoofdzaak 
toegepast op het lagere personeol. In de practijk wordt niet 
zelden overplaatsing naar een minder gewilde standplaats 
als strafmiddel aangewend. Beroep bestaat alleen in den 
vorm van indiening van een reclame bij een hoogeren 
gezaghebbende. 

Georganiseerd overleg in werkelijken zin bestaat thans 
niet. Wel worden de besturen van vorschillendo 
vakverconigingen min of meor regelmatig in do 
gclcgonheid gesteld hun wenschcn of inzichten bij do 
betrokkon autoriteiten kenbaar te maken. Alles berust echter 
op ondcrhandschc regelingen en is afhankelijk van den 
goeden wil der autoriteiten met het gevolg, dat velo malen 
ernstige moeilijkheden zijn ontstaan. Aan een wettelijken 
grondslag wordt sedert langen tijd behoefte gevoeld. 

Ten aanzien van het vervullen van bijbetrekkingen en 
wat daarmede verband houdt, bestaat een algemeene 
regeling dateerende van 1904, ook 
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geldende voor de militaire landsdienaren, welke regeling, 
deels door veel te groote gestrengheid, deels door 
onvolledigheid, in de practijk niet behoorlijk kan worden 
toegepast. Zij sluit ook niet meer aan bij de tegenwoordige 
maatschappelijke verhoudingen. 

De overige onderwerpen zijn hierboven reeds ter sprake 
gekomen. Voor alle bestaat behoefte aan een wettelijken 
grondslag, die thans ontbreekt. 

Naast de rechtstoestandcommissie zijn werkzaam 
geweest commissies voor de herziening der burgerlijke en 
militaire buitenlandsche ver- lofreglementen, noodig 
geworden, doordat de bestaande ongeveer veertig jaar oude 
reglementen door herhaalde wijzigingen en aanvullingen 
geen samenhangend geheel meer vormen en in het bij-
zonder om voorstellen te doen tot beperking, zooveel 
mogelijk, van de verlofaanspraken tot die ambtenaren, die 
aan een periodiek verblijf in Europa geacht moeten worden 
behoefte te hebben. Door het tegenwoordige reglement 
voor de burgeHtfke ambtenaren wordt dit doel niet be-
reikt;/ 

LANDSDIENAREN (BURGERLIJKE). Zie 
AMBTENAREN. 

BEZOLDIGINGSSTELSEL. Zie AMBTENA-
REN. 

f f ' , -  

RECHTSTOESTAND DER AMBTENAREN. 
Zie AMBTENAREN. 

COMMISSIE VOOR 
REGEERINGSPUBLICA- 
TIES. Ingesteld bij Gouvernementsbesluit van 
4 December 1930 en bestaande uit een lid 
tevens voorzitter en ten minste drie andere leden. 
De Commissie heeft tot taak aan de Regeering 
bijstand te vcrlecnen bij het opmaken van het 
in artikel 60 der Grondwet bedoelde verslag van 
bestuur en staat van Nederlandsch-Indiö, zoo- 
mede haar met betrekking tot de centrale ver- 
zorging van door de Regeering of hare organen 
uit te geven publicaties en voorlichting in andere 
vormen van advies te dienen. Bij genoemd besluit 
is tevens bepaald, dat de Commissie zal worden 
bijgestaan door het gelijktijdig ingesteld Bureau 
voor Regeeringspublicaties der Algemeene Secre- 
tarie te Buitcnzorgr-zoomede dat het Hoofd van 
dat bureau tevens Secretaris zal zijn. 

Het ligt in de bedoeling om met hulp van deze 
Commissie een algeheele hervorming van het ver- 
slag van bestuur en staat van Ned.-Indic tot 
stand te brengen, waartoe reeds voorstellen bij do 
Regeering zijn ingediend. 

Verder zal tot de taak der Commissie behooren 
om zoo mogelijk de voorlichting van het buiten- 
land betreffende Ned.-lndië vanuit één centraal 
punt te organiseeren en stimulecrcn en verder om 
in de vele op verschillende wijzen en in verschil- 
lenden vorm door organen van de Regeering uit- 
gegeven publicaties meer eenheid te verkrij- 
gen. 
ÉfCITRUS AURANTIUM L., fam. Rutaceae. (Aan- 

an Dl. J, blz. 492). Djeroek manis (BATAV. 
Dj. amis (SOEND.), Dj. Iegi (JAV.), Dj. ma- 

nés (MAD.). De meest superieure vormen ver- 
schillen weinig van de Spaansche en Califor- 
nische sinaasappelen. Het belangrijkste centrum 
van cultuur is het district Poedjon in de residen- 
tie Malang. Deze vrucht is meer geschikt voor de 
Europeesche en Chineesche markt dan voor de 
Inlandsche. Veel schade wordt veroorzaakt door 
de z.g. gomziekte, die op den wortelkraag den 

CITRl 

vulling v 

^ MAL.), D, 

bast aantast. Zij groeit het best op een hoogte van 700 tot 
1200 m. zeehoogte. 

CITRUS HYSTRIX D. C., fam. Rutaceae. (Zie Dl. I, 
blz. 492). Djeroek poeroet (JAV., SOEND.). Komt verspreid 
voor in de laagvlakte door den gehcelen Archipel in vrij 
talrijke vormen en onder verschillende namen. De 
vruchtschil en do bladeren worden als haarmiddel en als 
sambal gebruikt. 

CITRUS JAPONICA Thunb., fam. Rutaceae. 
(Fortunella japonica Swingle). Lémon madoera (Rumphius). 
Kleine ongedoornde heester met ronde, zeer kleine vruchten 
met steeds groene schil en zurig, oranje vleesch met een 
specerij- achtigen smaak. Deze worden wel geconfijt te-
zamen met de zuivere bittere blaadjes. 

CITRUS MAXIMA Merr., fam. Rutaceae. (C. de- 
cumana I..) (Ter gedeeltelijke vervanging van 
C. aurantium L. Dl. I, blz. 492). Limau besar (MAL.), 
Djeroek dalima (JAV., SOEND.), Dj. bali (JAV.), Dj. matjan 
(MAD.), Japansche pompelmoes (AMBON), Lémon bonting 
(BANDA), Lémon kasoemba (Rumphius). De pompelmoezen 
zijn groote vruchten met een vaste en vrij dikke vruchtschil. 
Zij komen over den geheelen Archipel verspreid voor. Een 
centrum van cultuur zijn de ommelanden van Batavia. De 
beste daar voorkomende vormen zijn-Djeroek delima en Dj. 
pandanwangi, de eerste meer geschikt op de Europeesche 
markt, de laatste op de Inland- sche. De vruchten laten zich 
zeer goed verschepen naar Europa. Pompelmoezen kunnen 
eigenlijk alleen in de laagvlakte gecultiveerd worden, boven 
de 500 m. zeehoogte gekweekt zijn zij bitter van smaakp<^/ 

CITRUS MEDÏCA L., fam. Rutaceae. (G. Pa- paya 
Hassk.). (Zie Dl. I blz. 492). Dj. hondje (SOEND.), Dj. katès 
(JAV.). Deze heeft een groote citroenvormige vrucht met een 
zeer dikke schil, welke geconfijt de sucade levert. Men vindt 
deze soort verspreid gekweekt op erven van Chinee- zen. Een 
eigenaardige variëteit hiervan is de forma digitata, de 
zoogenaamde Dj. tangan (Ci- trus sarcodactylus Sicb., 
Sarcodactylis helicte- roides Gaertn.), waaraan door 
Ghineczen geneeskrachtige eigenschappen worden 
toegeschre-.^ ven (Teysmannia 1911, blz. 313). 

CITRUS NO BI LIS Lour., fam. Rutaceae. Man-
darijn. (Zie Dl. 1, blz. '192). Hiervan bestaan vele vormen; 
de belangrijkste is de Djeroek keprok (distr. Poedjon), die 
identiek is met Dj. Garoet. De centra van cultuur op Java zijn 
Garoet en het district Poedjon (res. Malang). De vrucht kan 
de grootte van een middelmatige sinaasappel krijgen en heeft 
een losse schil. De inlandsche markt vormt haar voornaamste 
afzetgebied, terwijl groote hoeveelheden ook te Singapore 
worden verhandeld. Groeit het best op plaatsen, waar veel 
water beschikbaar is en dan van 0— 1200 m. Andere vormen 
zijn Dj. ètèr (Poedjon), een kleine zure vorm, die als sambal 
wordt gebruikt; Dj. bantón (— Dj. ragi) uit do ommelanden 
van Batavia,.een kleine vrucht met het aroma van 'de 
mandarijn, Dj. lijèm, tjina kon- dèb, masèh, enz. bijna alle 
eveneens uit de ommelanden van Batayjft, vermoedelijk 
door Chincezcn geï mporteerfK^j 

CLERODENDRON CALAMITOSUM L., fam. 
Vcrbenaceue. Kajoe gambir (MAL.). Inlanders meenen, dat de 
bladeren van dit hcestortje één der soorten van daoen ketji 
beling of ketji 
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(JAV.) zijn, die in fijngelcauwden toestand oplossend of 
vergruizend zouden werken op glas- en potscherven en 
gebruikt worden als medicijn tegen nier- en blaassteenen,/' 

CLITOCYBE HYPOCALAMUS Van Over- eem, 
behoorende tot de Fungi. Soepa howè (SOEND.). Hoed van 
enkele cm. tot wel 15 cm. doorsnede, van diep donkerbruin 
tot bruin-okergeel of donkergrijs, in drogen toestand sterk 
ver- bleekend. Deze soort groeit in W. Java algemeen 
onder rotansoorten en is bij de bevolking zeer gezocht. Zij 
werd reeds in 1888 onder de eetbare zwammen vermeld.'’’/ 

COCCINIA CORDIFOLró'Cogn., fam. Cucur- 
bitaceae. (C. grandis Roem., C. indica W. & A., 
Momordica bicolor BI.). (Aanvulling van Dl. I, blz. 495). 
Papasan in vele talen, Boloe tekè, Kema- rogan, Tjekli 
(JAV.). Aan alle deelen der plant wordt geneeskracht 
toegeschreven. Vorderman vond den wortel steeds op de 
medicijnmarkt te Batavia, Heyne evenzoo de stengels. De 
bladeren zouden tegen buikziekte dienen, terwijl de 
gebrande wortel uitstekend moet zijn tegen de gevaarlijke 
zwarte kinderpokken. De bladeren en vruchten voorts 
worden gekookt gegeten; de jonge vruchten worden ook 
wel geconfia.^ 

COELODEPAS BANTAMENSE Hassk., fatfiT" 
Euphorbiaceae. Kajoe gading (MAL.). Boom tot 30 m. hoog, 
met zekerheid bekend uit W. Java, doch zeer zeldzaam. In de 
Lampoengs wordt het hout fijn en hard als ivoor genoemd en 
wordt het geacht tegen weer en wind en tegen insecten bestand 
te zijn. Het laat zich zagen noch splijten en wordt 
dientengevolge alleen als rondhout gebruikt. Dunne stammetjes 
worden gebezigd voor boomen van karren en rijststampers 
(Heyne, L,Nutt. PI., ed. II, deel II, 1927, blz. 920—1). 

COELORHOPALON OBOVATUM Van Over- 
eem, behoorende tot de Fungi. (Sphaeria obo- vata Berk., 
Xylaria obovata Berk., X. tube- roides Rehm). Deze 
paddestoel met variabelen habitus en omgekeerd 
eivormige tot kogelvor- migo vruchtlichamen, groeit op 
rottende boomstammen en speelt een rol in de inlandsche 
artsenijkunde. De vruchtlichamen worden fijngestampt en 
met wat klapperolie tot een zalfje vermengd, dat op 
brandwonden wordt gesmeerd. 

COELOSTEGIA GRIFFITHII Benth., fam. 
Bombacaceac. Doerèn bantoe (PALEMB.), Poeng- gai 
(SOM. O. K.), Doerian oengèh (MINANGK.). Hooge boom, 
bekend van Malaka, Sumatra...en Bangka, met roodbruin, 
mogelijk niet zeer duurzaam hout, dat voor planken 
gebruikt wordt. De bast vindt toepassing voor omwanding 
en wordt in Malaka^gebruikt voor het tanen van 
vischnettcni,De rijpe zaden zouden gepoft eetbaar zijnu- 

COIX'LACRYMA-JOBI L. (Aanvulling van Dl. 
I, blz. 497). (C. agrestis Lour, C. aquatica Roxb., 
C. palustris Koord., C. Ma-Yucn Roman, C. stenocarpa 
Balansa). Volksnamon zeer talrijk (zie Heyne Nutt. PI., od. 
II, deel I, blz. 150). De vrouwelijko bloemen zijn omgeven 
door oen schutblad, dat bij de wilde vormen (forma agres-
tis) zeer glad, porseleinglanzend, dik en steenhard, bij de 
gekweekte vormen daarentegen broos is. Nergens in den 
Archipel wordt het, zooals maïs, in het groot aangeplant, 
hoewel hot verbouwen van de cultuurvormen, de eetbare 
„djali beras” vooral op van regen afhankelijke sa waks van 
belang is. Djali bezit in smaak veel 

overeenkomst met rijst, zoowel als met maïs; toebereid op 
dezelfde wijze als rijst valt er weinig verschil in smaak op te 
merken. De inlander maakt er koek van en tapé-djali, welke 
overeenkomt met andere tapé-soorten; in Batavia ia het in 
groote hoeveelheden te verkrijgen voor het maken van pap; 
djali-gort wordt van Java naar Sumatra’s Oostkust en 
Palembang uitgevoerd. fn tegenstelling met de wilde djali 
batoe wordt de eetbare in W. Java djali boeboer genoemd. 
Meel van djali is niet bakbaar, evenmin als trouwens 
rijstmeel (zie voor een behandeling van de vele variëteiten: 
Heyne, Nutt. PI., ed. II, deel I, blz. 152). 

COLA NITIDA A. Chev., fam. Sterculiaceae. 
Volksnaam: Kola (zie Dl. II, blz. 309). Boom, inkeemsch in 
tropisch Afrika, op Java gekweekt als bijcultuur 
(windbrekers en voor het aangeven van tuingrenzen), doch 
weinig voordeel opleverend in verband met de uiterst 
beperkte markt voor de gedroogde zaden, (zie Hunger. in 
Van Gorkom’s Oost-End. Cultures). 

COLEUS AMBOINICUS Lour., fam. Labiatae. (C. 
aromaticus Bth., C. carnosus Hassk., C. suborbiculata Z. & 
M., Plectranthus aromaticus )E£oxb.). Daoen djinten, 
Soekan (MAL.), Adjeran (SOEND.), Daoen koetjing (JAV.). 
(Aanvulling van C. AROMATICUS, Dl. I, blz. 497). Over-
blijvend kruid, aan den voet vaak wat verhout, tot op 1100 
m. zeehoogte. De geurige bladeren worden vaak gebezigd 
voor het samenstellen van obat seriawan. De chemische 
analyse leerde, dat de bladeren veel kalium bevatten en een 
aetkerische olie, waarvan beweerd wordt dat zij een 
waardevol antisepticum zou zijn. 

COLOCASIA ESCLUENTA Schott, fam. Ara- 
ceae. Juiste naam voor C. ANTIQUORUM Schott (Dl. I, blz. 
497). Een samenvatting over dit veel vormig gewas geeft 
Heyne (Nutt. PI., ed. II, 1927, deel I, blz. 423). 

COLUBRINA ASIATICA Brongn., fam. Rham- 
naceae. Paria laoet (MAL. MOL.). Een tot 4 m. hooge, slappe 
heester van het strand op steenachtige plaatsen. Het hout is 
(versch) paars van kleur en besterft geelwit, het is fijn van 
vezel en volgons Ridley geschikt voor klein schrijnwerk. De 
bast van wortels en takken schuimt als zeep, zoodat die voor 
het wasschen van linnengoed gebruikt kan worden. De jonge, 
slappe bladeren worden rauw gegeten bij visch en bo- kasan 
(Rumphius). 

COLUMBIA JAVANICA BI., fam. Tiliaceae. 
Kajoe oeles (LAMP.), Djaloepang, Sampora (SOEND.). Een 
10—25 m. hooge boom, in W. Java tot 300 m. zeehoogto, 
waarvan het hout soms voor huishouw gebruikt wordt; van 
den bast van jonge cxemplaron wordt vry goed, zelfs door 
sommigen zeer goed genoemd, doch grof, touw voor 
vischnettcn en andere dooleinden gemaakt. Do bast der 
oudere boomen wordt in Z. Sumatra wel voor omwandingon 
gebruikt. 

COMBRETOCARPUS ROTUNDATUS Dans., 
fam. I?/uzop/ioraceae.(Macrosolen rotuudatusMiq., 
C. Motleyi Hook. f.). Perepat (PALEMB.),' P. da- rat 
(BELITOENG), Teroentoem batoe (BANGKA), Marapat (DAJ.). 
Rechte boom tot 25 m. on meer hoog uit do kuststreken van 
het westelijk deel van den Maleischen Archipel. Het zware, 
roodachtige hout is hard, maar grof van draad en onderhevig 
aan scheuren, doch wordt wel voor stjjlon en balken gebruikt. 
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COMBRETÜM SUNDAICUM Miq., fam. Com- 
brctaccac. Akar gambir-gambir, A. gegambir (MAL.)» 

Soengsoeng ajer (W .  BORNEO).  Klimmende heester van het 
westelijk deel van den Malei- echcn Archipel, op het 
Maleischc Schiereiland ontdekt als anti-opiummiddel (Ivcw 
Buil. 100S, blz. 235). Experimenten te Batavia van Iviewiet 
de Jonge bleken weinig resultaat te hebben. 

COMBRETUM TETRALOPHUM Clarke, fam. 
Combrctaccac. Soe(ng)soeng aroes (MAL . ) .  Wijd verbreide, 
klimmende heester uit het laagland. De vierhoekige 
vruchten zijn in gebruik tegen ingewandswormen. In een 
drogerijhandel te Semarang aangetroffen onder den naam 
tje- loek, dus evenals die van quisqualis indica, welke 
eveneens tot de fam. Combretaceao behoort. 

COMMELINA NUDIFLORA L., fam. Comme- 
linaccae. Kekoepoe (MAL . ),  Gèwor, G. lalakina, Kali (of 
Palang) kandang (SOEND . ) ,  Brarnba- ngan, Djéboran (JAV. ) .  

Kruipend kruid met opstijgenden top en fraaie, fel 
hemelsblauwe bloemen, 20—60 cm. lang, tot op 2000 m. op 
vochtige terreinen algemeen verspreid, plaatselijk in groo- 
ten getale langs slokans, waterloopen, enz.; een goed 
paardenvoer, dat op vochtige gronden uitmuntend gedijt. De 
jonge toppen worden evenals die van C. benghalensis L. (zie 
Dl. I, blz. 497), C. obliqua Ham. (= C. paludosa BI.) en C. 
paleata Hassk. gaarne als lalab gegeten. De genoemde 
soprten zijn ook wel als geneesmiddel in gebruik,^ 

COMMEfcSONIA BARTRAMIA Merr., fam. 
Sterculiaceae. (Juistere naam en aanvulling voor C. 
ECHINATA Forst., zie Dl. I, blz. 498). (C. javensis C. Don., 
C. platyphylla Andr.). Ha(r)- loepang (PALEMB . ),  Senar, 
Mentenock (BANGKA),  Ki handèong, Ki tjareuh (SOEND . ) ,  

Kajoe mo- rong (MAL.  MOL. ) .  Boom, 5—15 m. hoog, 
beneden 1250 m. zeehoogte, algemeen over den geheelen 
Archipel in wildernissen, secundair bosch, enz.; gemengd 
met andere boomsoorten geschikt voor reboisatie van kale 
berghellingen door den snellen groei. Het hout is klein en 
krom, doch volgens Endert (Tectona 1925, blz. 52) zou het 
onder dak 5 jaar te gebruiken zjjn; overigens is het bruikbaar 
als brandhout. ^ 

CONCHOMYCES VERRUCISPORUS Van Over- eem, 
behoorende tot de Fungi. Soepa amis (SOEND . ) .  Vleezige, 
goed eetbare paddestoel met 2£—9 cm. grooten 
schelpvormigen, zittenden, vuilwittpn tot grauwen hoed, 
groeiend op dood 
iiOUty/' 

yy COPRINUS MACRORHIZUS Rea, behoorende tot de 
Fungi. Soepa randoe (SOEND . ) ,  Djamoer kapok, Dj. tom 
(JAV. ) .  Buitengewoon lekkere soort paddestoel, door de 
bevolking zeer gezocht en overal op kapok-, indigo- en seré-
afval ijverig ingezameld. Jonge exemplaren gelijken eenigs- 
zins op kleine asperges. 

COPRINUS MICROSPORUS Berk. & Broome, 
behoorende tot de Fungi. Soepa tikoekoer (SOEND . ) .  Zeer 
algemeen op rottend hout en rottende stompen in dichte 
groepen groeiend, als eetbare paddestoel bij de bevolking 
zeer gewild. 

CORALLOPSIS SALICORNIA Grev., var. Minor 
Sond., behoorende tot de Algae. Boeloeng boekoe (z. BALI). 
Dit zeewier bevat gelose en zov volgens Hofstede als 
groente worden gegeten^ 

CORYPHA UTAN Lamk., fam. Palmae. (Juistere naam 
en aanvulling voor C. GEBANGA 

BI., Dl. I, blz. 532). (C. sylvestris Mart., C. elata Roxb.). De 
gebang is een 15—20 m. hoogo palm, met vrij dikken stam, 
voorkomend in do vlakte en lagere hcuvelstrekciyO 

COSMOS CAUDATUS H. B. K., fam. Compo- 
sitac. Oelam radja (MAL .) ,  Kcnikir (JAV.) .  Op- gcricht, tot 1 
m. hoog kruid, vaak als sierplant gekweekt en soms 
verwilderd. De bladeren worden wel als groepte gegeten, zij 
bevatten een aethcrische olie^ 

COTYLELOBIUM FLAVUM Pierre, fam. Dip- 
tcrocarpaccae. (C. asperum v. SI.). Rasak, Rasak barak, R. 
doerian, R. tambaga, Kcladan (BOR- NEO). Boom tot 36 m. 
hoog en l£ m. dik, plaatselijk algemeen voorkomend in 
Borneo, tusschen 5 en 40 m. zeehoogte, met fraai bouwhout, 
dat gebruikt kan worden voor huizen en prauwen en weinig 
rood of wit hars leverend. 

COTYLELOBIUM MALAYANUM VanSlooten, 
fam. Dipterocarpaceae. (C. flavum v. SI., non Pierre, C. 
Burckiï Ileim). Rasak, R. goenoeng (BORNEO).  Boom tot 
35 m. hoog, inheemsch in Malaka, den Riouw Archipel en 
Borneo, in vlak drooglandbosch tot 75 m. zeehoogte; levert 
fraai duurzaam bouwhout, geschikt voor huizen en prauwen 
en bestand tegen contact met den bodem. 

COTYLELOBIUM MELANOXYLON (Hook. 
f.) Pierre, fam. Dipterocarpaceae. (C. leucocarpum v. 
SI., C. Harmandii Ileim, C. Beccarianum Heim, C. 
Beccarii Pierre). Rasak telor (SERAWAK), Se- raja(LINGGA), 
Resak, R. paja, R. boekit (RIOUW), R. tembaga (RIOUW en 
BORNEO), R. padi, R. krandji (BORNEO). Boom tot 40 m. 
hoog, met fraai dicht en zwaar roodbruin kernhout, dat zeer 
duurzaam is, bestand tegen contact met den bodem, tegen 
witte mieren, paalworm, enz., en op de markt bekend staat 
als giam. De da- mar (hars) is doorschijnend en wordt als 
damar mata koetjing opgegeven. Deze belangrijke 
boomsoort, die in Laboean de meest waardevollo heet naast 
Dryobalanops, komt voor in Suma- tra en Borneo in 
heuvcJachtig drooglandbosch, nu eens verspreid, dan weer 
plaatselijk tamelijk algemeen./ 
... r’CRATAEVA NURVULA Ham., fam. Cuppa- 
'ridaceae. (C. magna Hassk., C. religiosa BI.) Si- baloeak (s. 
w. K.), Tigaroon (z. BORNEO), Ba- roendaj (SOEND.), 
Djaranan, Sempalwadak (JAV.). Loofverliezende kleine 
boom, 6—20 m. hoog; voorkomend beneden 1000 m. 
zeehoogte, waarvan het hout in Priangan gebruikt wordt voor 
schoedon van wapens, terwijl het in Br. Indiö in het groot 
wordt gebruikt in de lucifórsfa- bricken. De schors bevat een 
scherpe, bittere stof en wordt, met water gestampt, gebruikt 
als een huidprikkelond middel. 

CRATOXYLON CELEBICUM BI., fam. Gulti- 
ferae. Kajoe arang (MANADO). Boom met zeer hard hout, 
geschikt voor inhouten on masten van prauwen; een 
deugdelijke houtskool leverend, evenals C. clandestinum BI. 
(== C. Horn- schuchii BI.) en C. raceraosum BI. 

CRATOXYLON CUNEATUM Miq., fam. Oulli- 
ferae. Geronggang, gonggang (MAL .) .  Tot 30 m. hooge en 
1.2 m. dikke boom van Bangka en M. Su- matrain de 
benedenlanden in moerassige bosschcn. Het hout heeft een 
opvallend fraaien glans, blijft lang vrij van boeboek en dient 
voor planken ribben, deuren, enz. onder dak. 

CRATOXYLON FORMOSUM Dyor, fam. Out- 
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txferac. (Tridcsmis formosa Korth.). Garocng- goeng 
(RAT.), Kemoetoen (MAL.), (Ha)romeng boetoen (SOEND.), 
Ampet, Marong (JAV.). Hoogo boom, verbreid over Z. O. 
Azië, volgens Endert soms een belangrijke plaats innemend 
in do secundaire bosschcn in Palembang op uiterwaard- 
gronden. Op Java in het Westen beneden 1100 m. zeehoogte. 
Het hout is bruikbaar voor huishouw. De oude bast zweet 
een steeds kleverige hars in druppels uit, die tegen schurft 
en voor genezing van beenwonden in gebruik is. 

CRATOXYLON POLYANTHUM Korth., fam. 
Guttiferae. Kajoc loeloes, Keloeloes (PALKMB.). Slanke 
boom uit het Westen van den Archipel met vast ea- hard 
hout, gebruikt voor bruggen en huizen^./ 

CREPfbOPUS DJAMOR Van Overeem, bohoo- rende 
tot de Fungi. Djamoer manis (BATAV. MAL.), Soepa amis 
(SOEND.). Dit is in Xed.-lndië een der meest algemeene 
plaatjeszwammen, voorkomende op dood of rot hout, 
stronken, takjes, enz.; bij de bevolking een van de meest 
gebruikte eetbare soorten. 

CREPIDOPUS FISSILIS Van Overeem, be- hoorende 
tot de Fungi. Soepa deujak (SOEND.). Door den slappen 
hoed en crèmekleurige lamellen van de vorig*/soort te 
onderscheiden eetbare paddestoel/ 

3<r. CROTALARIA ALATA Ham., fam. Leguminosae. 
Volksnamen onbekend. Eenjarig, 30—90 cm. hoog 
opgericht kruid, op Java in de oost- helft tusschen 100 en 
300 m. zeehoogte voorkomend. Bij sommige planters met 
een gunstige reputatie als groenbemester en als beschermer 
van de bouwkruin en tegen afspoelen als pagar gebruikt. De 
plant heeft een vrij groote blad- productio en is ongevoelig 
voor droogte en regen en kan zelfs in donkere tuinen 
gedijen; in Paja-_ koemboeh (Sumatra) als veevoeder in 
trek. 

CROTALARIA ANAGYROIDES H. B. IC., fam. 
Leguminosae. Opgerichte, sterk vertakte, 2 tot 3J m. hoogo 
heester, in 1919 uit tropisch Amerika ingevoerd, geniet een 
uitstekende reputatie als groenbemester, ook als voorgewas 
voor maïs en tusschen maïs met succes aangeplant. Door den 
snellen groei (in G maanden 3J m. te Buitenzorg) en het 
bestaan van een vorm, bij welken pas ha 4 maanden 
verhouting optreedt, eon belangrijke plant, welke nog zeer 
goede resultaten geeft tot op i 1800 m. zeehoogte (na 15 
maanden ruim 3 m. hoog). De voordcelen zijn dus, dat zij 
snel groeit, veel organisch materiaal levert met hoog 
stikstofge- halte, niet kieskeurig is voor grond on klimaat, 
goed bestand is tegen droogte en herhaaldelyk kan worden 
gesnoeid. Als voorgewas voor ontginningen is zij ook te 
gebruiken. Het loof heeft een hooge theoretische 
voedingswaarde en wordt gaarno door runderen gegeten. 

CROTALARIA FERRUGINEA Grah., fam. 
Leguminosae. Gcger soró, Katjang kom bang kem-y pós 
(SOEND.), Entjóng èntjèng, Kèrèhan dempfi,, IC. ram bat 
(JAV.). Eenjarig, 20—100 cm. lang kruid, in habitus gelijk 
aan 0. alata. Op Java tusschen 300 en 2400 m. zeehoogte 
zeer veel in Priangan en het oostelijk deel; in 
gebruikswaarde als'grönllverbetcraar overeenkomend met 0. 
alata en evenals deze schaduw verdragend. Het loof wordt 
gegeten door schapen/ 

CROTALARIA USARAMOENSIS Baker f., fam. 
Leguminosae. Gegcr sorè (SOEND.). Vrij lang 

levend, diep wortelend, opgericht, 1—IJ m. hoog kruid, aan 
den voet vaak eenigszins houtig; in 1910 in den Cultuurtuin 
te Buitenzorg uit voormalig Duitsch O. Afrika ingevoerd 
en tegenwoordig op Java tot op ± 1050 m. zeehoogte als 
groenbemester gekweekt; na Tephrosia candida het meeste 
blad oploverend bij snoei. In O. Java zeer bruikbaar geacht 
om afspoeling tegen te gaan en ook eenigermate als 
windbreker. Als tijdelijke grondverbeteraar werden er zeer 
gunstige resultaten mede opgedaan en het is uitmuntend als 
vóórgewas voor maïs en cassave. Het loof is een 
aanbevelingswaardig voeder voor paarden en runderen. Do 
vezel, door de stengel- toppen opgelevord, schijnt als 
materiaal voor spindoeleinden onbruikbaar te zijn (zie voor 
de talrijke vormen Meded. n.12 van denCultuurtuin). 

CROTALARIA VALF/TONII Backer, fam. Le-
guminosae. Opgcricht, sterk vertakt, 40-125 cm. hoog 
kruid, in M. Java en Madoera gevonden beneden 200 in. 
zeehoogte op droog steenachtig of zandig, zonnig terrein, 
bestand tegen droogte en regens en uitstekend geschikt 
voor tusschen- bcplanting in koffietuinen tegen afspoeling; 
het zaait zich zelf uit/') 

CRYPTERONIA ‘ PANICULATA BI., fam. Cry-
pteroniaceae. Ki banèn (SOEND.), Kajoe tjèlèng (JAV.), 
Kajoe kapas (RAWAS). Knoestige, doorgaans kromme 
boom tot 35 m. hoog en 40 cm. dik, verbreid over geheel 
Java beneden 1300 m. zeehoogte, vooral in de laagvlakte 
algemeen. Het roodachtige kernhout wordt in Java voor 
huishouw gebezigd en ook elders schijnt het een gewilde 
duurzame wildlioutsoort te zijn. De jonge loten zouden als 
lalab worden gegeten. 

CRYPTOCARYA CRASSINERVIA Miq., fam. 
Lauraceae. Medang batoo, M. talang (PALEMB.), Medang 
keladi (SUM. O. K.), Lebauh fatoeh (si- MALOER). 
Middelmatig hooge boom uit de lagere heuvelstrelcen van 
Sumatra met hard hout, dat geacht wordt vrij te blijven van 
boeboek en ook in den grond duurzaam te zijn. 

CRYPTOCARYA GRIFFITHIANA Wight, fam. 
Lauraceae. (C. infectoria Miq.). Medang boe- waja, Pioeta 
(BANGKA). Boom als de vorige, een goed bouwhout 
opleverend, dat rood, dicht, hard, zwaar en duurzaam is. 

CRYPTOCARYA TOMENTOSA BI., fam. Lauraceae. 
Hoeroe koenjit, H. mentek, H. tengèk, 
H. toendoeng (SOEND.). Boom van W. Java, bouwhout 
leverend, in den bast een giftig alca- loïd bevattend. 

CUBILIA BLANCOI BI., fam Sapindaceae. (C. 
Rumphii Bh). Amasi (AMBON), Kinilow, Kamilo, Araran 
(MINAII.), Boca asa, B. sanrangang (MAK.), Boea latji 
(BOEG.). Boom 20—40 m. hoog, van Celebes en de 
Molukkcn, op Java plaatselijk aan geplant. Het hout is zeer 
hard en wordt gebruikt als timmerhout. Volgens Rumphius 
worden de jonge bladeren als lalah en do vruchten, als 
kastanjes gopoft, gegeten/ 

7. VXURANGA FEL-TERRAE/Merr., fam. Scro- 
phulariaceac. (C. amara Juss.). (Ter aanvulling en 
vervanging van C. AMARA Juss., Dl. I, blz. 552). De 
werkzaamheid bleek te berusten op een den bloedsomloop 
versnellend glucoside, door Boorsma curangine genoemd, 
dat mogelijk op liet hart een soortgelijke werking heeft als 
digita- 

CÜ^CUTA AUSTRALIS R. Br., fam. Convol- 
vulaceae. Duivelsnaaigaren, Warkruid. (Ter ver 
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vanging en aanvulling van CUSCUTA CHI- NENS1S 
Lamk., welke in lndië niet voorkomt, 1)1. 1, blz. 552). 
Links en uitsluitend om levende steunscls windende, van 
zuigorgancn voorziene, bladerloozc, niet of slechts ten 
dcclo groen gekleurde, parasitisch levende plant met 
draad- dunne minder dan 1£ mm. dikke stengels, aan den 
top doorgroeiend en van achter afstervend, zoodat oude 
exemplaren soms hoog in de hoornen zitten en groote 
verwarde massa's vormen. Voorkomen hier en daar 
tusschen 30 en 300 m. zeehoogte, doorgaans op erven en 
in tuinen (bijv. in Jogjakarta _pm den kraton) op allerlei 
twec- zaacÏÏobbigeplanten groeiend, als Polyscias, 
Pluchea, enz. 

CUSCUTA REFLEXA Roxb., fam. Convolvula- 
ccae. Oelan oelan (JAV.), Duivelsnaaigaren, Warkruid. 
Als de vorige soort, doch met veel grovere stengels, welke 
meestal dikker zijn dan 2 mm., alleen in O. Java 
voorkomend op het Tengger- en Idjèn-complex tusschen 
S00 en 2700 m. zeehoogte, soïïïs~geheele boomen (o. a. 
dadap = Erythrina en tjemara = Casuarina) overdekkend, 
ook op gras gevonden. 

CYATHULA PROSTRATA Bh, fam. Amaran- 
taceae. (C. geniculata Lour.). Roempoet djarang djarang 
(MAL.), Kendiran, Oepan-oepan (JAV.). Overblijvend 
kruid met vertakten, aan den voet kruipenden en 
wortelslaanden stengel, door den Archipel algemeen tot 
bijna 1600 m. zeehoogte, op doorgaans beschaduwd 
terrein. Als inlandsch medicijn (aftreksel) een zekere 
vermaardheid genietent^r 

CYCAS REVOLUTA Tliunb., fam. Cycadaceae. 
Penawar djarnbé (BATAV. MAL.). Vaak als sierplant in 
tuinen en op kerkhoven gekweekte, uiterlijk op een palm 
gelijkende boom met dikken, onvertakten, 30-1 GO cm. 
hoogen stam, inheemsch in Japan. Op Java zeer zelden 
bloeiend. Tusschen de bladeren wordt een soort tonder ge-
vonden, dat wel als bloedstelpend middel wordt gebruikt. 

CYCLEA BARBATA Miers, fam. Menisper- 
maceae. (C. peltata Miq.). (Ter vervanging van 
C1SSAMPELOS PAREIRA L., Dl. I, blz. 491). Tjintjaoe 
(MAL.), Tarawoeloe (SOEXD.). Tot 1G m. lange liaan, 
voornamelijk in de laagvlakte, niet zelden aangeplant, en wel 
verward met de niet in den Maleischen Archipel gevonden 
Cis- sampelos pareira (Zie TJINTJAOE). De in water 
stukgekneede bladeren leveren het genotmiddel Tjintjaoe 
idjo, een groene geleiachtigo dril, die met stroop genuttigd 
wordt. Een aftreksel der soms zeej>-groote wortels wordt als 
medicijn gebruikt.^/ 

CYCLOPHORUS NUMMALARIFOLIUS C. 
Chr. behoorende tot de Filices. Pitjisan (BATAV. MAL,), 
Pakoe doedoewitan (SOEND.). Dit epiphi- tische of op 
steenen groeiende varentje bezit een dunnen, ver 
voortkruipenden wortelstok en kleine, van onder dicht 
zachtharige bladeren, en komt tot ± 1000 m. zeehoogte voor. 
Het sap of aftreksel van de bladeren wordt gebruikt als 
inlandsch medicijn, voornamelijk tegen mond- ziektcr. 

CYNARA SCOLYMUS L., farn. Compoeitae. 
Artisjokken worden op Java in de hoog gelegen streken, o.a. 
op het Plateau van Pengalengan en den Tengger gekweekt. 
ZJJ schijnen echter weinig in trek te zijn door onbekendheid 
met de bereiding. 

CYNODON DACTYLON Pers., fam. Gramineae. 
(C. arenatus Presl). Hondsgras, Bermuda Grass, Bahama 
Grass, Djoekoet kakawatan, Dj. raket gigirinting (SOEND.), 
Soeket grinting (JAV.), Gróntóng (HAD.). Overblijvend, 
10—40 cm. hoog gras met lange kruipende uitloopers, over 
do geheelc wereld verspreid in de tropen, sub- tropon en vele 
gematigde streken; in Ned.-Indië tot ± 1G50 in. zeehoogte 
vooral in streken met krachtigen Oostmoeson. Het is 
uitnemend bestand tegen langdurige droogte, doch niet tegen 
nachtvorst. Dat grinting in groote complexen in de bergen 
zou voorkomen is een der onjuiste gemeenplaatsen in de 
voedergrassenliteratuur. Het vormt, mits beschermd tegen 
indringen van andere grassen, fraaie, doch niet spoedig dicht 
wordende gazons. Het heeft overal een uitnemende reputatie 
als voedergras; het is wel tegen snijden, doch niet tegen 
herhaaldelijk vertrappen en afgrazen bestand en de opbrengst 
is vrij klein door de geringe grootte. Het is zeker niet de be-
langrijkste voederplantdier lagere streken, zooals wel 
beweerd wordt>^2 

CYNOMETRA BAMIFLORA L., fam. Legu- 
minosae. Katcng (MAL., SOEND., JAV.), Kadjoe pel (MAD.). 
Boom, tot 26 m. hoog, van'de drogere gronden aan den 
binnenzoom der vloedbosschen. Het donkerbruine kernhout 
is zwaar en hard, bruikbaar voor huishouw en dwarsliggers, 
doch slechts in geringe hoeveelheden en afmetingen 
verkrijgbaar. 

CYTISUS PALMENSIS Hutch., fam. Legn- 
minosae. (C. proliferua L., var. palmensis Chr.). Tagasaste, 
Tree lucerne. Opgerichte tot 5 m. hooge heester, afkomstig 
van Teneriffe, vroeger op den Tengger gekweekt als 
veevoeder en groen- bemester; bestand tegen perioden van 
droogte. Indien de beesten er aan gewend zijn, is hot een 
uitstekend veevoeder, het hooi is geschikt voor paarden (zie 
verder Kew Buil., 1893, blz. 
114)*T 

DACRYDIUM ELATUM Wall., behoorende tot de 
Coniferae. Sampinoer (BAT.), Mcloor (MAL.). Zeer hooge, 
slanke boom, op Belitoong in menigte groeiend op lage 
terreinen tusschen andere moerasvegetatie, somtijds met 
kolossale stammen; verder bekend van Malaka en W. Bor- 
neo. Het hout is bleekbruin, tamelijk zwaar, fijn van draad, 
in do benedcnlandon te gebruiken voor planken en stijlen 
onder dak (niet in aanraking met den grond) en voor kisten; 
het riekt naar terpentijn. 

DACRYDIUM JUNGHUHNII Miq., behoorende 
tot do Coniferae. Sampinoer tali (TOBA- -BAT.). Boom 
inheemsch in do Tobalanden, in do jeugd door de habitus en 
lichtgroene slappe naalden buitengewoon mooi en meer dan 
eenigo andere soort geschikt voor kerstboomen. Het hout 
beschrijft Endert als nagenoeg wit, licht, fijn, gemakkelijk 
te bewerken en zeer gezocht voor planken. Pilger 
beschouwt deze soort als een jeugdvorm van de 
voorgaande, doch dit is volgens Endert (Tectona 1925, blz. 
G2) onjuist. Het naar terpentijn riekende hout wordt in do 
Bataklanden gebruikt voor fakkels. 

DACTYLOCTENIUM AEGYPTIUM Richt., 
fam, Gramineae. Volksnamen talrijk, o.a. Kató- lan of 
Soeket katëlan (JAV.). Eenjarig, meer of minder langharig, 
7—GO cin. hoog gras, voorkomend over de tropen en door 
don geheelen Ma- leischen Archipel, voornamelijk in do 
lagere stre- 
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ken met krachtigen of vrij krachtigon Oostmoeson tot op 
400 m. zeehoogto, op zandige akkers, in klappertuinen, 
djatibosschen, aan wegranden en op schrale grasvlakten. 
Het wordt ook door do bevolking gekwalificeerd als een 
zeer goed voeder voor paarden en runderen. 

DACTYLOCTENIUM VERTICILLATUM Ba- 
cker, fam. Gramincae. (Eleusine verticillata Roxb.). 
Roemba meni (SOEMBA).  Eenjarig uitstoelend gras, £—IJ m. 
hoog met massieve hal-- men; verbreid over de tropen der 
Oude Wereld, op Soemba gebruikt voor paardenvoede^/ 

DAEMONOROPS, geslacht der Palmae'Behalve de 
in Dl. I genoemde D. Draco BI. (de djer- nang besar van 
Palembang) en D. crinitus Bh, geven de vruchten van D. 
didymophyllus Becc., de djernang ketjil van Palembang, 
weinig drakenbloed, doch veel hars. D. Draconcellus Becc. 
(rotan djernang (MAL . ))  levert in Serawak en ? W. Borneo 
het beste drakenbloed van prachtig karmijnroode kleur en is 
tevens een goede bind- rotan. D. micracanthus is een 
leverancier van het drakenbloed, dat op het Maleische 
Schiereiland wordt gewonnen, doch het beste product wordt 
aldaar verkregen van D. propinquus Becc., die mogelijk 
identiek is met de djernang paja uit de Koeboestrekon. D. 
ruber BI. komt voor op Java en Sumatra; het is de howè 
pèlah (SOEND . ) ,  waarvan de vruchten worden gebruikt voor 
het rood- kleuren van geschilde rotan. Deze soort is, naar 
het schijnt, in Sumatra zelfs hier en daar door de bevolking 
aangeplant geworden (Oost- kust-monographie van het 
Encyclopaedisch Bureau, deel II, blz. 08). (Zie voor do 
bereiding de samenvatting in Heyne, Nutt. PI., ed. II, 1927, 
blz. 3ö3—4). Vele soorten leveren belangrijke kwantiteiten 
rotan. Doorgaans is het palmiet eetbaar. 

DAEMONOROPS FISSUS Bh, fam. Palmae. Rotan 
latoeng (z. o. BORNEO) is een rotan van middelmatige of 
groote afmetingen uit het laagland, die taai en splijtbaar is 
en gebezigd wordt voor het maken van geregen rotanmatten, 
doch niet wordt uitgevoerd. 

DAEMONOROPS FORBESII Becc., fam. Pal- 
mae. Oewi gelong (RANAÜ), Oewi pangkat (PA- LEMB.). In 
het Sumatraanscho bergland thuis- behoorende, slanke 
rotan, met tot 30 m. lange en 5—8 cm. dikke stengels, welke 
sterk, gomakkelijk splijtbaar on dicht is en gezocht wordt 
voor het maken van draagmanden en bindwerk. 

DAEMONOROPS MELANOCHAETES Bh, 
fam. Palmae. Howó sóèl, H. sèlang (SOEND . ) ,  Pen- djalin 
manis(JAV.). Veranderlijke rotansoort van het westelijk 
deel van den Maleischen Archipol, het type thuisbehoorend 
in de bergstreken van 
W. Java, met geelbruine, 15—25 mm. dikke stangen, 
voor grobakzweepen en, gespleten, als bindmatoriaal 
gebruikt. Het palmiet wordt bij de ryst gegeten on de oude 
bladeren worden voor dakbedekking gebruikt/ 

) ié DALBERGIA PARVIFLORA Roxb., fam. Lc- 
gumino8ac. (D. Zollingeriana Miq.). Boeloegan 
(PALEMB.), Kajoo laka (VULO. MAL.), Taratoeng- gang, 
Toonggang (LAMP.). Klimmende, sterk- gedoorndo heester, 
door den Archipel verspreid, mogelijk oj» Java 
voorkomend, waarvan de zeer oude, gebarsten, stcenroodc 
dorre stammen het goedkoopste reukhout leveren, dat op 
doorsnede rood moot zijn met lichte on donkere (bijna 
zwarte) wasglanzonde strepen. Door droge des 

tillatie kan men uit lakahout een roode, kleverige 
olie stoken. Boorsma behandelde deze plant y/y' 
uitvoerig in Buil. VII (1907) du Dép. de l\Agric. 
onder den naam D. Cumingiana Benth/>_' 

DAUCUS CA ROTA L., fam. Umbclliferae. 
Boktel (SOEND . ) .  Peen of wortelen worden op 
Java zoowel in de beneden- als in de bovenlan- 
den geteeld en zijn het geheele jaar door op do 

"^pasars verkrijgbaar^' 
DEHAASIA CAESIA Bh, fam. Lauraceae. 

Hoeroe katjang (SOEND . ) .  Woudreus, 40 m. en 
meer hoog en tot 1 m. dik, met fraaien, zuilvor- 
migen stam, in W. Java en Besoeki gevonden, 
doch bijna uitgeroeid. Het is een der kostbaarste 
houtsoorten van Java, waarvan het geelachtige 
hout om zijn buitengewone duurzaamheid, fijn- 
heid en sterkte hooger geschat wordt dan de 
rasamala (Altingia excelsa Noronha). Het kern- 
hout is echter steeds diep gescheurd. 

DEHAASIA MICROCARPA Bh, fam. Lau- 
raceae. (D. squarrosa Z. & M.). Goeli koenjit (ATJÈH), 
Medang mesang (PALEMB.), Medang tan- doek 
(REDJANG), Beloembang taloi (LAMP.). Kleine boom, 
voorkomend in S.U ma tra en W. Java, verspreid groeiend. 
Het hout is geschikt voor huishouw; in den bast on de 
bladeren werd een giftig alcaloïd gevonden^—V 

DENDROBIUM CRUMENATUM Sw., fam. 
Orchidaceae. (Aanvulling van Dl. I, blz. 5S3). Op 
het Maleische Schiereiland wordt een afkooksel 
van de schijnknollen aangewend tegen oorpijn, 
te Batavia wordt het sap voor hetzelfde doel in- 
gedruppeld. De knollen en bladeren bevatten 
een spoor alcaloïd. De pumiium Roxb. wordt in 
Malaka gebruikt tegen waterzucht; D. purpu- 
reuin Roxb. wordt volgens Rumphius ook als 
geneesmiddel gebruikt. Do oorzaak van den al- 
gemeenen gelijktijdigen bloei der duifjesorchidee 
is gelegen in de uitwendige omstandigheden. Dit- 
vraagstuk is bestudeerd door Went, Went en 
Rutgers en Coster. De bloei wordt beïnvloed door 
de afkoeling tijdens een regenbui en, als bijko- 
mende omstandigheid, door de verhooging van 
het vochtgehalte der omgevende lucht. Deze in- 
vloed werkt des te sterker, naarmate de atmos- 
feer droger was vlak voor de bui. De tijd, dien 
de nog niet zichtbare knoppen noodig hebben om 
in bloei te komen, is 9 dagen. Indien er dus, 
nadat hot geruimon tijd droog is geweest, een 
sterk afkoelende regenbui valt, zullen 9 dagen 
later de „duifjes” bloeien, indien er tijdens den 
regenbui „rijpe” knoppen aanwezig waren. Een 
regenbui ’s nachts zal dus doorgaans weinig 
stimuleerendcn invloed hebben. Het „rhythme” 
is dus plaatsclijk; brengt men planten van de 
eene streek naar do andere over, dan zal het zich 
veranderen en zich aanpassen bij de klimatische 
omstandigheden van de nieuwe streek. Er zijn 
meer van de óóndagsorchideeön, die hetzelfde 
verschijnsel vertoonen, o.a. Trixpermum Arach- 

nites, enz., waarvan een opsomming is gegeven door J. J. 
Smith (Trop. Nat. XIV, 1925, blz. 33—41). Literatuur over 
de bloeiperiodiciteit vindt men in Annales du Jard. Bot. 
Buitenzorg Suppl. II, 1898, blz. 73, seq.; deel XIV (1915) 
blz. 129, seq.; deel XXXII (1923) blz. 103, seq.; deel 
XXXV (1926) 125, seq.; Die Naturwissen- schaften V 
(1917) blz. 72, seq.; The Gard. Buil. Str. Settlements 1 
(1917) blz. 400, seq.; Amcric. Journ. Bot. X (1923) blz. 32, 
seq.; Do Trop. Natuur XIV (1925) blz. 33, seq., blz. 121, 
seq. Van 



83 S DENDROBIUM CRUMENATUM—DIGITARIA. 

Dendrobium crumenatum komen eonige afwijkende 
variëteiten voor, namelijk var. flavescens met bleek 
zalmkleurig gele bloemen, een zeldzaamheid te Priok 
ontdekt; de var. diuturnum van de Mentawai Eilanden, die 
grootere bloemen heeft en forsclicr is en waarvan de bloemen 
bovendien 2 dagen bloeien en de var. rubescens, te 
Buitenzorg gevonden, met roodachtige bloemen. Een opstel 
over Dendrobium crumenatum en zijn naaste verwanten gaf 
Smith (De Trop... Nat. XVII (192S) blz. 22, seq.). v - 

DENDROBIUM SALACCENSE Lindl., fam. 
Orchidaceac. Sakat haroem (MAL.), Lanali (MI- NANGK.), 
Kepieus (GAJO), Kapias (KARO-BATAK). Deze 
boomorchidee is bij do Maleiers ter Sum. 
O. K. zeer bemind om den sterken reuk der bladeren, die 
wel iets heeft van drop; men wikkelt ze om den geur te 
ontwikkelen in pisangbladeren en stoomt ze daarmede in de 
rijst. Zij worden in het haar gedragen en behouden lang hun 
geur. 

DENDROCALAMUS ASPER Backer, fam. 
Gramineae. (D. flagellifer Munro). Bamboe be- toeng 
(MAL.), Awi bitoeng (SOEND.), Pring pe- toeng (JAV.), 
Boelo patoeng (MAK.), AWO petoeng (BOEG.). Zeer forsche, 
sterk uitstoelende bamboe, tot 30 m. hoog, met even boven 
den voet S£—20 cm. dikke, vaak berijpte halmen; door den 
ge- heelen Archipel verspreid, op Java wild en aangeplant tot 
± 2000 m. zeehoogte. Jonge spruiten worden boven andere 
soorten verkozen voor het maken van zuur; op de pasars te 
Buitenzorg en Batavia zijn zij de gebruikelijke „reboeng.” Do 
bovenste leden zqn geschikt voor watervaten en worden 
gebruikt door palmwijntappers. Ook worden de halmen 
gebruikt voor masten en ra’s van vaartuigen en voor stijlen 
van huizen (o. a. tabaksloodsen),.-daar ze zeer sterk, stijf, 
lang en duurzaam zijnf 
."■-J DERRIS ELLIPTICA Benth. (Aanvulling van Dl. 
I, blz. 589). Behalve als moorddadig visch- vergift, zijn de 
wortels op Suinatra’s Oostkust in gebruik als insecticide in 
de koolcultuur. Het werkzaam bestanddeel is een stikstof 
vrije, harsachtige stof, door Greshoff „derrid” genoemd, die 
haast onoplosbaar is in water. Ook de wortels van D. 
heterophylla Backer (= D. uliginosa Benth.) zijn werkzaam. 
Een bestuiving van droog poeder van de fijngewreven 
wortels is afdoendo voor het bestrijden van ongedierte 
(kippenmijten, vliegen, kippenluizen, enz.; niet tegen 
wandluizen!). 

DERRIS MICROPHYLLA Val., fam. Legumi- 
nosae. (Brachypterum microphyllum Miq.). Kajoe retak 
(PALEMB.). Boom tot 25 m. hoog, van het westelijk deel van 
den Maleischen Archipel; op Java alleen in gecultiveerden 
staat voorkomend, tot + 1100 m. zeehoogte, vooral als 
schaduwboom op cultuurondernemingen, speciaal in M. en 
O. Java als zoodanig gezocht. De boom is tegen velerlei 
bestand, groeit snel en behoeft weinig onderhoud; bovendien 
is het bout goed brandbaar en verbetert het afgevallen blad 
den grondt 
' DESMODIUM CAPITATUM D. C., fam. Legu- 
rnino8ae. Soesoeoekan (SOEND.), Katépan, meli- kan 
(JAV.). Eenjarig kruid met kruipenden, sterk wortelslaanden 
stengel; op Java tot ± G00 m. zeehoogte uitstekend als 
grondbedekker tegen afspoeling en met een rijkdom aan 
stikstofknol- letjes, ook voor terrasbeplanting geschikt. 

DESMODIUM GANGETICUM D. 0., fam. Le- 

guminosae. Potong koedjang (SOEND . ) ,  Nocpan noepan (JAV. )  

Over den gcheelen Archipel verspreid, tot 75 cm. hoog kruid, 
van dc laagvlakte tot 1300 m. zeehoogte. Als groenbemester 
van weinig waarde, doch gebruikt als „ketji bc- ling” tegen 
niersteen (zie ook onder CLERODEN- DRON 
CALAMITOSUM L.) en voorts als in- landsch geneesmiddel 
gebruikt/ 

DIALIUM, geslacht der Leguminosac. Behalve •de in 
Dl. I (blz. 596) genoemde D. indum L. komen er nog andere 
soorten in het westelijk deel van den Archipel voor, alle 
kerandji (-f- bijvoegsel) genoemd, van welke het bruine 
kornhout tot de eerste klasse harde houtsoorten wordt 
gerekend, zooals D. Maingayi Baker en D. patons Baker van 
drassige terreinen, waarvan de laatste op de panglongs ter 
Oostkust van Sumatra wordt geëxploiteerd, doch vooral D. 
platysepalum Baker uit het drooglandbosch van Zuid 
Sumatra. Van deze laatste soort en ook van D. Maingayi en 
D. indum worden de vruchten met rinsch, bruin 
vruchtvleesch door de bevolking gaarne als snoepery gegeten 
en wel eens op de pasars verkocht.'' 

DICHROA FEBRIFUGA Lour., fam. Scixi- 

fragaccae. (Adamia cyanea Wall., Cyanitis sylvatica 
Reinw.). Gigil (SOEND., JAV.), Tata- roeman (SOEND.). 
Heester tot 2£ m. hoog, in bosschen tusschen 1200 en 2500 
m. zeehoogte; aangewend tegen koorts, hetgeen de 
soortnaam ook aanduidtei 

DICTYOPHORA, geslacht der Fungi (Phalla- ceae). 
Uiterst fraaie paddestoelen, behoorende tot de groep der 
stinkzwammen, waarvan het weefsel (mycelium) in den 
bodem leeft en eivormige vruchtlichamen vormt, welke 
openbreken en waaruit door ontplooienden groei een padde-
stoel te voorschijn treedt. Enkele soorten dragon een van den 
top afhangenden sluier, die uit mazen bestaat. Op den top 
bevindt zich een soms stinkende, slijmerige sporenmassa, 
welke vliegen aantrekt, die de sporen verspreiden. Van de 
geheel witte „gesluierde dame”, D. indusiata , ( = D. 
phalloidea) wordt vermeld, dat do sluier zweren zou kunnen 
opentrokken. Een bijzonder fraaie soort is D. multicolor (zie 
de gekleurde plaat in De Trop. Natuur 1930, blz. 201—209). 
De bijzondere wijze van ontplooienden groei van deze 
fraaiste, doch zeer vergankclijko Indische paddestoelen werd 
eveneens in het bovengenoemde tijdschrift beschreven 
(1929, blz. 45, seq.). 

DICTYOPTERIS IRREGULARIS Presl, be- 
hooronde tot de Filicee. Pakoe andam (MAL.), Pakoe kapal, 
P. kebo (SOEND.). Deze forsche, tot 2 m. hoogo aardvaren 
komt van Z.O. Azië tot 
W.Java voor; de jonge scheuten worden, zoowel rauw als 
gestoomd, als lalab gegeten en voorts worden zoowel de 
wortelstok als de bladeren als geneesmiddel aangewen*)/ 

DIGITARIA, geslacht dor fam. Gramineae. 
D. eminens Backer wordt door de bevolking beschouwd als 
een bruikbaar veevoeder, evenals 
D. longiflora Pers., D. perrottetii Backer, D. rhopalotricha 
Buese en D. sanguinalis Scop. Vooral de laatste soort wordt, 
ook in het buitenland, zéér geprezen. D. longiflora is bij 
verwelken eenigszins welriekend en er moeten vormen be-
staan, die sterk geuren. Zoo wordt het o. a. te-Si- maloer door 
de vrouwen in het haar gedragofluJ/V 
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DILENIA EXCELSA Gilg., fam. Dilleniaceae. Si 
inpoer ajer (LAMP.), Simpoer talang (PALEMB.), Kajoe 
ringin (BORNEO), Sógèl, Sempoer sègèl (SOEND.), Drègèl 
(JAV.). Meest lage, soms echter nog al hoogo boom, in W. 
en M. Java beneden 400 m. zcehoogte en algemeen in Zuid 
Sumatra. Het donkerroode kernhout van oude exemplaren 
is zeer hard en is het duurzaamst van alle Dile- riasoorten; 
het wordt gebruikt voor stijlen, balken en ook voor 
bruggop. Van de bladeren wordt een medicijn bereid.'.-'-' 

DIOSPYROS DléCOLOR Willd., fam. Ebena- 
ceae. Boewali mantéga (MAL.), Bisboel, Mabolo 
(SOEND.), Butter-fruit. Fraaie boom van matige 
afmetingen, inheemsch in de Philippijnen; in Indië 
tamelijk algemeen als sier- en vruchtboom aangeplant. Het 
zeer harde hout is donker vleesch- kleurig en wordt 
mettertijd zwart als ebbenhout. De vrucht riekt naar 
kweeperen en is eetbaar na verwijderen van de harige 
schil. Er bestaan zaad- looze vormen, welke mogelijk goed 
eetbaar zijp." 

DIPLAZIUM, geslacht der Filices. D. asperum BI. is 
een wijd verspreide, tamelijk zeldzame varen, op vochtige 
plaatsen voorkomend tusschen 250 en 1500 m. zeehoogte. 
De jonge bladeren worden rauw en gestoomd als lalab 
gegeten en zijn evenzeer gezocht als die van D. 
esculentum Swartz. De laatste is grooter en heeft als moes-
kruid onder do varens een bijzonder goeden naam, speciaal 
in de Molukken, de Soendalanden en in Malaka, waar ze 
den naam draagt van Pakoe benar, de varen. 

DIPLOSPORA SINGULARIS Korth., fam. Ru- 
biaceae. Kajoe begas, Kawah poelau (PALEMB.), Kajoe 
gading (BANGKA), Soengkai alas (KOEBOE). Boom tot 12 
m. hoog, verstrooid groeiend, met helderbruin, hard en 
zwaar, doch zeer veerkrachtig hout, dat derhalve zeer 
gezocht is voor stelen van bijlen, enz., ook geschikt voor 
fraaie wandelstokken. De Koebocs drinken een warm 
aftreksel van-de geroosterde bladeren, do „kopi koeboo”. 

■p'r' JEUGDZORG. De Stichting „Jeugdzorg", Bui-
tenzorg, werd opgoricht in Augustus 1927 door Mevrouw 
Schmutzer om te voorzien in eene dringende behoefte: de 
verzorging van het allerkleinste kind. 

Jn deze stichting vinden kinderen van den babyleeftijd 
tot den ouderdom van Gjaar, dus in do allergewichtigste 
eerste levensperiode, een uitstekende ifchamelijko 
verzorging on goede opvoeding. 

Jeugdzorg neemt zonder aanzien van ras, stand of 
godsdienst allo kleinen op, die om oen of andere reden do 
moederzorgen moeten ontberen. Alleen lichamelijk en 
geestelijk gezonde kinderen worden aangonomon. Het 
kost- on vcrplcoggcld is op een zeer laag bedrag gesteld en 
voor degenen wien het ook niet mogelijk is dit bedrag te 
voldoon, kan een bijzondere regeling getroffen worden. 

Aan het Hoofd van het internaat staat oen verpleegster, 
onder wier deskundige leiding een aantal jonge meisjes, 
die zich speciaal tot dit zoo bij uitstok vrouwelijk werk 
geroepen voelon, do kleinen verplegon. 

Aan do inrichting is tovens oen fröbelschool verbonden, 
waar do grootero kinderen van 3—G jaar bozig gehouden 
worden. Op deze school wordt ook een bepaald aantal 
externe leerlingen toegelaton. 

Bovendien omvat de Stichting „ Jougdzorg”nog 

de School voor Maatschappelijk Werk, de eerste inrichting 
van dezen aard in Ned.-Indië, voor meisjes, in het bezit van 
een Mulo diploma, diploma 3 jarige H.B.S. of daarmee 
gelijkstaande ontwikkeling. In een 3 jarigen cursus 
ontvangen zij eene gcheele huishoudschoolopleiding, 
aangevuld door maatschappelijke en algemeen ontwik-
kelende lessen. In de eerste beide jaren wordt bovendien 
practijkwerk verricht in de Stichting „Jeugdzorg”, waar de 
meisjes achtereenvolgens haar taak verrichten in baby-, 
kinder- en ziekenkamer, huishouding en linnenkamer. 
Gedurende het derde jaar wordt enkele maanden practijk-
werk verricht in een of andere inrichting, vacan- tiekolonie 
of bureau, door elk meisje naar eigen aanleg te kiezen. 

Aan het einde van den cursus kunnen de meisjes 
behaald hebben: 

le. Diploma Nuttige Handwerken. 
2e. Huishouddipioma. 
3e. Diploma Boekhouden A. 
4e. Typediploma. 
5e. Einddiploma School voor Maatschappelijk Werk, 

waardoor verschillende goede betrekkingen voor haar 
openstaan. 

Leerlingen van eiken landaard en gezindte worden 
aangenomen. Aan de inrichting is een internaat verbonden. 

Ten slotte biedt een 2 jarige Huishoudcursus aan 
meisjes, die met goed gevolg de lagere school hebben 
doorloopen, gelegenheid opgeleid te worden in alle 
huishoudelijke vakkeiy^ 

COMMISSARIAAT VOOR INDISCHE 
ZAKEN.'-' Den lGden Mei 1927 werd bij het Ministerie 
van Koloniën ingesteld het ambt van „Gecommitteerde voor 
Indische Zaken”. De instelling van deze nieuwe functie 
geschiedde ter voorbereiding van de oprichting van een 
Agentschap van de Indische Regeering in Nederland. 

Reeds sedert 1920 was de oprichting van zoodanig 
Agentschap in overweging. Het lag in de bedoeling 
daaraan op te dragen alle werkzaamheden, die het 
Ministerie van Koloniën ten behoeve van Indische 
diensttakken verricht voor de aanwerving en uitzending 
van personeel, de aanschaffing en keuring van materieel, 
enz. 

Het Departement van Koloniën zou daardoor zuiverder 
het karakter krijgen van bureau van den Minister, terwijl 
do niouwe instelling zou komen onder leiding van een 
agent, staande onder de bovclen van do Indische 
Regeering. 

Do grondwetsherziening van 1922 en de als uitvloeisel 
daarvan tot stand gekomen nieuwe Indische Staatsregeling 
maken de oprichting van een „agontschap” op den duur 
bepaald noodig. Regelingen als het overtochts-, het 
pensioen-, het verlofsrcgloment enz. worden niet meer bij 
alge- meenen maatregol van bestuur of bij Koninklijk 
besluit, doch bij ordonnantie of besluit van den 
Gouvernour-Genoraal vastgesteld; ook de regelingen 
betreffende do uitzending en de opleiding van ambtenaren 
hier te lande moeten bij ordonnantie of besluit van den 
Gouverneur-Genoraal worden getroffon. 

Werden vroeger in de desbetreffende algemeene 
maatregelen van bestuur of Koninklijke besluiten aan den 
Minister verschillonde verplichtingen opgelegd of 
bevoegdheden toegekond, nu de regelingen worden 
vastgesteld in Indië by ordonnanties of besluiten van don 
Gouverneur-Gone- raal, kan do uitvoering in Nederland 
bezwaarlijk 
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aan den Minister van Koloniën worden opgedragen, zoodat 
daarvoor een ander orgaan noodig is. 

Gebleken is echter, dat voor de definitieve instelling 
van het agentschap talrijke en ingrijpende wijzigingen in 
wettelijke en administratieve regelingen moeten worden 
aangebracht, o.in. in de Comptabiliteitsvoorschriftcn, 
waarmede nog veel tijd zal zijn gemoeid. 

Om deze reden is het noodzakeliik geacht eene regeling 
in het leven te roepen, welke zooveel mogelijk den 
toekomstigen opzet benadert. Deze voorloopige 
voorziening bestaat daarin, dat de behandeling van alle 
agentschapszaken is gebracht onder de centrale leiding van 
een afzonderlijken hoofdambtenaar met den titel van „Ge-
committeerde voor Indische Zaken”, die nauwlettend acht 
geeft op de wenschcn van de Indische Regeering en van de 
tot reclitstreeksche briefwisseling met het Ministerie van 
Koloniën bevoegd verklaarde autoriteiten en daarbij de 
grootst mogelijke zelfstandigheid bezit, die ver- eenigbaar 
is met zijne positie als ondergeschikte van den Minister, 
namens wien hij voorloopig nog moet handelen. 

Onder het bureau van den Gecommitteerde, het 
Commissariaat voor Indische Zaken genoemd, ressorteeren 
de Afdeelingen van het Departement van Koloniën, die de 
„agentschapszaken” behandelen, zoomede enkele min of 
meer zelfstandige instellingen als het Technisch Bureau, bet 
Koloniaal Etablissement, het Inlichtingsbu- reau voor den 
Indischen dienst, de Geneeskundige Raad en het bureau van 
den Raadsman voor Studeerenden. Ook de Koloniale 
Preserve behoort tot het Commissariaat. 

Eene omschrijving van de namen en van den werkkring 
van de onderdeden van het Departement van Koloniën, die 
tot het Commissariaat voor Indische Zaken behooren, is 
opgenomen in den Staatsalmanak en in den 
Regeeringsalmanak van Nederlandsch-Indië. 

Voor zoover de kosten van het Commissariaat voor 
Indische Zaken uit de Rijksbegrooting worden gekweten, 
worden deze ten laste van de Indische begrooting aan de 
Rijksmiddelen terugbetaald. 

Zie ook: MINISTERIE VAN KOLONIËN. 
Literatuur: Dr. E. Moresco: Het Agentschap der 

Indische Regeering te ’s-Gravenhage; Eco- nomisch-
Statistische Berichten, I927I blz. 195y' 

MINISTERIE VAN KOLONIËN (Vervolgen 
Dl. II, blz. 753). In de werkzaamheid aan het Ministerie is 
gaandeweg een splitsing tot stand gekomen in dien zin, dat 
het eenerzijds werkt als bureau van den Minister en 
anderzijds belast is met de behandeling van 
aangelegenheden, waarvoor het zwaartepunt der 
verantwoordelijkheid zich geleidelijk naar Indië heeft 
verplaatst en die door de inwerkingtreding van de nieuwe 
Indische Staatsregeling thans ook formeel onder de ver-
antwoordelijkheid der Indische Regeering zijn gekomen. 

Ter voorbereiding van een door die verant-
woordelijkheid onvermijdelijk geworden eigen Agentschap 
van de Indische Regeering in Nederland is met ingang van 
lö Moi 1927 bij het Ministerie een Gecommitteerde voor 
Indische Zaken benoemd. Het bureau van den 
Gecommitteerde wordt het Commissariaat voor Indische 
Zaken genoemd en heeft tot taak de behandeling van de in 

Nederland te behartigen bestuursaangelegenlio* den van 
Nederlandsch-Indië, welke vallen buiten het terrein, 
waarvoor reclitstreeksche bemoeienis van het Opperbestuur 
door de Indische Staatsregeling gevorderd wordt. 

Tot het bureau van den Gecommitteerde, die in het 
overgangstijdperk nog ondergeschikt is aan den Minister, 
behooren de Afdeelingen en de onder het Departement 
ressortcerende instellingen, welke belast zijn met de 
agentschapszaken. 

Aan de opgave van Ministers, voorkomende aan het slot 
van het oorspronkelijk artikel, moeten thans de volgende 
namen worden toegevoegd : 

A. W. F. Idenburg, 9 September 1918. 
S. de Graaff, 13 November 1919. 
H. Colijn, a.i. 4 Augustus 1925. 
Cli. J. I. M. Welter, 20 September 1925. 
Dr. J. C. Koningsberger, 8 Maart 1926. 
S. de Graaff, 10 Augustus 1929. 
Zie verder: COMMISSARIAAT VOOR INDISCHE 

ZAKEN. 
VEREENIGING „INDISCH BRONBEEK”. Ter 

uitvoering van een op eene algemeene vergadering van leden 
van het sub-comité tot ondersteuning van behoeftige oud-
strijders genomen besluit werd op 31 Augustus 1923 de 
Vereeniging „Indisch Bronbeek” opgericht. 

De leden van het bestuur dezer vereeniging worden 
krachtens hare statuten door den Gouv. Generaal voor den 
tijd van één jaar benoemd op voordracht van het bestuur. De 
Vereeniging tracht haar doel te verwezenlijken door de op-
richting, inrichting en instandhouding van kleine woningen 
ten gerieve van in behoeftige omstandigheden verkeerende 
oud-strijders en het hiervoor inzamelen van gelden. De 
groote stoot hiertoe is uitgegaan van wijlen den Heer 
Wybrands, die, getroffen door het armzalig lot van honder-
den oud-strijders, in woord en geschrift een beroep deed op 
alle weldenkenden in Indië ten einde het leven van deze 
raenschen dragelijker te maken. De gevolgen van deze 
propaganda bleven niet uit: weldra stroomden uit allo oorden 
van den Archipel gelden voor het goede doel binnen; doch 
ook van andere zijde werd de actie gesteund. Door den 
resident Eyken te Bandoeng werd in deze plaats en verder in 
de toenmalige residentie Preanger-llegentschappcn ten 
behoeve van Indisch Bronbeek eene inzameling gehouden, 
die een bedrag van /10.000 opbracht. 

Met de op deze wijzen verkregen gelden kon men 
overgaan tot den bouw van een stichting te Bandoeng, 
waarvoor de gronden door do Erven Baud gratis ter 
beschikking werden gesteld. Zoo kwam in 1924 het eerste 
complex woningen te Bandoeng gereed, terwijl in 1920 een 
aantal woningen voor dit doel werd voltooid in Meester 
Cornelis, waarvoor de gronden door het Gouvernement 
werden afgestaan. Aanvankelijk 18 woningen voor 
Europeesche en 24 voor Inheemsche oud-strijders tellende, 
is „Indisch Bronbeek” te Meester Cornelis onlangs (1930) 
uitgebreid met een tiental woningen voor Europeesche 
oudstrijders. Al deze woningen te Meester Cornelis zijn 
voorzien van olectrisch licht on waterleiding en worden 
tegen een zeer gcringen huurprijs of, bijaldien de financiecle 
draagkracht van den bewoner dit niet veroorlooft, gratis ten 
gebruikc afgestaan. 

Ofschoon tusschen „Indisch Bronbeek” te Bandoeng en 
„Indisch Bronbeek” te Batavia 
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voortdurend de meest aangename verstandhouding bestond, 
werd in den loop van het jaar 1930 de behoefte aan eene 
inniger samenwerking on aan centralisatie van het bestuur 
hoe langer hoe meer gevoeld; in verband hiermede werd in 
de algemeene ledenvergadering van 10 November 1930 
besloten de statuten der Verecniging in dien zin te wijzigen, 
dat te Batavia een Hoofdbestuur zal worden gevestigd, 
terwijl op verschillende plaatsen in Indië afdeelingen onder 
een eigen bestuur in het leven kunnen worden geroepen. 

THEE (Aanvulling van Dl. IV, blz. 325). 
B o t a n i s c h e  b e s c h r i j v i n g .  Door de 

systematici is thans definitief uitgemaakt, dat de thee den 
Latijnschen naam moet dragen van Thea sinensi* en behoort 
tot do familie der Theaceae. 

Als een kenmerkend verschil tusschen Chinee- sche en 
Assam-tliee zou nog genoemd kunnen worden het aantal 
zijnerven. Bij de eerste soort vindt men slechts 6—8 paar, 
meestal zeer onduidelijke, zijrierven, terwijl bij de Assam-
thee daarentegen 10—15 paar meestal krachtige zijnerven 
worden aangetroffen. 

G e s c h i e d e n i s .  Alhoewel 1824 als het beginjaar 
der theecultuur in Ned.-Indië wordt aangenomen, hetgeen 
dan ook in 1924 met een Theecongres te Bandoeng herdacht 
werd, geeft Valentijn op, dat reeds in 1694 de theeplant in 
den tuin van het buitenhuis van den oud Gouver- neur-
Generaal J. Camphuis bij Batavia gekweekt werd, afkomstig 
van zaad, dat in 1684 en/of 1687 uit Japan moest zijn 
ingevoerd. 

In den loop der laatste jaren hebben cultuur en bereiding 
zeer groote veranderingen ondergaan; vooral de bereiding 
diende verbeterd te worden in verbalid met de hoogere 
eischen aan de kwaliteit van de thee gesteld. Veel fabrieken 
waren verouderd en meestal veel te klein, de groo- tcre 
producties in aanmerking nemend. Ncder- landsch-Indiö 
bezit thans zeer goed ingerichte theefabrieken, waarvan de 
grootste een capaciteit van 2 en 3 millioen en zelfs tot 5 
millioen pond droge thee per jaar hebben. 

C u l t u u r ,  g r o n d s o o r t e n .  In vroegere jaren 
kwam nog wel cens thee op betrekkelijk geringe hoogte 
voor; tegenwoordig kan men echter als grenzen voor do 
cultuur aannemen ± 200 meter tot 2300 meter boven zee; 
hierbij zij vermeld, dat die grootsto hoogte feitelijk alleen 
nog maar op Java voorkomt. 

Volgens de ervaringen, in den loop der jaren opgedaan, 
vooral door do nieuwe gezichtspunten, die het uitgebreido 
materiaal van het grondonderzoek heeft opgclovcrd, kan wel 
worden gezegd, dat de theecultuur zeer hooge eischen stelt 
aan den grond, niettegenstaande men vroeger een eenigszins 
andcro mcening was toegedaan. Speciaal het gehalte aan 
organische stof, stikstof en do physische gesteldheid spelen 
een zeer belangrijke rol, terwijl volgens de nieuwste onder-
zoekingen ook de zuurgraad in aanmerking moet wordon 
genomen. Zeer zeker heeft men in de laatste jaren, met 
behulp van allerlei cultuurmaatro- golen, ook op minder 
goede gronden nog zeer bevredigende resultaten weten te 
bereiken, echter blijft voor een goeden aanplant een goedcij[ 
grond als oisch bestaan. Voorts spelen de totalo regenval en 
het aantal zonno-uren — vooral do vordee- ling ervan — een 
zeer belangrijke rol; verder kan men zeggen, dat 
uitgesproken droogto-perioden al zeer ongewenscht zijn. 

O n t g i n n i n g .  In verband met latero er- varingen, 
wat betreft het optreden van wortel* schimmels, wordt een 
zoo schoon mogelijke ont* ginning aanbevolen, want 
achtergebleven wortel* resten en stronken bleken dikwijls 
een haard voor wortelschimmel te zijn. Ook wat betreft het 
aanleggen van terrassen zijn de inzichten veranderd, hetgeen 
weer samenhangt met het feit, dat men vaak vóór of anders 
tegelijk met het planten van de thee ook de groenbemesters 
in rijen uitzaait. Hierdoor worden dan natuurlijke terrassen 
gevormd, in tegenstelling met de kunstmatige, welke vroeger 
meestal werden aangelegd op hellend terrein en waarbij zeer 
veel grondverzet noo- dig was. Ook het theesnoeisel wordt 
op rijen gelegd, om ook op die wijze mee te helpen aan de 
vorming van natuurlijke terrassen. 

P l a n t m a t e r i a a l .  Naast pitaanplantin- gen 
worden ook zeer veel ontginningen met „stumps” aangelegd. 
Alhoewel op Java en Suma- tra reeds veel zaadtuinen 
aanwezig zijn, wordt nog steeds veel zaad uit Britsch-Indië 
betrokken. De kwaliteit van dat zaad was vroeger minder 
goed, maar na 1914, toen hetinTandjoengpriok aan een 
keuring werd onderworpen, is dè bbéda- nigheid beduidend 
beter geworden. Behalve de keuring in Indië, bestaat nog de 
waarborg dat de zendingen vergezeld zijn van een 
gezondheidscertificaat van het land van oorsprong. Al wordt 
nog veel zaad geïmporteerd, daarom wordt het vraagstuk der 
selectie niet verwaarloosd, integendeel. 

Sinds 1910 zijn op Java selectieproeven ondernomen, 
waarbij zorgvuldige studie is gemaakt van de verschillende 
in den handel voorkomende typen, van den bloei en de 
bestuiving der theeplant enz. De vooral op Tjinjiroean 
aangelegde zaadtuinen bevatten uitsluitend boomen, die aan 
strenge eischen van goed type beantwoorden. Sinds 1920 is, 
vooral op de Pondok Gedélanden, een aanvang gemaakt met 
de selectie op hoog blad-productie-vermogen, door het 
individueel oogsten van plukstruiken. De beste producenten 
— waaronder, tegen de verwachting in, vele van sterk 
hybride-karakter voorkomen — worden in- zaadtuinen 
vereenigd. In den allerlaatsten tijd begint men kruisingen 
tusschen sommige van de beste producenten uit te voeren en 
ook de kwaliteit individueel te bestudeeron. Het verdient op-
merking, dat dergolijke selectieproeven in de En- gelsche 
koloniën nog in het geheel niet, en in Fransch-lndochina nog 
slechts sinds enkele jaren op bescheiden schaal wordon 
uitgevoerd. Voor ontginningen on voor het inboeten wordt 
uitgegaan van materiaal uit zaad afkomstig; bij de selectio 
daarentegen wordt ook gewerkt met enten, oculaties on 
eventueel marcotton. 

A a n l e g ,  o n d e r h o u d .  Het vraagstuk 
„plantverband” is nog steeds niet opgelost, maar wel kan 
gezegd worden, dat in de laatste jaren do algemeene 
stemming méér is voor een wat wijder verband, hetgeen ten 
deele ook gekomen is door do nieuwe cultuurmaatregelen en 
vooral door het planten van groenbemesters tusschen de thee- 
rjjen. Een veel voorkomend verband in nu 1.20 X 1.50 m. on 
1 x 1.50 m. Zooals reeds gezegd, plant men meestal met 
„stumps” of gebarsten pit; vroeger nog heel veel met 
„pocterans”. 

Het bemestingsvraagstuk is feitelijk in de laatste jaren 
actueel; door de oorlogsjaren en de daarop volgende 
malnisoperioden is bemesting van 
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thee zoo lang uitgesteld geworden. In 1925 werd een grootc 
campagne ingezet, waarbij vooral anorganische meststoffen 
gepropageerd werden. Men kan dan ook zien, dat van toen 
af een groot deel der organische meststoffen (vooral boeng- 
kilsoorten en walvischguano) vervangen zijn door allerlei 
anorganische meststoffen. Een en ander is ook begrijpelijk, 
wanneer men denkt aan de veelvuldig gebruikte 
groenbemesters, welke toch zulke groote massa’s 
organische stof leveren. 

In zake het onderhoud is ook een groote ommekeer 
gekomen door die groenbemesters, want het clean-weeding-
systeem is daarmee komen te vervallen. In tegenstelling met 
vroeger wordt nu minder vaak gewied en minder vaak een 
grondbewerking toegepast. Ook wat betreft de snoei is men 
meer tot uniforme maatregelen gekomen, om zoo mogelijk 
niet binnen de 2 jaren te snoeien, waartegen vroeger nog wel 
eens gezondigd werd. 

Om een beter inzicht te krijgen in bovengenoemde, zoo 
belangrijke vraagstukken is men nu overgegaan tot het 
inzetten van vakkenproeven. 

Z i e k t e n  e n  p l a g e n .  De wortelschim- mel-
aantasting heeft in de laatste jaren meer de aandacht 
getrokken, omdat zulke verwoestingen werden aangericht; 
het zijn vooral de zwarte en roode wortelschimmel, die 
hierbij een zeer groote rol spelen. De Helopeltis-plaag, die 
vroeger prac- tisch gesproken bijna altijd gevolgd werd door 
een Red-rust-aantasting is feitelijk van minder belang 
geworden, hetgeen zeker samenhangt met de betere 
cultuurmaatregelen, waardoor de aanplant sterker is 
geworden. Met het inbrengen van al die groenbemesters 
heeft men vanzelf ook ziekten en plagen gekregen, die 
daarmee samenhangen, en die in zeker opzicht ook weer de 
aandacht vragen. 

O o g s t  e n  b e r e i d i n g .  De plukrond- gangen 
varieëren van 7 tot 12 dagen, met een veel voorkomende 
rondgang van 9 è. 10 dagen. Door allerlei omstandigheden 
zijn de plukuren gewijzigd en men begint nu ’s morgens zoo 
vroeg mogelijk tot 1 a 2 uur, terwijl in vele gevallen ook ’s 
middags geplukt moet worden om het product binnen te 
krijgen. Dit alles heeft een ommekeer in het transport 
gebracht. Om broeien te voorkomen, en ook met het oog op 
een geregelde verdeeling van het blad in de fabriek, is een 
vlug transport gewenscht, waarom goede wegen voor 
autotransport zijn aangelegd, terwijl men, waar dat 
onmogelijk is, veelvuldig gebruik maakt van kabelbanen. 

Waar in de laatste jaren hoogere eischen aan de 
kwaliteit gesteld worden, is dit vlugge transport van het 
versche blad beslist noodig, terwijl verder ook de pluk een 
wijziging heeft ondergaan: óf men plukt wat fijner blad, óf 
wat jonger, zoo- dat men meer soepel blad krijgt. Men kan 
wel zeggen, dat bereiding van groene thee practisch niet 
bestaat. 

Ten aanzien van de bewerking, die de thee ondergaat, 
valt het volgende op te merken. 

1. Verflensen. Hierin zijn belangrijke veranderingen 
aangebracht, hetgeen noodig was, nu meer op kwaliteit 
gewerkt wordt. De hoeveelheid versch blad, die per m2 
gespreid wordt, is zoo klein mogelijk gemaakt, n.1. £ kg. per 
m2 sprei- oppervlak. Men verflenst zoo eenigszins mogelijk 
met koude, of anders met zoo weinig mogelijk verwarmde 
lucht, die met behulp van ventilatoren over het blad wordt 
gezogen. Men heeft spe 

ciale kamers gemaakt, waarin de warme en koude lucht 
gemengd worden om een zoo groot moge- lijke regelmaat to 
krijgen, wat betreft de lucht, die over het blad moet strijken. 

De rakken, waarop het blad gespreid wordt, zijn van 
hout, bamboe, metaalgaas of Hessian- cloth (jutegoed). Ook 
op de verflenszolders vindt een mechanisch transport met 
monorailbanen plaats. 

2. Bollen. Aan deze machines zijn verschillende 
nieuwigheden aangebracht, bijv. de automatische 
drukregelaar, zoodat de machine, eenmaal ingesteld, zelf 
voor de persing zorgt. Voor het maken van bladtheeën is een 
langzame rolling noodig. 

3. Fermenteeren. Het proces der fermentatie is nog lang 
niet opgelost, al heeft men, door hetgeen daaromtrent 
bekend is, wel verschillende veranderingen kunnen 
aanbrengen. De lucht- en vochtvoorziening in 
fermenteerlokalen zijn nader onderzocht; door goede 
verstuivingsinstallaties heeft men die factoren meer constant 
kunnen maken. Vroeger werd de thee veel op den grond, op 
tegels of in bamboebakken te fermenteeren gelegd; nu ziet 
men veel gebruik maken van kleine bakjes met een bodem 
van metaalgaas, of geheel metalen bakjes, die dan weer in 
rakken geschoven worden. Het allernieuwste is, dat die 
bakjes in de rakken hangen aan monorails tot het proces is 
afgeloopen. Er heeft dus een voortdurend mechanisch 
transport plaats. Verder wordt de temperatuur en de 
luchtvochtigheid gecontroleerd door middel van 
zelfregistreerende instrumenten. 

4. Drogen. In tegenstelling met vroeger wordt thans, 
practisch gesproken, de thee in één keer af gedroogd. Ook 
op de drogers zijn zelfregistreerende thermometers 
aangebracht voor een goede contróle op de temperatuur, 
waarop de thee in den loop van den dag is afgedroogd. 

5. Sorteeren. Vooral in de sorteerkamers hebben groote 
veranderingen plaats gehad, door de uitvinding van meer 
geperfectionneerdc machines, waardoor een groot deel der 
handsortatie vervangen is door machinale sortatie. Dit heeft 
tot groote besparing op uitgaven voor werkvolk geleid, 
terwijl men verder geregeld een meer uniform product kan 
krijgen. 

Zoowel de Java tea-sorter als de wannen moeten als 
nieuwe vindingen genoemd worden. Naar gelang van de 
markt, waar de thee verkocht wordt, moet do sortatie 
ingesteld zijn. Zoo vraagt de Amsterdamsche markt meer 
bladtheeën (oranje pecco, pecco souchon en souchon). 

Bij do zwarte thee onderscheidt men normaliter de 
volgende soorten: 

a. Oranje pecco, b. Pecco, c. Pecco souchon, d. Souchon, 
e. Gebroken oranje pecco, /. Gebroken pecco, g. Fannings, 
h. Dust, i. Bohea. Men kan in de practijk echter dikwijls veel 
meer en heel andere sortaties zien. 

Voor bekleeding der triplexkisten wordt tegenwoordig 
veelal dun of dik aluminium gebruikt; vroeger benutte men 
dun of dik lood. Andere verpakkingen hebben niet voldaan, 
ook niet voor détail. 

O p b r e n g s t .  Tegen het 5e & 6e jaar beginnen de 
producties aanmerkelijk te stijgen, terwijl deze tegen het 7o 
h, 9e jaar wel hun goede hoogte gaan bereiken. Door allerlei 
cultuurmaatregelen (groenbemesters, bemesting enz.) is de 
gemiddeldejproductie per eenheid van opper 
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vlak wel gestegen. Naast een beoordeeling op smaak vindt 
er ook een plaats op de kleur van den schonk en hot 
afgetrokken blad en do ronk, waardoor men 
bereidingsfouten moot torugvin- <lcn. Voor de 
beoordeeling van thee bestaat te Batavia het Thee 
Exportbureau, waarbij de ondernemingen zijn aangesloten. 
Voor een goed resultaat mag thee hoogstens 5 ü G minuten 
trekken. 

B e p l a n t e  u i t g e s t r e k t h e d e n .  Door het 
Centraal Kantoor voor de Statistiek werden over het jaar 
1929 gegevens ontvangen van 316 theeondernemingen 
benevens 4 z.g. opkoopondernemingen (deze koopen het 
natte theeblad in hoofdzaak van de bevolking op om het 
zelve verder te bereiden). 

Van eerstgenoemde 316 ondernemingen liggen «r 275 
(evenals de 4 opkoopondernemingen) op Java, waarvan 242 
in West Java. Van de 41 ondernemingen in de 
Buitengewesten, welke alle op Sumatra zijn gelegen, zijn er 
20 ter Sumatra’s Oostkust gevestigd. 

Hieronder volgt een gedetailleerd overzicht van het 
aantal ondernemingen met gesloten thee- aanplant (zie tabel 
1). 

Bijna alle ondernemingen, waar behalve thee nog andere 
gewassen voorkomen, bevinden zich in West Java; het 
menggewas is nagenoeg uitsluitend hevea. 

De totale oppervlakte der theeondernemingen beliep in 
1929, 511.939 hectaren, waarvan 391.393 ha. op Java en 
120.546 ha. op Sumatra. Totaal beplant waren 193.771 ha. 
of 37,9 % der totale uitgestrektheid, waarvan met thee 
slechts 120.442 ha. of 23,5% der totale oppervlakte, terwijl 
318.168 ha. onbeplant waren. Van de 

120.442 ha., welke met thee beplant waren, lagen 95.987 
ha. op Java (86.111 ha. in West Java) en 24.455 op Sumatra 
(18.968 ha, ter Oostkust van Sumatra). 

Jaarlijks neemt de thee-aanplant toe, zooals blijkt uit 
onderstaand staatje (in hectaren): 

Jaren Java Sumatra Ned.-Indië 

1925 84.682 12.949 97.631 
1926 87.580 15.802 103.382 
1927 90.955 18.066 109.021 
1928 94.170 21.067 115.237 
1929 95.987 24.455 120.442 

P r o d u c t i e  De onder aan deze bladzijde 
voorkomende tabel 2 geeft een overzicht van de 
theeproductie sedert 1925 (in tonnen van 1000 kg.). 

In 1929 bedroeg de totale productie 75.583.414 kg.; 
hiervan leverde Java 64.467.565 kg. (59.305.901 kg. door 
West Java), terwijl van de 11.115.849 kg. van Sumatra, 
10.694.477 kg. door Sumatra’s Oostkust werd 
geproduceerd. 

De taxatie voor 1930 bedraagt 78.596 ton, waarvan 
66.441 ton voor Java (inclusief opkoop) en 12.155 ton voor 
Sumatra. 

Op Java is een groot deel van het product uit opkoop 
afkomstig, n.1. 16.584.513 kg. Het opgekochte blad was 
voor 826.769 kg. afkomstig van andere ondernemingen en 
kleine landbouwers en 15.757.744 kg. werden geleverd 
door Inlandsche theetuinbezitters. 

TABEL 1. 

Gebied 
Uitsluitend 

thee, 
ongemengd 

Thee naast 
andere gewassen 

Totaal 
Thee 

gemengd 
Totaal 

generaal 

Java ....................................  84 81 >) 141 130 l) 225 211 l) 50 48 >) 275 259 l) 

Sumatra ..............................  23 15 l) 17 91) 40 24 >) 1 l1) 41 25 *) 
Totaal .................................  107 96 ') 158 139 *) 265 235 *) 51 49 l) 316 284 l) 

*) In productie. 

TABEL 2. 

Jaar Ondernemingsproduct Opkoopproduct Totaal 
generaal 

 

Java Buiten 
gewesten 

Nod.-Indiö Totaal 

Waarvan 
bevolkings- 

product 

 

1925 32.889 8.018 40.907 11.775 11.167 52.682 
1926 38.980 8.558 47.538 15.382 14.616 62.920 
1927 43.467 8.368 51.835 13.243 12.691 65.078 
1928 47.307 9.248 56.555 16.307 15.608 72.862 

1929 47.883 11.116 58.999 16.584 15.758 75.5S3 
1930 (taxatie) 66.441 ») 12.155 78.596 l) — — 78.596 

l) Inclusief opkoop 
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Van den stand van den bevolktrgs-iheeaanplant op 
Java, aan het einde van 1929, geeft de navolgende tabel een 
overzicht (in hectaren): 

Residentie Totaal In productie 

Buitenzorg . . . .  8 9 0  7 8 1  
Krawang .......................  982 444 
Cheribon  .....................  43 43 
Indramajoe . . . .  3 7  2 6  
West Priangan . . 24.630 20.550 
Midden Priangan . . 1.847 1.263 

Oost Priangan . . . 7.0G4 5.401 
Pekalongan . . . .  1.109 1.044 

Tegal ............................  3G0 339 

Noord Banjoemas . 412 368 
Wonosobo ....................  101 98 

 37.475 30.357 

U i t v o e r. De uitvoer van thee uit Ned.- -Indië was in 
de laatste G jaren als volgt verdeeld (in 1000 kg. netto): 

Soekaboemische Landbouwverecnigingen, Technologie du 
Thé par H. Neuville, Memorieboek van de Pakhuismeesteren 
van de Thee: '<$ 

EUGENETISCHE VEREENIGING IN NE-/ 
DERLANDSCH-INDIË. Opgericht te Batavia 20 Juni 
1927 en goedgekeurd bij G.B. van 2G Juli 1928 no. 2S. Haar 
doel is de eugenetische wetenschap in Ned.-Indië te brengen, 
te bevorderen en in voor ontwikkelde leeken begrijpelijken 
vorm ter beschikking te stellen van allen, die er een nuttig 
gebruik van kunnen maken. Onder euge- netiek verstaat zij de 
wetenschap, die op het na te noemen terrein nagaat, welke 
gevolgen in de toe* komst verwacht mogen worden van de 
handelingen, die wij in het heden verrichten. Haar veld van 
onderzoek is ’s menschen erfelijke aanleg, de ontwikkelings- 
en aanpassingsmogelijkheid daarvan, de wijze waarop zich 
gemeenschappen ontwikkelen, hoe die handelen en op elkaar 
inwerken. (Zie o.a. Dr. M. A. van Herwerden: Erfelijkheid bij 
den mensch en eugenetiek; T. B. Race: Racial Hvgiene). De 
toepassing in de practijk van deze wetenschap op het 
persoonlijk, zakelijk en maatschappelijk leven ligt echter 
buiten het arbeidsveld der vereeniging; zij beweegt zich 

Voornaamste 
bestemmingen 

1925 1926 1927 1928 1929 1930 

Nederland .......................................................... 11.679 17.538 16.749 16.720 16.027 17.847 

Groot-Brittannië ...............................................  20.428 26.130 30.310 29.377 36.603 33.246 
Overig Europa ..................................................  394 424 841 1.217 1.342 1.180 

V. S. v. Amerika ..............................................  3.492 3.612 2.961 2.354 2.283 2.377 
Mesopotamië ....................................................  — 75 121 1.501 1.630 2.484 

Australië ...........................................................  11.833 10.899 10.074 11.145 8.809 10.474 
Elders ...............................................................  2.363 3.022 4.567 7.344 5.756 4.413 

Totaal ................................................................ 50.189 61.700 65.623 69.658 72.450 72.021 

Uit deze tabel blijkt o. m., dat Engeland het grootste 
afzetgebied voor de Ned.-Indische theeën is, terwijl 
Nederland en Australië onderscheidenlijk de tweede en 
derde plaats in de rij der voornaamste bestemmingen 
innemen. De uitvoeren naar deze beide landen geven in 
genoemde jaren slechts weinig verandering te zien. De ver-
schepingen naar de V. S. van Amerika zijn in de laatste vier 
jaren min of meer achteruit gegaan; op een verbetering in 
den afzet naar dit land bestaat trouwens in de naaste 
toekomst weinig hoop. Van belang is de toenemende en 
belangrijke stijging van den export naar Mesopotamië, welk 
gebied eerst sedert 1926 in de officieele statistieken 
voorkomt. Vermelding verdient ten slotte, dat de 
verschepingen naar China (een markt, welke in normale 
omstandigheden veel stofthee voor doorvoer naar Aziatisch 
Rusland afneemt) in de laatste jaren van geen beteekenis 
meer is voor het Ned.-Indisch product. 

Literatuur. Zie de literatuurlijst in het oorspronkelijk 
artikel, en verder: artikelen in de Indische Mercuur, 
Teysmannia. Algemeen Landbouwweekblad voor Ned.-
Indië, De Bergcul- tures, Mededeelingen van het Algemeen 
Proefstation voor Thee (No. 1 t/m No. 100), De Thee, 
Archief voor de Theecultuur, Gedenkboek voor de 
Theecultuur in Ned. Indië, Handelingen van het 
Theeeongres in 1924, Handleiding voor de Theebereiding 
van Dr. J. J. B. Deuss, De Theecultuur van Dr. J. J. B. Deuss, 
Verslagen van de 

niet op het gebied der politiek, ethiek, enz. 
De fondsen, noodig voor haar onderzoekingen, tracht de 

vereeniging bijeen te krijgen uit bijdragen van overheden 
en instellingen, die echter geen medezeggenschap kunnen 
verwerven. Deze berust uitsluitend bij de leden. Als regel 
wordt het lidmaatschap door het bestuur der Vereeniging 
aangeboden aan personen, die daartoe uit hoofde van hun 
opleiding of positie in aanmerking komen, onafhankelijk 
van hun ras, geloof of nationaliteit. 

Op ultimo 1930 was het ledental 000, het aantal 
begunstigers 10. De Vereeniging bezit een goed voorziene 
bibliotheek, organiseert lezingen en geeft een orgaan uit 
(Ons Nageslacht), dat driemaandelijks verschijnt, 
ondersteunt reeds enkele onderzoekingen en staat in 
verbinding met verschillende binnen- en buitenlandsche 
soortgelijke instellingen.. / 

BIJENTEELT. Nadat in 1928 bijenteeltproe- ven op 
kleine schaal in don Gouverncmcntstuin voor vruchtenteelt te 
Pasarminggoe (Batavia) . begonnen waren, werd in het jaar 
1929 besloten deze proeven voort te zetten in het regentschap 
Kebocmèn (Midden Java). Van Gouvernoments- wege is daar 
in liet begin van het jaar 1930 een proeftuin voor bijenteelt 
opgericht, waarvan do bedoeling was onderzoekingen in te 
stellen in verband met de teelt van de Indische bij {Ajtis 
indica) en t.z.t. voorlichting te kunnen geven aan do 
inhcemsche bevolking op het gebied van mo- 
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■derne bijenteelt. Do redenen van do vorplaatsing van het 
proefterrein moeten worden gezocht in de omstandigheid, 
dat Keboemèn con van de rijkste bijenstreken van Java is, 
dat de bijen daar hetgeheele jaar door voedsel van den 
klapper kunnen halen, aangezien deze boom het geheele jaar 
door kan bloeien on omdat de bevolking zelf daar veel doet 
aan bijenteelt, zij hot dan ook op zeer primitieve wijze. 

De bijenstand in den nieuwen proeftuin voor bijenteelt 
telt thans (1931) ongeveer 00 volken, gehuisvest in 
zevenraams kasten van twee verdiepingen met 
bovenbehandeling. Er worden nog steeds proeven genomen 
ter verbetering van de reeds bestaande kastensystemen, 
omdat geen der in gebruik zijnde soorten voldoet aan do ei- 
schen, die men aan een eenvoudige en gemakkelijk te 
behandelen kast in de tropen stelt. Bovendien moeten zij met 
neerslaande wanden zijn ingericht, opdat ongenoode gasten, 
als kakkerlakken enz., niet kunnen binnendringen of op 
eenvoudige wijze verwijderd kunnen worden, zonder het 
bijenvolk zelf te storen. 

De bevolkingsbijenteelt staat nog op een zeer laag peil; 
van bijenteelt in den waren zin des woords kan eigenlijk 
moeilijk gesproken worden. Aan onderhoud, rasverbetering 
enz. wordt weinig of niets gedaan, zoodat het woord 
„bijenhouderij” hier eigenlijk beter op zijn plaats zou zijn. 
De bevolking houdt bijen in uitgeholde boomstammen, voor 
welk doel klapper- (Cocos nucifera), arèn- (Arenga pinnata) 
en ka- pokstammen (Ceiba pentandra) het meest gebruikt 
worden. Deze uitgeholde stammen van ongeveer 2 voet lang 
en 1 voet in doorsnede worden in tweeën gespleten en beide 
deelen weder aan elkaar bevestigd. De openingen aan beide 
zijden worden gesloten met een plankje, waarvan één van 
een gat voorzien, waardoor de bijen in en uit kunnen vliegen. 
Deze nesten (glodoks) worden, nadat zij bevolkt zijn, 
horizontaal aan de huizen of op de erven aan boomen 
opgehangen on tot aan den oogst met rust gelaton. De oogst 
heeft in de désa plaats om do 2 of 3 maanden en wel in het 
begin van de Javaansch-Arabische maand, aangezien juist in 
die tijden volgens het algemeen heerschond volksgeloof veel 
product kan worden verkregen. Bij den oogst wordt alles 
weggehaald wat maar eenigszins van nut kan zijn, zooals 
honing, was en larven. In het regentschap Keboemèn is 
honingwinning bijzaak, wasen larvenwinning treden meer 
op don voorgrond. Honingwinning komt meer voor in de 
bergstreken. Do larven worden met zout en andere ingre-
diënten vermengd, in pisangblad gewikkeld en onder heeto 
asch gelegd. Do aldus bereide larven zijn voor do bevolking 
aldaar een geliefd gerecht bij do rijst. Do was wordt 
gesmolten on gebruikt voor hot maken van figuren bij do 
batikindustrie. Meestal vindt men in doze streken dan ook 
bijen- houdors, die tevens batikkors zijn. Aan uitvoor van 
was of honing wordt niet godacht, daar de oogst hiervoor te 
klein is en hoofdzakelijk eigen behooften dokt. . 

Zio verdor het artikel BIJ in Dl. I, blz. 42o dezer 
Encyclopaedio. F/ 

POST-, TELEGRAAF- EN 
TELEFOONDIENST. Hot in Deel III, blz. 405 o.v., 
onder den titel „Post- en Telegraafdienst” opgenomen 
artikel, zooals hot is aangovuld in Doel V, blz. 330 o.v., 
suppl. afl. 14, blz. 437—445, onder don titel 

„Post-, Telegraaf- en Telefoondienst”, is bijgewerkt tot 
October 1920. 

Sedert hebben wederom, zoowel op postaal als op 
telegraaf- en telefoongebied — wat boido laatstgenoemde 
onderdeden betreft, speciaal door de steeds voortschrijdende 
ontwikkeling van de radiotechniek — zoovele 
veranderingen plaats gevonden, dat andermaal wijziging en 
aanvulling noodig zijn. Voor zoover betreft het beheer, do 
organisatie en het Bedrijf der Posterijen zijn deze 
wijzigingen verwerkt in een tweedo aanvullings- artikel. Ter 
wille van een overzichtelijk geheel is evenwel een geheel 
nieuwe beschrijving van het Bedrijf der Telegrafie en 
Telefonie opgenomen, welke onafhankelijk van de vroeger 
verschenen artikelen kan worden geraadpleegd. 

B e h e e r  e n  o r g a n i s a t i e .  Krachtens artikel 1 
van het Gouvernementsbesluit van 29 Januari 1908 No. 58 
(Ind. Stb. No. 85), zooals dit sedert herhaaldelijk is 
gewijzigd en aangevuld, maakt de Gouvernements Post-, 
Telegraaf- en Telefoondienst in Nederlandsch-Indië een 
onderdeel uit van het Departement van Gou- 
vernementsbedrijvon. Do algemeene leiding en het 
algemeone beheer worden onder de bevelen van den 
Directeur van genoemd Departement uitgeoefend door een 
hoofdambtenaar, die den titel voert van Hoofd van den Post-
, Telegraaf- en Telefoondienst en wiens instructie bij 
genoemd besluit is vastgesteld. 

Sedert 1924 is het Hoofdbestuur van den dienst 
gevestigd te Bandoeng. Het is verdeeld in drie onderdooien, 
t.w.: 

1. het Dienstvak der Administratie, 
2. het Bedrijf der Posterijen en 
3. het Bedrijf der Telegrafie en Telefonie. 
Aan liet hoofd van elk dezer drie onderdeelen is 

een hoofdambtonaar gestold. Zij voeren respectievelijk den 
titol van „Dienstvakhoofd” en „Be- drijfshoofd” en zij zijn, 
behoudens hunne ondergeschiktheid aan het Hoofd van den 
Dienst, belast met het zelfstandige beheer van het hun toe-
vertrouwde onderdeel. Met het Diensthoofd als voorzitter 
vormen zij een Bedrijfsraad, welke wekelijks vergadert ter 
bespreking van de belangrijkste aangelegenheden den dienst 
betreffende. 

De hier voren bedoelde onderdeelen zijn verdeeld in 
afdeolingen; aan het hoofd van elk der afdeelingen van het 
bedrijf der Posterijen en van het Bedrijf der Telegrafie en 
Telefonie is een hoofdambtenaar gesteld, die den titel voert 
van Afdcelingshoofd. 

Het Post-, Telegraaf- en Telefoongebied is, voor hot 
toezicht op de uitoefening van den dienst door hot 
Diensthoofd, verdeeld in 7 inspectie-af- deelingcn en in oen 
gelijk aantal telegraaf- en te- lefoondistrioton. Aan het 
hoofd van elke inspec- tio-afdeoling staat een inspectour; 
aan het hoofd van elk distriot oen ingenieur. 

De chofs van de inspoctio-afdeolingon (Afdee- 
lingschofs) zyn, iodor voor zoover hun gebied betreft, belast 
met hot toezicht op don postdienst in zijn gohoolen o invang 
on op het bedrijfsgodeel- te van don telegraafdienst. De 
Districtschefs oefenen, ieder in hun ressort, het toezicht uit 
op don tolofoondionst in zijn vollen omvang en op het 
technische gedeelte van don telegraafdienst. 

De zetols van de Afdeolingschofs on van de 
Districtschefs zijn gevestigd respectievelijk te Batavia, 
Somarang, Soorabaja, Palembang, £a- dang, Módan on 
Makassar, 
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Tot de competentie van den betrokken Districtschef 
bekooren niet het toezicht op bet Bedrijf der Radiostations 
op de Bandoengsche hoogvlakte en dat op de Internationale 
Telefonie. Deze onderdeden worden elk beheerd door een 
ingenieur met standplaats Bandoeng, wien gelijke 
bevoegdheden als aan de Districtschefs zijn toegekend. 

Zoo mogelijk wordt jaarlijks te Bandoeng, onder 
voorzitterschap van het Diensthoofd, een vergadering met 
de Afdeelings- en Districtschefs belegd, ter bespreking van 
belangrijke dienstaangelegenheden, aan welke besprekingen 
ook wordt deelgenomen door de Bedrijfshoofden, het 
Dienst- vakkoofd en de Afdeelingshoofden bij het Hoofd-
bestuur. 

De exploitatie van den Post-, Telegraaf- en Te-
lefoondienst omvatte op 31 December 1929: 
736 Post- en Telegraafkantoren (inclusief bijen 
hulpkantoren), 
347 Telefoonkantoren (inclusief bijkantoren), 24 
Radiostations, 
46.446 KM. draadlengtetelegraaf verbindingen (inclusief 
11.616 KM. zeekabels) en 300.395 KM. geleidingslengte 
telefoonverbindingen. 

P e r s o n e e l .  Het aantal ambtenaren, zoowel in 
vasten als in tijdelijken dienst, bedraagt ongeveer 12.000. 
Het personeel wordt bezoldigd volgens de 
Bezoldingsregelïng Burgerlijke Landsdienaren 1925/28 of 
verkort „B.B.L.” (Ind. Stb. 1928 No. 38). Na het 
totstandkomen van Stb. 1928 No. 38 is in de 
bezoldigingsregeling van enkele personeelsgroepen bij den 
P.T.T. dienst nog belangrijk wijziging gebracht bij Ind. Stb. 
1928 No. 562. De bezoldiging van het lagere niet in de 
B.B.L. genoemde personeel wordt doorketDienst- hoofd 
geregeld. 

Sedert 1926 (vgl. deel V bl. 331, suppl. afl. 14, blz. 
438)zijn wederom verschillende opleidingen in het leven 
geroepen. Deze hebben plaats aan de te Bandoeng 
gevestigde Post- en Telegraafschool, onder leiding van den 
Directeur van het Onderwijs bij den P.T.T. dienst. De lessen 
worden gegeven door hoogere ambtenaren van den dienst 
en, voor zoover betreft enkele schoolvakken (moderne 
talen), door docenten van ter plaatse bestaande 
onderwijsinrichtingen. De voornaamste leergangen zijn de 
volgende; 

1. Cursus voor opleiding tot de hoogere rangen 
(collegium), 

2. idem voor opleiding totambtenaar4eklasse, 
3. idem voor opleiding tot commies, 
4. idem voor opleiding tot opzichter, 
6. idem voor opleiding tot monteur, 
6. idem voor opleiding tot het behalen van 

toestelbrevetten. 
G e l d e l i j k e  u i t k o m s t e n .  Tot 1914 werd bij 

den Post-, Telegraaf- en Telefoondienst volstaan met een 
comptabel beheer, aansluitende op de begrooting. In 
laatstgenoemd jaar werd naast deze financieele administratie 
een com- mercieele boekhouding opgezet. Hierdoor wordt 
een jui6ter[inziebt verkregen in de geldelijko resultaten en 
den vermogenstoestand van het bedrijf. De Indische 
Bedrijvenwet 1927 zal, zoodra zij op den P.T.T. dienst wordt 
toegepast, deze boekhouding op een wettelijke basis stellen. 
De bedrijfslasten bestaan voor een zeer belangrijk gedeelte 
uit directe personeelskosten en daarom hadden de in 
1920/1921 bij den dienst — mede op aandringen van den 
Volksraad — door- 

govoerdc traktementsvorhoogingen een grooto opvoering 
van dc lasten tengevolge. Mede oefenden daarop invloed uit 
personeelsuitbreiding, de duurteloeslag-regeling en de 
koogo kosten van materialen voor noodzakelijke 
uitbreidingswerk- zaamheden. In het bijzonder omstreeks 
1922, toen bovendien de ontvangsten, voornamelijk die van 
den Telegraafdienst, terug liepen, was het financieel aspect 
verre van gunstig. 

Ten einde de toenemende tekorten te dekken werden 
ongeveer gelijktijdig bij de bedrijven ta- riefsverhoogingen 
ingevoerd, w.o. een verdubbeling van het tarief voor 
binnenlandsche telegrammen en een verhooging met 50% 
van dat voor locale telefoonabonnementen. 

Ofschoon het verkeer, wellicht ook door die 
tariefsverhoogingen, nog terugliep, misten zij toch haar 
uitwerking niet. Daarnaast begon het radiostation te 
Malabar, door openstelling voor het publiek verkeer met 
Nederland, ook baten af te werpen en werd kort daarna een 
andere methode toegepast voor de berekening van het 
bedrag, dat de Postdienst derft wegens den vrijdom van 
briefport voor dienstcorrespondentie.. Voorts hebben de 
geleidelijke opheffing van do duurtetoeslag-regeling in 
1923/24 en de in 1925 ingetreden opleving van het post- en 
telegraaf- verkeer den dienst binnen enkele jaren van een 
noodlijdend bedrijf tot een winstgevenden verkeersdienst 
gemaakt. 

Voor 1929 bedroeg het overschot voor den Postdienst 
rond / 2.973.000, het tekort voor den Telegraafdienst rond ƒ 
3.091.000 en het overschot voor den Telefoondienst rond ƒ 
707.000, tezamen vormende een overschot van rond / 
589.000. 

Op de balans van 31 Dec. 1929 komen de vaste activa 
voor tot een bedrag van rond ƒ 82.000.000, met een 
afschrijving van rond / 37.000.000; do magazijnsvoorradon 
komen erop voor tot een bedrag van bijna / 7.000.000. 

Voor verdere cijfers wordt verwezen naar do 
jaarverslagen en het door de Generale Thesaurie 
samengestelde boekwerk „Tien begrootingen met den 
Volksraad”. 

HET BEDRIJF DEB POSTEBiJEN. A l g e m e e n .  
Het Congres van Stockholm (deel V, blz. 333, suppl. afl. 14, 
blz. 439) is gevolgd door dat te Londen; de aldaar gesloten 
internationale actcn zijn op 1 Juli 1930 in werking getreden. 
Bij de invoering van die acten zijn wederom belangrijke wij-
zigingen gebracht in do regelingen ter zake van het 
buitenlandsche post- en pakketpostverkeer. In verband met 
het bepaalde bjj artikel 91 van de Indische Staatsregeling 
moet dit verkeer worden geregeld bij algemeenen maatregel 
van bestuur, waarbij de Gouverneur-Generaal kan worden 
gemachtigd om de noodige uitvoeringsbepalingen vast te 
stellen. 

Op grond hiervan zijn het internationaal post- besluit en 
het internationaal pakketpostbesluit van 1925 (Ind. Stb. 
1926 Nos. 518 en 519) in 1930 vervangen door een Kon. 
besluit — het Internationaal Postbesluit 1930 in Ind. Stb. 
1930 No. 278 — en een regeeringsverordening — do Inter-
nationale Postverordening 1930 in Ind. Stb. 1930 No. 279 . 

In het „Internationaal Postbesluit 1930” zijn geregeld de 
heffing van de buitenlandsche porten en rechten, alsmede 
die onderwerpen, waarvan de invoering in de internationale 
acten facultatief is gesteld, of welke daarin niet zijn 
geregeld. 
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Evenals in het binnenlandsch verkeer (Post- reglemcnt 
1925 in Ind. Stb. 1925 No. 514) zijn in het „Internationaal 
Postbesluit” als regel slechts maxima opgenomen, terwijl de 
to heffen porten en rechten in de „Internationale 
Postverordc- ning” zijn vermeld. 

Ter vereenvoudiging van de redactie is bij art. 3 van het 
Internationaal Postbesluit bepaald, dat allo voorschriften 
betroffendo het binnenlandsch postverkeer van toepassing 
zijn op alle onderwerpen, welke niet op bindende wijze door 
de internationale acten zijn of zullen worden geregeld. 

Voorts is zoowel het binnen- als het buiten- landsch 
luchtpostverkeer van Nederlandsch- -Indië in de 
„Luchtpostverordening 1930” (Ind. Stb. 1930 No. 280) aan 
regeling onderworpen. 

Voor het Bedrijf der Posterijen gelden thans do volgende 
regelen: 

1°. het Reglement voor den Postdienst (Ind. Stb. 1925 
No. 514, laatstelijk gewijzigd bij Ind. Stb. 1931 No. 11); 

2°. De Algemeene Bepalingen ter uitvoering van dat 
Reglement (Ind. Stb. 1925 No. 51G, laatstelijk gewijzigd bij 
Ind. Stb. 1930 No. 353); 

3°. het Reglement voor den Pakketpostdienst (Ind. Stb. 
1925 No. 515, laatstelijk gewijzigd bij Ind. Stb. 1931 No 
12); 

4°. de Algemeene Bepalingen ter uitvoering van dat 
Reglement (Ind. Stb. 1925 No. 517, laatstelijk gewijzigd bij 
Ind. Stb. 1930 No. 216); 

5°. het te Londen gesloten Algemeen Postverdrag met 
Slotprotocol en luchtpostbepalingen (Ind. Stb. 1930 no. 52); 

6°. de te Londen gesloten overeenkomsten betreffende: 
a. do brieven en de doosjes met aangegeven waarde 

met Slotprotocol (Ind. Stb. 1930 No. 53); 
b. de postpakketten met Slotprotocol en 

luchtpostbepalingen (Ind. Stb. 1930 No. 54); 
c. den postwisseldicnst (Ind. Stb. 1930 No. 56); 
d. de invordering van gelden op quitantiën en 

handelspapier (Ind. Stb. 1930 No. 56); 
7°. het Internationaal Postbesluit 1930 (Ind. Stb. 1930 

No. 278; 
8°. do Internationale Postverordening 1930 (Ind. Stb. 

1930 No. 279); 
9°. do Luchtpostverordening 1930 (Ind. Stb. 1930 No. 

280). 
Do voornaamste wijzigingen, welke in 1930 — mede 

naar aanleiding van do op het Congres to Londen genomen 
beslissingen—zijn aangebracht, komen in het kort op het 
volgende neer: 

1. Zoowel in het binnen- als in het buiten- landsch 
verkeer zijn pakjes (potits paquets) too- gelaten. Pakjes zijn 
open zondingen, inhoudendo voorworpen en eventueel 
drukwerken, nieuwsbladen on bijvoegsels; documenten en 
monsters. Brieven, briefkaarten on braillegeschrifton mogen 
niet in pakjes worden gesloten. Hot maxi- mumgowichtis 
vastgcsteld opl kg., do maximum- afmetingen zijn dezelfde 
als die van monsters. Zij zijn ingevoerd om op snelle, 
gomakkelijko en goedkoop© wyze kloine voorworpen por 
brievenpost te kunnen verzenden. Het port is aldus 
vastgesteld: binnenland en naar Nederland per zeepost: 74 
cent per 60 gram, mot een minimum van 25 cent en een 
maximum van 80 cent; overig buitenland en naar Nederland 
per mail: 10 cent per 50 gram, met een minimum van 30 
cent. Bovendien is voor 

allo uit het buitenland afkomstige pakjes een af- 
leveringsrecht verschuldigd van 12£ cent; 

2. het verbod tot verzending van brieven enz., 
inhoudende stukken en voorwerpon, welke bij verzending 
naar de aangegeven plaats van bestemming aan 
invoerrechten onderhevig zijn, is in zooverre gewijzigd, dat 
dergelijke stukken en voorwerpen voortaan per brievenpost 
kunnen worden verzonden, indien de postadministratie door 
den afzender is gemachtigd de desbetreffende brieven, enz., 
ambtshalve te openen, ten einde de verschuldigde invoer- en 
statistiekrechten te kunnen doen vaststellen; 

3. het hoogste bedrag der aangegeven waarde van 
brieven en doosjes, welke aan den houder van de geteekende 
kennisgeving kunnen worden uitgereikt, is van / 600 op / 
1000 gebracht; 

4. de geldigheidstermijn van binnenlandscho 
postwissels is van 3 maanden, gerekend van den dag, 
volgende op dien van het nemen van den postwissel, 
teruggebracht tot het einde der tweede maand, volgende op 
die van het nemen van den postwissel; 

5. antwoord-coupons zijn in stede van 6 maanden 
onbeperkt geldig; 

6. verhuiskaarten zijn toegelaten naar Nederland, 
Suriname en Cura9ao; 

7. in het verkeer van of naar hulppostkanto- ren is het 
maximum bedrag van aangegeven waarde en verrekening 
van aangeteokende brieven, doosjes, postpakketten, enz., 
alsmede dat van postwissels van / 250 gebracht op ƒ 500 of / 
480. 

V e r v o e r .  De krachtens de wet van 30 December 
1925 (Ind. Stb. 1926 no. 71) met de Koninklijke 
Paketvaartmaatschappij gesloten overeenkomst is met 
ingang van 1 Januari 1931 vervangen door een nieuw z.g. 
Groot-Arcliipel-con- tract. Dit contract, dat voor den tijd van 
15 jaar is aangegaan, is voor het Gouvernement voor- 
deeliger dan het vorige. 

Door de instelling in November 1929 van de 
ééndaagsche treinverbinding tusschen Weltevreden en 
Soerabaja is het aantal spoorwegpostkantoren van zes tot vier 
teruggebracht. 

L u c h t p o s t .  Binnenland. Mede als gevolg van de 
adviezen van de Luchtverkeerscommissie (vgl. deel V, blz. 
337, suppl. afl. 14, blz. 441) vond do eerste geregelde 
luchtpostdienst plaats tijdens de Jaarbeurs te Bandoeng van 
28 Juli t/m 12 Augustus 1923. Toen werd tusschen Bandoeng 
en. Weltevreden een dagelijksche dienst met militaire 
vliegtuigen onderhouden, welke dienst een succes is geweest. 

Een zeer belangrijke proef was voorts die van 1927 
gedurende hot tydvak van 2 Juli t/m 30 November, toen door 
leger-vliegtuigen een dienst werd onderhouden tusschen 
Bandoeng, Weltevreden, Somarang en Soerabaja, in 
aansluiting te Tandjoengpriok op de uit- en thuisvarende 
mailschepen.' 

De kans op verwezenlijking van de luchtvaart- plannon 
leek te grooter, daar inmiddels de K.L.M. zich in Januari 
1924 opniouw tot de Indische Regeering had gewond met het 
verzoek haar oene concessio voor hot'cxploiteeron van 
luchtlijnen te verlcenon.Bij Gouvernementsbesluit van 29 
April 1924 No. 61 werd deze aanvraag, welke vergezeld was 
van een ontworpovoroenkomst en uitgebreide toelichtingen, 
in handen gesteld van eeno uit de Luchtverkcerscommissie 
gevormde kleine 
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werkcommissio. Bij het uitvoerig en zeer gedocumenteerd 
advies dezer commissie van 15 Juli 1924 sprak de grootst 
mogelijko meerderheid zich uit voor het vcrleenen van de 
gevraagde •concessie en subsidie. Het gemis aan volkomen 
overeenstemming gaf de Rcgeering echter aanleiding alsnog 
het oordeel in te winnen van verschillende lichamen, welke 
nauw bij het economische leven betrokken zijn, zooals de 
Javasche Bank, verschillende handelsvercenigingen, e.d. 
Ook bij deze adviezen werd geen overeenstemming bereikt 
en zoo kwam de zaak in de volgende jaren niet verder. 

In dien tijd echter ontwikkelde zich het Euro- peesche 
luchtverkeer met onverwachte snelheid en de K.L.M. groeide 
uit tot een der belangrijkste luchtverkeersmaatschappijen. 
Het luchtnet dezer onderneming werd elk jaar uitgebreider en 
dichter, het materieel werd door de samenwerking met de 
Fokkerfabriek steeds beter, de organisatie volgroeid en 
stevig. 

Ten einde in Nederland en Indië de belangstelling voor 
snelle luchtverbindingen levendig te houden, werden in 
Maart 1927 door de K.L.M. twee postvluchten Rotterdam—
Marseille uitgevoerd,in aansluiting met de 
mailbooten.,Slamat” (uitgaand) en „Indrapoera” 
(thuisvarend). Door marine-vliegtuigen werd in Indië de 
verbinding Sabang—Médan—Weltevreden—Soerabaja tot 
6tand gebracht in aansluiting op deze beide vaar- beurten, 
zoodat de Hollandsche mail, die 18 Maart uit Rotterdam was 
vertrokken, den Oden April te Weltevreden en den Ten April 
te Soerabaja kon worden afgeleverd. 

Voorts werd in October 1927 vanwege het „Comité-
Vliegtocht Nederland—Indië ”de vlieg- tocht-Koppen 
uitgevoerd. Voor den tweeden keer werd toen vliegmail uit 
Nederland in Indië •ontvangen (de eerste vliegpost uit 
Nederland werd in November 1924 per vliegtuig-Van der 
Hoop aangebracht) en de eerste vliegmail van Indie naar 
Nederland werd verzonden. 

De met het vliegtuig „Postduif” van den toen- maligen 
Luitenant Koppen c.s. op 1 October 1927 •door Nederland 
verzonden maildepêches voor Muntok, Palembang en 
Weltevreden werden reeds 10 October d.a.v. aldaar 
ontvangen; deze depêches bevatten in totaal 2092 
poststukken. De op de retourvlucht van de „Postduif”, welke 
17 October 1927 werd aanvaard, vervoerde mail- 
correspondentie (totaal 4642 poststukken) werd 28 October 
d.a.v. te Amsterdam aangebracht. 

Ter financiering van dezen vliegtocht werd door den 
Nederlandschon en den Ned.-Indischen Postdienst elk een 
subsidie van / 12.500 toegezegd. Zoowel in Nederland als in 
Nederlandsch- Indië werd een luchtrecht van ƒ 2.50 per brief-
kaart en van / 10 voor elke 20gram brievenen overige stukken 
geheven, waarvan de helft ten bate van genoemd Comité zou 
komen en de andere helft zou dienen om het subsidie-bedrag 
te dekken. In totaal werd in Indië een bedrag van / 22.932,50 
aan luchtrecht geheven. 

Gedurende de maanden Juli tot en met November 1927 
werd, zonder kosten voorden Postdienst, bij wijze van proef, 
dóór legervliegtuigen een wekelijksche luchtpostverbinding 
van Weltevreden naar Semarang en Soerabaja v.v. in aan-
sluiting op de te Tandjoengpriok aankomende en vandaar 
vertrekkende mailbooten onderhouden. Tijdens de eerste 
maand werd kosteloos mail en 

binncnlandsche post met dezen luchtpostdienst vervoerd, 
vervolgens werd gedurende twee maanden een luchtrecht van 
/ 0.40 en daarna over eenzelfde tijdvak een luchtrecht van / 
0.10 per briefkaart en voor elke 20 gram brieven en overige 
stukken geheven. 

De verlaging van het luchtrecht van / 0.40 tot / 0.10 in de 
periode October/November 1927 gaf geen evenredige 
vermeerdering van het aantal vliegpoststuleken te zien, de 
gemiddelde cijfers waren daarbij per heenreis: 40 
poststukken tot een nettogewicht van 0.951 kg., ontvangen 
luchtrecht / 6.97 en per terugreis resp. 805, 22.26 kg. en f 
147,91. 

Bij Gouvernementsbesluit van 7 September 192S, No. 
78, (Ind.Stb. No. 396) werden do eerste bepalingen 
betreffende hetLuchtpöstverkeer van Nederlandsch-Indië 
vastgesteld/ Daarbij werd'-' het luchtrecht voor het vervoer 
per vliegtuig tusschen in Nederlandsch-Indië gelegen 
plaatsen, ongeacht den afstand, vastgesteld op 10 cent per 
briefkaart en per postwissel en per 20 gram of gedeelte 
daarvan voor alle overige zendingen. Tus- sclien de 
Nederlandsch-Indische Regeering en de op 16 Juli 1928 
opgerichte „Nederlandsch- Indische Luchtvaart 
Maatschappij”, waaraan in- tusschen het praedicaat 
„Koninklijke” werd toegekend (K.N.I.L.M.), is den 24sten 
October 1928 een overeenkomst gesloten, waarin o.a. de ver-
plichting tot het vervoer per vliegtuig van brieven- en 
eventueel pakketpost werd opgelegd. 

Den lsten November 1928 werden de luchtlijnen van de 
K.N.I.L.M. door den Landvoogd officieel geopend. Ook voor 
den postdienst was deze gebeurtenis van beteekenis, omdat 
thans een begin werd gemaakt met de geregelde en dagelijk- 
sche verzending van post per vliegtuig. Neder- landsch-Indië 
bezit hiermede thans de eerste geregelde luchtpostlijnen in 
het verre Oosten. Reeds den 26sten, 27sten en 3lsten October 
werd van enkele extra-vluchten tusschen Weltevreden en 
Bandoeng gebruik gemaakt om post mee te geven. Van 1 
November af waren de lijnen Weltevreden—Bandoeng v.v. 
en Weltevreden—So- marang v.v. in dagelijksch bedrijf. De 
overeenkomst met de Maatschappij betreffende het luchtpost 
vervoer kwam echter eerst in December 1929 tot stand en 
trad op 1 Januari 1930 in werking. 

Soerabaja kon, wegens het ontbreken van een geschikt 
landingsterrein voor do zware drio-mo- torigo 
verkeersvliegtuigen der K.N.I.L.M., nog niet terstond in het 
burgerlijk luchtverkeersnet worden opgenomen. Door 
combinatie van het vervoer per vliegtuig tusschen 
Weltevreden en Semarang met het treinvervoer van 
Semarang naar Soerabaja en omgekeerd kon echter een éón- 
daagscho postverbinding Weltevreden—Soerabaja v.v. tot 
stand worden gebracht. 

Jlot postvervoer over de binnenlandsche Lichtlijnen 
overtrof reeds spoedig de verwachtingen en nam snel toe. De 
regelmatigheid van den dienst liet niets te wenschen over. 

Den 15den Augustus 1929 werd een proefvlucht 
Weltevreden—Palembang ondernomen. Hetzelfde toestel 
vertrok don 19den Augustus weder naar Weltevreden. Een 
dergelijko proefvlucht had plaats op 28 Augustus, 
terugvlucht op 29 Augustus. Deze vluchten werden aan het 
postvervoer dienstbaar gemaakt. De proefvluchten Wel-
tevreden—Palembang zijn sedert September re- 
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gclmatig elko week herhaald en gingen met ingang van 1 
November 1929 over in een vasten dienst. 

Op 18—19 en op 25—26 October hadden proefvluchten 
plaats van Weltevreden via Semarang naar Soerabaja en 
terug. De regelmatige dage- lijksclic dienst op dit traject 
werd op 1 November 1929 geopend; de van Soerabaja en 
Semarang komende vliegtuigen geven des Woensdags aan-
sluiting op de van Tandjoengpriok vertrekkende 
mailschepen. 

Op Zaterdag, 20 September 1930 werd een proefvlucht 
uitgevoerd van Weltevreden via Palembang en Pakanbaroe 
naar Médan, in aansluiting op het 17 September t.v. van 
Tandjoengpriok vertrokken m.s. „Chr. Huygens”. Van deze 
proefvlucht werd gebruik gemaakt voor postverzending naar 
Sumatra, terwijl voorts correspondentie werd 
medegegeven,welke te Belawan werd ingescheept op 
bovengenoemd thuisvarend mailschip. De terugvlucht had 
plaats op 22 September d.a. v. 

Den 27sten September 1930 werd deze weke- lijksche 
dienst officieel geopend. De heenreis heeft steeds plaats op 
Zaterdag in aansluiting te Belawan op de thuisvarende 
Nederlandsche mailschepen en de terugvluchten worden 
uitgevoerd op den dag, volgende op de aankomst volgens do 
mailtabellen, van do uitvarende Nederlandsche mailbooten. 

Aangezien deze dienst, vooral wat de vluchten 
Weltevreden—Médan betreft, van veel belang is voor het 
publiek in Ned.-Indië, omdat dit 2 a 3 dagen na de gewone 
mailsluiting nog mailstuk- ken kan verzenden, welke met 
dezelfde boot worden doorgezonden en het luchtrecht 
slechts / 0.10 per 20 gram of gedeelte van 20 gram (binnen- 
landsch tarief) bedraagt, was te verwachten, dat daarvan een 
groot gebruik zou worden gemaakt. Do uitkomsten van het 
postvervoer op do heen- vluchtcn hebben aan deze 
verwachtingen ten volle beantwoord; op 29 November 1930, 
derhalve 2 maanden na de instelling van den Módan- dienst, 
werd ruim vier maal zooveel post vervoerd uls op 27 
September t.v., n.1. 90.450 kg.op eerstgenoeinden datum 
tegen 22.070 kg. op laatstgenoemden datum. 

Het postvervoer op de terugvluchten Médan— 
Weltevreden vertoont eveneens een stijging, echter in veel 
mindere mate. 

De op 1 November 1928 geopende luchtlijnen van de 
K.N.I.L.M. hebben in 2 jaren tijd van een enkeldaagschen 
dienst Weltevreden—Bandoeng v.v. en Weltevreden—
Semarang v.v. zich ontwikkeld tot: 
een dubbeldaagschen dienst Batavia—Bandoong v.v.; 
een dagelijksehen dienst Batavia—Semarang— Soerabaja 

v.v.; 
een wekelijkschen dienst Batavia—Palembang v.v.; 
een wckolyksehon dienst Batavia—Palembang— 
Singaporo v.v. (zie onder Buitenland); een wekelijkschen 
dienst Batavia—Palembang— Pakanbaroe—Médan v.v. 

De resultaten van het postvervoer over de b i n n e n  
l a  n d s c h o  luchtlijnen blijken uit de ondorvolgende 
gegevens: vervoerd gedurende Nov. 1928. .
 88.155kg.; 

„ „ Feb. 1929 . . 100.962 „ ; 
„ „ Mei 1929 . . 131.191 „ ; 

vervoerd gedurende Aug. 1929 . . I33.475kg.; 
„ „ Nov. 1929 . . 407.039 „ ; 
„ „ Feb. 1930 . . 401.655 „ ; 
„ „ Mei 1930 . . 571.458 „ ; 
„ „ Aug. 1930 . . 625.954 „ ; 
„ „ Nov. 1930 . .1.190.700 „ ; 
„ „ Feb. 1931 . .1.245.858 „ ; 

Buitenland. De vier vliegtuigen, waarmede de 
K.N.I.L.M. voorloopig den dienst op de door haar geopende 
luchtlijnen onderhield, worden in September/October 1928, 
met tusschenpoozen van een week, door de lucht van 
Nederland naar Nederlandsch-Indië overgebracht. Een 
week na het vertrek van het vierde vliegtuig is nog een 
vijfde uit Nederland vertrokken ter volbrenging van de 
eerste der serie van de voor de jaren 1928, 1929 en 1930 
beraamde twaalf postvluchten Nederland—Nederlandsch-
Indië v.v. 

Aan het publiek is op al deze vluchten gelegenheid 
gegeven tot verzending van luchtpost, waarvoor, zoowel in 
Nederland als in Nederlandsch- -Indië, boven de gewone 
porten en rechten, luchtrecht was verschuldigd. Dit recht 
bedroeg voor briefkaarten en postwissels 40 cent per stuk en 
voor alle overige zendingen (brieven enz.) 75 cent per 20 
gram of gedeelte van 20 gram. Het luchtrecht moet worden 
gekweten door middel van luchtpostzegels. In 
Nederlandsch-Indië werd in de behoefte aan dergelijke 
zegels voorloopig voorzien door koerseerende 
frankeerzegels met een specialen opdruk te doen bedrukken. 

De eerste twee vliegtuigen brachten de luchtpost in 10 
dagen naar Nederlandsch-Indië over. Van het derde, op 27 
September 1928 uit Amsterdam vertrokken, vliegtuig 
geraakte op 3 October 
d. a.v. bij een noodlanding te Cawnpur (Britsch- -
Indië) het landingsgestel beschadigd, zoodat van 
doorvliegen geen sprake kon zijn en de luchtmail met de 
gewone verkeersmiddelen naar haar bestemming moest 
worden doorgezonden. Het vierde, den 4en October 1928 
uit Amsterdam vertrokken, vliegtuig werd op 16 Octover 
d.a.v. te Rangoon bij het starten zoodanig beschadigd, dat 
het per boot naar Indië moest worden doorgezonden, 
hetgeen eveneens geschiedde met de zich aan boord 
bevindende luchtmail. Het vijfde vliegtuig, dat 11 October 
1928 Amsterdam verliet, ondervond to Bagdad, als gevolg 
van een motorframc-dcfcct, een oponthoud van 6 dagen; het 
kwam op 2S Octover d.a.v. te Weltevreden aan. Dit laatste 
vliegtuig .aanvaardde op 6 November 1928 te Bandoeng 
zijn retourvlucht naar Nederland, welke vlucht in 10 dagen 
werd volbracht. 

De voor dit vliegtuig in Nederlandsch-Indië aangeboden 
luchtmail was zóó omvangrijk, dat het in het vliegtuig voor 
do post beschikbare gestelde maximum-gewicht van 305 
kg. verre word overschreden, zoodat 254 kg. luchtpost per 
ss. „Patria” naar do bestomming moest worden vervoerd. 

In het geheol waren door de 5 vliegtuigen 1300 kg. post 
aangobracht. 

Oorspronkelijk bestond het plan om gedurende 1929, 
voor zoover do toestand der vliegterreinen dit zou mogelijk 
inakon, een reeks maandelijk- scho proofvluchton heen on 
terug op Indië uit te voeren. Toon echter do vier vliegtuigen 
der 
K.N.I.L.M., bestemd voor don dienst in Indië met een week 
tusschenruimtè in 1928 vertrokken, 
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was de gelegenheid om hierbij aan te sluiten zóó gunstig, dat 
de inzet der maandelijksche vluchten werd vervroegd en het 
eerste vliegtuig der K.L.M op 11 October 192S en het tweede 
op 11 December d.a.v. van Amsterdam vertrok. 

Gedurende de tweede vlucht echter werd van Britsche 
zijde bezwaar gemaakt tegen voortzetting, aangezien 
politieke omstandigheden het niet mogelijk maakten de 
vliegvelden in Irak te gebruiken. 

Toen de toestemming begin April weer werd • verleend, 
achtte de Directie der K.L.M. het niet wenschelijk de 
maandelijksche vluchten te hervatten, daar gebleken was, dat 
deze eind Mei weer gestaakt zouden moeten worden in ver-
band met den toestand van enkele Britsch-In- dische 
vliegvelden gedurende den natten moesson. Besloten werd 
toen de vluchten na dezen moessontijd te hervatten, doch ze 
dan, in plaats van maandelijks, om de veertien dagen uit te 
voeren. 

De geheele opzet dezer vluchten is tot stand gekomen in 
nauw overleg met het Hoofdbestuur der Posterijen en 
Telegrafie in Nederland en met dat van den P.T.T.-dienst in 
Nederlandsch-Indië. 

Van de 8 vliegtuigen, welke van 12 September t/m 12 
December 1929 van Holland vertrokken, kwamen 6 binnen 
den gestelden maximumtijd van 2 weken te Bandoeng aan. 
Eén machine verongelukte bij Constantinopel, een andere 
moest een noodlanding maken bij Satul (Siam), waardoor de 
luchtmail wel is waar vertraagd werd, maar toch nog een 
week eerder te Weltevreden aankwam dan de gelijktijdig 
verzonden landmail. De 7 vluchten van lndië naar Nederland 
hadden alle een gunstig en vlot verloop; de gemiddelde 
reisduur bedroeg ongeveer 11 dagen. 

De bovenbedoelde 14-daagsche vluchten moesten 
worden stopgezet, aangezien geen toestemming werd 
verleend tot het gebruikmaken van de Britsch-Indische 
vliegvelden in verband met de voorgenomen verbetering van 
de grondorganisa- tie van die terreinen. Na het noodige 
overleg kon in September ’30 weder tot hervatting van de 
Holland-Indië-vluchten worden overgegaan. 

Den 25sten September 1930 werd een geregelde 14-
daagsche luchtpostdienst Amsterdam— Bandoeng v.v. 
geopend; het eerst retourvlieg- tuig vertrok den 17den 
October d.a.v. van Weltevreden. 

Deze dienst is zoodanig opgezet, dat de heen- en 
terugreis elk in 12 dagen wordt afgelegd. 

Van de vastgestelde route Amsterdam—Buda- pest—
Stamboul—Aleppo—Baghdad, enz., moest na de eerste, op 
25 September te Amsterdam aangevangen vlucht, worden 
afgeweken, aangezien van de Turksche Regeering geen 
toestemming tot landen te Stamboul werd verkregen. De 
even- bedoelde route werd dientengevolge voorloopig 
gewijzigd in Amsterdam—Budapest—Athene— Cairo—
Baghdad, enz. 

De vluchten werden tot dusver (Maart 1931) met groote 
regelmaat uitgevoerd. De op enkele vluchten ondervonden 
vertraging ten gevolge van weersgesteldheid, passen 
kwestie, nazien motor, 
e. d., bedroeg ten hoogste enkele dagen. 

Voor de verzending van correspondentie met den 
bedoelden luchtpostdienst werd voor de zendingen, 
afkomstig van Ned,-Indië, een verlaagd luchtrecht 
vastgesteld, bedragende 30 cent voor een briefkaart of 
postwissel en voor zen 

dingen, niet zwaarder dan 5 gram; 75 cent voor zendingen 
van meer dan 5 t/m 20 gram, en voor zwaardere zendingen 
75 cent per 20 gram of gedeelte van 20 gram. Dit verlaagde 
tarief heeft ten gevolge gehad, dat het aantal per Indië—II 
ol- land-vlucht vervoerde zendingen ten opzichte van de in 
1929/1930 gehouden proefvluchten, met dr 50% is 
toegenomen. 

Zoowel op de heen- als op de terugvluchten wordt 
correspondentie vervoerd voor de aan de route gelegen 
landen, terwijl voor buitenlandsche postadministraties 
gelegenheid bestaat om in beide richtingen van dezen 
luchtpostdienst gebruik te maken voor postvervoer. 

Aan de K.L.M. wordt voor de heenvluchten door de 
Ncderlandsche en voor de terugvluchten door de Ned.-
Indische Posterijen een bepaald garantiebedrag uitgekeerd. 

Het gemiddeld gewicht van de posten van Nederland 
voor Indië, vervoerd op de 8 proefvluchten in 1929/1930, 
bedraagt 214.375 kg. en dat van de posten van Indië voor 
Nederland op de retour-proefvluchten 210.680 kg. 

Deze gemiddelde gewichten bedragen voor do in 1930 
uitgevoerde vluchten resp. 178.036 kg en 208.622 kg. 

Ter voorbereiding van een luchtverbinding tusschen 
Weltevreden en Singapore werden door de K.N.I.L.M. op 
10—11 en op 25—26 Februari 1930 een tweetal 
proefvluchten op dit traject gehouden. Het luchtrecht van de 
naar of via Singapore te verzenden stukken werd vastgesteld 
op / 0.20 per stuk en per 20 gram. 

De vlucht van 25 en 26 Februari werd uitgevoerd 
tusschen Weltevreden en Singapore via Palembang; op het 
van Bandoeng aankomend en daarheen vertrekkende 
vliegtuig werd geen aansluiting gegeven. 

Gerekend van 4 Maart 1930 is een geregelde 
wekelijksche luchtpostdienst geopend op het traject 
Weltevreden—Palembang—Singapore v.v. 

P o s t  w a a r d e n ,  f r a n k e e r z e g e l s ,  
l u c h t p o s t z e g e l s .  Sedert 1926 is geen 
verandering gebracht in de 3 typen, waarin do gewone 
frankeerzegels worden uitgegeven. In 1929 is een serie 
luchtpostzcgcls in omloop gebracht en in 1930 een eerste 
serie weldadigheids* zegels. De luchtpostzegels bestaan uit 
8 soorten, namelijk van 10, 20, 30, 40, 75, 150, 450 en 750 
cent, terwijl de eerste serie weldadigheidszcgels uit 4 
soorten bestond, met een frankeerwaarde van 2, 5, J2J en 15 
cent en een verkoopprijs van respectievelijk 3, 7£, 15 en 20 
cent. 

Ten aanzien van laatstgenoemde zegels is bij 
Gouvernementsbesluit van 30 Mei 1930 n°. 20 (Ind. Stb. no. 
185) bepaald, dat jaarlijks gedurende een voor elk jaar te 
bepalen tijdvak een serie weldadigheidszegels zal worden 
uitgegeven. Na aftrek van de frankeerwaarde, de kosten van 
aanmaak en eventueel andere onkosten uit de uitgifte 
voortvloeiende, zal de opbrengst dier zegels worden bestemd 
tot steun van een telken jare door de Regeering aan te wijzen 
— elk jaar wisselende — verceniging, welke een' menschlie- 
vend doel nastreeft. De verkoop van de eerste serie 
geschiedde ten bate van de Verceniging „Jeugdzorg” te 
Buitenzorg. 

In verband met een op 1 Januari 1929 in werking 
getreden tariefsverlaging verschenen op dien datum van de 
bestaande briefkaarten overdrukken in zwarte en oranje-
roode kleur. 
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In 1930 zijn in omloop gebracht briefkaarten van 5 cent, 
welke op de linkerhelft van de adreszijde zijn voorzien van 
eon reclame voor do verzending per luchtpost, alsmede 
frankeerzegels van 12£ cent, overdruk in rood op 20 cent 
(blauw), luchtpostzegels van 30 cent, overdruk in zwart op 
luchtpostzegels van 40 cent en frankeerzegels van ƒ 1.75 in 
violet, enkele briefkaarten van 10 cent in rood en portzegels 
van 37£ cent. 

De verhuiskaarten met een zegelafdruk van 1 cent zijn 
op 1 Juli 1930 vervangen door kaarten met een zegelafdruk 
van 2 cent. De op dien datum nog voorhanden kaarten van 1 
cent zijn van den overdruk „2 cent” voorzien. 

Een bij Gouvernementsbesluit van 24 Juni 1929 no. 27 
ingestelde commissie (Postwaarden- commissie) heeft tot 
taak van advies te dienen omtrent de eventueele 
overbrenging van den aanmaak van postwaarden en 
plakzegels naar Nedcr- landsch-Indië. 

De eerste frankeermachines (van het systeem 
„francotyp”) zijn in begin 1929 hier te lande in gebruik 
genomen. Het gebruik is slechts toegestaan na bekomen 
machtiging van het Hoofdbestuur van den P.T.T.-dienst. 

T a r i e v e n .  Met ingang van 1 October 1927 is het 
port voor brieven en briefkaarten bij verzending naar 
Suriname en Curasao gelijk gemaakt aan dat, hetwelk voor 
deze zendingen in het bin- nenlandsch verkeer en bij 
verzending naar Nederland isverschuldigd.Tevenswerdhet 
minimum port voor documenten bij verzending naar Suri-
name en Cura^ao van 20 op 12£ cent gebracht. 

Verdere tariefsverlagingen traden in werking op 1 
Januari 1929 en kwamen in hoofdzaak op het volgende neer: 

1. Het tarief van brieven van een gewicht van niet meer 
dan 20 gram, voor het buitenland, met uitzondering van 
Nederland, Suriname en Cura- 9ao, werd van 20 cent op 15 
cent gebracht. 

2. Het tarief van een enkele briefkaart en van elk der 
deelen van een briefkaart met betaald antwoord werd, in het 
binnenlandsch verkeer en in het verkeer met Nederland, 
Suriname en Cura- yao van 7J op 5 cent, in het verkeer mot 
het over- rig buitenland van 124 op 10 cent gebracht. Voor 
briefkaarten werden voor het formulier geen kosten meer 
berekend. 

3. Het tarief van de drukwerken, documenten en 
monsters per 50 gram of gedeelte van 50 gram werd in het 
binnenlandsch verkeer en in het verkeer met Nederland per 
zeepost van 21 op 2 cent, in het verkeer met Nederland per 
mail en het overig buitenland van 4 op 3 cent gebracht. 

Hot minimumport voor monsters werd in hot 
binnenlandsch verkeer en in het verkeer met No- derland per 
zeepost gebracht van 7£ op 5 cent, in het verkeer met 
Nederland per mail en het overige buitenland van 8 op ö 
cent, terwijl het minimumport voor documenten in het 
buitenlandsch vorkeer, mot uitzondering van Nederland, 
Suriname en Cura^ao, werd gereduceerd van 20 cent tot 15 
cent. 

4. Het tarief van nieuwsbladen en by voegsels word (in 
het binnenlandsch verkeer) van 1 cent por 25 gram of 
gedeelte daarvan op 1 cent per 50 gram of gedeelte daarvan 
gebracht. 

5. Het tarief van Braillcgeschriftcn per 1000 gram of 
gedeelte van 1000 gram word zoowel in het binnenlandsch- 
als in het buitenlandsch verkeer gebracht van 4 op 3 cent. 

G. Hot recht voor berichten van ontvangst, berichten van 
betaling en navragen werd in het buitenlandsch verkeer 
verlaagd van 20 cent tot 15 cent, terwijl het recht voor ccn 
bewijs van ter post bezorging van gewone postpakketten, 
zoowel binnenlandschc als buitcnlandsche, van 10 op 5 cent 
werd gebracht. 

7. De prijs van de postwisselformuliercn en de 
adreskaarten voor postpakketten daalde van 2 op 1 cent. 

Voorts werd met ingang van 1 Juli 1930: 
a. het port van Braillegeschriften in het binnenlandsch 

verkeer en by verzending naar Nederland per zeepost 
andermaal verlaagd en van 3 cent per 1000 gram verminderd 
tot 2 cent per 1000 gram; 

b. het recht voor een bericht van ontvangst, gevraagd na 
de terpostbezorging, alsmede het recht voor navragon 
verdubbeld; 

c. het invorderingsrecht en het aanbiedings- recht voor 
postquitantiën, zoowel in het binnen- als in het 
buitenlandsch verkeer, vastgesteld op 124 cent. 

P o s t  w i s s e l  d i e n s t .  Met ingang van 1 Juli 
1927 is een rechtstreeksche dienst voor gewone en 
telegrafische postwissels, zoomede een quitantie- en 
verrekendienst tusschen Hongarije en Ned.-Indiö 
opengesteld, overeenkomstig de bepalingen van de 
postwisselovereenkomst der Wercldpostvereeniging. 
Hierdoor is de voordien bestaande postwisseldienst met 
Hongarije door tusschenkomst van de Engclsche 
postadministratie komen te vervallen. Mede overeenkomstig 
de internationale bepalingen is, eveneens met ingang van 1 
Juli 1927, een rechtstreeksche dienst voor gewone en 
telegrafischo postwissels geopend van Ned.-Indië naar 
Egypte (dus in één richting). De vroegere postwisseldienst 
met Egypte via de Engelsche postadministratie kwam daar-
door eveneens te vervallen. 

Een quitantie- en verrekendienst tusschen Oostenrijk en 
Ned.-Indië v.v. werd in Januari 1927 geopend. 

Respectievelijk op 14 November en op 30 December 
1927 zijn verder b y z o n d e r e  post- 
wisselovereenkomsten gesloten (afwijkend van de algemeen 
geldende internationale bepalingen) tusschen Ned.-Indie en 
Ceylon en tusschen Ned.- -Indiëende Philippijnen. Door de 
overeenkomst met Ceylon is tevens do mogelijkheid 
geopend van verzending van postwissels naar Britsch-Indië. 
Laatstbedoelde overeenkomsten traden in werking op 1 
Januari en 1 April 192S. 

Een verrekendienst tusschen China en Ned.- -Indië, 
overeenkomstig de internationale bepaling gen, word 
opongostcld op 1 Augustus 1928. Een postwisseldienst met 
den Hedjaz, geopend op l Januari 1928, werd op 27 Augustus 
van dat jaar weder stopgezet. 

Mot do postadministratie van de Unie vanZuid- -Afrika 
werd een rechtstreeksche postwisseldienst ingevoerd op l 
Novomber 1929. Als gevolg hiervan werd van genoemden 
datum af het postwis- solverkeor mot lvonya, Mauritius on 
onderhoorig- hoden, Noord- en Zuid Rhodesia, Nyassaland, 
St. Helena, het Tanganyikagebied, Zanzibar on Britseh 
Zuidwest-Afrika via de Zuid-Afrikaan- scho Unie geleid in 
plaats van via Engeland. 

T r a n s i t  o -  w i s s e l v e r k o e r .  Met de 
Nederlandsche postadministratie werd in 1929 
overeengekomen om wederzijds van eikaars 
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dienst en gebruik te maken voor het postwissel - verkeer met 
andere landen, voor zoover dit niet rechtstreeks wordt 
onderhouden. Hierdoor werd bereikt, dat het 
postwisselverkeer van Ned.-Indië met Letland, Luxemburg, 
Lithauen, Canada, Griekenland en het Saargebied v.v. via 
N e d e r l a n d  en het postwisselverkeer van Nederland 
met Hongkong en China v.v. via N e d.-l n d i ë kon worden 
geleid. 

De gelegenheid om telegrafische postwissels in het 
verkeer tusschen Nederland en Ned.-Indië langs r a d i o-g 
r a f i s c h e n  weg te verzenden werd in 1927 
opengesteld. 

P a k k e t p o s t d i e n s t .  Bij Gouverne-
mentsbesluit van 29 September 1928 no. 10 zijn bepalingen 
in het leven geroepen, welke met ingang van 1 Januari 1929 
de verzending van postpakketten tot een maximum-gewicht 
van 10 kg. in het binnenlandsch verkeer, alsmede in het 
verkeer per zeepost naar en van Nederland, Suriname en 
Cura^ao mogelijk maakten (voordien was het maximum 
gewicht op 5 kg. gesteld). Voorts is in den loop van 1929 de 
wederzijdsche uitwisseling van pakketten van meer dan 5 
toten met 10 kg. met de buitenlandsche postadministraties, 
welke deze gewichtscoupure toelaten, alsmede met 
Nederland per landmail, tot stand gekomen. 

HET BEDRIJF DER TELEGRAFIE EN' TELEFONIE. 

Ofschoon omstreeks het einde van 1925 het voormalige 
Dienstvak der Telegrafie en dat der Telefonie vereenigd 
zijn tot één bedrijf, worden, ter wille van een 
gemakkelijker overzicht, beide on- derdeelen hier 
afzonderlijk besproken. 

A. T e l e g r a a f d i e n s t .  
In tegenstelling met de post is de telegraaf een 

betrekkelijk jonge verkeersdienst. 
In Indië dateeren de eerste electro-magnetische 

telegrafen van 1855, toen de aanleg van een lijn van Batavia 
naar Buitenzorg werd gelast, welke den 23sten October 
1850 gereed kwam, datum, waarop het eerste telegram, 
gericht aan den toenmaligen Landvoogd, werd verzonden. 
Geleidelijk werd, te beginnen reeds in 1858, het net 
uitgebreid. Van dat jaar dateerde ook de eerste wettelijke 
regeling omtrent den aanleg van telegrafen (Ind. Stb. no. 
37), welke in 1876 (Ind. Stb. no. 257) vervangen werd door 
bepalingen omtrent den aanleg en het gebruik. Beide rege-
lingen waren een navolging van de Hol- landsche wet, 
zoodat ook hier het beginsel gold, dat geen telegrafen — 
kabels daaronder begrepen — aangelegd mochten worden 
dan door of met vergunning van de Regeering, met 
uitzondering van die, welke over een particulier eigendom 
of een onderneming loopende, alleen voor den eigenaar 
dienen. 

Thans is het telegraaf verkeer in hoofdzaak geregeld 
door: 

1°. de hiervorengenoemde bepalingen van 1876, welke 
behoudens daarin aangebrachte wijzigingen en 
aanvullingen, nog van kracht zijn; 

2°. het Reglement voor den Telegraafdienst in Ned.-
Indië, vastgesteld bij Ind. Stb. 1926 no. 466, gewijzigd bij 
Ind. Stb. 1929 nos. 59 en 317; 

3°. de in Ind. Stb. 1893 no. 227, jo. 1907 no. 487 
opgenomen bepalingen omtrent het gebruik van de telegraaf 
van den dienst der Staatsspoorwegen voor het overbrengen 
van particuliere telegrammen; 

4°. door de te St. Petersburg gesloten tele- 

graafoverccnkomst, opgenomen in Ind. Stb. 1876 no. 256 
met bijbehoorend dienstreglement (laatstelijk herzien te 
Brussel, Ind. Stb. 1929 no. 166); 

5°. de te Washington gesloten radio-telcgraaf- 
ovcrcenkomst met bijbehoorende reglementen, opgenomen 
in Ind. Stb. 1929 no. 23. 

Concessies voor het onderhouden van 'particuliere 
telegraafdiensten zijn verleend aan: 

a. de „Eastern Extension Australasia and China 
Telegraph Company Ltd”, door welke Maatschappij 
ingevolge de haar verleende concessie worden aangelegd en 
bediend de kabol- verbindingen tusschen Java (Batavia en 
Banjoe- wangi) en Sumatra (Médan) eenerzijds, en de 
Straits-Settlemcnts (Singapore en Penang) en Australië 
(Port Larwin) anderzijds, terwijl haar voorts vergunning is 
verleend tot het in werking brengen van een telegrafische 
verbinding tusschen Java en de Cocos- of Kcelingeilanden; 

b. de „Deli-Spoorwegmaatschappij”, aan welke 
vergunning is verleend voor het gebruik van haar 
spoorwegtelegraaf tot het overbrengen van telegrammen 
tegen betaling; 

c. de „Nederlandsch Indische Spoorwegmaatschappij”, 
aan welke vergunning is verleend om de stations en halten 
van deze Maatschappij voor het publiek telegraaf verkeer 
open te stellen; 

d. de „Semarang-Joana Stoomtram maatschappij”, aan 
welke tot wederopzeggens vergunning is verleend om de 
stations en halten van hare hoofdlijn en zijlijnen onderling 
telegrafisch te verbinden en open te stellen voor publiek ver-
keer; 

e. de „Madoera Stoomtram Maatschappij”, aan welke 
tot wederopzeggens vergunning is verleend om de stations 
en halten van hare lijnen voor een publieken 
phonogrammendienst open te stellen; 

/. de’ „Bataafsche Petroleum-Maatschappij”, aan welke 
tot wederopzeggens vergunning verleend is om haar 
radiotelegrafische stations te Balikpapan en te Tarakan, 
behalve voor onderling verkeer, tevens open te stellen voor 
hot verkeer met schepen op zee, terwijl haar voorts vergund 
is een radiostation te Boela (res. Am- boina) aan te leggen 
en te gebruiken, welk station voor het publiek 
binnenlandsch telegraaf verkeer is opengestoJd; 

g. de Steenkolen maatschappij „Parapattan” voor het 
radioverkeer van haar station te Beraoo; 

h. de „Nederlandsche Koloniale Petroleum 
Maatschappij”, aan welke tot wederopzeggens vergunning 
verleend is om haar radiostation to Soengeigerong (res. 
Palembang) voor eigen verkeer open te stellen met hare 
stations op de boor- terrCinen te Mambang, Manggoel en 
Talang Akar, alsmede tot het gebruik van een radiostation te 
Tandjongoeban (res. Riouw en Onderhoorighe- den), 
teneinde daarmede, behalve voor onderling verkeer met 
ovengenoemd station te Soengeigerong en haar 
hoofdkantoor te Batavia, tevens in verbinding te kunnen 
treden met hare zich op zee bevindende tankschepen; 

i. de „Nederlandsch-Indische Aardolie Maatschappij” 
voor het radioverkeer van haar station te Poeloe Boenjoe 
(Zuider en Ooster afdeeling van Borneo). 

De Nederlandsche Telegraaf maatschappij „Radio- 
Holland", heeft ten doel het oprichten, verhuren,beheeren en 
exploiteeren van stations voor draadlooze telegrafie en 
telefonie en alles wat 
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hiermede, in den ruimsten zin genomen, geacht kan worden 
in verband te staan. De maatschappij werd in December 
1916 opgericht door een groot aantal Nederlandsche 
reeders, om den radiodienst aan boord van de 
Nederlandsche en Nc- derlandsch-Indische schepen onder 
controle van een Nederlandsche maatschappij te brengen. 

In 1S71 is Nederlandsch-Indië toegetreden tot de 
Wcreldtelegraafvereeniging. 

Achtereenvolgens was het land vertegenwoordigd op de 
volgende congressen: 

Rome 1871, St. Petersburg 1875, Londen 1879, Berlijn 
1885, Parijs 1890, Boedapest 1896, Londen 1903, Lissabon 
1908, Parijs 1925, Brussel 192S, Londen 1912 en 
Washington 1927 (do laatste twee radio conferenties). 

Landlijnen. Zooals in den aanhef van dit hoofdstuk is 
vermeld werd de eerste telegraaflijn, 
n.1. tusschen Batavia en Buitenzorg, geopend op 23 October 
1856. Aanvankelijk diende deze lijn slechts voor 
gouvernementeele doeleinden, doch nadat in 1857 de lijn 
Batavia—Soerabaja meteen zijtak Semarapg—Ambarawa 
tot stand was gekomen, werd de telegraaf voor publiek 
verkeer opengesteld. Gaandeweg werden het net op Java en 
het aantal kantoren uitgebreid. 

In 1866 werd een aanvang gemaakt met den aanleg van 
landlijnen op Sumatra. Daarbij werden door den aard van 
het terrein groote moeilijkheden ondervonden en dikwijls 
gebeurde het, dat het resultaat van langdurigen arbeid in en-
kele uren werd te niet gedaan, hetzij door bosch- branden, 
hetzij door groote kudden olifanten. Groote bezwaren 
werden ook ondervonden bij het zoeken naar goede 
steunpunten voor de lijnen. De aanvankelijk gebezigde 
palen en dolken waren niet alleen zeer kostbaar, maar 
werden ook dikwijls omvergeworpen door stormen of wilde 
dieren. Het bezigen van levende steunpunten (vooral 
randoe- en ijzerhoutboomen) had meer succes. Een groot 
bezwaar was echter, dat vele boomen tengevolge van de 
aanhechting van de isolatoren door den bliksem werden 
getroffen, terwijl ook de witte mieren vaak groote 
verwoestingen aanricht- tcn. Ook werd de communicatie 
dikwijls gestoord door afvallcndc takken, hetgeen op 
verschillende trajecten voorkomen werd door het aan 
brengen der lijnen in het midden van den weg. liet toezicht 
door lijnwachters leidde gaandeweg tot een beter onderhoud 
en dientengevolge tot vermindering van de storingen. 

Ook werd verbetering verkregen door do oprichting van 
isoleerhuisjes tusschen ver van elkander verwijderdo 
kantoren, waardoor het mogelijk werd, den isolatietoestand 
van de lijn bij gedeelten te onderzoeken. 

Vele van de genoemde bezwaren werden ondervangen, 
toen later do telegraaflijnen langs do spoorwogen konden 
worden aangelegd, waardoor ook een beter onderhoud 
mogelijk werd. 

Na zwaren pioniersarbeid kwam in 1887 een verbinding 
tot stand van West- met Oost Sumatra, door een lijn van 435 
K.M., van Padang- sidompoean naar Alódan, welke lyn zeer 
in betec- kenis toenam, toon in 1891 de internationale 
kabelvcrbinding Módan—Padang werd voltooid. 

Als schakel in de intornationalo verbinding tusschen do 
Straits en Australië werd in 1893 tusschen Batavia en 
Banjoewangi een speciale draad bijgespannen (1165 K.M.), 
welke tor beschikking 

van de Eastern Extcnsion tclegraafmaatschap- pij werd 
gesteld. 

in 1902 kwam de land lijn door Z.O.-Borneo tot stand 
van Bandjcrmasin over Amoentai naar Balikpapan en 
Samarinda, aanvankelijk bedoeld als schakel in de 
kabelverbinding tusschen Java en Manado, maar thans 
uitsluitend landverbinding. 

Do voortdurendo uitbreiding, welke aan het telegraafnet 
in den loop der volgende jaren is gegeven, heeft er toe 
geleid, dat thans vrijwel over den geheelen archipel de 
plaatsen van eenige beteekenis langs telegrafischen weg 
met elkaar zijn verbonden. Belangrijke uitbreiding van 
lijnen werd nog verkregen door de deelname aan het 
telegraafverkeer van de telegraaf- en telefoondiensten der 
Staatsspoorwegen en van particuliere spoor- en 
tramwegmaatschappijen. 

Gedurende den wereldoorlog deden zich moeilijkheden 
voor bij den aanleg en het onderhoud der landverbindingen; 
de levering van materialen, vooral van ijzeren palen, kon 
niet geregeld plaats hebben. Waar aan het gebruik van 
ijzeren palen bovendien een ernstig bezwaar verbonden 
was, n.1. het kostbare en moeilijke vervoer, werden proeven 
genomen met palen van gewapend beton. Deze 
proefnemingen leverden gunstig resultaat op. 

In de latere jaren werd, mede als een gevolg van de 
ontwikkeling der radiotelegrafie, aan het Gouvcrnements 
telegraafnet zoo goed als geen uitbreiding meer gegeven 
door het bijspannen van lijnen. 

Zceknbels. a. Binnenlandsche verbindingen. Niet lang 
nadat de eerste landlijn in gebruik was genomen werd ten 
behoeve van het interinsulair verkeer een aanvang gemaakt 
met den aanleg van onderzeesche kabels. De eerste kabel 
werd in 1859 gelegd tusschen Batavia, Muntok (Banka) en 
Singapore, met een zijtak van Muntok naar Palembang. 
Kort na do uitlegging brak de kabel, hetgeen zich na 
herstelling meermalen herhaalde. Daar do herstellingen 
groote uitgaven vorderden, werd hiervan in 1861 afgezien, 
in 1865 werd een gedeelte van den kabel opgehaald en na 
met ge- moeti (vezelstof, afkomstig van den arèn-palm) te 
zijn omkleed, bij wijze van proef uitgelegd tusschen Anjer 
en Teloekbetoeng, doch zonder gunstige resultaten. Ter 
vervanging van dezen kabel, waarover nooit een geregeld 
verkeer is onderhouden, werd in 1871 een nieuwe kabel 
gelegd tusschen Anjer en Teloekbetoeng, welke, na her- 
haaldclyk vooral door witte mieren beschadigd te zijn 
geweest, in 1875 een groote herstelling en in 1878 een 
gedeeltelijke vernieuwing moest ondergaan. Met de 
Krakatau-ramp (IS83) verdween de kabel spoorloos; in 
1S04 word een nieuwe kabel van moderner constructie 
gelegd tusschen Anjer en Kalianda (Lampongbaai). Deze 
kabel, waarvan het landingspunt op Java in 1896 verplaatst 
werd van Anjer naar Bodjong (Java’s 4de punt), is nog 
steeds in gebruik. 

Achtereenvolgens broiddo het net zich vorder uit en 
kwamen do volgendo kabelverbindingen tot stand: 
1888. Java (Sitoebondo)—Bali (Singaradja). 
1888. Java (Sitoebondo)—Celobes (Makassar). 
1889. Java (Grisce)—Madoera (Bangkalan). 
1892. Sumatra (Módan)—Oelèëlheuë (sedert 

vervallen). 
1807. Sumatra (Olèölheuë)—P. Wèh (Sabang). 



854 POST-, TELEGRAAF- EN TELEFOONDIENST. 

1897. Suinatra (Belawan)— P. Wèli (Sabang) (sedert 
vervallen). 

1897. Bali (Singaradja)—Lombok (Ampenan). 1901. Java 
(Sitoebondo)—Bornco (Bandjerma- sin) (sedert vervallen). 
1903. Borneo (Balikpapan)—Celebes (Manado). 1903. 
Java (Weltevreden)—Billiton (Tandjoeng- pandan) (sedert 
vervallen). 
1903. Billiton (Tandjoengpandan)—Bangka 

(Pangkalpinang). 
1903. Bangka (Muntok)—Sumatra (Palembang). 
1904. Billiton (Tandjoengpandan)—Borneo (Pontianak). 
1905. Celebes (Makassar)—Borneo (Balikpapan). 1907. 
Borneo (Moeara Pegatan)—Poeloe Laoet 

(Stagen) 
1911. Java (Anjer)—Sumatra (Kalianda). 
1911. Sumatra (Padang—Siboga). 
1913. Sumatra (Padang)—tfavaT(Weltevreden— 

Semarang—Soerabaja) (Java-gedeelte sedert vervallen). 
1913. Celebes (Manado—Ternate). 
1913. Celebes (Manado—Gorontalo). 
1913. Java (Soerabaja)—Borneo (Balikpapan). 
1913. Sumatra (Singkel—Siboga). 
1914. Sumatra (Singkel—Tapatoean). 
1914. Sumatra (Tapatoean)—Simeuloe (Sina- bang). 
1910. Java (Anjer)—Sumatra (Teloekbetoeng). 1916. 
Java (Soerabaja—Sitoebondo). 
1910. Sumatra(Tandjoengbalei—Bagan-siapiapi) (sedert 

vervallen). 
1919. Java (Grisee)—Madoera (Bangkalan). 
1921. Java (Anjer)—Sumatra (Teloekbetoeng). 1921. 
Celebes (Makassar—Donggala)... 
1921. Celebes (Manado—Donggala). 
1921. Java (Soerabaja)—Celebes (Makassar). 
1922. Bangka (Pangkalpinang)—Riouw (Tan- 

djoengpinang). 
Behalve de kabel tusschen Java en Madoera, welke met 

eigen middelen uit den in Indië aanwezigen ka belvoorraad 
werd gelegd, werden de tot 1905 gelegde Gouvernements-
kabels geleverd en gelegd door de „Eastern Extension”, 
hetgeen meer dan twee millioen gulden heeft gekost. Ook 
met het onderhoud der kabels waren groote kosten gemoeid; 
van 1890 tot 1894 moest ruim ƒ 92.000 voor reparaties 
worden betaald, De kabel tusschen Java en Sumatra kostte 
in het elfjarig tijdvak van 1872 tot 1883 aan herstelling en 
vernieuwing / 214.828 of ± / 20.000 per jaar. 

Ten einde deze groote kosten te vermijden en niet 
langer afhankelijk te zijn van vreemde hulp, besloot de 
Regeering in 1905 tot het aanschaffen van een eigen 
kabelschip. Dit werd gekocht van de Norddeulsche 
Seekabelwerke A.G. te Norden- liam, en het vertrok, na te 
zijn ingericht voor de tropen, naar Indië met den bij die 
Maatschappij vervaardigden kabel ter verbinding van 
Makassar met Balikpapan. Het schip, „Telegraaf” gedoopt, 
werd oorspronkelijk ingedeeld bij de Gou- vernemenls 
Marine doch in 1919 ging het over naar 
Gouvernementsbedrijven. Het heeft gedurende een 20-tal 
jaren goede diensten bewezen; gaandeweg was het echter 
dermate verouderd, dat het in 1924 moest vervangen worden 
dooreen nieuw, waaraan de naam „Zuiderkruis” werd 
gegeven. 

b. Builenlandsche verbindingen. De eerste in-
ternationale verbinding van Nederlandsch-Indië was de 
reeds hierboven genoemde, in 1859 geleg 

de kabel tusschen Batavia on Singapore via Muntok, welke 
slechts twee jaren heeft bestaan. Nadat een aan een 
Engelschen ingenieur verleende concessie wegens liet niet-
nakomen der voorwaarden vervallen was en een concessie-
aan- vraag van een lndischen telegraafambtenaar was 
geweigerd, werden voorloopig geen pogingen meer gedaan 
om Batavia rechtstreeks met Singapore in gemeenschap te 
brengen. 

In 1S70 leidden echter de onderhandelingen, 
aangeknoopt met de „British-Australian” tele- 
graafmaatschappij tot het verleenen van een vergunning aan 
die Maatschappij tot het in werking brengen van een 
telegrafische verbinding van Java (Batavia) met Singapore 
en Java (Banjoe- wangi) met Australië (Port Darwin). Deze 
vergunning is opgenomen in de Staatscourant van 3 Mei 
1870 en in Bijblad n°. 2351 op het Indische Staatsblad. 

Door de verbinding Batavia—Singapore, die einde 1S70 
tot stand kwam, was Indië tevens aan het wereldtelegraafnet 
aangesloten, daar de genoemde Maatschappij reeds kabels 
gelegd had tusschen Singapore en Penang en Madras. 

De bedoelde vergunning ging in 1873 over op de 
„Eastern Extension Australasia and China Telegraph 
Company Ltd” en zij leidde tot het totstandkomen van de 
telegrafische verbindingen tusschen Java (Batavia en 
Banjoewangi) en Sumatra (Médan) eenerzijds en de Straits 
Set- tlcments (Singapore en Penang) en Australië (Port 
Darwin en de Roebuckbaai) anderzijds. 

De concessie werd in den loop der jaren herhaaldelijk 
uitgebreid en gewijzigd. De verbinding tusschen 
Banjoewangi en de Roebuckbaai is sedert 1914, wegens 
gebrek aan verkeer, opgeheven. 

Voorts verkreeg de „Eastern Extension” in 1906 een 
concessie voor het totstand brengen van een telegrafische 
verbinding tusschen Java eenerzijds en de Cocos- of 
Kcelingeilandcn anderzijds. 

In 1924 werd vergunning verleend tot het in werking 
brengen van een tweede telegrafische verbinding tusschen 
Singapore en Batavia. 

De hoogerbedoelde vergunningen zijn’verleend tot 31 
December 1944. 

Achtereenvolgens werden de volgondo kabcl- 
verbindingen tot stand gebracht: 

1870. Batavia—Singapore; deze kabel was 
herhaaldelijk gestoord, hetgeen werd toegeschreven aan de 
inwerking van zeediertjes (teredo’s), weshalve hij in 1881 
vervangen werd door een nieuwen, waarvan de kern niet 
alleen met gutta- percha, maar ook met een spiraalsgewijze 
strook van dun messing omkleed is; 
1871. Banjoewangi—Port Darwin; 
1879. Singapore—Banjoewangi; 
1879. Banjoewangi—Port Darwin (2de kabel); 1889. 
Banjoewangi—Roebuckbaai (W. Australië) sedert 1914 
opgeheven; 
1891. Penang—Médan; 
1908. Tandjoengpriok—Cocos- of Keelingeilan- 

den; 
1925. Batavia—Singapore (2de kabel). 

In 1893 verkreeg do „Eastern Extension” do 
beschikking over den reeds onder het hoofd „Handlijnen” 
genoemden draad, welke van Batavia tot Banjoewangi was 
bijgespannen. 

De ervaringen, opgedaan tijdens den oorlog tusschen 
Engeland en de Zuid-Afrikaansche Republieken, toen de 
Engelsche Regeering zelfs op de regeeringstelegrammen 
van andere mogend 
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heden een zeer strenge censuur uitoefende, openden in ons 
land de oogen voor het gevaar van de verbinding onzer 
koloniën met het Moederland uitsluitend door Engelschc 
kabels, welke hun steunpunten veelal op Engelsch 
grondgebied hebben. Aangezien Duitschland voor zijn bezit-
tingen in de Stille Zuidzee ook aansluiting aan het 
wereldtelegraafnet zocht en een niet op En- gclsch 
grondgebied landende verbinding met hot Rijk in Europa 
verlangde, gingen de belangen van Nederland en Duitschland 
hier samen en lag het voor de hand, dat beide landen zich 
verbonden om gezamenlijk het tot stand komen van zulk een 
verbinding te bevorderen. Het op 24 Juli 1901 te Berlijn 
gesloten verdrag tusschen do Nederlandscho en Duitsche 
Regeeringen leidde tot de oprichting van de Duit?ch-
Nederlandsche Telegraaf maatschappij, welke in 1905 kabels 
liet leggen tusschen Manado—Yap (een der toenmaals 
DuitscheCarolinen)—Shanghai en tusschen Yap en het 
Amcrikaansche eiland Guam, waar aansluiting verkregen 
werd aan den Amerikaan- schen Pacific-kabel tusschen de 
Philippijnen en San Francisco. 

Door het totstandkomen van het Duitsch- Nederlandsche 
net, dat een totale lengte had van 2415 zeemijlen, verkreeg 
Nederlandsch-Indië twee geheel van Engelsch grondgebied 
onafhankelijke telegraafverbindingen, één over China en 
Siberië en één over Amerika. 

De Maatschappij ontving van de beide Regeeringen een 
jaarlijksche subsidie. Daartegenover betaalde de 
Maatschappij 90% van haar inkomsten uit de kabeltaksen aan 
do subsidieerende Regeeringen terug. In de laatste jaren vóór 
den wereldoorlog bedroeg die terugbetaling niet minder dan 
85% van de subsidie. Een gevolg van dezen belangrijken 
regeeringssteun was de vermindering van de buitenlandsche 
telegraaftarie- ven, o.a. naar Nederland en naar Amerika. 

De kabel van Manado naar Yap is sedert Oc- tober 
1914, toen Yap door Japan werd bezet, buiten gebruik. Bij 
het vredesverdrag van Ver-, sailles heeft Duitschland 
afstand moeten doen 
o.a. van do drie kabels dor Duitsch—Nedorland- sche 
Telcgraafinaatschappij: Manado—Yap, Yap —Shanghai, en 
Yap—Guam. Op grond van do omstandighoid, dat de 
bedoelde maatschappij geen zuivor Duitsche onderneming 
was en dat daarbij ook Nederlandscho belangen betrokken 
waren, heeft de Nederlandscho Regeering togen dien afstand 
geprotesteerd bij Duitschland on bij de (gewezen) geallieerde 
on geassocieerde mogendheden. Hoewel het recht formeel 
erkend werd, is de aanvankelijk gedane toezegging, dat de 
kabol Manado—Yap aan Nederland zou worden too- 
gewezen (do kabol Yap—Shanghai, welke sedert naar Japan 
is doorgelegd, zou aan dat land en die van Yap naar Guam 
aan de Vcrconigdo Staten van Amerika worden toegowezen), 
nog niet tot uitvoering gekomen. Dientengevolge bleef de 
kabel Manado—Yap buiten gebruik. 

Do Duitsch-Noderlandscho Telegraafmaat- schappij 
heeft sedert opgohouden te bestaan. 

Nadat in 1903 tusschen Frankrijk on Nederland een 
kabolovoreonkomst was gesloten, kwam in 1900 de 
Frunsche regeeringskabel Pontianak— Poeloo Condoro—
Saigon (707 zeemijlen) tot stand. Om politieke redonon 
betaalde Nederland het godeelte, dat in do territoriale 
watoren van Nederlandsch-Indië ligt. Deze kabelvcrbinding 

heeft feitelijk nimmer naar behooren gewerkt, terwijl een in 
1914 door het kabelschip „Telegraaf” gedano poging tot 
herstel, wegens den verregaanden staat van vertering, waarin 
de kabel verkeerde, totaal mislukte. Sedert werd de kabel 
verlaten. 

RADIOT ELEGRAFIE. De mogelijkheid van het gebruik 
van electromagnetische golven voor het overbrengen van 
berichten werd het eerst aangetoond door Marconi in 1895. 
Zes jaar later werd de Atlantische Oceaan overbrugd en in 
steeds sneller tempo werden over de geheele wereld stations 
voor radio-telegrafie opgericht. 

Binnenlandsch verkeer. De daadwerkelijke deelname 
van Nederlandsch-Indië aan hot draadloos verkeer dateert 
van 1909; spoedig daarna, op 8 September 1911, werd te 
Sabang het eerste Gou- vernements radio-telegrafische 
kuststation opengesteld. Daarna volgde in de jaren 1912 en 
1913 de openstelling voor het publiek verkeer van de 
Gouvernements-radiostations teSitoebondo,Koepang en 
Amboina en van het Marine-radiosta- tion te Weltevreden. 

Op Java werden in de jaren 1922—1923 nog vier stations 
voor het openbaar verkeer met schepen geopend, n.1. te 
Semarang een station van den P.T.T.-dienst, te Soerabaja een 
Manne- station en te Cheribon en Tjilatjap elk een station, 
behoorénde aan he't Departement van Oorlog. De laatste 
twee stations werden echter in den loop van 
onderscheidenlijk 1925 en 1927 weder opgoheven. Hot 
station te Sitoebondo werd in December 1926 gesloten. 

Op Sumatra werden in 1924 te Médan en te Bengkalis, 
in 1928 te Bagan-siapiapi en in 1930 te Rengat radiostations 
van den P.T.T.-dienst opgericht. De grootste uitbreiding van 
het aantal stations kwam tot stand in het Oostelijke gedeelte 
van den Archipel. Daar werden achtereenvolgens door den 
P.T.T.-dienst in de jaren 1921 — 1930 radiostations 
opgericht te Neira, Manokwa- ri, Bi ma, Dobo, Waingapoe, 
Èndóh, Tomohot4 Merauke, Baoe-Baoe en Taroena, terwijl 
te Digoel een aan het Departement van Oorlog toe- 
behoorend station verrees. Voorts werd in 1927 te Makassar 
een radiostation van den P.T.T.- dienst in dienst gesteld en in 
1929 door het Bin- nenlandsch Bestuur te Tolitoli, 
Kolonodale, Loe- woek on Poso. 

Ton behoeve van een goede werking van den 
telegraafdienst werden in 1927 nog radiostations opgericht te 
Padang en te Pontianak en in 1930 te Tandjoengpinang, 
welke ingeval van kabel- storing of ophooping van 
telegrammen op den kabel, in gemeenschap kunnen treden 
met het Malabar-station, ter verwerking van de corres-
pondentie. Sedort hot verlaten van den kabel Si- toobondo—
Bandjormasin in 1930 wordt ook op laatstgenoemde plaats 
van de radio gebruik gemaakt. 

Voor de uitbreiding van het binnenlandsch radio-net 
wordt voorts gewezen naar de op de bladzijde 852 onder ƒ 
t/m i genoemde, voor particuliere doeleinden opgerichto 
radiostations. Voor zoover noodig verleonen deze stations 
ook haar medewerking aan don Gouvernements Telegraaf-
dienst voor het overbrengen van telegrammen. 

Ton slotte dient in verband met do ontwikkeling van hot 
draadloos verkeer binnen Neder- landsch-lndië nog te 
wordon gewezen op de ra- dio-poston van het 
Binnenlandsch Bestuur, wel- 
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kc uitsluitend worden opgericht voor bcstuurs- 
doeleinden om afgelegen bestuursposten uit hun 
isolement op te heffen. Indien eenigszins mogelijk, 
worden zij ook dienstbaar gemaakt aan het publiek 
belang. 
Een groote ontwikkeling van het radio-ver- keersnet is in 

de komende jaren te verwachten, ten gevolge van de 
uitvoering van het plan, dat in 192S door de 
Interdepartementale lladio-Com- missie aan de Regeering 
werd ingediend en dat den bouw van een groot aantal nieuwe 
radio-zen- ders beoogt. 

Buitenlandsch verkeer. De eerste geregelde ra- dio-
telegrafische dienst tusschen een Neder- landsch-Indisch en 
een buitenlandsch radiostation werd op 1 December 1920 
geopend en wel tusschen Koepang en Timor-Dilly, de 
hoofdplaats van Portugeesch Ti mor. 

Het grootste radiostation is dat op den Mala- bar. Dit 
verwerkt al het overige verkeer met het buitenland. Reeds in 
1920 werden via dit station en de stations der Naval 
Communications Service te Cavite, Honolulu en San 
Francisco telegrammen voor en van Amerika overgebracht. 

Op 5 Mei 1923 werd het Malabar-station door den 
toenmaligen Gouverneur-Generaal Mr. D. Fock voor het 
publiek verkeer met Nederland opengesteld. Hierop volgde 
op 10 Juni 1924 de opening van het verkeer met Saigon. In 
December 1924 werd voorts een regeling getroffen om 
behalve naar Nederland ook naar de overige landen van 
Europa uitgestelde telegrammen via de draadlooze 
verbinding Indië—Nederland te zenden, terwijl in 1925 een 
wederzijdsch verkeer via genoemde route voor alle soorten 
van telegrammen werd ingevoerd. 

In Februari 1925 werd een rechtstrceksche radiodienst 
ingevoerd met Duitschland. In hetzelfde jaar werden in het 
verkeer met Nederland voor de eerste maal Kerstmis- en 
Nieuwjaarste- legrammen tegen een speciaal tarief 
gewisseld; in het verkeer met Duitschland geschiedde dit 
voor het eerst het daarop volgende jaar. In 1928 werd deze 
dienst uitgebreid met Suriname en Cura^ao, terwijl in 1930 
de gelegenheid werd opengesteld ook in het verkeer met 
Oost-Azië en Noord-Ame- rika gelukwensch-telegrammen 
te wisselen. Ook kunnen sedert 1929 Kerstmis- en 
Nieuwjaarstele- grammen worden gewisseld met 
Nederlandsche en Nederlandsch-Indische schepen op zee. In 
Juli 1925 werd tevens het radio-transito verkeer ingevoerd 
voor de telegram men-wisseling tusschen Amerika en 
Fransch Indo-China via Malabar, terwijl medio December 
1925 de verbinding met Saigon mede dienstbaar werd 
gemaakt voor de wisseling van telegrammen met Siam. 

Het verkeer met de Verccnigde Staten van Amerika 
werd uitgebreid tot geheel Amerika, nadat in Juli 1925 de 
dienst met de Naval Com- munication Service werd gestaakt 
en deze werd overgenomen door de Radio Corporation of 
America, met welke Maatschappij tevens een overeenkomst 
werd getroffen om — zoo noodig — voor Nederland en 
overig Europa bestemde telegrammen te leiden langs de 
route Bandoeng—San Francisco—New York—Amsterdam. 

In Januari 1927 werd een radioverbinding geopend met 
Parijs en in October d.a.v. met de Philippijnen (Manila). 
Respectievelijk in Februari en in October 1929 werden 
rechtstrceksche verbindingen in exploitatie genomen met 
Siam(Bang 

kok) cn Japan (Tokio) en in Mei en Juli 1930 resp. met China 
(Shanghai) en Hongkong. 

Technische ontwikkeling. Toen door de openstelling van 
het radiostation te Sabang do technische mogelijkheid van 
draadloos verkeer over lange afstanden in de tropen was 
gebleken, werd besloten om proeven op grootere schaal te 
nemen. 

Deze proeven werden systematisch genomen onder 
leiding van nu wijlen Ir. C. J. do Groot en zij leverden tevens 
de stof op voor de bekende dissertatie, waarop hij in 1915 te 
Delft promoveerde tot doctor in de technische wetenschap-
pen. Bij die gelegenheid werd door hem ook verdedigd do 
toen nog stoute stelling: „Recht- streeksche radio-verbinding 
tusschen Nederland en Indië is een politieke 
^noodzakelijkheid en is technisch uitvoerbaar”/ 

Bij de terugkomst Van Dr. de Groot in Indië werden 
dadelijk de noodige voorbereidingen getroffen om tot 
uitvoering van het plan tot een verbinding Holland—Indië te 
geraken. Daartoe werd in de nabijheid van Bandoeng een 
ontvangstation ingericht met toestellen van de firma 
„Telefunken”. Inderdaad werden hierop verscheidene 
Europeesche en Amerikaansche stations gehoord, zoodat 
met den opbouw van do noodige toestellen onverwijld werd 
aangevangen. Was het oorspronkelijk de opzet om de uitzen-
ding der draadlooze golven te doen geschieden op een z.g. 
ballonantenne, al spoedig rijpte bij Dr. de Groot het 
denkbeeld om gebruik te maken van natuurlijke steunpunten 
voor het ophangen van de antenne-draden. Het oog viel op 
de circa 30 
K.M. ten Zuiden van Bandoeng gelegen bergkloof in den 
Malabar. De proeven met een eersten zender, einde Februari 
1918 begonnen, gaven in Holland geen resultaat, omdat men 
daar nog niet op de ontvangst was voorbereid. Het mislukken 
van de eerste proefuitzendingen werd geweten aan 
onvoldoende apparatuur in Nederland. Daarom werd een in 
Indië vervaardigd ontvangtoestel geïnstalleerd op Hr. M.’s 
pantser- schip „De Zeven Provinciën”, dat in Nov. 1928 door 
het Panamakanaal naar Nederland vertrok. Daar de 
verbinding met dezen oorlogsbodem tot in den Atlantischen 
Oceaan mogelijk bleek, kon de proef als geslaagd worden 
beschouwd, omdat een grootere afstand dan die tusschen 
Nederland en Indië was overbrugd. Hot ontvangapparaat 
werd opgesteld te Blarioum cn ook daar werden do berichten 
van Malabar opgevangen, aanvankelijk echter slechts 
gedurende enkele nachturen. 

Het plan werd nu geopperd om een groote uitbreiding aan 
de zend-energie te geven. Ter uitvoering daarvan ontwierp 
Dr. de Groot een boog- zendcr van 2400 kilowatt, welke later 
tot 3000 kilowatt zou kunnen worden opgevoerd. De on-
derdeden van dezen boogzender werden nagenoeg alle in 
Indië vervaardigd. De ontwikkeling van do technische 
inrichting van Malabar schreed steeds voort. Een 400 
kilowatt machinezender van Telefunken werd opgericht, 
terwijl de ont- vangpost te Tjangkring steeds werd verbeterd. 
Ook in Nederland werden de noodige verbeteringen 
aangebracht, zoodat in Januari 1923 het radiostation 
Kootwijk in Indië werd gehoord. 

Onder don drang dor omstandigheden werd in Mei 1923 
het verkeer geopend voor particuliere telegrammen, hetgeen 
echter in den aanvang nog gebrekkig ging. 
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De groote energie-straling van den boogzonder bleek een 
nadeeligon invloed te hebben op do ontvangst te Tjangkring, 
dat slechts 10 K.M. van liet zendstation verwijderd is. 
Daarom werd de ontvangpost gesplitst en verplaatst. Een 
nieuw ontvangstation voor Europa verrees te Rantja- ókèk 
(22 K.M. ten Oosten van Bandocng), terwijl te Padalarang 
(op nagenoeg denzelfden afstand ten Westen van Bandoeng) 
een ontvangstation kwam voor het Amerika-verkeer. Het 
laatstgenoemde station is later weer opgelicven, daar het 
mogelijk is gebleken om ook te Rantja- èkèk storingsvrij met 
Amerika te werken. Ran- tjaèkèk is thans voor Java het 
centrale ontvang- punt voor alle internationale en 
interinsulaire radioverbindingen. De ontwikkeling van het 
radio-telegraafverkeer in de buitengewesten is, onder de 
noodzakelijke concentratie van alle krachten op 
hetverkrijgenvan radio-gemeenschap met het moederland, 
wel eenigszins vertraagd. Het vraagstuk voor dit verkeer is 
door een R a- d i o-C o m m i s s i e  in beschouwing 
genomen. Deze Commissie is ingesteld in 1920 en zij houdt 
zich naast hare hoofdtaak nog bezig met vele andere 
onderwerpen op radiogebied. 

In verband met het duurzaam belang van een 
voorlichting der Regeering op het gebied der ra- 
diotelegrafie-telefonic en aanverwante zaken is aan de 
aanvankelijk tijdelijke Commissie in 1922 een permanent 
karakter verleend. 

In de tweede helft van het jaar 1927 trad de radio-
techniek in eengeheel nieuwe phase van ontwikkeling en wel 
door de succesvolle toepassing van de kortegolf-radio-
techniek. Hierdoor zijn groote afstanden door betrekkelijk 
geringe ener- gie-hoeveelheden tamelijk bedrijfszeker te 
overbruggen. 

Do volgende jaren hebben dan ook gestaan in het teeken 
van de ontwikkeling dezer techniek. 

Met de in 1927 onder leiding van wijlen Dr. de Groot 
geconstrueerde 20 kilowatt korte-golf- lampzender bleek het 
verkeer met Holland nog niet onafgebroken gedurende het 
etmaal te kunnen worden onderhouden. Als een 
proefneming ter verbetering werd een zendstation opgoricht 
to Tjimindi (6 K.M. ten Westen van Bandoeng). De proeven 
leverden een gunstig resultaat op en leidden tot een 
deugdelijk systeem voor het ombouwen van korte 
golfzenders. 

Ook de ontwikkeling van de ontvang-middelon, welke in 
het draadloos verkeer een niet minder belangrijke rol spelen 
dan de zendmiddclon, schreed steeds voort. 

Teneinde met do ontwikkeling van do moderne 
verkeerstechniek medo to gaan is in 1930 een b o e l  d-t o 
1 e g r a a f-a p p a r a a t geïnstalleerd in het Holland-Indië 
verkeer. Hierdoor is het mogelijk om tcekeningen, foto’s, 
wissels, werktuigkundige schotsen, handschriften, enz., over 
to brengen langs radio-grafischen weg. 

Voor don aanleg, hot bezit on het gebruik van 
p a r t i c u l i e r e  r a d i o s t a t i o n s  is een 
vergunning van do Regeering vereischt. Op dezen voet zijn, 
onder bepaalde voorwaarden, vergunningen verleend: 

a. voor particuliere ontvang-stations. Dozo 
vergunningen worden gegeven voor het opvangen 
vangobroadcasto amusomentstof, zooals muziek, lozingen, 
voordrachten, enz.; 

b. voor particuliere zend- en ontvangstations. Zij 
worden slechts verleend in gevallon waarin 
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belangrijke particuliere ondernemingen in de 
buitengewesten verstoken zijn van behoorlijke 
communicatie middelen, welke zij voor haar veiligheid of 
bedrijf noodig hebben; 

c. voor zend- en (of) ontvangstations voor 
wetenschappelijke doeleinden. Deze vergunningen worden 
verleend aan importeurs van radio- -electri8cho apparaten 
tot het keuren van deze toestellen, aan inrichtingen van 
onderwijs, incidenteel ten behoeve van voordrachten op het 
gebied van radio-telegrafie of -telefonie on voorts ten 
behoeve van wetenschappelijke expedities in streken, niet 
verbonden aan het telegraaf- of telefoonnet. 

Met betrekking tot verzoeken om vergunning tot radio-
omroep, waarvan de eerste reeds dateerden van 1922, stelde 
zich de Regeering aanvankelijk op een afwijzend standpunt 
(het z.g. „luisterverbod”). Deze principieel afwijzende 
houding is sedert verlaten en met de totstandkoming van Ind. 
Stb. 1926 no. 448 is de gelegenheid geschapen vergunning 
voor dergelijke ontvangtoestellen te bekomen. 

Een officieele omroepvergunning is nog niet verleend. 
Daaromtrent zijn nog onderhandelin- gen gaande met een 
combinatie van Radio-Holland, Philips en Maintz & Co. 
(N.I.R.O.M.). 

In afwachting van de verleening dier vergunning wordt 
hetgeen door plaatselijke zenders, die niet over de vereischte 
zendvergunning beschikken wordt verspreid, oogluikend 
toegelaten. 

Tarieven voor gewone telegrammen. Van 1876 tot heden 
(1931) zijn de volgende tariefsregclin- gen van kracht 
geweest: 

1876. Het land werd verdeeld in 10 kringen, de eerste 
met een straal van 10 geografische mijlen, elk volgende met 
een o mijl langere straal. De kosten voor een telegram van 
niet meer dan 20 woorden beliepen ƒ 0.50 voor eiken kring; 
voor elke groep van 10 of minder woorden boven de 20, ƒ 
0,25 per kring. 

1882. Een drie-kringen-stelsel en een vast recht werden 
ingevoerd. In den eersten kring (maximum 75 K.M.) 
bedroeg het vaste recht / 0.20 en het tarief per woord ƒ0.04; 
in den tweeden kring (75—335 K.M.) vast recht / 0.40 en / 
0.08 per woord; in den derden kring (meer dan 335 K.M.) 
vast recht ƒ0.60 en ƒ0.12 per woord. 

Boven on behalve dit tarief werden sinds 1889 
bijkomende rechten geheven, beloopende ƒ 0.06 per woord 
voor den afstand Java—Bali; ƒ 0.08 per woord voor den 
afstand Bali—Celebes en ƒ 0.10 per woord voor don afstand 
Java—Celebes. 

1892. Het drio-kringen-8telsel werd gewijzigd in een 
vijf-kringon-systeem. 

Do kosten bedroegen een vast recht van: ƒ 0.25 + ƒ 
0.03 per woord in den eersten kring (75 K.M.); 
ƒ 0.50 + ƒ 0.06 per woord in den tweeden kring (75 — 335 

K.M.); 
ƒ 0.75 -f ƒ 0.09 per woord in den derden kring (335 — 

1200 K.M.); 
ƒ 1. ---- b ƒ 0.12 por woord in den vierden kring 

(1200 — 3000 K.M.); 
ƒ 1.25 + ƒ 0.15 per woord in den vijfden kring (boven 3000 

K.M.). 
Voor do berekening van dit tarief werd overland de 

homelsbrcede afstand in aanmerking genomen; ovor zee 
was de werkelijke lengte dor kabels maatgevend. 
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1906. De volgende tariefsregcling kwam tot stand: 
a. voor afstanden van maximaal 75 K.M. 

/ 0.25 voor de eerste 5 woorden en / 0.05 voor elk woord 
méér; 

b. voor afstanden boven 75 K.M. / 0.50 voor de eerste 5 
woorden en / 0.10 voor elk woord méér. 

Indien het telegram over zee moest worden geseind, 
werden extra-bedrngen geheven. 

Voor perstelegrammen werd £ van het gewone tarief in 
rekening gebracht. 

1920. De bovenvermelde tarieven werden verdubbeld. 
Een speciaal tarief werd ingevoerd voor locale telegrammen. 

1926. Het huidige telegraaf-tarief, hetwelk in 1926 werd 
ingevoerd, bestaat uit: 

1. een vast recht van / 0.25 per telegram; 
2. een woord-tarief. 
Dit laatste bedraagt ƒ 0.02 voor locale telegrammen, / 

0,15 voor telegrammen binnen hierna te noemen rayons en ƒ 
0.25 voor alle andere telegrammen. Vorenbedoelde rayons 
zijn: 

a. Java en Madoera met Bali en Lombok (Java-groep); 
b. Sumatra en bijbeboorende eilanden, inbegrepen de 

eilanden behoorende tot de residentie Riouw en 
Onderhoorigheden, het Westelijk deel van Borneo en 
Bangka en Billiton (Westelijke groep); 

c. het overige gedeelte van Nederlandsch-In- dië 
(Oostelijke groep). 

Tarief voor draadlooze telegrammen. De eerste 
kusttaks werd in 1911 vastgesteld op ƒ 0.20 per woord met 
een minimum-recht van / 2 per radiotelegram. In 1920 
werden deze bedragen verhoogd tot respectievelijk / 0.30 en 
/ 3 en in 1921 tot onderscheidenlijk / 0.40 en / 4. •Sedert 
1922, toen de laatste herziening plaats had, bedraagt het 
tarief / 0.30 per woord, terwijl het minimum-recht niet meer 
wordt geheven. 

In 1912 werd een speciale kusttaks ingevoerd voor 
mededeelingen betreffende de scheepvaart. Het werd 
vastgesteld op / 2 per bericht, in 1920 verhoogd tot / 3 en in 
1921 tot / 4. In 1922 werd dit recht weer teruggebracht tot / 
3 •en sedert is het bepaald op de kosten, verschuldigd voor 
een radio-telegram van 10 woorden. 

Voor de financieele bedrijfsresultaten en voor verdere 
statistische gegevens van den telegraafdienst wordt 
verwezen naar de jaarverslagen. 

B. T e l e f o o n d i e n s t .  
Lijntelefonic. Slechts enkele jaren nadat het Graham 

Bell was gelukt een instrument samen te .stellen, waarmede 
het mogelijk was langs een metaaldraad een gesprek 
verstaanbaar van plaats tot plaats tot stand te brengen, deed 
de telefonie in Indië hare intrede. Dit was te danken aan 
particulier initiatief. 

Bij Gouvernementsbesluit van 31 Juli 1881 No. 5 werd 
aan een particuliere onderneming, welker rechten ter zake 
later zijn overgedragen aan de Nederlandsch-Indische 
Telefoon Maatschappij, vergunning verleend tot het leggen 
van telefoonverbindingen te Batavia, Weltevreden Tan- 
djoengpriok,Semarang,en Soerabaja, alsmede tus- schen de 
eerstgenoemde drie plaatsen onderling. De openstelling van 
de telefoonnetten op bedoelde drie plaatsen geschiedde op 
16 October 1882. Semarang en Soerabaja volgden in 1884. 
De concessie werd verleend voor een tijdvak van 25 ja 

ren. Voor de verleende concessie was de concessionaris, 
voor elk net afzonderlijk, jaarlijks aan het Land verschuldigd 
een som van vijf, resp. tien ten honderd van de bruto 
ontvangsten over het afgeloopen jaar, naar gelang het aantal 
ge- abonneerden 25 tot 50 dan wel meer dan 50 bedroeg. Bij 
een aantal van minder dan 25 gea- bonneerden was geen 
cijns verschuldigd. 

Successievelijk zagen meerdere concerns heil in het 
exploiteeren van de telefoon en het aantal telefoonbedrijven 
nam gestadig toe. Einde 1905 bedroeg dit aantal voor locaal 
verkeer 38. 

Ook de intercommunale (interlocale) dienst was 
aanvankelijk in handen van particuliere ondernemers. De 
concessieduur voor de intercommunale verbindingen 
bedroeg meerendeels, evenals voor de locale telefoonnetten, 
ten hoogste 25 jaar, met recht van het Land om tusschentijds 
tot naasting over te gaan. 

Van de voornaamste intercommunale telefoon-
verbindingen nam de exploitatie een aanvang: op 16 
November 1896 de lijn Batavia—Semarang, 
op 7 December 1896 de lijn Batavia—Soerabaja, op 17 Mei 
1S98 de lijn Batavia—Buitenzorg, op 12 Juni 1898 de lijn 
Buitenzorg—Soekaboemi . en 
op 15 Juli 1898 de lijn Soekaboemi—Bandoeng. 

Reeds spoedig na de openstelling van het in-
tercommunaal verkeer bleek, dat een gezonde uitgroei 
daarvan niet wel mogelijk was doordat het telefoonverkeer 
zich in te veel handen bevond, de ondernemers slechts daar 
tot aanleg overgingen, waar winst te behalen was, en overi-
gens het materiaal, de aanleg en het onderhoud van het 
meerendeel der netten zeer veel te wen- schen ovcrlieten. 
Deze omstandigheden leidden er toe, dat het Gouvernement 
besloot geen verlenging van de verschillende concessies te 
verlec- nen, doch de telefonie tot een tak van Staatszorg te 
maken. Op 20 September 1906, toen de concessie 
betreffende exploitatie van telefoonnetten te Batavia, 
Weltevreden, Meester Cornolis, Semarang en Soerabaja 
afliep, werden deze netten door het Gouvernement 
overgenomen. 

Van laatstgenoemden datum dateert alzoo de oprichting 
van den Gouverncmcnts Telefoondienst, welke dus de 
jongste is van de drie diensten, te zamen den Post-, 
Telegraaf- en Telefoondienst vormende. 

De Gouvcrneinentstelefoondienst, waarvoor het 
leidende personeel uit Holland werd gezonden, ontwikkelde 
zich snel. In 1906 werden de particuliere telefoonnetten te 
Bandoeng, Garoet, Soekaboemi, Tasikmalaja, Tjiandjoer, 
Madioen, Pasoeroean en Pröbolinggo genaast, het daarop 
volgende jaar de netten Djoinbang en Modjoker- to, en 
weder een jaar later de netten te Jogjakar- ta en Solo. De 
eerste netten, welke door den Gou- vernemënts 
Telefoondienst zelf zijn aangelegd, zijn die te Djambi en te 
Palembang, waarvan de openstelling plaats vond resp. op 1 
Juli en 1 October 1910. Sedert J Augustus 1921, op welken 
datum de voor een telefoonnet te Padang verleende concessie 
afliep en aldaar een nieuw kantoor van den 
Gouvernemenlstelefoondienst werd geopend, zijn — met 
uitzondering van het telefoonnet van de Deli Spoorweg 
Maatschappij — geen telefoonnetten meer in handen van 
particulieren. 

Alle door het Gouvernement overgenomen of 
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genaaste netten hadden locaalbatterij systeem en waren 
enkeklraads en geheel bovengronds aangelegd. Door deze 
wijze was soms het breken van slechts één enkelen 
telefoonpaal voldoende om het telefoonverkeer in een geheel 
net dagen achtereen totaal te ontwrichten. Bij hevige 
windvlagen was het breken van palen schering en inslag. Met 
de moderniseering van de netten werd op de hoofdplaatsen 
een aan vang genomen in 1910. Hiertoe was een algcheele 
ombouw der netten, tevens bouw van nieuwe kantoren, 
noodzakelijk. De bovengrondsche aarleg werd door het 
leggen over groote afstanden van ondergrondsche kabels tot 
een minimum beperkt, en overigens van enkel- in 
dubbeldraads gewijzigd. Thans wordt enkel- draadsche 
aanleg bijna niet meer aangetroffen. Voorts werd begonnen 
met de toepassing van het centraal batterij systeem. Dit was 
een vrij gewaagde onderneming. Algemeen werd toch des-
tijds in de vakliteratuur de idee gehuldigd, dat bedoeld 
systeem, hetwelk groote voordeelen met zich brengt, in de 
tropen door het buitengewoon hooge vochtigheidsgehalte 
van de lucht niet bruikbaar zou zijn. De eerste centraal 
batterij centrales in tropische landen werden op Java 
gemonteerd en waren een groot succes. Te Soera- baja werd 
in 1910 de eerste centrale in Indië met automatisch 
verdeelsysteem van de firma Ericsson in gebruik genomen. 

Evenals de telegraafdienst had ook de telefoondienst 
gedurende den grooten Europeeschen oorlog met gebrek aan 
materiaal te kampen; alle uitvoer daarvan uit Europa en 
Amerika was stop gezet. Hierdoor was het al spoedig niet 
meer mogelijk, werken van eenige betcekenis uit te voeren. 
Jn 1910 had het gebrek aan materialen een zoodanigen 
omvang aangenomen, dat in April van dat jaar moest worden 
bekend gemaakt, dat tot nader bericht geen 
telefoonaansluitingen (met inbegrip van verhuizingen) 
waarvoor nieuwe aanleg noodig was, tot stand zouden 
worden gebracht. Eerst einde 1918 kwam in den toestand een 
weinig verbetering. Japan kwam toen met verschillende 
telefoonmaterialen op de markt. Hierdoor kon wederom met 
de meest dringende aanlegwerkzaamheden worden 
voortgegaan. Als bijzonderheid kan nog worden vermeld, dat 
gedurende de oorlogsjaren de meest noodige tele- 
fooninstallatics in de werkplaatsen van den dienst werden 
vervaardigd uit oud materiaal. 

Behalve do omstandigheid, dat in de na-oor- logsjaren de 
tclefoonfabrieken in Europa en Amerika overstelpt werden 
met bestellingen uit alle landen, waardoor de ontvangst 
langen tijd op zich liet wachten, was mede de 
onmogelijkheid om in die jaren een voldoend aantal 
geschikte technische werkkrachten aan te werven oorzaak, 
dat slechts zeer geleidelijk een normale toestand intrad. 

Naast do zorg voor het locale verkeer op do grootoro 
plaatsen werd, en wordt nog, veel werk gemaakt van de 
oprichting van bijtelefoonkan- toron op kleine plaatsen en in 
het centrum van veraf gelegen bestuursposten en 
ondernemingen. Deze bijkantoren zijn slechts door enkele 
gemeenschappelijke lijnon met hot hoofdkantoor verbonden. 
De kosten voor een telefoonabonnement bedragen daardoor 
voor de betrokkenen belangrijk minder dan het geval zou zijn 
bij een rechtstreok- scho aansluiting van iederon abonnó op 
hot hoofdkantoor. Het verkeer tussehen hoofd- en bijkan 

toor en tussehen bijkantoren aangesloten op eenzelfde 
hoofdkantoor wordt districtsverkeer genoemd. 

De Directeur van Gouverncmcntsbedrijven is 
gemachtigd om op buiten het concessiegebied van 
particuliere telcfoononderncmingcngelegen plaatsen, waar 
een Gouvernements post- of post- en telegraafkantoor d.an 
wel een hulppost- of hulp- telcgraafkantoor is gevestigd, op 
voorstel van het Hoofd van Gewestelijk Bestuur, tot den 
aanleg en de exploitatie van een locaal telefoonnet over te 
gaan.zoodra voordat net vijftien aansluitingen, volgens de 
geldende tarieven en verdere abon- nementsvoorwaarden, 
verzekerd zijn. 

In 1925 is bij het Gouvernementsbedrijf der Telefonie 
de „Dienst van Tijdsaanwijzing” ingevoerd. Deze dienst 
omvat den aanleg en de exploitatie voor electrisclie klokken 
op plaatsen, welke daartoe door het Hoofd van den Post-, 
Telegraaf- en Telefoondienst worden aangewezen. De voor 
de tijdsaanwijzing benoodigde klokken behoeven niet van 
het Gouvernement te worden betrokken; de aanleg van de 
benoodigde geleidingen geschiedt evenwel uitsluitend van 
Gou- vernementswege. 

De aan de Déli Spoorweg Maatschappij verleende 
telefoonconcessie dateert van 1886 en beslaat bijna het 
geheele gebied van het gouvernement Oostkust van 
Sumatra. Hare duur is gelijk aan die van de aan dezelfde 
maatschappij verleende spoor- en tramwegconcessie (deze 
eindigt 1 Januari van het jaar 2002) en van de even- tueele 
verlengingen daarvan. Sedert eenigen tijd zijn tussehen het 
Gouvernement en de Déli Spoorweg Maatschappij 
onderhandelingen gaande om tot afkoop van de 
telefoonconcessie te geraken. Overeenstemming werd nog 
niet bereikt. 

Het interlocaal Java-verkcer bevindt zich sedert 1 
Januari 1914 geheel in handen van den Gouvernements 
telefoondienst. Op genoemden datum werden de reeds 
hooger genoemde particuliere intercommunale 
telefoonverbindingen door het Gouvernement genaast. 
Intusschen was de Gouvernements Telefoondienst reeds in 
1908 begonnen met den aanleg van een nieuw'e tele-
foonverbinding Batavia—Soerabaja langs do spoorlijn 
tussehen die plaatsen over Poerwakar- ta—Bandoeng—
Jogja—Madioen.De lijn kwam in 1908 tot Madioen en 1910 
in haar geheel gereed. Telefonisch verkeer is thans mogelijk 
tussehen de aangeslotenen van- en met elke plaats op Java 
en Madoera waar een kantoor van den Gouvernements 
telefoondienst is gevestigd. Op Sumatra en West Bornco 
bestaat mede interlocaal verkeer tussehen verscheidene 
plaatsen. Ten behoeve van het interlocaal verkeer tussehen 
de Gouvernements telefoonnetten on de netten van de Déli 
Spoorweg Maatschappij op Sumatra word in 1927 een 
specialo overeenkomst gesloten. 

Voor het interlocaal verkeer zyn tussehen Soo- rabaja en 
Madoera alsmede tussehen Sabang en Oeloölheuë speciale 
ondcrzco-telefoonkabels gelegd* 

Een onderzec-telefoonvorbinding bevindt zich mede 
tussehen het eiland Groot-Samboc on Singapore. Deze is 
eigendom van de Koninklijke No- derlandscho 
Maatschappij van Petroloumbronnen in Ncdcrlandsch-
Indiö. Tot den aanleg ervan, uitsluitond voor eigen gebruik, 
is by oen spo- cialo ministcrieolc beschikking vergunning 
verleend. 
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Aan de Semarang-Joana en de Madoera Stoomtram 
Maatschappij is vergunning verleend om de langs hare 
tramlijnen aangelegde telefoonverbindingen voor het 
publiek verkeer open te stellen ten behoeve van het 
overbrengen van telefonische berichten (fonogrammen) 
uitsluitend van en mede bestemd voor plaatsen, waar geen 
Gouvernements telegraaf- of telefoonkantoren zijn 
gevestigd. 

Tot het aanleggen van telefoonverbindingen voor 
particulier gebruik, niet uitsluitend loopen- de over gronden 
waarover de betrokkene de vrije beschikking heeft, wordt de 
vergunning ver- eischt van den Directeur van 
Gouvernementsbe- drijven. De algemeene voorwaarden, 
waarop in den regel dergelijke vergunningen worden ver-
leend, zijn omschreven in het Bijblad op het Staatsblad voor 
Nederlandsch-Indië No. S022, zooals dit is gewijzigd bij 
Bijblad No. 11251. Naar gelang van den afstand, waarover 
ten behoeve van bedoelde telefoonverbindingen gebruik 
wordt gemaakt van openbare wegen en van andere ter vrije 
beschikking van de Regeering staande gronden, is cijns aan 
het Land verschuldigd. Het minimum bedraagt / 25 ’s jaars. 
Aan cijns van telefoonverbindingen voor eigen gebruik was 
in de jaren 1910, 1920 en 1930 resp. verschuldigd een 
bedrag van ƒ 4200, ƒ 3276 en } 5073, terwijl het aantal van 
dergelijke telefoonverbindingen in die jaren resp. bedroeg 
42, 38 en 70. 

Voor de uitoefening van den localen- en dis- 
trictstelefoondienst gelden thans de bepalingen, 
voorwaarden en tarieven, vastgesteld bij het 
Gouvernementsbesluit van 27 October 1923 No. 19 (Bijblad 
op het Staatsblad van Ned.-Indië No. 10477), zooals dit is 
gewijzigd en aangevuld bij de besluiten, opgenomen in de 
Bijbladen Nos. 11134, 11191 en 11323. 

De interlocale telefoondienst is geregeld bij de 
Gouvernementsbesluiten,welke achtereenvolgens zijn 
opgenomen in de Bijbladen Nos. 7608, 7854, 8044, 
8232,9063, 9574, 9885, 10677, 10853,11233 11281, 
11350 en 11589. 

Tarieven. De maandelijksche abonnementsprijzen, 
welke aanvankelijk door de particuliere maatschappijen te 
Batavia, Weltevreden, Se- marang en Soerabaja in rekening 
werden gebracht, waren: 
A. in de stad Batavia ............................................ / 30 
B. in de voorstad Weltevreden: 

a. voor winkels ..................................................„25 
b. voor hotels .....................................................„40 
c. voor bijzondere, geen neringdoende, 

personen ...........................................................„15 

G. te Semarang en Soerabaja: 

a. voor handelshuizen en scheepsagenten „ 30 

b. voor winkels ..................................................„25 

c. voor hotels .....................................................„40 

d. voor bijzondere, geen neringdoende, 

personen ........................................................... ,15 

e. voor sociëteiten ..............................................„50 

/. voor afzonderlijke pakhuizen van 

reeds volgens a en b geabonneerde personen  ...„15 
De bij de andereparticuliere maatschappijen 

geldende tarieven, wélke overigens onderling veel afweken, 
waren meerendeels eveneens gebaseerd op een indeeling in 
aansluitingen uitsluitend gebezigd voor huishoudelijke 
doeleinden, en in aansluitingen ten behoeve van de 
uitoefening 

van een bedrijf, beroep, ambtsbetrekking of bediening. 
Tot Juni 1913 werden, na overname of naasting, de 

verschillende tarieven van de particuliere maatschappijen 
door het Gouvernement gehandhaafd. Met ingang van 
genoemden datum werd een uniform tarief ingevoerd, 
waarbij als- grondslag voor het abonnementsbedrag werd 
genomen het aantal aangevraagde gesprekken en wel 
zoodanig, dat men betaalt volgens een trapsgewijze 
opklimmend tarief naar gelang van het gemiddeld aantal 
aangevraagde gesprekken per dag. Onderscheid wordt 
alleen gemaakt tusschen kantoren in de Buitengewesten en 
kantoren op Java met centraal batterij systeem en de 
overige kantoren. Voor deze overige kantoren is het ge-
sprekkenabonnement lager gesteld. 

De aansluitingen zijn verdeeld in aansluitingen binnen 
en aansluitingen buiten den plaatse- lijken kring. Deze 
kring heeft als regel den vorm van een cirkel, waarvan de 
straal te Baudoeng, Batavia, Semarang en Soerabaja 6 
K.M., voor de overige plaatsen, waar een hoofdtelefoonnet 
is gevestigd, 3 K.M. en voor plaatsen met een bijte-
lefoonnet 1 K.M. bedraagt. Geabonneerden, wier 
aansluiting buiten den plaatselijken kring is gelegen, zijn 
voor dat gedeelte boven het gesprekkenabonnement 
verschuldigd het z.g. lijnabonnement, hetwelk wordt 
berekend per kilometer of gedeelte daarvan en naar de soort 
der geleiding — enkel-of dubbelleiding bovengronds dan 
wel dubbelleiding ondergronds —. 

Het gesprekkenabonnement is uitsluitend van toepassing 
op het locaal verkeer, t.w. het verkeer tusschen 
geabonneerden van eenzelfde hoofd- of van eenzelfde 
bijkantoor. Voor het districtsverkeer (hierboven reeds 
aangeduid) is een afzonderlijk tarief verschuldigd. 

De invoering van het uniforme telefoontarief in 1913 
had, vergeleken met de te voren geldende particuliere 
telefoontarieven, een vermindering van inkomsten ten 
gevolge van ± / 5000 per maand. Deze vermindering werd 
echter reeds binnen enkele maanden gecompenseerd door 
toename van het aantal abonné’s. 

Wegens de belangrijke stijging van materiaal- en 
personeelskosten werden met ingang van 1 Mei 1920 de 
abonnementstarieven met 50% verhoogd. 

Interlocale gesprekken worden voor de kosten daarvan 
berekend naar den afstand, naar den duur en naar de soort 
van het gesprek. Men onderscheidt bliksem-, dringende- en 
gewone gesprekken. Deze volgorde bepaalt medo den 
voorrang met inachtneming waarvan do interlocalo 
gesprekaanvragen in volgorde van aanmelding in 
behandeling worden genomen. Een bliksem- gesprek kost 
30 maal, en een dringend gesprek 3 maal het tarief van een 
gewoon gesprek van gelyken duur. Voorts bestaat nog het 
instituut van noodgesprekkon, hetwelk, evenals dat van 
bliksemgesprekken, in 1927 is ingevoerd. Een 
noodgesprek heeft voorrang boven alle andere gesprekken 
en kan worden aangevraagd in gevallen waarin 
menschenlevens op het spel staan, zooals bij natuurrampen, 
spoorweg-, vlieg-, bootongelukken enz. Het tarief voor een 
noodgesprek bedraagt hetzelfde als voor een gewoon 
gesprek. 

De interlocale gesprekken en hunne eventueele 
verlengingen worden berekend over volle tijdseenheden 
van drie minuten. 

R a d i o-t e 1 e f o n i e. In 1924 en 1925 wer- 
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don tusschen Soerabaja en Makassar proefnemingen 
gehouden met radio-tolefonie. 

Hoewel nu en dan gemeenschap mogelijk was, zoo 
zelfs, dat van Weltevreden en Bandoeng met Makassar kon 
worden getelefoneerd, bleek toch, dat do lange golf te veel 
werd beïnvloed door luchtstoringen en door andere factoren 
en dat aan invoering van een telefoonverbinding op 
commercieele basis niet kon worden gedacht. Een ingestelde 
enquête bij de belanghebbende handelsfirma’s bevestigde, 
dat de invoering niet ge- wenscht was. Het station te 
Makassar is toen voor telegrafie omgebouwd, terwijl het 
station te Soerabaja naar Pontianak werd overgebracht ten 
dienste van het radiobroadcastverkeer van het 
Binnenlandsch Bestuur. 

Toen in Maart 1927 de zender van de firma Philips te 
Eindhoven in Indië werd gehoord, ontstond het voornemen 
te antwoorden en verrees het toekomstbeeld van een 
openbaar radio-tcle- fonisch verkeer tusschen Indië en het 
moederland. Met voortvarendheid werd onder leiding van 
nu wijlen Dr. de Groot een telefonie-zender van het gewone 
genereerend systeem gebouwd. 

Deze zender werd, behalve de watergekoelde 
gelijkrichter-, modulator- en zendlampen, geheel uit 
zelfgemaakte onderdeden vervaardigd, waarbij gebruik 
gemaakt werd van condensatoren van den boogzender en 
transformatoren uit de sterkstroom installatie. 

De geheele proefinstallatie werd in ca. drie weken 
gebouwd en nadat einde Mei deze zender in Holland 
gehoord was, kon op 3 Juni het eerste gesprok over dezen 
zender en den Philipszender plaats vinden. 

In December 1927 kwam een kristal-telefonie- zender 
gereed, gebouwd in het laboratorium van den Radiodienst te 
Bandoeng en deze zender verkreeg al spoedig een groote 
vermaardheid in de radiowereld. 

Gedurende de jaren 1928 en 1929 heeft de ra- dio-
telefoonverbinding met Nederland zeer de aandacht van het 
publiek getrokken. De tijdens het experimonteeron met do 
zenders en de ontvangers gevoerde proefgesprekken werden 
tevens benut, om aan vooraanstaande personen en officieele 
organisaties do mogelijkheid van dit ra- diotelefonisch 
verkeer te demonstrecren en zoo het publiek voor te bereiden 
op de invoering van het openbaar telefoonverkeer tusschen 
Indië en Europa. 

Verder werd getracht om ook met andere landen in 
radio-telefonisehe gemeenschap te komen, hetgeen in de 
meeste gevallen met succes geschiedde. 

Op 7 Januari 1929 had de officieele opening plaats van 
het radiotelefoonverkeer tusschen Nederland en 
Nederlandsch-Indië. De opening geschiedde door Z.E. den 
Minister van Waterstaat in een toespraak tot Z.E. den 
Gouvcrneur- -Gonoraul van Nederlandsch-Indië. 

Zoowel in Nederland als in Indië moesten de gesprekken 
gevoerd worden van uit de, speciaal voor hot 
radiotclefoonverkeer ingerichte, vier- drauds8preekcellen. 
In Noderland had men spreekcellen te Amsterdam, ’s-
Gravënhage, Rotterdam en Utrecht, terwijl in den loop van 
1929 en 1930 nog de volgende twecdraadsspreekcellen 
worden ingericht: Alkmaar, Arnhem, Breda, Bcrgon op 
Zoom, Deventer, Den Helder, Eindhoven, Effectenbeurs 
(Amsterdam), Goederen 

beurs (Amsterdam), Groningen, Haarlem, Hengelo, ’s-
Hertogenbosch, Leeuwarden, Maastricht, Meppol en 
Middelburg. 

In Nederlandsch-Indië was de gelegenheid tot het voeren 
van radiotelcfoongesprekken oorspronkelijk beperkt tot de 
plaatsen Bandoeng, Weltevreden, Semarang en Soerabaja. 
Naderhand werden opengesteld de spreekcellen te Buiten-
zorg, Cheribon, Djember, Jogja, Garoet, Kediri, Malang, 
Soekaboemi, Solo en Tjepoe. 

Met ingang van 21 October 1929 werden te Amsterdam, 
zonder tariefsverhooging, radiote- lefoongesprekken van uit 
de huisaansluitingen toegelaten, terwijl sinds 1 Juli 1930 
deze gelegenheid tot het voeren van z.g. vorkhuisgesprek- 
ken voor geheel Nederland is opengesteld. Sinds 12 Januari 
1931 kunnen ook in Indië desge- wenscht de 
radiotelefoongesprekken van uit de huis- dan wel 
kantooraansluiting gevoerd worden tegen een toeslag van / 2 
per minuut. 

Op 27 December 1929 werd het radiotelefoon- verkeer 
tusschen Duitschland en Nederlandsch- -Indië voor het 
publiek opengesteld, terwijl als resultaat van de ter zake 
gehouden proefgesprekken in den loop van het jaar 1930 het 
verkeer met de volgende landen van Europa via Nederland 
en/of via Duitschland voor het publiek kon worden 
opengesteld. 

Landen Datum van 
openstelling via 

Nederland 

Datum van 
openstelling via 

Duitschland 

België . . . .  
1 2  
M e i  1930 

  

Danzig . . . .  —  2 2  
M e i  

1930 

Denemarken . . 14 Mei 1930 14 Mei 1930 
Gr.-Brittannië . 23 Mei 1930 —  

Frankrijk . . . 12 Mei 1930 —  

Hongarije . . . 11 Oct. 1930 19 Mei 1930 

Italië .....................  15 Nov. 1930 9 Sept. 1930 
Letland . . . .  —   3 0  

M e i  
1930 

Litauen . . . .  3 Oct. 1930 24 Mei 1930 
Luxemburg . . 17 Oct. 1930 31 Mei 1930 
Noorwegen. . . 16 Oct. 1930 22 Mei 1930 
Oostenrijk . . . 25 Juni 1930 19 Mei 1930 

Polen ....................  11 Sopt. 1930 30 Juni 1930 
Spanje . . . .  29 Nov. 1930 —  

Tsjeoho-Slowa- kije
........................  25 Juni 1930 24 Mei 1930 

Zweden. . . . 23 Aug. 1930 5 Juni 1930 
Zwitserland . . 1 Mei 1930 1 Mei 1930 

Met Australië werd van 15 Augustus 1930 af een 
geregeld proefvorkeer onderhouden, zoodat afgaande op de 
resultaten, met ingang van 23 December 1930 het verkeer 
voor het publiek kon worden geopend. 

Met de Vereenigde Staten van Amerika, Siam on 
Fransch-Indo-China wordt een geregeld proef- verkeer 
onderhouden en de openstelling van het verkeer met deze 
landen is binnenkort te verwachten. 

Het plan bestaat om ook een interinsulair-ra- dio-
telefonisch verkeersnet te bouwen, waarin als eerste stations 
zullon worden opgenomon: Bandoeng, Soerabaja, Médan, 
Makassar, Bandjcrma- sin, Bali en Lombok. 



S62 POST-, TELEGRAAF- EN TELEFOONDIENST—SCHELPENHANDEL. 

Naarmate ook de kortegolfzenders op andere stations in 
den Archipel worden omgebouwd, zal eveneens met die 
andere plaatsen radio-telefo- nisch verkeer mogelijk 
worden. 

Tarieven. In het radiotelefoonverkeer met Nederland 
worden gewone, dringende en ijlge- sprekken toegelaten. 
Het tarief voor een gewoon gesprek van 3 minuten bedroeg 
oorspronkelijk: voor West Java / 30; voor Midden Java / 33 
en voor Oost Java ƒ 34.50. Op 1 Juli 1930 werd echter voor 
geheel Java een uniform tarief van ƒ 33 ingevoerd. Voor 
dringende en ijlgesprekken wordt het dubbele, resp. het 
viervoudige van de kosten voor een gewoon gesprek in 
rekening gebracht. Voor de z.g. vorkhuisgesprekken wordt 
een toeslag van / 2 per minuut berekend. De minimum 
gespreksduur bedraagt 3 minuten. Na de derde minuut kan 
het gesprek per minuut verlengd worden, tot een maximum 
van 12 minuten, indien er nog gesprekken wachtende zijn. 
Zijn er geen andere gesprekken wachtende, dan is de 
gespreksduur onbeperkt. 

In den beginne moesten de aanvragen voor gewone 
gesprekken tenminste twee werkdagen vóór den spreekdag 
worden ingediend. Naderhand konden deze aanvragen tot 
het begin van den dienst op den spreekdag zelve nog worden 
aangenomen. 

Ten einde geheimhouding van de gesprekken te 
bevorderen is de gelegenheid opengesteld om voor personen 
en firma’s een code-adres te doen inschrijven. Dit code-
adres is uitsluitend bekend aan de Nederlandsche en 
Indische administratie. Voor het inschrijven van een 
dergelijk code-adres zijn verschuldigd de kosten van het 
uitgestelde telegram, waarmede het adres wordt overge-
bracht. 

Ten einde den opgeroepene in te lichten omtrent den 
aard van het te voeren gesprek, kan de aanvrager tegelijk 
met zijn aanvraag een z.g. gespreksonderwerp indienen. De 
kosten voor het o vermaken van dit onderwerp bedragen / 1 
per woord. 

Tegen een betaling van ƒ 2.50 kan men den opgeroepene 
voor een radiotelefoongesprek eenige dagen vóór den 
spreekdag doen waarschuwen, dat hij zal worden 
opgeroepen. 

In de laatste weken van December en in begin Januari 
wordt gelegenheidgegeven tot het voeren van z.g. Kerst- en 
Nieuwjaars-gesprekken met een duur van 2 minuten tegen 
een uniform tarief van ƒ 15. Deze gesprekken kunnen niet 
verlengd worden. 

Hieronder is opgenomen een vergelijkend overzicht van 
het Radio-telefoon verkeer met Nederland over de jaren 
1929 en 1930. 

spreekdag (aandeel Indië) bedroegen in 1929: / 265.75 en in 
1930 / 331.52. 

In het verkeer met de andere landen zijn uitsluitend 
gewone gesprekken toegelaten. De aanvragen kunnen 
worden ingediend tot op den spreekdag zelve. De minimum 
spreekduur is 3 minuten, daarna zijn verlengingen per 
minuut toegestaan. 

Het tarief voor een gesprek van 3 minuten met 
Duitschland, dat oorspronkelijk was vastgesteld op / 84, 
werd met ingang van 1 Maart 1930 verlaagd tot / 60. 

Voor de tarieven met de andere landen wordt verwezen 
naar den ondervolgenden staat: 

Landen 
Voor de eerste 

3 minuten 

Voor elke 
volgende 
minuut 

Australië .......................  / 72 ƒ24 

België............................  / 61.50 ƒ 20.50 

Danzig  .................  / 60 / 20 
Denemarken . . . .  /  6 6  /  2 2  
Groot-Brittannië . . / 63 / 21 

Frankrijk .......................  ƒ 63 ƒ21 

Hongarije ......................  / 67.50 / 22.50 
Italië ..............................  / 65.25 / 21.70 
Letland ..........................  / 61.20 / 20.40 
Litauen ..........................  ƒ 60.90 / 20.30 
Luxemburg . . . .  ƒ 60.50 / 20.20 
Noorwegen ...................  ƒ 66.90 / 22.30 

Oostenrijk .....................  ƒ 63 / 21 
Polen .............................  / 65 / 21.70 
Spanje ...........................  / 70.50 / 23.50 

Tsjecho-Slowakije . ƒ 63 / 21 
Zweden .........................  / 64.50 / 21.50 
Zwitserland . . . .  f 61.50 / 20.50/ 

SCHELPENHANDEL. (Zie ook SCHELPDIE- ? REN, 
Dl. III blz. 710). Het is begrijpelijk, dat in een uitgestrekt 
eilandenrijk als Nederlandsch- -Indië, hetwelk een groote 
verscheidenheid van schelpdieren herbergt, de winning en afzet 
van schelpen een niet te onderschatten bron van inkomsten 
vormt voor de bevolking. In het bijzonder is dit het geval in 
verschillende gewesten buiten Java en Madoera. 

Dermate van belangrijkheid van den schelpenhandel 
kan o.m. worden afgeleid uit de omstandigheid dat, 
volgens de officieele statistieken, 12 van de 19 
Buitengewesten daaraan deel hebben. 
De totale hoeveelheid en waarde van den uitvoer, welke 
zich, behalve naar Europcesche landen, 

Jaar Aanvragen 
Gevoerde 

gesprekken 

Aantal spreekminuten 

. 
Aandeel N.I. in 

guldens 

 

Uitg. Ink. Tot. Uitg. Ink. Tot. Uitg. Ink. Tot. 
 

1929 2477 1264 3741 2395 1204 3599 9128 5155 14.283 79.928.50 
1930 2995 1830 4825 2908 1765 4673 10.515 7065 17.580 100.119.— 

Het aantal spreekdagen bedroeg in 1929: 297 en in 1930: 

302. De gemiddelde ontvangsten per 

vooral ook naar Japan en do Ver. Staten van Amerika richt, 
beliep gedurende de laatste jaren: 
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Jaar 
Hoeveelheid in 
1000 kg. 

Waarde in gld. 

1920  ......................  1.89G 1.563.400 

1921 .......................  1.018 702.600 
1922  ......................  2.207 1.369.600 
1923  ......................  1.833 1.092.400 
1924  ...................... 2.792 1.679.800 
1925  ...................... 2.670 1.760.800 
1926  ...................... 2.361 2.021.300 
1927  ...................... 2.617 2.353.900 
1928  ......................  2.700 2.165.300 
1929  ......................  2.242 2.132.900 

Op de grootste ontwikkeling van den schelpenhandel wijzen 
de uitVoercijfcrs van het gouvernement Celebes en Ond., 
hetgeen voor een groot deel te danken is aan het feit, dat de 
in de Molukken verzamelde schelpen veelal naar Makassar 
(voor een klein gedeelte rechtstreeks naar Singapore) 
worden verzonden, waar zich de opkoopèrs (óxT- porteurs) 
bevinden, die het artikel verder naar buitenlandsche markten 
verschepen. 

Met uitzondering van de paarlmoerschelpen, waarvan de 
winning een afzonderlijk bedrijf vormt in de Oostelijke 
wateren van den Archipel (zie PAARL- EN 
PAARLMOERVISSCHERIJ), zijn de voornaamste soorten, 
welke ter stapelplaats Makassar verhandeld worden, de 
hierna genoemde, t. w. 

a. de Troca- of Lola-schelp (Trochus niloticus 
L. ; MAL .  Lola). Deze is kegelvormig, van buiten 
grijsblauw, van binnen helderwit, met rosé. Het grondvlak 
heeft een middellijn van 3 tot 10 cm.; de hoogte wisselt af 
van 5 tot 12 cm.; 

b. de Burgos-schelp of „Grecnsnail” (Turbo 
marmoratus L.; MAL .  Batoelaga), een ineengedrongen 
trechter- tevens schroefvormige schelp, met een groote 
zijwaartsche uitschulping, van buiten grijs tot blauw, is zij 
inweridig paarlmoer- achtig getint; 

c. de Flores- of Banda-schelp (Avicvla marga- ritifera 
L. en A. maxima Lam., MAL .  Djaping- -djaping), een platte, 
nagenoeg ronde schelp, met een middellijn van ongeveer 10 
cm.; de achterzijde is grauw tot vuilzwart, de voorzijde 
schitterend blauwgrijs getint, terwijl de rand min of meer 
geelachtig is. 

Al deze schelpen worden, evenals de paarl- 
mocrschelpcn, hoofdzakelijk benut in de knoo- pen-
industrie. Beoordeeld naar de hoeveelheid en de waarde van 
den uitvoer is de troca-scholp voor den handel het 
belangrijkst (export in 1029 1.297 ton, ter waarde van / 1.04 
9.(500); zij overtreft in dit opzicht alle andere soorten. 

De Burgos- en Flores-schelpen, welke te Makassar 
verhandeld worden, komen voornamelijk van Ternate, 
Banggai en de Golf van Bonó; do Troca’s van do kusten van 
Celebes. Vermelding verdient, dat van de Troca-schelp het 
weekdier gedroogd en als „isi lola” te Makassar verhandeld 
wordt. Een groot gedeelte van dit product wordt naar 
Hongkong uitgevoerd. De aanvoeren te Makassar van 
Troca-schelpen bedragen gemiddeld 800 tot 900 pikoels per 
maand; die van de beide andere, bovengenoemde soorten 
gemiddeld 250 pikoels. Bovendien komen daar in het 
seizoen per maand ongeveer 000 tot 800 pikoels paarl- 
moerschclpen van Dobo aan de markt. De schel 

pen worden te Makassar aangevoerd in zakken, vervolgens 
gesorteerd en in manden (kran- djangs) verpakt voor export. 
Alleen paarlmoer- schelpcn worden aan- en uitgevoerd in 
kisten. Het gewicht der Troca-, Burgos- en Flores-schcl- pen 
per krandjang is gemiddeld 1,2 pikoel; flat der 
paarlmoerschelpen bedraagt ongeveer 2 pikoels per kist. 

Eerstgenoemde drie soorten worden plaatselijk 
ongesorteerd verhandeld; het sorteeren volgens kwaliteit en 
grootte geschiedt door exporteurs. De prijzen van het 
product, zooals het ongesorteerd te Makassar aan de markt 
komt, bedroegen op het einde der laatste drie jaren (in gld. 
p. pik.) 

 

1930 1929 1928 

Troca  ...................  37/44 46/52 52/55 

Burgos. . . . .  26/28 40/45 40/41 
Flores  ...................  14/16 16/22 20/23 

Als gevolg van de hooge prijzen, gedurende de laatste 
tien jaren betaald, is de productie over het algemeen 
abnormaal hoog opgevoerd. Hieraan wordt het 
toegeschreven, dat thans veel kleine (jonge) schelpen op de 
markt komen, welke minder waarde bezitten. Een ander 
gevolg is, dat de schelpenrijkdom achteruit schijnt te gaan, 
hetgeen o. m. blijkt uit de geringer wordende aanvoeren van 
Troca’s, welke in verhouding tot de andere soorten steeds 
hooge prijzen bedingen. Het bedrijf wordt dan ook over het 
algemeen niet voor aanzienlijke uitbreiding vatbaar geacht. 

In Manado, waar voornamelijk Troca- en Flores-
schelpen worden ingezameld, verscheept men het product 
grootendeels naar Makassar; kleine hoeveelheden worden 
echter door Japan- sche handelaren rechtstreeks naar hun 
land uitgevoerd. Van Gorontalo uit heeft ook uitvoer naar 
Singapore plaats. De inzameling geschiedt,, evenals overal 
elders, op de bij eb zoo goed als droogvallende riffen, voorts 
door duiken op de ondiepe plaatsen in zee, dan wel door 
middel van lange stokken, waaraan een daartoe geschikt 
grijpwerktuig is bevestigd. Het bedrijf, dat gewoonlijk 
individueel geschiedt, wordt vrijwel het gehcele jaar door 
uitgeoefend, echter uitsluitend bij kalme zee (helder water). 
In sommige streken houdt het verband met de heerschende 
winden (barat en selatan), o. a. op de Talaud-eilanden, waar 
het seizoen valt in do maanden Mei tot November. 

Op het eiland Ternate zelf worden geen schelpen 
gewonnen; deze worden verzameld op de kusten van 
Halmahéra en op Noord Nieuw Guinee. Speciale plaatsen 
zijn hiervoor niet aan te geven, gezien het groote aantal 
oilanden in het gewest. De opbrengst aan Troca’s is in 
evengenoemde streken het belangrijkst, terwijl die aan 
Burgosen Flores-schelpen onderscheidenlijk de tweede en 
derde plaats innemen. Een bijzondere behandeling ondergaat 
het product, voordat het ter markt komt, niet; alleen uit de 
Flores-schelpen worden de weekdieren losgemaakt (door 
middel van koken of opensnijden); vervolgens legt men do 
schelpen in de zon te drogen. De Troca-schel- pon worden, 
indion het weekdier niet gogeten wordt, in een grooton kuil 
geworpen, waarin men ze laat liggen tot do inhoud geheeL 
verteerd is. 

1 

i 
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ALBIZZIA SUMATRANA Van Steenis, fam. 
Lcguminosae. Nog niet beschreven, 20 25 ra. 
hooge boomsoort, tot nu toe alleen bekend van Midden 
Sumatra, waar zij ontdekt is bij liet kappen van oerwoud op 
de onderneming Boekit Gompong ter Sum. W. K., 
veelbelovend als groenbemester en als zoodanig mogelijk 
niet achterstaand bij andere Albizzia-soorten. Voorloo- pige 
proeven zijn met deze eerst in Juni 192S op 12 k 1300 m. 
zeehoogte ontdekte boomsoort in , gang. De zaden zijn 
reeds onder bovengenoemden naara in den handel bekend. 
De boom bloeit nij- kelijk en draagt overvloedig vrucht; 
zaailingen zijn onder den moederboom veelvuldig aange-
troffen. De groei is zeer snel, jonge exemplaren hebben een 
overhangende kroon, evenals Derris microphylla; later richt 
de kroon zich op... ' 

DIPTEROCARPUS (Aanvulling van' deel I, blz. 003). 
Woudreuzen tot 65 m. hoog, met een on vertakt 
stamgedeelte van 20 a 30 m., in het geelwitte of lichtbruin 
gekleurde spint meestal een belangrijke hoeveelheid hars 
bevattende, welke hars zich voordoet in den vorm van een 
houtolie van geringe waarde en die, van diverse Diptero- 
carpus-soorten afkomstig zijnde, bekend is onder den 
algemeeuen naam van minjak keroewing of minjak lagan. 
Zij wordt gebruikt voor ver- lichtingsdoeleinden en het 
breeuwen van prauwen. Het keroewing- of laganhout wordt 
door de bevolking slechts dan gekapt, indien het bosch geen 
andere timmerhoutsoorten bevat, die gemakkelijk te 
bewerken en vrij duurzaam zijn, daar het Dipterocarpushout 
vrij zwaar en betrekkelijk weinig duurzaam is, terwijl het 
door de groote hoeveelheid hars moeilijk te bewerken valt. 

Het geslacht is beperkt tot het oostelijk deel van 
Tropisch Azië met de westgrens in Voor Indië en Ceylon, 
waar nog slechts enkele soorten voorkomen; de oostgrens 
loopt door het westelijk deel der Molukken en Soemba. Het 
centrum van dit verspreidingsgebied wordt gevormd door 
het Maleischc Schiereiland, Sumatra en Borneo, welke 
gebieden met Java tezamen, ruim 400 soorten bezitten. 
Deze zijn in hoofdzaak beperkt tot de lagere bergstreken 
(tot 350 m.) Slechts weinige soorten gedijen nog op 800—
1200 m. zeehoogte; zeer opvallend is het, dat 4 van de 5 
soorten, die men van Java slechts kent, tot deze laatste groep 
behooren. 

De naam van het geslacht is ontleend aan de twee 
vleugelvormig uitgegroeide kelkslippen; de overige drie 
zijn in vrucht slechts weinig in grootte toegenomen. De 
kelkbuis omgeeft de eigenlijke vrucht^/ 

DISEPALUM LONGIPES King, fam. Annona- ceae. 
Pempisaug (SUM.O.K.) Slanke boom tot 20 m. hoog, in 
Bengkalis verstrooid groeiend op drassig terrein. De stam is 
bruikbaar voor rondhout. De binnenbast van jonge 
individuen wordt gebruikt voor het vlechten van matten, 
waarop s^goemerg wordt uitgetreden. 
1.' DONAX CANNIFORMIS K. Sch., fam. Ma- 
rantaceae. Bamban (MAL .,  SOEND . ) ,  Tongkat sótan 
(AMBON),  Moendoeng (MINAH . ) .  Tot 3 m. hooge, 
kruidachtige plant, met vele lange, in rechte leden 
verdeelde stengels, verspreid over den geheelen 
Maleischen Archipel. De schil der gladde, groene stokken 
wordt gebruikt voor het naaien van atap en de stengels 
voor vlechtwerk, in Priangan voor de vervaardiging van 
manden en koffertjes,’ elders voor matten. 

DONAX ARUNDASTRUM Lour., fam. M.a- 

rantaceae. Bamban (MAL.), Bomban (BAT.). Tot 4 m hooge, 
kruidachtige plant, opschietend met vele lange, in rechte 
leden verdeelde, groene, tot 2£ cm. dikke stengels; in den 
Maleischen Archipel bekend van Sumatra, waar de stengels 
voor vlechtwerk in gebruik zijn, evenals die van Do- nax 
canniformis^-^ 

DRY MARIA CORD ATA Willd., i&m.Caryophyl- 

laceae. Banjoewangigras, Dauwkruid; Djoekoet iboen 
(SOEND.), enz. Lang levend kruid met slappe, kruipende, tot 
1 m. lange stengels en cirkelronde tegenoverstaande 
blaadjes, welke in de morgenuren vaak opvallen doordat ze 
een grooten „dauwdruppel” dragen, welke wordt afgeschei-
den door de waterporiën of hydathoden. Hot kruid, dat op 
vochtige plaatsen tot ± 1700 m. zeehoogte algemeen 
voorkomt, is inhccmsch in tropisch Amerika, doch thans 
over de tropen wijd verbreid. Dit onkruid is een goed voeder 
voor pluimgedierte en ook voor herkauwers en staat op vele 
plaatsen bekend als geneeskrachtig. Hetzelfde geldt voor D. 
hirsuta Bartl., dat echter veel minder algemeen voorkomt. 

DRYNARIA RIGIDULA Bedd., behoorende tot de 
Filices. Pakoe kajakas (SOEND.), Simbar la- jangan (JAV.). 
Over Tropisch Azië, Australië en Polynesië verbreide, in de 
vlakte en de lagere ber- streken epiphytisch levende varen, 
waarvan de vleezige, saprijke wortelstok bij de Javaansche 
doekoens zeer gezocht is, doch alleen indien de forsche 
varen op een klapperstam is gevonden, hetgeen zelden 
voorkomt. Het rhizoom staat op Java bekend als pasilan 
kelapa. 

DRYOBALANOPS (Zie deel I, blz. 643 en onder 
KAMFER en KAPOER BAROES). Hoewel een der 
kleinste, is dit tevens een der belangrijkste geslachten uit de 
familie der Dipterocarpa- ceae, daar hiertoe de 
kamferleverende hoornen bo- hooren. Het zijn tot 65 m. 
hooge woudreuzen met een 20—35 ra. lang, on vertakt 
stamgedeelte en doorgaans met kleine wortellijsten, welke 
ook geheel kunnen ontbreken. De boomen zijn gemakkelijk 
herkenbaar aan de schors, welke in groote lappen afvalt, 
waarna een oppervlak te voorschijn komt, dat zeer 
verschillend gekleurd kan zijn. Het gemakkelijk bewerkbare 
en tevens vrij harde Kapoer- of Borneo Kaïnferhout is af-
komstig van verschillende DryobaJanopssoortcn en is vrij 
duurzaam, zoolang het niet met don grond of met water in 
aanraking komt; het wordt voor timmer-, zoowel als voor 
meubelhout gebezigd. Ook de Borneo- of Baroes kamfer, de 
Kapoer baroes, is een product van meerdere Dry- 
obalanopssoorten en wordt in kristallijnen vorm afgezet in 
scheuren en spleten in het hout van oudere boomen, welke 
ter winning van de kamfer geheel moeten worden 
opgeofferd, in casu omgekapt. Alleen in jongere boomen is 
de kamferolie of minjak kapoer aan te treffen, daar deze het 
beginstadium schijnt te zijn bij de vorming van de kamfer. 

Het meest bekend is Drijobalanopa aromalica Gaertn.f. 
{D. Carnphora Coleb.), welke, behalvo dat hij de kamfer en 
het kamferhout van Su- matrarlevert, ook steeds, doch ten 
onrechte, werd aangezien voor de Borneokamfer en het 
Borneo- kamferhout; hij is slechts de leverancier van deze 
producten op Sumatra en het Maleischc Schiereiland. Op 
eerstgenoemd eiland komt hij voor van 0° 10' N.B. (Singkil) 
tot 1° 15' Z.B. (Djam- 
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bi), uitsluitend in de lagere bergstreken op do hellingen van 
lage of op de lagere hellingen van hooge heuvels, tot 
ongeveer 300 m. zeehoogte. In N.W. Sumatra rijzen de 
heuvels snel hoog uit zee op, zoodat hier het 
verspreidingsgebied van Dryobalanops aromatica tot 
betrekkelijk smalle strooken is beperkt. Waar de boom 
voorkomt is het aantal exemplaren tevens talrijk; zelfs groeit 
hij plaatselijk vaak gezellig, zich met zijn kruin steeds hoog 
boven het omringende geboomte verheffend. Binnen het 
verspreidingsgebied zijn duidelijk verschillende centra te 
onderscheiden, waarin de kamferboomen een groot 
percentage uitmaken van het woud, terwijl zij in de ver- 
bindingsstrooken niet of slechts spaarzaam worden 
aangetroffen. 

Als de kamferboom van X. Borneo is te beschouwen D. 
lanceolata Burck, die in liet noordelijk deel van Serawak, 
zoowel als in de Ti- doengsche Landen en Boeloengan in 
talrijke exemplaren voorkomt, eveneens in heuvelter- reinen. 

DRYOBALANOPS OIOCARPA Van Slooten, fam. 
Diptcrocarpaceae. Kajoe kapoer, Sintek (o. BORNEO).  Het 
sintekhout, uitgevoerd uit de havens der Zuider- en 
Oosterafd. van Borneo, wordt, behalve van D. lanceolata 
Burck, afgeleid van deze soort, die op droogland- en uiter- 
waardgronden speciaal langs de rivieren voorkomt. Het 
lichtroode kernhout staat bij de bevolking goed 
aangeschreven en wordt gebruikt voor balken, prauwen, 
huisraad, enz..; het leent zich niet voor zware constructies*,-
/ 

DUABANGA MOLUCCANA BÏ., fam. Sonnera- 
tiaceae. Takir (JAV.),  Takèr (MAD.),  Arèt, Arès (MINAH.).  

Boomsoort, 25 tot -15 m. hoog, voorkomend in het oostelijk 
deel van den Maleischen Archipel en in Oost Java tusschen 
300 en 900 m. zeehoogte. In de Minahasa staat dit hout zeer 
goed aangeschreven als licht, doch duurzaam en zeer 
geschikt voor planken. Het is wel zeer grof van draad en niet 
dicht van vezel, doch wordt door de inheemschcn bij 
voorkeur gebruikt voor prauwen. Een afkooksel van den 
fijngemaakten bast tezamen met dien van Mallotes 
moluccana M. A. wordt op Halmahóra gebruikt om pandan-
ma- teriaal zwart te kleuren. 

DURIO CARINATUS Mart., fam. Bombaca- ceae. 
Doerian boeroeng (SUM.O .K. ) ,  Doerèn paja (KOEBOE). 

Woudreus, in Sumatra soms lokaal in zeer groote 
hoeveelheden voorkomend in nict- ziltige moerassen, liet 
roodgrijze hout is evenals dat van de andere Durio-soorten 
niet duurzaam, doch wordt wel voor vloerplanken gebruikt. 
Do sterke, duurzame bast wordt benpt'voor wand- 
bckleeding en dakbedekking. 

ECLIPTA ALBA Hassk., fam. Compositae. Keremak 
djanten (MAL . ),  Cloman (JAV . ),  Daoen sipat(MAL. MOL .) .  

Onaanzienlijk kruid met witte bloemen, dat zeer in trek is als 
inlandsoh geneesmiddel en dus vrijwel tegpn alle kwalen en 
ziekten wordt aangewend. De bladeren worden voorts ook 
als lalab gegeten. 

EHRETIA MICRÓPHYLLA Lamk., fam. Bor- 
ruginaccac. Kinangan, Patjaran, Beroet lanang (JAV.), 
Pinaan (MAD. ).  Opgerichte, 1—3 m. hooge heester, 
voorkomend in streken met krachtigcn oostmoesson tot '100 
m. zeehoogte, allerwegc als medicijn gebruikt; op Ternate 
wordt een aftreksel a)s thee gedronken, de plant heet daar 
ook té.-/ 

ELAEIS GUINEENSIS Jacq. Werd in deel I (blz. 
005) nog niets vermeld over den aanplant in den Archipel, 
sedert dien is deze met ongeëvenaarde snelheid ter hand 
genomen. De plant behoort thans tot de belangrijkste 
cultuurplanten van Sumatra. Zie verder onder OLIEPALM/ 

ELAEOCARPUS GANITRUS Roxb. (Aanvulling 
van deel 1. blz. 605). De groote, volgroeide steenkernen zijn 
niet veel waard, doch op Java worden de kleine djenitri 
kunstmatig verkregen door de takken en zelfs den stam 
onder de vrucht- standen te ringen, waardoor de vruchten 
klein en de steenen gekorreld blijven. De groote moei-
lijkheid, het z.g. geheim van de Chineezen, die de boomen 
pachten, bestaat in het beperken van den sapstroom 
zoodanig, dat men 10 verschillende grootten krijgt, die een 
volledige sorteering moeten uitmaken. 

ELAEOCARPUS GRANDIFLORA Smith, fam. 
Elaeocarpaceae. {E. lanceolata Bh). Anjang- a- njang 
(MAL., SOEXD., JAV.). Laag vertakte boom tot 25 m. hoog, in 
W. en M. Java beneden 500 m. zeehoogte, tevens algemeen 
aangeplant. De schors, bladeren en vruchten zijn bitter en 
bevatten een stikstofvrije niet-glucosidische bitter- stof, 
welke voor allerlei kwalen als medicijn wordt gebruikt. De 
vruchten zijn herkenbaar aan do lange, naar cén zijde 
gekromde, stompe stekels op den lichtstroogelen, houtigen 
steenwand. 

ELEUSINE INDICA Gaertn. (Aanvulling van deel I, 
blz. 666). De ijzersterke stengels worden voor vlechtwerk 
gebruikt; zij worden in M. Java gedroogd, met de nagels 
gehalveerd, waarna het merg verwijderd wordt en de helften 
in 5—7 reepjes worden verdeeld. Er bestaan verschillende 
cultuurvormen, die opvallen door forsekeren groei, grootere 
vruchten on aren; in Eng. Indiö staan deze bekend als „ragi”; 
de forma corocana Hook.f. bezit tot 2 mm. groote vruchten 
en wordt in Eng. Indië op droge heuvels wel als graangewas 
verbouwd. Dit is eveneens het geval in het N. deel der 
Bataklandqn. en was het vroeger ook op Java. 

ELEUTHERANDRA PES-CERVI v. SI., fam. 
Flacourtiaccae. Gistang, Ivetjintang, Peloepi bara 
(PALEMB . ) .  Slanke boom van Sumatra en Borneo; door de 
bevolking wordt het witte, duurzame kernhout gebruikt voor 
stijlen van bruggen en huizen. 

ELEUTHERINE AMERICANA Merr., fam. 
Iridaceae. (E. plicata Herb. Sisyrinchium lati- folium Sw.). 
Bawang kapal (vuig. MAL . ) ,  Bawang sabrang, B. sijem 
(SOEND . ) ,  Brambang sabrang, Loeloewan sapi (JAV. ) .  Zeer 
sterk uitstoelend, ten slotte groote pollen vormend kruid, 
inheemsch in trop. Amerika; op Java op verscheidene plaat-
sen tusschen 600 en 1500 m. zeehoogte verwilderd, soms in 
groote hoeveelheden. De onderaardscho knollen worden 
o.a. als purgans, diurctioum on braak middel aangewend.^,- 
'—- 

ENDOSPERMUM, gésïacht der Euphorbiaceae. 
Matig hooge hoornen, waarvan verschillende soorten in 
Ned.-Indië bekend zjjn. Het hout is licht en styf, doch zacht, 
zoodat het practisch alleen b.v. voor masten gebruikt kan 
worden, indien inwatering kan worden tegengegaan. Hot 
gebruik als medicijn staat vast, doch de deugdelijk heid van 
deze middelen moet alsnog gecontroleerd worden. Do 
bladeren zijn een krachtig purgans. Verschillende soorten 
hebben holle stammen en takken, hetgeen reeds optreedt bij 
jonge, 
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meterhooge planten. Aan cle leden zijn gepredisponeerde 
punten, die niet vcrhouten en waarin mieren kleine ronde 
gaten vreten; de nu toegankelijk geworden holte’s worden 
door deze mieren bewoond; de op elkander volgende staan 
niet met elkaar in verbinding. De beteekenis van deze 
mieren voor de mierenplant is geheel onbekend, al is wel 
eens zonder nadere argumenten beweerd, dat den mieren 
een beschermende functie zou toekomen. Aan den top der 
bladsteel onder de meest schildvormige bladschijf bevinden 
zich twee vaak groote, vocktafscheidende klieren. Doctors 
van Leeuwen schreef een studie over den mierenboom 
Endospermum moluccanum Becc. (zie Treubia, deel X 
(1929) 431—7, pi. XII). 

^ EN HYDRA FLUCTUANS Lour., fanr. Com- pozitae. 
Godobos, Kokoha (SOEXD.), Omboer (BAT.) Plaatselijk 
algemeen, kruipend, vleezig moeraskruid, wijd verbreid 
tusschen 1 en 1G00 m. zeehoogte, met beklierde, 
tegenoverstaande bladeren en zittende, okselstandige 
hoofdjes van groenwitte bloemen, waarvan de topeinden 
der_ stengels in Priangan zeer gezocht zijn als lalab. ' 

ERAGROSTIS, gesiacht der Gramineae, herkenbaar aan 
de zeer fijne pluimen en rondachtige kleine aartjes. 
Verschillende soorten komen algemeen voor, voornamelijk 
in de vlakte en de lagere bergstreken en worden als 
veevoeder algemeen gegeten, bijv. E. amabilis O.K., E. 
nigra Nees, kenbaar aan de zeer donker gekleurde aartjes en 
C. pilosa P. B. (Ragoeman, JAV.)/V 

ERYNGIUM FOETIDUM L., fam. Ombelli- ferae. 
Stinkdistel, Walangan (BAT. MAL.), Ka- toentjar walang, 
Walang doeri, W. geni, W. ka- toentjar (SOEXD.), Djintènan, 
Katoembar londa, K. moengsi, ïoembaran (JAV.). Opgericht, 
bij kneuzing sterk naar wantsen riekend, stekelig kruid, met 
kraclitigen penwortel en wortelrozet, inheemsch in 
Amerika, sedert lang verwilderd en nu een algemeen 
onkruid tot ± 1700 in. zeehoogte. In de Soendalanden zijn 
de jonge bladeren een gezochte lalab, evenals in de llanau- 
streek; ook het vee schijnt de plant wel te eten. Zie omtrent 
de aetherisehe olie Jaarb. Dep. Landbouw 1911, blz. 46^ 

EUCALYPTUS DEGLUPTA BI., fam. Myr- taceac, 
(Arbor versicolor Rumph.). Boom, inheemsch-op Celebes 
en Ceram, waarvan het witte hout onbruikbaar is, doch de 
gemakkelijk loslatende schors voor allerlei doeleinden 
gebruikt wordt, eveneens medicinaal. Dit is waarschijn- » 
lijk de „patola”- of „wonderboom van Séran”/l 

EUCHEUMA, geslacht der Roodwieren, waarvan een 4-
tal soorten in den Indischen Archipel meer in het bijzonder 
als agar-agar worden ingezameld. Vooral Eucheuma 
spinosum J. Ag., die in gedroogden staat van Makags.arjtls 
agar-agar wordt uitgevoerd, in OostLombokJjekend staat 
als geranggang en in de baai van Batavia .karang laoet heet. 
E. term- J. Ag. wordt in Z. Bali als groente gegetenvc/1 

EUONYMUS JAVANICUS BI., fam. Celaztra- ceae. 
Koembang (PALEMB.). Rechte boom, tot 21 m. hoog, wijd 
verspreid over den Archipel beneden 1500 m. zeehoogte; in 
Palembang wordt het nogal harde en duurzame hout 
gebruikt voor bruggen en inlandsche huizen. 

EUPATORIUM PALLESCENS D. C., fam. Com- 
pozilae. Babandjaran, Darismin, Ki dajang, Ki oengkloek, 
Ki papatong, Ki rinjoeh, Papatètan (SOEJÏD.). Opgerichte, 
sterk vertakte, 2—G ra. 

hoogo heester met zeer welriekende bloemen, inheemsch in 
Zuid-Amerika, doch in Indië zich welig ontwikkelend als 
onkruid, tusschen 200 en 1800 m. zeehoogte, zelfs Lantana 
Camara en alang-alang verdringend, plaatselijk in zeer 
groote hoeveelheid. Daar de plant zich gemakkelijk laat 
stekken, als pagarplant in gebruik en aangeplant om 
terraswanden tegen afspoeling en-stor- ten te beveiligen; 
door den snellen groei soms een lastig, overigens 
goedaardig onkruid, dat door de groote hoeveelheid 
bladafval gunstig werkt op uitgeboerden grond. Het loof 
wordt plaatse- lyk zelfs als mest gebruikt en staat in de 
bergen als humusvormer niet achter bij Acacia decurrens. 
Daar de plant geen stikstofknolletjes bezit, ja zelfs stikstof 
uit den bodem moet opnemen, treedt zij, wat deze stof 
betreft, in concurrentie met het cultuurgewas. 

EUPATORIUM RIPARIUM Rcg., fam. Com- positac. 
Tèldan (SOEXD.). Sterk uitstoelend, slap, half liggend 
heestertje, in habitus gelijkend op 
E. triplinerve Vahl (zie deel I, blz. 694), inheemsch in 
Mexico; op de hellingen van den Gedó tusschen 1000 en 
2400 m. zeehoogte veel verwilderd en in theetuinen als 
grondbedekker en met succes tegen afspoelen en -storten 
van terrassen gebruikt door den snellen vegetatie ven, .groei, 
doch een lastig onkruid in den aanplant.^ 

EURYCLES AMBOINENSIS Loudon, fam. 
Amaryllidaccae. (E. javanica M. J. Roem., E. silvestris 
Salisb.). Bolgewas, 30—GO cm. hoog, wildgroeiend tot ± 
400 m. zeehoogte, plaatselijk soms talrijk. Om de fraaie 
witte bloemen als sierplant gekweekt; de bollen en bladeren 
staan als inlandsch geneesmiddel bekend. De plant bevat 
lycorine en dit zal wel het werkzame bestanddeel zijn, 
evenals bij Crinum asiaticum. 

EVODIA LATIFOLIA D. C., fam. Rutacèac. Ki 
sampang (SOEND.), Sampang (JAV.), Empag (BAL.). Boom, tot 
25 m. hoog, op Java voorkomend tusschen 1000 en 1500 m. 
zeehoogte;een bleekgele, soms hooggele hars vloeit uit den 
stam bij knoesten of verwondingen, welke hars voor 
verschillende doeleinden in gebruik is, o.a. in een inlandsch 
vernis.*.'/ 

EXOCARPUS'LATIFOLIA R. Br., fam. tian- talaceae. 
Heester of boom, tot 15 m. hoog, op Java alleen 
voorkomend in het uiterste Oosten in Besoeki beneden 100 
m. zeehoogte en voorts van den Klïn'géan Archipel af 
oostwaarts. Dit „onrechte sandelhout” wordt voor dezelfde 
doeleinden gebruikt als het echte sandelhout (Santalum 
album L.), riekt eveneens naar santalolie en -is 
buitengewoon zwaar, hard, sterk en duurzaam; 

FACOPYRUM ESCULENTUM Moench., fam. 
Polyyonaceac. Boekweit kan in Ned.-Indië vanaf ± 200 m. 
zeer goed geteeld worden en geeft een uitstekend 
rendement, doch do moeilijkheden bij de bereiding van het 
voedzame meel is voor den inlander te bezwaarlijk, zoodat 
de cultuur geen ingang heeft gevonden. Zie voor een uitvoe-
rige behandeling Heyne’s Nuttige Planten, ed. II (1927), blz. 
599—GO 1. 

FAGARA RHETSA Iloxb., fam. Rulaceae. 
(Xanthoxylum Budrunga Wall.). Ki tanah (SOEND.), 

Kadjcngsiti, Kajoe lemah (JAV.), Ka- 
djoetana(MAD.).Nogalzeldzaine, 15—20 m. hoogo boom 
met gestekeldon stam, beneden 400 m. op Java en Sumatra 
voorkomend. Het glanzend geelwitte hout wordt in M. Java 
geschikt geacht voor klein bouwhout, meubels, krisheften, 
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geweerkolven, enz. De jonge vruchten zijn daar in Grobogan 
zeer gezocht als specerij en worden in groote hoeveelheden 
op de pasars te koop aangeboden. 

FAGRAEA AURICULATA Jack, fam. Lo- ganiaccae. 
Terentang langit(KOEBOE). Breed vertakte, min of meer 
klimmende, soms cpiphyti- sche heester, verstrooid gevonden 
tusschcn 25 en 1(500 m. zeehoogte. Onder de dunvliezige 
buiten- schil der vrucht bevindt zich een laagje helder, zeer 
kleverig vocht, dat in de Kooboestreken voor lij mstokken 
wordt gebruikt en zeer bruikbaar heet te zijn. Daar alle soorten 
van dit geslacht Fa- graea deze lijm bezitten, waardoor de 
vruchten een eigenaardigen glans verkrijgen, zullen wel meer 
soorten voor de lijmwinning gebruikt kunnen worden. 

FAGRAEA ELLIPTICA Roxb., fam. Logania- ceae. (F. 
speciosa BI.). Roebi (SIMALOER), Ki tandoe (SOEND.), Randa 
tioeng, Tembesoe ketam (KOEDOE). Boom tot 25 m. hoog, 
verstrooid groeiend op vochtig terrein nabij de rivieren, met 
bruingeel, zeer zwaar, hard en duurzaam hout, dat in Simaloer 
en de Koeboestreken uitsluitend gebruikt wordt voor 
onbehouwen stijlen en voor- nquten in den grond. 

FESTUCA LEPTOPOGON Stapf, fam. Grami- neae. 
Overblijvend, $—1£ m. hoog gras, met lange overhangende 
pluimen, in de bergen van 
M. en O. Javatusschen lGöOen 2100 m. zeehoogte groeiend 
op den Dijèng, Merbaboe, Tengger en Idjèn, plaatselijk 
talrijk; paarden eten met graagte de ruet onaanzienlijke 
hoeveelheid zacht groenvoer. 

FIBRAUREA CHLOROLEUCA Miers, fam. 
Menispermaceae. (F. tinctoria Kook. f. & Th., non Lour.). 
Klimmende of linkswindende, 5—15 m. lange heester, 
groeiend beneden 700 m. zeehoogte. Dit is de Kajoc koenjit 
van den inland- schen medicijnhandel. Een aftreksel van den 
stengel wordt uit- en inwendig als geneesmiddel en verder 
voor het geelklcuren van rotan, onz'. gebruikt. De hooggele 
kleurstof is berberine. ■ 

FICUS SUPERBA Miq., fam. Moraceae. De vruchten 
bevinden zich in lange, weinig vertakte trossen aan den stam, 
zijn aanvankelijk blauwgroen en berijpt, ten slotte oranjegeel 
en bevatten een kleverige getah. Op Java worden de jonge 
bladeren als lalab gegeten.'Op Roti wordt do „köka lampa” 
hoog in eere gehouden als voo- derplant; de oudere, 
donkergroen gekleurde bladeren worden door herkauwers 
zoowel als door paarden met graagte gegeten en in droge 
tijden vormen deze bladeren het>fToofdvoedsel van de 
talrijke kudden paarden/'. 

FIMBRISTYLIS GL'ÖBULOSA Kunth. var. 
TORRESIANA Clarke, fam. Cyperaceae. (F. efo- liata 
Steud.). Poeroen tikoes (BANDJ.), Mansiang mantjik, Mansiro 
baik, M. iboeh, M. lui, AI. pandan (MINANOK.), Mèndong 
(JAV.). Zodovormcnd, tot I £ m hoog, met tot schceden zonder 
schijf gereduceerde bladeren, verbreid over den Archipel tot 
2000 m. zeehoogte; bovendien wegens zijn goedo 
eigenschappen als vlechtmateriaal in verschillende streken 
gekweekt tusschcn 200 en 1000 m. zeehoogte. Zie voor deze 
cultuur Hcync, Nutt. PI. Nod. Jnd., od. J1 (1927), blz. 310—
12, r 

FISTULINA HEPATICA (Huds.) Fries, bc- hoorende tot 
de Fungi. De biefstukzwam heeft een hoed tot wel 30 cm. 
doorsnede en 2 ii 3 cm. dik. Zij is uitstekend eetbaar on komt 

vrij algemeen in Ned.-Indic voor, het algemeenst in de 
bergstreken, aan den stam en dikkere takken van boomen. 

FRAGARIA VESCA, L., fam. Rosaceae. Arbèn 2 
(SOEND.).  De Europecsche aardbeien, misschien nog andere 
soorten als F. vesca, worden in de bergstreken boven 1500 m. 
gecultiveerd; F. vesca is hier en daar, bijv. op den top der 
Pangrango, verwilderd. In streken met uitgesproken oost-
moesson kunnen zij op zeehoogte geteeld worden-' 

FREYCINETIA, fam. Pandanaceae (Aanvulling van 
deel I, blz. 725). F. funicularis Merr. (F. strobilacea BI.) 
bezit ± 50 cm. lange bladeren, geschikt om te vlechten, 
terwijl volgens Rum- phius de bloemkolven gekookt 
gegeten kunnen worden. De grootere luchtwortels van F. 
Gan- dichaudii Benn. en F. javanica BI. zijn, al of niet 
gespleten, wegens hun sterkte een gezocht bind materiaal.' 

GALINSOGA PARVIFLORA Cav., fam. Com-ï*j positae. 
lnlandsche namen talrijk, zeer verschillend. Het „knopkruid” is 
afkomstig uit Peru en is tusschen 500 en 2500 m. zeehoogte op 
Java en elders een algemeen onkruid op akkers, in tuinen, thee- 
en kina-aanplant enz., plaatselijk meestal in groote hoeveelheid. 
Het is een gezochte lalab en wordt veel gebruikt als^jvoeder 
voor paarden, runderen en gevogeltey^ 

GARDENIA ANGU$TA Merr., fam. Rubiaceae. 
(G. florida L., G. jasminioides Ellis.). (Aanvulling van deel 
I, blz. 738: G. FLORIDA L.). De vruchten komen op Java in 
den drogerijhandel voor onder den naam „wiki” of „oei tsi” 
en worden gebruikt in d^geelververij, o.a. om eetwaren geel 
te kleurend 

GARUGO ABILO Merr, fam. Burseraceae. (G. mollis 
Turcz.). Kajoe kambing (MANADO). Tot 30 m. hooge boom 
met bruikbaar bouwhout, dat zich leent voor grondwerk en 
wol voor doodkisten geprefereerd wordt. De schors wordt 
als medicijn gebruikt, de bladeren om vlechtmateriaal van 
Corypha Utan zwart te kleuren. De bladeren van G. 
floribunda Decno, worden op Ternate veel als voer voor 
goiten gebruilH?^ 

GASTROCHILUS PANDURATUM Ridl., fam. 
Zingiberaccac (Ivaempferia pandurata Roxb.). Temoe koentji 
(MAL., SOEND.), Toemoe kontji (AMBON), Koentji (JAV.). De 
knolletjes van dit alom wild voorkomend en gekweekt kruid-
WM— den algemeen als geneeskrachtig beschouwd}^ 

GAULTHERIA FRAGRANTISSIMA /Wall., fam. 
Ericaccae. Tjantigi seungit (SOEND.), Gon- dapoera (JAV.). 

Heester van Z. O. Azië, Sumatra, Java on N. Guinee, in do 
bergstroken tusschen 1300 en 3400 m. groeiend op open, 
steenachtig terrein, soms in het boroik der vulkanische 
gassen. Uit de bladeren wordt op Java een aetherische olie 
gestookt, waarvan het hoofdbestanddeel methylsalicaat is en 
welke identiek is met de sinds lang bokondo Amerikaansche 
Wintergrecn- -oil(uitdc bladeren van G. procumbons L.), die 
in Amerika oen geliefd huismiddel is en in- on uitwendig 
wordt toegepast, in Europa alleen tegen haaruitval wordt 
aangewend. Op Java wordt het sinds lang als wrijf middel 
tegen rheumatiok aangewend on voorts als parfum 
gebruikt/^ 
^ GLORIOSA SUPERBA. L. (Aanvulling van deel T, blz. 
795). In do wortels komt het giftigo alkalold colchicine 
voor’tot een hoovcelheid van 
0. 3%, wa/iraan de giftigheid van do plant to wijten 
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GMELINA MOLUCCANA Backer, fam. Ver- 
bcvaccae. (G. macrophylla Wall., Vitex moluc- cana Bk). Titi 
(MAL. MOL.), Toehoe, Toeroc (HAL- MAHÉRA). Tot 27 m. hooge 
boom uit de Moluk- ken met licht, doch duurzaam, voor 
prauwen zeer geschikt hout, waarvan een witte en een roodc 
vorm voorkomt; de witte is het meest geschikt en wondt 
evenals de roode ook tot dit doel 

aangeplant-^ 
GORDONIA EXCELSA Bk, fam. Thcaccac. 

Madang kataping (MIXAXGK.), Ki mandjel, Ki 
sapi (SOEXD.). Over den gehcelen Archipel voor- 
komende, 20—40 m. hooge boom, tusschen 1000 
en 1700 m. zeehoogte, waarvan het hout, behal- 
ve voor huishouw, ook voor rijststampers en fijne 
houtwerken gebezigd wordt. Op pasars zijn de 
groote bloemen wel ecns aangetrpffen, welke 
s,terk op die van poespa gelijken/ () . 1 

GREVILLEA ROBUSTA A. Uunn., fam. Pro- iteaceac. 
Salamandar (SOEXD.). Silky oak is in- heemsch in Australië als 
schaduwboom en weg- beplanter en wordt voor 
herbcbossehing gebruikt. Het hout is bruikbaar voor 
theekisten, doch soortelijk zwaarder dan dat van Albizzia/ 
GYMNOPUS ALBUMINOSUS (Berk.) /an Overeem, 
behoorende tot de Fungi. Djamoer rajap (vuig. MAL.), Soepa 
boelan, S. rinjoeh, S. sanggal (SOEXD.). De termietenzw'am is 
in geheel Ned.-Indië zeer algemeen en behoort bij de in- 
hccmsche bevolking tot de meest gezochte lekkernijen. 
Komen na het doorkomen der regens de larons (zie LARON) 
te voorschijn, dan steken de inlanders daar een stokje in den 
grond, wetende, dat daar vroeger of later de paddestoelen 
zullen opschieten. Men braadt ze in een pan met wat zout, 
uien en lombok. Ook Gymnopus micro- carpus (Berk. & 
Broome) van Overeem, een in den Archipel algcmecne 
paddestoel, wordt door de bevolking veel gegeten, evenals op 
Ceylon. 

GYROCARPUS AMERICANUS Jacq., fam. 
Hernandiaccac. (G. asiaticus Willd., G. Jacquini Roxb.). 
Ganggangan, Gedreg (JAV.), Ham boei (ALOR), Bonak boesoek 
(TIM.). Boom tot 25 m. hoog en 80 cm. dik, verbreid over de 
tropen der gcheele wereld, (op Java alleen in Besoeki ge-
vonden, beneden 50 m. zeehoogte, \vaar‘"van de zuilvormige 
stammen kano’s worden vervaardigd); het hout is echter 
weinig duurzaam. De vruchten hebben opvallende vleugels,/ 
jP INTSIA AMBOINENSIS Thoukrs (Afzelia bijuga A. 
Cray), fam. Lcguminosae. Moluksch ijzerhout, Merbaoe 
(MAL.), Merbo (SOEXD.). Tot 35 m. hooge en 1 m. dikke boom, 
vooral in de kuststreken, op Java in het Westen zelden 
voorkomend, doch door den geheelen Archipel verspreid 
vooral in het Oosten op Celebes en in de Atoluk- ken veel op 
koraaleilanden, herkenbaar aan de groote platte peulen, de 2-
jukkigc bladeren en de gladde aschgrijze schors. Het door 
groote sterkte en duurzaamheid uitmuntende hout is zeer ge-
zocht voor huizen- en bruggenbouw en het maken van 
meubels; het is in bestorven toestand bruin tot zwartbruin of 
lichtrood en soms (Minaliasa) fraai gevlamd. Het schijnt niet 
bestand te zijn te 

gen paalworm. 
INTSIA BAKERI Prain. (Afzelia palembanica Baker, 

non Miq.), fam. Lcguminosae. Merbaoe (MAL . ).  Groote, 
zware boom tot 45 m. hoog als de voorgaande, doch met 
zekerheid alleen bekend op vochtige gronden of nabij 
zoetwater tot op 300 m. zeehoogte in Malaka, Sumatra en 
Celebes, le 

vert het Palembangsch ijzerhout, dat niet aangetast wordt door 
witte mieren. Het lichtbruine hout laat zich goed polijsten en 
is o.a. op Zuid Celebes in zeer groote afmetingen te 
verkrijgen. Het"is~3ïïürzaam en goed te bew'erken en wordt 
gezocht voor huizen-, bruggenbouw, meubels, enz. 

INTSIA PLURIJUGA Harms, fam. Legumi- nosac. Tos 
lèlakè, Doworokomè (HALMAHÉRA). Woudreus van 
Halmahéra en Nieuw Guinee, tot 51 m. hoog, evenalsTde 
andere /«tala-soorten op geringe hoogte boven zee 
voorkomend; het geelbruine breede kernhout staat in hoog 
aanzien wre- gens zijn duurzaamheid en sterkte en wordt 
gebruikt voor huizen- en bruggenbouw/ 

DERRIS ELLIPTICA (Aanvulling van suppl. afl. 27, 
blz. S3S). Zie TOEBA. 

. } COÖPERATIE IN NËD.-INDIË. H i s t o r i s c h e  
o n t w i k k e l i n g .  Aan het eind van de vorige eeuw' 
is men begonnen met proefnemingen om te komen tot een 
goed credietstelsel voor de inheem- sche bevolking. In 1895 
werd'door den assistent- resident E. Sieburgh, in 
samenwerking met vier Javanen, de Poerv'okertosche 
Hulp-, Spaar- en Landbouwcredietbank opgericht. Toen in 
1897 de assistent-resident W. P. D. de Wolff van Wes- 
terrode te Poenvokerto,_werd geplaatst, stelde deze de 
reglementen en administratieve modellen voor deze bank 
op en in een artikel in het Tijdschrift van Nijverheid en 
Handel zette hij in 1898 zijn denkbeelden uiteen omtrent 
het oprichten van dergelijke landbouwcredietbanken. 
Behalve met deze banken trachtte hij het doel ook te be-
reiken met dèsa-coöperatics, samengesteld en beheerd door 
belanghebbenden. Deze organisaties beschouwde De Wolff 
als de ideale instellingen, wraarvan veel viel te verwachten. 
In zijn verloftijd (1900) had hij studie gemaakt van de wer-
king der boerenleenbanken volgens het stelsel van 
Raiffeisen en van Schulze-Delitzsch en hij was ervan 
overtuigd, dat dorpsbanken op Raiffeis- senschen 
grondslag er veel toe zouden kunnen bijdragen, om op Java 
en Madoera de landbouwers op te heffen. Bovendien liet hij 
zich beïnvloeden door de zoogenaamde ontdekking van 
Du- perncix, Crosthwaite( beide ambtenaren in Noord - 
Britsch-Indië) en Nicholson (ambtenaar in Zuid- Britsch-
Indië), die in hun geschriften de stelling verkondigden, dat 
op het gebied van coöperatie het Oosten veel beter 
voorbereid was dan het Westen. In de trekken van 
saamhoorigheid en in de vormen van samenwerking der 
primitieve dorpsgemeenschappen zagen zij duidelijk de 
coöperatieve beginselen aanwezig, welke zij zoo geschikt 
achtten voor de oprichting van landbouwcredietbanken. 

Het vurig pleidooi van De Wolff van Wcster- rodc heeft 
veel invloed gehad. Het Vrdkscrediet- wozen (zie aldaar; 
Dl. IV, blz. 005 en suppl. afl. 23, blz. 713) is van toen af 
een zaak van algcmecne belangstelling geworden. Ware 
zijn advies gevolgd, dan zou wellicht Ned.-Indië, evenals 
Britsch-Indië, duizenden coöperatieve credietorganisaties 
rijk zijn geworden. Het lot heeft anders gewild. De 
aandrang uit Nederland liet geen tijd tot verdere 
proefnemingen door De Wolff van Westerrode. De 
Rcgeering was tot het inzicht gekomen, dat verschaffing 
van goedkoop crediet het middel zou zijn om de welvaart 
van de inheemscho maatschappij omhoog te brengen. In de 
rampspoedige jaron van oogst- mislukking (1901 en 1902) 
moest wat gedaan wor 
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den, de onderzoekingen dienden te worden gestaakt, men 
moest kunnen bogen op resultaten. Daarom werden op 
grootc schaal door de Overheid credietbankjes opgericht. 

Voor credictcoöperatie nu is overhaasting doodond. De 
Wolff van Westerrode heeft dan ook, maar te vergeefs, tegen 
een verdere, te snelle uitbreiding van bankjes 
gewaarschuwd. Men heeft zich in Indië tevreden gesteld met 
een tusschenvorm tusschen „pcople bank” en „popu- lar 
bank”. De Overheid zou de oprichting van deze banken in de 
hand werken, controle er op oefenen en zitting nemen in het 
bestuur. De belanghebbenden zouden geld bijeenbrengen, 
waardoor zij medebeheer kregen. Eén of twee keer ’s jaars 
zou een algemeene vergadering gehouden worden. Van de 
coöperatieve beginselen, welke men op het oog had, is in de 
practijk niets terecht gekomen, zoodat het 
Volkseredietwezen met coöperatie niets heeft uit te staan. 
Economische opvoedende kracht gaat betrekkelijk weinig uit 
van de volksbanken. Zij staan buiten de samen leving der 
leeners. 

De dèsabanken daarentegen genieten reeds zekere 
populariteit bij de bevolking; uit eigen beweging heeft zij 
meermalen bij het Volkscre- dietwezen om hulp verzocht, bij 
het oprichtcn van een dèsabank, een begin van eigen 
initiatief, de voorbode van zelf aanpakken. Toch zijn er 
belangrijke bezwaren tegen de laatstgenoemde bankjes. Om 
de administratie niet te bezwarend te maken, is men 
genoodzaakt zich te houden aan enkele schemata van 
credietverlcening. Voor in- dividueele aanpassing van de 
crcdietvoorwaar- den is ook het lecnercorps dezer bankjes te 
groot. Een coöperatieve crcdietvereeniging moet niet meer 
dan 80 leden tellen, terwijl de dorpsbankjes gemiddeld aan 
200 personen geld uitleenen. Het Volkseredietwezen heeft 
ongetwijfeld goed werk verricht door de hoogc rente 
(dikwijls 100% in de désa) terug te dringen, door aan den 
credietnood der bevolking tegemoet te komen en liet wel-
vaartspeil voor inzinking te bewaren. Opvocdcn- de krachten 
en denkbeelden van de dèsabankjes werden indirect 
medegedeeld aan de Inlandsche volkshuishouding, doch wat 
het volkscrediet- wezen zoo goed als niet heeft kunnen tot 
stand brengen is de productiviteit van den inlandschen 
handel en landbouw beïnvloeden. Wil het volks- 
crcdietwezcn wat voor den landbouw beteeke- nen, dan moet 
het crcdiet gemakkelyk en snel verstrekbaar zijn. Ook de 
dèsabanken met hare kleine uitleensommen, gemiddeld / 13 
per leening en doorgaans wekelijkscho termijnaflossingcn, 
zijn voor den landbouw onbruikbaar. 

Bij een vergelijking met do Br.-Indische land- 
bouwcredietorganisaties worden deze bezwaren te 
duidelijker. Hier leent men uit tegen een rente van 93/g%, dus 
minstens ö% lager dan de volksbanken. De uitleensommen 
zijn aanzienlijk groo- tor en de uitlceningstennijnen langer. 
In Br.- Indië is de stoot tot de coöperatie door de regec- ring 
gegeven; deze heeft het initiatief genomen, maar zij heeft de 
volksbelangstclling voor dezen vorm van samenwerking 
weten wakker te schudden. Zij heeft het onder haar 
aansporing, haar leiding en scherpe controle ten slotte aan 
het volk zelf ovcrgelatcn om het werk te doen. Zoo zijn de- 
zo coöperaties met veel moeite en bezwaar opgegroeid in den 
eigen kring. Zij zijn een bestanddeel van het volksleven 
geworden. Het is een volks 

zaak, het is een volksbeweging, die duizenden tot 
belangeloos werken voor do gemeenschap brengt, millioenen 
tot bewuste samenwerking opvoedde met vorming van 
kernen, waarvan opvoedende kracht voor het geheele volk 
uitging. De coöperatie heeft dus in Br.-Indië een grootc 
sociale pae- dogogische beteekenis. 

Er zijn bijzondere oorzaken geweest, waarom in Ned.-
Indië het zaad der coöperatie zoo slecht is opgeschoten en 
wel voornamelijk de volgende: 

1. De volksontwikkeling was in het begin dezer eeuw 
zeer gering. Het intellectucele deel der bevolking was aan het 
rationalistisch denken nog niet toe. Westersch onderwijs was 
nog niet doorgedrongen en er bestaat bijna geen grooter hin-
derpaal voor de coöperatie dan ongeletterdheid. 
2. De coöperatie stelt als voorwaarde de geldhuishouding, 
geen productenhuisliouding. 3. De désa’s waren door gebrek 
aan goede wegen vaak dorpsrepubliekjes, te vergelijken met 
die van Europa in de middeleeuwen. Contact met de buiten-
wereld was gering. Willen echter inkoops- en 
verkoopscoöperatics levensvatbaarheid hebben, dan is 
kennis der wereldhuishouding noodzakelijk. 
Credictcoöperatie veronderstelt reeds een gedifferentieerde 
maatschappij. 4. Indië mist een middenstand, zooals Br.-
Indië dien kent. In het laatstgenoemd land berust de 
coöperatieve beweging juist bij deze categorie van personen, 
die de stuwkracht der samenleving zijn. Deze klasse levert 
ook het bedrijfskapitaal der centrale banken, die weer de 
primaire bankjes financieren. 
5. De Inheemschen hebben de gewoonte om het crediet te 
gebruiken voor consumptieve doeleinden en gebruiken het 
geld om de periode van schaarsehtc door te komen, in 
principe dus een schuldconversie a priori en a posteriori. De 
coöperatie bestrijdt zooveel mogclijk deze wijze van 
handelen en stelt de productiviteit op den voorgrond. G. De 
Oostersche maatschappij kent niet, zooals de Westersche, het 
individualisme. Men vindt in de désa meer het 
groepsverband; daar heeft men zich nog niet vrijgemaakt van 
de gemeenschap. Men heeft de gemeenschap noodig om tot 
ontplooiing van zich zelf te komen, vandaar de 
arbeidsgemeenschappen. De Westersche coöperatie is 
gegrond op den wil van de vrije persoonlijkheid; in 
levensinstelling zijn dus de beide coöperaties zeer 
verschillend. De coöperatieve beginselen van de désa 
wortelen veel meer in de algemeene zedelijkc opvattingen 
van wat behoort, wat adat is, dan dat zij voortkomen uit den 
volkomen vrijen wil van do gemeenschapsleden, die hier een 
weg zien hun eigenbelang te dienen door bevordoring van 
een gemeenschappelijk belang. Zal do coöperatio willen 
slagen, dan zal zij moeten aansluiten bij wat onder de 
bevolking leeft. Erkend zij, dat de coöperatie een zeer 
belangrijk maatschappelijk voordeel heeft, omdat ze de aso-
ciale individuen, die zich niet meer willen onderwerpen aan 
de oude adat, kan opvangen in een nieuw verband. 7. Tot 
voor kort bestond het zelf aanpakken zoo goed als niet, er 
was geen zelfwerkzaamheid en zoolang de aandrang daartoe 
niet bestond, kon van coöperatie niets komen. 
8. Indië heeft tot op heden nog geen moeilijke 
landbouwcrisis doorgemaakt, zooals Europa en Br.-Indië, 
waardoor de drang tot sterke aaneensluiting nog niet zoo 
noodig was. 9. Er was tot voor enkele jaren geen geschikte 
coöperatievo wettolijkc regeling voor de Inheemschen. De 
wet 
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van 1915 was onbruikbaar, eerst de wet van 1927 bracht 
hierin verandering. 

Hoewel vele der genoemde oorzaken nog bestaan, zijn de 
toestanden op Java vooral in de laatste tien jaren zeer 
verbeterd door de intensieve aanraking van het Westen met 
het Oosten. Eerst in 1920 werd een Coöperatie-commissie 
ingesteld en deze vond het Volkscredietwezen den meest 
geschikten dienst om de coöperatie daarmee te verbinden. 

II. D e c o ö p e r a t i e v e  w  e  1 1  e  1  i j  k  
e  r e g e l i n g e n .  Regeling van 1915. Het was in 1915, 
dat er een regeling voor de coöperatieve vereenigingen in 
Ned.-Indië (Ind. Stb. no. 431) tot stand kwam, geldende voor 
alle bevolkingsgroepen. De Nederlandsche wet was als 
voorbeeld genomen en hierdoor was de regeling minder ge-
schikt om aan de inheemsche coöperatie een goede basis te 
verzekeren. Daarom stelde het Gouvernement in 1920, onder 
voorzitterschap van Prof. Dr. J. H. Boeke, oud-Adviscur voor 
Volkscredietwezen en Coöperatie, een Coöperatic-Com- 
missie in, die o.m. had te onderzoeken, welke be- tcekenis de 
coöperatie voor Indië zal kunnen verkrijgen en met welke 
middelen daaraan uitbreiding zal zijn te geven. In haar 
rapport van 1921 heeft deze Commissie aangegeven, wat naar 
haar oordeel voor de Inlandsche coöperaties op het terrein van 
wetgeving, organisatie, propaganda, inspectie en controle 
vereischt was. Voorts is in dit rapport een overzicht 
opgenomen van hetgeen reeds aan coöperaties in Indië 
bestond. Kort daarop werd Prof. Boeke uitgenoodigd om een 
ontwerp samen te stellen van een nieuwe coöperatie-
verordening voor Inheemsche vereenigingen. De regeling 
van 1915 was n.1. vooral voor kleine organisaties van 
Inlanders met weinig draagkracht een sta-in-den-weg^jDe 
oprichting moest zeer eenvoudig zijn; de coöperatie behoorde 
Inlandsch en niet Europeesch rechtspersoon te wezen. Met 
andere woorden: differentiatie volgens behoefte was 
noodzakelijk. Eerst in 1927 werd een regeling 
I n l a n d s c h e  coöperatieve vereenigingen 
uitgevaardigd. 

Regeling van 1927. Deze speciale regeling verschilt op 
talrijke punten van die van 1915. Prof. Boeke vat de 
verschilpunten als volgt samen: 1. De gang van zaken bij 
oprichting is hoogst eenvoudig en goedkoop (art. 7); 2. de 
opgerichte coöperatie is Inlandsch rechtspersoon, d.w.z. zij 
is bevoegd tot het aangaan van de rechtshandelingen, welke 
aan Inlandsche natuurlijke personen zijn toegestaan (art. 
3); 3. zij geniet verschillende geldelijke voorrechten, 
vooral ten aanzien van het zegelrecht (o.a. art. 7, 10 en 12); 
4. zij is in sommige opzichten in haar vrijheid beperkt: de 
inrichting van haar boekhouding wordt door deskundigen 
vastgesteld (art. 17); zij moet een reserve vormen (art. 19) 
en deze, indien buiten het bedrijf belegd, bij bepaalde 
instellingen depo- neeren (art. 20); indiep zij een 
credietvereeniging van landbouwers is, zal de 
aansprakelijkheid van haar leden onbeperkt moeten zijn 
(art. 27); zij kan, als zij aandeelenkapitaal heeft, beperkt 
worden in 'de uitkeering van bcdrijfsoverschotten aan haar 
aandeelhouders (art. 31); 5. aan de overheid zijn ten 
aanzien van deze coöperatieve vereenigingen verschillende 
bevoegdheden voorbehouden; zij mag, onder de noodige 
waarborgen tegen willekeur, erkenning weigeren (art. 2); 
zij mag de inrichting van de boekhouding voor 

schrijven (art. 17); zij heeft recht van controle op het 
bedrijf der vereeniging (art. 22—25); zij heeft het recht van 
ontbinding, alweder onder de noodige waarborgen (art. 
32); en het recht om in dat geval de zaken van de 
vereeniging te vereffenen (art. 37). 

Inlanders, die zich met betrekking tot de behartiging van 
stoffelijke belangen willen aaneensluiten, zijn echter 
volstrekt niet verplicht om zich daarbij te onderwerpen aan 
de „Regeling Inlandsche coöperatieve vereenigingen”. Zij 
kunnen of trachten het zonder rechtspersoonlijkheid te 
stellen, öf zich organiseeren overeenkomstig de beginselen 
van de regeling van 1915, dan wel volstaan met een gewoon 
zedelijk lichaam te vormen en rechtspersoonlijkheid 
aanvragen op grond van het desbetreffend Koninklijk Besluit 
van 1870 (Ind. Stb. No. G4). Prof. Boeke heeft bij de 
opstelling van de Regeling van 1927 gebruik gemaakt van de 
Britsch-Indische wet op de coöperatieve vereenigingen van 
1912. 

lil. De c o ö p e r a t i e v e  v o r m e n  i n  I n d i  
ë. In Indië bestaan honderden coöperatieve of z.g. 
coöperatieve vereenigingen met stille werkzaamheid, zonder 
progaganda en zonder dat naar buiten veel blijkt van hun 
actie, soms zelfs zonder schriftelijke reglementen. Dikwijls 
worden zulke vereenigingen slechts voor een korten tijd 
opgericht; andere bestaan enkele jaren en houden dan 
plotseling op, doordat er geen goede leider meer te vinden is. 
Veelal zijn ze er niet op gesteld, dat de regeering zich met 
hare zaken bemoeit. 

Een volledige opgave van de bestaande coöperatieve 
vereenigingen te geven is dan ook niet mogelijk. In het 
Verslag van de Coöpcratie-Com- missio van 1921 treft men 
een (nu natuurlijk verouderde) lijst aan van 53 coöperaties 
voor Java en Madoera, welke aldus zijn ingedeeld: 12 Cre- 
dietcoöperaties, alle Inlandsch; 15 Productieve Associaties, 
op één Chineesche Vereeniging na, alle Inlandsch; 40 
Coöperatieve Verbruiksver- eenigingen, waarvan 28 
Inlandsche, 7 Europce- sche en 5 van gemengde 
bevolkingssamenstelling. De vereenigingen van de 
Buitengewesten worden als volgt ingedeeld: 19 
Crcdictcoöpcra- ties, alle Inlandsch; 30 Productieve 
associaties, allo Inlandsch op twee na met gemengdo bevol-
kingssamenstelling; 14 Coöperatieve verbruiks- 
vcrcenigingen, waaronder twee zuiver Europee- sche en de 
overige 12 vereenigingen van zuiver Inlandsche 
samenstelling. 

Een volledig overzicht van aantal en aard der coöperaties, 
die op den voet van Ind. Stb. 1927 No. 91 zijn ingeschreven 
en daardoor Inlandsche rechtspersoonlijkheid hebben 
verkregen, is te krijgen op het bureau van den Adviseur 
voor Volkscredietwezen en Coöperatie te Batavia. Deze 
coöperaties, op het oogenblik (1931) ëcrTlRT in aantal en 
meorendoels ercdictcoöperaties, vormen echter nog maar 
een gedeelte van het totale aantal vereenigingen, die 
coöperaties zijn of zich onder dien naam aandienen. Op dit 
bureau verzamelt men echter ook gegevens over de niet- 
ingcschreven, „wilde” coöperaties, aan de hand van 
politierapporten en dergelijke. Voorts valt in de Inlandsche 
periodieken en in uitgaven als het Blaadje van het 
Volkscredietwezen en in de jaarverslagen van 
Volkscredietwezen en Land- bouwvoorlichtingsdienst ook 
nog een en ander hieromtrent te vinden. 
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1. Credietcoöperaties. Ofschoon in Indië reeds een goed 
georganiseerd volkscrcdietwozen func- tionneert, dat vooral 
Java met een vrij dicht net bedekt, is de neiging der 
bevolking om credietcoöperaties op te richten sterk. Men 
kan dit verklaren uit een nog altijd groot blijvende credict- 
behoefte; uit het feit, dat de ontwakende zelfwerkzaamheid 
op coöperatief gebied in de cre- dietcoöperatie het 
gemakkelijkst hanteerbare apparaat vindt; uit de zucht om 
de winsten, die officieele credietinsteLlingen als 
dèsabanken uit de leeningen der bevolking trekken, voor 
zich zelf te houden en hierover naar eigen goeddunken te 
beslissen; uit het aantrekkelijk vooruitzicht van meer 
gemoedelijkheid en souplesse in de verhouding tusschen 
bank en debiteur. Verlangen naar lagere rente geeft 
doorgaans niet de stimulans. Wat organisatie en 
administratie betreft, dient de dèsabank veelal tot voorbeeld. 

In Soera ba ja was het voornemen om enkele désa’s'in 
het gemeenteverband in te lijven, waarmee de dèsabanken 
zouden ophouden te bestaan, eind 192S aanleiding, dat deze 
banken noodgedwongen werden omgezet in 
credietcoöperaties. De Indonesische studieclub werd 
genegen bevonden het toezicht op deze vereenigingen — en 
daarmee haar opvoeding in coöperatie — op zich te nemen. 
Dit leidde tot de oprichting van nieuwe credietcoöperaties, 
onder de auspiciën van de Studieclub, in kampongs te 
Soerabaja, waar tot dusver geen speciaal credietinstituut 
bestond. Zoodoende werken nu in die stad een dertigtal 
bankjes. Typeerend is het verschil tusschen de 
geconverteerde dorpsbankjes, welker leden de meer 
passieve en voor den gang van zaken onverschillige houding 
van den oorspronkelijken dèsaleener hebben bewaard, en de 
nieuw opgerichte coöperaties, waar do leden hun instelling 
als „eigen” voelen en er levendig belang in stellen. Gezien 
dit laatste feit en de enthousiaste leiding van de Studieclub, 
mag men voor de toekomst dezer instellingen goede 
verwachtingen koesteren. Ook hier heeft men het systeem 
van verplicht sparen, dat in zwang is bij de dorps- banken 
op Oost Java, overgenomen. Men vindt dit in het heffen van 
een hoog percentage boven de hoofdsom, van hetwelk 
slechts een deel voor interest dient. In de vastenmaand 
worden deze spaargelden uitgekeerd. Tc Soerabaja valt een 
streven te bespeuren om deze jaarlijksche terugbetalingen 
geheel of gedeeltelijk te doen vervallen, daar zij dikwijls 
weinig economisch besteed worden. 

Ook te Malang is een begin gemaakt met de omzetting 
van enkele dèsabanken in coöperaties om dezelfde redenen, 
die hiertoe te Soerabaja noopten. 

Waar men niet te maken heeft met speciale 
credietcoöperaties, speelt do credietfunctie niettemin 
dikwijls een belangrijke rol. 

2. Verbruikscoöperaties. Inlandsche verbruiks-
coöperaties springen in den laatston tijd als paddestoelen uit 
den grond, uiteraard in de steden onder do mcnschen mot 
vaste inkomens. Kleine ambtenaren en cmployó’s, in handel 
en industrie werkzaam, hebben doorgaans de leiding. Alleen 
te Soerabaja valt het aantal dezer vereenigingon reeds op 
150 5, 200 te schatten. Dikwijls begaat men de fout bij den 
opzet teveel ineens te willen, direct een complete toko in te 
richten en allerlei doelstellingen naast den aanschaf van 
goede en 

goedkoope waren na te streven. De verdeeling van het 
bedrijfsoverschot heeft nog bijna algemeen plaats op 
aandeclcnbasis. Contante betaling beteckcnt voor 
maandclijks-bezoldigden: aan het begin van de nieuwe 
maand. Ongetwijfeld hebben vele verbruikscoöperaties 
slechts een kort bestaan, maar dat neemt niet weg, dat men 
onder deze vereenigingen er ook dikwijls een aantreft, die al 
jaren lang goed loopt. De sterk ontwikkelde kettinghandcl 
— doorgaans in handen van Chi- neezen — en de 
plaatselijke prijsvorming van vele producten in het 
binnenland, als gevolg van marktversnippering, maken, dat 
bij een beetje handelskennis reeds bij bescheiden omzetten 
zeer goede zaken gedaan kunnen worden. In den drang tot 
oprichten van verbruikscoöperaties schuilt ongetwijfeld een 
stuk nationalistisch voelen: men wil zich cn zijn volk 
bevrijden van de economische overhecrsching van den 
Chinees. De animo voor consumentenvcreenigingen is hier 
dan ook veel krachtiger dan in Britsch-Indië met zijn 
inheemschen handelsstand. Aan eigen productie, het 
einddoel van de coöperatieve ver- bruiksvereenigingen, is 
men nog nergens toese- komen. 

De geringe behoefte aan Inlandsche rechts-
persoonlijkheid voor verbruikscoöperaties, de grootcre 
capaciteit tot „selfhclp” door de groote- re ontwikkeling 
harer leden, de vrees voor aanslag in de 
vennootschapsbelasting, een zekere warsheid van 
Regeeringsinmenging wat ontwakend nationalisme kan 
meebrengen, gebrekkige of onjuiste voorstelling van de 
overheidsbemoeienis, dit zijn alle redenen, waarom tot nu 
toe nog maar enkele verbruikscoöperaties zich hebben laten 
inschrijven door den Adviseur. 

3. Producliecoöpcralies. a. Nijverheidscoöpe- ratic, 
coöperatie van handwerkslieden, komt in Indië zoo goed als 
niet voor. Gezien de teleurstellende ervaringen, hiermee in 
Europa opgedaan, lij kt het zeker niet verantwoord, van de 
ontwikkeling hiervan a priori goede verwachting te hebben, 
al zullen enkele vereenigingen van dit type wel goed werk 
kunnen doon. 
b. Landbouwcoöperaties. Coöperaties van dit soort zullen op 
den duur zeker goede kansen van slagen bieden. Voor de 
toekomst mag men hiervan wellicht nog het meest hopen 
voor de ontwikkeling van den inheemschen landbouw en 
daarmede voor den econoinischen vooruitgang van Indic. 
Men denke vooral aan don stimulee- renden invloed, die van 
een goed georganiseerde verkoopvereeniging uitgaat op het 
kleine boerenbedrijf; onafhankelijkheid van den 
plaatselijken opkooper, verzekerden afzet, hoogero 
waardeo- ring van betere kwaliteit, loonend transport voor 
mindere kwaliteit, hooger aandeel in den eind- prijs door 
meer rechtstreeksche aanraking met den consument. Op dit 
gebied heeft coöperatie echter nauwelijks een begin 
gemaakt. De veel hoogero eischen, die deze vorm van 
samenwerking aan coöperatoron stelt on do geringer ont-
wikkeling op het platteland, zijn hiervan de oorzaak. Vooral 
waar men zich niet kan of wil beperken tot afzet van hot 
ruwo product, doch aan den verkoop een min of meer 
gecompliceerde verwerking laat voorafgaan, wordt de 
bohoofte aan en de afhankelijkheid van een bekwamen 
bedrijfsleider spoedig de klip, waarop de vorconiging 
strandt. Op het gebied van verkoop van theeblad uit 
bevolkingstuinon, afzet van groenten door een 
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groentenverzendvereeniging, aanhouden van den 
katjangoogst tot tijden van betere prijzen, enz. is door den 
Landbouwvoorlichtingsdienst niettemin reeds waardcvolle 
pioniersarbeid verricht. 

Coöperatieve aankoopvereenigingen komen tot nu toe 
niet of sporadisch voor. Ook ziet het er niet naar uit, dat 
dergelijke vereenigingen als zelfstandige organisaties in de 
toekomst een groote vlucht zullen nemen. (Vee)voer — in 
Europa een belangrijk artikel van de aankoopvereenigingen 
— heeft hier zoo goed als geen markt. 

Naar kunstmest, hoewel in toenemende mate aangewend 
in den Inlandschen landbouw, is doorgaans slechts een- of 
tweemaal in het jaar vraag, zoodat een hierop gegrond 
bedrijf geen inhoud aan de coöperatie geeft en het 
coöperatieve leven niet prikkelt. Enkel in die streken, waar 
mest regelmatig het heele jaar door wordt afgenomen, of 
(en) waar bibitvoorziening geregeld de aandacht vraagt, zou 
van een afzonderlijke aan- koojjvereeniging sprake kunnen 
zijn. In het mee- rendeel der gevallen zal mestlevering, 
evenals eventueel het verschaffen van landbouwgereed-
schap, beter een nevenfunctie kunnen zijn van een 
boerenleenbank. 

Een vorm van landbouwcoöperatie, die tot nu toe het 
meest in trek is bij de bevolking, is de gemeenschappelijke 
exploitatie van een bedrijf, waarvoor men in de vereeniging 
kapitaal of gronden inbrengt. De teelt van overjarige han- 
delsgewassen (thee, rubber, enz.) staat daarbij meestal op 
den voorgrond. Uiteraard heeft men hier meer met 
mengvormen te maken van eigenlijke coöperatie en 
naamlooze vennootschappen. De ontwikkeling gaat dikwijls 
uitgesproken in de laatste richting. 

IV. R e g e e r i n g s b e m o e i e n i s .  Eerst 
sedert de z.g. „Regeling Inlandsche coöperatieve 
vereenigingen” in 1927 van kracht werd, of nauwkeuriger 
nog, na de studiereis van den vroe- geren en den 
tegenwoordigen Adviseur naar Britsch-Indië in 1928/29, 
kan men met recht spreken van een actieve 
regeeringsbemoeienis met Inlandsche coöperatie. De 
wettelijke regeling is daarvoor het uitgangspunt. Zij komt 
overeen met die van Britsch-Indië en Japan en behoort dus 
tot het type eener aprioristische wetgeving van uitgesproken 
sociaal-politieke strekking. Dit aprioristisch karakter brengt 
mee, dat men zich vooral in de eerste jaren nauwkeurig 
rekenschap moet geven van haar geschiktheid voor de prac- 
tijk. Vandaar dat nu reeds wetswijzingen aanhangig zijn 
gemaakt, die het ambtelijke en stroeve karakter beoogen te 
verminderen en te verzachten door verontambtelijking, 
indianiseering en meer volledig zelfbeschikkingsrecht der 
coöperatieve beweging. Deze wijzingen willen n.1. mogelijk 
maken: 7. het door den Adviseur van regee- ringswegc 
uitgeoefende toezicht te delegeeren behalve aan ambtenaren, 
ook aan Inlandsche particulieren of Inlandsche organisaties; 
2. de controle intern, d.w.z. door de leden zelf, te doen 
geschieden, of anders door een vertrouwensman, door de 
vereeniging zelf voorgesteld en goedgekeurd door den 
Adviseur of toezichthouder; 
3. coöperaties na verloop van eenigc jaren op haar verzoek 
te ontheffen van voogdij. 

De practijk van coöperatie als vorm van sociale politiek 
is nog maar zeer kort geweest, maar met het oog op de 
voorloopigo resultaten valt tc verwachten, dat de wettelijke 
regeling, mits toe 

gepast in haar gewijzigden vorm, een bruikbare grondslag 
zal zijn ter verwezenlijking van hetgeen de Regeering zich 
hiervan voorstckle. 

Daarvoor is het echter noodig, dat veel nog heerschend 
misverstand wordt weggenomen en de juiste bedoeling der 
Overheid overal doordringt. Dit is een kwestie van tijd, die 
nauw samenhangt met de sterkte van den staf aan coö- 
pcratieambtenaren, verbonden aan het kantoor van den 
Adviseur. Tot nu toe staat den Adviseur één afzonderlijke 
kracht ter beschikking. Wel ligt het niet in den opzet overal 
over te gaan tot het aanstellen van coöperaticambtenaren met 
bepaalde ressorten. Veeleer wordt samenwerking gezocht 
met inheemsche intellectueelen en met inheemsche 
organisaties, als daar zijn de Studieclub, Boedi Oetoino, 
Moehammadijah, enz. 

Directe geldelijke hulp aan de coöperatieve beweging is 
in beginsel mogelijk door het parais- seeren van een post van 
dien aard op de begroo- ting. Daar de Overheid nog geheel 
aan het begin staat van de uitvoering harer taak op coöpera-
tief gebied, is intusschen nog maar weinig fi- nancieele steun 
noodig geweest. De Adviseur doet voor het houden van 
toezicht een beroep op de belangelooze medewerking van de 
voormannen uit het volk; enkel de werkelijk gedane 
uitgaven, als voor vervoer, huren van vergaderlokalen en 
dergelijke, worden vergoed. De controle voerder wordt voor 
zijn diensten door de betrokken coöperatie betaald. 

Literatuur: Dr. A. J. C. Krafft, Coöperatie in Indië. Een 
sociaal-paedagogisch vraagstuk, 1929; Dr. J. II. Boeke, 
Inlandsche Coöperatie en hare wettelijke regeling bl. 5—14, 
Kol. Studiën 1916/17; Stelsel en inhoud van de verordening 
op de coöperatieve vereenigingen. Tocge- licht door Dr. J. 
H. Boeke met raadpleging van Mr. K. L. J. Enthoven (1918); 
Stelsel en inhoud van dc Regeling Inlandsche Coöperatieve 
Ver- cenigingen (Stb. 1927 No. 91), uitgegeven door 
Volkslectuur; Verslag van de Coöperatic-Com- missie (met 
voorwoord van Prof. Dr. J. H. Boeke) 1921; A. D. A. de Kat 
Angelino, Staatkundig beleid en bestuurszorg, in Ned.-Indië, 
Ie deel blz. 934—1006, 1930 en 2c deel blz. 357—360, 
1930; H. Carpentier Alting, Coöperatie van 
InlandersTTijdsclirift v. B. B. 1911, blz. 92—113; Blaadje 
voor het Volkscredietwezen; Dr. J. H. Boeke, Indonesische 
Volksbanken, Kol.'Studiën, Juni 1929; dezelfde, Coöperatie 
in Br. Indië, Verslag van een dienstreis, 1929; Dr. J. C. W, 
Cramer, Het Volkscredietwezen in Ned. Indië, 1929; G. J. 
D. C. Goedhart, De coöperatie in Ncd.- -Indië, Kol. Studiën 
1919, III, blz. 92—96. Met naschrift door O. P. Besseling, 
blz. 97—105; Handleiding bij de oprichting van 
coöperatieve vereenigingen voor Inlanders, 1918, Dienst 
van het Volkscredietwezen; Jaarboeken van het Dop. v. L. 
N. H.; Jaarverslagen van het Volkscredietwezen; Het 
Koloniaal Verslag, o.a. 1924 en 1926. Dr. G. H. van der 
Kolff, Iets over coöperatie, Blaadje voor het 
Volkscredietwezen, Febr. 1930, no. 2,; Coöperatie en 
Overheid, de Stuw van 15/7-’30 en Blaadje voor het 
Volkscrediot- wezen, Sept. 1930, Report of the Jerusalem 
meeting of the International Missionary Council 1928, deel 
VI: The Christian Mission in relation to Rural Problems; E. 
L. K. Schmülling, Een en ander over Coöperatie in Indië, 
1908—1917; dezelfde, Over Coöperatie en do beteolcenis 
daar 
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van voor Indië. Bandocng f912; Twee Inland- sche 
theeplantcrassociaties in de Preangcr Regentschappen. 
Uitgave Dep. L. N. H.; Dr. L. J. Vroon, De 
bevolkingstheecultuur in de Residentie West Pr'iangan 1928; 
Mr. L. A. do Waal, Hot uitstel van de invoering van de nieuwe 
coöperatie- wetgeving, enz. Ind. Gen. Fehr. 1926; V. 
Zimmermann, Samenwerking van Inlandsche planters. Kol. 
Studiën, blz. 420—425, 1916/1?/ 

TOEBA {Derrie elliytica) (Aanvulling van 151. IV, blz. 
384). Derris elliptica is sedert eeuwen in den Ned.-Indischen 
Archipel bekend door het bijzonder werkzaam vischvcrgif, 
dat de wortels van deze plant bevatten. Het is een liaan, welke 
tot 15 m, hoog klimt, terwijl een dikte van 20 c.m. bereikt 
wordt. Men treft haar aan over den geheelen Archipel van de 
laagvlakte tot op een hoogte van 1500 m., op niet te droog 
terrein, in bosschen en tusschen struikgewas, alsmede langs 
de oevers der rivieren. Op de Oostkust van Su- matra wordt 
zij, zoowel in de Maleische als in de Bataksche kampoengs, 
in het klein aangeplant. In West Borneo wordt de Derris op 
vrij groote schaal door Chineezen verbouwd voor export naar 
Singapore. 

Werd de Derris elliptica vroeger het meest als vischvergif 
gebruikt, ongeveer 7 jaar geleden ontstond er vraag naar toeba 
wortel voor de Euro- peesche tabaksondernemingen ter 
Sumatra’s Oostkust, waar men een extract daarvan gebruikte 
als verdelgingsmiddel tegen bladluizen. Deli- -tabak is een 
uiterst teer gewas, dat aan de insecticiden den eisch stelt van 
absolute onschadelijkheid voor het blad. Het uit de Derris 
elliptica bereide extract is daarom voor dit doel bij uitstek 
geschikt, omdat het de luis doodt en daarbij in onbeperkte 
hoeveelheden op de planten gespoten kan worden, zonder 
daaraan eenige schade te veroorzaken. 

Aangezien toeba-extract als contact-gif op de luis werkt 
en de bevochtiging van alle luizen noo- dig is, speelt 
bovendien do lage prijs een groote rol, daar alleen rijkclijko 
bespuiting goede resultaten kan opleveren. De bereiding van 
het extract is niet duur, omdat geen concentreeren of 
conservcercn noodig is, althans niet voor het gebruik op do 
tabaksondernemingen, waar het direct verbruikt wordt, 
terwijl de aanmaak geschiedt al naar gelang er vraag bestaat. 

Ten behoeve der tabaksondernemingen heeft het Deli 
Proefstation zelf de bereiding van tooba- -extract ter hand 
genomen en leverde gedurende 1926 t/m 1929 resp. 35.000, 
77.000, 50.000 on 
65.0 liter af. De grondstof voor de extractbe- reiding 
werd eerst grootendcels van rubber-on- dernomingen ter 
S.O.K. betrokken, die Derris als catch-crop tusschen jonge 
rubber plantten. Nadien kon men echter goedkoopor in 
Malaka ter markt, waar do cultuur van vrij groot belang is; er 
worden daar twee soorten verbouwd, n.1. do Derris elliptica 
Benth (toeba poetih) en do Derris malaccensis Prain (toeba 
mórah), welke laatste een bolangrijk hoogor toxinc-gehalte 
heeft dan do eerste. 

Voor do handelswaarde van het product is do toxiteit, d.i. 
het gehalte aan vergiftigo bestand- dcelon, het meest van 
belang. Deze toxiteit, uitgedrukt in het gehalte aan etherisch 
extract, verschilt al naar gelang van den leeftijd van do plant, 
zoodat het vooral van bolang is het tijdstip te leeren kennen, 
waarop hot product geoogst moet 

worden. Proeven hebben uitgemaakt, dat het maximum 
ether-extract verkregen wordt uit wortels, die 23 maanden 
oud zijn. 

Er hcerscht nog groot verschil van meening omtrent de 
eigenlijko giftige bestanddcelen van de Derris. Vroeger vatte 
men die samen onder den naam „derrid”, een niet 
gekristalliseerde, gele harsachtige massa, gewonnen door 
middel van ether-cxtracten. Sedert hebben Japansche on-
derzoekers uit het ether-extract een witte, gekristalliseerde 
verbinding weten af te scheiden, welke zij „rotenon” noemen 
en voor het eenige werkzame bestanddeel van den toeba-
wortel houden. Dit is echter nog een open vraag. 

Voor de Derris bestaat in het buitenland, vooral in de 
V.S. van Amerika, veel belangstelling, omdat men er 
behoefte heeft aan een insectenvergif van organischen aard, 
hetwelk voldoende vergiftig is ter bestrijding van 
insectenplagen, doch een bepaalden tijd na do toepassing zijn 
vergiftige eigenschappen weer verliest, zoodat bij gebruik op 
groenten, vruchten e.d. geen nadeelige gevolgen ontstaan 
voor het menschelijk organisme. 

In verband met deze vraag naar de Derris uifc het 
buitenland hebben enkele Europeesche ondernemingen ter 
Oostkust van Sumatra deze cultuur ter hand genomen. 

Literatuur: Bulletin of the Imperial Institute; 
„Teysmannia” 1920, 1928; Malaya Agricultural Journal 
1928, 1929; Jaarverslagen afd. Handelsmuseum van het 
Koloniaal Instituut; Mededee- lingen van het Deli 
Proefstation, „Akar toeba” (Derris elliptica), het 
bestrijdingsmiddel van de tabaksluis in Deli, no. 45, 1927. 

VEREENIGINGEN. (Aanvulling van Dl. IV, blz. 540 en 
Dl. V, blz. 458 of suppl. afl. 12, blz. 360). V ereeniging tot 
verbetering van het lot der Blinden in Nederlandsch-Indië. 
Nadat in Juni 1900 de bekende oogarts Dr. West- hoff 
tevergeefs zich tot de Regeering had gewend ten einde te 
komen tot oprichting, van Landswego, van een 
blindeninstituut, vormde hij voor dat doel een comité, dat in 
een in Mei 1901 belegde vergadering besloot, met 1 Juli 
1901, voor den tijd van 29 jaren, op te richten de Ver- 
eeniging tot verbetering van het lot der Blinden in Ned.-
Indië, met Bandoeng als zetel. De oorspronkelijke duur der 
vereeniging is later verlengd. Do statuten werden 
goedgekeurd en de vereeniging mitsdien als rechtspersoon 
erkend. 

Op zeer bescheiden voet werd in September 
1901 te Bandoeng een blindeninstituut geopend, waar do 
eerste leerlingen werden opgenomen; in 
1902 reeds moest, in verband met meerdere aanvragen, een 
ruimer woning worden betrokken; daarin bleef het instituut 
gevestigd tot 1903, toen het tegonwoordigo Blindeninstituut 
met werkinrichtingen, mot een oppervlakte van 30.000 m.2, 
feestelijk werd geopend. 

Dank zij de krachtige on onvermoeide pogingen van 
opvolgende besturen mocht do inrichting in don loop der 
jaren tot eene stichting van beteckcnis uitgroeien. Bogonnen 
met 2 blinden, telt de inrichting te Bandoeng, met de daaraan 
verbonden werkinrichtingen (borstel-, matten- en rotan 
mandonmakory) in do Inlandsche afdee- ling 315 
verpleegden, voor het grootste godeelte inhee'mschcn, 
meerondeels op lateren leeftijd blind geworden. Zij zijn 
afkomstig uit verschillende streken van den Archipel. De 
Europeesche afdccling tolt thans 36 internen. 
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Daartoe door een zeer belangrijke gift van ■wijlen den 
Heer F. A. Zuur, een der vorige bestuursleden, in staat gesteld, 
werd te Ngawi een tweede blindeninrichting opgericht, 
speciaal voor inhecnischen uit Midden en Oost Java, en in No-
vember 1921 geopend. Ngawi, waaraan ook een 
werkinrichting verbonden is (matten- en manden- makerij), 
telt thans 225 internen-volgeboekt. Allen genieten kostelooze 
inwoning, voeding, klee- ding en geneeskundige behandeling. 
Ook in de Europeesche afdeeling zijn de meesten gratis 
patiënten, anderen dragen bij naar vermogen. 

Zoowel kinderen als volwassenen, onverschillig van 
welke godsdienstige gezindheid of welken landaard, kunnen 
opgenomen worden. 

Zie verder: Jaarverslagen, statuten en huishoudelijk 
reglement der Vereeniging. i) CAOUTCHOUC.(Aanvulling 
van Dl. I, blz. 435). 

De cultuur van Hevea. Er bestaat een groot verschil ten 
aanzien van de terreinen, waarop de rubbereultuur wordt 
gedreven, tusschen Java en Sumatra. Toen de Heveacultuur 
op Java ongeveer 25 jaar geleden begon, was zoo goed als al 
het laaggelegen vlakke land reeds door de bevolking in 
gebruik genomen; de rubberonder- nemingen zijn daarom 
hoofdzakelijk gelegen in het heuvelterrein tusschen de vlakte 
en de hooge vulkanen. De meeste rubberaanplantingcn vindt 
men daarom tusschen 100 m, en 500 m. boven zee, slechts 
zelden daaronder of daarboven. Op een hoogte van 700 m. of 
hooger is het klimaat trouwens minder geschikt voor Hevea; 
de groei is langzaam, waardoor de boomen eerst op vrij 
hoogen leeftijd geëxploiteerd kunnen worden. 

Op Sumatra is de toestand anders; wegens de schaarschte 
van de bevolking waren en zijn nog groote deelen van het 
laaggelegen vlakke land met oerbosch begroeid, dat weinig 
economische waarde bezat en dat plaats moest inruimen voor 
uitgestrekte Heveaplantages. Verreweg de meeste 
rubberondernemingen liggen daar op een zee- hoogte van 
minder dan 100 m. 

Wat den grond betreft, is Hevea niet zeer kieskeurig en 
groeit behoorlijk zoowel op lichte, zanderige gronden als op 
vrij zware klei. Slechts de allerzwaarste kleisoorten, zooals 
mergelklei en moeilijk doorlatende, oudkwartaire klei, zijn 
ongeschikt voor Hevea. Uiteraard groeit de rubberboom beter 
op jonge, lichte en rijke gronden dan op oude, sterk verweerde 
en arme gronden. Op vele van de laatstgenoemde is het echter 
gelukt om middels bemesting — hoofdzakelijk met stikstof — 
de groei en het productievermogen belangrijk vooruit te 
brengen. Harde, tufachtige bapken op geringe diepte in den 
grond, waar de /Hi penwortcls niet kunnen doordringen, 
bemoeilijken zeer den groei; een hooge grondwaterstand is 
eveneens funest voor Hevea; door drainage kunnen echter 
zulke terreinen wel belangrijk verbeterd worden. 

Als plantmateriaal voor Hevea worden hoofdzakelijk 
stumps gebruikt, verkregen door het uitleggen van 
Heveazaden op korte afstanden van elkaar op daarvoor 
speciaal bestemde bedden; na ongeveer een jaar worden de 
planten gerooid, de stam gekapt op £—1 m. lengte en do 
wortels op ± £ m. of meer. Soms worden de zaden direct 
uitgelegd op de gewenschte afstanden in den toc- 
komstigen rubbertuin; op sommige ondernemingen legt 
men de zaden in kleine, met aarde gevulde bamboe-
manden en plant deze uit nadat 

de plantjes een hoogte hebben bereikt van dr 20 cm. 
Afgezien van het gebruikte plantmateriaal worden op de 
plaatsen, waar de rubberboomen komen te staan, gaten 
gegraven en bij het planten met losse aarde gevuld; de 
grootte van de plant- gaten varieert vrij veel, de grootste 
hebben een inhoud van 1 m3. 

Ongeveer gelijktijdig met liet planten wordt op den 
schoongemaakten grond een bodembedekker gezaaid, zoo 
goed als altijd een leguminoos. De meest geliefde plant voor 
ontginningen is Calo- pogonium mueunoides; voor oudere 
tuinen prefereert men Centrosema pubescens, die goed tegen 
beschaduwing kan. Andere kruidachtige le- guminosen, die 
algemeen gebruikt worden, zijn Pueraria phaseoloides, 
Centrosema Plumieri, In- digofera endecaphylla en Vigna ( 
Dolichos) Hosei. Soms en vooral op schrale gronden wordt 
gebruik gemaakt van struikvormige leguminosen, zooals 
Tephrosia candida, Mimosa invisa en Cro- talaria-soorten. 
In oude, er slecht voor staande tuinen heeft men ten slotte 
met goed gevolg boom vormige leguminosen tusschen de 
Hevea- boomen geplant; gewoonlijk wordt hiervoor Al- 
bizzia falcata gekozen. 

Het doel van het bedekken van den grond met 
leguminosen is o.a. afspoeling van de bouwkruin te beletten 
en de vorming van humus te bevorderen. Oude tuinen, waar 
de in vroegere jaren gebruikelijke methode van clean 
weeding werd toegepast, getuigen nog altijd door achterlijke 
producties en slechte bastvernieuwing van de schadelijke 
gevolgen van afspoeling. 

In den tijd tusschen het planten en het in tap komen van 
den aanplant zijn do werkzaamheden beperkt tot onderhoud 
van de tuinen, hetgeen hoofdzakclijk bestaat uit vervanging 
van afgestorven en achterlijke boomen door nieuwe en het 
verwijderen van tusschen de leguminosen opgekomen 
onkruid. 

De leeftijd, waarop een rubberboom in tap komt, 
bedraagt gewoonlijk 5 a 0 jaren, afhankelijk van de 
groeisnelheid en dus van de hoogte boven zee en de 
grondgesteldheid. Als maatstaf voor tapbaarheid neemt men 
een stamomtrek van 45 a 50 cm. op een hoogte van 1 m. 
boven den grond. 

Een van de eerste werkzaamheden, die verricht worden 
eenigen tijd nadat do aanplant in tap is gekomen, is het 
uitdunnen. Men plant namelijk oorspronkelijk een meestal 
belangrijk groo- ter aantal boomen, dan men later wenscht 
aan te houden. De oorzaak hiervan is de zeer groote va-
riabiliteit in rubberopbrengst, die de diverse boomen 
onderling vertoonen. Het is een normaal verschijnsel, dat in 
eenzelfdon tuin boomen voorkomen, waarvan de cene 10 of 
meer malen zoo veel product geeft als do andere. Do minst 
producee- rende worden verwijderd, waardoor de overblij-
vende meer ruimte tot hun beschikking krijgen en zich beter 
kunnen ontwikkelen. De uitdunning wordt telkens in den 
loop der jaren herhaald, zoodat op 15-jarigen leeftijd een 
tuin wellicht niet meer boomen bevat dan de helft of nog 
minder van het oorspronkelijk geplante aantal. 

Er bestaat een groot verschil van meening betreffende 
het aantal boomen, dat per ha. dient geplant te worden. 
Sommigen geven er de voorkeur aan, heel dicht te planten, 
500 en meer boomen per ha., anderen volstaan met 
hoogstens 300 
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boomen op dezelfde oppervlakte. Het plantvor- band 
verschilt cvoneens van onderneming tot onderneming; het 
meest gebruikte systeem is hot quadratischc; dikwijls wordt 
echter een rechthoekig systeem gebruikt, waar de afstand 
tus- schen de boomen in de rij korter is dan tusschon de rijen 
onderling; dit verband wordt vooral gebruikt als tusschen de 
rubber een ander gewas, meestal koffie, wordt geplant; ten 
slotte heeft men nog het z.g. ruitverband of driehoeksver- 
band. 

De inzichten van de mate, waartoe men met het 
uitdunnen moet gaan, loopen sterk uiteen. Door sommigen 
wordt een zeer sterke uitdunning toegepast, zoodat b.v. een 
15-jarige tuin niet meer dan 140 boomen per ha. bevat; 
anderen houden daarentegen op dezelfde oppervlakte nog 
200 of meer boomen aan. Recente onderzoekingen wijzen 
er op, dat over het algemeen vermoedelijk te zwaar wordt 
uitgedund; het meest economische aantal boomen per ha. bij 
verschillende leeftijden schijnt hooger te liggen dan 
gewoonlijk door de practijk wordt aangenomen. 

In de wijze van tappen van de boomen is thans eenheid 
gekomen wat de tapsnede betreft; algemeen wordt met één 
tapsnede getapt, die van links boven naar rechts onder loopt 
en een helling heeft van + 30°. Vroeger tapte men met twee 
of meer sneden en zoowel linksche als rechtsche. De 
linksche snede is gebleken de meest economische te zijn, 
hetgeen samenhangt met de richting der melksapvaten in de 
bast; deze loopen namelijk niet vertikaal, maar schuin, 
namelijk van rechts boven tot links beneden. Een linksche 
snede treft daarom de melksapvaten onder een grooteren 
hoek dan een rechtsche snede en snijdt dus meer vaten aan. 

De lengte van de snede varieert van \ tot ^ van den 
boomomtrek; meestal wordt niet hooger getapt dan 1 m. 
boven den grond. 

Terwijl men vroeger een boom eiken dag aansneed, is 
tegenwoordig het aantal tapdagen meestal tot do helft 
verminderd. Het tappen om den anderen dag is een zeer 
gewild systeem, op vele ondernemingen zelfs eens in do 
drie dagen. Het z.g. periodiek tappen heeft eveneens zeer 
vele aanhangers; hierbij wordt gedurende een zeker aantal 
dagen, b.v. een maand, dagelijks getapt, waarna de boomen 
gedurende ecnzelfdo periode met rust gelaten wvrdcn. 

Van veel belang is, .dat bij het tappen niet te veel bast 
wordt weggesneden. Over hot algemeen zorgt men ervoor, 
dat men na ongeveor 0—8 ja- ren terugkomt op de eerst 
aangesnedon bast, die dan voldoenden tijd moet hebben 
gehad om zich tot de oorspronkelijke dikte te herstellen. Do 
snelheid, waarmede de aangesneden bast regenereert, hangt 
samen met de groeivoorwaarden, waarin do boomen 
verkcercn; bij do keuzo van het tapsysteem dient dus 
hiermede rekening te worden gehouden 

Een ander punt, waarop nauwkeurig moet gelet worden, 
is de diepte waarop getapt wordt. Do melksapvaten 
bevinden zich in het zachte gedeelte van don bast, dus 
tusschen do kurklaag en het cambium; hoe dichter bij het 
cambium men komt, hoe meer latexvaten men aansnijdt. 
Diep tappen is daarom gowenscht om hot meeste product te 
halen; aan don andoren kant mag hot cambium niet 
beschadigd worden daar anders het herstellen van den bast 
onregelmatig verloopt 

en er zich knobbels en houterige woekeringen vormon in 
den geregencrcerden bast, die daardoor mooilijk aan te 
snijden wordt. Bij goed tappen wordt slechts 1—li mm. bast 
achtergelaten en zeer weinig verwondingen aan het 
cambium toe- gebracht-^-..., ' 

Voor/net tappen gebruikt men een speciaal soort messen. 
De latex van de tapsnede loopt in een ondiep geultje,die in 
den bast wordt gemaakt, naar de spout en druppelt van daar 
in een cup, meestal uit aluminium vervaardigd, die aan de 
boom is bevestigd. Het tappen vangt aan ’s ochtends bij 
daglicht en is ongeveer 3 uur daarna af- geloopen; iedere 
tapper snijdt i 300 boomen aan. Tegen 10J ü 11 uur houden 
de boomen op latex af te geven; deze wordt dan in emmers 
verzameld en naar de fabriek gebracht. 

Ziekten en Plagen van Hevea. Zooals alle cul- 
tuurgewassen is ook Hevea aan verscheidene ziekten en 
plagen onderhevig. 

In de eerste plaats kunnen genoemd worden de 
wortelscliimmels, waarvan de belangrijkste zijn do witto 
wortelschimmel (Rigidoporus mi- croporus) en de roode 
wortelschimmel (Ganoder- ma pseudoferreum). De 
eerstgenoemde komt vooral op Sumatra en in Oost Java 
voor, terwijl de laatstgenoemde algemeen is in West- en 
Midden Java. Meestal worden slechts enkele boomen er 
door aangetast, maar soms kunnen heele tuinen er mede 
geïnfecteerd worden, waardoor belangrijke schade wordt 
geleden. Gewoonlijk worden de ziektegevallen zoo laat 
opgemerkt, dat de aangetaste boomen niet meer te redden 
zijn; men beperkt zich dan meestal tot het isoleeren van de 
plek, waarop de zieke boom staat, middels diepe ringgoton 
om zoodoende te beletten, dat de wortels der buurboomen 
besmet worden. 

Op den aangesnedon bast komen twee schimmels voor, 
die dezen ernstig kunnen beschadigen, indien niet spoedig 
tot bestrijding wordt overgegaan. Het zijn Phytophthora 
Faberi, de verwekker van streepjeskanker (en 
vlekkenkanker) en Sphaeronema fimbriatum, die mouldy 
rot veroorzaakt. Door toepassing van desinfectanten, 
waarmede de pas aangesneden bast wordt bestreken, kunnen 
beide ziekten in bedwang gehouden worden. 

Do belangrijkste ziekte van den bast is do z.g. bruine-
binnenbastzickte. Ofschoon do meoning geopperd is, dat 
dezo van infcctieuzen aard zou zijn, waarvoor ook enkele 
aanwijzingen te vinden zijn, neemt men tegenwoordig 
vrijwel algemeen aan, dat bruine binnenbast tot de 
physiologische ziekten moet gerekend worden; haar oorzaak 
zoekt men in to zwaar tappen. Experimenteel is vastgesteld, 
dat bruine binnenbast kan verwekt worden door verzwaring 
van liet tapsysteem, en omgekeerd, dat het aantal bruine-
binnenbastge- vallen afncoint, indien tot een milder 
tapsysteem wordt overgegaan. 

Met de togenwoordig toegopasto tapmethoden is do 
ziekte dan ook minder ernstig geworden dan vroogor. Do 
bruine-binnenbastziekto veroorzaakt een storko daling van 
het latexproduct, daar de zieke bast geen latex moer bevat; 
soms is do ziekto zoo ernstig, dat de boom geheel uit den tap 
moet gonomen worden. Bij verwaarloosde gevallon vormon 
zich bovendien houtwookorin- gon, waardoor hot tappen 
onmogelijk wordt. 

Het blad kan door diverse schimmels aangetast worden, 
waarvan de moeldauwschimmei 
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(Oidium spcc.) de belangrijkste is. Do ziekte I treedt op 
gedurende het winteren van de boomen en tast-het jonge blad 
aan, dat spoedig afvalt. | Dit proces kan zich in den ruitijd nog 
eenmaal herhalen. Hierdoor worden de voorraden aan re- 
servestoffen in den stam sterk aangesproken, zoodat het 
logisch schijnt, dat daarmede een vermindering van 
latexproductie gepaard moet gaan. Hoe groot het verlies is, 
valt moeilijk te becijferen. De ziekte werd voor het eerst 
gezien een tiental jaren geleden (dus ± 1920) en heeft zich in 
de laatste jaren sterk uitgebreid op Java, waar zij heel wat 
ongerustheid heeft gewekt. Ook op Su- matra (vooral in het 
Zuidelijk gedeelte) komt meeldauw voor, maar niet in 
dezelfde mate als op Java. 

Van de dierlijke vijanden van de Hevea verdienen de 
mijten (Tarsonemus translucens) vermelding. Zij komen op 
jong blad voor en veroorzaken dat dit afvalt; de 
verschijnselen vertoonen veel overeenkomst met die van de 
meeldauw- ziekte. Zoo’n groote uitbreiding als deze ziekte 
heeft de mijtenplaat echter niet genomen; hoofdzakelijk 
worden jonge boomen er door aangetast; een massaal 
optreden in oudere tuinen werd slechts enkele malen 
waargenomen. 

Bereiding van Rubber. De latex, die uit de tuinen naar 
de fabriek wordt gebracht, heeft een rubbergehalte, dat 
ongeveer 35% bedraagt. Meestal wordt alle latex in een 
groote bak gegoten en daarna met water verdund tot een 
rubbergehalte van 20%. Hierna gaat men over tot het 
coaguleeren. 

Indien de rubber tot crêpe wordt verwerkt, geschiedt het 
coaguleeren in de groote bak. Men voegt dan per liter 
verdunde latex \—$ cm3 mierenzuur toe, welk zuur te voren 
met water sterk verdund is. In plaats van mierenzuur kan 
ook de dubbele hoeveelheid azijnzuur gebruikt worden; in 
Ned.-Indië zijn echter verreweg de meeste ondernemingen 
overgegaan tot het gebruik van mierenzuur. Om de crêpe 
de gewenschte lichte kleur te geven moet te voren aan de 
latex natrium - bisulfiet toegevoegd worden; men gebruikt 
hiervoor f 1 g. per liter verdunde latex; het bisulfiet wordt 
in het verdunningswater opgelost. Nadat het zuur in de bak 
is gegoten, wordt flink geroerd; daarna wordt de bak 
afgedekt en het coa- gulatie-proces voltrekt zich. 
Gewoonlijk wordt het coagulum tot den volgenden ochtend 
in de bak gelaten om dan in stukken gesneden in do 
crêpemangels verwerkt te worden. 

Een crêpebatterij bestaat uit vier of meer mangels, 
waarvan de eerste van groeven voorzien en de laatste glad 
is; de afstand tusschen de beide walsen van een mangel is 
het grootst bij de eerste mangel en het kleinst bij de laatste. 
Het coagulum passeert de diverse mangels een zeker aantal 
malen, gewoonlijk ongeveer 8—12, en is dan tot crêpe 
verwerkt. De dikte gedraagt dan 1 —1 \ mm. terwijl de 
breedte 23—24 cm. is; de lengte varieert en is afhankelijk 
van de inrichting van het drooghuis, waarin de crêpe wordt 
opgehangen om te drogen. Bij doelmatig ingerichte droog-
kuizen is de crêpe in ongeveer tien dagen droog en dan 
gereed voor verpakking on verzending. 

Bij bereiding van smoked sheets, de andere hoofdvorm 
waarin rubber verwerkt wordt, wordt de latex uit de 
mengbak gegoten in kleine sheet- bakken, in elk 
gewoonlijk 5 liter, waarna mierenzuur, in de hoeveelheid 
van 0.5—0.9 cm.8 per 

liter verdunde latex (van 20% rubbergehalte), wordt 
toegevoegd. Nadat de coagulatie heeft plaats gehad, wordt 
het coagulum reeds den- zelfden dag verwerkt. Het passeert 
dan een paar gladde mangels, die het tamelijk dun uitmange-
len : daarna loopt het door een mangel, waarvan de rollen 
van spiraal-groeven voorzien zijn (de printer). Het drogen en 
berooken van de sheets gebeurt in het rookhuis, waarin zij 
opgehangen worden en waarin onderaan een rookinrichting 
aanwezig is. Na ongeveer 10 dagen zijn de sheets droog: de 
rubber is dan bruin en doorschijnend geworden. 

Smoked sheet heeft een dikte van ongeveer 3—3.5 mm., 
de breedte en de lengte varieeren vrij sterk. Bereid volgens 
het hierboven geschetste schema weegt een sheet ongeveer 
1 kg. 

Behalve deze twee soorten rubber komt een aantal z.g. 
lower grades voor, die tot crêpe verwerkt worden, maar de 
mooie, zeer licht gele kleur missen, die pale crêpe eigen is. 

Deze rubbersoorten, die compo, browns, aard- rubber 
enz. heeten, worden o.a. verkregen uit stukjes coagulum, die 
reeds tijdens het transport van de latex naar de fabriek 
ontstonden, verder uit coagulum van het waschwater, waar-
mede de cups en emmers schoongemaakt worden, uit scraps, 
d.w.z. de rubber, die op de tap- snede blijft zitten nadat de 
latex opgehouden heeft te vloeien, en uit coagulum ontstaan 
uit latex, die langs de boomstam is gevloeid en niet in de cup 
is terecht gekomen, maar op den grond. 

De kleur van do lower grades varieert van licht bruin tot 
bijna zwart (aardrubber). De behandeling daarvan komt 
overeen met die van pale crêpe. 

Rubber wordt verpakt in kisten, meestal vervaardigd van 
z.g. triplexhout. In een kist van de gewone 
standaardafmetingen gaan 70 kg. crêpe of 100 kg. smoked 
sheet of 05 kg. van lower grades. 

Sedert eenige jaren wordt rubber in Ned.-Indiü ook 
bereid volgens een geheel afwijkende methode, het z.g. 
Hopkinson procédé. De latex wordt hierbij in een hoogen 
toren verstoven, waarin de lucht tot een hooge temperatuur 
verwarmd is; het water van de latex verdampt hierdoor en de 
rubber wordt op den bodem van den toren teruggevonden in 
den vorm van een zachte koek. Deze rubber, z.g. spray cd 
rubber, wordt daarna zwaar geperst en in balen van jutc-goed 
verpakt en verzonden. Het verstuivingsprocédé is slechts ge-
schikt voor zeer groote ondernemingen of voor een aantal 
ondernemingen, die een gemeenschappelijke fabriek 
bezitten. In Indië zijn twee ver- stuivingsfabrieken 
werkzaam, waarvan één op Java en één op Sumatra. 

Rubberopbrengsten en methoden om deze te ver- 
hoogen. Een rubberboom wordt, zooals reeds gezegd, onder 
gewone omstandigheden in tap genomen opö- of 6-jarigen 
leeftijd. De productie in het eerste tapjaar bedraagt ongeveer 
225 kg. per ha. Met het ouder worden van de boomen stijgt 
het product geleidelijk. Een volwassen tuin, 
d. w.z. van 15 a 10 jaar oud, produceert jaarlijks + 
500 kg. rubber per ha. Volgens de aanwezige statistieken 
schijnt daarna een productiedaling in te treden; het is echter 
zeer goed mogelijk, dat deze lagere productie veroorzaakt is 
door do weinig rationeele behandeling, die de oudste tuinen 
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hebben ondervonden (clean weeding, zeer zwaar tappen) en 
dat zij niet samenhangt met een achteruitgang in het 
productievermogen op hoo- geren leeftijd. Het verschil in 
productie van tuinen van gelijken leeftijd, maar onder 
verschillende omstandigheden verkccrendc (verschil in 
grond, klimaat), kan zeer groot zijn. De hoogste producties, 
die bekend zijn van oudere tuinen, bedragen tegen de 1000 
kg. per ha , terwijl vele voorbeelden van producties van 250 
kg. per ha. bekend zijn van even oude tuinen. 

Het belangrijkste middel, dat de moderne landbouw kent 
om de productie per oppervlakte-een- heid op te voeren, is 
de selectie, hetz.g. veredelen van het gewas. Bij fcoo’n 
jonge cultuur als de rubbercultuur, waar de resultaten van 
selectie vele jaren op zich moeten laten wachten, valt het 
niet te verwonderen dat de thans bereikte vorderingen nog 
tamelijk schaarsch zijn. Men moet bedenken, dat terwijl bij 
de eenjarige culturen men na één jaar resultaten van zijn 
werk oogst, het bij de rubbercultuur minstens 5 jaar duurt, 
voor dat men een aanwijzing krijgt wat te verwachten is van 
de uitgevoerde selectie werkzaamheden. Toch zijn de 
resultaten, waartoe men reeds nu is gekomen, van dien aard, 
dat zij verdienen hier even aangestipt te worden, te meer 
daar de toekomst van de ondernemings- rubbercultuur 
hiermede ten namvste verbonden is. 

Men kent twee wegen bij de selectie van Hevea, de 
geslachtelijke en de ongeslachtelijke. Het uitgangsmateriaal 
voor beide is hetzelfde, n.1. de z.g. moederboomen. Zooals 
reeds eerder werd gememoreerd, loopen de producties van 
do verschillende boomen in een tuin zeer sterk uiteen; de 
best produceerende boomen worden moederboomen 
genoemd; op vele ondernemingen wordt het product der 
moederboomen geregeld opgenomen en geregistreerd. 
Terwijl 20 g. rubber per tapping een goed gemiddeld 
product is voor een volwassen rubberboom, zijn er tal van 
moederboomen bekend, die lOOg. en meer per tapping 
geven. De beste producenten, die bekend zijn, geven 
ongeveer 300—400 g. rubber per tapping, hetgeen 
overeenkomt met een jaarproduct van 45 a 00 kg. 

Uitgaande van de veronderstelling, dat het 
rubberproduccerend vermogen een erfelijke eigenschap is, 
is men reeds meer dan 10 jaar geleden begonnen om zaad te 
verzamelen van moederboomen en dit te gebruiken voor het 
aanloggen van nieuwe tuinen; do oudo tuinen waren alle uit 
willekeurig zaad geplant, dat van don grond opgeraapt werd 
in do tuinen (z.g. sapoo- zaad). Van de gegevens, die over 
zulke, uit moe- derboomzaad geplanto tuinen bekend zijn, is 
gebleken, dat de hypotheso van liet overerven van het 
rubberproduccerend vermogen gegrond is. Het product van 
de bedoelde tuinen is aanzienlijk grooter dan van tuinen uit 
gewoon zaad geplant. 

Uit den aard der zaak is het niet mogelijk om 
onbegrensde hooveelhoden moederboomzaad to verkrijgen, 
indien men den eiseh aan het product van don moederboom 
eonigszins hoog stelt (lOOg. por tapping en hoogcr). Om dit 
bezwaar te ondervangen heeft men van zulke moeder-
boomen oculaties gemaakt (d.w.z. do moedor- boom 
ongeslachtclijk vermenigvuldigd, waarover meer beneden) 
en do oculaties uitgeplant in 

afzonderlijke, gcisolcerd gelegon tuinen met het doel om het 
zaad hiervan te oogsten en te gebruiken voor nieuwe 
aanplantingen. Er bestaat reeds een vrij groot aantal 
zaadtuinen, maar go- gevens over de producties van de 
nakomelingen daarvan ontbreken nog bijna geheel. De 
bekende cijfers, evenals die van de nakomelingschap van 
moederboomen, wijzen er echter op, dat een belangrijke 
verhooging van de producties op dezo wijze te verwachten 
is. 

De ongeslachtelijke vermenigvuldiging van Hevea 
drong tot de practijk door ongeveer 10 jaar geleden. Men kan 
dit bereiken óf door marcot- teeren óf door oculeeren; bij de 
eerste werkwijze, die slechts zeer weinig toepassing heeft 
gevonden, is dus de gcheele nieuwe plant van den moeder-
boom afkomstig; bij het oculeeren behooren do onderstam 
en de wortels tot een willekeurige zaailing, de bovenstam is 
van den moederboom afkomstig. De oudste 
oculatieaanplantingen werden in 1916 gemaakt; vooral in 
del aatste jaren zijn uitgestrekte oppervlakten met oculaties 
beplant; hun areaal loopt thans in de tienduizenden ha. 

De vegetatieve nakomelingen van een moederboom 
vormen een cloon. Toen de oudste oculaties in tap kwamen, 
werd opgemerkt dat er geen verband bestond tusschen de 
opbrengst van den moederboom en de opbrengst van de 
cloon (d.w.z. de daaruit gemaakt oculaties). Sommige moe-
derboomen leverden goed produceerende cloo- nen op, maar 
de meeste matig of slecht produceerende cloonen. Het bleek 
dus, dat het probleem om de productie te verhoogen door 
vegetatiove voortplanting niet zoo eenvoudig w'as, als men 
in den beginne w’el had gedacht. Voor dat een cloon als een 
goede producent bestempeld kan worden, is het dus noodig 
de producties van de oculaties af te wachten; do productie 
van den moederboom alleen zegt niets. Thans is echter een 
vijftigtal cloonen met goede productiecijfers bekend; ver- 
w'aeht wordt, dat de producties per ha. van de nieuwe 
oculatieaanplantingen minstens twee a drie maal zoo hoog 
zullen zijn als van de oude zaailingen aanplantingen. 

De plaats van Nederlandsch-Indië in de we- 
rcldrubbcrproductie. Terwijl in het eerste decennium van 
deze eeuw' Brazilië het voornaamste rubberproduceorendc 
land wras en bijna alle rubber z g. wilde rubber was, 
afkomstig van dit land en van andere doelen van Zuid-
Amerika en Afrika, is de toestand gedurende hot tw'cede de-
cennium geheel voranderd en nam de plantagc- rubber een 
steeds bolangrijkcr plaats in; thans maakt de Braziliaansche 
en andere wilde rubber slechts een fractie uit van do 
wereldproductie aan rubber. 

Do cprste tabel op de volgende blz. demonstreert do 
veranderingen, die sinds 1910 plaats hebben gehad. 

Hieruit blijkt, dat thans ruim drie vierdo van alle rubber 
door Britsch Malaya en Ncd.-Indio geproduceerd wordt en 
dat het aandeel van het laatstgenoemde land in de 
wereldproductie ongeveer een derdo is. 

Een niet gering deol van de rubber van Ncd.- -Indië is 
afkomstig van Inlandsche aanplantingen (vgl. 
BEVOLKINGSRUBBERCULTUUR); do opkomst van do 
Inlandsche rubbercultuur dateert van na 1915. Vóór dien tyd 
was do uitgestrektheid van do Inlandsche aanplantingen 
slechts gering. Do verhouding tusschen onder- 
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Jaar 

 

Productie in percenten van den wereldoogst 
 

Wereldproductie 
in tonnen Britsch 

Malaya 
Nederl.- Indië Ceylon 

Rest 
Azië 

Brazilië 
Andere 

wilde 
rubber 

1910 6.S 2.6 1.7 0.7 46.7 41.5 94.000 
1915 42.1 12.0 12.5 2.6 24.0 6.6 166.600 
1920 51.2 22.6 11.0 4.7 8.2 2.3 353.600 
1925 40.6 36.6 s.s 6.7 5.4 1.9 516.900 
1930 54.1 29.5 9.2 4.9 1.8 0.5 818.100 

nemingsrubber en Inlandsche rubber geeft onderstaand 

staatje aan. 

Jaar 
Rubberproductie in 1000 kg. 

Ondernemings- 
rubber Inlandsche rubber 

1922 72.000 17.000 
1923 S2.000 36.000 
1924 90.000 56.000 
1925 106.000 85.000 
1926 123.000 79.000 
1927 131.000 100.000 
192S 141.000 91.000 
1929 154.000 109.000 
1930 155.000 89.000 

De uitgestrektheid van de ondernemingsaan- 
plantingen in Nederlandsch-Indië bedroeg in 
1929 547.556 ha.; hiervan waren 360.473 ha. pro- 
ductief en 187.083 ha. nog niet tapbaar. 

Het kapitaal, geinvesteerd in deze aanplan- 
tingen, die over ruim 1000 ondernemingen ver- 
deeld zijn, kan geschat worden op / 700.000.000. 

Ten dienste van de rubbercultuur zijn ver- 
scheidene Proefstations opgericht, die in be- 
langrijke mate hebben bijgedragen tot de snelle 
ontwikkeling en de vorderingen, waarop deze 
cultuur kan bogen. Op Java is gevestigd het 
Proefstation voor Rubber te Buitenzorg, dat in 
samenwerking met de Proefstations te JJjember, 
Malang en Snlctign wetenp/>hnppelijlre belan- 
gen van de rubbercultuur op dat eiland behartigt. 
Op Zuid Sumatra is een Landbouwkundige Voor- 
lichtingsdienst gevestigd te Tandjoengkarang 
ten behoeve van de rubberondememingen in 
deze streek; de dienst staat in nauw contact met 
de Java-Proefstations. Voor de rubbercultuur in 
Noord Sumatra werkt het A.V.R.O.S. Proefsta- 
tion te Médan. 

 

Literatuur: "AT A. L. Rutgers en N, L. Swart, 
Handboek van de Rubbercultuur in. Neder- 

ndseh-Indië, Amsterdam 1921; Handleiding 
voor de Rubber bereiding, uitgegeven door de 
Proefstations, 2de druk; A. Steinmann, De ziek- 
ten en plagen van Hevea brasiliensis, Buitenzorg 
1925; O. de Vries, Estale Rubber, Batavia 1920; 
W. Bobilioff, Anatomie en Physiologie van Hevea 
brasiliensis, Batavia 1930; Archief voor de rub- 
bercultuur in Nederlandsch-Indië, 1917—1930/ 
AETHERISCHE OLIËN. (Aanvulling van'DL 
JIJ, blz. 80). Vluchtige bestanddeelen van het 
dieren- en plantenrijk, in tegenstelling met reuk- 
stoffen, die mengsels zijn, of van natuurlijke 
aetherische oliën, van synthetische producten of 
van beide. Aetherisch, d.w.z. vluchtig, in te- 

genstelling met vette oliën, die niet vluchtig zijn. De 
winningsmethoden berusten op de eigenschap der 
vluchtigheid van de oliën; zij worden uit de plant 
afgescheiden door destillatie met stoom. 

In de tropen zijn de planten, die aetherische oliën 
bevatten, uiterst talrijk, doch slechts een beperkt aantal 
daarvan bevat oliën met handelswaarde. 

In het ondervolgende zullen de handelsnormen of 
chemische beoordeeling van een 10-tal aetherische oliën, 
alfabetisch gerangschikt, beschreven worden, die in Ned.-
Indië in den handel voorkomen dan wel waarvoor pogingen 
werden aangewend om de olie een handelswaarde te ver-
schaffen. 

Voor de chemische beoordeeling zijn de aetherische 
oliën in twee groepen in te deelen: 

I. oliën, die op percentage van een of meer bepaalde 
bestanddeelen verhandeld worden; in dit geval biedt de 
chemische beoordeeling geen moeilijkheden en geldt deze 
als eenige norm; 

II. oliën, waarbij het niet op bepaalde bestanddeelen 
aankomt, maar die als geheel verhandeld worden en waarbij 
de geur der olie een rol speelt; in dit geval kunnen chemisch 
alleen, bepaalde cijfers (z.g. constanten) vastgesteld en 
eventueele vervalsehingcn met vette of minerale oliën 
opgespoord worden, welke gegevens den consument ter 
oriëntatie dienen, doch verder op de individueele 
beoordeeling van den geur geen invloed hebben. 

C a n a n g a  o l i e  wordt in Sërang uit de bloemen 
van Cananga odorata Kook F. gedestilleerd. De bloemen 
worden na het plukken gestampt, in een ketel met water 
gebracht en twee etmalen gedestilleerd. Bij een 50-tal 
handelsmonsters heeft schrijver van dit artikel volgendo 
cijfers vastgesteld: soortelijk gewicht, bij 27,5°, tusschen 
0,902 en 0,908; breking tusschen 1,4935 en 1,4980; draaiing 
tusschen —17 en —29; zuur- getal tusschen 0,5 en 1,2; 
estergetal tusschen 18 en 3i. Deze bevindingen zijn 
gedeeltelijk in strijd met die van andere auteurs, wat alleen 
bewijst, dat het ónmogelijk is op grond van deze gegevens 
een olie te beoordeelen. Het voornaamste bij de chemische 
beoordeeling van deze olie is het opsporen van 
vervalsehingcn. Hiervoor komen in aanmerking eocosolie en 
petroleum. Het opsporen van vette olie biedt geen 
moeilijkheden, daarentegen zijn vervalschingen met 
petroleum, wanneer deze gering zijn, uiterst moeilijk aan te 
toonen. 

C h e n o p o d i u m  o 1 i e, godestilleord uit de zaden 
van Clienopodium ambrosoides Lin. Do olie wordt gebruikt 
tegen mijnworm en werd in de laatste jaren gedeeltelijk 
vervangen door te- traehloorkooJstof. Omtrent de 
geschiktheid van 
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dit vervangmiddel voor de bestrijding van den mijnworm 
bestaat onder de deskundigen tot nog toe geen definitief 
oordeel. Door de Afdeeling Nijverheid van het Dept. van 
Landbouw. Nijverheid en Handel te Buitenzorg werden 
destillatie proeven met Indische chenopodiumzaden 
uitgevoerd. Zij gaven een rendement van 1 tot 1,8%; de olie 
vertoonde volgende cijfers: soortelijk gewicht bij 15°, 0,979 
tot 0,995; breking 1,4754 tot 1,4770; draaiing -f- 0°14' tot—
0° 7'. Ascaridol, 02 tot 96,6%. 1 deel olie loste in 1,5 deelen 
alcohol van 70% op. Deze cijfers wijken gedeeltelijk af van 
die van Amerikaansche olie en van de eischen, die door 
sommige pharmaco- peeën gesteld worden; toch schijnt de 
olie evengoed te voldoen als de Amerikaansche. 

K a j o e p o e t i h  o l i e  wordt op Boeroe en 
Córam uit het blad van Melaleuca leucadendrón door de 
bevolking, op primitieve wijze, door wa- terdestillatie 
bereid. De marktwaarde der olie berust op haar 
cineolgchalte, dat 65 tot 86% bedragen kan en een breking 
tusschen 1,4623 en 1,4701 vertoont. 

Van de Europeesche markt wordt deze olie door de olie 
van Eucalyptus globulus verdrongen, die goedkooper is en 
meer cineol bevat. 

K r u i d n a g e l  o l i e  wordt verkregen door 
destillatie van de bloemknoppen van Eugenia ca- rophyllata 
Th. Zij leveren tot 19% olie van een soortelijk gewicht 1,043 
tot 1,068, met een eu- genol gehalte van 79 tot 95%, dat het 
hoofdbestanddeel der olie is en haar waarde bepaalt. De olie 
wordt, behalve in de pharmacie en parfumerie, ook voor de 
fabricatie van vaniline gebruikt. 

Aangezien de productie van kruidnagelen in Ned.-Indië 
betrekkelijk gering is, zoodat er van dit product aanzienlijke 
hoeveelheden geïmporteerd worden, (dit v.n.1. ten behoeve 
van de „strootjes”-industrie, zie KRÈTÈK) zal de olie, die 
aldaar op de markt komt, wel kruidnagel- bladolic zijn. 
Kruidnagelblad levert bij de destillatie 4,5% olie, die in 
kwaliteit niet achterstaat bij de eigenlijke kruidnagelolie. 

De cijfers van een reeks handelsoliën waren: soortelijk 
gewicht, bij 27,5°,1,058 tot 1,062; breking, 1,5305 tot 
1,5338; draaiing, —0,6 tot —0,10; cugenol, 95 tot 97%. 1 
deel olie losto op in 1,3 deelen alcohol van 70%. 

L e m o n g r a s  o l i e .  Volgens de literatuur 
onderscheidt men in den handel tusschen Oost- -Indischo en 
West-Indischo lemongras olie; als criterium dient de 
oplosbaarheid. Do Oost-ln- disoho olie is beter oplosbaar in 
alcohol van 70% dan do West-Indischo; ook het 
citralgehalte, dat aan do olio waardo geeft, is bij do eerste 
hooger dan bij do tweede. 

Volgons Stapf is hot verschil in do kwaliteit dor oliën te 
zoeken in het verschil van do grns- son, waaruit zij 
gcdestillcord wordon. Do goed oplosbaro olio is afkomstig 
van Cymbopogon floxuosus, do slecht oplosbare van 
Cymbopogon citratus. Men zou hierincdo do 
uitecnloopondo eigenschappen der handelsoliën kunnen 
verklaren, ware hot niet, dat soms oliën, die van een en den- 
zolfdon destillateur afkomstig zyn, verschillen in 
oplosbaarhoid en oitralgchalto vertoonden. Zeer 
waarschijnlijk zijn er hier nog andere, onbokondo factoron 
van invlood. 

Uit een reeks gegovons zy hior vermeld, dat oliën met 
een gehalte aan citral van 60 tot 68% godooltolijk 
onoplosbaar waren in alcohol van 

70%; wijders dat oliën met een citralgehalte van 70 tot 90% 
in 1,8 of 2 deelen alcohol van 70% goed oplosten. 

P a l m a r o s a  o l i e  wordt in Britsch In- dië uit 
Cymbopogon martini var. motia door stoomdestillatie 
afgescheiden. De palmarosa olie, die sporadisch in Ned.-
Indië op de markt te vinden is, zal wel van het gras afkomstig 
zijn uit de zaden, die in 1904 uit Britsch Indië ingevoerd en 
in den Cultuurtuin te Buitenzorg uitgezaaid werden. 

Het hoofdbestanddeel van palmarosa olie ia het geraniol; 
een goede olie moet minstens 75% totaal geraniol bevatten. 
Van tijd tot tijd worden in den handel oliën aangetroffen, die 
slechts 60 tot 65% geraniol bevatten. Deze oliën zijn waar-
schijnlijk afkomstig van Cymbopogon javanen- sis. 

P a t c h o u l i  o l i e .  Van de drie labiaten, die 
patchouli olie leveren, Pogostemon cablin Benth., 
Pogostemon hortensis en Pogostemon Heymanus, heeft 
alleen de olie, die afkomstig is van P. cablin, de 
zoogenaamde Singapore patchouli, handelswaarde. Hierbij 
wordt slechts de inPenang gedestilleerde olie door de 
consumenten gunstig beoordeeld. 

Groote hoeveelheden patchouliblad, van be- 
volkingsculturen in Atjèh afkomstig, worden, naar 
Singapore en Penang uitgevoerd, waarvan een klein deel 
aldaar gedestilleerd en de rest verder naar Europa en 
Amerika verscheept wordt. 

Er zijn herhaaldelyk pogingen gedaan om het in Sumatra 
geproduceerde patchouliblad in Ned.- -Indië te destilleeren, 
maar de verkregen olie werd op de Europeesche markt 
ongunstig beoordeeld, Aangezien de olie naar den geur ver-
handeld wordt en dit een bij uitstek individueele 
beoordeeling is, valt het moeilijk na te gaan, waaraan het toe 
te schrijven is, dat de in Ned.-Indië gedestilleerde olie op de 
markt niet zeer gewild is. Kleine hoeveelheden olie worden 
ookinN.-I. gedestilleerd. 

De physiseke constanten van de in Indië verhandelde 
oliën zijn: soortelijk gewicht, bij 27,5°, 0,908 en 0,965; 
breking, 1,5042 en 1,5080; draaiing, —17° 50' en —60°, 
zuurgetal, 0,8 en 1,7, estergetal, 2,7 en 5,6. Met alcohol van 
95% mengbaar in elko verhouding. Deze cijfers komen zeer 
goed overeen met die in Singapore of in Europa 
gedestilleerde olie. 

S a n d e 1 o l i e ,  afkomstig van het hout van Santalum 
album Lin., wordt wel is waar in Ned.- -Indiö niet 
gedestilleerd, daarentegen worden aanzienlijke 
hoeveelheden sandelhout uitgevoerd. Do vindplaatsen van 
dit hout zijn Celebes, Tirnor en Soemba. In 1922 werden 
door de Afdeeling Nijverheid van het Dept. van Landbouw, 
Nijverheid on Handel to Buitenzorg, destillatie proeven 
uitgovoerd met sandelhout, waarbij bleek, dat de verkregen 
olie, zoowel wat rendement als wat kwaliteit betreft, aan alle 
eischen voldeed. De constanten dezer olie waren: soortelijk 
gewicht bij 15°, tusschen 0,975 en 0,984; brekiug tus- schcu 
1,5000 en 1,5013; draaiing tusschen —16 en —18,40; 
Santalol, tusschen 94 en 98%. Een deel olio loste op in 3 tot 
4 deelen alcohol van 70%. 

Sommige pharmacopeeën stellen bovendien nog een 
destillatie eisch, n.1. ouder gewonen druk, verhit tot. 290°, 
mag slechts 5% van de olie o verdos tilloeren, een eisch, die 
chemisch niet te motivoeren is. 
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V e t i v e r  o l i e  (akar wangi) wordt verkregen 
door destillatie van de wortels van Voti- veria zizanoides 
Stapf. Van de vetiver olie, die slechts sporadisch'op de markt 
in Ned.-lndië aan te treffen is, bestaan twee soorten, t.w. een 
lichte, donkergele olie, verkregen door destillatie van 
verscke wortels, en een zwaardere, donkerbruine olie, 
product van destillatie van droge wortels. In hoofdzaak 
worden de wortels naar Europa en Amerika uitgevoerd en 
aldaar gedestilleerd. De physische constanten van de in Ned.-
lndië gedestilleerde olie zijn: soortelijk gewicht, bij 
27,oc,0,994 en 1,013; breking, 1,4993 en 1,5210; zuurgetal, 
G,0 en 28; estergetal, 6,7 en 17,2; £en deel olie lost op in 2 
deelen alcohol van 80%. 

G a u l t h e r i a  o l i e  (Wintergreen olie), 
gedestilleerd uit de bladeren van Gaultheria fragrantissima, 
is in Ned.-lndië uiterst zelden in den handel te vinden. Het 
hoofdbestanddeel dezer olie is het methylsalieylaat, waarvan 
zij 96 tot 99% bevat. 

Literatuur: Gildemeister und Hoffmann, Die 
Aetherisclien Oele; A. W. K. de Jong, De aethe- rische oliën 
leverende planten van Nederlandsch Oost-Indië; K. Heyne: 
De nuttige planten van Nederl.-Indië. 

THEE-EXPERT-BUREAU (VEREENIGING). 
In de jaren vóór 1910 werd reeds behoefte gevoeld aan 

een vereeniging, die de belangen van de Java-tliee-
producenten zou kunnen behartigen, door de kwaliteit en den 
af zet van op Java geproduceerde thee te bevorderen. Hiertoe 
sloten een aantal thee-producenten zich aan en noemden hun 
Vereeniging „Thee-Expert-Bureau”. In de 
bestuursvergadering van 31 Mei 1910 werd besloten deze 
Vereeniging tot rechtspersoon te consti- iueeren onder den 
naam van „Vereeniging Thee- Expert-Bureau”, waarvoor 
statuten werden ontworpen, welke door de Regeering werden 
goedgekeurd (Javasche Courant van 26 Juli 1910 No. 59). 

Zooals uit het bovenstaande reeds blijkt, is het doel der 
Vereeniging het bevorderen van de kwaliteit en den af zet 
van op Java geproduceerde thee en behartigt de Vereeniging 
verder in het algemeen de belangen van de theecultuur en 
van de thee-producenten in Nederlandsch-Indië. 

Leden kunnen zijn belanghebbenden bij de theecultuur 
op Java, die daartoe den wensch hebben te kennen gegeven 
aan den secretaristhesaurier. 

De werkzaamheden van de Vereeniging bestaan uit het 
beoordeelen van door producenten ingezonden monsters, 
alsmede het taxeeren van de marktwaarde hiervan, waartoe 
aanvankelijk één expert dienst de.ed, thans 2 thee-experts 
in dienst zijn. Op verzoek van de leden brengen deze 
experts bezoeken aan de ondernemingen, ten einde alsdan 
te kunnen proeven en uitmaken, welk fabricaat van de op 
verschillende wijze bereide thee de hoogste marktwaarde 
heeft. 

Dat de adviezen van de thee-experts op hoogen prij6 
worden gesteld blijkt wel hieruit, dat het aantal ter 
beoordeeling ingezonden monsters steeg van 6505 stuks in 
1910 tot 33278 stuks in 1930. 

De werkzaamheden der Vereeniging strekken zich 
verder uit tot het geregeld zenden van circulaires aan de 
leden, waarin mededeeling wordt gedaan van den afloop 
der thee-veilingen te Londen, Amsterdam, Colombo en 
Calcutta, van export cijfers van thee van Java en Britsch-
Indië, kortom van alle gebeurtenissen, welke voor de 

thee-producenten van belang kunnen zijn. liet aantal in 1930 
uitgegeven leden-circulaires bedroeg 276. 

Op het gebied van de theepropaganda ligt nog een groot 
arbeidsveld open. Sedert eenige jaren is de Vereeniging bezig 
met het maken van reclame voor de consumptie van thee in 
het buitenland, speciaal Amerika. Hoewel van deze reclame 
op den duur wel succes verwacht mag worden, zal het toch 
lang duren, voor Nederlandsch-Indië als productieland 
hiervan eenigen merkbaren invloed ondervindt, daar te groote 
bedragen noo- dig zouden zijn om een reclame-campagne op 
groote schaal op te zetten, waarvoor de middelen der 
Vereeniging niet toereikend zijn. In verband hiermede werd 
in 1929 besloten voor het propa- geeren van het theeverbruik 
zich toe te leggen speciaal op Nederlandsch-Indië, een 
afzetgebied, dat nog voor zeer groote uitbreiding vatbaar is en 
t.z.t. bepaald belangrijk zal kunnen worden, zoo- dra de 
Inlandsche bevolking meer algemeen tot het gebruik van thee 
zal overgaan. Tot dit doel werd in 1930 de eerste propaganda-
auto aange- scliaft, waarmede alle binnenplaatsen in West 
Java worden afgereisd, waarbij aan de Inheem- sche 
bevolking demonstraties over de juiste wijze van thee zetten 
worden gegeven onder het uitreiken van gratis monsters en 
gezette thee en het beschikbaarstellen van zwarte thee tegen 
een zeer lagen prijs. Het bleek, dat er zelfs in het thee- 
produceerende West Java nog uitgestrekte streken bestaan, 
waar het artikel theo nog geheel onbekend was. Het succes 
met deze propaganda behaald is dan ook zoodanig, dat 
besloten werd nog twee auto’s voor dit doel aan te koopen, 
ten einde hiermede Midden en Oost Java te bewerken. 

Ten slotte kan nog worden vermeld, dat in den loop der 
jaren door bemiddeling van de Vereeniging het standaard 
thee-contract tusschen/koo- pers en verkoopers tot stand is 
gekomen.'' 

PLANTENTUIN. (Aanvulling van Dl. III, blz/ 422). 
Zooals reeds in het oorspronkelijk artikel vermeld werd, zijn 
na de benoeming van den Heer H. J. Lovink tot Directeur van 
Landbouw in de organisatie van ’s Lands Plantentuin enkele 
belangrijke wijzigingen gebracht en werden de afdeelingen 
van dit Departement, die van zuiver wetenschappelijken aard 
waren, bijeengevoegd onder den ouden naam. Aan een der 
Hoofden van deze afdeelingen werd de titel verleend van 
Ambtenaar tot leiding der natuurwetenschappelijke zaken van 
het Departement van Landbouw met den ambtstitel: Directeur 
van ’s Lands Plantentuin. Tot eerste Directeur werd Dr. J. C. 
Koningsberger benoemd, die Hoofd was van het Zoölogisch 
Museum en Laboratorium. Na zijn vertrek werd Dr. W. M. 
Docters van Leeuwen in zijn plaats benoemd, die hoewel 
botanicus zijnde, tegelijkertijd tot Hoofd van het Zoölogisch 
Museum en Laboratorium werd benoemd. Het Zoölogisch 
Museum bestond hoofdzakelijk uit een voor het publiek 
tentoongestelde verzameling dieren; de wetenschappelijke 
verzamelingen waren niet zeer groot en door hun wijze van 
opberging moeilijk bereikbaar voor wetenschappelijk 
onderzoek. Wetenschappelijk werd er dan ook in deze 
richting niet veel gedaan. 

De volgende veranderingen hadden daarna plaats. De 
oude, los van de afdeelingen staande betrekking van Directeur 
van ’s Lands Plantentuin werd weder ingesteld en tot Hoofd 
van het 
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Zoölogisch Museum werd Dr. K. W. Dam nierman 
benoemd. In den loop van de jaren werden bij dit Museum 
ook twee wetenschappelijke assistenten aangesteld, zoodat 
nu geregeld wetenschappelijke publicaties van deze 
instelling uitgaan. 

Na de benoeming van den Directeur van den 
Plantentuin tot buitengewoon hoogleeraar in de plantkunde 
aan de Geneeskundige Hoogeschool te Batavia, werd het 
Hoofd van het Zoölogisch Museum en Laboratorium, 
nevens zijn hoofdfunctie, tot onderdirecteur benoemd. 
Tegelijkertijd werd aan het laboratorium van den Directeur 
van den Plantentuin een assistent voor phy- siologisch werk 
aangesteld, welke betrekking in 1931, ten gevolge van de 
bezuiniging, weder van de begrooting werd afgevoerd. 

’s Lands Plantentuin bestaat thans (1931) uit de 
volgende afdcelingcn: 

1. De Botanische Tuin. 
a. De Plantentuin te Buitenzorg. In 1920 werd deze 

tuin, die geheel was volgeplant, uitgebreid met een 
aangrenzend stuk grond, ter grootte van ongeveer 25 ha., 
zoodat de geheele oppervlakte thans meer dan 80 ha. 
bedraagt. Een gedeelte van dit nieuwe terrein is reeds 
ontgonnen. De tuin staat onder leiding van een hortulanus; 
bovendien zijn daaraan nog twee assistent- hortulani 
toegevoegd, benevens een groot aantal Inlandsehe 
mantri’s, mandoers en werklieden. 

b. De Bergtuin te Tjibodas op 4: 1450 m. hoogte boven 
zee gelegen. Deze tuin is ongeveer 35 ha. groot. Daarin 
bevinden zich, behalve het woonhuis van den assistent-
hortulanus, een lo- geergebouw en een laboratorium, dat 
gebouwd werd van de gelden door Nederlanders en buiten-
landers bijeengebracht ter gelegenheid van het 
honderdjarig bestaan van ’s Lands Plantentuin. 

Treub had gedaan gekregen, dat ongeveer 280 ha. 
oerwoud, grenzende aan dezen tuin en vandaar zich tot op een 
hoogte van ongeveer 1900 m. uitstrekkende, tot een 
natuurmonument werd verklaard. In den laatsten tijd zijn ook 
de hooger gelegen terreinen, welke zich uitstrekken tot de 
toppen van den Gcdó en den Pangrango daarbij gevoegd, 
zoodat de Plantentuin thans de beschikking heeft over een met 
maagdelijk woud bedekt terrein van ongeveer 1200 ha. 
grootte. Op ongeveer 2300 m. hoogte zijn twee hutten 
gebouwd.^ Een te Kandang Badak voor de gewone toeristen,'} 
die in grooton getale deze bergen bezoeken en één ' bij Lebak 
Saat voor de wetenschappelijke onderzoekers. Bij deze laatste 
hut is ook een klein laboratorium gebouwd. Bovendien 
bevindt zich op den top van den Pangrango, op 3000 m. 
hoogte een kleine berghut. 

c. do Tuin te Sibolangit, bij Módan, ter Oostkust van 
Bü mat ra. Deze tuin is slechts klein, maar heeft vooral 
beteekenis door het aangrenzende, ongeveer 350 ha. groote 
oerwoud. Voor enkele jaren stond deze tuin onder een 
Europccseh opzichter, maar ten gevolge van de bezuiniging 
is dezo betrekking vervallen en wordt het toezicht 
uitgeoefend door den Opperhoutvester van de Oostkust van 
Sumatra. 

2. liet Vreemdelingen- of Treub-laboratorium, onder 
leiding van een Hoofd. Gedurende en kort na den oorlog was 
het vrccmdelingenbczoek gering, maar in do laatste jaren 
begint het aantal daarin als gast werkende bezoekers weder 
grooter te worden. 

3. Het Herbarium en Museum voor Systemati 

sche Botanie. Daaraan zijn verbonden een Hoofd en vier 
assistenten, verder een conservator en 2 assistenten-
conservator en een aantal Inlandsehe werkkrachten. In deze 
instelling bevindt zich de grootste verzameling van 
gedroogde planten uit deze gebieden. 

4. Het Zoölogisch Museum en Laboratorium, onder 
leiding van een Hoofd. Aan dit Museum zijn verder twee 
wetenschappelijke assistenten, twee taxidermisten en 
meerdere Inlandsehe werkkrachten verbonden. In het 
gebouw bevindt zich de verzameling opgezette dieren, die 
voor het publiek is opengestekl, en de wetenschappelijke 
verzamelingen. Deze is vooral in do laatste jaren door 
verschillende expedities naar alle dee- len van den Archipel 
zeer uitgebreid. 

5. Hel Laboratorium voor het Onderzoek der Zee (zie 
aldaar suppl. afl. 24, blz. 747). Enkele jaren geleden was 
hieraan ook een afdeeling van het economisch visscherij-
onderzoek verbonden, maar deze is naar de Afdeeling 
Landbouw van het Departement van Landbouw, Nijverheid 
en Handel overgegaan. Het laboratorium staat onder leiding 
van een Hoofd en daaraan is bovendien een 
wetenschappelijke assistent verbonden. Behalve het 
eigenlijke laboratorium bevindt zich op het terrein dezer 
instelling, waarin een groot aantal kustplanten gekweekt 
worden, een zee- water-aquarium. Een filiaal hiervan 
bevindt zich op het eiland Onrust, waar de dieren der koraal-
riffen onder vrijwel natuurlijke omstandigheden kunnen 
worden onderzocht. 

6. Hel Phytochemisch Laboratorium. Dit staat onder 
leiding van een Hoofd en benevens enkele Inlandsehe 
werkkrachten is daaraan ook een analyst verbonden. 

In de laatste jaren werden de zaken betreffende de 
natuurmonumenten en de jachtwetten aan ’s Lands 
Plantentuin ter behandeling gegeven. Met de bewerking van 
deze zaken werd de onderdirecteur belast. 

Door ’s Lands Plantentuin worden drie tijdschriften 
uitgegeven; n.I. de „Annales du Jardin botanique de 
Buitenzorg”, het „Bulletin du Jardin botanique de 
Buitenzorg” en „Treubia, Recueil de Travaux Zoologiques, 
hydrobiolo- giques et océanographiques?r. 
J CREDIETBANK VOOR NEDERLANDSCH- -
INDISCHE GEMEENTEN EN RESSORTEN (N.V.). De 
N.V. Crcdietbank voor Nederlandsch- -Iiulische Gemeenten 
en Ressorten werd in 1925 opgericht door do Nederlandsche 
Handelmaatschappij N.V., de Nederlandsch Indische Han-
delsbank N.V. en de Nederlandsch Indische Es- compto 
Maatschappij. De schepping van het nieuwe crediot-instituut 
had tot oogmerk, om op meer doeltreffende wijze te 
voorzien in de groeiende crediot-behoefte der kleinere 
publiek- rechtclijke lichamen. Bij het plaatson van lce- 
ningen voor gemeenten en andere autonome ge-
meenschappen van kleineren omvang deed zich toch in vele 
gevallen do moeilijkheid govoelen, dat geen rechtstreeksch 
beroep op de geldmarkt kon worden gedaan. De 
credietwaardigheid eener kleine gemeente is voor het 
publiek niet gemakkelijk te beoordeclen; bovendien zyn als 
regel leeningon van dozen aard — en somtijds ook die van 
grootere bestuurseenlieden — te klein om zich een 
behoorlijke markt te kunnen verzekeren, terwijl de aan eon 
publieke omissie verbonden kosten op do uitgifte van een 
kleinero leoning re- 
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latief zwaarder drukken. Dit had tot gevolg, dat deze 
ressorten grootcndeels aangewezen waren op officieele of 
semi-officieele fondsen en kassen en voorts op de banken, 
welke laatste zich hetzij in het geheel niet, hetzij slechts tot 
zeer beperkte bedragen bezig houden met de verstrekking 
van over vele jaren loopende leeningen. 

Al deze oorzaken oefenden op de voorwaarden, 
waaronder de ressorten zich crediet konden verschaffen, een 
nadoelige werking uit. In het moederland voorzag in deze 
moeilijkheid reeds de Maatschappij voor Gemeente-credict, 
die, door tegenover de door haar aan openbare lichamen 
verstrekte leeningen hare eigen obligaties uit te geven, die 
wel in de markt kunnen worden geplaatst, ook kleine 
leeningen, zij het indirect, onder het publiek brengt. Deze 
werkwijze nu is ook die der Credietbank. Tegenover een 
groot aantal leeningen, aan onderscheidene publiek-
rechtelijke lichamen verstrekt, werd één groote leening der 
Credietbank in verschillende tranches op de markt 
ondergebracht. 

De doelstelling der Credietbank is, gelijk uit het 
bovenstaande kan blijken, beperkt. In overeenstemming 
daarmede werd in hare statuten bepaald, dat zij zich slechts 
mag bezighouden met het verstrekken van leeningen aan 
publieke ressorten, voor zoover deze tot het aangaan van lee-
ningen bevoegd zijn, met het geven van voorschotten op 
anticipatie-biljetten of promessen van publiekrechtelijke 
lichamen en met het her- beleencn of her-disconteeren van 
zulke biljetten en promessen. Met andere bankzaken mag zij 
zich niet inlaten. Met het oog op de in een groot aantal 
gemeenten opgerichte naamlooze vennootschappen, welke 
de verzorging van de Volkshuisvesting ten doel hebben, 
werd intusschen in 1930 een statutenwijziging tot stand 
gebracht, welke het mogelijk maakt dat de Credietbank ook 
aan dergelijke semi-officieele naamlooze vennootschappen 
crediet verschaft, mits derzelver verbintenissen door het 
Land dan wel door een lagere bestuurscenheid worden 
gewaarborgd. 

De Credietbank wordt bestuurd door een Raad van 
Beheer, welke bestaat uit vertegenwoordigers der 3 
oprichtende banken. Daarnaast staat een Raad van Advies, 
waarvan tot dusver steeds de Adviseur voor de 
Decentralisatie deel heeft uitgemaakt. 

Het bedrijf der Credietbank heeft zich sinds hare 
oprichting geleidelijk, doch bevredigend ontwikkeld en 
gezien het groeiend aantal van autonome gemeenschappen 
met eigen geldmiddelen, mag wel worden verwacht, dat het 
terrein, waarop zij werkzaam is, zich met de jaren zal blijven 
uitbreiden. De tot dusver behaalde resultaten weerspiegelen 
zich in het dividend, dat over 1926 4% en over de jaren 1927 
t/m 1930 steeds 5% bedroeg. Voor uitvoeriger gegevens 
omtrent den gang en de ontwikkeling van liet bedrijf zij 
verwezen naar het telken jarc gepubli- , ceerd verslag van 
den Raad van Beheer./ 
- SUIKER. (Vervolg van Dl. IV, blz. 17.f). I. SUIKERBIET. 
Riclvaricleiten. Ofschoon de vele door kruising van edele 
rietsoorten gewonnen nieuwe rietvariëteiten den planters 
goede diensten bewezen en krachtig bijdroegen tot de steeds 
groo- ter wordende opbrengst van suiker per eenheid van 
grondoppervlak, bleef men voortgaan met het zoeken naar 
steeds betere soorten, die de in gebruik zijnde nog zouden 
kunnen overtreffen. 

Aan het Proefstation voor de Java Suiker Industrie werden 
ieder jaar nieuwe kruisingen tot stand gebracht en de daaruit 
ontstane planten onderzocht en bij een der proevenreeksen 
kruiste men edele rietsoorten met afstammelingen van wild 
riet, en half wild riet, te weten glagah en kaso. Deze soorten, 
die zelf geen of zeer weinig suiker in het sap bevatten, 
munten uit door een forsch wortelstelsel en groote 
immuniteit tegen aanvallen van ziektekiemen. Onder de zeer 
vele afstammelingen door deze kruisingen ontstaan, trok in 
het jaar 1923 een soort sterk de aandacht. Op advies van het 
Proefstation werd deze, die het nummer P. O. J. 2878 draagt, 
sedert 1925 sterk uitgebreid. In 1926 besloeg zij aU% van do 
aanplantingen, in 1927 12%, in 1928 66% en sedert dien 
ongeveer 95%. Alleen op eenige gronden, waar P. O. J. 2878 
niet goed gedijt, worden andere soorten, evenzeer uit 
gelijksoortige kruisingen, aangeplant. 

Het 2878 riet munt uit door forschen groei, zwaar 
stokkengewicht, bestendigheid tegen sereh on allerlei 
bladvlekkenziekten, door een suikerrijk en zuiver sap, doch 
is eenigszins vatbaar voor beschadiging van den top. 
Doordat het aan seréh weerstand biedt, is de aanplant van 
bergbibit niet meer noodig. Men betrekt het plantmateriaal 
ten deele uit den vermalen wordenden aanplant, ten anderen 
deele uit vlakte bibittuinen. 

Ziekten en Plagen. Als een gevolg van de goede zorgen, 
die men aan den aanplant gedurende al zijne stadia besteedt, 
worden de ziekten en plagen, aan welke het suikerriet 
onderhevig is, bedwongen en veroorzaken geen 
noemenswaardige schade. 

Alleen kan de aantasting door do Witte Luis vermeld 
worden, welk insect door den aanvoer van parasieten 
gemakkelijk bedwongen wordt. 

Aangezien, gelijk wij reeds opmerkten, het 2878 riet 
gevoelig is voor aantasting van zijn top, zijn de aanvallen 
van den Witten-Topboorder, van Fusarïum-sehimmels en 
dergelijke topbo- schadigende organismen van grooter 
belang dan te voren, doch gelijk werd gezegd hebben zij tot 
heden geen noodlottige gevolgen na zich gesleept. 

II. SUIKERINDUSTRIE. Algemecne Geschiedenis der 
rietsuiker industrie. In alle rietsuiker-produ- ceerende 
landen is de cultuur van het riet en do fabricatie van de suiker 
uit de grondstof het onderwerp van groote zorg geweest, 
zoodat er por eenheid van grondoppervlak veel meer suiker 
wordt gewonnen dan voorheen. 

Eveneens is in vele landen de aanplant vergroot en 
uitgebreid, waardoor ook uit dien hoofde de suikerproductie 
uit riet is toegenomen. 

In vergelijking met het cijfer van 1917/18 wordt voor 
1930/31 door de Heeren Willett & Gray te New York de 
rietsuikerproductie in do verschillende werelddcelcn aldus 
in tonnen van 1016 kg. opgegeven. 

Gebieden 1917/18 1930/31 

Azië........................  5.693.314 8.098.700 
Amerika . . . .  5.826.562 7.683.800 
Afrika .....................  540.970 805.900 
Australië . . . .  440.887 622.500 

Europa . . . .  6.000 14.000 

Totaal . . . 12.507.733 17.224.900 
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Geschiedenis der Suikerindustrie op Java. Zoo- dra in 
het jaar 1918 de wapenstilstand weder mogelijkheid schiep 
de op Java opgcstapeldo suiker te verschepen, verdween 
deze hoeveelheid als bij tooverslag en de aanplantingen 
konden reeds spoedig op hun oude peil worden gebracht, ja 
zelfs eenigszins worden uitgebreid. 

De prijs van de suiker was kort na den oorlog zeer hoog, 
en al daalde hij weldra eenigszins, toch bleef de 
suikerproductie nog geruimen tijd voordeel afwerpen. 

De recalcitrante houding, die sommige elementen van de 
Javaansche bevolking in de jaren kort na den oorlog 
aannamen en die hier en daar ongerustheid veroorzaakte, 
maakte allengs voor de gewone rustige verhouding tusschen 
fabrikanten en bevolking plaats en tot aan het jaar 1925 
genoot de suikerindustrie op Java een welvarend bestaan met 
goede oogsten, en behoorlijke prijzen benevens een vlotten 
afscheep van het product. 

Tot dit laatste droeg in hooge mate bij de in 1918 tot 
stand gekomen vereeniging Vereenigde Java-Suiker 
Producenten, welke ongeveer 90% van de fabrikanten 
omvat. Deze kunnen zooveel suiker en van elke soort 
produceeren, die zij zelf verlangen; zij brengen al hun suiker 
in de Vereeniging in, die haar als eenige verkooper verkoopt. 
De opbrengst wordt volgens een van te voren opgemaakt 
plan naar de hoeveelheid en het assortiment van de door elk 
der leden ge- everde suiker verdeeld. 

De vereeniging wordt telkens voor 1 jaar aangegaan en 
is nu (1931) tot ultimo December 1932 verlengd. 

Ofschoon in jaren van langzamen verkoop de gestie van 
het Bestuur der Vereenigde Java- -iSuikcr Producenten {V. 
J. S. P.) aan critiek heeft bloot gestaan, is het buiten twijfel, 
dat in de jaren na 1925 eensdeels de aanplant van het 2878 
riet en anderdeels de krachtige houding van de V. J. S. P. de 
suikerindustrie van Java voor groote gevaren hebben 
behoed. 

In het jaar 1926 had een aardbeving van buitengewoon 
verwoestende kracht een deel van Japan en onder andere de 
hoofdplaats Tokio geteisterd en dientengevolge was de 
economische toestand van dat rijk ontwricht. Groote Japan- 
sche firma’s, die in den regel in voorkoop Java- suiker 
kochten, konden die hoeveelheden bezwaarlijk ontvangen en 
betalen. 

Doordat allo verkoopers eensgezind konden optreden en 
overigens de Japansche koopers zich niet aan hunne 
verplichtingen onttrokken, konden de transacties 
ongestoord worden afgc- wikkcld, doch de groote 
Japansche huizen zagen van den suikerhandel af en waren 
niet meer, gelijk voorheen steeds het geval was, de gang-
makers bij de biedingen op nieuwe oogsten. 

Ook was in de geheelo wereld een wanverhouding 
ontstaan tusschen do productie en de consumptie van suiker; 
het aanbod op de wereldmarkt overtrof do vraag, de verkoop 
stagneerde, do uitvoer werd moeilijk en do suikerprijs 
daalde. 

In allo vroegere jaren, met uitzondering van het 
oorlogsjaar 1918, had men op Java den nieuwen oogst 
nagenoeg zonder ouden voorraad kunnen beginnen, maar in 
1930 was er op den 1 Mei nog f45.000 ton over, in 1931 zelfs 
500.000 ton on men vreest dat de onverscheepte voorraad op 
1 Mei 1932 wel 850.000 ton groot zal zijn. 

Indien de verkoopers niet tot een vastaancen- 

gesloten lichaam bijeen verbonden waren geweest, dan was 
zeer waarschijnlijk de verleiding voor velen te groot 
geweest om tot eiken prijs te verkoopen en dan waren de 
prijzen ongetwijfeld nog slechter geweest dan nu, aangezien 
de eenige verkooper nog altijd den gemiddelden prijs boven 
wereldpariteit heeft gehouden en bovendien verhinderd 
heeft dat anderen de Java markten: Britsch Indië, China, 
Hongkong en Japan zijn binnengedrongen. 

Wanneer niet de Javaoogsten volledig verkocht kunnen 
zijn geworden, dan is dat niet geschied, omdat een 
mededinger de markt heeft veroverd, doch alleen doordat de 
vraag naar suiker niet groot genoeg is geweest om de 
geproduceerde hoeveelheid op te nemen. 

Zoodra de vertegenwoordigers van de Java- -
suikerindustrie daarvan de overtuiging hadden verkregen, 
hebben zij niet geaarzeld met volle kracht met producenten 
van andere landen de onderhandelingen te openen, die 
geëindigd zijn met de aanneming van de Brusselsche 
Conventie van 9 Mei 1931. 

Daarbij verbonden zij zich 500.000 ton uit oude oogsten 
uit de markt te nemen en die eerst in den loop van 5 jaren, 
telkens met een maximum van 100.000 ton per jaar los te 
laten. Verder verbonden zij zich om in 1931/32 niet meer 
dan 
2.300.0 ton suiker uit to voeren en ieder jaar telkens 
niet meer dan 100.000 daarenboven tot dat in 1935/36 in 
maximum 2.700.000 ton zou mogen worden uitgevoerd. 
Ten slotte verbonden zij zich er tegen to waken, dat er in dat 
tijdvak van 5 jaren voorraden suiker boven de behoefte 
zouden worden aangekweekt. 

De regeering zorgde door het verlecnen van 
uitvoerlicenties, dat er niet meer dan het afgesproken bedrag 
zal worden uitgevoerd, con- tingenteerde het aandeel van 
iederen producent in dien uitvoer en regelde ook de 
contingenteering van de binnenlandsche suikerverzorging. 

De producenten krompen voor den oogst 1932 hunne 
aanplantingen in, ten einde mede te werken tot het doen 
verdwijnen van den o ver matigen voorraad. De aanplant 
van het suikerriet in hectaren en de hoeveelheid 
geproduceerde suiker in tonnen van 1000 kg. van de 
verschillende jaren na 1917 zijn hier vermeld: 

Jaar Hectaren 
Suiker 

productie 
Aantal 
fabrieken 

1918 163.315 1.77S.207 ISO 
1919 137.451 1.336.112 179 
1920 156.758 1.543.023 183 
1921 159.740 1.685.334 183 
1922 161.841 1.808.036 182 
1923 163.377 1.782.871 179 

1924 172.311 1.997.910 179 
1925 178.290 2.300.003 179 
1926 179.702 1.973.164 178 
1927 184.462 2.378.991 17S 
1928 195.086 2.948.185 17S 

1929 197.085 2.SOS.128 179 
1930 198.G42 2.970.835 179 

In de dislocatie van de suikercultuur kwam sedert 1918 
niet veel verandering; in Besoeki werdon drie groote 
suikerfabrieken opgericht, 
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doch overigens bleef de toestand ongewijzigd, afgezien van 
eenige afzondering en samensmelting van arealen. 

Suikerproductie. De gemiddelde cijfers voor de 
productie van riet en suiker in quintalen per bruto H.A. 
volgen hier: 

Jaar Riet per ha. Suiker per 
ha. ] 100 riet 

1918 973 109.3 11.19 
1919 965 97.1 10.06 
1920 937 9S.9 10.55 
1921 945 105.7 11.18 
1922 105S 112.3 10.61 
1923 999 109.6 10.97 
1924 1064 115.S 10.88 
1925 10S4 128.8 11.88 
1926 1057 109.7 10.3S 
1927 1156 128.- 11.09 
1928 1319 151.- 11.45 

1929 1245 14S.- 11.82 
1930 1294 149.5 11.55 

In de fabricatie van de suiker kwam nagenoeg geen 
verandering; alleen zou men kunnen opmerken, dat het 
suikerverlies in ampas steeds minder wordt, als een gevolg 
van de verbeteringen in het inolenbedrijf. 

In 1917 kon men een verlies van 9% in ampas aannemen 
van de in het riet aanwezige suiker, dat nu in 1930 tot 5.3% 
is teruggebracht. 

In het assortiment suiker kwam in zooverre verandering, 
dat het percentage aan witte suiker toenam en de muscovado 
nagenoeg geheel verlaten werd, toen in Japan het 
invoerrecht op die suiker gelijk werd gemaakt aan dat van de 
betere no. 16 e/h, die dientengevolge werd-geprefereerd. De 
cijfers volgen hier in tusschenpoozen van 3 jaren. 

Jaar 
Sup. 

Hoofds. 
Sup. Str. 
s. 

Nr. 
16 e/h 

Mus 
covado 

Napro- 
duct. 

1921 53.4 0.1 28.1 16.3 2.1 
1924 54.4 1.0 25.7 16.8 2.1 
1927 63.6 0.3 33.5 — 2.6 
1930 69.8 0.3 26.7 0.1 3.1 

Kostprijs. Tengevolge van de steeds voortgaande 
verbeteringen in de suikerproductie en zeer zeker door de 
invoering van het 2878 riet, dat minder aan bibit voorziening 
kosten meer opbrengst geeft dan de vóór 1925 aangeplante 
riet- soorten, is de kostprijs van de Java suiker gedaald. 

Voor het jaar 1913 werd zij voor Muscovado op / 6 per 
pi koel aangenomen of ongeveer / 10 per quintaal en voor 
Nr. 16 e/h op / 6.40. 

Gedurende en na den oorlog waren de prijzen voor 
materialen en ook do loonen zoo hoog, dat er geen peil op 
te trekken was ‘) en daarna zijn 

J) Het Algemeen Syndicaat van Suiker- fabrikanten in 
Nederlandsch Indië gaf voor 1921 als bruto kostprijs / 
20.68 per quintaal op en als netto ƒ 17.24. In 1925 waren 
de cijfers / 15.50 en / 12.30 en in 1930 ongeveer / 9.50 
en / 9. Het verschil tusschen den bruto en den netto prijs 
wordt gevormd door het voor belastingen, 
afschrijvingen en vernieuwingen besteede bedrag, dat in 
den slechten tegenwoor- 

de producenten onderling overeen gekomen hun kostprijzen 
niet meer te publicccren. De een werkt duurder dan de ander 
en dientengevolge zal de kostprijs voor de verschillende 
ondernemingen sterk uiteen loopen. Nu er geen gemiddelden 
te verkrijgen zijn en het publicccren van losstaande gegevens 
geen zin heeft, moet dus het cijfer voor den kostprijs een 
open vraag blijven. 

Suikerprijs. De gemiddelde verkoopprijs van de 
Javasuiker was in de verschillende jaren in guldens per 
quintaal: 

1918 . . . .  . 15 1919 ......................... 28.40 
1920  ...................  53.45 1921   24.40 
1922  .............  17.74 1923   21.34 
1924  ...................  24.26 1925   18.77 
1926  .............  15.76 1927   17.60 
1928  .............  14.25 1929   12.37 
1930 * 2) . . . . 8.40 

Tot 1929 liet de gemiddelde suikerprijs winst, doch in 
1930 veroorzaakte zij verlies, alhoewel eenige gunstig 
werkende ondernemingen nog een klein winstcijfer hebben 
kunnen betalen. 

Suikerverbruik. In het jaar 1917 werd nog voor het 
verbruik van op Europeesche wijze bereide suiker binnen het 
tolgebied van Nederlandscli- -Indië een cijfer van 150.000 
ton per jaar aangenomen. Dit is sedert sterk vermeerderd, 
zoodat men het voor 1930 op 35.000 ton per maand of 
420.0 ton per jaar aanneemt, hetgeen zeker nog te laag 
gegrepen is. De redenen van dit zeer sterk toegenomen 
suikerverbruik zijn velerlei. In de eerste plaats hebben de 
producenten meer en meer het voordeel van een afzetgebied 
op eigen territoir ingezien en zij zijn er toe overgegaan ook 
in kleine partijen suiker beschikbaar te stellen. Verder zijn 
de transportmiddelen veel verbeterd door de uitbreiding van 
de stoomvaartlijnen en van het wegennet, door de 
vrachtautomobie- Ien en tramwegen. In de laatste, maar niet 
de minste plaats legt ook de meerdere welstand en de 
toenemende getalsterkte van de verbruikers in dezen gewicht 
in de schaal. 

Aangezien de verkoopsorganisatie er op bedacht is de 
suiker zoo ruim mogelijk in do kleinst denkbare 
ondcrvcrdeeling binnen het bereik van de inlandsche 
verbruikers to brengen, is do sui- kerconsumptie in 
Nederlandsch-Jndië nog voor veel vermeerdering vatbaar. 

Uitvoer van Suiker. Hoezeer do consumptie ook 
toeneemt, toch is de grootste hoeveelheid van de 
geproduceerde Javasuiker voor den uitvoer buiten het 
tolgebied bestemd. 

Kort na don oorlog, toen Europa suiker te kort kwam, 
ging er veel Javasuiker door het Sucz- kanaal. Maar 
naarmate genoemd werelddeel zich van do rampen van den 
krijg herstelde, nam do uitvocr in Westelijke richting af en 
Java werd weder aangewezen op de markt van de landen 
rondom en de eilanden in den Indischen en het Westen van 
den Stillen Oceaan, te weten Oost Afrika, Arabië, Britsch 
Indië, Siam, Straits Settlements, Hongkong, China, Japan, 
Formosa en Nieuw Zeeland. 

digen tijd laag is. De bruto prijs is exclusief tantièmes 

en rente en stamkapitaal, doch inclusief rente over 

werkkapitaal. 
2) Van de tot 31 Juli 1931 verkochte hoeveelheid 

van 2.638.000 ton. 
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De opgaven over de laatste jaren zijn als volgt I in tonnen 
van 1000 kg. j 

1. het wordt als kauwrict verkocht; 
2. het wordt voor Inlandsche consumptie, 

 
Bewesten 

Suez 
.Singapore. Br. Indië China en 

Hongkong 
Japan 

1924/25 . . . .  402.051 80.350 536.614 382.541 329.173 
1925/26 . . . .  254.297 88.702 769.952 389.255 491.636 
1926/27 . . . .  10.604 78.055 805.250 345.867 404.860 
1927/28 . . . .  196.S60 84.257 846.905 404.601 450.871 
1928/29 . . . .  437.296 88.762 1.090.972 602.516 254.042 
1929/30 . . . .  288.824 82.001 1.073.910 629.233 248.154 
1930/31 . . . .  7.437 70.402 1.003.291 584.285 284.059 

 Australië 
en 

N. Zeel. 
„Siam 

Diver 
sen 

Totaal 

1924/25 3.186 19.075 72.249 1.825.239 
1925/26 40 41.542 123.151 2.158.575 

1926/27 202 33.490 74.206 1.752.534 
1927/28 30.258 35.989 84.130 2.133.877 
1928/29 50.362 30.718 101.225 2.662.793 
1929/30 8.204 43.473 58.899 2.432.698 
1930/31 38.899 45.247 67.879 2.101.499 

Behalve suiker wordt ook nog melasse geproduceerd, die 
tot voor korten tijd als afvalproduct zeer weinig waarde 
bezat. Eenige jaren geleden ontstond er veel vraag en er 
werd zelfs 
600.0 ton en meer per jaar uitgevoerd, doch thans is 
deze korte opleving weder voorbij en de waarde van dit 
product is weder sterk gedaald. 

Toekomst. In de volgende jaren valt ingevolge de 
bepalingen van de Brusselsche Conventie een sterke 
inkrimping van den aanplant en dus ook van de 
suikerproductie te verwachten. De hoop bestaat, dat 
tengevolge van de algemcene vermindering in de 
wereldproductie de thans op de markt drukkende overmatige 
hoeveelheden verdwijnen, zoodat het evenwicht tusschen 
vraag e i aanbod weder wordt hersteld. II. C. P. G. 

SUIKER (INLANDSCHE RIET-). De voornaamste 
centra voor bevolkingsrietteelt zijn gelegen in de residenties 
Kediri, Blitar, Malang en Ponorogo. In Kediri wordt het 
gewas hoofdzakelijk op droge gronden verbouwd. De 
geoccupeerde terreinen zijn door hun natuurlijke 
vruchtbaarheid, hun gemakkelijke bewerkbaar- heid en een 
hoogen grondwaterstand uitermate geschikt voor een meer 
extensieven rietbouw. Nabij Malang wordt do cultuur 
voornamelijk op sawahs beoefend. In de afdeeling Ponorogo 
staat het Inlandsch riet ook hoofdzakelijk op sawah, maar er 
is daar minder bevlociingswater aanwezig dan in het 
Malangsche. De totaal gooogste uitgestrektheid van 
bevolkingssuikerriet bedroeg in 1929 15305 ha. 
(gemiddelde 1921/28: 15786 ha.), waarvan 39% aanplant op 
sawah-gronden. 

Mot betrekking tot do bestemming van het riet kan men 
vier gevallen onderscheiden: 

deels ook voor export verwerkt (z.g. goela batok teboe, 
bruine suikerkoekjes); 

3. het wordt als plantriet geleverd aan bibit- planters; 
4. het wordt als maalriet aan omliggende sui-

kerfabrieken verkocht. 
De verwerking tot z.g. „goela djawa” door de bevolking 

zelf is voornamelijk van belang. 
Dit bedrijf vindt hoofdzakelijk in Toeloenga- goeng 

door een groot aantal kleinbedrijven plaats. Vroeger werd 
de aanplant hoofdzakelijk vermalen met een houten z.g. 
buffelmolen, waarbij het verwerken neerkomt op het pletten 
van de stokken tusschen een paar staande houten walsen, 
waarbij het riet vier- tot vijfmaal de houten rollen passeeren 
moet, eer het voldoende sapvrij is. Door de zorgen van den 
Landbouw- voorlichtingsdienst zijn de laatste jaren meer en 
meer ijzeren rietmolentjos in gebruik genomen, waarbij het 
riet slechts tweemaal tusschen de ijzeren cylinders behoeft 
door te gaan. Het sap, dat in een vergaarkom onder den 
molen is opgevangen, wordt op een aarden fornuis in open 
pannen, onder het toepassen van eenige zuivering, ingedikt 
en daarna in vormen (klapperdoppen, bamboeringen, kleine 
aarden kommen 
e. a.) overgebracht, waarin het product stolt. Als indicus 
voor kwaliteit van de suiker geldt de kleur, varieerende van 
licht geelbruin, beste kwaliteit, tot zwart, inferieur. 

De Landbouwvoorlichtingsdienst verricht voor de 
cultuur uiterst nuttig werk, o.a. door vervanging van oude 
rietsoorten door nieuwe variëteiten, voornamelijk 2S78 P. 
O. J. en door steun en voorlichting inzake bemesting 
middels zwavelzure ammonia. 

Betreffende de productie van Inlandsch suikerriet kan 
nog vermeld worden, dat de gemiddelde opbrengsten, 
berekend uit allo tot en met 1929 beschikbare 
proefsnitopgaven, bedroegen in Kediri 620 q/ha. (quintaal 
per hectare), in Blitar 5Ö3q/ha., in Ponorogo 682q/ha. en in 
Malang 591 q/ha. 

De volgende statistiek geeft een overzicht van de 
uitvoerhoeveelheid en -waarde van de In- landsche suiker 
gedurende 1926—1929, in vergelijking met die van het 
Europeescho product. 

Jaar 

Inlandsche suiker 
% van de totaal 

hoeveelheid 

Europeesche suiker % van de 
totaal hoe-
veelheid hoeveelheid in 

tons 
waarde in / 1000 kooveolheid in 

tons 
waarde in / 1000 

1926 . . . 13.262 1.845 0.66 1.987.7S0 267.765 99.34 
1927 . . . 20.784 2.794 ' 0.89 2.316.827 362.528 99.11 
1928 . . . 30.913 3.430 1.03 2.997.504 372.366 98.97 

1929 . . . 29.022 2.689 0.92 2.917.418 308.903 99. OS 
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Het overwegend grootste deel der Inlandsche 
suikerproducten wordt echter binnenslands geconsumeerd. 

Literatuur: ])r. G. II. Van der Kolff, Be vol- 
kïngsrietcultuur in Nederl.-Indië; Jaarverslagen der Afd. 
Landbouw, Dept. L. N. II., Buitenzorg; brochure: ..De 
Inlandsche Suikerrietcultuur”, ui tg. Afd. Landbouw, id. 

VEETEELT. (Aanvulfing van Dl. IV, blz. 515 en Dl. 
V, blz. 44S of suppl. afl. blz. 90 en van VEEVOEDER, Dl. 
IV. blz. 519, Dl. V, blz. 454 of suppl. afl. blz. 129 en 
PAARD, Dl. III, blz. 227 en Dl. V, blz. 312 of suppl. afl. 
blz. 255). 

HOEVEELHEID VEE. De opgaven over de hoeveelheid vee 
hebben in de laatste jaren, voor zoover het de paarden, 
runderen en karbouwen betreft, veel aan nauwkeurigheid 
gewonnen. Toch moet men bij het hantceren van die cijfers 
groote voorzichtigheid in acht nemen. Over de schapen, 
geiten en varkens zijn de cijfers veel minder betrouwbaar, 
terwijl over de kippen en een den geen enkel gegeven 
bekend is. Alleen weet men, dat er over geheel Indië kippen 
en eenden gehouden worden, dat de eendenstapel in 
verschillende deelen van Indië een flinke bron van 
inkomsten vormt, maar hoe groot die bron is, is nog geheel 
onbekend. Volgens het verslag van den Burgerlijken 
Veeartsenijkundigen Dienst van 1929 bestond de 
grootveestapel (paarden, runderen en karbouwen) ult°. 1929 
uit 708.000 paarden, 
4.4S2.0 runderen en 3.278.000 karbouwen, totaal 
S.46S.000 stuks. De verdeeling over Indië is, zooals uit 
onderstaand staatje blijkt, zeer verschillend. 

ten van Java en Madoera over 1921 gaf als uitersten : 

(aantal dieren per vierkante km.) 

Gebieden Paarden Ru n deren Karbouwen 

 

min. max. min. max. min. max. 
West Java 
Midden 

0,1 
62,9 

0,0 
36,5 2,9 71 

Java. . 0,1 30,8 0 112,3 2,8 67,2 
Oost Java 
Vorsten- 

0,0 
24,1 4,1 

181,0 0 
57,1 

landen . 0,0 62,6 5,3 102,4 0,8 48,1 

De grootveestapel van de Kleine Soenda eilanden is als 
volgt verdeeld: 

Gebieden Paarden Runderen Karbouwen 

Res. Bali en    

Lombok . 10% 96% 21% 
Res. Timor en 
Onderh. . 90% 4% 79% 

Schapen geiten en varkens. Gegevens hierover zijn het 
laatst in lO^G gepubliceerd. Uit0. 1926 waren er in Indië 
1.400.000 schapen, 2.700.000 geiten en 930.000 varkens. 
De verdeeling was aldus: 

Gebieden Paarden Runderen Karbouwen Paarden Runderen Karbouwen 

Java en Madoera 252.000 3.002.000 2.098.000 35.5 % 80.3 % 64.0 % 
S u m a t r a . . . .  44.000 409.000 358.000 6.2 % 9.1 % 10.9 % 
Borneo . . . .  8 3 1  18.000 32.000 0.1 % 0-4 % 1.0% 
Celebes . . . .  
KI. Soenda eilan- 

179.000 
100.000 

451.000 25.3 % 2.2 % 13.8 % 

den....................  233.000 354.000 339.000 32.9 % 8.0 % 10.3 % 

Java en Madoera zijn uit een oogpunt van veerijkdom 
verreweg het belangrijkst. Daarop volgen de Kleine Soenda 
eilanden, dan Sumatra, daarna Celebes. Borneo bezit bijna 
geen groot vee, evenmin als de Molukken. Op Java en Ma-
doera is, evenals op de KI. Soenda eilanden, nog een zeer 
belangrijk verschil tusschen de onderscheiden deelen aan te 
toonen. 

De grootveestapel op Java en Madoera is als volgt 
verdeeld: 

Gebieden Paarden Runderen Karbouwen 

West Java . 29.5 % 1-9 % 38.0 % 
Midden Java 2.1.2 % 14.6 % 30.7 % 

Oost Java . 38.4 % 70.8 % 20.6 % 
De Vorsten-

landen . . 10.9 % 12.7 % 10.7 % 

In de provincies van Java bestaan ook nog zeer groote 
verschillen in de veedichtheid. Een becijfering over de 
veedichtheid in al de distric- 

Gebieden Schapen Geiten Varkens 

West Java . . . 48% 26% 5% 
Midden Java . . 21% 17% 2% 
Oost Java. . . . 10% 23% 3% 
De Vorstenlanden o% 14% 0,6% 
Sumatra . . . .  4 %  6

%  
2 3

%  Celebes .....................  
KI. Soenda eilan- 

H% 7% 23% 

den .......................  3% 5% 40% 

Borneo .....................  o,i% 0,5% 3% 

VERLOOP. Paarden. Op Java is een geregelde 
vermindering van het aantal paarden te con- stateeron. Wel 
is hior en daar wel eens een geringe toename, maar over het 
algemeen gaat het achteruit. Van 1915 tot 1929 liep het 
aantal van 
304.0 terug tot 252.000. Voor de Buitengewesten zijn 
de cijfers van ongeveer tien janr geleden niet voldoende 
nauwkeurig om een al- gemeene conclusie te trekken. Op 
Sumatra is in elk geval een achteruitgang te constateeren. 
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Runderen. Het aantal runderen neemt toe. Van 1915 tot 
1929 liep op Java en Madoera het aantal op van 3.247.000 
tot 3.002.000, een vermeerdering dus van 355.000 stuk of 
bijna 11%. Niet in alle deelen van Java cn Madoera is het 
verloop hetzelfde geweest. In de Buitengewesten is de 
toestand verschillend. De veerijke gewesten Bali en Lombok 
en Atjèh vertoonen een neiging tot gcringen achteruitgang. 
De Timorarchipel, Celebes en Midden Sumatra gaan echter 
vooruit. 

Op Java en Madoera is in het tijdvak 1915 — 1929 de 
Karbouwenstapel van 2.540.000 gedaald tot 2.098.000. In de 
periode van 1915—1920 (de jaren van de abnormale hoogc 
slacht) daalde het aantal met 474.000. Na 1920 is weer een 
geringe stijging te constateeren. In de Buitengewesten 
bestaat in de laatste jaren ook een geringe toename. 

RASSEN. Paarden. De Indische paarden zijn 
vermoedelijk ontstaan uit een kruising van uit China 
geïmporteerde Mongoolsche pony’s met uit Zuid-West Azië 
ingevoerde paarden van het z.g. Oostersche type (Perzen en 
Arabieren). Uit deze kruising zijn op de verschillende 
eilanden meerdere rassen ontstaan, waarvan het eene iets 
meer de kenmerken'van den Mongool, het andere iets meer 
de eigenschappen van Arabier of Pers vertoont. Het 
algemeene type van de Indische paarden is dat van een klein, 
vrij kort, middelmatig diep dier met korte, iets zware hals en 
naar verhouding zwaar hoofd, vooral zware kaken, sober, 
met een groot uithoudingsvermogen. De schofthoogte 
schommelt in hoofdzaak tusschen 1 meter en 1,25 m. Elk 
eiland heeft zijn eigen ras; op de grootere eilanden treft men 
soms meer dan een ras aan. Van een ras, in de beteekenis, 
die men er bij cultuurdieren aan hecht, is hier echter geen 
sprake. Het zijn alle nog echte landrassen, waarbij van een 
kunstmatige selectie zoo goed als nog geen sprake geweest 
iB. Het ontbreken van een doelbewust streven is oorzaak 
geweest, dat men bij de verschillende rassen zeer sterk 
uiteenloopende typen aantreft. Op het kleine Soemba zijn 
wel tien verschillende typen aan te wijzen. De meest bekende 
rassen zijn: de Sandel, Soembawanees, Bima- necs, 
Timorces, het paard van Elores, Savoe, Lombok, de 
Makassaar, Javaan, Batakkcr. Het vroeger bestaan hebbende 
Sumatraanscho paard (S.W.K.) is door kruising met den 
Sandel geheel verdwenen. Ook op Java komt het Javaanscho 
paard alleen in de slechtere exemplaren voor, daar de betere 
merries al sedert ettelijke gone- raties of door 
Sandclhengsten of door buiten- landsche hengsten 
(Australiërs en Arabieren) gedekt geworden zyn. De fokkerij 
van Australische paarden is in Indië van ondergeschikt 
belang. Het Australische paard, dat vrij veel ingevoerd- 
wordt, heeft alleen als gobruikdier beteekenis... 

Runderen. Het in Indië nog vrij talrijk voorkomende 
wilde rund (midden Juni 1928 werd door iemand alleen in 
het Zuiden van Soekaboo- mi nog een koppel van 24 stuks 
en verscheidene kleinere koppels gezien), de bantóng, Bos 
sun- daicus, heeft waarschijnlijk een zuiver tam rund 
geleverd en wel het rund van Bali. De verschillen tusschen 
het rund van Bali en den bantèng zijn van dien aard, dat zij 
heel goed het gevolg van het domesticatieproces kunnen 
zijn. Uit do kruising van den tot huisdier geworden bantóng 
en reeds in vroegere eeuwen geïmporteerde bult- 

runderen (zebu’s) is in den loop der eeuwen een rassengroep 
ontstaan en wel de Madoereesch- Javaansche-
Sumatraanschc runderen. Men kan in deze groep 
verschillende rassen onderkennen en wel het Madoercesche, 
het Javaansche, het Sumatraansche (S.W.K,), het Batakrund 
en het Atjèhrund. Al deze rassen vertoonen zoowel bantèng- 
als zebu-cigenschappen. Bij het Javaansche rund treden de 
bantèng-eigenschappen het meest op den voorgrond, bij het 
rund van Atjèh het minst. De Indische runderen vertoonen 
veel overeenkomst met de runderen van Siam, die 
vermoedelijk eveneens uit bantèng met zebu kruising zijn 
voortgekomen. De Indische runderen behooren tot de kleine 
cn middelmatig groote runderrassen. De goede stieren van 
het Balineesche rund hebben een schofthoogte van 130 cm., 
de goede Madoereesche stieren zijn van 120—125 cm., 
terwijl bij de andere rassen de stieren beneden de 120 cm. 
blijven. De koeien zijn altijd belangrijk kleiner (ongeveer 10 
cm.). Koeien met een schofthoogte beneden 100 cm. komen 
nog voor, vooral op Sumatra. De Indische runderen zijn kort 
van romp (romplengte 100—110% van de schofthoogte). 
Dc kleur is in hoofdzaak bruin in zijn verschillende nuances. 
Afteekeningen als kol, witkop, bles, witte voeten en bonte 
dieren komen slechts sporadisch voor. Alleen bij den 
Balinees zijn de witte onderbeenen en de witte billen een 
raskenmerk. Alle Indische runderrassen vertoonen een 
sterke mate van variabiliteit. Behalve deze zuiver Indische 
rassen heeft men in deze eeuw nog vrij groote stapels van 
geïmporteerde runderen aangelegd, en wel van runderen uit 
Britsch Indië, uit Holland en Australië. Van de Britsch 
Indische rassen zijn te noemen de Ongole, do Hissar en de 
Gujrat. Deze drie behooren tot de groote en zeer groote run-
derrassen. Volwassen stieren hebben een schofthoogte 
(achter de bult) van 140—145 cm. Zelfs wordt wel eens een 
stier van 156 cm. aangetroffen. Do volbloedfokkerij van 
Ongolerunderen treft men voornamelijk op Soemba aan, die 
van His- sarrunderen op Soemba en ter Sumatra’s Oostkust, 
terwijl de Gujratrunderen in Zuid Sumatra (de Lampoengs) 
worden aangetroffen. In de melkerijen van West Java ziet 
men heel veel Friesch Hollandscho runderen, terwijl in die 
van Oost Java meer Aireshire en enkele Jerseyrunderon 
aangetroffen worden naast het Illiwararund, dat eveneens uit 
Australië komt. Op Java en Sumatra on in mindere mate ook 
op Celebes zijn heel veel kruisingsproducten van het 
inheemsche rund met geïmporteerde runderen. Op Java 
vooral Javaan met Ongool, on in veel mindere mate Javaan 
met Fricsch Hollander, op Sumatra Su- matraan met Ongool 
en Sumatraan met Hissar. 

Karbouwen. Dc karbouw, die afstamt van den Indischen 
buffel, komt slechts in óen ras, waarvan echter zeer veel 
verschillende slagen bestaan, voor. Er is vaak zulk een groot 
verschil in bouw en ontwikkeling van karbouwen van 
verschillende streken aan te toonen, dat bij eon meer 
intensievo fokkerij men wel gerechtigd zou zijn van 
verschillende rassen te sprekon. Naast de zeer zware, diepe 
en breede karbouw van Zuid Tapanoeli vindt men de lichte, 
ondiepe cn smalle van Noord Tapanoeli. Dergelijko 
verschillen, waarschijnlijk voor verreweg hot grootsto 
gedeelte het gevolg van verschil in bodom en klimaat cn niet 
zoozeer van doelmatig > 
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teeltkeus, kan men op vele plaatsen aantreffen. 
Schapen. In lndië komen in hoofdzaak twee 

schapenrassen voor en wel het Prcangcrschaap, dat in 
Priangan en de aangrenzende gebieden voorkomt, en het 
vetstaartschaap, dat meer in het Oosten, op Cclebes, 
Madoera en Lombok.aan- getroffen wordt. Hoe het 
vetstaartschaap, waarvan nog verschillende slagen bestaan, 
daar gekomen is, is nog onbekend. Het Preangerschaap is 
ongeveer 60 jaar geleden ontstaan uit de kruising van het 
toen inhcemsche schaap met uit Zuid-Afrika geïmporteerde, 
z.g. Kaapsche schapen en Merinoschapen. De in Priangan 
algemeen gebruikelijke ram mengevechten hebben de be-
volking er toe gebracht een stevig ras met zware horens te 
fokken. Vooral de rammen zijn stevig gebouwd. Goed 
gevoede, volwassen rammen kunnen tot 80 kg. zwaar 
worden, de goede ooien zijn van 40—50 kg. Het 
vetstaartschaap is kleiner en lichter gebouwd. Goede 
rammen bereiken een'gewicht van 60 kg., goede ooien van 
40 kg. Bij beide rassen komen echter veel minder goede 
dieren voor. Naast deze twee hoofdtypen komen overal 
verspreid, kleine, echte gedegenereerde schapen voor. Alle 
schapen behooren tot het laat- rijpe type. 

Geilen. De inheemsche geit, behoorende tot de groep 
van de capra prisca en niet, zooals weleens in de literatuur 
aangegeven is, tot de capra (He- mitragus) jemlaica, is klein. 
De bokken zijn van 60—70 cm. hoog. De geiten zijn veel 
kleiner, laag op de been, kort van romp en behoorlijk breed. 
Naast deze zuiver inheemsche geit treft men vooral op Java 
vrij veel iets zwaardere geitcp.aan, die grooter zijn, maar iets 
hoogbeenigeiy' Deze zijn ontstaan uit de kruising met uit 
Britsch lndië geïmporteerde groote rassen. Vooral de 
Arabieren hebben in de vorige eeuw vrij veel geiten uit 
Britsch lndië ingevoerd. Hieraan kwam een einde door het 
verbod van invoer van herkauwende dieren uit het vasteland 
van Azië, met het oog op het insleepen van pest. In deze 
eeuw heeft het Gouvernement meermalen geiten uit Britsch 
lndië ingevoerd om te trachten een zwaardere vleeschgeit te 
krijgen. 

Van de ingevoerde rassen heeft de Kashmirgeit een 
ondergeschikte beteekenis gekregen, maar is vooral de 
Etawahgeit, een kortharigè, hoog- beenige geit, waarvan de 
bokken wel een schoft- hoogte van I meter bereiken, zeer 
gewild. De kruisingsproducten van deze Etawahgeit met de 
inheemsche geit zijn, zoowel in de eerste als in do verdere 
generaties, aanmerkelijk zwaarder dan de inheemsche geit. 
Ook zijn nog enkele geiten uit Holland ingevoerd, maar deze 
zijn nog van geen beteekenis voor de algemeene 
geitenfokkerij. 

Varkens. De hier thuis behoorende rassen zijn alle te 
beschouwen als directe afstammelingen van de Sus Vittatus, 
hetzij dat het directe afstammelingen zijn van de hier 
voorkomende wilde varkens, (JAV. tjèlèng), hetzij dat zij 
invloed hebben ondergaan van uit Oost Azië, voornamelijk 
Zuid China, ingevoerde varkens, die eveneens tot de 
Vittatusgroep behooren. Bij sommige rassen op de 
Oostelijke eilanden, o.a. op Soemba, komt de livreistreeping 
der biggen nog vrij veel voor. Deze zuivere tjèlèng-
afstammelingen bereiken bij behoorlijke voeding op een 
leeftijd van negen maanden nog een gewicht van 80 kg. Uit 
Zuid China zijn waarschijnlijk Chineesche dwergvarkens 
ingevoerd, die vooral hun stempel 

gedrukt hebben op het varken van Bali en in mindere mate 
ook op dat van Java (het Krawang varken). Ook het 
Batakvarken heeft invloed van het Chineesche varken 
ondergaan, terwijl het Niasvarken het tjèlèngtype iets 
zuiverder heeft. Op de Oostkust van Sumatra en in Atjèh treft 
men varkens aan, die buitengewoon veel overeenkomst 
vertoonen met het Siamvarken. Het varken der Dajaks 
vertoont in bouw nog vrij zuiver het echte Vittatustype, maar 
in kleur wijkt het al meer af, daar er vrij veel bonten onder 
voorkomen. In Midden Java komt een var- kenstype voor, 
dat grooter is dan dat van JCra-_ wang en van Bali en dat 
waarschijnlijk ontstaan is onder invloed van Europeesche 
rassen, maar waarin het Oost Aziatische type toch de over-
hand heeft en waarin ook bloed van het Chinee- schc 
maskerzwijn voorkomt. Het meest bekende varken is hier 
wel het Bakvarken, dat, zooals gezegd, waarschijnlijk sterk 
beïnvloed is door het Chineesche dwergvarken. Dit 
Balizwijn is klein, laag op de beenen, kort van romp. Bij 
goede voeding zijn ze op een leeftijd van 9 a 10 maanden 
slachtrijp en hebben dan een gewicht van gemiddeld 70 kg. 
Het is een vrij uniform ras, uniform van bouw; ook in de 
slechte eigenschappen als de zeer sterk doorgezaktc rug. Ook 
in de kleur zijn ze vrij wel gelijk, daar bijna alle dieren zwart-
bont zijn, d.w.z. zwarte rug met witte buik en vaak een witte 
kol. In de laatste jaren worden ook eenige Europeesche 
rassen hier zuiver of bijna zuiver gefokt; zoo o.a. het 
veredeld Duitsch land varken, het groot Yorkshire varken. 
Ook het klein en midden Yorkshire-, het Berkshire-en het 
Tamworthvarken zijn ingevoerd geworden. 

Benden. Het algemeen hier voorkomende type is dat van 
de Indische loopeend, waarvan verschillende slagen worden 
aangetroffen. 

DOEL DER VERHOUDING. Paarden. De paarden spelen in 
lndië, in tegenstelling met West Europa, geen rol in het 
eigenlijke landbouwbedrijf. Het paard is hier zuiver een 
transportdier, dat zoowel voor goederen- als 
personentransport dienst doet. Slechts op enkele plaatsen 
(Batak- landen, hier en, daar in Celebes en de Kleine Soenda 
eilanden) wordt het paard ook nog gefokt met het doel het 
later voor de slachtbank to verkoopen. Daar hot paard in 
hoofdzaak slechts gehouden wordt voor het transport, heeft 
do paardenfokkerij geweldig tc lijden onder de toename van 
de mechanische transportmiddelen. Dit is dan ook do 
hoofdreden, dat de paardenfokkerij zoo sterk achteruitgaat. 
Omdat het paard geen rol in het eigenlijk akkerbouwbodrijf 
speelt, ziet men overal, waar de landbouw toeneemt, de 
paardenfokkerij verdwijnen. In verschillende streken van 
Java, die vroeger bekend waren om de paardenfokkerij, is nu 
bijna geen enkel fokpaard meer to vinden. Deze fokkerij kan 
zich alleen maar staande houden in gebieden, waar over 
groote weide-terreinen beschikt kan worden, waarop de 
verzorging der dieren zoo goed als niets kost en dit is nog 
alleen het geval op de eilanden ten Oosten van Bali. Aan de 
vraag naar paarden voor de grobaks en de huurkarretjes 
kunnen deze kleine Soenda eilanden uitstekend voldoen. De 
Javafokkcr kan in dit opzicht niet concurreeren tegen zijn 
collega uit Timor en On- derhoorigheden. Als bijzonderheid 
kan nog vermeld worden, dat in de bergen van Midden Java 
het paard vaak gehouden wordt met als hoofd- 
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doel het. producecrcn van mest voor do tabaks- en 
groentecultuur. 

Runderen en Karbouwen. ITet rund en de karbouw 
kunnen hier in één adem genoemd worden, omdat ze beide 
voor dezelfde doeleinden aangewend worden. De karbouw 
is in dit opzicht als een afzonderlijk rundorras te beschouwen 
en wel als een primitief rund. Het gebruik, dat van deze 
dieren gemaakt wordt, is veelzijdig. 

Ie. In het landbouwbedrijf als trekkracht voor ploeg, egge 
enz. Het rund en de karbouw zijn het landbouwtrekdier, 
zooals wij trouwens bijna overal in het kleinlandbouwbedrijf 
zien. Echter wordt slechts een betrekkelijk klein gedeelte 
dier dieren voor dit doel gebruikt, daar bijna over heel Indië 
de plaatselijke runder- en karbouwenstapel veel grooter is 
dan voor zuivere landbouwdoeleinden noodig zou zijn, zelfs 
in den tijd van de grondbewerking. Slechts in enkele, 
betrekkelijk kleine gebieden kan soms van een tekort aan 
ploegvee gesproken worden, een tekort, dat dan nog meestal 
in den ploegtijd door aankoop van vee opgeheven wordt. Op 
Java ziet men het rund meer en meer gebruiken op de van 
regen afhankelijke sawahs en op de droge bouwgronden. 
Daar, waar de grond zeer zwaar is, zoodat deze alleen maar 
bewerkt kan worden, als hij gedurende eenige dagen onder 
water gezet is, en bij de moeras-sawah is de karbouw meer 
op zijn plaats. In de buitengewesten speelt het rund een meer 
ondergeschikte rol bij de grondbewerking, hetzij dat de 
grondbewerking door den karbouw geschiedt, hetzij dat deze 
bewerking zoo primitief is, dat er geheel geen trekkracht 
voor aangewend wordt. Op Bali wordt het rund en vooral de 
os heel veel als ploegdier gebezigd. 

2e. Als transportdier vervullen karbouw en rund een zeer 
voorname rol in het economische leven. In Midden en Oost 
Java zijn honderdduizenden transportrunderen en 
karbouwen. Ook op Sumatra, Celcbes en in mindere mate op 
Bornco zijn zeer veel transportkarren, die door deze dieren 
voortgetrokken worden. Do groote cultuurondernemingcn, 
als de suikerfabrieken op Java en de tabaksondernemingen 
op Sumatra’s Oostkust, maken nog een ruim gebruik van do 
dierlijke trekkracht. Van verdringing dezer dieren door de 
mechanische trekkracht is hier nog betrekkelijk weinig 
sprake. Alleen daar, waar do massaproducten over zeer 
groote afstanden vervoerd moeten worden, zooals dit bij 
langgestrekto ondernemingen het geval kan zijn, ziet men 
meer do locomotief. In de andere gevallen is de dierlijke 
trekkracht nog het goedkoopst. Maar ook voor het transport 
van producten van den in- hcemschen landbouw, voor het 
houttransport en liet transport van koopmansgoederen wordt 
overal nog de karbouw en het rund gebruikt. Do karbouw 
krijgt hier een geweldigen concurrent in hot rund en 
voornamelijk in den zwaren, go- kruiston zebu-stier, die in 
vele gevallen even sterk is als de karbouw, maar het voordeel 
heeft, dat hij vlugger stapt, op het midden van den dag nog 
gebruikt kan worden en beter klauwen heeft, waardoor de 
klauwverzorging minder eischen stelt. Bovendien heoft do 
gekruiste zebu-stier meer uithoudingsvermogen. De 
karbouw is het bost te gebruiken in die gevallen, waar voor 
korten tijd over een zeer groote kracht beschikt moet worden, 
zooals dit bij het uitsleopen van hout hot geval kan zijn en 
op wegen, die hier en daar steile 

hellingen hebben. Overigens spelen de plaatselijke 
gewoonten nog een belangrijke factor bij de keuze van het 
trekdier. 

3e. Als slachtdier. Hoewel gezegd wordt, dat de inlander 
betrekkelijk weinig vlecsch eet, is het aantal dieren, dat 
jaarlijks geslacht wordt, zeer groot. In 1929 werden officieel 
in Indië 941.218 runderen en karbouwen benevens 517.542 
varkens, 7301 paarden, 165.512 schapen en 567.000 geiten 
geslacht. Gezien de sterkte van den varkens-, schapen-en 
geitenstapel, onderscheidenlijk 
930.0, 1.400.000 en 2.700.000 stuks en gezien het 
voortplantingsvermogen van deze dieren, zal het niet 
gewaagd zijn te veronderstellen, dat er in Indië jaarlijks 
ongeveer 500.000 varkens (met den uitvoer naar Singapore 
is hierbij rekening gehouden), 750.000 schapen en 
1.500.000 geiten geslacht worden. Bij een slachtgewicht van 
gemiddeld 120 kg. voor runderen en karbouwen, 100 kg. 
voor paarden, 50 kg. voor varkens en 17 kg. voor geiten en 
schapen, wordt dit in totaal per jaar 
185.0. 000 kg. By een slacht van ongeveer 
1.0. 000 runderen en karbouwen per jaar blijkt de 
veestapel nog behoorlijk in aantal te kunnen toenemen, 
zoodat de wel eens geopperde mee- ning, dat het met het oog 
op een tekort aan slachtvee gewenscht zou zijn Australisch 
slachtvee te importeeren, geen reden van bestaan heeft. De 
huiden vormen een zeer gewild uitvoerartikel. Vooral de 
fijne Madoera huid levert leer van zeer goede kwaliteit. 

4e. Als mestproducent is het rund en de karbouw van 
beteekenis bij de inheemsche tabaksen groentencultuur in de 
hoogere berglanden en bij de meer extensieve 
klappercultuur hier en daar in de Buitengewesten. Maar ook 
bij de verbouw van polowidjo-gewassen begint men den 
dierlijken mest hoe langer hoe meer op prijs te stellen. 

5°. Als middel om te sparen vervullen het rund en de 
karbouw ook een voorname rol. Vele personen beginnen 
met van hun spaargeld een jong dier te koopen, dat dan 
opgefokt wordt met voer, dat van overal bijeengezocht 
wordt in den vrijen tijd. Het dier stijgt bij het opgroeien in 
waarde, zoodat het kapitaal vermeerderd wordt. Wanneer 
later de gelegenheid gunstig is om een sawah te koopen of 
wanneer een nieuw huis gebouwd moet worden, wordt hot 
dier verkocht en begint men weer met een jong dier. Ook 
geiten worden soms voor dit doel gebruikt. Deze vorm van 
sparen heeft in Indië een groote uitgebreidheid verkregen. 

6e. Als melkdior speelt liet rund een ondergeschikte rol. 
Slechts een gering gedeelte der runderen wordt als melkdier 
aangehouden. Op Java was in 192D nog geen 0.4% van den 
runder- stapol in do melkerijen aanwezig. Het melkvee-
bedrijf is op Java in den regel een zeer intensief bedrijf, 
terwijl in do Buitengewesten meer een extensieve wijzo van 
mclkvcchouding wordt aangetroffen. Het melkvee wordt in 
hoofdzaak door niet-Inlandcrs gehouden. 

Schapen en Geiten worden voornamelijk om hot vloesch 
gehouden, waarbij dan de vollen een zeer gewild 
uitvoerartikel vormen. Hier en daar wordt do mest als 
bijproduct op hoogen prijs gesteld (in Priangan bij de 
bloemen- en groentencultuur). Do wol der schapen is hier 
waardeloos, terwijl do inheemsche geit niet gomolken 
wordt. Enkele Europeanon, Chineezon on Arabieren 
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houden cr melkgeitcn op na. Dit zijn dan afstammelingen van 
Britsch-Indische geiten. 

Varken*. Deze worden uitsluitend voor slacht- 
doeleinden gehouden. Meestal worden zij op een levend 
gewicht van 60—90 kg. geslacht. Bovendien heeft het varken 
beteekenis als uitvoerartikel. Elk jaar worden er ongeveer 
190.000 stuks naar Singapore verzonden. 

Pluimvee. De kippen worden zoowel voor legkip als voor 
slachtkip gehouden, terwijl de een- •den in hoofdzaak voor 
de eicrproductie dienen. Indie zelf verbruikt veel eieren, 
maar kan toch een flink aantal uitvoeren. 

WIJZE VAN VEEHOUDING. Paarden. De fok- paarden 
worden bijna alle op extensieve wijze gehouden. In de grootc 
fokcentra van de Kleine Soenda eilanden en Zuid Celebes 
loopen de fok- paarden vrijwel geregeld op de natuurlijke 
grasvlakten, die niet omrasterd zijn, rond, terwijl het toezicht 
zich niet verder uitstrekt dan het nu en dan eens controleeren 
of dc dieren niet te ver afdwalen of misschien gestolen zijn. 
Veulens en jonge paarden blijven in dc koppels. De jonge 
hengsten worden, zoodra zij oud genoeg zijn om verhandeld 
te worden, uit de koppels opgevangen, een paar dagen op vrij 
ruwe wijze wat getemd (honger en dorst spelen hierbij een 
groote rol) en dan verkocht. In de Bataklanden treft men meer 
afgepaalde gemeenschappelijke weidevelden aan, terwijl de 
fokmerries in den tijd, dat er te weinig gras in die weiden is, 
naar huis gehaald worden om iets beter gevoed te worden. De 
te verkoopen paarden worden ook eenigen tijd op stal 
verzorgd om ze in betere conditie te brengen. De beteekenis, 
die het paard hier als slachtdier heeft, zal daaraan wel niet 
vreemd zijn. Op Su- matra’s Westkust en in Priangan waar 
men meer landbouw aantreft en waar de groote weide- 
vlakten ontbreken, genieten( ?) de fokpaarden een primitieve 
stal verpleging, die in den regel slechter resultaten geeft dan 
de extensieve wei- deverzorging. De fokpaarden worden 
maar zelden voor den arbeid gebruikt. Het grootste gedeelte 
van het jaar doen zij niets. Alleen in den tijd van den oogst 
doen sommige dienst als draagpaard, andere worden nu en 
dan als grobak- of rijtuig- paard benut .De echte rijtuig- en 
grobakpaarden (meestal hengsten) hebben voortdurend 
stalver- pleging. Gras, vaak heel kort gehakt, is het hoofd- 
voedsel. Daarnaast wordt een dunne slobber van dedek of 
van andere goedkoop te verkrijgen afvalproducten van het 
landbouwbedrijf gegeven. 

Padi en gaba of maïs worden aan deze dieren .slechts 
zelden verstrekt. Alleen als de dieren zeer verre tochten 
moeten maken wordt er nog wel eens wat van deze 
krachtvoedermiddelcn meegenomen. Ondanks deze vrij 
sobere voeding zien de werkpaarden er toch niet slecht uit, 
althans niet in vergelijking met de paarden der huurkoetsiers, 
die men een twintig jaar geleden nog in zoo groote getale in 
Europa aantrof. De hoef- verpleging laat nogal wat te 
wenschen over, maar gelukkig is de consistentie van het 
hoefhoorn zoodanig, dat fouten in het hoefbeslag niet direct 
tot zeer schadelijke gevolgen lijden. De huid verpleging is in 
den regel goed te noemen, want de dieren worden vrij 
geregeld gebaad. De paarden in bezit der meer welgesteldcn 
worden meestal zeer goed verzorgd. 

Runderen. Alle vormen van veehouding, van de 
extensieve, op de groote grasvlakten van de 

Kleine Soenda eilanden en Sumatra en in de groote 
klappertuinen, tot dc zeer intensieve in de melkerijen der 
Europeanen, komen voor. Op Madoera bestaat in hoofdzaak 
stalvcrpleging, op Bali zoowel weide- als stalvcrpleging. Op 
Java komt, naast weidegang op dc nfgeoogste bouwgronden 
en o]) dc schaarsche veeweiden, stal- verpleging voor. De 
omvang van die stalver- pleging staat natuurlijk in verband 
met de hoeveelheid voedsel, die de dieren zelf op de weide-
velden kunnen verzamelen. In Oost Java met zijn meer 
uitgesproken drogen moesson is do stal- verpleging dan ook 
van veel meer beteekenis dan in West Java. De afgeoogste 
bouwgronden zijn gemeenschappelijke weiden, waar al het 
vee van een désa of van verschillende désa’s gezamenlijk 
geweid wordt, onder toezicht van de jonge herdertjes. 
Omrasterde weidevelden komen voor de runderen slechts 
sporadisch voor, als b.v. in West Bali. Op sommige plaatsen 
van Borneo wordt het vee getuurd, d.w.z. aan een lang touw 
vast gebonden, zoodat het dier slechts een beperkt gebied 
begrazen kan. Eiken dag wordt dan een ander stuk genomen. 
Bij de verpleging op stal bestaat de voeding in hoofdzaak uit 
groenvoer of, en dat voornamelijk in die gedeelten, waar een 
langdurige droge moesson is, uit hooi en stroo. Op meerdere 
plaatsen van Midden- en vooral Oost Java worden aan het 
begin van den drogen moesson, als er nog volop veevoedsel 
buiten te vinden is, hooi en stroo opgeslagen voor den 
slechten tijd. Krachtvoer wordt zoo goed als niet gegeven aan 
het inheemsche vee, wat, gezien den prijs der 
krachtvoedermiddelcn en de waarde der inheemsche koeien, 
ook niet te verwonderen valt. In tijden van abnormaal lange 
droogte kan het wel eens tot vocdselschaarschte, zelfs wel tot 
voedselgebrek komen. Dergelijke perioden treden hier en 
daar om de 4 tot 6 jaar op. In den regel ziet men, dat in het 
eerste jaar na zoo’n lange droge periode de veehouders meer 
voedsel dan normaal opslaan. Het volgend jaar wordt de 
hoeveelheid opgeslagen voedsel weer iets minder en het 
derde jaar wordt weer de normale hoeveelheid opgeslagen. 
Treedt er dan na een jaar of vijf weer een lange droge 
moesson op, dan is er te weinig voedsel. Het zal heel moeilijk 
zijn om hierin verandering te brengen, want het kost veel 
inzicht en doorzettingsvermogen van do veehouders om vier 
of vijf jaar lang een onnoo- dige hoeveelheid voedsel op te 
slaan, voor het geval er eens een jaar mocht komen, dat die 
groote hoeveelheid noodig mocht zijn. Over het algemeen 
kan echter gezegd worden, dat de inheemsche veehouder op 
Java en Madoera zijn vee, gezien do beteekenis, die dit vee 
voor hem heeft, voldoende, soms zelfs zeer goed verzorgt. In 
streken met tabaks- en groentencultuur, waar stalver- pleging 
hoofdzaak is om groote hoeveelheden mest te krijgen, 
worden de dieren in den regel zeer ruim gevoerd om het 
nevendoel, een behoorlijk slachtrund, te bereiken. In de 
melkerijen is de voeding natuurlijk veel beter, daar wordt wel 
krachtvoer en soms zelfs heel veel krachtvoer verstrekt. Dit 
is daar ook op zijn plaats, want de opbrengst van het melkvee 
vermeerdert door een betere voeding voldoende, om aan het 
duro krachtvoer een flinke plaats in het rantsoen in te ruimen. 
Maïs, boengkils van klapper en katjang, katjang kedelé, 
sojaboonen, dedek enz. worden verstrekt. De stallen voor het 
inheemsche vee 
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zijn in den regel primitief tot zeer primitief, maar, gezien de 
omstandigheid, dat de dieren toch maar een gedeelte van den 
dag op stal blijven, voldoende. Zelfs in den tijd, dat de dieren 
niet naar de weidevelden gebracht kunnen worden, worden 
ze toch dagelijks nog eenige uren uit den stal gehaald en op 
het erf onder een boom vastgebonden. Eventueele fouten 
van de primitieve stallen worden door dit verblijf in de 
buitenlucht voldoende gecompenseerd. Bij de bedrijven, 
waar mestver- zamelen op den voorgrond staat, kan men 
vaak beslist onvoldoende stallen, vooral te korte standen, 
aantreffen, zoodat de dieren hier moeilijk op kunnen staan. 
Uit een dier-hygiënisch oogpunt zijn deze stallen vaak 
volkomen af te keuren. Hierbij komt nog, dat de dieren, die 
vetgemest worden, bijna geen beweging krijgen, zoodat stal- 
klauwen heel vaak voorkomen. In de melkerijen is de 
toestand in de stallen, vooral onder invloed van de 
plaatselijke melkverordeningen, heel goed. Hier kan men 
echte modelstallcn aantreffen. De huidverzorging is bij de 
stalverpleging in den regel ook goed, soms zelfs zeer goed. 
Vergeleken met de toestanden in Europa, waar in den winter 
zoo goed als niets aan de huidverple- ging wordt gedaan, is 
de toestand in Indië zelfs uitstekend. Vooral in de melkerijen 
is de huid- verpleging, weer onder invloed van de melkver-
ordeningen, uitstekend te noemen. 

Schapen en geiten. De verzorging hiervan is te 
vergelijken met die van het inheemsche rund. 

Varkens. Bij de verzorging van varkens gaan velen — en 
vooral de Chineesche varkenshouders — van de idee uit, dat 
kleine, modderige stallen de voorkeur verdienen. Daar vindt 
men dan ook werkelijk slechte toestanden. De uit een 
hygiënisch oogpunt vaak ergerlijke stalverpleging wordt 
nog in de hand gewerkt doordat verschillende gemeenten en 
gewesten verordeningen gemaakt hebben, waarbij 
voorgeschreven wordt, dat de varkens slechts op een bepaald 
terrein gehouden mogen worden. Dit heeft ten gevolge, dat 
vaak al de varkens van een stad op een betrekkelijk klein 
terrein ondergebracht moeten worden, waar de menschon 
dan maar gemeenschappelijk voor den afvoer van faccaliën 
en vooral van urine moeten zorgen. Dat in zulke gevallen 
hiervan niets terecht komt behoeft nauwelijks vermelding. 
Meestal zijn bovendien deze varkcnskralen afgezonderd 
gebouwd, kilometers van de woningen der eigenaren. Dat 
ook dit niet bevorderlijk is voor de hygiëne behoeft geen 
vor- dor betoog. In de streken, waar .do bevolking haar 
varkens thuis mag verzorgen, is de toestand in den regel iets 
beter. Het is namelijk gemakkelijker op een behoorlijk erf 
een goed plaatsje voor enkele varkens te vinden dan op een 
beperkt terrein honderden varkens onder te brengen. In de 
Bataklandcn, op Bali on ook in de JVlinahasa en op de 
andere eilanden, waar geon overwegend 
Mohammedaansche bevolking is, genieten de varkens ook 
veel meer beweging in do vrije lucht. Fouten van de stallen 
worden door dit geregelde verblijf buiten de stallen weer 
goed gemaakt. De voeding der varkens is in hoofdzaak nog 
extensief. De afvalproducten van het eigenlandbouwbedrijf 
of van een in de buurt zijnde rijstpellerij vormen nog het 
hoofdbcstanddcel. Krachtvoer in den vorm van maïs en 
veekoeken enz. wordt nog maar sporadisch gegeven; knol-
gewassen en groenvoer daarentegen wel. Daarom 

heeft men in den regel varkens, die laat slacht- rijp zijn. Bij 
een gedeelte der Europeesehe varkenshouders is de toestand 
beter. Sommigen hebben zeer doelmatig ingerichte stallen 
gebouwd en voeren een doelmatig samengesteld rantsoen, 
waar het krachtvoer een ruime plaats inneemt. Bij de meeste 
Europeesehe varkenshouders hebben de dieren uitsluitend 
stalverpleging. 

MAATREGELEN TER BEVORDERING VAN DE VEETEELT. 
Deze maatregelen gaan bijna uitsluitend uit van de 
Overheid, hetzij de centrale, hetzij do plaatselijke. 
Coöperatie in de veeteelt, die in Europa zulke schitterende 
resultaten heeft opgeleverd, ontbreekt hier nog vrijwel 
geheel. De melkveehouders en de raspluimveehouders zijn 
de eenige groepen van veehouders, die zelfstandig 
maatregelen ter verbetering van hun veestapel treffen. Hier 
wordt vaak niet geschroomd om groote sommen te besteden 
voor het importeeren van uitstekend fokmatoriaal. De 
controle op de productie der dieren is daar ook voldoende. 
Daar is ook een begin van coöperatie. De leiding van de 
veeteelt berust bij den Veeartsenij- kundigen Dienst. Als 
algemeene regelen ter bevordering van de veeteelt kunnen 
beschouwd worden: 

a. de wettelijke voorschriften ter wering van den import 
van besmettelijke ziekten; 

b. de wottelijke voorschriften voor de bestrijding van 
de inheemsche veeziekten. 

Daarnaast zijn voor de verschillende rassen en voor de 
verschillende fokgebieden speciale maatregelen getroffen, 
die een meer zuiver zoötech- nisch karakter dragen. 

Paarden. De bemoeienissen van de overheid met de 
paardenfokkerij, die in de eerste twintig jaren dezer eeuw 
zeer intensief waren, zijn geleidelijk met den achteruitgang 
van de beteekenis der paardenfokkerij verminderd. 
Momenteel wordt nog het volgende gedaan. 

Ie. Er bestaat een a l g e m e e n  v o o r -
s c h r i f t ,  waarbij het gebruik van jonge en kreupele 
paarden verboden is. 

2e. In Priangan stationneert de overheid (provincie) 
dekhengsten, in hoofdzaak Sandels, en daarnaast enkele 
Australische hengsten van het pony volbloedtype. Het 
onderhoud der Iiengsten in do betreffende hengstenstations 
wordt geheel door de overheid bekostigd, terwijl de 
paardonfokkende bevolking dekgeld moet betalen. Slechts 
op een paar plaatsen zijn z.g. hengsten associaties, die een 
hengst in bruikleen krijgen, zelf hot ondorhoud van dien 
hengst bekostigen, maar daartegenover geen dekgeld aan de 
overheid behoeven te betalen. In het regentschap 
Socmcdang wordt jaarlijks nog een promic- keuring 
gohoudon, waarvoor de fondsen door het z.g. 
Pangóranfonds verstrekt worden. Hier en daar wordt op 
Java buiten Priangan nog weleens een hengst in bruikleen 
verstrekt, terwijl dan plaatsolijk gozorgd wordt voor de 
onderhoudskosten. 

3c. Sumatra’s Westkust. Hier stationneert het 
Gouvernement Sandelhengsten, maar betaalt slechts con 
gedeelte van de onderhoudskosten. Het rcstceronde 
gedeolte moet door de bevolking ter plaatse opgebracht 
worden, hetzij dat dit uit de nagarikassen komt, hetzij er een 
merrie-retri- butic geheven wordt of dat er dekgeld betaald 
wordt. Do races op de Westkust worden ook van 
overheidswege ondersteund. Do voorziening in 
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Sandelliengsten voor Java en Sumatra’s Westkust levert 
steeds meer moeilijkheden op. Van Soemba zelf zijn ze bijna 
niet meer te betrekken, daar Java en Sumatra alleen het 
allergrootste type Sandel kunnen gebruiken. Alleen de fok-
kerij van een iets grooter paard is daar nog rendabel. Soemba 
heeft echter slechts een betrekkelijk gering aantal van die 
grootere Sandels en deze worden bijna alle op Soemba zelf 
vastgehouden voor de plaatselijke fokkerijen. Op het 
oogenblik (1931) worden de meeste Sandelheng- sten 
betrokken van de Gouvernemonts Sandel- fokkerij te Padang 
Mangatas (Padangschc Bovenlanden). Deze fokkerij is de 
voortzetting van de voormalige stoeterij te Padalarang. Ook 
wordt op Java nog wel eens een enkele Sandelhengst bij 
particulieren opgekocht. 

4e. De Bataklanden. In de residentie Tapa- noeli worden 
door het Gouvernement Batak- hengsten verstrekt, terwijl de 
bevolking deze hengsten zelf moet onderhouden. Slechts op 
een paar plaatsen draagt het Gouvernement de on-
derhoudskosten. De bevolking heeft hier de oude 
paardenweiden, die in het midden der vorige eeuw algemeen 
in gebruik waren, weer in eere hersteld. Deze paardenweiden 
zijn uitgestrekte stukken grond, tendcele van natuurlijke 
grenzen, ten- deele van een 3 si 4 meter hoogen aarden wal 
voorzien. Hierop worden de fokmerries met den door het 
Gouvernement verstrekten hengst los gelaten. Het 
onderhoud is dus zeer eenvoudig. Bovendien worden hier 
nog premiekeuringen gehouden en worden jaarlijks de races 
te Baligó financieel gesteund. De benoodigde Batakheng- 
sten worden plaatselijk opgekocht, eenigen tijd in het 
opfokstation te Bahal Batoe ondergebracht en daarna 
verstrekt. Overtollige, zoowel als vermagerde en zieke 
hengsten worden door het Gouvernement op het 
hengstendepot te Baligó onderhouden. In de 
Karo:Bataklanden worden de hengsten (Batakkers) door de 
Landschappen verstrekt op ongeveer dezelfde wijze als dit 
in de andere Bataklanden geschiedt. Te Seriboedolok, is een 
klein hengstendepot. % 

5e. Gajoelanden. Hier worden enkele Batak- hengsten 
door het Gouvernement verstrekt, terwijl een gedeelte van 
het onderhoud dier dieren eveneens door het Gouvernement 
betaald wordt. 

6e. In den Timorarchipel wordt in hoofdzaak op de 
verschillende eilanden reinteelt met het plaatselijke ras 
voorgestaan. Bij Gouvernementsbesluit is de invoer van 
paarden verboden om rasvermenging te voorkomen, terwijl 
de uitvoer van merries eveneens verboden is, ten einde het 
goede merriemateriaal te behouden. Plaatselijk zijn 
maatregelen getroffen om den uitvoer van hengsten, noodig 
voor de eigen fokkerij, tegen te gaan. Slechts aan een groot 
paardenfokker op Soemba is, onder beperkende bepalingen, 
toegestaan enkele Australische hengsten voor de fokkerij te 
gebruiken, teneinde een grooter paard te krijgen dat op Java 
duurder verkocht kan worden. Op Soemba worden 
Sandelliengsten in huurkoop verstrekt. Overal, waar het 
eenig nut kan opleveren, worden de races gesteund. 

6e. Op Celebes is de overheidsbemoeienis al zeer gering. 
Een verbod van invoer van paarden en een verbod van 
uitvoer van merries is, naast de verstrekking van enkele 
Sandelliengsten, voor Noord Celebes vrijwel het eenige wat 
hier gedaan wordt naast de ondersteuning van de races. 

Sc. Te Padang Mangatas (S W.K.) is van Gou- 
vernementswege de kruising van Sandels met Arabieren, de 
proef, die in 1915 te Padalarang begonnen is, voortgezet. Uit 
deze metisage zijn verschillende zeer goede dieren ontstaan, 
waar dc fokkers van de Westkust gaarne mee willen werken. 

9e. Nog dient vermeld te worden dat in de Bataklanden 
reeds van ouds een muildierfokkerij op zeer kleine schaal 
bestaat. De ezelhengsten hiervoor worden door het 
Gouvernement verstrekt. 

Runderen. De bemoeienissen met de runderfok- kerij zijn 
meer intensief. Verschillende richtingen zijn hier, 
afhankelijk van de plaatselijke toestanden, ingeslagen. 

a. Op Madoera wordt reinteelt voorgestaan. Maatregelen 
zijn getroffen om den invoer van vreemde rassen en den 
uitvoer van voor de fokkerij geschikte koeien en voor do 
fokkerij ge- wenschte stieren te verhinderen, zonder dat de 
handel hier te erg onder lijdt. Premiekeuringen worden 
georganiseerd, onderhoudspremiën voor uitstekende stieren 
worden toegekend, terwijl het kerappanwezen (zie 
KERAPPAN) krachtig gesteund wordt. 

b. Op Bali en Lombok wordt eveneens reinteelt 
toegepast; ook hier zijn verschillende bepalingen getroffen 
om te zorgen, dat er geen kruising kan plaats vinden, dat de 
goede koeien in het land blijven en dat er een voldoend 
aantal behoorlijke stieren ter beschikking is. Slechts voor een 
betrekkelijk gering aantal werkelijk uitstekende stieren 
worden onderhoudspremiën toegekend. Bovendien wordt de 
castratie van het minderwaardig stieren materiaal sterk 
bevorderd. Reinteelt wordt eveneens toegepast bij dc 
koppels Balineesche runderen, welke in de twintiger jaren 
van deze eeuw naar Timor en Zuid C'e- Icbcs zijn gebracht 
met gelden van de Landschap- kassen. Deze 
importveestapels ontwikkelen zich in de nieuwe fokstreken 
uitstekend. In iets mindere mate is dit het geval met de 
stapels Madoe- reescli vee, die in 1923 en 1925 naar Flores 
zijn gebracht. Het betrof hier telkens het overbrengen van 
honderden dieren naar een streek, waar dc bevolking het 
rund zoo goed als niet kende. 

c. Hetzelfde was het geval met het impor- teeren van 
Ongolerunderen op Soemba. Nadat reeds in 1912 en 1913 
kleine koppeltjes Bengaal- sche runderen naar Soemba 
gezonden waren, volgde hierop in 1914 een zending van 
ruim zeshonderd stuks Ongolerunderen. Deze dieren werden 
in koppels van tien koeien en een stier aan de bevolking in 
huurkoop uitgegeven, terug te betalen met evenveel dieren 
als de koopor gekregen had, vermeerderd met een rentedier 
per jaar, zoo lang de koppel niet af betaald was. Deze 
Ongolevecstapel breidt zich buitengewoon snel uit. Uit. 
1929 waren er op Soemba al circa 9000 Ongolerunderen, 
terwijl er sedert 1916 alweer een uitvoer van Ongolevee 
heeft plaats gehad voor fokdoeleinden op Java, Sumatra, 
Borneo cn Ce- Jebes. Sedert 1916 zijn door Soemba al 
ongeveer 4000 fokrunderen uitgevoerd. 

d. Reinteelt wordt eveneens toegepast bij het Hissarvee, 
dat in 1921 en 1922 naar Soembawa is gebracht. Hetzelfde 
systeem als op Soemba wordt hier toegepast, maar de Hissar 
gedijt op Soembawa lang zoo goed niet als de Ongolc op 
Soemba. Behalve op Soembawa wordt de Hissar 
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nog in reintcelt gefokt op enkele groote ondernemingen van 
de Oostkust van Sumatra. De Senèmba Maatschappij had in 
1920 bijv. een His- sarstapel van ruim 3000 stuks. De 
ervaring, die men daar had opgedaan, was zeer gunstig. Men 
fokte een zeer zwaar Hissarslag. 

e. Met een betrekkelijk kleine stapel Gujrat- vee, dat 
omstreeks 1915 naar de Lampoengsche Districten is 
gebracht, wordt op de Javaansche kolonisatieterreinen in 
reinteelt doorgefokt. Deze stapel ontwikkelt zich voldoende 
en is groot genoeg om hier een volbloed fokkerij te kunnen 
handhaven. 

/. Ten slotte dient nog vermeld te worden dat in Oost 
Java, en wel voornamelijk in het Oostelijk gedeelte van Oost 
Java, door de bevolking met het daar aanwezige vee in 
reinteelt gefokt wordt. Tn het Noordelijk gedeelte van het 
voormalige gewest Besoeki is al sedert jaren door de hier 
zich sterk vermeerderende Madoereesche bevolking een 
Madoereesche veestapel ingevoerd, terwijl in het Zuiden van 
het voormalige gewest Besoeki een zuiver Javaansche 
veestapel voorkomt, evenals in Loemadjang, waar ook met 
dit ras zuiver door gefokt wordt. 

(j. In het gewest Atjóh wordt momenteel nog steeds in 
reinteelt gefokt, hoewel hier reeds enkele pogingen gedaan 
zijn om Hissarstieren te importceren. In de andere 
rundergebieden van Jndië wordt in hoofdzaak door kruising 
getracht het plaatselijk rund te verbeteren. 

i. Op Java wordt voor het bevolkingsveo van West Java, 
Midden Java, de Vorstenlanden, het Westen van Oost Java 
en een gedeelte van Bon- dowoso het Ongolerund voor 
kruising aangewend. Met dit vee werd in 1919 van Gouvcr- 
nementswege begonnen en sedert dien is deze richting 
volgehouden. In de eerste tien jaren werden groote 
hoeveelheden fokvee voor dit doel uit Britsch ïndië gehaald, 
maar sedert 1920 kan Soemba voldoende fok materiaal 
leveren. In hoofdzaak heeft men Ongolestiercn geplaatst. 

Daarnaast zijn ook wel enkele honderden On- golekoeien 
verstrekt geworden, maar met uitzondering van do residentie 
Bagelèn heeft de fokkerij met volbloed Ongolekoeicn weinig 
succes opgeleverd. De stieren worden meestal aan de desa’s 
verkocht op afbetaling in 3 of 5 jaar. Het systeem van 
dèsastieren voldoet goed. De benoodigde Ongolcsticren 
worden nu voor het grootste gedeelte van Soemba betrokken 
en voor een klein gedeelte in Bagelèn opgekocht. De van 
Soemba komende stieren worden eerst cenigen tijd 
ondergebracht op het stierendopot te Pcnger- -Asein 
(Brcbcs), waar zij kunnen acclimatiseeren voor zij naar do 
désa doorgaan en waar zo bovendien getemd worden, daar 
men ze op Soemba in half wilden staat houdt. Naast de 
volbloed Ongolcsticren zijn in meerdere residenties, maar 
vooral in hot voormalige gewest Rembang, duizenden 
gekruiste Ongolestiercn geplaatst. Deze gekruiste stieren, die 
goedkooper te krijgen zijn, zijn meestal goede wegbereiders 
voor do volbloeds gebleken. De Ongolestieren hebben op 
Java schitterend werk verricht. In meerdere districten is al 
een veeslag ontstaan, dat de vergelijking mot volbloed 
Ongolevco goed kan doorstaan. Promiekeuringcn, 
tentoonstellingen, cas- tratio van minderwaardige stieren 
zijn maatregelen, die hier en daar plaatselijk toegopast zijn. 

1c. Op enkele plaatsen van Java, en wel voornamelijk in 
de Tengger (Pasoeroean) en in het district Grati 
(Pasoeroean), wordt van ouds al door de bevolking met 
Europeesche stieren gefokt. Door de overheid zijn hier in do 
laatste jaren Friesch Hollandsche stieren geplaatst, die vooral 
in het district Grati uitstekend werk verricht hebben. 

l. Op Sumatra, en wel in Zuid en Midden Sumatra, past 
men hetzelfde systeem toe als op Java. Daar treedt de marga 
of de nagari meestal als kooper op. Op Sumatra worden naast 
Ongolestieren ook Hissars aangewend. Het oorspronkelijk 
plan om op Sumatra alleen Hissars te gebruiken kan door een 
tekort aan werkelijk goede Hissarstieren niet uitgevoerd 
worden. 

m. Op Borneo en in Noord Celcbes worden On-
golestieren verstrekt. 

n. Als algemeene maatregel ter bevordering van de 
runderteelt (ook de karbouwenteelt) is ook het slachtverbod 
van voor do voortteling nuttige koeien te noemen. Hierdoor 
wordt het slachten van werkelijk goede koeien voorkomen. 

Karbouwen. De bemoeienissen met de karbou- wentcelt 
zijn altijd van zeer ondergeschikte be- teekenis geweest. 

Schapen. Dit is evenzeer het geval met de schapen. Wel 
zijn weleens eenige goede rassen uit het buitenland 
ingevoerd, maar dit heeft nooit invloed op de inheemsche 
schapen gehad. 

Geiten. Hieraan is iets meer aandacht besteed geworden. 
Reeds gedurende bijna twintig jaar is men bezig betere 
gcitenrassen in te voeren. De import van geiten uit Britsch 
Indic is herhaaldelijk op teleurstelling uitgeloopen, maar in 
de laatste jaren schijnt men op den goeden weg te zijn. De 
Etawahgeit, waarvan momenteel een behoorlijke koppel op 
Soembawa bestaat, valt zeer in den smaak bij de 
gcitonfokkers op Java, vooral Midden Java. Het 
kruisingsproduct van deze geit met de inheemsche wordt als 
slacht- geit 50% hooger aangeslagen dan de inheemsche geit. 
De aanvraag om bokken is de laatste jaren belangrijk 
gestegen, zoo zelfs dat er momenteel (1931) niet aan te 
voldoen is. Sedert 1926 is men bezig op Soembawa de 
Etawahgeit zuiver te fokken. Hiervoor werd in dat jaar een 
koppel reeds op Java aanwezige goiton naar dat eiland 
gezonden. In 1929 kon de stapel op Soembawa nog vergroot 
worden met een uit Britsch Indië aan- gevoerdo koppel en 
met een nog op Java aanwezig stapeltje. Soembawa schijnt 
zich zeer goed to Iconen voor do fokkerij van volbloed 
Etawah- geiton. Het ligt in do bedoeling om over eenige jaren 
Java en ook Sumatra van bokken, afkomstig van Soembawa, 
to voorzien. Op Soemba bestaat nog een kleino koppel 
Kashmirgeiten, maar dezo heeft alleen plaatsolijko 
beteekenis. 

Varkens. De bemoeienissen van de varkens- teclt 
dateeren ook pas van do allerlaatste jaren. Eenige jaren 
geleden zijn door het Gouvernement on ook wel door 
particulieren verschillende buitcnlandscho varkensrassen 
ingevoerd. Door gebrek aan continuïteit, maar vooral door 
het gelijktijdig importceren van varkensziekten, zijn do 
resultaten vry slecht geweest. In 1927 besloot het 
Gouvernement weer zelf buitenlandsche varkens in te voeren 
en deze eerst geruimon tijd op con eigen fokkerij in 
quaraintaine te houden. Bleken zij zicktevry te zyn, dan pas 
zou verstrekking aan particulieren plaats vinden. Dit 
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heeft ten gevolge gehad dat in 1929 tientallen fokdieren aan 
varkensfokkers geleverd konden worden, en wel Veredeld 
Duitschlandvarkens en Groot Yorkshirevarkens. 

Pluimvee. Tot nu toe zijn de overheidsbemoeienissen op 
dit gebied nog zeer gering. Door de oprichting van een 
Pluimveeproefstation wordt een begin gemaakt met een 
meer doeltreffende voorlichting en verstrekking van fok 
materiaal. In 1927 werd de B.uitenzorg een pluimvecproef- 
station opgericht, dat ten doel heeft het pluimvee in 
Nedcrlandsch-Indië te bestudecren, na te gaan of de 
inheemsclie rassen geschikt zijn om door selectie 
opgevoerd te worden, om de voeding en huisvesting der 
dieren in een tropisch klimaat in studie te nemen, om 
geïmporteerde rassen op hun beteckenis voor Indic na te 
gaan, om zoo mogelijk den handel van pluimvcearti- kelen 
in betere banen te leiden en het afzetgebied te vergrooten. 

In 1927 werd eveneens besloten tot de oprichting van een 
proefstation voor de schapen-, geitenen varkcnsteelt. Ook 
dit werd te Buitenzorg opgericht. Beide stations zijn nog 
van te jongen datum om nu reeds een oordeel over hun 
werkzaamheid mogelijk te maken. M. 

VEEVOEDER. Zie de 2e Aanvulling op VEETEELT. 
^ PAARD. Zie de 2e Aanvulling op VEETEELT. 

' NEDERLANDSCH INDISCHE HANDELS- "/ BANK, N. 
V. Het bedrijf der Nederlandsch Indische Handelsbank, N. V. 
heeft zich sedert het afsluiten van het artikel omtrent deze instel-
ling in Dl. II dezer Encyclopaedie verder uitgebreid. 

Het maatschappelijk kapitaal werd in 1918 verhoogd tot 
f 60.000.000, en in 1929 tot f 100.000.000. Einde 1916 was 
f 30.000.000, uitgegeven en volgestort; achtereenvolgens 
.werden, ter versterking van de bedrijfsmiddelen der Bank, 
uitgegeven in 1918: f 5.000.000, in 1919: f 10.000.000 en 
in 1920: f 10.000.000. 

De uitbreiding van de belangensfeer der Bank teekent 
zich af in het vestigen van tal van nieuwe agentschappen, 
t.w.: 
Makassar ___  in 1918, 
Shanghai „ 1920, 
Kobé „ 1920, 
Gorontalo „ 1920, 

Palembang 
Bombay 
Calcutta 
Swatow 
Amoy 
Telockbetoeng 
Yokohama 
Tokio 
Pasoeroean 

in 1920, 
„ 1920, 
„ 1020, 

1924, (sedert weder opge- 
heven) 1924, 

1924, 
1926, 
1926, 
1927; 

verder werd een Bijkantoor geopend te Rotterdam in 1925; 
daarentegen werd in 1920 het agent sclïap Indramajoe, dat 
geen reden van bestaan meer had, opgeheven. 

De economische crisis van 1920/21, volgende op de 
oorlogsjaren, ging ook aan de Nederlandsch Indische 
Handelsbank niet ongemerkt voorbij; voor drastische 
maatregelen is men echter niet teruggeschrikt: over 1921 
werd het dividend gepasseerd en werden de geleden 
verliezen uit de statutaire reserve afgeschreven. Sedert dien 
is zij verrassend snel de gevolgen der depressie te boven 
gekomen: na een dividend van 6% over 1922 en van 8% 
over 1923 heeft zij tot 1930 jaarlijks ononderbroken 10% op 
hare aandeelen gedeclareerd. Over 1930 bedroeg het 
dividend 8%. 

De Nederlandsch Indische Handelsbank, N.V. is het 
kader dat hare oprichters zich voor oogen stelden, sedert 
lang ontgroeid. Ofschoon zij zich in de eerste plaats is 
blijven wijden aan de economische ontwikkeling van de 
Nederlandsche koloniën in het Oosten, heeft zij zich 
ontplooid tot een bank met belangen in Oost-Azië en een 
internationaal bedrijf van beteckenis. 

De Nederlandsch Indische Landbouw Maatschappij N. 
V., waarvan de aandeelen zich thans alle in het bezit van de 
Nederlandsch Indische Handelsbank, N.V. bevinden, heeft 
zich de in laatste jaren, behalve met de suikerproductie, ook 
bezig gehouden met koffie-, rubber- en thee- cultures. 
Daarnaast heeft zij de vertegenwoordiging van en het beheer 
over tal van andere cultuurondernemingen. 

De tabellen, op blz. 58 Dl. II, die een overzicht geven 
van de uitkomsten der Bank en van de Nederlandsch 
Indische Landbouw Mij. worden — eenigszins gewijzigd 
wat de groepcering der cijfers betreft en aangevuld met de 
cijfers over de sedert verloopen jaren — in haar geheel hier-
onder opgenomen: 
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NEDERLANDSCH INDISCHE HANDELSBANK, N.V. (De 
cijfers stellen duizendtallen voor). 
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1863/4 1500 _ 216 

 

80 37 99 6.21 
1865 3000 2 323  140 17 166 5.39 
1866 3925 4 492  152 79 261 0.24 
1867 6000 11 598  155 132 311 5.13 

1868 6000 13 741  168 208 365 5.80 

1869 6000 20 583  151 177 256 4.20 
1870 6000 20 695  164 308 223 3.70 
1871 6000 22 620  174 206 240 4 
1872 6000 24 1005  180 243 582 8.50 

1873 6000 55 841  188 180 473 7 
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NEDERLANDSCH INDISCHE HANDELSBANK. N.V. (Vervolg) 
(De cijfers stellen duizendtallen voor). 
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1874 6000 75 1146 1592 229 188 729 10 
1875 6000 122 1328 2937 338 90 900 12 
1876 12000 355 1779 2871 443 49 1287 9 
1877 12000 441 1793 2802 437 438 918 6.84 
1878 12000 492 1785 2730 470 370 945 7 
1879 12000 547 2255 2654 490 510 1255 8.80 
1880 12000 637 2010 2574 464 737 809 6.20 
1881 12000 686 2117 5490 547 684 886 6.64 
1882 12000 744 2118 5402 573 652 893 6.70 
1883 12000 808 2350 5292 558 1002 790 6.10 
1884 12000 873 2149 5475 619 6331 -4801 — 

1885 7200 901 916 5349 498 264 154 2.13 
1886 7200 936 583 5223 476 319 —212 — 
1887 7200 777 832 5090 435 289 108 1.50 
1888 7200 787 899 4940 437 174 288 4 
1889 7200 897 1225 4866 494 82 649 7.50 
1890 7200 1066 1097 4576 492 119 4S6 5.33 
1891 7200 10S4 862 4560 435 133 294 4 
1892 7200 1197 1095 4562 478 64 553 6.38 
1893 7200 1309 1251 4487 473 319 459 5 
1894 7200 1370 747 4446 389 357 1 — 
1895 7200 1371 745 4380 423 151 171 2.33 
1896 7200 1374 868 4331 415 128 325 4.50 
1897 7200 1388 741 4281 409 90 242 3.33 
189S 7200 1390 882 4230 414 130 338 4.66 
1899 7200 1468 1096 4171 406 263 427 5 
1900 7200 1541 930 4111 413 122 395 5 
1901 7200 1570 684 4424 419 54 211 2.90 
1902 7200 1572 610 4402 416 194 — — 

1903 7200 1577 951 4335 435 154 362 5 
1904 7200 1618 1557 4597 516 280 761 9.13 
1905 7723 1682 1845 4561 573 350 922 10.20 
1906 9807 2161 1967 4464 630 349 988 S.70 
1907 9853 2201 2071 4363 701 471 895 8 
1908 12378 2837 2350 4258 760 140 1450 10 
1909 12400 2953 2850 4149 803 261 1786 12 
1910 12401 3252 4985 4036 928 459 3598 23 
1911 14905 5022 4044 3918 1006 373 2665 18.50 
1912 14907 5024 4598 3795 1003 1027 2568 15 
1913 17408 6521 4334 3667 1284 699 2351 12 
1914 19943 7778 4664 3534 1228 1218 2218 10 
1915 20000 7813 5384 3396 1383 814 3187 14 
1916 30000 14012 10627 3253 3608 302 6717 23 
1917 30000 14015 8620 3104 2134 2417 4069 12 
1918 35000 17378 11271 2949 3620 808 6S43 17 
1919 . 45000 29098 16413 2788 5065 1657 9691 22.50 
1920 55000 40246 22368 2620 5558 8652 8158 15 
1921 55000 20169 14208 2445 4899 29386 —20077 — 

1922 55000 20771 8785 2263 3819 1474 3492 6 
1923 55000 21774 11417 2074 4752 1824 4841 8 
1924 55000 23178 14427 1878 5748 2496 6183 10 
1925 55000 24181 15559 1675 6154 3175 6230 10 
1926 55000 25184 15533 1463 6279 3008 6246 10 
1927 55000 26184 14517 1242 6767 1500 6250 10 
1928 55000 27186 14434 1012 7203 1000 6231 10 
1929 55000 28188 15654 773 7264 2000 6390 10 
1930 55000 29190 12713 525 6858 1000 4683 8 
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1SS5 9000 9000 1517 470 126 775 146 1.62 
1SS6 9000 8910 1290 448 79 838 —75 — 

1S87 9000 8S16 1370 443 82 608 237 2.62 
18S8 9000 S717 1305 438 82 494 291 3.23 
1S89 9000 S613 1432 433 105 309 585 6.— 
1890 9000 8504 1455 428 115 523 389 4.30 
1891 9000 S390 1117 422 105 339 251 2.75 
1S92 9000 8270 1174 417 92 453 212 2.30 
1893 9000 8144 1626 410 99 670 447 4.90 
1S94 9000 8012 1365 404 88 872 1 — 

1895 9000 7874 1126 397 85 643 1 — 

1896 9000 7729 1147 390 93 394 270 3.— 
1S97 9000 7577 856 383 90 235 148 1.60 
1S9S 9000 7168 1683 375 84 102G 198 2.20 
1S99 9000 6401 1723 339 89 917 378 4.— 
1900 9000 6225 1095 316 83 457 239 2.62 
1901 9000 6040 1362 307 88 958 9 — 

1902 9000 5846 1312 297 93 918 4 — 
1903 9000 5342 1320 287 104 665 264 2.90 
1904 9000 4328 2131 254 129 962 786 7.61 
1905 10000 — 2025 94 159 745 1027 6.68 
1906 10000 — 1448 — 140 285 1023 6.67 
1907 10000 — 2026 — • 176 517 1333 7.66 
1908 10000 — 2299 — 193 307 1799 9.15 
1909 10000 — 2729 — 224 128 2377 11.— 
3910 10000 — 7452 — 272 1445 5735 29.90 
1911 10000 — 3192 — 322 494 2376 18.50 
1912 10000 

— 2470 — 386 193 1891 15.— 

1913 10000 — 1963 — 347 96 1520 12.25 
1914 10000 — 2755 — 604 500 1651 13.25 
1915 10000 — 3252 — 442 225 2585 20.— 
1916 12000 — 6808 — 697 1300 4811 36.— 
1917 12000 — 3539 — 346 645 2548 16.50 
1918 12000 — 5212 — 1703 400 3109 20.— 
1919 12000 — 10121 — 3540 950 5631 35.— 
1920 12000 — 1G299 — 4629 264 11406 68.— 
1921 12000 — 6976 — 1542 540 4894 30.— 
1922 12000 — 2454 — 772 — 1682 13.— 
1923 12000  5338 — 899 38 4401 30.— 
1924 12000 — 7930 — 1374 581 5975 40.— 
1925 12000 — 6506 — 978 498 5030 30.— 
1926 12000 — 4123 — 971 — 3152 20.— 
1927 12000 — 6699 — 1086 — 5613 25.— 
1928 12000 — 6778 — 1162 — 5616 25.— 
1929 12000 — 5086 — 1353 — 3733 20.— 
1930 12000 — 2993 — 870 47 20 — ^ 

VEEARTSENIJKUNDIGE DIENST. (Aanvulling 
van Dl. IV, blz. 514 en Dl. V, blz. 44G of suppl. afl. blz. 
63). 

Het „Reglement op het Veeartsenjjkundig 
Staatstoezicht en de Veeartsenijkundige Politie in 
Nederlandsch-Indië”, vastgestcld bij ordonnantie van 13 
Augustus 1912 (Ind. Stb. no. 432), waardoor de talrijke 
oude en zeer verspreid voorkomende voorschriften buiten 
werking werden gesteld, en de bij dit reglement behoorende 
uitvoeringsbepalingen, neergelegd in de Staatsbladen 
433,434 en 435, zijn, althans in hoofdzaak, nog steeds in 
werking. 

Bij Ind. Stb. 1920 no. 569 werd de aan 

duiding van het in de ordonnantie van 13 Augustus 1912 
vervatte reglement veranderd in: „Reglement op de 
Veeartsenijkundige Overheidsbemoeienis en de 
Veeartsenijkundige Politie in Nederlandsch-Indië” en werd 
een deel der overheidsbemoeienis met den burgerlijken 
vee- artsenijkundigen dienst overgedragen op de pro-
vincies. 

Het Reglement omvat 4 afdeelingen: 
De eerste afdeeling „Veeartsenijkundige over-

heidsbemoeienis” bepaalt in de artikelen 1 en 2 met 2a en 
25: 

(1) dat de bemoeienis omvat: 
a. de zorg voor den algemeenon gezondheids- 
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toestand van den veestapel, waaronder de wering cn 
bestrijding van besmettelijke veeziekten; 

6. de bevordering van do veeteelt in het algemeen; 
c. de plaatselijke bevordering van de veeteelt; 
d. de zorg voor de veterinaire hygiëne; 
(-2) dat do uitvoering dier bemoeienis, onder de 

algcmeene leiding van den Directeur van Landbouw, 
Nijverheid en Handel, is opgedragen aan de ambtenaren van 
den Burgerlijken Vee- artsenijkundigen Dienst en aan de 
Hoofden van gewestelijk en plaatselijk bestuur en dat de 
overheidsbemoeienis ten aanzien van de onder c en d 
genoemde onderwerpen in provincies is overgelaten aan het 
provinciaal bestuur; 

(3) dat de bevoegdheid voor verbod en beperking van in- 
en uitvoer van vee is opgedragen aan den Gouverneur-
Generaal en ten slotte dat de Directeur van Landbouw, 
Nijverheid en Handel de bevoegdheid heeft om 
uitzonderingen toe te staan op verbod of beperking van in- 
en uitvoer. 

De tweede afdeeling „Veeartsenijkundige Politie 
(bescherming van den veestapel tegen be- smettelijke 
ziekten)” is onderverdeeld in twee paragrafen, waarvan de 
eerste bepalingen bevat tot wering van besmettelijke 
veeziekten uit het buitenland en voorkoming van het 
overbrengen van zoodanige ziekten bij vervoer van vee over 
zee binnen Nederlandsch-Indiê of van zaken, die van vee 
afkomstig zijn, zoomede van hooi en stroo voor veevoeder 
bestemd, en de tweede voorschriften tot bestrijding van 
besmettelijko veeziekten. ' 

In deze afdeeling zijn opgenomen de algemeene 
bepalingen tegen bestrijding van besmettelijke veeziekten, 
de maatregelen, welke voor de bijzondere bestrijding van 
bepaalde veeziekten ter beschikking gesteld worden, 
verplichtingen van eigenaars of houders, bevoegdheden en 
verplichtingen van de ambtenaren, algemeene regeling voor 
schadeloosstelling bij inbeslagname, algemeene bepalingen 
voor afzondering en ontsmetting en 
uitzonderingsbepalingen voor dieren in beheer bij het 
Departement van Oorlog. 

De derde afdeeling noemt de strafbepalingen op niet 
nakoming van de voorschriften der ordonnantie en de 
uitvoeringsvoorschriften daarop en de vierde afdeeling 
bevat conige slotbepalingen. 

Bij Gouvernementsbesluit van 25 November 1910 no. 27 
(Ind. Stb. no. 092) werd de Instructie voor den Inspecteur 
van den Burgerlijken Veeartsenij kundigen Dienst van 1901 
buiten werking gesteld en door het „Reglement voor den 
Burgerlijken Veeartsonijkundigon Dienst” vervangen. Dit 
reglement, waarin do taak van allo voo- artsenijkundige 
ambtenaren omschrevon werd, is thans nog van kracht. In 
don loop der jaren hebben enkele wijzigingen daarin plaats 
gehad, waarvan hier slechts vermeld moge worden, dat bij 
Gouvornomentsbosluit van 12 Juni 1923 no. 50 (Ind. Stb. 
no. 291) do titulatuur van „In- speotour” in „Hoofd van don 
dienst” en die van „Adjunct-Inspecteur” in „Inspecteur” 
veranderd is, en dat sedert 1925 de betrekkingen van Gou- 
vernemonts veearts lo klasse, Gouvernoments Indisch 
veearts le klasse, hoofdmantri on mantri le klasse ingosteld 
werden. 

Bij besluit van den Directeur van Landbouw, Ny verheid 
on Handel van 17 Augustus 1917 wer 

den 4 inspcctieafdeelingen n.1. 2 op Java cn 2 buiten Java, 
en 46 veeartsenijkundige ambtskrin- gen vastgcsteld. 

Door do bestuurshervorming en de inrichting der 
provincies West-, Oost- en Midden Java werd op Java eene 
derde inspectie-afdecling noodig; met de 2 inspectie-
afdeelingen ten Oosten en ton Westen van Java bestaan er 
thans (1 Januari 1931) 5 inspectieafdeelingen. 

Begin 1931 bestond het personeel (met inbegrip van den 
Provincialen Dienst uit: 

1 Hoofd van den Dienst, 6 Inspecteurs (waarvan 3 
hoofden van provinciale diensten en een titulair), 30 
gouvernements veeartsen le klasse, 
15 gouvernements veeartsen, 1 landbouwconsu- lent voor 
de pluimveeteelt, 15 gouvernements Indische veeartsen le 
klasse, 42 gouvernements Indische veeartsen, 4 opzichters, 
1 beheerder van de doorgangsstallen te Pengarasan, 19 
hoofd- mantri’s, 114 mantri’s le klasse, 65 mantri’s, 
16 schrijvers le klasse en 14 schrijvers. 

Veeartsenij kundig onderwijs. In 1928 is eene 
geheel nieuwe, modern ingerichte school voor veeartsen te 
Buitenzorg opgericht. 

Het onderwijzend personeel bestaat thans uit 1 
Directeur (veearts), 5 leeraren (waarvan 4 veeartsen en 1 
scheikundig ingenieur), eenige tijdelijke leeraren en 5 
assistent-leeraren (met diploma van de Nederlandsch-
Indische Veeartsenschool). 

Het aantal studeerenden in het cursusjaar 1930—1931 
bedroeg 53. 

De door de inrichting afgeleverde jongelieden hebben 
den titel van Nederlandsch-Indisch veearts. Het overgroote 
gedeelte bevindt-zich in Staatsdienst als Gouvernements 
Indische veeartsen, tot 1929 Adjunct Gouvernements 
veearts genoemd. Een klein gedeelte van hen is in dienst der 
gemeenten als gemeente veearts; zelfstandig in kleinere 
gemeenten, ondergeschikt dienend aan Europeesche 
gemeenteveeartsen in groote gemeenten. 

Door de school zijn van de openstelling af in 1907 tot 
1930 afgeleverd 123 Indische veeartsen. 

Het in 1908 geopende Veeartsenij kundig La- 
boratorium, sedert 1927 Veeartsenij kundig Instituut 
geheeten, is geleidelijk gegroeid van een eenvoudig 
laboratorium tot eene instelling, die, geoutilleerd met de 
modernste laboratoriumbe- noodigdheden, eene 
vergelijking met de beste zusterinstellingen kan doorstaan. 
Nadat in het begin van 192S de gebouwen on stalcomplexen 
van do vroegere Nederlandsch-Indische Veeartsenschool 
ontruimd waren, kon met de uitbreidingen en 
vernieuwingen van het Instituut worden begonnen; sedert 
het werk in Juli 1929 voltooid is, beschikt olko dor 5 
afdeelingon over eigen laboratoria en stallen on is vooral 
eene scheiding der serumafdeeling van do met hot be-
arbeiden van besmettelijko ziekten belaste afdeelingon 
doorgevoord. 

Het Instituut omvat de volgende 5 afdeelin- gen: 

A. Afdeeling voor algemeen onderzoek. 

B. Afdeeling voor malleus, tuberoulose en so- 

rologi8cho onderzoekingen. 

C. Afdeeling voor bereiding van antisora en entstoffen. 

D. Afdeeling voor zoölogisohe onderzoekingen. 

E. Afdeeling voor pluimveeziekten. 

De staf van het Veeartsenijkundig Instituut bestaat uit 1 

directeur, 4 dierenartsen- baoterio- 

57 
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loop, 1 zoöloog, 3 Nederlandsch-Indischo veo- artscn on 1 
assistent. 

In 1929 werden 2.148.420 o.c. scrum on 1.018.168 c.c. 
ontstof aan do veeartsen in Nc- dcrlandsch-lndiö verstrekt, 
waarmee naar schatting in totaal ruim 22f>.000 stuks 
grootvec konden worden geïmmuniseerd. 

Ten behoeve van diagnostische malleinatie’s in de 
practijk werd een hoeveelheid van 28.357 c.c. onverdunde 
malleine aangemaakt en verzonden. Ten behoeve van de 
diagnostische tu- berculinatie’s in de practijk werd een 
hoeveelheid van 585 c.c. tubcrculine A (voor de subcutane 
tuberculinatie) en 15.647 c.c. tubcrculine B (voor de 
ophthalmotubcrculinatic) aangemaakt en verzonden. 

Door de Ncderlandsch-Indische vereeniging voor 
diergeneeskunde wordt een 5 tot 6 keer per jaar verschijnend 
tijdschrift uitgegeven, getiteld: Ncderlandsch-Indische 
Bladen voor Diergeneeskunde; 5 tot 6 afleveringen vormen 
een deel. In 1929 werd het 41ste deel uitgegeven. P. 
. NATIONALISTISCHE BEWEGING (INDO-
NESISCH-). Van een nationalistische beweging in 
modernen zin is in Nederlandsch-Indië eigenlijk eerst sprake 
geweest enkele jaren na het einde van den wereldoorlog, 
toen allerwegen het politiek nationalisme als bindmiddel 
diende voor overheerschte of uiteengerukte volkeren en 
rassen en het „zelfbeschikkingsrecht der nationaliteiten” als 
politieke strijdleuze werd gepropageerd. 

Wel is waar bewogen de groote stroomingen der 
„Inlandsche Beweging” zich reeds over een bodem van 
nationalisme, maar de algemeene nationalistische beweging, 
in politieken zin, begon eerst met het postvatten van de 
„Indonesische Eenheidsgedachte” bij de Inlandsche 
intellectueelen van academische vorming. 

Van deze „Indonesisch-nationalistisclie” beweging, 
met haar desideratum „Indonesische zelfbeschikking”, zijn 
als de voorloopsters aan te merken de Indonesische 
Vereeniging in Nederland en de Studieclubs op Java. 

Het begrip „Indonesisch nationalisme” vormde zich 
oorspronkelijk in een Westersch milieu. Het werd later in de 
Indische samenleving overgebracht en daar gepropageerd 
als politiek beginsel van agressieven aard. 

Perhimpoenan Indonesia (Indonesische Ver-
eeniging). Omstreeks den tijd, dat op Java de belangstelling 
in inheemsche kringen voor de politieke ontwikkeling van 
land en volk was ontwaakt en tot uiting was gekomen in 
Boedi Oetomo (1908), werd in Nederland een „Indische 
Vereeniging” opgericht, met het doel: de ge-
meenschappelijke belangen der „Indiërs” in Nederland te 
bevorderen en voeling te houden met Indië. 

Gedurende de oorlogsjaren kon de vereeniging niet tot 
verdere ontwikkeling komen. De verhouding tusschen de tot 
verschillende volksgroepen behoorende leden was 
intusschen van dien aard geworden, dat de „Inlanders-
groepen” zich geleidelijk terugtrokken. In het sedert 1916 
uitgegeven vereenigingsorgaan „Hindia Poetra” gaven 
dezen uiting aan hunne verscherpte politieke gezindheid. 

Ter bevordering van een betere verstandhouding onder 
de Indische studenten werd in 1917 

door do gematigden onder hen een „Indonesisch Verbond 
van Studeerenden” te Leiden opgc- richt, omvattende de in 
Nederland gevestigde vereenigingon of afdeelingen daarvan, 
welker leden uitsluitend zouden zijn Indonesiërs, Indo- -
Chineczen of wel Nederlanders, die zich voorbereiden tot 
een werkkring in Nederlandsch- -Indië. 

Het Verbond stelde zich volgens zijn statuten ten doel 
om den ondcrlingen omgang te bevorderen, zijn leden op te 
wekken tot Indonesische studiën en „belangstelling te 
kweeken onder do Nederlandsche jongelingschap voor 
Nederland’s onbaatzuchtige Indonesische taak”. 

Het verbond leidde weldra een kwijnend bestaan, o.a. als 
gevolg van het veldw'innen van de „non-coöperation”-
gedachte onder de Javaan- sche en Maleische studenten, die 
na den wereldoorlog in grooter getale in Nederland kwamen 
om hun studies aan instellingen van hooger onderwijs te 
voltooien. Tot de federatie was ook de Indische Vereeniging 
toegetreden, doch de verhouding tusschen genoemde 
studenten en de Nederlandsche medeleden nam allengs 
zulken scherpen vorm aan, dat van samenwerking geen 
sprake meer kon zijn. Vijf jaren na de totstandkoming van 
het Verbond werd de band tusschen de verschillende 
studenten-organisaties geslaakt. 

Op initiatief van R. M. Noto Soeroto te ’s-Gra^. venhage 
werd in Maart 1926 opnieuw een federatie tot stand gebracht, 
thans onder den naam „Nederlandsch-Indonesisch Verbond 
van Jongeren Organisaties” (N. I. V. J. O.), dat zich ten doel 
stelde: het verbreiden van kennis omtrent en het bevorderen 
van belangstelling aangaande Indonesië in Nederland en 
omgekeerd, ten einde te geraken tot een beter onderling be-
grijpen, wederzijdsche waardeering en goede ver-
standhouding tusschen Nederlanders en Indonesiërs; voorts: 
het verbreiden van kennis omtrent Nederland en Indonesië in 
den vreemde. Men zou trachten dat doel te bereiken o.m. 
door het organiseeren van kunstavonden, tentoonstellingen, 
film-voorstellingen, enz. 

Met behoud van hare taakomschrijving werd de 
vereeniging in Januari 1930 genoemd: „Nc- derlandsch-
lndonesisch Verbond”, welke organisatie in September van 
hetzelfde jaar werd omgezet in een Stichting van gelijken 
naam. 

Volgons de grondregelen dezer stichting is het doel van 
het N. I. Verbond: do verwezenlijking, door middel van 
samenwerking op wettige wijze en langs lijnen van 
geleidelijkheid, van de Rijkseenheidsgedachte in den zin van 
een twee-een- heid Nederland-Indonesië, d.i. de saamhoorig- 
heid van Nederland en Indonesië, als gevolg van het 
saamhoorigheidsbesef van Nederlanders en Indonesiërs, 
onder een gemeenschappelijk Rijksgezag met 
zelfstandigheid der samenstellende deelen binnen de grenzen 
van die Rijkseenhcid. De term Indonesiërs is in ruimen zin 
genomen, zoodat daaronder ook worden verstaan Indo- 
Europeanen, Indo-Chineezen en allen, die zich in Indonesië 
inheornsch gevoelen. 

De Indische Vereeniging was intusschen haar eigen weg 
gegaan. 

in 1922 werd haar naam veranderd in „Indonesische 
Vereeniging”, in het Maleisch „Perhimpoenan Indonesia”. 
Begin 1923 trad een nieuw bestuur op, bestaande o.m. uit: R. 
lwa Koesoc- ma Soemantri, voorzitter; J. B. Sitanala, secre 



NATIONALISTISCHE BEWEGING (INDONESISCH-) 899 

taris en Mohammad Hatta, penningmeester. 
-Hare in de „Hindia Pootra” van Maart 1923 opgenomon 

en toegelichto beginselverklaring luidde o.m. aldus: „De 
toekomst van het volk van „Indonesië is uitsluitend en alleen 
gelegen in do „instelling van een regeeringsvorm, die aan 
dat „Volk zelf verantwoordelijk is in den waren „zin van hot 
woord, omdat alleen een der- „gelijke regeeringsvorm voor 
het volk aannemelijk is. Daartoe behoort door lederen Indo-
nesiër naar zijn vermogen en aanleg gestreefd „te worden 
door eigen kracht en eigen kunnen, „onafhankelijk van de 
hulp van anderen”. 

Als de politiek der Indonesische Vereeniging werd 
aangeprezen die van negatie, van non- coöperatie ten 
aanzien van de overheerschers. 

In 1924 nam de invloed der radicale elementen in de 
vereeniging sterk toe. Zij waren in persoonlijk contact 
gekomen met de geïnterneerde, doch met vergunning der 
Indische Regeering uit Indië vertrokken communistische 
volksleiders Sema- oen en Tan Malaka. In een nieuwe 
beginselverklaring werd als doel der I. V. aangegeven: „vrij-
making van Indonesië”, als middel om daartoe te geraken: 
totstandkoming van een zelfbewuste, op eigen kracht 
steunende nationalistische massa- actie. Het orgaan der 
vereeniging werd omgedoopt in „Indonesia Merdéka”. 

In hetzelfde jaar verscheen het geruchtmakend 
„Gedenkboek” der Perhimpoenan Indonesia (1908—1923). 
De daarin opgenomen onge- teekendc artikelen ademden 
een onverzoenlijken revolutionnairen geest, welke mede tot 
uiting kwam in de daarop volgende jaargangen der 
Indonesia Merdéka. 

Begin 1925 werd een nieuwe beginselverklaring 
aanvaard, waarin o.m. op grond van de stelling, dat „het 
domineerend en essentieel ele- „ment in elk koloniaal 
staatkundig probleem is „de belangentegenstelling tusschen 
overheerscher „en overheerschte”, de „tendenz van de 
politiek „van den overheerscher naar verdoezeling en 
„maskeering van dit element” van de zijde van den 
overheerschte moet worden beantwoord „met verscherping 
en accentueerinq van alle tegenstellingen”. Het 
werkprogram bevatte o.a.: „het „intensiever propageeren 
van de beginselen der „vereeniging, inzonderheid in 
Indonesië”; voorts: „het brengen van de Indonesische 
kwestie onder „internationale aandacht”. 

Al spoedig trad do Indonesische Vereeniging in relatie 
met het Exécutief Comité der Communistische 
Internationale, later ook met do „Liga tegen koloniale 
onderdrukking”. 

De Komintern had omstreeks dien tyd het oog gericht op 
de koloniale gebieden om de Pacific en, van tactiek 
veranderend, nauwe samenwerking gezocht met de 
nationale vrijheidsbewegingen in do koloniale en half-
kolonialc landen der West-Europeesche staten. In die landen 
zou hot politieke nationalisme niet meer worden bestreden, 
maar met alle kracht worden gesteund, mits do 
Communistische Partijen de „voorhoede” zouden vormen 
en do leiding dor vrijheidsbewegingen zouden hebben. 

Eind 1925 nam de Indonesische Vereeniging een 
resolutie aan, waarbij sympathie werd betuigd met do 
nieuwe tactiek der Komintern ten opzichte van de 
revolutionnair-nationalistischo bewegingen. De 
Perhimpoenan Indonesia diende zich daarbij aan als 
„nationaal-revolutionnai- 

re vereeniging van Indonesische studenten”. 
In strijd met de beginselen der Komintern kwam een jaar 

later, op 5 December 1926 te VGravenhage een„conventie” 
tot stand tusschen Somaoen als vertegenwoordiger der 
Indonesische Communistische Partij en Mohammad Hatta 
als vertegenwoordiger der Perhimpoenan Indonesia waarbij 
de P. 1. „de hoofdleiding en de volle „verantwoordelijkheid 
van de volksbeweging in „Indonesië” op zich nam, terwijl 
de P. K. I. (Partai Koinmunist Indonesia) die leiding zou 
erkennen en daaraan haar volle vertrouwen zou moeten 
geven. De P. K. I. en hare sub-organisa- ties zouden in geen 
enkel opzicht oppositie mogen voeren tegen de door de P. I. 
te leiden nationale volksbeweging, zoolang deze 
„consequent de politiek voor de onafhankelijkheid van 
Indonesië „zou blijven voeren”. 

Op instigatie van Moskou moest dit „politiek contract” 
niet lang daarna door Semaoen openlijk worden herroepen. 

Ook in andere richting voerde de Perhimpoenan 
Indonesia buitenlandsche propaganda, welke actie als 
onmisbaar element werd aangemerkt in den strijd voor de 
nationale onafhankelijkheid. Daarmede werd beoogd „te 
voorkomen dat in „het buitenland de mcening post vat alsof 
Indo- „nesia niet den wil bezit om vrij te worden”; aan de 
wereld zou worden getoond „dat Indonesia „den ernstigen 
wil heeft om over zich zelf te kunnen beschikken”. Voorts 
zou de idee der „Aziatische solidariteit” worden 
gepropageerd, waartoe contact werd verkregen met een in 
1925 te Parijs.gevormde associatie voor bestudeering van 
Oostersche beschavingen. 

Een goede gelegenheid voor buitenlandsche propaganda 
in internationale samenwerking bood de te Berlijn zetelende 
„Liga tegen koloniale onderdrukking”, waarbij de 
Perhimpoenan Indonesia zich al spoedig had aangesloten. 
Op het te Brussel van 10-15 Februari 1927 gehouden 
internationaal congres dier Anti-koloniale Liga was de P. I. 
vertegenwoordigd door een delegatie onder voorzitterschap 
van Mohammad Hatta, die gelegenheid had om de aandacht 
van het congres te vestigen op „de witte terreur”, welke in 
Indië zou heerschen bij de onderdrukking van de kort te 
voren op Java en Sumatra uitgebroken communistische 
ongeregeldheden. In een resolutie werd door het Liga-
congres besloten om „aan de „Indonesische 
vrijheidsbeweging zijn volle sympathie te betuigen en deze 
beweging voortdurend met alle mogelijke middelen te 
ondersteunen”; voorts om van de Nederlandsche Regeering 
te eischcn: „volledige bewegingsvrijheid voor het 
Indonesische volk, opheffing van „verbanningsbcsluiton on 
van ter dood veroor- „dcelingen en uitvaardiging van 
algemeene „amnestie”. 

Do door de Perhimpoenan Indonesia ontwikkelde 
revolutionnaire activiteit, vooral in geschrifte, n.1. in haar 
orgaan „Indonesia Merdéka”, had de publieke aandacht 
getrokken. Den lOden Juni 1927 werd door do 
Nederlandsche Justitie een inval gedaan en huiszoeking 
verricht bij een drietal adressen van P.I.-leden te ’s-
Gravenhage en to Leiden. Het resultaat van het ingestold 
onderzoek van de in beslag genomen schrifturen was, dat 
oen viertal studenten, leden dor Perhimpoenan, n.1. de 
heoron Mohammad Hatta, Raden Mas Abdocl Madjid Djojo 
Adhiningrat, Mr. Ra 
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den Ali Sastro Amidjojo en Mohammad Nazir Datoek 
Pamontjak, in September d.a.v. in preventieve hechtenis 
werden gesteld en strafrechtelijk vervolgd op grond dat zij 
zich hadden schuldig gemaakt aan opruiing, bij geschrifte en 
in het openbaar, tot gewelddadig optreden tegen het openbaar 
gezag. Het justitieel-politioneel ingrijpen der autoriteiten 
heeft tot velerlei commentaren aanleiding gegeven en de 
gemoederen in Nederland en in Indië in beroering gebracht. 
Den 22sten Maart 192S volgde het vrijsprekend vonnis der 
Arrondissements-Rechtbank te ’s-Gra- venhage (opgenomen 
in „Nederlandsche Juris- >. prudentie”, 1928, blz. 824 vlg.), 
waarbij verklaard werd, dat hetgeen aan de verdachten bij 
dagvaarding was ten laste gelegd, niet bewezen was. 

Voor de beteekenis van de propagandistische actie der 
Indonesische Yereeniging (Perhim- poenan Indonesia) 
worde verwezen naar de jaargangen der Indonesia Merdéka 
en de brochure ■van Mohammad Hatta, „Indonesië Vrij” 
(192S); wat de verhouding der organisatie tot de Anti- 
koloniale Liga betreft, naar het artikel „Onze Liga-politiek in 
Holland”in het Mei-nummer van vorenvermeld orgaan van 
1929, terwijl in het nummer van Aug.-Sept. 1929 
bijzonderheden zijn vermeld betreffende het tweede 
wereldcongres der Liga te Frankfurt a. Main van 20-27 Juli 
1929 en de beteekenis van dit congres voor de Perhimpoenan 
Indonesia. 

De nationalistische beginselen der Perhimpoenan 
Indonesia werden verbreid over Neder- landsch-Indië, 
doch ook in de groepen van „Indonesische studenten” en 
in de kringen van „Indonesische kolonies” in het 
buitenland, w.o. ten getale van d: 125 personen te Cairo 
(ver- eeniging „Djamijat al Chairyah”) en van ± 250 te 
Mekka (vereenigingen „Madjelis Assjaura Indonesia”, 
„Daja Oepaja” en „Djamijat Jnajat Indonesia”). 

Studieclubs. In de kringen der volksleiders op Java was 
de revolutionnaire koers, door de Perhimpoenan Indonesia 
sedert 1923 gepropageerd, niet onopgemerkt gebleven. 

Eind 1923 werd de vorming te Soerabaja aan- gekondigd 
van een „Bond van Intellectiieefcn”, op den grondslag van 
het Javaansch nationalisme. De oprichter, Dr. Satiman 
Wirjosandjojo, verklaarde dat de Bond de weinige 
intellectuee- len zou omvatten, die aan handelen de voorkeur 
wenschten te geven boven praten en de toekomstige leiders 
zouden willen zijn van het Javaan- sche volk. Deze kern van 
„verdicht Javanisme” heeft nimmer de sympathie kunnen 
verwerven van degenen, die de „Indonesische eenheid” 
voorstonden. 

Onder hen behoorde de arts Dr. R. Soetomo, die op II 
Juli 1924 te Soerabaja een „Indonesische Studieclub” 
oprichtte, welke zich ten doel stelde: de ontwikkelden in de 
Inlandsche samenleving op te wekken tot 
gemeenschapsbesef en politiek inzicht; voorts om door 
bespreking van nationale en sociale vraagstukken hen te 
bewegen tot gemeenschappelijken constructieven arbeid. 

Dit voorbeeld werkte stimuleerend op de vorming van 
een „Algemeene Studieclub” te Ban- doeng en van 
plaatselijke studieclubs te Solo, Jogja, Batavia, Semarang en 
Buitenzorg. In 

hoofdznak werden zij gevormd uit academisch- opgeleiden; 
wat de Bandoengsche Club betreft, meerendecls uit oud-
leden der Perhimpoenan Indonesia. 

In de intcllectueelen-beweging openbaarden zich 
aanstonds verschillende stroomingen, naar gelang van het 
standpunt der aangeslotenen ton opzichte van de non-
coöperatie-gedachte. Ten aanzien van de vraag, of politieko 
samenwerking met de Regeering wenschelijk en mogelijk 
is, stelde de Bandoengsche Club zich eenstemmig op een 
beslist afwijzend standpunt. In de Soeraba- jasche Club 
kwamen aanstonds naast de onverzoenlijke tevens de meer 
gematigde elementen voor, w. o. Dr. R. Soetomo, die 
samenwerking met de Overheid niet principieel weigerden, 
mits op voet van volkomen gelijkwaardigheid. Onder de 
tegenstanders van non-coöperatie trad Dr. Satiman op den 
voorgrond. 

Onder de energieke leiding van haren voorzitter, den arts 
Soetomo, wijdde de Soerabaja- sche Studieclub hare 
aandacht niet alleen aan politieke vraagstukken, maar ook 
en vooral aan maatschappelijke, z.a. onderwijsvoorziening, 
gezondheidszorg, bestrijding van kinderhuwelijken en 
prostitutie, enz. Haar orgaan „Soeloeh Ra’jat Indonesia” 
trekt steeds groote belangstelling. De richting der Solosche 
Club, met haar orgaan „Timboel” is meer Javaansch-, dan 
Indonesisch- nationalistisch. 

Reeds bij het begin der intellectueelen-bewe- ging 
streefden de leiders der verschillende studieclubs naar 
onderlinge samenwerking. Zoo werd in Juli 1925 te 
Soerabaja een „Interinsulaire Dag” gehouden, ter 
gezamenlijke bespreking, ook met andere Inlandsche 
politieke organisaties, van de wijze waarop de 
„Indonesische Eenheidsgedachte” in het vereenigingsleven 
zou worden gepropageerd. In September 192(5 werd uit de 
verschillende Inlandsche organisaties een „Comité 
Persatocan Indonesia” gevormd met het doel eenheid te 
brengen in de verschillende politieke stroomingen. 

Plotseling werden de gemoederen der non- coöperators 
in beroering gebracht door de benoeming in Maart 1927, 
van Dr. R. Soetomo tot lid van den Volksraad. Ofschoon 
persoonlyk wel geneigd om de benoeming te aanvaarden, 
besloot do leider, daartoe door zijn club genoopt, het lid-
maatschap af te wijzen. Bij een onderhoud, dat de heer 
Soetomo op 7 April d.a.v. met den Landvoogd had, kreeg de 
voorzitter der Studieclub den indruk, dat de 
Regeeringspolitiek zeer tegemoetkomend zou zijn 
tegenover de nationalistische aspiraties der intellectueelen. 
Hij gaf daarop den Landvoogd schriftelijk te kennen de be-
noeming te aanvaarden op grond van de door de Regeering 
toegozegde „concessies”. Toen bleek, dat van eenigerlei 
concessie aan de Club geen sprake was geweest, besloot do 
heer Soetomo kort daarop zijn besluit van aanvaarding der 
benoeming tot lid van den Volksraad in te trekken. 

Het „geval Soetomo” gaf tot commentaren aanleiding, 
zoowel in als buiten den Volksraad. De Regeering vond 
hierin aanleiding om Hare in de najaarszitting van den 
Volksraad te kennen gegeven opvatting ten aanzion van de 
non-coöperatie in 1927 in de Memorie van Antwoord op het 
afdeelingsverslag van den Volksraad (1927— 1928) aldus 
te herhalen: „De Regeering ziet in 
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„veelzijdige samenwerking een onmisbare voorgaarde voor 
een werkelijk vruchtbaar bewind. „Zij zal dan ook elke zich 
voordoende gelegen- „hcid aangrijpen om de aanhangers 
van de „non-coöperatie gedachte tot ander inzicht te 
„brengen, en vooral trachten elke aanleiding weg „te nomen 
en te vermijden, welke aan non-coö- „peratie een schijnbaar-
redclijken grondslag zou „kunnen geven”. 

Intusschen zette de Indonesische Studieclub te Soerabaja 
haren socialen en economischen arbeid voort. Zij gaf den 
stoot tot oprichting van internaten, een vrouwen-tehuis, een 
weefschool, een coöperatieve slagerij, een 
nijverheidscentrale, een credietbank „Boemipoetra”, een 
„Bank Na- sional Indonesia”, enz., terwijl /ij voorts advies- 
bureaux heeft ingesteld ter bestrijding van den woeker, ter 
bevordering van coöperaties en ten behoeve van do 
vakbeweging (zie: Mededeelin- gen der Regecring omtrent 
enkele onderwerpen van algemeen belang, Juni 1930). 

De Algemeeno Studieclub te Bandoeng bleef echter, van 
hare oprichting af, zich in revolu- tionnair-nationalistische 
richting bewegen. Aan het hoofd dezer groep van 
principieele non-coöpe- rators stond Ir. Soekarno. Deze club 
nam het initiatief tot de oprichting van een revolutionnair- 
nationalistische volksvereeniging, de „Partai Nasional 
Indonesia”, welke de bestaande sociaal- en c.q. religieus-
politieke Inlandsche organisaties in hare grondslagen zou 
aantasten en het „Indonesisch nationalisme” als agressief-
revo- lutionnair beginsel onder de breede volksmassa, 
vooral op Java, maar ook daarbuiten, zou pro- pageeren. 

Partai Nasional Indonesia. In de kringen der 
Perhimpoenan Indonesia werd reeds in 1926 het plan 
beraamd tot vorming van een revolu- tionnair-
nationalistische volkspartij op Java, welke, in nauwe 
samenwerking met de Indische Communistische Partij 
aldaar, zou streven naar de „onafhankelijkheid van 
Indonesia”. Dit doel zou worden nagestreefd door „een 
bewuste, op eigen kracht en eigen kunnen steunende natio-
nalistische massa-actie”. De Partij zou geleid worden door 
do Algemeeno Studieclub te Bandoeng, do Indische 
voortzetting van de Perhimpoenan Indonesia, welker 
beginselen en leuzen met het oog op de Indische 
verhoudingen gemitigeerd c.q. gecamoufleerd waren. Aan 
deze plannen werd de bodem ingeslagen door de maatrege-
len der Regeering tot onderdrukking van de ontijdig 
uitgebroken communistische opstandbe- wegingen. 

Toen de rust op Java was teruggekeerd, werd in April 
1927 in een bijeenkomst van Ir. Soekarno, Air. Iskaq 
Tjokrohadisoorjo, Tjipto Ala- ngoonkoosomo, Air. 
Bocdiarto en Air. Socnarjo besloten tot instelling van een 
comité van voorbereiding voor de oprichting van oen 
rovolution- nairo volkspartij op nationalistischen grondslag. 
Dozokwam op 4 Juli 1927 te Bandoeng tot stand, ondor der 
naam „Porserikatan Nasional Indo- nesia” (P. N. 1.), die zich 
volgons hare statuten ton dool steldo: „te streven naar de 
onafhankelijkheid van Indonesia”, door eon „bewuste” 
volksbewoging, gegrond op eigen kracht en kunnen; voorts 
door samenwerking mot on stoun- verleening aan andere 
vereenigingen met gelijk streven. 

De P. N. I. zou volgens haar beginselprogram slechts een 
regeeringsstelscl erkennen, dat uit en door het volk in hot 
loven zou zijn geroepen, hetgeen alleen mogelijk werd 
geacht in een onafhan- kelijken staat. Zy zou mitsdien naar 
middelen zoeken om „Indonesia los van Nederland” to 
maken langs den weg van „non-coöperatie”. Als „allereerste 
middel om de geheele structuur der Indonesische 
samenleving te herstellen” werd het bereiken van de 
politieke onafhankelijkheid 
d. i. het beëindigen van het Nederlandsche bestuur, 
aangemerkt. Door ontplooiing van eigen krachten zou een 
eigen nationale administratie in het leven worden geroepen 
binnen de bestaande algemeene administratie. In het 
voorloopig hoofdbestuur namen zitting: Ir. Soekarno als 
voorzitter, Air. Iskaq Tjokrohadisoerjo als se- cretaris-
penningmeester en Dr. Samsi Sastrowi- dagdo als 
commissaris Andere figuren in de leiding der P. N. I. waren 
Air. Boediarto, Air. Sartono, Air. Soenarjo en Ir. Anwari. 

Een aanknoopingspunt voor samengaan met andere 
organisaties vond de P. N. I. al dadelijk in het optreden der 
Nederlandsche Justitie tegen de Perhimpoenan Indonesia te 
’s-Gravenhage. In een protest vergadering, op 14 Augustus 
1927 te Bandoeng gehouden, gispte Ir. Soekarno in scherpe 
bewoordingen het optreden der autoriteiten in Nederland. 
Air. Iskaq gaf daarop een overzicht van de 
ontwikkelingsgeschiedenis der Perhimpoenan Indonesia, 
zooals die voorkomt in het „Gedenkboek” dier vereemging; 
voorts wees hij op de beteekenis der „Liga tegen koloniale 
onderdrukking” voor do vrijheidsbeweging der 
overheerschte volkeren. 

Den 25sten September d.a.v. werd tezelfder plaatse een 
propaganda-vergadering gehouden, waarin Air. Iskaq een 
historisch overzicht gaf van de„ontwikkeling van Indonesië 
onder het Ne- derlandsch Bewind”, om vervolgens een 
uiteenzetting te geven van het doel der P. N. I. en van haar 
beginsel van non-coöperatie. 

Op 9 October d.a.v. had een openbare vergadering to 
Jogja plaats, waarin als sprekers optraden Air. Soenarjo en 
Air. Soejoedi, die voor een beperkt gehoor een historisch-
materialistische verklaring gaven van het ontstaan der 
koloniale verhouding, welke huns inziens alleen door non- 
coöperatie zou kunnen worden ontwricht en opgeheven. 

Grooter succes had een propaganda-vergadering, welke 
op 4 December 1927 door de pas opgerichte afdeeling 
„Jacatra” der P. N. I. te Batavia werd gehouden, bijgewoond 
door een 600-tal personen, w.o. afgevaardigden van 
verschillende Inlandsche vereenigingen. Air. Boediarto, 
voorzitter der afdeeling, gaf een uiteenzetting van de 
grondslagen der P. N. I., van de geschiedenis der 
Nederlandsche kolonialo politiek en van de beteekenis van 
het Aziatisch réveil. Do P. N. I. ging volgons spreker uit van 
do stelling, dat do welvaart van eon land samenhangt met 
een re- geeringssysteem, waarbij do Regeering ten volle 
verantwoording schuldig is aan het volk, welk stelsol slechts 
dan verkregen kan worden, wan-- neer de Regeoring uit on 
door hot volk is gekozen, hetgeen alleen een vrij volk kan 
doen. Nederland zal echtereen zoodanigon regceringsvorm 
uit zich zelf nietschenkon aan hot volk,dat daarom op eigen 
kracht moet steunen on de hulp van anderen in zijn streven 
naar vryheid niet kan aanvaarden. 
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Ir. Soekarno sprak over het doel der P N. I.: te streven 
naar de „vrijheid van Indonesia”. Deze vrijheid moet z. i. 
eerst verkregen zijn, alvorens gedacht kan worden aan den 
wederopbouw van een nationalen staat met normale ver-
houdingen. De heer Soekarno qualificeerde de koloniale 
politiek der Westerschc mogendheden als honger-politiek; 
de Europeanen veroverden koloniën om hun „rammelenden 
huik” te vullen! De Nederlanders zullen het Indonesische 
volk nimmer „rijp” achten om eigen lot in handen te kunnen 
nemen; daarom moet het volk, zonder de hulp van anderen, 
zijn lot zelf in handen zien te krijgen. Vandaar de bepaling 
in de statuten, dat de vrijheid alleen bereikt kan worden door 
een bewuste volksbeweging, die steunt op eigen kracht en 
kunnen. De houding van non-coöpera- tie brengt er toe om 
kracht te zoeken in eigen organisatie. De non-coöperators 
wensclien niet in de bestaande vertegenwoordigende 
lichamen zitting te nemen, omdat de arbeid in die colleges 
toch nimmer de vrijheid brengen kan. De P. N. I. wil trachten 
nuttiger werk te verrichten, n.1. dat der „nationale 
reconstructie”. De volksbeweging moet „bewust” zijn, opdat 
men voor geen enkele macht bevreesd behoeft te zijn. Aldus, 
volgens den spreker, de P. N. I.-beginselen. 

Met groote geestdrift werd, in woord en geschrift, 
propaganda gevoerd voor deze beginselen; vooral in Batavia 
en in de Preanger, maar ook in Midden- en Oost Java. 

Het 1ste P. N. I.-Congres, dat van 27—30 Mei 1928 te 
Soerabaja bijeenkwam, trok groote belangstelling. In deze 
meeting, welke door 1000 a 1500 personen werd 
bijgewoond, werden de partij-beginselen door Ir. Soekarno 
op dezelfde wijze uiteengezet als te Batavia. 

Bet werkprogram van de op dit congres tot „Partai 
Nasional Indonesia” omgedoopte veree- niging bevatte de 
volgende voornemens: in de eerste plaats versterking van het 
nationaal bewustzijn, bevordering van de nationale eenheid 
en wegruiming van alle belemmeringen, die aan de 
ontwikkeling van het politieke leven en aan de persoonlijke 
vrijheid in den weg staan; voorts: economische opbouw in 
den meest uitgebreiden zin; ten slotte: organisatie van het 
nationale onderwijs. Ter bereiking van het vrijheidsstreven 
zou de partij den „nationalen geest” aanwakkeren, welke 
noodig werd geacht ter verkrijging van een „nationalen wil”, 
die ten slotte zou voeren tot de „nationale daad”. Een en 
ander werd door Mr. Sartono uitvoerig toegelicht, waarbij 
hij tevens den nadruk legde op de noodzakelijkheid om de 
Indonesische cultuur hoog te houden. 

Op den tweeden congresdag behandelde Mr. Iskaq 
Tjokrohadisoerjo de geschiedenis en de bo- tcekenis van de 
z.g. exorbitante rechten van intern eering en externeering, 
welke door den spreker werden aangemerkt als een 
despotisch middel om het Nederlandsch gezag te versterken. 

De derde dag was gewijd aan besprekingen over 
belemmeringen van de vrije vereenigings- uiting, w’aarbij 
Mr. Sartono gelegenheid had een 'geschiedkundig overzicht 
te geven van de ontwikkeling van de rechten van vereeniging 
en vergadering. Hij weesop den in de loop der jaren aan-
gebrachte beperkingen op de uitoefening van deze rechten, 
welke de volksvrijheid z.i. belemmerden; de P. N. I. wil 
daarom streven naar de opheffing van deze belemmeringen. 

Nadat verschillende sprekers hunne instemming met het 
gehoorde hadden betuigd, sloot Ir. Soekarno het congres 
met een rede, waarin hij do aanwezigen aanspoorde zich bij 
de P. N. I. of by een andere nationaal-politieke partij aan te 
sluiten en zich in te spannen om de vrijheid van Indonesië 
te verwerven. 

Gedurende hetjaarl928 werden door de P. N. I.- -lciders 
propaganda-vergaderingen op Java gehouden, waarin 
politieke, maatschappelijke en economische vraagstukken 
behandeling vonden. Aanvankelijk waren de redevoeringen 
te geleerd om vat te kunnen krijgen op het onontwikkeld 
gehoor; zij waren te Westersch gedacht, opgezet en 
voorgedragen. Langzamerhand wisten de sprekers echter 
hun voordracht in populairen vorm te gieten en ze te kruiden 
met grappige toespelingen en met Inlandsche zegswijzen of 
met vergelijkingen, ontleend aan wajang-verhalen of aan 
volksoverleveringen. Achtereenvolgens werden de 
beginselen van het Indonesisch nationalisme uiteengezet en 
daaraan beschouwingen gewijd. Steeds werd als het doel 
der P. N. I.-beweging aangegeven: het verwerven van 
staatkundige vrijheid, welk doel alleen door eigen kracht en 
kunnen zou kunnen worden bereikt. Voortdurend werden 
het „imperialisme” en het „kapitalisme” als de groote 
vijandige machten voorgesteld, waartegen alle 
volkskrachten gemobiliseerd moesten worden om tot de 
„vrijheid” te geraken,. 

De Indonesische Eenheids-ideologie zou in het gebeele 
sociale, economische en politieke leven worden ingedreven. 
Overeenkomstig de beginselen der Perhimpoenan Indonesia 
werden alle sociale en koloniale tegenstellingen steeds 
scherp geaccentueerd. De aard van het besprokene was 
„Indonesisch”, in de beteekenis van anti-Wes- tersch in het 
algemeen en anti-Ncderlandsch in het bijzonder. De taal 
was mede „Indonesisch”, d.i. het Maleisch, zooals het door 
de Inlandsche pers op Java is gemoderniseerd door 
opneming en verwerking van Nederlandsche en algemecn- 
gangbare Europeeschc termen. Het partij-orgaan de 
„Persatoean Indonesia”, maakte onder redactie van Jr. 
Soekarno en Mr. Soenarjo propaganda voor de agressieve 
beginselen der P. N. I. en voor hare non-coöperatie-
gedaehte, welke in actieven zin „self-help” of „auto-
activiteit” werd gohee- ten. 

In een openbare vergadering, welke op 1 Juli 1928 te 
I^ekalongan werd gehouden, gaf Ir. Soekarno opnieuw een 
uiteenzetting van hot doel en het streven der P. N. I.-
beweging naar de vrijheid van Indonesië. Ook hier gaf hij 
beschouwingen ten gehoore over het stichten van koloniën 
in het algemeen en over kolonisatie door Nederlanders in 
het bijzonder. Deze kolonisatie had niet tot motief om 
beschaving te brengen, zeide spreker; de vreemdelingen 
kwamen slechts om hun „rammelenden buik” te vullen! Het 
Hollandsche imperialisme heeft volgens hem een viertal 
kenmerken, n.1. het zoeken naar artikelen, vooral eetwaren, 
om deze naar Europa mede te nemen; het opkoopen van 
grondstoffen voor industrieele doeleinden; het zoeken naar 
een afzetgebied voor eigen producten en ten slotte het 
beleggen van kapitaal. De heer Soekarno hekelde voorts het 
Gouvernements-onderwijs en de Rcgeeringsmaat- regelen 
ter beperking van de bewegingsvrijheid. Ook hier wees hij 
op de wenschelijkheid om eendrachtig mede te werken tot 
de ontwikkeling van 
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den nationalen geest, die tot den nationalen wil en ten slotte 
tot de nationale daad zon moeten voeren. Vervolgens 
spoorde hij de aanwezigen aan om zich te scharen onder do 
P. N. I.-vlag, die rood en wit is gekleurd en van een 
„bantèng”- -kop is voorzien. 

Van denzelfden trant was de propaganda-vergadering, 
welke op 30 Augustus 1928 te Grcsik, nabij Soerabaja, werd 
gehouden. Ir. Sockarno gaf ook hier een uiteenzetting van 
het standpunt der P. N. I. tegenover de Nederlandsche 
koloniale politiek. Verklaard werd de bedoeling van de non-
coöperatie-politiek der P. N. I., die niet alleen alle 
Indonesiërs tot zich wil trekken, maar ook samen wil werken 
met nationalistische organisaties van andere Aziatische 
volkeren, die onder den druk verkeeren van het 
internationaal imperialisme. 

De agitatorische wijze, waarop de P. N. L- -Jeiders de 
propaganda hunner partij-beginselen meenden te moeten 
voeren, had ook de aandacht der Indische Regeering 
getrokken. In de op 15 Mei 1928 gehouden bijeenkomst tot 
opening van de Volksraadszitting 1928—1929 wees de 
Gou- verneur-Generaal op de gevoerde revolutionnair- -
nationalistische propaganda. De Landvoogd verklaarde 
daarbij, dat door deze propaganda bij velen ook het gezonde, 
opbouwende en daarom de sympathie van alle 
weldenkenden verdienende nationalisme zelf in discrediet 
werd gebracht. Een onderscheiding werd door de Regeering 
tevens gemaakt tusschen evolutionnaire en revolution- naire 
nationalisten en vervolgens gewezen op „het gansch ander 
standpunt, dat ingenomen „wordt door den pupil, in wiens 
gedachtengang „het einde der voogdij alleen het resultaat 
van „een natuurlijk — en derhalve geleidelijk — 
„groeiproces kan zijn, of dat van zijn medepupil, „die meent 
zijn emancipatie £e kunnen forceeren „door zijn voogd naar 
het leven te staan”. 

Ook de non-coöperatie-beweging, welke door de P. N. I. 
krachtig was versterkt, had do aandacht der autoriteiten 
getrokken. Bij de schriftelijke gedachtenwisseling nopens 
de Indische begrooting voor J928 gaf de Regeering in Hare 
Memorie van Antwoord te kennen dat „non- -coöperatie” 
Haars inziens wat anders is dan „auto-activiteit”; het bevat 
naar de uitgesproken bedoeling harer aanhangers een 
positief element van vijandigheid tegen de Nederlandsche 
leiding. De Regeering verklaarde voorts over gegevens te 
beschikken, waaruit overtuigend zou kunnen blijken, dat 
onder degenen, die zich non- -coijperators noemden, ook 
voorstanders van ge- weklpolitiek worden aangetroffen. 

Intusschen had de propaganda der P. N. I.- leiders groote 
aantrekkingskracht uitgeoefend op talrijke elementen der 
uitecngeslagen communistische organisaties. Do P. N. 1. 
trok zich het lot dier elementen aan en bevorderde hun 
toetreding. Tusschen communisme en nationalisme bestaat 
naar de inzichten in P. N. I.-kringen dit aanrakingspunt, dat 
zij beide bevrijdingsbewegingen zijn; eenerzijds uit 
economische (klasse)over- heersching, anderzijds uit 
politieke (nationale) overhcersching. Uit die kringen werd 
dan ook betoogd, dat in de nationale beweging do commu-
nistische strooming slechts een „intermezzo” was. Het 
communisme heeft, ondanks do mislukking van de 
opstandige beweging, de geschiktheid van het volk 
bevorderd om zich te organiseoren; 

eenige praedispositie bij de massa opgewekt om, in bonden 
georganiseerd, zich te doen gelden. Zoowel in het Indische 
nationalistisch orgaan „Soeloeh Indonesia Moeda”, als in 
het orgaan der Perhimpoenan Indonesia, de „Indonesia 
Merdéka”, werd in 1928 de beteekenis van het 
communisme voor het nationalisme in Indië op 
ovenbedoelde wijze geschetst. Door het neerslaan van de 
communistisch-georganiseerde opstands- beweging zou de 
Regeering de baan hebben vrijgemaakt voor de komst van 
een „zuiver nationalistische volksbeweging met radicalen 
grondslag”. Dankbaar heeft de Partai Nasional Indonesia 
„de politieke erfenis” van de voormalige Indische 
Communistische Partij aanvaard „in den vorm van een 
organisatie-rijpe massa”, aldus de „Indonesia Merdeka” 
(1928, p. 49). 

Inmiddels gingen de P. N. I.-leiders voort met hunne 
agitatorisch-propagandistische actie. Te Semarang werd op 
14 October 1928 een openbare vergadering belegd, welke 
door een 2000-tal personen werd bijgewoond, w.o. 
gewezen leden van de Indische Communistische Partij en 
van hare sub-organisatie, de Sarèkat Raja. Ook hier gaf Ir. 
Soekarno een uiteenzetting van de beginselverklaring en 
van het werkprogram derP. N. I. Het ontstaan van het 
koloniaal imperialisme werd door hem op de gebruikelijke 
wijze verklaard. Als eenige uitweg om tot betere toestanden 
te geraken werd genoemd: het doen verdwijnen van het 
Hollandsch bestuur over Indië. Alle krachten moesten 
volgens den spreker gericht worden op het verkrijgen van 
politieke onafhankelijkheid. Ir. Soekarno zeidc verder, dat 
Nederland, welks leven afhankelijk is van kolonisatie, 
natuurlijk aan Indonesië de vrijheid niet eigener beweging 
zou teruggeven, maar integendeel al het mogelijke zou doen 
om de kolonie in blijvend bezit te houden. Ook omdat het 
volk van Indonesië tot een ander ras behoort dan dat van 
Nederland, zou dit land, volgens spreker, geen ruime 
houding aannemen. Naar aanleiding van den aard dezer 
redevoeringen deed de Indische Regeering op 8 November 
192S in den Volksraad verklaren, dat zij alle partij- of 
volksleiders ten volle verantwoordelijk stelde, niet alleen 
voor den indruk, maar ook voor de nawerking van hun 
redevoeringen. Zij zou hun vrijheid van spreken binnen de 
grenzen der openbare orde behoorlijk waarborgen — 
verklaarde de Regeering verder —, maar zij verbond 
daaraan de ernstige waarschuwing, dat zij jegens de P. N. 
I.- en andere leiders voor geen middel zou terugdeinzen, 
zoodra zij bemerkte, dat hun woorden, door welke personen 
of oorzaken ook, in voor rust en orde gevaarlijke daden 
dreigden te worden omgezet. De Regeering achtte het haar 
hooge rooping, niet alleen voor de vrijheid van het woord, 
maar ook voor de vrijheid van hen, die daarvan slachtoffers 
zouden kunnen worden, te waken. 

Met rusteloozen ijver breidde de P. N. I. hare 
propaganda uit; ook in „do kampoengs en de bergen”, 
waarheen de leden uitgezonden werden om tot het volk te 
gaan. Do propagandisten maakten het kampongvolk wel 
eens wijs, dat de 
P. N. I. in wezen hetzelfde zou bcoogen als de 
Communistische Partij P. K. I. en dat, sedert de naam 
„kominunis” was verboden, do letter „K.” in de initialen 
van don partynaam voorzichtigheidshalve was veranderd in 
„N”. 

Ten behoeve van de propagandistische actie 
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werden dezelfde methodes gevolgd, welke de P. K. I. 
indertijd had toegepast. Cursussen werden opgericht tot 
vorming van een keurcorps van kernleden, die door een 
soort van examen werden beproefd op hun revolutionnair 
inzicht, zoomede op hun aanhankelijkheid en hun 
disciplinair gevoel jegens do partij. De toegetredenen 
werden eerst opgenomen als candidaat-leden; hun ge-
draging werd door een eigen recherche-dienst nagegaan. 
Hun werd door ressort-commissarissen en door 
onderwijzers aan een „volks-universi- teit” der P. N. I. de 
noodige opleiding gegeven. Niet alleen reisden 
propagandisten naar „de kampoengs en de bergen” om 
aanhang te werven, maar zij gingen ook als cellen de partij 
bo- ginselon verkondigen in andere verccnigingen en 
bonden, in bedrijven en instellingen. Ondanks het beperkte 
kader van leiders en overtuigde propagandisten was het 
aantal leden in belangrijke mate toegenomen, n.1. tot 
ongeveer 6000, waarvan een 1500-tal te Batavia en 
evenveel te Ban- doeng. 

Ter herdenking van de vrijspraak, een jaar tevoren, van 
de vier voormannen der Perhimpoe- nan Indonesia werd op 
24 Maart 1929 een door 1500 personen bezochte openbare 
P. N. I.-ver- gadering te Bandoeng gehouden, waarin Ir. 
Soe- karno een uiteenzetting gaf van de beteekenis der 
nationale beweging en van de buitenlandsche propaganda 
daarvoor. In het buitenland moest worden geprotesteerd 
tegen alle „koloniale willekeur”, z.a. poenale sanctie, 
heerendiensten, in- terneeringen en 
vrijheidsbelemmeringen. Volgens den heer Soekarno was 
deze propaganda bereids gevoerd door de Perhimpoenan 
Indonesia, met wie de P. N. I. samenwerkte. 

Groote belangstelling trok het 2de P. N. I.- -Congres, 
dat van 18—20 Mei 1929 te Batavia werd gehouden. Op den 
eersten dag werd een receptie gegeven, waarop aan de 
afgevaardigden van een 50-tal organisaties gelegenheid werd 
gegeven om van hun sympathie te doen blijken met het 
streven der P. N. I. Het zingen van het in October 1928 door 
een student gecomponeerd nationalistisch lied „Indonesia 
Raja” (tekst met vertalingen in „Soeloeh Rajat Indonesia” van 
y'-l Nov. 1930), waarin zoowel de eenheidsgedachte als de 
vaderlandsliefde tot uitdrukking zijn gebracht, verhoogde de 
stemming bij het duizendkoppig publiek, dat bijeengekomen 
was in het clubgebouw, de „Gedong Permoefakatan Nasio- 
nal Indonesia” te „Jacatra”. Het congres werd in twee 
lokaliteiten tegelijk gehouden, n.1. in het clublokaal en in een 
bioscoopgebouw. 

In hartstochtelijke bewoordingen gaf Ir. Soo- karno ook 
hier een uiteenzetting van het streven der P. N. I., die 
„geboren werd in een tijd, toen „de communisten-vrees de 
kapitalisten had „bevangen, zoodat de volksbeweging werd 
onderdrukt”. Daarop is de beweging der P. N. J. „uit het 
volk” opgekomen, die „onder de roodwitte vlag met den 
bantèng-kop” vol moed (rood), rein van hart (wit) en 
vertrouwend op eigen kracht (bantèng-kop), onversaagd 
wil streven naar het doel: „Indonesia Raja”, „Indonesia 
Merdéka”. Dezelfde rede wrerd door den heer Soekarno 
herhaald in het bioscoop-lokaal, waar eveneens een 1000-
tal personen was bijeengekomen. Mr. Ali Sastroamidjojo 
besprak daarop de buitenlandsche propaganda voor de 
nationale zaak, het doel dier actie, haar nut en hare me 

thode. Hij bestreed do opvatting als zou de nationale 
beweging haar ontstaan te danken hebben aan do 
materialistische politiek van het koloniale imperialisme; 
zij is edeler on daardoor krachtiger, omdat zij berust op 
het bezit van een eigen geestesleven. Spreker achtte het 
wensche- lijk, om de eigen nationale cultuur ter kennis te 
brengen van de wereld, opdat deze daarvan zou kunnen 
overnemen wat goed en nuttig wordt geacht; in dezen tijd 
van internationalisme behoort wedorzijdscho 
waardeering van nationale cul- tuur-elcmcntcn mogelijk 
gemankt te worden. Vervolgens sprak Gatot 
Mangkoepradja over het streven der P. N. I. om door 
organisatie van de vakbeweging den economischen 
toestand der In- landsche werknemers te verbeteren. Mr. 
Soe- narjo gaf voorts een uiteenzetting van de beteekenis 
der coöperatie in het economische leven. 
Den volgenden dag hield Ir. Soekarno een rede over 

intra-Indonesische emigratie, waarbij hij wees op den plicht 
der P. N. I. om de vrije emigratie uit Java naar de 
Buitengewesten aan te moedigen; niet met het doel om een 
„Javaansch imperialisme”, maar wrel om de „economische 
eenheid van Indonesië” te bevorderen; terwijl daarbij tevens 
propaganda zou kunnen worden gemaakt tegen de „koelie-
contracten”. Daarop kreeg Mr. Soejoedi het ■woord voor 
een rede over do wettelijke belemmeringen van de vergader- 
vrijheid, de z.g. haat-zaai-artikelen van het Wetbopk van 
Strafrecht, de rekbaarheid van het begrip „openbare rust en 
orde” en over de „straffeloosheid der Nederlandsche pers” 
in Indië. Mr. Sartono had het verder over 
„woekerbestrijding” en betoogde, dat in Indië woekeraars 
voorkomen onder alle rassen, ook onder de inheemsche vol-
keren. Mr. Iskaq, secretaris van het P. N. I.- -hoofdbestuur, 
deelde vervolgen? mede, dat in besloten vergadering o.m. de 
volgende besluiten waren genomen: I. De P. N. I. zal do 
Bank Na- sional Indonesia steunen; 2. het P. N. I.-hoofd- -
bestuur is gemachtigd om contact te houden met de 
Perhimpoenan Indonesia en deze voor bepaalde 
onderwerpen machtiging te geven om namens de P. N. I. op 
te treden; voorts zou de P. N. I. coöperatieve vereenigingen 
oprichten en de vakbeweging organiseeren. Ten slotte was 
besloten om in de beginselverklaring den term „politieke 
onafhankelijkheid” te vervangen door „nationale vrijheid”. 

De herhaaldelijk gedane aansporing, om propaganda te 
gaan voeren tot in het verre binnenland, bleef niet zonder 
succes. Ook do cursusbijeenkomsten bevorderden de 
verbreiding der P. N. I.-beginselen. Telkenmale werd 
gewezen op „onderdrukking” van do bevolking door het 
vreemde „imperialistische” gezag, op de wen- 8chelijkkeid 
om eendrachtig en moedig te zijn ter verkrijging van de 
vrijheid, op het voorbeeld door Russen, Chineezen en 
Turken gegeven, die toch maar kans hadden gezien om 
hunne regeeringen omver te werpen of hun vrijheid te 
herkrijgen door de vreemdelingen te verjagen, die hun land 
hadden geroofd! 

Vooral in West Java, inzonderheid in de Prc- anger, was 
de agitatorische actie het felst. Ter herdenking van het 
tweejarig bestaan der P. N, I. werden op 7 Juli 1929 zoowel 
te Batavia als te Bandoeng openbare propaganda-
vergaderingen gehouden. 

De bijeenkomst te Batavia werd geleid door Ir. 
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Soekarno, die haar opendo met een rede over do 
ontwikkeling der P. N. I., waarin hij drie phascn 
onderscheidde, n.I. die der ideologie, die der propaganda en 
die der constructieve werkzaamheid op sociaal-economisch 
gebied. Op politiek terrein streeft de P. N. I. naar vrijheid 
van beweging en meeningsuiting, zeide spreker; de P. N. I. 
is een moderne partij, die niet communistisch is en evenmin 
destructieve actie voert. Op sociaal en op economisch gebied 
verricht de P. N. I. nuttigen arbeid; de partij bevordert het 
onderwijs, de volksgezondheid, de vrije emigratie, de coö-
peratie en bestrijdt den woeker. Mr. Sartono deelde daarop 
de besluiten mede, welke op het laatste congres in besloten 
vergaderingen waren genomen, n.1. organisatie van 
arbeiders- en boeren-bonden, oprichting van cursussen in 
economie en staatsrecht, waarop ook een uiteenzetting zou 
worden gegeven van socialisme, anarchisme en 
communisme, opdat men te zijner tijd het eigen nationalisme 
„bewust” zou kunnen belijden en verdedigen. Spreker wekte 
de aanwezigen op tot „auto-activiteit”, noodzakelijke voor-
waarde voor den vooruitgang, waaraan ook de Indonesische 
kapitalisten en intellectueelen hadden mede te werken, 
wilden zij niet onder den voet geraken. 

Do openbare vergadering te Bandoeng werd door een 
1000-tal personen bezocht. Mr. Iskaq Tjokrohadisoerjo gaf 
een verklaring van het politie-begrip en van de politie-taak, 
waarbij hij gelegenheid vond om scherpe critiek te oefenen 
op de belemmeringen, welke aan de P. N. I.-actie in den weg 
werden gelegd door de autoriteiten. 

Ir. Soekarno gaf daarop een uitvoerige uiteenzetting van 
de beginselen zijner partij, gevolgd door een verklaring van 
de ontwikkeling van het Nederlandsch „imperialisme”, dat 
alleen aan het „kapitalisme” ten goede zou zijn gekomen. 
Toen dit „imperialisme” door den wereldoorlog was 
verzwakt, werden door de Regeering beloften gedaan, die 
niet werden nagekomen. Door bezuinigingsmaatregelen en 
belastingheffingen werd hot volk nog meer gedrukt; de 
volksrechten werden nog meer geknot! De drang naar 
vrijheid werd echter krachtiger. Toen braken in November 
1920 ongeregeldheden uit, met het gevolg dat ieder 
nationalist werd aangezien voor communist. Het was in die 
donkere dagen, vervolgde spreker, dat de P. N. 1. werd 
geboren. De nieuwe vereeniging begon met geen 
vertrouwen meer te stellen in de beloften der „sana”-partij; 
zij wenscht op eigen krachten te bouwen in haar streven naar 
de algehcclo vrijheid van Indonesië. Sjjreker wekte de 
aanwezigen op om zich eendrachtig aaneen te sluiten, ton 
einde voorbereid te zijn, wanneer do tijd datir is, dat in den 
komenden wereldoorlog om het bezit van Indonesië zal 
wordon gevochten. 

Dolleer Gatot Mangkoepradja gaf voorts een 
verhandeling over „de P. N. I. en het volk der Proanger”, 
waarna Ir. Soekarno nogmaals opwekte tot toetreding bij do 
P. N. 1. en aanried om vertrouwen te blijven stellen in het 
embleem der vereeniging. 

Thans kwam weer Midden Java aan de beurt voor het 
houden van een propaganda-bijeen- komst. Te Pekalongan 
werd op 21 Juli 1929 een openbare vergadering gehouden, 
welke door een 1000-tal bezoekers werd bijgewoond. Mr. 
Iskaq herhaalde hier zyn te Bandoeng gehouden rede 

voering over de politie. Ir. Soekarno had het wederom over 
imperialisme en koloniale over- heersching, over de reactie 
cn het P. N. I.-natio- nalisme, dat slechts georganiseerde 
massa-actie beoogde en geenszins geweld wilde. 

Aan de openlucht-vergadering der Indonesische 
Studieclub, welke ter herdenking van haar 5-jarig bestaan 
op 27 en 28 Juli 1929 te Soeraba- ja werd gehouden, nam 
ook de P. N. I.-leider deel. Deze bijeenkomst werd geleid 
door Dr. R. Soetomo, die met nadruk verklaarde, dat de Club 
in hot openbaar werkt en haar arbeid door een ieder wordt 
geprezen, ook door Nederlanders. Hij wees op het 
verschillend standpunt, dat de P. N. I. en de Studieclub 
innemen tegenover het principe der non-coöperatie, 
niettegenstaande de eensgezindheid ten aanzien van beider 
doel: te streven naar de vrijheid. Gedurende de eerste 
samenkomst werd gelegenheid gegeven om geluk- 
wenschen aan te bieden aan het bestuur der jubi- leerende 
club, waarna het nationalistisch lied „Indonesia Raja” werd 
gezongen. Dr. Soetomo sprak de verwachting uit, dat de 
aanwezigen zoo beschaafd zouden zijn om het lied staande 
aan te hooren; degenen, die zouden blijven zitten, waren z.i. 
karbouwen. 

Vervolgens werd het woord gegeven aan Ir. Soekarno, 
die ook in deze meeting een uiteenzetting gaf van de 
bedoeling van het „Indonesisch nationalisme”. Hij wees er 
op, dat de Studieclub een cachet heeft, dat niet geheel gelijk 
i3 aan dat der P. N. I. Maar beider geest is één, zeide spreker, 
n.1. die van „Nasional Indonesia en van Indonesia 
Merdéka”. Na het „imperialisme” en het „kapitalisme” 
gehekeld te hebben, gaf Soekarno een historisch overzicht 
van de Neder- landsche koloniale politiek, voorts een 
verklaring van de geboorte der P. N. I., nadat het volk in 
opstand wras gekomen tegen de Regeering, die be-
zuinigingen invoerde, den belastingdruk verzwaarde en de 
volksvrijheid aan banden legde. Hoewel in wezen 
nationalistisch, zoekt de P. N. I. het internationalisme om 
aan het buitenland te toonen welke slechte toestanden in 
Indië heer- schen; zoo noodig zou de P. N. I. zich in verbin-
ding stellen met de Anti-koloniale Liga. 

In zijn sluitingsrede wees Dr. Soetomo er op, dat niet 
alleen de Studieclub, maar ook do P. N. I. do sympathie 
heeft verworven van de adellijken, van de ambtenaren en 
van het volk, omdat zij in het openbaar werkt. Hy sprak de 
hoop uit, dat beider actie tot de vrijheid zal voeren en 
spoorde de aanwezigen aan om in het openbaar propaganda 
to maken voor de vrijheid en geen ondcrgrond8chc actie te 
voeren. 

Deze aansporing om ondergrondsche actie na to laten is, 
evenals de bittere stemming van Ir. Soekarno, wellicht to 
verklaren uit do omstandigheid, dat de Indische Rogeering 
het noodig had geoordeeld om op 20 Juli t.v., dus twee 
dagen vóór deze feestelijke byeonkomst, huiszoekingen te 
doon verrichten bij eonige leiders van een nieuw-opgorichte 
vak-organisatie te Soorabaja, do „Sarèkat Kaoem Boeroeh 
Indonesia”, die zich ton doel stelde om in samenwerking 
met de „Liga” propaganda te voeren voor den nationalen 
vrijheidsstrijd „tot aan de dictatuur van het proletariaat”. 
Behalve eon 7-tal propagandisten dier vakbeweging, was 
ook Mr. I. Koesoema Soomantri to Médan, oud-bestuurslid 
der Porhimpoenan Indonesia, in preventieve hechtenis 
gesteld. In 
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een P. N. I.-vergadering welke op 25 Augustus 1929 te 
Batavia wer<j gehouden, gaven eenige nationalistische leiders 
kun verwondering er over te kennen, dat Mr. Koesoema 
Soeraantri was gearresteerd, terwijl propagandisten als Ir. 
Soe- karno en Mr. Sartono ongemoeid werden gelaten. 

Intusscken had do Indische Regeering op 9 Juli 1929 
gelegenheid om nopens Haar standpunt tegenover de P. N. I. 
een schriftelijke uiteenzetting te geven aan den Volksraad. Zij 
verklaarde, dat dit standpunt zich voornamelijk bepaalde tot 
een „waakzaam afwachten'’ in drieërlei opzicht: 1. of het aan 
de leiders gelukken zou de opgewekte krachten te richten op 
sociaal-con- structicf werk en aldus voor destructieve actie te 
behoeden; 2. of het den leiders gelukken zou een zoodanige 
discipline in hun partij te vormen en te handhaven, dat elke 
verzetsbeweging, elk misdadig avontuur, bijtijds en ten volle 
wordt belet; 3. of de door de P. N. I. voorgenomen vak-actie 
zich op ordelijke wijze zou ontwikkelen. De Regeering 
voegde daaraan o.m. toe, dat het felle karakter der P. N. I.-
propaganda door Haar werd betreurd en dat die felheid het 
voor de Regeering steeds bezwaarlijker maakte in Hare 
tolerante houding te volharden. Voorts: dat de P. N. I.- - 
voormannen voor hun woorden en daden, alsmede voor de 
redelijkerwijze te voorziene nawerking daarvan op een vaak 
laag ontwikkelde massa, voldoende zijn gewaarschuwd. Op 6 
Augustus 1929 werd, bij de mondelinge beraadslaging over de 
Indische begrooting voor 1930, door den 
Regeeringsgemachtigde voor Algemeene Zaken in den 
Volksraad, mede met het oog op de propaganda voor de „Los 
van Nederland”-leuze, verklaard dat de Regeering voldoende 
verantwoordelijkheidsbesef verwachtte bij de volksleiders, 
die propaganda voerden met ernstig gevaar voor beroering en 
excessen, welke als de redelijk voorzienbare nawerking van 
hun optreden zouden moeten worden beschouwd. Voorts: 
„Wordt „de Regeering in die verwachting teleurgesteld, 
„ondervindt Zij dat die leiders, hetzij uit onwil, „hetzij uit 
onmacht, niet voorkomen dat hun „actie liet karakter van 
opruiing aanneemt, dat „zij er zich van onthouden op de meest 
openlijke „en ondubbelzinnige wijze elke gedachte aan een 
„gewelddadige actie buiten te sluiten, dan zal „moeten worden 
ingegrepen, dan zullen tegen die „leiders, wellicht ook tegen 
de beweging zelve, „scherpe maatregelen moeten worden 
genomen”. 

Inmiddels gingen de P. N. I.-leiders met hun actie voort. 
Hun activiteit was in West Java, m.n. in Midden Priangan, 
het grootst. 

Op 15 September 1929 belegden zij te Ban- docng een 
tweetal buitengewone openbare vergaderingen ter bespreking 
o.m. van de houding der „reactie” tegenover de partij. De 
stemming was in beide vergaderingen, elk bijgewoond door 
een duizendtal personen, zeer geanimeerd. Vooral toen Ir. 
Soekarno een rede had gehouden over „Indonesische eenheid 
en vrijheid”, waarop verschillende sprekers van hun 
instemming deden blijken over het streven naar „Indonesia 
Merdéka”. Een hunner verklaarde voortdurend handgeklap te 
iiooren, en merkte daarbij op, dat de vrijheid niet met 
applaudisceren kan worden verkregen, maar wel door 
gewelddadig optreden. Een ander spreker ontzag zich niet het 
„Neder- landsche imperialisme” barbaarsch te noemen en 
daarop te doen volgen, dat de vrijheid niet met 

holle woorden maar met goed en bloed wordt verworven ! 
In beide bijeenkomsten werd krachtige propaganda 

gemaakt voor de stichting van een eigen clubgebouw, door 
Gatot Mangkoepradja noodig geacht voor de P. N. I., die 
daarin bescherming zou kunnen vinden tegen „de 
imperialistische tijgers, die de landsbevolking uitzuigen tot 
er geen merg meer in haar beenderen overblijft”. In een 
eigen clubgebouw nu zou rustig kunnen worden gesproken 
over alle vrijheidsbelemmoringen, alsook over den 
„ellendigen toestand” van het volk, dat door genoemden 
spreker werd vergeleken met het zoete suikerriet, dat 
uitgeperst wordt door de kapitalisten, om daarna wegge-
worpen te worden of als brandstof gebezigd. 

Toen Ir. Soekarno in de tweede vergadering het podium 
besteeg, werd de „Indonesia Raja” gezongen, waardoor hij 
in geestdrift geraakte. Hij constateerde dat de beweging 
groeide, gelijk een riviertje aanzwelt, dat met andere ri-
viertjes zich vereenigt tot een grooten stroom die, alle 
hindernissen passeerend, ten slotte de vrije zee bereiken zal. 
De P. N. I. gaat niet destructief te werk, zeide spreker, zij 
gaat niet samen met Moskou, maar steunt op eigen krachten, 
onafhankelijk van de hulp van anderen. Hij spoorde zijn 
gehoor aan, om tegenover alle tegenwerkende machten den 
moed te toonen van een „bantèng”. Voorts bepleitte spreker 
de wensehelijkheid om tijdig maatregelen te nemen ter 
voorkoming, dat in den aanstaanden Pacific-oorlog de 
strijdende groote mogendheden zich meester zouden maken 
van den Archipel. 

In beide vergaderingen werden de op hartstochtelijke 
wijze door Ir. Soekarno voorgedragen redevoeringen, 
gekruid met hatelijkheden en toespelingen aan het adres van 
„kapitalisten”, „imperialisten” en gezagsorganen, met 
applaus begroet. 

De agitatorische propaganda, door de P. N. I.- -leiders 
vooral na het tweede congres gevoerd, had de Indische 
Regeering intusschen aanleiding gegeven de vraag te 
overwegen of het niet gc- wenscht zou zijn om, gelijk in Mei 
I92ö(BijbI. 11059) was geschied ten aanzien van de commu-
nistische organisaties, de onvereenigbaarheid te decreteeren 
van bezoldigde Landsbetrekkingen met het P. N. I.-
lidmaatschap. Do propaganda had zich n.1. reeds uitgestrekt 
tot politie-beambten en militairen. Ten einde aan dezen 
hoogst ongewenscht geachtcn toestand een einde te maken, 
werd door den Gouverneur van West Java in het begin van 
October 1929 den politie-dionaren verboden lid te zijn van 
de P. N. I., terwijl door den Legercommandant een gelijke 
verbodsbepaling werd uitgevaardigd voor het geheele per-
soneel onder zijn departement. 

Naar aanleiding van de te dezer zake door een Lid van 
den Volksraad gestelde schriftelijke vragen gaf de Indische 
Regeering op 23 October 1929 een uiteenzetting van de 
ongewijzigd gebleven beginselen van Haar beleid ten 
aanzien van de uitoefening van het recht van vereeniging en 
vergadering. Zij verklaarde voorts niet te kunnen toelaten, 
dat door een vereeniging of vergadering gezag, rust en orde 
worden onderinijnd, bedreigd of verstoord, noch dat een 
groep van burgers dan wel landsdienaren in hare gevoelens 
of overtuigingen door een andere groep gegriefd wordt of 
bespot. Ook zou niet worden geduld, 
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■dat volksleiders door dubbelzinnigheden, toespelingen of 
andere listige zinswendingen de gestelde grenzen trachten te 
overschrijden. Evenmin zou lijdelijk worden toegezien, 
wanneer eenigc staatkundige propaganda van 
communistische leerstellingen vervuld zou zijn, dan wel 
gericht werd tot die overheidsorganen — als bijv. do politie 
—, welke, in elk land voor de handhaving van de openbare 
orde van primair belang, boven partijen behooren te staan en 
zoo noodig, zelfs door een verbod, tegen besmetting met 
voor hen ongc- wenscht geachte denkbeelden moeten 
worden beschermd. 

Deze uiteenzettingen van het Regeeringsstand- punt in 
den Volksraad schenen wel eenigen invloed ten goede te 
hebben gehad op den toon der redovocringen in de openbare 
P. N. I.-vergaderingen, welke eind October 1929 zoowel te 
Batavia als te Bandoeng werden gehouden. 

Te Batavia werden op zakelijke wijze verschillende 
vraagstukken besproken, z.a. de particuliere landerijen, de 
vrouwen-emancipatie, het analphabetisme en de 
beperkingen van de bewegingsvrijheid in de 
Buitengewesten. Bij de bespreking van het vrouwen-
vraagstuk verklaarde Mr. Sartono, dat de P. N. I. met alle 
kracht strijd zou voeren tegen polygamie en kinderhuwelijk. 
Leden, die het zouden wagen meer dan één echtgenoote te 
nemen of hun minderjarige dochter uit te huwelijken, 
zouden worden geroyeerd en gesignaleerd. 

Te Bandoeng was de opkomst zoo groot, dat de ruim 
2000 aanwezigen in twee vergaderingen moesten worden 
gesplitst. Ir. Soekarno gaf hier een uiteenzetting van het non-
coöperatie beginsel en van het neutrale standpunt der P. N. 
I. tegenover den godsdienst. Hij verklaarde met nadruk niet 
de Hollanders te haten, maar wel de koloniale 
overheersching; voorts dat hij ook na de duidelijke 
uiteenzetting van het standpunt der Rcgeering tegenover de 
P. N. I. niet ontmoedigd was. 

Intusschcn bleek een deel der Inlandsche samenleving 
op Java in beroering te zijn gebracht door de heftige actie 
der P. N. I.-propagandisten. Vooral in West Java deden 
onder de bevolking allerlei geruchten de ronde over 
komende ongeregeldheden, waarin zij onvermijdelijk 
betrokken zou worden. In verband daarmede werden op 29 
December 1929 op last der Rcgeering huiszoekingen 
verricht in kantoren on woningen van leiders, voormannen 
en propagandisten der P. N. [., met opdracht om zoo noodig 
correspondenties in beslag te nemen, personen te verhooren, 
enz. 

Deze maatregel bracht beroering teweeg in do kringen 
der nationalistische leiders, vooral toen een 8-tal P. N. 1.-
leiders en propagandisten werd gearresteerd, waarvan een 4-
tal strafrechtelijk werd vervolgd; n.I. Ir. Soekarno, R. Gatot 
Mang- koepradja, Maskoen on Socpriadinata. 

Op 10 Januari 1930 deed do Indische Regee- ring oen 
uiteenzetting goven van do motieven, welke Haar hadden 
bewogen opdracht te doen geven tot het verrichten van 
bedoelde huiszoekingen. Voor justitionecl-politioncel 
ingrijpen was volgens de Rcgeering allo aanleiding wegens 
het ernstig vermoeden, dat er reeds misdrijf was gepleegd, 
n.1. zoowel het delict van artikel 108 Wetboek van 
Strafrecht, de samenspanning tot opstand, als dat van artikel 
169, het deelnemen aan een vereeniging, die het plegen van 
misdrij 

ven tot oogmerk heeft. De Regeering achtte haar optreden 
niet alleen geheel overeenkomstig de wet, doch tevens, ter 
voorkoming van eventueele herhaling der gebeurtenissen 
van 1926, onvermijdelijk. De massale omvang der 
huiszoekingen werd gemotiveerd met do overweging, dat het 
geboden onderzoek niet tot een kleinen kring mocht worden 
beperkt, daar het slechts afdoende kon zijn, indien geen 
enkele kans tot het zoo volledig mogelijk verzamelen van 
materiaal verloren ging. De Regeering verklaarde voorts, dat 
Haar beleid jegens de volksbeweging onveranderd was 
gebleven. Wat geschied was, is de duidelijke consequentie 
geweest van dat beleid. Steeds is daarbij een grens getrokken 
tusschen evolutionnairen en revolutionnairen, tusschen 
maatschappelijk-nuttigen, opbouwenden arbeid eenerzijds 
en maatschappelijk-gevaarlijk, afbrekend optreden 
anderzijds. De scheidingslijn tusschen wat, als sociaal-
productief, aangemoe- digd althans veroorloofd moet 
worden, tegenover wat, als sociaal-destructief, dient te 
worden aangegrepen en vernietigd, heeft de Regeering — 
aldus verder Hare verklaring — thans wederom duidelijk 
voortgetrokken. Consequentie van Haar nimmer verzaakte 
beginselen heeft dit dus zelve weer tot consequentie, dat — 
tenzij verdere ontwikkeling van het onderzoek of van de 
situatie tot andere gedragslijn nopen mocht — van de P. N. 
I. niet die doelen vernietigd zullen worden, wier waarde voor 
redelijke verbetering der in- heemsche samenleving aan 
geen redelijken twijfel onderhevig zou blijken. 

Het strafproces tegen het 4-tal in preventieve hechtenis 
gestelde nationalisten had allerwegen de publieke aandacht. 
Het begon op 18 Augustus 1930 en eindigde op 22 
December d.a.v. met de veroordceling van de beklaagden 
door den Landraad van Bandoeng tot straffen van 4—IJ jaar, 
wegens het deelnemen aan een vereeniging, welke als 
oogmerk heeft het plegen van misdrijven, alsmede wegens 
het zich opzettelijk uiten in woorden, waarin verstoring der 
openbare orde en omverwerping van het in Nederlandsch-
Indië gevestigde gezag wordt aangeprezen. Het vonnis word 
in revisie door den Raad van Justitie te Batavia op 17 April 
1931 in vollen om vang be krachtigd. (Het Landraadsvonnis 
is, met het revisie-vonnis van den Raad van Justitie, in ex- 
tenso opgenomen in het Indisch Tijdschrift van hot Recht, 
deel 133, jaar 1931, blz. 60S—671). 

Bij G. B. van 3 Sept. 1931 werd bij wego van gratie do 
duur der aan Ir. Soekarno opgelegde gevangenisstraf van 4 
jaren, met inbegrip van do hem bij G. B. van 11 Aug. tevoren 
verleendo vermindering van straf van 3 maanden, 
teruggobracht tot in totaal 2jaren;tevens werd aan R. Gatot 
Alangkoepradja gratie verleend van het nog te ondergaan 
gedeelte der hom opgolegde gevangenisstraf van 2 jaren. 

Do rccliterlijke uitspraak, welke in de nationalistische 
pers en ook daarbuiten (zie Het vonnis in de 
P. N. I.-zaak door .Mr. J. AI. J. Schepper, Hoog- leeraar te 
Batavia) tot cïitiök aanleiding gaf, heeft do Partai Nasional 
Indonesia practisch tot verboden vereeniging gestempeld. 
Als politieke organisatie althans heeft de P. N. I. haar be-
staansrecht verloren. 

Permoefakatan (of Persatoean) Perhimpoenan- 

perhimpoenan Politiek Kebangsaan Indonesia. Bij 
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hun propaganda op Java voor de eenheids-ideolo- gie van het 
„Indonesisch Nationalisme” stonden deoud-ledender 
Perhimpoenan Indonesiaal spoedig voor de vraag: of naar 
„fusie” dan wel naar „federatie”, van de bestaande 
Inlandsche veree- nigingen zou worden gestreefd. Ten einde 
deze vraag in studie te nemen werd in Augustus 1926 onder 
leiding van Mr. R. M. Sartono, oud-secre- taris der P. I., 
aanstonds een „Indonesisch Een- heidscomité” ingesteld, 
terwijl op initiatief van Mr. R. P. Singgih weldra een 
gelijksoortig comité te Soerabaja tot stand kwam. De 
communistische ongeregeldheden waren oorzaak, dat de 
plannen der nationalisten niet dadelijk tot uitvoering konden 
komen. 

Kort na de oprichting der Partai Nasional Indonesia 
werd, met instemming van de Partai Sarèkat Islam, besloten 
om te streven naar vorming van een „Indonesisch-
nationalistische federatie” van alle Inlandsche politieke 
vereeni- gingen. Daartoe werd op 17/18 December 1927 te 
Bandoeng een constitueerende vergadering belegd, welke 
onder leiding stond van Ir. Soekarno. Van P. N. 1.-zijde 
waren voorts aanwezig Mr. Iskaq Tjokrohadisoerjo, Mr. 
Sartono, Mr. Boe- diarto en Dr. Samsi Sastrowidagdo. 

Opgericht werd een federatief verbond onder den naam 
„Permoefakatan Perhimpoenan-per- himpoenan Politiek 
Kebangsaan Indonesia”, kortweg te noemen P. P. P. K. I. of 
P. 3. K. I. Tot de federatie traden toe de Partij Sarèkat Islam, 
Boedi Oetomo, Pasoendan, Kaoem Beta- wi, de 
Indonesische Studieclub en de Sumatra- nen Bond. 

Luidens de statuten en volgens een kort na de oprichting 
uitgegeven „Manifest aan het Volk van Indonesia”, zou de 
P. P. P. K. I. zich ten doel stellen: éénheid en vastheid te 
brengen in de actie der aangesloten vereenigingcn. Als 
leidend orgaan zou optreden een Raad van Advies (Madjelis 
Pertimbangan), bestaande uit een voorzitter en een secretaris, 
benevens de vertegenwoordigers der aangesloten 
vereenigingen. De beide eersten zouden dienaren van den 
Raad zijn en als zoodanig geen stemrecht hebben; zij vormen 
het dagelijksch bestuur. De besluiten moeten om bindend te 
zijn met algemeene stemmen zijn genomen, Indien omtrent 
een bepaald punt geen overeenstemming („moefakat”, d.i. 
ac- coord) kan worden verkregen, zal het besluit slechts ten 
uitvoer gelegd kunnen worden ten name van die 
vereenigingen, welke vóór stemden. Ter voorkoming van 
onderlinge tegenwerking en verdachtmaking, waardoor de 
kracht der nationale beweging zou worden ondermijnd, zou-
den in de federatie geen beginselen ter sprake mogen worden 
gebracht, waarover principieel verschil van opvatting 
bestaat, z.a. die betreffende den godsdienst en de non-
coöperatie-gedach- te. 

De Perhimpoenan Indonesia begroette de tot-
standkoming van het federatief accoord met groote geestdrift 
In haar orgaan (Indonesia Merdéka, 1928, blz. 83 jo. 114) 
verklaarde zij 
o.m. er trotsch op te mogen zijn, „dat de door „haar geplante 
bibit der nationale eenheid flink „wortel schiet op 
Vaderlandschen bodem. En „haar repatrieerende leden 
hebben niet weinig „bijgedragen tot het verspreiden van deze 
Indonesische eenheidsgedachte”. 

Het lste P. P. P. K. I.-congres, dat van 30 

Augustus — 2 September 1928 te Soerabaja bijeenkwam, 
werd door een 2000-tal personen bijgewoond. 

Na een inleidend woord van Dr. R. Soetomo, leider der 
Indonesische Studieclub, hield de voorzitter van den Raad 
van Advies, Mr. Iskaq Tjokrohadisoerjo, in deze eerste 
vergadering een rede over de wordingsgeschiedenis dor 
federatie. Ir. Soekarno nam daarna als vertegenwoordiger 
der P. N. I. het woord en verklaarde, dat wie niet met de 
beginselen der federatie instemde, geen waar nationalist kon 
zijn. H ij legde er voorts den nadruk op, dat de P. N. I. zich 
verheugde over de verscherping van de tegenstellingen in de 
samenleving en sprak do hoop uit, dat de P. P. P. K. I. de 
macht zou brengen. De afgevaardigde van Boedi Oetomo 
verheugde er zich ook over, dat de eenheid was gekomen en 
wenschte, dat al wat daarmede in botsing kwam, verpletterd 
zou worden als tegen een muur van staal. De voorzitter der 
Sarèkat Madoera achtte het van geen belang of men revolutie 
of evolutie, coöperatie of non-coöperatie wenschte; als men 
zich maar aaneensloot, dan zou de vrijheid wel komen! Mr. 
Ali Sastroaraidjojo, een der vier in Nederland vervolgde 
jongelieden, sprak de hoop uit, dat het doel spoedig zou 
worden bereikt. De afgevaardigde van het Timorsch 
Verbond verklaarde in de federatie een vóór-parlement te 
zien van do „Republiek Indonesia”. Een ander afgevaardig-
de verheugde zich over de totstandkoming van de P. K. I. 
met 2 P’s er voor! 

De tweede vergadering was gewijd aan het „nationaal 
onderwijs”, welk onderwerp werd ingeleid door den stichter 
en leider der „Taman Siswo”-onderwijsinstelling te Jogja, R. 
M. Soe- wardi Soerjaningrat, alias Ki Hadjar Dewantoro. 
Volgens dezen behoort het nationaal onderwijs te zijn 
gericht op bevrediging van de behoeften van het eigen 
innerlijke en sociale volksleven. Hij gaf daarop een beeld 
van de organisatie van het Hindoe-Javaansch 
onderwijsstelsel vóór do komst van den Islam. Bevordering 
van het in- ternaat-systeem, in het belang van een goede 
verhouding tusschen onderwijzers en leerlingen, achtte 
spreker een hoofdbeginsel van het nationaal volksonderwijs. 
Hij zag in de P. P. P. K. J. het aangewezen lichaam om dit 
onderwijs to steunen door stichting van fondsen cn 
toekenning van beurzen. 

In de daarop volgende openbare vergadering deelde Mr. 
Iskaq de besluiten mede, welke in besloten bijeenkomst 
waren genomen. Zoo zou do 
P. P. P. K. I. een nationale bank oprichten en een program 
van actie samenstellen betreffende die punton, waaromtrent 
volledige overeenstemming bereikbaar werd geacht. In een 
motie werd vastgelegd: 1. dat de aangesloten vereenigingen 
eikaars grondslag of richting niet zouden mogen bestrijden, 
noch ook woorden gebruiken, die eikaars gevoelens zouden 
kunnen kwetsen; 2. dat alle onderlinge geschillen door 
vreedzaam overleg zouden worden opgelost. Verschillende 
sprekers hielden daarop redevoeringen v.n.1. over 
economische onderwerpen van uiteenlooponden aard. 

Ten slotte werd als voorzitter van den te Soerabaja 
zetelenden Raad van Advies der P. P. P. K. I. verkozen Dr. 
R. Soetomo en als secretarispenningmeester Ir. Anwari. Het 
dagelijksch bestuur der P. P. P. K. I. kwam aldus in handen 
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van gematigde loiders, waardoor do invloed van de 
revolutionnair-nationalisten der P. N. I. op do federatie 
getemperd zou worden. Ter versterking van dezen invloed 
werden echter door do P. N. I.- leiders eigener autoriteit 
plaatselijke „secties” der P. P. P. K. I. gevormd, met eigen 
raden van advies. 

De Bandoengsche sectie dor P. P. P. K. I. — practisch 
een transformatie van de Algemeene Studieclub — hield op 
7 October 1928 een openbare vergadering, welke door een 
2000-tal personen werd bijgewoond, w.o. afgevaardigden 
van vele P. S. I.-afdeelingen, van de P. N. I., Pa- soendan en 
Boedi Oetomo. Deze bijeenkomst was bedoeld als 
„proefvergadering” ter peiling van de stemming der 
bevolking over de wettelijke belemmeringen van de 
vrijheidsbeweging. Bleek die stemming voldoende 
ontwikkeld te zijn, dan zouden na eenigen tijd over geheel 
Indië op hetzelfde uur van denzelfden dag protest-
vergaderingen worden belegd, ten einde die 
vrijheidsbeperkingen opgeheven te krijgen. 

In de Bandoengsche bijeenkomst sprak Ir. Soekarno op 
de gebruikelijke wijze over het streven der P. N. I. naar 
machtsvorming; ook de P. P. P. K. I. zou niet zijn opgericht 
ter wille van de éénheid, maar als middel om tot machts-
vorming te geraken. Alleen hierdoor kan de on-
afhankelijkheid worden verkregen, zeide spreker; allen 
bohooren zich één te gevoelen, terwijl aan onderlinge 
twisten een eind moet worden gemaakt. Na eenige 
besprekingen werd een motie aangenomen, waarbij de 
wenschelijkheid werd betoogd om mede te werken aan een 
door de P. P. P. K. I. in te zetten actie tegen de artikelen 
153bis, 153 ter (opruiing tot verstoring der openbare orde, 
omverwerping of aanranding van het gevestigd gezag) en 
161 bis (opruiing tot staking) van het Wetboek van 
Strafrecht. 

Naar aanleiding van een gecombineerde vergadering van 
de bij de federatie aangesloten veree- nigingen, welke op 23 
September 1928 te Batavia was gehouden ter bespreking van 
de erf- pachtspolitiok der Regeering, welke schadelijk werd 
geacht voor het „economisch zelfbeschikkingsrecht” van do 
betrokken bevolking, belegde de sectie-Bandoeng der P. P. 
P. K. I. op 16 December d.u.v. een openbare vergadering; 
allereerst om de crfpachtspolitiek in de Preanger in 
beschouwing to nemen, doch ook en in hoofdzaak om 
politieke propaganda voor de P. N. I. to voeren. Nadat Mr. 
Islcaq Tjokrohadisoorjo een historisch overzicht had 
gegeven van hot instituut der crfpachts-concessies, welke 
zouden stroklcen om hot „kapitalisme” ter wille te zijn, 
kwam weldra Ir. Soekarno aan het woord voor een rede-
voering over politieke onderworpen, in don trant van die, 
welke hij in P. N. I.-vergaderingen placht te houden. In een 
motie werd het volk aangespoord om to ageeren, ten einde 
tot de afschaffing to komen van do bepalingen, welke de 
vrijheid van voreoniging en vorgadering en van 
mcening8uiting belommeren. 

Do zelfstandige agressieve actie der Bandoeng- scho 
sectio verdroot don leiders der P. P. P. K. I. Trouwens do 
spontaan, door toedoen dor P. N. I., in het leven geroepen 
organisatie van „secties” had niet de onvordeeldo 
instemming dor P. P. P. K. J.-leiding, statutair immors in 
handen gelegd van den Raad van Advies, wiens 
verantwoordelijkheid door zelfstandig ondernomen 
plaatseljjke 

acties in gevaar kon worden gebracht. Voorts was door do 
Regeering in den Volksraad stelling genomen tegen de 
agressieve actie van sommige leiders in nationalistische 
kringon. Op 9 Februari 1928 had zij verklaard do 
volksleiders verantwoordelijk te zullen stellen voor de 
nawerking van hun woorden, welke in causaal verband staat 
met die woorden, d.w.z. welke redelijkerwijs door den 
spreker of schrijver had kunnen worden voorzien. Voorts had 
de Regeering verklaard, voor geen maatregelen te zullen 
terugdeinzen om, wanneer de woorden der volksleiders in 
daden tegen Haar bewind dreigden te worden omgezet, die 
daden bijtijds onmogelijk to maken. 

Beide punten nu kwamen ter sprake in een bijeenkomst 
van de P. P. P. K. I., welke op 25—26 December 1928 te 
Bandoeng werd gehouden. Besloten werd vooreerst om de 
„secties” der P P. P. K. I., die zich te Bandoeng, Jogja, Solo 
en Batavia hadden gevormd, te ontbinden. Voorts werd 
besloten om: krachtige actie to voeren tot afschaffing van de 
artikelen 153bis en ter en art. 16Ibis van het Strafwetboek; 
middelen te beramen voor een actie tot vrijlating van 
onschuldig te Digoel geïnterneerde personen; instelling van 
een commissie voor nationaal onderwijs; be- studeering van 
economische kwesties, welke samenhangen met het zout-
monopolie; voorts: be- studeering van arbeidstoestanden en 
van de poenale sanctie, met het oog op de aanstaande komst 
van den directeur van het Internationaal Bureau van Arbeid, 
Albert Thomas. 

Ten slotte werd, naar aanleiding van de vorenbedoelde 
Regeerïngsverklaring in den Volksraad, een motie 
vastgestcld, houdende protest tegen de houding der 
Regeering, welke er toe zou leiden, dat „openbare actie niet 
meer zou plaats vinden!” 

In een conferentie, welke de P. P. P. K. I. te Jogja 
belegde, werden deze beslissingen uiteengezet en werd 
tevens medegedeeld, dat, in plaats van de opgeheven 
„secties” der federatie, op verschillende plaatsen „agenten” 
zouden worden aangesteld, die voor de eenheid in de 
volksbeweging zouden waken. Besloten werd openbare actie 
te voeren tegen de vorenvermelde artikelen van het Wetboek 
van Strafrecht, met het doel het volk politiek-bewust te 
maken en tot machtsvorming der P. P. P. K. I. te geraken. 
Voorts werd den leden de plicht opgelegd om elke cri- tiek 
op de P. P. P. K. I. of op haren Raad van Advies in hot 
openbaar te bestrijden. Medegedeeld werd, dat de P. P. P. K. 
I. als „voorpost” ten behoeve van do buitenlandsohe 
propaganda had aangewezen do Perhimpoenan Indonesia, 
aan wie een beperkt mandaat was verstrekt, inzonderheid ter 
verkrijging van afschaffing van de poenale sanctie, van de 
heerondiensten on van het drietal strafwet-artikelen (verg. 
Indonesia Merdóka, 1928, p. 106 vlg.). 

Op economisch gebied openbaarde zioh het 
eenhoidsstroven der P. P. P. K. I. door oprichting van een 
„Porsatoean Coöperatie Indonesia” (P. C. I.), een organisatie 
op economisch-natio- nalistisohen grondslag. Op een 
congres, dat de 
P. C. I. van 1 — 4 Augustus 1929 te Batavia bijeenriep, 
gaf do voorzitter Angronsoedirdjo een uiteenzetting van het 
doel dezer federatieve beweging, welke zich over West- on 
Midden Java had uitgebreid. De P. C. I. zou, als centrale or-
ganisatie van een 40-tal inheomsche coöperatieve 
vereonigingen, steun verleenen aan Inland- 
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sche industrieën, z.a. rystpellerijen, sigarettenfabriekjes, 
enz.; voorts coöperatieve winkels oprichten en woning-, 
crcdiet- en waroeng-coö- peraties aanmoedigen (verg. 
Mededeelingen der Regeering enz. van Juni 1930). 

Al spoedig bleek, dat de nationalisten de P. P. P. K. I. 
misbruikten om agitatorische actie te voeren. 

Zoo werd op 1 September 1929 te Batavia, Bandoeng en 
Socrabnja propagandistische actie gevoerd tegen het instituut 
der poenale sanctie, mede in verband met het bezoek van den 
directeur van het internationaal arbeidsbureau te Genève, den 
heer Albert Thomas, wien namens de P. P. P. K. I. een 
memorandum zou worden overhandigd ten behoeve van de 
„wereld-con- tröle” op de Indische toestanden’. In die verga-
deringen, telkenmale door een 1000-tal personen 
bijgewoond, werd scherpe critiek uitgeoefend op het 
arbeidssysteem met strafsanctie; moties werden er 
aangenomen tot afschaffing van het gewraakte stelsel. 

Van propagandistische beteekenis was het 2de P. P. P. K. 
I.-congres, dat van 25—27 December 1929 te Solo werd 
gehouden. Door een 2000-tal personen bezocht, was het een 
meeting van alle belangrijke inheemsche organisaties. Het 
congres werd geopend door Dr. R. Soetomo, die wees op den 
krachtigen groei der volksbeweging en de wenschelijkheid 
betoogde om de Inlandsche vakbeweging op moderne wijze 
te organiseeren. Ir. Soekarno gaf daarop een uiteenzetting 
van de ontwikkeling van het „imperialistisch kapitalisme”, 
waarbij hij de gelegenheid te baat nam om in heftige 
bewoordingen de aanwezigen op te wekken tot strijdvoering 
tegen de suikerindustrie. De leider der „Taman Siswo”-
schoolbcwe- ging te Jogja hield ook op dit congres een rede 
over „nationaal onderwijs”, dat z.i. door de P. P. P. K. I. 
bevorderd zou moeten worden door de instelling van een 
onderwijs-centrale. Vervolgens kreeg Mr.R.P. Singgih het 
woord over de „nationale eenheid”, waarbij hij tevens zijn 
bezwaren uiteenzette tegen de bestaande reisregelingen in de 
Buitengewesten. Met een woord van opwekking om zich aan 
te sluiten bij de „Indonesische beweging” sloot Dr. Soetomo 
het congres. 

Ten congresse werd een 4-tal moties „van het volk aan 
het volk” voorgelezen en aangenomen. Een motie hield in de 
wenschelijkheid om een commissie in te stellen ter 
bestudeering van de vakbeweging, die onder leiding van een 
vak-cen- trale zou komen; de tweede betrof de preventieve 
hechtenis; de derde had betrekking op hot door eenige 
autoriteiten uitgevaardigd verbod voor politie-ambtenaren en 
militairen om lid te zijn van de P. N. I., dat onwettig werd 
genoemd; bij de vierde motie werd een ieder, die de 
Indonesische eenheid niet eerbiedigde, als een „vijand van 
Indonesië” aangemerkt, die allerwegen zou worden 
gesignaleerd. 

Het optreden der Regeering tegen de leiders der P. N. I. 
in het laatst van 1929 verhoogde het solidariteitsgevoel der 
bij de P. P. P. K. I. aangesloten vereenigingsleiders in sterke 
mate. 

Op 12 Januari 1930 belegden zij in het veree- 
nigingsgebouw, de „Gedong Permoefakatan Indonesia”, te 
Batavia een gecombineerde protest-vergadering. Namens de 
federatie opende Dr. Soetomo de openbare vergadering, 
waarbij hij wees op het „verheven” en „rein” streven der 

federatie. Nadat verschillende sprekers hunne- ontstemming 
hadden te kennen gegeven over degenomen maatregelen, 
welke huns inziens niet gewettigd en niet gerechtvaardigd 
zouden zijn geweest, werden de in besloten vergadering ge-
nomen beslissingen bekend gemaakt. Daaronder behoorde 
het besluit, dat het bestaande „nationaal fonds ten behoeve 
van de slachtoffers der beweging” zou worden versterkt en 
dat te zijner tijd een „Congres Nasional Indonesia Itaja” zou 
worden gehouden, ter bepaling van de richtlijnen, welke naar 
het nationale doel zouden kunnen voeren. Ten slotte werd 
door de vergadering een motie aangenomen, waarbij o. m. te 
kennen werd gegeven, dat de door de Regeering getroffen 
recente maatregelen verkeerd werden geacht en dat er op 
gerekend werd: dat het Indonesische Volk, ondanks de 
belemmeringen, de actie voor nationale vrijheid zou 
voortzetten, totdat het doel zou worden bereikt; voorts, dat 
de P. N. I. hare actie zou versterken. 

Intusschen waren in den boezem der P. P. P. K. I. de 
principieele tegenstellingen tusschen de aangesloten 
vereenigingen tot verdere ontwikkeling gekomen. Deze 
tegenstellingen spruitten voort uit controversen van 
politieken en vooral van religieuzen aard. Van de oprichting 
der federatie af bracht de practijk èn van de godsdienstige èn 
van de politieke actie groote moeilijkheden met zich mede, 
waardoor de vereischte eenstemmigheid voor de te nemen 
besluiten der P. P. P. K. I. veelal niet zonder bezwaar kon 
worden verkregen. Vooral van de zijde der Sa- rèkat Islam-
leiders werd weinig verdraagzaamheid betoond ten aanzien 
van sociaal-politieko vraagstukken, welke met den 
godsdienst in eenig verband staan (verg. „De Crisis in de P. 
P. P. K. I.” in Indonesia Merdéka, October 1930). 

Niettegenstaande het hoofdbeginsel van het federatief 
accoord, om eikaars godsdienstige en politieke overtuiging 
te eerbiedigen, bleek het practisch niet mogelijk om een 
bevredigend en blijvend compromis te vinden tusschen de 
Is- lamietische beginselen van de Sarèkat Islam en de 
nationalistische van P. N. I. en Studieclubs. Door de 
aanvallen over en weer in do pers — waarbij de nationalisten 
scherpe critiek oefenden op den on vruchtbaren en 
geldverslindcndcn arbeid der Sarèkat Islam-leiders, die op 
hun beurt zich krachtig te weer stelden tegen beweerde 
aanvallen op den godsdienst —, namen do verhoudingen 
tusschen de betrokken volksleiders allengs scherpere 
vormen aan. 

Ten slotte kwam het tot een volledige breuk, toon de 
intellectueele leiders der Studieclubs, met Dr. Soetomo aan 
het hoofd, na de ineenstorting van de P. N. I. zich beijverden 
om de opengevallen leidersplaatsen in de nationale 
volksbeweging in te nemen. Eind 1930 besloot de Partai Sa-
rèkat Islam Indonesia uit de P. P. P. K. I.-fe- dcratie te treden, 
een beslissing, welke door de nationalisten niet werd 
betreurd. In de federatie kregen neutrale Indonesische 
nationalisten do overhand. 

Partai Ra’jat Indonesia. Het optreden der Regeering 
tegen Ir. Soekarno c.s. bracht den volksleiders do 
overtuiging bij, dat do grondslagen der Partai Nasional 
Indonesia voor een organisatie van de „Indonesische 
volksbeweging” ondeugdelijk waren om het algemcene ver- 
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trouwen te winnen en op den duur te behouden. 
Hoewel de P. N. I. als organisatie formeel niet was 

aangetast, was haar verder bestaan ernstig in gevaar gebracht 
door het enkele feit, dat lr. Soekarno c.s. in staat van 
beschuldiging waren gesteld; in de eerste plaats wegens het 
deelnemen aan een vereeniging, welke het plegen van mis-
drijven tot oogmerk heeft. Door deze openlijke en 
allerwegen bekend geworden beschuldiging van een 
misdadige vereeniging te zijn, had de P. N. I. vooral in 
psychologisch, doch ook in sociologisch opzicht afgedaan 
bij de bevolking; bij do massa, zonder welke „iedere 
koloniale bevrij- dingsstrijd illusoir” is (Indonesia Merdéka, 
1930, blz. 2). 

De Indonesisch-nationalistische volksleiders begrepen 
de ingetreden situatie volkomen. 

In de kringen der P. P. P. K. I. werd dan ook reeds in 
Januari 1930 de vraag overwogen of het niet raadzaam zou 
zijn aan te sturen op dadelijke opheffing van de P. N. I.-
organisatie, al is het ook aan haar te danken geweest, dat het 
federatief verbond tot stand is kunnen komen. Ontbinding 
der P. N. I. nog vóór dat de rechter in het proces uitspraak 
had gedaan, zou echter voorbarig kunnen zijn en tevens 
beschouwd kunnen worden als erkenning van eenige schuld 
of van medeplichtigheid aan eenigerlei illegale actie. Maar 
ook zou eerst een overgangstoestand voor organisatorische 
voorbereidingen moeten worden geschapen, ten einde den P. 
N. I.-aan- hang, die eenigermate in de ideologie van het 
„Indonesisch Nationalisme” was georiënteerd, zoo lang 
mogelijk te behouden, totdat een kader van nieuwe leiders 
was gevormd. 
Bezwaren van organisatorischen aard — tegenstand van de 

zijde der P. N. I.-nationalisten 
— en vermoedelijk ook verwikkelingen in den boezem der 
P. P. P. K. I.-federatie — P. N. I. en Sarikat Islam elk met 
eigen grieven contra de Soerabajasche Studieclub — waren 
oorzaak, dat voorloopig een afwachtendo houding moest 
worden aangenomen. De P. P. P. K. I. verkeerde in een 
crisis-periode — er was „een ideologische crisis” en er was 
„een manifestatie van onmacht” 
— veroorzaakt door „ideologische verwarringen” bij do 
volksleiders; „de dogmatische eenheids- opvatting is in do P. 
P. P. K. I. gevaren”; vandaar „het onvermogen van do P. P. 
P. K. I. om zich solidair to gedragen met haar aangevallen 
linkervleugel, de P. N. I.” (Indonesia Merdóka, October 
1930, blz. 7ö e. v.). 

Die onmacht was het gevolg van hot „moefa- kat”-
beginsel, dat eenparigheid van stommen vereischte voor 
eenigerlei beslissing. In een conferentie der P. P. P. K. I., op 
21 Maart 1931 to Solo gehouden, werd daarom besloten, dat 
beslissingen voortaan ook met meerderheid van stemmen 
kunnen worden gonomen. Tevens word do naam der 
federatie veranderd in „Porsatooan Pcrhimpoenan-
perhimpocnan Politiek Kebang- satin Indonesia”. 

Intussehen was to midden van voronbcdoelde 
verwikkelingen de journalist Mohammad Tabrani, schrijver 
van de geruchtmakende brochure „Ons wapen, de nationaal-
Indonesischo pers on hare organisatie” (Den Haag, 1929), 
met een nieuw plan gokomen voor do organisatie van do 
nationalistische beweging. 

In zijn sedert Mei 1930 uitgegeven weekblad „Revue 
Politik” had hy in een reeks artikelen 

onder den titel „Onze Nationale Strijd” propaganda gemaakt 
voor een nieuwe Indonesisch- nationalistische, op politiek-
coöperatieven grondslag te vestigen „radicale” organisatie, 
onder den naam „Partij voor Nationale Vrijheid”, op te 
richten na de berechting van de tegen de P. N. I.- -leiders 
aanhangig zijnde strafvervolging. 

Nog vóór de uitspraak van den rechter in het P. N. T.-
proces kwam op 14 September 1930 te Batavia een „Partai 
Ra’jat Indonesia” tot stand, met Moh. Tabrani als voorzitter. 

De beginselverklaring dier nieuwe partij van quasi-
coöperators luidt aldus: 

1. De Partij wenscht de onafhankelijkheid van Indonesia 
te bereiken langs parlementairen weg; 

2. voor die onafhankelijkheid is de eenheid van de 
volkeren van den Indischen Archipel essentieel; 

3. voor het bereiken van deze onafhankelijkheid zijn 
noodig: o. een ontwikkeling van een eigen Indonesische 
cultuur onder eerbiediging van de cultuur-uitingen van elk 
der Indonesische volksgroepen; 6. een economische 
ontwikkeling in de richting van de moderne geldhuishouding 
en met aanpassing bij het internationale ruilverkeer; 

4. do Partij verklaart zich voorstander van het scheppen 
van gelijke kansen voor de economische ontwikkeling aan 
alle lagen der maatschappij, waarbij de bevordering van het 
Indonesisch economisch initiatief een eerste plaats inneemt; 

5. de Partij ijvert voor de ontwikkeling der 
zelfbesturendo landschappen volgens moderne beginselen 
van bestuur, met verantwoordelijkheid aan de centrale 
Regeering van Indonesia. 

Het werkprogram omvat een actie tot verkrijging van 
volledige autonomie op den voet van „dominion status” 
onder Indonesische leiding, waartoe de Partij o.m. zal streven 
naar: a. uitbouw van den Volksraad en de andere vertegen-
woordigende lichamen tot representatieve volks- 
instellingen, gebaseerd op een zoo ruim mogelijk kiesrecht; 
b. oen eigen vertegenwoordiging van Indonesia in don 
Volkenbond; c. indonesianisee- ring van alle ambten, zoowel 
civiel als militair; 
d. instelling van een Indonesisch staatsburgerschap. 

In een ledenvergadering op 29 September d.a v. werd het 
bestuur gemachtigd te pogen een vertegenwoordiging in don 
Volksraad te krijgen en een eigen clubhuis op te richten. Na 
een betoog van Mr. Soeripto, dat een politieke vereeniging 
geen rechtspersoonlijkheid noodig heeft, werd besloten geon 
stappen tot verkrijging daarvan to doen. 

Do beginselon on richtlijnen der Partai Ra’jat (ook wol 
Rakjat) Indonesia (P. R. I.) — coöperatie met separatistisch 
streven — vonden bij de nationaliston geon onverdeelde 
instemming. De principieelo non-coöperators zagen in 
Tabrani’s streven oen gevaar voor do P. N. I.-ideologie. De 
partijen, dio vóór coöperatie mot de Overheid zijn — o.a. 
Boodi Ootomo —, zagen in de „Partij van Tabrani” 
aanvankelijk eonig perspectief voor vorming van een 
federatief vorbond van loyalo coöperators. Toon dezo 
gedachte door Tabrani aanstonds werd afgewezen op grond 
dat zijn partij geheel zelfstandig actio wonschte to voeron, 
terwyl voorts de P. R. I. eigen candidaton bleek to hobbon 
gesteld bij do gomeentoraadsverkiozin- 
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gen te Batavia, kwam do nieuwe partij weldra in conflict met 
de bij de P. P. P. K. I. aangesloten vereenigingen. Van beide 
zijden volgden protest- vergaderingen, welke do 
„ideologische verwarringen” nog vergrootten. 

Persatoean Bangsa Indonesia. Tntusschen lieten de 
andere nationalistische leiders zich niet onbetuigd. De 
Indonesische Studieclub stelde zich, bezield door haren 
energieken voorzitter Dr. R. Soetomo, weldra aan het hoofd 
van een nieuwe beweging tot stichting van een Indonesische 
volkspartij, die in de plaats zou komen van de P. N. I. 

In een op 16 October 1930 gehouden ledenvergadering 
werd besloten de statuten der Indonesische Studieclub in dien 
zin te wijzigen, dat de eisch van eenige schoolopleiding voor 
het lidmaatschap vervalt, terwijl een commissie werd 
ïngesteld om een nieuwen naam voor de organisatie samen te 
stellen. Op voorstel dezer commissie werd de naam 
„Persatoean Bangsa Indonesia” (P. B. I.), d.i. Indonesische 
Volkseenheid, door het hoofdbestuur aanvaard. Ten slotte 
werden in een algemeene vergadering op 4 Januari 1931 de 
door het hoofdbestuur ontworpen statuten, na wijziging en 
aanvulling goedgekeurd. 

Volgens de statuten beoogt de voor on bepaalden tijd 
opgerichte, te Soerabaja gevestigde ver- eeniging 
„Persatoean Bangsa Indonesia” het volmaakte heil te 
bereiken („menjempoernakan deradjad”) van Volk en 
Vaderland, gegrond op de Indonesische nationaliteit. Dit doel 
tracht zij na te streven: 1. door toestanden en vraagstukken 
betreffende volk en vaderland te bestudeeren en daarover 
lezingen en cursussen te houden; 

2. doorcomité’s te dier zake op te richten en posi- 
tief-nuttigen arbeid te verrichten; 3. door een •orgaan uit te 
geven en brochures te doen schrijven en verspreiden; 4. door 
andere wettige middelen. Tot gewone leden kunnen alleen 
Indonesiërs worden aangenomen; doch buitengewone leden 
kunnen worden allen, die, naar het oordeel der algemeene 
vergadering, hebben bewezen geheel oprecht Indonesië te 
willen dienen. 

Verschillende commissies met bijzondere taak werden 
in het leven geroepen, m.n. voor politieke 
aangelegenheden (Dr. R. Soetomo voorzitter), voor sociale 
en economische zaken (Mr. Dr. Soebroto voorzitter), voor 
de pers (Mr. Soewarno voorzitter), voor de financiën (R. 
Toekoel voorzitter) en voor de vakbeweging (Lenkong 
voorzitter). 

In het hoofdbestuur der P. B. I. namen zitting Dr. R. 
Soetomo als voorzitter, Mr. M. Soewono als vice-
voorzitter, R. Koesnadi als algemeen secretaris, verder een 
secretaris, een penningmeester en een 8-tal loden. 

Volgens het beginselprogram gaat do P. B. I. uit van de 
opvatting, dat het Indonesische volk nu reeds bewust is van 
zijn positie — in den ruim- sten zin — in deze wereld; 
voorts dat het volk in dezen tijd uit zich zelf den niet meer 
tegen te houden wensch heeft om die positie te vervol-
maken. 

Het werkprogram houdt o.m. den plicht in om 
bescherming, voorlichting en leiding te geven; alsmede den 
sterken, zuiveren en hoogen wensch te handhaven, om zoo 
noodig eigen kracht, bezit en zichzelf op te offeren ten einde 
het doel te bereiken. Ter vervulling van dien plicht zullen de 

economische volkskrachten worden bovordcrd en de 
belemmeringon uit don weg worden go- ruimd, welke aan de 
economische welvaart in don weg staan. In verband hiermede 
zullen in alzijdige richting bevorderd worden: de bestaans-
mogelijkheden in nijverheid, handel, bedrijf en landbouw, 
een en ander te steunen door nationale banken; voorts 
vakbeweging en coöperatie, onderwijs en opvoeding, 
gezondheid van lichaam en geest, cultuur, nuttige 
wetenschappen; alles met handhaving van de neutraliteit ten 
aanzien van den godsdienst. 

Als „grondslagen voor taakvervulling” werden 
aangegeven: a. om de liefde voor nationaliteit en vaderland 
te bevorderen behoorden de leiders grondige studie te maken 
van psyche en karakter van het Indonesische volk in elke 
groep, in verband waarmede de leiders: 6. de geschiedenis 
van Indionesië in den ruimsten zin moeten bestudeeren en de 
banden met het volk nauwer moeten aanhalen dan voorheen, 
toen de intellectueelen zich nog beschouwden als te behooren 
tot de aristocratie (kaprijajèn); c. de tegenwoordige 
toestanden uitvoerig aan het volk uiteenzetten, voorts 
richting geven aan de volksverlangens en hun eigen 
verlangens in het volksgemoed opwekken. 

Ten aanzien van de vraag: „coöperatie of non- 
coöperatie” werd een principieele uitspraak on- noodig en 
ongewenscht geacht; alleen het volksbelang mag bij de keuze 
tusschen deze tactische middelen den doorslag geven. Eischt 
het volksbelang of non-coöperatie of wel coöperatie, dan 
behoort men zich dadelijk aan de situatie aan te passen. De 
leden zijn vrij bij de bepaling van hun houding te dien 
aanzien, welke echter niet als de houding van de P. B. I. als 
zoodanig mag worden aangemerkt; zoodat de leden, die 
zitting nemen in wetgevende raden, niet als 
vertegenwoordigers van de vereeniging mogen worden 
beschouwd Indien echter naar het oordeel van het hoofdbe-
stuur der P. B. I. het volksbelang eischt om het non-
coöperation-standpunt in te nemen, dan zullen de leden, die 
in do raden zitting nomen, gelast worden uit die raden te 
treden. 

De P. B. I. als zoodanig heeft dus geen bezwaar tegen 
politieke samenwerking, door de leden individueel, in 
vertegenwoordigende radon, doch hot hoofdbestuur zal bijv. 
op elke kwetsing van nationale gevoelens dadelijk kunnen 
rea- geeren door non-coöperatie te gelasten, mot do 
bedoeling om zich afzijdig te houden van hot politieke leven 
met het gezag, dat de P. B. I. heeft gekrenkt in hare nationale 
gevoelens, of door welks toedoen do P. B. I. een „nationaal 
leed” heeft ondervonden. Het was op grond van deze laatste 
overweging nu, dat de P. B. I. haren leden t.a.v. den 
Volksraad non-coöperatie gelastte, in welk college zij bij den 
aanvang der nieuwe zittingsperiode geen zitting zouden 
mogen nemen „wegens de bezwaren, welke de P. B. I. heeft 
„tegen de houding dor Regeering in de P. N. I.- „-zaak, 
waardoor niet is voldaan aan het verhangen naar 
rechtvaardigheid in do harten der „bevolking van Indonesia, 
inzonderheid niet in „de kringen der Persatoean Bangsa 
Indonesia” (Zie voor een en ander Soeloeh Ra’jat Indonesia, 
1 Nov. en 13 Dec. 1930, 14 en 21 Jan. en 11 Fob. 1931). 

Ten aanzien van den Provincialen Raad en de 

Regentschapsraden van Oost Java blijft de 
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P. B. I. zich op coöperatic-standpunt stellen. 
Onder de leiding van Dr. R. Soetomo bleef de P. B. I. 

zich wijden aan maatsehappclijken en eco- nomischen 
arbeid van opbouwenden aard. Als politieke 
volksorganisatie heeft zij, niettegenstaande haar ledental is 
aangegrooid tot 2500, hare actio- ve werkzaamheid nog niet 
kunnen ontplooien. 

Partai Indonesia. De pogingen van Moh. Tabrani en van 
Dr. R. Soetomo, om de Indo- nesisch-nationalistische 
volksbeweging naar nieuwe grondbeginselen te 
organiseeren, werden door de leiders der Partai Nasional 
Indonesia met lee- de'oogen aangezien. Zij zagen daarin een 
streven om zich meester te maken van de leiding der in- 
ééngezakte P. N. I.-organisatie. De leiding der P. N. I. was 
grootendeels in handen gekomen van Mr. R. M. Sartono, die 
in afwachting van de rechterlijke uitspraak — in eerste en in 
tweede instantie — de P. N. I.-propaganda geheel stopzette, 
zoodat de revolutionnair-nationalistische agitatie een einde 
nam, doch tevens het terrein vrijkwam voor bewerking door 
anderen. 

Toen de pogingen van eerstgenoemde leiders vasten 
vorm aannamen en de tegenstellingen tusschen religieuze en 
neutrale nationalisten in de P. P. P. K. I.-federatie een 
scheuring onvermijdelijk hadden gemaakt, achtten de P. N. 
I.- nationalisten den tijd gekomen om den zoo moeizaam 
verworven aanhang bijeen te houden. 

Op initiatief van Mr. Sartono nu werd, kort na de 
bekrachtiging door den Raad van Justitie van het Landraad-
vonnis tegen Ir. Soekarno c.s., een nieuwe partij opgericht, 
welke in de plaats zou komen van de P. N. I., welker 
voortbestaan thans onmogelijk was geworden, zoodat dezo 
ver- eeniging moest worden ontbonden. Volgens een aan het 
„Indonesisch Volk” gerichte bekendmaking is do te Batavia, 
eind April 1931, opgerichte politieke partij, geheeten „Partai 
Indonesia”, gebaseerd op het Indonesisch nationalisme en 
op „self-help”, steunend op eigen kracht en kunnen (Verg. 
„Timboel”, 25 Mei 1931 en „Pcrsa- tocan Indonesia”, 7 Juni 
1931). 

Do partij stelt zich ten doel te streven naar „Indonesia 
Merdóka”, door: a. uitbreiding van de politieke rechten van 
het Indonesisch volk en intensiveering van het streven van 
dit volk naar verkrijging van een volksregeering op 
democrati- sclien grondslag; b. verbetering van do maat-
schappelijke verhoudingen; c. verbetering van do 
economische levensomstandigheden van het Indonesische 
volk. Ten aanzien van de koloniale verhouding stelt de partij 
zich op het standpunt, dat de belangen van het overhcerschto 
land voortdurend in strijd zijn met die van het 
overheerschendo land. In verband hiermede houdt do partij 
zich overtuigd, dat het Indonesische volk bij zijn streven 
naar do vrijheid van zijn vaderland moet steunen op eigen 
kracht en kunnen. Het voorloopig hoofdbestuur dor Partai 
Indonesia — voorzitter R. M. Mr. Sartono — is er ook van 
overtuigd, dat hot Indonesische volk, dat óón volk vormt, bij 
het streven naar de vrijheid zijn kracht moet zoeken in do 
éénheid, zonder onderscheid van ras en godsdienst. Het 
hoofd beginsel der party is: dat elk volk het recht heeft om 
over zijn eigen lot te beschikken. 

Literatuur. J. Th. Petrus Blumberger, De Na-
tionalistische Beweging in Ned.-Indiö, 1931. 

J. Th. P. B. 

NATIONALISME (INDONESISCH). Zio NA-
TIONALISTISCHE BEWEGING (INDONESISCH-). 

PERHIMPOENAN INDONESIA. Zio NA-
TIONALISTISCHE BEWEGING (INDONESISCH-). 

STUDIECLUBS. Zio NATIONALISTISCHE 
BEWEGING (INDONESISCH-). 

PARTAI NASIONAL INDONESIA. Zie NA-
TIONALISTISCHE BEWEGING (INDONESISCH-) 

PERMOEFAKATAN (of PERSATOEAN) 
PERHIMPOENAN-PERHIMPOENAN 
POLITIEK KEBANGSAAN INDONESIA. Zie 
NATIONALISTISCHE BEWEGING (INDONESISCH-). 

PARTAI RA’JAT INDONESIA, Zie NATIO-
NALISTISCHE BEWEGING (INDONESISCH-) 

PERSATOEAN BANGSA INDONESIA. Zie 
NATIONALISTISCHE BEWEGING (INDONESISCH-). 

PARTAI INDONESIA. Zie NATIONALIS-
TISCHE BEWEGING (INDONESISCH-). 

AHMADYAH. De Ahmadyah-beweging heeft haar 
bakermat te Kadian in den Pundjab (Hin- doestan). Zij 
ontleent haar naam aan den Islam- reformator Ilazrat Mirza 
Ghoelam Ahmad (1839—1908), die na jaren lange studie 
een aan de apologie van den Islam gewijd standaardwerk 
„Barahin-i-Alunadyah” (1880—’84) uitgaf en, op grond 
van een goddelijke openbaring, zich den eeretitel toekende 
van „moedjaddid-oed-din” (hernieuwer van den^ 
godsdienst) van do 14de eeuw na do Hidjrah..,— 

Ahmad’s leeringen waren steeds van huma- nistischen 
en pacifistischen aard; niet met het zwaard, maar met 
geestelijke wapenen behoorde de godsdienststrijd gevoerd 
to worden; niet op dwang, maar op overreding mocht de 
Islam- propaganda worden gebaseerd. Onverdraagzaam 
betoonde Ahmad zich echter tegenover Moslims, die niet in 
zijn zending geloofden; zij werden voor „kafir” uitgemaakt. 
Het Christendom bestreed hij door theologische critiek en 
polemiek in populair-wetenschappelijke geschriften van 
apologetischen aard, Afkcerïg van politieke controversen, 
betoonde Ahmad — evenals zijn vader, landheer 
stammende uit het Moghol-geslacht — zich steeds loyaal 
jegens het Britsch Gouvernement. 

Geschillen van theologischen aard brachten allengs 
tweedracht in de Kadian-gemeento en toen Ahmad in 1891 
zich den voorspelden Messias (Mahdi) noemde, werden zijn 
leerstellingen ook in eigen kringen heftig bestreden. Een 5-
tal jaren na zijn dood scheidde een groote groep zich af, 
vestigde zich te Lahoro on stichtte aldaar een „Anjooman 
Isha’at-i-Islam” (genootschap tot verbreiding van den 
Islam). 

Beido scherp gescheiden richtingon der Ahma- dyah-
beweging zijn bezield van een krachtigon zendingsgeest. 
Hun leiders — te Kadian de Ka- lifat-ocl-Masih Mirza 
Bashiroeddin Mahmoed Ahmad, te Lahore Maulvi 
Moehannnad AH — propagceren den Islam en de 
Ahmadyah-bo- ginsclcn (welke o.a. principieel gekant zijn 
tegen do „non-coöpcration” godaohte) in talrijke publi-
caties, maar vooral door missionairo werkzaamheid (zie 
voor nadero bijzonderheden: „Ahma- diyah” in 
Enzyklopaedie des Islam; II. A. Wal- ter „The Ahmadyah 
movement”, 1918; Dr. H. 

58 



914 AHMADYAH—MOEHAMMADYAH. 

Kraemer in „De Opwekker”, 1923 en 1926). 
De Ahmadyah-beweging heeft haar weg gevonden ook 

nnar Nederlandsch-Indië. Vooral na den wereldoorlog zijn uit 
Java en Sumatra In- landsche jongelieden naar Kadian en 
Lahore gegaan, om zich in de moderne godsdienstleer te doen 
onderwijzen. 

De Kadian-richting werd vooral op Sumatra 
gepropageerd, in 1925 door den zendeling Maulvi Rachmat 
Ali, die o.a. in Tapatoean de leer verkondigde. De Lahore-
ricliting werd op Java verbreid, v.n.1. door den in 1924 te 
Jogja aangekomen propagandist Mirza Wali Ahmad Beig, 
wien het, na een 5-tal jaren actieve propaganda, in 1929 
gelukte aldaar een vereeniging op te richten, genaamd „De 
Ahmadyah Beweging”. 

Volgens de bij Gouv. Besluit van 4 April 1930 (Jav. 
Courant 22 April 1930 no. 32, extra-bij- voegsel no. 50) 
goedgekeurde statuten heeft deze „Bond van Moeslims” tot 
grondslag: a. den het laatste, volmaakte heilige boek, 
grondslag en richtsnoer voor het menschelijk leven; b. de 
overtuiging, dat de Heilige Profeet Moehammad de laatste 
profeet is, waarna geen andere profeet, oude noch nieuwe, zal 
komen, en dat hij het beste voorbeeld is voor den mensch, 
zoodat de mensch zijn voorbeeld behoort te volgen; c. de 
erkenning, dat na den dood van den Heiligen Profeet 
Moehammad, Hervormers (Moedjaddids) zullen komen en 
dat Hazrat Mirza Ghoelam Ahmad de Hervormer is van de 
14e eeuw na de Hidjrah (zie HIDJRAH). 

De Bond stelt zich ten doel: het stichten van vrede, gelijk 
de beteekenis is van het woord „Islam”. De Bond tracht zijn 
doel te bereiken door: a. Islampropaganda in Nederlandsch 
Oost- en West-Indië, en Nederland); 6. verspreiding van 
Islamliteratuur; c. aanstelling van Moeslimsche zendelingen 
in Nederlandsch Oost- en West In- dië, en Nederland; d. 
sympathie voor en hulp- betoqn aan vereenigingen en 
menschen, die de verspreiding van den Islam beoogen; e. 
voorts alle geoorloofde middelen, welke hem ten dienste 
staan. In beperkte plaatselijke kringen heeft de vereeniging, 
die zich ook „De Ahmadyah Beweging Indonesia” noemt, 
enkele honderden (220) leden weten aan te werven. Ter 
versterking van de eenheid tusschen deze kringen en tevens 
om propaganda te maken voor de beginselen der vereeniging 
hield het hoofdbestuur van 23—25 Juni 1930 en vervolgens 
van 24—27 Juni 1931 een congres te Poerwokerto, waarop 
met waardeering werd gesprokëiTbver'den arbeid van de 
bestaande Islamietische organisaties op Java, doch tevens de 
wenschelijkheid werd betoogd om de in- tellectueele jeugd, 
die door het Westersch onderwijs van haar godsdienst was 
vervreemd, weer tot den Islam terug te brengen. 

Te midden van de botsing van nationalistische en 
religieuze stroomingen ontstaan, tracht do „Bond van 
Moeslims” het Christendom langs vredelievenden weg 
terug te dringen van den Islamietischen grond, doch ook is 
het streven der organisatie er op gericht om de 
intellectueelen in de inheemsche samenleving voor den 
Islam to behouden. J. Th. P. B.y 

MOEHAMMADYAH. De Moehammadyahdje- weging 
is aan te merken als een uiting van het moderne sociaal-

religieus reformisme, dat zich in de landen van den Islam 
(v.n.1. Vdór-Indië en Egypte) in de tweede helft der vorige 

eeuw heeft 

geopenbaard. Onder den krachtigen invloed van 
wereldstroomingen heeft dit cmancipatie-streven zich ook op 
Java doen gevoelen. 

Omstreeks den tijd, dat de Sarèkat Islam (zie SARÈKAT 
ISLAM) te Solo werd opgericht, ontstond er te Jogja een 
'beweging in Moslimsche kringen van'TTëh'middenstand. 
Leider dier beweging was Kjahi Hadji Ahmad Dahlan (zie 
DAHLAN),die moderne leerstellingen verkondigde op het 
gebied van het wereldsch onderwijs aan Islamieten, ook aan 
vrouwen en meisjes. Op IS November 1912 richtte hij, 
ondanks ondervonden tegenwerking van de zijde der 
Moslimsche orthodoxie, een vereeniging op, welke onder 
den naain „Moehammadyah” allengs groote bekendheid 
verwierf. 

Volgens de bij Gouv. besluit van 22 Augustus 1914 (Jav. 
Courant 1914 no. 71) goedgekeurde statuten stelde de 
vereeniging zich aanvankelijk ten doel: a. verspreiding van 
de Mohammedaan- sche godsdienstleer onder de Inlandsche 
bevolking van de residentie Jogjakarta en 6. bevordering van 
het godsdienstig leven onder hare leden. Dit doel zou de 
vereeniging trachten te bereiken door: a. het oprichten en in 
stand houden dan wel steunen van onderwijsinrichtingen, 
waar behalve de gewone schoolvakken ook les gegeven 
wordt in de beginselen der Mohammedaanscho 
godsdienstleer; b. het houden van bijeenkomsten onder hare 
leden en belangstellenden, waar onderwerpen uit de 
Mohammedaansche godsdienstleer behandeld worden; c. het 
oprichten en in stand houden dan wel steunen van bedehuizen 
(wakaf’s en moskeeën), waar openbare 
godsdienstoefeningen gehouden worden, en d. het uitgeven 
dan wel steun verleenen aan de uitgave van boeken, tractaten, 
brochures en couranten, waarin onderwerpen uit de 
Mohammedaansche godsdienst-, zede- en geloofsleer be-
handeld worden; zullende in ieder geval zoowel deze als 
andere middelen ter bereiking van haar doel nimmer in strijd 
mogen komen met de wetten des Lands, dan wel met de 
openbare orde of de goede zeden. 

Later werden de statuten in dien zin gewijzigd, dat als 
het doel der vereeniging werd aangegeven : a. bevordering 
van onderwijs en studie van de Mohammedaansche 
godsdienstleer in Noder- landsch-Indië en b. bevordering van 
het godsdienstig leven onder hare leden (Jav. Cour. 20 
Augustus 1920 no. 67 en 30 September 1921 no. 78). 

De beweging had zich inmiddels over geheel Java 
verbreid; het aantal leden was sterk toego- nomon, zoodat de 
organisatie moest worden versterkt. Ijverige leiders hadden 
zich aan hot hoofd gesteld van de Moehammadyah-
afdeelingen, n.1. godsdionst-propaganda (tablègh), 
onderwijs, uitgeverij en bibliotheek (taman poestaka), 
armenzorg, polikliniek en weesinrichting (penoeloeng 
kesangsaran oemoem) en bouwwerken (jajasan). Een 
zelfstandige vrouwen-sectie, „Aisjijah” ge- heeten, was al 
spoedig door het hoofdbestuur opgerieht; later werd een 
eigen padvinderij, „Hizboel Wathan” genaamd, in het leven 
geroepen. Aan het onderwijs, in modernen zin, aan vrouwen 
en meisjes werd groote aandacht gewijd. Do padvinderij 
werd aanstonds dienstbaar go- maakt aan het bij brengen van 
zelfrespect en vooral van zelftucht bij de moderne jeugd, 
maar ook wel aan propaganda-doeleinden voor de ver-
eeniging zelve. 
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Moehammadyah hield zich dadelijk principieel buiten 
elke politieke actie, al zagen de leiders zich genoopt hun 
houding te bepalen tegenovor de so- ciaal-politieke 
propaganda van andere Inland- sche vercenigingen. 
Gelegenheid voor samenwerking met de Sarèkat Islam, 
speciaal op godsdienstig terrein, bood het eerste Al Islam-
congres, dat in October 1922 te Cheribon bijeenkwam tot 
vorming van een Moslimsch eenheidsfront; vervolgens ook 
het tweede congres van dien aard, dat eind 1924 te Soerabaja 
plaats vond ter bespreking o.m. van de Chalifaats-kwestie, 
welke toentertijd de Islamwereld in beroering bracht. In de 
kringen der orthodoxie en ook in die der Sarèkat Islam zag 
men den gestadigen groei van Moehammadyah met leede 
oogen aan. 

In de jaarlijksche vergaderingen der vereeni- ging zelve, 
zoowel als op congressen en in bijeenkomsten tezamen met 
andere organisaties, bleef de houding der Moehammadyah-
leiders loyaal tegenover het Gouvernement en afwijzend 
tegenover revolutionnaire propaganda; al gingen sommige 
propagandisten in hun actie wel eens over . de 
schreef.‘'Steeds bleef het hoofdbestuur het 
standpunt/mnemen, dat de vereeniging als zoodanig in haar 
wezen en streven onpolitiek behoorde te blijven, het aan de 
leden individueel overlatend of zij al dan niet aan de politieke 
evolutie wenschten mede te werken. Bij de Islam-pro- 
paganda had tevens bestrijding van het Christendom plaats, 
doch steeds op polemisch-apolo- getische wijze. Vooral door 
de onvermoeide actie van den onder-voorzitter H. Fachrodin 
— na H. Bahlan, die in het begin van 1923 kwam te 
overlijden, trad H. Ibrahim als voorzitter op — breidde de 
propaganda van Moehammadyah zich over Java uit, almede 
met behulp van de in 1924 opgerichte sub-organisatie 
„Oemmat Islam”, welke demonstratieve optochten placht te 
houden, waaraan door duizenden werd deelgenomen. 

Op een van 12—17 Maart 1925 met de zelfstandige 
afdeelingen „Aisjijah” en „Hizboel Wathan” te Jogja 
gehouden congres werd met voldoening gowozen op den 
groei der Moehammadyah-beweging. Be vereeniging telde 
toen reeds 29 afdeelingen met ruim 4000 leden. Opgericht 
waren 8 Hollandsch-Inlandscho scholen, een kweekschool 
met den Koran te Jogja, 32 tweede klasse scholen en een 
schakelschool; voorts 14 godsdienstscholen, waar ook 
wereld- scho vakken werden onderwezen. Het aantal 
onderwijzers bedroeg 119, dat der leerlingen 4000. Melding 
werd voorts gemaakt vaneen tweetal klinieken, te Jogja on te 
Soerabaja, waar door Inlandsche geneeskundigen gratis 
bijstand word verleend aan een 12000-tal patiënten. To Jogja 
was een weeshuis on ook een armenhuis opgericht. Be 
verccnigingsorganen „Sooara Moehammadyah” on „Soeara 
Aisjijah” zorgden voor de verdere propaganda van de 
Moohammadyah-be- ginselen (zie voor den omvang dor 
werkzaamheden do Almanakken van Moehammadyah sedert 
'1924—’25 en o.a. Berita Tahoenan Moehamma- /dyah 
Hindia Timoer van 1927). 

Be propaganda, welke vooral sedert 1921 krachtig werd 
ingezet, deed zich ook buiten Java gevoelen. 

In de eerste plaats op Sumatra, inzonderheid in do 
Padangsche Bovenlanden, van ouds een vruchtbaar terrein 
voor sóciaal-politieke, in het 

bijzonder voor godsdienstige stroomingen van ver-
schillenden aard. Zoo was aldaar op initiatief van 
modernistische godsdienstleeraren in 1918 een 
reformistischo beweging onder de theologische studenten 
ontstaan, welke onder den naam „Thawalib” (aanvankelijk 
„Sumatra Thawalib” later „Thawalib Indonesia”) zich 
allengs richtte op den strijd tegen allerhande religieuze en 
sociale instellingen en gebruiken, welke geacht werden aan 
den onafwendbaren voortgang der wereld- sche evolutie in 
den weg te staan, alsook tegen als ouderwetsch aangemerkte 
bestuursstelsels en -methodes. 

Temidden van voortdurende en traditioneele botsingen 
tusschen conservatieven („kaoem toewa”) en modernisten 
(„kaoem moeda”) in de krachtig evolueerende 
Minangkabausche adat- maatschappij, werd in 1925, toen 
de communistische propaganda scherpe vormen aannam, in 
da Padangsche Bovenlanden eveneens een Moe-
hammadyah-vereeniging opgericht. Promotor was zekere 
Hadji Abdoel Karim Amaroellah alias Hadji Rasoel, 
stichter der „thawalib”, die op een reis over Java kennis had 
genomen van Moehammadyah’8 beginselen. Be pogingen 
om deze beginselen in Minangkabaji te propageeren, 
hadden weinig succes, doordat de „thawalibs”, die onder 
communistischen invloed waren geraakt, zich van deze 
nieuwe beweging meester maakten ton behoeve van eigen, 
weinig pacifistische doeleinden. Boor den invloed van deze 
extremistische elementen geraakte de Minangkabausche 
Moehammadyah op politieke zijwegen. Na de 
onderdrukking van de communistische 
opstandsbewegingen in de Padangsche Bovenlanden 
verflauwde do belangstelling der bevolking voor de nieuwe 
vereeniging. 

In een en ander vond H. Fachrodin aanleiding om in het 
begin van 1927 naar Sumatra’s Westkust te gaan, ten einde 
zich op de hoogte te stellen van de plaatselijke toestanden 
en tevens om propaganda te maken voor de juiste, religieuze 
sociaal-paedagogische beginselen van Moehammadyah. 
Van zijn bevindingen gaf hij bekendheid in het pers-orgaan 
van het hoofdbestuur, de „Bintang Islam” van dat jaar. 

Veel geringer succes dan in de Padangsche Bo-
venlanden hadden de pogingen omstreeks dien tijd gedaan, 
om in Sumatra’s Oostkust, Benkoe- len, Bandjermasin en 
Amoentai een Mochamma- dyah-afdceling te stichten. 

Op Java bleef Moehammadyah rustig aan den arbeid, 
zoowel op algemeen maatschappelijk als op godsdienstig 
gebied, dank zij de groote werkkracht van den, in Februari 
1929 overleden, onder-voorzitter H. Fachrodin (zie 
FACHROBIN), die het onderwys bevorderde en do politiek 
uit de Islam-propaganda weerde. 

Op het congres, dat de vereeniging van 12—30 Februari 
1928 te Jogja hield, logde genoemde leider den nadruk op 
Moehaiumadyah’s loyauteit jegens het Gouvornement. Het 
congres was een demonstratie van de zelfbewustheid der 
leiders dezer sociaal-religieuze beweging. Een groot- schen 
indruk maakten optochten van een 9000- tal 
schoolkinderen, van padvindersgroepon en van 
vereenigingaleden met hun aan hang van 20000 
pcrsonenAj-ïet congros, dat bijgowoond werd door 
cen'2000-tal personen uit Java, Sumatra’s Westkust, Atjèh 
en Makassar, werd door H. Fachrodin, gelijk gebruikelijk, 
goopend met 
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een Koran-reciet. Daarna werd een overzicht gegeven van de 
belangrijkste actueele gebeurtenissen in de landen van den 
Islam, Den volgenden | dag hield de vrouwen-afdeeling 
„Aisjijah” een openbare vergadering voor 2000 vrouwen, 
waarin dezelfde onderwerpen werden besproken, welke in de 
mannen-vergadering waren behandeld. 

In de daarop volgende bijeenkomsten kwamen bijzondere 
onderwerpen ter sprake, z.a. de verhouding van den Islam tot 
de wereldscbe wetenschap, waarbij de aandacht werd 
gevestigd op Moehammadyah’s taak om de Inlandsche intel- 
lectueelen, die van den Islam waren vervreemd, tot dien 
godsdienst te doen teruglceeren. Ten einde Moslimsche 
jongelieden in de gelegenheid te stellen om hooger onderwijs 
deelachtig te worden, was een fonds gevormd, het z.g. 
Dahlan- fonds, aldus geheeten naar wijlen den vereerden 
.stichter van Moehammadyah. Een adviseur ten behoeve van 
onderwijszaken betoogde voorts de wenschelijkheid van een 
goede Koran-vertaling in het Javaansch en ook de 
noodzakelijkheid om de leerboeken, in gebruik bij het 
openbaar onderwijs, te zuiveren van allerhande verdachtma-
kingen en onjuistheden betreffende den Islam, welke de 
Mohammedaansche leerlingen in hun godsdienstige 
gevoelens zouden kunnen kwetsen. Spreker las een aantal 
citaten voor uit dergelijke schoolboeken, welke den 
volksgodsdienst en ook de positie der vrouw in den Islam in 
een kwaad licht plaatsten. Voorts hield een afgevaardigde uit 
Batavia_e.en rede oyer Islam en Christendom in Oost-Tndië, 
waarin hij de financieele verhouding van het Gouvernement 
tot het Christendom en tot den Islam in critisch-vergelijkendo 
beschouwing nam. Ten slotte verklaarde een Moe- 
hammadyah-leider, dat door de actie zijner ver- eeniging de 
Islam in Indië tot nieuw leven was gekomen en 
doorgedrongen was tot de jongeren, ook tot de vrouwelijke 
jeugd, van wie de ouderen konden leeren hoe zij de 
godsdienstplichten te vervullen hadden. 

Het toenemend succes, dat aan Moehammadyah ten deel 
viel op maatschappelijk terrein, niet het minst op het gebied 
van het onderwijs, verdroot den leiders der Sarèkat Islam in 
sterke mate. Als volksvereeniging ondervond Moeham-
madyah van die zijde weldra tegenwerking en 
verdachtmaking. Het hoofdbestuur liet zich door de, ook van 
sommige nationalisten ondervonden, tegenwerking niet 
ontmoedigen. Dank zij haar sociaal-productief werk breidde 
de Moe- hammadyah-beweging zich verder uit, ook over 
West Java. 

Te Bandoeng, het centrum van extreem-natio- nalistische 
actie, hield het hoofdbestuur op 6 October 1929 een openbare 
propaganda-vergadering, waarin een uiteenzetting werd 
gegeven van de Moehammadyah-beginselen, welke be- 
oogen het algemeen volksonderwijs, alsmede het 
godsdienstig leven onder de leden te bevorderen. Gewezen 
werd op het toenemend ledental, dat tot 16000 was 
aangegroeid; op het nuttig werk van „Aisjijah”; op den arbeid 
der afdeeling „Taman Poestaka”, die in 15 jaren 700.000 
boekwerken en brochures had verspreid; op de taak der 
afdeeling „tablègb” om „duistere dingen in den Islam te 
verklaren”. 

Bleef de Javaansche Moehammadyah zich principieel 
afzijdig houden van eenige politieke activiteit, in geheel 
andere richting had zich de 

„Persatoean Moehammadyah Minangkabau” ontwikkeld, 
die immers onder den invloed was geraakt van de Thawalib-
beweging (sedert Juni 1930 „Persatoean Moeslimin 
Indonosia” geheeten), alsmede van nog werkzame 
communistische stroomingen onder de Sumatraansche Isla-
mieten. Dit bleek eenigermate op het Moehara- madyah-
congres, dat, van 21—24 Maart 1930 te Fort de Koek 
gehouden, bijgewoond werd door het hoofdbestuur van 
Java, w.o. de voorzitter H. Ibrahim. 

Voor de Padangsche Bovenlanden was dit congres een 
groot evenement. De vergaderingen werden bijgewoond 
door 15 a 20.000 belangstellenden, w.o. 240 afgevaardigden 
der vereenigings- afdeelingen, waarvan 95 van Java, 1 van 
Borneo en 1 van Celebes, die gezamenlijk 112 afdeelingen 
(tjabang) en groepen (gerombolan) vertegenwoordigden. 
Van „Aisjijah” waren 158 afgevaardigden opgekomen, 
vertegenwoordigende 37 locale groepen. Het congres 
bestond uit vier gedeelten, dat van Moehammadyah, dat van 
Aisjijah, een open- lucht-Koranlezing en een leerlingen-
bijeenkomst, benevens eenige besloten vergaderingen;^^-.- 
~ ' 

Ten congresse kwam tweeërlei volksmentaliteit tot 
uiting. De redevoeringen der Minang- kabauers waren heftig 
van toon, onverdraagzaam van aard en fanatiek van geest; 
die der Javaansche sprekers staken daarbij gunstig af. Nadat 
door den secretaris van het Hoofdbestuur, M. Joenoes Anies, 
een overzicht was gegeven van den arbeid van 
„Moehammadyah Hindia Ti- moer”, werden onderwerpen 
betreffende Islam- zending en -onderwijs besproken; van de 
zijde der Minangkabausche leiders op onbesuisde, vaak 
agitatorische wijze. 

Het Aisjijah-congres trok mede groote belangstelling. 
Het werd bijgewoond door 137 afgevaardigden van 
verschillende plaatsen en een 5000-tal vrouwen. Het 
hoofdbestuur van Aisjijah — voorzitster Nji Hadji Dahlan 
— was mede aanwezig. Ter sprake kwamen verschillende 
onderwerpen betreffende de vrouw in de Islam- wereld, 
vrouwenbeweging en vrijheid, alsook betreffende Islam en 
wetenschap, maatschappij en Islam, enz. Uiteraard kwam 
ook het polyga- mie-vraagstuk ter sprake, welke instelling 
noodzakelijk werd geacht met hot oog op het beweerd 
vrouwen-surplus, zoodat de polygamie een middel zou zijn 
ter voorkoming van prostitutie. Uit een overzicht van de 
werkzaamheden van Aisjijah gedurende 1929 bleek, dat het 
hoofdbestuur bestond uit 15 personen, dat het totaal aantal 
leden der 47 afdeelingen en 50 groepen bedroeg ruim 5000 
en dat onderwijs werd gegeven aan meisjes op 32 scholen 
met 75 vrouwelijke leerkrachten. 

Ook gedurende do daarop volgende bijeenkomst voor 
Koran-lezing waren de vrouwen van de mannen gescheiden. 
Het hier gesprokene omvatte een opwekking tot verbreiding 
van den Islam, tot naleving van de godsdienstige voorschrif-
ten en ten slotte een loflied op Moehammadyah. Het 
leerlingencongres had hoofdzakelijk ton dool om de 
vorderingen van de leerlingen der vereeni- gingsscholen te 
deinonstreeren. 

De Minangkabausche Moehammadyah heoft zich nog 
niet aan de eigenaardige plaatselijke toestanden en 
verhoudingen weten aan te passen; zij is niet in do 
evolueorende Inlandsche maatschappij ingegroeid; het 
godsdionstig-refor- 
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mistisch onderwijs heeft zich ook in andere rich- 
ting weten te ontwikkelen. Vandaar wellicht de 
sociale onmacht èn de politieke tendonzon dier 
beweging. 

Op Java heeft Moehammadyah reeds geduren- 
de vele jaren omvangrijken raaatschappelijken 
arbeid kunnen verrichten, welke hare populari- 
teit in groote mate heeft bevorderd. Hetgeen do 
vereeniging tot stand wist te brengen heeft aller- 
wegen in Inlandsche kringen de aandacht getrok- 
ken en ook daarbuiten waardeering gevonden. 

In de eerste plaats betreft die arbeid het gebied 
van het onderwijs. Eind 1929 bezat Moehamma- 
dyah in Jogjakarta een 80-tal scholen, in Soera- 
karta 35 en in Batavia 11 scholen. In de poli- 
klinieken in Jogja werden in 1929 een 40.000-tal 
patiënten behandeld, in die te Soerabaja 1G000 en 
in Malang ruim 7000 patiënten. De oogheelkun- 
dige kliniek te Solo verleende kosteloos hulp aan 
bijna 18000 personen. Ook de vrouwen-afdeeling 
Aisjijah verricht nuttig werk met hare scholen en 
cursussen voor vrouwen en meisjes, waar prac- 
tisch onderwijs, ook in handwerken, wordt ge- 
geven. De propaganda voor den Islam wordt over 
het algemeen gekenmerkt door verdraagzaam- 
heid. Zich stipt houdend buiten politieke contro- 
versen in de Inlandsche beweging, verricht Moe- 
hammadyah — het aantal leden bedroeg eind 
1930 ruim 24000 — opbouwend werk op Isla- 
mietischen grondslag, zoowel op maatschappelijk 
als op economisch terrein, daarbij bewust stre- 
vend naar verzachting van de politieke tegen- 
stellingen in de Indische samenleving. 

Literatuur: Lothrop Stoddard, „The new world 
of Islam”, 1921; E. G(obée), „De Islam” in Ge- 
denkboek van Ned.-Indië, 1898—1923; Prof. 
Dr. B. Schrieke, „Bijdrage tot de Bibliografie 
van~de huidige godsdienstige beweging ter Su- 
matra’s Westkust”, in Tijdschrift Indische Taal-, 
Land- en Volkenkunde dl. LIX (1919-—1921); 
„Rapport van de Commissie van onderzoek naar 
de oorzaken van de communistische ongeregeld- 
heden ter Sumatra’s Westkust, 1929, dl. I; „Me- 
dedeelingen der (Indische) Regeering omtrent en- 
kele onderwerpen van algemeen belang”, laat- 
stelijk van Juni 1930; Dr. H. Kraemer in „De 
Opwekker”, 1923 (Het Eerste Al Islam Congres 
te Cheribon), blz. 183 vlg. en 1927, blz. 293 vlg. 

J. Th. P. B. 
NAHDATOEL OELAMA. De moderne stroo- 

mingen in do Islam-wereld op Java — op sociaal- 
paedagogisch gebied georganiseerd in de vereeni- 
ging Moehammadyah (zie aldaar), in sooiaal-poli- 
tiekev3n in Pan-lslamietische richtingen bevor- 
derd door do Sarèkat Islam (zie aldaar) — gaven 
aanleiding tot de oprichting, in Januari 1920, van 
een vereeniging van orthodoxe wetgeleerden te 
Soerabaja, genaamd „Nahdatoel Oelama,” d.i. 
opleving van schriftgeleerden. Do kort daarop ge- 
voerde propaganda, later georganiseord door een 
comité van actie van Soerabajasche kjahi’s, leid- 
de tot do oprichting van afdeelingen te Gresik, 
Djombang, Kodiri, Pasoeroean, Koedoes, Soma- 
rang en Pekalongan. 

Hot traditionalisme der orthodoxe organisatie 
komt wel eens in botsing met het modernisme 
van de ook naar religieuze emancipatie strevonde 
Islamieten. Het traditionalisme is echter ver- 
deeld in twee kampen, die elkander evenzeer be- 
strijden als zij dit het reformisme doen: de Java- 
nistische, op Java opgeleide kjahi’s, die vele oud- 

Javaansche gebruiken en opvattingen eerbiedigen en 
handhaven, en de te Mekka opgeleide kjahi’s, wien al deze 
oud-Javaansche relieken een doorn in het oog zijn en die in 
hun strijd tegen deze „misbruiken” een heel eind kunnen 
medegaan met het door hen bestreden streven van Moeham-
madyah (zie Mededeelingcn der Regeering omtrent enkele 
onderwerpen van algemeen belang, Mei 1929). 

Volgens hare statuten (goedgekeurd bij G. B. van 0 
Februari 1930 in Javasche Courant van 25 Febr. 1930 no. 
10) stelt de Nahdatoel Oelama zich ten doel: „de 
bevordering eener strenge belijdenis van een der vier 
Madzhabs, te weten die „van Imam Moehammad bin Idris 
Asj-Sjafii, „Imam Malik bin Anas, Imam Aboehanifah An 
„Noeman, of Imam Ahmad bin Hambal, en het „verrichten 
van al wat naar de wetten van den „Islam als goed is 
voorgeschreven.” 

De vereeniging tracht haar doel te bereiken door: a. het 
scheppen van een band tusschen de oelama’s, die 
vorenvermelde madzhabs belijden; 
b. het onderwerpen der kitabs (godsdienstboeken), 
alvorens deze voor het godsdienstonderwijs te bezigen, aan 
een onderzoek of zij afkomstig zijn van de Ahli Soennah 
Wal Djamaah dan wel van de Ahli Bidah; c. het op den 
grondslag van de genoemde madzhabs door alle 
geoorloofde middelen verspreiden van den Islam; d. het 
bevorderen van Islamietische godsdienstscholen; e. het be-
hartigen van zaken betreffende moskees, bedehuizen, 
inrichtingen voor godsdienstonderwijs (pondoks), zoomede 
van zaken betreffende wee- zen- en armenzorg; /. het 
oprichten van lichamen ter bevordering van landbouw, 
handel en industrie, niet strijdig met Mohammedaansche 
wetten. 

Het bestuur van Nahdatoel Oelama, de grootste 
organisatie van oud-geloovige Islamietische wetgeleerden 
— het aantal aangeslotenen bedraagt 3 & 400 —, heeft zich 
buiten de politieke controversen in de Inlandsche beweging 
weten te houden. Haar werkzaamheid is in hoofdzaak ge-
legen op godsdienstig gebied; op sociaal-econo- misch 
terrein is zij van geringe beteekenis te achten. J. Th. P. 

PASOENDAN (PAGOEJOEBAN-). De ontwik-
keling van het moderne vereenigingsleven heeft ook do 
Soendasohe bevolking van West Java niet onberoerd 
gelaten. In de overtuiging, dat een eigen nationaal-
cultureele eenheid bewaard behoorde te blijven te midden 
van de evolueerende gees- tesstroomingen, besloten eenigo 
Soendaneesche intellectueolen in September 1914 een 
vereeniging op te richten, „Pagoejoeban Pasocndan”, d.i. 
Soondasche Eendracht, geheeten. 

Do statuten, goedgokourd bij G. B. van 9 December 
1914 (Javasche Courant van S Januari 1915 No. 3), 
vermelden als doel der vereeniging „Pasoondan” — aldus 
pleegt zij genoemd te worden—: het volksgebruik in do 
Soenda-landen te bevorderen door te trachten mede te 
werken tot verbetering van de verstandelijke, zedelijke en 
maatschappelijke ontwikkeling des volks; door invloed uit 
te oefenen op opvoeding en onderwijs, zoomede door te 
streven naar veredeling van de volksbegrippen en 
dusdoende het arbeidsvermogen on daardoor de 
levensomstandigheden der bevolking te verbeteren. Naar de 
bereiking van dit veelzijdig doel zou gestreefd worden 
onafhankelijk van godsdienst, geloofsovertuiging, of 
staatkuu- 
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dige richting. Pasoendan zou haar doel trachten te bereiken 
door het uitgeven van een orgaan, het handhaven en 
ontwikkelen van de Soendasche taal, het wekken van 
belangstelling voor de geschiedenis van den Soendaschen 
stam en voor de kennis van het volksleven in de Soenda-
landen, het verspreiden van nuttige geschriften, het doen 
houden van voordrachten en lezingen, het bevorderen van 
kennis der Nederlandsclie taal en het verschaffen van hulp 
en inlichtingen. 
J In het hoofdbestuur namen zitting D. K. Ardi- winata, 
hoofdredacteur bij de commissie voor de Volkslectuur, 
zoomede andere Soendaneezcn, w.o. een viertal leerlingen 
der Stovia (school tot opleiding van Inlandsche artsen) en 
een ondcr- wij'zer. 

Met Band.oeng_en Tasikmalaja als centra van 
vereenigingsleven werd Batavia tot zetel van het 
hoofdbestuur gekozen. Als omgangstaal wordt uitsluitend 
Soendaaschgebezigd; de vereenigings- organen 
„Pasoendan” (maandschrift, sedert 1915) en 
„Sipatahoenan” (dagblad, sedert 1923) worden uitsluitend 
in de landstaal uitgegeven. 

Bij de samenstelling van den Volksraad voor de tweede 
zittingsperiode (1921—1924) gaf de Regeering door 
benoeming van het vereenigings- lid R. Kosahih alias 
Soerakoesoemah, landbouw- leeraar te Bandoeng, 
gelegenheid aan Pasoendan om haar stem in het 
vertegenwoordigend lichaam te doen hooren. Het 
vereenigingsideaal, om Bandoeng tot hoofdplaats 
aangewezen te zien van het gouvernement (sedert provincie) 
West Java, is niet verwezenlijkt kunnen worden; wel zal 
deze provincie in inheemsche talen wettelijk (Ind. Stb. 1925 
no. 578) aangeduid kunnen worden als Pasoendan” 

: Getrouw aan hare leidende beginselen, heeft de 
- vereeniging aandacht gewijd aan onderwerpen van 

paedagogischen, socialen, economischen en agrarischen 
aard; zij betoonde steeds groote belangstelling voor 
vraagstukken, welke de .Soendasche volkscultuur, 
alsmede de coöperatie en het volksonderwijs betreffen. 
Politieke actie heeft Pasoendans hoofdbestuur nimmer op 
den voorgrond gesteld; agitatie werd niet gevoerd; bij de 
bespreking van staatkundige vraagstukken werd het oog 
gevestigd op verrichting van constructief werk. Ook ten 
opzichte van religieuze vraagstukken hield het 
vereenigingsbestuur zich aanstonds afzijdig. Gedurende 
het onder leiding van den voorzitter R. Oto Koesoema 
Soebrata in het laatst van 1925 te Tasikmalaja gehouden 
congres, waarop over onderwijs, landbouw-crediet, irriga-
tie- en belastingzaken, enz. werd gesproken, werd 
getuigenis afgelegd van het streven naar maat- 
schappelijken en economischen opbouw van de 
Soendasche cultureele eenheid. 

Allengs geraakte het provincialisme van Pasoendan bij 
de ontwikkeling van het Indonesisch nationalisme (zie 
aldaar) meer en meer op den achtergrond. In de Pasoendan-
vergadering, welke de afdeeling Batavia op 20 Mei 192S 
bijeenriep, werd geklaagd over den teruggang van het 
ledental, hetgeen geweten werd aan de geringe politieke 
activiteit van het vereenigingsbestuur. Het 
afdeelingsbestuur verklaarde daarop, dat Pasoendan 
aanvankelijk was opgericht met het doel om, met vermijding 
van alle politiek, den geestelijken en economischen 
vooruitgang van het stamland te bevorderen; doch dat de 
instelling van vertegenwoordigende colleges, z.a. locale 

raden, vanzelf eenige politieke oriënteering had 
medegebracht. Langzamerhand had dan ook, volgens het 
vereenigingsbestuur, de overtuiging in Pasoendan post 
gevat, dat geen enkel volk ten eeuwigen dage overheerscht 
blijft; terwijl voorts het besef was doorgedrongen, dat een 
ieder zal moeten werken voor de onafhankelijkheid van land 
en volk. Haar doel zal de vereeniging echter trachten te 
bereiken in samenwerking met de Regeering, die immers 
herhaaldelijk heeft verklaard de inheemsche bevolking tot 
zelfstandigheid te willen opvoeden. Pasoendan wenscht 
samenwerking met de Regeering, doch wederkeerig; ruimte 
latend voor critiek. Aan eenheidszin en vaderlandsliefde 
ontbreekt echter nog veel bij de bevol king; in de hoop, dat 
samenwerking met natio- naal-politieke Inlandsche 
vereenigingen verbetering zal brengen in dien toestand, 
heeft Pasoendan zich aangesloten bij de kort te voren opge-
richte federatie dier vereenigingen. 

Op het Pasoendan-congres, dat van 30 Maart— 1 April 
1929 te Tasikmalaja werd gehouden, legde de hcc-r Oto 
Soebrata getuigenis af van het streven der vereeniging naar 
vreedzame evolutie, in samenwerking met de Regeering; 
naar ontwikkeling van de eigen volkstaal, zeden er 
gewoonten der Pasoendan-landstreek. In het belang van een 
intensievere werkzaamheid stelde het hoofdbestuur een 
viertal commissies in voor de verzorging van bepaalde 
onderwerpen, n.1. voor onderwijs en opvoeding, voor 
sociale aangelegenheden, voor politieke oriëntatie en voor 
financieele zaken. 

Met behoud van de statutaire grondslagen dezer 
organisatie van regionaal nationalisme werd op het te 
Buitenzorg van 4—5 April 1931 gehouden congres besloten, 
dat het streven der vereeniging — welke ook voor niet-
Soendaneesche inheemsehen heeft opengestaan — voortaan 
gericht zou worden op versterking van het natio- naal-
politiek eenheidsfront; voorts zou Pasoendan geen 
belemmeringen in den weg leggen aan de propaganda voor 
de Indonesische eenheidsgedachte, noch den groei dier 
beweging tegengaan. 

Gedurende de laatste jaren is de bevordering van het 
onderwijs met groote energie ter hand genomen door een 
daartoe aan do hoofdleiding verbonden schoolbestuur. Het 
aantal leden nam in den loop van 1930 toe van 1450 tot 
3950. Het aantal afdeelingen bedroeg op het eind van ge-
noemd jaar 31 met een 3-tal vrouwen-secties. Op een 20-tal 
eigen scholen wordt het volksonderwijs en door instelling 
van spaarfondsen en coöperaties ook de economische 
volksontwikkeling krachtig bevorderd. In den nieuwen 
Volksraad kreeg Pasoendans voorzitter Oto iskandar Dinata 
door verkiezing een zetel toegewezen. " 

" J.Th. P. J»f 
KAOEM BETAWI. Volgens de bij G.B. van 22 

December 1923 (Javasche Courant van 4 Januari 1924 No. 
2) goedgekeurde statuten is de vereeniging Kaoem Betawi 
(kortheidshalve genaamd 
K. B.), onder voorzitterschap van Moehamad Masserie, 
op 1 Januari 1923 te Batavia opgericht met het doel: a. het 
bevorderen van onderwijs, handel en ambacht bij de 
„Batavianen” in het bijzonder en bij de Inlandsche 
bevolking van Nc- derlandsch-Indië in het algemeen; b. het 
behartigen, langs wettigen weg, van de belangen, inzon-
derheid de hygiënische, van de „Batavianen” in het 
bijzonderen van de Inlandsche bevolking van Ned.-Indië in 
het algemeen. 
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De vereeniging tracht dit doel te bereiken: 1. door het 
oprichten en in stand houden van scholen ten behoeve van 
de Batavianen in het bijzonder en van de Inlandsche 
bevolking van Ned.- -Indië in het algemeen; 2. door het 
oprichten en in stand houden van instellingen, waar de leden 
bijeen kunnen komen ter bespreking van de belangen van de 
vereeniging; 3. door het verzamelen van boeken, die door de 
wet niet verboden zijn en 
4. door alle wettige middelen, die aan dit doel bevorderlijk 
kunnen zijn. 

Uit de statutaire bepaling, dat leden kunnen zijn: zij, die 
tot de Jnlandsche bevolking van Ned.-Ihdië behooren en 
dezelfde gewoonten en gebruiken hebben als die van 
Batavia, blijkt almede het beperkte karakter der locale 
vereeniging, die sedert wegens de door haar voorzitter Moh. 
H. Thamrin als wethouder in den gemeenteraad ter plaatse 
en ook daarbuiten ontwikkelde activiteit — Kaoem Betawi 
is aangesloten bij de federatie van nationaal-politieke 
Inlandsche ver- eenigingen — de aandacht heeft getrokken. 

Bij de samenstelling van den nieuw'en Volksraad zag de 
heer Thamrin, sedert Mei 1927 lid van het college, voorzitter 
van de in Januari 1930 in den Volksraad gevormde 
„nationale fractie” (Handelingen Volksraad 27 Januari 1930, 
blz. 1640), zich opnieuw een zetel als benoemd lid, 
toegewezen. J. Th. P. B^-' 

MADOEREEZENBOND of PERSARIKATAN 
MADOERA. Deze eerste organisatie van Madoe- reezen 
werd in Januari 1 920 door Raden Majang- koesomo en 
Raden Rooslan Wongsokoesoemo te Soerabaja opgericht. 

Volgens de bij G. B. van 30 Mei 1923 (Javasche Courant 
van 8 Juni 1923 No. 46) goedgekeurde statuten stelde de 
vereeniging zich ten doel: a. het aanwakkeren van den 
spaarzin onder de leden; 6. te streven naar economischen 
vooruitgang; c. het behartigen.en bevorderen van onderwijs, 
landbouw, nijverheid, godsdienst, handel, beschaving en 
andere algemeene belangen; d. het in stand houden van een 
begrafenisfonds; e. het bevorderen van de eendracht onder 
de leden door oprichting van een sociëteit of een leeszaal. 
De vereeniging zou dit veelzijdig doel trachten te bereiken 
door alle middelen, mits niet in strijd met de wetten des 
Hands, met den Mohammedaan- schen godsdienst en met de 
goede zeden of met de openbare orde. 

Met enthousiasme begonnen, leidde de Madoe- 
reezenbond echter spoedig een kwijnend bestaan, 
vermoedelijk omdat do vereeniging zich afzijdig bleef 
houden van politieke vraagstukken, welko allengs de 
gemoederen der nationalistische volksleiders bezig hielden. 
In den boezem der vorceni- ging kwam weldra tw'eedracht, 
welke aanleiding gaf tot de oprichting in Februari 192o, van 
een meer politiek georiënteerde vereeniging, do „Sarè- kat 
Madoera” te Soerabaja, met het periodiek „Madooratna” als 
orgaan. R. Rooslan Wongsokoesoemo trad weldra in do 
leiding dezer bij do federatie van Jnlandsche nationaal-
politieke ver- ccnigingen aangesloten Sarèkat op den voor-
grond, met het gevolg dat nauw contact werd verkregen met 
de te Soerabaja gevestigde Indonesische Studieclub (zie 
STUDIECLUBS). Bij de omzetting van deze studieclub in 
de volksver- eeniging Persatoean Bangsa Indonesia (zie al-
daar), die dadelijk ook op Madoera afdeelingon vormde, 
werd de Sarëkat Madoera bij de P. B. I. 

ingelijfd. Van den Madoereezenbond „Perserika- tan 
Madoera” werd sedert weinig meer vernomen. J. Th. P. B. 

SARÈKAT MADOERA. Zie MADOEREE-
ZENBOND of PERSARIKATAN MADOERA. 

SUMATRANENBOND of SERiKAT SOEMA- 
TERA. In het begin van 1918 besloten eenige te Batavia 
wonende Sumatraansche Maleiers (Pa- dangers en 
Minangkabauers) een Sumatranen- bond op te richten, 
„Serikat Soematera” gehee- ten, met het doel om te 
bevorderen, dat de verkiezingen voor den Volksraad en voor 
andere vertegenwoordigende lichamen naar democratische 
beginselen zouden plaats vinden. 

Volgens zijn beginselprogram beoogde de Bond: a. 
toenemenden invloed van de Indische volkeren en 
bevolkingsgroepen op het Bestuur en de Regeerïng op 
loyale wijze te verkrijgen, ten einde te geraken tot 
zelfbestuur; b. voortgezette organisatie van de autonomie 
der gebiedsdeelen, met dien verstande dat daarbij voor elk 
gebiedsdeel zooveel mogelijk rekening wordt gehouden met 
de bestaande inzettingen, de herkomsten en de aan den dag 
getreden wenschen der bevolkingen; c. het wegnemen van 
de maatschappelijke oorzaken voor klassen- en rassenstrijd. 
Het hoofdprincipe van den Bond is „democratie”. 

Haar doel zou de vereeniging — zij bezit geen 
rechtspersoonlijkheid — trachten te bereiken door, indien 
mogelijk, vertegenwoordigers van de belangen der 
Sumatranen, zoowel in het stamland als op Java, zitting te 
doen nemen in openbare colleges; door het houden van 
vergaderingen, het uitgeven van periodieken; het richten 
van verzoekschriften aan autoriteiten en colleges, alsmede 
door samenwerking te zoeken met andere vereenigingen. 
Ook vrouwen zouden het lidmaatschap kunnen verkrijgen. 

Gedurende de eerste jaren leidde de Serikat Soematera 
een kwijnend bestaan. Te midden van de verschillende 
stroomingen in de Inlandsche volksbeweging was hare 
positie geïsoleerd. Toch kon de vereeniging in de tweede 
zittingsperiode van den Volksraad (1921—1924) 
vertegenwoordiging vinden in den persoon van Dr. Abdul 
Rivai, destijds geneesheer te Bandoeng. 

Hoewel het voreenigingslevën zich in hoofdzaak 
bepaalde tot Java, werden de belangen der landgenooten op 
Sumatra niet uit het oog verloren. De communistische 
ongeregeldheden, in 1927 ter Sumatra’s Westkust 
voorgevallen, hadden, evenzeer als het op last der 
Regeering ingesteld commissoriaal onderzoek naar de 
oorzaken daar van, de belangstelling van don Bond. In een 
op 21—22 Mei 1927 te Batavia gehouden openbare 
vergadering, bijgewoond door een 300-tal personen, werd 
door den voorzitter, Soetan Moeham- mad Zain, verklaard, 
dat de vereeniging, strevend naar do vorming van een 
Indonesischon Staat onder een democratische Regeering, 
het communisme verwerpt. Neutraal blijvend ten opzichte 
van den godsdienst, wonscht de Bond alleen datgene van do 
adat te behouden, wat aan de cischen van den 
tegenwoordigen tijd beantwoordt. Mot het oog op de 
wenschelijkheid om aan de bevolking medezeggenschap te 
verleenen in het bestuur van het stamland, werd besloten om 
bij de Regeering aan te dringen op spoedige instelling van 
locale en regionale raden aldaar. Ook de plannen tot 
hervorming van hot bestuursstel- sel op Sumatra hieldene d 
belangstelling der 



920 SUMATRANENBOND—MOLUKSCH POLITIEK VERBOND. 

Serikat Soematera voor het stamland levendig. 
Tengevolge van de allerwegen op Java ingezette 

propaganda voor het Indonesisch nationalisme (zie 
NATIONALISTISCHE BEWEGING) kan de activiteit van 
den Sumatranenbond niet tot ontplooiing komen, terwijl 
door de aansluiting bij de federatie van Inlandsche nationaal-
politieke vereenigingcn de belangen van de eigen volksgroep 
op den achtergrond dreigen te geraken. 

J. Th. P. B. 
SARÈKAT AM BON. (Vervolg van Dl. V, blz. 3G6 

of suppl. afl. 9, blz. 270). Van de Sarèkat Am bon ging 
aanvankelijk geen actie meer uit, als gevolg van de 
weigering der Regeering om de ingediende statuten goed te 
keuren. Voorts was bij G. B. van 14 October 1924 (Javasche 
Courant van 21 Octo- ber 1924 No. 85) een verzoek om de 
vrouwenvcr- eeniging „lna Toeni” als rechtspersoon te 
erkennen, eveneens afgewezen op grond, dat de inhoud der 
statuten dezer zuster-organisatie der Sarèkat Ambon niet in 
overeenstemming werd geacht met het werkelijk karakter 
der vereeniging, zoodat het verleenen van de gevraagde 
erkenning in strijd zou zijn met het algemeen belang. 

Bij G. B. van 9 Januari 1925 werd A. J. Patty te 
Benkoelen geïnterneerd. Bij G.B. van 12 Dec. 1927 werd 
hem Palembang tot verblijf aangewezen, waar hij belast 
werd met de waarneming der betrekking van commies ten 
residentiekantore. Toen hij daar zijn politieke actie tegen het 
gezag voortzette, werd Patty bij G.B. van 19 Juli 1930 op 
Flores geïnterneerd. 

Intusschen was tengevolge van de actie der 
propagandisten van het Indonesisch nationalisme (zie 
NATIONALISTISCHE BEWEGING) ecni- ge opleving 
gekomen in de kringen der Sarèkat Ambon op Java; 
inzonderheid te Soerabaja, waarheen de zetel der 
vereeniging werd verplaatst. Te laatstgenoemder plaatse 
verrichtte de vereeniging zoowel in als buiten den 
gemeenteraad veel nuttig werk, terwijl het nieuwe 
hoofdbestuur — president sedert 1928 Mr. J. Latuharhary, 
land- raadvoorzitter — zich aanstonds verdienstelijk had 
gemaakt op maatschappelijk gebied, o.a. door de oprichting 
te bevorderen van een vrouwentehuis en van een weefschool 
ter plaatse. Bij de viering, op 18 Mei 1929, van het 9-jarig 
bestaan der Sarèkat Ambon werd besloten een orgaan uit te 
geven, dat weldra onder den naam „Haloean” het licht zag. 
Tegenover den godsdienst bleef het bestuur steeds een strikt 
neutraal standpunt innemen. Omstreeks dien tijd besloten 
vele der te Batavia gevestigde Amboneezen zich van de Sa-
rèkat Ambon af te scheiden en een nieuwe vereeniging te 
vormen onder den naam „Moluksch Politiek Verbond” (zie 
aldaar). 

In een algemeene vergadering, welke op 16 Maart 1930 
te Soerabaja werd gehouden, besloot het hoofdbestuur de 
Sarèkat Ambon als het ware opnieuw op te richten, met 
grondige wijziging van de statutaire beginselen, 

Volgens de nieuwe statuten stelt de Sarèkat Ambon 
zich ten doel om, met al de haar ten dienste staande wettige 
middelen, de stoffelijke en zedelijke belangen van de 
inheemsche bevolking der Molukken te bevorderen en het 
land tot bloei en wel vaart te brengen; alsmede te streven 
naar opheffing van alle zoodanige misstanden en wets-
bepalingen, welke de bevordering van dit doel in den weg 
staan. De vereeniging zou haar doel trachten te bereiken 
door: 1. het doen doordrin 

gen van de idee eener volkseenheid aller Molulc- kanen; 2. 
het verbeteren van den economischen en socialen toestand 
der bevolking; 3. het uitbreiden en verdiepen van het 
onderwijs; 4. het ver- lecnen van bijstand aan begaafde 
Moluksehe jongelieden, ten einde hen in de gelegenheid te 
stellen zich verder te ontwikkelen; 5. het bestrijden van 
rassenwaan en rasbevoorrechting op elk gebied; 6. het 
deelnemen aan de landsverdediging op den grondslag van 
algcmeenen weerplicht; 7. het aanwenden van de overige 
voor het doel in aanmerking komende wettige middelen; 8. 
het samenwerken met andere organisaties, welke blijkens 
een welomschreven program dezelfde beginselen huldigen 
als de vereeniging. Op 30 Maart 1930 werden deze statuten 
ter goedkeuring aan de Regeering gezonden. 

In een vergadering der Sarèkat Ambon op 25— 
26 September 1930, bijgewoond door een 200-tal personen, 
w.o. afgevaardigden van de afdeelingen Ambon, Haroekoe, 
Saparoea, Noesalaoet, Ceram, 
Mcrauke, Makassar, Soerabaja, Wonokromo en van de 
correspondentschappen Semarang, Batavia, enz., 
verklaarde de voorzitter Mr. Latuharhary, dat de Sarèkat 
Ambon evenzeer de „vrijheid van Indonesië” nastreeft, 
doch wegens prac- tische onmogelijkheid niet kan 
instemmen met do leuze „Indonesië los van Nederland” of 
„Ambon los van Holland”. Na de verdiensten van den 
stichter Patty te hebben gememoreerd, verklaarde hij, dat 
de S. A. nu een andere richting heeft dan vroeger onder 
Patty, die door zijn daden do vereeniging zeer geschaad 
heeft. Ten einde alle belemmeringen in hare ontwikkeling 
weg te nemen, zou de S. A. voorts strijden voor de verkrij-
ging van rechtspersoonlijkheid, terwijl de vrou- 
wenafdeeling lna Toeni zou worden gereorganiseerd, opdat 
zij o.m. te Ambon een weefschool zou kunnen oprichten. 
In een 5-tal moties werd de wenschelijkheid betoogd: 1. om 
een weefschool in de Molukken op te richten; 2. om het 
kiesstelsel voor den Ambon-raad in dier voege te wijzigen, 
dat rechtstreekseho schriftelijke verkiezingen worden 
ingevoerd; 3. om beperking van do uitoefening van het 
recht van vereeniging en vergadering niet krachtens liet 
adat-recht te doen geschieden; 4. om in Ambon een 
loproloog, zoo mogelijk een zoon van het land zelf, te 
plaatsen; 
5. om het aantal inheemsche leden van den Ambon-raad uit 
te breiden. Namens do Ambonsehe vrouwen werd aan het 
hoofdbestuur oen vaandel aangeboden, een driekleur: rood, 
groen en blauw. 
Rood zou do kleur der voorvaderlijke kleeder- dracht zijn; 
groen dio van het blad van don sagoe- boom, die het 
volksvoedsel verschaft; terwijl blauw do kleur is der 
Ambon-zee, die een ander volksvoedsel, de visch, oplevert. 

De Sarèkat Ambon streeft naar innige samenwerking 
met de Indonesische nationalisten. 

J. Th. P. B, .. , / 
MOLUKSCH POLITIEK VERBOND. Op 15 1/4 ('■ 10 Juli 1929 

richtten de te Batavia gevestigde Am- ' boncezen, die zich niet konden 
vereenigen met de extremistische actio der Sarèkat Ambon (zie aldaar) onder 
haren stichter A. J. Patty en zich onder do leiding hadden gesteld van meer 
bezadigde landgenooten, z. a. Dr. W. K. Tehupeiory en het Volksraadlid Dr. 
H. D. J. Apituley, een eigen vereeniging op onder den naam „Moluksch 
Politiek Verbond” (M.P.V.). 

Volgens de bij G.B. van 10 Dec. 1929 (Javasche 
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Courant van 17 Dcc. 1929 No. 101) goedgekeurde statuten 
stelt do M. P. V. zich ton doel: a. de emancipatie, bedoeld in 
den meest uitgebreiden zin, van de Molukken te bevorderen 
on wel op do basis van loyale samenwerking met de Regce- 
ring; b. bet aankweeken van het gevoel van ver-
antwoordelijkheid en saamhoorigheid onder alle 
bevolkingsgroepen van de Molukken, ongeacht ras en 
godsdienst, om te geraken tot zelfbestuur van de Molukken 
met behoud van den band met Nederland; c. om elk loyaal 
streven naar zelfbestuur van andere bevolkingsgroepen van 
Neder- landsch-Indië te steunen ten einde te geraken tot een 
federatief verbond der autonome deelen van Nederlandsch-
Indië; d. de auto-activiteit der bevolking van de Molukken te 
bevorderen. 

De vereeniging tracht dit doel te bereiken, o.m. door 
openbare vergaderingen te houden, door uitgifte van een 
periodiek, enz. Zij streeft daarbij naar geleidelijke 
uitbreiding van de bevoegdheden van den Ambon-raad, naar 
vorming van andere locale raden en van een provincialen 
raad der Molukken, naar uitbreiding en verdieping van het 
onderwijs en naar instelling van een Moluk- scho militie met 
geleidelijke afschaffing van do heerendiensten in de 
Molukken. Voorts wenscht zij bij de Regeering aan te 
dringen op exploratie, respectievelijk exploitatie, van 
daarvoor geschikte gebiedsdeelen der Molukken en bij 
particulieren belangstelling op te wekken voor de 
ontginnings- mogelijkheden van de Molukken. 

Bij eventueele ontbinding van do vereeniging zouden 
hare eigendommen en fondsen ten bate moeten komen van 
de lepra-bcstrijding in de Molukken. J. Th. P. B. 

ROEKOEN-MINAHASSA of 
PERSERIKATAN MINAHASSA. Het moderne 
vereenigingsleven was spoedig doorgedrongen in de kringen 
der op Java gevestigde Minahassers, die, onder de groep 
„Amboneezen” gerekend, van ouds een belangrijk 
contingent vormden van het Indisch Leger. 

In Augustus 1912 richtten zij te Semarang een 
vereeniging op, „Rockoen-Minahassa” geheeten, waarin het 
nationaliteitsbesef tot ontwikkeling zou kunnen komen. 
Voorzitter was J. H. Pangc- manann, hoofdredacteur van het 
Maleisch dagblad „Djawah Tcngah” ter plaatse. 

Volgens de statuten, welke goedgekeurd werden bij G.B. 
van 12 Dcc. 1912 (Javasche Courant van 24 Dec. 1912 No. 
103), stelde de vereeniging zich ten doel: medewerking to 
verleonen tot den economischen vooruitgang van land en 
volk der Minahasa. Onder den term „Minahassers” wenschto 
de vereeniging te verstaan: allen, die het van geboorte zijn 
en hun nakomelingen, alsmede zij, die sedert generaties zich 
hebben vermengd met do eigenlijke Minahassers. Haar dool 
zou zy trachten te bereiken door: n. bestrijding of boporking 
van do oorzaken van verval; b. kwee- king van stoffelijke 
zoowel als zedclijke krachten, inzonderheid het doen 
herleven en in stand hou- don van don goeden volksaard, met 
name van onderling hulpbetoon; c. verleoning van steun by 
sterfgevallen; d. liefdadigheidshetoon, enz.; e. te-
gemoetkoming aan werkzoekende Minahassers buiten hun 
land; /. steun verleoning aan onbemiddelde 8tudecrendo 
jongolieden; g. oprichting van kosthuizen voor die 
jongelieden; h. bevordering van land- en tuinbouw, veeteelt 
on nijverheid; i, andere wettige middelen tot verzekering van 
een waardig volksbestaan. 

Het duurde niet lang, of een kleine groep te Semarang 
geraakte onder den invloed van de revo- lutionnaircn der 
toenmalige Indische Sociaal Democratische Vereeniging, 
waartoe ook Pangema- nann was toegetreden. De 
vereeniging van Minahassers telde toen eenige duizenden 
leden, hoofd- zakelijk militairen, alleen in het stamland was 
een 1000-tal burgers toegetreden, w.o. vele volkshoofden. 
De organisatie was gesplitst in een af- decling voor burgers 
en een voor militairen. 

In den Volksraad had de Minahasa hare verte-
genwoordigers in de personen van A. L. Wawo Runtu en F. 
Laoh; de eerste als gekozen, de tweede als benoemd lid. 
Geen van beiden wenschte deel te nemen aan de scherpe 
actie van Pange- manann, o.a. tot verkrijging van 
gelijkstelling van de bevolking der Minahasa in haar geheel 
met' Europeanen. Zoowel door hun optreden, als door dat 
van den in 1921 tot lid van den Volksraad gekozen leider P. 
A. Mandagie, konden de extremisten geen invloed krijgen op 
hun landgenooten.'- - 

Uit de kringen der gematigden ontstond ónder leiding 
van den heer Wawo Runtu vd. de „Mina- hassa-Celebes” te 
Batavia, welker statuten — goedgekeurd bij G.B. van 22 
Aug. 1919, Javasche Courant van 29 Aug. 1919 No. 69 — 
als doel opgeven: de beschaving en het peil van geestelijke 
en zedelijke ontwikkeling der leden te verhoogen en hun 
welvaart te bevorderen; voorts den leden, zoomede hun 
vrouwen en kinderen, waar noodig, hulp en bijstand te 
vcrleenen. 

Intusschen leverde de vereeniging van militairen en 
burgers in één politieke organisatie uit een oogpunt van 
krijgstucht zoovele practische bezwaren op, dat een splitsing 
ten slotte onvermijdelijk werd. 

Op 16 Augustus 1927 werd dan ook te Batavia onder 
leiding van Dr. R. Tumbelaka en Dr. G. S. 
S. Ratulangi, een nieuwe vereeniging opgericht onder den 
naam „Persatoean Minahassa”. De burgerlyke afdeelingen 
der Perserikatan Minahassa werden in de nieuwe organisatie 
opgenomen, terwijl de militaire in de oude bleven, welke als 
vakvereeniging zou worden aangemerkt, mot de „Soeara 
Militair Minahassa” als orgaan. 

Toen do Indonesisch-nationalistische volksleiders 
propaganda maakten voor de vorming van een 
„eenheidsfront”, zag de Persatoean Minahassa zich genoopt 
haar politiek standpunt te bepalen en zoo noodig te herzien. 
Het hoofdbestuur kwam daarbij tot het besluit om zich niet 
aan te sluiten bij de federatie van Inlandsche nationaal- 
politieko vercenigingen (zie NATIONALISTISCHE 
BEWEGING). Op een gedurende de laatste dagen van Mei 
1928 te Batavia gehouden „Ce- lobos Congres” werd dit 
standpunt uiteengezet door den voorzitter, Dr. G. S. S. 
Ratulangi, die voorts verklaarde dat de non-coöperatie-
gedach- to niet principieel aanvaardbaar, doch ook niet 
verwerpelijk werd geacht. Men behoorde volgens hem met 
de Overheid samen to werken, om zijn krachten to 
vermeerderen in de vertegenwoordigende lichamen en 
invloed trachten te verkrijgen op de wetgeving; men moest 
zich niet laten leiden door theoretische overwegingen, maar 
door de practische behoeften en belangen van land en volk. 

De Persatoean Minahassa stelt zich volgens hare bij G.B. 
van 5 Januari 1930 (Javasohe Courant van 17 Januari 1930 
No. 5) goedgekeurde statuten ten doel: de behartiging van de 
cultureole, so- 
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•cialc, economische en politieke belangen van de Minahasa en 
de Minahassers. Zij tracht dat doel te ïbereiken door het 
houden van vergaderingen, de verspreiding van geschriften, 
de uitgifte van een orgaan, het voor brengen van candidaten 
voor het .lidmaatschap van vertegenwoordigende lichamen, 
het richten van verzoekschriften tot de bevoegde Overheden 
en alle middelen, die niet in .•strijd zijn met wet en goede 
zeden. 

Niet tevreden met de beginselen dezer organisaties, 
richtte een groep der te Batavia gevestigde Minahassers in 
Maart 1930 een nieuwe vereeni- ging op, welke zich ten 
doel stelt de algemeene belangen der bevolking van geheel 
Celebes te bevorderen. De vereeniging, „Pcrsatocan 
Perkoem- .poelan Celebes” (ook wel „Sarèkat Celebes”) 
genoemd, diende zich in een op 15 Juni d.a.v. gehouden 
openbare vergadering aan als een organisatie, welke bij het 
nastreven van het gestelde doel samenwerking zou zoeken 
met de Regee- ring. 

Deze principieele verklaring kon blijkbaar geen 
algemeene instemming verwerven. In December 1930 werd 
te Soerabaja een „Celebes Instituut” •opgericht als 
adviseerend lichaam, zoowel voor het volk als voor de 
politieke en sociale vereeni- gingen van geheel Celebes; 
wellicht bedoeld als .regionale organisatie met het 
Indonesisch nationalisme tot grondslag. J. Th. P. B,/ 

MINAHASSA-CELEBES (-vereeniging). ^Zie 
JROEKOEN MINAHASSA. 

PERSATOEAN MINAHASSA. Zie ROEKOEN 
.MINAHASSA. 

PERSATOEAN PERKOEMPOELAN CELE-
BES. Zie ROEKOEN MINAHASSA. 

CELEBES INSTITUUT (-vereeniging). Zie 
ROEKOEN MINAHASSA. 

U \ TIMORSCH VERBOND. In September 1921 
richtten eenige te Makassarjjevestigde Timoree- zen onder 
voorzitterschap van J. W. Amallo de vereeniging „Timorsch 
Verbond” op, met het doel: de beschaving en het peil van 
geestelijke en zedelijke ontwikkeling hunner landgenooten te 
verhoogen en hun welvaart te bevorderen; voorts ■den leden, 
waar noodig, hulp en bijstand te ver- leenen en hunne 
ontwikkeling en die hunner kinderen te bevorderen. 

Volgens de bij G.B. van 8 Juni 1922 (Javasche •Courant 
van 27 Juni 1922 No. 51), j°. G.B. 20 A.ugs. 1923 (Javasche 
Courant van 24 Augs. 1923 No. 68), goedgekeurde statuten 
zou de vereeniging het gestelde doel trachten te bereiken: 
a. door het houden van vergaderingen en het voeren van 
correspondentie, door zich zoo noodig met billijke 
verzoeken te wenden tot de bevoegde autoriteiten, echter 
uitsluitend langs wettelijk ge- •oorloofden weg; b. door het 
vormen van een fonds middels heffing van entrée, 
contributie, abonnementsgelden en giften, uit welk fonds de 
onvermijdelijke kosten, studie-uitgaven en perskosten van 
het eigen orgaan („Soeloeh Timoer”) zouden worden 
bestreden. Als gewone leden werden aangemerkt de 
Timoreesche burgers en militairen, die tot de vereeniging 
waren toegetreden, terwijl alle Inlanders in en buiten Ti 
mor, die, hetzij afkomstig waren uit de residentie Timor, 
hetzij gehuwd met een Timoreesche, als Timoreezen wer-
den beschouwd. Het beschermheerschap zou •krachtens 
besluit van een algemeene vergadering aan een ambtenaar 
of aan een officier worden aangeboden. 

In 1924 te Koepang gekomen, kwam Amallo weldra in 
contact met de van Batavia afkomstige leiders Ch. Pandy en 
J. W. Toepoe, voorzitters van de kleine vereenigingen 
„Sarèkat Timor” en „Kerapatan Timor Evolutie”, beide 
strevend naar bevordering van de materieele en geestelijke 
belangen van alle Timoreezen. Op een congres, dat het 
Timorsch Verbond in genoemd jaar te Koepang hield, kwam 
een vijandige stemming tot uiting, welke gericht was tegen 
de Kerkelijke Overheid ter plaatse. 

Toen een door de gematigde ingezetenen ingediende 
motie, strekkende o.a. om in de statuten het beginsel op te 
nemen van samenwerking met het Gouvernement, werd 
verworpen, richtten zij in Augustus 1924, onder 
voorzitterschap van C. Frans, een nieuwe vereeniging op, 
„Perserikatan Timor” geheeten, welker statuten 
(goedgekeurd bij G.B. van 27 Maart 1925, Javasche Courant 
van 9 April 1925 No. 29) als doel vermelden: te streven naar 
de zelfstandigheid van de inheem- sehe bevolking van het 
gewest Timor en Onder- hoorigheden op economisch, 
geestelijk, cultureel en politiek gebied, in samenwerking 
met Nederland en met behoud en versterking van den band 
met Nederland. De vereeniging (orgaan: „Oetoe- san 
Timor”) zou haar doel trachten te bereiken o.m. door 
bevordering van de geestelijke, zedelijke en economische 
ontwikkeling der bevolking, van den uitbouw der 
plaatselijke rechtsgemeenschappen, alsook door stelling te 
nemen tegen elke actie, welke ten doel heeft den band met 
Nederland te verzwakken of tc verbreken. 

In den feilen strijd tusschen de volksleiders geraakte het 
Timorsch Verbond, welks zetel naar Koepang werd 
verplaatst, sterk op den achtergrond. De Kerapatan Timor 
Evolutie werd in 1925 opgeheven; de heer Toepoe ging over 
naar de op Christelijken grondslag gevestigde Perserikatan 
Timor, die haar ledental zag aangroeien tot 500 te Koepang 
en 350 in het binnenland. 

Intusschen bleef de Sarèkat Timor actie voeren voor de 
„gelijkheid van allen”. Haar militante voorzitter Pandy 
ijverde voor het „politiek wakker” maken van de bevolking 
en wilde haar streven richten op verkrijging van do vrijheid 
voor land en volk. In het vereenigingsorgaan „Api” wist 
Pandy verschillende misstanden tc signalcc- ren, welke in 
do landschappen voorkwamen en voor de 
bestuursambtenaren verborgen waren gehouden. Toen in 
1925 een zelf bestuurder deswege moest worden ontheven, 
was Pandy’s succes als volksleider verzekerd. Zijn aanhang 
groeide snel aan; het aantal leden zijner Sarèkat bedroeg 
weldra 1200. Door zijn succes overmoedig geworden, ging 
hij echter over de schreef. In vergaderingen voerde hij 
allengs actie tegen het be- stuursgezag door de bevolking 
aan te raden geen belastingen te betalen en te weigeren 
heerendien- sten te verrichten. Het primitieve volk der Anto- 
ni geloofde in Pandy’s magische kracht en weigerde en 
ma8se om aan eenigen oproep tot vervulling van den 
heerendienstplicht gehoor te geven. Toen Pandy, 
aanvankelijk wegens het opwekken van verzet tegen het 
verrichten van hcerendien- sten, ten slotte wegens opruiing, 
tot langdurige gevangenisstraf werd veroordeeld, was zijn 
macht gebroken en verliep zijn aanhang weldra geheel. 

Het Timorsch Verbond wist van deze omstandigheden 
geen partij te trekken. De vereeniging telde slechts een 100-
tal leden, die een particuliere 
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Hollandsch-Inlandsche school te Koepang onderhielden, 
welke tengevolge van door het verhonds- bestuur gepleegde 
verduistering van vereenigings- gelden, een kwijnend 
bestaan voerde. Ook toen do heer Amallo als voorzitter 
werd vervangen door M. H. Pello, ging van de vereeniging 
weinig actie meer uit. Haar orgaan, sedert herdoopt in „Pe- 
warta Timoer”, wordt thans te Soerabaja gedrukt en ook 
geredigeerd. J. TÏÏTP ~S>/ 

SARÈKAT TIMOR. Zie TIMORSCH VERBOND. 
PERSERIKATAN TIMOR. Zie TIMORSCH 

VERBOND. 

KERAPATAN TIMOR EVOLUTIE. Zie TI-
MORSCH VERBOND. 

BEVOLKING (Aanvulling van Dl. I, blz. 298 en Dl. 
V, blz. 114 of supplafl.5,blz. IGO). Voorde wettolijko 
vcrdeelïng van de bewoners van Ned.- -Indië zie 
VERDEELING DER BEWONERS VAN NED.-INDIE in 
Dl. IV. Sinds 1920 heeft de bevolking van Nederlandsch-
Indië, niet alleen in haar totaliteit, maar ook in haar 
samenstelling, een verandering ondergaan. De voorloopige 
uitkomsten van de volkstelling, die van 22 September tot 7 
October 1930 werd gehouden, geven hiervan een duidelijk 
beeld. 

r X 

 

Java en Madoera ‘) Buitengewesten ‘) Nederlandsch-Indië 

 

1920 1930 1920 1930 1920 1930 

Inlanders . . . .  
Europeanen 2). . 
Chineezen . . . 
Andere Vr. Oost. 

34.433.476 
135.288 
384.218 
31.189 

40.890.244 
193.618 

583.360 
52.302 

13.871.144 
34.420 

425.429 
35.670 

18.253.531 
48.754 

650.496 
58.720 

48.304.620 
169.708 
809.647 
66.859 

59.143.775 
242.372 

1.233.856 
111.022 

Totaal . . . .  34.984.171 |41.719.624| 14.366.663 19.011.501| 49.350.834 60.731.025 

Een opvallend verschijnsel in de samenstelling der 
bevolking is het stijgende aandeel der niet- inheemsche 
groepen: Europeanen, Chineezen en andere Vreemde 
Oosterlingen. Hoewel deze groepen sterk in de minderheid 
blijven, beteekent «en kleine verschuiving in het percentage 
van de 

bevolking een groote relatieve vermeerdering, wanneer 
men deze vergelijkt met de toename der inheemsche 
bevolking. Een overzicht van de aanwas der bevolking en 
haar verdeeling over de verschillende groepen in 1920 en 
1930 geeft deze verandering duidelijk weer: 

 

Java en Madoera Buitengewesten Nederlandsch-Indië 

aandeel in de 
bevolking in % toename 

1920-’30 in 
% 

aandeel in de 
bevolking in % toename 

1920-1930 
in % 

aandeel in de 
bevolking in % toename 

1920-’30 in 
% 

1920 1930 1920 1930 1920 1930 

Inlanders . . 98.4 98. 18.8 96.6 96 30.6 97.9 97.4 22.4 
Europeanen . 0.4 0.5 43.1 0.2 0.3 41.6 0.3 0.4 42.8 

Chineezen . . 1.1 *4 61.8 3. 3.4 52.9 1.6 2. 52.4 
Andere Vr. O. 0.1 0.1 67.7 0.2 0.3 64.6 0.1 0.2 66.1 

Totaal . . . 100.— 100.— 19.3 100.— 100.— 31.4 100.— 100.— 23.1 

Hoewel de groei van de bevolking aanzienlijk is, mag 
niet uit het oog verloren worden, dat het accres voor een 
deel fictief is, omdat do cijfers van 1920 over het algemeen 
to laag zijn. Men schat, dat de jaarlijkscho toename van de 
bevolking ongeveer 1,5% bedraagt. 

De getalsverhouding van mannen on vrouwen geeft in 
do landstreken van Nederlandsch-Indië veel 
verscheidenheid to zien. Er is uit dit gezichtspunt 
beschouwd een duidelijk verschil tus- schen Java en 
Madoera en de Buitengewesten. Op Javanen Madoera is een 
vrouwenoverschot voor de Inlanders oen algemeen 
verschijnsel. Hoe 

wel hier do overige groepen een surplus van mannen 
vortoonen, is do verhouding voor een immigranten-
bevolking niet ongunstig te noemen. In do Buitengewesten 
zijn daarentegen de vrouwen bij de inheemsche bevolking 
veelal in de minderheid, voor de uitheomseko groepen is de 
verhouding in sommige gevallen zelfs slecht. * * e tendens, 
om in deze verhoudingen het evenwicht to herstellen, komt 
echter opvallend tot uitdrukking, wanneer men do 
coëfficiënten van 1920 en 1930 naast elkaar plaatst. Een 
enkele uitzondering geven do Chineezen in Java en 
Madoera te zien. 

») In Java en Madoera is de feitelijke en in de Buitengewesten de woonbevolking geteld. 

*) Tot Europeanen werden ook gerekend de Japanners, Egvptenaren, Turken on Philipino’s; bovendien do met 
Europeanen gelijkgestelde Inlanders en Oosterlingen, uitgezonderd de gelijkgestelde Chineezen, die werden 
opgenomon bij de overige Chineezen. 
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Aantal vrouwen per 1000 mannen. 

Bevolkingsgroepen 

Java en Madoera Buitengewesten Ned.-Indië 

1920 1930 1920 1930 1920 1930 

Inlanders............................................  1042.1 1046.6 970.- 992.8 1020.9 1029.8 

Europeanen .......................................  805. S 894.4 713.2 817.7 786.2 878.5 
Chineezen ..........................................  832.2 821.8 37S.4 515.2 562.- 646.2 
Andere Vreemde Oosterlingen . 820.6 910.8 609.7 733.1 701.7 812.3 

Totaal ............................................  1038.3 1042.2 943.5 970 1009.7 1019.1 

Het gemiddeld aantal inwoners per k.m2. op Java en 
Madoera is 314,5. De grootste dichtheden komen voor in de 
regentschappen Soerakarta met 958,4 en Jogjakarta met 
936,2 inwoners per k.m.8. Het geringste is de verhouding 
tusschen oppervlakte en hare bewoners in de regentschappen 
Lebak en Pandeglang: 76,S en S9,2. 

Een tegenstelling bieden de Buitengewesten met een 
gemiddelde dichtheid van 10,7, terwijl hier Zuid Bali met 
249,6 het sterkst en de Doe- soenlanden ën'Boeloengan met 
1,2 inwoner per k.m*. het dunst bevolkt is. De verdeeling 
van de regentschappen en afdeelingen in dichtheidsgroe- 
pen legt op het onderscheid van Java en Madoera en de 
Buitengewesten nog meer den nadruk: 

Dichtheids- 
groepen van 
aantallen in-
woners per k.m*. 

Opp. in 
k.m2. 

in% Inwoners in% 

 

Java en Madoera 
 

0-150 13.472.32 10.2 1.510.309 3.6 
160-300 57.223.57 43.1 13.269.989 31.8 
300-450 42.415.55 32.- 15.259.372 36.6 
450-600 11.652.48 8.8 5.990.837 14.4 
600-750 5.498.15 4.1 3.688.471 8.8 

750-en meer 2.394.96 1.8 2.000.546 4.8 

 

Buitengewesten 
 

1-10 3.720. 516 19.6 1.255.087 71.1 
11-20 4.012.425 21.1 275.868 15.6 
21-30 1.901.475 10. 77.508 4.4 
31-40 2.109.799 11.1 57.911 3.3 
41-50 1.721.037 9.1 40.562 2.3 
51-60 1.393.452 7.3 25.356 1.4 
61-70 - _ _ _ 
71-80 651.547 3.4 8.704 0.5 

81-90 511.927 2.7 5.964 0.3 
91-100 217.858 1.1 2.340 0.1 

101-en     

hooger 2.771.466 14.6 18.177 1. 

De plaats, die op Java en Madoera de steden met meer 
dan 100.000 inwoners *) innemen in de totale bevolking, is 
klein, vooral wanneer men in aanmerking neemt, dat deze 
eilanden zoo dicht bevolkt zijn. De uitheemsche groepen zyn 
echter sterk samengetrokken in die grooto steden, n.1. meer 
dan de helft van de op Java en Madoera wonende 
Europeanen zijn daar gevestigd. Voor de Chineezen en 
andere Vreemde Oosterlingen is dit deel ten naastebij een 
derde; dat daar dan 

*) en Mr. Cornelis. 

slechts 3,1% der Inlanders woont, valt sterk op. Zie tabel A 
op blz. 925. 

Ook in de Buitengewesten treft men het verschijnsel 
aan, dat de uitheemsche bevolkingsgroepen zich in de 
grootere samcnwoningscentra opeenhoopen. Zie tabel B op 
blz. 925. 

Niet alleen voor de demografie van Neder- landsch-
Indië, doch ook voor andere vraagstukken moet de 
aandacht gevestigd worden op den groei van de steden. De 
aanwas van de zeven grootste steden van Java en Madoera 
bedraagt gemiddeld 60%. 

Literatuur. De tegenstelling in de bevolkingsdichtheid 
tusschen Java en de Buitengewesten. Prof. J. F. Niermeyer. 
Tijdschr. v. Economische Geografie 1922, blz. 151; 
Bevolkingsdichtheid en landbouw op Java. J. van Gelderen. 
Koloniale Studiën 1922, 6e jrg. deel II, blz. 225—247; Do 
Groei van Java’s bevolking. A. M. P. A. Schelte- ma. 
Koloniale Studiën 1926, 10e jrg. deel II, blz^'" 849—883; 
Java’s in- en uitvoer, getoetst aan het vraagstuk der 
overbevolking. C. Lekkerkerker. 
De Indische Gids 1928, 50e jrg. deel I, blz. 193— 232; 
Voorloopige Uitkomsten Volkstelling 1930, Eerste gedeelte 
Java en Madoera, Tweede gedeelte Buitengewesten. Kantoor 
voor de Volkstel- ling 1930. December 1930 en Januari 1931; 
Re-‘"v sultaten van de Volkstelling 1930. Dr. J. W. do 
Stoppelaar. Koloniaal Tijdschrift 1931, 20e jrg., blz. 96—99; 
De economische verhouding tusschen stad en dorp in 
Nederlandsch- en Britsch- -Indië. Prof. Dr. J. H. Boeke, 
Koloniale Studiën 1931, 15e jrg. blz. 1—23; Voorloopige 
resultaten van do Volkstelling in Nederlandsch-Indië op 7 
October 1930. C. Lekkerkerker. Het Ncderland- sche Java-
Instituut. Mededeeling No. 8 Februari 1931, blz. 70; Do 
voorloopige uitkomsten der Volkstelling op Java en Madoera. 
Mr. S. Cohen Fzn. Tijdschrift voor Economische Geografie''" 
1931, 22e jrg. blz. 133—139; Het bevolkingsvraagstuk op 
Java. J. Van Gelderen. De Indische Mercuur 16 Maart 1927; 
Is Java overbevolkt? 
A. M. P. A. Scheltema. Voordracht voor de Ver- eeniging 
v. Studie v. Koloniaal Maatschappelijke Vraagstukken, 
1926./ 

KONINKLIJKE NEDERLANDSCH-
INDISCHE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ 
(K. N. I. L. M.). 
Nadat verschillende pogingen om tot het orga- niseeren van 
het burgerlijk luchtverkeer in Neder- landsch-lndië te 
komen, o.a. door den slechten financieelen toestand, 
schipbreuk hadden geleden (zie LUCHTVAART, 
CIVIELE), werden in 1927 door verschillende groote 
Nederlandsohe handelslichamen met economische 
betrekkingen in Indië de plannen weder opgevat. Van alle 
zijden werd thans de meeste steun ondervonden, niet in het 
minst van regeeringszyde; overeen- 
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Tabol A. 

 

Inlanders Europeanen Chineezen 
Andere 
Vreemde 

Oost. 

Totaal 

Batavia  ....  .................................  327.827 31.340 71.867 6.399 437.433 

Mr.-Cornelis ...............................  83.222 5.938 7.098 1.079 97 337 

Bandoeng  ..................................  129.918 19.664 16.660 480 166.722 
Semarang...  ....  ..........................  175.418 12.577 27.451 2.329 217 775 
Jogjakarta ...................................  121.893 5.603 8.894 164 136.554 
Soerakarta ..................................  147.148 3.203 11.274 1.388 163 013 
Soerabaja....................................  265.872 26.463 38.797 5.682 336 814 

Tabel B. 

 

Inlanders Europeanen Chineezen 
Andere Vreemde 

Oost. 
Totaal 

Médan _ .....................................  40.096 4.292 27.180 3.408 74.976 

Padang  ......................................  40.694 2.622 7.204 1.456 51.976 
Palembang .................................  87.516 1.883 15.815 3.855 109.069 
Pontianak ...................................  27.324 538 15.366 2.212 45.440 
Bandjermasin .............................  56.346 1.022 4.940 1.915 64.223 
Makassar ....................................  67.178 3.600 15.282 602 S6.662 
Manad o .....................................  20.080 1.444 5.375 583 27.482 

stemming werd verder verkregen omtrent een ontwcrp-
subsidie overeenkomst. 

Op 16 Juli 1928 werd de Nederlandsch-Indi- sche 
Luchtvaart Maatschappij opgericht met een kapitaal van / 
10.000.000, waarvan / 5.000.000 geplaatst. Op 15 October 
d.a.v. kreeg de maatschappij het praedicaat „Koninklijke”. 

De overeenkomst met de Ned.-Indische Regee- ring 
werd op 24 October 1928 geteekend en behelst in het kort 
het volgende: De duur is 5 jaar; hierna zal onder bepaalde 
voorwaarden de Maatschappij den voorrang hebben voor het 
voortzetten van de diensten. De K. N. I. L. M. ontvangt als 
bijdrage in haar exploitatiekosten een subsidie van / 
1.000.000 per jaar. Vliegterreinen en benoodig- de 
gebouwen daarop worden door het Gouvernement 
aangelegd en aan de K. N. I. L. M. verhuurd. Bclangrijko 
overeenkomsten behoeven de goedkeuring der Ned.-
Indische Regcering. Materieel on vliegers staan onder 
voortdurende controle dor Regcering. Behalve hot 
onderhouden van regelmatige luchtverkeersdiensten is do 
Maatschappij bevoegd tot de uitoefening van allo andere 
verrichtingen tot het luchtvaartbedrijf bohoorendo, zooals 
o.m. ploizior-, toeristen-, propagandavluchton, 
luchtfotografic, insocton- bestrijding, enz. 

De K. L. M (Koninklijke Luchtvaart Mij.) en de K, N. I. 
L. M. zijn afzonderlijko maatschappijen. Do K. L. M. 
exploiteert oen luchtnet in Europa en onderhoudt don 
luchtdienst Am- stordam-Batavia v.v., terwijl do K. N. L. I. 
M. hot luchtnet in Nod.-fndië exploiteert en lijnen van Indiö 
naar omliggonde landen. Eon grondslag van samenwerking 
werd echter gevormd op de volgende wijze: Do K. L. M. 
treedt op als technisch adviseur dor K. N. I. L. M. Tusschen 
beide maatschappijen wordt eon gelijk bedrag aan aan- 
dcelon uitgowisseld, terwijl tevens wederzijds enkele 
bestuursleden worden aangewezon. In hot belang van eeno 
goede samonwerking wordt vorder de Directeur dor K. L. M. 
tot oen der Directeuren der K. N. I. L. M. bonoomd. 

Met de Nederlandsch-Indische posterijen werd een 
overeenkomst aangegaan, waarbij tegen een zekere 
vergoeding per K.G./K.M. het luchtpost- verkeer werd 
geregeld. 

Op 1 November 1928 werden de regelmatige diensten 
der K. N. I. L. M. door den Gouverneur- Gencraal op het 
vliegveld Tjililitan bij Batavia geopend. 

Begonnen werd met een dagelijkschen dienst Batavia—
Bandoong v.v. (110 K.M.) en een dagelijkschen dienst 
Batavia—Semarang v.v. (400 
K.M.). Door de groote belangstelling moest eerstgenoemde 
verbinding reeds te beginnen met 15 Februari 1929 
verdubbeld, worden. 

Al naar gelang de grondorganisatie door het 
Gouvernement werd voltooid, had daarna uitbreiding van 
het luchtnet plaats. 15 Augustus 1929 werd een 
wekelyksche verbinding Batavia —Palombang v.v. 
ingesteld (5S5 K.M.), 1 November werd do dagelijksehe 
dienst Batavia— Semarang doorgetrokken naar Soerabaja 
(670 
K.M.), 4 Maart 1930 werd de wekelijksche dienst Batavia—
Palombang—Singapore v.v. geopend (1161 K.M.). Op 27 
Septembor 1930 kwam de week verbinding Batavia—
Palembang—Pakan- baroo—Médan tot stand (1727 K.M.). 
Deze verbinding wordt onderhouden in aansluiting op de 
aankomondo on vertrekkende mailbooton van en naar 
Holland en Médan. 

Waar do instolling van do verbinding met Médan oon 
communicatie driemaal per week tusschen Batavia on 
Palembang tot stand bracht, werd, modo in vorband mot hot 
voornomen om vliegtuigen van grootere capacitoit in dienst 
te stollen, met ingang van 1 Mei 1931 do afzonderlijke lijn 
Batavia—Palombang v.v. opgeheven. Op 4 Aug. 1931 werd 
de Batavia-Paleinbang-Singa- poro lijn doorgetrokken tot 
Médan waardoor Singapore zoowel met Java als Z.- en O.-
Sumatra is verbonden. 

Voor alle diensten gebruikt de K. N. I. L. M. Fokker 
vliegtuigen, elk voorzien van drie motoren. Oorspronkelijk 
werden vliegtuigen van 
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het type F VIIb, plaats biedend aan S personen en met een 
kruissnelheid van 160 K.M. gebruikt. Begin 1931 werden 
aan de 7 vliegtuigen van dit type 2 vliegtuigen F XII 
toegevoegd, welke ruimte hebben voor 16 personen en een 
kruissnelheid van ISO K. M. 

Het gebruik van 3-motorige vliegtuigen, welke op elke 
combinatie van 2 motoren kunnen doorvliegen, waarborgt te 
zamen met de groote gelijkmatigheid van het Indische 
klimaat een hooge dicnstregelmaat. De K. N. I. L. M. vloog 
van 1 November 1928 tot 1 Mei 1931 een afstand van 
1.650.0 K.M. met een regelmaat van 100%. 

De groote populariteit, waarin zich het luchtverkeer van 
het begin af in Ned.-lndië mocht verheugen, moge blijken uit 
de volgendecijfers: 

 

Passa 
giers 

Lucht 
post 

Vracht 

1928 (2 maanden) 2105 200 k.g. 3509 k.g. 
1929 14457 2232 k.g. 62793 k.g. 
1930 18248 9372 k.g. 119927 k.g. 

Vgl. ook POST-, TELEGRAAF- EN TELE-
FOONDIENST, 2e aanvulling, suppl. afl. 27, blz. S48 e. v. 

VOLKSTELLING. (Aanvulling van Dl. IV, blz. 
623). Van haar voorgangsters onderscheidt zich de 
volkstelling, die in September en October 1930 gehouden is, 
in meer dan een opzicht. Als een voorlooper van deze census 
kan het oorspronkelijke schema voor die van 1920 
beschouwd worden, daar toch de bij de voorbereiding 
daarvan opgedane ervaring veel nuttige aanwijzingen voor 
den opzet van de organisatie en voor de begrenzing van de te 
onderzoeken demografische verschijnselen heeft opgeleverd. 
Tot uitvoering is dit ontwerp echter niet gekomen, omdat bij 
onderzoek de onmogelijkheid bleek, destijds een voldoend 
aantal alfabeten te krijgen, die als teller zouden kunnen 
optreden. Men heeft zich toen moeten beperken tot een z.g. 
administratieve telling, waarbij van de woon bevolking 
gedurende een vrij lange periode slechts enkele gegevens 
werden aangeteekend. 

Met de volkstelling van 1930 is daarentegen voor het 
eerst op Java en Madoera en in een belangrijk deel der 
Buitengewesten een synchronistische telling gehouden, 
terwijl de overige inwoners van den archipel in een, tot nog 
toe voor die gebieden onbekend korten, termijn 
geregistreerd zijn. Practisch is hiermee voldaan aan den 
belangrijken eisch van gelijktijdigheid der volkstelling. 

Een tweede verschilpunt met de administratieve 
tellingen is de centrale organisatie, welke, in tegenstelling 
met hetgeen vroeger het geval was, waarborgen biedt voor 
een uniforme interpretatie van de gegevens en ten slotte 
een veel beter overwogen specialisatie in de bewerking 
van de uitkomsten mogelijk maakt, omdat het oerrna- 
teriaal steeds op verschillende wijzen behandeld kan 
worden. De 6tatistiek-machines, die voor het 
depouillement zijn gebruikt, dragen tot de plooibaarheid 
van de oorspronkelijke gegevens zeer veel bij. 

De tijdelijke organisatie van het volkstellings- apparaat 
heeft haar centrale punt in het Kantoor voor de Volkstelling 
en de Commissie voor 

de Volkstelling. De Commissie bestaat uit specialiteiten op 
de gebieden, die het demografisch onderzoek bestrijkt; het 
Kantoor voor de Volkstelling heeft tot taak do voorbereiding 
van de telling, het leiding geven bij do uitvoering ervan en 
het bewerken van de uitkomsten. De uitvoering zelve heeft 
berust bij de Hoofden van Gewestelijk en Plaatselijk 
Bestuur, die voor de'zo opdracht werden bijgestaan door een 
gewestelij- ken of plaatselijken leider van do volkstelling. 
Voor elk van de stadsgemeenten Batavia met Meester 
Cornelis, Bandoeng, Semarang en Soe- rabaja is een 
afzonderlijke leider aangesteld, omdat de moeilijkheden, die 
bij de organisatie en uitvoering in deze groote steden te 
overwinnen waren, te veel de aandacht van den plaatselijken 
leider in beslag zouden nemen. Geheel Neder- landsch-Indië 
was in telkringen van ongeveer 1000 tot 1250 inwoners 
verdeeld. In het gebied, waar momenttelling plaats vond, 
werden deze telkringen wederom onderverdeeld in 
momenttel- kringen van 300 tot 450 inwoners. Voor eiken 
telkring heeft men een periodeteller aangewezen, voor eiken 
momenttelkring één momentteller; beide categorieën 
functionarissen hebben een vergoeding ontvangen. In het 
binnenland is de instructie van de tellers, de regeling van de 
werkzaamheden en de controle der telling aan het In- landsch 
Bestuur opgedragen, in de groote steden echter heeft men 
hiervoor afzonderlijke instructeurs moeten aannemen. In het 
geheel hebben in Java en Madoera 37.000periodetellersen 
128.000 momenttellers, in de Buitengewesten 16.500 perio- 
detellers en 14.700 momenttellers gewerkt. Op het Centrale 
Kantoor is dan ook ten behoeve van de controle en het 
overzicht van dit omvangrijke leger van tellers een 
telkringregister opgemaakt, w'aarin tot de kleinste 
administratieve bestuurs- eenheden de telkringen zijn 
verantwoord. 

Het stelsel van de volkstelling 1930 is territoriaal in twee 
deelen te scheiden: Java en Madoera en de Buitengewesten. 
Op geheel Java en Madoera is een synchronistische opname 
van de bevolking gehouden. Als object heeft men daarvoor 
de z.g. feitelijke bevolking genomen, waaronder verstaan 
moet worden, dat ieder, die op een bepaalde plaats den nacht 
doorbracht, ook daar in do tellijsten werd ingeschreven. 

De uitgestrektheid van de Buitengewesten, de veelal 
onoverkomelijke verkeersmoeilijkheden en de verspreidheid 
der bevolking sloot doze werkwijze, die bovendien van het 
bestuur veel arbeid en toezicht eischtc, daar ter plaatse voor 
vele gewesten uit. Daar moest derhalve afgezien worden van 
een synchronistische telling en daarmee van de feitelijke 
bevolking als object. Men heeft zich daarom in de 
Buitengewesten bepaald tot do woonbevolking. De meest 
ontwikkelde streken, die, waar de verkeersmogelijkheden het 
grootst waren, en die, waar de bevolking niet zoo verspreid 
woonde, kwamen in aanmerking voor een gelijktijdige 
opname; de „feitelijke bevolking” werd daar echter niet als 
object genomen, daar anders de gelijksoortigheid der 
gegevens voor do Buitengewesten in gevaar gebracht zou 
worden. 

In de volgende afdeelingen is voor een deel 
momenttelling gehouden: Groot Atjèh, Batak- Iandcn, 
Sibolga en Ommelanden, _ Padangsi- dimpoean, Langkat, 
Déli en Serdang, Simeloo^. ngoen en de Karolanden, in bijna 
de geheelo residentie Sumatra’s Westkust, en in do afdeo 
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lingcn: Djambi, Benkoelcn, Tcloekbetoeng, 
Bangka, Billiton, Makassar, ManadcTon iiï'ó'n- kele 
eilanden van do Molukkon. 

In do overige doelen der Buitengewesten heeft men 
gedurende twee of drie weken een beschrijving van de 
woonbevolking gemaakt, met uitzondering van hot 
binnenland van Borneo, Timor en Nieuw Guinó, waar men 
zich moest beperken tot een kampongsgowijze opgave van 
de mannen on vrouwen, volwassenen en onvolwassenen van 
do verschillende daar aangotroffen landaarden. In Nieuw 
Guiné is een gedeelte in het geheel niet bezocht. Hiervoor 
moest volstaan worden met een ruwe schatting van de 
inwoners. 

De synchronistische telling werd als volgt be-
werkstelligd: 

Van 22 September tot 5 October maakten de 
periodetcllers een rondgang langs de van te voren 
genummerde huizen in hun telkring. Iedereen, die den nacht 
in een door den teller bezocht huis zou doorbrengen, werd 
beschreven in de tel- lijsten. Voor ieder der vier 
bevolkingsgroepen: Inlanders, Europeanen,Chineezen en 
Andere Vreemde Oosterlingen was de teller voorzien van, 
door kleur onderscheiden, afzonderlijke formulieren. 

Op den 7en October werden de lijsten, die de 
periodetellers ingevuld hadden, in zooveel groepen gesplitst, 
als er momenttelkringen in hun telkring waren. Do 
momenttelkringen ontvingen de tollijsten, die betrekking 
hadden op hun tel- kringen. Daarmee gewapend moesten zij 
tegen het vallen van den avond langs al de in hun kring 
gelegen woningen trekken en huis aan huis de sinds de 
opname door den periodeteller opgetre- don veranderingen 
van inwoners on tijdelijk aanwezigen in de lijsten 
aanbrengen. Zoodoende zijn dubbeltellingen en omissies 
voorkomen, terwijl tegelijkertijd een heilzame controle is 
geoefend op de invullingen van den periodeteller. Voor de 
personen, die op den avond van 7 October niet in 

woonhuizen konden worden aangetroffen, zooals 
pasargangers, personen, die door hun nachtelijke 
werkzaamhedon uithuizig waren en voor zwervers, zijn 
afzonderlijke maatregelen genomen om bovengenoemde 
fouten tot nog geringer afmetingen terug te brengen. 

Dit systeem is met enkele belangrijke wijzigingen 
ontleend aan het Brit3ch-Indische systeem van volkstellen. 
Een groote verbetering voor Nederlandsch-Indië is gelegen 
in het voorschrift, dat de periodeteller niet als momentteller 
mocht optreden, hetgeen in Britsch-Indië als regel wel 
geschiedde. Verder omvatten de momenttelkringen in Ned.-
Indië slechts een derde gedeelte van de periodetelkringen, 
zoodat in een zeer korten tijd de momenttellers zonder 
moeite hun taak konden verrichten. Door deze voorschriften 
is een vrij groote zekerheid omtrent de kwaliteit- van het 
werk verkregen. 

Om in de Buitengewesten do woonbevolking te kunnen 
tellen heeft men do tellijstcn zoodanig moeten inrichten, dat 
men drie duidelijk gescheiden kolommen kreeg voor het 
inschrijven van resp. aanwezige woonbevolking, afwezige 
woonbevolking en tijdelijk ver blijf houdenden. De eerste 
twee kolommen geven de woonbevolking, de eerste en de 
laatste houden in het gebied van de momenttelling de 
feitelijk aanwezigen in. Daar de toepassing van het 
moeilijke criterium van wonen, een begrip, dat vooral in 
deze landen zooveel gedaanten heeft, niet altijd juist was, is 
de indruk gewekt, dat, afgescheiden van andere 
omstandigheden, do betrouwbaarheid van de gegevens 
betreffende de Buitengewesten niet zoo groot is als van die, 
welke in Java en Madoora verkregen zijn. 

In het volgende overzicht kan men de verschillende 
vragen aantreffen, waarvan de antwoorden tor gelegenheid 
van de volkstelling opgenomen zijn. 

Vragen in de formulieren van de volkstelling 1930. 

Voor Europeanen Voor Inlanders Voor Chineezen Voor Arabieren enz. 

1. Het huisnummer. 
2. Aard dor huizon 
(steenen woningen 
— andere dan steenen 
woningen met pannen of 
zinken dak 
— alle overige wo-
ningen). 
3. Voorletters on naura 
4. Geslacht. 
5. Of do getolde ge-
zinshoofd is. 
ü. Burgerlijke staat. 

7. Datum en jaar van 
geboorte. 

1. Hot huisnummer. 
2. Aard der huizen 
(steenen woningen 
— andere dan steo- nen 
woningen mot pannen of 
zinken dak 
— allo overige wo-
ningen). 
3. Naam. 

4. Geslacht. 
6. Of do getolde ge-
zinshoofd is. 
0. Burgerlijke staat. 
7. Aantal echtgenoo- ton. 
8. Leeftijdsgroep (kind 
dat nog niet kan loopon — 
onvolwassen — 
volwassen) on voor hen 
die zulks met juistheid 
kunnen opgoven 
bovendien do leeftijd in 
jaren. 

1. Het huisnummer. 
2. Aard der huizen 
(steenen woningen 
— andere dan steenen 
woningen met pannen of 
zinken dak 
— allo overige wo-
ningen). 
3. Naam. 

4. Geslacht. 

5. Burgerlijke staat. 

G. Leeftijdsgroep (kind dat 
nog niet kan loopen — 
onvolwassen — 
volwassen) on voor hen die 
zulks mot juistheid kunnen 
opgeven bovendien do 
leeftijd in jaren. 

1. Het huisnummer. 
2. Aard der huizon 
(steenen woningen 
— andere dan stee- non 
woningen met pannen of 
zinken dak 
— alle overige wo-
ningen). 
3. Naam. 

4. Geslacht. 

5. Burgerlijke staat. G. 
Aantal ochtgenoo- ten. 
7. Leeftijdsgroep (kind 
dat nog niet kan loopon — 
onvol- wasson — 
volwassen) on voor hen die 
zulks, mot juistheid 
kunnen, opgoven 
bovendien de leeftijden 
jaren. 
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Voor Europeanen 

8. Naam van het ambt 
bediening, beroep of middel 
van bestaan. 
9. Positie in het opgegeven 
beroep enz. 

10. Of de getelde kan 
schrijven. 
11. Of de getelde kan 
schrijven in de Ne- 
derlandsche taal. 
12. Schoolopleiding; of zij 
die nog school gaan 
onderwijs genieten als 
schoolonderwijs dan wel als 
huisonderwijs. 

13. Nationaliteit 
landaard. 

14. Woonplaats. 

15. Geboorteland. 

16. Of de vader van den 
getelde binnen- dan wel 
buiten Neder! andsch-
Indië geboren is. 

17. Kerkgenootschap, 
kerkelijke gemeente dan 
wel godsdienstige 
gemeente. 

18. Hoeveel minderjarige 
kinderen ten laste van een 
getelde buiten 
Nederlandsch- Indië 
verblijven (gesplitst in 
jongens en meisjes). 

19. Blindheid en doof- 
atomheid 

Voor Inlanders 

9. Naam van het 
voornaamste middel van 
bestaan. 
10. Positie in het op-
gegeven voornaamste 
middel van bestaan. 
11. Naam van het 
voornaamste nevenmiddel 
van bestaan. 
12. Positie in het op- 
gegeven voornaamste 
nevenmiddel van bestaan. 
13. Of de getelde kan 
schrijven. 
14. Of de getelde kan 
schrijven in de Ne- 
derlandscho taal. 
15. Schoolopleiding: 

a. hoeveel jaren de getelde 
schoolgegaan heeft op 
een lagere school (ge-
splitst in scholen met een 
inheemsche taal en in 
scholen met 
Nederlandsch als 
voertaal); 

16. Woondistrict (on- 
derafdeeling). 

17. Geboortedistrict (onderaf 
deeling). 

18. Godsdienst van Ba- taks, 
Menadoneozon en 
Ambonneezen alsmede 
van andere In- 
heemschen in eenige aan 
te wijzen gebieden. 

19. Blindheid en doof- j 

stomheid. 

Voor Chineezcn 

7. Naam van het middel 
van bestaan. 

8. Positie in het op-
gegeven middel van 
bestaan. 

9. Of de getelde kan 
schrijven. 
10. Of de getelde kan 
schrijven in de Ne- 
derlandsche taal. 
11. Schoolopleidi ng: 
a. hoeveel jaren de getelde 

schoolgegaan heeft op 
een lagere school (ge-
splitst in scholen met een 
inheemsche taal, met 
Nederlandsch en met een 
uitheemsche taal als 
voertaal); 

b. of de getelde een lagere 
school met 
Nederlandsch als 
voertaal met vrucht 
heeft doorloopen. 

12. Of de getelde is: Hok 
Kian, Hakka, (Keh), Tio 
Tsjoe, Canton, of van ande-
ren Chineeschen landaard. 
13. Woondistrict (on- 
derafdeeling). 
14. Of de getelde binnen 
dan wel buiten 
Nederlandsch-Indië 
geboren is. 
15. Of de vader van den 
getelde binnen dan wel 
buiten Ne- derlandsch-Indië 
geboren is. 

16. Blindheid en doof- 

stomheid. 

Voor Arabieren enz. 

8. Naam van het middel 
van bestaan. 

9. Positie in het op-
gegeven middel van 
bestaan. 

10. Of do getelde kan 
schrijven. 
11. Of de getelde kan 
schrijven in de Ne- 
derlandsche taal. 

12. Schoolopleiding: 
a. hoeveel jaren de getelde 

schoolgegaan heeft op 
een lagere school (ge-
splitst in scholen met een 
inheemsche taal met 
Nederlandsch en met een 
uitheemsche taal als 
voertaal); 

b. of de getelde een lagere 
school met 
Nederlandsch - als 
voertaal met vrucht heeft 
doorloopen. 

13. Landaard. 

14. Woondistrict (on- 
derafdecling). 
15. Of de getelde binnen- 
dan wel buiten 
Nederlandsch-Indië 
geboren is. 
16. Of do vader van don 
getelde binnen- dan wel 
buiten Nc- dcrlandsch-Indië 
geboren is. 

17. Blindheid en doof- 

stomheid. 

of 

6. of de getelde een 
lagere school met vrucht 
heeft doorloopen 
(gesplitst als boven). 

20. Landaard. 



VOLKSTELLING 929 

Om de invulling van de antwoordon op do vele I vragen te 
vereenvoudigen zijn do tollijsten zoodanig ingericht, dat voor 
die vragen, waarop slechts enkele antwoordon verwacht 
konden worden, evenveel kolommen werden bestemd als er 
mogelijkheden van antwoord waron. De teller behoefde 
slechts een streepje te zetten in die kolom, welke het kenmerk 
van den getelden persoon aangaf. Afgezien van de verlichting 
van den telarbeid, leverde deze methode nog een ander niet te 
onderschatten voordeel op: men drong do getelden tot het 
geven van een beslist antwoord. Hierdoor werden de, voor het 
invullen van staten zoo bekende, euvelen van ontwijkende 
omschrijvingen, onbruikbare uitweidingen en slordige op-
gaven vermeden. Het gevaar voor het aanstrepen van 
verkeerde kolommen werd zoo veel mogelijk door opvallende 
lineatuur ontgaan. 

De meeste onderwerpen van onderzoek spreken voor 
zich zelf. Hier wordt daarom slechts op enkele 
bijzonderheden ingegaan. Met het vragen naar het 
gezinshoofd werd bedoeld licht te verschaffen over de 
grootte van het gezin in de Indische samenleving. Daar met 
een familierechtelijk criterium niet de gewenschte 
uniformiteit kon worden verkregen, is een proef genomen 
met de omschrijving: kostwinner voor de naaste fa-
milieleden. 

Het alfabetisme en het schoolonderricht, ook het 
verband, dat tusschen beide bestaat, is voor den stand van 
ontwikkeling in de inheemsche maatschappij van groot 
belang. Dit is de reden van de uitgebreidheid van de 
informatie, die op dit gebied veel verder gaat dan over hot 
algemeen in andere landen gebruikelijk is. 

Doordat zoowel de plaats van telling als de woonplaats 
en de geboorteplaats van de inheemsche bevolking 
nauwkeurig omschrevon zijn, werd de mogelijkheid 
geschapen de beweeglijkheid en de richting van de 
beweging van die bevolkingsgroep te leeren kennen. Voor 
do andere bevolkingsgroepen is deze vraag veel grover ge-
steld, maar door het combineercn van het geboorteland van 
den getelde en dat van den vader van den getelde is een 
poging mot veel kans van slagen gedaan, om de blijvers on 
trekkers van de niet-inheemsche bevolkingsgroepen van 
elkaar te onderscheiden in hun verschillende sociale ei-
genschappen. 

De goede uitvoering van de volkstelling werd 
verzekerd door een uitgebreido propaganda ter verkrijging 
van de onmisbare medewerking van het publiek. Om de 
belangstelling te wekken zijn op gezette tijden vóór do 
telling communiqué’s aan de pers verstrekt, waarin met 
mededeclingen over de organisatie en het doel van den 
census de aandacht werd getrokken. Met een gekleurde 
reclameplaat, die door heel Nedcrlandsoh-Indië aangoplakt 
is, evenals mot het uitschrijven van eon prijsvraag voor 
volksonderwijzers voor het opstellen van een eenvoudigo 
verhandeling over de volkstelling, met de bedooling, doze 
op school te laten lezen, en met het verspreiden van strooi-
biljetten, werd gepoogd, ook diegenen te boroi- kon, die 
geen kranten lazen, De populariteit, die aldus aan do 
volkstelling werd gegeven, bleek een van de belangrijkste 
voorwaarden van haar welslagen te zijn geweest. 

De bewerking van de tollijsten is, zooals gezegd, 
nagenoeg geheel op het Kantoor voor de Volkstelling 
geconcentreerd. Hier wordt eerst na 

gegaan of do lijsten alle volledig zijn ingestuurd door de 
districts- on ondcrafdeelingshoofden. Daarna gaat men 
over tot het verifieeren van de invulling en het vercijferen 
van de gegevens. Dit laatste geschiedt, omdat do 
verschillende kenmerken alleen in cijfers kunnen worden 
weergegeven op de ponskaarten, die voor het 
mechanisch sorteeren gemaakt worden. Voor iedere 
persoon, die op do tollijsten voorkomt, wordt een pons-
kaart vervaardigd, dat is eeu kleine kaart, waarin 
cijfergaatjes wordon geponst met behulp van een 
vernuftige machine, die de prestatie van het vervaardigen 
dezer ponskaarten tot ongeveer 500 —700 stuks per uur 
kan opvoeren. Nadat deze verrichting gecontroleerd is, 
worden de ponskaarten in eon aantal sorteer-machines 
zoodanig uitgesorteerd en gelijktijdig geteld, dat de voor 
de publicatie gewenschte combinatie van gegevens 
verkregen kan worden. Als laatste bewerking kan het 
copy maken worden vermeld. De in onover- zichtelijken 
vorm verzamelde cijfers van de sor teermachines worden 
door die bewerking sa- mengetrokkon in 
publicatietabellen, die dan gereed zijn om naar den 
drukker gestuurd te worden. De dagprestatie van het 
Kantoor is een be werking van ongeveer 70 tot 90.000 
getelden. 

Berekeningen maken voor verhoudings-cijfers der 
verschillende tabellen, onderzoek van fouten, die ontdekt 
worden en het opstellen van een ver- klarenden tekst 
behooren tot de laatste werkzaamheden vóór de uitgaven 
over de uitkomsten het licht zien. 

De langdurige bewerking van volkstellingen wordt, 
hoewel door het omvangrijke materiaal onvermijdelijk, 
veelal als een bezwaar gevoeld. Om hieraan tegemoet te 
komen, zijn voorloopig in een handig boekje in twee deelen 
van elk der vier bevolkingsgroepen: Inlanders, Europeanen, 
Chineezen en Andere Vreemde Oosterlingen be-
volkingscijfers uitgegeven, die door eeu eenvoudige 
optelling van de in de tellijsten beschreven personen zijn 
gevonden. Deze cijfers werden met eenige tabellen, 
inhoudende de belangrijkste verhoudingscyfers, als 
bevolkingsdichtheden, coëfficiënten van de verdeeling der 
sexen, ver- deeling der landaarden en van den aanwas der 
bevolking, daarin opgenomen. 

Om echter onmiddellijk de beschikking te krijgen over 
de bevolkingscijfers, is aan de districts- en 
onderafdcelingshoofden opgedragen, direct na afloop van 
de eerste werkzaamheden telegrafisch de uitkomsten van 
hun ressort aan het Kantoor voor de Volkstolling bekend te 
maken. Hierdoor werd allereerst snel aan de pers en aan de 
belanghebbenden een overzicht van de bevolking verstrekt 
en in do twoedo plaats op het centralo kantoor do 
mogolijkheid geopend een met juiste cijfers berekond 
werkschema op te stellen, hetgeen, gezien do 
overweldigende meerbevindingen in — zonder 
uitzondering — elk gewest, inderdaad zeer nuttig bleek te 
zijn. 

De definitieve uitkomsten zullen in ongeveer eon tiontal 
doelen worden gepubliceerd. Zes ervan worden in beslag 
genomen door een territoriale beschrijving van 
Nederlandsch-Indio, benevens een dieper gaando ontleding 
van de Inheemsche bevolkingsgroep. Hiernaast zien eenige 
monografieën hot licht: ovor de uitheomsche be-
volkingsgroepen, over de grootero samonwonings- centra 
en over do Westersch opgeleido Inlanders. 

In het volgende staatje wordt eon overzioht 
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gegeven van de kosten, die aan de Volkstelling 

verbonden zijn: 
Tellerskosten........................................... / 990.000 
Kantoor, organisatie en bewerking. „ 1.233.400 
Drukkosten .............................................  ........  169.S00 

 

Tezamen ... / 2.383.200 
Deze kosten bedragen derhalve 3,9 cent per in- 

woner. Ter vergelijking worden bedragen per 
hoofd van de bevolking voor tellingen in andere 
landen hier vermeld: Malava 1921: ± 9 cent; 
Ceylon 1921: 5,7 cent; Philippijnen 1918: ± 10 
cent; Zuid Afrika 1921: ± 20 cent: Egypte 1917: 
i 4 cent ; Nederland 1920: ± 23 cent. 

Deze vergelijking is wel is waar ruw, omdat door 
de verschillende uitvoering van de tellingen en 
door de uiteenloopende wijzen van bezoldiging 
van het tellerspersoneel en het verantwoorden 
der bestede bedragen de objecten verre van ge- 
lijkvormig zijn, doch uit deze cijfers kan toch een 
indruk verkregen worden van hetgeen door an- 
dere landen voor den door hen belangrijk geach- 
ten maatregel wordt uitgegeven. 

Literatuur -. Eerste nota nopens de grondslagen 
der in 1930 hier te Lande te houden volkstelling. 
Commissie voor de Volkstelling 1930, 28 Mei 1928 
Weltevreden; De aanstaande Volkstelling 1930. 
Mededeelingen der Regeering omtrent enkele 
onderwerpen van Algemeen belang, Juni 1930, 
"blz. 85; The Census of 1930 in the NetherlaDds 
^ East Indies. J. van Gelderen. Bijdrage voor de 
XIXe zitting van het Institut International de 

 _ ——Statistique. Tokio 193Q^ 
z*r( vJ1 GOUVERN EU R-GENERAAL. Aan het hoofd j, 'der 
regeering van Ned.-Indië staat een Gouver- / neur-Generaal, die in 
naam des Konings het algemeen bestuur van Ned.-Indië uitoefent 
(art. GO2 Grondwet, art. 1 Ind. Staatsregeling). Hij wordt benoemd 
en ontslagen door den Koning, op voordracht van den Ministerraad. 
De eenige eischen, door de Indische Staatsregeling (art. 2) voor die 
benoeming gesteld, zijn, dat de betrokken persoon Nederlander zij 
en den ouderdom van 30 jaar vervuld hebbe. 

Ten einde mogelijken strijd van zijn plicht als 
Landvoogd en zijne persoonlijke financieele belangen te 
voorkomen, mag de G.-G. rechtstreeks noch zijdelings 
deelhebber zijn in, noch borg zijn voor eenige 
onderneming ten grondslag hebbende eene overeenkomst, 
om winst of voordeel aangegaan met Ned.-Indië of met 
eenig deel daarvan, geen schuldvorderingen,behalve 
openbare schuldbrieven ten laste van N.-f. bezitten; noch 
rechtstreeks noch zijdelings deel hebben in eenige con-
cessie of onderneming van welken aard ook, in 
N.-J. gevestigd of aldaar haar bedrijf uitoefenende, noch 
eigenaar of huurder van landerijen daar te lande zijn. 
Vooral om het bekleeden van commissariaten door een pas 
afgetreden G.-G. bij in Indië werkende naamlooze 
vennootschappen tegen te gaan, is tevens bepaald, dat deze 
verbodsbepaling, met uitzondering van die betreffende het 
bezit van schuldvorderingen ten laste van N.-I., op den G.-
G. van toepassing blijven gedurende vijf jaren nè diens 
aftreden (art. 3 I. S.); wettelijke sanctie op de overtreding 
van dit voorschrift ontbreekt evenwel. 

Alvorens zijne waardigheid te aanvaarden, legt de G.-G. in 
handen van den Koning of op ’s Konings machtiging in 
eene openbare vergadering van den Volksraad een eed 

(verklaring en belofte) 

af, waarvan het formulier te vinden is in art. 5 I. S.; hij is 
de eenige ambtenaar in Indië, die aan de Grondwet trouw 
zweert. 

De G.-G.. die zonder machtiging van den Koning zijne 
waardigheid niet mag nederleg- gen, noch N.-l. verlaten, 
houdt zijn hoofdverblijf te Buitenzorg, waar in zijn 
huisvesting op ’s Landskosten voorzien wordt, terwijl tevens 
een landhuis te Tjipanas (bij Sindanglaja, West Java) te 
zijnen dienste staat, benevens twee paleizen te Batavia. 

De jaarwedde van den G.-G. bedraagt / 80.000, 
bovendien geniet hij eene toelage wegens repre-
sentatiekosten van / 100.000; voor reiskosten is op de 
begrooting van het dienstjaar 1932 / 15.000 uitgetrokken. De 
nieuw benoemde G.-G. ontvangt eene vergoeding voor 
uitrustings- en reiskosten. 

Omtrent den ambtstermijn van denG.-G. houdt de wet 
geen bepaling in. Eene benoeming vooreen bepaalden tijd 
vindt niet plaats; vaste regel is,dat de G.-G. na een vijfjarigen 
ambtsduur zijn ontslag vraagt. In geval van ziekte of 
afwezigheid kan de G.-G. het dagelijksch beleid der zaken 
— evenwel onder zijne verantwoordelijkheid — opdragen 
aan den Luitenant-Gouverneur-Generaal, bij ontstentenis 
van dezen — en tot dusver is er nog nooit een Lt. Gouv.-
Generaal geweest — aan den Vice-president van den Raad 
van Indië, en als deze niet aanwezig is, aan het oudste lid van 
dit college. 

De G.-G. is het hoofd der uitvoerende macht. Hij zorgt 
voor de uitvoering van de algemeene verordeningen en 
vaardigt de daartoe noodige bevelen uit. 

Voor de regelingsbevoegdheid van den G.-G. zie 
WETGEVING. 

Do G.-G. is opperbevelhebber van de in N.-I. aanwezige 
land- en zeemacht, behoudens, wat de laatste betreft, hare 
administratieve betrekkingen tot het Departement van 
Defensie in den ilaag. 

Ter handhaving van de uit- of inwendige veiligheid kan 
door of van wege den G.-G. elk gedeelte van N.-I. in staat 
van oorlog of in staat van beleg worden verklaard. 

Voor de dispensatie bevoegdheid van den G.-G. zie 
DISPENSATIE. 

Do G.-G. heeft het recht van gratie van straffen door 
rechterlijke vonnissen in N.-l. opgelegd, zoolang de 
veroordeelden zich aldaar ophouden. 

Ten aanzien van bepaalde geschillen (o.a. geschillen 
over geloofsbrieven van leden van locale raden en 
administratieve geschillen tusschen locale radon, provincies, 
regentschappen en stadsgemeenten onderling) is de G.-G. 
voorts administratief rechter in hoogste instantie. 

In den tijd van de O. I. Cie. was de G.-G. in zijne taak 
gebonden aan de beginselen, neergelegd in zijne instructie, 
vastgesteld door de Gecommitteerden der Compagnie en in 
den regel door de Staten-Generaal der Vereenigde 
Nederlanden bekrachtigd. 

Na overgang van de bezittingen en schulden der 
Compagnie aan de Bataafsche Republiek kwam het 
opperbestuur der koloniën en bezittingen in andere 
werelddeelen aan het uitvoerend gezag en na de Grondwet 
van 1814 zelfs „bij uitsluiting” aan den souvercinen Vorst, 
als wiens vertegenwoordiger de Landvoogd in N.-l. optrad. 

Tot aan het Regeerings-reglement van 1830 
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voerde de G.-G. liet bestuur in N.-I. „in rade”, d. i. te zamen 
met den Raad van Indië, waarin een tegenwicht gezien word 
tegen mogelijke autocratische neigingen van den landvoogd. 
In het belang van het welslagen van het cultuurstelsel werd 
echter sedert 1S3G de Raad van Indië van mede-regcerend 
lichaam tot een louter advisec- rend college teruggebracht 
en nagenoeg alle regeermacht in handen van den G.-G., als 
vertegenwoordiger van de Kroon gelegd, waarmede de 
centralisatie van gezag in N.-I. haar hoogtepunt bereikt had. 
Eerst het Regeeringsreglement van 1854 maakte den Raad 
van Indië weder ten deele tot een mederegeerend lichaam, 
met dien verstande echter, dat daarbij den G.-G. de 
mogelijkheid gelaten werd om desnoods zijn wil door te 
zetten. 

Het sedert 1836 geschapen beginsel van uitsluitende 
verantwoordelijkheid van den Landvoogd voor den gang 
van zaken in N.-I., alleen tegenover de Kroon, bleef 
derhalve intact. 

In uitvoering en, gelijk art. 20 van het Regee-
ringsreglement van 1854 uitdrukkelijk voorschreef, ook in 
wetgeving was de G.-G. daarbij gebonden aan ’s Konings 
bevelen. Door de bij de Grond wet van 1848 ingevoerde 
ministerieele verantwoordelijkheid eenerzijds en anderzijds 
doordat vooral de Comptabiliteitswet voor Indië van 1864 
aan de Staten-Generaal in samenwerking met de Kroon het 
budgetrecht van Ned.-Indië verleende en daardoor de 
zeggingschap van de Staten-Generaal in koloniale 
aangelegenheden aanmerkelijk verhoogd had, was sedert 
dien de Minister van Koloniën op zijn beurt voor het re- 
geeringsbeleid in de overzeesche gebieden aan de Ned. 
volksvertegenwoordiging verantwoordelijk. 

De politieke onrust der Novemberdagen van 1918 leidde 
o. m. tot de instelling van de Commissie tot herziening der 
staatsinstellingen van Ned.- -Indic (zie 
HERZIENINGSCOMMISSIE) en het rapport dezer 
commissie is van bijzonderen, zij het niet overhecrschenden 
invloed geweest op de grondwetsherziening van 1922, 
welke eene radicale vernieuwing der koloniale artikelen 
daarvan bracht. De Grondwet onderscheidde nu zelf het 
opperbestuur over N.-I. (waaronder nu niet meer, als 
voorheen, ook de wetgeving begrepen was), aan den Koning 
toekomende, en het algemeen bestuur in N.-I., door den G.-
G. uit te oefenen. 

Doel der herziening was verlegging van het zwaartepunt 
der behartiging van de inwendige aangelegenheden naar 
Indië. Voor den G.-G. zou een eigen bevoegdheidssfeer ook 
ten aanzion van het bestuur geschapen worden, terwijl aan 
de Kroon slechts enkele bepaalde bevoegdheden ten aanzien 
van het algemeen bestuur zouden worden voorbehouden. 

De regeling van de inwendige aangelegenheden zou 
volgons hot nieuwe G. W. artikel, dat over de wetgeving 
handelt, aan in Indië gevestigde organen worden 
overgelaten en aan de Kroon enkel regeling van bepaalde 
onderwerpen of voor bepaalde gevallen voorbehouden zijn. 

Derhalve vergrooting der zelfstandigheid, de autonomie 
van N.-I. binnen rijksverband eenerzijds en dientengevolge 
sterke inperking van do directe inmenging der Kroon met 
Indische zaken anderzijds. 

De hervormingsdenkbeelden op staatsrechtolijk gebied, 
die het aanzijn gaven aan do nieuwe koloniale G.W. 
artikelen, leidden verder tot do in 

1925 tot stand gekomen herziening van hot Re- 
geeringareglement van 1854, voortaan Indische 
Staatsregeling geheeten, welke ingrijpende herziening in 
hoofdzaak betrekking heeft op de centrale organisatie van 
bestuur en wetgeving. 

Wat den G.-G. betreft zegt de Grondwet van 1922 (art. 
00), dat deze bewindsman het algeraee- ne bestuur in N.-I. 
uitoefent „in naam des Konings” en art. 1 van de wet op de 
Indische Staatsregeling van 1925 voegt hieraan toe, dat dit 
bestuur geschiedt met in achtneming van „’s Konings 
aanwijzingen”. 

Zij, die den vollen nadruk leggen op de zelfstan- 
digmaking, in de ruimste mate, van Ned.-Indië, welke huns 
inziens bij de Grondwetswijziging van 1922 voorzat, 
beschouwen den term, „in naam des Konings” in het 
Grondwetsartikel louter als een ornament, „een plechtige 
phrase”, en zijn van meening, dat de G.-G. desnoods de 
aanwijzingen des Konings naast zich zou kunnen 
neerleggen, althans ten aanzien van de inwendige 
aangelegenheden. 

Zij, daarentegen, die bij de behandeling van de ontwerp-
Indische Staatsregeling art. 1 •amendeerden gelijk het thans 
luidt, oordeelden in geenen deele dat ’s Konings macht bij 
de nieuwe Grondwet zoover teruggedrongen zou zijn en 
wilden zekerheidshalve daaraan in die Staatsregeling uit-
drukking geven. 

Al zou de directe macht des Konings in zake de 
inwendige aangelegenheden van N. -I. nog slechts bij 
uitzondering gelden, de Kroon had in elk geval 
controleerende macht over de door den G.-G. uit te oefenen 
regcertaak in haar vollen omvang behouden. 

Art. 1 l. S. geeft daarbij, zij hot dan volgens sommigen 
in strijd met de uitgesproken bedoeling van de Grondwet, 
aan de Kroon de bevoegdheid om richting te geven aan het 
algemeen bestuur van den Landvoogd. Voor zoo ver de 
handelingen van den G.-G. uitvloeisel zijn van 
aanwijzingen van den Minister vanKoloniön, of 
handelingen van den G.-G. door den Minister worden 
goedgekeurd, althans niet afgekeurd, is deze bewindsman, 
naar de hier geschetste opvatting, daarvoor verant-
woordelijk tegenover de Staten-Generaal. 

Dientengevolge is, van dit standpunt .dat door de 
Regeering wordt ingenomen, bezien, toch het geheele 
regeeringsbeleid van den G.-G, door tus- schenkomst van 
den Minister van Koloniën onder toezicht vau de Staten 
Generaal gehouden en heeft in dit opzicht de Indische 
Staatsregeling van 1925 geen wijziging gebracht. 

Voor do uitoefening van zijn ambt is de G.-G. 
verantwoordelijk aan den Koning, zegt art. 1 al. 2 der I.S., 
en te dier zake verstrekt hij aan den Minister van Koloniën 
alle verlangde inlichtingen. Door deze ambtelijke 
verantwoordelijkheid kan de Minister van Koloniën den 
Landvoogd derhalve om medcdoeling en rekenschap vragen 
ten aanzion van elke handeling of nalatigheid zijnerzijds. 

Indien het Opperbestuur niet kan instemmen mot de 
handolingon van den G.-G., dan kan dit in het uiterste geval 
tot ontslag leiden. 

Bij do andere opvatting over do door de Grond-
wetsherziening van 1922 geschapen verhouding van G.-G. 
tot Kroon, waarbij nadruk wordt gelegd op de daarbij 
voorden G.-G. gecreëerde eigen bevoegdheidssfeer — 
opvatting, welke tot dusver geen praotische toepassing vond 
— wordt de Mi- 
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uister van Koloniën slechts verantwoordelijk geacht voor 
wat aangaat de benoeming van den G.-G. en diens 
eventueel ontslag en hem, met het oog op zijn 
verantwoordelijkheid wel eenig, doch slechts repressief 
toezicht over de daden van den Landvoogd toegekend. 

De financieele politieke verantwoordelijkheid van den 
G.-G. is tot nu toe niet geregeld (verg. art. 73 Compt. wet 
N.-l.). 

De strafrechtelijke politieke verantwoordelijkheid van 
den G.-G. wordt behandeld in de artt. 27 en 2S der I. S. 

In art. 27 worden vier gevallen onderscheiden, waarin de 
G.-G. strafbaar is, en wel le: wanneer hij uitvoering geeft 
aan algemeene maatregelen van bestuur, andere Kon 
.'.besluiten of Kon. beschikkingen, niet voorzien van de 
vereischte me- de-onderteekening van een der hoofden van 
de Mi - nisterieele departementen en 2e: zelfs wanneer dit 
het geval mocht zijn, indien de uitvoering hem niet door 
den Minister van Koloniën is opgedragen; 3e: wanneer hij 
opzettelijk nalaat uitvoering te geven aan voorschriften van 
de Indische Staatsregéling of van andere algemeéne 
verordeningen, alsmede aan Kon. besluiten of beschikkin-
gen en aan verdragen en andere overeenkomsten, voor 
zoover die uitvoering door den Minister van Koloniën aan 
hem is opgedragen; 4e: wanneer hij beschikkingen neemt 
of bevelen geeft, waardoor hij wist of weten moest, dat 
bepalingen van de Indische Staatsregeling, van andere voor 
N.-I. verbindende wetten of algemeene verordeningen of 
van gesloten verdragen en andere overeenkomsten worden 
geschonden. 

In het geval sub 3 is ook strafbaar de G.-G. aan wiens 
grove schuld het te wijten is dat de uitvoering werd 
nagelaten (art. 281. S.). 

Onderstaande lijst dient ter aanvulling van die, 
voorkomende aan het slot van het oorspronkelijke artikel: 
Mr. Johan Paul graaf van Limburg 

Stirum ................................................. 1916—1921 
Mr. DirkFock ..........................................  1921—1920 
Jhr. Mr. Andries Cornelis Dirk de 

Graeff .....................................................  1920—1931 
Jhr. Mr. Bonifacius Cornelis de 

Jonge ................................................... 1931 — 
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sproken door Prof. Eigeman in Weekblad van het Recht no. 
12357./’' 

BELASTINGEN. '(Aanvulling van Dl. J, blz. 222 en 
Dl. V, blz. 54 of suppl. afl. 1, blz. 1). Goederengeld. De 
invoering van een goederengeld vond reeds overweging op 
de, op 15 Augustus 1913, onder voorzitterschap van den 
toenmaligen Directeur der Burgerlijke Openbare Werken, 
met vertegenwoordigers van handel en scheepvaart gehouden 
conferentie betreffende de wijze van heffing van een locaal 
havengeld in de Neder- landsch-lndische havens. 
Laatstbedoelde heffing was nl. door de havonspecialisten 
Kraus en de Jongh, in hun in 1910 op verzoek van de Regee- 
ring uitgebrachte verslagen over de verbetering van 
haventoestanden in Ned.-lndië, naast verscheidene andere 
middelen aangewezen om te kunnen voldoen aan het door hen 
aanbevolen en door de Regeering aanvaarde 
rentabiliteitsprin- cipe bij de exploitatie der Nederlandsch-
Indische havens. Tijdens de besprekingen bleek het mee- 
rendeel der aanwezige vertegenwoordigers van handel en 
scheepvaart voorstander te zijn van een heffing naar het 
gewicht of het volume der te verwerken goederen. Echter 
werd, in verband met de vele bezwaren aan een dergelijke 
heffing verbonden, ten slotte toch besloten tot de invoering 
van een eenvoudiger te innen havengeld naar den 
tonneninhoud van de de haven bezoekende schepen, zooals 
ook oorspronkelijk door de heeren Kraus en de Jongh in hun 
verslagen was voorgesteld. 

Toen niettemin gedurende de volgende jaren de 
exploitatiekosten der havens bij lange na niet door de 
inkomsten werden gedekt en de diverse havenbegrootingen 
steeds weer een verliessaldo opleverden werd , op de van 15 
tot 18 Januari 1924 teWeltevreden gehouden Algemeene 
Havon- conferentie, de invopring van een goederengeld 
opnieuw overwogen./ •. 

Van de daaromt/ent gehouden besprekingen valt te 
vermelden de behandeling van een viertal systemen met 
betrekking tot de wijze van heffing: (1) per ton, (2) ad 
valorem, (3) volgens klassen, (4) als opcenten op het in- en 
uitvoerrecht en voorts, dat van de zijde van den handel zoowel 
als van den dienst der In- en Uitvoerrechten en Accijnzen een 
vrijstelling van goederengeld op het interinsulair- en 
overscheep verkeer wonscho- lijk werd geacht. Kort daarop 
werd door den Directeur der B.O.W. een voorstel tot 
invoering van een goederengeldheffing in verschillende Ne- 
derlandsch-Indische havens bij de Regeering in- gediend, 
welk voorstel door haar in principe werd aanvaard. 

Uit de Memorie van Toelichting op de ontwerp- , 
begrooting voor het dienstjaar 1925 — reeds voor dat jaar 
werd op een opbrengst uit een goederengeldheffing gerekend 
— blijkt, dat het goederengeld bedoeld is als een retributieve 
havenheffing van algemeene strekking, welke dus niet tot 
vergoeding voor het gebruik van een bepaald havon- object, 
maar tot vergoeding voor het gebruik van een haven in het 
algemeen zou worden geheven en als zoodanig als een 
aanvulling van het havengeld zou zijn te beschouwen. 
Laatstgenoemde hef 
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fing heeft echtor meer betrekking op het gebruik van de 
vaarwaters in het algemeen, terwijl hot goedcrengeld meer 
in het bijzonder een algemeene bijdrage zou zijn voor het 
gebruik, dat van het landgedeelte der haven wordt gemaakt. 
Een vcr- hooging van het havengeld, wat veel eenvoudiger 
zou zijn geweest, heeft de Regeering niet gewild, daar zij 
vreesde, dat dit nadeelig zou werken op het scheepsbezoek, 
onze havens een minder goeden naain zou bezorgen en bij 
de reederijen op bezwaren zou stuiten. Daarom werd de 
voorkeur gegeven aan een in de meeste havens der wereld 
bestaande goederengeldheffing, welke niet de reederijen, 
doch de verschepers en ontvangers van goederen zou treffen. 
In verband met de organisatie, welke binnenkort ten behoeve 
van het sta- tistiekrecht zou worden ingevoerd, waarbij in 
havenplaatsen statistische opgaven van de goederen 
dwingend zou worden voorgeschreven, behoefde geen vrees 
te bestaan voor een ingewikkelde en kostbare administratie, 
terwijl de innings- kosten tot een minimum zouden kunnen 
worden beperkt door de inning in handen van den doua-
nedienst te leggen. De goederengeldheffing zou worden 
ingesteld met het doel om voor elke haven op zich zelf 
beschouwd, zooveel mogelijk evenwicht te brengen in den 
financieelen toestand; de tarieven zouden dus onderling 
verschillen. Een uniform tarief werd niet mogelijk geacht, 
daar zulks afbreuk zou doen aan het beginsel, dat elk 
havenbedrijf op zichzelf staat en het weinig sti- muleerend 
zou werken op het verantwoordelijkheidsgevoel der 
plaatselijke belanghebbenden. Een vordering naar het 
brutogewicht dier goederen werd de meest juiste geacht, 
mits door een eenvoudig klassensysteem rekening werd 
gehouden met den aard der goederen. Een goederongeld- 
heffingzou in al de z.g. bedrijfshavens— volgens Tnd. Stb. 
1924 No. 378 worden daaronder verstaan die havens, bij 
welker beheer als beginsel is aangenomen om de uitgaven, 
met inbegrip der kapitaallasten, door de inkomsten te dekken 
— mot uitzondering van Palcmbang en Bandjerma- sin, 
welke zich mot de bestaande havenheffingen reeds konden 
bedruipen, wordon ingevoerd. Ook in onkele kleinere niot-
bcdrijfshavens,dooh slechts daar, waar cenige, zij het ook 
geringe, haven- accomodatie wordt geboden, waar een 
douanekantoor of hulpkantoor gevestigd is en waar tevens 
de goederenbeweging een zeker minimum overschrijdt, 
zulks ter geheele of godeeltelijke goedmaking van do aan do 
talrijke kleine haveninrichtingen in den Archipel bestede 
kosten on om een mogelijk verloop van do grootero havons 
naar de kleinere tegen to houden. 

De nieuw in to voeren heffing ondervond van de zijde 
van den handel grooto oppositie. Niet alleen word het 
retributieve karakter van hetgoc- derongeld door velen 
ontkend (vide het in het Octobernummor van „Vragen 
desTyds” van hot jaar 1924 verschenen artikel van Professor 
Treub, getiteld „Retributio on Ovorheidswillekour”, het 
afdeelingsverslag op do Vilde afdoeling van de ontworp-
bogrooting 1925, do handelingen van don Volksraad 
leg.z.1924, blz. 803) on beschouwde men haar als oen 
verkapte belasting, doch vooral was men gekant tegen eon 
heffing op het interinsulair- en het overscheopvorkeer, die 
ter wille van de volledigheid van do heffing niet zouden 
worden vrijgesteld. Do door de Regeering ter bescherming 
van do inheemsche handel en nijver 

heid, on ter voorkoming, dat het overscheopver- keer zich 
naar buitenlandsche havens zou verplaatsen, in uitzicht 
gestelde faciliteiten op een heffing op het interinsulair- en 
overscheepver- keer (memorie van toelichting op ontwerp-
be- grooting 1925) achtte men onvoldoende; de go- vreesde 
administratieve rompslomp en vertraging bij de behandeling 
der goederen zouden daardoor niet voorkomen kunnon 
worden. Ook een classificatie achtte men in het algemeen 
omslachtig (Hand. Volksraad le g.z. 1924, blz. S13). Do 
Regeering bezweek ten slotte voor dezen aandrang en 
besloot het interinsulair- en overscheepver- lceer geheel van 
een goederengeldheffing vrij te stellen (AI. v. A. op het 
Afd.verslag betreffende de Vilde afdeeling der begrooting 
voor 1927). Ook van een bepaalde classificatie werd met het 
oog op de matige goederengeldtarieven afgezien. Wel zou 
de mogelijkheid worden opongehouden tot geheele of 
gedeeltelijke vrijstelling van bepaalde goederen. 

Het goederengeld is vastgesteld bij de ordonnantie van 
11 Mei 1927 (Ind. Stb. No. 201), welke ordonnantie blijkens 
artikel 3 op den lsten Januari 1928 in werking is getreden. 

In artikel 1 is de aard van het goederengeld aangeduid, 
nl. als een vergoeding voor het gebruik van de 
haveninrichtingen, ongeacht de mate van gebruik van 
bijzondere havenzaken. 

De vrijstellingen zijn geregeld in artikel 3 van het bij de 
ordonnantie behoorend goederenreglement. In lid (1) zijn 
van betaling van goederengeld vrijgesteld diè goederen, 
waarvoor bij den in- of afvoer uit het havengebied geen 
statistiekrecht verschuldigd is. Waar nu uit artikel 2 lid (2) 
van do ordonnantio op het statistiekrecht (Ind. Stb. 1924 No. 
517) blijkt, dat geen statistiekrecht geheven wordt bij 
vervoer over zee van de eene plaats van het tolgebicd naar 
de andere,* volgt daaruit, dat zoowel het interinsulair- als 
het over- scheepverkeer van goederengeldheffing zijn vrij-
gesteld. Bovendien verleent artikel 4 sub a der ordonnantie 
op het statistiekrecht een vrijstelling bij invoer van 
voortbrengselen van niet tot het tolgebied behoorende 
gedceltenvanNederlandsch- -Indië, welke vrijstelling dus 
ook voor het goede- rengeld van kracht is. 

Om ontduiking van goederengeldbetaling bij uitvoer te 
voorkomen is in lid (!) van artikel 3 van het 
goedercngeldreglement de bepaling opge- nomon, dat bij 
den afvocr uit het havengebied van goederen, welke in de 
haven van afvoer niet aan do heffing van statistiekrecht 
worden onder- worpon, hot goederengeld volgens het tarief 
van de havon van afvoer verschuldigd blijft, wanneer voor 
die goederen een aangifte tot uitvoer wordt ingediond in een 
volgendo haven, waar geen of eon lager goederengeld wordt 
geheven en zij in de haven van aangifte niet aan 
douanetoezicht worden onttrokkon. 

Volgons deze redactie blijft men nu ook na latere 
wijziging van Je bestemming der goederen in een 
tussehenhaven goederongold verschuldigd volgens hot in do 
havon van afschoep geldend tarief, tenzij in de 
tussehenhaven een gelijk of hoogor tarief verschuldigd is en 
tenzij men de goederen aan douanetoezicht onttrekt, in welk 
geval do latere wijziging van bestemming als reëel kan 
wordon beschouwd. 

Hot goederengeld wordt geheven naar den maatstaf van 
hot brutogewicht. Echter kan door 
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den Directeur der B.O.W. voor een of meer soorten van 
goederen een andere maatstaf worden aangewezen (art. 4 
van liet reglement). Het tarief van het goederengeld in een 
haven wordt eveneens door genoemden Directeur in 
overleg met de Commissie van Bijstand of, waar geen 
commissie aanwezig is, in overleg met het Hoofd van Ge-
westelijk Bestuur vastgesteld (art. 5 van het reglement). 
Voor één of meer soorten goederen kan voor een bepaalden 
tijdsduur geheele of gedeeltelijke ontheffing worden 
verleend (art. 5 lid 
4) . Op grond van laatstgenoemde bepaling zijn . 
thans enkele artikelen als cement, maïs, steenkolen, 
tapioca-wortels, tapioca-ampas en melasse gedeeltelijk 
vrijgesteld. De betaling geschiedt in geld of in zegels al naar 
gelang het statistiekrecht, dat tegelijk met het goederengeld 
door den douane-ambtenaar geïnd wordt, in geld of in 
zegels wordt voldaan (art. 0 van het reglement). 

Aan de nieuw ingevoerde heffing werd door 
verscheidene handelaren en firma’s slechts onder protest 
voldaan. Zelfs werd door de Nederlandsch- -lndische Gas 
Maatschappij en de Handel Maatschappij Amsterdam een 
rechterlijke beslissing omtrent de al dan niet geldigheid van de 
goede- rengeldordonnantie uitgelokt. Genoemde, maat-
schappijen beschouwden de nieuwe heffing als een verhooging 
op de in- en uitvoerrechten, welke dus volgens art. 1S3 der 
Indische Staatsregeling slechts bij wet had kunnen zijn 
vastgesteld, en achtten in ieder geval art. 3 der ordonnantie, 
waarbij de inwerkingtreding op 1 Januari 1928 was 
vastgesteld, onverbindend, aangezien geen rekening zou zijn 
gehouden met art. 1(5 der Indische Comptabiliteitswet, waarin 
o.m. de bepaling is opgenomen, dat regelingen, strekkende tot 
invoering van belastingen, niet in werking treden vóórdat bij 
de begrooting op die invoering was gerekend. De Raad van 
Justitie wees de vordering van de genoemde maatschappijen 
toe op grond van de overweging, dat uit de ordonnantie zelve 
duidelijk blijkt, dat het verband tusschen de heffing en den 
bewezen dienst daadwerkelijk is losgelaten en de uitwerking 
facto neerkomt op een heffing op den in- en uitvoer (vonnis 
van 4 /.Januari 1929, Ind. Tijdschrift van het Recht, ./deel 129, 
blz. 71). Van dit vonnis teekende de Regeering echter hooger 
beroep aan. 

Het Hooggerechtshof overwoog bij zijn arrest ^-*van 
24 April 1930 (Ind. Tijdschrift van het Recht, deel 132, blz. 
204), waarbij het vonnis van den Raad van Justitie werd 
vernietigd, dat op grond van de vele verschillen met het in- en 
uitvoerrecht — de goederengeldheffing geschiedt slechts in 
bepaalde met name genoemde havens, terwijl in vele ook 
belangrijke havens geen, goederengeld wordt geheven; de 
tarieven in de verschillende havens zijn onderling niet gelijk, 
zooals bij het in- en uitvoerrecht; het goederengeld is alleen 
bestemd voor de betrokken haven — de goederengeldheffing 
niet kon worden beschouwd als een in- en uitvoerrecht en dat 
integendeel uit de wordingsgeschiedenis en uit de 
omschrijving in art. 1 der goederengeldordonnantie duidelijk 
het retri- butieve karakter der heffing blijkt. Evenmin achtte het 
college een strijd met art. 16 der Indische Comptabiliteitswet 
aanwezig, daar in de Indische wetgeving, in tegenstelling met 
de Hol- landsche(vide art. 175 lid 2 Grondwet) geen bepa-
lingen voorkomen, welke voorschrijven, dat be 

lastingen en retributies op dej<olfde wijze moeten worden 
tot stand gebracht./ 

SECRETARIE (ALGEMEENE). (Vervolg van Dl. 
IIT, blz. 732). In de positie van de Algemeene Secretarie is 
in de jaren na 1919 in zooverre wijziging gekomen, dat het 
persoonlijk contact van den Landvoogd met de 
departementshoofden, buiten dit bureau om, voortdurend is 
toegenomen. De mogelijkheid van opheffing van de Al-
gemeene Secretarie is daardoor echter niet belangrijk grooter 
geworden; bij de vernieuwing van de staatsinrichting van 
Indië toch heeft de Minister van Koloniën te kennen 
gegeven, dat het onvermijdelijk is, dat de Gouverneur-Gene- 
raal een eigen, wél toegerust bureau heeft, hetwelk de 
inkomende voorstellen „uit een algemeen staatsrechtelijk en 
administratief oogpunt” examineert „en den G.G. voor 
misgrepen behoedt”. (Zie bijlagen Hand. Tweede Kamer 
1923/1924, 181, 10 blz. 64). In het verslag (1920) van de 
„Commissie tot herziening van dc Staatsinrichting van N.-
I.”(zieHERZIÈNINGSCOMMISSIE) en in de „Proeve van 
een staatsregeling voor N.-I.” (1922) van de eommissie-
Oppenheim c.s. is daarentegen de algeheele opheffing van de 
Alg. Secretarie uitdrukkelijk voorgesteld. 

De Algemeene Secretarie wordt niet, de algemeene 
secretaris en de gouvernementsseereta- rissen worden wel in 
de Indische Staatsregeling genoemd (artt. 16, 18, 19, 95 en 
96 I. S.). 

Met ingang van 1 Januari 1931 is de indeeüng van de 
Alg. Secretarie herzien. Er zijn thans zes afdeelingen: A. 
Staatkundige-, B. Financieele en Economische-, C. Sociale 
en Juridische-, 
D. Personeele Zaken, F. Archief en E. Expeditie, terwijl 
een afzonderlijk „Bureau voor regeerings- publicaties” is 
ingesteld. Dit bureau heeft in het bijzonder tot taak het 
redigeeren van het Verslag van Bestuur en Staat in Ned.-
Indië, de voorlichting van de pers en het buitenland, het bear-
beiden van encyclopaedischo onderwerpen en de 
behandeling van de z.g. memories van overgave van 
bestuursambtenaren. Ten slotte is het nog te Batavia 
aanwezige lagere personeel (het oude bureau G) met ingang 
van vorengenoemdon datum naar Buitenzorg overgoplaatst. 

VOEDINGSMIDDELEN. (Aanvulling van Dl. IV, 
blz. 597). Het levend organisme heeft in de eerste 
levensperiode voor den groei en daarna voor de 
instandhouding van het lichaam voortdurend behoefte aan 
stoffen, welke de afbouw- en stofwissclingsprodueten, die 
het lichaam in den vorm van faeces, urine, zweet, slijm en 
ademhalingsproducten verlaten, weer aan te vullen. 
Dergelijke stoffen kunnen onder den naam 
„voedingsstoffen” samengevat worden; daartoe behooren 
die voortbrengselen der natuur, hetzij van dierlijken, dan wel 
van plant- aardigen oorsprong, welke door het s p ij s v e r- 
t e r i n g s o r g a n i s m e  van het levend wezen 
zoodanig omgezet of afgebouwd kunnen worden, dat zij door 
het lichaam, voornamelijk door den darmwand, kunnen 
worden opgenomen. Bij deze stoffen behooren wel is waar 
in engeren zin ook nog water en lucht, doch deze beide 
worden in den regel niet tot de eigenlijke voedingsmiddelen 
gerekend. De opname van voedingsstoffen noemt men 
v o e d i n g .  

De voedingsstoffen zijn samengesteld uit een aantal 
groepen van lichamen, die in verschillende hoeveelheden of 
in verschillende combinaties als 
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de bouwsteenen van deze voedingsstoffen beschouwd 
worden, t. w. de eiwitstoffen, de vetten, de koolhydraten of 
zetmeelsoorten, de voedings- zouten en de vitaminen (zie 
aldaar), terwijl daaraan nog het ruwvezel toegevoegd kan 
worden, dat wel is waar niet als voedingsstof beschouwd 
moet worden, maar toch in een voedsel noodzakelijk schijnt 
te zijn om door prikkeling van den darmwand, waardoor de 
darmperistaltiek bevorderd wordt, een behoorlijke 
spijsvertering te verkrijgen. 

Al deze groepen kunnen tegenwoordig, de eene beter, de 
andere met mindere juistheid, chemisch bepaald worden en 
juist deze mogelijkheid, ons door de chemie verschaft, om 
voedsels in hun grondbestanddeelen te ontleden, heeft de 
leer der voeding veel vooruit gebracht. Ten tijde van 
Lavoisier en Liebig was er immers op dit gebeid niet veel 
meer bekend, dan dat een lichaam om in leven te blijven een 
betrekkelijk groote hoeveelheid voedsel tot zich moest 
nemen. Thans is de samenstelling van vrijwel alle voedings-
middelen bekend en uit de z.g. calorische waarde, d.i. de 
hoeveelheid warmte (dus ook de hoeveelheid energie, die 
hierdoor opgewekt wordt), welke ontstaat door verbranding 
van een bepaalde eenheid, kan ten deele de voedingswaarde 
bepaald worden. Ten deele, want ook het gehalte aan de tot 
op heden bekende vitamines, de aanwezigheid van 
verschillende zouten en de mindere of meerdere 
hoeveelheid water leggen gewicht in de schaal bij het 
vaststellen van de voedingswaarde eener stof. 

Het is thans mogelijk door berekening van de calorische 
waarde met vrij groote nauwkeurigheid na te gaan, of een 
voedsel qualitatief en quantitatief al of niet voldoende zal 
zijn. Dit is vooral noodig bij het vaststellen van menu’s voor 
groepen personen, die gezamenlijk van overheidswege of 
door werkgevers gevoed worden, zooals dit bijv. in 
gevangenissen, ziekenhuizen en gestichten geschiedt, en die 
behalve een overeenstemming met hetgeen thuis genuttigd 
wordt, ook een zoodanige voedingswaarde moeten bezitten, 
dat de voor den arbeid verbruikte energie zoo goed mogclijk 
wordt aangevuld. Iloe meer arbeid een lichaam verricht, des 
te grooter de stofwisseling en het verlies aan 
arbeidsvermogen en hoe rijkclijker dus de aanvulling 
hiervan door calorieënlevcrende voedingsstoffen moet zijn. 
Inderdaad wordt in de practijk hiermede rekening 
gehoudon; zoo krijgen niet werkende govangenon, behalve 
de bijvoeding, 500 gram rijst per dag per persoon, terwijl 
aan dc hardwerkendon, zooals steen kloppers, dagelijks 000 
gram verstrekt wordt. 

Wat de chemische samenstelling, liet voorkomen en het 
gebruik van de indische voedingsmiddelen betreft, zoo zijn 
het vooral behalve de reeds in het oorspronkelijk artikel 
genoemde personen, Quintus Bosz en Van don Burg 
geweest, die zich op dit gobied groote verdiensten ver-
worven hebben. 

In latere jaren werd het gehalte aan verschillende 
vitamines (het A-, B,- en C-vitamine) in enkele der 
voornaamste indische voedingsmiddelen door Jansen en 
Donath nagegaan. Voor zoover mogelijk zal de al of niet 
aanwezigheid dezer drie voor Nederlandsoh-Indië 
voornaamste vitamines in het ondervolgende opgenomen 
worden. Het D- of antiraohitis vitamine, hoe 

gewichtig ook voor de meer gematigde streken, is in de 
tropische landen minder belangrijk, weshalve de indische 
ingrediënten voornamelijk op het gehalte aan A-, B,- en C-
vitamine onderzocht zijn. 

Globaal en in het kort kunnen wij de voedingsstoffen in 
de volgende groepen indeelen: 

1°. Eiwitrijke producten: hiertoe behooren vleesch, 
eieren, kaas, veelal de vitamines in ruime mate bevattend. 

2°. Vetrijke producten: waartoe plantaardige en dierlijke 
vetten behooren, zooals reuzel, niervet, klapper, 
verschillende plantaardige oliën. In den regel komt het A-
vitamine in dierlijke vetten in behoorlijke hoeveelheden 
voor, bijv. in levertraan, terwijl plantaardige vetten weinig 
of niets van dit vitamine bevatten. Dit is een der oorzaken, 
waarom uit plantaardige vetten en oliën bereide margarine 
in voedingswaarde achterstaat bij natuurboter. 

3°. Koolhydraat- {zetmeel)- rijke producten: waartoe 
meelsoorten, erwten, boonen, sagoe, enz. behooren. In de 
met het zilvervlies verwerkte granen (rijst, maïs) komt een 
aanzienlijke hoeveelheid B,-vitamine voor, verder meer of 
minder A-vitamine, maar geen of nagenoeg geen C- 
vitamine. Ook de peulvruchten (niet de uit het endosperm 
hiervan bereide meelsoorten) bevatten een behoorlijke 
hoeveelheid Bj-vitamine. 

4°. Groenten: waarvan de meeste voor een aanzienlijk 
deel uit water (van 70 tot ruim 90%) bestaan. Als eiwit-, vet- 
of koolhydraat- bron zijn deze in den regel niet dienstig in 
het menu, doch wel zijn vooral hun zouten en het gehalte 
aan 0-, soms aan A-vitamine van zeer veel belang voor een 
behoorlijke samenstelling van een voedsel. Bl-vïtamine 
komt in bladgroenten niet of nagenoeg niet voor, zoodat zij 
als middel tegen bèri-bèri weinig waarde hebben. In den 
regel wordt dan ook voorgeschroven om naast rijst (of maïs) 
bij de inlandsche voeding de groenten half uit blad en half 
uit peulvruchten te doen bestaan. 

5°. Vruchten: ook deze bestaan in den regel voor een 
zeer aanzienlijk deel uit water. Evenals groenten, moet men 
ook de meeste vruchten meer als bron voor vitamines 
beschouwen. Meestal bevatten vruchten met gekleurd 
vrucht- vleesch een aanmerkelijke hoeveelheid A- en C-
vitamino, B,-vitamine komt hier niet of niet noemenswaard 
in voor. 

Achtereenvolgens worden hieronder besproken do 
dierlijke of van diorlykon oorsprong zijnde eiwitrijke, 
votryke en koolhydraatryke voedingsmiddelen, daarna do 
plantaardige eiwitrijke, vetrijke en koolhydraatrijko 
producten en ten slotte de groenten en de vruchten. 

Dc inlandsche namen zijn, als daarbij geen andere 
aanduiding staat, maleisoh. 

D i e r l i j k e  e i w i t r i j k e  p r o d u c t e n .  
Naast hetgeen omtrent vleesch reeds gezegd is in hot 
oorspronkelijk artikel verdient vermelding: dèngdèng, in 
dunno plakken gesneden vleesch, dat na gekruid te zijn, in 
do zon gedroogd wordt. Dit product bovat, al naar het meer 
of minder vet is, meer of minder A-vitamine, terwijl nog een 
aanzienlijke hoeveelheid Brvitamine aanwezig is. De C-
faotor is echter vrijwel geheel hieruit verdwenen. 

Men kan aannemen, dal het gehalte aan eiwit in. vleesoh 
en gevogelte in versohen toestand 
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-j- 20 % bedraagt, terwijl in het vetrijke vleesch 
het A-, B,-, BÏ-, C- en D-vitamine voorkomt. 
Het gehalte aan A-vitamine is in vetarm vleesch 
laag of ontbreekt. Lever is zeer rijk aan de in 
vet oplosbare vitamines A en D. 

De financieele positie van den doorsnee in- 
lander laat echter het gebruik van vleesch nau- 
welijks toe en het overgroote deel krijgt het 
slechts op feesten (slametans). 
t Ook vischvleesch is een belangrijke eiwitbron, 
hoewel de biologische waarde hiervan lager is 
dan die van de dieren, die vorengenoemde pro- 
ducten leveren. De billijke prijs van versche zee- 
visch in de kuststreken en de betrekkelijk lage 
i prijs van de gezouten gedroogde visch in de 
! binnenlanden maakt visch in zijn verschillende 
i toebereidingen tot een volksvoedsel, dat in de 
\ meeste streken van den Archipel, meer dan de 
' andere vleeschsoorten, medewerkt de eiwitten 
van plantaardige producten, die een lagere biolo- 
gische waarde hebben dan de dierlijke, aan te 
vullen. Ook in de minder financieelkrachtige 
gezinnen wordt wat visch gekocht. Wordt dan 
bovendien nog vetrijke visch gebruikt, dan wordt 
hiermede het vetpercentage, dat met de plant- 
aardige producten opgenomen wordt, nog wat 
verhoogd. Het eiwitgehalte in versche visch be- 
draagt gemiddeld 12—14 %, in gedroogde ge- 
zouten visch 35—38 %. 

Vrij vel alle vischsoorten worden als 
voedsel 
gebruikt. Vooral versche zeevisch is aan spoedig 
bederf onderhevig. Om dit tegen te gaan wordt 
ze wel, na verwijdering der ingewanden, tusschen 
patjoeng bewaard, waardoor bederf tot zes dagen 
kan uitblijven. Zoetwatervisch wordt in water- 
dichte manden of platte open kuipjes vervoerd 
en levend verkocht. De bandèng, die veel in 
vijvers langs de kust gekweekt wordt, vindt voor- 
al bij Cliineezen aftrek. Andere veel gegeten zee- 
visschen zijn kakap, kemboeng, tong, inktvis- 
schen, roggen, jonge baaien, èkor koening. De 
laatste soort, een koraalvisch, wordt vooral 
door Japanners op een bepaalde manier gevischt 
en met tienduizenden aangebracht, waardoor 
de prijs zeer laag is. Van de zoetwatervisschen 
worden goerami en goudvisch (ikan mas) het 
meest gegeten. Garnalen (oedang), krabben 
.(kepiting) en verschillende schelpdieren worden 
graag gegeten, terwijl de krabben, die eieren bij 
zich dragen, vooral bij Chineezen veel aftrek 
vinden. Van garnalen en visch wordt, na droging 
en toevoeging van tapioca en zout, keroepoek 
bereid. Het eiwitgehalte in keroepoek van gar- 
nalen is lager dan dat in versche garnalen, waar- 
in het van 14—19 % bedraagt. Van garnalen 
en visch wordt ook petis en trasi gemaakt, beide 
ingrediënten voor de rijsttafel. Petis is tot een 
zwarte, stijve, zalfachtige massa ingekookte 
bouillon hiervan, het meest gewild is die van 
garnalen gemaakt (petis oedang). Trasi wordt 
van rauwe dan wel gekookte garnalen of visch 
gemaakt, die na gezouten en gedroogd te zijn 
tot een brei gestampt worden, welke men in rol- 
letjes of bamboekokertjes eenigen tijd laat 
gisten. Al naar gelang van bereiding en de zorg, 
die er aan besteed is, verkrijgt men verschillende 
soorten, die echter alle zonder uitzondering een 
hoogst onaangenamen reuk hebben. Voor het 
gebruik wordt trasi gepoft. Het bevat 35—38 % 
eiwit, vitamines konden niet aangetoond worden. 
Onder de gedroogde visch nemen ikan gaboes 

en ikan sepat een groote plaats in. Het eiwitgehalte hierin 
bedraagt 38—40 %. Ook hierin konden geen vitamines 
aangetoond worden, behoudens een klein gehalte aan A-
vitamine in de vette soorten (ikan sepat). 

E i w i t r ij k e p r o d u c t e n  v a n  d i e r l i j k  
e n o o r s p r o n g. Kippen- en eendeneieren , worden, zooals 
reeds in het oorspronkelijk artikel' vermeld, veel genuttigd, 
de eendeneieren veelal/ gezouten. Vischkuit (telor troeboek) 
wordt gezouten en gedroogd veel gebruikt. Ook schild- 
padeieren worden meest gezouten. Hierin kon geen Bx-
vitamine aangetoond worden, in telor troeboek is het gehalte 
hieraan gering, daarentegen in kippen- en eendeneieren 
belangrijk, even als dat van A-vitamine. Het eiwitgehalte in 
kippen- en eendeneieren bedraagt ± 12 %, dat van 
gedroogde, gezouten telor troeboek tot ± 31 %. 

Melk, zoowel van vee van Europeesche afstamming, als 
van de Javaansche, Britsch-In- dische, Balische koeien en 
den karbouw, wordt genuttigd. De veestapel in Indië is door 
allerlei omstandigheden veel te klein om een voldoende 
hoeveelheid melk te produceeren. Wel liggen in de hooger 
gelegen streken rond de hoofdplaatsen grootere, modern 
ingerichte boerderijen, maar toch w'ordt jaarlijks een zeer 
groot quantum melk in blik geïmporteerd en is de omzet 
van dit product jaarlijks stijgend. De melk der inheem- sche 
koeien is vetrijker dan die van koeien uit gematigder 
streken, daarentegen is de dagelijk- sche melkgift 
belangrijk geringer. 

De meeste soorten geïmporteerde blikken- melk 
voldoen, wat de chemische samenstelling betreft, aan de 
eischen, die aan goede melk gesteld mogen worden. Echter 
verdwijnt bij de bewerking van de melk tot het 
gecondenseerde product nagenoeg alle oorspronkelijk 
aanwezige C-vitamine, het B1-vitamine voor een deel, zoo- 
dat gecondenseerde producten niet bruikbaar zijn voor 
zuigelingenvocdsel, indien niet gelijktijdig deze tekorten 
worden opgeheven door aanvulling met andere producten. 
De wijze van bewerking van de volle melk tot het 
gecondenseerde product beinvloedt het vitaminegehalle 
verschillend, evenzoo wisselen de gehalten naar gelang de 
gebruikte grondstof winter- of zomcr- melk was. De 
inheemschen gebruiken weinig melk, slechts de beter 
gesitueerden drinken kleine hoeveelheden in koffie en thee. 
Toch zou meer gebruik van melk door hen zeker 
aanbeveling verdienen, niet alleen als een aanvulling van 
het betrekkelijk eiwitarme voedsel met de melk- eiwitten, 
doch ook voor wat betreft de voedings- zouten. 

Verder zijn vogelnestjes een zeer eiwitrijk product, 
doch deze worden hoofdzakelijk door do Chineezen in den 
vorm van een slijmerige soep gegeten. Honig (madoe), o.a. 
Iriapperhonig, wordt nog niet volgens bepaalde werkwijze 
gewonnen. Do Tuinbouwkundige Afdeeling van het Dop. 
van Landbouw, Nijverheid en JÏandel maakt in den laatsten 
tijd op Java propaganda voor de bestuiving van 
verschillende gewassen door middel van in korven 
gehouden bijenkolonies, waarvan de honig dan als 
bijproduct volgens de eischcn van het imken gewonnen 
wordt. 

D i e r 1 ij k e v e t r ij k e p r o d u c t e n .  Hiertoe 
behoort allereerst het vet van runderen en varkens. Vet 
rund vleesch kan een gehalte van ± 24 % vet hebben, 
varkensvjeesch kan ten 

 i 
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deele voor meer dan de helft uit vet bestaan. In den regel 
komt in dit dierlijk vet wel A-vitamino voor. Gemeste 
kippen bezitten, al naar hun toestand, meer of minder vet. 
Zeer vetrijk zijn do vliegende termieten (laron), die in hun 
eigen vot gebraden, door de inlanders gegeten worden. De 
gepofte koningin vooral is een delicatesse. Ook bijenlarven, 
in de raat geroosterd, evenals verschillende poppen en 
rupsen, zijn zeer vetrijk en worden gegeten. 

V e t r i j k e  p r o d u c t e n  v a n  d i e r l i j -  
k e n  o o r s p r o n g .  Boter, hier en daar zelf gekarnd, 
wordt hoofdzakelijk in blik geïmporteerd. Vooral 
Australische boter vindt in den Jndischen Archipel een groot 
afzetgebied, in veel belangrijker mate dan de uit Holland ge-
ïmporteerde soorten. De laatste jaren komen ook geregeld 
zendingen vriesboter op de markt, echter is de prijs daarvan 
nog.zoo hoog, dat ze onder de luxe artikelen gerekend moet 
worden. De goede boter is als voedingsmiddel veel vol-
waardiger dan de z.g. plantenboter of margarine, door het 
natuurlijk gehalte aan A-vitamine. Als 
conserveeringsmiddel wordt in den regel boorzuur gebruikt, 
hoewel voor den export het toevoegen hiervan aan goede 
boters met een bepaald zoutgehalte niet noodzakelijk is. Het 
vetgehalte van goede boter behoort meer dan 80 % te 
bedragen. 

In de uit volle melk vervaardigde kaas kan men een 
vetgehalte van ongeveer 28 % verwachten, in magere kaas 
ongeveer 6—7 %. Zeer belangrijke vetrijke producten zijn 
kippen- en eendeneieren, waarin 12—15 % vet als dooier 
voorkomt. Bij gezouten eieren blijft dit percentage ongeveer 
gelijk, bij gedroogde eieren stijgt zoowel het vet- als het 
eiwitgehalte. Het vetgehalte van visch is zeer verschillend 
en wisselt naar do soort. Zoo vindt men in gedroogde ga- 
boes slechts 3 %, tegen ± 14 % in gedroogde sepat. De uit 
visch gemaakte trasi is vanzelf vetarm, daar hiervoor de niet 
vette vischsoorton gebezigd worden. Ook trasi van garnalen 
is vetarm, daar garnalen zelf zeer weinig vet zijn. Sommige 
in de Indische wateren voorkomende palingen kunnen nog 
een aanzienlijke hoeveelheid vet bezitten. Levertraan, dat 
slechts als medicament tegen xerophthalmie aanwending 
vindt, bestaat voor bijna 100 % uit vet. 

D i o r 1 ij k e k o o 1 h y d r a a t r ij k e p r o -
d u c t e n .  Deze komen zoo goed als niet voor, althans 
niet in die mate, dat dierlijke producten ter wille van deze 
stoffen genuttigd worden. Een uitzondering zouden do 
verschillende keroepoek- soorten kunnen maken. 

P l a n t a a r d i g e  e i t w i t r i j k o  p r o -
d u c t e n .  De cerealièn als rijst en maïs kunnen moeilijk 
in deze categorie opgonomen worden, aangezion hun 
eiwitgehalte betrekkelyk laag is, 
n.1. tusschen 7 on 10 %. De leguminosen daarentegen 
bevatten een aanzienlijke hoeveelheid van dit bestanddeel. 
Door een hoog watergchalto in verschen toestand hebben 
enkele van deze categorie een relatief laag eiwitgehalte, 
zooals katjang pandjang, die dan slechts 2 % eiwit oplovert. 
Do minder waterrijke Ieguminosen, zooals katjang idjo 
(JAV),  katjang tanah, petó (JAV. ) ,  katjang kadcló 
(JAV. ) ,katjang mórah, enz. bevatten ± van 25—30 % van 
deze plantaardige eiwitten, katjang kadoló wel het meest, 
n.1. ± 35 %; uit voedingsproeven is gebleken, dat de 

eiwitten uit dit product zeer goed de eiwitte- korton in rijst 
aanvullen. Van deze boonensoort wordt door inwerking van 
schimmels de tempé kadcló (JAV.)  bereid. Het is gebleken 
dat de voedingswaarde door dit proces niet verandert. Een 
eventueel© betere verteerbaarheid van de tempé boven die 
van do boonen zelf kon niet worden aangetoond. In den 
regel bevatten genoemde boonensoorten een aanzienlijke 
hoeveelheid Bj- (antibèri-bèri) -vitamine; do katjang idjo is 
dan ook al van ouds als medicament tegen bèri-bèri 
toegepast. A- en C-vitamine worden in de boonensoorten 
niet, of nagenoeg niet aan- getroffen. Onderzoekingen 
leerden dat, althans wat katjang idjo betreft, bij ontkiemen 
het B,- vitaminegehalte terugloopt, doch de A- en C- factor 
worden dan door het jonge plantje gevormd. Taogó (CHIN.), 

de zoo veel genuttigde kiemplantjes van katjang idjo, 
hebben dan ook als bestrijdingsmiddel van bèri-bèri geen 
waarde, doch voorzien wel in groote mate in de behoefte aan 
A- en C-vitamine. Van deze boontjes wordt, nadat ze 
gekookt en fijngewreven zijn, tahoe en taokoan bereid. Uit 
de ontstane brij wordt het legumine neergeslagen, datj dan, 
in vierkante plakjes verdeeld, vaak in een afkooksel van 
kurkuma geel gekleurd wordt. De gekleurde stukken heeten 
taokoan, de witte tahoe. Uit kadeleboontjes wordt ketjap of 
soja bereid, wat nog slechts 7 % eiwit bevat. Een ander 
product is taotjo, dat door schiinmelwerking uit deze 
boonensoort verkregen wordt. Het bevat, evenals tahoe en 
taokoan van 12—30 % eiwit. Als eiwitbron komen verder 
nog verschillende bla- dersoorten in aanmerking, zoo 
hebben waloe- bladeren, welke in de sajoer gebruikt worden 
en zeer goed verteerbaar zijn, een eiwitgehalte van ± 25 %. 
Ook verschillende noten, als kanari en kemiri, zijn eiwitrijk. 
Als eiwitbron komende verschillende vruchten on groenten 
niet in aanmerking. 

P l a n t a a r d i g e  v e t r i j k e  p r o d u c -
t e n .  Ook hieronder zijn de cerealiën geenszins te 
rangschikken, aangezien het vetgehalte in enkele gevallen 
niet meer dan 5 % bedraagt. Evenmin komen als 
vetaanvulling de bladgroenten, knollen en vruchten in 
aanmerking, daarentegen wel enkele Ieguminosen, zooals 
katjang kadelé en katjang tanah, welke zeer vetrijk zijn 
(resp. ±17 on ± 50 %). Ook do boongkil (perskoeken) van 
katjang tanah bevat, niettegenstaande door persen het 
grootste deel van hot vet verwijderd is, nog ± 20 % van dit 
bestanddeel. Deze boeng- kil vindt aanwending bij de 
bereiding van tempé kadcló, waarin ze in oen verhouding 
van 1 : l voorkomt, in de goodkoopere soorten wel eens 4 
dcelon boongkil op 1 deel kadeleboontjes. De vetrijkste 
plantaardige producten zijn wel verschillende notensoortón, 
zooals klapper, kanari, en kemiri, benevens de daaruit 
verkregen oliën on resteerendo perskoeken. Klapperolie 
bestaat voor 99 % uit vet. Palmpitolie wordt meestal als 
zoodanig niet gebruikt, doch soms in Europa tot margarine 
verwerkt. Op Borneo wordt teng- kawanvet bij do bereiding 
van spijzen gebruikt. Evonzoo vindt bassia olie, nadat ze 
goed verhit is geweest (waarschijnlijk ter verwijdering van 
blauwzuur), als braadolio aanwending. 

Wat het vitaminegehalto dezer plantaardige vetryke 
producten betreft, zoo ontbreken in de Ieguminosen do A- 
en C-factor geheel of zoo 



938 VOEDINGSMIDDELEN. 

goed als geheel. In klapper wordt een kleine I hoeveelheid A- 
en Bj-vitamino gevonden, even- | zoo in de koud geperste olie. 
hieruit. Eigenaardig | is, dat in palrapitolie geen A-vitamine 
werd aangetroffen, daarentegen wel, zij het dan ook in kleine 
hoeveelheid, in de olie van een pitlooze variëteit. Alle vetrijke 
producten, de oliën bovenal, hebben een hooge z.g. calorische 
waarde. Wat de producten dus in het gehalte aan eiwitten, 
koolhydraat, voedingszouten en vitamines tekort schieten, 
wordt in onze voeding weer vergoed door verhooging der 
„warmtewaarde” van ons voedsel, waaruit het lichaam de 
benoo- digde hoeveelheden arbeidsvermogen, energie en 
warmte moet putten. Dit verklaart ook het groote gebruik, dat 
de bevolking maakt van klapperolie en santen (klappermelk, 
verkregen door het uitpersen met wat water van het fijn- 
geraspte klappervleesch), dat ook nog een vrij aanzienlijk 
percentage vet bevat. 

P l a n t a a r d i g e  k o o l h y d r a a t r i j k e  
p r o d u c t e n .  Onder koolhydraten rekent men 
zetmeel, suikers en zetmeelachtige lichamen, welke geen 
stikstof bevatten. In het plantenrijk komen verschillende 
stoffen voor, waarin de suikers aan andere lichamen 
gebonden zijn, de z.g. glucosiden, waarvan sommige giftig 
zijn, doch meestal door een bepaalde behandeling, zooals 
afschillen, verhitten, koken of uitlogen met water, uit het 
voedingsmiddel verwijderd kunnen worden. 

De koolhydraten worden in ons lichaam door enzymen 
(organische katalysatoren) gesplitst in lagere suikers als 
glucose, fructose, enz., welke door den darmwand 
defundeerend, in de bloedbaan terecht komen. 

De cerealiën, als rijst, maïs, tarwe, gerst, haver enz. zijn 
zeer koolhydraatrijk. 

Rijst is een der hoofdvoedsels in den Archipel. Op Java 
wordt vooral in de Westelijke provincie uitsluitend rijst als 
hoofdbestanddeel van het menu gebruikt; in Midden Java treft 
men in verschillende streken maïs als hoofdvoedsel en in weer 
andere worden rijst en maïs gemengd genuttigd. 
Onontbolsterde rijst, ga ba (JAV.), kan mits goed opgeschuurd, 
jaren lang bewaard worden, zonder dat voedingswaarde en het 
vitamine gehalte achteruit gaan. Bij voorzichtige 
ontbolstering, hetzij machinaal dan wel door stampen, ontstaat 
de zilvervliesrijst, welke al naar de soort rood of geelwit 
gekleurd is. Bij verdere verwerking tot tafelrijst wordt het zil- 
vervliesje benevens het kiempje verwijderd. Nu bevatten juist 
dit zilvervliesje (pericarp) en het kiempje, zooals Eijkman in 
189b aantoonde, het in den korrel aanwezige B,-vitamine, 
terwijl in het kiempje verder nog het grootste deel van het toch 
al in zoo geringe mate in cerealiën aanwezige vet geJocaliseerd 
is, evenals het A-vitamine. Bij het afslijpen worden bovendien 
nog het overgrootste gedeelte der voedingszouten verwijderd. 
Het laat zich begrijpen, dat door dit proces de voedingswaarde 
van rijst sterk achteruit gaat. De kampongbevolking der groote 
steden, die bijna altijd witte rijst gebruikt, zaJ dus, indien niet 
door een juiste bijvoeding de ontbrekende factoren aangevuld 
worden, veel eerder bloot staan aan het krijgen van bèri-bèri 
dan de désa bevolking, die haar rijst zelf stampt en een 
aanzienlijk deel van het zilvervlies spaart. 

Rijst heeft een laag eiwitpercentage, doch 

deze proteïnstoffen zijn biologisch zeer hoogwaardig, in 
welk feit men een verklaring kan vinden voor het betrekkelijk 
laag eiwitgehalte in het voedsel, waarmee rijsteters kunnen 
volstaan. Van die van alle cerealiën komen de rijst- eiwitten 
nog het meest overeen met die van dierlijken oorsprong. Ook 
het vetgehalte is laag en in de geheel afgeslepen rijst nihil, 
aangezien de kiempjes, waarin het vet hoofdzakelijk 
gclocali- seerd is, verwijderd zijn. Behalve van het stand punt 
der vitamineleer bezien is dus afgeslepcn rijst, ook wat het 
gehalte aan eiwit, vet en voedingszouten betreft, ver in de 
minderheid vergeleken bij zilvervliesrijst. Dat- er niet meer 
zilvervliesrijst genuttigd wordt, komt ten deele door valsche 
schaamte (ze ziet er ook niet zoo smakelijk uit als witte 
afgeslepen rijst), maar ook doordat ze bij bewaren 
betrekkelijk snel den goeden smaak verliest, muf wordt. De 
wijze van stoomen, koken en wasschen oefent veel invloed 
uit op bet vitaminegehalte van de rijst. Zoo worden deze 
stoffen door langdurig wasschen en weggooien van het 
kookwater voor een groot gedeelte verwijderd. 

Maïs wordt op Java voornamelijk in de hooger gelegen 
bergdèsa’s van Midden Java, op het Tenggergebergte, rond 
Blitar en Probolinggo genuttigd, terwijl op Madoera de maïs 
in den regel met zilvervlies rijst vermengd wordt. Op Java 
wordt de maïs hoofdzakelijk op twee manieren bereid, de 
„rempahan”- en de „gebogan”- -methode, welke uit een 
oogpunt van vitamine- en zoutenvoor/iening respectievelijk 
de slechte en goede methode zijn. Bij de gebogan-methode 
worden jonge, zachte korrels tot grove stukken gestampt, 
waarbij de vliesjes vrijkomen en weggewand worden. Het 
grofkorrelige meel- wordt direct gestoomd en gegeten. 
Volgens de rempahan-methode, de slechte bereidingswijze, 
wordt de harde, opgeschuurde, droge maïs bewerkt. De 
hoornachtige korrels worden gestampt de vliesjes 
weggewand, en de overblijvende stukken minstens 24 uur 
doch meestal 3 X 24 uur, in telkens vcrverscht, soms ook 
stroomend water geweekt, daarna tot meel gestampt en dan 
als rijst gestoomd. In dit meel komt nog minder B,-vitamine 
voor dan in witte tafelrijst. 

Op Madoera bereidt men de maïs op een juiste methode, 
welke op Java, in stroken waar zich Madoereezen gevestigd 
hebben (op het Tenggergebergte en rond Pocdjon), 
overgonomon is. De maïs wordt gekneusd in een steenen 
molentje en daarna gewand, waarbij de vliesjes (tornpi) 
verwijderd en de beras djagoeng, de grovere hoornachtige 
stukken en de dedek, bestaande uit de kiempjes en 
zaadhuidjes, van elkaar gescheiden worden. De dedek vormt 
van een der dagelijksche maaltijden het hoofdbestanddeel, 
terwijl de beras djagoeng, al naar gelang der welgesteldheid, 
met meer of minder zilvervliesrijst vermengd gegeten wordt. 
Volgens deze Madoe- reesche bewerkingswijze gaat dus 
niets verloren door uitlooging, terwijl practisch de gcheele 
korrel gegeten wordt. Door haar smaak is de Madoereesche 
maïs duurder en gewilder dan andere soorten. 

Het A-vitamine komt in de gekleurde maïs- soorten wel 

voor, in de witte zoo goed als niet. Het B,-vitamine komt in 

behoorlijke hoeveelheden voor in de kiempjes en 

zaadhuidjes, min 
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der in het endosperm. terwijl het maïsmeel vrijwel geheel 
vitamineloos is. 

Het derde hoofd voedsel, de sagoe, dat vooral in de 
Molukken een belangrijk deel van het menu uitmaakt, is een 
voedingsproduct, dat vele tekorten heeft. Zoo zijn eiwitten 
en vetten prac- tisch afwezig en bestaat het product feitelijk 
alleen uit koolhydraten (zetmeel) en wat voe- dingszouten. 
Door de behandeling met water om een mooi wit product te 
krijgen wordt echter het grootste deel van deze zouten, 
evenals de geheel onvoldoende hoeveelheden vitamine, die 
practisch op nul gesteld kunnen worden, weggewasschen. 
Bij gebruik van sagoe moet dus een uitstekende bijvoeding 
genoten worden en juist deze bijvoeding laat in hooger 
genoemde streken meestal veel te wensehen over. In den 
regel wordt naast sagoe versche of gedroogde visch gegeten 
en men spreekt dan ook van het „8agoe-visch dieet”. Gaan 
de sagoekloppers naar kleine eilanden, dan nemen zij in hun 
kleine prauwtjes geen proviand mee en leven gedurende het 
sagoekloppen van het gewonnen product. Zoodra zij zich 
ziek beginnen te voelen, vertrekken zij weer naar hun 
kampoeng en genezen de beginnende bèri-bèri en de 
bezwaren van een éénzijdige koolhydraatrijke, doch 
eiwitarmc voeding door het gebruik van kanarinoten en 
visch, waarbij de visch als eiwit- en de kanarinoten als Bj-
vitaminebron dienst doen. 

In djawawoet, dat wel is waar niet voor men- schelijke 
voeding gebruikt wordt, werd het grootste gehalte aan B,-
vitamine, dat tot heden in fndischc producten gevonden 
werd, vastgesteld. Dit product wordt in hoofdzaak voor 
vogelvoer gebruikt. 

G r o e n t e n .  Deze voedingsmiddelen zijn moeilijk 
in de bovengenoemde groepen op te nemen, aangezien de 
meeste groenten noch vet-, noch eiwit-, noch koolhydraatrijk 
zijn, derhalve een laag percentage aan vaste bestanddeelen 
bezitten en zeer waterrijk zijn. Het vochtgehalte bedraagt in 
don regel 70—90 %. Zooals in den aan vang van dit artikel 
onder 4 genoemd, moeten de bladgroenten in het menu 
opgenomen worden wegens hun hoog gehalte aan C-
vitamine, de anti-scorbut (scheurbuik)-factor en in ver-
schillende gevallen ook door de aanwezigheid van min of 
meer groote hoeveelheden A-vitamine. Nu als vrijwel 
vaststaand wordt aangenomen, dat enkele (niet alle) 
carotinoiden (planten- kleurstoffon), zooals de beide Eulers 
en Karrer vonden, in nauw verband staan met het A-vita-
mine, is het niet meer zoo onbegrijpelijk, dat in don regel in 
producten met goed gekleurd vruchtvloesch of goed 
gekleurde bladeren meer A-vitamino wordt aangetroffen dan 
in de ongekleurde variëteiten. In geel en oranje gekleurde 
maïs, evenals in de gemengd gekleurde (polèng) wordt een 
behoorlijke hoeveelheid van dezen anti-xerophthalmie 
factor gevonden, in de witte soorten is deze hoeveelheid 
gelijk nul of althans zoo gering, dat witte maïs zonder eenige 
bewerking te hebben ondergaan, reeds als standaard voedsel 
voor A-vitamine vrije dieeten gebruikt kan worden. Ook bij 
do rood, oranjerood on geel gekleurde batatensoorten en de 
witte on zwakpaars gekleurde variëteiten is dit verschil 
aangotoond. De verhoudingen schijnen, wat het C-vitamine 
betreft, ongeveer gelijk te zijn als bij het A-vitamine. Zoo 
wordt bijvoorbeeld 

in groene kool wel, in witte kool nauwelijks C-vitamine 
aangetroffen. 

Doch niet alleen als A- en G'-vitaminebron zijn de 
groenten in de voeding van zeer groote be- teekenis, maar 
ook door hun hoog gehalte aan voeding8zouten. De 
cerealiënvoeding, waarin rijst, maïs of sagoe dus 
hoofdbestanddeel zijn, lijdt aan een tekort aan 
voedingszouten, waarvan deaanvulling door groenten moet 
geschieden. Is het zoutgehalte in bladgroenten, berekend op 
droge stof, ongeveer 10—13 %, in rijst, maïsmeel en sagoe 
bedraagt dit in den regel nog geen 1 %. In do practijk zien 
wij dan ook zelden een dezer hoofdvoedingsmiddelen 
gebruiken zonder dat ook sajoer, meest bestaande uit ten 
deele bladgroenten (A- en C-vitamine, voedingszouten) en 
ten deele peulvruchten (B,-vitamine) gegeten wordt. 

Als groente worden vrijwel alle planten, soms ook hun 
bloemen, wortels en knollen genuttigd, ook die, welke wij 
met den naam onkruid zouden bestempelen. Enkele, 
waarvan het gebruik als zoodanig schadelijk voor de 
gezondheid is, ondergaan eerst een bewerking door schillen, 
koken of uitwasschen. Ochse behandelt in zijn werk „De 
Indische Groenten” niet minder dan 450 planten, welke alle 
als groente genuttigd worden. Het Analyse Laboratorium te 
Buitea.v zorg is bezig van al deze soorten de analyses te 
verrichten. Enkele planten bleken reeds een aanzienlijk 
eiwitgehalte te bevatten, o.a. waloe- bladeren (di 25 %). Bij 
misoogst van de hoofdvoedingsmiddelen kan deze 
snelgroeiende plant in de geteisterde streken als eiwitbron 
dienst doen. Als weinig vitaminebevattend mogen de veel 
genuttigde laboo ajer, tórong sajoer en lobak genoemd 
worden. Do gekleurde laboe- en térong- soorten als laboe 
parang, laboe siam, térong lalab zijn in dit opzicht weer veel 
beter. 

Wat de v r u c h t e n betreft, zoo geldt hiervoor in het 
algemeen hetzelfde als voor de groenten, met uitzondering 
wat het gehalte aan voedingszouten aangaat. Deze komen 
hierin in niet veel hooger percentage voor dan in andere 
voedingsstoffen. Ook bij de Indische vruchten werd het 
parallel gaan van kleurstoffen en A- en C-vitamine 
geconstateerd. Ryk aan A-vitamine zijn bijvoorbeeld pisang 
ambon on pisang radja, gele doerian, nangka, papaja, 
djeroek dalima en andere djoroeksoorten met gekleurd 
vrucht- vleesoh, advocaat en sawoh manila; geen of slechts 
weinig A-vitamine werd aangetroffen in witte doerian, 
salak, djoroek nipis, djamboe ajer, djamboe bol, manggistan, 
ramboetan, doekoe, zuurzak. Hot gehalte aan Bt-vitamine in 
vruchton is meestal zeer gering of practisch nul. Een weinig 
van dit vitamine werd aangotroffen in do pisangsoorten en 
papaja; in de meeste gevallen, o.a. in gele on witte doerian, 
werd niets gevonden. Wat het C-vitamine betreft, zoo werd 
reeds gevonden, dat dit in zeer belangrijke mate voorkomt in 
tomaten, zelfs, hoewel in veel minder groote hoeveelheid, in 
tomatensaus uit blik of glas, mits gesteriliseerd bij uitsluiting 
van lucht. Ook in verschillende djeroeksoorten, zooals 
djoroek manis en djeroek dalima, werd deze accessoire stof 
in belangrijke mato aangetroffen. Hoewel het C-
vitaminegehalte in pisangsoorten niet byzonder groot is, 
moeten deze vruchten, doordat ze betrekkelijk goedkoop on 
overal verkrijgbaar zijn en bovendien vrij veel genuttigd 
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worden, toch nog tot de C-vitamine bronnen gerekend 
worden. Als aanvulling bij de kunstmatige melkvoeding van 
zuigelingen en kleine kinderen met blikkenmelk is pisang te 
gebruiken; wellicht is het dagelijksch gebruik van wat dje- 
roeksap van gekleurde djeroeks of tomatensap hiervoor nog 
meer aan to raden. 

Wat de vruchten betreft, zoo bevatten deze meer of 
minder organische zuren, als citroeu- zu.ur, appelzuur, 
wijnsteenzuur, welke de spijsvertering bevorderen. 

Wasschcn, koken en stoomen heeft invloed op het gehalte 
aan vitamines en voedingszouten der voedingsmiddelen. Wel 
is waar wordt in den regel door koken of stoomen de 
verteerbaarheid der producten verhoogd, zooals bij vlecsch, 
aardappelen en rijst; zeer waarschijnlijk doordat ten gevolge 

tvan deze bewerkingen de cellulose- hulzen en celhuidjes 
barsten, waardoor de spijs- verteringssappen gemakkelijker 
kunnen inwerken. Dit verklaart ook waarom bijvoorbeeld het 
Bj-vitaminegehalte in gekookt vlecsch of gekookte 
aardappelen schijnbaar grooter is dan in deze producten in 
rauwen toestand. 

Door wasschen’kunnen een deel der voedingszouten in 
oplossing gaan en met het waschwater verwijderd worden. 
Ook de wateroplosbare vitamines Bj, B. en C kunnen op deze 
wijze ten deele verdwijnen. Verschillende monsters half- 
afgeslepen zilvervliesrijst, welke in ongewasschen staat 
procfvogels tegen polyneuritis beschermden, deden dit na 
wasschen op de gebruikelijke inlandsche manier niet meer. 
Hetzelfde geschiedt bij koken en stoomen; ook hier komt een 
deel der voedingszouten en vitamines in het kook- of 
stoomwater terecht, zoodat men dus goed doet het kookwater 
zooveel mogelijk in te dampen en te behouden. 

Kookhitte heeft op den A-factor den minsten invloed, 
daarentegen kan het B,-vitamine, afhankelijk van 
temperatuur en tijdsduur, door koken belangrijk achteruit 
gaan. Koken onder druk, waarbij de temperatuur tot boven 
I00°C. komt, is zeer nadcelig voor het behoud van dit 
vitamine. Het gevoeligst voor kookhitte bij aanwezigheid 
van lucht is het C-vitamine,.zoodat bij koken van groenten 
minstens de helft van dezen factor verloren gaat; in 
vruchten schijnt dit verlies wat geringer te zijn. Vandaar 
dat het gebruik van rauwe groenten en vruchten, zooals 
sla, tomaat, als C-vitamine aanvulling zeer belangrijk is. 

Het gebruik van zuren en alkali voor het gemakkelijker 
gaar koken of om de producten een mooie kleur te geven, 
gaat ten koste van het B,- en C-vitamine. Afkoeling tot ± 0°C. 
(vries- kamerartikelen) schaadt niet. Verschillende producten 
als aardappelen, knollen en vruchten, ook rijst in den bolster 
(gaba) kunnen, mits goed bewaard, langen tijd hunne 
voedingswaarde behouden. 

Het verdient aanbeveling van de groenten ongeveer in 
gelijke verhouding bladgroenten (A- en C-vitamine) en 
peulvruchten (B,- en B2- vitamine) te nuttigen. 

De voeding zij zoo gevarieerd mogelijk, terwijl de 
onderlinge verhouding van eiwit, vet en koolhydraat 
ongeveer als 1 : 1 : 4  moet zijn, waarbij gekleurde 
producten boven ongekleurde de voorkeur verdienen. 

Literatuur: V. d. Burg: De voeding in Neder- 

landsoh-Indic; Bulletin No. 46 van het Koloniaal Museum te 
Haarlem: Indischo Voedingsmiddelen; König, Chemie der 
menschlichen Nahrungs- und Genussmittcl; Hcyne, De nuttige 
planten van Nederlandsch-Indie; Ochse, Indische groenten; 
Ochse, Indische vruchten; Donath, „Landbouw”, jaargang V, 
blz. 009 en 905; jaargang VI, blz. 90x, waarin een samenvatting 
te vinden is van de onderzoekingen over vitamines in Indische 
voedingsmiddelen; Donath, Opmerkingen over de Inheemsche 
voeding, Redo Ba-/ tavia 1931. W. F. D^ 

BOEDI OETOMO (Vervolg van Dl. I, blz. 3^1).^- 
D e e l n e m i n g  a a n  p o l i t i e k e  a c t i e .  Had 
de arbeid van Boedi Oetomo zich aanvankelijk bepaald tot 
sociaal-cultureel terrein, in 191f> begon een periode van 
politieke werkzaamheid, toen het hoofdbestuur deelnam aan de 
ingezette propaganda voor een Inlandsche militie. In B.O.’s 
kringen werd een zoodanige instelling bepleit met het oog op 
de daarvan voor de bevolking te verwachten indirecte 
voordeelen, z.a. bevordering van lichamelijke ontwikkeling en 
van het zelfbewustzijn, alsook opheffing van hare 
maatschappelijke positie. In de deputatie van het comité „Indie 
Weerbaar”, welke in Januari 1917 een motie aan de Koningin 
aanbood, houdende de uitspraak dat het een levensbelang was 
om Nederlandsch-Indië tijdig en af doende, zoo ter zee als te 
land, in staat van weerbaarheid te brengen, was B.O. vertegen-
woordigd door M. Ng. Dwidjosewojo. 

Was de vereeniging door aan deze actie mede te doen, 
in afwijking van haar opzet, op politiek terrein gekomen, de 
naderende opening van den Volksraad deed B.O. in 1917 
besluiten deel te nemen aan de verkiezingen voor dat 
vertegenwoordigend college. Volgens de beginselverkla-
ring en het partijprogram van dat jaar zou B.O. streven naar 
de totstandkoming van een parlementairen regeeringsvorm 
in nationalen geest; voorts naar het wegnemen, door een 
nationale wetgeving, van de maatschappelijke oorzaken der 
ongelijkheid in do ontwikkelingsmogelijkheden van het 
volk; op godsdienstig gebied naar handhaving van den 
Islam zonder inbreuk to maken op de godsdienstvrijheid. 
Toen als reflex op de politieke gebeurtenissen in November 
1918 een „Radicale Concentratie” (zie aldaar) tot stand 
kwam, sloot B.O.’s vertegenwoordiger in den Volksraad, 
M. Ng. Dwidjosewojo, zich daarbij aan. In genoemde 
radicale organisatie, die stelling nam tegenover het 
Gouvernement, werd B.O.’s vertegenwoordiger echter 
veeleer aangemerkt als belangstellend toeschouwer dan als 
daadworkclijk deelnemer. Weldra bleek dat de groote 
meerderheid der leden zich met hot program der 'Radicale 
Concentratie niet kon vereenigen, daar het te 
revolutionnair-socialis- tisch werd geacht. 

Wenschte B.O. tot dusver aangemerkt te worden als 
vertegenwoordigster van de Javaan- sche aristocratie van 
afkomst en intellect, in een vergadering, op 20—28 
September 1919 te Semarang_gehouden, werd aan de 
afdeclingen der vereeniging de bevoegdheid gegeven om 
door vorming van locale kringen in contact te komen met 
de breede massa der bevolking. Op het Bonds- congres, dat 
van 9—12 October 1920 te Jogja bijeenkwam, werd dit 
punt opnieuw ter sprake gebracht. Niet alleen werd contact 
met het volk 
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wen8chelijk geacht om zich zelf voor den politieleen strijd 
te sterken, doch ook wijl het intellectueel volksdeel, door de 
duurte dier tijden gedrukt, van alle zijden met politieke 
leuzen werd bestormd en daardoor van den rechten weg 
dreigde af te raken. De propaganda onder de bevolking had 
tot resultaat, dat het — in den loop der jaren sterk 
teruggeloopen — aantal leden weer toenam tot ongeveer 
2000 en het aantal afdeelingen tot ruim 80, w.o. 14 voor 
militairen. De pers-organen droegen het hunne bij tot 
versterking van de propaganda. Te Jogja werd uitgegeven 
„Boedi Oetomo” in Javaansche, Maleische en 
Nederlandsche editie; voor hét volksonderricht was „Goeroe 
Desa” bestemd, terwijl het Solosche blad „Darmo Kondo” 
steeds groote belangstelling betoonde en ook opwekte voor 
B.O.’s streven. 

Intusschen was de toenemende invloed van 
vooruitstrevende jongeren oorzaak, dat de politieke 
inzichten van B.O.’s hoofdbestuur zich verscherpten. Zij 
kwamen o.a. tot uiting in de algemeene Bondsvergadering, 
welke gedurende de Kerstdagen van 1921 te Solo werd 
belegd, toen de voorzitter van het hoofdbestuur, R. M.A. 
Woerjaningrat — in 1916 na R. M. A. Soerjo Soeparto als 
zoodanig opgetreden —, o.m. wees op de gebeurtenissen na 
het einde van den wereldoorlog, op de onrust allerwegen en 
op het streven naar zelfstandigheid in Arabië, Ierland en 
Britsch- Indië. Door zich op politiek terrein te begeven, was 
B.O.’s actie drieledig geworden, n.1. bevordering van het 
onderwijs, verkrijging van medezeggenschap in het bestuur 
van het eigen land en behartiging van economische en 
agrarische volksbelangen. Een motie werd toen aangeno-
men, waarbij o.m. de wensch werd te kennen gegeven, dat 
alle vertegenwoordigende lichamen voor minstens de helft 
uit Inlanders zouden bestaan. Op dit congres trad de heer 
Woerjaningrat uit het hoofdbestuur; het voorzitterschap 
werd waargenomen door Pangóran Hadiwidjojo. 

Als gevolg van hot onbesuisd optreden van conige 
jongeren werd de vereeniging, bij het uitbreken van een 
wijdvertakte staking bij de Gouvernements pandhuizen in 
het begin van 1922, in een politiek avontuur betrokken, toen 
het hoofdbestuur openlijk zijn sympathie betuigde met de 
stakende pandhuisbeambten, met communisten deelnam aan 
protestvergaderingen en een steun-comitó oprichtte. Niet 
lang daarna werd deze actie door B.O.’s hoofdbestuur be-
treurd. Toch had de vooral door het Semarangsch bestuurslid 
R. Soctopo gevoerde agitatie de publieke aandacht 
getrokken. 

Toen een jaar later Boedi Oetomo zich aansloot bij do 
z.g. „autonomio-beweging” — een door verschillende 
comité’s ingezette protestactie o.a. wegens het niet 
overnemen door het Opporbestuur van de voorstellen der 
llcrzie- ningscommissie- 1918 tot vaststelling van een 
geheel nieuwe Staatsregeling voor Iiidië —, waaraan ook 
door do Indische Communistische Partij werd 
deolgonomon, ontstond twijfel aan do loyauteit der 
vcroonigingslciding. In verband met eenigo opmerkingen te 
dien aanzien in den Volksraad deed de Rogeering in dit 
College verklaren, dat de verwording, die sommigen in do 
organisatie meenden te moeten constateeren, in 
werkelijkheid slechts bestond uit woorden en daden van 
enkelen, dio door de vereeniging niet 

werden gerugsteund (Handelingen Volksraad 26 Juni 1922, 
blz. 455). 

Intusschen bleef B.O.’s politieke actie zich in linksche 
richting bewegen. Dit bleek eeniger- mate uit een 
buitengewone Bondsvergadering, welke, na 
propagandistische actie in het ver- eenigingsorgaan, op 4—
5 November 1922 te Jogja bijeenkwam ter bespreking van 
de voorgenomen herziening van het toen nog van kracht 
zijnd Regeerings-Reglement, van de kiesrechts- regeling, do 
bevoegdheden der Kroon ten opzichte van Indië, de rechten 
van den Volksraad, enz. Verklaard werd na uitvoerige 
gedachtenwisseling, dat B.O. niet mede de 
verantwoordelijkheid durfde dragen voor de gevolgen van 
eventueele doorvoering van de voorgenomen hervormingen. 

Toen een week later een nieuwe Radicale Concentratie 
zich vormde als „Communistisch- socialistisch-
nationalistisch blok”, als eenheidsfront, welks macht aan de 
Regeering vrees zou moeten inboezemen, maakte ook B.O. 
deel uit van deze organisatie. In het vereenigingsorgaan 
verklaarde het hoofdbestuur, dat tot de aansluiting was 
besloten „omdat de reactie zoo hevig was geworden”; de 
toegetreden vereenigingen bleven echter haar 
zelfstandigheid behouden. Deze vorm van samenwerking 
kon geen bevrediging brengen; weldra was B.O. weer op 
zich zelf aangewezen. 

P e r i o d e  v a n  b e s l u i t e l o o s h e i d .  
Toen de politieke agitatie geluwd was, kon B.O.’s bestuur 
weer aandacht schenken aan de Javaansche cultuur, m.n. aan 
de belangen van het volksonderwijs, welke in het gedrang 
dreigden te geraken door eenige bezuinigingsmaatregelen 
der Regeering. In B.O.’s kringen werd het denkbeeld 
geopperd om zelfstandig de verbreiding van kennis en 
scholing ter hand te nemen, desnoods mot behulp van 
leerkrachten, uit Britsch- Indië te betrekken. In verband 
hiermede werd het plan geopperd om eenige personen 
daarheen af te vaardigen ten einde de nationalistische 
beweging aldaar van nabij te leeren kennen, alsmede het 
onderwijs en de philosofie te bestu- deeren. 

De door Gandhi met kracht ingezette non- -coöpcration- 
beweging (1920—*22) had ook in B.O.’s kringen de 
aandacht getrokken. 

In do Bondsvergadering van 30 Maart — 
2 April 1923 te Jogja werd de politieke idee der nori-
coöperation, van principieele weigering van elke 
samenwerking mot do Rogeering en hare organen, door do 
jongeren aangeprezen in verband mot het huns inziens 
teleurstellend aspect der nieuwe Indische staatsregeling. Na 
lang debat wist hot hoofdbestuur echter gedaan to krijgen, 
dat hot denkbeeld werd afgowozen. 

Toen do spoorwegstaking in Mei 1923 de ln- landsche 
samenleving in beroering bracht, heerschte er een geest van 
neerslachtigheid in Boedi Oetomo. De gematigden hadden 
de overhand in do vereoniging; zy hadden weinig zin om 
zich met hot conflict te bemoeien. In den Volksraad word in 
Juni d.a.v. do spoorwegstaking door B.O.’s 
vertegenwoordigers, de hooron Dwidjo- sewojo onSootatmo 
Soeriokoesoomo, veroordeeld, al protesteerdon zij tegen de 
strenge maatregelen ten aanzion van de stakers genomen. 

Meer succos dan de propaganda voor de Gandhiïstische 
uon-coöperatie-idee had die voor de nationaal-
paedagogische beginselen van Ra- 
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bindranath Tagory Deze waren in hoofdzaak op Java 
toegepast op de „Taman Siswo”-school van R, >L Soewardi 
Soerjaningrat te Jogja, waar nauw verband wordt gelegd 
tusschen bet onderwijs en de eigen sociale en nationale sfeer 
(zie „Taman Siswo” door R. M. H. Soemar ta in Tropisch 
Nederland, 4 Juni 1928). Van een op nationaal-cultureelen 
grondslag in te richten onderwijs-systeem, dat voorkomt dat 
het In- landsch kind vervreemd raakt van gezin en 
samenleving, verwachtte Boedi Oetomo groot succes voor 
de ontwikkeling van het Javaansoh nationalisme. 
Verwikkelingen in eigen kring waren, nevens geldelijke 
bezwaren, echter oorzaak dat van afvaardiging van eenige 
bestuursleden naar Britsch-indië ter bestudeering van de 
nationale beweging, ook van die op onderwijsgebied, moest 
worden afgezien. 

Intusschen bleek, dat verscheidene intellec- tueelen, die 
bij Boedi Oetomo waren aangesloten, zich niet langer 
konden verccnigen met de door het hoofdbestuur 
voorgestane uitbreiding der organisatie tot het volk. Onder 
leiding van Dr. Batiman Wirjosandjojo besloot, eind 1923, 
een groep van Soerabajasche leden van B.0. en ook van 
Barèkat Islam een „Bond van Intellectuee- len” op te richten, 
een organisatie van „verdicht •Javanisme”, waaruit de 
weinige leiders van het volk zouden voortkomen, die weten 
te handelen en de velen zouden vervangen, die thans praat-
ten. 

De uittreding, als gevolg dier actie, van bijna alle 
intelleetueelen uit Boedi Oetomo bracht groote 
neerslachtigheid teweeg in de vereeni- gingskringen, 
hetgeen o.rn. bleek uit de stemming op het Bondscongres, 
dat eind Juni 1924 te Solo werd gehouden. Ten congresse 
werd een urgentie-program aanvaard, volgens hetwelk vóór 
alles de oprichting zou worden bevorderd van nationale 
scholen, dans- en muziekclubs, tooneel-cursusscn en 
padvinderijen. Op staatkundig gebied zou gestreefd worden 
naar verbetering van het kiesstelsel voor de vertegen-
woordigende lichamen, opdat de bevolking 
medezeggenschap en vertegenwoordiging naar zielental zou 
kunnen verkrijgen. Voorts werd de noodzakelijkheid bepleit 
van de instelling van dèsaradcn, van verbetering in de 
rechtspraak door landgerechten, van vaststelling eener rege-
ling betreffende minirnum-loonen en maximum- 
arbeidsduur, van afschaffing der poenale sanctie en van 
invoering eener Jnlandsche militie. 

De neerslachtige stemming in B.O.’s bestuur en zijn 
voortdurende besluiteloosheid leidden tot ernstige 
verdeeldheid in de vereeniging. Als gevolg van 
communistische propaganda in de volksbeweging was in 
eenige kringen van Boedi Oetomo een strooming ontstaan, 
gericht op ontwikkeling van grooter politieke activiteit. Op 
het Bondscongres, dat van 10—12 April 1925 te SoJo plaats 
vond, kwam deze strooming tot openbaring, toen critiek 
werd geoefend op de houding van B.O.’s hoofdbestuur, dat 
te veel aandacht zou hebben gewijd aan Javaansch- -
cultureelc vraagstukken en te weinig aan politieke 
problemen. Hiertegen werd aangevoerd, dat elke door B.0. 
ondernomen politieke actie mislukt was en dat daarom 
besloten was zich in hoofdzaak te bepalen tot cultureel 
terrein, m. n. tot dat van het nationaal volksonderwijs. 

Bij de verkiezing van een nieuw hoofdbestuur 

bleek, dat de zittende leden zich niet herkiesbaar stelden. 
Tot voorzitter werd daarop verkozen R. Slamet, controleur 
bij den pandhuisdienst, lid van den gemeenteraad te 
Semarang. Het nieuwe hoofdbestuur zou zich thans meer 
aan de politiek wijden. De zetel der vereeniging werd naar 
Semarang verplaatst. Aan B.O.’s vertegenwoordiger in den 
Volksraad werd in October 1925 schriftelijk te kennen 
gegeven, dat de vereeniging hem niet meer als haar 
vertegenwoordiger in dat college wenschte te beschouwen. 
Deze aanschrijving gaf den heer Dwidjosewojo aanleiding 
om in den Volksraad (Handelingen Tl en 20 Nov. en 19 Dec. 
1925) het standpunt zijner vereeniging en zijn houding 
daartegenover uiteen te zetten. 

De Regceringsmaatregelen, getroffen tegen de 
gedurende de tweede helft van 1925 uitgebroken stakingen 
in industrie- en havenbedrijven te Socrabaja cn Semarang, 
brachten ook in de kringen van'Boedi Oetomo eenige 
beroering teweeg, met het gevolg, dat weldra propaganda 
werd gemaakt voor non-coöperatie ten aanzien van de 
Overheid. 

Op het te Solo in het begin van April 1920 gehouden 
Bondscongres werden prae-adviezen in behandeling 
genomen, welke aanvaarding van dat politiek standpunt 
bepleitten, alsmede een aansporing inhielden om ’s Lands 
dienst te verlaten en in vrije beroepen over te gaan. Na 
uitvoerige discussies werd een motie aangenomen waarbij 
besloten werd dat B.0. als vereeniging niet langer zou 
deelnemen aan staatkundige werkzaamheid, doch zich 
bepalen zou tot haar sociale taak, het aan de leden 
individueel overlatend om desgewenscht deel uit te maken 
van openbare lichamen. 

Op hetzelfde congres waren echter ook andere 
vooraanstaande leden aan het woord. Tusschen de oude 
gematigde en de nieuwe extremistische richting had een 
sterke middengroep zicli gevormd, die van non-coöperatie 
niet weten wilde, doch voorshands evenmin heil zag in 
kunstmatige politieke opheffing van het Javaansche volk. 
Deze had zich onder leiding van den oud-Regent van 
Japara. R. M. A. Adipati Koesoemo Oetojo, lid van den 
Volksraad, tot taak gesteld de bevolking op te heffen door 
de individueele activiteit in economische richting te 
bevorderen. In een tweetal prae-adviezen aan het congres, 
betreffende de Javaansche désa en over economische 
mogelijkheden voor het Javaansche volk, zette de leider dier 
groep zijn denkbeelden uiteen, inzonderheid ten aanzien 
van zijn voorkeur voor het individueel bezitsrecht op den 
grond, , 

Dank zij den invloed van deze economisch- politieke 
strooming werd het „non-coöperatie” besluit in Juni van 
hetzelfde jaar in een te Jogja—- gehouden conferentie 
herroepen, met het gevolg dat drie leden uit het hoofdbestuur 
traden. In een gedurende de Kerstdagen van 1926 belegde 
besloten vergadering werd een nieuw hoofdbestuur gevormd, 
met R. M. A. A. Koesoemo Oetojo tot voorzitter. 

In een in B.O.’s orgaan opgenomen program deed de 
nieuwe voorzitter o.a. uitdrukkelijk weten, dat hij er niet aan 
dacht de Regeering tegen te werken, maar ook niet zou 
nalaten Haar op misstanden te wijzen, op welk gebied ook. 
Langs indirecten weg wenschte de heer Oetojo de 
volksmassa economisch te mobiliseeren en tot 
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auto-activitoit te prikkelen, om in „self-help” haar heil te 
zoeken. 

Gedurende bet jaar 1927 kwam algehcele stilstand in de 
sociaal-politioke activiteit van Boedi Oetomo. De 
maatregelen der Regeering tot onderdrukking van de 
communistische ongeregeldheden (zie COMMUNISME) 
en de inter- neeringen op groote schaal noopten de verschil-
lende volksleiders tot bezinning en tot groote matiging. Zij 
zochten steun in aaneensluiting. 

Aan de oprichting, medio December 1927, van het 
federatief verbond van nationaal-poli- tieke vereenigingen, 
de P.P.P.K.I., nam ook Boedi Oetomo deel. Het 
hoofdbestuur besloot toe te treden tot die federatie, echter 
zonder dat aan eigen zelfstandigheid zou mogen worden 
tekort gedaan; een voorbehoud, dat gesteld werd met het oog 
op de vele ambtenaren, die bij de vereeniging waren 
aangesloten. 

Het standpunt van het hoofdbestuur ten opzichte van de 
P.P.P.K.I. werd uitvoerig uiteengezet op het Bonds-congres, 
dat op 31 December 1927—1 Januari 1928 te Jogja werd 
gehouden, bijgewoond door afgevaardigden van de bij de 
federatie aangesloten vereenigingen. Ten behoeve van het 
congres waren prae-ad- viezen uitgebracht betreffende 
belangrijke onderwerpen, z.a. kiesrecht, woekerbestrijding, 
naam- looze vennootschappen en coöperatie, welke in de 
vergaderingen met belangstelling werden besproken. 
Daardoor dreigde de behandeling van actucele politieke 
vraagstukken, welke de gemoederen der vooruitstrevenden 
bezig hielden, z.a. poenale sanctie en interneeringen, op den 
achtergrond te geraken. Tegen de sterk verminderde 
activiteit van het hoofdbestuur had zich een oppositie-groep 
gevormd, die den wensch te kennen gaf, dat B.O. zich meer 
met de politiek zou inlaten; voorts dat geen met Europeanen 
gelijkgestelde Inlanders het lidmaatschap zouden kunnen 
verkrijgen, dat het Pan-Indonesisch beginsel in de statuten 
tot uitdrukking zou worden gebracht, alsook dat de 
voorzitter van het hoofdbestuur geen lid zou mogen zijn van 
den Volksraad. Nadat deze wenschen der oppositie in 
besloton vergadering waren besproken, werd een commissie 
ingcsteld om een herziening der statuten ter hand tc nemen, 
waarbij dan vanzelf de politieke richtlijnen der vereeniging 
ter sprake zouden kunnen komen. 

I n v l o e d  v a n  h e t  P a n -  I n d o n e -
s i s c h  n a t i o n a l i s m e .  Intusschen was de 
politieke ideologie van het Indonesisch nationalisme (zie 
NATIONALISTISCHE BEWEGING) in de kringen van 
Boedi Oetomo doorgedrongen. 

Op het congres, dat van (>—9 April 1928 to Solo.^verd 
gehouden, kwam de vraag ter sprake of B.O. zou 
medewerken aan het groeiend streven naar vorming van oen 
„Al-lndonesischo eenheid”. In zijn openingsrede herdacht 
de heer Koesoemo Ootojo eerst hot 20-jarig bestaan der 
vereeniging mot een overzicht te geven van B.O.’s 
ontwikkelingsgeschiedenis, waarin hy verschillende perio-
den onderscheidde, al naar gelang van het object der actie, 
z.a. die van sociale opheffing, bevordering van het 
onderwys, van de nationale cultuur, instelling van een 
Inlandsche militie, enz. Thans was B.O. in een periode van 
„economische werkzaamheid als grondslag voor politieken 
vooruitgang”. 

Na afloop van de aan het congres verbonden 

feestelijkheden werd vervolgens gevolg gegeven aan een 
indertijd door de Bataviasche jongeren ingediend voorstel 
tot verruiming van het ver- eenigingsdocl. Besloten werd 
n.1. om aan artikel 2 der statuten, luidende: „Het streven 
van Boedi Oetomo is mede te werken tot een harmonische 
ontwikkeling van land en volk van Java, Ma- doera, Bali, 
cn Lombok”, toe to voegen: „en tot verwezênTylcing van 
de Indonesische éónheids- gedachte”. De eveneens van 
genoemde zijde gedane aanbeveling om de vereeniging 
open te stellen voor „alle Indonesiërs” ontmoette echter 
vele bezwaren, zoodat daaraan geen gevolg kon worden 
gegeven. Wel werd besloten om in de statuten overal het 
woord „Inlander” te vervangen door „Indonesiër”. 

Ten aanzien van de non-coöperatie-idee werd voorts 
beslist, dat de vereeniging als zoodanig zich bleef stellen 
op den grondslag van politieke samenwerking, zoodat hare 
leden in vertegenwoordigende lichamen door haar als 
afgevaardigden worden erkend; aan hen zou worden over-
gelaten, of zij al dan niet het lidmaatschap dier lichamen 
zouden aannemen. Non-coöperators zouden tot de 
vereeniging en tot haar bestuur worden toegelaten, onder 
voorwaarde echter dat zij het coöperatie-beginsel der 
vereeniging zouden eerbiedigen. 

Ook op dit congres kon geen duidelijk om- lijnd 
program van actie tot stand worden gebracht. Bij de 
bespreking van een prae-advies, betreffende de meest 
verkieslijke actie van Boedi Oetomo, was dan ook critiek 
geoefend op de weinig consequente houding van het 
hoofdbestuur gedurende alle perioden van B.O.’s bestaan. 

Ten aanzien van één punt echter was het ver- 
eenigingsbestuur consequent gebleven, n.1. voor wat den 
sedert een 14-tal jaren geuiten wensch betreft om den 
militieplicht ook tot de inheem- sche bevolking te doen 
uitstrekken. Reeds in 1915 had B.O. in een motie de 
noodzakelijkheid te kennen gegeven van den militieplicht 
voor Inlanders, doch onder voorbehoud „dat omtrent deze 
materie het volk wordt gehoord, zoodat een 
Volksvertegenwoordiging in het leven moet worden 
geroepen”. Op grond van de overweging, dat bij het uitbreken 
van een Pacific-oorlog Nederland niet in staat zou zijn, Indië 
afdoende te verdedigen, meende B.O.’s hoofdbestuur in Juli 
1929 aan de Regeering opnieuw in overweging to moeten 
geven om, als blijk van vertrouwen, het volk militie-plicht op 
te leggen (zie\ voorts Handelingen Volksraad 19—25 Maart 
1930, blz. 2433, 253S — motie Dwidjosewojo c.s. 
betreffende uitvoering defcnsie-plan —, 2564 en 2605). 

Ondanks de aan het Indonesisch nationalisme verleende 
concessie bleef Boedi Oetomo de „moe- dervereeniging 
der Javanen”. Haar Javaansch karakter kwam mede tot 
uiting op B.O.’s congres, dat op 23—24 December 1929 te 
Solo, thans zetel van het hoofdbestuur, word gehouden. De 
besprekingen, welke door vele Solosche notabelen werden 
bijgewoond, droegen een wetenschappelijk karakter; de 
toon bleef ernstig, de houding loyaal. Uit do aan het 
congres uitgebrachte prae-ad- viezen sprak ook de echte 
B.O.-geest, die van samenwerking met de Regeering, van 
steun aan de associatie-politiek van andere partyen (Ver-
slag in het congres-nummer van „Boedi Oetomo” Januari 
en Februari 1930). 
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Het Regeeringsoptreden tegen de leiders der Partai 
Nasional lndonesia (P.N.I.), eind December 1929, bracht 
ontstemming teweeg in nationalistische kringen; ook in die 
van Bocdi Oetomo. Aan de naar aanleiding van dc verrichte 
huiszoekingen en gedane arrestaties door de nationa-
listische vereenigingen belegde protest-vergade- ringen 
nam ook B.O. deel. 

Temidden van de hernieuwde organisatorische activiteit 
der Indonesische nationalisten bleef B.O. haar 
werkzaamheid uitbreiden. In een conferentie, welke het 
hoofdbestuur op S Juni 1930 te Solo bijeenriep, werd met 
het oog op de nieuwe samenstelling van den Volksraad een 
verkiezingscampagne ingezet. In deze bijeenkomst werd, 
nevens de propaganda voor staatkundige lotsverbetering, 
ook op den voorgrond gesteld een doelbewuste actie tot 
opheffing en zelfstandigmaking van het volk in economisch 
opzicht. Een commissie werd daarop ingesteld, die zich niet 
alleen zou bezig houden met bestrijding van den woeker, 
maar ook propaganda zou maken onder de kampoeng-
bevolking voor oprichting van coöperatieve vereenigingen. 

Meer en meer zwichtend voor den door propagandisten 
van het Pan-Indonesisch nationalisme op B.O.’s leiding 
uitgeoefenden aandrang, besloot het hoofdbestuur den 
organisatorischen grondslag opnieuw te verruimen. Het 
„Indo- nesianisme” was bezig het „Javanisme” geleidelijk 
te verdringen. Tusscben beide even krachtige stroomingen 
geraakten de hoofdleiders in de knel. 

De verwezenlijking van de Indonesische een-
heidsgedachte was tevoren reeds tot uitdrukking gebracht door 
de bepaling in art. 4 der vereeni- gingsstatuten, dat gewone 
leden konden zijn: „Indonesiërs van Java, Madoera, Bali, en 
Lombok, alsmede andere met hen in cultureel opzicht 
verwante volkeren van Indonesië”. Op het Bondscongres, dat 
van 25—27 December 1930 te Solo werd gehouden, gaf 
B.O.’s hoofdbestuur een „officieele interpretatie” van deze 
bepaling, in dier voege, dat onder de verwante volkeren ook 
begrepen zoudon zijn „Indonesiërs, afkomstig van andere 
eilanden”, zoodat de „Sumatraansche Indonesiërs” voortaan 
ook als leden van Boedi Oetomo kunnen toetreden. In principe 
sprak het congres zich voorts uit tegen toelating van (met 
Europeanen) „gelijk- gestelden”. Echter werd gehandhaafd 
een beslissing van 1928, dat zij die tevoren lid waren 
geworden nog lid zouden mogen blijven, terwijl de beslissing 
over verdere toelating van gelijk- gestelden aan het 
hoofdbestuur bleef voorbehouden. Op dit Kerst-congres, dat 
als B.O.’s „Onderwijs-congrcs” was aangekondigd en als 
zoodanig ook verder werd aangeduid, werd het z.g. 
herordeningsplan der Regeering nopens het algemeen lager 
onderwijs voor Inlanders aan /■, uitvoerige beschouwingen 
onderworpen (zie Boedi Oetomo”-nummers van Januari en 
Fe- jj^bruari 1931). 

Intusscben had de toeneming van het aantal intelleetueele 
leden aanleiding gegeven tot wederopbloei van de 
vereeniging. Op het eind van J930 bedroeg het aantal leden 
1795—tegen 1425 een tweetal jaren tevoren —, met 38 
afdeelingen; w.o. 5 op Sumatra, de grootste te Médan. Met 
de nieuwe intelleetueele krachten was ook de invloed van 
bet Indonesisch nationalisme in B O. sterk toegenomen. De 
propagandisten van 

de eenheidsgedachte zouden niet rusten, vóórdat de oudste en 
meest aristocratische politieke vereeniging in de groote Al-
Indonesische stroo- ming zou zijn opgelost. 

De tot dusver met weinig succes geoefende aandrang — 
uitgaande van de onder den invloed van Bataviasche 
studenten aan de Rechtshooge- school staande afdeeling 
„Djakarta” — leidde tot een principieele overwinning van de 
propagandisten der eenheidsgedachte „Indonesia-Ber- satoe”, 
-Raja en -Merdéka”. 

Het verkregen succes kwam reeds tot openbaring in het 
uiterlijk van het orgaan der vereeniging van April 1931, dat 
een Indonesisch'' cachet verkreeg. De naam werd veranderd 
in „Boedi Oetama”, orgaan der „partai” en niet meer der 
„perkoempoelan” B.O. De echt Ja- vaansch klinkende, tot 
dusver daarop prijkende leuze „Santosa Waspada Anggajoeh 
Oetama” (krachtig en openlijk strevend naar het voor-
treffelijke) is uit het hoofd van B.O.’s orgaan verdwenen. De 
taal en ook de toon is Indonesisch geworden. 

Het B.O.-congres, dat van 3—5 April 1931 te Batavia 
werd gehouden, bracht een tweetal beslissingen van 
fundamenteel belang: de partij werd opengesteld voor „alle 
Indonesiërs”, onverschillig van welk deel van den Archipel 
afkomstig; zij zou streven naar een fusie van alle Indo- 
nesisch-nationalistische vereenigingen. Deze besluiten van 
principieelen aard werden door de Bataviasche B.O.-
afdeeling met groote instemming vernomen en in hare 
openbare vergadering van eind Mei d.a.v. ter kennis gebracht 
van de plaatselijke leden. 

Op het eerstvolgend, te Semarang..te houden jaarcongres 
zou de uitvoering van do beslissing ten aanzien van de fusie 
ter sprake worden gebracht door een speciaal daartoe 
ingestelde commissie van voorbereiding. Tevens zouden de 
statuten kunnen worden gewijzigd. Het doel van B.O., om 
voor het Indonesische volk „zoo snel mogcüjk een eervolle 
plaats in de rij der Volkeren te verwerven”, zou de partij, 
ingevolge in besloten vergadering genomen besluit, „niet 
trachten tc verwezenlijken via de dominion-status” (zie 
„Boedi Oetama” van April en Mei-Junb- 1931). 

In het ten congresse verkozen nieuwe hoofdbestuur werd 
als voorzitter opnieuw aangewezen R. M. A. A. Koesoemo 
Oetojo, als vice- voorzitter R. M. A. Woerjaningrat on als 
secretaris R. P. Mr. Singgih. 

In den Volksraad is Boedi'Oetomo vertegenwoordigd 
door de gekozen leden R. M. A. A. Koesoemo Oetojo 
(1921—’22 en sedert 1927) en R. Soekardjo Wirjopranoto 
(sedert medio 1931). 

Literatuur: Mededcelingen der (Indische) Regeering 
omtrent enkele onderwerpen van algemeen belang van April 
1924, Mei 1928, Mei 1929 en Juni 1930 (als bijlage gevoegd 
bij de Koloniale Verslagen over N.I.); Persoverzichten van 
het Bureau voor Volkslectuur te Batavia; Zie voor de statuten 
van Boedi Oetomo de Ja- vasche Courant van 7 Januari 1910, 
no. 2; voor de beginselverklaring en het werk-program de 
Volksraad-Jaarboekjes, voorts het Volksraad- overzicht 
betreffende het zittingsjaar 1929—1930 (afgesloten 31 Mei 
1930). 

J. Th. P. B.y 
/ 



SARÈKAT ISLAM. 

SARÈKAT ISLAM. (Vervolg van dl. V, blz. 300 of 
suppl afl. 1 en 7, blz. Id en 190). in cl i sc h- Na-
t i o n a l i s t i s c h e  p r o p a g  a n d  a.^Do over-
winning, door de Sarèkat Islam begin* 1923 op de 
communisten behaald, berokkende allengs nadeel aan de 
kracht der eigen organisatie. De meest actieve elementen 
waren uit het partijverband der S.I. gestooten; zij wijdden 
hun krachten aan de Sarèkats Rajat, die op vele plaatsen de 
locale S.I.’s verdrongen of absorbeerden. 

De actie dor communisten leidde in Mei 1923 tot een 
stakingsbeweging bij de spoor- en tramwegen in Midden-Ja 
va, doch ook tot de arrestatie van Semaoen (zie 
COMMUNISME). Dc S.I. had zich niet met de staking 
bemoeid. Voor de Centrale S.I. beteekende de verwijdering 
van den communisten-leider een welkome winst op sociaal-
politiek terrein. Tjokroaminoto, de ziel der S.I.-beweging, 
was echter onmachtig om van dit voordeel gebruik te maken; 
zijn gezag was aan het tanen, zijn invloed slonk met den dag. 

De belangstelling van de S.I.-leiding concentreerde zich 
thans op de propaganda voor een „Nationaal Indisch 
Congres”, waarin afgevaardigden der verschillende Indische 
volkeren zouden worden vereenigd voor den 
gemeenschappe- lijken strijd tegen „politieke 
overheersching en uitbuiting”. 

Dat aan de voorgenomen mobiliseering van de 
volkskrachten practische bezwaren zouden zijn verbonden, 
ondervond de S.I.-leider Abdoel Moeis (gelar Soetan 
Panghoeloe) in 1923 op Sumatra, toen zijn 
propagandistische actie de bevolking der Minangkabau in 
beroering bracht. In verband met de door hem veroorzaakte 
gisting en met het oog op zijn mentaliteit, welke almede was 
gebleken uit zijn in Mei 1919teToli- -Toli opCclobes 
gevoerde agitatorische actie, werd dezen volksleider bij 
G.B. van 19 Januari 1924 (Jav. Courant van 24 Januari 1924 
No. 9) het verblijf ontzegd in de gewesten buiten Java en 
Madoera. 

Terwijl Abdoel Moeis in Midden-Sumatra stemming 
maakte tegen het gezag, vatte Tjokroaminoto het plan op om 
do idee der „Groot- Insulaire” eenheid op Borneo en Celebes 
te pro- pageoren. Zijn poging om te Bandjermasin en in de 
ommelanden Maleiers en Dajaks te ver- eenigon in een 
„Nationalen Borneo-Raad” moest hij echter opgeven, toen 
het Gewestolijk Bestuur hem den toegang tot het gebied 
buiten do hoofdplaats ontzegde. Op het „Nationaal Borneo- 
Congres”, dat in April 1923 zonder Tjokroaminoto plaats 
vond, werd slechts besloten een Borneo-Raad in principe in 
te stollen en tevens een bezwaarschrift te richten aan den 
Landvoogd, waarin do grieven der Borneoscho bevolking 
opgesomd zouden worden (Handelingen Volksraad 10 Juli 
1923, blz. 811 e.v.). 

De propaganda op Celebes leidde tot het by- oenroopon 
van een „Nationaal Celebes-Congres”, dat van 24—29 
Augustus 1923 onder voorzitterschap van Tjokroaminoto te 
Manado werd gehouden. By de opening van hot congres 
wees de voorzittor er op, dat de S.I. 2 millioen leden telde 
en dat 5 millioen personen hare beginselen waren toegedaan; 
dat de leiders aan vervolgingen blootstonden, doch 
voortgingen met hun plioht te vervullen in vol vertrouwen 
op de beschorming 
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van don Allorhoogsto. Hij verklaarde, dat hot Nationaal 
Cclebcs-Congrcs, waarbij allo partijen zich zouden kunnen 
aansluiten zonder onderscheid naar ras of godsdienst, ton 
doel had te streven naar bevordering van de welvaart der 
geheele bevolking van het eiland. Op hot congres, ovenals 
op zijn reis door Celebes, bleekten heer Tjokroaminoto 
echter, dat het bij het volk der Minahasa niet aan nationaal 
besef ontbrak, maar dat dit van geheel anderen aard was dan 
hij verwacht had. Overheerschend was n.1. een bepaald 
loyale stemming jegens het Nederlandsch gezag; men 
wenschte daar evolutie en geenszins revolutie. Dit bleek uit 
de rustige wijze waarop dc verschillende onderwerpen, z.a. 
decentralisatie, onderwijs, landbouw, economie, enz. 
werden besproken. Tjokroaminoto had geen succes met de 
door hem ingezette actie; onverrichterzake kon hij naar Java 
terugkeeren. 

De gedachte der nationale eenheid gaf de voorzitter der 
C.S.I. echter niet zoo gemakkelyk op. Te Soerabaja wist hij 
gedaan te krijgen, dat een comité werd ingesteld, dat de 
instelling van een Nationaal Indisch Congres zou 
voorbereiden. Op een in Januari 1924 tezamen met Boedi 
Oetomo en de Indische Communistische Partij aldaar 
gehouden bijeenkomst gaf Tjokroaminoto een uiteenzetting 
van de bedoeling van een zoodanige instelling, waarvan de 
„Insulaire Congressen” den onderbouw zouden uitmaken. 
Was aldus een nationale eenheid gevormd, dan zouden de 
intollectueele, raoreele en economische volkskrachten tot 
ontwikkeling kunnen komen; de politieke en economische 
overheersching zou dan ten slotte ton einde loopen. Deze 
bijeenkomst leidde tot geenerlei resultaat; het comité liet 
weldra niets meer van zich hooren. 

P a n - l s l a m i e t i s c h e  o r i ë n t  ee- r i n g. 
Thans zou de C.S.I.-voorzitter zijn heil zoeken in 
accentueering van de religieuze beweging, welke door H. A. 
Salim allengs in Pan- lslamietische richting werd gestuwd. 
Aanleiding hiertoe gaf mede de Chalifaatskwestie — Maart 
1924 afschaffing (Turksch) Chalifaat, poging nieuw 
(Arabisch) Chalifaat in het leven te roepen —, welke de 
gemoederen der geloovigen in de landen van den Islam bezig 
hield. Met Moe- hammadyah zou worden samengewerkt op 
religieus terrein. Die samenwerking kwam tot uiting 
gedurende het tweede Al Islam-Congres, dat van 19—21 
Mei 1924 to Garoet werd gehouden, waarop o.m. hot 
godsdienstonderwijs op reformis- tischen grondslag tor 
sprake kwam, maar ook de verhouding van Islamisme tot 
Socialisme. Ten einde eenheid te brongen in do wijze, 
waarop rechtsgeschillen zouden worden beslecht, zou te 
gelegener tyd een „Madjelis Oelama”, d.i. raad van 
wetgeleerden, in het leveu worden go- roepen. 

Intussohen was merkbare stilstand gekomen in de 
sociaal-politieke activiteit der Centralo S.I. Het was 
uitsluitend te danken aan de energie van H. A. Salim. dat er 
in 1924 een Nationaal 
S.I. -congres kon worden bijeengeroepen, dat van 
8—11 Augustus van genoemd jaar te Soerabaja plaats vond. 
Eon voor deze gelegenheid samengesteld nieuw „politiek 
program” was gegrond op de ten vorige jaro in beginsel 
aanvaarde politiek van „non-coöperatie” jegens den 
Volksraad. Besloten werd de strydmethodes der commu-
nisten na te volgen en actieve propaganda tegen 

ÜÜ 
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hen te voeren. Godsdienstige onderwerpen werden echter 
niet aangeroerd; zij zouden gereserveerd blijven voor het Al 
Islam-Congres. 

De Chalifaatskwestie bleef inmiddels de belangstelling 
gaande houden. Ter bespreking van de vraag: of en in hoever 
de Moslims in Indiö aan eenige actie te dien opzichte zouden 
deelnemen, c.q. welke personen zouden worden afge-
vaardigd naar een in Maart 1925 te Cairo te houden wereld-
conferentie, werd van 24 —20 December 1924 te Soerabaja 
een „Buitengewoon Al Islam-Congres” gehouden. Aan dit 
congres, dat door een 1000-tal geloovigen werd bijgewoond, 
namen ook Tjokroaminoto en Salim deel als 
vertegenwoordigers der Centrale Sarèkat Islam, in welker 
handen de congres-leiding berustte. Tot afgevaardigden 
voor de te Cairo te houden Pan-Islamietische Conferentie 
werden gekozen H. Fachroedin, ondervoorzitter van 
Moehammadyah, R. M. Soerjopranoto, commissaris der 
C.S.I. en voorzitter van Jogja’sche vakbonden, alsmede een 
wetgeleerde, leider van godsdienstige organisaties te 
.Soerabaja. De op deze bijeenkomst gelegde basis voor 
samenwerking viel plotseling weg, toen kort daarop het 
bericht kwam, dat de wereld-conferentie te Cairo voor 
onbepaalden tijd was uitgesteld. 

Een onderwerp van actueele beteekenis, dat zich 
uitermate leende voor gedachten wisseling, werd gevormd 
door het onderwijs op nationaal- godsdienstigen grondslag. 
Gelegenheid voor samenwerking te dien opzichte werd 
gegeven op een gezamenlijk congres van Sarèkat Islam met 
Al Islam (Hindia), dat van 21—27 Augustus 1925 te Jogja 
bijeenkwam. 

Dit dubbel-congres werd bijgewoond door een 100-tal 
godsdienstige locale organisaties en school- vereenigingen. 
De heer Tjokroaminoto, die de leiding had van het congres, 
verklaarde met voldoening dat de door hare vijanden telkens 
doodverklaarde en door velen doodgewaande Sarèkat Islam 
nog springlevend was. Om het volk vrij te maken van „de 
economische onderdrukking en uitzuiging”, waaronder het 
leeft, zou de C.S.I. met den Islam als cultuur-element, naast 
hare reeds bestaande scholen, voor beide seksen onder-
wijsinstellingen oprichten, met een nationale burger-
kweekschool te Jogja als bovenbouw. Alle onderwijszaken 
zouden voorts worden ondergebracht in een „departement 
van nationaal onderwijs en volksopvoeding”, welke onder 
leiding van Soerjopranoto zou komen. De problemen 
betreffende „nonTcoöperatie” en „nationalisme” bracht de 
S.J.-leider almede ter sprake. Was ten vorigen congresse 
besloten, dat de 
S.I. met de Regeering nog zou willen samenwerken, 
indien Tjokroaminoto een zetel zou krijgen in den 
Volksraad, thans werd beslist, dat de partij als zoodanig niets 
te maken wilde hebben met dat vertegenwoordigend lichaam 
of met andere raden, z.a. die van regentschap of van 
provincie. Echter zouden de S.I.-leden vrij blijven om in die 
raden zitting te nemen, maar dan voor zich persoonlijk en 
niet als vertegenwoordigers der partij. Wat het nationalisme 
betreft, verklaarde Tjokroaminoto o.m., dat de Partij Sarèkat 
Islam „inter-nationalisme” en „mono- humanisme” 
wenschte en wilde samenwerken met anderen om de vrijheid 
voor alle nationaliteiten te verkrijgen. In zijn slotrede 
verklaarde hij voorts, dat er slechts twee slechte zaken zou 

den zijn in de wereld, n.1. het „kapitalisme" en bet 
„imperialismo”, die beide alvernielend werden genoemd. 

De resultaten van dit congres waren zeer gering, als 
gevolg van de machteloosheid der Sarèkat Islam op sociaal 
èn op politiek gebied. 

Een welkome afleiding bood de aangekondigde 
bijeenroeping door Koning Ibn Saoed van een „Wereld 
Islam-Congres” te Mekka, aan welks oordeel de vraag zou 
worden voorgelegd: hoe het bestuur over de heilige steden 
behoorde te worden ingericht. In een bijeenkomst, op 
initiatief der C.S.I. van S—10 Januari 1926 te Tjiandjoer 
gehouden, werd besloten een tweetal afgevaardigden, n.1. de 
heeren Tjokroaminoto voor de Sarèkat Islam en H. Mansoer 
voor Moehammadyah, naar Mekka af te vaardigen. Van 
deze gelegenheid zou dan tevens gebruik worden gemaakt, 
om in het Heilige Land gegevens te verzamelen voor 
eventueele oprichting van een algemeene LIadj-organisatie 
in den vorm van een voorlichtings- en reisbureau ten dienste 
van bedevaartgangers. 

Bij het wereld-congres van den Islam, dat op 1 Juni 1926 
te Mekka plaats had en bijgewoond werd door 
Tjokroaininoto en II. Mansoer, sloot zich het Al Islam 
(Hindia)-Congres aan, dat tevens werd omgedoopt in 
„Moektamar al Alarn al Islami Far’al Hind asj Sjarqyah”, 
d.i. Isla- mietisch Wereldcongres, afdeeling Oost-Indië of bij 
verkorting: M.A.I.H.S. 

Kort na den terugkeer van de beide afgevaardigden werd 
op een in September 1926 te Soerabaja gehouden congres 
van P.S.I. met M.A.I.H.S. verslag uitgebracht van hun 
verrichtingen, waarbij tevens besloten werd om, onder 
leiding van H.A. Salim, te Soerabaja een permanent secre-
tariaat der nieuwe organisatie te vestigen. Sedert werden 
Islam-congressen gehouden te Batavia, Makassar, 
Buitenzorg en Pekalongan, waarbij tevens propaganda werd 
gemaakt voor aansluiting bij de Hadj-organisatie. 

Tegen beiderlei organisaties werd weldru scherpe actie 
gevoerd uit de kringen der Mos- limsche orthodoxie, o.a. uit 
die der vereeniging Nahdatoel Oelama (zie aldaar) te 
Soerabaja. 

R e l i g i e u s - p o l i t i o k e  a g i t a t i e .  De 
hernieuwde strijd tusschen conservatieven en modernisten in 
de Islam-beweging moest worden gestaakt, toen medio 
November 1926 communistische ongeregeldheden de 
samenleving in ernstige beroering brachten. Do maatregelen 
der Regeering tot onderdrukking van do verzetsbeweging, 
welke zich ook tot Sumatra had uitgestrekt, lieten niet na 
diepen indruk te maken op de verschillende volksleiders. 
Met de ongeregeldheden zelve hadden de Sarèkat Islam- 
organisaties niets uit te staan. Nochtans gevoelde men zich 
in S.I.-kringen weldra ontstemd over de krachtige 
Regeeringsmaatregelen, temeer toon de leider der 
Indonesische Studieclub (zie NATIONALISTISCHE 
BEWEGING) te Soerabaja, Dr. R. Soetomo, niet alleon do 
communistische opstandsbeweging onomwonden in het 
openbaar af keurde, maar o.m. ook verklaarde, dat 
samenwerking met de Regeering onder bepaalde 
omstandigheden gewenscht was, voorts: dat de 
intellectueelc nationalisten gaarne zouden zien, dat ook zij 
tot liooge ambten benoemd worden, overal waar de 
gelegenheid zich voordoet om ook aan inheemschen 
leidende functies 
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te geven. Deze uitspraken werden in de kringen der non-
ooöperators met verontwaardiging vernomen; zij waren 
voor de Sarèkat Islam te Soe- rabaja aanleiding tot 
toepassing van de partijdiscipline op de Indonesische 
Studieclub. De gelegenheid om tot politieke samenwerking 
met de Regeering te geraken, sloeg Tjokroaminoto 
zijnerzijds in het begin van 1927 af, door een benoeming tot 
Lid van den Volksraad af te wijzen. 

Met de^onderdrukking der ongeregeldheden was tevens 
de communistische organisatie ontredderd. Van deze zijde 
was geen belemmering meer te duchten voor de verdere 
ontplooiing van de krachten der Sarèkat Islam, die op gods-
dienstig terrein thans geconcentreerd waren in de 
M.A.I.H.S. Deze Pan-Islamietisch georiënteerde neven-
vereeniging maakte zich, op een van 1—o December 1926 
te Buitenzorg gehouden 
5.1. -congres weldra tot tolk voor ernstige grieven, welke 
in den boezem der centrale S.I.-lei- ding schenen te zijn 
gerezen over de bemoeienis van het Gouvernement met den 
Islam. 

In verband met de te berde gebrachte klachten te dien 
opzichte werd een motie aangenomen, betreffende „Islam en 
Overheidsbemoeienis in Ned.-Indië”, waarbij op grond van 
de overweging, dat de Gouvernementsrcgelingon ten aan-
zien van het Islamietisch huwelijk, het beheer der 
Islamietische bedehuizen en het Islamietisch 
godsdienstonderwijs in strijd zouden zijn met de door 
Grondwet en Indische Staatsregeling gewaarborgde 
godsdienst vrijheid, de wensch werd uitgesproken, dat die 
regelingen ten spoedigste zouden worden ingetrokken. 
Tevens werden daarbij op tendentieuze wijze vragen ge-
steld, o.m. nopens den rechtsgrond voor de inmenging der 
Regeering in Islam-zakcn en nopens het karakter dier 
bemoeienis, terwijl voorts besloten werd om de, almede aan 
de Indische Re- gcering gerichte motie met uitvoerige 
toelichting te publiceeren en in Arabische vertaling aan te 
bieden aan het Wcrcld-Islam-Congrcs te Mekka. 

Op oen door de Sarèkat Islam Partij met de M.A.I.H.S. 
van 14—17 Januari 1927 te Peka- longan gehouden congres 
werd de motie opnieuw ter sprake gebracht en definitief 
vastgesteld. Met de daarbij behoorende toelichting werd het 
stuk in Maleischcn en Nedcrlandschen tekst, gedagteekend 
Tjimahi 9 Mei 1927 en ondertee- kend door den voorzitter 
der M.A.I.H.S., den heer Tjokroaminoto, over Java 
verspreid (zie voor deze motie o.a. „De Op wekker”, 1927, 
blz. 310). Op dit congres werd tevens besloten een drietal 
vertegenwoordigers af te vaardigen naar hot eerstvolgend 
wereldcongres te Mekka, waarbij hun een mandaat zou 
worden medegegeven voor de alsdan te houden 
besprekingen over don toestand van don Islam in Ned.-
lndië. 

Met dit Pekalongan-congres begon een nieuwe phase in 
do S.I.-beweging. De politieke ideologie van het 
„Indonesisch nationalisme” was ook in 
5.1. -kringen doorgedrongen. In de statuten werd als 
doelstelling der S.I. opgenomen: liet streven naar nationale 
vrijheid op den grondslag van den Islam. Propaganda zou 
thans worden gemaakt voor politieke actie onder de leuze 
van „nationale vrijheid”, zoo mogelijk in samenwerking met 
andere organisaties, welke hetzelfde doel nastreefden; ook 
mot buitenslands gevestigde, z.a. de Anti-koloniale Liga. 

Op Java werd deze propaganda aanstonds ingezet door 
middel van cursussen tot vorming van kringlcidcrs en 
middels middagbijeenkom- sten met dósa-licden, ter 
verkrijging van contact met het volk. In verschillende 
vergaderingen werd het optreden der Regeering tegen 
revolu- tionnairc bewegingen aan scherpe critiek onder-
worpen. De S.I. zou den Islam als machtig middel 
aanwenden om den geboortegrond te verdedigen; de 
jeugdopvoeding zou op militairis- tischen leest worden 
geschoeid; aan de padvinderij zou mettertijd de eer te beurt 
vallen om het land te bevrijden. Voor interneering behoefde 
— aldus werd verder betoogd — geen vrees te worden 
gekoesterd, daar de Islamiet in den strijd voor de rechten 
van zijn godsdienst niets heeft te vreezen, zelfs don dood 
niet; immers hij is verplicht om degenen, die den Islam 
kwaad berokkenen, in den heiligen oorlog te bevechten. 
Gewezen werd voorts op den komenden strijd tusschen het 
Imperialisme van het Westen en het Bolsjevisme van het 
Oosten; men moest zich daarom gereed houden voor de 
verovering van de vrijheid. 

Aan dergelijke agitatorische propaganda moest ten 
slotte van Overheidswege paal en perk worden gesteld. De 
Indische Regeering vond weldra aanleiding, om in den 
Volksraad ernstig te waarschuwen voor de revolutionnaire 
richting dier propaganda. Eonige arrestaties van 
plaatselijke 
S.I. -leiders te Garoet, Soekaboemi en Probo- linggo, 
wegens excessen in woord en daad, onderstreepten den ernst dier 
waarschuwing. Voorts wees de Adviseur voor Inlandsehe Zaken 
den heer Tjokroaminoto tijdens een onderhoud op het wantrouwen, 
dat in Regjeringskringen was ontstaan tegen de gevolgde wijze van 
ageeren en propaganda-voeren; daaraan toevoegende, dat er niet 
veel meer zou behoeven te gebeuren, of zeer ingrijpende 
maatregelen zouden tegen de verconiging of hare leiders worden 
genomen. Voorts werd aan Tjokroaminoto te kennen gegeven, dat 
een actie van de S.I.-Partij om zich aan te sluiten bij de onder 
communistischen invloed staande Liga bij voorbaat door de Re- \ 
geering werd gewantrouwd (Verg. Handelingen / Volksraad van 18 
November 1927, blz. 1SS6).' 

De van Regeeringszijdc gegeven wenken hadden een 
gunstigen invloed op de houding van het hoofdbestuur der 
Sarèkat Islam gedurende het volgend congres, dat van 23 
September — 2 October 1927 te Pekalongan werd 

gehouden. 
In dozo bijoenkomst verklaarde H. A. Salim, die enkele 

weken tevoren uit Mekka was teruggekeerd, o.m. dat do 
Regeering op de motie dor M.A.I.H.S. geen antwoord 
wonschte te geven, omdat de vorm daarvan ongepast werd 
geacht; voorts dat de aan den dag gekomen verzetsgeest in 
S. 1.-kringen niet goricht was tegen de Regeering, maar 
togen het bestuursbeleid. Ook bepleitte hij de 
wenschelijkheid om eindelijk eons een „Madjelis Oelama”, 
een raad van wetgeleerden in te stollen, welke deel zou 
uitmaken van de Partij S.I. on tot taak zou hebben om 
geschillen van godsdienstigen aard te beslechten. 

Wat de Pan-Islamietische propaganda betreft, deelde 
Salim mede, dat hot Mekkaansch Wereldcongres was 
ontbonden, in verband waarmede de M.A.I.H.S. haar 
bestaansrecht had verloren, zoodat voortaan weer Al islam 
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(Hindia)-Congressen konden worden gehouden. Intusschen 
zou een „departement voor internationale Islamzaken” door 
de Sarèkat Islam Partij worden opgericht, met een onder-
departement voor elke locale S.I., ter bevordering van het 
noodige contact met de in den Hidjaz georganiseerde 
„Djamyat Ansaroel Iiaramain” (vereeniging voor de 
belangen der beide heilige steden). Vervolgens nam de heer 
Salim de relatie met de Anti-koloniale Liga in beschouwing, 
waarbij hij tot de slotsom kwam, dat het beter was om zich 
eerst te vergewissen van het wezen en het doel dier 
organisatie, alvorens tot aansluiting bij de Liga over te gaan. 

P a n - I s l a m i e t i s c h  e n  I n d o n e -
s i s c h  n a t i o n a l i s m e .  Belangrijker dan de 
verder aangekondigde plannen tot oprichting van een 
„handelskamer” en van een „departement voor vak- en 
arbeidsbeweging en nationale bedrijven” was het ten 
congresse ter sprake gebracht voorstel, om door 
aaneensluiting van alle politieke vereenigingen op 
nationalistiscben grondslag een „Indonesisch eenheidsfront” 
te vormen. Dit voorstel werd ingeleid door den voorzitter der 
Partai Nasional Indonesia, Ir. Soekarno, die samenwerking 
mogelijk achtte in den vorm van een „federatief verbond”, 
zonder prijsgeving van eigen zelfstandigheid, tot welke 
federatie ook Inlandsche Christelijke vereenigingen zouden 
kunnen toetreden. Tot vorming van een zoodanige 
organisatie werd van het hoofdbestuur der Sarèkat Islam 
medewerking verkregen. De federatie van nationaal-politieke 
vereenigingen kwam onder de benaming „Per- moefakatan 
Perhimpoenan-perhimpoenan Politiek Kebangsaan 
Indonesia” (P.P.P.K.I.; zie NATIONALISTISCHE 
BEWEGING) op 17 December 1927 tot stand. 

Op het congres wees H. A. Salim in een slotrede op de 
principieele tegenstelling, welke zou bestaan tusschen de 
overheidsorganen en do volksleiders; alsook op de felle 
campagne, welke tegen de S.I. zou zijn gevoerd; voorts op de 
pogingen, om de S.I.-actie van den laatsten tijd verdacht te 
maken. „Wij erkennen en eerbiedigen de wet, alsook het 
recht, ja den plicht „der Regeering zich te handhaven met 
behulp „van leger en vloot, wet, justitie en gevangenis; „wij 
zullen onder geen voor waarde daartegen „en tegen de wet 
optreden; dit is altijd ons be- „ginsel geweest”, aldus de heer 
Salim. 

Hiermede was het Pekalongan-congres dor Sarèkat 
Islam, waarop een duidelijke verklaring zou worden gegeven 
van de partij-politiek, ten einde geloopen. In den goeden 
afloop van dit congres zag de Regeering een hoopvol teeken, 
dat de partij-leiders, die — na bijkans 15-jarigen arbeid — 
zich op een tweesprong bevonden, do goede keuze hadden 
gedaan. 

Het feit, dat Tjokroaminoto de Sarèkat Islam 15 jaren 
lang had aangevoerd, werd herdacht op het partij-congres, dat 
van 2b—29 Januari 1928 te Jogja bijeenkwam. 

Na het gebruikelijk JCoran-reciet opende genoemde 
volksleider de bijeenkomst, welke ook door afgevaardigden 
van eenige bij de P.P.P.K.I.- federatie aangesloten 
vereenigingen werd bijgewoond. Daarop gaf H. A. Salim een 
overzicht van de ontwikkelingsgeschiedenis der Sarèkat 
Islam. Het ontstaan der beweging verklaarde hij uit de 
politieke gebeurtenissen in China in 

1911, welke hun weerslag vonden op Java, toen de 
aanmatigende houding der aldaar gevestigde Chincezen het 
Inlandsche volk „deed ontwaken „uit zijn lange slaap onder 
de Nederlandsche „onderdrukking gedurende drie eeuwen”. 
Eerst was dc S.I. een klachten-bureau, omdat het zoeken naar 
recht voor het volk moeilijk was; doch hierin was 
verandering gekomen in het belang èn van het volk ön van 
dc Overheid. Dan kwamen de moeilijke jaren 1919—1920, 
toen do 
S.I. van alle kanten werd aangevallen; vooral door de 
communisten, die invloed trachtten te krijgen in de leiding 
en zwakkelingen tot zich trokken; ook de„afdeeling B”-
affaire trof de S.I. zeer zwaar, doordat op Java velen zich 
afscheidden, terwijl daarbuiten de beweging verliep. Wel is 
waar, aldus spreker verder, is het aantal leden van ongeveer 
2 millioen teruggeloopen tot hoogstens 12.000, doch 
daartegenover staat, dat de partij thans overtuigde leden telt. 
Haar devies is steeds geweest „kersa, koewê,süt, mardikS.”, 
d.i. wil, macht en vrijheid. Eerst moet de wil worden 
ontwikkeld, dan ontstaat de macht en ten slotte komt de 
vrijheid van zelf. 

Op den tweeden dag, welke allereerst gewijd was aan de 
installatie van de lang verbeide „Jladjelis Oelama”, wees H. 
A. Salim o.a. op eenige misstanden in de practijk van den 
Islam, tengevolge waarvan de positie der vrouw slecht zou 
zijn geworden, terwijl de bedevaart aange- moedigd heette te 
worden, niet om Allah te dienen, maar ter wille van de 
premie verbonden aan de werving van bedevaartgangers. 
Grooter was de belangstelling toen de door Tjokroaminoto 
ondernomen Koran-vertaling ter sprake werd gebracht. 
Tegen het door hem begonnen werk barstte een storm van 
verontwaardiging los, welke eerst luwde toen besloten word 
do verdere uitgaaf op te schorten. 

De bezwaren tegen deze vertaling werden, evenals 
andere godsdienstige vraagstukken nader onder de oogen 
gezien op een congres van de „Madjelis Oelama Indonesia”, 
dat van 27—30 September 1928 te Kediri bijeenkwam. Het 
resultaat der alhier gevoerde gcdachtcnwisseling was, dat er 
geen bezwaar bestond tegen dc vertaling; echter zou de 
Madjelis een wakend oog op den arbeid houden. 

Noemde de P.S.I. zich tot dusver bij voorkeur „Partij 
Sarèkat Islam Hindia-Timocr”, daarmede te kennen gevend, 
dat zij als oen Oost- Indische afdeeling aangemerkt wenschte 
te worden van een internationale Sarèkat Islam, sedert 
Januari J929 aanvaardde zij den naam „Partai Sarèkat Islam 
Indonesia” (P.S.I.1.). De vrouwenbeweging zou worden 
georganiseerd in een „Sarèkat Perampoean Islam Indonesia”; 
de arbeidersbeweging in een „Persatocan Kaoem Boeroeh 
Islam Indonesia”, enz. De toevoeging van „Indonesia” aan 
de namen der S.I.-organi- saties was een uiterlijke concessie 
aan de Indonesische nationalisten. 

Inmiddels had de krachtig ingezette propaganda voor het 
Indonesisch nationalisme de gelederen der Sarèkat Islam 
sterk gedund. Uit een groot deel van West Java was de S.I. 
verdrongen; in Midden Java had Moehammadyah door haren 
socialen arbeid vasten voet gekregen; in Oost Java echter was 
de Indonesische Studieclub wel is waar actief aan het werk, 
doch zjj was nog niet tot volksvereoniging uitgegroeid. 
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Te Soerabaja hield de groep „Oost-Java” der 
P.S.I.-Indonesia van 25—27 April 1929 een, door een 500-
tal personen bijgowoond „Provinciaal Congres”, waarop 
verschillende onderwerpen, z.a. de economie en de politiek 
der Sarèkat Islam, de vrouwenbeweging en de vak-
organisatie, besproken werden. Over de kern van het vrou-
wenvraagstuk, de polygamie, ontstond al dadelijk 
mceningsverschil. Tegenover de opvatting der Indonesische 
nationalisten, dat de als sociaal euvel te bestrijden polygamie 
inhaerent zou zijn aan den Islam, werd aan S.l.-zijde 
betoogd, dat de Islam het meervoudig huwelijk wel toestaat 
en wettigt, maar niet voorschrijft. Nadat eenige klachten 
over drukkende belastingen, politiemaatregelen, enz. waren 
besproken, werd medegedeeld, dat besloten was tot 
instelling van een departement „Perboeroehan” (Arbeid) en 
een departement„Pertanian dan Keradjinan” (Landbouw en 
Nijverheid). Ten slotte gaf Tjokroami- noto een 
uiteenzetting van het doel der zending van H. A. Salim naar 
Genèvc, zetel van den „niet meer zoo kapitalistisch 
georiënteerden Volkenbond”, alsmede van het nut der 
internationale arbeids- conferenties. Hoewel de P.S.I.I. met 
socialistische organisaties wil samenwerken, is zij het niet 
eens — aldus spreker — met de conclusie van het laatste 
socialistisch congres, waarbij de verschillende landen 
werden verdeeld in vrije landen, mandaat-gebieden en 
landen, welke tot zelfbestuur zouden worden opgeleid, onder 
welke laatste categorie Indonesië een plaats kreeg. Immers 
niet de mensch, maar Allah zal uitmaken of Indonesië al dan 
niet rijp zal zijn voor zelfbestuur. 

Werd met deze bijeenkomst al zeer gering resultaat 
verkregen, hetzelfde kon worden getuigd van het „Midden 
Java Congres” dat van 2—G Augustus 1929 te Tjilatjap werd 
gehouden. Als gewoonlijk werd ook dit congres geopend 
met een Koran-reciet. De provinciale S.I.-com: missaris wees 
in zijn openingsrede op de tegenwerking, welke de partij in 
haar vrijheidsstreven ondervond, ook van de zijde van 
andere vor- eenigingen; terwijl do heer Tjokroaminoto den 
slechten toestand van het volk weet aan het vreemde 
kapitalisme, dat de volksziel vergiftigd zou hebben on den 
nationalen geest vermoordde. De P.S.I.I. heeft zich dan ook 
tot taak gesteld het volk op te heffen en bet door middel van 
den Islam naar de nationale vryheid te voeron. 

Grooter belangstelling trok het Provinciaal 
S.l. -congres voor West Java, dat van 10—19 
Augustus 1929 te Garoet bijeenkwam. Het werd bezocht 
door een 1000-tal personen. Ook hier werden mededeclingen 
gedaan omtrent do niouwo party-organisatie, over het S.[.-
standpunt tegenover do vrouwen-omancipatie, enz. 
Gedurende hot congres kregen ook eenige kjahi’s het woord 
over het nationalisme op Islamietischen grondslag, waarbij 
zij aan de hand van Koran-tcksten do nationalistische 
gevoelens der aanwezigen wisten op te wekken. Zoo word 
gezegd, dat het bereiken van de vrijheid gepaard zou gaan 
met moeilijkheden, maar deze zouden wel niet groo- tor zyn 
dan die, welke de Profeet Mohammad heeft moeten 
ondervinden; voorts dat men tot offers bereid moest zijn om 
de vryheid voor dit leven en voor het hiernamaals te 
verwerven, enz. Tjokroaminoto kon üiet nalaten ook hier te 
keer te gaan tegon „imperialisme” en „kapitalisme”, 

die vergeleken werden met in den Koran be- schrovon 
monsters, tegen wier vernietigende kracht alleen Allah de 
bevolking kan beschermen. 

H e r o r g a n i s a t i e ;  b r e u k  m e t  h e t  I  
n d o n e s i s c h  n a t i o n a l i s m e ;  o r i ë n -  
t e e r i n g  i n  s o c i a l i s t i s c h  e n  P a n -  
I s l a m i e t i s c h  p o l i t i e k e  r i c h t i n g .  
Nauwelijks was, dank zij het intermediair van den nationalist 
Dr. Soekiman Wirjosandjojo, de grondslag voor een 
combinatie van „Pan-Isla- mietisch Nationalisme” met 
„Indonesisch Nationalisme” gelegd, of de op 29 December 
1929 door de Regeering tegen de leiders der Partai Nasional 
Indonesia getroffen maatregelen deden de belangstelling 
voor de Sarèkat Islam weer aanmerkelijk verflauwen. 

Het P.S.I.-congres, dat van 24—27 Januari 1930 te Jogja 
word gehouden, droeg daarvan de sporen; de opening van 
deze met eenigen ophef aangekondigde bijeenkomst werd 
door slechts een 150-tal personen bijgewoond. Op dit congres 
werd besloten actie te voeren tegen belemmerende strafwet-
artikelen, tegen de reisregeling in de Buitengewesten, het 
instituut der particuliere landerijen, der erfpachtsuitgifte, 
tegen kinderhuwelijken, opiumschuiven, dobbelspel, enz. 
Voorts werd de nieuwe organisatorische taak- verdeeling der 
partij aanvaard. De nieuwe statuten en het huishoudelijk 
reglement waren reeds bekend gemaakt in het S.I.-orgaan 
„Fadjar Asia” van 21—28 Januari t.v. 

Volgens die statuten zou de partij, als onderdeel 
aangemerkt van de Islamsche Wereldgemeenschap, zich ten 
doel stellen: 1°. een hechte eenheid te vormen volgens de 
regelingen van Allah en zijn Profeet; 2°. in samenwerking 
met andere vereenigingen werkzaam te zijn in het algemeen 
belang. De middelen om tot het doel te geraken zyn uitvoerig 
aangegeven in een program van actie tot alzijdige 
maatschappelijke ontwikkeling op den grondslag van den 
Islam. 

Ingevolge het reorganisatie-plan, dat de instemming van 
het congres verkreeg, zouden aan het hoofd der Partij Sarèkat 
Islam Indonesia komen te staan: I. een wetgevend orgaan, de 
„Déwan Partij” (Partij-Raad) of „Madjelis Tah- kim P.S.I.I.” 
te Batavia, met Tjokroaminoto als voorzitter en H. A. Salim, 
R. M. Soerjopra- noto en een viertal anderen als leden; II. een 
uitvoerend orgaan „Loedjnab Tanfidhyah” te Jogja, gevormd 
uit directouren van de departementen voor algemeene zaken, 
financiën, eere- dionst en vrome werken, volksonderwijs en -
opvoeding, arbeid on landbouw, vrouwenbeweging en ten 
slotte jougdboweging. Voorzitter van dit „exécutief comité” 
werd A.M. Sangadji, directeur van hot departement voor 
algemeene zaken; ondervoorzitter Dr. Soekiman 
Wirjosandjojo, directeur van hot departement van financiën. 

Op den party-raad rust de zorg voor de juiste toepassing 
van de partij boginselen en voor de beslechting van geschillen 
tusschen het uitvoerend orgaan en de S.I.-afdeelingen. Deze 
locale organisaties staan met hot wetgevend lichaam in 
rechtstreeksche verbinding door middel van plaatsolyke 
raden („tahkim”) van enkele betrouwbare leden, die als 
„wafd” (delegatie) de afdeolingen vertegenwoordigen op het 
party-congres on toezicht houden op de afdeelings- besturen, 
ook wat de uitvoering der congresbesluiten betreft. 
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Gedurende het congres had Tjokroaminoto tevens 
gewezen op de gunstige gelegenheid om, nu de actie der 
nationalisten tengevolge van liet Regeeringsoptreden tegen 
de Partai Nasional Indonesia tot stilstand was gekomen, 
krachtig propaganda te maken voor de Sarèkat Islam. In 
opvolging van de naar aanleiding daarvan genomen 
beslissing werd in Maart 1930 door Tjokroaminoto en Salim 
een propaganda-tocht ondernomen over Java, waar 
achtereenvolgens op een 8-tal plaatsen vergaderingen werden 
belegd, welke echter niet het daarvan verwachte resultaat 
opleverden. 

De propaganda strekte zich ook uit tot Zuid Celebes, 
waar van G—8 April 1930 een congres werd gehouden door 
de, een 1000-tal leden omvattende, plaatselijkc S.I.-groep te 
Paréparé. H. A. Salim, die de samenkomst leidde, gaf een 
uiteenzetting van de beteekenis van den Volkenbond en van 
de Arbeidsconferentie te Genève, waarin ook het 
hecrendicnstvraagstuk was behandeld. Naar aanleiding van 
de aldaar vernomen verklaring als zouden de heerendiensten 
in Indië niet door de Hollanders zijn ingevoerd, zou de S.I.-
Partij allerwegen een massa-actie tegen deze vorm van 
gedwongen arbeid voeren. Niettegenstaande verschillende 
actueele onderwerpen ter sprake werden gebracht, z.a. 
erfpacht, landbouw en handels-coöperatie, alsook adat- en 
wettenrecht, was ook dit congres van geringe beteekenis voor 
de ondernomen propaganda. 

Thans kwam weer Java aan de beurt, doch het bleef 
steeds bij het aankondigen van voornemens en plannen. Zoo 
werden er, 5 Mei 1930, op hetzelfde uur openbare 
vergaderingen belegd opeen 23-tal plaatsen, zoomede een te 
Makassar, met het doel een beroep te doen op ~de Inteï>' 
nationale Arbeidsconferentie en op alle internationale 
organen, die het lot der niet zelfstandige volkeren en rassen 
behartigen, om te geraken tot afschaffing van allen 
gedwongen arbeid, inzonderheid van de heerendiensten in de 
Buitengewesten. Voorts werd H. A. Salim gemachtigd om 
zich in verbinding te stellen met Islam-partijen en met volks-
organisaties van arbeiders- en vrijheidsbewegingen, ten 
einde te streven naar de vrijheid van Indonesië langs wettigen 
en geoorloofden weg, zoomede naar versterking van de 
betrekkingen met het hart der Islam-wereld, de Moslimsche 
gemeente te Mekka. 

Van de intusschen ingetreden economische wereld-
erisis en de in verband daarmede door de Regecring 
aangekondigde bezuinigingsmaatregelen werd gebruik 
gemaakt om opnieuw pro- paganda-vergaderingen uit te 
schrijven, welke op verschillende plaatsen gelijktijdig 
zouden worden gehouden. 

Op 4 December 1930 verscheen een algemeene 
bekendmaking, afkomstig van het Uitvoerend Comité 
(Loedjnah Tanfidhyah), betreffende de actueele economische 
en politieke vraagstukken welke de gemoederen der 
volksleiders bezig hielden. In die publicatie werden 
uiteenzettingen gegeven betreffende de malaise, bezuiniging 
en werkloosheid, heerendienst en erfpacht; maar ook nopens 
„self-help” en „non-coöperatie”, gecombineerd weergegeven 
met „hidjrah” (verbreking van banden), als middel om 
weerstand te kunnen bieden aan den druk der tijdsomstan-
digheden. Ten aanzien van de politiek werd 

daarin dc aandacht gevestigd op dc verkrijging van de z.g. 
Inlandsche meerderheid in den Volksraad een middel 
gehcoten, om het volk zoet te houden. Voorts op het wankele 
eenheidsfront der volksbeweging, waarbij verklaard werd, 
dat de partij bereid bleef tot samenwerking in de nationaal-
politieke P.P.P.K.1.-federatie, doch haar eigen weg zou 
gaan, wanneer dc nationalistische partijleiders niet zouden 
nalaten actie te voeren tegen S.I.-leiders en tegen Islam-
propa- ganda. 

Overeenkomstig een door de hoofdleiding vastgesteld 
plan werden op 28 December 1930 door alle plaatselijke 
S.I.-organisaties openbare vergaderingen belegd, waarin de 
aangegeven economische en politieke onderwerpen aan de 
orde werden gesteld. In die op 24 plaatsen gehouden 
bijeenkomsten werd een en dezelfde resolutie aangenomen, 
waarbij gewezen werd op den „ellendigen economischen en 
politieken toestand in Indonesia’' en in verband hiermede 
eenige wenschelijk geachte door de Regeering te nemen 
maatregelen werden aangeprezen, o.a. opheffing van het 
instituut der heerendiensten, bezuiniging op de uitgaven 
voor leger en vloot, op alle subsidies ter bevordering van de 
verschillende godsdiensten, enz. Tevens werd in de open-
bare vergaderingen mcdedeeling gedaan van het uittreden 
der S.I.-Partij uit de P.P.P.K.I., de federatie van nationaal-
politieke vereeni- gingen. Deze beslissing was het gevolg 
van voortdurende conflicten tusschen Islamisme en Na-
tionalisme. 

Het was vooral dc te Soerabaja gevestigde leiding der 
S.I.-afdeeling, die aanvankelijk aanstoot had genomen aan 
de sociale actie der leiders van de aldaar zetelende 
Studieclub, in welke actie naar het inzicht der S.I. dc 
nationalisten zouden zijn te kort geschoten in eerbied voor 
den Islam. De wijze waarop dc bedevaart en de polygamie 
door dezen (de polygamie vooral met medewerking van niet-
Moslimsche vrouwenverenigingen) werden bestreden, had 
uan- leiding gegeven tot de oprichting door de S.I. aldaar van 
een „Comité Oemat Islam”, ten einde de godsdienstige 
instellingen in bescherming te nemen. Voorts werd in losse 
samenwerking mot andere godsdienstige organisaties een 
„Madjelis Permoesjawaratan Islam” gevormd (de Madjelis 
Oelama was gebleken een mislukking te zijn door den 
tegenstand van de orthodoxie), welke zich ten doel stelde om 
de min of meer anti-reli- gieuzo uitingen van nationalisten 
en verder alle aanvallen op den Islam eendrachtig en in 
onderling overleg (moesjawarat) te bestrijden. Het door de 
Soerabaja’sche Sarèkat Islam gegeven voorbeeld werd op 
enkele andere plaatsen gevolgd, alwaar eveneens dergelijke 
comité’s werden opgericht. 

Toen de nieuwe strooming door het initiatief der Sarèkat 
Islam in beweging was gekomen, werd allengs dringend 
behoefte gevoeld aan een centrale organisatie, niet alleen om 
grooter kracht te kunnen ontwikkelen, doch ook om als 
schakel te dienen voor de verbinding met buitenlandsche 
comité’s met gelijke strekking. In den voortschrijdenden 
arbeid van de Christelijke Zending en Missie werd voorts 
evenzeer een gevaar gezien voor den Islam als in het 
ongodsdienstig nationalisme der landgenoofcen. Maar ook 
de aanvallen, welke sommige Islamiotische volken in het 
bui- 
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tenland zouden hebben te verduren — Palestina, Marokko 
en Tripoli — waren voor Tjokroami- noto en Salim 
aanleiding om de gelederen aaneen te sluiten, ten einde den 
Islam te verdedigen. 

In een conferentie, onder leiding van deP.S.I.I. van 27—
28 Juni 1931 te Soerabaja met een 48-tal organisaties 
gehouden — bijgewoond, door 1500 personen, w.o. vele 
Arabieren —, werd besloten tot oprichting van een 
„Centraal Comité Al Islam”, als permanent lichaam, dat 
voorloopig te genoemder plaatse zou zijn gevestigd en 
onder voorzitterschap zou staan van A. M. Sangadji, leider 
van het uitvoerend orgaan der Sarèkat Islam. 

Als doel van het comité werd opgegeven: a. het vormen 
van een eenheid in het streven naar en het beramen van 
middelen voor de bestrijding en afwering van aanvallen op 
en vernederingen van den Islam, of wel daartegen te 
protesteeren; aandacht te wijden aan vraagstukken den 
Islam betreffende, zoowel van binnen- als van buiten- 
landscken aard; b. de hoogheid, zuiverheid en waarheid van 
den Islam te handhaven; c. een band te vormen tusschen de 
Moslims in Indonesië met die in het buitenland. 

Om voren vermeld doel te kunnen bereiken zou allereerst 
propaganda worden gemaakt tot oprichting van plaatselijke 
afdeelingen van genoemd comité AI Islam; voorts zou een 
orgaan „Al Djihad” worden uitgegeven en zouden ver-
schillende werken over den Islam worden gepubliceerd, een 
vertegenwoordiger worden benoemd bij den Volkenbond te 
Genève, jaarlijks een „Kongres Pergerakan al Islam 
Indonesia” worden bijeengeroepen, ten slotte een „Islam- 
fonds” worden gesticht uit particuliere bijdragen, zakat, 
stichtingen, enz. (Zie verder: „De Islam in actie” in het 
Overzicht van de Inlandsche en Malcisch-Chineesche Pers 
van 8 Augustus ^ 1031, No. 32). 

Onmachtig om arbeid van opbouwenden aard te 
verrichten op maatschappelijk of op economisch gebied, 
heeft deze oudste nationaal-poli- tieke volksvereeniging 
zich opnieuw laten voeren op Pan-lslamietisch terrein. Niet 
in staat om de verdere verbrokkeling van het partijverband 
— omvattend 21000 leden — te stuiten, tracht de 
hoofdleiding der Sarèkat Jslam het volk, de massa, aan te 
trekken door hare belangstelling te richten op Islam-
problemen van politieken aard in het buitenland, om — 
buiten de vertegenwoordigende lichamen ageerend — aldus 
de gemoederen in onrustige beweging te houden. 

Door de aanvaarding van het politiek beginsel der non-
coöperatie is de Sarèkat Islam-partij, sedert het aftreden van 
II. A. Salim in Mei 1924, niet meer in den Volksraad 
vertegenwoordigd. 

Literatuur. Mededeelingen der (Indische) Regcering 
omtrent enkele onderwerpen van algemeen belang van April 
1924, Mei 1928, Mei .1929 on Juni 1930 (als bijlage A 
gevoegd bij de Koloniale Verslagen over N.I.); 
Persoverzichten van het Bureau voor Volkslectuur te 
Batavia; Kanttcekeningcn op de Pers in het Zcndingstij<j- 
✓schrift „Do Opwekker”. J. Th. P. B- 
y COMMUNISME. COMMUNISTISCHE PARTIJ 

IN INDIË. (Vorvolg van suppl. afl. 17, blz. 520). 
Communlstisch-politleke actie in internatio-

naal verband. Toen de agitatorische invloed der leiders 
van de Partai Kommunist Indonesia (P.K.1.) op de 
organisaties der inheemsche ar 

beidersbeweging door de Regeeringsmaatregelen tegen de 
in de tweede helft van 1925 te Sema- rang en Soerabaja 
uitgebroken stakingen was gefnuikt, besloten zij over te 
gaan tot gewelddadige revolutionnaire actie. 

Op de Jogja-conferentie van December 1924 was door 
den communisten-leider Aliarcham in veelbeteekenenden 
zin verklaard, dat de P.K.I. een „gevaarlijke” partij was, 
omdat zij in de sfeer der proletarische leiding stond en de 
proletariërs op een gegeven moment door hun levens-
omstandigheden gedwongen zouden kunnen worden om 
verzet te plegen. De plicht der P.K.I. zou dan zijn om den 
strijd der arbeiders in revolutionnaire richting te leiden, 
waarbij het dan niet voldoende was om stakingen te doen 
uitbreken, al zouden deze ook gepaard gaan met sabotage, 
doch daarnevens zou moeten worden getracht de macht te 
veroveren. Tot dit doel was een revolutionnaire organisatie 
noodig, bestaande uit kleine groepen — tienmannenbonden 
—, die den moed bezaten tot de individueele daad. 

In een op 22 Maart 1925 ten hoofdkantore der P.K.I. te 
Batavia gehouden bijeenkomst had voorts de 
communistische propagandist Alimin Prawirodirdjo in een 
uiteenzetting van het doel zijner partij er o.a. op gewezen, 
dat de P.K.I. zich niet zou keeren tegen degenen, die „den 
vijand” zijn goederen ontstal. Dit laatste veroorzaakte 
immers moeilijkheden voor de Re- geering. In verband 
hiermede was de P.K.I. voornemens booswichten te zoeken, 
die in staat zouden zijn de leiding over lmn kornuiten-mis- 
dadigers in handen te nemen. Een derde van de middels 
misdrijf te verkrijgen goederen zou dan voor de daders 
bestemd worden en twee derde deel voor de partijkas. 

Uit een en ander bleek wel, dat de P.K.I.-leiding er naar 
zou streven om in de aanstonds gevormde illegale kleine 
bonden ook misdadigers te trekken. In de eerste helft van J 
925 werd hiermede een begin gemaakt in Westen Midden 
Java. Nog voordat de haven- en industrie-sta- kingen waren 
uitgebroken, kwamen bij de. bestuursambtenaren berichten 
binnen omtrent heillooze plannen der communisten, waarby 
moord op ambtenaren, brandstichtingen, zoomede stakingen 
met relletjes en sabotage werden aangekondigd. In eon, eind 
1925 nabij Solo gehouden geheime bijeenkomst was door de 
P.K.I.-leiding, in de verwachting dat zij daartoe geldelijken 
steun van Moskou zou krygen, het besluit genoraon tot' hot 
verwekken van ongeregeldheden, welke in Juli 1920 te 
Padang zouden beginnen en van daar naar Java zouden 
overslaan. 

Gedurende 1920 hadden eenige incidenteele 
feitelijkheden plaats, welke er op wezen, dat de illegale actie 
der communisten in bepaalde streken bedenkelijke vormen 
ging aannemen. In Maart pleegde een gewapende bende te 
Tegal_ ongeregeldheden on werd te Jogja eon püging 
gedaan om een magazijn van het leger middels explosief te 
vernielen; in Juli werden bij eenige communisten een 
hoeveelheid explosief en een bom gevonden; in Juli en 
Augustus kwam te Solo een reeks brandstichtingen voor en 
worden or moordaanslagen gepleegd, waarbij evenzeer 
communisten betrokken waren. 

Ook buiten Java kwamen plaatselijke ongeregeldheden 
voor, vergezeld van terroristische 
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actie. Op Poeloe-Tcllo (bezuiden Nias) drong een bende 
gewapende communisten de gevangenis binnen en bevrijdde 
de aldaar opgeslotenen; in dezelfde maand werd te Kocta-
Radja (Atjèh) ’s Lands kas door communisten opengebroken 
en geld daaruit gestolen; in Juni d.a.v. werd een complot 
ontdekt om een militair bivak in de Gajoe- en Alas-landen 
(Atjèh) te overvallen. In de Padangsche Bovenlanden. .werd 
een volkshoofd 'veFmoord; daarbij kwam het bestaan van een 
communistisch complot aan het licht, dat zich ten doel stelde 
het gezag gewelddadig omver te werpen, een complot, waarin 
ook enkele naburige volkshoofden waren betrokken. 

In West Java bleek de revolutionnaire propaganda 
groote afmetingen te hebben aangenomen. Van 
ontwrichtenden invloed was zij op de Inlandsche 
samenleving in Bantam. Naar aanleiding van loopende 
geruchten omtrent voornemens tot geweldpleging tegen 
bestuursambtenaren werd in September 1926 een compagnie 
troepen naar die landstreek gezonden, ten einde op 
eventualiteiten voorbereid te zijn. De tegelijkertijd ingestelde 
plaatselijkc onderzoekingen brachten aan het licht, dat in 
Bantam vertakkingen waren van een opstandige beweging, 
welke zich ten doel stelde het Nederlandsch gezag omver te 
werpen; voorts dat een terroristische druk was uitgeoefend op 
de bevolking, tengevolge waarvan velen zich uit vrees hadden 
aangesloten bij de beweging en geldelijke bijdragen hadden 
geleverd vooraankoop van wapens. Te Bandoeng, waar de 
zetel van het hoofdbestuur der'PTK.I. sedert Mei 1926 was 
gevestigd, bleek een geheime organisatie, de z.g. Dubbele of 
Dictatoriale Organisatie, kortweg D.O. genaamd, naast de 
openlijke leiding te zijn gevormd, met het oogmerk om op de 
Regeerings- maatregelen tot bestrijding van het communisme 
te reageeren met daden van geweld en schrikaanjaging. 

De met groote voortvarendheid gevoerde propaganda tot 
verbreeding der organisatie had tot gevolg, dat einde 1924 de 
P.K.I. 36 secties telde met een totaal van 1140 leden, terwijl 
het aantal Sarèkat-Rajat-organisaties 31 bedroeg met 31100 
leden. In Mei 1926 was het aantal P.K.I.-secties toegenomen 
tot 65. Van deze wijdvertakte organisatie bleek de 
hoofdleiding te Singapore te zijn geconcentreerd. Dit 
geheime centrum" zou den schakel vormen tusschen de Derde 
Internationale van Moskou en hare Indische sectie, de P.K.I. 
Het bestaan van de centrale te Singapore werd bevestigd door 
het nauwe contact sedert 1926 tusschen de P.K.I.- -leiders op 
Java en die, welke na de mislukking van de 
stakingsbewegingen van Semarang en Soerabaja naar de 
Straits waren uitgeweken. Onder de uitgewekenen behoorden 
Alimin, Soe- bakat, Moeso en Winanta. Tezamen met de 
reeds buitenslands vertoevende agitatoren Se- maoen, 
Darsono en Tan Malaka richtten zij medio 1927 ergens in 
Oost-Azië een centrale organisatie op, „Partei Republiek 
Indonesia” (P.A.R.I.) geheeten, welke tot een revolutionnaire 
massa-beweging zou moeten uitgroeien met het geheime 
oogmerk het Ned.-Indisch Gouvernement omver te werpen en 
een „Indonesische Federatieve Republiek” te stichten. 

Intusschen was de gedurende een zestal jaren gevoerde 
communistische propaganda ten slotte 

uitgeloopon op ernstige ongeregeldheden, welke op Java in 
November 1926 en op Sumatra in Januari 1927 de Indische 
samenleving in heftige beroering brachten. 

Voor den aard en den om vang dezer ongeregeldheden en de 
invloeden, welke daarop hobben ingewerkt zij verwezen naar 
de, zoowel aan den Volksraad als aan de Staten-Generaal 
gezonden en verder door den druk verspreide „Politieke Nota 
over do Partij Kommunist Indonesia”C.- (Januari 1927); 
voorts naar het door de Indische Regeering aan den Volksraad 
ingediend gedrukt verslag nopens de eerste ontwikkeling en 
het verder verloop der ongeregeldheden in de verschillende 
plaatsen op Java en op Sumatra. 

Ten einde een onderzoek in te stellen naar de diepere 
oorzaken der opstandige bewegingen werd vervolgens, 
zoowel voor Bantam als voor Sumatra’s Westkust, een 
Regeeringscom missie ingesteld. De door beide commissies 
opgemaakte rapporten, welke v.z.n. gepubliceerd werden, 
bevatten belangrijk materiaal en belangwekkende 
beschouwingen betreffende de maatschappelijke, politieke 
en economische toestanden en verhoudingen in de 
Bantamsche en Minangkabau- sche landstreken. 

Massa-interneeringen in kampen aan den Boven-
Digoel. De gepleegde aanrandingen en aanslagen hadden de 
organisatie in haar geheel het karakter gegeven van een bij de 
strafwet verboden vereeniging, welker lidmaatschap op zich zelf 
reeds strafbaar was. Rond 13.000 personen werden in 
voorloopige hechtenis gesteld, gedurende en kort na de 
ongeregeldheden; ongeveer de helft daarvan werd echter 
spoedig weer op vrije voeten gesteld. Ruim 4500 verdachten . 
werden tot vrijheidsstraffen veroordeeld (Han-V^ delingen 
Volksraad 25 Juli 1930, blz. 503). Voorts werd besloten om de 
voornaamste leiders en propagandisten, die buiten het bereik van 
den strafrechter zouden vallen, op groote schaal te interneeren 
op een gebied aan den bovenstroom van de Digoelrivier op 
Nieuw Guiné. Do Indische Regeering verklaarde, dat een gelijk 
lot ook hen zou treffen, die mochten pogen de opengevallen 
leidersplaatsen weer te bezetten en de organisatie weder op te 
bouwen. Zij besloot, op grond van de opgedane ervaring en 
daarnevens uit overwegingen van wets-interpretatie, aan 
geïnterneerden niet meer te zullen vergunnen zich buitenslands 
te begeven. 

Tot April 1930 werd een aantal van 1308 personen 
geïnterneerd aan den Boven-Digoel, op grond o.a. van de 
overweging „dat zij leden zijn „van de Partij Kommunist 
Indonesia en (of) „van een harer onder-organisaties en 
daarin „een actieve rol spelen”; dat de P.K.I. en hare sub- 
en nevenorganisaties (Dooden-, Dictatoriale, Omwenteling-
organisatie) o.m. „het oog- „merk hebben om de slechte 
elementen der bevolking tot zich te trekken, ten einde hen 
te „bewegen tot het plegen van allerlei misdaden, „als 
diefstal, sabotage, moord op ambtenaren „en het verwekken 
van opstand tegen het wettig „gezag, voorts om door 
intimidatie of bedreiging „ook de rustige, van hare 
misdadige plannen af- „keerige bevolking onder haar 
invloed te bren- „gen en tot mededoen te dwingen”. 

Bijzonderheden nopens de inrichting van en de 
huishouding op de interneeringskampen (te 
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Tanahmérah on te Tanahtinggi) zijn door de Indische 
Rogeering gepubliceerd in hare „Mede- deelingcn omtrent 
enkele onderwerpen van algemeen belang” van Mei 192S en 
Mei 1929, Bijlage A der Koloniale Verslagen van die jaren. 

Op de massa-interneeringen in den Boven- -Digoel 
(sedert een afdeeling onder een Assistont- Resident als hoofd 
van plaatselijk bestuur, ressortcerond onder de afdeeling 
Amboina, gouvernement derMolukken) is, zoowel in den 
Volksraad als in de Staten-Generaal, in de pers en in de 
congressen der Inlandsche vereenigingen, critiek geleverd. 
De bezwaren betroffen allereerst de wettigheid van 
interneering in een gebied, dat voor vestiging en bewoning 
nog moest worden geschikt gemaakt, dat dus niet als be-
staande „plaats” voor samenleving zou zijn aan te merken. 
Voorts werd de noodzakelijkheid dier massa-interneeringen 
in twijfel getrokken; onder de bannelingen zouden talrijke 
personen zijn, die niet als staatsgevaarlijk konden worden 
beschouwd, vermits zij slechts meeloopers zouden zijn 
geweest en niet zouden hebben behoord tot de „gevaarlijke 
kernen” der communistische organisatie. Ten slotte werd het 
gekozen Digoel- -gebied voor interneeringsplaats niet 
gelukkig geacht, met het oog op de hygiënische omstan-
digheden en economische mogelijkheden. 

Die bezwaren waren voor de Indische Re- geering ten 
slotte aanleiding om in Maart 1930 het toenmalig Lid van 
den Raad van Neder- landsch-Indië, den heer W. P. Hillen, 
op te dragen een plaatselijk onderzoek in te stellen naar de 
toestanden, verhoudingen en vooruitzichten der 
interneeringskampen. Het door genoemd Raadslid aan de 
Regeering uitgebracht uitvoerig verslag werd in Augustus 
1930 in extenso aan den Volksraad overgelegd (Gedr. St. 
ond. 1, alg. ged. stuk 1 A, Volksraadzitting 1930—1931; 
vergelijk: interpellatie-Cramer in de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal op 21 October 1930; voorts Jaar-
ovcrzichten betreffende den Volksraad, zittingen 1928—
1929, blz. 16- 7 en 1930—1931, blz. 15—16). 

Naar aanleiding van het Digoel-rapport worden de 
volgende principieels beslissingen genomen. 
• n. Instelling van een interdepartementale commissie, welke 
tot taak kreeg den Gouverneur der Molukken ter zijde te 
staan en te dienen van raad bij de overweging van het 
vraagstuk der verplaatsing van de interneeringskampen aan 
den Boven-Digoel (G. B. 15 Jan. 1931 in Jav. Courant no. 6). 

b. Instelling van een commissie, om der Regeering van 
advies to dienen nopens do vraag of, en zoo ja, op welke 
wijze, het mogolijk on wenschelijk zou zijn nadere 
voorzieningen te treffen ten aanzien van de regeling van de 
procedure voor de in- on oxterneering (G. B. 25 Juni 1931 in 
Jav. Courant no. 62). 

c. Opheffing van den interneeringsmaatregel ten 
aanzien van de personen, die geacht worden geen gevaar 
meer op te leveren voor de oponbare orde en rust in het land 
hunner herkomst (zie ook voor de verdere beslissingen: 
Gedr. st. Volksraad 1930—1931, ond. 88, alg. ged. stuk 4 § 
lo). 

Een aantal van 412 te Tanahmérah geïnterneerden, naar 
rangorde verdeeld in een A-groep van 219 en een B-groep 
van 193 personen, zou naar het oordeel van den rapporteur 
in aanmer 

king kunnen komen voor terugzending. Eind 1930 on begin 
1931 werd ten aanzion van in totaal 229 personen en medio 
1931 van 186 personen dc interneeringsmaatregel 
opgeheven. Zij zijn sedert met hun gezinnen naar hunne 
woonplaatsen teruggezonden. 

Nawerking van de communistische gisting. 
De inhechtenisstelling van de leiders en van de tot de 
„gevaarlijke kernen” te rekenen propagandisten der Indische 
Communistische Partij (P.K.I.) had de dadelijke 
ineenstorting en ontreddering van de organisatie der 
beweging ten gevolge. De overgebleven aanhang miste een 
behoorlijk aaneengesloten kader en bestond slechts uit losse 
groepen, waarbinnen de opgewekte revolutionnaire krachten 
bleven nawerken. 

Op verschillende plaatsen op Java vormden zich toen 
geheime genootschappen en bandietenbonden, alle met 
misdadige oogmerken. Zij werden onder verschillende 
benamingen gesignaleerd, welke in min of meer bedekte 
termen blijk gaven van de gezindheid der boosdoeners. 
Tooneelclubs, kunst- en begrafenis-vereenigingen trachtten 
hier en daar de bevolking tot revolutionnaire activiteit te 
prikkelen. 

Ook op Sumatra was na het uiteenvallen van de 
communistische organisaties op enkele plaatsen een sfeer 
van onrust blijven hangen, doordat ondergrondsche actie 
werd gevoerd tot vorming van misdadigersbonden. Ter 
Westkust werden verborgen vuurwapenen en explosieven 
gevonden, welke bij de verzetsbewegingen blijkbaar niet 
konden worden gebruikt. In November 1927 ontploften 
nabij Siloeukang eenige tientallen in den grond bewaarde 
bommen door zelfontbranding. Ter Oostkust begon de 
plaatselijke communistische sectie van Pematangsiantar 
plotseling tot ontwikkeling te l&mènrTóën'omT' streeks 
Maart 1927 bleek, dat op een 20-tal ondernemingen vele 
werklieden waren aangesloten bij de beweging, welke 
eenige maanden later tot gewelddadige actie zou moeten 
voeren, werden dc propagandisten gearresteerd, tengevolge 
waarvan de organisatie uiteenviel. 

Van grooter beteekenis dan de genoemde incidenten was 
de propaganda, welke onder Inlandsche militairen werd 
gevoerd door een te Semarang gevestigde organisatie, welke 
bekend stond onder den naam „Party van Soediro” of 
„Sarókat Ilajat Baroe” (nieuwe volkspartij). De stichter, 
zekere Soediro, had zich reeds in 1924 van de P.K.I. 
afgescheiden en een eigen partij opgericht op den grondslag 
van den Islam, doch mot aanvaarding van de 
communistische methodiek en tactiek. De actie stelde zich 
ten dool om gelden in te zamelen, ten einde handlangers 
onder de militairen aan te werven, met wier hulp het 
gevestigd gezag zou worden orn- vergeworpon. Met de 
arresteering en bestraffing van Soediro, begin 1927, was de 
propaganda niet gefnuikt. Enkele maanden later bleek, dat 
een Manadoneosch fuselier zich aan hot hoofd had gestold 
van de propaganda onder de militairen. Toen bekend werd, 
dat medio 1927 met daadwerkelijke hulp van Inlandsche 
militairen een revolutionnaire actie zou worden begonnen, 
waarby gezagvoerende burgerlijke en militaire ambtenaren 
zouden worden vermoord, werden dc leiders gearresteerd. 
Inderdaad werd op 17/18 
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Juli van genoemd jaar door Manadoneesche militairen een 
poging gedaan tot een aanslag op de pyrotcchnische 
werkplaats te Bandoeng. Wegens den aan de beraamde 
plannen verleenden steun werd de nationalist Tjipto 
Mangoen- koesoemo bij G. B. van 16 Dec. 1927 (Jav. Cou-
rant no. 101) op Banda geïnterneerd. 

Als reactie tegen het agressief en driest optreden der 
communisten waren inmiddels ook tegenkrachten 
werkzaam, zoowel onder de hoofden als onder de bevolking. 
Zoo was te M agetan reeds in 1923 opgericht de vereeniging 
„Mardi Poerno” (Jav. Courant 1923 no. 32, juncto 1925 no. 
63), die nuttig werkzaam bleef op algemeen economisch 
gebied. Voorts was in het Garoetsche een op initiatief van 
Inlandsche onderwijzers opgerichte vereeniging „Toelak 
Bahla Ta wil Oemoer” (afwering van onheil, lang leven) 
bezig propaganda te maken onder de bevolking om zich 
aaneen te sluiten tegen het communistisch terrorisme. Hier 
en daar werd ook van Moslim- sche zijde front gemaakt 
tegen het communistisch drijven. 

Buitenlandsche propagandistische belangstelling. De 
actieve belangstelling der Communistische Internationale 
voor de emancipatiebeweging in de koloniën en half-
koloniën concentreerde zich omstreeks 1925 inzonderheid 
op de landen rondom de Pacific. Had de Komintern 
aanvankelijk haar aandacht in hoofdzaak gewijd aan de 
revolutionneering van de arbeidersbeweging in het Westen, 
de ondervonden teleurstellingen, zoowel bij de 
communistische orga- niseering van de Sovjet-huishouding 
als bij de strijdvoering tegen de kapitalistische maatschap-
pijen der West-Europeesche staten, deden haar besluiten den 
blik te vestigen op de Pacific-ko- Ioniën. Vooral hier, in 
dezen baaierd van politiek- economiscb antagonisme, zou de 
nationalistische rassenstrijd gecombineerd kunnen worden 
met den proletarischen klassenstrijd. Het overmachtig 
imperialistisch kapitalisme der Westcrsche staten zou 
voortaan in zijn koloniaal bronge- bied worden aangetast. 

In de van 21 Maart — 6 April 1925 in het Kremlin te 
Moskou gehouden zitting van de Uitgebreide Exécutieve der 
Komintern wees Zinoviev in een uitvoerig rapport over „Les 
Perspectives Internationales et la Bolchévisa- tion” op de 
groote aandacht, welke Lénin aan het Oosten schonk. In 
1911, tijdens de revolutie in China, sprak deze reeds van 
„1’Asie avancée” en van „1’Europe attardée”. Lénin 
begreep, dat de „grande armée do réserve de la róvolution” 
uit het Oosten moest komen. In den loop der beraadslagingen 
gedurende vorengenoemde zitting spraken eenige 
afgevaardigden zich in den- zelfden zin uit (Verg. Exécutif 
Elargi de I’Internationale Communiste, Compte Rendu ana- 
litique de la session du 21 Mars au 6 AvriJ 1925, Librairie de 
1’Humanité, Paris blz. 27, 73 en 134). 

Over de beteekenis van de communistische propaganda 
in het Oosten voor de vorming van een onweerstaanbaren 
„front unique” sprak Zinoviev nogmaals in de Vide zitting 
van het Uitgebreid Exécutief Comité (17 Februari — 15 
Maart 1926), kort na de opening: „La justesse „du Léninisme 
est confirmée de la meilleure fa$on; „si Ton veufc parJer de 
nouveaux facteurs, rnon- „diaux et historiques, c’est 1’union 
k notre ópo- 

„que du mouvement national róvolutionnairc „avec le 
mouvement prolétarien. Getto fusion de „deux torrents 
róvolutionnaires nous assure la „victoire”. De 
nationalistische vrijheidsbeweging zou echter geleid moeten 
worden door een communistische voorhoede, hetgeen ook 
Semaoen scheen in te zien, blijkens zijn betoog in dezelfde 
zitting: „Mais en ótant en liaison avec les masscs „ouvrières 
et paysannes, notre parti put faire „des progrès et diriger les 
énergies nationales du „pays dans la lutte pour 
Fémancipation”. Voortaan zou over de geheele wereld luide 
moeten weerklinken de in de resoluties dezer zitting ver-
melde oproep: „Prolétaires de tous les pays et 
„peuplesopprimésdu monde entier, unissez-vous” (Zie voor 
een en ander „La Correspondance Internationale”, resp. 
numéro spécial van 9 en 13 Maart en van 25 Mei 1926). 

Gedurende de Vilde zitting van het Uitgebreide Ekki, 
welke van 22 November — 15 December 1926 te Moskou 
werd gehouden, von den de op Java uitgebroken 
ongeregeldheden eenigen weerklank. Bij de opening van de 
eerste séance vestigde Boukharine de aandacht der 
vergadering op die gebeurtenissen op deze wijze: „Nous 
saluons les prolétaires et les paysans de „Plndonésie, les 
grandes masses laborieuses de „cette colonie hollandaise, 
qui se sont engagées „dans un combat sanglant contre le 
Capital. „Que le peuple indonésien soit également assuré „de 
notre appui.” Nadat Semaoen een rede had gehouden over 
de „exploitation redoublée” en de „oppresion aggravée” van 
de zijde der Regeering, werd een resolutie aanvaard, o.m. 
om de „Parti Communiste Hollandais” — sectie der Komin-
tern — te volgen en te verdedigen, „particu- „lièrement 
maintenant dans la lutte qu’il mène en „faveur de la liberté 
et de 1’indépendance du „peuple indonésien oppriraé, qui 
saigne dans son „insurrection héroïque” (Verg. „La 
Correspondance International” —- Compte ltendu de la Vlle 
session du Comité Exécutif Elargi de 1’I.C., Novembre, 
Decembre 1926 —, blz. 1661.cn 1662 van 1926 en blz. 349 
van 1927). 

Grooter belangstelling werd betoond door dc op 10 
Februari 1926 te Berlijn opgerichte „Liga gegen 
Kolonialgreuel uncT Unterdriickung”, een in 
communistische Duitschc kringen gevormde anti-koloniale 
organisatie, welke aanvankelijk was bedoeld als hulpcomité 
voor „de slachtoffers van den vrijheidsstrijd in Syrië en 
Marokko”. Al spoedig strekte do Liga haar werkzaamheid 
uit tot de bestrijding in het algemeen van „de bar- baarsche 
gruweldaden in de koloniale landen” en stolde zich o.m. ten 
doel „een geestelijke en „organisatorische verbinding tot 
stand te bren- „gen tusschen de om hun vrijheid strijdende 
„koloniale volkeren en de uitgebuite klassen der „overige 
landen”. Op instigatie van Moskou en op initiatief van de 
„Internationale Arbeiders Hulp” c.a. opgericht, stelde de 
Liga zich aanstonds voor „financieelen en politieken steun 
te verleenen aan nationaal-revolutionnaire en „sociaal-
revolutionnaire bewegingen”. 

Op haar eerste wereld-congres, dat medio Februari 1927 
te Brussel werd gehouden, vestigde de 
afgevaardigdë~Së]ïïaoen — als z.g. vertegenwoordiger van 
de Sarèkat Itajat — door verspreiding van een brochure 
„Indonesiën hat das Wort, der Niedergang des 
Holliindischen Imperialismus” de aandacht dor vergaderden 
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op de gebeurtenissen in Indië. Het Liga-congres nam — als 
compromis tusschen communisme en nationalisme — een 
resolutie aan, waarbij volle sympathie werd betuigd jegens 
„de Indonesische vrijheidsbeweging” en besloten werd deze 
met alle middelen te ondersteunen (Verg. „Das 
Flammenzeigen vom Palais Egmont”, 1927). 

In een conferentie, welke de Generale Raad der Liga van 
9—11 December d.a.v. te zelfder plaatse hield, werd een 
resolutie aangenomen, inhoudende o.m. een protest „tegen 
de massa- „arrestaties en verbanningen, zonder vorm van 
„proces, van Indonesische strijders voor dc vrij- „heid”, 
terwijl besloten werd: „de Indonesische „vrijheidsbeweging 
met alle kracht te steunen”. 

De groeiende politieke tegenstelling tusschen het 
(Bolsjevistisch) communisme eenerzijds en het (partij 
politiek-) socialisme met het (Indonesisch-) nationalisme 
anderzijds was oorzaak, dat de activiteit der Liga weldra 
verlamd werd. Die tegenstelling kwam scherp tot uiting op 
het tweede wereldcongres der Liga, dat van 20—27 Juli 1929 
te Frankfurt a, Main bijeenkwam. De in deze satellTetische 
Komintern-organisatie — opgericht „voor speciale 
doeleinden” — vertegenwoordigde Indonesische 
nationalisten achtten het tactisch en practisch niet 
wenschelijk om — na de uittreding van de socialisten — al-
leen met communisten de Liga te vormen. De „onderdrukte 
volken” willen wel Moskou voor hun kar spannen, maar 
omgekeerd zijn zij niet bereid om door Moskou te worden 
gebruikt — was de opvatting in de kringen dier nationalisten 
(zie NATIONALISTISCHE BEWEGING, Per- himpoenan 
Indoncsia). 

Controversen, evenzeer van principieelen aard, tusschen 
communisme en nationalisme hadden een jaar tevoren de 
gemoederen van eenige Komintcrn-afgevaardigden bezig 
gehouden, toen op het Vide Wereldcongres der 
Communistische Internationale (17 Juli — 1 September 
1928) een program tot vorming van een gezamenlijk re- 
volutionnair eenheidsfront van internationale communisten 
met koloniale nationalisten door Boukharinc aan de orde 
werd gesteld. De Komintern zou alsdan tot operatie-terrein 
verkrijgen: do induetrie-landen („villc mondiale”), centra 
van hot proletariaat, alsmede de koloniën („campagne 
mondiale”), de „périphérie rurale”. 

Belangwekkend zijn dc beschouwingen, welke op dit 
congres aan liet koloniaal program en aan do 
ongeregeldheden van 1920—1927 werden gewijd door de 
„Indonesische gedelegeerden” Alphonso (Alfonso), Padi, 
Mauawar en K. Samine, alle pseudoniemen, de laatsto voor 
Semaocn, die een rapport uitbracht over „De situatie in In- 
donesiö’y in dit rapport bestreed Samine de in TndoncVsch-
nationalistischen kring gehuldigde opvatting, als zou de 
communistische beweging slechts een „intermezzo” zijn 
geweest in de nationalistische beweging, Voorts wees hij op 
do onmacht van het nationalisme om do Inland- sche 
beweging tc voeren naar de vrijheid; doch tevens op de 
fouten der communistische partij in Indië, o.m. om te 
gedoogen dat de nationalisten invloed verkregen op de 
volksmassa. Ten einde dc leuze „Indonesië los van Holland” 
tot werkelijkheid te doen worden, hoopte hij ook op den 
steun der Komintern. „Nous ne doutons „pas”, aldus het slot 
van zijn referaat, „qu’avec 

„1’aideder I.C. et des partis frères, notre scction 
„d’Indonésie ne soit capable d’accomplir ses „taches 
révolutionnaires” (zie boekdeel „Compte Rendu 
Sténographique” du Vle Congres de rinternationale 
Communiste 17 Juillet-ler Sep- tembre 192S, m.n. numéro 
spécial de la Corres- pondance Internationale 1928, blz. 80, 
1145, 1190, 1247, 1259 en 1413; voorts Thèses op blz. 1722, 
1727 en 1732). 

Hernieuwde communistische activiteit. ln- tusschen had 
de Oostersche afdeeling der Komintern de beschikbare 
krachten aan het werk gezet om het verbroken contact met 
hare „Indonesische sectie” weer te herstellen. Het even- 
vermeld Vide Komintern-congres had blijkens zijn „Thèses 
sur le mouvement révolutionnaire dans les colonies et sémi-
colonies” besloten om in deze landen op krachtige wijze 
hare revolu- tionnaire propaganda voort te zetten, zoowel op 
legale als op illegale wijze. Uitvoerig werd aangegeven wat 
zooal behoorde tot „les taches im- módiates” der 
communisten, o.a. agitatorische arbeid in fabrieken, mijnen 
en transportbedrijven op scholen en onder de vrouwen en de 
jeugd. Aan de Communistische Partij in het Moederland 
werd de verplichting opgelegd „d’aider „efficacement le 
mouvement syndical révolu- „tionnaire des colonies par des 
conseils et par „1’envoi d’instructeurs permanents”. 

De opleiding van dergelijke instructeurs was reeds aan 
de Oostersche Universiteit te Moskou ter hand genomen. In 
het begin van 1928 kwam een tweetal aldus opgeleide 
propagandisten, n.1. de Minahassers J. Waworoentoe en C. 
Wentoek in Indië aan. Hun opleiding omvatte o.m. de tactiek 
der legale en illegale actie in politieke partijen en in 
vakbonden, alsook het vervaardigen en hanteeren van 
springstoffen. Beiden werden op Java gearresteerd en bij 
G.B. van 9 Maart 1929 (Jav. Courant no. 23) geïnterneerd. 

Toen de activiteit der nationalistische leiders de aandacht 
der Indische samenloving bezig hield, bleek medio 1929 dat 
in enkele streken op Java (Blitar, Bojolali) communistische 
invloeden in het verborgen werkzaam waren geweest. 

Van ernstiger aard was de hernieuwde communistische 
activiteit, welke reeds een jaar lang in de Inlandscho 
vakbeweging werkzaam was en uitging van een pseudo-
nationalistische arbei- ders-centrale, de z.g. Sarékat Kaoem 
Bocroeh Indonesia (S.K.B.I.) tc Soerabaja. Deze orga-
nisatie, welke naar het heette georiënteerd was op de Pan 
Pacific Trade (Labour) Union (Secre- tary) — een 
Oostersche sectie van hot Ekki —, stelde zich volgens haar 
werkprogram o.m. ten doel: nationale vrijheidsbeweging in 
internationale sainonwerking, instelling van de dictatuur van 
het proletariaat, leiding van de arbeidersbeweging tegen do 
bourgeoisie en systematische uitbreiding door celvorming in 
openbare en particuliere bedrijven. Toen bleek, dat het 
hoofdbestuur der vakcentrale zich op 1 April 1929 had 
aangesloten bij de Anti-kolonialo Liga, worden op 2ü Juli 
d.a.v. op last der Regeering huiszoekingen verricht by de 
leidors en propagandisten der S.K.B.I., met het govolg dat 
een 7-tal hunner werd gearresteerd en te Bovon- -Digoel 
geïnterneerd (zio G.B. 5 April 1930 in Jav. Courant no. 29). 

Tezelfder tyd werd ook huiszoeking gehouden 



956 COMMUNISME. COMMUNISTISCHE PARTIJ IN INDlE—RAD AGAMA (RAT AGAMA). 

bij Mr. Koesooma Soemantri, advocaat en procureur bij den 
Raad van Justitie te Médan, die ter Sumatra’s Oostkust in 
bet verborgen communistische propaganda voerde onder de 
cul- tuur-arbeiders. Hem werd bij G.B. van 25 Juni 1930 
(Jav. Courant no. 52) Banda (verbeterd; Neira) tot 
verblijfplaats aangewezen. 

Voorts werd bij G.B. van 7 Sept. 1931 (Jav. Courant no. 
74) een 7-tal propagandisten, w.o. een hoofdagent, twee 

agenten en een sub-agent der „Partei Republiek 
Indonesia” (P.A.R.I.), geïnterneerd te Tanahmérah in 

Boven-Digoel. 
De Communistische Internationale bleef inmiddels 

gestadig voortgaan met propaganda te voeren in de Pacific-
landen. Inzonderheid werd aangedrongen op onverdroten 
toepassing van de tactische voorschriften betreffende 
celvorming in havenbedrijven, bij stoomvaartdiensten en 
bij instellingen van handel of industrie. Ook werd agitatie 
gevoerd door middel van brochures en vlugschriften in 
Oostersche talen en propaganda gemaakt voor -een 
verbond van lnlandsche met Chineeschc 
arbeidersorganisaties. 

Met behulp van uitgeweken communistenleiders, w.o. 
Tan Malaka, Alimin en Moeso, werd voortdurend getracht 
nauw contact te verkrijgen met geestverwante 
revolutionnairen op Sumatra en Java. Eenige dezer contact-
personen die koerier-diensten bleken te verrichten en be-
trokken waren in de opstandige bewegingen ter Sumatra’s 
Westkust, werden gearresteerd en geïnterneerd. 

Als uitvloeisel van deze hernieuwde activiteit, welke 
bevorderd werd door communisten van Chineeschen 
landaard, werden in November en December 1930 te 
Batavia, Sa hang en Palem- bang demonstraties met roode 
vlaggen gehouden en pamfletten met opruienden inhoud 
verspreid. 

Bij de „Communistische Partij Holland” (C.P.II.) werd 
door het Ekki voorts aandrang uitgeoefend om, metgrooter 
ijver dan tot dusver, te protesteeren tegen de 
vrijheidsberovingen van Indonesische communisten en de 
aandacht van het wereldprolëtariaat op den onafhanke-
lijkheidsstrijd in Indonesië te vestigen. 

Literatuur. Mededeelingen der Indische Re- geering 
omtrent enkele onderwerpen van algemeen belang, Bijl. A 
der koloniale verslagen; Gustave Gautherot, Le 
Bolchóvisme aux Colo- nies et 1’Impérialisme Rouge, 
1930; Verslag van de Commissie voor het onderzoek naar 
de oorzaken van de zich in de maand November 1920 in 
verscheidene gedeelten van de residentie Bantam 
voorgedaan hebbende ongeregeldheden, ingesteld bij G.B. 
van 20 Januari 1927 no. lx; Rapport van de Commissie van 
onderzoek, ingesteld bij het G.B. van 13 Febr. 1927 no. la 
(betreffende de communistische ongeregeldheden ter 
Sumatra’s Westkust); J. Th. Petrus Blum- berger, De 
Communistische Beweging in Ned. Jndië, 1928. J. 
Th. P. B.1 

\ RAD AGAMA (RAT AGAMA).(Vervolg van-DJ. 
Y \ JIJ, blz. 529). In 1922 werd ingesteld eene com- \missie van 
advies nopens de voorgenomen herziening van de priesterraad-
rcchtspraak, welke commissie in 1920 haar verslag aan de 
Regeering aanbood. 

De voorstellen der commissie, grootendeels door de 
Regeering overgenomen, werden, met aanvullingen ten 
aanzien van eenige niet in het verslag der commissie 
besproken onderwerpen, 

belichaamd in het reglement op de godsdienstige 
rechtspraak, de benoeming van voogden en de lnlandsche 
boedelkamers op Java en Madoera, alsmede tot aanvulling 
van het lnlandsche Reglement met een bepaling op de 
kennisneming van boedelscheidingen buiten geschil (Ind. 
Stb. 1931 no. 453). 

In dit reglement wordt in de eerste plaats het door Ind. 
Stb. 1S82 no. 152 geschapen misverstand, dat de 
penghoeloegerechten rechterlijke colleges zouden zijn, 
weggenomen en wordt de penghoeloerechter wederom een 
alleensprekend rechter. Hij wordt bijgestaan door ten 
hoogste twee bijzitters en een griffier en geniet een vaste 
bezoldiging (art. 2). 

In de tweede plaats bevat dit reglement de zoo hoog 
noodige competentieregeling van het peng- hoeloegerecht. 
Deze competentie omvat kennisneming van geschillen 
tusschen Mohammedaan- sche echtgenooten en andere 
rechtszaken, het huwelijk, de verstooting, de verzoening en 
de echtscheiding tusschen Mohammedanen betref fende, 
waarbij de tusschenkomst van den gods- dienstigen rechter 
vereischt is, het uitspreken van echtscheidingen en het 
constateeren dat de voorwaarde eener voorwaardelijke 
verstooting is ingetreden (art. 3). 

Deze bepaling der competentie voorkomt de bezwaren 
verbonden aan de dubbele procedure van priesterraad en 
landraad, die het gevolg was van de algemeen heerschende 
opvatting, dat in geschillen, welke tot afgifte van eenig goed 
kunnen leiden, de godsdienstige rechter wel het rechtspunt 
op het stuk van familie- en erfrecht en vrome stichtingen 
heeft te beslissen, maar het geding voor de rest bij den 
wereldlijken rechter moet worden gevoerd. Thans staat de 
berechting van erfrechtzaken en van geschillen nopens 
vrome stichtingen aan den gewonen in landschen rechter; 
slechts geschillen omtrent de huwelijksgift en het onderhoud 
blijven bij den godsdienstigen rechter. 

Vonnissen inzake huwelijksgift en levensonderhoud 
worden door den voorzitter van den landraad executoir 
verklaard, nadat hem gebleken is, dat het vonnis kracht van 
gewijsde heeft. De vraag, wanneer de executoir - verklaring 
door den landraad moet worden geweigerd op grond van 
onbevoegdheid van het penghoeloe-gerecht, kan zich onder 
de werking van het nieuwe reglement niet meer voordoen. 

Voor de zeldzame gevallen, dat tweevoudigheid in de 
berechting niet kan worden vermeden, tracht het reglement 
de samenwerking van den landraad met den godsdienstigen 
rechter zoo vlot mogelijk te maken (art. 4). 

Door de bemoeienis met de voogdij en het beheer van 
onbeheerde nalatenschappen en van de boedels van 
afwezigen aan de_ landraden op te dragen (hoofdstuk J11) 
wordt een einde gemaakt aan de vele klachten, die deze, tot 
nu toe aan de priesterraden opgedragen bemoeienis, 
veroorzaakte. Mede in verband met toekennen van eene 
vaste bezoldiging en met het voorschrift, dat de te betalen 
proceskosten in ’s Bands kas dienen te worden gestort (art. 
10), hoopt de Regeering de klachten over de priesterraden Jn 
de toekomst te hebben ondervangen. 

Een nieuwe figuur is het hof van Mohamme- daansche 
zaken, de rechter in hooger beroep van alle 
penghoeloegereeht-vonnissen en van 
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alle bevoegd hoidsgeschillon tusschen penghoe- loegerechten 
(art. 13 en 10). Dit hof is gevestigd te Batavia en bestaat uit 
con voorzitter on twee leden, bijgestaan door een griffier. 
Evenals bij het penghoelocgerecht genieten de voorzitter en 
de griffier een vaste bezoldiging; bij het hof voor 
Mohamraedaan8chc zaken genieten, in tegenstelling met het 
pcnghoeloegerecht, ook de leden een vaste bezoldiging (art. 
15 en 10). 

De artikelen 25 tot en met 33 van het reglement, 
regelende de bemoeienis van den landraad met voogdij over 
tot de rnheemsche bevolking behoorende personen, zijn met 
uitzondering van de voorschriften in het tweede en derde lid 
van artikel 25, in werking getreden op 1 Juli 1931 (Ind. Stb. 
1931 no. 177). 

Literatuur. Volksraadstukken 1930/31, onderwerp 22, 
Handelingen blz. 1709—1756, 175S— 1759; C. G. E. de 
Jong, Het nieuwe reglement op de -godsdienstige rechtspraak-

op~Java~ en- Madoera, Koloniaal Tijdschrift, 1931, blz. 236’ 
C . V . V .  '' 
jJ/ INSTITUTEN. B a t a k - l u s t i t u u t .  (Aan-
vulling van Dl. II, blz. 157.) Sedert 1 Juli 1923 bestaat te Raja, 
bij Brastagi, (O.K. v. Sum.), het Batakmuseum, een museum 
voor land- en volkenkun dé~ van de Bataklanden, vrucht van 
de bemoeienissen van het Gewestelijk (S. O. K.) comité van 
hetBatak-Instituut. Gebouwen collectie behooren aan het 
Batak-Instituut in Nederland; het beheer is in handen van het 
Oostkust van Sumatra-comité. Het museum bevat een be-
langrijke collectie voorwerpen betreffende klee- ding, 
landbouw, ambachten, jacht en visscherij, oorlog, muziek, 
spel en dans, genotmiddelen, magie, godsdienst, enz. van de 
Bataks, overzichtelijk geordend door den beheerder van het 
Museum, den hoer J. H. Neumann, zendeling te Raja/ 

NIKKELERTS. Het door vroegere onderzoekers 
vermelde nikkelvoorkomen in Midden Cele- bes (zie 
NIKKEL) werd door het Gouvernement nader onderzocht. 
Bekend was, dat het lateriti- sche ijzererts, ontstaan door de 
verweering van het daar voorkomende peridotiet-gesteente, 
een zeker nikkelgehalte bevat, dat afkomstig moet zijn van 
een primair nikkel-gehalte van hetzelfde peridotiet-gesteente. 

Door verweering (oxydatie) kan het nikkel, dat 
oorsxironkelijk in den peridotiet aanwezig was, in oplosbaren 
toestand gobracht worden en in spleten van den peridotiet (in 
verbinding met magnesia en kiczelzuur) afgezet worden en 
zóó een zekere vorrijkingszóne te voorschijn roopen. Zulke 
nikkelhoudonde torreinon worden in het Verbeok- -
gebergto,nabij Soroako, aangetroffen.Zy vormen a.h.w. een 
aan nikkel rykere kap op het onverweerde bodcmgestcente. 
Uiteraard is het nikkel- gehalte en de grootheid der 
nikkelhoudendo terreinen sterk afhankelijk van de factoren 
erosie en verweering, en van de vraag welke van deze beide 
in de periode van ertsafzetting overheerschend waron. 

Hot zuivero nikkelmineraal yarniertcl, dat by de 
verweering is ontstaan, is niet altijd afzonderlek te winnen; 
meestal is hot vergroeid met verweerd en nog nikkelhoudend 
nevepgesteento en daarvan moeilijk te scheiden. Bij oene 
proefont- ginning te Soroako kon men eene scheiding maken 
in arm erts van 0—2% Ni, middelmatig erts van 2—7% Ni, 
en ryk erts van meer dan 7% Ni. Arm erts komt uiteraard hot 
meest verbreid voor, 
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middelmatig erts is gebonden aan ertsvlekken van vrij 
belangrijke afmetingen, terwijl het rijke orts slechts 
plaatselijkc maxima in de ertsvlckken inneemt en dus de 
geringste quanta vormt. 

Uit het proefonderzoek heeft men globaalTiit- 
gerekend, dat van het Soroako-veld eene hoeveelheid van 
de grootheidsorde tusschen 5000 en 15000 ton 
middelmatig erts te verwachten is, met een gemiddeld 
nikkelgehalte van 2—<1% Ni. (zie: Over de result. eener 
proefontg. van nikkelerts- afz. nabij Soroako, door .J. W. 
Adam, Jb. Mijnw. 1920 Verh. I). ’t H. 

LOODERTSEN. (Aanvulling van Dl. II, blz. 620). 
Gouvernements-onderzoekingen van den la- teren tijd 
hebben aangetoond, dat de door vroegere schrijvers op het 
eiland F 1 o r e s vermelde loodglansvoorkomens alle 
wéinig beteekenende ertssnoertjes zijn (Jb. Mijnw. 1925, 
Verh. II, Geol. Mijnb. Onderz. op Flores, door Dr. H. 
Ehrat). 

Loodglansaders in gezelschap van koper- en zinkerts 
worden voorts op talrijke plaatsen in den Indischen 
archipel aangetroffen, doch geen van alle hebben nog tot 
exploitatie geleid. Zoo werden in de jaren 1911—1916 in 
M i d d e n C e 1 e b e s in de onderafd. Rantépao 
(Toradjalanden) door het Gouvernement grondige 
exploraties verricht op de daar voorkomende 
(zilverhoudende) loodglansgangen in de buurt van Sasak. 
Er werden verschillende gangen met zilverhoudend 
looderts opengelegd; meerendeels bleken zij een geringe 
uitgestrektheid en dikte te bezitten, terwijl het erstgehalte 
ook naar de diepte toe verminderde. Ofschoon plekken met 
gehalten aan zilver tot 1 kg. per ton voorkwamen en ook de 
meeste monsters een zeker goudgehalte bezaten, bewezen 
de exploratiewerken, dat de ontginbaarheid van het geheele 
gangsysteem ten slotte in twijfel getrokken moet worden. 
(Verslagen en Meded. betr. Indische delfst. on hare toep. 
No. 12, Weltevreden, 1920). /Z C) ’tHy 

LAHAR/(Aanvulling van Dl. II, blz. 504). Behalve 
„natte” lahars, kent men ook „droge” Ia- hars of ladoe’s, 
d.z. droge, met heete gassen vermengde en daardoor 
bewegelijk, als het ware vloeibaar gehouden stroomen van 
heete, vaak nog gloeiende asch en lavapuin, die gedurende 
eene eruptie naar omlaag komen. Vooral openbaarden zich 
zulke ladoe’s bij de erupties van den Merapi (Midden 
Javakx^ 

PHOSPHORIET. Onder phosphorict verstaat: - 
men alle fijnkristallijne on aardachtige variëteiten van 
phosphorzure kalk. Veelal gebruikt men don naam 
phosphoriot uitsluitend voor de harde, gesteenteachtige 
soorten, en noemt men de onzuivere, aardachtige: 
phosphaat. 

Tn Ned.-Indië komon de phosphorietafzettin- gen voor 
in het Kromong-gebergte nabij Cheri- bon, waar neogene 
kalksteenen een phosphaat- gehalte bevatten, dat in aders 
en conoreties is geconcentreerd. 

Voortszijnop hot eilandje Ajawi, of Mios Kaï- roe, ten 
noordwesten van de Schouteneilanden (Noord Nieuw-
Guiné) 16 m. hoogc rotsen aanwezig, welke ten deele uit 
phosphoriet bestaan (met 68.9% tricalciumphosphaat). 
Ook op eilandjes ten zuiden van Saleier (Kabia) zyn 
eenigen tijd phosphaatafzettingen ontgonnen. Deze af-
zettingen danken haar ontstaan aan uitlooging van guano 
(vogelmest), waarbij de opgeloste phosphorzure zouten in 
de onderliggende rifkalken biu- 
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nendrongen en een voor water onoplosbaar nal- 
ciumphosphaat vormden. 

Pliosphorieten leveren de grondstof voor de bereiding 
van superfosfaat. Dit is eén snelwerkende, in water oplosbare 
meststof:' s ,r> }J ! JODIUM. (Aanvulling van Dl. II. blz, 221). De 
waterhoudende lagen, die in de tertiaire petro- leumhoudende 
formaties van Ned.-Indië voorkomen en veelal mede aangeboord 
worden, bevatten water, dat een zeker gehalte aan zouten heeft, 
waaronder een grooter of kleiner gehalte aan natrium- en kalium 
jodide (zie ook MOEDERWELLEN). 

Ten Z. van Soerabaja, waar in den ondergrond 
voorkomende "zoutwater-lagen door particuliere 
maatschappijen speciaal ten behoeve van jodium- winning 
worden aangeboord, bevat het water 100 —140 mgr. 
joodnatrium per Liter, dat volgens een bepaald chemisch 
procédé omgewerkt wordt tot joodkoper, welk halffabricaat 
(50% jodium) verscheept wordt naar het buitenland,/ 

DIAMANT. (Aanvulling van Dl. I, blz. 590). 
Betreffende de geologie van Z. O. Borneo, in verband met 
de in de omgeving van Martapoera voorkomende 
diamanthoudende alluviale gruis- afzettingen, zie, behalve 
de in het oorspronkelijke artikel opgesomde literatuur, ook 
de door L. H. Krol geschreven artikelen in het Jaarb. v. h. 
Mijnw. 1918, Verhandelingen en idem 1920, Verh. I. 

Tot nog toe heeft men de oorspronkelijke ligplaats van 
den diamant (het moedergesteente, dat de diamant heeft 
geproduceerd), ondanks de vele vroegere onderzoekingen 
hiernaar in Z. en W. Borneo, nog niet ontdekt. Een 
hernieuwd gouvernementsonderzoek met het doel dit moe-
dergesteente in Z. Borneo op te sporen is, naar aanleiding 
van eene schijnbaar belangrijke vondst van diamanten in 
conglomeraat op het eilandje Batoe Kambing, even boven 
Awangbangkal aan de Riam kanan, in voorbereiding. 

Behalve de in Z.O. Borneo en W. Borneo bekende 
vindplaatsen (vermeld in Dl. 1, blz. 59G), zijn ook 
diamantsteentjes in de Siaboe-rivier nabij Bangkinang 
(Midden-Sumatra) gevonden, gedurende de in genoemde 
rivier plaats gehad hebbende baggerontginningen op 
alluviaal tinerts. (De Mijningenieur No. 10, jaargang 1931.) 
’t H. 

STOOMBRONNEN. Op grond van de in Italië -
 '(bij Larderello, Toscane) verkregen ervaring 

met de energie-opwekking uit fumarolen, is ook op Java 
sedert eenige jaren de aandacht op dergelijke vulkanische 
stoombronnen gevestigd. 

Van gouvernementswege zijn bij wijze van proefneming 
enkele boringen verricht in een vulkanisch terrein, de 
KayjahJCamodjan, een der fumarolen velden van de 
vulkaanreeks, die de.Ga- roetsehe hoogvlakte van de 
Bandoengsche scheidt, een veld dat bovendien gemakkelijk 
bereikbaar is. In een dezer putton boorde men op 66 m. 
diepte den stoomhaard aan, welke een stoomspuiter gaf van 
3.75 atm. abs. met een temperatuur van 123° C. en met eene 
capaciteit van 8300 kg. stoom per uur. Een andere boring 
bereikte een diepte van 123 m.; hier had een modder- eruptie 
plaats, waarop een geyserwerking volgde, die iedere 5 
minuten heet water tot 25 m. hoogte deed opspuiten. Een 
derde boring gaf op 128 m. dieptejïtoom van 123° C en een 
druk van 3 atm. abs." (Vulkanologische en seismologische 
Mededeelingen No. ']). 

Tn tegenstelling tot de Italiaansche stoombronnen, 
waarin zuren en zouten (waaruit boor- zuur wordt 
gewonnen) en vreemde gassen opgelost zijn, bevat de. 
stoom van Kawah Kamodjan zoo goed als geen 
onzuiverheden, hoogstens eenige procenten zwavel 
waterstof gas, ’t II./ 

VUURVASTE KLEI. Tusschen de kooiafzet- tingen 
van de kalkformatie bezuiden Sédan, bij Ngandang in de res. 
Rembang, komen kleilagen voor, die de eigenschap van 
vuurvaste klei bezitten en als zoodanig worden ontgonnen. 

Ook op Sawahloento is, vuurvaste klei van goede 
kwaliteit bekend../'' 

CHROOM, CHROOlftERTS. Chroom is een glanzend 
metaal, vijl- en polijstbaar; het smelt bij 1650°, heeft een 
spec. gew. van 6.8 en wordt in den electrischen oven heel 
dun vloeibaar; het kookt bij 2200°, krast glas niet. Het is 
volkomen bestendig aan de lucht, doch wordt door heet 
zoutzuur, door zwavelzuur en door verdund salpeterzuur 
aangetast. 

Het metaal vindt toepassing in de staalindustrie voor de 
fabricatie van chroomstalen en roestvrij staal, verder voor 
bereiding van legeeringen, chroomzouten, enz. 

Het eenige chroomerts van beteekenis is chro- miet 
(chroomijzersteen). Behalve als vuurvaste steen wordt dit 
voor de fabricatie van chroom- staal en chroom benut, 
waartoe het met kool in den electrischen oven wordt 
gereduceerd, waarbij direct een ferrochroom met 60 % 
chroom wordt verkregen. 

Chroomerts komt gewoonlijk primair in perido- titische 
gesteenten voor, en aldus is dit erts o.a. aangetroffen in het 
merengebied van Oost-Cele- bes (Verbeek-gebergte). Daar 
werden snoeren en lensvormige afzettingen van chromiet 
aangetroffen op den weg Waraoe naar Balambano nabij P. 
Sapiri en nabij Lapao Pao. 

Secundair kunnen uit zulke primaire afzettingen, 
tengevolge van verweering en vergruizing van den 
peridotiet, eluviale en alluviale concentraties van den 
chromiet in den vorm van blokken-, gruis- of 
zandafzettingen ontstaan. Zoo trof men nabij Lataoe als eene 
min of meer geconcentreerde kustafzetting, behalve grooto 
blokken chromiet (tot ± 10 ton), sterk chromicthoudend 
zeezand aan. Per m.3 zeezand vond men hier 382 kg. 
chromietzand (mot een gehalte van ca. 49 % Cr203), terwijl 
de totale aanwezige hoeveelheid chromiet op meer dan 3000 
ton kon worden geschat. 

In met zand on klei vermengden toestand bevatten de 
valleigrondon der Malili-, Oesoe- en Tjerókangri vieren een 
zeker gehalte aan chromiet- gruis; boringen en putton 
hebben aangetoond, dat het gehalte aan dit erts wisselend en 
in het algemeen gering is; een der rijkste putten gaf 30 kg. 
chromiet (en dan nog niet geheel zuiver chroomerts, maar 
vermengd met magnctiet) per in.3 gx-ond. 

Ook de lateritische ijzerertsen van het Ver- beekgebergte 
in Celebes bevatten alle een gering percentage chroomoxyde 
(tot 2 %); echter is niet al het chroomoxyde hierin toe te 
schrijven aan de aanwezigheid van korrels chromiet, een 
deel blijkt in gebonden toestand als chroomhydroxyde in het 
ijzererts voor te komen. 

Tot ontginning hebben de chromietertsen van Celebes 
nog niet geleid. 

Literatuur: Algemeene geologie en Ertsafzet 
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tingen van Zuidoost-Celcbes, samengesteld door wijlen Dr. Ir. 
W. Dieclcmann en Ir. M. W. Julius, Jaarb. Mijnwezen 1924, 
Verhandelingen. 

Onbelangrijke chroomertsvormingen vindt men verder 
in de peridotietgebergten van Z.O, Borneo en Timor. ’t 
H/' 

INFUSORIËN-AARDE. (zie CILIATA). Eeni- ge 
vindplaatsen van deze diatomeeënhoudendo aarde zijn die 
bij Kalioso (gouvt. Soerakarta) en bij SentolQ (gouvt. 
JogjakartabTBljlaatstge- noemde plaats werd de~aarde 
vroeger ontgonnen voor isolatie-materiaal. Groote 
afzettingen komen ook om het Tobameer_voor, en 
vermoedelijk nog op vele andere plaatsen in Indië. 

De zuivere infusoriën-aarde bestaat uit dicht 
opeengepakte kleine pantsers van diatomeeën (kiezel-
algen, vandaar ook de dikwijls gebruikte Duitsche naam 
„Kieselgur” voor deze aarde). Zij bezit een zeer hooge 
poreusiteit en zeer gering spec. gewicht, slechte 
geleidbaarheid voor warmte, electriciteit en geluid; verder 
is zij goed bestand tegen vuur en zuur. 

De verschillende technische toepassingen be^ rusten op 
bovengenoemde eigenschappen^/’^ 

IJZERERTS. (Aanvulling van Dl. IV, blz. 801). In 
het N.W. deel van het eiland Flores (in de onderaf d. 
Ngada), werden een aantal'ijzererts voorkomens Tijdens het 
op dat eiland plaats gehad hebbende 
gouvernementsonderzoek aangetroffen. Ze bleken in 
miocenen kalksteen voor te komen, terwijl in de omgeving 
dacitische gesteenten voorkomen, welke ongetwijfeld 
samenhangen met een aan de kust verschijnend 
granodiorietmassief- je. Het aantreffen van 
contactmïneralen in het ijzererts- kalksteenveld stempelt dc 
erts-afzet- tingen tot het contact-metasomatische type. Het 
erts bestaat in hoofdzaak uit ijzerglans (hematiet) met eenig 
mangaangchalte. Zuivere man- gaanertsen komen voor, 
meerendeels echter vergroeid met ijzererts. De grootste 
ijzerertstoppen bevatten naar schatting ongeveer 50.000 
m3., resp. 100.000 m3. zichtbaar ijzererts. (Geol. Mijnb. 
Onderz. op Flores, door Dr. H. Ehrat. Jaarb. v. h. Mijnw. 
1925, Verh. II)T ’t H./ 

MANGAANERTSEN. (Aanvulling van Dl/ll, blz. 
006.) Eerst na 1920 heeft in de concessie Kli- ripan, ten Z. 
van Jogja, eone meer regelmatige ontginning plaats 
gevonden. Voor de producties wordt verwezen naar de 
Jaarboeken van het Mijnwezen, Algemeen gedeelte. In hot 
Tasikma- laja’sche (vroegere Afd. Soekapoera), zoomede 
in Zuid-Besoeki zijn in den laatsten tijd — dit artikel is 
geschreven in 1931 — nieuwe mangaanerts- vindplaatsen 
opcngclegd, die reeds eenige productie hebben gegeven. 

KALKSTEENGROTTEN. (Zie GOEVVA). Ver-
schillende grotten in do kalksteenformaties op Java zijn in 
praehistorischon tijd bewoond geweest, o.a. do Goowa 
Lüwa bij Sampoeng in de res. Ponorogo en eonige grotten 
bij Dander ten Z. van Bodjoncgoro, waarin men 
overblijfselen vond van aardon potten, wapens en 
gereedschappen uit boon vervaardigd. Ook in Djambi trof 
men in een kalkstoengrot de sporen aan.-van een verblijf-
plaats van vroegere bewoners/^ 

M ARSEENERTS. (Zie ook'ARSENICUM.) Op den Gg. 
Selakóan (Z.O. van Bengkajang, res. W. Afd. v. Borneo) 
werden door het gouvernementsonderzoek een 3-tal 
sulfidische gangzönes opengelegd, die, behalve ijzer-, zink- 
en loodsul- fiden, ook arsenopyriet bleken te bevatten. Men 

vond in dc grootste gangzóne gehalten van 4—15% arseen, 
een klein gehalte aan zink, lood en koper en ook aan goud 
en zilver. (Jb. Mijnw. Al. Ged. 1925 t/m 1927, Hoofdst. 
Opsporingsdienst)^/ 

KOPERERTSEN (Aanvulling van Dl. II, blz. 427). 
In het oorspronkelijk artikel wordt een en ander vermeld van 
de vroegere vondsten van ko- pererts op het eiland 
T i m o r .  Latere gouverne- mentsonderzoekingen naar de 
koperertsafzettin- gen op Timor hebben aangetoond, dat wel 
een groot aantal koperertsvindplaatsen over het ge- heele 
eiland werden aangetroffen, maar dat geen enkele 
zoodanige perspectieven bood, dat van een behoorlijk 
ontginbaar object sprake kon zijn. 

Geologisch bleek — en dit kwam ook in de 
prospecteertunnels aan den dag — dat de erts- voorkómens, 
evenals degesteentemassa’s der verschillende (mesozoische 
en praemesozoische) formaties, aan sterke dislocaties 
hebben bloot gestaan, in verband met de intensieve 
plooiing, open overschuivingen (men denkt hierbij zelfs aan 
dekbladen-vorming), die de formaties hebben ondergaan. 
De deels uit zachte, deels uit harde lagen bestaande 
gesteentegroepen kwamen daardoor in verbrokkelden 
toestand „chaotisch" door elkaar te liggen. Vandaar dan ook 
de regellooze verspreiding van kleine en groote stukken 
kopererts, die te beschouwen zijn als resten van 
verbrokkelde en verschoven ertslichamen. 

Het grootste ertslichaam, dat bij Tanini, in het N.W.deel 
van Timor, gevonden en onderzocht werd, is een wigvormig 
uitloopende koperhouden- de pyrietmassa, begrensd door 
verschuivingen aan alle kanten. Het nevengesteento vormt 
een verbrokkelde massa van serpentijn, diabaas en 
kleisteen. Gemiddeld bevat dit pyritische ertslichaam, dat 
een inhoud heeft van 40.000 ton, 5% koper (het bovenste 
deel bevat rijk erts, tot 25% koper, naar beneden toe, tot op 
± 25 m. diepte, waar het ertslichaam ophoudt, geleidelijk 
verminderend tot 1 a 2% koper), zoodat het totale quan- tum 
koper op 2000 ton geraamd kan worden. 

Behalve zulke regelloos verspreide stukken van 
ertslichamen, waarvan men vaak de oorspronkelijke 
herkomst in het geheel niet kon nagaan, vindt men in de 
groote serpentijn-massieven hier en daar koperertssnoerên 
en lenzen, die door de talrijke glijspiegels, welke het erts 
vertoont, een sterke drukwerking verraden. Het erts is dus 
ook hier ongetwijfeld ontstaan vóórdat de bergvor- mende 
krachten het gesteente en de ertsafzettingen in zoo’n sterke 
mate vervormden. (Zie: De opsporingen naar delfstoffen op 
het eiland Timor door C. W. A. P. ’t Hoon en L. J. C. van 
Es, Jaarb. v. h. Mijnw. 1925, Verh. II). 

Een onderzoek naar kopererts op de Kar i- m a t a-e i 1 
a n d o n, waar volgens vermoedens kopererts zou 
voorkomen, gaf een negatieve uitkomst. (Zie: Eone 
gooi.mijnb. verkenning van de Karimata-eilanden, door W. 
A. J. Aernout, Jaarb. v. h. Mjjnw. 1920, Verh. 1).
 ’t H. 

ZWAVEL. (Aanvulling van Dl. IV, blz. 871). 
Gedegen zwavel komt voor als incrustaties in de nabijheid 
van solfataren, als zwavelmodder op den bodem van 
kratermeron, of in beddingen vermengd met agglomeraten 
en tuffen in de wanden van kraters. 

Door Inlanders wordt van de incrustaties in kleino 
hoeveelheden zwavel gewonnen van den vulkaan Welirang 
(Ardjoeno-geb.). 



 

060 ZWAVEL. 

Boringen in den Kawah Poetih (Patoeha) hebben 
aangetoond, dat hier op rond 1.5 millioen ton 
zwavelmodder (droog berekend), met een kwantum 
van 500.000 ton zwavel, gerekend kan worden. De 
zwavelmodder van dezen Kawah wordt sedert een 
aantal jaren ontgonnen. In de jaren 1927, 1928 en 
1929 bedroeg de productie resp. 354.9 ton, 370 ton 
en 1560 ton zwavel. Was bet bedrijf oorspronkelijk 
voornamelijk gericht op de productie van 
pijpzwavel middels destillatie, later ging men over 
tot zuivering op andere wijze, nl. middels flotatie, 
en werd het product vooral in poedervorm 
afgeleverd ter bestrijding van meeldauw in 
rubbertuinen. Sinds korten tijd is men er, na ijverige 
proeven, in geslaagd een meer afdoend en veel 
goedkooper reinigingsprocéde te vinden, waardoor 
bij lage temperatuur een zeer zuivere zwavel uit den 
zwavelmodder wordt uitgesmolten. 

Soortgelijke zwavelmodderafzettingen als op 
den Patoeha blijken nog in andere kraters aanwezig 
te zijn; de voornaamste dezer zijn de Telaga Bodas 
(die echter tot natuurmonument is verklaard), de 
Kawah Tdjèn, de Sorik Merapi (Tapa- noeli), en de 
Mahawoe (Minahasa). Ook onder de kraters van het 
Dijèng-plateau vindt men er één: de Telaga Troes7 
die een zekere hoeveelheid zwavelmodder bevat. 
Uit een booronderzoek bleek, 

j dat de afzetting onder een 10 m. dikke klei- en i 
veenlaag ligt. Hieronder werd de zwavelhoudende I 
laag tot 3.68 m. diepte aangeboord; het onderlig- I 
gende gesteente werd niet bereikt. Men schatte de I 
hoeveelheid in het verkende kratergodeelte op ! 87600 
ton zwavelklei met 41 % S. 

De zichtbare hoeveelheid zwavelmodder op ; den 
bodem van den krater Telaga Bodas is 60.000 ; ton met 
een gemiddeld S-gehalte van 55%. Spe- j ciale 
onderzoekingen om de diepere lagen van den I 
kraterbodem te onderzoeken hadden niet plaats, doch 
men schat de totale hoeveelheid, die in den bodem 
voorkomt, op 500.000 ton ruwe zwavel. 

Van eenigszins ander karakter zijn de zwavel- 
afzettingen in de kraters van den Tangkoeban 
Prahoe en den Tjeremai; zij liggen zoowel in de 
kraterbodems als in de terrasvormige gruisafzet- 
tingen, die de kraterruimten omgeven. De laatste 
wijzen op een vroegeren hoogen waterstand van het 
kratermeer. Exploraties hebben aangetoond, dat in 
den Kawah Oepas 200.000 ton zwavelgruis 
voorkomt met een gemiddeld S-gehalte van 60%; 

I in den Kawah Ratoe 270.000 ton met een gemid- i 
deld S-gehalte van 57%; in den Kawah Domas | kan 
de hoeveelheid geschat worden op 5000 ton i van 50% 
zwavel. (Verslagen en Mededeelingen 1 betr. Tnd. 
delfstoffen en hare afzettingen No. 17.) 
I ’t IV 
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个"V bV] VOORBERICHT. 

Gestadige aanvulling en voor zooveel noodig wijziging van den inhoud dezer En- 

cyclopaedie met het doel, deze zooveel mogelijk op de hoogte van den tijd te hou- den, 

hebben nu, drie jaren na het verschijnen van het tweede supplement-deel (Deel VI), 

opnieuw 15 supplement-afleveringen voortgebracht, welker artikelen, alfabetisch 

gerangschikt, in een derde supplement-deel (Deel VII) worden ver- eenigd. 
Evenals aan Deel VI, ter vereenvoudiging van het opzoeken van artikelen, een 

alfabetisch gerangschikte inhoudsopgave voor de beide supplement-deelen V en VI 

tezamen toegevoegd is, zoo is aan dit nieuwe deel een dergelijke inhoudsopgave 

gehecht voor de drie thans verschenen supplement-deelen tezamen, zoodat om zich te 

vergewissen of een artikel in de Encyclopaedie voorkomt, thans volstaan kan worden 

met raadpleging van een der vier (alfabetisch gerangschikte) hoofddeelen, de 

gezamenlijke inhoudsopgave van Deel V, VI en VII en — voor het vervolg — do 

inhoudsopgave van de laatst verschenen supplement-aflevering. 
Gaarne richt de redactie een woord van dank tot alien, die aan de totstandko- ming 

van dit deel hebben medegewerkt. 
April 1935 DE REDACTIE 



Deel V = Biz. 1— 480 der Aanvullingen en Wijzigingen afl. 1一15. 
Deel VI = Biz. 481— 960 ,, ,, „ ,, afl. 16—30. 
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Aardbevingen I 2, A 694 
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Ind.) A 160 
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gen A 206, 227 
Abak A 126 
Abelmoschus esculentus A 789 
Abelmoschus moschatus A 790 
Abendanon (Mr. J. H.) A 525 
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22 
Abroma angusta I 5, A 789 
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Aim6re A 1375 
Ahmadyah A 913 
Akar Bahar I 25, A 228, 738 
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Aial A 126 
Alang*Alang I 27, A 790 
Alangiuin A 790 
Alang La,was I 27, A 228 
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Albizzia Falcata A 790 
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790 
Albizzia Sumatrana A 864 
Aleurites I 28, A 790 
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Bcstuur A 179 
Allah I 31, A 1266 
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Aloet A 126 
Alor 1.31, A 228, 1373 
Alsophila I 32, A 791 
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Alstonia I 32. A 791 
Alstonia acuminata A 791 
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Alternanthera Amoena A 791 
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229 
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Bawal I 211, A 237 
Bawangio I 211, A 237 
Bebakening I 212, A 299, 627 
Beber I 213, A 1397 
Bedrijvenwet (De Indische) A 
821 
Begrooting I 216, A 1058 Behe 
A 1396 
Bekasi I 222, A 237 
Bekoempai I 222, A 268 
Bfelangbdlang I 222, A 288 
Belarang A 126 
Belastingaccountantsdienst A 
824 
Belastingen I 222, A 1, 426, 

932,1313 
Belawan I 264, A 1359 
Belawan-Deli I 264, A 1360 
Belegen I 265, A 206 Belentian 
A 1396 
B61oe I 265, A 237, A 1403 
Belotto of Blotto A 126 Bena I 
265, A 1359 Benadon A 126 
Benasoe A 238 
Beneden-Tapanoeli 1266, A 238 
Bengalen-Passage I 266, A 170 
Bengkajang I 267, A 238 
Bengkalis I 268, A 1361 
Bengkoedoe I 268, A 238 
Bengkoelen (resid.) I 268, A 
262, 1299 
Bengkoelen (afd.) I 273, A 265 
Bengkoelen (onderafd.) A 266, 
1301 
Bengkoelen (Hfdp.) 1273,1301 
Bentawan A 1396 Bdntjalang A 
126 
Berbek (afd.) I 274, A 238 
Berbek (distr.) I 275, A 238 
Berberis fortunei A 771 Berckel 
(A. E. van) A 134 Berg (Mr. L. 
W. C. v. d.) A 620 Berg (Mr. N. 
P. van den) A 367 Bdri-Bdri I 
276, A 730 Besikama I 277, A 
238, 1405 Besoa I 278, A 238, 
1427 Besoeki (afd.) T 278, A 
322 Besoeki (hfdpl.) I 279, A 
322 
Bestuur (Algemeen — over 

Ned.-Indie) A 524 
Bestuur (Regionaal —) A 524 
Bestuursdienst A 524 
Bestuurshervorming A 524 
Bestuurskorpsen A 524 

Bestuursschool A 524 
Bestuurawezcn I 279, A 455 
Beta vulgaris A 771 
Betalingsbalans van Ned.-Tndie 
A 697 
Beungga I 288, A 170 
Beureunoen I 288, A 170 
Bevloeiingen I 289, A 985 
Bevolking I 298, A 160, 923 
Bevolkingsrubbercultuur A274, 
735 
Bezittingen I 302, A 129 
Bezoldigingsstelsel A 832 
Bibliographic A 61 Bibliotheken 
A 61 Bidens chinensis A 771 
Bima (landsch.) I 306, A 238 
Bima (hfdpl.) I 308, A 238 
Binanga I 309, A 206. 
Binangoen I, A 1235 
Bindjai (Bindjei) I 309, A 238 
Binoeang I 310, A 239, A 1162 
Birnie (David) A 976 Bischofia 
Javanica I 311, A 771 Bixa 
Orellana I 312, A 771 Bladluizen 
A 671 Blandongan A 126 Blatik 
A 126 Blidah I 315, A 239 Blitar 
(afd.) I 315, A 239 Blitar (hfdpl.) 
I 315, A 239 Bloeboer I 316, A 
239 Bloemboengan I 411, A 240 
Blora I 317, A 240, 1238 
Blumeodendron A 771 Boachi 
(Aquasi) A 131 Bocarro (A.) A 
771 Bodem I 318, A 1057 Bodja 
I 319, A 1198 
Boedi Oetomo 1 321, A 940 
Boedoek I 322, A 256 
Boegineezen I 324, A 341 
Boehmeria nivea I 336, A 771 
Boekit Batoe I 331, A 240 
Boeldlfeng I 332, A 240 Boeli 
(Maboeli) (Baai van) I 333, A 
288 
Boeloengan I 333, A 268, 1076 
Boeloe Samah I 333, A 206 
Boeng A 126 
Boengkoe on Mori 1335 on II 

786 A 1185 
Boeol I 336, A 1418 Boongoes I 
335, A 240 Boe6 I 336, A 240 
Boeroe I 339, A 170 Boeton I 
341, A 1243 Boeton, Mynbouw- 
en Cul- tuur Mij. A 979 
Bojans A 131 
BokaA 126 
Boletus bovinas A 771 
Bonang I, A 1235 
Bondowoso(Reg.) I 346, A 1178 
Bondowoso (Distr.) I 346, A 
1179 
Bondowoso (Hfdp.) I 364, A 

1179 
Bo泌(Boni) I 347, A 342,1141 
Bonggo A 240 Bontobatoe A 
1265 

A1-480 = Deel V (Afl. 1-15). A 481-960 = Deel VI (Afl. 16-30). A 961-1440 = Deel VII (Afl. 31-45) 



INHOUJ) VAN DEEL V, VI EN VII IX 

Borel (IL J. F.) A ] 367 Borrcria 

Hispid。A 815 Bort A 791 

Bosch wczen I 385, A 629 
Bosnik A 210 
Bosscha (K. A. R.) A 641 
Bosse (M. J. van) A 178 Bot 
A J2G 
Botanische Literatuur van 

Ned.-Indie I 392, A SOO 
Boven-Langkat A 240 Brantas-
Dclta-werken I 497, A 988 
Brassica Rapa A 815 
Brassica rugosa A 815 Brata-Joeda 
I 408, A G09 Breueh (Poelo) I 409, 
A 170 Broekoetan A 126 
Bromus insignis A 815 
Bromus unioloides A 815 
Bronbeek I 411, A 601 Brooshooft 
(Mr. P.) A 32 Brucca Burmanica A 
815 Bucklandia tricuspis A 815 
Buitcnbezittingcn 1 419, A 129 
Buitengewesten A 128 Buitenzorg 
(afd.) I 419, A 240 Buitenzorg 
(hfdpl.) I 419, A 241 Burgcmeestcr 
cn Wothouders 

(College van —) A 514 
Burgerlijken Stand (Registers 

van den) I 421, A 45 Burgers I 
422, A 1399 Bijenteelt I 425, A 8-
14 Cajanus Cajan A 815 Calamus 
axillaris A 815 Callicarpa 
longifolia A 815 Calopogonium 
mucunoides A 815 
Campnospcrma auriculatum A 815 
Campnospernia macrophyllum A 

815 
Campnospernia oxyrhachis A 815

 " 

Canarium commune I 435, A 815 

Canariuin decumanum A 816 
Canarium Legitimuin A 816 
Canarium littorale A 816 Canarium 
Mchenbethcno A 816 Canan um 
oleosu in A 81() Canarium 
pscudodecumanuni 

A 816 
Canarium sylvostro A 817 
Canavalia ensiformis I 435, A 816 
Canavalia Rosea A 81G 
Canna Coccinea A 816 
Canna glauca A 816 
Canna hybrida A 816 Cannabis 
flativa I 436, A 817 Cantala A 
1094 
Caoutchouc 1 436, A 874 Capparis 
acu min ata A 817 Cardioptcryx 
lobata A 817 Carclioptcryx 
Moluccana A 817 Carex baccans A 
817 
Carica Papaya 1 441, A 817 
Carpentier A]ting (Prof. Mr. J. 

H). A 672 

Carpentier Alting Stichting A 713 

Carum Roxburchianum A 817 

Caryoto mitis A 817 

Caryoto Rumphiana A 817 

Cassavc I 441, A 703 

Cassia divaricuta A 817 

Cassia Fistula I 441, A 241, 1093 

Cassia laevigata A 817 

Cassia Lcschcnaultiana A 817 

Cassia occidentalis A 818 

Cassia pumila A 818 

Cassia tora A SI 8 

Castanea acuminatissima A 818 

Castanea Sumatrana A SIS 

Casuarina equisetifolia I 443, A 818 

Casuarina Junghuhniana A 818 

Casuarina Rumphiana A 818 

Casuarina Sumatrana A 819 

Caulerpa A 819 

Ceiba pentandra I 443, A 819 

Celastrus paniculata A 810 

Celebes Instituut A 922 

Cenchrus inflexus A 8J 9 

Centclla Asiatica A 819 

Centraal-Waterschapskantoor A 
286 

Ccrbera Manghas A 819 

Cercus Peruvian us A SI 9 

Chamacraphis asj)era A 819 

Chenopodium Ambrosoides A 819 

Cheribon (Afd.) I 477, A 1397 

Choribon (Reg.) I 477, A 1397 

Cheribon (Distr.) I 477, A 1397 

Cheribon (Hfdp.) I 477, A 1135 
ChettiA26l 
Chinccsche Zaken (Dicnst der) A 

717 

Chisocheton macrophyllus A 819 

Chlamydoinucor Oryzae A S19 

Chlcroclcndron Calaniitosum A 
832 

Chloranthus Brachystachys A 819 

Chloranthus inconspicuus A 819 

Chloris A 820 

Chloroxylon Swietcuia A 820 

Chonemorpha macrophylla A 820 ° 

Chrooni, Chroomerta A 958 

Chrysanthemum leucantho- murn A 
820 

Chrysophyllum Cainito A 820 

Chrysophyllum Roxburghii A 820 

Cibotium Baranetz A 820 

Cichoriuin Endyvia A 820 

Cichorium Intybus A 820 

Cinchona I 491, A 820 

Cinnamomum Javanicum A 820 

Citronella-Olio A 712 

Citrus A 820 

Citrus aurantifoha A 821 

Citrus Aurantium A 832 

Citrus Hystrix A 832 

Citrus Japonica A 832 

Citrus maxima A 832 
Citrus nicdica A 832 
Citrus nobilis A 832 
Clitocybc hypocalamus A 83g 
Coccinia cordifolia I 495, A 833 
Coclodcpas Bantamense A 833 
Coclorhopalon o bo vatu m A 833 
Coelostegia Griffithii A 833 Coix 
Lacryina-Jobi I 497, A 833 Cola 
niticla A 833 

Coleus Ainboinicus I 497, A 833 
Colocasia esclucnta A 833 
Colubnna Asiatica A 833 
Columbia Javanica A 833 
Combretocarpus rotundatus A 833 
Combretum Sundaicum A 834 
Combretum tetralophunr A 834 
Comite voor de Autonomie van 

Indie A 524 
Commelina nudiflora A 834 
Coinmcrcieele Boekhouding bij 

Landsbedrijven I 497, A 824 
Commersoiiia Bartrainia A 834 
Commissariaat voor Ind. Zaken 

A 839 
Commissie voor Inlandsche 

rechtspcrsonen A 975 
Commissie voor Regeerings- 

publicaties A S32 
Communisme. Communistische 

Party in Indie A 526, 951 
Conchomyccs verrucisporus A 834

 ~ 
Constructiewinkcl (Artillerie-) I 

524, A 624 
Cooperatie in Ned.-Indie A S6S 
Coprinus macrorliizus A 834 
Coprinus microsporus A S34 
Corallopsis salicornia A 834 

Correa of Correia (G.) .1 532, A 772 
Corypha Utan I 532, A 834 
Cosmos Gaudatus A 834 
Cotylelobium flavum A S34 
Cotylelobiuni Malayanum A 834 
Cotylelobium melanoxylon A 834 
Couto (Diogo Do) I 533, A 772 
Crataeva nurvula A S34 
Cratoxylon Celebicum A 83-1 
Cratoxylon Cuneatum A 834 
Cratoxylon Formosum A 834 
Cratoxylon polyanthum A 835 
Credietbank voor Ned.-Ind. 

Gemeenten CQ Ressorten (N.V.) 
A SSI 

Crediethulpbank voor Ned.- Indie A 
1231 

Cremer (J. Th.) A 290 
Crepidopus Djamor A 835 
Cropidopus fissilis A 835 
Crotalaria alata A 835 Crotalarya 
anagyroides A 835 Crotalaria 
ferruginea A 835 Crotalaria 
Ursaramoonsis A S35 Crotalaria 
Valetonii A 835 Cryptoronia 
paniculata A 835 
Cryptocarya crassinervia A 835 
Cryptocarya Griffithiana A 835 
Cryptocarya tomentosa A 835 

A 1-480 = Deel V (Afl, 1-15). A 481-960 = Deel VI (Afl. 16-30). A 961-1440 = Dcol VII (Afl. 31-45). 



X INHOUD VAN DEEL V, VI EN VII 

Cubilia Blancoi A 835 
Cultuurraad A 35 
Curanga Fcl-Terrae 1552, A 835 
Cuscuta Australis I 552, A 835 
Cuscuta reflexa A 836 Cyathula 
prostrata A 836 Cycas revoluta 
A 836 
Cyclea barbata I 491, A 836 
Cyclophorus nummalarifolius 
、A 836 
Gynara Scolymus A 836 
Cynodon dactylon A 836 
Cynometra ramiflora A 836 
Cytibus Palmensis A 836 Daalen 
(G. C. E. van) A 824 Dab A 126 
Dacrydium Elatum A 836 
Dacrydium Junghuhnnii A 836 
Dactyloctenium Aegyptium A 
836 
Dactyloctenium verticillatum A 

837 
Daemonorops I 554, A 837 
Daemonorops fissus A 837 
Daemonorops Forbesii A 837 
Daemonorops melanochaetes A 
837 
Dahlan (Kiahi Hadji Achmad) A 

695 
Dai I 555, A 288 
Dairi-landen I 556, A 241 
Dairiweg A 1299 Daja I 556, A 
204 Dajaks I 556, A 268 
Dalbergia parviflora A 837 
Damar I 570, A 241, 1439 
Dansen I 571, A 1105 Dao 1 
572, A 1366 
Darangdan I 573, A 241 Dasoen 
I 573, A 1234 Baucus Carota A 
837 Daweloor of Dawelor I 573, 
A 1439 
Dawera I 573, A 1439 
Decentralisatie I 574, A 524 
Deelbouw I 577, A 1004 
Dehaasia Caesia A 837 Dehaasia 
microcarpa A 837 Delaki-Iljasi 
Awieng I 577, A 241 
Deli Maatschappij I 580, A1097 
D&lirivier of Soenglei Laboean 
1580, A 1360 
Demak I 581, A 241 
Dempo I 583, A 241 
Dendrobium Crumenatum I 583, 
A 837 
Dendrobium Salaccense A 838 
Dendrocalamus asper A 838 
Dengkdng I 585, A 329 
Derma joe A 126 
Derris elliptica 1589, A838,868 
Derris microphylla A 838 
Desaraden A 524 
Desmodium capitatum A 838 
Desmodium Gangeticum A 838 
Dialium I 596, A 838 
Diamant 1596, A 958 
Diamantpunt I 598, A 170 
Dichron Febrifuga A 838 
Dictyophora A 838 

Dictyopteris irregularis A 838 
Dienstplicht A 601 
Dierenbeschcrming A 743,1397 
Dierenvereering A 183 Digitaria 
A 838 
Dilenia excelsa A 839 
Diospyros discolor A 839 
Diplazium A 839 
Diplospora singuluris A 839 
Dipterocarpus I 603, A 864 
Dirma (Diroemah) I 603, A 241 
Disepalum longipes A 864 
Djailolo I 604, A 288 Djakenan 
X607, A 1237 Djalo A 126 
Djambi (resid.) I 608, A 330 
Djambi (hfdpl.) I 614, A 330 
Djarak A 984 
Djasinga I 616, A 241 Djati I 
616, A 242 Djatibarang A 1398 
Djatiwangi I 617, A 1398 
Djebeng I 617, A 242 Djeboes I 
617, A 242 Djegong A 126 
Djekoelo A 1230 Djember I 618, 
A 322 Djembrana (Djambrana) I 
619, 

A 242 
Djembrana (distr.) I 619, A 242 
Djeniloe I 619, A 257 Djepon I 
619, A 257, 1239 Djinengdalem 
I 620, A 257 Djoewana (Distr.) I 
621, A 1237 Djoewana (Joana, 
Djoeana) 621 

I, A 1237 
Djohoran A 126 
Djoka of Laag Eiland I 622, A 

1438 
Djonggat I 625, A 1196 
Djoronga A 1428 
Djongkong I 625, A 257, 1392 
Djroepik A 126 Dob A 126 
Do bo I 625, A 289 
Dodinga I 625, A 289 Dodinga-
Baai I 626, A 289 Doeanga A 
126 Doemai I 629, A 257 Dolok 
I 629, A 257 Donax 
Arundastrum A 864 Donax 
oanniformis A 864 
Doofstommenonderwijs inNed.- 
-Indie A 789 
Doom of Domi I 636, A 257 
Dor6 I 635, A 25? 
Dor6 (Baai va.n) I 635, A 257 
Dowora (Besar en Ketjil) I 

639, A 1428 
Dramaga I 639, A 257 
Drankbestrijding I, A 1135 
Drinkwater I 640, A 700 
Drukpers I 641, A 342, 1053 
Drynaria cordata A 864 Drynaria 
rigidula A 864 Dryobalanops I 
643, A 864 Dryobalanops 
Oiocarpa A 865 Duabanga 
Moluccana A 865 Dualisme A 
80 
Durio carinatus A 865 Duif I 
643, A 242 

Duizend-Eilanden I 647, A 257 
Dynamisme A 80 Eclipta alba A 
865 Economische Toestand A 
179 Eed I 651, A 46 
Ehretia microphylla A 865 Elaeis 
Guineensis I 665, A 865 
ElaeocarpusGanitrisI665,A865 
Elaeocarpus grandiflora A 865 
Elephantiasis I 665, A 730 
Eleusine Indica I 666, A 865 
Eleutherandra Pes-Cervi A 865 
Eleutherine Americana A 865 
Elpapoetih (plaats) A 329 Embau 
A 1393 
Snde (Onderafd.) 669 I, A 1406 
finde (Hfdp.) I 669, A 1407 
Endospennum A 865 
Engano (Enggano) 1670, A1304 
Engelbrecht (Mr. W. A.) A 43 
Engelmann (Dr. W. H.) A 60 
Engelenberg (A. N. J.j A 1288 
Enhydra fluctuans A 866 
Enrekang I 683, A 1269 
Epidemieen I 683, A 739 
Enthoven (J. J. K.) A 388 
Eragrostis A 866 Erdtan A 126 
Ermeling (J. Ph.) A 88 Eryngium 
foetidum A 866 Escompto-
Maatschappij (N.-I.) 

1 686, A 810 
Ethnologische Onderzoekingen A 

148 
Eucalyptus Deglupta A 866 
Eucheuma I 693, A 866 
Eugenetische Vereeniging in 
Nederlandsch-Indie A 844 
Euonymus Javanicus A 866 
Eupatorium Pallescens A 866 
Eupatorium Riparium A 866 
Europeanen I 695, A 708 
Eurycles Amboinensis A 866 
Evodia latifolia A 866 Exocarpus 
latifolia A 866 Exorbitante 
Rechton A 131 Expansiepolitiek 
A 132 Externeering A 132 
Eijkman (Prof. Dr. Chr.) A 798 
Fachrodin (Hadji) A 679 
Facopyrum esculentum A 866 
Fagara Rhetsa A 866 Fagraea 
auriculata A 867 Fagraea elliptica 
A 867 Fakatora A 126 
Fatoo Aroein I 698, A 258 
Festuga leptopogon A 867 
Fialarang I 704, A 258 Fibraurea 
chloroleuca A 867 Ficus superba 
A 867 Fimbristylis globuJosa A 
867 Fistulina hcpatica A 867 
Flores I 706, A 1366 Foenai 1 
720, A 258 
Fort van der Capellen I 721, A 

258 
Forum Privilegiatum A 46 
Fragraria vesca A 867 
Framboesia Tropical I 772, A 720 
Freycinetia I 725, A 867 

A 1-480 = Deel V (Afl. 1-15), A 481-960 Deel VI (Afl. 16-30). A 961-1440 = Deel VII (Afl. 31-45). 
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Gading I 727, A 258 
Gadjamati (Gadjah-Mati) I 727, 
A 783 
Gajo land I 728, A 258 
Gal61a I 733, A 289 
Galinsoga parviflora A 867 
Galoegoer 1 735, A 258 
Gambir I 736, A 1093 
Gamkonora I 737, A 289 
Gan6 I 727, A 289 
Gaplfek A 707 
Gapl6kmeel A 708 
Gardenia angusta I 738, A 867 
Garuga Abilo A 867 
Gastrochilis Panduratum A 867 
Gatoek A 624 
GauItheriaFragrantissima A867 
G6be I 744, A 289 
Gecommitteerden (Colleges van 
—)A 524 
Gedelegecrden (College van —) 

A 524 
Gedelegeerden-Kiesverorde- 

ning 1917 A 524 
Gedeputeerden (Colleges van 

—)A 524 
Gegesiklor I 747, A 1398 
Geldmiddelen I 751, A 1043 
Gemeenten (Inlandsche) I 760, 
A 524 
Gempol I 761, A 259 
Geneeskunde I 761, A 734 
Geneeskundige Dienst I 762, A 
743 
Generale Thesaurie A 262 
Geologische Dienst A 616 
Geologisch Laboratorium A 617 
Geroeng A 1193 
Gdser of Gissdr I 783. A 289 
Getah Pertja (Gutta-Percha), I 
783, A 759 
Geumpang I 785, A J 70 
Gevangeniswezen A 671 
Gezondheidsetablisseinenten 

(Sanatoria) 1 786, A 732 
Gezondheidsleer (Hygiene) I 
787, A 745 
Gianjar (Cyanjar) I 792, A 1308 
Gigieng I 794, A 170 
Giri I 794, A 783 
Glatik A 126 
Gloempang Pajong I 795, A 170 
Gloriosa superba I 795, A 867 
Gmelina Moluccana A 868 
Goemai-Gebergte T 798, A 259 
Goenoeng Djati I 799, A 783 
Goenoeng Sahilan I 799, A 1362 
Goenoeng Segara A 681 
Goenoengtaboer I, A 1080 
Goerapin 1 801, A 289 
Goeroeah I 801, A 289 
Goeroeapin (Gocroeah-Pin) I 

801, A 289 
Gooroo-Ordonnantie A 361 
Goewa of Gowa I, A 1018 、 
Golongan Merdika A 1111 
Gombara (Kombara-Kemara) I 

802, A 259 
Gondanglegi I 803, A 259 
Gonon6 I 803, A 1428 
Goraitji (Gorah Itji) 1803, A 289 
A 1-480 = Deel V (Afl. 1-15). A 481—960 

Goram-Eilanden I 803, A 289 
Gordonia excelsa A 868 
Gorontalo (afd.) I 805, A 259 
Gorontalo (ondcrafcl.) I 80G, A 
259 
Gouvernementsmarinc I 811, A 

299, 627 
Gouvememcnts Marine en Ge- 

westelijke Vaartuigen I 811, A 
299 

Gouvernementspupillen I 811, A 
601 

Gouvemeur-Generaal I 812, A 
930 

Graafland (Jhr. I. P. 0.) A 47 
Grant A 584 
Grashuis (Mr. G. J.) A 181 Grati I 
817, A 259 
Grevillea Robusta A 8G8 
Grinwis Plaat (P. Th L.) A 177 
Grondwetsherziening A 524 
Groot (Dr. 0. J. de) A 593 
Groot (Prof. Dr. J. J. M. de) A 12 
Groot en Klein Mandailing, Oe- 

loe en Pakantan I 829, A 260 
Gunning (Dr. J. G. H.) A 31 
Gutta-Percha I 783, A 762 
Gymnopus albuminosus A 868 
Gyrooarpus Americanus A 868 
Haliloelik A 1405 
Halopegia Blumei A 991 Handel 
(Inlandsche) A 243 
Handelsmaatschappy (De Ne- 
derlandsche) II 47, A 993 
Handelsbank (Ned.-Ind.) II 55, A 

894 
Handelsvereeniging „Amstcr- 

dam" 1159, A 643 
Haplophragma macrolobum A 

991 
Harok Kajan A 126 
Haven- en Ankeragegelden II 67, 

A 300 
Havenmeester A 300, 627 
Havenwerken II 67, A 772 Hazeu 
(G. A. J.) A 1018 Heckeria 
umbellata A 991 Hedychium 
longicornutum A 

991 
Heeres (Prof. Mr. J. E.) A 1062 
Heleocharis afflata A 991 
Heleocharis dulcis A 991 
Helminthostachys zeylanica A 

991 •" 
Hemiandrina villosa A 991 
Hendriks (H.) A 45 
Horzieningscommissie A 22 
Hoveazaad-olie A 974 
Houtsz (J. B. van) A 265 
Heijning (J. C.) A 169 Hibiscus 
celebicus A 991 
Hibiscus macrophyUus A 991 
Hibiscus Sabdariffa A 992 
Hibiscus surattensis A 992 
Hierochloe Horsfioldii A 992 
Hfnayana A 437 
Hoerlang II 98, A 1299 Hdlandia 
II 102, A 1428 Homalium 
grandiflorum A 992 
Hoplismftnus Burmani A 992 

Deel VI (Afl. 16-30). A 961-1440 

Houten (G. van) A 132 
Houtskool A 731 
Houtsoorten II 108, A 644 
Huiden on Vellen A 1093 
Huizen der Inlandsche Bevol 

king A 369 
Huwelijksordonnanties A 105G 
Hydnum fragile A 992 
Hydrilla verticillata A 992 
Hydrocharis dubia A 992 
Hydrographie II 125, A 61S 
Hymenachne amplexicaulis A 
992 
Hymenaea Courbaril A 1013 
Hypotheekbanken II 128, A 

745 
Iboe II 129, A 290 
Idawang A 126 
Idjon-Idjon A 126 
Iguanura Wallichiana A 992 
Ilwaki of Ilwakki II134, A1438 
Immigratie II 135, A 292, 
676 
Inang A 126 
Indigofera II 143, A 992 
Indische Bond II 143, A 1295 
Indische Centrale Aanschaf- 

fingsdienst A 682 
Indische Maatschappij voor 
Militairen (I.M.V.M.) A 1231 
Indische Ondernemerabond A 
249 
Indische Party A 1295 
Indo-Eur. Beweging A 1288 
Indo-Eur. Verbond A 1295 
Indonesia moeda A 974 
Indonesie II 143, A 132 
Indonesier A 133 
Indramajoe(Reg.) II150, A1397 
Indramajoe (Distr.) II 151, A 
1397 
Indramajoe (Hfdp.) II 151, A 

1397 
Infusorien- Aarde I 491, A 959 
Inlandsche Beweging A 203 
Instituten II157, A 957 
InsuUnde II158, A 1295 
Intergentiel Recht A 50 
Intern. Crediet- en Handels- 
vereeniging “Rotterdam" 
(N.V.)II 15S, A711 
Interneering A 133 
Interregionaal Recht A 50 
Interreligieus Recht A 50 
Intsia Amboinensis A 868 
Intsia Bakeri A 8G8 
Intsia Plurijuga A 868 
Isachne Albons A 992 
Isohaemum. aristatum A 992 
Ischaenum muticum A 1013 
Ischaenum timorense A 1013 
Isja A 126 
Jaarbeurzen te Bandoeng V 217 

(A 295), A 732 
Jaarmarkton A 721 
Jabe-Javoe-n A 126 
Jacht II 173, A 1099 
Jackia ornata A 1013 
*s Jacob (Mr. H.) A 1052 
Jan Pieterszoon Coon Stiohting 
A 789 

Deel VII (Afl. 31-45). 



XII INHOUD VAN DEEL V, VI EN Vil 

J apanners in den Malcischen j 
Archipsl A 170 

Japara (Djapara) (Reg ) II179, 
A 1234 

Japara (Djapara) (Distr.) Il 
179, A 1234 

Japara (Djapara) (Hfdp.) II179, 
A 1234 

Japara-Rembangll 179,111592, 
A 1236 

Java-Instituut V 226 (A 182), 
A 718 

„Java Moto^club^^ (Koninklijke 
Vereeniging) A 977 
Javaansche eik A 1093 
Javoe-n A 126 
Jeugdbeweging (Inlandsche) A 
966 
Jeugdzorg A 839 
Jo A 126 
Joden in Ned.-Indie (De) A 614 
Jodium II 221, A 958 
Jd-mbe A 126 
Jong-Islamieten Bond A 974 
Jong-Java A 974 
Jong-Sumatranen Bond A 974 
Jonker (Prof. Mr. Dr. J. Ch. G.) 

A 13 
Kadal A 126 
Kadaster II 244, A 1017 
Kadraaier A 120 
Kadsura cauliflora A 1013 
Kaempferia angustifolia A 1013 
KajAn II 250, A 1237 
Kaji A 126 
Kalabahi II 254, A 1375 
Kalamba A 126 
Kalff (Samuel) A 983 
Kaliwoengoe II 259, A 1198 
Kalksteengrotten A 959 
Kampar-Kiri A 1363 
Kampementen (Militaire) II 
263, A 625 
Kanaikan A 】26 
Kandanghaoer II, A 1398 
Kantoordienst bij het Binnen- 
landsch Bestuur A 524 
Kantoor van Arbeid A 390 
Kantoorprauw A 126 
Kaolien A 1018 
Kaoem Betawi A 918 
Karangampdl II 272, A 1398 
Karangasem II 272, A 1307 
Karangdjati II 273, A 1239 
Karekfet A 126 
Karimoendjawa-Eilanden II 
277, A 1234 
Karroessi A 126 
Kasa II 280, 1275 A 
Kauer (Kaoer) II 288, A 1301 
Kawali II 289, A 1231 
Kemp (P. H. van der) A 37 
Kenabat Bogoloe A 126 
Kendal (Reg.) II 299, A 1197 
Kendal (Hfdp.) II 300, A 1198 
Kendal (Distr.) II 300, A 1198 
Keo-Vulkaan 1 34, A 229 
Kepas II 301, A 1297 
KerapatanTimorEvolutie A 923 
Kickxia arbora A 1013 
Kielstra (Dr. E. B.) A 29 
A 1-480 = 

619 
Laboean Badjo II 500, A 1379 

Deel V (Afl. 1-15), A 481-960 = Deel VI (Afl. 16-30). A 961-1440 

Kiesordonnantic (Provinciale —
)A 524 

Kiesordonnantie (Regent- 
schaps —) A 524 

Kiesordonnantie (Stadsgemeen- 
ten —) A 525 

Kiewiet de Jonge (Mr. Ir. H. J.) 
A 1427 

Kirap A 126 
Kisar II 325, A 1430 
Kisaran II 32G, A 260 
KlBwA A 126 
Klimaat II 332, A 686 
Klitjiran A 12G 
Kliwon II 315, A 170 
Kloengkoeng II 352, A 1308 
Knokkelkoorts (Dengue) II353, 

A 747 
Koe A 126 
Koeboe II 35G, A 1113 
Koedoes (Reg.) II 357, A 1230 
Koedoes (Distr.) II358, A 1230 
Koedoes (Hfdp.) II358, A 1230 
Koelawi II 360, A 1418 
Koeningan (Reg.) II367, A1397 
Koeningan(Distr.)II 367, A1397 
Koenting II 368, A 12G Koeria 
II 369, A 1295 
Koetai II 374, A 1084 Koffie II 
378, A 812 Koi (H. H. van) A 
408 Koldk (Kolik) II 400, A 126 
Kolfekan II 400, A 127 Kold-
Kold A 127 
Komodo of Ratteneiland II 

424,A 1379 
Koloniale Reserve II420, A 662 
Kolonie A 133 
Kongsi II 425, A 45 
Kon. Ned.-Ind. Luchtvaart- 

maatschappij A 575, 924 
Konteng A 127 
Koompassia malaccensis II 426, 

A 1020 
Koordersiochloa javanica A 

1020 
Koordersiodendron pinnatum A 

1020 
Kopang II 426, A 1197 
Koperertsen II 427, A 959 
Korra-Korra II 436, A 127 Kota 
waringin II, A 1082 Kragan II, 
A 1232 
Kraksiian (Reg.) II 444, A 1398 
Kraksaiin (Distr.) II444, A 1399 
Kraksaiin (Hfdp. )11444, A 1399 
Krankzinnigenverpleging II 

44G, A 729 
Krdtek VI1230, A 722 Kroc II 
451, A 1401 Kroja II 452, A 260 
Krom an II 454, A 127 
Kroonordonnantie A 133 
Kropgezwellen II 465, I 701 
Kruisprauw (Kruisboot) JI 463, 

A 127 
Kunstkringen (Bond van Ned.- 

Indische) A 672 
Kustverlichting IJ 494, A 300, 

Laboean Deli II 501, A 1360 
Labocan Hadji II 501, A 1197 
Laboratorium voor het onder- 
zoek dor zee A 474 
Lachnostoma densiflora A 1020 
Lactuca indica A 1020 
Lactuca sativa A 1020 
Lae Renoen A 1298 
Lahar II 504, A 957 
Lahoeroes II 504, A 1405 
Lais II 504, A 1401 
Lakor (Leikor) II 506, A 1437 
Lamboet A 127 
Lamminga (A. G.) A 195 
Landaard A 35 
Landak (Zelfb. landsch.) II522, 
A1119 
Landak (Onderafd.) II 522, A 
1393 
Landak (rivier) A 1394 
Landbouw II 523, A 1026 
Landbouwconcessien en Erf- 

pachten in de Zelfbesturen der 
Buitengewesten II 525, A 796 
Land meters II 527, A 35, 
763, 1017 
Landsdienaren (Burgerlijke) A 
832 
Landsdrukkerij II 528, A 735 
Landstorm A 601 
Lannaea grandis A 1023 
Lanong A 127 
Larat II 536, A 1004 
Laoet Tador A 260 
Lasara A 127 
Lasianthus II 424, A 1028 
Lassem (Lasem) II536, A 1233 
Latah II 536, A 748 
Lawak A 127 
Lawakan A 127 
Lebong II 539, A 1304 
Leeftijclsklassen A 322 
Leeningen 11 544, A 343, 1063 
Leerlooien A 1091 
Leersia hexandra A 1020 
Leger II 545, A 546 
Leger des Heils II 562, A 734 
Legioen van Mangkoo Neg&ra 
II 563, A 617 ' 
Lelawak A 127 
Lepironia articulata A 1021 
Lepra 11 566, A 728 
L6ti (Letti of Litti)II 571,A1432 
Ldtigroep (L6ti eilanden) II570, 
A 1433 
Leucaena glauca If 574, A 090 
Leucas lavandulifolia A 1021 
Liefrinck (F. A.) A 573 
Limnophila aromatica A 1021 
Limnophila rugosa A 1021 
Lindera A 1021 
Lis Alis A 127 
Litchi chinensis A 1021 
Litsea Cubeba A 1021 
Loeang II 605, A 1435 
Loemboeng A 127 
Loeng Djoeloeng A 127 
Loerahgoeng II 609, A 1397 
Lombldn, Lombldm II 615, A 
1372 
Lombok II 615, A 1194 

Deel VH(Af 1.31-45). 
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INHOUD VAN DEEL V, VI EN VII XIII 

Longetia malayana A 1021 
Loodcrtsen II 620, A 957 
Loodswezcn II 620, A 301, 619 
Looimiddelen II G21, A 1092 
Loree A 1427 
Losarang II 622, A 1398 Losari 
II 622, A 1398 Louter (Mr. J. de) 
A 1158 Louw (P. J. F.) A 322 
Luchtvaart, Ci viele II624, A 575 
Luchtvaart, Marine II 624, A 581 
Luchtvaart, Militaire II 624, A 

571 
Lunasia amara A 1021 Luijpen 
(E. S.) A 319 Lycium chinense A 
1021 Lycopodium cernium A 
1021 Lygodium circinatum A 
1021 -Mac Leod (N.) A. 1396 
Madjalengka (Reg.) II 634, A 
1397 
Madjalengka (Distr.) II 634, A 

1397 
Madjalengka (Hfdp.) II 634, A 

1397 
MadjeneII634, A1165 
Madoereezenbond of Perseri- 
katan Madoera A 919 
Magie A 80 Magnolia javanica A 
1021 Mahayana A 436 Maiwa II 
643, A 1267 Makara A 178 
Maloea II 659, A 1263 
MaJoesetasi II 659, A 1276 
Mamoedjoe II 661, A 1170 
Mainpawa (Onderafd.) II 661, 

A 1390 
Mampawah (Mainpawa) (Zelfb. 

landsch.) II 661, A 1117 
Manado II 662, A 1125 
Mandailing II 662, A 1190 
Manclar II 604, A 1159 
Mangaanertsen II 666, A 959 
Manggarai II 667, A 1376 
Mangifera Rumphii A 1021 
Manilkara Kauki A 1021 
Manilla-Hcnnep II669, A 1090 
Manna II (570, A 1302 
Mansosoe A 127 Maoemdre II 
G73, A 1375 Mapania Hoyneana 
A 1022 Maritieme Kringen A 89 
Masdnrempoeloe II679, A 1269 
Mataram (hfdpl.) 11683, A1193 
Mataram (distr.) II683, A 1193 
Matan II 682, A 1130 Matelieff 
do Jongo (C.) A 759 Maton en 
Gewichtcn II 684, 

A 219, 797 
Mutoriaalonderzook (Laborato- 

rium voor) A 69。 Medan II, 
A 1126 Medcbestuur A 525 
Mokkagangers II 695, A 129 
Melia dubia A 1022 Momccylon 
costatum A 1022 Menjoekai A 
1395 Merromia nymphaefolia A 
1022 Microlaena stipoides A 
1022 

Aliddcn-Lombok II 724, A 1194 j 
Middenstand (Europecsche) A (；
80 
Middenstandscommissie (In- 

landsche) A 797 
Mikania scandens A 1022 Militie 
II 728, A 594 Mimosa invisa A 
1022 Minahassa-Celebes A 922 
Ministerie van Kolonien I 753, 

A 840 
Miscanthus chinensis A 1022 
Mischophloeus vestiaria A 1022 
Missie (Roomsch-Katholieke) 

A 412, 539, 1285 
Mitragyne speciosa A 1022 Moa II 
758, A 1436 
Moeara Aman II 761, A 1304 
Moeara Lemboe II 762, A 1362 
Moehammadyah A 914 Moeriah II 
766, A 1237 
Moessonboeken (Portugeesche) 

A 722 ' 
Mokdale II 771, A 1365 Molangan 
A 127 
Mollugo pentaphylla A 1022 
Moloan A 127 
Molukken (Gouvernement der —

)A 525 
Moluksch Politick Verbond A 920 
Mond6t A 127 
Monumentenordonnantie A 974 
Mooetong II 785, A 1206 
Morchella conica A 1023 Mori II 
786, A 1189 Mussaendopsis 
Beccariana A 

1023 
Mijnwormziekte A 359, 733 
Myriophyllu m. brasiliense Al 023 
Myrmecophilie II 855, A 1025 
Naga A 298 
Nahang A 127 
Nahdatoel Oelama A 916 
Napoe III, A 1427 
Nasturtium heterophyllum A 1023 
Nasturtium officinale A 1023 
Natal on Batangnatal III 9, V 

51, A 236, 1201. 
National Ind. Partij A 1295 
Nationalismo (Indoncsisch) A 913 
Nationalistische Bewoging (In- 

donesisch-) A 898 
Natuurmonuincnten III 10, A 320 
Natuurmonuincnten on wild- 

reservaten V (A 320), A 1097 
Natuurwetenschappelijke Raad 

van. Nederlandsch-Indio) A 695 
Nauclea Philippensia A 1023 
Nautisch Instituut der Kon. 

Paketvaartmaatschappij A 975 
N.V. Algemeon Nieuws on Tele- 

graaf Agontschap “Aneta" A 
654 

Ned.-Ind. Aardolie Maatschap- pij 
A 146 

Ned.-Ind. Bond voor Techni sche 
Arbitrage A 758 

Ned.-Ind. Wegenvereeniging A 
758 

Ned. Koloniale Petroleum Mij. 
(N.V.) A 1180 

Neeb (Prof. H. M.) A 1407 
Neesia malayana A 1023 
Nephrolepis biserrata A 1023 
Nienhuijgfonds 19 A 1098 
Ngabang III 19, A 1395 Ngada 
III 19, A 1376 
Ngawen (Distr.) Ill 20, A 1238 
Ngawdn (Hfdp.) A 1238 Ngorfek 
A 127 Nijon A 127 
Nikkelerts A 957 
Nitih A 127 
Noesa Baroeng I 172, A 321 
Noort (O. v.) A 758 
Nopan (Kotanopan) III 40, A 

1200 
Normalisatie in Ned.-Indie A 698 
Nijland (Dr. A. H.) A 762 
Observatorium (Koninklijk 

Magnetisch-Meteorologisch) 
te Batavia III 51, A 748 

Ochroma Lagopus A 1023 Oena 
Oena A 1427 
Oenantho javanica A 1023 
Oendaan III 67, A 1230 
Oeroenggoep A 281 
Olax scandens A 1023 
Oliepalm I 665, A 783 
Ompo A 127 
Oncosperma horridum A 1023 
Ondernemersbond (Indische) A 
249 
Ondernemersraad voor Ned.- 

Indie A 128 
Onderwijs III 90, A 333 
Onderwijs. Landbouwonderwijs 

A 793 
Onderwijs (Militair) III 128, A 

602 
Onderzoekingen (Aardrijksk.) A 

213 
Onderzoekingen (Anthrop.) A 

159 
Onderzoekingen (Ethnol.) A 146 
Onderzoekingen (Zoolog.) A161 
Ontvoogding A 34 
Oorlog en Beleg (Staat van) A 

(540 
Oostkust van Sumatra III 140, A 

1348 
Oost Flores en Solor III 138, A 

1372 
Ophioglossum retioulatum A 

1023 
Opium III 155, A 1249 
Opleiding van Administratieve 

Ambtenaren (Indische Be- 
stuurs-) II 167, A 89 

Opperbestuur III 173, A 525 
Orang Pdnddk A 612 
Orang Sakai, Sakei, Sicoa III 

183, A 1360 
Ormosia A 1023 

A 1-480 = Deel V (Afl. 1-15). A 481-960 = Deel VI (Afl. 16-30). A 961-1440 = Deel VII (Afl. 31-45). 



XIV INHOUD VAN DEEL V, VI EN VII 

Pearadj a III 369, A 1299 
Pegaddn A 1312 
Pegagan III 370, A 1298 
Pelgrimsschip A 129 
Pemantja A 127 
Pemoeda Moeslimin Indonesia 

A 974 
Pendidikan Nasional Indone- 

sia A 1109 
Pengail A 127 
Penide (Noesa) III 382, A 1305 
Pentace polyantha A 1024 
P6ntor A 127 
Peperomia pellucida A 1026 
Perhimpoenan Indonesia A 913 
Perhimpoenan Pegawei Be- 
stuur Boemipoetra A 1109 
Perhimpoenan Peladjar-Pela- 

djar Indonesia A 974 
Perkoempoelan Politick Ka- 

tholiek di Djawa A 1109 
Permoefakatan Perhimpoenan2 

Politiek Kebangsaan Indone- 
sia A 913 

Peronema canescens A 1026 
Persatoean Bangsa Indonesia 
A 913 
Persatoean Minahassa A 922 
Persatoean Moeslimin Indo- 
nesia A 1109 
Persatoean Perkoempoelan Ce- 

lebes A 922 
Perserikatan Kaoem Christen 

A 1108 
Perserikatan Timor A 923 
Persinggahan A 361 
Pest III 389, A 720 
Pestbestrijding HI 391, A 718 
Petjangaan A 1234 
Petoeroesan A 127 
Petroleum III 394, A 1121 
Pharmacie III 403, A 1308 
Pholidocarpus A 1026 
Phosphoriet A 957 
Pigafettia data A 1026 
Piepers (Mr. M. C.) A 51 . 
Pilang A 1093 
Pimpinella alpina A 1026 
Plantentuin III 422, A 880 
Pleijte (Mr. Th. B.) A 654 
Ploembon III 429, A 1398 
Poenale Sanctie A 399, 1000 
Politie III 441, A 47, 809 
Politieke Concentratie A 22 
Pontianak (Zelfb. landschap) 

III 451, A 1112 
Pontianak (Hfdp.) Ill 452, A 

1393 
Poso, Loree, Tod jo en Oena 

Oena III 67, IV 462, A 1421 
Post-, Telegraaf- en Telefoon- 

dienst III 465, A 437, 845 
Postspaarbank in Ned.-Indie 

III 484, A 32, 798 
Pradjekan III 498, A 1179 
Praja (Distr.) Ill 500, A 1196 
Praja (Hfdp.) Ill 500, A 1196 
Prentah A 135 
Prim bon A 270 
Proeve van een Staatsregeling 

voor Ned.-Indie A 525 
A 481-960=Deel VI (Afl. 16-30). 

Oroxylum indicum A 1024 
Ouderrecht A 135 
Oudheden (Hindoetijd) III 189, 
Tampaksiring A 42 
Oudheden (Hollandsche en an- 

dere Europeesche) III 205, 
A 1146 

Ouratea sumatrana A 1024 
Overtocht A 410 
Paard III 227, A 55, S94 
Pachyrrhizus erosus A 1024 
Padangsidimpoean III 240, A 
1295 
Padvinderij A 740 
Pagae A 127 
Pagarangan A 127 
Pahae III 250, A 1298 
Pahantan (Pakantan) III 250, A 
1201 
PajaneDa longifolia A 1024 
Pakanbaroe III 253, A 1363 
Pakempalan Kawoelo Ngajog- 
jokarta A 1111 
Paketvaart Maatschappij (Ko- 
ninklijke) III 254, A 651, 975 
Pakpak III 258, A 1298 
Palampoko A 127 
Pal^mbang III 259, A 1189 
Palimanan III 272, A 1398 
Palaquium Burckii A 1024 
Palaquium rostratum A 1024 
Pallawa- Schrift A 178 
Paloe, Sigi-Dolo en Koelawi 
1629, II360, III 274, A 1413 
Palowe of Roesa Radja III 
274, A 1375 
Pamanoekan III 275, A 1364 
Pamanoekan en Tjiasemlanden 
III 275, A 1364 
Pambaoeang III 275, A 1166 
Pandhuisdienst III 284, A 267, 
735 
Pamenang III 276, A 1194 
Pamotan III 277, A 1233 
Pandjaloe III 285, A 1199 
Panicum III 290, A 1026 
Panjaboengan III 293, A 1201 
Panolan III 293, A 1239 
Pantjasan A 127 
Papaine A 711 
Papaja III 295, A 711 
PapfsA J27 
Papoea's III 298, A 276 
Parameria Barbata I 339, A 770 
Parenggaean Talatap A 127 
Partai Indonesia A 913 
Partai Nasional Indonesia A913 
Partai Ra'jat Indonesia A 91 
Pasoendan (Pagoej oeban-)A917 
Patoentoeng A 179 
Pelgrims A 129 
Pantar of Pandai III 294, A1375 
Parartocarpus triandra A 1026 
Parastemon urophyllus A 1024 
Parigi en Mooetong III 344, A 
1204 
Patani III 361, A 1428 
Pati (Reg.) Ill 362, A 1236 
Pati (Distr.) Ill 363, A 1237 
Pati (Hfdp.) Ill 363, A 1237 
Patjalwerken A 988 
A 1-480=Dee] V (Afl, 1-15). 

Provincie A 525 Provincie-
Ordonnantie A 525 Pupillen 
(Militaire) III 517, A 601 
Quarantaine III 521, A 734 
Quasi-Internationaal Recht III 
522, A 48 
Quercus III 522, A 1093 
Raad van Tucht III 526, A 301, 

628 
Raad voor de Scheepvaart A 628 
Rad Agama (Rat Agama) III 

529, A 956 
Baden (Adviseerende Geweste- 

lijke T A 525 
Raden (Pro vin ciale —) A 525 
Raden (Regentschaps —) A 625 
Raden (Stadsgemeente—) A 525 
Radicale Concentratie A 22, 201 
Radjagaloek III 532, A 1398 
Randjoewa III 540, A 1365 
Randoeblatoeng III, A 1239 
Rantjah III 542, A 1199 Rapang 
III 543, A 1277 Rechtstoestand 
der Ambtena- ren A 832 
Rechtswezen III 558, A 52 
Reclasseering A 671 
Reedcgrenzen A 412 Regenten-
Geslachten in Pria- ngan A 532 
Regentschapsordonnantie A 525 
Regentschapsraden A 101 
Registratie A 135 
Reisgelegenheden III 581, A 431 
Rekenkamer (Algemeene —) III 

591, A 709 
Rem bang (Reg.) Ill 594, A 1231 
Rem bang( Hfdp.) Ill 594, A1233 
Rem bang (Gew.) Ill 592, A1233 
Remonte III 594, A 621 R6o III 
596, A 1379 Riebeeck (J. v.) A 
759 Rindja III 603, A 1380 
Rockoen.Minahassa of Perseri-
katan Minahassa A 921 
Roesa Radja A 1375 Roetdng III 
631, A 1379 Roma ofRomang III 
633, A1438 Roode Kruis A 1019 
Rooseboom (W.) A 31 
Roggeveen (Mr. J.) A 792 Roti, 
Rot6 of Rotti III 038, A 1365 
Rouffaer(Dr. G. P.) A723 
Ryn van Alkemade (I, A van) A 

1063 
Saatama-Sopd A 127 Saint 
Martin (I. de) A 792 Sakoeng A 
127 Sakona A 127 Sakota A 127 
Salimbau A 1393 
Sambalioeng III 681, A 1079 
Sambas III 681, A 1114 Sambe 
A 1395 

A961-]440=Deel VII (Afl. 31-45). 



INIIOUD VAN DEEL V, VI EN VII XV 
Sambo A 127 
Samosir III 684, 1296 
Sanatoria III 687, A 733 
Sanggau III 688, A 1119 
Sanggau (Onderafd.) Ill 689, A 

1395 
Sanggau (Hfdp.) A 1395 
Sangkoe A 1395 
Sapit Kadiaman A 127 
Sapoe A 127 
Sarampoe A 127 
Sardkat Abang A 15 
Sar6kat Ambon A 270, 920 
Sar^kat Islam III 694, A 15, 196, 

945 
Sar6kat Madoera A 919 
Sardkat Timor A 923 
Sasaks III 705, A 1195 
Saumlakki III 709, A 1004 
Sawito III 711, A 1272 Sawoe of 
Savoe III 711, A 1365 
Schakelscholen A 133 
Scheepsmeting III 715, A 628 
Scheepvaart (Dienst van) III 716, 

A 301 
Scheepvaartinspectie A 302, 628 
Schelpenhandel A 862 
Scheltema (Mr. M. W.) A 55 
Schuld (Indische) A 352, 1066 
Schutterijen III 727, A 602 Seba 
III 731, A 1365 
Sebir A 127 
Sedjiram A 1393 
Segalaherang III 735, A 1312 
Segaw6 A 1093 
Sekadau (zelfb. landsch.) Ill 735, 

A 1131 
Sekadau (Onderafd.) Ill 735, A 

1397 
Sekadau (Hfdp.) A 1397 
Sekah A 127 
Sekoenjor A 127 
Sel6bds on Onderh, (Gouverne- 

mcnt) I 467, A 342 
Seloema III 739, A 1304 
S仞okaton III 739, A 1198 
Semarang III 740, A 1101 
Semitau (Onderafd.) Ill 748, A 

1390 
Semitau (Hfdp.) A 1391 
Semitau (rivior) A 1391 
Senat A 127 
Sengah A 1395 
Senti A 127 
Sepatah A. 1395 
Sepeh (Sopeh)A 127 
S6ran-Laoet I 472, A 288 
Sermata III 764, A 1434 Seroea 
A 127 
Siak III 763, A 1361 
Siak Sri Indrapoera en Onder- 

hoorighedon III 763, A 1361 
Siddnrdng III 769, A 1278 、 
Sidikalang III 769, A 1298 
Sidoardjo-werken A 988 
Sigibiromaroo A 260 
Sigi-Dolo 1629, III771, A1418 
Signatuurmiddelon III 771, A 

1024 
Silalahi A 1298 
A 1-480= Deel V (Afl. 1-15). A 481-960 = Deel VI (Afl. 16—30). 

Silangdjana (Goonoeng) A 260 
Silat A 1393 
Sileman A 127 Silindoeng III 
773, A 1298 Si Mangoemban III 
762, A 1299 Simavi A 1016 
Simpang III 778, A 1129 Sindang 
III 781, A 1398 Sindanglaoet III 
781, A 1398 Sintang (zelfb. 
landsch.) Ill 786, A 1129 
Sintang (onderafd.) Ill 787, A 

1391 
Sipoholon III 762, A 1299 
S16man III 808, A 1398 
Slibarbeid A 302, 629 Soebang 
III 814, A 1311 Soeahid (nederz.) 
A 1393 Soeahid (landsch.) A 
1393 Soeahid (rivier) A 1393 
Soekaboemi III 815, A 1105 
Soekadana III 815, A 1131 
Soekoredjo III 821, A 1199 
Soelang III 822, A 1234 Soeloek 
I 822, A 270 Soembawa IV 7, A 
1405 Soembawabesar A 1405 
Soepa IV 29, A 1275 Soerja 
Atmadja (Pangeran Aria 

A 260 ' 
Solo-Vallei-werken IV 40, A 989 
Solor IV 42, A 1373 So-mb6 
Javoe-n A 127 Somboe A 127 
Sonneveld (Mr. W.) A 538 
SopdtA 127 Sopping IV 43, A 
1140 Soppdngriadja A 1182 Spat 
(C.) A 984 Spruw IV 87, A 720 
Staatsinrichting (Wet op de — 
van Ned.-Indie) A 525 
Staatsregeling (Indische —) A 

525 
Stadsgeineenten A 525 Statistiek 
IV 103, A 750 Sterrenkunde (De 
beoefening der) in Nederlandsch-
Indie A 674 
Stikvallei A 979 Stoombronnen A 
958 Strafrecht. Gevangeniswezen 

IV 119, A 50, 663 
Strandvondera A 79 Studiecluba 
A 913 Studievoorlichtingsdienst 
A 1098 
Suiker IV 173, A 882 
Suiker (Inlandsche Riet-) IV 184, 

A 885 
Sumatranenbond of Serikat 

Soematera A 919 
Tabab6ri A 127 Tabanan IV 247, 
A 1308 Tajan IV 248, A 1128 
Tajoe IV 249, A 1237 Takar IV 
250, A 1428 Tala (Talalo, Talo) 
A 127 Talaga A 1398 
Taliwang IV 252, A 1428 
Tamanan IV 253, A 1180 

Tambangan A 127 Tampaksiring 
IV 254, A 1308 Tandjoeng IV 
259, A 1194 Tandjoengbalai IV 
259, A 260, 1202 
Tandjoengberingin A 260 
Tanette IV 264, A 1144 
TAnimbar- of Zuid-Oogtereilan- 
den IV 267, A 1004 
Tantrisme A 437 
Tapalang IV 273, A 1168 
Tapioca-Producten IV 278, A 

754 
Taratak Boeloeh IV 281, A 1362 
Taroetoeng IV 283, A 1299 
Tawa Elia IV 288, A 1427 Tegal 
IV 291, A 1087 
Tehuis voor Indische Studenten 

A 361 
Tekletek A 127 
Teladjangan A 127 
Tembon A 127 
Tenggdl6s IV 298, A 1230 
Tentoonstellingen IV 308, A 

1055 
Ternate en Onderhoorigheden IV 

314, A 1427 
Thee IV 325, A 841 
Thee-Expert-Bureau (Vereeni- 

ging) A 880 
Theosofische Vereeniging (De 

Ned.-Ind.) A 763 
Timorini A 281 
Timorsch Verbond A 922 
Tjakranegara IV 366, A 1194 
Tjakranegara-Noord A 1194 
Tjakranegara-Zuid A 1194 Tjak-
Lantjak A 127 Tjamat A 159 
Tjapaloeloestraat IV 368, A 290 
Tjaralingkin A 127 
Tjemplon A 127 
Tjendono IV 370, A 1230 
Tjenrana A 127, 1167 Tjepoe A 
1239 Tjeti A 262 
Tjiamis (Reg.) A 1199 
Tjiamis (Hfdp.) A 1199 
Tjiamis (Distr.) IV 371, A 1199 
Tjiawigebang IV 372, A 1398 
Tjilandjongan (Peladjougan) A 
127 ' 
Tjiledoeg A 1398 Tjilimoes A 
1397 Tjina Mindering en Arab 
Hindering A 262 
Tjitaroem-Bevloeiingswerken A 

260, 357 
Tjolo IV 377, A 1230 
Tjomprdng A 127 
Tjondong A 127 
Tlogoredjo IV 377, A 1237 
Tlogowoengsoe IV 377, A 1237 
Tobaki A 1405 
Tobameer IV 382, A 1295 Toda 
Beloe A 1376 Tod jo A 1427 
Toeakau A 127 Toeba IV 384, A 
873 Toelating A 160 
Toembiloeng A 127 

A 961-1440 = Deel VII (Afl. 31-45). 



XVI INHOUD VAN DEEL V, VI EN VII 

Toemboek A 622 
Toendraha (Toedraha) A 127 
Toeridjene A 160 
Toerisme in Ned.-Indie A 799 
Toetoer A 270 
Togian IV 389, A 1427 
Tolitoli IV 390, A 1239 
Tooneel IV 395, A 976 
Tongkang A 127 
Top (Toep) A 127 
Topographische Dienst IV 406, 

A 451 
Tor-rivier IV 414, A 1428 
Totemisine A 188 
Triangulatie IV 432, A 453 
Tropen opleiding voor ver- 

plegenden in Indie (T.O.V.I.) 
A 1016 

Tuinbouw IV 542, A 655 
Tusschenhoofden A 1G0 
Tijdrekening IV 459, A 65 
Tijdschriften en Periodieken IV 

459, A 38 
Uhlenbeck (G. H.) A 133 
Uitzetting A 160 
Uniebank voor Nederland en 

Kolonien IV 496, A 1088 
Vaartuigen IV 497, A 102 
Vaccine IV 497, A 717 
Vakbeweging (Inlandsche) A 961 
Van Boxtel (Plan-) A 990 
Vakcentrale A 22 
Veeartsenijkundige Dienst IV 

514, A 63, 896 
Veeteelt IV 515, A 90, 886 
Veevoeder IV 519, Al29, 894 
Veeziekten IV 522, A 96 
Veiligheidstoezicht (Dienst van 

het) A 1123 
Vellen A 1093 
Verbanning A 】60 
Verbeek (Dr. R. D. M. ) A 544 
„Verbijjf voor den Oud-Indisch 

Militair" Stichting (V.O.I.M. 
A 989 

Verdedigingsstelsel van Ned.- -
Indie IV 529, A 585 

Vereenigingen IV 540, A 360, 
873 

Vereenicring „Indisch Bron- 
beek'； A 840 

Vereeniging Ncdcrlandsch-In- 
dische Onderwijs- en Studie- 
kas A 990 

Vereeniging tot opricbting van 
Jonge Vrouwcnscholen in 
Ned.-Indie A 1016 

Verkoopkantoor van *s Lands 
Mijnbouwproducten II 400, IV 
300, A 702 

Verkoopingen (Openbare), Ver- 
huringen, Venduties, Vendu- 
kantoren IV 577, A 1344 

Verordeningen A 160 
Versterkingen IV 563, A 624 
Vestiging A 160 
Vitamines A 699 
Vlerkprauw A 127 
Vlottende Schuld A 351, 1076 
Voedingsmiddelen I V597,A934 
Voedingsmiddelenconimissie A 
795 
Volkscreclietwezen IV 605, A 

713 
Volkshuisvesting A 625 
VoJksraad IV 612, A 491 
Volksraadkiesverordening 1926 

A 525 
Volksraadpositieregeling 1926 A 

525 
Volksraadregelen 1926 (Aan- 

vullende —) A 525 
Volkstelling IV 623, A 926 
Vollenhoven (Prof. Mr. C. van) 

A 1380 
Voorwaardelijke Invrijheidstel- 

ling A 671 
Voorwaardelijke Veroordeeling 

A G71 
Vries (M. Gzn.) A 791 
Vrymetselary IV G40, A 757 
Vrijwilligerskorpsen IV 641, A 

6J2 
Vrouwenbeweging (Inlandsche) 

A 969 
Vulkanen IV 641, A 620 
Vuurvaste klei A 958 
Vuurwerk A 1089 
Wabata A 127 

Wad jo IV 660, A 1136 
Wadoekstelsel A 213 
Waho Tctear A 127 
Wafdon A 127 
Wailoro A 290 
Wardenaar (J. W. B.) A 320 
Waroe IV 697, A 1235 
Waterkracht en Electriciteit A 

303 
Waterschappen IV 700, A 281 
Wangkang A 127 
Wapai A 127 
Weduwen- en Weezenfonds der 

Europeesche Officieren van het 
Ned.-Ind. Leger IV 733, A 180, 
764 

Idem van militairen beneden den 
rang van officier bij deKo- 
lonialc troepen IV 734, A 765 

Wegeriraad A 758 
Wel6ri IV 750, A 1198 
Werkloosheid A 997 
Werven en Dokken IV 759, A 286 
Werving van Inlandsche Ar- 

beiders A 403 
West-Java (Provincie —) A 525 
West-Lombok IV 765, A 1194 
Wetar (Wetter of P. Oeeter) 

IV 766, A 14缗 
Wetgeving I, A 1662 
Wildreservaten A 1097 
Wolowaroe A 1407 
Wonosari IV 793, A 1180 
Willcms-orde (MiKtaire) IV 783, 

A 601 
Wijbrands (Karel) A 682 
I Jzererts IV 801, A 959 
IJzerman (Dr. Ir. J. W.) A 1052 
Zeeraacht IV 816, A 249 
Zelfbesturen (Inlandsche —) IV 

826, A 525 
Zelfbestuur A 525 
Zending (Protestantsche) J.V 831, 

A J206 
Zodlogische Onderzoekingen A 

1G1 
Zuidwester-oilanden IV, A 1436 
Zwave] IV 871, A 959 
Zyde IV 872, A 1014 

Al-480 = Deel V (Afl, 1-15). A 481-960 = Deel VI (Afl. 16-30). A 961-1440=Deel VII (Afl. 31-45). 



Medewerkers aan het zevende deel (3e Supplement deel) der 

Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie 

ABLY, P. 8. Gewestelijk Secretaris in NTT.

 ------- 一 
d'ANCONA, Mr. H. J. G. — Controleur B. B. 
ANTONISSE^. J._ H. _ Voorzitter Internationale 

Orde van Goede Tenapelieren. 
ASBECK, Prof. Mr. Dr. F. M. Baron van — 

B. 
BAKKER, H. — 0ud-Luit.-Generaal Inf. 

N. I. L. 
BAX, A, — Oud-Hoofdinspecteur van Finan- 

cien in N. I. 
§3ERg_Prof. Dr.会 C.__ Hoogleeraar. 
BEKtrAAllJN, JL/fTK"— Landmeter le kl. bij het 

Kadaster in N. I. 
BIEGEL, H. J. — Ambtenaar bij de Inspec* tie 

van het Venduwezen in N. I. 
BLAISSE, Mr. W. J. — 
BLOMBERG, Dr. C. — Inspecteur -pharma- ceut 

bij den Dienst der Volksgezondheid in N. I. 
^OER；, K. H. _de. — Controleur B. B. 
BOKlMEL, F. van — Agent Paketvaartmaat- 

schappij in N. I. 
BROUWER, Dr. K. J. — Director der samen- 

werkende Zendingscorporaties. 
BURGEMEESTRE, J. E. L. — Gezaghebber B. 

B. 
BESTUUR STICHTING,,VERBLIJF VOOR 

DEN OUD-INDISCH MILITAIRM te Weltevre- 
den. 

FAGGINGER AUEB._U.^- Resident B. B- 
FRENKS, H. 一 Kapitein Inf. N. I. L., fd 

Controleur B. B. 
FUENTE, E. S. de la：Controleur B. B. 

G. 

GELDER, G. van- — Controleur B. B. GEAAFI', L. 
A. — Assistent- Resident B. B. 

H. 

HAAFT, W. J. ten — Hulpgezaghebber B. B. 
HAAR»_PrQf.,.Mr. ter — Hoogleeraar in N. L 
RAHMAN, H. — Gezaghebber le kl. B. B. 
HALEWIJN, Ir. E. K. E. 一 Nijverheids- 

consulent in N. I. 
HAMER, E. A. C. den 一 Ambtenaar bij het 

Kantoor van Arbeid in N. I. 
HELFRICH, 0. A. — Oud-Gouverneur van 

Curasao. 
HEIJNEN, H. J. — Gezaghebber B. B. 
't HOEN, Ir. C. W. A. P.— 
H OIjTRUST,„Mr. -H. — Controleur B. B. 
HOOGESTEGiSR, Mr. J. H. — Inspecteur In- en 

Uitvoerrechten en Accijnzen in N. I. 
HOOGSTRATEN, Mej. M. D. van — Secreta- 

resse Vereeniging „Simawin (Steun in medische 
aangelegenheden voor Inheemschen). 

HORST^ O^^^-Assistent-Resident B. B. 

CATE, W. C. ten — Gezaghebber B. B. 
CAVALINI, W. A, — Ambtenaar bij het De-

partement van Landbouw, Nqverheid en Handel in 
N. I. 

DALLINGA, H. 一 Gemeenteseoretaris van 
Cheribon, 

DIRECTIE BAT. PETROLEUMMAAT- 
SCHAPPIJ,一 

DIRECTIE NED. HANDELSMAATSCHAP- 
PIJ 一 

DUYBTER, Dr. M. — Ambtenaar bg den Dienat 
der Volksgezondheid in N. I. 

DIJK, Ji., Mr. J. A. van — 

ETTINGER, J. van — Referendaris Ministe- rie 
van Kolonien. 

ELLERBEEK, A. W. A. A. — Aspirant.Con-
troleur B. B. 

JANSEN, G. -7- Hoofd van het Gemeentel^k 
Bureau van Grondzaken. te Medan in N. I. 

K. 

KAM, E. C. van der — Gezaghebber le kl. B. B. 
KLAUS, A. — Gezaghebber B. B. 
KLEIWEG DE ZWAAN, Prof. Dr. J. P.— 

Hoogleeraar. 
KLEIJNTJENS S. J., J. — Leeraar St. WiUe- 

brord College te Katwyk a. d. Ryn. 
KLUIVER, Mr. Dr. J. W. H. _ Admixustra- tief 

ambtenaar in N. I. 
KOCH, Mr. P, — Hoofdcommies Miniaterie van 

Kolonien. 
KRAMPS, J. H. G. 一 Gezaghebber B. B. 
KBJEKEN, J. 0. van. _ Controleur B. B. 
KUNTZE, Mr. C. E. C. — Referendaris ter Al- 

gemeene Secretarie in N. I. 
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LAARMAN, G. M.— 
LANGE, J. M. de — 

Controleur B. B. 
Secretaris Departement 

B. 0. W. in N. 1. 
LANT1NG, P. A. — Controleur B. B. 
EELYVELD, Th. B. van — 
LI ER, Mr. J. Ph. H. E. va p _ Ambtenaar ter 

Algemeene* Secretarie in N. I. 
LIGTHART.,Th. — Oud-Directeur Javasche 

Bant.— 
LINDEN, J. F. M. van der — Gezaghebber 

B. B. 
LOEMBANTOBING, A. — Commies kantoor- 

dienst B. B. in N. I. 
M. 

MARKS, C. C. — Gemeente-Secretaris in 
N. I. 

MOHR, Prof. Dr. E. J. C. —Ambtenaar Kolo- 
niaal Instituut te Amsterdam. 

MONSEES, F. A. — Aspirant-Controleur B. 
B. 
MYENFELDT, H. D. von — Controleur B. B. 

N. 
. NATORAS POELOENGAN, BAGINDA.— 
Commies B. B. 

NESSEL VAN LISSA, Ir. R. C. A. F. J.— 
Burgemeester van Magelang. 

NEUMAN VAN PADANG. Dr. M. — Geoloog 
2e kl. bij den Dienst van den Mijnbouw in N. I. 

NIEBOER, Mr. F..』二r Assistent-Resident 
NIEUWENHUYSEN, Th.—Vertegenwoordi- 

ger K. N. I. Luchtvaart-Maatschappij in N. I. 
N00TEB00M, Dr. C. — Aspirant-Controleur B. 

B. 

ROSKOTT, Dr. B. F. — Aspirant-Controleur B. 
B. 

ROT, C. de — Journalist. 
RIJPSTKA,~K. R. — Controleur B. B. 

SANDBERGEN, Mr. Dr. F. J. W. H. — Re- 
ferendaris B. B. 

SCHABEEK, A. F. — Oud-Hoofdinspecteur bij 
den dienst der In- en Uitvoerrechten en Ac- cijnsen. 
in N. I. 

SCHELTEMA, Dr. A. M. P. — Afdeelings- 
hoofd bij het Centraal kantoor van de Statistiek in 
N. I. 

SCHMID, L. A. — Ambtenaar bij het Kantoor 
van Arbeid (Dep. van Justitie), in N. I. 

SCHOLS, J. J. M. F.— Controleur B. B. 
SEINSTRA, G. R. 一 Controleur B. B. 
SNEEUWJAGT, R. J. C. — Gezaghebber B. B. 
SPANJAARD, D. J. — Burgemeester van Tegal. 
STAPEL,0 卫 •― 
STEENTST-pr. C. G. G. J. van — Plantkun- dige 

bij het Museum voor economische botanie in N. I. 
STOKVIS—COHEN STUART, Mevr. Dr.— ST 
ORT, W. — Assistent- Resident B. B. 
STROOMBERG, Dr. J. — Oud-Hoofd der 

Afdeeling Handel van het Departement van L. N. en 
H. in N. I. 

T. 
TENGWALL, Dr. T, — Onder-Directeur van het 

Proefstation voor Rubber in N. I.. 
THOUARS, A. C. J. de — le Luitenant Inf N. I. 

L. 
TOULE SOLEHUWY, J.— 

O,BRIEN, J. L. — Oud-Assistent-Resident B B. 
ORT, A. G. — Adjunct-Inspecteur by de 

Opiumregie in N. I. 
P. 

PARLEVLIET, P. — Gezaghebber (Contro- 
leuiTKTB, -------------  

PETRUS BLUMBERGER, J. Th. — Oud- N. I. 
ambtenaar, Hoofd van het Kabinet van den Minister 
van Kolonien. 

PLOEG, A. M. van der — Controleur B. B. 
PULL TER GUNNE, Mr. J. C. Th. — Referent! 

aris ter Provinciale Secretarie van Midden- Java. 
R. 

RONKEL, Prof. Dr. Ph. 8. van 一 Hooglee- raar. 
ROOKMAKER, 0. I. — Gezaghebber le kl. B B 

VELSEN, M. M. F. van — le Secretaris J M. C. 
VISSER, J. J. M. — Aspirant-Controleur B. B. 
VRJES, Dr. E. de 一 Leeraar Bestuursschool in 

瓦 I. 
W. 

WALL,H..van de.一 
WALL, V. I. van de — 
WERKXJM, Mr. van — Assistent- Resident B. 

B. 
哗STRA, Prof. Mr. Dr, H. — 
.WATERING, K H. van de — Burgemeester 

van Manaddr -• 
WET8TEYN, J. — Controleur B. B. 
WINTGENS, W. C. B. — Oud-Inspecteur van 

Scheepvaart in N. J. 
WOERDEN.JOHANNISEN, Mevr. L. van — 

Secretarcsse der Vereeniging tot oprich ting van 
Jonge Vrouwenscholen in N. I. 

WOLFF, C. W, — Hulpgezaghebber B. B. 



REGISTER OP DE NAMEN IN AFL. 31-45. 

AA, A. J. VAN DER, 1157&. 
AALST, Dr. C. J. K. VAN, 9936. 
ABDOERRACHMAN PANDJI NE-
GARA, RAD 宜 N, 1130a. 
ABDULRAZAK, 1188b. 
ABDURRACHMAN, 12846. 
ABEND ANON, E. C. 1160a, 

14276. 
ACHMAD, HADJI, 11886. 
ACHMAD, SULTAN, 1276a. 
ADAM, L., 10426. 
AD£ ABDOELMOERAD, 11336. 
ADI ABDOELMADJID KESOEMA 

NEGARA, HADJI GOBSTI, J 
130a. 

ADI MOHAMAD DJOEN, 1130a. 
ADJI KOENING, SULTAN, 10816. A 
DJI MOHAMAD PARIKESIT, 1086如 
1087a. 
AERNOUT, W. A., 11316. 
AFIOE, SULTAN, 12486. 
AHMAD SERI NEGARA, PANEM- 

BANAN, 11336. 
ALAM TOEROENGKOE, DATOE, 

1421a en b. 
ALI, HADJI, 1243a. 
AMANA INDA, 1172a. 
AMIDIN PANOAN MANGKOE 

NEGORO, 10866, 1087a. 
AMSTERDAM, SULTAN, 14206. 
ANDI BASO, 11456, 1 ]G2a. ANDI 

MAKKASAOE, 1276a. ANDI 

MOESOE, 1J696, 1170a. ANDI 

PAMANJOEKKI, 1144a en b. 
ANDI TAMM A of LA TAMM A, 

1273a en b, 1274a. 
ANEMAET, 10816. 
ANIPONCJ, AROE., 12736. 
ANGG£ BODOE TOME TANGOE, 

14116, 1412a. 
ANOM, PA NG 6B AN, 1118a. 
ANWABI, IR., 965a. 
APPELMAN, Ir. F. J., U01a. 
AKENDSEN DE WOLFF, B. W. G., 

12006. 
AKOE MATA ESSO, 11386. 
A HO NDS, K. F., 12906. 
AWALOEDIN, HADJI, 12846. 
BAflGELAAB, J. J., 11366. 
BAIS, W. J., 983a. 
BAKKER, Dr. F. L., 12276. 
BAKKER, PS. D., 12276. 
BAKKER, H., 10206. 
BAKKER, W., 11576. 
BALNEB, Dr. L., 10796. 

BANDAHARA SBI MAHARADJ A 

MOHAMAD TAIB, PANG^RAN, 
11166, 1117a. 

BAOERA, 12486. 
BARCHEWITZ, E. W., 1157a. 
BARSSE VAN BOETZELAER VAN 

DUBBELDAM, E,, 1230a. 
BASO PATTA BAOE (BASO LAM- 

POKO) 11816, 1182a en b. 
BASS£ KADJOEARA, 12735, 

1276a. 
I. BATARI, 11816. 
BEEKMAN, H. A. J. M., 9876. 
BEHRENDT, 1091a. 
BEKKING, 1079a. 
BELT, 1025a. 
BEBVOETS, DR. H., 1134a, 1135a. 
BEUM&E, DR. J. G. L., 1025a, 

1026a. 
BEVERSLUIS, A. J., 1204a, 14326. 
BIE, H. C. DE, 10426. 
BIEMOND, MK. J., 9956. 
BIKKER, DS. A., 1160a. 
BLOYS VAN TRESLONG PRINS, 

MR. P. C., 11366, 1158a, 
1193a. 

BOENJAMIN, 9826. 
Bo EREM A, Ds. J., 9876. 
BOERENBEKER, DR. E. A., 974a. 
I. BOESOENA, 1243a. 
BOESTABI PATANA, 1170a. 
BOOAERT, A,, 1157«. 
BONANO, SOENAN, 1235a en b. 
BONDY-HOROWITZ, EMILIE, 981a. 
BOOMGAAKD, DR. S. R., 974a. 
BOOMS, A. S. H., 977a. 
BOONSTRA VAN HEERDT, R., 

12066, 1413a, 14186, 14216. 
BOORSMA, DR., 10216, 1023a. 
BOSBOOM, H. D. H., 1157b. 
BOSSCUE, VAN DEN, 11696. 
BOSSCHER, C., 14326, 14336, 

1437a, 14386. 
BOTH6, IR. A. CHR. D.» 9786. 
BOURGEOIS, M. G., 12596. 
BOXTEL, A. VAN, 990a. 
BRACHES, F., 1134a. 
BRAKE, B. G. TER, 10906. 
BRANDES, J., 14336. 
BRAUTIGAM, D. F., 1146a. 
BBOEBSMA, DR. R., 12496. 
BRUGMAN, J. A. G., 11696, 

12736, 14166. 

BRUGMAN, 14166. 
BRUIN, C. DE, 1157a. 
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VAKBEWEGING (INLANDSCHE). E e re t e 
ontwikkeling; diffcrentiatie e n concentratie. De met 
grootbedrijf en groothandel verband houdende 
moderne vakbe- wcging, in de gebruikelijke en meer 
omvattende beteekenis van arbeidersbeweging, is in 
de Inland- sche maatschappij op Java ontstaan en tot 
ont- wikkcling gekomen gedurende den 
wereldoorlog, toen ineer dan tevoren van 
groepsvorming naar Westersche methode steun 
werd verwacht tegen den druk der economische 
tijdsomstandigheden. 

Voorafgegaan, geinspireerd en gestimuleerd door 
de actie van eenige naar Westersch voor- beeld 
gevormde inheemsche organisaties, vooral onder 
verschillende categorieen van ambtenaren en 
beambten in 0verheidsbedrijven, richtte de 
Inlandsche vakbeweging zich, afwisselend en ook 
sterk differentieerend, naar socialistische, com- 
munistische en nationalistische doeleinden. 

Prediking van den economischen klassenstrijd 
ging weldra gepaard met politiek-agitatorische 
propaganda tot strijdvoering tegen kapitalisme An 
imperialisme. De werkstaking — nevenver- 
schijnsel der vakbeweging ——werd daarbij als het 
strijdmiddel bij uitnemendheid aangeprezen en ook 
aangegrepen. Welhaast eike economische actie 
bracht — in een heterogene koloniale sa- menleving 
veelal onvermijdelijk 一 politieke spanning teweeg, 
welke slechts met behulp van gezagsmiddclen kon 
worden opgeheven. 

Van de meest op den voorgrond gekomen vak- 
vereenigingen met politieke activiteit behoort als 
oudste en krachtigste genoemd tc worden de in J 908 
te Semarang opgerichte, sedert opgeheven, 
Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel in 
Ned.-Indie, de V.S.T.P. (statuten in Jav. Courant van 
19 Febr. 1909 no. 14, j° 22 Nov. 1912 no. 94). Dezc 
vak-organisatie, welke ook inheemsche beambten 
oinvatte, geraakte weldra onder den in vloed van de 
in 1914 door H. J. F. M. Sneevliet c.8. gevormde 
Indische Sociaal-Democratische Vereeniging 
(I.S.D.V.), die in 1920, na splitsing, werd omgezet 
in de Indische Communistischo Partij, de beruchte 
P.K.L (zie COMMUNISME). Op de evolutie van do 
Inlandsche vakbeweging heeft de strijdbare 
V.S.T.P. grooten invloed ten kwado gcoefend. 

J n korton tijd vorniden zich ook vak-organisa- 
ties van inheemsche ambtenaren en beambten bij 
Landsdiensten en -bedrijven, z.a.: de douane- bond 
Pcrhiinpoenan Boomipoetra Pabean (Jav. Courant 
28 April 1911 no. 34), de onderwjjzers- bonden 
Perserikatan Gooroe Hindia Blanda, P.G.H.B. (J. C. 
31 Dec. 1912 no. 105) en de Pcrhiinpoenan Goeroe 
Bantoe, P.G.B. (J. C. 9 Nov, 1920 no. 90), de 
pandhuisbond Perserikatan Pegawei Pegadaian 
Boomipoetra, P.P.P.B. (J. C. 17 Nov. 1916 no. 92), 
do opiumrogiebonden van Ncd.-Indiii (Java-
Madoera en Buitengeweston, J. C. 21 Jan. 1916 no. 
6 en 20 April 1917 no. 32), de bond van Inlandsch 
B.O.W. pereoneol, V.I.P. —B.O.W. (J. C. 23 Febr. 
1917 no. 16) en de z.g.'s Lands Kas Bond (J.C. 16 
Nov. 1917 no. 92). 

Toen het moderne vereenigingsleven in eenige 
inheemsche kringen op Java tot ontwikkeling was 
gekomen (zio SA REKAT ISLAM en BOEDI 
OETOMO), vormden zich ook vak-organisaties 
onder niet-ambtelijke groepen. 

Onder den invloed der Semarangsohe Indische 
Sociaal-Democratische Vereeniging, de revolu- 
tionnair-socialistische I.S.D.V., kwamen om- 

streeks 1915 in Midden-Java, Sarikats of Perse- 
rikatans Kaoem Boeroeh en Kaocm Tani (bon- don 
van loon- en landarbeiders) tot stand. In 
concurrentie hiermede werd omstreeks 1917 te 
Jogja. een Personeel (of Pegawei) Fabriek(s) Bond 
(P.F.B.) opgericht, die vooral door een in 1920 
onder leiding van R. M. Soerjopranoto, lid van het 
centraal bestuur der Sardkat Islam, tegen eenige 
suikerondernemingen ondernomen sta- kingsactie 
veel van zich heeft doen apreken (zie Koloniaal 
Verslag Ned.-Indie van 1921, hoofd- stuk B en 
Handelingen Volksraad 22 Juni en 26 Nov, 1920, 
biz. 123 vlg. en 270 vlg.). 

Het was in het jaar 1920, dat het revolution- nair-
socialisme der I.S.D.V. plaats maakte voor het 
communisme der P.K.I. en de strijd begon tusschen 
de Inlandsche P.K.I,-communisten (Se- maoen, R. 
Darsono, Tan Malaka e.a.) en de Sardkat Islam-
nationalisten (R.O.S. Tjokroami- noto, 
Sosrokardono, R.M. Soerjopranoto e. a.) om de 
politieke leiding van de nog jonge en zeer la- biele 
inheemsche vakbeweging in handen te krij- gen. 

Ter verkrijging van behoorlijk contact met de 
verschillende bonden van Inlandsche werkne- 
merscategorieen zouden echter eerst vak-centra- les 
moeten worden opgericht, waarin ook volks- leiders 
der politieke beweging zitting zouden kun- nen 
nemen. Alsdan zou de koloniale bevrijdings- strijd 
aan twee fronten kunnen worden gestre- den; de 
vak-organisatie zou een belangrijke machtsfactor 
kunnen worden in de algemeene politieke beweging. 

Reeds in 1919 werd, onder revolutionnair-so- 
cialistischen invloed, de vorming ten behoeve van 
politieke doeleinden van een vak-centrale krachtig 
bepleit, zoowel voor beambten- als voor arbeiders-
organisaties. 

Op een congres van den bond van Inlandsch 
pandhuispersoneel, de P.P.P.B., dat in Mei 1919 te 
Bandoeng werd gehouden, opperde n.I. de voorzitter 
Sosrokardono het plan om alle inheemsche 
vakbonden te vereenigen in een cen- trale 
organisatie, Persatoean Perhimpoenan Ka- oem 
Boeroeh, welke actie zou kunnen voeren tot 
verkrijging van zelfbestuur „met omzetting van de 
kapitalistische maatschappij in een socialis- tische"; 
desnoodig met behuip van het middol der algemeene 
werkstaking, dat echter eerst na vorming van een 
weerstandskas zou mogen worden aangewend. 
Radicaler was een voorstel van Semaoen om een 
Revolutionnair-Socialistische Vak-centrale op te 
richten, die aansluiting zou ■ zoeken bij de 
Bolsjewieken en bij de internationale (roode) 
vakbeweging. 

Op een in October-November d.a.v. te Soera- 
baja gehouden natiouaal Sardkat Islam-congres 
werd het nut eener centrale vak-organisatie uit- 
eengezet door R. M. Soerjopranoto, die als haar doel 
aangaf: een „natuurlijken revolutionnairen 
ommekeer,* in de maatschappij te bevorderen, 
echter niet door gewelddadige actie. Beoogd zou 
worden: den klassenstrijd uit te vechten en de 
produotie-middelen in gemeenschappelyk bezit te 
brengen door moreel geweld, protest, betooging en, 
zoo noodig, door politieke staking. 

In een gedurende de Kerstdagen van hotzelfde 
jaar te Jogja belegde vergadering — alwaar 22 
inheemsohe vakbonden waren vertegenwoordigd, 
welke nominaal 72.000 ledeu zouden omvatten 一 
kwam de federatie tot stand, welke enkel „Vak- 
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centrale" (Persatoean Pergerakan Kaoem Boe- 
roeh) zou heeten en uit Semarang, het revolu- 
tionnair-socialistisch later communistisch centrum, 
zou worden geleid. 

Op het eerste congres diet Vak-centrale, dat op 1 
Augustus 1920 te Semarang plaats vond — 23 Mei 
tevoren was aldaar de Indische, later Indo- nesische, 
Communistische Partij opgericht — kwani de 
groeiende tegenstelling tusschen coni- munisten en 
nationalistcn aan den dag. Na scher- pe discussies 
werd besloten den zetel der Vak- centrale te Jogja te 
vestigen ； voorzitter van het hoofdbestuur was 
Semaoen, onder-voorzitter R. M. Soerjopranoto en 
secretaris H. A. Salim. 

Met behulp van de sterk onder den invloed der 
rooden geraakte Vereeniging van Spoor- en Trani- 
wegpersoneel (V.S.T.P.) trachtten de Semarang- 
sche communisten aanstonds de lei di ng van de 
Inlandsche vakbeweging in handen te krijgen. Toen 
in Augustus 1920 bij de Semarang-Cheribon 
Stoomtram Maatschappij een arbeidsconflict ont- 
stond, stelde de V.S.T.P. in den vorm van een 
ultimatum eenige eischen a an de Directie dier 
maatschappij, die spoedig bereid werd bevonden 
een regeling te treffen, waardoor haar personeel 
onder gelijke arbeidsvoorwaarden zou komen als 
het Staatsspoorpersoneel. In een door de V.S.T.P. 
belegde vergadering werd besloten geen genoegen 
te nemen met zoodanige regeling, doch loons- 
verhooging te vragen en invoering van den 8- urigen 
arbeidsdag te eischen. Plotseling brak, echter 
zonder goedkeuring van de V.S.T.P., een staking uit 
over de geheele lijn, welke door be- middeling van 
evengenoemde organisatie spoedig verliep. In 
November van hetzelfde jaar volg- de een reeks 
arbeids-conflicten te Soerabaja, toe- geschreven aan 
de actie van een propagandist van den Personeel 
Fabriek Bond (P.F.B.), die de vakbonden in een 
plaatselijke federatie had weten te vereenigen (vgl. 
voor een en ander: Koi. Verslag N.I. van 1921 en 
1922 onder Mededeelingen omtrent enkele 
onderwerpen van algemeen be- lang, hoofdstuk B; 
alsook het medio 1920 ge- publiceerd Verslag van 
de Arbeidscommissie be- t ref fen de de wettelijke 
vaststelling van minimum- loonen voor werknemers 
op Java en Madoera； voorts de voorschriften in 
Ind. Stb. 1920 no. 868 en 1921 nos. 2 en 3). 

Intusschen woedde in den boezem der Vak- 
centrale de strijd voort tusschen communisten en 
nationalisten. De tegenstellingen verschcrpten zich 
allengs in die mate, dat het in Juni 1921, t^dens een 
conferentie van vakbonden te Jogja, tot een 
volledige breuk kwam tusschen do Se- marangsche 
en Jogjasche leiders der inheemsche vakbeweging. 
Semaoen trad met de zijnen uit het bestuur en 
etichtte te Semarang dadelijk een nieuwe 
organisatie onder den naam „Revolu- tionnaire 
Vak-centralen (R.V.), waarbij zich een 14-tal 
vakbonden aansloten, w.o. de V.S.T.P. Bij de oude 
federatie te Jogja bl even de Personeel Fabriek 
Bond, de pandhuisbond P.P.P.B., de 
onderwijzersbonden en de bond van B.O.W.- 
personeel. 

Communietisch-revolutionnai- re 
etakingsbewegingen. De leiders der 
Revolutionnaire Vak-centrale van Semarang gaven 
hun pogingen om, zoo mogelijk, de geheele 
Inlandsche vakbeweging naar conimunistische 
beginselen te revolutionneeren geonszins op. Zij 
bemoeiden zich aanstonds met een in Augustus 

1921 onder de havenarbeiders te Socrabajft uit- 
gebroken staking, alsook met een stakingsbe- 
weging onder het Inlandsch personeel der Gou- 
vernementspandhuizen in de eerste helft van Ja- 
nuari 1922, niettegenstaandc dit personeel was 
georganiseerd in den bij de Jogjasche Vak-cen- trale 
aaxigesloten pandhuisbond P.P.P.B. 

Gedurende laatstgenoemd conflict — dat zich 
uitbreidde tot 79 van de 360 pandhuizen, met het 
gevolg dat een 1000-tal beambten werd ontsla- gen 
一, wist de V.S.T.P. in contact te komen met de 
P.F.B. en P.P.P.B., ten einde propaganda te maken 
voor eeu algemeene sympathie-staking. De 
Revolutionnaire Vak-centrale vaardigde daarop een 
manifest uit, waarin alle werknemers in Indie 
werden opgeroepen om de stakers te steunen en 
tevens gewezen werd op de wensche- lijkheid van 
een algemeene werkstaking. Op bij- eenkomsten 
werd in opruiende termen gewag ge- maakt van 
wilde politieke oogmerken tot om- verwerping van 
het gezag (zie COMMUNISME). 

De Regeering achtte toen den tijd tot ingrijpen 
gekomen. Op den communistischen agitator Tan 
Malaka werd de interneeringsmaatregel toege- past; 
op zijn verzoek werd hem vergund Ned.- Indie te 
verlaten. 

De hoofdleider der inheemsche communistische 
vakbeweging, Semaoen, vertoefde tijdens het 
pandhuisconflict te Moskou, waar hij een congres 
van arbeiders uit het Verre Oosten bywoonde. Den 
24sten Mei J 922 op Java teruggekeerd, wijtide hij 
dadelijk alle aandacht aan de centralisatie der leiding 
van de vakbeweging. Zijn streven naar vorming van 
een „onmiddellijk strjjdbare eenheid en 6en front 
tegenover het kapitalisme" werd met succes 
bekroond, toen in een op 3 September van dat jaar te 
Madioen gehouden algemeene vergadering van vak-
organisaties besloten werd om beide vak-centrales te 
vereenigen in 66n federatie onder den naam 
Persatoean Vakbonden Hindia (P.V.H.), waarbij 
zich aansloten de Pandhuisbond, de 
Kweekschoolbond, de Hulp- onderwijzersbond, de 
P.F.B., de V.S.T.P. en enkele kleinere organisaties, 
met in totaal 20.000 leden (zie ook SARjJKAT 
ISLAM). Met die aan- sluiting werd beoogd: strijd 
te voeren tegen de aangekondigde intrekking van 
den enkele jaren tevoren toegekenden duurtetoeslag 
op salarisHen en loonen, alsmede tegen allerlei 
bezuinigingB- maatregelen in vele bedrijven, ook in 
die van spoor- en tramwegen. 

De V.S.T.P. zou de leiding van do atrijdbare 
groepen op zich nemen. Na agitatorische pro-
paganda-vergaderingen te Semarang en Socra- baja 
deed het bestuur van genoemden spoor- en 
tramwegbond in Januari 1923 per circulairc het 
voorstel om evcntueele invoering van de aange-
kondigde bezuinigingsmaatregelen to beantwoor- 
den met algemeene werkstaking, welk voorstel eon 
maand later in een open bare vergaderi ng der 
V.S.T.P. werd hcrhaald. 

Ofschoon zich gerugsteund achtend door de 
Roode Vak-Internationale van Moskou, tot welke 
organisatie de V.S.T.P. begin Maart d.a.v. was 
toegetreden, durfden Semaoen en do zijnen niet een 
algemeene staking te proclamceren. Als voorzitter 
der V.S.T.P. zou Semaoen eerst trachten, om door 
onderhandeling met de dienstchcfs der spoorwegen 
het invoeren van bezuinigingsmaat- regolen ten 
aanzion van hot lager porsoneel te voorkomen. Een 
op 12 April 1923 door het hoofd- 
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bestuur der V.S.T.P. met de betrokken spoor- 
wegautoritcitcn te Semarang gehoudcn bijeen- 
komst leidde tot geen resultaat. 

Gcsteund door zijn medeleider R. Darsono, die 
kort tevoren van ecn buitenlandsche reis, o.m. naar 
Rusland ondernomen, was teruggckeerd, zetto 
Semaoen aanstonds een agitatorische actie in, welke 
hem een waarschuwing van Regeerings- wege 
bezorgde. Tocn deze beantwoord werd met een 
rechtstreeksche opwekking tot ataken, werd 
Semaoen, die door den Spoorwegbond tot „sta- 
kingsdictator" was aangewezen, gcarresteerd, 
waarop hem Timor als verbJijfplaats werd aan- 
gewezen, met vergunning echter om Ned.-Indie te 
verlaten. 

Met de mislukking ook van deze krachtproef was 
de revolutionnaire vakbeweging verlamd. Drie 
groote organisaties hadden zich achtereen- volgens 
in een stakingsavontnur begeven, n.l. de Personeel 
Fabriek Bond (P.F.B.) in 1920, de In- landsche 
pandhuisbond (P.P.P.B.) in 1922 en de Bond van 
Spoor- en Tramwegpersoneel (V.S.T.P.) in 1923; 
telkenmale met weinig succes. 

In tegenstelling met 1924, toen de Inlandsche 
vakbeweging een periode van rust doormaakte, was 
het jaar 1925 er een van groote bedrijvigheid, als 
gevolg van de actie der Indische Communis- tische 
Partij, sectie der Hide Internationale van Moskou, 
op de verschillende vakbonden. 

Voor zoover deze vereenigd waren in de Vak- 
centrale Persatoean Vakbonden Hindia (P.V.H.) —
omvattende een 20-taI organisaties met 30.000 
leden —, waren de vakbonden reeds onder com- 
munistischen invloed gekomen. Hiervan maak- ten 
de leiders der Coinmunistische Partij (P.K.I.) 
gebruik om met behulp van de P.V.H.-centrale 
revolutionnaire doeleinden na te streven. 

De communistische activiteit had gedurendo 
1925 ernstige stakingsbewegingen ten gevolge; te 
Semarang vooral onder het havenpersonee], te 
Soerabaja onder werknemers op inachine-fabrie- 
ken (zie nadcr onder COMMUNISME). 

H e r-o rganisatie o p nationalis- t i s c h e n 
grondslag; communis- t i s c h intermezzo. De 
Regeeringsmaat- rcgelen tot onderdrukking van de 
communisti- schc stakingcn van 1925 en van de 
communisti- 8(；hc ongeregeldheden van 1926—
1927 hadden ook de ontreddering veroorzaakt van 
de contrale organisatie der inheemsche 
vakbeweging op Java. Met de Communistiache 
Partij P.K.I. was tevens de Vak-centraJc 
uiteongcslagen. Vrijwel alle com- niuniHtische 
leiders en propagandisten werden iminers 
gearresteerd en gestraft, dan wel gein- terneerd. 

Met duurdo niet lang, of cr werdon zoowel van 
<lo zijdo der Sardkat Islam als van die der „In- 
(loncsische nationalistcn" (zie NATIONALIS- TI 
SC HE BEWEG1NG, INDONESISCH-) po- gingen 
aangewend om de verspl in terde vakbeweging te 
reorguniseeren. 

Als schakel tusachen de Sardkat Islam on ecnige 
vak-organisaties van het inhcemsch per- sonoel van 
Landsbcdrijven maakto zich vooral vordiensteJyk 
hot lid van het S.I.-hoofdbestuur 

M. Socrjopranoto, voorzitter van den In- 
landschon Pandbuiabond P.P.P.B. (bescherm- hcer
： H.O. S. Tjokroaminoto), van den Java- schen 
Opiumregic-Bond O.R.B., van den Zout- rogicbond 
P.P.G.H.B. (Pereerikatan Pegawei Ga- roin Hindia 
Blanda) on van den Bond van in- 

hecmsch personeel bij de afdeelingsbanken 
P.P.A.B. (Perkocmpoelan Personeel Afdeelings- 
Bank). Deze vak-organisatica bemoeiden zich 
echter niet of niot meer met de politick; zij bleven in 
vergaderingen en congressen zich bepalen tot 
bespreking van de arbeidsvoorwaarden van het 
personeel der betrokken diensten. 

Ook de vereenigingen van Inlandsche onder- 
wijzers hielden en houden zich het liefst buiten de 
politick, al hebben zij wel eens hare belangstelling 
getoond voor staatkundige vraagstukken, in verband 
staande met de invoering van provinciale raden, 
regentschapsraden e.d. Ter bevordering van de 
eenheid in het streven dezer organisaties werd in 
1927 te Batavia een federatief verbond aangegaan, 
een Persatoean, onder leiding van de sedert 1912 
bestaande Perserikatan Goeroe Hindia-Blanda 
(P.G.H.B.) met een eigen orgaan, Persatoean 
Goeroe geheeten. Bij de federatie sloten zich aan： 
de Hoogere Kweekschool Bond (H.K.S.B.), de 
Perserikatan Normaalschool 
(P.N.S.),dePerserikatan Schoolopzieners(P.S.O.), 
de Kweekschool Bond (K.B.), de Perhimpoenan 
Goeroe Bantoe (P.G.B.j, de Perserikatan Goeroe 
Bantoe (P.G.B.), de Perserikatan Goeroe Am- 
bachts-School (P.G.A.S.) en de Perserikatan Goeroe 
D6sa (P.G.'D.). 

Maar ook de vakbeweging onder de talrijke in-
heemsche beambten en werknemers bij de spoor- en 
tramwegen behoorde thans opnieuw te worden 
georganiseerd. Tengevolge van de arrestatie van 
verscheidene communistische volksleiders, die voor 
een deel tot het kader der Vereeniging van Spoor- en 
Tramwegpersoneel (V.S.T.P.) behoor- den, alsmede 
door het groote verloop onder hare leden, had 
genoemde vak-organisatie prac- tisch opgehouden 
te bestaan. 

Tn Juli 1927 slaagden enkele voormannen van 
het spoorwegpersoneel er in om te Bandoeng een 
nieuwe vak-organisatie onder den naam Per-
himpoenan Beambte Spoor dan Tram di dalem 
daerah Tanah Hindia Belanda (P.B.S.T.) op te 
richten. Volgens de bij G.B. van 12 Nov. 1929 (Jav. 
Courant no. 95) goedgekeurde statuten stelt 
genoemde vereeniging — orgaan: Kareta Api — 
zich ten doel om, met uitsluiting van politick en 
godsdienst, het lager personeel in dienst bij de 
spoor- en tramwegbedrij ven in Ned.-Indie in eone 
vereeniging to organiseeren, de belangen van hare 
leden te behartigen, hunne maatschap- pelijke 
positio te verbeteren en hunne algemeene 
ontwikkeling to bevorderen. Haar doel zal de 
vereeniging trachten te bereiken o.a. door het 
verzamelen van algemeene gegevens betreffende 
den arbeid bij spoor- en tramweg, ten einde met 
grond vorzoeken oin verbetering tot Regeering en 
directies van spoor- en tramwegbedrjjven to kunnen 
richten; vooi'ts het voeren van bespre- kingen en 
ondorhandelingen met de Regeering en die directies 
omtrent de vaststelling van de dienstvoorwaarden 
van het lager personeel, enz. Het aantal ledon 
bedroeg eind 1929 ongeveer 3500 over geheel Java. 

Na de ineonstorting van de communistische or-
ganisatie trachtten ook de voormannen der In- 
donesisch-nationalistische vereenigingen de ar- 
beidersbeweging naar hunne partij-beginselen te 
orgauiseeren en atabiliseeren. 

Te Soerabaja was de Indouesische Studieclub 
(zie NATIONALISTISCHE BEWEG1NG, IN- 
DONESISCH-, ondor Studieclubs) ondor leiding 
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van haren voorzitter, Dr. R. Soetomo, actief ,pe- zig 
de bestaande vakbonden van niet-ambtolijke 
werknemers te reorganiseeren en nieuwe bonden te 
vormen, een cn under in samenwerking met de 
voormannen van de plaatselijke afdeeling dor Partai 
Nasional Indonesia (P.N.I.). Door deze bedrijvige 
organisatorische actie der Soeraba- jasche 
nationalisten werd de Sardkat Islam in hare 
pogingen om dat belangrijk torrein der ar- 
beidersbeweging te occupeeren in 'ernstige mate 
gedwarsboomd. 

Inmiddels was te midden van den stillen strijd om 
de central© loiding van de vakbowcging onder de 
vrije beroepen tusschen Sardkat-Islammers en 
Indonesische nationalisten een derde groep aan het 
werk geweest om te trachten de leiding der 
arbeidersbeweging in handen te krijgen. Deze groep 
bestond uit eenige in de Soerabajasche vakbonden 
achtergebleven communistische elemen- ten, die 
gedurende de recente opstandige be- wegingen niet 
op den voorgrond waren getreden en derhalve 
ongemoeid waren gelaten. Zij had- den zich bij de 
nationalisten aangesloten, echter zonder hunne 
communistische gezindheid prijs te geveu. Het was 
op hun instigatie, dat op 8 JuU 1928 te Soerabaja een 
centrale vak-organisa- tie werd opgericht, Sardkat 
Kaoem Boeroeh Indonesia (S.K.B.I.) geheeten, 
welke als voortzet- ting zou worden aangemerkt van 
de vroegere communistische Sarfekat Kaoem 
Boeroeh dan Tani dock thans, naar het heette, onder 
leiding zou staan van nationalisten. Als 
vereenigings- embleem werd gebezigd een roode 
doek, waarop in het zwart een hamer en een 
penhouder, als symbool van de te vormen eenheid 
van de „ka- sar" en de "haloes" menschen (hand- en 
hoofd- arbeiders), waarboven de vereenigingsnaam 
prijkte. 

De oprichter, zekere Soenarjo, communist te- 
vens P.N.I.-lid, gaf als doel der S.K.B.I. op: actie 
voeren voor betere arbeidsvoorwaarden van 
werknemers en tegen willekeurige handelingen van 
werkgevers. Volgens haar werkprogram zou de 
S.K.B.I. streven naar vestiging van de hege- monie 
der arbeidersklasse met het doel de dicta- tuur van 
het proletariaat in te voeren. In het ver- 
eenigingsorgaan „Sendjata Indonesia" (wapen van 
Indonesie) van April 1929 betoogde de voor- zitter 
Marsoedi, dat de organisatie een nationaal karakter 
zou dragen en een echte volkspartij wilde zijn, die 
als „avant garde*1 van het geheele Indonesische 
volk zou optreden. 

Hadden eenige Soerabajasche nationalisten 
aanvankelijk medegewerkt aan de totstandko- ming 
van de S.K.B.I., zij trokken zich allengs terug, toen 
hun bleek dat zij in communistisch vaarwater waren 
geraakt. Het optreden van Mar- soedi, die, na het 
ondergaan van eenige inaanden gevangeniestraf 
wegens een persdelict, eind 1928 de leiding der 
S.K.B.I. weer op zich nain en het bestuur der vak-
organisatie ging zuiveren van elementen, die zyne 
inziens niet voldoende mi- litant waren geweest, gaf 
aanstoot aan de loiders van vole vakbonden, die zich 
verder afzijdig hielden. Dit weerhield Marsoedi niet 
zijn actie voort te zetten. Hij versterkte de 
organisatie; ge- vormd werden een centraal hoofd 
bestuur, een executief comit6 en een raad van 
commi88ari8sen, een en ander met het oog op de 
uitbreiding van het aantai leden. Door het plaatsen 
van cellen was het den militanten S.K.B.I.-leiders 
golukt 

aanhang te verkrijgcn onder het wcrkvolk bij spoor- 
en tramwegen, havcnwerken, drukkerijon, 
handelsinstellingen cn landbouwbedrij ven, voor- 
namelijk in Oost- doch ook in Midden-Java. Het 
aantal leden groeide aan tot een 700-tal, waarxran 
600 te Soerabaja. 

Toen bleek, dat het bestuur der S.K.B.I. zich op 1 
April 1929 had aangesloten bij de „ Liga tegen 
koloniale willekeur en ondcrdrukking", instrument 
der Communistische Internationale, achtte de 
Indische Regeering den tijd gekomen om aan deze 
vak-organisatorische actie van com- munistischen 
aard een eind te maken. Op 26 Juli van dat jaar 
werden huiszoekingen verricht bij verschillende 
leiders en propagandisten der S.K.B.I. Na 
arresteering van een 7-tai der hoofd- leiders — 3 te 
Soerabaja, 3 te Solo en 1 te Jogja —viel de 
organisatie uiteen (Verg. Handelingen Volksraad 6 
Augustus 1929). 

Met zijn medebestuursleden werd Marsoedi, 
gewezen klerk bij de S.S., assistent-klerk bij den P., 
T. en T.-dienst, journalist, secretaris van het 
hoofdbestuur der Sardkat Postel (postbeambten- 
bond), adviseur der sectie Soerabaja van de Par- tij 
Kommunist Indonesia, voorzitter van het centraal 
hoofdbestuur der S.K.B.I., bij G.B. van 5 April 1930 
(Jav. Courant no. 29) geinterneerd in Boven-Digoel, 
op grond van de overweging dat hij als leider der 
S.K.B.I., „welke partij is opge- “richt, met het doel 
om de arbeiders de overhand „te doen verkrijgen 
over de andere groepen der „sainenleving, met als 
einddocl de dictatuur van „het proletariaat**, 
gevaarlijk was voor de open- bare rust en orde. 

Ook ter Sumatra's Oostkust werd coinmunis- 
tische propaganda gevoerd in de nog jonge vak- 
beweging, sedert de leiding, in 1927, in handen was 
gekomen van Mr. R. Koesoema Soemantri, advocaat 
en procureur bij den Raad van Justitie te M6dan. 
Toen van Java uit pogingen werden aangewend om 
aldaar een afdeeling der S.K.B.I. op te richten, werd 
ook deze propagandist gear- resteerd en bij G.B. van 
25 J uni 1930 (Jav. Courant no. 52) op Neira 
geinterneerd. 

Oprichting van v a k-c e u t r a 1 e s; internation 
ale orienteering. Toen de roerige vakbeweging 
opnieu w van cornmunis- tische eleinenten was 
gezuiverd, kon de strijd tusschen Pan-Islainietische 
nationalisten (Sarckut Islam) en godsdienstig-
neutrale ln(loi)esischc na- tionalistcn (Partai 
Nasional 1 ndonesia on Indonesische Studieclub), 
oin de algerneone leiding van de vak-actie, de 
arbeidersbeweging incluis, in handen te krijgen, 
weer rustig worden voortge- zot. 

Van propagandistischo beteokenis bleek te zijn 
een in de kringen der Sardkat Islam verbreid be- 
richt, dat H. A. Salim gedurende zijn verblijf in 
Europa — als afgevaurdigde ter arbeidsconferen- tie 
te Gendve — in J 929 in relatie was getreden met het 
Internationaal Verbond van Vakver- eenigingon 
(l.V.V.) en het Nederlandsch Verbond van 
Vakvcrcenigingen (N.V.V.). Bij deze gelegenheid 
zou de heer H. A. Saliin zich o.a. be- reid hebbon 
verklaard om in Indie do vorniing, door do Partai 
Sardkat Islam Indonesia (P.S.I.l.) van organisaties in 
de transportbedrij ven to be- vorderen, op den 
grondslag van en in aansluitiiig bij de Internationale 
Tran«portarbeiders Fcdc- ratie (I.T.F.). 

Deze berichten hadden ook in de kringen der 
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Indonesische nationalisten de aandacht getrok- ken. 
In de, in November 1929 gehouden open- bare 
vcrgndcringen van den onderden invloed van de 
P.N.T. dn van deStudiechib to Soerabaja opge- 
richtcn trannvegbond Persarikatan Pegawei Par- 
tikclir Trani Indonesia (P.P.P.T.I.) on chauffeurs- 
bond Sarfekat Chauffeur Indonesia (S.C.I.) gaf de 
voorzitter der Indonesische Studieclub aldanr, Dr. R. 
Soetonio, een overzicht van de ontwikke- ling der 
vakbeweging in Nederland, als gevolg van de actie 
der N.V.V. Hij gaf daarbij o.m. te kennen, dat de 
vak-actie zich afzijdig behoorde te houden van 
godsdienstige en politieke kwes- ties. Op den 
grondslag van deze neutrale begin- selen kwamen er 
te Soerabaja nog cnkele natio nalistische 
werknemers-organisaties tot stand, z.a. de Sar^kat 
Sekerdja Indonesia (S.S.I.), Peril oempoelan Kaoem 
Kleermaker Indonesia (P.K.K.T.), Persatoean 
Djongos Indonesia (P.D.I.) en een werkloozenbond 
Perkoempoelan Kaoem Perlosan Indonesia 
(P.K.P.I.), terwijl voorts te Modjokerto een bond van 
arbeiders bij de batikkerijen, de Persatoean Boeroeh 
Batik Indonesia (P.B.B.I.), were! opgericht. 

Na deze werkzaamheden van organisatorischen 
aard werd, zoowel — indirect — van de zijde der 
Sarijkat Islam als — meer direct — van die der I 
ndonesisch-nationalistische vereenigingen,de oprich 
ting van een vak-centrale ter hand genomen. 

Was de Sardkat Islam er niet in geslaagd om 
onder de labiele arbeiders-organisaties ook een 
Perserikatan Boeroeh Islam Indonesia te vor- men, 
op het terrein der vak-actie van het in- heemsch 
ambtelijk personeel van verscheidene 
Landsinstellingen en -bedrijven zijn eenige harer 
voormannen gehikkiger geweest. In April 1930 kon 
op een to Solo gehouden gecombinecrd con- jxrcs 
een vak-centrale tot stand komen, n.l. in den vorm 
van een federatie van eenige bestaande vakbonden. 

Opgericht werd een Persatoean Vakbonden Pe- 
gawei Negri (P.V.P.N., orgaan: Persatoean Se-
kerdja) waarbij zich aansloten: de Perserikatan 
Pegawci Pegadeian Hindia (P.P.P.H.) met 2500 
ledcn, de verceniging van Inlandsch personeel van 
Irrigatie- en Watcrstaatswerken (V.I.P.I. W.) met 
3000 leden, de opiumrcgie-Bonden (O.R.B.) van 
Java-Madoera en van do Bui tenge weston met 700 
leden, de Landelijke Inkomsten Bond (L.I.B.) met 
600 leden; voorts o.in.: de Spoor- en Tramwegbond 
(P.B.S.T.), de Kadaster Bond, de Zoulrcgie Bond on 
de Bond van inhecmsche amb- tenaren bij de 
Afdeelingsbanken; ten slotto de vak-ccntrale van 
onderwijzcrsbonden Perserikatan Goeroe Hindia 
Blanda (P.G.H.B.) met 15000 leden. In totaal 
omvatto de federatiove vak-ccn- tralc P.V.P.N. een ] 
3-tai vak-organisaties mot 33.000 leden. Als 
voorzitter der P.V.P.N. trad op H. P. Soeroso, Lid 
van den Volksraad, tevons voorzitter van een 5-tal 
vakbonden van inheem- sche ambtenaren. 

Intusschen wareii ook de Indonesische natio- 
naliHten bezig geweest om do door hen tot stand 
gcbrachtc arbeidersbonden in een federatio sa- )ncn 
tc brengen. In een gecombineerde vergade- ring, 
welke in Mei 1930 te Soerabaja bijeenkwam, word 
bcsloten een vak-centralo voor arbeiders- 
orgiinisaties op te richten, genaamd Persatoean 
Sarikat Sekerdja Indonesia (P.S.S.I.); orgaan: Soeara 
Boeroeh Indonesia. Hierby sloten zioh a a)): de 
Perserikatan Pegawei Pnrtikelir Tram 

Indonesia (P.P.P.T.I.), do Perhimpoenan Pe- gawei 
Drukkerij Indonesia (P.P.D.I.), Sar&kat Chauffeur 
Indonesia (S.C.I.), Perkoempoelan Kaoem 
Kleermaker Indonesia (P.K.K.I.), Persatoean 
Djongos Indonesia (P.D.L), Pcrkoem- poelan 
Kaoem Perlosan Indonesia (P.K.P.I.) en de Sardkat 
Sekerdja Indonesia (S.S.I.). Als ad- viseurs dor vak-
centrale, welke 2000 leden om- vat, traden op Dr. R. 
Soetomo, Ir. Anwari en Dr. Samsi Sastrowidagdo. 

Onder de belangrijkste der niet bij een centralo 
aangesloten inheemsche vakbonden — een 40-tal 
met 30.000 leden 一 kunnen genoemd worden: de 
verceniging van inheemsche Bestuursambtena- ren 
Perhimpoenan Pegawei Bestuur Boemipoetra 
(P.P.B.B.) te Bandoeng (orgaan: Pemimpin)— zie 
Handelingen Volksraad 8 Juli 1931, biz. 55 vlg, — 
de Inlandsche Poli tie Bond te Soerabaja (orgaan 
Medan Politie Boemipoetra), de Persatoean Pegawei 
Centrale Kas te Madioen, de Perkoempoelan 
Pegawei Marine Etablissement te Soerabaja, de 
Perserikatan Post Telegraaf en Telefoon te 
Soerabaja； voorts een 3-tal militaire vakbonden, 
w.o. een van inheemsche schepelin- gen bij de 
Marine. 

Een belangwekkend moment in de ontwikke- 
ling der vakbeweging in Indie was de komst van een 
delegatie van het Nederlandsch Verbond van 
Vakvereenigingen, bestaande uit de heeren P. 
Moltmaker, voorzitter van de Nederlandsche 
Verceniging van Spoor- en Tramwegpersoneel, F. 
Danz, voorzitter van den Algemeenen Neder- 
landschen Metaalwerkersbond en E. Kupers, 
voorzitter van het Nederlandsch Verbond van 
Vakvereenigingen; de beide eersten Lid van de 
Eerste Kamer en laatstgenoemde Lid van de Twecde 
Kamer der Staten-Generaal. Het doel der medio 
1931 ondernomen reis was: bestu- deering van de 
toestanden en verhoudingen in de 
arbeidersbeweging, zoomede organisatorisch 
contact te verkrijgen met de vakbeweging in Indie. 

Dank zij de door eenige voormannen der in-
heemsche vakbeweging verleende medeworking, 
werd de delegatie in de gelegenheid gesteld om op 
26/27 Mei 1931 het jaarcongrcs van den Pand- 
huisbond (P.P.P.H.) te Jogja en op 31 Mei d.a.v. het 
congres der Vak-centrale (P.V.P.N.) te Solo bij te 
wonen en aldaar het woord te voeren. 

Dit propagandistisch streven had tot resultaat, dat 
de belangstelling voor vak-organisatorische actie in 
de kringen der Inlandsche volksleiders in sterke 
mate werd geprikkeld en voorts: dat de vak-centrale 
Persatoean Vakbonden Pegawei Negri (P.V.P.N.) 
zich een maand later aansloot by het Internationaal 
Verbond van Vakvereenigingen. 

Literatuiir. Mededeelingen der (Indische) Re-
geering omtrent enkele onderwerpen van alge- meen 
bolang Januari 1919, Januari 1922, April ]924, Mei 
1920 en Juni 1930; Indisch Verslag 1931, dl. I biz. 
424 vlg.; voorts Publicaties van het Kantoor van 
Arbeicl in Ned.-Indie; Verslag van de commissie 
voor de herziening van de artikelen 153bis en ter en 
161 bis van hot Indisch Wetboek van Strafrecht, 
Landsdrukkerij 1931; Verslag van do(,'omnnssic 
voor Inlandsche Rechtspersonen, Landsdrukkery 
1931; Vakbeweging in Nederland en Nederlandsch-
Indie (Christelijk sociale studien IV) door Dr. J. R. 
Slotemaker de Bruine, 1931; Overzichten van de 
Inlandsche en Maleisch- Chinecsche pers.
 J. Th. P. B._ 
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JEUGDBEWEGING (INLANDSCHE). Inlei- 
ding. De emancipatie-beweging ondcr de rijpe- re 
Inlandscho jeugd, d.i. onder de studeereiide 
,,jongeren" van verschillenden inheemschen land- 
aard, heeft zich in modernen geest het eerst geopen 
baard door oprichting van de vereeniging Boedi 
Oetomo (zie aldaar). Deze Javaanschc vereeniging 
was echter gcen studenton-organisatie, waarin de 
idealen der jongeren tot uiting zouden kunnen 
komen ； zij was iminers geen vereeniging van en 
voor de jeugd. 

Als eerste organisatie van evenbedoelden aard 
kan Jong-Java worden genoemd, in 1915 opge- 
richt onder Inlandsche studeerenden a an mid- del 
bare scholen. 

Op dit voorbeeld vormden zich geleidelijk an- 
dere jongeren-organisaties op racialen grondslag, 
z.a. Jong-Soenda (Sekar Roekoen), Jong-Sumatra 
(Pemoeda Soeniatera), Jong-Minahasa, Jong- 
Ambon, Jong-Celebes (Pemoeda Celebes) en Jong-
Batak, alle te Batavia._、 

Verdere differcntieering kwam, toen de jeugd- 
beweging op Java zich voor een deel op gods- 
dienstigen, in hoofdzaak Islamietischen grond- slag 
ging organiseeren. Zoo scheidden in 1925 groepen 
van Jong-Javanen zich af om een Jong- Islamieten 
Bond op te richten en vormde zich voorts een 
Mohammedaansche jeugd-organisatie onder den 
naam Pemoeda Moeslimin Indonesia in de Sarekat 
Islam beweging (zie aldaar). 

Niet lang daarna begon de Indonesische een- 
heidsgedachte sterken aanhang te vinden onder de 
sludeerende jongeren; het Indonesisch na- 
tionaUsme (zie NATIONALISTISCHE BEWE-
GING) verdrong op Java gaandeweg ras- en 
godsdienstverschil. 

By de Inlandsche jongelieden in internaten van 
verschillende opleidingsscholen en aan middel- 
bare vakonderwjjsinstellingen ontstond uiter- aard 
vanzelf een gevoel van saamhoorigheid, dat 
bevorderd werd door de inheemsche studenten van 
Rechtshoogeschoo], Technische en Genees- 
kundige Hoogeschool. Allengs streefde de in 1926 
te Batavia opgerichte vereeniging van studenten 
dier hoogescholen, de Perhimpoenan Peladjar- 
Peladjar Indonesia (P.P.P.L), naar agressieve 
beinvloeding van de geheele Inlandsche jeugdbe- 
weging. De P.P.P.L werd in hare propagandisti- 
sche actie onder de jongeren krachtig gesteund door 
de jeugd-organisatie der Partai Nasional Indonesia, 
de Pemoeda Indonesia. Die voortdu- rende actie 
leidde ten slotte tot de vorming, in 1930, van de 
vereeniging Indonesia Moeda (Jong- Indonesia), 
ontstaan door fusie van Jong-Java, Jong-Sumatra 
en Pemoeda Indonesia, waarbij Jong-Soenda en 
Jong-Celebes zich later aansloten terwijl van de 
kleine racialc organisaties geen kracht meer kon 
uitgaan. 

In de Inlandsche jeugdbeweging kunnen se- dert, 
e vena Is in de padvinderij (zie aldaar), twee 
hoofdrichtingen worden onderscheiden, nJ. de 
(Indonesisch-)nationalistische en de (Islamie- 
tisch-) godsdienstige. De kleine regionaJe jeugd- 
organisaties, z.a. Jong-Batavia (Pemoeda Kaoein 
Betawi) en Jong-Bataks Bond, kunnen evonals de 
religieuze niet-Islamietische, z.a. de Jong- 
Katholieken Bond (Kaoem Moedo Katholiek 
Djawi) en de Jong-Theosofen Bond, wegens hun 
mindere belangrijkheid buiten behandeling blij- 
ven. 
Door vorming van een contact-lichaam, Badan 

Perinocfakatan, is gelogenheid geschapen voor 
saincnwerking tusschcn de verschillende jonge- ren-
organisaties, van welke gelegonheid nog wei- nig 
gebruik is gemaakt. 

In de einancipatic-beweging der inheemsche 
jongeren hebben noch socialistische, noch coin- 
munistische leuzen ingang kunnen vinden. 

Jong-Javanen. De eerste jongeren-organisatie, 
“Jong-Java" gehcetcn, werd, aanvankelijk onder den 
naam ,,Tri Koro Dharmo" (drie edclc doel- einden), 
in 1915 door den toennialigen leerling der 
artsenschool te Batavia R. Satiman Wirjo- sandjojo 
opgericht als ,,oefenschoo】''，waarin „de 
„aanstaandc patriotten de eigenschappen konden 
„vergaren, welke noodig zouden zijn voor het 
“vcrvullen van de taak van voorganger". De ver-
eeniging zou de broederschap bevorderen tus- schen 
Soendaneezen, Javanen cn Madoereezen. 

Op het eerste Jong-Java congres, dat in Juni 1918 
te Solo bjjeenkwarn, werd de naam van de 
vereeniging^en van ha ar orgaan veranderd in 
,,Jong-Java?'. 

Het vereenigingsstreven zou worden gericht op 
bevordcring van een Groot-Javaansche cul- tureele 
eenheid van Java, Madoera en ook Bali. In de eerste 
plaats zou het besef van saainhoorig- heid, zoomede 
het gevoel voor de inheemsche ta- len en 
kunstuitingen onder de Inlandsche leer- lingen der 
inrichtingen voor middelbaar en voort- gezet lager 
onderwijs worden bevorderd. 

Niettegenstaande de uitbreiding van het ar- 
beidsveld der vereeniging bleef deze haar oor- 
spronkelijk Javaansch karakter behouden, het- geen 
o.m. bleek uit de op de jaarlijksche congres- sen en 
bijeenkomsten behandelde onderwerpen, alsmede 
uit de geringo belangstelling, betoond door de leden 
van niet-Javaanschen landaard. 

Volgens hare bij G.B. van 9 October 1923 (Jav. 
Courant 19 October 1923 no. 84) goedgekeurde 
statuten stelde Jong-Java zich ten doel: „de le- „den 
geschikt te maken om later bij te dragen „tot de 
vorming van Groot-Java, waaronder „moet worden 
verstaan het ontwikkelen van het „besef van 
saamhoorigheid bij de Inlandsche “groepen van 
Java, Madoera on Bali, ter beroi- „king van ineerder 
stoffelijk en geestelijk wel- ,,zijn". Getracht zou 
worden dat dool langs wot- tigen weg te bereikon, 
o.a. door a. het sclieppon van een band tusschen de 
Inlandsche locrlingen van de hooge en middelbare 
scholen, zoomede van de inrichtingen voor 
voortgezet en vakonder- wijs, b. het opwekkon en 
verhoogen van het gevoel voor de Inlandsche 
cultuur, c. het bijbrengon van algemeene kennis 
onder hare Jedon en d. het beoefenen van de sport. 
De eenheidsidee zou met alle geoorloofdo middelen 
worden gepropageerd. De vereeniging zou zich 
voorts onthouden: a. van iedero staatku ndige actie 
en propaganda, zooals zich aan te sluiten by, of 
adhaesie te be- tuigen aan bestaando of nog op te 
riehten poli- tieke vereonigingen, b. van het 
indienen van ver- zoekschriften over andcre 
onderwerpen dan die, welke de directe belangen der 
vereeniging met zich nieebrengen. 

Op de verschillende propaganda-vergaderin- gen 
werd door het hoofdbestuur o.m. verkiaard, dat voor 
Jong-Java het in de eerste plaats aan- kwain op 
weerbaarmaking van het volk door on- derwijs en 
economische maatregelen; dat het einddoel wel zou 
zijn een onafhankelyke natic te 
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vormen, doch allereerst gestreefd zou worden naar 
grooter kennis van Wcsterscho wetonschap en 
techniek； voorts, dat samenwerking van het oudo 
met hot jonge geslacht noodzakelijk was, wilde het 
streven naar wegneming van misstan- den in de 
inhecmsche samenleving 一 ook ten aanzien van de 
matriinoniale en sociale'jpositie der vrouw — 
succes kunnen hebben. 

Als gevolg van de gemaakte propaganda groei- de 
het aantal leden spoedig aan tot ongeveer 2000, 
incest uit Midden-Java; bij de Soendanee- zen, 
Madoereezen en Balineezen was en bleef de 
belangstelling gering. 

Weldra kwam in de Jong-Javanen beweging 
ernstige verdeeldheid, doordat de leiding zich af- 
zjjdig hield van de politiek en s tri kt neutraal bleef 
ten aanzien van den godsdienst. 

Op het in hot laatst van December 1924 te Jogj.a 
-gehouden jaar-congres kwam het tot een openlijke 
breuk. Allereerst, toen de voorzitter, Raden Sam, 
o.m. voorstelde de leden boven den 18-jarigen 
leeftijd vrij te laten om individueel aan practische 
politiek te doen; maar vooral, toen 
H. A. Salim, hoofdbestuurslid der Sardkat Islam, 
den godsdienst in de vereeniging trachtte te brengen. 
In zijn rede over ,,De Islam en Jong- Java** wees 
laatstgenoemde volksleider op het z.i. on vruchtbare 
nationalisme der jeugdvereeniging, die alien 
sainenhang met de Moslimsche gemeen- schap had 
verloren ； bleef Jong-Java op dergelijke 
nationalistische basis staan, dan zouden naar zijn 
overtuiging 6n de godsdienst 6n het nationalisme 
verloren gaan. Toen beiderlei pogingen schip-. 
breuk leden. trad R. Sam uit het hoofdbestuur, om 
kort daarop op te treden als voorzitter van een 
nieuwe, voor een dee! uit Jong-Java afge- scheiden, 
jeugd vereenigi ng, „Jong-Islamieton Bond" 
geheeten, met H. A. Salim als adviseur. 

J [ierinede waren alle godsdienstige tendenzen uit 
de vereeniging geweerd； met de politieke moest 
echter nog steeds rekening worden ge- houden. Bit 
bleek uit het Jong-Java congres, dat eind December 
1926 te Solo word gehouden. Toen were! hot 
streven naar Groot-Indonesia novo ns dat naar 
Groot-Java als vereenigingsdoel aanvaard. 
Voortaan zou Jong-Java do Indone- sischo 
eenheidsgedachte helpen verbreiden en versterken. 
1 n verband met eon en ander werd in de statuton het 
woord “Inlandsch" vervangen door ,,I ndonesinch". 

Op het congres, dat in December 1927 te inarang 
bijeenkwam, werd hot alternatief: „Ja- vaansch of I 
ndonesisch nationalismo** in be- schouwing 
genonicn, alamedo de vraag: of gestreefd zou 
moeten worden naar federatie of naar fusie van a]ic 
inhcemsche jcugd-organisatics. No- pens beide met 
elkaar verband houdendo problemon, van wolker 
oplossing het voortbestaan van Jong-Java zou 
afhangen, kon op dit congros geon beslissing 
worden gonomon. Eon van do Bata viasc he 
studonten-organisatie Porhimpoenan Peladjar-
Peladjar Indonesia (P.P.P.I.) uitgogaan voorstel om 
ecn fusie-lichaam in te stollen onder deti i)aam 
„Perhimpoenan Masa Moeda Indone- Hiun 
(P.M.M.I.) kon evomnin worden aanvaard. Aan het 
vooral in de kringen der studeeronde jongeren 
gepropageord beginsel van “Indonesia's eenheid in 
vadcrland, in volk en in taal*1 als grondslag voor 
elke nationalistische organisatie werd slcchts in 
zoovor tegemootgekomen, dat ten congresse were! 
besloten om alle van de veroeni- 

ging uitgaando mededeolingen en bekendmakin- 
gon in het modorne Maleisch — de „Bahasa In- 
doncsian 一 op te stellen. 

Op hot daarop volgend Jong-Java congres, dat 
van 25—31 December 1928 to Jogja werd ge-
houden, viel de principieele beslissing in de kwes- 
tie： fusie of federatie. In een motie word ver- 
klaard, dat het oogenblik was aangebroken om door 
een daad te toonen, dat de vereeniging in. staat was 
tot zelfopoffering. Met groote meerder- heid van 
stemmen werd daarop in beginsel besloten tot fusie 
over te gaan. Uit de bijeen te voegen 
jeugdvereenigingen zou een commissie worden 
samengesteld, die een plan zou ontwer- pen ter 
voorbereiding van de fusie. 

Het laatste Jong-Java congres had van 23一29 
December 1929 te Semarang plaats. De voorbe- 
reidingscommissie had intusschen haar organisa- 
tie-plan uitgewerkt en voorgebracht. Na goed- 
keuring van dit plan werd besloten Jong-Java te 
ontbinden en hare sub-organisaties (studiefonds en 
padvinderij) en het 20-tal afdeelingea (met 2500 
leden) over te dragon aan een Groote Com- missie 
tot voorbereiding van de oprichting eener 
vereeniging Indonesia Moeda (Jong- Indonesia), de 
eenheidsorganisatie voor alle neutrale natio-
nalistische j ongeren vereenigingen. 

Jong-Islamieten. Bij een op 1 Januari 1925 te 
Batavia uitgegeven manifest diende de Jong-Ta- 
lamieten Bond (J.I.B.) zich aan als een nationa-
listische jeugd-organisatie, die op godsdienstigen 
grondslag inter-insulair wenschte te zijn. De bond 
zou zich voorts ten doel stellen: het bevor- deren 
zoowel van de kennis van den Islam, als van de 
Moslimsche 66nheid. In hot vereenigings- orgaan, 
het maandblad Al-Noer (Het Licht), word tovens als 
doel ver meld: de onverschillig- heid to bestrijden, 
welke onder de inheemsche jeugd allerwegen 
heerscht voor hot nationale ge- loof, den Islam. 

Op het eorste congres, dat eind December 1925 
te Jogja, zetel der vereeniging, werd gehouden, gaf 
de voorzitter, Raden Sam, een uiteenzetting van het 
ontstaan en het streven van den Bond, die toen reeds 
een 1000-taI leden telde. Volgens de ten congresse 
aanvaarde statuten stelt de Jong-Islamieten Bond 
zich ten doel: het bestu- deoren en bevordoren van 
den Islam; het aan- kweeken en bevorderen van 
sympathie voor dien godsdienst en voor zijn 
belijdors, naast positieve verdraagzaamhoid ten 
opziohto van andersden- kendon ； het bevorderen 
van do aanrakingen tus- achen de intellectueelen 
onderling en met de be- volking door middel van 
den Islam; voorts het bevorderen van de 
lichamelyke en geestelijke ontwikkeling der leden. 
Do vereeniging zou haar doel trachten te bereikon 
o.m. door het organi- sooren van Islam- on andero 
curaussen, excursies, sport- on kunstafdeclingen; 
voorts door het uit- geven van tydsohriften, bookon 
en brochures. 

Kort na de oprichting kwam ook een Jong-Is- 
lamietische Meisjcsbond tot stand. Een eigen pad-
vinderij werd georganiseerd in de Natipy (Na- 
tionaal Islamietische Padvindery). 

De J.I.B. wenscht als zoodanig zich niet in te 
laten met do politiek, het aan de leden individueel 
ovcrlatond om zich al dan niot met politieke 
kwesties bezig te houden. Bevordering van politiek 
inzioht b(j de leden zou echter op den weg van het 
bestuur liggen. 
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AIs jongeren-organisatie, welke zich aanstonds 
ten doel stelde, orn de door het Westersch neu- 
traal onderwys van den Islam vervreemde In- 
landsche jeugd voor den nationalcn godsdienst 
te behouden, verwierf de Jong-Islainieten Bond 
al dadelijk de voile sympathie van de vereeni- 
gingen Sar6kat Islam, Moehammadyah en Ahnia- 
dyah (zie ald&ar). 

Dank zij deu steun door laatstgenoenide ver- 
eenigingen verleend nam bet aantal leden weldra 
toe tot ongeveer 1700, verdeeld over 15 afdee- 
lingen, waarvan 2 op Sumatra. Aan de 
congressen plegen afgevaardigden dier vereeni- 
gingen actief deel te nemen door het houden van 
lezingen over godsdienstige en maatschappelijke 
onderwerpen, welke allerwegeu de belangstelling 
der Moslimsche jongeren hebben. 

Tot die onderwerpen behoort de maatschap- 
pelijke positie der vrouw in den Islam in verband 
met de polygamie； voorts de verhouding van den 
Islam tot het ontluikend nationalisme. 
Bij de propaganda voor de vrouwen-emancipa- 
tie heeft de J.I.B. steeds op de voile niedewerking 
kunnen rekenen van H. A. Salim, den adviseur 
der vereeniging. Tegenover de gedurige pogingen 
van de studenten-vereeniging Perhimpoenan Pe- 
ladjar-Peladjar Indonesia (P.P.P.I.), om den 
J.I.B. te bewegen haar fusie-voorstel te aanvaar- 
den, bleef de Bond, getrouw aan zijn beginselen, 
vasthouden aan zijn confessioneelen grondslag. 
Voor den J.I.B. was het drievoudig Indonesisch 
principe — een vaderland, e6n volk en e6n taal — 
allcen aanvaardbaar met den Islam als basis. 

Op het congres, dat van 22—25 December 1928 
te Bandoeng werd gehouden, verklaarde de voor- 
zitter van den J.I.B., de heer Wiwoho, o.m. dat 
de branding van het nationalisme door de ver- 
eeniging als een gevaar werd beschouwd. Voorts, 
dat het Islamisme niet tot haat of strijd voert, 
doch tot liefde en waardeerend begrijpen, op 
grond van de woorden in den Kpiajij.„wij hebben 
U tot stamnien en volkeren vereenigd, opdat gij 
elkander zult kennen en erkennen". 

In ziju gelsoleerde positie zijn kracht zoekend, 
heeft de J.I.B. gestreefd naar sainenwerking met 
andere jongeren-organisaties； echter met behoud 
van den Islam als grondslag voor de volkseenheid. 
Stelselmatig heeft de Bond alle leuzon afgewezen 
van nationaal-chauvinisme, van rassen- en klas- 
senstrijd of van non-cooperatie, ten einde in op- 
bouwende samenwerking te komen tot de mo- 
derne emancipatie van de jeugd. Zich houdend 
buiten den verbitterden strijd tusschen „unita- 
ris8en,, en “federalisten" onder de jeugd, of tus- 
echen ,,coOperators'' en „non-cooperator8n onder 
de ouderen, eischt de J.I.B. de eer op van te zijn 
de eerstc algemeene Indoneeische jeugdvereeni- 
ging. Met den Islam als bindmiddel heeft de bond 
de volkeren van den Archipel door de jeugd tot 
elkaar trachten te brengen, om in samenwerking 
op geJijken voet te etreven naar dezelfde idealen. 

Ter bespreking van het ingewikkeld vraagstuk 
der echtscheidingen, n.L der op den Islam gegron- 
de verstootingen van de vrouw, hield de J.I.B. 
gedurende 1929 een aantal bijeenkomsten in 
samenwerking met het hoofdbestuur der Sardkat 
Islam, tot welke part可 de bond echter in geen en- 
kel opzicht in verband staat. Daarop werd in 
April 1930 te Batavia een open bare vergad ering 
bijeengeroepen, met het doel om het, wegens zijn 
gevolgen voor het gezinsleven zoo verderfelijk so- 

ciaal euvel der verstooting onder de aandacht van de 
leden te brengen. Al kon geen beslissing te dier zake 
genomen worden, toch was de „massa- ziekte der 
echtschcidingen" in de kringen der jongeren 
openlijk als ninatschappelijk kwaad ge- signaleerd. 
De door de Islamietische organisatics der ouderen 
vcrleende niedewerking tot bestrij- ding van deze 
“volkszickte" is steeds door den J.I.B. dankbaar 
aanvaard. 

Op het van 24—28 December 1930 te Jogja ge- 
houden congres werden de leden verplicht tot 
ernstige bestudeering en naleving van de Islam- 
plichten, zich tot getrouwe Islamietcn te ont- 
wikkelen en de voorschriften van den godsdienst te 
propageeren onder de jeugd. 

Jong-Indonesi6rs. De door eenige nationalisti- 
sche organisaties krachtig ingezette propaganda 
voor de Indonesische Eenheid had onder de stu- 
deerende jongeren ten slotte succes. 

Een door den journalist Mohammad Tabrani 
bijeengeroepen „Eerste Indonesisch Jeugdcon- 
gres", dat van 30 April—2 Mei 1926 te Batavia 
werd gehouden, had dan ook ten doel eenheid te 
brengen in het streven der jongeren-organisaties, 
ten einde deze dienstbaar te maken aan de pro-
paganda van de Indonesisch-nationale ge- dachte. 

Op het congres werd o.m. het voorstel ter sprake 
gebracht, afkomstig van de Bataviasche 
studentenvereeniging, de Perhimpoenan Pela- djar-
Peladjar Indonesia (P.P.P.I.), om alle jongeren-
vereenigingen samen te smelten tot 66n or- 
ganisatie, welke zou worden genoemd „Perhim- 
poenan Masa Moeda Indonesia" (P.M.M.I.). De 
besprekingen van dit fusie-plan leidden echter 
aanvankelijk tot geen resultaat. 

Grooter succes hadden de pogingen der Ban- 
doengsche Partai Nasional Indonesia om een eigen 
jeugd-organisatie te vormen. Deze kwam in het 
begin van 1927 tot stand onder den naam ,,Jong-
Indonesia", in December van dat jaar om- gedoopt 
in „Pemoeda Indonesia,, (P.I.), tijdens een congres, 
waarop de statuten werden vast- gesteld. Deze 
vermeldden als doel: hot verbrei- den en versterken 
van de nationaal-IndonesiHchc eenheidsgedachte, 
o.m. door bevordering van padvinderij en sport. 
Weldra were! ook een mein- jesafdeeling „Poeteri 
Indonesia" opgericht en een eigen orgaan 
uitgegeven. 

De Bataviasche studenten-vereeniging P.P.P. 1. 
gaf hare pogingen echter niet op. Zij werden her- 
haald op het „Tweede Indonesisch Jeugdcon- gres", 
dat op 26—27 October 1928 te Batav泣 werd 
gehouden. De leiding van dit congres was in handen 
der P.P.PJ. Geateund door de Partai Nasional 
Indonesia, oefende de P.P.P.I. thans krach- tigen 
aandrang uit tot samensmelting van allo 
jeugdvereenigingen in ecn fusie-lichaam. Zij wist 
slechts gedaan te krijgen, dat de drieledigo bepaling 
van het Indonesisch eenheidsbegrip, n.L de 66nheid 
van vaderland, van volk en van taaJ> werd 
aanvaard. 

Op het tweede congres der Peinoeda Indonesia, 
dat van 24—28 December 1928 te Batavia bij- 
eenkwain, werd opnieuw de vraag: „fusio of fe- 
deratic" aan de orde gesteld. Na uitvoerige dis- 
cussies werd tot fusie besloten. In deze bijeen- 
komst werd bericht ontvangen, dat het Jong-Java 
congres, dat gedurende die dagen te Jogja werd 
gehouden, het fusie-plan der P.P.P.I. had 
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aangcnomen. Jong-Indonesia had het ten slotte van 
Jong-Java gewonnen! 

Een groote commissie, te vornien uit de samen te 
voegen vereenigingen Jong-Java, Pemoeda In-
donesia en Pemoeda Soematera, zou eon plan 
ontwerpcn om gelcidelijk tot fusie te geraken, ter- 
wijl een kleine cominissie de statu ten zou samon- 
stellen voor de nieuwc Jong-Indonesische orga- 
nisatie, welke onder den naam “Indonesia Moe- da" 
(I.M.) de grootachc nationalistische cenheids- 
gedachte met geestdrift zou propageoren. 

De opbouw van deze Indonesische jongeren- 
organisatie had gedurendc 1930 plaats. De af- 
zonderlijke organen van Jong-Java, Pemoeda In-
donesia en Pemoeda Soematera warden vervangen 
door een blad „Indonesia Moeda'*, terwijl het 
studiefonds van eerstgenoemde vereeniging werd 
omgezet in een algemeen Indonesisch studiefonds. 

Op een van 28 December 1930 tot 2 Januari 1 931 
te Solo gehouden congres werd de leiding van 
Indonesia Moeda door de groote voorberei- 
dingscommissie aan het nieuw gekozen bestuur 
overgegeven en, na vaststelling van de statuten, op 
plechtige wijze tot definitieve oprichting van de 
nieuwe Indonesische Jeugd-organisatie over- 
gegaan. 

Volgens hare statuten is het doel der I.M.: het 
eenheidsgevoel onder de studcerende Indonesische 
jongeren te versterken en bij hen het be- wustzijn op 
te wekken en wakker te houden, dat zij zijn van een 
volk en een vaderland, ten cinde te konicn tot Groot-
Indonesia. Behalve dat zij erkent on bevordert de 
beschaving van elke af- zonderlijke groep van 
bewoners van Indonesia, zoowcl geestelijk als 
stoffelyk, zal de vereeniging er naar streven de 
Indonesische beschaving, die een eenheid is, te 
bcvorderen en de eenheidstaal, de Bahasa 
Indonesia, in den onigang te bezigen. Voorts zal 
I.M. haar doel nastreven o.m. door opwekking van 
het bewustzijn en versterking van het gevoel van 
onderlingc waardeering onder alle kinderen van 
Indonesia, door bcvordering van Hainen werking 
met andere Indonesische jeugdvereenigingen, door 
uitgave van een or- gaan on andere publicaties, door 
bestrijding van Jiet analfabetisme, door beoefening 
van sport en door opwekking van belangstelling 
voor land en volk van Indonesia, bij vreemdelingen. 
In de statu ten is bovendien bcpaald, dat de 
vereeniging zich van politick zal onthouden en dat 
het den leden verboden is aan politiek te doen. 

Met inbegri)) van de leden dor ininiddols toe- 
getreden vereenigingen Pemoeda Celebes en Se- kar 
Roekoen telcle Indonesia Moeda bij hare op- 
richtiug ongeveer 2400 leden, verdeeld over 25 
afdeelingen, waarvan o buiten Java, nJ. te Pale in 
bang, Medan, Padang, Fort de Kock en Makassar. 
Een nioiajesafdcoling, genaamd „Kopoe- trian 
Indonesia Moeda** oin vat eon 17-tal locale secties, 
waarvan een twoetal buiten Java, n.l. te Packing en 
te Palembang. 

In tegonsteiling mot de studenten-organisatie 
Perhimpoenan PeJadjar-Peladjar Indonesia, die zich 
baseert op eon scherpe koloniale anti these en streeft 
nuar „Indonesia Merd6ka'' (Vrij Indone- sie), heeft 
Indonesia Moeda een pacifistisch ka- rakter door de 
ovorwegonde positio, welke de Jong-Juvaiien in de 
vereeniging innemen. De 
I. M. tracht do intelloctueelo jongeren 
bijeen te brengen en te houden in het idealistisch 
verband van „Indonesia Raja" (Groot Indonesie), 
o.a. 

met behulp van de door de nationalistische in- 
heemscho pers verbreide modern-Maleische een- 
hcidstaal, de,,Bahasa Indonesia**, welko de lands- 
talen en ook het Nederlandsch als omgangstaal, 
vooral onder de jongeren, gaandeweg verdringt. 

Lileraluur. Mededeelingen dcr (Indische) Re- 
goering omtrent enkele onderwerpen van algemeen 
belang, Mei 1928, Mei 1929 (Koloniale Ver-- slagen 
van die jaren, Bijlage A) en Indisch Verslag 1931, dl. 
I biz. 52 vlg. en 391 vlg. y- 
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Inleiding. De inheemsche vrouwenbeweging, waarin 
een emancipatie-streven in verschillende richtingen 
tot uiting en ontwikkeHng komt, ataat onder invloed 
van geestesstroomingen van sociaal-economischen, 
godsdienstig-reformisti- schen en politiek-
nationalistischen aard. 

De moderne emancipatie der inheemsche vrouw 
schijnt eenige belemmeringen te onder- vinden van 
de aloude adat en van den Islam ； zij worclt echter 
krachtig gestimuleerd door nationalistische 
stroomingen in de Inlandsche volksbe- weging. 

Uiteraard zijn de aloude opvattingen en ge- 
bruiken omtrent verwantschaps- en huwelijks- recht 
van remmenden invloed op de emancipatie- 
beweging onder de vrouwen. De losheid van den 
band tusschen de echtgenooten vormt een belem- 
merenden socialen factor, die in het algemeen als van 
ernstiger aard is aan te merken dan het veel- 
vrouwendom in de Islam-wereld. 

In de moderne inheemsche vrouwenbeweging zijn 
een drietal hoofdstroomingen te onderschei- den： 
de reformistisch-Islamietische, de liberaa.1- 
nationalistischo en de democratisch-feministi- sche. 
De laatstgenocmde, meest recente, stroo- ming heeft 
als uitgangspunt de gelijkwaardigheid en als einddoel 
de gelijkgercchtigdheid van man en vrouw in do 
samenleving. 

Het suffragettisme — sociaal-politieke actie ter 
verkrijging van acticf en passief staatkundig 
kiesrecht — vormt een onbelangrijken stimulee- 
renden factor in de inheemsche vrouwenbeweging 
(verg. het in Augustus 1922 gepubliceerd vorslag der 
z.g. kiesrechtcommissie, ingesteld bij Gouvts. besluit 
16 November 1921 ； voorts Han- delingon 
Volksraad 4 en 5 Dec. 1923, biz. 713— 757 en 17 en 
23 Nov, 1925, biz. 77—93 en biz. 221—243; voor 
den ^linahasa-raad Handelingen Volksraad 10 Sept. 
1929, biz. 1581—1589; ook Indisch Verslag 1931 dl. 
I biz. 33). 

P e r i o d e v a n individueele w erk- z a a m h o i 
d. Als baanbreekster voor de In- landscho 
vrouwenbeweging worclt in inheemsche kringen 
steeds met grooten eerbied genoemd: wijlen Raden 
Adjeng Kartini (zie KARTINI). Haar streven naar 
opheffing van het Javaansche volk door opvoeding 
en onderwys van de vrou- welijke jeugd is na baar 
overlijden (1904) voort- gezet door verschillende 
Kartini-schoolvereeni- gingen, die in verbinding 
staan met de in Nederland govestigde vereeniging 
„Kartini-fondsn (zie aldaar) en met de door deze 
beheerde „Mr. C. Th. van Deventer-Stichting". 

In Kartini's tyd, maar ook reeds vele jaren te- 
voren, hadden dames van Javaanschen, Ambon- 
schen en Minahassischen landaard, voorgegaan en 
gesteund door hare Nederlaiulacho (en „lndi- sche") 
zusters in Indie, het hare bygedragen tot opvoeding 
en opleiding van inheemsche meisjes. 
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Aanvankelijk stond immers het onderwijs sterk op 
den voorgrond. 

De denkbeelden van Kartini zijn van grooter 
propagandistische beteekcnis geweest dan de in- 
dividueele arbeid der vrouwelijke intellectueelen, w. 
o. ook die uit de Javaansch-Vorstonlandsche, 
inzonderheid Pakoe-Alamsche, aristocratic in die 
^jlagen. Door de publicatie van塑r. J. H. Abcnda- 
non 一 “Door duisternis tot lichiTgeciachton over en 
vooi? het Javaansche volk van wijlen Raden Adj eng 
Kartini", Iste druk 1911, 4de druk 1923 —zijn die 
denkbeelden over de Indische samen- leving 
verbreid. juist in den tijd toen het Wel- 
vaartsonderzoek van 1902—1915 (zie aldaar), dat de 
toestanden en verhoudingen in de samen- levingen 
op Java (except de Vorstenlanden) en Madoera 
blootlegde, nog aan den gang was. 

Van de talrijke uitgaven der Weivaartscom- 
missie is voor de kennis der inheemsche vrouwen- 
beweging van die dagen van groot belang deel IX 
b3, getiteld “Verheffing van de Inlandsche vrouw** 
(1914). Hierin komen o. m. bijdragen voor van een 
9-tal Javaansche dames, die — tien jaren na Kartinfs 
dood — van verlichte opvat- tingen deden blijken 
over de plaats en de taak van de Inlandsche vrouw, 
over onderwijs en op- voeding voor meisjes, 
alsniede over het vooral in de moderne Islam-wereld 
zoo teere vraagstuk der polygamie, in de ruime 
beteekenis van dezen term, nevens dat der dwang- 
en kinderhuwelijken (verg. o. m. „de Javaansche 
Vrouw" door Sriati Mangoenkoesoemo in 
“Soembangsih", Gedenk- boek Boedi Oetomo 1918; 
voorts Persoverzichten Volkslectuur, o. a. van 30 
Mei 1931, biz. 392). 

Arbeid i n georganiseerd verband, a 1 dan n i e t 
i n o f met m a n- nenvereenigingen. In deze phase, 
wel- ke volgde op die van individueele 
werkzaamheid van opportunistischen aard, was ook 
in de Inlandsche vrouwenwereld het moderne 
vereeni- gingsleven tot ontwikkeling gekomen. 

In vorenvermelde publicatie van de Welvaarts- 
commissie wees de voorzitter, Resident H. E. 
Steinmetz, reeds in 1914 op de omstandigheid, dat 
de Jong-Javaansche beweging ook om recht- 
vaardigheidswille de verhcffing van de vrouw na- 
streefde. Zoo werd in 1912 te Batavia, met steun van 
de plaatselijke afdeeling van~Boedi Oetomo (zie 
aldaar), de vereeniging „Poetri Mardika" (vrije 
vrouw) opgericht, welke zich o. a. ten doe! stelde: 
steun, Jeiding en voorlichting te verleenen aan 
Inlandsche meisjes bij liare studie; alsook ge- 
legenheid te geven om de vrouw in het openbaar te 
doen optreden en hare gedachten voor het pu- bliek 
te uiten, het gevoel van kleimnoedigheid bij baar 
weg te nemen en haar op te heffen tot de positie van 
den man. 

Naast vereenigingen zooals „ Mad joe Kemoeli- 
an" te Bandoeng en ”Hati Soetji" te Batavia, die —
op het voorbeeld van de afdeeling Ned.-Indie van 
den Ned. Vrouwenbond ter verhooging van het 
zedelijk bewustzyn (Jav. Courant 23 April 1912 No. 
33) —• zich o. m. ten doel stelden de prostitutie en 
den z.g. handel in vrouwen en meisjes te bestrijden, 
kwamen in West-Java eenige 
vrouwenvereenigingen onder de benaming 
“Kaoetaman l8tri" tot stand, welke in hoofd- zaak 
streefden naar krachtige bevordering van onderwijs 
en opvoeding voor Inlandsche meisjes. Vrouwen-
organisaties van dezen naam vormden zich te 
Tasikmalaja (1913), Soemedang (1916), 

Tjiandjo四一(191G), Tjiamis (1917), Tjitjooroeg 
(lJ)rS)； I<oeningan (1922), Sockaboemi (1926) 
on onder den naftni „Marganing Kaoetaman 】stri‘‘ 
ook te Batavia. Daarnaast verrichtte “Poerbori- ni” 
te Tegal (1917) nuttig werk in het belang van de 
geestelyTce en lichainelijke ontwikkeling der 
Javaansche vrouw. 

Vooruitstrevende Minangkabausche vrouwen 
lieten zich eveneens niet onbetuigd. Al spoedig 
werd te Padang Pandjang een “Kaoetaman Istri 
Minangkabaun opgericht, welker statuten (Jav. 
Courant 19 Oct, 1915 No. 84) als doel vermelden: 
het oprichten van een industrie- en huishoud- school 
voor Inlandsche vrouwen en meisjes in het gewest 
Sumatra's Westkust en in het alge- meen de 
ontwikkeling van de inheemsche vrouw te 
bevorderen. Te Kota Gadang, van ouds een 
intellectueel en industrieel centrum in Minang- 
kabau, kwam in 1914 (Jav. Courant 2 Febr. 1915 
No. 10) de vereeniging “Karadjinan Amai Satia" tot 
stand, die zich ten doel stelt： de Minangkabausche 
vrouw op te heffen door het geven van onderricht in 
schrijven, lezen en rekenen, het be- heeren van de 
huishouding, het aanleeren van goede manieren, het 
vervaardigen van nuttige en fraaie handwerken 
(kantwerk) en het verkoopen van producten van 
huisvlijt. 

Omstreeks 1920 kwam zich daarbij voegen de 
„Sarikat Kaoem Iboe Soematera" te Fort de Kock, 
welke vrouwenvereeniging zich ten doel stelt: den 
band tusschen de vrouwen te verster- ken, de 
ontwikkeling der Minangkabausche vrouw te 
bevorderen en haar aanzien in de oogen van den 
man te verboogen. 

Ook in andere landstreken der Buitengewesten 
kwamen organisaties tot stand met het doel de 
inheemsche vrouw, in de eerste plaats door onder 
wijs en opvoeding, op te heffen. Hieronder worde 
slcchts genoemd de „Gorontalosche Mo- 
hammedaansche vrouwen vereeniging'*, welke 
rechtspersoonlijkheid verkreeg (Jav. Courant 20 
Januari 1920 No. 6). 

Toen sedert het begin dezer eeuw het particu- lier 
onderwijs, dank zij de op ruime schaal van 
Gouvernementswege verstrokte subsidies, groote 
vorderingen maakte, kwam ook het meisjeson- 
derwijs op confessioneelen grondslag, gegeven door 
de Protestantsche Zending en Roomsch- Katholieke 
Missie, tot krachtige ontwikkeling (verg. o. m. het 
Nederlandsch Zcndingsjaarboek voor 1930/31—
1931/32). 

Van het baanbrekend democratisch omancipa- 
tie-streven der Inlandsche vrouwen hebben ver- 
achillende, sedert op moderne basis gevormde, 
inheemsche vereenigingen echter ook gebruik we 
ten to inaken voor de propaganda van eigen 
partijbeginsolen. 

In de kringen der Indische Communistische 
Partij (zie COMMUNISME) vooral hebben de 
leiders al spoedig begrepen, welke beteekenis de 
vrouw als kern der kleinste social。groepeering kan 
hebbon in de politieke actie. Om met de jeugd, de 
tookomst, in nauw contact te kunnen komen, werd 
do tusschenkomst van de vrouw al8 moeder een 
begeerlijk goed geacht. Door zich van hare 
medewerking te verzekeren, werd het voorts 
mogelijk grooten politieken invloed uit te oefenen, 
ook op den man. De „politieko vrouw" kon als cel 
belangrijke diensten verrichten in het gezin en ook 
in kleine sociale kringen, waartoe allcen zij toegang 
weet te verkrijgen (zie ,,L'ac- 
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tion du Koinintern parmi les femmes1, in „Vade- 
Nccum Antibolchgviquc", Gendvo 1927). Zoo 
hebben coinmunistische volksleiders in Minang- k a 
ban bij talrijko conservatief-Islamietische vrouwen 
enthousiasme weten op te wekken voor 
Bolsjowistische theorieen en leuzen. 

Zoo heeft ook de Sardkat Ambon (zio aldaar) door 
hare vrouwen-organisatie „Ina Toeni" po- liticken 
invloed trachten uit te oefenen op in- hecmsche 
militairen. 

De met socialistische leuzen werkende propa- 
gandistcn der Sardkat Islam (zie aldaar) zijn op dit 
gebied niet achtcrgebleven. Ook zij hebben, zij het in 
niindere mate, de vrouwenbeweging in eigen kringen 
verpolitiekt met behulp der vrou- wenafdeeling 
„Wanoedyo Oetomo". 

De Islamietische vrouwenbeweging op Java — 
omvattende mecr dan de helft van het 10.000-tal 
modern georganiseerde inheemsche vrouwen — is in 
nog enkele andere vereenigingen georgani- secrd, 
welke vermelding behoeven. Zij zijn echter niet 
politick georienteerd. 

Jn de eerste plaats dan valt melding te maken van 
„Aisjijah,\ met 5000 leden, de vrouwen-or- ganisatie 
der vereeniging Moehammadyah (zie aldaar). Voorts 
„Nahdatoel Fataaf*, de vrou- wenafdeeling der te 
Jqgja gevestigde Islamietische vereeniging Wal-
fadjirie. Vervolgens de J. I. B. D. A., de Dames-
Afdeoling van den Jong-Is- lamieten Bond (晚e 
JEUGDBEWEGING, IN- LANDSCHE)^/ 

De Islamiefische vrou wen - organisaties, waar- 
van de belangrijkste hiervoren zijn vermeld, staan 
steeds op de bres om den Islam in woord en geschrift 
in bescherming te nemcn tegen de op instellingen van 
dien godsdienst gerichte aan- vallen van 
vooruitstrevenden. Onder die instellingen behoort 
vooral het wettig en on wettig veelvrouwendom 
(echtgenooten en bijvrouwen). Algemeen schijnt het 
inzicht nopens het veelom- streden probleeni aid us te 
zijn, dat de Islam de polygamie wel toelaat maar 
geenszins voor- schrijft, zoodat bevordering van de 
monogamie, als uiteindelijk ideaal dn uit zedelijk en 
uit maat- schappelijk oogpunt, door dien godsdienst 
in geenen deele wordt bcmoeilijkt. Nochtans pleegt 
de verdediging van de polygamie op grond van den 
Islam, evenzeer als hare veroordeeling als in- 8telling 
van dien godsdienst, aanleiding te geven tot 
ver«cherping van de bestaande tegenstellin- gcn 
tusschon de vcrschillende vrouwenvereenigingen, 
naar gelang deze al dan niet op Islamieti- schen 
grondslag zijn georganiseord. Anders dan de 
polygamie, vinden het z.g. dwanghuwelijk en het 
kinderhuwelijk 66k onder de religiouze 
vrouwenvereenigingen krachtige bestrijding. 

Op nationalistiecii-cultureol terrein haddon zich 
inmiddels verschillendo vrouwenvereeni- gingon 
gevormd, dio hot huro hobben bijgedragen tot de 
emancipatie der Javaanscho vrouw. Zoo „Pawyatan 
Wanito** to Magelang (1915), „Wa- nito Soseliso" te 
Pemalang (1918) en „Wanito Hadi" to Japara (1919). 
Voorts valt onder de „ Wanito** (d. i. vrouw)-groep 
melding te maken van „Wanito Oetomo" en “Wanito 
Moeljo** te Jogja (1920), Wanito Roekoen Santoso 
to Malang, Boedi Wanito te Solo, Wanito SedjatPlo- 
Bandoong, Wanito Kentjono te Bandjarnagara. eh 
Panti Ki rd jo Wanito to Pekalongan； Vervol- gens 
„ Wanito Katholiek**, de Javnansclio R. K. 
Vrouwenbond, met zyn energieko afdee]ing te 

Jogja, welke organisatie zich ten doel stelt den band 
tusschen de Katholieke Javaansche vrouwen te 
versterken en vooral mecle te werken tot de 
godsdienatigo en maatschappelijke ontwikke- ling 
der Javaansche vrouw (Tijdschrift der R. K. Missio 
op Java „St. Clavcrbond", 1927, biz. 105). 

Intusschen werd de positie van de Inlandsche 
vrouw en van het Inlandsch meisje meer en mecr 
ook in de inheemsche pers aan de orde gesteld en 
critisch in begchouwing genomen. Vooruitatrc- 
vendc mannen en vrouwen betoogden allengs de 
noodzakelijkheid van vrijer opvattingen ten aan- 
zien van de huwelijkskeuze, hekelden het dwang-
huwelijk en de overheerschende positie der mannen 
en namen krachtig stelling tegen het kinderhuwelijk 
(zie voor het laatsto: Bijbladen op het Stbl. nos. 
10945 en 11424). Allengs weerklonk in de pers de 
stem van de inheemsche vrouw. In een speciale 
vrouwenrubriek (zie: wekelijksch Over- zicht van de 
Inlandsche en Maleisch-Chineesche pers van het 
Persbureau voor de Volkslectuur) werden, ook door 
mannen, allerlei kwesties aan- geroerd betreffende 
onderwijs, zeggenschap in al- gemeene zaken, 
huwelijkskeuze, gemengde hu- welijken, 
vrouwenhandel, coeducatie, enz. 

Ook in de congressen en vergaderingen der mo- 
derne inheemsche vereenigingen worden vrou- 
wenvraagstukken op ernstige en zakelijke wijze 
behandeld; veelal door de vrouwen zelf in spe- ciaal 
voor haar belegde vergaderingen en bijeen- 
komsten. 

Zelfstandig nationalistisch 66nheidsstreven o p 
neutralen grondslag, 1 o s van godsdienst e n p o 1 i 
t i e k. De omstreeks 1926 krachtig inge- zette 
propaganda voor de Indonesisch-nationale eenheid 
(zie NATIONALISTISCHE BEWE- GING, 
INDONESISCH-) heeft niet nagelaten invloed uit te 
oefenen op de Inlandsche vrou- wenboweging. 

Dank zij de actio, uitgegaan van een comite van 
Javaansche dames te Jogja — R. A joe Soe- kanto, 
R. A joe Soewardi Soerjaningrat en Raden Adj eng 
Soejatin — kon van 22—25 December 1928 aldaar 
een „Eerste Indonesisch Vrouwen- congres" worden 
gehouden, dat door een 600-tal bezoeksters uit de 
kringen der inheemsche vrou- won-vereenigingen 
werd biijgewoond. Op dit congres werden 
verschillende onderwerpen betreffende de plaats, de 
taak, de waardp en het lot der inheemsche vrouw in 
gezin on maatschappy ter sprake gebracht. Daarbij 
werd de polygamie van do zydo der neutraal-
nationalistische en Christe- lijko vrouwon-
vereenigingen krachtig bestreden. Behalvo ten 
aanzien van deze instelling heersch- te er op het 
congres een geest van eenheid en eensgezindheid bij 
het krachtig gepropageerd streven naar 
opbouwenden inaatschappelijken arbeid in het 
bolang der vrouwen-eniancipatie. By de 
besprekingen werden 6pineuze politieke kwesties 
zorgvuldig vermeden. 

In volkomen overeenstemming werd besloten 
over te gaan tot oprichting van. een federatie van 
inheemsche vrouwenvereenigingen, te noemen 
„Perikatan Perempoean Indonesia>, (P. P. I.)> o. m. 
met het doel: een studiefonds voor meisjes te 
vormen, het onderwys in de hygiene alsmede de 
padvindery te bevorderen on do kinderhuwe- 町ken 
te bestryden.Aanvaard werd een drietal motie‘8, in 
te dienen bij de Regeering, waarbij o.m. verzooht 
werd: het aantal Inlandsche meis- 
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jesscholen te vermeerderen en een onderstands- 
regeling ten behoeve van weduwen en weezen van 
Inlandsche landsdienaren vast te stellen. 

Ook en vooral in de jeugdbeweging (zie aldaar) 
kwam het emancipatie-streven der inheemsche 
vrouw tot zijn recht. In een open bare verga- dering, 
welke de jongeren-organisatie „Poetri Indonesia*1, 
de vrouwenafdeeling van Jong-Indo- nesie, tezamen 
met eenige zustervereenigingen op 13 October 1929 
te Bandoeng belegde, wer- den sociale problemen 
als polygamie en prostitu- tie op waardige en rustige 
wijze besproken. Ook hier bleek dat de leidsters der 
inheemsche vrou- wenbeweging niet afgeleid 
wenschten te worden van haar eigen streven naar 
emancipatie der vrouw op geestelijk, sociaal en 
economisch ge- bied, met zorgvuldige vermijding 
van politieke en godsdienstige propaganda. 

Aan dit standpunt bleef de federatie „Perika- tan 
Perempoean Indonesia" ook vasthouden ge- 
durende haar tweede congres, dat onder groote 
belangstelling van 2S—31 December 1929 te 
Batavia werd gehouden. Vertegenwoordigd was een 
50-tal vereenigingen, o.w. 2d vrouwen-orga- 
nisaties. In deze bijeenkomst werd uitdrukkelijk 
verklaard, dat het P. P. I.-verbond noch politieke 
noch godsdienstige doeleinden zou nastreven 

Naar aanleiding van het feit, dat Rad6n A- djeng 
Kartini op dien dag voor 50 jaren werd ge- boren, 
werd bij de opening van het congres eer- biedige 
hulde gebracht aan de nagedachtenis van deze 
voorgangster der Inlandsche vrouwen- beweging. 

In een 10-tal lezingen en voordrachten werden 
door verschillende spreeksters onderwerpen be- 
handeld betreffende de plaats en de taak der in-
heemsche vrouw in het maatschappelijk en eco-
nomisch leven van den niodernen tijd, als echt- 
genoote en als moeder, als steun voor den man en 
als opvoedster van het jonge geslacht. Op waardige 
wijze werd ook hier krachtig stelling genomen tegen 
de polygamic en tegen de dwang- en kinderh 
uwelijken. 

Na afloop der redevoeringen deelde het bonds- 
bestuur mede, dat de federatieve organisatie 
voortaan zou heeten „Perikatan Perhimpoenan Isteri 
Indonesia”(P. P. I. I.). 

Volgens de nieuwe statuten zou de P. P. I. I., 
gezeteld te Jogjakarta of elders waar het bestuur is 
gevestigd, zich ten doel stellen: een band te vormen 
tusschen alle inheemsche vrouwenver- eenigingen; 
voorts het lot en het aanzien der vrouwen. in het 
algemeen en dat der inheemsche vrouwen in het 
bijzonder te bevorderen; een en ander zonder zich in 
te laten met eenigerlei gods- dienst of politiek. Haar 
doel zal de P. P. I. I. (orgaan: ,,Isteri'') trachten te 
bereiken door steunverleening uit een studiefonds, 
door op de jaariijksche congressen de belangen der 
vrouw ter sprake te brengen en door geschriften uit 
te geven. Geschillen tusschen het 25-tai aangesloten 
vrouwenvereenigingen zouden door het bonds- 
bestuur worden beslecht. 

Ten congresse werd een motie aangenomen, 
waarbij aan de Regeering werd verzocht ver- 
bodsbcpalingen in het leven te roepen tegen on- 
wettige polygamic. 

Tegenstellingen van g o d s (I i e n- s t i g e n a a 
r d. De krachtige pogingen van het bestuur der P. P. 
I. I.-federatie om, tot behoud van de verkregen 
eenheid in de vrouwenbewe- 

ging, alle politieke en godsdienstige geschilpunten 
te vermijden, konden niet voorkomen. dat de 
bestaande controversen in de aangesloten orga- 
nisaties zich bleven ontwikkelen. 

De tegenstellingen verscherpten zich plotseling 
door de actie van een, in Maart 1930 te Bandoeng 
opgerichte nationalistische vrouwenvereeniging 
„Isteri Sedar*5 (de bewustgewordcn vrouw； or-
gaan ,,Sedar''), welke zich ten doel stelde om door 
bestrijding van allerlei niisstandcn, z.a. polygamic, 
dwang- en kinderhuwel ij ken en prostitutie, 
alsmecle door onderwijs in scholen en cursussen de 
inheemsche vrouw op te voeden, hare positie op te 
heffen en haar lot te verbeteren, haar zelf- 
vertrouwen op te wekken en bij haar het natio- naal 
bewustzijn wakker te ma ken en te ontwikkelen. De 
vereeniging, opgericht op den grond- slag van 
feminisme 6n nationalisme, zou zich af- zijdig 
houden van politieke actie en zich inzon- derheid op 
sociaal terrein bewegen. Den leden zou het echter 
vrij staan zich aan te sluiten bij politieke 
vereenigingen. Als leidster trad weldra Mej. (Siti) 
Soewarni 一 later Mevr. Soewarni Abdoelkarim 
Pringgodigdo — op den voorgrond door in woord en 
geschrift te ijveren voor ver- heffing van de 
inheemsche vrouw, ook de arbeid- ster, uit de sociale 
positie, waarin zij door tradi- tie, conventie en religie 
wordt gehouden. 

Principieele versehillen in opvatting nopens de 
richtlijnen der vrouwen-emancipatie noopten Isteri 
Sedar aanstonds stelling te nemen tegen- over de P. 
P. I. I.-federatie. Eerstgenoemde ver- eeniging 
wenscht het streven naar de maatschap- pelijke 
vrijheid der inheemsche vrouw op den voorgrond te 
stellen. Zij is van oordeel, dat pogingen tot 
verbetering in den matrimonialen en socialen 
toestand der vrouw alleen dAn succes kunnen 
opleveren wanneer gelijke rechten voor man en 
vrouw zullen zijn verkregen. Zich p]aat- send op 
nationalistisch standpunt, dock buiten de politiek, is 
het etreven van Isteri Sedar er dan ook op gericht de 
inheemsche vrouw ecn plaats te verzekeren in een 
samenleving, waarin zij als ge- lijkbereehtigde 
levensgezellin van den man met hem zou kunnen 
samenwerken in de algemecne emancipatie-
beweging (zie o. a. Persoverz'cht Volkslectuur 21 
Maart 193J, biz. 484 en 20 J uni 1931, biz. 514). 

De overmoedige actie der voorzitster van Isteri 
Sedar tot bestrijding van de polygamie droeg 
aanstonds het hare bij ter verscherping van do 
tegenstellingen tusschen de Islamietisch- cn do 
nationalistisch-georienteerde vrouwenvereeni-
gingen. Tot de eerstgenoemde groep behoort do 
onder leiding van Mevr. 8. Z. Goenawan in Mei 
1930 te Batavia opgerichte „Sar6ket \steri Jaka- tra" 
(S. I. J.), een op confessioneelen grondslag 
gevestigde vrouwen-organisatie met paedagogisch 
en sociaal-economiseh doel. 

Naar aanleiding van een, aanvankelijk op ini- 
tiatief van Siti Soewarni, in de tweede helft van 1930 
ondernomen propaga»da tot afvaardiging van 
vertegenwoordigsters naar een in het begin van het 
daarop volgend jaar te Lahore in V66r- Indiii tc 
houden wcreld-congres van vrouwen- organisaties 
werden, buiten de Islamietische vereenigingen om, 
op verschillende plaatsen conii- t&8 gevormd tot 
inzameling van de benoodigde kosten der 
afvaardiging. De verontwaardiging in geloovige 
kringen steeg ten top, toen in een to Bandoeng 
gehouden comite-vergadering critiek 
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werd geoefend op de practijk van den Islam, die I o. 
m. do vrouw gestadig in hare rechton zou heb- ben 
geknot. De stemming togen Isteri Sedar | blccf 
vijandig, niettegenstaande de leidster der moderno 
feininistische strooming uitdrukkelijk had verklaard, 
dat zij niet den Islam als zoodanig had willen 
betrekkcn in hare actie tegcn de poly- gainie (verg. 
Persoverzicht Volkslectuur 19 Sept. ■1931, biz. 513: 
„de polygamic mag niet het ken- 
merk van den Islam 对n”). 

De actie tot afvaardiging naar het Lahore- congres 
word daarop door de P. P. I. I.-federatie overgenomen. 

Onder leiding van Mevr. Dr. Soekanto werd van 
13—18 December 1930 te Soerabaja het der- de 
Indonesisch Vrouwencongres gehouden, waar- op 
besloten werd een tweetal Javaansche dames met een 
geleider naar Lahore af te vaardigen. 

Op dit Soerabaja-congres, dat bijgewoond werd 
door vertegenwoordigsters van 32 inheem- sche 
vrouwen-organisaties, w.o. Isteri Sedar en 
Moslimsche vereenigingen, werd, nadat door ver- 
schillende inheemsche dames lezingen betreffen- de 
de vrouwen-emancipatie waren gehouden, een 
beginsel-program voor de federatie vastgesteld van 
den volgenden inhoud. 

I. De menschen zijn onderscheiden in twee 
groepen, mannen en vrouwen, die beide noodig zijn 
en, elke groep naar eigen aard, eigen plichten hebben 
te vervullen, zoodat man en vrouw als gelijkwaardig 
behooren te worden aangemerkt. 

II. De vrouwen behooren steeds hetgevoel van. 
minderwaardigheid ten opzichte van de mannen te 
bestrijden en alle edele vrouwelijke gevoelens te 
ontwikkelen en te versterken. 

III. Aangezien voor de Indonesische vrouw, d. i. 
„Moeder Indonesia", een belangrijke taak is 
weggelegd in de emancipatie van land en volk, 
behoort het streven voortdurend gericht te zijn op 
verbetering van hare algemeene levensom- 
standigheden. 

\ V. De Indonesische vrouwenbeweging maakt 
deel uit van de nationalc beweging, waaraan de vrouw, 
overeenkomstig haren aanleg en aard, wcrkzaam 
deelneomt met het doel het aanzien van Indonesia 
hoog te houden. 

Tot de Perikatan Perhimpoenan Isteri Indonesia 
waren 30 vrouwen-organisaties toegetreden, o. a. 
Wixnito Oetoino, VVanito Katholiek, Mar- ganing 
Kaoetaman Jstri, Boedi Wanito, Koesoe- mo Rini, 
Poetri Boedi Sedjati, Wanito Kentjono, 
WanitoScdjati, Poetri Indonesia, zoomedo Aisji- jah 
en de vrouwenafdeelingen van Taman Siswo en van 
den Jong-lHlamioten Bond. 

Eind December 1930 vertrok de door de federatie 
afgevaardigdo deputatie, bestaando uit Radon A joe 
Santoso, ondorwijzcres aan eon Hol- landsch-
lnlandsche school en Raddn Adj eng Soonarjali, 
onderwyzeres aan hot nationaal on- derwijs-instituut 
„Tuman Siswo" te Jogja met eon Javaanschen 
bogeleider, student aan do Rechts- hoogeschool, naar 
het Lahore-congres. Onder- weg, ton onrechte, 
vernomen hobbende, dat het internationaal congres 
zou wordon geleid door Europecsche darnes, die aan 
de besprekingen zoudon deelneinen, besloot do 
deputatie zich terug to trekken, naar hot heette, op 
grond van lict door haar ingenomen „non-co6peratien- 
standpunt. Toen naderhand bleak, dat geen Eu- 
ropecscho dames in de congres-leiding zitting hadden 
genomen en dat het wel degelijk eon All 

Asian Women's Conference was geweest, werd de 
onbegrijpelijke bonding der deputatie door de 
inheemsche pers afgekeurd (verg. Persoverzich- ten 
Volkslectuur van 28 Febr. 1931 biz. 369; 7, 14, 21 en 
28 Maart 1931, biz. 405 en 421, 444, 479 • en 553). 

Door het Lahore-incident niet ontmoedigd, zette 
Isteri Sedar onder de energieke leiding van hare 
voorzitster, Mevr. Soewarni, de propaganda voor de 
matrimoniale en sociale vrijheid der inheemsche 
vrouw voort. Behalve te Bandoeng werden 
afdeelingen opgericht te Batavia (Ja- katra), 
Soerabaja, Solo en Palembang. 

Ondanks de tegenwerking, welke de vereeni- ging 
gedurende haar eerste levensjaar ondervond, slaagde 
de leiding erin op 4 en 7 Juni 1931 het eerste Isteri 
Sedar Congres te Batavia — sedert bestuurszetel — 
te houden. Een 400-tal belang- stellenden, w.o. 
afgevaardigden van mannen- en 
vrouwenvereenigingen, woonde de vergaderingen 
bij. Door Javaansche dames werden belangwek- 
kende voordrachten gehouden over het onder- wijs 
aan de vrouwelijke jeugd, over de vrouw als 
werkneemster (o.a. in batikkerijen) en over de 
sociale positie der inheemsche vrouw (in verband 
met polygamie, dwang- en kinderhuwelijken, 
verstootingen, enz.). Uitdrukkelijk verklaarde Mevr. 
Soewarni dat Isteri Sedar geen politieke organisatie 
is, al is haar streven gericht op fe- minisme dn 
nationalisme en haar doel op ver- krijging van gelijke 
rechten voor vrouwen en mannen, die als 
gelijkwaardigen behooren samen te gaan in de 
nationale beweging. 

Aangezien op dit congres geen debat werd toe- 
gestaan, noch over politioke, noch over godsdien- 
stige vraagstukken, terwijl de in de kringen van Isteri 
Sedar 一 en niet hier alleen — verfoeide polygamie 
in den Islam openlijk werd bestreden inet een beroep 
op de desbetreffende maatregelen in het moderne 
Turkije en op een uitspraak dien- aangaande van het 
Lahore-congres, belegde de vereeniging Sarekat 
Isteri Jakatra een week later tezelfder plaatse een 
door hare voorzitster Mevr. S. Z. Goenawan geleide 
openbare vergadering. 

In deze, door een 300-tal personen uit geloovi- 
ge kringen bezochte bijeenkomst werd door een 
Moslimsch godsdienstleeraar een uiteenzetting 
gegeven van de positie der vrouw en van de poly-
gamie volgens de voorschriften van den Islam. In 
tegenstelling met het congres van Isteri Sedar werd 
hier het veelvrouwendom op grond van de 
godsdienstige voorschriften in beschenning geno-
men, met ceu beroep o.m. op het daaraan verbon- den 
nut ter voorkoming en be perking van maat- 
schappelijke ondeugden, alsxuede op het z.g. 
vrouwen-surplus, vooral tengevolge van oorlogen 
(Eind 1930 waren er op de 1000 inheemsche man-
nen: in geheel Ned.-lndie 1030, op Java en Ma- doera 
1047 on in de Buitengewesten 993 vrouwen; zie 
Statistisch Jaaroverzicht, He dl. In- disch Vorslag 
1931, biz. 20). 

Dat deze en dergelyke ter rechtvaardiging van 
polygame instellingen voorgehouden arg u men- ten 
aan Islamietisclie vrouwen van dezen tijd 
bovrediging zouden geven, of zelfs tot berus- ting 
zouden manen, mag worden betwyfeld. 

Strikte handhaving van do godsdienstige 
voorschriften zou wei is waar de polygamie be- 
porken, maar de practjjk dea levens heeft te (lien 
opzichte geenerlei verbotering vertoond. Met 
volledige onderwerpi ng aan de theorie te dien 
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aanzien van den Islam, wenschen de geloovige 
vrouwen nochtans de polygamie, zooals dezc zich in 
de practijk pleegt voor to doen, geenszins be- rustend 
te aanvaarden. Tot de verdwijning van dit als 
maatschappelijk euvel gevoeld, door den godsdienst 
als middel tegen erger kwaad geto- lereerd en geregeld, 
instituut hopen zij door krachtige bevordering van de 
modorne sociale evolutie het hare bij te dragen. 

Literatuur. Mededeelingen der (Indische) Re-6 
geering omtrent enkele onderwerpen van alge- /•) 
ineen belang Mei 1928 (o.a. onder： Jeugdbewe-' 
ging), Mei 1929 (onder: Ned. Indie en de Volken- 
bond); voorts Indisch Verslag 1931, dl. 1. biz. 33, 51 
en 312; Dr. S. R. Boomgaard, De Rechtstoe- stand van 
de getrouwde vrouw volgens het adat- recht van Ned. 
Indie, diss. 1926； Dr. E. A. Boe- zrenbeker, De vrouw 
in het Indoncsisch adatrecht, 
'diss. 1931; Dr. C. Snouck Hurgronje, De Ajtdhers 
1893—l§g£dl. 1,成顽区 
Dr. 3Tansour Fahmy, La Condition de la Femme dans 
la tradition et Involution de FIslamisme, diss. Paris 
1913. 

Zie voor literatuur betreffende Bietsch-Indie o. m.: 
The Key of Progress, a survey of the status and 
conditions of women in India, edited by A. R. Ceton, 
1930; voorts: Women in modern India, door Evelyn C. 
Gedge en Mithan Choksi M. A., 1930. J. Th. P. B, 

JONG-JAVA. Zie JEUGDBEWEGING (1N- 
LANDSCHE). 

JONG-ISLAMIETEN BOND. Zie JEUGDBE-
WEGING (INLANDSCHE). 

JONG-SUMATRANEN BOND. Zie JEUGD-
BEWEGING (INLANDSCHE). 

INDONESIA MOEDA. Zie JEUGDBEWEGING 
(INLANDSCHE). 

PEMOEDA MOESLIMIN INDONESIA. Zie 
JEUGDBEWEGING (INLANDSCHE). 

PERHIMPOENAN PELADJAR-PELADJAR 
INDONESIA. Zie JEUGDBEWEGING (IN-
LANDSCHE). 

MONUMENTENORDONNANTIE. De onder 
dezen naam bekend staande ordonnantie (Ind. Stb. 
1931 No. 238) strekt tot bescherming van zaken, welke 
voor de praehistorie, geschiedenis, kunst of 
palaeontologie van groot belang moeten worden 
geaebt. Zij geeft aan wat onder „monu- inent" moet 
worden verstaan (hieronder vallen niet de 
natuurmonumenten (zie aldaar), waar- voor een 
afzonderlijke wettelijke regeling bestaat) bepaalt 
voorts, dat een zaak eerst monument wordt door de 
inschrijving in het Openbaar Cen- traal Monu 
mentenregister en stelt regelen ten aanzien van de 
procedure om tot die inschrijving te geraken, waarbij 
onderscheid wordt gemaakt tusschen aan den Lande of 
zeJfstandige gemeen- schappen toebehoorende of 
daarbij in beheer zijn- de zaken en aan particulieren 
toebehoorende za- ken. Zij stelt voorts de mogeljjkheid 
open van eene voorloopige inschrijving voor de 
gevallen, waarin gevaar bestaat, dat de toestand, 
waarin een zaak verkeert, gedurende de 
inschrijvingspro- cedure belaugrijk zal achteruitgaan. 
Ge von den voorwerpen, alsmede de vindplaatsen, inct 
een door het Hoofd van plaatselijk bestuur aan te geven 
begrenzing, worden door de vondst zelve geacht als 
voorloopig te zijn ingeschreven, Verder regelt zij de 
verplichtingen van eigenaars en be- heerders van 
monumenten; zij bepaalt dat voor opgravingen naar 
monumenten een schriftelijke 

vergunning noodig is van het Hoofd van den 
Oudheidkundigcn Dienst. Zij bepaalt ten slottc, dat 
ter uitvoering van de ordonnantie bij Regee- 
ringsverordening nadere voorschriften worden 
gegeven voor eigenaren van. rechthcbbcndcn op en 
beheerders van monumenten ter verzekering van de 
instandhouding van die monumenten, alsmede met 
betrekkin^tot het Openbaar Centraal 
Monumentenregiste^; 
成 HEVEAZAAD-OLIE. Het zaad van Mevca 
.pbrasiliensis bestaat voor ongevecr de helft van het 
gewicht uit schil en voor de helft uit kern. In 
luchtdrogen toestand bevat de kern ongeveer 45% 
olie-bestanddeelen, een ongepeld Hevea- zaad cl us 
ongeveer 22%. 

De olie kan gewonnen worden of door persing of 
door chemische extractie. Door de Jaatst- genoemde 
methode krijgt men ecn hooger ren- dement; bij de 
persings-inethode is echter ook de perskoek van 
waarde als veevoeder, daar het gehalte aan olie 
daarvan nog 8 a 】2% is; bij cheniische extractie van 
de ohe is de afval bijna waardeloos. 

De samenstelling van Heveazaad-olie van goede 
kwalitcit, welke een gele, heldere kleur be- zit, blijkt 
uit onderstaande tabel, waarin voor de vergel ij king 
de overeenkomstige analyse-re- sultaten van 
lynzaad-olie zijn opgenomen. 

 Heveazaad-
olie 

Lfjnzaad- 
olie 

Soortelijk gewicht .. 0.925 0.934 
Joodadditie-getal .. 130 175—200 
Verzeepingsgeta 1 .. 192 192 
Vrije vetzuren ... 9% — 

Heveazaad-olie behoort tot de z.g. drogendc 
olien, droogt echter niet zoo snel als lijnolie. Voor 
toepassingen, waarbij een snel ,,drogende、' olie 
vereischt is, zooals b.v. in de linoleum-fabri- catie 
en voor het vervaardigen van sneldrogende verven, 
is heveazaad-olie minder geschikt. Daar- entegen is 
de olie wel geschikt voor zeepfabricatio en voor het 
maken van langzaam drogende verven. Heveazaad-
olie kan dun slechts gedeel- telijk lijnolie vervangen 
en zal slechts bij mis- lukking van den oogst van 
lijnzaad een behoor- lijke marktwaarde bezitteu. 

De hoeveelheid heveazaad, die jaarlijk« af- koint 
van een ha. rubberaanplant bedraagt 250 a 400 kg., 
zoodatgeiniddeld 3 ha. een ton zaad kun- nen 
leveren. De kostprijs hiervan op de onder- nemingen 
loopt sterk uitcen, maar kan gemid- deld op 
ongeveer / 27 gesteld worden, tcrwijl de 
verkoopprijs volgens de laatstc noteeringen (1928) / 
34 per ton bedroeg. In de laatste jaren zijn tamelijk 
groote hoeveelheden heveazaad door de Vereenigde 
Staten geiniporteerd; in J 930 was de import ca 3500 
ton. 

Plannen tot oprich ting van fabrieken voor het 
winnen van heveazaad-olie in Nederlandsch-Indie 
zijn in de laatste jaren ontworpen, maar tot 
uitvoering daarvan is men niet gekomen. Een 
bezwaar is, dat heveazaad niet het geheele jaar door 
verkrijgbaar is, maar slechts in bepaaJde 
jaargetijden. Vermoedelijk heeft daarom de fa- 
bricatie van heveazaad-olie de beste kansen als 
nevenbedrijf in reeds bestaandc oliefabrieken. 
Literatuur: Bulletin of the Imperial Institute 



HEVEAZA/kDOLIE—COMMISSIE VOOR INLANDSCHE RECHTSPERSONEN $)75 

1913, biz. 15G； Indischc Mercuur 1916, biz. 73; 
z\lgemecn Land bo uw Wcekblad 1928, biz. 613; 
Publicaties Nedcrlandsch-Indisch Landbouw 
Syndicnat 1918, biz. 894; Indischc Cultures (Teys- 
inannia) 1925, biz. 44; De Bergcultures 1931, biz 
507 

NAUTISCH INSTITUUT DER KON. PAKET- 
VAARTMAATSCHAPPIJ. De goede diensten, 
welke de beide filiaal-inrichtingen van het Kon. 
Ned. Meteorologisch Instituut in het inoederland der 
scheepvaart hebben bewezen en nog bewij- zen, 
vooral door de verificatie van nautische in- 
strumenten en zeekaarten, deed de Directie der 
K. P. M. in 1922 besluiten te Tandjoengpriok ecn 
dergelijke inrichting te stichten. In den Ar- chipel en 
naburige landen ontbrak een soortge- lijk instituut, 
terwijl het met het oog op den ge- leidelijken groei 
der K. P. M.-vloot en de komst van steeds grootere 
schepen ineer en meer ge- wenscht werd over eigen 
verificatie-middelen te beschikken. 

Oorspronkelijk was het instituut ondergebracht in 
een der lokalen van het oude logeergebouw voor 
Jnlandsch personeel aan de Kali Mati te 
Tandjoengpriok, een jaar later in het afzonder- lijk 
voor dit doel opgezette gebouw nabij de werk- 
plaatsen van de K. P. M. aan het einde der haven. In 
den loop der jaren deed zich intusschen bij de 
werkzaamheden van het instituut een on- gemak 
voelen, dat weer een uitbreiding tenge- volge had, 
niet alleen van het gebouw, doch van de 
werkzaamheden van het instituut met allerlei arbeid, 
waarmede de gelijknamige instituten in Nederland 
zich niet belasten. Indien te Amsterdam of 
Rotterdam een instrument voor de navi- gatie is 
afgekeurd, wordt dit door het instituut aan den 
eigenaar medegedeeld. Deze behoeft slechts naar 
een van de reparateurs van nautische instrumenten 
te gaan om de fouten te laten herstellen. De 
meergenoemde inrichtingen belasten zich dus 
uitsluitend met het onderzoek, niet met de reparatie 
der instrumenten. 

Ten einde de vertraging te vermijden, welke men 
in Indie ondervond door opzending naar Europa van 
de te repareeren instrumenten, werd spoedig 
besloten een eigen instrumentmakerij aan het 
instituut te vorbinden. 

Was deze insteHing tot 1924 er een uitsluitend 
van do K. P. M. voor een vrijwillige control© op de 
navigatierniddelen hater vloot, met het invoe- ren 
van het nieuwe schopenbesluit (zie SCHEEP- 
VAARTINSPECTIE, DI. V biz. 382 (suppl. afl. 10 
biz. 302) cn suppl. afl. 20 bl. 628), eischte het 
Gouvernoxnent van Ned.-Indie, evenals dit in 
Nederland het gcval is, dat alle instrumenten voor 
de navigatie bonoodigd, door daartoe be- voegde 
personon wordon ondorzooht en, als bo- wijs dat ze 
zyn goedgekeurd, van een geldig cer- tificaat 
moeton zijn voorzien. De Direotour van hot Instituut 
word door den Hoofdinspecteur van Scheepvaart 
bovoegd verklaard tot het af- gevon van dorgelijko 
cortificaten. 

Door doze bovoegdverklaring werd nu tovena het 
Nautisch Instituut aangewezen ak de inrichting, 
waar do instrumenten van do benoodigdo 
certificaton kondon worden voorzien, waardoor do 
controle, die van eon vrijwilligo in een ge- eischte 
overging, toch bij het Nautisch Instituut kon blijyen 
borusten, terwijl tevens allo andere reederijen haro 
instrumenten daar konden doon keuren. De 
werkzaamheden namen door al deze 

inaatregelen toe (ook voor de Kon. Marino werden 
werkzaamheden verricht), het personeel moest 
worden uitgebreid en er moest naar een grooter 
gebouw worden gezocht. Aangczien te Tandjoeng-
priok geen gobouw, voor het docl geschikt, te vinden 
was, werd door de K. P. M. in 1929 beslo- ten, zelf 
een instituut to bouwen. 

Het instrumentarium van het instituut behoeft in 
geen enkel opzicht onder te doen voor dat van 
Rotterdam of Amsterdam. De omvang van de 
werkzaamheden van het instituut en dat in het 
moederland is vrijwel gelijk； ongere- kend de 
reparatie- en bijstel-werkzaamheden van de ateliers, 
welke immers ginds niet bij de instituten behooren. 

De taak van het instituut omvat in groote lij- nen: 
le. het onderhoud en het repareeren van op- tische en 
magnetische instrumenten； 2e. het stellen van 
kompassen； 3e. hot verifieeren van verschillende 
natuurkundige instrumenten(hoek- meet-
instrumenton, meteorologische idem, hoog- 
temeters, baro meters enz.); 4e. het controleeren en 
bijwerken van kaarten van heel de wereld 
(Hollandsche kaarten en die van de Engelsche 
admiraliteit). 

Alle kaarten worden rechtstreeks uit Europa 
besteld, geregeld bijgewerkt en op gezette tijd- 
stippen geheel vernieuwd. Er is te Tandjoengpriok 
bij de K. P. M. een zeekaarten-archief, dat zijns 
gelijke niet heeft in dit dee! van Azie. 

Zooals reeds vermeld, verricht het instituut ook 
werkzaamheden voor andere dan alleen K. P. M.-
schepen. Het Gouvernement, de Java— China—
Japan-Lijn, ook af en toe de Rotter- damsche Lloyd 
en de Stoomvaart Maatschappij “Nederland" 
wenden zich tot het instituut; bo- vendien heoft het 
geregeld werk van kleinere particuliere reederijen in 
Indie en in Singapore. Met uitzondering van de 
zusterniaatschappijen, waaraan niets in rekening 
wordt gebracht, vraagt de K. P. M. hiervoor alleen 
betaling van den kostprijs. 

PAKETVAART MAATSCHAPPIJ (KONINK- 

LIJKE) Zie ook： NAUTISCH INSTITUUT K. P. 
M. 

COMMISSIE VOOR INLANDSCHE RECHTS-
PERSONEN. Deze Commissie, ingesteld Mei 1929, 
ontving opdracht: der Regeering van ad- vies te 
dienen nopens de vraag, of het mogelijk en 
wenschelijk is om, in de eerste plaats in verband met 
de behoeften van Java en Madoera, naast en tot 
consolidate van hetgeen op dit ge- bied reods bestaat, 
wettelijke regelingen in het leven to roepen nopens: 

a. rochtspersooniykheid van inlandsche ver- 
eenigingen in het algemeeu； 

b. inlandsche vennootschappen op aandeelen, in 
het byzonder; 

c. do rechten en bevoegdheden van zulke in-
landsche rochtspersonen ten aanzien van den grond; 

alsmede om, voor zoover deze vragen beves- 
tigend worden beantwoord, zoodanige wottelijke 
regolingen te ontwerpen, waarby de commissie 
tevens werd uitgenoodigd, om wanneer de mo- 
gelijkheid en wensehelykheid der sub a, b en c 
bedoelde regeling door haar zou worden beaaiud, 
zoo apoedig mogelyk, als eorsto deel van haar 
advios, een algemeene regeling der inlandsche 
vennootschappen op aandoelen voor to stellen. 

Tot voorzitter der oommissie werd benoetnd 
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Prof. Mr. J. Zeylemaker, tydelijk hoogleeraar in het 
Nederlandsch-Tndische handelsrecht aan de 
rechtshoogeschool. 

Ten einde inzicht te krijgen ointrent den fei- 
telijken omvang van het inlandsche vereenigings- 
wezen heeft de Commissie inlichtingen en ge- 
gevens ingewonnen van eenige bij den alge- meenen 
landsdienst betrokken groepen ambte- naren, en 
voorts subcommissies gevormd, welke met 
vertegenwoordigers van 108 inlandsche cor- 
poraties en een aantal belangstellenden op Java en 
Madoera besprekingen hielden. 

Door de commissie werden de corporaties, door 
de inlandsche bevolking in het leven ge- roepen, in 
drie groepen verdeeld: 

1. vereenigingen met een in hoofdzaak ideeel 
doel (vereeniging); 

2. cooperatieve vereenigingen (cooperatieve 
vereeniging); 

3. vennootschappen van handel en bedrijf, het 
maken van winst beoogend (maatschappij op 
aandeelen). 

De commissie komt tot de conclusie, dat twee 
nieuwe mogelijkheden zullen moeten worden 
geopend. Er zai behooren. te zijn een inlandsche 
vereeniging met rechtspersoonlijkheid, en een 
inlandsche maatschappij op aandeelen. 

In de twistvraag, of, ten aanzien van de ver-
eeniging en tot op zekere hoogte ook ten aanzien van 
de vennootschappen, het scheppen van nieuwe 
vormen noodig is, en of niet veeleer in het 
inheemsche recht beide vormen reeds thans als 
rechtspersoon moeten worden erkend, heeft de 
Commissie zich geen partij gesteld, in verband met 
een onzekere rechtspraak en onvaste criteria. 

Volgens het stelsel der Commissie zullen voor 
corporaties van inheemschen de volgende mo- 
gelykheden bestaan: 

1. de inlandsche maatschappij op aandeelen, 
gekenmerkt door aandeelcnkapitaal, geen mo- 
gelijkheid van uitbreiding door terugnemen van het 
aandeel, wel echter overdraagbaarheid, recht om 
bouwvelden te bezitten (beperkt); 

2. de cooperatieve vereeniging, geregeld bij 
ordonnantie in Ind. Stb. 1927 no. 91, speciaal 
bestemd voor eigenlijke cooperaties, onder toe- 
zicht van den adviseur voor de cooperatie; 

3. de inlandsche vereeniging met rechtsper- 
soonlijkheid, georganiseerd als de Europeesche 
vereeniging, met vrije in- en uittreding van le- den, 
en persoonlijkheid van het lidmaatschap en met 
verbod om bouwvelden te bezitten; 

4. de Europeesche N.V.; 
5. de cooperatieve vereeniging met Euro-

peesche rechtspersoonlijkheid, van Ind. Stb. 1915 
no. 431; 

6. de vereeniging met Europeesche rechts- 
persoonlijkheid, volgens Ind. Stb. 1870 no. 64； 

7. de inlandsche maatschappij op aandeelen, 
onderworpen aan het Europeesch privaatrecht; 

8. de inlandsche vereeniging met rechtsper- 
soonlijkheid, onderworpen aan het Europeesche 
privaatrecht. 

Aan het verslag van de commissie, begin 1931 
met machtiging der Regeering gepubliceerd, zijn 
toegevoegd: een ontwerp ordonnantie op de 
inlandsche maatschappij op aandeelen, een acte van 
opriehting van een inlandsche maatschappij op 
aandeelen, met memorie van toelichting, een 
Regeeringsverordening tot vaststelling van een 

model-register voor de inschrijving van de op- 
richting enz. van inlandsche maatschappijen op 
aandeelen en van de wijze van bewaring van de 
acten van opriehting cn andere bescheiden, waarvan 
de bewaring in de ordonnantie op de inlandsche 
maatschappijen op aandeelen is voor- geschreven, 
een ontwerp ordonnantie op de inlandsche 
vereeniging, met memorie van toe- lichting, een 
ontwerp ordonnantie op de ge- rechtelijke 
vereffening van inlandsche rechts- personen, met 
memorie van toelichting en een ontwerp 
ordonnantie tot aanvulling van het Ko- ninklijk 
Besluit van 15 September 1916 no. 26, met memorie 
van toelichting. 

BIRNIE (DAVID), geboren 21 October 1862 te 
Djember, op de door zijn vader, oorspronkelijk 
Ambtenaar bij het Binnenlandsch Bestuur, ge- 
stichte tabaksonderneming,,Oud-Djember'',over- 
leden te Huntercn, bij Deven询20 October 1931. Hij 
volgde, na de Hf BT8. te hebben door- loopen, de 
opleiding voor zee-officier aan het In- stituut voor 
de Koninklijke Marine te Willems- oord. Na slechts 
korten tijd als zee-officier te hebben gediend, verliet 
hij de vloot en begon, op „Oud Djember”，zijn 
werkzame en vruchtbare cultuurloopbaan. Behalve 
op de tabakscultuur op groote schaal, legde Birnie 
zich toe op de berg- cultures, vnl. van koffie en 
hevea. Een zeer werk- zaam aandeel had hij 
hiermede aan de ontwikke- ling en ontginning van 
gebieden in Besoeki en Banjoewangi. In de latere 
jaren van zijn leven legde hij zich toe op de 
ontwikkeling van het Idjenplateau, de Noordelijke 
helling van het Idjdngebergte en van de K a rang 
Tambakstreek in Zuid Banjoewangi. 

Hij was de leider van de Vereeniging tot bovor- 
dering van Landbouw en Nijverheid te Djember; aan 
zijn initiatief is de opriehting van het Besoe- kisch 
Proefstation to danken, jarenlang maakte hij deel uit 
van den Gewestelijken Raad van Besoeki, was lid 
van den eersten Volksraad van 1918, daarnaast 
directeur en com missaris van verschil- lende 
cultuur- e.a. lichamen. Geboren planter, sober 
levend, met ontzaglijkc arbeidskracht, droeg hij in 
groote mate bij tot de economisoho ontwikkeling 
van de cultuurgebieden in Oost Javsuz 

TOONEEL. (Vervolg van DI. IV, biz. 404). Ais 
een zijstroom der Nederlandsche kunst heeft zich in 
de laatste kwarteeuween tooneelliteratuur ont- 
wikkeld met een onmiskenbaar indisch karakter. 
Indisch van inhoud, oindat de stukken met hun typen 
en situaties zich — behalve enkele uitzon- deringen 
— nergens anders dan in Indie kunnen afspelen. De 
levensvatbaarheid van deze Indi- sche 
tooneelliteratuur blijkt sedert jaren uit de gretigheid, 
waarmede het publiek in Indie naar die stukken 
komt kijken. 

Die literatuur van eigen bodem heeft boven- dien 
perspectieven geopend, welke te voren niet mogelijk 
geacht werden. Door haar is namelijk be- wezen, dat 
de Indische Nederlander veel voelt voor het tooneel, 
voor die kunst aanleg en be- gaafdheid bezit, en dat 
hij (of zij) ook op (lit terrein. gaarne zou willen 
voortstudeeren om er een .bestaan in te vinden, 
indien de gelegenheid daar- toe bestond. 

Onvermeld kan blijven het aantal Indisch be- 
doelde tooneelstukken, dat na slechts enkelo op- 
voeringen, meerendeels reeds na de premiere, 
nimmer meer voor het voetlicht werd ge- 
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bracht, omdat de belangstelling crvoor verdween. 
Van die soort stukken heeft „Orang baroen van A. 

S. H. Booms zich nog het langst — in Holland —
staande gehouden. In Indie werd het te Soera- baja 
maar e6nmaal en dan nog slcchts door een 
dilettantengezelschap vertoond. Nochtans had dit 
blijspel de verdienste, in dien tijd (omatreeka 1900) 
„Oost-Indischo dames en hecren" op de planken te 
hebben gebracht, wat sedert „Zijn meisje komt uit" 
van Mr. Brooshooft niet was ge- schied. 

Over het werk van Jan Fabriciua is reods het 
voornaamste in het oorspronkelijke artikel dezer 
encyclopaedie meegedeeld. Nadien schreef hij nog 
twee Indische stukken: ,,Nonnie‘‘，spel van sieur, 
voorschot en ethica, in drie bedrijven en „De 
Meteoor”, tooneelspel in drie bedrijven. Zijn bio- 
graaf Dr. Karel Loos x) zegt van het eerste werk: Het 
is een zonnig blijspel, waarin de vinger wordt gelegd 
op een wonde plek in de Indische maat- schappij ,n.L 
de zorgeloosheid van den Javaan vooral in 
financieele aangelegenheden, een zorgeloosheid, die 
op menigen Indo is overgegaan. En van het ander: 
„Het stuk is feitelijk een herha- ling van „Dolle 
Hans". 

Ook van Victor Ido verschenen. na de reeds ge- 
noemde drama's “Karina Adinda" (waarvan in- 
tusschen een vertaling in het Maleisch het licht zag) 
en ,,Parto‘‘，nog vele stukken, waarvan hier alleen 
de volgende om hun specifiek Indisch ka- rakter 
vermeld worden: „De Laatste Eer", Indisch militair 
drama, in vier acten, ,,De Paria van Glodok", 
Episode uit het Indische paupersleven, in drie 
bedrijven, „Pastoor Servaas", spel van 
barmhartigheid uit het Indische leven, in drie be-
drijven, „Pangeran Negoro Joedho‘‘,een Vorsten- 
Jandsch zedenspel, in vier bedrijven, ,,Katisha", 
dramolet, in e6n acte, „Zilveren Feest", dramati- 
sche schets uit het Indische leven, „De Dochters van 
den Resident**, een luchtig spel uit het Indi- sche 
leven van 1850—1860,in vier bedrijven, „Ro- sadan, 
een Tropendrama, in drie bedrijven, en “Limonade”
，een Indische klucht, in drie bedrijven. (Zie verder: 
Victor Ido, Zijn leven en wer- kcn, Batavia Visser & 
Co.). Al deze stukken zijn velc inalen opgevoerd. 

Marie van Zeggelen schreef: „Een kostbare 
sprakcn en “Buddha-kind". AIs tooneolwerk staan 
beido drama's zwak, maar het exotisch element is 
daarin, hoewel nict in alle deelen juist, toch 
aantrekkelijk genoeg verwerkt, om een serie 
voorstolJingen, voornamolijk in den Haag, te 
rechtvaardigen. 

Meor „du theatre,* zijn do blyspelen van H. J. 
Smit, welke eigenlijk voor het Hilettanton-tooneel 
geschroven zijn. Niettemin komt Smit de niot ge- 
ringo verdienste too, het Indischo pJantersleven met 
zijn wel en wee op het tooncel te hebben ge- bracht, 
bepaaldclijk in „De Salonplanter'' en in „I)o 
Superintendent**, horhaaldelijk met byval 
opgevoerd. 

Ton slotte verdienen vermelding twee komi- Bcho 
stukken van M. H. du Croo, getiteld: „Vrij- 
gczcllen>, en “Champagne", hoewel zy meer on- dqr 
mensohon uit Indio dan in Indie spelen. 

„JAVA MOTOR CLUB” (KONINKLIJKE VER-
EENIGING). Jn 1906 werd te Soerabaja opge- 

i) Jan Fabricius en zyne werken. Eeu dra- 
inaturgisohe studio. L. J. Janssons & Zonen, 
Antwerpen 1923. 

richt de Soorabajasohe Motor Olub, waarvan de 
naain in 1908 werd gewijzigd in Java Motor Club. 
Aan deze Vereoniging werd in 1921 het 
praedicaat „Koninklijken verleend. 
Het doel der Verceniging is gerioht op de be- 

vordering van het motorisme en toerisme in den 
meest uitgebreidon zin des woords. 

In 1911 aloot zich bij de J. M. C. aan de Sema- 
rangsche Autoclub, bij welke gelegenheid de 
hoofdzetel der Vereeniging van Soerabaja werd 
overgebracht naar ^emarang. In 1912 kwam de 
samensmelting tot atanS met de te Bandoeng be- 
staande Nederlandsch-Indische Auto mbbiel Club. 
Breidde dus resp. in 1911 en 1912 het arbeidsveld 
der Vereeniging zich uit van Oost- tot Midden en 
West Java, in 1917 begon de J. M. 0. ook buiten Java 
te werken, n.l. voor een cerate begin op Madoera-
^In 1927 werd bosloten het arbeids- veld over 
geheel Nederl.-Indie uit te breiden en daarmede 
syatematisch daadwerkelijk aan te vangen. Thans 
werkt de Vereeniging en telt zrj leden op Java, Ma 
do era, Sumatra, P. Weh, Nias, Bangka, Billiton, 
Bali en Lombok,.Soembawa, Celebes en Borneo. 
Een organisatie van ca. 200 Consuls, verspreid over 
den geheelen Arclupel, werkt mede aan het locale 
Clubwerk. Behalve haar hoofdkantoor te Somarang 
heeft de J. M. C. bijkantoren te Batavia, Soerabaja, 
Padang, Pa- lembang en Makassar. 

Tot de voornaamste middelen, waarmede de J. 
M. C. haar doel tracht te bereiken, behooren: 

a. De bebakening der wegen, d.w.z. hefc opatel- 
len van wegwijzers, waarschuwingsborden en 
plaatsnaamborden. Eind 1930 bestond de J. M. C. 
bebakening uit 39011 van doze teekens. 

b. Het aanwijzen van Glubhotela, waar leden 
vrij gebruik van garage genieten, nachtdepots, 
welke dag en nacht benzine leveren, 
reparatieateliers, hulptelefoons, van waar men 
onderweg telefo- neeren kan, alle instellingen, 
welke door Club- schilden langs den weg worden 
kenbaar gemaakt, evenals zulks het goval is met de 
Consuls, wier woningen mode van een schild zijn 
voorzien. In voorbereiding is thans het inrichtea en 
aan- duiden van wegtelefoons en sanitaire hulppos- 
ten (Eerste Hu Ip bij Ongelukken). 

r. Het vorstrekken van een wekelijks ver- 
schijnond officieel orgaan ter bespreking van en ter 
voorlichting omtrent motortechniek, ver- keers- en 
toerisme-belangen. 

d. Het aandringen op en eventueel subsidiee- 
ren van verbetering van wegen, bruggen en 
overvaarton, zoomedc hot wijzon op bepalingen, 
welke voor het verkeer niinder gelukkig zijn en het 
bepleiton en naar voren brengen van te tref- fen 
regelingon. 

e. Het veratrekkon van gratis rechtskundig- en 
techni&ch ad vies aan leden. 

/. Gratis vorzokoring van leden tegen motor- 
ongolukken met doodolijken afloop. 

g. De uitgifte van k&arten, afstandstabellen, 
technische en toeristische handboeken, het ver- 
strekken van roisbeschry vingen. 

h. Het afgeven van internationale rijbewijzen en 
grensdocu monten als triptiekoa en carneta de 
passages en douanes aan leden, die het buiten- land 
per auto bereizen. 

i. Het openstollen van de gelegenheid om tot 
gereduceerde pryzen motorvoertuigen te verze- 
keren en o〕n artikelen, welke speciaal voor het 
motortoerisme nuttig en noodig zijn (als auto- 

62 
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verbandkistjes) tot gereduceerden prijs aan te 
sohaffen. 

j. Het verstrekken van de meest uitgebroide 
inlichtingen en het behartigen der belangen van leden 
tegenover derden. 

De J. M. 0. heeft verschillende publicaties het 
licht doen zien, zooals autokaarten, onderne- 
mingskaarten, afstandstabellen en handboeken. 

Voorts is in voorbereiding een telefoonkaart van 
geheel Ned.-Indie in boekvorm zoomede een, 
geleidelijk te verschijnen, serie van 60' boekjes met 
kaartje en gedetailleerde gegevens betreffen- de 
toerisme in de verschillende deelen van Ned.- -Indie. 

Behalve met de Koninklijke Nederlandsche 
Automobiel Club te 's-Gravenhage is de J. M. C. nog 
verbonden met'7Ie-me6ste van dergelijke 
vereenigingen in het buitenlaud. Van de meesto dezer 
vereenigingen is de J. M. C. bovendien a] 
leenvertegenwoordigster voor Nederlandsch-In- die/ 

ASFALT, ASFALTGESTEENTE. Asfalt is een 
bitumensoort, welke langs natuurlijken zoowel als 
kunstmatigen weg kan worden gevormd, met een 
zwarte kleur, wisselende hardheid, bestaande uit 
weinig vluchtige koolwaterstoffen, vrijwel vrij van 
oxydische verbindingen, met betrekke- lijk weinig 
bij lage temperatuur kristalliseerende paraffinen, 
soms wat minerale stof bevattend, terwijl de niet-
minerale bestanddeelen smeltbaar zijn en 
grootendeels oplosbaar in zwavelkoolstof. Langs 
natuurlijken weg vormt asfalt zich door uitdroging 
van asfalthoudende olie bij uitvloeiing aan de 
oppervlakte vanuit in diepere aardlagen gelegen 
oliereservoirs. 

Onder asfa]tgesteente wordt verstaan een sedi-
mentair gesteente, dat van nature geimpreg- neerd is 
met asfalt. Langs kunstmatigen weg wordt asfalt 
verkregen bij het aardolie-distillatie- proces in 
petroleumraffinaderijen (petroleum- asfalt). 

Beschrijving van d e v o o r n a a m- s t e 
natuurasfaltvindplaatsen in Nederlandsc h-I n d i e. 
Natuurasfalten zijn op verschillende plaatsen in 
Ned.-Indie in eenigszins belangrijke hoeveelheden 
bekend ge- worden. Zoo komen afzettingen van min 
of meer verontreinigd asfalt voor aan den voet van 
het Kromonggebergte nabij de 
ddsaKedoengboender, district Palimanan der 
residentie Cheribon (Rapport omtrent het voorkomen 
van asfalt- en pbos- phaat-afzettingen aan den voet 
van het Kromonggebergte in het district Palimanan 
der Res. Cheribon door den tijd. Ingenieur bij het 
Mijn- wezen F. G. Mann.hardt, Jaarb. Mijnw, 1918, 
Verh. Iste gedeelte). Het zijn door uitvloeiing van 
aardolie en aardpek ontstane asfaltlagen, welke een 
vrij aanzienlijk terrein kunnen bedek- ken. De 
voomaamste afzettingen zijn gelegen tusschen 
Goenoeng Pakemitan en Goenoeng Ge- dong, bij 
Goenoeng Gondok Goa Matjan en Tji Songom. Deze 
asfaltafzettingen zijn door een par- ticuliere 
ondememing ten behoeve van de ge- meente 
Cheribon geexploiteerd. " 

Ook in het gewest Palembang komen nabij Tg. 
Laoet asfaltterreinen voor, welke onderwerp van een 
onderzoek hebben uitgemaakt (Verslag over het 
onderzoek der asfaltterreinen bij Tg. Laoet, Res. 
Palembang, door Ir. K. G. J. Ziegler, Jaarb. Mijnw. 
1920, Verh., Eerste gedeelte). Drie soorten asfalt zijn 
op deze terreinen aanwezig, nl. 

asfalt, asfaltiet, en asfaltzandsteen. De asfalt, die ook 
hier als laagvormige afzettingen optreedt, ontstaat 
door het uitvloeien van aardolie of as- faltolie uit 
bronnen uit de diepte. Deze olie ver- zamelt zich. in 
een terreinkom, waarbij dan dik- wyls een meertje 
ontstaat, waarin de asfaltolic in een meer of minder 
dikke laag drijft op tegelijk medeuitgevloeid water of 
later toegevloeid regen， water. Op den bodem van 
zoo*n meertje treft men dan een laag van plastische 
asfalt-producten aan, welke vele variaties in hardheid 
vertoont en soms zoo hard is als steenkool (grahamiet 
= as- faltiet). De asfalt is sterk verontreinigd, de teer- 
olie sleurt uit de diepte reeds gesteentedeeltj es mede, 
terwijl de oppervlakteafzettingen nog ver- mengd 
worden met organische en anorganische 
bestanddeelen, ingeslibd of wel aangevoerd door 
neerslag en wind. Men ondorscheidt drie kwali- 
teiten: 

kwaliteit 1: zuivere asfalt met meer dan 40 % 
asfalt, 

kwaliteit 2: asfalt vennengd met plantenresten 
klei of/en zand; 20— 0 % asfalt, 

kwaliteit 3： klei met weinig asfalt, gedeeltelijk 
zandig, minder dan 20 % asfalt. 

De navolgende asfaltterreinen werden onder- 
zocht: Balai Boekit, S. Resam, Rimboe Piatoe, A. 
Angat, A. Tating, Boejoet Sam. Slechts het terrein 
Balai Boekit aldaar bleek van eenige eco- nomische 
beteekenis te zijn. Het bevat 7.600 ton asfalt van 
kwaliteit No. 1, en 23570 ton van kwaliteit No. 2. 

In het Balai Boekit terrein zijn in den heuvel Bt. 
Serom eveneens asfaltzandsteenen voorhan- den, 
waarvan een onderzocht monster 12.42 % bitumen 
bevat, hetgeen ruinischoots voldoende zou zijn voor 
gebruik als stampasfalt. Door het kwartsgehalte heeft 
het materiaal vermoedelijk waarde als slijtlaag-
materiaal voor wegbedekking Het onderzoek wees uit, 
dat ongeveer 500.000 ton asfaltzandsteen boven 
grondwaterpeil aan- wezig was. 

De grootstc afzettingen van asfaltgestecnte in 
Ned.-Indie zijn die van het eiland Boeton, welke in de 
laatste jaren van Gouvernementswcge zijn 
onderzocht, waarna een particuliere maatschap- pij 
krachtens aannemingscontract de exploitatio heeft ter 
hand genomen. Voor een uitvoerige be- schouwing 
mag verwezen worden naar: „Dc as- faltgesteenten 
van het eiland Boeton, hun voorkomen on 
economische beteekenis0 door Ir. A. Chr. D. Both6, 
„de Ingenieur", No. 19, 12 Mei 1928, Mijnbouw. 

De voornaamste impregnatio is gebondcn aan 
neogene gesteenten； to onderscheiden is： asfalt- 
kalken, asfaltmergels, asfaltzandsteenen en asfalt- 
conglomeraten. Het bitumengehalto dezer ge-
steenten wisselt sterk en bedraagt voor sommige 
asfaltkalken 30%—5 %, voor mergels 10 %•— 
30 %, voor de asfaltzandsteenen en -conglome- 
raten is (lit gehalte doorgaans veel geringer en loopt 
uiteen tusschen 5 % en 15 %. 

Het bitumengehalte is primair vermoedelijk 
slechts aanwezig geweest in de Triasformatie en door 
migratic in het Neogeen binnengedrongen; weUicht 
was hot ton deele ook prim air hierin aun- wezig. 
Onvoldoende afsluiting der oliereservoirs, 
gedeeltelijk door wegerodeering der dckkende la- gen, 
gedeeltelijk door grooteporeuziteit dezer dck- lagen 
(kalkmergels), heeft tengevolge gehad, dat • de 
lichtere koolwaterstoffen nogmaals gingen mi- 
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greeren, daarbij in de basale lagen der neogone 
kalkmergcls lonzcn en nesten achterlatond van 
dikwijls zeer rijke asfaltkalk (Waisioo-, Kabocng- 
ka-, Wariti-, Panah-, Ogena-, Loko-terrein). Ook de 
diepere neogene afdeeling is meermalen geim- 
pregncerd. Hierin spelen kleimergels, kleistccnen, 
zandsteenen en conglomcraten een grooto rol. De 
nicest kalkige gedeelten dezer kleimergels zijn soms 
nog goed tot matig geimpregneerd (Lawele-, 
Pisoaitana-, Mana-terrein), terwijl ook zandsteenen 
en conglomcraten op grond van hun groot 
porienvolume gezochte impregnatie-media vorm- 
den (1 ondo-, Manis-, Pisoitana-Kenepi terrein). 
Zoowel van de asfaltkalken, als van asfaltmer- gels, 
-zandsteen en -conglomeraten zijn zeer groo- te 
hoeveelhcden aanwezig. Echter is lang niet alle 
materiaal rechtstreeks voor wegenbouw geschikt. 
Voor alle materiaal is de eisch van homogeniteit een 
van de voornaamste. Daarnaast zijn bitu- 
mengehalte, penetratie, ductiliteit van belang. 

Winning der asfaltgesteen- t e n. Door het Ned.-
Indische Gouvernement zijn met de daartoe 
opgcrichte Mijnbouw- en Cultuur- Mij Boeton, 
gevestigd teAmsterdam, aannemings contracten 
afgesloten voor de winning van as- falt. Deze 
inaatschappij is haar voorbereidende 
werkzaamheden in het jaar 1926 begonnen. Het 
voornaamste door haar in exploitatie genomen 
terrein is door een kabelbaan ter lengte van 14 km. 
verbonden met het afscheepstation aan de baai van 
Pasar Wad jo. Medio 1929 is de kabelbaan in Eedrijf 
gesteld en de afvoer van asfalt begonnen. De afzet 
van het materiaal geschiedt zoowel in Ned.-Indie als 
daarbuiten. 

Petroleu mas j alt. Omtrent de wijze van fabrica- 
tie van petroleuni-asfalt en de grootte der pro- ductie 
in Ned.-Indic zijn door de produceerendo 
maatschappijen geen gegevens bekend gesteld. 

G e b r u i k v a n asfalt. Asfalt wordt ge- bruikt 
voor wegbedekking, voor dak- en vloer- bedekking, 
als isolatie-materiaal, voor bereiding van 
verfstoffen, bitumincuze cementen, bitumi- neuze 
vernissen, etc. 

BOETON, MIJNBOUW- EN CULTUUR MIJ. 

Zie： ASFALT, ASFALTGESTEENTE. 
BAUXIET. Onder bauxiet verstaat men een 

aluminiuinerts, dal het product is van lateritische 
verweering van gesteenten, met een steenachtige, 
HO ms porcuze cn caverncuze, dan wcl kleiachtige 
of aardachtige habitus, en, naar de cheniische sa- 
menstelling te oordeelcn, voornamolijk bestaande 
uit waterhoudende aluminiumoxyden, met bij- 
inenging van waterhoudende ijzeroxyden on on- 
clergeschikt kiczelzuur, in colloidalen of ten deele 
kristallijnen toestand (gibbsiet). (Zie ook LATE- 
RIET). 

Het gemakkelijkst schynt de bauxietvorming 
plaats te vinden bij de lateritisecring van bazalt- en 
diabaasgesteenten, vecl geinakkclyker clan bij die 
van graniet of gneis. Naast deze stoDingsge- 
steenten vertoonon ook kleistcenen cn morgels het 
verschijnsel van bauxitische lateritiseering. 

Bauxiet is in Ned.-Indie op verschillende plaatscn 
aangetroffen. Reeds Dr. Th. Posewitz beschreef in 
Peterinanns Mitteilungen, Band 33, 1887 biz. 20, 
onder „das Lateritvorkomnien in Bangka',, latcrielen 
van vennoedolyk bauxitische samenstolling. 
Chomische analysen van deze laterieten werden 
destijds niet uitgevoerd, zoodat het bauxitische 
karakter niet dadclijk aan het licht trad. Ook in 
Riouw, met name op de eilan» 

den Bintan en Batam, komt bauxietlateriet voor, 
waarvan tai van monsters werden geanalyseerd (vide 
Verslagen en Mededeelingcn betreffende Indische 
delfstoffen en hare toepaesingen, No. 18: Het 
voorkomen van Tinerts in den Riau- Archipel en op 
de eilanden-groep van Poelau Toe- djoe, Anambas- 
en Natoena-eilanden). Later zyn hiernaar door een 
particuliere maatschappij nog uitgebreide 
onderzoekingen verricht. Daarbij schijnen wel 
belangrijke hoeveelhcden te zijn aangetroffen ； tot 
eene ontginning is het echter nog niet gekomen. 
Bauxiet is de eeni^e grondstof voor de bereiding van 
aluminium./' 

STIKVALLEI, (Zie DOODENDAL of -VAL-; 

LEI). Tot de stikgassen in vulkaanstreken wordt, 
behalve koolzuur, ook zwavelwaterstofgas gere- 
kend. Men vindt deze gassen in gevaarlijke hoe- 
veelheden meestal slechts in smalle valleien en 
kommen in de kraters van den Papandajan, 
TangkoebanJ Prahoe, Telaga-Bodas, en andere. 

De Geologische Dienst (Afd. Vulkaanbewaking) 
laat hier zooveel mogelijk waarschuwings- borden 
plaatsen. Dit kan echter geen afdoende beveiliging 
voor toeristen zijn, aangezien de uit- 
stroomingsopeningen der gassen zich nogal eens 
verplaatsen, 

ANTHROPOLOGIE VAN DEN INDISCHEN 
ARCHIPEL. (Vcrvolg van dl. V, biz. 20 of afl. 5 biz. 
135). Sedert 1920 zijn een aantal belangrijke 
anthropologische studies betreffende den Indischen 
Archipel verschenen, welke in 4 groepen 
onderverdeeld kunnen worden: 

I. de onderzoekingen aan den levenden lij ve; 
II. die van den scheclel en de overige skelet- 

deelen； 
III. onderzoekingen der inwendige organen en 

van het bloed; 
IV. die betreffende den praehistorischen mensch 

in den Indischen Archipel. 
I. Onderzoekingen aan den 1 e- venden 1 ij v e. 

Terwijl in het oorspronkelijke artikel in deze 
Encyclopaedie nog moest worden erkend, dat wij 
omtrent de ras-samenstelling en de lichamelijke 
gesteldheid der bevolking van Java, in vergelijk met 
die der bevolking van ver- scheidene andere gebieden 
in den Indischen Archipel, nog maar heel weinig 
wisten, kan thans worden vermelcl, dat onze kennis 
dienaangaande in de laatste jaren belangrijk is 
vermeerderd. Dit danken wij vooral aan het 
onderzoek van Dr. D. J. H. Nijessen. wiens „ Races 
of Java" in het jaar 1929 en zij n „Somatical 
investigation of the Javanese** in 1930 verschenen. 
Op grooten sebaal heeft Nijessen bij de bevolking 
van Java een anthropo- I ogisch onderzoek ingesteld. 
In eerstgenoemde studio bohandelt hij tevens de 
vraag, vanwaar de verschillende 
bevolkingselementen, welke op Java kunnen herkend 
worden, gekomen zijn. Het blijkt, dat hy aan het 
geographisch milieu een grooten invlocd toekent op 
de samenstelling der bevolking. In tabellen vindt men 
de resulta- ten van het onderzoek opgegeven. 
Nyfessen meent op Java drio verschillende ras-
elementen te kunnen onderscheiden, welke hij noemt 
het Malella-, het Kentja-ras, torwijl eon derde ras-
clement Ne- groiede kenmerken bezit. Schrijvers' 
„Somatical Investigation of the Javanese" kan als een 
aan- vulling van z,n „The Races of Java" wordon be- 
schouwd. Opincrkelyk is zeer zeker de door Nij^s- 
sen opgemerkte ovoreenkomst in lichaainsbouw 
tusschen de Soendaneezeu van Java en de eer- 



980 ANTHROPOLOGIE VAN DEN INDISCHEN ARC HI PEL 

 

tijds door Kleiweg deZwaan onderzochte Minang- 
kabau-MalSiefs^an Sumatra. Op grond daarvan 
meent Nijdssen, dat Soenda waarschijnlijk in 
hoofdzaakjbevolkt is geworden door uit Sumatra 
gelmmigrccrde bevolkings-elementen. 

Het belangrijk vraagstuk der raskruising op Java 
werd bestudeerd door Dr. P. K. Roest (Ge- 
neeskundig Tijdschrift voor Ned.-Indie, deel 70, 
1930). Deze heeft bij 40 gezinnen, gevormd door 
Europeeschc militairen en inheemsche vrouwen in 
de garnizoenen van Bandoeng en Tjimahi na- 
gegaan, hoe de kinderen'dezer gezihrien in hun 
lichaamseigenschappen zich verhouden tegen- over 
hun ouders. In verband met en in aanslui- ting aan 
Roest5s onderzoek moet herinnerd wor- den aan de 
interessante studie van Ernst Rode nwaldt „Die 
Mestizen auf Kisar (Mededeelin- gen van den Dienst 
der Volksgezondheid in Ne- derlandsch-Indie. 
1927), welke het resultaat geeft van het 
anthropologisch onderzoek, inge- steld bij de 
afstammeliugen van soldaten der O.I. Compagnie en 
inlandsche vrouwen op Kisar, waarbij in het 
bijzonder de erfelijkheid dor li- chaamskenmerken 
bij deze raskruising werd na- gegaan. Tevens werd 
de vraag onder de oogen ge- zien, of de raskruising 
schadelijke gevolgen heeft opgeleverd op het 
kruisingsprodukt. 

Het constitute-vraagstuk bij de Javanen vin- den 
wij behandeld iu Travaglino's studie, ver- schenen in 
het “Zeitschrift fiir Neurologie", Band 110, 1927, 
alsook door H. J. N. van Lien- den, in zijn artikel 
„Onderzoek naar de constitu- tietypen volgens 
Kretschmer bij gezonde en zieke Javanen0 
(Geneeskundig Tijdschrift voor Ned.- Indie, dl. 69, 
1929). 

Voor het erfelijkheidsvraagstuk is zeker ook van 
belang K. Sailer's studie: „Erblicher Ruti- lismus in 
der Malayischen Inselwelt", verschenen in bet 
„Zeitschrift fiir induktive Abstammungs- und 
Vererbungslehre", Band XLV, 1927. Het zoo actueel 
en gewichtig vraagstuk der beteeke- nis van de 
raskruising der Europeanen en Inlanders in den 
Indischen Archipel is door Prof. Ro« denwaldt ook 
behandeld in zijn studie “Die Indo- Europaer Niederl 
互 ndisch-Ostindiens" (Archiv fur Rassen- und 
Gesellschafts-Biologie, Band 24, 1930), waarin niet 
alleen de kenmerkende lichaamseigenschappen van 
het kruisingeproduct werden vermeld, maar tevens 
naar de geeste- lijke eigenschappen van den Indo-
Europeaan een onderzoek werd ingesteld. 

Wat betreft de kleine Soenda-eilanden ver- dient 
allereerst nog vermelding de publicatie van Dr. H. J. 
T. Bijlmer „OutIines of the Anthropology of the 
Timor Archipelago" (Weltevreden 1929), waarin de 
resultaten vermeld worden van het anthropologisch 
onderzoek, ingesteld op ver- schillende plaatsen van 
Flores, Adonare, Soemba en Timor. Dit onderzoek 
is zeker een welkome aanvulling van Ten Kate's 
anthropologische studies in dit gebied. Het bl日 kt, 
dat men ook op deze cilanden weer te doen heeft met 
een zeer gemengde bevolking. Op Timor en Flores 
con- stateerde Bijlmer vooral een sterke bijmenging 
van kroesharige elementen, terwij 1 Mongoolsche 
trekken daar eveneens onmiskenbaar zyn. In Timor 
en Oost-Flores overweegt het Melanesische element; 
in West-Flores is zulks in mindere mate het geval, 
terwrjl op Soemba Melanesische in- vloed slechts 
van geringe beteekenis schynt. Onder de 
Melanesiers van den Timor-Archipel 

onderscheidt Bijlmer twee typen, n.l. cen brachy- 
cephaal en een dolichocepbaal type. Hij is van 
oordeel, dat in den Timor-Archipel het Negroicde 
element het Proto-Maleische ontmoette, terwij 1 
bovendien bijmenging met liet Deutero-Malei- sche 
bevolkingssubstraat plants had. De anthro- poloog 
K. Sailer, reeds genoemd, geeft in dit boek een 
beschrijving van de door Bijlmer verzamel- de 
haarmonsterg van inlanders. 

Op het derde en vierde Circum-Pacifisch con- 
gres, gehouden resp. te Tokyo en te Bandoeng, deed 
Bijlmer eenige mededeelingen omtrent de 
Anthropologic van den Indischen Archipel. In de 
„Proceedings of the Third Pan-Pacific Science 
Congress,Tokyo 1926** verschenen zijn voordrach- 
ten over „The Papuan Race" cn „Thc Pygmy 
Question, more especially in relation to New Guinea 
and its Environs", in die van „The Fourth Pacitic 
Science Congress,, (Batavia- Bandoeng 1930) zijn 
voordracht “Frizzly haired Peoples in the Pacific, 
especially those of the Netherlands East Indies" on 
zijn studie „Results of anthropological Researches in 
different Indonesian tribes, represented in the Dutch 
Indian Army". 

In aansluiting aan Bijlmer's publicatie over de 
bevolking van den Timor-Archipel kan nog de 
aandacht gevestigd worden op de studie van Gerhard 
Heberer en Wolfgang Lehmann „Bei- trag zur 
Kenntnis der Rassenverhaltnisse auf den kleinen 
Sunda-inseln" (verschenen in Bern- hard Rensch: 
Eine biologische Reise nach den kleinen Sunda-
inseln"). Deze onderzoekers be- studeerden de 
bevolking van Lombok en Soem- bawa； zij vonden 
in de kuststreken dezer eilan- den een zecr 
gemengde bevolking. Daarentegen bleek in de 
bergstreken van het binnenland de kruising eene veel 
geringere. Zij constateerden a]daar een Wedda- en 
een Negroied bevolkings- type, alsook een element, 
dat door hen tot de Proto-Maleiers wordt gerekend. 
Echter ook een Deutero-Maleisch type werd op 
Soembawa op- gemerkt. 

Voor PortugeescK Timor kan nog gewezen 
worden op een publicatie van J. A. Pires de Lima en 
Constancio Mascarenhas (Arguivo de Anato- mia e 
Antropologia, vol. IX, 1925). 

Ook betreffende de bewoners van verschilJende 
gebieden in Nieuw Guin6 zijn nog onkele niouwe 
publicaties verschenen. In zijn studie „Anthropo- 
logische und Ethnologische Ergebnisse der Central 
Neu-Guinea Expedition, 1921一1922" (Nova 
Guinea, vol. XII, 1924) komt P. Wirz tot. do con- 
clusie, dat het gehcele bergland van Nieuw Gui- n6 
vermoedelijk door eon en dezelfde grootc stain 
wordt bewoond, zich zelfs aansluitend aan die van 
het gebergteland der Eilanden-rivier, alsook aan de 
bevolking in het gebied der zy- rivicren van den 
Digoel. Wirz mcent, dat al doze stain men behooren 
tot een der oudste volksgroe- pen in Nieuw Guin6 en 
niet vecl jonger zijn dan de dwerg-stammen van dit 
eiland. Deze berg- stainmen zouden in inenig 
opzicht meer overeen- komst vertoonen met de 
ZuidcJijk levendc vol- ken, zelfs met de Australiers, 
dan met de meer Noordelyke stammen van Nieuw 
Guine. Alhoe- \vel verschillen in 
lichaamsgesteldheid niet te miskennen zijn, bleken 
de inboorJingen van het Dika- en Panara-dal 
lichamelijk in menig op- zicht te gelijken op de aan 
de Zuidzijde vnn het gebergte levende Pescchems cn 
Morups. 
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In zijn iets later verschenen studie „Zur An-

thropologic der Biaker, Nuforesen und der Bc- 
wohncr des Hinterlandes der Doreh-bai (Archiv fiir 
Anthropologic, XX, 1925) vorgelijkt Wirz gen. 
staminen met verschillende andere van Nieuw 
Guine. Van deze drie, door Wirz onder- zochte 
groepen, blcken de Biakers het langst te zijn, de 
Arfakkers van het achterland der Doreh- baai het 
kortst cn met een geniiddelde lichaams- Jengte van 
150,1 c.M. na-aansluitend aan die der dwerg-
Papoea's. De Arfakkers onderscheiden zich 
bovendien door andere lichaamseigenschap- pen van 
de bewoners in het aangrenzende kust- gebied en op 
de naburige eilanden. Wirz meent, dat men bij de 
Arfakkers te doen heeft met een betrekkelijk zuiver 
gebleven ras-element van kleine gestalte, hetwelk 
echter toch in menig op- zicht verschilt van de 
pygmeeen-stammen. De JJiakers en in nog meerdere 
mate de Noeforeezen steHen daarentegen een meng-
ras voor, dat uit zeer verschillende 
bevolkingselementen is op- gebouwd. De 
Noeforeezen zouden in menig op- zicht een 
tusschenplaats innemen tusschen de -Biakkers en de 
Arfakkers. S-—- 

Wat Celebes betreft, kJlTvermeld worden. dat J. 
P. Kleiweg de Zwaan een bewerking gaf der 
resultaten van meting door Prof. W. E. L. Week der 
Loinanga in het schiereiland Boengkoe. Deze 
Loinang-groep acht Kleiweg de Zwaan in hoofdzaak 
opgebouwd uit drie bevolkingsele- menten, te we ten 
het Wedda-, Proto- en Deute- ro-Maleisch element, 
waarbij dan echter het Wedda-element een grooteren 
invloed schijnt ge- ]iad te hebben op de 
samensteHing der bevolking dan bij de meeste 
andere stammen van Celebes het geval is. (J. P. 
Kleiweg de ZwafiiL：_]iQ drage tot <le An th 
ropologie vail Celebes. Tijdschr. van h,et Kon. Ned. 
Aardrijkskundig Genootschap, 1,929-).- 

Betreffende de anthropologic van Borneo zij erop 
gewezen, dat Prof. 0. Schlaginhau- fen en Dr. 
Friedrich Weber vingerafdrukken genomen hebben 
van Dajaks uit Oost-Borneo, a Iso ok van Kust-
Maleiers van verschillende ei- lunden en van een 
aantal Chineezen. Deze vin- gerafdrukken zijn 
bestudeerd geworden door Gertrud Griitzner (Ober 
Fingerabdrucke aus dem Malayischen Archipel. 
Verh. der Schweizeriscben Naturforschendcn 
Gesellschaft, Teil II, Bazel 1927). Zij vond, dat in de 
percentages： spiralen, lissen cn bogen deze drie 
groepon duidelijke ver- schillcn vertooncn met de 
Enropeanen. Ten op- zichto der procon tische 
verdeeling dezer drie typen van vingerafdrukken 
werden over de verschillen- (le vingers opmerkelijke 
regelmatigheden vast- gestekl. 

HaarmonHters van Sonoi cn Semang in het 
Hchiereiland Malaka werden nog bestudeerd door K. 
Sailor (Zeitschr. fiir Morphologie und 
Anthropologic, XXVII, Heft 1). Nagegaan werden： 
de piginentvcrdecling in het haar, de vorm <ler 
haardoorsnedo en de hanrdikte. Er werden to (lien 
opzichte duidclyke verschillen bij ge- noenide 
bcvolkingsgroepen geconstateerd. Om- trent de 
liuhaarnsafmetingen dor Semangs en van de Orang 
Sakai van het Maleischo Schiereiland verscheei) nog 
een itudie van Schebesta en Leb- zoltcr in het 
tijdschnft „Anthropologien (VI, Prag, J 928). 

I Jet Negrito-probleom in den Indiaohen Archipel 
word behandeld door von Eickstedt (Die Negritos 
und das Negritoproblem, Anthrop. An- 

zeiger, jahrg. IV, 1927). Deze ziet in de Negrito's de 
laatste resten van een oude, Zuid-Aziatische raa-
laag. Do vraag wordt gesteld, welke atammen in den 
Indischen Archipel tot de Negrito's kun- nen 
gerekend worder en of de donkergeldeurde groepen 
in Nieuw Guin6 en op de naburige Me- lanesische 
eilanden daartoe behooren. Von Eickstedt heeft ook 
vergeleken het skelet van een Negrito met dat van 
een Pesechem uit Nieuw Guine. In bepaalde 
opzichten werden bij deze beide skeletten zoo groote 
verschillen gevonden, dat von Eichstedt geen 
rasverwantschap tusschen beide volksgroepen durft 
aannemen. 

Een samenvattend overzicht betreffende de 
anthropologische verhoudingen in den Indischen 
Archipel gaf Kleiweg de Zwaan in zijn boek- je ,,De 
Rassen van den Indischen Archipel" (1925). Tevena 
verscheen van hem nog een arti- kel over de 
dwergstamm en van dit gebied, in „De Indische 
Gida", LI, No. 1, 1929. Een samenvat- tende 
beschouwing gaf hij ook in zijn publicatie „The 
Anthropology of the Indian Archipelago and its 
Problems" (uitgave der Kon. Akade- mie van 
Wetenschappen; Science in the Netherlands East-
Indies, 1929). 

II. Onderzoekingen van den Schedel en van het 
o v e r i g Skelet. 

In het laatste tiental jaren verschenen nog 
verschillende studies over den bouw en de afme- 
tingen van den schedel van verschillende volken in 
den Indischen Archipel. Zoo beeft Sitsen nagegaan 
bij een aantal Javanen-schedels de groot- te en den 
vorm van den sinus frontalis (Anthrop. Anzeiger, 
Jahrg. VII, Heft 3/4, 1931) en een ver- gelijking 
ingesteld bij andere schedelgroepen. Hij vond, dat 
een rasverschil in grootte van den sinus wel 
voorhanden is, maar dat dit verborgen wordt door de 
groote variabiliteit. Volgens Sitsen kan men 
aannemen, dat er een relatie bestaat tusschen de 
grootte van den sinus frontalis en de grootste 
schedellengte, alsook met den achedel- omvang. 

Door Kleiweg de Zwaan werd een aantal sche- 
dels van Schouten-eiland bestudeerd (Volken- 
kundige Opstellen, II, 1928), welke schedels ver-
geleken werden in het bijzonder met de reeds 
vroeger door hem onderzochte Tenimbar-sche- dels 
en met crania van Z.W. Nieuw Guine. Geconstateerd 
werd, dat de Schoutenschedels in verscheidene 
hunner afmetingen en eigenschap- pen een plaats 
innemen tusschen de Tenim- bar- en de Papoea-
schedels, echter toch meer gemeen hebben met de 
laatstgenoemde dan met die van Tenimbar. 

Van de hand van Dr. Margarete Kapp- -
Schwoerer verscheen een publicatie over een 
schedelserie van 82 schedels van Ceram (Berich- ten 
der Naturforschendcn Gesellschaft zu Freiburg 
i./Br., Band XXVI, 2, 1926). Zij kon bij dezo 
schedels een Deutero-Maleisch type onderscheiden 
van een ander schedeltype, dat zeer klein bleek te 
zyn, en misschien toebehoort aan een dwergachtig 
bevolkingssubstraat. Verder werd bij deze schedels 
ook een type opgemerkt, dat misschien tot de Proto-
Maleische bovolkings- laag van den Indischen 
Archipel kan gerekend worden. 

De craniologie van Nieuw Guin6 werd nog met 
drie andere publicaties verrjjkt, n.l. eene van Emilie 
Bondy-Horowitz, Lucia Anny Graf en P. Wirz. 
Eerstgenoemde bewerkte de schedels, 
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indertijd door Prof. Rudolf Poch in het Noord- 
Oostel^k en aau de Zuidkust gelegen deel van 
Nieuw Guine en op enkele, in de buurt daarvan 
gelegen eilanden verzameld. Zij ineent bij dit 
schedelmateriaal in hoofdzaak 4 typen te kunnen 
onderscheiden, welke typen eveneens werden ber- 
kend bij de indertijd door Poch in Nieuw Guine 
gemeten individuen. SchFfster behandelt verder de 
vraag, vanwaar dcze verschillende inenschty- pen 
zijn gekomen en waar zij het nicest en het zuiverst 
worden aangetroffen. 

Lucia Graf bewerkte voor ha ar proefschrift 
(1931) een aantal schedels uit het Westelijkst deel 
van Hollandsch Nieuw-Guine, uit de om- geving 
van de MacCluer-Golf en van het Onin- 
schiereiland. Zij komt tot de conclusie, dat de 
schedels van Onin een tamelijk oorspronkelijk type 
voorstellen, hetwelk wel is waar in enkele 
eigenschappen door invloed van nieer Noordelijk of 
meer Zuidelijk wonendc stammen ietwat ge- 
wijzigd werd, maar in zijn grondvormen to ch 
dominant is gebleven. In de Onin-Papoea's ziet zij 
een betrekkelijk primitief gebleven volks- groep van 
den Austro-Melanesischen stam； zij zouden nog 
primitiever in hun lichaamskenmer- ken zijn dan 
hun buren in het Noordelijk en het Zuidelijk deel 
van Nieuw Guine. Maleische invloed kon in Onin 
slechts in geringe mate worsen geconstateerd. 

In „Nova Guinea*, (vol. XVI, 1926) verscheen 
Wirz's geschrift „Untersuchungen an Schadeln und 
Skeletteilen aus dem Gebiet der Humboldt- bai und 
dem siidlichen Kiistengebiet von Hol- landisch 
Neu-Guinea". Hierin worden niet al- leen een aantal 
schedels uitvoerig beschre- ven, maar tevens de 
overige skeletdeelen. Na- gegaan werd door welke 
lichamelijke eigenschappen de Papoea's van de 
Humboldt-baai zich onderscheiden van die uit het 
Zuidelijk kustgebied van Hollaudsch. Nieuw Guin6. 
De Papoea*s van het Noordelijk gebied zouden zich 
meer aansluiten bij de Malayo-Polynesiers, die van 
het Zuidelijk deel meer bij de Australiers. Dr. Fritz 
Kiffner gaf een beschrijving van twee skeletten van 
Orang Sakei in Sumatra (Zeitschr. fiir Morphologie 
und Anthropologic, XXVII, Heft 2). Zoowel de 
schedel als de overige skeletdeelen worden hierin 
beschreven. Schebesta en Lebzelter bestudeerden 
den schedcl en het overige skelet van drie Semangs 
van het Maleische Schiereiland. J. A. Pirez de Lima 
en C. Masca- renhas onderzochten een viertal 
schedels van Timor, welke in menig opzicht van 
elkaar bleken te verschiUen. 

Voor detailstudies aan den schedel zij nog ver-
meld, dat R. Schwarz bestudeerde de kaak en het 
gebit van Melanesiers, K. 0. Henckel het gehemelte 
van Papoea‘8 en Melanesiers, Fr. Keiter, J. E. 
Gullberg, A. W. Burkitt en Klei- weg de Zwaan de 
onderkaken van Papoea's, H, B. Goetsch het 
traanbeen van Papoea-crania, W. A. Mysberg de 
obJiteratie der naden van den gezichtsschedel en het 
gebit der Javanen, Managas de schede]capaciteit 
van Filipino's. 

Ecbter in de laatste jaren begonnen meer en meer 
ook de overige beenderen van het menschelijk 
skelet de aandacht der onderzoekers te trekken. Zoo 
bestudeerde Sitsen het bekken van het Maleische ras 
(1926). Hi) wees op de verschillen in vorm en 
afmetingen van het Maleische en het Europeesche 
bekken, verschillen, welke hij in 

hoofdzaak aan uitwendige factoren meent te moeten 
toeschrijven en die ten deele althans af- hankelijk 
zouden zijn van de houding bij het loo- pen en 
tydens de rust. Over de afmetingen van het bekken 
der Javaansche vrouw was een paar jaar tevoren 
reeds een publicatie verschencn van Dr. N. C. 
Keukenschrijver. 

Aan Sitsen dan ken wij eveneens cen studie over 
het schouderblad bij het Maleische ras (1930). Het 
bleek hem, dat er in menig opzicht een duidelijk 
verschil bestaat tusschen het schouderblad van den 
Inlander en dat van den Euro- peaan. Zoowel in 
lengte als in breedte werd het schouderblad van den 
Maleier kleiner bevonden dan het Europeesche. Het 
smallere schouderblad van den Javaan moet 
waarschijnlijk worden toe- geschreven aan 
geringore spierkracht, welke ook enkele andere 
verschillen tengevolge zou hebben. Over het 
Negrito-schouderblad verscheen een studie van den 
Franschen anatooni-anthropo- loog H. R. Vallois 
(1927). 

Aan R. Boenjamin danken wij een interessante 
publicatie over den vorm van het borstbeen der 
Javanen (1930). Deze vond, dat, wat betreft den 
lengte- breedte-index van het corpus sterni het 
Javaansche borstbeen meer overeenkomt met het 
primatoiede dan met het hominiede type. Wat de 
morphologische eigenschappen betreft, vertoonen 
de Javaansche sterna deels hominiede, deels 
primatoiede kenmerken. In hun morpholo- gischen 
bouw zou men het Javaansche borstbeen tot den 
overgangsvonn kunnen rekenen. De absolute maten 
van liet Javaansche borstbeen zijn in het algeineen 
kleiner dan bij het Europeesche. Behalve met 
Europeesche sterna heeft Boenja- n)in het 
Javaansche borstbeen nog vergeleken met het 
Australische en Negroiede. Het bleek, dat slechts 
aan het corpus sterni en dan nog slechts in zijn 
lengte- breedte-index een rasver- schil kon worden 
vastgesteld. Deze geringe verschillen meent 
onderzoeker waarschijnlijk te kunnen toeschrijven 
aan het feit, dat het sternum een beenstuk is, hetwelk 
in den ontwikke- lingsgang nog zoo weinig 
gedifferentieerd is, dat op dit beenstuk alleen geen 
duidelijke rasver- schillen, noch sexueele 
verschillen kunnen ge- grond worden. 

Aan het Javaansche sleutelbcen wydde Klei- weg 
de Zwaan een onderzoek (1931). Mijsberg 
bestudeerde de halswerveJs der Javanen (J928). 
Door Sitsen werd nog nagegaan het gowicht van 
verschillende skeletdeelen der Javanen (1931). 

III. Ondorzoe kingen der i n w e n- d i g e o r g 
a n e n e n van hot blood. Sitsen heeft de 
orgaangewichten bij Javanen bopaald on deze 
vergeleken met die van Europe- anen (1930). Vooral 
is natuurlijk van belang het relatief orgaaugewicht, 
d.w.z. de verhouding van orgaan- tot 
lichaarnsgewicht. Hij vond het reJa- tief gewicht van 
pancreas, lever en hersenen der Javanen grooter dan 
bij de Duitschers, daarente- gen geen verschil in 
gewicht van hart, nieren en bijnieren, terwij] het 
gewicht der testes bij de Javanen veel kleiner werd 
bevonden dan by de Europeanen. 

Van L. D. Eerland verscheen een studie over de 
ligging van den uterus bij de Javaansche vrouw 
(1930). Door II. Muller werd het vaat- systeem en de 
schildklier van het Maleische ras onderzocht (1922); 
van denzelfdon onderzoeker verscheen nog een 
studie over de constitutie-ken- 
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merken bij het Maleische rag, vergeleken mot die 
der Ghineezen (1922). 

Opgemerkt dient vooral ook te worden, dat in de 
laatste jaren ook in don Indischon Ar- chipel de 
bloedgroepen-verdeeling bij de in- landsche 
bevolking in verschiHende gebieden werd 
onderzocht. De eerste onderzoekingen 
dienaangaand danken wij aan Korthof, W. J. Bais en 
A. W. Verhoef. Later werden onderzoekingen 
daaromtrent ingesteld door Dr. W. M. van der Made, 
A. Einthoven-Schuil, Dr. H. J. 
T. Bijlmer, W. Lehmann, de Haas en D. J. Bui- 
ning. De onderzoekingen "van Bais en Verhoef 
verschenen in de jaren 1924—1927; het onder- zoek 
werd ingesteld bij Sumatranen (in hoofd- zaak 
Bataks), Javanen en Ghineezen. Op grond van hun 
onderzoek meenen gen. onderzoekers de 
gevolgtrekking te kunnen maken, dat van V6or- 
Indie uit, gerekend naar het Oosten (China) en naar 
het Zuid-Oosten (den Oost-Indischen Archi- pel) de 
biochemische rasindex stijgt, naarmate men verder 
van V66r-Tndie afkomt. De percentages der vier 
bloedgroepen bij genoemde volken in Indie worden 
door Bais en Verhoef opge- geven. 

De Haas heeft bij 1000 Karo-Bataks de bloed-
groepen verdeeling onderzocht. Zijn uitkomsten 
waren vrijwel gelijk aan die, welke Bais en Verhoef 
bij Sumatranen verkregen. AHeen bleek de A groep 
iets lager dan bij het onderzoek van Bais en Verhoef. 

Een zeer uitvoerig onderzoek op Java werd 
ingesteld door Dr. van der Made (Conatante en 
Inconstante Eigenschappen der Bloedgroepen. De 
verdeeling der bloedgroepen in West-Java. 1930). 
Dit strekto zich uit over niet minder dan 10000 
Soendaneozen. Merkwaar- dig is vooral, dat in de 
afgelegen streken, die het dichtst bij de kust liggen, 
de hoogste index werd gevonden. Voor dit feit acht 
Schrijfster drie ver- klaringen mogelijk, n.l. 1 er is 
meer over van de bevolking van West-Java, die er 
voor de Soenda- neezen woonde en meer frequent 
de bloedgroep A vertoonde； 2 door inteelt aldaar 
zou het percentage B verminderd kunnen zijn； 3 
door rela- tief sterkere vermenging met Europeanen 
is meer A opgetreden/' • 

Lehmann bestudeerde de bloedgroepen-verdee-
ling bij Boegineozon en Makassaren, Bijlmer b日 
Arnboneezen en West-Cerammers. Hy vond bij de 
Arnbojieesche schoolkinderen geen verschil van 
bctcekenis in bloedgroepen-verdeeling bg jon- gena 
en moisjes. Ook de leoftyd der kinderen bleek geen 
invloed te hebben. Opmerkelijk is het zeer hoog 
percentage der bloedgroep O. Te Honitetoo in West-
Ceram wordon door Bijlmer twee Alfoeron-
staminen onderzocht, n.l. de Aloo- ne en de 
Wemele, bij welke zeer aanzionlijko verscbillen in 
de bloedgroepen-percentages werden vastgesteld. 
Ook in Halmahoira en by Pa- poea-stammon word 
door Bijlinor een onderzoek ingesteld naar do 
bloedgroepenverdeeling (1932). A. Einthoven-
Schuil stelde een onderzoek dien- aanguande in bij 
Minangkabau-AIaleiers van Aliddon-Sumatra 
(1930). Do verkregen resultaten vorachildcn niet 
veel van die van Mej. van der AJ ado bij de 
Soondaneezen. Meer verschildon deze resultaten 
van die van Bais en Verhoef bij Suma- tranen, 
waarby mon eebter rekening heoft to houden met het 
foit, dat de aantallen onderzooh- te liedon van 
laatstgenoemde onderzoekers, even- 

als die van Einthoven-Schuil, nog betrekkelijk ge- ring 
waron. ° 

Wat de overige bloed-onderzoekingen betreft, zij 
nog vermeld, dat W. Radsma en Goelam nagingen het 
reststikstofgehalte van het bloed bij Inlanders en 
Europeanen (1924). Goelam bepaal- de bovondien het 
ureumgehalte van het bloed bij Europeanen en 
Inlanders in de tropen (1924). Van Radsma verscheen 
nog een studie over de chemi- sche samenstelling van 
het bloed in de tropen (1925) en over het suikergehalte 
van het bloed bij Inlanders en Europeanen aldaar 
(1925). Lichtenstein bestudeerde het witte bloedbeeld 
in de tropen, vergeleken met dat in Europa (1925). 
Door Radsma werd ook nagegaan het cholesterinege- 
halte van het bloed in de tropen (1929). 

IV. Onderzoekingen betreffen- d e don 
praehiatorischen m e n s c h i n den Indischen A r c h 
i p e 1. Door Mijsberg werden de menschelijke 
skeletoverblijf- selen onderzocht, gevonden in de 
abris-soug-roche van Goewa-Lawa te Sampoeng en 
van de prae- historisebe vindplaatsen van 
Bodjonegoro (1932). Deze skeletdeelen schijnen te 
dateeren uit het neolithicum. Mijsberg vond, dat in 
drie indices de door hem onderzochte schedel verschilt 
van dien der Javanen. Deze zoo afwijkende indices 
werden ook vastgesteld bij Australische, Wedda- en 
Papoea-schedels. Het schijnt dus, dat deze 
v66rhistorische schedel verwant is aan de Wedda- 
Dravidische- Australoiede-Papoea-groep. De ori- 
derzochte kiezen verschilden eveneens en wel door 
hun grootte van die der Javanen en komen meer 
overeen met de kiezen van Papoea's, Me- lanesiers en. 
Australiers. 

In zijn academiscb proefschrift „The Age of 
Pithecanthropus'' (1931) komt L. J. C. van Es tot de 
overtuiging, op grond vooral van de fossiele dieren der 
lagen, dat de Trinil-laag, waarin de pithecanthropus 
werd gevonden, da- teert uit het pleistoceen. 

Tenslotte zij nog vermeld, dat Kleiweg de Zwaan 
een samenvattend overzicht gaf van onze kennis 
betreffende den praehiatorischen mensch in den 
Indischen Archipel in zijn artikel „Wat weten wij van 
den voorhistorischen mensch in don Indischen 
Archipel en op het na- bu]ig Aziatisch Continent ?n 
(Tijdschrift van het . Kon. Nederl. Aardrij kskundig 
Genootschap, 1928). In dit artikel werden niet alleen 
de Kcha- melyke overblqfselen, maar ook de 
cultuurover- blijfselon van den voorhistorischen 
mensch in den Indischen Archipel en in het naburig 
Aziatisch vasteland gememoreerd. 

Deze opgave der publicaties en onderzoekingen in 
don Indischon Archipel van het laatste tiental jaron 
moge doen uitkomen, dat ook voor de 
anthropologische kennis der inlandsohe bevolking van 
den Indischen Archipel de belang- stelling sterk 
toegenomen is. Met recht kan ver- klaard worden, dat 
op dit studiegebied nog nim- roer zoo intensief 
gewerkt is, en door zoovele onderzoekers, als in het 
laatste deceninium. 7 〃，七J. P. K. de Z/z Z KALFF 
(SAMUEL), goboren te Zwolle, 31 December 18ol, 
overleden te Soestdyk^ 1 Januari 1932. Na de 
Nutssohoo] in zyn geboorteplaats af- geloopen te 
hebben, bezocht Kalff de Latynsohe school. Baar 
oebter in het groote gezin (er waren 12 kinderen) geen 
kans bestond op een universi- taire opleiding, ging hij, 
na twee klassen te heb- 
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ben doorloopon, over n&ar het Instituut Pritzle- witz 
van der Horst te ApeldooriL Hier gaf hij als 
zestienjarige reeds bewijs van zijn Bchrijversta- lent 
door de samenBtelling van een boekje: „Her- 
inneringen van een KoBtschoor\ waarvoor h刘 ook al 
een uitgever vond. Op 17-jarigen leeftijd nam hij 
dienst bij het Instructie-bataillon te Kampen, en 
vertrok in 1870 als korporaal naar Indie. Het militaire 
leven beviel hem evenwel buitengewoon slecht, en 
het was een heele opluchting, toen een oom hem na 
eenigen tijd in staat stelde, de nog resteerende 
dienstjaren af te koopen. Hij trad nu in functie bij de 
cargadoorsfirma Daendels en Go., die kantoren had te 
Semarang pn Soerabaja.J^ijn eigenl^ke roeping vond 
hij eerst, toen hij na eeni- ge jaren overging tot de 
journalistiek, waarvan hij een der beste 
vertegenwoordigers werd, en waarbij hij het tot 
Hoofdredacteur van het Soe- rabajaasch Handelsblad 
bracht. Hij toonde een bizondere voorliefde voor 
schetsen en vertellin- gen uit onze geschiedenis, en 
wel speciaal uit de histoire intime van Indie. Jaren 
lang vonden zijn daarop betrekking hebbende 
artikelen in het Soerab. Handelsblad en de Java-Bode, 
versche- nen onder eigen naam of onder het 
pseudoniem Papageno, groote belangstelling. 

KaJff heeft in zijn journalistieke jaren veel ge- 
reisd, ook buiten Indie; hij bezocht Japan en Korea, 
en, als vertegenwoordiger van eenige Indi- sche 
bladen, ook de wereldtentoonstelling te Chicago. In 
1894 keerde bij naar Nederland terug, en bleef sedert 
medewerker aan tai van couranten en tijdBchriften. 
Ook was hij secretaris van de Multatuli-commissie te 
Amsterdam. Van zijn werken noemen wij nog: 
Herinneringen en Schet- sen, 1892; Uit Oud- en 
Nieuw Oost-Indie, 1894 ； Hollandsche boeren op 
Java, 1894; Japansche Schetsen, 1895; Onder een 
worstelend VolL^l 899; Voorbij de Linie, 1901; Oost-
Indisch Landjuweel, 1902; Karakters uit den 
Pniikentijd, 1902; Van *t oude Batavia, 1903; 
Multatuli-opstellen, 1904； Korea, 1904; Oud-
Hoilandeche Karakters, 1905; Een doode taal in Indie, 
1915 ； _De_„loffelycke 
/Qompagnie^^.lOl6/Indische scholen onder de O. 

Compagnie, 19l9; De slavernij in Oost-Indie, 
1920. 

SPAT (CLAAS), geb. te Kampen 20 Oct. 1865, 
overl. te 's-Hage 30 Juni 193J, werd in 1885 als 2e 
Luit. der Inf. bij het N. I. L. aangesteld, werd door 
ziekte genoodzaakt drie jaar later te repa- trieeren, en, 
na bij het Ned. leger o vergepl a atst te zijn, in 1890 
benoemd tot officier-leeraar bij den Hoofdcursus te 
Kampen, welke betrekking hij in 1897 verwisselde 
met die van off.-leeraar bij de Kon. Mi lit. Acad, te 
Breda, om na eervol ontslag uit den militairen dienst 
tot burger-leer- aar, in de Maleische taal en de land- 
en volken- kunde van N. 1., aan die inrichting 
benoemd te worden. In 1913 werd hij tevens aan de 
Handels- Hoogeschool te Rotterdam benoemd, in 
1918 ge- werd hem de pereoonlijke titel van 
hoogleeraar, in 1921 de onderscheiding van 
benoeming tot Ridder van den NederL Leeuw, in 
1921 trad hij als leeraaraf wegens pensionneering, en 
aanvaard- de, in dezelfde maand, het ambt van leeraar 
in het Mohammedaansche Recht aan de Hoogere 
Krygsschool. In 1925 werd hij aan de Utrecht- sche 
universiteit verbonden als bijzonder Hoog- leeraar in 
het Maleisch, tevens tijdelijk belast met de colleges 
over den Islam. 

In al deze bedieningen heeft Spat rusteloos 

gearbeid, eene groote recks geschriften, zoowel 
boeken als tijdschriftartikelen, deed hij verschij- 
nen. In 1900 verscheen zijne spraakkunst der Mai. 
taal, een jaar later de Lees- en Vertaaloefe- ningen
； beide zijn herhaftldelijk herdrukt. Aan de 
spraakkunst, waarin rekening werd gohouden met 
vernieuwde ideeen over enkele syntactische 
functies, ligt jarenlange studie ten grondslag; die 
studie zette bij steeds voort, getuige de vorm en 
uitbreiding van den oen druk, die in ] 931 het licht 
zag. In afzonderlijke leerboeken is veel stof, ook uit 
de nieuwste litteratuur, bijeengebracht. Als 
belangrijke, uiterst conscientieuse, lexicografi- eche 
arbeid kan zijne bewerking van den derden druk van 
H. C. Klinkerfs Ned. Mai. wdbk. met eere genoemd 
worden. Kleinere artikelen en boekbeoordeelingen 
verschenen in groot aantal, voornamelijk in den Ind. 
Gids en in het Koloni- aa] Tijdschrift, een enkele in 
het Tijdschr. v. I. T. L. e. V. K. 

Op het gebied van den Islam leverde hij een 
alleszins bruikbaar, voor de studeerenden aan de 
Hoogere Krijgsschool bestemd, doch voor ieder 
ander welkom, overzicht van dien wereldgods- 
dienst. in het boek De Islam en zijne beteekenis voor 
N. I., 1917, 2e druk 1925, waarin enkele nog niet 
gepubliceerde officieele stukken opgenomen zijn. 

Voor de Encycl. v. N. I. gaf hij menig artikel, en 
presteerde hij waardevollen arbeid als redacteur der 
Aanvullingen. 

DJARAK. (Aanvulling van DI. I, biz. 616). De 
djarakcultuur is overwegend op Java geconcen- 
treerd. De belangrijkste productie-gebieden zijn: 
Midden Java (regentschap Koedoes en gouverne- 
ment^beratarta) en Oost Java (regentschappen 
Grisee, Ponorogo en residentie Probolinggo). Sedert 
1921 is vrijwel een voortdurende toeneming van de 
geoogste oppervlakten te constateeren ； over 1929 
werd als geoogste oppervlakte 10.088 ha. vermdd, in 
werkelijkhcid zal dit, waar djarak als tusschengewas 
bij g&g& (JAV.), mals en cassa- ve wordt geplant, 
grooter geweest zijn. Do econo- mische beteekenis 
van de djarakcultuur is in de tegalanstreken zeer 
belangrijk； de in den drogen tijd geleidelyk 
afkomende oogst is clan een bron van inkomsten 
Voor 1 pikoel zaad (djarakpitten) wordt van / 6 tot / 
9 bctaald. 

Uit de djarakpitten wordt, door middel van 
persing en extractie, de djarakolie verkrcgen, een dik 
vloeibare olie, met zeer onaangenamen geur. De olie 
vindt toepassing als pharmaceutischo olie 
(ricinusolie, wondorolie), in de lederindustrie, om 
leder soepel, waterdicht enz. to maken, ver- der als 
smeerolie voor de snelloopende motoren van 
vliegtuigen. Pit laatste gebruik heeft do vraag naar 
djarakolie, dio nl. niet druipt, geen 
verbrandingBresten achterlaat en in benzine on- 
oplosbaar is, gedurende do latero jaren zeer doen 
toenemen. Pogingen worden aangewend om do 
perekoek, tot dusver wogens giftigheid niet te be- 
nutten als veevoeder, vrij te makcn van giftigc 
bestanddeelen. Eon oplossing is nog niet govon- 
den; het artikel wordt daarom tot dusver als meat- of 
brandstof bcnut. 

Voor djarak is Britsch-Indie het belangrijksto 
productieland; v66r den oorlog leverdo dit on- 
geveer 96% der wereldproductie； een percentage, 
dat, door productietoename in andere landen, als 
Brazilie, China, Nederi,-Indie e.a., tot ongeveor 80% 
daalde. 
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De export uit Nederl.-Indie (Java en Madoera) 
bedroeg over het tjjdvak 1925 t/m 1930 als volgt: 

Djarakpitten Djarakolie 

Jaren 
Hoe- 

veelheid 
in tons 

Waardc 
in 
guldens 

Hoe- 
veelheid 
in liters 

Waarde 
in 

guldens 

1925 936 196.648 127.249 63.625 
1926 2.795 428.443 92.252 44.194 
1927 6.251 875.198 81.528 40.963 
1928 2.537 385.198 509 250 
1929 3.462 504.867 190 100 
1930 6.593 884.468 27.531 13.599 

Voor djarakpitten waren de belangrijkste lan- den 
van bestemming： Italie, Australie en Japan; de 
djarakolie ging vrijwel uitsluitend naar Nederland. 

Literatuur: Meded. No 4 v. d. Afd. Handel v. h. 
Dept. v. L.N.H. in N.I., 1931. 

BEVLOEIINGEN (Aanvulling van DI. I, biz. 
289). Word tot voor kort vrijwel steeds uitgegaan 
van de behoefte aan bevloeiing van de Westmoes- 
sonpadi, zoo is het duidelijk, dat bij de toenemende 
bevolking van Ned.-Indie ook aandacht geschon- 
ken dient te worden aan het productief maken en 
benutten van de gronden in den Oostmoesson. Het 
probleem van deze benutting is niet eenvou- dig en 
de oplossing zal voornamelijk gevonden moeten 
worden in het bouwen van groote ver- gaarkom 
men,waarin het overschot van den West- 
mocssonregenval wordt opgezameld. Door het 
Gouvernement werden op Java reeds enkele van 
deze groote vergaarkommen toi' stand gebracht 
(Sedong, Setocpatok), terwijl er nog eenige in uit- 
voering of studie zyn genomen (Patjal, Gembong, 
Pendjalin) (zie WADOEKSTELSEL). Reservoirs 
van kleincn omvang zijn vooral in Oost Java in groot 
aantal aangelegd. 

Is geregeldc aanvoer van water primair doel van 
de bevloeiing, daarnaast is een harer belangrijkste 
functies het op peil houden en zoo moge- lijk 
verrijken van den bodeni door toevoer van door de 
plant benoodigde voedingstoffen. De tro- pische 
verhoudingen, — klein grondbezit en een weinig 
kapitaalkrachtige bevolking — brengen inede, dat 
bij de rijstcultuur van bemesting ge- woonlijk geen 
sprake is. Wanneer echter do voe- 
<lingsstoffen,welkc de plant verbruikt, nietkunst- 
niatig worden aangevuld en zulks niet langs den 
nutuurlijken weg door langdurige braakligging kan 
geschieden, dan zal de kwaliteit der gronden 
achteruitgaan cn zullen de opbrengaten afnoinen. Bij 
een doelinatige bevloeiing wordt dezo vermin- 
dering aan voedingstoffen echter gocompcnseerd 
door de opgelosto stoffen en het vruchtbaro slib, die 
door het irrigatiewater worden aangovoord. 

Noch ondcr het bestuur der 0. I. Compagnie, noch 
onder het Engelsch tusschenbestuur were! vcel 
aandacht geschonken aan de bevloeiingaaan- 
gclegcnhcdon der bevolking; het was eerst na do 
invocring van het cultuurstelsel, dat de zorg voor de 
irrigatie mcer op den voorgrond trad. Want onder de 
op lioog gezag geteelde produoten bc- hoordon ook 
suiker en indigo, welko met kans op slagon aH66n 
verbouwd konden worden op be- vloeide gronden. 

Omstreoks het midden van de 19o eeuw begint 
zich eon wijziging in de opvattingon omtrent bo- 

vloeiing af te teckenen. Niet langer werd alleen 
gedacht aan do producten voor de Europeesche 
markt; de overtuiging won veld, dat — wilde men 
rampen a.ls do omstreeks dien tijd vallende De- 
maksche hongersnood vermijden — vermeerde- 
ring der volkswelvaart met alle beschikbare mid- 
delen moest worden bevorderd. Tot deze midde- len 
behoorde in de cerate plaats bevloeiing ten be- 
hoeve van den rijstbouw der bevolking. In herin- 
nering moge hier worden gebracht een schrijven, dat 
de Gouverneur-Generaal Rochussen op 28 October 
1847 richtte tot den Minister van Kolo- nien, waarin 
o. m. de zinsnede voorkomt: „Wij mogen den 
rijstbouw dus niet langer afhankelijk laten van den 
regen, doch behooren denzelve te bevestigen op den 
straka gemelden zekeren grond- slag van 
kunstmatige bewntering". Uit deze woorden spreekt 
een nieuwe gedachte, het verant- 
woordelijkheidsgevoel ten opzichte van de aan onze 
zorg toevertrouwde inheemsche bevolking； op het 
gebied der irrigatie leidden deze nieuwe inzichten, 
eerst met horten en stooten, later steeds sneller, tot 
eene verzorging, welke eene vergelijking met ieder 
ander land met succes kan doorstaan. 

V66r alles was daarvoor noodig uitbreiding van 
het technisch personeel; het jaar 1854 zag een be- 
langrijke reorganisatie van den waterstaatsdienst tot 
stand komen. Een departement der Burger- lijke 
Openbare Werken werd opgericht en het aantal 
ingenieurs uitgebreid tot 21 ingenieurs en 4 
adspirant-ingenieurs. Het corps hoofdingenieurs en 
ingenieurs van den waterstaat gaf sedert een 
regelmatigen groei te zien tot het tegenwoordig 
aantal van ongeveer 220 leden. 

Hoewel de bovengenoemde wijziging in de irri- 
gatiopolitiok niet aanstonds haar beslag kreeg, doch 
zich in den loop van een tiental jaren allengs voltrok, 
zoo kon toch de bouw van den stuwdam Glapan in 
de Toentangrivier (1859) beschouwd worden als het 
eerste, meer belangrijke irrigatie- werk, waarbij 
alleen het bevolkingsbelang den doorslag gaf. De 
oprichting in 1885 van de z.g. „Irrigatiebrigade,' 
schiep evenwel eerst de moge- lijkheid tot voile 
ontplooiing van de werkzaam- heden op 
irrigatiegebied en hoewel der brigade in hare 
zelfstandigheid geen lang leven beschoren was, zoo 
is haar instelling niettemin als een mijl- paal in do 
geschiedenis van het bevlooiingswezen te 
beschouwen. 

Na de jaren 1905―1910, waarin een toenemend 
gevoel van verantwoordelykheid voor de ontwik- 
kcling van Indie te constateeren viel, vloei- den de 
voor de verbetering der irrigatie beschikbare 
middelen steeds ruimer. Na dit tijdstip, en in het 
byzonder na het einde van den wereldoor- log, 
werden over gehecl Java groote irrigatiewer- ken 
geentameerd; zoo werden in Oost Java uitge- strekte 
gobiedon inDjember enLoemadjangin be- vlooiing 
genonien; in West-Java werd o. m. een begin 
gemaakt met de zeer omvangrijke Kra- wangwerken 
(zie TJITAROE M-BEVLOE UNGS- WERKEN). 

De ontwikkeling van het technisch irrigatie- 
wozon op de buitengewesten hield met die op Java 
geen gelyken tred. De schaarsche bevolking en de 
neiging tot verbouw van meer winstgevende 
handelsgowassen inaakten hier den aanleg van 
bevloeiingswerken minder urgent. Toch is plaat- 
selijk meermalen kraohtig geyverd voor het tot stand 
brengen van dergelyke werkon in do Bui- 
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tengewesten, als gevolg waarvan in de latere jaren 
verschillende irrigatiewerken werden aan- gelegd; 
op het oogenblik (1931) is de aandacht vooral 
gericht op Zuid Celebes’ waar groote irri-
gatiewerken in voorbereiding zijn. 

Nadat op Java verschillende irrigatieafdeelin- 
gen waren ingesteld (zie oorpsronkelijk artikel, DI. 
I, biz. 297), zijn, waar groote werken uitge- voerd of 
voorbereid werden in op bevloeiingsge- bied nog 
onontwikkelde streken, voorts speciale diensten 
ingesteld, te weten in West Java： de diensten der 
Krawangwerken, der bevloeiings- werken in Bantam 
en Batavia en (tot aan de Be- stuurshervorming) der 
"Eevloeiingswerken in de Preanger 
Regentschappen, en in Oost Java： de dienst der 
Solo-vallei-werken. 

In de jaren sinds 1910 wordt meer en meer de 
noodzakelijkheid gevoeld om ook op het gebied van 
het irrigatiebeheer tot decentralisatie over te gaan. 
Deze decentralisatie is ten slotte in twee vormen tot 
uiting gekomen, nJ. in de Vorstenlan- den,_waar 
bijzondere verhoudingen de waterver- 3eeling 
beheerschen, door de instclling van wa- terschappen; 
en in de Gouvernementslanden door overdracht aan 
de Provincies. 

Voor wat de Vorstenlandsche waterschappen 
betreft moge verwezen worden naar het artikel 
WATERSCHAPPEN. 

Bij de Bestuurshervorming, welke op Java zoo 
juist voltooid werd, werd het beheer over rivieren en 
kanalen overgedragen aan de daarbij ingestel- de 
provincies West，31id4en en Oost Java. Zoo- wel het 
waterbeheer als de bouw der kleinere werken (de 
grootere worden voorloopig als Lands- werken tot 
stand gebracht) zijn daarbij tot aan- gelegenheden 
van provinciaal belang gemaakt, zij het ook, dat 
toezicht van het centraal gezag uiteraard niet kan 
ontbreken. Het spreekt voorts vanzelf, dat 
algemeene wettelijke normen voor de zoo 
belangrijke materie van het waterbeheer be- 
zwaarlijk gemist kunnen worden. 

Het thans nog in bewerking zijnde Algemeen 
Waterreglejnent is bestemd om deze normen te 
geven. 

Werd hierboven eene beschrij ving gegeven van 
de meest gebruikelijke wijze van bevloeiing in Ned.-
Indie, zoo rest nu nog iets te vermelden om- trent een 
categorie van werken, welke geheel en al afwijkt van 
de beschrevene, n.l. omtrent de verc/aarkommen, 
waarin het teveel aan West- moessonwater wordt 
opgezameld voor den Oost- moesson (zie 
WADOEKSTELSEL, DI. V, biz. 461). 

Het aanleggen van vergaarkommefi is in gee- 
nen deele een typisch westersche uiting. Reeds 
moeten in N.-L ten tijde van de Hindoes groote 
bergreservoirs hebben bestaan. Ook de huidige 
inheemsche bevolking maakt op Java veelvuldig 
gebruik van vergaarkommen, „wadoeksn of “setoe's" 
geheeten; hierbij wordt echter volstaan met ondiepe, 
vlakke kommen, waarbij de begren- zing wordt 
gevormd door de betrekkelijk lage dijken. De 
westersche techniek kan zich hiermede niet 
vergenoegen. Een vergaarkom neemt steeds een 
belangrijke uitgestrektheid dikwijls kostbaren grond 
in; het is dus zoowel uit een economisch als uit een 
financieel oogpunt noodig om dit opper- vlak zoo 
grondig mogeJijk te benuttcn, m.a.w. de 
afsluitdijk(en) zoo hoog mogelijk to maken. Het 
door den irrigatie-technicus ontworpen reservoir 
bevindt zich dan ook vrijwel steeds in de berg- 

streken; slechts daar doet zich de gelcgenheid voor 
om door afsluiting van een nauw dai een diepe en 
groote kom te scheppen. 

De afsluitdammen van dcrgclijke bergreservoirs 
kunnen opgebouwd worden van aarde of van steen 
en in het laatste geval van genietseklen steen of 
beton dan wcl van lossen gestapclden steen, aan de 
waterzijde afgesloten door een water- dicht scherm. 
Lage aarden dammen zijn in Indie reeds in een groot 
aantal, dat in de honder- den loopt, aangelegd; van 
middelbare hoogte (土 10 in.) bestaan 15 A 20 dam 
men, ter\vijl5 dammen van 20 en meer meters hoogte 
zijn gebouwd. Ge- metselde steenen dam men zijn 
nog niet tot stand gekomen； een gestapelde dam 
wordt thans gebouwd in de Patjalrivier nabij 
Bodjonegoro (zie SOLO-VALLEI-WERKEN).
 -

』 
Ten slotte moge uit den ondervolgenden staat, 

waarin opgenomen zijn de bedragen, welke voor den 
aanleg van irrigatiewerken zijn uitgegeven in de 
jaren 1900 tot cn met 1930, blijken hoezeer de 
benioeienis met de irrigatie in den loop der jaren is 
toegenomen. 

Jaar Bedrag Jaar Bedrag 

1900 / 1.158.000 1916 / 5.508.000 
1901 -1.887.000 1917 -6.734.000 
1902 -2.180.000 1918 -7.739.000 
1903 -2.023.000 1919 -8.157.000 
1904 -2.206.000 1920 -9.245.000 
1905 -2.084.000 1921 -9.594.000 
]906 -2.019.000 1922 -6.035.000 
1907 -2.103.000 1923 -5.571.000 
1908 -1.902.000 J924 -6.030.000 
1909 -].813.000 1925 -0.707.000 
1910 -4.597.000 1926 -7.341.000 
1911 -4.207.000 1927 -7.846.000 
1912 -4.308.000 1928 -7.729.000 
1913 -6.066.000 1929 -7.450.000 
1914 
1915 

-5.837.000 
-4.677.000 

1930 -G.648.000 

Het totaal van de in dezen staat aangegeven 
uitgaven beloopt rond / 157.000.000. Met 
zekerheid is bekend dat voor 1900 / 28.800.000 is 
uitgegeven aan irrigatiewerken; geschat wordt 
dat de alleroudste werken 6 a 7 millioen hebben 
gekost. In totaal werd dus tot ultimo J 930 een 
bedrag van rond f ] 92.000.000 uitgegeven. Trekt 
men hiervan af de 15 millioeii gulden, welke voor 
de staking van Solo-valJei-werken verlorengingen, 
dan zijn 177 millioen gulden in de bestaande irri- 
gatiewerken vastgelegd, waarvan op Java alleen 
ongeveer 170 millioen zal zijn bestced. Ultimo 
1930 was daarvoor op Java een oppervlakto van 
rond 1.000.000 ha. technisch bovioeid, zoodat der- 
halve de bovloeiing per ha. een uitgave van / 170 
gevorderd heeft. Dit cijfer is geenszins geflat- 
teerd, indien men bedenkt, dat in de hovenge- 
noemde totaal uitgaven reeds opgenomen zijn de 
kosten van de hoofdwerken van enkele in uitvoe- 
ring zijnde grooto irrigatieobjecten, waaruit eveu- 
wel momentcel nog geen of slechts gedeeltelijke 
bevloeiing plaats heeft. Wordt hiermede rekening 
gehouden, dan zullen de kosten per technisch be- 
vloeide ha. verinoedelyk rond / 155 bedragen. 

Vergeleken met de omliggende Pacificlanden is 
die laag. Dit is gedeeltelijk een gevolg van de gun- 
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  stige topografische verhoudingen, welke in Indie 

bevlociing vergemakkelijkon, doch groo- tendeels 
daarvan, dat in perioden van veel lagere loonen on 
materiaalprijzen dan de huidige reeds een belangrijk 
gedeelte der werken gereed kwam. Wanneer men in 
het oog houdt, dat de bekendo Pemaliwerken ruim / 
70 per ha. hebben gekost en dat clit bedrag tot / 75 
per ha. zou stijgen, indien men de daarbij gebruikte 
heerendiensten als loon- arbeid in rekening zou 
brengen, terwijl de in de laatste 10 jaren gebouwde 
Krawangwerken naar schatting/300 per ha. zullen 
kosten, dan valt het initiatief to prijzen der vroegere 
regeerders, wier wijze voorzorg in tijden, toen de 
bevolkingstoe- name nog niet zoo krachtig drong tot 
het aanleg- gen van bevloeiingswerken, daarmede 
niettemin een begin deed maken. Daardoor zijn het 
tegen- woordig geslacht belangrijke lasten bespaard. 

Slechts Britsch-Indie verkeert met een gemid- 
delde van /80 per ha. (opgave in 1926) in gunsti- ger 
omstandigheden. Hier maken de oudere werken n.l. 
nog een veel grooter deel van het totaal uit dan in 
Ned.-Indie het geval is; de kostprijs dier werken 
(/GO a / SO per ha.) is ongeveer gelijk aan de onze. 

Het zou weinig zin hebben een volledige opgave 
te verstrekken van alle technisch bevloeide werken 
in Nederlandsch-Indie. Slechts is hieronder een staat 
opgenomen van de belangrijkste irriga- tiegebieden 
op Java onder vermelding van het bevloeibare 
oppervlak, de residentie of residen- ties, waarin zij 
gelegen zijn, en de rivier of riviere n, waaruit zij 
bevloeid worden. 

wyls bolangrijken steun, voornamelyk door het bouwen van 
stuwdammen. In het bijzonder gaf Bali pg dit gebied een 
groote activiteit te zien, 3oclT ook op Sumatra werden 
verschillende belangrijke werkeiTiorstanH gebracht. Verder 
zal naar verwachting binnenkort in Zuid Celebes een groot 
werk voor de bevloeiing van de vlakte van Goa(j?ond 25.000 
ha.) worden geentameerd en zijn aldaar zeer groote planner) 
voor de bevloeiing van de vlakten van Siddnrfeng, Rappang 
en Sawitto uit de Sadangrivier in studie. 

Literatuur: Zie de literatuurlijst onder het oor- spronkelijk 
artikol, DI. 6, biz. 297/98 en verder： / Aarden 
Reservoirdammen, door Ir. A. A. Meyers^' (Batavia, 1911); 
Irrigatie in Ned.-Indie, door Th. D. van Maanen (Batavia, 
1924)； Het Irriga- tiewezen in Ned.-Indie (uitmakende een 
onder- deel van de ,,Mededeelingen der Regeering om-〜 
trent enkele onderwerpen van Algemeen Belang"" 1930); 

De Waterstaatsingenieur: Jaar十 gang 1913： J. Homan 
van der Heide, Over de rentabiliteit van irrigatiewerken. — 
1914： A. G. Stigter, Een en ander over Waterbeheer en 
Waterverdeeling. — 1915 en 1916： Verschillende七 

beschouwingen over „Irrigatie en Rietcultuur", door Irs. G. 
J. Dijkerman, I. Th. van Rosae, A. de Mooy en J. O. de Kat. 
— 1916: Ir. J. E. de,,. ! 
Meyier, Bepaling van den afvoer van regens.— < 
1917: Verschillende beschouwingen over „Irriga---' tie en 
Landbouw" door Irs. M. Ypelaar, J. G. Nuinans en D. J. F. 
van Es; Ir. A. Perelaer, Afvoer van Regens； H. A. J. M. 
Beekman, De In- 

Opper- 
Naam der irrigatiegebieden. vlakte in 

ha. 
Rivicr(en) waaruit bevloeid. Residentie(s) waarin 

(hoofdzakelyk gelegen) 

Tjioedjoeiiggebied 
Ta ngerang werken . 
Krawangwerken .. 
Tji})oenegara 
werken 
rJ'jimanoekgebied . 
Tjiloctocnggebied.. 
Pernali-gebied .... (ioeng-
Koeinissikgebied ^'jonial-
Tjatjabangcbied 

JJodri-gebicd   
Demaksche waterwerken 
Patjal-werken .................  
Sidoardjogebied .... 
Bevloeiing in Oost-Krak- 

Haiin ..........................  ...  
Z uid-Ban joowangi werken 
Bondojoedo-Tanggoelge- 

gebied .............................  
liedadoonggobiod .... 
VVarocdjajeng-Kertosono- 

gebied .............................  
Madioon-gebied   

31.200 
52.500 
78.000 
28.000 
89.000 
15.800 
31.200 
25.900 
2G.900 
19.100 
33.700 
14.900 
34.000 
14.900 
35.000 

24.000 
16.300 
15.200 
13.400 

Tjioedjoeng 
Tjisedane, Tjidoerian 
Tjitaroeni 
Tjipoenegara 
Tjimanoek 
Tjiloetoeng 
K. Pemali 
K. Goeng, K. Koemissik 
K. Ramboet, K. Waloeh, K. Tjo- 

mal 
K. Bodri 
K. Toon tang, K. Sprang 
Reservoir Patjal 
Kali Brantas 
Verschillende kloine rivieren 
K. Baroo, K. Setail, K. Blamban- 

gan 
K. Bondojoodo, K. Tanggoel 
K. Bedudoeng 
K. Brantas 
K. Madioen 

Bantam. 
Batavia. 
Krawang. 
Krawang en Indramajoe. 
Indra ma joe. 
Indramajoe en Midden- 

Priangan. 
Tegal. 
Tegal. , 
Pekalongan. 
Seinararig? 
Koedoes cn Blora. 
Bodjonegbro. 
Soerabaja^-^ 
I?robolinggo. 

Djoinber. 

Kediri. 
Madioen. 

Vermolding van de voornaamste irrigatiewerken 
op do Bui tenge westen is achterwege gelaten, 
omdat hier van volledige technische bevloeiing 
Hlcchts zclden sprake is. De werkzaamheden heb-
ben zich hier bepaald tot het verleenen van dik- 

vloed van Bo海hen op den waterkringloop (Prae- 
advies Bodemcongres); Ir. Ch. G. Cramer, De In- 
bloed van Bosschen op don Waterkringloop 
(idem). — 1918: Dr. J._ Boerema, Grootste A>- 
regenval in ver band met watorafvder, met ant- 
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wo ord van lr. A. Perelaer. — 1919: Prof. Ir. J. 
<H. Thai Larsen, De invloed van bosschen op het 
regime van rivieren. — 1922: Ir. Ch. E. J. Meyll, 
/De Waterschappen in de Vorstenlanden, — 1924： 
，\Eenige beschouwingen over het wadoekstelsel 
<\\-an lr. Ch. G. Cramer door Irs. J. van Naerssen 
en P. de Gruyter. — 1926： B. H. Paerels en Ir. 
PW. F. Eijsvoogel, Eenige opmerkingen omtrent 
,0 wat«rvefdefelifig.''::^n 927: Ir. J. L. Moens, Grond- 
zbeginselen van Waterbeheer in de Vorstenland- 
l^-sche Waterschappen; 

De 1 n d i s c h e Mercuur. Jaargang 
1914： Mr. J. W. Ramaer, De Dag- en Nachtrege- 
ling, met discussie door M. Ypelaar en J. Sibinga 
Mulder. — L a n d b o u w. Jaargang 1925/'26: 
J. Th. Metselaar, Ongunstig bevloeiingswater; 
L-1926/,27: J. Th. Metselaar, Waterverdeeling, Wa- 
Q terbehoefte, Veldwadoeks. Bovendien komt in de 
verschillende jaargangen van het T ij d s c h r i ft 
van het K o n. Instituut van Inge- 
nie u r s, A f d . N e d.- I n d i e en van D e 
Waterstaats-Ingenieur nog een groot 
a anta 1 artikelen van technisch en administratief 
karakter voor. 

SIDO ARDJO-WERKEN. Zie BRANTAS-DEL- 
TA-WERKEN. 

PATJAL-WERKEN. Zie SOLO-VALLEI- 
WERKEN. 

BRANTAS-DELTA-WERKEN. (Aanvulling van 
DI. I, biz. 407). Omstreeks het jaar 1900 bleek, dat de 
waterstaatkundige toestand in de Brantasdelta, 
ondanks den aanleg van de Bran- tas-delta-werken, 
nog verre van bevredigend was, voornamelijk 
tengevolge van den achteruitgang der 
Brantasdebieten, waardoor de berekende ge- 
middelde debieten in den regel niet beschikbaar 
bleken; een verdere verbetering van den water- aan- 
en afvoer moest dan ook dringend noodig ge- acht 
worden zoowel in het belang van de be- vloeiing als 
van de prauwvaart. De ingenieur J. Homan van der 
Heide opperde het denkbeeld om, door overbrenging 
van de scheepvaart op de Soe- rabajarivier boven 
Goenoengsari naar de Sidoar- djosche kanalen, een 
zekere hoeveelheid water te besparen, welke tot 
dusverre in het belang dier scheepvaart te Melirip 
moest worden doorgelaten en die hoeveelheid voor 
andere doeleinden, in de eerste plaats voor 
bevloeiing, te benutten. Deze denkbeelden 
verwierven de instemming van den Directeur der 
B.O.W., die in 1900 den ingenieur W. van Gelderen 
opdroeg een onderzoek naar de uitvoerbaarheid van 
het plan Homan van der Heide in te stellen. Hoewel 
de uitvoerbaarheid van dit plan (een gecombineerd 
scheepvaart-irri gatiekanaal) door dit onderzoek werd 
aange- toond, waren eenige verschilpunten oorzaak, 
dat deze kwestie geen verderen voortgang had, totdat 
de na te noemen omstandigheden tot het weder in 
behandeling nemen deden besluiten. 

In 1902 werd de Regeering nJ. van de zijde der 
belanghebbende suikerfabrikanten met klem ge- 
wezen op den belangrijken teruggang der Bran- 
tasdebieten bij Melirip, welke geweten werd aan 
ontwouding in het bovenstroomgebied der rivier en 
aan het in exploitatie brengen van bevloei- 
ingswerken in het boven-Brantasgebied. Door deze 
groep van suikerfabrikanten werd een com- missie 
benoemd, ten einde een onderzoek in te stellen naar 
de oorzaken der verminderde Bran- tasdebieten. Het 
rapport dier commissie, waarin o.m. de verwachting 
werd uitgesproken, dat de 

betrokken ondernemingen voor de verbeterings- 
werken flinken financieelen steun zouden verlee- 
nen, werd bij rekest van de „Groep gidoardjo" in 
1905 aan de Regeering aangeboden. Voorts richt- te 
de “Vereeniging tot bevordering van de belan- gen 
der ingezetenen ter hoofdplaats Soerabaja" in 1903 
een rekest tot de Regeering, waarin ver- schillende 
bezwaren werden naar voren go brae ht, welke 
vermeend werden voortgekomen te zijn uit den door 
den bouw van de sluizen Goebeng en Goe- noeng-
Sari geschapen toestand. Deze rekesten, aJsmede de 
steeds verder voortschrijdende ver- zanding van de 
Sidoardjosche kanalen als gevolg van de groote 
hoeveelheden zand en slib, door het Brantaswater 
medegevoerd en grootendeels af- komstig van den 
werkzamen Kloet-vulkaan, noopten de Regeering 
een ernstig onderzoek in te stellen. 

In 1906 werd daaroin den ingenieur A. A. Meyers 
opgedragen een voorloopig ontwerp op te maken 
voor de verbetering van de bevloeiing der 
Sidoardjodelta, zoomede een onderzoek in te stellen 
naar de vraag hoe verdere verzanding van het 
leidingstelsel ware te voorkomen. In den aanvang 
werd de uitvoering van het vroeger te berde ge- 
bracht “scheepvaartplan" onnoodig geacht, om- dat 
men van meening was, dat de gewenschte be- 
sparing van water verkregen zou kunnen worden 
alleen door verbetering van den wateraf- en aan- 
voer in de Sidoardjodelta； allengs bleek echter dat 
wegens het te verwachten kwelverlies in de 
leidingen in dit geval niet op een beteekenende 
waterbesparing viel te rekenen, waardoor bedocld 
scheepvaartplan in verband met de noodzakelijk- 
heid van waterbesparing wederom op den voor- 
grond trad. Het in J 907 door Ir. Meyers ingedien- de 
voorontwerp gaf eenige algemeene beginsojen voor 
de uit te voeren werken aan, o. m. de overbrenging 
van de scheepvaart van de Soerabaja- rivier tusschen 
sluis Melirip en Goenoengsari naar de Sidoardjosche 
kanalen. 

Allerlei omstandigheden — o. a. de nader iioo- 
dig geachte onderzoekingen naar de grootte dor 
kwelverliezen, verschil van inzicht betreffendo aard 
en omvang der aan te leggen werken en ten slotte de 
bezwaren van den gemeenteraad van Soerabaja 
tegen de aanhangige plannen — veroor- zaakten 
evenwel een dusdanige vertraging, dat eerst in )911, 
het jaar, waarin tevens het met de suikerfabrikanten 
te sluiten contract, dat o. m. de bijdragen in de 
aanlegkostcn rcgelde, tot Htand kwam, een ontwerp 
voor het eerste gedcelte (lexer z.g. Sidoardjowerkeii 
— genoemd naar do afdee- ling, waarin zij in 
hoofdzaak gelegen zijn, 一 aan de Regeering ter 
bekrachtiging kon worden aangeboden. De 
algemeeno beginselen, aangegeven in het 
voorontwerp Meyers, bleven, behoudens eenige 
beperking van de ten behoeve der bevloeiing aan te 
leggen werken, gehandhaafd; zij be- oogden vooral: 
a. Iict aanleggen van pennanente kunstwerken in de 
bestaande irrigatieleidingen; 
b. het verruimen van de voornaamste afvoeren; 
c. het scheiden van aan- en afvoer, met dicn ver-
stancle evenwel, dat in den Oostmoesson de ge!e- 
genheid zou blijven bestaan het water der afvocr- 
leidingen voor bevloeiingsdoeleinden tc benutten ； 
d. de verJegging van de prauwvaart naar de daar- 
voor geschikt te maken Sidoardjosche kanalen 
(Magetan-Kedoeng Tjatjingleidingen). Het eersto 
bevloeiingswerk, dat een onderdeel van dit ver- 
beteringsplan vormde, werd in Maart 1911 geau- 
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toriseerd; de overige onderdeelon, wclke alle ver- 
beteringen van partieelen aard botroffen, kwa- men 
sedert achtcreenvolgens in uitvoering, zoodat in 
1930 het geheele verbeteringsplan voltooid kon 
worden. 

Intusschen waren reeds in 1910 gelden tocge- 
staan tot het aanleggen van werken ter voorko- ming 
der verzanding van de Sidoardjosche kana- len ； zij 
omvatten het graven van een gemeen- schappelijk 
voorkanaal voor de Magetan- on Po- rongkanalen 
met aan het einde cen verdeelwerk, tevens spuisluis. 

Ten slotte moge ten aanzien van de verlegging van 
de prauwvaart en daarmede samen- hangende 
assaineeringswerken ten behoeve van de gemeente 
Soerabaja nog het volgende worden medegedeelcl. 
Het besluit tot verlegging van de scheepvaart was uit 
een oogpunt van water be- sparing vooral zoo 
belangrijk, omdat deze scheepvaart dan 
onderhouden kon worden met een hoe- veelheid van 
10 m3/sec. inplaats van met de 25 m3, welke bij 
prauwvaart langs de Soerabajari- vier toegelaten zou 
moeten worden. De door den genieenteraad van 
Soerabaja voorgebrachte be- zwaren betreffende te 
geringe waterdiepte bij kleine rivierafvoeren en lage 
ebstanden.waardoor de prauwvaart vooral in de kali 
Pegirian bo ven de gelijknamige brug onmogelijk 
werd, waren aanleiding in 1913 tot normaliseering 
van de Soe- rabajarivier beneden de sluis Goebeng 
en van haar armen, de Kali Mas tot den grooten 
Boom en de kali Pegirian tot de brug Pegirian. Voor 
de verdere normaliseering van de kali Pegirian tot 
aan zee, de assaineering van de moerasgronden 
tusschen de kali's Mas en Pegirian en de droogleg- 
ging der ten Noord-Westen van Soerabaja gelegen 
lage gronden werden in de volgende jaren nog be- 
langrijke so m men besteed. 

Min of meer in verband met het bovenbeban- 
delde staat een categorie van werken t. w. „de 
werken tot het bandjirvrij maken van de hoofd- 
plaats Socrabaja,>, welke in 1918 tot uitvoering 
kwamen en leidden tot het bouwen van de stuw 
Wonokromo en de opruiming van het stuwwerk 
Goebeng. De bcdoeling was de bandjirs in de Soe- 
rabajarivicr langs het daartoe te verruimen Wo- 
nokromokanaal naar zee af te voeren. Door de 
nieuwe stuw zou de Soenrbajarivier bij de aan- rn on 
di ng van het Wonokromokanaal afgesloten worden. 
Annex aan deze werken waren eenige voorzieningen 
ten behoove van de bevloeiing noodzakelijk. 

AIs slot van (lit artikel rest nog iets mede te declen 
omtrent de verbetering van de Porongdij- ken. De 
vervvachte uitschuringen van de Porong ten gcvolge 
der voor 1900 uitgovoerde norniali- Becringswerken 
kwamcn niet gcheel tot stand. Bovendien krcog de 
rivier, ton govolge van de uit* ba rating van de Kloet, 
een niet onbeteekonende vcrlenging en wercl door 
bankvorming in zee de uitstrooming zeer 
belommerd. Do dykeu bleken <lan ook spoedig to 
laag, zoodat in 1908 eon ont- werp word ingodiend 
oin deze to verhoogen, ter- wijl tovens word 
voorgesteld eenige kreeken aan den in on cl te 
dichten om zooveel mogelijk tege- moet to konicn 
aan den gebrekkigen afvoer van zand. Dit ontwerj) 
werd door tai van andere ge- volgd； zoo werdon in 
J911 gelden toegestuan voor den bouw van een 
koersluis to Djabon, welke ton dool had beteugeling 
van de afvoeren door den Bangiltak, welke tak later 
geheel opgezand is. De 

normalisatie en dijkwerken werden in 1930 vol-
tooid. / 

Literatuur: zie BEVLOEIINGEN^z^ 
SOLO-VALLEI-WERKEN. (Aan-Vullingvan 

DI. IV, biz. 40). In 1925 is aan ir. D. C. W. Snell de 
op- dracht gegeven om de mogclijkheid van hervat- 
ting van de werken nogmaals in studie te nemen. Dit 
heeft geleid tot het rapport-Snell, waarin in 
overweging gegeven werd definitief van een her- 
vatting der gestaakte Solo-vallei-werken af te zien, 
doch voort te gaan op den reeds ingeslagen weg om 
door landbouwkundige proeven en door het 
aanbrengen van plaatselijke verbeteringen van 
bestaande irrigatiewerken den. bevloeiings- en af- 
wateringstoestand in de bij de werken betrokken 
streek te verbeteren. Voorts werd voorgesteld te 
gelegener tijd over te gaan tot den verderen aan- leg 
van groote vergaarkommen, zoodra met het in 
uitvoering zijnde reservoir Patjal in de residen- tie 
Bodjonegoro tastbare resultaten zouden zijn bereikt. 
Dit laatste vooral in verband met de zeer ongunstige 
geaardheid van den grond in deze streek, welke tot 
zeer groote voorzichtigheid bij den bouw van 
reservoirdam men maande. Met het voorstel van den 
Directeur B.O.W., waarin de conclusies van het 
rapport-Snell werden overgeno- men, stemde de 
Regeering in 1929 in, weshalve de Solo-vallei-
werken in hun oorspronkelijken vorm voorgoed van 
de baan zijn. 

Omtrent den bouw van de bovengenoemde 
Patjal-werken kan worden medegedeeld, dat zij de 
bevloeiing beoogen van ongeveer 14000 ha. van 
regen afhankelijke sawahs in de Solo-vallei. 

Deze werken bestaan ten eerste uit een z.g. 
bergreservoir van 土 40 millioen m.3 inhoud, dat 
gevormd wordt door de Patjal-rivier af te dam- men 
met cen 35 m hoogen dam van gestapelden steen. 
Bovendien is een stelsel bevloeiingsleidin- gen 
ontworpen ten einde het water naar de velden in do 
vlakte te voeren. De geraamde kosten be- dragen 3 
millioen gulden. 

Aan het eind van 1930 was de stand der werken 
als volgt. De afshiitdam was ongeveer 20 m. hoog 
opgetrokken; mon ho opt deze, inclusief de erbij 
behoorende aftaptoren in gewapend beton, in 1932 
voltooid te hebben. De stuwdam Soeko, waarmede 
het in de kali Patjal afgelaten water in het 
leidingstelsel zal worden gevoerd, kwam in 1930 
gerced, terwijl met de aansluitende leidingen goede 
vorderingen werden gemaakt. Ook deze werken 
zullen verinoedelijk in 1932 voltooid ziju, zoodat 
alsdan aan de meest bovenstrooms gelegen velden 
water zal kunnen worden verstrekt. Het gerced 
komen van de volledige detailbe- vloeiingswerkon 
zal ochter nog eenige jaren op zich doen wachten. 

„VERBLIJF VOOR DEN OUD-INDISCH 
MILITAIR" STICHTING (V.O.I.M.). Doel van de 
Stichting, gefundeerd begin 1918, is: het oprich- ten 
en exploiteeren van eon verblijf voor den oud- 
Indischen militair, een doorgangs- tevens kost- huis, 
waarin gevestigd een arbeidsbeurs, daarmede 
hoofdzakelyk booogende het dienen van een 
algemoon maatschappelijk belang. Het ar- beidsveld 
dor Stichting is later uitgebreid met de zorg voor 
gehuwde ouden van dagen en tydelyk in Nederland 
verbiyf houdende actief dienende militairen mot hun 
gezinnen, voor zoover deze niet in de kazerne der 
Koloniale Reserve te Ny- megen kunnen wordon 
opgenomon. 

Gbederen der Stichting komen bjj haar te niet 



990 VERBLIJF V. D. OUD-INDISCH MI LIT AIR STICHTING—LEUCAENA GLAUCA 

gaan, na vereffening en betaling der schulden, | aan 
den Staat. De jaarlijksche inkomsten van ' het 
V.O.I.M. bestaan in hoofdzaak uit een gere- gelde 
(geenszins hooge) subsidie van het Departement van 
Kolonien en uit donation. De in het V.O.I.M. 
wonenden zijn geheel vrij, zij het ook dat zij zich 
natuurlijk hebben te houden a an en- kele regels van 
het huis. Zij zijn burgers en krij- gen eigen kamers 
met eenvoudige, gezellige in- terieurs. 

De organisatie dankt haar ontstaan aan het 
iuitiatief van den gep. 2en Luitenant tit. N.I.L. A. van 
Boxtel (is in Indie daardoor meer bekend als „Plan- 
Van Boxtel"). Deze besefte volkomen, welk eon bij 
uitstek moeilijke tijd voor den oud- Indisch-militair 
aanbreekt bij terugkeer in de Europeesche 
maatschappij, waaraan hij is ont- groeid, het vinden 
van een geschikt huis over- eenkomstig zijn 
geldmiddelen, en het zoeken naar een, voor hen, die 
veelal ongeschoold zijn, pas- senden werkkring. 

Als eerste stap werd in 1913 opgericht de 
„Arbeidsbeurs voor den gevestigd in de 
Prins-Hendrik-kazerne te Nijmegen, terwijl te- vens 
een “Commissie voor de Stichting van het V.O.I.M." 
werd ingesteld ； in 1916 werd een oud hotel 
aangekocht en als verbiijf ingericht. Dit bleek 
spoedig te klein, waarom einde 1931 te Hees„ bij 
Nijmegen, een eigen nieuw gebouw „Huize 
InsuIinde,, (een verbouwde villa met bijbehoorende 
terreinen) werd betrokken. 

Gedurende het jaar 1931 vertoefden in het 
V.O.I.M. 310 personen, waaronder 156 vrouwen en 
kinderen, met 9301 verblijfdagen. De meeste 
gezinnen blijven drie maanden of langer in de 
stichting. Bij de arbeidsbeurs waren ingeschreven 
totaal 572 O.I. militairen (w.v. 299 oud- 
onderofficieren en 273 oud-minderen)； daarvan 
werden geplaatst 270 personen (w.v. 157 o.o.o. en 
113 o.m.). In 1930 werden geplaatst 465 per- sonen,- 

VAW BOXTEL (PLAN-). Zie VERBLIJF VOOR 
DEN OUD-INDISCH MI LIT AIR. 
.VEREENIGING NEDERLANDSCH-INDISCHE 
ONDERWIJS- EN STUDIE-KAS. De ver- eeniging 
„NederIandsch-Indische Onderwijs- en Studiekas 
(N.I.O.E.S.K.), gevestigd in het Kolo- 

te Amsterdam^ werd in 1914 op-
gericht, met het zuiver paedagogische doel, mis- 
lukking van Indische kinderen in Nederland te 
voorkomen. Volgens art. 1 der statuten stelt zij zich 
ten doel „de studie te bevorderen en te ver- 
gemakkelijken van jonge lieden, zonder onder- 
scheid van landaard of kunne, die zich vanuit Nederl.-
Indie binnen Nederland toteenigen werkkring 
bekwamen of aldaar eenigerlei opvoeding genieten". 
In uitzonderingsgevallen strekt zich de bemoeiing 
ook uit bij voltooiing van studie in een ander Rijk 
binnen Europa. 

De N.I.O.E.S.K. treedt daarbij op als verte- 
genwoordigende de ouders of voogden; zij zoekt 
desgewenscht goede tehuizen voor kinderen, be- 
heert gel den door ouders ten behoeve hunner kin-
deren aan de Studiekas gezonden, legt daarom- trent 
driemaandelijks rekening en verantwoor- ding af, 
oefent toezicht uit op de pupillen, houdt middels 
correspondentie ouders geregeld om- trent hun 
kinderen op de hoogte, enz. Het toezicht betreft 
daarbij zoowel hooger-, middelbaar-, m.u.l.o.-, als 
lager onderwijs. 

Verstrekte de Studiekas vroeger ook aan niin- 

vermogenden voorschotten, teneinde voltooiing van 
de studie mogelijk te maken, door verminde- ring van 
inkomsten is dit vruchtbare arbeidster- rein sinds 
1931 vcrlaten. (De balans per uit. December 1931 
vermeldt'sub Voorschotnemers een bedrag ad / 
30511, 10, waar tegenover een Reserve voor 
Dubieuse Posten (Voorschotnemers) ad / 22241,80). 

Middelen vindt de vereeniging: 1. uit de bij- 
dragen harer leden, 2. uit vergoedingen, interes- ten 
en andere inkomsten, 3. uit gelden of goede- ren, liaar 
ten geschenke, ter leen of ter beheer gegeven. 

Voor hare bemoeiingen berckent de Studiekas 
slechts een zeer geringe vergoeding wegens ad- 
ministratiekosten, porti, enz.; aan ouders wordt 
daarnevens gevraagd, echter wordt dit geenszins 
geeischt, of zij als begunstiger der vereeniging 
(minimum bij cl rage / 25 ?s jaars) wenschen toe te 
treden. 

De arbeid van de N.I.O.E.S.K. vertoont een 
gestadigen vooruitgang. In 1931 stond zij met 140 
personen en pupillen in relatie (in 1930 — 123), t. w,: 
Europeanen en daarmede gelijkgestelden (w. o. 46 
pupillen van het Indo-Europeesch Verbond)  .. 101 
Chineezen ......................................................... 16 
Indiers .............................................................. 22 
West Indiers ......................................................  1 

Pupillen van het T.E.V., hoewel niet onder 
rechtstreeksche bemoeienis van de N.I.O.E.S.K. 
staande, ontvangen de hun door het I.E.V. ver- leende 
toelage door tusschenkomst van de Studiekas. 
Eveneens beheert zij toelagen, te verstrek- ken uit het 
Chineesche studiefonds „Chung Hwa Hui". 

In Nederlandsch-Indie wordt de N.I.O.E.S.K. 
vertegenwoordigd door een hoofd-am btenaar, 
werkzaam bij het Depart, v. Onderwijs en Eere- 
dienst, te Batavian 

LEUCAENA GLAUCA Benth. forma STERI- 
LIS Van Steenis, fam. Leguminoeae. (Zie D】.II, biz. 
574). Lamt&rS, laki (JAV.), Mannetjes-lam- tara, 
Zaadlooze l&mtara. Deze in deel If nog niet bekende 
vorm van de zoo algemeen in koffic- en andere 
tuinen gekweekte plant onderschcidt zich door： 1. 
den boomvormigen groei, waardoor de plant „op 
stam" gaat staan, zonder dat snoeien noodig is, zooals 
by de go won e soort, die van nature den struikvorm 
aannecmt; 2. het vrij wol ontbreken van vruchten (bij 
uitzondoring werd wel eens een vrucht aangetroffen), 
waaraan de plant haar nanien ontleent, 
niettegenstaande de bloei overvloedig is; 3. den 
BnelJeren groei, die in de eerste 3 jaar ongeveer het 
dubbele bedraagt van die van den nornialen vorm, 
hetgeen voor een groot deel het gevolg zal zijn van 
de andere groeiwijze en het niet-vruchtzetten; 4. de 
lich- tere kleur van de kroon en het Jo of, die veroor- 
zaakt wordt door het onder 3 genoemde, 

Deze vorm is nog slechts weinig bekend, doch 
verdient alle aanducht. De voordce】en boven de 
gewone lamt&ra, welke als een uitstekende groen- 
bemester aange8chreven staat, zijn vooreerst de 
snellere groei, waardoor eerder sehaduw wordt 
gegeven en gemiddeld jjieer bladval (groenbe- 
mesting) plaats heeft. Het van nature „op stam*, gaan 
staan rnaakt het voortdurend wegknippen van de 
onderste takken, zooals dat bij de ge- wone
 noodig is, overbodig. Een bezwaar 



LEUCAENA GLAUCA_HIBISCUS MACROPHYLLUS 991 
is, dat de voortplanting door stekken plaats moet 
hebben, hoewcl de eerste exemplaren der lamtara 
laki uit van Java op Zuid Sumatra inge- voerd zaad 
in 1927 spontaan zyn ontstaan. Hier en daar vindt 
men de op ondernemingen zeer op- vallende 
exemplaren, direct herkenbaar door bo- 
vengenoemde eigenschappen. Zeer vcrinocdolijk 
berust het verschil van de lamtari laki met de ge- 
wone lamtara op een erfelijk verschil; de bodem of 
andere omstandigheden zijn door het volko- men 
willekcurig verstrooid voorkomen wel uit- gesloten 
als oorzaken. Een 20 jaar oud ex. moet zich te 
Malang bevinden. Of de bastaard tus- schen den 
gewonen en den zaadloozen. vorm eveneens 
gunstige eigenschappen zal hebben, moet nog 
afgewacht worden. Proeven daarover zijn reeds door 
het Theeproefstation genomen (1930), terwijl eenige 
orienteerende „wilde proe- ven" door het Zuid 
Sumatra Landsyndikaat in 1929 werden begonnen. 
Het merkwaardige van den zaadloozen vorm is, dat 
ze geen morpholo- gische verschillen vertoont in 
blad of bloem met den gewonen vorm, De 
eigenschappen komen er op neer, dat de vegetatieve 
groei gewonnen en de generatieve groei verloren 
heeft t.o.v. die van den gewonen vorm. Op eenige 
ondernemingen in 31. Java schijnt deze vorm reeds 
sedert eenige jaren bekend te zijn. 

HALOPEGIA BLUMEI K. Sch., fam. Maran- 
taceae. Daoen biraroet (MAL.), Patat (SOEND.), 
Djelantir, Lemoengsir (JAV.). Kruid, 30—75 cm. 
hoog, met talrijke onderaardsche uitloopers, 
waarvan de top aan het eincle van den West- 
moesson aanzwelt tot een 3- of 4-ledig, tot 27 cm. 
lang knoHetje, dat gekookt of gepoft door arme 
inlanders of in tijden van schaarschte gegeten wordt. 

HECKERIA UMBELLATA Kunth. var. sub- 
peltata D. C., fam. Piperaceae. (Piper subpelta- tum 
Willd.). Lomba (MAL. MOL.), Bo(e)mba, Domba 
(JAV.). Opgerichte, weinig vertakte half- heester, tot 
2| m. hoog, inheemsch in tropisch Amerika, doch 
over den geheclen Archipel ver- breid tot J 400 m. 
zeehoogte op beschaduwd, constant voclitig terrein, 
plaatselijk talrijk. De bla- deren zijn inlandsch 
geneesiniddel en worden ook al» lalab gegeten. De 
rype, grijze vruchtaren, die in Hchenncn bijeenstaan, 
worden door kinderen als snoej^erij gegeten; men 
kauwt ze ook tegen hocHt/ 一― 

HEDYCHIUM LONGICORNUTUM Griff., fam. 
Zingiberaceae. Poear tjatjing (MAL.). Kruid, epi- 
phytisch levend op afgestorven boomen, in het 
Palembangsche in tuinen door inlanders ge- kweekt. 
Een aftreksel van de op lintwormen ge- lijkendc 
zijrhizomen geldt als een probaat middol tegen 
ingewandswormen; mog^tijk is het echter alleen een 
signatuunniddel/^
 
； 

HELEOCHARIS AFFLATA Stoud., fam. Cy- 
peraceae. Poeroen (w. BORNEO), Ngoenoe bobo (N. 
iiALMAiriiiiA), Poeroen tikoes(SUM O. K.). Op- 
gericht, zeor verandorlyk, steeds sterk uitstoe- ]ond 
kruid, 25―70 cm. hoog, tusschon 10 en 80 m. 
zeehoogte, plaatselijk sonis talrijk. Ter Wester- Afd. 
van Borneo worden van deze soort volgens 
Tcysmann zukkon vervaardigd, terwyl men er op 
Sum. O.K. sigarottenkokers, rijstzakjes, e.d. van in 
auk t. 

HELEOCHARIS DULCIS Trin., fam. Cypera- 
ceae (II. plantaginea R. Br., H. plantaginoidea \V. F. 
Wight). Tik6 (BATAV. MAL.), Tjikai (PA- 

LEMB.), Dek6ng, Teki-tik6 (JAV.), Babawangan 
beureum (SOEND.), Poetjoet (BANGKA). Opge- richt, 
zeor veranderlijk kruid, 40—125 cm hoog,. met 
vertikalen, met in kamers verdeelde sten- ge】8 dicht 
bezetten wortelstok, waaraan vrij lange onderaardsche 
uitloopers ontspruiten, wel- ker top al of niet tot een 
knolletje aanzwelt. Een t吁le町k zeldzame plant, die 
plaatselijk echter in bijzonder groote hoeveelheden 
kan optreden in poelen, aan waterkanten en in 
moerassen, in zoet- en brak-, zelfs tamelijk zout water, 
tot 1000 m. zeehoogte, door den geh,eelen Archipel. 
In de Padangsche Bovenlanden wordt ze wel opzette- 
lylf aarigeplant, .cTaar de Stengels gebruikt worden 
voor het vervaardigen van ligmatten, voor welk doel 
het eveneens in N；_ Celebes wordt aange- wend. 
Van de knolletjes-dragenden vorm, door Rumphius 
onder den naam Cyperus dulcis be- schreven, worden 
deze aardkleurige van binnen witte knolletjes 
algemeen gegeten. De in ver- schen staat aangevoerde 
tikdknollen, die met Chineesch Nieuwjaar te 
Batavia.worden aange- voerd, schijnen tot H. tuberosa 
Schult, te behoo- ren en zjjn wel vier maal zoo groot 
als die van H. dulcis./' 

HEJLMINTHOSTACHYS ZEYLANICA Hook., q 
fam. Ophiogloasaceae. Tot 90 cm. hooge, kruid- / 
achtige varen van tropisch Azie en Australie, tot 400 
m. zeehoogte gezellig groeiend op vochtige gronden. 
De dikke kruipende wortelstok wordt voor velerlei 
doeleinden aangewend. Volgens Rumphius dient hij 
o.a. voor confituren, wordt met pinang tegen kinkhoest 
gekauwd en voorts tegen darmcatarrh gebruikt. De 2 
5. 3 voet lange stelen dienen op Java wel voor 
vlechtwerk. Voorts worden stelen en bladeren als lalab 
gegeten. 

HEMIANDRINIA VILLOSA Schellenb., fam. 
Connaraceae. Akar sebasa itam (PALEMB.). Klim- 
mende heestor, tot 15 m. lang, verbreid over de 
laagvlakte van het westelijk dee! van den Archipel; 
algemeen op Borneo, waar de stengel als 
bindmateriaal een zeer goede reputatie geniet voor 
vlotten en fuiken, zelfs op den pasar te koop wordt 
aangeboden.-■ 

HAPLOPHRAGMA MACROLOBUM van Stee- 
nis, fam. Bignoniaceae. (Spathodea macroloba Miq., 
Heterophragma macroIobum Backer). Soengkai 
(MINANGK. MAL.). Kolossale, loofver- liezende boom 
van N. Sumatra, met zeer deugde- lijk hout, dat zich 
uitmuntend leent voor stijlen en balken zoowel als 
voor planken, die in groote afmetingen te verkrijgen 
zijn; het is bruinachtig wit van kleur, vast en dicht en 
fijn van vezel. In de VII Kota is het voor den aanmaak 
van prau- wen zeer gezocht (zie Bull. Jard/Bot. Buit. 
s6r. Ill, deel I, 1928, biz. 263—5)^ 
.: HIBISCUS CELEBICUS I^obrd., fam. Malvaceae. 
Boom, 20 tot 30 m. hoog, van de Minahaaa,. met 
slankeren habitus dan H. tiliaceus en nooit aan het 
strand groeiend, waarvan het hout, mits onder dak, 
zeer duurzaam wordt geacht, terwijl van de bast touw 
gedraaid wordt. Ook het hout van H. decaspernum K. 
& V. (Tangkoro, Waroe lot, SOEND.), alleen bekend 
van Djampangkoelon, wordt bruikbaar voor huisbouw 
geacht. 

HIBISCUS MACROPHYLLUS Roxb., fam. 
Malvaceae. Baroe kesi, B. kelasa (MAL.), Tfesoek, 
Tisoek (SOEND.), Waroe in vele samenstellingen 
(JAV.). Snelgroeiende boom, tot 25 m. hoog, met 
rechton slanken stem, wildgroeiend in Sumatra, M. en 
W. Java beneden 800 m., aangeplant tot 
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土 1400 m. zeehoogte, door zaad gemakkelyk te I 
vermenigvuldigen, De duurzaamheid is vry ge- ring, 
doch schijnt na uitlooging toe te nemen; het | hout is 
intusschen inferieur, al wordt het vrij frequent voor 
huisbouw gebruikt. Voor stokjes zoowel als voor 
doosjcs in de lucifersindustrie schijnt het geschikt.. 
In Z. Sumatra wordt de bast algemeen voor bindwerk 
en ter vervaardiging van touw gebruikt; ook worden 
er daar matten van gefabriceerd. 

HIBISCUS SABDARIFFA L. (Aanvulling van DI. 
II, biz. 94). Garnet walanda (SOEND.), Kastoe- ri 
roriha (TERNATE). De Roselle is een tot 3 in. hooge 
opgerichte plant, die in de meesto tropische landen 
zeer veel waardeering geniet en in ver- schillende 
varieteiten bekend is. Van de roode, vleezige, 
blijvende kelk en bijkelken wordt een prachtig 
roodgekleurde, frissche gelei bereid. Op tai van 
plaatsen wordt met dit gewas in het groot en klein 
geexperimenteerd om de vezel, die voor de 
vervaardiging van jute van belang is. 

HIBISCUS SURATTENSIS L., fam. Malvaceae, 
Volksnamen talrijk. (Djoekoet rijoed, Garnet, 
SOEND.). Een tot 2 m. hooge heester met gestekel- 
den, klimmenden of liggenden stengel, waarvan de 
zure bladeren en vruchten in de Soendalanden als 
lalab worden gegeten, waartoe deze heester ook vrij 
veelvuldig in tuinen wordt aangepIant/5~" 

HIEROCHLOE HORSFIELDII Backer, fam. 
Gramineae. Soeridjana, Soelandjina, Kalamen- dja, 
Kolondjani (JAV.). Overblijvend, zodevor- mend gras, 
tot 1,20 m. hoog, dat een zeer sterke cumarinelucht 
verspreidt en daarin niet achter- staat bij de 
Europeesche reukgrassen. Het is ver- breid in de 
bergstreken tusschen 2100 en 3300 m. zeehoogte op 
Java van den G. Tjikoerai en Pa- pandajan oostwaarts 
en in Z. Celebes, plaatseilyk in groote hoeveelheid. 
Vroeger werd het be-" schouwd als een uitstekend en 
ongelooflijk voed- zaam voedergras en als zoodanig 
gereserveerd voor den heer des lands en speciaal voor 
de lie- velingspaarden van den voret. Waarschijnlijk 
is, dat het de rol speelt van kruiderij door den ster- ken 
hooigeur en als zoodanig.de aantrekkelijkheid van het 
voeder verhoogtxj 

HOMALIUM GRANDIFLORUM Benth., fam. 
Flacourtiaceae. Kajoe batoe areng (LAMPOENG), K. 
manau (PALEMB.). Middelmatige of hoogo boom met 
rechten, rolronden stam, van Malaka en Sumatra, 
voorkomend tot 600 m. zeehoogte, met hard en 
duurzaam bouwhout. Het hout van H. Minahassa 
Koord. van N. Celebes dient even- eens voor 
huisbouw; dat van H. tomentosum/ Benth., wel好 
soort op Java algemeen is, is goed . bevonden/voor het 
vervaardigen van lucifers- 毕 okjes/1 
1 〃 HOPtlSMENUS BURMANI P. B., fam. Gra- it). 

7 mineae. Volksnamen talrijk. Marmotjes. Over- blijvend, 
losse zoden vormend gras, bekend van Java en Madoera. 
Celebes en de Molukken tot 5^700 m. boven zeefSlgemeen 
bescKouwd als een goed voedergras, evenals de oyef het 
algemeen forsehere H. compositus P. 

,,:HYDNUM FRAGILE PetcK., behoorende tot de '丁’ 
jFuj^i.Djamoernasi (MAL.), Soepa kddjo(sOEND.), Kdho 
ido (TERNATE), K古ho ddlo (TIDORE). Op den grond groote 
koraalvormige massa's vor- mende vuilwitte zwam, in W. 
Java vrij algemeen, die bij de bevolking als eetzwam zeer 
gewild is. 

Xi HYDRILLA VERTICILLATA Pres!., fam. Hy. 
^^drocluiritaceae. Ganggeng (BATAV. MAL., JAV.), 

G. tjai, Loekoot tjai (SOEND.). De Indischo wator- pest 
is een vooral in sawahs wijd versproide, algemeen tot 
1G00 m. zeehoogte voorkomende, wor- telende, 
ondergedompelde waterplant, waarvan de fijn 
getande bladoren in kransen zijn geplaatst. De plant 
wordt door sommige visschon gegeten en heeft het 
verniogen slik vast te houden, evenals Ottelia 
alismatoides, Najas- on Blyxa-soorten en is dus eon 
om het water helder te maken en voor de vischteolt 
nuttig gewas. De gedroogde planten vormen een 
bruikbare meststof. 

HYDROCHARIS DUBIA Backer, fam. Hydro- 
charitaceae. Etjdng lalaki (SOEND.). Kleine, los- 
drijvende waterplant met eirond-hartvormige 
bladeren, in W. Java tot op 1200 m. boven zee 
aangetroffen, soms gekweekt als vijverbedekking. De 
jonge bladeren en nog niet ontloken bloeiwij- zen 
worden als lalab gegeten. 

HYMENACHNE AMPLEXICAULIS Nees, fam. 
Gramineae. Volksnamen talrijk. Blembem (JAV.), 
Dardngddng (SOEND.). Overblijvend, sterk uit- 
stoelend, pollenvormend gras, tot 1 m. hoog, van 
drassig, liefst geinundeord terrein, tot 土 1200 m. 
boven zee, plaatselijk soms zeer veelvuldig, van veel 
waarde als veevoer (karbouwen) en als zoodanig veel 
door de bevolking gesneden en als groenvoer 
gegeven. In W. en M. Java wordt algemeen het merg 
uit de halmen door (^inlanders gebruikt als pit voor 
nachtlampj琴/ 

IGUANURA WALLICHIANA-Kenth. & Hook., 
fam. Palmae. Lipai keloewi (KOEBOE). Kleine, 
uitstoelende, op steltwortels staande waaier- palm, tot 
1,8 m. hoog, in de Koeboestreken algemeen op droge 
terreinen voorkomend, waarvan de bladeren door de 
bevolking voorjdakbedekking als zeer duurzaam 
worden geprezen..' .?/iNDIGOFERA, fam. 
LeguminCtsae. (Aanvulling van DI. II, biz. 143). 
Behalve van Marsdonia tinctoria R. Br. 
(Asclepiadaceae) wordt indigo in den Maleischen 
Archipel alleen bereid uit de bladeren van een aantal 
soorten van het geslacht In- digofera; dit product is 
echter geheel verdrongen door de synthetisch bereide 
indigo, welko de- zelfde blauwkleuring geeft (zie 
verdor Heyne,, Nutt. Pl. Ned. Ind. ed. II, 1927, biz. 
770—3}/ 
I. galegoides D. C. wordt voorts 
aanbevolen voor het onderdrukken van alang-alang. 
I.hcndeca- phylla Jacq., afkomstig uit Afrika is, 
volgens Keuchenius, een der beste groenhemeators — 
grdndbedekkers, misschien in de toekomst de 
ovenknie van Vigna Hosei; I.hirsuta Bonth. is 
oveneens voor dit doel in gobruik, evenals I. suf- 
friticosa MiHr 
? "ISACHNE ALBENS Trin., fam. Gramineae. 
Pjoekoet piit, Wawaderan (SOEND.). Overblij- vend, 
meer of minder sterk uitstoelond, 30—175 cm. hoog 
gras van Sumatra^ Borneo en Java,. voorkomend 
tusschen 8(J0 en ] 600 in. zeehoogte, algemeen in W. 
Java^Jlet levert een vrij aan- zienlijke hooveolheid 
blad, en wordt door do bevolking als eon geschikt 
veevoer beschouwd. 

ISCHAEMUM ARISTATUM L., fam. Gramineae. 
Roompoet padang (BILLITON), Blembem, B.watoe 
(JAV.). Overbid vend, |—2 m. hoog gras, verstrooid tot 
2350 m. zeehoogte voorkomend, op het Dijeiig 
plateau zeor algemeen en daar evenals op Sen N. 
helling van den Sindoro door de run- deren gaarne 
gegeten door de bevolking hoog- geschat. I. digitatuin 
Brongn., tot 700 in. zeehoogte voorkomend, staat 
eveneens als voedergras in aanzien/ 



   HANDELMAATSCHAPPIJ (DE NEDERLANDSCHE). 

HANDELMAATSCHAPPIJ (DE NEDER-
LANDSCHE). (Vervolg van DI. II). De jaren na 
191G werden gekenmerkt door eon zeer snelle uit- 
brciding op elk gebicd. De uitbreiding betrof meer 
de zaken in Europa dan die in Nederlandsch-In- die, 
zooals trouwens in het algemeen als ineest markant 
verschijnsel in de ontwikkeling dcr Ne- derlandsche 
Handelmaatschappy het feit kan worden genoemd, 
dat gedurende de laatste kwart eeuw, sterker nog 
gedurende het laatste tiental jaren, het zwaartepunt 
van het bedrijf, dat aan- vankelijk in Nederlandsch-
Indie lag, meer en meer naar Europa were! 
verplaatst. Hiermede wil niet gezegd zijn, dat de 
positie der N.H.M. in Ne- derlandsch-Indie de laatste 
jaren er op zoude zijn achteruitgegaan; integendeel, 
als handels- en cultuurbank ontwikkelde zij zich in 
het Oosten eveneens en bekleedt zij ook thans nog 
steeds de vooraanstaande positie, die zij vroeger 
innam. De buitengewone uitbreiding echter van hare 
bankzaken in Europa 一 uitbreiding, die grooten- 
deels viel in de jaren 1920-1930 — ging in de 
richting van het internationale bankbedrijf. In dat 
opzicht heeft zij zich in die periode een positie 
verworven van groote beteekenis. De N.H.M. 
onderscheidt zich in wezen dn van de andere cul- 
tuurbanken dn van de internationale banken 
daardoor, dat zij beide richtingen in zich veree- nigt 
cn in elk der beide groepen een eerste plaats inneemt. 

De hierboven geschetste ontwikkeling komt 
duidelijk in de cijfers tot uitdrukking. Bedroeg in 
1916 nog voor de maatschappij in Nederland het 
totaal der deposito's op langen termijn weinig meer 
dan / 36.000.000 en dat der rekeningcou- 
ranthouders bijna / 71.000.000, in het hausse- jaar 
1920 waren deze cijfers tot respectievelijk / 80 en / 
199 inillioen aangegroeid. Na een terug- gang in de 
eerste jaren daarna, stegen zij vervol- gens wederom 
en bedroegen ultimo 1930 respectievelijk / 133 en / 
155 millioen. 

Daarcntegen zijn de overeenkomstige cijfers van 
het bedrijf in het Oosten, hoowel zij thans ook 
hooger zijn dan in 1916, niet in dezelfde ver- 
houding toegenoinen. Deposito's op langen termijn 
bij de Vestxgingcn in het Oosten bed roegen bijna / 
38 millioen ultimo 1916 en bijna / 58 inillioen ultimo 
1930; de credit-saldi in rekening- courunt belicpcn 
op dezelfde data respectievelijk ruim / 73 millioen cn 
ruim / 89 millioen. Terwijl het kapitaal dcr 
vennootschap achtereen vojgens tot twee keer toe 
were! verhoogd, namelijk tot / 70 millioen in ] 918 
on tot / 80 millioen in 1919, bleef het vaste kapitaal 
van de Factory dan ook onveranderd op / 16 millioen 
gehandhaafd. 

Hoewel het voor de hand ligt to dezer plaatsc 
meer in het byzonder de aandacht to vestigon op het 
bedrijf in Nedorlandsch-Indie, mag de ontwikkeling 
van de zaken in Europa niet onver- meld blijven. 
Daarvan toch werd in Indiii de te- rugslftg 
ondervondon. Evenzeer als by de drio kantoren in 
Nederland, orienteerdo zioh ook in Indie het bedrijf 
meor en nicer in Internationale richting, hetgoon van 
des te grooter belang werd, o mdat sedert den oorlog 
hetgeheeleNederlandsch- -IndiBchc handelsleven 
had opgehouden zich uit- Bluitend of in hoofdzaak 
op het moederland te concentreeren. Van do 
jaarlijksche invoeren werd jiaar verhouding 
geleidelyk een kleiner gedeelto uit Nederland 
betrokken, terwijl zich voor den export nieuwo 
afzetgebieden openden. Vooral de 

directe handel van Indie met Japan en Amerika won 
aan beteekenis. 

O.nder deze omatandigheden deed zich ook in 
Indi© meer en meet de behoefte gevoelen aan een 
internationaal bankbedrijf, dat op de financie< ring 
van in- en export, ook van en naar andere landen dan 
Nederland, geheel berekend was. 

Reeds in het oorspronkelijke artikel werd er op 
gewezen, dat de taak der Nederlandsche Handel- 
maatschappij als verkoopster in Nederland van de 
Gouvernementsproducten in de jaren na 1870 
gaandeweg aan belangrijkheid had verloren. 
Hoewel zij ook thans nog als zoodanig fun- geert, 
zijn sinds de Gouvernementskoffiecultuur werd 
gestaakt en 一 reeds eerder 一 het Gouver- nements 
tin in Indie zelf verkocht werd, de aan deze functie 
verbonden werkzaamheden verder ingekrompen. 
De verkoopen hadden de laatste jaren slcchts 
betrekking voornamelijk op kinabast, guttapercha 
en terpentijn en beliepen door- gaans niet nicer dan 
1 也 2 millioen gulden. 

In gunstigen zin ontwikkelden zich daarente- gen 
de overige cultuurzaken der jMaatschappij. Het 
rechtstreeksche belang bij suikeronderne- mingen 
bleef, wat het aantal fabrieken betrof, onveranderd. 
De productie vermeerderde echter aanmerkelijk. 
Verder werd het aantal cultuurre- laties in den loop 
der jaren uitgebreid. Het aantal suikerfabrieken van 
derden, waarmede de Maat- schappij in relatie staat, 
bedroeg 23 in 1916 en 28 in 1930; ook groeide het 
aantal tabaksrelaties in deze periode aan. De 
hoevcelheden koffie, thee en rubber, welke de 
Maatschappij in consignatie ontving, namen 
eveneens belangrijk toe. 

Van de in 1918 opgerichte „ Vereenigde Java- 
suikcr-Producenten'' (V. I. S. P.) werd de Neder-
landsche Handelmaatschappij voorzitster, terwijl zij 
in de leiding dcr andere cultuurorganisa- ties en van 
den Nederlandsch-Indischen Onder- nemersraad 
eveneens een belangrijke plaats ver- vult. 

Ter behartiging van de uitgebreide cultuurbe- 
langen, welke de Maatschappij in den loop der jaren 
op Sumatra verwierf, werd in 1927 een tweede 
Agent te Medan speciaal voor de cultuur- zaken 
benoeind. 

Het Agentschap te Soerabaja staat reeds sedert 
1923 onder het bestuur van twee agenten, waarvan 
e6n speciaal voor de suikerbelangen. 

Buiten Nederlandsch-Indie werdeu Agent- 
schappen geopend te Kobe, Calcutta, Bombay en 
Djeddah, terwijl in Nederlandsch-Indie werden 
opgeheven de sub-agentschappen te Tebingting- gi, 
Teloekbetoeng, Padang, Koetaradja en Ponti- aiiak, 
alsmede het sedert opgerichte sub-agent- schap te 
Sibolga. 

President der Maatschappij is sedert 1913 nog 
steeds Dr. C. J. K. van Aalst, die vooral in de 
oorlogsjaren door het door hem in vele zaken ge-
nomen initiatief op financieel en economisch ge- 
bied op den voorgrond trad. 

Als President dor Factory traden sinds 1916 op 

L. Engel .....................................1916—1920 
G. J. Houts in a .......................... 1920 
J. L. van Houten ......................... 1920—1924 
C. W. A. M. Groskamp .... 1924—1928 
P. Lagaay ................................  1928—1930 
B. F. Hagenzieker ......................  1930—hedon. 

Te Batayia is een nieuw kantoor aan de Binnen 
Nieuwpoortstraat in aanbouw, te M6(lan werd 
eveneens een modern kantoor gebouwd. 

63 



994 HANDELMAATSCHAPPIJ (DE NEDERLANDSCHE)—ARBEIDSCONTRACT. 

Bij gelegenheid van haar honderdjarig bestaan 
verscheen in 1924, behalve ecn gelllustreerd ge- 
denkboek, onder den titel „Geschiedenis van de 
j>Nederlandsche HandeLMa&tschapp矿 een uit- ，W 
voerig boekwerk over de lotgevallen der Maat- schappij 
van haar oprichting in 1S24 af, in op- dracht der Directie 
bewerkt door Dr. W. F. Al. Mansfelt. Deze publicatie mag 
tot datjaar als de meest authentieke bron voor gegevens 
over de Maatschappij worden beschouwd. 

Overigens wordt verwezen naar de elk jaar on- 
geveer in Juni verschijnende jaarverslagen/ 

•:二•、ARBEIDSCONTRACT. Bij het op 1 November 
”1931 in werking getreden Ind. Stb. No. 367 van dat jaar 
werd een novelle aangebracht op de In- dische regeling van 
het arbeidscontract, die voor- al voor de Europeesche 
werknemersin Ned.-Indie van belang is. 

De Nederlandsche regeling van de arbeidsover- 
eenkomst kwam, zooals bekend, bij de wet van 13 
Juli 1907 (Ned. Stb. No. 93) — de z.g. wet- -Drucker 
— tot stand, doch in Indie duurde het tot 1924 
voordat de Indische wetgever voldeed aan den 
concordantie-eisch van artikel 75 van het toenmalige 
Regeeringsreglement om voor de Europeanen in 
Ned.-Indie de in Nederland gel- dende wetten te 
volgen en daarvan slechts af te wijken wegens de 
bijzondere omstandigheden in Indie of om hen met 
(een of meer van) de overige bevolkingsgroepen aan 
dezelfde voorschriften te kunnen onderwerpen. 

Ook voor de Europeesche werknemers in Indie 
golden dus steeds de drie verouderde artikelen 1601, 
1602 en 1603 B. W., handelende over de huur van 
„dienstboden en werklieden". 

In 1910 drukte de z.g. Bijzondere Commissie in 
haar toelichting op het ontwerp voor een a]ge- 
meen Burgerlijk Wetboek voor Ned.-Indie nog 
twijfel uit of de Nederlandsche wet op het Ar- 
beidseontract van 1907 wel geacht kon worden aan 
Indische rechtsbehoeften, zelfs van de Europeanen, 
te voldoen en gaf zij in haar (voor alle 
bevolkingsgroepen geldend) ontwerp dan ook al- 
leen een plaats aan de regeling van het arbeids- 
contract met weglating van al die bepalingen, 
welke h. i. op specifiek Europeesche arbeidstoe- 
standen zagen als arbeidsreglementen, collectieve 
arbeidsovereenkomsten, staangeld e. d. 

De ontwerper van het gewijzigd ontwerp voor 
een op alle bevolkingsgroepen toepasselijk Burger-
lijk Wetboek voorNed.-Indiegaf in 1920 blijk van 
een eenigszins andere opvatting waar hy schreef: 
„Ten bate der Europeesche werknemenden in Indie 
moest n. h. v. inderdaad zelfs reeds een tien- tal jaren 
geleden een ieder, die in de gelegenheid was, de 
individueele stem men der Europeesche 
werknemenden in vele kleine handelshuizen en 
commercieele maatschappijen alsmede in win- 
kelzaken te vernemen, wel tot het bcsluit komen dat 
in waarheid de vrijheid van contracteeren voor deze 
pereonen ook hier te lande alles te wen- schen 
overliet, de meest vexante contractsbepa- Jingen 
geen zeldzaamheden waren en degene, die zich 
daaraan niet onderwierp, aldra in zijn gehee- le 
branche bij geen enkelen werkgever meer te- recht 
kon. Ongetwijfeld zouden reeds hierom de door de 
Bijzondere Commissie overgenomen be- paJingen 
van de Nederlandsche wet op het ar- beidecontract 
ook zonder den eisch der concor- dantie verdiend 
hebben, in het Indisch recht al- thans 
voordeEuropeanente worden opgenomen>,. 

Zoowel in als buiten den Volksrnad were! sedert 
op het invoeren van zoodanige regeling aange- 
drongen. Do Federatie van Europeesche werk- 
nemers nam in 1921 een motie van doze strekking 
aan en vrijwcl alle politieke partyen plaatsten dit 
desideratum op haar program. 

Het eerste Regeerings-ontwerp word op 1 Oc-
tober 1924 bij den Volksraad ingediend: het was 
beperkt gehouden tot de Europeesche werkne- jners, 
onidat de Regeering het wenschelijk achtte de 
regeling eerst eenigen tijd voor Europeanen tc laten 
doorwerken, alvorens tot toepasselijk-ver- klaring 
op de niet-Europeesche bevolkingsgroepen over te 
gaan. 

Dit eerste ontwerp vond in den Volksraad wei- 
nig bijval; de wenschelijkheid der regeling werd niet 
betwist, doch als ernstig bezwaar word ge- voeld dat 
de Regeering door een strak vasthou- den aan den 
concordantie-eisch te weinig met af- wijkende 
Indische arbeidstoestanden rekening had gehouden. 
Ook de beperking tot de Europeesche arbeiders 
wekte teleurstelling. In de Volks- raadszitting van 
11 December 1924 werd daarop een motie-'s Jacob 
aangenomen, waarin de Regeering uitgenoodigd 
werd over het ontwerp als- nog de in Indie bestaande 
organisaties van werk- gevers en werknemers te 
raadplegen en de naar aankiding daarvan te 
ontvangen adviezen aan den Volksraad mede te 
deelen. 

Deze adviezen werden in Mei 1925 bij den 
Volksraad ingediend, die aan de hand daarvan een 
nader Afdeelingsverslag uitbracht, waarin weder- 
om meer afwijking van het concordantiebeginsel 
werd bepleit. Dit tweede Afdeelingsverslag gaf der 
Regeering aanleiding op 14 Juli 1925 een gewijzigd 
ontwerp in te dienen, waarin rekening werd 
gehouden met verschillende desiderata, welke ook 
de Regeering alsspecifiek Indische erkende. 

Waar door het verschil van recht voorshands 
Europeanen eenerzyds en leden der andere be-
volkingsgroepen anderzijds onder verschillende 
bepalingen zullen komen tc vallen en daardoor 
kwesties van intergentiel recht meer dan vroe- ger 
waren te verwachten, stelde de Regecring te- vens 
een nieuw artikel 1603y voor, luidende: „Ar- 
beidsovereenkomsten aangegaan tuBSchen een 
werkgever, die wM en een arbeider, die niet on- 
derworpen is aan de voorgaande bepalingen, worden 
door deze bepalingen bcheeracht, ongcacht de 
bedoeling van partijen, in (lien zij arbeid be- treffen, 
gelijk of nagenoeg gelijk aan (lien, welke in het 
bedrijf van den werkgever ook pleegt te worden 
verricht door arbeiders, die aan de(ze) bepalingen .. 
.. zyn onderworpen". 

By de mondelinge behandeJing in den Volksraad 
stond dit nieuwe artike] in het middelpunt der 
bclangstelling； een amendement-Laoh werd 
aangenomon om daaruit to schrappen de woorden 
„in het bedrijf van den werkgever", waardoor het 
criterium moot worden gezocht in de oinstandig- 
heid, of in het alg^rneen in de Europeesche be- 
dryven bepaald \/crk als regel door Europeanen 
wordt verricht. / 

Twee amendementen, betreffendo het aantal vrije 
dagen per jaar en den normalen opzegter- mijn, 
werden door do Regeering ovorgenomen. Een der 
amendementen werd omgezet in een mo- tie, welke 
werd aangenomon en die de Regeering uitnoodigde 
te overwegen om bij eenigszins vaste 
dienstverhouding een schriftelijk contract als re- gel 
in te voeren. 
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Op 29 Juli 1925 word ten slottc het gowijzigd on 
twerp zonder hoofdelijkc stemming in den 
Volksraad aangenomcn en in Ind. Stb. 1926 No. 335 
afgekondigd. De in werking treding vond plaats op 
1 Januari 1927 (op 1 Juli voor de spoor- en 
tramwegonderncmingen). 

De voornaamstc afwijkingen van de Neder- 
landsche regeling zijn de volgcnde: 

a. art. 1601 p, waarin bij de bestanddeelen, 
waaruit het loon mag bestaan, ook opgenomen zijn 
de bezokliging tijdens een verloftijd en het recht op 
vrijen overvoer; 

b. art. 1602 v, waarin werd bepaalcl, dat het 
aantal vrije dagen nict minder zal mogen bedra- gen 
dan 52 per jaar； 

c. art. 1603i, bepalende dat bij maandloon de 
termijn van opzegging gelijk is aan den tyd tus- 
schen den dag van opzegging en den laatsten der 
daaropvolgende maand ； 

d. art. 16031, waarin de proeftijd gesteld is op 
hoogstens 3 maanden; 

e. art. 1603q, dat bij de schadeloosstelling we- 
gens onrechtmatige beeindiging der dienstbetrek- 
king rekening houdt met de sub a bedoelde ver- 】
ofsvoordeelen. 

Naast bovenbedoeld nieuw artikel 1603y, later 
vernum mere! in 】603x, kan voorts nog gewezen 
worden op artikel 1603z, waarin de mogelijkheid 
geopend is bijzondere regelen te maken voor ar- 
beidsovereenkomsten in ondernemingen van 
landbouw of nijverheid, bij spoor- en tramwegen en 
bij transport- en andere bedrijven. 

Zoodanige bijzondere regeling bestond reeds in 
de Assistenten-regeling, welke bij de invoering der 
algemeene regeling uitdrukkelijk als „lex specials" 
bleef gehandhaafd. 

De oude artikelen 1601, 1602 en 1603 B. W. 
betreffendc huur van dienstboden en werkliedcn zijn 
voor Inlanders en Vreemde Oosterlingen van kracht 
gebleven. 

Bij Ind. Stb. 1926 No. 377 werden de voor- 
waarden vastgesteld, waaraan de fondsen, be- doekl 
in artikel 1601s, moeten voldoen； dat zijn de 
fondsen, waarin de arbeider door den werkge- ver 
verplicht wordt een deel van zijn loon tc stor- ten. 

De bovengenoemde novelle van Ind. Stb. 1931 
Nf>. 367 bracht de volgende wijzigingen en aan- 
vullingen: 

]c. aanvulling van art. 1602n, bepalende, dat bij 
uitbetaling van tantiemes aan den arbeider steeds 
cen duidelijko en overzichtelijke schrifte- Jijke 
mededeeJing wordt verstrekt, waaruit de berekening 
van het tantieme-bedrag blijkt. 

2e. aanvulling van art. 1602v, bopalendo, dat bij 
regeeringsverordening regelen kunnon worden 
gesteld ten ein de den werkgover voor zooveel noo- 
dig tc verplichtcn van do door den arbeider geno- 
ten vrije dagen aanteekening te houden in daar- toe 
bestemcle registers. 

3c. invoeging van een nieuw artikel 1603s bis, 
houdende een betero regeling van de uitbotaling van 
verlofsvoordeelon ingoval van voortydige ver- 
breking van l)et contract. Deze wjjziging beoogt in 
hoofdzaak het euvel te ondervangen, dat werkgevers 
zich aan do overcengekomen verlofs- vcrplichtingen 
onttrekken door den arbeider kort voor hot 
aanbreken van het voriofstydstip met inachtnoming 
van den opzegtermyn te ontslaan. De gewijzigde 
regeling is aldus: is de helft van de voor 
vorlofsverleening overeengekomen dienst- 

tijd verstreken cn ontslaat de werkgever eenzij- dig 
zonder dringende reden den werknemer, dan heeft 
dezo recht op uitbetaling van een evenredig decl der 
verlofsvoordeclen naar verhouding van den 
verstreken diensttijd. 

In verband mot in de practijk gebleken nood- 
zakelijkhcid were! voorts het reglement op de 
Rechterlijke Organisatie aangevuld met een nieuw 
artikel, bepalende clat alle vorderingen be- trckkelijk 
tot een arbeidsovereenkomst, die ge- heel of 
gedeeltelijk in Ned.-Indie moet worden ten uitvoer 
gebracht, ongeaqht welk recht op de overeenkomst 
van toepassing is, zoolang de arbeider in Ned.-Indie 
woonachtig is, uitsluitend ter beslissing staan van 
den Ned.-Indischen rech- ter of van in Ned.-Indie 
verblijvende scheidslie- den. Hiervan kan alleen 
worden afgeweken bij overeenkomst, gesloten na het 
ontstaan van het geschil. 

Bij doze gelegenheid gaf de Regeering tevens te 
kennen — zulks naar aanleiding van de boven 
vermelde Volksraadmotie — dat zij de algemeene 
regeling van het arbeidscontract in het B. W. niet de 
plaats achtte om een schriftelijk contract bij 
eenigszins vaste dienstverhouding verplichtend voor 
te schrijven. Dit ware over te laten aan bijzondere 
regelingen geldende voor bepaalde cate- gorieen van 
werknemers als assistenten en ad- ministrateurs in de 
cultures, hoogere handelsem- ploye's, c.d. Niettemin 
nam de Volksraad weder- om een motic aan, waarin 
evenbedoeld desideratum der vorige motie werd 
herhaald. 

De laatste wijziging van de Arbeidscontract- 
regeling in het B. W. bracht ecu der twee speciale 
crisis-maatregelen, welke de Indischc regeering in 
begin 1932 trof bij Ind. Stb. 1932 No. 98. Deze 
crisisordonnantie, voorloopig voor cen jaar van 
kracht, treedt in de plaats van artikel 1603i en 
verlengt den opzegtermyn naar gelang van den 
diensttijd. Zij bepaalt, dat bij arbeidscontracten voor 
onbepaaldon tijd do termijn van opzegging voor den 
werkgever ten minste gelijk is aan den tijd tusschen 
den dag van opzegging en den laatsten dag der 
daarop volgende maand. Deze ter- mijn wordt 
verlengcl met e6n maand voor elk vol jaar dienst van 
den arbeider, behoudens een maxi mum-verlenging 
van drio maanden. 

Lileraluur. Mr. A. G. Vreede: De Indische re-
geling van de Arbeidsovoreenkomst: Mr. G. H. C. 
Hart: Het Kon. Bcsluit tot wettelijke regeling van het 
Arbeidscontract in Ned. Indie, met een inleiding, 
uitgave Java Suiker Werkgeversbond Soerabaja; Mr. 
J. H. Heslinga: De nieuwe bepa- lingen botreffende 
het Arbeidscontract in Ned、 Indi。； Mr. J. 
Biemond: Commentaar op de As：, 
sistentenregeling cn do op de assistcnten-contrac' ten 
toepasselijke artikelen van de Algemeene regeling 
van hot Arbeidscontract, uitgave A.V.R.O.S. 1931. 

ASSISTENTENREGELING. (Vervolg van suppl. 
afl., biz. 766). Bjj Ind. Stb. 1931 No. 366 werd do 
Assistentenregeling aangevuld en gewjjzigd,. welke 
herzicning een viervoudig doel had, t.w.：： le. 
Uitbreiding van de werkingssfeer. Tot dus- ver had 
de regeling slechts gegolden voor de Oostkust van 
Sumatra, Atjdh en Tapanocli; thana word de regeling 
ook van toepassing in de gowesten Palembang, 
Lampoengsche Districten, Bonkoelen en Sumatra's 
Westkust. Met het oog op de aanwezigheid van vole 
assistenton in Zuid- -Sumatra, die in Ned.-Indie 
aangenomen zijn> 
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werd de mogelijkheid geopend het verlof van 8 
maanden na zes jaar dienst te verminderen met ten 
hoogste vier maanden, indien het verlof bin- nen 
Ned.-Indie wordt doorgebracht. 

2e. Schrapping van enkele bepalingen, welke 
door de algemeene regeling van het arbeidscon- tract 
in het B. W. (Ind. Stb. 1926 No. 335) over- bodig 
zijn geworden; een nieuw artikel la stelt voorop, dat 
de bepalingen van het Burgerlyk Wetboek, ongeacht 
den landaard van partijen, op de dienstbetrekking 
van den assistent van toepassing zijn voor zoover 
daarvan niet bij de bepalingen der 
Assistentenregeling is afgeweken. Deze laatste is 
dus als „lex specialis" te beschouwen. De 
voomaamste consequentie van een en ander is, dat 
voor de beta ling van een evenredig deel der 
verlof8voordeelen bij voortijdig ontslag, uit- gegaan 
van den werkgever, ook voor den assistent de 
gunstige regeling geldt van het nicuwe artikel 1603s 
bis B. W. (zie ARBEIDSCON- TRACT). 

3e. Verduidelijking van het begrip ,,assistent". 
De oude redactie had in de practijk tot moeilijk- 
heden aanleiding gegeven o.a. met bctrekking tot de 
vraag of wachtdoeners in een fabriek en tuin- 
assistenten, werkende onder een hoofdassistent, 
onder de regeling vielen. De nieuwe redactie oin- 
schrijft het begrip ,,assistent‘‘ als volgt: „Het onder 
den beheerder der onderneming werkzaam, in den 
regel met deskundige leiding van of des- kundig 
toezicht op den arbeid in veld, fabriek of werkplaats 
belaste personeel''. Door deze nieuwe redactie, 
welke in overeenstemming is met den 
oorspronkelijken opzet der Assistentenregeling, is 
vastgesteld, dat evenbedoelde wachtdoeners niet 
onder de regeling vallen, aangezien van hen niet 
gezegd kan worden dat zij „deskundige leiding" aan 
den arbeid geven. Door het weglaten van het woord 
“rechtstreeksch" uit de vroegere redactie is 
verduidelijkt, dat evenbedoelde tuinassistenten wfel 
onder de regeling begrepen zijn. 

4e. Een betere contrdle op het geven van vrije 
dagen. De Assistenten-regeling geeft den assistent 
recht op vier vrije dagen per maand, waar- van twee 
Zondagen moeten zijn. Deze bepaling werd in de 
practijk dikwijls ontdoken, hetgeen der Regeering 
aanleiding gaf in een nieuw artikel <(4a) de nader 
vereischte voorziening te treffen. 

Literatuur. Volksraadst. zitting 1930—1931, 
,Ond. 81 stuk 1—5; Commentaar op de Assisten- 
tenregeling en het Arbeidscontract, uitgave A. V. 
R.O.S. 1931. 

ARBEIDSBEURZEN. (Vervolg van DI. VI of ：
suppl.af]., biz. 686). De laatste jaren hebben een 
bijzondere uitbreiding van de openbare arbeids- 
bemiddeling in Ned.-Indie to zien gegeven. In niet 
geringe mate heeft de bestrijding van de toe- 
■nemende werkloosheid hiertoe bijgedragen. In de 
■eerste plaats leidde dit tot de instelling in begin 
H931 van een Centrale Arbeidsbeurs op het Kan- 
toor van Arbeid, waar de Landsbemoeienis met 
■arbeidsbemiddeling en werkloosheidsbestryding 
zich concentreert. 

Deze Centrale Arbeidsbeurs heeft o.in. tot taak: 
1. bemoeienissen met werkloosheidsbestrij- 

ding; 
2. de onderlinge samenwerking tusschen de 

verechillende arbeidsbeurzen te vergrooten en de 
werkwyzete verbeteren; 

3. uitwisseling der onafgedane werkgeversaan- 
yxagen.; 

4. bcvordering van de oprichting van nieuwe 
plaatselijke arbeidsbeurzen; 

5. verzorging van de algemeene statistiek der 
Indische arbeidsmarkt; 

6. bemoeienis met de arbeidsbemiddeling van 
en naar het buitenland. 

Op dit uitgebreide terrein is de Ccntralo Ar-
beidsbeurs reeds met succes werkzaam, hetgeen o.a. 
blijkt uit verbetering van werkinethodon en 
oprichting van nieuwe arbeidsbeurzen, het hou- den 
van werkloosheidsenquetes enz. Het aantal beurzen 
is thans — April 1932 — gestegen tot 16 ； de zes 
groote zijn gevestigd te Batavia, Bandoeng, 
Semarang, Jogjakarta, Soerabaja en .Malang, de lien 
kleine te Buitenzorg, Soekaboemi, Garoet, 
Cheribon, Pekalongan, Tegal, Solo, Madioen, 
Manadb en Padang. De oprichting van een ge- 
meentelijke arbeidsbeurs te Medan en Makassar is 
in voorbereiding. 

Geregeld worden onder leiding van het Kan- toor 
van Arbeid conferenties gehouden met de leiders 
van de arbeidsbeurzen; de laatste vond plaats in 
November 1931 te Jogjakarta, waarbij in het 
bijzonder de samenwerking met de Centrale 
Arbeidsbeurs omstandig werd nagegaan. De 
werkgeversaanvragen, waaraan een plaatselijke 
beurs niet kan voldoen, worden door deze 
doorgegeven aan de Centrale Arbeidsbeurs, die deze 
aanvragen terstond per z.g. "dagbericht" doorzendt 
aan alle andere arbeidsbeurzen. Aldus wordt 
getracht van de werkgeversaanvragen het hoogste 
plaatsings-rendement te verkrijgen. 

Voorts werd op deze laatste conferentie de basis 
gelegd voor eene geregelde samenwerking tusschen 
de arbeidsbeurzen en het sedert eenige jaren 
bestaande Bureau voor Studie-doeleinden van het 
Departement van Onderwijs. Naast zuivere 
arbeidsbemiddeling verlcenen de meeste beurzen nl. 
ook voorlichting bij beroeps (studie) keuze. Door 
evenbedoeld bureau van het On- 
derwijsdepartement worden de arbeidsbeurzen 
thans geregeld op de hoogte gehouden van de 
verschillende studie-mogelijkheden en de daar- aan 
verbonden kosten en voorwaarden. Omge- keerd 
verstrekken de arbeidsbeurzen aan het On- 
derwijsdepartement gegevens met betrekking tot het 
genoten. onderwijs der ingeschreven werk- 
zoekonden, welke gegevens bij de beoordeeling van 
het onderwijs-rendement mede van waarde zijn. 

De Jogja-bijeenkom8t had nog tot rcsultaat, dat 
de bestaande subsidic-regeling in zooverre 
aangevuld werd, dat voortaan ook de kloine ar-
beidsbeurzen een vaste maandelijkHcho subsidie 
van het Land ontvangen ； do Lands-subsidie voor 
do open bare arbeidsbeurzen is sedert als volgt: 

a. eon vaste maanddijksche bijdrage van / 225 
voor de grooto en van / 25 voor de kJeine beurzen; 

b. een vergoeding van onkosten voor porti, te-
legram men on intorJocale telefoon tot een maxi- 
mum van / 75 *s niaands voor de groote en / 30 ，B 
maands voor do kleine beurzen; 

c. een uitkeering van / 10 voor elke plaatsing, 
waarbij werkgever bn werknemor buiten de ge- 
ineente verblijf Louden en van / 5 in geval Bleclits 
86n van beiden in deze oinstandigheid verkeert. 

Door middel van do Centrale Arbeidsbeurs heeft 
een geregelde samenwerking plaats met den 
Rijksdienst voor Werkloosheidsverzekering en 
Arbeidsbemiddeling in Nederland； zoo wordt 
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(aan de hand dcr arbeidsbeurscijfers) twecmaan- 
delijks een overzicht verstrckt van de Indischo 
arbeidsmarkt ter voorlichting van de grooto 
arbeidsbeurzen in Nederland, welke aan wcrk- 
zoekenden ook inlichtingen verschftffen over 
werkgelegenheid in Indie. 

Per ultimo 1931 stonden bij de toon aanwezigo 13 
arbeidsbeurzen als werkzoekenden ingc- schreven 
2042 Europoanen, 5696 Inlanders on 467 
Chineezen. Het volgende staatje geeft aan hoe deze 
werkzoekenden vordeeld waren over de acht 
hoofdgroepen, waartoe de 46 boroopsgroe- pen der 
arbeidsbeurs-statistieken kunnen worden 
samengetrokken. 

hoofclgroepen 
werkzoekenden per ultimo 

1931 
Eur. Ini. Chin. 

1. technische beroepen 

 .....................  595 334 7 
2. cultures ....  58 4 
3. handel .... 392 87.7_. 162 
4. administratie .. 369 1632 144 
5. winkelbedrijven 58 173 67 
6. huish. beroepen 74 839 18 
7. toekangs (am-

bachtslieden) — 1162 3 
8. diversen .... 324 621 62 

Uiteraard geeft dit staatje slechts eei relatief 
beeld der Indische arbeidsmarkt, omdat nog vele 
werkzoekenden zelfstandig trachten een be- 
trekking to vinden. Doch wel kan uit het overzicht 
worden afgeleid, cl at onder de Europeanen het 
grootste aanbod van werkzoekenden thans in de 
technische beroepen bestaat en bij de Inlanders 
onder de klerken, schrijvers en toekangs 
(ambachtslieden). 

Het volgende staatje geeft aan het aantal werk-
zoekenden, dat zich gedurende 1931 bij de ar-
beidsbeurzen liet inschrijven, het aantal werkge- 
vers-aanvragen en het aantal goplaatste werk-
zoekenden. 

 
werkzoe-
kenden 

werkge- 
vers aan- 
vragen 

plaat- 
singen 

Europeanen 7527 1949 1558 
Inlanders.. 18458 4250 3426 
Chineezen . 1076 205 150 

Hieruit blijkt, dat in 1931 ongeveor 19% der 
ingeschreven werkzoekenden were! goplaatst; in 
1930 bedroeg dit cijfor 24,3%, uit welken ach- 
teruitgnng de gevolgen der malaiso sprekon. 

Aan do werkgeversaanvragen word in 1931 voor 
80% voldaan, wolk resultaat gunstig kan worden 
genoemd wanneor men in aanmerking ncomt, dat 
(lit percentage voor do Arbeidsbeurzen to 
Amsterdam on Rotterdam over 1930 res- 
pcctievelijk 76% en 78% bedroeg. 

Literatuur. Jaarverslagen dor verschillendo 
arbeidsbeurzen； Halfjaarlijksche verslagen van 
hot Hoofd van het Kantoor van Arbeid over do 
VVerkloosheid in Ned. Indie, gepubliceerd in Ko- 

lonialo Studien van April en October 1931 en April 1932, 
WERKLOOSHEID. Werkloosheid als maat-^ •/ — 

schappelijk vraagstuk is een probleem, dat reeds"**”' tijdens de 
vorige malaise van 1921/1922 de bij- zondere aandacht der 
Indische overheid heeft ge- vraagd. 

Zooals beschrcven onder de verhandeling voor Arbeidsbeurzen 
(zie DI, VI of suppl.afl., biz. 686) leidde de overheidsbemoeienis 
ten deze toen- maals tot de oprichting van openbare arbeids-
beurzen, die seclert in blijvende en toenemende mate zich met deze 
zijde van het werkloosheids- vraagstuk — n.l. die der 
arbeidsbemiddeling 一 hebben bezig gehouden. 

De liuidige crisis, die de vorige in hevigheid zoo sterk overtreft, 
heeft door de stopzetting en inkrimping van verschillende 
bedrijven in cultures, Industrie en handel de werkloosheid in Indie 
zoozeer vergroot, dat nieuwe middelen ter bestriding van de 
gevolgen daarvan onvermijde- lijk waren. 

De aard van deze bestrijdingsmiddelen houdt nauw verband met 
het karakter der werkloosheid onder de verschillende 
bevolkingsgroepen. 

De werkloosheid onder de Europeanen kan men, evenals in 
Europa, beschouwen als indi- vidueele werkloosheid, waarbij het 
individu, als de werkgelegenheid ophoudt en daardoor geen loon 
meer ontvangt, te gronde zou gaan, indien steun in eenigerlei vorm 
achterwege blijft. 

Daartegenover vertoont zich de werkloosheid onder de 
Inheemschen hoofdzakelijk als een col- lectief vraagstuk, als 
massale welvaartsinzinking, veroorzaakt door vermindering van 
werkgelegen- heid, oogstmislukking, daling der producten- prijzen 
enz. 

Tusschen deze beide groepen in heeft zich den laatsten tijd een 
tusschen-groep gevormd, n.l. die der individuecle inheemsche 
werkloozen, die door oplciding of werkkring den band met de d4sa 
hebben verloren en daardoor niet meer van de zoozeer te 
waardeeren onderlinge ondersteuning in de Inlandsche 
maatschappij kunnen profi- teeren. ' 

Op deze fundamentccle onderscheiding tus- schon de 
verschillendo categorieen van werkloo- zen is tot dusver de 
werkloosheidsbestrijding in Indie gebaseerd. 

Voor zoover betreft de Europeanen vindt z, thans haar 
practische toepassing middels het centrale en de plaatselijke 
steuncomites, de verschillendo werkloozenkassen en -fondsen, 
par- ticuliere steunorganisaties, een en ander in sa- menwerking 
met do openbare arbeidsbeurzen. 

Het aantal reiiele werkloozen onder de Euro- peancn, berekend 
aan de hand van gegevons van arbeidsbeurzen en steuncomites, 
bedroeg ultimo 1930: 2400 en uit. 1931: 3110, het aantal van 
diogenen, die in benarde financieelo omstandighe- den verkeerden, 
bedroeg toen resp. 1090 en 1500. Hieruit b场kt, dat het aantal recele 
werkloozen in 1931 mot ongeveer 700 en het aantal steun- 
behooftigen met ongeveor 400 steog. Stelt men het aantal 
Europeanen, in normale tyden werk- zaam b可 do O 
verheidsdionsten op 19000 en in het particuliere bedryfsleven op 
40000, dan volgt hieruit, dat het werkloosheidspercontago onder 
de Europeanen in December 1931 5% bedroeg, een voor Indie 
ongekend cyfer. 

Ten aanzien van de ondersteuning der indivi- 
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dueele werkloozen heeft de Indische Regeering tot 
dusver het principieele standpunt ingenomen, dat 
van overheidswege geen rechtstreeksche st-eun (dus 
geen uitkeeringen direct uit *s Lands kas) worden 
gegeven, zoolang dit ook maar eenigs- zins te 
vermijden is. Voor de indirccte onder- steuning werd 
eind 1930 een Centra al Comit6 op- gericht, dat de 
oprichting van plaatsolijke steun- comit6s 
bevorderde, waarvan thans (Mei 1932) 29 aanwezig 
zijn, t.w. 7 in West Java, 8 in Midden Java en II in 
Oost Java, terwijl in de Bui- tengewesten 
steuncomit6s bcstaan te M6dan, Balik£ap.an on 
Manado..一 ~ 
*~Op - de door Ket centrale en de locale comites 
ingezamelde gelden van particuliere zijde ver- leent 
het Gouvernement 50% toeslag, die over 1931 in 
totaal f 71.000 bedrocg, zoodatindat jaar voor deze 
steunverleening te zamen ongeveer f 213.000 
beschikbaar was. Voor 1932 zal de 50% toeslag 
bestreden worden uit de aandeelen, die het Centraal 
Comite in de verschillende loterijen verkrijgt. 

Door het Centraal Comit6 werden voor deze 
ondersteuning eenige ,,Richtljjnen''. vastgesteld, 
welke einde 1931 eenige w,zigingen ondergingen, 
en thans als volgt luiden: 

A. Plaatselijke comites. 
Het Centraal Co mite spoort zoo noodig aan tot 

oprichting van plaatselijke comites. Op plaatsen, 
waar deze comites reeds zyn gevestigd, zoekt en 
onderhoudt het Centraal Comite, ten eiude ver- 
snippering van krachten te voorkomen, verbinding 
met die comites. 

Het Centraal Co mite acht het gewenscht, dat 
plaatselijk slechts een comite wordt opgericht. 

B. Onderlinge verhouding tusschen het 
Centraal Comite en de plaatselijke comites. 

De steunverleening zal in de eerste plaats en 
zooveel mogelijk geschieden met de eigen mid- 
delen der plaatselijke comit6s. Het Centraal Co- 
mit6 werkt slechts aanvullend en wel in hoofd- zaak 
door een toeslag van 50% op do door de plaatselijke 
comites bijeengebrachte gelden. 

De plaatselijke comites, dio dezen toeslag ont- 
vangen, zijn verplicht van hun beheer rekening en 
verantwoording af te leggen, en daarop con- trole 
van het Centraal Comitd toe te laten. 

C. Geldmiddelen. 
Het Centraal Comite treedt bij het bijeen- 

brengen van zyn fondsen zoo min mogelijk op het 
terrein der plaatselijke comites. 

Het inzamelen van gelden door middel van 
liefdadigheidsvoorstellingen, fancy-fairs, intee- 
kenlijsten, enz., wordt geheel overgelaten aan do 
plaatselijke comites. 

D. Overheidssteun. 
Het Centraal Comite onderhoudt do betrek- 

kingen met de Regeering en roept Haar hulp in voor 
het verkrijgen van financieeleu steun. 

De plaatselijke comites verstaan zich voor zoo-
ver noodig met de plaatselijke overheden. 

E. Steunverleening. 
Het Centraal Comitc onthoudt zich op plaat- sen, 

waar plaatselijke comit&s gevestigd zijn, van 
directe steunverleening aan werkloozen, doch laat 
dit over aan die plaatselijke comites. 

De steun aan werkloozen door de plaatselijke 
comitds zal bestaan uit het verschaffen van on- 
derdak en voorziening in de allereerste levensbe- 
hoeften, doch kan zoo noodig ook door geldelijke 
tegemoetkoming, of op andere wijze geschieden. 

Ook aan andere organisaties dan de plaatselijke 
comitds kan door het Centraal Comite op nader to 
bepalen voorwaarden steun worden ver- leend. 

F. De stezwverleening wordt beperkt tot de 
daar- voor in aaninerking komende, door de crisis 
wcrk- loos geworden Europeanen, Inheemschen en 
Chi- neezen. 

In de toelichting op deze Richtlijnen wees het 
Centraal Comit6 nog op de wenschelykheid oin in 
meerdere mate de steunverleening aan in- heemsche 
hoofdarbeiders, die tot de bovenbe- doelde 
tusschengroep behooren, door de locale comites ter 
hand te doen nemen. 

De werkzaamheid der plaatselijke comites heeft 
zich vooral in de tweede helft van 1931 ont- 
wikkeld. In do eerste helft van dat jaar we rd te- 
zamen uitgegeven aan uitkeeringen buiten de asyls / 
23.776 en binnen de asyls / 8S17; voor het tweede 
halfjaar waren deze bedragen respectie- 
velijk/31.866 en/9134. 

In begin 1932 opende het Centraal Comite ook de 
mogelijkheid om Europeesche werkloozen 
kosteloos naar Nederland terug te zenden, wan- neer 
zij aannemclijk kunnen maken aldaar steun van 
familie te kunnen krijgen. 

Voorts werden door het Centraal Coniite te 
Batavia, Semarang en Soerabaja werkloosheids- 
cbmmissarissen aangesteld, teneinde aldaar on- der 
leiding van het Hoofd van het Kantoor van Arbeid 
wcrkzaam te zijn als coordineerend mid- delpunt 
tusschen de verschillende stcun-organi- saties, een 
consultatiebureau voor werkloozen te houden, 
nieuwe steunmaatregelen te beramen en te 
organiseeren enz. Dit leidde o.a. reeds tot de opening 
van automobiel-technische cursussen voor jeugdige 
werkloozen te Batavia en Soerabaj a. 

Naast de steuncomitds verleenen een vijftal 
werkloosheidsfondsen en -kassen ondersteuning aan 
werklooze leden. De belangrijkste hiervan is de AJg. 
Werkloosheidskas van den HandeJsbond, den 
Suikerbond, den Cultuurbond en den N.I. 
Apothekers-Assistentenbond, die van de Rcgee- ring 
een maandelijksche by drage van / 250 in de 
adininistratiekosten ontvangt. 

Het totaal der contributies en uitkeeringen van 
deze A.W.K. bedroeg in 1931 resp. / 24.389 en / 
23.589, hetgeen der Regeering aanleiding gaf deze 
werkloosheidskas nog door aandeclen in loterijen te 
steunen. 

Het Landbouwfonds (Ondersteuningsfonds voor 
admiuistratours en geemploycorden op 
landbouwondernomingcn) teldc uit. ] 931 veertig 
werklooze leden; over dat jaar ontving het fonds / 
19.182 aan contributies en gaf het f 12.544 aan 
uitkeeringen uit wegens werkloosheid. Ook aan dit 
fonds word een loterij-aandeel verleend. 

Het Suikorondersteuningsfonds kcerde in 1931 / 
15.705 uit aan 81 leden; het kapitaal bedroeg ultimo 
van dat jaar nog 士 / 170.000. Een rcgeling werd 
gotroffen, zoodat geen uitkeeringen uit dit fonds en 
de A.W.K. gelijktijdig worden genoten. 

De Ver. „Onderlinge Ondersteuning" te Soo- 
rabaja ondersteuiide in 1931 slechts een gering 
aantal werklooze leden. 

Het Steunfonds van den Ned. Ind. Plantors- bond 
begon medio 1931 met zijn uitkeeringon, welke in 
de niaand December opgeloopen waren tot / 596; de 
steun wordt verleend in verscliillon- den vonn 
(maandelijksche toelagen, reisgeld, hospitaalkosten, 
bedrijfskapitaal enz.). 
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Corporatics, die medo bijzondere aandacht en 
jnedcwerking aan de werkloozen-ondorsteuning 
verleenden, zijn de Indische Afdecling van do 
Ainsterdainsche Maatschappij voor Jongo Man- 
nen, het Leger des Heils, de Vaderlandacho Club en 
het Indo-Europecsch Verbond. Do eorste stichtte in 
samenwerking met don Plantersbond een tijdclijke 
werkloozenkolonie bo ven Bandoongj het Leger des 
Heils stichtte tehuizen voor werk-~ loozen te 
Batavia on Medan. 

Ten slotte client nog melding gemaakt van twee 
voorloopig voor een jaar uitgevaardigde so- ciale 
crisismaatrcgelen, die de Regeering in begin 1932 
trof ter bescherming der Europeesche werknemers. 

De eerste (Ind. Stb. 1932 no. 97) geeft aan 
werknemers, die op of na 1 Januari 1932 in dienst 
zijn of waren van werkgevers, die hen bui- ten Ned.-
Indie hebben in dienst genomen of aan- geworven, 
bij ontslag van de zijde van den werk- gever het rccht 
op kostelooze terugzending voor zich en hun gezin; 
van dit recht kan gedurende 3 maanden na het 
ontslag gebruik worden gemaakt. 

De tweede crisis-maatregel betrof de verlen- ging 
van den opzegtermijn naar gelang van den diensttijd 
(zie ARBEIDSCONTRACT). 

De „individueele werkloosheid" onder de In- 
heemschen — d.i. dus de meergenoemde tus- 
schcngroep — blijkt in de eerste plaats uit de cij- fers 
der arbeidsbeurzen. Het aantal Inlandsche 
werkzoekenden steeg daar in 1931 van 3224 tot 
5696, een stijging voor een deol veroorzaakt door de 
nieuwe beurzen te Semarang, Buitenzorg en 
Sockaboemi. Zonder de aldaar op ult. 1951 inge- 
schreven Inlanders krijgt men nog een stijging tot 
480G, hetgeen een vermeerdering van 50% 
beteekent. Het overaanbod schuilt hier onder de 
klerken, schryvers en toekangs (ambachtslieden). 

Zooals boven reeds gemeld neemt deze groep 
allengs zoo toe, dat ondersteuning door familie en 
kennissen niet meer voldoende is, in verband 
waarniede de locale steuncomit6s op instigatie van 
het Centraal Comit6 haar ondersteuning steeds nicer 
ook onder deze groep werkloozen uit- breiden. 

In de maand September 1931 were! door het 
Kantoor van Arbeid een speciaal onderzoek ge- 
houden naar de werkloosheid onder de Christon- I 
nlanders te Batavia en Mr. Cornelia. Van de 122 
])ersonen, die onder deze enquete vielen, bleken 73 
tot de normaJo werkloozen te rekenen to zijn; 39 
hunnci' werden reeds ondersteund door het Fonda 
voor behoeftige Christenen of hot Bata- viaasch 
Steuncomito. De overigen verkcerdcn wcJiswaar 
dikwijls ondor armoedige omstandig- heden, doch 
waar zij nog gratis huisvesting on voeding by familie 
of kennissen gonoten, kon- den zij nog niet tot de 
noodlydenden worden go- rekend. 

In de maandon April en Mei 1032 word door het 
Kantoor van Arbeid wodorom een onderzoek 
gclioudon naar do worklooze inheemsche hoofd- 
arbeiders in de grooto steden; do resultaten dezer 
enqueto z(jn nog niet bekond. 

])e „massale werkloosheid** onder de Inheem- 
Kchen in moeilijk onder cijfors te brengen. Zij werd 
stork bolnvloed door sluiting en iukrimping van 
verschillcnde ondernemingon (rubber, sui- ker) en 
technische bedrijven, zoowel op Java als in do Bui 
tenge westen. 

In laatstgenoemde gebieden leidde dit tot te-
rugzending op grooto schaal van ontalagen koe- lies 
naar Java. In 1930 werden 12.536 koelies meer 
teruggezonden dan van Java verscheept; in 1931 
bedroeg dit getal 56.250. Geen wonder dat er 
allengs teekenen zijn 一 vooral in Midden Java —, 
welke er op duiden, dat het resorptie- vermogen van 
de desa langzamerhand uitgeput raakt. 

Vanwege het Kantoor van Arbeid wordt ge- 
tracht deze stroom te remmen door de onder- 
nemers er toe te brengen in de eerste plaats de 
gehuwde vrouwelijke koelies te ontslaan, waar- 
door vele gezinshoofden hun inkomsten behou- 
den. Voorts werd in Noord- en Zuid-Sumatra op 
ruime schaal propaganda gemaakt voor ar- 
bciderskolonigatie op en in de nabijheid der on- 
dernemingen. Ter bevordering van de laatste soort 
van. kolonisatie, de z.g. „randkolonisatieM, werd 
door de Regeering een speciaal bestuurs- ambtenaar 
ter beschikking gesteld van den Gou- verneur der 
Oostkust van Sumatra. 

Op Java vertoont zich de welvaartverminde- ring 
in de ddsa niet in individueele werkloosheid, maar 
in een collectieven teruggang van den wel- stand. 

Verschillende factoren zijn daarop thans van 
invloed geweest, t.w. geringere opbrengst van 
sommige producten (klappers, kapok), daling der 
producten-prijzen, vermindering van werkgele- 
genheid en dikwijls sterkc daling van arbeidsloo- 
nen. Dit leiddo tot grooto geldschaarschte in de 
ddsa, welke reeds merkbaar was bij de belasting- 
inning en aan tcrugkeer tot ruilhandel: kains, 
petroleum, zout en visch b.v. worden geruild 
tegen mais en padi. 

Onder dezo omstandigheden moest aan het 
voedselvraagstuk bijzondere aandacht worden 
geschonken oin te kunnen ingrijpen wanneer 
voedselnood dreigde. Op dit punt had een voort- 
durende samonwerking plaats tusschen het Bin- 
nenlandsch Bestuur, de Kleine Welvaartscom- 
missie, het Centraal Kantoor voor de Statistiek, 
de Landbouwvoorlichtingsdienst en de Arbeids- 
inspectie op Java. 

In een deel van Bantam (Tjarenang) werd in- 
derdaad een begin van voedselgebrek gecon- 
stateerd, welke werd bestreden door uitbreiding 
van werkgelegenheid door middel van aanleg van 
een irrigatiekanaal on uitdeeling van rijst aan 
oudon van dagen. 

Door de Arbeidsinspectie werd nog in inzon- 
derheid voor dit doel uitgezochto desa's in West-, 
Middon- en Oost Java een speciaal crisis-onder- 
zoek ingesteld, ton einde de doorwerking der ma- 
laise na te gaan onder de verschillende categorieen 
der ddsa-bevolking (grondbezitters, haudelaren, 
arboiders b刘 Europeesche en Inlandscho bedrij- 
ven en in 0verheidsdienst, gewezen contract- 
koolies enz.). 

Voor zoovei" do resultaten dezer ddsa-onder- 
zoekingen roeds bekend zyn, werd over de ge- 
hoele linie een sterke welvaarts-inzinking waar- 
gonomon, wolko slechts gedeeltelijk door ver- 
laging van de kosten van lovensonderhoud wordt 
goedgemaakt. 

De voedsolvoorraad bleek byna overal bevre- 
digend. 

Literatuur. Halfjaarlijksche verslagen van het 

Hoofd van het Kantoor van Arbeid nopens de 
werkloosheid in Ned. Indie, gepubliceerd in ,,Ko- 
＞、/ 5」■"人…奴小技夕 
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loniale Stud笋n" van April en October 1931 en April 
1932/ 
\ POENJtLE SANCTIE. (Aanvulling van DI. V df 
suppl.aft, biz. 399). In 1930 vond de ecrste 
vijfjaarlijksche herzicning der koelieordonnantie 
plaats, welke beperking van den poenale-sanctie- 
arbeid beoogt. Hiermede werd voldaan a an de 
uitspraak van de Twee de Kamer van Juni 1924, dat 
„de Koelieordonnantie voortaan om de vijf jaren, te 
beginnen met 1930, zou worden her- zien met de 
bedoeling om te komen tot gelei- delijke afschaffing 
der poenale sanctie". 

Dit beginsel was sedert 1925 vastgelegd in een 
nieuw artikel 24a der koelieordonnanties, waar- bij 
tevens was voorgeschreven, dat bij clke her- ziening 
de Regeering het advies zou inwinnen van de 
Permanente Arbeidscommissie te M^dan. 

Blijkens de desbetreffende Volksraadstukken 
(zitting 1930—1931, ond. 61, stuk 1—3) heeft de 
voorbereiding van deze eerste herziening aldus plaats 
gehad, dat een voorloopig schema door het Kantoor 
van Arbeid werd opgesteld, aan de hand waarvan de 
Permanente Arbeidscommissie ha ar definitief advies 
heeft opgesteld. Beide stukken zijn als bijlagen 
overgelegd bij de Memorie van Toelichting, 
zoomede een Nota waarin de Regeering haar 
afwijkingen van het P.A.C.-advies motiveert. De 
voornaamste afwijking betrof het 
inkrimpingsschema, ten aanzien waarvan de 
Regeering de voorstellen van het Kantoor van Arbeid 
had overgenomen, waarin de cijfers voor de vrije 
arbeiders iets gunstiger waren dan in het P.A.C.-
advies. 

De ingediende ontwerp-ordonnantie bracht duB 
in de eerste plaats een inkrimpings-schema voor den 
arbeid onder poenale sanctie; daarnaast werden in 
den bestaanden tekst der koelieordon- nanties 
verschillende verbeteringen van materi- eelen en 
formeelen aard aangebracht. 

Met betrekking tot de principieele herziening 
deelde de Regeering in de Mem. van Toelichting 
mede, dat uit de verschillende werkwijzen, welke tot 
inkrimping der poenale sanctie kunnen wor- den 
gevolgd, na ernstige overweging een systeem was 
gekozen, „hetwelk gestadigen opbouw, bin- nen 
afzienbaren tijd, van een stand van vrije arbeiders op 
de ondernemingen vereenigt met een groote mate van 
vrijheid van den werkgever om tot dit doel te 
geraken, m.a.w. een stelsel van ge- leidelijke 
verdringing van den arbeid onder poenale sanctie 
door vrijen arbeid. Dit doel zal wor- den bereikt door 
van de ondernemingen, die ou- der z^jn dan tien jaar 
en dus de mocilijke begin- jaren te boven zijn, te 
eischen, dat zij naast con- tractanten een trapsgewijze 
stijgend aantal niet- contractanten in dienst zullen 
nemen, met het gevolg dat het aantal contract-
arbeiders ver- houdingsgewijze steeds vermindert". 

Daartoe werd voorgeschreven, dat voor de in 
1921 of eerder geopende ondernemingen de vol- 
gende verhoudingscijfers tusschen beide groepen van 
arbeiders moeten worden in acht genomen: 

a. vanaf 1 Januari 1932 minstens 25 niet-con- 
tractanten tegen ten hoogste 75 contractanten; 

b. vanaf 1 Januari 1934 minstens 40 niet-con- 
tractanten tegen ten hoogste 60 contractanten ； 

c. vanaf 1 Januari 1936 minstens 50 niet-con- 
tractanten tegen ten hoogste 50 contractanten,；- 

Op ondernemingen, welke in de jaren 1922 t/fn 
1927 zijn geopend, zullen deze verhoudingscijfers 
zijn in acht te nemen vanaf 1 Januari van resp. 

het elfde, dertiende en vijftiende jaar na dat van 
opening. 

De in de jaren 1928 t/ni 1930 geoponcle on-
dernemingen zullen de hierboven sub c genoomde 
verhoudingscijfers moeten hebben bereikt op 1 
Januari 1942; vanaf dezen datum zullen do on-
dernemingen, gcopend in de jaren 1931 t/m 1934, de 
sub b vermelde verhouding moeten in acht nemen, 
terwijl voor de in 1935 en 193G geopendo 
ondernemingen vanaf 1 Januari 1942 slechts do 
verhoudingscijfers sub a bedoeld, zijn voorge- 
schreven. 

Ten aanzien van nieuwe en eerlang nog te ope- 
nen ondernemingen werd door dit schema welis- 
waar het volgende vijfjarig tijdvak bestreken, doch 
de Regeering achtte dit onvermijdelijk om de 
openlegging der Buitengewesten niet te be- 
lemmeren. Verder dan 1 Jan. 1942 wilde zij met deze 
overgangsmaatregelen echter nict gaan. Wanneer 
het einddoel — volledige afschaffing van den 
poenale sanctie-arbeid — kon worden bereikt, viel 
niet te voorspellen, aangezien daar- voor eerst de 
resultaten van deze eerste herziening dienden te 
worden afgewacht. 

Het ontvouwde inkrimpingssysteem biedt 一 
aldus de Regeering — den werkgever het groote 
voordeel, dat hij binnen het kader der voor- 
geschreven verhoudingsgetallen zelf kan bepalen of 
hij de benoodigde vrije arbeiders van Java, dan wel 
uit zijn contractanten wil betrekken en in het laatste 
geval, welke van zyn arbeiders — Ja- vanen, 
Chineezen, vrouwen of mannen, ouderen of 
jongeren — naar den staat van vry arbeider zullen 
overgaan. Bovendien kunnen t.a.v. de ver-
houdingscijfers de aan eenzelfden werkgever toe- 
behoorende ondernemingen, die in eenzelfde in- 
spectieafdeeling der Arbeidsinspectie liggen, tc- 
zamen worden genomen, hetgeen de uitvoering nog 
soepeler maakt. 

Waarborgen voor de nalcving van de inkrim- 
pingsvoorschriften waren in de .eerste plaats een 
verbod door den Directeur van Justitie om ten 
behoeve van de betrokken ondomeining nieuwe 
werkovereenkomsten onder poenale sanctie te 
sluiten en als u Hi mum remedium ontbinding door 
den Gouverneur-Generaal van allo contracten van 
dien aard, welke door do ondernoming zijn gesloten. 

Als onmiddellijkc mitigatie der poenale sanctio 
werden de strafbepalingen zoodanig gewijzigd, dat 
voortaan alleen inunigranten, derhalve do 
beginnelingen die nog aan geregolden arbeid moeten 
wennen, gestraft kunnen worden wegens niet 
opvolgen van krachtens de koelieordonnantie of hun 
werkovereenkomst gegevon bevclen en dit nog 
alleen, wanneer de bevelen betrekking hebben op 
den overeengekomen arbeid. Ten aanzien van hen, 
die een reengagementscontract sluiten, zal nalcving 
van die bevelen voortaan alechts door tact en 
overreding zijn te waarborgen. Voor beido 
categorieen van arbeiders — immi- granten en 
reengagisten — zal weigering om den bedongen 
arbeid to verrichten gelijkelijk straf- baar zijn, doch 
eerst indien de werkman in zijn weigering volhardt 
na herhaalde aanzegging van de zijde van den 
werkgever. 

Verder behelsde deze herziening der koelieor- 
rdonnantio nog: 

de instelling van eon zekor overheidstoozicht ter 
voorkoming van misstandon op loongebied; 

de samenvatting van allo koelieordonnantics 
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tot een zoodanigo ordonnantie voor allo Buiten- 
gewesten ； 

een nicer overzichtelijke en nicer systematische 
indceling der stof ； 

weglating van verschillende uitvoeringsvoor- 
schriften, welke in een regeeringsverordening thuis 
behooren; 

overdracht van ecnige, hoofdzakelijk formecle 
bevocgdheclen van den Gouverneur-Generaal, den 
Dirccteur van Justitie en de Hoofden van 
gowestelijk bestuur op het Hoofd van het Kan- toor 
van Arbeid als logisch gevolg van de con- centratie 
der technische overheidsbemoeienis t.a.v. 
arbeidsaangelegenheden in het Arbeids- kantoor. 

Tegelijk met deze nieuwe koelieordonnantie 
diende de Regeering bij den Volksraad een ont- 
werp-ordonnantie in, welke in verband met de 
toename van het aantal vrije arbeiders het ron- selen 
van deze arbeiders beoogde tegen te gaan (zie 
Jiegistraliekamer hierachter). 

In den Volksraad waren buiten de leden, die het 
Regeeringsschema der nieuwe koelicordon- nantie 
aanvaardden, drie groepen te onderschei- den. De 
eerste wenschte afschaffing der poenale sanctie 
binnen 5 jaar; naast opvoering van de percentages 
voor vrije arbeiders stelde zij voor, den duur der 
immigratie-contracten te verkorten. De tweede 
groep wenschte de algeheele afschaffing der 
poenale sanctie v66r 1942, terwijl de derde groep 
minder ver wilde gaan dan het Re- gecringsschema. 
Conform het ad vies der P.A.C. wilde zij de 
percentages zien vastgesteld als volgt: 
vanaf 1 Jan. 1932： 20 niet-contr. op 80 contr. 

,,1 Jan. 1934： 30 ,, ,, 70 ,, 
,,1 Jan. 1936: 40 ,, „ 60 „ 

Geen dezer oppositie-groepen verwierf echter de 
meerderheid, zoodat het Regeeringsontwerp op 14 
Februari 1931 door den Volksraad werd 
aangenomen met 26 tegen 8 stem men, nadat in den 
tekst der ordonnantie slechts wijzigingen van 
ondcrgeschikte beteekenis waren aange- bracht. Op 
25 Februari werd daarop do nieuwe 
koelieordonnantie vastgesteld en afgokondigd bij 
Ind. Stb. 1931 no. 94. Deze „Koelieordonnan- tic 
1931", zooals do verkorte titcl luidt, trad op 1 Juli 
van dat jaar in working. 

Hiernicde werd een eind gemaakt aan den Ktrijd, 
welke ecn kwart eeuw duurde, over be- houd of 
afschaffing der poenalo sanctie. Deze strijd was 
thans in het voordeel der afschaffing bcsli«t, 
hotgeen in do considerans der ordonnantie duidelijk 
werd noergelogd: „Dat Hjj, willendo overgaan tot 
de geleidelijko beperking van den arbeid onder 
workovercenkomston met poenalo sanctie, ten 
einde langs dien weg tot afschaffing daarvan tc 
gcrakon**. Voortaan zal do vraag dus slechts 
loopen over hot tempo der verdere bopor- king. 

Ken kort overzicht van don inhoud dezer nieuwe 
koolieordonnantio volge hieronder, waar- bij do 
vcrsclnllendo niouwo bopalingon alsnog zul- Icn 
worden vormold. 

Hoofdstuk I (art. 1 en 2) geeft de „inleidende 
bopalingen**; hieruit blijkt dat voor „openbare 
werken,* voortaan geon contractanten meer mo- 
gen worden gobezigd. 

Hoofdstuk II (art. 3 t/m 11) behandelt de 
,,contr&cten''. De maximum-duur voor reiinga- 

gcmentscontracten is van 13 maanden terugge- 
bracht op 66n jaar; de verlenging daarvan van 
rechtswego wanneor het oogstjaar nog niet af- 
geloopcn is, is thans uitdrukkelijk beperkt tot 
tabaksondernemingen, terwijl bovendien de maxi-
ma m-grena voor deze verlenging van 18 op 15 
maanden is tcruggebracht. Verder zal de arbeider 
voortaan alleen die clagon behoeven na to werken, 
welke hij door eigen schuld heeft verzuimd, dus niet 
meer de ziekte- en de verlofdagen. 

Hoofdstuk III (art. 12 t/m 26) regelt de „ver- 
plichtingen van den werkgever". In art. 12 is de 
nieuwe loon-contrdle opgenomen. Vooropgesteld 
is, dat do inkomsten van den arbeider in be- 
hoorlijke mate in de normale levensbehoeften van 
den arbeider moeton voorzien. Indien op eenige 
onderneming of onderdeel daarvan in verband met 
aard of Jigging van het bedrijf de uit- oefening van 
den arbeid in het algemeen gepaard gaat met 
bijzondere bezwaren of bijzondere na- deelen, dan 
moet in de inkomsten van den arbeider tevens een 
billijke tegemoetkoming voor die bijzondere 
bedrijfsomstandigheden begrepen zijn. Een 
regeeringsverordening regelt de procedure bij 
geschillen op dit punt; bij de beslissing dier 
geschillen geldt als eisch, dat de inkomsten van den 
arbeider moeten omvatten: a) een door het hoofd 
van gewestelijk bestuur, met inachtneming van de 
voorschriften van den Gouverneur- Gene- raal, te 
bepalen bedrag voor de voorziening in de 
dagelijksche levensbehoeften van den arbeider (het 
z.g. koelie-budget); b) een toeslag van 15% van het 
onder a) bedoeld bedrag voor bijzondere 
levensbehoeften van den arbeider, c) een toeslag van 
ten hoogste 30% van het onder a) bedoeld bedrag 
als tegemoetkoming voor bijzondere be- 
drijfsoinstandigheden. 

Art-ikcl 13 bepaalt o.m. dat voortaan voor alle 
arbeiders bij overwork het uurloon met minstens de 
helft moet verhoogd worden. 

In de redactie van art. 15 is verduidelijkt, dat do 
arbeider recht heeft op minstens twee rust- dagen 
buiten de gebruikelijko godsdienstige feest- dagen. 

In art. 16 is in tegenstelling met de oude redactie 
thans in het belang van den arbeider een splitsing 
gomaakt tusschen „werkelijken ar- beid", waarvoor 
een maximum van 9 uur is ge- steld, en extra-
werkzaamheden voor rollen, in- deelen, en afleggen 
van den afstand naar het werk on terug; duren deze 
extra-werkzaamheden tezamon langer dan 66n uur, 
dan komt dat nieer- dero in mindering van 
evcnbedoelde 9 uur. 

In art. 24 is nieuw de verplichting van den 
werkgover tot het geregeld indienon van over- 
werk-staten tor controle of niet op overmatige wyzo 
overwork wordt govorderd. 

Hoofdstuk IV (art. 27 t/m 30) omvat de „ver- 
plichtingon van den arbeider", welke dezelfdo zijn 
gebleven als voorhoen. 

Hoofdstuk V (art. 31 t/m 33) geeft do „dis- 
ciplinaire voorschriften", waarin alleen nieuw is de 
bepaling, dat voortaan de zieko arbeider ook naar 
het hospitaal kan worden overgebracht ter 
voorkoming van beametting der andere arbeiders. 

Hoofdstuk VI (art. 34 t/m 40) vermeldt de 
..strafbepalingon**. Naast de hierboven reeds be- 
sproken wijzigingen in de oude strafaancties is hier 
in het belang van een juiste strafoplegging nog een 
scherpere omschryving gegeven van 
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„desertie,> en „voortgezette weigering om den 
verplichten arbeid te verrichten". 

Voorts zijn de oude rustverstoring-delicten thans 
gelimiteerd. In art. 39 is voorts door in- voeging van 
het wo ord “opzettel^k'' beter dan tot dusver tot 
uitdrukking gebracht, dat niet- -bewuste 
begunstiging van het niet-naleven der 
werkovereenkomst hier niet strafbaar is. 

Hoofdstuk VII (art. 41 t/m 45) be vat de bepa- 
lingen over de „geleidelijke afschaffing en tijde- 
lijke opheffing der poenale sanctie”，welke in het 
bovenstaande reeds grootendeels werden behan- 
deld. De voorgeschreven verhoudingscijfers voor 
vrije arbeiders en contractanten zullen ook gel- den 
voor in de betrokken tijdperken tot stand ge- brachte 
of tot stand te brengen uitbreidingen van 
ondernemingcn. 

Op grond van bijzondere omstandigheden, ver-
band houdend met Jigging of gesteldhcid van het 
bedrijf of met onverwachte beletselen, kan de 
Gouverneur-Generaal of krachtens diens mach- 
tiging het hoofd van gewestelijk bestuur in den vorm 
van uitstel als anderszins tegemoetkoming verleenen 
in de vervulling van verplichtingen, voortvloeiende 
uit het inkrimpings-schema. 

De P.A.C. te Medan werd in art. 44 gehand- 
haafd; waar de Gouverneur-Generaal zulks noo- dig 
oordeelt kunnen ook elders in de Buitenge- westen 
dergelijke arbeidscommissies worden in- gesteld. 

Verder bepaalt art. 45, dat in 1936 en vervolgens 
om de vijf jaren de koelieordonnantie wordt herzien 
„teneinde den arbeid onder werk- overeenkomsten 
met poenale sanctie verder te beperken dan wel af te 
schaffen”. 

Hoofdstuk VIII (art. 46 t/m 49) regelt het 
,,toezicht'', hetwelk in hoofdzaak wordt uitge- oefend 
door de ambtenaren van de Arbeidsin- spectie voor 
de Buitengewesten. De werkgever werd verplicht 
den controleerenden ambtenaren inzage te geven van 
alle bij of krachtens de koelieordonnantie 
voorgeschreven bescheiden en alle gevraagde 
inlichtingen te verstrekken be- treffende de naleving 
dezer ordorinantie. Verde- re voorschriften omtrent 
de uitvoering en naleving der koelieordonnantie, 
worden bij of krach- tens regeeringsverordening 
gegeven. 

Hoofdstuk IX (art. 50 en 51) bevat de „over- 
gangs- en slotbepalingen". 

Na de in werking treding der koelieordonnantie 
is in het proces der poenale sanctie-afschaf- fing een 
nieuw element getreden door het be- kende Blaine-
amendement op de nieuwe Ameri- kaansche 
tariefwet, waardoor invoer in Amerika wordt 
verboden van goederen, welke zijn gepro- duceerd 
met behulp van gedwongen of poenale sanctie-
arbeid. 

Dit gaf den directies van allo ter Oostkust van 
Sumatra werkzaam zijnde tabaksmaatsehappijen 
aanleiding uitdrukkelijk afstand te doen van het in 
artikel 37 der koelieordonnantie omschreven 
klachtreoht t.a.v. de in de artikelen 34 en 35 ge- 
noemde koelieovertredingen, terwijl voortaan geen 
gebruik meer zou worden gemaakt van de 
terugvoering van arbeiders naar de onderneniing met 
behulp van den sterken arm, waartoe art. 31 de 
mogelijkheid opent. Na afloop der loopende 
contracten zullen de nieuwe overeenkomsten slechts 
worden gesloten op de basis der vrije- -
arbeidsregeling van Ind. Stb. 1911 no. 540 sub Ten 
Tweede. 

In verband met deze beslissing der tabaks- 
maatschappijen diende de Regeering in April 1932 
by den Volksraad een aanvulling in op de 
koelieordonnantie (Volksraadst. zitting 1931 — 
1932, Ond. 160) ten einde een en ander wettelijk vast 
te leggen. Dit gebeurt door inlassching van een 
nieuw artikel 43a, voorschrijvende, dat de 
bepalingen van de artikelen 31 lid (1), 34 en 35 niet 
van toepassing zijn op arbeiders, werkzaam bij door 
het Hoofd van het Kantoor van Arbeid in de Javasche 
Courant bekend gemaakte onder- nemingen; dat zijn 
die, welke uitdrukkelyk van evenbedoelde rechten 
afstand hebbon gedaan. 

In verband met do nieuwe koelieordonnantie 
werden voorts bij den Volksraad twee ontwerp- -
ordounanties ingediend tot wijziging van het 
Chineesche Arbeidersreglement Banka (Ind. Stb. 
1927 no. 218) en tot vaststelling van een soort- gelijk 
reglement voor do onder poenale sanctie werkende 
Chineesche arbeiders bij de Gemeen- schappelyke 
Mynbouw Maatschappij Billiton. In beide 
ontwerpen, welke op 21 April 1932 door den 
Volksraad werden aangenomen, is het inkrimpings-
schema der poenale sanctie uit de nieuwe 
koelieordonnantie overgenomen. 

De uitvoeringsvoorschriften der nieuwe koe-
lieordonnantie zijn, v.z.v. zij vastgesteld zijn bij 
regeeringsverordening, opgenomen in Ind. Stb. 1931 
nos. 268 en 307. De eerste geeft o.a. aan hoe de 
procedure is bij loongeschillen als bedoeld in art. 12 
der koelieordonnantie; bij elk zoodanig geschil 
wordt een plaatselijk onderzoek ingesteld door een 
coinmissie van drie ]eden： een ambte- naar van het 
Binnenlandsch Bestuur, een ambte- naar der 
Arbeidsinspectie en een vertegenwoor- diger van 
den werkgever. Deze commissie brengt een rapport 
uit, hetwelk met het ad vies van het betrokken hoofd 
van gewestelijk bestuur aan den Directeur van 
Justitie wordt aangeboden, die ter zake beslist. 

Ind. Stb. 1931 no. 268 bepaalt verder, welke 
arbeiders tot de niet-contractanten mogen worden 
gerekend en welke criteria gelden voor de uit-
breidingen van ondernemingen, bedoeld in art. 41 
der koelieordonnantie. Verder handelen eeni- ge 
artikelen over de P.A.C. te M6dan en de in- diening 
van driemaandelijkschc loonstaten als controle-
middel op de naleving van artikel 12. 

Ind. Stb. 1931 no. 307 verdeclt het gouverne- 
ment der Molukken in verband met art. 5 lid (2) der 
koelieordonnantie in twee ressorten: do af- deelingen 
Amboin a en Ternate; dit beteekent, dat arbeiders uit 
het eenc ressort in het andere een poenale sanctie-
contract kunnen sluiten. Voorts wordt bij dit 
Staatsblad het z.g. koelie- budget vastgesteld; aan de 
hand hiervan bers kont do Arbeidsinspectie gcregcld 
het basisloon voor den arbeider, bedoeld in art. 12 lid 
(4) sub a der koelieordonnantie. 

De uitvoeringsvoorschriften, welke in de koe-
lieordonnantie ter vaststelling zijn opgedragon aan 
het Hoofd van het Kantoor van Arbeid, zijn 
opgenoinen in do Javasche Couranten van 3 en 14 
Juli 1931 nos. 53 en 56. 

Ook de vrije-arbeidsregeling in Ind. Stb. 1911 no. 
540 sub Ten Tweede onderging bij Ind. Stb. 1931 no. 
252 eenige wijzigingen in verband met de invoering 
van de nieuwe koelieordonnantie; de meeste dezer 
wijzigingen waren van technisch- legislatieven aard; 
een uitzondering daarop vorint het nieuwe 
vcorschrift, waarbij naar ana 
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logic van artikel 32 dor koelieordonnantio werd 
bepaald, cl at voortaan ook vrije arbeiders bij ziekte 
ter voorkoming van besmetting van an- dere 
arbeiders op aanwijzing van den botrokken 
gencesheer naar een ziekoninrichting kunnen 
worden overgebracht dan wel toruggevoerd, 
wanneer zij zich daaruit zondor toestemming van 
den geneeshcer hebben vcrwijderd. Doze bc- paling 
beoogt te voorkomen, dat de gunstige hygienische 
toestanden, welke thans op de meeste 
ondernemingen in de Buitengewesten worden 
aangetroffen, gevaar zouden kunnen. loo- pen door 
het in dienst nemen van een grooter aantal vrije 
arbeiders. 

De geleidelijke afschaffing van de poenale sanc- 
tie in onze eigen Buitengewesten heeft nog tot 
logisch gevolg gehad, dat diezelfde gedragslijn word 
nagestreefd t.a.v. de Javaansche arbeiders, die met 
officieele vergunning der Indische Revering voor de 
omliggende vreemde kolonien worden 
aangeworven. In de eerste plaats werd hiervoor 
overleg gepleegd met de Britsche autori- teiten op 
Malaka ten einde de voorwaarden vast te stellen, 
waaronder voortaan de Javaansche werkkrachten als 
vrije arbeiders in de Federated Malay States- zouden 
werken. Waar in beginsel reeds overeenstemming 
werd bereikt is binnen- kort een definitieve regeling 
op dit punt to ver- wachten in den vorm van een 
aanvulling van de voor de F.M.S. geldende Labour 
Code 1923. 

liefjislratiekamer. Tegelijk met het ontwerp voor 
de nieuwe koelieordonnantie werd bij den Volks- 
raad een concept-ordonnantie ingediend tot in- 
stelling van een Immigratiekamer te Medan, welke 
naam tijdens de behandeling werd gewijzigd in 
Registratiekamer. 

Deze instelling dient — gelijk de considerans van 
Ind. Stb. 1931 no. 95 aangeeft — om het ronselen 
van arbeiders tegen te gaan. Uit de officieele 
toelichting der Regeering wordt tor na- dcre 
verduidelijking van dit uitgangspunt het volgende 
aangehaald. 

,,Het zal nog geruimen tijd duren, alvorens ter 
Oostkust van Sumatra een arbeidsinarkt zal zijn 
ontstaau, welke geheel zal kunnen voorzien in de 
behoeftc aan werkkrachten van Westersche on- 
derncmingen en inheemsche bedrijvon. 

Men zal ook voor dat gebiedsdeol on do daar- 
inedo uit het onderwerpelijk oogpunt e6n veld van 
bcschouwing uitmakonde aangrenzende lamlstreken 
nog lange jaron aangewezen zyn op cenc 
uitgebreide, kostbaro inunigratio van Java of eklors. 

Nu ten gcvolge van de voorgenonion beperking 
der poenale sanctio de banden tusschen werkgo- ver 
cn arbeider in do toekomst losscr zullon worden, zijn 
het niet alleon de arbeiders, die daarvan zullen 
])rofiteeren. Het is te vreezon — de pruc- tijk op Jiet 
schierciland Malakka heeft dit go- noegzaam 
bowezen — d&t velo workgevers, dio 
noodgedwongen thans nog zc】f hunno arbeids- 
krachten doen immigreoron, in de tookomst nicer cn 
ineor gebruik zullen trachten to maken van ter 
jilaatso aanwezigo werkkrachten, dio ton behoove 
on op kosten van ad o r e werkgevers in hot gewest 
zijn geiinmigreerd. 

J l ot schoppen van rogclmatigo toestanden, 
waarnaar zoowel do Ovorheid als de particuliore 
ondcrnomers mot alle krachten dionon te strevon, 
zou aanzienlijk belommcrd worden, indien, v66r- 
dat nog een ruimc plaatselijko arbeidsmarkt tot 

ontwikkeling is gekomen, de werkgevers op groote 
schaal hun voordeel gingen zoeken in een zoodanige 
inhuur van reeds voorhanden krach- ten, instede van 
door aanvoer van buiten mede te helpen tot 
verruiming van de arbeidsmarkt. Af- gescheiden nog 
van de demoraliseerende prac- tijken, welke daarbij 
al te zeer te duchten zouden zijn, zouden de lasten, 
voortvloeiend uit de eigen- aardige eischon van het 
arbeidsvraagstuk in de Buitengewesten, steeds me er 
op hoogst ongelijke wijze worden verdeeld, wanneer 
niet door doel- matige voorzieningen aan een 
dergelijken gang van zaken paal en perk werd 
gesteld. 

Die voorzieningen zullen naar het oordeel der 
Regeering, welke daarbij krachtig steun vindt in de 
zienswijze in particuliere kringen, hierin moe- ten 
worden gevonden, dat ook zij, die voor de be- 
hoeften van hun bedrijf aanvulling zoeken in de 
inhuring van arbeiders, welke door anderen en voor 
rekening van anderen van overzee in het ge- bied. 
zijn aangebracht, door passende maatrege- len 
genoopt worden, om in behoorlijke mate gel- delijk 
bij te dragen tot de bekostiging van de ar- 
beidsimmigratie aldaar in algemeenen zin. 

Het wordt billijk geoordeeld, dat zij, die arbeiders 
als hierboven bedoeld in dienst nemen en daarmede 
profit trekken van de uitgaven van anderen en van de 
geschiktheid, door de immi- granten in do eerste 
jaren na hun aankomst op de ondernemingen van 
anderen verkregen, naar het voorbeeld van hetgeen 
te dien aanzien met de gunstigsto gevolgen voor 
Malakka sinds jaren toepassing vindt, verplicht 
worden voor die in- dienstneming een bijdrage te 
storten in een al- gemeen fonds, bestenid o.m. om in 
de kosten van den aanbreng van werkkrachten 
verlichting te brengen." 

De behandeling iu den Volksraad leidde niet tot 
principieole wijzigingeii in. het ontwerp; slechts 
werd do taak der Kamer scherper om- schrovcn door 
al datgene weg te laten, wat be- trekking had op de 
bemoeienis van immigratie en werving. 

Blijkens art. 1 van Ind. Stb. 1931 no. 95 is de 
Registratickamer, die rechtspersoon is, belast met: 

a. do zorg voor de registratie van de in het 
gouvernement Oostkust van Sumatra en in do 
afdeelingen Noordkust van Atj6h, Oostkust van 
Atj6h en Gajo- en Alaslanden van het gouvernement 
Atjdh en Onderhoorigheden van overzee 
geimmigroerdo werkkrachten, behoorende tot de 
bevolkingsgroopen van Inlanders en Vreemde 
Oosterlingen; 

b. de zorg voor het behcer en de instandhou- 
ding van een registratiefonds. 

In de kamer hobben zitting, als voorzitter te- vens 
lid, de Gouvorneur der Oostkust vau Sumatra, en als 
ledon: eon ambtenaar van het bin- nenlandsch 
bestuur, een ainbteuaar van de ar- boidsinspectio on 
twee niet-ambtelijke ingeze- tenen van hot in hot 
vorige lid, sub a, omschre- ven gebied en zooveel 
plaatsvervangende leden als noodig zullen bljjkon. 
Do leden, met uitzon- dering van den voorzitter, 
zoomed© do plaats- vervangende leden worden 
telkens voor een tyds- verloop van ton hoogsto drio 
jaren. benoemd door den Gouverneur-Genoraal op 
voordracht van ge- uoemd hoofd van gewestelyk 
bestuur, welk be- stuurshoofd t.a.v. de voordracht 
der niet-ambte- Ijjke ledon overleg pleegt met de in 
voormeld ge- 
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bied bestaande vereenigingen van bij de immi- 
gratie betrokken werkgevers. 

De werkgevers z^jn verplicht aan de Kamer 
opgave te docn van iederen arbeider, behoorende 
tot de bovenbedoelde bevolkingsgroepen, die te 
hunnen behoove is gelmmigreerd, zoomede van 
elke plaatselijke indienstneming van zoodanigen 
arbeider, die niet ten behoeve van den werkge- 
ver is gelmmigreerd. 

Blijkens de uitvoerings-voorschriften in Ind. 
Stb. 1931 no. 530 worden als werkgever uitge- 
zonderd de beheerder of eigenaar van een pang- 
long, een winkelbedrijf, een drukkerij en een ho- 
telbedrijf. 

Bij de vervulling van haar taak zal de Kamer 
gebruik kunnen maken van de cliensten van het 
te Medan gevestigde dactyloscopisch bureau van 
de Deli Plantersvereeniging en de A.V.R.O.S. 

De verplichte bijdragen der werkgevers aan 
het registratief on ds zijn bij de regeeringsver- 
ordening in Ind. Stb. 1931 no. 531 als voIgt vast- 
gesteld per arbeider: 

1°. een bijdrage van / 0.37 per jaar als tege- 
moetkoming in de uitgaven der Kamer; 

2°. voor elke plaatselijke indienstneming een 
bedrag van / 5 in eens en / 1 per maand geduren- 
de den tijd, dat de arbeider in dienst blijft. Het 
bedrag van / 5 wordt verhoogd tot / 40, wanneer 
de arbeider zijn vorige werkovereenkomst voor 
het verstrijken van den overeengekonien of wet- 
telijk voorgeschreven termijn eenzijdig heeft ver- 
broken. 

De bedragen sub 2°. zijn niet verschuldigd voor 
geimmigreerde arbeiders, die zich buiten de 
grenzen der ondernemingen blijvend gevestigd 
hebben en niet — dit ter beoordeeling der Kamer 
—regelmatig in het ondememingsbedrijf werk- 
zaam zijn of gedurende minstens tien jaren in het 
gebied der Registratiekamer verblijf hebben ge- 
houden. 

Het regiement der Kamer is opgenomen in 
Bijblad 12702; haar feitelijke in werking treding 
vond plaats met 1 Januari 1932. 

De crisis bracht echter reeds spoedig een gron- 
dige wijziging in de situatie. Door de ontslagen 
op groote schaal ontstond in plaats van een te- 
kort een groot surplus aan werkkrachten, het- 
geen een wettelijke bescherming tegen het ron- 
selkwaad vanzelf overbodig maakte. De uitgaven 
voor de Kamer, welke in deze tijden op de werk- 
gevers extra zwaar drukten, hadden daardoor 
geenerlei nuttig effect. Ditgaf der Regeering aan- 
leiding op 26 Maart 1932 een voorstel bij den 
Volksraad in te dienen ten einde de werking der 
Kamer voorloopig voor 6en jaar op te schorten, 
welke maatregel sedert were! afgekondigd in 
Ind. Stb. 1932 no. 144. 

Literatuur: Volksraadst. zitting 1930—1931 Ond. 
61 ； Koelieordonnantie 1931 met toelichting en 
uitvoeringsvoorschriften, uitgave A.V.R.O.S. 1931; 
Handboekje/Voor den Deliplanter, uitgave D.P.V. 
193)/ 

TANIMBAR- OF ZUID-OOSTEREILANDEN. 
(Vervolg van DI. IV). De voornaamste, d.w.z. 
bewoonde eilanden zijn: Jamd6na, het hoofd- eiland, 
160 K.M. lang, Selaroe, Larat, For、 date, Moloe 
(bewoond door afstammelingen van； Galdlarezen en 
Tob6Iorezen van Halmahdra) en Seira. De eilanden 
bestaan vooriit ui£"kaiEge- steente, meest zeer jonge 
koraalkalk en zyn over het algemeen laag, ook de 
grootere niet hooger 

dan 150—200 in. De piek van Laibobar op het ge- 
lijknamigo eiland is echter 391 in. 

Volgens de laatste volkstelling bedraagt de be- 
volking ongevcer 40.000 zielen. Zij woont in ne- 
gorijen, die alle aan de kust gclcgen zijn. Werden 
vroeger alle negorijen op steile hcuvels bij het strand 
gobouwd, thans zijn er nog slechts enkele op heuvels 
gebouwd. Echter zijn ook deze, even als de op het 
strand gelegen negorijen, van alle 
verdedigingswerken ontdaan. Do bevolking be- staat 
uit krachtige menschen met sluik haar, dat bij de 
mannen vroeger veel, thans nog maar zel- den, 
kunstmatig blond werd gemaakt, en bij de vrouwen 
zwart is； Papoea-typen komen echter ook so ms 
voor. Het zijn, behalve enkele Mo- hammedaansche 
vreemdelingen, alien Christe- nen, waarvan het 
grootste deel (ongeveer drie kwart) Protestant, de rest 
Roomsch-Katholiek is. De kleeding der bevolking 
doet het meest aan die van Ambon denken. Zag men 
vroeger bij alien doorBoorde en uitgerekte oorlellen, 
waarin sie- raden, nu komt dit nog slechts bij de 
ouderen voor, terwijl zelfs velen van dezen hun ooren 
of door een dokter of door een kamponggenoot heb-
ben doen bijwerken en moderniseeren. Door in- 
vloed van bestuur, zending en missic zijn de oude 
toestanden geheel aan het verdwijnen. De bezig- 
heden der mannen bestaan in het ontginnen der 
velden, visschen, ter jacht gaan en vangen van 
tripang en schildpadden en het duiken van schel- pen. 
De vrouwen verrich ten naast den veldarbeid de 
gewone huiselijke bezigheden, weven daarbij 
saroengs en vlechten mandjes. 

De bevolking is verdeeld in dric klassen: de adel, 
waar de hoofden uit voorkomen, de middenstand en 
het lagere volk. Daarbij is ontstaan een slavenklasse, 
door de vroegcre oorlogen en vele veeten. De 
waardigheid der hoofden is niet er- felijk. 

In 1G29 werden de Tanimbareilanden door de 
Nederlanders ontdekt, maar het intensieve be- stuur 
dateert eerst van veel later. Werden er in 1882 een 
paar posthouders geplaatst, eerst in 1910 kwam er 
een gezaghebber. De hoofdplaats was eerst Adaoet, 
daarna Olilit, thans Saumlak- ki. De 
Tanimbareilanden vormen nu de onder- afdeeling 
Tanimbareilanden der afdceling Am- boina van het 
gouvernement der Molukken. 
，r 《 N. A. v. W./ ' 

LARAT. (Vervolg van DI. II). De tweo^an en 
door elkaar gegroeide kampoengs Ridool cn Ritabdl 
vormen de hoofdplaats Larat, stand- plaats van een 
bestuursassistent. In Lamd6sar op de Oostkust van-
het eiland worden goedc jirauwen goinaakt./ 

SAUMLAKKI.[Vervolg van 1)1. III). Hoofd-
plaats der onderafdeeling Tanimbareilanden der 
afdeding Amboina van het gouvernement der 
Molukken. De plaats ligt aan de baai van Sauni- 
lakki, die voor schepen ii>/eJken moesson ecn 
veilige ankerplaats leverty7 

API. (AanvuIIing van 1)1. I.) Behalve de in het 
oorspronkelijk artikel reeds genoemde bergen wordt 
ook de Tob61o-vulkaan op Halmah6ra nog 
G. Api genoemcLz 
j > DEELBOUW. (Zie DI. I). I. HET BEGRIP 

DEELBOUW. In het algemeen verstaat men onder 
deelbouw een landbouwbedrijfsvorm, waarbij de 
rente-trekker liet bedrijfsobject niet door eigen 
arbeid of als bedrijfsleider exploiteert, maar het stuk 
grond aan een ander ter bobouwing over- 
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laat; hij. die het land gecft, on de bebouwer deelen 
samen de bruto-opbrengst van het stuk grond 
volgcns een algeincen vaststaande of in het bij- 
zonder vastgestelde verhouding. 

Declbouw is geen speciaal Indonesische over- 
eenkomst, zooals zou kunnen volgen uit de defi- 
nitie, die in het over dit ondorwerp handelend artikcl 
in DL I dezer Encyclopaedic wordt ge- geven: 
"declbouw is de bij de Inlanders in geheel Indonesie 
gebruikelijke transactie over grond, waarbij de 
grondbezitter of de pandnemer van grond zijn akker 
ter bewerking afstaat aan een anderen Inlander tegen 
den plicht tot uitkeering van een evenredig deel van 
den oogst". Deel- bouw komt en kwam in een groot 
aantal andere landen voor. In Europa zijn vooral 
Frank侦k en Italie landen met veel deelbouw, terwijl 
zelfs in de Vereenigde Staten met zijn 
kapitalistischen landbouw deelbouw nog steeds een 
veel voorko- mende overcenkomst is. 

Onder het begrip deelbouw valt niet verhuur 
tegen een vaste hoeveelheid product, zooals bijv. op 
Lombok gebruikelijk is. Evenmin behooren er toe 
alle rechtsverhoudingen, die er economisch veel op 
gelijken, maar waar het afdragen van een evenredig 
oogstdeel plaats heeft ten gevolge van verhoudingen 
van publiekrechtelijken aard, zij het ten gevolge van 
hoorigheid, zij het door be- trekkingen van fiscalen 
aard tusschen belasting- betalers on 
belastingheffers. 

Men mag ook niet van deelbouw spreken, als het 
oogsten of andere afzonderlijke landbouw- 
bewerkingen van een gewas beloond worden met 
een aandeel in de bruto-opbrengst. Hiervoor is 
noodig dat alle bewerkingen door den deelbou- wer 
of onder (liens leiding plaats hebben. In do derde 
plaats rckent men niet bij deelbouw die 
overecnkomsten, waarbij niet de firwio-opbreng- 
sten, maar de netto-opbrongston van het land- 
bouwbedryf worden gedeeld. Men heeft in die ge- 
vallen te maken met een landbouwbedrijf op ven- 
nootschappelijken grondslag. 

I n het algemeen is gebleken, dat de navolgende 
omstandigheden het ontstaan van deelbouw kunnen 
bevorderen: 

Ic. de Jandbouw levert bijzondero risico op, ten 
gevolge van den grond of het klimaat; 2e. de 
vcrbouwde gewassen vereiachen bijzondere zorg 
(zooals bijv. wijnstokken in Frankrijk en Italie) of 
zo zijJI meerjarig； 3e. do landbouw is of exten- sief 
of arbeidsintensief ； 4c. grootgrondbezit sa- 
mengaando met veel kleine landbouwbedry ven, 
terwijl een groote landelijko bevolking aanwezig is, 
maar een gezeten boerenstand ontbreekt; 5o. groote 
landgoedercn mot een schrale bovolking, zoodat 
werkkrachten nioeilijk te krijgen zyn en ten 6e. het 
nog in zwang zijn van de gesloton pro- 
ductenhuishouding. 

Opvallond is hierbij, dat dezo factoren gedeol- 
telijk elkaars tegengesteldon zijn. 

JI. GEOGBAFISCn-HISTOKISCHE BESCHRIJVING VAN 

DEN DEELBOUW. Hoewcl deelbouw in de moeste 
atrokon van Nederlandach-Indie voor- komt, is do 
betcekenis dezer ovoreenkomat niet overal even 
groot,wat al dadel^k hieruit blykt, dat in Hommige 
talen Inlandsche namcn ontbreken. 

1 n I a n d d c h e n a m o n. Algemeene bo- 
namingen voor deelbouw, wolke dus niet tovens een 
aanwijzing goven voor het deelbou wquotiont, 
komen in l(ing niet alle Indische talen voor, terwijl 
ze soma een ruimer begrip dan deelbouw om- 

vatten. Zoo beteekent pemaken in de Karolanden het 
in bewerking geven van een rij8tvcI37~ecKter ook 
tegen een van te voren bepaald loon. Een 
Minangkabauscho term, is manjasie. De Lam- 
pocngsche benaming voor deelbouw in de af- 
deeling Kroe gebruikelijk is menjasih; sasih is 
echter ook de benaming voor veldhuur in het 
Lampoengsch (sasih hoog-Lampoengsch, sasi'ah 
stranddialect Kroe). Deelbouwers noemt men op 
Suinatra's Westkust evenals in Boven-Tembesi 
anak semang (anak kind, semang geldschieter). 

Voor Borneo geeft Mallinckrodt de volgende 
namcn voor deelbouw op: bakakaroen (Bandja- 
reesch); sabahandi (Lawangan)； balaben (Maa- 
njan)； bahandi (Ngadjoe). Genoemde termen gel- 
den echter gedeeltelijk ook voor deelwinning. 
Mallinckrodt noemt tenminste de woorden balaben 
(Maanjan) en sahabandi (Lawangsch) voor 
deelwinning bij bijenboomen en bakakaroen 
(Bandjareesch) voor deelwinning bij rubber. In het 
Ngadjoe spreekt men bij deelwinning echter van 
bagi doeee. 

In de Minahasa noemt men deelbouw tojo, ook 
toemojo1 Td, matoeki Tt. Hij, die den grond in 
deelbouw geeft, heet Si Toemojo Td. Ook vindt men 
voor deelbouwer den term： timojoon en voor 
deelbouwgever timojo of toean tanah timojo. In de 
Zuidelijke Toradjalanden (onderaf deeling j\Iakal6) 
heet deelbouw mindoeloe oema en in Zuid Celebes 
t^sang of thesang. Volgens Matthes zijn do 
Boegineesche deelbouwtermen als volgt: t<:seng = 
pacht voor het verhuren van grond, of wat het zij, bij 
padiveldeu, gewoonlijk tegen een derde van de 
opbrongst, of de waarde daar- van (Boegineesch); 
tesang (Makassaarsch) idem； To-matesengt 
letterlyk zij die teseng betalen, dus do bewerkers der 
padivclden； teseng让 iets tegen betaling van 
teseng of huurpacht hebben To- mapateseng: lett. zij 
die anderen teseng laten be- talen, degenen, die 
padivelden door anderen laten bewerken, do 
eigenaars (beter bezitters). 

Een algemeene naam voor deelbouw schijnt op 
Bali te ontbreken； njakap is grond voor een under 
bewerken in deelbouw of in loondienst fgrond- 
woord sakap). Dezclfde opmerking geldt voor het 
Javaansch, het Soendaneesch en het Madoe- reesch. 
In de Vorstenlanden spreekt men bij deelbouw van 
sromo, hetzelfdo woord geldt daar echter ook den 
geldelyken toeslag, die er bij deelbouw gegeven 
wordt. Halfbouio, waarbij de grondbezitter en do 
deelbouwer ieder de helft van do bruto-opbrengst 
krijgen, noemt men in Atjdh mawaih; in do 
Gajolanden mawah\ in de Alaslanden blah doeo of 
boeloeeng doeo, in de Ka- rolandcn inclahi (van 
belah = helft); in To ba en Pak- Pakland (Seriboe 
Dolok) bola pinang; in Zuid Tapanoeli marbolam, 
ook manjadoea'i; in Minangkabau mampadoeokan 
of mam-padoeoi. In Zuid Sumatra spreekt men van 
bagi doea, wolko term ook voor andero deelwinning 
wordt gobezigd, evonals hot woord separoan in 
Palem- bang. TMsang-tawadoea is de Boegineesche 
uit- drukking voor halfbouw en nandoe of nanding 
(menanding) de Balineesche. 

Do Javaansche termon zyn maro of memaro (van 
paro); hoog mdlih (van palih) welke termen echtor 
ook voor andere rechtsfiguren wordt go- bruikt. 

Het Madoerecsche woord paro of paron be-
teekent de helft der productie van een bouwveld als 
loon voor deu bewerker. (Ma)maro of nengah 
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of nengahkeun zijn de overeenkomstige Soenda- 
neesche uitdrukkingen. 

Bij de benamingen voor derde en vierdebouzv en 
vijfdebomv is het dikwijls niet duidelijk, of de 
grondbezitter of de deelbouwer resp | of | van de 
opbrengst krijgt. In Atjfeh is het aandeel van den 
grondbezitter bij bagi peuet of moeweue peuet I； 
bij mawah bagi thee f; bij bagi limong slechts f en 
bij aboen meu oee daarentegen Derdebouw heet in 
Minangkabau mampatigokan of mampati- got, in 
Djambi en Palembang bagi tiga, in Zuid Celebes 
thesang-tawa-talloe (Boeg.) (§ aan be- zitter), op 
Java merteloe, mrateloe (hoog mraiiga), 
Soendaneesch martiloe, in Bantam djedjoeron en in 
Cheribon djoedjoeron, in West~Java djoedjoe- 
ranr~op Bali nilon of nelon, waar vierdebouw 
moetjoeruin wordt genoenid, in Zuid Bali ook 
ngempat-empat (| aan deelbouwer, bij § aan deel-
bouwer spree kt men daar van ngelima-lima). 

Vierdebouto heet op Java mrapat of merapat, in 
Jogjakarta boeroeh mrapat, in Ngalik slekatan; 
vijfdebouw op Java maralima. of merlima. Lima- 
lasan was in Kedoe een benaming voor deelbouw 
tegen f van de opbrengst voor den bezitter. 

W i e g e e f t i n deelbouw u i t? In het algemeen 
kan deze vraag beantwoord wor- den met: zij die, om 
de een of andere reden hun grond niet kunnen, of niet 
willen bewerken. 

Deze personen kunnen echter juridiseh, eco- 
nomisch en sociaal tot geheel verschillende cate- 
gorieen van de bevolking behooren. In de eerste 
plaats vindt men er onder grootgrondbezitte琲， 
vooral in Atjdh, de hoogvlakte van Toba, de Zui- 
delijke Toradjalanden (onderafdeeling Makal6 en 
Rantepao), Zuid Celebes, in welke streken de 
grootgrondbezitters tot de categorie van hoofden en 
aanzienlijken behooren; op Bali worden de gronden 
van leden der vorstelijke familie, pem- bekels en 
dergelijke eveneens in deelbouw uit- gegeven, 
evenals de droewe tengah (onverdeeld vorstelijk 
familiebezit in Zuid Bali). Op Java en Madoera treft 
men vooral in de streken met in- dividueel 
grondbezit deelbouw op de gronden der groot 
grondbezitters aan, zooals in Priangan,. Batavia en 
Besoeki, 

Deelbouw kan samengaan met allerlei rcchts- 
toestanden van den grond, zooals o.a. met het z.g. 
communaal-bezit en het erfelijk individueel bezit, 
titisaragTonden, waia/gronden op Java en Madoera, 
landheergronden, b.v. op Lombok, domeingronden, 
ornamentsvelden en ambtsvel- den van Zuid 
Celebes; poesakogronden en pen- tjariangronden in 
Minangkabau; kalakerang- en pasinigronden in de 
Minahasa; gronden van tem- pels en vereenigingen 
op Bali. 

Deelbouw op al deze soorten gronden kan va- 
rieeren volgens de sociale en economische positie 
der grondbezitters en deelbouwers. Deelbouw door 
sociaal op een lager niveau staande deelbouwers 
wordt uitgeoefend bij ambtsvelden, vooral op Java 
en Madoera, maar ook op Zuid Celebes en op 
domeingronden, b.v. op Bali en Lombok. 

Deelbouw op domeingronden is wel een van de 
oudste vormen van deze rechtsfiguur in Neder- 
landsch-Indie (vooral Bali en Lombok in den 
Vorstentgd). 

Geeft aan den eenen kant grootgrond bezit aan- 
leiding tot deelbouw, grond wordt eveneens wel in 
deelbouw uitgegeven bij een klein grondbezit, 
doordat of de grond te ver van de woonplaats is 
gelegen, of de grondbezitter om andere rede- 

nen niet tot eigen exploitatie kan of wil over- gaan. 
Bit kan het gevolg zijn van gebrek aan kapi- taal 

(vee en/of landbouwwerktuigen), gebrek aan geld of 
aan kennis of belangstelling cn tijdelijkc of 
blijvende afwezigheid. In de Minahasa geven bijv. 
lieden, die buiten het gewone dorpslcven staan, hun 
grond in deelbouw uit, zooals onder- wijzers, 
inlandsche leeraren, bezitters van tuincn elders. Ten 
deele waren het leegloopers, ten deele handelaren, 
verkoopers en beambten. Voor Loe- madjang 
noemde men bij het Mindere Wel- vaartonderzoek 
van 1904 een categorie van personen, die ook elders 
wel onder de uitgevers in deelbouw zullen 
behooren, nl. de „tani tanggoeng”, dat zijn zij, die 
niet gewoon zijn, of niet in staat zijn, de gronden 
zelf te bewerken, zooals hadji's, gewezen petinggi's 
(ddsahoofden), of leden van het ddsabestuur, 
handelaars e.d. en vrouwelijke grondbezitters. 

Gronden behoorend bij een onverdeelde nala- 
tenschap en van minderjarige kinderen, wier va- der 
overleden is, worden veelal in deelbouw be- werkt. 

Een andere reden van indeelbouwgeving kan zijn 
om arme familieleden te helpen. Deelbouw wordt 
dan een soort familie-verzorgingsinstituut. Vink 
meldt dit als een van de vormen van deelbouw op 
Zuid Bali in zwang. Oudere berichten melden dit 
voor Java (o.a. Preanger en Pasoe- roean). 

Speciale vormen van deelbouw zijn deelbouw op 
gehuurde en op verpande gronden, waarop de 
grondbezitter dikwijls als deelbouwer op zijn eigen 
verhuurden of verpanden grond optreedt. 

W i e z ij n deelbouwers? Hierop is ook geen 
algemeen generaliseerend antwoord te geven. Soms 
zijn het de arme lieden, maar het komt ook voor, 
hoewel waarschijnlijk niet zoo dikwijls, dat 
welgestelde landbouwers als deelbouwer op- treden. 
Het kunnen zijn arme bloedverwanten van de 
grondbezitters. In het algemeen zijn het toch wel 
meestal lieden met weinig of geen grond- bezit. 

Men kan aantoonen, dat in verschillende Btre- 
ken vroeger slaven en hoorigen reeds een aandeel in 
opbrengst der gewassen kregen en het is waar-
schijnlijk te achten, dat de klasse dor deelbouwers 
soms in de plaats van die slaven en hoorigen kwam, 
een proces, dat tegenwoordig op Lombok nog 
waargenomen kan worden. Dit in niet overal het 
geval geweest. 

Bewerking van gronden door vreemdelingcn, die 
echter geen slaven of hoorigen waren, is ecn ander 
soort deelbouw. Het meest typische voor- beeld 
hiervan is b.v. de Lampocngor met zijn Bantamsche 
deelbouwers en deelwinners. Het adatrecht 
belemmert dan in dergelijke gevallen, dat de 
deelbouwers grondbezit verwerven. In sommige 
strekon, waar de grond in handen van enkelen is 
gekomen, behoort het overgroote deol der 
landbouwers tot de deelbouwers, zooals bijv. in 
Pangkadj6n6 en Maros (Zuid Celebes). Bij gebrek 
aan statistische gegevens valt niet met zekerheid te 
zeggen, waar dit elders nog meer voorkomt. Op Java 
zyn eenige statistische, hoewel globale, gegovens 
beschikbaar. Bij het be- lastingdrukonderzoek van 
Meyer Ranneft— Huender werden in bepaalde 
districten ook ruwe schattingen gemaakt van de 
groepen der bevol- king. Voor alle onderzochte 
plattelandsdistricten 
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van Java en Madocra bedroeg het aantal cleel- 
bouwers 30.356 of 3,45% van de volwassen man-
ner!, welk percentage uiteraard nog sterk van het 
werkelijke, onbekendo Javaperccntagc zal kun- nen 
afwijken, daar de onderzochte districten in totaal 
maar 881.157 volwassen mannen telden. Men vond 
de hoogste percentages voor de oude residenties 
Batavia, Besoeki en Preanger (nl. resp. 21,3, 7,6 en 
5,6%). 

In de “Mededeclingen van de Regeering om- trent 
onderwerpen van algemeen belang" van 1926 wordt 
gezegd, dat op grond van verschil- lendc gegevens 
wel zonder al te groote fouten mag worden 
aangenomen, dat in de volgende oude residenties het 
overgroote deel der land- bouwers ook grondbezitter 
is： Bantam, Cheri- bon, Semarang en Madoera; dat 
het pachten (en deelbouw) van eenige beteekenis is 
in Pekalo- ngan, Madioen, Kediri en Pasoeroean en 
dat deze laatste vorm van grondgebruik van groote 
beteekenis is in Batavia, Preanger, Banjoemas en 
Besoeki. Vooral in de Preanger is het aantal 
grondbezitters dat den grond in deelbouw uit- geeft, 
zeergroot, terwijlhet voor Banjoemas groo- ter zou 
zijn dan voor Besoeki. Deze mededeelin- gen 
komen niet geheel met bovenstaande cijfers 
overeen. 

Voor de Buitengewesten zijn kwantitatieve 
gegevens nog schaarscher. Bij het belasting- 
drukonderzoek op Sumatra's Westkust waren in 
zeven der onderzochte ,,8teekmonsterressorten", te 
weten de onderafdeelingen Padang, Kerintji, Oud- 
Agam, Loeboeksikaping, Alahanpandjang en 
Moearalaboeh, volgens globale schattingen circa 
5% der volwassen mannen deelbouwers, 
voornamelijk van voedselgewassen (66,5% der 
volwassen mannen was bij den landbouw be- 
trokken). Pariaman, een belangryke streek voor den 
exportlandbouw, was echtcr niet opgenomen. Er 
blijft betreffende den omvang van den deelbouw 
nog veel onzekerheid bestaan. 

W e 1 k e g r o n d e n worden i n d e e 1- b o u w 
uitgegeven?Inde meeste streken is de deelbouw van 
sawahs veel bolangrijker dan die van andere 
gronden, vooral op de Buitenge- weaten. Deelbouw 
van niet regelmatjg beplante droge gronden 
(ladangs) wordt alleen gemeld voor Sumatra's 
Westkust, hoogst zelden in de Gajolanden en do 
Bataklanden (Sim Sim, onder- afdeeling 
Dairilanden) en door Dr. Adam voor de Minahasa. 
Plnatselijk treft men in Atjdh en Celebes 
(onderafdeeling Takalar) een deelbouw van 
onbewerkto sawahs, die oenigen tyd braak hebben 
gelegen. Vooral in Zuid Bali vindt men ook veel 
deelbouwers op drogo gronden; op Java en Madoera 
schijnt do beteekenis van deelbouw op droge 
gronden sedert het onderzoek naar de rechten op den 
grond (1868) sterk te zijn ver- minderd. Doze 
gronden worden daar tegonwoor- diggewoonlyk of 
zolf bebouwd, of tegen geld ver- huurd. 

W e 1 k e gowassen worden i n deelbouw v o r b 
o u w d ? Sawahpadi komt in de corato plaats, 
deelbouw van andore 6<5njarige ge- wassen op 
sawahs vindt vormelding voor Bali en hicr on daar 
in West Java, vooral van uien, aardnoton, groonten, 
aardappelen, minder cas- savc on batnten (Preangcr, 
Cheribon). 

In Oost- on Middon Java werden plaatselijk 
tabak, mais, uion, op sawahs in deelbouw aan- 
gcplant, terwyl men in de Vorstenlanden ook 

deelbouw van p&l&widjS, kent. Op droge, regel- 
matig beplante gronden, tegaJanS of blijvende 
ladangs, vindt men deelbouw van tabak in de 
Gajolanden en in het Pajakoemboehsche (Sumatra^ 
Westkust), Maros en Pangkadjen6 (Zuid Celebes) 
Zuid Bali, Kedoe, regentschap Salati- ga, 
Loemadjang； van mais in de Minahasa, Ziiid 
Celebes (Bqnthain en Bond); van aardap- pelen in 
Zuid Celebes (Bonthain), van padi in de Minahasa on 
Zuid Bali, waar men ook nog alang- -alang (daar 
gekweekt voor dakbedekking), ba- taten (na mais en 
padi gag&), lontarpalmen en k of fie in deelbouw 
verbouwt. 

Bij meerjarige gewassen, zooals rubber, klap- 
perboomen, koffie en peper, kan men alleen clan van 
deelbouw spreken, als de bewerker een be- paald 
gedeelte van de tuinen onderhoudt en de vruchten 
oogst en daarvoor een vast gedeelte van de opbrengst 
krijgt. Bepalen de werkzaamheden zich tot het 
oogsten en is geen bepaald gedeelte van den aanplant 
daarvoor aangewezen, dan heeft geen deelbouw, 
maar deelwinning plaats,. zooals bij den rubbertap. 

Deelbouwquotienten. Door de zeer groote variatie 
in do deelbouwvoorwaarden valt daarvan 
bezwaarlijk in een kort bestek een over- zicht te 
geven (men zie voor uitvoeriger gegevens- het 
tweede hoofdstuk van het werk van Schelte- ma, 
hierachter in de literatuurlijst vermeld). Deze grooto 
variatie zelfs in 66n dAsa kan gedemon- streerd 
worden aan de uitkomsten van een onderzoek in e6n 
desa in de Preanger (d^sa Ke- masan, district 
Bandjaran, ten Zuiden van Bandoeng). In slechts 21 
gevallen van deelbouw over een oppervlak van 31 
ha. bleken de voorwaarden als volgt te varieeren: 

In alle gevallen kregen deelbouwer en grondbe-
zitter ieder de helft van de opbrengst na aftrek van 
het oogstloon (bawon); de bi bit (zaadpadi) wordt in 
19 van de 21 gevallen verstrekt door den deelbouwer, 
in 2 door den grondbezitter; de landrente werd in 12 
gevallen betaaid door den sawahbezitter, in 8 
gevallen door den deelbouwer en in 1 geval door 
ieder voor de helft, terwijl vroeger de landrente door 
do grondbezitters werd betaaid. In o gevallen van do 
21 gevallen moest het aandeel van den sawahbezitter 
thuis worden be- zorgd. Voorscholten in geld werden 
niet verstrekt; voorscholten in padi driomaal. 

In het algemeen kunnen de deelbouwvoor- 
waarden betrekking hebben op den grond en/of den 
aanplant; werkdieren, landbouwgereedschap- pen, 
plantmateriaal, den arbeid, verder op de belastingen, 
het nagowas, eventueel op een bind- som, 
huishoudelijko en andere dionsten door den 
deelbouwer, some betreffon z刘 een huldegift. In 
verband met al deze faotoren wordt dan het 
deelbouwquotient vastgesteld, waarby bepaald 
wordt, welk oogstdeel ieder der partyen zal ont- 
vangen. 

By een beschouwing van de deolbouwquotien- ten 
valt in de eerste plaats op, dat waarschynlyk 
halfbouwovereenkomston in allerlei varianten in 
velo streken do overhand hebben, derde bouw met | 
of 务 aan den bezitter, volgt daarna in beteekenis. We 
kunnen alleen de meest gebruikelijke 
deelbouwquotienten vermelden en moeten de 
overige regelingen buiten bespreking laten. De 
Jbeschikbare gegevens schjjnen te wyzen op een 
grootere uniformiteit in vele streken van de Bui-
tengewesten dan op Java en op Bali, maar de 
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vraag rijst, of dit niet soms het gevolg is van on- 
volledige waarneming. De tegenstrijdigheid van 
sommige gegevens zou da ar van ook het gevolg 
kunnen zijn. Andere breuken dan i of § of《zijn veel 
zeldzamer, zooals 各，我 
In het algemeen kan opgemerkt worden, dat het 
deelbouwquotient een grove maat is. Wil men er 两
ziging in brengen, dan moet men al gauw van b.v. de 
halve opbrengst overgaan tot | of j. Het is, als of men 
weegt met een weegschaal, waarop alleen groote en 
nog wel veranderlijke ge- wichten gebruikt kunnen 
worden (er is immers eprake van een oogstdeel). 
Jenny noemt een „ganz grob schematischer Form" 
een geval, Traarbij een verdeeling in drieen wordt 
toegepast, § a an den grondbezitter, | aan den 
kapitaalbe- zitter (dus bezitter van werktuigen en 
werkdieren) en * aan den bewerker. Hiervan vindt 
men voor- beelden in den Gorontaloschen 
adatrechtskring ,en in Zuid Celebes (onderafdeeling 
Toli-Toli), pok in Banjoewangi. In primitieve 
maatschap- pijen, waar men nog niet in het minst aan 
econo- misch handelen gewend is, zal men voor het 
deelbouwquotient over het geheel eenvoudige breu-
ken kiezen zooals T*5, | of J (b.v. de z.g. „oude adat 
"van Zuid Celebes, waarbij de grondbezitter | van de 
opbrengst kreeg). 

IngeAvikkelde regelingen vooral ten opzichte 
van de lasten treft men wel op Bali aan. In Atjdh 
krijgt de deelbouwer f of y of | van den oogst; ¥ bij 
onbewerkte sawahs. Het aandeel hangt o.a. af van 
den aard van de sawah en de verstrekking van 
werkdieren. 

In de Gajo-, Alas- en Bataklanden komt half- en 
derdebouw voor (| of 5- aan den grondbezitter). Voor 
Minangkabau wordt tegenwoordig ge- woonlijk 
meestal halfbouw toegepast. In Zuid Sumatra moet 
de deelbouwer in de meeste stre- ken J of I，soms 
echter maar 为 afstaan. In de Lampoengs werd 
(wordt?) ook wel slechts + of § afgedragen. Op 
Borneo krijgt de bewerker van den grond bij 
sawahpadi 5 of | van de opbrengst, afhangend van 
diverse omstandiglieden. In de Minahasa kent men 
een typische verhou- ding van 5 ： 6, bij de 
verdeeling nadat de padi al gesneden is (/T voor den 
deelbouwer). Bij ver- deeling v66r den oogst komt 
aan iedere partij de helft toe .Op ladangs kent men 
half- of derdebouw. 

In den Gorontaloschen rechtskring wordt aan 
den bezitter meestal | of | van de opbrengst af-
gedragen, in sommige districten slechts Voor zoover 
in het Toradjagebied al van deelbouw pprake is, 
krijgt de deelbouwer i of | van den oogat. 

In Zuid Celebes worden sawahs voor den ver- 
bouw van padi meestal tegen de helft of 5 van de 
opbrengst in deelbouw gegeven, in sommige streken 
tegen | (onderafd. Bone). Voor deelbouw van mals en 
aardappelen wordt 为 a | afgedragen (afdeeling 
Bonthain en Bond). 

Op Bali kent men halfbouw-, derdebouw-, 
vierdebouw- en-vijfdebouwovereenkomsten. Vink 
pnderscheidt voor deelbouw op droge gronden in 
Zuid Bali； ten le deelbouw der grondbezitloozen bij 
hun familieleden; ten 2e deelbouvr van grond-
bezitloozen bij grootere grondbezitters, niet-fa- 
milieleden; ten 3e de bewerking in deelbouw van het 
grondbezit van leden der vorstelijke familie en 
andere aanzienljjken. De voorwaarden loopen fiterk 
uiteen, maar zijn over het geheel niet druk- 

kend. Voor de sawahs, zoowel van Noord- als van 
Zuid Bali gelden weer andere regclingen. Typisch 
voor Bali zijn regelingen bij deelbouw voor de 
kostenverdeeling van tempelonderhoud, van spcciale 
lasten en ten opzichte van het ver- ricliten van 
diensten. Over het geheel wordt op Bali, evenals bij 
den moderncn Italiaanschen cn Franschen deelbouw, 
het gezonde bcginsel ge- huldigd van een gelijk 
opdeelen niet alleen van de lusten, maar ook van de 
lasten. 

Op Lombok trof men vooral in het Westen voor 
de Lombokexpeditie van 1894 feudale toestanden 
aan. De gronden van den Vorst werden tegen 
,,padjeg", een soort landrente, bewerkt, en die van de 
aanzienlyke Baliers door een soort hoori- gen, de 
,,sepang&n", soms in deelbouw, maar meestal tegen 
een vaste padipacht. Tegenwoordig worden nog in 
West Lombok vele van de sawahs tegen een vaste 
padipacht verhuurd; in Midden Lombok gaat de 
klasse der sepangans over in een categoric van vaste 
knechts en van declbouAvers. Meestal heeft 
halfbouw plaats, maar in enkele streken krijgt de 
deelbouwer | van de opbrengst, terwijl in Oost 
Lombok halfbouw de regel is. 

Betreffende de deelbouwvoorwaarden op Java en 
Madoera zijn veel gegevens beschikbaar. Over de 
vraag of tijdens het Vorstenbestuur van Mata rain 
domeingrond in de z.g. „Buitenprovin- ci&n" 
voorkwam en deze grond in deelbouw werd bewerkt, 
bestaat verschil van meening. Het laat- ste is door 
Rouffaer volgens Van Vollenhoven en Schrieke niet 
aangetoond. 

In enkele der vroegere rijkjes op Madoera (Pa- 
mekasan en Soemenep) is deelbouw van apanage- 
gronden van eenige beteekenis geweest. Het eind- 
resume van het onderzoek naar de rechten op den 
grond, in 18G8 gehouden, vermeldt voor sawahs in 
„erfelijk individueel" bezit voor Oost en Midden 
Java twee varianton van halfbouw- overeenkomsten. 
Transacties tegen \ en 5 en | en. 泵 van den oogst 
werden ook gcrapporteerd. Dr. Sollewijn Gelpke, die 
zijn landrenteonderzock ongeveer 10 jaar later hicld, 
doet ongeveer ge- lijke algemeene mededeelingen 
over de deelbouwvoorwaarden. Voor den tijd 
omstreeks 1903 ge- ven de verslagen van de Mindere 
Welvaartcom- missie inlichtingen, terwijl voor de 
laatste decen- nia verschillende, hoewel slechts frag 
men tarische gegevens beschikbaar zijn, die geen 
generalisatio toelaten. Ook is het niet inogelijk met 
de beschik- bare gegevens uit te maken, of de 
condities in Oost- en Midden Java voor den 
deelbouwer drukkender zijn geworden Binds 18G8. 
Als voor- beeld van een in Oost Java gebruikelijk 
niaro- contract moge hier vernielding vinden, wat in 
de studie van De Stoppelaar over BJambangansch 
adatrecht Ijetreffencie de marocontracten in de 
afdeeling Banjoewangi te vinden is. Zij worden 
gesJoten ten aanzien van padi op sawahs cn op 
tegalans. Hierbij zorgt de deelbouwer voor het 
ploogvee en de grondbezitter voor de zaadpadi. 
Echter komt het ook voor, dat elk de helft van do 
zaadpadi levert en de grondbezitter, als de bewerker 
geen ploegvee heeft, aan de liuur van het vee 
meebetaalt. De grondbezitter betaalt do landrente. 
Van den oogst wordt voor de verdeeling afgetrokken 
de padi voor de helpers bij het binden en naar de 
schuur brengen, de djakat en de zaadpadi. Deze 
maro-overeenkoinst is waar- schijnlijk in zijn eersten 
vorni gelijk aan c6n van de varianten in het 
EindresumG van de grond- 
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rechtcn, welke toen reeds veol in de toenmalige 
regcntschappen Panaroekan on Besooki in zwang 
was. 

V66r de reorganisatie in de Vorslcnlandcn gold 
het maron- on ??ia(Zjej7a??stelsel van 
padjegheffing. Of het ??ioronstelsel, waarbij van 
gewone do- meinsawahs door de bewerkers de lielft 
en van ro- gen afhankelijke sawahs en tegalans 
kleinere breuken in natura moet worden afgedragen, 
als deelbouw moet worden opgovat, is een vraag, 
waarover verschil van meening bestaat. Rouf- faer, 
o.a. in zijn bekend Vorstenlanden-artikel in den 
eersten druk van deze Encyclopaedie en met he in 
anderen, beantwoordt deze vraag bevesti- gend. Van 
Vollenhovcn, Van Mook en Simon en anderen zijn 
van tegengestelde meening (zie ook het artikel 
Vorstenlanden in den len en 2en druk tier 
Encyclopaedie). Typisch voor den deelbouw in de 
Vorstenlanden is de sromo, een geldtoeslag, die 
door den deelbouwer gewoonlijk 1—jaar van to 
voren moet worden betaaid. Deelbouw is na de 
reorganisatie nog even verbreid als daarvoor, doch 
het is sinds de reorganisatie vrij wel regel, dat de 
deelbouwer sromo betaalt 

Voor de Preanger kan uit verschillende gege- 
vens worden afgeleid, dat in het tijdvak 1878 tot 
1902 de deelbouwvoorwaarden over het alge- nieen 
voor de deelbouwers bezwarender zijn ge- worden 
； vooral ten opzichte van de betaling der landrente. 
Over de .mate van voorkomen van nwro- en van 
?ner/eZoe-overeenkomsten iu 1878 en in 1902 
bestaan geen gegevens. Deze verzwaring der 
voorwaarden schijnt zich na 1902 in vele streken te 
hebben voortgezet. Vooral op de Ban- doengsche 
hoogvlakte zijn de deelbouwvoorwaarden zwaar. 
Soms inoeten geldtoeslagen worden betaaid, of een 
stuk grond gratis voor den ge- machtigde van den 
grondbezitter worden be- werkt. 

Voor Bantam werd geconstateerd, dat in twee 
districten reeds in 1868 een maro-contract voor- 
kwam met dezelfde voorwaarden als in 1930 in 
ddsa's van de overeenkomstige tegenwoordige 
districten. De mcrteloe-overeenkomsten wijken 
echtcr van elkaar af. Verdergaande conclusies zijn 
nict to trekken, cr zijn echter geen aanwij- zingen, 
dat er veel verandering is gekomen in de 
declbouwvoorwaarden in Bantam. 

Uit de gogevens betreffende de voormalige ro- 
sidentie Chcribon krijgt men den indruk, dat het 
jnaro-contract bij sawahpadi over het algemoon 
weinig wyziging onderging sinds 1863. De go-
gevens betreffendo do morteloe- en mrapatover- 
cenkomBten zijn to fragmentarisch om ecnigo 
conchisies too te laton, terwyl geon oordeel go- veld 
kan worden over de frequentie der verschil- lende 
overeonkomston. 

HI. ECONOMIB VAN DEN DEELBOUW. 
A. Deelbouw voorwaarden. Waar- door worden 

deze deelbouwvoorwaarden nu het sterkst 
bcinvloed? Men kan aannemon, dat diegene dor drio 
factoren grond, kapitaal en arbeid het storkst werkt, 
welke in het minimum is. Do working dozer 
factoron wordt ochter stork ver- troebeld door de 
Iraditie. De deelbouw heoft niet allecn in priinitiove 
strekon, maar zelfs in Europa veel truditioncels 
bohoudon. De oudere gegevens over do 
Buitengeweston zyn over grooto gobie* den 
dikwijla vrij uniform, torwijl op Java, byv. in 
Bantam on Chcribon, toch ook bcpaalde over- 
eenkomsten gedurende tientallen van jaren in 

zwang zijn gcbleven. Eon analyse der factoren, die 
de deelbouwvoorwaarden belnvloedcn, wordt 
bemoeilijkt, doordat daarop allerlei buiten-cco- 
nomischo invlocden werken, waarvan de voor- 
naainstc zijn de traditic cn de betrekking, waarin 
deelbouwcr en deelbouwgever tot elkaar staan. 
Wordt cenerzijds grond soms in deelbouw uit- 
gegeven als hulp voor ar me familieleden, ander- 
zijds hceft men een deelbouw op gronden van 
sociaal veel hooger staande adellijken, welke - dan 
dikwijls is voortgekomen uit slavernij en hoorigheid. 
De deelbouwovereenkomst heeft ele- menten van 
pacht, arbeidsloon en maatschap. Er wordt grond en 
cventueel kapitaal door den grondbezitter verstrekt 
cn arbeidsloon door den deelbouwcr verdiend en de 
bruto-opbrengst wordt gedeeld. Jenny beschouwt als 
de fundamenteele wet, die het deelbouwquotient 
bepaalt, dat hoe kleiner de pachtwaarde van den 
grond is ten opzichte van de waarde van den daaraan 
besteden arbeid, des te kleiner zal de breuk zijn, 
welke het aandeel van den grondheer uitdrukt en 
omge- keerd. Dit noemt men het ruwe 
deelbouioquotient. Daar echter bij de productie nog 
een derde factor, het kapitaal, medewerkt, wordt het 
werke- lijke quotient hierdoor begrensd. De 
kapitaals- factor doet de weegschaal naar den eenen 
of den anderen kant ovorslaan, daar het kapitaal 
soms door den grondheer en soms door den deelbou- 
wer wordt vorstrekt. Ook in Nederlandsch-Indie 
wordt in het kapitaal i.c. vee, zaadmateriaal en 
gereedschappen, soms door den deelbouwer cn soms 
door den grondbezitter voorzien. Het deel-
bouwquotient verspringt nu in vele streken be- 
langrijk, als daarin behalve grondrente ook ka- 
pitaalrente wordt inbegrepen； voorbeelden hier- 
van zijn voor vee en gereedschappen: Atjeh, Gajo- 
en Bataklanden, Zuid Sumatra, Palem- bang, 
Gorontalo, Zuid Celebes (Takalar), Ja va (zie 
Eindrcsumd van de rechten op den grond)； voor 
zaadmateriaal: Sumatra's Westkust, Bantam en 
Ponorogo (uien), Bonthain (aardappe- len). 

De traditie, die grooten invloed op de deel-
bouwvoorwaarden heeft, is zelf het resultaat van de 
omstandigheden, die in een bepaalde street 
gedurende langen tijd geheerscht hebben. Men heeft 
bij deelbouw niet zoo zeer met een prijs als wel met 
adatrcchtolijke normen te doen. 

Als eerste moment, dat zoowel de vraag als het 
aanbod van deelbouwgronden en deelbouwers- 
arbeid zal beinvloeden, moot genoemd worden de 
bevolkingsdichtheid on in nauw vorband hiermede 
de verdeoling van het grondbezit. Sprekend is in dit 
opzicht de togonstelling Java — Buitenge- westen. 
Mon kan zeggen, dat in vele streken van de 
Buitengewesten bij deelbouw en deelwinning (bv. 
do Inlandscho rubborcultuur bjj goede rub- 
berprjjzen) do factor arbeid in het minimum is en do 
grond in overvloed voorhanden is; op Java is de 
grond veelal in hot minimum en de arbeid 
overvloedig. Dit is slechts een generalisatie, voor de 
Buitongeweaton b.v. niet geldond voor streken als 
Zuid Bali en voor Java b.v. voor bepaalde strokon 
van Krawang. Globaal gosproken doet in vele 
streken van de Buitengewesten vraag naar arbeid en 
op Java vraag naar grond deelbouw ont- staan. Voor 
do Buitengewesten moet men hieraan nog 
toevoegen, dat ook de vraag naar sawahs, welke niet 
in overvloed voorhanden zjjn ea het aanleggen van 
aanplantingen van meerjarige ge- 
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wassen deelbouw bevorderen; bovendien zijn er nog 
gevallen, waar deelbouw voorkwam uit sla- vemij en 
hoorigheid. Kapitaalgebrek en vraag naar arbeid, 
benevens de machtsfactor zijn voor de 
Buitengewesten de meer belangrijke momen- ten, 
voor Java voornamelijk het grond- en ka-
pitaalgebrek, waarvan gebrek aan arbeid in de derde 
plaats komt. 

De ver dealing van het grondbezit is door het ont- 
breken van statistieken dienaangaande onvol- 
doende bekend. Bij grootgrondbezit zal men in het 
algemeen deelbouw kunnen verwaehten, vooral als 
dit verspreid gelegen is. Streken met reel 
grootgrondbezit zijn op Java vooral de residence 
Batavia, Priangan en Besoeki. 

Op de Buitengewesten komt grootgrondbezit o.a. 
in AtjBh en in de Zuidelijke Toradjalanden voor. Bij 
grondversnippering in ,,conimunale" streken op 
Java, waar dus door toeneming van de bevolking de 
aandeelen in de dorpsgronden in den loop der jaren 
kleiner zijn geworden, valt dan een afneming van 
den deelbouw te consta- teeren (bijv. in de 
voormalige afdeeling Modjo- kerto). In dergelijke 
streken kunnen echteFsoms" ook'deelbouw en 
veldhuur een correctie vormen op de te groote 
versnippering van den grond, waar- bij dan 
welgestelde landbouwers soms als deelbou- wer 
optreden (zooals geconstateerd bij het onder- zoek 
van D. H. Burger in Tajoe). Men trachtzoo- doende 
tot economisch te exploiteeren bedrijven te komen. 
Ook de grootte van de bruto-opbrengst kan van 
invloed zijn op het deelbouwquotient. 

Inderdaad is in sommige streken het deelbouw-
quotient bij vruchtbaarder gronden gunstiger voor 
den grondbezitter. Men kan verder de vraag stellen, 
worden heel goede of heel slechte gronden wel in 
deelbouw uitgegeven ? In het algemeen worden de 
beste gronden zelf bewerkt, terwijl de slechtste op 
Java en Madoera of zelf bewerkt worden, of 
afgestaan tegen betaling van de landrente. Worden 
ze bij uitzondering in deelbouw uitgegeven, dan 
worden bijzondere faciliteiten verleend. Waar de 
eigenaardigheid van deelbouw daarin bestaat, dat 
een deel van de opbrengst in natura moet worden 
afgedragen, zal de directe invloed van de 
productenprijzen op de deelbouw- voorwaarden niet 
groot zijn. Volgens Meyer Ran- neft en Huender 
bleven de deelbouwvoorwaarden gedurende den 
oorlog op Java gelijk. Ook ge- durende de jaren 1931 
en 1932 met zeer lage padi- prijzen schijnen de 
deelbouwvoorwaarden weinig of geen verandering 
te ondergaan. Wel worden in sommige streken meer 
gronden in deelbouw uitgegeven, doordat de 
grondbezitters niet over vol- doende contanten 
beschikken om de bewerkingen in met geld 
betaalden arbeid te doen uitvoeren. Paarnaast gaan 
zij er echter ook meer toe over hun grond zelf te 
bewerken. 

In sommige streken bestaan bij deelbouw ook 
regelingen, wie de kosten van de bevloeiing zal 
dragen, andere disalasten zal bctalen of de desa- en 
andere. diensten zal verrichten (Bali en Java). 
Deelbouwers moeten soms ook huiselijke en andere 
diensten voor den grondbezitter verrichten, of 
materialen leveren (bv. Bali en Priangan). 

Toeslagen in geld, de sromo van de Vorsten- 
landen, worden bij deelbouw ook in andere streken 
hier en daar wel betaaid, Zo worden veelal alleen bij 
de vruchtbaarste gronden betaaid, of bij zeer groote 
vraag naar grond (Oost Cheribon), of naar grond en 
geld (Bali). 

In de streken met landrente wordt bij deelbouw 
altyd bepaald, wie de landrento zal beta- len. 

Technische verbeteringen in denlandbouw hcb- 
ben in Nederlandsch-Indie nog weinig directen 
invloed op de deelbouwvoorwaarden, in tegen.- 
stelling met den modernen deelbouw, bijv. in 
Frankrijk en Italic, waar in de contracten dik- wijls 
wordt bepaald, dat de kosten van bemesting en van 
bestriding van plantenziekten gezamen- lijk 
gedragen zullen worden. In Ncderlandsch- -Indie 
staat de deelbouw eerder de technische ver- betering 
van den landbouw in den weg, zooals in de Preanger 
bleek bij de invoering van ijzeren ploegen en 
bemesting met kunstmest. Toch komt soms de 
kunstmest voor rekening van beide par- tijen. 

B. Deelbouw e n crediet. Bij deelbouw wordt 
dikwijls door den grondbezitter voorzien in het 
bedrijfskapitaal van den deel- bouwer, of nog 
algemeener in diens credietbe- hoefte. Treedt de 
credietzijde van den deelbouw sterk op den 
voorgrond en wordt het crediet in den vorm van geld 
verleend, dan wordt de deel- bouwovereenkomst in 
Nederlandsch-Indie dikwijls gecombineerd met 
veldhuur- en grondver- pandingscontracten 
voornamelijk van sawahs. Als deelbouwer treedt 
dan gewoonlijk de bezitter van den verpanden of 
verhuurden grond zelf op. 

Bij de figuur “veldhuur", gecombineerd met 
“deelbouw op eigen grond", wordt de huurprijs van 
den grond steeds vooruit betaaid ； de ver- huurder 
bewerkt den grond zelf en verplicht zich tot afstand 
van een bepaald gedeelte van de opbrengst. In vele 
streken kent men ook een com- binatie van 
sawahverpanding met deelbouw (Atjdh, Gajo- en 
Bataklanden, Djambi, Minahasa, Zuid Celebes, Bali 
en Lombok, Java en Madoera). 

Er bestaan ook overeenkomsten, waarbij de 
geldschieter een deel van de opbrengst krijgt, 
zonder dat er feitelijk van deelbouw sprake is (bv. 
bij de uiencultuur in Cheribon). Het ver- strekto 
crediet kan zich ook bepalen tot plantin ateriaal (bv. 
by de aardappelencultuur op Sumatra's Westkust). 

Men kan bij do hiervoren genoemde gecombi- 
neerdo veldhuurdeelbouw en verpandingsdeel- 
bouwovereenkomsten soms onereuse voorwaarden 
verwachten. De deelbouw is hierby feitelijk se- 
cundair en het gevolg van het verstrekte crediet. 
Indien op ongeoorloofde wyze voorschotten worden 
verstrekt op Jangen termijn, kan de land- bouwer ten 
slotte zijn eigen grond hoogstens in deelbouw 
krijgen en verdient daarbij zoo goed als niets. 
(Voorbeeld hiervan vroeger in Oost Cheribon op de 
aan Chineezen verhuurde gronden, ook op 
particuliere landerijon in West Java). Over het 
geheel schijnen echter de deelbouwvoorwaarden 
voor het rechtsgevoel der bevolking in do meeste 
streken scbappelijk te zijn. 

Dat de deelbouwer credieten in geld aan den 
grondbezitter verstrekt, komt slechts bij uitzon-
dering voor (de 7neZamn-overeenkomst op Bali en 
Lombok). Men kan. de deelbouwer echter ook 
beschouwen als een arbeider, wolke niet con- tant, 
maar pas in natura na don oogst wordt betaaid met 
een oogstdeel. Dit vorklaart de voor- keur, welke in 
tijden van geldschaarachte aan deelbouw boven 
loonarbeid gogeven kan worden. 

0. Het i n k o m e n van d e deel- 
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b o u w o r s. Over het inkomen der Indonesische 
deelbouwers zijn slechts weinig gegevens be- 
schikbaar. In het rapport Moyer Ranneft一 Huender 
over don belastingdruk op Java en Ma- doera vindt 
men de uitkomsten van het onder- zoek naar het 
inkomen van eon aantal gezinnen medegedeeld. 

Gevonden were! gemiddeld: 

G r o e p 
Gezins- 
sterkte 
in elke 
groep 

per 

Inkomen 
per hoofd 

I a a r 

per gezin 

Deelbouwers zonder 
grond .................. 4,8 / 24,74 f 118,75 

Landarbeiders in den 
Ini. landb.. 3,5 ,,28,96 ,,101,36 

Losse koelies ... 4,0 ” 30,08 ,,120,32 
Arme sawah- of te- 

galbezitter ... 5,0 ,,29,53 ,,147,65 
Sawah- of tegalbez. 

met cen behoor- lijk 
inkomen .. 6,2 ,,48,36 ,,299,83 

Vermogende sawah- 
of tegalbezitters . 8,4 „ 129,82 „ 1090,49 
Uit dit cijfermateriaal krijgt men den indruk, dat 

het gemiddeld inkomen der onderzochte deel-
bouwers op Java en Madoera op ongeveer het- 
zelfde niveau moet liggen als dat van landarbei- ders 
in den Indonesischen landbouw. Het be- werken van 
een stuk grond in deelbouw levert er cconomisch 
dikwijls niet veel ander resultaat op, dan dat het den 
deelbouwer op een wat goedkoo- pere manier dan 
door aankoop in het bezit stelt van padi en andere 
voor zijn levensonderhoud noodige 
voedingsmiddelen, waarbij dan de eigen arbeid niet 
gerekend wordt. Verder bleek, dat de meeste der 
onderzochte deelbouwers andere bij- verdiensten 
hadden, ja het grootste deel van hun jcZcZinkomcn 
werd niet uit deelbouw gewonnen. 

IV. So CI ALE ZIJDE VAN DEN 
DEELBOUW IN NEDERLANDSCII-INDIE. 

A. S 1 a v e r n ij e n hoorigheid als voorlooper 
van d c o 1 b o u w. Evenals in andere landen is in 
Nedcrlandsch-Indie slaver nij on hoorigheid in vele 
streken voorafge- gaan aan deelbouw. De klasse der 
elaven, spe- ciaal de zelfstandig gehuisveste slavon, 
al dan niet beloond met con oogstgcdeelte, is dan 
over- gegaan in of vervangen door eon klasse van 
aan- vankelijk zich zelf nog weinig vrij govoelendo, 
maar later vrijo deelbouwers. 

Zelfstandig gohuisvesto landbouwslavcn, die een 
deel van de opbrengsten der door hen bo- werkte 
gronden van hunne heeron kregen, wor- den in do 
literatuur vermeld voor de Bataklan- den, Pasemah 
(res. Palembang) de Kajan Da- jaks op Borneo en 
voor Flores en Timor en bij sommigo 
Toradjastainmen. In do Lampoenga word do 
afschaffing van de slaverny in 1859 voor do 
popercultuur cconomisch mogelyk, doordat 
Bantamflche vrjje koolies sinds 1845 de plaats der 
slaven haddon ingenomen. In Gorontalo eisohten de 
grootgrondbezitters na de afschaffing van de 
slavernij zu】ke drukkende deolbouwquotienten van 
hun vroegero slaven, dat deze in het gebergte 

vluchtten en cen ladangbouw begonnen, waar- door 
vole vruchtbarc sawahs braak bleven liggen. In Zuid 
Celebes daarontegen werden velen der vroogere 
slavon deelbouwers. In Midden Lombok valt 
momenteel nog do overgang der nog vrij wel 
hoorigo „8epangan8J, in een klasse van vast© 
knechts en van deelbouwers te constateeren. 

Of in West Java bewerking van Inlandsche 
bouwgronden door slaven is voorgekomen is twij- 
felachtig. Wel is zeker, dat v66r de afschaffing van 
het Preangerstelsel in 1871 (zie PREAN- 
GERSTELSEL) meer sprake was van een be-
werking der gronden door allerlei categorieen van 
dienstplichtigen, met een belooning naar goed- 
vinden door den grondbezitter vast te stellen dan van 
een vrije deelbouwovereenkomst. Eerst was een 
gedeelte der bevolking verplicht tot bewerking der 
sawahs der aanzienlijken zonder eenige vergoeding, 
later werd deze prentah (bevel) vervangen door een 
prentah aloes (aandrang) en deze we er door een 
vrij^villige deelbouwovereenkomst. Dat is de 
waarschijniijke ontwikkelings- gang. 

B. Plaats van don deelbouwer i n d e Inlandsche 
maatschappij. Men kan hierbij moeilijk 
generaliseeren, terwijl voor een goedo beoordeeling 
de sociologische gegevens ontbreken. Het sociale 
aanzien van de deelbouwers zal in een streek, waar 
het overgroo- te deel der landbouwers deelbouwers 
is, zooals bijvoorbeeld in Pangkadjdnc en Maros 
(Zuid Celebes) waarschijnlijk grooter zijn dan bijv. 
in de Bataklanden, waar de deelbouwers meest arme 
lieden zijn. Een andere categoric zijn de vreem- 
delingen, die geen volwaardige grondrechten kun- 
nen krygen en daarom deelbouwer moeten blijven 
zooals de Bantainsche deelbouwers in de Lam- 
poengs. 

Op Java en Madoera is daarentegen waar- 
schijnlijk van cen afzondcrlijke klasse van deel-
bouwers geen sprake; de deelbouwers behooren er 
vermoedelijk voor een groot percentage tot den 
“stand" der menoempangs, dat zijn lieden, die een 
huis bezitten op andermans erf, terwijl de bezit- ters 
van huis en erf wel ver in de minderheid zul- len 
zijn. 

De voorkeur voor deelbouw, niettegenstaande 
deze waarschijnlijk dikwyls tot economisch slcchte 
uitkomsten leidt, moet waarschijnlijk ge- zocht 
worden in het sociaal hooger aanzien, dat do 
deelbouwer boven een koelie in de Inlandsche 
maatschappij heeft. Hierbij komt, dat de groo- tere 
zelfstandigheid, die de deelbouwer geniet, op prys 
wordt gesteld. Bovendien verzekert hij zich van een 
bopaalde hooveelhoid voedingsmiddelen, vooral 
rijst. In het algcmeen bemoeit de grondbezitter in 
don Indonesischen landbouw zich weinig of niet met 
het door den deelbouwer op zijn gronden 
uitgeoefende bedrijf. Terwyl men in andere landen 
spreekt van de “agricultural ladder0, waarbij dan als 
een van de eerste sporten op de inaatschappolyko 
ladder deelbouw wordt ge- entamoerd, is het 
onzeker, of een dergelijke op- Idimming in 
Nederlandsch-Indie ook plaats heeft, of dat de 
deelbouwers hun geheele leven niet verdor komon. 
Uit de gegovens der steekmonsters voor het 
belastingdrukonderzoek op Java on Madoera kan 
men echter wel de gevolgtrekking maken, dat de 
deelbouwers gemiddeld jonger zyn dan de 
grondbezitters en minder kinderen heb- ben. Daftr 
echter waarsohjjnlyk in de Inlandsche 
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maatschappi] bij hoogeren welstand een hooger 
kindertal is te verwachten, blijft deze interpre- tatie 
wat onzeker. 

Verhoudingen tusschen declbouwers en 
grondbe- zitters. Hoewel deelbouw, zelfs in Europa 
en Amerika, patriarchaal en gemoedelijk van aard is, 
zijn op Java en b.v. Sumatra's Westkust de meer 
gemoedelijke verhoudingen aan het verminde- ren. 
In sommige streken zijn de symptomcn hier- van 
meer en meet afwenteling van de landrente op den 
rug van den deelbouwer en een grooter wisseling in 
de personen der deelbouwers (b.v. in Priangan). 
Versclierping dor verhoudingen zal men dikwijls 
kunnen verwachten bij absente grondbezitters. 
Vooral van Priangan is be- kend, dat het z.g. 
goentaj-grondbezit, dat is in handen van afwezigen, 
er vecl voorkomt. Ook valt hier te constateeren, 
evenals in het middel- eeuwsche Florence, dat het 
grootgrondbezit, vroeger meer uitsluitend in handen 
van de adel- lijken, overgegaan is in die van niet-
adellijken, die gedeeltelijk in de steden wonen, b.v. 
in Priangan hadji's en handelaren. Deze grootgrond- 
bezitters stellen dan veelal gemachtigden aan, wat 
tot ongewenschte toestanden aanleiding kan geven. 
Gemachtigden bij deelbouwgeving treden ook in de 
Minahasa en op Bali op. 

C. Deelbouwers als werkgevers. De gegevens 
over de exploitatie van deelbouw-. gronden in 
Nederlandsch-Indie zijn onvoldoende om te kunnen 
zeggen, of gewoonlijk alle arbeid alleen door den 
deelbouwer en zijn gezin wordt verricht, al dan niet 
met behulp van dorpsge- nooten, of dat daarbij 
loonarbeid wordt gebruikt. Veel zal daarbij van de 
uitgestrektheid van den in deelbouw bewerkten 
grond afhangen. In Priangan doet de deelbouwer op 
dwergbedrijven van ca i — 1 bouw (0,3 — 0,7 ha.) 
a lies met eigen gezinskraehten, meestal zonder hulp 
van vee; op kleine bedrijven geschiedt de arbeid 
voorna- melijk met eigen gezinskrachten. Als 
bijkomstige werkkrachten worden arbeiders in 
betaling genomen, zooals ploegers, plantsters, 
wiedsters. Soms werkt men in wederkeerig 
hulpbetoon met zijn buren. Op middenbedrijven van 
ongeveer 3—- 5 bouw (2—3, 5 ha.) neemt de 
deelbouwer een penjawah en andere werkkrachten 
aan (penja- wahs of sawaharbeiders zijn 
werkkrachten, die voor een zeker loon in padi 
benevens de kost, als er gewerkt wordt, van het 
begin tot het eind mee- werken). Soms heeft hij zelf 
vee, meestal moet hy het huren, of in gebruik nemen 
van den bezitter. 

V. DEELBOUW BIJ ONTGINNING EN KOLONISA- 

TIE. In primitieve omstandigheden, waar de geld- 
huishouding nog niet sterk is doorgedrongen, maar 
zelfs nog in Italie, past men dikwijls by 
ontginningen of het maken van aanplantingen van 
meerjarige gewassen een systeem toe, waar- by een 
evenredig deel van het bouwveld of van de 
aanplantingen in eigendom of bezitrecht van den 
bewerker overgaan. 

In het Indonesische adatrecht zijn dergelijke 
overeenkomsten eveneens gebruikelijk, vooral op de 
Buitengewesten bij den aanleg van meerjarige 
gewassen. De grond is er over het algemeen over- 
vloedig, maar de arbeidskrachten schaarsch, 
Voorbeelden zijn de aanleg van rubbertuinen, 
klappertuinen, pepertuinen met varieerende voor- 
waarden. 

Kolonisatie gaat dikwijls met ontginning ge- 
paard, waarbij in vele streken van de wereld 

deelbouw of deelwinning were! toegepast. Op kleine 
schaal zijn daarvan voor Nederlaudsch- -Indio ook 
voorbeelden bekend, bijv. een kolonisatie van 
Bandjareezen in Indragiri. 

VI. DEELBOUW EN ONDERNEMINGSLANDBOUW. 
Voor erfpachtsperceelen is deelbouw tot nu toe 

zonder beteekenis geweest, er zijn cchter geen be- 
palingcn, welke zich tegen een eventueelc toepas-
sing van deze methode zouden verzetten. Dit 
behalve op de erfpachtsperceelen, voortgekomen uit 
de teruggekochte particuliere landerijen, waarop 
deelbouw niet wordt toegestaan. Ook voor den z.g. 
„kleinen landbouw,' wordt door het Gouvernement 
gewoonlijk de voorwaarde ge- steld, dat door den 
erfpachter geen deelbouw met de Inlandsche 
bevolking zal worden uitgeoefend. In den Volksraad 
werd deze deelbouwclausule in 1930 besproken. 

De verliouding van de opgezetenen op de par-
ticuliere landerrjen bewesten de Tjimanoek ten 
opzichte van den landheer wordt over het geheel niet 
meer als een deelbouwverhouding opgevat; over de, 
overigens tegenwoordig van weinig be- lang zijnde, 
landen ten Oostcn van de Tjimanoek bestaat nog 
meer verschil van meening (zieo.a. 
PARTICULIERE LANDERIJEN). Wei worden de 
Zxmqsigronden, dat zijn de gronden in onbezwaard 
eigendom aan den landeigenaar toe- behoorend, 
soms in deelbouw uitgegeven, ter- wijl ook een 
deelbouw in zwang is, waarbij de landheer het 
benoodigde kapitaal verschaft. Aangezien al tjoekd 
betaaid wordt voor het gebruik van den grond, moet 
een dergelijke deelbouw, tenminste indien de 
deelbouwers opgezetenen zijn, als nauw verwant 
beschouwd worden met de figuur veldhuurdeelbouw 
op eigen grond. Met dit verschil evenwel dat geen 
geld, maar zaad- padi, gereedschappen en 
werktuigen worden ver- strekt en het erfpachtsrecht 
een zwakker recht is dan het bezitsrecht. 

VII. BEOORDEELING VAN DEN DEELBOUW. 
Gezien de grooto verscheidcnheid, welke in 

Nederlandsch-Indie valt te constateeren, dient ieder 
geval op zich zelf beoordeeld te worden. De positio 
der deelbouwers in sociaal en economisch opzicht 
dient daarbij vergeleken te worden met die van 
landbouwers en pachters in natura cn met 
landarbeiders, die der dcelbouwgevers met die van 
landbouwers, die hun bedrijf mot eigen of gehuurde 
werkkrachten exploiteeren, of hun grond in pacht 
tegen een vaste hoovcelheid product uitgeven. 

Zoker is, dat eon dcrgelijk diepgowortcld insti- 
tuut als de deelbouw niet spoedig zal verdwijnon. 

Lileratuur. A. M. P. A. Scheltema, Deelbouw in 
Nederlandsch Indie, Proefschrift Wagon ingen 1931, 
ook verschenen als Mededeeling no. 18 van de 
Afdeeling Landbouw van het Dep. van L. N. on H. 
Over Indonesischen deelbouw zijn gegevens te 
vinden o.a. in: Adatrechthiuidels.;_Res. Bantam, 
Resum6 van h8l节ij Gouvernementsbe- sluit van 10 
Juli 1867 no. 2 bevolen onderzoek naar de regten van 
den inlander op den grond in Bantam (1871)；
 Burger,^Verge!ijking van 
den economischen toestaud der districtcn Tajoc en 
Djakenan (rogentschai)Rem bang). Economise he 
beschrijvingeii IV； C. L. van Doorn, De cre- 
dietbehoefte van den Indonesischen landbouwer 
(1922); Dr. C. L. van Doorn, Uittroksel uit een 
rapport over het Volkscredietwezen in de Mina- hasa 
(1925), Blaadje voor het Volkscredietwozcn 
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1*1 Jrg (Juli 1926), ook Adatb. XXXI biz. 10—15； 
J. C. van Eerde, Het grondbezit op Lombok,* 
Verslagen Indisch Genootschap (27/12, 1904); 
Eindresume onderzock naar de rechten van den 
Inlander op den grond op Java on Madoora, 3 din, I 
(1876), II (1890), III (1896)； Toelichting op de 
nieuwe grondhuurbepalingen in de gouver-., 
nementslandcn (1918); R. A. Kern, Het landelijlA 
stelsel in het Bantensche rijk onder het Vorsten- 
bestuur, Indische Gids 1906 I； I<1, Hervorming 
van het Inlandsche grondbezit pp java, Verslagen 
Indisch Genootschap (18/3, 1923); Dr. V. E. Korn, 
Het adatrecht van Bali (1929); J. Kree- mer, Atjeh 
(tweo deelen 1922—23); Landbouw, De Inlandsche 
Mededeelingen omtrent enkele on- derwerpen van 
algemeen belang (1926). F. A. Liefrinck, Geschriften 
van Bali en Lombok (1927); Dr. J. Mallinckrodt, Het 
adatrecht van Borneo (twee deelen 1928); J. W. 
Meyer Ran- neft, Het grondhuurvraagstuk op J a va, 
Kolo- niale Studien 3 J, 1919 II; J. W. Meyer Ranneft 
en Dr. W. Huender, Onderzoek naar den belas- 
tingdruk op de inlandsche bevolking (1926); H. J. 
van Mook, Koeta Ged6, Koloniaal Tijdschfift 
15(1926); Pandecten van het Adatrecht, deellVb; 
P. de Roo de la Faille, Over het grondenrecht onder 
Javaansch Vorstenbestuur, Tijdschrift Bataviasch 
Genootschap 59 (1919—21); Id., Javaansch 
grondenrecht in het licht van LonfBolc- sche 
toestanden, Bijdragen Koninklijk Instituut 31 
(1925); C. P. Rouffaer, De agrarische rechts- 
toestand op Java en Madoera, Bijdfagen Koninklijk 
Instituut 74 (1918); A. J?. M. A. Schelte- ma, De 
ontwikkeling van de agrarische toestan- den in 
Priangan, Landbouw 3; Dr. B. Schrieke, Uit de 
geschiedenis van het adatgrondenrecht I, Tijdschrift 
Bataviasch Genootschap 59 (1919— 21); A. Simon, 
Het agrarisch stelsel in de Ja- vaansche 
vorstenlanden en de reorganisatie, Koloniaal 
Tijdachrift (1918 I);. J. H. F. Sollewijn Gelpkc, 
Gegcvens voor een nieuwe landrente- 1'egeling； 
Soebroto, Indonesische sawahverpan- ding (1925); 
Soepomo, De reorganisatie van het agrarische stelsel 
in de Vorstenlanden (1927); A. Spoor. Het een cn 
andcr omtrent de Inheem- schc 
rechtsgemeenschappen .......... van ZW. Celebes, 
Koloniaal Tijdschrift (1928); J. W. de Stoppclaar, 
Balambangsch Adatrecht (1927); G. J. Vink, De 
landbouw op de droge bouwvel- don der 
Zuidhellingcn van de Agoeng, de Batoer cn het 
Bratancomplex (Bali), Landbouw 5; Verslag van den 
econojnischcn tocstand en den be- lastingdruk op do 
Inlandsche bevolking Buiten- gewesten; Mr. C. van 
Vollenhovon, Het adatrecht van Nedcriandsch Indic 
(tweo_. cle.el/Jn); - 
van Vollenhoven, Anti-Rouffaer, Bydragen Ko-
ninklijk Instituut 74 (1918); Dr. Ir, L. J. Vroon, Het 
desalandbouwonderwijs in Priangan, Landbouw 5； 
Mindero Welvaartveralagen, speciaal Landbouw on 
Economic desa; G. D. Willinck, Het rcchtsleven bjj 
de Minangkabausche Ma- leiers (1909); Voor 
verdere verspreido gegevens» zic de in hot werk van 
Scheltema opgegeven H-.. teratuur. A. M. P. A. 
S.-/ / 
./ HYMENAEA COURBARIL L., fam. Leguijiina- 
sae. Groote boom van tropisch Amerika, die in zijn 
vaderland een voortreffolijk hout lovort, dat nooit 
door worm wordt aangetast en niet ver- vuurt. Het 
laat zich tamelyk moeilyk bewerken, doch good 
schavon, draaien en polysten. Het wordt gebruikt 
voor meubels, huidplanken van 

schepon, en vooral voor den bouw van spoorweg- 
rijtuigen. Van dezc soort is het grootste dee! van 
de Z. Amerika kopal afkomstig, cen der harsen, 

die haar naam heeft gegeven aan de gansche 
groep, wclke thans met den naam kopal wordt 
aangeduid. De Dienst van het Boschwezen neemt 
met dezen belangrijken boom sinds 1920 proeven^ 
■，以isCHAEMUM MUTICUM L., fam. Gramineae. 

Volksnamen zeer verschillend. Roempoet keroe- pet 
(BANGKA). Over den geheelen Archipel ver- breid gras, 
vooral op en achter den strandwal, bier en daar ook 
landwaarts in tot 150 m. zee- hoogte, plaatselijk in groote 
hoeveelheid en soms geheele velden vormend; een 
gewoon voer voor paarden en runderen, volgens 
Teysmann op Bangka het beste voedergras. 

ISCHAEMUM TIMORENSE Kunth., fam. Gramineae. 
Volksnamen talrijk. Blembem (JAV.). Gras met 40—100 
cm. lange slappe halmen, ver- strooid door den geheelen 
Archipel verbreid tot 1600 m. zeehoogte, dikwijls in 
groote hoeveelheid en plaatselijk de hoofdvegetatie 
uitmakend. Door alle herbivoren gaarne gegeten en vooral 
in M._ . en jO. Java door de inheemsche bevolking zeer 
hooggeschat.' 

JACKIA ORNATA Wall., fam. Rubiaceae. Se-代.念 

loema, Seloemar, S. paja, Sintoelang (MAL.). Rechte 
boom, tot 28 m. hoog, verbreid in het Wea- telijk deel van 
den Archipel, volgens Endert een der weinige zeer goede 
houtsoorten der veenmoe- rassen. Het roodbruine, harde 
eu zware hout is dicht, veerkrachtig en duurzaam en door 
zijn sterkte en taaiheid zeer gezocht; het is geschikt voor 
roeispanen, wagenboomen, rijststampers, en schijnj? 
eveneens voor meubelen bruikbaar te zijn./z 

KADSURA CAULIFLORA BL, fam. Magnolia-' ceae. 
Mendoelai (PALEMB.). Wdra areuj (SOEND.). Klimmende 
tot 15 m. lange liaan, in de berg- streken boven 500 m. 
zeehoogte, waarvan de wor- tel en stam in de inlandsche 
geneeskunde bekend staan tegen slijmafgang en ook als 
hoestdrank. In den bast vond Greshoff een glucosidische 
looi- stof en eenig alcaloid. De eotbare vruchten zou- den 
te Buitonzorg een middel zijn tegen huid- ziekten. '' 

KAEMPFERIA ANGUSTIFOLIA Rose., fam. 
Zingiberaceae. Koentji menir, K. pepet (BATAV. MAL.), K. 
koenot (SOEND.), K. pepet (JAV.). Kruid met gegolfde, zich 
nauwelyks boven den grond verheffendo blaadjes, 
waarvan de waterige, knotsvormige, zydelingsche 
wortelstokken een verkoelende werking hebbon naast de 
medicinale, aromatische hoofdworteltjes. De bolletjes zijn 
in den medicijnhandel. Waarschijnlijk wordt deze soort 
dooreengehruikt met K. rotunda L., K. Ga- langa L. Do 
ken句oer heeft sappige en broze, witto, onaangenaam 
riekende rhizomen, welke- in de cerste plaats als kruidery 
bij velerlei spjjzen worden gebruikt^^jberwijl deze soort 
ook als lalab gegeten wordL/"^ 
f KICKXIA ARBOREA BL, fam. Apocynaceae. Ki bonteli 
(SOEND.), Kajoe santen (JAV.). Zeld- zame, tot 42 m. hooge 
boom, op Java zelden. voorkomend, waarvan de bast een 
kleine hoe- veelheid giftig alcaloid bevat. Het melksap is 
een zeer gezooht middel tegen ingewandswormen; de 
boomen zitten dan ook doorgaans van onder tot boven 
onder de kappen; weinige druppela zijn voldoende. Het 
werkzame bestanddeel is een giftig, eiwit&chtig lichaam, 
kicksiin geheeten. 
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SIMAVI. De vereeniging „SIMAVIn (Steun In 
Medische Aangelegenheden voor Inheemschen) 
werd opgericht in 1926 en heeft ten doel genees- 
kundige hulpvcrschaffing aan en geestelijke op- 
heffing van de inheemsche bevolking in Neder- 
landsch Oost- en West-Indie, in den zin, waarin die 
tot nu toe door de Protestantsch-Medische Zending 
in praktijk zijn gebracht. Zij tracht dit doel te 
bereiken door aan onze universiteiten en in de 
groote ziekenhuizen bij studenten en zus- ters 
belangstelling te wekken in ziekenzorg voor 
genoemde inheemsche bevolking. 

De vereeniging wil bemiddelende hulp bieden bij 
het zoeken naar en het uitzenden van artsen en 
zusters voor deze soort van arbeid en verleent aan 
hen hulp en voorlichting bij de voorbereiding 
daarvan. Zij biedt verdcr geldelijken steun bij de 
exploitatie van reeds bestaande of het oprichten van 
nieuwe ziekenhuizen, bestemd voor de genoemde 
inheemsche bevolking. 

De vereeniging geeft een tijdschrift uit, ge- titeld: 
„Medische Nood", dat vier maal per jaar verschijnt. 

In verschillende plaatsen van Nederland zijn 
Afdeelingsbesturen gevestigd en in Oost-Indie een 
Groepsbestuur. 

Simavi heeft haar ontstaan te danken aan de 
ervaring, dat Protestantsch Nederland van de 
medische zending door onze landgenooten nog niet 
voldoende op de hoogte is en anderen huive- rig zijn 
om aan de Zending te geven, maar er w&l voor 
voelen dezen humanitairen tak van de Zending te 
steunen. 

4 ' ZIJDE (Vervolg van DI. IV). (Soetra, MAL.) , Zooals 
in het oorspronkelijke artikel reeds vermeld werd, is 
zijde een vezelstof van dierlijken oorsprong, welke 
geproduceerd wordt door den zijdeworm, d.i. de rups 
van de vJindersoort Bom- byx v. Sericaria mori en van 
nog eenige andere vlinders, welke echter voor de 
zijdewinning van minder belang zijn dan hare bij name 
genoemde soortgenoot. 

De ruwe zijdedraad, welke ongeveer0.013 mm. 
dik is, bestaat hoofdzakelijk uit een stikstofhou- 
dende stof: de fibroine (zijdestof), die 土 54% van 
het gewicht uitmaakt en waarom heen zich de 
sericine (zijdelijni) bevindt, die tot 20 % lijm, 25 % 
eiwit en verder vet, was, bars en kleurstof- fen be 
vat. 

Doordat de rups uit twee mondopeningen steeds 
twee draden tegelijk spint en die dadelijk 
samenvoegt is de breedte van den draad gewoon- 
lijk het dubbele van de dikte. Tueschen de twee 
naast elkander gesponnen draadjes bevindt zicb een 
laagje sericine. 

De sterkte der zijde, welke tot 45 kg. per mm.2 

bedraagt, en de elaaticiteit tegen buigen zijn zeer 
groot, terwijl ook de bestendigheid zeer aanzien- 
Jijk is. 

Bovengenoemde eigenschappen stellen de 
moderne textiel Industrie in staat zeer fijno en toch 
sterke weefsels uit zijde te vervaardigen, terwyl de 
fraaie glans en kleur er niet minder toe b^dragen om 
deze weefsels zoo aantrekkelijk te znaken voor hen, 
die op distinctie prijsstellen. 

Wegens de sterke hygroscopiciteit( zijde kan tot 
30 % vocht opnemen) en wegens de groote 
handelswaarde van dit product is op internationale 
conferenties vastgesteld, dat het vochtge- halte bij 
de gewiohtsbepaling van het handels- product 10 % 
mag bedragen. 

Eveneens zijn algcmeene bepalingen aangcno- 
men in zake het titreeren (nummeren) van zyde. In 
tegenstelling met andere garens wordt met het num 
mor (titre) van zijde en van florettezijdo niet een 
longtemaat, maar een gewichtsgrootheid, n.l. 10 
maal het gewicht van 1 m. in mg. of het gewicht in 
grammen van 10 km. draad, aangeduid. Gewoonlijk 
geschiedt deze bepaling per 500 m. bij een 
gewichtseenheid van 0.05 g. of per 100 m. bij een 
gewichtseenheid van 0.1 g. of ook naar het oud 
Fransche gewicht van een denier. 

De zijde, welke door afhaspelen van de cocons 
verkregon wordt, staat bekend onder de benaming 
„ruwe coconzydey, of „grege zijde1'. Uit de bescha- 
digde cocons en uit het afval ontstaan tijdens het 
haspelen, wordt in de groote fabrieken, welke echter 
in Ned.-Indie nietaanwezig zijn, door karamen en 
spinnen de z.g. ^chappe"' of ^floretlezijde'' 
gewonnon. Ook de z.g. „wilde zijde>' d.w.z. de co-
con van andere rupsen dan van de gecultiveerde 
wordt tegenwoordig naast het afval der eigenlijke 
zijdewinning op chappe verwerkt. Niettegen- 
staande de chappe zuivere zijde is, heeft zij het 
uiterlijk van glanzende katoen, terwijl de markt- 
prijs van dit product ongeveer + tot 玄 van die van 
coconzijde bedraagt. De florette-spinnerij gaf ten 
slotte het aanzijn aan de „bourette.-spinnerij''t die 
het uitschot der eerstgenoemde spinnerij op grovere 
en minderwaardige garens verwerkt. Ten slotte is 
nog gotracht uit zijden lompen weder een grondstof, 
de z.g. ^hoddy-ziyde'' te verkrijgen, doch deze 
Industrie heeft zich nog niet kunnen ontwikkelen. 

Voor de lijdensgeschiedenis der Indische zijde- 
cultuur zij verwezen naar het oorspronkelijke artikel 
in DI. IV dezer Encyclopaedic. 

Het mislukken van de verschillende daarin ge-
noemde proefnemingen moet waarschijnlijk toe- 
geschreven worden aan het voor de zijderupsen 
minder gunstige klimaat der laaglanden, waar do 
meeste pogingen ondernomen werden, alsmede aan 
de dilettantistische wijze, waarop zij geleid werden. 

Ernstige pogingen om de zijdecultuur in Indic 
ingang to doen vinden zijn de laatste jaron met meer 
succes ondernomen door Japanners to Ga- joet, 
Tjoeroep, Siantar, Prigon en bij Solo/ op ongeveer 
3000—5000 voef hoogte. 

In het jaar 1922 ondernain de Japanner Taka- da 
een proef met het kweoken van zijdorupson to 
Tjoeroep in do residentie Bonkoelen, waar hij de 
beschikking had over een aanplant van inoerbei- 
boomen ter grootto van cu. 66n hectare. De rcaul- 
taten van deze proefnoining waren van dien aurcl, 
dat do Katakura-gumi welke in 1872 to Tokio op-
gericht word met oon kapitaal van Yn 50.500.000 on 
een roservofonds van Yn 12.500.000 on thans 36 
zydefabrieken in Japan bezit, zich daarvoor 
interesseerde en een tweetal Japanschc scri- •oxperts 
te Tjoeroep plaatste, met de opdracht een nador 
onderzoek in to stellen. Niettcgonstaande de 
vorkregen gunstige resultaten schijnen de 
proefnomingon echter op to kloine schaal geno- men 
te zijn, om een definitief oordeel te kunnen 
uitspreken. 

Gohoel onafhankelyk van deze proefneming staat 
do poging van den Japanschen graaf Otani te 
Tjikadjang in het Garoefschc, welke eveneena 
gunstige resultaten oplevert. 

Zoowel de proefneming te Garoet als die te 
Tjoeroep lijden onder het bezwaar dat geen grond 
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beschikbaar of vcrkrijgbaar is tot uitvocring op 
grooter schaal. Beide procven schijnen eohter het 
bewijs to leveren, dat bij vroegere proefnemingon 
op het gebicd der seri-cultuur de font gemaakt werd 
dat mon die nam op te geringo hoogte boven zee. 
Men mcent thans, dat men in do tropen daar- too 
hoogten van 3000— 000 voet moet kiezen； op 
gronden, waar de moerbei goed groeit, kunnon dan 
zijdeproducties wordon verkrcgen die om- streeks 
tweeniaal hooger zijn dan in Japan, waar de 
zijdecultuur, in verband met het klimaat, een 
seizoenbedrijf is. 

Uit de op kleine schaal genomen proeven is ge- 
blekcn, dat de opbrengst aan afgehaspelde cocon- 
zijde in Ned.-Indie op 1 tot 1J pikoel per bouwte 
stellen is. 

Aangezien de moerbei in de bergstreken van Java 
en Sumatra als groote boomen voorkomt, die zich 
minder goed leenen voor het plukken der bladeren, 
kweeken de Japanners voor de rup- senteelt flinko 
struiken, waarvoor zij speciaal plantmateriaal uit 
Japan hebben laten komen, terwyl zij tevens 
voorkomen, dat deze gaan bloei- en en vruchtzetten. 
De groeiduur der planten tot de bladpluk kan 
beginnen is in Ned.-Indie 6 tot 9 weken, terwijl zij 
het best gedijen op hoog gelegen gronden. 

Voor hot voederen derrupsen worden tweemaal 
daags versche, gezonde bladeren verzameld, wel- 
ke ongeveer 12 uren ter z.g. "besterving" in een 
speciale op temperatuur en vochtgehalte gecon- 
troleerde kamer bewaard worden. Ter voorko- ming 
van. ziekten onder de rupsen mogen de bladeren 
niet nat, vochtig of stoffig zijn. De jonge rupsen 
worden grootgebracht met jonge, fijnge- hakte 
moerbeibladeren, terwijl de grootere rupsen met 
grovere bladeren gevoed worden, totdat zij in staat 
zijn. om voile bladeren tot zich to ne- men. 
Gedurende 3| A, 4J dag eten de jonge rupsen volop, 
daarna gaan zij ongeveer 24 uren slapen om 
vervolgens te vervellen. Eerst spinnen zij zich 
echter vast aan eon takje of blad, waarschijnlijk ter 
voorkoming dat zij in den slaap naar beneden vallen 
en tevens om het afatroopen der oudo huid te 
vergeinakkelijken. Bij hot ontwaken zijn de rupsen 
voorzien van een nieuwe ruimere huid; tevens zijn 
zij zeer hongerig on kruipen met graagte op do 
verscho bladeren, dio in een network boven bon 
geplaatst zijn. Zoodra al de rup- Ben door de inazen 
gekropen zijn, wordt het net met bladeren en rupsen 
overgebracht op een an- der schoon, van papier 
voorzien, rokje, waarna het oude rekjo gereinigd 
wordt van bladresten, vcllctjes en uitwcrpselen om 
daarna voor een vol- gend brood dicnst te doen. Dit 
hcrhaalt zich vier malon； do oorspronkolijk 
donkergrya geklourdo en bohaarde rupsjes 
verkrygon dan na 24 dagen een bruin, lichtgrijs of 
geel uiterlijk. Dit is hot tijdstip, wnarop zij mot het 
spiunen willon bogin- nen. Zij kruipen dan met 
opgehoven kopjes zoe- kend rond naar een 
gcschikte plants oin zich in to spinnon. Zoodra do 
rupsen in dit stadium ver- kceren worden er takjes 
of stroohulson in hunne nabijhcid goplaatst; indion 
dezo naar haar zin zijn, beginnen zij zich dadelijk 
in te spinnen. Voor hot inspinnen maakt do rups 
eerst een soort hangmat tusschen do takjes, waar zy 
in kruipt on zioh ver volgens in ongeveer 3 dagen 
inspirit, om dan 6 dagen later in den cocon in een 
pop te veranderen; de cocons van de mannelijke 
vlinders zijn kleiner dan die van do vrouwolyke. 
Vervolgons worden 

de cocons verzamold en geaorteerd, waarbij van de 
mooisto evenveel mannelijke als vrouwelijke 
exomplarcn voor de voortteling worden aange- 
houdon, terwijl do minder mooie voor de zijde- 
winning bestemd zijn. Ten behoeve van deze laat- 
ste worden de poppen door middel van heete lucht 
gedood; uit de voor de voortteling bestemde cocons 
komen na ongeveer 8 dagen de vlinders te 
voorschijn, die geen voedingsorganen bezitten en 
niet in staat zijn om te vliegen. De mannetjes, welke 
kleiner zijn dan de wjjfjes, beginnen dadelijk te 
paren, waarna het wyfje spoedig eieren be- gint te 
leggen, die zij genoodzaakt wordt in een ring op een 
hard, stuk papier te deponeeren. Dit wordt 
verkregen door op het papier een raam- werk te 
plaatsen, waarin eenige metalen ringen van 土 5 cm. 
diameter en 1| cm. hoogte aange- bracht zijn en 
waar de vlinders in geplaatst wor- den. Eenigo 
dagen na de paring sterft het man- net je, terwijl het 
wijfje dit lot ondergaat als het 400 tot 600 eieren 
gelegd heeft. 

Om te onderzoeken of de vlinders gezond zijn, 
wordt de doode wijfjesvlinder, volgens de in 1893 
door Pasteur uitgevonden methode, in een vijzel fijn 
gestampt, waarna een druppel van het verkregen 
vocht microscopisch onderzocht wordt Van de 
zieke vlinders worden de eieren, die daar- toe van 
elken vlinder afzonderlijk bewaard worden, 
vernietigd. 

De eieren van de zijderups, welke zeer klein zijn, 
wegen ongeveer 1 g. per 1000 stuks; in den beginne 
zijn zij geol gekleurd, doch worden gelei- delijk 
blauwgrijs. 

Alvorens voor de voortteling geschikt te zijn, 
moeten de eieren op de z.g. eierkaart eerst ,,over- 
winteren", waartoe de kaarten 1 tot 2 maanden in 
koelkamers bewaard worden, vervolgens worden de 
eieren blootgesteld aan een temperatuur van 21°—
27° C., waarna de rupsjes na 12 tot 14 dagen uit de 
oitjes te voorschijn komeu. 

Vooralin tijden van dreigend gebrek aan moer- 
beiblad zal het overwinteren der eitjes van zeer veel 
belang zijn, daar men hiermede het uitko- men der 
eitjes geheel in do hand heeft. 

Het dooden van do chrysaliden der zijderup- sen, 
waarvan do cocons voor de zijdewinning bestemd 
zijn, gesohiedt op de in Ned.-Indie geves- tigde 
Japansche ondernemingen, in met plaat- ijzer goed 
afgesloten vertrekken, ter grootte van 2 x 2 m. en 
met een hoogte van 2| m. In den bodem hiervan 
bevindt zich een stookruimto van ca. 1 m. lengte, 75 
cm. breedte en 60 cm. diepte, waarvan hot stookgat 
zich onder de deuropening bovindt. Over do breedto 
van de kamers zijn rek- ken geplaatst, waarvan de 
6tages ondcrling ca. 15 cm. van elkander verwyderd 
zijn; de onderste 6tago bovindt zich op ongeveer 1 
m. hoogte boven do stookplaats. Op dezo rekken 
worden bak- jes geplaatst, waarin de cocous 
uitgespreid worden. Voor de verwarming moet over 
droge warm- te boschikt worden ； brandstoffen, 
die veel water- damp ontwikkolen, zooals b.v. hout, 
worden daarom vermeden en wordt by voorkeur 
houts- kool gebruikt. In do kamers, waar de cocons 
gedurende 土 10 uren verblyven, wordt de tempe- 
ratuur opgevoerd tot 65°—95° C. 

Do oocons, welko in Zuid Europa, China en 
Japan een handelsartikel zijn, moeten in Indie zelf 
afgehaspeld worden, aangezien de vraoht naar 
genoemde landen wegens de volumineuze 
verpakking — 500 cocons wegen 士 1 kg. 一 te 
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kostbaar zou zijn. Het afhaspelen der cocons ge- 
schiedt in N.-L met behulp van een door de Tex- 
tielafdeeling van de Afdeeling Nijverheid te Ban- 
doengjverbeterde Japansche haspel. 
"*\^66r het afhaspelen worden de gesorteerde, van 
de pluizige buitenste draden ontdane cocons in 
kokend water geweekt, daarna komcn zij in een bak 
met water van 士 70° C. om de zijdelijin los te 
weeken. Is de temperatuur van het bad te hoog, dan 
vallen de cocons uit elkander, da ar de lijm dan 
oplost; bij onvoldoende hittelaat de was daarentegen 
niet los. 

Boren den bak met warm water bevinden zich 
twee porceleincn draadgeleiders, waarin zich een 
klexn gaatje bevindt. Door de cocons met een bosje 
stroo zacht te vegen en daarbij naar elkan- der toe te 
drijven, blijven de microscopisch fijne cocondraden 
aan het stroo hangen ； deze worden dan in groepen 
van 12 tot 20 stuks, al naar gelang fijnere of dikkere 
draden gesponnen moeten worden, door de 
draadgeleiders gestoken. Over rol- letjes loopen deze 
draden naar een met den voet aangedreven haspel. 
Tusschen de rolletjes worden de cocondraden eerst 
nog door spiraalsge- wijze wikkeling tot een draad 
samengedrukt, waarbij de opdrogende was de draden 
te samen houdt. De nog vochtige zijde wordt 
gedroogd, op een grooten haspel overgewikkeld en 
van kruis- bandjes voorzien ； dit laatste dient om 
het ver- werken in de weefindustrie te 
vergemakkelijken. Het zoo verkregen product is het 
handelsartikel: „ruwe coconz^de". 

Voor het verkrijgen van 2 kg. zijde moeten on- 
geveer 10.000 cocons, wegende 土 20 kg., worden 
afgehaspeld, terw^jl elke cocon ca. 1000 m. draad 
oplevert. 

De wereldproductie aan ruwe zijde heeft naar 
raming een waarde van / 2.500.000.000, waarvan 
Japan / 1.500.000.000 produceert en voor rond / 
900.000.000 exporteert. De grootste zijdekooper is 
Amerika, welk land per jaar voor bijna / 
1.000.000.000 aan echte zijde verbruikt. Neder- 
landsch-Indie importeert jaarlijks voor eenige 
millioenen aan zijden garens en zijden of halfzij- den 
stoffen. 

Van zeer geringe beteekenis is in Ned.-Indie nog 
slechts de inheemsche zijdecultuur in Atjdh, 
Palembang en in de Lampoengsche Districten, 
aangezien de daar ter plaatse zelfgewonnen zijde 
nagenoeg niet verhandelbaar is wegens do con- 
currentie met ingevoerde Chineesche, Japansche en 
Indische zijde. De wilde zijdecultuur is in Ned.- -
Indie in het geheel niet van belang. 

Literatuur: De Haan, “Priangan", deel I en III; H. 
W. Fischer, be Atjeh'sche zijdeindustrie, Intern. 
Archiv fiir Ethnographic, Bd. 20 (1911); Tijdschrift 
voor Ned. Indie, 1849 en I860; Tijd- schrift 
Nijverheid en Landbouw Ned. Indie, 1855 en 1866; 
Tijdschrift der Mij. van Nijverheid, 1907; Indische 
Mercuur 29 Ma art 1904, 1915, biz. 905 en 1020, 
1920 biz. 37; Korte Berich- ten Dept. Landb., 17 Juli 
1911; De Natuur 1928; Algemeen 
Landbouwweekblad 13e Jaargang 192& 
0 TtlOPENOPLEIDING VOOR VERPLEGEN- ，
DEN IN INDIE (T.O.V.I.). Toen omstreeks 1912, 
in verband met de reorganisatie van den Burger- 
lijken Geneeskundigen Dienst in Nederlandsch- -
Indie, aldaar voor het eerst de opleiding van In- 
landsch verplegend personeel voor den Gouverne- 
mentsdienst in en buiten de ziekenhuizen ter 

hand we rd genomen, inoesten ook Europccsche 
verpleegstcrs in de Inlandsche hospitalcn worden 
aangcsteld, om aan die opleiding practisch mede te 
werken. 

Waren het aanvankelijk slechts heel enkelc, haar 
aantal steeg in het verloop der volgende jaren vrij 
snel, toen door uitbreiding van do be- staande en de 
opening van nieuwe ziekenhuizen eenige honderden 
leerlingen aangenomcn inoes- ten worden. De 
ineeste zusters werden in Holland benoemd, en 
zonder eenige tropischc vooroplei- ding in dienst 
genomen. Dat dit dikwijls groote bezwaren 
meebracht voor het werken met In- landsch 
personeel, ondcr Inlandsche patienten, en dat er 
dikwyls fouten werden gemaakt door ontbreken van 
taalkennis en van begrip der tro- pische ziekten, 
spreekt wel van zelf. Een voor- opleiding van 
Gouvernementswege scheen echter op 
onoverkomelijke bezwaren te stuiten. 

Dit was de aanleiding, dat in 1931 van parti- 
culiere zijde, door artsen en verplegenden, in Den 
Haag het initiatief werd genomen om een tropen- 
leergang te stichten voor zusters, die naar Indie 
wenschten te gaan, onverschillig of de bedoeling zou 
zijn particuliere ziekenverpleging, Gouverne- 
mentsdienst, Zending of Missie. 

Er werd een vereeniging opgericht met den naam 
T.O.V.I. (Tropenopleiding voor Verplegen- den in 
Indie), en een leergang van drie maanden geopend, 
reeds in het eind van datzelfde jaar, met als docenten 
oud-Indische doktoren en een oud- directrice van een 
der groote Gouvernementszie- kenhuizen. De kosten 
werden in hoofdzaak door de leerlingen zelf 
gedragen. De cursus duurde tien weken. De vakken 
waren Maleische taal, land- en volkenkunde, 
tropische ziekten, tropen- hygiene, Indisch koken, 
terwijl ook voordrachten werden gehouden over 
krankzinnigenverplcging in Indie, over de eischen 
van een goeden omgang met Inlandsch personeel en 
Inlandsche patienten, de groote verschillen van het 
werk van Holland- sch© verplegenden ginds in de 
tropen en hier in het land, over den dienst van de 
vorpleegster bij het Gouvemement, over medisch 
werk van Zending en Missie. 

Aan het einde van den cursus werd een klein 
examen afgenomen, en een bewijs van hetgevolgd 
hebben van den tropenleergang uitgereikt. 

In verband met de tijdsomstancligheden (voor- 
loopige stopzetting van do uitzending van ver- 
pleegsters voor den Gouvernementsdienst, weinig 
werkgelegenheid voor particuliere zusters, werke- 
loosheid onder verplegenden in Indic) werd in 1932 
geen cursus gevormd, dock het apparaat staat gereed, 
en zoodra er weer behoefte komt aan een nieuwe 
lichting zusters voor do tropen, kan T.O.jy.I. haar 
werk, dat een succes was, her- vatten. 

VEREENIGING TOT OPRICHTING VAN 
JONGE VROUWENSCHOLEN IN NED.-INDIE. 
Deze vereeniging stelt zich ten doel, medo te werken 
tot do opvoeding en ontwikkeling, in Neder- 
landschen geest, van on- en minvermogende meisjes 
van Nedorlandschen stam in Ned.-Indie, en liaar aan 
te moedigen lot het verrichten van handen- en 
geestesarbeid. Zij tracht dit doel to bereiken door do 
duurzainc of tijdelyke verzor- ging en opvoeding 
dezer meisjes op zich te ncmen, in door de 
Vereeniging te stichten inrichtingen en door het 
aanwenden van andere wettige inidde- len, die aan 
het doel bovorderlijk kunnen zijn. 
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De verceniging werd 31 Maart 1911 to Amsterdam 
opgcricht en do Koninklijke gocdkeuring op de 
statuten den 28 Oct. van dat jaar verkregen. Het 
practisch werk werd begonnen in 1917, te Malang, 
waar de afdeeling “Malang en Omstre- ken" der 
Vcreeniging tot stand kwam en Juliana Stichting I 
werd geopend. Toen het Gouverne- ment van Ned.-
Indie het belang van het onder- wijs in de 
huishoudelijke vakken aan meisjes steeds meer ging 
inzien, en hiervoor speciaal een ambtenares werd 
aangesteld, kwam ook in Midden Java, in 1921, de 
afdeeling „Semarang en Omstreken" voor 
Gouvernementssubsidie in aan- merking. Het werk 
der Vereeniging word uitge- breid, steeds rekening 
houdend met de eischen, aan te subsidieeren 
Huishoudscholen gesteld, en te Ambarawa (Midden 
Java) werd Juliana II geopend. In 1928 werd de 
school van Ambarawa naar een speciaal daarvoor 
gebouwde inrichting in het heuvelterrein te 
Semarang overgebracht. Slechts did meisjes komen 
voor opname in aan- merking, die geheel of 
gedeeltelijk de lagere school hebben doorloopen. Na 
een opleiding van 2 jaar wordt een examen afgelegd 
onder toezicht van de gouvernements-inspectrice 
voor het Onderwijs in Huishoudelijke vakken, 
waarbij het diploma der school door haar mede 
wordt onderteekend._ 

De geslaagde kinderen vinden steeds gemakke- 
lijk plaatsing, als hulp in de huishouding, voor 
verzorging van kinderen, of als costuumnaaister. 

Geiniddeld worden ongeveer 20 meisjes per jaar 
door Juliana II aan de Indische maatschap- pij 
afgeleverd. 

De jaren, onder leiding van beschaafde Hol- 
landsche vrouwen in het internaat doorgebracht, zijn 
voor de toekomstige moeders reeds van on- 
schatbare waarde gebleken. Pogingen, in 1921 
aangewend, om op West Java eveneens een Ju- 
liana-school op te richten, faalden door gobrek aan 
financicn. Niettegenstaande kort daarop het 
Gouvcrneinent do oprichting van huishoudscholen 
zelf ter hand is gaan nemen, moeten toch nog zeer 
vole meisjes worden afgewezen. 

Het Jloofdbestuur der Vereeniging zetelt in 
Holland, terwijl de afdeelingsbesturen te Malang cn 
Semarang de Juliana-Stichtingen besturen, onder 
toezicht van het Ned.-Indische Gouverne- ment. 

KADASTER. Eigendomakadaster. (Vervolg van 
1)1. II). Het Kadastcr in Nederlandsch-Indio wordt 
tot do eigendomskadasters gerekend. Be- hulve hot 
cigendomsrecht worden ook nog andere in het 
Indisch Burgerlijk Wetboek genoemde rechten als: 
het erfpachtsrecht, het recht van op- stal enz. door 
het Indische eigendomskadaster (kortweg: Kadaster 
genoemd) geregistreerd. Do registratie van do 
Inlandsche bezitsrechten valt buiten don werkkring 
van hot Indische Kadaster. Pogingcn om tot een z.g. 
Inlandsch Kadaster to geraken zijn herhaaldelijk 
mislukt (laatstelijk in 1922) als gcvolg van de groote 
financieele conse- quonties daaraan verbondon. 

Do bescherming op don grond is twoeledig en 
betroft in do eorsto plants het rocht, waartoe 
registers worden samengestold, waarin de recht- 
hebbondon wordon vermeld, do reohten wordon 
omschrcvon cn do wyzo van verkrjjging en ovor- 
draoht dicr rechton worden uiteengezot (boginscl 
van publiciteit). In do twoedo plaats wordt de be- 
schorining uitgobreid tot do grenzen; in vet band 
hiermedo worden kaarten vervaardigd, waarop 

de grenzen nauwkeurig zijn afgebeeld (beginsel van 
spccialiteit). Deze kaarten worden door meting 
verkregen. By modernc Kadastcrs wordt de 
zuiverheid van de Jigging der grenspunten ver- 
zekerd door middcl van cijfermateriaal, dat aan de 
meting is ontlcend. Met betrekking tot (lit cij- 
fcrmateriaal kunnen verschillende systemen worsen 
gevolgd. Gewoonlijk volstaat men met op- gave van 
coordinaten der grenspunten, dat zijn： afstandon 
der grenspunten tot twee onderling loodrechte lijnen 
op de aarde (denkbeeldigelijnen gaande door een 
bepaald vast punt; 66n dier lij- nen valt samen met 
den meridiaan van dat punt). Bij moderne kadastcrs 
streeft men naar meer exacte identificatie der 
grenzen； daar wordt het enkel opgeven van 
coordinaten als onvoldoende beschouwd en tracht 
men bovendien de beschik- king te krijgen over cen 
groot aantal vaste pun- ten, waaruit men te alien tijde 
de grenspunten kan reconstrueeren, indien deze 
verloren moch- ten gaan. In Nederlandsch-Indie is 
men ver- scheidene jaren geleden aangevangen den 
tech- nischen dienst van het Kadaster in dit opzicht 
te moderniseeren. 

Voor de opleiding van het personeel bij het 
Kadaster zie LANDMETERS.' 
-LANDMETERS, (Vervolg van DI. II, DI. V of 
suppl.-afl. biz. 35 en DI. VI of suppl.-afI. biz. 763). 
Slechts op Java en Madoera zijn alle func- tien van 
Gouverncments Landmeter opgedragen aan het 
Kadaster； daar zijn dus de Gouverne- ments Land 
meters overal vervangen door Ka- 
dasterambtenaren. Deze maatregel is in de laat- ste 
jaren ook toegepast op het meerendeel der 
Buitengewesten; de invoering van het Kadaster over 
geheel Nederlandsch-Indie zal slechts een kwestie 
van eenige jaren zijn. 

Dat de invoering van hot Kadaster (zie aldaar) 
geleidelijk aan moot plaats vinden is begrypelijk. 
Voor kadastraal work worden hoogere eischen ge- 
steld dan voor de werkzaamheden der Gouverne- 
ments Landmeters. Voor het volledig doorvoeren 
van bedoelden maatregel moet men de beschik- king 
hebben over een voldoonde booveelheid goed 
onderlegd personeel. Daartoo werd op 7 October 
1913 de Oploidingscursus van het Kadaster te 
Bandoeng ppgericht, alwaar de landmetersoplei- 
ding ter hand werd genomen. Om de opleiding beter 
te kunnen doen beantwoorden aan de ge- stelde 
eischen werd in 1923 de landmetersoplei- ding 
overgebracht naar de Hoogeschool te Wage-, ningen 
^(Ind. Stb. No. 455). Deze opleiding van fiot hooger 
vakkundig kadasterpersoneel duurt thans 3* jaar, 
doch deze term刘n is veel te kort geblekon. 
Verlenging van den duur der opleiding maakt thans 
eon punt van ernstige overweging uit, om hot 
einddiploma gelijkwaardig te kunnen maken aan dat 
van ingenieur-geodeet in de Mid- den-Europecsche 
staten. 

Behalvo bjj het Kadaster vinden volledig be- 
voegdo landmeters emplooi bjj groote cultuur- 
maatsohappyon, by gemcentelyk grondbedrijf en b
日 den mynbouw. 

De Opleidingscursus te Bandoeng is thans in- 
goricht voor de vorming van do niiddelbare vak- 
kundigen, die adjunct-landmeters worden ge- 
noomd. Ook do lagere vakkundigon, voor welke 
betrekkingon Inlandsch personeel wordt aange- 
wezen, ontvangen aan den Bandoengschen cur- sus 
hun opleiding voor hulpmantri. 

Het teohnisch personeel van het Kadaster bo- 
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staat thans uit een Hoofd van den Dienst, In- specteurs, 
Landmeters, Adj unct-landmeters en verder Inlandsch 
personeel, waartoe de Hoofd- mantries, Mantries en 
Hulpmantries behooren. Sedert 1925 ressorteert 
hetJRadaster onder het Departement van Justitie./ 

KAOLIEN (pfjpaarde). KaoKen is een kristal- --
lyn waterhoudend aluniinium-silikaat. Het kan ontstaan 
zoowel ten gevolgo van hydrothermale metamorfose 
(hypogene kaolinisatie), als door supergene verweering 
van veldspaathoudende ge- steenten. Speciaal de 
alkaliveldspaten schijnen bij verweering tot kaolinisatie te 
neigen. Kaolien vormt de grondstof voor de porcelein- en 
vuur- vastesteenfabricatie. 

Kaolien wordt in Ned.-Indie in aanzienlijke 
hoeveelheden aangetroffen op de tin-eilanden, waar 
het een verweeringsproduct van granieten is. In 
zuiveren, dus ijzervrijen toestand komt het 
voornamelijk voor in de valleien; het is daar op 
fiecundaire ligplaats aanwezig en vormt de dek- 
kende lagen van de „kaksa,' (tinertslaag). Door zijn 
ontstaanswijze is het soms nog sterk gemengd met 
kwartszand.Een onderzoek naar de mechani- 8che en 
chemische samenstelling van de kaolien van Bangka 
is ingesteld door Ir. C. P. Mom (vide Mededeelingen 
van het Laboratorium voor Agrogeologie en 
Grondonderzoek No. 4 „Kaolien en kwartszand"). 

Ook op Java, bijv. in de res. Madioen, komt 
kaolien als,^verweeringsproduct van vulkanische 
gesteenten (dacieten) voor. Verder werden in de 
Lampoengsche Districten (Sumatra) kaolienaf- 
zettingen in een vulkanische omgeving (zure tuf- 
fen) ge von den. 

GOEWA of GOW A. (Aanvulling van DI. I). Zie 
KALKSTEENGROTTEN. 

展HAZEU (GODARD OEO_. JjQHANNES), ':.u- ge^oren 
Augustus ^870. Na eerst korten tijd te Utrecht in de 
theologie te hebben gestudeerd, ging Hazeu in 1890 te 
JLeiden studeeren, eerst Arabisch en Sanskrit, daarna 
Iniionesische talen. Op 30 Januari 1897 promoveerde hij 
daar tot doctor in de taal- en letterkunde van den Oost- 
Indischen Archipel. Na zich eenigen tijd te Leiden met 
wetenschappelijk werk en als repetitor beziggehouden te 
hebben were! hij in 1898 aan de afdeeling Taal-, Land- en 
Volkenkunde van het Gymnasium Willem III te J3atayia 
verbonden als leeraar in het Javaansch. In de jaren, waarin 
hij deze betrekking bekleedde, zocht hij contact met 
Javaansche kringen en vermeerderde hij aldus zijn 
theoretische kennis met een rijfce practische ervaring; 
tevens profiteerde hij zeer van den om- gang met zijn 
oudere vakgenooten Brandes en §nouek Hurgronje. In 
1904 werd hij benoemd tot ambtenaar voor de beoefening 
der Indische talen en toegevoegd aan den adviseur voor in- 
landsche en Arabische zaken, Dr. C. Snouck Hurgronje, 
dien hy na diens terugkeer naar Nederland in 1906 als 
zoodanig opvolgde. In 1911 werd hij bovendien benoemd 
tot Directeur van Onder- wijs en Eeredienst. Na in 1914 
met verlof naar Nederland te zijn teruggekeerd wijdde hij 
daar zijn krachten aan de voorbereiding van de reor- 
ganisatie van het inlandsche onderwys en met name aan de 
organisatie van de Algemeene Mid- delbare School (A. M. 
S.). In 1916 keerde hij naar Indie terug als 
„Regeeringscommissaris voor In- landsche en. Arabische 
Zaken". In de critieke ja- fen om 1918, toen onder invloed 
van het were Id- 

gebeuren ook in Indie de volksbeweging tot een 
geforceerde ontwikkeling kwam, was hot Hazeu's 
taak op te treden als raadsman van Gouvcrneur- 
Goneraal van Limburg-Stirum. Zijn politieke 
beginselen werden door vele Nederlanders in Indie 
fel bestreden, vooral toen in 1919 de affaire van de 
z.g. Afdeeling B van de Sardkat Islam de 
Europeesche gemeenschap in Indie een tijd lang in 
heftige beroering hield. Toen kort daarop zich hem 
de gelegenheid bood om zich uit het zenuw- 
sloopende politieke leven terug te trekken door het 
aanvaarden van het hem na den dood van Jonker 
voor den tweeden keer aangeboden pro- fessoraat in 
de Javaansche taal- en letterkunde aan de universiteit 
te Leiden, greep Hazeu haar aan； zijn geschokte 
gezondheidstoestand zou hem trouwens toch niet 
veel langer veroorloofd hebben de zware 
verantwoordelijkheid van zijn Indische ambt te 
dragen. Op 12 Januari 1921 aan- vaardde hij zijn 
nieuwe taak, die door verschil- lende 
omstandigheden — het in werking treden van het 
nieuwe Academisch Statuut, de snelle 
vermeerdering van het aantal zijner studenten ten 
gevolge van de groeiende behoefte van den Indi-
schen dienst, de nieuwe gelegenheid tot meer 
wetenschappelijke studie in de Indische letteren en 
voor de middelbare akte Javaansch — veel zwaarder 
was dan te voren. Reeds in 1924 bleek hem die taak 
te zwaar. Vanaf 1925 moest hij een steeds grooter 
deel van zijn werkzaamheden aan anderen overlaten, 
en in 1928 legde hij zijn ambt neer, gebroken naar 
het lichaam en naar den geest. Op 1 December 1929 
overleed hij te Was- senaar in zijn huis Wanawasa 
(„verblijf in 't woudn). 

Hazeu heeft veel meer geschreven dan gepu- 
bliceerd. Het gepubliceerde bestrijkt intusschen 
reeds een groot gebied: dat der Voor-Indische, Oud-
Javaansche en Nieuw-Javaansche letterkunde, 
folklore, ethnographic, lexicographic en 
Indonesische taalkunde, om te zwijgen van losso 
opstellen betreffende de Nederlandscho koloniale 
politick. Een gedeelte van het gepubliceerde is van 
blijvende waarde. Zijn dissertatie, „Bijdrago tot de 
kennis van het Javaansche tooneel" (Lei； den 
1897), is de eerste samenvattende critische studie 
geweest betreffende de herkoinst, don aard en. de 
ontwikkeling van het Javaansche tooneel en het 
daarinee verband houdende gededte van de 
Javaansche letterkunde. Nauw aan zijn dissertatie 
ver want zijn twee opstellen in deel 49 van de B. K. 
I.(1898), ,,Dc Naga Arddhawalika by de Javanerf* 
(p. 175—204) en Lakon ArimbQ" (p. 333—388), en 
hetartikel „Do Lakon Ngroena-Ngrocnin in T. B. G., 
deel 46, 1903, p. 132一144, waarin eenige wajang-
verhalen verge- leken worden met hun Voor-
Indisehe prototypen en waarin voor dien tijd 
belangrijk tekstenma- teriaal gepu bl iceord werd. 
Uit Hazeu's contact met de practijk van het wajang-
spel op Java zijn voortgekoinen de opstellen „Eene 
Wajang- Beber-voorstelling te Jogjakarta** 
(Notulen Bat. Gen., deel 40, 1902, bijlago XVI, = 
„Eine „ Wa- jang Beber" Vorstellung in 
Jogjakarta**, Intern. Archiv fur Ethnographic", deel 
16, 1901, p. 128 —135), een van de weinige goede 
beschrijvingen van dit thans snel verdwijnendo 
tooneeispel en daarom van bijzondere waarde, en 
“Een ngru- wat，voorstelling” (verschenen in het 
„Album- Kern", p. 325—332, Leiden 1903). Een 
sanien- vattend© studie omtrent do verhouding van 
het 
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Voor-Indische epos en zijn bowerking in het Oud-
Javaansch publiceordc Hazeu onder den titel „Hct 
Oud-Javaansche Adiparwa en zyn Sanskpt- 
originecl" in T. B. G., deel 44 (1901), p. 289— 357; 
de juisthcid van de conclusie, waartoe hij in dit 
opstol gekomon is, n.l. dat het O» J. Adiparwa nauw 
verwant zou zijn aan een Mahabharata-re- dactie, 
die in de 11 de eeuw in omloop was in Kasj- mir, is 
echter later bestreden door K. Wulff, ,,Den 
Oldjavanske Wirataparwa og dens Sans- krit-
originaF, (Kopenhagen 1916). 

Zijn belangstelling voor de oud-inheemsche 
elementen in de Javaansche beschaving leidde 
Hazeu tot de studie van Indonesische en speciaal van 
Javaansche folklore en volksverhalen. Van zijn 
werkzaamheid op dit gebied getuigen de op- stellen 
„Nini Towong,, (T. B. G., deel 43, 1900, p. 36一
107), een uitstekende studie over een Javaansch 
kinderspel van sjamanistischen oor- sprong, „Contes 
Javanais,\ een overzicht van Javaansche verhaal-
typen, verschenen in „Hom- mage au congrfes des 
orientaliates de la part du Bataviaasch Genootschap 
van Kunsten en We- tenschappen", Batavia 1902, p. 
15—35, „Eenige mensch-dierverhalen uit Java", 
door J. J. M. de •Groot gepubliceerd in B. K. I., deel 
50, 1899, p. 688，一694, „Kleine bijdragen tot de 
ethnografie en de folklore van Java" (T. B. G., deel 
46, 1903, p. 289—309, ,,Taalpantangs", p, 289—
297; „Regen lokken en regen afweren", p. 297—
309) en „Iets over koedi en tjoendrikn (T. B. G., deel 
47, 1904, p, 398― 13), geschreven naar aanleiding 
van Dr. C. Snouck Hurgronje's opstel „Iets over 
koedjang en b&di” (T. B. G., deel 47, p. 387一397). 
Door zijn medewerking aan de organisatie van het 
Bureau voor de Volkslectuur, dat zich groote 
verdicnsten verworven heeft voor het folkloris- tisch 
onderzoek van den Indischen Archipel door zijn 
materiaal-publicaties, heeft Hazeu ook indirect het 
onderzoek op dit gebied bevorderd. Tot een uitgavo 
van de groote verzameling Gajosche volksverhalen, 
die Snouck Hurgronje en hij had- den opgeteekend, 
is hij helaas niet gekomen, doch de verzameling 
heeft grooten dienst gedaan bij het sanicn'atcllen van 
hot, eveneens door Snouck Hurgronje 
geconcipieerde en voorbereide, maar door Hazeu 
zeer zorgvuldig bewerkte intoressanto „Gaj68ch-
Nederlandsch Woordenboek met Ne- dorlandsch-
Gajosch register" (Batavia 1907) met zijn achat van 
ethnographische gegevens. Op nicuw, doch aan dat 
van de folklore toch wel grenzend terrain kwam H. 
door zijn uitgave van het ，/I'jcribonsch wetboek 
(Papakom Tjerbon) van het jaar 1768 in tokst en 
vertaling** in deel 55, 2do stuk (1905), van do 
Verhand. Bat. Gon.; de gowoonto van do schrjjvors 
van Javaansche wetboeken om hun “gevallen" door 
vorhaaltjes te illustrcoren doet zo n.l. dikwyls 
interessaut folkloristisch materiaal bevatten. 
Eenigszins bui- tendolijn vallcn Hazeu's opstellen 
„Eon beschre- ven koperen plaat uit do L&mpongs" 
(T. B. G., deel 48, 1906, p. 1—12, gedeeltelyk 
historisch, gedecltolijk archaeologisch, gedeeltelyk 
taalkun- dig van inhoud), „Eino Metalltrommel aus 
Java?' (Intern. Archiv fiir Ethnographie, deel 19, 
1910, p. 82—85), „Nota naar aanloiding van 
beelden on fragmenten uit de desa Tjandi (Lebak)", 
No- tulen Bat. Gen., deel 38, 1900, bylage XI, e. m. 
a. 

HHZCU‘8 werk tusschen 1897 en 1910 hield een 
schoono belofto in voor de tookomst. Het is hem 
eohter nooit gogoven geweest zich geheel aan we- 

tenschappelijk werk te wgden. De onderbreking van 
zijn wetenschappelijke werkzaamheden ge- duronde 
do jaren 1911—1920 heeft zich later ge- wroken. De 
rede, waarmede hij zijn hoogleeraars- ambt te 
Leiden aanvaardde, „0ud en Nieuw uit do 
Javaansche Letterkunde" (Leiden 1921), dankt haar 
waardo vooral aan wat hi) had weten te putten uit 
oude aanteekeningen omtrent de ontwikkeling van 
de nieuwere Javaansche lette- ren en vooral omtrent 
den belangrijken Javaan- schen dichter 
Ranggawarsita; in het beschou- wende gedeelte gaat 
zij echter niet uit boven de door anderen, vooral door 
Brandes en Djajadi- ningrat reeds bereikte 
resultaten. Hazeu^s onder- wys was frisch en 
“anregend", omdat hg uit een schat van persoonlijke 
ervaring kon putten, doch het bleef in 
wetenschappelijk opzicht achter bij de vorderingen 
van het onderzoek der laatste de- cennien. 

In zijn ambtelijke functies is Hazeu een belang- 
rijke figuur geweest in het politieke leven van 
Nederlandsch-Indie in het eerste kwartaal van deze 
eeuw. Voor vele Europeanen gold hij als de 
verpersoonlijking van de z.g. "ethische" politiek, 
terwijl voor vele Indonesiers „toean As6n de groote 
voorvechter van hun rechten was. 

Als mensch was Hazeu^buitengewoon beminne- 
lijk, het type van een gentleman; hij was uiterst 
vlijtig en enthousiast en hij stond steeds voor ieder 
klaar, die zijn hulp of belangstelling behoefde; hij 
had hooge idealen, doch een slechten kijk op zijn 
medemenschen. 

Hazeu was ridder in de orde van den Neder- 
landschen Leeuw en lid van de afdeeling Letter- 
kunde van de Koninklijke Academie van Weten- 
schappon te Amsterdam., 

ROODE KRUIS. Art/ 3 van de statuten der op 
initiatief van Koning Willem III by Kon. be- sluit 
van 19 Juli 1867 no. 60 (Ned. Stb. 1869 no. 210) in 
het leven geroepen „Vereeniging tot het „vorleenen 
van hulp aan zieko en gewonde krijgs- „liedenin tijd 
van oorlog, hetzij Nederland al dan ,,niet daarbij 
betrokken is", opende do moge- lijkheid om ook in 
,/s Rijks Kolonien en over- zeesche bozittingen" 
afdeelingen op te richten van deze vereeniging, die 
al spoedig den naam van “Roode Kruis" verkreeg. 

De Fransch-Duitsche oorlog, de eerste waarin het 
R. Kr. werkdadig optrad, was aanleiding tot de 
oprichting op 8 October 1870 van het „Ba- taviaasch 
comite van. het R. Kr.‘‘，dat in overleg mot het 
Hoofdcom'ite van het Ned. R. Kr. in 1872 werd 
herdoopt in „Centraal comite Ned.-Indie „van de 
Ned. Vereoniging tot het verleenen van „hulp aau 
zieke cn gewonde krijgslieden in tyd „van oorlog", 
ingesteld by 'sKonings besluit van 19 Juli 1867 
(Ned. Stb. 1869 no. 210) en na het Kon. besluit van 
6 November 1895 in „Centraal comit6 in Ned.-Indio 
van de Vereeniging het Ned. Roode Kruis". 

Do band tusschen de Indische en de Ned. Ver-
eoniging is voornamelyk, zoo niet uitsluitend, van 
moreelen aard, zooals blykt uit de by Gouv. besluit 
van 21 October 1873 no. 3 goedgekeurde statuten, 
welke in 1882 op een enkel punt wer- den gewijzigd 
en later door de bij Gouv. besluit van 25 November 
1920 no. 2 goedgekeurde en thans nog geldende 
statuten werden vervangen. 

In laatstbedoelde statuten werd de taak van het 
Ind. R. Kr. zeer aanzienlijk uitgebreid, o.m. met 
medewerking tot leniging van den nood bij 
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rampen in binnen- en buitenland, het daarvoor 
opleiden van geschoold personeel, het verkrijgen 
van de daarvoor noodige hulpmiddelen en het zich 
w前den aan maatschappelijk werk (bestrij- ding van 
volksziekten, werkzaamheden in zie- kenhuizen en 
poliklinieken en ten behoeve van vacantiekolonies). 

Dit z.g. R. Kr., ,,vredeswerk", dat de andere 
nationale R. Kr. Vereenigingen al dadelijk bij of kort 
na hare oprichting op hare programma's hadden 
geplaatst en dat bij art. 25 van het Vol- 
kenbondsverdrag den leden van den Volkenbond als 
plicht is opgelegd, is in Indie beperkt ge- bleven tot 
oprichting te Batavia —Meester Cornelis van 
successievelijk drie poliklinieken en te Buitenzorg 
van 46n polikliniek, later (1929) van eefTR： Kr. 
ziekenhuis. 

Het z.g. ,,oorlogswerk", door het Ind. R. Kr. 
verricht, is te onderscheiden in het verleenen van 
geldelijken steun aan andere R. Kr. Vereenigingen, 
die werkdadig hulp verschaften aan in den oorlog 
gewonde of ziek geworden militairen (in 1870 / 
60.000 en in 1914 f 50.000 aan het Ned. R. Kr., in 
1894 f 1000 aan het Japansche R. Kr. enz.) en in 
hulpverleening aan de slachtoffers van de militaire 
expeditien en excursies in Indie zelf. 

De aard van den vijand, dien de Indische krijgs- 
macht te bestrijden had, een vijand, die het R. Kr. 
embleem niet eerbiedigde en het R. Kr. personeel als 
vijanden zou beschouwen, maakte per- soneele 
hulpverleening (R. Kr. ambulances) on- mogelijk. 
Noodig was deze wijze van hulpverv leening ook 
niet, wijl de organisatie van de彤 miL geneesk. 
dienst steeds volkomen berekend was op een 
afdoende verpleging en verzorging van de gewonden 
en zieken, wier aantal relatief zooveel kleiner was 
dan in oorlogen tusschen ge- lijk bewapende en 
uitgeruste tegenstanders. Daarom bepaalde het Ind. 
R. Kr. zich tot het verstrekken van die 
geriefelijkheden en versna- peringen, waarin de mil. 
geneesk. dienst niet kon voorzien en die het lot van 
de gewonden en zieken — op het terrein van actie 
zoowel als in de hospitalen en ziekeninrichtingen — 
zoo zeer verzachten (verfrisschende dranken, 
rookar- tikelen, gezelschapsspelen, lectuur enz.). 
Ook kunstgebitten, kunstledematen, krukken e.d. 
werden door het Ind. R. Kr. verschaft. De be- 
noodigde gelden verkreeg het Ind. R. Kr. uit gif ten, 
collecten, loterijen en voorstellingen, ter- wijl het uit 
Nederland, voornamelijk van het Ned. R. Kr., 
geregeld aanzienlijke bijdragen in geld en in natura 
ontving. Op het terrein van actie werd het 
Centraal»comit6 gewoonlijk verte- genwoordigd 
door gedelegeerden, van welke ge- noemd dient te 
worden de Heer G. von Biil- zingslowen, die zich bij 
de 2e Atjeh-expeditie (1873) zoodanig door zyn 
menschlievend werk onderscheidde, dat hem het 
Bidderkruis der M.W.O. 4e kl. werd toegekend. 

Een in 1901—1902 genomen proef met te werk 
stelling van R. Kr.-verpleegsters in het miL hospitaal 
te Koeta-Radja mislukte. 

Aan personeele hulpverleening aan gewonden en 
zieken in een oorlog tegen een z.g. „buiten- 
landschen v可and”, d.i. een tegenstander, die het R. 
Kr. w&l eerbiedigt, aan het instellen in oor- logstyd 
van een informatiebureau omtrent zieken, 
gewonden, dooden en vermisten en een 
inlichtingenbureau omtrent krijgsgevangenen 

enz. enz. dacht het Ind. R. Kr. eerst nA. het uit- breken van 
den grooten wereldoorlog in 1914. Een in 1919 op 
bescheiden schaal ondernonicn poging om tot 
voorbereiding van een en andcr te gera- ken, werd in 1921 
gestaakt en sedert niet meer herhaald. 

In 1922 trad het Ind. Roode Kruis toe tot de „Ligue des 
Socidtes de la Croix Rouge". 

Zie: Het Roode Kruis in Ned.-Indie, door H. Bakker, 
Indische Gids, Februari en Maart 1932. 

KOOMPASSIA MALACCENSIS Maing. (Aan- 乙 
vulling van DI. II). Mengaris, Mengeris, Tang- geris, 
Enggaris (MAL.). Deze reusachtige, kaars- rechte boom met 
grijze afschilferende schors wordt bij het vellen der 
bosschen vaak gespaard wegens de buitengewone hardheid 
van het roode hout, dat zeer zwaar en grof van vezel is, doch 
van betrekkelijk geringe duurzaamheid； het is dan ook 
mede door de moeilijke bewerking prac- tisch niet zeer 
waardevol en wordt gebruikt voor schaafblokken, zelden 
voor meubels. Op Bangka wordt het warrige en 
grofvezelige hout der groo- te, vlakke en dunne 
wortellijsten gebruikt voor tafelbladen. Deze woudboom is 
een der bekende tapangs of bijenboomen, evenals K. 
excelsa Taub, van N. Borneo, waarvan Beccari een ex. mat 
ter hoogte van ruim 70 m. met een takvrij stamge- deelte 
van 50 m. De bekende toealang van Sum. O. K., die 
insgelijks vroeger voor de bevolking van belang was als 
bijenboom, is K. parviflora Praia. Van deze is de schors 
groenwit en niet af- 
r schilferend/ 
^KOORUERSIOCHLOA JAVANICA Merr., fam. 
Gramineae. Overblijvend, sterk uitstoelend en ten slotte 
vrij groote pollen vormend, *—1 m. hoog gras, bekend van 
de tjemarabosschen van den Tengger en Idjdn tusschen 
1500 en 2200 m. zee- lioogte, plaatselijk zeer veelvuldig. 
Het levert door den dichten groei en tamelijk groote afme- 
tingen een aanzienlijke hoeveelheid zacht bl ad, dat door 
paarden gaarne wordt gegeten. 

KOORDERSIODENDRON PINNATUM Merr., fam. 
Anacardiaceae. Kajoe boegis (Manado), Wo- wia, Bowis, 
Mawowis (MINAH.). Tot SO m. hoogc woudreus in N. 
Celebes algemeen beneden 450 m. zeehoogte. Het hout 
voldoet als timmer- on bouwhout, doch is niet bestand tegen 
wcer on wind en wordt aangetast door witte nneren. 

LACHNASTOMA DENSIFLORA Vid., fam. 
Rubiaceae (Coffea densiflora Bl.). Danti (s. o. K.)» Kopi 
kopi, Kawah oetan (MINANGK.), Ki kopi (SOEND.). Boom, 
tot 15 m. hoog, gelijkond op Coffea arabica, bekend van 
Sumatra on Java, in Bengkalis plaatselijk zeer veelvuldig 
op drassig terrein, op Java van 800—1300 m. zeehoogte; 
het hout wordt voor bijlstelen gebruikt en do bladeren in de 
Padangeche Bovenlanden ter ver- vanging van die der 
Javakoffie. 

LACTUCA INDICA L., fam. Compositae. 8awi (JAV.), 
Lampenas (SOEND.). Forsch tot] * m. hoog kruid, verbreid 
tot 2200 m. boven zee; de bladeren worden te Batavia onder 
den naam oe- mck verkooht en aET万囱T algemeen 
gestoomd gegeten. 

LACTUCA SATIVA L., fam. Gompositae. Sela- da, 
Salada (MAL., SOEND.). Salade is een gewono groente, en 
gedijt vooral in de bergen; in de be- / nedenlanden schiet 
het end door en levert veel / zaad (zie Van Hall, Ind. Cult. 
1926, biz. 89, en/ Ochse, Groentonteelt, biz. 14),/ 

JLEERSIA HEXANDRA Sw., fam. Gramineae. 
/( (< / 
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Benta (MAL.), Djookoet lambota (SOEND.), Ben- ta, 
Kalamenta (JAV.), Bhenta (MAD.), Rice-grass. 
Ovcrblijvend, tot 2| m. hoog, sterk uitstoelend gras, 
thans tot op 2000 m. zeehoogte verbreid van 
Sumatra tot Celebes, aan en in zoet water, poe- len, 
moerassen, drassig grasland, drijftillen, als 
veevoeder voor runderon en vooral voor paardon 
geroemd； waarschijnlijk niet inheemsch, op Java 
niet vruchtzettend. Hier en in de Philippijnen wordt 
het voor het aanleggen van vloeiweiden gebruikt, 
zoo b.v. vroeger bij het remontedepot te Padalarang 
； er kunnen 6 snitten. per jaar worden gewonnen. 
Het is ecn fijn gras, rijk aan zetmeel, en met zachte 
stengels, waarvan een goede kwa- litcit hooi bereid 
kan worden,. 

LEPIRONIA ARTICULATA Dornin, fam. Gy. 
peraceae.(乙.mucronata Rich.). Poeroen, P. da- nau 
(z. o. BORNEO), tekor, tiker (z. SUMATRA). Tamelijk 
hoog schijngras, verbreid van Madagascar tot de 
Fidji Eilanden en N. Zeeland, in de 
laagvlaktemoerassen door den geheelen Archi- pel, 
doch niet op Java en de Philippijnen voor- komend, 
in het achterland van Bandjermasin in het groot 
aangeplant, ook van nature plaatselijk veclvuldig 
voorkomend. Poeroenmatten worden gebruikt voor 
het emballeeren van tabak en an- dere artikelen als 
rubber, kapok, katoen, enz. ； in de jaren 1918—21 
were! poeroen-vlechtwerk van Bandjermasin 
betrokken voor het verpakken van briketzout. In 
Palembang wordt Lepironia even- eens geteeld in 
moerassen. 

LEUCAS LAVANDULIFOLIA Smith, fam. 
Labiatae. {L. linijolia Spreng.). Lenglengan, 
Plengan (JAV.), Patji-patji (SOEND.). Opgericht, 
20—60 m. hoog kruid met witte bloemen, alge- 
mecn beneden 1500 m. zeehoogte op braakliggen- 
de akkers, aan droge wegranden, enz. De blade- ren 
worden ala lalab gegeten, terwijl de plant een 
veelzijdige reputatie geniet in de inlandache ge- 
neeskunde, evenals L. zeylanica R. Br; 

LIMNOPHILA AROMATICA Merr., fam. Scro- 
phulariaceae. (L. punctata BL). Selas6h ajer ke- tjil, 
Daoen kardemoin (AMBON). Aromatisch, klein 
moeraskruid uit de lagere streken, gebruikt bij de 
sajocr en als lalab gegeten; volgens Rumphius voor 
het reinigen van wonden gebruikt; wijd. verbreid 
door den Archipel, plaatselijk wel eens aan- gcplant. 

LIMNOPHILA RUGOSA Merr., fam. Scrop/iu- 
lariaceae. Selaseh ajcr (MAL. MOL.), S. banjoe (PA- 

LEMB.). Forscher dan do vorige soort en grover 
boliaarde bladcren mot sterken anijsgeur; by de 
sajocr en als lalab gegoten, op dezelfde plaatsen 
groeiond als de vorige soort, doch zeldzamcr. 

LINDERA, boomgeslacht der Lauraceae. L. 
bibracteala BoerL, Ki scsemat (SOUND.), is con 
kleine boom der bergbosschon, waarvan het witte 
hout in Priangan wordt gebruikt voor het ver- 
vaardigen van huisraad. L. polyantha Boorl. 
daarentegen boreikt 30 ni. hoogte en is in M. Java 
gezocht voor bouwhout. 

LITCHI CHINENSIS Sonn., fam. Sapindaceae. 
Litji (JAV.), Ldtji, Lit jin (AMBON). De vruchton van 
deze 15—20 in. hoogo boom, die inheeinach is in 
China, golijken eonigszins op die van rambootan en 
bevatton ook een witte eetbare zaad- rok; liij is hior 
on daar in cultuur by Cliiueezen, ook wordon do 
godroogde vruohten uit China aangovoerd, 

LITSEA CUBEBA Pers., fam. Lauraceae. (In 
dool II vormeld onder den synoniemen naam L. 

citrata BL). In Priangan (Papandajan) worden de 
bladeren en bladtoppon door de bevolking als lalab 
gegeten; 

LONGETIA MALAYANA Pax & Hoffm., fam. / 
Euphorbiaceae. Haoen dolok sapot (BAT.), Kasai (s. 
o. K.). Boom, ca. 25 m. hoog, op Bengkalis verstrooid 
op drassig terrein aangetroffen; het donkerrood 
gekleurdo kernhout wordt op de pajig- longa gekapt 
en naar Singapore uitgevoerd. 

LUNASIA AMARA Blanco, fam. Rutaceae. 
Boomheester of lage boom, verbreid over het 
oostelijk deel van den Archipel, in W. en M. Java 
beneden 400 m. zeehoogte voorkomend. De zeer 
bittere bast en in mindere mate de bladeren be- vatten 
volgens Boorsma twee giftige alcalolden, dio 
verlammend werken op het hart. De ver- gruisde 
bladeren en bast zijn in den inlandschen 
medicijnhandel. 

LYCIUM CHINENSE Mill., fam. Solanaceae. 
Daoen koki (DIJENG), Kau ki (z. CHINA). Ge- doornde 
heester, zonder twijfel door Chineezen op Java 
ingevoerd, in Ned.-Indie alleen van het Dij&ng 
Plateau bekend, waarvan de bladeren gegeten 
worden, terwijl er bovendien allerlei ge- 
neeskrachtige eigenschappen aan worden toege- 
schreven； 

LYCOPODIUM CERNUUM L., fam. Lycopodia- 
ceac. Pakoe kawat (SOEND.), Pakis kawat (JAV.). 
Variabel, meest liggend kruid, 0.1—3 m. lang, op 
zonnig terrein en onvruchtbaren grond, plaatselijk 
talrijk optredend beneden 2200 m. zeehoogte, als 
goneeskrachtig beschouwd en als zoodanig in den 
inlandschen niedicijnhandel voorkomend, bij gebrek 
aan kapok wel eons als vulmateriaal voor matrassen 
gebruikt-, in groote hoeveelheden in het wild 
verzameld als fijn groen in bouquetten. 

LYGODIUM CIRCINATUM Sw., behoorende tot 
de Filicea. Pakoe hata (SOEND.), Pakis ata (JAV.). 
Windende, 2—8 m. lange aardvaren, wijd verbreid 
tot ca, 1500 m. zeehoogte, aan bosch- randen, in 
kreupelhout, enz. Op Java en Celebes worden de 
stengels voor vlechtwerk gebruikt. Volgens 
Rumphius en Hasskarl worden de jonge krullen, 
evenals die van L. scandens, gebruikt voor inedieijn, 

MAGNOLIA JAVANICA K. & V.,fam. Magnoli- 
aceae. Tjempaka rimba (MAL.), Gempol, Tjam- paka 
goenoeng (SOEND.). Boom, een hoogte van minstons 
20 m. bereikend, op Java zeldzaam in de 
bergbosschen, in Palembang in laag heuvelter- rein, 
met fraai duurzaam hout, dat te zeldzaam is voor 
bouwhout, doch waarvan het kernhout zeer gezocht 
is voor scheedon en handvatten van wa- pens. De 
bittere bladeren neemt men in het Pale mbangsche 
mot zout in tegen koorts, terwijl de zeor welriokonde. 
bioemeu voor parfumerie worden gebruikt.- 

MANGIFERA RUMPHII Pierre, fam. Anacar- 
diaceae. Den „Pauwn van Bands beschrijft Rumphius 
als een zeer hoogen boom, die eveneens op Ceram 
voor zou komon. De vruchten zitten bij 3 of 4 aan een 
tros en zjjn meer breed dan hoog, zoodat ze dwars aan 
hun steel schijnen te hangen; ze worden rauw 
gegeten; de kleinere varie- toiton zijn zoo lokker als 
de besto mangga,- 

MANILKARA KAUKI Dubard, fam. Sapota- 
ceae.(jifimu8ops Kauki L.). Keupoela(ATjiiH),Sa- 
wo (MAL., SOEND., JAV., BIMA), Saboe(MAD.)(Aan- 
vulling van deel II, sub MIMUSOPS KAUKI). Tot 
20 m. hooge en 1 m. dikke boom, meestal krom en b
可 den grond vertakt, wildgroeiend op 
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zandige stranden en koraaleilanden, nict zelden 
aangeplant. Het bout is zeer bruikbaar, o.a. voor 
stijlen van huizen, die, zelfs in den modder staan- de, 
zeer duurzaam zijn; ook voor gereedschappen is het 
in gebruik. Het is rood, soms gevlamd on bestaat 
bijna geheel uit zwaar, zeer vast kern- hout, dat fijn 
van vezel en gepolitoerd bijzonder fraai is, zoodat 
het hoog geschat wordt voor meu- belen ； het is 
tevens bruikbaar voor het fijnste draaiwerk. Voor 
molenwerk kan geen andere houtsoort ermede 
vergeleken worden, daar het niet gplijt of splintert, 
en afslijt alsof het metaal was. Voor houtgravures is 
het mogelijk bruikbaar. 

MAPANIA HEYNEANA Backer, fam. Cypera- 
ceae. Roembai id jo, R. lilin (PALEMB.). Porsche, tot 
m. hooge moerasplant, in Palembang in moerassen 
en op vloeiweiden aangeplant. De stevige, breede 
bladeren vormen een fraai en soepel materiaal voor 
het vlechten van matten. 

MELIA DUBIA Cav., fam Mdiaceae. Mala；- 
Boena (s. w. K.), Mindi gede (SOEND.). Tot 30 m. 
hooge boom, wildgroeiend in Sumatra en W. Java 
beneden 200 m. zeehoogte, doch tot 1100 m. boven 
zee aangeplant als snelgroeiende schaduwboom 
tevens om het hout, dat geschikt geacht wordt onder 
dak, voor meubels en planken ； verder heet het 
bruikbaar te zijn voor theekisten. De bladeren 
wprden in W. Java soms als medicijn gebe- zigd. 

MEMECYLON COSTATUM Miq., fam. Melas- 
tomataceae. Lioek (SIMALOEB), Kajoe toelang (s. w. 
K.), Temberas abang, T. djantoeng (PA- LEMB.), Ki 
djambd, Ki tjalar (SOEND.). Boom, tot 20 m. hoog, in 
het Westen van den Archipel tusschen 50 en 500 m. 
zeehoogte soms gezellig voorkomend, met taai, 
duurzaam hout, dat ge- zocht is voor klein huisraad 
en ribben en stijlen onder dak. . 

MERREMIA NYMPHAEIFOLIA Hall, f., fam. 
Convolvulaceae. Melading (BANGKA), Areuj 
tjarajoen (SOEND.), W(M)anaring (MINAH.). Tot 30 
m. lange klimplant met groote bladeren en fraaie 
gele bloemen, plaatselijk soms zeer talrijk in de 
lagere heuvelstreken. De knollen worden door 
sommigen zeer lekker gevonden, en schijnen ook 
purgeerend te werken, terwijl ze eveneens als 
inlandsch geneesmiddel in zwang zijn, evenals die 
van M. umbellata Hall. f. 

MICROLAENA STIPOIDES R. Br., fam. Gra- 
mineae. Pari kesit (JAV.), Weeping grass, Meadow 
rice grass (AUSTBALIE). Overblijvend, sterk uit- 
stoelend, pollenvormend gras, in den MaJeischen 
Archipel bekend van Java van den Papandajan af 
oostwaarts, tusschen 2000 en 2600 m. zeehoogte, 
van zonnig terrein en tjemarabosschen, plaat- seJijk 
vegetatie vormend; een goed voedergras voor 
paarden. 

MIKANIA SCANDENS Willd., fam. Compo^i- 
f<ce. Areuj tjapoetoeheur (SOEND.), Br&dj& wengi, 
Semboeng rambat (JAV.). Windende, vaak eterk 
vertakte halfheester, inheemech in tropisch Ame- 
rika, algemeen door den Archipel verspreid. tot ± 
1600 m. zeehoogte in jong secundair boseh ； de 
bladeren zijn wondheelend; in Ceylon wordt deze 
p'ant met graagte door het veo gegeten. 

MIMOSA INVISA Mart., fam. Leguminosae. Si 
medoeri doeri (s. o. K.). Djoekoet borang (SOEND.). 
Van dit aan den voet verhoutend en reeds van onder 
af vertakt kruid, dat inheemsch is in tropisch 
Amerika, worden de stengels 2—6 

m. lang; ze zijn kantig en vrij slap op do hoeken 
bezet met omlaug gerichte, gekromdc, scherpo, gele 
stekols. De grondverbetorende eigenschap- pen zijn 
opvallend, terwijl de onderhoudskosten gering zijn. 
Vandaar dat de cultuur van dezen grondbedekker-
groenbemester een groote vlucht heeft genomen. De 
plant groeit snel, leeft lang, en leent zich door het 
bezit van stekels goed voor afsluiting van terreinen. 
Bovendien schijnt de grond na begroeiing met 
Mimosa in visa behalve verbeterd, veel 
gemakkelijker te bewerken te zijn. dan alang-alang- 
of lantanaterreinen. De groote vlucht, die de cultuur 
van dit gewas vooral op Sum. O. K. genomen heeft, 
is vooral toe te schrij- ven aan het feit, dat het een 
zeer gunstigen in- vloed heeft op slijnizieke gronden 
bij terugkeer op die gronden met tabak; het werkt dus 
als ont- smettend middel. Het is verder in staat alang- 
*alang en andere onkruiden door overgroeiing te 
verdringen en een begroeiing daarmede te voor- 
komen. In zeer droge Oostmoessons sterven de 
planten af. Overigens zaait de plant zich zelf 
grootendeels uit； een regelmatige kieming ge- 
schiedt het beste na weeken in warm water. 
Trekossen eten het gaarne, ongeacht de stekels. 

MISCANTHUS J APONICUS Anders., fam. 
Gramineae. Lolo (TERNATE, TIDORE), Toi, Ba- 
boeroe (N. HALMAH&RA). Forsch, opgcricht, over- 
blijvend gras, 2—3 m. hoog, sterk herinnerend aan 
glagah (Saccharum spontanetim), vanaf Borneo en 
Java oostwaarts in den MaL Archipel ver- breid, in 
de hcuvel- en bergstreken. Het is de Ar undo toxica 
van Rumphius, het pylrict, Hena of Loinhoean 
(AMBON). De stengels worden ge- bruikt voor 
dakbedekking en vooral voor pijl- schachten; het 
beste pijlriet komt voor op Ha]- mah6ra on de 
Papoesche eilandcn; de spits wordt van hard 
palmenhout vervaardigd. 

MISCANTHUS CHINENSIS Anders., fam. Gra-
mineae. Sterk op Miscanthus japonicus (zie al- daar) 
gelijkend gras, alleen bekend van Celebes en de 
Philippijnen; op Luzon worden de stengels gebruikt 
voor het dekken van huizen en het bc- vlechten der 
wanden; gespleten kunnen ze die- nen voor het 
maken van kree‘8. 

MISCHOPHLOEUS VESTIARIA Merrill, fam. 
Palmae. Lanoe(t) (MINAUASA), Eslait (BOEROE). Niet 
uitstoelendc vederpalm van het O.deel der Archipel, 
waarvan de schoongeschraapte stain wordt geklopt 
tot een vezclige massa, die tot touw wordt gedraaid, 
terwijl do opperhuid van de nog niet ontplooide 
bladeren een soort vezelstof opleveren, waarvan 
kleedingstukken worden vervaardigd. Op Boeroe 
zouden do inlanders uit den. bast der door Rumphius 
genoeinde Saleyt een fijn wit garen weten te spinnen, 
doch J'eysmann bevond, dat dit product uit do nog 
niet ontplooide bladeren der Eslait wordt gewonnen. 

MITRAGYNE SPECIOSA Korth., fam. Ru- 
biaceae. Poeri (TOBA-BATAK). Deze boom levert een 
fijn zacht hout, dat te Sa bang in de vencer- industrio 
gebruikt wordt. De bladeren zouden op Malaka als 
opiumsurrogaat worden gerookt, doch blijken geen 
aJcaloid te bevatten. 

MOLLUGO PENTAPHYLLA L., fam. Aizoa- 
ceae. Kort levend, klein kruid, wijd verbreid als 
onkruid tot 土 1000 m. zeehoogte voorkomend, door 
paarden en runderen gegeten, doch als voe- derplant 
zonder belang. Door de Soendaneczen wordt het als 
la]ab gegeten; verder staat het als daoen moeliara in 
den inlandschen medicijnhandcl 
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to boek. Boorsma vond er saponine on veel sal- 
peter in.'' 

MORCHELLA CONICA Persoon, behooronde 
tot de Fungi (Paddestoelen). Deze tot 12 cm. hooge 
morielje-soort, in Europa behoorend tot de meest 
gezochte en duur betaalde eetzwammen, komt op 
Java in do bergen voor op open plaat- sen, aan den 
rand van oerbosch, gaarne op zan- dig-leemigen 
bodem. Zie voor de bereiding Hey- ne, De Nutt. 
Plant卵 van Ned. Ind. 2e druk, deel I, 1927, biz. 47. 

MUSSAENDOPSIS BECCARIANA Baillon, 
fam. Rubiaceae. Seloemar poetih (RIOUW), Kajoe 
patin (KOEBOE). Fraaie, slanke, tot 30 m. hooge 
boom van het Westelijk deel van den Mai. Ar- 
chipel. De stam is kaarsrecht met hoog aangezet- ten 
kroon, de bladeren zijn stijf, groot en rood en staan 
tegenover elkaar. Endert noemt haar een der 
belangrijkste handelshoutsoorten uit den Riouw-
Archipel; in de Koeboestreken worden van de 
wortellijsten zeer goede pagaaien ge- maakt. Het 
bruingele, harde en zware hout is duurzaam, ook 
bestand tegen we er en wind. 

MYRIOPHYLLUM BRASILIENSE Cambess, 
fam. Halorrhagidaceae. Paris (SOEND.). Kruid- 
achtige waterplant, met zeer fyn verdeelde, in 
kransen staande bladeren, inheemsch in tropisch 
Amerika, in Europa algemeen gebruikt als wa-
terplant voor aquaria, op Java vanuit den berg- tuin 
Tjibodas verwilderd over den geheelen Ged6 cn 
tcgenwoordig tot in Priangan (Patoeha) ver- spreid 
in sawahs, poclen en vischvijvers, plaatse- bjk in 
zeer belangrijke hoeveelheden, als visch- 
vijverbedekker soms plaatselijk geteeld; de jonge 
toppen worden als lalab gegeten. 

NASTURTIUM HETEROPHYLLUM BL, fam. 
Cruciferae. Sesawi tanah (BATAV. MAL.), S. langit 
(SOEND.), Soedoekan (JAV.). Eenjarig, onaanzien- 
lijk, algemeen tot 1600 m. zeehoogte verspreid 
kruid, in Priangan gezocht als lalab, te Batavia 
aangewend tegen witten vloed. 

NASTURTIUM OFFICINALE R. Br., fam. Cru- 
ciferae. Selada ajer (MAL.), Salada tjaj (SOEND.), 
Kentji (JAV.). Witte waterkers is een in W. Java 
geregeld op den paaar verkrijgbare groente, welke 
bijna uitsluitend door inlanders wordt gegeton. De 
nogal eigenaardige cultuur, die gebonden is aan de 
beschikking over zuivor water, vindt plants tusschen 
250 en 2200 m. zeohoogte op on- diepe, stcenige 
plaatson, liefst bjj bronnen. Niet zoldcn zijn 
dcrgelijkc tuintjos in het oerbosch aan- gelcgd； 
onder andore voorwaarden opgegroeid is het gewas 
schier oneetbaar door den bitteren wmaak. Het 
wordt door sommigen tegen scheur- buik zeer 
Jieilzaam gcacht. Door een onbekendo oorzaak in de 
salada ajer nog nooit blooiend op Java aangetroffen, 
behalve 66ns op den Boe- rangrang. Ann de 
omstandighodon kan dit niot Hggen, daar uit 
Europccsch zaad te Tjibodas (Ged6) opgegrooide 
exemplaron rjjkelijk blooien en vruclit zetten on de 
inheemscho vorin der witto waterkerfl aldaar niet 
bloeit. 

NAUCLEA PHILIPPINENSIS Hassk., fam. 
Rubiaceae. Bajdla (GAL.), Baddnga (TEBNATE). 
Boom, tot 20 m. hoog en 60 cm. dik, op Ternate op 
6 A, 700 m. zeohoogto in gezolligen groei aan- 
gotroffen, met breed, bruin kernhout, dat hard en 
duurzaam en tegon zee water bestand is en bij- 
zondor geschikt schynt te zyn voor palon van 
Steigers en dergelijko. 

NEESIA MALAYANA Bakh., fam. Botnbaca- 

ceae. Sebongang (KOEBOE). Boom tot 30 m. hoog, 
bekend van moerassig terrein langs de rivieren in 
Sumatra met donkerbruin hout, dat geschikt heet to 
zyn voor balken,. ribben, stijlen en plan- ken boven 
den grond. 

NEPHROLEPIS BISERRATA Schott, behooronde 
tot de Filices. (N. acuta Presl). Pakoe ha- roepat 
(SOEND.). Aardvaren of epiphyt met op- gerichten, 
bebladerden wortelstok en 1—4 m. lange veeren ； 
over don geheelen Archipel verspreid tot ca, 800 m. 
zeehoogte, plaatselijk dik- w可Is in groote 
hoeveelheid. De jonge scheuten worden in de 
Soendalanden als lalab gegeten, evena虹 die van N. 
hirsutula Presl. In Z. N. Gui- nee, waar de plant moba 
heet, worden de gedroog- de en fijngestampte 
uitloopers als sagoe gegeten. 

OCHROMA LAGOPUS Sw., fam. Bombaca- ceae. 
Balsa is een snelgroeiende boom, die in 5 d, 6 jaar een 
hoogte van 20 m. bereikt en inheemsch is in M. en 
tropisch Z. Amerika. Hij levert een der z.g. 
,,kurkhouten" met een soortelijk gewicht va- rieerend 
tusschen 0.14 en 0.16 en is dus ongeveer tweemaal zoo 
licht als kurk. Dit hout vergaat zeer snel, tenzij 
speciaal geconserveerd volgena een Amerikaansche 
methode, waarvan het procede geheim wordt 
gehouden; het is in geprepa- reerden toestand in 
verband met zijn groote af- metingen van waarde voor 
reddingsvlotten en vooral voor isolatie bij lage 
temperatuur (zie De Indische Mercuur 1923, biz. 609). 
In Ned.-Indie komt de boom hier en daar gekweekt 
voor ala sierplant en wegboom. Door zijn reusachtige 
bladeren is hij voor de cultures van weinig waarde. 

LANNAEA GRANDIS Engl., fam. Anacardia- 
ceae. Juiste naam voor Odina Wodier. Zie aldaar. 

OENANTHE JAVANICA D. C., fam. Umbelli^ 
ferae.(O. stolonifera Wall., O. laoiniata Zoll.). Piopo 
(MAL.), Bamboeng, T如pong (SOEND.), Pampoeng, 
Tdspong, Seladrdn (JAV.), Batjarongi (BAT.). Zeer 
veranderlijk, tot 1 m. hoog moeras- kruid, tusschen 10 
en 2400 m. zeehoogte voor- komend, waarvan de 
bladeren als lalab worden gegeten; in Palembang 
wordt het als groente ge- cultiveerd aangetroffen. 

OLAX SCANDENS Roxb., fam Olacaceae. Wa- 
ngon (JAV.), Poeloeoer (MAD.). Min of meer klim- 
mende, tot 10 m. lange heester, groeiendin kreu- 
pelhout, vooral nabij zeo, waarvan de jonge spruiten 
een gezochte groente zijn. Van de na- verwanto O. 
imbricata Roxb. zijn de vruchten eetbaar. 

ONCOSPERMA HORRIDUM Scheff., fam.； 
Palmae. Bajah (ATJEH), Bajas, Bajdh (BANGKA), Bals 
(BAT.). Deze palm is nauw verwant en in waarde 
overeenkomend met O. filamentosum (zie deel III, biz. 
87) en komt voor in het W. deel van den Mrtl. 
Archipel; hot palmiet moet zeer lekker zij/ 

OPHIOGLOSSUM RETICULATUM L., fam. 
Ophioglossacea e. Dit a ddertong varentj e, be- 
staande uit I ongedeeld blad, waaraan 1 lijn- vormige, 
onvertakte sporenaar is vastgegroeid, wordt tot 35 cm. 
hoog en komt tot 土 2200 m. zeehoogte voor op 
vochtigen, ondoorlaatbaren, harden bodom, vaak 
boven nesten van witte mieren. De jonge bladeren zjjn 
in de Molukken (Rumphius) en in de Soendalanden, 
waar da plant Djoekoet siraroe heet, een gezochte 
lalab； .. 

ORMOSIA, geslacht der fam. Leguminosae. O.. 
bancana Praia (O. parvifolia Baker) Saga, 8. ddngkol 
(BANGKA), is een tot 30 m. hooge boom, 
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waarvan het hout zwaar, hard en duurzaam heet te 
zijn. Ook 0. calavensis Azaola (Pongamia co- 
rallaria Miquel) en 0. sumatrana Prain leveren hout, 
doch dit is weinig duurzaam. De zaden der 2 
laatstgenoemde soorten zijn koraalrood ； de groote 
zaden van 0. calaven^is vooral zijn zeer gewild voor 
het maken van halskettingen. Voorts worden deze 
door goudsmeden gezocht-, bij ge- brek aan 
Nbruszaden：/ 

OROXYLUM INDICUM Vent., fam. Bignonia- 
ceae (CalosantJies indica BL). Boengli (BATAV. MAL.), Kajoe 
pedang (MANADO), Kapoeng ka- poeng (PALEMB.), 
Pongporang (SOEND.), Kadjeng djaler, Kajoe lanang, Moengli, 
Woengli (JAV.). Meestal kromme boom, tot 12 m. hoog, 
verstrooid groeiend beneden 士 1000 m. zeehoogte, herken- 
baar aan de parapluievormige kroon van reus- achtige, 
samengestelde bladcren en de platte, tot 1 m. lange, 
zwaardvormige doosvruchten met groote, vliezig-gevleugelde 
zaden. Het hout wordt te Manila in de lucifers-industrie 
gebruikt, terwijl in Ned.-Indie de bittere bast tegen maag- 
aandoeningen wordt aangewend. De wortels heeten een 
middel te zijn tegen impotentia vjrilis. De jonge bladeren en 
bloemen worden als lalab gegeten, evenals de onrijpe 
vruchten, welke. na het verwijderen der zaden gekookt 
worden/ 卜 OURATEA SUMATRANA Gilg. fam. Olhna- 

■'ceae. Kajoe 
sepat(FALEMB.),Siboeroe(MiKANGK.), Kajoe 
mat, Lakodjong (LAMPOENO). Boom van 
middelmatige afmetingen, voorkomend op Sumatra, 
Borneo en de Karimoendjawa Eilanden, met hard en 
zwaar hout, dat gebruikt wordt voor booten, pompen 
en blokken. Een aftreksel der bladeren en wortels 
wordt ingenomen tegen dy- senterie, terwijl pet; 
lichaam ermede gewreven wordt bij koorts.' 

' PACHYRRHIZUS EROSUS Urban, fam. Le- 
guminosae. Singkoewang (ATJEH), Bangkoewang (BAT.), 
Bengkoewang (MAL.), Bengkowang (JAV.), Bangkowang 
(SOEXD.), Bengkoewang (MAL.), Djempirangan (BAU). 
Links windend kruid, in- heemsch in tropisch Amerika, in 
Rumphius' tijd van Manila ingevoerd en aanstonds veel 
ver- bouwd om den knolvormigen hoofdwortel, aan- 
bevolen als groenbemester (Meded. Thee-Proefst. n. 90), 
door de bevolking in sommige streken van M. en W. Java 
veel aangeplant op sawahs. De cultuur wordt uitvoerig 
beschreven door Van Kemp (Tijdschr. Ind. Mij. v. Nijv. 
& Landb., deel 21, biz. 203) en door Van der Veer 
(Teysmannia -1918, biz. 547). De zaden zijn wel als 
vischvergif in gebruik, en eveneens verkrijgbaar in den in- 
landschen medic亏 nhandel. 

j . PALAQUIUM BURCKII H. J. Lam, fam. 8a- ■potaceae. 
Soentai (SUM. O.K.). Op steltwortels rus- tende, tot 
35 m. hooge, in moerassen groeiende boom, alleen 
bekend van de afdeeling Bengkalis en het eiland 
Karimoen, ddar echter voorkomend in groote 
hoeveelheid. Het bruinwitte hout heet voor planken 
en prauwen geschikt te zijn. De zaden worden in 
groote hoeveelheid ingezameld ter verkrijging van 
een vetsoort, terwijl het vruchtvleesch eetbaar is. 
Zie verder de behande- ling in Heyne, De Nutt. Pl. 
van N. I. 2e druk, biz. 1232—3. Ook P. javense 
Burck levert, als alle Palaquium-soorten, een vast 
vet. 

PALAQUIUM ROSTRATUM Burck,fam. 
>Sapo- taceae. Inlandsche namen talrijk. Boom, tot 
50 m. hoog, voorkomend tot op 土 J 000 m. 
zeehoogte in Sumatra en W. Borneo. Het roodachtig 
bruine 

hout is veel in gebruik voor huisbouw, huisraad en 
kano's. De gerekte groene vruchtcn zijn eetbaar, 
terwijl uit de zaden op Bangka en Billiton een 
eetbaar vet bereid wordt. 

PAJANELIA LONGIFOLIA K. Schum., fam. 
Bignoniaceae. (Pajanelia •multijuga DC.). Kajoe 
semoea (NATOENA). Loofverliczendc boom, tot 30 
m. hoog, van de laagvlakte in Z. O. Azie, vooral 
nabij de kusten, in Ned.-Indie alleen van de Natoena 
Eilanden bekend, doch daar veel- vuldig 
voorkomend. Het zeer bruikbare, waar- devol 
geschatte hout wordt gebruikt voor huis- bouw en 
prauwen; een aftreksel der bladeren wordt gebruikt 
tegen koorts (Zie Bull. Jard. Bot. Buitenzorg, ser. 
IIT, deel X, biz. 266—9). 

SIGNATUURMIDDELEN (Vgl. SIGNATUUR, 
DI. Ill) zijn inheemscho geneesmiddelen, waar- van 
bet gcloof aan de werking berust op de uitwendige 
gelijkenis (vorm of eigenschap) van de plant met de 
ziekteverschijnselen, tot welker genezing zij 
geschikt geacht worden. De voor- stelling, dat een 
Hoogere Macht in bepaaldo ver- schijnselen en 
eigenschappen aanwijzingen gege- ven zou hebben, 
is zeer waarschijnlijk de aanlei- ding tot het geloof 
in deze middclen. Zoo wordt Mimosa pudica, het 
Kruidje-roer-me-niet, in M. Java, onder het 
hoofdkussen gelegd, gebruikt als slaapmiddel. Vele 
planten met geelgekJeurde bloemen worden bij 
galziekten aangewend en de roode kleur van 
bladeren en bloemen bracht den mensch er toe 
bepaalde planten bij bloedziekten te gebruiken. Wit 
melksap were! met de melk- afscheiding in verband 
gebracht. Van Hedychium longicornulum Griff, 
worden de op lintwormen gelijkende zijrhizomen 
geacht een probaat middel te zijn tegen 
ingewandswormen. Een pap van de versche wortels 
van Merremia mammosa Hall, 
f. , waarvan er bij de plant meerdere 
bijeen ge- plaatst zijn en het voorkomen hebben van 
gerekte bataten, wordt door de vrouwen op de bor- 
sten gesxneerd, ten einde bij zoogende vrouwen de 
melkafscheiding te bevorderen. Van Lycopodium 
carinatum Desv. en andere Lycopodium-soorten, 
die in groote, soms sluiervormige bundcis van de 
takken der boomen afhangen, wordt een waterig 
aftreksel door vrouwen als haarwassching gebruikt, 
om den haargroei to bevorderen. Evon- zoo werden 
de in water gewreven of fijngomaakte bladeren van 
Ophioqlossum pendulum L. voor dit doel 
aangewend. AJle signatuurmiddelen mooton hun 
werking, als die er tenminste is, ontlee- nen aan de 
zelfsuggestie, welkc ze kunnen ver- oorzaken. 
Mogdijk zijn er eerige gencesmiddelen, waar 
eignatuur- en werkelijk geneesmiddfel sa- 
mengaanr 

PARASTEMON UROPHYLLUS D. C., fam. 
JRosaceae. Tot 35 m. liooge boom, verbreid over 
het westelijk deel van den Maleischcn Archipel, 
voorkomend in de alluvialo vlakte in het veen- 
moeras en op uiterwaardgronden, plaatseJijk al- 
gemeen. Het kernhout schijnt vrijwel onaantast- 
baar voor paalworm, is zeer zwaar en hard, rood van 
kleur on wordt gezegd ook in den grond duurzaam 
te zijn; het wordt gebruikt voor neuten, steigerpalen 
in zee, kromhouten.balken en stijlen. 

PENTACE POLYANTHA Hassk., fam. Tilia- 
ceae. Sigeung (SOEND.). Tot35 &40 m. hoogeboom 
op Java beneden 250 m. zeehoogte voorkomend, 
daar in enkele streken niet zeldzaam; het hout wordt 
zeer geroemd en wordt gebruikt voor brug- gen en 
huisbouw. 
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MYRMECOPHILIE (Vorvolg van DI. II). De 

studi? van vole myrmecophiele planten (zio DI. II) 
is sedert eenige jaren in een nieuw sta- dium 
gekomen, ingcleid door Dr. J. G. L. Bcu- mee in een 
artikcl in de Hand. 4de N. I. Natuur- wet. Congr. 
192G, biz. 413—20 (1917), getitcld： „Eenige 
vormen van elaiosomcn aan zaden van tropische 
planten". Uit do publicaties van Ule over de 
Braziliaansche miercntuinen blijkt, dat daar niet 
onderzocht were! of de door mieron ver- sleepte 
zaden elaiosomen bezitten, waardoor de mieren 
aangelokt worden. Elaiosomen zijn olie- houdende 
lichamen of aanhangsels aan de zaden, waarop vele 
mieren verzot zijn. Van Dischidia liafllesiana, 
waarvan de bladeren tot urnen ver- vormd zijn, 
beschreven door Docters van Leeu- wen (Verhand. 
Kon. Akad. Wet. A'dam, 1911, biz.153—8) bezitten 
de zaden een olie- er protein- houdende kam aan de 
tcgenovergestelde zijde van de haarpluim aan de 
kleine zaden; hij ver- meldde echter niet of deze kam 
als elaiosoom op- gevat kan worden en als zoodanig 
de mieren lokt. In de Anna!. Jard. Bot. Buitenzorg 
(1913) werd de kieming dezer zaden uitvoerig 
beschreven. Het is nu later gebleken, dat mieren, die 
deze zaden verspreiden, de elaiosomen aanvreten; 
van de in de gangen der mierennesten gevonden za- 
den waren de elaiosomen zelfs geheel afgevreten. 
Overigens worden de zeer kleine zaden stellig mede 
door den wind verspreid, zoodat deze plant dus twee 
iiirichtingen heeft, die de verspreidings- wijze 
bepalen: de mieren, die over kleinere af- standen 
werken en de wind, die over grootore af- standen 
werkt. Ditzelfde is bet geva] bij de zaden van twee 
soorten van het geslacht Trichoaporum, behoorende 
tot de fa mi lie der Gesneriaceae. Deze beide soorten 
worden gcregeld in de z.g. mieren- tuinen 
aangetroffen, en juist deze twee soorten bevatten olie 
in de zaden: de andere soorten schij- nen dat voor het 
grootste deel niet te hebben en dus alleen op 
windversproiding aangewezen te zijn. Tijdens het 
5de N. I. Natuurwet. Congres in 1928 hield Docters 
van Leouwen een voordracht over „AIieronplanten 
en Mierentuinen", die in de Jiandelingcn (1929, biz. 
378—84) is opgonomen on waarin nog talrijke 
verdere gegevens worden vermeld, evcnals in zijn 
artikels „Kurze Mittei- I'nig iiber Ameisen-
Epiphyten aus Java" (Ber. Deutsch. Bot. Ges. 
XLVII, 1929, 92—9) en “Miercncpiphytcn" (De 
Trop. Natuur XVIII, 1929, 57—63, 131—■139). 
Belt is de eerste ge- wecst, die l>ct verband 
opmorkte, dat bestaat tus- schen het regehnalig 
voorkoinen van mieren op bepaalde pJantensoorten. 
Bovendien bewcerde hij, dat do planten de micron 
lokken, wclko op linn beurt deze planten zouden 
beschermen tegen andere dierlijke vijandon on 
vraatzuchtige mio- ren. In 1888 werd deze Belt-
Schiniperscho theo- ric door den laatstgenoomdon 
onderzooker nader gcdefinicerd (Die 
Wechselbeziebungen zwischen Pflanzeii und 
Amcisen, Bot. Alitt. a. d. Tropen, Heft 1, 1888). 
Door Ulo wordt deze theorio ook verdedigd. De 
stolling over de botcekonis en nuttigheid der mieren 
voor de mieronplanten is door latero ondorzoekers 
weer tegengesprokon, waurschijnlijk mot goed 
recht. Op hit oogonblik Htaat zo inderdaad op losse 
schroeven, al dient or nog meor onderzocht to 
worden. Van de epiphy- tisch lovcndo mierenplanten 
van Ned.-Indie is althans bowczen, dat het verband 
tusschen mier en plant gohccl causual verklaard kan 
worden 

door de verspreidingswijzo der zaden of sporen. 
Deze bezitton namelyk alle elaiosomen of althans 
olie- (en tovena vaak eiwit- en suiker-)houdende 
deelen. Voor de Braziliaansche mierenepiphyten is 
dit nog niet onderzocht, doch daar zal dit ver- 
moedelijk ook wel het geval zijn. Bepaalde mie- 
rensoorten, voornamelijk de wijd verbreide Iri- 
domyrmox myrmecodiae en eveneens Cremato- 
gaster Baduvii maken mierennesten in de boomen, 
op takken, tegen den stam, enz. van fyne stukjes 
plantenafval (schorsdeeltjes en vergane bladeren) en 
deze nesten worden door middel van overdekte 
gangen met allerlei deelen van de pJan- ten en 
onderling verbonden. In deze nesten worden de 
zadon veraleept en do elaiosomen aange- vreten, 
doch verder met rust golaten. De zaden kiemen 
natuurlijk in deze voor hen gunstige, humusrijke 
nesten en ontwikkelen zich tot normale planten, 
welker wortelstelsel de nesten weer versterkt en 
geheel doorvlecht. In de Mjrrmeco- dia-knollen 
kiemen zo eveneens in de doolhofach- tige gangen. 
Plantengeographisch merkwaardig is, dat er 
bepaalde vindplaatsen zijn, waar men steeds de 
meest verschillende soorten mieren- epiphyton 
bijeen kan vinden. De vraag doet zich voor, hoe een 
dergelijke kolonie begint, met de mieren of met de 
planten. De soorten, die er ten slotte aan deelnemen, 
behooren tot de meest ver- schillende families uit het 
plantenrijk. Zoo behooren tot do Asclepiadaceaez 
Dischidia punctata, nummularia, Rafflesiana, 
imbricata, hirsuta en benghalensis, Hoya lacunosa 
en pubera, tot de Orchidaceae: Acriopsis javanica en 
Dendrochilum pallideflavens, tot de Gesneriaceae: 
Trichospo- rum (Aeschynanthus) angustifolia en 
albida, en ten slotte tot do V ar end： Ploopeltis 
sinuosa en Lecanopteris Curtisii, en de Rvbiaceae: 
Hydno- phytum formicarum en Myrmecodia 
echinata ； de Urlicaceae en Moraceae: Pipturus, 
Conocephalus en Procris schijnen er evoneens toe te 
behooren en mogelijk een Araliacea: Schefflera. 
Men kan dus een bepaald epiphytengezelschap 
onderscheiden. De oorzaak van het bijeenkomen is 
gelegen in lict voorkomen van oliehoudende cellen 
of deelen aan do verspreidingseenheden: sporen en 
zaden. De planten hebben niet het minste nut van de 
mieren als men van de vergrootte mogelijkheid van 
verspreiding afziet. 

Myrmecodia, Hydnophytum en Dischidia 
Rafflesiana en imbricata bezitten natuurlijke holten, 
waarin de mieren kunnen huizen en hun nesten 
bouwen; bij Pleopeltis sinuosa en Lecanopteris 
Curtisii worden de holten in do wortel- stokkon door 
de mieren gomaakt en bovinden zich or van naturo 
niet in. Dat do mieren van deze holten gobruik zullen 
maken is zeer natuurlijk, zo doen dit bij alle holten, 
als oksels van tak- ken, gaten en spleton in boomen 
en hout, welko zo oaiitrcffen. 

Vele dor mierenepiphyten als de beide Rubia- 
ceae, beide varens, Dendrochilum pallideflavens, 
Hoya pubera, Dischidia Rafflesiana, nummu- laria, 
pubora on imbricata, benevena Trichospo- rum 
angustifolium z|jn nog nooit elders als in 
mierennesten en -gangen aangetroffen, waardoor do 
innigheid der samenleving wel aangetoond is. Dat 
het den mieron inderdaad om de olie to doen is bij 
hot verzamelen en vcrsleepon der zadon, wordt 
bewezen door het feit, dat kunstmatig van de olie 
ontdano zadon en sporangien niet door hen worden 
aangeraakt. Ook niet-oliehoudende 
65 
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zaden van andere Trichosporum-soorten als de beide 
bovengenoomde worden door do mieren genegeerd. 

Dat mieren van velerlei andere planten de zaden, 
vruchten of andere verspreidingseenheden versleepen 
en verspreiden is voor Europa uit- voerig beschreven 
door Sernander in zijn „Ent- wurf einer Monographie 
der europaeischen Myr- mecochoren"; zoo is dat o.a. 
het geval met Fica- ria verna, het speenkruid. In Ned.-
Indie is dat nog te weinig bestudeerd, hoewel door Dr. 
J. G. 
B. Beumee reeds eenige interessante gevallen zijn 
beschreven. Waar Ned.-Indie een mierenge- bied bij 
uitnemendheid is, kunnen van een voort- gezet 
onderzoek nog vele belangrijke gegevens verwacht 
worden. Dat deze zaden alle eJaioso- men in den een 
of anderen vorm bezitten, werd door Beumee 
beschreven in „Eenige vormen van elaiosomen aan 
zaden van tropische pl&nten" (Handel. 4de N. I. 
Natuurwet. Congres 1926, biz. 413—20 (1927) en in 
„Mieren als versleepers van plantenzaden" (De trop. 
Natuur, deel 1928, biz. 175—9). 

LASIANTHUS. (AanvulKng van LASIAN- 
THUS PURPUREUS in DI. II). Heester- en 
boomgeslacht der familie JRubiaceae. Evenals 
verscheidene andere Rubiaceae (zoo onder meer 
Anotis hirsuta en Dysosmia dichotoma) hebben de 
bladeren van diverse soorten van dit geslacht de 
eigenschap na kneuzing zeer onaangenaam te rieken. 
Men meende vroeger de stof, die dit ver- oorzaakt, te 
mogen vereenzelvigen met skatol (zie onder andere 
Koorders, Flora Tjibodas, 1918, Bd. Ill, afd. 2, afl. 2), 
doch Dr. Koolhaas heeft •aangetoond (Biochem. 
Zeitschr. 230, 1931, biz. 446― 60), dat dit onjuist is 
en men met de methyl verbinding van mercaptaan te 
doen heeft, die deze onaangename geur veroorzaakt. 
Hoewel deze bij Anotis hirsuta bij koken verdwijnt, 
wordt dit kruid door de bevolking bij voorkeur rauw 
bij de rijsttafel als lalab genuttigd (zie Ochse, Ind. 
Groenten, 1931, biz. 628)/ 
' PANICUM. (Aanvulling van DI. III). Vormen- rijk 
geslacht der Grassen, dat in Ned.-Indie vele soorten 
telt, waarvan eenige bekend staan als leveranciers van 
goed veevoer; hiervan zijn P. maximum, het 
Bengaalsch gras, en P. muticum, het paragras, reeds 
behandeld in deel III. Als la】ab staan bekend: P. 
barbatum, P. chamaera- phoides en P.colonum, doch 
vooral de jonge scheu- ten van P. palmifolium zijn bij 
do bevolking ge- liefd als een zeer zoet smakende 
lalab. In Engelsch Indie (Punjab) worden P. colonum 
en P. milia- ceum als graangewas verbouwd en van 
de eerste worden ook in tropisch Amerika de vruchten 
door de Indianen gegeten. In de provincie Bombay 
wordt P. flavidum geregeld verbouwd als de 
goedkoopste aller granen ； de vruchten kunnen 
jarenlang opgeslagen blijven zonder door insec- ten 
te worden aangetast eh zijn hierdoor uiterst geschikt 
om geruimen tijd opgeslagen te blijven, ale reserve 
voor tijden van schaarschte en hon- gersnood. In den 
Archipel is het verbouwen als graangewas alleen 
bekend van de trosgierst, de var. italica van Panicum 
viride L. (vermeld in deel III, biz. 756, als Setaria 
italicak/ 

PARARTOCARPUS TRIANDRA J. J. S., familie 
Moraceae. Tenggajoen (MAL.). 18—35 m. hooge 
boom, bekend van de Su matraansche moerassen aan 
de kust, waarvan het weinig duur- zame tout op de 
panglongs gekapt wordt en naar 

Singapore uitgevoerd. Het melksap schijnt gif- tige 
eigenschappen te bezitten en wordt gebruikt tegen 
schurft on huidwonden. Ingedampt geeft het een 
fraaie, gele aoort boomwas. Do vruchten, waarvan 
het zachte donkergele vruchtvleesch rinsch smaakt, 
zijn zoo groot als een docrdn. Zij worden gegeten en 
meermalen gesteld boven nangka en tjempedak. 
PEPEROMIA PELLUCIDA Kunth, fam. Pipera- 
ceae. Ketoempangan ajer (MAL.), Sladanan (JAV.). 
Opstijgend, sappig, 20—60 cm. lang kruid, afkom- 
stig uit tropisch Amerika, thans op Java alge- meen 
tot 1000 m. zeehoogto als onkruid op on- vruchtbare 
plaatsen, op akkers, muren en steile wanden van 
holle wegen. Aan de bladeren schrijft de bevolking 
geneeskracht toe. 

PERONEMA CANESCENS Jack, fam. Verbe- 
naceae. Ki sabrang (SOEND.), Soengkai (MAL.), 
Loeroes (BORNEO). Tot 22 m. hooge boom, ver- 
breid in het westelijk deel van den Archipel, zeer 
zcldzaam in bosschen, doch vooral in jong, se- 
cundair bosch. Het hout wordt in Palembang vooral 
voor dakwerk gebruikt (laag soort. ge- wicht) en 
geniet in het algemeen een gunstige re- putatie. In 
Palembang zou het in stroomend water in den tijd 
van 6 jaren kunnen versteenen. 

PHOLIDOCARPUS, geslacht der Palmae. Ph 
?sumatrana Becc. Serdang (PALEMB.) is een tot 35 m. 
hooge waaierpalm in Z. Sumatra, bij voorkeur 
groepsgewijs in de veenmoerassen groeiend, 
waarvan de buitenste laag van den stam hard en 
duurzaam is en bij den huisbouw gebruikt wordt. De 
oude bladeren leveren een bijzonder goede atap, 
evenals die van Ph. majadum Becc. uit N. W. 
Borneo. 

PIGAFETTIA ELATA H. Wend]., fam. Palmae. 
Banga, Wanga (MINAH.), Haoen (BOEROE), 
Beriwango (BATJAN). Prachtige, 35― 0 m. hooge 
palm met slanken, gedoornden, beneden licht- 
grijzen en boven groenen stam, in de Minahasa 
talrijk tusschen 100 en 1000 m. zeehoogte. De 
houtlaag van den stam wordt gespleten tot bruikbare 
latten, terwjjl uit de jongo bladeren garen gemaakt 
schijnt te kunnen worden. 

PIMPINELLA ALPINA Koord., fam. Umbelli. 
/erae(P. Pruatjan Molk., P. Leeuwenii Wolff). An- 
tanan goenoeng (SOEND.), Poerwa atjeng (JAV.). 
Overb场vend, bij kneuzing zeer aromatisch, 15— 60 
cm. hoog kruid van de zonnige open plaatsen in de 
Javaansche bergen tusschon 2000 en 3000 m. 
zeehoogto van W. on O. Java. De vorm van den 
Pangrango wijkt af door wortdende uitloopers on 
mag onderscheiden worden als forma prolifera Van 
Steenis. De aromatischc wortel bezit diure- tische 
eigenschappen en wordt v.n. als aphrodi- siacum 
gebruikt, terwijl het ook als versterkend 
geneesmiddel in het algemeon door de Javanen hoog 
geschat wordt. 

LANDBOUW. (Aanvulling van DI. II). z ? 
A. Bedryfsvormen, biz. 1027. 
B. BedrijfssteJHels, biz. 1028. 
C. Omvang en heteekenis, biz, 1029. 
D. De productie-elementen in het landbouw- 

bedrijf, biz. 1034. 
E. Het inkomen uit den landbouw, bJz. 1037. 
F. De gekweekte gewassen, biz. 1037. 
G. De landbouw-export, biz. 1040. 
H. Bevordering van den landbouw, biz. 1041. 
De landbouw is do belangrijkste bron van wel- 

vaart in Nederlandsch-Indio, zoodat daarover in tai 
van artikelen reeds gesproken wordt. Behalvo 
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de verwijzingen in het hieronder volgcnde artikel zie 
men daarvoor ook de beschrijvingen der land- 
bouwmethodes in verschillende geografischo on- 
derdeelen van Nederlanclsch-Tndie; uitvoerig wordt 
dit onderdeel b.v. behandeld voor Java in DI. II, biz. 
189, voor Sumatra in DI. IV, biz. 207, voor Borneo 
in DI. I, biz. 371, etc. 

A. BEDRIJFSVORMEN. 
De landbouw in Nederlandsch-Indio wordt in 

hoofdzaak op twee manieren gedreven： 
1) als ondernemingsbedrijf (waar- bij zich de 

Gouvernementslandbouwbedrijven aansluiten), voor 
rekening van naamloozo ven- nootschappen of 
firma's of door particulieren, met het doel win st te 
behalen op de geinvesteerde kapitalen ； 

2) als boerenbedrijf, door een zeer groot dee] der 
Inheemsche bevolking, met het doel een 
levensonderhoud te verdienen. 

De organisatie dezer twee bedrijfsvormen loopt 
gewoonlijk sterk uiteen, al zijn er van beide typen 
varianten aan te wijzen, die kenmerken van den 
anderen hoofdvorm van bcdrijfstype bezitten. 

Het ondernemingsbedrijf wordt meestal uitge- 
oefend op gronden, waarop door het Gouverne- ment 
of door Zelfbesturen een Europeescho rechtstitel is 
verleend, of op gronden, die van de Inheemsche 
bevolking ingehuurd zijn onder toe- zicht der 
Overheid. 

Het boerenbedrijf wordt meestal uitgeoefend op 
gronden, waarop de Inheemsche bevolking 
bezitsrechten of tenminste bebouwingsrechten kan 
doen gelden. 

Van de in erfpacht en als landbouwconcessie (de 
beide voornaamste rechtstitel? voor onder- 
nemingsgronden) uitgegeven gronclen, zijn slechts 
11.000 van de 3.000.000 ha. in handen van Inlanders, 
terwijl(met uitzondering van enkele Chinee- sche 
landbouwers) het boerenbedrijf bijna uitslui- tend 
door de inheemsche bevolkingsgroep uitgeoefend 
wordt. Dit wordt in de hand gewerkt door het verbod 
van vervreemding van grond aan Euro- peanen en 
Vreemde Oosterlingen (zie DI. I, biz. 23). In het 
ondernemingsbedrijf wordt, mede door ecn 
gcmiddcld veel grootcre uitgestrektheid, zeer vecl 
meer kapitaal vastgelcgd dan in hot boeren- bedrijf, 

Vijf ze«<le gedcelte der ondernemingsgronden 
wordt door naainlooze vennootschappon geex- 
ploitecrd, het boerenbedrijf wordt vrijwcl uit- 
sluitend door natuurlijko personen gedreven, zelden 
door cen familie, een andero groop van ge- zinnen of 
door een cooperatie. In verband hier- medo i» de 
eigen (gezins-) arbeid in het boerenbedrijf een zeer 
belangrijko productiefactor. 

Bij beide bedrijfatypes worden zoowel pro- 
ducten voor export als artikelen voor de binnon- 
landschc inarkt voortgebracht. De ondernemings- 
landbouw hceft zich echter in hoofdzaak gecon- 
contreerd op de productie van enkolo stapolpro- 
ductcn, die in grooto hoeveelhedon geexporteerd 
worden. Het boorenbedryf brengt in de eerste plants 
vocdingsmiddelen voor de binnenlandsohe markt 
voort. 

Binnen dezc beido hoofdvormen van organisa- tio 
bestaat nog veel variatie, in verband met den uard 
van het product en de wijze .waarop de 
landbouwondernemer de bcschikking krygt over 
.den grond. 

1. Het ondernemingsbedrijf wordt uitgeoefend: 
a. op PARTICULIERE LANDERIJEN (zie 

aldaar). Dit is de oudste vorm van uitgifte van 
gronden aan particulieren ten behoeve van den 
grooten landbouw. Zij liggen vrijwel uitsluitend in 
de Noordelijke kustvlakte van West Java. Het 
oppervlak dezer landerijen is sedert 1910 belangrijk 
ingekrompen door terugkoop door het 
Gouvernement. 

Voor een betrekkelijk gering gedeelte zijn de 
particuliere landen met ondernemingsgewassen 
beplant; een groot gedeelte wordt door Inheem- 
schen bebouwd, waarbij de landheer een deel van het 
product ontvangt, en behoort mitsdien als 
boerenbedrijf aangemerkt te worden, over- kapt door 
een ondernemingsbedrijf. De belang- rijkste 
ondernemingsgewassen zijn hier thans rubber en 
verder thee en ser6h. 

b. op erfpachtsgronden (zie AGRARISCHE 
WET). 

Het Gouvernement geeft gronden, tegen een 
matige canon, in het algemeen voor een periode van 
75 jaar uit. Hierdoor zijn deze gronden in het 
algemeen goed geschikt voor de cultuur van 
boomachtige gewassen (rubber, koffie, thee, kina, 
cacao). De mogelijkheid tot het verkrijgen van 
erfpachtsgronden voor den grooten landbouw is tot 
1919 beperkt gebleven tot rechtstreeks be- stuurd 
gebied. 

In de zelfbesturende landschappen in de Bui- 
tengewesten werden LANDBOUWCONCES- SlfiN 
uitgegeven (zie aldaar), hetzij door het 
Gouvernement, hetzij door de landschappen, onder 
goedkeuring van het Gouvernement. Ook deze 
gronden worden meestal voor boomcultures 
gebezigd (rubber, koffie, cocospalmen, oliepal- 
men, vezelgewassen). Nauw hierbij aansluitend is de 
afstand van gronden voor de cultuur van overjarige 
gewassen in de Vorstenlanden op Java. 

c. Speciaal ten behoeve van z.g. kleinen landen 
tuinbouw wordt door de Regeering voor 25 jaren een 
oppervlak van maximaal 18 hectare (onder 
bijzondere omstandigheden. is dit voor verdubbeling 
vatbaar) in erfpacht uitgegeven aan min-
vermogende Europeanen. Deze z.g. 
kleinlandbouwers hebben vaak een miniatuur- 
ondernemingsbedryf, doch in andere gevallen is het, 
wat betreft arbeidsvoorziening en kapitaals- 
investeering, als boorenbedryf georganiseerd. 

Do kleinlandbouwers telen deels producten voor 
de weroldniarkt (thee en koffie), deels tuinbouw-, 
zuivel- en pluimveeproducten, voor een klein 
gedeelte ook vocdselgewassen. 

d. Op Java wordt door velo ondernomingen, en 
wel speciaal voor de cultuur van de kortlevende 
gewassen suikerriet, tabak en cassave, grond in-
gehuurd van do Inheemsche bevolking. De maxi-
male huurtormyn is 21 jaar, een regelmatige af- 
wisseling mot bebouwing door den Inheemschen 
grondbezitter is daarbij voorgeschreven (zie 
GRONDHUUR en de aldaar opgenomen ver-
wijzingen). 

Als een byzonderen vorm, bedrijfseconomisch 
van belang door de 50 jaar durende verplichting tot 
verhuur, is de landbouw in de Vorstenlanden (zie 
LANDVERHUUR). Voor de oprichting van 
suikerfabrieken ia een speqiale vergunning noodig 
(zie FABRIEKENORDONNANTIE). 

e. Als een 坎zonderen vorm van ondernemings- 
landbouw zjjn de Gouvernementalsndbouwon* 
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dernemingen te beschouwon (zic DI. II, biz. 423). 
Er wordt in deze bedrijven in boofdzaak gutta-

percha, kina, thee en rubber verbouwd. Het 
bedrijfstype sluit zich nauw aan bij de onder b. 
genoemde „bergculturesn. 

2. Het boerenbedrijf wordt in Ned.- Indie 
uitgeoefend: 

a. op gronden in Inland^ch bczit door den 
rechthebbende zelve. De beschikldngsmacht over 
den grond berust in haar totaliteit bij het indi- vidu 
en de gemeenschap gezamenlijk; de onder- linge 
verhouding tusschen beide is buitengewoon 
uiteenloopend ((zie GROND (RECHTEN OP DEN) 
en CONVERSIE)). 

De bezitsrechten van individueele personen 
worden globaal verdeeld in tijdelijke of wisselen- do 
en vaste en zijn soms onvervreemdbaar, soms 
onbepcrkt of onder bepaaldc voorwaarden ver- 
vreemdbaar. Vaak, doch ook niet altijd, zijn de 
bezitsrechten erfelijk. Thans zijn bijna uitsluitend 
sawahs, en dan nog geconcentreerd in enkele 
residenties, in „communaal bezit". De erven zijn 
vrijwel overal, de tegalans meerendeels in „erfe- lijk 
individueel" (jasan of inilik) bezit. 

Het jasanrecht kan aanleiding geven tot het 
vormen van groot grondbezit, daarmee behoeft 
echter geen groot landbouwbedrijf gepaard te gaan. 

b. met Inlandsch bewerkingsrecJit op 
particuliere landen, oesaharecht, verkeerdelijk ook 
wel erf- pacht genoemd. De opgezetenen mogen niet 
wil- lekeurig verdreven worden, terwijl de tjoeke 
niet hooger mag zijn dan een vijfdc van de 
werkelijke ppbrengst en hoogstens Sen dag per 
week heeren- diensten gevorderd mogen worden. 

c. op tijdelijk uitgeleendc of afgestane gronden 
—in verband met tijdsomstandigheden op 
erfpachtsperceelen, in Gouvernementsbosschen, en 
als regelmatig bedrijfssysteem in den z.g. 
boschveldbouw ten behoeve van de herbossching. 

d. in vele streken, speciaal ten behoeve van 
■den veestapel der bevolking, in den. vorm van 
weiderechten. 

e. als overblijfsel van de Gouvernementskof- 
fiecultuur; in enkele streken bestaan nog pluk- 
rechten in koffietuinen； dit recht is meestal inder- 
daad beperkt tot niet meer dan het plukken der 
bessen； verjonging, snoei en onderhoud der tuinen 
is meestal niet toegestaan. 

/. op gronden, bezeten in. agrarisch eigendom; 
dit komt weinig voor en biedt voor het landbouw- 
bedrijf in het algemeen weinig boven het jasanrecht, 
hoewel het juridisch meer waarborgen biedt. 

g. in deelbouw, op gronden die aan andere 
Inheemschen toebehooren (zie DEELBOUW). 

h. op door onderlinge verhuur verkregen gron-
den —de z.g. veldhuur, zich van deelbouw onder- 
scheidende, doordat hier meestal v66r de occupa- tie 
in geld de huursom voldaan wordt. Dit impli- ceert 
dat de huurder, in tegenstelling tot den deelbouwer, 
de economisch sterkere is van den grond bezitter. 

3. Volledigheidshalve wordt hierbij nog ge- 
noemd een bedrijfsvorm, die thans nog slechts .bist-
orjsehe beteekenis heeft, doch in de 19e eeuw xeer 
belangrijk was, de dwangcultuur. 

De bevolking werd. hierbij gedwongen onder 
toezicht van de overheid (Gouvernement of In- 
heenische vorsten, c.q. regen ten), bij een cultuur 
.als suiker in samenwerking met landbouwonder- 

nemers, producten voor de wereldniarkt te kwcc- 
ken. Terzake kan verwezen worden naar de arti- 
kelen: CULTUURSTELSEL, KOFFIECUL- 
TUUR (GOUVTS.), CONSIGNATIESTELSEL, 
en naar de opmerkingen bij do behandeling van de 
geschiedcnis van de volgende cultures: indigo (DI 
II, 139), notemuskaat (DI. Ill, 43), suiker (DI IV, 
177), tabak (DI IV, 232) en thee (DI. IV, 326). 

B. BEDRIJFSSTELSELS. 
In het ondernemingsbedrijf kent men slechts 

weinige bedrijfsstelsels. Als zoodanig zijn te 
noemen： 

a. de plantage, waaronder hier wordt verstaan 
een aanplanting van boomachtige of tenminste lang 
levende cultuurgewassen. De plantage is meestal 
ongemengd； in bepaalde gevallen komen twee 
gewassen gemengd voor, waarbij de ecne dan 
meestal als schaduwboom, dan wel als wijker 
beschouwd wordt. De onderneming bestaat in 
andere gevallen uit aanplantingen van verschei- 
dene gewassen naast elkaar — hetgeen uit een 
oogpunt van risicoverdeeling geschiedt. 

b. een stelsel van ivisselbouw, met een braak- 
periode (tegenwoordig ook door groenbemesters 
gerationaliseerd), speciaal voor de tabakscultuur in 
Deli. Na de tabak mogen veelal de arbeiders enl
 "voedselgewassen kweeken (djaloeran- 
gronden)； de braakperiode duurt meestal 7 jaar; de 
bebouwing inclusief ontginning 2 jaar. 

c. een stelsel van vruchticisifelin.g met Inland- 
sche geivassen, speciaal voor de suiker-, tabaks- en 
cassave-cultuur op Java. De grond wordt hierbij 
maximaal 23 maanden (suiker en cassave op droge 
gronden), 18 maanden (suiker op sawah- gronden) 
of J 2 maanden (tabak) achtereen door de 
onderneming ingehuurd, De vruchtwisseling is 
soms aan regelingen onderworpen. V66r-de be- 
planting met suiker moet, behoudens de in Peka- 
longan bestaande braakhuurregelingen, west- 
moessonpadi geplant worden ； in de tabaksarea- 
len in de Vorstenlanden mogen arachis cn lombok 
niet geplant worden. 

2. In het boerenbedrijf zijn in verband met sterk 
uiteenloopenden bodein en klimaat, met vcrschil in 
economische ligging, bevolking茅 dichthcid en 
ontwikkelingsgraad der Inheemsclie maatschappij 
verschillende bedrijfsstelsels in zwang. 

a. Priinitieve landbouwvormen hebben in het 
tropische boschgebied van den Archipel als hoofd- 
kenmerk de cultuur van knolgewasscn in tuintjes, 
zonder hulp van p]oeg of dierlijke trckkracht, ter-
wijl het varken het typeerende liuisdier is. Men 
noemt dit het stelsel van den graanloozen hak- 
bouw. In vele streken van Nederlandsch-Indic 
wordt (lit landbouwsysteein aangevuld door de 
exploitatio van sagoe-bosschen, die grooto hoe- 
vcelheden zotmeelvoedsel leveren. 

b. Een tweede bedrijfsstelscl, dat een zeer 
groote verspreiding heeft, is do graanlridangcul- 
tuur, gekenmerkt door een periodieke afwisseling 
van bebouwing en rustperiode, door een ontginning, 
die met branden van de vegetatie gepaard gaat. 
Meestal wordt van hak (patjoel) en poot- stok 
gebruik gemaakt, zelden van den ploeg; als huisdier 
treden de karbouw en in mi nd ere mate ook het rund 
op. 

Beze Jadangbouw valt verder te onderscheiden 
naar den aard van de begroeiing van,het veld in 
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de rustporiodo. Dit is oud bosch, jong secundair 
bosch, struikwildernis, gras veld of moeras. Regen- 
val en bodemgesteldheid hebben naast den duur der 
rustperiode op het karakter der wildo vegeta- tie 
grooten invloed. De grasladangbouw wordt vooral 
op de Kleine Soendaeilanden vaak door regelmatige 
verbranding der vegctatie bcvorderd ten behoevc van 
een extcnsieve veehoiidery. 

Oorspronkelijk werden diverse gierstsoorten en 
djali als graan geteeld, later werd de rijst over- 
heerschend, terwijl tegcnwoordig ook veel mals op 
de ladangs gekweekt wordt. 

c. De graanladangbouw ondergaat sedert on- 
geveer een halve eeuw op vele plaatsen wijziging, 
doordat de ontginning te baat wordt genomen ■ voor 
de crilluur van overjarige gewassen (klapper, 
rubber, koffie, peper). 

d. Naast den ladangbouw ontwikkelde zich de 
sawahcultmir, gekenmerkt hierdoor, dat de be- 
bouwing permanent is op waterpas gemaakte velden, 
waarop door kleine dijkjes naar willekeur regen- of 
bevloeiingswater opgehouden kan wor- den. De 
karbouw blijft het typeerende trekdier. Meestal 
wordt de ploeg gebruikt. Rijst is het ken- merkende 
cultuurgewas. Bij een intensieve cul- tuur verkrijgt 
men 3 keer in de twee jaar, soms zelfs twee keer per 
jaar, een rijstoogst. 

e. De invoer van nieuwe cultuurplanten, het 
gebruik van betere grondbewerkingswerktuigen, een 
betere bevloeiing, vooral in den oostmoesson, en 
bemesting openden den weg naar een door de snelle 
bevolkingstoename wenschelijk geworden 
intensiveering van het grondgebruik. Dit leidde tot 
het rijst-tweede grezm^en-vruchtwisselings- stelsel 
op sawahs. Dit gaat met een intensievere 
grondbewerking, en door het verdwijnen van de 
veeweide met vervanging van den karbouw door het 
rund gepaard. Men vindt het vooral in do 
dichtbevolkte gedeelten van Java, Madoera en Bali 
en op enkele verspreide stukken der overigo 
eilanden. Van de tweede gewassen zijn vooral inals, 
bataten, aardnoot, kadelo en tabak van be- lang； 
verder worden vele andere cultuurplanten hier 
gekweekt. 

/. Op niet bevlocide gronden ontwikkelde zich de 
tegalajicultuur, in byzonderc gcvallen (pega- gan) 
ccn permanentc drogc rijstcultuur, doch vaak een 
veel vrijheidlatcnd vruchtwisselings- stclsel, waarin 
mais en cassave de voornaamste gewasseji zijn. Op 
vele plaatsen kan men, door in den v66r- en in den 
nu-westmoesson te zaaien, twee oogsten per jaar 
maken. Op de droge gronden wordt, wanneer de 
terreinsgestcldheid het gebruik van den ploeg 
mogelijk maakt, vrijwel uitsluitend het rund als 
trekdier gebruikt. 

g. De aloude hakbouw bleef voor bcpaaldo 
groepen cuJtuurgewassen gchandhaafd en ont- 
wikkeldc zich onder invloed van den invoer van 
nieuwe cultuurplanten, ccn intensiever handels- 
verkecr on de dichtere bevolking tot de tegen- 
woordige erfcultuur. Zio hiervoor: TUINBOUW (DI 
IV en DI VI of suppl. afl. biz. 655). 

C. OMVANG EN BETEEKENIS. 
Hocwel de statistischo gegovens geen volledig 

overzicht over de beteekonis van den landbouw voor 
do wclvaart van Nederlandsch-Indie toola- ten, is het 
aan geen twyfcl onderhevig, dat do land bo uw de 
voornaamste tak van volksvlyt is. 

Aangezien van het boerenbedryf in de Buiten- 
gewesten onze kennis klein is, moeten de beschou- 

wingon in dezo paragraaf zich grootendeels tot Java 
en Madoera beperken. 

1. Grondgebruik. 
a. Op Java en Madoera. / 
Volgens do gegevens uit Indisch Verslag 1931/" dl 

II en De Landbouwexportgewassen in 1931 (Med. 
Centr. Kant. Stat. No. 104) is van het to tale 
oppervlak van Java cn Madoera vijfacbtste gedeelto 
voor den landbouw in bezit genomen, terwijl 
ongeveer twee achtste gedeelte uit bosch bestaat en 
een achtste woest is of door wegen, rivieren en steden 
aan de bebouwing onttrokken is (zie onderstaande 
tabe】). 

Vorm van grondgebruik 
Opper- 
vlakte in 
km.2 in 
1931 

Percen-
tage van 

het 
opp.van 
J. en M. 

Uitgegeven voor grooten land   
bouw (exclusief huurgronden 12.180 9,2 
Landrenteareaal ...................  
Bevolkingsgrond Vorstenlan- 

66.810 50,5 
den .....................................  
Hoemablokken en tijdelijk aan 
de bevolking uitgegeven gron 

7.090 5,3 

den (raming).......................  2.300 1,8 
Landbouwareaal ... 88.380 64,8 

Djatibosschen. ...... 
Wildhoutbosschen, in stand te 

7.9G0 6,0 
houden  ..............................  16.610 12,6 
id. niet in stand te houden.. 5.830 4,4 

Boschareaal....................  
Resteerend gedeelte van Java 

30.400 23,0 

en Madoera ............................  14.500 12,2 
Java en Madoera zijn dus even ver productief 

gemaakt als Nederland, waar 23% van het land- 
oppervlak onbebouwd en 7,6% beboscht is. 

b. in de Buitengewesten. 
Hier is van den omvang van bet boerenbedrijf 

weinig meer bekend dan het landrenteareaal in 
enkele streken, hetgeen slechts een zeer klein deel 
van het totaal vertegenwoordigt. 

Deze arealen zijn: 
Z. en O.Afd. van Borneo, afd. Oeloe 

Soengai ...........................................  2377 km.2 
Celebes, onderafd. Maros en Pang- kadj6n6 . . 

 .....................  ................................  666，: 
Timor, ondcrafd. Bima en Soembawa 727 ” 
Bali en Lombok, Bali en West-Lombok 4482„ 

Het is bokend, hoe groot ongeveer het oppervlak 
is van door bosschen ingenomen en voor den 
onderneiningslandbouw uitgegeven grouden (zie 
onderstaande tabol). 

Gebicd 
Bosschen Groote la 

nd bouw 

km.* % km.2 % 
Sumatra c.a ...................  300.000 64 20.000 4,3 
Borneo  .........................  430.000 80 1.340 0,2 
Celebes ..................  ...  ..  100.000 53 870 0,5 
Molukken .....................  380.000 70 560 0,1 
Timor en Onderh.... 10.000 16 200 0,3 
Bali en Lombok .... 2.200 21 225 2,2 
Totaal Buitengewesten . 1.222.200 70 23.195 1,3 
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Het ladangareaal moet zeer groot zijn, en zal naar 
ruwe scbatting 100.000 ik 150.000 km.a om- vatten, 
d.i. 6 ik 9% van het totale oppervlak. Naar ruwe 
raming is dus in de Buitengewesten 6&n tiende van 
het oppervlak voor den land- bouw, zij bet 
intermittent, in gcbruik, is zeven tiende met bosch 
bedekt en 66n vijfde gedeelts zonder economische 
beteekenis. 

2. Uitgestrektheid van den o n- 
dernemingslandbouw. 

a. op Java en Madoera. 
Verdeeld naar de vormen van grondgebruik, is 

het aantal ondernemingen en hun oppervlak in 
duizendtallcn hectares in den volgenden staat 
opgenomen. 

 

O
p

p
er

-
v

la
k

te
 

Aantal 

Particuliere landen .. 
Erfpacht voor grooten 

489 188 landen 

landbouw ....................  671 929 ondernemcrs 
id. id. kleinen landbouw. 
Ondernemingsgronden 

6 615 id. 
Vorstenlanden .... 
Ondernemingsgronden 

29 —(in voortdu- 
rendgebruik) 

id ................................  
Vrije inhuur van de be- 

4, —(in afwisselend 
gebruik) 

volking .......................  202  
Totaal uitgegeven en   toegezegd ...................  1.438  

De totale uitgestrektheid der ondernemingen, en 
de beplante oppervlakte, voor de particuliere 
landen ook voor Inlandschen landbouw gebruikte 
oppervlakte, is hiernaast residentiegewijs in dui- 
zendtallen hectares weergegeven. 

Het aantal ondernemingen, verdeeld naar de voornaamste cultuurgewassen, 
produceerende oppervlakte en de totale productie volgt in onderstaande tabel: 

Residentie (voor de 
Vorstenlanden: 
gouvernement) 

Totale 
uitge-
strekt-
heid 

Beplante uit-
gestrektheid 

Bantam ......................... 32 16 
Batavia ........................  219 38 

+ 119 cultuur- 
recht 

Buitenzorg ...................  257 105 
+ 94 cultuur- 

recht 
Priangan ......................  114 74 
Cheribon ......................  21 ]7 

West Java .................  643 250 
+ 213 cultuur- 
recht 463 

Pekalpngan ..................  33 29 
Scmarang ...................... 22 18 
Japara-Rembang ... 14 13 
Banjoemas ...................  26 20 
Kedoe ..........................  9 8 
Jogjakarta ..................... 20 19 
Soerakarta..................... 54 47 

Midden Java .... 178 154 
Madioen .......................  15 13 
Kediri ...........................  70 56 
Bodjonegoro .................  — — 
Soerabaja ....................  37 35 
Malang .........................  66 58 
Probolinggo ................  34 26 
Besoeki ........................  141 102 
Madoera ....................... __ — 

Oost Java .................  363 290 

de beplante en 

Gewas Aantal 
ondern. 

Beplante 
oppervlakte 

ha. 
waarvan in 

productie ha. 
Productie (excl. opkoop) 

tonnen 

Plantriet ......................................... 214 11.403 ]1.403 *) 394.262 stekken 
Maalriet .....................................  ... 194 200.831 200.831 772.443 kristal 
Hevearubber ..................................  542 229.013 162.626 70.831 
Getahpertja ....................................  1 1.135 1.135 98 
Koffie ............................................  298 95.173 83.001 30.J12 
Thee...............................................  284 99.593 90.381 51.600 
Tabak  ............................................  45 34.901 34.901 22.440 bladtabak 
    9.818 krossok 
Kina ...............................................  112 15.742 13.887 9.056 bast 
Cacao  ............................................  19 5.444 4.124 1.300 
Cocospa] men ................................  134 6.935 4.428 3.018 copra 
Oliepalmen ....................................  4 705 】44 125 olie 
Vezelgewassen x) ...........................  22 15.409 12.754 18.287 
Kapok ............................................  J33 19.024 8.511 1.948 zuivere kapok 
    3.64J pitten 
Coca ...............................................  60 842 820 244 
Nootmuskaat ...................................  15 1,040 610 ]84 nootmuskaat 
    26 foelio 
Peper ..............................................  22 1.608 760 65 
Cassavc *) ......................................  10 2.734 2.644 24.122 meel 
Aetherische olien ..........................  78 8.378 7.368 336 olie 
Totaal ..........................  ...  ...  ......  ...  2.187 749.910  — 

x) Onvolledig. 
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b. in de Buitengeinesten. 
Het oppervlak, ingenomen door ondernemingen 

met verschillenden rechtstitel en het aantal con- 
cessics, is in den volgenden staat aangegegeven. 

 

O
p

p
er

v
la

k
te

 i
n

 
d

u
iz

en
d

ta
l-

 l
en

 
h

ec
ta

re
s 

Aantal 

Particuliere landen.. 
Landbouwconcessies 

2 107 eigenaren 
uitgegeven door: 

Hoofden G. B.... 133 130 ondernemera 
Zelfbesturen .... 
Erfpacht voor grooten 

1.113 219 ,, 

landbouw： 
Gouvernementsgebied 723 1978 perceelen 
Zelfbestuurd gebicd . 
Erfpacht voor kleinen 

260 580 „ 
landbouw ................ 
Totaal uitgegeven en 

— 36 ,, 

2.231 — toegezegd ...................  
Dit oppervlak is hiervoren (sub 0 lb) reeds 

eilandsgewijs gespecificeerd. 
Het aantal, de uitgestrektheid en het beplante 

oppervlak der ondernemingen in verschillende 
deelen der Buitengewesten is hiernaast opgenomen. 

Gebied 
Totale 
uitge- 
strekt- 
heid 

Totaal 
beplant 

Aan-
tal 
on- 

dern. 

Lampoengsche Distric-    
ten .............................  94.148 24.083 26 
Palembang ..................  64.311 16.471 22 
Djambi ........................  21.633 1.103 32 
Oostkust v.-Sumatra . 955.405 353.118 29 
Benkoelen ...................  35.523 7.408 18 
Sum. Westkust ... 83.225 16.158 55 
Tapanoeli ....................  29.701 12.368 73 
Atj&h en Onderh.... 168.869 45.655 104 
Riouw en Onderh... 64.330 17.690 25 
Bangka en Onderh... 16

6 
10 1 

Billiton ......................  17

2 
31 2 

Sumatra c.a .............. 1.517.483 494.095 387 
Westerafd. v. Borneo . 29.909 6.436 87 
Z. en O.afd. v. Borneo. 42.163 10.063 70 

Borneo ....................  72.072 16.499 157 
Manado .......................  32.136 15.797 182 
Celebes en Onderh... 10.673 5.002 35 

Celebes ...................  42.809 20.799 217 
Molukken ............... 39.716 14.136 148 
Timor en Onderh.. 5.775 1.071 37 
Bali en Lombok . 3.922 1.625 11 

Totaal Buitengewesten 1.681.777 548.225 957 

Hierondcr volgt nog het aantal ondernemingen verdeeld naar de cultuurgewassen, de beplante en 
produceerende oppervlakte en de totale productie. 

Ge was Aantal 
ondern. 

Beplante 
oppervlak- 

te ha. 
waarvan in 
productie 

ha. 
Productie (excl. 
opkoop) tonnen 

Hevearubber ...............................................  530 353.265 219.656 94.915 
Ficusrubber ................................................  6 293 291 —. 
Getahpertja .................................................  2 166 0 — 
Koffio ........................................................  116 31.766 19.461 10.633 
Thee ...........................................................  42 31.847 21.415 13.700 
Tabak  ........................................................  70 19.430 19.430 18.149 blad 
Kina ...........................................................  12 2.691 1.909 1.569 bast 
Cocospalmen ..............................................  561 43.790 25.224 20.595 
Kapok ........................................................  26 782 29 1 
Oliepalmen .................................................  47 G7.725 36.178 ,64.332 olie 
    \12.785 pitten 
Vezclgewassenx) ........................................  7 5.118 2.667 970 
Coca ...........................................................  1  — 8 
Nootmuekaat ..............................................  11 973 880 J37S noot 
    1 62 foelie 
Peper  .  ...  ...................................................  12 337 226 65 
Aetherischo oliiin ...................................  ...  8 390 169 14 sere 
Gambir .................................... •瑚 @ ••品一淳M上 12 1.876 1.513 3.226 
Totaal ......................................  ...  ..............  1.463 560.438 一 — 

i) Onvolledig 
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3. Uitgestrektheid van den b e- 
volkingelandbouw. 

a. Java en. Madoera. 
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de 

oppervJakte bevollungsboinvgronden op Java en 
Madoera op ultimo 1931, in hectaren. De ge- gevens 
zijn ontleend aan niet gepubliceerde sta- tistieken 
van het Centraal Kantoor voor de Statist! ek. 

tige grondcn valt daaruit te concludeeren, dat per 
landrenteplichtige beschikbaar is aan bouwgrond + 
erf: in West Java 1,06 ha., in Midden Java 0,90 ha., 
en in Oost Java 1,08 ha. 

Op 100 landrenteplichtigen komen verder in 
West Java 311, in Midden Java 299 en in Oost Java 
246 grondstukken. 

De gemiddelde grootte van een grondstuk zou 
dus in West Java 0,3*1 ha., in Midden Java 0,30 

 
West Java Midden Java Oost Java Java cn Ma-

doera 

sawahs     
landrenteplichtig .............................  952.411 1.084.685 1.083.824 3.120.920 
nieuw ontgonnen.............................  3.323 79 207 3.609 
bewerkingsrecht ..............................  121.113 — 428 121.541 
perdikan dBsa's ...............................  85 39.580 2.662 42.327 
tijdelyk uitgeleend ..........................  2.805 2.812 2.108 7.725 
Totaal ...........................................  1.079.737 1.127.156 .1.089.229 3.296.122 

erven     
landrenteplichtig .............................  187.281 443.523 294.080 924.884 
nieuw ontgonnen.............................  — — 71 /I 
bewerkingsrecht ..............................  19.470 — — 19.470 
perdikan ddsa*s ..............................  3 3.584 818 4.405 
tijdelijk uitgeleend ..........................  — 120 — 120 
Totaal ...........................................  206.754 447.227 294.969 948.950 

overige droge gronden     
landrenteplichtig .............................  872.838 1.029.248 1.396.636 3.298.722 
nieuw ontgonnen............................. 379 295 2.68G 3.3G0 
bewerkingsrecht .............................  71.759 — 5.905 77.664 
perdikan desa5s ...............................  205 22.227 3.246 25.678 
tijdelijk uitgeleend ..........................  5.351 11.881 3.064 20.296 
Totaal .............................................  950.532 1.063.651 1.411.537 3.425.720 

Totaal alle bevolkingsgronden .... 2.237.023 2.638.034 2.795.735 7.670.792 
waarvan verhuurd aan ondernemingen ± 18.000 91.000 J 37.000 246.000 
Ini. landbouwareaal sawah • • • • 0,11 0,08 0,07 0,09 
per hoofd der Ini. erve? •/ -- 0,02 0,03 0,02 0,02 
plattelandsbevol- overlSe *咿 0,09 0,08 0,10 0,09 

Sg I Totaal .... 0,22 0,19 0,19 0,20 

Door verhuur aan niet-Inlanders is ruim 3% van 
het totale areaal, bijna geheel sawah, aan den 
bevolkingslandbouw onttrokken. In procenten van 
het sawah-areaal bedraagt het verhuurde ge- deelte 
in West Java 1,7%, in Midden Java 8% en in Oost 
Java 13%, gemiddeld 8%. Het meerendeel hiervan 
is verhuurd ten behoeve van de suikercultuur. 

Per hoofd der plattelandsbevolking blyft daar- 
door beschikbaar aan sawah: in West Java 0,106 ha., 
in Midden Java 0,074 ha., en in Oost Java 0,068 ha., 
gemiddeld over Java en Madoera 0,080 ha. 

Het Indisch verslag, deel II, geeft voor West 
Java, inclusief de particuliere landen, voor Midden 
Java excJusief de VorstenUnden en voor Oost Java 
het aantai landrenteplichtigen en het aantal in de 
landrente aangeslagen grondstukken. Omgeslagen 
over het oppervlak landrenteplich- 

ha. en in Oost Java 0,43 ha. bedragen. 
De maandelijkscho statistiek omtrent den Tn- 

landschen landbouw strekt zich uit over het in 
bovenstaande tabel opgenomen areaal. Sedert 1928 
worden oogst-, bij]>lant- en aanplantcijfcrs voor 
sawahs en droge gronden gescheiden gepu- bliceerd 
(zie verder STATISTIEK {landbouw)). 

Gemiddeld werden van deze gronden in de ja- ren 
1928 t/m 1931 de volgende oppervlakten ge- oogst 
(exclusief de mislukte uitgestrektheden) in 1000-
tallen hectares: (zie staat 1, biz. 1033). 

De opbrengst is, voorzoover betreft de west- 
moessonsawahpadi, bekend door de proefoog- sten 
op 19000 vaste landrentcproefvelden, en voor de 
belangrijkste »overige gewassen door proefsnitten, 
die jaarlyks door de landbouw- consulenten ten 
behoeve van het Centraal Kantoor voor de Statistiek 
genomen worden. 
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Gewas 

Sawahgronden Drog© gronden 

West 
Java 

Mid- 
den Java 

Oost 
Java Totaal West 

Java 
Midden 

Java 
Oost 
Java Totaal 

Rijst ..........................................  999 1145 993 3137 141 148 139 428 
Mais .................... , ....................  5 213 266 484 35 430 926 1391 
Cassave .....................................  4 16 12 32 79 302 286 667 
Bataten ......................................  13 18 29 60 19 30 37 86 
Andere knolgew ........................  2 2 1 5 11 36 44 91 
Aardnoton .................................  21 32 37 90 19 40 66 125 
Kadele ......................................  5 60 88 153 4 26 15 45 
Andere peulvr ...........................  10 34 53 97 18 29 68 115 
Tabak  .......................................  2 25 47 74 5 39 43 87 
Ov. Ini. landb.gew ....................  14 34 20 68 46 103 101 250 
Totaal........................................  1075 1579 1546 4200 377 1183 1725 3285 

De gemiddelde opbrengsten bedroegen in 1931 in 
quintalen per geslaagde hectare: 

Gewas £ a 
牌 
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id
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sawahpadi — droog ... 21,8 20,2 21,4 21,1 
padi gaga — droog ... 9,7 12,0 14,5 12,1 
mais — droog gepeld ... 10,3 10,9 9,4 9,9 
cassave — natte wortels . 101 87 77 85 
bataten — natte wortels . 7G 69 G3 68 
aardappelen — knollen .. 54 38 47 45 
aardnoten — droog gepeld 7,1 7,5 7,4 7,4 
kadele — droogzaad ... 4,8 6,3 7,1 6,6 

De totale productie in ] 000-tallen quintalen werd 
door het Centraal Kantoor voor de Statis- tiek in de 
laatste jaren als voIgt geraamd: 

Product 1928 1929 1930 1931 

rijst (gepeld) van 
sawahpadi... 31.781 31.087 33.628 32.413 
rijst (gepeld) padi 
血△ .....  

3.004 2.700 2.918 2.660 
mafs (gepeld).. 19.431 15.764 20.029 19.108 
cassave (verscho 
knollen).... G1.614 51.289 52.159 59.109 
bataten (versche 
knollen).... 10.069 9.23G 11.000 9.628 
aardappelen (ver- 
scJie knollen). 1.043 1.019 784 709 
aardnoten (gepeld) 

 ............................  1.629 1.562 1.G58 1.415 
kade]6 zaad ... 1.171 1.066 1.277 1.285 

Hierbij is uitgegaan van de volgende omreke- 
ningscyfers: padi tot gepelde rijat 50%, aardno* Ccn 
ongcpeld tot gepeld 65%. De omrokenings- factor 
ongepcldc ryst (gabah) op gepelde ryst is 67%, die 
van versche cassave- wortela op gapldk is 40%, op 
fabrieksmeel 20,5%, op kampongmeel 18%. 

Van de bruto-landbouwproductie behoort het 
verbruikte zaaizaad te worden afgetrokken, het- 
geen gemiddold voor Java en Madoera per hec 

tare bedraagt: 80 kg. padi, 25 kg. malszaad, 80 kg. 
gepelde aardnoten en 60 kg. kadele. 

Meermalen is een schatting van het inkomen uit 
den landbouw gemaakt. Het is moeilijk om de 
waarde te ramen van de vele producten, die 
plaatselijk geconsumeerd worden. 

Gaat men het inkomen van den individueelen 
landbouwer na, dan is internationaal afgesproken 
dat de waarde van het product, dat door den 
producent en zijn gezin opgegeten wordt, bere- kend 
wordt naar de verkoopwaarde op de open markt. De 
vraag rijst dan echter, wat te doen met 
voortbrengselen, waarvoor geen bepaalde markt 
bestaat, zooals met allerlei erfproducten het geval is. 
Een andere moeilijkheid betreft de betaling van 
arbeiders met voedsel etc. 

Daarnaast kan men het sociale inkomen bere- 
kenen voor een bepaald omschreven gebied — eon 
d6sa, district, regentschap of geheel Java en 
Madoera. Wanneer men clan de inkomens der kleine 
opkoopers en handelaren meetelt, hetgeen veelal 
voor de hand ligt, daar van een strenge diffcrentiatie 
tusschen la.ndbouwers en handelaren geen sprake 
is, zal men den kleinhandels- prijs van de producten 
als maatstaf moeten aan- leggen. Voor vele kleinere 
producten maakt clit wel 50% verschil. 

Ook een raming van de hoeveelheid geoogst 
product ontmoet moeilijkheden. Een gelukkige 
onistandigheid daarbij is, dat voor de belangrijke 
eenjarige gewassen geoogste uitgestrektheden en 
gemiddelde producties betrekkelijk zeer nauw- 
kcurig bekend zijn ((zie STATISTIEK (Land-
bouw)). 

Voor de Buitongewesten is men echter nog niet 
zoo ver. 

b. Buitenffewcsten. 
Een landbouwstatistiek, ingericht als die op Java, 

bestaat sedert 1929 in Bali en sedert 1931 in 
Lombok. 

Gemiddeld worden aan eenjarige Inlandsche 
landbouwgowassen in 1929/31 op Bali geoogst: 
sawahpadi ................................  ...  ♦ 85.800 ha. 
padi g&gfi. ......................................  22.900 ha, 
mais   ............................  .  48.800 ha. 
cassave ............................................ 4.100 ha. 
bataten .............................................  15.400 ha« 
overige gewassen .............................  26.300 ha. 

Totaal .....................................  203.300 ha. 
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Het to tale oppervlak der bouwgronden bo- 
droeg ult. 1931 343.000 hectare, waarvan 89.700 
ha. (26.2%) uit sawahs bestond. In totaal werd 
op sawahs, naast de sawahpadi, gemiddeld. 24.000 
ha. andere gewassen geoogst, terwijl van de droge 
gronden een oppervlakte van gemiddeld 92.000 
ha. afgeoogst werd. 

De opbrengst van de sawahpadi bedroeg ge- 
middeld 37.3 quintaal droge padi per hectare. 

Voor enkele andere gewesten bestaan ruwe 
ramingen van het rijstareaal. 

In Atjeh werd in 1930 het oppervlak voor sa- 
wahrijst op 土 125.000 hectare geschat, in Ta- 
panoeli op 80.000 ha., terwijl het rijstladangareaal 
aldaar op 60.000 ha. geraamd werd. In Zuid-Oost- 
Bornco rekende men met 120.000 ha. sawahrijst, 
in Celebes met 250.000 ha. en in Mana do met 
25 000 ha. Het sawahareaal van Soembawa 
beslaat 45.000 ha. De ladangrijst in Manado 
werd op 60.000 ha., op Soembawa op 30.000 
hectare geschat. 

De rijstproductie van 1931 is als volgt te 
ramen: 
Atjfeh .............................  

 .................................  
Oostkust van Sumatra . 
Tapanoeli ........................  
Westkust van Sumatra . 
Benkoelen.......................  
Djambi ...........................  
Palembang ......................  
Lampoengs .....................  
Bangka  ..........................  
Billiton ...........................  
Riouw .............................  
Sumatra en Ond. ... West Borneo ..................  
Z. O. Borneo ...................  

Borneo ........................ 

........................................  
Celebes ..........................  
Manado  .........................  

Celebes ....................... 

........................................  
Groote Oost .................... 

 ........................................  
Bali en Lombok .... 

200 000 ton rijst 
70.000 ” ” 
120.000 ,, „ 
400.000 ,,,, 
120.000 ,,,, 
40.000 ,, „ 
250.000 ,,,, 
60.000 ,, „ 

5.000 ,,,, 1.000 
,,,, 

45.000 „ ,, 
1.311.000 ton rijst 

125.000 ,, „ 
275.000 „ ,, 
400.000 ,,,, 
400.000 ,,,, 
100.000 ,, „ 
500.000 „ „ 
80.000 ,,,, 
350.000 „ ,, 

Totaal Buitengewesten ± 2.640.000 ton rijst. 
Omtrent den omvang van de cultuur van andere 

jarige gewassen is vrijwel niets bekend, ter- wijl 
omtrent de overjarige gewassen zeer weinig bekend 
is. Het op me ten der oppervlakte is voorshands een 
onbegonnen work en boomtellin- gen stuitten op 
zeer groote moeilijkheden. 

D. DE PBODUCTIE-ELEMENTEN IN HET LAND- 
BOUWBEDBIJF. 

1. De ondernemersfunctie. 
Het boerenbedryf is zeer eenvoudig georgani- 

seerd, vooral in Nederlandsch-Indie, waar klein- 
bedrijf verreweg overheerschend is. De boer is 
daarbij bedrijfsleider en levert zelf tevens een 
belangrijk gedeelte van den handenarbeid. Rela- tief 
zeldzaam zijn de groote boerenbedryven, waar de 
grondbezitter, dan tevens vaak hande- laar in 
landbouwproducten, bijna uitsluitend de technische 
en commercieele leiding heeft en in de 

arbeidsbehocfte door koelies of door uitgifte in 
deelwinning voorzien wordt. 

In tegenstclling daarmcde is de leiding van 
een onderneining in het algemeen ingewikkeld. 

De oudste ondernemingen waren veel klciner 
dan de tegenwoordige. In het begin stonden naast 
den ondernemer-eigenaar geen Europeesche om- 
ployd's. De oude ondernemingen werden na het 
overly den van den ondernemer vaak „familie- 
landen1*, die men nog heden aantreft, hoewel de 
meeste reeds in naamlooze vennootschappen zijn 
omgezet. Wanneer zich onder do erfgenamen 
geen geschikte bedrijfsleiders bevonden, moest 
men wel overgaan tot het aanstellen van een 
vreemden beheerder. Hierdoor kwam de schoi- 
ding tot stand tusschen de functies van eigenaar 
en beheerder der onderneming. Wanneer de ei- 
genaren zich buitenslands bevonden, moesten 
deze in Indie een vertegenwoordiger benoemen, 
die hun belangen behartigt, o.a. den beheerder 
benoemt, voor opslag en verscheping, eventueel 
verkoop van het product zorgt, enz. 

Deze differentieering in de oorspronkelijk in 
hun vollen omvang door 66n man vervulde func- 
ties leidde tot bet risico van belangentegenstel- 
lingen, hetgeen weer de noodzaak van controle 
meebracht. .Conjunctuur fluctuaties maakten 
verder, dat ook credietgevers, met name cul- 
tuurbanken, invloed op bet beheer der onder- 
neming gingen uitoefenen. De na 1874 als cul- 
tuuronderneming opgerichte naamlooze ven- 
nootschappen deden eon nieuwe complicatie 
ontstaan, door de onderscheiding tusschen de 
aandeelhouders en de directie — beide nicest in 
Europa vertoevend. 

Dr. Hoedt geeft het op de volgende biz. voor- 
komende schematische overzicht van de orga- 
nisatie van een moderno onderneming, waarin 
het verband tusschen de verschillende functies 
bij die organisatie is voorgesteld. 

2. Kapitaalsinvestecring i n den 
ondernemingslandbouw. 

De langdurige periode, gedurende welke do 
meeste cultures zich reeds ontwikkelden, en de 
daarbjj zeer sterk uiteenloopende technische en 
economische verhoudingen, maken het vrijwel 
onmogelijk, om een volledig overzicht te geven 
over het in den ondernemingslandbouw geinveB- 
teerde kapitaal. 

Ondernemingen zijn uitgebreid en gemoderni- 
seerd, zeer vaak door belegging in het bedrijf van 
niet uitgekeerde winsten; [ict aandeelcn- on obli- 
gatie-kapitaal is dus geen voldoende maatstaf. 
Men zou dan bovendien rekening moeten houden 
met de kapitalen, die in mislukto ondernemingen 
verloren gegaan zijn. 

Van een geheel andere zijde kan men de vraag 
benaderen door het beplante areaal te vermenig- 
vuldigen met de kosten van aanleg en in produc- 
tie brengen onder de huidige omstandigheden. 
Men brengt dnarmee echter tevens de eonjunc- 
tuurschommelingen op gevaarlijke wijze in het 
geding. 

De boekwaarde der ondernemingen is voor 
dit vraagstuk van weinig beteekenis, omdat zoo- 
veel investeeringen roeds afgeschreven zijn. 

Do verkoopwaarde is geheel en al afhankelijk 
van de verwachtingen, die men aangaande de 
rentabiJiteit koestert. Defluctuaties von de beurs- 
waarde der aandeelen zijn daarvan een duidelijk 
kentecken. Tocb is voor de eigenaren ton slotte 
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verband in de organisatie van de onderneming. verband buiten de organisatie van de 

onderneming. 

beslissend het rendcment, dat bohaald wordt op de 
korter of Linger geleden betaalde koopsom voor 
onderneming of aandeel daarin. 

Geduronde do periodo 1924—1929 werd als 
globale norm voor de kapitaalskosten per hectare hij 
aanleg van een onderneming beschouwd: 

 
Java Buiten- 

gewesten 

Suiker ..........................  / 4.500 — 
Rubber .........................  -1.200 / 1.400 
Koffie ..........................  -1.200 -1.300 
Thee ............................  • 1.800 -2.000 
Vezel ...........................  -1.800 -2.000 
Oliepalm ......................  -1.400 -1.500 
Kina .............................  -1.000 -1.200 
Cocospalm ...................  -600 -600 
Tubak  .........................  -1.000 -6.000 

Hot bedrag is voor de Delitabak zoo buiten- 
gewoon hoog door het systeem van wiaaelbouw, 
waardoor do ontginning zeer uitgestrekt, on dus 
duur is per beplanto hootaro. 

Op dezo wijzo berekend, zou de geheele on- 
dernomingslandbouw op ultimo, 1931 een kapi- 
taalswaardc van 土 2* milliard gulden vertegen- 
woordigd hebben, als volgt verdeeld: 

Ge was Java Buiten- 
gewesten Totaal 

Suiker ................... 
Rubber ................. 
Thee ..................... 
Koffie ..... 
Tabak  .................. 
Oliepalm .... 
Cocospalm ... 
Vezel .................... 
Kina .....................  
Kapok ..................  
Diversen ...............  

900 
275 
180 
114 
40 

1 
4 

27 
16 
19 
24 

490 
64 
42 
120 
102 
26 
10 

4 
1 
6 

900 
765 
244 
156 
160 
103 
30 
37 
20 
20 
30 

1600 865 2465 
De Regeering voert een „opendeurpo]itiek**, z\j 

laat het buitenlandsohe kapitaal ongehinderd too. 
Zoo was van eon op soortgelyke wyze bere- kende 
belegging van 640 millioen gulden ter Oostkust van 
Sumatra in 1929 56% Nederlandsch bezit, 19% 
Engelsch, 8% Amerikaansch, 11% Fransch-
Belgisch en was de overige 6% van an- dere 
nationaliteit. De tabaks- en vezeloultuur 
zjjn hier in hoofdzaak in Nederlandsche handen. 

Op Java is het suikerkapitaa] overwegend Ne- 
derlandsoh (inclusief binnenlandsoh Chineesoh) 
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en zijn vooral rubber, thee en koffio ook Britsch- 
bezit. De verdeeling was op een berekcnde beleg- ging 
van 1.300 millioen gulden 89% Neder- landsch, 
10,5% Eng&sch en slechts 0,5% van an- dere 
nationaliteit/'* 

；-^Bijna &lle ondcrnemingslandbouw wordt door 
s CULTUURMAATSCHAPPIJEN (zie aldaar) 
gedreven, de Encyclopaedie geeft van enkele 
belangrijke, vaak tevens bankinstelling (cul- 
tuurbank), de geschiedenis en andere wetens- 
waardigbeden (zie: NEDERLANDSCHE HAN- 
DELMAATSCHAPPIJ, NED. IND. HANDELS- 
BANK, HANDELS VEREEN1GING „AM- 

STERDAM" en onder CREDIETINSTELLIN- 
GEN, N.-I. ESCOMPTO-MAATSCHAPPIJ, 
INTERNATIONALE CREDIET- EN HAN- 
DELSVEREENIGING “ROTTERDAM”). 

De geldverstrekking geschiedt vaak in den vorm 
van CONSIGNATIE-CONTRACTEN (zie aldaar en 
OOGSTVERBAND). 

Volledigheidshalve wordt vermeld, dat „land- en 
tuinbouwhoeven,> onder bepaalde omstandig- heden 
staatscrediet, onderscheiden in grond-, bouw- en 
bedrijfscrediet, kunnen krijgen. 

3. Arbeidsvoorziening d e r o n- 
dernemingen. 

Een ty pise he onderneming werkt met Euro- 
peesch leidinggevend personeel, in het algemeen 
employe's genoemd, en Inheemsch of uit China of 
Britsch-Indie geimportcerd werkvolk, in het algemeen 
koelies geheeten. 

De positie der eerstgenoemden is wettelijk 
geregeld bij de ASSISTENTENREGELING (zie 
aldaar). In 1932 zijn in verband met de crisis daarnaast 
nog bepalingen betreffende ontslag- voorwaarden 
getroffen (zie ARBEIDSCON- TRACT). 

Op Java melden zich in het algemeen op de 
ondernemingen voldoende koelies aan, om ook in 
drukke tijden (suikercampagne, koffiepluk) de 
werkzaamheden vlot te doen verloopen. Daartoe 
bestaat een regelmatige trek van werkvolk uit streken 
met onvoldoende werkgelegenheid naar de 
cultuurcentra, o.a. uit Indramajoe, Rembang 
Bodjonegoro, Madoera. Slechts zelden moet we- gens 
tekort aan arbeiders tot eigen]ijke werving worden 
overgegaan. In Tegal — Pekalongan kwam, vooral 
vroeger, in verband daarmede z.g. braakhuur bij de 
suikercultuur voor. Machinale grondbewerking is 
voor suiker ook alleen in zulke streken rendabd. 

Op de buitengewesten zijn honderdduizenden 
koelies uit Java en Madoera ten behoeve der on- 
dememingscultuur werkzaam. Zie WERVING VAN 
INLANDSCHE ARBEIDERS. 

In verband met de hooge wervings- en trans- 
portkosten en ter wille van rust en orde in de cul- 
tuurstreken werden KOELIEORDONNANTIES (zie 
aldaar) met POENALE SANCTIE (zie aldaar) 
uitgevaardigd； de arbeidsinspectie (zie DI. II, 365 
)van het KANTOOR VAN ARBEIT) (zie aldaar) 
houdt toezicht op de naleving der con- tracten en van 
diverse wettelijke bepalingen. 

Het tuinwerk wordt op vele ondernemingen in 
taakloon uitgegeven, het oogstloon bestaat vaak uit 
een bepaaJdo betaling per gewichtshoe- veelheid, 
terwijl het vaste Inlandsche personeel algemeen een 
vast loon heeft. Tn de suikerindus- trie kreeg bet 
gedurende enkele jaren bovendien een maand of een 
halve maand gratificatie. De assistenten en 
administrateurs krijgen naast So 

laris en cmolumenten eon proportioneel tantidme. 
4. A r b e i d e n k a p i t a a 1 i n het I n- 

heemsche boerenbedrijf. 
a. De arbeid wordt in het boerenbedrijf in 

hoofdzaak door den tani en zijn huisgenooten ge- 
leverd, inwonende schoonzoons cn vaste knechts 
(boeroeh tani) daarbij meegerekend. In velo streken 
wordt door eon stelsel van burenhulp tegemoet 
gekomen aan de seizoensbehoefte aan arbeid 
(boschontginning, grondbewerking, plan- ten, 
wieden, oogsten). De betaling geschiedt daarbij 
veelal in voeding en versnapering. Bij het oogsten 
wordt vaak betaaid met een ge- deelte van het 
product (bawon) — voor rijst op Java van */3 tot 1/20, 
meestal l/6. Veldarbeid, die uitsluitend met geld 
betaaid wordt, komt in den Inheemschen landbouw 
nog zecr weinig voor. 

Door den Landbouwvoorlichtingsdienst zijn in 
lateren tijd de onderzoekingen van Sollewijn 
Gelpke over de arbeidsaanwending in den In- 
landschen landbouw voortgezet. De arbeidsin- 
tensiteit is gebleken zeer hoog te zijn ； niet alleen 
bij de rijstcultuur op Java, doch ook bij de meeste 
andere gewassen en ook in dunbevolkte streken is 
de hoeveelheid arbeid relatief groot. Daarnaast 
bestaat een groote variabiliteit, die afhangt van de 
cultuurmethode en van bodem- en bevloeiings- 
toestand. Voor bijzonderheden moet verwezen 
worden naar de hieronder bij de literatuuropgave 
sub e genoemde publicaties. 

b. Het voornaamste kapitaal in den Inland- 
schen landbouw, de cultuurgrond, is niet vatbaar 
voor vervreemding aan niet-Inlanders. Mede 
hierdoor wordt een groot dee! van den bodem door 
de grondbezitters zelve geexploiteerd. Door 
DEELBOUW (zie aldaar) of veldhuur kan men het 
bedrijf uitbreiden boven den omvang van eigen 
bezit. De totale waarde der lulandscho 
bouwgronden op Java en Madoera — een begrip, 
dat door de geringo verhandelbaarheid van vole 
gronden (communaal bezit) grootendeels slechts 
theoretische waarde heeft, — word in. ]02G op 
1800 millioen gulden geraamd. 

De waarde van den aanplant van boomachtigo 
handelsgewassen werd in dat jaar op 土 500 inil- 
lioen gulden geschat. Door verpanding en v66r- 
verkoop komen de revenuen van dozen aanplant 
vaak niet in handen van den bezitter, doch van 
credietgevers. 

De kapitaalsrente is in den Inlandschcn land-
bouw zecr hoog, vaak J00% per scizoen, cen niet 
precies bepaalde periode van 4 a. G maanden. 

Het VOLKSCREDJ ETWEZEN (zic aldaar) 
stelt credieten voor den kleinen grondbezitter tegen 
matige rente beschikbaar; van credietcod- peratic 
(zie CO0PERATIE) is bij den inheem- schon 
landbouw tot nu toe nog niet veel gekoinen. 

c. Het vee. 
Het veebezit vonnt een belangrijk kapitaal voor 

den boer. De totale waarde van den vccsta- pel werd 
in 1926 voor Java en Madoera op 350 a 450 millioen 
geschat. 

Het veebezit is meer geconcentreerd dan het 
grondbezit. Do pict-bezitters huren vee per morgen, 
of geven den grond in aangenomen werk ter 
bewerking. Ook verschaft men zich de beschik- 
king over vee door het ter verzorging te nemen. De 
eigenaar krijgt dan de helft der kalveren. 

Het vee heeft als voornaamste functie het Jeve- 
ren van trekkracht voor do grondbewerking on 
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vervangt daarbij ecn zeker quantum mensche- lijke 
arbcidskracht. Het vervult bcurtolingg de rol van 
drager van kapitaalswaarde en van ar- beidsbron. De 
verzorging van het vee — waarbij voorul bij de 
runderhoudcrij veel stalvoedcring plaats vindt — 
vergt veel arbeid, doch deze is gelijkmatig over het 
jaar verdeeld. 
Zie verder VEETEELT en VEEVOEDER. 

5. D e bouwgrond a 1 s p r o d u c- tiefactor. 
Van groote beteekenis voor het landbouwbe- drijf 

zijn naast de klimatologische omstandig- heden ook 
de edaphische factorcn, die in ligging, 
vruchtbaarhcid, structuur, bemestings- en be- 
vloeiingstoestand van den bodem uitdruklcing 
vinden. 

Door hun jong-vulkanische herkomst zijn vele 
gronden in Nederlandsch-Indie zeer rijk aanplan- 
tenvoedende stoffen, in het bijzonder aan kalium en 
fosforzuur. Op oudere, lateritisch verweerde is de 
minerale reserve in veel hooger mate uitgeput, 
tcrwijl ook de mergelgronden veelal arm zijn aan 
opneembaar fosforzuur. 

Door BODEMONDERZOEK (zie aldaar) en 
veldproevcn wordt de oorzaak van eventueele 
geringe opbrengsten opgespoord. Zoo noodig wordt 
B EM ESTI NG (zie aldaar) toegepast. 

Op de bevloeide gronden komt, wanneer het 
irrigatiewater van goode hoedanigheid is, jaarlijks 
een belangrijk quantum plantenvocdende stoffen 
opgelost en in het slib op den akker. Zie hiervoor 
BEVLOEIINGEN, waarin ook over de waarde van 
het water voor den groci der gewassen en de 
s))ecifieke waterbehoefte gegevens opgenomen 
zijn. 

Zoowel voor de ondernemingssuiker- en tabaks- 
cultuur als voor den Inheenischcn landbouw zijn in 
het algemeen bevloeide gronden zeer veel meer 
waard dan onbevloeide. Men getroost zich be- 
langrijko kosten of arbeidsaanwending ter ver- 
betering van wateraanvoer en -verdeeling of voor 
het in orde houden van de s&wahdijkjes 
(galengans). Bij den rijstbouw vergemakkelijkt de 
bevloeiing het wieden echter in hooge mate. 

In zake de irrigatie zie men verder WATER- 
STAAT, WATERSCHAPPEN,WATERRECHT, 
CENTRAAL WATE RSCHAPSKANTOOR, 
WADOEKSTELSEL. 

I let bouwgrondkapitaal wordt voortdurond 
bedreigd door afspoeling, vooral op de niet be- 
vloeidc gronden. Door tcrrasscering, het slaan van 
blinde goten en door grondbedekkers weert inen 
zich tegen dit cuvel. 
I Wanneer een landbouwbedrijf gestiebt wordt, is 
ONTNINNING (zie aldaar), noodzakelijk. Hot 
kapitaal, dat in geld of in niet direct betaaldon arbeid 
daartoo aangewend wordt, is vaak zeor groot. 
卜 De mccsto gewassen voreischon bovendien oen 
voorafgaandc grondbowerking, met bohulp van 
vcrschillondc LANDBO U W WERKTU1G EN (zie 
aldaar). 

Men kan in don landbouw in Ncdorlandsch- Indic 
vrij scherp twee typen van landbouwstcl- sels 
ondcrschcidcn, waartusschen dit verschil be- stuut, 
clat eensdeels do oppervlakte boschikbaro grond 
groot is ten opzichte van do beschikbaro 
boeveolhcid arbeidflkracht, anderdeels do tegen- 
gcsteldo verhouding bestaat. Het ondernemings- 
bedrijf behoort meerendcels tot het tweede typo. De 
zorg voor den bouwgrond is n&tuurlijk in het 

laatsto goval veel grootcr dan in het eerate. Toe- 
nemondo bevolking, vergrooting der behoefte atin 
importgoederen en andere oorzaken bewer- kon 
meer on meer, dat do bouwgrond relatief achaarsch 
wordt. Daarmee gaan groote verande- ringen 
gepaard in rijstbouw, koffiecultuur etc. 

E. HET INKOMEN UIT DEN LANDBOUW. 
De winst wordt in het ondememingsbedrijf 

verdeeld in een uitkeering aan aandeelhouders en 
tantiemes aan employe's, beheerder, directie en 
commissarissen, terwijl veelal een gedeelte gere- 
serveerd, voor afschrijving of uitbreiding ge- bruikt 
wordt. 

In bet boerenbedrijf blijft na betaling van de 
noodzakelijke uitgaven (mest, zaaizaad, grond- 
huur, veehuur, arbeidsloonen, belastingen, rente van 
geleend geld) een boereninkomen over, dat de 
belooning vormt voor den arbeid van den tani en 
zijn gezin, en veelal tevens de netto-opbrengst van 
zijn bezittingen (grond, vee). Het arbeidsin- komen 
is theoretisch nog te splitsen in een loon- aanspraak 
op basis van koelieloon en een onder- nemerswinst. 

De landbouwer zelf onderscheidt het boerenin-
komen echter op geheel andere wijze — n.l. een 
inkomen in natura en een inkomen in geld. Het 
eerste omvat vaak een belangrijk de。I van voe- 
ding en huisvesting. De landbouwer meet zijn 
welstand voornamelijk af naar het netto-inkomen in 
geld. Rekent men het inkomen in natura even- eens 
in geldswaarde om, dan blijkt dat het boe-
reninkomen in de jaren 1924—'29 op Java cn 
Madoora gomiddeld / 200 h / 300 *s jaars bedroeg; 
op Sumatra, Borneo en Noord-Celebes was het 
grooter, in het Zuid-Oosten van den Archipel van 
gelijko grootte als op Java. Er bestaan echter zeer 
grooto verschillen tusschen onderscheiden gebieden 
van den archipel, hetgeen samenhangt met bodem, 
klimaat en economische ligging, wel- ke plaatsclijk 
de cultuur van boogwaardige han- delsgewassen 
mogelijk maken. 

F. DE GEKWEEKTE GEWASSEN. 
Het meerendeel der belangrijke landbouwge- 

wassen in Ned.-Indio is oorspronkelijk van elders 
afkomstig. De zoo belangrijke factor van gewas- 
senkeuze en/of vruchtwisseling is du。in hooge 
mate van het contact met andere landon en 
werelddeelcn afhankelijk. 

Invoer in historischen tjjd had o.a. plaats met 
(alfabetisch): aardappel, aardnoot, cacao, cantala, 
cassave, coca, hevea, indigosoorten, kina, koffio, 
oliepalm, sisal, tabak en thee. Ook bataat, cocos, 
lombok en inais zijn naar alle waarschijilly kheid uit 
Amerika afkomstig. 

Wanneer men overjarige gewassen teplt, moet de 
keuzo van hot go was eons en voor altijd gedaan 
worden. Op de open bouwlanclen is de keuze af-
hankelijk van hoogteligging, bodem, bevloeiing, 
beschikbaren 坷d, prijs van het product enz. enz. 
Bepaaldo scherp uitgesproken vruchtwisselings- 
stolsels zijn niet tot ontwikkeling gekomen, om- dat 
op volo sawah-gronden in den westmoesson alleon 
rijst gcplant wordt, on de z.g. tweede go- wasson of 
palawidja in den oostmoesson uogtil variabel zijn. 
Op droge gronden zijn, al naar do streek, padigaga, 
male en cassave de belangrijkste gewassen. 

In de Enoyclopaedie zijn do belangrijke cultures 
nu eens onder do wetenschappelyke, dan weer 
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onder een Nederlandsche of Inheemsche bena- ming 
behandeld. Het volgende overzicht somt de 
verwyzingen op voor de gewassen, die in do 
maandelijksche staten van het „Overzicht van oogst, 
bijplant en aanplant der voornaamste In- landsche 
landbouwgewassen op J a va enMadoera,,» 
gepubliceerd als bijlage van hot “Economisch 
Weekblad voor Nederl. Indie** genoemd worden (I 
zonder blz.-aanduiding), alsmede voor die, welke in 
de „Landbouwexport gewassen", de sa- mcnvattende 
jaarpublicatie van het Centraal Kantoor voor de 
Statistiek (E) behandeld worden. Tcvens is hierbij 
verwezen naar de bladzijde in Heyne: De nuttige 
planten van Nederlandsch- Indie, 2e druk. Voor de 
afzonderlijke groenten- en vruchtensoorten zij 
verwezen naar het artikel TUINBOUW en naar de 
werken van Ochse, “Vruchtenteelt in N. I." en 
„Groentencultuur in N. I.''. 

De letter H beteekent in het volgende alfabe- 
tische overzicht der landbouwgewassen, dat 
wetenswaardigheden te vinden zijn in het artikel 
HANDEL EN SCHEEPVAART in deze Ency- 
clopredie; A verwijst naar de Aanvullingen (suppl. 
afle veringen). 
Aardappel I. E. Heyne 1347 

Naam SOLANUM TUBEROSUM Linn. 
Cultuur AARDAPPEL I 1 
Product — knollen. AARDAPPEL I 1. 

Aardnoot I. E. Heyne 784 
Naam ARACHIS HYPOGAEA Linn. I 56 
Cultuur KATJANG TANAH II 285 Producten 
arachides (gepelde en ongepelde aardnoten), 
(KATJANG TANAH) II 285 
VOEDINGSMIDDELEN IV 601 H 
AARDNOTENOLIE, I 1 — VETTE OLIfiN II 
76, 77. 

Aetherische oliegewassen E 
Namen verzamelnaam, Heyne III, C 
Cultuur 
Producten AETHERISCHE OLIfiN A 878, 

GRASOLIEN I 817), OLlEN 
(VLUCHTIGE OF AETHERI- 
SCHE OL1 EN,ESSENCES) III 80. 

AKAR WANGI = VETIVER J 25 
cananga-olie uit CANANG1UM ODORATUM 

Baill. A 878 
CITRONELLA uit ANDROPOGON NARDUS 

subsp. genuinus Hack III 83, A 712 
GAULTHERIA = WINTERGREEN 1803, A 867 
KAJOEPOETIH uit MELALEUCA LEUCA- 

DENDRA Linn II 251, 697, A 879 
LEMONGRASS uit ANDROPOGON NARDUS 

subsp. flexuosus Hack III 84, A 879 
PALMAROSA uit ANDROPOGON MARTINI 

Roxb. var Motia A 768, 879 
PATCHOULI uit POGOSTEMON Cablin Benth I 

602, IIJ 85, 361,440； A 879. 
SER£-OLIE = CITRONELLA III 753 
TERPENTIJN uit P1NUS MERKUSII Jungh & De 

Vr. Ill 411, A 634 
TJEMPAKA uit MICH ELIA CHAMPACA Linn. II 

723 
VETIVER uit ANDROPOGON ZIZANIOIDES 

Urban A 768, 880 
WINTERGREEN uit GAULTHERIA FRA- 

GRANT1SSIMA II 720, III 83, A 880. 
Ar^npalm E Heyne 383 

Naam Arenga pinnata Merr (SACCHARIFE- 
RA) I 59 

Cultuur ARENGA I 59 
Product ARfiNSUIKER (I 59) 

PALMWIJN III 273 
gemoetoe-vezel I 60. 
Bataa-t I Heyne 1301 
Naam IPOMOEA BATATAS Poir II 160 
Cultuur OEBl DJAWA III 60. 
Product wortels. 
Cacao E Heyne 1062 
Naam THEOBROMA CACAO Linn. I 433 
Cultuur CACAO I 433 
Product kolven, I 433. 
Cantala E Hevne 448 
Naam AGAVE CANTALA Roxb. I 17 
Cultuur 
Product — vezel, VEZELSTOFFEN IV 569 

(ananasvezel). 
Cassave I. E. Heyne 944 
Naam MANIHOT UTILISSIMA Pohl II 669; 

A 703 
Cultuur OEBI KAJOE III 

A 703 
Producten wortels gapldk en 

gapldkmeel 

60, CASSAVE 

TAPTOCA- 
PRODUCTEN 
IV 278, A 754 
,H 
GAPLEKA 707 
GAPLEKA708 

tapiocameel, -
vlokken en 
siftings-, 
-paarl en seeds, 

ampas 
Coca (Java-) E Heyne 855 

Naam ERYTHROXYLON 
Hieron I 686 

Cultuur 
Product — blad COCA I 494. 

novagranatense 

Cocospalm E. Heyne 398 
Naam COCOS NUCIFERA Linn. I 495 
Cultuur zie KALAPA II 255, KOKOS II 399 

Producten KJappers, VOEDINGSMIDDE- 
LEN IV 602 
copra COPRA I 531, H 
klapperolie VETTE OLlfiN III 
76, 78 
coprakoeken. 

Cubebe E Heyne 523 
Naam PIPER CUBEBA Linn. HI 411 
CuJtuur III 411 
Product cubeben III 411. 

Djarak I. E. Hevne 928 
Naam RICINUS COMMUNIS Linn. I 616 
Cultuur zie DJARAK I 616, A 984 
Product djarakpitten 

djarak (Ricinus-)olie VETTE OLIfiN 
III 79 

Ficus E. Heyne 570 
Naam FICUS ELASTICA Roxb. I 704 
Cultuur 
Product Ficusrubber(CAOUTCHOUC)l 436 H. 

Gambir E. Heyne 】386 
Naam UNCARIA Gambir Roxb. IV 496 
Cultuur 
Product GAMBIR I 736. 

Getah pertja E. Heyne 1222 
Naam PALAQU1UM Gutta Burck III 259 
Cultuur GETAH PERT J A I 783, A 743 
Product GETAH PERT J A (guttapercha) id 
H. 

Gierst I Heyne ] 89 
Naam ANDROPOGON SORGHUM Brot A 

768 
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Cultuur 
Product graangewas 
Groenten I. E. 

Naam verzamelnaam-Heyne III. W. 

察:孺) TUINBOUW IV 442, A 655. 
Hevea E Heyne 938 

Naam HEVEA BRASILIENSIS Muell. Arg. 
II 93 

Cultuur CAOUTCHOUC I 436, A 874 
CAOUTCHOUCBEDRIJF VAN 
HET BOSCHWEZEN I 439 
BEVOLKINGSRUBBERCUL- 
TUUR A 274, 735 

Product Latex 
CAOUTCHOUC I 436, rubber (Heyne 
III J) H 
HEVEAZAADOLIE A 974. 

Indigo 1. E. Heyne 770 
Naam INDIGOFERA spec. div. II 143 
Cultuur INDIGO II 136 
Product INDIGO. 
Kaneel E Heyne 658 
Naam CINNAMOMUM ZEYLANICUM 

Breyn I 491 
Cultuur II 266 
Product 
Kaneelcassia E Heyne 654 

Naam CINNAMOMUM BURMANI Bl I 491 
Cultuur 

Product Cassiavera. 
Kapok E Heyne 1049 

Naam CEIBA PENTANDRA Gartn. 1443 
Cultuur A 819 
Product kolven kapok vezel, niet H 

ontpit KAPOK 
kapok vezel, ontpit II 271 
kapok pitten VETTE 
kapokpittenolie OLIEN 
kapokpittenkoeken III 78 

Katjang idjo E Heyne 836 
Naam PHASEOLUS RADIATUS Linn. Ill 

404 
Cultuur 

Product booncn, VOEDINGSMIDDELEN 
IV 601. 

Katoen 1. E. Heyne 
Naam GOSSYPIUM-soorten (II 285) 
Cultuur 
Product KATOEN-vezel II 285. 
Kadel6 I Heyne 814 

Naam GLYCINE max merr(G. SOJA Sieb et 
Zucc) I 79G 

Cultuur 
Product zwarto kade!6*ketjap 

witto kadel6-temp6, VOEDINGS- 
MIDDELEN IV G01. 

Kina E Heyne 1383 
Naam Cinchona soorten II 318 ) 
Cultuur I II 317 
Product C. succirubra-kinabast | H 

C. Ledgeriana-kinine J 
Koffic E Hoy no 1401 
Naain Coffea soorten II 378 
gultjiu： \ II 379, 385, A 812, H 
Product koffieboonen ) * * 
Kratok E Heyne 833 
Naam PHASEOLUS LUNATUS Linn. Ill 

404 
Cultuur 
Product zaden III 404 

Kruidnagclen E Heyne 183 
Naam EUGENIA AROMATICA O. K. I 694 
Cultuur 
Product II 455. 

Lombok I. E. Heyne 1340 
Naam CAPSICUM ANNUUM Linn. I 440 
Cultuur 
Product versche en gedroogde vruchten. 

Mais I. E. Heyno 142 
Naam Zea Mays Linn. (DJAGOENG I 604) 
Cultuur 
Product gepelde mals, H, VOEDINGSMID- 

DELEN IV 600. 
Manillahennep E. Heyne 470 

Naam Musa textilis Nee 
Cultuur II 669 
Product vezel. 

Notemuskaat E. Heyne 640 
Naam MYRISTICAFRAGRANS HouttIII42 
Cultuur III 42 
Product MUSKAATNOTEN III 45 (NOTE- 

MUSKAAT) FOELIE III 45. 
Oliepalm E. Heyne 397 

Naam ELAEIS GUINEENSIS Jacg. I 665 
Cultuur 
Product palmolie 

palmpitten 
palmpittenolie 

A 783 VETTE 
OLIfiN III 79 

Peper E. Heyne 527 
Naam Piper nigrum Linn, (PEPER III 382) 
Cultuur III 382 
Product zwarte peper \ TTT QQ. 巨 

•, , _ z 111 Oo4, Jti 
witte peper J 

Pinang E. Heyne 393 
Naam ARECA CATECHU Linn. I 59 

Cultuur 
Product noten III 408, H. 

Rosella E. Heyne 1033 
Naam HIBISCUS SABDARIFFA Linn. II 94 A 

992 
Cultuur 
Product vezeL 

Rijst I Heyne 251 
Naam Oryza sativa Linn. Ill 649 (RIJST) 
Cultuur III 648 
Product ongepelde rijst (gabah) 

gepelde rijst (beras) H, ook: VOE-
DINGSMIDDELEN IV 599 
ge bro ken rijst, rijstmeel en zemelen. 

Sagoe E Heyne 338 
Naam METROXYLON SAGUS. Rottb. II 

720 
Cultuur III 670 
Product sagoe ook VOEDINGSMIDDELEN 

IV 600. 
Sisa] E. Heyne 449 

Naam Agave Sisalana Perrine 
Cultuur 
Product agavevezel. 

Suikerriet I. E. Heyne 157 
Naam SACCHARUM OFFICINARUM Linn. 

IV 173 
Cultuur IV 174, 179 A 882, 885 
Product suiker IV 176, 182 A 884 H 

melasse. 
Tabak I. E. Heyne 1353 

Naam Nicotiana Tabacum Linn. IV 230 (TA- 
BAK) 

Cultuur IV 233 
Product bladtabak IV 237 H 

krosok 
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kerftabak 
KRfiTfiK A 722 (KLOBOT -SIGA- 
REN) II 351. 

Thee E. Heyne 1073 
Naam Thea sinensis Linn. 
£ul挡ur \ IV 325, A 841, 880, H. 
Product thee f 

Uien I Heyne 440 
Naam ALLIUM Cepa Linn. I 31 
Cultuur 
Product bollen. 

Vezelstoffen verzamclnaam, IV 569 
Na men vide: 

agave — cantala en sisal 
ananasvezel — cantala 
cantala 
gemoetoevezel — ardnpalm 
kapok 
katoen 
manillahennep 
rosella 
sisal. 

Vruchten TUINBOUW IV 453, A 655 VRUCH- 
TEN. 

Widjfen I Heyne 1372 
Naam SESAMUM ORIENT ALE Linn. (S. 

INDICUM) III 755 
Cultuur 
Product sesamzaad 

sesamolie (VETTE OLlEN) II 80. 
G. LANDBOUW EXPORT. 
De export van landbouwproduct-en beliep in 

1930 ongeveer 860 millioen gulden; niet minder 
dan 74% van den totalen export van Neder- landsch-
Indie. 

Ook ten opzichte van den wereldhandel in vele 
tropische stapelproducten neemt Nederlandsch- 
Indie een eervolle plaats in, verhoudingsgewijs het 
meest bij kina, kapok en peper, waarvoor Indie 
verreweg de grootste producent is. Een ver- 
gelijking van den wereldexport en den export uit 
Ned.-Indie is in nevenstaande tabel opgeno- men. 

De verhouding tusschen het aandeel van den 
ondernemingslandbouw en van den bevolkings- 
landbouw in den export is al naar gelang van den 
aard van het product zeer verschillend. Van agave, 
kina en palmolie wordt uitsluitend onderne- 

(1930) 

Product 
Wercldex- 

port in 
tonnen 

Export uit Ned.-Indie 

in tonnen in % v/d 
wereldexp. 

Kina ... 12.710 11.878 93% 
Kapok .. 26.239 20.732 79% 
Peper... 43.202 32.399 75% 
Rubber .. 840.245 244.053 29% 
Agave .. 224.807 65.666 29% 
Copra(aeq) 1.508.554 399.967 27% 
Thee ... 403.882 72.019 18% 
Suiker .. 27.314.000 2.915.866 11% 
Palmolio . 845.546 57.654 7% 
Koffie .. 1.543.649 60.606 4% 
mingsproduct geexporteerd, terwijl ook blad- tabak 
alleen op ondernemingen verkregen wordt. 
Daarentegen worden mais, pinangnoten, sagoe, 
aardnoten en vele kleinere producten uitsluitend 
door de bevolking uitgevoerd. 

De algemeene tendenz is, dat naar de waarde de 
export van bevolkingsproduct sncller groeit dan die 
van ondernemingsproduct. In 1930 viel het 
percentage bevolkingsproduct echter aan- zienlijk. 

In de Buitengewesten is van oudsher het aandeel 
van de bevolking aan den export grooter dan op 
Java. 

Niettegenstaande de waarde van den export van 
Java-ondernemingsproduct vervijfvoudigde, daalde 
het percentage in den totalen export van 75% na 
1924 beneden 50%, hetgeen in hoofdzaak door de 
snelle opkomst van den bevolkingsexport uit de 
Buitengewesten veroorzaakt is. 

Evenzoo hebben groote verschuivingen plaats 
gevonden in den aard der uitgevoerde producten. 
Weliswaar is suiker zoowel naar quantum als naar 
waarde nog steeds het eerste product op de ranglijst, 
doch tai van artikelen, die vroeger van geen of 
geringe beteekenis waren, hebben stork aan 
beteekenis gewonnen. 

De vroegere toestand is beschreven in het art. 
HANDEL EN SCHEEPVAART (DI II, 43). Voor 
de latere jaren zie men vooral de jaarlijk- 

Uitvoer van plantaardige landbouw producten i n m i I ] i o o n e n g u 1 do n s 

Jaar 
Java Buitengewesten 

In % van totaal 
Java B. G. 

Ondern. Bevol-

king Totaal Ondern. Bevol-
king Totaal Ondern. Bevol-

king Ondern. Be vol- 
king 

1894 .... 116 7 123 21 )0 31 75,3 4,6 13,6 6,5 
1898 .... 115 5 120 22 11 33 75,1 3,3 14,4 7,2 
1902 .... 123 13 136 23 24 47 67,1 7,1 J 2,6 13,1 
1906 .... 148 16 164 21 27 48 69,1 7,5 9,8 12,6 
1910 .... 187 34 221 18 42 60 66,5 12,1 6,4 15,0 
1913 .... 231 43 274 70 55 125 57,7 10,8 17.5 14,5 
1917 .... 339 31 370 89 54 143 66,1 

63,3 
6,0 17,4 J 0,5 

1921 .... 516 65 581 133 101 234 8,0 16,3 J 2,4 
1925 ..,. 625 101 726 300 429 729 43,0 7,0 20,C 29,4 
1929 .... 484 101 585 204 291 495 44,4 9,6 18,8 27,2 
1930 .... '404 70 474 196 189 385 47,0 8,1 22,9 22,9 
1931 .... 234 56 290 108 J09 217 46,2 10,5 21,3 22,0 
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sche publicatie ,,Exportgc\vfi88en'', Mededeelin- 
gen van het Centraal Kantoor voor de Statistiek. 

Bij de ouderc ..groote cultures” zyn in de jaar- 
cijfers van den uitvoer meerdere op- en neerwaart- 
sche schommelingen zichtbaar, hetgeen te wijten is 
aan de schadc door ziekten en dierlijke plagen 
aangericht (suiker, koffie), dan wel aan variatio in 
de vraag naar het product. De export van indigo is 
door de synthetischo kleurstoffenindustrie gehcel to 
niet gedaan. Van andere producten daarentegen is de 
uitvoer sprongsgewijze toego- nomen. 

Sommige producten, zooals peper, copra en 
koffie worden uit de Buitengewesten eerst naar Java 
overgebracht, alvorens naar het buitenland te 
worden geexporteerd. Bij bovenstaande cijfers is 
claarmee rekening gehouden. 

Met inbegrip van dit binnenlandsche vervoer is in 
1929 ter waarde van 土 50 millioen gulden aan 
landbouwproducten uit de Buitengewesten naar 
Java gezonden. De drie genoemde stapel- producten 
namen daarvan 土 30 millioen voor hun rekening. 

Omgekeerd zendt Java aan de Buitengewesten 
voor 13 millioen gulden suiker, voor bijna30 mil-
lioen gulden tabak en tabaksproducten en nog 15 
millioen aan andere landbouwproducten. 

Bij een beoordeeling van den landbouwexport 
van onderdeelen van Nederlandsch-Indie mag men 
dezen handel niet buiten beschouwing laten. Het 
bevolkingsproduct is in meerdere mate bij dit 
vervoer betrokken dan het ondernemings- product. 

De vraag of de teelt van gewassen voor do 
wereldmarkt in het boerenbedrijf raadzaam is, heeft 
sedertdesnelleontwikkeling van bovolkings- thee- 
en rubbercultuur vele pennen in beweging gebracht. 
Daarbij is tevens de, ten aanzien van deze vraag, 
secundaire kwestie van de verhou- ding van 
Inhcemschc cn ondernemingslandbouw naar voren 
gebracht. 

leder boerenbedrijf is vcrplicht, gewassen voor de 
markt te tclen, wanneer men van de econo- niisch 
ontoegankelijke streken afziet, al was het allcen 
voor de bctaling van belasting en do aan- schaffing 
van enkelc onontbeerlijke industrieelo producten. 
Daartoe wordt df het surplus der pro- <luctie van 
„voedingsgewassen** of de opbrengst van 
“handclsgewasscn'' van de hand gedaan, en al naar 
de onistandigheden het toolatcn, komen beide in 
Ned.-Indie voor. Het finnncieel nicest voordeeJigc 
zal daarbij gekozen worden, met in- achtneming van 
het vaak grootere risico van handclsgcwassen 
(grooter workkapitaal, prys- fJuctuatics). ]>at een 
strcck goheel of grooten- dccls in eigen behoefte aan 
granen en knolvruch- ten voorzicn kan, is uit sociaal 
oogpunt zeer wcnschelijk, hetgeon zich vooral in 
abnormale tijden doct gcldcn. In do dichtbcvolkte 
streken (Java, Madoera, Bali, Sumatra's Wcstkust) 
is ook in norinale tijdon oon sterko neiging aan- 
wezig, om voldoendo eersto voedingsmiddelen te 
kweeken. 

De onderneiningen voorzien in het algemecn niet 
zelf in' de vocdselbehoefto van haar werk- volk, 
doch betrokken dit uit do omgeving of uit het 
buitenland, 

II. BEVORDEHINO VAN DEN LANDBOUW. 
De land bo uw heeft als voornaamsto bron van 

wclvaart in Ncderlandsoh-Indie roods sodert lang 

de bijzondero aandacht gehad zoowel van de Re- 
gecring als van organisaties, die daartoe voor de 
landbouwondememcrs zijn gesticht. 

Men kan in hot algemeen zeggen, en dit geldt in 
vollcn omvang in Indie, dat de landbouw op 
drieerlei wijze bovorderd wordt. 

a. Het is taak der Overheid, om in het alge- 
meen de bestaansmogelykheid voor het land- 
bouwbedrijf zoo goed mogelijk te maken. Dit 
gescliiedt o.a. door verzekering van rust en orde, het 
scheppen van een groote bedrijfszekerheid door 
verzekering van de zakelijke rechten op den grond, 
het scheppen van vervoermogelijkheid (aanleg van 
wegen en spoorwegen), hetgeven van voldoende 
onderwijsgelegenheid, de algemeene 
handelspolitiek, een voldoende credietvoorzie- 
ning, voor wat den inheemschen landbouw en de 
Europeesche suikercultuur betreft voorzie- ning der 
irrigatie etc. 

Deze algemeene staatszorg wordt in. het alge-
meen niet gcrekend te behooren tot de eigenlijke 
landbouwvoorlichting. Wat den ondernemings-
landbouw betreft, deze is georganiseerd in bon- den 
van eigenaren, in syndicaten en planters- 
vereenigingen, in een ONDERNEMERSBOND (A 
249) en een ONDERNEMERSRAAD (A 128), met 
de bedoeling om door de gemeenschappelijke 
ondernemingsbclangen bij de Overheid bekend te 
maken, deze algemeene staatszorg zoo doel- 
treffend mogelijk te maken. De Inlandsche land-
bouw is op dit punt niet georganiseerd, doch van 
oudsher is het Bestuur in dezen de behartiger der 
bevolkingsbelangen geweest, terwijl de land- 
bouwvoorlichtingsdienst op dit punt als deskun- dig 
adviseur der Regeering of plaatselijke Overheid 
optreedt. 

b. Naast de voor de onder a'genoemde over- 
heidsmaatregelen. beheerschen natuurlijke (bo- 
dem, klimaat) en economischo omstandigheden het 
milieu, waarin het landbouwbedrijf bestaan jnoet. 
De bedrijfsleider moet zich aan dat milieu 
aanpassen en, door de voortdurende wijzigingen in 
do beheerschendo factoren, zich blijven aanpassen. 

Dit wordt door voorlichting van de landbou- wers 
vergemakkelijkt en versneld. Hier ligt in Indie, waar 
door de openlegging van uitgestrekte gebieden voor 
het wereldverkcer, door den aan- was der bevolking, 
door stijging van het be- hoeftenpeil en het 
doordringen van het geldver- keer, een wijd veld 
open voor de activiteit van de voorlichtingsdionsten. 
De belangrijkste hulp- middelen zijn： mondeling 
contact met landbou- wers, individueel en collectief, 
schriftelyke beln- vloeding door do (landbouw-) 
pers, en het land- bo u wonder wys. 

Do ondernomers zorgen voor dezo voorlichting 
in het algemecn door huu eigen org&nisaties (zie 
PROEFSTATIONS). 

c. Een tweede terroin, dat tot het specifieke 
gebied van de voorlichting behoort, is de verbe- 
toring der bedryfsmiddelen van den boer. Naar- 
mate do boer de keuze heeft tusschen meerdero 
gewassen of varietciten van gewassen, naarmate hij 
bestrijdingsmiddelen tegen ziekten en plagen leert 
konnen, naarmate hy de werking van mest< stoffen 
en don invloed van betero werktuigen kent, wordt 
de kans grooter dat oen dezer nieu- wigheden in hot 
bedryf past en de bedryfsresul- taten verbetort (zie 
verder LANDBOUWVOORLICHTING). 

66 
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Literatuur. a) A 1 g e m e e n. De landbouw- 
literatuur is overstelpend rijk. Het Repertorium op 
de Uteratuur van Schalker en Muller bevat van 
1901—1925 op 1600 bladzijden „Oost-Indie,5 niet 
minder dan 300 bladzijden landbouwtechnische 
literatuur (4e afd. IV en le afd. Id). Daarnaast komcn 
de landbouwkundig belangrijke economi- sche 
onderwerpen (4e afd. I t/m III), de literatuur over 
credietwezen (VI), irrigatie (VII) en vakonderwijs 
(IX). 

Sedert 1916 geeft het Handelsmuseum van het 
Koloniaal Instituut geregeld de nieuwe land- 
bouwliteratuur, gepubliceerd in de Indische Mercuur 
en afzonderlijk verkrijgbaar. 

Een serie van TIJDSCHRIFTEN EN PERIO- 
DIEKEN (IV, V of suppl. afl. biz. 3S) is gewijd aan 
den Nederlandscb-Indischen landbouw. 

Voorzoover het betreft de biologie der cultuur- 
planten, is de literatuur opgenomcn onder BOTA- 
NISCHE LITERATUUR (I 402—403, VI of suppl. 
afl. biz. 808—809). 

Publicaties over afzonderlijke cultures, voor-
zoover door de PROEFSTATIONS in het licht 
gegeven, worden aldaar aangehaald (IV 94). 

Vcrder is reel literatuur opgenomen bij de be- 
handeling van verschilicnde belangrijke gewassen. 

Alle Indische cultuurpJanten worden, vaak met 
veel literatuurvermelding, behandeld in Heyne: De 
nuttige planten van Nederland/tch Indie, tweede 
druk, 1927; niet minder dan 3000 nuttige planten 
vinden in dit werk bespreking. 

Men zie verder de literatuur, in de Encyclopaedic 
opgegeven bij de slagwoorden, waarheen in dit 
artikel verwezen is. Voor de bronnen der sta- 
tistische gegevens zie men: STATISTIEK 
(Landbouw) (VI of suppl. afl. biz. 750). Naar eco- 
nomische studien wordt ook verwezen in ECONO- 
MISCHE TOESTAND (V of suppl. afl. biz. 179). 

In tegenstelling tot de groote massa landbouw- 
technische en biologische literatuur is betrekke- lijk 
weinig gepubliceerd over den landbouw als be- drijf 
in Nederlandsch-Indie. Het is moeilijk 
laatstgenoemde literatuur systematisch te rang- 
schikken, terwijl voor tijdschriftartikelen verwezen 
moet worden naar de hiervoor aangegeven bronnen. 

b. Landbouw als welvaarts- b r o n. 8. P. Ham, 
Beschouwingen omtrent den Landbouw op Java in 
Verslagen der Mindere Welvaartscommissie, deel 
V, bijlage 1 ； zie van deze Verslagen ook deel VI, 
IX; J. Homan van der Heide, Economische studien 
en critieken met betrekking tot Java (1901); C. Th. 
van Deventer, Overzicht van den economischen toe-
stand der Inlandsche bevolking op Java en Ma- 
doera (1904), voortgezet door A. Neytzell de Wilde 
(1911) en Hueqder (1921); Rapport Van Ginkel I, 
Verslag van den economischen toe- 
s:tan(3_3er~In]andsche bevolking, 2 din. (1924); 
Rapport Meyer Ranneft—Huender, Onderzoek naar 
den belastingdru£" op de Inlandsche bevolking 
(1926)； J. van Gelderen, Voorlezingen over 
tropisch-ko!oniaIe~SEaatfiuiisfioudkunde(] 927)； 
J. E. van der Stok, De Inlandsche en Europee- scbe 
landbouw in Ned.-Indie en enkele hunner problemen 
(1928); J. J. Tichelaar, De Javasui- kerindustrie en 
hare beteekenis voor land en volk (1928); M. B. 
Smits, De voornaamste mid- 

delen van bestaan van de Inlandsche bevolking 
der buitengcwesten (Med. afd. Landbouw No. 14) 
(1928); Rapport Van Ginkel TI, Verslag van den 
belastingdruk op de Inlandsche bevolking in de 
Buitengewesten (1929); M. B. Smits, Over den 
landbouw in Nederlandsch-Indio〈1929); H. Th. 
Hirsch, De Inlandsche landbouwproductie in 
verband met het welvaartsprobleem (1929); Z. 
Regelink, Bevolking en Welvaart op Java en 
Madoera (1931); R. E. Smits, De beteekenis van 
Nederlandsch-Indie uit internationaal econo- 
misch oogpunt (Med. Cent. Kant. Stat. No. 96) 
(1931). 

c. Plaatselijke beschrijvingen 
van den landbouw. Samentrekkingen 
van de afdeelingsverslagen over de uitkomsten 
van het mindere welvaartsonderzoek naar den 
Landbouw (1907); J. van Moll en H. 's Jacob, De 
desavolkshuishouding in cijfers (Tjomal) 2 din. 
(1914)； M. B. Smits, Landbouwtoestanden in 
Aer Bangis (Med. afd. Landb. No. 2) (1919); 
Rapport Van Ginkel I, vooral deel II (1924): A. 
Wulff, Landbouwkundige aanteekeningen be- 
treffende de Demaksche vlakte (Korte Ned. afd. 
Landb. No. 2) ()926); Landbouwatlas van Java 
en Madoera (Med. Cent. Kant. Stat. No. 33) 
(1926) ； C. L. van Doorn, Schets van de economi- 
sche ontwikkcling der afdeeling Poerworedjo 
(1926); L. Adam, Enkele gegevens omtrent den / 
economischen toestand van de Kaloerahan 
doardjo (Djokjakarta) 2 din. (1929)； E. de Vries, 
Landbouw en Welvaart in het Regentschap Pa- 
soeroean (Med. afd. Landb. No. 16) (1931). 

d. Het ondernemingslandbouw- 
b e d r ij f. De landbouwexportgewassen, jaar- 
lijksche mededeeling van het Cent. Kant. Stat.; 
N. R. Pekelharing, De groote cultures in Ned. 
Indie en eenige naburige kolonicn (1924) ； Med. 
der regeering omtrent eenige onderwerpen van 
algemeen belang, Februari 1926: Nederlandsch- 
Indie als internationaal belangencentrum; B. H. 
Paerels, Het suikerbedrijf als gouvernements- 
winstbedrijf (Med. afd. Landb. No. 12) (1927); 
Th. G. E. Hoedt, Indische bergcultuuronderne- 
mingen, voorname】日k in Zuid-Sumatra (J930). 

e. Het Inlandsche landbouw- 
b e d r ij f. J. H. F. Sollewijn Gelpke, Naar aan- 
leiding van Staatsblad ]878 No. 1J0 (1901); H. 
C. de Bie, De Landbouw der Ini. bev. op Java 
(1901); L. Koch, Bijdrage tot de ontleding van 
het Inlandsch landbouwbedrijf (Med. afd. 
Landb. No. 3) (1919); C. L. van Doorn, Decre- 
dietbehoefte van den Indonesischen landbouwer 
(1922)； A. M. P. A. Schcltenia, De Ontleding van 
het Ini. landb. bedr, (Med. afd. Landb. No. 6) 
(1923)； A. J. Koens, Bedryfsboekhouding v. d. 
Ini. landb. (Med. afd. Landb. No. 9) (1925); 
Korto mededcelingen der afdeeling Landbouw 
No. 1, 6, 9, JO, 11,12, 13, 14, 15, 1G, 18; Med. der 
regeering omtrent eenige onderwerpen van alg. / 
belang, Februari 1926:DeInlandsche Landbouw；/' 
G. H. van der Kolff, European influence on nati- 
ve agriculture (in： The effect of westor irnif 1 tren ce 
e. s. o. ed. by B. Schriecke) (1929)/E. de Vries, 
Cultuur- en bedrijfsontledingen ih^fen Ini. landb., 
Praeadvies congres Landbouwcons, (1930); A. M.x 

P. A. Scheltemu, Deelbouw ip-^Ned.-Indie (Med. 
afd. Landb. No. 18) (19  
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GELDMIDDELEN. (Aanv. van DI I). 

TABEL A. ONTVANGSTEN EN UITGAVEN MET SPLITSING IN OEWOON EN BUITENOEWOON 
(in duizenden guldens) 

Jaar Ontvangsten 
Uitgaven Verschil gewone 

ontvangsten en 
uitgaven 

Verschil geheele dienst 

 Buitenge-
wone Gewone Te zamen. Voor-

deelig 
Na- 

deelig 
Voor-
deelig Nadeelig 

1867 137.538 i) —a) 一 ②） 110.411 

3) 
41.893 

3) 一 27.127 

*) 一 
1877 154.852 10.677 146.114 159.081 8.728 .— — 4.239 •) 
1887 143.351 4.564 113.332 117.896 30.019 — 25.455 — 
1897 129.985 9.959 138.667 148.626 — 8.682 — 18.641 
1907 185.804 5.120 168.456 173.567 17.348 — 12.228 — 
1917 360.139 48.930 371.473 420.403  11.334  60.264 

1867 t/m 1921 10.926.260 1.090.539 11.022.352 12.112.891 

6)  105.235  1.186.631 
1927 779.052 53.038 722.820 775.858 45.888 — 3.194 — 
1928 834.060 61.153 784.842 845.995 39.459 — — 11.935 
1929 847.938 72.450 832.640 905.090 7.673 — —- 57.152 
1930 753.973 67.507 824.035 891.542 — 84.692 — 137.569 

1) Op grond van het 2de lid van art. 98 der C. W. (oorspronkelijke tekst) is hieronder begrepen het bedrag, dat 
op 1 Januari 1868 in ‘8 Lands kassen voorhanden was aan overschotten van aan 1867 voor- afgegane dienstjaren, 
zijnde / 14.926.000. 

2) Niet afzonderlijk op te geven. 
3) Met inbegrip van een bijdrage aan de Ryksmiddelen van / 14.856.000. 
*) Na aftrek van de in noot 3 genoemde bijdrage. Van het voordeelig saldo ad / 27.127.000 is nog f 

16.375.000 rechtstreeks aan de Rijksmiddelen tocgevoegd. 
6) Hieronder begrepen eene bijdrage aan de Ryksmiddelen van / 2.300.000. 
•) Met inbegrip van het totale bedrag ad f 134.459.000, hetwelk in de jaren 1867 t/m 1877 ten laste van de 

Indische begrooting aan de Rijksmiddelen is uitgekeerd. 

TABEL B. — BUITENGEWONE UITGAVEN. 
(in duizenden guldens) 

 1867 t/m 
1911 

1912 
t/m 
1919 

1927 1928 1929 1930 

Monopolies： 
Opiumfabrick ..........................................................  3.882 60 1.299 1.250 1.145  _  
Pandhuisdienst .............................................  ..  15.132 29.307 1.893 10.727 15.913 —— 
Zout ........................................................................  1.792 4.755 621 342 487 754 

Producten： 
Kina- en thcconderneming ...................................... 一 — 275 167 403 — 
Landscaoutchoucbcdryf  ........................................  35 6.260 1.501 1.528 2.067 2.393 
Bosch  .  ..................................................................  — — 2.018 1.634 2.245 3.057 
Goud en zilver .............................  .........................  — 3.266 — — — — 
Bangka-tin winning ...............................................  2.196 9.071 3.160 4.738 2.499 3.462 
Steen kolen ............................................................  2.801 14.799 1.581 1.761 1.822 1.558 
Bcelneniing in do Ned.-Ind. Aardolie My ..............  
I<J zercrtsen ..••••••••••••••• Dcelneming door het 
Land in nieuwe mijnbedry- 

 二 
1.000 1.500 二 二 

ven .....................................................................  — — 1.000 50 — — 
Bcdrijven： 

H avenbodry von ........................................  ...  ..  ...  一 26.989 1.973 1.711 1.901 2.742 
Baggcrdienst ..........................................................  — 4.223 282 145 130 100 
Eloctriciteitsbcdrijven ............................................  — 1.416 179 1.843 916 1.432 
Landsdrukkerij .......................................................   179 29 24 113 30 
Vervocrcliensten ....................................................  — 928 — — — — 
Post-, telegraaf- en telefoondienst ..........................  
Spoor- en tramwegon (w.o. Atjehtram) alsmede 

10.417 29.852 3.045 4.044 5.959 6.308 
14.704 automobieldiensten ...  ...  ....................................  219.578 184.287 15.944 15.055 16.924 



1044 GELDMIDDELEN. 

 1867 t/m 
1911 

1912 t/m 
1919 1927 1928 1929 1930 

Landsbedrijvcn in den zin der Indischc Bedrij- 
venwet: 

      

Uitkecringen aan de Landsbedrijven wegens kos-       ten van voorbereiding, oprichting, uitbreiding en 
vernieuwing:       

Opiunifabriek .......................................................  — — — — — 14 
Pandhuisdienst ......................................................  — — — — — 1.178 
Kina- en theeondememing ..................................... — — — — — 322 
Militaire graslanden ............................................... — — — — — 6 
Reproductiebedrijf van den topografischen dienst 
Uitkeering aan de Landsbedrij ven wegens bouw- 

— — — — — 11 
rente       Kina- en theeondememing ....................................  

Uitkeering aan de Landsbedrij ven van het bedrag,   —   30 
waarmede de waarde der voorraden op het einde 
van het begrootingsjaar de waarde bij den aan- 
vang daarvan overtreft: 

      

Opiunifabriek .....................................................  
二 

— — — — 783 
Pandhuisdienst ......................................................  

Landsuitgaven: 
Aflossing der obligates v/d. leeningen 1919,1921A 

en 1921B, welke niet zijn verwisseld tegen stuk- 
ken der nieuwe leening 1926A/B ......................  

Aflossing van leeningsschulden tot een bed rag ge- 
lijk aan de uitkeeringen door de Landsbedrijven 

 

一 

  G.513 

 

 wegens afschrij ving op de bezittingen: 
Opiunifabriek .......................................................  — — 一 — — 83 
Pandhuisdienst ......................................................  — — —- — — 580 
Kina- en theeondememing ....................................  — — — — — 22 
Militaire graslanden ..............................................  — — — — — 8 
Reproductiebedrijf van den topografischen dienst 
Uitgaven ten behoeve van de radiostations voor 

一 — — — — 34 
bestuursdoeleinden in de Buitengewesten ... 

Uitkeering aan de provincie West-Java en de daar- 
— — — — — 19 

in gelegen zelfstandige regentschappen (irriga- 
tiewerken) .........................................................  — — — — 352 — 

Terugbrenging van particuliere landen tot het 
Landsdomein ....................................................  

Buitengewone afkoop van particuliere landerijen 
7.000 31.878 4.438 2.467 3.885 1.2G5 

in het westelijk deel van de residentie Batavia — — 247 1.429 2.940 4.398 
Voorschotten aan zelfbesturende landschappen. 
Kapitaalsverstrekking aan de centrale kas voor 

— 900 14 — 812 210 
het volkscredietwezen en aan bijzondere banken 

Deelneming in het maatschappelijk kapitaal van 
— 1.591 一 — — — 

door het Land met de Inlandschc zdfbesturen       in het gouvernement Soerakarta op te richten 
naamlooze vennootschap voor aanleg en exploi-       
tatie van eene drinkwaterleiding ........................  

Deelneming in het maatschappelijk kapitaal van 
— 一 — — 30 一 

Naamlooze Vennootschappen voor verbetering 
der Volkshuisvesting .........................................   __ 150 95 84  _  

Voorschot aan het I. E. V. ten behoeve van do       landbouwkolonisatie in de Lampongsche dia- 
tricten ................................................................  — 一 一 一 100   

Bijzondere tegemoetkomingen van het Land aan de 
provincies ..........................................................  

Assaineeringsafdeeling en technische werken van 
一 — — — 一 805 

den Gezondheidsdienst ......................................  
Voorschotten voor woningverbetering in het be- 

一 — — — 一 939 

lang der pestbestrijding .......................................  
Maatregelen ter voorziening in het gebrek aan 

— 3.538 — 一 一 — 

woongelegenheid voor ambtenaren te Mddan . — — — — 100 — 
Ondersteuning aan nyverheidsondernemingen .. 
Woningbouw burgerlijk personeel ..........................  — — 690 875 1.252 2.967 
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Wegenaanleg in rechtstreeks bestuurd gebied in do 

buitcngewesten ...................................................  
Wegenaanleg in zelfbesturend gebied in de buiten- 
gewesten .................................................................  
Materialen van den Lande ......................................  
Bevloeiings- en andere waterwerken ......................  
Werken in het bclang der gezondheid (drinkwater- 
leidingen) ...............................................................  
Havens (1916) en vaarwaters ..................................  
Uitbreidingswerken Sabangbaai .............................  
Mijnwezen ..............................................................  
Aankoop van grond en verstrekking aan bouw- 
voorschotten ten behoeve van de totstandko- 
ming van eene vrijliggende spoorverbinding met 
een spoorwijdte van 1,067 M. van Soerakarta 
naar Djokjakarta .....................................................  
Burgcrlijke luchtvaartdiensten ................................  
Artillerie-constructiewinkel ....................................  
Reproductiebedrijf topografische dienst .... 
Graslanden Tjimahi ................................................  
Stoomwasscherij Tjimahi .......................................  
Woningbouw v/h. personeel b/d landmacht ... 
Bouw van een pyrotechnische werkplaats te Ban- 
doeng  .....................................................................  
Materialen voor de geniewerken .............................  
Woningbouw v/h. personeel der Zeemacht ... 
Dokken  ..................................................................  
Marine-etablissement .............................................  
Aanbouw kabelschip “Zuiderkruis" ........................  
Aanbouw van opiumvaartuigen ..............................  
Ophcffing van perdikan-privilegcs .........................  
Voorschotten aan gebiedsdeelen voor do verbete- 
ring der volkshuisvesting en aankoop van par- 
ticuliere landerijen ..................................................  
Aanleg nieuwcn hoofdverkeersweg over het land 

Kedoeng Halang zoomede overbrugging van de 
Tjiliwoeng (Buitenzorg) .....................................  

Totaal .............................................................  

1867 
t/m 

1911 
1912 t/m 

1919 1927 1928 1929 1930 

— — 
 

— 279 1.097 

二    211 205 
480 

38.126 2.006 4.152 3.953 3.923 3.410 
2.390 3.536 195 557 751 525 
46.319 47.700 — — —  
 — 83 4 113 

243 645 501 591 500 

  
3.127 1.723 40 122 

— — — 269 150 217 
— — 43 43 44 72 
— — 13 3 3 — 
— — 8 4 3 .— 
— — — .20 2 5 
— — 439 276 337 231 
— — 

二 
163 529 749 

— — — 265 118 
— .— 55 44 — .8 

3.345 1.148 — — —  — 428 1.223 1.903 2.952 2.780 

— 63 
一 

225 538 260 

一 
478 100 80  

— 

353.013 408.901 53.038 61.153 | 72.450 67.507 

TA BEL C. — ONTVANGSTEN EN UITGAVEN TER ZAKE VAN DE MONOPOLIES (GEWONE DIENST) (in 

duizenden guidons) 

 1867 1877 1887 1897 1907 1917 1927 1928 1929 1930 

Ontvangsten 
1. Opium i) .........................  10.511 16.415 18.722 18.772 21.668 43.158 40.274 39.556 38.987 34.035 
2. Panelhuizen ....................  373 — 1.075 1.232 4.57G 14.357 23.705 22.099 25.227 -3) 
3. Zout ................................  5.860 6.703 7.782 8.761 11.571 16.221 18.651 19.250 17.276 14.711 
 16.744 23.118 27.579 28.765 37.815 73.736 82.630 80.905 81.490 48.746 
Uitgaven 
J. Opium .............................  

78

G 3.096 1.855 1.726 4.371 12.770 
15.53

G 12.920 11.782 7.128 
2. Pandhuizen .....................  — — —  2.555 4.813 7.061 7.216 7.589 — 
3. Zout ................................  1.769 2.789 2.577 2.448 3.512 6.676 8.579 9.665 9.331 7.615 
 2.555 5.885 4.432 4.174 10.438 24.259 31.176 29.801 28.702 14.743 
8 aldo           
I. Opium .............................  9.725 13.319 16.867 17.297 18.235 30.388 24.738 26.637 27.205 26.907 
2. Pandhuizen .....................  373 — 1.075 2.021 1.914 9.544 16.644 14.882 17.638 — 
3. Zout ................................  4.091 3.914 5.205 8.059 8.533 9.545 10.072 9.585 7.945 7.096 
 14.189 17.233 23.147 27.377 28.682 49.477 61.454 51.104 52.788 34.003 

】)Van 1930 af exclusief de opiumfabriek. 
a) Van 1930 af is de paudhuisdienst Landsbedryf in den zin der Indisohe Bedryvenwet. 
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TABEL D. — ONTVANGSTEN EN UITGAVEN TER ZAKE VAN DE PRODUCTEN (GEWONE DIENST) Uitkomsten 

(in duizenden guldens) 
1867 1877 1887 1897 1907 1917 1927 1928 1929 1930 

   
Ontvangsten 

1. Rijst .... 
2. Koffie .-.. 
3. Kina .... 
4. Getah pertja . 
5. Caoutchouc.. 
6. Coca ..............  
7. Aetherische olien 
8. Boschwezen • 
9. Goud en zilver 
10. Bangka-tin.. 
11. Steenkolen .. 
12. IJzerertsen . 
13. Petroleum .. 

51.112 

362 
5.463 

81 

73.209 
187 

46.333 
286 

16.042 5.887 
224 749 

— 3 

560 — 
1.216 806 
::翳} 8・。2刿 

33 —— 

827 909 一 2) 
8.116 6.407 3.712 

895 811 
4.217 6.446 

33 — 

1.921 4.427 13.060 
8.062 
1.609 

28.652 38.292 
3.031 7.312 

19.944 
1.818 
73.576 
15.191 

19.398 22.879 

17.626 1.700 1.524 1.256 
56.332 48.201 29.842 
14.791 15.251 15.298 

75.8011) 89.8611) 57.2601) 27.858 42.749 63.245 119.357 101.164 95.171 67.734 

13.376 
34 

24.494 
75 

9.258 
171 

10.232 
122 

1.732 
451 

66 
3 

689 
407 
396 
1.011 

4 

383 

} 3.1703) 
372 336 

3.233 2.971 
—2) 

2.631 

U itgaven 
Rijst ..................  
Koffie ...............  
Kina ..................  
Getah pertja .. 
Caoutchouc... 
Coca .................  
Aetherische olien 

8. Boschwezen .. 
9. Goud en zilver . 
10. Bangka-tin... 
11. Steenkolen ... 
12. IJzerertsen .. 
13. Petroleum . .」 

358 658 746 
2.100 

151 
2.409 2.360 

91 — 

895 
4.838 
1.083 

2.349 
10.320 
3.140 

7.720 
11.116 
6.228 

10.495 
1.100 
17.643 
14.397 

11.838 14.605 13.807 
1.032 1.000 932 

18.360 17.578 20.895 
13.654 14.552 14.872 

L

 

2

 

3

 

4

 

5

 

&

7. 

37.248*) 34.863】)14.8831) 17.170 18.061 27.571 47.188 48.489 51.042 53.137 

L

 

2

.3

4

.5.

& 

Saldi 
Rijst  .........  
Koffie ...............  
Kina ..................  
Getah pertj a .. 
Caoutchouc... 
Coca. « • • > • 
Aetherische olien 
Boschwezen .. 
Goud en zilver . 
Bangka-tin... 
Steenkolen ... 
IJ zerertsen .. 
Petroleum ... 

37.336 
—34 

3.273 
—70 

48.715 
112 

237 
I.8G2 
—58 

37.075 
115 

65 
4.086 

5.810 
102 

1.026 
3.224 
526 

4.155 
298 

—63 
—3 

—129 
809 
637 
728 

28 

423 455 573 一 2) 
4.851 4.883 3.436 1.081 

2.078 5.340 
18.332 
—109 

27.176 
J.085 

9.449 
718 

55.933 
795 

7.561 
668 

37.971 
1.137 

8.274 
523 

30.623 
690 

3.820 
323 
8.947 
42(i 

&

9.

O

 

L

 

2

 

3 
1

 

I

l

l 
4 

38.553】)54.998，)42.377】)10.688 24.688 35.674 72.169 52.675 44.128 14.597 
   

x) Onder de totaal-cijfers van de jaren 1867, 1877 en 1887 zijn ook begrepen de uitkomsten be- 
treffende het toenmalige gouvernementsproduct ,,suiker”： 
zOntvangsten ................................................................................  
Uitgaven.......................................................................................  
Saldo ............................................................................................  
Voorts nog in het jaar 1867 wegens andere producten (indigo, 
peper, enz.): 
ontvangsten .................................................................................  
uitgaven in Nederland, welke niet productsgewijze konden wor- 
den verdeeld en dus in mindering van het saldo over 1867 
kwamen .......................................................................................  

1867 1877 1887 
18.000 11.000 3.000 
10.000 7.000 2.000 
8.000 4.000 1.000 

1.000   

11.000   
2) Van 1930 af Landsbedrijf in den zin der Indische Bedrijvenwet onder don naam „Kina- en 

thee-onderneming". 
3) Van 1925 af caoutchouc en getah pertja vereenigd tot Landscaoutchoucbedrijf. 
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TABEL EI. 一 ONTVANGSTEN EN UITGAVEN TER ZAKE VAN DE BEDBIJVEN 
(in duizenden guldens) 

 
1867 1877 1887 1897 1907 1917 1927 1928 1929 1930 

Onlvangsten 
1. Havenbedrijven .. 

  
 _  

  
2.419 9.939 14.892 15.854 15.461 

2. Baggerdienst ... 
3. Elcctriciteitsbedrij- 

*— — 1.605 3.477 4.195 4.525 4.217 
   ven ..........................  — — — — —  1.918 2.143 2.428 2.923 

4. Landsdrukkerij .. 
5. Post-, telegraaf- en 

31 110 121 227 385 509 1.698 1.836 1.936 2.039 
telefoondienst ... 
6. Spoor- en tram we- 

667 1.265 1.348 2.145 3.609 10.843 28.186 30.410 31.758 31.311 
gen alsmede automo- 

bieldiensten .... 一 
二 

4.398 10.239 19.097 46.971 80.041 83.205 82.891 70.549 
7. Vervoer te water .. — —■ — — 466 一. — 一 一 

 698 1.375 5.867 12.611 23.091 G2.813 125.259 136.681 139.392 126.500 

Uitgaven 
1. Havenbedrijven .. 

二 
 _  

 
 _  

 
1.870 6.038 6.408 6.627 6.550 

2. Baggerdienst . •. 
3. Electriciteitsbedry- 

— 一 2.934 2.462 2.866 3.342 3.149 
   ven ..........................  — — — •— — — 378 367 473 498 

4. Landsdrukkerij .. 
5. Post-, telegraaf- en 

100 227 173 186 309 1.267 1.106 1.029 1.12

5 
1.323 

telefoondienst ... 
6. Spoor- en tramwe- 

1.421 2.182 2.028 1.989 3.741 10.531 21.953 23.003 23.966 25.010 
gen alsmede automo- 

bicldiensten .... 一 — 2.400 6.717 11.495 27.560 51.355 52.524 55.179 54.357 
7. Vervoer te water .. — — — — — 116 — — — 一 
 1.521 2.409 4.601 8.892 15.545 44.278 83.292 86.197 90.712 90.887 

Saldo 
1. Havenbedrijven .. 

     
549 3.902 8.483 

9.22

6 8.911 
2. Baggerdienst ... 
3. Eleetriciteitsbedrij- 

— — — — — —1.329 1.01

5 
1.33

0 
1.18

3 
1.067 

ven ..........................        1.54

0 
1.77

6 
1.95

5 
2.425 

4. Landsdrukkery .. —69 —117 —52 41 76 —758 592 806 811 717 
5. Post-, telegraaf- en 
telefoondienst ... —754 —917 —680 156 —132 312 6.233 7.408 7.793 6.301 
6. Spoor- en tramwe-           gen alsmede automo- 
bieldienstcn .... 一 — 1.998 3.522 7.602 19.411 28.686 30.681 27.712 16.192 
7. Vervoer te water .. — — — 一 一 350 — — 一 — 
 —823 —1.034 1.266 3.719 7.546 18.535 41.968 50.484 48.680 35.613 

TA BEL Ell. — UlTKEERING VAN DE LANDSBEDBIJVEN IN DEN ZIN DEB BEDRIJ VENWET(CREDIT-SALDO VAN DEN DIENST) 

(in duizenden guidons) 

 
1867 1877 1887 1897 1907 1917 1927 1928 1929 1930 

Onlvangsten {soldi) 
1. Opiunifabriek ... 
2. Panelhuisdienst .. 
3. Kina- on thee-onder- 

neming ....................  
4. Alilituire graslanden. 
5. Reproductiebedryf van 

den topografi- schen 
dienat .... 

         2 
11.118 

405 

43 

         11.568 
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TABEL F. — BELASTINGEN (GEWONE DIENST) (in duizenden guldens) 
 1867 1877 1887 1897 1907 1917 1927 1928 1929 1930 

1. Belasting op loterijen ....................  
2. Inkomstenbelasting over 1924 en 

vorige jaren ...................................  
3.1nkomstenbelasting .......................  
4. Vennootschapsbelasting ...............  
5. Verponding...................................  
6. Personeele belasting......................  
7. Vermogensbelasting .....................  
8. Zegelrecht .....................................  
9. SlachtbeJastingen...............  ..  ...  ...  
10 .0 verschrij vingsrecht .................... 
11. Successierecht ..............................  
12. MotorvoortuigbeJasting ...............  
13. Byzondere belastingen .................  
14. Suikerbelasting s) .........................  
15. Koffiebelasting 2) .........................  
16. J a vatabakbelasting 2) ..................  
17. Sumatratabakbelasting 2).... 
18. Theebelasting 2) ...........................  
19. Aardoliebelasting s) ......................  
20. Landelijke inkomsten en andere 

grondlasten ...................................  
21. Invoerrecht ...................................  
22. Uitvoerrecht .................................  
23. Statistiekrecht ..............................  
24. Accijns op gedistilleerd .... 
25. „ „ bier .... 
27. „ ,, petroleum ■.... 
27. ,, ,, lucifers .... 
28. ,, „ tabak .... 
29. Andere ontvangsten I.U.A.... 
30. Pachten en licenties ......................  
31. Recht van openbare verkoopingen 
32. Uitkeering uit de Ned. Oorlogs- 

winstbelasting ..............................  
33. Oorlogswinstbelasting 】)2).... 
34. ELoofdgeld van heerendienstplich- 

tigen s) ..........................................  
35. Tijdelijke suikerbelasting 2)... 
36. ,, kinabelasting 2).... 
37. Belasting op de bedrijfs- en andere 

inkomsten 2) ..................................  
38. Vergunningen voor Chineesche 

speel- of dobbeltafels 7) .................  
39. Patentrecht2) ................................. 
40. Uitkeering uit de Nederlandsche 

Bedrijfsbelasting 2) .......................  
41. Bijtuig belasting 2) ........................  
42. Bijzondere belastingen in de bui- 

tenbezittingen ') .............................  
43. SJachtpacht ...................................  
44. Pacht der Chineesche dobbelspe- 

len ») 6) .........................................  
45. Pacht der sterke dranken 2)... 
46. Zout- en vischpacht2) ....................  
47. AllerJei ■) ....................................  

937 

650 
560 

66 

12.671 
6.432 
1.090 

112 

661 
114 

-a) 

241 
532 
702 
365 
313 

5 
148 

40 

1.562 

879 
52 466 

87 

16.363 
6.516 
2.051 

295 

1.091 
655 

1.513 
35 

469 
1.544 

995 
594 
169 

10 
254 

20 

1.689 
859 
881 

62 
462 

36 

19.919 
6.995 
1.053 

1.460 

834 
671 

2.686 

3.058 
9 

723 

185 
2.0S6 
1.328 

927 
390 9 

259 

38 

2.200 
925 

1.398 
77 640 

85 

17.745 
9.143 
2.010 

4.693 

558 
672 

3.146 

3.078 
5 979 

82 
292 

2.381 
1.497 

80
】 
447 57 

123 

42 

2.781 
I. 097 
J.
 574 
2.050 

600 
171 

1.236 

18.626 
13.358 
2.239 

7.375 

490 
631 

3.627 

3.523 
12 

3.859 
662 
346 

3.252 
59 

1.035 
466 
181 
112 

15 

15.411 
3.123 

2.062 
2.823 

3.330 
1.893 
244 

22.411 
24.156 

2.015 

12.461 

J04 
1.796 
1.370 

9.418 

12.94G 
100 

219 

120 

418 
2.671 

48.084 
57.017 

9.801 
4.612 

13.897 
6.666 
2.729 

279 
393 
635 

1 
2 

35.893 
79.389 
14.823 

6.242 
895 

23.407 
11.022 

109 
260 
382 

2.321 

822 
2.227 

52.612 
59.251 

5.455 
5.025 

13.927 
7.345 
2.687 

468 
458 

1 

3G.604 
88.977 
13.546 

6.411 
1.066 

27.426 
11.129 

117 
311 
303 

2.122 
22.2G1 

680 

1.024 
640 

53.783 
51.5G6 

6.847 
5.242 

14.215 
7.102 
2.862 
1.1G1 

586 

876 

36.809 
95.397 
13.061 
66.348 
1.109 
30.968 
10.737 

121 
329 
297 

2.584 
534 

3 

811 
67 

53.171 
46.021 
9.659 
5.423 
11.589 

6.631 
2.657 

384 
427 

12 

37.141 
77 694 
8.816 
5.121 

950 
32.369 
9.752 

97 
280 
267 

3.140 
583 

Totaal ............................................  25.599 35.640 46.601 53.072 69.404 116.017 321.948 361.221 344.198 313.062 
i) De belastingen nos. 1 tot en met 33 zyn die, vermeld in de bogrootingen van 1925 v.v. ； de belastingen nos. 34 

tot en met 47 kwamen o.m. voorin de begrootingen van 1867 v.v. 
*) Deze belastingen zijn thans vervallen. 
*) Voor 1867 is de opbrengst niet afzonderlijk op te geven. 
♦) Zie voor deze rubriek in de jaren 1927 v.v. de rubriek „Bijzondero belastingen". 
6) Hieronder de pacht der licentiiin op de pho- en tophospelen. 

e) Hieronder de ontvangsten in verband met de in- en uitvoerrechten en. accijnzen, behalve die betreffende 1867, 
voor welk jaar zij niet afzonderlijk vermeld zijn. 
?) Onder pachten en licenties 
8) Zie de rubriek „Byzondere belastingen**, 
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TABEL GI. — GEWONE LANDSUITGAVEN 
(in duizenden guldens) 

(Uitgczonderd zijn de gewono vitgaven voor monopolies, producten en bedrijven) «) 

 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 
        
1. Algcmeen bestuur ................... 17.746 8.320 9.084 9.404 10.350 10.224 12.005 11.804 
2. Binnenlandsch Bestuur .. 20.477 21.620 22.279 23.401 24.940 24.616 27.841 27.683 
3. Gcdecentraliseerd bestuur .. 15.704 19.349 20.667 22.122 27.119 28.631 30.630 28.015 
4. Inlandsche Zelfbesturen ... 
5. Andere uitgaven in verband 

G.050 5.924 7.863 8.503 8.915 9.222 10.301 8.628 

met de bestuursvoering ... 5.917 7.117 8.160 9.041 9.991 10.664 10.246 9.315 
6. Algemeen financieel beheer . 2.221 2.118 2.173 2.262 2.645 3.246 3.661 3.787 
7. Rechtswezen ...........................  6.246 6.491 6.683 G.871 7.159 7.313 8.034 7.953 
8. Gevangeniswezen ...................  9.045 10.137 11.608 11.985 12.553 16.471 11.960 11.099 
9. Politie ...................................... 
10. Andere uitgaven in verband 

18.890 19.505 22.149 23.960 25.842 26.972 28.581 27.073 

met justitieel en politioneel 
toezicht ...................................  3.672 3.519 4.082 4.364 5.347 4.728 6.162 5.854 

11. Rente en aflossing ..................  83.283 83.136 84.343 98.959 86.146 88.689 100.850 108.379 
12. Belastingheffing .....................  
13. Verlofsbezoldigingen, wacht- 

16.448 17.281 19.943 17.557 17.581 17.469 18.746 18.241 
gelden en onderstanden (bur- 
gerlijke landsdienaren) ... 4.158 4.526 5.167 6.321 6.689 6.144 4.997 4.094 

14. Pensioenen enz. (burgerlijke 
landsdienaren) ........................  

15. Voorschotten (burgerlijke 
21.063 22.930 25.129 27.433 32.518 34.527 35.847 40.746 

landsdienaren) ........................  6.975 7.713 9.133 10.022 9.934 9.469 9.000 8.600 
16. Muntwezen ............................  1.159 4.166 5.505 10.745 37.083 41.297 26.410 23.510 
17. Credietwezen .........................  
18. Overtochts-, reis- en verblijf- 

498 511 717 609 1.009 657 1.254 1.166 
kosten (burgerlijke landsdie-
naren) .....................................  14.754 16.08G 18.311 20.126 20.167 20.125 19.620 17.655 

19. Ondcrwijs ...............................  39.416 44.244 48.288 53.899 58.412 64.076 61.791 61.913 
20. Eeredicnst ..............................  1.614 I.5G7 1.658 1.581 1.540 1.547 1.834 1.867 
21. Gezondheidsdienst .................  
22. Landbouw, veeteelt,visscherij, 

14.196 15.178 16.977 19.865 20.641 20.765 21.S31 21.445 

nijverheid en handel ...............  4.430 4.945 4.728 5.763 5.790 5.787 6.610 6.539 
23. Burgerlijke openbare werken . 
24. Algemeene uitgaven met be- 

30.235 29.541 36.467 42.927 42.592 32.004 38.746 29.676 
trekking tot den mijnbouw . 985 989 1.167 1.478 1.446 1.425 2.203 2.212 

25. Luchtvaart ..............................  .— —. 4 372 799 1.125 1.069 1.071 
26. Oorlog ....................................  
27. Militaire pensioenen voor de 

71.916 75.690 79.511 84.240 85.415 82.816 84.349 81.416 
landmacht ...............................  29.I0G 29.167 30.234 31.594 32.278 33.044 33.597 32.691 

28. Oorlogsmarine en militaire      30.8G6   marinc-pensiocnen..................  20.832 2G.0I7 26.520 31.293 30.818 31.575 28.394 
29. Schecpvaart ............................  
30. Marine-etabJissement en ma- 

10.593 11.700 12.406 13.051 13.897 12.382 12.199 11.282 
rineniagazijnen .......................  

3J. Overigc gewono Landsuitga- 
9.171 9.809 10.736 12.690 14.926 15.498 16.443 

7.092 
16.862 

ven..........................................  8.389 9.614 ]2.472 7.917 7.741 9.468 5.517 
 495.189 518.910 561.164 620.355 662.183 665.267 685.482 664.487

，) 
1) Alsmede die voor verschillendo objecten, aangewezen tot Landsbedryf in den zin der Bedrij- venwet. 
2) Van dit bed rag moet worden afgetrokken de tydelyke vermindering der bezokligingen, euz. begrepen in de cyfera 
voor de groepon 1 t/in 10, 12, 19 t/m 25, 29, 30 en 31 tot een totaal bedrag van / 11.346.934. (De sftlarisvermindoring 
vogr het militair personeel is reohtstreeks in mindering gebracht van de uitgaven voor Oorlog en Manno). 
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TABEL Gn. — ONTVANGSTEN, RECHTSTREEKS STAANDE TEGENOVER DE GEWONE UITQAVEN 
(in duizenden guldens) 

 
1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 

raming 
1932 

raming 

1. Algemeen bestuur ..................  74 71 71 84 85 91 134 148 
2. Binnenlandsch bestuur • . • — ■— —- — — — — — 
3. Gedecentraliseerd bestuur •. 107 132 128 124 397 313 361 331 
4. Inlandsche zelfbesturen ... 
5. Andere uitgaven in verband 

5.954 4.802 4.768 7.238 5.775 5.529 5.373 5.599 
met de bestuursvoering ... 3.630 4.524 5.064 5.489 6.322 6.820 6.592 6.596 

6. Algemeen financieel beheer . 27 41 25 24 26 5 39 31 
7. Rechtswezen .........................  452 439 451 473 502 526 480 525 
8. Gevangeniswezen ..................  4.806 5.346 5.405 5.790 5.795 5.128 6.050 5.715 
9. Politie ....................................  
10. Andere uitgaven in verband 

met justitioneel en politioneel 
940 744 1.062 931 988 894 975 807 

toezicht ..................................  1.953 2.384 2.301 2.441 2.673 2.504 2.588 2.338 
11. Rente en aflossing .................  91 236 274 882 1.312 7.689 8.328 9.059 
12. Belastingheffing ....................  
13. Verlofsbezoldigingen, wacht- 

gelden en onderstanden (bur- 
2 2 2 2 47 48 50 50 

gerlijke landsdienaren)... 
14. Pensioenen, enz. (burgerlijke 

— 109 109 154 153 132 167 134 
landsdienaren) .......................  

15. Voorschotten (burgerlijke 
1.530 1.620 3.209 3.655 3.409 4.729 5.371 5.217 

landsdienaren) .......................  6.679 7.043 7.798 8.745 9.562 9.680 9.000 8.600 
16. Muntwezen ...........................  2.006 2.059 3.039 11.490 43.792 36.165 26.720 23.954 
17. Credietwezen. .......................  
18. Overtochts-, reis- en verblijf- 

kosten (burgerlijke landsdie- 
674 706 702 759 768 805 1.128 1.042 

naren) ...................................  — — — — — 265 13.819 13.000 
19. Onderwijs .............................  5.460 6.708 6.618 7.002 7.368 8.424 6.458 7.046 
20. Eeredienst .............................  2 36 11 5 3 2 5 5 
21. Gezondheidsdienst................  
22. Landbouw, veeteelt,visscherij, 

1.544 1.985 2.350 2.505 2.820 2.750 3.261 3.033 
nijverheid en handel ...............  436 467 501 621 425 377 406 423 

23. Burgerlijke openbare werken . 
24. Algemeene uitgaven met be- 

13.022 14.875 17.433 22.464 22.445 16.266 20.415 13.979 
trekking tot den mijnbouw.. 296 248 242 793 270 408 470 586 

25. Luchtvaart ............................  —. — — —. 20 24 30 30 
26 Oorlog ...................................  
27 Militaire pensioenen voor de 

10.717 11.580 12.126 12.319 13.119 12.817 12.418 17.383 
Landmacht .............................  

28. Oorlogsmarine en militaire 
71 71 85 110 116 J70 111 204 

marine-pensioenen .................  583 432 444 405 559 466 575 GG9 
29. Scheepvaart ...........................  
30. Marine-etablissement en mari- 

1.544 2.388 2.786 2.497 2.245 2.438 1.770 1.588 
ne-magazijnen .......................  

31. Overige gewone Landsuitga- 
10.417 11.033 10.884 12.636 14.763 15.230 18.513 18.999 

ven .........................................  1.062 968 551 604 541 578 1.039 1.088 
 74.079 81.049 88.439 110.142 146.300 141.273 152.646 J48.179 
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TABEL Gni, — ZUIVERE GEWONE LANDSUITGAVEN 
(Uitkomston in duizonden guldens) 

Gewono uitgaven *) 1925 1926 1927 1928 1029 1930 1931 
raming 

1932 
raming 

1. Algemcen bestuur .... 17.672 8.249 9.013 9.320 10.2C6 10 133 11.871 11.655 
2. Binnenlandsch bestuur . 20.477 21.G20 22.278 23.401 24.940 24.616 27.842 27.683 
3. Gedecentraliseerd bestuur 15.596 19.218 20.540 21.998 26.722 28.318 30.268 27.684 
4. Inlandsche Zelfbesturen . 97 1.122 3.095 1.265 3.140 3.692 4.928 3.029 
5. Andere uitgaven in verband 

met de bestuursvoe- ring .  
2.287 2.593 3.095 3.552 3.670 3.844 3.654 2.719 

6. Algemeen financieel be- heer 
.......... 2.195 2.077 2.148 2.238 2.619 3.240 3.622 3.756 

7. Rechtswezen ....................  5.794 6.052 6.232 6.398 6.657 6.787 7.554 7.428 
8. Gevangeniswezen .... 4.239 4.791 6.203 6.196 6.758 5.344 5.910 5.384 
9. Politic ...............................  17.950 18.761 21.087 23.029 / 24.854 26.078 27.605 26.265 
10. Andere uitgaven in verband 

met justitieel en po- litioneel 
toezicht ............................  1.719 1.135 1.781 1.923 2.674 2.223 3.574 3.516 

11. Rente en aflossing.... 83.192 82.899 84.069 98.077 84.833 81.000 92.522 99.320 
12. Belastingheffing .... 16.446 17.279 16.941 17.555 17.534 17.421 18.696 18.191 
13. Verlofsbezoldigingen, 

wachtgelden en onder- 
standen (burgerlijke lands- 
dienaren) ...........................  4.158 4.416 5.058 6.168 6.536 6.012 4.830 3.960 

14. Pensioenen, enz, (burger- 
hjke landsdienaren)... 19.532 21.309 21.921 23.779 29.109 29.798 30.476 35.529 

15. Voorschotten (burgerlijke 
landsdienaren) ...................  297 670 1.334 1.277 371 —2122) 一 — 

16. Muntwezen .....................  —847s1) 2.107 2.466 —745a) 
—1492) 

—

6.7092) 
5.132 —3I03) T4#) 

17. Credietwczen ...................  —17G2) —1942) 15 242 —1492) 126 125 
18. Overtochts-, reis- en ver- 

blijfkosten (burgerlijke 
landsdienaren) ..................  14.754 16.086 18.311 20.126 20.167 19.860 5.801 4.655 

19. Onderwijs .........................  33.956 37.536 41.672 46.897 51.044 55.652 55.333 54.867 
20. Eeredienst ........................  1.612 1.531 1.647 1.575 1.536 1.545 1.829 1.862 
21. Gezondheidsdienst ... 12.652 13.193 14.627 17.361 17.820 18.016 18.576 18.412 
22. Landbouw, veeteelt, vis- 

scherij, nij verheid en han- 
del  ....................................  3.994 4.478 4.227 5.142 5.366 5.411 6.204 6.117 

23. Burgerlijke openbaro wer- 
kcn ....................................  17.213 14.666 19.034 20.462 20.147 15.738 18.331 15.697 

24. Algemeene uitgaven met 
betrekking tot den mijn- 
bouw .................................  600 740 925 685 1.176 1.017 1.733 1.626 

25. Luchtvaart ........................  —. — 4 372 679 1.101 1.039 1.041 
2(i. Oorlog .............................  G1.199 64.110 67.385 71.921 72.29G 70.000 71.931 64.033 
27. Militaire pensioenen voor de 

Landmacht ........................  29.034 29.096 30.150 31.484 32.162 32.874 33.487 32.487 
28. Oorlogsmarine en militairo 

inarine-pensioenen ... 20.249 25.585 26.076 30.888 30.258 30.400 30.998 27.724 
29. Schee])vaart.....................  9.049 9.312 9.019 10.554 11.652 9.944 10.429 9.694 
30. Marino-etablissement en 

niarine-inagazijnen . . • —1.246,) 
—

1.224*) 
—148

。 

55 163 268 —2.0701) 
—2.136

，) 
31. Overige zuivero gowono 

landsuitgaven ....................  7.326 8.646 11.021 7.413 7.201 8.890 6.053 4.429 
Tijdelijke vermindoring der 

bczoJdigingen, enz., begre- 
pen in do cijfers voor do 
groopen 1 t/m 10, 12, 17, 19 
L/m25, 29, 30 en31 3)... 

       

-11.347 
 421.110 437.860 472.726 510.213 515.883 523.995 532.837 504.961 

1) (Uitgezonderd dio voor monopolies, produoten, bedrijven en versohillende objecten, aangewezen tot 
Landsbedrijf in den zin der Bedryvenwet), na aftrok van het bedrag der rechtstreeks daartegenover staando 
ontvangsten. 

2) Ovorschot aan ontvangsten. 
3) Do salariavermindoring voor hot militair personeel is reohtstreeks in mindering gebraoht van de uitgaven 

voor Oorlog on Marine (groepen 26 en 28). 
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TABEL H, — EINDCIJFERS VAN DEN GEWONEN DIENST 

(Ontvangsten verminderd met de zuivero gewonc uitgavcn) 

(in duizenden guldens) 

Ontvangstcn 
Belastingen ...............................  
Saldi monopolies .......................  
Idem voor zoover aangewezen tot 

Landsbedrijf in den zin der 
Bedrijvenwet .........................  

Saldi producten .........................  
Idem voor zoover aangewezen tot 

Landsbedrijf in den zin der 
Bedrijvenwet 
 .............................................. ..
.... 

Saldi bedrijven ..........................  
Idem verschillende objecten 
aangewezen tot Landsbedrijf in 
den zin der Bedrijvenwet. . 
Diverse middelen ......................  

Te zamen  .............................  

Uitgaven 
Alle gewone uitgaven (uitgezon- 

derd die voor monopolies, 
pro- ducten, bedrijven en verschil- 
lende objecten, aangewezen tot 
Landsbedrijf in den zin der 
Bedrijvenwet) na aftrek van het 
bedrag der rechtstreeks 
daartegenover staande gewo- 
ne ontvangsten. .....................  
Saldo: Voordeelig  ..............  

Nadeelig . 

1925 1926 1927 1928 1929 1930 raming 
1931 

raming 
1932 

341.559 

[ 
344.175 321.948 361.221 344.198 

313.062 
34.003 

355.523 
34.604 

298.018 
36.349 

$55.500 53.591 51.454 5L104 52.788 
11.120 
14.597 

9.697 
34.795 

9.265 
12.616 

S 

60.926 
67.202 72.168 52.675 44.128 

405 
35.613 

329 
51.064 

315 
37.367 

<39.676 39.099 41.968 50.484 48.680    
I 
31.953 34.020 31.076 34.188 33.762 

43 
30.459 

— 】) 
35.235 

一 i) 
24.021 

529.614 538.087 518.614 549.672 523.556 439.302 521.247 417.951 

421.110 437.860 472.726 510.213 515.883 523.994 532.836 504.961 
108.504 100.227 45.888 39.459 7.673 

84.692 11.589 87.010 
J. v. E. 

宓 s'JACOB (Mr. HENDRIK), geboren 30 Mei 
1855 te Soerabaja, overleden te Batavia, 31 
October 193^; g«^oof7na de lagere 
scKooI^e^ebben door- loopen, gymnasiale opleiding in Nederland, stu- 

deerde in de rechten aan de Leidsche Uni versit eit, 
promoveerde aldaar in 1877. Teruggekeerd naar 
Indie was hij van 1877 tot 1887 advocaat bij den 
Raad van Justitie te Soerabaja, trad daarna in het 
particuliere bedrijfsleven, als chef van resp. defir- 
ma's Reyn st en Vinju en Anemaet en Co te Batavia. 
Vele jaren bekleedde hij het voorzitter- schap van 
de Kamer van Koophandel te Batavia en van 
President-Commissarie van de Java- sche Bank, 
had daarnaast zitting in de besturen van talrijke 
vereenigingen, com missies e.d.; o.m. was hij lid 
van de staatkundige Herzieningscom- missie van 
1918, Commissaris van het Burg. We- duwen- en 
Weezenfonds, enz. Ook nadathij zich, wegens 
vergevorderden leeftijd, eenige jaren ge- leden uit 
het zakenleven had teruggetrokken, bleef hij de 
ontwikkeling daarvan met groote    

belangstelling volgen ； meermalen werden nog in 
belangrijke aangelegenheden zijn adviezen ge- 
vraagd. Bij do instelling van den Volksraad, in 
1918, werd hij tot lid van dit college benocmd als 
een der vertegenwoordigers van den Poli- tiek-
Economische Bond en behield tot J 93 J zitting, in 
welk jaar hij zich nict meer beschik- baar stelde. De 
Regeering, die zijn verdiensten reeds eerder had 
erkend door benoeining tot Officier in de Oranje 
Nassau Orde en Ridder in de Orde van den NederJ, 
Leeuw, verleende hem, bij herdenking van het 10-
jarig bestaan van den Volksraad in 1928, het 
Commandcurskruis in de Orde van den Nederl, 
LeeuwjX* 

IJZERMAN (Dr. Ir. JAN WILLEM), geboren 9 
April 1851 te Leerdam, overleden tc ,s Gravenha- 
ge, ] 0 October J 932, word, na opleiding aan de K. 
M. A. te Breda, in J870 benoemd tot 2en Luit. der 
Genio. Verliet in 1873 den inilitairen dienst, vertrok 
naar Indie als spoorweg-ingenieur, was aldaar 
gedurende 24 jaar in verschillende func- 

 

i) Uitgetrokken voor Memorie. 
Opmerking. Voor de bewerking van de tabellen A tot en met H is gebruik gemaakt van de gegevens, 

vermeld in de bij de Indische begrooting voor J 932 overgelegde „Nota betreffende den toestand van ‘8 
Lands financiiin" alsmede van de gegevens, vervat in de begrootingen over vorige jaren. 

Bij de opstelling van genoemde tabellen is rekening gehouden met de aanwijzing van sommige 
monopolies, producten, bedrijven, enz. tot Landsbedrijf in den zin der Indische Bedrijvenwet. 
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tics bij opncming, bouw en exploitatie van do 
Staatsspoorwegen op Java en Sumatra work- zaam, 
was daarnevcns van 1892 —1896 hoofd van de 
kolenwinning op Sumatra's Westkust. 

Naast zijn werkzaamheden op spoorweggebied 
wijdde hij zich, in het tijdvak 1880一1890, toen 
daarvoor by anderen groote onverschilligheid be- 
stond, aan de archeologie van Hindoe-Javaan- sche 
bouwwcrken. Aan zijn studiezin, arbeid en 
doorzettingsvermogen is het behoud van mo- 
numenten als den tempel van Prambanan, den 
Boroboedocr e.a. te danken. " 

In 1897 vcrlict hij *s Lands dienst en vertrok naar 
Nederland, was van 1897—1917 Directeur van de 
Petroleum Maatschappij „Moeara Enim" op 
Sumatra, van 1899—1906 lid van den ge- 
meenteraad van Amsterdam, van 1905—1909 en van 
1917—1918 Lid der Tweedo Kamer van de Staten-
Generaa], van 1899—1921 Voorzitter van het 
Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap, in 1917 
werd hij benoemd tot Voorzitter van de Ver- 
eeniging voor Technisch Hooger Onderwijs in 
NederL-Indie. In 1919 vertrok hij met Ir. J. Klop- per 
voor een studiereis naar Indie, ter bepaling van de 
vestigingsplaats der Technische Hooge- school, 
waartoe Bandoeng werd uitverkoren. Bij overdracht 
van deze onderwijsinrichting aan de Regeering, in 
1924, en liquidatie van het Koninkl. Instituut voor 
Technisch Hooger Onderwijs in Nederl.-Indie, werd 
hij eerst Voorzitter, later bestuurslid van het toen 
opgerichte Bandoeng- sche Technische-
Hoogeschool-Fonds. 

Man van groote en veelzijdige ontwikkeling en 
verdiensten, auteur van verschillende vak- kundige 
werken en studies in tijdschriften, werd hij in 1921 
door de Universiteit van Amsterdam benoemd tot 
doctor honoris causa in de Neder- landsche letteren, 
in 1925 door de Technische Hoogeschool te 
Bandoeng tot doctor in de Technische 
wetcnschappen； het Koninklijk Instituut van 
Ingenicurs on het Kon. Aardrijksk. Genoot- schap 
benoeniden hem tot eerelid, laatstgenoem- de 
vereeniging begiftigde hem met de Plancius jncdaille
； de Regecring erkende zijn verdiensten door 
benoeming tot Groot-Officier in de Orde van Oranje-
Nassau en Ridder in de Orde van den Nederl. Leouw. 

Lileraluur: Zie De Ingenieur, 10 April 1931; 
AMSTERDAMSCHE MAATSCHAPPIJ V0OR 

JONGE MANNEN. Vereeniging, waarvan onge- Jni 
wdc man non, zonder onderscheid van denk- rich 
ting, tusschcn J 8 cn 30 jaar, lid kunnen zijn. 
Commissarissen en Dircctie staan cchter op (Pro- 
testantsch-) Christelijkc basis. Zij werkt sedert ]908 
te Amsterdam, sedert kort ook in Rotterdam, en 
vestigde in December 1930 to Batavia een afdccling 
Indie. 

De A.N.V.J. stelt zich ton doel do verzorging der 
lichameJijke, maatschappelijke en geestelijke 
belangen harer leden en tracht dit to bereiken door: 
a. bevordoring van sportbeoefening, va- 
cantickampcn, e.d.; b. hot seheppen van goedo 
woongelcgenlicid (in het hoofdkwartier dor ver- 
ecniging aan het Leidsche Bosch jo te Amsterdam 
annex hotel-restaurant): c. cursusson (waaronder eon 
vcertiendaagscheinformatiecursus voor ieder, dio in 
Indio con wcrkki'ing krijgt, in het Koloni?.. uul 
Instituut to Amsterdam); d. Jezingen, onder- ]ingo 
bespreking, godsdienstige verzorging, uit- gavo van 
een maandblad „de Stuwing". 

Do jonge afdeeling Indie vond zich aanstonds 

geplaatst voor do ornatige mooilijkheden, waarin 
velo barer leden cn aspirantleden (kantoor-em- 
ployds in de steden, cultuuremploy6's en het 
personeel van de koopvaardijvloot) in 1931 en 1932 
kwamen door de economische crisis. De A. M. V. J. 
stichtto in Januari 1932 een gemeen- schappelijk 
tehuis voor jonge cultuuremploye's in de 
pasanggrahan van het Boschwezen te Dja- jagiri (bij 
Ldmbang), waar tuinbouw beoefend wordt en 
acKtereenvoJgens tehuizen te Bandoeng (Merdika), 
Buitenzorg (Bethanie) en Malang. Deze zijn 
bestemd voor ouderen, gezinnen met schoolgaande 
kinderen, administratieve en technische krachten. 

In Augustus 1932 werd te Bandoeng, kort daarna 
ook te Malang, eon tuindorp gesticht, ”Noodhaven'', 
voor hen, die nog over eenige mid- delen 
beschikken. De zeer goedkoope won ingen zijn crop 
ingericht, zonder bedienden bewoon- baar te zijn； 
schoolgelegenheid voor de kinderen, vakcursussen, 
sportterrein en recreatiegelegen- heid worden 
beschikbaar gesteld, uit beginsel wordt zooveel 
mogeJijk voor ieder werk]ooze re- gelmatige 
bezigheid gezocht. De financiering ge- schiedt door 
een voor het crisiswerk der A.M.V.J. opgerichte 
stichting. 

DRUKPERS. (Aanv. DI. I en DI. V of suppl. afl. 
biz. 342). Volgens het Indisch Verslag 1931, deel II, 
verse hijnen in Indie in de Nederland- 8 c h e t a a 1 
33 couranten een of tweemaa per dag, of om de twee, 
drie dagen (25 op Java en Madoera, 8 in de 
Buitengewesten). 

Er zijn 54 week- en tweeweeksche bladen (49 en 
5) en 92 een- en meermaandache tijdschriften (87 en 
5). 

In do Inheemsche t a 1 e n komen 23 66n- en 
mecrdaagsche bladen uit, (waarvan 12 op Java en 
Madoera en 11 in de Buitengewesten), 50 week- en 
tweeweeksche bladen (28 en 22), 130 6en- en 
meermaandsche tijdschriften (94 en 36). 

De Chineesche p e r s verschijnt voor een deel in 
het Malcisch, voor een deel in het Chineesch. 

In het Maleisch bestaan: 1G e6n- en meerdaag- 
sche bladen, waarvan 11 op Java en Madoera en 5 in 
do Buitengewesten. 11 week- en tweeweeksche 
bladen (7 en 4), 15 een- en meermaandsche 
tijdschriften (14 en 1). 

In Chineesche karakters verschijnen： 11 een- en 
ineerdaagscho bladen (8 en 3), 3 week- en 
tweeweeksche bladon (3), 1 maand- of meer- 
maandsch 切dschrift. 

Verder is er nog eon tijdschrift, dat onder de 
laatste categorie behoort, wat de periodieke ver- 
schijning betreft, doch dat in het Arabisch wordt 
gedrukt. Men zou dit de representant van. do 
Arabische pers kunnen noemon. 

De Europeesche pers. Men kan de Europeesche 
dagbladpers in Noclerlandsch-Indie in drie groe- pen 
onderscheiden. 

Do eerste groep omvat zeven groote bladon op 
Java, n.l. het Bataviaasch Niouwsblad, de Java- bode 
en Het Niouws van den Dag te Batavia, het 
Algemeen Indisch Dagblad De Preanger Bode te 
^andoong. De Locomotief te Semarang, het Soe- 
rabajasch Handolsblad en De Indisohe Courant te 
Soerabaja. Voorts twee op Sumatra, n.l. de Deli-
Couraht en De Sumatra-Post, boide te Mddan. 
'"Ue 'XweeSe groop van minder groote bladen wordt 
gevormd door zes couranten, n.l. Mata- 
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ram te Jogjakarta, De Koerier (R.K.) to Bandoeng, 
de Nieuwe Soerabaja Courant te Soera- baja, het 
Algemeen Handelsblad voor Ned. Indic te 
Semarang, de Makassaarsche Courant te Makassar 
en de Sumatra-Bode te Padang. 
''De' derde groep van kleinere locale bladen omvat 
o.m.: De Oosthoekbode en De Malanger te Malang, 
Het Noorden te Tegal, De Volks- courant te Batavia, 
Midden-Java en Djocjasch Dagblad, beide te Jogja, 
De Nieuwe Vorsten- landen te Solo, De Borneopost 
te Bandjermasin, het Nieuwsblad voor de 
residentien Palembang, Djambi en Bangka te 
Palembang, Het Nieuwsblad voor Atjeh en 
Onderhoorigheden te Koetaradja en HeE'lenado-
Bulletin te Manado. 

Naast deze dagbladen bestaan er enkele week- 
bladen, o.m. De Indische Post en twee geillus- 
treerde bladen, Sport in Beeld en D'Orient, zoo- 
mede een groot aantal periodieken, voor een be- 
langrijk deel uitgaande van politieke organisaties en 
van vakvereenigingen. 

Van de hierboven genoemde groote dagbladen 
verschijnt er slechts een, n.l. De Preangerbode, met 
een ochtendblad. Zij hebben uitgebreide 
telegrammendiensten met Nederlandsche en bui- 
tenlandsche nieuwsberichten, welke alle geleverd 
worden door het eenige in Nederlandsch - Indie ge- 
vestigde persbureau, Aneta. Een der bladen, het 
Soerabajasch Handelsblad, heeft bovendien een 
eigen telegrammendienst, welke hoofdzakelijk 
overzichten bevat van den toestand in het bui- 
tenland en economische berichten. 

De Indische dagbladen bevatten, naast redac- 
tioneele artikelen, berichten, verslagen en over-
zichten van localen aard en zijn verder, voor zoover 
zij geen eigen correspondenten in Nederland en in 
het buitenland hebben, voor een deel a&n- gewezen 
op den inhoud van Nederlandsche en buitenlandsche 
couranten. Sinds enkele jaren z可n eenige groote 
bladen ertoe overgegaan het recht tot overneming 
van den geheelen of ge- deeltelijken inhoud van een 
Nederlandsch dag- blad te koopen, zoodat zij de 
artikelen uit dat blad, waarvan het nadrukken geheel 
of gedeelte- lijk voor andere kranten verboden is, 
mogen overnemen, evenals de berichten, welke dan 
kun- nen worden geplaatst zonder bron ver melding. 
Het komt voor, dat een Nederlandsch dagblad het 
recht tot overneming van bepaalde artikelen 
verkoopt aan het 6ene blad, terwijl het eenzelfde 
recht ten aanzien van andere artikelen aan een ander 
Indisch blad heeft verkocht. In vele ge- vallen zendt 
men uit Holland de matrijzen van de pagina's, welke 
in Indie worden gegoten. Men spaart daarmee het 
honorarium voor medewerkers in Holland en 
zettersloon in Indie uit. Doch het gevolg is, dat 
dergelijke, uit Holland gezonden paginal een geheel 
ander lettertype vertoonen dan de krant in Indie 
pleegt te gebruiken.. 

Evenals in Nederland, worden thans ook in Indie 
door de bladen foto's of een foto-pagina opgenomen. 
De foto-pagina's betrekt men hoofdza- kelijk 
eveneens vanHolIandsche bladen. Bit houdt 
hiermede verband, dat de belangstelling van de 
lezeres in Indie zich hoofdzakelijk richt naar do 
gebeurteniesen in het moederla nd. In verband met 
de eigen orienteering van Indie op economisch ge- 
bied, log van het moederland, valt daartegenover bij 
den lezer een groeiende belangstelling te con- 
stateeren voor het buitenland. Nog meer dan voor 
Europa voor de Paeific-landen en Britsch-Indie. 

De kleinere bladen hebben hun lezers voor- 
namelijk in de plnats waar zij verschijnen en het 
gebied daaromheen. De grootere Java-bladen echter 
worden over den geheelen archipel gele- zen. In 
verband met geografische en verkeers- factoren 
kunnen Sumatra en West Borneo meer speciaal als 
de zone van intercsse voor de groote West-Java 
bladen worden beschouwd, terwijl de Zuider- en 
Oosterafdeeling van Borneo en de eilanden ten 
Oosten van Java goeddeels worden bestreken door 
de groote bladen van Midden- en Oost-Java. 

Met het oog op de lezers in Nederland en het 
buitenland, zoomede in de Buitengewesten, hebben 
de Locomotief en het Bat. Nieuwsblad een mail-
editie. 

Uit motieven van commercieelen aard heeft zich 
in de Indische pers neiging voorgedaan tot 
samenwerking, welke in de laatste jaren het ka- 
rakter van dagblad-concentratie heeft aangeno- 
men. De Nieuwe Soerabaja Courant were! door het 
Soerabajasch Handelsblad overgenomen, evenals de 
Indische Courant. Beide bladen zijn echter naast het 
Soer. Hbl. blijven bestaan. Bovendien is tusschen 
het Soer. Hbl. en het Bat. Nieuwsbl. een 
overeenkomst tot journalistieke samenwerking, 
betreffende plaatsing van artikelen en berichten over 
en we er, gesloten. Daarna ontstond, in hetzelfde 
jaar, een tweede combi- natie tusschen het A.I.D. te 
Bandoeng en de Locomotief. 

De N. I. Pers-associatie, welke in het jaar 1928 
was opgericht, were! reeds hetzelfde jaar weder 
ontbonden (zie N. V. ALGEMEEN NIEUWS- EN 
TELEGRAAF AGENTSCHAP “ANETA”). 

De Inheemsche Per/：. Naast de in de Neder-
landsche taal uitkomende bladen heeft de In-
heemsche pers een eigen plaats. In tegenstelling met 
de Europeesche pers, welke zich zonder veel 
mutatien vrij regelmatig ontwikkelt, vertoont de 
Inheemsche pers een voortdurende wisseling van 
redacties en bladen, vooral onder de kleinere bladen, 
waarvan er telkens nieuwe ontstaan en andere 
worden opgeheven. 

Soerabaja heeft zich meer en meer tot een 
centrum van inheemsche journalistieke actie 
ontwikkeld, doordat zoowel de Indonesischo 
Studieclub (later Persatoean Bangsa Indonesia) als 
haar opponenten zich tot de massa richtten met 
volksbladen. 

Ook te Batavia en te M6dan verschijnen In-
heemsche nieuwsbladen, evenals op andere 
plaatsen. Verder heeft men de organen der gods- 
dienstige Inheemsche pers on die der vakver-
eenigingen. 

Over het algemeen legt de Inheemsche dag- en 
wcekbladpers zich meer dan vroeger toe op de 
verzorging van de nieuwsvoorziening. De In-
heemsche bladen streven, zooals de MaleiBch- 
Chineesche reeds lang deden, naar snelle bericht- 
geving uit do verschillende deelen van den archipel. 
Ook de godsdienstige bladen pogen zoo- veel 
mogelijk berichten uit de Islam-landen te 
verspreiden. Do vraagstukken van den dag, vooral 
die van politieken aard, worden algemeen en 
meestal in don breede besproken. Meer en meer 
wordt in deze pers ruimte geboden aan hetgeen 
vrouwen te zeggen hebben en worden vaste 
vrouwenrubrieken geopend. Veel wordt ook 
geschreven over economische onderwerpen. 

De cooperatie staat in het middelpunt van de 
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aandacht. De oprichting van cooperatievo ver- 
eenigingen wordt met belangstelling gevolgd, 
gcsteund on bekend gemaakt. Dit is een ondor- deel 
van de actie voor sclfhelp op economisch gcbied, 
welke steeds opnieuw met volharding wordt 
gepropageerd. 

Van den inhoud van een groot aantal (250 d, 300) 
Inheemscho bladen wordt wekelijks een overzicht 
uitgegeven door het aan het Kantoor voor de 
Volkslectuur verbonden persbureau. Aan dit 
“Overzicht van de Inlandsche en Ma- leisch-
Chincesche pers", dat voor het publiek verkrijgbaar 
wordt gesteld, voegt men op gezette tijden een 
opgaaf too van de verschillende orga- nen der 
Inheemsche pers. 

Voor bijzonderheden zie men het Indisch Verslag 
1931, deel I, hoofdstuk: De Cultureelo Toestand, E. 
publiciteit, biz. 336 e.v. 

Op 8 September 1931 kwam een ordonnantie tot 
stand — opgenomen in Ind. Stb. 394,—ter 
beteugeling van persuitspattingen, waarbg ten 
aanzien van periodiek verschijnende drukwerken 
aan den Gouv. Generaal een diep ingrijpend recht 
werd verleend. 

Hij kan, indien zulks naar zijn inzicht tot ver- 
zekering van de openbare orde wordt gevorderd, 
bepaalde periodiek verschijnende drukwerken 
aanwijzen, welker verschijning tijdelijk zal kun- nen 
worden verboden. 

Deze aanwijzing is dus een waarschuwing met 
bedreiging van een tijdelijk verschijningsverbod en 
zal die periodieken treffen, welke zich schuldig 
maken vooral aan stelselmatige gezagsondermij- 
ning en ophitsing. De Gouv. Generaal heeft de- zen 
administraticven maatregel, die anders voor 66n jaar 
geldt, in te trekken wanneer deze naar zijn oordeel 
niet meer noodig is. Als e e n i g o waarborgen voor 
een juiste toepassing van deze buitengewone 
bevoegdheid zijn voorgeschreven de motiveering 
van het besluit van aanwijzing en het hooren van den 
Raad van Indio. 

Heeft de aanwijzing het gcwenschte gevolg niet, 
dus blijft het gcwaarschuwde blad of tijd- schrift op 
dezelfde wijze doorgaan, dan kan de Gouv. 
Generaal, mede na raadplcging van den Raad van 
Indie, een tijdelijk verbod van druk- ken, uitgeven 
en verspreiden uitvaardigen, voor een dagblad voor 
ten hoogsto acht dagen en voor andcro periodieken 
voor ten hoogste het drie- voud van het tijdperk, 
gclegen tusschen de ver- Bchijning van tweo 
opeenvolgende nummers. 

IH die termijn verstreken, dan mag het vorbo- den 
periodiek wcer verschijncn en eerst daarna kan 
opnieuw een tijdelijk verbod worden uit* 
gevaardigd voor dagbladen, thans voor ten hoog- s 
to dertig dagen. Het ver bod wordt in de Java- scho 
Courant openbnar gemaakt. Het plaatsclyk 
bestuurshoofd heeft maatregclen to treffon ter 
voorkoming van het drukkon, uitgeven en 
vorspreiden van het periodiek, kan overgaan tot hot 
in beslag neinen van drukperson on tot de 
verzegeling van go bou won. 

Ovcrtreding van het pu blicatiovorbod is bo- 
vondien strafbftar gesteld. 

Hot opvallondo in dezo regeling is, dat er van eon 
hooren van den getroffene of van eenig be- roep op 
eon onafhankelijken en onpartijdigen derde geon 
sprako is, terwijl do rechter by deze ganache 
aangolegonheid is buitongesloten. Te nicer 
opvallend mag dit heoten, waar doze ad- 

ministratiovo maatregel zeer zwaar zal kunnen 
treffen. 

Ook mag hier gewezen worden op het verschil 
tusschen regeeringstoelichting en ordonnantie- 
tekst. Do eerste doelt op toepassing van deze 
regeling „in tijden van spanning'*, terwijl de 
verordening algemeen de regeling in werking wil 
brengen „tot verzekering van de openbare orde", 
dus ook in niet bewogen dagen. 

Deze persordonnantie werd door den Volks- raad 
met 32 tegen 23 stemmen aangonomen. 

Zie Prof. inr. P. H. Kleintjes, Staatsinstellingen 
van Ned. Indie, zeade herziene en bijgewerkte 
uitgave, Io deel, biz. 161 e.v. /^ 

TENTOONSTELLINGEN. (Kanv. DI. IV). De 
verhandeling in DI. IV, biz. 308, sluit af met de 
deelname, voor wat het buitenland betreft, van 
Nederlandsch-Indie aan de expositie te San 
Francisco, 1915; de beschouwing inzake tentoon- 
stellingen binnen Nederl.-Indie wordt besloten met 
die van Semarang, 1914, waama, t/m 1917, eenige 
instellingen van plaatselijken aard zijn vermeld. 

Sedert de tentoonstelling te Semarang 1914, 
werd in Nederl.-Indie geen tentoonstelling met 
internationaal karakter meer gehouden. Is dit 
eenerzijds toe te schrijven aan den invloed van de 
oorlogs- en na-oorlogsjaren, anderzijds zijn de 
Jigging van den Archipel, slechts na een lange 
bootreis uit Europa, Amerika en Australie te 
bereiken, de geringe industrieelc ontwikkeling, de 
groote onderlinge plaatselijke afstanden, waar- door 
het aantal bezoekers, en daarmede te ont- vangen 
entreegelden, steeds beperkt zullen blij- ven, de 
geringe kapitaalkracht van het overwe- gend 
grootste deel der bevolking enz, factoren, die 
belemmerend werken voor de organisatie van een 
z.g. „exposition universelle", een groote al- 
gemeene tentoonstelling. Meer geschikt is Ned.- 
Indie, in verband met het hooge ontwikkelings- peil 
der grootcultures, voor exposities op bepaalde 
gebieden, z.g. “expositions speciales", als b.v. 
betreffende vezels, rubber, thee, e.d. 

In hot omringend buitenland is gedurende de 
laatste jaron op bescheiden wijze aan eenige 
tentoonstellingen en jaarmarkten deel genomen, 
waarvoor de inzendingen geregeld werden ver- 
zorgd door de Afdeeling Handel van het Depar-
tement van Landbouw, Nijverheid en Handel. 
Vermeld dienen in dit verband: exposities te Tokyo 
en Osaka, in 1926, te Saigon in 1927, te Pretoria en 
Johannesburg in 1930, te Hanoi in 1928 en 1929. 

Door genoemdo afdeeling werden medo in 
hoofdzaak de Nederl.-Indische inzendingen voor do 
Tentoonstelling van Scheepvaart, Kolonien en 
Vlaamscho Kunst to Antwerpen, 1930, ver- zorgd; 
een oxpositie, waarop slechts het ambte- lijk Nederl. 
Indio vertegonwoordigd was. De in het volgondo 
jaar, 1931, te Parijs gehouden Internationale 
Koloniale Tentoonstelling vroeg een collectiove 
inzending, een gemeenschappe- lijke demonstratie 
van gouvernementeele en particuliero 
verrichtingen. Onder opperste lei- ding van Z. E. 
Mr. D. Fock in Nederland werd de deelnoming 
verzorgd. Naast een door hem gepresideerd Comit6 
in Nederland werd in Nederl.-Indio oen uitvoerige 
commissie samenge- steld, onder voorzitterschap 
van den heer N. Van Zalinge, Pres. Direct. Kon. 
Paketv. My. Het in Parys gebouwd 
expositiegebouw werd ontwor- 
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pen door den architect te Soerabaja, W. J. G. 
Zwecdijk, daarin geexposecrde dioramas ver- 
vaardigd door den Indischen schilder J. L. Eland. 
Omvangrijke inzendingen, met medewerking van 
talloozen bijccngebracht, werden naar Europa 
verscheept; o.m. ecn adathuis uit de Padangsche ' 
Bovenlanden, Toba-Bataksche gebouwen uit de 
omgeving van Balige, gipsafgietsels van het interieur 
van den Mendoet-tempel, van tempels en 
ornamentiek op Bali enz. Een tot dat doel uitgezonden 
groot Balisch dansgezelschap ver- toefde van 
Mei/Septenibcr 1931 te Parijs, voor het geven van 
voorstellingen. Zeer bijzon- dere vermelding verdient 
een uiterst kostbare en unieke collectie van het Kon. 
Bat. Genootschap, dat, na lange aarzeling, bclangrijke 
archeologica, behoorende tot de verschillende 
periodcn uit de Hindoe-Javaansche kunst, 
ethnografica, ver- tegenwoordigende de 
edelsmcedkunst. de hout- sculptuur, de hoorn-, been- 
en ivoorbcwerking, enz., benevens belangrijk 
cartografisch materiaal afstond. In den nacht van 28 
Juni 1932 ver- woestte te Parijs een ontzettende brand 
de Ne- derlandsch-Indische 
tentoonstellingsgebouwen, waarmede ook bedoelde, 
grootendeels onver- vangbare verzameling tenict 
ging. Binnen eenige weken werd te Parijs een nieuwe, 
op bescheiden schaal gebouwde, expositie ingericht. 
Door den korten beschikbaren tijd kon Nederl.-Indiii 
niet medewerken aan de inrichting daarvan, die op 
uitmuntende wijze door het Koloniaal Instituut werd 
verzorgd; met de luchtpostverbindingen werden 
evenwel teekeningen, foto-materiaa] en dergelijke 
objecten nog met spoed opgezonden. 

In Nederland en de Europeesche staten wordt 
samenstelling van exposities geregeld verzocht aan 
het Koloniaal Instituut te Amsterdam； mede neemt 
dit als regel met belangwekkende inzen- dingen deel 
aan de Jaarbeurzen te Utrecht, droeg verder in ruime 
mate bij tot het succes van de In- dische 
Tentoonstelling te Arnhem (1928), expo- seerde 
wijders eenige malen op de Jaarbeurs te Milaan. 

In Nederl.-Indiii worden tentoonstellingen van 
eenige beteekenis meermalen gecombineerd met de 
telken jare te Bandoeng gehouden Jaarbeurs (zie 
JAARBEURZEN); in het bijzonder is te noemen de 
Theetentoonstelling met theecongres (1924) en de 
Hygiene-tentoonstelling (1927). 

Ter gelegenheid van het Fourth Pacific Science 
Congress (1929) op Java werd te Weltevreden een 
ethnografische expositie gehouden, waarop de 
diverse bevolkingsgroepen met eenige ver- 
tegenwoordigers aanwezig waren. Te Bandoeng werd 
tevens gedurende de congresdagcn een uitgelezen 
verzameling van oude boekwerken en handschriften 
op natuurwetenschappelijk gebied, in het bijzonder 
betreffende botanic, zoologie, ethnografie en 
reisbeschrijvingen, tentoonge- steld. 、 

Een opsomming van kleinere exposities, veelal 
ter gelegenheid van jaarmarkten en pasars ma- lam, 
op tuin- of landbouwkundig gebied, van 
veeteeltproducten enz., als regel slechts van 
plaatselijke beteekenis, blijft hier achterwege. 

Op de in October 1928 te Parijs gehouden di- 
plomatieke conforentie inzako internationalo 
tentoonstellingen werden de Nederl.-Indische 
tentoonstellingsbelangen door de Nederlandsche 
delegatie behartigd, 
-方HUWELIJKSORDONNANTIES. In het artikel 

HUWELIJK, punten 6 en 10, zyn de oude hu- 
welijksordonnanties (van 1895 voor^Java en Ma- 
doera, van 1910 voor een gedeclto vaiT'do Buiten- 
gcwesten) genoemd en is voor de bedoeling dier 
ordonnanties reeds vcrwczen naar Snouck Hur- 
gronjc's Atjehers, I, 1893, bl. 358 vgg. Bcidc or- 
dbnnantics zijn thans vcrvangen ； die voor Java en 
Madoera door do ordonnantic van 12 September 
1929 (Ind. Stb. 1929 n°. 348) en die voor de Bui 
tenge westen door de ordonnantio van 30 September 
1932 (Ind. Stb. 1932 n°.482). Do eer- ste wordt 
krachtens haar artikel 7 genoemd „Hu- 
weinksordonnantie"; de tweede krachtens haar 
artikel 7 „Huwelijksordonnantie Buitengewes- ten". 

Beide ordonnanties bebben de strekking de 
rechtszekerheid te bevorderen door toezicht van door 
de overheid aangestelde huwelijksbeambten op 
volgens de leer van den Islam gesloten huwe- lijken 
voor te schrijven en registratie te gelasten van de 
aldus gesloten huwelijken en van ver- stootingen 
(talaq) van aldus gehuwde vrouwen en herroepingen 
van verstootingen (roedjoe). De overheid heeft aan 
het niet naleven van deze bepalingen geen sancties 
van burgerrechtelijken aard verbonden, oindat zij 
zich niet wenschte te begeven op het terrein, waar de 
rcchtsv^erhoudin- gen sainenhangen met de Moham 
medaansche plichtenleer. Zij volstaat met straf te 
bedreigen tegen het niet aangeven ter registratie en 
het zich onttrekken aan het voorgeschreven toezicht. 
Dat toezicht omvat onderzoek naar eventueele 
huwelij ksbeletselen en zorg voor het in acht ne- men 
van de voorschriften der Mohammedaan- sche wet in 
zake huwelijkssluiting (bijblad 12326). 

Op Java en Madoera draagt de huwelijksor- 
donnantie de vasts telling van eenige uitvoerings- 
voorschriften (tarief, standplaatsen) op aan de 
regentschapsraden en do benoeniing der huwe-
lijksbeambten aan den regent. In de provinciale 
bladen worden die besluiten afgekondigd. Jn de 
Buitengewesten rust die taak op het Hoofd van 
gewestelijk bestuur, tenzij hij in zijn gewest in- 
landsche gemeenten heeft, aan wdker bestuur hij zijn 
bevoegdheid ten deze durft overdragen. 

De Huwelijksordonnantie-Bui tenge westen 
geldt in de gewesten Tapanodi, Sumatra's West- 
kust, Lampoengsche districten cn Bangka en 
Onderh. en in de assistent-residentie Billiton; voorts 
op de hoofclplaatsen Palombang cn JJen- koelen, in 
het gewest Bali en Lombok, doch niet voor de 
inhccmscho moslirns van Lombok en ein- deliik in 
de stukken en stukjes Gouvernements- gebied in de 
gewesten Oostkust van Sumatra, Riouw en Onderh., 
Westerafd. en Zuider cn Oos- terafd. van Borneo, 
Manado, Celebes en Onderh., de Molukken en Timor 
en Onderh.; cindelijk in het gewest 丝j&h, indien een 
van beide partijen of beide niet mheemsch zijn. In de 
gewesten Tapanoeli en Sumatra's Westkust mag 
geen Mo- hainmedaansch huwelijk gesloten worden 
zondcr verklaring van het dorpshoofd, dat geen aan 
do ad at ontlecnde bozwaren zich daai'tegen 
verzetten. Weigert het dorpshoofd zulk een 
verklaring af te geven, dan is er beroep op een 
adatrechtbank. 

In bijbind 12326 (1930) is een korte toelichting op 
de Huwelijksordonnantie (Java cnjAjadoera) 
gepubliceerd. Bijbladen 11474 (1927)[en 12406 
(J930) bevatten afkeuring van misstffihdcn onder de 
oude ordonnanties, ter beatrijdihg waarvan mede de 
nieuwe ordonnanties werden ontworpon/ 
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BODEM. (Zie ook B0DEM-0NDERZ0EK in DI. 

I). Ongeveer 50 a 60 jaar gelcden bcstond er 
aangaande den bodem van N.-I. weinig meet dan de 
empirische kennis van den inheemschen land- 
bouwer. Door den vooruitgang van het wereld- 
verkeer ontwikkeldc zich sindsdien in steeds 
groeiende mate de Europeesche landbouw, on 
daarmede eveneens een groeiende empirische 
bodemkennis der Europeesche planters. De laatsten, 
in gevallen van tegenslag in hun bo- drijf minder 
fatalistisch gezind dan de land- bouwende zonen van 
het land, zagen al spoedig uit naar hulp van de 
eveneens dagelijks groeiende natuur- en 
landbouwwetenschappen, en zoo ontstond op allerlei 
plaatsen en wijzen het In- dische bodemonderzoek, 
met tot den huidigen dag voortdurend wisselende 
inzichten, probleem- stellingen en organisaties ter 
oplossing daarvan. Aangezien dat onderzoek echter 
niet geboren werd in stille academische 
studeercellen, doch voortkwam uit de behoeften van 
het practische leven, heeft het de font van een al te 
eenzijdige theoretische ontwikkeling vermeden, en 
zich er voornamelijk op toegelegd, uit de rijkelijk ter 
beschikking staande, practische ervarings- feiten 
wetenschappelijke algemeenheden af te leiden, die 
dan weer meer voorzichtig op bij- zondere gevallen 
konden worden toegepast. 

Zoodoende werd reeds tientallen jaren lang aan 
verschillende proefstations, werkende voor bepaalde 
groote cultures, suiker, koffie, tabak, enz. (zie 
PROEFSTATIONS), grondonderzoek verricht ten 
bate der daarbij aangesloten on- dernemingen, 
alvorens van Gouvernementswege, bij de oprichting 
van het Dept, van Landbouw (1905) aan het meer 
zuiver wetenschappelijk bo- demonderzoek eveneens 
een pl&ats word inge- ruimd door do instelling van 
een Laboratorium voor Geologische Waarnemingen 
ten aanzicn van den Bouwgrond van N.-I. Het bleef 
ovenwelniet lang bij wetenschappelijke 
“waarnemingen"; al spoedig werden aan dat 
laboratorium „onder- zockingen" opgedragen van 
practische beteeke- nis, in verband waarmede de 
naam aldra ver- anderd werd in Laboratorium voor 
Agrogeologie en Grondonderzoek. In 1921 werd dit 
het Laboratorium voor Bodemkundo, om na de 
reorganisatio van 1931 op to gaan in het 
Bodoinkundig Instituut te Buitonzorg. 

Bedocld instituut vorricht nii tai van bodom- 
kundige onderzoekingen voor het Gouv. op hot 
gebied van irrigatie, en ten bato van den in- 
hecinschen landbouw; ook wol voor Europeesohe 
cultures, voor zoover daarvoor geen eigen, af- 
zonderlijke proefstations bestaan. Verder maakto het 
een begin met do bodemkundige kaarteering van 
Java en Madoera waarvan ovenwel tot nu toe (1932) 
nog geen resultaten worden gepubli- cecrd. Een 
soortgelyke bodemkundige kaarteering van Sumatra 
heeft reeds gedurondo cenige jaren plauts, in 
aansluiting aan do geologische kaarteering van dat 
eiland, in uitvoering by den Geologischon Dionst 
(zio MIJNWEZEN (Dienst van het) to Bandoeng. 

Bodomkundigo onderzoekingen, niet voor land- 
bouwkundige dooleinden bedoeld, worden aedert 
1920 niet meor te Buitenzorg verricht, maar te 
Bandoeng: lo. door het Laboratorium voor 
Matoriaal-Onderzoek der B.O.W. (grondstoffen 
voor bouwmatorialen, voor wegon- en dyken* bouw, 
enz.) on 2°. door den Technisoh-Geolo- 

gischcn Dienst van het Mijnwezen (zio aldaar). 
Het spreokt vanzolf, dat de uitkomsten van al dit 

werk hier niet in extenso kunnen worden besproken, 
allcen onkele hoofdpunten aangeatipt: 

De indertijd algemeen verbreide legend© van 
den onuitputtelyken rijkdom van ,,den‘‘ Indischen 
bodom heeft afgedaan； men heeft ge- leerd — 
menigeen door bittere ervaringen — dat in Indie, 
naast bodemsoorten, die werkelijk aan genoemde 
qualificatie redelijk beantwoor- den, velo zijn aan te 
treffen, die dat geenszina doen； ja, dat er soorten 
voorkomen van een zoodanige armoede als men in 
het moederland nimmer vindt. 

Het is geblekon, dat het aantal bodemsoorten 
legio is； en iedere soort heeft eigen mogelijkheden 
en onmogelijkheden ten aanzien van de cultures, die 
erop kunnen worden gedreven. In deze kwestie 
spreekt intusschen het klimaat eveneens een 
woordje mee (zie KLIMAAT). Debodemverschil- 
len moeten voor een groot deel worden toegeschre- 
ven aan vers chi lien in het moedermateriaal, waar- 
uit de gronden ontstonden; dat zijn dus de ge- 
steenten. Indie mag zich gelukkig prijzen, te dien 
aanzien reeds vrij behoorlijk georienteerd te z可n 
door den arbeid van den Dienst van het Mijnwezen, 
dat zijn taak steeds zeer breed heeft opgevat. Voor 
een ander deel zijn de bodemver- schillen te wyten 
aan hun geografische ligging en vorming: hoog in 
de bergen, lager op het golvende heuvelland, 
beneden in de vlakte; op de plaats, waar het 
moedermateriaal verweerde tot grond, of verplaatst, 
door rivieren, zee of wind, enz. Eindelyk vormen 
zich uit soortgelijk moedermateriaal en onder 
soortgelijke omstandigheden van geografische 
ligging toch so ms nog zeer verschillendo 
bodomsoorten, al naar het klimaat verschilt; zoo 
heeft men op het zeer humide Sumatra of Borneo 
bodemtypen, die men in do aride (droge) streken. 
der Kleine Soendaeilan- den te vergeefs zoekt, en 
omgekeerd. lets der- gelijks kan men zelfs reeds op 
Java waarnemen, als men bijv. Bantam en Besoeki 
vergelijkt. 

De konnis dor verschillende bodemtypen, in den 
loop dor jaren verzameld en vastgelegd in velerlei 
tijdschriften en andere publicaties, heeft reeds tot 
belangrijke maatregelen in den landbouw geleid: 
verbetorde bemesting (zie BE- MESTING), 
uitgobreide toepassing van groen- bemesting, 
rationeelo grondbewerking en zorg voor het 
togongaan van afspoeling, oordeel- kundige irrigatie 
(zio BEVLOEIINGEN); dit allcs met inachtneming 
van do economic van het bedrijf. Wat mon cobter uit 
dit laatste oog- punt moot doen on laten hangt ten 
nauwste sa- men met de soort van bodem, waarop 
men werkt; de kaarteoring van don Indischen bodem 
is der- halve geen wetonsohappelijke liefhobberij of 
luxe, maar een economischo noodznke町kheid. Zon- 
der al hetgeen men reods van den bodem weet 
gering to schatten, mag men toch van de bodem- 
kaarteering on de daarmede uiteraard samen- 
gaando systomatische onderzookingen nog veel 
nieuws, nog veel verbeteringen in den landbouw 
verwachten, torwyl allerlei ngverheid, wegen- en 
dijkonaanleg, enz. enz. er mede van zullen pro- 
fiteeren. 

Literatuur: Zeer verspreid in publicatiea van: het 
Dept. v. Lb. Njjv. en Hl., de partio. proef- stations, 
de plantersvereenigingen, het Ned. Ind. Lb. Synd., 
verder in tydschriften als Teysman- 

67 
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nia, Tectona, Landbouw, de Bergcultures. lets meer 
samenvattend en in algemeenere lijnen in het boek: 
E. C. Jul. Mohr, De G弭nd van Java gn Sumatra, 
(laatste druk 1930)./ 
> BEGROOTING. (Aanv. DI. I). Het in het na- jaar 
van 1916 door de Tweede Kamer aange- nomen 
wetsontwerp tot wyziging van de Indische 
Comptabiliteitswet, o.m. ten do el hebbend de 
regeling van de wijze, op wclke de Indische be- 
grooting in Indie voorloopig werd vastgesteld door 
den Gouverneur-Generaal in overleg met den 
Volksraad en in Nederland definitief bij de wet, 
werd op 16 December van dat jaar tot wet verheven 
(Ned. Stb. 1916, no. 536; Ind. Stb. 1917, no. 115). 
Een nieuwe tekst van do Indische 
Comptabiliteitswet werd bekend gemaakt bij het 
Koninklijk besluit van 5 April 1917 (Ned. Stb. no. 
275 ； Ind. Stb. no. 521). Sedert is de C.W. ge- w苛

zigd bij de wetten van 21 April 1922 (Ned. Stb. no. 
201; Ind. Stb. no. 504) en 27 October 1922 (Ned. 
Stb. no. 581; Ind. Stb. 1923, no. 27). De eerste 
wijziging had betrekking op de taak der Algemeene 
Rekenkamer in Indie, de tweede op teruggaaf van 
reeds beta aide boeten en wijziging in den termijn 
van indiening bij de Staten-Gene- raal van het 
wetsontwerp tot vaststelling van het slot van 
rekening. 

De Grondwetsherziening van 1922 bracht eene 
ingrijpende wijziging in de beide voornaamste 
artikelen nopens de kolonien. Sedert 1848 had de 
Grondwet bepaald, dat de reglementen op het beleid 
der Regeering, het muntstelsel en de wijze van 
beheer en verantwoording der koloniale geld- 
middelen bij de wet moesten worden geregeld. 
Artikel 61 van de in 1922 gewijzigde Grondwet be- 
paalt, dat de Staatsinrichting van Nederlandsch- 
Indie, Suriname en Curaqao door de wet wordt 
vastgesteld en dat andere onderwerpen door de wet 
worden geregeld, zoodra de behoefte daaraan blijkt 
te bestaan. Over de regeling bij de wet moet, behalve 
in door de wet aan te geven ge- vallen, het 
vertegenwoordigend lichaam van het gebied worden 
gehoord. 

Her Regeeringsreglement van Nederlandsch- 
Indie werd by de wet van 23 Juni 1925 (Ned. Stb. 
no. 234; Ind. Stb. 1925, no. 415) aangepast aan de 
veranderde bepalingen der Grondwet en omgezet in 
de Indische Staatsregeling. Een nieuwe tekst hiervan 
werd openbaar gemaakt bij het Koninklijk besluit 
van 13 Juli 1925 (Ned. Stb. 1925, no. 327; Ind. Stb. 
no. 447). 

Wat aan de vroegere Regeeringsreglementen 
outbroken had om het karakter van eene volle- dige 
staatsregeling te bezitten, was thans in de nieuwe 
wet opgenomen, t.w. een samenstel van bepalingen 
tot regeling van de indeeling en de totstandkoming 
van de Indische begrooting, waaraan een geheel 
nieuw hoofdstuk in de nieuwe wet op de 
staatsinrichting van N.-I. gewijd is. In verband met 
de opname van de vorengenoemde voorschriften in 
de Indische Staatsregeling wer- den verschillende 
bepalingen uit de Indische Comptabiliteitswet 
gelicht en andere gewijzigd (wet van 23 Juni 1925, 
Ned. Stb. no. 236； Ind. Stb. no. 417). De tekst van 
de herziene Comptabiliteitswet is openbaar gemaakt 
bij het Koninklijk besluit van 13 Juli 1925 (Ned. Stb. 
no. 328； Ind. Stb. no. 448). 

Over de hoofdindeeling en de totstandkoming van 
de Indische begrooting handelen de artikelen 101 tot 
en met 113 van de Indische Staatsregeling. 

Regeering en Hoogo Colleges. 
Departement van Justitie. 
Departement van Financien. 
Indische Schuld. 
Opiunifabriek. 

De begrooting bestaat thans (1932), nu aan ver- 
schillende bedrijven bij ordonnantiede hoednnig- 
heid van Landsbedrijf in den zin der Indische 
Bedrijvenwet is verleend, uit de volgende af- 
deelingen: 

I - 
II 

III 
IIIA 
11IB _ 
1IIC Pandhuisdienst. 
IV Departement van Binnenlandsch Bestuur. 

V Departement van Onderwijs en Eere- dienst. 
VA Dienst der Volksgezondheid. 

VI Departement van Landbouw, Nijverheid en 
Handel. 

VIA's Lands Kina- en Theeonderneming. 
VII Departement der Burgerlijke Open bare 

Werken. 
VIIA Haven van Makassax， 
VIIB Em maha ven 
VIIC Haven van Belawan. 
VIII Departement Van Gouvemementsbedrij - 

ven. 
VIIIA Post- ,Telegraaf- en Telefoondienst. VIIIB 
Bangkatinwinning. 
IX Departement van Oorlog. 
IXA Militaire graslanden. 

IXB Reproductiebedrijf van den Topografi- schen 
dienst. 

X Departement der Marine. 
De meeste afdeelingen zijn gesplitst in 4 hoofd- 

stukken: hoofdstuk I: uitgaven in Nederland, 
hoofdstuk II: uitgaven in Indie, hoofdstuk III: 
middelen in Nederland, hoofdstuk IV: middelen in 
Indie. De uitzondering wordt gevormd door die 
afdeelingen, welke betrekking hebben op bedrijven 
in den zin van de Indische Bedrijvenwet, t.w. de 
afdeelingen IIIB, IIIC, VIA, VIIA, VIIB, VIIC, 
VIIIA, VIIIB, IXA, IXB. Deze afdeelingen zijn 
verdeeld in twee onderafdeelingen: I Ka- 
pitaalsdienet en II Exploitatie. De ten behoeve van 
deze afdeelingen in Nederland gedane beta- lingen 
of gelnde gelden worden geboekt ten iaste c.q. ten 
voordeele van de rekening van het Departement van 
Kolonien met hetlndisch Bestuur. 

De hoofdstukken van de eerste groep alsinedc de 
onderafdeelingen van de tweedegroep zijn gesplitst 
in posten. De verdere verdeeling van dezo posten zal 
hieronder worden besproken. 

De ontwerpen van de jaarlijksche algemeeno 
begrooting worden samengesteld door de direc- 
teuren van de departementen van algemeen bestuur 
in Indie en aan het oordeel van den Gouverneur-
Generaal en den Raad van Indio ondcr- worpen. 
Voor de eerste en derde hoofdstukken (uitgaven en 
middelen in Nederland) verstrekt de Minister van 
Kolonien de benoodigde gegevens. Heeft de 
Landvoogd overeenstemming met zyne adviseurs en 
daarna met den Minister verkregen, dan kan de 
indiening van de begrootingsontwer- pen by den 
Volksraad plaats hebben. Deze indiening moet 
geschieden bij de opening van de eerste gewone 
zitting, d.i. 15 Juni of de daarop volgende werkdag'). 
De Volksraad moet de ontwerpen 

】)De Indischo Staatsregeling gaf als datum 
van opening der sitting aan 15 Mei. Hierin is 
wijziging gebracht door de wet van 20 Maart 1929 
(Ned. Stb. no. 121; Ind. Stb. no. 66). 
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onder mededeeling van zijno zienswijze daarom- 
trent uiterlijk 29 Augustus d.a.v. *) aan den Land- 
voogd terugzenden De Gouverneur- Generaal stelt 
daarop de algemeene begrooting vast, voorzoover 
hij zich kan vereenigen met het door den Volks- raad 
ingenomen standpunt. Die vaststelling ge- schiedt 
bij bcsluiton, welke niet meer dan 66nc af- deeling 
betreffen en welke uiterlijk binnen 2 woken na 29 
Augustus in de Javasche Courant wor- den openbaar 
gemaakt. 

De wetsontwerpen tot al of niet goedkeuring van 
de besluiten van den Landvoogd betreffende de 
algemeene begrooting inoeten uiterlijk op 16 
November van het jaar, dat voorafgaat aan het- 
begrootingsj aar, bij de Staten-Generaal worden 
ingediend. Worden alle besluiten bij de wet goed- 
gekeurd dan treden zij in working op 1 Januari van 
het betreffende dienstjaar. Zij worden geacht op 1 
Januari in werking te zijn getreden, wanneer zij eerst 
na dien datum in het Staatsblad van Ne- derlandsch-
Indie zijn geplaatst. 

In de laatste 65 jaren zijn de Indische begroo- 
tingswetten voortdurend eerst na 1 Januari tot- 
standgekomen ； in de jaren na de vorenaangehaal- 
de wijzigingswet van 20 Maart 1929 verschijnt die 
begrooting meestal eerst in Mei of Juni in het Ne- 
derlandsche Staatsblad. 

Zijn op 1 Januari van het dienstjaar de wetten tot 
goedkeuring van de besluiten des Landvoogds nog 
niet in werking getreden, dan wordt de begrooting 
van het aan het dienstjaar voorafgaande jaarals basis 
voor hetgeldelijk beheer beschouwd. Eene z.g. 
crediet-begrooting kent de Indische Staatsregeling 
niet. 

Daar de Indische begrooting geruimen tijd voor 
den aanvang van het dienstjaar moet worden ont- 
worpen en eerst maanden daarna tot stand komt, kan 
het voorkomen, cl at eene uitgaaf zoo drin- gend 
noodzakelijk is, dat de goedkeuring van het 
begrootingsbesluit door den wetgever in Nederland 
niet afgewacht kan worden. De Landvoogd is dan 
bevoegd om in afwachting van de beslis- sing van 
den begrootingawetgever de uitgaaf bij een 
gemotiveerd besluit te bevelen. Van dit be- sluit 
moet eon afschrift worden gezonden naar den 
Volksraad en naar de Algemeene Rekenka- mer te 
Batavia. 

Niet altijd is het vcrioop van do totstandko- niing 
der begrooting zoo eenvoudig als boven gcschetst is 
Worden de ontwerpen der algemeene begrooting 
niet op uiterlijk 29 Augustus door den VoJksraad aan 
den Gouverncur-Generaal terug- gezonden met 
mededeeling vanzijne bevindingen, dan wordt de 
begrooting bij de wet vastgesteld. Wordt een van de 
besluiten van den Landvoogd tot vaststelling van do 
algemeene begrooting niot bij de wet goedgekeurd, 
dan wordt de afdeeling, op welke hot besluit 
betrekking heeft, bjj de wet vastgesteld. Hetzelfdo 
vindt plaats, indien tus- schen Landvoogd en 
Volksraad geone overeen- stemining is verkregen 
aangaando eene geheele afdecling van de algemeene 
begrooting. Ont- breekt die overoonstoinming 
nopons ondordeelon van afdeelingen van gonoemde 
begrooting, dan worden ook die onderdeelen bij de 
wet vastgesteld, echter alleen in hot geval dat 
daaraan vol- 

i) V66r do totstandkoming van de onder noot 
1, vorige biz., genoomde wet was de fatale datum 
31 Juli. 

gens hot oordeel van den wetgevor behoefte be- 
staat. 
Naast do algemeene begrooting staan aanvul- 

lingsbegrootingen, welke ontworpen worden naar 
gelang van de behoefte. De Gouverneur-Generaal 
zendt de ontwerp-aanvuJlingsbegrootingen naar den 
Volksraad met verzoek om terugzending uiterlij k op 
een aangegeven datum. De Land voogd stelt de 
aanvullingsbegrootingen vast, voorzoover hij 
ermede kan instemmen. De vaststelling- vindt plaats 
bij een of meer besluiten (voor elke afdeeling niet 
meer dan e6n). Deze besluiten worsen binnen twee 
weken na den datum van terugzending door den 
Volksraad gepubliceerd in de Javasche Courant; zij 
worden vervolgens zoo spoedig mogelijk aan de 
Staten-Generaal aange- boden. Nadat de besluiten 
bij de wet zijn goedge- keurd, worden ze 
afgekondigd in het Staatsblad van Nederlandsch-
Indie. 

Zendt de Volksraad de ontwerp-aanvullingsbe- 
grootingen niet binnen den bepaalden tijd terug, dan 
geschiedt de vaststelling rechtstreeka bij de wet. 
Wordt geene overeenstemming verkregen tusschen 
Gouverneur-Generaal en Volksraad betreffende 
eene geheele afdeeling of onderdeelen van 
afdeelingen der aanvullingsbegrootingen, dan 
geschiedt de vaststelling bij de wet, met dien ver- 
stande dat dit voor onderdeelen van afdeelingen 
alleen behoeft plaats te hebben als de behoefte 
daaraan volgens het oordeel van den wetgever be- 
staat. Keurt de wetgever een besluit betreffende eene 
aanvullingsbegrooting niet goed, dan worden do 
onderdeelen van afdeelingen, waarop het besluit 
betrekking heeft, bij de wet vastgesteld, echter 
alleen indien onverwijlde vaststelling noodzakelijk 
is. 

Een bekend soort aanvullingsbegrootingen were! 
vroeger gevormd door de regularisatiewet- ten, 
welke gewoonlijk tegen het einde van het tweede 
jaar van het dienstjaar tot stand kwamen. Zij 
brachten eene zoodanige wijziging in de ramingen 
voor ontvangsten on uitgaven der algemeene 
begrooting, zooals deze aangevuld waren bij de 
suppletoire begrootingen, dat die ramingen 
aangepast werden aan de op het tijdstip van in- 
diening der regularisatiewet bij den Volksraad be- 
kendo uitkomsten. De laatste van deze regulari- 
satiewetten zijn geweest die van 24 Juni 1929 (Ned. 
Stb. nos. 348, 349, 350; Ind. Stb. nos. 265, 266, 
267); zij hadden betrekking op het dienstjaar 1927. 

Over 1928 en volgende jaron worden de regu- 
larisatiewetten vervangen door eene „voorloopige 
rekoning'*. 

Nadat de algemeene begrooting door do wet is 
goedgekeurd of vastgesteld, worden de posten van 
do eerste en van de tweede hoofdstukken ge- splitst 
in artikolon x) onderschoidenlijk door den Minister 
van Kolonion en door den Gouverneur- Generaal. In 
elk hoofdstuk van de uitgaven wordt eon artikel 
voor„onvoorziene uitgaven** aangewezon. Ten 
lastc van den post voor on、 voorziene uitgaven 
worden gebracht: 

x) Eene verdeeling van de artikelen in sub- 
artikelen en oene indeeling van de uitgaven, 
parallel loopende aan de splitsing in artikelen en 
sub-artikelen, in personeele, materieele en 
kapitaalsuitgaven, wordt voorgeschreven door de 
wet van 29 December 1932 (Ned. Stb. no. 666). 
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1°, de in den loop van het dienstjaar opkomen- de 
behoeften, welke niet in de begrooting zijnom. 
schreven. De aanwijzing geschiedt voor de eerste 
hoofdstukken door den Minister van Kolonien, voor 
de tweede hoofdstukken door den Gouver- neur- 
Goneraal. 

2°. do onverevend gebleven, niet door verja- ring 
getroffen vorderingen betreffende afgesloten 
diensten. Voor verjaring betreffende vorderingen 
hierbedoeld zie de artikelen 60 t/m 64 der I. C.W. 
benevens — wat de eerste hoofdstukken betreft 一 
de wet van 31 October 1924 (Ned. Stb. no. 482). 

3°. Voorts kunnen uit den post „onvoorziene 
uitgaven" bedragen worden overgeschreven op 
bepaalde begrootingsposten tot dekking van te 
verwachten tekorten in verband met onverwacht 
opkomende behoeften. De overschrijving wordt 
voor de eerste c.q. de tweede hoofdstukken be- 
volen door resp. den Minister van Kolonien en den 
Gouverneur-Generaal. 

Wanneer het dienstbelang vordert, dat uitgaven, 
uitgetrokken op het eerste hoofdstuk van eene 
afdeeling, in Indie worden gedaan, of dat uitgaven, 
op het tweede hoofdstuk van een afdee- ling 
uitgetrokken, in Nederland plaats hebben, 
vermindert de Landvoogd de betrokken som op het 
eerste hoofdstuk met de over te brengen som onder 
gelijktijdige vermeerdering van den analo- gen post 
op het tweede hoofdstuk met hetzelfde bedrag of 
omgekeerd l). Deze besluiten worden geplaatst in 
het Indisch Staatsblad en medege- deeld aan de 
Staten-Generaal, den Volksraad en de beide 
Rekenkamers. 

Af- en overschrijving kan niet meer plaats 
hebben van en op artikelen binnen de grenzen van 
een postl). 

Een overdracht van uitgetrokken gelden van het 
dienstjaar, waarop zij geraamd zijn, op een volgend 
dienstjaar zal hieronder worden bespro- ken. 

Elke dienst staat twee jaren open. Betalingen 
voor geleverde goederen en verrichte diensten. 
worden geboekt ten laste van het jaar, waarin de 
goederen geleverd en de werkzaamheden verricht 
zijn. Eene uitzondering 3) is getroffen voor de 
levering van werken en de verscheping van goe-
deren, waarvan de volbrenging of verscheping 
volgenB de verklaring van het hoofd der betrokken 
administratie 4) niet v66r ult. December van het 
eerste jaar van den dienst heeft kunnen plaats 
hebben. 

Het tweede jaar van den dienst wordt gebezigd 

x) Er dient op de anomalie gewezen te worden, 
dat de Gouverneur-Generaal artikelen op de 
eerste hoofdstukken kan verhoogen of ver- lagen, 
terwijl de Minister van Kolonien bij het 
splitsingsbesluit bedoelde artikelen heeft vast- 
gesteld. 

*) Na de totstandkoming van de wet van 29 
December 1932 (Ned. Stb. no. 666) moet de 
overschrijving binnen de grenzen van een post 
beperkt blyven binnen de betreffende groep 
uitgaven t.w. personeele, materieele, kapi- 
taalsuitgaven. 

») Die uitzondering is alleen toegelaten, als er 
eene overeenkomst bestaat, welke levering binnen 
het jaar gebiedt (Biiblad no. 3?38). 

*) D.w.z. hoofd van het betrokken departe- 
ment van algemeen bestuur (B^jblad no. 2237). 

voor de inning van de ontvangsten en de verevening 
en uitbetaling van de vorderingen. 

De wet van 24 Juni 1929 (Ned. Stb. no. 351; Ind. 
Stb. no. 197) tot aanvulling van de G.W. heeft de 
mogelijkheid geschapen om, indicn het voile bedrag 
van de op een post geraamde som niet besteed is, do 
ongebruikte gelden toe te voe- gen aan do 
begrooting van uitgaven voor het vol- gende jaar 
(verhooging van den reeds uitgetrokken analogen 
post of vorming van een nieuwen post). Die 
overbrenging geschiedt voor de eerste hoofdstukken 
bij Koninklijk besluit, voor de tweede hoofdstukken 
bij besluit van den Gouverneur-Generaal. Deze 
besluiten worden geplaatst in het Indisch Staatsblad. 
De overbrenging is echter alleen mogelijk voor bij 
de begrooting vooraf uitdrukkelijk aangewezen 
posten. Ge- noemde besluiten worden voorts 
medegedeeld aan de Staten-Generaal, den 
Volksraad en de beide Algemeene Rekenkamers. 

Vorenvermeld voorschrift is vervat in artikel Ila 
van de C.W. en staat bekend als de ,,vire- 
mentsregeling". 

Zooals hiervoor beschreven werd, is de regu- 
larisatiewet vervangen door de „voorloopige re- 
kening", eene eenvoudige mededeeling van de ge- 
dane uitgaven en de geinde ontvangsten in de 
volgorde van de begrooting. Deze voorloopige 
rekening wordt eerst medegedeeld aan den Volks-
raad en daarna aan de Staten- Generaal. Voor de 
eerste maal is die voorloopige rekening gegeven 
over het dienstjaar 1928 x). 

Op ultimo December van het tweede jaar van het 
dienstjaar wordt de begrooting afgesloten. In 
Nederland en in Indie wordt van de uitgaven en 
ontvangsten eene rekening opgemaakt, onder- 
scheidenlijk door den Minister van Kolonien en den 
Gouverneur-Generaal. Genoemde rekening volgt 
nauwkeurig de omschrijving en de indeeling van de 
begrooting. Bovendien geeft zij zoowel voor de 
ontvangsten als voor de uitgaven de ver- schillen 
tusschen raming en uitkomst aan en de toelichting 
op die verschillen. By elken uitgaaf- post moet de 
rekening voor de kredieten voor personeele-, 
materieele- en kapitaalsuitgaven af- zonderlijk de 
verschillen aangeven tusschen de ramingen en de 
uitkomsten, zoo noodig met toelichting. Voorts 
vermeldt zij, welke van do ver- evende sommen zijn 
uitbetaald en welke nog verschuldigd zijn gebleven. 

De Minister van Kolonien zendt de in Nederland 
opgemaakte rekening aan de Algemeeno Re- 
kenkamer te ,s-Gravenhagc, de Gouverneur- 
Generaal de in Inclie opgemaakte rekening aan de 
Rekenkamer te Batavia. Boide Rekenkamers 
voorzien de rekening van eene verklaring van be- 
vinding en zendon ze binnen 4 maanden na de 
ontvangst aan do afzenders terug onder mede- 
deeling van de bodenkingen en opmerkingen, 
waartoe het onderzoek geleid heeft. 

De Minister van Kolonien zendt de door do 
Algemeene Rekenkamer te * * i) *s-Gravenhage 
onder- zoohte rekening van ontvangsten en uitgaven 
in Nederland zoo apoedig mogelijk aan den Gouver-
neur-Generaal toe, dio uit do beide partieele reke- 
ningen de definitieve rekening doet samenstellen 

i) Verg. Gedrukte Stukken Volksraad, zit- 
tingsjaar 1930一1931, onderwerp 41 en Ge 

drukte Stukken Tweede Kamer, zitting 1931— 
1932, 281, no. 1. 
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1062 BEGROOTING—HEERES (PROF. MR. JAN ERNST). 

en deze met het ontwerp-besluit tot vaststelling van 
het slot der rekening aan den Volksraad doet 
aanbieden. Deze aanbieding behoort plaats te 
hebben uiterlijk bij de opening van de eerste ge- 
wone zitting van het derde jaar, volgende op de 
afsluiting der begrooting 】).Bij eventueele latere 
aanbieding moet van de ,,onverm可de场ke” om- 
standigheden, welke daarvan de oorzaak zijii ge- 
weest, aan den Volksraad mededeeling worden 
gedaan. 

Bij genoemd ontwerp-besluit moet worden 
overgelegd: 

1 °. de rekening; 
2°. een sta&t, aangeveude het gebriiik, dat ge- 

maakt is van de kredieten van den Minister van 
Financier! voor de voorzieningen in de behoeften 
van *s Lands kassen in Indie; 

3°. een staat, aantoonende welke sommen we- 
gens op vroegere dienstjaren verevende uitgaven in 
het afgesloten dienstjaar uitbetaald, door ver- jaring 
vrijgevallen of verschuldigd gebleven zijn； 

4°. de tnededeelingen van de beide Reken- 
kamers, houdende opmerkingen en bedenkingen 
naar aanleiding van de door den Minister van 
Kolonien en den Gouverneur-Generaal bij haar 
ingediende rekeningen, benevens de door den Mi-
nister en den Landvoogd naar aanleiding van die 
opnierkingen en bedenkingen samengestelde nota's. 

De Gouverneur-Generaal stelt in overeenstem- 
ming met den Volksraad het slot van rekening —
over elk jaar afzonderlijk — bij besluit vast. Dit 
besluit wordt openbaar gemaakt in de Java- sche 
Courant; om te kunnen werken moet het besluit bij 
de wet worden goedgekeurd *). 

Bestaat over de vaststelling van het slot der 
rekening over een bepaald jaar geen overeen- 
stemming tusschen Landvoogd en Volksraad, dan 
geschiedt de vaststelling door de wet. 

De vaststelling van het slot der rekening ge-
schiedt eveneens bij de wet, indien het besluit van 
den Gouverneur-Generaal niet door den wet- gever 
wordt goedgekeurd. 

Ingeval het besluit van den Gouverneur- 
Generaal tot vaststelling van het slot der rekening bij 
de wet wordt goedgekeurd, wordt het af- gekondigd 
in het Staatsblad van Nederlandsch- Indie. 

De bestemming van de voordeelige en de dek- 
king van de nadeelige sloten der rekeningen moet 
worden vastgesteld door den Gouverneur-Gene- raal 
bij besluit in overeenstemming met den Volksraad 
over een tijdvak van ten hoogste tien jaren 8). Dit 
besluit, hetwelk in de Javasche Cou- 

*) De Regeering besebikt dus voor de 
samen- stelling der begrootingsrekening over 
土 2| jaar, waarvan 4 maanden afgaan voor de 
con- trole der Rekenkamers, 

2) Het laatst is bij de wet goedgekeurd het 
slot van rekening over 1927 (wet van 24 
November 1932, Ned. Stb. no. 558). 

3) Voor de eerste maal na de inwerkingtre- 
ding van de C.W. heeft de vaststelling plaats 
gehad over een tijdvak van 25 jaar, dus van 
1867 tot en met 1891 (wet van 24 Juni 1901, 
Ned. Stb. no. 167; Ind. Stb. no. 316). Voorts is 
de regeling geschied bij de wet van 15 Juli 
1907 (Ned. Stb. no. 206; Ind, Stb. no. 414) 
voor de jaren 1892 tot en met 1901 en bij de 
wet van 22 September 1916 (Ned. Stb. no. 451; 
Ind. Stb. 

rant openbaar gemaakt wordt, behoeft de goed- 
kenring van de wet. Is er geen overeenstemming 
tusschen Landvoogd on Volksraad of wordt het 
besluit van den Gouverneur-Generaal niet door den 
wetgever goedgekeurd, dan geschiedt de regeling van 
de beslissing over de bestemming van de voordeelige 
en de dekking van de nadeelige sloten der rekeningen 
bij de wet. 

De besluitcn van den Gouverneur-Generaal tot 
regeling van de bestemming cn de dekking der voor- 
en nadeelige sloten worden, indien zij bij de wet zijn 
goedgekeurd, afgekondigd in het Indi- sche 
Staatsblad. 

Ter regeling van de geldmiddelen van de 
Landsbedrijven kwam in 1927 de Indische Be- 
drijvenivet (zie aldaar) tot stand (wet van 10 Juni 
1927, Ned. Stb. no. 174; Ind. Stb. no. 419). Deze wet 
heeft tot voorbecld gediend voor de in 1928 tot 
vervanging van de wet van 16 Februari 1912 (Ned. 
Stb. no. 85) vastgestelde (Nederlandsche) 
Bedrijvenwet 1928 (Ned. Stb. no. 249). 

Literatuur: Grondwetsherziening 1917 en 1922 
door Dr. F. J： A. IIuart, Arnhem 1925, biz. 73 v.v. 
； De nieuwe staatsinrichting van Neder- Iandsclf-
Th(lie_(i)oorgetroklien Hodfdlijrien) door Dr. (Mr.) 
I. A. Nederburgh, 's-Gravenhage 1927, biz. 151 t/m 
153, 187 t/in 192^Btaatsinstellingen ■ van 
Nederlandsch-Indie door Mr. Ph. Kleintjes,\. 2de deel, 
vijfde uitgaaf, Amsterdam 1929, biz. 324 t/m. 342; 
Vaststelling en verantwoording van de Indische 
begrooting 1814—1932 door Dr. A. Jansen, Leiden 
1932. J. v. E. 

WETGEVING. Zie BESTUUR. 
HEERES (Prof. Mr. JAN ERNST), geboren 30 ' 

Mei 1858 te Zuidhorn, waar zijn vader predikant was; 
overleden te 's-Gravenhage, 16 Februari 1932. Na het 
gymnasium te Groningen te hebben afgeloopen, werd 
hij in die plaats ingeschreven als student in de Rechten 
en de Letteren. Hij promoveerde in 1885 tot doctor 
juris op een proefschrift: „De wjjzigingen in den 
regecrings- vorm van Stad en lande in 1748 en 1749n, 
en slaagde eon jaar later voor het candidaats-exa- men 
in de Nederlandsche Letteren. Met ingang van 1 
Januari 1888 benoemd tot klerk bij het Ai- ^cjneen 
Rijksarchief .te ^-Gravenhage, werd hij reeds 1 
November daarop bevorderd tot adjunctcommies, 1 
Mei 1891 tot commies, en 16 Februari 1894 tot 
adjunct-archivaris. In deze func- ties had hij zich 
speciaal bezig gehouden met de ordening en 
beschrijving van het Koloniaal ar- chief, en door 
verschillendo publicities blijk gc- geven van zijn 
belangstelling voor en kennis van onze Indische 
geschicdenis. Met ingang van J September 1897 
volgdo benocining tot hooglcc- raar in de 
geschiedenis aan de Indische Instelling to en, na 
ophoffing dozer in rich ting, werd hij 23 Juni 1902 
hooglecraar in de Kolonialc Geschiedenis te Leiden. 
Als zoodanig bleef hij werk- zaam tot 1913, foen hij 
als afgevaardigde voor Leiden zitting kreeg in de 
Twecde Kamer, na- dat hij reeds van J 902 lid was 
geweest van den Leidschen Gcmeenteraad. Ook toen 
hij in 1918 niet herkozen werd, bleef hij een 
belangrijk deel van zijn tyd en belangstelling aan de 
politick 

1917, no. 7) voor de jaren 1902 tot en met 1911, bij 
de wet van 30 December 1927 (Ned. Stb. no. 461
； Ind. Stb. 1928, no. 48) voor de jaren 1912 tot en 
met 1921. 
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geven, en was onder mecr een der stichters van 

de Democratische Party. Toch vond hij daar- naast 
nog tijd voor de bewerking van belangrijke 
publicaties op het gebied der Indische geschiede- 
nis. Behalve talrijke artikelen in verschillende 
periodieken, dienen van zijn werken nog genocmd. 
te worden: Bouwstoffen voor de geschiedenis der 
Nederlanders in den Maleischen Archipel, deel II 
en III; Daghregister van Batavia, 1624—1629; 
Abel Janszoon Tasman's Journal of his discovery of 
Van Diemensland and New-Zealand; Het aandeel 
der Nederlanders in de ontdekking van Australie; 
Corpus Diplomaticum Neerlando-In- /dicum, I en li
； Geschiedenis van Nederlaridsch- Indie, in H. 
Colon's Neerlands Indie; Duitschers en 
Nederlanders op de zeewegen naar Oost-Indie voor 
1592/5, in het Gedenkschrift by het 75-ja- rig 
bestaan van het Koninklijk Instituut,. en het 
bekende artikel Compagnie (Oostindische) in deze 
Encyclopaedic/ 

RIJN VAN ’ALKEMADE (I. A. VAN), geb. 24 
Februari 1858, overl. 29 October 1932. Na de H.B.S. 
5-j. c. te Dordrecht te hebben bezocht, studeerde Van 
Rijn te Delft, legde in. 1878 met goed gevolg het zg. 
Groot-Ambtenaarsexamen af en werd in Juli van dat 
jaar ter beschikking gesteld van den Gouverneur-
Generaal van Ned.- Indie om te worden benoemd tot 
Ambtenaar bij den Burgerlijken dienst ten einde tegen 
November deel te nemen aan den cursus van zes 
maanden van de Landbouwschool te Buiten- zorg. 

Van Rijn ving in Mei 1879 zijn loopbaan bij het 
Binnenlandsch Bestuur op de Buitengewes- ten aan als 
aspirant-controleur in Palembang, werd na zijne 
benoeming tot controleur der 2e klasse verplaatst naar 
de residcntie Oostkust van Sumatra, in welk gewest hij 
ookalscontroleurder le klasse, daarna als secretaris 
werkzaam bleef; in J 894 ging hij wegens ziekte met 
buitenlandsch vcrlof. In Dec. 1887 werd Van Rijn 
toegevoegd aan den Consul-Generaal der Nederlanden 
te Singapore G. Lavino, die van Regeeringswege was 
uit- genoodigd, „om zich naar Britsch Indie te be- 
geven, ten einde na te gaan, in hooverre de Britsch- 
Indische Regeering gezind zoude zijn om mede to 
werken tot eene overeenkomst tusschen Ned.- Indie cn 
Engeland met betrekking o.m. tot emigratie van 
werklieden naar Ned.-lndie,\ Aan Van Rijn was 
opgedragen, om dien consulairen hoofdambtenaar „do 
noodige inlichtingen te vcrscliaffen bij het voeren van 
do voorloopige onderhandelingen nopens die 
overeenkomst en mcer in het bijzonder over de 
bohandeling van koelies ter Oostkust* van Sumatra en 
omtrent de oj)hen betrekking hebbende rcgelingen." 
Over de wijze, vvaarop hij zich van de taak had gelt 
wc ten werd hem do tovredonhoid der Regeering 
betuigd (April 1888). 

Van verlof teruggekcerd werd Vari Rijn in Oct. 
1895 belast met de waarnoming van do betrekking van 
Assistont- Resident voor de politieke aanrakingen met 
de onderhoorigheden en de hoof den lor Noord- en 
Oostkust van hot gou- vernoment Atjdh en 
Onderhoorigheden en reeds in Alaart 1898 definitief 
tot die functie be- noomd. Onder mooilyko 
omstandigheden moest het bestuur worden gevoord. 
Zjjne bijzondere verdiensten mot betrekking tot de 
krygsver- richtingen ter Noord- en Oostkust van Atjdh 
gedurende het tijdvak van 1 Juni tot 25 Octo 

ber 1898 werden erkend door zijno benoeming tot 
Ridder van den Ned. Leeuw. Wegens intrekking van 
de door hem bekleedde betrekking werd hij daarop 
in Nov. 1899 benoemd tot Assistent-Resident van de 
Onderhoorigheden van Atjdh. 

Met voorbijgang van verschillende zijner oude- 
re ranggenooten werd Van Rijn reeds in Oct. 1900 
aangewezen voor Resident van het belang- r可k 
gewest Palembang. Spoedig na zijn optreden werd de 
tot dusverre gevolgde, van zwakheid ge- tuigende, 
politiek ten opzichte van het Djambisch 〜侦k 
prijsgegeven en een krachtdadige actie in- ~gezet, 
welke ten laatste met afdoend succes werd bekroond, 
als een gevolg waarvan de toenmalige ass. -
residentie van dien naam tot eene residentie met 
rechtstreeksch bestuur werd verheven. De stoot 
daartoe was gegeven door Prof. Dr. C. Snouck 
ELurgronje, den veelzijdigen geleerde, die ook reeds 
met zooveel resultaat de Atjehpolitiek tijdens de 
bestuursperiode van den Generaal van Heutsz had 
beheerscht. 

Van Rijns bestuursvoering kenmerkte zich steeds 
door flink optreden, door beleid en voort- varendheid 
en heeft onmiskenbaar haar atempel gedrukt op den 
verderen ontwikkelingsgang van het gewest. 
Bijzondere vermelding verdient dat het 
verkeerswezen krachtig werd bevorderd door het 
instellen van een autodienst, de eerste welke op de 
Buitengewesten tot stand kwara. Kort voor het 
neerleggen van zijn bestuur betuigde de Gouverneur- 
Generaal Booseboom aan Van Rijn zijn dank en 
tevredenheid voor hetgeen hij als Resident van 
Palembang in het algemeen en. met betrekking tot 
Djambi in het bijzonder had verricht. 

In 1906 verliet Van Rijn *s Lands dienst met 
pensioen. In zijn jonge controleursjaren heeft Van 
Rijn eenige artikelen geschreven in het Tijd- schrift 
van het Aardrijkskundig genootschap en in de 
Bijdragen van het Kon. Instituut voor de T. L. en V. 
van Ned.-Indie met name: 1. De hoofd- plaats 
Palembang (T. A. G., 2. Beschrijving van eene reis 
van Bengkalis langs de Rokan naar Rantau 
Benoowang (T. A. G.); 3. Reis van Siak naar 
Payakombo (met schetskaart) (T.A.G.); 
4. Het rijk Gassip. Geschiedenis en beschrijving 
(met een aanhangsel van de Orang Sakai) (T. A. G.). 
5. Reis van Siak naar Poelaw Lawan met eene 
inleiding en eenige aanteekeningon door Prof. P. J. 
Veth (T.A.G.); 6. Een bezook naar de Aroe- baai 
(Bjjdr. K. I.). 

Prof. Veth laat in die inleiding alle recht weder- 
varen aan de „gaven van den jongen en voort- 
varenden gchrijver". 0. L. H.- 

LEENINGEN. (Vervolg van DI. V of suppl.-afl. 
biz. 343). 

A. Landsleoningen. Sinds de ver- schijning van 
het artikol over dit onderwerp in DI. V hebben zich 
zoodanigo wijzigingen voorge- daan in do daarin 
opgenomen opsoinming van de Indische Schuld, dat 
een vordere aanvulling en gedeoltel|jk ook 
verbetering van de desbetreffen- do gegevens noodig 
geworden is. 

Leeningen 1915, 1916 en 1917. Van de onder- 
scheidenlijk sinds 1 April 1925, 1 Mei 1921 en 1 Mei 
1922 bestaande bevoegdheid tot versterkte aflossing 
is in 1928 gebruik gemaakt door per 1 September van 
dat jaar aflosbaar te stellen van de leening: 
1915: een bedrag van / 2.500.000, waardoor de 
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ning 1930 (Ministerieelo beschikking van 1 No-
vember 1930, 2o Afd., no. 1) groot / 77.200.000 is 
van deze bevoegdheid volledig gebruik gemaakt. 
De leening is uitgegeven in 4 %% '$ jaars rente- 
dragende schuldbewijzen, groot / 1000, / 500 en / 
100 met coupons per 1 Mei en 1 November. Zij 
werd, nadat een bedrag van / 27.500.000 onders- 
hands was geplaatst tegen een koers van 973/8%, 
voor het restcerend gedeelte ten beloope van / 
49.700.000 uitgegeven tegen den koers van 97%%.
 . 

De schuldbewijzen van deze leening worden op 
1 November van ieder jaar, aanvangende in 1931, 
tot een bedrag van tenminste /oSte gedeelte van het 
uitgegeven bedrag (derhalve tenminste tot een 
beloop van / 1.930.000 他 pari aflosbaar gesteld, 
waartoe een jaarlijksche uitloting wordt gehouden 
in de maand September t.v. Tot 1 November 1935 
is deze leening niet vatbaar voor conversie en 
zullen de jaarlijksche aflossingen het ?/40ste 
gedeelte van de geleende som niet te boven gaan. 

Leeningen 1931 en 1932. Bij de Nederlandsch- 
Indische Leeningwet 1931 (Ned. Stb. No. 201, Ind. 
Stb. No. 178) werd bevoegdheid verleend tot de 
uitgifte in het buitenland of in Nederland van 
schuldbewijzen ten laste van Nederlandsch-Indie 
ter verkrijging van een bedrag van ten hoogste f 
200.000.000. 

Van deze machtiging is gebruik gemaakt door: 
1 °. de uitgifte in Mei 1931 van de Nederlandsch- 

Indische guldensleening 1931 (Ministerieele be-
schikking van 21 Mei 1931, 2e Afd., no. 1) groot 
nominaal / 100.000.000. De leening is uitgegeven 
in 4%% 's jaars rentedragende schuldbewijzen, 
groot / 1000, / 500 en / 100 met coupons per 1 Juni 
en 1 December. Zij werd, nadat een bedrag van f 
40.000.000 ondershands was geplaatst tegen den 
koers van 97%%, voor het resteerend gedeelte, 
groot / 60.000.000, overgenomen door de- zelfde 
bankiersgroep, welke ook reeds de leening 1929 
had overgenomen en door deze groep uitgegeven 
tegen den koers van 97 %%. 

De schuldbewijzen van deze leening worden op 
1 Juni van ieder jaar — aanvangende in 1932 一 tot 
een bedrag van tenminste 1/40ste gedeelte van het 
uitgegeven bedrag (derhalve tenminste tot een 
beloop van / 2.500.000) a pari aflosbaar ge- steld, 
waartoe een jaarlijksche uitloting wordt gehouden 
in de maand April t.v. Tot 1 Juni 1936 is deze 
leening niet vatbaar voor conversie en zullen de 
jaarlijksche aflossingen het i/’oSte gedeelte van de 
geheele som niet te boven gaan. 

2°. de uitgifte in October 1932 van de Neder- 
lands ch-I ndische guldens-leening 1932 (Ministe-
rieele beschikking van 27 September 1932, 2o Afd., 
no. 13) groot nominaal / 106.500.000. De leening is 
uitgegeven in 5% ‘8 jaars rentedragende 
schuldbewijzen, groot / 1000, / 500 en / 100 met 
coupons per 1 April en 1 October. Zij werd, nadat 
een bedrag van / 57.495.000 onders- bands 
wasgeplaatst tegen den koers van 97% en / 
8.205.000 tegen den emissiekoers, voor het 
resteerend gedeelte groot / 40.800.000 uitgegeven 
tegen den koers van 97 %%. 

De schuldbewijzen van deze leening worden op 
1 October van ieder jaar — aanvangende in 1933 
—tot een bedrag van tenminste 1/<oste gedeelte van 
het uitgegeven bedrag (derhalve tenminste tot een 
beloop van / 2.6G2.500) a pari aflosbaar gesteld, 
waartoe een jaarlijksche uitloting wordt 

gehouden in de maand Augustus t.v. Deze leening is 
te alien tijde vatbaar voor conversie of ver- sterkte 
aflossing. 

Ten aanzien van de vraag, waar de coupons on 
aflosbaar gcstelde schuldbewijzen der verschil- 
lende vorengenoemde leeningen betaalbaar zijn, 
zoomede nopens den verjaringstermijn binnen 
welken aflosbaar gestelde guldens-obligaties ter 
verzilvering moeten worden aangenomen, kan 
wordon verwezen naar hetgeen daaromtront is 
medegedeeld in deel V of op biz. 346 der suppl.-afl. 
Aangeteekend dient hierbij evenwel nog te worden, 
dat de verjaringstermijn, bin- non welken 
verschenen coupons dienen te worden verzilverd, 
overeenkomstig de bepalingen van het Burgorlijk 
Wetbook vijf jaren beloopt en dat voor de 
verzilvering van coupons en aflosbaar gestelde 
schuldbewijzen der Nederlandsch-1ndische dollar- 
en pond-sterling-leeningen geen special© ver- 
jaringstermijn is vastgesteld. 

De bijgevoegde tabel geeft met vermelding van 
eenige byzonderheden een overzicht van de ver- 
schillende geldleeningen, welke thans nog uit- 
staan. (Zie tabel op biz. 1067). 

B. Locale geldleeningen. Metver- wijzing naar 
hetgeen daaromtrent is medegedeeld op biz. 256 van 
deel V of biz. 346 der suppl.-afl. kan thans volstaan 
worden met het geven van het overzicht van de vaste 
leeningschulden der locale ressorten op ultimo 
1931, opgenomen in do tabellen op biz. 1068—
1075.， 

SCHULD (INDISCHE)/(Vervolg van DI V of 
suppl.-afl. biz. 352). Onderstaand overzicht geeft 
den stand we er der Indische Schuld (in duizendon 
guldens) op het einde van elk der jaren 1925 tot en 
met 1931 en op 1 Januari 1933. 

Jaar Totaal Vaste schuld Vlottende 
schuld 

1925 1.168.289 1.104.505 63.784 
1926 1.085.538 1.084.427 J.Ill 
1927 1.049.004 1.056.636 —7.632 
1928 1.007.188 1.014.125 —0.937 
1929 1.030.402 987.475 ■12.927 
1930 1.173.915 1.073.346 100.509 
1931 1.300.882 1.111.138 J 89.744 

1/1-1933 1.418.014 1.178.068 240.540 
Bij bovenstaand overzicht is het van belang in 

aanmerking te nemon, dat in do jaren J 926 t/m 1931 
voor extra-aflossing is aangewend een som van. / 
13.000.000 en S 17.900.000 of in totaal / 
57.532.000. 

Bovcndien dient te worden opgemerkt, dat na den 
val van het Engdsche pond sterling de Minister van 
Kolonien op latere levering heeft ge- kocht van De 
Nederlandsche Bank en van De Javasche Bank een 
bedrag van £ 10.784.000.-/- voor aflossing t.z.t. van 
de beide Nederlandsch- Indische pondstcrling-
leeningen 1921C en J 923B. 

De koopprijs van do bedoelde ponden sterling is 
bepaald op den koers van den dag van levering, met 
(lien verstando evenwel, dat door Nedor- landsch-
Indie niinmer meer zal behoeven to worden betaaid 
dan / 9,45 noch minder zal zijn ver- schuldigd dan / 
9,25 por pond sterling. Voor de berekening van het 
uitstaand bedrag der bedoel- 
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1068 LEENINGEN. 

Overzicht van d e v a s t e leeningsschulden d e r locale rossorten p o r ultimo 1931 

 Nominaal 
gevoteerd 

bedrag 
Nominale 
rentevoet 

Leenings- 
duur 

(jaren) 
Geplaatst 

bedrag 
Afgelost 
bedrag 

Uitstaand 
bedrag Toclichtingen 

Totaal ...............  / 128.631.204 — — / 110.774.798 f 14.100.462 / 96.674.336  

I. G e m e e n-        
ten. . • • / 107.108.140 — 一 / 89.601.734 / 10.318.695 / 79.283.039  

A. Java en Ma-        
doera ... / 97.430.940 — — / 80.421.940 / 8.998.454 / 71.423.486  

Batavia.... / 25.464.810 — — / 25.464.810 f 1.671.310 / 23.793.500  

 f 700.000 4* pCt. 30 f 700.000 f 387.000 f 313.000 Ind. Stb. 1910, No. 60(5 
 -4.500.000 5 ,, 36 -4.500.000 - 732.000 -3.768.000 ,,,,1917, „ 627 
 ■ 7.750.000 5 ,, 40 -7.750.000 - 85.000 . 7.665.000 ,,,,192.5, „ 3(54. 
 - 500.000 5 ,, 30 - 500.000 . 52.500 - 447.500 Besl. Ged. St. v. W. J a- 
       va van 24/1J -1927. 
 -2.300.000  23 -2.300.000 - 100.000 -2.200.000 Besl. Ged. St. v. \V. Ja- 
       va 1/8-1930. 
 -3.600.000  35 -3.600.000 — -3.600.000 Besl. Ged. St. v. W. Ja- 
       va 6/3-1931. 
 -6.114.810 5 ,, 30 -6.114.810 - 314.810 -5.800.000 Schuld aan het (.Jouv, 
       wegens overnanie wa- 
       terleiding. 

Mr. Cornelia .. • 2.361.600 — — / 2.361.600 / 428.851 / 1.932.749  

 f 700.000 5 pCt. 32 / 700.000 / 167.000 / 533.000 Ind. Stb. J 9] 7, no. 624. 
 - 261.600 6 ,, 12 - 261.600 - 131.851 - 129.749 ,,,,1924, ,, 350. 
 -1.400.000 5 ,, 35 -1.400.000 - 130.000 -1.270.000 Besl. Ged. St. v. W. J a- 
       va van 21/7-1927. 

Buitenzorg .. / J .940.000 — — / 1.940.000 
/

 260.00

0 
1 J .680.000  

 / 100.000 5 ,, 40 f 100.000 f 40.000 1 60.000 Ind. Stbl. 1912, no. 609. 
 - 500.000 5 ,, 60 - 500.000 - 140.000 360.000 ,,,,1915, 644. 
 - 40.000 5 ,, 30 - 40.000 • 15.000 - 25.000 ,,,,1916, „ 577. 
 -1.300.000 5* „ 40 -1.300.000 - 65.000 -1.235.000 ,,,,1925, „ 324. 

Bandoeng .... / 14.017.352 — — / 9.788.352 
/

 759.68

3 
/ 9.028.6G9  

 / - 85.000 5 pCt. 29 / 85.000 / 40.000 f 45.000 [nd. Stb. 19J0, no. 597. 
 600.000 4* ,, 35 600.000 - 184.000 416.000 ,,,,1913, „ 4. 
 500.000 5 ,, 45 500.000 • 65.000 435.000 ,,,,1915, „ 684. 
 600.000 5 ,, 45 600.000 - 144.000 456.000 ,,,,1917, ,, H52. 
 5.000.000 5 ,, 45 1.000.000 - 79.000 921.000 ,,,,1918, „ 632. 
 311.000 5 ,, 38 82.000 — 82.000 ,,,,J924, ,, 588. 
 175.853 5 ,, 20 175.853 - 52.756 123.097 G. B. 6/12-1922, no. 29. 
 274.000 5 ,, 30 274.000 - 58.113 215.887 ,,,,28/1-1920, „ 49. 
 231.499 5 ,, 30 231.499 - 40.598 190.901 26/6-1921, „ 13. 
 500.000 5 ,, 30 500.000 60.204 - 439.796 ,,,,15/9-1922, „ 9. 
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Nominaal 
gevoteerd 

bedrag 
Nominale 
rontevoet 

Leenings- 
duur 

(jaren) 
Geplaatst 

bedrag 
Afgelost 
bedrag 

Uitstaand 
bedrag Toelichtingen 

 f 300.000 5 pCt. 30 - 300.000 - 20.012 - 279.988 G. B. 19/10-1923, no. 2. 
 - 2.500.000 5 ,, 41 -2.500.000 - 16.000 -2.484.000 Ged. St. v. W. Java 
       van 4/7-1930. 
 -2.940.000 练 ，， 38 - 2.940.000  • 2.940.000 Ged. St. v. W. Java 
       van 17/4-1931.- 

Cheribon ... / 1.160.80 — 一 / 1.160.80( 
)/

 220.24

S 
f 940.55c  

 /

 75.80

0 
5 pCt. 20 / 75.800 / 30.320 / 45.480 G. B, 14/5-1920, 28/12- 

       1923, no. 6. 
 - 325.000 o ,, 20 - 325.000 - 64.000 - 261.00( Ind. Stb. 1926, no. 342. 
 - 730.000 5 ,, 20 • 730.000 - 125.925 - 604.075 Ged. St. v. W. Java 
       van 12/7-1928. 
 • 30.000 ,, 20 - 30.000 — -

 30.00

C 

Ged. St. v. W. Java 
       van 2/5-1930. 

Soekaboemi .. / 765.030 — — / 765.030 
/

 175.50

8 
f 589.522  

 / 45.000 4| pCt. 40 / 45.000 
/

 18.00

0 
f 27.000 Ind. Stb. 1915, no. 416. 

 - 450.000 ,, 30 - 450.000 - 90.000 • 360.000 ,,,,1925, ,, 632. 
 - 200.000 5 ,, 20 - 200.000 - 50.000 - 150.000 Ged. St. v. W. Java 
       van 11/2-1927. 
 - 70.030 6 ,, 20 • 70.030 - 17508 - 52.522 G. B. 8/11-1919, no. 20. 

Tegal ...............  
/

 175.00

0 
pCt. 35 175.000 65.000 / 110.000 Ind. Stb. 1916, no. 723. 

Pekalongan .. 225.000 6 pCt. 30 225.000 / 98.000 
/

 127.00

0 
Ind. Stb. 1916, no. 589. 

Semarang... / 21.750.000 — — 11.950.000 1.582.500 / 10.367.500  

 / 2.000.000 4* pCt. 50 / 2.000.000 / 353.000 f 1.647.000 Ind. Stb. 1911, no. 340. 
 -2.000.000 5 ,, 30 2.000.000 - 713.000 -1.287.000 ,,,,1915, „ 590. 
 -G.000.000 5 ,, 35 6.000.000 - 452.000 • 5.548.000 ,,,,1925, „ 368. 
 - 500.000 5 ,, 35 500.000 38.000 - 462,000 ,,,,1925, „ 561. 
 - 850.000 5 ,, 35 850.000 26.500 - 823.500 ,,,,1928, „ 541. 
 - 600.000 6 ,, 30 600.000 — - 600.000 Ged. St. v. Midden-Ja- 
       va van 24/2-1931. 
 -1.300.000 4* ,, 40 — — — Ged. St. v. Midden-Ja- 
       van van 18/8-1931. 
 -8.500.000 4* ,, 29 — — — Ged. St. v. Midden-Ja 
       va van 18/8-1931. 

Salatiga.... 410.000 — 一 / 210.000 
/

 14.70

0 

/

 195.30

0 
 

 120.000 7 pCt. 35 120.000 9.200 110.800 Ind. Stb. 1921, no. 166. 
 90.000 7 „ 35 90.000 5.500 84.500 ,,„ 1922, „ 285. 
 200.000 5 ,, 25 —   Ged. St. v. Midden-Ja- 
       va van 20/10-1931. 

Magelang ... 1.310.000 —  910.000 f 81.000 829.000  



1070 LEENINGEN. 

 Nominaal 
gevoteerd. 

bedrag 
Nominale 
rentovoet 

Leenings- 
duur 

(jaren) 
Geplaatst 

bedrag 
Afgelost 
bedrag 

Uitstaand 
bedrag Toelichtingen 

 / 160.000 
. 750.000 
- 400.000 

5 pCt. 
5 ,, 
旧，， 

30 
25 
25 

/ 160.000 
- 750.000 

/ 51.000 
- 30.000 

/

 109.00

0 
- 720.000 

Ind. Stb. 1918, no. 754. 
Ged. St. v. Midden-Java 
van 23/10-1930. 
Ged. St. v. Midden-Java 
van 17/11-1931. 

Blitar—. f 315.500 — — / 315.500 / 105.950 / 209.550  

 / 75.000 
- 1
7.500 
- 4
8.000 
- 1
75.000 

6 pCt. 
6 ,, 
5* ,, 
5i ,, 

20 
10 
5 
30, 

/ 75.000 
- 1
7.500 
- 4
8.000 
- 1
75.000 

/ 60.000 
- 8
.750 
- 3
1.200 
- 6
.000 

/ 15.000 
- 8
.750 
- 1
6.800 
- 1
69.000 

Ind. Stb. 1915, no. 462. 
,,,,1926, „ 31. ,,,,1928, „ 
115. 
Ged. St. v. Oost-Java 
van 27/9-1929. 

Kediri •... f 100.000 5+ pCt. 20 / 100.000 / 32.000 / 68.000 Ind. Stb. 1928, no. 262. 

Madioen ... 
/

 1.435.00

0 
一 一 

/

 1.385.00

0 
/ 160.000 / 1.225.000  

 / 300.000 
- 4
35.000 
- 7
00.000 

6 pCt. 
5 ,, 
5* „ 

40 
30 
35 

/ 300.000 
- 4
35.000 
- 6
50.000 

/ 100.000 
- 5
8.000 
- 2
.000 

/ 200.000 
- 377.000 
• 648.000 

Ind. Stb. 1920, no. 328 
,,,,1927, „ 105； 
G. B. van 18/3-1930, no 
19. 

Probolinggo .. / 608.000 — — / 608.000 / 30.323 / 577.677  

 / 43.000 
- 3
64.000 
- 1
65.000 
- 36.

000 

5* pCt. 
5* ,, 
5 ,, 
5 ,, 

11 
30 
30 
30 

/ 43.000 
- 3
64.000 
- 1
65.000 
- 3

6.000 

/ 20.000 
- 10.323 

/ 23.000 
- 3
53.677 
- 1
65.000 
- 36.

000 

Ind. Stb. 1927, no. 106. 
,,,,1926, „ 107. 
Ged. St. v. O.-Java van 
21/11-1930. 
Ged. St. v. O.-Java van 
21/11-1930. 

Malang .... 
/

 2.900.00

0 
 — / 2.600.000 / 304.000 / 2.296.000  

 / 500.000 
- 4
00.000 
- 5
00.000 
- 5
00.000 
-1.000.000 

5 pCt. 40 
30 
40 
40 
30 

/ 200.000 
- 4
00.000 
- 5
00.000 
- 5
00.000 
-1.000.000 

/ 30.000 
- 148.500 
- 5
0.000 
- 3
7.500 
- 3
8.000 

/

 170.00

0 
- 251.500 
- 450.000 
• 4G2.50
0 
• 962.000 

Ind. Stb. J918, no. 247. 
,,,,1920, „ 42. ,,,,1927, „ 
46. ,,,,J 928, „ 433. 
Ged. St. v. O.-Java van 
11/10-11/11-1930. 

Pasoeroean .. 
 ___ . 

/

 289.00

0 
一 — / 289.000 / 65.000 / 224.000  

 
/ 170.000 
・ 119.000 

5 pCt. 
6 

34 
25 

/ 170.000 
- 119.000 

/ 65.000 
/ 105.000 
- 119.000 

Ind. Stb. 1918, no. 840. 
Ged. St. v.O.-Java van 
3/6-1931. 

Modjokerto .. 
/

 135.00

0 
7 pCt. 20 

/

 135.00

0 
/ 65.250 / 69.750 Ind. Stb. 1923, no. 588. 

floerabaja . . . j 22.068.84』 
一 — / 20.038.848 / 2.879.134 / 17.159.714  
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 Nominaal 
gevoteerd 

bedrag 
Nominale 
rentevoet 

Leonings- 
duur 

(jaren) 
Geplaatst 

bedrag 
Afgelost 
bedrag 

Uitstaand 
bedrag Toelichtingen 

 / 2.362.848 
- 3.000.000 
- 6.500.000 
- 8.176.000 
-2.030.000 

3,2 pCt. 
5 •,, 
5 ,, 
4i ,, 

52 
60 
60 

40 
30 

/ 2.362.848 
-3.000.000 
-6.500.000 
-8.176.000 

/ 632.634 
-1.295.500 
- 342.000 
- 609.000 

/ 1.730.214 
-1.704.500 
-6.158.000 
-7.567.000 

G. B. 7/7-1907, no. 9. 
Ind. Stb. 1916, no. 430. 
,,,,1927, „ 337. 
,,„ 1928, ,, 363. 
Ged. St. v. O.-Java van 
25/7-1931. 

B. Buitengewes- 
ten .... / 9.677.200 — — / 9.179.794 / 1.320.241 / 7.859.553  

Padang .... / 1.910.000 — — / 1.910.000 / 251.000 / 1.659.000  

 / 300.000 
- 4
00.000 
- 5
00.000 
- 1
60.000 
- 5
50.000 

6 pCt. 
6 ,, 
5吉，， 

,, 
5古，， 

30 
25 
25 
25 
22 

/ 300.000 
- 4
00.000 
- 5
00.000 
- 1
60.000 
- 5
50.000 

/ 57.000 
- 1
44.000 
- 50.
000 

/

 243.00

0 
- 256.000 
- 450.000 
- 160.000 
- 550.000 

Ind. Stb. 1917, no. 
751. ，,,,1920, ” 30. ,,„ 
1925, „ 547. ,,,,1929, „
 4. 
,,,,1929, „ 4. 

Palembang .. / 2.388.000 — — / 2.043.000 
/

 148.00

0 
/ 1.895.000  

 / 80.000 
• 413.000 
- 1
.550.000 
- 3
45.000 

6 pCt. 
，， 

5 „ 

20 
30 
29 
24 

/ 80.000 
- 413.000 
-1.550.000 

/ 64.000 
• 84.000 / 16.000 

- 329.000 
-1.550.000 

Ind. Stb. 1915, no. 675' 
,,,,1925, „ 627. ,,,,1929, 
„ 398. ,,,,1931, „ 506. 

Medan .... / 3.247.000 一 一 / 3.244.594 / 464.266 / 2.780.328  

 / 75.000 
- 1
.000.000 
- 3
00.000 
- 1
.872.000 

4| pCt. 
7 ,, 
5 ,, 
5 ,, 

25 
20 
40 
40 

/ 75.000 
-1.000.000 
- 297.594 
-1.872.000 

/ 56.500 
- 4
00.000 
- 7
.766 

/ 18.500 
- 6
00.000 
- 2
89.828 
-1.872.000 

Ind. Stb. 1911, no. 440. 
,,,,1921, „ 459. 
G. B. 30/4-1925, no. 8. 
Ind. Stb. 1930, no. 78. 

Tobingtinggi.. / 30.100 5 / pCt. 14 / 30.100 6.000 24.100 Ind. Stb. 1928, no. 339. 

Tandjocngbalai. / 475.000 — 一 / 475.000 54.825 / 420.175  

 / 225.000 
- 250.000 

5 pCt. 
电，， 

15 
25 

/ 225.000 
- 250.000 

44.825 
10.000 

180.175 
240.000 

[nd. Stb. 1927, no. 119. 
,,„ 1930, „ 439. 

Pematangsian- tar

 ........................  / 232.100 pCt. 11 232.100 63.300 168.800 nd. Stb. 1928, no. 113. 

Bindjai .... 150.000 5 pCt. 20 — 一 — nd. Stb. 1931, no. 453. 

Bandjormasin . / 290.000 一  290.000 113.600 176.400  
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 Nominaal 
gevoteerd 

bedrag 
Nominate 
rentevoet 

Leenings- 
duur 

(jaren) 
Geplaatst 

bedrag 
Afgelost 
bedrag 

Uitstaand 
bedrag Toelichtingen 

 f 120.000 
- 1
30.000 
- 40.
000 

5| pCt. 
5 ,, 
5 ,, 

25 
25 
20 

/ 120.000 
- 1
30.000 
- 40.
000 

/ 92.800 
- 20.800 

/ 27.200 
- 1
09.200 
- 40.
000 

Ind. Stb. 1925, no. 282. 
,,,,1927, „ 578. 
,,,,1931, „ 107. 

Manado .... / 65.000 5 pCt. 20 / 65.000 — 
/

 G5.00

0 
Ind. Stb. 1931, no. 301. 

Makassar ... 
/

 890.00

0 
— — / 890.000 / 219.250 / 670.750  

 / 500.000 
. 275.000 
- 115.000 

5 pCt. 

6 ,, 
6 ,, 

40 
25 
25 

f 500.000 
- 2

75.000 
- 1
15.000 

/ 81.000 
- 1

21.000 
- 1
7.250 

/ 419.000 
- 1

54.000 
- 97.
750 

Ind. Stb. 1917, no. 314 
en 1920, no. 434. 
Ind. Stb. 1920, no. 913. 
,,,,1923, „ 522. 

II. P r o v i n- c i 
e s, G e- 
westen, 
Regent- 8 c h 
a p・ pen e n 
P1 a. a t s e- 1 
ij k e r a- d e 
n ... 

f 21.523.064 

  

/ 21.173.064 / 3.781.767 / 17.391.297 

 

Preanger Be- 
gentschappen . f 750.000 — — / 750.000 / 350.000 / 400.000  

 f 500.000 
• 250.000 

4* pCt. 
5* ,, 

40 
10 

/ 500.000 
/ 250.000 

/ 200.000 
- 150.000 

/ 300.000 
- 100.000 

Ind. Stb. 1912, no. 458. 
,,,,1925, ,, 536. 

Prov. W.-Java . 
/

 3.840.56

4 
— — / 3.840.564 

/

 826.19

8 
/ 3.014.366  

 / 3,120.000 
- 600.000 
/ 64.442 
• 56,122 

4| pCt. 
5i ,, 
6 ,, 
6 ,, 

20 
40 
20 
20 

/ 3.120.000 
- 6
00.000 
- 6
4.442 

- 5

6.122 

/ 700.000 
- 84.
000 
- 22.
555 
- 19.

643 

/ 2.420.000 
- 5
16.000 
• 41.887 

- 3

6.479 

Ind. Stb. 1926, no. 564. 
,,,,1928, „ 22. 
G. B. 5/10-1921, no. 
34a. 
G. B. 26/12-1923, no. 4. 

Begentsohap 
Pandeglang . / 62.300 5| pCt. 25 / 62.300 / 4.984 / 57.316 

Coll. v. Ged. Prov. W.- 
Java 29/11-1929. 

Begentsohap Mr. 
Cornelia .二 / 80,000 — — / 80.000 1 9.800 / 70.200 

 

 / 30,000 
• 60,000 

5| pCt. 

5* ” 
15 
15 

/ 30.000 
- 50.000 

/ 6.000 
- 3.800 

24.000 
46.200 

Coll. v. Ged. Prov. W.- 
Java 8/3-1928. 
Coll v. Ged. Prov. W. 
Java 13/6-1930. 
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Nominaal 
gevoteerd 

bedrag 
Nominalo 
rentevoet 

Leenings- 
duur 

(jaren) 
Geplaatst 

bedrag 
Afgelost 
bedrag 

Uitstaand 
bedrag Toelichtingen 

Regen tsehap 
Soekaboemi . 

/

 20.00

0 
5| pCt. 10 / 20.000 / 8.000 / 12.00 Coll. v. Ged. Prov. W.- 

Java 15/12-1927. 

Kogentschap 
Bandoeng .. / 225.000  — / 225.000 / 15.000 / 210.000  

 / 100.000 
- 85.

000 
- 40.

000 

5 pCt. 

5务，， 

20 
25 
25 

/ 100.000 
- 85.

000 
- 40.

000 

/ 15.000 / 85.000 
- 8

5.000 
- 4

0.000 

Coll. v. Ged. Prov. W.- 
Java 1/3-1928. 
Coll. v. Ged. Prov. W.- 
Java 6/3-1931. 
Coll. v. Ged. Prov. W.- 
Java 12/6-1931. 

Regentschap 
(.laroet,... / 40.000 — — / 40.000 / 2.000 / 38.000  

 
/ 10.000 
- 30.000 

pCt. 

5 土 ,, 
20 
20 

10.000 
30.000 

2.000 
8.000 

30.000 

Coll v. Ged. Prov. W.- 
Java 17/8-1928. 
Coll. v. Ged. Prov. W.- 
Java 6/3-1931. 

Regentschap 
Batavia ... / 90.000 5 pCt. 25 / 90.000 — / 90.000 Coll. v. Ged. Prov. W.- 

Java 22/5-1931. 

Regentschap Sera 
ng  .................... / 100.000 5| pCt. 20 

/

 100.00

0 
/ 6.000 / 94.000 Coll. v. Ged. Prov. W._ 

Java 27/2-1931. 

Kegentschap 
Lcbak ,... / 37.500 5| pCt. 15 / 37.500 

 
/ 37.500 Coll. v. Ged. Prov. W.- 

Java 16/10-1931. 

Tegal on Peka- 
Jongan .... / 2.500.000 

— — 
/ 2.500.000 / 76.000 / 2.424.000  

 500.000 
2.000.000 

5由 pCt. 

区 ,, 

30 
30 

/ 500.000 
- 2.000.000 

/ 76.000 / 424.000 
-2.000.000 

Ind. Stb. 1921, no. 764; 
1927, no. 13. 
Ind. Stb. 1929, no. 458. 

Scmarang, Koe- 
docs ................. 

G00.00

0 5 pCt. 25 / 600.000 / 222.000 / 378.000 Ind. Stb. 1918, no. 238. 

Rom bang, Blora / 210.000 5+ pCt. 30 / 210.000 / 21.000 / 189.000 Ind. Stb. 1927, no. 484. 

Z. en N. Banjoo- 
mas .................. / 1.650.000 — — 1.650.000 

/

 113.00

0 
1.537.000 

 

68 
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 Nominaal 
gevoteerd 

bedrag 
Nominale 
rentevoet 

ueenings- 
duur 

(jaren) 
Geplaatst 

bedrag 
Afgelost 
bedrag 

Uitstaand 
bedrag Toelichtingon 

 200.000 
400.000 
500.000 
550.000 

5| pCt. 
5* ,, 
5},, 
5 ,, 

23 
23 
23 
30 

/ 200.000 
- 4
00.000 
- 5
00.000 
- 5
50.000 

/ 21.000 
- 4
0.000 
- 5
2.000 

/ 179.000 
- 360.000 
- 448.000 
- 550.000 

Ind. Stb. 1926, no. 230s 

,,,,1926, „ 230. ,，
,,1927, „ 483. ,，,,1928, 
„ 526, ,,,,1929 ,, 480. 

Kedoe, Bageldn 
en Wonosobo . 2.310.000 — — 

/

 2.310.00

0 
367.200 1.942.800  

 / 480.000 
- 4
00.000 
- 2
80.000 
- 2
70.000 
- 1
20.000 
- 7
60.000 

64 pCt. 
,, 
,, 

5* ,, 
5 ,, 5* „ 

30 
30 
20 
30 
30 
28 

/ 480.000 
400.000 
280.000 
270.000 
120.000 
760.000 

160.000 
50.000 

- 5
0.000 
- 3
0.000 
- 1
8.000 
- 5
9.200 

320.000 
350.000 
230.000 
240.000 

- 102.000 
- 700.800 

Ind. Stb. 1924, no. 404. 
,,,,1925, „ 597. ,,„ 192G, 
„ 160. ,,,,1926, „ 160. „
 ,, 1927, „ 58. 
,,,,1927, „ 336. 

Regentschap 
Bandjarnegara / 40.000 5 务 pCt. 25 — — — Coll. v. Ged. v. Midden- 

Java 20/10-1931. 

Provincie Oost- 
Java . . ♦. / 960.000 — — 750.000 / 55.000 

/

 695.00

0 
 

 / 750.000 
- 210.000 

5 pCt. 
5 ,, 

19 
25 

/

 750.00

0 
/ 55.000 / 695.000 Ind. Stb. 1930, no. 220. 

,,,,1931. „ 241. 

Voorm. plaatse> 
与 ke raden： 
Soerabaja, Mo- 
djokerto, Grisee 
en Bodjonegoro 

/

 2.025.00

0 — — 

/

 2.025.00

0 / 242.950 / 1.782.050 

 

 / 300.000 
- 1
00.000 
- 4
00.000 
-1.225.000 

5 pCt. 
7 ,, 
5* ,, 
6 ,, 

45 
20 
20 

30 

/ 300.000 
• 100.000 
- 4
00.000 
- ].225.000 

/ 40.500 
- 1
7.450 
-'65.000 
- 1
20.000 

/ 259.500 
- 8
2.550 
- 3
35.000 
-].105.000 

Ind. Stb. 1914, no. 782. 
,,,,1925, „ 75. ,,,,192(5, 
,, 131. ,,,,1927, „ 290. 

Id.： Madioen, 
Ponorogo .. / 530.000 — — / 530.000 / J 25.000 / 405.000  

 / 200.000 
- 330.000 

7| pCt. 
5』' ,, 

18 
30 

/ 200.000 
- 330.000 

/ 92.000 
- 33.000 

/ 108.000 
- 297.000 

Ind. Stb. 1921, no. 705. 
,,,,1928, „ 184, j°. 1929, 
no. 14(5. 

Id.: Kediri, Bli- 
tar ....................  

/

 1.489.00

0 
— — / J .489.000 / 498.200 / 990.800 

 

 /

 37.00

0 
- 750.000 

450.000 
252.060 

5 pCt. 
5 ,, 

,, 
5+ ,, 

20 
20 
20 
21 

/ 37.000 
- 7
50.000 
- 4
50.000 
- 2
52.000 

/ 33.300 
• 290.500 
- 1
12.500 
- 61.
900 

/ 3.700 
- 4
59.500 
• 337.500 
- 1
90.100 

Ind. Stb. 1913, no. 341. 
,,,,1917, „ 570. ,,,,1926, 
„ 205. ,,,,1928, ,, 461. 
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 Nominaal 
gevotcerd 

bedrag 
Nominale 
rentevoet 

Leenings- 
duur 

(jaren) 
Geplaatst 

bedrag 
Afgelost 
bedrag 

Uitstaand 
bedrag 'Toelichtingen 

Id.: Pasoeroean, 
Malang en Pro- 
bolinggo ... 

/ 1.650.000 

 
— 

/ 1.650.000 / 415.000 / 1.235.000 

 

 / 550.000 
- 2
50.000 
- 1
50.000 
- 7
00.000 

4| pCt. 
6 ,, 
7 ,, 
5i-,, 

57 
25 
30 
35 

/ 550.000 
- 2
50.000 
- 1
50.000 
- 7
00.000 

/ 170.000 
- 1
40.000 
- 4
5.000 
- 6
0.000 

/ 380.000 
- 1
10.000 
- 1
05.000 
- 6
40.000 

Ind. Stb. 1913, no. 264. 
,,,,1927, „ 538. ,,,,1921, 
„ 766. ” ，，1927, 
„ 516. 

Id.: Bondowoso, 
Djember ... 

/

 175.00

0 
5| pCt. 20 

/

 175.00

0 
/ 43.750 / 131.250 Ind. Stb. 1926, no. 460. 

W. en 0. Madoe- 
ra .....................  / 1.218.700 —  /

 1.218.70

0 
/ 233.030 / 985.670  

 / 118.700 
- 7
00.000 
- 2
50.000 
- 1
50.000 

5 pCt. 
5头，， 
5i „ 
5i ,, 

38 
25 
25 
25 

/ 118.700 
- 7
00.000 
- 2
50.000 
- 1
50.000 

/ 31.030 
- 1
40.000 
- 50.
000 
- 12.
000 

/ 87.670 
- 5
60.000 
- 2
00.000 
- J 
38.000 

Ind. Stb. 1913, no. 430. 
,,,,1926, ,, 85. ,,,,1926, „ 
420. ” „ 1927, „ 
405. 

Regents chap 
Malang ... / 310.000 5| pCt. 25 / 310.000 / 14.530 / 295.470 Coll. v. Ged. v. Oost- 

Java 27/5-1930. 

Regcntschap 
Banjocwangi . 

/

 125.00

0 
6 pCt. 30 

/

 125.00

0 
— 

1
 125.00

0 Coll. v. Ged. v. Oost- 
Java 3/9-1931. 

Ilcgojitschap 
Pasoorocan .. / )00.000 5 pCt. 25 — 一 — Coll. v. Ged. v. Oost- 

Java 23/11-1931. 

Plaatsclijke Raad 
Onder- afd. 
Lematang- hilir  

/

 120.00

0 — — 

/

 120.00

0 - 64.000 - 56.000 

 

 80.000 
40.000 

6 pCt. 
6 ,, 

20 
10 

80.000 
40.000 

56.000 
8.000 

24.000 
32.000 

Ind. Stb. 1919, no. 738. 
,,„ 1929, „ 340. 

Plaatsclijke 
Raad Barabai. 35.000 5 pCt. 8 35.000 13.125 21.875 Ind. Stb. 1928, no. 329. 

Ressort Mina- 
hasn .................  230.000 —  

230.000 56.000 174.000  

 200.000 
30.000 

6 pCt. 
5 ,, 

20 
JO 

200.000 
30.000 

50.000 
6.000 

150.000 
24.000 

[nd. Stb. 1926.no. 13. 
,,” 1929, „ 344. 
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de leeningen is aangcnomen de laagste to betalen 
koers. 

Ten slotte dient hierbij nog te worden aange- 
teekend, dat de Minister van Kolonien bij de 
Nederlandsch-Indische Conversie-Leeningwet 
1931 (Ned. Stb. No. 274, Ind. Stb. No. 363) ge- 
machtigd is over te gaan tot de uitgifte van 
schuldbewijzen ter verkrijging van een bedrag, dat 
benoodigd is voor de aflossing van het gehecl of een 
gedeelte der Nederlandsch-Indische leeningen 
1921C, 1921D, 1922A, 1922B, 1922C, 1923B en 
1923C, onder voorbehoud dat de reeele rente van de 
nieuw uit te geven schuldbewijzen lager zal zijn dan 
die van de schuldbewyzen in welker plaats zij 
worden gesteld. 

Voorts is de Minister van Kolonien gemachtigd 
bij de Tweede Nederlandsch-Indische Leening- wet 
1931 (Ned. Stb. No. 607, Ind. Stb. 1932 No. 73) om 
een nominaal bedrag van / 150 millioen aan 
schuldbewijzen uit te geven ter aflossing van 
vlottende schuld. Bij dezelfde wet is de Minister van 
Financier! gemachtigd om in geval zulks noo- dig 
mocht zijn bij uitgifte in het buitenland van 
schuldbewijzen krachtens deze wet, de garantie van 
het Rijk te verleenen voor de daaruit voort- 
vloeiende verplichtingen. 

Van de bevoegdheid gegeven by de beide even- 
bedoeldc Leeningwctten is tot dusver nog geen 
gebruik gemaakt. 

Hierbij dient echter te wordon aangoteekond, dat 
door den Minister van Financicn is medege- deeld, 
dat van de machtiging verleond bij de „Derdo 
Leeningwet 1932" voor de uitgifte van 
schuldbewijzen ten laste van den Staat ter ver- 
kryging van een bedrag van / 300 millioen gebruik 
zal worden geinaakt voor do consolidatie van 
vlottende schuld tot een som van / 114.000.000, van 
welke nieuwe schuld rente en aflossing door 
Ncderlandsch-Indie zal worden be- taald. Tot dat 
doel zal met gebruikmaking van de machtiging 
verkregen bij de Tweede Neder- landsch-Indische 
Leeningwet 1931 (Ned. Stb. No. 607, Ind. Stb. 1932, 
No. 73) Nederlandsch- Indie op langen termijn een 
bedrag van / 114.000.000 van het Rijk leenen op 
dezelfde voorwaarden als dit bedrag door het Rijk 
van het publiek is geleond. 

VLOTTENDE SCHULD. (Vervolg van DI V of 
suppl.-afl. biz. 351). De totale vlottende schuld op 
het eindo van elk der jaren 1925 tot en met 1932 in 
duizenden guldens was： 

Jaar 
Totale 

vlottende 
schuld 

Voorschotten 
uit's Rijks kas 

Voorschotten 
van De Jav. 

Bank 
Schat- 
kistpa- 

pier 
Munt- 

biljetten 

Onbelegd saldo 
van 

het Ind. 
Munt- 
fonds 

de Ind. 
Post-

spaarban 
k 

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

1925  ..................  63.784 315 1.791 22.400 32.958 5.517 803 
1926  ..................  1.111 —10.920 2) —25.430 i) 800 32.975 3.171 515 
1927  ..................  —7.632 3) —20.805 2) —20.143 x) 300 31.338 713 965 
1928  ..................  —6.937 >j —37.652 2) —15.549 i) — 45.132 019 513 
1929  ..................  42.927 6.932 —7.877 i) 300 40.483 2.501 585 
1930  ..................  100.569 83.331 —3.499 ') 3.000 13.865 3.106 766 
1931 ...................  189.774 140.111 5.504 38.715 3.960 1.035 419 
1932  ..................  240.546 226.841 394 10.315 2.067 488 441 

i) Voordeelige saldi van het Gouvernement bij De Javascho Bank als govolg van de omstan- 
digheid, dat de circulatiebank op de plaatsen, waar zij kantoren heeft, belast is met de bewaring van's 
Lands kas. 

*) Tegoed bij *s Rijks kas. 
3) Saldo na aftrek van de som der kolommen 4 t/m 7 van het totaal der kolommen 2 en 3./ 

BOELOENGAN. (Aanv. van DI. I). Zelfbestu- 
rend landschap aan de N.O. kust van Borneo, vormt 
het noordelijkste gedeelte der residentie Zuider- en 
Oosterafdeeling van Borneo. Het wordf 6egrerisd ten 
door Britsch Noord-Borneo en ten W. door Serawak. 
De grenslijn tus- schen het Nederlandsch 
grondgebied en de tot het Britsch protectoraat 
behoorende staten op dat eiland werd vastgesteld bij 
het op 20 Juni 1891 te London, tusschen beide staten 
gesloten verdrag (YaSTStb. 1892 no. 211). De juiste 
Jigging van die grenslijn werd later in onderling 
overleg nader bepaald en goedgekeurd bij het te 
Londen op 8 September 1915 door de weder- 
zijdsche regeeringen onderteekend protocol (Ind. 
Stb. 1916 no. 145). Voor het gedeelte van de Se- 
dalir tot de Moeroek-Padas werd in 1918 door 

luitenant M. H. A. Sitaen en den Britschen resident 
Grant deze grens nader vastgesteld, welke 
onderhandscho regeling bekrachtigd werd door den 
resident der Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo. 
Ten Z. vormt do waterscheiding tua- schen de 
Kajan- en Boraoerivier en hare voort- zetting do 
grens van Boeloengan met de land- schappen 
Goonoengtaboer en Sambalioeng en verder in het 
binnenland met de onderafdecling Boven-
Mahakam der afdeeling Samarinda. In het O. wordt 
het landscliap bespoeld door de Celebes-zee. 

De kusten bestaan uit eon uitgestrekt laag en 
moerassig doltagebied, dat gevormd wordt door de 
groote rivieren, die hior uitmonden. Niet tot het 
deltagebied behoorend, liggen. voor de kust de 
heuvelachtige eilanden Tarakan, Boenjoe, Ooat- 
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Noenoekan en Sebitik, van welk laatste het ge- 
deelte ten Z. van de parallel 4° 10' N.B. behoort tot 
Nederlandsch grondgebied. Nauwkeurigo ge- 
gevens omtrent de kusten en de bevaarbaarheid der 
rivieren vindt men in de Zeemansgids, deel IV, biz. 
183 e.v. Tot diep in het binnenland strok- ken zich 
van de kusten af de laagvlakton uit, welke hier en 
daar doorsneden worden door lage, doch steile 
kalkruggen, o.a. de Salimbatoebergen en de 
Sekatakbergcn, welke tot de hoogste behoo- ren. In 
de Tidoengsche landen, het noordelijk ge- deelte 
van het landschap, begint de bodem zich eerst 
aanzienlijk te verheffen nabij het noordelijk en 
westelijk grensgebied. In het stroomge- bied van de 
Kajanrivier wordt het terrein even- wel reeds 
bergachtig even boven de hoofdplaats 
Tandjoengselor, terwyl geheel Apokajan, Poe- 
djoengan en L6pomo'ot uit laag bergland bestaat, 
dat zijn grootste hoogte bereikt in het schei- 
dingsgebergte tusschen de bronnen van de Ka- jan- 
en de Mahakamrivier. Dit gebergte verheft zich 
echter nergens boven de 2000 M. 

De belangrijkste rivieren zijn de Kajaro (of 
Boeloengan), de Sesajap- (of Melinau-), de Sem- 
bakoeng- en de Seboekoe-rivier. Dicht bij de grens 
met Britsch-Noord-Borneo loopt nog de 
Semingaris-rivier. De Kajan is voor middelma- tige 
schepen bevaarbaar tot de afdeelingshoofd- plaats 
Tandjoengs61or en verder nog slechts en- kele uren 
voor kleine rivierstoomertjes. Hoogerop is allien 
prauwvaart mogelyk. De overige rivieren zijn met 
uitzondering van de Sembakoeng, welke 45 mijlen 
opgevaren kan worden door zee- schepen. slechts 
bevaarbaar tot waar do eigen- lijke zeeboezems, 
welke de delta's vormen, zich landwaarts 
uitstrekken. 

De kustvlakten zijn gevormd door aanslibbing 
van de grootc rivieren en bestaan uit con taaie 
kleisoort. Hierin verheffen zich de steile kalk- 
heuvels en ruggen. De bergen zijn tectonisch op- 
geheven land, bijna geheel bedekt met bosschen. 
Versehijnselen van vulkanischen aard worden zoo 
goed als niet aangetroffen. Op de eilanden en op 
sommige plaatsen in het binnenland komt roo- <le 
klei voor, veclal vennengd met fijnkorrelige 
kalkaubstanties. De vruchtbaarheid van den bodem 
is over het algemeen niet groot. In de bovenstreken 
van de Kajanrivier wordt goud ge- vonden, in de 
Tidoengsche landen kopor en lood. Op het eiland 
Tarakan zijn de groote potroleum- bronnen van de 
Bataafsche petrolouni-maat- Kchappij. Ook op 
Mantloel, Boenjoo en Scmba- koeng zijn of wordon 
boringen verricht. Steen- kolen van inferieure 
kwaliteit worden nabij Tan- (ljoengs61or 
aangetroffen. 

De bcvolking van het landschap Boeloengan is 
oorspronkelijk afkomstig van do Socngei Boe-
loengan, cen klcinon zijtak van de Moeara Binei, 
welke in do Moeara S6]or uitmondt. Vanclaax* uit 
verspreiddo zy zich en onderwierp do Tidoong- 
scho landen, bestaande uit de gobiedsdeelcn Si- 
tatak, Batajan, Sesajap, Sembakoeng en Siboe- koo; 
ook worden daartoo gerokend do streek Me- linau, 
bovenstrooms van Sesajap, en Tarakan, het 
gelijknamigo eiland omvuttende. Doze land- 
atreken hebben elk hare eigen bevolking en taal. 
Gelijknamigo kampoengs zijn de hoofd- of beter 
gezegd de eenigo plaatsen, welke in die streken 
aangetroffen worden. De Inlandscho bevolking 
bestaat uit Mohammedanen, Dajaks en Soloks, 
welke laatste meorendeels ook den Mohamme- 

daanschcn godsdienst belijden. De Mohammeda- 
nen zijn ecn vermenging van Maleiers, Soloks, 
Boegineezen cnz. en bewonen uitsluitend de 
rnondon der rivieren. Te Tandjocngs61or en op 
Tarakan wonen vrij veel Arabieren on Chineezen, 
die bijna uitsluitend den handel in handen hebben. 
Do voornaamste Dajakstammen zijn de Kenjis, de 
Kajans, Segal's, Tinggalans, Beroe- soe's, Oebouws 
en Poenans, welke laatste meeren- deels nog geen 
vaste woonplaatsen hebben. Zij hebben alien een 
eigen dialect. Volgens de volks- telling 1930 bestaat 
de bevolking van het land- schap, tevens 
bestuursafdeeling Boeloengan, uit 70.803 Inlanders, 
622 Europeanen, 3690 Chinee- zen en 847 andere 
Vreemde Oosterlingen of to- taal 75962 zielen op 
een oppervlakte van 62810.94 KM2. 
bevolkingsdichtheid is dus 1.2 per KM?. 

De landbouw der Dajakbevolking is hoofd- 
zakelijk ladangbouw, waarvoor zij dikwijls moet 
verhuizen. Hiervoor is thans vergunning van het 
bestuur noodig. Om politieke en bestuursredenen 
wordt in Apokajan het verhuizen zooveel mo- gelijk 
in stroomafwaartsche richting van de Kajanrivier 
geleid. Sawahbouw met irrigaties treft men slechts 
in de Oeloe-Krajan (boven-Tidoeng- gebied) aan. In 
het beneden-stroomgebied der groote rivieren wordt 
moerassawahbouw uitge- oefend. De productie is 
evenwel niet voldoende voor eigen consumptie. In 
de snelle ontwikkeling der bevolkingsrubbercultuur 
heeft dit gebied ook zijn aandeel genomen. De 
uitvoer van be- volkingsrubbor bedroeg in 1927 
reeds 109.665 KG. mot ecn waarde van / 130.177. 
De kort daar- op gevolgde inzinking der prijzen 
heeft echter aan die cultuur veel afbreuk gedaan. 

Een antler, voornaam middel van bestaan der 
bevolking is do inzameling van boschproducten, 
welke met prauwen naar Tandjoengselor worden 
vervoerd en hoofdzakelijk door Chineezen en Ara-
bieren opgekocht. Uitgevoerd worden rotan- 
soorten, getah pertja, damarsoorten, hout en vo- 
gelneatjes. Te Tandjoengsdlor en Lingkaa (Tarakan) 
zijn ontvangers der in- en uitvoerrechten en 
accijnzen geplaatst, terwijl op Noenoekan eene 
douanepost is gevestigd. Door de binnenwateren 
heeft een druk handelsverkeer met tongkangs plaats 
tusschen Tawas (Britsch Noord-Borneo) en 
Tarakan. Do houtaankap en houthandel is in de 
laatste jaren van beteekenis geworden voor de 
Tidoengsche landen. IJzerhout wordt door de 
B.P.M. opgekocht, terwijl andere houtsoorten wel 
eens naar Australie worden uitgevoerd. Inlandscho 
nyverheid is van weinig beteekenis. 
Landbouwconcessies zijn er nog niet. Mijnconces- 
sies tot winning van aardolieproducten zijn ver- 
leend aan do de O.B.M. en de N.I.A.M. Overigens 
bozit do B.P.M. eon vijftal orfpachts- perccelon. De 
veoteolt is van weixug belang. Al- leen in de 
Tidoengsche landen komen vrij veel karbouwen 
voor. In enkele kampoengs van Apokajan en 
Boeloengan treft men kleino kudden runderen aan. 
Slachtvee wordt ingevoord van Bali on Madoera, 
varkens van Britsch Noord- Borneo? Jacht wordt 
voornameljjk door de Da* jaks en do visschery door 
de bevolking aan den benedenloop der rivieren en 
langs de kuston uit- geoefend. Een deel van de 
visohvangst komt ter markt te Tandjoengsdlor of op 
Tarakan. 

Het vorkeor heeft bijna uitsluitend plaats langs de 
waterwogen. Behalvo op het eiland Tarakan 
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en op de onderafdeelingshoofdplaatsen bestaan 
geen andere landwegcn dan de vootpadon, die de 
Daj akkampoengs in het binnenland onderling 
verbinden. Op Tarakan werd door de B.P.M. in 
1929 een verharde wog aangelegd van de haven- 
plaats Lingkas naar Pamoesian, met een zijtak naar 
het voorterrein Djoeata. De kosten van aan- leg zijn 
gedeeltelyk door de landschapskas beta aid, die 
verder mede bijdraagt aan de kosten van onderhoud. 
De militaire transporten naar Longnawan (in de 
Apokaj anstreek) volgden se- dert 1921 de zg. 
Kajanroute, waarin de beruchte Brdmbrdm 
watervallen. Na nauwkeurig onder- zoek werd in 
1929 besloton de Bahau-Katweg te volgen, 
waardoor de transporten door meer be- woonde 
streken (Poedjoengan en L&pomo'ot) gaan en de 
heerendienstdruk ten behoeve der transporten meer 
gelijkmatig kan worden ver- deeld. De reisduur is 
ook korter. Aan de kosten van verbeteren en 
verleggen van den transport- weg door de genie is 
door de landschapskas bijge- dragen. Een deel der 
kosten van onderhoud van dien weg komt nu ook 
ten laste van die kas, Voor de transporten te water 
wordt in de beneden- streken meer en meer gebruik 
gemaakt van mo- torbooten en stoombootjes. 
Tarakan staat door middel van een radiostation van 
de B.P.M. in verbinding met de buitenwereld. In 
1928 heeft de 
N.I.A.M. vergunning gekregen voor den aanleg en 
gebruik van een radio- zend- en ontvang-sta- tion op 
het eiland Boenjoe. In het begin van 1932 is te 
Tandjoengs61or een radiostation van het landschap 
voor publiek verkeer opengesteld. 

Het landschap Boeloengan schijnt vroeger te- 
zamen met Goenoengtaboer en Sambalioeng het rijk 
Berouw (Beraoe) te hebben gevormd. In 1787 
werden die landen door den Sultan van Bandjer- 
masin aan de O.LC. afgestaan. 3 Januari 1817, 13 
September 1823 en 4 Mei 1926 werd die afstand 
bevestigd. In 1844 werd Boeloengan evenals Goe-
noengtaboer en Sambalioeng als opzichzelf- staand 
rijk erkend. In 1850 werden met de Sultans dier 
landschappen gelijkluidende contracten gesloten, 
waarbij hun die landen in leen werden afgestaan. 
Het contract van 12 November 1850 met 
Boeloengan werd vervangen door het uit- voerig 
contract, gesloten op 2 Juli 1878 en goed- gekeurd 
en bekrachtigd op 18 October d.a.v. Bij het optreden 
van een nieuwen bestuurder in 1902 werd de 
wenschelij kheid uitgesproken om dat verouderd 
politick contract te vervangen door een 
overeenkomst als destijds met Pasir was gesloten. 
Eerst in 1906 werd de oude toestand ver- anderd; de 
bestuurder legde op 26 November de Korte 
Verklaring volgens Atjdh-model af, welke werd 
goedgekeurd en bekrachtigd bij Gouverne- 
mentsbesluit van 24 November 1909 no. 5. In 1929 
werd die verklaring vervangen door do Korte 
Verklaring volgens uniform model, die op 20 
Augustus 1929 werd afgelegd door den be- stuurder 
Maulana Sultan Achmad Soeloiman- noedin en bij 
G.B. van 7 November 1929 no. 25 werd 
goedgekeurd en bekrachtigd. De politieke 
verhouding van het landschap tot het Land wordt nu 
door deze verklaring geregeld. De zelfbestuurs- 
regelen 1927 (Ind. Stb. no. 190) met de wijzigingen 
en aanvullingen zijn op het landschap van 
toepassxng. De thans (1933) in functie zijnde 
bestuurder, Maulana Sultan Mohamad Djalaloedin, 
heeft op 27 November 1930 een acte van verband 
geteekend, welke bij G.B. 25 

April 1931 no. 10 is goedgekeurd en bekrachtigd, 
Toen het hinge contract van 1878 nog van kracht 
was, werdon bij supplctoire overeenkom- sten tegen 
schadcloosstelling door hot Gouver- noment van het 
Zelfbcstuur overgenomen het havenbeheor en de 
politic in de havens en op de reeden (1900). In 1898 
werden op dezelfde wijze de mijnrechtenL 
overgenomen en daarna de Gou- 
vernementsmijnverordeningen op het landschap 
toepasselijk verklaard (G.B. 12 October 1899 no. 
35). Evenzoo geschiedden de inlijving van het 
landschap bij het Gouvernements pacht- en tol- 
gebied en de invoering van het zoutmonopolie in 
1900, nadat bij suppletoire overeenkomst van 9 
Augustus 1900 het zelfbcstuur zijn rechten had 
overgedragen. Bij G.B. van 30 Augustus 1893 no. 18 
werd aantcekening gchouden van den kosteloozen 
afstand bij suppletoire overeenkomst van do 
terreinen ingenomen door de hoofdplaats 
Tandjoengs6Ior. Bij verklaring van 6 Februari 1907 
deed de zelfbestuurder afstand van zijn be- moeienis 
met het boven-Kajangebied, waar eenige 
Segaihoofden veel onrust en moeilijkheden 
veroorzaakten door hun sneltochten, afpersingen en 
ongehoorzaamheid. Nadat door het Gouver- nement 
aldaar weer geregelde toestanden waren geschapen, 
werd in 1926 beslist, dat het Apoka- jan-, 
Poedjoengan- en Lepomo*ot-gebied, met ingang 
van 1 Januari 1926, gerekend zou worden onder het 
direct gezag van het zelfbcstuur van. Boeloengan te 
zijn gesteld. 

Het bestuur over het landschap wordt gevoerd 
door den zelfbestuurder (Sultan), bijgestaan door 
twee landsgrooten. Oorspronkelijk was dit aan- tal 
vier, maar het zelfbestuur acht de vervulling van een 
tweetal vacatures onnoodig. De landsgrooten zijn 
geen volkshoofden, doch medebe- stuurders, aan wie 
een decl van de uitvoerende taak van het zelfbestuur 
is opgedragen. Zij on- derteekenen mede de 
begrootingen der landschapskas. Beslissingen in 
bestuurszaken worden in overeenstemming met hen 
genomen, zij het ook dat de bestuurder een 
beslissendo stem heeft. De zetel van het zelfbestuur 
is Tandjoengpalas, aan den linkeroever van de 
Kajanrivier togen- over Tandj oengsdlor gelegen. 
Inkomstcn van. zelfbestuurder, landsgrooten cn 
landschapsambto- naren worden betaaid uit de 
landschapskas. De verdeeling in districten en 
onderdistricten ge- schiedt bij zelfbestuursbesluit. Er 
zijn thans 2 districtshoofdon te Tandjoengpalas en to 
Meli- nau, en 66n onderdistrietshoofd to Tarakan. In 
1928 is do afdeeling Boeloengan der residence 
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo gevormd, 
omvattendo het goheele gebied van het landschap 
(afdeolingshoofdplaats Tandj oengsdlor). De 
afdeoling is vordeeld in 3 onderafdcelingen: 
Boeloengan, Tidoengsche landen (Melinau) cn 
Apokajan (Longnawang) (zio Ind. Stb. 1928 nos 86, 
209, 408). 

De hoofdplaats Tandjoengsdlor wordt recht- 
streeks bestuurd door den controleur der onder- 
afdeeling Boeloengan, bygestaan door een pem- 
bokal, wiens inkomsten bestaan uit collecte- loonen. 
Onder gonoomden controleur zijn nog werkzaam 
eon gezaghebber te Tarakan en post- houders te 
Longberang, Longpoedjoengan, Pa- bawang en 
Boeloo. Do onderafdeeling Apokajan staat onder 
een officier van de landmacht met den titel van fd. 
controleur te Longnawang, en do .onderafdeeling 
Tidoengsche landen ondor een 
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controleur (of gczaghebber) te Melinau. Door de 
bemoeicnis van het Europeesch bestuur en de 
activiteit tier militaire patrouilles is de vroeger 
bestaando chaotische toestand in de Apokajan- 
en Tidoengsche landen verdwenen en hecrschen 
daar thans rust en orde. Het koppensnellen komt 
niet meer voor. De landschapsonderhoorigen 
staan rechtstreeks onder hunnc volkshoofden In 
Poedjoengan en Lepomo'ot bestaan nog z.g. „al- 
gemeene hoofden", die een toelage ontvangen uit 
de landschapskas. Een dergelijk hoofd in Apo- 
kajan werd in 1926 afgezet en niet meer vervan - 
gen. . 

De werkingssfeer van de bij besluit van den re- 
sident der Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo 
in 1910ingestelde landschapskas voor Boeloengan 
omvat thans het geheele gebied van dat zelf- 
bestuur. Dank zij het aandeel in de ontvangsten 
der pretoleumindustrie behoort Boeloengan tot 
de financieel krachtige zelfbesturende land- 
schappen. De begrooting voor 1932 geeft aan als 
ontvangsten / 604.740 en als uitgaven f 585.002. 
De verschillende financieele lasten aan de land- 
schapsonderhoorigen opgelegd, waarvan de op- 
brengst in de landschapskas wordt gestort, zijn 
bij zelfbestuursverordeningen, goedgekeurd door 
het hoofd van gewestelijk bestuur, geregeld. Zoo 
were! in 1915 een regeling getroffen en goedge- 
keurd omtrent de inning van een belasting op de 
boschproducten; in 1924 omtrent de heffing van 
slachtbelasting en inkomstenbelasting (incl. 30 
opcenten). In Apokajan wordt de belasting nog 
grootendeels in natura (rijat) opgebracht, welke 
door het militair detachement wordt opgekocht. 
Ook in het Krajangebied wordt zij nog voor 40% 
in rijst betaaid. In 1928 werden mede bij zelf- 
bestuursverordening de vordering cn do afkoop 
van persoonlijke diensten der mannelijke land- 
schapsonderhoorigen geregeld. 

De uitoefening van de rechtspraak over de on- 
derhoorigen van het Jandschap is opgedragen aan: 
a de Inheemsche alleensprekende rechters (ke- 
ra])atan ketjil); b. de Inheemsche rechtbank te 
Tandjocngpalas, welke den naam draagt van 
Kcrapatan besar, zoomede aan naast deze door 
het zelfbestuur in overleg met het hoofd van ge- 
westelijk bestuur op andere plaatsen voor be- 
paalde gebiedsdcelen ingestcldo inheemsche 
rechtbankcn (zie voor deze cn andero zclfbe- 
Ktuursvcrordcningen: Mcdedeelingon der af- 
deeling Beatuurszuken Buitengewesten, Dept. 
B.B., serie A no. 5). 

Literaluur: zie oorspr. artikel in DL I en 
voorts: IL E. D. Engelhard, Aanteokeningen 
betreffende de Kindjir-dajaks in het landschap 
Boeloengan, T.B.G. XXXIX, 458; W. Aernout, 
Een woordenlijstje der Tidoengsche taal, LG. 
1885 I biz. 536; Een tocht naar Apokajan in Cen- 
traal-Borneo, T.A.G. Ser. 2 XX (1903/859); D. 
Mercns, De Brem-Bremstroomversnollingen, T. 
A.G. 1910, 529; D. Habbema, Eon en ander over 
de Apokajan en do rois daarheon, Do Aardo en 
yharo volkon 1914, 385, 393; W. D. de Jongh, 
Aanteokeningen over de Tidoengsche landen, H. 
M. N.I. 42 (1913) Verh. biz. 22; Troebelen in 
Noord-Oost-Borneo, I.G. 1912, II, 1614; L. Rut- 
ton, Rcisherinneringen uit Z.O. Boeloengan, 
T.A.G. 1916, 236; Kapt. Bekking, Een reis naar 
het Bovenstroomgebied van de Sera.jap en Sem- 
bakoengrivieren, Indie. G.W. Ill (1919—'20), 
261, 277, 293; Dr. L. Rutten, Foraminiferen-  

kalkateenon uit do Tidoengsche landen, H.M.N.L 44 
(1915) Verh. le. ged., 28; Dr. L. Balner, Land/ volk 
cn geneeswijze bij de Dajakstammen van de 
Apokajanstreck, Hand. 2e N.I. natuurwetcnsch. 
congrcs 1922, biz. 28. Zie verder BORNEO, 
DAJAK, DAJAKSCH. 

SAMBALIOENG (Aanv. van DI. III). Een zelf- 
besturend landschap, dat met Goenoengtaboer 
samen de onderafdeeling Beraoe vormt van de 
afdeeling Samarinda der residence Zuider- en 
Oosterafdeeling van Borneo. Het maakte vroeger 
deel uit van het laatstgenoemde landschap en werd 
in 1844 door het Gouvernement als zelf- standig rijk 
erkend. De geschiedenis en de polx- tieke en 
economische omstandigheden van beide 
landschappen houden ten nauwste met elkaar 
verband, zoodat voor de meeste bijzonderheden 
omtrent Sambalioeng verwezen mag worden naar 
het artikel GOENOENGTABOER. Ter aan- vulling 
daarvan en van het in DL III dezer En- cyclopaedie 
omtrent “Sambalioeng" medegedeel- de diene het 
volgende. 

De kust is vlak en moerassig, behalve in het Z. 
van Telok Seliman tot Tandjoeng Mangkalihat, waar 
zij bergachtig is. Van Semoeatai tot de grens met 
Koetai is zij bezet met riffen, welke zich ook 
uitstrekken tusschen de eilanden. Van deze is 
Kakaban bergachtig en van kalksteen ge- vormd, de 
andere 7 zijn laag en uit koraalrif op- gebouwd. De 
geologische formatie is gelijk aan die van 
Goenoengtaboer. De Kelai, de hoofdri- vier van het 
landschap, is slecht bevaarbaar; bij hoogen 
waterstand kunnen kleine gewestelijke vaartuigen 
tot even beneden Toembit komen. Hare zijtakkon en 
de andero rivieren van het landschap zijn slechts 
voor prauwen bevaarbaar en dan nog slechts tot 
zekere hoogte, aangezien bovenstrooma veel 
stroomversnellingen voorko- men. De samenstelling 
der Inlandsche bevolking en hare 
levensomstandigheden zijn vrijwel ge- lijk aan die 
van Goenoengtaboer. Slechts komen, behalve de 
aldaar vermelde Dajaks, nog in Sam- balioeng voor 
do Kenja's, afkomstig van Apo- kajan en de 
Laboe*s. De eersten wonen, evenals de Segai‘8, aan 
de Kelai en waren oorspronkelyk ook 
koppensnellers. Zij hebben hun eigen taal, maar 
spreken ook Benoea Maleisch. De Labor's, wonend 
aan do Lasan, hebben nimmer aan snel- len gedaan. 
Sedert lang zijn zij landbouwers, en vormen door 
afwijkende taal en adat een afzon- derlijke groop 
heidensche Dajaks. 

In Sambalioeng zijn thans uitgegeven door het 
Zelfbestuur: 1 landbouwconcessie en 5 concessies 
tot boschexploitatie; voorts 6 concessies tot mijn- 
bouw aan de N. V. Parapattan Steenkolen Maat- 
schappij, welko gedeeltelijk liggen in Goenoeng-
taboer, on 18 vergunningen tot mijnbouwkundige 
opsporingen, allo verleend door het Gouvernement. 

Wegen en bruggen bestaan slechts op de on- 
derafdcelingshoofdplaats, de standpl&ats van den 
zelfbestuurdor, Sambalioeng en in versohillende ver 
van elkaar liggende kampoengs. Het verkeer te land 
volgt do Dajakpaden. Het verkeer te water geschiedt 
met prauwen. De voornaamste han- delsroutes 
binnen het land zgn Tandjoengredeb- -Moearalasan 
en Tandjoengredeb-Soekon-Tan> 
djoengboeajaboeaja. 

Hot bestuur over het landschap wordt uitge» 
oefend door den zelfbestuurder, bygestaan door twee 
landsgrooten. Bit aantal was vroeger vier, 
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maar het zelfbestuur acht vervulling van twee 
vacatures onnoodig. Do twoe landsgrooten zijn belast 
met bestuursfuncties zonder eigen ressort. De 
verdeeling in districten en onderdistricten ge- schiedt 
door het zelfbestuur. Er zijn thans twee 
onderdistrictshoofden, t.w. van Talisajan en 
Sambalioeng. In de vacature van onderdistricts- 
hoofd van Moearalasan wordt voorloopig niet 
voorzien. Het ressort is gevoegd bij Sambalioeng. De 
landschapskas is welvarend. Van de jaarlijkscho 
middelen ten bedrage van rond f 100.000 kan een deel 
gereserveerd worden. De regelingen betreffende 
belastingen, heerendien- sten en rechtspraak komen 
overeen met die van Goenoengtaboer en zijn 
tezelfdertijd vastgesteld. 

Na de erkenning van SambaKoeng als zelf- 
standig rijk in 1844 werden met dat landschap door 
het Gouvernement politieke contracten en 
suppletoire overeenkomsten gesloten, bijna ge- 
lijkluidend aan die van Goenoengtaboer. Het 
uitvoerig contract van 1878 werd in 1906 vervangen 
door de korte verklaring volgens Atjeh- model, 
afgelegd door den waarnemenden be- stuurder Datoe 
Ranik alias Si Beling op 17 Nov. van dat jaar, welke 
eerst bij G.B. van 24 November 1909 no. 5 werd 
goedgekeurd en be- krachtigd. Na de aflegging van 
de korte verklaring volgens uniform model op 30 
April 1920, goedgekeurd en bekrachtigd bij G.B. van 
29 December 1920 no. 56a, is genoemde Datoe 
Ranik op- getreden als definitief bestuurder. In 1921 
heeft' hij den naam aangenomen van Mohamad Ami- 
noedin, van welke naamsverandering aanteeke- ning 
is gehouden bij G.B. van 13 April 1921 no. 63. 

Literatuur. Zie BERAOE en GOENOENGTA-
BOER. 
如’GOENOENGTABOER (Aanv. van DI. I), een 
'zelfbesturend landschap aan de N.O. kust van 
Borneo, groot 土 6000 K.M2. (opgave 1919). Het 
vormt samen met het landschap Sambalioeng de 
onderafdeeling Beraoe der afdeeling Samarinda van 
de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo 
.Het grenst ten Noorden en Westen aan het landschap 
Boeloengan, ten Zuiden aan Sam- balioeng en ten 
Oosten aan de Celebeszee. De grens met het 
eerstgenoemd landschap wordt ge- vormd door de 
waterscheiding tusschen de Ka- jan- en Beraoe of 
Koranrivieren, terwijl die met Sambalioeng is de 
Beraoerivier van de Moeara- paiitai, zijnde de 
Zuidelijkste uitmonding, tot aan de samenvloeiing 
der rivieren Segah en Kelai en vervolgens de 
waterscheiding tusschen beide rivieren. Tusschen de 
waterscheidingen, dus in het stroomgebied der 
rivieren, strekken zich groote laagvlakten uit, waarin 
enkele heuvel- achtige verheffingen zijn waar te 
nemen, Van de tot het landschap behoorende 
eilanden zijn laag: Raboe2, Poelaupandjang, 
Derawan, Semama en Sangalati, terwijl Maratoea 
bergachtig is. De kust is grootendeels vlak en 
znoerassig. Van Moe- ara Tidoeng, de Noordelijkste 
uitmonding der Beraoerivier af, strekken zich 
Noordwaarts riffen uit, die zich voortzetten tusschen 
do cilan- den. De Beraoerivier is slechts langs hare 
uit- mondingen Moeara Tidoeng en Moearapantai tot 
Tandjoengredeb bevaarbaar voor zeeschepen. Boven 
laatstgenoemde plaats kunnen die sche- pen nog in de 
Segahrivier komen tot Badew&ta; kleine 
gouvernementsstoomers komen tot Poe- laubesar. De 
kleine Karangtigau -rivier op de 

grens met Boeloengan is slechts bevaarbaar voor 
prauwen. Over hot algemeen bestaan de bergen uit 
kalkstcen, waarin veel druipstcengrotten 
voorkoinen, die tot verbiijfplants dienen van 
zwaluwen, welko er hunne eetbare ncsten bou- wen. 

De lagere heuvcls en de vlakten bestaan uit een 
bruine kleisoort en zijn grootendeels bedekt met 
zwaar bosch. Van de eilanden is Maratoea van 
kalkstecn en de andere (lagere) van koraal- rif, 
bedekt met een laag zand of klei en een weinig 
humus. Steenkool komt veel voor; de oppervlak- 
kige lagen werden vroeger, o.a. bij Goenoengta-
boer, de Moeara Birang en den Goenoeng Emas, 
door do Inheemschc bevolking ontgonnen. In de 
zyriviertjes der Makkam, een zytak van de Segah, 
wordt stroomgoud gevonden, terwijl aan de Long 
Gih lood en bij de Birang (een zijtak van de 
Segahrivier) petroleum moet voorkomen. 

De uitkomsten van de volkstelling 1930 geven 
geen afzonderlijke getallen op voor Gocnoengta- 
boer, wel voor de onderafdeeling Beraoe, d.w.z. 
genoemd landschap en Sambalioeng tezamen. 
Volgens die telling bevinden zich in die onderaf-
deeling: 19.604 Inlanders, 127 Europeanen en 
daarmede gelijkgestelden, 716 Chineezen en 213 
andere Vreemde Oosterlingen, totaal 20.660 in- 
woners. 

De Inlandsehe bevolking bestaat uit: a. de Orang 
Benoea, de z.g. oorspronkelijk inheemsche 
bevolking; deze groep is samengesteld uit Mo- 
hammedaansche Basaps (de eigenlijke autoch- 
tonen) en afstammelingen van de eerste geimmi- 
greerde Soloks en Bocgineezen; hun taal is bijna 
zuiver Maleisch; b. Bandjareezen en Boeginee- zen; 
zij spreken behalve hun eigen taal ook het Benoea-
Maleisch en leven van handel, landbouw of 
inzameling van boschproducten; c. Badjau,s en 
Soloks; zij zijn kustbewoners en leven hoofd- 
zakelijk van vischvangst; velen houden zich ook 
bezig met matten vlechten en potten bakken (te Dera 
wan); zij hebben hun eigen taal en bclijdcn den 
Islam; d. heidensche Dajaks w.o. 1°. de Segafs of 
Modangs, de meest beschaafde der 
Goenoengtaboer-Dajaks, wonende in de kam- 
poengs aan den middenloop der Segahrivier; af- 
komstig van de Kedjan (boven Kajan) hadden zij 
zich oorspronkelyk verplaatst naar de Wahan (in 
Koetai) en later zich verspreid over KeJai cn Segah 
tot in Boeloengan; zij staan onder hun eigen 
hoofden en Jeven van landbouw en de inzameling 
van boschproducten; zij hebben hun eigen taal, 
maar spreken ook do Rurantaal, we】ke ongeveer 
gelijk is aan het Boesangsch; velen ver- staan ook 
het Benoea-Maleisch; 2°. de Poenans, primitieve 
Dajaks in de bosschen langs de boven- Segah, de 
Makkam en de Long Gih; ofschoon 单n stain 
vormend met de Poenans in Sambalioeng cn elders, 
zijn zij verdeeld in van elka&r onafhankelijko 
groepen met eigen hoofden, dio elk een eigen 
gebied hebben, waarin leden van andere groepen 
niet mogen jagen en boschproducten inzamelen; de 
Segai's hebben een grooten invloed op deze bosch-
Dajaks en weerhouden hen door vreesaanjaging van 
het uitoefenen van landbouw; zij leven nog van 
jacht, visscherij en wildo sagoe; 3°. de Basaps, 
oorspronkelijk zwervende Dajaks, die 
stamverwanten hebben in het land- schap 
Sambalioeng. De koppensnellende Segai's hebben 
vroeger — nu wordt niet meer gesneld — zwaar 
ondor hen huisgehouden, velen werden ge- 
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dood, andercn weggevoerd ala slaven. Ook do Ma- 
leiers hebben vrocger Basaps geroofd en tot slaven 
gemaakt. Toen de slaverny werd afgeschaft tradcn 
de door Segal's goroofden in het stamver- band van 
hun heeren on werden de slaven der Malciers Orang 
Benoea. De nog heidenschc Basaps hebben 
langzamerhand het zwervend leven verlaten en zich 
op den landbouw toegelegd. 

De Inhecmsche nijverheid is van weinig be- 
teekenis. De vervaardigde voorwerpen: vlecht- 
werk, vischnetten, prauwen en aarden potten zijn 
voor binnenlandsch gebruik bestemd. 

In hetlandschap waren in 1932 nog van kracht: 6 
Jandbouw-concessies en 6 concessies voor bosch- 
exploitatie, alle verleend door het Zelfbestuur en 
goedgekeurd door het hoofd van gewestelijk 
bestuur, voorts 17 vergunningen tot mijnbouw- 
kundige opsporingen, verleend door het N.I. 
Gouvernement. De aan de N.V. Steenkolen- 
maatschappij Parapattan uitgegeven 5 mijn- 
concessies zijn gedeeltelijk gelegen in dit land- 
schap en voor een grooter de el in Sambalioeng. De 
Inlandsche landbouw bestaat voornamelijk uit 
rijstbouw op ladangs. In de laatste jaren heeft men 
zich ook toegelegd op het aanleggen van natte 
rijstvelden en de cultuur van klappers en rubber. Het 
Inlandsch grondbezit wordt ver- kregen door 
ontginning en gaat verloren als alle sporen van 
ontginning verdwenen zijn (na 3 jaar). Bij 
verschillende Dajakstammen gaat ech- ter het 
bezitsrecht na ontginning niet meer verloren. Een 
voornaam middel van bestaan der In- heemsche 
bevolking is het inzamelen van bosch- producten: 
hout, was, rotan- en damarsoorten benevens 
vogelnestjes. Deze worden tc Tan- djoengredeb 
verkocht en vandaar uitgevoerd. Veetedt is van geen 
beteekenis. Jacht en vis- scherij worden voor eigen 
consumptie beoefend. De zeevisscherij levert echter 
belangrijke uit- voerproductcn: gedroogde visch, 
trasi, tripang en schelpen (paarlmoer). De handel, in 
handen van Europeanen, wordt, behalve voor hout 
en visch, hoofdzakelijk gedreven op Singapore. Het 
In- heemsche cominunicatiemiddel, zoowel langa de 
kusten als op de rivieren, is de prauw. De han- del 
met de Dajaks is grootendeela ruilhandel. Het 
verkcer te land geschiedt langs moeilijk begaan- 
barc Dajakvoctpaden. Wegen en bruggen vindt men 
slechts op de hoofdplaats, de standplaats van het 
Zelfbestuur en in enkele kampoengs. De Parapattan 
steenkolcnmaatschappij heoft to barer beschikking 
stoombarkassen en motorbooten, welkc bruikbaar 
zijn in den benedenloop dor ri- vieren. De 
binnenlandscho handehroutes volgen de groote 
rivicren Segah en Beraoe. Do voor- naamste 
vorbindingen zijn: Tandjoengredeb-De- rawan en 
Tundj oengredeb- Poclaubesar. 

De gcschiedenis van Gocnoengtaboor is ten 
nauw8to Bamengewcven met die van het land- 
schap Sambalioeng. Beido vormden, tezamen met 
Bocloengan, het vroegere ryk Beraoe. In 1787 
werden dio landen door Bandjermasin aan de 
O.I.C. afgestaan. 3 Januari 1817, 13 September 1823 
on 4 Mei 1826 werd dio afstand bevestigd. Nadat 
Boeloengan zich van Beraoe had afge- sclieiden, 
volgdo onder den zevenden sultan van Beraoo, door 
toedoen van Radja Alam, een klein- zoon van den 
vorigen Sultan, Sambalioeng dat voorbeeld. Naur 
het achy nt omvatte dit rykje tocn nog slechts het 
stroomgebied van de Ke- lairivier. De Sultan van 
Beraoe bleef het be- 

wind vocren over het stroomgebied van de Be- 
raoerivicr cn van de Segah, benevens het kust- 
gebied van af Karangtigau tot Mangkaliat. Nadat 
gonoemde Radja Alam afstand van het be- stuur 
over Sambalioeng had gedaan ten behoeve van zijn 
zoon Sultan Bangkoek, vroeg en ver- kreeg hij de 
landstreek Batoepoetih in leen van Goenoengtaboer. 
Toen zich hier ook de zeeroo- verhoofdman Sjarif 
Dakoela van Solok kwam vestigen en Radja Alam's 
dochter huwde, werd deze streek berucht om hare 
onveiligheid en liep Sultan Adji Koening van 
Goenoengtaboer ge- vaar land en waardigheid aan 
de zeeroovers te verliezen. Hij riep de hulp in van 
den Gouver- neur te Makassar, hetgeen aanleiding 
werd tot de expeditie van 1884 onder overate 
Anemaet. Batoepoetih werd genomen, Sjarif 
Dakoela opge- hangen en Radja Alam met zijn 
zoon, den lateren Sultan Poetih van Sambalioeng, 
meegevoerd naar Makassar. De expeditie tuchtigde 
ook Sambalioeng, waarvan de bestuurder Sultan 
Bang- koek naar Soearan (in het binnenland) was 
ge- vlucht. In Goenoengtaboer sloot overate Ane-
maet, onder nadere goedkeuring van het N.L 
Gouvernement, een contract met den Sultan, 
waarbij deze de souvereiniteit van Nederland 
erkende en geheel Beraoe (Batoepoetih en Sam-
balioeng incluis) in beheer ontving. Hij kreeg te- 
vens de opdracht den voortvluchtigen Sultan 
Bangkoek op te vatten en uit te leveren. Boven- 
bedoelde overeenkomst • werd later wel goedge-
keurd, maar had practisch geen gevolgen. Sultan 
Bangkoek toch keerdo na eenigen tijd vrij naar 
Sambalioeng terug, alwaar hij overleed en in het 
bestuur werd opgevolgd door zijn. halfbroer. Hieruit 
blijkt dat Sambalioeng zijne onafhan- kelijkheid 
tegenover Goenoengtaboer heeft we- ten te 
bewaren. Batoepoetih schijnt sindsclien steeds tot 
Sambalioeng tc zijn gerekend en langzamerhand 
ook het linkerstroomgebied van de Beraoe-rivier. In 
1844 schreef de Koninklijke Inspecteur A. L. 
Weddik aan de Sultans van Goenoengtaboer, 
Sambalioeng en Boeloengan brieven, waarin ieder 
hunner als Sultan van het door hem bestuurd 
landschap werd erkend. In 1850 werden met hen 
gelijlduidende overeen- komsten gesloten, waarbij 
hun die landen in leen werden afgestaan. De 
onderlinge naijver tus- schen die drie landschappen, 
welke vroeger een geheel vormden, gaf in de 19e 
eeuw nog al eens aanleiding tot blocdigo twisten, 
welko steeds weer met behulp van het 
Gouvernement werden bijgelegd. In de 20ste eeuw 
zijn geen rustver- storingen meer voorgekomen. Het 
op 30 October 1850 gesloten contract met 
Goenoengtaboer werd goedgekeurd bij G.B. van 11 
Januari 1851. Die overeenkomst werd vervangen 
door het uit- voerige contract van 21 Mei 1878 met 
den toen opgetredon Sultan Datoo Maharadja Dinda 
Ha- sanoedin, goedgekeurd en bekrachtigd by G.B. 
van 18 October 1878 no. 11. Onder do working van 
dat contract worden de mijnrechten overgenomen 
en de N.I. Mynverordening toepasselijk verklaard 
op het landschap (suppl. contr. 27 Aug. 1898, 
goedgekeurd en bekrachtigd bij G.B. 11 November 
1898 no. 27); ovorgenomen werden het 
havenbeheer en de politie in de havens en op de 
reoden (suppl. contr. 28 Juli 1899, goedgekeurd en 
bekrachtigd bij G.B. 27 November 1900 no. 30), de 
rechtenheffing en pachten (suppl. contr. 6 Aug. 
1900, goedgekeurd en bekrachtigd 
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by G.B. 27 Nov. 1900 no. 29); door do Zelfbc- 
sturen van Goenoengtaboer en Sambalioeng sa- 
men werden gronden afgestaan voor do onderaf- 
deelingshoofdplaats Tandjoengredeb (suppl. con- 
tr. 6 Juli 1896, goedgckeurd en bekrachtigd bij G.B. 
5 Febr. 1898 no. 29). In 1906 werd het ver- ouderde 
contract van 187S, gesloten met den be- stuurder 
Sultan Mohamad Siranoedin, vervangen door een 
korte verklaring volgens Atjdh-model, door 
denzelfden bestuurder afgelegd en beeedigd op 17 
November 1906 en goedgekeurd en bekrachtigd bij 
G.B. van 24 November 1909 no. 5. Bij het optreden 
van Achmad JMaulana, den te- genwoordigen 
bestuurder, werd door hem op 25 April 1921 de 
korte verklaring volgens uniform model afgelegd en 
beeedigd, welke bij G.B. van 5 November 1921 no. 
11 werd goedgekeurd en bekrachtigd, met de 
aanteekening dat die zelf- bestuurder den naam 
heeft aangenomen van Mohamad Chalifatoellah 
Djaloeoedin. 

In Goenoengtaboer berust de bestuursmacht bij 
den zelfbestuurder alleen. De vroeger be- staande 4 
landsgrooten zijn verdwenen. Men acht daar de 
vervulling der vacatures onnoodig. De ver- deeling 
van het gebied in districten en onder- districten 
geschiedt bij zelfbestuursbesluit. Thans zijn er geen 
districtshoofden, wel twee onder- districtshoofden, 
nl. van Poelau Darawan en Goenoengtaboer. Het 
kanipoengbestuur berust bij door het Zelfbestuur 
aangestelde hoofden, die den titel pembekal voeren 
en worden bijgestaan door een of meer pengeraks. 
Sinds 1910, in welk jaar de landschapskassen 
werden ingesteld, heeft Goenoengtaboer een eigen 
kas. Eenigen tijd is deze vereenigd geweest met die 
van Sambalioeng (onderafdeelingskas Beraoe), 
daarna met die van Koetai, Sambalioeng en 
Boeloengan (af- deeHngskas van Samarinda). De 
inkomsten van den bestuurder en 
landschapsambtenaren worden betaaid uit de 
landschapskas. De pembekals genieten alleen 
collecteloonen. 

Goenoengtaboer, de zetel van het zelfbestuur, is 
gelegen aan de samenvloeiing van de Segah, Beraoe 
en Kelai, tegenover de onderafdeelings- hoofdplaats 
Tandjoengredeb. De middelen, over welke het 
landschap beschikt, zijn toereikend voor de 
bestrijding van de uitgaven. Het jaar- lijksch budget 
beloopt 土 / 50.000. De financieele lasten aan de 
landschapsonderhoorigen opgelegd, waarvan de 
opbrengst in de landschapskas wordt gestort, zijn bij 
zelfbestuursverordeningen, goedgekeurd door het 
hoofd van gewestelijk be- stuur, geregeld, o.a. in 
1915 belasting op do boschproducten en in 1923 
slachtbelasting en in- komstenbelasting (incl. 30 
opcenten). In 1927 werden geregeld de vordering en 
de afkoop van persoonlijke diensten der mannelijke 
landschapsonderhoorigen en in 1926 de 
rechtspraak. 

De uitoefening van de rechtspraak over de on- 
derhoorigen van het Zelfbestuur is opgedragen aan: 
a. Inheemsche alleensprekende rechters (kerapatan 
ketjil) en b. de Inheemsche rechtbank te 
Goenoengtaboer, welke den naam van Kerapatan 
besar draagt, zoomede aan do daarnaast door het 
Zelfbestuur, in overleg met het hoofd van 
gewestelijk bestuur, voor bepaalde gedeelten van 
het landschap ingesteldo gelijksoortige In- 
heemsche rechtbanken (vide voor deze en andere 
zelfbestuureverordeningen: Mededeelingen v. ,d. 
afdeeling Bestuurszaken der Buitengewesten v. h. 
Dept. B.B., serie A no 5). 

Literatuur. Zie het oorspr. artikel in DI. I en 
voorts: Noordoostkust Borneo, Van Hoek Mang- 
kalihat tot de Berouwrivier, Medcd: op zee- vaartk. 
gebied N.O.I. Juli 1902 no. 28, biz. 1; Dr. Ch. Hoze, 
Among the Madangs, Travel and exploration, 1910, 
73; Dr. B. G. Escher, Gc- steenten van de Kelai 
(Berouw, Oost-Bomeo), Nat. Tijdschr. N.I. 80 
(1920), 9. Zie verder BOELOENGAN, BORNEO, 
BERAOE, DA- JAK, DAJAKSCH./ 

KOTAWARINGIN (Aanv. van DI. II). Zelf- 
besturend landschap, dat het Westelijkste deel der 
residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo 
inneemt en geheel de gelijknamige onder- afdeeling 
der afdeeling Koealakapoeas vormt. Deze 
onderafdeeling wordt bestuurd door een controleur 
of gezaghebber, wiens standplaats thans voorloopig 
Pangkalanboeoen is, de zetel van den 
Zelfbestuurder. De grens van de Zuider- en 
Oosterafdeeling van Borneo met de residentie 
Westcrafdeeling van Borneo, voorzoover die ligt ten 
Westen en Zuiden van den top van den berg Raja of 
Segoeroeh, is vastgesteld bij Ind. Stb. 1904 no. 391. 
Hierdoor is ook vastgelegd de Westgrens van het 
landschap Kotawaringin en is een eind gemaakt aan 
het getwist met het landschap Matan over de 
landstreek Djelai, welke nu definitief aan het 
laatstgenoemd landschap is toe- gewezen, benevens 
de in de beneden-Djelairivier gelegen eilanden en de 
met die rivier in verbinding staande meren. Van de 
drie groote stroomen van het landschap heeft de 
Soengai Kotawaringin het uitgestrekste 
stroomgebied. Zij ontstaat uit S. Aroet en S. 
Lcinandau, welke bij Karang- anjar samenvloeien. 
De Soengai Koemai, do Oostelijkste groote rivier, is 
voor groote schcpcn toegankelijk; van de beide 
andero groote stroomen is de monding verzand. 
zoodat alleen kleine schepen en laadprauwen met 
weinig diepgang en slechts bij hoogwater daar 
kunnen binnenloopen. In de monding van de S. 
Kotawaringin liggen in de richting van den stroom 
twee eilandjes, zoodat die rivier twee ingangen 
heeft. De scheep- vaart maakt alleen gebruik van de 
linkergeul, omdat de andere al te ondiep is In het 
lage, Zui- delijke gedeelte van het landschap hebben 
zich meren gevormd, zooals de danau Kenamboei 
aan de S. Aroet, de danau Troesan aan de Lcmandau 
en de danau Gelinggang dicht bij de monding van de 
S. Djclai, weJke bekend zijn om hun groote 
uitgestrektheid en oin hun rijkdom aan visch. 
Overigens vindt men in dat deel van het ]and veel 
inoerassige terreinen, zelfs moet cen deel van de 
kota Pangkalanboeoen op drassigeii grond gebouwd 
zijn. De bodom van het landschap is vrij vruchtbaar 
en bevat ook delfstoffen, zooals goud, yzer, lood, 
steenkolen, petroleum e.a. 

Do grootto van het landschap moet ongeveer 
22.700 K.M.，zijn. Volgens de voorloopige uit- 
komsten dor volkstelling 1930 telt de bevolking van 
Kotawaringin: 27.839 Inlanders, 5 Europe- anon en 
daarmede gelijkgestelden, 351 Chinee- zen en 125 
andere Vreemde Oosterlingen, totaal 28.320 zielen. 
De Inlandsche bevolking is samen- gesteld uit: a. 
Maleiers, vereenigd in kampoengs aan den 
benedenloop der rivieren, b. Bocgineezen aan de 
kust on c. Dajaks, gedeeltelijk in kampoengs en 
gedeeltelyk op zich zelf wonend in do bovenstreken. 
In de door Maleiers bewoonde streek ligt nog de 
Dajaksche nederzetting Pa- sirpandjang. Do 
Maleiers en Boegineezen zijn 
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Alohamnicdancn on hebbcn hun oorspronkelijke 
instellingen en gebruiken bchouden. Do Dajaks zijn 
heidcncn; van bckcering tot den Islam wordt wcinig 
vernomen. De taal der Dajaks laat zich verdeelen in 
3 hoofddialecten： hot Aroet-, Le- mandau- en het 
Darat-Dajaksch ； verder be- staat nog een 
afzonderlijk dialect: het Koe- dangansch, waarvan 
wordt beweerd, dat het geen Dajaksch is on ineer 
overeenkomst vertoont met het Minangkabausch ( 
?). De taal der Maleische bevolking is een 
mengelmoes geworden van Ma- leisch, 
Bandjareesch, Sampitsch en Dajaksch. 

De Inlandsche nijverheid levert producten voor 
binnenlandsch gebruik, o.a. allerlei vlecht- werk, 
gesmede wapens en ijzeren voorwerpen voor 
huishoudelijk gebruik. De landbouw wordt zoowel 
door Maleiors als Dajaks beoefend en wel 
voornamelijk op droge velden. De rijstproductie is 
niet voldoende voor de consumptie, zoodat geregeld 
invoer van Java en Singapore moet plaats hebben. 
Evenals elders Heeft de Inlandsche bevolking zich 
ook hier op de rubbercultuur toegelegd ； 
niettegenstaande do slechte prijzen in den laatsten 
tijd is de uitvoer van rubber nog vrij belangrijk. 
Erfpacht en concessies voor landbouw of mijnbouw 
zijn in (lit landschap niet uit- gegeven; evenmin zijn 
er vergunningen tot mijn- bouwkundige opsporingen 
verleend. 

Wegen on bruggen vindt men op de hoofd- plaats 
en in de groote kampoengs. Verder bestaat er een vrij 
breede weg als verbinding tusschen 
Pangkalanboeoen en Koemai, waarlangs ook een 
landschapstelefoonlijn is aangelegd. Overigens 
geschiedt het verkeer te land langs voetpaden. In dit 
waterrijk land, waar bijna alle kampoengs aan de 
rivieren liggen, is het verkeer te water met prauwen 
hoofdzaak. Hiermee worden de producten van het 
binnenland gebracht naar de sta- pelplaatscn 
Koemai, Pangkalanboeoen en Soeka- mara, alwaar 
kantoren van in- en uitvoerrechten en accijnzen zijn 
gevestigd. Van hier gaan ze hoofdzakelijk naar 
Singapore. Uitgevoerd worden voornamelijk 
boschproducten: rotan-, getah- en harssoorten en 
verder kleinc hoeveelhcden was. Do getah van de 
djeloetoeng is in Amerika een onmisbaar artikel 
voor de fabricatie van kauwgom. 

De eersto vermelding van het landschap door een 
Europeaan vindt men in een werkjo van J. J. de Roy, 
getiteld: „Haechelijko reystocht van Jacob Jansz de 
Roy naar Borneo en Atchin en zijn vlugcht naar 
Batavia ondornomen in hot jaar 1691 en 
vcrvolgcns". De geschicdenis van Kotawaringin 
wordt gewoonlijk gorekend te beginnen mot de 
veatiging to Kotawaringin-lama van Pangeran 
Adipati Antakoesooina, tweeden zoon van don 
vierdon Mohammedaanschon vorst van 
Bandjermasin, Moesta^na Illah. Na don dood van 
dozen cn de troonsbcstijging van zyn ouderen broer, 
vertrok Antakocsoema met eon klcino vloot 
Zuidwaarts om zich eon oigen rijk te stichton. Na 
eon mislukte poging oin zich aan do Sorojanrivicr te 
vestigen, waar do bevolking geen nieuwen gebieder 
wenschte, vertrok P. A. Antakocaooma over land 
van de kampoeng Pem- boeang naar do Soengai-
Aroet. Hier wildo men hom, als afstammoling van 
het Bandjormasinsch vorstengeslacht, wel als 
gebieder aannemen, inuar vorwees hom eerst naar 
Kiai God6, hot hoofd van oen Hindoe-Javaanscho 
kolonie, welke oen suprematie oofendo over de 
Dajaksohe stam- 

mcn aan do Aroct cn Lemandau. Onder geleide van 
voornamc Aroeters voer hij per prauw de Aroctrivicr 
af cn de Lemandaurivier op tot Tan- djoeng 
Pangkalanbatoe, de woonplaats van Kiai Ged& Na 
langdurige besprekingen met do volks- hoofden was 
de Kiai genegen den' uit Bandjer- masin afkomstigen 
vorstentelg als gebieder tc erkennen. Op plechtige 
wijze word P.A. Anta- koesoema geinstalleerd, 
waarby hij den titel Ratoe Bagawan aannam. 
Tandjoeng Pangka- lanbatoe, waar hij zich bleef 
vestigen, noemde hij later Kotawaringin en zich 
zelven Ratoe Kotawaringin. Pangeran Ratoe is 
sedert de titol geworden der bestuurders van het 
landschap. Be- halve de ddsa*s aan de Lemandau en 
Aroet brachten ook Mendawai, Pemboeang en 
Sampit belastingen aan hem op. In den eersten tijd 
na de stichting was Kotawaringin nog afhankelijk 
van Bandjermasin, maar na verloop van tijd gingen 
de vorsten van Kotawaringin zich als onafhan- 
kelijke heerschers beschouwen. Pangeran Amas, de 
tweede vorst van Kotawaringin, had aan zijn zuster 
Poetri Gelang, na haar huwelijk met Ra- ddn Seri 
Dewa, een zoon van den vorst van Soe- kadana, in 
leen gegeven de landstreek Djelai- Bagintji, onder 
voorwaarde van teruggave bij eventueele 
echtscheiding of na haren dood. Toen evenwel Poetri 
Gelang naar Kotawaringin te- rugkeerde en aldaar 
stierf, bleef haar echtgenoot genoemdo landstreek 
wederrechtelijk behouden, waardoor voortdurend 
oneenigheid ontstond tusschen de vorsten van 
Kotawaringin en Soe- kadana. Nadat Matan van 
Soekadana was af- gescheiden (1837), behield het 
eerste landschap de Djelai-Bagintji-streek. In 1787 
werd door den Sultan van Bandjermasin het 
landschap Kotawaringin aan de O.LC. afgestaan, 
later aan de Engelsche Compagnie en ten laatste aan 
het N.I. Gouvernement. In 1815, in welk jaar de uit- 
barsting van de Tambora plaats had, werd de zetel 
van den vorst overgebracht van Kotawa- riugin 
(lama) naar Soekaboemi of Pangkalanboe- on(-
boen), waarheen later vele Mendaweiers uit- weken, 
tengovolge van het despotisch bewind van Sultan 
Soleiman van Bandjermasin. De oor- zaak van de 
verhuizing van den vorst moet go- zocht worden in 
het gevoel van onveiligheid te Kotawaringin, tot 
waar de zeeroovers hun roof- tochten uitstrekten. De 
aaurakingen van het Gouvcrnoment met 
Kotawaringin waren spora- disch tot in 1824 een 
contract met dat landschap werd gesloton. In 1837 
werd ter wering van zee- roovors het fort „do 
Percus", even beneden Koe- mai, opgericht, waarvan 
do bezetting aan de bevolking werd opgedragen. Tot 
1847 was er weer weinig aanraking met het 
landschap. In dat jaar word de eerste reizendo 
gezaghebber daarvoor aangesteld, die in 1852 
verdronk. In 1853 werd 
K.W. Tiedke zyn opvolger met Sampit als stand- 
plaats (zie Tjjdschr. v. N. I. 1838, II biz. 183 o.v., id. 
1861, II biz. 204 en Bgdr. Kon. Inst. v. T.L. on V. Ill 
biz. 243 en 346). Het contract van 1824 werd in 1878 
vervangen door een lang contract, waarna in 1897, 
1899 en 1900 suppletoire overeenkomsten werden 
gesloten tot overdracht tegen sohadeloosstolling 
voornamelijk van mijn- reohten, havenbeheer en 
havenpolitie, heffing van rechten en paohten on 
invoering van het zoutmonopolie. In 1905 werd 
bedoeld contract van 1878, als niet meer in 
overeenstemming met do tydsomstandigheden, 
vervangen door een 



1084 KOTAWARINGIN—KOETAI. 

korte verklaring volgens Atjdh-model, gcteekcnd I 
en beeedigd door den bestuurder Pangdran Ra- toe 
Sokma Negara en goedgekeurd bij G.B. van | 24 Juli 
1906 no. 37. Bij het optreden van den nieuwen 
bestuurder Pangdran Ratoe Sokma Alamsjah 
teekende en beeedigde doze op 9 Augustus 1913 de 
korte verklaring volgens uniform mo del, welke werd 
goedgekeurd en bekrachtigd bij G.B. van 25 Maart 
1914 no. 54. Laatstgenoemde bestuurder is nog in 
functie en is onderscheiden met het ridderkruis der 
Oranje-Nassauorde, hem in 1923 toegekend. 

Sedert de overname der rechtenhcffing door het 
Gouvernement en de plaatsing van cen be- 
stuursambtenaar in het landschap, waardoor een 
intensiever controle op de handelingen der anak- -
radja's en landsgrooten kon worden uitgeoefend, zijn 
de misstanden in Kota waringin, bestaande uit 
monopoliseering van den handel, knevela- rijen 
jegens de Dajakbevolking en het clandes- tien houden 
van pandelingen, verdwenen. De vroegere apanages 
zijn opgeheven en geen an- dere belastingen worden 
meer geheven dan ten behoeve van de landschapskas. 
Bij de bestuurs- wisseling in 1905 en later in 1913 
word in het landschap de rust verstoord door de 
machinaties van Pangdran Bongsoe Koesoema, die 
eerst voor zich en later voor een zijner zoons 
aanspraak maakte op de waardigheid van Pangeran 
Ratoe. Door krachtig optreden van het bestuur kwam 
daaraan spoedig een einde. 

Het bestuur van het landschap wordt uitge- oefend 
door den zelfbestuurder, bijgestaan door 
landsgrooten. Het vroegere aantal van 7 landsgrooten 
is eerst verminderd tot 4 en bedraagt nu 3. Een van 
deze 3 waardigheidsbekleeders is en- kel ornament, 
zonder bevoegdheden, nl. de ge- pensionneerde 
Pangeran Bandara van Kota- waringin. De twee 
andere vervullen de functie van districtshoofd te 
Pangkalanboeoen en Soeka- mara en zijn tevens 
belast met de ambten van ceremoniemeester en hoofd 
van de politic. De verschillende bevolkingsgroepen 
staan recht- streeks onder eigen volkshoofden. De 
inkomsten van zelfbestuur en landsgrooten, benevens 
van de landschapsambtenaren, waaronder een onder- 
districtshoofd te Nangaboelik, worden uit de 
landschapskas betaaid. Deze kas, in 1902 inge- steld, 
verkeert thans in vrij gunstigen toestand. Aangezien 
in het landschap geen concessies en ondernemingen 
bestaan, vormen de Gouver- 
nementsschadeloosstellingen en de opbrengst der 
belastingen de voornaamstc bronnen van inkomsten 
van de landschapskas. De begrooting van 1932 geeft 
aan: ontvangsten / 786C5 en uit- gaven / 77928, dus 
een overschot van / 737. Even- als in Boeloengan, 
Goenoengtaboer en Samba- lioeng zijn 
zelfbestuursverordeningen tot stand- gekomen 
betreffende de belastingen, heeren- diensten en 
rechtspraak. De inhoud daarvan is ongeveer 
gelijkluidend aan dien der verordenin- gen van 
eerstgenoemde landschappen (zie voor deze en andere 
zelfbestuursverordeningen „Me- dedeelingen der 
Afdeeling Bestuurszaken der Buitengewesten van het 
Departement van Bin- nenlandsch Bestuur, serie A 
no. 5"). In 1932 zyn de opcenten op de inkomsten-
belasting verhoogd van 30 tot 40 en is een 
crisisbelasting ingevoerd/ 

Z KOETAI (Aanv. van KOETEI in ,D1. II). Hdt landschap 
strekt zich uit van 土 2j° N.B. tot 土 1|° Z.B. en van 
119° O.L. tot 115矿 O.L. De 

tot het landschap behoorende eilanclen, genoemd in 
het contract van 1902, zijn: de eilandengroep voor do 
monding van de Koetairivier, tus- schcn 
Mocarabadak cn Moearadjawa: P. Baras (Bassa), P. 
Pandjang, P. Krinding, P. Malakin, P. Bontang, P. 
Agaragar, P. Miangbesar, P. Miang- ketjil en P. 
Birah-birahan. Het landschap heeft (volgens een 
opgave van 1924) met de eilanden een oppervlakte 
van 土 45.190 K.M2. en is admi- nistratief verdeeld 
in drie onderafdeelingen, nl. Oost-Koetai, West-
Koetai en Balikpapan, welke met de 
onderafdeelingen Boven-Mahakam en Be- raoe 
samen de afdeeling Samarinda der residen- tie 
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo vormen. 

De kust is over het algemeen laag en moerassig. 
In het N. evenwel, tusschen Teloekbakoeng en de 
grens met Beraoe, dalen uitloopers van het grens- 
gebergte op vele plaatsen steil in zeo af. Ook ten N. 
van de Balikpapanbaai tot Senipa is de kust hooger, 
daar komen de heuvels op vele plaatsen tot aan het 
strand. Dit is eveneens het geval op de kust van 
Tandjoengpagar, Westelijk van de 
Manoembarmonding en langs het Oostelijk ge- 
deelte der Sangkoelirangbaai, terwijl ten Westen van 
Karioerang een der uitloopers van het Se- 
keratgebergte zich tot aan zee uitstrekt. Aan de 
monding der rivieren bevinden zich modder- banken, 
welke soms tot ver in zee zijn gelegen. De 
scheepvaart wordt hierdoor zeer bemoeilijkt. Van de 
Mahakam-mondingen zijn voor groote schepen 
bevaarbaar： de Moearaberaoe, Moeara- bajoer, 
Moearabekapai en Moearadjawa. De laatste evenwel 
wordt steeds ondieper, zoodat de M. Bckapai steeds 
meer in gebruik komt. De Noordelijk van de 
Mahakam in zee vallende rivieren zijn vrij breed en 
diep. Daarvan kan bij hoogen waterstand de 
Menoembar door schepen van 12 voet diepgang 
binnengevaren worden ； de Bengalon en de 
Sengata door schepen van 6 voet diepgang. Van 
Moearaberaoe tot de Sangkoeli- rangbaai strekken 
zich langs de kust koraal- banken uit, die bij laag 
water hier en daar bloot komen. Laatstgenoemde 
baai dringt in N.W. richting diep het land in en heeft 
het uiterlijk van een grooten, verwijden rivierinond. 
Voor en in de baai liggen vele eilanden. Behalve de 
luge, met rizophoren begroeidc P. Seriboe-groep zijn 
zij heuvelachtig en grootendecls met kJa])pers bc- 
plant. Op P. Singkoeang ligt de kampoeng Be- noea-
baroe, welke door Paketbooten wordt be- zocht voor 
innemen van boschproducten en copra. Tegenover 
Moeara Menoembar, aan de Z. kust van het 
schiereiland Mangkalihat, Jigt Jiet eilandje Birah-
birahan, dat nagenoeg geheel met klappers is 
beplant. Zuidelyk van de Sangkoeli- rangbaai vindt 
men Bontang, eon visscherskam- poeng, 
hoofdzakelijk bewoond door Badjau's en 
Boegineezen. V66r de kampoeng liggen de lage, 
onbewoonde Agaragar- en Bontang-eilandjes. In het 
7i. dee】 van het landschap dringt de Balikpa- 
jjanbaai in N. richting diep het land in; v?n clc zich 
in do baai bevindende eiJandjes is alleen P. Belang 
in cultuur gebracht. Op sommige plaatsen van den 
bodem der baai (o.a. bij P. Belang) en van eenige 
rivieren (zooals van de Mentawir) /bevindt zich 
steenkool, wolke door de bevolking bij laag water 
wordt verzameld cn verkocht. Van de Zuidelyk van 
de Mahakam in zee stroomendo rivieren zijn de 
Semoi, Sepnkoe, Pomaloean en Rikoe voor schepen 
met vrij grooten diepgang 
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bevaarbaar. De voornaamste rivier van het land- 
schap is de Mahakam- of Koetairivier, waarvan het 
bovenstrooingebicd in do onderafdeeling Boven-
Mahakam ligt en dus buiten het tegen- woordig 
landschap valt, dat nu alleen nog haar midden- en 
benedenstroomgebied bevat en ad- ministratief 
verdeekl is in de onderafdeelingen West- en Oost-
Koetai. De rivier heeft in het landschap een 
gemiddeldo breedte van 250 M. en, bij normalen 
waterstand, voldoende diepte voor gou- 
vernementsstoomers om tot Longiram (in Boven- 
Mahakam) en voor vrachtstoomers van de K.P.M. 
om tot 土 7 uur boven Samarinda to komen. Het 
verval is vrij gering en gelijkmatig. Bij lagen 
waterstand (gewoonlyk in Augustus, September en 
October) kunnen slechts vaartuigen met minder dan 
3| voet diepgang tot Longiram komen. De linker 
zrjrivieren Kedangkepala (Kedang- rivier) en de S. 
Belajan zijn voor vaartuigen tot 5 voet diepgang bij 
normalen waterstand resp. tot Moeara-Kelindjau (of 
M. Antjaloeng) en Long- blih bevaarbaar. De S. 
Fdldn, die met de S. Ke- lindjau de Kedangkepala 
vormt, is voor kleine stoomers nog H uur 
bevaarbaar. De rechterzij- takken van de Mahakam, 
S. Djembajan en Ke- dangpahoe, zijn voor kleine 
stoomers bij normalen waterstand resp. ± 3 en ± 4 
uur op te va- ren. Verder is als waterverkeersweg nog 
belang- rijk de Kedangrantau, een arm van de 
Kedangkepala, die bij Antjaloeng begint en bij M. 
Kain an in de Mahakam uitmondt. Stroomversnel- 
lingen komen in de Mahakam beneden Longiram 
niet voor, wel in de Kedangkepala, S. Belajan en 
Kcdangpahoe, do ch deze zijn in den midden- en 
benedenloop weinig hinderlijk. De grond is in 
Koetai over het algemeen vlak, hier en daar-be- zet 
met heuvelreeksen. Slechts in het N. en W. komen 
lage bergen voor. Hoogvlakten zijn er niet. Het 
terrein loopt niet op van de kust naar het binnenland, 
doch het laagste gedeelto is in het midden van West-
Koetai gelegen, een moe- rassig bekken, met als 
centrum het merengebied der districten 
Kotabangoen en Moearamoentai. Van de randen van 
dit bekken af, dat ongeveer aan het Oostelijk uiteinde 
nog over een grooten afstand in N. richting voortzet 
in de lage streak, waardoor de S. Belajan en 
Kedangkepala stroo- ni(5n, loopt het land 
zachtglooiend op naar het N., \V. en Z., maar gaat in 
het 0., iets beneden Moearakajnan, over in een met 
talryke houvela bezet terroin, dat dit karakter 
behoudt tot 土 2 uur slooinens beneden Samarinda. 
Tusschon dio hen velreeksen is do grond op velo 
plaatsen moeras- sig. Het houvelland strekt zich in 
N. richting tot hot grensgebergto uit en vormt do 
waterschei- ding van het Mahakam- en het 
kustgobied (met enkelo kleine rivieron). Het 
merengebied is een groot complex van plassen, 
kenohan genaamd, welkc door kanalcn mot olkaar 
en met do Ma- hukam zijn vorbonden. Dio 
doorvaarten zijn nieestal voor prauwen bevaarbaar. 
Do belang- rijk«te dier mcren zijn: K. Djempang, K. 
Tom- piitong, K. Brian, K. Semajang en K. 
Melintang. Het(!orste is het grootsto on strekt zich 
uit langs de Mahakam, van Moearamoentai tot 
Moea- ra))fthou, over ocn longte van 37 K.M. en 
met een grootsto breedto van ±10 K.M. Bij hoogen 
wa- terstand in de Mahakam is het geheelo gebied 
der districten Moearamoentai en Kotabangoen en 
van hot ondordistrict Afoearakanian, over een 
afstand van eenige kilometers ten N. en Z. der 

rivier, 66n grooto waterplas, met hier en daar een stukje 
drogen grond. Buiten het merengebied vindt men nog 
groote moerassen, die “rapak" worden genoemd, als ze met 
bosch en „padang*, als ze met gras (gewoonlijk een lange 
rietsoort) begroeid zijn. Van de onorm uitgestrekte 
padangs zijn telken jare slechts kleine gedeelten voor den 
rijstbouw in den Oostmoesson in gebruik; de be- volking 
plant liever in den Westmoesson op hoog gelegen, droge 
gronden, daar men in de padangs veel last heeft van 
muizen, walangsangit en plot- seling opkomende bandjirs. 

De bergen in het landschap zijn niet bijzonder hoog. 
Langs de grens met Sambalioeng liggen de G. Batoepagar, 
G. Tindih Hantoeng en G. Be- tioen, welko een hoogte 
bereiken van 1500 tot 2500 voet. Naar het Zuiden verheft 
zich het Tekerat-gebergte, ten Westen van Kari-orang, met 
toppen van 1800 tot 2180 voet; meet Zui- delijk liggen de 
G. Kongtoeah en G. Radjanan- benang, welke de 
waterscheiding vormen tus- schen de Bengalon en 
Sengatarivieren; ten slotte bevindt zich bij de grens met 
Pasir, tegenover Balikpapan, de G. Beratoes of Piek van 
Balik- papanr "一 

Oyer het algemeen is de grond van het land- /)? schap 
vruchtbaar； dorre gronden zijn zeld- zaam. De bodem in 
do laagste streken be- staat uit geelgrijze rivierklei; de 
hooggelegen ter- reinen hebben een roodachtigen, met 
zand ver- mongden bodem. In het binnenland van Melak 
en de streck tusschon Beramtai en Angelan (district 
Kotabangoen) bestaat do bodem tot groote diepte uit grof, 
wit zand, hier on daar vermengd met zwarte aarde, en is 
hij begroeid met kreupel- bosehjes. Grintlagen worden 
aangetroffen o.a. op 
P. Jocpa, langs de Mahakam beneden Seboeloe en op 
vele andoro plaatsen in den bovenloop. 

Volgons de voorloopige uitkomsten der volks- telling 
1930 is de bovolkingasterkte: 1G4.637 Inlanders, 2252 
Europcanen en daarmede gelijk- gestolden, 10.544 
Chineezen en 2070 andere Vreemde Oosterlingen, totaal 
179.503 zielen. Be- halve de Dajaks in het binnenland zijn 
de Inlanders Moham medanen. Bekeeringen tot den Islam 
komon onder do Dajaks zeer weinig voor. ledere 
bevolkingsgroep spreokt haar eigen taal. Het Koetaisch i~ 
de oorspronkelijk taal van Koetai; het bevat veel Maleische 
woorden en heeft in den loop dor tijden ook Boegincesche 
en Banci jareesche uitdrukkingen opgenomen. Veel Ja- 
vaanscho woorden komen er ook in voor, hoofd- zakeHjk 
in beleefdheidsvormen. De door den Sultan aan zijn 
familieleden en hoofdon verleende titels zijn bjjna alle 
zuivor Javaansch. Het Koetaisch is niet in allo stroken 
gelgkluidend, maar do afwykingen zijn niet belangrjjk. In 
Djembajan spreekt men het z.g. Lampoengsch, terwijl do 
bowoners dior streek „ orang Eampoeng", bo venlanders, 
worden genoemd. In Kotabangoen wordt de „basa 
Kedang" gesproken, in het district Moeara Antjaloeng het 
„Pantoen-dialeot>, en in do kampoengs Kahala on 
Toematoehu de ,tbasa Ampanang". By de Dajaks bestaat 
geen alge- meene omgangstaal; doze is bij de andere be- 
volkingsgroopon het Maloisch. 

Sterko drank wordt alleen door de Dajaks ge- bruikt; aan 
opiumsohuiven wordt alleen gedaan door Chineezen en 
Javanen. In Oost-Koetai, buiton do hoofdplaats Samarinda, 
leeft de In- landscho be vol king voornumolyk van 
landbouw 
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en inzamcling van boschproducten. De rijst wordt 
zoowel op drogen grond als op sawahs ge- teeld. 
Daur de productie niet voldoende is, moet veel rijst 
worden ingevoerd. De klappercultuur in de 
benedenlanden is zeer uitgebreid. Verder worden, 
behalve tweede gewassen, nog wat peper en vooral 
hevea geplant. De zeevisscherij wordt door 
Badjau's en enkele Boegineezen beoefend. De 
visscherskampoengs zijn Pamangkaran, Moea- 
radjawa en Kwalabontang. De opbrengst is 
voomamelijk voor plaatselijk gebruik. De zoet- 
watervisscherij is in dit ressort van weinig be- lang. 
De handel is in normale tijden zeer bloei- end. 
Ingevoerd worden voomamelijk rijst, ka- toentjes, 
kramerijen, ijzerwerk, eetwaren enz., en 
uitgevoerd: steenkool, petroleum, hout, rotan- 
soorten, damar, gedroogde visch enz. De handel 
met de Pajaks is nog steeds hoofdzakelijk ruil- 
handel. 

In West-Koetai zijn de hoofdmiddelen van be- 
staan: inzameling van boschproducten, land- bouw, 
visscherij en handel. In den tijd, toen bosch-
producten en rubber hooge prijzen behaalden, werd 
de rijstbouw zeer verwaarloosd. Nu wijdt men er 
meer aandacht aan; vooral de rijstteelt op natte 
velden wordt bevorderd. De veeteelt, die in Oost-
Koetai niets te beteekenen heeft, is in West-Koetai 
belangrijk. De Dajaks houden veel varkens, behalve 
voor eigen gebruik ook voor uitvoer naar 
Tenggarong en Samarinda. De Be- noea- en 
Tandjoeng-Dajaks zijn in het bezit van kudden 
karbouwen, welke in de uitgestrekte grasvlakten 
rondloopen. Pasars, welke in de be- nedenstreken 
zoo belangrijk zijn, vindt men in dit ressort niet. De 
jacht wordt door de geheele bevolking gaarne 
beoefend, vooral op de, in de wildernis veelvuldig 
voorkomende herten, wilde varkens en wilde 
runderen. De visscherij is in het merengebied een 
voornaam, zoo niet het voor- naamste middel van 
bestaan. De vangst in den drogen tijd is zoo groot, 
dat veel visch, gezouten en gedroogd, kan worden 
uitgevoerd. Bij den vischhandel passen de 
opkoopers, meestal Chi- neezen, een 
credietsysteem toe, dat zeer nadeelig is voor de 
visschers. 

De Inheemsche nijverheid bepaalt zich hoofd-
zakelijk tot het maken van huishoudelijko arti- 
kelen en eigen gereedschappen (vlechtwerk, wa- 
pens). Vermelding verdient het bouwen van prau- 
wen in de kampoengs langs de groote rivieren. De 
beste prauwenbouwers vindt men in het district 
Kotabangoen. West-Koetai is zeer rijk aan goede 
steenkolen ； Inlandsche ontginningen vindt men 
er evenwel bijna niet meer. In de onder- afdeeling 
Balikpapan zijn de middelen van bestaan der 
Inlandsche bevolking voomamelijk rijstbouw op 
droge velden en sawahs, vischvangst (langs de 
kusten) en klapperteelt. De bewoners van 
kampoeng Toenan zamelen ook veel rotan en die 
van Pemaloean eetbare vogelnestjes in. De 
bevolking van Manggar en Sepinggan vindt 
voomamelijk haar bestaan in werkzaamheden bij 
het houtbedrijf der B.P.M. 

De beschikking over woesten grond staat ie- 
deren Inlander vry. Hij krygt door het ontgin- nen 
het bezitsrecht en behoudt dat zoolang b 日 den 
grond occupeert en nog eenigen tijd daarna, zoolang 
de grond niet weder wildernis is gewor- den. Over 
door de bevolking in landbouw ge- occupeerde 
gronden kan de zelfbestuurder steeds beschikken, 
doch de bezitter moet worden scha- 

deloosgesteld voor hetgeen hij daarop hecft staan. 
Het recht om te beschikken over produc- ten in den 
grond, dus delfstoffon, bcrusttc bij het zelfbestuur 
tot 1913, toen het tegen schade- loosstelling bij 
suppletoire overeenkomst wcrd overgedragen aan 
het N.I. Gouvemement. Het recht op de natuurlijke 
voortbrengselen bo ven den grond, de bosschen, 
berustte van oudsher bij de Dajaksche zoowel als de 
Maleische bcvol- king der betrokken streek. 

Bij uitgifte van grond in concessie hebben de 
concessionarissen de beschikking over alle in het 
bosch voorkomende materialen, voorzoover zij die 
voor hun bedrijf behoeven, zoodat practisch ook 
daar de Ini. bevolking het recht van inzameling van 
de overige boschproducten blijft be- houden. De 
aanwezigheid van uitgestrekte bos- schen met goed 
hout, van veel petroleum en steenkolen heeft 
aanleiding gegeven tot het ver- leenen van tai van 
concessies, welke groote in- komsten aan de 
landschapskas opleveren. In het landschap bestaan 
thans: 9 mijnconcessies door het zelfbestuur voor 
1913 verleend en 19 ver- leend door het N.I. 
Gouvemement. Verder zijn 33 vergunningen voor 
mijnbouwkundige opspo- ringen vanwege het 
Gouvemement uitgegevcn. De bestaande 14 
concessies voor landbouwonder- nemingen en 9 
voor boschexploitatie (houtaan- kap) zijn allo door 
het zelfbestuur verleend. Van de bovenvermelde 
mijnconcessies is er een voor winning van 
steenkolen door den Sultan verleend aan Amidin 
Pangdran Mangkoe Negoro; na den dood van dezen 
geschiedt de exploitatie door zijne erfgenamen. De 
voornaamste mijncon- ccssionaris is de B.P.M. 

De Nederl. Kolonialc Petroleum Mij., welke 
vroeger in Bengalon en aan de Sangkoelirang- baai 
naar petroleum heeft geboord, heeft hare 
werkzaamheden aldaar in 1919 gestaakt. Thans 
worden in die streek door Amerikanen en Ja- 
panners mijnbouwkundige opsporingen verriclit. 

Het verkeer ter zee, langs de kusten en op de 
groote rivieren geschiedt per prauw en met motor- 
en stoombooten. Boven de stroomversnel- lingen 
kunnen slechts kleinere vaartuigen komcn. Het 
landschap heeft good onderhouden landwe- gen, 
welke in totaal 136 K.M. lang zijn; hiervan zijn 13 
K.M. asphaltwegen cn 12.5 K.M. binnci)- wegen (in 
West-Koetai). In overeenstemming daarmee zijn de 
bruggen ook in goeden staat. De B.P.M. heeft te 
Balikpapan een radiostation cn een trambaan. 

Het bestuur van het landschap wordt thans 
gevoerd door den Sultan met 3 landsgrooten, daar 
6en vacature van landsgrootc onvervuld blijft. 
Laatstgenoemde dignitarissen zijn geen 
voJkshoofden, maar medebestuurdera, aan wie een 
deel van de uitvoerende taak van het zelfbestuur is 
opgedragen. Zij onderteekenen mode het politick 
contract en de begrootingen der landschajiskas. E6n 
landsgroote is bclast inet godsdienstzaken, 66n inet 
de landschapsad- ministratie en de derde met 
bestuurswerk. 

De zetel van het zelfbestuur is Tenggarong, 
alwaar ook de controleur van West-Koetai zijn 
standplaats heeft. De tegenwoordige bestuurder is 
Sultan Mohamad Parikesit, officier der Oranje- 
Nassau-orde. Hij is opgetreden in 1920 na het 
teekenen en beiiedigen van een akte van verband op 
14 November van dat jaar, goedgekeurd bij G.B. 
van 15 Maart 1921 no. 27. 



KOETAI—TEGAL. 1087 

Na het sluiten van het lange contract van 17 Juli 
1863 werden suppletoire overeenkomsten met het 
zelfbestuur gesloten op 12 Juli 1896, 16 Maart 1898, 
27 Augustus 1898 en 25 Juni 1900. Deze laatstc is 
de belangrijksto, zij houdt do ovcrdracht in aan het 
N. I. Gouvernement van de heffing van rechten en 
pachten tegen een belangrijke schadeloosstelling. 
Het zoutmonopo- lie were! toen in het landschap 
ingevoerd. Ter vervanging van bovengenoemd 
contract van 1863 werd met den in 1900 opgetreden 
Sultan Mohamad Alimoedin Aladil Chalifatoel 
Moemi- nin en zijn landsgrooten op 26 Augustus 
1902 een nieuw lang contract gesloten, dat bij G.B. 
van 14 December 1902 no. 30 werd goedgekeurd en 
he- den nog van kracht is. Daarna kwamen tot stand 
suppletoire overeenkomsten met dat zelfbestuur op 
10 October 1907 betreffende den kosteloozen 
afstand aan het N.I. Gouvernement van het terrein 
ingenomen door de hoofdplaats Sama- rinda (dat 
dus rechtstreeks bestuurd gebied is geworden)； op 
3 Januari 1908 betreffende den afstand tegen 
schadeloosstelling van het Boven- Mahakam 
gebied, dat dus eveneens rechtstreeks bestuurd 
gebied is geworden.; op 22 Maart 1910 betreffende 
onderdaanschap, land- en mijnbouw en inkomsten 
van het zelfbestuur. Na den dood van 
bovengenoemden Sultan trad Pangeran Mangkoe 
Negoro als Regent over het landschap op gedurende 
de minderjarigheid van den aan- gewezen opvolger 
in het bestuur Adji Mohamad Parikesit; hij teekende 
19 October 1911 een akte van verband, welke word 
goedgekeurd bij G.B. van 12 Maart 1912 no. 16. Bij 
verklaring van 11 October 1912 deed hij afstand van 
het Telakai- gebied, zonder schadeloosstelling, 
welk gebied were! gevoegd bij de rechtstreeks 
bestuurde on- derafdeeling Pasir. Onder zijn bestuur 
kwamen suppletoire overeenkomsten tot stand 
betreffen- de toepasselijk verklaring van het 
venduregle- ment (11 October 1912), afstand van 
mijnrechten (19 April 1913), regeling van 
belastingheffing (27 October 1913), de rechtspraak, 
benevens agra- rische aangelegenheden, 
mijnontginningeu en op- sporingen van Landswege, 
het reizen, uitgifte van zeebrieven, jaarpassen en 
andere scheops- papieren, jurisdictie geschillen, 
watorschappen en veiligheidspolitie (13 November 
1920). Bij het jneerderjarig worden van Mohamad 
Parikesit en zijn optreden als Sultan in 1920 (zie 
boven) is do regent P. MangkoeNegoro afgetreden 
en benoemd tot officier in de ordo van Oranje-
Nassau. 

Het landschap is bij zelfbestuursverordoning van 
1923, gowijzigd en an-ngevuld in 1924 en 1925 
verdeeld in 5 districten cn 12 zelfstandigo on- 
derdistricten. Behalvo de hoofden van dezo res- 
sorten is er nog een ondordistrictshoofd tor be- 
schikking van het zelfbestuur. Deze en andere 
zelfbestuursambtenaren worden bozoldigd uit de 
landHchapskas. Hieruit krijgen ook de leden van het 
zelfbestuur hun inkomsten. De Sultan bezit tweo 
domoinen, Bengalon en Bongan. De op- brongst 
hiervan wordt in do landschapskas ge- stort en 
daaruit notto, na aftrek van innings- en andero 
kosten aan den Sultan uitgekeerd. Do fi- nancicele 
toestand van hot landschap is zeer goed. Het had in 
1932 een resorvefonds van 土 / 9.500.000. De 
begrooting voor 1932 geeft aan: ontvangston / 
1.789.215, uitgaven / 1.313.346 en to beleggen 
overschot / 475.869. De voornaam- ste inkomsten 
trekt de landschapskas uit mgn- 

concessies, ondernemingen van landbouw en van 
boschexploitatie, voorts uit do belastingen en 
schadeloosstellingen. In 1915, 1923, 1924, 1927 en 
1928 zijn respectievelijk tot stand gekomen de 
zelfbestuursverordeningen betreffende: de be- lasting 
op de boschproducten, de veeslachtbelas- ting, de 
inkomstenbelasting en de opcenten- heffing daarop, 
de vordering van heerendiensten en den afkoop 
daarvan; zij zijn, evenals die betreffende de 
rechtspraak over de landschaps- onderhoorigen van 
1926, bijna gelijkluidend aan die in de overige 
zelfbesturende landschappen der residentie Zuider- en 
Oosterafdeeling van Borneo (zie voor deze en andere 
zelfbestuursverordeningen in bedoeld gewest de 
„Mededeelingen der Afdeeling Bestuurszaken der 
Buitengewesten van het Departement B.B. serie A no. 
5). 

Literatuur. Zie het oorspronkelijk artikel en verder: 
A. H. Spaan, De landstreek tusschen Sangkoelirang en 
Soemaring, T.A.G. 1918, 781 / H. Witkamp, Tocht 
naar den Goenoeng Beratoes (Piek van Balikpapan), 
T.A.G. 1925, Il ； Dr. L.〉 Rutten, Eruptief 
gesteenten van de subrecente vulkaantjes Moerai en 
Beloeh en andere gesteenten uit het Njawatangebied, 
Zuid-Koetai, T.A.G. 1925, 642. 

TEGAL, (Aanv. van DI. IV). De stad, waarvan de 
naam ,,vlakte" of „vlak veld" beteekent, be- slaat een 
oppervlakte van 18 km.2 en is doorsne- den door een 
net van rijwegen ter lengte van 23 km. Zij wordt langs 
drie zijden op natuurlijke wijze begrensd; aan de 
noordzijde vormt de Java- zee de grens, terwijl de 
oost- en de westgrens ge- vormd worden door de 
rivieren Ketiwon en Si- belis. Tegal is gelegen aan den 
grooten postweg, welke Oost- en West-Java langs de 
noordkust verbindt; doordat de weg, wolke van de 
noordkust naar de zuidkust (Banjoemas) voert, te 
Tegal begint, is de stad een niet onbelangrijk kruis- 
punt van verkeer. Vele autobuslijnen verbinden haar 
met in den omtrek gelegen plaatsen, terwijl zij door 
lijnen van de Semarang-Cheribon- Stoomtram-
Maatschappij met die steden verbon- den is. 

Tegal is in het bezit van een door de gemeente 
onderhouden vliegveld (noodlandingsterrein), ge-
legen in de onmiddellijke nabijheid van de stad. Dit 
terrein is ontstaan door terreinophooging en drainage 
bij het uitvoeren van de Tegalsche as- 
saineeringswerken en is zoodanig gedraineerd, dat het 
zelfs in den regentjjd dienst kan doen. Tegal is 
weliswaar nog geen vaste luchthaven, maar op 
verzoek daalt het vliegtuig van de lijn Batavia-
Semarang-Soerabaja er voor het opne- men of 
uitstappen van passagiers. 

De ligging aan do kust brengt mede, dat Tegal 
behoort tot de warme plaatsen. De nachten zjjn 
botrekkolijk koel, doch overdag stijgt de tem- peratuur 
geregeld tot ver over de 80° F. In den oostmoesson is 
een sterke zuidwestenwind over- heerschend, de z.g. 
Koembangwind, zoo ge- naamd naar het 1200 m. 
hooge Koembangge- bergte, dat naar de meening van 
de bevolking dezen hoogst onaangenamon. wind zou 
veroor- zaken. 

Tegal was vroeger een beruoht malaria-oord. V66r 
1850 werd het herhaaldelijk door hevige epidemieon 
geteiaterd. Dit heeft zelfs ten gevolge gehad dat do 
bestuurszetel tjjdeljjk verplaatst is naar Bandjaran, een 
plaatsje ongeveer 9 km. naar het zuiden gelegen aan 
den postweg naar 
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Banjoemas. Sedert 1921 werden plannen be- raaiud 
oni in den gezondheidstoestand verbete- ring te 
brengen. Eerst in 1925 is daaraan uit- voering 
gegeven. In dat jaar dwong een hevige malaria-
explosie tot handelond optrcdcn. Met kracht werd de 
assainecring ter hand genomen. Met behulp van 
gouvernementssubsidie word door de gemeente een 
gezondheidswerk uitge- voerd, dat tot resultaat had, 
dat het stcrftecijfer al dadelijk zeer sterk daalde, 
zoodat de malaria thans niet in heviger mate heerscht 
dan in andere kustplaatscn van Noord-Java. De 
gemeente ge- troost zich jaarlijks groote geldelijke 
offers voor het onderhoud van de 
assaineeringswerken en het doen verdwijnen van 
broedplaatsen van de malariamuskiet. 

Naar de uitkomsten van de volkstelling van 1930 
is de bevolking van de stad samengesteld uit 1300 
Europeanen, 38200 Inlanders, 3300 Chi- neezen en 
1250 Arabieren. De overlevering wil, dat de 
vestiging van Chineezen te Tegal de oudste op Java 
is. 

Het gedeelte van den grooten postweg. dat binnen 
de stad ligt, wordt voornamelijk gevormd door de 
Chineesche winkelbuurt. De binnen de gemeente 
gelegen wegen zijn geasphalteerd. In de nabijheid 
van de haven ligt het ruime Ir. Lam- mingaplein 
(geheeten naar Ir. Lamminga, die van 1895—1903 
zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op 
irrigatiegebied) met zijn monument en fonteinen, aan 
welk piein versehillen- de overheidsgebouwen en 
kantoren van handels- huizen gelegen zijn. 

In de laatste jaren is zeer veel aandacht be- steed 
aan de inwendige verbetering van de stad. De huis- 
en straatverlichting is electrisch en wordt verzorgd 
door de Algemeene Nederlandsch- Indische 
Electriciteitsmaatschappij, welke zoo- wel ‘8 nachts 
als overdag stroom levert. Tegal bezit sinds 1931 een 
goede waterleiding, welke door de provincie 
Midden-Java geexploiteerd wordt. Het water wordt 
langs een buizennet van een nabij Boemidjawa 
gelegen natuurlijke bron naar de vlakte gevoerd. 

Op 1 April 1906 werd de gemeente Tegal inge- 
steld bij Gouvernementsbesluit van 21 Februari van 
dat jaar (Ind. Stb. no. 123). Tot medio 1931 bestond 
de gemeenteraad uit acht Europeesche en vier 
Inlandsche leden, terwijl de Vreemde Oosteriingen 
een vertegenwoordiger hadden. By 
Gouvernementsbesluit van 13 April 1931 no. 8 werd 
het aantal leden van 13 op 17 gebracht, zoodat de 
raad thans uit 9 Europeesche, 6 Inlandsche en 2 
Chineesche leden bestaat. Van de insteUing af tot 
November 1928 werd de gemeenteraad voorgezeten 
door het hoofd van plaatse- lijk bestuur; op 1 
November 1928 aanvaardde de eerste burgemeester 
het bestuur over de gemeon- te. 

De in de stad aanwezige Mulo-school, oor- 
spronkelijk een stichting van de Semarang -Che- 
ribon-Stoomtrammaatschappij, werd in J 932 door 
het Gouverncment overgenoinen. Er zijn voorts 
verschillende open bare en particuliero inrichtingen 
voor lager onderwijs, een ambacht- school, een 
huishoudschool en twee frdbelscholen. 

Er zijn twee ziekenhuizen; het provinciaal zie- 
kenhuis (Kardinah-ziekenhuis) cn de kliniek van de 
vereenigde suikerfabrieken. Het Kardinah-
ziekenhuis is een stichting van den voor-. maligen 
gewestelyken raad van Pekalongan en 

Tegal. Het is genoemd naar de echtgenoote van den 
sedert afgetreden regent van Tegal, Radin A joe 
Kardinah, die den voor den bouw benoo- digden 
grond schonk. De gemeente Tegal stelde / 6000 
beschikbaar voor de inrichting cn steunt jaarlijks 
met een subsidie. De ziekeninrichting van de 
suikerfabrieken, de z.g. “Kliniek Doe- koewringin", 
aldus genaaind naar de nabij gelc- gen suikerfabriek 
van dien naam, is gelegen te Slawi op 15 km. van 
Tegal. 

I)e visscherij is een bclangrijk middcl van be- 
staan. Een groot deel van de vangst wordt on- 
middellijk na de veiling per vrachtauto naar Che- 
ribon en Bandoeng gebracht. 

Eenige Europeesche onderncmingen op het 
gebied van ijzerhandel en industrie zijn te Tegal 
vertegenwoordigd. Verder bezit de Semarang- 
Cheribon Stoomtrammaatschappij er een zeer 
uitgebreid emplacement, alsmede werkplaatsen. 

Tegal dan kt voor een deel haar belangrijkheid 
aan de omliggendo suikerfabrieken ； in de on- 
middellijke omgeving liggen 9 fabrieken. 

De haven is slechts prauwen- en visschersha- 
ven. Schepen van eenige behoorlijke afmeting 
kunnen Tegal niet bereiken en gaan op ongeveer 4 
of 5 km. afstand uit de kust voor anker. De 
verbinding tusschen de op de reede liggende sche-
pen en den wal wordt onderhouden door het Te- 
galsche Prauwenveer. 

In 1929 werd overgegaan tot het graven van een 
tweede binnenhaven, waarvan de omliggende 
terreinen geschikt en bestemd zijn voor den bouw 
van opslagruimte. De K.P.M., de Stoom- 
vaartmaatschappij “Nederland" de „Rotter- 
damsche Lloyd" en de Java-China-Japanlijn hebben 
te Tegal agentschappen. 

Voorts zijn er agentschappen van de Neder- 
landsch-Indische Escompto Maatschappij, do 
Nederlandsch-Indische Handelsbank en van de 
Nederlandsche Handelmaatschappij. 

Tegal bezit een Protestantsche kerk en een 
Roomsch-Katholieko kerk. Als bijzonderheid be- 
treffende de Protestantsche kerk zij vermeld, dat (lit 
bedehuis de helft is van een der oude, aun de haven 
gelegen koffiepakhuizen, waaraau men op zeer 
verdienstelijke wijzo het aanzien van een kerk 
gegeven heeft. In vroeger tijd schijnl Tegal een 
koepelkerk bezeten to hebben, waarvan de 
fundainenten nog te vinden zijn in den grooten tuin 
achter het tegenwoordige kantoor van den assistent-
resident; Professor P. J. Veth maakte hiervan in zijn 
book “Java" reeds molding. 

UNIEBANK VOOR NEDERLAND EN KOLO- 
NlEN. (Aanv. DI. IV). De in April 1914 opgerich- te 
Uniebank breidde zich in Indie aanvankolijk snel 
uit. Was tot 1917 de vertegenwoordiging te Batavia 
en Soerabaja opgedragen aan do reeds in DI. IV biz. 
496 genoemde firma's, daarna ging mon over tot 
vestiging van eigen kantoren, dio goleidolyk in 
vorschillende groote plaatsen, als o.m. te Bandoeng, 
Batavia, M6dan, Semarang, Soerabaja, Weltevreden 
enz. werden geopend. 

In haar werkingssfeer was de bank, waar di- recte 
belangen bij do Indische cultures waren 
buitengesloton, wat haar clientele betreft, in verband 
met haar karakter als algemeene bank, voor een 
aanzienlijk deel aangewezen op kleinere 
handelszaken, winkelbedrijven, enz. Zij ver- strekte 
credieten, die in het algeineen door de andere 
Europeesche bankon niet aantrekkelijk wer- 



UNIEBANK VOOR NEDERLAND EN KOLONIfiN—VUURWERK. 1089 

•den geacht, doch dio door de Nedorl. Indische 
Crediet- en Bankverecniging wel warcn vor- leend. 

De kort na de oprichting van de bank uitge- 
broken wereldoorlog schiep voor haar een gunsti- 
gen toestand. Door torughoudendheid van ande- re 
financieele instellingen verkrecg zij gclegen- heid 
haar bedrijf sncl uit te breiden, kon daarbij tevens een 
hooge debet-rento bedingen, wat do rentabiliteit en 
groei aanvankelijk sterk heeft beinvloed. 

Opgczct met een kapitaal van 1 millioen, werd dit 
reeds in 191G tot 2 millioen, in 1917 tot 3,5 millioen, 
in 1918 tot 4 millioen, in 1920 tot 10 niillioen 
opgevoerd. Het dividend claarover v/m 1914 t/m 
1920 uitgekeerd bedroeg resp. 0, 5, 7, 7, 7, 7, 5%. 

De snelle bloei onder invloed der oorlogscon- 
junctuur maakte optimistisch, onvoldoende werd 
aandacht geschonken aan voorzorgsmaatregelen 
voor mogelijke benardc tijden. Zoo schommelde bv. 
in de jaren van hoogconjunctuur het totaal der 
reserves tusschen 3% en 5,62% van het ge- stort 
aandeelenkapitaal. Toen dan ook de ernsti- ge crisis 
van 1922 inzette, bleek reeds spoedig de geringe 
financieele weerstand van het jonge instituut. Werd 
in 1921 nog ruim / 600,000 winst geboekt, 1922 
toonde een verlies van ruim / 200.000, datinl923 tot 
ca.2,2 millioen gulden, in 1924 tot 7,1 millioen 
gulden steeg. De te laat en in onvoldoende mate 
getroffen voorzieningen hadden geen resultaat, 
evenmin als pogingen om met behulp van anderen 
het bedrijf te doen voortbestaan. Do toestand ging in 
emstige mate achtcruit, waarom, October 1925, tot 
liquidatie der bank werd besloten. In Noderl.-Indie 
trad de Ned. Escompto Mij. als liquidatricc op; in 
Europa werd afwikkeling van zaken in handen van 
een der Commissarissen gelegd. 

Literatuur: Verslagen van de Uniebank; G. M. 
Vcrrijn Stuart, Het bankwezen in de Nederland- sche 
Kolonien； Djie Ting Ham, De algemeene banken 
in Nederl. Indic. 

VUURWERK. Van vuurwerk ter verkrijging van 
Jicht- en knaleffecten wordt ter opluistering van 
feestclijke gelegcnhcden reeds vele eeuwen gcbriiik 
gemaakt. In Europa wordt reeds molding va» 
vuurwerk gemaakt in de late middeleeuwen； in (-
hina moet de bekendheid van nog vroeger tijd 
daloercn. JIct is waarschijnlijk, dat het vuurwerk- 
vermaak in Ncdcrlandsch-lndio door Chineezen is 
geintroduceerd. In den loop dor tijden is het in Indie 
een algemcon verbreid volksgobruik gowor- den. 
Het ontsteken van knalvuurwcrk client be- Jialve tot 
verm auk, naar de opvatting van do in- lundsche bo 
vol king, ook tot het vordrijvcn van booze geesten. 
Voor Chinoozon heeft hot afsteken van 
knalvuurwcrk nog cenige godsdienstigo be- teekenis. 
Voor de Mohainmedaanscho bovoJking van 
Nederlandsch-Indio is dat evenwel niet het gevai on 
kan hot ook nict alu adat worden aange- merkt, al 
wordt ook con inlandscho bruiloft zon- dcr vuurwerk 
nict behoorJyk gcacht on mag het l»ij 
besnijdenisfeoston niet ontbroken. Men stelt er een 
ecr in op bepaaldo feestdagen veel vuurwerk af te 
stekon, al gaan do koston de draagkracht van do 
betrokkonen vauk to boven. In. normale tijden wordt 
in Indiii jaarlijks gemiddeld I(».()00.000 aan het 
vuurwerkvermaak bestced. 

Het in Indie aan do markt gebrachte vuurwerk 
wordt voor het grootsto dool geimporteerd en wel 

voornamclyk uit China, Hongkong, Singapore en 
Britsch-Noord-Borneo. Het ingevoerde vuurwerk is 
bijna uitsluitend knalvuurwerk. Ongeveer */< A Vs 
van den omzot wordt in Nedcrlandsch-In- <U6 
vervaardigd. Op 1 September 1932 bedroeg het 
aantal vuurwerlcfabrieken op Java en Ma- doera 31; 
in do Buitengewesten komen voor zoover bekend 
geen fabricken voor. De Industrie is nagenoeg gehcel 
in handen van Chineezen en heeft voor zoover betreft 
de vervaardiging van sier- vuurwerk eon goeden 
naam. 

In de jaren 1922 e.v. deden zich in de Indische 
vuurwerkindustrie verschoidene zeer emstige on- 
gelukken voor. Een in 1925 ingesteld onderzoek 
wees uit, dat wettelijko maatregelen urgent wa- ren
； door de arbeiders werd met kaliumchloraat 
(KC1O3) en andere zecr briaante springstoffen op de 
meest lichtvaardige wijze omgesprongen, ter- wijl de 
fabrieksleiding zich maar weinig om de veiligheid 
van de arbeiders bekommerde. In 1926 schreef de 
chef van het Veiligheidstoezicht een aantal special© 
veiligheidsmaatregelen voor, wel- ke echter 
onvoldoende bleken om de gevaren te bcstrijden. In 
verband daarmede werd in 1929 door genoemden 
dienstchef, in afwachting van nadere wottelijke 
voorzieningen, een algeheel verbod tot gebruik van 
kaliumchloraat in knalvuurwerk uitgevaardigd. 

Het duurde evenwel nog vier jaren voordat de 
,wettelijke regeling in werking trad, tot groot na- deel 
van de Indische vuurwerkindustrie, welke tegen het 
buitenlandsch product — waarin wel kaliumchloraat 
werd gebezigd en dat als gevolg daarvan veel harder 
knallcn teweegbracht en deswege meer aftrek vond 
— do concurrentie niet kon volhouden. 

Het onderwerp is geregeld in de „Vuurwerk- 
ordonnantie 1932" (Ind. Stb. no. 143, gewijzigd en 
aangevukl bij de ordonnantie in Ind. Stb. 1933 no. 9) 
en do op genoemde ordonnantie steunende 
regeeringsverordening in Ind. Stb. 1933 no. 10, beide 
in werking getreden op 1 April 1933. De 
vuurwerkwetgeving is toepasselijk op de aan de 
inheemsche rechtspraak onderworpen bevolking in 
rechtstreeks bestuurd gebied en in de zelfbc- sturende 
landschappon in de Buitengewesten, ter- wijl de 
Vorstcnlandsche zelfbesturen overeen- komstigo 
regelingen bij pranatan hebben vastge- steld. 

De wettelyko bepalingen onderscheiden tusschen 
verboden en geoorloofd vuurwerk. Verboden 
vuurwerk is vuurwerk, dat bevat ontplofbare stoffen 
als bedoeld in de ordonnantie van 1893 (Ind. Stb. no. 
234), slnghoedjes, detonators, deto- ncorondo lont o. 
d., zeer wrijvingsgevoelige stoffen en mengsols, en 
harde bestanddeelen, welke by do ontploffing 
wordon woggoslingerd („mer- tjon banting"), cn 
voorts o.rn. knalvuurwerk, dat een andcro 
buskruibvulling bevat dan enkele met name 
genoemde salpetorbuskruitmengsels. De in- voer, do 
aanmaak, hot voorhanden hebben, het ontstoken van 
en do haudel in zoodanig vuurwerk is verboden. 

Alle andero vuurwerk is geoorloofd vuurwerk, 
onderverdeeld in gevaarlijk en under dan gevaar- lijk 
(gemakshalvo aan to duideu als klein) vuurwerk. 
Gevaarlijk vuurwerk is vuurwerk, waarin per 
(enkolvoudig of samongestelde) vuurwerk- liohaam 
ineer dau 20 gram buskruit aanwezig is. 

Ton opzichte van govaarlijk vuurwerk golden 
strengere bepaliugen; een vergunning tot aan- 

69 
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maak van of tot handel in gevaarlijk vuurwerk wordt 
slechts bij uitzondering verleend ； verkoop van dit 
soort vuurwerk door tusschenkomst van den 
vendumeester is verboden, terwijl men daar- van niet 
in het bezit mag zijn zonder een bijzon- dere 
vergunning tot ontsteking. 

Voor den invoer, den aanmaak, het ontsteken van 
en den handel in geoorloofd vuurwerk zijn 
vergunningen vereischt, waarvan de verleening al 
naar den aard van het onderwerp met meer of minder 
waarborgen is omringd. 

Vuurwerk mag slechts worden ingovoerd te 
Batavift.^ocrabaja, Semarang, Belawan, Padang, 
Palembang, Makassar, Pontianak, Bandjermasin en 
Manado, een beperking, welke het Gouverne- ment 
on theft van de verplichting om in alle havens 
speciale opslagruimten te bouwen, hetgeen noodig 
zou zijn geweest, omdat voor den opslag van 
vuurwerk een aantal veiligheidsvoorschriften zijn 
gegeven. Voor het vervoer van vuurwerk zijn mede 
bijzondere regels gegeven. 

Het onderzoek naar de samenstelling van vuur-
werk geschiedt bij de Pyrotechnische Werkplaats te 
Bandoeng. 

ifet technisch toezicht op de vuurwerkindus- trie 
is toevertrouwd aan den dienst van het Vei- 
ligheidstoezicht, waar tevens een centrale regis- tratie 
van de vuurwerkfabrieken plants vindt; omtrent 
werkwijze en inrichting van de fabrieken zijn door 
den chef van dien dienst bijzondere voorschriften 
gegeven. 

Van vuurwerk wordt ten behoeve van het Land 
een invoerrecht geheven van 12%. Daamaast wordt 
door de autonome gebiedsdeelen vrjj alge- meen een 
belasting geheven, hetzij op de vervaar- diging van, 
hetzij op den handel in vuurwerk. De bevoegdheid tot 
het heffen van deze locale belas- tingen is door de 
invoering van de vuurwerkwet- geving onaangetast 
gebleven. Een uniforme hef- fing van Landswege 
werd door de regeering niet gewenscht. 

Meermalen is in de laatste jaren het denkbeeld 
van een vuurwerkmonopolie geopperd, omdat men 
meende langs dezen weg de gevaren verbon- den aan 
de fabricatie, den opslag en het ontsteken van 
vuurwerk het doelmatigst te kunnen bestrij- den. Na 
de aanneming van een desbetreffende motie door den 
Volksraad in de najaarszitting 1928—1929 werd in 
September 1929 door de re- geering een commissie 
ingesteld, welke tot taak kreeg de wenschelijkheid en 
de mogelijkheid van een monopoliseering van de 
vuurwerkfabricatio te onderzoeken. De commissie 
bracht haar verslag in Augustus 1930 uit. Zy voerde 
onderschei- dene meer en minder ernstige bezwaren 
tegen een monopolie aan. Zoo achtte zij een 
overheidsbe- drijf, dat geen concurrentie te duchten 
heeft, niet in staat aan den wisselenden smaak van het 
pu- bliek te voldoen, waarvan terugloopen van het 
debiet zou zijn te duchten. Zij wees er voorts op, dat 
de vuurwerkindustrie op Java een soizoen- en 
dientengevolge een nevenbedrijf is； een dee! van 
het jaar behartigen de fabrikanten andere belan- gen 
en bezigen de werkplaatsen voor andere doel- einden, 
terwyl het personeel in die periode bijna in zijn geheel 
wordt ontslagen ； een dergelyke werkwijze is in een 
overheidsbedrijf niet te volgen. De concurrentie met 
gelmporteerd vuurwerk zou niet zijn vol te houden, 
zoodat de invoer van vuurwerk zou moeten worden 
verboden, als ge- volg waarvan het monopolio in de 
geheele be- i 

hoefte zou hebben te voorzien ； dit zou cen enorm 
en continu beclrijf eischen. Waar vuurwerk ge- 
makkelijk bederft, zouden hoogc kosten voor ina- 
gazijnen en verpakkingsmiddelen moeten worden 
gemaakt. Derving van invoerrechten en locale be- 
lastingen alsmcdo de schadeloosstelling van fabri-
kanten zouden zware financieele offers eischen. Op 
grond van deze en andere overwegingen kwam de 
commissie tot de conclusie, dat bij een mono- polie 
het vuurwerk onverkoopbaar duur zou worden, in 
verband waarmede zij verwachttc, dat het monopolie 
met verlies zou werken. Zij stond der- halve 
afwijzcnd tegenover dit denkbeeld en meen- de, dat 
de veiligheid in de Industrie afdoende kon worden 
gewaarborgd door een wettelijke regeling zooals 
thans in het leven geroepen is. De regee- ring decide 
de opvatting van de commissie. 

Literatuur: B. G. Ter Brake en Mr. Dr. F. J. W. 
H. Sandbergen, De vuurwerkordonnantie L932, 
Batavia 1933. 

MANILLA-HENNEP of ABACA. (Aanv. DI. 
II). Zij wordt gewonnen uit de bladscheeden van een 
pisangsoort, Musa textilis Ne&, die daar- toe sedert 
eeuwen op de Philippijnen en de Sa- ngir-eilanden 
wordt benut. Tegenwoordig wordt de Musa textilis 
ook op min of meer uitgebreide schaa] aangeplant in 
Nederlandsch- en Britsch- Indie, doch de meest 
belangrijke producenten blijven nog steeds de 
Philippijnen. 

Van alle op de wereldmarkt komende touw- 
vezels is de abaca de belangrijkste, daar zij zich van 
de andere vezels onderscheidt door hare bui- 
tengewone lengte, sterkte en bestendigheid tegen 
zeewater, hetgeen voor scheepstrossen van groot 
belang is. Dat kabels en touwen uit deze vezel bereid 
in zeewater zouden blijven drijven, zooals vaak in de 
literatuur vermeld staat, is echter on- juist, daar 
manilakabels in zeewater spoedig zin- ken. Op de 
Philippijnen wordt de abaca op voor- treffelijke 
wijze ook als spinvezel benut; terwijl de kunstige 
koffo-weefsels van de Sangireilanden eveneens uit 
deze vezels vervaardigd worden. 

Bij een goede vezelwinning is de kleur dor vezel 
wit, hoewel nooit zoo fraai als die van Agave. Bij de 
beoordeeling van de vezels wordt in het bijzon- der 
gelet op zachtheid, zuiverheid, kleur, longte en 
sterkte. 

De afecheiding van Manila-hennep geschiedt in 
Ned.-Indie hoofdzakelijk machinaal; op de Phi- 
lippijnen daarentegen door hand bewerking, waar- 
bij do aan afgebroken vezels rijko afval een ge- 
schikte grondstof vormt voor de fabricatie van zeer 
sterk papier, dat gebezigd kan worden voor de 
vorvaardiging van zakken, ter verpakking van 
cement, meel enz. 

De schijnstam, waaruit de vezel gewonnen wordt, 
kan gepeld worden, waarbij de verschil- lende 
bladscheeden ongeveeral» lialve hollc cylinders 
loskomen. De dwars-doorsnedo van do blad- scheede 
is in het midden het dikst en loopt naar de kanten 
puntig toe； aan de basis is zij dikker dan aan den 
top. ledere stam levert J 0 tot 25 bladscheeden, die 
niet even lang zijn a]s de schyn- stam en waarvan de 
4de tot en met de 7de ge- woonlijk het dikst en het 
breedst zijn. Do dikte varieert bij de buitensto 
bladscheeden van If tot 2+ cm., terwijl de binnenste 
slechts 7 mm dik zijn. De breedte der buitensto en 
biunenste bladscheeden varieert respectievelijk van 
15 tot 25 cm. en van 8 tot 10 cm. 

De 6de, 7de en 8ste bladscheede zyn gewoonlijk 
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hot langst cn varieeren van 2| tot 5| m. Elko 
bladschcede bestaat uit drie, niet bijzondor scherp 
van elkander gescheiden lagcn; de bui- tenste 4—5 
mm. dikkc laag levert de meeste on sterkste vezels, 
terwijl de middelsto laag slechts een weinig fijne, 
witto, zwakkere vezels bevat en de binnenste 2—3 
mm. dikke laag vrijwel vezelvrij is. 

Het eerstc werk bij de handontvezeling is het 
scheiden van de buitenste vezellaag van hot ove- rige 
gedeelte der scheede. Daartoe wordt deze laag op een 
afstand van 土 20 cm. van het onder- einde van den 
stain met een scherp, puntig mes doorgesnedcn, 
waarna de arbeider de vezellaag over een gedeelte 
van de breedte grijpt en dit met een ruk over de 
geheele lengte van den stam los- scheurt. Het zoo 
verkregen lint heet op de Phi- lippijnen toxie of tuxie. 
Elke bladscheede levert 2 tot 4 van deze tuxies, die 
echter niet alle vezels van de buitenste laag bevatten, 
daar een gedeelte daarvan aan de middenlaag 
bevestigd biijft. Het deel echter, dat hierbij verloren 
gaat, is voor de touwslagerij van minder waarde. Na 
het verwer- ken van de buitenste bladscheedewordt 
de tweede enz. op tuxies verwerkt, waarna do vezels 
uit do linten gewonnen worden. Dit geschiedt met be- 
hulp van een recht, stomp mes van 16 cm. lengte en 
5 cm. breedte bij een dikte van 1 tot 1.25 mm., dat 
door een gewicht aan een hefboom op een houten 
onder- of bovenlaag gedrukt wordt. De tuxie wordt 
nu schuin tusschen het mes en het hout gebracht en 
na aandrukken van het mes, met 6en ruk er 
gedeeltelijk doorgetrokken. Door deze bewerking 
wordt het bladmoes, dat achter het mes biijft, van do 
vezel gescheiden. Is van de lengte der tuxie ongeveer 
1 meter ontvezeld, dan wordt de gewonnen vezel om 
een stokjegewonden en de rest van het lint ontvezeld; 
ten slotte wordt het gedeelte, dat de vezeltrekker in 
de hand had, bewerkt. 

Dadelijk na het ontvezelen worden de verkregen 
vezels gesorteerd in gekleurd en ongekleurd product; 
het cerate, afkomstig van do buitenste bladscheeden, 
vormt slechts een goring percentage van de totale 
massa. 

De gewonnen vezels worden gedroogd door de- zc 
eenigo uren in een dunne laag over bamboo latten to 
hangen. Op de Philippijnen geeft men er de voorkcur 
aan, de vezels niet in de zon te drogen, maar onder 
een afdak in den wind; in Nod.-Indio wordt 
aangeraden in do zon te drogen, terwijl ook 
inachinalo droging tocgepast wordt. 

Een geroutineerde Philippijnscho vezeltrekker 
kan per werkdag van 10 uren ongeveer 10 kg. vezel 
winnon, terwyl als gemiddeldo 7 kg. wordt 
aangenoinen. 

Over het algemeon wordt by de oenvoudigo 
handberoiding een vezol van betoro kwaliteit 
verkregen, dun met do machinalo winning. 

Voor do machinalo ontvozeling zyn tai van 
machines uitgedacht, waarvan echtor nog slechts 
weinigo in do practijk voldoen, daar do machines 
zich zoo moeilijk aanpassen aan hot variable 
materiaal on niet iedore willokeurige scheedo- Icngto 
verwerkon kunnen. Eonige bokende ont- 
vczolinachines zyn die van Clarke, Behrendt en 
Faurc. Do eerstgenoemdo machine eischt een 
drijfkracht van 2 Pk. on levert 200 kg. droge vezel 
per dag, terwijl do maximum lengte voor de blad-
scheede, die deze machine verwerken kan, 8 voet 
bedraagt. De Behrendt machine vraagt 3 Pk. en 

levert by ver working van stammen van 8 tot 10 voot 
on van 15 voet respcctievelyk 100 en 108 kg. droge 
vezel per dag. 

Nadat de vezels gedroogd zijn bevatten zij nog 
bctrokkclijk veel vuil, in den vorm van stof, dat er 
door borstelen uit verwijderd kan wordon. Dit kan 
geschieden door de vezels met de hand op eon lat te 
slaan, of machinaal met behulp van een 
borstelmachine. Zulk een machine gelijkt geheel op 
een raspador, alleen zijn instecle van de mes- sen 
borstels aangebracht. Het bij het borstelen 
vrijkomende stof wordt gewoonlijk in stofkamers 
opgevangen. Ten slotte worden de vezels in balen 
geperst van 100 kg., welke ongeveer den vorm en 
afmetingen van een tabaksbaal bezitten. 

Zooals reeds in het bovenstaande vermeld, is de 
handbereide vezel sterker dan de machinaal ge- 
wonnene； doch wanneer bij de bereiding buiten- en 
binnen-bladscheeden afzonderlijk verwerkt worden 
(de vezel uit de buitenste bladscheeden is aanzienlijk 
sterker), bohoeftde Indische abaca in sterkte niet 
onder to doen voor de uit de Philippijnen afkomstige 
vezel. 

De breeklengte van prima kwaliteit abaca kan tot 
ruim 70 km. bedragen, terwijl deze waarde voor de 
meer inferieure soorten tot 土 50 km. terugloopt. 

Momenteel zijn in Nederlandsch-Indie slechts 
twee ondernemingen, waar de Musa textilis op 
commercieele schaal wordt aangeplant, n.l. die der 
H.V.A. in het gowest Oostkust van Sumatra en die 
der Lampongsche touwfabriek in Zuid Sumatra. 

Literatuur: Verslag van het vezelcongres ge- 
houden to Soerabaja van 3 tot 8 Juli 1911; Dr. K. W. 
van Gorkom, Oost Indische Cultures III; Prof. Dr. G. 
van Iterson, De vezelcultuur op Java en het 
vezelcongres met tentoonatelling te Soerabaja in 
1911 gehouden/ 

LEERLOOIEN. Wanneer een bloot (d.i. een door 
een bepaald proces van haar en vleesch ont- dane, tot 
opzwelling gebrachte dierlijke huid) in eeno 
looistofoplossing wordt gehangen of daarin 
bewogen, neemt do huid de looistof uit die oploa- 
sing geheel of gedeeltelijk op tot zij volkomen 
daarmede doortrokken is. Door de opname van do 
looistof verandert de huid in leder. Leder is dierlijke 
huid, welke na gelooid en afgewerkt te zijn, niet hard, 
hoornachtig en breukig wordt, doch taai en buigzaam 
biijft, bij verblijf in water van gowone temperatuur 
niet meer tot ontbin- ding overgaat en bij het koken 
met water geen lijm geeft. Ook door weersinvloeden, 
vocht, warmto of koude gaat do gelooide huid niet 
tot bedorf over. 

Onder looistoffen verstaat men de stoffen, die 
door inworking op de huid verhinderen dat dozo tot 
cen hoornachtige massa indroogt. Er bestaat een zeer 
groot aantal looistoffen, die naar gelang zij van 
plantaardigen of van mineralen oorsprong z,n, 
andcre cigenschappen bezitten en ook ande- re 
eigenschappen aan het daarmede gelooide leder 
geven. Naar gelang van de bereidingswyze en den 
aard der daarby gebruikte looistoffen zal het leder 
van zeer stijf tot uiterst soepel vervaar- digd kunnen 
worden. 

Afhankelyk van den aard der looistoffen, kunnen 
do toegopaste looimothoden als volgt worden 
ondorscheiden: 

le. plantaardige looiing, welke door uit het 
plantenrijk afkomstige looistoffen bereikt wordt; 
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2o. minerale looiing, welke met behulp van 
metaalzouten bewerkt wordt; 

3e. zeemlooiing, welke door bepaalde dierlijkc 
vetten tot stand gebracht wordt; 

4e. onechte of pseudolooiing, die hoofdzakelijk 
uit behandeling met keukenzout en kalialuin 
bestaat; 

5e. gecombiueerde looiing, waarbij verschil- 
lende looistoffen gelijktijdig of achter elkaar ge- 
bruikt worden. 

De meest toegepaste looiingeu zijn de plantfl a 
rdige en de chroomlooiing. Plantaardige looiing 
vindt toepassing in de zoollederlooierij en bij de 
fabricatie van riemenleder： chroomlooiing wordt 
toegepast voor de bereiding van overleder, rie-
menleder, technisch leder enz.; maar slechts wei- 
nig voor die van zoolleder, waarvoor deze looiing 
minder geschikt is. Zeemlooiing vindt plaats voor 
de bereiding van zeemleder, bandageleder, hand- 
schoenenleder enz.; aluinlooiing voor fantaisie- 
leder en voeringleder； de gecombineerde looiing 
bijna uitsluitcnd voor technische ledersoorten. 

Terloops dient te worden opgemerkt, dat leder, 
hetwelk niet gevet is, behoudens zoolleder en een 
enkele andere ledersoort, in de practijk onbruik- 
baar is. Noodzakelijk is het daarom, na het looien 
het leder met een daarvoor geschikt vet te be- 
handelen ； het vet bindt zich evenals do looistof in 
de huid en is niet meet uit te wasschen. 

Alle ledersoorten, ook zooHeder, dienen, wil 
men er bruikbare handelswaren van vervaardigen, 
eene afwerking te ondergaan, die zich voor eike 
soort leder naar het daarvan te maken gebruik moet 
richten. De afwerking van bepaalde ledersoorten is 
veel om vat tend en vormt feitelijk de 
hoofdbewerking, die het leder moet ondergaan. 

Al naar gelang van looiing en afwerking en van 
het gebruikte huiden- of vellenmateriaal wordt het 
leder dun en lenig of dik en stijf, dus geschikt voor 
het doe! waarvoor het bestemd is. 

Het looien of altlians tegen bederf vrijwarcn van 
de dierlijke huid vindt in Indie behalve door 
behandeling met looistoffen ook nog wel plaats 
door berooken. Als ruwmateriaal worden voor- 
behandelde schapenvellen gebruikt, die slechts 
korten tijd boven den rook van smeulende alang- 
alang gehouden worden, waarna, na droging, een 
inferieur soort leder ontstaat. Deze wijze van 
looiing wordt echter steeds meer door de mineralo 
looiing verdrongen. 

De leerlooierij is een in Nederlandsch-Indie be- 
trekkelijk veelvuldig toegepaste nyverheid; het 
meest komt dit bedrijf op Java voor, waar 19 
looierijen van beteekenis naast een vijftigtal van 
minder belang, d.w.z. met kleino producties, zijn 
gevestigd. In de Buitengewesten worden slechts 
eenige looierijen aangetroffen, die zich hoofdza-
kelijk op de vervaardiging van zoolleder toeloggen. 

Slechts enkele looierijen staan onder Euro- 
peesch beheer, verreweg het grootste gedeelte is in 
handen van Inlanders, Chineezen en Arabieren. 

Het in Nederlandsch-Indie vervaardigde zool-
leder is grootendeels van mindere kwaliteit. Dat de 
looierijen geeu betere kwaliteiten afleveren vindt 
zijii oorzaak niet daarin, dat zij niet in staat zyn 
beter leder te vervaardigen, maar er is van de zijde 
der lederverwerkers en -verbruikers nage- noeg 
alleen vraag naar zeer goedkoop leder, dat uit den 
aard der zaak van inferieure kwaliteit is. Zeer zeker 
gaat de vaardigheid der looiers vorder 

dan tot het maken van slechts minderwaardig leder
； door wat mecr bo working cn door het be- eteden 
van ids meer kosten zou het leder reeda een veel 
oogelijker uiterlijk kunnen verkrijgen, doch voor 
zoolleder bestaat daarnaar geen vraag ； het moet in 
de eerste plaats laag geprijsd zijn. Anders is het 
gesteld met overleder, dat dus zicht- baar gedragen 
wordt; de looier tracht de oogelijk- heid van dat 
product zooveel mogelijk te ver- grooten. Toch 
wordt voor verschillende doelein- den slechts 
tweede kwaliteit overleder gebruikt, omdat het 
eindproduct goedkoop moet zijn. 

Looierijen zijn op Java gevestigd te Batavia, 
Bandoeng, Cheribon, Jogjakarta, Solo, Semarang 
Rein bang, Grissee, Soerabaja, Malang en Pro- 
bolinggo； in de Buitengewesten komen zij zeer 
verspreid voor n.l. te Samarinda, Bandjermasin, 
Pontianak, Medan, Padang, Koetaradja, Sibolga. 

LOOIMIDDELEN^Plantaardige). (Aanv. DI. 
11) In de plantenwereld vindt men zeer veel stoffen, 
die de eigenschap bezitten een samentrekkenden 
smaak te hebben en zich met de huidvezels zoo- 
danig te binden, dat zij niet ineer uit te wasschen zijn 
en aldus leder helpen vormen. Deze stoffen 
bevinden zich in wisselende hoeveelheden in ver- 
schillende plantendeelen, voornamelijk schors, 
bout, vruchten, bladeren en wortelen. Deze ver-
schillende looistofbevattende deelen zijn de looi- 
materialen. 

Wanncer deze looimaterialen geextraheerd 
worden, d.w.z. uitgetrokken met koud of warm 
water, wordt een vocht van een min of meer don- 
kere kleur verkregen. Dit vocht heeft de looistof, de 
oplosbare niet-looistoffen en de kleurstof uit het 
looimateriaal in zich opgenomen en die oj)Ios- 
singen vormen de z.g. looivochten. De vaste be- 
standdeelen blij ven als waardeloos materiaal terug 
en kunnen eventueel als brandstof dienen. De vezels 
der dierlijke huid nemen tijdens de looiing 
hoofdzakelijk de looistof uit deze vloeistof op, de 
niet-looistoffen blij ven in het vocht achter. 

Voor den looier is het voor de juiste toepassing 
van het looimateriaal noodig de samenstelling 
daarvan te kennen, n.l. het gehalte aan looistoffen, 
van kleurstoffen, suikerstoffen enz., daar de 
verschillende looimaterialen niet dezelfde eigen- 
schappen bezitten en op verschillende wijzon op het 
leder inwerken. Bepaalde looimaterialen zijn ook 
slechts voor bepaalde soorten leder to ge- bruiken. 

Van de Indische flora zijn do van de volgende 
boo men en struiken afkomstige plantaardigc 
looimaterialen voor de Jcorlooiery van pructisch 
belang: trenggocJibast, pilangbaHt, segawdbast, 
mangrove bast, eikenbast, acacia bast, weroebast, 
kemlokobast, gambirbladercn, pinangnoten. 

Hiervan zijn trenggoelibast (Cassia Fistula L., zio 
aldaar), segawebast (Adcnanthora inicrosper- ma T. 
& B., zie aldaar) pilangbast (Acacia leuco- phloea 
VVilld., zio aldaar) cn mangrovebast (Bru- guiera 
en Rhizophora, zie alduar) het meest go- zocht; ei 
ken bast eu acaciaba»t zijn dit in mindere mate, 
aangezion de groeipJaatsen van doze gewas- Bcn 
(West Java,) zich te ver van het centruin der 
looierijen (Midden- en Oost Java) bevinden. We- 
roebast en kemlokobast worden zeer weinig of niet 
gebruikt, terwijl gambir (zie aldaar) on pi- nang (zio 
aldaar) als looimateriaal te duur zijn. Gambir vindt 
evenwel veel toepassing in de looierij als 
katalysator, n.l. voor de binding van bepaalde 
kleurstoffen aan het leder. 
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Dikwijls worden deze looimaterialcn niet all66n 
gebruikt, doch in combinatie met een of meer an- 
derc; zeer in trek is b.v. leder gelooid met pilang- bast 
en segawebast of met tronggoelibast en pi- langbast. 
Trenggoelibast en mangrovebast worden vaak alleen 
gebruikt; het met trenggoelibast/ gelooide ledor is 
zeer geschikt voor de bereidingj^ van tuigleder, het 
met mangrove gelooide leder is gewild wegens het 
geringe gewicht. 

Van de in Nederlandsch-Indie gelmporteerde 
looimiddelen, n.l. die in extraetvorm, zijn Que- 
bracho-houtextract, afkomstig van Zuid-Ameri- ka, 
en kastanje-houtextract, afkomstig van de landen oni 
de Middellandsche Zee ,de voornaam- ste. 

In enkele Indische lederfabrieken wordt reeds 
uitsluitend met extracten gelooid. 

Lileraluur. Dr. J. Dekker, De looistoffen; R. Wind, 
Bijdrage tot de kennis van de plantaardigo 
looimiddelen en het vraagstuk der looistofvoor- 
ziening van Nederlandsch-Indie (Mededeelingen van 
het Proefstation voor het Boschwezen no. 9); Dr. K. 
W. van Gorkom's Oost-Indische Cultures, deel III. 

CASSIA FISTULA L. (Aanv. DI. I). Trenggoe- li 
komt in geheel Java voor tot 400 m. zeehoogte, doch 
veelvuldig in Midden Java. Aanplant vindt niet meer 
plaats, de bast heeft 10—12 % looi- stofgehalte en is 
voor de zoolleder-, zoowel als voor de overleder-
looierij zeer gezocht. De bast wordt alleen of in 
combinatie met pilangbast ge- bruikt. Het met 
trenggoelibast gelooide leder is wegens de lichte kleur 
zeer gezochf;/ 

SEGAWE. Zie ADENANTHERA MICROS-
PERM A T. en B. 

ADENANTHERA MICROSPERMA T. en B. 
(Aanv. DL VI of suppl. afl. biz. 790). Sega- w6 komt 
veel voor in Midden- en Oost Java tot op 600 in. 
zechoogte, doch veelal in do laagvlak- ten. De bast 
heeft een looistofgehalte van 25— 30% en heeft de 
eigenschap het leder snel door te looien. De bast is in 
de zoollederlooiorij wegens haar hoog looistofgehalte 
zeer gezocht. Het met segawdbast gelooide leder is 
zeer vast en goed van kleur. 

PILANG. Zie ACACIA LEUCOPHLOEA Willd. 
JAVAANSCHE EIK. Zio QUERCUS. 
QUERCUS. (Aanv. 1)1. III). Be bast heeft een 

looistofgehalte van ca 15 %, doch wordt, nietto- 
genstaando lict claarniede gelooide leder zeer mooi 
van kleur is, enkel voor fijnere ledersoorten gebruikt. 
Dit looimateriaal is zoowel voor zoolle- der als voor 
overleder to gebruiken. 

ACACIA DECURRENS. (Aanv. DL VI of suppl. 
afl. biz. 790). Komt in het gebergto voor, 
hoofdzakelijk in West Java. Do bast heeft een hoog 
looistofgehalte. n.l. ca 27%, het daar- rnede gelooide 
Jcdor is goed van kleur, heeft stand en is niet to hard. 
Do bast is voor zoolledcr zeer geschikt. Aangezien do 
groeiplaata (West Java) to ver verwijdord is van het 
centrum der looio- rijen (Midden- on Oost Java) vindt 
deze bast bij de looiers weinig aftrek-/ 

.-JyGAMBIR. (Aanv. Di. I). Het looistofgehalte van het 
extract, dat verkregen wordt door indamping van eon 
afkooksel van de bladeron, be- draagt, al naar de 
bereidingswijzo, 30—35%looi- stof, do rest van het 
extract bcataat uit oplosbaro niot-looistoffen, 
onoploabaro bestanddeelon en water. Gambir wordt 
in de looierij gebruikt, niet 

als looimiddcl, doch hoofdzakelijk als katalysator bij 
hot kleuren van chroomgelooid leder. Als looi- stof 
alleen wordt gp-mbir wegens den hoogen prijs 
weinig gebruikL/ 

VELLEN. Zi6 HUIDEN EN VELLEN. 
HUIDEN EN VELLEN. Oost-Indische, in 

noofdzaak uit Java uitgevoerdo huiden, zoowel 
runder- als buffelhuidcn en vellen (geiten- en 
schapenvellen), vinden nagenoeg over de geheele 
wereld aftrek. De voornaamste uitvoerhavens zijn 
Soerabaja, .Semarang, Batavia, Padang en 
Makassar^terwij 1 de uitvoer plaats Heeft b.a. naar 
Nederland, Engeland, Frankrijk, Duitschland, Italie, 
Australie ,Spanje en do Vereenigde Staten van N.-
Amerika. Laatstgenoemd land interes- seert zich 
hoofdzakelijk voor geiten- en schapen- vellen. 

De oxporthandel is voornamelijk in handen van 
slechts enkele groote Europeesche firma's, die voor 
den opkoop van de huiden en vellen in het 
binnenland gebruik maken van de diensten van 
Inlandsche,Chineesche enArabische tusschenhan- 
delaren. Deze ontvangen de huiden en vellen we- der 
van de abbattoirs of van de Inlandsche ver- koopers. 

De bewerking, die de huiden en vellen van de 
slachtplaats tot het oogenblik van export onder- 
gaan, is betrekkelijk eenvoudig. Nadat de huiden of 
vellen door villen zijn verkregen, worden zij zooveel 
mogelijk van vleeseh, vet en vuil ontdaan, gedurende 
eenige ininuten in een arsenicumbad gedompeld en 
op ramen opgespannen tot zij droog zijn, wat meestal 
eenige dagen duurt. Slechts weinig vindt in Indie het 
conserveercn door zouting plaats, omdat deze 
conserveerings- methode vaak ondoelmatig 
geblekcn is. Het kli- maat is zeer voor drogen 
geschikt, bovendien brengt dezo werkwijzo de 
niinste kosten met zich mede. Na het drogen worden 
de huiden van de spanramen afgenomen en voor den 
export door geroutineerde sorteerders, die in dienst 
van de exportfirma‘8 staan, op kwaliteit gesorteerd. 
Huiden en vellen kunnen n.l. van nature of door de 
ondergane bewerking gebreken vertoonen, die 
noofdzakelyk bestaan uit de zichtbare gevolgen van 
huidziekten, pokken, door het villen toege- brachtc 
sneden of gaten, brand merkon, het al of niet goed 
ontdaan zijn van vleesch- en vetresten. en het al of 
niet goed opgespannen of gedroogd zijn. Koe- en 
buffelhuiden worden na do kwali- toitsbeoordeeling 
op gowieht gesorteerd; by geiten- en schapenvcllcn 
wordt op de grootte gelet. Om vergissingen te 
voorkomen wordt iedere huid van een bopaald merk 
voorzien, waaronder het artikel door de sorteering 
gerangschikt is. Na het sortcoren worden zoowel 
huiden als vellen tot een bepauld aantal on gewicht 
in bundels verpakt, waarna zij voor den oxport 
gereed zyn. 

Slungon-, hagedis- en krokodillenvellen zijn, 
voornanielyk de eerstgenoemde twee soorten, bo- 
langrykc oxportartikelon. Van slangenvellen komen 
hoofdzakelijk in aanmerking die van pythons-
,karongs-, kaliinangsa- on water-slangen, terwyl van 
hagedisson alleen de vellen van legua- nen of 
varanen voor export in aanmerking komen. Voor 
krokodillonvellen bestaat meor belaugstel- ling dan 
vroeger, hot Meruit vervaardigde leder schijnt een 
gewild modeartikel te zullen worden. 

Uit eenige exportojjfera over 1930, hieronder 
vormold, bl\jkt de belangrykhoid van den huiden- en 
vellenhandel in Nederlandsoh-Indie. 
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Stuks Waarde 

Buffelhuidcn: 
Java en Madoera . . • 204.416 / 1.779.433 
Buitengewesten . . • 69.464 -653.478 
Totaal Ned.-Indie . . 263.880 / 2.432.911 

JRun-derhui den: 
Ja va en Madoera ... 588.908 / 3.911.204 
Buitengewesten ... 10.654 -94.835 
Totaal Ned.-Indie .. 599.562 / 4.006.039 

Bokken- en Geitenvel-   
len:   Java en Madoera ... 3.092.822 / 4.433.560 

Buitengewesten ... 43.369 -62.970 
Totaal Ned.-Indie .. 3.136.191 / 4.496.530 

Schapenvellen: 
Java en Madoera ... 561.123 / 293.746 
Buitengewesten ... — — 

Slangenvellen: 
Java en Madoera ... 859.058 / 1.387.471 
Buitengewesten ... 388.071 -963.899 
Totaal Ned.-Indie .. 1.247.129 / 2.351.370 

Leguaanvellen: 
Java en Madoera ... 252.247 / 490.176 
Bui tenge westen ... 43.353 -82.188 
Totaal Ned.-Indie .. 295.600 / 572.364 
Totale waarde van den uitvoer van  huiden en vellen gedurende het 

jaar 1930  .................................. / 14.152.960/ 
CANTALA (zie SISAL). Sisal is de vezel, wel- 

ke gewonnen wordt uit de b] aderen van verschil- 
lende soorten uit het gesJacht Agave, waarvan er 
slechts twee, n.l. de Agave sisalana Perrine, en de 
Agave cantala Roxburgh (MAL. nanas sabrang), in 
Nederlandsch-Indie in cultuur gebracht zijn. ]Bei- 
de leveren harde touwvezels, welke ter onder- 
scheiding van de in belangrijk grooter hoeveel- 
heid geproduceerde Mexicaansche sisal, de z.g. 
henequenvezel, die uit de Agave jourcroydes Le- 
maire gewonnen wordt, met een afzonderlijke be- 
naming worden aangeduid. De in Indie uit de 
Agave sisalana en Agave cantala gewonnen vezel 
wordt daarom respectievelijk Java-sisal en Java- 
cantala genoemd. 

Op welke wijze en wanneer de beide genoemde 
agave-soorten uit hun vaderland Centraal-Ame- 
rika in Nederlandsch-Indie zijn ingevoerd, is niet 
met zekerheid bekend, doch tegen het einde der 
17de eeuw werd reeds door de Hollanders voor 
het maken van pagars van de Agave cantala ge- 
bruik gemaakt. Deze planten, welke spoedig ver- 
wilderden, leverden echter niet de stamplanten 
voor de agave-ondernemingcn, die in Indiii om- 
streeks 1906 werden opgericht. 

De cultuur van de Agave cantala is hoofdza- 
kelijk tot Midden Java beperkt gebJeven, ter- 
wij] die van'TVgave'sisalana zich uitgebreid heeft 
over West- en Oost Java, a]smede over Sumatra 
(OostEust). Op Java heeft de Agave cantala eeii 
langer~levensduur dan de Agave sisalana; de 
eerstgenoemde soort vormt na 10 tot 15 jaren 
een bloeistengel, terwijl de laatstgenoeinde dit n& 
5 tot 10 jaren doet. 

Het oogsten schijnt do bloeiperiode te beln - 
vloeden, zoodat op ondernemingen gerekend wordt 
dat de sisalana in het 5de jaar bloeit, ter- wijl de 
cantala bij geregold oogsten moestal na 10 jaren, 
zonder te blocien, sterft. Het gevolg hier- van is, dat 
de sisalana vaak voortgcplant wordt met ,,bulbil】
en", z.g. broedknoppen, die zich na den bloei uit de 
okselknoppen van de vertakkin- gen van den 
bloeistengel ontwikkelen, terwijl dit materiaal voor 
de cantala doorgaans ontbreekt. De bladeren van de 
Agave sisalana zijn in vol- wassen toestand 
ongeveer 1.40 m. lang en zwaar- der dan die van de 
Agave cantala, welke ongeveer 1.10 m. lang 
worden; die van de eerstgenoem- do soort bezitten 
doorgaans alleen een einddoren en slechts zelden — 
en dan naar omlaag gebogen —randdorens, terwijl 
de bladeren van laatstge- noemde soort, behalve een 
einddoren, ook naar omhoog gebogen scherpe 
zijdorens hebben. 

Volgens den vezelexpert, Prof. Dewey, groeit de 
Agave cantala goed in kleigrond en zelfs in 
zandgrond, terwijl zij beter tegen vocht bestand is 
dan de Agave sisalana, die booger eischen aan den 
bodem stelt. 

Het tijdstip, waarop het oogsten der bladeren een 
aanvang lean nemen, is afhankelijk van de 
vruchtbaarheid van den bodem. Onder gunstige 
omstandigheden kan het regelmatig snijden van de 
bladeren in het 3de jaar na het planten aan- vangen 
； bij Agave sisalana kan dit tot het 6de of 7de jaar 
worden voortgezet, doch gedurende de latere jaren 
wordt de oogst steeds minder en ein- digt men 
hiermede doorgaans in het 5de jaar na het planten. 
Bij Agave cantala kan zelfs tot het lOde jaar worden 
geoogst. In vroeger jaren werden alleen die bladeren 
gesneden, welke een hoek van 45° of meer met den 
vertikaal maakten, doch tegenwoordig worden veel 
meer bladeren gelijk- tijdig afgesneden en laat men 
somtijds alleen het hart met een enkelen bladerkrans 
zitten. De bloeistengel wordt, zoodra deze zichtbaar 
is, weg- gesneden, omdat dan de laatste bladeren 
beter rijpen. 

De Agave sisalana produccert per plant in het 3de, 
4do en 5de jaar in totaal ongeveer 150 bJade- ren； 
terwijl gedurende die jaren op kleinerc on-
dernemingen 3 a. 4 maal % jaars in denzelfden tuin 
geoogst wordt, geschiedt dit op grootcre on-
dernemingen in den regel slechts 2 keer. 

Het oogsten heeft plaats door de rijpe bladeren 
met een klein scherp men (arit) dicht aan den voet af 
te snijden, vervolgens worden op hot veJd do 
einddorens en zoo noodig de randdorens verwij- 
derd, waarna de bladeren, in bossen van 50 stuks 
tezamen gebonden, zoo spoedig mogelijk naar het 
ctablisseinent vervoerd worden. Op do grootero 
ondernemingen heeft dit transport per Decauvil- 
lebaan plaats. Geschiedt het transport nict spoedig 
na het oogsten, dan verliezen de bladeren door 
uitdroging do noodige stijfheid, waardoor zij zich 
moeilijker latcn ontvezelen; tevens treedt dan een 
verkleuring van de vezel op, die door blee- king in 
de zon niet meer te verwijderen is. Op sommige 
ondernemingen worden de bladeren in de fabriek 
eerst op lengto gesorteerd, waardoor men dadelijk 
een ruwe sorteering van do vezel verkrygt. 

De vezels komen in de bladeren van de Agaven 
voor als fijne, sterke draden, die van de basis tot 
nabij den top doorloopen, waarby zij geleidelijk 
dunner worden. Bij het vrij maken van doze ve- 
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zels uit de bladeren — welke beworking feitelyk 
niet juist met “ontvezelen" wordt aangeduid — 
moet 96 i 97% van het gewicht van het bind aan 
bladmoes verwijderd worden. Het met do hand 
ontvezelen, waarbij het bladmoes met een stomp 
mes of stuk bamboo wordt weggeschraapt, ge- 
schiedt alleen door de inheemsche bevolking, ter- 
wijl op de agaveondernemingen voor de ontvezo- 
ling gebruik gemaakt wordt van machines. 

Deze kunnen in twee groepen onderschoiden 
worden, n.l. in semi-automatische, die met de hand 
bediend worden en slechts voor kleino 
aanplantingen in aanmerking komen, en in ge- heel 
automatische ,waarbij de gansche bewerking 
machinaal geschiedt. Tot de eerste groep behoo- ren 
de z.g. “raspadoren", waarvan die van de fir- ma 
Faure & Co. te Limoges in Nederlandsch-In- die het 
meest bekend is. De kwaliteit van de met deze 
machines gewonnen vezels is gehee] afhan- kclijk 
van de zorgvuldigheid, waarmede zij bediend 
worden; het is met deze machines zelfs mogelijk een 
betere vezel te produceeren dan met de aanmerkelijk 
economischer werkende geheel automatische 
machines. Van deze laatstgenoem- de 
ontvezelmachines heeft vooral de „Irene 321", 
gcconstrueerd door de Prieto Machine Company te 
New York, goed voldaan, terwijl ook de ,,Neu- 
Corona", van de firma Friedrich Krupp, A. G. 
Grusonwerk te Magdeburg-Buckau, in Ned.-Indie 
veelvuldig toepassing vindt. Deze machine kan in 
10 uren meer dan 100.000 bladeren van Agave 
sisalana verwerken, terwijl voor de Ir^ne 321 op een 
capaciteit van 150.000 dier bladeren gerekend kan 
worden. Beide machines zouden 25 P.K. voor de 
aandrijving noodig hebben. 

Indien de vezels in de ontvezelmachinc zelf ge- 
wasschen worden, kunnen zij dadelijk gedroogd 
worden; in enkele fabricken doet men de gewonnen 
vezels nog een korte rotting ondergaan, waar- door 
het nog aan de vezels gehechte bladmoes on- der 
invloed van bacterien los komt to liggen. In de 
grootere fabrieken worden de vezels in centrifuges 
met water nagcspoeld, waarbij het water 
grootendeels afgeslingerd wordt en de vezels met 48 
tot 50% vocht naar het droogstation getrans- 
porteord worden. Slechts in de groote fabrieken 
wordt mechanisch gedroogd, terwijl op de kloine- rc 
onderneiningcn luchldroging wordt toegepast, 
waarbij aan winddroging de voorkeur wordt ge- 
geven boven zondroging. Ver volgens worden. de 
droge vezelbossen ter verwijdering van. veront- 
reinigingen met cen dikken bamboo uitgeklopt, of 
beter machinaal geborsteld, met machines clio veel 
op raspadoren gelijken, doch die instede van 
Hlaglatten stij vo borstels dragon. Deze nabewer- 
king is echter kostbaar, daar by do maehinalo na- 
bewerking ongeveer 10% aan vezel vcrloren gaat en 
de eerstgciioemdc nabewerking zeer veel han- den 
ar beid vraagt. De drogo, gcreinigdo voxel wordt 
vervolgens gesorteerd naar kleur en lengto en 
daarna tot bossen gobonden. Ten slotto worden de 
bossen in balon van 200 of 250 kg. tot con volume 
van \ ih J in.3 goperst.die in enkolo gevallen nog in 
jute of betor nog in tabaksmatten verpakt worden. 

De opbrongst aan vezel schat Do Kruyff voor 
Java op 1 — 11 ton per bahoe en per jaar, welke 
hoeveelheid on dor gunstige omstandigheden tot 2 
ton kan stijgen, torwyl do hoeveelheid afval, wel- kc 
bij do vozelwinning wordt verkregen, voor oon 
aanplant van 100 bahoe ongeveer 12.000 kg. per 

dag bedraagt. In vele gevallen wordt deze afval na. 
verdunning met water in do rivieren gespuid, 
waarbij do al te groote deelen door een grove zeef 
worden tegengehouden. Is het niet mogelijk het 
afval op deze wijze te verwijderen, dan kan een 
biologische reiniging toegepast worden, terwijl het 
ook mogelijk is het afval als meststof in den 
aanplant te benutten, of na droging als brandstof aan 
te wenden. 

De afvalvezel, bestaande uit korte randvezels en 
vezels, die tijdens het machinaal verwijderen van 
het bladmoes worden gebroken en waarvan de 
hoeveelheid 16—20% bedraagt, worden soms nog 
teruggewonnen uit het water, waarmede het 
bladmoes wordt weggespoeld. 

Deze vezel en de verwarde vezelmassa, die bij 
het borstelen afvalt en welke uiteraard zuiverder is 
dan eerstbedoelde afvalvezel, vinden als op- 
vulmateriaal nog toepassing ； zij wordt wel met 
den naam kawool aangeduid. 

De agavevezel wordt doorgaans in de volgende 
kwaliteiten onderscheiden: 

A. witte vezel, lengte grooter dan 90 cm.; 
B. „ „ , ,, tusschen 60 en 90 cm.; 
C. ,, ,, , ,, ,, 50 ,, 60 ,,; 
Enkele ondernemingen maken echter de vol-

gende indeeling: 
A. witte vezel, lengte grooter dan 105 cm.: 
B. ” „ , ,, tusschen 75 en 105 cm.; 
C. ,, ” ， ，， ，， 50 ,, 7o ,,; 
Dczelfde soorten, evenwel niet zuiver wit, doch 

hetzij iets groen gekleurd, dan wel roodbruine 
plekken vertoonend, worden respectievelijk aan-
geduid met de letter D en somtijds ook wel met een 
O. Geheel inferieure vezel komt in den handel onder 
de letters DD of OO. 

De vezels van de Agave sisalana en Agave 
cantala onderscheiden zich op de volgende wijze: de 
Java-sisal is doorgaans 1.20 m. lang, terwijl de 
lengte van de Java-cantala zelden meer dan 1 m. 
bedraagt. Voorts is de cantalavezel een fijner en 
soepeler product dan de sisalana, terwijl bij zorg- 
vuldige fabricatie de kleur van do eerstgenoem- de 
zuiver wit is en die van de tweede een weinig 
lichtgeel. De cantalavezel is de fijnste onder de 
harde touwvezels. Tengevolge van de grootere 
fijnheid van de cantalavezel is de gemiddelde 
breokkracht van deze vezel lager dan die van sisal
； bij cantala bedraagt de breukbelasting on- geveor 
0.5 tot 0.7 kg., bij sisal is deze waardo 1 tot 1.1 kg. 
Wordt de fijnheid tier vezel uitgeschakeld door 
berekening der breeklcngte, dan ziet meu dat er geen 
wezenlijk verschil in sterkte bestaat tusschen sisal 
on cantala. In het algemeen kan gezegd worden, dat 
zoowel voor sisal als voor cantala het 
breoklengtecijfer ligt tusschen 37.5 en 42.5 km., bij 
con gemiddelde van ongeveer40 km. De 
rckbaarheid is eveneens als gelijk te beschou- wen; 
do gemiddelde rek bij breuk by een iuspan- lengto 
van 200 mm. bereikt ecn waarde varieeren- de 
tusschen 2.2 on 2.8%. Het rendement aan ve- zel, 
berekend op het bladgewicht, bedraagt als 
gemiddelde, zeor globaal berekend, voor cantala en 
sisalana respectievelijk 4.5% en 3.5%. 

Sisal — do naam is ontleend aan het haven- 
plaatsjo Sisal in Yucatan, dat vroeger als uit- 
voerhaven van de Yucatan-vezel diende 一 wordt 
voornamelijk gebruikt door de fabricatie van 
kaboltouw en voor garen, bestomd voor naai* 
machines, z.g. bindertwine, voor welk doel in de 
Vereenigde Staten van Amerika jaarl\jks meer 
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dan 100.000 ton vezel benoodigd is. Dank zij do 
goedo kwaliteit van de Java-sisal kan zij met meer 
voordeel benut worden voor de vcrvaardi- ging van 
betere soorten touw, zooals visschers- touwwerk, 
goed scheepstouw, transmissietouw, waschlijnen en 
grof bindgaren. Voor verschillende dezer 
doeleinden wordt de sisal echter overtroffen door de 
sterkere nianila-hennep. Cantala-vezel vindt 
speciaal toepassing voor de vervaardiging van 
bindtouw, netzakken, hangmatten en turn- 
gereedschappen. De Amerikaansche markt toont 
weinig belangsteUing in deze vezel, die echter in 
Europa op hoogen prijs gesteld wordt. In Neder- 
landsch-Indie is de sisalcultuur in de laatste jaren 
aanmerkelijk uitgebreid, terwijl de productie van 
cantala op Java terugloopt. 

Volgens het Centraal Kantoor voor de Statis- 
tiek werden gedurendo de jaren 1927 tot en met 
1931 de volgende hoeveelheden agavevezel uit Java 
en Madoera en uit de Buitengewesten uit- gevoerd: 

Uitvoer uit Java en Madoera 

 Hoeveelheid 
in tonnen 

Waarde in 
guldens 

1927 ..................  17.944 6.969.043 
1928 ..................  22.702 7.755.788 
1929 ..................  25.326 8.299.740 
1930 ..................  23.163 7.657.940 
1931 ..................  24.815 4.275.772 

Uitvoer uit de Buitengewesten 

 Hoeveelheid 
in tonnen 

Waarde in 
guldens 

1927  .................  28.190 10.999.241 
1928  .................  27.604 )0.001.218 
1929  .................  33.359 12.251.136 
1930  .................  42.502 15.234.485 
1931 ..................  45.463 8.194.658 

De belangrijkste afnemers van de Neder- 
landsch-Indische agavevezels zijn de Vereenigde 
Staten van N.-Amerika, Nederland en Australie, 
terwijl eveneens aanzienlijke hoeveelheden ver- 
scbeept worden naar Duitsehland en Engeland. 

In de bovenstaande uitvoercijfers uit de Bui-
tengewesten zijn tevens de exportcijfers van 
manila-hennep opgenomen; aangezien deze echter 
goring zijn in vergelyking met dio van agavevezels, 
geven de bedoelde cijfers toch nog cen duidelijk 
inzicht in den uitvoer van laatstge- noemde vezels. 

Literaluur： E. de Kruyff, De sisalcultuur op 
Java, Teysmannia 1908 en 1909; Prof. Dr. G. v. 
Iterson, Jr., Onze Koloniale Landbouw XII, 
Vezelstoffen, Verslagen en mededeelingen van de 
Afdeeling Handel van het Departement van 
“Landbouw, Nijverheid en Handel Jaargang 1913 
no. 1. De vezelcultuur op Java en het vezelcon- gres 
met tentoonstelling te Soerabaja, in 1911 ge- 
houden; Dr. K. W. v. Gorkom, Oost-Indische 

Cultures III; Verslag van het vczelcongres ge- 
houden te Soerabaja van 3—8 Juli 1911. 

E. II.' 
NATUURMONUMENTEN EN WILDRESER- 

VATEN,(Aanv.van NATUURMONUMENTEN). 
Zie ook JACHT. 

De instelling van wildreservaten als natuurnio- 
nument op den voet van de ordonnantie in Jnd. Stb. 
1916 no. 278 is speciaal met betrekking tot z.g. groot 
wild niinder doeltreffend gebleken, eensdeels door 
den vcelal geringen omvang der 
natuurmonumenten, anderdeels doordat elke 
verandering daarbinnen verboden was, hctgeeii 
aanleiding kon geven tot dicht grocien van open 
terreinen, en daardoor tot voedselgebrek voor de 
herbivoren. Het is wenschclijk gebleken voor dit 
groote wild, voor zoo ver het dreigt uit te sterven, 
cenige terreinen van voldoende uitge- strektheid te 
reserveeren, binnen welke eventueel een regel in atig 
boschbedrijf mogelijk blijft, doch waarop overigens 
de mceste bepalingen van de 
natuurmonumentenordonnantie mede van toe-
passing zijn. Uit deze overwegingen is de ordon-
nantie in Ind. Stb. 1916 no. 278 vervangen door do 
„Natuurmonumenten- en Wilcireservatenor- 
donnantie,> (Ind. Stb. 1932 no. 17, in werking 
getreden 1 Februari 1932). 

Onder natuurmonumenten verstaat die or-
donnantie de, als zoodanig door den Gouverneur- 
Generaal aangewezen, tot het Landsdomein be- 
hoorende terreinen, waarop door anderen geen 
rechten worden uitgeoefend en waarvan de zoo- veel 
mogelijk ongerepte instandhouding met het oog op 
hun byzonderc wetenschappelijke of aesthetische 
waarde, of met het oog op de be- scherming van 
daarin voorkomende, in het wild levende dieren of 
gewassen, in het algemeen be- lang wenschelijk 
wordt geacht. 

Wildreservaten zijn tot het Landsdomein be- 
hoorende terreinen, welke met het oog op de be- 
scherming van daarin voorkomende in het wild 
levende dieren, door den Gouverneur-Gencraal als 
zoodanig zijn aangewezen. 

Het beheer van de natuurmonumenten en wikl- 
reservaten, dat deskundigheid vereisclit, berust by 
den Directeur van Landbouw, Nijverheid en Handel; 
het loezicht is opgedragen aan de bonch- beheerders 
c.q. het Binnenlandsch Bestuur. 

In een natuurmonument is het verbodon ccnigo 
handcling te vemchten, waardoor verandering wordt 
gebracht in den bestaanden tocstand van het als 
zoodanig aangewezen gobied dan wcJ ten aanzicn 
van een of incer daartoo behoorendc za- ken; in een 
wildrescrvaat is het verboden land- 
bouwontginningen aan te Jeggen of handclingen te 
verrichten, welke achteruitgang van den wildstand 
tengevolge kunnen hebben. In een wild- reservaat 
kan ondcr zekere voorwaarden een ge- rcgeld 
boschbedrijf worden uitgeoefend, niits geen gevaar 
ontsta voor achteruitgang van den wildstand; in een 
natuurmonuinent is deze mo- gelijkheid uitgcsloten. 

De toegang tot een natuurmonument of een 
wildresorvaat staat voor eon ieder open, tenzij het 
door den Directeur van Landbouw, Nijverheid en 
Handel in overeenstemming met het betrok- ken 
hoofd van gewestelijk bestuur geheel of ten deele 
voor het openbaar verkeer is gesloten. 

Ook indicn een natuurmonument of wildreservaat 
niet voor het openbaar verkeer is gesloten, is het 
evenwel aan het publiek verboden zich 
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daarbinnen to bevindon, voorzien van con vuur- 
wapen, windbuks of van andere jacht- of vang- 
middelen, dan wcl vergezeld van een of meor hon- 
den. 

Om de natuurmonumenten en wildreservaten 
beter aan hun docl te doen beantwoorden, of om een 
te sterke vermeerdering van hot wild te- gen te gaan, 
dan wel in het belang van weten- schappelijke 
doeleinden kan do directeur van bovengenoemd 
departement aan door hem aan- gewezen personen 
toestaan handelingen te ver- richten, wolke anders in 
het algemeen zijn ver- boden. 

Sinds de vroeger gegeven opsomming (zie DI V, 
biz. 295/96 of suppl. afl. biz. 320) zijn de volgende 
natuurmonumenten aangewezen: 

In de provincie West Java, afdeeling Priangan, het 
Nat. mon. Tjibodas-Goenoeng Ged6, Ind. Stb. 1925 
no. 15 en het terrein, omvattende de prijs- gegeven 
erfpachtsperceelen Tjibanteng I en II onder den 
naam Nat. mon. Tjibanteng I en II, Ind. Stb. 1925 
no. 243, in de afd. Buitenzorg het Nat. mon. 
Doengoes Iwoel, Ind. Stb. 1931 no. 99. 

In de provincie Oost Java een terrein gelegen in 
de afdeelingcn Soerabaja en Malang, het Nat. mon. 
Ardjoena-Lalidjiwa, Ind: Stb. 1925 no. 243, in de 
afd. Madoera een gedeelte van het boschterrein op 
het eiland Saobi onder den naam Saobi, Ind. Stb. 
1926 no. 469, in de afd. Malang het Nat. mon. 
Poelau Sempoe, Ind. Stb. 1928 no. 69. 

In de residentie Sumatra's Westkust, afdee- lingen 
Solok en Korintji-Painan, het Nat. mon. Piek van 
Indrapoera, Ind. Stb. 1929 no. 474; in de afdeeling 
Again, onderafdeeling Oud-Agam, het Nat. mon. 
Batang Paloepoeh, Ind. Stb. 1930 no. 402; in 
dezelfde afdeeling, onderafdeeling Loe- 
boeksikaping, het Nat. mon. Rimbopanti, Ind. Stb, 
1932 no. 237. 

In de residentie Benkoelen de groeiplaatsen van 
Rafflesia Arnoldi R. Br., in de afdeeling Benkoelen, 
onderafdeeling Redjang, onder de namen Nat. mon. 
Despetah I, Despetah II, Tjawang I en Tjawang II, 
Ind. Stb. 1932 no. 465. 

Literatuur t Dr. K. W. Dammerman, Preservation 
of wild life and nature reserves in the Netherlands 
Indies. Batavia 1929 (praeadvies voor The Fourth 
Pacific Science Congress 1929); Mr. J)r. F. J. W. I 
I. Sandbcrgen, Natuurbescherming, in Koloniaal 
Tydschrift 1932, biz. 433 o.v. 

DIERENBESCHERMING. Zie JACHT. ■ 
WILDRESERVATEN. Zie NATUURMONU-

MENTEN EN WILDRESERVATEN. 
BANK VOOR INDlSi. Deze bank, opgericht in 

1920, mot een inaatschappelijk kapitaal van / 
50.100.000, t.w. / 50.000.000 gewonc aandcolen en 
/ 100.000 prcfcrente idem, — w.v. by inwor- 
kingtreding rcsp. / J 2.500.000 en f 100.000 ge- 
plaatst en volgestort, 一 is een dochter-instolling van 
de Rottordamscho Bankvereeniging. Doe! dcr bank 
was „het uitoefenen van het bankiers- bedrijf in den 
ruimsten zin des woords en het doen van financieelo 
operaties, een en under meer in het bijzonder in 
Ncderl. Indie.** 

Do bank begon ,Januari 1921, onder moeilijke 
omstandigheden haar werkzaamheden aan to 
vangen; do omstreeks 1920 ingetreden depressie 
drukte handel en bedrijfsleven in heftige mate. 
Zakon moesten. met groot beleid en voorziohtig- 
hoid wordon gevoord, uitbreiding was onmogelyk, 
opriohting van eon voorgenomen uitgebreid 

filialennet in het Verre Oosten bleef aohterwege. 
Slechts to Amsterdam, Batavia, Semarang, Soe-
rabaja en Weltevreden werden eigen kantoren 
gevestigd, ttStwiJI eerf/bij den aanvang te Singapore 
gevestigd. agentschap reeds het volgende ja&r, 1922, 
met groot verlies, werd opgeheven. Het jaar 1923 
was wederom een teleurstelling, waarom in 1924 
voorstellen werden gedaan de zaken der bank 
geleidelijk af te wikkelen, om- dat het, aldua het 
verslag, „in de jaren van haar bestaan door 
verschillende omstandigheden niet is mogen 
gelukken zich een geheel onafhankelijke positie te 
verwerven en ook voor de naaste toe- komst 
optimistische verwachtingen niet mogen. worden 
gekoesterd". 

Het meerendeel der Indische zaken is bij staking 
van het bedrijf, einde 1925, aan de Nederl. Indische 
Handelsbank overgedragen. Door de Rotterdamsche 
Bankvereeniging werden op haar belangen bij de 
Bank voor Indie groote verliezen geleden. 

Literatuurz Bankverslagen； G. M. Verrijn 
Stuart, Het bankwezen in de Nederlandsche Ko- 
lonien; Djie Ting.Ham, De algemeene banken in 
Nederl. Indie.z 

DELI MAATSCHAPPIJ. (Aanv. DI. I). De in DI. 
I opgenomen verhandeling sluit af met het oogstjaar 
1914, het jaar waarin de wereldoorlog uitbrak. 
Hoewel liggende buiten het strydgewoel, ondervond 
de maatschappij toch in ernstige mate de gevolgen 
dcr daaruit voortvloeiende economi- sche 
onfcwrichtingen. Moeilijkheden leverde vrij spoedig 
de voedselvoorziening voor de talrijke 
koeliebevolking, daar het gebied van Sumatra's 
Oostkust in onvoldoende mate rijst produceert, 
zoodat tel ken j arc groote quanta uit omliggende 
landcn — Indo-China, Siam en Burma — moe- ten 
worden betrokken. Toen de Geallieerden tij- den lang 
uitvoer uit deze productiegebieden naar neutralen 
verboden, werd in samenwerking met andere 
maatschappijen uit Japan, Amerika, de Philippijnen 
enz. rijst gelmporteerd en tegen lagen prijs aan do 
koelies verstrekt: een maatre- gel, die van de 
maatschappij groote geldelijke offers heeft gevraagd. 
Daarnaast werden in Deli daartoe geschikto en 
beschikbare rijstvelden zoo- veel mogelijk benut, 
tevens de oultuur der z.g. “tweede gewasson** 
bovorderd. 

Na 1916 werd het overbrengen van tabak naar de 
Anisterdamsche markt niet meer mogelijk; de oorlog 
gaf aanleiding tot grooto onzekerheid ten aanzien 
van financiering, scheepsvrachten, prijzen e.d. en in 
vorband daarmede werden maat- regelen tot 
boperldng van de productie ingevoerd. Doordat 
evcnwel het scheepvaartverkeer tus- schon Indie en 
Amerika onbelemmerd was ge- bleven, kon 
derwaarts worden afgescheept. Ge- durendc dion tyd 
kochten de Amerikaansohe afnemors in Indic direct 
in het groot en tegen flinke prjjzon. Nadat cchter 
normalo toestanden waren teruggokeerd en de 
Amsterdamsche markt herstelde, kcerden zij tot hun 
oudo inkoopsme- thoden terug. 

Onder deze omstandigheden heeft de maat- 
schappij zich toch krachtig kunnen blijven uit- 
breiden; verschillende bezittingen van andero 
maatschapp^jon, t.w. van de Amsterdain-Lang- kat 
Coinpagnio, van de Rotterdam-Deli Maatschappij on 
van de Deli-Langkat Tabaks-Maat- schappij, werden 
daartoe geleidelijk overgenomen. Bovendien werd in 
1921 voor de helft, zyn- 



1098 DELI MAATSCHAPPIJ—STUDIEVOORLICHTINGSDIENST. 

de f 6 millioen, gostort, declgenomen in de, in sa- 
menwerking met de Deli-Batavia Maatschappij en 
de Tabaks-Maatschappij Arendsburg, nieuw 
opgerichte Cultuur Maatschappij „De Oostkust". 
Een en ander maakte kapitaalsuitbreiding nood- 
zakelyjk. Nadat hot kapitanl in 1920 van / 20 mil- 
lioen op / 30 millioen was gebracht, vond daarna een 
nieuwe vergroot-ing in 1928 tot / 40 millioen plaats, 
waarvan thans / 25.654.000 is gestort. 

De onzekerheid of de tabakscultuur wel duur- 
zaam op alle terreinen zou kunnen worden gedre- 
ven, alsmede het streven naar verdeeling van 
bedrijfsrisico gaf aanleiding in den loop der jaren 
telkens weer gedeeltelijk andere cultures op te 
vatten. Van 1879—1SS4 werden proeven genomen 
met cacao, in 1883 met kina, van 1880— 1891 met 
koffie, van 1879—1886 met ramdh, in 1893 met 
katoen, van 1875—1884 met rubber, alle cultures, 
die op grond van mislukkingen weer zijn 
opgeheven. Eveneens werden mijnbouwkun- dige 
onderzoekingen naar petroleum verricht van 
1890—1892, van 1895—1901 en van 1902— 1906, 
die ook wegens teleurstellingen werden gestaakt. 

Als gevdg van klimmende belangstelling voor 
rubber werd de cultuur daarvan in 1901 weer 
opgenomen en sedert belangrijk uitgebreid. De 
hevea-aanplant, geconcentreerd in 6en onderne- 
ming, Batang Serangen, bedroeg per ultimo October 
1931 in totaal 8290 bouws, waarvan 6466 bouws in 
tap; de productie over het boekjaar 1930/1931 
bedroeg 1.873 tons, van 1000 kg. 

In 1926 werd de oliepalm-cultuur ter band ge-
nomen； het in gebruik stellen van de moderne, 
nieuw gebouwde palmoliefabriek op de onderne- 
ming Sawit Sebrang is in verband met de we- 
relddepressie uitgesteld tot 1933. 

Evenwel blijft tabak overwegend de cultuur der 
maatschappij, gedreven op 23 ondernemin- gen. De 
oogsten en daarmede bereikte resultaten blijken uit 
onderstaand overzicht. 

Oogst- 

jaar 
Aantal 

onderne- 
mingen 

Pakken 

tabak 
Prijsper 
i-KG. in 
centen 

Uitge- 
keerd 

dividend 

1914 .. 21 60.725 99 36.50 
1915 .. 21 53.686 201 25.— 
1916.. 21 61.859 178 50.— 
1917 .. 21 66.708 154 20.— 
1918.. 21 80.324 152 50.— 
19)9 .. 21 38.375 364 65.40 
1920.. 22 40.811 275 10.— 
1921 .. 22 48.108 210 5.一 
1922.. 24 61.522 2S2 20.— 
J923 .. 23 71.365 318 41.— 
1924,. 23 72.560 296 45.— 
1925 .. 23 72.566 201 26.— 
1926.. 24 87.247 211 28.— 
1927 .. 23 74.856 220 22.— 
1928 .. 23 80.746 211 22.— 
1929 .. 23 84.901 149 21.— 
1930 .. 23 72.470 119 

— 
Werden reeds vanaf 1914 onder leiding van het 

Deli-Proefstation serieuse selectie-proeven ge-
nomen, voor het in practijk brengen van de re- 
eultaten der onderzoekingen richtte de maatschappij 
in 1922 een specialen tak van dienst op: de afdeeling 
„Selectie en Beinesting,>. In 1926 

word een afdeeling „Technische Dienst" opge- richt, 
tengcvolge van vcrmecrdering van techni- sche 
werkzaamheden als het bouwen van diverse 
fabrieken, uitbreiding van het railbaannet enz.; 
hierondcr ressorteercn ook een aantal steenfa- 
brieken cn een pannenbakkcrij der maatscliappij. 

Betreffcnde de sociale maatregelen dient het 
navolgendo vcrmeld. Was reeds in 1894 een pen- 
sioenregeling voor assistenten ingevoerd, in 1920 
werd een weduwen-pcnsioenfonds geschapen, mede 
in bedoeld jaar een pensioenregeling inge- vocrd 
voor niet-Europecsch personeel in Indie, dat 
minstcns 25 achtereenvolgende jaren bij de 
maatschappij heeft gediend. Bovcndicn stichtte de 
heer J. Nienhuys in 1926 het „Nienhuysfonds voor 
oud-gedienden (nict-Europeanen) der Deli 
Maatschappjj", tot steunvcrleening aan bedoelde 
personen, al dan niet bovcn reeds toegekend pen- 
sioen. Voor het Europeesch personeel werden op de 
Batak-h.oogvlakte eenige rusthuizen gebouwd, ten 
einde te dienen tot vacantie- en herstellings- oord; 
voor de medische verzorging werden eenige modern 
ingerichte en voortreffelijk uitgeruste hospitalen 
opgericht. 

Begon de maatschappij reeds in 1909 met de 
vestiging van vrije Javaansche arbeiders in 
kampoengs op de ondernemingen, terwijl in J 919 
een systematische kolonisatie op het program werd 
gesteld, voortaan zal daaraan nog meet aan- dacht 
dienen te worden besteed. In October 1931 toch 
namen de tabaksmaatschappijen ter Oost- kust van 
Sumatra het besluit afstand te doen van de poenale 
sanctie, vnl. in verband met de onzekerheid over de 
toelating van Sumatra-tabak in Amerika, waar 
verband werd gelegd tusschen die toelating en de 
handhaving van de poenale sanc- tie. Sedert wordt 
derhalve op tabaksondernemin- gen nog slechts met 
vrije koelies gewerkt. 

Literatuur: Gedenkboek 18G9—1919; id. 1919 
一1929; Jaarverslagen. 

NIENHUIJSFONDS. Zie DELI MAATSCHAP-
PIJ. 

STUDIEVOORLICHTINGSDIENST. 
SindsI930 is aan het Departement van Onderwjjs en 
Eere- dienst in Indie een nieuwe afdeeling 
toegevoegd onder den naam „Voorlichtingsbureau 
voor Stu- diedoeleinden". De taak van dit bureau 
omvat het geven van voorlichting omtrent de 
cischen, welke worden gesteld voor de studie aan de 
in- richtingen van hooger-, voorbereidend hooger-, 
middelbaar- en vakonderwijs in Ned.-Indie en in 
Nederland, zoomede aangaande het effect van 
diploma's. Ook worden adviezen, met studiekeuze 
vorband houdende, verstrekt. 

Verschillende oinstandigheden deden tot de in- 
stelling van het bureau besluiten. In de eerste plaats 
het feit, dat in breeden kring onbekend- hoid bleek 
te bestaan met de verschillende cischen en 
bepalingen, waarmede rekeniiig moet worden 
gchouden, wanneer men, na het ontvangen van 
algenieen vormend onderwjjs, de studie in een be- 
paalde rich ting wenscht voort te zetten, hetgeen in 
vecl govallen uiteraard tot teleurstelling aanleiding 
moest geven. Ned.-Indie heeft allengs een 
belangrijk aantal typen van scholon tot stand zien 
komen, hetgeen met zich medebracht dat, 】nct al 
deze studierichtingen, opJeidingen, cursus- sen en 
leergangen, tevens een beduidend complex 
rcgelingen in het leven werd geroepen, bepalin- gen, 
die bovendien zelden in rust verkecren, doch 
tengevolgo van wyzigingen of aanvullingen in 
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feite voortdurend aan verandering onderhevig zijn. 
Vooral in crisistijden, waarin byzondere inaatrcgelen 
ook op onderwjjsgebied noodzakelijk zijn. doet zich 
deze omstandigheid gelden. 

Naast inlichtingen omtrent de studiemogelijk- 
heden in Ned.-Indie, geeft het bureau voorlich- ting 
aan hen, die zich naar Nederland begeven om de 
studie daar te lando voort te zetten dan wel te 
voltooien. Meermalen werden met de opleiding van 
Indische jongelieden in Nederland weinig be- 
vredigende uitkomstcn verkregen. Onvoldoende 
voorbereiding voor de gekozen studierichting en 
gemis aan goede leiding in Nederland bleken veel- al 
de oorzaken van teleurstelling en mislukking. 
Dikwijls op nog j eugdigen leeftijd gaan de jonge-
lieden naar Nederland, waar zij zich zien geplaatst in 
cen voor lien geheel nieuwe omgeving met andere 
zeden en gewoonten en met voor hen wel- licht 
nieuwe en ongewoon aandoende opvattingen en 
gebruiken. Daarbij komt het studentenleven en de 
noodzakelijkhoid zoo goed mogelijk voor eigen 
belangen te moeten zorgdragen, niettegen- staande 
men tegenoytjr een en ander nog volko- men vreemd 
staat. Ook behoorde het niet tot do uitzonderingen, 
dat Indische jongelieden naar Nederland vertrokken 
zonder dat zij door voorbereiding, aanleg en karakter 
redelijke waarbor- gen voor welslagen 
medebrachten. Ongetwijfeld verkecren 
Nederlandsche jongelieden dikwijls in hetzelfde 
geval, maar jongelieden uit Indio en hun ouders 
worden bij mislukking door de gevolgen, vooral 
financieel, veel zwaarder ge- troffen. 

Bij herhaling heeft zich dan ook de noodzake- 
lijkheid doen gevoelen om in Indie meer bekend- 
heid te geven aan de eischen van voorbereiding ton 
behoeve van de studie aan de verschillende 
inrichtingen van ondcrwijs in Nederland. Het 
Voorlichtingsbureau voor Studiedoelcinden heeft tot 
taak ook ten deze de behulpzame hand te bie- <len. 
Jaarlijks worden door den leider de eind- 
examenklassen van de inrichtingen voor middel- baar 
ondcrwijs bezocht ten einde door mondelinge 
voorlichting het beoogde doel des te be ter te be- 
reikon. 

Ook komt het veelvuJdig voor, dat informatics 
worden ingewonnen omtrent verschillende beroe- 
pen of betrekkingcn, de daartoe vereischte voor- 
oplciding en de kostcn. Ook in dergelijko gevallen 
vcrstrekt het bureau de gewenschte gegevens. Mede 
worden inlichtingen verstrekt omtrent in- tern a ten 
cn kosthuizcn voor studeercnden. 

Zij, die een buitenJandsche universiteit of hoo- 
geschool wenachen te bczockon, kunnen insgelijks 
voorlichting ontvangen. 

Ten behoeve van verlofgangers en repatrieoren- 
<len beschikt het bureau over vollcdige gegevens 
betreffende de onderwijsinrichtingen in Nedcr- Jand, 
waardoor reeds in Indio do keuze van school —en 
daardoor dikwijls van woonplaats — kan worden 
bepaakl. Tovons vorleont het Bureau zijn 
ben)i(Idcling bij het reserveeren van plaatsen op de 
Hollandsche scholcn ten behoeve van Indische kind 
cron. 

Met de Indische bureaux voor arbeidsbomidde- 
ling wordt insgolijks een geregeld contact onder- 
houden. Door samenwerking wordt getracht 
werklooze jongelieden een bostaan te versohaffen i 
dan wel hen cen curaus of leergang te doen bezoo- j 
ken. Tevens fungoert het Voorlichtingsbureau als 
centrale, welke de Arbeidsbourzen van de noo-' 

dig© gegevens op het gebied van studie- en be- 
roepskeuzo voorziet. 

Van andere instellingen, waarmede het bureau 
contact onderhoudt, mogen nog worden genoemd. het 
bureau van don Raadsman voor Studeeren- don, 
verbonden aan. het Ministerie van Kolonien, en de 
Studiecommissie van de vereeniging „Oost en West" 
te Den Haag. 

Dat de voorlichtingsdienst in een behoefte 
voorziet kan uit de gedurende de eerste clrie jaren van 
zyn bestaan verkregen resultaten blijken. In steeds 
ruimere mate is door onderscheidene be- 
volkingsgroepen en personen van verschillenden 
landaard van dezen dienst gebruik gemaakt. Ver- 
deeld naar den landaard hebben zich in de jaren 1930, 
1931 en 1932 tot het bureau gewend: Euro- peanen 
resp. 242, 473 en 630; Inheemschen: 624, 933 en 
1300; Vreemde Oosterlingen： 83, 278 en 340. 

Eenige jaren voor de instelling van. den Gou- 
vernementsstudievoorlichtingsdienst waren op 
particulier initiatief in Indie een viertal Comity's voor 
de Beroepskeuze tot stand gekomen,nl. te Batavia, 
Bandoeng, Jogjakarta en Soerabaja, welke sedert 
ontbonden 词n. Door de Secreta-" rissen van het 
Bataviasche Comite, H. M. van Haften en Th. de Jong 
van Arkel, werd een „Handleiding bij de 
beroepskeuze in Neder- landsch-India" samengesteld 
(Uitg. N.V. Boek- handel Visser en Co., 
Weltevreden, 1924). Voorts versclieen in 1930 een 
werkje „Beroepskeuze voor jongelui met 
einddiploma Mulo" van J. J. Zuid- hof, directeur der 
lo Muloschool te Soerabaja (druk G. Kolff en Co., 
Soerabaja). Waar de lei- draad van het toenmalige 
comite voor beroeps- keuzo inmiddels sterk 
verouderde, is thana een nieuwe handleiding in 
voorbereiding, welke wordt samengesteld 
gezamenlijk door den Leider van het 
Voorlichtingsbureau voor Studiedoeleinden en het 
Nederlandsch-Indisch Onderwijzera Ge- nootschap. 

JACHT. (Vervolg van DI. II). Zie ook NA- 
TUURMONUMENTEN EN WILDRESERVA- 
TEN., 

De regeling in Ind. Stb. 1909 nos. 497 en 594 is 
voor Java en Madoera vervangen door de 
Jachtordonnantie 1924 (Ind. Stb. no. 234). In deze 
ordonnantie was do bescherming van in het wild 
lovende dieren vastgekoppeld aan cen regeling van de 
eigenlijke jacht/'Waar een regeling van de jacht in de 
Buitengewesten in het alge- meen pracinatuur werd 
gcacht, is de Jachtordonnantie 1924 in die gewesten 
niminer ingevoerd, zoodat daar de regeling van 1909 
toepasselijk blcef; dientengevolge echter bleven daar 
ook buiten toepassing de in de ordonnantie van 1924 
voorkomonde bepalingen, welke meer in het bij- 
zonder de bescherming van in het wild levende dieren 
betroffen en dicnaangaande een betcre regeling 
inhielden dan die van 1909, ofschoon tegen invoering 
in de Buitengewesten van de voorschriften nopens de 
diorenbescherming geen bezwaron bestonden. 

Uit overweging, dat het aanbeveling verdient om 
ook voor die geweston te geraken tot een be- tere 
bescherming van dio diersoorten, welke met 
uitroeiing worden bedreigd, hetzij door den han- del 
in huiden en veeron, hetzy door andere oorzaken, zjjn 
de jacht en de bescherming van in het wild levende 
dieron in gescheiden regelingen on- dergebraoht. De 
thans vigoerende bepalingen be- 
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treffende de jacht zijn vervat in de „Jachtordon- 
nantie 1931” (Ind. Stb. no. 133) en de „Jachtver- 
ordening 1931”(Ind. Stb. no. 265); de bescher- 
ming van in het wild levende dieren is geregeld in 
de „ Dierenbeschermingsordonnantie 1931" (Ind. 
Stb. no. 134) en de „Dierenbeschermings- 
verordening 1931" (Ind. Stb. no. 266, gewijzigd 
ingevolge de verordening in Ind. Stb. 1932 no. 28); 
beide regelingcn zijn in werking getreden met 
ingang van 1 Juli 1931. Vergelijk voorts om- trent 
den reuzenvaraan van Flores_en Komoda： Extra 
bijvoegsel Javasche Courant van'2¥"Apfil 1928 no. 
33. 

De “Dierenbeschermingsordonnantie 1931" en 
de daarbij behoorende uitvoeringsvoorschriften 
gelden voor geheel Nederlandsch-Indie. Ingevolge 
die ordonnantie is het verboden bepaalde- lijk 
aangewezen diersoorten te jagen, de tot die 
diersoorten behoorende dieren te vangen, te dooden, 
dood of levend te verhandelen, dan wel onder zich 
te hebben. Als diersoorten, welke deze absolute 
bescherming genieten, kunnen slechts worden 
aangewezen de zoodanige, welke met uit- roeiing 
worden bedreigd en wier voortbestaan in het belang 
der wetenschap dan wel om andere re- denen van 
algemeen belang gewenscht wordt ge- acht. 
Absolute bescherming genieten thans 22 
diersoorten ； bij de aanwijzing is uitgegaan van de 
overweging, dat voorloopig in geheel Neder- 
landsch-Indie slechts die dieren bescherming be- 
hoeven en ook beschermd moeten worden, die 
noodeloos of ter wille van handelsdoeleinden aan te 
groote vervolging bloot staan en welker voort-
bestaan hierdoor wordt bedreigd. 

Verboden is de uitvoer van exemplaren van 
zekere aangewezen diersoorten uit eenige Neder- 
landsch-Indische havens naar een plaats binnen of 
buitcn Nederlandsch-lndie. Mede is verboden 
huiden, veeren en andere lichaamsdeelen van be- 
paaldelijk genoemde dieren en de daaruit ver- 
vaardigde producten te verhandelen, onder zich te 
hebben dan wel uit te voeren uit een Neder- landsch-
Indische haven naar een plaats binnen of buiten 
Nederlandsch-Indie. Deze beido laatste 
verbodsbepalingen zijn van toepassing ten aan- zien 
van alle tot de in het wild levende zoogdieren en 
vogels behoorende dieren, van huiden en veeren van 
die dieren, zoomede van den reuzenvaraan van 
Flores (Varanus Komodoensis), als- mede ten 
aanzien van alle lichaamsdeelen en de daaruit 
vervaardigde producten van de absolute 
bescherming genietende diersoorten. Het uit- 
voerverbod is een werkzaam middel om paal cn 
perk te stellen aan den, groote afmetingen aange- 
nomen hebbenden, handel in levende dieren (men 
denke o.m. aan de jacht op den Orang- oetan ter 
bemachtiging van de gesJachtsklieren voor 
verjongingskuren), huiden, veeren en andero 
lichaamsdeelen, omdat de uitvoer ook uit zeer 
afgelegen oorden bezwaarlijk ongemerkt kan plaats 
hebben. Op dit verbod zijn uitzonderingen in het 
leven geroepen o.m. voor zoovcr betreft dieren, 
welke voor particulier genoegen worden 
medegenomen of vervoerd, en voor circussen. 

Ten slotte is nog verboden het wegnemen, ver- 
nietigen, verhandelen of onder zich hebben van 
eieren en nesten van alle tot de absoluut be- 
schermde diersoorten behoorende vogels en van den 
reuzenvaraan, met uitzondering van de eieren van 
zeezwaluwen of sterns, welke vrij algemeen in Indie 
geraapt en gegeten worden, het- 

gcen gedurende bepaalde tijden van het jaar is 
toegestaan. 

De bovenvermelde verbodsbepalingen zijn niet 
van toepassing op het jagen, vangen of dooden van 
dieren, en op het wegnemen of vernietigen van 
eieren of nesten, welke zich bevinden op, aan of in 
een woning of op door muren, omheinin- gen of 
grachten geheel afgesloten erven of ter- reinen. 

Ten bchoeve van wetenschappelijke en onder- 
wijsdoeleinden en in andere daarvoor in aan- 
merking komende gevallen kan de Directeur van 
Landbouw, Nijverheid en Handel onder door hem te 
stellen voorwaarden toestaan ten aanzien van 
bepaaldelijk daarbij aan te wijzen diersoorten 
handelingen te verrichten, welke anders in het 
algemeen verboden zijn. 

Zoodanige vergunningen kunnen mede worden 
verleend, indien dieren, behoorende tot de 
beschermde soorten, in eenig gebied schade blij- 
ken te veroorzaken. 

Omtrent de eigenlijke jacht gelden de volgende 
regelen. De Jachtordonnantie 1931 verbiedt in het 
algemeen om met een vuurwapen of een windbuks 
te jagen op in het wild levende dieren, tenzij men in 
het bezit is van een jachtakte. Onder jagen wordt 
begrepen het opsporen, be- machtigen of dooden 
van dieren en alle pogingen daartoe, alsmede het 
zich met een vuurwapen of windbuks bevinden 
buiten doormuren, omheinin- gen of grachten 
geheel afgesloten erven of ter- reinen, met het 
kenneJijk doel om te jagen. Binnen dergelijke 
plaatsen is de jacht op alle. dieren zonder 
uitzondering geoorloofd. 

De jacht op in het wild levende dieren, uitge- 
zonderd de beschermde soorten, met andere inid- 
delen dan vuurwapens en windbuksen, is dus 
toegelaten, behalvc met lichtbakken en zoek- 
lichten of door middel van het afbranden van 
terreinen, terwijl op grof wild bovendien niet mag 
worden gejaagd met behulp van uitgespan- nen 
netten, strikken of vangkuilen. 

De dieren voor de jacht, waarop een jachtakte 
kan worden verkregen, zijn ingcdeeld in vier 
groepen, nl. grof wild, klein wild, trekwild en 
schadelijk gedierte; de dieren, welke tot elk dier 
groepen worden gerekend, zijn nominatief opge- 
somd. Ten aanzien van wild is uitgegaan van de 
gedachte, dat de jacht met vuurwapens en wind- 
buksen beperkt moot bJijvcn tot die dieren, waarop 
wordt gejaagd als sport of ter verkrijging van het 
vleesch. Onder schadelijk gedierte zijn in liet 
algemeen samengebracht do dieren, welke voor 
land- of tuinbouw, voor de hoender- of visch- teelt, 
of — zooa】8 de groote roofdieren — voor den 
inensch zelve schadelijk of govaadijk zijn. 

De ordonnantie Rent vijf soorten van jacht- 
akten, genaamd jachtakten A, B, C, D cn E; de 
jachtakte A, recht gevend tot uitoefening van de 
jacht op schadelijk gedierte, wordt kostcloos uit- 
gereikt; voor de overige akten is een jaclitgeld 
verschuldigd bedragende onderscheidenlijk / 10, / 
50, / 100 en / 200. Do akten zijn geldig voor 6en jaar 
(van 1 Juli tot J Juli) en zijn van kracht voor geheel 
Nederlandsch-Indie. Elk der jachtakten geeft slechts 
bevoegdheid tot de jacht op de daar- in bepaaldelijk 
vermelde dieren, terwyl daarbij nog andere 
restricties gelden. 

Beperkingen gelden voorts ten aanzien van den 
tijd van het jaar, waarin de jacht mag worden 
uitgeoefend. De jacht op trekwild on op scha- 
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delijk gcdierte is in het algomeen gedurende het 
geheele jaar geopend, terwijl die op grof- en op 
kleinwild op Java,.en Madoera. slechts is toege- 
staan gedurende de maanden Augustus tot on met 
November, omdat het wild in hotalgemeenin den 
westmoesson jongen heeft, en bovendien omdat 
gedurende den regentijd de sporen al to gemakkelijk 
zijn te volgen. 

Het verkoopen, verhandelen, uitdeelen, af- 
leveren, ten verkoop, ten geschenke of in ruil 
aanbieden, dan wel tot die doeleinden in voor- raad 
hebben en het vervoeren van dieren, of van versche 
lichaamsdeelen van dieren ten aan- zien waarvan de 
jacht is gesloten, is verboden vanaf den derden dag 
na sluiting tot de opening van de jacht. 

Van de verkrijging van jachtakten zijn be- paalde 
categorieen van personen uitgesloten. A an personen, 
die wegens jachtovertredingen zijn veroordeeld, kan 
door den Directeur van Landbouw, Nijverheid en 
Handel voor ten hoog- ste twee jaren de bevoegdheid 
om te jagen wor- den ontzegd. 

De jachtakten dragen een persoonlijk karak- ter. 
Onder bepaalde voorwaarden kan de houder zich 
echter door ten hoogste twee familie- of ge- 
zinsleden ter jacht doen vergezellen. 

Beperkingen gelden eindelijk ten opzichte van de 
terreinen, waar de jacht mag worden uitge- oefend. 

Niet van een jachtakte behoeven te zijn voor- zien 
de door deu Directeur van Landbouw, Nijverheid en 
Handel aangowezen personen voor de jacht op 
bepaaldelyk aangewezen dieren voor- 
wetenschappelijke of onderwijsdoeleinden. 

Voor bepaalde gebiedscleelen kunnen door ge- 
noenid Pepartementshoofd jachtcommissies wor- 
dcn ingesteld, weJke de betrokken gezaghebben- den 
van ad vies dienen omtrent jachtbelangen. Zoodanige 
commissies zijn ingesteld in de pro- vincies West-, 
Midden- en Oost Java. 

De „Jachtordonnantie 1931" geldt voorshands 
slechts voor Java en Madoera； daarbuiten treedt zij 
gewcstwijze in werking met ingang van door den 
Gouvcrncur-Generaal te bepalen tijdstippen. 

Voor dat deel van de Buitengewesten, waar de 
Jachtordonnantie nog niet in werking is getrcden, in 
cchtcr ecu suinmiere regeling van do jacht ge- troffen 
in de „Dierenbcschormingsordonnantie 193)Een 
zovental diereu mag slechts worden gejaagd met 
vergunning van het hoofd van ge- wcstelijk bcstuur 
en onder door hem te stollen voorwaarden. De jacht 
op do overige dieren is vooraisjiog onbepcrkt 
toegelaten, behoudens dat cen uitvoerverbod van 
levendo dieren, huiden of andere lichaamsdeelen het 
iu het groot verzame- Jen of verhandelon van dieren 
belangryk tegon- gaat. 

Lileratuur: Ir. F. J. Appelman, Hot verdwijnen der 
in het wild levende dieren in Nederlandsch- J/idie, in 
Socrabajaasch Handelsblad van 13 en 20 Februari J 
926; dezelfde, Wat zulleu de nieuwe -<Jacht- cn 
diereiiTjeschermiug. ordonnanties ons brcngen, in 
Koloniale Studien.1930, II biz. 4G0 c.v.; J. L. P. 
Zondag, lets over pautors en wild。 honden, in 
„Tectonan J 928 biz. 338 e.v.; Jacht cn 
Nutuurbeschcrming en het Departement van 
Landbouw, in de Locomotief van 4 Al ci 1928 (ook 
tc vinden in Tectona 1928 biz. 452 o.v.); Dr. K. VV. 
Dam merman, Preservation of wild life and nature 
reserves in the Netherlands Indies, Ba 

tavia 1929 (praeadvies voor The Fourth Pacific 
Science Congress 1929); dezelfde, Natuurbe- 
scherming, In Soerabajaasch Handelsblad van 26 
April 1930; Jaarverslag Handels vereeniging 
Bandjermasin 1929 (zie ook de Locomotief 8 Mei 
1930); Departement van Landbouw, Nijverheid en 
Handel, Toelichting op de Dierenbescher- 
mingaordonnantie en -verordening 1931, en 
Jachtordonnantie en -verordening 1931, Bata- via 
1932； Mr. Dr. F. J. W. H. Sandbergen, 
tuurbescherming, in Koloniaal Tijdschrift 1932, biz. 
433 e.v, / 

SEMARAljfe. (Aanv. van DI. III). De derde stad 
van Indie, is — zooals reeds vermeld staat in het 
oorspronkelijke artikel — zoowel in econo- misch als 
staatkundig opzicht de hoofdplaats van Midden Java. 

De natuurlijke haven, gevormd door de uit- 
monding van de kali Ngaran of kali Semarang in de 
Javazee, zal oorspronkelijk wel tot de vesti- ging van 
een nederzetting te dezer plaatse aanlei- ding hebben 
gegeven. 

Reeds in de dagen van de O.-I. Compagnie is 
Semarang als handelsplaats en vervolgens als 
middelpunt van de bestuursvoering over Java's 
Noordkust omhoog gekomen. Oorspronkelijk schijnt 
het als zoodanig weinig verschil getoond to hebben 
met de andere nederzettingen, die de Compagnie zich 
had verworven als stapelplaat- sen voor baar 
handelsproducten en punten, van waar uit haar 
invloed over de omringende lan.den geleidelijk aan 
werd uitgebreid; gedurende de geheele 17de eeuw 
werd Semarang in belangrijk- heid zelfs 
overvleugeld door het thans onaanzien- lijke en 
geheel vervallen plaatsje Japara, gelegen ten Westen 
van het Moeriagebergte. Met het ovei-brengen van 
het hoofdkantoor der Compag- uie voor den handel 
op Java's Noordkust van Japara naar Semarang, in 
1708, begint Sema- rangs opkomst. Allengs werd de 
plaats toen het vaste middelpunt van de 
machtsuitbreiding der Compagnie over die gedeelten 
van Java, waar- mede men van Batavia uit niet zoo 
gemakkelijk rechtstrecksche aanraking kon 
onderhouden. In 1748 werd Semarang verheven van 
commandeurs- plaats tot gouverneurszetel, 
hoofdplaats van het gouvernement, dat zich uitstrekte 
van het Tje- ribonsche in het Westen tot Java's 
Zuidoost- punt toe. Soerabaja was in dien tijd nog 
maar de hoofdplaats van een van de residenties van 
dit gouvernement, waar een gezagvoerder met den 
rang van koopman het bewind uitoefende, het- geen 
ook met Grisee, Rembang, Japara en Tegal hot geval 
was. Als vertegenwoordiger van den Soesoehoenan, 
dio overigeus zjjn eigenlyke zeg- genschap over de 
Noordkustgebieden verloren had, zetelde to 
Semarang toen naast den gou- verncur een pang6ran, 
zoodat wel mag worden aangenomen, dat een groot 
deel van de diploma- tieko betrekkingen tusschen de 
Compagnie en den Javaanschen hcerschcr binnen de 
muren van Semarang word voorbercid en uitgevoerd. 

Gouverneurszetel is Semarang gebleven tot den 
val der Compagnie; de stad lag in die dagen nog 
geheel ton Ooaten van de rivier; alleen de 
ambtswoning van den gouverneur was gelegen aan 
den Westelijken oever; voorts bezat deze 
hoogwaardigheidsbeklecder een buitenverblijf 
verder buiten de stad, waarschynlyk ergons aan (het 
tegenwoordigo) Bodjong. Do stad zelf was ommuurd 
en besloeg ongeveer dezelfde vierhoe- 
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kige oppervlakte als thans nog o.a. door do Noor- 
derwalstraat, Zuidergrachtstraat en Wcsterwal- 
straat wordt ingesloten; in dczo inuron zorgden drie 
poorten 一 in het Oostcn, Zuiden on Westen, de 
laatste bij de destijds Goxivemementsbrug en 
tegenwoordig Societcitsbrug genoemdo ovcrgang 
over de rivier aan het begin van Bodjong — voor de 
verbinding met de buitenwereld, terwijl in het 
Noorden eenige klcinere poortjes toegang ver- 
leenden naar de zee. Binncn de muren getuigden 
verschiDende openbare gebouwen, gelegen aan 
smalle, maar in dien tijd toch veelal nog met boomen 
beplante straten van de belangrijkheid der stad; zoo 
waren er behalve de algemeene pakhuizen en 
werkplaatsen der Compagnie een vesting en twee of 
drie gouvernenientskantoor- gebouwen, verder a】s 
bewijs, dat de overheid zich ook hier niet alleen met 
handel en bestuur doch tevens reeds met de 
maatschappelijke en geestelijke behoeften barer 
onderdanen inliet, een kerk (in 1794 vervangen door 
de grootere koepelkerk, welke thans nog het eenige 
gebouw van belang is, dat uit de 18de eeuw stamt)j 
een weeshuis, een oudemannenhuis en een hospitaal. 
Uit 1747 dateeren de eerste raad van justitie en de 
eerste landraad te Semarang; eerstgenoeinde is 
sindsdien steeds — zij het met herhaaldelijk 
gewijzigde samenstelling en rechtsmacht — blij- ven 
bestaan; de landraad, die met den tegen- woordigen 
niet veel meer gemeen had dan den naam en den aard 
van rechtbank, is later op- geheven, waarna hij in 
1824 wederom in ecn met den tegenwoordigen 
overeenkomenden vorm is ingesteld. In 1782 werd 
door den toenmaligen gouverneur, Johannes Siberg, 
„het marineschool" gesticht, een instelling, welke hij 
oorspronkelijk grootendeels uit eigen middelen 
bekostigde en die tot 1812 heeft bestaan, toen zij 
door het En- gelsche tusschenbestuur werd gesloten, 
na in- middels verscheidene jongelingen opgeleid te 
lieb- ben voor betrekkingen op de vloot der 
Compagnie en, anders dan haar naam zou doen 
vermoeden, tevens voor den dienst te velde, 
voornamelijk bij de artillerie en de genie. Van nog 
ouderen datum was het „wees- en armenhuis voor 
Pro- testanten", dat in 1769 werd gesticht door gou- 
vemeur Johannes Vos. Het weeshuis heeft beter dan 
de marineschool den tijd weten te trotsee- ren, want 
na van oorspronkelijk zuiver kerkelijke instelling 
onder beheer van de diakenen in 1832 tot 
zeHstandige rechtspersoon te zijn verheven, is het tot 
den huidigen dag bJyven bestaan, zij liet dan ook, dat 
het reeds geruimen tijd in een ander, buiten de oude 
stad gelegen gebouw is gevestigd. 

Van belang, niet alleen voor de geschiedenis van 
Semarang, maar voor die van geheel Indie, was het 
jaar 1811, waarin zich de strijd met de Engelschen 
heeft afgespeeld en waarin Semarang een korten tijd 
in feite de hoofdplaats van Insu- Jinde is geweest. 
Toen Meester-Cornelis was ge- vallen, bracht de 
toenmalige Gouverneur-Gene- raal Janssens, 
Daendels* opvolger, zyn hoofd- kwartier nl. over 
naar Semarang, vanwaar de laatste terugtocht voor 
de Engelsche troepen begon, die ging over Tjandi, 
Djatingaleh en Oengaran en eindigde met de 
capitulatie by Toen- tang op 18 September 1811, 
welke over den strijd besliste en het begin 
beteekende van het Engel- 8che tussch en bestu ur. 

Na het einde van het Engelsche tusschenbe- stuur 
in 1816 werd Semarang de zetel van een 

resident, hotgeen het sindsdien is gebleven, al zijn in 
den loop der jaron de grenzen van de rcsi- dentio 
herhaaldelijk gewijzigd, waarmede uitcr- aard het 
belang van de stad als middelpunt van 
bestuursvocring op en neer schommelde. In mid- dels 
breidde Semarang zich als economisch centrum van 
Midden Java in den loop der I Ode eouw meer en 
nicer uit, waardoor de oude stad op den rechteroever 
der rivier langzainerhand te eng werd en 
verschillende buitenwijken ontstonden ； hiervan 
was in het laatst dier eeuw om zijn schoonheid wijd 
en zijd bekend de met tamarin- de boo men beplante 
Bodjongsche weg, waaraan op ruime erven, door 
hooge boomgroepen over- schaduwd, de 
paleisachtige verblijven der ge- goede Europeanen 
prijkten in den bij het land- schap zoo volkomen 
aansluitendcn oud-Indischon stijl. 

Door de invoering van de staatsrechtelij ko 
beginselen der decentralisatie en — later — der 
bestuurshervonning in het eerste deel van do 20ste 
eeuw is Semarang niet meer alleen de hoofdplaats 
van de administratieve bestuursressorten, zooals 
residentie, regentschap, district, enz. ge- bleven, 
maar tevens de hoofdplaats geworden van 
verschillende zelfstandige gebiedsdeelen (pu- 
bliekrechtelijke rechtsgemeenschappen), nl. van het 
gewest Semarang (1908—1928), het ressort van den 
plaatselijken raad van Semarang, Koe- does, Rem 
bang en Blora (1928—1930), en (sinds 1 Januari 
1930) van de provincie Midden Java en het 
(zelfstandige) regcntschap Semarang. 

De sedert 1 April 1906 als zoodanig bestaande 
gemeente Semarang, werd oorspronkelijk be- stuurd 
door een raad van 23 door de regeering benoemde 
leden, waarvan als voorzitter optrad de assistent-
resident van Semarang. In 1916 kreeg de stad haar 
eersten burgemeester； de raad bestaat sinds 1 
Januari 1918 uit 27 leden, waarvan 15 Europeanen, 8 
Inlanders en 4 Vreemdo Oosterlingen, die alien door 
verkiezing wordeii aangewezen； ten slotte is in 
1927 het college van burgemeester en wethouders 
ingesteld, dat met inbegrip van den burgemeester 5 
leden telt. Voor de voorbereiding der 
werkzaamheden bestaan een 15-tai vaste 
raadscommissies. Het gemeentc- personeel bestond 
in 1930 uit 478 ambtenaren in vasten cn 159 in lossen 
dienst. 

De gemeentelijke arbeid heeft zich in de kwart- 
eeuw van zijn bestaan er vooral op toegelegd om van 
de stad Semarang, die in het begin dozer eeuw nog 
berucht was om haar hoog sterftecijfor, een gezonde 
en geriefelijke woonplaats to maken; dit streven kan 
thana als volkomen geslaagd wor.don beschouwd. 
Vooral door de openlegging van het z.g. 
Heuvelterreiu of Nieuw-Tjandi is Semarang als 
woonstad er Hterk op vooruit ge- gaan. Sinds het 
jaar, waarin het artikel in dl. Ill werd geschreven, is 
(oud-) Tjandi weinig ver- anderd; als aanvulling op 
meergenoemd artikel vallen hier sJechts te noemon 
het ruim gcbouwde kampeinent voor Semarangs 
garnizoen met ka- zernes, kantoorgebouwon, 
hospitaal, cantine en officiers- en 
onderofficierswoningen, verder de „Tjandi Sports 
Club", waarvan de tennisbanen en golfvelden terecht 
eenige vennaardheid ge- nieten, een groot Roomsch-
katholiek jongenH- weeshuis en ten slotte het sedert 
1928 door de gemeente geexploiteerdo zwembad 
Tjandi, gelegen achter het reeds vele jaren beataande 
hotel van denzelfden naam. 
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Het Heuveltcrrein heeft zich in dozelfde jaren 
meer en meer ontwikkeld tot do woonbuurt bij 
uitstek der Europcescho ingezetenon； weliswaar 
kan ook de benedenstad nog steeds op enkele ge- 
zochte woonwijken bogen en blijft (oud-) Tjandi bij 
voortduring in trek bij hen, die meer geven om een 
ruim en ouderwetsch huis en een groot, over- 
schaduwd erf dan om de fraaie uitzichten en 
vriendelijke, moderne villa's van het Hcuvol- terrein, 
toch is de voornaamste trek op laatstge- noemd 
stadsgedeelte gericht. Mede hebben hier- toe 
bijgedragen de aanleg van waterleiding, gas en 
electricitcit door verschillende particuliere 
maatschappijen, de stichting van een neutrale I age 
re school en de opening van een bijpost- en 
telegraafkantoor. Een nieuw Roomsch-katholiek 
ziekenhuis, het St.-Elisabethsgesticht, is ook in het 
Heuvelterrein verrezen, dat zich daartoe door de 
rustige omgeving en het voor een kust- stad 
betrekkelijk koele klimaat bij uitstek leent. Verder is 
in 1930 een nieuwe ambtswoning voor den 
burgemeester gebouwd op een der schoonste en 
hoogste punten van het Heuvelterrein, het 
Burgemeester-de-Ionghplein, vanwaar men naar alle 
windstreken een schitterend uitzicht genie- ten kan. 
Aan beide zijden van het Burgemeester- de-
Ionghplein begint een der twee verbindings- wegen 
van het Heuvelterrein met de benedenstad :de 
Sirandaweg en de Nieuwe-Tjandiweg, welke laatste 
met zijn voortzetting Kalisari te- .vens loopt langs de 
voornaamste, in het voor- gaande nog ongenoemde 
gebouwen van het Heuvelterrein en het daaraan 
aansluitende nieuwere gedeelte van de benedenstad, 
t.w. het ooglijdera- gasthuis van het Leger des Heils, 
de gereformeer- de kerk, de centrale burgerlijke 
ziekeninrichting, het kampement van de te Semarang 
gelegerde mitrailleur-compagnie en het neutrale 
Juliana- ziekenhuis. 

Langs dezen weg bereikt men do benedenstad bij 
het Wilhelminaplein, waaraan sinds 1930 te- vens 
het nieuwo paleis van justitio prijkt, waarin de raad 
van justitie zetelt. 

Hocwel een opsomming van de overige wijzigin- 
gen in het stadBbeeld van de laatste jaren uiter- aard 
niet op volledigheid aanspraak kan maken, zijn 
behalve een groot aantal nieuwo woonhui- zon, 
scholen, winkel- en kantoorgebouwen ver- 
ineldenswaard hot hoofdkantoor van de Zuster- 
maatschappijeu, het hoofdeommissariaat van politic 
— beide aan Bodjong —, het hoofdkantoor van de 
Java-Motor-Club, het gobouw voor wceskamer en 
voogdijraad, het kantoor van de 
stoomvaartmaatschappij Nederland — alle in het 
oudo stadsgedeelte —, een politiekazorno aan 
Djoinblang, ecn groote sigarettonfabriek van de 
British-American Tobacco Company aan Ko- bong 
bij het begin van den weg naar Deinak, do 
vernieuwing van eenigo bruggen, waaronder de 
Socicteitsbrug, enkelo gemeentolyko paaftra on niet 
in do laatste plaats het in 1929 geopende, uitgebreido 
en zeer modern ingerichte gexneen- telijke slachthuis 
met gebouwen voor neven- bedrijvcn, waaronder een 
甘sfnbriek. 

Naast kampoong- en huisvestingverbetering in 
allo daarvoor in aanmerking komende stads- wijken, 
watorleidingexploitatie on hygienische inrichting 
van pnsars, waarover reeds een en an- dor is 
inedegedeeld, was de opening van het nieuwo 
Blaohthuis een der voornaamste uitingon van het by 
voortduring volgohouden streven van 

het gemeentebestuur naar verbetering van den 
gezondheidstoestand der stad. In dezelfde rich- ting 
were! gestuurd door instelling van een ge- 
meentclyko reinigingsdienst, demping van moo- 
rassen op groote schaal, voortdurende verbetering 
van de afwatering der laaggelegen stads- gedeelten 
en nauwgezette uitoefening van toezicht op 
limonadef abrieken, bakkerijen, melkerijen,enz. 

In 1930 is een aanvang gomaakt met de ver-
betering van de straatverlichting. 

De gemeentelijke werkzaamheid heeft zich 
voorts sedert het jaar 1919 ook geworpen op het 
onderwys door oprichting van eenige gemeente- 
scholen, nl. twee Hollandsch-Inlandsche, een 
HoBandsch-Chineesche en een handelsschool met 
driejarigen cursus. Behalve deze gemeentelijke telt 
Semarang een groot aantal Gouvernements- en 
particuliere onderwijsinrichtingen, waaronder een 
H.B.S. met 5-j. c., een ambachtechool, een 
technische school en eenige muloscholen. 

Ook in de laatste malaisejaren heeft het ge- 
meeutebestuur nog verschillende openbare wer- ken 
laten uitvoeren, waardoor eenerzijds de 
werkloosheid werd bestreden, anderzijds voor- deel 
werd getrokken van de verlaagde arbeids- loonen en 
materiaalprijzen. 

De oude stad, welker geschiedenis in het begin 
van dit artikel in hoofdlynon is uiteengezet, is tot den 
huidigen dag Semarangs zakenbuurt ge- bleven, zij 
het dat in den loop van de 20ste eeuw ook in andere 
wijken, voomamelijk langs Bodjong en in de 
nabijheid van de haven, verschillende groote 
kantoren en opslagplaatsen geves- tigd zijn. 
Eigenlijke winkels voor den kleinhan- del vindt men 
daarentegen in de oude stad wei- nig； de 
Europeesche winkels scharen zich hoe langer hoe 
meor langs Bodjong, waar ook de voornaamste 
hotels en pensions van de benedenstad te vinden zijn, 
terwijl de Chineesche toko's grootendeela liggen aan 
Pekodjan, Petoedoengan en de vele andere straten en 
straatjes van deChi- neescho wijk. 

Wei staat daarentegen in het middelpunt van het 
zakenkwarticr, aan het Paradepiein, nog steeds de 
groote hervormde koepelkerk, welke in 1931 van een 
nieuw en zeer fraai pijporgel is voor- zien, en tevens 
aan het einde van de Heerenstraat de voornaamste 
Roomsch-katholieke parochie- kerk. Ook vindt men 
in de oudo stad aan de Komediestraat do 
Semarangsche schouwburg, een oud en leclyk 
gebouw, waarin de niet uitermate talrijke tooneel- en 
muziekuitvoeringon door Nederlandsche en 
buitenlandsche kunstenaars, gowoonlijk op 
uitnoodiging van don Semarang- schen Kunstkring, 
alsmede door enkele liefheb- berijgezelsoh&ppen, 
grootondeels worden gehou- don. Op het stuk van 
openbare vermakelijkhe- don vallen verder te 
noemen eenige bioscopen en een in 1931 opgerichte 
eigen schouwburg van de veroeniging tot 
bevordering van inheemscho volkskunst Sobo 
Kartti, waar uitvoeringen van tooneel-, wajang- en 
danskunst worden gegeven en tentoonstellingen van 
kunstnijverheidsvoort- brengselen gohouden. Voorts 
is op dit gebied van belang de vereeniging 
Semarangsche Stadstuin, welke haar uitgebreid 
ledental voomamelijk vindt onder de middelbare en 
lagere ambtenaren, handelsbedienden on 
winkelstand, en welke aan de aloen-aloea een 
gebouwencomplex met tuin bezit, waaronder eon 
sooieteit, een bioscoopzaal, e.d. Ten slotte verdient 
de Semarangacho Paaar- 
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Malem vermelding, die ieder jaar gehouden wordt 
van eind Juli tot begin Augustus on waarvan zoowel 
de door den Europeeschen en Chineeschen handel 
en Inlandsche kunstnijverheid ingerichte 
toonkamers als het kermisvermaak telkens dui- 
zenden bezoekers trekken. 

De haven van Semarang is bij do onderschoi- 
dene instdlingen van gedccentraliseerde gebieds- 
deelon steeds uitgezonderd gehouden, zoodat deze 
thans nog als Gouvernementsbedrijf rechtstreeks 
door het land wordt，beheerd ； de uitoefening van 
dit beheer berust bij den directeur dcr haven, die 
daarin wordt bijgestaan door een commissie van 
bijstand met particuliere en ambtelijkc leden. De in 
het artikel SEMARANG in deel III bedoelde 
prauwenhaven met havenmond is sindsdien vol- 
tooid, doch overigens bestaat ten aanzien van de 
haven nog dezelfde onbevredigende toestand. 
Vooral nadat zich in het jaar 1921 uit de meest 
vooraanstaande mannen van de Scmarangsche 
zakenwereld een „commissie tot onderzoek van de 
mogelijkheid van den bouw van eene zeehaven te 
Semarang" had gevormd, die met volharding in 
woord en geschrift op den aanleg van een zee- 
haven bleef aandringen, heeft bedoeld vraagstuk 
jarenlang wederoni in het middelpunt der be- 
langstelling gestaan. Nochtans is tot dusver de 
aanJeg van een zeehaven te Semarang afgestuit op 
bezwaren van technischen en financieelen aard, 
welke in laatsten aanleg alle zijn terug te brengen 
tot de omstandigheid, dat de natuur- krachten, 
werkzaam ter plaatse van de ontwor- pen zeehaven, 
een gebied van welhaast onbc- strijdbare aan- en 
opslibbing scheppen. 

De handelsbeweging in de haven heeft tot het 
begin van de tegenwoordige depressie een gestaag 
stijgende 】ijn vertoond, hetgeen ten duidelijkste 
blijkt uit een vergelijking van de cijfers, gegeven in 
het meervermelde artike] in deel III dezer 
Encyclopaedic met die over de jaren 1928 en 1929, 
waarin het hoogtepunt werd bereikt. In het jaar 1928 
werd de reede van Semarang nl. bezocht door 1989 
koopvaardijschepen met een gezamenlijke netto 
tonnenmaat van rond 17 mil- lioen kubieke meter en 
in het jaar 1929 zelfs door 2159 koopvaardijschepen 
met een netto tonnenmaat van bijna 18*/s miliioen 
kubieke meter; de goederenomzet was daarentegen 
in 1929 reeds iets minder, nl. aan in- en uitvoer 
tezamen 1.128.830 ton tegen 1.216.463 ton in 1928. 
Door het douanekantoor werd in elk dezer jaren 
rond 14% miljoen gulden ontvangen aan in- :en 
uitvoerrechten, accijnzen, statistiekrech* ten, 
goederengeld en andere ontvangsten tezamen. 

Ook het vervoer der drie spoor- en tramweg- 
maatschappijen, deNederlandsch-Indische Spoor- 
weg Maatschappij, de Semarang-Joana Stoom- tram 
Maatschappij en de Semarang-Cheribon Stoomtram 
Maatschappij, die Semarang onder- scheidenlijk 
met Oost Java en de Vorstenlan- den, het 
Moeriagebied en West Java verbinden, bereikte in 
de jaren 1928 en 1929 zijn hoogtepunt. In 
laatstgenoemd jaar werden in het geheel ver- voerd 
1.457.569 reizigers en 343.522 ton goederen van en 
1.455.690 reizigers en 1.080.746 ton goederen naar 
Semarang. 

Naast de spoor- en tramwegen heeft zich voorts 
in de laatste jaren een uitgebreid autobus- en 
vrachtautoverkeer ontwikkeld met vaste l^jnen o.a. 
naar Kedoe en de Vorstenlanden, het Peka- 

longansche en het Moeriagebied. die grootendeels 
druk bereden worden. 

Binnen de gemeente wordt het verkeer, bell al ve 
door vele taxi's, huurrijtuigjes en — sinds kort — do 
nieuwe Indische motorvchikels, be- kend onder den 
naani van demmo, bediend door een gemeentelijkc 
autobusdienst tusschen Heu- veHerrein en 
benedenstad en door een ouder- vretsche stoomtram 
met hoofdlijnen langs Bodjong en de cenige 
kilometers lange hoofdver- keersader van de 
Chineesche wijk. Deze reeds in 18S2 aangelegde 
tramweg maakte oorspronkelijk deel uit van het 
lijnennet der Semarang-Joana Stoomtram 
Maatschappij; met ingang van 1 Januari 1922 zijn 
de stadslijnen met de daarvoor verleende concessie 
echter overgenomen door de gemeente, die de 
exploitatie wederom voor een jaarlijkschen 
huurprijs verpacht aan de S.J.S.Mij. Zoowel het net 
als het daarop gewoonlijk ge- bruikte materieel zijn 
sterk verouderd, zoodat de gemeente slechts uit 
financieel oogpunt reden heeft om trotscli te zijn op 
dit bezit. 

Sedert korten tijd is Semarang tevens lucht- 
haven geworden door de inrichting van het ongeveer 
7 km. van het middelpunt der stad verwijderde 
vliegveld Simongan, dat vooral als tusschenstation 
op de lucbtvaaitlijn Batavia— Soerabaja van belang 
is en waarvan verder on- geregelde 
verkeersvliegtuigen en enkele sport- vliegers af en 
toe gebruik maken. 

De bevolking van de stadsgemeente Semarang 
bestond in 1930, naar de voorloopige uitkomsten 
van de in dat jaar gehouden volksteHing aantoo- 
nen, uit 217.775 zielen, waarvan 12.577 Europe- 
anen, 175.418 Inlanders, 27.451 Chineezen en 2.329 
andere Vreemde Oosterlingen. Tengevolge van de 
ve]e maatregelen ter verbetering van den 
gezondheidstoestand is het sterftcpercentage der 
bevolking van ruim 10 in 1906 teruggeloopen tot 
minder dan 3 in 1930. 

Forenzisme komt den laatsten tijd op, doordat zij, 
die met het klimaat van de 80 tot 120 meter hooge 
heuvelcn van Tjandi en hot Heuvelterrcin nog niet 
tevreden zijn, zich gaan vestigen langs den grooten 
weg naar Salatiga en dit wcl voor- namelijk in of 
nabij het op ongeveer 320 meter hoogto gelegen 
plaatsje Oenganin, dat buiten do grenzen van de 
stadsgemeente valt. 

De gemeentefinancien hebben sinds do in- 
stelling der gemeente ecn grooto uitbreiding on- 
dergaan: de eersto rekening, die van 1906, sloot met 
een totaal aan werkelijko ontvangston van rond / 
198.GOO; de totale ontvangsten van den gowonen 
dienst voor 1930 beliepen daarentegon rond / 
3.530.000. In 1906 bestonden do ontvang- Bton 
bijna geheel — nl. voor rond / 197.000 一 uit 
uitkeeringen van den lando. Haar eerste eigen 
belastingen hief de gemeente in 191 J, in wolk jaar 
zy eveneens haar eerste geldleening, groot 2 
miliioen gulden, aan de markt bracht. 

Literatuur: Verslag van den toestand der ge- 
meente Semarang over 1929; Verslag van den 
toestand der stadsgemeente Semarang over 1930; 25 
Jaren Dccentralisatie in Nederlandsch Indie (uitgave 
der Vereeniging voor Locale Belangcn- 】930); 
Gedenkboek der gemeente Semarang 1906—1931; 
Rapport van de interdepartoinen- tale commissie 
voor het zeehavenvraagatuk Semarang (1927); 
Beschouwingon van het Departement der 
Burgerlijke Openbaro Werken over de rapporten, 
uitgebracht inzake het zeehaven- 
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vraagstuk Semarang (1930); G. B. J. van Hcuven in 
De Indische Gids (vcrschillende geschicdkun- dige 
bijclragen in de jaargangen 1930—，32, waar- 
onder „lcts over oud-Somarangn in de aflcvering van 
September J 932)； notulon van de vergade- ringen 
van den (stads)genicenteraad van Honiara ng, idem 
van den gewestelijken raad van Semarang, idem van 
den provincialen raad van 3Iidden-Java 
(verschillcnde jaargangen-passim)； De 
Locomoticf en Algemecn Handelsblad voor 
Ncclerlanclsch Indie (jaargang 1932-passim). 

SOEKABOEMI. Hoofdplaats van het regent- 
schap Soekaboemi, afdeeling Buitenzorg der 
provincie W est J a va. De stad ligt op de zuide- lijke 
helling van den Gede op een gemiddelde hoogte van 
700 m. Zij beslaat een oppcrvlakte van 1053 ha. Het 
totaal aantal inwoners be- draagt 34.032, waarvan 
2376 Europeanen, 26.714 Inlanders, 4777 
Chineezen, 143 andere Vreemde Oostcrlingen en 22 
Japanners. 

Bij ordonnantie van 28 Maart 1914 (Ind. Stb. No 
310) is ingesteld de gemeente Soekaboemi, bestuurd 
door eon raad van elf leden, waarvan zeven 
onderdanen-Ncderlanders, drie inheem- sche 
onderdanen-niet-Nederlanders, en een uit- 
heemsche onderdaan-niet-Nederlander. Deze raad 
werd aanvankelijk voorgezeten door den assistent-
resident tot medio 1926 het burge- meestersambt 
werd ingesteld. Do burgemeester is tevens 
gemeente-secretaris. 

Van Soekaboemi wordt gezegd, det het het beste 
klimaat heeft van West Java. De tempcratuur is zeer 
gelijkinatig, terwijl de jaar- hjkschc regenval 
ongeveer 3000 mm. bedraagt. Zoolang de eenige 
verbinding met Oost Java per spoor over 
Soekaboemi liep, was het voor do be- woners van 
Batavia het vacantieoord by uit- nemendheid. Sedert 
het tot standkomen van de nieuwo verbinding over 
Poerwakarta met Bandoeng, met we Ike plaats 
Soekaboemi nict kon concurrecren, is het aantal 
vacantiegastcn afgenomen en is een stagnatie in de 
ontwikkeling van het hotclwezen ontstaan. Wei zijn 
even buiten hare grenzen praclitige berghotels 
verrezen, wells e vooral door vreemdo toeristen 
druk worden bezocht. In de stad zelve zijn drie 
groote hotels, te weten Jiet Grand Hotel Selabatoe 
met zijn praehtig z we in bad, het Hotel Victoria, 
gelegen in het centrum, on het Hotel Tjipellang, een- 
voudiger van opzet. 

Belialvc de groote postweg zyn alle keurig ge- 
asfaltecrde straten hcilond. De gemeento heeft twee 
vilhiparken gcsticht als zoogenaamdon 
kleinwoning-bouw. Nog steeds verrijzen nieuwe 
woningen, welke het stadsgezicht verfraaicn. Er zijn 
twee Hociiiteitcn, die een kwijnond bowtaan Jeiden, 
on twee bioscopon. 

De in 1923 door de gemeente gestichte zieken- 
inncliting heeft steeds verlies opgeloverd, zoodat 
deze inrichting eind 1932 aan do Roonisch-Kutho- 
lickc Mi8sio is overgedaan. 

In Maart 1927 werd de gemeentelyke bron- 
watcrloiding in gebruik gononion. Eon aanvang is 
geiiuiukt met het plaatsen van hydranten in de 
kainpoengs, waaruit de kainpoongbevolking te- gen 
een zeer laag tarief drinkwater kan betrek- ken. 

Ecu gchocl ander aanzion kroeg Soekaboomi, 
toen by G.B. van 12 Eebruari 1925 aan hot G.E. 
B.E.O. concessio werd vorleend voor het lovoren 
van clectrisch licht. Niet alloen, dat alle publieke 

wegen helder werden verlicht, maar waar do le-
vering goschiedt tegen dag- en nachttarief, zijn 's 
avonda bijna alle voorgalerijcn der huizen ver- licht. 
Doze concessie is van kracht tot 1 Juli 19G4. 

Binnen do stadsgrenzen ligt de opleidings- 
sch.ool voor het personeel der politic. Zij vormt een 
groot complex gebouwen aan den De Vogel- weg 
met goede woningen en een eigen societeit. 

Waar Soekaboemi omringd wordt door 116 land 
bo u wo nderne mingen, was er plaats voor de 
machinc-industrie, die tot het intreden der malaise 
een goedon tijd heeft gekend. De voornaamste 
werkplaatsen zijn die van Braat & Co. en van Rottke 
en Otto. Verder kan genoomd worden de 
Soekabocmische Snelpersdrukkerij, een zeer mo-
dern ingerichto drukkerij. Niet minder dan 26 
onderwgsinrichtingen is Soekaboemi rijk. Dit zijn, 
behalve de reeds vermelde Politieschool, de 
Cultuurschool, twee OpenbareEuropeesche lagere 
scholen, de Xaverius-Kloosterschool, de Van 
Sminiaschool, de gemeentelijke Hollandsch-Chi- 
neesche school, de Wilhelminaschool (Christelijk 
Hollandsch-Chineesche school), de Roomsch-Ka- 
tholieke Hollandsch-Chineesche school, de Ping- 
Min-school (Chineesche school), de Bethelschool 
(Chineescho school), de Openbare Hollandsch- 
Inlandsche school, de Roomsche-Katholieke 
Hollandsch-Inlandsche school, de Julianaschool 
(Christelijk Inlandsche Mcisjcsschool), de Neutra- 
le Hollandscli-Inlandscho school, drie Openbare 
Inlandsche 2de klasse scholen, de Inlandsche 
Meisjes vervolgschool, de Pasoendanschool, de 
Zendingsschool, de Ahmadiaschool (Ar&bische 
school), de Al Az'harschool (Arabische school), 
twee particuliere Frobelscholon en de Ambacht- 
school. 

Op kunstgebied valt te vcrmelden de Soeka- 
boemische Kunstkring, die aangcslotcn is bij den 
Bond van Kunstkringen, zoodat zijn leden van 
dezelfde kunstuitingen kunnen genieten als iu de 
groote steden. Herhaaldelijk worden pok belang- 
rijke schilderijententoonstellingen gehouden. De 
vereeniging voor vreemdelingenverkeer ,,Soe- 
kabocmi's Bloei" is steeds ij verig bezig de aan- 
dacht op deze bergstad te vestigen. De spoor-
verbinding met Batavia en Bandoeng is na de 
opening van de lyn Batavia—Tjkampdk—Ban-
doeng eon secundairbaan geworden. Hierdoor zijn 
talrijko autobusondernemingen ontstaan, die met 
den spoorweg concurreeren. 

De welvaart van do plaats is grootendeels af- 
hankelijk van den bloei der haar omringende on- 
dernemingen, wolke alle to Soekaboemi ter mar kt 
ga》n. 
•: /DANSEN. (Aanv. van DI. 1). DE JAVAANSCHE 

'DANS EX DANSKUNST. Van do vroegste tijden af was 
de dans bij do Maloisch-Polynesische be- wonera 
van Java onafschcidclijk verbonden aan het 
animistisch ritueel en verwant aan dien van do 
andero volkon van den Archipel. Ook do dan- sen, 
waarbij maskers werden gedragen (de v6dr- 
Hindoe'scho topeng), behoorden tot de vertoo-
ningen op magisch-religiouzen grondslag. Toen de 
Hindoo-kolonisatie zich op Java sterk uit- breidde, 
werd, volgens Sylvain Levi, door Hin- doe-priestora 
leiding gegeven aan don godsdienst. De hen 
begeieidende devad&s?s of tempel-dan- seresson 
brachtea den religieuzen Hindoe-dans op Java; dezo 
vordrong plaataelijk de vroegere animistisohe 
ritueele danson, doch verdween 
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weer bij den terugkeer der Hindoe-priesters naar 
Voor-Indie; zelfs op BalLis van den oor- 
spronkelijken vorm niet veel overgebleven. Tij- 
dens de Hindoe-aanraking ontstonden allerlei 
andere danscn, te verdeelcn in 2 groepen: 

I. De profane dansen der volks- en gemeen- 
schapskunst, w.o.: 1. De Mm切:der publieke dans- 
meiden,de ronggeng's of lelcdeks. 2. Defijne tandnk 
gatcil en tan dak ocdang mas. 3. De ruwerc pasar 
tan dak. 4. De tandftk op pasar's inale m of jaar- 
markten. 5. De beksa aloes of fijne dans der tajoe- 
ban's ter gelegenhcid van allerlei familie-aangele- 
genheden. InJogja_wordt in deze tajocban-tandak 
hetvleugel-n-ie^en,het zweven in de lucht, het weer 
neerdalen, het vouwen en glad strijken der veeren 
en het rustige schrijden nagebootst van Garoeda, 
den koning der vliegende wezens. In Solojwordt 
deze dans Merak ngigel genoemd, d.w.z. de 
dansende pauw； de mannen dansen daarbij op de 
gcnding (toonwyze) gandroeng manis; te be- 
ginnen met den jongste naderen zij een voor een de 
ronggdng, wedijverend den dans zoo sicrlijk 
mogelijk op te voeren. Wordt het feest door den 
gastheer ingeleid, dan wordt door dezen de tan- dak 
zonder ronggdng ten beste gegevcn. De dans kan 
zeer stijlvol zijn; opvallend zijn de acties der 
nerveus gestrekte vingers, die op elegante wijze 
telkens de einden der oingeslagen sonddr (sjerp) 
vatten. 6. De djar an k^pang, het dansen 
metpaardfiguren van gevlochten bamboe-reepen. 
7. De dansen der volksspelen, b.v. de srandoel. 
8. De herleefde oud-Bantamsche ra施-dansen. 
9. De 0. Jav. mentjak en gandroeng Banjoewangi. 
Al de bovengenoemde dansen hebben plaats onder 
begeleiding van gamelan-instrumenten. 
10. De Soendaneesche tandak, begeleid door de 
anklong, d.i. muziek door middel van bamboe- 
kokers op verschillende hoogte, of wel door de 
krontjong, het zachte snarenspel op een op zekere 
wijze uitgehold stuk hout, thans ver- vangen door 
allerlei andere instrumenten. 11. De groepsdansen 
op moslimschen grondslag. 

II. De dansen van het Jav. tooneel (zie TOO-
NEEL) met levcnde personen (de topeng en de 
wajang wong). Zij zijn ontstaan uit de bewegings- 
kunst van het door de Hindoe's op Java ge- brachte 
tooneel der Indische epiek. Hoewel het Boeddhisme 
zang, dans, muziek en voordracht verbood, hebben 
de toenmalige Boeddhistischo Qailendra- koningen 
de tooneelop voeringen — waaraan genoemde 
uitingen inhaerent waren — niet verboden, 
integendeel, zij legden getuigenis van hun 
gehechtheid daaraan af in het beeld - houwwerk van 
pArabudu] en Prambanan. De erotisehe mystielc, 
het uitbundig "karakteFen het snelle rythme, eigen 
aan de choregrafie van het Indische vasteland, 
komen op bedoeldo reliefs duidelijk naar voren. 
Door de Javanen werdcn deze elementen niet 
overgenonien, wel worden enkele nvudra's — 
handboudingen, waaraan in de Hindoe'sche 
iconografie gewijde beteekenissen worden 
toegekend — in de bewegingskunst van het 
Javaansche tooneel teruggevonden. De tot heden 
vertaalde literatuur der Javanen bevat weinig 
gegevens omtrent den dans. Prapantja^ 
Nagarakrtagama spreekt in do zangen 27, <36 en 
STT van mZiei-spelen of opvoeringen, een 
fooneelspel waarbij mimische dansen werden 
uitgevoerd zonder gebruik van het masker; de 
Koning nam er deel aan. In etrofe 91 wordt het 
woord nawandtya gebruikt; daar ndtya een over 

genomen sanskrit-woord is, waarmede een nii- 
mische dramatische dans wordt aangeduid, was de 
rakct-dans er ecn in Hindoe'schen geest. Voor de 
ontwikkeling en de geschicdcnis van het Javaansche 
tooneel is dit van overwegendo be- teekenis. Ook de 
Sanskrit-woorden nd la (too- neelspeler), nataka 
(id.) en nritta (dans) werden in het oud Javaansch 
ovcrgcnomcn. Ongeveer in de 8e eeuw werden, toen 
Hidden Java onder de suprematie stond der 
Qaildndra-koningcn, de de Qi's van de Hindoe's 
overgenomen, d.w.z. dansen, die uitsluitend 
bestemd waren voor vorstelijke vertooningen, 
zooals men die afge- beeld ziet op de wan den der 
Barabudur-galerijcn. De oorspronkelijke 
animistischo dansen en de daarbij behoorende 
muziek werden langzamcr- hand volgens de 
Hindoe-opvattingen geheel gewijzigd. Na het begin 
der 12e eeuw drong in de gemengde cultuur de 
inheemschc geest steeds sterker door； danscn 
muziek werden meer en ineer volgens Javaansche 
ideologic en stijl gewijzigd. Door de invoering van 
den Jslam in de 15e en 16e eeuw verminderden de 
Hindoe'sche invloe- den； het uit de Hindoe-
periode ontstane tooneel leed groote verliezen, 
zoowel door verzwakking tengevolge van een 
slechts inondeling overge- brachte traditie, als door 
gevoerde oorlogen. Vele Hindoe'sche 
uitdrukkingsmiddelen raakten in onbruik, die, 
welke gehandhaafd bleven, ver- loren grootendeels 
hun oorspronkelijke betee- kenis. In het midden der 
18e eeuw, toen het tooneel een groote opleving 
toonde, vond ook de tooneeJdans een groote 
ontplooiing； naast de opvoeringen van geheele 
lakon's aan de hoven, bleven daar de vroegere 
dansspelen voor cen groot deel behouden: 
Pakoeboewana IV danste, met drie der voornaamste 
prinsen, de Beksd, Jebang； andere dansspelen 
waren o.a.: de Beksa Lawoong Cede, de Beksa 
Lawoong Tjilik, de Beksa Gellas. 

Zoowel uit de Natya Qastra van den mythi- schen 
Bharata, als uit de van het Z. Telugu-land 
afkomstige, aan Nandike^vara (Qiva) toege- 
schreven Abhinaya Darpana — waarin al de zinrijke 
gebaren werden omschreven, beBtcJiicl voor de 
inimische taal van het Hindoe'sche tooneel —blijkt, 
dat thans nog tai van Hindoe^cho elementen voor en 
in den Javaanschen tooneel- dans zijn overgebleven: 
1° J)e eischen van ge- schiktheid voor dansers en 
danseresHcn (ndla Jcagina). 2°. De aan het drama 
voorafgaande ceremonie voor de goden, op Java 
sadjen ge- noemd. 3°. Het kleuren van het 
aangozicht en een deel van het bovenlichaam met de 
heiligo gele kleur, waaraan magische beteckcnis 
word toegekend (JAV. borih). 4°. De hnndhoudingen 
Pataka (JAV. ngroedji), Musti (JAV. ngopel), Kataka 
mukha (JAV. njemj)oerit), Bhramara (JAV. ngiting), 
Ardha-pataka (JAV. naam blijk- baar verloren), 
Qikhara (id.), Kartaka (JAV. ngajjoerantjang). 5°. De 
hoofdhoudingen Ad- bomukha (JAV. dingkloek) en 
Udvahita (JAV. nglagak dangak). 6°. Het neer«laan 
van den blik door do danseressen (Lajjita) en het 
rich ten van den bJik voor bepaalde handeJingen (de 
Avalo- kita, de Sama, de Nimilita (JAV. mata 
kclipan). 7°. De anjali of eerbiedige groet, (JAV. 
seinbah). 8°. De padindsana- en de meditatieve 
dhyann- sana-stelling der beenen, (JAV. sila). 9°. ])c 
sun- dari-halsbeweging, (JAV. patjak goeloe of 
patjak djonggo), 10°. Enkele Bymboliecho 
handhoudin* 
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gen als: het plukken van bloemon, do uitdaging, het 
weenen. 

De tegenwoordige Javaansche danskunst is al- 
zoo een mengeling van: 1°. Zeer geringo ovorblijf- 
sels uit den v66r-Hindoe'schen /openjy-dans. 2°. 
Velerlei Hindoe'sche uitdrukkingsmiddelon. 3°. 
Plastiek, bcwegingen en rythme in zuivcr Javaan- 
schcn stijl. Hoewel oorspronkelijk een Hindoe-Ja- 
vaansche uiting, is toch de bewegingskunst van de 
wajan(/ topen-g en van de wajang wong uitgegroeid 
tot een Javaansche kunst, omdat de bewegings- 
vorm, de dansstijl, de rythmiek en de muzikale 
plastiek een zuivere afspiegcling vormen van het 
wezen en den aard van den beschaafden Javaan. 

De overgenomcn gestyleerde gebarentaal (angi- 
kabhinaya), vooral die der handen, past volkomen 
in het gejavaniseerde bewegingsspel. Door de 
mimische taal van dit gebarenspel ontstaat het 
symbolisch-verhalend karakter van den tooneel- 
dans. Oorspronkelijk beduidde eike afzonderlijke 
actie, evenals een woord, een zekere gedachte, 
handeling of emotie； een opvolging van gebaren 
en bcwegingen, beheerscht door het rythme, 
vormde den choregrafischen zin, terwijl het 
gansche complex van het bewegingsspel in de 
cadans het verhaal vormde in een voor inge- 
wijden verstaanbare taal. Fragmentarisch is het 
nog zoo; ten einde de beteekenis van den chore- 
grafischen zin duidelijker naar voren te brengen, 
worden vele acties, standen en accentuecrendo 
gebaren telkens zoowel naar links als naar rechta 
uitgevoerd； de dans krijgt daardoor een symme- 
trischen vorm. Hoewel de cigenlijke betookenis 
van de handentaal niet meer wordt gekend, zijn 
de handposes z66 markant, dat zij niet slechts 
als versieringen der armbeweging zijn overge- 
blcven ； de gratievoile plooiing der vingers is 
geen ornamentiek zonder meer. Door de oprich- 
ting van de vereeniging Krida Beks& Wirima te 
Jogja in 1918 heeft P. A. Soerjadiningrat, die 
het initiatief daartoe nam, het onderricht in 
de klassieko wajang wong-danskunst gecentrali- 
seerd. Brekend met de eeuwenoude inondclinge 
traditie, werd een geillustreerde handleiding sa- 
nicngcsteld.die zoowel in de HoIIandsche taal als in 
Javaansch schrift de gansche techniek aangeeft; 
de andersouverinijdelijk tc lijden verliczen worden 
alzoo beperkt. De cursus kan in drie jaren wor- 
den doorloopen; voor het vervullen der verschil- 
lende wajang wong-rollen wordt echter nog een 
speeiale studio vereischt. In het voonnaligo 
Matarnmsche hof was er e6n wijze van onder- 
richt en van uitvoering, si nds de afscheiding der 
Jogja'scho en Solo'sche sultanaten in 1755 ont- 
stonden de verschillen aan beide hoven. Solo 
bczat geen eigen tooncelspelers, Jogja, dat 
prachtlievender was, had die wdl. Binds P. A. 
MangkoenagirA V, die in 1896 stierf, in Solo 
tooneel en danskunst tot grooton blooi wist to 
brengen, heeft er tusschen beido hoven een uit- 
wisscling van nieuwe dansen plaats gehad; do 
verschillen in uitvoering werden daardoor min- 
der groot. De Jogja'sche dans is echter krachti- 
ger, cxprcHsionistischer en wordt door een leven- 
diger gamelan-niaat geleid dan die in Solo, waar 
de bewegingskunst consorvatiover is en zich 
door cen voornamer stijl konmerkt. De Jogja'scho , 
danswijzo wordt beoofend in hot gouvt. Jogja- | 
karta en in de residentie Kedoe, de Solo*8che in 
]iet gouvt. Soerakarta en iH^aeresidentio's Ba- 
njoemas, Pekalongan, Semarang, Japara- Reni- I 

bang, Bodjonegoro, iladioen en Kediri. Van hioruit 
ontstond in 0. Java ech mc>3efnd Kc- diri'schc 
school met Bali'schc en Madoereesche invloeden. 

Baar de wajang wong uitsluitend kraton-kunst 
was, was de daarbij behoorende dans dit ook； 
nieuwe scheppingcn stonden op naam van den vorst, 
zij werden uitgevoerd door de adellijke familielcden. 
Tot de nieuwe danssoorten be- hooren: 1°. De dansen 
der Langendrya, een muziekdrama in kleine 
dichtmaten, tembang matjapat； in 1882 werd de 
zang toegevoegd ； dialogen worden zittend 
uitgesproken, de dans wordt eveneens in deze 
zittende of hurkende houding uitgevoerd en heet 
daarom ； djoged, djan- kang of djoged djon/cong; 
na den dood van P. A. A. Mangkooboomi IV werd in 
Jogja deze Langendrya niet meer gegeven. 2°. De 
MondrA Warin a of Langen Wanara, in 1890 in Jogja 
ontstaan ； de spelers treden met gebogen knieen op. 
3°. De Langen Asmara, met uitsluitend vrouwen-
rollen. 4°. De Solo'sche Pranasm&ra, eveneens 
alleen voor vrouwen-dansen. Een ander soort bewe-
gingskunst geven de Jogja'sche beksan, (o.a. do 
Beksan Petilan, de Beksan Taroenadjija) en de 
Solo'sche en MangkoenagaraJsche wireng, een 
krijgsdans (o.a de Banda Baja, de Banda Joed鼠 de 
Banda WalA, de Wireng Mandrakoesoema, waarin 
de strijdenden vrouwen zijn). 

In het algemeen heeft de danstechniek zich 
geriebt naar die dor wajang poerwa (zie TOONEEL), 
de hand- en hoofdhoudingen, de blikken, enz. dragen 
typeerende namen. De tegenstelling tusschen het 
statische en het dynamische in den dans is een 
uitgesproken eigenschap; meer- malen is de houding 
in den aanvang onbewege- lijk, daarop volgen eenige 
inleidende gebaren van religieuzen oorsprong, 
waarna de beweging levendigcr wordt, om 
vervolgens weer in een langzamer tempo in het 
onbewegelijke te eindi- gen. In de vrouwen-rollen 
wordt, in scherpe tegenstelling met den Hindoe-
vrouwendans, de zacht-vrouwelijke en decente aard 
sterk geac- centueerd, de gebaren en het rythme zyn 
ge- tomperd, sprongen worden vermeden; de acties 
zijn mecst centripetaal, waarbij de armen nooit 
boven do schouders worden geheven. In den regel 
zijn de vrouwendansen ingewikkelder dan die der 
mannen, door de subtiele overgangen (kem- ba-
ngan) ook moeilijker, docli gratievoller en 
muzikalcr. De mannendans kan krachtig zijn, djoged 
gagah of agalan en is bestemd voor de domonen, de 
reuzen en de hclden； daarbij is de houding 
herolscher, zelfbewuster, hartstochte- lijkor dan bij 
den fynen dans, de djoged aloes of djoged impoer, 
bestemd voor de fijner aangelegden (Ardjoona, enz.) 
en voor de knevellooze mannen; dezo wijzc is 
gevocliger en sierlyker, eischt daar- om meer 
concentratie en beheersching; de plastiek bercikt een 
hoogtepunt. Er zijn, zoowel voor rnannen als voor 
vrouwen: 1°. Oorspronkclijke of hoofdclansen: 
djoged pokok. 2°. Afgeleide of by dansen: djogid 
goebahan, on tieend aan de hoofd- danson, of 
combinaties van onderdeelen daarvan. 3°. Sierlijke 
dansen: djogid miragd. In tegenstelling met het 
oudero maskertooncel komen in de wajang wong 
veel ordedansen voor, gesty- leorde gevechten 
tusschen twee of een veelvoud van twee personen, 
b.v. de Beksan Pidjer, do Prangbambang lan Boeta, 
de Kalang Idnantang, do Prang Kembang, de 
PrangTjakil. De schoonste 
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dor mannendansen, hoewel soms door ecn vrouw 
uitgevoerd (het toilet-makcn), is in de toping de 
Kalana- of liefdesdans van den vorst, waarbij vroe- 
ger het roode masker werd gedragen ； doze dans 
in den wajang wong overgenomen beet kiprah en 
beduidt dan den overwinningsdans van den vorst. 

Door de rythmische, uiterst sierlijke ontwik- 
keling der opeenvolgende ncties, door het aan- 
eenschakelend-incenvloeiende der lineaire the- 
mata, door het onmerkbaar, schooii opbouwen van 
de tel kens wisselendc, maar feillooze plustie k in 
de beweging, heeft de Jav. danskunst een hoogte 
bereikt, waarop geen andcre choregrafie bogen kan. 
Het kinaesthetisch verband tusschen de ondulante, 
eurythmische plastiek en den muzikalen zin is zijn 
schoonste eigenschap. Zelfs in de gevechtsdansen 
blijft de schoonheidszin predomineeren. De dans 
wordt door de gamelan begeleid ； deze heeft zich 
in den loop der eeuwen met den dans ontwikkeld, 
samen vormen zij een gevoelssfcer van volkomen 
eenheid. Het be- langrijkst rythme-regelend 
instrument voor den dans is de kendang tjiblon； 
cen lange, smalle handtrom, die met beide handen a 
an de beide bespannen einden wordt bespeeld. De 
gong geeft, zonder dat er een zichtbare afbreking 
van de bewegingsactie plants heeft, zoowel het 
begin als het einde aan van een dansstrofe of 
bewegings- complex. De melodieen dragen een 
specialen naam, die den aard van den dans 
aanchudt. De tooneeldans wordt, als een direct 
expressie- middel van den acteur, uitgevoerd in de 
min of meer rijke dracht en met de griineering die 
voor de verschillende legendarisehe figuren door de 
w«fon^-traditie is voorgeschreven. 

Deze danskunst is een der essentieelste ele- 
menten van de Jav. cultuur； de hoogere standen 
danken voornamelijk daaraan de gratie hunner 
omgangsvormen. De onverbreekbare liefde voor 
deze kunst spreekt uit een algemeene opleving der 
wajang wong sinds ± 1918. 

Een geheel afzonderlijke plaats nemen de 
ceremonieele hofdansen in, de groepsdansen der Ba 
da jet's en Sarimpfs, waaraan slechts adellijke 
meisjes, doch niet de dochters van den vorst 
deelnemen. Deze dansen dragen een gewijd 
karakter； zij maken deel uit van de Garcbeg's, 
offerfeesten op Hindoc-rcligieuzen grondslag； zij 
worden met groote praal, als ecn sacrale cere- 
monie uitgevoerd bij bijzondere gebeurtenissen en 
herdenkingsdagen. De handeling is een wajang 
wong vorin, waarbij een inleiding wordt 
uitgesproken door den dalang (zie TOONEEL) en 
een koorzang van mannen en vrouwen — pesind^n 
djaler en pesinddn dstri — zich doet hooren onder 
beleiding van gending,s der vorste- lijke gamelan 
pelog. De Badaja's en Sarimpi's — de namen 
duiden den dans aan — blijven ge- durende hun 
optreden zwijgend. Hare dansen zijn zeer oud ； de 
Bad&j& Ketawang te Solo wordt, even als vroeger 
de Bad a j 5. Semang te Jogja, besehouwd als 
poe^aka (heilig erfstuk). De 9 Bad司&'s stellen de 
nymfen voor der Zuid-Zee- godin; zij zijn gekleed 
in het bruidscostuum, oorspronkelijk het 
Hindoe'sche godinne-of Qak- tikleed； een 
spijsoffer gaat vooraf. De Sarhnpi's zijn 4 in getal; 
in de Sarimpi Djemparing ver- tegenwoordigen zij 
de heldinnen van het Jav. Serat M6nak-verhaaL Tot 
deze kraton-dansen behooren ook de Badaja Bedah 
Bali, de Sarimpi Ronggojamoer, de Sarimpi Poetri 
Tjina en de 

Sarimpi Rengga Wati (waarin 5 danseressen), 
staminend uit het oud-Jav. geschrift Angling 
DermA.. De Badaja's en Sarimpi's moeten on- 
gehuwd en rein van lichaam zijn; eerstgenoomden 
zijn gekleed in een njamping met langen sleep 
(sferddan), gebatikt in de vorstelijke patronen 
parang sawoet en parang rocsak; langgesteelde 
zilveren en gouden trilbloemcn flonkeren in het met 
melati-bloemen getooide, decoratieve pahd- san-
kapscl； het gelaat, de armcn en de onbedekte 
schouders zijn, evenals die der Sarimpi's met 
matgoud bordh-geel gekleurd. De Sarimpi's zijn, 
behalve met een goudglanzige hoofdbedekking, 
getooid met vergukle soeinj) i ng - vleugcla die oni 
de oorschelp zijn gevat; halvemaan-vorniige 
sangsangan's hangen aan den hals; pols en 
bovenarm zijn met decoratieve gouden spangen 
gesierd. Stijl cn gracie zijn bij deze ingewikkel- de 
dansen tot een maximum opgevoerd； de 
begeleidende gamelan- en zangwijzen zijn klas- 
sieke melodieen. Vergezcld door twee abdi dalem 
para goesti, oude dienaressen, als symbolen van 
beschermende wezens, schrijden de danseresjes met 
neergeslagen. oogen, uit de staatsiezaal van de 
vrouwenwijk — prabajeksa — in den rituee- len 
gang die Kapang-Kapang heet, naar de Beba- toer 
bangsal kentjana, den verheven vloer van de 
troonzaal, waar zij in sila nederknielen tegen- over 
den zetel van den vorst; als de dalang de inleiding 
heeft beeindigd en de gamdan inzet, brengen de 
danseresjes, voor dat de clans aan- vangt, den vorst 
een huldigend sembah. 

Lilcratuur. Dr. J. Groneman, In den Kcdaton van 
Jogjakarta, 1888; De Bedaja Ketawang. Handel, le. 
congres T. L. V. van Java 1919. uitgeg. 1921 ； 
Geill. leiddraad van Krida Be ksa Wiriima door P. 
A. Soerjadiningrat； onder ,,De Javaansche dans,* 
overgen. inDjawii, 3c. jg. no. 2 en 3 en 4e. jg. no. 
3.1923/24； Krida Beksa Wirama, De Bedaja-dans 
met zangen in ver- taling, Progr. 3e congres Java 
Inst. 1924 ； A. J. Rcsink-Wilkens, De Klana-dans, 
Djawa. 4c jg. 1924; Dr. Th. Pigeaud, Sari mpi-djem 
pari ng Progr. 4e congres Java Inst. J 926; fd. Uitv. 
vai Jav. toonecldansen, Progr. 5c congres Java-J nst 
1929； Th. B. van Lely veld, De Jav. danskunst, 
1931 (in de Fransche uitg,: La danse dans 1c theatre 
javanais, 193】). Th. B, v. L. / 

PERSERIKATAN KAOEM 
CHRISTEN(P.KC). Luidens de beginselverklariug, 
wclke door doze vereeniging van Inheemsche 
ProtestantBche Christenen in Ncd.-Jndiii op een van 
28—27 Juni 1930 to Semarang gehouden 
bijeenkomst werd aanvaurd, beriist de organisatio 
op hot gel oof, dat Ned.-Indie onafhankclijk kan zijn 
in wel- vaart en voorspoed, doch alleen indicn de 
Heiligc Geest reeds tot het gedachtenlcven van het 
volk is doorgedrongen; voorts op de overtuiging, dat 
verschil in godsdienst niet mag worden besehouwd 
als een struikelblok, zoomede dat Ned.-Indic in de 
toekomst onafhankclijk zal zijn. 

In haar werkprogram zijn o.m. als desiderata 
opgenomen, dat aan den Vo】k$raad de invloed en 
de macht worden gegeven van een volwaardig 
parlement； dat de Departementshoofden worden 
gelijkgesteJd aan de Ministers in Nederland en dat 
aan het volk grooter invloed worde toege- kend op 
de verkiezing van leden der vertegen- woordigende 
raden in Ned.-Indic. 

(Zie Indiseh Verslag 1931, dl. I biz. 48—19) 
J. TH. P. B. 
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PERKOEMPOELAN POLITIEK KATHO- 
LIEK DI DJAWA (P.P.K.D.). Een politicko ver- 
eeniging van Inheemsche Katholieke Christenen op 
Java — aanvankelijk geheoten ,,Pakenipalan 
Politiek Katholiek Djawin — op 22 Fobruari 1925 te 
Jogja opgericht. 

Volgens hare statutcn (opgcnomen in het Extra-
Bijvoegsel no. 50 der Jav. Courant van 24 Juni 1932 
no. 50) stelt de P.P.K.D. zich ten doel: krachtig 
mode to werken, langs ordelijken weg, aan den 
snellen groei van den vooruitgang van 
Nedcrlandsch-Indic. Zij richt zich naar de Katho- 
lieke beginselen en houdt daarbij rekening met het 
feit, dat de be vol king van Ned.-Indie in 
overwegende getalsterkte uit niet-Katholieken 
bestaat. 

Het vercenigingsorgaan hect „Soeara Katho- 
liek", een te Jogja verschijnend 10-daagsch blad. 

De voorzitter I. J. Kasimo, adj.-landbouw- 
consulent, is sedert 15 Juni 1931 benoemd lid van 
den Volksraad. 

(Zie Indisch Verslag 1931, dl. I biz. 49).. 
J. TH. P. B. 

PERHIMPOENAN PEGAWEI BESTUUR 
BOEMIPOETRA (P.P.B.B.). Doze vakvereeni- ging 
van Inlandsche ambtenaren en beambten bij het 
Binnenlandsch Bestuur in Nederlandsch- Indie, op 
30 Maart 1929 te Solo opgericht en te Batavia 
gevestigd, stelt zich volgens hare sta- tuten ten doel
： 1. bevordering van den goeden geest in het 
Inlandsch Bestuurscorps en van samenwerking in 
bestuursaangelegenliedcn ； 2. behartiging van do 
bclangen van het Bestuurs- wezen en opwekking 
van belangstelling daarvoor ook buiten het Bestuur; 
3. vorming van een hechten band tusschen de leden 
van het Inlandsch Bestuurscorps; 4. behartiging van 
de belangen harer leden. 

De vereeniging tracht haar doel te bereiken door 
het houden van vergaderingen en lezingen, het doen 
van verzoeken en voorstellen aan de bevoegde 
autoriteiten, de uitgifte van cen orgaan en andere 
wettige middelcn, voor zoover zij met den stand en 
de waardigheid van den bestuurs- ambtenaar zijn 
overeen te brengen. 

De organisatie omvat ruim 5000 Inlandsche 
ambtenaren cn beambten by allc takken van don 
Bcstuursdienst. Zij bcschikt over een eigen twee- 
jnaandelijksch orgaan, „PcnjoeIoehn geheeten. 
(Daari)cvens bestaat sedert 1925 „De Bestuurs- gids 
voor Jnlandsche Ambtenaren"). 

Op de eerste algemeenc vergadering, in Augustus 
1930 te Solo gehouden, werden moties aan- 
genomen nopens de positie-verbetoring van den 
inhceinschen Landsdienaur. Do voorzitter van het 
hoofdbcstuur, do hecr R. A, A. Wiranata- kocsooma 
(dcstijds Regent van Bandoeng, sedort 1922 Lid van 
don Volksraad), verklaarde in die vergadering, dat 
do P.P.B.B. geen eigen poli- ticke richting heoft, 
doch de politicko ricliting der Regecring client to 
volgen, wanneer do vereeniging in dat opzicht ocn 
richting heeft to kiezen. 

Bij de jongste verkiezingen voor den Volksraad 
heeft de vereeniging zes zetels in het ver- 
tegenwoordigend college kunnen verwerven. 

(Zio Ind. Verslag 1931, dl. L biz. 48, zoomede 
Ilandolingon Volksraftd 25 Juli 1929, biz. 386 vjg)
 J. TH. P. B~ 

PARTAI KAOEM MASEHI INDONESIA 
(P.K.M.I.). Deze politieke organisatie van Pro- 

testantsch-Christdijko Inheemschen in Ned.- Indic 
is op 13 December 1930 ondor voorzitter- schap 
van den hcer F. Laoh te Batavia voor onbcpaalden 
tijd opgericht. 

Blijkena haro (in het Extra-Bijvoegsel no. 66 der 
Jav. Courant van 2 Juni 1931 no. 44 opgenomen) 
statuten stelt zij zich ten doel: „invloed uit to 
oefenen op de beginselen, volgens welke Indonesie 
wordt geregeerd en bestuurd". De P.K.M.I. tracht 
dit doel langs wettigen weg te bereiken： 1. door 
propagandecring barer be- ginsclen door middel 
van de pers en vergaderingen ；2. door te streven 
naar het doen zitting nemen van geestverwanten in 
de vertegenwoor- digende lichamen in den lando. 

De vereeniging gaat uit van het beginsel, dat bij 
staatkunde en bestuur rekening moet worden 
gehouden met Gods gcopenbaarden wil, zooals 
dezo in den Bijbel tot uiting komt. Luidens hare 
beginselverklaring stelt zij zich op het standpunt, 
dat het Regeeringsstelsel in Ned.-Indie gebaseerd 
moet zijn op de zedelijkc verplichting om het 
Indonesische volk tot zelfstandighcid te brengen. 

(Zie Indisch Verslag 1931, dl. I biz. 49). 
J. TH. P. B. 

PERSATOEAN MOESLIMIN INDONESIA 
(P.M.I). Op bet van 22—27 Mei 1930 to Fort de 
Kock gehouden congres der Islamietische school- 
verceniging Socmatra Thawalib werd deze om- 
gedoopt in Persatoean Jloeslim(in) Indonesia. 

De vereeniging is op godsdienstig-nationalis- 
tischen grondslag gevestigd. Naast verbreiding en 
verdieping van den Islam streeft de P.M.I. (verkort 
„Pernu,, geheeten) naar verbeteringen op 
maatschappelyk cn cconomisch gobied. Niet- 
tegenstaande lict aanvaard beginsel der partij- 
discipline werken do tah'ijko over Sumatra's 
Westkust verspreide groepen der vereeniging 
samen met de plaatselijkc afdeelingen der Sare- kat 
Islam partij. 

De P.M.I.-Iciding berust geheel bij de jongere 
generatio, die, medo met behulp van vrou we lien 
jeugdorganisaties en van padvinders-afdee- lingen 
(El Hilaal, Himpoenan Pemoeda Islam Indonesia, 
Kcpaiidoean Indonesia Moeslim), de 
inodernistisch-religieuze stroomingen in politieke 
richting stuwen. In vergaderingen, bijeen- komsten 
en cursussen wordt — vaak in heftige 
bewoordingen — stelling genomen tegen kapi- 
talisme en imperialistne en daarbij de meening 
verkondigd, dat alleen in een vry Mohamme- 
daansch land do Islam in voile vrijheid kan worden 
beleden. 

Literaluur. Zic ondcr MOEHAMMADdl. VI, 
biz. 915; voorts Indisch Verslag 1931, dl. biz. 51.
 J. TH. P. B. 

PENDIDIKAN NASIONAL INDONESIA 
(P.N.I.). De ontbinding van de Partai Nasional 
Indonesia 一 cinde April 1931, na don afloop van 
het z.g. P.N.I.-procea — on de gclyktijdige op- 
riehting ondcr leiding van R. M. Mr. Sartono, ex-
ondorvoorzittor dier P.N.I., vau de Partai Indonesia 
(zie NATIONALISTISCHE BEWE- GING, 
INDONESISCHE) gaven aanleiding tot beroering 
in de kringen der ontbonden party. Met die in een 
buitengewoon congres genomen beslissing — 
welke genomen zou zijn uit vrees, dat de Regeering, 
indien nog noodig, de Partai Nasional Indonesia tot 
verbodon vereeniging zou verklaren — konden 
velen der oud- P.N.I.- leden zich geeuszins 
vereenigen. 
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Eenige groepen van ontevredenen orienteerden 
zich op Ir. Soekarno (oprichter der oude P.N.I.) en 
sloten zich a an bij de Partai Indonesia, andere 
verklaarden zich “onafhanke坷k" en kozen do 
richting van Mohammad Hatta (ex-leidor der Per- 
himpoenan Indonesia te ^-Gravenhage), terwijl de 
nicer gematigde nationalisten zich lieten op- nemen 
in de andere bestaande politieke ver- eenigingen. 

Onder leiding van radical© elementen — w.o. 
ook oud-leden der voonnalige Indonesische Com- 
munistische Party 一 vormden de „onafhanke- 】可
ken" weldra op verschillende plaatsen, o.a. te 
Batavia, Jogja, Soerabaja en Malang, groepen van 
tegenstanders van Mr. Sartono. Deze plaat- selijke 
groepeeringen voerden aanvankelijk een 
afzonderlijk bestaan. Zij stonden bekend onder de 
algemeene benaming „Golongan Merdika" (vrije of 
onafhankelijke groepen). 

De stoot tot deze afscheiding was uitgegaan van 
zekeren Soedjadi, die nog voor het ontbin- 
dingscongres, ter voorkoming van algeheel in- 
eenstorten der organisatie, te Batavia een „Per- 
himpoenan Kemadjoean Kebangsaan Indonesia'' 
oprichtte. Kort daarop kwam een soortgelijke 
groepeering te Soerabaja tot stand, doch onder den 
naam „BaIai Pendidikan Nasional Indone- sia". Ook 
hadden onderwijl eenige P.N.I -leden zich 
teruggetrokken in studieclubs. Zoo hadden zich te 
Batavia de „Studieclub Nasional Indonesian en te 
Bandoeng de „StudiecIub Ra' jat Indonesia*1 
gevormd,-die naderhand in samen- werking met de 
Golongan Merdika de niet bij de Partai Indonesia 
aangesloten plaatselijke kringen in georganiseerd 
verband trachtten te brengen. 

Ter verkrijging van den gewenschten samen- 
hang tusschen deze verspreide groepen werd een 
„Comite Perikatan Golongan Merdika" gevormd, 
dat begin November 1931 te Batavia een open- bare 
vergadering belegde, welke door een 800-tal 
personen werd bijgewoond. De voorzitter van het 
comit6, Soekarto, gaf daarin een uiteenzet- ting van 
het streven der beweging, dat gericht zou worden op 
een actie onder en door het in- heemsche volk, 
ongeacht stand, ras of gods- dienst, zoomede op de 
samenvoeging van de verschillende groepeeringen 
tot 66n volksorga- nisatie. 

Het organisatorisch verband in de beweging — 
waarin zich weldra divergeerende richtingen be- 
gonnen te vertoonen — kwam tot stand in de tweede 
conferentie der Golongan Merdika, welke cinde 
December 1931 te Jogja werd belegd. Met 
prijsgeving van het aanvankelijk gekoesterd 
voornemen e6n aaneengeslot-en nieuwe partij te 
stichten, onder den naam ,,Partai Indonesia 
Merdika" of wel „Partai Daulat Ra*jat Indonesia, \ 
werd thans de voorkeur gegeven aan een soqrt club-
formatie, waaraan de naam „Pendidikan Nasional 
Indonesia" (P.N.I.), d.i. Indo- nesisch-nationale 
opvoeding, i.c. bewustmaking, werd gegeven. 

Op verschillende plaatsen op Java werden 
vergaderingen en cursussen gehouden, waarin 
propaganda werd gemaakt voor de beginselen der 
nieuwe P.N.I., welke in hoofdzaak op het volgende 
neerkomen. Het volk zou bewust worden gemaakt 
voor en opgewekt worden tot den politieken strijd ter 
verwerving van de vryheid door een democratisch-
nationale massa-actie tot vernietiging zoowel van 
het imperialisme als 

van het kapitalisme. De vrijheid van het land zou 
alleen kunnen worden verkregen door eigen 
inspanning van het volk en niet door hulpver- 
leening van buiten. Non-cooperatie zou het lei- dend 
beginsel blijven. Het Marxistisch dogma van den 
klassenstrijd tusschen arbeiders (met landbouwers) 
en kapitalisten zou als richtsnoer worden aanvaard. 
De souvereiniteit zou in han- den van het volk 
inoeten komen. Een nationaal regeeringsbestel zou 
op socialistische grond- slagen worden opgebouwd; 
alle bedrijven en ondernemingen zouden worden 
genationaliseerd, het particulier bezit zou worden 
gesocialiseerd. 

Het Iste congres der Pendidikan Nasional 
Indonesia had van 23—26 Juni 1932 te Bandoeng 
plants. De open bare vergaderingen werden 
bijgewoond door Ir. Soekarno. Deze had voort- 
durend pogingen in het werk gesteld om de nieuwe 
P.N.I. met de Partai Indonesia (verkort „Partindon 
geheeten) te verzoenen. De princi- pieele 
tegenstellingen tusschen beide partij - richtingen 
bleken echter van dien aard te zijn, dat hij ten slotte 
zijn pogingen moest opgeven. Begin Augustus 1932 
trad hij tot de Partai Indonesia toe. 

Welke zijn de tegenstellingen die aan een ver- 
zoening en vereeniging in den weg zouden staan ? 
Bly kens hetgeen daaromtrent voor en na het congres 
was verklaard — o.a. in de open bare vergadering der 
P.N.I. van 6 Maart 1932 te Batavia — zouden zij in 
hoofdzaak als volgt kunnen worden aangeduid. 
Hoewel beide partij- groepeeringen als einddoel naar 
“Indonesia Merdika?' streven door non-cooperatie 
en massa- actie, is voor de P.I. (Ir. Soekarno) de 
nationa- listische ,,rassenstr可d" (d.i. politieke 
vrijheids- strijd) hoofdzaak. Het “imperialism。" 
worde daarom als de natuurlijke vijand van de 
emanci- patie aangemerkt en bestreden. Het 
algemeen aanvaard begrip „Marhaenn (volksmassa) 
omvat de geheele inheemsche bevolking, met 
inbegrip derhalve van de aristocratic van afkomst, 
ambt, beroep en intellect. Vorming wordt aid us 
beoogd van een eenheidsfront van alle inheemschen 
tegenover het uithcemsch gezag. Voor de 
(Mohammad Hatta, cind 1932 op Java gekornen) 
beteekent vorming van een eenheid van alle klassen 
der inheemsche bevolking in 6cn politick verband 
een sdciale onnatuurJijkheid en is zij derhalve een 
tactische onmogelijkheid. Orga- nisatie van het 
massa-proletariaat( Marhacn in engeren zin) zou 
daarom het streven mooten zijn; een zuiver 
deinocratische klassenstrijd tegen het 
„kapitali8me,,> ook tegen do inheemsche bour-
geoisie, zou mitsdien de leuzc moeten worden tot de 
uiteindelijke vernietiging van het „im- perialisme". 

In woord en geschrift werd verklaard, dat de 
grondslag der beweging is： democratic met volks- 
souvereiniteit in de beteekenis van Rousseau's 
Contrat Social; dat revolutionnaire volksactie wordt 
beoogd, niet middels geweldpleging, inaar middels 
hervormingen in sncl tempo tot aan de vryheid van 
land en volk; dat onverzoenlijko ,strijd zal worden 
gevoerd tegen kapitalisme on imperialisme ter 
verkrijging van een nationale regeering op 
socialistische grondslagen, een en ander volgens de 
richtlijnen door Marx en Engels aangegeven in het 
Coinmunistisch Manifest; dat de coinmunistisehe 
methodes van gewelddadigo en geheime actie 
verwerpelijk worden geacht en 
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dat meer succes wordt verwacht door bewust- 
making cn organisatie van de volksmassa dan door 
te trachten een opstand te verwekkcn, die bij 
voorbaat tot mislukking zou zijn gedoomd. 

Op hot Bandoengsch congres van Juni 1932 
werden do grondslagen der Pendidikan Nasional 
Indonesia — nationalism。on democratie — uit- 
eengezet, in dien zin dat het nationalismc slechts tot 
de vrijheid zal kunncn voeren door do ont- 
wikkeling van de eigen volkskracht en dat de 
democratie de regeermacht legt in handen van het 
volk. De in het volksbewustzijn opgewekto 
nationale geest tot richtsnoer nemend, zal alsdan de 
in de breede massa levende behoefte aan maat- 
schappelijke rechtvaardigheid bevredigd kunnen 
worden door het recht van het souvereine volk om 
over zijn eigen lot tc beslissen. 

Voorts werden ten congresse commissies inge- 
steld, n.l. voor organisatie,propaganda, cursussen, 
en voor een vereenigingsfonds. Als algemeen 
persorgaan we rd „Daulat (te Batavia, 
onder redactie van Mohammad Hatta) aange- 
wezen. (Andere P.N.I.-organen zijn „Soeara 
Merdeka,* te Batavia, „Bdntdng R'aj&t", te Jogja 
en „Api Ra'jat'' te Solo). 

De Pendidikan Nasional Indonesia — om- 
vattend een 1000-tal leden — telt 12 afdeelingen, 
o.a. te Bandoeng, Garoet, Magelang, Solo, Jogja 
Soerabaja en Malang, terwijl op een tiental plaatsen 
(w.o. op Sumatra) comit6s zijn opge- richt voor de 
vorming van afdeelingen. Een eigen padvinderij (o. 
a. te Solo) is georganiseerd in de Kepandoean Ra'jat 
Indonesia. 

Het hoofdbestuur, dat te Bandoeng zetelt, wordt 
gevormd door een voorzitter, een onder- voorzitter, 
2 secretarissen, 2 penningmeestors en 5 
commissarissen. 

De door verschillende groepsleiders der P.N.I. in 
woord en geschrift gevoerde antigezagsactie gaf 
herhaaldelijk aanleiding tot politioneel in- grijpen 
(Solo, Bandoeng, Semarang) en ook tot justitieele 
vervolging (Soerabaja.) 

Litcraluur, Overzicht van de Ini. en Mai. Chin. 
Pers., o.a. van 30 Dec. 1931, 23 Jan., 12 en 19 
Maart, 3, 10 en 17 Dec. 1932; zie voorts: 
“Mohammad Hatta" door L. N. Palar in „De Stryd',, 
weekblad van het Ned. Verbond v. 
Vakvercenigingen, van 13 Jan. 1933. 

J. TH. P. B. 
GOLONGAN MERDIKA. Zie PENDIDIKAN 

NASIONAL INDONESIA. 
PAKEMPALAN KAWOELO NGAJOGJO-

KARTO (P.K.N.). Een op initiatief van Pangoran 
Ilario Soerjodiningrat op 29 Juni 1930 te Jogja 
gevormde volksorganisatio van zolfbeatuurs- 
ondcrhoorigen van het Sultanaat Jogjakarta, welke 
volgens hare statuten zich ten dool stelt: a. 
vcrsterking van het ryk Jogjakarta on zijn 
Vorstenhuis in dien zin, dat het tot zoo groot 
mogeJijko zelfrcgcoring op domocratischen grond- 
slag kan gcruken; b. maatschappelijke on econo- 
mische opheffing van do inheemsche bovolking 
van Jogjakarta. De voreeniging tracht dit doel te 
bereiken langs wettigen weg on door samen- 
werking van do verschillende standen, waaruit de 
inheemscho bevolking van Jogjakarta is ge- vornid. 
In haar beginselprogram wordt o.m. de overtuiging 
uitgesproken, dat een werkelyke zclfregeering 
slechts mogelyk is, wanneer de bctrokken 
bevolking medozeggenschap heeft in het bestuur. 

Do op instigatie van Jogjasche Landsgrooten 
ontatane regionale volksbeweging werd aanstonds 
op brceden grondslag georganiseerd. Het bestuur 
werd gevormd uit een 30-tal inheemsche nota- 
belen, w.o. 4 Pangerana uit het Jogjasche Vor- 
stonhuis. Do onder het volk gevoerde propaganda 
tot aaneensluiting in een modcrne volksvereeni- 
ging had tot gevolg, dat het ledental (mede in 
verband met de lage contributie van 2土 cent ,s 
maands) groeide tot 30.000 einde 1930, tot 110.000 
in Mei 1931 en tot 180.000 in April 1932, d.i. 1 *8 
der bevolking van het Sultanaat. 

Op het eerste congres, dat de P.K.N. van 24— 29 
Mei 1931 te Jogja hi eld — er werden 9 groote 
volksvergaderingen gehouden, telkens voor groe- 
pen van 10.000 personen — werden moties aan- 
genomen voor de afschaffing van het hoofdgeld en 
voor de wenschelijkheid dat de in het Sulia- naat 
gevestigde Gouvernementsambtenaren tot do 
zelfbestuursonderhoorigen zouden worden 
gerekend. Voorts werden er besprekingen gevoerd 
over de economische opheffing van het volk, de 
oprichting van een jeugdorganisatie en van. een 
studiefonds. 

De werkzaamheden van het vereenigingsbestuur 
bestonden o.m. uit de oprichting van een 
informatiebureau, van cooperatieve vereenigin- gen 
en van ddsascholen. 

Het tweede congres der P.K.N. had van 13一 17 
Juli 1932 eveneens te Jogja plaats. Gedurende dit 
congres werden twee openbare vergaderingen 
gehouden, elk door een 10.000-tal personen bij- 
gewoond. 

In zijn openingsrede gaf do voorzitter, Pange- ran 
Hario Soerjodiningrat, een uiteenzetting van de 
motieven, welke geleid hadden tot de oprichting der 
P.K.N.-organisatie. Zij zouden n.l. zijn 
voortgesproten uit het ook tot bet volk door- 
gedrongen besef, dat： a. de macht van het zelf- 
bestuur hoe langer hoe meer afneemt; b. het gebied 
van het zelfbestuur, vergeleken met dat ten tijdo van 
den eersten Sultan in 1755, gestadig kloiner is 
gewordea； c. de oorzaak van een en ander gelegon 
is in het steeds losser worden van den band tusschen 
vorst en volk; d. alleen een vereeniging op 
democratiscb-nationale basis de positio van het 
zelfbestuur kan versterken, zoodat dit bestuur niet 
meer onder de leiding, maar alleen onder hot 
toezicht van het Gouvernement behoeft te staan. 

Het bestaan van een in breedte toenemende kloof 
tusschen vorst en volk in het Sultanaat werd 
toogeschroven aan het feit, dat de Kraton zich 
nimmer bemoeid heeft met de daadworke- lijko 
vorzorging van de volksbelangen. De P.K.N. nu stelt 
zich ten dool den band tusschen de „Kaoom 
Marhaen" (het gewone volk) en de „Kaoom 
Ningrat” (Vorst on Landsgrooten) te vorstorkeu. 
Met het strovon naar zelfregeering op democratische 
basis als plichtmatige taak is de P.K.N. derhalve een 
politicke vereeniging, gebasoord op natioaalisme. 

In de eerste oponbaro vergadering gaf Mr. 
Wongsonagoro uit Solo een beschouwing over 
„Onzo nationaal-ecoiiomische opbouw"; in de 
tweede hidden achtereenvolgens Mr. Djojodi- 
goeno, Kjahi Soerjomataram en R. M. Soewardi 
Soorjaningrat (alias Ki Adj ar Dewantoro, loider der 
nationale onderwjjsbeweging Taman Siswo) 
redevooringon over de ,, Balai Agoeng" (vertegen- 
woordigende Vorstenlandsche raad met advi- 
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seerende bevoegdheid), de ,,Ilmoe Begdjo" (ken- nis 
tot geluk) en over de “Volksopvoeding". 

Ten slotte werden cr ten congresse een tweetal 
mo ties aanvaard bctreffende de spoedige instel- iing 
van een Balai Agoeng te Jogja en do ver- laging van 
de landrente in het Sultanaat. 

Het，tot uiting gekomen streven van het Jog. 
jaasch vorstenhuis om door vorming van een 
moderne massaorganisatie — buiten het traditioneel 
ambtelijk districts-, onderdistricts- en desaverband 
om — steun te zoeken bij het onder- hoorig volk, gaf, 
vooral na de uiteenzetting op het tweede congres van 
het doel om vorst (adel) en volk nader tot elkaar to 
brengen, aanleiding tot scherpe critiek van de zijde 
van sommige leiders der bestaande Indonesisch-
nationalis- tische volkspartijen. Zij betoogden, dat de 
promoters der P.K.N. - be weging slechts zouden 
beoogen positie-verbetering van de Jogjasche 
adellijken, die — tevoren gcorganiseerd in een 
exclusieven Prinsenbond — zich steeds afzijdig 
hadden gehouden van een behoorlijke beharti- ging 
van de belangen van het volk. De P.K.N. zou dan niet 
de party zijn van de Kaoem Mar- haen, maar die van 
de Kaoem Ningrat. Eerst wanneer deze laatste 
maatschappelijke groep van feodale machthebbers 
zou zijn verdwenen, zou het mogelijk zijn een 
werkelijke volkseenheid op democratische basis, 
overeenkomstig den wensch der verschillende 
partijleiders, te vormen. 

De P.K.N. legt zich met groote energie toe op 
bevordering van het cooperatie-wezen; talrijke 
verbruikscooperaties werden door haar opge- richt. 

De organisatie omvat ruim 180.000 leden (te 
Jogja 20.000). In elke desa is een „kepolo wargo" als 
groeps- of kringleider aangestold. De ver- eeniging 
beschikt over een fonds, groot f 33.000. 

Het Jogjaasch voorbeeld schijnt navdging te 
vinden in het Soenanaat Soerakarta, waar einde 1932 
een comit6 zich gevormd heeft tot oprichting van een 
„PakempaIan Kawoelo Soe- rokarto”，met het doel
； het volk te helpen in zijn nooden en behoeften. 

Literatuur. Indisch Verslag 1931, dl. I biz. 47 vlg
； Overzicht Ini. en Mai.- Chin. pers. van 23 Juli, 13 
Aug., 19 Nov. en 24 Dec. 1932； zie voorts 
“Timboel" van October ] 932, biz. 189 vlg. en 
„Soeara Oemoem" van 21 November 1932. 

J. TH. P. B. 
L" PONTIANAK (Aanv. van Dl. III). Zelfhestu- rend 
landschap, welks verhouding tot het N.I. 
Gouvernement, evenals die van Mampawab, is ge- 
regeld in een zg. lang contract. De zelfbesturen der 
overige landschappen in de W.-afd. v. Borneo 
hebben alle de korte verklaring volgens uniform 
model geteekend. 

Administratief vormt het — met uitzondering 
van het district Mandor, dat bij de onderafdee- ling 
Mampawah, afdeeling Singkawang, is ge- trokken — 
tezamen met het landschap Koeboe, de 
onderafdeeling Pontianak der afdeeling Pon- tianak. 

De hoofden van evenbedoelde afdeeling cn on-
derafdeeling zijn, evenals het hoofd van gewes- telijk 
bestuur, gevestigd op den vierkanten paa] grond ter 
hoofdplaats Pontianak, bedoeld in de bij G.B. van 27 
October 1887 no. 24 verhandelde, door het 
zelfbestuur van Pontianak afgegeven. verklaring van 
afstand van dien grond dd. 25 October 1886, welke 
verklaring werd vervangen 

door die van 29 Juli 1912, goedgckcurd en be- 
krachtigd bij G.B. van 17 Juli 1913 no. 23, waar- bij 
die grond onvoorwaardelijk en onherroepelijk a an 
het N.I. Gouverncment in vollen eigendoni werd 
afgestaan. De grenzen van de hoofdplaats Pontianak 
zijn vastgcsteld bij Ind. Stb. 1889 no. 116. 

De bodem van het landschap is over het alge- 
meen zeer laag. Hier en daar komen terrein- plooien 
van geringe hoogte voor. De Kapoeas- delta bestaat 
geheel uit veengrond. Nabij Batoc Lajang, 5 km. 
benedenstrooms van Pontianak, komt 
granietgesteente even bo ven de opper- vlakte. 
Bergen vindt men slechts op de grenzen met 
Mampawali, Taj an en Landak, nl. de Boc- kit 
Batoe, Boekit Tamang en Goenoeng Bcnoea of 
Ainbawang (+ 450 in.). Dit laatste gebergte is nog 
boschrijk met veel ijzerhout. 

Volgens de voorloopige uitkomsten der volks- 
telling 1930 bestaat de bevolking dor onderafdee- 
】ing ]?ontianak, gevormd door de landschappen 
Pontianak, met uitzondering van het district 
Mandor, en Koeboe uit: 98.434 Inlanders, 562 
Europeanen, 2G.425 Chineezen en 2378 andere 
Vreemde Oosterlingen of totaaJ 127.799 zielen. De 
Inlandsche bevolking van het landschap Pontianak 
bestaat uit Maleiers en Dajaks. De eersten vormen 
de meerderheid en bevatton veel Arabische 
elementen. Tot de Maleiers wor- den ook gerekend 
afstammelingen van gelmnii- greerde Javanen en 
Boegineezen (deze wonen voornamelijk in 
Soengaikakap) en voorts tot den Islam bekeerde 
Dajaks. Be halve in de kuststre- ken vindt inen 
Maleiers tot ver in het binnenland, maar steeds aan 
de rivieroevers, waar zij van landbouw en handel in 
boschproducten Jeven. De Dajaks zijn afkomstig 
van Mampawah en grootendeels nog heidenen. Zij, 
die langs de Lan- dakrivier wonen, hebben zich met 
de Maleiers vermengd en zijn Mohamnicdaan 
geworden. De Katholieke missie is reeds geruimen 
tijd werk- zaam onder de heidensche Dajaks en 
Chineezen. De laatHtcn leven, behalve van handel 
en a)n- bacht, vooral van landbouw. Zij wonen in 
him tuinen en bouwveldcn tusschen Maleiers en 
Dajaks. Het handeldrijvend deel woont bijeen in 
zoogenaamde pasars. J)e heerendienstregcling van 
J 857 werd op 1 September 1917 voor de Chi- 
neezen, die in 1884 onder rechtstreeksch bestuur 
waren gekomen, opgeheven. Bij Kajoctanam on 
Sebadoe in het district Mandor vindt men veel 
geTrrigeerde sawahs, rubber- en klappertuincn van 
Chineezen. Zij staan onder cen Kapthai. 

De inkomsten der Jandschapskas zijn verniin- 
derd. In het landschap waren in 1932 nog 3 mijn- 
coneessies (in Mandor), ! 3 JandbouwconcesBies 
en 19 erfpachtsperceelen. 

Evenals in de Noordelijke landschappen wordt 
voor het verkeer te water, behalve van de ri- vieren, 
ook gebruik gemaakt van parits. Een der oudste 
verkeereparits (parit-kongsi) is het kanaal van 
Pontianak naar Koealakai)oeas. Door den aanleg 
van wegen, welke steeds worden verbetej'd en 
onderhouden, worden de parits niet zoo druk meer 
bevaren. Verharding der wegen is zeer kost- baar, 
daar het matcriaal daarvoor van ver moet worden 
aangevoerd. Van de voor autotransport geschikte 
wegen is de voornaamste die van Pontianak naar de 
grens van Mampawah, aan- sluitende op den 
autoweg naar het noorden over Mampawah naar 
Sambas. Verder zyn van groot 
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belang de autowegen: Pontianak-Soengaikakap- 
Djerocdjoe； Mandor-Andjongan-Soengai Pen joe cn 
Mandor-grens Landak. Voor het binnen- landsche 
verkcer tc water wordt thans veel ge- bruikt gemaakt 
van booten met aanhftngmotor. De handel van 
Pontianak is gericht op Java cn Singapore. Be halve 
do K.P.M. onderhouden ook Chinecsche booten de 
verbinding van Pontianak met Singapore. 

Het thans geldcnd politick contract is den 13den 
Juni 1911 geslotcn met Sjarif Mohamad Ibnoel 
Marhoem Soeltan Sjarif Joesoef en zijn niantri's. Het 
werd goedgekeurd bij G.B. van 8 Januari 1912 no. 44 
en van 23 Maart 1912 no. 23. Supplctoire 
overeenkomsten werden gesloten： op 11 November 
1912 (goedgekeurd bij G.B. 4 Maart 1913) 
betreffende de toepasselijk verklaring van het 
vendureglement, en op 25 Augustus 1921 
(goedgekeurd bij G.B. 24 Januari 1924 no. 32) 
betreffende agraria, mijnbouwaangelegenheden, 
rechtspraak, het reizen, uitgifte van zeebrieven en 
jaarpassen, jurisdictiegeschillen, waterschap- pen, 
veiligheidspolitie (zie Mededeelingen van de 
Afdeeling Bestuurszaken dcr Buitengewesten van het 
Departement van B.B., serie A no. 3, biz. 289—32J). 

Bovengenoemde bestuurder Sjarif Mohamad is 
nog in functie. Tn 1926 is hij benoemd tot ridder <ler 
orde van den Nederlandschen Leeuw； ook is hij 
officier der orde van. Oranje-Nassau. Naast zich heeft 
hij nog alleen 6en landsgroote Pa- ng6ran Laksamana, 
een familielid, dat geen be- paaJde functie bekleedt. 
Onder den zelfbestuur- <ler staan als 
bestuursambtenaren 2 demangs te Pontianak, een te 
Soengaikakap en een te Sian- tan :verder een 
assistent-demang te Pontianak cn ecn te 
Soengaikakap. In Mandor voert een controle-niantri 
het bestuur over de Inlandsche bevolking. 
Zelfbestuurder, landsgroote en land- 
schapsambtenaren trekken hun inkomsten uit de 
landschajiskas. Op die inkomsten is, met het oog oj9 
<le dalende inkomsten der kas, ingcvolge een 
zclfbestuursbesluit, een korting van 10% voor het jaar 
1932 toegepast. Het budget van die kas is volgens de 
begrooting 1932 begroot op / 280.144. I n ver ba nd 
met de economische depressie kan geen ovcrschot 
worden gereserveerd en toege- voegd a an de 
bestaande reserve, groot / 84.000. De zelfbestuurder 
(Sultan) geniet een maande- lijksche bezoldiging van 
f 6800 en ontvangt ver- dcr 50% van den cijns van 
land- en inijnbouw- onclcrneniiiigcn. Rechtapraak en 
bclastingcn zijn gcrcgold bij het contract. 

Litcratuur. Zie oorspr. arlikel en verder: Dr. _ B. 
O. J. Sclu-icke, Mededeeling betreffende den 
stichting^datum van Pontiaimk, Not. Bat. Gen, 39 
(1921), 323. Zie ook literatuuropgavo bij hot 
aanvullingsartikel over Sambas; Nota betreffende hot 
landschap Pontianak T.A.G. 1912, biz. 203—210. 
> KOEBOE (Aanv. van DI. II). Zelfbesturend 
landschap, we Iks verhouding tot het N.-I. Gou- 
vernement is geregeld door een korte verklaring 
volgens uniform model. Alo.t het landschap Pon-
tianak vormt het de ondcrafdoeling Pontianak vun de 
gelijknamige afdeeling der residentie Wes- 
torafdccling van Borneo. 

Do grons van het landschap Koeboe, in het 
noorden met hot landschap Pontianak, loopt van de 
monding der Solat Pempan bij Tandjoeng- 
Sepoehlaoet, door dozo straat tot aan do Poeng- 

goerbesar; verder langs laatstgenoemde rivier tot aan 
haar samenvloeiing met de Kapoeasrivier bij 
Soekalanting； van daar die rivier opwaarts 
volgende tot de Simpangdawak, met dien ver- 
stande, dat de eilanden Bengak, Limboeng en 
Djamboo tot hot landschap Pontianak behooren. Ten 
oosten grenst Koeboe aan het rechtstreeks bestuurd 
gebied Meliau en aan het landschap Simpang, van 
welke beide streken het gcscheiden is door een zijtak 
van de Kapoeasrivier, die naar zee achtcrecnvolgens 
de namen draagt van Soe- ngai Mendawak en 
Soengai Lida. Ten zniden wordt Koeboe door een 
zeearm gescheiden van het eiland Maj a, behoorende 
bij het landschap Simpang, en ten westen grenst het 
aan straat Karimata. 

Het land bestaat voomamelijk uit een groote, 
alluviale vlakte met veel bosch. Op die vlakte staan 
enkele allcenstaande kegels, zooals de G. Radak, G. 
Terdjoen en G. Beroewan. Van eenige 
uitgestrektheid zijn het Ambawanggebergte en de 
bergen op het eiland Padangtikar. De rivieren en 
zeearmen in het landschap zijn voor meer of minder 
groote stoomschepen bevaarbaar. In en om de 
Kapoeasdelta komt veel veengrond voor. Voor de 
bevolkingssterkte zie PONTIANAK (suppl. afl. biz. 
1112). De Inlandsche bevolking bestaat uit Maleiers 
(waaronder een groot aantal Boegineezen) en 
Dajaks. Het aantal van deze laatsten is vrij gering. 
Zij, die aan de Ambawang wonen, vermengen zich 
voortdurend met de jMaleiers en zijn grootendeels 
Mohammedanen ge- worden. Onder de Maleiers 
vindt men weinig Arabieren, maar zeer veel 
Boegineezen. De mees- ten hiervan wonen in 
Telockpahedai en Tan- djoengboenga. Behalve rijst 
en tweede gewassen plant de bevolking 
voornamelijk klapper en rubber. De uitvoer hiervan 
is zelfs in dezen crisistijd (1933) nog zeer belangrijk. 
De handel van Koe- boo is vooral gericht op 
Pontianak. Tengka- wftngvet en kadjangmatten van 
nipahbladercn (voor Billiton) worden ook 
uitgevoerdals cultuur- producten. De visscherij is 
belangrijk. Veel ge- clroogde en gezouten visch 
wordt naar Pontianak verhandeld. Te Koeboe, 
Tandjoengboenga en Teloekpahedai wordt dat 
bedrijf voornamelijk door Chineezcn uitgeoefencl. 
Verkeersparits vindt men in de tuincomplexen 
Teloekpahedai, Tandjoengboenga, Kedah en 
Padangtikar. Langs de parits zijn wegen aangelegd. 
Hier en daar zijn over die parits ook bruggen 
geslagen. De voor- naamste wegen zijn: van 
Kartamoelia naar Ka- rang; van Tolookpahedai over 
Selat Remis (waar- over een brug is geslagen) naar 
Kartamoelia en van Koeala Padangtikar naar 
Padangtikar. 

Er waren in het begin van 1933 in het landschap 2 
landbouwondcrnemingen en 1 erf- paehtsperceel 
uitgegeven. 

Hot lango contract van 1870 word in 1911 ver- 
vangen door de korte verklaring volgons uniform 
model, den 26sten September van dat jaar go- 
tcekend en beeedigd door Sjarif Dzin Ibnoel Mar- 
hoen Sjarif Ismail, zich ook noemeude Sjarif Zein 
Alidroes. Die verklaring werd goedgekeurd by G.B. 
van 15 Januari 1912 no. 79. Op verzoek werd 
genoemdo bestuurder by G.B. van 5 Juni 1919 no. 25 
wegens ouderdom van zijn waardig- heid onthevon. 
Het bestuur werd toen voorloopig gevoerd door een 
bestuurscommissie, bestaande uit twee leden: Sjarif 
Sal6h, districtahoofd van Padangtikar on Kasimin, 
districtshoofd van Koe- 
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boe, welke personen tezamen den 6en December 
1919 de korte verklaring aflegden, goedgekeurd bij 
G.B. van 17 April 1920 no. 8. Na het ontslag van 
Kasimin als districtshoofd werd hij uit de commissie 
verwijderd en niet vervangen. Als waarnemend 
bestuurder van Koeboe werd aan- gewezen het eenig 
overgebleven lid der bestuurs- commissie Sjarif 
Saleh bin Sjarif Idroes al Idroes (G.B. van 15 Juni 
1921 no. 56), die den 3den September 1921 de korte 
verklaring volgcns uniform model aflegde, welke 
werd goedgekeurd bij G.B. van 7 Februari 1922 no. 
38. Thans (1933) is hij nog in functie. Op het 
landschap zijn van toepassing de 
„Zelfbestuursregelen 1927" (Ind. Stb. J90) met 
wijzigingen en aanvullingen. 

De financieele toestand van het landschap is nog 
goed, maar de dalende inkomsten dwingen tot 
voorzichtigheid. Op allo door de landschaps- k&s te 
betalen inkomsten van zelfbestuurder en 
zelfbestuursambtenaren wordt voor 1932 een korting 
van 10% toegepast. Aan het bestaande reservefonds, 
groot / 34.000, wordt nicts toege- voegd. Het budget 
1932 bedraagt / 50.996. 

In het landschap zijn geen landsgrooten meer. 
Onder den Toean (zelfbestuurder) wordt over de 
Inlandsche bevolking het bestuur gevoerd door een 
assistent-demang (onderdistrictshoofd) te 
Teloekpahedai en een te Batoe Ampar. De be- 
zoldiging van den zelfbestuurder bedraagt / 600 's 
maands. 

Literatuur. Nota betreffende het Zelfbesturen- 
/de landschap Koeboe, T.A.G. 1912, biz. 326—330. 

SAMBAS. (Aanv. van DI. III). Sambas is een 
zelfbesturend landschap, welks verhouding tot het 
N.I. Gouvernement is geregeld door een korte 
verklaring volgens uniform model en waarop de 
,,Zelfbestuursregelen van 1927" (Ind. Stb. No 190), 
met wijzigingen en aanvullingen, van toepassing 
zijn. Door de opheffing van de onderaf- deeling 
Pamangkat bij Ind. Stb. 1923 No 216 is het landschap 
thans administratief verdeeld in 3 onderafdeelingen: 
Sambas, Singkawang en Beng- kajang, welke met de 
onderafdeeling Mampawah tezamen de afdeeling 
Singkawang (hoofdplaats Singkawang) van de 
residentie Westerafd. van Borneo vormen. Deze 
afdeeling heeft haar ont- staan te danken aan de, na 
de Chineesche onlus- ten, gevoelde noodzakelijkheid 
om alle vroegere Chineescho mijnstreken in 66n 
bestuursafdceling te vereenigen. Om die reden is ook 
het district Mandor administratief van het landschap 
Pon- tianak gescheiden en gevoegd bij de 
onderafdeeling Mampawah. 

De terreinen van de afdeelings- en onderafdee- 
lingshoofdplaatsen zijn niet afgestaan aan, maar 
kosteloos ter beschikking gesteld van het N.I. 
Gouvernement. 

Het landschap bestaat uit laagvlakte en heu- 
velland, met hier en daar een alleenstaanden, hoogen 
berg. Alleen in het oostelijk deel der on-
derafdeelingen Bengkajang cn Sambas vindt men 
meer uitgebreide bergketens. Het heuvelland is zeer 
geaccidenteerd en bereikt zelden een grooter hoogte 
dan 100 meter. De heuvels staan meest op zich zelf 
in den vorm van kopjes, soms in groepen en ook wel 
in rijen. Noordwestelijk van Bengka- jajjg ligt het 
Bawanggebergte (1442 m.) en verder oostelijk het 
Bajanggebergte. Dit heeft een ruim 1000 m. hoogen 
zandsteenmuur, die in boogvorm den Goenoeng 
Nioet (1701 m.)omgeeft. Verder is 
vermeldenswaardig het minder omvangrijke 

Singkawanggcbergto of Goenoeng Rftja (920 m). 
Twee vrij hooge ruggcn strekken zich van het ge- 
bergte uit in de richting O.Z.O. naar W.N. W. Een 
ervan verdeelt de vlakte van Singkawang in twee 
deelen en eindigt bij Telok Soeak in zee； de andere 
verloopt in de vlakte bij de saincnvloeiing van 
Sambaskctjil en Sambasbcsar. Behalve de twee 
genoemde zijn er nog andere, minder belang- rijke 
plooiingsruggen in het leisteengebied, welke alle in 
dezelfde richting loopen. Hier en daar ko- men 
evenwijdig aan de kust zandruggen voor, zooals ten 
noorden van Djawai tot Sarangboe- roeng toe 
(onderafdeeling Singkawang). Ze zijn geschikt voor 
klappercultuur. De onderlinge af- stand tusschen de 
zich daar bevindende drie evenwijdige ruggen 
bedraagt ongeveer 2 km. De grond vau de 
laagvlakte bestaat uit klei in aller- lei soorten en 
kleuren, afhankelyk van de daarin voorkomende 
mineralen. Gele en roode klei, ver- mengd met 
zand, vormt een harde massa； daarop aangelegde 
wegen, ook onverharde, zijn in den regentijd goed 
berijdbaar voor auto's. Hier en daar vindt men 
veengronden, welke, rustende op geen water 
doorlatende klei, steeds drassig zijn. Voor 
bewoning en beplanting moeten deze zoo- 
genaamde ,,tanah sepoeh,, warden gedraineerd, 
hetgeen algemeen geschiedt door middel van een 
stelsel van kanalen, parits. Met uitzondering van het 
gecultiveerde gedeelte is de laagvlakte bedekt met 
bosch, waarin goede houtsoorten voorkomen. Op de 
verlaten mijngronden evenwel groeit slechts 
struikgewas. Die gronden zijn niet meer geschikt 
voor gewonen landbouw. Wel heeft men er in latere 
jaren rubber op geplant, maar de boomen 
produceeren slecht. De vroegere Chineesche 
mijndelvcrs zijn naar de kuststreken getrokken en 
wyden zich daar aan handel en landbouw. Ten 
Noorden van de Soengai Raja komt een eigen- 
aardige, groote zandvlakte voor, die zich van de 
kust ver landwaarts uitstrekt. In deze zeer droge, 
zandige streek, Pasirpandjang genoemd, groeit een 
dennensoort, welke in het geheele landschap verder 
niet voorkomt. Behalve in de moerassige deelen van 
het laagland en hoog in de bergen vindt men geen 
oorspronkelijk bosch meer. De ladangbouw van 
Dajaks en Chineezen heeft uit- gestrekte aJang-
alang-velden doen ontstaan. 

Volgens de voorloopige uitkomsten der volks- 
telling 1930 bestaat de bevolking van het landschap 
(namelijk van de dric onderafdeelingen, waaruit het 
bestaat) uit: 137.842 Inlanders, 24 Europeanen en 
daarmede gelijkgesteldon, 18.941 Chineezen en 
593 andere Vreemde Oosterlingen of totaal 187.925 
zielen. De oppervlakte van hot landschap bedraagt 
12323 km*, zoodat de bevol- kingsdichtheid is 
15.25 per km2. Die dichtheid is het grootst aan de 
kusten cn vlakten en neemt naar het binnenland 
geleidelijk af. De Inlandsche bevolking bestaat uit 
Maleiers en Dajaks. In do Maleischo groep zijn 
opgenomen andere Inlandsche elementen, zooals 
Javanen, Boegineezen en een groot aantai personen 
van Klingaleeschen oorsprong. Inlandsche 
immigranten komen voor- nainolyk van Java en 
Sumatra. De Maleiers zijn Mohainmedanen ； 
uitbreidjng van den Islam onder andere 
bevolkingsgroepen heeft slechts sporadisch plaats. 
Zij komen het incest voor in de kuststreken en langs 
de oevers der groote rivie- ren. Het heuvelterrein 
laten zij nan de Dajaks over. Zij leven. van handel, 
landbouw en visch- vangst. Hun taal is Riouwsch 
Maleisch, dat in 
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het noordcn overgaat in het Sambas-dialect, waarin 
veel Dajaksche woorden voorkomen. De 
oorspronkelyke bevolking van het landsohap, de 
Dajaks, zijn door Maleiers en Chineezen uit de 
vlakten naar de heuvel- en bergtorreinen terug- 
gcdrongen. Sedert het begin der vorigo eeuw is hun 
aantal sterk gedaald. Zij zrjn nog grooten- deels 
heidenen en zijn verdeeld in een groot aantal 
stammen, met eigen taaldialecten, wclke aan elkaar 
verwant zijn. Javaansche, zelfs Chinee- sche 
woorden komen daarin voor. De invloed van den 
langdurigen omgang met Chineezen in de 
mijndistricten is nog merkbaar. Vele Chineezen 
hebben Dajakvrouwen； bij sommige Dajaksche 
feesten ziet men Chineesche offerstokjes gebrui- ken 
en bij hun oogst gebruiken vele Dajakstam- men de 
Chineesche tijdrekening. Voor de ver- breiding van 
den Christelijken godsdienst ijveren vooral de 
Roomsch-Katholieke en Methodiston- missics. Zij 
werken onder de Chineezen en Dajaks. Als een 
bijzonderheid werd in 1927 vermeld, dat in een 
school van de methodisten te Pangliban, door een 
Dajakschen goeroe, aan Chineesche kinderen, met 
Chineesch als voertaal, Maleisch taal-onderricht 
werd gegeven. Door de langdurigo uitbuiting en 
onderdrukking, ondervonden van Maleiers en 
Chineezen, zijn de meeste Dajaks sluw on 
achterdochtig geworden. Alleen in Songkong, aan de 
boven-Sekajam, zijn zij meer onafhankelijk en fier 
gebleven. Zij leven van la- dangbouw, vischvangst en 
inzameling van bosch- producten. Zij hebben hun 
kampoengs op moei- lijk toegankelijke punten 
gebouwd, ver van de groote verkeerswegen. In de 
kuststreken komen tusschen andere landaarden nog 
eenige Dajaks voor, die daar als loontrekkers een 
bestaan vin- dcn. De in het binnenland naast elkaar 
gelegen kampoengs behooren niet meer tot 66n, maar 
tot mcerdere geslachten. De in e6n kampoeng 
wonen- do families hebben een beschikkingsrecht 
over de on】 dezo kampoengs gelegen gronden en 
bos- schen. Van zwerfgebied is hier geen sprake 
nicer. 

Do adat sepoeloeh satoe (*/io van den oogst) van 
ingczainelde boschproducten wordt gehoven ten 
bciioeve van de landschapskas. Wanneer een 
vrecmdcling in het territoir van een Dajakkam- poeng 
een ladang of tuin aanlegt, betaalt hy aan het 
kampoonghoofd (singa of pengarah) een re- tributio 
(hacil). Behalvc collecteloon voor geindo belastingcn 
en vrijstelling van verplichte dien- 8ten, genicten die 
hoofden nog eenige voordeelen, ala hulp bij 
woningbouw, rijstbouw enz. Wa-ar het 
benoeaverband nog bestaat (o.a. in Singka> wang) 
heeft men als benoeahoofd den orangkaja. De 
Maleische kampoeng staat onder een kopala 
kampoeng, die in afzonderlijke ondordeolon wordfc 
vertegenwoordigd door cen pengarah. Verder heeft 
men in het kampoengbestuur nog de orang toowah 
(notabelcn). Na 1919 is mon, in verband mot hot 
streven om Inlandsche rechtsgemeen-: Bchap])on to 
vormen, begonnen een groepsverband ondor de 
Maleischo kampoengs to zooken. Nu zijn overal 
kampoenggroepen tot stand gelt omen, elk met een 
petinggi als hoofd. Verkie- zingon van kepala-
kampoeng of petinggi hobben niet plaats. Het 
zolfbestuur wyst don geschikt- sten candidaat aan, 
zoo mogelyk met inaehtne- ming van erfopvolging. 
Do voomaainste work- zaamhedon, zoowel van do 
Dajak- als Maleischo volkshoofden, zijn 
belastinginning on contrdle 

op de heerendienston, dan wel op den afkoop 
daarvan. Behalve collecteloonon krygen de Ma- 
leische volkshoofden ieder / 1 per jaar van elken 
werkbaren man in hun ressort (dus geen hulp by ryst- 
of huisbouw als anderszins, zooals bij de Dajaks). De 
pengarah krijgt zijn aandeel in de inkomsten van den 
kepala kampoeng. De Chince- zen zijn alien 
Landsonderhoorigen； hun aantal, vroeger zeer 
groot, is sterk verminderd na de vernietiging van de 
kongsi*s; velen zijn naar Serawak en China 
vertrokken. De overigen hebben zich uit de uitgeputto 
mijndistricten terug- getrokken en zijn in de 
kuststreken en groote plaatsen welvarende boeren en 
handelaren geworden. 

In den laatsten tijd neemt het aantal Chineezen 
door immigratie weer toe. De hoofden der Chineezen, 
door den resident benoemd, dragen den titel van 
kapitan, laothay en kaptjong. De eerste is te 
vergelijken met een districtshoofd en heeft 
rechtstreeks onder zich den laothay, aan wien weer de 
kaptjong ambtelijk ondergeschikt is. 

Het voornaamste middel van bestaan is land- 
bouw. De Dajaks planten in hoofdzaak voedings- 
gewassen, daarnaast poper en veel rubber. Maleiers 
en Chineezen planten behalve rijst op la- dangs en 
sawahs, vooral klapper en rubber. Ook bezitten de 
Chineezen gambir- en pepertuinen. De opbrengst van 
voedingsmiddelen is niet vol- doende voor het 
landschap; invoer van rijst heeft geregeld plaats. 
Sawahs komen alleen voor in de onderafdeelingen 
Singkawang en Bengkajang. In eerstgenoemd ressort 
wordt door Maleiers, behalve in Telokkramat, geen 
rijst verbouwd. Behalve in de strook aan de landzijde 
de klapper- tuinen langs de kust, hebben Chineezen 
sawahs aangelegd langs den weg naar Lohabang en 
Pangkalanbatoe, van Tjapkala naar Montrado, langs 
den weg naar Bengkajang bij Koelor, Pakmeongtheo, 
Sibale en Siroekam en langs de Selakaurivier, verder 
tusschen Pemangkat en de Sebangkaurivier en 
rondom Djawai. In de onder- afdeeling Bengkajang 
zijn kleine sawahcomplex- en in de valleien van 
Soengeibetoeng, Selinse en Sajoeng, in Loenar en de 
Ledovallei. Aan vruch- tenteelt wordt iets gedaan. De 
djeroekmanis van Montrado maakt goede prijzen. 
Sagoe van in het wild groeiende roembia en van 
enkele Maleische aanplantingen wordt van 
Pemangkat uitge- voerd. De klapperteelt is do 
voornaamste cultuur in het landschap ； vooral in de 
Chineesche dis- tricten is het daarmede beplante 
oppervlak zeer groot. Gambircultuur vindt men in de 
onderafdeelingen Singkawang en Sambas. Zij wordt 
ge- drovon door Maleiers en Chineezen op de wijze 
als in Riouw. Het product wordt, behalve een gedeelte 
voor plaatselijk gebruik, uitgevoerd naar Singapore. 
Poperoultuur vindt men hoofd- zakelijk nog in de 
ondorafdeeling Bengkajang. Elders is ze niot meer 
van belang. Voornamelijk wordt witte pepor 
geproduceerd. Het product gaat naar Singapore en 
ook wel naar Batavia,, waar het als witte 
Muntokpeper wordt verhan- deld. Vroeger ging de 
Bengkajangpeper langs den waterweg naar Sambas, 
via de stapelplaatsen Sobalau en Ledo; tegenwoordig 
gaat het product per vrachtauto langs den landweg 
rechtstreeks naar Singkawang. Pinang wordt door 
Maleiers geplant, behalve voor eigen gebruik, ook 
voor export. Telokkramat en Kotalama zjjn de 
belang- 



1116 SAMBAS. 

rijkste pinangstrcken. Hevea-aanplant konit in het 
gehecle landschap voor, maar het uitge- breidst in 
de onderafdecling Sambas. De rubber is een ware 
volkscultuur geworden, waaraan alle 
bevolkingsgroepen deeluemcn. De uitvocr is nog 
zeer belangrijk cn gaat geheel naar Singapore. Van 
koffie komen kleine robusta-aanplantingcn voor, 
vooral in de onderafdeeling Bengkajang. Tabak 
wordt als nevengewas door Dajaks ge- plant. De 
aanplant van Deli-tabak, in 1890 be- gonnen bij de 
onderafdeelingshoofdplaats Sambas, is mislukt. 
Thee wordt in de onderafdeeling Bengkajang door 
Chineczen voor de binnenland- sche markt 
verbouwd. 

In het landschap werden in 1932 aangetroffen： 
13 landbouwconcessies, 55 erfpachtsperceelen en S 
ondernemingen tot boschexploitatie. Zij brach- 
tenin dat jaar ruim / 15.000 op aan de landschaps- 
kas. 

De veeteelt is van geen belangin het landschap； 
slachtvee wordt door Madoereezen in hun eigen 
prauwen ingevoerd. Varkens worden veel ge- 
liouden door Dajaks en Chineczen. De jacht wordt 
beoefend door Chineczen en Dajaks op wild。 
varkens, door Maleiers op herten. Zcevischvangst 
geschiedt langs de gehcele kust en bij de mondin- 
gen der rivieren. Bekend is het vischbedrijf van 
Serawakers van de koeala Sentaboeng, die elk jaar 
van April tot November komen en visch vangen 
tusschen Tandjoeng Datoe en Pajnang- 
kat. Zij leveren hun visch te laatstgenoemder 
plaatse aan Chineesche opkoopers. In den oost- 
moesson, als de zee rustig is, worden door Chi- 
neezen en Maleiers van Pamangkat zelf groote 
hoeveelheden visch gevangen. De opbrengst wordt 
voor de binnenJandsche markt verwerkt. 
Riviervischvangst heeft plaats voor eigen ge- bruik. 
Voor hetzelfde doel wordt ook visch ge- haald uit 
de meertjes (pagongs). Huisnijverheid is van weinig 
beteekenis. In Sambas bestaan we- verijen, waar 
fraaie doeken worden vervaardigd. De Dajaks 
vervaardigen vlechtwerk van palm- bladeren, rotan 
en boomschors, meestal voor eigen gebruik. 

De transportmiddelen te land zijn： koclies 
(dragers), rijwielen, enkele sapikarren en pikoeJ- 
paarden en vooral automobielen. De laatste hebben 
zeer snel en plotseling hun intrede gedaan in den 
tijd, dat de prijzen van rubber en bosch- producten 
omhoog gingen. Te water maakt men gebruik van 
prauwen, stoom- en motorbooten. 

De handel wordt volkomen beheerscht door de 
Chineezen; wel zijn er Maleische kleinhandelaren 
en agenturen van Europeesche groothandelaren, 
maar deze laatsten werken uitsluitend met Chi-
neezen als tusschenhandelaren. De handel der 
Chineezen is vooral gericht op Singapore. Kan- 
toren van in- en uitvoerrechten en accijnzen zijn 
gevestigd te Sambas, Pemangkat en Singkawang. 
Het verkeer ter zee wordt voornamelijk onder- 
houden door de K.P.M. en een paar z.g. wilde 
booten. Tusschen Sambas en Pontianak bestaat een 
telefoonlijn van de zelfbesturen van Sambas, 
Mampawah en Pontianak. Het verkeer to water in 
het landschap gaat langs de rivieren en kana- len 
(parits). De voornaamste kanalen zyn： de parit (P.) 
Singkawang-Pamangkat, de P. Sam- bas-Kartiasa, 
het Seroendingkanaal — een verbinding tusschen 
groote en kleine Sambas —, de parit tusschen 
Soengai Sambas en Soengai Se- bangkau, de 
kanaliseering in den driehoek Pa- 

inangkat-Behtah-Kaliinantcn, waardoor dit gebied 
gedraineerd en voor landbouwdocleindcn beter 
geschikt wordt. Een cleel der parits wordt niet mecr 
nls transportweg gebruikt, daar het vervoer vlugger 
over de aangelcgdo lanchvegen gaat. Zij zijn nog 
zeer nuttig als draineerkanalcn. Na 19] 3 were! aan 
een wegenstelsel begonnen voor de reeds tot 
ontwikkeling gekomen kust- streken. Het in 1916 
ontworpen wegenplan is grootendeels uitgevoerd. 
Behalve in de ter bc- schikking van het 
Gouvernement gesteldc ge- bieden is wegenzorg de 
tank van het landschap, dat daartoe over de 
heerendiensten der Maleische en Dajaksche 
bevo]king kan beschikken. In Sc]>- tember 1917 
werd de verplichting tot arbeid aan de wegen voor 
de Chineezen opgeheven en nadien werd van 
Gouvernenientswege bijgedragcn in de kosten van 
wegonderhoud. De volgen de wegen zijn voor auto's 
berydbaar： 1. de kustweg van Soengaidoeri—
Singkawang—Selakau—Pamang- kat—Tebas—
Sebawi—Sambas—Kartiasa; 2. de weg 
Singkawang—Bengkajang—Sebalau ； 3. de weg 
Singkawang—Lohabang—Montrado; 4. de weg 
Bengkajang—Loemar—Ledo; 5. de weg 
Bengkajang—Tiriakoeloe； 6. de weg Pa Koetjing 
—Montrado/Verder zijn er nog eenige breede we-
gen geschikt voor voetgangers en licht transport, en 
een menigte Dajakpaden, vooral in de bo ven- 
streken van Sambas en Bengkajang. De belang- 
rijkste paden ZJJD tot 2 meter breedte opengekapt. 

Het op 23 Augustus 1877 met Sultan Mohamad 
Tsafioedin en zijn landsgrooten gesloten langc 
contract, dat op 29 Juli 1879 bij suppletoire 
overeenkomst, betreffende politic en rechtspraak, 
een aanvulling onderging, werd vervangen door cen 
ander lang contract, met denzelfden bestuur- der 
gesloten op 14 Augustus 1909 en goedgekcurd bij 
G.B. van 8 Januari 1912. Daarna kwam een 
suppletoire overeenkomst tot stand, betreffende het 
venduwezen, gesloten den 20 Augustus 1912 en 
goedgekeurd bij G.B. van 4 Maart 1913. Na 
gedurende zijn bestunr nog tot ridder der ordc van 
den Nederlandschen Lecu w en Commandcur der 
Orde van Oranje-Nassau te zijn benoemd. vroeg 
Sultan Mohamad Tsafioeddin ontheffing van zijn 
waardigheid wegens ouderdom, Jjctgecn hem eervol 
word verlcend bij G.B. van 2d AugiiH- tus 1922 No 
67. Hy werd opgcvolgd door zijn zoon Pangeran 
Pakoenegara Mohamad Ariadiningrat, die als Sultan 
Mohamad Ali Tsafioedin optrad, na op 4 December 
1922 met zijn twee landsgrooten, Pangeran 
Bandahara cn Pang6ran Laksamana de korte 
verklaring volgens uniforin model to Jiebbcn 
geteekend en bocedigd, welke verklaring werd 
goedgekeurd bij G.B. van 30 April 1923 No 17. 
Deze bestuurder stierf den 9den October 1926 en 
daar de vormoedelijkc op- volger nog in opleiding 
was, werd voorloopig bij residentsbesluit het 
bestuur opgedragen aan een bestuursconimissie, 
bestaande uit de landsgroo- ten Pang6ran Bandahara 
Sri Maharadja Mohamad Taib en I?ang6ran 
Laksamana Mahamadan, onder leiding van den 
controJeur van Sambas en met den demang van 
Sambas, Raden Tach mid P&ndji Anoem als 
adviseur. In 1931 werd eindo- lyk beslist, dat 
Pangeran Ratoe Moelia kon op- treden als 
bestuurder. Hij teekende cn beeedigde op 2 Mei J 
93】, onder den naam van Mohamad Ibrahim 
Tsafioedin, een akte van verband, welkc werd 
goedgekeurd en bekrachtigd bij G.B. van 4 Juli 1931 
No 19. In de Zelfbestuursregelen 1927 
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(I nd. Stb. 190) zijn aangegevcn de bevoegdhcden, 
welke aan het Zelfbestuur zijn gelaten en welko 
daaraan zijn onttrokken, ook ten aanzien van de 
rcchtspraak. 

Bij G.B. van 15 Januari 1913 No 23 word do 
Resident der Westcrafdeeling van Borneo, ingc- 
volgo een daartoe gedaan verzoek, gemachtigd het 
instituut van landsgrooten in het landschap Sin tang 
af te schaffen en daartoe ook over te gaan in allc 
andere landschappen met korte ver- klaring in zijn 
gewest. Dat besluit hield verband met de instelling 
van ecn districtsbestuur, waar- door een betere 
bchartiging van de zaken van het landschap mogelijk 
word. Door de afschaffing van het instituut zou voor 
goed een eind gemaakt zijn aan een voor de bevolking 
funeste familie- regeering. In het landschap Sambas 
zijn van do vier landsgrooten (man tri's) nog twee 
overgcble- ven: de Pangeran Bandahara en Pangeran 
Lak- sainana, beiden familieleclen van den 
bestuurder. Ofschoon. een integreerend deel vormend 
van het zelfbestuur, zijn zij thans van weinig 
beteekenis. Het landschap is verdeeld in 5 districten 
en 5 onderdistricten met demangs en assistent-de- 
nmngs aan het hoofd. De inkomsten van den be- 
sttiurder, de landsgrooten en landschapsambte- naren 
worden uit de landschapskas betaald. Bij zijn 
optreden is aan den tegenwoordigen bestuur- dcr 
tocgekencl een bezokliging van / 2.000 's niaands met 
25% aandeel in de lajidschapsin- komsten uit cijns 
van ondernemingen tot een maximum van f 500's 
niaands. 

De begrooting 1932 van de landschapskas van 
Sambas geeft aan een budget van / 359.405, zon- der 
te reserveeren oversellot. De meeste inkomsten van 
het landschap bewegen zich in dalcnde lijn. Op de 
vaste bezoldigingen en toelagen door <lc 
landschapskas betaaid is in 1932 een korting van 10% 
toegepast (ook op de inkomsten van den bestuurder 
en de landsgrooten). 

Lileratuur. Westerafdeeling van Borneo (me- 
tlcdeelingen aan de Java-bode ontleend), I.G. J91-J, 
FI, 1390； Borneo's Malcisch.e kustbevol- king, door 
N., met ill. Indie G.W. Ill (1919— \ 920), 547； 
Kielatra (Dr. E. B.), West-Borneo, Onze Eeuw 1916, 
IT, 30, 239； De Sainbas-rivier, in. ill. Ned. 
Zcewezen 1921, 33; J. Alallinckrodt, J let adatrccht 
van Borneo (procfschrift) met de daariii vermekle 
bronnen； G. L. Uljee, Handlei- <ling voor de 
rc8identie Westerafdeeli»g van Borneo (1925)； Van 
der Kemp (P. H.), Do vesti- ging van het 
Nederlandsch gezag op Borneo's Westorafdeeling in 
1818—1819, naar onuitgege- ven stukken, Bijciragen 
Kon. Tnat. 7(5 (1920), 117； Van der Kemp (P.H.), 
Montrado tydens hot ]ierstel~ viin~ons gezag in 
T818j Koi. Tijdschr. 1020, 275 ； Alcdedeelingcn 
van de Afd. Bestuurs- zaken der Buitengewesten vtfn 
het Dept, van B. B., serie A No 3, biz. 60。,/ 

MAMPAWAH (Aanv. var/Dl. II). Mampawah ； 
is een zelfbcstiirend landschap, welks verhouding tot 
het Land is geregeld b, een lang contract. Het grenst 
ten weston aan do Chinecsche zee, ten noorclon aan 
het landschap Sambas, ten ooston aan het Inndschap 
Lan dak en ten zuiden aan het landschap Pontianak. 
Mot hot district Mandor van het landschap Pontianak 
vonnt Mampawah de onderafdecling Mampawah dor 
afdeoling Sing- kawuug van de residentie 
Westerafdeeling van Borneo. Over de vorming van 
laatstgenoemdo afdeoling zio SAMBAS (suppl. afl. 
biz. 1114), 

waar vele bijzondcrheden omtrent land en volk zijn 
vcrmeld, welke ook gelden voor Mampawah. 

Het landschap bestaat uit cen 15 a 20 km. brcecle, 
lage kuststrook, waaruit eenige heuvel- toppen van 
40—100 m. hoogte bij Paniraman en 土 150 m. bij 
Doeri uitstoken, en verder uit een aancengeslotcn 
heuvelland, dat naar het noorden en ooston oploopt 
tot het gebergte, waarvan de 1040 m. hoogc Pandan-
poelau de hoogste top is. Tusschen de bergen vindt 
men kleinere en groote- re vlakten, zooals tusschen 
Panongkat en Kara- ngan, bij Soempak, tusschen 
Benoeang en Men- dj&lin en bij Andjoengan. Op die 
vlakten zijn sa- wahs, behoorlijk geirrigeerd, door 
Chineezen en enkele Dajaks aangelegd. Bij den 
sawahbouw ge- bruiken de Chineezen ploegen, 
getrokken door sapi's. 

De Dajaks planten over het algemeen op la- 
dangs, alleen bij Tandjocng hebben zij goede 
sawahs. In de benedenlanden wordt de rijstbouw 
uitgeoefend door Maleiers en Chineezen op sawahs 
in de moerassige terreinen (zonder irriga- tie) en op 
ladangs. De laatste zijn veelal reeds omgezet in 
klapper- en heveatuinen. 

De bodem van het landschap is over het algemeen 
vruchtbaar. In het zuiden vindt men veen- en in het 
noorden kleigronden. Door het graven van 
draineerkanalen zijn de vcengronclen ge- schikt 
gemaakt voor bebouwing. Die kanalen worden parit-
kebon genoomd in tegenstelling met de parit-kongsi, 
in het bijzonder gegraven voor verkeersdoeleinden. 

Volgens de voorloopigo uitkomsten van de 
volkstclling 1930 bestaat de bevolking van de on-
derafdecling Mampawah (d.i. het landschap 
Mampawah met het Pontianaksch district Man- dor) 
uit 44.077 Inlanders, 24 Europeanen en daarmede 
gelijkgestelden, 18.941 Chineezen, 309 andere 
Vrcemde Oosterlingen of totaal 63.351 zielen. De 
dichthcid der bevolking van de onder- afdeeling kan 
dus gesteld worden op 士 20 zielen per km.2, 
aangezien de oppcrvlakte 3174 km.3 be- draagt. De 
Inlandsche bevolking bestaat uit Maleiers en Dajaks. 
Tot de eersten worden gere- kend Javanen cn 
Boegincezen. Deze laatsten ko- men in het landschap 
in grooten getale voor. Zij zijn afkomstig uit Wad jo 
en Mandar. Hun eerstc vestiging in het landschap 
dateert van 1725. De zelfbestuurder is van 
Boegineesche afkomst (zie voor do bevolking en 
economischen. toestand verder het aangehaald 
artikel SAMBAS). Behal- ve rijst, copra cn rubber, 
produceert Mampawah, ook voor den uitvoer, sagoe, 
paper, gambir en pi- nangnoton. 

De handel van Mampawah is gcheel gericht op 
Pontianak en hot goederentransport gaat hoofcl- 
zakolyk over den autoweg. Voor de kustvaart zyn 
van bclang do Mempawah-rivior en Soengai Penjoe, 
die by hoog water voor stoomertjes van 5—6 voot 
diepgang bruikbaar zyn. Ook Soengai Poeroen wordt 
aangedaan. De voornaamste ver- keersweg in hot 
landschap is de autoweg tusschen Soongai Pocroen 
en Soengai Doeri, een tusschen- gedeelte van den 
grooten verkeersweg Pontianak —Singkawang一
Sambas一Kartiasan. Door den aanlog van dion weg 
zijn vrijwel in onbruik ge- raakt de parits-kongsi: a 
van do Soengai Mampawah langs de kust 
zuidoostwaarts tot Soengai Poeroen-besar. Vroeger 
ging het vervoer naar Pontianak voornamdijk per 
prauw door dit ka- naal, In deze parit-kongsi komen 
vele andere uit, 
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onder and ere de parit Bandjar tusschen Bakau- 
ketjil en Bakaubesar. Aan deze parit woont eene 
kolonie Bandjareezen； b De jiarit-banting of pa- 
rit-Trodokan, tusschen de Mampawahrivier met de 
zee. Deze werd veel gebruikt door prauwen, van het 
zuiden naar Singkawang en Sambas va- rende, om 
de veelal onstuimige zee langs Tan- djoeng Bangkai 
te ontloopen; c De parit-kongsi van af de parit-
bfenting langs de kust noordwaarts tot aan de 
Soengai Doeri; ze is alleen bij vloed voor kleine 
prauwen bevaarbaar. In bedoeld ka- naal komen veel 
kleinere parits-kongsi uit. Be- halve bovenvermelde 
autoweg langs de kust, zijn voor motorverkeer 
geschikt de weg Soengai Pen joe—Andjoengan—
Mandor—Sebadoe—grens Landak en die van 
Andjoengan naar Mendjalin. Voor licht transport 
zijn geschikt de wegen: Man- dor—Paboeloe—
Mendjalin—Sangking—Montra- do； van 
Mampawah naar Sangking en door naar Tjapkala； 
de weg van Mendjalin over Prigi naar Bengkajang. 
Bchalve genoemde wegen zijn er nog tai van 
kleinere wegen en paden in het landschap. 

Voor bijzonderheden omtrent de geschiedenis 
van Mampawah moge worden verwezen naar Veth's 
Borneo's Westerafdeeling, DI. I en „Bij- dragen tot 
de geschiedenis van Borneo's West- kust" door E. B. 
Kielstra, tweede deel. In 1819 sloot de 
Regeeringscommissaris Nahuys met den 
Panembahan van Mampawa Soeria Nata Koe- 
soema een contract, waarbij hij al zijn landen in 
voile souvereiniteit aan het Nederlandsche Gou- 
vernement afstond, terwijl de inkomsten, te trekken 
uit het in te voeren zoutmonopolie, de in- en 
uitvoerrechten, de verpachtingen en de hoofdgelden 
der Chineezen, aan de Regeering zouden vervallen 
tegen een jaarlijksche schade- loosstelling van / 
8000. In het thans van kracht zijnd contract is die 
schadeloosstelling tot dat bedrag ook gestipuleerd. 
Als belooning voor zijn trouw jegens het 
Nederlandsch gezag werd genoemde panembahan 
verheven tot sultan onder den naam van Mohamad 
Zainoel Abidin en wel in 1822, na beeindiging van 
den Chineezen-op- stand. Toen werd ook besloten 
een versterking te bouwen te Karangboeat nabij 
Mampawah. Daar in den beginne moeilijkheden 
werden ondervon- den tengevolge van het 
wegloopen van arbeiders, werden twee nabij 
wonende Dajakstammen, de Sembaja- en Sangking-
Dajaks, ter beschikking van het Gouvernement 
gesteld ； sedert zijn zij steeds beschouwd en 
behandeld geworden als rechtstreeksche 
onderhoorigen van het Gouvernement tot 1909, toen 
als gevolg van het in dat jaar gesloten lange contract, 
dat nog van kracht is, zij weder 
zelfbestuursonderhoorigen zijn geworden. De titel 
van sultan is niet overgegaan op de opvolgers van 
Mohamad Zainoel Abidin. De oude titel 
panembahan is tot heden de gebruike- lijke 
gebleven. Het lange contract van 1854 werd 
vervangen door dat van 14 Januari 18fl6, gesloten 
met panembahan Ibrahim Mohamad Tsafioe- din, en 
goedgekeurd bij G-B. van 2 Juli I8G7. Met 
genoemden bestuurderen zijn landsgroote Pangd- 
ran Ferdana kwam 19 September 1880 een aan- 
vullende overeenkomst tot stand, tot betere re- 
geling van politic en rechtspraak in liet landschap 
(goedgekeurd bij G.B. van 21 September 1881). Na 
het dempen van het oproer der Mandor-Chi- neezen 
kreeg de panembahan in Januari 1887, als beloouing 
voor zijn goede diensten, eengouden 

medaille met gouden halsketcn. Na zijn dood in 
1892 werd het bestuur tijdclijk waargenoinen door 
zjjn schoonzoon Pangeran Anom tot 1902, toen do 
mcerderjarig geworden opvolger in het bestuur, 
Pangdran Ratoe Mohamad Taufik, als panembahan 
Mohamad Taufik Akaniocdin op- trad, na het 
teckenen en bciiedigen van een akte van verband, 
wdke goedgekeurd werd bij G.B. van 10 November 
1902. 

Het oude contract van I860 werd in 1909 ver-
vangen door een nieuw, lang contract, gesloten met 
voornoemden bestuurdcr en zijn inantri's 
(landsgrooten) op 13 September 1909, goeclge- 
keurd bij G.B. van 15 Januari 1912 No 74. Daar- in 
zijn eenige wijzigingcn en aanvullingen aange- 
bracht door het sluiten van suppletoire overeen- 
komsten: op 9 September 1912 (goedgekeurd bij 
G.B. 4 Maart 1913), strekkende tot toepassebjk- 
verklaring van het vendureglement, en op 31 Mei 
1921 (goedgekeurd bij G.B. van 24 Januari 1924 No 
32) betreffende eenige agrarische aangelegen- 
heden, mijnbouwkundige ontginningen en op- 
sporingen van Landswege, het reizen, uitgifte van 
zee brie ven, jaarpassen en andere scheepspa- 
pieren, het besiissen van jurisdictiegeschillen 
tusschen de rechters van het Land en van het 
zelfbestuur, de waterschappen en het toezicht en de 
uitoefening der veiligheidspolitie. Met treffen van 
regelingen aangaande die onderwerpen is aan het 
zelfbestuur onttrokken. Aanwijzing van cen 
opvolger in het bestuur heeft voor het laatst plants 
gehad in 1918. De aangewezene, Goesli 
Machmoed, die den titel van Pang6ran Ratoe zou 
voeren, stierf evenwel voordat de reeds verleende 
bekrachtiging bekend word. Tot heden is er geen 
opvolger in het bestuur aangewczen. Bij be-
schikking van het zelfbestuur van Mampawah van 
21 Maart 1927 werd het instituut van inan- tri's 
(landsgrooten) afgeschaft. Van die besc hi liking is 
bij G.B. van J5 Juli 1927 No 22 aantceke- ning 
gehouden. Zoo wordt dus thans het zeJfbestuur 
alleen uitgeoefend door den panembahan. Deze, 
Mohamad Taufik Akamoedin, fungeert thans ruim 
30 jaar en is ondorscheiden met de kleine gouden 
ster voor trouw en verdienKte. 

De begrooting der landschapskas over 1932 geeft 
aan een budget groot / J 62.630, zondcr overschot 
voor reserve. Op allc pcrsonceluilga- ven, ook op de 
inkomsten van den bestuurdcr, wordt een korting 
van JO% toegepast. Evcnge- noemde inkomsten 
van den panembahan zijn: f 1700 % maands 
bezoldiging en 25% aandcel in den cijns van land- 
en mijnbouwondernemingen. Er zijn in het 
landschap 4 landbouwconcessies, 10 
erfpachtsperceelen en 1 mijnbouwconcesHie (Pan- 
dan I) van de N.V. Anglo Chinese Mining Corpo-
ration. 

Het landschap is verdeeld in 2 districten: 
Mampawah-ilir onder een demang te Mampawah en 
Mainpawah-oeloo onder een demang to Ka- rangan 
； verder er een onderdistrict Soeinpak met een 
assistent-demang te AlendjaJin. Onder de 
genoemde bestuursajnbtenaren staan kampoeng- 
hoofden, kebajan genoemd, die bijgcstaan wordt 
door den orang toea en den pengarah. Ter ver- 
gemakkelijking van den bestuursdienst heeft het 
zelfbestuur over elkc twee kam])oongs een z.g. 
pengoeloc aangesteld. Verkiezing van kebajan of 
pengoeloe heeft niet plaats (zie verder het aange- 
haald artikel SAMBAS). 

Literatuur. Zie bij het meeraangehaald artikel 
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SAMBAS; Medcdeelingen van de Afd. Bcstuurs- 
zaken der Buitengewesten v. h. Dept, van B.B., serie 
A No 3, biz. 2G1—288. 

LANDAK (aanv. van DI. II) is eon zelfbestu- 
rcnd landschap, dat alleen de onderafdeeling Lan 
dak vorint der afdeeling Pontianak van de residentie 
Wcstcrafdeeling van Borneo. 

De bodem van hot landschap loopt van het zuiden 
naar het noorden op. Het zuidelijkste deel is 
moerassig en bevat veel veengrohden. Het grootste 
gedeelte van het landschap wordt ingenomen door 
heuvelland, dat een gemiddelde h.oogtc heeft van 
500 m. Tusschen do heuvels vindt men ook nog 
eenige moerassen, welke even- wel na draincering 
voor landbouw geschikt zijn. Daar de Dajak 
voornamelijk aan ladangbouw doet, vindt men 
weinig oorspronkelijk bosch meer. Dit komt nog 
slechts in de moerassen van het zuiden voor. 

De bevolking van het landschap wordt ge- vormd 
door 62.304 Inlanders, 47 Europeanen en daarmede 
gelijkgestelden, 2918 Chineezen en 3 andere 
Vreemdc Oosterlingen, dus totaal 65.272 zielen (zie 
tabel 19, biz. 25—27, van het Sta- tistisch 
Jaaroverzicht van N.I. over het jaar 1931, deel II van 
het Indisch Verslag 1932). 

De Inlandsche bevolking bestaat voornamelijk uit 
Dajaks. Bekeering tot den Islam komt bij hen zoo 
goed als nietvoor.Zij leven van rijstbouw op la- 
dangs en hier en daar op sawahs, van cultuur van 
tweede gewassen en inzameling van boschproduc- 
ten.DeM aleiers wonen aan de rivieroevers.Zij leven 
van kleinhandel,landbouw,inzameling van bosch- 
producten en ook van diamant- en goudwinning in 
de Landakrivier. De Chineezon, gering in aan- tal, 
hebben zich veel vermengd met Dajaks. De vroegere 
Chineesche mijnbouwers zijn landbou- wers 
geworden. Zij hebben goed onderhouden sawahs, 
gambir- en pepertuinen. De rubbercul- tuur heeft in 
het landschap ook hare intrede ge- daan, maar niet in 
die mate als in de kustland- schappen. Aan 
klappercultuur wordt zoo goed als niets gedaan. Do 
naar Pontianak afgevoerde rotan en tengkawang zijn 
voornamelijk afkom- stig van 
bevolkingsaanplantingen. De handel op Pontianak is 
in handen van Chineezen en enkele Maleiers. De 
Dajaks van de benedenstreken bren- gen hunne 
productcn zelven nnar Pontianak. De Inlandsche 
nijverhcid is van weinig belang. Het verkeer heeft 
voornamclyk to water plaats. Tus- Bchen Pontianak 
cn Ngabang varen motorboot- jes, we]ke ook 
laadprauwen sleepcn. De Dajaks in het binnenland, 
als goede loopers en dragers, maken liefHt van de 
paclen en landwegen ge- bruik. Goede Jnndwegcn 
loopen van Ngabang naar Sidan (berijdbaar voor 
auto's), van Ngabang naar Bocdok (in Alainpawah) 
en van Ngabang naar Koeala Singa. 

Het laatste Jango contract van 8 October 1909 
werd op 7 September 1912 aangovuld met eene 
suppletoire overeenkoinst betreffendo het ven- 
duwezcn (goedgekeurd 顷 G.B. van 4 Maart 1913). 
Do waarnomond bestuurder Goesti Boedjang, die 
inct zijn landsgrooten bovenbedoeld lang contract 
had gosloten, werd bij G.B. van 14 Maart 1922 No 
40 op verzoek eervol ontheven van zijn waardigheid. 
Tevens were! toen inachtiging ver- leend den 
nieorderjarig geworden Pangeran Rato c 
Abdoclhamid, met don titel Panembahan, de korte 
verklaring volgcns uniform model to doen afleggon 
en beeedigon. Dit is geschied op 19 Mei 

1922 (goedgekeurd bij G.B. van 4 November 1922 
No 28). Bij die gelcgenheid is de eenig overgeble- 
ven landsgrooto van zijn waardigheid ontheven en 
niet meer vervangen. Het zelfbestuur wordt dus thans 
door den panembahan Goesti Abdul- hamid alleen 
uitgeoefend. Hij is gevestigd te Ngabang, evenals het 
hoofd der onderafdeeling Landak. Het terrein voor 
de Gouvernementsves- tiging is kosteloos ter 
beschikking gesteld van het N.I. Gouvernement. Het 
bestuur over de Inlandsche bevolking wordt onder 
den panemba- han govoerd door twee 
districtshoofden (te Ngabang en Serimboe), twee 
onderdistrictshoofden (te Darit en Meranti) en een 
controle-mantri te Sepatah. Onder deze 
bestuursambtenaren staan over de Dajaks 21 
benoeahoofden, die uit de landschapskas een 
schadeloosstelling genieten voor het gederfd aandeel 
in de sepoeloehsatoe (eenheffing op 
deinzamelingvanboschproducten). De 
zelfbestuurder ontvangt uit de landschapskas geen 
andere inkomsten dan een vaste bezoldiging van / 
600's maands. Daarop en op de inkomsten der 
landschapsambtenaren, evenzoo op de pen- sioenen 
uit de landschapskas, is voor 1932 een korting van 
10% toegepast, wegens sterke daling der 
kasinkomsten. 

In het landschap zijn thans 4 mijnconcessies, 2 
landbouwondernemingen en 5 erfpachtpercee- len. 
Het budget van de landschapskas is voor 1932 
begroot op f 82.376. 

Literatuur. Nota betreffende het landschap 
Landak, T.A.G. dl. XXX (1913), biz. 45—68; Naar 
de diamantveldcn van Landak door IJ. R, Reflector 
1920, 35; E. F. Later, Legende van den berg Tiong 
Kandang (op de grens van Landak en Tajan), 
Tijdschr. B.G. (1923), 233； J. de Kroes, De 
diamanten van Landak, Mijningenieur 1925, 185. 
Zie ook de aanvullende literatuur bij het artikel 
SAMBAS (suppl. afl. biz 1117). 

SANGGAU (Aanv. van Dl. III). Met het zelfbe- 
sturend landschap Taj an en het rechtstreeks bestuurd 
Gouvernements gebied Meliau, vormt Sanggau de 
gelijknaniige onderafdeeling van de afdeeling 
Pontianak der residentie Westerafdee- ling van 
Borneo. 

In de jaren 1886—1890 werden de grenzen met 
de omringende landschappen Sambas, Landak, Taj 
an (Meliau behoorde toen nog bij laatstge- noomd 
landschap), Sekadau en Sintang in overleg met de 
betrokken zelfbesturen en de Inheem- sche 
bevolking geregeld en bij grenscontracten 
vastgesteld. Sedert is daarin geen wijziging ge- 
komen. 

De Kapoeasrivier doorstroomt het landschap, 
koniendc uit het landschap Sekadau, in oost- -
wcstelijke richting met vele kronkelingen, welke kort 
en scherp zyn, aangezien zij haar bedding moot 
bancn tusschen berg- en heuvelruggen. Zy verdeelt 
het landschap in twee ongeljjke dee- len, waarvan het 
noordelijke het grootst is. Het zuideljjk deel, dat wel 
laag en heuvelachtig is, maar minder watorrijk, is 
niet zoo vruchtbaar als het overige gedeelte van het 
landschap. Langs do Kapoeas vindt men op enkele 
plaatsen goudhoudendo zand- en grintlagen, welke 
door Chineezen worden geexploiteerd, maar weinig 
opbrengen. In do alluviate strook van het dal der S. 
Meraoe, een rechtertak van de S. Sekajam, wordt ook 
door Chineezen naar goud en diaman- ten gegraven; 
evenzoo na hooge waterstanden in de bedding der S. 
Sekajam en S. Meraoe. Het 
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verkregene wordt in het landschap Landak 
verhandeld en als Landakproductcn, welke zcer 
gewild zijn, uitgevocrd. 

Volgens tabel 19 van het Statistisch jaarover- 
zicht van N.I. over het jaar 1931 (deel II van het 
Indisch Verslag 1932) bestaat de bevolking van het 
landschap Sanggau uit 20.580 Inlanders en 195 
Chineezen. Er zijn geen Europcanen of daarmede 
gelijkgesteldcn en geen andere Vreem- de 
Oosterlingen. Het aantal zielen is dus 20.775. Daar 
de grootte van het landschap 土 7552 km2, is, is de 
bevolkingsdichtheid per km.2 2,8 zielen. 

De Inlandsche bevolking bestaat uit Maleiers en 
Pajaks. De Maleiergroep omvat voomamelijk 
afstammelingen van Maleische en Javaausche 
immigranten. De eerste inimigranten moeten 
Hindoe-Javanen geweest zijn, die o.a. de kam- 
poeng Sanggau hebben gesticht. Een paar km. van 
die kampoeng, in de monding van een zijtak der 
Sekajamrivier, ligt een beschreven steen uit dien 
tijd afkomstig en Batoe Sampai geheeten. 
Afstammelingen van de stichters van Sanggau 
wonen er nog en worden onderscheiden in Orang 
Sanggau-lawai (de meer gegoeden, de voornamen) 
en Orang Sanggau-mangoer (het gewone volk). 
Gezamenlijk heeten die 2 groepen Orang negeri. In 
de groep Orang Sanggau-mangoer zijn op- 
genomen de afstammelingen van vroegere slaven 
en gelslamiseerde Dajaks, welke tezamen Orang 
boemi werden genoemd. 

Een invasie van Dajaks uit de Bovenkapoeas- 
streken heeft a.an de Hindoe-Javaansche rijkjes een 
eind gemaakt. De Dajaksche hoofden huw- den met 
dochters van de toen bestaande vorsten- families en 
uit die huwelijken moet de tegen- woordige 
radjastand zyn voortgekomen, waar- toe ook het 
Panembahan-geslacht behoort, dat van het begin af 
is gesplitst in Roemah-darat en Roemah-Iaoet. 
Toen de echte Maleiers in het land kwamen en den 
Isjam propageerden, gingen de overbeerschers tot 
dien godsdienst over. Volgens de adat komen de 
Roemah-darat en de Roemah-Iaoet om beurten aan 
het bewind, met dien verstande, dat wanneer een lid 
van de Roe- mah-darat Panembahan is, een lid van 
de Koe- mah-laoet de aangewezen bestu ursop 
volger wordt, met den titel Pangeran Ratoe. De 
tegen- woordige Panembahan is van Roemah-darat. 

A]s overbJijfselen nog uit den Hindoe-Ja； 
vaanschen tijd worden beschouwd de gouden 
beeldjes eenige keeren in de Sekajainrivier ge- 
vonden, waarvan een exemplaar nog in het bezit is 
van den tegenwoordigen bestuurder. Verder werd 
ter hoofdplaats Sekadau in 1926 een pot met 
gouden sieraden uit dat tijdperk opgegraven, welke 
voorwerpen naar het museum te Batavia werden 
gezonden. Een belangrijker Hindoe- monument is 
de Batoe-pahat, een 3x4 ni.2 groote rots wand, 
geheel met Hindoe-inscripties beschreven, welke 
nog niet zijn ontcijferd. Die steen bevindt zich in 
den bo venloop der 8. Te- karik, nabij kampoeng 
Pait aan de grens van Sekadau met Matan. 

De Maleiergroep bevat nog eenige Javanen, 
Soendaneezen en Bandjareezen, die zich voor goed 
in het landschap gevestigd hebben en in den regel 
koelies zijn geweest op de Europeesche ru 
bberondernemingen. 

De Dajaks zijn verdeeld in 47 stammen, waarvan 
de voomaamste zijn de Riboens, de Pandoe-, 
Djangkang-, Moeara-, Gali-, Sedoea- en Bonti- 

Dajaks. Zij zijn heidenen. Overgang tot den Islam 
komt tegenwoordig weinig voor en dan vcelal bij 
huwelijk inet een Mohamnicdaan. Do R.K. missie 
maaktook vooralsnog weinig bekeerlingen； zij 
werkt hoofdzakelijk in de omgeving van de 
hoofdplaats Sanggau. De algenieenc omgangs- taal 
is het Ocloe-Maleisch, sterk afwijkend van het 
Riouwsch-Maleisch. 

Aangezien de economische toestand van Sanggau 
overeenkomt met dien van Sekadau, zie men voor 
de niiddelen van bestaan, land- en mijnbouw, handel 
en scheepvaart, onder SEKADAU. 

De aangclegde groote wegen zijn： van de grens 
met Taj an over Sanggau naar de grens met Sekadau 
cn van Sanggau over Bonti naar Balai- -Karangan. 
Voor den verderen afbouw van die wegen is op de 
begrooting van 1932 een som van f 14.500 
uitgetrokken. 

Het laatste langc contract werd 13 November 
]909 gesloten met Panembahan Hadji Mohamad Ali 
Soeria Negara en zijn landsgrooten (inantri's), 
goedgekeurd bij G. B. van 15 Januari 1912 No. 7G. 
Bij suppletoire overeenkomst van 5 Mei 1913 
(goedgekeurd bij G. B. van 3 October 1913 No. 40) 
word het aangevuld (venduwezen). Vorenge- 
noemde Panembahan werd opgevolgd door 
PangGran Ratoe Hadji Mohamad Said, die als 
Pancmbakan Hadji Mohamad Said Pakoe Negara 
den 6den Februari 1915 een akte van ver band 
teekende en beeedigde, welke word goedgekeurd bij 
G. B. van 8 Juni 1915 No. 9. Hij legde met zijn 
landsgrooten den 16 Augustus 1915 een ver- klaring 
af betreffende de door het zelfbestuur te heffen 
belastingen, welke werd goedgekeurd bij G. B. van 
21 Februari 1916 No. 26. In 1919 vroeg hij 
onlheffing van zijn waardigheid, welke he in eervol 
verleend werd. Intusschen is in 1918 hetinstituut der 
landsgrooten afgeschaft (G. B. 25 Maart 1918 No. 
37 en 15 Augustus 1918 No. 30). Als opvolger van 
Panembahan Hadji Mohamad Said Pakoe Negara 
trad op Panembahan Goesti Mohamad Tahir Soeria 
Negara, die den 25sten Augustus J920 de korte 
verklaring voJgens uniform model aflegde en 
beeedigde, welke werd goedgekeurd bij G. B. van 
11 Juli J 921 No. 45. Hy is thans nog in functie cn 
onderscheiden met de kleine gouden ster. Zijn 
maandclijksche be- zoldiging bedraagt f 650 en 
verder wordt hem 40% uitgekeerd van den in de 
JandHcliapskas gestorten cyns van 
Jandbouwondernemingen (hierin zijn ook begrepen 
opstal- en erfj>achtj)er- ceelen). Onder den 
bestuurder wordt het be- stuur over do Inlandscho 
bevolking gevoerd door 2 demangs (te Sanggau cn 
tc Balai Karangan), benevens 2 assistent-demangs 
(te Balaiseboet en tc Bonti). Te Sunggau is ook cen 
btjzoldigd kain- poenghoofd aangestcld. In verbund 
met de vermin derde inkonisten der Jandschapskas 
wordt voor 1932 een korting van 10% toegepast op 
de uit die kas betaalde inkomsten van bestuurder en 
landschapsambtenaren. 

In begin 1933 waren in het landschap nog 2 
landbouwonderncmingen, 14 erfpachtsperceelen en 
2 opstalperceelen in exploitatie. Het budget van de 
begrooting 1932 der Jandschapskas bedraagt f 
97.309. Er is geen saldo te reserveeren. Het 
reservefonds bedraagt nog slcchts f 10.000. 

Lileraluur. Nota betreffende het landschap 
Sanggau, T.A.G. 1914 biz. 60—70; Zie ook do 
literatuur bij SAMBAS (suppl, afl. biz. 1117). 
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PETROLEUM. (Aanv. van DI. III). 
Sub B. Geologisch voorkomen. In het oor- 

spronkelijk artikel wordt opgemerkt, dat do 
voornaamste petroleumvelden der aarde — ook die 
in Indie — gelegen zijn in afzettingen der tertiaire 
periode of in weinig oudere. In. Ned.-Indie treft men 
ruwe olie aan van ver- schillenden ouderdom; 
meestentijds dateert zij echter uit het jong-tertiaire 
tijdvak. In deze period©, voorafgaande aan het 
Europeesche ys- tydperk, vormden Malaka, de 
Oostkust van Sumatra, Bangka, Billiton en een groot 
deel van Mid- den-Borneo een uitgestrekt 
vastelandsmassief, dat in de paleogeographie het 
neogene Soenda- land wordt genoemd. De tertiaire 
zee strekte zich uit ter plaatse van het tegenwoordige 
Atjdh, Midden- en Zuid-Sumatra, de N.-kust van 
Java en de Z.- en O.-kust van Borneo. Waar heden 
ten dage de olieterreinen liggen, golfde in dien tijd 
de zee. ondiep, blijkens den aard der gesteenten. die 
daarin werden afgezet. Tegen het einde van het 
tertiaire tijdvak traden gebergtevormende krach- ten 
op, die deze lagen tot boven het zeeoppervlak 
ophieven. In de bodemafzettingen der tertiaire zee 
bevinden zich nu onze belangrijkste olievind- 
plaatsen en tevens een aantal gewichtige produc- tie 
centra van de Bataafsche Petroleum Mij., de Nederl.-
Indische Aardolie Mij. en de Nederland- sche 
Koloniale Petroleum Mij. 

Aanteekening verdient verder, dat bij het on- 
derzoek der terreinen thans ook wel gebruik ge- 
rnaakt wordt van geophysischo methoden, die tot 
voor kort onbekend waren en die het mogelyk maken 
om zonder proefboringen met behulp van zeer 
verfijnde instrumenten bijzonderheden om- trent den 
bouw der aardkorst, die duiden op het al of niet 
voorkomen van olie, te leeren kennen. 

Sub C. Geografisch voorkomen. De gezamenlijke 
oppervlakte der productieve olieterreinen in Indie 
(die der produceerende of geproduceerd hebbende 
concessies en contractgebieden) is on- geveer 
110.000 ha. op Java, 450.000 ha. op Sumatra en 
230.000 ha. op Borneo. Vgl. de lijst, welke 
voorkomt in het Jaarboek van het Mijn- wezen in 
N.I., alg. gedeelte en het kaartje der oliehoudende 
gebieden door Prof. Molengraaff in de Verh. der 
Kon. Ac. v. Wet., jg. 1920, biz. 141. 

De aardolieconcessies — de nieuwste heeten 
contracton — zijn golegen: 

op Sumatra: in de oostelijko helft van Atjdh, in 
het, gouvt. Oost-kust v. Sumatra (Langkat), in 
J)jambi on in Palembang; 

op Java: in de residonties Japara-Rombang, 
Bodjonegoro, Soorabaja en op Aladoora, alamede 
enkele in Batavia, Semarang en Kediri; 

op Borneo: in de landschappen Koetoi en Boe- 
loengan; 

ook in Riouw liggon enkele contracten. 
Noch op Celebes, noch op de kleinero eilandon, 

uitgozondord Riouw, is tot nu toe olie in exploi- 
tabele hooveelhcden gevonden. Slechts op Ceram 
wordt in de tertiaire kuststrook geregeld een ma- tigo 
productie verkregen. 

Sub. D. Eenige algemeene aanteekeningen over 
de Indiache terreinen. De gegevona over de diepte, 
waarop do olie wordt aangotroffon, voorkomende op 
biz. 395 van DI. Ill, hebben eonige wijzigingen 
ondergaan. Zuid-Sumatra mot plaatselyk onge- veer 
1600 m. maximum heeft daarbij nu het record; op de 
meeste der grootere Borneo-, Suma* 

tra- en Javavelden behoeft men niet dieper te gaan 
dan 200 h 800 m. 

Sub. E. Techniek. Werden in het oorspr. artikel 
pijplcidingen van 150 km. genoemd, die van 
Tempino naar Pladj oe is zelfs 350 km. Het aantal 
raffinaderijen in Indie bedraagt thans 14, waar- van 
9 in werking, t.w. te Pangkalan brandan, Pladjoe, 
Soerabaja, Soeban Djerigi, Wonokromo, Tjepoe, 
Kapoean, Klantoeng, Soengei Gerong, Balikpapan 
en Boela (Ceram). Door destillatie en verdere 
bewerkingen worden in de raffinaderijen uit het 
ruwe product gewonnen: benzine, kerosine (voor 
verlichting en motoren), gasolie, brand- stofolie voor 
stoomketels en motor-doeleinden, smeerolien, 
paraffine, asphalt en consistentvet. 

Sub. F. Geschiedenis. Het alleroudste bericht om- 
trent aardolie in den Archipel stamt uit het jaar 971, 
toen van Qriwidjaja (Palembang) een ge- zantschap 
werd afgevaardigd om den Keizer van China een 
verschuldigde schatting te betalen. Deze werd ten 
deele voldaan. in petroleum. Ook in oude 
reisverhalen, b.v. in het “Itinerario" van J an Huygen 
van Linschoten, komen herhaaldelijk berichten voor 
omtrent aardolie. 

Meermalen gebeurde het, dat de Heeren XVII of 
Heeren Bewindhebbers eener Kamer aan de 
afgezanten van de Vereenigde O.I. Compagnie op- 
dracht gaven, uit Sumatra aardolie mede te brengen, 
daar deze „seer werfc geextimeert ende tot 
verstramde beenen ende leden met goede operatic 
ghebruickt,'. 

Wat Java betreft, verdient onder dit hoofd 
vermelding, dat van de concessieterreinen op dit 
eiland tot ultimo 1931 ongeveer 7.684.000 kg. ton 
ruwe olie gewonnen werd en dat door enkele 
maatschappij en, w.o. de Algemeene Exploratie 
Maatschappij, in 1930 opnieuw op Madoera met 
exploreeren. begonnen is. 

Ten aanzien van Borneo valt te melden, dat eerst 
in latere jaren een terrein, dat deel uitmaakt van de 
op biz. 397 van DL III reeds genoemde Nonny-
concessie, n.l. Sambodja, aan de produc- tio begon. 
deel te nemen. Tn 1929 produceerde Sambodja 
500.000 kg. ton en in 1931 bijna400.000 kg. ton 
aardolie. De concessies leverden tot ultimo 1931 
ongeveer 23.000.000 kg. ton ruwe olie. Het 
noordelijk gelegen eiland Tarakan produceerde tot 
ultimo 1931 ruim 19.500.000 kg. ton. 

Sumatra. Het terrein Boeloe Telang (zie DI. Ill, 
biz. 397) leverde tot ultimo 1931 1.857.000 kg. ton 
ruwe olie. De 3 concessies der Maatschap- py 
Mocara Enim leverden tot ultimo 1931 ongeveer 
4.290.000 kg. ton ruwe olie. De t.a.p. ge- noemde 
raffinadery van de Sumpal bij Bajoong Lentjir 
bestaat thans niet moer. Het terrein was niet zoo rijk 
on leverde tot ultimo 1931 slechts 518.000 kg. ton 
olio. De concesaie Karang Ringin van de Moesi Ilir 
loverdo tot ultimo 1931 ongeveer 202.000 kg. ton 
op. De raffinaderij in de na- byheid van die der 
Moeara Enim to Bagoes Koe- ning bestaat niot nieor. 
De totale productie van de concessies Kajoe Arau 
Bongkoe, Selaro en La- dang Pait, Lematang en 
Arahan (zie DL III, biz. 398) leverde tot ultimo 1931 
ongeveer 418.000 kg. ton. 

De in Atjdh gelegen concessie Peureula (zie DL 
III, biz. 398) leverde tot ultimo 1931 ongeveer 
4.769.000 kg. ton, de concessie Moeara op Borneo 
bijna 2.590.000 kg. ton ruwe olie, Tarakan ongeveer 
14.142.000 kg. ton. 

Tankinstallaties werden door de Koninkljjke 
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niet alleen opgericht te Hongkong, Shanghai, en- 
kele andere Chineesche havens en Calcutta (DI. Ill, 
biz. 398), doch ook te Madras, Bombay, Bangkok 
en Karachi. 

Ter aanvulling van de gegevens omtrent de fi- 
nancieele resultaten der Koninklijke (DI. Ill, biz. 
399) diene het volgende. In de periode na de fu- sie 
van 1907 t/m 1931 had de Koninklijke uit- staan / 
1.500.000 aan 4% preferente en van 1911 af nog 
28.500.000 aan 41/,% prioriteitsaandee- len; het 
gemiddelde gewone kapitaal was f 233.125.000, 
waarover gemiddeld 25,3% dividend werd betaaid. 
De Shell vermeerderde haar preferent kapitaal eerst 
met £ 2.000.000 5% ren- tcnde en daarna nog met £ 
10.000.000 7% ren- tende, t-erwijl haar uitstaand 
gewoon kapitaal gemiddeld £ 12.237.000 bedroeg, 
waarover gemiddeld 241，％ dividend werd 
betaald. 

Reeds in DI. Ill werd als bijzonderheid vermeld, 
dat de aandeelen der Bataafsche Petroleum Mij. de 
grootste der wereld zijn. Het daar ge- noemde 
bedrag van / 28 millioen elk is nu echter geworden / 
60 millioen elk. 

Er is in Indie gedurende de laatste jaren een 
aantal nieuwe terreinen gekomen, die zeer rede- 
lijke productie geven. Onderstaande tabel geefb 
daarvan een indruk: 
Balikpapan (Anggana) (1920). . . 622.000 kg.t. 
Tjepoe Kawengan (1926) . . . . 495.000 „ 

,,Kroeka(1929) ............................  39.000 ,, 
P. Brandan Serang Djaja (1926) . 390.000 ,, 

„ Rantau (5a) (1929) . . 413.000 ,, 
„ Djoeloe R&jeu (5a) 

(1929) ...........................................  22.000 ,, 
Pladjoe Kloeang Noord (5a) (1928). 387.000 „ 
Niam Pladjoe (1923) ........................  687.000 ,, 

,,Brandan (1928) .........................  113.000 „ 
„ Boenjoe (1930) ..........................  12.000 ,, 
De totale productie aan ruwe olie van Ned.- 

Indie, uitgedrukt in kg. ton is geweest: 
1886/89. . 255 
1890 .. . 1.230 1911.. • 1.705.127 

1 .. . 3.637 2.. • 1.518.231 
2 .. . 15.402 3.. .1.491.397 
3 .. . 24.681 4.. • 1.542.967 
4 .. . 65.247 5.. .1.599.970 
5 .. . 81.750 6.. 1.676.989 
6 .. .114.971 7.. 1.690.513 
7 .. .201.615 8.. 1.709.971 
8 .. .354.840 9.. 2.098.815 
9 .. .278.863 1920.. 2.289.711 

1900 .. .411.746 1.. 2.302.573 
 .664.145 2.. 2.330.432 
 .595.147 3.. 2.778.249 
 .728.664 4.. 2.850.126 
 .894.815 5.. 3.009.789 
 .1.126.821 6.. 2.950.608 
 .1.212.776 7.. 3.614.281 
 .1.320.331 8.. 4.200.111 
 .1J386.628 9.. . 5.085.427 
 .1.413.619 1930.. 5.331.812 

1910：

： 
.1.481.872 1.. 4.520.151 

in het geheel dus rond 68.676.000 kg. ton, terwijl 
een totale opslagruimte voor ruwe olie en pro- 
dacten van 2.094.000 m.8 beschikbaar is. 

Sub. G. De. byproducten. De paraffinefabriek te 
Tjepoe leverde in 1931 14.000 ton paraffine, die te 
Balikpapan in 1929 48.000 ton. Balikpapan 
produceerde in 1931 39.000 kg. ton goede machi- 

neolie. Op Tarakan is de opslagcapaciteit voor 
residu thans reeds 216.000 in.3. 

Sub. H. Staatsexploitatie. In het oorspronkelijke 
artikel kon nog geen melding gemaakt worden van 
de oprichting van de NED.-INDISCHE AARD- 
OLIE MIJ. (zie aldaar), een semi-gouvemements- 
bedrijf, waarin Gouvernement en Bataafsche 
Petroleum Mij. samenwerken aan de ontginning van 
een aantal petroleumvelden in Z.-Sumatra. 

Onder de literatuur moetnog worden vermeld: 
Dr.C. Gerretson: „Geschiedenis der Koninklijke." 

VEILIGHEIDSTOEZICHT (DIENST VAN 
HET). Aan dezen dienst is opgedragen het toe- ziclit 
op de naleving van de ,,Stoomordonnantie‘‘ en de 
“Stoomverordening" (Stoomtoezicht); op de 
Indische fabrieksnij verheid in het belang der 
veiligheid en gezondheid der werknemers aan de 
hand van het “Veiligheidsreglement" (Fa- 
briekstoezicht); op de naleving der „Loodwit- 
ordonnantie" ； op de naleving der „Vuurwerk- 
ordonnantie"; op de naleving der bepalingen 
betreffende vrouwennachtarbeid en kinderar- beid 
in fabrieken. 

Bij Ind. Stb. 1925 no. 119 werd bepaald dat de 
“Dienst van het Stoomwezen" van het Departement 
der B. O. W. wordt afgescheiden en onder de 
benaming „Veiligheidstoezichf * aan het onder het 
Departement van Justitie ressor- teerende “Kantoor 
van Arbeid" wordt toege- voegd. In verband 
daarmede zal eerst iets omtrent het “Stoomwezen" 
en het „Stoomtoe- zicht" worden vermeld. 

Toen zich in Ned.-Indie de Industrie naast den 
landbouw begon te ontwikkelen, werden al spoe- 
dig, in 1836 (Ind. Stb. No. 10), bij resolutie van den 
Gouverneur-Generaal bepalingen in het leven 
geroepen betreffende de „Oprichting van fabrieken 
en neringen in Nederland8ch-Indie,*, voornamelyk 
ten doel hebbende in bebouwdo kommen 
brandgevaar te voorkomen, het leven en welvaren 
der buren te beschermen en den fiscus tegen 
ontduiking van belasting te vriij- ,waren. 

De stoom speelde in deze fabrieken toen nog niet 
zulk een belangryke rol, dat het noodig werd geacht 
op de toepassing daarvan toczicht te houden. Eerst 
in 1847 werd door den G. G. tot deskundige, die te 
beoordeelen had of door de toepassing van stoom de 
veiligheid niet in gevaar werd gebracht, benoemd de 
hoofdinge- nieur by de fabriek voor de Marine en 
het Stoom- wezen te Soerabaja, en eerst in J 852 
werd een “Reglement omtrent 
veiligheidsmaatregelen bij het aanwenden van 
stoomwerktuigen in Ned. India" (Ind. Stb. No. 20) 
vastgestcld. Bit reglement was op dezelfde leeat 
gcschoeid als het voor Nederland geldende. 

Ten bewijze dat vergunning verleend was tot het 
in werking stellen van een stoomwerktuig, een 
stoomketel of een stoomtoestel were! aan den 
gebruiker door den G. G. een “vergunningsakte" 
uitgereikt. Eind 1853 waren overeenkomstig de 
voorschriften 70 akten uitgereikt, waarvan 62 ten 
dienste van particulieren en 8 ten behoeve van het 
Gouvernement; in werking waren 120 stoomketels, 
waarvan 106 te land en 14 in stoom- schepen. 

Een aanschouwelijk beeld van de toename van 
het aantal stoomketels en hun totaal verwarmd 
oppervlak van 1852 tot en met 1930 geeft do 
volgende tabel. 
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Jaar Aantal ketels Totaal vorwarmd 
oppervlak in ma. 

1853 120 4652 
1863 512 16872 
1873 843 31323 
1883 1530 77298 
IS9S 2277 162232 
1908 3468 270038 
1919 5219 428037 
1924 5987 496580 
1925 6151 507995 
1926 8338 591387 
1927 8567 G13773 
1928 9653 717208 
1929 9950 740208 
1930 10075 801002 
Een overzicht onitrent de procentueele ver- 

deeling van de stoomketels op de diverse bedrijfs- 
takken in het jaar 1930 volgt hieronder： 

1) Onder beheer van het N. I. Gou- 
vernement (uitgezonderd de ketels res- 
sorteerende onder de Departementen van Oorlog 
en Marine) .............................................. 28.5% 
2) Onder beheer van de suikerindus- 
trie .......................................................... 22.2% 
3) Bij alle overige cultuurondernemin- 
gen ...........................................................  7.9% 
4) Onder beheer van de petroleumin 
dustrie ................................................. 13.6% 
5) Bij alle overige industrieele bedrij- 
ven ...................................................... 14 % 
6) Onder beheer van particuliere 
spoor- en tramwegmaatsohappijen . . 6.5% 
7) Onder beheer van particuliere 
scheepvaartmaatschappijen ......................  7.3% 
In 1864 werd het Stoomwezen onder het be 

heer van den Directeur der B. 0. W. gebracht. 
De akten van vergunning tot het in werking stel- 
len van stoomwerktuigen werden echter nog tot 
1868 in naam des Konings uitgereikt door den 
Gou verneur-Generaal; daarna geschiedde dit 
door den Directeur der B. 0. W. 

In 1888 were! aan de ambtenaren van het 
Stoomwezen tevens opgedragen het toezicht op 
de particuliere spoorwegen. 

Dezc gecombineerde dicnst werkto niet be- 
vredigend, in verband waarmede in 1909 een 
algeheeJc rcorganisatie van het stoomtoezicht 
plaats vond, waarby wederom een afzonderlyke 
Dienst van het Stoomwezen in het leven geroepon 
werd. Tegelykertyd werd in Nederland een z.g. 
“Gecommittecrdc" aangewezen, die uit het bui- 
tenland ingezonden ketol-ontwerpen in eerste 
instantie beoordeelt overeonkomstig do hem uit 
Indie vorstrekte aanwyzingon. 

De wenschelykheid, oin ovenals in Nederland 
na deugdelijke voorbereiding door de z.g. ,,Stoom- 
vatcn-coinmissie" was geschied, ook in Indie 
Btoomtocstcllcn, andere dan hotels, onder de 
bepalingen te doen vailon, deed in 1924 (Ind. Stb. 
No. 42) eon nieuw stoomreglement tot stand ko- 
men, dat imniddela vervangen werd door de 
„stoomordonnantje 1930" (Ind. Stb. no. 225) en 
do daarop stcunende „8toomverordening 1930** 
(Ind. Stb. No. 339), welke beide algemeene 
verordeningen in werking zjjn getreden met in- 
gang van 1 Januari 1931. 

Het Stoomtoezicht is verdeeld in 6 inspectie- 
afdeelingen, waarvan de standplaatsen zijn Soera- 
bftja, Batavia, M6dan, Malang, Bandoeng en 
Palembang. 

Het aantal der door de ambtenaren van het 
Veiligheidstoezicht jaarlijks verrichte inspecties van 
stoomtoestellen benevens het aantal onge- vallen, 
welke aan stoomketels, stoomvaten en leidingen in 
de laatste jaren hebben plaats ge- vonden, blijkt uit 
de ondervolgende tabel. 

Jaar Aantal inspecties Aantal ongevallen 

1927 9030 16 
1928 9375 26 
1929 10595 53 
1930 9464 22 

De inkomsten van het Veiligheidstoezicht, 
voortspruitende uit de uitoefening van het 
“Stoomtoezicht" hebben bedragen in de jaren 1927, 
219.626, 1928 233.824, 1929 236.707, en 1930 
201.890 gulden. 

De tweede taak, wellw aan dezen Dienst is 
opgedragen, bestaat in de uitoefening van toezicht op 
de Indische fabrieksnijverheid in het belang der 
veiligheid en gezondheid der werk- nemers bij het 
verbl^jven in fabrieken en werkplaatsen. 

De maatregelen, welke in Nederlandsch-Indie 
van overheidswege worden genomen ter voor- 
koming van bedrijfsongevallen en beroepsziek- ten 
bestaan uit: 

I. het uitvaardigen van voorschriften ter ver- 
zekering van een veiligo bedrijfsinrichting en 
ter voorkoming van beroepsziekten ； 

II. toezicht op de naleving der sub I genoemde 
voorschriften; 

III. voorlichting van belanghebbenden; 
IV. onderzoek van ongevallen; 
V. opmaken van ongevallen- en ziekten-statis- 

tieken; 
VI. gedachtenwisseling over veiligheidstech- 

nische vraagstukken met andere technische 
diensten daar te lande en met buitenland- sche 
veiligheids-organisaties. 

I. Het uitvaardigen van veiligbeidsvoor- 
schriften is wel een der belangrijkste middelen om 
een veiliger bedrijfsuitoefening te verzekeren. Deze 
voorschriften moeten tevens als richtlijn dienen, 
waarlangs het toezicht zich zal bewegen. 

Aan do hand van de desbetreffende Neder- 
landsche wetten werd indertijd voor Neder- landsch-
Indio een ,,Reglement" samengesteld, „houdendo 
bepalingen tot beveiliging by het verbi力 ven in 
fabrieken en werkplaatsen*\ het- welk 
kortheidshalve het “Veiligheidsreglement" (V. R.) 
word genoomd (Ind. Stb. 1905 No. 521). In de 
daarop volgendo jaren werd het V. R. her- haaldelyk 
gewjzigd en aangevuld,' totdat het in 1910 werd 
ingetrokken en vervangen door een nieuw 
Reglement (Ind. Stb. 1910 No. 406), welk reglement 
thans, 1933, nog van kraoht is. 

In dit „VeiIigheid8reglement van 1910", dat het 
fundament voor het toezicht vormt, zyn naast de 
noodige bepalingen, regolende de or- ganisatie van 
den dienst, voorschriften voor de veiligheid b^j het 
verbl^ven in fabrieken en werkplaatsen opgenomen. 
Uit den aard der zaak z可n 
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deze bepalingen en voorschriften in zeer alge- 
meene bewoordingen gesteld, aangezien zij passend 
moeten zijn voor de nicest uiteenloopende soorten 
van bedrijven en installaties. Door dit reglement 
worden dus slechts de algemeene richt- lijnen 
aangegeven voor het verzekeren van een veiliger 
bedrijfsinrichting. 0. m. wordt daarin bepaald op 
welke bedryven het reglement van toepassing is, 
welke deelen der machinale installaties beveiligd 
moeten worden, aan wien het toezicht op de 
naloving der bepalingen is opge- dragen, hoe 
gehandeld moet worden in geval de bestuurders 
meenen de gegeven voorschriften niet te kunnen of 
moeten opvolgen, enz. 

Daarenboven is aan den Chef van het VeiJig- 
heidstoezicht de bevoegdheid verleend, om waar 
zulks noodig mocht blijken in de bijzondere be- 
hoeften aan regelingen te voorzien, door het 
vaststellen van meer gedetaiUeerde voorschriften. 
Met gebruikmaking van deze bevoegdheid zijn 
■door genoemden dienstchef de volgende „Spe- 
ciale Bepalingen'* uitgevaardigd: 

1) de „Speciale Bepalingen A" (S.B. ,,A"), 
handelend over de hulpmiddelen, welke ter ver- 
strekking van de eerste hulp bij ongevallen in 
fabrieken en werkplaatsen aanwezig zijn; 

2) de S. B. betrekking hebbend op de 
electrische installaties van fabrieken en werk-
plaatsen； 

3) de S. B. ,,C", uitsluitend betrekking hebbend 
op de beveiliging van suikerfabrieken; 

4) de S. B. ,,D", handelend over de construc- tie, 
berekening en beproeving van reservoirs met 
samengeperste lucht, ten dienste van het aanzet- ten 
van motoren; 

5) de S B. ,,E", betreffende fabrieken, werk-
plaatsen en localen met licht ontvlambare en 
ontplofbare stoffen en springstoffen, en vuur- werk- 
en romanietfabrieken ； 

6) de S. B. ,,F", geldend voor de fabrieken, waar 
zuurstof, koolzuur, ammoniak, zwavelig- zuur of 
acetyleen wordt verdicht; 

7) de S. B. ,,G‘‘，betreffende installaties voor 
het projecteeren van lichtbeelden in bioscopen; 

8) de S. B. ,,H", betreffende fabrieken en 
werkplaatsen, waarin droog loodwit wordt be- 
handeld en verwerkt; 

9) de S. B. ,,I", betreffende installaties voor de 
ontwikkeling van acetyleengas voor tech- nische 
doeleinden. 

Bij het uitvaardigen van deze voorschriften is 
van het beginsel uitgegaan, dat het niet de taak van 
het toezicht is om voor elk geval het gebruik voor te 
schrijven van de beste materialen en constructies, 
welke daarvoor volgens den oogenblikkelijken 
stand der teohniek beschik- baar zijn, doch slechts 
om bet gebruik van die materialen, uitvoeringen en 
wijze van opstelling te verlangen, waarbi] de 
veiligheid en gezondheid van de arbeiders bij het 
bedienen der werktuigen en inrichtingen voldoende 
wordt gewaarborgd. Van de eischen, welke in de 
ddtailvoorschriften. zijn opgenomen moet dus 
kunnen worden aan- getoond, dat zij eenerzijds 
noodig anderzyds voldoende zijn om de vereiachte 
bescherming to verschaffen. Ook moeten zy 
verbodabepalingen inhouden voor de toepassing 
van die materialen en constructies, welke uit een 
veiligheidsoogpunt ontoelaatbaar zijn te achten. 

II. Het toezicht op de naleving van de voor-
schriften wordt door de technische ambtenaren 

van den Dienst uitgeoefend, door inspectio van de 
bedrijven ter plaatse. Bij tekortkomingen of het 
toepassen van minder doelmatigo bovoili- gingen 
worden aan de bestuurders dor betrokkon bedrijven 
de noodige schriftelijke aanwijzingeix en adviezen 
verstrekt. 

Houdt men hierbij in het oog, dat in Neder- 
landsch-Indie ongeveer 250 verschillende soorten 
van bedrijven bestaan, waarin verschillende soorten 
van werktuigen en installaties zijn opge- steld, 
welke ook voor eenzelfde soort van bedrijf nog 
dikwijls varieeren naar gelang van de meer of 
minder moderne inrichting en de plaatselijke 
omstandigheden, en wordt voorts bedacht, dat 
steeds weer nieuwe proc6des en nieuwe construc- 
ties een gebied van toepassing in de industrie 
veroveren, dan behoeft het wel geen nader be- toog, 
dat ecn voortdurende studie van de zeer 
omvangrijke materie en een zoo volledig moge- lijk 
contact met de industrie en de leveranciers 
noodzakelijk is, om de opgedragen taak naar 
bebooren te kunnen vervulJen. 

III. De resultaten, welke de overheidszorg 
inzake de bevordering der veiligheid in fabrieken en 
de bestrijding van ongevallen opleveren, zijn in 
sterke mate afhankelijk van de medewerking der 
betrokken bedrijfsleiders en van de arbeiders zeJf. 

Ten einde deze zoo onmisbare medewerking te 
verkrjjgen, wordt door iniddel van publicatie in 
dagbladen en technische tijdschriften. eenerzijds 
propaganda voor de ,,veiligheids-idee‘‘ gemaakt, 
anderzijds de technische voorlichting van 
bedrijfsleiders en vaklieden op het gebied der 
beveiliging bevorderd. Over speciale onder- werpen 
werden nu en dan Jezingen gehouden, terwijl ook 
soms de radio-omroep te hulp wordt genomen, om 
bij publiek en belanghebbenden de aandacht op dit 
belangrijke onderwerp te ves- tigen. Het gros der 
werknemers in Indiii bestaat echter uit personen, die 
de Nederlandsche taal niet in voldoende mate 
beheerschen en zijn boven- dien niet dermate 
onderlegd, dat zij van deze publicaties en lezingen 
eenig nut kunnen trekken. 

Deze werklieden, ' veelal behoorende tot de 
inheemsche bevolking dan wel tot de vreemde 
oosterlingen, moet men derhalve trachten op een 
andere wijze te bereiken. Hiertoe wordt gebruik 
gemaakt van do aanschouwelijke voorlichting door 
middel van het beeld. Ontworpen wordon z.g. 
"Veiligheidsplaten", waarop verschillende 
ongevallen en de middelen ter voor- koming 
daarvan zijn afgebeeld. Gewoonlijk is daarop 
tevens een opschrift in de inheemsche taal 
aangebracht, aangevende in korte on voor do 
betrokkenen begrijpelyke taal de quintessence van 
het reglenientaire voorschrift. 

Uitgegeven zijn platen, welke wijzen op de 
gevaren voorkomende bij drijfwerken, rubber- 
walsen, slijpsteenen, riemoverbrengingen, cirkel- 
zagen, tandwieloverbrengingen, electrische hand- 
lampen, Jorrie-banen, zuurstofflesschen, bios- 
cooptoestellen en films. Voorts wordt nog over- 
wogen om, in navolging van het buitenland, een 
“Bevciligingsalbum” sainen te stellen, waarin do 
meest algemeen voorkomende beveiligingen in 
beeld zijn gebracht en van de noodigo toelich- ting 
xijn voorzien. 

Tenslotte is nog in overweging, om de nood- 
zaak van. beveiliging ook bij het technisch onder- 
wijs in te schakelen. 
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IV. Om de maatregelen te kunnen aangeven, 
welke de uitoefening van het bedrijf zoo veilig 
mogelijk maken, is in de eerste plaats een juiste 
kennis noodig van de bronnen van gevaar, welke in 
de verschillende bcdrijven aanwezig zijn en den 
omvang dcr gevolgen, welke uit deze gevaren 
kunnen voortvloeien. 

Deze ondervinding wordt in de eerste plaats 
verkregen door het technisch onderzoek van 
bedrijfsongevallen. Hierbij kan, indien het onderzoek 
door deskundigen wordt verricht, een scherp omJijnd 
beeld worden verkregen van den aard der fouten, 
welke hetzij bij den aanleg, hetzij tijdens het bedrijf 
van een bepaalde installatie gemaakt zijn om de 
ongevallen te kunnen ver- oorzaken. Uit de 
verkregen resultaten van het onderzoek kan dan in 
vele gevallen worden ge- leerd, hoc in het vervolg by 
soortgelijke en ana- loge gevallen ware te handelen 
en welke beschermingen het meest doeltreffend zijn 
om het onge- val te voorkomen. 

V. Bij het Veiligheidstoezicht worden onge- 
vallenstatistieken opgemaakt. Deze gegevens zullen 
den grondslag moeten vormen voor de beoordeeling 
van de te nemen maatregelen. 

Maar ook nog in een ander opzicht zijn de 
ongevallen statistieken van veel nut. Zooals reeds in 
het vorenstaandc betoogd, zijn de resultaten van de 
voorgeschreven veiligheidsmaat- regelen in sterke 
mate afhankelijk van de mede- werking dor 
betrokken bedrijfsleiders. Het komt bij herhaling 
voor, cl at bedrijfsleiclers en werk- gevers, die slechts 
ervaring hebben omtrent hun cigen bedrijf, op grond 
van dit beperkte inzicht, vaak de voorgeschreven 
maatregelen tot be- veiliging onnoodig of minder 
urgent oordeelen. Kan hun echter worden 
aangetoond, dat de van het Veiligheidstoezicht 
uitgaande voorschriften en adviezen berusten op 
omvangrijke statistische gegevens, dan zullen zij van 
de noodzakdijkheid daarvan gemakkeJijker te 
overtuigen zijn en geneigd zijn met meer 
belangstelling en bereid- wiUigheid aan de 
beveiliging hunner bedrijven mede te werken. 

VI. Naast den groei van het aantal en den aard 
der fabrieksbedrijven is alom een moder- niscering 
van de technische inrichtingen en een reorganisatie 
van de productie-processen waar te nemen, ten eindc 
door een verhooging der productiviteit en verlaging 
der zelfkosten de concurrentio, welke zich steeds 
sterker doet ge- voelen, beter het hoofd te kunnen 
bieden. 

Nieuwe materialen komen op de markt en nieuwe 
en verbeterdc, maar ook minder deugde- lijkc 
constructies worden, als gevolg van de scherpe 
concurrentie tusschen de fabrikanten, ingevoerd. 

Het is daarom noodig steeds voeling to houden 
met de veiligheidstechnische organisaties in het 
buitcnland, welke op verschillend gebied overeen 
grootere ondervinding beschikken dan do In- dische 
Dienst. 

O.m. wordt overleg gepleegd met het Hoofd van 
het Veiligheidstoezicht in Oostenrijk, met het 
„Reichsarbeit8-minist6rium,, in Duitschland, on met 
de Hoofdconimissie voor de Normalisatie in 
Nederland. Ook met technische dienston in Indie, 
zoowel van het Gouvernement als uit het particuliero 
bedrijfslcven, wordt voeling gehou- I den en 
samenwerking gezocht. I 
Een aanschouwelyk beeld van do toename van I 

het aantal der onder het Staatstoezicht staande 
fabrioken en werkplaatsen en van de ongevallen, 
welke in deze bedrijven hebben plaats gevonden van 
1914 tot 1930, geeft de ondervolgende tabel. 

Jaar Aantal fabrieken Aantal ongevallen 

1914 1691  
1919 1119  1924 3014  1925 3266  1926 3681  1927 4121  1928 4437  1929 5014 1156 
1930 5385 1044 
Onder het toezicht van den Dienst stonden: 

In 1910: 
Stooinketels ..............................................  3379 
Andere stoomtoestellen .............................  — 
Fabrieken ...................................................... 1377 

Totaal ......................................  4756 
In 1930: 

Stoomketels ...............................................  10075 
Andere stoomtoestellen ................................  4653 
Fabrieken .....................................................  5383 

Totaal ..................................... 20111 
MAN ADO. (Aanv. van MENADO in DL II). 

Blijkens de in October 1930 gehouden volks- telling 
wonen in de gemeente Manado 27.484 per- sonen, nl. 
1444 Europeanen, 200S0 Inheem- schen, 5375 
Chineezen en 585 Arabieren en andere Vreemde 
Oosterlingen. 

Sedert 1919 is Manado een administratief zelf- 
standige gemeente en in 1928 kreeg de stad een 
burgemeester. De gemeenteraad is de eerste in 
Nederlandsch-Indie, waarin het aantal zetels voor 
Europeanen in de minderheid is. Sedert de instelling 
van dit college is de stad zeer vooruit- gegaan, 
werden groote sommen besteed aan 
kampongverbetering, assaineeringswerken, as- 
phalteering en stadsverfraaiing. Er is een goede 
gemeentelijke waterleiding. Met de Nederlandsch- -
Indische Gas Maatschappij is een langdurig contract 
aangegaan voor de electrische straatver- lichting. Het 
wegennet in de gemeente heeft thans (in 1933) een 
lengte van 40 km., waarvan ruim 15 km. reeds is 
geasfalteerd." 

Manado is de standplaats van den resident van 
hot gewest en van den assistent-resident der 
geljjknamige afdeeling. Om die reden is het raads- 
gobouw van den Minahasaraad in de gemeente 
gevestigd. 

Tot de open bare gebouwen in de stad behoo- ren 
voorts de kerken der verschillende godsdien- stige 
gezindten (Protestanten, Roomsch-Katho- lieken, 
Adventisten. Pinkstergemeente, Leger des Heils) en 
verder de Landraad, Javabank, Post- en 
Telegraafkantoor, Klapperproefstation, 
Radiostation, Ziekenhuis, Verpleeghuis voor 
krankzinnigen en gemeente-slachtgebouwen. 

Op onderwysgebied is Manado zeer ruim voor- 
zien; er zjjn eon R.K. meisjes Mulo; een R.K. 
jongens Mulo, twee Europeesche lagere scholen, 
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drie Hollandsch-Chineesche en drie Hollandsch- 
Inlandsche scholen, twee Frobelscholen, twee 
huishoudsoholen en 13 inlandsche- en andere scholen
； totaal 27 onderwijs-inrichtingen met 4500 
leerlingen. 

Sedert den aanleg van een prau wen haven en de 
vele verbeteringen van de havenoutillage ge- beurt 
het uiterst zelden, dat een schip niet ter reede kan 
lossen. Behalve door de schcpen der K.P.M. wordt 
Manado geregeld aangedaan door de Java—China— 
apanlijn, de Nippon Yusen Kaisha en Saigon—
Molukkenlijn. Verder op on- geregelde tijden door de 
schepen der Silver Pacific-lijn, de Anglo Saxon 
Petrol. Compy, Ned. Ind. Tank Mij., de B.P.M. en de 
Charter schepen der Menado Produce Compy. en de 
schepen der Kla- yeness Line. 

MfiDABf. (Aanv. van DI. II). De plaats ligt op 3° 
*35’ nbdrderbreedte en 98° 40' oosterlengte van 
Greenwich. 

Geschiedenis. V66r de vestiging van de 
tabakscultuur ter Oostkust van Sumatra d.i. vo6r 
1860, was Laboean de hoofdplaats van het Maleische 
landschap Deli, dat toen nog tot de onderhoorigheden 
van Siak werd gerekend. Laboean was een weinig 
aanzienlijke kampoeng, maar, als ankerplaats aan de 
monding van de Delirivier, beheerschte het den 
handel van het door Bataks bewopnde achterland 
(uitvoer van boschproducten en peper en invoer van 
zout en opium). 

De feitelijke macht van de Maleische vorsten 
reikte niet ver het land in, hoewel in naam een aantal 
min of meer democratisch bestuurde Bataksche 
staatjes aan hun gezag waren onder- .worpen. Dit 
blijkt onder meer uit het reisverslag van den 
Engelschen handelsagent Anderson, die in 1823 de 
Oostkust bezocht en den sultan van Deli aantrof in 
oorlog met Poeloebrajan (13 km. van Laboean). De in 
het begin van het zesde decennium der vorige eeuw 
zich, hier vestigen- de Europeesche 
landbouwondernemers verkre- gen van den Sultan 
van Deli concessies tot ver het binnen land in； de 
Delimaatschappij (zie aldaar) koos zich als zetel een 
plaats ongeveer midden in het haar in concessie 
gegeven gebied, aan de Delirivier op geringen afstand 
beneden- strooms van kampoeng Kesawan, de hoofd-
plaats van de Bataksche onderhoorigheid (oe- roeng) 
Soekapiring en tegenover de onaanzien- lijke 
kampoeng Medan. Op dit punt vloeide de Baboera in 
de Delirivier, waardoor deze bevaar- baar werd voor 
laadprauwen. De vestiging van de Delimaatschappij 
werd bekend als Medan- poeteri. 

De uitgifte van landbouwconcessies door den 
sultan in het gebied der Bataksche onderhoorigheden 
leidde tot moeilijklieden, doordat de onte- vreden 
Bataks zicb wreekten op de planters en verscheidene 
ondernemingen afliepen. Het Gou- vernement zond in 
1872 een expeditie ter tuchti- ging van de 
opstandelingen (zie DELI) en be- vestigde daarmede 
ten behoeve der ondernemingen den sultan in de 
feitelijke macht over de binnenlanden. 

De snelle bloei van de tabakscultuur (zie onder 
TABAK den staat op biz. 245 van deel Ideed hier vele 
neven-instellingen ontstaan (hospitaal, epoorweg, 
plantersvereeniging), waarin de Delimaatschappij de 
voornaamste stem had, zoodat voor vestiging ookde 
omgeving van den zetel dezer 

maatschappij werd gekozen. Terecht voert de 
gemeente Medan dan ook als wapen een blociende 
tabaksboom met de spreuk „Efflorescens e pla- 
nitie", d.i. opbloeiende uit de vlakte (Maidan = 
vlakte). Het Gouvernement volgde het voorbeeld 
van de Deli maatschappij, toen in 1873 een garni- 
zoen werd gevestigd en toen in 1881 de hoofdplaats 
van het si nds 1873 van Riouw afgeschei- den gewest 
Oostkust van Sumatra van Beng- kalis (zie aldaar), 
dat niet aan de verwachtingen had beantwoord, naar 
het economisch belang- rijker Deli werd 
overgebracht. Ook de Sultan van Deli volgde eenige 
jaren later dit voorbeeld waarbij het hoofd van 
Soekapiring (zie boven) verhuisde naar een nieuwe 
woonplaats, vier kilometer zuidwaarts, Kampoeng 
Baroe. 

Zooals hierboven reeds gezegd, waren er slechts 
twee kleine kampoengs, Medan en Kesa- wan, 
terwyl alle omringende grond in concessie was 
gegeven voor landbouwoudernemingen. Dit is van 
beslissenden invloed geweest op de ont- wikkeling 
van Medan, want voor de zich al spoedig 
uitbreidende nederzetting was grond noodig, welke 
niet anders dan van de concessiona- rissen kon 
worden verkregen. Deze gaven groote terreinen 
terug aan het zelfbestuur voor uitgifte aan Inlanders 
en Europeanen, terwijl de Delimaatschappij het recht 
verkreeg om van een gedeelte van haar 
concessieterrein perceelen aan derden, voornl. 
Chineezen, af te staan. Er werd een quasi-
erfpachtsrecbt verleend (zie GRANT, suppl. afl. biz. 
584), terwijl bij residentsbesluit van 1886 een 
commissie werd ingesteld tot be- heer van de 
pachtopbrengst, welke zou strekken tot verbetering 
en verfraaiing van de hoofdplaats. Deze „ 
Commissie voor het gemeentefonds", meer bekend 
als negoryraad, heeft zeer nuttig werk verricht door 
het vaststellen van weg- plannen en voor een 
harmonische ontwikkeling van de plaats. 

In 1906 werd, met toopassing van de clecen- 
tralisatiewet van 1903 een afdcelingsraad van Deli 
ingesteld (Ind. Stb. no. 154), welke echter reeds met 
1 April 1909 werd ver vangen door den 
gemeenteraad van M6dan (Lnd. Stb. no. 180) en den 
plaatselijken raad voor dat gedeelte van het gewest 
waar cultures ..zijn govestigd (Ind. Stb. no. 181); 
deze plaatselijke raad van het cultuurgebied der 
Oostkust van Sumatra wordt gewoonlijk aangeduid 
met den verwarring stich- tenden naam 
“Cultuurraad". Ongeveer in dozen zelfden tijd valt 
het begin van de rubbercultuur ter Oostkust, gevolgd 
door nog andere overjarige cultures. De snelle 
ontwikkeling hiervan heeft op M6dan een zeer 
grooten invloed gehad. Het heeft daarbij het geluk 
gehad ook in to pogra- fischen zin het middelpunt te 
zijn geblcven van de ondernemingen, welke tot in 
Zuid-Asahan en de oostkust van Atjdh werden 
geopend. Een oogenblik scheen de kans te zullen 
kecren, toen de ontwikkeling van het gewest de 
behoefte deed gevoelen aan een haven, welke voor 
oceaan- schepen toegankelijk zou zijn； de in 
natuurlijk opzicht gunstiger Aroebaai werd daarvoor 
ge- noemd, doch na rijpe overweging is aan 
Belawan, M^dans havenpJaats, als oceaanhaven de 
voorkeur gegeven, en zijn daar uitgebreide 
havenwerken aangelegd. 

Het tegenwoordige M 6 d a n heeft een 
oppervlakte van 1583 ha.; hiervan behoort 258 ha. 
tot het gebied van het zelfbestuur van 
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Deli en 1325 ha. tot het rechtstreeks bestuurd 
Gouvts. gebied (voor de inlijving zie Ind. Stb. 1918 
no. 749, voor de uitbreiding Ind. Stb. 1921 no. 772, 
wftarbij tevens do grenzen zijn vastge- steld). Het 
aantal inwonors bedraagt volgens de voorloopigo 
uitkomsten der volkstelling 1930: 74.976, waarvan 
4292 Europeanen, 25.891 gou- 
vernementsonderhoorige Inlanders, 14.205 zelf- 
bestuursonderhoorige Inlanders, 27.180 Chinee- 
zen en 3408 andere Vreemde Oosterlingen. Deze 
cijfers toonen een geheel andere samenstelling der 
bevolking dan die van andere plaatsen. Om te 
beginnen is het Inlandsche element zeer veel 
geringer； de bevolking van Medan met inbegrip 
van zelfbestuursgebied wordt voor 53.6% ge- 
vormd door Inlanders, die voor Batavia voor 74.9%, 
die van andere plaatsen dp Java voor nog booger 
percentage. Bovendien is het aantal andere Vreemde 
Oosterlingen dan Chineezen groot (M6dan 4.5%, 
Batavia 1.5%), waaronder minder Arabieren, doch 
meer Voor-Indiers van velerlei ras en geloof. Onder 
de Inlanders, ook de zelfbestuursonderhoorigen, 
zijn maar weinig Deli-Maleiers en Bataks uit deze 
benedenstreken; het meerendeel is afkomstig van 
Java of stamt af van Javaansche immigranten; in 
belangrijk- heid volgen daarop de Bataks uit 
Tapanoeli. 

M6dan is gelegen in de kustvlakte, slechts 23 m. 
boven zee; het klimaat is dus dat van do tropische 
laagvlakte, doch getemperd door zee- wind 's 
middaga en bergwind 's morgens, waar- door de 
nachten koel zijn. De regenhoeveelheid verschilt 
weinig van die van Noord Java (M6dan 1894 mm. 
p.j., Batavia 1835 mm. p.j.), doch de verdeeling over 
het jaar is gunstiger, met twee regen- en twee 
droogteperioden (gemiddelde droge tijd te Batavia 
31 dagen, te Pasoeroean 108 dagen, to Medan 17 
dagen; langste bekende droge tijd 27 dagen). Medan 
is hierdoor wel zeer vochtig. Doch de gelijkmatige 
regenverdeeling te zamen met de relatief diep 
ingesneden rivieren behoeden de plaats voor 
overstroomingen. 

Uit verkeersoogpunt is M6dan het middel- punt 
van het gewest gebleven; van hieruit voort de 
zoogenaamde ,,a$weg'' door de geheele lengte van 
het cultuurgebied, in het noordgn aanslui- tende op 
den Atjdhschen kustweg naar Koe- taradja, in het 
zuiden by Tebingtinggi aftak- kendo over 
Pematangsiantar naar de Westkust. Een andero weg 
voert landwaarts over Brastagi on Kabandjah6 naar 
Koetatjan6 in de Alasvalloi. De hoofdlijn van de 
Delispoorwegmaatschappij volgt de richting van 
dozen asweg, met een zylijn naar Pematangsiantar 
en kleine aftakkingen naar Boven Deli en Boven 
Langkat. Op het gebied van schecpvaart ondervindt 
M6dan den grooten invloed van de nabyheid van 
Belawan, waar de niouwo haven in het geregelde 
vaarplan van vele stoomvaartlynon is opgenomen. 
Scheop- vaart op de rivieren bestaat niet meer. Ook 
in hot luchtverkeer is M6dan opgenomen; een goed 
■gedraineerd vliegveld met eenvoudig station- netje 
en hangar voorziet in do behoefte der vaste lijnen 
van do K.L.M. on de K.N.I.L.M. Tolofoon 
(particulior bedryf der Deli Spoorweg My. en 
gouvernomentsdionst buiten het concessiegebied 
der DSM), telegraaf en radio, het laatsto met 
afzonderlyko zend- en ontvangststations, ver- 
bindon verder M6dan mot de buitenwereld. 

Administratief behoort M6dan tot de onderaf- 
deeling Beneden-Deli van de afdeeljng Deli en 

Serdang； het is de standplaats van de hoofden 
hiervan, resp. een controleur en een assiatent- 
resident, alsmede van het hoofd van gewestelijk* 
bestuur, dat sinds 1915 den titel van gouver- neur 
voert. Het Inlandsch zelfbestuur van Deli zetelt 
eveneens te M&dan. De gemeente M6dan, in 1909 
ingesteld, heeft sinds 1917 een burgemees- ter als 
voorzitter van den gemeenteraad. 

Ala gewestelijke hoofdplaats is M6dan de 
standplaats voor vele gouvernementsdiensten, ten 
deele met een ressort, dat zich niet tot het gewest 
beperkt. Van deze laatste vallen te noe- men： raad 
van juatitie, weeskamer, inspecties van den arbeid, 
van volksgezondheid, pand- huisdienst, post- en 
telegrafie, Inlandsch onder- wijs, 
veiligheidstoezioht. 

Als particuliere instellingen van beteekenis 
moeton worden genoemd: de Deli-plantersver- 
eenigiug, waann de tabaksondernemers, en de 
Algemeene vereeniging van rubberplanters ter 
Ooatkust van Sumatra (A.V.R.O.S.), waarin niet 
allcen rubberondernemers, maar ondernemers van 
alle overjarige cultures zijn vereenigd. Beide 
vereenigingen bezitten een proefstation, waarvan 
dat der A.V.R.O.S. in Kampoeng Baroe is ge- 
vestigd. De Delispoorwegmaatschappij werd 
hierboven reeds genoemd. Alle groote Indische 
banken hebben bier agentschappen, alsmede de 
Chartered Bank en een Chineesche bank. Vele 
mogendheden hebben hier hun vertegenwoordi- 
gers, waarvan die van Amerika, Engeland, China en 
Japan beroepsconsuls zijn. 

De grootere cultuurondernemingen hebben 
meestal geen administratie gevestigd te Medan, 
doch te midden hunner ondernemingen. Een 
uitzondering hierop maakt, behalve natuurlijk de 
Deli maatsc h app ij, de Handels vereeniging 
“Amsterdam''. 

Op het gebied van onderwijs bezit Medan, 
behalve een aantal openbare en particuliere lagere 
scholen voor verschillende landaarden, een Mulo- 
school en een HBS met vijfjarigen cursus. 

Aan kerken en tempels is M6dan zeer rgk als 
gevolg van de groote schakeering der bevolking. 

De ziekenzorg is zeer goed geregeld. De Deli- 
maatschappij heoft haar eigen hospitalen. Daar- 
naast bestaat een hospitaal 1° en 2° klasse van de 
vereeniging Ziekenverpleging, een hospitaal 1«, 2° 
on 3° klasse van de St. Elisabeth-stichting, een 
gemeeutelyk hospitaal 3° en 4。klasse, een 
Chineesch hospitaal 4° klasse en een kleiu Gou- 
vemements vrouwenhospitaal. 

Het gemeensohappelijk door de plantersver- 
eenigingen en het Gouvernement bekostigde 
Pathologiseh Laboratorium is eveneens te Medan 
gevestigd. 

De watorvoorziening geschiedt door de reeds in 
1909 geopende hoogdrukbronwatorleiding der 
waterleiding mij. Aer Beresih, opgericht door de 
Delim可.De ruime kostelooze distributie van dit 
uitmuntende drinkwater in de kampoengs is van 
grooto hygienische beteekenis. Dit leidingwater 
wordt mede gebruikt voor een moderne zwem- 
inrichting. De gas- en electriciteitsvoorziening is in 
handen van de Ned.-Ind. Gasmy. 

Er zjjn twee uitmuntende hdtels, welke te- zamen 
met de Witte Societeit en vele bioacopen 
gelegenheid tot vermaak bieden. Hierbij dient 
genoemd te worden de vereeniging Delische 
kunstkring, door welker be middeling reizendq 
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kunstenaars en tooneelgezelschappeu M6dan I in 
hun tournees opnemen. 

Industrieen van beteekenis z^jn er niet. 
Het uiterlijk aanzien dor stad treft iederen 

bezoeker, die andere Indische steden kent. Hier- 
boven werd reeds een factor genoemd, die gunstig 
heeft gewerkt op de ontwikkeling van de plaats; de 
grondpolitiek heeft de regelmatige uitbreiding der 
stad geheel kunnen beheerschen, waardoor de 
Chineesche wjjken ruim zqn aangelegd, de 
Europeesche wijken zyn behoed voor het euvel van 
te kleine perceelen en de Inlandsche wijken niet zgn 
gedrongen tusschen andere bebouwing； de 
gdijkmatige regenverdeeling houdt de planten en 
gazons het geheele jaar door frisch. M6dan bezit 
weinig monumentale gebouwen, maar het aantal 
flinke kantoorgebouwen is zecr groot. Een 
uitzondering moet hi er gemaakt worden voor het in 
1933 gereed gekomen gemeentelijk pasarcomplex, 
waarvoor een leening van ruim twee millioen werd 
aangegaan. De oude bouw- wflze van de 
Europeesche woningen, van hout op hooge steenen 
palen, is geheel verlaten; de nieuwe wijken doen 
mecr denkcn aan moderne villa-buurten in Europa. 

Hoewel voor Medan nog steeds van het groot- ste 
belang zijn de cultures, waarvan het de bloei en 
inzinking nauw volgt, is toch vooral in de laatste 
tien, vijftien jaar de stad meer zelfstandig geworden, 
voornamelyk door de vestiging van vele 
overheidsdiensten. 

TAJAN. (Aanv van'DI. IV). De grenzen wer- den 
vastgelegd in grenscontracten, namelijk： van 26 
December 1886 met Sanggau, van 10 Januari 1887 
met Pontianak en van 3 Juli 1888 met Landak. De op 
10 Januari 1887 getroffen grensregeling tusschen 
Taj an en het toenmalige landschap Meliau, nu 
Gouvernementsgebied, is nog van kracht. De 
bevolking van het landschap bestaat uit: 22.175 
Inlanders en 1458 Chineezen, (er z泗 geen andere 
Vreemde Oosterlingen, noch Europeanen), dus 
totaal 23.633 zielen (zie tabel 19 van het statistisch 
jaaroverzicht van N. I. over het jaar 1931, deel II van 
het Indisch Verslag 1932); van dat totaal aantal 
wonen 14.072 zielen in het onderdistrict Tajan-Uir 
en 9561 in het onderdistrict Tajan-Oeloe. De 
oppervlakte van Tajan is 2479 km*., de 
bevolkingsdichtheid is dus per km.2 9.5 zielen. 

De Inlandsche bevolking bestaat uit Maleiers 
(3245 zielen) en Dajaks (18.930 zielen). Deze zyn te 
verdeelen in 7 stammen: ]. de Riboens aan den 
linkeroever der Tajanrivier van den oorsprong tot de 
monding der zyrivier de S. Kenaik; 2. de Perengoean 
Dajaks in de dalen der S. Sekajoe en S. Perengoean, 
ten W. van de onderdistrictshoofdplaats Sosok tot 
aan de Landakgrens; 3. de Kenalas-Dajaks aan de 
ge- lijknamige rivier; 4. de Taba-Dajaks aan den 
middenloop der Tajan nabij Balai Ingin; 6. De 
Batangterang- of Moli-Dajaks in het stroom- gebied 
der S. Batangterang; 6. de Tebang-Da- jaks in het 
etroomgebied der gelijknamige rivier, aan de 
Danau‘8 Bekat en Telok en te Segelam op den 
zuidelyken Kapoeasoever; 7. de Me- njoekd-Dajaks 
in noord-Tajan aan de Landak- grens. Zij zijn 
heidenen en gaan alleen over tot den Islam 瑜 
huwelijken met Mohammedanen. Elkc stam heeft 
een eigen taal; in het onderling verkeer wordt 
meestal Tajan-Maleisch, een vorm van Oeloe-
Maleisch, gesproken. 

De Maleiergroep bovat afstammelingen van 
Hindoe-Javaansche, Maleische, Boegineesche en 
Bandjareesche immigranten, voorts geislanii- seerde 
Dajaks. Hun taal is Tajan-Maleisch en hun 
godsdienst de Islam. Zij worden verdeeld in 4 
standen: 1. de bangsa radja, de adelstand, af- 
stammclingen in de mannelijke linie van Goesti 
Lekar, den stichter van het Tajansche rijk; 2 de 
bangsa mardika marsik, de van ouds vrye 
Mohanmiedaansche bewoners van Tajan, af- 
stammclingen van do volgelingen van Goesti Lekar 
en andere vroegere immigranten； 3. de bangsa 
moealap, vrije Maleiers, die later dan de onder 2 
genoemden tot den Islam zijn over- gegaan ； 4. de 
bangsa abdi, nakomelingen van vroegere slaven en 
van in vroegere oorlogen gemaakte 
krijgsgevangenen. Tot de moealap- groep behooren 
ook de nu en dan nog Mohamme- daan geworden 
Dajaks. Het standverschil wordt nog vooral bij 
huwelijken in acht genomen. De in lateren tijd zich 
hier vestigende Maleiers, Boegineezen, Javanen en 
Bandjareezen worden ingedeeld in den stand, waarin 
zij gehuwd zijn. Bij de Dajaks bestaan geen standen. 
Verkiezing van hoofden heeft niet plaats. Het 
zelfbestuur stelt de meest geschiktcn aan. Hun 
grondenrecht is gelijk aan dat in andere 
landschappen. 

De economische toestand van het landschap was 
in de jaren 1924—1929 gunstig door de hooge 
rubberprijzen. De wereldcrisis begon in 
1929 in de binnenlanden van West-Borneo eerst 
goed door te werken. Door de groote prijsdaling van 
rubber en ook van andere Inlandsche pro- ducten 
werd de economische toestand van Tajan slecht. 
Daarby kwam nog, dat de rijstoogst in 
1930 gedeeltelijk mislukte. Daardoor verarmde de 
Inheemsche bevolking zichtbaar. Wei waren de 
gambir- en peperprijzen nog bevredigend, maar daar 
profiteerden alleen de Chineesche en enkele 
Inheemsche tuinbezitters van. De rystbouw, in 
verband met de rubbercultuur zeer verwaar- loosd, 
wordt nu krachtig aangovat. Intusschen is er weinig 
geld bij de Inheemsche bevolking en wordt veel 
ruilhandel gedreven. Behalve een groot aantal 
varkens bij de Dajaks vindt men weinig vee in Tajan. 
De jacht wordt beoefend ter wering van voor den 
landbouw schadelijk gedierte. De vischvangat, 
voorni in do vole merer】 van het landschap, levert 
voel visch op voor binnenlandsche consumptie. 
Omtrent bosch- producten, handel en scheepvaart 
vail hetzelfdo op te merken als betreffendo Sanggau 
(zie al- daar). In het landschap zyn geen 
ondernoiningen of concessies. 

Do aanleg van groote wegon is in 1926 bc- 
gonnen. Die wegen zyn: van Sosok naar do grens 
van Sanggau en van Tajan over Tebang en 
Batangtarang naar Sosok, door naar de grens met 
Landak. Do bruggen van ijzerliout zijn gereed. Een 
weg van Batangtarang over Moejah naar Djelimpo 
(in Landak) is reeds getraccerd. 
Zelfbestuurstelefoonlynen zijn aangelegd langs 
genoeindo wegen in aansluitin^ met de lijnen in Sin 
tang, Sanggau en Landak.- 

De rechtspraak is geregeld in artikel 17 der 
zelfbestuursregelen 1927 (Ind. Stb. no. 190). Wei is 
in dat artikel het landschap Tajan niot met name 
genoeind, daar zijn verhouding tot de regeering van 
Nederlandsch-Indie door de korte verklaring eerst 
eedert 1931 wordt bo- heerscht (vide ten tweede van 
hot besluit van 10 
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Mei 1927 No. 2x, opgenomen in bovenvermeld 
Staatsbladnummer), maar toch wordt de rege- ling 
zooals die geldt voor de omringende land- schappen 
bij analogic in Taj an reeds toegepast. In het zoo 
juist vervallcn lange contract was de rechtspraak op 
ongeveer gelijke wijze geregeld. Dit contract werd 
14 December 1909 gesloten met Pancmbahan 
Anom Pakoe Negara (tevoren Goesti Tamdjid 
genoemd) en zijn mantri's (lands- grooten) en 
goedgekeurd bij G. B. van 15 Januari 1912 No. 77. 
Bij twee suppletoire overeenkom- eten van 3 
September 1912 en van 2G October 1921 werd het 
aangevuld betreffende het vendu- wezen 
(goedgekeurd bij G. B. van 4 Maart 1913) en 
betreffende agraria, rechtspraak, mijnbouw, het 
reizen, enz. (goedgekeurd bij G. B. van 24 Januari 
1924 No. 32). Genoemde Panembahan Anom stierf 
in Mei 1929, nalatende 2 jonge zonen uit een 
adeHijke vrouw (gaharazonen). Tot tijd en wjjle een 
dezer personen geschikt zou zijn voor de 
waardigheid van Panembahan werd z日n niet-
gahara oudste zoon Goesti Djapar waar- nemend 
bestuurder van het landschap, na de korte verklaring 
volgens uniform model op 29 November 1930 te 
hebben geteekend en beeedigd (goedgekeurd bij G. 
B. van 11 Augustus 1931 No. 52). 

Sedert 1917 zijn er in het landschap geen lands- 
grooten meer. Bij acte van 22 December 1905 heeft 
het zelfbestuur van Tajan ten behoeve van het 
Gouvernement afstand gedaan van de land- streek 
Mcliau tegen een schadeloosstelling van f 10.000 
(goedgekeurd by G. B. van 9 Februari 1909). Dat 
gebied is een rechtstreeks bestuurd district 
geworden. Bij de goedkeuring van het lange 
contract van 14 December 1909 werd aan- 
geteckend, cl at nader zou worden uitgemaakt of het 
eiland Tajan in de Kapoeas al dan niet tot het gebied 
van het landschap behoort. Bij G. B. van 7 Maart 
1914 No. 60 is ten slotte beslist, dat het eiland Tajan 
niet behoort tot het aan het zelfbestuur van Tajan in 
leen gegeven gebied. Uitdrukkelijke inlijving bij het 
Gouvernements- gebied were! niot noodig geacht. 

Het landschap is verdceld in twee onderdis- 
tricten: Tajan-Ilir (met een assistent-demang te 
Tajan) on 3'ajan-Oeloo (met een assistent-do- inang 
te Soaok). Onder de assistent-demangs staan 
onbezoldigde Maleischo en Dajaksche hoofdon, die 
collecteloonen genieten van door hen golnde 
beJastingen. 

Do bestuurder geniet uit de landschapskas cen 
niaandelijksche bezoldiging van f 400. Bij zelf- 
bestuursbesluit van Januari 1932 is bepaald dat een 
korting van 10% wordt toegepast op de inkomsten 
van den bestuurder en van de zelf- 
bestuursambtenaren en -beambten, die botaald 
worden uit de landschapskas. De inkomsten van de 
landschapskas gaan achteruit. In 1931 is over het 
rcstant van hot vroegcre bestaande reserve- fonds 
goheeJ bcschikt. Het budget voor 1932 bedraagt f 
47.140. 

Litcratuur. M. C. Schadee, Gebruiken by do 
rysttcelt in Tajan en Landak, Bydragen Kon. Inst. 67 
(】913), 237; E. F. Later, Legend© van den borg 
Paroong-Kandang (op de grens tusschen do 
landschappon Landak en Tajan), T^jdschr. B. G. 62 
(1923), 233. Zie ook de aanvullende literatuur bij 
het nieuwe artikel SAMBAS (suppl. afl. biz. 1114). 

SIMPANG,'(Aanv. van DI. III). Aan de kust 

gelegen, zelfbesturend landschap, dat met het 
landschap Soekadana de onderafdeeling Soeka- 
dana van de afdeeling Ketapang der residentie 
Westerafdeeling van Borneo vormt. Sedert 1911 is 
de zetel van het zelfbestuur te Telok Melano. 

De bevolking bestaat uit 8 Europeanen en 
daarmede gelijkge8telden,15.938 Inlanders (meeat 
Maleiers), 715 Chineezen en 7 andere Vreemde 
Oosterlingen of totaal 16.668 zielen. Bij een op- 
pervlakto van 士 7870 km.2 is de bevolkings- 
dichtheid derhalve 土 2.1. per km2, (zie tabel 19 deel 
II Indisch Verslag 1932). 

Behalve van verbeterde Dajakpaden en eenige 
parits, wordt voor het verkeer gebruik gemaakt van 
de ± 4 m. breede wegen van Telok Melano over 
Rantaupand j ang naar Soekadana (tot 
Rantaupandjang per auto berijdbaar) en van Telok 
Melano naar Poelau Koembang. 

Door de daling van de prijzen van alle pro- 
ducten is de economische toestand, gelijk in andere 
landschappen, achteruitgegaan. In het landschap 
zijn geen concessies uitgegeven en worden. geen 
ondernemingen aangetroffen. Het lange contract 
van 18 Juni 1887, gesloten met Panembahan Soeria 
Ningrat en zijn landsgrooten werd, nadat genoemde 
bestuurder op verzoek van zijn waardigheid was 
ontheven, vervangen door de korte verklaring 
volgens uniform model, afgelegd en beeedigd op 28 
Juni 1911 door zyn halfbroer Goesti Roem, gelaran 
Panembahan Anom Koesoema Ningrat. Die 
verklaring werd goedgekeurd by G. B. van 15 
Januari 1912 No. 79. Goesti Roem was in 1933 nog 
in functie. Het instituut der landsgrooten werd in 
1918 afge- schaft. 

Het bestuur over do Inlandsche bevolking wordt 
onder don bestuurder gevoerd door een 
districtshoofd to Telok Melano en een controle- 
mantri in Simpang-Oeloe. De maandelijksche 
bezoldiging van den bestuurder bedraagt f 300. 
Andere inkomsten uit de landschapskas trekt hij 
niet. Ingevolge een zelfbestuursbesluit van Januari 
1932 wordt, met het oog op de vermin- derende 
inkomsten der genoemde kas, een korting van 10% 
toegepast op alle inkomsten van den bestuurder en 
de landschapsambtenaren en -beambten. Het budget 
van de begrooting 1932 der landschapskas bedroeg 
f 43.401, waarin begropen een bijdrage van den 
Lande ter dek- king van het tekort op den gewonen 
dienst. 

De rechtspraak is geregeld in art. 17 der zelf- 
bestuursregelen 1927 (Ind. Stb. no. 190) 

SINTANG. (Aanv. van DI. HI). Het meest 
oostelijk gelegen zelfbesturend landschap der 
residentie Westerafdeeling van Borneo. Het wordt 
begrensd: ten N. door Serawak, ten O. door het 
Gouvernementsgebied Boven-Kapoeas, ten Z. door 
het Gouvernementsgebied Pinoh-landen en do 
residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo 
en ten W. door do zelfbesturende land- schappen 
Matan, Sekadau en Sanggau. Adminis- tratief is het 
verdeeld in de onderafdeelingen Sintang en Melawi 
der afdeeling Sintang. In laatstgonoemde 
onderafdeeling is ook begrepen het rechtstreeks 
bestuurd district Pinoh-landen (hoofdplaats 
Kotabaroe). 

De bevolking bestaat uit 71 Europeanen en 
daarmede gelijkgestelden, 89.737 InJanders, 2835 
Chineezen en 24 andere Vreemde Oosterlingen, 
totaal 92.667 zielen (zie tabel 19 in deel II van het 
Indisoh Verslag 1932). Evenals in 
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de naburige landschappen Sekadau en Sanggau is de 
economische toestand achteruit gegaan, (zie de 
aanvullende artikelen over die landschap- pen). 

Begin 1933 waren in Sintang uitgegoven 6en 
landbouwconcessie (Nanga Djetah) voor rubber- 
cultuur en 30 kleine erfpachtsperceelen, waarvan 29 
aan Chineezen en 1 aan een Arabier. Voor het verkeer 
wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de 
waterwegen en verder van de verbeterde Dajakpaden. 
Groote wegen zijn in aanlcg. 

Het laatste lange contract van 1855 werd 
vervangen door de korte verklaring volgens uniform 
model, den 19den October 1911 afgelegd en beeedigd 
door den sedert 1906 in functie zijn- den bestuurder 
Hadji Goesti Adi Abdoelma- djid Kesoema Negara 
(goedgekeurd bij G. B. van 5 Februari 1912 No. 1), 
die in 1913 van zijn waardigheid ontheven werd. De 
Resident der Westerafdeeling van Borneo werd bij 
datzelfde besluit tevens gemachtigd om het instituut 
der landsgrooten in Sintang en andere korte- ver- 
klaring-landschappen in zijn gewest af te schaffen. 

Hadji Goesti Adi werd vervangen door Adi 
Mohamad Djoen, thans nog in functie, die na 
aflegging en beeediging van een nieuwe korte 
verklaring volgens uniform model op 5 April 1913 
(goedgekeurd bij G. B. van 26 Augustus 1913 No. 8) 
optrad als waarnemend bestuurder, gedurende de 
minderjarigheid van den vermoe- delijken opvolger 
Raden Abdoerrachman Pandji Negara. In datzelfde 
jaar 1913 werden de apanages afgeschaft en aan de 
rechthebbenden op de inkomsten uit die apanages 
vaste periodieke toelagen uit de landschapskas 
toegekend. 

Onder den waamemenden Panembahan wordt het 
bestuur over de Inlandsche bevolking ge- voerd in 
eigenlijk Sintang door een districts- hoofd (demang), 
twee onderdistrictshoofden (ass.-demangs) en een 
controle- man tri en in Melawi door 3 
districtshoofden en drie onderdistrictshoofden. 

De inkomsten van den bestuurder uit de land- 
schapskas worden gevormd door een maande- 
lijksche bezoldiging van f 600 en een aandeel van 
40% in den cijns van vergunningen en concessies. Bij 
zelfbestuursbesluit van 1 Januari 1932 is bepaald, dat 
een korting van 10% wordt toegepast op alle 
inkomsten van den bestuurder en van de 
landschapsambtenaren en -beambten, die uit de 
landschapskas worden betaaid, zulks in verband met 
de sterk verminderde inkomsten dier kas. 

De financiede toestand van het landschap is 
ongunstig. Voor 1932 is gerekend op een bijdrage van 
den Lande van f 69.040 ter dekking van het tekort op 
den gewonen dienst. Het budget der begrooting 1932 
bedraagt f 179.995. De recht- apraak is geregeld in 
art. 17 der zelfbestuurs- regelen 1927. 

Literatuur. W. C. ten Kate, De doodenpalen in de 
onderafdeeling Melawi, afdeeling Sintang, redden tie 
Westerafdeeling van Borneo, Tydschr. B. G. 61 
(1922), 20.1. Zie ook de literatuuropgave by~1fefc 
artikel SAMBAS (suppl. afl. biz. 1114" 

MATAN. (Aanv. van DI. II). Het zuidelijkst 
gelegen zelfbesturend landschap der residentie 
Westerafdeeling van Borneo. Administratief is het 
verdeeld in de onderafdeelingen Boven- en Beneden-
Matan der afdeeling Ketapang. 

De grenzen van Matan met de nabygelegen 

landschappen zijn geregeld bij grensovereen- 
komsten, nl. van 1892 met Sekadau, van 1911 met 
Sintang, van 1912 met het Gouvernoments- gebied 
Pinohlanden, van 1911 mot Soekadana en met 
Simpang. Do grenzen met het landschap Kota 
waringin der residentie Zuider- en Ooater- afdeeling 
van Borneo waren niet by overeen- komst to regelen 
wegens den onwil der zelfbe- sturen. Bij Ind, Stb. 
1904 No. 391 werd toen de grens der residentien 
Westerafdceling van Borneo en Zuider- en 
Oosterafdeeling van Borneo, voorzoover deze ligt 
ten weston en zuiden van den berg Raja of 
Segoeroeh, vastgesteld. De regeering beschouwt die 
grens tevens als de grens tusschen de landschappen 
Matan en Kota- waringin. De in de beneden-Djelai 
gelegen ei- landen en de meren, met die rivier in 
verbinding staande, behooren bij Matan, terwijl de 
haven- plaats Soekamara in Kota waringin ligt. 

De grond van de Gouvernemcntsvestiging te 
Ketapang (de zoogenaamde vierkante pa al) is bij 
verklaring van het zelfbestuur van Matan aan het 
Gouvernement van N.-I. afgestaan. De standplaats 
van het zelfbestuur is Moeliakerta, tegenover 
Ketapang, beide aan de Pawanrivier gelegen. In den 
regentijd is de S. Pawan voor motorbooten 
bevaarbaar tot 40 km. boven San- dai, in den drogen 
tijd slechts tot Tandjocng- poera. Behalve de vele 
waterwegen en verbeterde paden in het binnenland, 
zijn er in het landschap eenige groote wegen: 1. van 
Kendawangan over Ketapang naar Sidoek； 2. 
Nanga Tajap naar Keli (deze twee wegen zijn 
voorlichte auto's geschikt); 3. van Sandai over 
Nanga Tajap, Toembangtiti en Karangan naar 
Marau. De weg van Ketapang naar Toembangtiti is 
nog niet gereed. 

De bevolking bestaat uit: 14 Europeanen en 
daarmede gelijkgestelden, 58.571 Inlanders, 1114 
Chineezen en 193 andere Vreemde Oosterlingen of 
totaal 59.892 zielen. Het geraamde oppervlak is 土 
24.910 km.2, zoodat de bevolkingsdichtheid is te 
steUen op 2.4 zielen per km2, (zie tabel 19 in het 2de 
deel van het Indisch Verslag 1932). 

De Dajaks zijn nog heiden f het aantal tot den 
Islam of den Katholiekon godsdienst be- keerden is 
nog gering. Arabieren komen weinig voor. De 
ineesten hebhen zich met de Maleiers vermengd en 
zijn in die groop opgegaan; zij wonen bij de 
hoofdplaats Ketapang. Tot de Maleiergroep 
behooren ook de orang inaja aan de Pawanrivier; zij 
zijn van Dajak-Javaunsche afkomst. 

De voornaamste middelen van bestaan zijn 
landbouw en inzameling van boschproducten. In de 
laatste jaren v66r 1929 is grooto uitbrei- ding 
gegeven aan de klapper- en rubbercultuur. Zelfs de 
landBchapskas is in het bezit van een rubbertuin. De 
sterke daling der prijzen van bij- na alle producten 
heeft den economischen en financieelen toestand 
van het landschap achteruit doen gaan. De eonige 
onderneming in het land- schap is een concossie tot 
boschexploitatie in / de streok Kendawangan. 

De verbinding met de buitenwereld geschiedt 
over zee via Pontianak, en wel per prauw of 
Chineesche stoom- en motor-bootjes. Op de ri- 
vieren maakt men voornamelijk gebruik van 
prauwen. Op de 8. Pawan evenwel bestaat reeds een 
drukko vaart van motorbootjes, welke ook 
laadprauwen sleepen. De Assistent-Resident van 
Ketapang heeft de beschikking over een zee- 
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waardigen motorlogger en cen motorboot voor de 
verbinding met Nanga Tajap. Over land wordt, waar 
mogelijk, gebruik gemaakt van rij- wiclen, 
motorfietsen en auto,s. 

Het laatste lange contract was van 5 Augustus 
1911, gesloten met een commissie van bestuur over 
het landschap Matan, welke optrad ge- durende de 
minderjarighcid van den aangewezen opvolger. 
Deze Pangeran Mas Saoenan, een klcin- zoon van 
den vorigen Panembahan Hadji Mohamad Tjabaran, 
were! in 1921 meerderjarig, na zijn studie op Java 
beeindigd en den graad van gediplomeerd ambtenaar 
voor den Inland- schen bestuursdicnst behaald te 
hebben. Onder den naam van Goesti Saoenan legde 
hij op 6 Januari 1922 de korte verklaring volgens 
uniform model af, welke werd goedgekeurd bij G. B 
van 23 Maart 1922 No. 32. De bestuurscommissie 
was tevoren bij G. B. van 16 December 1921 No. 30 
opgeheven. Genoemde Panembahan is nog in functie 
en bestuurt zonder landsgrooten. Onder hem staan 
over de Inlandsche bevolking een deinang in Matan-
ilir, een in Matan-oeloe, en verder ass.-clemangs te 
Nanga Tajap, te Sandai en te Marau. De bezoldiging 
van den zelfbe- stuurder bedraagt f 1000's maands. 
Volgens een zelfbestuursbesluit van 24 November 
1931 wordt op de inkomsten van den zelfbestuurder 
en van de landschapsambtcnaren en beambten uit de 
landschapskas een korting toegepast van 10%. De 
begrooting 1932 van de landschapskas van Matan 
geeft aan een budget van f 97.913. 

Literatuur. Zie SAMBAS (suppl. afl. biz. 1114). 
SOEKADANA. (Aanv. van DI. III). Het kleinste 

der zelfbesturende landschappen ter Westkust van 
Borneo. Evenals elders in deze residentie is aan 
klapper- en rubbercultuur een groote uitbreiding 
gegeven. De sterke daling der prijzen van bijna alle 
producten in de laatste jaren heeft den economischen 
toestand der bevolking doen achteruitgaan. 

Uebalvo verbeterde voetpaden vindt men in het 
landschap de volgende 4 m. breede, aange- Icgdc 
wegen: 1. van Soekadana naar Sidoek； 2. van 
Soekadana naar Tambakrawang ； 3. van Soekadana 
naar Oedjoengdatoek en 4. van Socka- dana naar 
Rantaupaneljang en Mentoebang. 

De bevolking bestaat uit: G Europeanen en 
daarmede gelijkgstelden, 5363 Inlanders, 365 
Chineczen en 104 andere Vreomde Oosterlingen, 
totaal 5830 zielen. J)c oppervlakte van het landschap 
met de eilanden is ± 682 km.a, zoodat de 
bevolkingsdichtheid per km.8 bedraagt 8.5 zielen (zie 
tabcl 19 in dee! II van hot Indisch Verslag 1932). 

1 n het landschap bevindt zich slechts 6en land- 
bo uwconcessie. 

Het laatste lange contract van 1881 is ver- vangen 
door de korte verklaring volgena uniform model, 
door den tegenwoordigen zelfbestuurder Tongkoc 
Andoet op 1 Juli 1911 afgelegd en betiedigd, on 
goedgekeurd bij G. B. van 15 Januari 1912 No. 79. 
Zyn inkomsten uit de land- Hcliapskas worden 
gevormd .door een maande- lijkschc bezoldiging van 
f 275 en een aandecl, groot 25%, in den cijns van 
ondernemingen en concessies. Ingcvolge 
zelfbestuursbesluit wordt oon korting toegepast van 
10% op alle inkomsten uit de landschapskas, betaaid 
aan zelfbestuurs- ainbtenaren cn beambten. In het 
landschap is nog 66n landsgroote, een faniilielid van 
den be- 

stuurder, die als districtshoofd van Soekadana optreedt 
en dus ambtenaar van het zelfbestuur is. De begrooting 
van de landschapskas over 1932 geeft een budget aan 
van f 25.130, waarin begrepen een bijdrage van den 
Lande ter dekking van het tekort op den gewonen 
dienst. 

De rechtspraak is geregeld in art. 17 van de 
Zelfbestuursrcgelen 1927 (Ind. Stb. no. 190). 

Literatuur. W. A. Aernout, Verslag van een 
geologisch-mijnbouwkundige verkenning van de 
Karimata-eilanden, Jaarboek Mijnwezen N. I. 49 
(1920), Verh. le ged. 1922, 305. Zie, verder onder 
SAMBAS (suppL afl. biz. 1114). X 

SEKADAU. (Aanv. van DI. III). •Een zelf- / 
besturend landschap, dat de gelijknamige onder- 
afdeeling vormt van de afdeeling Pontianak der 
residentie Westerafdeeling van Borneo. De grens met 
het landschap Sanggau in het Westen werd in de jaren 
1888—1890 door den topografischen dienst 
opgenomen en in overleg met de betrokken 
zelfbesturen en Inheemsche bevolking vastge- steld. De 
grens in het zuiden met Matan en Sim- pang wordt door 
de zuidelijke waterscheiding van het Kapoeasgebied 
gevormd. 

Het landschap wordt door de Kapoeasrivier, die in 
de richting oost-west bij den heuvel Ka- rangas 
binnenkomt en bij Lintangboengoer uit- treedt, in twee 
ongeveer gelijke deelen verdeeld. Het noordelijk deel 
omvat het westelijk deel van het stroomgebied der 
S(oengai) Belitang en de stroomgebieden der S. Ajak, 
S. Mere bang en verder van eenige onbeduidende 
rechterz可takken der Kapoeas. Het wordt in het 
noorden begrensd door de Raja-heuvelketen, welke de 
waterscheiding vormt tusschen de Belitang en 
Ketoengan (in het landschap Sintang). Bij de S. 
Belitang vindt men dun no lagen steenkool en in haar 
bo- vcnloop koint nog veel oorspronkelijk bosch voor. 
De streek westelijk van boven-Belitang is zoo goed als 
onbewoond； slechts aan den middenloop der S. 
Sadoes, een rechterzijtak van de S. Belitang, vindt men 
enkele nederzettingen van Moealang-Dajaks. Langs de 
S. Sadoes loopt van de monding een voetpad naar den 
grens met Sanggau bij den Djalaiheuvel. Het n.o. deel 
van het boven-Belitanggebied wordt bewoond door 
Moealang-Dajaks, die door hun ladangbouw de streek 
hebben ontwoud. Van de Sadoesmonding stroomt de 8. 
Belitang door een lage landstreek, welke aan den 
rechteroever vcle inoerassige ge- deolten be vat. In haar 
benedenloop nee mt de S. Belitang links de 8. 
Djoongkit op, welker stroomgebied geheel tot het 
landschap Sintang behoort. De overige linkorzytakken 
zijn beekjes, die bij hun uitmondingen meertjes hebben 
gevormd. Deze zijn evenals de Belitang zeer vischryk. 
Van de rechtcrzytakkon der S. Belitang is de voor- 
naamste de S. Ngaring, komende van den Goe- noeng 
Djalai. De overige, ontstaande in het lage heuvelland 
tusschen S. Ajak en S. Belitang, stroomen door smalle, 
moerassige dalen en zyn van geen belang. Aan de S. 
Ngaring en den benedenloop der S. Belitang komen 
weor dunne lagen steenkool voor. Tusschen' do S. 
Belitang en S. Ajak, ecn rechterzijtak van de Kapoeas, 
vindt men op den rechteroever van laatstgenoemde 
rivier een veolal drassige, alluvial© terreinstrook, 
welke hier en daar 10 km. breed is en waarop sleohts 
een paar lage heuvels voorkomen. De ter hoogte van S. 
Ajak aan boide oevers der Kapoeas zich bevindende 
goud-houdende gronden zijn nu 
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door de exploitatie door Chineezen vrijwel uit- 
geput. De S. Ajak ontsprlngt in een drassige streek 
bij den heuvel Kelampai aan den grens met Sanggau. 
Even两dig aan haar rechteroever strekt zich de 
Kemoejang-heuvelrecks uit, welko op den 
linkeroever der Kapoeas zich voortzet als de 
Telagaketen. Het land ten westen van de 
Kemoejangketen is drassig en dun bevolkt. 

De zuidelijke helft van het landschap omvat het 
stroomgebied van de S. Sekadau met hare 
voornaamste zijtakken, de S. Mentarap en S. Mahap. 
De eerste ontspringt aan den voet van den 237 m. 
hoogen G. M eram bang en de twee laatstgenoemde 
rivieren respectievelijk op den G. Berangin en G. 
Tjelap in de bergketen, welke de zuidgrens van het 
landschap vormt. Het terrein is zeer geaccidenteerd. 
Als hoogste toppen liggen daarin de G. Bima (1321 
m.) en de G. Raja (1191 m.) Laatstgenoemde berg is 
bekend als het zielenland der Menterap- en Sekadau-
Dajaks. Zuidwaarts hangt hi] samen met den G. 
Tjelap. Rechtcrzytakken van de S. Sekadau zijn nog 
de S. Entoeka en S. Taman. De voornaamste Da- 
jaknederzetting in die streek is Meragoen aan de S. 
Taman. Het heuvelland van het stroomgebied der 
Mentarap is slecht bevolkt. De Mentarap-Dajaks 
wonen meer in de lage terreinen en vooral in de 
vlakke valleien. Aan de samen- vloeiing van die 
rivier met Iiaar voornaamsten rechterzijtak de S. 
Kerabat ligt de Maleische kampoeng Kerabat. 
Anderhalven dag bo ven Kerabat ligt de 
Dajakvestiging Doerian. Ten zuidoosten hiervan 
vindt men eenige zoutbron- nen. Ten noorden van de 
S. Kerabat strekt zich de eerdergenoemde nog 
boschrijke Telagaketen uit, welke bij G. Baros 
samenkomt met het grensgebergte van Sintang. Aan 
den noordelijken voet van den G. Telaga en langs de 
S. Sebedan en S. Gomis, linkerzijrivieren der 
Kapoeas, bevin- den zich eenige nederzettingen van 
Ketoengan- Dajaks. In het stroomgebied van de Si 
Koman, de voornaamste linkerzijtak van de S. 
Sekadau, wonen de Koman-Dajaks. Daar vindt men 
ook de Entadjamketen van C26 m. hoogte, welke 
nog bijna geheel met oorspronkelijk bosch is bedekt. 
Aan de S. Mongkok en S. Semerawai, andere lin-
kerzijrivieren van de S. Sekadau, bevinden zich de 
nederzettingen der naar die rivieren genoemdo 
Dajakstammen. De noordelijkste bergrug in het 
westelijk deel van het Sekadau-stroomgebied is de 
Mangkoepketen, welke bij den G. Keboet met de 
westelijke waterscheiding van dat gebied 
samenhangt. Uit deze over het algemeen lage 
bergketen rijst, niet ver van den linkeroever der 
Sekadaurivier, de 560 m. hooge G. Koenta op, welke 
nog met dicht bosch is begroeid. Aan de 8. 
Kioengkang en S. Ketioer, kleine zijtakken van de 
S. Sekadau, ontspringende op de Mang- koepketen, 
wonen enkele Taman-Dajaks. Op de noordelijke 
helling van de G. Koenta ontspringt de S. Peniti, een 
linkerzijtak van de Kapoeas. De streek tusschen de 
S. Peniti en de S. Sekadau schijnt vroeger dicht 
bevolkt te zijn, want van oorspronkelijk bosch is 
daar niet veel mecr te bespeuren. 

De in het landschap Sekadau voorkomende goud- 
en zilverhoudende gronden zijn voor een groot deel 
uitgeput. In den laatsten tijd worden door de 
bevolking echter weer vergunningen ge- vraagd 
voor exploitatie. 

In tabel 19 (biz. 25—27) van het Statistisch 

jaaroverzicht van Ned.-Indie over het jaar 1931 (deel 
II van het Indisch Verslag 1932) is de bevolking van 
het landschap Sekadau opgegeven als te bestaan uit: 
33.937 Inlanders, 20 Europea- nen en daarmede 
gelijkgestelden, 1765 Chineezen en 11 andere 
Vreemde Oosterlingen, totaal 35.733 zielen. De 
grootte van het landschap wordt opgegeven te zijn 
5830 km.2, zoodat de bevolkings- dichtheicl 6.1 
zielen per km.2 bedraagt. 

De Inlandsche bevolking bestaat uit Dajaks en 
Maleiers. De eersten zijn in 21 stammen of stam- 
verbanden onder te brengen, welke gewoonlijk 
genoemd worden naar de riviergebieden, waar zij 
gevestigd zijn. Van de Benawas-Dajaks zijn velen 
tot den Islam overgegaan en nu opgen omen in de 
Maleiersgroep. Zij wonen verspreid langs den 
rechteroever der Kapoeas ter hoogte van G. Be- 
toeng. De Ketoengan-Dajaks wonen, behalve aan de 
Ketoenganrivier, ook aan de Kapoeas- oevers om en 
bij de Kota Sekadau. De Moealang- Dajaks wonen 
in het stroomgebied der S. Ajak en S; Belitang. De 
Menterap - Da j aks worden on- derscheiden in 
Menterap-Taman, Ketabat, Sa- wai- en Djawan-
Dajaks; zij bewonen het gebied van de Mentarap-
rivier. De Taman-Dajaks zijn gevestigd in het gebied 
van de S. Taman, S. Te- bian en S. Kioengkang. De 
overige stammen zijn, wat hun zielental betreft, van 
weinig belang. De Maleiersgroep omvat 
afstammelingen van Maleische, Javaansche en 
Boegineesche kolonisten en verder gelslamiseerde 
Dajaks. De vole Javaansche overblijfselen in taal en 
namen, vooral in de gebruikelijke adellijke titels, 
wijzen op een belangrijke oud-Hindoe-Javaansche 
kolonisatie in deze streken. Deze is opgelost in de 
groep der talrijke Mohainmedaansche, Maleische, 
Boegineesche en Bandjarecsche immigranten. De 
Maleische bevolking wordt verdeeJd in 5 standen: a. 
de soekoe Radja, den adelstand, afstainmende van 
Dajang Sri A wan, de echtgenoote van den eersten 
radja van het rijk; buiten en bo ven dat soekoe-
verband staan de Radja, zijn breeders en kinderen en 
de Mangkoeboemi; b. de soekoe Sekadau of Benoea, 
afstammelingen van de volgel ingen van den eersten 
radja Melajoe, die do negeri Sekadau stichtte； c. de 
soekoe Ke m a toe, omvattende afstammelingen van 
uit Mat an af- komstige Kematoe-Dajaks, die in 
Sekadau tot den Islam waren overgegaan en door den 
Ji adj a werden vryverklaard; d. de soekoe Benawas, 
waartoe behooren vrij verklaarde geislainiscerdc 
Benawas-Dajaks en liun afstanimclingen ； c. de 
soekoe Melawang, omvattende alle overige Mo- 
hammedaansche Dajaks en hun afstammelingen. Het 
standen-verschil wordt, hoewel minder dan vroeger, 
thans nog onder Maleiers in acht geno- men, vooral 
bij huwelijken. 

De Chineezen zyn in het begin der negentiende 
eeuw in Sekadau gekomen voor goudwinning. De 
mijnen bo venstrooms de S. Ajak zijn nu vrijwel 
uitgeput. Sedcrt 1931 evenwel begonnen eenige 
Chineezen, door de malaise en de slechte rubber- 
prijzen daartoe gedwongen, zich weer op de goud-
winning toe te leggen. De mceste Chineezen leven 
van handel en landbouw (rubber- en gambircul- 
tuur). Zy zijn grootendeels in het landschap ge- 
borenen (peranakans). 

De verkeerstaal is het Sekadau-Maleisch (Oe- 
loe-Maleisch), dat sterk afwijkt van het Riouwsch 
Maleisch en veel Dajaksche en Javaansche woor- 
den en uitdrukkingen ijevat. Daar iedere Dajak- 
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stam een cigen taal heeft, veelal sterk verschil- lend 
van die van andere stammen, inaken de Da- jaks bij 
het verkeor met inenschen uit een ande- ren stam 
gebruik van het Oeloo-Maleisch. 

De Dajaks zijn nog heidenen； de Islam maakt 
thans nagenoeg geen vorderingen onder hen. De 
Roomsch-Katholieke missie, die onder de Da- jaks 
werkt, hceft er geen bekeerlingen. 

Do economische toestand van het land, welke in 
de jaren 1924—1928 zeer goed was, is nu (1933) 
zeer slecht. Door de prijsdaling van alle cultuur- en 
boschproducten kornt weinig geld in het land en is de 
handel verslapt. Uit gebrek aan geld is men in 
Sekadau weer tot den ruilhandel overgegaan. 
Maleiers en Dajaks ruilen hun rijst en 
boschproducten bij de Chineezen in voor zout, tabak 
en andere benoodigdheden. 

De Inlandsche nijverheid is van weinig betee- 
kenis. In de landschapsbegrooting is een klein bedrag 
uitgetrokken voor de bevordering daar- van. Nu er 
bijna geen geld is, beoefenen Malei- sche en 
Dajakvrouwen weer de weefkunst om te voorzien in 
eigen kleeding. 

Het hoofdmiddel van bestaan der Inlandsche 
bevolking is de rijstbouw, welke wordt uitgeoe- fend 
voornamelijk op droge velden en hier en daar op 
moeras-sawahs. Een proef genomen met geirrigeerde 
sawahs in 1920 is mislukt. De ver- bouw van tweede 
gewassen en klappers geschiedt voor eigen gebruik. 
Verder wordt sporadisch wat kapok en koffie 
geplant. Na den rystbouw is de 1'ubbercultuur het 
belangrijkst; zij is voornamelijk in handen van 
Maleiers en Chineezen. De rubberaanplantingen der 
Dajaks zijn nog van weinig belang. De cultuur wordt 
vrijwel door alien zeer slordig gedreven. Ook de 
bereiding van het product laat te wenschen over. In 
de omge- ving van Rawak legt de bevolking zich, op 
aan- raden van het zelfbestuur, toe op de cultuur van 
citronella. Daar treft men ook een kleine Japan- sche 
onderneming met serd-fabriekje aan. 

In het landschap vindt men nog 3 landbouw- 
conccssies voor rubbercultuur, een in handen van 
Ja])anners en twee van Chineezen. Verder zijn er 8 
crfpachtpercoelen, beplant met rubber cn gambir； 
zeven ervan zijn in handen van Chineezen en 66n van 
de N.I. Escompto Mij. 

Hike Dajakstam heeft zijn eigen afgebakend ter 
rein voor zijn landbouw； zoo ook elke Dajak- 
Hch.o en Maleische kampoeng. De grenzen zijn in 
gemeen ovcrleg tusschen de belanghebbenden, 
oruler toozicht van het zelfbestuur vastgosteld. 
Grcnsgeschillen worden door den zelfbestuurder 
beslecht. De cigcndom van den grond berust bij het 
zelfbestuur, dat te alien tijde daarovor kan 
beschikken. In hetgebied van eon kampoong mag 
nieinand van oon andoren stam of andero kam- 
poeng grond ontginnon zonder toestemming van het 
betrokken kampoenglioofd. De oorspronko- lyko 
ontginnor heeft volgens de adat een erfe- lijk 
gebruiksrecht op den door hom ontgonnen grond. 
Wanncer dozo wordt verlaten en drie jaar lang braak 
blyft liggen, verliest do ontginner zyn rcchten 
daarop. Zoolang h^j z^jn gebruiksreohten ； nog niet 
hoeft verloren, kan hij die aan andere Inlanders 
vervreemden. 

De veeteclt is van weinig beteokenis. Do Dajaks 
houdon veel varkons, welke ze alleen by feeste- lyko 
gelegonhoden slachten. 

Jacht wordt uitgeoefend tor wering van voor den 
landbouw schadelijk wild. Binds eenigen 切d 

worden van bestuurswege tegen lagen prya voor- 
laadgeweren met munitie beschikbaar gesteld. 
Visscherij geschiedt voor eigen gebruik； slechts de 
meertjes aan den linkeroever der Belitangri- vier en 
deze zelve zijn nog zeer vischrijk. 

De handel is voornamelijk in handen van Chi-
neezen, die door Maleische en Chineesche op- 
koopers de producten uit de kampoengs laten halen. 
De geleverde boschproducten zijn getah-, rotan- en 
damaraoorten. Ook goede timmerhout- soorten 
worden, vooral uit de Belitangstreek, in vlotten naar 
Pontianak afgevoerd. IJzerhout wordt niet veel meer 
verhandeld, daar de tegen- woordige vindplaatsen te 
ver van de waterwegen zijn gelegen, zoodat het 
transport te bezwaarlijk is geworden. Tengkawang 
wordt nog veel uit- gevoerd, gedeeltelijk afkomstig 
van wilde boomen en gedeeltelijk van geregelde 
aanplantingen. 

De vaart op de Kapoeas wordt onderhouden door 
Chineesche stoom- en motorbooten, welke te 
Pontianak of Sintang thuis hooren en groote 
laadprauwen sleepen, voor transport van goede- ren 
en personen. Het Pontianak-riviertransport, onder 
beheer der Zoutregie, onderhoudt met 2 stoombooten 
de vaart op de Kapoeas naar en van de bovenstreken 
voor het vervoer van Gouverne- mentspassagiers en 
-goederen. Het landverkeer geschiedt thans, behalve 
langs de Dajakpaden, ook over de in 1925 
geprojecteerde en sindsdien aangelegde wegen. 

Deze groote wegen zijn in aanleg gereed en 
moeten nog worden afgewerkt, waarvoor op de 
landschapsbegrooting van 1932 een som van / 
23.000 is uitgetrokken. Zy loopen van de grens met 
Sanggau naar Sekadau; van Sekadau over Soengai-
Ajak naar de grens met Sintang en van Sekadau over 
Rawak-Nangataman naar Nanga- mahap. In 1926 en 
1927 zijn verschillende be- stuurstelefoonlijnen (van 
het landschap) aange- legd, welke in hoofdzaak die 
wegen volgen. 

Het laatste lange contract met den bestuurder van 
Sekadau en zijn landsgrooten gesloten da- teert van 
25 October 1869 (goedgekeurd bij G.B. van 18 Juni 
1871 No 24). Het word den 7 Fe- bruari 1881 
aangevuld by een suppletoire over- eenkomst 
betreffende de politie en het rechts- wezen 
(goedgekeurd by G.B. van 21 September 1881 No 
13). De in 1902 opgetreden Panembahan Ahmad Seri 
Negara teekende met zijn lands- grooton den 16en 
December 1902 een akte van verband, welko werd 
goedgekeurd bij G.B. van 10 Maart 1903 No 52. In 
1910 werd hij, wegens herhaaldo schending van het 
contract, van zijn waardigheid ontheven en in het 
bestuur van het landschap vervangen door een 
bestuurscommissie van 4 leden, die op 20 Juni 1911 
de korte verkla- ring volgons uniform model 
aflegden, goedgekeurd bij G.B. van 15 Januari 1911 
No 79. Die commissio werd in 1920 vervangen door 
een andere, vormende het voorloopig zelfbestuur van 
het landschap en bestaande uit Hadji Goesti Achmad 
Pangeran Nata Negara, diatrictshoofd vanSokadau-
ilir en Ad6 Abdoelmoerad, districts- hoofd van 
Sekadau-ooloe. Dezen legden even- eens de korte 
verklariug volgens uniform model af op 13 Fobruari 
1920, welke werd goedgekeurd bij G.B. van 10 Juli 
1920 No 54. In 1923 werd het lid Ad6 
Abdoolmoerad ontslagen als districts- hoofd en 
ontheven van zijn lidmaatschap der 
bestuursoommissie. Tegelykertijd werd met het 
bestuur van het landschap belast het eenig overge- 
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bleven lid der commissie Hadji Goesti Achmad 
Pang^ran Nata Negara. Deze stierf op 9 Juli 1931 en 
werd vervangen door Goesti Mohamad Hamid, die 
als Regent met den titel van waarneinend 
Panembahan optrad, tot tyd en wijle de minder- 
jarige zoon van Abang Kelip zelf het bestuur kan 
voeren. Hij teekende en beeedigde den lOen Mei 
1932 een akte van verband, welke werd goed- 
gekeurd bij G.B. van 6 October 1932 No 38. 
"Op het landschap zijn van toepassing de zelf- 
bestuursregelen 1927 (Ind. Stb. No 190) met wij- 
zigingen en aanvullingen. 

In het landschap zijn geen landsgrooten meet; 
onder den bestuurder staan over de Inlandsche 
bevolking 1 demang in Sekadau-oeloe en 3 assis- 
tent-demangs in Sekadau-ilir, te Nangataman en te 
Belitang. De bezoldiging van den wnd. zelf- 
bestuurder is voorloopig vastgesteld op / 450 's 
maands. Daarop en op die der landschapsamb- 
tenaren is voor 1932 een korting toegepast van 10%, 
met het oog op de verminderde inkomsten der 
landschapskas. Het budget der landschaps- 
begrooting is / 81.293. 

Literatuur. Nota betreffende het zelfbesturen- de 
landschap Sekadau, T.A.G. 1912 biz. 666— G80. 
Zie ook de aanvullende literatuur bij het artikel 
SAMBAS (suppl. afl. biz. 1114). 
•、DRANKBESTRIJDING. (Aanv. van DI. I). De 
strijd tegen het alcoholisme in Indie is niet nieuw； 
hij dateert van voor 1870. Toen richtte de Ned. 
Vereeniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende 
(sterke) Dranken zich in het belang van het Ind. 
Leger met een adres tot de Nederlandsche Re-
geering, waarin verzocht werd om op de schepen, 
bestemd tot het vervoer van troepen naar Indie, geen 
sterken drank uit te deelen. 

De zendeling F. Braches — later beheerder van 
het Christelijk Militair tehuis te Meester Cornells — 
richtte in 1894 te Bandjermasin de CKnsten-geheel-
onthouders Vereeniging op, die in 1895 door de 
Regeering werd erkend en goed- gekeurd. In 
datzelfde jaar wendde de Nationale Christelijk-
OnthouderBvereeniging in Nederland zich officieel 
tot de Regeering, met verzoek den invoer van sterke 
dranken in enkele deelen van Nederlandsch-Indie te 
verbieden en richtte Dr. F I. M. Fie big, dirigeerend 
hoofd-officier van Gezondheid in het N.-I. Leger 
zich met een open brief tot zijn collega's om hulp te 
vragen ter be- strijding van het alcoholisme en van 
het geregeld gebruik van alcoholica. 

Het jaar 1895 is voor de drankbestrijding in 
Nederlandsch-Indie ook nog in ander opzicht be- 
langrijk geweest, omdat toen ook nog een open brief 
verscheen, onderteekend door een aantal 
hoofdofficieren, officieren en doktoren, waar- onder 
bekende namen als die van Dr. H. Ber- voets, Dr. 
H.B. van Buuren eu Dr. F. I. M. Fiebig voorkomen, 
die met een ernstig woord de In- dische burgers 
opwekten zich aan te sluiten bij de Amethysten-
Vereeniging, Te Bandjermasin werd zelfs naast de 
Europeesche een inheemsche af- deeling der 
Amethysten-Vereeniging gevormd. 

In hetzelfde jaar werd in Batavia door eenige 
zendelingen een afdeeling van de Ned. Chr. ge- 
heelonthoudersvereeniging opgericht. Als een der 
leiders dient vermeld te worden, de in 1899 
overleden sergeant van het N.-I. Leger J. G. 
Wanrooy, die in 1897 in „de Ch. Geh. Onthouder" 
zijn artikel „Aanklacht,> schreef, benevens de 
brochure „Het drankmisbruik in ons Indisch 

Leger", welkepublicaties door Dr.A. Kuyper, dcs- 
tijds afgevaardigde voor Sliedrecht, aanleiding 
vormden in de Tweede Kamer den Minister van 
Kolonien te vragen een onderzoek te doen in- stellen 
naar de daarin geuite kJachtcn. 

Wanrooy's „Aanklacht,5 heeft ertoc medege- 
werkt de belangstelling in de bestrijding van het 
drankkwaad te vermeerderen, zoowel van de zijde 
der particulicren als van die der autoritei- ten. 

Verschillende in ale n stelde de Regeering een 
commissie in ter onderzoek van den omvang van het 
drankgebruik in gehcel Nederlandsch-Indie en c.q. 
nopens de niiddelen tot bestrijding daar- van, zoo 
o.a. in 1907. Het oordeel dier commissie is 
gepubliceerd in het Koloniaal Verslag van 1913. 

In J uni 1914 werd, zooals reeds vermeld aan het 
slot van het oorspronkelijk artikel, aan den 
toenmaligen Resident van Banka en Onderhoo- 
righeden, A. J. N. Engelenberg, door de Regeering 
ecn onderzoek opgedragen naar den omvang van het 
drankgebruik onder de Inheemsche bevolking op 
Java en Madoera; bij die gele- genheid werd tevens 
onderzocht in hoever het alcoholgebruik van den 
Europeaan van invloed is geweest op verbreiding 
van het kwaad onder de Inheemsche bevolking. 
Resident Engelenberg diende in 1916 zijn Alcohol-
Enquete-Rapport in. 

Reeds in de eerste zitting van den Volksraad 
kwam het alcoholvraagstuk ter sprake. 

Naar aanleiding daarvan werd bij besluit van 7 
September 1918 No. 28 ingesteld de „Alcohol- best
司 dingscommissie" onder voorzitterschap van P. T. 
A. Koesoemo Joedo, destijds Regent van Ponorogo, 
die in 1922 haar eindrapport in- diende vergezeld 
van verschillende voorstellen benevens van een 
ontwerp- drankordonnantie. 

De Commissie verwierp een drankverbod uit- 
sluitend voor een bepaald deel der bevolking, 
aangezien zij overtuigd was dat ecn dergdijk verbod 
niet zou worden gedragen door de volks- 
overtuiging, welke het als onrccht zou beschou- 
wen, dat voor Inheemschen strenge verbodsbe- 
paJingen in het leven zouden worden geroepen, 
welke niet zouden gelden voor een in de d^sa, 
levenden (Indo) Europeaan. Bovendien twijfelde de 
commissie aan de practische uitvoerbaarheid van 
een zoodanig verbod. 

Over de wenschelijkheid of noodzakeJijkheid 
van een absoluut verbod voor alle bcvolkings- 
groepen kon men het in den boezem der coinmis- sie 
niet eens worden ； wel was men eonstemmig van 
oordeel, dat de onmiddellijke invocring van een 
absoluut alcoholverbod oiigewcnscht moest worden 
geacht, en wel： omdat tiard en inacht der politic 
niet zoo waren, dat zij zulk cen absoluut verbod 
binnen redelijkegrenzen zou kunnen handhaven en 
omdat, indien men in Nederlandsch- Indie ooit tot 
een absoluut alcoholverbod zou willen of moeten 
komen, dit slechts zou kunnen geschieden langs 
wegen van geleidclijkhcid. 

De op het verslag der commissie gehoorde 
Regeeringsadviseurs achtten met de ineerdcr- heid 
in die commissie een absoluut alcoholverbod 
ongewejischt, al achtten zy het de taak van de 
Overheid om te waken tegen drankmisbruik. Van 
1925 echter dateert het oordeel der Regeering, 
uitgesproken ter bestuursconferentie to Batavia, dat 
bijzondere maatregelen, uitgaande van het centrale 
gezag, voorhands overbodig waren. 

Bij de niondelinge behandeling in de Twecde 
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Kamer der Staten-Goneraal van de Indische 
begrooting over 1930 werd door den Minister van 
Kolonien ingevolge een herhaald verzoek van het lid 
der Kamer, A. H. Gerhard, toege- zegd een rapport 
te doen samenstellen nopens alles wat in Indie 
vanwege de Regeering en de diverse Raden wordt 
gedaan ter bestriding van het gevaar van 
drankgebruik en nopens de met die maatregelen 
bereikte resultaten. 

In het rapport, hetwelk in 1931 de Tweede Kamer 
ter kennisneining werd aangeboden, wor- den de 
Regeeringsbemoeiingen, de nieuwe maat- regelen 
van bestuurswege inzake de bestrijding van het 
drankmisbruik ingevoerd sinds 1922, nader 
omschreven. 

Zoowel door het Departement van Onderwijs en 
Eeredienst, als door het Kantoor voor Volks- lectuur 
werden leesboekjes uitgegeven, waarin op het gevaar 
van het drinken van alcoholhouden- de dranken 
wordt gewezen. 

Van particuliere zijde is meermalen ge- poogd iets 
te doen ter beteugeling van het drankgebruik in Indie. 
Zoo heeft de vereeniging Boedi Oetomo zich 
uitgesproken voor verschi]lende maatregelen ter 
bestrijding van het drankgebruik, doch van actieve 
bestrijding door Boedi Oetomo werd in de latere 
jaren niets meer vernomen. 

In November 1914 is te Semarang de vergade- 
ring van den Regentenbond Sedio Moeljo ge- 
houden, waar met algemeene stemmen op voor- stel 
van Dr. H. Bervoets besloten werd tot oprichting van 
een vereeniging, welke zich be- perking van het 
drankgebruik ten doel stelde. 

Tot oprichting der vereeniging is het echter niet 
gekomen. 

De Inheemsche Vereeniging „Mim Pitoe*, (de 
zeven M's) opgericht op 1 Januari 1909 heeft zich 
eenige jaren kunnen handhaven. De leden beloofden 
zich van de zeven M's te zullen ont- houden 
waaronder ook genoemd. werden „madaf* (opium) 
en “minoem" (drank). De gelofte werd telkens voor 
66n jaar aanvaard en luidde ten op- zichte van 
“minQem": „Ik zal een jaar lang geen arak drinken, 
noch wijn, bier of welke andere dranken die 
bedwelmen1*. Nadat de leider, de hecr van 
Hinloopen Labberton, zich terugtrok, heeft de 
vereeniging zich niet kunnen handhaven. 

In het jaar 1915 heeft de vereeniging van In- 
landBche Ambtenaren to Semarang onder leiding 
van Atmodiromo een onderzoek ingesteld naar het 
gebruik van alcoholgobruik in do toenmaligo 
residentie Semarang. 

Op het in het zelfdo jaar door do Sarikat Islam 
gehouden congros, waar de aanwezige afgevaar- 
digden 士 600.000 leden vertegonwoordigden, were! 
een motie aangonomen, waarin do Regcering 
vorzocht werd Haar bclangstelling zoover uit te 
strekkon, dat do Xnheomsche bevolking spoe- dig 
verlost mocht wordon van het drank- en 
opiuingobruik, torwyl verder aangedrongen werd op 
een algeineon drankverbod voor In- lioomschen. 

Vordor kunnon nog genoemd worden de In- 
hoonischo Vereenigingen ,,Moehamadjjah'' en „Jong 
Islainieteubondn, die uit godsdienstige overwegingen 
naar beteugeling van het drankgebruik streven. 

Op den 20sten Mnart 1921 werd te Batavia oen 
afdeeling van de drank- en opiumbestrjj- * 

dingsvereeniging, de Internationale Orde van Goede 
Tempelieren (I. O. G. T.) opgericht, apoe- dig gevolgd door 
afdeelingen op verschillende plaatsen o.a. te Bandoeng, 
Buitenzorg, Jogja, Soerabaja, Semarang, Solo enz. Uit ha ar 
actie kan vermeld worden, dat zij zich met diverse 
verzookschriften ter zake van wettelijke be- strijding van het 
alcoholismc we nd de tot den Minister van Kolonien, de 
Regeering van Neder- landsch-Indie, den Volksraad en locale 
raden. 

Zij stelde ondorzoekingen in naar den omvang van het 
alcoholgebruik over geheel Nederlandsch- -Indie. Bekend zijn 
vooral haar acties tegen de voorgenomen oprichting van een 
jeneverstokerij te Pangaldngan (December 1924)； tegen het 
aanbrengen van drankreclame in en op over- heidsgebouwen 
en tegen oprichting van bier- brouwerijenin Nederlandsch-
Indie. Zij gaf onder- scheidene propaganda-geschriften op het 
gebied van drank- en opiumbestrijding uit. 

Als een bijzonderheid kan vermeld worden, dat wijlen 
Prof. Dr. J. v. Rees, bekend interna- tionaal drankbestrijder en 
leider der I. O. G. T., van October 1926 tot Februari 1927 een 
propa- gandareis door Indie maakte. 

In November 1924 werd te Batavia een In- donesische 
Jeugd-vereeniging voor Alcohol- en Opiumbestrijding 
opgericht. Deze vereeniging is na een kort bestaan weder 
opgeheven. 

CHERIBON. (Vervolg van DI. I). Deze hoofd- 2 C # . 
plaats van de gelijknamige afdeeling der provin- cie West Java 
is in de laatste 15 jaren op velerlei gebied belangrijk 
vooruitgegaan en mede door de gemeentelijke zorgen 
geworden tot een ge zond en comfortabel woonoord. Het 
zielenaan- tal bedraagt volgens de uitkomaten der in 1930 
gehouden volkstelling51.732, waarvan 1569 Euro- peanen, 
40.475 Inheemschen, 8094 Chineezen en 1594 andere 
Vreemde Oosterlingen. 

Door de gunstige ligging van Cheribon bleek het aanleggen 
van kostbare havenwerken niet noodzakelijk. De schepen 
ankeren op de reede, terwijl laadprauwen zorgen voor de 
verbinding met den vasten wal. De reede wordt beschermd 
door den hoek van Indramajoe en het rif van Cheribon, dat de 
baai aan de noordzijde begrenst, waardoor ook in den 
Westmoesson veilig kan worden geankerd. 

Cheribon is, gerekend naar het scheepsbezoek en do 
douane-ontvangsten, als vyfde haven van Indio aan te merken. 

In de jaren 1918 en 1919 werden de havenwer- ken 
belangrijk uitgebreid. Door de gestadige aan- groeiing van de 
kust staken de in 1888 verlengde havendammen niet ver 
genoeg meer in zee uit om do voor de binnonscheepvaart 
benoodigde water- diepto to waarborgon, waarom de 
Oosterdam met 550 m. in meer oostelijke richting werd 
verlengd. De Wcstordam werd evenwijdig daaraan, maar 130 
m. minder ver doorgetrokken om een geniak- kolijker invaart 
to verkrijgen. Voorts werd een tweedo binnenhaven aangelegd, 
welke van de be- staande werd gesoheiden door een landtong 
van 300 m. lengte en 130 m. breed to. 

De voornaamste goederen en products】, welke to Cheribon 
worden ingevoerd, zjjn ryst, mest- stoffon, visch, kadeI6, tabak 
en ijzer. De invoer van rjjst houdt grootendeels verband met 
den stand van dit gewas in het aohterland. De inge- voerde 
tabak is hoofdzakelijk bestemd voor de British American 
Tobacco Company, welke te 
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Cheribon een groote sigarettenfabriek in bedrijf 
heeft. 

De uitvoer betreft in hoofdzaak suiker, rijst, 
spiritus en tapioca. De uitvoer van suiker is over- 
wegend, terwyl van rijst alleen de betere soorten 
worden uitgevoerd, welke bestemd zijn voor ver- 
scheping naar Europa. De spiritus is afkomstig van 
twee spiritusfabrieken te Paboearan en Pa- limanan, 
welke melasse als grondstof gebruiken. 

Van sommige artikelen is de import te Cheribon 
in de laatste jaren sterk toegenomen als gevolg van 
het feit, dat sommige te Batavia gevestigde 
importeurs er de voorkeur aaTi'geven dm de voor 
Priangan_bestemde goederen in Cheribon in te 
voeren, omdat de vervoerkosten dan belangrijk lager 
zijn en de goederen per vrachtauto sneller de plaats 
van bestemming bereiken. Bovendien zijn de 
havenrechten en vooral het goederengeld te 
Cheribon belangrijk minder dan in de andere havens 
aan de noord kust. Een rechtstreeksche 
spoorwegverbinding door Priangan naar Ban-, 
doeng is nog niet tot stand gekomen； wel is er 
eenTsp6oifviregverbinding van de Semaraiig^=Che- 
ribon Stoomtram-Shratschappij7~welke echter bij 
Kadipaten-eindigy 
C^Zeer belangrijl^Aoor Cheribon,is ook de spoor- 
^wegverbinding langs de'"Noord, waarin nog lang 
het stuk tusschen Tjikampdk en Cheribon ont- .brak; 
deze 137 km. lange verbinding werd in 1912 voor 
het publiek verkeer geopend. In 1917 kon de 158 
km. lange lijn Cheribon—Kroja in gebruik worden 
genomen. 

Cheribon ligt aan den grooten postweg, welke de 
stad met Bandoeng, en Tegal, _Eekalongan-en 
Semarang verbindt. ~~ 
—ITL Octolier 1932 kwam de rechtstreeksche weg- 
verbinding met Bataxia-tot stand, welke 1 Janu- ari 
1933 voor het publiek verkeer werd openge- steld. 

Sedert 1906 is Cheribon een zelfstandige ge- 
meente; in 1920 kreeg de stad haar eersten bur- 
gemeester. 

In 1921 werd een gemeentelijk ziekenhuis, en in 
1922 een nieuwe Europeesche begraafplaats te 
Soeniaragi in gebruik genomen. 

In 1924 werd de capaciteit van de drinkwater- 
leiding vergroot, terwijl thans (1933) de aanslui- ting 
aan het brongebied te Tjipanas tot stand wordt 
gebracht. De plaats is voorzien van gas en electrisch 
licht. 

Een groote verbetering kwam tot Bland door de 
asfalteering van vrijwel het geheele wegennet. De in 
Cheribon vroeger zoo talrijke poelen en plassen 
werden gedempt en vischvijvers werden 
drooggelegd. Het zuidelijk deel van Cheribon werd 
van een behoorlijke rioleering voorzien, terwyl ook 
de rioleering en afwatering van het noor- delijk deel 
binnen afzienbaren tijd gereed zal zijn. De Kali 
Sipadoe en de Kali Lama werden uitge- diept en 
genormaliseerd. Het rcsultaat van deze belangrijke 
gezondmakingswerken is, dat het percentage 
voorkomende acute malari age vaJlen thans uiterst 
gering is. 

Eind 1927 werd een nieuw raadhuis van zeer 
moderne architectuur in gebruik genomen. 

De meeste groote bankinstellingen, handels- 
huizen en scheepvaartmaatschappijen zijn te 
Cheribon vertegenwoordigd. De voornaamste al- 
daar gevestigde industrieen zijn de cigarettenfa* 
briek van de British,-American Tobacco Company 
en de N.V. Mestfabriek ,,Java"; daarnaast zijn er 

nog vele Inheomscho industrieen, waaronder we- vorijon 
een belangrijke plaats innomen. 

Ter plaatse worden aangetroffen 6 Inlandscho scholen 
2do klasso en 7 Gou vernemcntsscholen, waaronder 1 
muloschool, 1 Europeesche lage- re gemengdo school on 
1 Europeesche lagore meisjesschool. Daarnaast zijn er 
nog 10 particv- liere inrichtingen van ondcrwijs, 
waaronder 1 Christelijke Europeesche lagere school en 1 
Hol- landsch-Chineesche zendingsschool. 

Op een afstand van 25 km. is de aardige bad- plaats 
Linggadjati gelegen op een hoogte van ± 400 
VeleiiUebben dit koelere oord geheel tot woonplaats 
gekozen. 

Literatuur: J. J. Baggelaar, De Haven van Cheribon; 
Mr. P. C. Bloys van Treslong Prins, Overblijfselen uit den 
Compagniestijd; beide arti- / kelen voorkomend in het 
Gedenkboek der Ge- / nieente Cheribon 1906—1931; S. 
A. Reitsmaf Gedenkboek der Staatsspoor- en Tramwegen 
in -Nederlandsch-Indie 1875—1925. 

WADJO. (Aanv. van DI. IV)： Het landschap / vormt 
de meest noordelijk gelegen onderafdee- ling (Wadjo) der 
afdeeling Bond en kan geogra- fisch verdeeld worden in
： a. een westelijke of me- renvlakte, waarin gelegen zijn 
de meren van Tdmp6, van Siddnrdng en het zoogenaamde 
kro- kodillen-meer (Laboeanpaka); b. een midden- 
gedeelte, dat uit hcuvelland bestaat, hetwelk naar het 
noorden bergachtig wordt en in Anaba- noea en Gilirang 
overgaat in de uitloopers van het Latimodjong-gebergte; 
c. een oostelijke of kust- vlakte, welke meermalen 
onderbroken wordt door uitloopers van het heuvelland in 
het mid- dengedeelte. 

De drie meren van de westelijke vlakte zijn ei- genlijk 
uitgestrekte moerassen, welke met elkaar in verbinding 
staan en in den drogen tijd voor een groot deel droog 
loopen. Zij worden gevoed door de S. (Sallo = rivier) Bila 
en andere rivieren, welke het water van de omliggende 
hooge terrei- nen afvoeren. De in noordelijke richting uit 
Sopping komende S. WalanaE staat bij de kampoeng 
Timoro in verbinding met het Tdmp6-mecr. In den 
regentijd stuwt zij het water op naar liet meer, om het in 
den drogen tijd weer af te voeren. Van Timoro stroomt zij 
Z.O.- en O.-waarts langs de hoofdplaats S6ngkang en 
breekt bijTampangan door het heuvelland. De westelijko 
vJaktc is het welvarendste gedeelte van het landschap. 
Men vindt er groote sawahcomplexen en con belung- 
rykon Inlandschon handeL 

Het heuvelland in het middongedeelte van het 
landschap rijst vi-ij Bteil uit de ineronvlakto op en daalt 
in het Oosten glooiend Jiaar de kust- vlakte af. Ten 
Noorden van de onderbanoea's Gilirang en Anabanoea 
(zie bo ven) Jiggen de berg- achtige Pitoempanoealanden, 
waarvan het hoog- land oveneens naar het Oosten afloopt 
in de oostelijke kustvlakte. Het heuvel- en bergland is 
over het algemeen vruchtbaar. Men vindt er voel goede 
sawahs, vooral in Paria, Roempia en Gilirang. 

De oostelijke vlakte, welke in het N. bij Siwa smal is 
en naar hot Z. breeder wordt, heeft een moorassige 
kuststrook. De rivieren vormen delta^ bij haar 
uitmondingen in de Golf vau Bond. 

Deze vlakte is het dunst bevolkt gedeelte van Wadjo. 
De bewoners leven van rijstbouw op sa- wahs, van handel, 
prauwvaart en zeeviascherjj. De lage, moerassige kust met 
v66rliggende ko- 
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raalriffen biedt geen goede ankerplaats voor 
schepen. Slechts ten N. van kampoeng Bon6-bo- nd, 
waar de uitloopors van het Latimodjong-ge- bergto 
tot aan de kust reiken, kunnen zeeschepen tot dicht 
ondcr den wal ankoren. De kustplaatsen Siwa, 
Djalang en TjenranaE en Doping zijn van eenig 
belang voor den Inlandschen handel en prauwvaart. 
Siwa wordt ook op verzoek van de handclaren nu en 
dan, als er voldoende lading is, door K.P.M.-booten 
aangedaan. De voornaamste rivieren van de 
oostelijke vlakte zijn: de 8. Boe- riko (aan de 
noordgrens, onbevaarbaar); de S. Siwa, voor 
sampans bevaarbaar tot kampoeng Batoe； de S. 
Boelete, voor sampans bevaarbaar tot kampoeng 
Topitoe; zij staat bij hare monding in verbinding met 
de S. Siwa; de S. Kera, voor sampans bevaarbaar tot 
den pasar van Balere; de S. Gilirang, met kampoeng 
Babana Akotengang aan de uitmonding； zij heeft 
verscheidene zijriviere n en is voor een klein dee! 
bevaarbaar； de S. Doping is bij haar uitmondingen 
bevaarbaar voor zeeprauwen. 

De belangrijkste rivieren van het landschap zijn: 
a. de reeds eerder vermelde S. WalanaE, welke door 
de S. Minralang in verbinding staat met het 
Tdmpemeer. Zij wordt gedurende het ge- heele jaar 
druk bevaren door sampans (prauwen). Allcen bij 
hoogen waterstand kunnen zeeprauwen tot 
Sdngkang, de hoofdplaats van het landschap en van 
de onderafdeeling komen, maar daar zij dan gesleept 
moeten worden, laadt men liever de producten over 
in de geniakkelijkcr te hantceren en sncllere 
sampans, welke tot WalabengE (in Soppeng) 
kunnen komen. Haar voornaamste zij- rivieren in 
het landschap zijn de S(allo) Lempong en de S. 
Tobako. b. de S. Bila, welke van het N, komendc in 
het Temp6meer stroomt. Bij kampoeng Tokad6 
(banoea Belawa) komt zij in de moerassige 
omgeving van bedoeld nieer en splitst zich daar in 
verschillende takken, welke dikwijls van loop 
veranderen. Tot Tanroetedong (in Si- denrdng) is zij 
bevaarbaar voor sampans. In het meer stroomen nog 
een viertal onbevaarbare ri- viertjes, welke het water 
van de westelijke helling van het heuvelland 
afvoercn. In Belawa, weste- lijk van de S. Bila, 
stroomt de Belawarivier, welke (jok in het 
Tdmpemeer uitkomt. 

〕)c grootc zijwcgen in het landschap maken deel 
uit van het net van groote, doorgaande, ver- hardc 
verkeerswegen van Celebes en Onderhoo- rigliedcn. 
.Dio wegen loopen van Sdngkang naar a. 
Poinpanoea； b. grens Paloppo; c. grens Si- 
ddnrdng； d. grens Sopping. De laatste weg, over 
Lioe, is vorvangen door dicn over TjabdngE, waar 
de WalanaE overbrugd in. Door het gereed- komen 
van den Tjambaweg is de afstand van Sdngkang 
naar Makassar 40 km. korter goworden. Voor den 
bouw van' Ininstwerkcn in de wegen is geld geleend 
van het land. Do doorgaande, ver- harde 
verkeerswegen zijn gesohikt voor autover- keer. Do 
rivierovergangon zijn alle overbrugd. Bohalve 
bovengenoeindo eerste klasse wegen zyn er nog 2e 
en 3de klasse wegen. 

Aan66ngesloton kainpoengs vindt men slechts 
om liet meor van Tdmp6 en aan do kust. In de 
bergstrekon, do Pitoompanoealanden, liggen de 
huizon soma kilometers ver van elkaar. Overal el-
ders »taan de huizen verspreid te midden van hun 
tuinon. Na don aanleg van de groote wegen en door 
vormeorderd gebruik van vracht&uto's ziet men eon 
grooten trek der bevolking naar die we 

gen. Wegens houtgebrek zijn de huizen nog vrij 
primitief gebouwd. In de Pitoempanoea en Gili- rang 
worden nog eenige bosschen aangetroffen. In het 
houtgebrek wordt voorzion door invoer van 
Soppfeng en Loewoe. In do strandbosachen vindt 
men ook nog de adjoelanro, een houtsoort gesohikt 
voor huizen- en bruggenbouw. 

De bevolking van Wadjo bestaat uit: 51 Euro- 
peanen, 192.372 Inlanders, 231 Chineezen en 172 
andere Vreemde Ooaterlingen of totaal 192.826 
zielen (zie tabel 19 in het 2e deel van het Indisch 
Verslag 1932). De grootte van het landschap wordt 
geschat op 2750 km.2, zoodat de bevol- 
kingsdichtheid ± 71 zielen per km.2 bedraagt. Het 
dichtst bevolkt zijn de wanoea's om het Tdm- 
pemeer, het dunat de Pitoempanoealanden. Tot de 
inheemsche bevolking wordt gerekend een klein 
aantal Toradja's, gewezen slaven, die na hun 
vrijlating zich hier gevestigd hebben. Voor den 
handel trekken Wadjoreezen veel uit naar de 
omliggende landschappen, naar Bima, Pasir en 
Pontianak op Borneo en ook naar de Straits. Zij 
hebben daar reeds belangrijke vestigingen. 

De Wadjoreezen zijii van Boegineeschen stam 
en belijden den Islam. Bij het huwelijks- en erf- recht 
volgen zij evenwel sterk van de Moham- 
medaansche wet afwijkende gewoonten. Sanro's of 
bisoe's (heidensche priesters) staan bij hen in hoog 
aanzien. De taal is het Boegineesch; de tennis van 
het Maleisch neemt sterk toe. 

De voornaamste middelen van bestaan zijn 
landbouw, handel, veeteelt, vischvangst en nij- 
verheid. Rijst wordt voornamelijk op sawahs 
geplant. Deze zijn evenwel meestal van regen 
afhankelijk. De bestaando bevolkings-irrigatie- 
werken in Belawa en Anabanoca ziju nog primitief. 
De landsch.apskas heeft nog weinig kunnen doen in 
het belang van de irrigatie. 

Voor de invoering van de landrente worden reeds 
opmetingen gedaan door den topografi- schen 
dienst. Bij goedgeslaagden rijstoogst wordt het 
surplus uitgevoerd. Djalang en Doping zijn de 
havens daarvoor. Na den rijstbouw is de cultuur van 
mais het belangrijkst; ook hiervan worden grooto 
hoeveelheden uitgevoerd. In 1929 is voor 2 millioen 
gulden aan rijst en mais uitgevoerd. 

De klappercultuur neemt meer en meer toe in de 
oostelijke, dun bevolkte kustvlakte； wolluis en 
bronthispa hebben evenwel veel schade aange- richt. 
De moerassige en drassige terreinen worden door het 
graven van 3 m. breede parits (evenals in West-
Borneo) voor beplanting geschikt gemaakt. De 
kapokcultuur is van jongen datum en wordt door den 
landbouwvoorlichtingsdienst gopropa- geerd. Deze 
dienst heeft zich verdienstelijk ge- niaakt door het 
ingang doen vinden van de „im- pa-kimpan, een 
varieteit mais, welke aan goede kwaliteit een 
korteren cultuurtyd paart, waar- door kans op 
bandjirachade tegen den oogsttijd zeor verminderd 
wordt. Naast ryst en mala is in de 
PitoemiJanoealanden de sagoe het volks- voedsel. 
Zij wordt gewonnen van iu het wild voorkomende 
sagoopal men. Ook worden iu die landen en Gilirang 
eenige boschproducten inge- zameld, voomamelyk 
rotan, welke van Siwa worden uitgevoerd. 

Do veestapel der bevolking bestaat uit kar- 
bouwen, paarden, geiton en eon geriuge hoeveel- 
heid sohapen. Het grootst in aantal zijn de kar- 
bouwen, welke hoofdzakelyk vaor den sawah- bouw 
worden gebruikt. Uitvoer heeft plaats naar 
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Makassar, Maros, Pangkadj6n6 en Loewoe. Ter 
voorkoming vaii gebrek aan weidegronden wor- den 
nieuwe ontginningen in weide-arme streken 
verboden. Vroeger stonden de paarden nieer in 
a&nzien en werden vooral gebruikt voor goede- 
rentransport. Door gebruik van auto's is het 
lastpaardenverkeer zeer verminderd. Vele paarden 
worden nu alleen voor de hertenjacht gehou- 
houden. Uitvoer heeft plaats naar Loewoe. 

Jacht wordt alleen beoefend op herten. De ong- 
koboschjes, wijkplaats voor de herten en in het bezit 
van de hoofden, worden daarvoor in stand- 
gehouden. 

De visscherij, vooral in het Tfempdmeer, brengt 
zeer veel op. Gezouten visch wordt uitgevoerd naar 
de omliggende vischarme streken. In de kampoengs 
Tantjoengpoerai (Belawa) en Bontoe- oesa worden 
veel garnalen gevangen, welke in ge- droogden staat 
worden uitgevoerd naar Parepard en Enrdkang. De 
zeevisscherij is van minder be- teekenis. Kleine 
hoeveelheden gezouten visch worden naar het 
binnenland vervoerd. 

Van de Industrie is de kainweverij vermeldens- 
waard. Zij is een huisvlijt, uitsluitend door vrou- 
wen beoefend. Toen eenige jaren geleden echte 
Boegineesche weefsels minder aftrek vonden, 
trachtte het Gouvernement propaganda te ma- ken 
voor betere weeftoestellen en grondstoffen. In 1929 
werd de poging gestaakt, daar de nieuwe toestellen 
niet gewild waren. Intusschen herstel- de zich de 
inheemsche weefindustrie door het ver- vaardigen 
van de veel gevraagde Samarinda- kains, naar uit 
Koetai ingevoerde exemplaren. Ofschoon te Wad jo 
gemaakt van te Makassar ge- kochte grondstoffen, 
worden zij als Samarinda- kains grif van de hand 
gedaan te Makassar en te SograBaja. 

De Inlandsche handel is bijna geheel in handen 
van de Wadjoreezen. Reeds van ouds zijn zij als 
kooplieden vermaard. Hun geheele opvoeding is 
daarop gericht; hun handelsmoraal staat op hoog 
peil. In vele streken van den Indischen archipel 
hebben zy handelskolonies gesticht onder eigen 
handelshoofden (Matoeva To Wad jo, nu in mo- 
dernen stijl ook wel consul genoemd, zooals in 
Bima). Europeesche, Arabische en Chineesche 
handelaren komen niet verder dan de centra van 
verkeer： Sdngkang, Paria, Tantjoeng, Belawa, 
Bolamalimpang, Djalang en Siwa. Door den aanleg 
van autowegen en verkorting van den transportweg 
naar Makassar verplaatst zich de handel meer en 
meer naar het Westen, zeer ten nadeele van de 
Palimahaven. Het watertransport heeft veel van zijn 
beteekenis verloren. Toch vindt men in het 
Tdmp6meer nog een groot aan- tal sampans en in de 
Inlandsche havens Djalang, Doping, Peneki en Siwa 
zeer veel Boegineesche handelsprauwen, welke in 
April ter koopvaart uitgaan om in October terug te 
keeren. 

Het oude grondbezitsrecht heeft in soinmige 
streken, zooals in het sawahrijke Maniampadjo, 
door sterke bevolkingstoename eenige wijziging 
ondergaan. De laagvlakte daar is overdekt met 
hoogstens een paar hectaren groote kommen, 
waarin de zoogenaamde sawah pasalo liggen, welke 
bevloeid worden uit eenvoudige water van- gen 
(toppo‘8). Vroeger was regel, dat de eerste 
ontginner zoo,n geheele kom in bezit kreeg; te- 
genwoordig blijft daarvan nog maar een voor- 
keurrecht over. Verlaten grond, welke zeven jaar 
braak blijft liggen, vervalt aan de rechtsgemeen- 

schap en komt voor nieuwe uitgifte in aanmcr- king. 
De oorspronkelijke bezitters inoetcn in het zevende 
jaar den grond weer bewerkcn om van hun 
voornemen tot handhaving van hun rechten te doen 
blijken. Over het al of nog niet verloopen zijn van 
don termijn van 7 jaren ontstaan kwes- ties, welke, 
bij tocname der bevolking en het schaarschcr 
worden van bouwgrond, in aantal toenemen. De in 
het Tdmp6meer in den drogen tijd watervrij 
geworden gronden (tana telleng) be- zigt men voor 
de malscultuur, welke bij weinig arbeid veel 
opbrengt. Die gronden worden onder- scheiden in 4 
soorten: 1. tana telleng wanoea, welke elk jaar 
opnieuw door de kampoenghoof- den onder hun 
onderhoorigen worden verdecld； 2. de tana telleng 
aradjang, of ornamentsvelden van het wanoea 
hoofd, welke steeds in deelboiiw bewerkt worden 
； 3. de tana telleng totongan of ambtsvelden van 
de kainpoenghoofden, vroeger van de leden van de 
hadat wanoea, welke a】s de aradjang bewerkt 
worden en 4. de tana telleng mana, welke bewerkt 
worden door den algemeen. erkenden bezitter of 
gebruiker. Lang is men van meening geweest dat er 
geen tana telleng mana kunnen bestaan, omdat de 
Boeginees zijn bezits- recht baseert op te veldo 
zichtbare overblijfselen van vroegeren arbeid, 
hetgeen bij de tana telleng niet mogelijk is, daar alle 
arbeidsteekenen in den regentijd door het 
nieerwater worden wegge- vaagd. Toch 
pretendeeren honderden personen geerfde rechten 
op bepaalde stukken grond, welke rechten veelal 
algemeen worden erkend. Wan- neer evenwel die 
rechten worden bestreden, kd- men die gronden tot 
het oogenblik dat een be- slissing is gevallen, ter 
beschikking van het wa- noeahoofd, dat deze als 
tana telleng-aradjang behandelt. 

De geschiedenis van het bestuursstelsel in het 
landschap Wadjo is in het kort het volgen de. Eenige 
gezinnen uit Loewoe verhuisden naar het 
benedenstroomgebied van de WalanaE in de 
oostelijke vlakte van Wadjo. Zij splitsten zich in 
drie groepen, die van jagers, sagoewinners en vis- 
schers. Hieruit ontstonden de drie Limpo's： Bet- 
tdmpola, Talotenrdng en Toewa. De kolonie nain 
snel in uitgebreidheid toe, vooral door de aan- 
komst van nieuwe Jandverhuizers. J let bestuur, 
gevoerd door de oudsten, Matowa, der eerste ko- 
lonistenfamilies was niet nicer voldoende en men 
kwam overeen een vorst aan het hoofd der kolonie 
te stellen, waartoe een vorstentelg uit Bond werd 
gekozen. Een steen te Madjaocllcng in het midden 
van Wadjo (de Lamoen Patoeah ri Ma- dja-
oelleng),herinnertnog aan de inhuldiging van den 
eersten vorst, Het bestuur van de Aroe Mata Esso 
(zonnevorsten) is niet van Jangen duur geweest. 

Een revolutie in do aan het Tdmpemeer gelegen 
vestigingen Palipoe, Datar en Mario, waarbij de 
derdo en laatste Aroe Mata Esso werd vcrmoord» 
maakte een eind aan den monarchalen bestuurs- 
vorm. De Matowa's kwamen weer bijeen. Er waren 
er niet meer drie, maar veertig, daar de jonge- re 
nederzettingen op gelyken voet k wamen to staan 
met de oudste stichtersvolksplanLingen. De 
vergadering had plaats onder een wadjoboom, 
waarnaar het landschap later zijn naam heeft 
ontleend. Men kwam overeen het bestuur te doen 
voeren door een raad, de Hadat, waarin alle veertig 
oudsten zitting namen en die voorgezeten werd door 
den leider van den opstand La Balemo. 
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Ter voorkoining van een erfelijk en daarna een 
monarchaal gezag, werd de nimmer overtreden 
bepaling gemaakt, clat uit &6nzelfde familie niet 
weer een voorzitter (Aroe Matowa) mocht wor- den 
gekozen dan nadat eerst twee maal ecn voorzitter uit 
een andere familie zou zijn opgetreden. Bovendien 
bond men den voorzitter voor al zijn bestuursdaden 
aan een voorafgaand overleg met de had at. 

De Aroe Matowa is dus niet zoo zeer te verge- 
lijken met den vorst van Bon& als wcl met den 
vroeger daar bestaanden Makedangangi TanaE, den 
woordvoerder van het volk. Aan de plechtig- heid, 
verbonden aan de instelling van dezen de- 
mocratischen bestuursvorm, herinnert een steen in 
Wad jo's centrum, namelijk de Lamoen Patoe- ah ri 
Padeppa. 

Na cenigen tijd bleek de groote moeilijkheid om 
alle 40 leden van de hadat voor iedere beslis- sing in 
vergadering bijeen te krijgen, door den grooten 
afstand, waarop velen van het centrum Tosara, de 
standplaats van den voorzitter, woon- den. De drie 
hoofden van de stichtersfamilies, de Talloe 
KedjoeroeE (= de drie gemachtigden), die het dichtst 
bij dat centrum van het land- schap woonden, werden 
daarom het meest ge- raadpleegd en kregen den 
grootsten invloed in het dagelijksch beleid van 
zaken. Dit werd ten slotte aan hen, die drie 
Rangrangs (= nabijzijn- den) geheel overgelaten. De 
overige hoofden ver- dcelden zich in drie groepen, 
welke elk de beslis- singen van een der Rangrangs 
volgden. Het or- gaan Dato Lompo ontstond onder 
den tweeden Aroe Matowa, toen het nabij gelegen 
Pari a werd onderworpen en tot een vazalstaat van 
Wad jo gemaakt. De drie hadatsleden, die zich in 
dien oorlog had den onderscheiden, werden Dato 
Lompo met de titels van Patola (de dooder van den 
Aroe Paria en bemachtiger van diens vaandcl = 
patola), Pilla en Tjakoeridi. Paria kreeg hetzelfde 
deinocratischc bestuur als Wad jo. Over het ont- 
«taan van de andere bijzondere function der ha- 
datleden van Wad jo is niets met zekerheid be- kend. 

Tocn in het midden der 18dc eeuw de Aroe 
Matowa La Madockelleng, zonder vooraf de Hadat 
te raadplegen, het naburige Sidfenrdng aan- viel, 
omdat hij vernomen had, dat genoenid rijk met <le 
V.O.I.C. een overeenkomst wilde sluiten, kwam 
Wad jo onder aanvoering van den Pilla, een brooder 
van den vorst van Siddnring, in op- stand ； de 
hoofdplaats Tosora werd verwoest. l->aar hij niet 
met de Hadat tot overcenstemming kon komen, trad 
La Madoekelleng in 1754 af. De zesde bepaling in 
het door hcnl in 1741 aan Wad jo gegevon charter 
(waarvan de Boegineescho tekst z66 wordt uitgelegd 
dat de onderhoorigen van do vazalstaten niet ineer 
verplicht zjjn tot dienst- baarheden ten behoeve van 
de Hadat-Wadjo) was oorzaak van zijn val en van 
voortdurend verzet tegen het gezag van de volgende 
Aroe M&towa's. De nabuurrijkon Bond en 
Siddnrdng trachtten van do verdecklheid gebruik te 
maken omWndjo's gobied of eon decl ervan to 
bemachtigen. 

Het gevolg hiervan was veel strijd. De conour- 
rccrendo buurvorsten maakten bij dio geschillen 
gebruik van de leden van de Aroe AnangE (namely 
k de drio Rangrangs en de drie Bat6*s of vroeger 
Dato Lompo,8), waarmee zij door aanhu- welijking 
waren verbonden of wier waardigheden , op gelijke 
wijze in hun familie waren gekomen. I 

Ten alotte ontstond in Wadjo zoo'n ver warring, dat 
de Tjakoeridi in het begin van deze eeuw feitclijk de 
hulp van het Gouvernement inriep om orde to stellcn 
in den chaos. Na de expeditie van 1905 en de 
vestiging van het Nederlandsch gezag in Wadjo werd 
dadelijk tot vereenvoudi- ging van het bestuur 
overgegaan. De Aroe Matowa, de drie Rangrangs en 
de 3 Bat6*s vormden tezamen het zelfbestuur van 
Wadjo. 

In officieele stukken sprak men van den 
„Hoofdvorst en de zes voornaamste vorsten van 
Wadjo, tezamen het hoofdbestuur over het land- 
schap Wadjo uitmakende". Dat hoofdbestuur legde 
den 31sten Augustus 1905 de korte ver- klaring 
volgens Sigi-model af, welke werd goed- gekeurd bij 
G.B. van 19 Juli 1906 No. 29 (zie biz. 537 en 657 
van „Mededeelingen v. d. Afd. Be- stuurszaken der 
Buitengewesten van het Dept, van B.B., Serie A No. 
3). 

Die hoofdvorst, eigenlijk de Aroe Matowa, had 
slechts in naam gezag. De 34 landschapjes, welke 
men bij de vestiging van het Nederlandsch gezag 
aantrof, hadden een groote mate van zelfstan- 
digheid, vooral in zake rechtspraak. De Hadat- 
Wadjo werd bij hooge uitzondering daarin ge- kend. 
Hoogstens wendde men zich tot het Aroe- lid, tot 
wiens invloedssfeer het landschapje zich rekende. 
Om wat orde te sch.eppen, moest de Eu- ropeesche 
bestuursambtenaar de functie van cen- traal orgaan 
uitoefenen, Het aantal landschapjea werd door 
samenvoeging van 34 teruggebrachfc tot 19. In 1907 
werd het gebied verdeeld in 3 dis- tricten 
(Bettcmpola, Talotanrang en Toewa) en aan het 
hoofd van elk district werd een Rangrang als 
districtshoofd gesteld. De vroegere invloeds- sferen 
van do Bate's werden gebracht onder die der 
Rangrangs. In de Pitoempanoealanden werd een 
bestuursassistent geplaatst. Boven de dis- 
trictshoofden bleef de Hadat-Wadjo bestaan, be- 
staandc uit den Aroe Matowa, de drie Rangrang's en 
do drie Bath's. Van dit college ging nog weinig 
krach.t uit. Het ambt van Aroe Matowa (Hoofd- 
vorst), dat in 1919 openviel, liet men onvervuld tot 
in 1927 bij de bestuursreorganisatie de dis- tricten 
werden afgeschaft en een nieuwe Aroe Matowa werd 
gekozen. Den 17den Juni 1929 werd de korte 
verklaring volgens uniform model afgelegd door 
Andi Oddang, Aroe Matowa van Wadjo； Andi 
Makaraka, Rangrang B^ttempola; Andi Makoelaoe, 
Rangrang Talot6nreng ； Andi Minong, Rangrang 
Toewa; Andi Tohi, Patola van Wadjo, bestuurders 
van het landschap Wadjo. (De Pilla ging nog school 
en het ambt van Tjakoeridi was opengcvallen en nog 
niet vervuld). Bedoeldo verklaring werd 
goedgekeurd bij G.B. van 11 Juni 1931 No. 58. In 
Juni 1932 kwam Andi Oddang te overlijden en de 
Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden werd 
gemachtigd Andi Mangkona, Daroe van 
Marioriwawo, do akte van verband te laten 
onderteekenen en be- eedigen als Aroe Matowa van 
Wadjo, met vermelding in de akte, dat zulks 
geschiedt met instemming van do Aroe AnangE, die 
besohouwd moeten worden als landsgrooten in 
overeenstem- ming met de zelfbestuursregelen 1927, 
welke op het landschap van toepassing zijn. 

Het landschap is nu verdeeld in 19 rechtsge- 
meenschappen, wanoea gonaamd on bestuurd door 
wanoeahoofden, die als regel den titel Aroe voeren. 
De wanoea's Belawe, Anabanoea, Bola en 
Pitoempanoea zi}O onderverdeeld in respec- 
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tievelijk 2, 2, 2 en 6 onderwanoea*s, bestuurd door 
onderwanoeahoofden met gelyke titels als de 
hoofden der wanoea's. Deze zijn verder ver- deeld 
in kampoengs onder hoofden, die steeds kepala 
worden genoemd. Omtrent de verkiezing der 
hoofden golden dezclfde regels als in Bond (zie 
aldaar). De Aroe Matowa geniet een bezoldi- ging 
van / 400's maands uit de landschapskas. Ook de 
Aroe AnangE worden daaruit bezoldigd. Op die 
inkomsten werd in 1932 een korting van 10% 
toegepast. De begrooting van de land- schapskas 
geeft over 1932 een budget aan van / 468.290.
 ' 

Litteratuur: J. G. Sinia, De legende van Wad jo, 
Indie, geill. weekbl. (1919—'20"404； zie verder 
voorzooveelnoodig bij 

SOPPING (Aanv. van DI. !V). Vormt de gelijk- 
namige onderafdeeling der afdeeling Bond, welke 
de drie zelfbesturende landschappen Sopping, Bond 
en Wadjo omvat. Het grenst niet aan zee en is te 
verdeelen in een vruchtbare vlakte in het 
midden,een bergland in het W. met eenige vrucht-
bare valleien en een heuvelland in het O., dat naar 
het Zuiden overgaat in zwaarder terrein. Vroeger 
grensde Sopping in het Westen wel aan zee (de 
straat van Makassar), maar in 1906 werd het 
westelijk deel, gelegen tusschen het westelijk 
bergland en de zee, afgescheiden en verheven tot 
een op zichzelf staand zelfbesturend landschap, 
Soppingriadja genaamd. Op 24 April 1923 werd in 
overeenstemining met de betrokken zelfbe- sturen 
de grens tusschen beide landschappen als volgt 
vastgesteld: van af Boeloe Pompatoe (de grens 
tusschen Suppfeng en het landschap Ma- loesetasi) 
langs de waterscheiding en over de Bergen Tjopo 
Loppo, Tjopo Tille en Tjopo Manoe tot Batoe 
Toengke (het westelijk bergland van Sopping). Dit 
bergland, voor een groot deel uit kalk- formaties 
bestaande, is moeilijk over te trekken; slechts een 
voor paarden geschikt pad leidt van Watansoppfeng 
over de grens naar Roempia en Takalasi (in 
Sopp6ngriadja). Door de vruchtbare middenvlakte 
stroomt de groote WalanaE met haar zijtakken, 
welke meerendeels uit het wes- telyk bergland 
komen. Bij TjabengE, waar de WalanaE is 
overbrugd, passeert de autoweg van Bon也 naar 
Makassar. Een andere vermeldens- waardige rivier 
is de S. Lodjoroko met haar zijtak S. Batoe-Batoe. 
De eerste wordt hoofdzakelijk benut voor 
bevloeiingsdoeleinden, de laatstge- noemde voor 
het handelsverkeer tusschen Batoe- Batoe en 
S6ngkang, over het Tdmpdmeer. 

De wegen van het landschap zijn, evenals in de 
andere landschappen van de afdeeling Bond, ver- 
deeld in 3 klassen. De eerste klasse (auto) wegen 
zijn： a. Watansoppeng—TjabengE—Pompanoea 
(Bond); b. TjabengE—S6ngkang (Wadjo); c. 
TjabengE—Takalala—Moetiara (Bond); d. Ta- 
kalala—Boeloedoea (Tanette); Watansopp&ng —
Batoe* grens Sidenrdng. De laatstgenoemde weg is, 
naaet dien onder b en c vermeld, do belangryk- ste 
in het landschap. Hierlangs heeft zeer veel export 
van rijst, mais, tabak en kapok plaats naar Parepar6 
en Makassar. Alle rivierovergan- gen zijn 
overbrugd. 

Volgens tabel 19 van het 2e deel van het Indisch 
Verslag bestaat de bevolking van Sopp&ng uit: 6 
Europeanen en daarmede gelijkgestelden, 72.926 
Inlanders, 112 Chineezen en 337 andere Vreemde 
Oosterlingen of totaal 73.381 zielen. De „andere 
Vreemde Oosterlingen" zijn meerendeels 

Arabieren. Velen van hen zijn geheel opgegaan in 
de Inheemsche bevolking (Boegineezen). Be halve 
eenige heidenen (Panoentoens) in de bergstreken 
grenzende aan Telloe-LempoE (Bond), is de In- 
landsche bevolking van het landschap Mohainine- 
daan. Bij vele godsdienstgebruiken volgt men nog 
sterk de Boeginecsche adat. Het hoofd van de 
Mohammedaansche gemeenschap is de Kalief van 
Sopping. Hij is de voorzitter van de Sjarat, waarvan 
leden zijn de imams, gevestigd op de standplaatsen 
der wanoeahoofden. Van de be- slissingen van de 
Sjarat bestaat beroep op de Ha- dat. 

Evenals in Wadjo wordt de trek om langs de 
groote wegen te gaan wonen sterker. Verplaat- sing 
van heele kampoengs komt weinig voor. Slechts in 
de bergstreken aan de westgrens heeft zulks nog hier 
en daar plaats, in verband met den rijstbouw op 
ladangs. Na 5 of 8 jaar komt men weer op dezelfde 
plaats terug. In Leworang en Baringin nee mt het 
aantal huizencomplexen toe, in verband met 
uitbreiding van tuinen. Uit andere wanoea's en ook 
van Wadjo en Sid也nr仓ng komt men zich daar 
vestigen en tuinen aanleggen. 

De bosschen zijn in aantal en uitgestrektlieid 
sterk afgenomen. Goede houtsoorten worden 
schaarsch. Het landschap bezit nog enkele djati- 
tuinen, welke door den landschapsboschwachter 
worden verzorgd. Voor de boschbewaking heeft 
Bone 4, Soppeng 1 en Wadjo 1 boschwachter in 
dienst gesteld. De uitgifte van grond voor bosch- 
aankap en ladangbouw is aan bepaalde regelen 
gebonden. De veel voorkomende boschhongka's 
worden vanzelf door de bevolking om adalrechte- 
lijke redenen ontzien. 

Het voornaamste middel van bestaan is land- 
bouw. In verband hiermede staat het vraagstuk van 
grootgrondbezit. Volgcns opgaven der lioof- den 
moeteu er in 1932 in Soppeng, de ornaments- 
grondenbezitters buiten beschouwing latende, 土 30 
personen zijn, die ieder tusschen de 40 tot 250 
bouws grond bezitten. Het zijn hoofdzakelijk lieden 
van adel. Het grootgrondbezit is ontntaan v66r de 
vestiging van het Nederlandsch gezag door 
gewelddadigc inbezitneming, het docu aan- leggen 
van sawahs of tuinen in gedwo))gen arbeid en op 
andere min-oirbare wijzen. De wawahs van die 
grootgrondbezitters worden vrijweJ allc in 
deelbouw beplant. Naast het grootgrondbezit heeft 
men nog de ornamentsvelden der hoofden en de 
uitgestrekte jachtterreinen, mccstal juist daar waar 
vruchtbare gronden zijn, welke be ter voor 
landbouwdoeleinden gebruikt kunnen worden. Dit 
is het geval in Pamindjong on Tanotcri- attasalo 
(Wanoea Marioriawa), Baringan (JJliri- laoe), Ale 
LimpoE (Marioriwando) en te LabbaE (Tjitta). Ook 
deze jachtterreincn zijn ornaments- bezit. 
Voorloopig is bepaald, dat alle inkomsten uit 
ornamentsvelden door de wanoeakassen c.q. de 
landschapskas inoeten loopen, voor beterc controle 
op hetgeen rechtcns aan de bezitt-ers toe- komt. Als 
de landrentedienst gereed is met de voorbereiding 
van de invoering van de landrcnte, zal 
vergelykingsmateriaal voor de controle ver- kregen 
worden. In Lemorang zijn de mcestc gronden, 
welke tot v66r 1930 nog braak lagcn, reeds verdeeld 
onder de bevolking. De verdere uitgifte van 
braakliggende gronden aldaar en in Baringan is aan 
bepaalde regels gebonden, ter voorkoming dat de 
eigen bevolking wordt be- nadeeld. Het zijn 
voomamelijk de Arabieren cn 
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hun afstammelingen, die op handige wijze be- 
volkingsgronden weten te occupeeren. 

De irrigatic der bouwvelden geschiedt door lei- 
dingen, welke grootendeels reeds voor 1905 door de 
bevolking waren aangelegd. Voor de verbe- tering 
dier leidingen en het bouwen van kunst- werken 
daarin en in den doorgaanden weg naar Makassar zijn 
door Soppdng, Wad jo en Bond lee- ningen gesloten 
bij de landschapskassen van Lai- woei en Boeton en 
bij het Land. Soppdng heeft nu zijn aandeel reeds 
geheel afgelost en heeft geen schulden meer. Het 
voornaamste irrigatiewerk is de Ladjarokobevloeiing 
met ecn etuwdam en verdeelwerkcn. De laatste 
worden nog uitgebreid. De Padangbcvloeiing kan om 
de al te groote kos- ten voorloopig niet worden 
uitgovoerd. Voor uit- breiding en verbetering vatbaar 
zijn de bevol- kingsleidingen: bij TeppoE 
(Liliriadja), Tadjoen- toe. Tjangadi en 3Ioetiara. De 
personen, die water ontvangen van do Ladjaroko-
irrigatie betalen een soort waterrecht „sima wae"; de 
aldus ontvangen gelden dienen voor de verzorging 
der leidingen. 

De voornaamste landbouwproducten zijn: rijst, 
mais, kapok, tabak en in LiLirilaoe uien. De 
Soppengrijst heeft een goeden naam. De produc- tie 
van rijsten mais is gewoonlijk zoo overvloedig, dat 
veel kan worden uitgevoerd. Na den land- bouw is de 
handel een voornaam middel van be- staan. Door de 
scherpe daling der prijzen van alle 
landbouwproducten is de uitvoer ook over het al- 
gemeen gedaald. De handel is achteruitgegaan en de 
volkshuishouding heeft zich op lager niveau gesteld. 
De binnenlandsche pasars zijn evenwel in bloei 
toegenomen. De pasar van Tadjoentjoe, eenige jaren 
geleden nog onbeduidend, heeft nu groote 
afmetingen verkregon. Hij ligt aan den drukken 
verkeersweg naar Par6par6 en verdcr naar Makassar. 
In belangrykheid heeft die pasar dien van de 
hoofdplaats Watansoppdng over- v leu geld. 

De vischvangst heeft voornamelijk plaats op het 
Tempdmeer; de opbrengst is evenwel niet voldoende 
voor heel Soppdng, zoodat aanvoer van buiten nog 
moet plaats hebben. 

Aan vee wordt weinig zorg bestecd. Het aantal 
paarden en karbouwen is nog groot, maar toch 
geringcr dan in Wadjo en Bond. De eerste worden 
voor de jacht en als lastdieren gobruikt, de laatste 
voor den landbouw. Evenals in de twee ande- rc 
landschappen der afdeeling Bone is hier ook ecn 
proof genomen met het telcn van Bali-vee, welke op 
crediet aan liefhebbers is verstrekt. De nijverheid is 
van weinig betcekenis. Er wordt wat aan 
pottenbakkerij en vlechtwerk gedaan. Het we ven van 
kains geschiedt gewoonlijk voor cigen gebruik. 
Slechts op een paar plaatsen worden Sa- 
jnarindakains gemaakt voor export. Het gebruik van 
moderne wccftoestollon heeft geen ingang kunnen 
vinden. 

De cconomische tocstand is, ondanks de crisis, 
nog giu)8tig. Do bevolking heeft zioh aan de ver- 
anderde omstandigheden aangepast. Door de sterkc 
daling van de prijzen dor landbouwproducten zijn de 
inkomston der bevolking zeer verinin- derd, en in 
verband daarmede ook die der land- schapskas, 
verkregen uit bolastingon en afkoop van 
heerendiensten. 

Het bestuur over de onderafdeeling Soppdng 
wordt uitgeoefend door een gezaghebber, b^jge* 
staan door twee Inlandsche bestuursassistonten. 

De hoofdplaats is Watansoppdng, welke mede de 
standplaats is van het zelfbestuur. Het landschap is 
verdeeld in wanoea's (adatgemeenschappen met eigen 
kassen). 

Het laatste lange contract met Sopping werd op 
18 Januari 1897 gesloten met Siettie Saenaba, Aroe 
Lapadjoeng, bestuurder (Datoe) van Sopping en haar 
landsgrooten (hadatsleden). Na de expeditie van 1905 
werd dit lange contract vervangen door de kortc 
verklaring volgens Celebes- model (ook wel Sigi-
model genoemd). Die verklaring werd afgelegd en 
beeecligd door bovenge- noemde bestuurster (Datoe) 
en mede-ondertee- kend door haar landsgrooten. 
Siettie Saenaba is thans (1933) ruim 35 jaar in functie. 
Zij is onder- scheiden met de kleine gouden ster. Het 
tegen- woordige zelfbestuur bestaat uit genoemde 
Datoe, den Soeledatoe haar plaatsvervanger, den 
Aroe Bi la en drie Pabitjara's. De vier laatsten vormen 
deHadat.Bovengenoemde personen worden uit de 
landschapskas bezoldigd (de Datoe van Soppeng met 
/ 250 's maands). Op hun inkomsten en die van hoofd, 
ambtenaren en beambten, die betaaid worden uit de 
landschapskas, wordt een korting van 10% toegepast. 
Het budget van de land- schapsbegrooting 1932 geeft 
een bedrag aan van / 259.541. Behalve een klein 
erfpachtsperceel voor landbouwdoeleinden bij 
Watansoppeng zijn in het landschap geen 
ondernemingen en conces- sies. 

Literatuur: Een en ander over Sopping door J. G. 
Sinia, N.I. Oud en Nieuw IV/1919—520), 99. Zie 
verder bij het nieuwe artikel BONfi. 

BONfi. (Aanv. van DI. I en Dl.V of suppl. afl.blz. 
342). Dit, in politick en economisch opzicht, zeer 
belangrijk zelfbesturend landschap van het gou- 
vernement Celebes en Onderhoorigheden is ad- 
ministratief verdeeld in 3 onderafdeelingen: 1. Noord-
Bond, met de hoofdplaats Pampanoea, 2. 
Bon6(ofMidden-Bond)met de hoofdplaatsWatam- 
pond en 3. Zuid-Bond, met de hoofdplaats Mare. 

Het landschap Bond grenst ten N. aan de land- 
sehappen Wadjo en Soppdng, ten 0. aan de Golf van 
Bond, ten Z. aan de onderafdeeling Sindjai (afdeeling 
Makassar) en ten W. aan de onderafdeeling Maros-
Pangkadj6ne (afdeeling Makassar), het landschap 
Tanette (onderafdeeling Barroe, afdeeling Pardpare) 
en het landschap Soppeng. Bij overeenkomst van 12 
Maart 1868 met den leenvorst van Bond, 
goedgekeurd en bekrach- tigd by G. B. van 17 
September 1868, werd de grensscheiding van Bond 
met de omliggende gou- vernementslandon en 
Inlandsche rijken vastge- steld (vg], Ind Stb. 1861 No. 
50, het lange contract met Bond van 16 Februari 1896 
en het G.B. van 20 Juli 1906 No. 32). In Februari 1906 
wer- den de landstroken Baringang, Oedjoengpoeloe, 
Goagoa en Tjiota van Bond afgescheiden en by het 
landschap Soppdng gevoegd. 

De oppervlakte van het landschap is, volgens 
bestuursopgave van 1931, groot 土 4530 km.a； zijn 
grootste lengte N.—Z. bedraagt ±100 km. en zyn 
grootste breedte 土 67 km. 

Achter de, over het algemeen lage, met rizo- 
phoren bedekte kust, waaraan evenwel welvaren- de 
kampoengs zyn gelegen, welker inwoners van 
prauwvaart leven en, by goeden oogst, de produce ten 
van het land, voornamelyk rijst naar Sala jar, Boeton 
en andere kustplaatsen vervoereu, ligt de kustvlakte 
van Bond, die in het Westen be- grensd wordt door 
het waj,erscheidingsgebergte 
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tusschen de riviercn, welke oostwaarts stroomen, en 
de WalanaE-rivier, den grootsten stroom van het 
landschap en van Zuid-Cclebes. Bedoelde vlakte 
vormt als het ware e6n sawahcomplex. Slechts in 
Torna (Zuid-Bond), Barang en Oe- djoeng-Patiro (in 
Midden-Bon6) is de grond niet geschikt voor 
sawahbouw. In het Zuiden smal, verbreedt zij zich 
vrij geleidelijk tot een ± 25 km. breed, zacht golvend 
terrein, dat in de vlakte van Pali ma, de zg. Pabiring, 
zijn laagste peil vindt. Van Palima af tot ver ten N.-
W. van Pompanoea strekt zich langs de WalanaE of 
Tjdnrana-rivier cen 土 40 km. lange laagvlakte uit, 
die bij hoog water voor een deel onderloopt, 
waardoor in de wanoea's (adatgemeenschappen) 
Timoeroeng en Sailong (Noord-Bond) zich 
moerassen (Oedjoeng, Welado, Toeanleo e.a.) 
hebben gevormd, die zeer vischrijk zijn. De 
kustvlakte, voorzoover niet bebouwd, heeft weinig 
geboomte. 

Het bovengenoemd waterscheidingsgebergte 
wordt slechts in het zuidelijk gedeelte doorbro- ken 
door de Taboenorivier, die in het Maroangin- 
gebergte van Kahoe (Zuid-Bond) ontspringt. In het 
Zuiden laag, (土 100 m.) loopt het naar het N. op, 
vormt de toppen Kalamisang (士 750 m.), 
Darapoeng (土 700 m.), Boeloe Ponre (720 m.) en 
Tandald (700 m.) om daarna weer in noordelijke 
richting te dalen tot 土 100 m. De westelijke helling 
loopt vrij steil, de oostelijke evenwel meer glooiend 
af, met als uitloopers de alleenstaande heuvels 
Boeloe Meroe (in Zuid-Bond), Boeloe Tjinong (234 
m.), Boeloe Dama en Boeloe Lontj6 (137 m.) in 
Midden-Bond); Boeloe Sinr6 (土 150 m.), Boeloe 
salikoE (土 120 m.), Boeloe Mampoe, Boeloe 
Lalatang, Boeloe Sailong en Boeloe Sa- wangang 
(de laatste vier 土 100 m.) in Noord- Bond. In 
Midden-Bond wordt dit gebergte Pon- rdgebergte 
genoemd, naar zijn hoogsten top in dat ressort. Zijn 
zuidelijke helft bestaat uit erup- tief gesteente, zijn 
noordelijke uit koraalkalk. Door ladangbouw en 
alang-alang branden zijn de bosschen in dit gebergte 
in uitgestrektheid zeer afgenomen； ten Z. van de 
Kalamisang komt bijna geen bosch meer voor. 

De westelijke hellingen dalen vry steil af naar de 
groote Lapariadja of Westelijke vlakte, die in het W. 
door hoog gebergte wordt begrensd. Met 
uitzondering van bet zuidelijkst gedeelte, waar de 
Taboen6-rivier stroomt, behoort zij geheel tot het 
etroomgebied van de WalanaE. Deze ± 70 km. lange 
vlakte is in het Z, ± 8 km. en in het N. bij Djangkali 
土 14 km. breed. Hier gaat zij over in het hooge 
heuveDand van het landschap Sop- pdng. Haar 
golvend oppervlak is in het Z. 土 200 m. en bij 
Djangkali 土 70 m. hoog. Zij is Bchraal begroeid; 
vooral in Zuid-Bond vindt men uitge- strekte 
grasvlakten. In noordelijke richting neemt het 
geboomte toe en de wanoea Lamoeroe is vrij goed 
beboscht; kleine complexen djatiboomen komen 
hier veel voor. Over het algemeen is dezo vlakte dun 
bevolkt, slechts in Kahoe en nabij Oedjoeng-
Lamoeroe is de bevolkingsdichtheid belangrijk. 
Sawahs vindt men hier en daar tus- schen de 
terreinplooien, ladangs over de geheele vlakte 
verspreid. Nabij de kampoengs Patoekoo (Midden-
Bond) en Noesa (Zuid-Bond) wordt steenkool 
gevonden en nabij Boeloe (Liboerang, Zuid-Bond) 
pyriet.Bij G.B. van 1 September 1912 No. 7 is het 
landschap Bond gereserveerd voor opsporingen van 
Gouvernementswege, als be- doeld in art. 5a der 
Indische Mynwet. 

Het hooge gebergte, dat de Lapariadja in het 
Westen begrenst, is nagenoeg boomloos en heeft als 
voornaainste toppen de Bohonglangi (1984 in.), 
L6h6 (± 1300 m.), Koeinendja (土 1500 in.) Oro (土 
1100 m.), Takoetjitji en Mabanoea, elk 土 1000 m. 
hoog. tezamen vormende het Maro- anging 
gebergte, alle in Zuid-Bond; de TarataE (1660 m.), 
Tondongkaraboe (1G60 in.), Tjopo en Boenga 
boenai (990 m.) in Midden-Bond. Deze keten, in 
Zuid-Bond van uit de Lapariadja vrij toegankelijk, 
rijst in Midden-Bond steil uit de vlakte op en sluit 
het achterland, de z.g. Teloe LempoE (de drie 
vereenigde gebieden Tete, Oera- pai en Talengkdre) 
benevens de enclave Boea, welke tezamen de groote 
onderwanoea Teloe LempoE van Lamoeroe 
vonnen, geheel af. Ge- noemde onderwanoea 
bestaat uit zwaar bergland, waarin geen vlakte van 
eenige beteekenis voor- komt, Het terrein is vrij kaal 
； slechts op de berg- toppen en hellingen vindt 
men bier en daar wild- houtbosschen. 

Dwars door den oostelijken voet van de berg- 
keten loopt een terreininzinking, de Lapabinara, 
waardoor de autoweg van Watampond naar ila- 
kassar-voert. Ten zuiden van dien weg breekt de 
Tjamba - of Asoempatoe - rivier door het gebergte. 
In de valleien van genoemde westelijke bergketen 
vindt men meestal gelrrigeerde sawah- complexen. 

De belangrijkste rivier van het landschap is de 
WalanaE, welke als Salo-oro op den Bohonglangi 
ontspringt. Zij stroomt eerst in noordelijke richting 
en buigt zich langs kampoeng Langgi naar het 
Noord-oosten, den zuidelijken voet van het 
Lamontjong-gebergtc (een ontoegankelijk, zwaar 
beboscht kalkgebergte) volgende, om bij kain- 
poeng fioppo onder den grond te verdwijnen en 
eerst 3 km. verder bij kampoongToeroenan wed er 
aan de oppervlakte te verschijnen. Niet ver van 
laatstgenoemde kampoeng komt zij in de vlakte 
Lapariadja .In het midden hiervan Btroojnt zij 
noordwaarts en verlaat hot landschap Bond, na zich 
by Bontorihoe door de voor prauwcn ontoe- 
gankelijke kloof Djangkali cen weg to hebben 
gebaand. Van hier stroomt zij door de lundschajj- 
pen Sopping en Wadjo, vormt tusschen een kreekje, 
8. Tobako (ten N. van Pampanoca) cn TawaroE een 
gedeelte van de grens LUHSCIICH Wad jo en Bond, 
gaat weer door dit laatslge- noemd landschap, eerst 
in zuidelijke dan in oos- telijko richting langs 
'J'jdnrana (naar wclko kam- poeng zij haar naain 
benedenstroonis Pampanoca heeft ontleend) en stort 
zich bij Palima met ver- scheidene mondon in de 
Golf van Bond. De rceden van Palima en BadjoE 
worden geregcld door K.P.M.-stoomers bezocht. 
Do ankcrplaaUcn lig- gen ovenwel respectievelijk 5 
en 3 km. uit de kust. 

Tot de grootsto zijrivieren van de WatanaE 
worden gerekend de Asoempatoe met haren zij- tak 
Sailo (8) Tjani cn de S. Wag6. Van de andero 
rivieren van Bond worden hier vermcld: 1. de 
Tangka, welke op de Pick van Bonthain- ont- 
springt en van den zuidwestelijken rand der Lu- 
pariadja af do grens vormt tusschen Bond en de 
.ouderafdeeling Sindjai； zij is voor prauwen tot 
Balangnipa bevaarbaar； 2. do Tabocnd-rivier, 
welke op het Maroangingeborgte ontspringt (in 
Zuid Bond) en zich bij Kaloera in twee takken 
splitst, waarvan 66n zich bij de kampoeng Lagop- 
po in de Tangka stort on de andere bij Barakao in de 
Golf van Bond uitmondt. 
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Doordat bet landschap weinig bosschen en 
weinig goede houtsoorten heeft, wordt in de be- 
hoeftc aan timmerhout voorzien door invoor van. 
Malili, Kolaka (afdeeling Loewoe), Kadjang en 
Makassar. 

De bevolking van het landschap Bond bestaat, 
volgens staat 19 van het 2e deel van het Indisch 
Verslag 1932, uit： 84 Europeanon. en daarmede 
gelijkgestelden, 345.262 Inlanders, 313 Chinee- zen 
en 482 andere Vreemde Oosterlingen, totaal 
346.141 zielen. By een oppervlakte van 土 4530 
km.2 is de bevolkingsdichtheid dus 土 77 zielen per 
km2. De onderafdecling Noord-Bond is het dichtat 
bevolkt. Met een oppervlakte van ± 450 km.2 heeft 
zij een gemiddelde bevolldngsdichtheid van 160 
zielen per km2.Het aantal zielen per km.2 in Midden-
Bon& is ± 93 en in Zuid-Bond 土 40. De Inlandsche 
bevolking bestaat hoofdzakelijk uit Boegineezen ； 
aan de kust woont een gering aantal Makassaren. 
Het bergvolk van Teloe Lim- poE beschouwt zich 
als de afstammelingen van de oerbewoners. Het 
heeft zijn oude zeden, ge- woonten en godsdienst 
behouden； zyn taal wijkt sterk van het 
Boegineesch af. Aan de kust treft men nog het 
visschersvolk To Badjo aan, gering in aantal en te 
verdeelen in twee grocpen： zij, die steeds op zee 
in prauwen leven, en zij, die in kainpoeng Lasarang 
huizen hebben. De Boegi- ncezen wonen in 
kampoengs, waarvan het aantal hoofdkampoengs 
331 bedraagt. De grootstc kam- poengs zijn 
Lamoeroe (Koeng) en Welado. De volkrijkste 
streken zijn de kustvlakten van Ka- djoeara, Barabo, 
Taneteriattang, Awangpond en de Tjinrana-delta. 

Met hoofdmiddel van bestaan der Inlandsche 
bevolking is landbouw. De rijst wordt op droge 
gronden en op sawahs verbouwd. Door aanleg en 
verbetering van irrigatiewerken wordt het sawah- 
areaal uitgebreid. Het totaal der geirrigcerde 
gronden bedroeg in 1931 24.000 bahoes. De voor- 
uaamste irrigatiewerken zijn de Palakka-, Patiro- en 
Maraddaleidingen. Op de landschapsbegroo- ting 
worden nog belangrijke bedragon uitgetrok- ken 
voor bevloeiings-, afwaterings- en assainee- 
ringswerkeji. Met hot oog op de invocring van de 
landrentc in zelfbesturend gebied in het gouver- 
nement Celebes en Onderhoorigheden betaalt Bond 
zijn aandecl mce in de koston der werkzaam- heden 
van den topografischen dienst. De rijst- oogst wordt 
gcdecJtclijk opgeslagen cn gcdeelte- lijk 
uitgevoerd, hoofdzakelijk naar Boeton, Sala- jar en 
Kendari. Na de rijst is do mais het belang- rijkste 
landbouwproduct. Niettcgenstaande do sterk 
gedaalde prijzen wordt zy, evenals do 侦8t, nog 
uitgevoerd. Bij onvoldoendo verkoopbaar- heid 
worden de voorraden voor eigon gebruik 
aangowend. In het binnenland is mais hoofd- 
vocdscl der bevolking; in de kuststroken wordt zij 
mot rijat gomengd gegeton. Van de ovorigo 
landbouwproducten zijn nog to noenien: 1. do ta- 
bak, welko voornamelyk verbouwd wordt in do 
waiiocu's Ainali en Oelawang; zy wordt veol uit-
gevoerd naar Makassar (por vrachtauto) on naar 
Boeton en Salajar; 2. de kapok; dezo wordt door de 
bevolking zolf niet gebruikt; de oogst is bo- Hteind 
voor uitvoor, vooral naar Makassar; door de storke 
daling van den prya, is zy zoo goed als 
onvorkoopbaar; aan de cultuur wordt nicts meor 
gedaan; 3. do klapper； do oultuur hiervan is niet 
van veel boteekenis; invoer ervan heeft plants van 
Salajar; 4. ardnsuiker; de ar仓ncultuur wordt 

voornamolijk gedreven in de adatgemconschap 
Ponr6 en is daar het hoofdmiddel van bestaan ； de 
uitvoer is door do gedaalde prijzen verminderd； dit 
is ook het geval met 5. katjang-tanah; de aan- plant 
hiervan is meestal vervangen door dien van mala； 
6. pisang wordt, behalvc voor eigen gebruik geplant 
voor export naar Makassar. 

De veestapel bestaat voornamelijk uit kar- 
bouwen en paarden. De eerate gebruikt men als 
ploegvee； uitvoer heeft plaats naar de afdeeling 
Paloppo. Het paardenras is achteruitgegaan door 
uitvoer van de beate hengsten en door het in ge- 
bruiknemen van te jonge dieren. In de bergatre- ken 
vindt men hier en daar nog verwilderde paarden. Het 
aantal runderen is gering； om de teelt ervan te 
bevorderen werd Bali-vee ingevoerd en op crediot 
aan liefhebbers afgestaan. Over het re- sultaat van 
deze proef is nog niet veel te zeggen. Kippen worden 
in groote hoeveelheid gefokt en van Par6pare naar 
Makassar en Borneo uitgevoerd. 

De jacht wordt alleen beoefend op herten； de 
weinige bosschen in het landschap worden ter wille 
van dat wild in stand gehouden. Om uit- roeiing van 
de herten te voorkomen is de jacht beperkt bij 
zelfbestuursverordening van 1918, aangevuld in 
1930. Beroepsjagers komen niet voor. 

De visscherij op de rivieren is van weinig be- 
teekenis, die in de meren daarentegen van zeer veel 
belang voor do bevolking van enkele adat- 
gemeenschappen, vooral voor die in Sailong 
(kampoeng Oedjoeng). Bij hoog water is het een 
ieder geoorloofd daar te visschen, maar bij laag 
water is het vischrecht in de met de meren in ver-
binding staande sloten en vijvers aan bepaalde 
rechthebbenden voorbehouden. Het zonder recht of 
met vermcend recht graven van nieuwe sloten of 
omleggen van bestaande kanalen geeft vaak 
aanleiding tot geschillen. De zeevisscherij is zeer 
belangrijk aan do kust van Zuicl-BonA. De To- -
Badjo's staan als goede visschers bekend. 

Het woven van kaiii Boegis is een nationale 
Industrie, welke nagenoeg alleen door de vrou- wen 
wordt uitgeoefend ； in het binnenland wordt 
geweven voor eigen gebruik en in de kuststreken, 
niettegenstaande do concurrentie van 
fabriekssarongs en de sterke daling der prijzen, meer 
voor export. Vlechtwerk wordt veel vervaardigd, het 
fijnere speciaal door vrouwen. De songko, het 
Boogineesche hoofddeksel, wordt van lontarvezels 
gevlochton. De bevolking van Awangpond heeft in 
het vervaardigen ervan een zokere vormaardhoid 
verkregen. De songko's worden voel uitgovoerd naar 
Paloppo, Baloengiiipa, Makassar en Salajar. De 
mooiste, met gouddraad doorstikt of van gouddi'aad 
gevlochten, welke door aanzicnl\jkon gedragen 
wordon, hebben een waardo van 土 / 100. Mandjea 
worden ook in al- lerlei formaat gevlochten; do 
fijnato worden ver- vaardigd van a!6mi of 
orchideeiinvezel, welke uit Kolaka wordt ingevoord. 
Andero venneldens- waardigo industrieen zyn nog 
de pottenbakkerij on het vervaardigen van rivier- en 
zeoprauwen. 

In het landschap waren begin 1933 aanwezig 
tweo kleine landbouwondernemingen, Boeloe-Ta en 
Aldjoefri, eu 15 erfpaohtsperceelen voor hui- 
zonbouw. Verder ziju tai van percoelen met recht 
van opstal en in huur door het landschap uitge- 
geven. M^jnconcessies en vergunningen voor m\jn« 
bouwkundige opsporingen zyn niet ver lee nd. 
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Na de onderwerping van Bon6 is een periode van 
openlegging van het landschap ingetreden. Wegen 
en bruggen en irrigatieleidingen met tai van 
kunstwerken zyn aangelegd. Het toenemcnd 
verkeer met mechanische transportmiddelen, de 
ontwikkeling van het pasarwezen en do grootere 
veiligheid hebben medegewerkt tot verbetering van 
den economischen toestand. Voor eerstge- noemde 
werken zijn leeningen gesloten met het Land en de 
landschapskassen van Boeton en Lai- woei, welke 
jaarlyks worden afgelost. 

De twee voornaamste wegen zijn： a. de auto- 
weg van Watampone over Pampanoea en Mar6 
naar Balangnipa ； van Pampanoea zet de weg zich 
voort naar Sengkang (landschap Wadjo) en 
Watangsoppfeng (landschap Sopping) ;b.de hoofd- 
weg van Watampond over Oedjoeng-Lamoeroe, 
Tjamba en Maros naar Makassar. De openstelling 
van den Tjambaweg voor vrachtautoverkeer brengt 
de route Watampond—Makassar, welke over 
Balangnipa en Bonthain 土 300 km. lang is, tot±74 
km. terug. BeEaTtinTffuhtauto's worden als 
transportmiddelen te land personenauto's, 
vrachtkarren en vrachtpaarden (pat6kepaarden) 
gebruikt, en te water prauwen. 

Da ar de Boniers in de eerste plants landbou- 
wers zijn, is de Inlandsche handel voornamelijk in 
handen van Wadjoreezen. De voornaamste 
handelsplaats is Pompanoea met haar haven- plaats 
Palima, vooral van belang voor de mais- 
verscheping. Deze geschiedt vrijwel geheel door de
 welke in Paliina een eigen prauwveer 
heeft ingesteld. Andere in- en uitvoerhavens in 
Bond zijn BadjoE en Oedjoeng-patiro. 

Na de expeditie in 1905 beschouwde het Gou- 
vernement Bon6 als overwonnen land en trad 
(vertegenwoordigd door den Europeeschen be- 
stuursambtenaar) als zelfbestuur op, bijgestaan 
door de Hadat (rijksraad), de Aroepitoe. De door 
deze op 7 April 1908 afgelegde korte verklaring 
werd door de regeering niet aanvaard. Eerst in 
1916, toen geregelde toestanden waren ingetreden 
en de Hadatsleden getoond hadden voor hun 
bestuurstaak geschikt te zijn, werden zij op 16 
December 1916 toegdaten om de korte verklaring 
volgens uniform model te teekenen en te be- 
eedigen ； deze werd goedgekeurd bij G.B. van 19 
October 1917 No. 10. Zij bleven evenwel fungee- 
ren als districtshoofden (wanoeahoofden) en ver- 
bleven in hun respectieve ressorten. In 1925 wer-
den de leden (zes in aantal) van den alouden rijks- 
raad te Watampond geconcentreerd, terwijl door 
wederinstclling van het ambt van Tomarilalang 
(rijksbestierder) aan hen een leider werd gegeven, 
die tevens naar buiten als hun vertegenwoordiger 
optrad. De zelfwerkzaamheid der Aroepitoe, thana 
voltallig, onder toezicht van den Europeeschen 
bestuursambtenaar, had goede rcsultaten. De 
wenschclijkheid kwam naar voren om het 
zelfbestuur in werkelijkheid te heretellen, door 
aanstelling van een zelfbestuurder, cen Aroem- 
pon6. Diensvolgens werd Andi Pamanjoekki, zoon 
van dem Jaatsten radja van Goa, die krach- tens zijn 
geboorte gerechtigd was om bovenge- noemd ambt 
te bekleeden, toegelaten tot het af- leggen en 
beeedigen van de korte verklaring volgens uniform 
model. Onder den naam van La Mappanjoekki 
legde hij, in overeenstem ming met de Aroepitoe, 
die verklaring op 12 Februari 1931 af. In officieele 
stukken wordt niet van den zelf- bestuurder alleen 
gesproken, doch van den zeZ/- 

bestuurder bijgestaan door de Aroepitoe. De Boni- 
sche rijkssieraden zijn ook teruggegeven en plech- tig 
uitgereikt. Met de zelfbestuursverordeningen van 
Bond van 17 Februari 1931 betreffendc de instelling 
van een landschapsrand (op den voet van artikel 4, 
leden 2 en 3 van de Zclfbestuurs- regelen 1927) werd 
door de regeering ingestemd. 

Het landschap is verdeeld in 22 wanoea's(adat- 
gemeenschappen), van welke de grootste, zooals 
Tjfenrana en Lamoeroe, weer onderverdceld zijn in 
onderwanoea's. De kampoenghoofden worden 
gekozen door de volwassen mannehjke ingezete- nen 
der betrokken kampoengs. onder Iciding van een 
zelfbestuurslid en in tegenwoordigheid van het 
wanoeahoofd. Zij worden erkend door het zelfbestuur 
in overeenstemming met den plaat- selijken 
Europeeschen bestuursambtenaar. Wa- noeahoofden 
en onderwanoeahoofden worden gekozen door de 
kampoenghoofden, onder leiding van een 
zelfbestuurslid, bijgestaan door een Europeeschen 
bestuursambtenaar, waarna zij worden erkend door 
het zelfbestuur in overeenstemming met het hoofd 
van gewestelijk bestuur. Bij een vacature in de Hadat 
maakt de Aroepitoe een voordracht op van 3 
personen, waaruit de wanoea- en 
onderwanoeahoofden een keuze doen ； de 
verkozene wordt door het zelfbestuur bij den 
Gouverneur voorgedragen voor een aanstelling tot lid 
van het college. La Mappanjoekki, de te- 
genwoordige zelfbestuurder, geniet een bezoldi- ging 
uit de landschapskas van / 750 's maands. Daarop en 
op de inkomsten van de Aroepitoe uit de 
landschapskas werd in 1932 een korting toege- past 
van 10%. De landschapsbegrooting ] 932 geeft een 
budget aan van f 585.321. 

De rechtspraak is geregeld in artikel 17 der 
Zelfbestuursregelen 1927. 

Liieratuur. L. van Vuuren： „Proeve eener Mo- 
nographie van Celebes en Onderhoorighedenn, 
uitgave Encyclopaedisch bureau 1920; Adatrecht- 
bundel XXXI, 113—136 en 137—156; Beschnj- ving 
van de rijksornamenten van Boni, met ill.. De 
wereldkroniek IV, 381, 397, 445; Staat van 
voorwerpen, buitgemaakt in de landschappen Boni en 
Gowa, welke aan het Bat. Gen. van K. cn W. in 
bewaring zijn afgestaan, N.B.G. XLJ V, Bijl. 6, bl. 
LVII； J. G. Sinia, lets over de Bocgi- neezen en hun 
kunst, met ill., Het N.I. Huis, oud en nieuw, 1—2e 
jaarg. (1913―'14) 142; De expeditie naar Zuid-
Celebes in 1905—1906, Eerste ge- deelto, De actie in 
cn om Boni, Ind. Mil. Tijdsch. Extra-bijlago No. 35 
(1915)； F. J. v. d. Lijko Prins, Postenleven (VIII, 
Rijkssieraden van den Sultan van Boni) met ill., 
Indie, geill. W. J V (1920—'21), 428; Idem (IX 
volksfeesten en Bis- soe‘8 in Boni), 501; IIet 
Gouvernoment van Celebes, door L. van Vuuren, 
besproken door W. E. B., T. A. G. 1921, 2GG; L. 
Rutten, Het Gouvcrne- ment Celebes, Proovo eener 
monographic, door L. van Vuuren, I-Ind. Merc. 1922, 
99; Een tocht naar de Mampoegrot in Boni met ill., 
Indie, geill. W. 7 (1923—'24), 331; P. van Zocst, 
Pampanoea (Celebes), Org. Off. v. Gez. in N. I. 
(1923), 270; J. H. B. Jaspers, Heiligverklaring bij de 
Boegi- neczen, met ill., Aardo en haar Volken, 1925, 
69/ 

TANETTE (Aanv. van DI. IV). Een zolfbesttt- 
rend landschap, dat met de zelfbesturende land- 
sehappen Barroo en Soppengriadja do onderaf- 
deeling Barroo der afdeeling Par6par6 van het 
gouvemement Celebes en Onderhoorigheden vormt.
 c 
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In 1907 was genoemde onclerafdeeling nog een 
afzonderlijkc afdeeling； in 1908 werd die afdee- 
ling opgehevcn en word Barroe als onclerafdeeling 
gevoegd bij de afdeeling Bond. By de bestuurs- 
reorganisatie van het gewest Celebes en Onder- 
hoorigheden in 1924 (zie Ind. Stb. 1924 No. 467) 
werd Barroe van Bond afgescheiden en tot een 
onderafdeeling van de afdeeling Parepar6 ge- maakt 
onder een controleur of civiel gezagheb- ber met 
SocmpangbinangaE als standplaats. De 
landschapskas van Tanettc, in 1907 opgericht, werd 
sedert 1 Januari 1913 vereenigd met de toen reeds 
bestaande onderafdeelingskas voor de twee andere 
zelfbesturende landschappen van de onderafdeeling 
Barroe. 

Voor de grens tusschen de landschappen Ta- 
nette en Barroe zie bij het artikel BARROE. 

De grens met het landschap Soppdng loopt van 
Batoe Laposo in zuidoostelijke richting langs de 
waterscheiding over de toppen Boeloe Oewae 
Toeroeng en Boeloe Doea, daarna in zuidelijke 
richting tot Boeloe OengaE en eindelijk in oos- 
telijke richting tot Boeloe Bakarang. De grens met 
het landschap Bon仓 loopt van laatstgenoem- den 
berg in het N. over de toppen Tjoppolele, Bontoala, 
Roekoen2, Tjoppo Djampoeloe, Tjoppo Tantjoe, 
Lalatona en GantjingE naar den pasar MalakaE, van 
daar in westelijke richting over de toppen Tonrong 
Karamboe en Mataoe-taoe en ten slotte langs de 
Balangbaroe-rivier tot daar, waar deze zich naar het 
zuiden wendt. Beide laatstgenoemde grenzen van 
Tanette zijn in over- eenstemming met de betrokken 
zelfbesturen vastgesteld. De grens met het 
rechtstreeks be- stuurd Gouvernementsgebied is 
nog niet defini- tief vastgesteld. 

De bevolking van Tanette bestaat uit: 3 Euro- 
peanen en daarmede gelijkgestelden, 29.298 In-
landers, 17 Chineezen en 84 andere Vreemde 
Oosterlingen, totaal 29.402 zielen (zie tabel 19, deel 
2, Indisch Verslag 1932). De oppervlakte van het 
landschap is ；£ 608 km.% dus de bevol- 
kingsdichtheid is ± 48.3 zielen per km2. 

Een stuk van negen paal (13 km.) lengte van den 
grooten post- (auto-) weg van Makassar naar 
Parepar6 (on verder naar het Noorden) ligt in 
Tanette en loopt daar langs de kanipoengs Boe- 
ngin (waar de grootc ijzeren brug over de Pan- 
tjana-rivier is gcslagen), Salabata, Padatilo aan de 
Lipoekasi-rivicr, Pasada en Garassi. Ongeveer 1' M 
kni. ten N. van do zuidgrens is een zijweg, ge- 
schikt voor auto's, aangelegd, looponde langs de 
kust, ongeveer evcnwijdig aan den zoooven gc- 
noernden postweg, door de kampoengs Pantjana 
(verbJijfplaats van den bestuurder), Aloepang, 
Antji, Polcdjiwa tot Padaolo aan den hoofdweg. 
Allo rivierovergangon aan do wegen zijn over- 
brugd. 

Door tocname dor bevolking, vooral in verband 
met den terugkeer vnn vroeger onder den druk van 
vorstclijke willckeur uitgowekon inwoners, worden 
do cultures, vooral die van ryst, uitge- broid. Ook 
wordt meer aandaoht gewyd aan do teelt van labak 
en klnppers.In hot landschap hoeft mon slcchts 66n 
klcino landbouwondernoming (voor klappcrteelt), 
toobehoorende aan eon Euro- peaan. Hy cn conigo 
Arabioron, die klappertuinen bozitten, voeren copra 
uit. Het landschap zelf oxploiteert sawahs, 
klappertuinen, vischvijvers on nipahboaschen, 
waarvan de opbrengst voor de onderafdeelingskas 
voor 1932 werd gera&md op 

/ 5900. Tanette hceft 4 pasars tegen Barroe twee en 
Soppdngriadja drie. De opbrengst van ver- huur van 
zitplaatsen in de pasarioodsen op die mark ten werd 
voor 1032 geraamd op / 6000. 

Het laatsto lange contract van Tanette is op 25 
December 1898 gesloten met We Tanri Olle, ridder 
van den Nederlandschen Leeuw, bestuurster van 
Tanette en haar landsgrooten (hadatleden)； het 
werd goedgekeurd bij G.B. van 31 Maart 1899 no. 
16. Bij het contract is gevoegd een opgave van tot 
Tanette behoorendo landen, namelyk: Patappa, 
Gattarang, Lomporitanga, Lomporia- dja, 
Lomporilaoe of Pantjawa, Lalolang, Tjinra- pole, 
Tjinakko, Amasangan, Boetoen, Kaworo, Paopao, 
Lipoekasi en het ciland Poetianging. 

Bij suppletoire overeenkomst van 8 December 
1905 (goedgekeurd bij G.B. van 19 Juni 1906 no. 4) 
nam het Gouvernement het recht over tot hef- fing 
van in- en uitvoerrechten en accijnzen, haven- en 
ankeragegelden en de regeling van haven- beheer en 
havenpolitie; voorts werd erkend het recht van het 
Gouvernement om ook andere mid- delen te 
exploiteeren. Als schadeloosstelling wordt jaarlijks 
/ 1500 uitgekeerd. 

In 1907 stond het zelfbestuur tegen een jaar- 
lijksche schadeloosstelling van / 2000 het opium- 
monopolie aan het Gouvernement af (G.B. van 12 
Februari 1907 no. 14). Beide bedragen, to- taal / 
3500, komen nu in de onderafdeelingskas. 

De bestuurster W6 Tanri Olio heeft steeds zoo 
getrouw mogelijk de contractueel op zich genomen 
verplichtingen nagekomen en steeds krach- tig 
medegewerkt tot de invoering van maatrege- len en 
regelingen tot ontwikkeling van het landschap. Voor 
haar hulp bij de expeditie van 1905 in Par6pare werd 
zij beloond met het comman- deurskruis der orde 
van Oranje-Nassau. Zij stierf den Oden October 
1910 op ruim negentigjarigen leeftijd. Haar dochter 
I. Pantjai Tana, Aroe van Pantjana, volgde haar op 
en legde, in overeen- stemming met de hadat, op 7 
Augustus 1912 de korte verklaring volgens uniform 
model af, die bij G.B. van 4 December 1913 no. 15 
werd goedgekeurd. Deze reeds bejaarde bestuurster 
bleef tot haar dood in 1926 ongehuwd. Door den 
Gou- verneur van Celebes en Onderhoorigheden 
werd, gedurende do ontstentenis van een 
landschaps- hoofd in Tanette, tijdelijk met (liens 
functien be- last I. Pateka Tana, 
adatgemeentschapshoofd van Lalolang (landschap 
Tanette) en zuster van de gestorven datoe, met do 
bepaling dat zij in het bestuur zou worden bijgcataan 
door haar neef Andi Baso, als haar soelewatang. In 
1927 werd de waarnomend bestuurster eervol 
ontheven van haar waardigheid. Daar de tyd nog niet 
geko- men werd geacht voor cen definitieve 
vervulling van het bestuursanibt, werd de 
aangewezeu op- volger Andi Baso eervol ontheven 
van zijn soe- Idwatangschap on a&ngcsteld tot 
tijdelijk waar- nemend bestuurder van Tanetto. Tot 
heden is Andi Baso nog uiot toegelaten tot het 
teekenen van een akto van vorband. Hy ontvangt een 
maandelijksobe bozoldiging van / 250. De haclat 
bestaat nu voorloopig uit tweo pabitjara*s, die met 
de pangcra’B Lalabata, Lipoekasi, Lonipo- tenga, 
Lomporiadja, Gantarang en den schrijver van den 
bestuurder bezoldigd worden uit de on-
derafdeelingskas. Voor 1932 wordt op die bezol- 
digingen een korting van 10% toegepast. 

De vroeger ingestelde verdeeling van het land-
schap in districten en onderdiatricten is opgeho- 
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ven. Daarvoor in de plaats zijn gekomen adat- 
rechtsgenicenschappen, welker hoofden recht- 
streeks onder het zelfbestuur staan. 

Literatuur: Het leenvorstondom Tanette, door 
B. 0. H., Eigen Haard, 】903 No. 52, biz. 828; D. 
F. Brautigam, Nota betr. het Zelfbesturend 
landschap Tanctte, T. B. G. dl 56 (1914), 445., 

OUDHEDEN (HOLLANDSCHE EN ANDERE 
EUROPEESCHE). (Aanv. van Dl. III). Tegen- 
woordige tocstand. Uiteraard zijn de monumenten 
van Nederlandschen oorsprong of onder Neder- 
landschen invloed ontstaan de belangrijkste; zij zijn 
overwegend groot in aantal en over den ge- heelen 
Archipel verspreid. Daarvan zijn de overbl ijfselen 
uit den Compagniestijd wel het meest talryk, deze 
worden vooral aangetroffen in de Molukken, op 
Celebes en Java. Op Sumatra, Borneo en de kleine 
Soenda-eilanden zijn die oud- heden van minder 
beteekenis. Oudheden van Engelschen oorsprong 
worden v.n.l. gevonden te Benkoelen, Batavia en 
Makassar. Oudheden van Spaanschen en 
Portugeeschen oorsprong treft men hoofdzakelijk 
in de Molukken en op Timor aan. 

De Nederlandsche oudheden zijn te ver- deelen 
in vijf groepen n.l. 1) kerkelijke gebouwen, 2) 
versterkingen, 3) wereldlijke gebouwen, 4) be- 
schreven steenen, w.o. grafzerken, 5) roerende 
goederen. Wat de kerken betreft, daarvan zijn 
slechts weinige gespaard gebleven en de bestaan- 
de zijn op enkele uitzondoringen na in eenvoudi- 
gen trant gebouwd. De tweede groep, de ver- 
sterkingen, is zeer belangrijk en heeft het niinst 
door den tijd geleden. Goed geconserveerde spe- 
cimina daarvan vindt men v.n.l. in de Molukken. 
Men treft daaronder halve manen, redoutes, 
blokhuizen en forten aan, waarvan de meesto een 
voorname rol hebben gespeeld in de koloniale 
geschiedenis van Nederland en de oorsprong van 
steden of dorpen zijn geweest. De talrijke aard- 
bevingen, welke de Molukken hebben geteisterd, 
hebben echter vele van deze versterkingen, voor- a
】de kleinere, zeer gehavend. De derde groep, de 
wereldlijke gebouwen, z.a. stadhuizen, stads- 
woningen, poortgebouwen, pakhuizen, zieken- 
huizen enz. enz. wordt vooral op Java aangetroffen 
en omvat nog betrekkelijk veel beJangwek- kende 
monumenten. Van de gebouwen met open- bare 
bestemming is nog vrij veel blijven bestaan. Men 
vindt deze evenals do woningen vooral in do oude 
kwartieren der Indische steden, Batavia, 
.Semarang, Soerabaja enz., waar zij tot handels- 
tantoren of goedangs zijn omgebouwd of be- 
woond worden door Chineezen en Arabieren, daar 
de Europeanen deze wijken reeds lang ver- laten 
hebben en naar do nieuwere stadsgedeelten zijn 
verhuisd. De monumenten, die in onge- schonden 
staat waren bewaard gebleven, werden daardoor 
met den ondergang bedreigd. Velo rijk aangelegde 
buitenverblyvon, ons bekend van do teekeningen 
van Rach, worden nog aangetroffen op West Java, 
vooral in de oinstreken van Batavia, Buitenzorg, 
Tangerang en Krawang, Ver- scheidene van deze 
“thuynen" zijn echter reeds verdwenen, doch wat er 
nog van overgebleven is, legt in voldoende mate 
getuigenis af van den kunstzin onzer vaderen in de 
tropen en van hun liefde voor do natuur. Door de 
overname van vele particuliere landerijen kwam het 
Gouvernement in de laatste jaren successiovelijk in 
het bezit van de daarbij behoorende landhuizen, 
waarin zoo- 

veel mogelijk landsinstellingen werden gevestigd. 
De vierde groep, de beschreven steenen, w.o. 
grafzerken, is over den geheelen Archipci verspreid 
en nog vrij talrijk, vooral in de Mohikken, waar de 
zerken naar vaderlandschcn trant in de vloeren der 
kerken zijn gemetseld. De nog in ge- bruik zijnde 
begraafplaatsen zijn niecstal goed onderhouden, 
hetgeen niet altijd het geval is met oude 
begraafplaatsen, die verlaten zijn. Het on- derhoud 
van de op zich zelf staande grafmonu- nienten in de 
nabijheid van steden of van woningen of in het vrije 
veld gelegen, kan niet altijd ge- roemd worden. In 
do laatste jareu is hierin echter een verandering ten 
goede gekomen. De vijfde en laatste groep, de 
roerende goederen, omvat kerkelijke oudheden, 
rijkssieraden der inheem- sche vorsten en hoofden, 
en oudheden in par- ticulier bezit. Onder kerkelijke 
oudheden wordt hier verstaan: het 
avondmaalszilver en de rouwborden in de 
kerkgebouwen der onderschei- dene 
kerkgenootschappen. Tot de rijkssieraden bchooren 
in den regel gouden en zilveren ge- denkpenningen, 
vaatwerk, sierkanonnen en meu- bels, meestal 
geschenken van de Compagnie. Wat oudheden in 
particulier bezit aangaat, daaronder worden 
gerekend de verzamelingen van Indische musea en 
van particulieren. Deze laatste zijn niet altijd van 
blijvenden aard, en de vrees voor veiling, 
vervreemding en uitvoer naar het bui- tenland is niet 
denkbeeldig, in welke gevallen echter door de 
Monumentenordonnantie ia voor- zien. 

Geschiedenis. Gelijk reeds vermeld is op biz. 206 
van Dl. Ill dezer Encyclopaedie zijn de Ne-
derlandsche oudheden in Indie langen tijd zeer 
verwaarloosd. Terwijl reeds lang de aandacht der 
Regeering govestigd was op hot behoud der 
Hindoe-Javaansche monumenten, ontbrak alle 
belangstelling voor de Nederlandsche monu- 
menten. Wel gaf de Regeering in 1900 eenig blijk 
van belangstelling door den aankoop van 
hetlandhuis van Gouverneur-Gcneraal Reinierde 
Klerk (1777—1780) aan don Molenvliet te Batavia, 
dat het eigendom was van do Ned. Jfer- vormde 
Diaconie, zij het dan ook te elfder ure, maar daarbij 
bleef het dan ook. De inrichting van de z.g. 
Compagnieskamer in het Museum te Batavia in 
1901 door Movrouw M. Serrurier-ten Kate kan als 
een zeer geslaagde poging oin de bclaug- stelling 
voor deze oudheden tc doen bcrleven, be- schouwd 
worden. 

Do groote reis van Mr. Dr. J. C. Ovorvoorde van 
October 1910 tot November 1911 langs de oude 
nederzettingen der Oost-Indische Coinpag- nie in 
Azie, waarby Zuid-Afrika, Br. Indie, Ned.- Indie, 
Japan en Formosa bezocht werden, zou eerst den 
stoot geven tot een intensieve beJang- stelling voor 
de Nederlandsche monumenten in Ned.-Indic, 
zoowel van bestuurs- als van parti- culicre zyde. De 
uitslag van dit onderzoek was bc- droevend, en het 
door Overvoorde bij den Gou- vernour-Generaal 
ingediende rapport luidde zeer ongunstig. Ten 
slotte, zij h.et dan zeer laat, werd ingezien, dat het 
zoo met de Nederlandsche oudheden niot langer 
gaan kou. Een spcciale Com- missie, bestaande uit 
den Directeur der Burgerl. Openb. Werken, den 
Voorzitter der Oudhoid- kundige Conimissie en den 
Landsarchivaris, werd benoemd om inaatregelen te 
beramen tegen verder verval, welke maatregelen 
door het ge- noemde Departement zoudon worden 
uitgevoerd. 
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Inmiddels was onder den indruk van Overvoor- de's 
rapport de ruine van het fort Speelwijk met het 
aangrenzende kerkhof schoongeinaakt, eenigs- zins 
gerestaureerd en voor verder verval behoed, op last 
van Gouverneur-Generaal A. W. F. Iden- burg, die 
bij een bezoek aan Banten getroffen was door hun 
deerniswaardigen staat. Naast den 
Oudheidkundigen Dionst zou nu een speciale 
Commissie ten behoeve der Nederlandsche oud- 
heden hare werkzaamheden verrichten, dus als het 
ware twee takken van dienst, die hetzelfde doel 
beoogden. Men zag dit echter spoedig in met het 
gcvolg dat de nieuwe Dienst ten slotte ook met de 
zorg van deze oudheden werd belast. Een zeer 
ernstige font was echter dat men verzuimde in 
overeenstemming met dit besluit de organisa- tie te 
veranderen en de formatie van het personeel uit te 
breiden, een fout die de Dienst nog heeft willen 
herstellen, doch hierin is hij niet ge- slaagd doordat 
de uitgebroken wereldoorlog zui- nigheid 
voorschreef. Men stond dus voor een moeilijke 
kwestie, n.l. de Hindoe-Javaansche 6n 
Nederlandsche oudheden te verzorgen of alleen de 
Hindoe-Javaansche oudheden, waarvoor men 
zoowel wetenschappelijk als technisch geschoold 
personeel ter beschikking had. Men koos het laatste, 
zoodat de Dienst bij den aanvang van zijn 
werkzaamheden in 1913 bijna uitsluitend een Dienst 
voor de Hindoe-Javaansche monu- menten werd. In 
de eerste jaren van zijn be- staan had de Dienst 
uiteraard zoozeer het oog ge- richt op de Hindoe-
Javaansche monuincnten en alles wat daarmede 
samenhing, dat er voor an- dere oudheden weinig 
aandacht was. Eerst in 1917, toen de 
voorbereidingen voor de uitgave van het 
Gedenkboek „Oud-Batavia** ter gelegen- heid van 
do 300-jarige herdenking van het bestaan der stad 
Batavia door het Bataviaasch Genoot- scliap een 
aanvang namen, waarbij de Oudheid- kundigo 
Dienst zijn medewerking verleendc, was sprakc van 
meer belangstelling voor deze vader- landscho 
oudheden. De schrij ver van het Gedenk- boek, de 
Lundsarchivaris Dr. F. de Haan, liet n.l. de 
oudheden te Batavia opnemen, fotografeeren cn 
voor zoover noodig in ka&rt brengen mot be- hulp 
van den Dionst, zoodat deze voor altijd wer- den 
vastgelegd. Het zou echter 1920 wordon eer 
de(laiidwerke]ijke bemoeionis van den Dienst met 
de Nederlandsche oudheden een aanvang nam en 
i>ct standpunt van ecnzijdigo monumentenzorg zou 
verlaten worden, hetwelk die Dienst nood- 
gedwongen gedurende tai van jaren heeft moeten 
innomen. 

Toen werd n.l. aan het Dienathoofd tijdelijk een 
arnbtenaar toegevoegd, V- I. van de Wall, die zich 
in het bijzonder toolcgde op do bestudee- ring van 
do Nederlandsche oudheden en haar go- schiedenis. 
Met wd. dionsthoofd Prof. Dr. N. J. Krom nam in 
1921 het initiatief voor het eersto systomatisohe 
ondorzoek nuar do aanwezigheid en den toestand 
der oudheden in de Molukken. Van do Waifs 
uitvoorig rapport over dit ondor- zock braclit do 
jaronlange verwaarloozing van de Ncdorlandsohe 
oudheden in de Molukken eerst duidelijk aan hot 
licht en trok do aandacht der Regcering. De 
toenmalige landvoogd Mr. D. Fock, gotroffen door 
de beschryving van do ver- vallcn inonumonten, gaf 
last om maatregelen te nemen tegen verder verval. 
Het gevolg daarvan was dat do Regoering er in 1923 
too ovorging een jaarlijkscho subsidie te verleenen 
voor het on- 

derhoud van de Ned. oudheden in de Molukken, 
zoodat de daadwerkelijke regeeringszorg, zjj het 
dan ook maar voor een enkel doch zeer belang- rijk 
gedeelte der Nederlandsche oudheden, in genoomd 
jaar een voldongen feit werd. De eerste restauratie 
ten behoeve van deze oudheden had inmiddels reeds 
plaatsgehad, toen de Regeering in 1922 de 
bouwvalligo Portugeesche Buitenkerk uit 1695 op 
verzoek van den Kerkeraad deed restaureeren onder 
leiding van den leeraar in de Bouwkunde aan de 
Koningin Wilhelminaschool te Batavia, A. Jans, die 
met dit doel tijdelijk toe- gevoegd was aan den 
Dienst. Deze restauratie voldeed niet in alle 
opzichten, beter ging het met een andere restaura tie 
van dezen buitenstaander omstreeks 1923, n.l. van 
het fraaie patriciers- huis aan de Kali Besar West, 
bekend onder den naam van Roemah Merah, welke 
op last ge- schiedde van de Bank voor Indie, die 
daarin haar kantoren wilde vestigen met instandhou- 
ding van de historische details. Intusschen was het 
Gedenkboek „Oud Batavia" verschenen, waardoor 
ook de publieke belangstelling weer toenam, zoodat 
gezegd kan worden. dat eindelijk omstreeks 1925 de 
Ned. Oudheden zich in een groeiende belangstelling 
mochten verheugen. 

Hoewel reeds zeer veel verloren was gegaan, dat 
met een beetje goeden wil en wat meer pieteit, en 
dikwijlg met weinig kosten, behouden had kunnen 
bl可ven, stemde het toch tot verheugenis dat de 
Regeering de noodzakelijkheid had erkend van de 
instandhouding der oudheden van Nederland schen 
oorsprong. Ook de Oudheidkundige Dienst, hierin 
voorgegaan door de Regeering en aangespoord door 
de grooto belangstelling van particuliere zijde — er 
waren immers reeds meer- malen in de pers 
stemmon opgegaan over de stiefmoederlijke 
bohandeling van de Ned. oudheden in vergelijking 
met do Hindoe-Javaansche, hetgeen volgens de 
publieke opinie geen pas gaf, nu men toch een 
Oudheidkundigen Dienst had gekregen — begon 
meer dan vroeger zijn aandacht te wijden aan de 
Ned. oudheden. Buiten- gewone kosten toch blcken 
er niet mede te zijn gemoeid, vergeleken bij de 
Hindoe-Javaansche monumenten； slechts geringe 
bedragen werden ten koste gelegd aan 
arbeidskrachten en mate- riaal. De stadsgemeente 
Batavia deed o.a. in overleg met don Dienst een lijst 
opmaken van ge- bouwen van oudheidkundige 
waarde, die voor bescherming in aanmerking, 
kwamen, welke bij verordening werd vastgesteld. 

In 1928 deed het wd. Dicnsthoofd Dr. P. V. van 
Stein Callonfels een onderzoek instellen naar do 
aanwezigheid en den toestand van de Neder-
landsche oudheden in het gouvernement Celebes cn 
do residontie Manado. Uit het desbetreffende 
rapport van Van de Wall bleok, dat de oudheden 
aldaar voor een good deel verdwenen waren en 
hetgoen overgobleven was in staat van verwaar-
loozing vorkeerdo. Het onderzook wees uit, dat de 
voornaamste oudheden zich ter hoofdplaats Ma-
kassar en omstrekon bovonden, w.o. het groote fort 
Rotterdam, in tegenstelling met Manado, waar zij in 
het gewest verspreid lagen. Door ge- brek aan 
goldiniddolen kon het sodert drie kwart eeuw zeer 
verwaarloosde fort Rotterdam, een omvangryk 
monument van groote historische waarde, niet 
gerestaureerd wordon. Het kerkje in het fort werd op 
verzoek van do Gereformeerde gemeonte door de 
Regeering in 1928 gerestau* 
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reerd na ingewonnen ad vies van den Oudheid- 
kundigen Dienst. Deze bepaalde zich overigcns tot 
een jaarl^ksche subsidie voor het onderhoud der 
grachten en de buitenzijde der wallen. Voorts 
werden gelden beschikbaar gesteld voor de her- 
stelling van het graf van A roe Palakka, een ty- pisch 
bouwwerk met oud-Hollandscho reminis- centies en 
kwani de gemeente Makassar te hulp bij het 
overbrengen en den wederopbouw van den grafnaald 
van De Siso en het praalgraf van Cornelia Beeminck 
van Sypesteyn van het tot een villapark 
omgebouwde landgoed Losari naar het oude kerkhof 
aldaar, terwijl van andere her- stellingen moest 
worden afgezien. In Manado werden het fortje 
Leiden en z.g. Kota Mas te Kwandang voor verder 
verval behoed. Het fort Nieuw-Amsterdam in de 
gelijknamige hoofd- plaats, reeds gedeeltelijk 
afgebroken, verbouwd en daardoor van geringe 
oudheidkundige waarde, werd tot afbraak bestemd in 
verband met de dringende behoefte aan 
woongelegenheid aldaar. Tevens werd de aandacht 
van de Hoofden van Gewestelijk Bestuur gevestigd 
op het groot aan- tal sierkanonnen bij overheid en 
particulieren alsmede op de rijkssieraden der 
verschillende vorstenfamilies, terwijl de 
wenschelijkheid werd bepleit een wakend oog 
daarop te houden in verband met het toenemende 
toeristenverkeer in deze streken. 

Zooals reeds eerder opgemerkt is, werd bij de 
oprichting van den Dienst een ernstige fout be- gaan 
door de personeelsformatie in verband met de zorg 
voor de Ned. oudheden niet uit te breiden en de 
organisatie niet om te werken. Een fout, die zich 
dikwijls heeft gewroken en nog steeds niet herateld 
is. Door gebrek aan personeel werden nu het 
onderhoud en de restauratie der Neder- landsche 
oudheden verricht en uitgevoerd zon- ,der 
deskundige lei ding en overgelaten aan bui- 
tenstaanders, civiele en militaire autoriteiten, die 
zich daarvoor welwillend beschikbaar stel- den. 
Ondanks de toename der werkzaamheden in verband 
met de zich steeds uitbreidende groep van 
monumenten, die bezocht, bestudeerd en ge- 
inventariseerd werden tot in de verre uithoeken van 
den Archipel, bleef het personeel zich slcchts 
bepalen tot den eenen meergemelden tijdelijken 
ambtenaar voor de wetenschappelijke dctaiL 
opname en het geregeld toezicht der Nederland- sche 
oudheden. Met dit toezicht was het ook al niet beter 
gesteld, vooral in verwijderde streken was de Dienst 
aangewezen op de hulp der bo- vengenoemde 
autoriteiten, wier goedc wil te prijzen viel, maar die 
uiteraard daartoe niet steeds tijd en gelegenheid 
hadden. Dit was niet bevorderlijk voor de gave 
instandhouding der monumenten en was zelfs van 
nadeeligen in- vloed, zooals duidelijk aan het licht 
kwarn, toen Van de Wall in 1930 zyn tweede 
inspectiereis naar de Molukken ondernam. Het bleek 
n.l. dat de oudheden niet overal goed werden onder- 
houden, terwijl door civiele en militaire lands- 
dienaren op eigen gezag veranderingen, dikwijls van 
ingrijpenden aard, in den toestand der monumenten 
waren aangebracht, zonder dat de Dienst daarin was 
gekend, zoodat sommige oudheden op deze wijze 
onherstelbaar waren ver- minkt. Zoo konden de 
inscriptie van grafsteenen te Banda-Neira 
„bjjgewerktn worden met menie, de merkwaardige 
perkwoning Matalengko op P. Ay en De Zoete Inval 
op Lontor worden afge- 

broken, en het grafmonument van Majoor Meyer, 
waarvan do oudheidkundige waardc door plaats en 
omgeving werd bopaald, van het Batoegadja park te 
Ambon naar het fort Victoria aldaar worden 
overgebracht. 

Nadat de monumenten in het Oostelijko deel van 
den Archipel waren opgenomen en geinven- tari 
seerci, althans de voornaamste daarvan, kwam Java 
aan de beurt, bepaaldelijk West Java. Hier werd voor 
het eerst een systematisch onderzoek ingesteld naar 
de zeer verwaarloosde en nog maar weinig bekende 
Compagniesland- huizen in de residentie Batavia, 
waarvan reeds een belangrijk gedeelte verdwenen 
was door sloo- ping. Het onderzoek heeft uitgemaakt 
dat van de honderden z.g. ,,thuynen" of 
lustverblijven, die eertijds tot si era ad strekten van 
Batavia en om- streken er nog een zcstigtal bewaard 
zijn ge- bleven, gedeeltelijk in handen van het 
Gouver- nement, gedeeltelijk in handen van 
particulieren, d.w.z. Europeesche, Chineesche en 
Arabische landeigenaren. Thans (1933) is dit 
onderzoek door de ongunstige tijdsomstandigheden 
tijdclijk stopgezet. Uiteraard was dit onderzoek in 
verband met fotografische opnamen, beschrijvingen 
en in teekening brengen van de verschillende si- 
tuaties en opmetingen van langen duur, vooral omdat 
ook de overblijfselen van sedert verdwenen 
landhuizen in den vorm van poorten, klokke- 
standen, slaven- en gamelanhuizen niet aan de 
aandacht mochten ontsnappen. Ook voor de pu- 
blicatie were! zorggedragen: de Oudheidkundige 
Dienst gftf in samenwerking met het Kon. Bat. 
Genootschap van Kunsten en Wetenschappcn, het 
Algem. Ned. Verbond, de Commissie voor het 
onderzoek der Oude Landhuizen in en om Batavia 
van dat Verbond, en de Ned.-Ind. Ar- chitectenkring 
in 1932 het eerste deci uit van cen werk, getiteld 
„Indische landhuizen en hun Ge- schiedenis,, van de 
hand van V. J. van de Wall, dezelfde, aan wien ook 
het onderzoek der landhuizen was opgedragen. Het 
bestaan van dezo landhuizen was velen onbekend en 
deze publica- tie gaf dan ook aanlciding tot 
waardeering van deze oudheden in wijden kring. 

Intusschen was het beheer van de Nederlajid- sche 
oudheden in Ban ten, dat sedert 1911 door het 
Departement der Burgerlijkc Open ba re Werken 
was gevoerd, in 1930 door den Oud- heidkundigen 
Dienst overgenomcn en onder zijn rechtstreeksch 
toezicht gebracht. Een „Korto Gids voor Oud-
Banten,, zag daaro]) liet Hcht, do eersto van dien 
aard betreffende Nededandsche oudheden. 

Het is een verheugend feit te kunnen consta- 
teeren, dat de Nederlandsche oudheden in tegen- 
stelling met vroeger jaren zich in een aJgeineene 
belangsteHing inogen verheugen. Doordat de 
K.P.M. speciale toeristentochten in de Molukken 
organiseerde, werden ook oudheden aldaar als't ware 
“opengelegd". Mocht Oud-Batavia zich reeds lang in 
de publieke belangsteHing verheu- gon, hetzelfde 
kan thans ook gezegd worden van de landhuizen in 
de omstreken der stad, in Jict Tangerangeche en in 
het Buitenzorgsche, terwijl de oudheden in Banten 
eveneens de aandacht vragen. Niet allcen toeristen 
en belangsteHenden, maar ook tai van vereenigingen 
en leerlingen van inrichtingen van onderwijs 
brachten in de afgo- loopen jaren aan de oudheden in 
West Java cen bezoek. Ook het particulier initiatief, 
waaraan 
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nog zeer vcel in dezen moest worden overgelaten, 
deed zich geldcn. In Banda Neira werd in 1928 een 
vereeniging „Bandascho Belangen^opgericht, 
welke zich o.m. ten doel stelt de bescherming en 
herstelling in den ouden staat der oudheden na 
voorafgaande raadpleging en goedkeuring van het 
Hoofd van den Oudheidkundigen Dienst, terwijl dit 
eveneens het geval was met do ter hoofdplaats 
Serang opgerichte Vereeniging „Oud- Bantcn”, 
welke ten doel heeft de opsporing en. bestudeering 
der Bantensche oudheden. Ten slotte zij nog 
vermeld, dat de leergang over de 
Compagniesoudheden in den Archipel door Van de 
Wall in 1932 voor de Volksuniversiteit te Batavia 
en Buitenzorg gehouden een talrijk en aandachtig 
gehoor vond. 

Thans volgt een aanvulling van hetgeen in DI. Ill, 
biz. 205 e.v. dezer Encyclopaedie is medege- deeld 
omtrent de Europeesche monumenten, aanvangende 
met de Molukken, omdat aldaar de overblijfselen uit 
den Compagniestijd het tal- rijkst zijn en, naar 
verhouding tot de andere ge- westen, het best 
bewaard zijn gebleven. De oudheden op Borneo, 
Sumatra en de Kleine Soenda- eilanden, Timor, 
Midden- en Oost Java zijn nog niet 
geinventariseerd, in verband waarmede voor de 
oudheden aldaar hieronder geen aanvulling van het 
artikel in dl. Ill gegeven wordt. 

I. GOUVERNEMENT DER MOLUKKEX. 
«. Residentie A m b o i n a. Hoojdplaats Amboina. 
In cn om het kasteel Victoria lagon, zooals reeds in 
het oorspr. artikel vermeld is, vier steenen met 
opschriften betreffende verbouwin- gen in 1770, 
1778, 1778/9 en 1785/6, die thans in den doorgang 
van de Waterpoort zijn ingemetseld. Mier bevinden 
zich ook een gevelsteentje uit ]751, een steen van 
het blokhuis Middelburg te Paso, J 686, een steen 
met wapen van Arnold de Via mi ng van Outshoorn 
en een moderne steen uit 1930. Een fragment van 
een stichtingssteen uit den tijd van den Landvoogd 
Van der Parra, zonder jaartal, wordt ook in het fort 
bewaard. Op de wallen aan de zeczijde bij de 
Waterpoort be- vindt zich hot grafmonument van 
Majoor A. J Meyer (1790—1818), dat van het 
Batoegadjah- ]>ark door den Gewestel. Mil. 
commandant in ]929 hicrlieen werd overgebracht. 

1 n de Jlervormde kerb bevindt zich nog eon 
fragment van den stichtingssteen der nieuwe Hol- 
JaiHlsche kerk, in 1710 door Gouverncur Adriaan 
van der Stel gebouwd. De kerk werd onistreeks 192 
J. gerestaureerd, waarbij het uiterlijk helaas word 
geniodcrniseerd. In den toron werd een uur- werk 
geplaatst, dat de Landvoogd Graaf van Limburg 
Stirum in 1919 ten gcschenke had gegeven. Het 
kerkhof bevat o.a. grafmonuinenten van de gou 
verneurs G. L. VVieling, 1809, A. A. Ellinghuizen, 
1836, J. B. Cleerens, 1850 en de faniiliegravcn 
Hoekstra, Van Cattenburch en Eckhardt. Het 
Museum Maloeka heeft woinig 
bezienswaardigheden. 

In het Burgerwachthuis in de Chineesohe straat 
zijn tweo steenen geplaatst, een met op- sclirift 
betreffende den bouw in 1784 en een bo- treffendo 
don herbouw in 1901. In het Museum Batavia 
worden twee zegelstempels bewaard van de 
Weeskamer te Ambon uit 1674 en 1704. 

In de Olifantsstraat bevindt zich een oud huis uit 
den Compagniestijd, zeer waarschijnlyk eena de 
woning van Rumphius, met tuin, waarin eon 
eonvoudig monument te zijner eere in 1824 op- 

| gericht door den Gouv. Gen. Baron van der Ca- I 
pellen en ontworpen door den schilder-teekenaar I A. 
A. J. Payen. Het heeft een Latijnsche in- scriptie. 

In het Batoegadjahpark voor de gouver- 
neurswoning zyn nog overblijfselen van water- 
werken cn tuinornamenten uit den tijd toen het 
aangelegd word door Adriaan van der Stel (1711). 
Voor deze woning zijn 2 bronzen kanonnetjes 
opgesteld, afkomstig van Piroe op Ceram, waar- van 
een gegoten door C. Crans in 1748. Voorts is nog de 
vermelding waard de collectie van oud porselein en 
meubilair van wijlen Mevrouw de Wed. J. H. van 
Aart-Overdijk in het landhuis Kati-Kati aan de baai 
van Amboina. De regen- tenfamilies bezitten nog 
verscheidene geschen- ken van de O.I.C. De Regent 
van Nako, een degen uit 1738, zilveren 
rottingknoppen en letters voor hoedbanden; de 
regentsfamilie De Queljoe een gouden halssieraad met 
edelsteenen. In de grot by kpg. Oerimesing is een 
handteeke- ning van Prins Hendrik der Nederlanden, 
1837. 

Het blokhuis Middelburg te Paso aan de land- 
engte van Bagoeala is in J 686 gebouwd ter ver- 
vanging van een ouder blokhuis van 1626. De steen in 
don muur, welke de eerste steenlegging vermeldt, 
werd in 1921 naar het assistent-resi- dentiekantoor ter 
hoofdplaats Amboina overge- bracht en later 
gemetseld in de Waterpoort van het fort Nieuw 
Victoria. 

Een steen in het blokhuis Amsterdam te Hila (DL 
III, biz. 207) vermeldt den naani en een andere was 
gebeeldhouwd met het wapen van De Vlaming, sedert 
overgebracht naar het fort Victoria cn aldaar dicht bij 
de Waterpoort in de wal- len gemetseld. 

Te Negrilima bevindt zich in vrij goeden staat het 
blokhuis Van der Capellen uit 1819, vermoe- delijk op 
dezelfde plants gebouwd, waar vroeger het blokhuis 
Haarlem uit 1655 stond. De overige negorijen langs 
deze kust, z.a. Hitoelama, Lebe- lehoe nabij Seit, 
Oerien, hebben minder belang- rijke overblijfselen 
van Compagniesversterkingen. Op het eilftndje Noesa 
Ela bevinden zich de fun- damenten van de vesting 
Vlissingen uit 1639. Asiloeloe heeft nog een 
kruitkelder van een batte- rij uit 1824. Tusschen Seit 
en Hila liggen waar- schijnlijk de fundamenten van het 
“Kasteel van Verre" in 1600 door Stevon van der 
Hagen ge- sticht. 

Onderafdeelin(/ Saparoea. In de negorij Kabau op 
het oiland Haroekoe ligt de rulne van een versterkto 
onderkoop manswoning. 

Onder do oudheden in particulier bezit te Saparoea 
moet genoemd worden de collectie oud porselein, 
zilver, archivalia., van den Regent van Itawaka w.o. 
zilveren rottingknoppen en lijf- sieraden. 

Aan de Baai van Piroe ligt in de negorij Kai- bobo 
de rulno van een blokhuis, dat in 1695 werd gebouwd. 

Onderafdeelinff Wahui. Aan de kust van Noord- 
Ceram bevinden zich nog te Sawai overblijfselen van 
den post aldaar uit 1823, gebouwd op dezelfde plants 
van een oud fortje uit 1785 en te Wahai eon groot 
kanon, afkomstig van den post uit 1825. Het goed 
onderhouden kerkhof heeft naamloozo oude graven. 

Onderafdeeling Oost-Ceram. Op het eilandje 
Keffing in de gelijknamige kampoeng ligt de rulno van 
eea steenen fortjo. De gebouwen van 
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het binnenplein zijn verdwenen, maar de beide 
poorten staan nog overeind. Het plaatsje heeft nog 
oud-Hollandsche straatnamen. 

Onderafdeeling Kisar. Hier bevinden zich nog de 
rulnes van de forten Delfshaven en Vollen- hoven. 

Onderafdeeling Dobo. Bij den Patih to Dobo be- 
vindt zich een gouden kettingknop met inscriptie： 
„Den M. en G. G. Daendels Aan Den Orang- kay 
van Oedjecr Bole Bole voor sijn Beweesen Trouw 
In Den Jare ISOS**. 

Onderafdeeling Banda. Een poortje van de 
dokterswoning aan het Heytingplein ter hoofd- 
plaats Banda Neira draagt een wapen met jaar- tal 
1784. Het Plantershospitaal heeft een fraaie poort in 
barokstijl. Aan enkelc poorten zijn nog oude 
kanonnen als schamppalen ingegraven. Het 
stadsbceld is typisch, doordat deze woningen aan 
kleine smalle straten zijn gelegen, welke slecbts 
voor voetgangers zijn berekend. 

De gezaghebberswoning is het voormalige 
residentiehuis uit het begin der vorige eeuw met een 
fraaie ontvangstzaal in Empire-st祖 en inscripties in 
de ruiten in het Fransch en Duitsch, 1832 en 1858. 
Het is door den Oudheidkundigen Dienst 
gestoffeerd met oud meubilair ter plaatse 
verzameld. In het Civiel Bureau (paviljoen van de 
gezaghebberswoning) zijn vier beschreven steenen 
gemetseld, drie zeer beschadigde graf- zerken, 
1612, 1643( ?) en 1644/1650? en een 
stichtingssteen, 1786. Bij den vischpasar bevinden 
zich de overblijfsden van de schouwburg Adcka c. 
1875 gebouwd. Op het Heytingplein staat een 
borstbeeld van Koning Willem III. Het kerkhof 
bevat o.a. grafmonumenten van de re- sidenten R. 
M. Schabbing, 1832; M. C. Lans, 1840: J. 
Verschui], 1844. De gevangenis is een typisch 
gebouwtje uit c. 1860. De verzameling oude 
meubels, oud zilver en porselein van Sjech Said bin 
Abdullah Baadillah bestaat niet meer en hij zelf is 
reeds overleden. 

Van het fort Nassau is het landingshoofd nog 
aanwezig en dit heeft samen met het fort nog het- 
zelfde uiterlijk aanzien als op de afbeelding van dit 
fort bij Valentpn (III, 2, le Boek, pl. A). 

Het eerste fortje Belgica werd in 1611 door P. 
Both gebouwd, daarna afgebroken en her- bouwd 
door gouverneur Mr. J. van Dam en be- trokken in 
16G2. In 1667 werd op den top van de hoogte in 
Neira een derde kapitale versterking Belgica 
gebouwd door ingenieur A. de Leeuw op last van 
Speelman met Rumphius als bouwkun- dig 
adviseur, welke tusschen 1672 en 1673 ge- reed 
kwam en nu nog bestaat. 

Ten 0. van Belgica liggen de kampoengs Vlak en 
Coen, welke namen nog herinneren aan do eerste 
tijden van onze vestiging hier. In de nabij- heid van 
de hoofdplaats liggen de perken Zeven- bergen of 
Hersteller, Banko Batoe en Lautakka. De gebouwen 
van het eerstgenoemde perk heb- ben 2 beschreven 
steenen, 1876 en 1816/1817; een bronzen bel, 1875; 
voorts eenige oude graven, 1820, 1873. Op het 
laatstgenoemde perk bevindt zich een grafnaald van 
J. de Zwart, 1726. 

Op Goenoeng Api ligt niet ver van de rulne van 
de schans Kijk-in-den-pot (DI. Ill, biz. 208) een 
kruithuisje van de beukerij De Kop. Op het 
voormalige perk Colombo is een gemetseld graf 
van J. E. Fedder— eMaeght, 1864. 

Op het eiland Lontor heeft het perk Klein Waling 
een mooie poort met opschrift uit 1769 

en een klcin kerkhof met graven van Jan v. d. Broeke 
Jr. 1760 en Jan v. d. Broekc Sr. 1770, C. 
C. Mulder-Schildman, 1850, S. E. Kloeth— 
Jansen, 1888, en een bel met randschrift „alc- mena 
1S41". Hier stond ook de steenen gronspaal met 
Portugeesch opschrift van 1577 en met Hol- landsch 
opschrift van 1705, welke in 1921 door den eigenaar 
W. F. van den Broeke aan het Kon. Bat. 
Genootschap van Kunsten cn We ten- schappen ten 
geschenke werd gegeven. Tusschen Groot- en 
Klein-Waling, op z.g. Midden-Waling of Waling-
tengah, ligt het faniiliegraf met rouw- koepel van 
resident Camphausen c. 1824. Boy- auw 
(vermoedelijk het Fransche ,,byou") heeft een druk 
geornamenteerde poort 3e kwart 18e eeuw met 
opschrift uit 17G8, een beschreven steen 1786, een 
bel met randschrift： "G. v. cl. Bosch 1757" en een 
familiekerkhof. Weltevreden heeft een als goedang 
gebruikte perkwoning met fraaie zwart marmcren 
vloeren, een eenvoudige poort; twee gedenksteenen, 
1709 (een van het verdwenen kerkje te Lontor) en 
1866； een bel met randschrift: „J. A. Del maar 
Welte vreden 1841'' en een zerk van M. L. 
Versteegh—Van Surker, 1G72 met latere 
bijzettingen van 1677, 1678 en 1680. Bij de trap aan 
het strand vindt men een steen met inschrift 
betreffende de ver- nieuwing in 1754 en bij 
kampoeng Lontor aan het strand een fragment van 
eene tom be met Ma- leisch opschrift, 1771. Combir 
heeft een groot naamloos grafteeken en op het 
kerkhof een gemetseld graf van W. A. Cameding 
1794 met wa- pen en een bel, waarop: „W. A. 
Camerling 1841 Combir". Keizerstoren (Kjahi 
Tortorre) heeft een versierdc achterpoort en cen 
kerkhof.Spantjc- -by (vermoedelijk: Spaansche 
baai) heeft een kerkhof met graven van de familie 
Herrebrugh, o.a. van A. A. Herrebrugh, 1833. 
Boerang heeft -een eenvoudig poortje met 
gedenkstecn J 868 cn een eigenaardig type van 
gebouwen. Railing heeft een sierlijk gestyleerde 
achterpoort en con kerkhof met graven van de 
families Del maar en Brandes. Een geheel afwijkend 
type* van woning had het perk De Zoete Inval in 
kpg. Selarnon, dat helaas afgebroken werd (zie 
VuJcntijn, ill, 2, 1 e Boek biz. 8 e.v.).. Hier dichtbij 
bevindt zich do trap van Selamon, welke Icidt naar 
de overblijf- selen van de redoute Kuilenburg uit 
1()3(5. J let perk Boven Dender heeft een poortje 
met wacht- huis en de overblyfselen van de rccioute 
te Denner of De Morgenster in 1626 door Wille in 
Jansz. Adniiraal gebouwd, cn Beneden Dender cen 
per- keniershuis van afwijkend type. 

Op het perk de Drie Ge breeders bevonden zich 
drie losse grnfsteenen van de farnilie 8teenrots, 
1709, 1762 en 1777, welke naar het Museum te 
Batavia zijn overgebracht. Op dit perk ligt ook het 
fort Concordia op eenc hoogte aan zee. Hot is 
vierkant met drie hockbastions, decl8 met steenen 
gewelven, ecn rond spietorentje en een eenvoudig 
poortje, en dateert uit 1G30. Babiniandi heeft een 
eenvoudig poortje. Het perk Oerien (vroeger de 
perken Lust en Everts) bevat do overblijfselen van 
de redoute Oerien of Storm, door Jan Jansz. 
Visscher in 1624 gebouwd. Op het perk Namoeloe 
ligt het voornaainste fort Hollandia, in 1624 
gebouwd en vierkant opge- trokken van koraalsteen 
met vier hockbastions, waarvan een met ronde 
spietorens. Hier Jigt ook de kampoeng Lontor met 
vele bouwvallen en de zetel van de negen-
hoofdenvereeniging met enke- 
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le merkwaardigheden, w.o. stormhoeden, oud 
porselein, cen fragment van een vlag met ge- 
borduurdcn Hollandschen Leeu w (17e eeuw), een 
koperen leeuwtje met pijlenbundel en een kopie van 
een oude vlag, door Gouv.-Gen. Graaf van Limburg 
Stiruni aan de negorij in 1919 ten ge- schenke 
gegeven. In de perkwoning van Namoe- loe bevindt 
zich een kleine boekerij w.o. een complete Valentijn 
e.a. oude werken. Het familie- kerkhof be vat vele 
graven van de families Lant- zius, Mulder en Von 
Salgarij, 1843, 1852, 1854. Een afzonderlijke 
vermelding is waard het rijk met beeldhouwwerk 
versierde marmeren praal- graf van A. F. Lantzius-
Versteegh, 1889. Op het perk Lackoey, zijn de 
overblijfselen van de halve maan Lackoey gebouwd 
in 1620. Takkermore heeft een eigenaardig 
gebouwde perkwoning met een grafmonument van 
M. M. Mulder—Kruyt, 1884 en graven van de 
familie Mulder. Ten slotte heeft Simonwal een 
groote zerk met familie- wapen van Anna Hurdt—
—van Beusecom en zoontjes, 1601, 1662, 1663. 
Aan de zeezijde ligt een groote klip, de z.g. Batoe 
Wolanda met histo- rischc herinneringen aan de 
inname van Lontor 11 Maart 1621. 

Poeloe Ai vertoont nog enkele oude perkeniers- 
huizen als op Lontor. Matalengko, een afwijkend 
type van perkenierswoning, werd hclaas afge- 
broken ； in de poort is een beschreven steen, 1875. 
Westklip heeft een beschreven steen, 1707. De 
Verwachting bezit een karakteristiek poortje. Op de 
begraafplaats van het eiland liggen o.a. drie zerken 
van P. Van den Broeke, 1754 met wapen, R. 
Leunissen—Gilles, 1785 en J. de Bes- ten, 1643. 

Van het groote fort Revenge op dit ciland (DI. Ill, 
biz. 208) zijn merkwaardig de waterreservoirs in de 
muron en op den beganen grond. In een der wallen 
is een wapen van zandeteen aange- bracht. In het fort 
ligt een ijzeren kanon met het monogram van de 
Kainer Amsterdam der V.O.C. Mier dichtbij ligt een 
oud gemetseld graf, 1760( ?). 

Op het eilandjo Run te Nailaka zijn nog on- bed 
uidende fundamenten over van het in 1616 door do 
Engelschen gebouwde fort. Het eiland Roscngain 
heeft de perkwoning De Hoop, gebouwd op de 
plaats, waar vroeger de batterij De Lago stond on 
nog cerder do militaire post Bak-af, wc】ke in 1756 
nog bestond. Het kerkhof heeft geen leesbare oude 
grafzerken meet; het Avond- inaalszilver werd in 
1911 naar Banda Neira over- gebracht. 

b. Rosidentie Ternate, I I oofdplaats Ternate. 
Bclangrijk is het kastecl Oranjo ter hoofdplaats 
Ternate. Dit werd door C. Matelief de Jonge in 1607 
gebouwd als fort Maleyo, als tegen- wicht van het 
Spaanscho fort Gamma Lamina. Het werd in 1609 
herdoopt tot kastcol Oranjo cn in 1636 met een 
zeobolwerk vorsterkt. Het ligt aan zee buiton de stad 
en wordt gevormd door een zware viorkanto 
omwalling met vier hoekbastions, waarvan een tot 
een zeebolwerk is uitgobouwd. Met is volgens 
verschillende opgaven 195 bij 113 of 203 bij 13'» M. 
groot. De omwalling bestaat uit eon dubbelen muur 
met opgevul- den kern； onder den rondgang zijn 
gewelfde vor- trekken uitgeapaard. De naar het land 
toegekeor- do zijde der omwalling is geslocht. 
Toegang tot het fortpiein wordt gegoven door eon 
klein poortje aan de van do stad afgewende zijde en 

door een voraierdo poort aan de zeezgde naast het 
zeebolwerk. Volgens een steen is de poort in 1756 
herbouwd. In den poortdoorgang is een gardelokaal 
en in de binnenmuren zijn eenige steenen 
ingemetscld, waaronder met het monogram der 
V.O.C. uit 1657 en 1658, twee met La- tijnsche 
verzen betreffende de apotheek en het ziekenhuis en 
een met den Hollandschen Leeuw met schip. Op het 
zeewerk staat een klokstand met een in 1603 gegoten 
bel met Latijnsch op- schrift van Spaansche origine. 
De gebouwen op het fortpiein van het kasteel Oranje 
ter hoofd-. plaats Ternate (DI. IIT, biz. 209) zijn 
modern, behalve de commandantswoning, het 
pakhuis en een eenvoudig huisje op het zeewerk. In 
het pakhuis ligt een zerk van S. van Voorst一 de 
Cater, 1667. Buiten het fort liggen oude graven 1679, 
1683, 1689, 1700/01. 

Het residentiehuis dateert volgens een stich- 
tingssteen uit 1842. Namen als Heerenstraat, 
Lijnbaanstraat, Jufferstraat, Weeshuisstraat en 
Fiscaalstraat herinneren nog aan de oude Com- 
pagnie. 

De oude Herv. kerk werd eenige jaren geleden 
door bouwvalligheid buiten dienst gesteld. De thans 
bestaande kerk kwam in 1932 gcreed. 

Op het kerkhof zijn graven van J. E. van Ton- 
geren 1820, de fam. Coldenhoff 1833/1834, E. P. J. 
Verstege—Caspers 1836 en van de families Ren esse 
van Duivenbode, De Sturler, Buddingh, Laurens, 
Van der Neer en Kneefel. Buiten het kerkhof 
bevinden zich twee grafnaalden van resident J. A. 
Neys en echtgen., 1835 en 1S2I. Aan den weg naar 
Castella staan nog 4 pilasters met opschrift: 
„Speelwijk Anno 1780", waar- schijnlijk van een 
oud landhuis, de poorten van het buitenverblijf van 
den Engelschen resident en de ruine van een steenen 
gebouw met een poort waarboven „Ao 1771、'. 

De Kedaton, het sultanspaleis, werd in 1929 
gerestaureerd en dateert volgens een steen met 
Arabischc karakters uit 1813. Het bevat een unieke 
verzameling van zilveren voorwerpen uit den 
Conipagniestijd en later, w.o. kandelaars en 
trompetten (zie Valentijn I, biz. 364), oud meu- bilair 
en eigenaardigo uniformen van de voor- malige 
hofhouding. In een der poorten hangt een bronzen 
bel met randsclirift: „Michael Everhard, Middelburg, 
Zeeland 1781° en achter het gebouw een and ere met 
randschrift „Rijksdorp Mefect Hoorn 1721". Naast 
het gebouw bevindt zich de ruino van het fortje 
Santossa en aan het strand het bolwerkje *s Konings 
Zeehoofd uit c. 1606 met kanonnen. 

In den doorgang onder het fort Tolukko (DI. Ill, 
biz. 209) zijn twee steenen ingenietseld, waarvan een 
met het wapen van Pieter Both als in het fort 
Barneveld op Batjan en do andere met een 
onleesbaar opschrift. Zio over den eigen- aardigen 
vorm Valcntyn dl. T, 1, biz. 13. 

Buiten het fort Kajoemdrah ligt eene oude Hol- 
landsche graftombo met vorweerd opschrift naast 
eene van Engelsohe afkomst. Het fort werd c. 1609 
gebouwd, verlaten in 1627, door de Spanjaardon 
bezet tot 1663, geheel herbouwd in 1799. 

Van de Spaansche hoofdvesting Gamma Lanima 
staan nog enkele niuren overeind. De overige ruines 
van Spaansche versterkingen zyn van geringo 
beteekenis. 

Dit is ook het geval met de ruines op het ei 
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land Tidore, z.a. Tahoela en Tsjobbe in do nabij- 
heid van de hoofdplaats Soa Sioe, Marieko en Roe 
mi in kpg. Roem. Tot de rijkssieradcn van het 
Snltanaat Tidore behooren 2 zilveren soep- terrines 
Lod. XVI en 1 schenkpiring van P. Paauw Pit, 1719. 
Van de kedaton te Soasioe zijn nog slechts de 
fundanienten over. Typisch is de groote steenen trap 
met lilla's, welke toegang tot de hoofdplaats geeft. 
Op het eilandjc Moti vindt men overblijfselon van 
de vesting Nassau door Francois Wittert in 1609 
gebouwd. Be- langrijker zijn de overblijfselen van 
de Com- pagniesversterkingen op Makjan. Te 
Ngofakioha vindt men de rulnes van de vestingen 
Mauritius met het Compagnieshuis, in 1612 
gebouwd door P. Both en Zeeburg uit c. 1661. In 
kpg. Taffaso Jigt de merkwaardige ruine van de 
vesting De Zeven Provincien (Taffasaho) in 1608 
op de Spanjaarden veroverd. De rulnes van de 
vestingen Tabillola en Poewatti zijn weinig 
belangrijk. 

Onderafdeeling Soela-cilanden {SanaiM). Ter 
hoofdplaats Sanana ligt het fortje Alting, eerder ,,De 
Verwachting" geheeteii, een vierkante om- walling 
met 2 hoekbastions elk met een spietoren. Aan de 
poort is een oude slotplaat. De omwalling en de 
platvormen der bastions zijn van het slot- plein af 
bereikbaar door twee steenen trappen. In de bastions 
is eene kruitkanier en een cachot met steenen 
tongewelf. Het plein is nog geheel door gebouwen 
omgeven, waaronder de commandants- woning met 
galerij 2de helft 17de eeuw. De kruis- kozijnen zijn 
voor de onderste helft met luikjes en voor de 
bovenhelft met rotan vlechtwerk ge- sloten. Tot 
1910 woonde hier een vertegenwoor- diger van den 
sultan, thans is het tot kantoor van den Gezaghebber 
ingericht. Op de wallen liggen vele oude ijzeren 
kogels en een voorlaadkanon. De buitenpoort bevat 
een steen met Maleisch op- schrift 1736. Buiten het 
fort liggen enkele oude gemetselde graven, w.o. van 
H. Christians en J. Clad, 1748. 

Aan de Westzijde van het eiland Groot-Obi in 
kpg. Lodji ligt de ruine van het blokhuis Den Briel 
uit c, 1680, met naamlooze graven en een merkpaal 
van coromandelsteen met V.O.C. Deze werd in 
1921 naar Ternate overgebracht en voor het 
Sultanspaleis geplaatst. 

Onderajdealing Djailolo. Aan de Westkust van 
Halmahera bevinden zich de overblijfselen van de 
fortjes Dodingo. Gofasse en Sidangoli in de 
gelijknamige kampoengs. In kpg. Soesoepoe staat 
de merkpaal van baksteen met het monogram der 
V.O.C. (het jaartal 16.. dat Mr. Dr. Over- voorde 
daarop las, is verdwenen). Aan de Ake Lamo wordt 
de, ruine aangetroffen van de vesting Saboega/ 

Onderafdeeling Batjan (Laboeha). Op het eiland 
Batjan ter hoofdplaats Laboeha is volgens •contract 
van 1609 een fort Barneveld gebouwd, dat volgens 
den stichtingssteen in 16】3 gereed was. Het is een 
vierkante ommuring met borst- wering, 4 
hoekbastions en een poortgebouw. De oude gracht 
is nog gedeeltelijk aanwezig. Het fort verving een 
ouder Portugeesch fort, dat in 1609 door Hoen was 
veroverd. In het poortgebouw zijn 4 beschreven 
steenen aangebracht, waarvan een met het wapen 
van P. Both, een met het wapen van Prins Maurits, 
een met den Staten-leeuw en een zeilend schip (het 
wapen der Compagnie) en een zeer verminkte 
Latijnsche inscriptie uit 1613, die in 1886 nog deels 
te ont- 

cijferen was. Bij het fort ligt eon kleine begraaf- 
plaats met graven van Jhr. M. E. F. Elout van 
Soeterwoude, 1883 met familiewapen en van 
D. L. van Renesse van Duivenbodc, 1887. Tot de 
rijkssieraden van het sultanaat Batjan behooren 
zilveren presenteerbladen, kopercn schilden en 
borstharnassen, speren en helmen. Aan het zee- 
strand zijn een paar bronzen kanonnen opge- steld 
met opschriften M. Everhard, 1787, V.O.C. en 
Pieter Seest, 1757, V.O.C. 

Reside n tie M a n a d o, afdeeling Mana do. 
Het fraai bewerkte kanon, in 1G21 door Willem 

Wegewaert in den Haag gegoten, dat in 1911 op het 
residentieerf lag, is in 1912 naar het Museum te 
Batavia overgebracht, evenals enkele bronzen lilla's, 
die in het magazyn tegenover het fort lagen. Dit stuk 
geschut is te Limboto ge- vonden en daarna naar 
Manado vervoerd. 

Over de moderne Herv. kerk is in DI. Ill, biz. 210 
reeds lets gezegd. Tot het Avondmaalszilver dezer 
kerk behooren nog 3 borden met inscriptie, 1672 en 
twee rijk versierde bekers met het kerke- lijk signet. 
Het kerkelijk arehief is goed onder- houden ； het 
oudste stuk dateert uit 1829. Op het kerkhof zijn 
graven van W. P. H. Graaf von Strachwitz, 1891, R. 
Celosse, 1859, J. P. Tissot, 1869, W. Th. Ottenhoff, 
1845 en een praalgraaf van resident J. P. C. 
Cambier, 1842. Van de par- ticuliere oudheden ter 
hoofdplaats moet ge- noemd worden de 
verzameling van S. Que w.o. schenkpirings van 
Herminia Gilia Tolling 1712, Maria Simonse van 
dcr Heyden, huisvrouw van Mr. Francois van der 
Lee, 1717. Verdcr nog een mooi gedreven schotel 
2e helft 18e eeuw. sirih- doozen en juweelkistjes 
van schildpad met goud en zilver gemonteerd. In het 
bezit van de dames Schoe bevinden zich een 
horlogeketting en een wandelstok van Multatuli. 

In de Minahasa zijn te Kema, Likoepang, Ta- 
nawangko, Atep en Belang nog enkele overblijf- 
selcn van steenen fortjes tegen de zecroovers op- 
gericht. Op het eilandje Talisse bevindt zich eon 
bronzen bel uit 1674 rnet Lat. inscriptie. Merk- 
•waardig is de verzameling van oud-Alfoersche 
grafpotten te Sawangan Tonseu, waarvan vele onder 
Westerschen invloed zijn bewerkt. 

In de kerk te Anioerang zijn 10 kopercn wand-
lusters, stijl 18de eeuw. Bij particulieren worden 
nog enkele bronzen sierkanonnen aangetroffen w.o. 
met opschrift: Steen Borchardt Enclmyse 1769 en 
monogram V.O.C. met de letter E. Op het oude 
kerkhof zijn o.a. graven van K. F. Herrmann 1851 
en zijn echtgenoote, 1839. 

Afdeeling Donggala. Te Donggalu liggen voor 
het Civiel Bureau twee sierkanonnen van de ka- mer 
Zeeland, waarschijnlijk afkomstig van Toli- toli of 
van Parigi, gegoten door Everhard M. Zeeland, en 
monogram V.O.C. en de letters Z.M. 1766. In kpg. 
Gg. Balei ligt een inerkwaardig ijzeren kanon op 
rampaard. In de negorij To in ini aan de Golf van 
Toinini liggen do fundamenten van den post: „Het 
Goed Begin". Te Parigi is van de oude redoute niets 
nicer overgebleven. Voor de gozaghobberswoning 
bevinden zich eenige fraaio bronzen kanonnen, w.o. 
met op- schrift Pieter Seest Anno 1757, met V.O.C. 
en de letter A. 

Afdeeling Gorontalo. Dicht bij de ruine van het 
fort Leyden te Kwandang ligt de uitgestrekte ruine 
van de Kota Mas,'vermoedelyk een vroe- gere 
Spaansche versterking. 
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Bij het fort Nassau ter hoofdplaats Gorontalo 
vindt men enkelo oude graven zondor opaohrift; het 
kruithuis is nog in gebruik bij de Gew. Politic. In do 
moskee hangt een fraaio bronzen bel met opschrift: 
„Ciprianus Crans Me Fecit Enc- husae A0 1726", 
vermoedelijk afkomstig van het fort Nassau. Aan 
den weg naar Batoedaa liggen drio ronde bergforten 
bij het meer van Limbotto met oude kanonnen. Bij 
den ingang van do Baai van Gorontalo liggen de 
rulnes van de fortjes Goerita, Liasso of Leato en 
Monoarfa. 

Onderafdeeling Sangihe- en Talaud-
eilanden.Va,n bclang zijn te Tahoena de 
rijkssieraden van den Radja van Kandahar, w.o. een 
zilveren bo rd met wapen geschonken door 
gouverneur Johan Hendrik Thim van Ternate met 
wapen, 1688, een bronzen sierkanon met wapen. 
1759, een zilveren rottingknop V.O.C. In de 
omgeving van het plaatsje liggen de graven van de 
predikanten F. Dionysius, 1674, en van I. Huisman, 
1675. Te Enemawari zijn voor het 
Landschapakantoor 2 buitengewoon rijk bewerkte 
sierkanonnen, bro ns, uit Manila, 1643. De 
rykssieraden van den Radja van Taboekan bestaan 
uit kanonnen en stormkappen, tot die van den Radja 
van Ta- niako behoort o.a. een porseleinen schotel 
met het monogram V.O.C. Te Pettah bevindon zich 
3 sierkanonnen, oen zilverrottingknop met het Eng. 
wapen en： „Radja Taboekan 1816''. In het 
Landschap Siaoe, ter hoofdplaats Oeloe be- vindt 
zich aan het strand een merkpaal V.O.C. van 
baksteen on de ruine van het fortje Doorn- burg uit 
1682 met een beschreven steen waarop: 
„Thahoena?) 168.. V.O.C. D:1:1 Janev....", we Ike 
vroeger voor den merkpaal lag. Voor het kantoor 
van den Radja ligt een sierkanon. met o])3chrift: 
„Everhard Middelburg „P. van Bolsen ]758" met 
V.O.C. en de letters Z en M. Voorts in. een 
inlandscho wooing een kanon waarop: „Pie- ter 
Seest Ao, 1765". In het.Landschap Tagoe- Jandang, 
in de negorij van dien naam, liggen voor de woning 
van den Radja en voor de pasanggra- han rijk 
versierde kanonnen. 

To Beo liggen voor het huis van den Radja 2 
bronzen sierkanonnen gegoten door L. Haver- 
kamp, Hoorn 1784 en door P. Seest, 1788 met 
monogram men V.O.C. en do letter E. To Liroeng 
oj)hot eilund Salibaboo ligt oon bronzen sior- kanon 
van de Kamer Amsterdam voor het huis van den 
Djoegoegoe, gegoton door P. Soest, 1756 met 
V.O.C. en de letter M. Op het eiland Miangas 
(Palmas) liggen nog eenigo oudo kanonnen, w.o. 
een achterlader. Op hot oilandjo Jolly ligt een graf 
van II. C. Jolly, 1862. 

Afdeeling Poso. To Poso ligt een bronzen sior- 
kanon met opsohrift: „Piotor Seest Anno 1757" en 
V.O.C. met de letter A. 

Ondera/deeling Banggai. Ter hoofdplaats Bang- 
gai liggon do overblijfselon van de Kota Tjina en 
van do Kota Djin, vernioedeljjk Portugeesoho 
versterkingen. 

GOUVERNEMKNT CELEBES EN ONDEBHOORIG- IIEDEN. 
Van hot kaateol Rotterdam ter hoofdplaats 

Makussar is in DI. IIT, bJz. 210,. reedg eon be- 
schrijving gegoven. Tegenovor do in het midden 
van het plein liggondc kerk, wolke in 1927 werd 
gerestaureerd on in 1928 in bruikloen afge- Htaan 
aan de Gereformoordo kerk to Soerabaja, staat het 
vroegore gouvornourshuis met kleinere gobouwen 
en hiertegenover het troepenlogies. 

Thans wordt het fort gcoccupeerd door mili- taire 
en civiolo dicnstcn, enkele gebouwen staan ledig. 
Het ligt echter in de bedoeling om hier den zetel te 
vestigen van het eerlang in te stellen gouvernement 
van de Groote Oost. 

Het goed onderhouden kerkhof van de mo- derne 
Prins Hendrik-kerk (1885) bezit o.a. cen praalgraf 
voor M. Blok—Coop a. Groon, met zoontje, 1758 
en 1757, waarbij een grafateen met wapen van P. G. 
van der Voort, 1780. Men vindt er graven van J. 
Tram burg, 1824, Baron van Coehoorn van 
Rauwerda, 1826, de gouverneurs Mr. B. H. A. 
Besier, 1829, A. van der Hart, 1836, A. J F. Jansen, 
18G1, J. A. Bakkers, 1876, en Ch. Ch. Tromp, 1884, 
van C. M. M. Klooster- huia—Castoleyn 1832, J. B. 
Verhaege, 1834, J. J. de Siso, 1847, J. P. C. 
Gravenhorst, 1855 en familiegraven Baron Platt, 
Weyergang, Trouer- bach, Mesman, voorts vele 
zeemans-graven en tombes van Engelschen 1814—
1816； verachei- dene tombes hebben geen 
opschriften meer. Het praalgraf van C. Beerninck—
van Sypesteyn is van het landgoed Losari in 1932 
hier o verge- bracht. 

De oude stad is volgens een roosterplan ge- 
bouwd en bevat nog enkele oude huizen, meest 
volgens het Java-type met voorgalerij en. ko- 
lommen. Het dak stcekt over de straat uit en is over 
den uitsprong van. onderon horizontaal af- 
geschoton (z.g. uitstoker). Verschillende huizen zijn 
twoe en drie verdiepingen hoog. Uit de eerste helft 
der 19de eeuw dateeren de Gouver- neurswoning, de 
strafgevangonis aan het Ko- ningsplein, met 
geblokte pilasters, het Landspak- huis aan de 
Middenstraat, een groep pakhuizen aau de 
Wilhelminakade, eenige woningen aan het Hoogo 
Pad. Uit de tweede helft der 18e eeuw dateeren hot 
huisje in de Burgerwachtstraat no. 2 en een andor 
aan het Hooge Pad no. 13. Muren en poorten van de 
oudo stad Vlaardingen zijn niot meer aanwezig, aan 
de ommuurde stad her- inneren nog de Muurstraat, 
de Buitenmuurstraat en do z.g. Pintoe Doea. Het 
museum aan het Koningsplein is opgeheven en de 
oudheden zijn naar het Museum to Batavia 
overgebracht. Het Bond-huis werd afgebroken en 
het houtsnijwerk daarvan versiert thans het 
Landschapskantoor te Watampond. Op hot vroogere 
landgoed Losari bevindt zich nog de poort, welke 
toegang gaf tot hot landhuis. Naast Losari staat in 
een plantsoen de gedonknaald van A. do Siso, 1832. 
Dit monument word in 1932 van Losari hierheen 
over- gobraoht. 

By Bontoala staat de ruino van het verblijf van 
Aroo Palakka. Do omstreken dor hoofdplaats 
bevatton historische herinneringen uit den strijd dor 
Makassaarsche vorsten met de Compaguie, 
bostaande uit fundamenten, kanonnen, aarden 
wallen enz. by Tallo, Oedjoeng Tanah, Galdsoag, 
Maurisso, Gorasi, Samboppo, Barombong, La- 
rianbangi, Panakookang, de vroegero hoofd- stad 
Goa. Het praalgraf van Aroe Palakka werd in 1932 
gerestaureerd. Bongaja, waar in 1667 het vermaardo 
tractaat gesloten werd, is een open plok in de 
sawah's, afgesloten door een bamboe- zon. hek. Van 
het fortje Valkeuburg uit 1737 te Maros is slechts de 
landcourtine behouden met do bolendendo 
gebouwon, de overige bastions en de steenon brug 
zyn afgebroken ten behoove van het kampoment. Do 
woning van den Ass.-resi- dent is een huis van het 
Java-type, bogia 19e 
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eeuw met 3 kanonnen op het voorerf. Merk- waardig 
is de rots vesting Boeloe Sepong uit den Engelschen 
tijd. 

Afdeeling Soenggoeminasa. Voor het kantoor en 
de woning van den Controleur liggen 4 bronzen 
kanonnen, waarvan 3 beschreven, een met mo-
nogram V.O.C., H(oorn) J. N. Derek Me Fecit Ao. 
1733, een met J.V.E. Ao. 1755 en een met mo-
nogram V.O.C., D(elft), J. Verregen( ?) Hagae Ao 
1755. Voor de controleurswoning te Djeneponto 
liggen 2 kanonnen met inscriptie: „Faite par Br6zin 
a Farsenal de Paris, 1S12". 

Afdeeling Bonthain. Van het fortje is niet veel 
meer over, evenmin. als van de redoute Carolina te 
Boeloekomba. In particulier bezit zijn 2 kanonnen, 
w.o. een uit 1779. Van het blokhuis De- fensie ter 
hoofdplaats Bfentdng van de Saleyer- eilanden uit 
1739 is de gemetselde waterput over- gebleven. De 
goed onderhouden begraafplaats heeft o.a. een wit 
gepleisterd praalgraf uit 1780 zonder naam. In het 
orn&mentshuis van het district Bontobangoen hangt 
een bronzen bel, vermoedelijk afkomstig van 
Defensie. Het fort te Balangnipa heeft een 
gedenksteen 1864— 1868. 

A fdeeling Bon^ (Watampone). Ter hoofd» plaats 
Bond bevinden zich voor de controleurs- wooing 2 
bronzen kanonnen, een van de Kamer Rotterdam, 
1790 en een van de Kanier Amsterdam met 
randschrift: ,,Me Fecit Pieter Seest Amstelodami Ao 
1772". Op de aloen2 liggen 2 zeer groote ijzeren 
kanonnen. De rjjkssieraden van Bond, w.o. de 
Compagnies gedenkpenningen met ketting van Aroe 
Palakka, 1666, 1672, wer- den in 1930 bij 
gelegenheid van de inhuldiging van den nieuwen 
vorst door het Gouvernement teruggegeven en van 
het museum te Batavia hierheen overgebracht. Van 
de vereterkingen aan. de Tjfenranarivier door Smout 
opgericht in 1741 is niet veel overgebleven. In de 
gelijkna- mige kampoeng aan de Tjfenranarivier ligt 
nog de belangrijke ruine van de vesting Tossora. 

Afdeeling Loewoe (Paloppo). Onder de rijks- 
sieraden van de Leenvorstin bevindt zich een gouden 
plaque met ketting uit het Engelsch tus- 
schenbestuur. 

Afdeeling Par epare. Van den post Buren uit 
1748 te Pentj an a nabij de rivier van Tanette is 
weinig overgebleven. Vermoedelijk is het huis der 
leenvorstin van Tanette op de fundamenten 
gebouwd. Onder de rjjkssieraden bevinden zich 
gouden gedenkpenningen met ketting 1743 en 1751, 
een juweelkistje met zilverbeslag, een ver- guld 
zilveren kromzwaard, een gouden gedenk- penning 
van het Gouvernement en vele andere Oostersche 
sieraden en geschenken. Achter het kruithuisje der 
overleden leenvorstin liggen 15 kanonnen, w.o. een 
van de Kamer Zeeland met opschrift: „M. Everhard, 
1754”. Van de ver- B ter kingen te Segdri, Labakang, 
Pangkadj6ne, bekend uit de laatste Bond-expedities, 
is weinig overgebleven. 

A fdeeling Boeton en Laiwoei. De hoofdplaats 
Baoebaoe heeft een gedenksteen ter herinnering aan 
het vergaan van de schepen De Tijger, Bergen op-
Zoom, Aagtekerke, De Luipaard en De Juffer bg het 
Sangoririf in 1650 met kanonnen van deze bodems 
afkomstig; 6 oude kanonnen voor het bivak; een 
bronzen bel op het Ass.-res. kantoor; overblijfselen 
van een fortje met kanon aan den linkeroever der 
Baoebaoe-rivier; over 

blijfselen van de sergeantswoning met eenigo 
naamlooze graven in kpg. Soreani ； een rijk ver- 
sierde bronzen bel bij den Sultan van Boeton met 
wapen en zinspreuk van Zeeland en rand- schrift: 
„Johs La Fort (Me) Fecit Medioburgii Zeelandorum 
Ao 1793''. Tot de rjjkssieraden des sultans behooren 
oude akten, 1791, stokken met zilveren knoppen, 
1791 en 1826, een gouden ge- denkpenning 1862, 
oude geweren en kopieen van V.O.C. vlaggen. 

Het voornaamste is echter de reusachtige kra- 
tonvesting Bolyo, in 1631 door een der sultans onder 
Compagniesleiding gebouwd. Het complex beslaat 
een oppervlakte van ruim 1 K.M2. en telt 11 groote 
en kleine poorten en 16 bastions. De wallen en 
bastions aan de zeezijde zijn vermoedelijk gebouwd 
door de Nederlanders, die aan de landzyde door de 
Boetonneezen. In den kraton liggen 4 zeer fraaie 
bronzen kanonnen. Het eerste is van de Kamer 
Amsterdam met rand- schrift: „Me Fecit Ciprianus 
Crans Enchusae 1734"; het tweede heeft het 
monogram V.O.C. met „Batavia 1679"; het derde 
hetzelfde monogram met: „Me Fecit Cyprianus 
Cransz Amster- dam,*, jaartal uitgesleten ； het 
vierde is Portu- geesch. Hier dichtbij nog een 8-tal 
andere kanonnen, waarvan een met het wapen van 
Jan III van Portugal met een lengto van 3 M. Voorts 
bevindt zich bier in kpg. Lamangga een groot ijzeren 
anker, lengte 3.55 M., afkomstig van een 
verongelukt Compagniesschip. In de nabijheid 
liggen nog 2 andere kleinere kratonvestingen. In 
Zuid-Boeton moet een der huizen van kpg. Sam- 
polawa nog versierd zijn met houtsnijwerk van een 
der bij het Sangori-rif gezonken schepen te Raha op 
het eiland Moena; op de Toekang-besi- eilanden en 
te Kendari in Oost-Celebes worden nog vele 
kanonnen aangetroffen. 

PBOVINCIE WEST JAVA. 
a. Residentie Batavia. 
De hoofdplaats Batavia en omgeving. Aan het 

bekende kasteel van Batavia herinnert Jiog elechts 
de door Van Imhoff gebouwde Amsterdamscho 
poort aan den Heerenweg uit 1744. Oorspronke- lijk 
waren aan de poort open galerijen verbonden en had 
zij een verdieping, bekroond door een koe- peldak 
met torentje en uurwerk. 

Van do oude kerken is nog slcchtB do Portu- 
geesche Buitenkerk behouden. Met don bouw 
volgens het ontwerp van den Fabriek Ewout Ver- 
hagen werd een aanvang gemaakt in 1692, do kerk 
werd 23 October 1695 ingewijd. Het ge- bouw werd 
in 1922 geheel gerestaureerd. In een der muren is 
gemetseld de groote grafzerk van Carol Reynierez., 
gest. 1653 en zijn eerste echtgenoote Judith Barra, 
gest. 1646. Deze steen werd op last van den Gouv. 
Generaal Mr. D. Fook van de begraafplaats 
Kembang Koening te Soerabaja hierheen 
overgebracht en in 1922 ingemetseld. Het 
Avondmaalszilver wordt ge- deeltelyk in het 
museum, gedeeltelyk in de Wil- lemskerk bewaard. 

Een aantal zerken van de begraafplaats bij do 
Hollandsche kerk zijn overgebracht naar de be-
graafplaats Tanahabang. Men vindt aldaar 66 
bewerkte zerken mot wapens uit de jaren 1647— 
1809 en ecnige uit den tijd na 1815. Hier is ook het 
ontluisterdo graf van Olivia Mariamno Devenish, 
Raffles* eerste echtgenoote, 1814, en dat van jDr. 
John Leyden, 1811. 

In de Katholieke kerk wordt een wijkruis be- 
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waard van Mgr. Luyken uit den tijd van pans 
Clemens VII. De kerk is modern. 

In het voormalige paleis aan het Waterloo- plein 
is het Departement van Financien onder- gebracht en 
het heeft in verband hiermede in- wendig 
verbouwingen en veranderingen onder- gaan, die het 
interieur, hoe eenvoudig ook, toch ontsieren. In de 
Directeurskamer bevindt zich een staande klok van 
P. Maulet (2e helft 18e eeuw). 

Het paleis te Rijswijk aan het Koningsplein (DI. 
Ill, biz. 212) bevat de openbare verzame- ling van 's 
Lands schilderijen, bestaande uit 63 portretten van 
alle Gouverneurs-Generaal en de meeste 
Commissarissen-Generaa], welke 1925— 1926 werd 
gerestaureerd. De kern van deze col- lectie werd 
gevormd door de Landvoogdspor- tretten in de 
Raadzaal van het Kasteel, daarna overgebracht naar 
de Harmonie en in 1828 ge- plaatst in het Paleis 
Waterlooplein. In 1916 werd zij verdeeld over de 
paleizen Koningsplein, Rijswijk, Buitenzorg, 
Hertogspark (thans Volks- raad, zie aldaar). In 1928 
werd deze indeeling herzien en de 
landvoogdsportretten in dit paleis bijeengebracht. In 
de groote receptiezaal, welke in het begin van deze 
eeuw werd aangebouwd in modemen stijl, hangt het 
representatieve levens- groote portret van Koningin 
Wilhelmina, in 1900 geschilderd door P. Josselin de 
Jong. Voorts Chinnery's levensgroot portret van 
Lord Minto, portretten van Alting door Tischbein, 
Daendels door Raddn Saleh, Rochussen door 
Pieneman, Rooseboom door Slauerman, Idenburg 
door Franken. 

Het gebouw van den Volksraad in het Hertogs-
park, opgetrokken in neo-klassieken stijl in de eerste 
helft der 19de eeuw, was oorspronkelijk het paleis 
van do Commandanten van het In- dische Leger, 
later vergaderzaal van den Raad van Indie. Het bevat 
schilderstukken o.a. van Baron Van der Capellen en 
van H. M. de Kock door C. Krusenian, Baron Van 
Imhoff door P. van Dijk, 1742, Thedens, De Haan en 
de laatste StadJiouders en hun gemalinnen en eenig 
oud nieubiJair. Hicr woonde Hertog Bernard van 
Sftksen-Weimar, die van 1849一1851 Legercom- 
inandant was. Voor het gebouw staat een steenen 
lecuw met het stadswapen, vermoedelyk af- komstig 
vmi do gerechtsplaats van Schepcnen. 

In 1828 werd de gedenkzuil met inscriptie op het 
Waterlooplein geplaatat, het Hoog- gerechtshof 
dateert van 1848. 

Van de particuliere gebouwen te Batavia valt in 
de benedenstad to wijzen, behalve op de reeds 
bcdoeldo in DI. Ill, biz. 212, op eenvoudige huisjes 
met verbonden winkelraam en dourkozyn, die men 
vindt aan do Gang Blandongan, de Spin- huisgracht, 
do Roea Malakka, den Antjolschen weg, de Lcou 
winnegracht, de Gedempto Leeu- winnegracht, do 
Utrechtsche straat, Pekodjan, do Bacherachtsgracht, 
Gang Pedjagalan, de Ammanusgracht, 
Stadsbuitengracht en den Mo- lonvliot. 
Merkwaardig zijn het Chineesoho hofje in Gang 
Orpak en drie huisjes aan de Westzyde der 
Spinhuisgracht. 

De meesto groote heerenhuizen zijn verdwenen 
na do overbrenging van do woonstad naar Wel- 
tevreden in 1808. Een goed bewaard type was het 
Kloedingmagazyn aan de Binnen Nieuwpoort- 
atraat, een dubbel heerenhuis met vlakken, ge- 
pleisterden govel met overatekend daky waarvan 

de uitsteker van onderen horizontaal was af~ 
geschoten en van onderen met paneelwerk ver- sierd. 
Dit huis werd in 1921 afgebroken, de hout- werken 
bovinden zich in het Museum te Batavia. Gelukkig is 
het buitengemcen fraaie dubbelhuis aan de Kali 
Besar West 11, geoccupeerd door het Algcmeen 
Landbouwsyndicaat, gespaard ge- bleven. Dit huis, 
de z.g. Toko M6rah, aldus ge- noemd naar den rood 
geschilderden voorgevel en dito betimmering, dat 
toebehoord heeft aan G. W. Baron van Imhoff, werd 
omstreeks 1923 gerestaureerd en ook inwendig 
hersteld in den ou- den stijl. 

Voorts dient nog vermeld te worden het z.g. 
heilig kanon Si Djagoer of Kjai Setomo, eerst c. 1835 
voor het eerst vermeld, van ijzer met een bronzen 
band om het achterstuk, waarop dit op- schrift is 
aangebracht: Ex me ipsa renata sum. Het bevindt 
zich op het vroegere Kasteelsbuiten- plein voor het 
Dispens of het Provinsiemagazijn uit 1738. Aan de 
rivier benoorden het bastion Culenborg liggen de 
Westzijdsche pakhuizen, bij kpg. Em brat 
(Heemraad) de Oostzijdsche pak- huizen. 
Merkwaardig zijn de gebouwen der Com- 
pagnieswerf aan de Werfstraat, minder belang- rijk 
zijn de Uitkijk, welke dateert van v66r 1841 en 
buiten dienst werd gesteld c. 1920 en de Stads- 
herberg, een eenvoudig wit gepleisterd gebouw uit 
1849. De dubbele ophaalbrug bij den Grooten boom 
stortte in 1932 in, de enkele ophaalbrug bij Pasar 
Ikan bestaat nog. De Overtoom in den Molenvlict is 
verdwenen, het boerenverdriet bij het bolwerk 
Zeeland aan de Bacherachtsgrachfc bleef gespaard. 
De moskee bij kpg. Angke heeft fraai gesneden 
bovenlicht en deuromlijsting evenals de rulne van de 
moskee in Gang Mangga Doewa aan den 
Jacatraschen weg. Het graf van Sou Bengkong, den 
Chineeschen vriend van Coen, aan dezen weg werd 
in 1929 gerestaureerd. 

De groote huizen aan het Koningsplein te Wel- 
tevreden, met breede ingebouwde voorgalerij op 
kolommen, gaan terug tot do eerste helft der 19de 
eeuw. Zij zijn gevolgd naar de inlandsche pendapa's, 
gcwoonlijk slechts eene verdieping hoog en van alle 
zijden door de erven omgeven. Vele van deze huizen 
zijn reeds afgebroken of geheel verbou wd tot 
moderne winkelpaleizen en kantoren. Van de groote 
huizon te Ryswjjk zijn nog slechts een twee-tal 
vrijwel in den oor- spronkelijken staat geblcven, n.I. 
de toko van Arcken, die in 1814 aan J. C. 
Romswinckel be- hoordo en het Parapattan 
Weezengesticht, dat tusschen 1805 en 1808 door P. 
Tency is gebouwd. De Societeit Do Harmonie werd 
op last van Daen- dela gebouwd. en kwam in 1815 
gereed. De Schouwburg verrees in 1821 en was 
bekostigd door kunstliofhebbers met steun der 
Regeering. By den Raad van Indie, de Weeskamer, 
het re- sidentiekantoor borusten nog zilveren 
inktkokers met on zonder monogram V.O.C. 

Het deftige binnenhuis uit den tijd der Com- 
pagnie is op uitnemende wyze vertegenwoordigd 
door de Compagnieskamer in het museum van het 
Bataviaasoh Genootschap. Men vindt daarin de 
rykgesneden luiken eu de houtwerken uit het reeds 
genoemde huis van G. W. Baron van Imhoff (o. 
1730), kostbaar meubilair van ebbenhout en tai van 
gebruiksvoorwerpen uit het dagel刘ksch leven, o.a. 
een colleotie oud zilver en eenige stuk* ken van het 
servies van Van der Parra. De beken- de 
HistorisoheVerzameling bevat voorts oud meu- 
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bilair, klokken, gevelsteenen en merkpalen, oudo 
schilderijen, o.a. een portret van Kolonel Menu van 
Radfen Saldh 1856, copicen van schildcrijeii (o.a. 
van het geschilderd portret van Jan Pie- tersz. Coen 
in het West-Friesch Museum te Hoorn), 
gevelfragmcnten en houtwerken, wa- penen, maten 
en gewichten, glaswerk, aarde- werk en porselein, 
cen model van de Hollandses e Kerk en het eiland 
Onrust in miniatuur. De Numismatische 
Verzameling bevat o.a. zegcl- stempels, gouden en 
zilveren eerepenningen, de Verzameling keramiek 
van den Indischen Ar- chipel (collectie E. W. van 
Orsoy de Flines), o.a. enkele zeldzame exemplaren 
van het z.g. bestcl- porselein, w.o. een groote 
schotel met V.O.C., een kannetje met I. v. H. (Joan 
van Hoorn?) cn een sakikruikje met opschrift. Het 
bier bewaarde fragment van de zerk van J. van 
Riebeek is in )907 aan het museum te Kaapstad 
afgestaan. In een hoek der afdeeling beschreven 
steenen van het Museum werden in 1930 mecr 
fragmenten van dezen grafsteen van Johan van 
Riebeek toe- vallig ontdekt. Plannen zijn in 
voorbereiding oin deze ook naar bet museum te 
Kaapstad te zen- den. Zecr bclangrijk is ook de 
collectie teekenin- gen en afbeeldingen, waaronder 
de collecties J. W. H. Ad er, van Leeuwen en 
Boursse Wils. 

In de Historische Verzameling en ook in de z.g. 
Goudkamer bevinden zich enkele z.g. schenk- 
pirings, zilveren schalen of bladen met gegra- veerd 
wapen en inschrift, die aan vrienden, dra- gers en 
afleggers van het lijk ter gedachtenis werden 
vereerd in den Compagniestijd, een spe- ciaal 
Indische gewoonte van personen van rang. Tot 
dusver zijn ongeveer een 65-tal voorbeelden bekend 
en over den geheelen Archipel verspreid. Niet alleen 
borden, maar ook wel andere ge- bruiksvoorwerpen, 
z.a. lepels en vorken, juweel- kistjes, snuif- en 
tabaksdoozen met inscriptie werden voor dat doel 
gebezigd. Ten slotte moeten onder de oudheden in 
particulier bezit genoemd worden: de 
verzamelingen Van Buttingha Wi- chers, Van West, 
Lie Hin Liem, Schnitzler, Hart, Van Oosterzee, 
Brandenburg van Oltsende (glas, porselein en 
aardewerk, zilver en oude meube】s). De 
uitgebreide collectie's Jacob, w.o. stukken van 
twijfelachtige oudheidkundige waar- de, werd in het 
begin van het jaar 1933 in het openbaar geveild. 

De oude fortjes om Batavia zijn geslecht. De 
citadel Prins Hendrik dateert uit 1837. Van de rijke 
landhuizen uit het einde der 17de en do eerste helft 
der 18de eeuw is nog een betrekkelijk groot aantal 
overgebleven te Batavia, Buiten- zorg, Tangerang, 
Bckasi en omstreken. De voor- naamste oude 
landhuizen en overblijfselen daar- van in Batavia's 
omstreken zijn: Rustenburg (met oude graven), 
Tjililitan besar (tbans ka- zerne der veldpolitie), 
Pondok Gedeh (met oude graven), Tandjong Oost 
(toebehoorende aan do fam. Ament, met oud 
meubilair en een levens- groot geschilderd, doch 
gehavend portret van Gouv. Generaal P. A. van der 
Parra, en familic- kerkhof), Tap os (met oud 
meubilair), Simplicitas, Pondok Petoeng, 
Pengoembin (met oud mou- bilair, klokkestand met 
bel：„C. Kraft me fecit. Batavia in *t 
Ambagsquartier 1769. *t Welvaren van desen 
Bodem", en familiekerkhof, Japan en Ke- bon 
Djeroek, Tjilintjing (met kerkje van Toegoe). 

In de omstreken van Buitenzorg behooren tot de 
voornaamste landhuizen Tjimanggis (met bel, 

1738), Tjitrap (met klokkestand en bel： „Stein & 
Borchardt Fudunt Enchusae 1763, en oud meubilair, 
oud porselein), Tjileungsi, Tjiampea (mot oude bel), 
Tjitajani, KJapa Noenggal. Op do Pondok 
Gedehlandcn ligt bij Bendoengan de voornialige 
begraafplaats van de familie Van den Bosch w.o. bet 
graf van Mr. H. J. Graaf van den Bosch, 1854, een 
gepleisterde grafnaald met het jaartal 1842 cn de z.g. 
jachthut Van den Bosch. Van het landhuis Pondok 
Gedlh is niets nicer overgebleven. In de omstreken 
van Ta- ngerang liggen Tjengkareng I en II, de 
poorten van Leenhoff's Weergade (Batoc Tjepper), 
Mauk, Pebajoeran ligt in het Krawangsche. By 
Bekasi ligt Telok Poetjoeng met oude kanonnen, 
1679, en bel met opschrift: „Johannes Derek me 
fecit Hornae Ao. 1761 Het Welvaren van de Oost 
Indische Compagnie". Door aankoop (o.a. door 
overname der particuliere landerijen) kwam het 
Gouvernenient in het bezit van het huis Reinier de 
Klerk, Struyswijck, Tjililitan besar, Tjita- jam, 
Grogol, Serpong, L6ngkong Oost, Babakan Zuid, 
Pesing kpg. Bali, Djati padang, Teloek- naga, Pasar 
baroe, Bakakan Noord, Djatine- gara, Pondok 
Laboe, Oeloe Pela en Pela Petago- gan, Kemajoran 
Koelon en Wetan, Panoeng- gangan, Mauk, 
Pakoelonan of Bergzicht, Tji- pondoh, Ldngkong 
West, Groot Kampong Ma- kasser en Hannendaal, 
Kramat Pakoeadji en Bodjong Rengdd. 

Te Batavia, Molenvliet West 111, bleef het door 
den Gouv. Generaal Reinier de Klerk om- streeks 
1760 gebouwde statige buitenverblijf be- houden, 
een groot dubbel huis van twee verdiepingen inet 
overstekend dak, stoep en ver- sierde 
deuromlijsting. De gepleisterde gevel wordt slechts 
gebroken door eenvoudige paneel- werkversiering 
in de penanten en door de om- lijsting der vonsters. 
Het inwendige is versierd met fraai houtsnijwerk 
boven de deuren en een plint van tegels langs de 
muren. Het werd in 1925 gerestaureerd, ten behoeve 
van het Landsarchief, dat hier gevestigd word. 
Molenvliet West 13 ligt ook het huis van Mevr. J. If. 
Kroet—Boshouwer, dat waarschijnlijk c. 1736 door 
C. Weyerman werd gebouwd. Molenvliet Oost is 
nog aanwezig, een op zichzelf staand gobouwtje met 
emblemen van de inuziek in de bovenlichten der 
deuren (machinefabriek en scheepswcrf Batavia), 
llct landhuis Goonoeng Saric (thans de Chinecscho 
tempel Sentiong) is te Pin toe Bcsi achter Pasur 
Baroe gelegen. De poorten en cenigo bijge- bouwen 
van het landhuis Struyswijok (achter do 
opiumfabriek) dat in 1921 werd afgebroken, zijn 
bewaard gebleven. De EngeJscho Kerk tc Para- 
pattan dateert uit 1829, met verbouwingen in 1843, 
1851, 1854, 1856, 1863. De huidigo toestand ia van 
1924. Zij bevat inarmeren gedenk- platcn van S. 8. 
Lockwood, 1836, L. Galton— Fenzi, 1915, W. R. 
Duri Beckett, 1917, S. H. Selfe, 1917 binnen bet 
gebouw gemetseld. In den buitenmuur vindt men 
gedenkplaten van P. StiJJ, 1812, J. Bowen, 1812, E. 
Hewitson, 1815, B. G. Elliot, 1824, J. Davidson, 
1859, S. Davidson, 1863. Do grafzerk van William 
Barret, 1814 is afkomstig van het landhuis 
Simplicity en do steen van R. Hamilton, van 
Ambon. De Ar- menischo Kerk in Gang Scott werd 
in 1854 gebouwd met steun van Mariam Arathoon 
(gest. 1864) op de plaats waar vroeger een andcr 
kerkjo uit c. 1830 stond. 
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In den Plantentuin to Buitenzorg staat een 
monument in koepelvorm voor Olivia Mariamne 
Devenish, eerste echtgenooto van Raffles. Het 
kerkhof bevat grafmonumenten van de Gouvs. 
Generaal D. J. de Kerens, 1840 cn Mr. A. Prins, 
1867 ； van Cornelis Potmans, 1784； G. A. 
Addison, 1815 ； H. Kuhl, 1821 ； J. C. van 
Hasselt, 1823; E. van Angelbeek, 1825 ； Movr. E. 
C. Rochussen —Vincent, 1851 ； E. B. van den 
Bosch, 1851; Mevr. J. A. Meyer-Pietermaat, 1870; 
J. Drury, 1835 en nog andere graven 1821—1901. 

In kpg. Bandongan liggen de zerken van Ra- ddn 
Saleh en echtgen., 1880, 1881. De residents- woning 
is een verdiepingshuis met onderbouw n祝 1821 
gebouwd in welk jaar het oude residents- huis op de 
aloen2 door de reeds genoemde aard- beving were! 
verwoest (inscripties op glas, 1828— 1846). Het 
post- en telegraafkantoor is gevestigd in de oude 
Protest, (en Kath.) kerk uit 1845. 

b. Residentie Bantam. 
Buiten het fort Speelwijk te Banten (zie DI. Ill, 

biz. 213) ligt het Hollandsche kerkhof met ruim 40 
zeer goed onderhouden graven, meest 
halfcylindervormige tombes en twee bakstcenen 
gepleisterde grafmonumenten, waarvan een van een 
officier en van den commandant H. P. Faure, overl. 
1763. Het zware onderstuk is tusschen ge- blokte 
pilasters gevat, waartusschen in het pleister een 
commandostaf en een uitvoerig op- schrift, cn wordt 
half cylindrisch afgedekt, in welk vlak zijn wapen 
met 4 kwartieren. Voorts zijn zerken aanwezig van 
J. Wils, 1769, C. M. van Duuren—van Doorn 1769 
en M. S. Schippers— Archer 1743. De graven zijn 
in 1912 gerestau- reerd. Op de aloen aloen bevinden 
zich de over- blijfselen van een ophaalbrug, welke 
leidde naar het fort. 

Van het door den overlooper Henric Lucas- zoon 
Carded van Steenwijk c. 1680 voltooide 
sultansverblijf Fort Diamant (Kota Intan of Pa- 
koewonan) zijn nog de mines bewaard gebleven van 
een steenen aquaduct, eenige badkamers (Pantjoran 
Mas), onderaardsche bidvertrekken, onderaardscho 
gangen met poorten en de schat- karner (Lara 
Denok). Bij de moskee is de z.g. Tiamtih, 
waarschijnlijk door Carded gebouwd, in den vorin 
van een Hollandsche woning van twee verdiopingen 
inet overstekend dak en schuifra- jnen. De a an hem 
toegeschreven gebedtoron vertoont ]ndische en 
Europeesche invlocden. In kpg. Karangantoe ligt in 
ecn loodsjo het hoilige bronzon kanon Ki Amok, 
versierd met cartouches met Arab, karakters. Van 
het fortjo is niets nicer overgeblovon. 

In den achtertuin van het residentiehuis te Serang 
ligt een zerk van A. v. d. Spar, overt J 774. Do 
verzanicling oud porselcin van Oey Kiat Tjin te 
Tangerang is do vermclding waard. Bij di-sa 
Tegaltongleng in Tjilegon is een graf- teekon van J. 
Krieger do Back, 1850. 

Oude Lileraluur. In de oudo geschriften over 
Ned. hidie, in reisverhalon, verhandelingen enz. kan 
men reeds korte aanteokeningen over Neder- 
landBcho oudheden aantreffen. Interessanto bij- 
zondorhedon daaromtrent vindt mon o.a. bij J. J. 
Saar, W. Schouten, J. Nieuhoff, J. S. Wurf- bain, Ch. 
Frikiue, N. do Graaff, C. de Bruin, A. Bogaert, 
Rumphius, Valentjjn, E. W. Barche- witz, J. W. 
Heydt, J. Hofhout, J. S. Stavorius, J. Olivier enz. In 
aardrykskundige en ge- schiedkundigo werken van 
den nieuweren 商d 

kunnen zij, die zich voor Nederlandsche oudheden 
intorcsseeren ook nog stof putten uit: G. Lauts, Q. M. 
R. Ver Huell, B. J. F. G. Brumend; Jeronimus 
(Graven, Tijdschr. voor Ned. Indio, II, 1842), P. R. 
Roorda van Eysinga, A. J. van der Aa, M. D. Teenstra, 
J. B. J. van Doren, J. de Rovere van Breugel, Dr. S. 
A. Buddingh, J hr. M. J. K. J. de Jonge, Dr. J. J. den 
Hollander, P. J. B. C. Robidee van der Aa, enz. 

Nieuwe Literaluur. Mr. J. A. van der Chijs, Oud 
Bantam, Tijdschr. Bat. Genootschap 击 XXVI, 1881; 
H. I)..H. Bosboom, Oude woningen in de stad 
Batavia, met 4 pl., Tijdschr. voor Taal-, Land- en 
Volkenk. dl. XL, p. 563, 1898; Dr. W. J. Oosterhoff, 
Oud-Indische meubelen, (met afb.), Elsevier's 
Geillustreerd Maand- schrift 1898 no. 10; Dr. F. de 
Haan, Uit Oud- Batavia, De Portugeesche Buitenkerk, 
(met afb.) Batavia 1898; C. Den Hamer, Zilveren ge- 
denkbJaden O.I.C. Not. Bat. Gen. 1901, bijl. II, biz. 
IV—VII)； H. D. H. Bosboom, Naar aan- leiding van 
het oude Batavia en andere vestigin- gen der O.I.C., 
Tijdschr. Bat. Genootschap DL XLIV, 1901; Mr. L. 
Serrurier, Kaart van Oud- Banten (Bantam), Tijdschr. 
Bat. Gen., dl. XLV; 1902, met 1 schetskaart; H. D. H. 
Bosboom. Nog eens de teekeningen van het oude 
Batavia enz., Tijdschr. Bat. Gen., dl. XLV, 1902; 
Wapenafb. in de Port. Buitenkerk, De Ned. Leeuw 
XXI, 1903; Gedcnkteekenen en grafschriften in Indie, 
De Ned. Leeuw XXI, 1903; H. D. H. Bosboom, Een 
buitenverblijf of ,,thuyn” nabij Batavia in de 18e eeuw 
(m. 2 pl.)» Aanteekeningen II, Tijdschr. v. Ind. T., L.- 
en V. v. N. I. dl. XLVII, 1904； M. Serrurier-ten 
Kate, De Compagnies- kamer van het Museum van 
het Batav. Gen. van Kunsten en Wctenschappen, 
1907, met 4 foto's, Bulletin van den Nederlanclschen 
Oud- heidkundigen Bond, 190G； W. Bakker, 
Engelsche grafschriften te Benkoelen, Not. Bat. Gen. 
49 (1911), Bijl. Ill—IV, biz. XXXIII; Mr. Dr. J. C. 
Overvoorde, Hollandsche monumenten buiten 
Europa, Bulletin van den Nederl. Oud- heidk. Bond, 
Tweede Serie 5e jrg, 1912; Mr. Dr. J. C. Overvoorde, 
Verslag van het onder- zoek naar de monumenten van 
Nederl. oorsprong of onder Nederl. invloed ontstaan 
in de vroegere nederzettingen buiten Europa, 
Negende Jaar- verslag der Rijkscomniissio tot het 
opniaken en. uitgaven van een inventaria en een 
beschrijving van de Ned. Monumenten van Gesch. en 
Kunst (1 Jan,—31 Dec. 1911), Bijl. II, 1912; Verslag 
Dep. B. O. W. le Ged. Hoofd Diverse werken 1912, 
met 8 foto's en 2 kaarten; H. D. H. Bos- boom, Oude 
woningon in cn nabij de stad Batavia, met 19 afb., Het 
Ned. Indische Huis, Oud en Nieuw 1913； 
Grafschriften op Onrust, De Ned. Leeuw no. XXXI, 
1913; Craandyk, Oud-Holl. opschriften op het eiland 
Moa, Tijdschr. Aardr. Gen. 1915; Dr. F. do Haan, De 
laatste der Mar- dijkers, Bijdr. tot de T., L. en V. v. N. 
I. dl. 72," met 1 pl. 1917; Mr. Dr. J. C. Overvoorde, 
Doop- schotel van de Ned. Herv. Kerk te Slakasser, 
met 2 foto's, Bulletin van den Nederl. Oudheidk. 
Bond, Tweedo Serie, 1918; Verwaarloosde nionu- 
menten, Do Locomotief, 11 Mei 1918; Ch. Bei'etta, 
Inscriptics op de graftomben van het kerkEof bij het 
vroegere fort Speelwijk enz. De Navorscher, 1918; P. 
do Roo de la Faille, lets over Oud-Bata- via, met afb 
z.j.; Dr. F. do Haan, De Portugeesche Buitonkerk, 
ingowijd to Batavia A. D. 1695, 
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met- afb. Welt. 1919; Catalogus v. d. Tentoon- 
stelling ter herdenking v. h. 300-jarig bestaan v. 
Batavia, Amsterdam 1919; Catalogus van de Hist. 
Tentoonstelling (ter gelegenh. v. h. 300- jarig 
bestaan, 30 Mei 1919), Albrecht & Co, Welt. 1919, 
met afb.; G. P. Groenhoff, Enkele geschiedkundige 
plaatsen in Bantam, met foto,s, teekeningen en 
schetskaartje, Jaarb. Top. Dienst 1920; Ir. J. L. 
Moens, Hollnndsche en Engelsche oudheden te 
Benkoelen, Oudheidk. Verslag 1920, met foto^; 
Di<J\.d.e_Haan, schenkpiring, met 2 afb., Tijdschr. 
Bat. Gen. dl. LIX, 1919— 1921; Prof Krom, Het 
Oudheidk? on- 
.4erzoelc3nT?.-L, Voordracht Ind. Gen., van 27 
Jan. 1922； N..J. Krom, De Nederlandsche oud-
heden in de Molukken, met 3 foto's, Jaarb. Ned. 
Oudh. Bond, 1922； Oud-Batavia, Gedenkboek, 
twee di. met platcnalVum, Batavia, Ko Iff & Co, 
1922； V. I. van de Wall, Het fort Rotterdam te 
Makasser, met 2 afb., Ned.-Indie Oud en Nieuw, 
1922— 1923; Jhf. B. C. C. M. M. van Suchtelen en 
Dr. G. P. Rouffaer, Het oud Portugeesche fort op 
Poeloe Ende (Flores), met naschrift over het fort en 
de Dominikaner Solor-Flores-Missie 1561— 163S 
door Dr. G. P. Rouffaer, met 16 illustraties, 6 
plattegronden en 1 schetskaart, Nederl,- Indie Oud 
en Nieuw (1923—1924)； V. I. van de Wall, Een 
historisch servies (Van der Parra), met 2 afb., Ned.-
Indie Oud en Nieuw, met 2 afb. 
1923— 1924; Mr. P. C. Bloys van Treslong Prins, 
De ,,Magnifi(fiJST；lre^7bFE6EKkhM'''iii'de 
Lees- zaal van het Museum te Weltevreden, met 
afb., Tijdschr. Bat. Gen. LXVII, 1927; J. de Loos 
Haaxman, Een portret door Chinnery (van Lord 
Minto), met afb., Nederl. Indie Oud en Nieuw, 
1927/1928; V. I. van de Wall, De Toko Merah te 
Batavia, met afb., Nederl.-Indie Oud en Nieuw 
1927—1928; J. de Loos—Haaxman enz., ,Johannes 
Rach en zyn-^veflcn778—24 April：— 1928, 
Batavia Kolff & Co., 1928; A. T. Keen, A History 
of the British Church at Batavia, met afb. Welt. 
Kolff & Co., 1928; J. de L. H., Schilderijen van 
Landvoogden ten paleize Rijswijk, Java-Bode 17 
Jan, en Het Vaderland 14 Febr, 1928; V. I. van de 
Wall, Do Nederlandsche oudheden in de Molukken, 
met 155 afb. op 93 pl. en 3 oudheidk. schetskaarten, 
met literaluur opgave (oude en nie.uwc.re. 
lileratuur), *s Graven- hage Martinus Nijhoff 1928; 
V. I. van de Wall, Bouwgeschiedenis van. het fort 
Speelwijk te Banten, met foto's en schetskaarten, 
Oudheidk. •Verslag 1928, 2e en 3e kw ; V. I. van de 
Wall, Rapport v. h. voorloopig onderzoek n.d. aan- 
wezigheid en den toestand v. d. oudheidkundige 
oyerblijfselen uit den Compagnieatijd i. h. Gou- 
vern. Celebes en Onderlioorigheden en de Res. 
Manado, met 12 foto5s, Oudheidk. Verslag 1928, 3e 
en 4e kw.; J. H. B. Jaspers, Het fort Nieuw- Victoria 
te Amboina, met afb., Nederl.-Indie Oud en Nieuw 
1928/1929; V. I. van de Wall Inventaris van de 
Nederl. oudheden in het Gouv. Celebes en Oud., met 
10 foto's, met lilera-： tuuropgave. (oude en nieuvje 
lit.), Oudheidk. Ver- 
zslag 1929. le en 2e kw.; V. I. van de Wall, De 
Nederlandsche oudheden in Celebes, met 8 fo- to‘8, 
Oudheidk. Jaarb. Afl. 4 Maart 1930 (zie ook Ned. 
Ind. Oud en Nieuw) met 12 foto‘8, 1930; H. G. de 
Graaf, Do gezichten op oud- Batavia' vanifit zee, 
met afb., Tijdschr. Bat. •Gen., dl. LXIX, 1929; V. I. 
van de Wall, Oud-Makasser, Koloniaal Weekblad, 
17 Nov. 

1928; Dr. K. C. Crucq, Fragnienten van den 
Grafsteeii" vaii JoKan van Ricbeek in het Bata 
viasche Museum, met afb., Tijdschr. Bat. Gen., ell. 
LXX, Jrg. 1930; Dr. K. C. Crucq, Do drie Heilige 
kanonnen, met afb., Tijdschr. Bat. Gen. dl. LXX, 
1930; V. I. van de Wall, Korte Gids voor Oud-
Bariten, met 6 foto's en 2 schets- kaarten (met 
verkorte literatuuropgai>e), Batavia Kolff & Co, 
1930; C. C. F. M. Le Roux, De Rijksvlaggen van 
Bone, Tijdschr. voor Ind. T,, 
L. en V. DL LXX, 1930; V. I. van de Wall, Tn- 
dische nieubels uit den Compagniestijd, Nederl.- -
Indie Oud en Nieuw, met 5 foto*s, 1931 ； J. de 
Loos一Haaxman, De schilder-koopman Philips 
Angel en het portret van Carel Reyniersz, met afb., 
Tijdschr. Bat. Gen., dl. LXXI, 1931; G. H. von 
Faber, Oud-Soerabaja, met pl. en kaarten, 
Soerabaja, Kolff & Co. 1931; J. H. B. Jaspers, De 
gedragslijn der V.O.C. bij de bevestiging van haar 
macht en invloed op het eiland Amboina door het 
stichten van baricaden, blokhuizen en fortjes, vanaf 
de verovering van het Portugeesch kasteel Kota 
Laha in 1605, met 22 afb., Nederl.-Indie Oud en 
Nieuw, 1932； V. I. van de Wall, Batavia's oude 
landhuizen, met 22 afb., Nederl.-Indie Oud en 
Nieuw, 1932, met literatuuropgave； V. I. van de 
Wall, Indische landhuizen en hun Geschiedenis, 
met 71 afb. en G kaarten buiten en 4 afb. in den. 
tekst, Eerste Deel (Huizen Goenoeng Sarie, Tan- 
djong Oost, Reinier de Klerk en Tjitrap), Batavia, 
Kolff & Co, 1932; V. I. van de Wall, Het Parapattan 
weezengesticht, 1832—1 Oct.—1932; Voorts： 
Notulen van het Kon. Bat. Genootschap van K. en 
W., de Oudheidkundige Verslagen en de Oudheidk. 
Jaarbooken en Dagregisters van het Kasteel 
Batavia. 

DE LOUTER (Prof. Mr. J.). Den 3dcn Augustus 
1847 te Amersfoort geboren, waar zijn vader notaris 
was, liep De Louter de latijnsche school af, 
studeerde van 1865—1869 aan de Universiteit te 
Utrecht in de rechten en promovcerde daar op 21-
jarigen leeftijd summa cum laudc tot doctor 
utriusque juris op een proefschrift gctiteld: Do 
beperking der rechtsbevoegdheid ten gevolge van 
vermindering der burgerlijke eer. ])aarna wijdde hy 
zich aan de studio van hot notariaat en slaagde in 
1870 voor candidaat-notaris, doch deze studie trok 
hem weinig aan, zoodat hij in dat jaar naar Leidon 
ging voor de studie van het Indisch recht, dat reeds 
daddijk zijn voile be- langstelling had. In 1872 
benoomd tot leeraar aan het Gymnasium Willem III 
tc Batavia, had hy gelegenheid zijn studie van het 
Indische staatsrechfc in het land zelf te verdiepen, 
als re- sultaat waarvan in 1875 zijn handleiding tot 
het staats- en administratiefrecht van Nederlandsch- 
Indiii verscheen. Het book trok tcrecht aandacht, 
waar hier voor het eerst een wetenschappelijko 
behandeling werd gegevon van het Indische staats- 
on administratiefrecht, een werk, dat met grooto 
scherpzinnigheid en nauwkeurigheid sa- 
mengesteld was. Het boek beleefde zes druk ken (de 
laatsto in 1914), waarbij speciaal de aanducht moet 
worden gevestigd op den veranderden op- zet sinds 
den vierden druk (1895). Waren do eerste drie 
drukken een commontaar, waarbij de grenzen van 
het stellig recht nooit werden over- schredon, thans 
werd het work verrijkt met een algemeene inleiding 
over do historische ontwik- keling van het begrip 
kolonie en een overzicht 
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van de huidige kolonialo stelpels on een ge- 
schiedkundig overzicht van het Indischo staats- 
rccht. 

De Louter was voorstander van een vrijzin- nige 
koloniale staatkunde en verwijst in de voor- rede 
van den 6den druk van zijn boek naar Van Hoevell 
en Fransen van de Putte als voorgangers van de ook 
door hem voorgestane staatkunde. 

In 1877 ging De Louter naar Nederland terug cn 
word in datzelfde jaar — op dertigjarigen leeftijd — 
benoemd tot hoogleeraar aan de Am- stcrdamsche 
hoogeschool in het Icervak: staats- instellingen en 
godsdienstige wetten van Neder- landsch-Indie, en 
twee jaren later (1879) tot hoogleeraar in het 
Nederlandsche staats- en administratiefrecht (het 
koloniaal recht inbe- grepen), de wijsbegeerte des 
rechts en het volken- recht te Utrecht, welk ambt hij 
aanvaarddo met een rede： Het verband der 
staatswetenschappen. Van 1905—1914 was hij 
tevens leeraar in het Indische staats- en 
administratiefrecht aan de Hoogere Krijgsschool te 
*s Gravenhage, terwijl hem in 1897 de eer tebeurt 
viel om aan H. M. de Koningin les te geven in het 
staatsrecht. 

Het lag in de lijn van De Louter met zijn sterk 
rechtvaardigheidsgevoel belangstelling te heb- ben 
voor de groote volkenrechtelijke problemen, 
waaraan hij in 1910 een groot werk in twee dee- 3en 
wijdde: Het stdlig volkenrecht. Het boek were! door 
bemiddeling van het Carnegie Endowment in het 
Fransch en Engelsch vertaald en is nog steeds een 
goede kenbron van het volkenrecht van v66r den 
oorlog. Zeer in het bijzonder voelde hij zich 
geroepen zijn stem te verheffen, waar het gold de 
verdediging van de belangen van onderdrukte kleine 
staten, waarvan getui- genis aflegt zijn oprichten 
van de Nederlandsch- Zuid-Afrikaansche 
Vereeniging en zijn talrijke gcschriften over den 
strijd en het goed recht der Boeren-republieken. Met 
zijn ambtgenoot Van der Vlugt y verdo hij voor de 
vrij making van Finland, terwijl bij het uitbreken 
van den oorlog hij de schending van deneutraliteit 
van Belgie scherp veroordeclde on aan den anderen 
kant weer den staf brak over de Roerbezetting door 
de gealli- ccrden als in strijd met het volkenrecht. 
Hij was een groot vereerder van den 
Amerikaanschen president Wood row Wilson, aan 
wien hij een Btudic wijddo. Zijn voornaamste 
geachriften in dezc periodo zijn: L1 annexion du 
Transvaal, La guerro Sud-Africaine, Het begrip 
souvereinitoit, De taak van een kleinen staat, De 
handcl der neu- tralen, Do roeping der kleine staten, 
Onzo nou- traliteit, Rechtsontaarding en 
Volkenrecht en Souvereiniteit. 

Zijn blijvcndo belangstelling voor Indie gaf hem 
gelegenhcid tot belangrijke adviezen in 1892 als lid 
van do staatscommissie tot herzicning van de 
Indische wetgeving op privaat- en strafrcchte- lijk 
gebied, in 1901 als lid van de grondwetsher- 
zienings-coinmissie, in 1899 bij do horzieniug van 
do bepalingon omtront de bonoembaarheid tot 
umbtonaar bij den administratioven dienst in 
Ncderlandsch-Indio. 

In do practijk van het staatkundig leven zij nog 
vcrineld zijn lidinaatschap van den gemeeu- tcraad 
(】885—1907) en van de provincialo Staton 
(1898—1912) van Utrecht, torwjjl hy tovens 
buitongewoon lid van gedeputeerden was. De 
Keulscho Univeraiteit verleende hem het eere- 
doctoraat. 

Op 12 Maart J 932 overleed Prof, de Louter te 
Hilversum, waar hi] sinds jaren woondey^ 

MANDAR (zio DI. II) is een afdeeling Van het 
gewest Celebes en Onderhoorigheden, omvatten- de 
de zeven Mandarsche landschappen: Madjcn6, 
Pambaoeang, Tjdnrana, Balangnipa, Binoeang, 
Mamoedjoe en Tapalang. Zij is verdeeld in vier 
onderafdeelingen: I. Madj6n6 (hoofdplaats Ma- 
dj6n6), bestaande uit de landschappen Madj6ne, 
Pambaoeang en Tjfenrana; 2. Balangnipasche en 
Binocangsche Benedenlanden (hoofdplaats Ti- 
namboeng), bestaande uit de landschappen Ba- 
langnipa en Binoeang, zonder de Toradjagebie- den, 
bchoorende tot de zoogenaamde Pitoe Oe- loena 
Salo en de bovenlanden van Binoeang, (tijdelijke 
hoofdplaats Polewali); 3. Mamoedjoe (hoofdplaats 
Mamoedjoe), bestaande uit de landschappen 
Mamoedjoe en Tapalang, zonder het Toradjagebicd, 
dat een deel uitmaakt der zoogenaamde Pitoe 
Oeloena Salo, zoomede uit de kleine Paternoster- of 
Balabalangan-eilanden ； 4. Boven-Binoeang en 
Pitoe Oeloena Salo (hoofdplaats Mamasa), 
omvattende de voormalige fe- deratie Pitoe Oeloena 
Salo en de door de Toradja bevolking bewoonde 
bovenlanden van het land- schap Binoeang. De vier 
onderafdeelingshoofd- plaatsen zijn verbonden door 
landschapstele- foonlijnen. 

De zeven bovengenoemde landschappen — de 
Pitoe Babana Binanga — hebben gemeenschap- 
pelijk een vermogen met gemeenschappelijke lasten 
en inkoinsten. Hun gemeenschappelijke kas is de 
afdeelingskas van Mandar, waarvan de begrootingen 
door de gezamenlijke zelfbesturen worden 
opgeniaakt en geteekend. De begrooting voor 1932 
geeft een budget aan van / 463.771. In dit bedrag is 
begrepen een crisisreserve, groot / 24.000, welke 
gevormd wordt met het oog op de slechte financieele 
vooruitzichten der kas, waarvan de voornaamste 
ontvangsten uit belastingen en afkoop van 
heerendiensten zeer laag zijn ge- raamd (belasting op 
de bedrijfs- en andere in- komsten / 330.000; recht 
op de verzamelde bosch- producten f 4500; 
inkoinsten van pasars in Ma- moedjoo, Mamasa, 
Poldwali en Madjene / 18.850; schoolgelden op 
volksscholen (sedert 1931 inge- voerd) / 2600 en 
afkoop van heerendiensten / 13.000). De 
ontvangsten uit 9 mijnbouwconces- sics en 
vergunningon tot mijnbouwkundige op- sporingen 
bedragen slechts / 520, die uit 6 land- 
bouwondernemingon / 810 en uit 12 erfpachts- 
perceelen / 2360. In do afdeelingskas worden ook 
gestort de gouvornementsschadeloosstellingen 
wegons ovornaine van tolrechten en opium- 
monopolio (G.B. 22 Februari 1906 no. 11 en 20 Juni 
1906 no. 23) in do zeven landschappen tot een 
bedrag van / 22.680. Behalve de boven reeds 
vermelde crisisreserve, zyn de belangrijkste uit- 
gavenpoaton: restitutiepost / 131.503; deel- name in 
de N.V. tot cxploitatie van plaatseljjke bedrijvon / 
20.000; bezoldiging van de zeven zelf- bestuurders / 
23.874; bezoldiging van hoofden en Ini. ambtenaren 
/ 22.281. Voor de verlichting der afdeelings- en 
ondorafdeelingshoofdplaatsen be- staat geen 
afzonderlyk fonds; de ontvangsten on uitgaven 
daarvoor (ruim / 5000 's jaars) gaan door de 
afdeelingskas. Het heffen van belastingen en het 
vorderen van heerendiensten zyn ge- regeld by 
Zelfbestuursbesluiten, goedgekeurd door het hoofd 
van gewestelgk bestuur. Ter aan- vulling van hetgeen 
in de Encyclopaedie bereids 
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is gepubliceerd onitrent elk der zevcn landschap- 
pen afzonderliik zie de aanvullingsnrtiken van 
MADJ 危 NE, PAMBAOEANG, TJiiNRANA, 
BALANGNIPA, BINOEANG, MAM 0 ED JOE, 
TAPALANG. 

Literatuiir betreffendc de zeven Mandarsche 
landschappen (Aanv. literatuur Mandar in DI. II). 
Mededeelingen betreffende eenige Man- dharsche 
landschappen, Bijdragen T.L. en V. van N. I. Rks 7, 
VIII, 649; Nota bevattende eenige .gegevens betr. 
het landsch. Mamoedjoe, T.B.G. dcel L III, 57; 
Nota van tool. betr. 't landschap -Balangnipa, 
T.B.G. L. IV, 503; E. C. Abenda- non, De 
breukenkust van Mandar (m. ill.), T.A. G. 1911, 
203； E. C. Abendanon, Het landschap Mamasa, 
een voormalig meer van Celebes, Indie, gelll. W. II 
(1918—49) 804； Dr. H. v. d. Veen, Nota betr. de 
grenzen van de Sa'dangsche taal- groep en het ha ar 
aanverwant taalgebied, T.B.G. LXIX (1929), 58; 
Ds. A. Bikker, Enkele ethn. meded. over de 
Mamasa-Toradja's, T.B.G. LXX (1930), 348; Dr. 
N. Adriani, Zijn de Sa'danners Toradja's? (1918), 
Adatrechtb. XXXIIT, 369; Deelwinning van vee in 
het Toradjagebied (1920), Adatrechtbundel 
XXXIII. 279; Dr. Alb. Kruyt, In W. Midden-
Celebes, T.A.G. LIV (1927), 66; D. de Jongh, Het 
Boven-Karamagebied, T.A.G. XL (1923), 462., 

BALANGNIPA (Aanv. van DI. I en DI. V of 
suppl. a fl. 11, biz. 341). Dit zelfbesturende 
landschap is het voornaamste der zeven Man-
darsche landschappen (de Pitoe Babana Binan- ga 
= de zeven riviermondingen). Het grenst ten Z. aan 
de Golf van Mandar, ten O. aan het landschap 
Binoeang, ten N. aan Mamoedjoe en ten W. aan de 
landschappen Tjfenrana, Pem- baoeang en 
Madjen6. De oostgrens loopt van de monding der 
Salo Mandatte langs die rivier stroomopwaarts tot 
de B(oetoe) Biloewa en van hier over de toppen B. 
Oewae Liboeng, B. Loang, B. Kora en B. Alloe, de 
waterschciding tus- schen de S. Mamasa en S. 
Tjampalagian volgende tot de B. Mamboeliling. De 
noordgrens loopt van de B. Mamboeliling naar de 
B. L6mo over de B. Papenakian naar B. Laitinda; 
van hier langs de waterscheiding van de S. 
Maloenda en de 8. Mandar naar de B. 
Paparandangan. De west- grens begint aan de kust 
tusschen de kampoengs Baroe (in Balangnipa) en 
Apadowan (in Madj6n6) loopt in noordwestelijke 
richting door strand- bosch en sawahs en over een 
top nabij kampoeng Laboei; voorts langs de 
kampoengs Poekambo en Poenaga tot kampoeng 
Galoeng; van hier volgt zij de 8. Galoeng en verder 
de S. Sawala tot aan kampoeng Sawala; van hier 
gaat de grens in noordeJijke richting tot B. Boeloe 
cn B. Kara- poeana, verder in noordooetelijke 
richting langs een bergrug tot 土 1 km. van de 8. 
Worn bi； van dit punt loopt zij over B. Batindoean 
naar B. Samarrang en vervolgens langs 8. L6t4a, 
totdat deze rivier de 8. Tarop6 opneemt; verder over 
B. Daoelepo, langs den bergrug Watoetopa tot de 
samenvJociing van de 8. Mombi met de 8. MaI6- 
malotong, en langs deze rivier tot de kampoeng 
Limboro, van hier naar de waterscheiding tusschen 
de S. Manjamba en de S. Mombi, Jangs de 8. 
Manjamba tot waar deze de S. Longolisa ont- moet 
en langs deze rivier tot B. Toeboe en ten laatste van 
dezen top tot de B. Paparandangan. 
Bovenomschreven grenzen zijn nog niet officieel 
vastgesteld. Zij omvatten de Balanguipasche 

Beneden- en Bovenlanden, wclko staatkundig 66n 
geheel vormen, maar feitclijk geheel los van elkaar 
staan. Noch de Maradia (zelfbestuurder) noch de 
Had at van Balangnipa wect iets van de 
Bovcnlanden af, of heeft da ar eenige macht. In 
overeensteniming daarmede zijn dan ook de 
Bovcnlanden, de zoogenaamde Pitoe Oeloena Salo, 
adininistratief van de Balangnipasche Bc- 
nedenlanden gescheiden en samen met de Bi- 
noeangsche Bovenlanden, welke even los staan van 
Beneden-Binoeang, vereenigd tot een af- 
zonderlyke onderafdeeling, waar de Europeescho 
bestuursainbtenaar de zelfbesturen vrijwel geheel 
vervangt. In dit artikel worden daaroni alleen de 
Balangnipasche Benedenlanden behandeld. 

De uitkomsten der volkstelling 1930 geven in 
tabel 19 van het 2e deel van het Indisch verslag 
1932 cijfers omtrent de totale bevolking van het 
landschap. Zij bestaat uit 8 Europcanen en daar-
mede gelijkgestelden, 86.914 Inlanders, 211 Chi- 
neezen en 70 andere Vreemde Oostcrlingen, totaal 
87.203 zielen. De grootte van het geheele land- 
schap wordt geschat op ruim 4000 km2. De In- 
landsche bevolking der Balangnipasche Benedcn- 
landen bestaat uit Mandareezen aan de kust en in het 
binnenland uit Mandareezen, Toradja's (districten 
Mapili en Papango) en afstamme)ingen van 
Toradja's (district Toebi). Zij is nagenoeg geheel 
Mohammedaansch ； bij het Toradja-ge- deelte 
vindt men evenwel nog oude heidensche gebruiken 
en hier en daar komen nog varkens als huisdieren 
voor. Een sjarat (priesterraad) is te Balangnipa 
aanwezig; van zijn beslissingen is hooger beroep 
opengesteld oj) de Inheemsche rechtbank. 

De gezondheidstocstand aan de kust is niet 
gunstig. De districten Tjampalagian, Mapili en 
Tapango zijn om de malaria berucht. 

Het grootste deel van Balangnipa is bergland. De 
laagvlakte aan de kust is goed bebouwd. Tcr- wijl in 
de Mapilivlakte nog bouwgrond over is, heeft men 
aan de kust reeds een tekort aan terrein, vooral 
doordat de bevolking hier in de voornaamste plaats 
bestaat van de klappercultuur, welke veel grond in 
beslag neemt. Dit tekort i« oorzaak van vele 
grondprocessen. De bodern aan de kust is zanderig. 
Langs de Tinambocng en Tjampalagianrivier vindt 
men de vruchtbaarsto gronden. De voornaamste 
rivicren zijn de S. Mandar, ook we] rivier van 
Balangnipa of va,n Ti- namboeng genoemd, en de 
S. Mapili, welke ook wel den naam draagt van S. 
Tjampalagian of 8. Maloso, met haar velo zijtakkcn. 
Bevaurbaar zijn genoemde rivieren echter niet. Do 
S. Tjampalagian kan van haar monding slcchts tot 
de pJaats Tjampalagian over een af»tand van 土 1 
kin. opgevaren worden door Mandarsche liandels- 
prauwen. Langs de kust loopt een goedc auto- weg, 
welke dccl uitmaakt van den verbindings- weg 
Madj6n6-Par6j)are-Makassar; over de riviere ii in 
dien verkeersweg zijn permanente kunst- werken 
gebouwd. In noordeJijke richting is do weg tot over 
een afstand van meer dan 70 km. per auto 
berijdbaar. De kampoengs in het bin- nenland zyn 
door goedc j)aardcnwegen met do kust verbonden. 
Transportmiddclen zijn aan do kust prauwen, op het 
land auto*s, rijwieJcn cn rij- en vrachtpaardeu. Ook 
grobaks en karren zijn veel in gebruik. De 
voornaamste middelen van bestaan aan de kust zijn 
de klajjpercultuur en do coprahandel. De 
rijstcultuur wordt zoowel op 
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geirrigeerdc natte, als op drogo veldcn gcdroven. De 
opbrengst is nog niet voldoencle voor de bevolking. 
Veel rijst moct nog wordcn ingevoerd van Parepar6 
en Makassar. De bevolking interes- seert zich ook 
voor de hevea- en kapokcultuur. De aanplantingen 
zijn nog niet uitgestrekt. In de bovenstreken van 
Alloc, Taramnpoe en Toebi wordt Javakoffie 
aangeplant. Verder wordt veel mais en oebi 
verbouwd. De malsoogst is dikwijls zoo overvloedig, 
dat een deel kan worden uitge- voerd. In het 
landschap zijn drie landbouwonder- nenungen 
(erfpachtsperceelen), waarvan twee in handen zijn 
van Chineezen en een van een Ja- panner. 

Het vee bestaat in hoofdzaak uit karbouwen en 
paarden； runderen worden in geringe hoeveel- heid 
aangetroffen. 

Tot de nijverheidsproducten behooren do be- 
kende Mandarweefsels, welke zelfs naar Sumatra en 
Java worden uitgevoerd. 

Goed timmerhout wordt langs de kust schaarsch, 
Bij Mandatte, Mamboe en Alloe komt nog 
waardevol hout voor. Ter voorkoming van al- 
geheelen ondergang heeft het zelfbestuur maatre- 
gelen genomen ter bescherming van de bosschen. In 
de bergstreken komt nog overvloedig goed hout 
voor, maar de afvoer is zeer bczwaarlijk. 

In vroeger tijd was Balangnipa steeds het voor- 
naamste der 7 Mandarsche landschappen. In oude 
stukken (o.a. in het lange contract met de land-
schappen van 6 September 1862) we rd de Mara- dia 
(bestuurder) daarvan als “hoofdvorst van Blandhar" 
aangeduid. Met hem word toen voor- namelijk 
onderhandeld overMandarsche zaken.De 
betrekkingen met Mandar dateeren reeds uit den tijd 
der Oost-Indische Compagnie. Afwisselend hadden 
toen het rijk van Alakassar, de O.I.C. en het rijk van 
Boni (Boni) aldaar den meesten invloed. In de 
tweede helft der I Ode eeuw begon laatstgenoemd 
rijk er vasten voet te krijgen. Zijn invloed bleef 
overhecrschend totdat de macht van Boni zelf 
verminderde. In het begin der 2e helft van de vorige 
eeuw nam de invloed van het N.I. Gouvcrncnient er 
toe, maar van veel betcekenis was dezc nog niet. 
Over het algemcen stoorden de zelfbesturen zich nog 
weinig aan onze vertoogen tegeji den slavenhandel, 
monschen- en strandroof in hun landschappen 
gepleegd. Tot straf werden schuklige kampoengs 
weleens beschoten en verbrand, maar veel 
verbetcring gaf zulks niet. 

Ook nndero bcpalingen der met de Mandar- achc 
landschappen gesloten contracten werden slecht 
nagelcefd. In 1862 werd bcsloten krachti- ger op te 
treden. Een oxpeditie ondor luitenant- kolonel Van 
Daalen werd naar Balangnipa ge- zonden. 
Tegenstand werd nergens geboden； do hoofdvorst 
vroeg en verkreeg vergiffenis. Hij deed af stun cl van 
zijn waardighoid ten behoove van zijn zoon, den 
bestuurder van Madjdne. Met do llndat van 
Balangnipa, <lio intusschcn naar Makassar was 
vertrokken, werd in .December 18G2 cen nicuw 
contract gesloton； aan allo eischen werd voldnan en 
do nieuwo hoofdvorst kwam in 18(54 in j>ersoon tc 
Makassar. Maar in Juni van dat jaar bleek reeds boo 
weinig uitwerking de ge- nomen maatregelen hadden
； de hoofdvorst vor- klaardo zich ongenegon met 
den voor afdoening van zaken naar Mandar 
gezondon Secretaris voor Inlandscho zaken 
besprekingen te houden. Aan- gezien do toestand in 
do verschillendo landschappen op elk gebied 
vorergerde, werd in Mei 

1866 machtiging verleend over te gaan tot een 
tuchtiging van de schuldige rijkjeB, voor het gcval 
zij geen volledige voldoening gaven voor de 
geplcegde overtredingen der contracten. In 1867 
werden van Balangnipa gecischt： een schadever- 
goeding van / 6892, wegens strandroof en ge- 
welddadighcden gepleegd jegens onderdanen van 
het Gouvemement en daarmede bevriende staten, en 
opkomst naar Makassar van den hoofdvorst en 
eenige landsgrooten, die zich aan misbruik van 
gezag hadden schuldig gemaakt. Nadat tever- geefs 
getracht was deze geschillon op vredelie- vende 
wijzo te beslechten, werd in November 
1867 de hoofdplaats Balangnipa in brand ge- 
schoten. Verder resultaat had de tocht niet, totdat in 
1870 de Maradia Malolo van Madjene, ge- naamd 
Manawari, tot vorst werd verkozen en zijn Hadat 
naar Makassar kwam. Van de ge- eischte 
schadeloosstelling werd / 3500 in min- dering 
afbetaald en, na bevestiging van Mana- wari als 
vorst van Balangnipa, kwam een nieuw contract tot 
stand, waarin o.a. de bepaling voor- kwam, dat de 
vorst en Hadat van dit landschap geen gezag meer 
over de andere Mandarsche landschappen zouden 
mogen uitoefenen en dat de titel „hoofdvorst van 
Mandar,' was afgeschaft. In zijn landschap 
teruggekeerd, kreeg Manawari met allcrlci 
moeilijkheden te kampen. Zijn neef, de Maradia van 
Kapc, gesteund door vele Hadat- leden en een groot 
deel der bevolking kwam tegen hem in verzet, 
waai'op hij de wijk nam naar Ma- djdno. De Hadat 
zette hem af en verkoos Maradia Kapo tot 
bestuurder, zonder evenwel daarvan aan het 
Gouverncment kennis te geven. Een door den 
Gouverncur gezondon ambtenaar werd door 
Maradia Kapo niet ontvangen. In 1872 werd weer 
een expeditic naar Balangnipa gezonden. De be-
stuurder werd gevangen genomen en in Juni 1873 
naar Patjitan verbannen. Manawari werd op- nieuw 
als vorst verkozen cn sloot met zijn Hadat een nieuw 
politick contract (28 Januari 1873, goedgekeurd bij 
G.B. van 23 Mei 1873). De rust was echter slechts 
voor korten tijd hersteld. Spoedig kreeg de 
bestuurder weer hoogloopende oneenigheid met do 
Hadat, die hem ten slotte in 1880 weer afzette en in 
zijn plaats Sanggarija tot vorst koos, welke keuzo 
door den Gouverneur were! goedgekeurd, daar 
gebleken was dat Manawari zich niet voldoende kon 
doen golden. Doch ook Sanggarija kon zich niet 
staande hou- don tegenover de aanmatigingen der 
Hadat, zoodat hij in December 1885 zijn 
waardigheid neer- legde. Voor den derden keer koos 
do Hadat nu Manawari tot vorst en gaf daarvan 
bohoorlijk kennis aan den Gouverneur te Makassar. 
Sedert heeft hij zich, ofschoon met moeite, weten te 
hftndhaven. Het lange contract van 1873 bleef 
geldcn. Suppletoiro overeenkomsten werden in 
1887, 1888, 1897 en 1905 gesloten (reap, goedge-
keurd bij G.B. van 13 Mei 18S9, 23 April 1890, 23 
Maart 1900 on 22 Februari 1906 no. 4) be- treffende: 
de bescherming van telegraaflijnen, den tegengang 
van in- en uitvoer van oorlogs- behoeften, den 
mijnbouw, afstand tegen schade- loosstelling (/ 
9000) van het recht tot heffen van in- cn 
uitvoerrechton en accijnzen en havenrech- ton; 
invoering van het opiu inmonopolie. 

De moeilykhedon met Balangnipa in 1906 (Bo- 
nischo oxpeditie) ondervondon hadden tengevol- ge, 
dat ook voor gonoemd landschap besloten were! de 
verhouding tot het Gouvemement anders 
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dan tot nu toe te regelen. Op 2 Augustxis 1906 
legde Manawari de korte verklaring volgens Cele- 
besmodel af, welke werd goedgekeurd bij G.B. van 
19 November d.a.v. Kort daarop werd hij op 
verzoek eervol van zyn waardigheid ontlieven. Zijn 
vervanger Lad joe Kakanna I Doro legde den 2den 
November 1909 de korte verklaring volgens 
uniformmodel af (goedgekeurd bij G.B. van 2 De-
cember 1910 no. 16). In December 1926 ging deze 
bestuurder ter bedevaart naar Mekka, terwijl zijn 
ambt werd waargenomen door zijn schoon- zoon 
Andi Baso, Maradia van Tjampalagian. Dio 
waarneming duurde voort na den dood van. den 
bestuurder in 1927 te Mekka. Twee jaar later werd 
Andi Baso toegelaten tot het teekenen van een akte 
van verband, hetgeen op 4 Januari 1929 plaats had. 
Bedoelde akte werd goedgekeurd bij G.B. van 2 
Mei 1929 no. 17. De woonplaats van den zelf 
bestuurder is Tinamboeng. 

Het landschap is verdeeld in 11 districten, 
waarvan 5 (Kenijang of Batoeladja, Kendj6, Lim- 
boro, Biringlembong en Tenggelang) bestuurd 
worden door Hadatleden en de zes andere door 
districtshoofden met den titel Maradia (Tjam-
palagian, Mapili, Tapange, Alloe, Taramanoe en 
Toebi). Het voornaamste en volkrijkste district is 
Tjampalagian, met een groote pasar, een water- 
leiding en een gouvernements Inlandsche school. 
Aan de kust worden groote kampoengs aange- 
troffen, terwijl thans ook in de binnenlanden aller- 
wege huizenco mplexen worden gevonden, welke 
op kampoengvorming wijzen. 

De bezoldiging van den zelfbestuurder be- 
draagt / 200 ,s maands. Daarop en op de in- 
komsten der Hadatleden, districtshoofden en 
ambtenaren boven de / 50 ,s maands wordt een 
crisiskorting van 10% toegepast. Kampoenghoof- 
den ontvangen slechts collecteloonen. 

Pitoe Oeloena Salo (zie DI. Ill) is, zooals reeds 
vermeld, een deel van het landschap Balangnipa, 
maar daarvan administratief gescheiden om met de 
Binoeangsche Bovenlanden 66n onderafdee- ling 
te vormen, waarvan Mamasa de hoofdplaats is. Het 
was een geschenk van Bon6 aan Balangni- pa voor 
de hulp, welke dit landschap aan het machtige rijk 
verleend had in zijn oorlogen tegen omliggende 
staatjes. Die bovenlanden beschouw- den en 
beschouwen zich nog als onafhankelijk van 
Balangnipa en men berust er slechts in, dat eehige 
besluiten hun gebied betreffende door den Maradia 
(bestuurder) van Balangnipa worden geteekend, 
omdat men daarin een daad van het Europeesche 
bestuur ziet. 

Het gebied is geheel en al bergland met kleine 
vlakten tusschen de uitloopers, waarin eenige ri- 
vieren zich een weg banen naar do kust. Van Bo- 
ven-Binoeang, het stroomgebied der Mamasari- 
vier, is het gescheiden door een hooge bergketen, 
waarvan de hoogste toppen zijn de B. Landa- 
banoea (2843 m.) en B. Mamboeliling (2741 m.). 
In het N.W. steken het Polilega- en Mesila-
gebergto v?r boven de omgeving uit. De 
voornaamste ri- vieren, welker bovenloopen in dit 
gebied liggen, z可n： de S, Haoe, Aralo, Mam bi仓 

en Matanga. Het hooggebergte is nog bedekt met 
oerbosch, de uitloopers en dalen met alang-alang. 

In de Pitoe Oeloena Salo zyn, behalve de 3 & 4 
m. breede weg van Mekalahan-MambiE-AraI6- 
Lakahang, slechts paardenpaden aanwezig voor het 
landverkeer. Daar groote vlakten bijna niet 
voorkomen en de small。valleion benut moeten 

wordon voor den rijstbouw, heeft do bcvolking zich 
voornamelijk gevcstigd op de bergcn en bij 
voorkeur op alleen staande niet te hooge toppen. 
Groote kampoengs kunnen daardoor niet ont- staan. 

De bevolking van Pitoe Oeloena Salo bestaat uit 
Sa'dan-Toradja's van de Ta6-sprekcnde- groep. 
Haar dialect verschilt evenwel van dat der 
bevolking van Boven-Binoeang, welke ook tot die 
taalgroep behoort: De laatstbedoelde bcvolking 
wordt ook Berg-Toradja's genoemd ter on- 
derscheiding van Kust-Toradja's, die Pitoe Oeloena 
Salo bewonen. De laatsten hebben door vermenging 
en omgang met de Mohammedaan- sche 
kustbevolking vele gebruiken van deze over-
genomen. Velen hunner zijn in de grensstreken tot 
den Islam overgegaan. Over het algemeen is de 
kust-Toradja nog animist, al moge hij in naam reeds 
Mohammedaan of Christen zijn. De laatste 
godsdienst wordt van uit Mamasa gepropageerd. 

Vroeger bestond in Pitoe Oeloena Salo een fe- 
deratie, welke de tegenwoordige districten Ma-
tanga, Ranteboelawan, MambiE, Bambang, Aral6, 
Taboelahan en Tabang (het tegenwoordige 
Tandoeng in Boven Binoeang) omvatte. Tegen de 
kustbewoners namen deze stammen eensge- zind 
stelling, doch zoodra de noodzaak tot aan- 
eensluiting ontbrak, beoorloogde men elkaar. Thans 
heerscht hier rust en orde. 

De voedingsmiddelen, welke geteeld worden, 
zijn： rijst (op bevloeide sawahs on ladangs), mals, 
oebi-soorten en andere tweede gewassen. De koffie 
groeit in deze streken niet zoo good als in het 
Mamasa-bekken ； daarom wordt hier op 
uitbreiding van de klappercultuur aangedrongen. 
De varkens- en karbouwenstapel is toegenomen, 
ook de teelt van visschen in vy vers. Van de 
boschproducten worden voornamelijk rotan en 
damar ingezameld. 

Pitoe Oeloena Salo is verdeeld in zes districten 
onder bezoldigdo districtshoofden. Dozen zijn 
eigenlijk volkshoofden en dragen adattitds： in 
Matanga (Makoela), Maradia; in Rant6boelawan, 
Tomakaka of Indo L6mbang； in Aral6, Jndo 
Kadan6n6; in Bambang, Tomakaka; in AlambiE, 
Tomakaka en in Taboelahan, Tomakaka. Do 
onderafdeelingschef te Mamasa wordt in het be-
stuur over de districten bijgestaan door Ini. be- 
stuursassistenten, bezoldigd door do afdeelings- kas
；-'' 

BINOEANG. (Zie B1NOEWANG DI. I). Dit 
landschap is verdeeld in tweo deelen: de Boven-
landen en do Benodenlanden. De verhouding 
tusschen beide is identiek aan die tusschen de 
Balangnipasche Benedenlanden en de Pitoe Oe-
loena Salo (zie aldaar onder BALANGNIPA). De 
Toradjabevolking der Binoeangsche Bovenlanden 
voolt zich geheel los van het zelfbestuur van 
Binoeang, welke gezag zij in geen enkcl opzicht 
erkent. Nad at in 1917 te Mamasa een bestuurs- 
vestiging is gekomen, erkennen hun hoofden alleen 
het gezag van den bestuursainbtenaar aldaar boven 
zich. Besluiten betreffende hun gebied, door het 
zelfbestuur van Binoeang getee- kend, worden door 
hen aangenomen, omdat 对 daarin een daad zien van 
het Europeescho bestuur. De grenzon van het 
geheelo landschap zijn als volgt: in het Z.: de golf 
van Aland ar van de monding der S. Mandatte tot 
do monding der 8. Pakoe of S. Binanga Kraeng. In 
het O. de lyn, welke laatstgenoemde rivier 
strooniopwaarts 
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volgt en over het Passapan-Koenji gebergte loopt 
naar den oorsprong van de S. Wini； van dit punt 
gaat de grenslijn langs laatstgenoemde rivior tot haar 
samcnvloeiing met do S. Mamasa en van- daar naar 
de B. Milan, waar de grenzen van de 
onderafdeelingen Pinrang en Makalo met die van 
Binoeang samenkomen； van dozen berg gaat de 
grens met cen grooten westelijk inbuigenden boog 
over de B. Silewa, B. Sit6ne naar de samenvlooi- ing 
der S. Sipan en S. TaFang, volgt deze laatste 
stroomopwaarts tot den B. Panoesoek en gaat verder 
over B. Koering, B. Parangianasoe B. Kambisa, B. 
Kolong, B. Rangri, B. Tagari, B. Talocmba naar B. 
Pajo2 en B. Poeang; van hier loopt de grens N.O. naar 
de S. Manoek, volgt deze tot haar ontmoeting met de 
S. Masoepoe, en verder laatstgenoemde rivier 
stroomopwaarts tot de S. Mahanda, welke grensrivier 
wordt tot aan de B. Pabaladoan. Hier begint de 
noordgrens en buigt de grenslijn zich naar het N.W., 
loopt over de B. Taloekoen, B. Lantapapan en eindigt 
op de B. Gandangddwata van het Mamboeliling-ge- 
bergte. Van laatstgenoemden berg af begiut de 
westgrens van Binoeang, welke gelijk is aan de 
oostgrens van Balangnipa (zie aldaar). Boven- 
omschreven grenzen zijn nog niet officieel vast- 
gesteld, zoodat grensgeschillen, vooral in da- 
marrijke streken, vaak voorkomen. 

Do kuststrook is zandig met plaatselijk af- 
loopcnd strand. Zij ligt door duinvorming iets hooger 
dan het onmiddellijk daarachter gelcgen terrein, dat 
landwaarts in overgaat in bergland, waar sawahbouw 
wordt beoefend. Tusschcn do sawahs van het 
achterland en de met klapper- boomen bezette 
kuststreek wordt een moeras- sige terreinstrook, 
meest met bakau-bakau bo- grocid, aangetroffen. 
Voor de kust liggen eenige heuvclachtige eilandjes, 
waar van de voor- naamste, Poelau Batowa en P. 
Karamasan, be- woond zijn. Het eerstgenoemde 
eiland is het grootst en beschermt de diepe baai van 
Polewali tegen de oosterstorinen (baroeboe), terwijl 
lange koraalriffen cen beschutting vormon aan de 
zuid- en westzijde. De baai van MampiE heeft 
wegens haar ondiepte weinig beteekenis. Achter de 
3—8 km. breede kustvlakte rjjst het gebergto over 
cen afstand van 12—17 km. spoedig tot eeu lioogte 
van ±1100 m. Dit gebergte, de Paaapana Kocnji, 
vomit de waterscheiding tusschen de S. Mamasa 
eenerzjjds en do S. Madatte met haar zijrivieren S. 
Saboang en S. Kocnji anderzyds. Gcnoeindc rivicrcn 
hebbon een korten loop en eon Hterk verval. Uit do 
S. Saboang en S. Koonji wordt water getapt voor de 
irrigatie der sawahs van Koenji cn Poko; vooral de 
terrasgewijzo aangelegde sawahs in do 
Saboangvalloi zjjn gun- slig gclcgcn en zeor 
vruchtbaar. I)e tweodo rivier der Bonedcnlandcn, de 
S. Binoeang, lovert water voor do bovloeiing van de 
rystvelden in de Bi- noeangvaltei. Do op de oostgrens 
stroomende S. Pakoo of S. Binanga Krating verlegt 
in haar be- nedcnloop voortdurond haar bedding als 
een ge- volg van do eigenaardige grondgesteldheid 
aldaar (zandorige kloi vermengd mot grint). Haar 
water is duardoor minder geachikt voor irrigatie-
doel- eindon. Alle drio genoemdo rivieron monden 
uit in de Golf van Mandar en zijn als communicatio- 
middol van geen beteekenis. 
Ten N. van het Passapana Koenji gebergte, I dat do 
Boven- van de Bonedenlanden scheidt, bestaat 
Binoeang uit eon woest bergland. Met • 

oerwoud bedekte bergketens doorsnijden het land in 
algemeen noord-zuidelijke richting. Het 
Mamboeliling-gebergte in het W. en het Paro- r6ang-
gebergto aan de oostkust oxnvatten het stroomgebied 
van de S. Mamasa en S. Masoepoe met haar vele 
zijrivieren. In het N. vormt het Liasagebergte een 
verbinding tusschen het Mam- boeliling- en 
Paroreanggebergte. Tusschen de uitloopors van die 
bergketens bevinden zich val- leien en vlakton op een 
gemiddelde hoogte van 土 900 tot 1700 m. Nabij 
Masawa en Paladang vindt men een smalle en slcchts 
eenige km. lange vallei langs de Mamasarivier. Een 
dergelijke vlak- te bevindt zich bij Tabon6, 
doorsneden door de S. Batangngoeroe. Ten N. van 
genoemde kam- poeng ligt de groote en breede vlakte 
van Soe- marorong op 土 1000 m. hoogte Een bergrug 
scheidt die vlakte van de vallei van Melaboh. Ten N. 
van deze kampoeng naderen de uitloo- pers van de 
Mamboeliling- en Paroreang-ge- b erg ten elkaar, 
waartusschen zich de S. Mamasa een weg heeft 
gebaand. Ten N. van de Ma- masakloof strekt zich de 
dichtbevolkte vlakte van Mamasa een tiental km. 
noordwaarts uit. De kampoeng Mamasa, hoofdplaats 
der onderaf- deeling Binoeangsche Bovenlanden en 
Pitoe Oeloena Salo, ligt op een hoogte van 1200 m. 
boven do zee. Kloinere vlakten worden nog aan-
getroffen nabij Tawalian en Oraboea, welke dicht 
bevolkt zijn en doorsneden worden door de S. 
Noessoe, een zijrivier van de S. Masoepoe. Tusschen 
de kampoengs Oroboea en Oeloe-Salo ligt in het 
boschrijko Parordanggebergte de hoog- vlakte van 
Marodinding (土 2500 m.), doorsneden door de 
gelijknamige rivier, een zijtak van de S. Masoepoe. 
Geon der rivieren in het hoogland is bevaarvaar. 

De vlakten van Pol6wali en Binoeang en de vallei 
van Poko-Koenji ten Z. van het Passa- pana-
Koonjigobergto zijn vruchtbaar en be- dekt met 
sawahs; naar de kust toe is de klapper- cultuur van 
belang, Ten N. van het Passapana- Koenji-gebergte 
vindt men tot voorbij Tabone zware, roode klei. In de 
vallei van Mamasa neemt verweerd graniet een 
overheerschende plaats in. De grond is los en poreus, 
ofschoon de roode klei er ook nog voorkoint. De 
losse, kwartszand-rijke gronden strekken zich verder 
N. en O.-waarts uit, over het Liasagebergte, tot nabij 
Tandoeng. Voorby deze kampoeng, langs het dal der 
S. Masoepoe, treft men een lange strook van leien en 
kloisteenen aan; waar de laatste verweerd zijn, is een 
cultuurbodein ontstaan. Door deze streek loopt de S. 
Patotong, waar vroeger door de be- volking goud 
word gewasschen. In de buurt van Pana koint men in 
een streok van sterk verweerdo kwarts. Bergkristal 
wordt hier op enkele plaatsen aangetroffen. In het 
district Nossoe vindt men een ovorgang tusschen do 
kwartsgronden van Pana en de roode lateriet-klei van 
Tabone en Masawa, terwijl in Mani pi een byzondere 
formatie van oude andesiet aan de oppervlakte komt. 
Nabij Osango en T&malanti bovinden zich war- me 
zwavelwaterstofhoudende bronnen. Ofschoon de 
bergen over het algeineen nog goed beboscht zyn, 
vindt men toeb bij de nederzettingon velo kale 
bergruggen met alang-alang bedekt, tenge volge van 
langdurigen ladangbouw. 

De bevolking van hot geheelo landschap Binoeang 
bestaat uit: 32 Europeanen en daarmede 
gelijkgestelden, 38.943 Inlanders, 146 Chineezen 
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en 14 andere Vreemde Oosterlingen, totaal 39.135 
zielen. De grootte wordt geschat op 3500 km*. De 
Inlandsche bevolking bestaat voor het grootste 
gedeelte uit Sa'dang-Toradja's van de Tae-
taalgroep. Slechts aan de kust heeft men 
Boegineezcn (Mandareezen) en een vermenging 
van^Toradja's met Boegineezen. De Toradja,s zyn 
over het algomeen nog heidenen. De zending van 
Mamnsa uit maakt intcnsieve propaganda voor het 
Christendom. In 1928 is zij overgegaan van de 
Protestantsche tot de Christelijk gere- formeerde 
kerk. De cvangelisatie van deze zending breidt zich 
vooral uit in de districten Te- walian en Mamasa. In 
de vier kustdistricten is vrijwel de geheele 
Inlandsche bevolking Moham- medaan, waarbij de 
moslim geworden Toradja zich Boeginees voelt en 
noemt. Een uitzondering bierop maakt het 
noordelijke deel van het district Palili-Anreapi, 
waar de Inlandsche bevolking Christen is. In de 
bergstrcken wordt Toradjasch gesproken en in de 
Benedenlanden Toradjasch, Boegineesch en 
Mandareesch. 

Landbouw, veeteelt en visscherij zijn de voor- 
naamste middelcn van bestaan. Rijst wordt ver- 
bouwd op bevloeide sawahs in de vlakte van Bi- 
noeang, I?olewali en Poko-koenji en op van regen 
afhankelijke velden bij Pakoe. In de Bovenlanden is 
sawahbouw algemcen. De opbrengst is nog niet 
voldoende voor de geheele bevolking； rijst moet 
worden ingevoerd. De belangrijkste irriga- 
tieleiding is die uit de Madatte-rivier, waardoor de 
vlakte van Poldwali wordt besproeid. Aan de .kust 
leeft de bevolking voornamelijk van de 
klappercultuur en visscherij. De Toradja in de 
bovenstreken is in hoofdzaak landbouwer. leder 
heeft een stuk sawah of ladanggrond, terwijl thans 
ook velen een koffietuin hebben. Overal waar 
mogelijk hebben de Toradja% sawahs aan- gelegd; 
zij hebben geen bezwaar om kilometers- lange 
waterleidingen aan te leggen, vaak onder zeer 
moeilijke omstandigheden. De bewerking en 
beplanting van hun sawahs verschillen van die in de 
kuststreken. De padi wordt niet eerst in 
kweekbedden uitgezaaid, doch dadelijk op de sa- 
wahs, om later uitgedund te worden. Alleen in de 
districten Masawa en Tabon6 legt men kweek-
bedden aan. Na den rijstoogst laat de Toradja zijn 
sawah onder water staan, teelt er goudvisch- jes en 
laat er zijn karbouwen weiden. Daar de grond niet 
bijzonder vruchtbaar is, wordt in den laatsten tijd 
met succes kunstmest gebruikt, welke tegen 
inkoopsprijs door het bestuur wordt verstrekt. 
Andere voedingsgewassen, zooals mais en 
oebisoorten, worden op de berghellingen bij do 
kampongs geteeld. In de districten Nossoe on 
Masawa worden ook aardappelen verbouwd. Het 
product, van goede kwaliteit, wordt verkocht in 
Mamasa en Pol6wali. De cultuur van Europee- sche 
groenten neemt in de bergstrcken ook toe. De 
aanplant van rubber, eenige jaren geleden door het 
bestuur gepropageerd, is gestaakt; die van kapok 
neemt toe. Klappercultuur koint in do bovenlanden 
niet voor. Een van de oudste en belangrijkste 
voortbrengselen van de Bovenlanden is de koffie. 
Deze werd vroeger alleen om en bij de huizen in de 
kampoengs geplant. De bekende Boenginkoffie was 
van deze aanplantingen af- komstig. Later heeft 
men de bevolking ertoe ge- kregen afzonderlijke 
koffietuinen aan te leggejj. Naast de bestaande 
Arabische koffie heeft men robusta ingevoerd. Veel 
succes heeft men in den 

beginne niet gehad met den aanleg van afzonder-
lijke koffietuinen. Verbetering en uitbreiding van 
do koffietuinen vindt plaats onder Iciding van een 
in deze cultuur opgcleiden landbouwop- zichter. Op 
do begrooting 1932 der afdcelingskas is ecn bedrag 
van f 1000 uitgetrokken voor de bc- vordering der 
koffiecultuur to Madjdne, Poldwali en in het 
Mamasabekken. 

In de Benedenlanden zijn 9 erfpachtspcrceelen 
uitgegeven, voornamelijk voor de klappercultuur en 
in de Bovenlanden 2 voor de koffieteelt. 

De inheemsche nijverheid, o.a. het we ven van 
kains en bouwen van prauwen, is van weinig be- 
lang. De poging in 1928 om handweeftoestellen uit 
Bandoeng bij de Toradja's ingang te doen vinden； 
is mislukt. De ingevoerde toestellen en garens zijn 
door de zending overgenomen. 

De veeteelt bestaat bij de Toradj&'s in het hou- 
den van karbouwen en varkens. Zij worden voor de 
slacht gefokt. Alleen in de districten Masawa en 
Tabone worden zij ook voor de sawah-bc- werking 
gebruikt. Bij de adatfeesten, vooral bij 
sterfgevallen, worden de beesten als offer ge- 
slacht. Hoe meer karbouwen en varkens op een 
doodenfeest worden geofferd, hoe rijker de doode 
zijn intreden in den Toradjahemel zal doen. Het 
voornaamste streven van een Toradja is dan ook een 
flinken karbouwenstapel te bezitten. Veel zorg 
wordt er evenwel niet aan besteed. Alleen de 
“tedoengdatti", wit en zwart gevlekte karbouwen, 
worden vertroeteld. Zij hebben drie- a vier- maal de 
waarde van gewone karbouwen. Het aantal paarden 
is vrij groot. De Toradja zorgt goed voor zijn paard 
en gebruikt het alleen als rijpaard. De pat6k6 
(lastpaarden), welkc gebruikt worden voor 
goederenvervoer van Polc- wali naar Mamasa vice-
versa, zijn cigcndom van Boegineezen en Doericrs. 
Een poging in 1927, oni ter bevordering van de teelt 
van rundcren, op “Socmbacontract" Balineesche 
koeien en Ong- gala stieren aan de bevolking te 
leveren, heeft niet veel succes gehad. Slechts enkele 
hoofden hebben de beesten genomen. 

De jacht wordt door Toradja's druk bcoefend. 
Met honden en lanscn wordt jacht gemuakt op wilde 
varkens en anoa's (buffclherten). Gfjwcren zijn 
slechts in het bezit van cen paar hoofden. Jn Mani 
pi en Koesoe worden ratten en muizen ge- vangen 
en als lek kern ij verorberd. In de bos- schen van 
Masawa wordt jacht gemaakt op ver- wilderde 
karbouwen. Op herten wordt alleen in de 
kustKtrook gejaagd. 

Visscherij wordt voornamelijk aan de kust be- 
ocfend. De vangsten z^jn gewoonlijk overvloedig. 
Veel gedroogde visch kan worden uitgevoerd. In de 
snelstroomende rivieren der Bovenlanden worden 
garnalen en palingen gevangen, maar steeds voor 
cigen gebruik. In de Bovenlanden hebben do 
Toradja^ oj)hun sawahs vischvijvers, waarin zij 
goudvisschen tclen, welke op de pasars worden 
verhandekl. 

De handel is voornamelijk in handen van Boc- 
gineczen, Doericrs en Chineezen. Een druk ver- 
keer met zeilprauwen bestaat met Madj6n6, Par6- 
par6 on Slakassar; deze zeeprauwej) zijn evenwel 
niet het eigen2om van Binoeangers. J)c voor-
naamste uitvoerproducten zyn： copra, main, da- 
mar, rotan, gedroogde visch, koffie en huiden. In-
gevoerd worden voornamelijk rijst, inanufac- turen 
en kramerijen, petroleum. 

Behalve het door het Jandschap loopendo ge- 
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deelte van den autowcg Madjeno — Parepar6 en de 
weg Polowali — Mamasa komcn er geen per as 
berijdbarc wegen voor. De overigo wegcn zijn goed 
berijdbare paardenpaden. De bruggen zijn good 
ondorhouden. Do voornaamsto handels- routes zijn: 
de tweo bovengenoemde grooto wegen en verder de 
weg van Mamasa via Tandoeng en Bitoeang naar 
Mak ale, die van Nossoe via Mialo, Toinonga naar 
Polowali, die van Mamasa via Melaboh naar 
MambiE en van hier via Aral6, La- kahan, K6an 
naar het zuiden, via Matanga naar de kust. De 
transportmiddelen zijn auto's, (ook vrachtauto's), 
tweewielige rijtuigen, rijwielen en rij- en 
lastpaarden； ter zee wordt gebruik ge- maakt van 
zeilprauwen en K.P.M. booten. 

Voor de Mohammedanen in de Benedenlanden is 
een priesterraad (sjarat) ingestcld, welke kennis 
neemt van zaken betreffende huwelijks- en erf- 
recht； van zijn uitspraken is hooger beroep open- 
gesteld op de Inheemsche rechtbank, waarvan de 
zelfbestuurder voorzitter is en de leden van de Hadat 
lid zijn. By de Toradja's in de Bovenlan- den werd 
voor onze bestuursinvoering rechtge- sproken 
volgens gewoonterecht door de Toniain- do,s 
(vorsten). De Par6ng6 van Osango (Indo Takara 
Sepoe) had een beslissende stem. Nadat in 1917 te 
Mamasa ecn Europcesch bestuursamb- tenaar was 
geplaatst, staan de Toradja's terccht voor de „Hadat" 
van Boven-Binoeang, waarvan de 
bestuursambtenaar voorzitter en de districts- 
hoofden (volkshoofden) leden zijn. 

In 1850 sloot het Gouvernement met alle Man- 
darstaten nieuwe contracten. Dat met Binoeang 
werd in 1862 en 1868 vervangen door andere lange 
contracten. In 1900 werd een suppletoire 
overeenkomst gesloten betreffende land- en 
mijnbouw (goedgekeurd bij G.B. van 23 Maart 
1900). Den Gen Juni 1905 werd met Madjalekka 
Daiing Patompo, den toen optredenden bestuur- der 
en zijn landsgrooten (Hadatleden) een nieuw Jang 
contract gesloten, dat bekrachtigd werd bij G.B. van 
7 Juni 190G no. 32. Daarop volgde cen suppletoire 
overeenkomst, betreffende de over- dracht van de 
in- en uitvoerrechten en de haven- gelden, welke 
werd goedgekeurd bij G.B. van 30 «Juni 1906 no. 
23. De overdracht had plaats togen een 
schadeloosstclliug van / 1800 *s jaars. Daar het 
landschap deelgenoinen had aan het in 1906 en 1907 
gcplecgdc verzet tegen het Gouverne- inent, word 
het lange contract vervangen door de korte 
verklaring volgens uniform-model. Dczo werd door 
bovengenoemden bestuurder op 31 Januari 1908 
afgclegd en bekrachtigd bij G.B. van 1 Augustus 
1908 no. 11. Op 15 Decomber 1917 overleed de 
bestuurder Dating Patompo en z,n opvo]ger, La 
PaEnrong6, legdo op 29 Augustus 1918 opniouw do 
korte verklaring voJgens uniform model af, wolke 
bij G.B. van 24 Juli 1919 no. 74 word goedgekeurd. 
Laatstgenoemdo be- Htuurder werd van zyn 
waardigheid onthoven en vervangen door La 
Matoolada, zoon van den hoogergciiocinden Dating 
Patompo, dio op 6 December 1930 do akte van 
verband teekendo, goed- gekcurd bij G. B. van 14 
Fobruari 1931 no. 25. Doze bestuurder is nog in 
functie. Hy geniet cen muandelijksche bezoldiging 
van / 100 en wordt bijgestaan door 4 Hadatleden: de 
Aroo Melolo, do Aroe Matowa en de Pabitjara*s 
Lotong on Boolang, die tovens do functie van 
diatrictshoofd bo- kleeden, respectievolijk van de 
districton Mir- ring, Takatidoeng, Binoeang en 
Palili-Anr6api. 

Het noordelijk deel van laatstgenoemd district, waar 
een chriatcnbevolking woont, vormt het 
onderdistrict Boettoe (Kelapa Doea), staande on- 
dcr ecn Par6ng6. Adatinkomsten en ornaments- 
veldon hebben het zelfbestuur en de hoofden nict. 
Zij genieten slechts een bezoldiging uit de 
afdeelingskas. De Bovenlanden zijn. verdeeld in 11 
districten: Mamasa, Tawalian, Oroboea, Osango, 
Malaboh, Tabone, Mesawah, Nossoe, Pana (waarbij 
het vroegere district Mani pi is getrok- ken) 
Oeloesaloe en Rantetengah (of Tandoeng, dat 
eigenlijk tot de Pitoe Oeloena Salo behoort, maar 
door zijn afgelegen Jigging bij Boven- Binoeang is 
getrokken). De districtshoofden wor- den hier 
eveneens uit de afdeelinsgkas bezoldigd. De 
kampoenghoofden ontvangen slechts collecte- 
loonen./ 

MADJENE (zie DI. II). Dit zelfbesturend land- 
schap is het kleinste der zeven Mandarsche land- 
schappen (士 200 km2.). De grens ten O. met de 
Balangnipasche Benedenlanden wordt gevormd 
door een lijn, welke aan de Golf van Mandar be- gint 
tusschen de kampoengs Baroe (in Balangni- pa) en 
Apadowan (in Madjend) en in noordwes- telijke 
richting loopt door strandbosschen, sa- wahs en over 
een top nabij kampoeng Laboei naar de B. 
Taraoew6; van hier loopt de N.-grens van Madjone 
met het landschap Pambaoeang in zuidwestel日ke 
richting langs B. Barosang en B. Loeaor naar Straat 
Makassar. Ten W. grenst Madjene aan 
laatstgenoemdo. zeestraat en ten Z. aan de Golf van 
Mandar. 

De langs do kust stcil naar zee uitloopende 
heuvelreeksen beletten de vorming van eenigs- zins 
belangrijkc stroomen. Allcen kreken en be- ken, 
waarvan de S. Madj6n6 vermeldenswaard is, voeren 
in dit landschap het water van het boven- land af. 
Het landschap heeft twee baaien: die van Madj6ne 
(Banggae genoemd) tusschen Hoek Baoerroe cn 
Hoek Mandar (of Rangas, waarop een vuurtoren) en 
die van Palipi. Beide zijn diep en vormen goede 
ankerplaatscn. Het eenige vlak- ke terrein vindt men 
to Madjene aan de kusfc en verder op den weg naar 
Balangnipa, waar hoofd- zakelijk moerassen en 
strandbosschen voorko- men. Overigons is het 
gebied geaccidenteerd, be- zet met houvels, welke 
den overgang vormen tot de grensgebergten. Een 
groot complex sawahs vindt men by Barane. Zij zijn 
op moeras-grond aangelegd, welke door gegraven 
leidingen met zelfwerkendo sluizen, is gedraineerd. 

De bevolking van Madjen6 bestaat uit： 45 
Europeancn on daarmede gelijkgestelden, 30.602 
Inlanders, 121 Chineezen en 17 andere Vreemde 
Oosterlingon, totaal 30.785 ziclen (zio tabel 19 in 
deel 11 Jndisch Verslag 1932). De luheemsche 
bevolking moet van Maleischen oorsprong z^n, aan 
do kust vermongd met Boeginoozen en Ma- 
kassaron. Op do afdeolingshoofdplaats Madj6n6 
wonen Arabische en Chineesche handolaren. To-
radja's zijn or zoo goed a Is niot in het landschap. 
Van ouds is Madjene het meest wolvarende 
landschap van Mandar. Handel en scheepvaart zijn 
zeer belangrijk. Groote handelsprauwen wor- den 
daar gobouwd. Madjend^ handelaren varen zclfs 
naar Borneo en Singapore. Uitvoer heeft 
voornamolyk plaats van copra en gedroogde visch 
en. invoer van manufacture!!, kramerijen, ryst en 
petroleum. Behalve van handel en scheepvaart leeft 
de bevolking vooral van land- bouw. Aan do kust 
worden klappers geplant. 
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Rijst wordt getecld in de moerassawahs bij Ba- rane 
en op ladangs in het heuvelterrein. Ook mals en 
tweede gewassen worden daar vcrbouwd. De 
rijstoogst is niet voldoende voor de behoefte voor de 
talrijke bevolking in het kleine landschap, zoodat 
rijstinvoer moet plaats hebben voomamelijk van 
Par6pare. Madj6n6 is een goed vruchtenland. De 
verkoop van vruchten op de pasar van Ma- djdne 
levert een aardige bijverdienstc op voor de telers. 
Behalve met scheepsbouw houdt de bevolking zich 
ook op met weven van saroengs van goede kwaliteit, 
vlechten van fijne rotanmatten en manden, voorts met 
het knoopen van visch- netten. Aan jacht en 
inzameling van bosch- producten wordt niet gedaan. 
De zeevisscherij geeft ruime verdiensten. Het aantal 
paarden en buffels is gering; slcchts geiten komen in 
groote hoeveelheden voor. 

De groote autoweg van het N. naar Parepard en 
Makassar gaat langs de kustplaatsen en de af- 
deelingshoofdplaats Madjend. De lengte van dien 
weg in het landschap is 20 km. Goede rij- wegen zijn 
nog die van Madj6ne naar Rangas (vuurtoren), van 
Madjen6 over Tando naar Ba- langnipa en die van 
Madjend over Baroenga (wa- terval) naar 
Tinamboeng. 

In 1850 werden door het Gouvernement met alle 
Mandarsche staten nieuwe politieke contracten 
gesloten. Dat met Madj6n6 werd in 1862 en 1867 
vervangen door nieuwe, lange contracten (goed- 
gekeurd bij G.B. van 24 Maart 1863 en 18 April 
1868). Voor de bescherming van telegraaflijnen werd 
op 20 October 1887 een suppletoire over- eenkomst 
aangegaan, goedgekeurd bij G.B. van 13 Mei 1889. 
Toen I： Djoeara als bestuurder op- trad in 1892, 
werd met hem en zijn Hadat den 20sten Augustus een 
nieuw lang contract gesloten, dat werd goedgekeurd 
bij G.B. van 27 Maart 1894. Suppletoire 
overeenkomsten kwa- men tot stand: op 20 Juni 1897 
betreffende land- en mijnbouw, en den 13en 
Augustus 1905 betreffende overdracht tegen 
echadeloosstelling (/ 3600) van het recht tot heffing 
van in- en uit- voerrechteu en havengelden (reap, 
goedgekeurd bij G.B. van 22 Maart 1900 en 22 
Februari 190G). Intusschen was op 8 Juni 1905 met 
het zelfbe- stuur van Madj6n6 een nieuw contract 
gesloten volgens Celebes-model, dat bij G.B. van 7 
Juni 1906 werd goedgekeurd, maar onder zeker voor- 
behoud, Aan het gesteldo voorbehoud word niet 
voldaan, zoodat dit contract Dimmer in werking is 
getreden. In Juni 1906 ontstonden in de Mandarsche 
landschappen ernstige onlusten, aanvangende met 
een overval op het bestuurs- etablissement in 
Madj6n6, waaraan de bestuurder van het landschap 
en z寸n echtgenoote, de Maradia van Pambaoeang, 
medeplichtig werden bevonden. In Juli 1907 tot 
onderwerping ge- bracht, werden beiden door de 
Hadat der bo- trokken landschappen van hun 
waardigheid ver- vallen verklaard, welke bcslissing 
by G.B. van 16 December 1907 no. 21 werd 
goedgekeurd. In de plaats van I. Djoeara van 
Madj6n6 werd go- kozen Rammang Pata Lolo, 
Maradia van Tjam- palagian, zoon van den in 
1889overleden bestuur* der van Madj6n6, 
Sangkilang. Deze, thans nog in functie, legde op 15 
Februari 1908 do korte ver- klaring volgens uniform 
model af, welke by G.B. van 26 Mei 1908 no. 11 werd 
goedgekeurd. 

De zelfbestuurder (Maradia) wordt biijgestaan 
door een Hadat, bestaande uit 4 Pabitjara's, die 

tevens districtshoofden zijn van BanggaE, Ba- roe, 
Totoli en Pengali-ali, de eenige districten waarin het 
landschap Madjenc is verdeeld. Voor- name 
adftthoofden zijn nog do Tokayang van BanggaE, 
tevens kainpoenghoofd van Saleppe (woonplaats van 
den bestuurder) en de Tokayang van Pangali-ali, 
kampoenghoofd van Pangali-ali. 

Op de bezoldiging vna den bestuurder (/ 150 *s 
maands) en die der districtshoofden en land- 
schapsambtenaren, die betaaid worden uit de 
afdeelingskas, wordt een crisiskorting toegepast. Te 
Madj6n6 is een sjarat gevestigd voor de af- doening 
van huwelijk^- en erfrechtszaken. Van zijn 
beslissingen is hooger beroep opengesteld op de 
Inheemsche rechtbank, waarvan de bestuurder 
voorzitter en de Hadatleden leden zijn. 

PAMBAOEANG (Zie DI. III). Dit zelfbesturend 
landschap vormt met de zelfbesturende landschappen 
Tjdnrana en Madjcne de onderafdee- ling Madjen6 
der afdeeling Mandar. Het is ruim 200 km2, groot en 
wordt door Tjdnrana boven- genoemd verdeeld in 
een zuidelijk deel, omvat- tendc de districten Bonde, 
Lalampanoea en Ado- lang, en een noordelijk deel, 
bestaande uit het district Maloenda. De drie 
eerstgenoemde districten vallen samen met drie oude 
banoca's of adatgemeenschappen en worden bestuurd 
door de drie Pabitjara,s, die tezamen de Hadat van 
Pambaoeang vormen. Maloenda staat onder een 
districtshoofd (adathoofd) met den titel Poeatta. 

Zuid-Pambaoeang grenst ten W. aan Straat 
Makassar； ten N. aan het district Samba van het 
landschap Tjdnrana, waarvan het gcscheiden is door 
een lijn, volgende de Lem bang Mosso van de zee tot 
haar oorsprong en verder in oostelijke richting 
gaande tot de W.-grens van het landschap 
Balangnipa. Ten oosten grenst Zuid-Pambaoeang aan 
Balangnipa en ten zuiden aan Madj6n6 (zie de noord-
grens van laatstgenoemd. landschap. (Het noordelijk 
dcel van Pambaoeang grenst aan het landschap 
Taj>aJang. De grens hier wordt gevormd door de S. 
Ma- liajia en loopt verder in algemcen oostelijke 
richting tot de grens van Pitoc Oclana Salo. Dezc 
vormt verder de W.-grens tot dichtbij 8. Or6- kang. 
Van hier buigt de grenslijn zich nuar het W. en gaat 
over B. Tandoalo tot do Lem bang Lalangl6re, welke 
gevolgd wordt tot hare uit- monding in Straat 
Makassar. Die lijn vormt do zuidgrens met het 
district Oeloeinandak van het landschap Tjinrana. In 
het W. grenst N. Pambaoeang aan Straat Makassar. 
Groote ri- vierpn worden in het landschap niet 
aangetrof- fen, wel beken. De voornaamste hiervan 
zyn do L(embang) Nosso, L. Tadoewan en L. Tinam-
boeng (of Pambaoeang) in het zuiden en Salo 
TalangJ6r6, Satend6, L. Maloenda en L. Maliajia in 
Noord-Pambaoeang. Al deze rivieren stroo- men 
door diepe ravignen en monden uit in Straat 
Makassar. Zij hebben een korten loop doordat de 
uitloopers der bergen tot op korten afstand do kust 
naderen. 

Een vlakte van eenige betcekenis heeft men 
slechts langs de Maloenda-rivier. Voor do scheep- 
vaart zjjn die rivieren van geen beteekonis; de meeste 
zijn in den drogen mocsson bijna zonder water. De 
Maloenda is bij haar monding voor kleine prauwen 
bevaarbaar. De kust heeft bijna. geen baaien ； 
vermeldenswaard z$n slechts do Lemba (baai) 
Bababoelo, Tinamboeng of Ba- loeng en Balombong. 
De kustvlakte is bijna ner- 
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gens mccr dan 200 m. breed ； slechts bij Maloenda 
hccft men ecn vlakte van 1 km. breedte. Op twee 
plaatsen ten N. van Maloenda en ten Z. van Pam- 
baoeang komt een heuvelrug tot aan zee. Overi- gens 
heeft do kust een vlak strand； op vole plaatsen 
liggen daarvoor koraalriffen. Onmiddellijk achter de 
kustvlakte begint de bergreeks, bc- staande uit 
eenige toppen, welke naar het N. hooger worden en 
alle door steile ruggen ver- bonden zijn, hier en daar 
onderbroken door ri- vierdalen. De heuvels aan de 
kust zijn meeren- deels van koraal opgebouwd, meer 
in het-binnen- land worden zware rotsmassa*s 
aangetroffen, be- dekt met alang-alang. Slechts bij 
de O.-grens en in het Maloendasche is het gebergte 
meer be- boscht. 

De bodem is langs de kust minder vruchtbaar. 
Naar het N. en 0. neemt de vruchtbaarheid toe. 
Sawahs vindt men alleen in Maloenda. Rijst wordt 
voornamelijk verbouwd op ladangs, zoo ook mais en 
andere tweede gewassen. Daar de productie van 
voedingsmiddelen niet voIUoende is voor de 
bevolking, moet rijst en mais worden ingevoerd. 
Aan de kust worden veel klappers ge- plant. 

In het landschap wonen geen Europeanen. De 
bevolking bestaat uit 20.759 Inlanders, 23 Chi- 
neezen en 9 andere Vreemde Oosterlingen of totaal 
20.791 zielen. De Inheemschen zijn Man- dareezen 
in de kustvlakte en Toradja's in het district 
Maloenda. Beide bevolkingsgroepen zijn 
Mohammedaansch. De gesproken talen zijn Man- 
darcesch, Toradjasch (van de Ta6-groep) en aan de 
kust ook Maleisch. De rijstbouw geschiedt op la- 
dangs, behalve in Maloenda, waar gelrrigeerde 
sawahs zijn en de productie voor de bevolking van 
het district voldoendo is. De kuststrook is gehecl 
beplant met klappers. De vruchten worden verwerkt 
tot copra en tot olie, welke worden uit- gevoerd. De 
aanplant van kapok is nog van wei- nig beteckenis. 
De nijverheid bepaalt zich tot: a. woven van 
saroengs door Mandarsche vrouwen en van karoro 
(van de vezels van de roembiapalm) in Maloenda; b. 
het bouwen van handels- en vis- Hchersprauwen. 
Het hout hiervoor wordt ingevoerd. De handel en 
scheepvaart der Pambaoea- ngers, vooral van het 
district Bond& zijn vrij be- langrijk. Met hun 
eigengebouwde prauwen on- dernenien zij 
vrachtvaarten zolfs naar Sumatra en de Molukken. 
Do zcovisschery wordt beoefend door do bewonera 
der strandkampoengs, de op- brengst is 
voornamelijk voor eigen gebruik. Eon klein deci 
wordt gezouten en gedroogd. Uitgo- voerd worden 
voornamelijk copra, klapporolio, goweven stoffen 
en wat zoeproducten； ingevoerd： garens, 
lijnwaden, krameryen, ryst, pi- nang, gambir en 
petroleum. Do van do Molukken gehaaldo 
paademoer, schildpad, tripang cn pa- radysvogels 
worden to Makassar vcrhandeld. Pasars vindt men in 
Loeaor, Bababoelo, Till uni boeng on Sirindoe. 
Do jacht wordt booefend op herten en wildo varkens. 
Vuurwapens zyn evenwel niet besohik* baar. 
Do vceteelt is niet van belang, Slechts in Ma- locnda 
ziet men voor de aawahbewerking kar- bouwen 
gebruiken. De weinige aanwezige paar- den worden 
alleen gebruikt als rijpaard of voor hot trekkon van 
tweewielige 侦tuigen. 
Do grooto zijweg van Mamoedjoo in het N. naar 
Par6j)ar6 en Makassar in het Z. gaat door do twee 

deelen van het landschap ook langs de kust. Het 
aandeel van Maloenda is 13 km. en van Zuid- 
Pambaoeang 16 km. lang. Do wegen naar het bin- 
nenland zijn verbeterde voetpaden. 

Het lange contract van 14 October 1862 met het 
Zelfbestuur van Pambaoeang, goedgekeurd bij G. B. 
van 24 Maart 1863, werd vervangen door het lange 
contract van 29 Augustus 1868, goedgekeurd bij G. B. 
van 23 Augustus 1869. Daarop volgde een suppletoire 
overeenkomst van 21 October 1887 betreffende de 
bescherming van telegraaflijnen, goedgekeurd bij G.B. 
van 13 Mei 1889. Na het sluiten van een nieuw lang 
contract op 31 October 1892, goedgekeurd bij G.B. 
van 27 Maart 1894 no. 3, werden suppletoire 
overeenkomsten gesloten op 21 Juni 1897 betreffende 
den mijnbouw en op 14 Augustus 1905 betreffende de 
overdracht tegen schadeloos- stelling (/ 3000) van het 
recht tot het heffen van in- en uitvoerrechten en 
havengelden, welke overeenkomsten werden 
goedgekeurd bij G.B_ van 22 Maart 1900 en van 2 
Fcbruari 1906 no. 11. Het met de bestuurster I. Latta 
van Pam- baoeang op 9 Juni 1905 gesloten nieuwe 
politieke contract volgens Celebes-model werd onder 
eenig voorbehoud goedgekeurd bij G.B. van 7 Juni 
1906 no. 32. Aan het gestelde voorbehoud werd 
evenwel niet voldaan, zoodat het contract ook nimmer 
in werking is getreden. Nadat ge- noemde bestuurster 
vervallen was verklaard van haar waardigheid (zie bij 
MADJ它NE) werd Si- manangi Pakarama, zoon van 
den verbannen en overleden Maradia Kap6 van 
Balangnipa, tot haar vervanger gekozen； hij 
tcekende en be- eedigde op 13 Februari 1908 de korto 
verklaring- volgens uniform model, welke werd 
goedgekeurd bij G.B. van 26 Mei 1908. 
Laatstgenoemde be- stuurdcr stierf den 29sten Juni 
1920 en werd vervangen door zijn weduwe Andi 
Batari, als waarnemend bestuurster — gedurende de 
min- derjarigheid van den rechthebbende, Tonra Li- 
poe, haar oudsten zoon — na het afleggen, in 
tegenwoordigheid van de Hadat, van een nieuwe korte 
verklaring volgens uniform model, welke- 
goedgekeurd werd bij G.B. van 28 April 1922 no.. 17. 
Andi Batari is nog in functio en geniet een 
raaandelijksche bezoldiging van / 50. Zij wordt 
bijgestaan door een Hadat, bestaande uit drie 
Pabitjara's, die tovens fungeeren als hoofden van- de 
districten Bonde, Lalampanoea en Adolang. Het 
vierde district van het landschap is de, tus~ schen 
Tjenrana en Tapalang gelegen, Toradja- 
adatgemcenschap Maloenda, waarvan het hoofd den 
titel voert van Pooatta. Op do bezoldigingen van hot 
zolfbestuur en districtshoofden wordt een crisiskorting 
toegopast. 

De woonplaats van de Zelfbestuurster is kam- 
poeng Galoeng-galoeng. Daar is een priesterraad 
gevestigd onder een kalief; van de beslissingen van 
dien raad is hooger beroep opengesteld op de- 
Inheemsche rechtbank, bestaande uit leden van het 
zelfbestuur. 

TJfiNRANA (zie DI. IV) is het derde der land-,， 
schappen, welke de onderafdeeling Madj6n6 der 
afdeeling M and ar vormen. Het grenst ten W. aan 
Straat Makassar, ten N. en Z. aan de twee deelen,. 
waarin het landschap Pambaoeang (zie aldaar) door 
Tj6nrana wordt verdeeld en ten O. aan het landschap 
Balangnipa. De oppervlakte is naar- ruwe schatting 
1500 kmJ. Het landschap heeft een gerekten vorm in 
de riohting N.-Z. De langs- 
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de geheele kust steil naar zee afdalende berg- en 
heuvelreeksen beletten de vorming van belang- ryke 
rivieren; slechts kleine beken, van geen be- lang 
voor de scheepvaart, voeren het water van de bergen 
naar zee. Het landschap is zeer berg- •achtig; in het 
binnenland vindt men zwaar berg- terrein, dat 
westwaarts in hoogto afneemt en de keten van het 
Toepoemianggebergte vormt. De langs het strand 
loopende bergketen is woudloos en bestaat uit 
vulkanisch gesteente; door gc- •accidenteerde 
hoogvlakten is het verbonden met het oostelijke 
hooggebergte. Vlakten aan het .strand zijn zeldzaam 
en van geringe uitgestrekt- heid. De grond is niet 
bijzonder vruchtbaar; waar mogelijk zijn 
klapperboomen geplant. 

Het landschap heeft drie baaien, die van 
La- :kadieng of Boeli, van Tjdnrana en van Onan. 
JDe laatste is de grootste, zit evenwel vol steenen ，
en riffen en biedt slechts bescherniing tegen 
noordenwinden. De groote kustweg van Ma- 
moedjoe naar Pareparo en Makassar loopt over- een 
lengte van 54 km. door Tjdnrana. Andere we- gen 
in het landschap zyn verbeterde voetpaden. 

De bevolking van Tjdnrana bestaat uit 16.494 
Inlanders, 4 Chineezen en 20 andero Vreemde 
■Oosterlingen of totaal 16518 zielen (zie tabel 19 
Ind. Verslag 1932, decl II). Tot de Inheemsche 
bevolking behooren Mandareezen, die zich weinig 
met de Toradja's van de Balangnipasche Boven- 
Janden hebben vermengd en zes van de zeven 
■districten van het landschap bewonen. Het ze- 
vende en noordelijkste district Oeloemandak is 
■geheel bewoond door Toradja's van de Tac-taal- 
groep. De bevolking is heidensch, gedeeltelijk 
gechristianiseerd. Het district heeft zijn eigen 
adathoofd, Tomakaka, en staat vrijwel los van het 
zelfbestuur van Tjdnrana, dat in dit moei- lijk 
bereikbare land geen schijn van eenig gezag heeft. 
De bevolking wenscht niets liever dan ge- voegd te 
worden bij haar rasgenooten in de Balangnipasche 
en Binoeangsche Bovenlanden en om te worden 
bestuurd uit Mamasa. 

Eertijds bloeiend door zijn handel en scheep- 
vaart naar bijna alle streken van Celebes, is 
'Tjdnrana door vorstelijk wanbestuur in verval 
geraakt, maar begint zich nu na onze vestiging weer 
te herstellen. De aanplant van rijst op la- dangs en 
eenige natte velden alsook van mais is nog niet 
voldoende voor de behoefte. De klap- percultuur 
levert nog goede verdiensten op. Copra en olie 
worden uitgevoerd. De bereiding van .sagoe in de 
vlakten en van ardn-suiker in het ge- bergte vormen 
met het weven van kleeden de voornaamste takken 
van nijverheid. Paarden en buffels zijn schaarsch; 
pluimvee en geiten komen veel voor. Het inzamelen 
van boschproducten, waaraan de bosschen van het 
gebergte nog rijk zijn, is door de sterke daling der 
prijzen verslapt. Jacht wordt alleen gemaakt op 
herten en wilde varkens in het gebergte. De 
vischvangst levert ook nog goede uitkomsten. 

Het lange contract van 1862 word vernieuwd in 
1892 en dit laatste weer in 1896. Bij supple- toire 
overeenkomst van 14 Mei 1901, goedge- keurd bij 
G.B. van 16 Augustus d.a.v., werd do verleening 
van mynbouwconcessies en vergun- ningen door 
het Gouvernement geregeld. Op 6 October 1905 
werd met den in 1902 opgetreden bestuurder en zijn 
Hadat weder een suppletoire overeenkomst gesloten 
(goedgekeurd bij G.B. van 22 Februari 1906 no. 11), 
waarbij het recht 

tot heffen van in- en uitvoerrechten on haven- 
gelden aan het Gouvernement werd overgedragen 
tegen een schadeloosstelling van j 600 's jaars. Voor 
die overdracht van rechtenheffing was op 15 Juni 
1905, onder nadere goedkeuring van don 
Gouverneur-Generaal, een nieuw contract volgens 
Celebes-model gesloten, met eenig voorbe- houd 
(goedgekeurd bij G.B. van 7 Juni 1906 no. 32). 
Aangezien aan dat voorbehoud niet werd voldaan, 
is bedoeld contract nimmer in vverking getreden. 
Aan het verzct tegen hot Gouvernement, na den 
overval van het bestuursetablisse- ment te Madjene 
(zie aldaar) in 1906, was ook Tjdnrana 
medcplichtig. De bestuurder werd in Juli 1907 in 
kainpoeng Palipi vermoord cn zijn opvolger 
Pagiling, Maradia van Somba, moest den 14den 
December 1907 de korte verklaring volgens 
uniform model afleggen, welke bij G.B. van 1 April 
1908 no. 46 werd goedgekeurd. Pa- giling stierf in 
November 1917 en werd opge- volgd door zijn 
oudsten zoon PawelaE, die op 17 Augustas 1918 
opnieuw eene korto verklaring volgens uniform 
model aflegde (goedgekeurd bij G.B. van 8 Mei 
1919 no. 30). Dcze bestuurder is nog in functie 
(1933) en woont in kampoeng Somba. Zijn 
maandelijksche bezoldiging uit de afdeelingskas 
bedraagt f 125. De Hadat bestaat uit 4 Pabitjara's, 
die tevens fungeeren als hoof- den van de 4 
districten Somba, Poendaoe, Lim- boea en 
Tamerodo. Het landschap bestaat uit 7 districten, nl. 
de 4 reeds genoemde en voorta Onan, Toebo, beide 
bestuurd door Maradia^, en Oeloemandak, dat 
bestuurd wordt door een To- makoka en geheel los 
staat van het zelfbestuur. Genoemde hadatleden en 
districtshoofden worden ook bezoldigd uit de 
afdeelingskas. Op hun bezoldiging en die van den 
zelfbestuurder wordt een crisiskorting toegepast. De 
rechtspraak is overeenkomstig die in de andero 
Mandarsche landschappen geregeld〉/ 

TAPALANG (zie DI. IV). Zelfbesturcnd land-
schap, dat met het zelfbesturcnd landschap Ma- 
moedjoe de onderafdeeling Mamoedjoe van de 
afdeeling Mandar vormt. Ruw geschat is zijn op- 
pervlakte 400 km2. Het grenst ten W. aan Str. 
Makassar en ten N. aan Mamoedjoo, waarvan het 
gescheiden is door de S. Lossa en door een 
bergketen, loopende aanvankelijk in de richting 
O.Z.O., later O.N.O. tot T(anctte) Kadjoeka- b6an. 
De voornaamsto toppen in dio borgketen zijn: T. 
Tawating, T. Takodjang, T. Baranalipo, T. 
Kadjoeangin, T. Limba Tapalang cn T. Ta- poang. 
Op den T. Kadjoekab6an ontniooten do grenzon van 
Mamoedjoe en Malocnda (landschap I?ambaoeang) 
elkaar. Van dicn top Joopt een bergketen in 
ongeveer N.-Z.-lijkc richting en vormt de O.-grens 
van Tapalang met Malocnda. De voornaamsto 
toppen in dit gebergte zijn: T. Tamamdja, T. Leang, 
T. Sondong, T. Banga, T. Galoeng2, T. Oeloe 
Anoesoe, T. Kalakalang, T. Batoo Asaha, T. 
Takatioetioc, T. Pakaloang en T. Mamasa. Hier 
begint de Z.-grens met Ma- loenda, die geheel 
gevormd wordt door do 8. Mal6aja, 

Tapalang bestaat grootendeels uit bergland, dat 
naar het W. in heuvelterrein overgaat. Tus- Bchen 
do kust en het heuvelland bevindt zich een smalle 
laagvlakte, welke bij S. Tapalang vrij breed is. Van 
Kaap Doengkait naar het N. wordt die vlakte 
herhaaldelijk onderbroken door heu- vels, welke tot 
in zee uitsteken. Bchalvo de oos- 
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tclijke bergketen, welke de grons vormt met Ma- 
loonda, hecft men in het landschap nog twee ke- 
tcns in N.-Z.-lijke richting loopende, namelijk: 1°. 
de waterscheiding tusschon do S. Ahoong en de S. 
Tapalang, w a ar van de voornaamste toppon zijn： 
de T. Rantoboclawan, T. Takarapoean, T. Boelo en 
T. Pao, en 2°. do keten langs de kust van Doengkait 
tot T. Tabating, waarvan de be- langrijkste toppen 
zijn de T. Petakean, T. Taroei, T. Kande-api, T. 
Koerani, T. K6ke, T. Booha- manja on T. 
Kajoemali. Het gebergte is stoen- achtig en wordt 
door een dunne laag aarde be- dekt. In de vlakte is 
de aarde met vrij veel zand vermengd. Waar de 
rivieren in de vlakte komen, zijn haar oevers meestal 
moerassig en goed be- groeid. Aan de kust komen 
ook moerassige stroo- ken voor aan de monding van 
de vele kreken, welke begroeid zijn met bakau-
bakau. Voor do kust strekken zich in zee op vele 
plaatsen groote koraalbanken uit, vooral van Kaap 
Doengkait af naar het Noorden toe. 

Er zijn in Tapalang twee groote baaien; de 
voornaamste is die van Tapalang, ten 0. van Kaap 
Doengkait; zij is beschut tegen westen- en 
noordenwinden. De beste ankerplaats, waar groote 
Makassaarsche prauwen in alle jaarge- tijden veilig 
liggen, is de kust bij kampoeng Pasa- boe, ten W. 
van de monding der Tapalangrivier. De tweede 
groote baai is die van Lcbani, noor- dclijk gelegen 
tusschen Tandjoeng Batoesoko en Tandjoeng 
Ocloepatang. Zij is open voor westen- winden en het 
zuidelijk deel ervan ook voor noor- denwinden. De 
voornaamste rivieren van het landschap zijn： a. de 
S. Ahoeng, ontspringende bij T. Boerani, 土 4 uur 
gaans van de kust af; haar zijrivieren zijn van weinig 
belang； b. de S. Tapalang, oostelijk van de eerste 
stroomende, met de S. Tamao, S. Soemoea, S. Adi2, 
S. Kindoo en S. Mati als zijrivieren. In do breede 
monding der S. Tapalang vinden kleinere 
Inlandsche han- delsprauwen cen veilige ligplaats; 
c. de S. Ga- loeng, cn d. de S. Anoesoe. Deze vier 
rivieren inonden uit in do baai van Tapalang. De 
andcre stroompjes hebben een korten loop; in den 
dro- gen tijd bijna zonder water, worden zij in den 
regen moesson slechts met govaar te passeeren 
wateren. 

De be vol king van het landschap bestaat uit: 
5119 Inlanders； Europeanen, Chineezen en andcre 
Vreemde Oosterlingen zijn er niet (zie tabel J 9 in 
2e dl. Indisch Verslag 1932). De Toradja^ vormen 
het grootste gedcelte dier bovolking. Aan de kust 
heeft men Mandareozcn en Makassaren. Zij zijn 
alien Mohammedanen. Do Toradja's zyn Sa'dangers 
van de Ta6-taalgroep. Rijstbouw wordt 
voornamelijk op ladangs uitgeoefend. Daar worden 
ook mais, katjang-hidjau, tabak en groenten 
goplant. De sawahs worden evenwel uit* gebreid, 
vooral in de vlakte langs do Tapalang- rivicr. Rijst 
wordt niet ingevoord. Aan de kust vindt men con 
uitgebreido klapper- cn sagoe- cultuur. Do 
zcevisscherij lovert ook goede vor- dicnstcn, inaar 
uitgevoerd wordt er zoo goed als nicts. In de rivieren 
wordon garnalen en kleino visschen gevangen voor 
oigen gebruik. Jacht wordt beoefend op wilde 
varkens, herten en anoa's; voor do vernietiging van 
de eerstgenoom- dc dicren wordt ook met succos 
gobruik gomaakt van varkensvergift, dat door hot 
bestuur ver- fitrokt wordt. In het geborgto wordt wat 
rotau en damar voor uitvoer ingezamold. Goed 
timmer- 

hout is vrij zoldzaam. De veestapel is vry goring, 
maar ncemt toe. Nijverheid ia van weinig belang. Bij 
zulk een geringe bevolkingssterkte is de han- del in 
het landschap ook van weinig beteekenia. De op het 
landschap varende handelsprauwen zijn meestal van 
buiten afkomstig. Do kampoeng Tapalang heeft een 
vrij drukken pasar. 

De hoofdweg van Mamoedjoe naar Madjend en 
verder naar het Zuiden is in het landschap goed 
berijdbaar voor auto's. De andere wegen zijn 
verbeterde paden. 

In 1855 werd op de kust van Tapalang de N.-I. 
schooner “Abdoelrachman", welke gestrand was, 
geplunderd en verbrand. Daarvoor werden de 
kampoengs Tapalang en Kait (Djoengkait) door de 
marine getuchtigd ； met de bevolking werd geen 
aanraking verkregen, zoodat van vergoe- ding van 
schade geen sprake kon zijn. Op 31 October 1862 
werd te Makassar met den Maradia van Tapalang en 
zijn Hadat een nieuw lang contract gesloten 
(goedgekeurd bij G.B. van 24 Maart 1863), dat, 
evenals de tezelfdertijd gesloten overeenkomsten 
met andere Mandarsche zelfbesturen, slecht werd 
nagekomen; strandroof blcef nog geregeld plaats 
hebben. De zending op 1 October 1867 van den 
assistent-resident Van den Bossche met manifesten 
aan de vorsten van Balangnipa, Pambaoeang en 
Tapalang moest als mislukt worden beschouwd. 
Daarop vertrok 10 November van dat jaar de 
Gouverneur van Makassar zelf met eenige 
oorlogsvaartuigen naar Mandar. Tapalang 
onderwierp zich onmiddollijk aan de gestelde 
eischen. De zonder goedkeuring door de Hadat 
verkozen Maradia werd afgezet en vervangen door 
den Maradia van Mamoedjoe, NaE Soekoer, zoodat 
het bestuur over de twee landschappen in een hand 
kwam. NaE Soekoer sloot voor Tapalang samen met 
de Hadat van dit landschap cen nieuw lang contract 
met het Gou- vernement op 5 Februari 1868, dat 
goedgekeurd werd bij G.B. van 18 April van dat jaar. 
In het begin kon NaE Soekoer zich in Tapalang goed 
doen golden, maar na 1875 zegden eenige hoofden 
en voornamen hem de gehoorzaamheid op en 
plcegden zij weer menschen-, zee- en strandroof. 
Pogingen om de opstandigen met geweld tot rede te 
brengen mislukten, waarop NaE Soekoer in. Mei 
1889 den Gouverneur berichtte, dat hij niet langer 
hot bestuur over Tapalang wenschte te voeren. Zulks 
werd door den Gouverneur aan de Hadat van 
Tapalang medegedeeld, met vorzoek om een 
andcron bestuurder te kiezen cn van de keuze aan 
hem, Gouverneur, mededeeling te doen. De Hadat 
koos Pabanari, den grootsten vyand van NaE 
Soekoer, tot Maradia, maar gaf daar- van geen 
kennis aan don Gouverneur. Toen in 1892, ook na 
schriftelijke aanmaning, nog geener- lei boricht 
kwam, word machtiging gevraagd en verkregon om 
Tapalang door eene maritieme maeht to doen 
tuchtigen. Zoover kwam hot evenwel niet. In 
October 1892 word de assistent-re- siclent tor 
beschikking, Brugman, met een Gou- 
vememontsstoomer naar Tjdnrana en Tapalang 
gezonden. met de opdracht de Hadat en de verkozen 
Maradia's over te halen hem naar Makassar te 
volgon. Pabanari vluohtte; in zyn plaata werd 
verkozen zijn neef Andi Muesoe, die te Makassar 
met zijn Hadat een nieuw contract sloot op 31 
October 1892, goedgekeurd by G.B. van 27 Maart 
1894. By auppletoire overeonkomst van 23 Juni 
1897, goedgekeurd bij G.B. van 22 
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Ma art 1900 no. 40, werden de in het contract van 
J892 opgen omen bepalingen omtrent land- en 
mijnbouw gewijzigd en in overeenstemming 
gebracht met de eischen des tijds. Den 11 den Juni 
1905 werd een nieuw contract volgens Celebes-
model gesloten, onder eenig voorbehoud 
(goedgekeurd bij G.B. van 7 Juli 1906 no. 32). Aan 
het gesteld voorbehoud is door het zelf- bestuur 
voldaan. Bij suppletoire overeenkomst van 5 
October 1905 werd het recht tot heffing van in- en 
uitvoerrechten en havengelden door het 
Gouvernement overgenomen tegen een scha- 
deloosstelling van f 480 's jaars. In 1908 werd Andi 
Moesoe op verzoek (wegens ziekte) eervol 
ontheven van zijn waardigheid; Boestari Patana 
Lantang trad als Maradia van Tapalang op, na op 4 
Juli 1908 de korte verklaring volgens uniform 
model te hebben afgelegd, welke werd goedgekeurd 
bij G.B. van 31 December 1908 no. 14. Deze 
bestuurder was in 1933 nog in functie en woont in 
kampoeng Tapalang. Zijn niaandelijk- sche 
bezoldiging uit de afdeelingskas bedraagt / 60. Hij 
wordt bijgestaan door een Hadat van drie leden, 
twee Panggawa*s en een Baligaoe, die tevens 
hoofden zijn van de drie districtcn, waarin het 
landschap is verdeeld, namelijk： Orabatoe, 
Galoeng en Doengkait. Zij genieten ook bezoldi-
ging uit de afdeelingskas; daarop wordt — even- als 
op die van den Maradia — een crisiskorting 
toegepast. De rechtspraak is geregeld overeen- 
komstig die in de andere Mandarsche land- 
schappen./ 
.MAMOEDJOE (zie DI. II). Dit zelfhesturende 
landschap is het noordelijkste en waarschijnlijk ook 
het grootste der zeven Mandarsche land- Bchappen. 
Het grenst ten W. aan gtraat_Makas- sar, ten Z. aan 
Tapalang (zie aldaar), ten O. aan de T*itoe Oeloena 
Sa]o en de berglandschappen van de onderafdeeling 
Paloe en afdeeling Loewoe, en ten het 
laifdschap Banawa (oiider^ 
afdeeling Donggala). Ingevolge het G.B. van 10 
Mairf 1918 no. 21 wordt de grens met laatstge- 
noemd landschap gevormd door de S. Soeroe- mana 
van haar monding tot ongeveer 10 palen 
stroomopwaarts. De grenzen met de berg]and- 
schappen van Paloe en Loewoe zijn nog niet de- 
finitief vastgesteld. Volgens de administratieve 
indeeling (zie bij MANDAR) behoort het To- 
radjagebied van Mamoedjoe (dat is dan Rante- 
boelawan, Taboelahan, MarnbiE en Aral6) tot de 
zoogenaamde Pitoe Oeloena Salo. Het Karama- 
gebied, ook bijna gehee] door Toradja's bewoond, 
wordt nog tot het landschap en de onderafdeeling 
Mamoedjoe gerekend. 

Mamoedjoe heeft een gebroken kustlyn, waar- 
door tai van uitspringende hoeken en kleine in-
hammen gevormd worden. Ii)de laatste vinden 
Inlandsche prauwen een veilige ligplaats, be- 
schermd door de landtongen en de voor de in- 
hammen liggende karangbanken. Ook de nion- 
dingen der grootere rivieren bieden een goede 
ankerplaats. De groote baaien zijn die van Ma- 
moedjoe, waarin het eiland van denzelfden naan] is 
gelegen, die van Karossa en van Pasang- kajoe. In 
beide moessons kunnen handclsstoo- mers daar 
ankeren, laden en lossen. Belang2, Sempaga, S. 
Madj6n6, Lariang, Pangean en Soe- moe, evenals 
de monding der Karama-rivier kun- nen door die 
stoomers worden aangedaan. Het bovengenoemd 
eiland Mamoedjoe is laag gele- gen, stork beboscht 
en van kora al opgebouwd. 

Het oinringende woudlooze kustgebied bestaat uit 
vulkanisch gesteente. Dit zet zich voort door 
Tapalang tot bij Tjdnrana. De heuvels aan de kust 
gnan a] spoedig over in bergen, waarachter we- der 
hooge ketens zich verheffen. De bcrgrecksen loopen 
in schuine rijen. bijna evenwijdig aan el- kaar, naar 
de kust toe lager wordendc en over- gaande in 
heuvelland. Tallooze rivieren en strooni- pjes bancn 
zich in het bergland door smalle, diepe ravijnen een 
weg naar zee. Slechts bij en- kele heeft in de 
bovenstreken dalvorming kunnen plaats hebben, 
breed genoeg voor sawah- aanleg, zooals bij de S. 
Karania en haar groote zijtakken S. Haoe en S. 
Karataoen. De heuvel- ketens naderen in het Z. en 
N. de zee, zoodat zich daar geen of bijna geen 
laagland heeft gevormd. Ten N. der Ampalas-rivier 
wijken de heuvels meer terug, waardoor de vlakten 
van La- boean, Gintoengan en Kaloekoe konden 
ont- staan； bij Kaboeloean en Bclang2 wordt de 
kust- strook weder smal, om daarna zich te 
verbreeden tot de diep landwaarts indringende 
vlakten van de S. Karania, S. Loemoe en S. 
Boedoeboeding. Laatstgenoemde vlakten zijn over 
het algemeen inoerassig en worden in den regentijd 
dikwijls door rivierwater overstroomd. De bodem is 
aan de kust zandig； meer landwaarts in bestaat de 
grond uit vette klei, welke geschikt is voor sa- wah-
aanleg. De zandige deelen der vlakten zijn geheel 
beplant met klapperboomen. 

De kust is bedekt met bakau-bakau bosschen, 
welke vaak tot aan den voet van de heuvels rei- ken
； daardoor wordt op verscheidene plaatsen het 
ontstaan van strand belet. Waar de bakau- bakau 
ontbreekt zijn de verschillende neder- zettingen 
gesticht. V66r de kust vindt men bijna overal 
koraalbanken, welke bij eb gcdeeltelijk 
droogloopen. De heuvels, welke tot in zee reiken, 
zijn voor een deel uit koraal opgebouwd. De Bergen 
bestaan uit zware rotsmassa's, bedekt met een ]aag 
aarde en humus. Tengevolge van den ladangbouw 
der Toradja's zijn vole bosschen ver- dwenen en 
vervangen door alang-alang. Vooral langs de 
rivieren en aan de kust vindt men uit- gestrekte 
alang-alang velden. 

In de Karama-streek worden goud en sleen- ko
】en aangetroffen, aan de S. Lariang evencenB goud 
en in Karossa en boven-Paniki petroleum. In 
Mamoedjoe zijn van Landswege uitgegoven 9 
vergunningen voor mijnbouwkundige opsj>o- 
ringen. 

Alle rivioren hobben het karakter van berg- 
stroomen, met groot verval in den bovenJoop en een 
korten benedenlooj)； in beidc moessons teis- teren 
zij het land met zware bandjirs. Slechts do S. 
Karania, en 8. Lariang hebben een langen loop en 
een groot stroomgebied. Zij vallen, resp. bij 
Sempaga en Seneponto, inet een breede monding 
(士 1 km.) in Straat Alakassar. Beide zijn niet wel 
bovaarbaar voor groote handelsprauwcn. Kleiner。
prauwen kunnen bij gunstigen waterstand de 
Karania opvaren tot Kaloempang en haar zyrivier de 
S. Haoe tot KoeaJasisi, ofschoon in beide vele 
stroomversnellingen voorkornen, waaronder de 
beruchtc Tomatawa in de 8. Kara ma, even 
benedenstrooms van de uitmonding der 8, Haoe. 
Aan den bovenloop der zyrivieren van de S. Kara in 
a vindt men nog veel bosch, o.a. aan de 8. Kinatang, 
waar veel rotan voor- komt. De andere rivieren van 
Mamoedjoe zijn wel geschikt voor het gebruik van 
kleine prau- 
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wen; zij vormcn, waar nog geen wegen cn paden 
zijn aangelegd, vaak de eenige verbindingsweg met 
het binnenland. Vermeldenswaard zijn nog： a. de 
S. Kaloekoe, bevaarbaar tot K6an ； b. 8. Locmoe 
tot Dondo； c. S. Boedong tot monding S. 
Karomana; d. S. Karossa tot Bengaoeloe； e. S. 
Lariang tot Bangaiba； /. S. Pasangkajoe tot 
Tinoka; g. S. Pangian tot Naro, en h. de S. Ma- sanga 
tot de ladangs Masanga. Van do bergen in het 
landscbap zijn de hoogste de B. Gandad6- wata 
(3107 m.) de B. Kalando (2836 m.) en de B. 
Sandapan (1849 m.). De voornaamste weg in het 
landscbap is de groote rijweg van Mamoedjoe naar 
Makassar, de zeven landschappen van het 
N. naar het Z. doorloopende. Andere wegen zijn 
verbeterde paarden- en voetpaden. 

De bevolking van Mamoedjoe bestaat uit: 21 
Europeanen en daarmede gelijkgestelden, 36.842 
Inlanders, 208 Chineezen en 81 andere Vreemde 
Oosterlingen of totaal 37.152 zielen (zie tabel 19 
van het 2e deel Indisch Verslag 1932). De Euro-
peanen zijn gevestigd op de onderafdeelings- 
hoofdplaats en de ondernemingen, terwijl de 
Oostersche vreemdelingen op de pasars en onder- 
nemingen wonen. Er zijn in het landschap 6 
landbouwondernemingen en 1 erfpachtsperceel. De 
Inhcemsche bevolking bestaat hoofdzakelijk uit 
Sa*dang Toradja'a van de Ta6-taalgroep. Aan de 
kust wonen Boegineezen (Mandareezen) en 
Makassaren, vermengd met Toradjasch bloed. De 
twee noordelijke districten, Lariang en Karossa, zijn 
bewoond door een gemengde van elders af- 
komstige bevolking (Donggala, Banawa, Paloe, 
Bada enz). Het district Teloedoe is hoofdzakelijk 
door Toradja's bewoond. Het district Sempaga is 
vroeger zelfstandig geweest en heeft herhaal- delijk 
oorlog gevoerd met Mamoedjoe. Het district 
Kaloempang (het bovcn-Karamastroom- gebied) is 
geheel door Toradja's bewoond. Het word vroeger 
door het Mohammcdaansch dis- trictshoofd van 
Sempaga bestuurd, maar staat nu onder een mantri-
politie. Tot het boven- Karamagebied worden nog 
gerekend de kam- poengs Dondo, Tamangdso en 
Sendana, welke nederzcttingen zijn van Karama-
Toradjafs aan den bovenloop dcr S. Loemoe. De 
Karama met do noordelijk daarvaxi stroomende 8. 
Lariang en de S. Sa'dang, welko in de Golf van 
Mandar uit- jnondt, zijn de drie grootste rivieren van 
West- CeJcbes. Het eigenlijk Toradja-gebied begint 
b可 het stroomgebicd van de S. Haoe, de grootste 
zijrivier van de Karama, waaraan ook eenige 
Toradjakampoengs liggcn. De volgende geberg- ten 
en rivieren vormen voor dit Toradjagebied 
natuurlijke grcnzcn: in het Z. de B. Kapocsaan, B. 
Poeso, B. Gandad6wata, B. Kalando; in het 
O. do 8. Oeroh, een zyrivier der S. Karama; in het 
N. de B. Sandapan. Het Karamagobicd is geheel 
bergland. De B. Sandapan heeft 3 toppen, waarvan 
de hoogste 1843 m. hoog is. By Kaloem- j)n.ng, 17 
kin. bovenstrooms van do uitmonding dcr S. Haoe, 
is cen vlakte van eenige beteekenis. De hoogst 
gelegen bergkampoeng is Dengin, ten Z. van de 
kampoeng Kaloempang. Ten W. van de uitmonding 
der 8. Haoo houdt het Toradjagebied op en gaat hot 
bergland langzamerhand over in lagero 
heuvelketens en ten slotte in de Knramavlakte, waar 
de bochtige stroom iedere groote overstrooming zijn 
loop verplaatst. Met uitzondering van de Haoe, zijn 
de zyrivieren on- bevaarbaar. 

De Karama-Toradja's of de To Mangki, zoo- als 
zij zich noemen, rekenen zich tot den oudsten 
Toradjastam van Midden Celebes. Zij bchooren tot 
de Ta6-taalgroep. Hun hoofdmiddel van be- staan is 
landbouw. Mais en rijst worden op ladangs gcplant. 
Natte velden met irrigatie zijn ook aanwezig en 
worden, waar mogelijk, uitge- breid. Tegelijk met 
rijst verbouwt men 66njarige katoen voor het weven 
van cloodenkleedjes. Koffie wordt evenals in 
Boven-Binoeang voor- namelijk om de kampoengs 
geplant, evenals meer- jarige katoen. Inlandsche 
goudgraverijen heeft men bij de kampoengs 
Bobokan en Karataoen. Aan den bovenloop der 
Boedong-rivier wonen Toradja's, vermoedelijk 
afkomstig van Boven- Loemoe (dus To Mangki) en 
eenige To Bada's. Nabij Kamboening te Solobiroe 
wonen To Pim- boeni's, een Toradjastam afkomstig 
van Bololi (Midden Celebes). De kustbevolking en 
een groot deel der Toradja's zijn Mohammedaan. 
Slechts de To Mangki's in het Boven-Karamagebied 
zijn heidensch gebleven en gedeeltelijk tot het 
Christendom bekeerd (Protestantsche zending). 

Aan de kust leeft de bevolking voornamelijk van 
visschery (de opbrengst waarvan, gedroogd en 
gezouten ook wordt uitgevoerd), sagoe en 
klappercultuur, verder van rystbouw op ladangs. De 
sawahbouw is don laatsten tijd zeer uitge- breid. 
Behalve in het Keloompang-gebied (zie bo ven) 
vindt men sawalia bij Mamoedjoe, Bonebond, 
Ampelas, Kaboeloehan en Loemoe. In de 
bovenstreken, waar geen aanleg van sawahs mo- 
gelijk is, blyft men rijst op ladangs verbouwen. 
Tabak wordt voor binnenlandsche consumptie 
aangeplant. Do vceteelt, vooral in de noordelijke 
districten, neemt toe. Daar vindt men veel run- deren 
en ook schapen. In de kuststreok vindt men weinig 
bamboe van goede kwalitcit. Een dunne soort komt 
daar veel voor en wordt gebruikt voor huiselijke 
behoeften. In de bovenstreken even- wel worden 
goede bamboesoorten aangetroffen, zooals de 
betoeng. Voor transport van producten uit den 
bovenloop der rivieren, waar geen prau- wen 
kunnen komen, wordt veel van bamboe- vlotten 
gebruik gomaakt. 

Herten komen veel voor op het eiland Ma-
moedjoe, op de kale heuvels om de baai van dien 
naam en verder in de noordelijke vlakten. Op herten 
en wilde varkens, welke byna overal voor- komen, 
wordt jacht gemaakt. Ter bestrjjcling van 
laatstgenoemde, schadelijke dieren wordt ook met 
succcs van varkensgift gebruik ge- ma&kt. Van do 
boschproducten worden vooral rotan- on 
damarsoorten ingczameld en uitge- voerd. 
Nijvorheid en handel verkeeren in den- zelfden 
toestand als in Tapalang. Douanekan- toren zijn 
gevestigd te Mamoedjoe, Sempaga, Boe- doeng2 on 
Karossa. 

In 1850 en 1862 werden lange contracten ge- 
sloten met do Mandarrijkjes; dat met Mamoedjoe 
van 31 October 1862 werd goedgekeurd bij G.B. 
van 24 Maa,rt 1863 no. 1. In 1888 word de hulp van 
het Gouvornement door NaE Sookoer, den Maradia 
van Mamoedjoe, ingeroepon tegen een bende 
Tapalangers, welke zich aan de Karama genestold 
had en zich schuldig maakte aan strand- en 
menschenroof en slavenhandel. De vestiging werd 
door do marine getuchtigd, maar het bende- hoofd 
en zyn, volgelingen waren gevlucht. Eerst een 
maand later kwamen z$ zich overgeven (zie by 
Tapalang). Bij suppletoire overeenkomsten 
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van 3 Mei 1889, goedgekeurd bij G,B. van IS April 
1890 no. 6 en van 23 April 1890 no. 28, werden 
regelingen getroffen betreffende do be- scherming 
van telegraafkabels en landlijnen, verder betreffende 
den invoer en uitvoer van vuurwapenen, buskruit en 
niunitie. Na het over- lijden van den bestuurder NaE 
Soekoer in 1895 werd met zijn schoonzoon, tevens 
opvolger, K.a- ranene op 30 September 1896 een 
nieuw lang contract gesloten, dat bij G.B. van 4 
Januari 1897 no. 17 werd goedgekeurd. Bij 
suppletoiro overeenkomst van 15 December 1S99 
worden de Gouvernementsregelingen betreffende de 
op- sporing en ontginning van delfstoffen voor het 
landschap toepasselijk verklaard (goedgekeurd bij 
G.B. van 22 Maart 1900 no. 41). Den 13den Juni 
)905 werd met het zelfbestuur een nieuw contract 
gesloten volgens Celebesmodel en den Ssten 
November d.a.v. een suppletoire overeenkomst 
betreffende de overdracht van tol- en 
scheepvaartrechten aan het Gouvemement tegen een 
schadeloosstelling van / 4200 ,s jaars. Het eerste 
werd onder eenig voorbehoud goedgekeurd bij G.B. 
van 7 Juni 1906 no. 32 en het laatste bij dat van 22 
Februari 1906 no. 11. Aan het gesteld voorbehoud 
werd door het zelfbestuur voldaan. In het begin van 
onze definitieve vestiging in Mamoedjoe (1907) was 
veel stryd te voeren met oproerige anak radj&'s, die 
hun rooversbedryf en slavenhandel moesten staken. 
Na het sneuvelen van eenigen hunner en de 
gevangenneming van een paar anderen werden rust 
en orde hersteld. 

Kort na de vestiging van het Europeesche 
bestuur te Mamoedjoe werd de bestuurder Ka- 
ranene op verzoek, wegens hoogen ouderdom, 
eervol van zijn waardigheid ontheven ； tot zijn 
vervanger werd gekozen djalaloe Amana Inda, zijn 
zwager, zoon van den gestorven bestuurder NaE 
Soekoer. Deze legde de korte verklaring af volgens 
uniform model op 19 Augustus 1908, welke werd 
goedgekeurd bij G.B. van 14 Juli 1910 no. 17. Deze 
zelfbestuurder, gedecoreerd met de zilveren ster, 
woont in kampoeng Mamoedjoe en is thans (1933) 
nog in functie. Zijn bezoldiging uit de afdeelingskas 
bedraagt / 200 ,s maands. Hij wordt in het bestuur 
bijgestaan door een Hadat, bestaande uit 66n 
Baligaoe en 4 PoeEna‘8, zijnde 66n vacature nog 
niet vervuld. Het landschap is verdeeld in 11 
districten, van het N. naar het Z. gaande: Lariang, 
Karossa, Boedoeng2, Loemoe, Sempaga, Kaloekoe, 
Bam- boe, Mamoedjoe, Simboro, Taloedoe, 
Kaloem- pang. Dit laatste district heeft geen 
districts- hoofd en wordt bestuurd door een 
mantripoJitie. De districten Boedoeng2, Kaloekoe, 
Bamboe, Simboro en Taloedoe worden bestuurd 
door Ha- datleden, en wel met den titel Baligaoe over 
Ka- loekoe en PoeEna over de vier andere districten. 
Het tegenwoordigo districtshoofd (Pabitjara) van 
Mamoedjoe is niet van voldoende hooge af- komst 
om als Hadatlid te worden benoemd, zoodat hier nog 
een vacature bestaat. De Hadatlo- den, de 
districtshoofden en de mantripoli tie ge- nieten 
bezoldiging uit de afdeelingskas. Daarop en op de 
bezoldiging van den bestuurder wordt een 
erisiskorting toegepast. De rechtspraak is geregeld 
overeenkomstig die in de andere Man- darsehe 
landschappen. 

BANK (JAVASCHE). (Vervolg van DL I). De 
periode 1916—1932 vangt aan in het midden van 
den wereldoorlog en eindigt als het econo- 

misch leven nog geteisterd wordt door de hevige 
wereldcrisis, die in 1929 een aanvang nam. Do sterk 
bewogen tijd weerspiegelt zich, zooals van zelf 
spreekt, in de geschiedenis van do Bank, in de 
gebeurtenissen en in de cijfers. 

Aanvankelijk verkeerde Nederlandsch-Indie in 
de gunstige positie produeten voort te brengen, 
waaraan de wereld groote behoefte had, zoodat van 
verschillende zijden koopers orders plaatsten op de 
Indische markt, wat tot gestadige stijging van 
prijzen en winsten leidde. Daartogenover werden 
echter door de oorlogvoerenden maat- regelen 
genomen om vorvoer van goederen naar en handel 
met vijandige staten te verhinderon, waartoe een 
controle op de afschepen naar Nederland werd 
ingesteld. Er moest een garantie worden gegeven, 
dat de voor het moederland be- stemde ladingen niet 
doorgezonden konden worden naar de Centrale 
Mogendheden, wat alleen te bereiken was door alle 
ladingen te adresseeren aan de Nederlandsche 
Overzee Trust, die de noo- dige waarborgen 
verschafte. Verder werden allc zaken met 
onderdanen van de Centrale Mogend- heden door do 
Geallieerden verboden op straffe van plaatsing op 
de ,,zwarte Een firma, dio op deze lijst werd 
geplaatst kon geen goederen meer verladen, daar 
alle schepen gevaar liepen onderweg te worden in 
beslag genomen, als ze goederen voor den vijand of 
van firma's, die op de zwarte lijst voorkwamen, 
inhielden. 

Nederland had groote moeito om voldoende 
voedingsmiddelen te krijgen en stelde de zoogen. 
Schepenverordeningswet in, die bepaalde, dat alle 
vrachtschepen 75% en allc mailschepen 25% van de 
beschikbare ruimte met voedingsmidde- len 
moesten vullen, voorzoover ze bestemd waren naar 
Nederland te varen. 

Al deze moeilijkheden in het goederenvcrkcer 
hadden een terugslag op het wisselverkeor, des- 
niettemin gelukte het voort te werken zonder 
ernstige stagnatie. 

De Javasche Bank zag haar soldi in Engeland 
stijgen, doch kon geon toestemming krijgen daar- 
tegen goud te verschepen. Er werd toen een over-
eenkomst aangegaan met de Engelsche Regee- ring, 
waarbij doze van de Javasche Bank geld leende 
tegen 5% Treasury Bills op 6 maanden, waarvan de 
koers op / 12 per £ werd gogaran- deerd. De 
Nederlandsche Bank was beroid op deze billetten 
voorschot te geven, zoodat do Javasche Bank in 
staat werd gesteld Jiaar buiton- landsche saldi to 
gebruiken tot handhaving van den wisselkoers. 

Intusschen liepen do marktprijzen voor pro- 
ducten geleidclijk op, de levensstandaard in Indie 
steeg en onder den invloed van deze om- 
standigheden breidde do billetten-circulatie zich uit. 
Hot werd dus noodig den goudvoorraad to 
vergrooton, wat gesohiedde door goudaankoopon in 
Amerika. Dit proces van vergrooting der cir- culatio 
duurdo voort tot in het boekjaar 1920/21, zooals de 
cijfors in de label op biz. 1173 te zien gevon. 

Daar de sterlingkoers gestadig daalde, ont- stond 
een onzekerheid, die do Hollandsche Ban- ken 
terughield van den aankoop van wissela op 
JLondon. Dit terrein werd vrijwei geheel o verge- 
laten aan do Engelscho Banken, dio tot het uit- 
voeren van die transacties gesteund werden door de 
Javasche Bank. 

De wijziging in het handelsverkeer, waarby 
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 gcmiddelde 
metaalvoorraad 

gcmiddeldo 
bankbilletten 

circulatio 

in 1914/15 / 56.549.051,79 / 122.075.105 
in 1915/16 ,,70.755.347,51 ,,129.762.590 
in 1916/17 ,,91.549.651,79 ,,152.847.015 
in 1917/18 ,,101.630.650,39 ,,169.301.215 
in 1918/19 „ 120.045.867,58 ,,191.689.180 
in 1919/20 ,,158.420.179,33 ,,276.937.410 
in 1920/21 ,,219.622.692,26 ,,345.950.460 
meer en meer directe zaken met Amerika en het 
Verre Oosten tot stand kwamen, noodzaakte de 
Javasche Bank aan de Regeering toestemming te 
vragen om correspondenten aan te stellen in New 
York, San Francisco en Yokohama. Deze toe-
stemming werd in I91G verkregen en sindsdien 
werden in alle drie genoemde plaatsen saldi aan- 
gehouden tot bedragen in overeenstemming met de 
behoeften van het handelsverkeer. 

Daar de wisselkoersen op bij den oorlog be- 
trokken landen bieven afbrokkelen, de dollar in 
1917 tot / 2,05 en het pond tot /10,04*, trachtte de 
Javasche Bank toestemming te verkrijgen saldi in 
het buitenland in goud te converteeren. Al- leen 
Japan stond dit tot een zeker maximum toe, de 
andere landen weigerden ； het overnemen van 
wissels werd hicrdoor een speculatief bedrijf. Al- 
leen de koers op Holland kon in dezo period© op 
ongcveer 99| voor TT gehandhaafd blijven. 

Nieuwe moeilijkheden veroorzaakte de inbe- 
slagname van Hollandsche schepen in havens van de 
Geallieerden op 18 Maart 1918, waartoe de 
oorlogvoerenden het recht meenden te hebben 
volgcns het „droit d'angarie". Amerika verschaf- te 
zich op deze wijze 263.000 ton, Engeland 206.000 
ton Nederlandsche scheepsruimto. 

De afvoer van producten, die toch reeds veel 
bezwaren ondervond, stagneerde en er ontstond cen 
ophooping van voorraden, die aanleiding gaf tot 
financieringsproblemen. In het bijzonder werden 
producenten van en handelaren in suiker getroffen. 
In dit artikel had zich een wilde spe- culatie 
ontwikkeld, waarbij de haussiers van meening 
waren, dat do behoefte aan suiker zou mocten Jcidcn 
tot een sterke prijsstyging. Toen cchter do 
afacheepgelegcnheid ontbrak en de voorraden op 1 
Januari 1918 waren opgeloopen tot ongoveer 
725.000 ton, trad een daling in, die in een ware 
cl6bacle eindigde. Chineesche tus- schenhandelaren 
failleerden, contracten werden nict opgenomen en 
do producenten kregen groote hoeveelhedcn, die on 
betaaid blovon, terug; de verliozen voor alle partyen 
waren zeer groot. Men berekonde, dat in het jaar 
1918 ongeveer 2.000.000 ton suiker op do markt 
gebracht zou moeten worden, wat aanleiding gaf tot 
scherpo concurrentio tusschen de produconten en 
dus tot felle prysdaling. De moeilykheden, die men 
voor- zag, brachten de producenten tot de oprichting 
van de Java Suikervoreeniging, die de voorloop- ster 
werd van do Vereenigde Java Suikerpro- ducenten 
(V.J.S.P.). 

Om aan de financieringamoeilijkheden tege- 
rnoet te kunnen komen, moest de Javasche Bank 
trachton zooveel mogelijk goud in haar kelders te 
verzamelen en zy maakto daartoe een regeling met 
vrijwel alle goudmynen in Indie tot opkoop 

van het geproduceerde goud. Op deze wijze kon zij 
blijven voldoen aan de eischen, die haar werden 
gesteld. 

De prijsstijging had ook invloed gekregen op het 
zilver. De noteering van dit product werd z66 hoog, 
dat de intrinsieke waarde van de tee- kenmunt de 
muntwaarde ging overtreffen. Dit had afvloeiing en 
omamelting van teekenmunt tot gevolg. De voorraad 
zilveren standpenningen verminderde en werd 
zorgelijk kloin. De Regeering besloot daarom in 
1918 in overleg met de Javasche Bank muntbilletten 
van / 2,50 en van / 1 uittegeven, daar de Javasche 
Bank volgens de Javasche Bankwet geen billetten 
be- neden / 5 in omloop brengen mocht. De munt-
billetten zouden ongedekt blijven, alhoewel de 
Directie van de Javasche Bank tot dekking ad- 
viseerde. 

Naarmate de oorlog zijn einde naderde werd de 
strijd feller, daar beide partijen trachtten. een voor 
hen gunstige beslissing te forceeren. De 
moeilijkheden aan de Neutralen in den weg ge- legd 
namen daardoor in hevigheid toe. In Indie hadden 
hieronder zoowel Regeering als bedrijfs- leven te 
lijden. Onder zulke omstandigheden komt de 
circulatiebank in het midden van den strijd te staan 
en zij is verplieht op elk gebied mede te werken aan 
do overwinning van de rij- zende bezwaren. Om 
beter aan deze verplichtin- gen te kunnen voldoen 
breidde de Javasche Bank haar werkingssfeer binnen 
Nederlandsch-Indie uit door de opening van een 
kantoor in Malang in 1916 en. een in Koetaradja in 
1918. 

Zij stoundo verder het Gouvernement, dat in 
dezen tijd veel behoefte aan geld had, met groote 
voorschottcn. Dit blijkt uit de verschillende ba- 
lansen ； die van 1916/17 on 1917/18 sloten met 
creditsaldi voor het Gouvernement, die van 1918/ 
1919 met een debet van / 2.018.153,14, die van 
1919/20 met een debet van f 97.862.689,13, die van 
1920/21 met een debet van f 148.293,203,53. 

De juistheid van dezo politick is vaak bestre- den. 
De President merkt hieronitrent in zijn jaar- verslag 
over 1918/19 op： 

„De vraag is weleens gesteld of de circulatie- 
„bank goed deed een dergelijk groot crediefc aan 
„den Staat te verleenen on of een beroep van den 
„Staat op do open markt niet juister zoude zijn 
„geweest ? Zoo lang echter op de Nederland- „sche 
beleggingsmarkt door den Nederlandschen „Staat 
voor zijn eigen emissies de hand werd ge- „Iegd, zou 
het onpractisch geweest zyn met een „Indische 
Staatsleoning tegelijkertijd aan de ,,markt te komen. 

„Woliswaar had het den schyn alsof de geld- 
„markt in Nederlandsch-Indie bijzonder ruim „was, 
men zou zulks kunnen afleiden uit de bij- „zonder 
groote creditsaldi van do banken in Ne- „derlandsch-
Indie by de circulatiebank, maar „deze geldruimte by 
de banken moest beschouwd „worden als slechta van 
tijdelyken aard. De om- „standigheden hebbon er toe 
geleid dat tegelyk „met groote oredietbehoefte voor 
de cultures, de „Regeering voor voedselaankoopen 
zoowel voor ,,Nederland als voor Nederlandsoh-
Indie enorme „bedragen noodig had. Tegelyk met 
die groote „credietaanvragen stegeu ook de obligo's 
der „bank, omdat het grootste gedeelte van het be- 
„atede geld voor producten voor de Nederland- 
„sche Regeering door verkoopers hier werd ont- 
„vangen en do rekeningcourantsaldi der banken 
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„aanmerkelyk deed stijgen en hoowel daardoor ,,de 
algemeene monet-aire positie van Neder- ^landsch-
Indie in een vrecmden toestand kwam, kon de 
Javasche Bank niet anders doen dan "zonder eenige 
moeilijkheid in den weg te leggen aan de aanvragen 
van het Gouvernement te vol- ::doen. Had zij in 
deze tijden gewcigcrd om zulke „groote bedragen 
aan het Gouvernement van .Nederlandsch-Indie 
voor te schieten, dan had zij „hare plicht tegenover 
de gemeenschap verzaakt, nal zouden daardoor 
misschien de belangen van „enkelen beter gediend 
zijn gewcest." 

Met het doel op het buitenland eenigen druk uit 
te oefenen ter verlichting van de moeilijkheden aan 
het bedrijfsleven in den weg gelegd, vaar- digde de 
Regeering in April 1918 een uitvoerver- bod van 
kinabast, kinine en kininezouten, kapok, tin en 
tinerts uit; in Mei en November voegde zij aan deze 
lijst mcerdere producten toe. Voor de behandeling 
van de uitvoerverboden werd een Kantoor voor 
Buitenlandsche handelsaangele- genheden in Juni 
1918 opgericht, spoedig gevolgd door de instelling 
van een Commissie van Advies voor 
Handelsaangelegenheden. Al deze maatre- gelen 
waren een uitvloeisel van het vastloopen van het 
normale ruilverkeer, dat ook aanleiding gaf tot 
aaneensluiting van de in moeilijkheden verkeerende 
producenten. In November 1918 verrees de Koffie 
Producentenvereeniging en de Rubber 
Producentenvereeniging, in Januari 1919 de Thee 
Producentenvereeniging. Intusschen was reeds de 
Cultuurhulpbank opgericht, die in moeilijkheden 
verkeerende ondernemingen zou steunen. 

Het einde van den oorlog bracht verlichting, die 
zich demonstreerde in de opheffing van de 
uitvoerverboden in Maart 1919 en van het Kantoor 
voor Buitenlandsche handelsaangelegenheden in 
April 1919. 

De Javasche Bank had velerlei bezwaren bij de 
opvoering van haar goudvoorraden ondervonden. 
Het transport naar Nederlandsch-Indie was ge- 
vaarlijk, zoodat zij genoodzaakt was geweest een 
abnormale hoeveelheid in Nederland op te slaan. Zy 
dreigde in conflict te komen met art. 20 lid 2 van de 
Javasche Bankwet van 2 Januari 1906, gewijzigd 17 
April 1908, dat voorschreef dat de helft van de 
verplichte dekking moest bo- staan uit 
Nederlandsch-Indische in Nederlandsch- Indie 
aanwezige standpenningen. Do Regeering maakte 
gebruik van het haar bij art. 20 lid 3 van genoemde 
wet verleend recht om dispensatio van het onder de 
heerschende omstandigheden hin- derlijke 
voorschrift te geven. 

Bij de wijziging van de Javasche Bankwet op 31 
Maart 1922 is men van de op 17 Januari 1908 tot 
stand gebrachte wijziging van art. 20 terug- 
gekomen en heeft men in art. 28 de vaststelling van 
het gedeelte, dat van de verplichte metaal- dekking 
in Nederlandsch-Indie aanwezig moet zijn, aan den 
Gouvcmeur-Generaal overgelaten. 

De Javasche Bank had bij haar pogingen om de 
Nederlandsch-Indische guidon op pariteit met den 
Nederlandschen te handhaven veel steun van de 
Nederlandsche Bank ondervonden, doch in 
Augustus 1919 zag de laatste zich genood- zaakt 
geen goud meer aan haar zusterinstelJing af te staan. 
De Javasche Bank had er in haar politick op 
gerekend, dat ze haar saldi in Nederland steeds in 
goud zou kunnen omzetten. Toen deze 
verondersteUing onjuist bleek, moest zij 

haar aankoopen van wissels in Ncdcrlandsch 
courant tot het strikt noodige beperken en zij kon 
dus geen invloed meer op den wisselkocrs op 
Holland oefenen. Intusschen stegen de uitvocren 
van Indie door het beschikbaar komen van 
scheepsruimte snel en daarbij kwani nog ecn 
scherpe prijsstijging voor de voornaamste pro-
ducten. In den loop van 1919 stegen de prijzen van 
suiker van / 14 tot / 45,50, voor robustakoffie van / 
35 tot / 64, voor copra van f 17,50 tot / 34,50 voor 
rubber van / 1,02g tot / 1,47 etc. etc. Het aanbod van 
wissels was dus zeer groot, zoodat de 
Nederlandsche gulden weldra disagio deed. De 
koers daalde zelfs tot 105 TT (vaste waarde in het 
binnenland). Het lukte de Javasche Bank wcl den 
goudvoorraad op peil te houden； zij bc- heerschte 
echter onder de vigeerende omstandigheden de 
wisselkoersen niet meer. Daar het vrijo goudverkeer 
nog niet was hersteld, waren de koersfluctuaties vrij 
scherp. Het pond daalde in 1919 van 11,15 tot 
10,33, de dollar steeg in die periode van 2,33| tot 
2,57. 

Het disconto van de Javasche Bank was ge- 
durende de geheele woelige periode onveranderd op 
3g% gehouden, terwijl elders de circulatie- banken 
veel hooger noteerden. De Directie, die in dien tijd 
het bewind voerde, was van meening, dat 
rentewijzigingen in Nederlandsch-Indie geen 
invloed op de wisselkoersen uitoefenen. Zij achtte 
zoo noodig credietbeperking meer efficient. 

In 1920 en 1921 begon de uitvoer van Neder- 
landsch-Indische producten minder vlot te ver- 
loopen. Aanvankelijk waren de prijzen nog ge- 
stegen, suiker bereikte zelfs een noteering van / 70, 
daarna trad echter een algemeene snclle prijsdaling 
in, waarbij suiker spoedig weer be- neden / 20 
terecht kwam. De handelsbalans ver- loor daardoor 
haar sterke activiteit en de appre- ciatie van den 
Indischen gulden verminderdo. Doordat het 
goudverkeer nog steeds belemmerd bleef, waren de 
valuta's een onzekero factor in het handelsverkeer. 
De Nederlandsche gulden keerde terug tot een koers 
van 100|, blcef eenigen tijd op dezen koers 
gehandhaafd, daarna steeg het disagio tot 101% 
waarop een agio ontstond, dat zelfs tot 95 opliep. 

De vlottende schuldcn van de Nederlandsch- 
Indische Regeering bij de Javasche Bank waren, 
zooals boven reeds werd vermeld, gelcidelyk ge- 
stogen. In Juni 1920 bedroogon ze 40 milliocn, in 
November 1920 140 millioen. Op 18 November gaf 
de Regeering machtiging aan den Dirccteur van 
Financien tot de uitgifte van 4% eenjarigo 
schatkistbilJetten. De Javasche Bank zegde ten 
cindo de plaatsing te vergemakkelijken, belec- ning 
tot 4% toe. Op 31 December 1920 waren 140,5 
millioen uitgegeven. 

Do Javasche Bank zag door de vermindering van 
de leeningen van het Gouvernement cn door het 
vlotter loopen van het bedrijfsleven, dat minder 
eischen stelde, haar obligo'n dalcn. Zij kon daarom 
een deel van haar goudvoorraden af- stooten cn 
daardoor trachten den Nederlandsch- Indischen 
gulden weder op pariteit to brengen. Daar do dollar 
in vergelijking tot allo anderc valuta's zeer hoog 
Blond, wikkeldo ze haar dol- larsaldi, die voor 2,47
身 to book stonden af, waar- door cen groote winst 
gemaakt werd. De in America vrijkomende 
middelen werden naar Nederland overgebracht en 
de wiaselkoers steeg van 95 tot 99}. 
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Omzetting van de saldi in Nederland in goud 
wcrd bemoeilijkt doordat de Ncderlandsche Bank 
niet kon garandeeren, dat zij het aan haar 
afgcleverdc goud to alien tijde teruggeven zou, als 
veranderde omstandigheden daartoe aan- leiding 
zouden geven. De Javascbe Bank kon daarom geen 
goud aan do Ncderlandsche Bank bctalen en zij 
besloot na gcpleegd overlog gou- den tientjes in 
belcening te geven, waartoe de Nederlandsche Bank 
haar medewerking vcr- leende tot een rente van 3%. 
De limite werd op 20 milliocn gestekl, waarvan 8 
millioen door de Javaschc Bank werden 
opgenomen. 

De Nederlandsch-Indische Regeering was in- 
tusschen geslaagd eenige leeningen te plaatsen en zij 
stelde de bedragen, die zij daarop in Holland 
ontving, ter beschikking van de Javasche Bank; clit 
vergemakkelijkte de handhaving van den 
wisselkoers. 

In den loop van het boekjaar 1921/22 werden 
besprekingen gevoerd over eventueele wijzigin- gen 
in het aan de Javasche Bank verleende oc- trooi, dat 
op 31 Maart 1922 afliep. Wijzigingen waren 
voorgesteld, die aanleiding gaven tot de indiening 
van de Javasche Bankwet van 1922. Op 30 Maart 
1922 were! deze wet in de Eerste Kamer der Staten 
Generaal aangenomen, op 31 Maart 1922 werd zij in 
Nederlandsch-Indio af- gekondigd. De 
aangebrachte wijzigingen waren, wat betreft de 
winstverdeeling, ingrijpend. Art. 25 van de Javasche 
Bankwet 1922 luidt als voIgt: 

1. ”De in eenig boekjaar verkregen geheele 
„winst der Bank blijft, na aftrek van hetgeen be- 
„stemd is voor bijzondere stortingen in de in deze 
„wet genoemde of krachtens goedkeuring van den 
„Gouverneur-Generaal opgerichte fondsen en de 
„bij artikel 7 bedoelde bijzondere reserves, voor 
„cen bedrag van 6 (zes) percent van het geplaat- „ste 
maatschappelijk kapitaal uitsluitend te „haren 
voordeeJe. 

2. „Bcdraagt die winst, na aftrek van de voor 
„cvenbedoelde bijzondere stortingen en extra- 
,,reserves bestemdc bedragen, meer dan zes per- 
„cent van het gcplaatste maatschappelijk kapi- „taal, 
dan wordt van (lit meerdere (de ovor- ”win8t), naar 
regelen door den Gouverneur-Ge- „neraal vast te 
stellen 11J (elf en cen half) per- ,,ccnt uitgekeerd aan 
tantidmes aan den Raad „van Commissarissen, de 
Directie en het overige „j)ersoneel der Bank. Indien 
de Directie uit meer „dan dric leden bestaat, 
bedraagt de zooeven be- „doeldo uitkeoring 13 
(dertien) percent van do „overwin8t. 

,,3. Van het overblijvend deel der overwinst 
„wordt » gedeelto aan het reservefonde uitgo- keerd 
totdat dit hot bij artikol 6 bedoolde be- „drag heeft 
boreikt on do rest voor do holft door „hct Land en 
voor do andere helft door de Bank „genoten, totdat 
hot winstaandeel der Bank, „mct in bogrip van de in 
het isto lid bodooldo uit- „kcering, doch mot 
uitsluiting van de in de twee „vorigo leden bedooldo 
bijzondere stortingen, „cxtra-resorve8 on 
uitgokeerde tantiemes, 10 “(Cicn) percent van het 
geplaatsto maatschappo- ,」Uk kapitaal bedraagt. 

„4. Van do clan nog overblijvende overwinst 
„ontvangt hot Land drio viorden en de Bank „66n 
vierde, totdat het geheele winstaandeel dor „JJank, 
inot inbegrip van de in het late en 3de ,,Iid bedoolde 
uitkeeringen 15 (vijftien) percent 

„van het geplaatste maatschappelijk kapitaal 
„be(lraagt. 

”5. Van hot daarna nog van de overwinst 
„overblijvend deel ontvangt het Land zeven 
„achtsten en de Bank 66n achtste. 

De Directie vond in die wijziging, die het aan- 
deel van het Land stork vergrootte ten opzichto van 
de andere winstgerechtigden, aanleiding in de balans 
de waarde van de vaste eigendommen niet op de 
gewone wijze af te leiden uit de boek- waarde 
verminderd met afschrijvingen, doch om zoowel de 
gebouwen als den inventaris to laten taxeeren en in 
overeenstemming met de taxaties de balansposten 
vastte stellen. De gebouwen ston- den to boek aan 
het einde van het jaar 1921/22 met f 2.300.500, de 
taxatie luidde / 7.104.480 op de balans werden ze 
gebracht met / 5.150.000; de inventaris, dio einde 
1920/21 te boek stond met / 20, werd gebracht op / 
174.000. 

Op deze wyze werd do winst zoo zuiver mo- 
gelijk vastgesteld, opdat de nieuwe winstver- 
deeling geen onrechtmatige nadeelen zou be- zorgen 
aan bij haar betrokken partijen. 

De winst, die sterk beinvloed was door de bo- ven 
beschreven omzetting van dollarsaldi in Ne- 
derlandach courant, werd over het boekjaar 1921/22 
vastgesteld op / 27.403.585,06, waaruit de Directie 
voorstelde een dividend uit te keeren van 166%, 
Gebruik makende van het Haar bij artikel 15 lid 2 
van het Octrooi toegekende recht, bracht de 
Regeering van Nederlandsch-Indie de volgende 
bezwaren tegen de jaarbalans en de daarmede 
samenhangende Winst- en Verliesreke- ningover het 
boekjaar 1921/22, zooals die door de Directie was 
opgemaakt en door den Raad van Commisaarissen 
was goedgekeurd, in： 

1°. achtto Zij het met het oog op hot herstel van 
de goudpariteit van den Nederlandsch-In- dischen. 
gulden waarvan de handhaving een na* tuurlijke en 
ook van de zijde der Directie aan- vaarde 
verplichtiug van de circulatiebank vormde, niet 
verantwoord de te verdeelen winst op een zoodanig 
bedrag te stellen, dat de in het boekjaar 1921/22 
verkregen winsten uit koers- verschillen ten bedrago 
van / 25.296.091,54 na- genoeg geheel aan de 
deelhebbers in de winst zou worden uitgekeerd,' 

2°. achtto Zij het ongewenscht dat bij de op- 
stelling van de jaarbalans aan het einde van het 
boekjaar 1921/22 eeu andere wijze van waarde- 
bepaling voor de gebouwen der Bank werd ge- volgd 
dan bij de opstelling van de balansen bij hot 
afsluiton dor voorafgegane boekjaren werd govolgd. 
- 

Deze bezwaren werden door de Direotie ea don 
Raad van Commissarissen niet als juist er- kend, 
wuardoor het noodzakelijk werd om volgens het 
derde lid van artikel 15 van het Octrooi van de 
Javasche Bank van 2 Januari 1906 drie schcidslieden 
te kiezen, die over de bezwaren zouden beslissen. 
Xntusschoa werd overeenge- komon, dat hot door de 
Directie voorgestelde dividend niet zou worden 
uitgekeerd, doch dat voorloopig 35% zou worden 
betaaid. 

Vormelding verdient nog, dat hot kapitaal van de 
Javasche Bank bij het gewijzigde Octrooi volgens 
art. 5 lid 1 werd verhoogd vau 6 mil- lioen tot 9 
millioen, doch met het oog op het loo- pende geschil 
word de uitgifte van 3 millioou in aandeelen 
voorloopig uitgesteld. Art. 6 lid 1 van de Javasche 
Bankwet 1922 bopaalde hot reserve- 
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fonds op maximum het bedrag van het maat- 
schappelijk kapitaal, dock volgens art. 6 lid 2 mocht 
het. door den Gouverneur-Generaal in 
overeenstcmming met de Bank worden verhoogd. 
Van deze bepaling werd gebruik gemaakt om het 
reservefonds op maximum 150% van het ge- plaatste 
kapitaal vast te stellen, en het dus voor- loopig te 
brengen op 9 millioen. 

Het aanhangige geschil mocst worden opgelost 
door drie scheidslieden to benoemcn in gemeen 
overleg tusschen de Regcering en de Directie van de 
Javasche Bank, en by gemis aan overeen- stemming 
door den Raad van Justitie te tavia. Daar 
overeenstemming niet werd bereikt, wefa

，
'Ue zaak 

bij den Raad van Justitie aanhan- gig gemaakt, waar 
de Regeering tegen de Javasche Bank den eisch 
stelde dat scheidslieden zouden worden aangewezen 
uit negen met name genoemde personen in 
Nederland en dat de on- derwerpen van geschil 
zouden worden gefor- muleerd als in de dagvaarding 
neergelegd. 

De uitspraak van den Raad d.d. 10 Aug. 1928 
bepaalde, dat het eerste bezwaar geen bezwaar was 
tegen de balans over het boekjaar 1921/22, doch een 
bedenking tegen het beheer, zoodat de Regeering 
niet ontvankelijk was met haar vor- dering tot 
benoeming van scheidslieden, terwijl voor regeling 
van het tweede bezwaar drie arbiters werden 
benoemd. 

Op het hoofdpunt werd de Javasche Bank dus in 
het gelijk gesteld, doch de Regeering berustte hierin 
niet. Zij ging in September 1923 van het vonnis in 
appM bij het Hooggerechtshof van Ne- derlandsch-
Indie. 

De uitspraak vond plaats op 24 Juli 1924, 
waarbij voor beide bezwaren scheidslieden wer- den 
benoemd. 

Het geschil was intusschen reeds bijgelegd, 
zoodat de arbitrage niet gehouden behoefde te 
worden. De oplossing was gevonden door uit de 
winst nog / 500.000 af te schrijven op gebouwen, een 
extra reserve te scheppen van / 3.093.873,22 en / 
23,743.711,84 onder de winstgerechtigden te 
verdeelen. Er werd een dividend uitgekeerd van 43% 
en verder kregen aandeelhouders voor 3 millioen 
bonus-aandeelen^ die berekend werden tot een koers 
van 200%. 

Het kapitaal werd op deze wijze op 9 millioen 
gebracht, het reservefonds op I3| millioen en 1 
millioen werd gestort in het Pensioen- en Onder- 
standfonds voor het personeel van de Javasche Bank. 

Nadat de bankbilletten-circulatie in 1920/21 
haar hoogtepunt had bereikt, zette een ]ang- zame 
daling in, die aanhield tot 1923/24: 

 
gemiddelde 

metaalvoorraad 
gemiddelde 

bankbilletten 
circulatie 

in 1921/22 / 207.576.560,32 / 295.314.020 
in 1922/23 ,,205.578.814,37 ,,265.867.970 
in 1923/24 ,,219.313.629,49 „ 263.166.685 

Na de hevige na-oorlogsprjjsstyging was een 
scherpe daling gevolgd, die op verschillend gebied 
zware verliezen te weeg bracht. Niet alleen goe- 
deren daalden in waarde, maar eveneens vaste 
eigendommen. Hierdoor raakten vele hypotheken 
gedeeltelijk ongedekt en daar de Soerabajasche 

Spaar-, Incasso- en Hulpbank en de Spaarbank van 
de Maatschappy tot Nut van het Algemeen, beide 
gevestigd te Soerabaja, sterk bij de waardo van vaste 
gocderen bctrokken waren, ontstond onrust bij de 
inleggers, die leidde tot een run. Beide spanrbanken 
geraakten in moeilijkheden. De Javasche Bank nam 
met de Factory der Ne- derlandsche 
Handelmaatschappij het initiatief tot oprichting van 
de Javasche Hypotheekbank, die in staat was 
verscheidene hypotheken over te nemen, waardoor 
de Nutsspaarbank de noodige liquiditeit herkreeg. 
Deze kon daardoor gereor- ganiseerd worden zonder 
nadeel voor de beleg- gers. De Soerabajasche Spaar-
, Incasso-, en Hulpbank bleek niet meer te redden en 
moesb overgaan tot geleidelijke liquidatie. 

In deze periode werden proeven genomen met het 
in circulatie brengen van zilveren stand- penningen 
met een gehalte van 720/1000 om na. te gaan, hoe 
de bevolking hierop zou reageeren. In zyn verslag 
over het boekjaar 1923/24 consta- teerde de 
President, dat deze munten niet in den smaak van de 
bevolking vielen, zoodat het door % Landskassen in 
omloop gebraclite geld naar do kassen van de 
Javasche Bank terugvloeide. Latere ervaringen 
hebben geleerd, dat de bevolking spoedig aan de 
munten van lager gehalte gewend raakte, zoodat een 
algemeene gehalteverlaging kon worden ter hand 
genomen. 

De Javasche Bank opende in 1922 een kantoor in 
Kediri, en in 1923 6cn in Pematangsiantar, 
helTeerste nadat do Nederlandsch-Indischo Es- 
compto Maatschappij besloten had in Kediri te 
sluiten, het laatste met het oog op de snello 
ontwikkeling der cultures ter Sumatra's Oostkust. 

De wisselkoersen op Nederland waren weder- om 
aan ongewenschte schommelingen onder- hevig. 
Het boekjaar 1923/24 zette in op een koers van 98, 
die in September steeg tot 97 en 96}, orn in Februari 
over 9G| tot 951 op te gaan. Daarna trad een licht 
herstel tot 96| in. 

De hoofdreden van deze daling van den Ne- 
derlandsch-Indischen gulden ten opzichte van den 
Nederlandschen lag in de voortdurend grooto 
remises van het Nederlandsch-Indischo Gouver- 
nement. Hierbij meende de Javasche Bank reden te 
hebben om te klagen over de geringo mede- 
werking, die zij ondervond van de zijdo van do 
Nederlandsche Bank. De wrijving tusschen do Di- 
recties der twee circulatiebanken kwam tot uiting in 
do jaarverslagcn dezer instellingen en o.a. bleek 
hieruit, dat do Nederlandsche Bank meende 
aanspraak te mogen maken op een deel der 
goudwinsten, welko de Javasche Bank in hot jaar 
1921/22 behaalde. Do Javasche Bank kon dit 
standpunt niet billijken en klaagde er verder over, 
dat 

1°. zy Binds 1919 geen goud in Nederland van de 
Nederlandsche Bank kon krijgen, 

2°. do Nederlandsche Bank weigerde toe te 
zeggen, dat goud dat de Javasche Bank eventuccl af 
zou staan by verandering der omstandigheden 
teruggekocht zou kunnen worden, 

3°. de Regeering van Nederlandsch-Indie wei-
gerde haar toestemming to verleenen tot het 
uitvoeren van zilveren standpenningen. 

In het boekjaar 1924/25 werd overeonstem- ming 
met de Nederlandsche Bank bereikt, en werd door 
goudverkoop een tegoed van 25 millioen in 
Nederland gecreeerd. De rentetarioven van de 
Javasche Bank werdon met 1 % vorhoogd, 
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nadat zo vele jaren gehandhaafd waren gobioven op 
basis van 3|% voor hot wisseldisconto. 

Er volgde een periode van rustigor ontwikke- ling 
en aan de sterke schommelingen der wissel- koersen 
kwam een ein de, toen de Javasche Bank op 29 April 
1925 de volgendc verklaring afgeven kon: 

President en Directeuren der Javasche Bank 
verbinden zich tegenover de Regeering van Ne- 
derlandsch-Indie tot handhaving en voortzetting van 
de tot dusver door de Javasche Bank ge- volgde 
goudpolitiek, door o.m. bij stijging van de 
wisselkoersen op het buitenland boven pariteit der 
goudawaarde behalve in buitengewone om- 
standigheden ter beoordeeling van den Gouver- neur-
Generaal na raadpleging der Javasche Bank en 
behalve voor wisselarbitrage, haren goud- voorraad, 
zoolang zij daartoe bij machte zal zijn, zonder in 
stryd te geraken met de bepalingen van de Javasche 
Bankwet, zoo noodig, voor af- gifte beschikbaar te 
stellen op den voet van / 1653,44 per kilogram fijn 
voor baren en tot hiermede overeenkomende prijzen 
voor gouden muntspecien. 

De Javasche Bank verklaarde zich bereid goud te 
koopen tot: 

/ 1638 Ind. courant per Kg. fijn geleverd te 
Amsterdam, 

/ 1634 Ind. courant per Kg. fijn geleverd te 
Batavia, en goud te verkoopen tot: 

/ 1653,44 Ind. courant per Kg. fijn. te Batavia 
geleverd, 

/ 1661 Ind. courant per Kg. fijn te Amsterdam 
geleverd, waardoor do goudpunten voor 
Nederlandsch courant werdcn bepaald op 101% en 
99”8%. 

De wisselkoersen bleven vry stabiel, wat ver- 
klaard kan worden door de ingetreden kalmte na de 
ontspanning, die op de crisis van 1921/23 was 
gevolgd. De jaarverslagen van den President van de 
Javasche Bank gaven echter reeds uiting aan de 
vrees, dat de alom in do wereld goyolgde 
averechtsohe economische politick tot moeilijk- 
heden zou Iciden. De aandacht werd erop go- 
vestigd, dat zich crisis-symptoinen, ophoopten, die 
voor Jndic weinig goeds voorspelden. Met grooten 
nadruk word gewezen op de noodza- kelijkheid van 
een inkrimping der Staatsbemoei- ingen en uitgaven, 
daar do financieele vooruit- zichten zich ongunstig 
afteekenden. 

Do pryzen van do koloniale producton bo- 
gonnen te dalen, waardoor een geleidelyko af- name 
van do exportwaardo intrad. Do hooveol- heid 
bankbilletten in circulatie weerspiegelde do 
prijedaling, die vooral na het boekjaar 1920/27 
sterker werd： 

 gemiddelde 
metaalvoorraad 

gemiddoldo 
bankbilletten 

circulatio 

in 1924/25 / 204.858.398,62 / 268.504.680 
in 1925/26 ,,200.048.633,83 ,,321.577.995 
in 

192G/27 
,,230.354.097,02 ,,326.464.660 

in 1927/28 ,,203.012.610,82 „ 317.948.815 
in 1928/29 „ 189.490.570,59 ,,312.311.555 
in 1029/30 ,,173.090.691,56 ,,298.686.716 
in 1930/31 ,,169.322.600,27 ,,261.768.185 
in 1931/32 „ 162.095.710,74 ,,238.744.705 

In 1926 werd het kantoor der Javasche Bank te 
Tandjoengpocra gesloten, nadat gebleken was, 
daPEet rayoni waarin dit kantoor werkte, in 
afzienbaren tijd geen uitbreiding van handel en 
cultures te zien zou geven, in 1927 werd een. kantoor 
in Madioen geopend ten einde het werk van het 
agentschap Kediri te ontlasten. 

1928 kon nog tot de gunstige jaren gerekend 
worden, doch het werd al duidelijker, dat een omkeer 
in aantocht was. In 1929 kregen de on- gunstige 
factoren de overhand en de Javasche Bank zag zich 
genoodzaakt de rentestijging, die overal plaats vond, 
te volgen. Zij verhoogde haar disconto op 22 Juli 1929 
van 4|% op 5|%. Lang behoefde deze rentestand niet 
gehandhaafd te blijven, reeds op 10 Februari 1930 
kon een ver- laging tot 5% worden doorgevoerd, die 
op 10 Maart 1930 door een verlaging tot 4|% werd 
gevolgd. 

De snelle prijsdaling der producten en de angst- 
wekkende verlaging van het actief saldo van de 
handelsbalans werden opgevangen door een op- 
merkelijk snelle aanpassing van het particuliere 
bedrijfsleven. Moeilijker was het de Staatsuit- gaven 
in verhouding tot de verlaging van het le- vensniveau 
terug te dringen; de saldi van den ge- wonen dienst 
der Staatsbegrooting vertoonden het volgonde 
verloop: 

1927 voordeelig f 45.250.000 
1928 ,, ,, 31.355.000 
1929 ,, „ 7.136.000 
1930 nadeelig „ 85.178.000 
1931 » ,, 154.807.000 

In September 1931 werd de Javasche Bank ge- 
voelig getroffen door het loslaten van het goud door 
do Bank of England. Een zwaar verlies was hiervan 
het gevolg; dit kon echter worden voldaan uit de 
sterke reserves, waarover de Bank beschikto. Daar de 
Engelsche politiek onrust ver- wekte en aanleiding 
gaf tot kapitaalsvlucht, waren voor een korten tijd 
maatregelen noodig om dit te verhinderen. De rust 
keerde spoedig we er. 

De afnemende bedryvigheid noopte tot sluiting 
van de agentschappcn te Bengkalis en Pematang- 
siantar. De Javasohe Bank had bij de sluiting van het 
boekjaar 1931/32 nog kantoren te： Batavia, 
Amsterdam, Bandoeng, Cheribon, Jogjakarta, Kediri, 
Madioen, Malang, Semarang, Soe- _ rabaja, 
Soorakarta, I^oetaradja, Medan, Padang,- Palembang,
 Tan d j de rig balai, Bandjermasin, 
Pontianak, Makassar en Manado. 

De tabellen op bladz. 1178 en 1179 verdui- 
delykcn de ontwikkeling van de Javasche Bank in do 
periode 1916 tot 1932. 

Sinds do opgavo in het eerste artikel over de 
Javasche Bank hebben als Presidenten gefun- geerd: 
E. A. Zeilinga (1912—1924), Mr. L. J. A. Trip 
(1924—1929) en Mr. Dr. G. G. van Buttingha 
Wichers (1929 tot heden), en als Directeuren Mr. 
J. Gerritzen (1907一1920), K. F. van den Berg 
(1912—1924), L. von Hemert (1920—1922), 
J. F. van Rossem (1922—1928), Mr. L. J. A. Trip 
(1923—1924), Th. Ligthart,( 1924—1929), 
K. W. J. Michielsen (1929 tot heden), Mr. Dr. 
G. G. van Buttingha Wiohers (1929), A. Praas- terink 
(1929 tot heden). X.'p~ 、 

Gouvernements Couiinissarisson waren in die 
periode Mr. Th. A. Ruys (1902—1916), Mr. G. J. 
Bissohop (1916—1920), Ir. E. P. Welleilstein 
(1920—1928), Prof. Dr. J. H. A. Logemann (1928 tot 
heden). 



1178 BANK (JAVASCHE)—BONDOWOSO. 

Obligo's 

 hoogst laagst 

1915/16 ... 31 Maart '16 / 176.457.689,95 17 April '15 / 122.998.768,67 
1916/17 ... 7 October *16 ,,216.799.360,60 22 ,,'16 „ 171.155.305,08 
1917/18 ... 31 Maart *18 ,,242.065.079,77 19 Mei '17 ,,191.001.309,88 
1918/19 . • • 31 Maart *19 ,,342.325.698,86 6 April '18 ,,240.980.960,30 
1919/20 . . • 6 Maart '20 ,,418.111.474,35 24 Mei '19 “327.815.551,03 
1920/21 ... 16 October '20 ,,599.810.126,05 3 April '20 ,,407.615.122,19 
1921/22 ... 16 April '21 ,,477.613.084,10 4 Maart '22 ,,335.846.424,46 
1922/23 . . . 2 December '22 ,,407.079.353,— 8 Juli '22 ,,330.552.793,15 
1923/24 . . . 20 October '23 ,,403.067.403,31 15 Maart '24 ,,332.869.312,70 
1924/25 ... 18 October '24 ,,399.394.487,01 14 Juni '24 ,,319.419.903,15 
1925/26 ... 13 Februari '26 ,,410.433.797,66 16 Mei '25 ,,324.316.567,48 
1926/27 ... 2 October '26 ,,406.913.694,17 31 Maart '27 ,,350.871.293,07 
1927/28 ... 1 October '27 „ 408.642.787,82 9 April '27 ,,351.144.658,33 
1928/29 ... 17 November *28 ,,389.026.293,95 12 Mei '28 ,,344.817.894,03 
1929/30 ... 7 September ,29 „ 381.253.251,13 1 Maart '30 ,,306.641.257,82 
1930/31 ... 12 Juli '30 ,,329.033.222,33 21 Februari '31 ,,282.881.080,31 
1931/32 ... 9 Mei ,31 ,,289.256.851,69 23 Januari '32 ,,253.726.310,32 

 Gebouwen Inventaris Onkosten 

1915/16  .........................................  / 1.294.501,— f 18,— / 805.231,18 
1916/17  .........................................  ,,1.363.500,— ,, 19,一 ,, 977.183,23 
1917/18 ........................................... ,,1.412.000,— ,, 20,— ,,1.154.480,93 
1918/19  .........................................  ,,1.448.500,— ,, 20 — ,,1.352.905,11 
1919/20 ..........................................  ,,1.770.001,— ,, 20, — ,,2.103.170,85 
1920/21  .........................................  ,,2.300.500,— ” 20,— ,,2.792.634,20 
1921/22  .........................................  ,,5.150.000,— ,,170.000,— ,,8.392.547,05 
1922/23  .........................................  „ 5.640.000,— ,,200.000,— ,,3.544.344,28 
1923/24  .........................................  ,,5.900.000,— ,,198.001,— ,,2.452.048,30 
1924/25  .........................................  „ 5.750.000,— „ 196.001,— ,,2.873.610,10 
1925/26 ...伊 .......................  ,,5.970.000,— ,,211.001.— ,,1.900.932,47 
1926/27  .......................................... „ 6.011.550, — ,,227.501,— ,,1.981.897,]0 
1927/28  .......................................... ,,5.980.000,— ,,259.000,— ,,2.728.755,23 
1928/29  ..........................................  ,,6.047.500,— ,,293.500,— ,,2.547.188,15 
1929/30  ..........................................  ,,5.936.000,— ,,305.000,— ,,2.606.310,39 
1930/31  ..........................................  ,,5.820.000,— „ 290.000,— ,,2.244.237,70 
1931/32  ..........................................  ,,5.678.000, — ,,259.750,— ,,2.039.528,28 

- BONDOWOSO. (Aanv. v. DI. I). Regentschap 
van de residentie Besoeki, wordt begrened ten 
Noorden door het regentschap Panaroekan, ten 
Oosten door de regentschappen Panaroekan en 
Banjoewangi, ten Zuiden door de regentschap- pen 
Banjoewangi en Djember en ten Westen door het 
regentschap Panaroekan. 

Het regentschap Bondowoso, bestaat uit cen 
vlakte, doorsneden door de Kali Samp6jan en omvat 
voorts een deel van het Hjang-gebergto en het 
geheele Idjdn-plateau. 

De laatste adminiatratieve indeeling werd 
vastgesteld b日 Ind. Stb. 1921 no. 444. Het re-
gentschap is verdeeld in vier districten t.w.: Bon- 
dowoso (onderdistricten: Bondowoso-Kota, Tjo- 
rahdami, Tegalampel, Tenggarang en Wringin), 
Wonosari (onderdietricten: Wonosari, Tapdn, 
Soekosari en Tlogosari), Pradjekan (onderdis- 
tricten: Pradjekan, Klabang en Tjerm6) en Tamanan 
(onderdistricten: Tamanan, Groedjoo- gan, Poedjer 
en Maesan). Het regentschap telt 186 d6sa's. 

De Inlandscho bevolking is bijna uitsluitond 
Madoereesch. Do geheele bevolking telt volgcns de 
gegevens van de volkstelling 1930: 372.360 zielen, 
waarvan: 3G7.715 lnlander«, 781 Europe- anon, 
2596 Chineezen en 1268 andere Vreemdo 
Oosterlingen. 

In het ressort z寸n G regentschapspasars, 2 re- 
gentschaps-veepasara en een regentschaps-ta- 
bakspasar to Kasemek (onderdistrict Poedjer, 
district Tamanan), benevens 3 rogentschaps- 
poliklinieken, voorts een 16-tal d^sapasars. 

Het aantal Gouvemements-Inlandscho 2e klas- ae 
soholon bedraagt 18, dat der d^suHcholcn 86. 

Do voornaamste oxportgewassen voor de Eu- 
ropeesche markt zijn： tabak, suiker en koffie. De 
in (lit regentschap werkonde tabaksonder- 
nemingen zyn: Soembersarie (N.V. Tabak Cul- 
tuurxnaatschappij Soembersari), Djelboek, Pe- 
ngarang, Kalian jar, Tamansari, (de drie laatste van 
de N.V. Besoeki Tabak Maatschappij), Nangkaan 
(N.V. Landbouwmaatschappij Oud- Djember), 
Kontjir (N. V. Tabak Maatschappij 
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Afschrijving 

 Gebouwen Inventaris aanmaak 
Bankbilletten Totaal 

1915/16 .............................  / 120.585,45 / 12.050,79 / 110.488,82 / 243.105,06 
1916/17 .............................  „ 173.488,46 ,,24.484,65 ,,116.341,87 „ 314.314,98 
1917/18 .............................  „ 175.327,28 ,,18.026,93 ,,123.137,47 ,,310.491,68 
1918/19 .............................  ,,221.841,20 ,,32.066,29 ,,274.219,91 „ 528.127,40 
1919/20 .............................  ,,247.386,15 ,,66.844,54 ,,508.389,67 ,,822.540,36 
1920/21  ............................  ,,952.277,38 ,,88.827,47 ,,693.684,32 ,,1.734.789,12 
1921/22  ............................  — ,,7.831,60 ,,291.230,82 ,,299.062,42 
1922/23  ............................  ,,314.190,32 ,,56.046,68 ,,276.091,58 „ 646.328,58 
1923/24  ............................  „ 342.620,43 ,,38.937,95 ,,348.513,59 ,,730.071,97 
1924/25  ............................  ,,180.398,07 ,,21.890,49 ,,281.274,07 ,,483.562,63 
1925/26  ............................  ,,172.761,38 ,,23.013,95 ,,239.790,84 ,,435.566,17 
1926/27  ............................  ,,177.766,48 ,,27.420,93 ,,269.804,36 „ 474.991,77 
1927/28  ............................  ,,177.273,67 ,,27.835,87 ,,275.864,03 ,,480.973,57 
1928/29  ............................  „ 182,211,58 ,,33.792,70 ,,662.076,22 ,,878.080,50 
1929/30  ............................  ,,188.955,85 ,,40.452,22 ,,347,069,69 ,,576.477,76 
1930/31  ............................  ,,193.027,37 ,,47.227.— „ 541.319,03 „ 781.573,40 
1931/32  ............................  „ 194.361,77 ,,49.538,87 ,,261.832,06 ,,505.732,70 

 Netto winst Uitkeering 
Koloniale Kas 

Storting in 
Reservefonds Dividend 

1915/16 ...........................  / 2.665.493,05 / 819.633,18 / 409.816,59 16% 
1916/17 ...........................  ,,2.931.055,58 ,,957.954,33 „ 478.977,16 18% 
1917/18 ...........................  ,,2.955.885,63 ,,967.327,02 „ 483.663,51 18% 
1918/19 ...........................  ,,4.416.197,50 ,,1.519.007,95 „ 759.503,97 25% 
1919/20 ...........................  ,,5.477.692,54 ,,1.920,017,18 „ 960.008,89 30% 
1920/21  ..........................  „ 6.535.712,33 ,,2.319.713,54 ,,1.159.856,78 35% 
1921/22  ..........................  ,,26.837.585,06 „ 10.420.518,37 ,,4.304.119,88 43% 
1922/23  ..........................  ,,5.263.533,04 ,,2.834.311,17 „ 723.271,12 19% 
1923/24  ..........................  ,,6.468.624,50 ,,3.586.916,84 „ 895.295,28 20,8% 
1924/25  ..........................  ,,5.803,011,19 „ 3.563.275,03 — 17,8% 
1925/26  ..........................  „ 9.832.065,55 ,,6.700.543,26 — 23% 
1926/27  ..........................  „ 6.169.475,05 ,,3.864.324,75 — 18,5% 
J 927/28  .........................  ,,5.034,613,56 ,,2.985.438,94 —- 17% 
J 928/29  .........................  ,,5.439.304,52 ,,3.261.403,18 „ 30.604,04 17,5% 
J 929/30  .........................  ,,5.850.429,18 ,,3.599.838,75 — 18% 
1930/31  ..........................  „ 2.982.341,82 ,,1.441.104,38 — 14% 
1931/32  ..........................  ,,538.600,68 » — „ 1.245.563,28 6% 

Kontjir), Soekowono en Klabang (de laatste van <le 
firina Fraser Eaton). Do tabaksondernomin- gcn 
Djolboek en Soekowono liggen buiton het re-
gentschap, doch hebbcn contracten mot do be- 
volking van Bondowoso. Voorts eenigo opkoop- 
inaatschappyon, van wclke do Tabak Export- en I 
mport Compagnie de voornaamsto i& Suikoron- 
(lernemingen zyn Tenggarang on Pradjekan (Ko- 
Joniale Bank). In het Idjdn-gobergto do koffie- 
ondernomingen Kalisat, Pantjoer en Blawan en de 
veeteeltondorneming Djampit. 

BONDOWOSO. (Aanv. v. DI. I). Hoofdplaats 
van de rcsidentio Besooki en van het regontschap 
Bondowoso, gologon aan de Kali Sampdjan onaan 
den spoorweg Kaliaat-Panaroekan. De bevolking 
tolt volgens de volkstelling 1930:20.401 zielen, 
waarvan 17.457 Inlanders, 499 Europeanen, 1321 
Chineozon cn 1124 andere Vreemde Oosterlingon. 

Ter plaatao is o.m. geveatigd het hoofdkantoor 
van do irrigatio-afdeeling Pekal6n-Samp6jan. Er 

is een Gouvornements Europeesche lagere school, 
een Hollandsch-Inlandsche school, eon School voor 
kindoren van Ambonneesche Militairen en een 
partiouliere gesubsidieerde Christel；］ke Hol- 
landsch-Chineesoho school. De Algemeene Ne- 
deriandsch-Ixidisohe Electriciteit Maatschappy 
voorziet do plaats van electriciteit. 

BONDOWOSO. (Aanv. v. DI. I). District van hot 
gelijknamigo regentschap, onderverdeeld in vyf 
onderdistricten t.w.: Bondowoso, Tjoerahda- mi, 
Tonggarang, Tegalampel en Wringin, telt 75 dean's. 
De bevolking telt 113.755 zielen, waarvan 110.468 
Inlanders, 579 Europeanen, 1515 Chi- neezen on 
1193 andere Vreemde Oosterlingen (volkstelling 
1930) Er zijn 5 ddsapasars on 26 d^sasoholon. In dit 
distri^ wordt tabak, suiker, ryat on mals verbouwd,* 

PRADJEKAN. (Aan#. v. DI. III). District van' het 
regontschap Bondowoso, onderverdeeld in drie 
onderdistricten t.w.: Pradjekan, Klabang en Tjer- 



1180 PRADJEKAN—BARROE. 

md, telt 26 dWs en een bevolking van 70.183 
zielcn, van welke 69.759 Inlanders, 102 Euro- 
pe&nen, 299 Chineezen en 23 andere Vreemde 
Oosterlingen (1930). Suiker, tabak, koffie, rijst 
en mais zijn de voomaamste landbouwgewassen. 
Er zijn 2 ddsapasars en 16 ddsascholen/ 

TAMANAN. (Aanv. v. DL IV). District van het 
regentschap Bondowoso, onderverdeeld in 4 on- 
derdistricten t.w. Tamanan, Maesan, Groedjoe- 
gan en Poedjer, omvat 48 disa's. De bevolking 
telt 96.055 zielen, waarvan 95.559 Inlanders, 62 
Europeanen, 406 Chineezen en 28 andere Vreem- 
de Oosterlingen (1930). In het district bevinden 
zich 4 dfesapasars en 22 dfesascholen. In het 
ressort 
wordt zeer veel tabak en rijst geplant. ■x WONOSARI. (Aanv. v. DI. IV). District van 'het 

regentschap Bondowoso, onderverdeeld in 4 
onderdistricten: Wonosari, Tapen, Soekosari en 
Tlogosari, telt 37 dBsa's. De bevolking telt 29.367 
zielen, w.o. 91.929 Inlanders, 38 Europeanen, 
376 Chineezen en 24 andere Vreemde Oosterlin- 
gen (1930). In het district bevinden zich 5 dfesa- 
pasars en 32 ddsascholen. In het ressort worden 
tabak, suiker, koffie, rijst en mais verbouwd, 

NEDERLANDSCHE KOLONIALE PETRO 
LEUM MAATSCHAPPIJ, N.V. opgericht 1912 te 
Rotterdam,sedert gevestigdte ^-Gravenhage.Het 
maatschappelijk kapitaal bedraagt / 24.500.000, 
in aandeelen op naam van / 1000; geplaatst en 
volgestort zijn / 10.000.000. Doel der maat- 
schappij is: uitoefening van Industrie en drijven 
van handel in het algemeen； speciaal winnen van 
petroleum en andere delfstoffen in Ned.-In- 
die of elders, verwerken van gewonnen petro- 
leum en andere delfstoffen en handci in petro- 
leum, de derivaten daarvan en andere delfstof- 
fen, alsook vervoer daarvan; in verband daar* 
mede aanvragen, verkrijgen en exploiteeren van 
vergunningen tot mijnbouwkundigo opsporin- 
gen; aanvragen, verkrijgen en exploiteeren van 
mijnconcessies, enz. 

De werkzaamheden der maatschappij waren 
aanvankelijk weinig succesvol, ondanks be- 
langrijke uitgaven voor boorwerkzaamheden op 
Java, Sumatra en Borneo； zulks gedeeltelijk ten. 
gevolge van de moeilijkheid om gedurendo de 
oorlogsjaren de beschikking over geschoold per- 
soneel te verkrijgen, alsmede door ondervonden 
bezwaren bij verscheping van boormateriaal. In 
1914 werd echter een productieve bron aange- 
boord op de concessie P6tak; in 1917 een andere 
op de concessie Tremboel, beide gelegen in de 
toenmalige residence Rem bang (Java). Aan- 
vankelgk werd de aldaar geproduceerde ruwe 
olie aan anderen verkocht, later bouwdo de 
K.P.M. een kleine raffinadery te Kapoean, by 
Tjepoe, in 1922 voltooid, door pijpleidingen met 
genoemde terreinen verbonden. 

In 1922 boorde de K.P.M. petroleum aan op 
de concessie Talang Akar, in de residentie Pa- 
le m bang (Sumatra). Deze concessie bleek zeer 
waardevol te zyn. In de nabijheid daarvan, te 
Soengei Gerong, aan de Moesi rivier, nabij Pa- 
lembang, werd in verband daarmede een mo- 
deme raffinadery en paraffine fabriek opgericht; 
deze is door een 130 k.m. lange pjjpleiding ver- 
bonden met de productie terreinen van Talang 
Akar en ometreken. 

De productie der maatschappij bedroeg over de 
jaren 1924 tot 1931, in ruwe olie, per tons van 1000 
kg, reap,: 

Jaar Rembang Palembang Totaal 

1924 8.845 13.699 22.544 
1925 9.951 576 10.427 
192G 10.712 34.916 45.628 
1927 13.839 151.871 165.710 
1928 12.774 215.507 228.281 
1929 13.347 341.590 345.937 
1930 8.953 600.663 609.616 
1931 7.286 770.104 777.390 
Het a ant al werklieden der maatschappij bedroeg 

per ultimo December 1931: 132 Euro- peanen en 
1918 Inlanders en Chineezen. 

In 1928 sloot de K.P.M. exploitatiecontracten met 
de Ned.-Ind. Regeering af voor terreinen met een 
totale oppervlakte van ongeveer 253.000 h.a,, 
gelegen in Java, Zuid-Sumatra en Madoera, in 1931 
andermaal voor terreinen met een totale oppervlakte 
van ongeveer 360.000 h.a., gelegen in Zuid Sumatra, 
Atjdh, den. Riouw Archipel, Madoera en Celebes. 
Buitendien was de K.P.M. gedurende de laatste jaren 
werkzaam op een concessie ter Oostkust van 
Borneo. 

Voor het vervoer van hare producten bezit de 
Maatschappij een eigen vloot van tankschepen, 
alsmede een overlaadstation, te Tandjoeng Debar, op 
het eiland Poeloe Bintam, in den Riouw Archipel. 

Bijkantoren van do maatschappij zijn geves- tigd 
te Batavia en te Palembang. 

BARROE (Aanv. v. DI. I), is het kleinste. der drie 
zelfbesturende landschappen (Soppdng- riadja, 
Barroe en Tanette), welke tezamen de 
onderafdeeling Barroe van de afdeeling Parc- par6, 
gouvernement Celebes en Onderhoorig- heden, 
vormen. Hun financien worden gezamen- lijk in de 
onderafdeelingskas van Barroe beheerdj 
SoempangbinangaE, de woonplaats van den 
bestuurder van Barroe, is tevens de standplaatfi van 
den controleur of civielen gezaghebber der 
onderafdeeling. 

Naar aanleiding van de langdurige grensge- 
schillen tusschen de landschappen Barroe on Tanette 
werd door den Gouverneur van Celebes en 
Onderhoorigheden, bij contract met do bo- trokken 
zelfbesturen van Juni 1861, de grens tusschen 
genoemdo landschappen aldus vast- gesteld: van af 
do zee de rivier Lodjari tot Liang in Tanette en Nipa2 
in Barroe, vandaar het voetpad over den top van den 
berg Gona- tana tot aan het punt, waar de rivier 
Soem- pangdoewadjang zich vereenigt met do Solo 
Moni; van daar de Solo Moni tot aan het punt, waar 
de verBchillende takken, van die rivier, welke 
afstroomen van den berg La Sitae, in64n- loopen; 
van daar een rechte lijn naar den top van den berg 
Sinampoeng6; van daar een rechte lyn over den top 
van den berg Bontosoewa tot aan de rivier Watoe2; 
van daar die rivier tot aan het punt, waar de rivier 
Lapopo in de Solo Meurong valt； van daar de 
Lapopo tot haar oorsprong, en eindelijk van daar een 
rechte lijn tot op den top van den bergLaposo. De 
landstreek Medjong tot aan de rivier Lapopo behoort 
aan Barroe; het land ten 0. van de rivier Lapopo 
tusschen de bergen Laposo, Boeloe Doewa en 
OengaE behoort aan Tanette. Deze overeenkomst, 
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goedgekeurd bij G. B. van 13 October 1861, is nog 
van kracht. 

De noordgrons van Barroo met Sopp&ngriadja is 
op 9 Juni 1908 in overcenstemming met do 
betrokken zelfbesturen als volgt geregeld: van de 
monding der Takalosi-rivier langs deze ri- vier tot 
aan het punt, waar zich daarin uitstort het zyriviertje 
de S. Sawa; van hier langs do S. Sawa tot haar 
oorsprong; van hier naar den berg Tonrong Takkoe, 
na eerst de S. Kasoemba to hebben doorsneden; van 
genoemden berg in rechte lijn naar den berg Batoe-
Tanenge en verder naar den. berg Batoe-Toengke 
(Batoe Maboeloe). 

De oostgrens van Barroe met Soppdng wordt 
gevormd door den kam van het nagenoeg in N.——
Z. richting zich uitstrekkende waterschei- 
dingsgebergte, in het N. te beginnen van den Batoe 
Toengke over de toppen Tjoppo-Lapan- tjoe en 
Tjoppo-Kapire naar den Boeloe-Laposo. 

Het oostelijk deel van Barroe wordt ingono- men 
door bergreekson van geringe hoogte (土 1000 ni.), 
waartusschon de Barroe- en Taka- losirivier met haar 
zijtakken. stroomen, bevloei- ingswater leverende 
aan de daar liggende sa- wahs. Die reeksen zijn 
uitloopers van het ge- bergte op de grens met 
Soppdng en begroeid met alang2 en kreupelhout. In. 
de bergkloven vindt men nog goed timmorhout. In 
het bosch Tjene, ten W. van kampoeng Tjamening 
komt djati voor, dooredn der vroegere aroe's 
ingevoerd. Ten Westen van het bergland strekt zich 
een sinalle laagvlakte uit, welke haar grootste 
breedte (土 6 km.) heeft tusschen de kampoengs 
SoempangbinangaE en Batoe Besi. De Bar- roerivier 
verdeelt die vlakte in een grooter noordelijk en een 
kleiner zuidelijk deel. Beide dcelcn zijn thans bijna 
goheel bebouwd (sa- wahs en tuinen). Langs het 
strand van Oo- djoeng Padongko tot Oedjoeng 
Panrengo stroliken zich moerassen met 
rizophorenbosschen uit. Daarin zijn veel 
vischvijvers aangelegd, grooton- doels 
toebehoorende aan den aroe en do hadat- Icden. Do 
geheele laagvlakte wordt doorsneden door Iago 
houvelketens. Op een or van is do con- 
trolcurswoning gebouwd en op een ander de 
kampoong Baldiv6, bowoond door de To Letta. 

In het lundschap zijn do volgende rivioren, 
waarvan in de eerste plants vermeldenswaard is: 1. 
de S. Ladjari, op do grons met Tanette. Zy ontspringt 
als 8. Palet6 op den berg Gowatana. Na een korton. 
bovenloop stroomt zy in het inoeras Lompotenga, 
waaruit zij beooston de kampoeng SoeinpangpalaE 
to voorschyn komt om in het W. in straat Makassar 
uit te mondon. Bij de monding ligt op don 
linkeroever do kam- poeng Ladjari, behoorende tot 
het landachap Tanette en op den andoron oevor do 
Barrooscho kampoeng Doa, alwaar do S. Poko in de 
Ladjari valt. Ongevoor eon half uur noordelijk van 
de monding van laatstgonoonicle rivier valt do 8. 
Barroo in zeo. Deze ontstaat uit de s&men- vlooiing 
van de S. Pange en S. Telang, wolke op den Tjoppo 
Kapiero ontspringen. Na die Hamonvloeiing bij 
kampoong Palaka draagt de rivier don naam Palaka 
en verderop nog andero plaatsolijko namen, tot zy by 
Boeloe Meong (ton Z. van do kampoeng Batoebesi) 
in do laag- vlakto komt. Als Barroe-rivier gaat zy 
verder in westelijke richting naar stiaat Makassar. 
Voorbjj kampoeng Palaka neemt zy versohillende 
zy- 

rivieren op, waarvan do voornaamato zijn links: de 
S. Lared6 en S. Djampoe; rechta: de Salo's Maningo, 
Latobang, Galoeng en Tjen6. Bij de monding der 
Barroerivier liggen de kampoengs Padongko op den 
rechter- en Soempang Bi- nangaE op den 
linkeroever. Bo venstrooms van laatstgenoemde 
kampoeng ligt Tjopeng2, waar- me。zij door een 
goeden zy weg is verbonden. De derde voorname 
rivier van het landachap is de Takalosi, welke 
gedeeltelyk de grens vormt met Soppdngriadja. Zij 
ontstaat uit de samenvloeiing van Salo Barang of 
Peleng, welke van den Batoe Lorong komt, de Salo 
Dengeng, welke op den Lapantjoe ontspringt en de 
Salo Parmio, welke haar bronnen heeft op den. Batoe 
Maboeloe. Laatstgenoemde rivier vereenigt zich bij 
Ka- lompiE met de S. Dengeng en bij Tompo met de 
S. Peleng. De aldus gevormde Takalosi-rivier 
stroomt door de sawahvelden van. Batoelappa, 
neemt rechts een drietal zijtakken op en vervolgt haar 
loop langs de grons van Barroe en Sop- pfengriadja 
om bij de kampoengs Madello (land- schap Barroe) 
en Takalasi (landschap Sopp6ng- riadja) in Straat 
Makassar uit te monden. 

De drie rivieren Ladjari, Barroe en Takalasi zijn 
van haar monding slechts tot 4： 1 uur 
stroomopwaarts voor kleine laadprauwen be- 
vaarbaar. 

Voor de kust liggen op velo plaatsen rotsen en 
klippen. Tot het landschap behooren het ei- land 
Panjikiang (een atol) en de tusschen dat oiland en 
den vaston wal golegen kleine eilanden. Twee 
warm© bronnen worden in het landschap 
aangetroffen en wel bij do kampoengs Tjamming en 
Barang. 

De bevolking van Barroe bestaat uit: 2 
Europeanen en. daarmede gelijkgestelden, 14.635 
Inlanders, 66 Chineezen on 37 andere Vreemde 
Oosterlingen, totaal 14.740 zielen (zie tabel 19, 
Indisch verslag, deel II). De grootte van het 
landschap wordt gesteld op 157 km.2, zoodat de 
bovolkingsdichtheid is 土 94 zielen per km2. Tot de 
Inlandsche bevolking behooren ook Makas- saren en 
Goareezen, die voornamel^k in de kam- poengs 
SoempangbinangaE en Padangko wonen. De 
toestand van landbouw en nijverheid is ge- lijk aan 
die in Soppdngriadja. Handel en prauw- vaart gaan 
samen. Uit het Barroesche wordt naar Makassar, de 
Spermondearchipel en Man- dar als voornaamste 
artikel rijst uitgevoerd, verdor ar6nsuiker, deels uit 
het landschap zelf en deols uit Sopp&ng afkomatig, 
en tabak uit Sopping, voorts kemiri, eendeneieren en 
tripang. De in het landschap verbouwde mala is 
slechts voor binnenlandsoh verbruik. Het aan- tal 
paarden en karbouwen is zeer gering. Veel sawahs 
moeten met den patjoel worden bewerkt. 

In don autoweg van Parepare naar Makassar, 
voorzoover loopende door het landschap Barroe, zyn 
de rivierovergangen overbrugd. 

Het laatste lange contract met Barroe werd 
gesloten op 28 September 1887, goedgekeurd bij G. 
B. van 24 Maart 1888 No 5. De toenmalige vorstin I. 
Batari, gehuwd met haar vollen. neef, een Goasohen 
prins, verbleef steeds in Goa en kwam mot dozen 
eens per jaar in Barroe. Het landschap stond geheel 
ondor Goasohen invloed en onthield zich niet om in 
1905 Baso Patta Baoo van Baloesoo in zjjn verzet 
tegen de ex- peditionnaire troepen te steunen (zie 
SOP- PENGRIADJA). Na het brekon van dat 
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verzet werd ook Barroe onderworpen; de vor- stin 
van Barroe moest op 24 November 1905 de korte 
verklaring volgens Celebes-model af- leggen en 
beeedigen, welke verklaring werd goedgekeurd bij G. 
B. van 19 Juli 1906 No. 29. Genoemde bestuurster 
werd in 1908 op verzoek eervol ontheven van haar 
waardigheid (G. B. van 8 October 1908 No. 1). Haar 
oudste zoon I. Djondjo Kara6ng Lembangparang 
werd eerst tijdelijk belast met de functie van 
bestuurder. Twee jaren later werd hij toegelaten tot 
het afleggen van de korte verklaring volgens uniform 
model. In de acte der verklaring, geteekend op 25 
Augustus 1910 en goedgekeurd bij G. B. van 27 
December 1911 No. 40, staat vermeld dat de 
aflegging en beeediging is geschied met instem- ming 
van de hadatleden. Dezen zijn nu twee in getal, 
namelijk een Soelewatang en een Pabi- tjara. 
Genoemde bestuurder is thans nog in functie en 
geniet een maandelijksche bezoldiging van f 75, Op 
zijn inkomsten en op die van de hadatleden en 
landschapsambtenaren werd in 1932 een korting van 
10% toegepast. In deze kas deelen de drie 
landschappen, welke de onder- afdeeling Barroe 
vormen. De begrooting 1932 van die kas wijst een 
budget a an van / 13G.776. De inkomsten uit 
belastingen en retributies zijn sterk gedaald. De kas 
heeft nog te betalen rente en aflossing van geleende 
gelden van het Land (renteloos) en van de 
landschapskassen van Koetai en Laiwoei, welke 
leeningen werden aangegaan voor aanleg van wegen 
en het maken van kunstwerken daarin； als 
crisisreserve is uitgetrokken een bedrag van f 1000. 

Met ingang van 1 Januari 1933 is de landrente in 
de drie landschappen ingevoerd. 

De vroeger ingestelde indeeling van het ]and- 
schap in 2 onderdistricten is ingetrokken. De 27 
kampoenghoofden staan nu rechtstreeks onder het 
zelfbestuur. 

Literatuur: O. M. Goedhart, Nota van toe- 
lichting ^betreffendcTliet zelfbesturend landschap 
Barroe, T. Bat. Gen., dl. 55, biz. 557—584；- 

SOPPfiNGRIADJA, zelfbesturend landschap in 
het gouvernement Celebes en Onderhoorig- heden. 
Voor 190G maakte het landschap deel uit van het 
landschap Sopping en bestond uit de palili's 
(vazalstaatjes) Baloesoe met Padoem- poe, Kiroe® 
met Tjeppaga, Kamiri met Tiele en Kading ； voorts 
uit de apanages Batoepoete, Laboso en Adjakang en 
het aroeschap Sido, dat tot het rechtstreeks bestuurd 
gebied van de Datoe van Sopping behoorde. Het 
voornaamste dier gebieden was Baloesoe, waarvan 
het hoofd van hooge, vorstelijke geboorte was en den 
titel van Datoe voerde. Bij den aanvang der expeditie 
naar Zuid-Celebes was Baso Patta Baoe Datoe van 
Baloesoe en tevens Soeledatoe of rijksbe- stuurder 
van Soppdng; zijn zoon was A roe van Kading, zijn 
kleinzoon Aroe van Padoempoe (gehuwd met een 
dochter van den Aroe van Kiroe2). Poor die relaties 
had Baso Patta Baoe in het toen tot Sopping 
behoorend kustgebied grooten invloed en meer gezag 
dan de Datoe te Watansoppfeng. Niet kunnende 
instemmen met het afleggen der korte verklaring op 
28 September 1905 door het zelfbestuur van Sopping, 
be- sloot hij, gesteund door Barroesclie en Siddn- 
rengsche hulptroepen en door de Aroe's van Kiroe2, 
Kamiri en Kading, zich tegen de expe- ditionnaire 
troepen te verzetten. Na den val van 

zijn sterke Batoe-Alipangstelling in het berg- land 
van Lampoko, moesten hij en zijn bond- genooten 
zich onderwerpen. Hij deed afstand van al zijn 
rechten en aanspraken op het aroeschap van 
Baloesoe, dat met het overige deci van het 
Soppdngsch kustgebied van het landschap Soppdng 
werd afgescheiden en tot een afzonderlijk 
zelfbesturend landschap Soppdng- riadja werd 
verheven met den Aroe van Kiroe2 als 
zelfbestuurder. Deze, La To bo Patta Len- rang 
genaamd, beeedigde op 20 Februari 1906 de korte 
verklaring volgens Celebes-model, welke werd 
goedgekeurd bij G。B. van 13 Juni 1906, no. 30. De 
akte der verklaring werd mede onderteekend door 
den Soelewatang van Laboso en de Anregoeroe's van 
Adjalang en Ba- toepoete als getuigen, en niet als 
leden van de Had at, welke nog niet was ingesteld. 
Dit gc- schiedde kort daarna; de Hadat werd 
samenge- steld uit een Soelewatang, waartoe werd 
ver- kozen de voormalige Soelewatang van Kiroe2, 
en twee Pabitj&ra's, waartoe werden aange- wezen 
de oudste Pabitjara van Baloesoe en een 
bloedverwant van den Aroe van Sido. De apanages 
van de Soppengsche vorstenfamilie, namelijk 
Batoepoete, Laboso en Adjakang werden 
opgeheven. De hoofdverzetsleider Baso Patta Baoe, 
ook wel Baso Lampoko genoemd, stierf als 
ambteloos burger in 1914. Hij was ter be- looning 
voor zijn hulp bij de expeditie naar Mandar in 1875 
gedecoreerd met de groote gouden ster. 

In 1915 werd het aantal leden van de Hadat 
venninderd met een Pabitjara, zoodat thans dat 
college voor dit kleine landschap nog bestaat uit 6en 
Soelewatang en 66n Pabitjara. De eerstc bestuurder 
trad in 1920 af en werd opgevolgd door zijn oudsten 
zoon La Madiawe, die op 11 October 1920 de korte 
verklaring volgens uniform model aflegde en 
beeedigde (goedgekeurd bij G. B. van 28 Januari 
1922 No. 7). Wegens ziekte verzocht deze 
bestuurder in J 931 on th effing van zijn 
waardighoid, hetgeen hem in 1932 eervol werd 
verleend. ]n dit besluit werd do Gouverneur van 
Celebes en Onderhoorighedcn tevens gemachtigd 
Hadji Joesoef, den half- broer van La Wadi awe, een 
akte van verband to doen teekenen en beeedigen als 
bestuurder van Soppengriadja, onder aanteekening 
dat, bij het defungeeren van Hadji Joesoef, de 
aanspraken op de waardigheid van bestuurder over 
genoemd landschap van de zoons van La Madiawe 
in n ad ere beschouwing zuHcn dienen te worden 
genomen. HoogerbedoeJdo akte van verband werd 
den 】4 April 1932 geteekend en bij G. B. van 5 Juli 
1932 No. 32 goedgekeurd. 

Het landschap Soppingriadju vormt met do 
landscliappen Barroe en Tanette de onderaf- deeling 
Barroe der afdeeling Parepar6 van het gouvernement 
Celebes en Onderhoorighcden. Genoemde drie 
landschappen grenzen ten Westen aan de Straat van 
Makassar. Zy hebben geen afzonderlijke 
landschapskassen, maar deelen samcn in de 
onderafdeelingskas van Barroe. Bij G. B. van 25 
September 1908 No. 22 werd aanteekening 
gehouden van den afstand door het zelfbestuur van 
AlalocBetasi aan het zelfbestuur van Soppdngriadja 
van twee in laatst- genoemd landschap 
geenclaveerde kampoengfJ, bekend onder den naam 
Tjongko. 

Soppdngriadja, groot ongeveer 235 km.% 
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bestaat in het oosten uit een bergland, waarvan de 
ruggen van het grensgebergte met Sopping af naar 
het westen loopen, kleino vlakten in- sluiten en, op 
66n na, eindigen in de hoogstens 6 km. breede 
kustvlakte. Een rug loopt bij Balocsoe door naar zee 
en verdeelt de kustvlakte in twee deelen. Het 
gebergto is over het algemeen zeer steil en bedekt 
met struikgewas en bosch. Slechts bij Roempia, 
nabij de kam van het grensgebergte, leidt een 
behoorlijk paarden- pad naar Watansoppfeng 
(landschap Sopping). De kust is moeilijk 
toegankelijk. De rivieren van het landschap hebben 
ondiepe mondingen, ter- wijl de tusschen die 
mondingen gelegen grond vroeger bczet was met 
rizophorenbosschen of bestond uit een langzaam 
afloopend strand met vecl koraalriffen. De 
rizophorenbosschen zijn in de laatste jaren bijna 
geheel verdwenen en hebben plaats gemaakt voor 
sawahs en vischvijvers. 

De voornaamste rivieren zijn： 1. de Batoe- 
poete, op de grens met Maloesetasi, voor kleine 
prauwen bevaarbaar tot de gelijknamige kam- poeng
； 2. de Kiroe2, over een afstand van 1| km. 
bevaarbaar voor kleine prauwen, uitmondende in de 
baai van Wiringtasi, welke beschermd wordt door 
twee kleine kapen; 3. de Adjakang, over een afstand 
van 2 km. bevaarbaar voor kleine prauwen； 
ongeveer e6n km. voor hare uitmonding vereenigt 
zij zich met 4. de Lampo- korivier, welke ± km. is 
op te varen； 5 de Takalasi op de zuidgrens van het 
landschap; ze is in den oostmoesson 士 1| km. op te 
varen en lieet in haren bovenloop(in het landschap 
Barroe) Salo Barang. 

De vlakte bestaat aan de kust voor een dee! uit 
slib, waarin tai van vischvijvers zijn gemaakt en 
voor een deel uit zandgrond, welke naar het oosten 
overgaat in klei. Zy is bijna geheel door sawahs 
ingenomen, welke dichtbij het gebergte het 
vruchtbaarst zijn. Het gebergte bestaat voor een 
groot deel uit kalkformaties, bedekt met bruinc of 
zwarte aarde, waarop de bevolking haar malstuinen 
aanlegt. Warmer en graniet- achtigo gesteenten 
komen in het bergland voor. 

Een groot deel van do kustvlakte wordt in den 
regentijd door bandjirs overstroomd, welko na hot 
terugtrekken van het water een laag vrucJitbarc slib 
achterlaten. De gesteldheid van den bo dem in 
Soppdngriadja is gunstig voor wcgonaanleg. In het 
zuidelijk daarvan gelegen lajidschap IJarroo 
evenwel is de bodom drassig, zoodat daar voor de 
wegon groote hooveel- hedon verhardingsniateriaal 
moeten worden gebruikt. 

Do bevolking van Soppdngriadja bestaat uit: 2 
Europeanen on daarmede gelykgestelden, 15.746 
Inlanders, 23 Chineezen en 111 andere Vrccnido 
Oosterlingon of totaal 15.882 zielen. ])aar de 
oppcrvlakte gesteld wordt op 土 235 km. % is de 
bevolkingsdichtheid 土 C7.5 per km2. 

Do Inheemscho bevolking bohoort tot den 
Boegineeschen stain en belijdt den Islam. De kalicf 
(poewa Kali) te Mangkoso, de standplaats van don 
bestuurder, is voorzitter van den pries- terraad 
(sjara). Dezo kan alleen minnelijko schik- kingen 
treffen; partijen kunnen daarvan by de InheoinHche 
rechtbank of Hadat in beroop ko- inen. 

Hot hoofdvoedsol der bevolking is rjjat; de 
bergbewoners wisselen deze af met male. De 
Chineezen wonen in de pasarkampoengs. De 

Arabieren hebben zich grootendeels reeds met do 
Inhcemsche bevolking vermengd. 

Van de middelen van bestaan der Inheemsche 
bevolking is landbouw het voornaamste. De rijst 
wordt voornamelijk op sawahs geteeld. De 
kustvlakte wordt bijna geheel ingenomen door 
sawahs, welke uitsluitend van regen afhankelijk 
zijn, met uitzondering van 6en complex ten Noorden 
van Adjakang, dat gelrrigeerd wordt. De rijstvelden 
in de kleine vlakten en dalen van het bergland 
worden ook bevloeid door middel van eenvoudige 
bevolkingsleidingen. Op de ladangs in het berg- en 
heuvelland wordt voornamelijk mals, met rjjst er 
tusschen, geplant. De rijstoogsten zijn gewoonlijk 
overvloedig; het teveel wordt uitgevoerd naar 
Mandar, Makassar en de Spermondeeilanden via de 
strandkam- poengs Takalasi, Lapasoe, Wiringtasi en 
Batoe- poete. Van de mals wordt slechts een kleine 
hoeveelheid via Takalasi naar elders gebracht. Bij 
de bewerking der sawahs en het planten richt men 
zich geheel naar de werkzaamheden op de 
ornamentsvelden van het zelfbestuur en van de 
hoofden. Hierdoor kan de rijst in de ge- heele 
kustvlakte bijna gelijktijdig opgroeien, hetgeen van 
veel belang is voor de bestrijding van ziekten en 
plagen. In de laatste jaren gebruikt men kunstmest 
op de minder vruchtbare sawahs en met goede 
resultaten. Tweede ge- wassen worden vooral in het 
heuvel- en bergland geteeld. De cultuur van tabak 
(voor de Inlandsche markt), van klapper, kemiri en 
kapok is nog van weinig beteekenis. 

De bebouwde velden behooren voor een deel aan 
bijzondere personen en voor een ander deel aan het 
landschap. De laatstbedoelde velden worden 
ornamentsvelden genoemd en zijn te onderscheiden 
in： a. de eigenlijke ornamentsvelden of galoeng 
aradjang, namelijk sawahs, waarvan het 
vruchtgebruik is afgestaan aan den bestuurder. Ze 
heeten La Sinri in Kiroe2 en La Maloang in 
Baloesoe. De bewerking en beplan- ting daarvan 
geschiedt door de werkbare mannen van het 
landschap. Het te velde staande gewas wordt 
bewaakt en verzorgd door eenige door de adat 
daartoe aangewezen personen van een be- paalde 
afstamming. Een vijfde van de door hen gesneden 
padi wordt gegeven aan den oogster; 
b. Do galoeng akaroengan of sawahs, waarvan het 
vruchtgebruik mede aan den bestuurder is afgestaan, 
maar in deelbouw (t6sang) worden bewerkt en 
beplant. Zij bestaan uit twee com- plexen, Boesi en 
La Bawang geheeten, en ge- legcn in de kampoeng 
Adjakang; c. de galoeng totongan of ambtsvelden 
van de landsgrooten cn kampoenghoofden. Zij 
worden door dezen zelf bewerkt of in deelbouw 
uitgegeven; d. de galoeng wanoea of sawahs, welke 
ten bate van het landschap worden gecxploiteerd 
dan wel in erfelijk vruchtgebruik zijn afgestaan aan 
bijzondere personen onder verplichting jaarlijks 
10% van den oogst aan het landschap af te staan. De 
onder d bedoeldo sawahs zjjjn alle in de kampoeng 
Adjakang gelegen en behoorden v66r 1906 tot do 
ambtsvelden van de datoe van Sopping; na de 
afscheiding van SoppAngriadja zijn zij overgegaan 
in het bezit van het laatstge- noemde landschap. Het 
vruchtgebruik der onder a tot en met c genoemde 
velden gaat, bij overladen of ontslag van de 
ambtsbekleeders, over op hun opvolgers. 
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Het in deelbouw bewerken en beplanten van de 
sawahs is overal gebruikelijk. Hoogst zcldcn 
bewerken de bezitters zelven hun velden of nomen 
zij een deel van den arbeid op zich. Bij deelbouw 
krjjgt de bezitter do helft van den oogst en wanneer 
hjj meedoet aan don sawaharbeid twee derde. Bij 
minder goede sawahs en bij sawahs. welke moeilijk 
to bewerken zijn of ge- regelde bewaking noodig 
hebben ter voor- koming van vernieling van het 
gewas, door los- loopend vee en wilde varkens, 
hetgeen vooral het geval is in de bergstreken, wordt 
de ver- deeling van de opbrengst anders: de 
grondbe- zitter krijgt dan 1/i van. den oogst en de be- 
werkers x/8. Soms worden sawahs verpand en dan is 
de oogst geheel voor den pandhouder. Een 
tusschenvonn tusschen deelbouw- en pand- 
overeenkomst is het zoogenaamde balango- 
contract, dat in den laatsten tijd veel wordt ge- 
sloten. Door de toeneming der bevolking na onzo 
bestuursvestiging is langzamerhand ge- brek aan 
bouwgrond ontstaan. Voor personen, die geen 
grond bezitten, wordt het moeilijk om sawahs in 
deelbouw te krijgen. Om hierin te slagen, leenen zij 
aan sawahbezitters een zekere som gelds, 
waartegenover die bezitters zich verplichten om, 
zoolang de schuld nog niet is terugbetaald, eenige 
bepaald aangewezen sawahs door de geldschieters 
in deelbouw te lateu bewerken. Deze overeenkomst 
wordt „balango" genoemd en voor onbepaalden tijd 
aangegaan. Eveneens van den laatsten tijd is het 
verpachten van sawahs. Zij, die sawahs bezitten, te 
ver van hun woonplaafs af gelegen, zoodat con- 
trole op de deelbouwers moeilijk is, gaan er meer en 
meer toe over, om bedoelde sawahs te verpachten, 
waardoor zij tegen risico worden gevrijwaard. In 
kampoeng Tjongko, in 1908 door Maloesetasi aan 
Soppdngriadja afgestaan, bestaat in zake 
grondenrecht een bijzondere toestand. Toen het 
landschap Maloesetasi nog behoorde tot het 
landschap Siddnrdng, had een Adatoeang van 
laatstgenoemd gebied de gron- den van Tjongko als 
apanage afgestaan aan een zijner familieledon. 
Later werden daar sawahs aangelegd en de 
ontginners kregen daarop een erfelijk recht van 
bewerken, met de verplichting evenwel om een 
zeker deel van den oogst aan de erfgenamen van den 
oorspronkelijken apanage- houder uit te keeren. 
Deze soort sawahs, ga- loeng watarang genoemd, 
komt in het landschap Sidenrdng nog veelvuldig 
voor. Een reeks van jaren evenwel had men 
nagelaten dat percentage van den oogst op te 
eischen, hetgeen ten gevolge heeft gehad, datnu 
bijna aile watarang-bewerkers weigeren hun 
verplichtingen na te komen. Hier- door ontstaan 
gedurig ingowikkelde processen. 

De sawahs in Adjakang en in de bergstreken 
worden, zooals boven reeds is vermeld, van water 
voorzien door eenvoudige bevolkingsleidingon. In 
1928 is men aangevangen met het uitvoeren van een 
irrigatieplan voor de bevloeiing van 土 1000. bouw 
sawahs. Het water zou uit de Kiroe2-rivier worden 
afgetapt. Wegens gebrek aan de noodige middelen 
is het werk in 1929 gestaakt tot betere tijden 
aanbreken. In het landschap worden geen 
concessies of onder- nemingen aangetroffen. 

Behalve landbouw zijn als middelen van be- 
staan der Inlandsche bevolking vermeldens- waard: 
a. de weefindustrio, beoefend door vrou- 

wen op eenvoudige toestellcn. In Adjakang cn 
Takalasi wonen handclaren, die ingevoerde ga- rens 
leveren en de weefscls, vooral de zoogenaamde 
Samarindakains, opkoopen en uitvoeren: b. het 
vlechten van matten, voornamelijk voor eigen 
gebruik; c. het bereiden van ardn suiker, in de 
bergstreken ook voor den uitvoer. Ook wordt iets 
gedaan aan goud-, zilver- cn ijzersmedcn. 

Eigenlijke veeteelt wordt weinig beoefend. De 
karbouwen loopen Jos rond en worden voor den 
sawaharbeid opgevangen. Na het rijstplan- ten 
worden zy naarhet gebergte gcbracht cn daar 
losgelaten. Een miltvuurepidemie op het eind van 
1930 en begin 1931 heeft meer dan 1000 karbouwen 
(ongeveer de he】ft van het toen aanwezige aantal) 
gedood. In 1931 werden de resteerendo karbouwen 
door den veterinairen dienst ingeent tegen iniltvuur 
en septiehaemie. Uitvoer naar Makassar heeft na de 
epidemic niet meer plaats. Het aantal paarden in 
Soppeng- riadja is gering (ongeveer 350). Zij 
worden voor de jacht en het dragen van lasten 
gebruikt. Veel zorg wordt aan de beesten niet 
besteed. Zij loopen als de karbouwen vrij rond. Om 
runderteelt ingang te doen vinden, were! van 
landschaps- wege Balisch vee ingevoerd en op 
crediet aan liefhebbers verstrekt. Eendenfokkerij 
neemt in het landschap meer en meer toe. Groote 
hoeveel- heden gezouten eendeneieren worden naar 
Makassar uitgevoerd. Kippen worden voor eigen 
gebruik gehouden. Uitvoer ervan is van weinig 
beteekenis. Geiten worden gehouden voor de slacht. 

De jacht wordt alleen beoefend op herten, op 
dezelfde wijze als elders in de Boegineesche landen. 
De wilde varkens, welke een grooto plaag vormen, 
worden bestreden met varkens- gift, dat van 
landschapswege tegen betaling wordt verstrekt. Aan 
de jacht op krokodillen, vroeger van belang, wordt 
weinig meer gedaan, nu do prijs van hun huiden 
sterk is gedaald. Zij komen in groot aantal langs de 
kust voor en houden zich ook dikwijls in de rivieren 
cn vischvij vers op. 

Visscherij wordt overal langs de kust uitge- 
oefend en levert aan de visBchers eon goed be- etaan 
op. In de rivioren, welke een korten loop hebben en 
ondiep zijn, wordt weinig visch go- vangen. Langs 
de kust, vanaf Batocpoete tot aan Takalasi, zijn 
vischvijvers aangelegd, welko veel win st 
opleveren. Banding, belanak cn gar- nalen worden 
daar gekweekt. J3ijna alle empangs (vischvijvers) 
zijn eigendom van hoofden en aanzienlijken. De 
daar gevangen visch wordt voor een groot deel 
uitgevoerd naar Soppdng en Makassar. De han del 
is voornamolijk in handen van Boegineezen. Er zijn 
in het landschap drie pasars: te Takalasi (deze is 
tovens de voornaainste uitvoerhavon), Lapoesoo en 
Mangkoso (standplaats van den bestuurder). Op dio 
drie plaatsen zijn ook Chineesche toko's govestigd. 

De in- en uitvoerhavens van het landschap zijn 
Takalasi (de voornaaniste), Wiringtasi, Lapoesoe en 
Batoepoete. De handelsprauwen, welko daar in en 
uitvaren, zijn eigendbrn van Boegineezen en 
Makassaren van buiten het landschap. 

Drie groote wegen in dit kleine landschap zijn 
voor personenauto*8 cn vrachtauto's geschikt. Do 
voornaamste verkeersweg, 7 & 8 m. breed en 16| 
km. lang, loopt van Noord naar Zuid evenwydig 
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aan de kust en is cen dcel van den autowcg van 
P.ircpare naar Makassar. Een rij weg van belang 
loopt van genoemden verkcersweg over Adja- kang 
en Pole wale naar Mangkoso. Do clercic autoweg 
gaat vran de Kiroe2-brug naar Wiring- tasi aan de 
kust. De zijwog Takalasi―Patjiro — Roempia — 
Watansoppdng is een twee meter breed paardenpad 
over het grensgobergto met Sopping. Sinds de 
openstelling der autowegen wordt hij weinig meer 
gebruikt. Do bruggen in den grooten verkcersweg, a 
in aantal, zijn van ijzer (4 schroefpaalbruggen en een 
vakwerk- brug). Bij allc a nd ere waterovergangen 
zijn permanente kleine kunstwerken aangebracht. 
De transportmiddelen zijn voornamelijk auto's, 
vrachtauto's cn rij widen. Paardentransport heeft 
bijna alleen in de bergstreken plaats. Per prauw over 
zee worden voornamelijk massa- artikelen als mais, 
rijst en zout vervoerd. 

De in 1909 ingestelde verdeeling van het land- 
schap in twee onderdistricten： Soppdngriadja- 
manorang en Soppdngriadja-maniang (Noord- cn 
Zuid-Sopp6ngriadja), van elkaar gescheiden door de 
Adjakangrivier, werd in 192 > we er opgeheven； 
en het landschap werd tocn tot 6en 
adatrechtsgcmeenschap, wanoea, gevormd. Die 
gemeenschap had een afzonderlijke kas met eigen 
inkoinsten en uitgaven. De bedoeling was bij 
defungeeren van den bestuurder het zelfstandig 
bestaan van het Jandschap op te heffen en het als 
wanoea weer bij Soppdng te voegen. Maar in 1930 
lict men dit voornomen weer varen; de wanoea werd 
opgeheven. llaar kas werd in de ondcrafdeeiingskas 
gestort. Het landschap is nu slechts ondcrverdeeld in 
kampoongs, welko onder kampoenghoofden staan 
met den titel rnatoa, anregoeroe of djamang.Groote 
kampoengs hebben nog een of twee onderhoofden 
met den titel van parennoeng. Een geschil tusschen 
Soppdngriadja en Soppdng over het bezit van <le 
bergkampoeng Anrc-ocwoe werd in 1923 ten gunsto 
van het laatstgenoemd landschap be- Blist. 

De bestuurder van Soppdngriadja geniet een 
niaandclijksche bezokliging van f 125. Daarop 
wordt evenals op de inkoinsten van Hadatledcn, 
hoofden en landschapsanibtenaren ccn korting van 
10% toegepast. Voor de ondcrafdeeiingskas zie 
BAItROE. 

BOENGKOE (Aanv. DI. 1) en MORI (Aanv. DI
； J J) zijn zelfbesturendo landschappen met ccn 
gcmeenschappeluk vermogen en gemeen- 
Hchnppolijke lastcn en inkomsten, welke bctaald 
worden uit en gcBtort in de ondcrafdeeiingskas van 
Kolonodale. 11 un gebieden grijpen in elkaar cn 
tezanien voi'inen zij adininistratief do onderaf- 
decling Kolonodalc dor afdceling Poso van de 
resideutie Manado (zie Ind. Stb. 1932 no. 67】). Ter 
bekorting worden dozo twee kleine landschap- j)en 
in eon aanvullcnd artikel bchandeld. 

Do onderafdeoling Kolonodale staat onder cen 
gczftghebber bij het Binnonlandsch Bestuur dan wcl 
cen officier der landniacht met don titel van 
fungeerend controlcur, inet standplaats Kolonodale, 
gelcgcn in het landschap Mori, alwaar ook gevestigd 
zijn de zelfbestuurdors van bovon- genoeindc tweo 
landschappen. Boongkoe i« ver- deeld in twee 
dcelcn, n.l. in Zuid- en Noord-Boeng- koe, welko 
van elkaar zyn gescheiden door de Toniori- of 
Tomaiki-baai en het landschap Mori. 

Noord-Boengkoe grenst ten N.O. aan het land 

schap Banggai, waarvan het gescheiden is door een 
lijn, welke bij het onbewoonde eilandje To- gonto 
bogint en tusschen do kustkampoengs Boeaboea (in 
Boongkoe) en Rata (in Banggai) doorloopt naar den 
berg Loemoet. In het N. en N. W. is de berg Kandcla 
en verclcr de water- scheiding tusschen de Saboeke-
rivicr met haar zijtakken cn de rivieren, welke in de 
Tomini- bocht uitmonden, de grens met de 
onderafdee- ling Poso. In het Z.W. is Noord-
Boengkoe van het landschap Mori gescheiden door 
de lijn, welke van de bovengenoemde 
waterscheiding loopt lajigs het Tamboesisi-gebergte 
naar den N. oever van de Tomaiki-baai en verder 
recht naar den noordelijksten uitlooper van het 
Tongka Alalordr gebergte tusschen de Salo 
Tambalotto en de Salo Salonsa. Ten Z. en Z.O. 
grenst Noord-Boengkoe aan de Golf van Tolo. 
Zuid-Boengkoe (eigenlijk Boengkoe) grenst ten N. 
en 0. aan de Golf van Tolo； ten N. aan Mori, 
waarvan het gescheiden is door het Tongka Malor6-
gebcrgte ； ten W. aan de onderafdeeling Malili, 
waar de waterscheiding tusschen do rivieren, welke 
in de Matano- en Towoeti-meren vallen en in de 
Moluksche zee uitmonden, de grens vormt; ten Z. 
aan het landschap Laiwoei, waarvan de grenslijn 
loopt van het zuidpunt van het eiland Labengki in 
noor- westeJijkc richting langs de kampoengs 
Toslang- watoe cn LoreEa, welke tot Zuid-
Boengkoe be- hooren, naar de laatstgenoomde 
waterscheiding. 

Bebalve het eiland Labengki behooren tot 
Boengkoe de eilanden Minoei, Padai-besar, Pa- dai-
ketjil, Poeloe-tiga, Poeloe-doea en de Sala- bangka-
groep. 

Een grensgcschil tusschen de landschappen 
Boongkoe en Lawoei werd door een commissie, 
waarin mede de bestuurders der beide landschappen 
zitting hadden, onderzocht. Overeonkom- stig haar 
voorstel is door den Rasident van Manado de grens 
als volgt vastgesteld: de lijn be- ginnendo van de 
Moluksche Zee langs Telokda- lam (waarby het 
schiereiland Moeroinbo ea het eiland Labengki aan 
Boengkoe vallen) over den bergrug Pal创oa in N.N. 
W.-lijke richting tot het Toelangwatoe-gebergte, 
daarna in N. W.-lijko richting dit gebergte tevens 
waterscheiding vol- gende over de B. 
Senggalawatoe, B. VVawotong- kara, B. 
Matamaoeso naar B. Kawolingkao (grenshoekpunt 
Malili-Boengkoe-Laiwoei). 

Het landschap Mori, gelegen tusschen Noord- on 
Zuid-Boongkoe heeft als zuidgrens mot de 
onderafdeeling Malili de bergketen (wa-
terscheiding), welko loopt van den Watoo Maraii-
berg naar de Tongka Alaloreketen. Ton W. grenst 
het landschap aan de onderafdee- Jing Poso, 
waarvan het gescheiden is door een lyn, loopendo 
van den Watoe Maraii-berg in het Tokala-
Kadjocgobergte langs de Paoembd-rivier van haar 
oorsprong tot haar uitmonding in de Korontjiro of 
Siro-rivier, langs deze tot haar uitmonding in de 
Walati en verder deze rivior strooinopwaarts 
volgendo tot haar samon- vlociing mot de Bentji; 
verder langs de Bentji tot haar oorsprong in het 
Wadjoe-Pajoegeborgte； van hier langs de Tiwaii 
tot haar uitmonding in de Jaentoe on ten laatsto 
langs deze rivier tot haar oorsprong in het Joeroe-
gebergte, dat sa- menhangt met do N.W. grens van 
Noord- Boongkoe. 

De kustlijn van boide landschappen is 土 400 km. 
lang en vrjj good ontwikkold. Van de vele 
75 
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inhammen is de Baai van Tomini de grootste. Zij 
dringt diep het land in en is, behalve om de Soe- 
mara-monding, geheel omringd door bergcn, 
wclke steil in zee afdalen. In die baai liggen 
eenige steil uit het water oprijzende eilanden, 
waarvan het onbewoonde, geheel met bosch 
begroeide Toko BaE het grootstc is. Aan ccn 
zuidelijken inham van de grootc baai ligt de 
ondcrafdee- lingshoofdplaats Kolonodale. Van 
Boengintim- 1:6, aan den zuidelijken oever van 
den in gang der Tomori-baai tot Bakoenboloe 
vindt men laag- land met hier en daar een 
moerassige strook, be- groeid met bakau-bakau. 
De zee is daar zeer on- diep, zoodat zelfs 
vlcrkprauwen een eind van de kust moeten 
ankeren. Het drassige terrein zet zich voort tot 
Boehoensoewai, waar de weg van Kolonodale 
naar kampoeng Boengkoe de kust raakt, waarna 
meer droog terrein wordt aan- getroffen. Van 
laatstgenoemde kampoeng tot aan de grens met 
Laiwoe komt het gebergte zeer dicht aan de kust 
met een smalle strook strand en daalt op eenige 
plaatsen steil in zee af, aldus verschillende kapen 
vormende, met daartus- schen liggendc baaicn. 
Van deze zijn voor zee- schepen toegankelijk die 
van Ocsoengi, Kolono, Labota en Matarapi. 

Verder zijn als goede ankerplaatsen aan te mer- 
ken de reeden van Onematoebe, Bakoenboloe en 
Pandjahli, terwijl bij kalm weer Boengintimbe kan 
worden aangedaan. In den Oostmoesson is de zee 
op de kust van Boengkoe zeer onstuimig, voora] de 
reede van Boengkoe is berucht. De Baai van 
Tomori biedt steeds een goede anker- pl&ats aan： 
van daar naar het N. toe is de kust van Noord-
Boengkoe voor zeeschepen moei- ]i)k te naderen. 
Van de grens met Banggai tot de kampoeng Soeloe 
vindt men een vlakte, welke nergens breeder is dan 
5 uren gaans en spoedig overgaat in een steil 
gebergte, dat tot de kampoeng Sabiti cen rotsige 
kust vormt. Hier vindt men de groote en diepe baai 
van Kolo-kolo, waaraan in het N.W. de kampoeng 
Tomira cn in het Z.W. de kampoeng Kolo-kolo is 
ge- legen. Ten W. van het voor de baai liggende 
eilandje bevindt zich de Badjo-nederzetting 
Boeniboeaja. 

Van Sabiti tot Morowali (in de Tomori-baai) 
8trekt zich een groote laagvlakte uit, welke van de 
zee is gescheiden door een breede, moerassige, met 
bakau-bakau begroeide strook. 

De Salabangka-cilanden, de Poeloedoea, Poe- 
loctiga cn Manoei zijn koraal-eilanden. 

Noord-Boengkoe is voor het grootste gedeelte 
bergland. De hoogste toppen vindt inen daar in het 
Tokala-gebergte, dat de stroomgebieden van de 
Saloto, Tiworo en Morowali ten 0. begrenst. Op de 
grens met Poso vindt men het hooge Pompang6a-
gebergte met verschillende tot 2000 xu. reikende 
toppen, zooals de Tom pang, Pa- moemoe, Boejoe-
poentaka, Boejoe-joeroe (waar- op het bergmeer 
Limbo-tarambola ligt) en de Boejoc-koeloeloe met 
donkergekleurde rotsge- vaarten in den vorm van 
een hoefijzer. Op dat gebergte ontspringt de Jaento-
rivier, welke bij Kam ba in de Jaento-vlakte 
stroomt. Oostwaarls vormt dat gebergte de 
waterscheiding tusschen de rivieren, welke naar de 
Golf van Tomini en naar de baai van Tomori 
stroomen. Daarna wordt het eenigszins lager en 
vormt als Paage- bergte de N. grens der Soemara-
vlakte, om dan weer te stygen naar het Noord-
Boengkoe-To- 

wanagebied, alwaar weer toppen van 士 2000 m. 
voorkomcn. Bovengonocmde Soemaravlakte in 
Mori wordt in het O. door het Tamboesisi-go- 
bergte van Noord-Boengkoe gescheiden cn in het 
W. door het Towi-gebergte begrensd. Een deel dier 
met alang-alang bedekte vlaktc is in sawahs 
herschapen. Door llori loopt van N. naar Z. een £00 
m. hooge bergketen, welke in het Z. een woi- nig 
naar het W. buigt en dan aansluit op het 
grensgebergte van Malili. Door clien bergketen, het 
Peloeroegebergte, breekt de Laii of rivier van Mori, 
vormt daar verschillende watervallen en verdwijnt 
tusschen de rotsen om boven Roemoe- koe wed er 
te voorschijn te konien. Alle wegen cn paden van W 
naar O. loopen over dit steile rots- gebergte. 

Het drukst gebruikte paardenpad loopt van 
Waraa naar Leinbobabi door het dal der Salo 
Poeaoc. Een paardenpad van Tioe naar Masara 
bekort den langen oinweg Kolonodale over Lam- 
bolo. De afstand Kolonodale naar de grens met Poso 
is ± 71 km. Ten W. van het PeJoeroe-ge- bergte ligt 
de groote Laa-vlakte met alang-alang begroeid ； 
slechts in de dalen van de vele kleine riviertjes vindt 
men bosch. terwijl een aantal met klapperboomcn 
begroeide hcuvels wijzen op vroe- ger bestaan 
hebbende vestigingen. Ten O. van den 
Peloeroeketen bevindt zich een in den regentijd so 
ms geheel onder water staande vlakte, waar- 
doorheen de zijrivieren Matandaoe, Sorombo en 
Tioe van de La a. stroomen. In de nabijheid van 
Lowo groeien duizenden sagoepalmen. Over het 
drassige terrein tusschen Mon do we en Sampa- 
lowo ligt een 1226 m. lange brug. 

In de vlakte van Sembo stroomt de Tambalo- ko, 
de tweede groote rivier van Mori, met haar 
zijrivieren, de Pocaha en Sakita, beide afvoer- 
wegen van boschproducten. Bij de mondingen der 
Laa Moito, Laii en Tambaloko (Maloepoe) vindt 
men cen drassige, met bosch begroeide kuststrook. 
In Mori komen nog de voJgendo bergketens voor： 
het Lambolo- en het Paka-paka gebergte, welke de 
Tomini-baai omgeven, het eerflte in het O. en het 
andere in het W. ； verdcr het Marokopa-gebergte, 
dat de wateracheiding vormt tusschen de Laii en de 
Tambaloko cn do bergruggen van Pontang6o en 
Wawoe-joi, welke als voortzettingen van het 
Marokopagcbcrgte zijn aan te nierken; in Z.W. 
Mori liggen nog het Loewatda en Karawaligebergte 
en oj) de zuidgrens de Mossiloo- en Woelanderie-
ketens. 

De voornaainHtc rivieren in N. Boengkoe zijn： 
de Ondoldan, Mo mo, Tirongan, Kaboejoc, So- lato, 
Tiworo en Marowali. Do Tirongan en Solato zijn bij 
gewonen waterstand voor vJerkprauwen 
bevaarbaar, rcspectievclijk tot de kampoengs 
Tirongan en Tokala. Het grootHte deci van Noord-
Boengkoe behoort tot het stroomgebied van de in de 
Tomini-baai uitmondcndo Bonka- J'ivier met haar 
velo zijtakken, waaronder de groote Saboek6. In 
Mori zijn vermeldenHwaard de kleine Tambajoli-
rivier, welke in een zecarin uitloopt, wuardoor de 
kampoeng Watombajoli per prauw-peJari is te 
bereiken； de Soemara, met haar zijtak de Masojo, 
kan met kleine prauwen bevaren worden tot do 
kampoeng Tamanocsi. Do grootste rivier van Mori, 
do L岫 kan boven Roe- moekoe slechts op enkelc 
gedeelten bevaren worden met sampans; tusschen 
Tanahsoempoo en Tomata is zij door 
stroomvcrsnellingon on- bevaarbaar; van 
Roemoekoe tot aan do uit- 
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monding van haar zijtak, de Tioc, is zij alleen 
bevaarbaar voor sampans； bij hoogen waterstand 
kunnen stoombarkassen Tioe bereiken en bij 
laagwatcr alleen Sampalowo； de Tioerivier komt 
uit het Tioemeer, waarin de Masara cn cenige 
andere riviertjes uitmonden. 

De Poeawoe ontspringt ten N. van Wolanderi en 
verdwijnt nict lang daarna in den bodem, om bij 
Matangkoro weder tevoorschijn te koinen； 
tusschen Lcmbobabi en Wanawocntoo breckt zij 
door een bergrug, om zich daarna te vereenigen met 
de Tambaloko, welke verder nog de Tiriom- po, de 
Marokopa en de Sakita opneemt en by de kampoeng 
Lingkoboe in zee valt. Door stroom- versnellingen, 
o.a. bij K6orea en Mohoni, is de Tambaloko 
moeilijk bevaarbaar. 

De voornaamste rivieren van Zuid-Boengkoe zijn 
de Salonsa, Karaopa, Bahocmbeloe, Woesoe, 
Lanona, Bahoenmolea, Ipi, Sakita, Bahoempom- 
bini, Bahocn-motife, Bahoedopi en de Boelelo. Zij 
zijn als communicatie-middel van weinig belong. 

De wegen in Boengkoe en Mori zijn voorna- 
mclijk voet- en paardenpaden. Van Kolonodale is 
een bendy-weg(5 m. breed) naar de grens met Poso 
en van Morowali naar de grens met Bang- gai 
evenecns. Ook Boengkoe kan met een bendy 
worden bereikt. De financieele toestand van de 
onderafdeelingskas laat niet toe veel geld aan 
bruggen en wegen te besteden. Op de begrooting 
van 1933 is daarvoor / 1000 uitgetrokken. De 
transportmiddelen zijn te land: koelies, paarden, 
rijwielen en tweewielige rij- en voertuigen; op de 
rivieren bamboevlotten en kleine prauwen en ter zee 
Paketbooten en zeilprauwen. Verder is de 
onderafdeelingskas in het bezit van een 
motorvaartuig. Te Kolonodale staat een 
landschapsradiostation. 

De bevolking van Boengkoe bestaat uit: 1 
Europeaan, 26.308 Inlanders, 191 Chinee- zen cn 62 
andere Vreemde Oosterlingen of totaul 26.562 
zielcn; die van Mori uit: 22 Eu- ropeanen cn 
daarmedc gelijkgcstelden, 14.534 JnJanclcr8, 155 
Chineezen, 4 andere Vreemde Oosterlingen of 
totaal 14.715 zielen (zie tabel 1!) in het 2de deel v. 
h. Indisch Verslag 1932). De groottc van Boengkoe 
is ongeveer 1200 km. en die van Mori 土 700 km2. 
De meeste kampoengs zijn aan de kuHt golcgen. Zij 
zijn behoorlijk groot en vrij zindclijk. De neiging 
om lang in de la- dunghutten te verblyven is thana 
sterk vermin- derd. De erven zijn zoo ruiin 
genomen, dat men er vruchtboomen en groente kan 
planten. Do terreijjen achter en binnen eon uur 
gaans om do kampoengs worden geregcld in 
wissclbouw be- werkt en beplant, door welke 
niaatregelen con nicer geregcld verblijf in de 
kampoengs wordt be- vorderd. De Badjo-laoct 
levcn ten deelo in prauwen en ten dccle in paal-
woningen. Badjo-kam- pocng8 vindt men te 
Boenibocaja (district Noord- Boengkoe), tusschen 
de eilanden in de Baai van Tonjori, op de 
Salabangka-eilanden te Boengin- Kelu, Oeinb6!6, 
Poeloe Bapa, Poeloe Waroo, l)oeloedoea en 
Poeloetigu, torwijl men to Boea- djangka on 
Poeloctiga ook Badjo's aantreft, die steeds in huizen 
wonen en daarom Badjo-rocinah genoemd worden. 

De Jnhccmscho bevolking van Mori wordt on- 
derscheiden in: 

a. de To Mori, het overheorschende ras, ver- 
deold in Bcneden To Mori in de vlakte (Tinom- 

po, Sampalowo cn Tioe) wonende, en Berg-To Mori 
in het W. gchuisvest; 

b. do stammcn, die onderworpen zijn gewor- 
den, waartoe behooren de To Moiki, To Impo, To 
Ngo?aocmbatoe, To Molongkoeni, To Kolokolo, 
To Toroda, To Oeloe Oewoi, To Mabahono, To 
Lolongoio cnz.； 

c. do stammen die, doordat zij in de nabijheid 
van of in het gebied tier To Mori woonden, ge- 
noodzaakt waren den Radja van Petasia (Mori) als 
hun hcer te erkennen； tot dezo worden ge- rekend 
de in W. Mori wonendo, de Baree-taal sprekende 
stammen, n.l. de To Pekambia in de kampoengs 
Majoemba, Tamadjingi, Katoe, Ka- oeroe en 
Korodolo; een deel van dien stam woont in de 
kampoengs Kamba en Taripa van de onder- 
afdeeling Poso ； de To Poe'oembana in Era, Ma- 
lono cn Baoe; de To Pada in Peloeroe; de To 
Tananda in Lee en SaEmba, de To DjoEngkasa in 
Loewoe en de To Watoe in Bente. Verder wonen 
nog de To Taipa, afkomstig van het ten Z. van het 
Matano-meer gelegen gebied, in de kam- poengs 
Sabanga en Korongawe. 

De in Mori geimmigreerden zijn: 
1. de To Laki uit Laiwoei, die zich voorname- 

lijk bezig houden met het inzamelen van bosch- 
producten； zij wonen te Kolonodale (kampoeng 
BahoeroeE), Tompira, Boengin Timbe en Ling-
koboe; 

2. de Boegincezen en Alakassaren, die van 
handcl, vischvangst of koeliearbeid leven; zij wonen 
voornamelijk in Watambojoli, Djenoenoe, Towi, 
Kolonodale, Boengin Timbe en Lingkoboe; 

3. de To Besoa en To Bada, afkomstig van de 
gelijknamige landschappen ten N.W. en W. van het 
Poso-meergelegen;men vindtzein Djenoenoe, 
Pasempo en Kaondo (Noord-Boengkoe); 

4. do To OndeE in de kampoengs Towi en 
Tamanoesi; 

5. de Chineezen en andere Vreemde Ooster-
lingen leven van handel en wonen voornamelijk in 
Kolonodale; enkelen vindt men ook in de kam-
poengs Wotambajoli, Tandajondo en Tinompo. 

Arabieren koinen in Mori niet voor. 
Do Inheomsche bevolking is hoofdzakelijk 

heidensch. Aan de kust wonen vele tot den Islam 
bekeerden. Het Neclerlandsche Zendingge- 
nootschup werkt mot veel succes ondcr de hei- 
denen. 

Het hoofdmiddel van bestaan is landbouw. Op 
ladings wordt rijst, mais en tabak verbouwd； de 
aanleg van sawah's neomt toe; een sawahniantri 
houdt toezicht. De koffieaanplant is belangryk in Bo 
ven Mori. De meeste kampoengs hebben op de 
erven koffietuinon. Do klappercultuur is niet zoo 
uitgebreid als in Boengkoe. Sagoepalmen ko- men 
in groot aantal voor in de moerassige dcelen van het 
land. De sagoe is ecn geliefd voedings- middcl. By 
mislukte rijstoogsten behoedt zij de bevolking voor 
honger. 

De vcestapel in Mori is niet groot. De To Pada 
van Peloeroe bezitten de meeste karbouwen, welko 
nu en dan naar Beneden Mori worden ver- kocht 
voor de slacht. Voor den landbouw worden ze niet 
veol gebruikt. De paarden zyn ingevoerd van Poso 
en Wosoe en worden als ry- en last- dieren gebruikt. 
Herton z可n zeer schaarsch. De handel in Mori is 
geheel in handen van Boegi- neezen en Vreemde 
Oosterlingen. Jacht wordt voor eigen gebruik 
beoofend. Vissoherij heeft plaats langs de kust, in 
do moerassige Walari- 
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vlakte en in de Lowo- cn Tioe-mercn hoofd- 
zakelijk voor eigen gebruik. De nijverheid is ook 
van weinig belang. 

De Jnheen sjhe bevolking van het landschap 
Boengkoe kan verdeeld worden in de volgende 
stammcn: 

].de To Boengkoe, wonende aan de kust van km. 
28 ten N. van kampoeng boengkoe tot km. 33 ten Z. 
van die kampoeng, met uitzondering van de 
kampoengs Sakita, bente en Safantamboera. V6or 
de invoering van den Islam bewoonden zij onder 
hun Makole's het bergland ； langzamer- hand naar 
de kust afgedaald, traden op den voorgrond de aan 
de kust gevestigde Makold's, die zich Pea Poea 
lieten noemen, waarvan de voornaamste waren die 
van Wosoe, Lanona en Tarokoeno of Tofantofoeri. 
Onder Ternataan- schen invloed gekomen werden 
de kustbewoners Mohammedaan; 

2. de To Epe, wonende te Bahoemotefe, 
Siamboetoe, bahoedopi en LereEa； 

3. de Tendeenia, vonende in het zuidelijke deel 
van het district bahoedopi vanaf kampoeng Labota; 

4. de Tambilala, vroeger bij den ingang van de 
Baai van Tomori wonende, thans te Sakita bij 
boengkoe; 

5. de To Watoe (zie bij Mori) wonende in Sa- 
lonsa, Oengkaja en Brnea； 

G. de To baoe te Karaopa, Pebatoe, Pebatai en 
Leino; 

7. de To Ampana iu kampoeng Wata; 
8. de To Kadindi in Tofogaroe ； 
9. de To Pada in bahocmante en Safantamboera 

; 
10. de To Wana, verwaut aan To Ampana in 

Poso. Zij woonden vroeger in het stroomge- bied 
van de bongka-rivicren, maar thans groo- t-cndeels 
in Taronggo, Leino, Karowosa, Toin- poteto, 
Lemofaha, Salo biroe, Watoekandjoa, Salea, Dosar, 
Oewekaoroe, Tomira, Momob cn boven-Kolo, alle 
kampoengs in Jsoord- Boengkoe. Een deel hunner 
is naar Zuid- boengkoe verhuisd en bewoont thaus 
Tondo en Sampean'taba; 

11. de To Kala en To Tirongan in de gelijk- 
namige kampoengs. 

Tot de geimmigreerden behooren： 
a. de To Laeo in iiarowali； 
b. de To Bada en To Besoa in Kaondo (Noord- 

Boengkoe); 
c. de To Laki op P. Nanaka, te Pandjalili en te 

Oengkaja; 
d. de badjo-laoet te Kolo-kolo cn op de Sa- 

labangka-eilanden; 
e. de boegineezen, Makassaren, Boetonneezen 

en Moenaueezen. 
De To Wana's grootendeels heidenen; de To 

Watoe, To Pada en To Ep6 gedeeltelijk heidon en 
gedeeltelijk Mohanimedaan. 

Wat bij Mori omtrent kampoengs, middelen van 
bestaan, veeteelt en jacht vermeld is, geldt ook voor 
Boengkoe. 

In laatstgenoemd landschap vindt men wel 
runderen, welke in Mori niet voorkomen. De 
vischvangst geschiedt hoofdzakclijk ter zee en wel 
door Badjo's, Boegineezen en Makassaren. De 
handel is vrijwel geheel in handen van Boe- 
gincezen en Chineezen. 

De producten (copra, rotan, damar, kajoe- 
koening, schelpen, Bchildpad, agar-agar, tripang 

en gedroogde visch) worden aan de kust opge- 
kocht en door de handelarcn met eigen prauwen 
naar de afscheepplaatsen gebracht. 

Hier en daar worden saroengs geweven naar 
Boegineesch model. In Wosoo wceft men voor- 
namelijk zwartc saroengs. In Oensongi worden door 
vrouwen potten gebakken. Ardnsuiker wordt 
hoofdzakelijk door de bewoners van Ba- 
hoenisoewai vervaardigd voor binnenlandsch ver- 
bruik. Het vervaardigen van prauwen geschiedt 
door de Badjolaoet. 

In de onderafdeeling Kolonodale bestaan geen 
mijnconcessies of vergunningen tot mijnbouw- 
kundige opsporingen nicer； de vroeger ver- leende 
vergunningen zijn allc vervallen. Wel zijn er nog 5 
landbouwconccssies door het Land ver- Jeend en 2 
crfpachtsperceelen door het zelfbe- stuur gegund ； 
de inkonisten voor de onderaf- deelingskas daaruit 
zijn voor 1933 geraamd op f 984, 

De economische toestand in beide landschap- 
pen is niet gunstig. De gewone dienst sluit met een 
tekort, dat door een bijdrage van het Land gedekt 
zal moeten worden; op de begrooting 1933 is 
daarvoor geraamd een bedrag van / 4U.720; het 
budget bedraagt / 92.102. 

Oorspronkelijk in bondgcnootschap levendc met 
den Sultan van Ternate en Onderhoorighe- den, 
werden Tomori of Nori en Tomboekoe of Boengkoe 
langzamerhand als onderhoongheden van Ternate 
beschouwd. In 1907 werd by sup- pletoire 
overeenkomst van 23 Maart, ges.oten met den 
Sultan en landsgrooten van Ternate (goedgekeurd 
bij G.B. van 16 Januari 190a en in werking getreden 
op I April d.a.v.), beide land- schappen (en ook 
Banggai) van het sultanaat Ternate afgescheiden cn 
daarna als zelfbestu- rende landschappen gevoegd 
bij de afdeeling Oost-Celebes van Celebes en 
Onaerhoongheden. Later, in 1924 werden die twee 
landschappen als onderafdeeling Kolonodale 
gevoegd bij de afdeeling Poso van de rcsidentie 
Aianado. bij de rc- organisatie van het bestuur in 
1932 is dat zoo gobieven. 

De eersto korte verklaring volgens uniform 
model werd op 7 October 1908 afgelegd door na- 
dji Poctira Abdoelwahab, kadja van boengkoe en 
zijn landsgrooten (goedgekeurd bij G.」S. van 31 
December 1908 no. 7). Bij het optreden van 
Achmad Hadji als bestuurder van Boengkoe in J 
923 legde hij op 2。Alaart ook de korte verklu- ring 
volgens uniform model af, welke werd goed- 
gekeurd bij G.B. van 31 Januari 192。no. 27. JJeze 
bestuurder werd in 193J van zijn waardiglieid 
ontheven. Met het bestuur van Boengkoe werd door 
den resident belust Abdulrazak, districts- hoofd van 
Koord-JBoengkoe. Lij G.B. van i> Ko- veinber J 
932 no. 1 werd de resident gernachtigd AbduJrazak 
de akte van verband te doen tceke- nen. Doze waarn. 
bestuurder is nog in functie en geniet nil de 
onderafdcelingskas een bezoldiging van / 200 ‘8 
maands. 

Na de expeditie in 1907 tee ken de MakoJ6Ede 
(Kamisi) als bestuurder van Aiori met zijn liadat- 
leden de korte verklaring volgens uniform model op 
25 November 1908, welke verklaring werd 
goedgekeurd bij G.B. van 6 J uni 1909 no. 3. Ge- 
noemdo bestuurder werd in Februari J92o van zijn 
waardiglieid ontheven. Zijn vervangcr Nia- kolG 
Owoeloe teekende op 19 November 1928 een akte 
van verband, weJkc by G.B. van 1 Mei 1929 
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no. 16 werd goodgckeurd. Deze bcstuurder is nog in 
functie en geniet cen bezoldiging van / 250 *s 
niaands. 

De Radja van Boengkoe wordt bygestaan door 4 
landsgrooten, die tevens districtshoof- den zijn ： 1 
djagoegoe, 1 kapitan laoet, 1 hoe- koem soa sio, 1 
hoekoem sengadji； voor Towana hceft men cen 
onderdistrictshoofd en voor Sa- Jabangka ook (titel 
Poenggawa). 

M ori heeft 4 hadatleden, die tevens districts- 
hoofden zijn. Zij worden bczoldigd uit de onder- 
afdcclingskas. Op de bczoldigingen van de bc- 
stuurders, landsgrooten, districtshoofden en 
landschapsambtenaren wordt, in navolging van de 
Gou vernementsregeling voor 1933, een korting van 
17% toegepast. De kampoenghoofden ge- nieten 
geen bezoldiging, maar alleen collecte- loonen. 

De rcchtspraak is geregeld in artikel 17 der 
Zclfbcstuursregelcn 1927, en geschiedt verder 
voJgcns daarop gebaseerde zelfbestuursverorde- 
ningen en residentsbesluiten. 

]Jc belastingen zijn： inkomstenbelasting, crisis- 
heffing, belasting op de inzameling van bosch- 
producten en slachtbelasting. Personeele belasting 
wordt in deze twee landschappen niet ge- heven. 

Literatuur： Dr. A. C. Kruyt, De ToWana op 
Oost-Cclebes, T.B. Gen. LXX (1930) biz. 348— 
39<>. 

MORI. Zie BOENGKOE. 
PALEMBANG (Vervolg DI. III). Het aantal 

inwoners bedroeg in 1930 109.000, waarvan rond 
1900 Europeanen, 88.000 Inlanders, J6.000 Chi- 
ncezen en 3.LOO Voor-lndiers en Arabieren. In deze 
cijfers is de bevolking van Pladjoe. als on- dcrdccl 
der gemcente, begrepen ； niet echter die van 
Socugei-Gcrong, welk petroleum-etablisse- ment j 
uist buiten de grens der geiucente ligt (de grens loopt 
in de Komeringrivier). 

I)e gcnieenteraad telt 17 leden, waarvan 10 
Nederlandcrfi, 5 Inhecnischen en 2 Chineezen. 

Nu 19J 5 heeft de stad, die van oudsher een be- 
langrijkc handelsplaats was, zich verder ont- 
wikkeld, tengevolge van de toencinende be- teckcnis 
van de rubber, wclke in het achterland in cnorine 
hoeveelheden were! aangeplant door do bevolking, 
zoowcl als door (weinige) Europeesche 
ondernemingen, voorts als gevolg van de ont- 
ginning van steenkolenvclden aan de Boekit AHCIII 
(door het Gouvcrnement) en door het aan- boren van 
rijke aardolic-veklen in het achterland. Jlet belang 
van deze en andere uitvoerproducten blijkt uit de 
volgendc cijfcrs. Uitgcvoerd word in ]929 via do 
boofdplaats: uan rubber 22.880.000 kg; aan koffie 
20.22c.000 kg; aan rotan 4.L00.000 kg; aan aardolie-
productcn 956.082.000 liter. Pale pi bang is aid UH 
de grootsto uitvoerhaven van NederJandsch-J udic 
geworden. 

Was do petroloum-industrie in deze streek aan- 
vankclijk hoofdzukelijk in handen van de Ba- 
taafsche Petroleum Mij. (B.P.M.), later vestigde zich 
hier ook de Nederlandscho Koloniale Petroleum Mij 
(N.K.P.M.), welke belangrijke bronnen uanbnordo 顷 
Talang Akar en Pendoppo. Allo olic, welke in het 
gewest Palo in bang en ook in hot gewest Djambi 
wordt opgovangen, wordt door ijzeren buizen van 
honderdon kilometers lengto ojjgepoinpt naar do atad 
Palombang, waar men twoe groote raffinaderijen 
vindt, nl. Pladjoe (van de B.P.M.) en Soengei-Gerong 
(van de N.K.P.M.). 

I In 1929 bedroeg de importwaardc van materia- len 
alleen voor deze olie-maatschappijen 33.4 ! millioen 
gulden. 

Hot motorverkecr heeft zich enorm ontwik- keld. 
De toegang voor zeeschepen tot den Moesi- mond is 
verbeterd, terwijl rtaarnaaat Palembang 
spoorwegverbindingen heeft gekregen met do 
zuidpunt van Sumatra eenerzijds (Oosthaven) en de 
cultuurgebieden en steenkolenvolden aan den voet 
van het Barisangebergte anderzijds (Loe- boek, 
Linggau, Tcbingtinggi, Lahat, Tandjoong Enim, 
Batoeradja). Palembang is naar het zielen- tal 
gemeten de zevende stad van Ned.-Indie en de 
grootste van de Buitengewesten. 

De scheepvaartbeweging (ongerekend kleine 
vaartuigjes) steeg van 1815 schepen in 1917 met een 
netto-inhoud van 1.08G.000 m. tot 1609 in 1929 met 
een inhoud van vier maal zoo veel. 

Het bed rag aan in-, uitvoer- on statistiek- rechten 
en accijnzen, dat in's Lands kas vloeide, nam toe van 
/ 806.000 in 1917 tot 8.400.000 in 1929. 

Aan de wegen werd vroeger weinig zorg be- 
steed, als gevolg van de aanwezigheid van water- 
wegen. De totale weglengte is G2 km. Alle ou- dere 
wegen zijn smal en vol bochten. Op verschil- lende 
trajecten is slechts verkeer in een richting mogelijk. 

In verband met den onbevredigenden toestand 
van de wegen werd in September 1928 door de 
regecring een commissie ingesteld, ten einde haar 
voor tc lichten inzake de maatregelen, welke be- 
hooren te worden getroffen om in de behoeften van 
het verkeer ter hoofdplaats Palembang te voorzien. 
Deze zg. „Verkeerscommissie voor Pa- lembang" is 
tbans (1933) gereed met haar arbeid en hceft in haar 
rapport voorstellen gedaan voor de verbetering van 
de hoofdwegen in de stad, de oeververbindingen, de 
eindpunt-omstandigheden van de spoorlijn en de 
oceaanvaart, de aanleg- plaatsen voor de 
binnenscheepvaart, de betere bevaarbaarheid van de 
Mocsi en andere water- wegen, enz. 

De bruto-opbrengst van de gemeentelijke veer- 
pont, welke ± l.COO.OOO personen per jaar over- 
zet, bedroeg / 63.000 in 1929. De stad telde in 1932
： 433 motorvoertuigen, waarvan 284 taxi's. 

Jn de jaren 1926—1928 werden vele wegen 
bandjirvry gemaakt en geasfalteerd. Uitbrei- 
dingsplanncn en voorstellen ter verbetering van het 
wegenstelsel zijn uitgewerkt en met de uit- vocring 
daarvan is reeds een begin geinaakt(clomping 
Tongkoerookkreek), terwijl tevens moderne 
opvattingen over rooilijn- en bouwpolitiek toe-
passing vinden. 

Het rijverkeor mot hot achterland wordt naar het 
stadscentrum geleid met behulp van een 
automobielen-veerpont der gemeente tusschen 
Kertapati on Tangga Tanah. 

Van een spoorwegdoortrekking naar de zee- kust 
is definitief afgezien. Zelfs een doortrekking naar de 
llir-zijdo staat voorshands niet meet op het 
progranuna. 

De financien van de gemcento verkeerden voor 
onkele jaron in minder gunstigon toestand; door 
belastingverhooging en dank zij de subsidies van de 
regeering is daarin aaniuerkolijke verbetering 
gokomon. 

Do begrooting van 1930 sloot met oen eind- 
bedrag van bijna / 1.000.000 (eindeyfer in 1932 
ongoveer 1 * millioen). 
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vooral toen de N.K.P.M. vecl personecl naar Pa- 
Icmbang overbracht. De geineente hceft hierin 
echter voorzien door de oprichting van de N.V. 
„Volkshuisvesting te Palembnng", welke ver- 
ruiming van woongelegcnhcid bracht (in 1931 
bouwde zij 32 Europeesche woningen ； plannen 
voor een groot aantal inlandsche stcencn woningen 
zijn gereed). Het ligt in de bedoeling langs dezen 
weg ook cen einde te maken a an de on- hygicnische 
toestanden, welke bestaan door be- woning van de 
zg. ,,kolongs", cl at zijn de nians- hooge ruimten 
onder de woningen, welke op pa- len gebouwd zijn. 
De kolongbouw is sedert 1930 verboden. 

Verder hceft de gemeente in 1932 een grond- 
bedrijf opgericht ter voorziening in de behoefte a an 
kouwgrond. De betere gronden zijn nl. groo- t-
endeels door graven in beslag genomen, hoewel het 
begraven van lijken buiten de gemeentelijke 
begraafplaatsen reeds lang verboden was. 

Het drooglcggen tier inoerassige gcdeelten is als 
onderdeel der kanipoengverbetering eveneens in 
studie genomen. 

Palembang is geen ongezonde stad. Malaria 
komt, ondanks de Jigging aan het water weinig 
voor. Het sterftccijfer is er zelfs ]aag; in 1932 1.1 
%, Het klimaat is zeer vochtig. De nachten zijn 
doorgaans vrij koel. De gemiddelde tem- peratuur 
over het jaar is 27° C. De gemiddelde jaarlijkschc 
regenval is 2573 mm. over 162 regen- dagen. De 
gem. regenval in de droogste maand Juli is 105 mm. 
en die in de natste maand December 346 mm. 

Doordat het water in de kreken in den drogen tijd 
sterk verontreinigd is, kwam er te Palembang veel 
amoebendysenterie voor. Een ver- betering van het 
grootste belang was daarom de aanleg van een 
drinkwaterleiding in de jaren 1929 —'31. Het is een 
rivisrwater-zuiveringsinrichting op 3 llir, welke het 
water uit de Moesi oppompt en zuivert niet 
snelfilters en verder langs che- mischen weg. De 
watertoren is een massaal bouw- werk ter hoogte 
van 36 m. De ruimte onder den mooien toren van 
gewapend beton is benut als kantoorruimte. Door 
aanbouw van twee vleugels, iedcr met een 
verdieping crop, is een monumen- taal raadhuis 
verkregen. 

Het pasarbedrijf der gemeente verheugde zich 
tot 1932 in een grooten bloei. 

Er zijn twee groote pasars op 16 Uir en 28 Uir 
(Sekanak) en voorts enkele klcine pasars op 10 Uir, 
10 Oeloe en Kertapati. Bij Kertaj)ati be- vindt zieb 
van oudshcr een zg. waterpasar, waar honderden 
prauwen op de rivier onderling handel drijven. 

Het electriciteitsbedrijf in do stad is in handen 
van de Ned. Jndische Gas Mij. 

Op het gebied van onderwijs treft men ter plaatse 
aan: een Muloschool, 3 Europeesche Ja- gere 
schoien, 3 Hollandech-hilandsche scholen, 1 
Hollandsch-Chineesche school, J Schakelschoo), 
10 Inlandsche scholcn 2de klasso, 3 Europeesche 
frobelscholen en verder een serie particulicre 
volksscholen voor verschillende landaardcn. 
Voorts zijn er enkele internaten voor school- 
gaande kinderen, waarvan de voornaamste van de 
gemeente is. 

De stad heeft 2 ziekenhuizen en 2 open bare po- 
likJinieken. Een dier ziekenhuizen is het militair 
hospitaal in de b&nteng voor militairen, ambte- 

naren en onvermogenden. Het tweede is de R.K. 
Ziekenverpleging “Charitas" aan den Talang- 
Djawa-weg. 

Te Palembang zijn de ineeste groote importeurs 
en ban ken van Java vertegenwoordigd door cen 
agentschap. Voorts treft men er aan het hoofd- 
kantoor der Zuid Sumatra Staatsspoorwegcn, en dat 
der Ned. Koi. Petroleum Mij, het kantoor der B.P.M. 
voor de gcwesten Palembang en Djainbi, de 
schcepswerf en de machinefabrick der Industriecle 
Mij “Palembang'' (I.M.P.), welke tevens een winkel, 
boekhandcl. drukkerij, plaatsclijk nieuwsblad en een 
ijs- en limonade- fabrick exploiteert； 4 ijs- en 
limonadefabricken, enkele groote houtzagerijen, 
diverse rijstpelle- rijen en cen rubberfabriek. De stad 
is voorzien van ecn vliegveld voor de K.N.I.L.M. en 
de K.L.M. Er zijn 3 hotels, een zwembad, eon golf- 
terrein, tennis- en voctbalvcldcn, een gemcente- ]ijk 
ethnologisch museum, een R.K. kerk, een 
Protestantschc kerk (een tweede is in wording, 
evenals cen ma<,*onnieke tempel), een mooie 
groote moskee (dd. 1740) met minaret, een fraaie 
Chineesche tempel on diverse Moh. bedehuizen. 

Met de buitcnwereld is deze stad verbonden door 
K.L.M., K.N.I.L.M., stoomvaartlijnen naar Java, 
Singapore, Bangka, en Djambi, en door de Z.S.S., 
welke dagelijksche verbinding geeft met Java, via 
Oosthaven-Merak. In dit opzicht (ver- 
keersverbindingen) is Palembang wel de nicest 
bevoorrechte stad der buitengewesten. Met Java 
(Batavia) b.v. hceft zij, bchalve de spoorverbinding, 
3 K.P.M.-verbindingen per week cn 3 
luchtverbindingen per week (lijnen Batavia— 
Singapore, idem—Medan en Holland—Indie). 

Ter plaatse verschyuen 3 nieuwsbladen, elk drie 
maal in de week, nl. het “Nieuwsblad voor de 
Residentien Palembang, Banka ei)Djambi", het 
Maleische bind “Pertja Selatan" en het Chince- sche 
blad in de Maleische taal: „Han Po". 

Het gemeentelijke museum is ondcrgebracht in 
een typisch Palembangseh huis, inwendig fraai 
versierd met houtsnijwerk en Palembangseh lak- 
werk. Het be vat een goede ethnologische ver- 
zamcling. 

BATAVIA (STAD) (Vcrvolg van DI. I cn DI. V 
of Buppl. afl. 8, biz. 236). Het gebied van het 
tegenwoordige Batavia (do oudc Stad met de 
Voorsteden of buitenwijken in 1933) heeft een 
oppcrvlakte van 155 km.3 en onge- veer 465.000 
inwoners. De bevolking bestaat uit ongeveer 33.000 
Europeanen, 360.000 Jn- landers, 75.000 Chineezen 
en 7000 andcro Vreenjdc Oosterlingcn 
(hoofdzakchjk Arabieren en Britsch Indiers). 

Gedurende den loop van haar bestaan zijn door 
do gemeente aangekocht de particulicre landen 
Minting, Gondangdia, Petodjo, Doekoe, Karit, 
Jiendoengan en Kramat Lontar. Ten op- zichte van 
deze landen verkeert de gemeente in de positie van 
landheer. VerHchillende andero j)articuliere landen 
zijn voorts door het Gouver- ncment tot het 
landsdomein tcruggebracht. En- kelo van dozo 
voormalige particuliero landen heeft het 
Gouvernement aan de gemeente in ei- gendom 
afgestaan. 

Administratief is Batavia verdeeld in tweo 
districten, Batavia en \Yidtevreden, en zes on- 
derdistricten t.\v. Manggabesar, J^ndjaringan, 
Tandjoengpriok, Gain bi r, Tanahabang en Sc- hen 
(Incl. Stb. 1929 no. 2). 
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Het wapen van de stadsgemeentc Batavia is in 
navolging van het oudc wapen der stad Batavia bij 
verordening van den gcmeentcraad a)s volgt 
vastgesteld: „In oranje ccn zwaard van staal, 
oinkranst door twee lauwertakken van natuur- lijke 
kicur, gekruist boven het gevest en teza- men 
gebonden met ter weerszijden wapperende linten 
van zilver. Het schild gedekt met cen ste- dekroon 
van goud. Schildhouders: twee leeuwen van goud, 
getongd en genageld van keel. Wa- penspreuk: 
..Dispereert niet,, in gouden latijrise he letters op cen 
lint van azuur,J. 

Tusschcn de jaren 1910 en ] 920 is een bclang- 
rijke verbetering van de afwatering tot stand ge- 
bracht. Door het Land werden vcrschillende groote 
assaineeringswerken uitgevoerd. Een van de 
belangrijkste daarvan was wel de aanlcg van het 
bandjirkanaal, waardoor een groot gedeelte van het 
water van den Tjiliwocng rechtstrceks naar zee kan 
worden afgeleid. Hierdoor is be- reikt, dat de 
waterstand van het gedeelte van den Tjihwoeng, dat 
door Batavia stroomt, in het bjjzonder bij zwaren 
rcgenval belangrijk lager kan worden gehouden. 

Verder zjjn door het Land vcrschillende af- 
voerkanalen van een groote capacitcit in de ge- 
meente aangelegd. Jn aansluiting aan deze „groote 
assaineeringswerken" werden door de ge- mcente de 
z.g. „kleine assaineeringswerken" uitgevoerd, 
bestaande in den aanleg van vele af- vocrleidingen, 
spoelleidingen cn riolen. Door middel van cen 
sluizcnstclsel is reguleering van den waterstand bin 
non de gemeente en cen docJmatige doorspocling 
van de vcrschillende waterloopen niogeHjk 
gemaakt. Door deze wcr- ken is de afwatering 
aanmcrkelijk verbeterd； al- Icen bij bijzonder 
zwaren regenval, gepaard met sj)ringvlocd, gebeurt 
het we], dat het water niet Hfiel genoeg kan worden 
afgeleid en dat sommige plaatscn in de gemeente 
ondcrloopen. Niet allecn in de Europeesche wijken, 
ook in de kampoengs ziju door de gemeente 
verschillende werken tot verbetering van den 
waterafvocr uitgevoerd. Tot het jaar 1922 blecf de 
kampoengverbetering tot die werken bcperkl. In 
genocmd jaar heeft de gemeente echter cen nan vang 
gemaakt met een HyHtemalisclje verbetering van de 
Htadskain- poengs. Deze verbetering omvat het 
egaliseercn on ophoogen van terrcincn, het dempen 
van poe- Icn, het aanleggen van goten, het 
verbeteren van bcutaande wegen, het aanleggen van 
nieuwe we- gen cn oprichten van open bare bafl- en 
wasch- plaatscn. De koston van dezo verbetcringcn 
zijn gecldeltclijk door het Land gedragen. Van het 
jaar 1922 tot en met J 932 zyn in totaal 230 ha. aan 
kanipoengterreined vorbetord; de kosten <Iezer 
verbotering bedroegen in totaal / 1.296.000. 

Tot verbetering van den gezondhcidstocstand 
heeft in niet gcringe mate bijgcdragen ccn kracht- 
<ladigc b(;strij(ling van de malaria, welke ziekte 
hior vroeger zecr veel voorkwum. Mon is er in 
gcslaugd do broodjjlaatsen cler nialariamuskieton 
nit t(* rocien(loor de vischvjjvers vrij to maken en 
to houden van wier en andoro dry vende watcr- 
pluntcn cn door de duurvoor in aanmorking ko- 
mende poelen geregeld met petroleum te over- 
gieton. Ueze workzatimhcclen wordon vcrricht door 
den gemeentelijken gezondheidsdienst in Hamon 
working met den Dionst der Volksgezond- heid. 
,Uet bebouwde gcdcolte van do go moon to Ba 

tavia bestaat uit: 1c. de in het noorden gelegen oude 
stad met aaneengcsloten bebouwing; 2c. de ten 
zuiden daarvan gelegen nieuwo stad Welte- vreden. 
In het noordclijkc dee! van Weltevrcden wonen in 
hoofdzaak de minder gegoede Europe- anen, tcrwijl 
enkcle wijkcn voornamelijk door winkels, kantoren 
en amusementsgelegenheden worden ingenomon. In 
het zuidelijk gelegen gedeelte van Weltevreden (in 
het bijzonder de door de gemeente aangekochte 
particuliere landen Minting en Gondangdia) 
bevinden zich de woon- wijken van het rneer 
gegoede dee! der Europee- sche bcvolking. 

De oude stad is het handelscentrum gebleven. 
Nieuwe gebouwon zijn verrezen aan de, in de 
richting noord-zuid loopende, Binnen-Nieuw- 
poortstraat, welke in het verlengcTe ligt van den 
lielangrijkstcn verbindingsweg met Weltevreden, 
t.w. het monumentale kantoorgebouw van de 
Factorij der Nederlandsche Handel Maatschap- pij 
en het nieuwe S.S.-station Batavia, de Ja- vasche 
Bank en de N.I. Escompto Maatschap- pij. Ten 
noorden van de Binnen-Nieuwpoort- straat bevindt 
zich het Stadhuisplein, dat aan de zuidzijde is 
afgeslotcn door het vroegere stad* huis, dat thans 
dienst doet als gouverneurskan- toor en kantoor van 
de provincie West-Java. Aan de oostzijde van het 
plein staat het gebouw, waarin de Raad van Justitie 
is gevestigd. Aan de noordzijclc is het nieuwe 
postkantoor ge- bou wd. 

Van het Stadhuisplein in noordelijkc richting 
gaande bercikt men via de Prinsonstraat de in 1671 
gebouwde Amstcrdamsche Poort. Onmid- dellijk 
daarachtcr zict men aan do linkerzijde van den weg 
het “heilige kanon''. De druif stclt een gesloten hand 
voor, waarvan do voorsto vin- gers en de duim in een 
houding zijn gebracht, welke aan het symbool dcr 
voortbrengende na- tuurkrficht, den lingga, 
hcrinnert. Er worden bij het stuk geschut gedurig 
offers van rijst, reuk- werk en blocmen en 
gcschenken neergelegd, vcelal door kinderloozo 
vrouwen, die dan tevens cen gobed om 
vruchtbaarheid uitspreken. Het kanon heeft den 
Inlandschen naam van Djagoer； het is evenwel 
Europeesch maaksel. Er komen in hoofdletters cn 
relief op voor de Latijnschc woor- den： ex me ipsa 
renata sum (uit mijzelf werd ik herboren). Do 
Bantammers merken het kanon aan als do inan van 
hot kanon te Bantam, dat ook een voorwerp van 
veresring is. Zij vermeenen, dat wanneer ooit do 
twee kanonnen bij elkander komen, het met de 
heerschappij dcr vreemde- lingcn op Java voor altijd 
zal gedaan zijn. Volgens do Javanen zou het 
Bataviaascho kanon zijn Kjai SatimA, do man van 
hot kanon dat zich bevindt in den kraton te ondcr den 
naam van Njai Satomi. Zij geloovon dat het 
ccrstgenoemdo stuk gcschut zonder hulp van mensch 
on dier van Matarum naar Batavia is gc- reisd cn zich 
door de gebeden van eon hadji zyn tegenwoordigo 
plants heeft laton welgovallen. (Verg.. Prof. Dr... P.. 
J. Veth, Java, cersto druk, derdo deel biz. 16, 112 en 
662). 

Halverwego de oudo on de nieuwo stad staat aan 
Molenvliet West een fraai oud-Hollandsch 
patriciofsliuis van twee verdiepingen, omstreeka 
1760 gebouwd door Roinier de Klerk, later Gou- 
verneur-Generaal, die tot zyn dood in dit huis heeft 
gewoond. Thans is in hot gebouw het Lands- archiof 
gevestigd. 
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In het aan de wcstzijdo van het Koningsplcin 
etaande, voormalige S.S. hotel isthans het hoofd- 
commissariaat van politic ondergebracht. Voorts 
zyn op het Koningsplein verschillende sport- 
terreinen aangclegd. VermcJding verdienen de 
fraaie tcnnisbancn en het hockeyterrein van de 
„Bataviasche Sport Club", waar sportief en mon- 
dain Batavia ‘8 namiddags samenkomen. Een groot 
gedeelte van het plciii is ingenomen door de 
renbaan, waar enkele malen in het jaar paar- 
denrennen en andere hippische feesten plants 
vinden. Icder jaar wordt op het Koningsplein de z.g. 
pasar Gambir gehouden, een jaarmarkt, waaraan 
verschillende vermakelijkheden zijn verbonden en 
welke velc duizenden bezoekers trekt. De voor den 
Pasar Gambir benoodigdo tijdelijke gebouwen 
worden opgetrokken van bamboo cn bilik. 

Een der woningen aan Koningsplein Zuid is in- 
gericht als gemeentesecretarie. Planncn voor den 
bouw van een stadhuis zijn vele jaren gelcden 
gemaakt, doch nog steeds niet verwezenlijkt. Aan 
Koningsplein West staan het moderne gebouw van 
de Rechtshoogeschool^ het niuscuui^- een 
waardevolle verzanieling van kunstschatten be- 
vattende en het gemeenschappelijke passage- 
kftijtqor van de Stoomvaart Maatschappij Neder-
land en de Rotterdamsche Lloyd. 

De in het Hertpgspark gclegen voormalige 
woning van den Legercomniandant is ingeriebt tot 
huisvesting van den Volksraad. Daarnaast- is cen 
nieuw gebouw voor den Raad van N.I. gezet. 

Ten zuiden van het Koningsplcin strekken zich 
de moderne villawjjken Nieuw Gondangdia en 
Nieuw Minting uit. Een van de voornaamste 
toegangswegen tot Nieuw-Gondangdia is een plein 
van langgerekten vorm, waaraan de naam van „Van 
Heutszplein" is gegeven naar wijlen oud-
Gouverneur-Generaal van Heutsz, te wicns eere in 
1932 aldaar een fraai-uitgevoerd st and- beeJd is 
opgericht. Eij de uitgifte van de voor wo- ningbouw 
bestemde perceelen op Nieuw-Gondangdia en 
Nieuw-Mdnteng is de font ge- maakt, dat de 
perceelen over het algemeen in te klcinc kavelingen 
zijn gesplitst, waar- door het voor de gemeentc wel 
mogelijk was hooge prijzen voor den grond te 
bedingen, doch waarvan tevens het gevolg is 
geweest. dat de woonerven veelal een te geringe 
oppervlakte hebben en de huizen te dicht op elkaar 
staan. Ook zijn verseheidene wegen in deze wijken 
te smal. Door de uitbreiding van de Enroj)eesche 
woonwijken is de inlandsche bevolking op ver- 
schillende plaatsen uit haar kanipoengs verdreven. 
Aan den rand van de stad zijn door de ge- meente 
terreinen voor kampoengbouw gercser- 

Batavia is rijk aan onderwjjsinrichtingen van 
velerlei aard. In de eerste plaats bezit de stad twee 
hoogescholen, nl. de Geneeskundige hooge- schoo] 
aan den weg Sakin ba en de Rechtshoogc- eclidbr 
aan Koningsplein West. Van de inrich- tingen voor 
middelbaar onderwijs worden (in aansluiting aan de 
in DL I gegeven opsomming) genoemd de A.M.S. 
met zesjarigen cursus aan den Hospitaalweg, de 
particuliere Carpentier Al- ting "SlieEting aan 
Koningsplein Oost (o.m. Jy- ceum en H.B.S. met 
Vyfjarigen cursus), de Thris- teJijke A.M.S. met 
zesjarigen eursus aan de Oranje Boulevard, de 
Katholieke A.M.S. met zesjarigen cursus aan den 
weg Mdnt^ng, de Ka- 

tholieke Prinses Juliana School (H.B.S. met vijf- 
jarigen cursus) aan Watcrlooplein Noord, en de 
Katlioliekc H.B.S. met vjjfjarigen cursus aan 
Noordwijk. Daarenboven bezit Batavia cen groot 
aanlal^ojjeiibare (Lands- en gemeentelijke) en 
particuliere scholen voor lager onderwijs en 
M. U.L.O. 

Batavia is bekend om zijn uitstekend ingc- richto 
ziekenhuizen. In de eerstc plaats moot daarvan 
worden genoemd de door het Land ge- exploitcerde 
Centrale Burgerlijke Zickeninrich- ting aan den 
Oranje Boulevard, waaraan tevena een 
geneeskundig laboratoriuin en verschillenclo 
poiikhnieken zijn verbonden. Dit Ziekenhuis is in de 
onmiddellijke nabjjheid van de Genccs- kundige 
Hoogeschool gelegen. Niet ver van het 
Watcrlooplein staat het Militair Hospitaal. Twee 
groote particuliere ziekeninrichtihgeh zijn het aan 
Saldin ba gclegen ziekenhuis van de Vcrecni- ging 
St. Carolus en het aan de laan Raclen-Sal6h gclegen 
ziekenhuis van het Geslicht Tjikini. De Koninklijke 
Paketvaart Maatschappij heeft ccn eigen ziekenhuis 
aan den weg Djati Petanibocran in het Zu id westen 
van Batavia buiten de be- bouwdc kom. 

Jn den laatsten tijd is een aanmerkclijke toena- 
ine van het aantal industrieele onderneniingen to 
constateeren. De voornaamste fabrieken in do 
benedenstad zijn de N.V. Archipel Brouwcrij 
Compagnie, de Oliefabriek Archa en de 3Jachinc- 
fabriek “Batavia''; in de bovenstad bevinden zich 
onder nicer de N.V. P. A. Regnaults Verf- Inkt- en 
Blikfabrieken, verschillende groote 1 Js- fabrieken, 
de Sigarcttenfabrick N.V. Handels- vereeniging 
Industria, waar de bekende sigaretten worden 
gefabriceerd, en de N.V. Java Neon Alaatschajjjnj. 
Ondanks de uitbreiding van de industrie is Batavia 
geblcvcn handelsstad en zetel der regeering, 
waardoor haar karakter wordt bepaald. 

De Staatsspoorwegen onderliouden langs drio 
nagenoeg evcnwijdig loopende lijnen frequent。 
diensten tusschen de aan den zuidkant van de 
gemeente Batavia grenzendc gerneente MeeHtor 
Cornells en de oude stad, via Weltevrcden. Op de 
middelste en de oostelijke lijn rijden vrij wel 
uitsluitend clcctrische treinen. J)c handelslicden, die 
hun kantoren in de benedenstad hebben, n)a- ken 
veelvuldig gebruik van de middelBte dezer Jijnen, 
welke de gemeente voJgenH haar IcngtcuH in de 
rich ting Noord-Zu id dooranijdt. J)oordat deze lyn 
midden door de bebou wde kom loo pt, is het aantal 
overwegen buitengewoon groot. Voor het 
plaatselijke verkeer zorgt voorts do 
N. V. Bataviascho VcrkeersMaatschapjHj met 
haar electrische trainlijnen cn enkele autobus- 
diensten. De B. V.A1. is een fusic van twee tram- 
niaiitschapjjjjen, waarvan de eenc een stoomtram on 
de andere oen electrische tram exploitcerde. Met 
behuIp van een door de gemeente Batavia cn het 
Land gegarandeerde obligatieleening van / 
2.000.000 heeft do B. V.M. de oudp stoonitram- lijn 
geelectrificcerd, terwij] verder een nieuwe 
electrische tramlijn is aangelegd en het matcrieel 
van de oude electrische tramlijnen eenigszins is 
geinoderniseerd. Deze reorganisntie is echter ten 
eenenmale onvoldoende geweest om Bataviu een 
behoorlijke electrische tram te geven. De train- 
lynen rendeeren dan ook niet. Jn den laatsten tyd 
heeft nog een ander soort openbaar vervoermid- del 
zijn intrede op Batavia's wegen gedaan, n.I. 
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hot driowiclig motorwagentje, waarop een caros- 
serie is gcbouwd, plants bicdendo aan ecn zestal 
personen. De wegen zijn thans over het algeineen 
voortrcffclijk en de stofplaag is door asphaltee- ring 
gehcel verdwenen. 

Voor het schoonhouden van do wegen en het 
wcghalen van huis- en bedrijfsvuil zorgt de ge- 
meentclijkc reinigingsdienst. 

De straatverlichting geschicdt door de Ned. 1 nd. 
Gas Maatscbappij krachtens een haar door de 
gemcente verlcende concessie en tusschen haar cn de 
gemcente geslotcn contract door middel van 
gaslantaarns, tcrwijl op enkele plaatson een 
electrischc procfvcrlichting is aangebracht. De 
gasverlichting is ten eenenmale onvoldoendo. Er 
bestaan planncn voor het aanbrengen van een 
gemengde (electrische-gas) verlichting, waarover 
sedert jaren tusschen de gemeonte en de Ned. Ind. 
Gas-Maatschappij onderhandelingen wor- den 
gevoercl. 

De volkshuisvesting wordt door de overheid 
bevorderd in de eerste plants door steun van wo- 
ningbouw. Deze steun geschiedt door het ver- 
strekken van credietcn. voornamclijk voor den bouw 
van kleine woningen, door het Jubileum- fonds. Dit. 
fonds is in 1923 bij gelcgenhcid van het 
rcgecringsjubileuni van H.M. de Koningin door de 
gemeente gcsticht door afzondering van cen bedratr 
van / 25.000. De stichting werktin hoofd- zaak met 
vreemd kapitaaL Op 1 Januari 1933 had het Ju bileu 
mfonds ongeveer COO crcdieten uitstaan tot een 
totaal bedrag van bijna / 600.000. In de tweede plaats 
bevordert de overheid de volkshuisvesting door het 
bouwen van woningen, waarvoor in 1926 door het 
Land en de gemeente een afzonderlijke maatschappij, 
de N.V. „Volks- huisvesting te Batavia**, is 
opgcricht. In het ka- pitaal dezer onderncniing, een 
millioen gulden bedragende, is door het Land voor / 
7£ 0.000 en door de gemcente voor / 2；'0.000 
deelgenonien. 

N.V. „Volkshuisvesting te Batavia*' heeft van 
1927 tot en met 1932 op verschillendc plaat- 8en in 
de gemeente tezarnen eenige honderden woningen 
gebouwd, waarvan de huurprijzen vari- ncren van / 
1.35 tot / 132J.0 per maand. 

De voornaamste dicnstcn en bedrijven van do 
Htaflsgemccnte Batuvia zijn: 
1. de gcmecntcsecretarie； 

2. de Dionst van Stadsontwikkeling en Volks- 
liuisvcsting, omvattende de afdeelingen Beuw- 
politie, Grondbedrijf, Woningzaken en Stads* 
ontwikkeling; 
3. de Dicnst van Gemccntewerken; 
4. het Waterlcidingbedrijf; 
5. de Gezondhcidsdicnst; 
6. het Pasarbedryf; 
7. do Veterinairc Dienst. 

Litrrutuur (aanvulling): Hand book of the 
Netherlands East-Indies 1930, uitgegeven door lict 
Dept, van Landbouw, Handol cn Nijverheid; 
V. I. van de Wall, IndiHche Landhuizen on huu,. 
Geschiedcnis； Nr. W. de Veer, Particuliere Lan- 
derijen cn do Open bare Veiligheid (in de Residen- 
tie IJatavift)； Dr. A. L. J. Sunier, Contribution to 
the knowledge of the natural history of tho marine 
fish ponds of Batavia; Oud Batavia (Ge-.. denkboek 
uitgegeven door het Bat. Gcii. v. K. en 
W. naar aanlciding van hot driehonderdjurig 
bestaan der stad in 1919); Batavia en Oinstre- ken, 
uitgave fa. G. Kolff & Co., J 927; Mr. P. C. I Bloys 
van Trcslong Prins, Do Societeft „Har-' 

monic,, to Weltevreden; D. van der Zee, Batavia de 
Koninjzin van het Ooston. 

AMPENAN (Aanv. DI. I en V of suppl. afl. biz. 
221JT VoorTTet-jaar 1932 bedroeg het aantal aan- 
gekomen en vertrokken schepen: 293 op zeebrie- 
ven, met een netto inhoud van 1.070.670,14 m.3 en 
416 schepcn op jaarpassen met een bruto inhoud van 
11.685,93 m3. De belangrijkheid van deze haven-en 
handelplaats kan blijken uit de volgende 
exportcijfers van eenige der voornaamstc produc- 
ten: rijst 15.110.125 kg.; copra 3 760.104 kg.: 
klapperolie 41.155 1. ； aardnoten 1.438.308 kg.: 
gekorven tabak 2.461 kg.; uien 395.003 kg.; 
pinangnoten 690.364 kg. ： zemelen 3.466.825 kg.; 
runderhuiden 49.032 kg.； huffelhuidcn 17.035 kg.
； geitenhuiden 16.797 kg.; buffels 201 stuka; ossen 
4.810 stuks; varkens 5.147 stuks. 

AMP ENA N-0 OST (Aanv. DI. I). Sasaksch dis- 
tricFcTeFonclerafdecling West-Lombok, afdeeling 
Lombok, residentie Bali en Lombok. Het district is 
de oostelijke helft van het vroegere district Ampenan 
en Ominclanden, met Narmada als 
districtshoofdplaats. De bevolking/groot 37.700 
zielen, wonende op een oppervlakte van 196 km.% 
vindt zijn hoofdmiddel van bestaan in den 
Inndbouw, voornamelijk rijstbouw. 

AMPENAN-WEST (Aanv. DI. I). Sasaksch 
district der onderafdeeling West-Lombok, afdeeling 
Lombok, residentie Bali en Lombok. Het district is 
de westelijke helft van het vroegere district 
Ampenan en Ommelanden, waarin gelc- gen zijn de 
bclangrijke plaatsen Ampenan, Mata- ram en 
Tjakranegara； het districtskantoor is gelcgen te 
Dasan Agoeng. Hoofdmiddel van bestaan tier 
bevolking van 68.000 zielen op een oppervlakte van 
171 km.，is de landbouw, voornamelijk de teelt van 
rijst, waarvan groote hoe- veelheden worden 
uitgevoerd. 

BAJAN (Aanv. DI. I). Sasaksch district gele- gen 
in het N. van de onderafdeeling West-Lom- bok, 
afdeeling Lombok, residentie Bali en Lombok, met 
districtshoofdplaats van gelijken naam. Bij een 
oppervlakte van i93 km.a bedraagt het aantal 
inwonera 21.000/ 

GEROENG (Aanv.zvan Groeng, DI. I). Sasaksch 
district, gelcgen in het Z. van de onderafdeeling 
West-Lombok, afdeeling Lombok, residentie Bali en 
Lombok met districtshoofdplaats van gelijken naam. 
De 49.200 zielen teilende bevolking woont vooral in 
het gedeelte ten N. van het onvruchtbare 
Zuidergebergte en vindt een hoofdmiddel van 
bestaan in den rijstbouw. De ojwervlakte van het 
district bedraagt 565 km/ 

MATARAM (Aanv. DI. II). Hoofdplaats van de 
afdeeling Lombok, residentie Bali en Lombok, 
tevens standplaats van den controlcur van West-
Lombok. Do inheemsche bevolking van Baliiirs en 
Sasaks woont in groote met muren omgeven en door 
wegen van elkaar gescheiden wijken (Balisch: 
bandjar, Sasaksch: goeboeg). In het centrum, de 
plaats, waar voorheen de poeri (woonverblijf) van 
den Vorst van Lombok gelegen was, liggen een 
aantal woningen voor Europeanen en een mooi 
aangelegd plantsoen rondo m het oorlogs monu ment 
der gesneuvelden tydons de Loinbokexpeditie. 
Behalve de iri- heemsche ingezetenen bedroeg in 
1930 het aantal inwoners 56 Europeanen en ± 300 
Javanen. 

MATARAM. Balisch district van de onderaf-
deeling West-Lombok, afdeeling Lombok, resi- 
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den tie Bali en Lombok, stanndo onder ecn poeng- 
gawa, met standplaats Mataram. Het ressort bestaat 
uit een aantal verspreid liggendc Bali- sche 
vestigineen en telt 7.400 inwoners. 

PAMENANG (Aanv. DI. III). Hef vrocgcre 
Balischc district Pamenang is thans gevoegd bij het 
ressort van den poenggawa van Tjakrane- gara-
Zuid. 

TANDJOENG (Aanv. DI. TV). Sasaksch district 
van de onderafdceling West-Lombok, af- deeling 
Lombok, residentie Bali en Lombok met 
districtshoofdplaats van gelijken naam. Het district 
heeft een oppervlakte van 216 km.2 en telt 16.692 
inwonerg. \ 

TJAKRANfiGARA (Aanv. DI. IV). De plaats 
bestaat uiF een groot aantal Balischc wijken, 
bandjars geheeten. In het centrum ligt nog het 
lustoord Majoera, met tuinen en een grooten v可ver, 
waarin een eilandje met een gebouw, waar thans de 
Raad van Kerta's zijn rechtszittingen houdt. Voorts 
ligt in Tjakranegara nog een groote Balische tempel, 
de poera moroe. 

TJAKRANEGARA-NOORD. Balisch district 
van de onderafdeeling West-Lombok, afcleeling 
Lombok, residentie Bali en Lombok. Aan het hoofd 
van het district staat een poenggawa met standplaats 
de Majoera te Tjakranegara: zijn ressort wordt 
gevormd door een aantal Balische vestigingen, 
welke verspreid liggen in het Sa- sakschc land, dat 
9.000 inwoners telt. 

TJAKRANEGARA-ZUID. Balisch district van 
de onderafdeeling West-Lombok, afdeeling Lom-
bok, residentie Bali en Lombok. Aan het hoofd van 
het district staat een poenggawa met standplaats 
Bandjar Pande, een wijk van Tjakranegara； zijn 
ressort bestaat uit een aantal Balische vestigingen en 
Bodanederzettingen, welke verspreid liggen in de 
onderaWeeling. Het aantal inwoners bedraagt 15.4
吵/ 

LOMBOK (Aanv. DI. IT). Bestuur. Er zijn te- 
genwoordig 13 Sasaksche districten, waarvan 5 in 
West-Lombok: Bajan, Tandjoeng, Ampenan- West, 
Ampenan-Oost en Geroeng; 4 in Midden- Lombok: 
Batoekliang (Mantang), Djonggat (Bondjeroek), 
Praja en Kopang en 4 in Oost- Lombok： 
Pringgabaja, Masbagik, Rarang (met een 
onderdistrict Kota Radja) en Sakra. Ook het aantal 
Balische districten is veranderd en wel verminderd 
tot een drietal: Mataram, Tjakra- negara-Noord en 
Tjakranegara-Zuid, alle drie gelegen in West-
Lombok. 

liechtspraalc. De Sasaks, die in den Balischen 
tijd terecht stonden voor Balische rechters, kregen 
na de invoering van het Nederlandsche be- stuur een 
eigen rechtspraak, bestaande uit een drietal 
rechtbanken (voor iedere onderafdceling een) van 
Sasaksche hoofden en oudsten, kortweg Raad Sasak 
geheeten. In dezen Raad hebben de districtshoofden 
en een paar andere personen, die met de adat goed 
bekend zijn, zitting. De Ba- liers staan terecht voor 
den Raad van Kerla'a te Tjakranegara. Indicn zulks 
voor een vJotte af- doening van zaken noodig is, 
worden gecombi- neerde zittingen van Raad Sasak 
en Raad van Kerta's belegd. 

Van belang voor deze afdeeling is het Agra- 
risch Regiment in Ind. Stb. J 923 no. 109, waarvan 
artikel 12 het verbod bevat aan Baliers oin gronden 
te vervreemden aan Mohamineda- nen (Sasaks) en 
aan de Mohammedanen (Sasaks) in Midden- en 
Oost-Lombok om gronden te ver- 

vreemden aan Balicrs. Het doel van dit voor- schrift 
is geweest het grondbezit der bcido bo 
volkingsgrocpen, welke jarenlang vijandig te- 
genover elkaar hadden gestaan, de ecn in de po- sitie 
van hecr, de ander als onderdaan, veilig to stellen ter 
voorkoining van verarming van, in West-Lombok, 
do Balicrs. wat ecn bron van mocilijkheden kon 
worden. Thans gaan er vcel stem men op om deze 
bcpaling to doen vervallcn, aangezien de Sasaks er 
dikwijls door bcnadccld worden, cn de Balicrs-ook 
de gelcgenheid willcn krijgen in Oost- en Mid den-
Lombok gronden to koopen. 

Vcrbctering： DI. II, biz. (>16, kolom 2, regel 
19 lees： 4.5 km. 

WEST-LOMBOK (Aanv. DI. IV). Ondcrafdee-: 
ling der afdeeling Loinbok van de residentie Bali on 
Lombok, omvattende het westelijke deel van het 
eiland Lombok. De grens met Alidden-Lombok 
loopt van de Blongasbaai aan de zuidkust door het 
onvruchtbare Zuidergebergte naar do Goenoeng 
Sasak, doorkruist de vruchtbare mid- denvlakte in 
noordelijkc richting, tot nabij Narmada. Vervolgens 
gaat de grens langs de west el y ke helling van de 
Rindjani naar den top, over het kratermeer Segara 
Anak naar het Noor- den om nabij Bajan de 
noordkust te berciken. 

De onderafdeeling omvat 8 districten, nl. een 
vjjftal Sasaksche： Geroeng, Ampenan-West, Am-
penan-Oost, Tandjoeng en Bajan, iedcr staande 
onder een Sasaksch districtshoofd cn een drietal 
Balische： Tjakranegara-Noord, Tjakrancgara- Zuid 
en Mataram, waar een Balische poenggawa aan het 
hoofd staat. Hoewel de Balicrs hier ecn belangrijk 
element vormen, zijn zij in aantal ton opzichte van 
de Sasaks ver in de ininderheid, nl. 31.800 tegenover 
192.500. 

Van zeer groot gewicht voor het noordelijke deel 
der onderafdeeling is de groote weg van Mataram via 
£andjoeng naar Bajan, die nog nict geheel gereecl is. 
Deze weg heeft zijn belang reeds getoond door sterke 
nivelleering van de prijzcn van artikelen in do 
opengelegdc streken ten opzichte van die der in het 
centrum gelegen plaat- sen. 

De vraag naar onderwijs is stork toenemende； 
er zijn 1 Hollandsch-Inlandschc school, 5 »cho- len 
2c klasse, en 17 desascholcn. Het aantal leer- lingen 
op 1 Junuari 1933 bedroog voor de dosa- scholen 
1337, de 2de klasse scholen 831 on do H. I. S. 227. 

Verbetering： de tweede alinea vap het artikel 
West-Lombok in DI. I V vcrvalL^ 

MIDDEN-LOMBOK (Aanv. DI. H). Ondoraf- 
deeling van de afdeeling Lombok, residentie Bali en 
Lombok. Hoofdplaats is Praja. 

De bodem is verdeeld in 5 koininon met berg- 
terreinen daartusschen. Praja is het centrum cn het 
laagst gelegen. Oost- en Westwaarts daarvan begint 
de grond tc stygen. De hoogte wissolt van 100—400 
in. Slechts in het Z. grenst de onder- afdecling aan 
den Indischen Oceaan. Het N. wordt ingenomcn door 
het Rindjanigebergte. Jlet noordelijkc gcdeelte en 
(vooral) het midden zijn het vruclitbaarst. Hoe 
zuideJijker men komty des to steenachtiger en 
onvruchtbaarder wordt de bodem; behoudens enkele 
nedcrzeltingcn van visschers is de zuidkuM geheel 
onbewoond. Ri- vieren van beteekenis heeft men hier 
niet. Bc- houdens de Pandan, de Babak en de 
Ranggocng in het N. zijn de stroompjes in den 
oostmocsson 
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droog. Zij hebbcn slechts nut voor de irrigatie. 
In het noordclijko gedeelte dor onderafdecling 

zijn wildhoutbosschen. Het midden bestaat bijna 
geheel uit sawahvcldcn, waartusschen grasvlak- 
tcn, afgczondcrde weideplaatson voor hot vee. In 
het Z. komt cactusbegroeiing voor. Het klimaat is 
goed. Van November tot Mei heerscht de natte, van 
Mei tot November de drogc mocs- son. De 
kentcringen brengen vaak harde, gure winden mee, 
welkc vaak koortsen veroorzaken. De 
gezondheidstoestand is echter in het alge- rncen 
goed. In Praja is een Gouv. Ini. arts be- scheiden, 
terwijl op twee andere plaatsen poli- klinicken zijn 
gevestigd. Verder is hier een me- disch-hygicnische 
propagandadienst. 

Het wegennet, waarxran ± 220 km. voor auto's 
bcrijd baar is, bestaat uit drie hoofdwegen met 
daarop en op die van de andere onderaf- declingen 
aansluitende bijwegen. 
Men kent hier twee soorten van grondbezit： 

a. de z.g. djabagronden； dit zijn erfelyk indi- 
viducel bezeten gronden ； 

b. de z.g. droewd dalem gronden ； dit zijn 
gronden, waarvan het beschikkingsrecht bij de disa 
bcrust cn welkc in erfelijk individueel ge- bruik aan 
de ddsagenooten worden afgestaan. Deze gronden 
vindt men alleen in het district Batockliaug ten W. 
van de Pandan-rivier. Verre- weg de meeste 
gronden zijn echter djaba. 

Volgens de volkstelling van 1930 bedroeg het 
aantal inwoners 210.2S3. De overgroote mcerdcr- 
heid hiervan is zuiver Sasaksch. Er zijn betrekke- 
lijk weinig Vrcemde Oosterlingen. In de ddsa's 
komen zij nict voor, alleen op de districtshoofd- 
plaatscn. Daar heeft men ook nogal veel Javanen en 
verder Bandjarcczen en Boegineezen. 
De bevolking is verdeeld in twee groepon: 

a. de adellijkc groep, de z.g. perwangsa, welke 
wecr in drie rangen is verdeeld； 
b. de gewonc bevolking. 

Groep a, de heerschcnde stand, welken vroeger 
grocj) b als slaven diende, is van Javaanschen 
oors})rong. Groep b client to worden beschouwd 
alH de autochthone bevolking, welke van Polyne- 
sischen oorsprong is. 

De Sasaks hebbcn een eigen taal mot veel in- 8lug 
van .Jnvaanschc, JJalincesche en Malcische 
woorden cn uitdrukkingen. Het wordt gcschro- ven 
met het Javaansche letterschrift. Het ververloon t 
cenigc ovcrcenkomst met het Mongon- dou wsch 
van Noord-Celebes. Zij hebben verdor con eigen, 
nog krachtige adat. 

J)c heerschcnde godsdienst is de Islam. Er zijn 
cchtcr twee groepen iHlambelijdcrs： 

a. d(i z.g. waktoe lima, welko als zuiver 
Sjufiietisch dient to worden beschouwd en 

b. de z.g. waktoe tiga, welko slcchts cnkclo 
uiterlijke vormen van den Islam (onbegrepen) heeft 
overgenomcn en welke nog grootcndecls 
aniniistisch is. De waktoetigabelyder staat in 
oj)vattingen, den ken cn doen dicht by den Ba- lier 
en zeer ver verwijdcrd van den Mohainme- daan. 
Ook bij do waktoe liina hobben eebter ani- 
miKtischo gebruiken nog veel kracht. 

J)c onderafdecling wordt bestuurd door eon 
controleur en is samengesteld uit do 4 districten: 
Praja, Kopang, Butockliang on Djonggat, aan 
wclkcr hoofd districtshoofdon staan. ])e clistric- ten 
zijn onderverdecld in d6sa*s onder een ddsa- hoofd, 
dat rechtstreeka ondergesohikt is aan het 
dintrictshoofcl. De ddsa is do fundamenteelo be- 

stuurseenheid, welkc als zoodanig reeds dateert uit 
den tijd der Balische ovorheeraching. 

Zij bestaat uit cen conglomeraat van kam- poengs 
cn nederzettingen, dasansgenaamd. welke onder cen 
dasanhoofd (kliang) staan, dat onder- geschikt is aan 
het ddsahoofd. Zoowel de ddsa als de dasan zijn 
adateenheden met eigen gebied, eigen bezittingen en 
gemcenschappelijkc verplich- tingen. 

Het voornaamstc middel van bestaan is de 
landbouw en wel spcciaal de rijstbouw. Dczo wordt 
uitgeoefend in de vlakte. Het sawahgebied is 
hoofdzakelijk gelegen in het N. en vooral in het 
midden der onderafdecling, daar hier de grond het 
vruchtbaarst is, omdat slcchts hier eenige riviertjes 
vloeien, welke het grootste gedeelte van het jaar 
water bevatten., In het district Ba- toekliang heeft 
men, evenals in het aangrenzende West-Lombok, 
daardoor soebaks kunnen aan- leggen, welke in 
overig Midden-Lombok ont- breken. Daar de 
rviertjes in het N. meerendeels naar West- en Oost-
Lombok afvloeien, is Midden-Lombok een 
betrekkelijk waterarm land. De meeste sawahs zijn 
dan ook van den regen afhankelijk. Gedeelte顼ke 
mislukking van den oogst komt veelvuldig voor. 
Waar voldoende water beschikbaar is, verbouwt 
men tweede ge- wassen. Daarnaast wordt in het 
district Batoe- kliang wel koffio en kapok geplant, 
doch alleen voor binnenlandscho consumptie. 

Bchalve de landbouw is het houden van vee een 
bron van bestaan. Deze veeteelt wordt voor- 
namelijk in het zuidelijke gedeelte der onderaf- 
deeling gedreven. Na den oogst laat men het vee los 
op do van den regen afhankclijke sawah's, waarop 
mecstal geen tweede gewassen meer worden 
verbouwd. Dit geschiedt ook op de armere gronden, 
welke niet tot sawah kunnen worden gcinaakt en 
welke vooral in lict Z. aanzienlijke oppervlaktcn 
beslaan. Elkc cUsa heeft haar eigen 
gemeenschappelij ke weideplaats. 

Het vervaardigen van potten, matten, bak- 
steenen, dakpannen, evenals zoutwinning, we- ven, 
sinederij enz., geschieden veelal als huisvlijt en 
huisn日verheid. 

Pasars zijn gevestigd op de oncierafdeelings- 
hoofdplaats, op de districtshoofdplaatsen en in 7 
clcsa's. 

Het meerendeel der bevolking, kliangs incluis, is 
analphabect. Ook de ddsahoofden zijn maar heel 
gebrekkig gelettord. Te Praja is een Gouver- 
neinents Inhindsche school der 2e klasse. Ver(!cr 
zijtj er 15 volksscholen mot 1336 leerlingen. 

SASAKS (Aanv. DI. III). Besluur. De bo- 
langrijksto Sasaksche eenheid is de ddsa, staande 
onder ecn hoofd, in Midden- on Oost-Lombok 
kepala ddsa, in West-Lombok pemoesoengan 
genaamd. Binnen hot dfesagebied, pajar, ligt mecstal 
cen grooter of Ideiner aantal dasans of pedasans, 
oveneens woonplaatsan, elk staande onder ecn eigen 
hoofd, de kliang, welk hoofd ondergesohikt is aan 
het tldsahoofd. Deze dasans kunnen so ms zeer groot 
zijn, en meer inwoners tellen dan do eigeiilyke ddsa,. 

De hoofden van desa en dasan hebben ter uit- 
voering van opdrachteu een paar ingezetenen tot hun 
beschikking, de langlangs, die van hee- rendienst 
zijn vrijgesteld. 

Ddsa's en dasans kunnen, indion zij groot genoeg 
zyn, weer onderverdeeld zijn in wyken, gooboog^ of 
pegoeboegan's, welke veelal van 
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elkaar zijn gescheiden door niuren, heggcn of open 
ruimtcn, bestemd voor uitbreiding (tagtagan 
goeboeg). De goeboegs staan onder een kliang. 

Onder het Balische bestuur whs in Wcst-Lom- 
bok de desa als eenheid onbekend, men kcnde 
slechts de goeboegs en dasans, welke onder den 
kliang stonden; eerst bij de komst van ons bestuur 
werd de ddsa als eenheid gevormd door 
samenvoeging van een aantal goeboegs en da- sans 
onder het gezag van een dfesahoofd. 

Ten slotte komen nog de repo's voor, huisjes bij 
de velden, welke meestal tijdelijk bewoond worden 
tijdens de bewerking van de velden en het oogsten, 
maar die soms tot vaste nederzetting worden. 

In Oost-Lombok zijn de woondisa's vcelal orn- 
niuurd, in West-Lombok zijn zij omgeven door een 
dichte begroeiing van booinen en hecsters. 

In Sakra zijn de ddsa's vaak op heuvels ge- 
bouwd, welke aldaar steil oprijzen uit den grond ； 
aan den voet is dan een dichte cactushaag aan- 
gebracht. Binnen de ddsa liggen de erven, ineestal 
afzonderlijk omgeven door een heg of bamboe- hek. 
Op de grootere erven, zooals die van adel- lijken of 
ddsahoofden, staan naast huis en padi- schuur nog 
huisjes, waar familieleden woncn en treft men 
verder een baroega aan, ecn open ge- bouwtje voor 
doorgaande gasten en logo's bestemd； dit 
gebouwtje bestaat slechts uit een verhoogden 
leemen vloer, waarop een bale-bale onder een dak. 
Alle desa's dragen eigennamen, maar bij een aantal 
is voor den eigenlijken naam het voorvoegsel parcsa 
(presa) geplaatst. In Oost-Lombok geschiedt dit, 
indien een desa door brand is vernield en op 
dezelfde plaats ecn nieuw dorp is opgebouwd. Het 
nieuwe dorp krijgt weer den naam der oude desa met 
presa ervoor. In West-Lombok wordt de naam met 
presa ver- klaard te zijn de aanduiding, dat de d6sa 
reeds bostond voor de komst der Baliers. 

fitandentndeelhig. Dat de indeeling der Sasaks 
in standen belnvloed zou zijn door de kasten- 
indeeling der Baliers (zie DL HI biz. 706) schijnt 
niet juist te zijn, immers in den tijd voor de komst 
der Baliers on kort na hun vestiging op Lombok 
waren de adellijke titels reeds bekend. De hoogste 
titel, datoe (ook gegeven aan de Europeesche 
bestuursambtenaren), schijnt in Oost- en Midden-
Lombok niet rneer voor te ko- men； in West-
Lombok ligt een desa, Mambalan genaamd, waar 
een aantal datoefamilies woont, welke families 
voJgens haar zeggen voor een dee! van Oost-, voor 
een deel van Middon-Lombok- sche datoefamilies 
afstammen； dit schijnen dus de families der 
vroegere gebiedshoofden te zijn； 

De standen ondergaan langzamerliand een 
verlaging, vooral veroorzaakt door het feit, dat bij 
huwelijk van een man van een zekeren stand met 
een vrouw van lageren stand de stand der kindcren 
uit dit huwelijk geboren een lagero is dan die van 
den vadcr. Eigenaardig is, dat tegenwoordig veel 
personen tot den mami-stand bchoorend, hoewel 
gehuwd en kinderen bezit- tend, toch den titel laloe 
der ongehuwden blijven dragen. 

Huwelijk. Even onwaarschijnlijk als bij het 
voorkomen van adelstanden invloed der Baliers 
merkbaar zou zijn, lijkt zulks mot de huwelijks- 
vormen het geval te zijn. De Sasaks keunen zoo- wel 
het schaakhuwelijk als het aanzoek huwelijk, madik 
genaamd. De groote overeenkomst lijkt 

minder het gevolg van belnvloeding van buiten dan 
wel van de zeer groote waarschijnlijkheicl dat deze 
huwelijksvormon op Bali en Lombok voor 
invoering van den HindocgocTsdienst en den Islam 
reeds bestonden en toen reeds gdijk wnren. Immers 
in Oost-Lombok, waar de Baliers slechts weinig 
invloed hadden, is geen overblijfsel van een 
eventueel bestaan hebbenden anderen huwo- 
lijksvorm bekend. 

Adoptie. Ecn tweetal vormen van adoptie is 
bekend, als anak peras en als anak akon. De eerste 
moet. om rechtsgeldig te zijn volkomen in den vorm 
zijn geschied bij geschrift en gepaard gaan met een 
feostmaaltijd, hetgeen den adop- tief alle re ch ten 
en plichten van een eigen kind geeft. De adoptie als 
anak akon heeft veel minder v^rstrekkendc 
gevolgen, heeft niet op zoo'n plechtige wijze plaats 
.en geeft het kind slechts recht op onderhoud. 

PRAJA (Aanv. 35]. III). Hoofdplaats der on- 
derafdeeling Midden-Lombok. residentie Bali en 
Lombok. De controleur is hier gevestigd. Verder 
zijn er de kantoren van den Jandrente-dienst, een 
gevangenis en een ziekenhuis. Tevens is in Praja het 
grootste gedeelte der veldpolitie voor Lombok 
gelegerd. De plaats bezit een groote pasar benevens 
cen veepasar. 

PRAJA (Aanv. DL III). District der onderafd. 
Midden-Lombok, afd. Lombok, residentie Bali en 
Lombok met de gelijknamige hoofdplaats is het 
voornaamste district van de genoemde 
onderafdccling. Het grenst ten Z. aan den In- 
dischen Oceaan en ten 0. aan de onderafdecling 
Oost-Lombok, 

Volgens de volkstelling van ] 930 bedroeg het 
aantal inwoners 71.700 zielen, verdecld over J 0 
d&sa's, welke zijn samengesteld uit ongeveer 400 
dasans. 

De veestapel omvat o.a. 2.274 paarden, 4.571 
sapi's en 20.169 karbouwen. 

De voor motorrijtuigen berijdbare weglengto 
bedraagt 土 72 kin. Verder zijn er vole we- gen, 
welke door dogkarren kunnen worden be- reden. 

Het hoofdmiddel van bestaan is de landbouw, 
speciaal de rijstbouw. Verder vinden in dit district 
vele personen een bestaan als koclie dan wei als 
beoefenaar van inlandsche nijverheid. 

De oppervJakte der sawah's e» droge gronden in 
dit district zijn als volgt: 

Oppervlakte bevloeibure sawah's 843.40 ha.; 
oppervlakte onbcvloeidc sawah's 18.614.^5 ha.; 
oppervlakte droge gronden 6.42<).37 ha. 
:DJONGGAT (Aanv. DL I). District der onderafd. 
Midden-Lombok, afd. Lombok der rcsiden- tie Bali 
en Lombok, met hoofdplaats Boudjo- roek, bestaat 
uit twee gedeelten, welke gescheiden worden door 
een stuk gebied van het district Praja. Het westelijke 
gedeelte met de hoofd- ddsa's Poejoeng on 
Bondjeroek grenst aan de onderafdecling West-
Lombok, het overige gedeelte omvat grootendeeJs 
het Z. van de onderafdecling en grenst aan den 
Indischen Oceaan. De hoofd- desa is daar Poedjoct. 

Het aantal inwoners van dit district bedraagt 
volgens do volkstelling van J 930, 61.854, ver- 
deeld over 8 d诵a's en 370 clasanH. 

De belangrijke veestapel bestaat uit o.a. 土 2000 
paarden, 11.480 sapi's en 20.689 karbouwen. 

De voor motorrijtuigen berijdbare weglengto 
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bedraagt 58 km. Vele wegen kunnen door dog- 
karrcn worden bereden. 

Met hoofcimiddel van bestaan dec bevolking 
is de landbouw, speciaal de rijstbouw. 

De oppervlakte der sawah's en drogc gronden 
in dit district is als volgt: 

Oppervlakte bevloeibare sawah's 207.94 ha； 
oppervlakte onbovloeide sawah's 12.154.93-ha； 
oppervlakte droge gronden 4.184.18 ha.- 

KOPANG (Aanv. Pl. II). District der onder- 
afd. Midden-Lombok, afd. Lombok, rcsidentie 
Bali en Lombok met de gelijknamige hoofdplaats, 
ligt aan weerskanten van den grooten weg van 
Ampenan naar Selong^ Het grenst ton 0. aan 
de onderafdecling Oost-Lombok. 

Met aantal inwoners bedroeg volgens de volks- 
telling 1930, 38.419, verdeeld over o ddsa's, welke 
zijn samengesteld uit ± 200 dasans. 

De veestapel is gering en bedraagt slechts 
o.a. 土 600 paarden, 8.u71 sapi*s en 12dl kar- 
bou wen. 

De voor motorrijtuigen berijdbare wcglengte 
bedraagt ± 2.) km. Verdcr zijn er wegen, 
welke door dogkarren kunnen worden bereden. 

Het hoofcimiddel van bestaan is de land bo uw, 
speciaal de rijstbouw. Daarnaast bestaat in dit 
district nogal wat Inlandsche nijverheid, als het 
inaken van aarden potten e. d. 

De oppervlakte der sawah's en droge gronden 
in dit district is als volgt； 

Oppervlakte bevloeibare sawah's 173.38 ha.; 
oppervlakte onbevloeide sawah's 6.121.91 ha.; 
oppervlakte droge gronden 3.91(5.96 ha. 

BATOEKLIANG (Aanv. DI. I). District dor 
onderafd. Midden-Lombok, afd. Lombok, resi- 
dentie Bali en Lombok met hoofdplaats Alantang, 
ligt aan weerskanten van den grooten weg van 
A in penan naar Selong. Het grenst aan de onder- 
afdecling West-Lombok. 

Volgens de volkstelling van het jaar 1930 be- 
droeg het aantal inwoners 38.310, verdeeld over 8 
dMa%, welke zijn samengesteld uit 285 dasans. 

De veestapel bestaat uit o.a. ± 500 paarden, 
9.000 sapi's en L00 karbouwen. 

De voor motorrijtuigen borijdbare wcglengte 
bedraagt 60 kin. Vorder zijn er verscheidene 
wegen, welke door dogkarren kunnen worden 
bereden. 

De oppervlakte der sawahs cn droge gronden in 
dit district is al» volgt: 

Oppervlakte bevloeibare sawah's 3.250.01 ha.; 
ojjpcrvlakte onbevloeide sawah‘8 1.093.3。ha.; 
oppervlakte drogo gronden 7.298.99 ha.- 

LABOEAN HADJI (Aanv. DI. 11).七n 1932 
kwainen in~dcze havenplaats aan: 
92 stoomscliopcn. . . . bruto 626.416.05 m.3 

netto 384.839.80 m.3 
14 motorschepen.... 

1 Gouv. oorlogsschip . 
bruto 17.003.94 m.3 

netto 16.737.58 m.3 

bruto 9500 m.3 
netto niet bekond. 

J Gouvern.stoomer .. bruto 
netto 
bruto 
netto 

J 34 zeilschepcn 

2226 m.s 
onbekend. 
4776.49 m.3 

4776.49 m »/ 
.'KENDAL (Aanv. DI. II). Regentschap, behoK 
rende tot de rcsidentie (afdeeling) Semarang, pro- 
vincio Midden Java, bestaando uit de 5 disti'ic- 
ten: Kendal, Kaliwoengoe, Wol6ri, S61okaton en 
Bodja; 18 ondordistricten en 309 dMa's. De bevol- 
king bestond in 1930 uit 433.924 zielen, waarvan 

1090 Europeanen, 2582 Chineezen en 292 andere 
Vreemde Oosterlingen. 

Het regentsch.ap hceft zeer vruchtbare gronden 
en is dcela vlak (districten Kendal, Kali- woengoc 
cn Weleri), deels bergachtig (districten Bodja en 
S61okaton). In het district Weleri liggen de 
suikerfabrieken Tjepiring en Gemoeh van de N. V. 
tot Exploitatie der Kendalsche Suikerfabrieken en in 
het district Kaliwoengoe be- vindt zich de 
suikerfabriek Kaliwoengoe van de 
Cultuuronderneming Kaliwoengoe-Plantaren. De 
fabrieken Tjepiring en Gemoeh hebben bibit- tuinen 
in de bergdistricten Bodja en Selokaton. Verdcr treft 
men in het regentschap 22 onder- nemingen voor 
koffie, cacao, thee, kina, kapok, rubber en spccerijen 
aan, gedreven op 9。erf- pachtsperceelon, tezamen 
groot 土 11.000 ha., en 3 ondernemingen voor rijst- 
en vischteelt, gedreven op 10 erfpachtsperceelen aan 
de kust, tezamen groot 土 1800 ha. De kleine-
landbouw is in het regentschap vertegenwoordigd 
door 37 klein-landbouwers, die op 54 klein-
Iandbouw perceelen, tezamen groot 土 1000 ha., hun 
bedrjjf uitoefenen. Twee Gouvernementsrubber- 
onderneniingen worden in het district Bodja 
aangetroffen, n.l. Merboeh en Kali wringin, met een 
gezamenlijke oppervlakte van 土 1000 ha. 

In het district Weleri liggen de mijnbouw- 
concessies Tjiploek en Klantoeng, de eerste voor het 
winnen van petroleum en de andere voor het winnen 
van kalksteen ten behoeve van de suikerfabrieken 
Tjepiring en Gemoeh. 

Het djatiboscliareaal, onder beheer van den 
opperhoutvester van Kendal, standplaats Bodja, 
beslaat 土 14.000 ha. De wildhoutbosschen, onder 
beheer van den opperhoutvester van Ke- doe, 
beslaan ±422 ha. 

In het district Selokaton bevindt zich te 
Plantoengan op de noordelyke helling van den 
Goenoeng Prahoe de leprozerie Plantoengan van het 
Leger des Heils. In de buurt hiervan liggen 
verscheidene jodiumhoudende bronnen. 

De zeevischvangst wordt door de bevolking aan 
de kust op groote schaal gedreven en is nog 
toegenomen door de oprichting in 1932 van de 
Zeevisscherij-vereeniging „Mini-Srojon met eigen 
vischverkoopplaatsen te Tawang (Weleri) en 
Bandengan (Kendal). In de districten Kaliwoengoe 
cn Kendal wordt in vischvijvers (tam- baks) veel 
banddng gekweekt. Deze vy vers worden 
niomonteel (1933) verbeterd door den dienst der 
binnenvisschorij, ter bestryding van de malaria. 

Het regontschap wordt doorsneden door den 
grooten postweg en door de stroomtramiyn 
Semarang-Chcribon. ,Door het regentsohap stroomt 
do Kali Bodri, waarvan de delta tot noordelijk punt 
de Oedjoeng Korowelang heeft. Deze rivier ontstaat 
uit de samenvloeiing van de Kali Logoeng en de 
Kali Loetoet, beide ontsprin- gende op de N.O. 
helling van den Goenoeng Prahoe. De Kali Loetoet 
neemt de Kali Poetih en de Kali Wringin op, 
waardoor het stroomgebied van de Bodri zioh 
oostwaarts tot den Goenoeng Oengaran uitstrekt. 
Het water van de bodri stroomde voor 1914 
nutteioos naar zee; sinds dat jaar is er in de rivier te 
Djoewdro een dam gelegd, waardoor het water 
wordt benut voor de verbetering van de bevloeiing 
van de vlakte van Kendal. 

De kuststrekon zijn ongezond (veel malaria)^ 
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de bergdistricten daarentegen zijngezonden koeL In 
1929 is het autonome regentschap Kendal ingesteld (Ind. 
Stb. No. 234). De regentschaps- raad telt 21 leden, t.w. 4 
Europeesche, 2 Chi- neesche en 15 Inheemsche leden. 

KENDAL (Aanv. DI. II). Hoofdplaats van het 
gclyknamige regentsohap en district der residen- tic 
(afdeeling) Semarang, provincie Midden J a va. Het 
is cen plaats, gelegen op 27 km. van Semarang aan 
den grooten postweg, aan de J avazee en a an 
destoomtramlynSemarang-Cheribon.In 1930 had 
zij een bevolking van 土 16.000 zielen, waarvan cen 
50 tai Europeanen, 3i_ 0 Chineezen en 70 andere 
Vreemde Oosterhngen. De Chineesche wijk is zcer 
belangrijk door den drukken handel met de 
Inlandscho bevolking. 

KENDAL (Aanv. DI. II). District van het gelijk- 
namige regcntschap der residentie (afdeeling) Se-
marang, provincie Midden Java. Het district heeft 
een uitgestrektheid van 111 km.* en had in 1930 een 
bevolking van 83.811 zielen, waarvan 101 Eui-
opeancn, L03 Chineezen en 122 andere Vreemde 
Oosterlingen. 

Er komcn aanplantingen voor van de suil<er- 
fabrieken Tjepiring, Gemoeh en Kaliwoengoe. 

Het district is verdeeld in 3 onderdistricten en 
bestaat uit G1 dbsa's. Er zijn 3 tweede klasse 
Inlandsche scbolen, 29 ddsascholen, 49 ddsa- 
banken, 10 disapasars en 61 disakassen. Het aantal 
sawahs beslaat 士 5362 ha., de droge gronden 
beslaan 土 2773 ha./ 

KALIWOENGOE (Aanv. DI. II). District met 
gelijknamige hoofdplaats en ondcrdistrict van het 
regentschap Kendal, residentie (afdeeling) Sema-
rang, provincieMidden Java. Het beslaat 184 km.2 is 
verdeeld in 3 onderdistricten entelt 38 ddsa's. Er zijn 
in het district een tweede klasse Inlandsche school, 
20 d6sascholen, 31 disabanken, 3 d^sa- pasars en 38 
ddsakassen. In 1930 bedroeg de bevolking 76.819 
zielen, waarvan 192 Europeanen, 4C0 Chineezen en 
89 andere Vreemde Oosterlingen. 

Het sawahoppervlak beslaat 4.464 ha., de droge 
gronden beslaan 4.970 ha. 

In het district bevindt zich een suikerfabriek en 
een erfpachtsondememjng, gevestigd op 5 
erfpachtsperceelen, waarop padicultuur wordt 
gedreven en vischvijvers zijn aangelegd. Voorts 
oefenen in het district 13 klein-landbouwers op )6 
erfpachtsperceelen hun bedrijf uit. 

De districtshoofdplaats Kaliwoengoe, gelegen 
op 19 km. van Semarang, was bekend om de daar 
bestaande Tatikkerijeh, waar kain tjap werd 
gemaakt. Deze nijverheid is allengs ach- 
teruitgegaan wegens de geringe winsten; de 
malaise heeft dit bedrijf ten val gebracht. 

In het onderdistrict Kaliwoengoe liggen de twee 
perdikan-ddsa^ Protowitan en Proto- kocion. De 
bevolking van deze ddsa's is belast met de bewaking 
en het onderhoud van graven van de 
afstammelingen van Soerakarta'sche en van 
Kendalsche regenten en hun famiJieleden. De 
bevolkingsananas-aanplant is hier zeer belangrijk 
(nanas Semarang)； de passar-nana» te Daroepono 
trekt koopers van geheel Java./" 

① g'^WEL仓RI (Aanv. DI. IV). District met gefijkna- * 
° migeTioof3plaats en onderdistrict van het regent- 
schap Kendal, residentie (afdeeling) Semarang, 
provincie Midden Java. Het beslaat een oppervlak- te 
van 161 km.* en is verdeeld in 4 onderdistricten, telt 80 
ddsa's en had in 1930 een bevolking van 

135.847 zielen, waarvnn 368 Europeancn, 918 
Chineezen en 53 andere Vreemde Oosterlingen. Er 
zijn 4 tweede klasse Inlandsche scholen, 39 
ddsascholen, L0 ddsabanken, 5 ddsapasars cn 89 
ddsakassen. 

Jn dit district liggen de suikerfabrieken Tje- 
piring en Gemoeh. Voorts vindt men or 3 ondcr- 
ncmingen, gevestigd op 7 erfpachtsperceelen. Twee 
van deze ondernemingen liggen aan de kust en 
worden gebruikt voor padicultuur en vischteelt. 

De hoofdplaats Weleri ligt aan cen belangrijk 
station van de Semarang-Cheribon-Stoointram- hjn 
en is gelegen op 45 km. van Semarang. Er bevindt 
zich ecn Europeesche lagere school. 

Het district heeft 8.756 ha. sawah en 4.106 ha. 
droge gronden. De tabakscultuur voor de Inlandsche 
markt wordt hier op grooto schaal beoefend. Men 
teclt de vette soorten, welkc op de Europeesche 
markt geen waarde hebben, doch die gekorven 
(randjangan) door den geheelen Archipel gezocht 
zijn. 
'Z BODJA,(Aanv. DL I). District inctgelijknamige 
hoofdplaats en onderdistrict van het regentschap 
Kendal, residentie (afdeeling) Semarang, provincie 
Midden Java. Het beslaat ecn oppervlakte van 3t 2 
km.% is verdeeld in 3 onderdistricten, telt 63 ddsa,s 
en had in 1930 ccn bevolking van 72.709 zielen, 
waarvan 196 Europeanen, 365 Chineezen en 9 
andere Vreemde Oosterlingen. In het district 
bevinden zich 3 tweede klasse Inlandsche scholen, 
21 desascholen, 22 desabanken, 4 ddsa- pasars en 63 
ddsakassen. 

Het district heeft 5.421 ha. sawah en 12.800 ha. 
droge gronden. Het beslaat do Z. W. helling van den 
Goenoeng Oengaran en heeft uitmuntende 
koffiegronden. De Gouver- nementskoffie-cultuur 
werd voor 1915 op groole schaal uitgeoefend, doch 
nadat de bevolking deze koffietuinen in 1919 in 
bruikleen had ont- vangen, werden zij verwaarloosd. 
In 1932 zijn deze gronden in erfelijk individueel 
bezitsrecht aan de bevolking uitgegeven ； van de 
vroegero koffiecultuur is nieta meer to bespeuren. 
Wei treft men cr tai van particuliere koffie-onder- 
neiningen aan op in erfpacht afgestane gronden, 
waarvan de uitgestrektheid uit, 1932 土 3550 ha. 
bedroeg Op de mceste ondernemingen wordt 
behalve koffie ook peper, cacao, notcinuskaat, 
rubber en kapok geplant, tcrwijl cen ondenic- ming, 
op den Goenoeng Prahoe gelegen, ook theo en kina 
produceert. 

De districtshoofdplaats is gelegen op 27 kin. van 
Semarang en 27 km, van Kendal aan de Kali Loetoet 
op 340 m. hoogte. 

Jn het district liggen de twee Gouvernoments- ru 
bberondernemingen Merboeh en Kali wringin en 
bibittuinen van de suikerfabriek ['iepiring一 Voorts 
treft men in het district J3 klein-land- bouw-
erfpachtsperceelen aan, waarop A 2 klcin- 
landbouwers hun bedrijf uitoefeneik/ 

S^LOKATON (Aanv. DL Ilf). District van het 
rcgentschap Kendal, residentie (afdeeJing) Scma- 
rang, provincie Midden Java. JIct beslaat cen op-
pervlakte van 280 km.1； is verdeeld in 4 onderdifl- 
tricten, telt 68 d如a'sen had in J 930een bevolking 
van 64.738 zielen, waarvan 233 Europeanen, 346 
Chineezen en 19 andere Vreemde Oosterlingen. Jn 
het district bevinden zich 2 tweede kJasso 
Inlandsche «cholen, 21 d&sabanken, 26 ddsa- 
echolen, 5 d^sapasars en 66 d6sakassen. 
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Het district omvat 5.556 ha. sawah en 11.325 ha. 
droge gronden. Er liggen 8 cul- tuurondcrneniingen, 
gedreven op 47 erfpachts- perceelcn, waarop koffie, 
cacao, kina, thoc, rubber cn specerijen worclcn 
geteeld ； 13 klcin-land- bouwers oefenen op 23 
klcin-landbouw-erfpachts- perceelen hun bedrijf 
uit. 

SOEKOREDJO (Aanv. DI. III). Hoofdplaats van 
het district Selokaton, regontschap Kendal, 
residentic (afdceling) Semarang, provincie Midden 
Java, gelcgen op G3 km. van Semarang cn 36 km. 
van Kendal. De plants ligt aan den provin- ciaJen 
weg van Weleri naar Parakan. 

PANDJALOE (Zie PENDJALOE, DI. III). 
District van het rcgentschap Tjiamis, afdeeling 
(residentic) Priangan, provincie West Java, met een 
oppervlakte van ± 2：3 km.2, bestaat uit drie 
onderdistricten nl. Panoembangan, Pandjaloe en 
Tjidjoelang. 

De hoofdplaats Panoembangan telt ± 1600 in- 
woners, waaronder 士 30 Chineezen. In dit district 
is het vlechten van hoeden (pandan cn panama) en 
matten (pandan) van beteekenis; in J 928 werden 
±2% millioen, in 1932, door de malaise, echter 
slechts 土 180.000 hoeden uit- gevoerd. 

TJIAMIS. Regentschap der afdeeling (residen- 
tie) Priangan, provincie West Java, omvat vier 
districten, nl. Tjiamis, Pandjaloe, Kawali en 
Rantjah. Hoofdplaats is Tjiamis. Het is gelegen in 
het stroomgebied van de rivier Tjitandocj en wordt 
beheerscht door den bergtop G. Sawal (1761 m ). 
Het behoorde bij de residentic Cheri- bon en word 
in 1916 gevoegd bij het toenma- lige gewest 
Preanger-Regentschappen. 

Men treft er communaal- en erfelijk individu- cel 
grondbezit aan. De bevolking leeft over het 
nlgemcen van den landbouw； de klappercultuur 
wordt op groote schaal beoefend; copra-dro- gcrijen 
vindt men overal verspreid door het ge- hcelc 
regentschap； niet ver van de hoofdplaats staan een 
paar klapperolicfabrieken. 

TJIAMIS. Hoofdplaats van het gelijknamige 
regcntschap, ook de standplaats van den as， 
sistent-resident cn het dist.rictshoofd, telt 土 7.'»00 
inwoners, waaronder 土 30 Europeanen en 土 800 
Chineezen en andere Vrcemdo Ooster- 1 ingen 
(einde 1932). 

TJIAMIS (Aanv. DI. IV). District van het ge- 
lijknamigc regontschap met eon oppervlakte van 士 
214 km.a, bestaat uit drie onderdistricten,„n.l.: 
Tjiamis, J'jikoning en Tjidjeungdjing.,/' 

RANTJAH (Zie RANT J A D】.HI, District van 
het regontschap Tjiamis, afdeeling (rcsiden- tie) 
Priangan, provincie West Java, met eon op- 
j)erv]akte van 土 374 km.3, bestaat uit drio ondor- 
dislricten nl. Rantjah, Radjadfesa en Tjisaga. De 
hoofdplaats is Rantjah met 士 1000 inwoners, 
waaronder 30 Chineezen. In het district liggen do 
ondcrneiningen Tjisaga en Bangkcloengkolot 
(rubber)/ 

MANDAILING {Groot- en Klein Man da Hing, 
O(.loe en Pakanlan (Aanv. DI. II). Een dor- vier 
ondcrafdeelingen van de afdeeling Padangsi- 
dimpocan, residentic Tapanoeli. 

Adatrcchtelijk is do onderafdeeling vordeeld in 
con 14-tai koerias, waarvan er zevon in Groot 
Mandailing zyn gelegen, n.l. Kotasiantar, Panj a 
boengan Tonga, Panjaboongan Djoeloe, Goe- 
noengtoea, Pidolidolok, Goonoengbaringin en 
Mnga. Klein Mandailing tolt vier koeria's, n.l. 

Manambin, Tamiang, Tambangan en Iloetano- pan 
(doze laatste is ontstaan uit de aamenvoe- ging der 
vroegere koeria*s Singengoe en Sajoer Maintjat). 
Ten slotte resteeren nog de afzonder- lijke koeria's 
Oeloe, Pakantandolok en Pakan- tanlombang. 

Administratief bestaat de onderafdeeling uit een 
drietal onderdistricten, n.l. le. Panjaboengan, 
(omvattende de koeria's Panjaboengan Tonga, 
Panjaboengan Djoeloe, Goenoengtoea, Goe- 
noengbaringin, Kotasiantar en Pidolidolok); 2e. 
Hoetanopan (omvattende de koeria's Maga, 
Hoetanopan, Tambangan en Manambin)； 3e. 
Moeara Sipongi (mot de koeria‘8 Tamiang, Oeloe, 
Pakantandolok en Pakantanlombang), met ge- 
Jijknamigo hoofdplaatsen, waar een InJand- sche 
bestuursambtenaar (assistent-demang) is gevestigd. 
De controleur van Mandailing c.a. als- mede het 
districtshoofd (demang) zijn te Hoetanopan 
woonachtig. 

In 1914 was Tanah Batoe aangewezen als 
hoofdplaats van de onderafdeeling. Laatstge- 
noemde plaats, op de helling van den Sorik Merapi 
gelegen, word echter in het daarop volgende jaar 
door een geweldige modderbandjir, afkom- stig uit 
een der ravijnen van genoemden, nog steeds 
werkenden vulkaan, volkomen verwoest, waarbij 66 
inenschen het leven verloren. Sinds- dien werd 
Kotanopan fHoetanopan) definitief als 
onderafdeelingshoofdplaats aangewezen. 

Het inlanclsche bestuur berust in hoofdzaak bij 
den demang en de assistent-demangs. Dit dis- 
trictsbestuur vormt de schakel tusschcn het Euro- 
peesche bestuur en de koeriahoofden. Aan laatst- 
genoemden ondergeschikt zijn de dorps- of kam- 
poenghoofden, die weer een derde categorie, de 
ripdhoofdon, onder zich hebben. 

Sinds 1924 is in alle koeria's een Inlandsche 
gemeenteraad ingestcld, waarvan het koeria- hoofd 
ambtshalve voorzitter is, terwijl de kam- poeng- cn 
ripehoofden als leden fungeeren. De koeria vormt 
aldus de hoogste Inlandsche rechts- gemeenschap 
mot cen eigen begrooting en eigen geldmiddelen. Zij 
behartigt verder zooveel mo- gel ijk haar eigen 
sociale en economische belan- gen, een en under 
onder de leiding van het Eu- ropeesche bestuur. De 
koeriahoofden genieten alien een vaste bezoldiging 
uit de gemeentekas. 

Het zielental der onderafdeeling Mandailing 
c. a. bedraagt (1933) volgens de jongste 
gegevens 82.598, over de ondorscheidene koeria*s 
verdeekl ala volgt: Panjaboongan Tonga 14.483; 
Kotasiantar 4.454； Goenoengtoea 5.817; Pidolido- 
lok 5.787; Panjaboengan Djoeloo 2.519; Goe- 
noengbaringin 5.923; Maga 5.481; Hoetanopan 
5.2C0; Tambangan 3.868; Manambin 10.572; 
Tamiang 7.659; Pakantanlombang 3.867; Pa-
kantandolok 2.074； Oeloe 4.834. 

De bevolking is oorspronkelyk van Toba- 
Bataksche afkomst, doch in den loop der tijden zijn 
belangrijke verschillen ontstaan met de be- woners 
der Bataklanden, hoofdzakelyk doordat de 
Mandailingers veel langer onder don invloed der 
westersche oultuur hebben gestaan dgn de 
noordelyke Bataks, hetgeon zich in een zekere 
verfijning van taal, zeden en gewoonten uit. Ook de 
vroege komst van den Islam heeft vermoe- delijk in 
gunstigen zin gewerkt, terwyl de echte Bataks nog 
tot voor kort alien heideuen waren. Men heeft het 
verschil tussohen beido bevol- kingsgroepen ook 
wel toegesohreven aan ver- 
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menging van Mandailingcrs met Minangkabau- ers, 
dock dit is niet zeer waarschijnlijk, aange- zien 
wederzijdsche huwelijkcn zeer sporadisch 
voorkomen en er over het gehecl tusschcn deze 
beide vol ken con sterke antipathic bestaat. Wei 
hebben de Mandailingers zich vroeger verder 
zuidwaarts uitgebreid ； in het Noorden van de re- 
sidentie Sumatra's Westkust tusschen Loeboek- 
sikaping en Airbangis komen nog 2 Mandailing- 
sche larassen voor, nJ. Tjoebadak en Simpang- 
tonang. 

Eon afzonderlijk element vormen de Loeboe's 
(zic aldaar), die in de kocria's Goenoengbari- ngin 
en Kotasiantar nog ten getale van eenige honderden 
voorkomen cn op een veel lagere trap van 
ontwikkeling staan dan de gewone Mandai- 
lingsche bevolking. 

De Mandailingsche maatschappij is geheel in- 
gericht volgens het patriarchale familieverband. 
Naar de oorspronkelij ke stamvaders is de be-
volking verdeeld in marga's (zie aldaar). De re- 
geerende marga in Groot Mandailing is Nasoetion, 
die in Klein Mandailing Loebis. Uit deze beide 
marga's stammen alle koeriahoofdengeslachten 
alsmede de meeste kampoenghoofden. 

De bevolking, voornamelijk langs de hoofd- 
rivieren gevestigd, is nagenoeg gehoel Moham- 
medaansch. Behalve in Pakantan waren vroeger ook 
te Hoetagodang en Kotasiantar Christen- 
zendelingen gevestigd, doch in de laatste jaren 
werden de Europeesche zendelingleeraren alien 
teruggetrokken. Op genoemde plaatsen bleven tot 
op heden de Christengemeenten bestaan, doch het 
aantal leden is a an het afnemen. Zendings- scholen 
bestaan thans nog te Pakantan, Sim- pang Banjak, 
Hoetapadang en Hoetagodang. Het aantal 
leerlingen neemt steeds af als gevolg van de ijverige 
Islampropaganda van den laatsten tyd. Het totaal 
aantal Christenen in Mandating c.a. bedraagt nog 
1084. 

Het onderwijs staat in Mandailing op hoog pei], 
de bevolking heeft een sterken drang naar ont-
wikkeling. 38 volksscholen en 10 Gouverne- ments 
inlandsche scholen zijn over de geheele on- 
derafdeeling verspreid, terwijl zich te Hoetano- pan 
een H.I.S. bevindt. Tai van Mandailingers zenden 
hun kinderen naar elders om hen in staat te stellen 
middelbare en ze】fs hoogere scholen te bezoeken. 
Over den geheelen arcliipel zijn ont- wikkelde 
Mandailingers verspreid als onder- wijzers, 
ambtenaren e.a. 

Economische toesland. Over het geheel is Man-
dailing een welvarende streek; allcen de zwer- 
vende Loeboe's zijn arm. Hoofdmiddel van bestaan 
is de landbouw. De rijstopbrengst der sa- wab*8 van 
Groot Mandailing is van dien aard, dat in goede 
oogstjaren 30 tot 40.000 pikoel kan worden 
uitgevoerd naar Klein Mandailing en el- dors. Naast 
rijst worden mais en andere, alge- meen in Indie 
voorkomende tweede gewassen geteeld en voor 
eigen gebruik ook tabak, pisang, suikerriet en 
klapper. Bebalve in de koeria Goe- noengbaringin 
beteekent de koffiecultuur in Groot-Mandailing niet 
zoo heel veel meer, door- dat de gesehikte gronden 
te ver afliggen. 

In Klein Mandailing daarentegen is in som- mige 
streken (Pakantan en Manambin) de koffie 
(Arabica) tot een ware volkscultuur geworden, 
welke met voorliefde wordt gedreven en een pro-
duct van goede kwaliteit oplevert. Beroemd voor- al 
is de Pakantankoffie, welke gedurende lange 

jaren een waar fancy-artikel is gewecst on mecst- al 
naar Amerika werd uitgevoerd. Deze cultuur is 
vooral van zooveel belang, omdat Klein-Man- 
dailing elk jaar worstelt met een groot rijsttekort on 
dit tekort moet dekken met de opbrengst dor koffie. 
Gedurende de laatste jaren is men bo- gonnen 
behalve Arabica ook robustakoffie aan te planten, 
welke echter veel van zickten heeft to lijden, 
waardoor verscheidene tuinen waardelooa zijn 
geworden. De koffieuitvoer bedroeg over de laatste 
jaren 8 & 10.000 pikoels. Gedurende de 
rubberhausse is men in Mandailing op groote schaal 
begonnen met den aanJeg van rubber- tuinen. welke 
voor de bevolking ruime inkomsten hebben 
afgeworpen. De rubberuitvoer bedroeg in de goede 
jaren 6—10.000 pikoels. 

Behalve de landbouw is de kleinbandcl van veel 
belang. De Mandailingers zijn geboren han- delaars
； men vindt hen als zoodanig over den geheelen 
archipel verspreid. 

De visscherij in de rivieren is van geringen om- 
vang. Vroeger was de vischteelt in vij vers zeer be- 
langrijk. Uit jarenlange onderzoekingen (Prof. 
Schiiffner, Swellengrebe], Roden wald) bleek 
echter, dat de beruchte Mandailingsche malaria 
grootendeels te wijten was aan het broeden der 
malariamuskieten in deze vij vers. Vandaar dat in 
1927 bij Gouvernementsbesluit word bevolen om 
alle vischvijvers in Mandailing te dempen, te be- 
ginnen met de omgeving van Panjaboengan. Aan de 
eigenaars wordt een billijke schadevergoeding 
betaaid. In de jaren 1927—1932 we rd hiervoor in 
totaal ruim / 400.000 door het Gou vcrneinent 
besehikbaar gesteld. Sindsdien is het inalaria- 
kwaad zeer verminderd en de gezondheidstoe- stand 
der bevolking aanzienlijk verbeterd. 

Te Panjaboengan bevinden zich een grootc 
Gouvcrnements Inlandsche school en een pasang- 
grahan. Verder is er een hospitaal met een Gou- 
vernements Indisch arts. De pasar IN de grootstc van 
geheel Mandailing. 

Langs den grooten verkeeraweg liggen tai van 
bloeiende kainpoengs, waarvan in het onder- district 
Panjaboengan de voornaamste zijn Si- hdpdng, 
Simangambat, Siaboc, Loembandolok, Malintang 
en Goenoengtoea. 

]n klcin Mandailing is de voornaamste neder- 
zetting de onderafdeelingshoofdpluats Kota- nopan, 
gelegen 432 m. boven zee aan den grooten 
transportweg, in het breedstc gedeolto dor vallci van 
de Batung Gadis. Er zijn een Holiandscli- 
Jnlandsche school en verschillendo andcre I n< 
landsche scholen. De pasunggrahan, elf kamers 
bevattende, i» de niooiste en grootste van geheel 
Sumatra en een gewilde overnachtingsplaats voor 
toeristen. 

De kainpoengs Hoeta Toras en Hoeta Padnng, 
welke in 1 door een grooten brand totaal werden 
verwoest, zijn inmiddels opgebouwd. 

J)e economische depressie, welke omstreeks 
1930 over geheel Indie haar intredo deed, heeft ook 
voor de bevolking van Mandailing ernstige go 
volgen met zich medegebracht. Een sterke 
prijsdaling van do inheemsche producten, af- 
neming van den kleinhandel, alsmcde daling der 
arbeidsloonon hebben ernstige geldschaarschte 
onder do bevolking teweeggebracljt. Het gevolg is 
geweest dat men zich nog meer dan gewoon- lijk op 
den sawahbouw is gaan toeleggen. Vrucht- bare 
gronden zijn nog voldoende besehikbaar. 

NOPAN (KOTANOPAN) (Aanv. DI. IIIJ.Hoofd- 
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plaats der onderafdeeling Groot on Klein Man- 
dailing, Oeloe en P<ikantan, residentio Tapanoeli, 
standplaats van een controleur. Zio MANDAI- 
L1NG. 

PANJABOENGAN (Aanv. DI. III). Hoofd- 
plaats van het onderdistrict van dicn naam, dat deel 
uitmaakt der onderafdeeling Groot- en Klein 
Mandailing, Oeloe en Pakantan (residon- tic 
Tapanoeli). Sinds de demping der vischvijvers 
rondo m de plaats is de gezondheidstoestand, die 
h.ier vroeger veel te wonschen ovcrliet, belang- rijk 
verbeterd. Ptxnjaboengan heeft den grootsten pasar 
van Alandailing. Zie Al AND AILING. 

PAHANTAN (PAKANTAN) (Aanv. DI. III). 
Dezo streek in Z.-W.-Tapanoeli is verdeeld in twee 
koerias, n.l. Pakantanlombang en Pa- kantandolok. 
De bewoners zijn op een klein ge- deelte na 
Mohammedanen. Er bevindt zich hier een post van 
de Doopsgezinde zending met conige 
zendingsscholen en een zendingsziekenhuiR. De 
invloed van de zending in Pakantan is dalende. 
Sedert 1928 is er geen Europeesche zendeling- 
leeraar meer geplaatst. Zie verder MANDAL LING. 

NATAL- en BATANGNATAL (Aanv. Di. Ill en 
V of suppl afl. biz. 236). Een der vier onderafdee- 
lingen der afdeeling Padangsidiinpoean van de 
residentie Tapanoeli. Deze onderafdeeling heeft een 
oppervlaktcvan 4680 km2. De vlakke kust, de 
geringe diepte tot ver in zee en de sterke noord- 
weaten winden maken de open reede gevaarlyk en 
ontoegankelijk voor groote schepen. Da booten van 
de K.P.M. (14 daagschedienst) kiezen daarom cen 
ankerplaats ver uit de kust gelegen. Bij de 
strandkampoengs Sikarakara, Taboejoeng alsme- de 
bij liet eiland Tamang is de reede iets gunstiger. 

Het binnenland is heuvelachtig on gaat lang- 
zanierhancl over in de Boekit Barisan. Het is 
grootendeeJs met oerbosch bedekt on vrijwel on- 
bewoond. 

groote weg van Natal langs den rechter- 
oover tier Batang Natal is geheel verhard en voor 
auto verkeer gesebikt. Andere belangrijke wegen 
komen in Natal niet voor. Het verkeer tusschen <lc 
kainpoengs heeft plaats langs de rivieren, lungs zeer 
slechte voetpaden of langs het strand. Alic 
kustplaatscn zijn verder per zeeprauw be- rcikbaar. 

De onderafdeeling is verdeeld in twee onder- 
dislricten, n.l. 1c. Moearasoma, bevattende de 
koeriu's Aoknangali, Linggabajoe on Mooara- 
soma-Moearaparlampoengan (laatstgenoemdo is in 
1931 ontstaan door samenvoeging der koo- ria's 
Aloearasoina en Mocaraparlanipoongan) en 2e. 
Natal, met de koeria*s Bat&han, Singkoeang en 
Natal. (Do vroegero kocria'n Koenkocn en 
Taboejoeng werden opgeheven cn bij de kocria 
Natal gevoegd). Op de gelijknamige onder- 
diHlrictshoofdplaatsen Mocaras^ina en Natal is cen 
Inlandsche bestuursambtonaar (assistent doinang) 
govcHtigd. 

J)c onderafdeelingshoofdplaats Natal was vroo- 
gor Htandplaats van cen controleur, doch sinds 1920 
wordt het ressort bestuurd door den con- troJeur van 
Mandailing, die thana tevens wd. con- trolcur van 
Natal is. Vennoedolyk zullen in de tookomat beide 
rcssorten tot e6n onderafdeeling wordon 
samengovoegd. 

Te Natal is thana een districtshoofd (domang) 
gevestigd. Het Inlandsche bestuur berust, be- halve 
by het districtsbostuur, by de zes koeria- 

hoofdon. Aan hen ondergeschikt zijn de kam- 
poenghoofden (datoek's). 

Sinds 1921 word in allc koeria‘8 een Inland- scho 
gomeentcraad ingcsteld, waarvan het koe- riahoofd 
ambtshalve voorzitter is, terwijl do 
kampoenghoofden als leden fungeeren. Alle koe- 
riahoofden genieten een vaste bezoldiging uit do 
koariakas. Het Gouverncment draagt gedeelte- lijk 
by in dezo salarissen door middcl van oen 
jaarlijksche subsidie aan de gemeentekassen. 

Het aantal inwoners der onderafdeeling be- 
draagt (1933): 27.000, over de diverse kosria's 
verdeeld als volgt： Natal 7500; Singkoeang 3500; 
Batahan 3000; Moaarasoma 2900; A6knangali 
4000; Linggabajoe (5000. 

Wat aard en oorsprong der bevolking betreft 
moet een scherp onderscheid gemaakt worden 
tusschen Batangnatal (d.i. het onderdistrict 
Mosarasoma) en de drie kustkoeria's van het on-
derdistrict Natal. Batangnatal wordt bewoond door 
Mandailingers, wier voorvaderen in vroe- geren tijd. 
uit Mandailing gecmigreerd zijn. Hun taal, zeden en 
gewoonten zi)Q nog tot op hedea volkomen gelijk 
aan die der bevolking van Alan* dailing (zie aldaar). 
Het eigenlijke Natal wordt bewoond door kust-
Maleiers, die van zeer ge- mengden oorsprong zijn. 
Men vindt onder hen nog afstammelingen van 
Minangkabauers, A- tj也hers, Niasscrs en zelfs van 
Boegineezen. Volgens de overlevering werd de 
nederzetting Natal z?If gcsticht door zekeren Radja 
Nan Soetan (een zoon van den Radja van 
Indrapoera) in sanien- werking met cen Imam uit 
Airbangis, die naar Natal omigreerden. 
Laatstgenoemde werd onder den titel Da-toek Imam 
gelar Tosangkoe Bssar de eerste Radja der kooria 
Natal, terwijl genosmde Radja Nan Soetan het 
hoofd der koeria Lingga- bajoo werd. 

Da oorspronkelijke bevolking bestond waar- 
schijalijk uit Loeboe's (zie aldaar) en onderwierp 
zich vnjwillig aan het gezag der immigranten. De 
afstainmelingen van deze Loeboe's komen thans 
nog voor te Salai Baroe, Koenkoen en Padang 
Katori (op de helling van den Boekit Sigarang- 
garang in het Natalsche). Daze menschen sprekon 
eon eigen dialect en gebruiken tot op heden nog hun 
oigen vlaggen van boomschors. 

Da bevolking van Natal woont in hoofdzaak 
langs don grooten weg, de belangrijkste rivierca en 
aan de kust. 

DB adatinstellingen dcr Maleiers zijn het dichtst 
verwant aan die der Minangkabaucrs: evonala 
laatstgenoemden leven zij in matriarchaal fa* 
milioverband. De koeria Linggabajoe vormt den 
overgang tusschen het Alaleische en het M&ndai* 
lingsche adutgebied. 

I)3 goheele bovolking bolijdt den Mohamme- 
daanschcn godsdienst. Vooral in de kuststrekon 
houdt men in star consarvatisme vast aan alle 
orthodoxe gobruiken, zoowcl op godsdionstig als 
maatsch&ppelijk gobied. 

Het onclerwys staat ovor het geheel op een lang 
peil. Te Moaarasoma en Natal zijn Gouverne- ments 
Inlandsche scholen, terwijl verder een negental 
volksscholen over de ondorafdeeling vorspreid zijn. 
DJ bevolking voelt er eebter woi- nig voor de 
kinderen naar school te zenden. Moisjesleerlingen 
worden op de scholen in het Maleische gebied nog 
weinig aangetroffen, door- dat hior de gewoonte 
heerscht dat ongetrouwde vrouwen zich overdag 
niet in het openbaar mo* 
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gen vertoonen. Alleen te Natal vindt men thans een 
mcisjesvolksschool, welke cchter slechts 26 
leerlingcn telt. 

Hoofdmiddcl van bestaan is de landbouw, welke 
in hoofdzaak op ladangs wordt bcoefend. De 
jaariijksche rijstvoorraad is onvoldoendc om in de 
behoeften van de bevolking te voorzien, zoodat 
invoer uit Mandailing en Padang plaats vindt. In 
Batangnatal is de bevolking ijverig en energiek 
genoeg, doch er zijn nict voldoende gronden 
voorhanden om het sawahareaal bc- langrijk uit te 
breiden. In het Natalschc liggen (vooral langs de 
kust) nog duizenden bahoes goede gronden braak, 
doch de Jlaleischc bevolking bezit geen energie 
genoeg om deze te ont- ginnen. Alleen gedurende 
de laatste jaren, nn door de heerschendc malaise allc 
andcre bron- ncn van inkomsten der bevolking 
verstopt zijn, heeft onder leiding van het bestuur op 
groote schaal sawahontginning plaats, met als 
gevolg een belangrijke toename van de 
rijstopbrengst. 

Een belangrijke bron van inkomsten voor de 
bevolking is de klappercultuur； langs de kust en 
op de tot Natal behoorende eilanden (Poclau 
Tamang, Poelau Oenggas, Poelau Sedckah en 
Poelau Tanga) vindt men xiitgcstrekte klapper- 
tuinen. Door de daling der copraprijzen is de aan- 
plant van nieuwe boomen vrijwel stopgezet. 

De handcl is van weinig beteekenis, groote pa- 
sars komen niet voor. Alleen de prauwenhandel op 
Padang en Sibplga .is van cenig belang. 

Te Simpang Gambir (hoofdplaats der koeria 
Linggabajoe) bevindt zich sinds 1922 een twee- tal 
groote Europeesche rubberondernemingen. Ook de 
bcvolkingsrubbercultuur was in de goede jaren zeer 
belangrijk. 

De riviervjsscherij is van geen beteckenis, de 
zeevisscherij is zeer belangrijk; de mecste kust- 
plaatsen bestaan voor een groot deel van de 
vischvangst. 

De rivieren (vooral in het Batangnatalsche) 
bevatten veel stofgoud. Door het slechter wor- den 
van de economische omstandigheden is de 
bevolking der koeria's Moearasoma-Moeara- 
parlampoengan en Linggabajoe weer op groote 
schaal begonnen goud te wasschen. 

De onderafdeelingshoofdplaats Natal is de be- 
langrijkste nederzetting en van belang a】s uit- 
voerhaven van het achterland. Rubber, koffie, 
copra, gedroogde visch cn boscliproductcn vor- 
men de voornaamste uitvoerartikelen. Men vindt er 
een Gouvernementspasanggrahan. Batahan, aan de 
monding der gelijknamige rivier, en Singkoeang, 
aan de monding der Batang Gadis, zijn de grootste 
strandkainpoengs. Zij tellcn bcide ongeveer 1000 
zielen. De bevolking leeft in hoofdzaak van 
vischvangst cn prauwenhandel Andere belangrijke 
strandkampoengs zijn (van Z. naar N.) Soemoer, 
Sikarakara, Koenkoen en Ta- boejoeng. 

Het overige deel der bevolking woont in 
hoofdzaak langs den grooten weg. Als voornaamste 
kainpoengs zijn te noemen: Sopotin- djak, 
Aiknangali, Moearasoina (onderdistricts- 
hoofdplaats met een Gouvernements Inlandsche 
school en pasanggrahan), MoearaparJampoengan, 
Simpang Gambir en Tapoes. 

De regenten van Natal hebben zich reeds in 1693 
aan de Oost-Indische Compagnie verbon- den; het 
rijkje werd toen een onderhoorigheid van Baros., 
Daarvdor hadden zich ook reeds Por- 

tugcczen en Engclschen in de baai van Natal 
vertoond om handcl te drijven. Later ontstond er 
ccnige wrijving met de toenmaals bestaandc 
Inlandsche rijken Atjeh (in het N.) en Pagar Roe- 
joeng (in het Z.), welke beide Natal als hun va- 
zalstaat beschouwdcn. Het gevolg was dat men uit 
Natal eon deputatie zond naar de hoofden der 
Engelschen in Sibolga met verzock zich blij- vend 
in de baai van Natal te vestigen, hetgeen in 1751 
inderdaad geschiedde. Sindsdicn stood de 
Toeangkoe Besar onder h.un besch,crming. Ge-
durende het Engelsche bestuur lag in Natal een 
kleino bczetting in een steencn fortje, waarvan thans 
nog muurresten aanwezig zijn. Ook vindt men er 
nog een vervallcn Engelsch kerkhof. In IS24 werd 
bij het verdrag van Londen Natal de- finitief aan 
Nederland afgestaan. 

TANDJOENGBALAI (Aanv. DI. IV en V (of 
suppl. afl. biz. 2G0)). Is volgens de overle vering 
ge- sticht door den sultan van Atjdhopzijn in 
1619(na de onderwerping van Deli) naar Asahan 
gemaak- ten tocht De oevers van dezen stroom aan 
den be- nedenloop onbewoond vindende, droeg hij 
aan de bovenstrooms wonende Bataks op een 
nederzetting to stichten aan de samenvloeiing van 
de Si- lau- en Asahan-riviercn. Toen in 1862 en 
1863 de Resident Netscher het noordclijke gedeelte 
van zijn residentie bezocht, ten einde met het oog 
op de zich toen in Deli vestigende Europeancn gere- 
gelde toestanden in deze streken in het leven te 
roepon, was Tandjoengbalai reeds een handels- en 
havenplaats. Talrijkc Chineezen van den overwal 
hadden zich hier reeds gevestigd en dreven handcl 
met de Straits. De slavenhandel was blijkbaar zeer 
winstgevend (Bataks uit de bovenlandcn), want 
jaadijks werden er ongeveer 8J 0.000 ver- schcppt 
Na de expeditie in 18G5 tegen den Sultan van 
Asahan werd inTandjoengbalai een controleur 
geplaatst, aan wien te zijner beveiJiging 66n ser-
geant met 12 Ini. fuseliers en een kruisboot toe- 
gevoegd werden. Van dezen tijd stammen do 
bemoeiingen van het bestuur met de ontwikkc- ling 
van Tandjoengbalai. 

In het laatste decennium der vorige eeuw ont- 
wikkelden zich de tabaks- en koffiecultures en later 
de rubbercultuur in Asahan； Tandjocngbulai werd 
als afvoerhavcn steeds bclangrijker. Door den bouw 
van de brug bij Kisaran in 1896 kwam over land de 
verbinding nanr JJeli tot stand, waardoor 
Tandjoengbalai uit zijn isoloment word verloat. 

In het janr 1909 werd het negorijfonds opge- 
richt (bijblad 7000), terwijl de grenzen van de 
hoofdplants ^'undjoeugbalai werden vastgesteld. 
De bemoeiingen van den negorijraad bepaalden 
zich in hoofdzaak tot de zorg voor de straatver- 
liohting, de pasars, do waterleiding, de rioleering en 
het schoonhouden on besproeien van wegen, 
pleinen en goten. 

De uitbrerding van de hoofdplaats leidde in 1917 
tot de instelling van de gemeentc Tandjoengbalai 
met ruimere grenzen dan voor do vroegere 
hoofdplaats waren vastgesteld (Ind. Stb. J 917 no. 
284). Eon nadere grenswijziging in 1919 heeft 
moeilijkheden doen ontstaan, waar- medc men 
thuns nog te kampen heeft. 

De plaats Tandjoengbalai heeft haar natuur- lijke 
grenzen in de Asahanrivier en de Silauri- vier, 
terwijl de Selatluntjang, cen arm van do 
Asahanrivier die het eiJand Simard an vormt, do 
plaats naar het Zuidoosten afsluit. Door don loop 
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van deze dric rivicren ontstaat een landtong,waar- aan 
Tandjoengbalai haar naam to danken hecft. 

De financieele toestand der gcmconte is gun- stig. 
Door een intcnsief en zakclijk behcer van <lc 
gemeentclijke electriciteits-, waterleiding-, pasar- en 
slachthuiabedrijven komt cen bclang- rijk overschot 
aan de gemeentekas ten goede. Hicrdoor is het 
mogelijk de gemeentelijke huis- houding to voeren 
zonder directe belastingen. Behalvc een 
hondenbelasting, een belasting op het 
vergunningsrecht en een vermakelijkheids- beJasting 
worden in de gemeente geen belastin- gen geheven. 

Het aantai inwoners bedroeg volgens de volks- 
tclling van 1930： 160 Europeanen, 5000 Inlanders, 
2265 Chineezen en 260 andere Vreemde Oosterlingen. 

De mindergegoede bevolking der gemeente is over 
het algemeen zeer slecht gchuisvest. De 
gczondheidscominissie uit den gemeenteraad con- 
stateerdc bij een onderzoek in het begin van 1924, dat 
omstreeks 100 woningen, waarin het minder gegoede 
deel van de bevolking was gehuisvest, onmiddellijk 
voor onbewoonbaar verklaring in aanmerking 
kwamen. Pogingen om hierin ver- betcring te brengen 
slaagden niet aanstonds. In de jaren 1925, 1928, 1929 
en 1930 zijn de onbewoon baar verklaarde woningen 
echter vrij-； wel alle door brand verwoest. Na den 
groo- ten brand in 1928 were! een plan ontworpen, om 
in den woningnood te voorzien in samen- werking met 
het landschap Asahan; dit in verband met het feit, dat 
slechts l/3 van de bevolking van Tandjoengbalai binnen 
de grenzen der gemeente woont-, terwijl het 
hulpbehocvende deel van de bevolking bijna 
uitsluitend door zelf- bestuursonderhoorigen wordt 
gevormd, zoodat het hier in de eerste plaats ook een 
zelfbestuurs- belang geldt. Er is nu een N.V. voor 
Volks- Jjuisvcsting opgericht. Voor (lit doel werkt de 
geineente met het landschap samen. In het be- stuur 
van de N.V. voor Volkshuisvesting hebben 
vertegenwoordigers zoowel van het landschap als van 
de gemeente zitting. Het kapitaal van deze Btichting 
bedroeg in 1930 ± / 23.000. 

Alct de verbetering van hygienische toestan- den is 
nog Hlcchts een begin gemaakt. De gemeen- to 
verkeert door do ontwikkeling van haar bo- 
vcngenoenide monopolie-bcdrijven in de geluk- kigo 
omstandigheid in alle dringendo behoeften binnen een 
nict te lang tijdsbcstek to kunnen voorzien, zondcr dat 
het noodig zal zyn daarvoor nieuwe belastingen in te 
vocroiv 

AMBON (Aanv. 1)1. J), officicel Ainboina gehec- 
ten, is de hoofdpluats van het gouvernoment der 
Moiiikkcn, zetel van den Gouverneur en den Mi- 
litairen Coin mandant dor Molukken, van den 
Resident en den ControJeur respcctiovelijk van de 
afdceling en de onderafdeeling Amboina. 

De stad Hlrekt zich uit tusschen do zee, de Ba- 
tooineralirivicr, de hcuvcls van Soya, de heuvcls van 
Ocrimessing en Wainitoe. Zij wordt door- Hncdcn 
door drie rivieren, do Wai-Tomoe, de 
Bntoegadjahrivicr on de Batoegantoongrivier, welkc 
in don bcncdcnloop Waihaong wordt ge- nocind. Van 
de buitenwijken zyn nog slechts Mnrdika, Soya di 
bawa, Oerimessing on Hntiwe ovorgeblevon. Het 
aantal zielen bedraagt 17.078, wuarvan 20E0 
Europeanen, 921 Chineezen, 7£0 andere Vreemde 
Oosterlingen en 13.357 Inlan- xlors (Ind. Vcrsl. 1032, 
dl. 11, tabel 17). * 

Werd v66r de opheffing van de Ambonscho 
schuttery de Inlandschc bevolking onderscheiden in 
burgers cn nict-burgers, na de opheffing ingc- volge 
Ind. Stb. 1923 no. 275 is het burgerschapder 
Ambonncezen bezig zijn beteekenis te verliezen. 

De cigenlijke stad dateert uit de laatste hclft der 
1 Gde ceuw； zij is ontstaan uit een nederzet- ting 
ten Zuiden van de toenmaligc, in 1588 vol- tooide, 
Portugeesche vesting, waaruit het hui- dige fort 
Nieuw- Victoria gegroeid is. 

Ten~Zuideh van dit fort strekt zich de Esplanade 
uit, welke als exercitieveld en sportterrein wordt 
gebruikt. Hicromheen cn daarachter wo- nen de 
Europeanen, liggen de Europeesche hotels, de 
burger- en de militaire soejeteit, het ge- 
meentekantoof en voorts alle "overheidsgebou- wen. 
De gouverneurswoning, welke de rij der Eu- 
ropeesche-wdriiiigeTi sluit, was oorspronkelijk het 
buitenverblijf van Gouverneur Adriaan van der Stel. 
Zij werd tusschen 1711 en 1713 gebouwd. Hersteld 
tijdens het Engelsch tusschenbestuur, dat er een 
nieuw buitenverblijf vestigde, werd zij bij de 
overgave in 1817 van de Britsche Regeering 
overgenomen voor 5500 rijksdaalders. Ten 
Zuidwestcn van het fort ligt de Chineesche kamp, de 
winkelbuurt bij uitnemendheid. Daarin liggen o.m. 
de markt, welke verbouwden voorzien wordt van een 
modem front, en de Protestantsche kerk, welke 
volgens een inscriptie in den muur gebouwd were! 
ondcr Gouverneur Bernardus van Pleuren tusschen 
de jaren 1780 en 1781. 

De buitenwijk Mardika datcert uit den Por- 
tugceschen tyd. Bij wijze van bevciligingsmaat- 
regcl tegen de Mooren van den Rooden Berg (het 
tegenwoordige aan de hoofdplaats grenzendo 
Batocmerah) moesten, nadat de Portugeesche 
versterking voltooid was, geeinancipcerde sla- 
vengezinnen zich vestigen aan den rechtcroever van 
de Wai- Tonioerivier. Uit deze nederzetting nu is de 
wijk Mardika ontstaan. De buitenwijken 
Oerimessing, Hatiwc, het vroegere Noesaniwe en 
Latochalat zijn ontstaan uit de gelijknainige ne- 
gorijen, waarvan de bewoners gedwongen wer- den 
naar de stad to verhuizen, naar het heetto bij wijze 
van strafmaatregcl, doch in feite om over 
heerenclienstkrachten in de hoofdplaats to kunnen 
beschikken. 

De gemeente Amboina werd ingesteld in 1921 
(Ind. §tb. no. £24). Het aantal raadsleden word 
bepaald op 11, waarvan 7 Europeanen, 2 Inlanders, 
en 2 Vreemde Oosterlingen, alien door den 
Gouverneur-Goncraal tc benocmen, terwijl het 
hoofd van plaatselijk bestuur als voorzitter van den 
raad werd nangewezen. In Jan. 1926 werd be- paald, 
dat voortaan de leden van den gemeento- raad door 
verkiezing zoudon worden aangewezen en do 
raadavoorzitter door den G.G. zou worden benoomd. 
Tcvens werd met ingang van 1 Febr. 1926 hot ainbt 
van burgemeester-secretaris in- gestcld. 

De geincento onderhoudt een wegennet van ruim 
22 km. lengte, dat voor het，grootste ge- deelto 
geasphalteerd is. De gemeente heeft twee oponbare 
waachinrichtingen doen bouwon aan een door do 
stad loopend gonornialiseord ri- viertje, de Wai-
Titar. Spool water wordt eveneena van 
gemeentewege verstrekf aan de markt en het 
slachthuis, terwyl drinkwatervoorzicning vanwege 
de B.O.W. plaats heeft. Het water is afkonistig uit 
een buiten de grens gelegen na- tuurljjko bron. 
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De electrificatie der hoofdplaats dateert van 
1929. De huis- en straatverlichting wordt ver- zorgd 
door de Electriciteits Maatschappij Ambon 
(E.M.A.). 

Ambon heeft vicr steigers, te wcten: 1°. de Be- 
tonsteigcr, waaraan de K.P.M.-stoomcrs liggcn； 
2>. de oude K.P.M.-steiger, waaraan thans de 
Gouv. stoomers liggen en de gewestelijke op- 
nemingsvaartuigen nieren ； deze is een in 1895 tot 
dit doel getransformeorde batterij, het zoo- 
genaamd Waterkasteel; 3°. de Gouv. steiger achter 
het fort en 4°. de kolensteiger mot daar- achter de 
steenkolenloodsen en een pctroleum- opsJagplaats. 
Verdcr is er een scheepswerf, waar kleine 
vaartuigen kunnen wordcn hersteld. 

De in- en uitvoercijfers bedroegen voor het jaar 
1932 resp. / 1.039.000 en / 1.249.000. 

De stad heeft een niilitair hospitaal en een le- 
prozerie, verder cen gevangenis en een dwang- 
arbeidersdepot. 

Ter plaatse zijn een residentiegerecht, een 
landraad en een magistraatsgereebt ingesteld. 
Voorts is Ambon de zetel van den Ambonraad, een 
locale raad, ingesteld bij Ind. Stb. 1921 no. 158 
voor de onderafdeelingen Amboina en Sa- paroea, 
aangeduid als Ambon en de Oeliassers. 

Er zijn verschillende openbare en particuliere 
onderwijsinrichtingen, w.o. een openbare mulo- 
school en een kweekschool voor Ini. onderwijzers. 
Voorts zijn er een school tot opleiding van In- 
landsche leeraren (Stovil), een school voor goeroe 
djamaiits en een weefschool. Er zijn vijf Pro- 
testantsche kerken. In 1926 werd te Ambon een 
Roomsch Katholiek kerkje ingewijd. Verder zijn er 
een groote mesdjid en een mesdjid Arab. 

Tot de historische monumenten behooren, 
behalve het fort en de hervormde kerk, nog het 
gedenkteeken van RumphiuB, dat G.G. Van der 
Capellen in 1821 heeft latcn oprichten, het Bur- 
gerwachthuis, dat thans verbouwd is tot een Eu- 
ropeesche toko, en het huis, waarin Multatuli ge- 
woond heeft en dat thans door den gouv. land* 
meter wordt geoccupeerd, terwijl in het gemeente- 
huis een, nog niet geldentificeerd, steenen fami- 
liewapen is aangebracht, dateerende uit 1771. 

De Jigging der stad brengt mede, dat de west- 
moesson droog en de oostmoesson nat is. 

Literatuur: A. J. Beversluis en Mr. A. H. Gie- 
ben, Het Gouvernement der Molukken, Lands- 
drukkerij Weltevreden 1929； J. H. B. Jaspersz, 
Het Fort Nw. Victoria te Amboina (Uit Ned.- Ind. 
Oud en Nieuw, 13de jg. 1928, nos. 5 t/m. 9); V. I. 
van de Wall, De Ned. oudheden in de Mo- lukken, 
's-Gravenhage 1928； 

PARIGI en MO0ETONG (Aanv. DI. HI en DI. 
II). Deze twee zelfbesturende landschappen, welke 
tezamen de onderafdeeling Parigi vormen, tevoren 
van de afdeeling Midden Celebes, daar- na van de 
afdeeling Poso en thans (zie Ind. Stb. J 932 no. 571) 
van de afdeeJing D.onggala der re- sidentie 
Manado, hebben gemeenschappelijk 66n 
vermogen, met gemeenschappelijke lastcn en 
inkomsten, welke betaaid worden uit en gestort in 
de onderafdeelingHkas van Parigi. Ter be- korting 
en om niet in herhalingen of vele ver- wijzingen te 
vervaJlen, worden zij hior in 66n aanvullend artikel 
bchandeld. 

Bij G.B. van 5 December 1916 no. 36 is o.m. 
besloten, de landschappen: 1°. Saoesoe, Ampi- 
babo, Toriboeloe en Kasimbar te vereenigen met 
het landschap Parigi, onder den bestuurder van 

laatstgenoemd landschap: 2°. Sigcnti en Mooc- tong 
te vereenigen tot 66n zelfbesturend landschap, 
onder den naam van Modetong en onder den 
bestuurder van dit landschap. 

De door de bestuurders van Parigi cn Mooc- tong 
als bestuurders van de beide vergrooto 
landschappen afgelegdc korte verklaringen zijn bij 
G.B. van 22 Augustus 1917 no. 2 goedgekcurd en 
bekrachtigd. 

Zooals boven verm cl d vormen de landschappen 
Mooetong en Parigi de onderafdeeling Parigi, welke 
gelegen is tusschon de meridianen 119°._ 0z en 12】
4O' O.L. van Greenwich en tusschen do brccdte-
cirkels 0°45' N.B. en 1°10z Z. B. De equator loopt 
ongeveer over de kampoeng Sinei in het landschap 
Modetong. 

Beide landschappen omvatten tezainen een deeJ 
van den W.- en N.-oever der Golf van To- mini. 
Mooetong grenst ten O. aan de onderafdeeling 
Boaldmo der afdeeling Gorontalo, waar- van het 
gescheiden is door de rivier Alolosipat； ten Z. 
wordt zijn grens met Parigi bepaald door de rivier 
Towana. Dit Jaatste landschap grenst ten Z. aan het 
landschap Poso, waarvan het gescheiden is door de 
rivier Maleali, welke bij kam- poeng Maleali in de 
Tomini-bocht valt. De berg- keten, welke vanuit 
Centraal-Cclebes de lengtc- ns van den N.-arm van 
Celebes volgt, vormt do W.- en N.-grens van beide 
landschappen en scheidt ze van de landschappen 
Paloe, Donggala en Tolitoli, welke aan Straat 
Makassar en do Celcbes-Zce liggen. 

In 1929 werd onder leiding van prof. Dr. Brouwer 
een geologisch onderzoek naar de bodemge- 
steldheid ingesteld. Hoofdzakelijk werd ver- weerd 
granict aangetroffen. Het hooge en dicht- begroeide 
gebergte is niet vulkanisch. VVel treft men op 
enkele plaatsen warmwaterbronnen aan (nabij 
kampoeng Parigimpoeoe). Op vele plaat- sen reiken 
de uitloopers van het gebergte tot aan zee. 
Daartusschen vindt men grootere en klci- nere 
vlaktcn. Do uitgebreidste treft men aan bij Saoesoe, 
Dolugo, Parigi, Am pi babo en Toriboc- loe in het 
landschap Parigi en bij Toela-denggi, Tao pa, 
Lambocnoe Bolano en Tada in het landschap 
Mooetong. Bij Bolano en Lambocnoe iu de vlakte 
zecr waterrijk, voorn.1 in den regentijd; do 
afvlociing gaat langzaain, zoodat er cen drie- tal 
ineren is ontstaan, wanrvan de Batocdukoe en 
Bolanasoe de grootste zijn. Het inerengebied is zeer 
moerassig. Het gebergto, dat do beide land- 
schappen in het W. begrenst, cn de watcrschci- ding 
vormt tusschen do rivieren, welke oost- waarts naar 
de Golf van To mini cn westwaarts naar Straat 
Makassar en de Celebes-Zee stroo- inen, heeft 
verschillende hooge toppen, waarvan de Ogo-Amas 
(2665 m.) de hoogstc is. Naar het 
O. dnlen zijketens af, op soininige ])laat8en tot 
aan zee. Slechts in het Z. van het landschap Parigi 
is een zclfstandig heuvelland, dat in de kaap 
Pondindilisa in zee uitsteekt. Jn het noordelijk dee
】 van gonoemd landschap, waar de bovon- streek 
van de ktimpoengs KaRimbar en Posonft, benevens 
Tada in Mooetong, door een laag heu- velland 
wordt gevormd, heeft een onderbreking van het W.-
grensgebergte plaats, een inzinking in den hoogon 
keten, waardoor in vroegere tijclcn de Manclarsche 
vorsten een weg hebben gevonden om in de 
voormalige rijkjes Ampibabo, Toriboc- loe en 
Kasimbar hun gezag te vestigen Waar het 
hooggebergte nog zwaar beboscht is, zijn do 
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mccsto uitloopers reeds bcdckt met alang-alang on 
kreupelhout tengcvolge van ladangbouw. 

De kust dor beidc landschappon hecft geen dicp 
lanciwaarts indringende baaion. Van Pelasa af, waar 
de kustlijn een oostelijke richting aan- ncemt. is de 
kust van het landschap Mooetong bcrgachtig of 
zandig met moerassige stukken aan de monding der 
rivieren. Tusschen Pelasa en Tengkoelan on van 
Ongka tot Toeladenggi ko- mcn de bergen tot in zee. 
Het lossen en laden op dit gcdcelte der kust 
ondervindt alleen bezwaren in den westmoesson, 
terwijl bij laagwater de on- diepe, aangeslibde 
mondingen der rivieren bij de havenplaatsen Ongka, 
Bolano, Toeladenggi en Mooetong ccn groot 
beletsel vormen voor den af- cn aanvoer van 
goederen. Voor de kust van het zuidelijk deel van 
dit landschap liggen vele ko- raalriffen, welke voor 
een deel bebakend zijn. Bij sterken oosten- en 
zuidenwind is de zee woelig, maar goede 
schuilplaatsen voor de scheepvaart vindt men in de 
baaien bij Sigenti (Malanggo), Tinonibo (Salebia), 
Ambesia en Mogogondo. 

In het landschap Parigi komen de berguit- loopcra 
tot in zee tusschen Peore en Baibagoe bij de 
kampoeng Awoeloea en verder tusschen Dong- 
gocloe en La MaEnta； overigens is de kust zandig 
met moerassige gedeelten, vooral tusschen de 
kanipoonga Balinggi en Saocsoe. V66r de kust 
liggen vele koraalriffen voornamelijk tusschen 
J'oriboeloo en Ampibabo. benevens, ten Z. van de 
kampoeng Parigi. Goede ankerplaatsen vindt men in 
de baai bij Tamboen, Makakata en Teroe- loea 
(Laboeansori). De reede van Parigi, beech erm d 
door koraalbanken, biedt een gunstige los- en 
laadgelegenheid. 

De rivieren van beidc landschappen hebben als 
communicatie-middel weinig waarde. En- kcle, 
zooals de Siboeaja, vvorden gebruikt voor den 
afvoer van boschproducten. De Toeladeng- gi-rivier 
in Mooetong is van de monding voor j)rauwen 
bevaarbaar tot kampoeng Taopa, 9 km. 
bovenstrooms gelegen. Andcre vermeldens- 
waardige rivieren zijn die van Saoesoe, Toro-E, 
Tindaki, Dolago, Pelawa, Towcra, Ampibabo, 
Toriboeloe, Tadft, Bainaii, Tinombo, Pelasa en 
Lamboenoe, waarvan het water ge- bmikt wordt of 
kan worden voor de bevloeiing van Huwahs in do 
vlakten, waardoor zij stroo- men. 

Ecn onverhardc weg loopt van kampoeng Toro-E 
in Parigi tot kampoeng Ongka(240km.) in 
Mooetong on van kampoeng Lamboenoe naar 
kampoeng Mooetong, beide in het landschap 
Mooetong. In den drogen tijd is deze kustweg voor 
auto's borijdbaar. Paden loopen van Toro-E naar 
Saocsoe, van Ongka naar Lamboenoe en van 
Mooetong naar Molosipat aan do grens met Boa- 
Icnio. Van Toboli (in Parigi) is een weg aange- Icgd 
over het gebergte naar Donggala. Do voor- imamste 
bergpadon loopen over het waterschei- 
<ling8gcbergto: van Dolugo (in Parigi) naar Pa- loe, 
van Kasim bar (in Parigi) naar Tawia (land- 8ch».p 
Banuwa), van Tinombo (in Mooetong) naar hot 
InndHchap Banawa on van Pelasa (in Mooetong) 
naar hot landschap Tolitoli/" 

Op cnkclo kampoengs na, liggen do nedor- 
zettingon aan den kustweg. De vorm der kam- 
pocng8 is Janggerekt; alleen de grooto hebben zy- 
wegen, loodrecht op den hoofdweg. 

bovolking van het landschap Mooetong 
bc8taat uit: 10 Europeanen en daarmede gelyk- 

gestdden, 24.642 Inlanders, 08 Chineezen en 94 
andere Vreemde Oosterlingen of totaal 26.844 
ziclen, terwijl die van het landschap Parigi be- staat 
uit 7 Europeanen en gelijkgestelden, 17.G83 
Inlander?, 74 Chineczen en 99 andere Vreemde 
Oosterlingen of totaal ] 7 863 zielen (zie tabel 19 
van het 2de deel van het Indisch Verslag 1932). De 
Inheemsche bevolking van beide landschappen 
behoort tot de Toradja's en is onderverdeeld in 
verschillende stammen. welke gewoonlijk worden 
aangeduid naar de door hen gesproken taal. De 
voornaamste zy n de bare'e-, tara-,torai-, 16do-, 
laoedja-, tiadjo- en tialo-talen. De tara-taal is de 
eigenlijke taal van het vroegere landschap Parigi 
(voor de vergrooting in 1910). De inheemsche be-
volking hiervan wordt door Adriani en Kruyt 
gerekend te behooren tot de Parigisch-Kailische 
groep van Toradja's. De ledo-taal wordt veel als 
handelstaal in beidc landschappen gebruikt. Het 
Maleisch wordt nu ook aan de kust vrij al- gemeen 
gesproken. Tot de Inlanders in beide land* schappen 
behooren nog Boegineezen, Mandaree- zen, 
Badjo's, Gorontaloers, Alinahassers, Sangi- reezen, 
Talaureezen on Balineezen (afstammelin- gen van 
bannelingen in de buurt van de hoofd- plaats Parigi). 
De godsdienst van de Inheemsche bevolking is de 
Islam. In de bergstreken treft men nog heidenen aan. 
In Parigi zijn nog vele heidenen onder de To-
Raranggonau, To-Bada en To-Besoa, terwijl zij in 
Mooetong nog veel voor- komen onder de 
Sipajoers, de bewoners van kampoeng Lombok en 
do bergbewoners nabij de kampoengs Eja, Pelasa en 
Tada. 

Het hoofdmiddel van bestaan der inheemsche 
bevolking is landbouw. De klappercultuur is zeer 
uitgebreid langs de kust. Het is reeds voor- 
gekomen, dat men enkele sawahgronden in klap- 
pertuinen heeft omgezot; zelfs in de ladangs plant 
men klappers tusschen de voedingsgewassen. Deze 
zijn voornamelijk rijst en mais. De rijst- bouw op 
sawahs necmt meer en meer toe. De voornaanisto 
sawahcomplexen vindt men bij de kampoengs 
Dolago, Minahasa, Bali, Tarigim- poeoe, Masigi, 
Kampiil en Toriboeloe in het landschap Parigi, en 
bij de kampoengs Sigenti, Sidoan, Bainaa en 
Mooetong in het landschap Mooetong. Als 
bijgewassen verbouwt men cas- save, bataten, 
kcladi en katjang-soorten. In de omstreken van 
Tinombo (Mooetong) worden uien en tabak en nabij 
Pelawa (in Parigi) tabak verbouwd; beide producten 
ook voor den uit- vocr naar Gorontalo en Poso. In 
de drassige stro- ken vindt men veel sagoepahnen. 
Sagoe en pi- sang zijn gewildo 
volksvoedingsmiddelen. Do ar6npalm komt slcchts 
op enkele plaatson voor. Te Tindaki en Tomini (de 
eerste plaats is gelegen in Parigi en de tweedo in 
Mooetong) wordt ardn- suiker bereid. 

De voornaamste ingezamelde boschproducten 
zijn rotan, da mar, ebbenhout en ijzerhout. In het 
landschap Mooetong zyn drie laudbouwcon- ccssies 
en in Parigi 66n landbouwcoucessie en oen 
orfpachtsperceel. In elk der landschappen zijn twee 
vergunningen tot het kappen van ebbon- hout 
verleend. 

Aan veeteelt wordt weinig gedaftn. In 1927 wer- 
den ter verbetering van den runderstapel 12 
Onggole-stioren on 2 koeien ingovoerd. Veel re-
sultant is nog niet bereikt. De Balineesche ko- lonie 
nabjj Parigi zorgt goed voor haar bantdngs en 
bevloeide sawahs. De paardenstapel is even- 



1206 PARIGI—ZENDTNG (PROTESTANTSCHE). 

min van belang. De karbouw wordt voomamc- lijk 
voor de sawah be working en als lastdier ge- bruikt. 
De. handel in vee is zeer goring. Geringe uitvoer 
heeft plaats naar Poso en Donggala en van 
Mooetong naar Gorontalo en Oena-Oena,. 

Jacht cn visscherij worden hoofdzakclijk voor 
eigen consumptie uitgeoefend. Slcchts de Ba- djo's 
vangen visch voor den verkoop op de pa- sars. 

De Inlandschc nijverheid is van weinig bctee- 
kenis. G ewe ven wordt nog voor eigen gebruik. 
Nabij cn in Tinombo (Mooetong) innakt men ro- 
tanmatten ； de “karoro", welke te Bolano wordt 
vervaardigd, gebruikt men als zeil of vischnet. Bij 
de bergbewoners is het vervaardigen van ,,foeja” 
(uit boom bast) vrijwel verdwenen. 

De handel is in hoofdzaak in handen van 
Vreemde Oosterlingen en Boegineczen. Uitge- 
voerd worden voornamelijk： rotan, da mar, gom- 
copal, huiden, copra, ebbenhout, uien, tabak en 
schelpen. Ingevoerd worden: rijst, zout, petroleum, 
lijnwaden en andere toko-artikelen. De K.P.M.-
booten doen Parigi, Ainpibabo en Tari- boeloe (in 
Parigi), voorts Tinombo, Mooetong, Toeladenggi 
en Tomini (in Mooetong) aan. Andere 
havenplaatsen worden facultatief bczocht. 

De transportmiddelen over land voor goede- ren 
zijn voornamelijk ossenkarren； bij uitzonde- ting 
bezit men paarden, terwijl voor het vervoer van 
copra en boschproducten ook van karbouwen wordt 
gebruik gemaakt. Voor personenvervoer bedient 
men zich van paarden, ossenkarren, rij- wielen en 
auto's (autobussen). Over zee, langs de kust, 
geschiedt het vervoer, zoowel van personen als van 
goederen, met vlerkprauwen en kleine schoencrs. 
De post wordt over zee aangevoerd door K.P.M.-
booten. Van en naar Donggala geschiedt het 
vervoer per postlooper; het traject Tawadli—
Donggala wordt per prauw afgelegd. Tusschen 
Parigi en Poso vaart een postprauw. De 
landschapsmotorboot “Parigi" is met ingang van 1 
Januari ] 933 ingcJijfd bij de gewestelijke 
gouvernements vaartuigen. Voor de overbren- ging 
van telegram men wordt gebruik gemaakt van de 
telefonische verbinding Parigi—Donggala. 

Van de oude contracten mogen bier slechts 
vermelding vinden: 

Iste. de suppletoire overeenkomst met Mooetong 
gesloten op 26 Mei 】897, betreffende do toe- 
passclijkverklaring van de Gouvernementsrege- 
lingcn inzake mijnbouw en 

2de. de suppletoire overeenkomsten met Mooe-
tong en Parigi gesloten respectievdijk 25 Febru- ari 
1899 en 21 Februari van datzelfde jaar, beide 
goedgekeurd bij G.B. van 31 Mei 1899 no. 3, be-
treffende de overname van tolrechten tegen een 
schadeloosstelling van / 37C0 voor beide. 

De cerate bestuurder van het met Sigenti ver- 
groote landschap Mooetong, werd in 1923 van zijn 
waardigheid ontheven. Door den Resident van 
Manado werd met de waarneming van het ambt van 
bestuurder tijdelijk belast eerst het kampoenghoofd 
van Tomini en later het districts- hoofd van 
Mooetong. In 1929 werd eindelijk een definitieve 
bestuurder van Mooetong gekozen, namclijk I. 
Koeti Taboloetoetoe Poea ])a E Malisa, die op 10 
Juni 1929 een acte van verband tcekende en 
beeedigde, welke by G.B. van 21 Februari 1930 no. 
58 werd goedgekeurd en bekrachtigd. Bij 
laatstgenoemd besluit werd tc- 

vens goedgekeurd en bekrachtigd de acte van 
verband van Tagoenoe. bestuurder van Parigi, ge- 
tcekend den 11 Juni 1929 als opvolger van den 
eersten bestuurder van het vergroote landschap, die 
op 18 Februari 1926 was overladen. De gc- noemde 
nieuwe bestuurders van Mooetong en Parigi zijn nog 
in functie (1933), genieten ieder een inaandelijksche 
bezoldiging van / 200, ccn ambtstoelage van / i0, en 
een indemniteit voor reis- en verblijfkosten van / 45, 
's maands, allcs uit de onderafdcelingskas. Op die 
bezoldiging cn toelagc wordt een crisiskorting 
toegepast van 10%. Die korting wordt ook toegepast 
op de bezoldigingen van de districtshoofden en bc- 
ambten. 

Parigi is verdeeld in twee districten: N.- cn Z.-
Parigi； Mooetong evenecns, namelijk Tinombo cn 
Mooetong. De woonplaats van den bestuurder 
(magaoe) van Parigi is de gelijknamige kam- poeng 
(alwaar ook het Europeesch bestuur is gevestigd) en 
die van den bestuurder (radja) van Mooetong is 
Tinombo. 

Aan het hoofd der kampoengs staan onbezol- 
digde kampoenghoofden en onder dezen treft men 
kepala-djaga's aan. Bij de verkiezing van een 
kampoenghoofd wordt de betrokken bevol- king 
gehoord. De benoeming geschiedt door den 
zelfbestuurder. De districtshoofden zijn geen 
adathoofden. Zij worden zonder verkiezing door den 
zelfbestuurder benoemd. Bij de verkiezing van een 
zelfbestuurder worden de hoofden, aan- zicnlijken 
en oudsten der kampoengs van het landschap 
gehoord. Met erfopvolging wordt ten deze zooveel 
mogelijk rekening gehouden. 

De positie van de onderafdeelingskas van Parigi 
was begin 1933 nog goed ； De begrooting 1933 
geeft aan een budget, groot / 9C.212. De inkomsten 
worden voornamelijk getrokken uit belastingen: 
inkomstenbelasting, chsisheffing, personeele 
belasting (alle analoog aan die in het 
Gouvernemcntsgebied) ； verdcr uit recht op in- 
zameJing van boschproducten, afkooj) heeren- 
dionsten, cijns van onderncmingen van land- bouw 
en erf))achtsperceelen, verhuur van gron- den en 
gebouwen. 

De rechtspraak geschiedt overeenkomHtig art. 17 
der ZeJfbestuursregelcn 1927 cn de daarop gc- 
bascerde regelingen van het hoofd van gcweatc- lijk 
bestuur cn van de zclfbcBturcn. 

Lileratuur: R. Boopistra van Hecrdt, Do 
Noorderarni van het eiland Celebes van Paloo tot 
Bwoo], T. A. G., dl. XXXI (1914/m.k. biz. 725; zie 
ook de aitikelen TOM IN! cn TOMINI (BOCHT 
VAN —). 

MOOETONG. Zje PARIGI. 
ZENDING (PROTESTANTSCHE). De steiling, 

dat de Zending na het jaar J 920 一 welk jaar in het 
hier volgende overzicht als terminus a quo wordt 
genomen — extensief en intensief een grootere 
plaats is gaan innenien in de belangstel- Jing der 
Nederlandsche Christenheid, is niet voor 
tegenspraak vatbaar. Onder de factoren, die daartoo 
hebben geleid, of althans medegewerkt, zijn er, die 
in aard en wezen z66r uiteenloopen. Van het 
standpunt dcr Zending uit gezien uit- wendig en 
toovallig is bijv. de oorzaak, die gele- gen is in de 
intensiveering van het verkeer en do verkorting dcr 
afstanden, waardoor Indie ala geheel zeer veel 
dichter bij Nederland gebracht en de algeineeno 
belangstelling voor Indio sterk verhoogd is. En eon 
vcrbijzondering do 
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zer algemcenc belangstelling is die dcr Nedcr- 
landsche Christenheid voor de Zending. Een an- 
<iere, minder uitwendige oorzaak ligt in de wiasel- 
werking, die de rcsultaton van een onderneming en 
de belangstelling voor die onderneming op elkaar 
oefenen. De vruchten van het zondings- werk zijn in 
deze periode sterk gegrooid en het is psychologisch 
zeer verstaanbaar, dat de groeion- de rcsultaten een 
groeiende belangstslling als keerzjjde hadden, 
terwijl deze laatste, haar neer- slag vindende in 
groeiende offervaarcligheid, ook wecr daardoor in 
staat steldc den zendingsarbeid zelf uit te breiden en 
daardoor de vruchten daar- van te vermeerderen. 
Waar evenwe) de groeiende mogclijkheden steeds 
de neiging hadden sneller toe te nemen dan de 
stoffelijke middelen, die voor het bevredigen der 
ontstane bchoeften aanwezig waren, was een 
verhoogdo propaganda noodig en deze vormt een 
derde oorzaak van den groei der belangstelling. 
Door de tijdsomstandigheden zag deze propaganda 
reeds voor 1920 zich bepaalde banen gewezen. Do 
oorlog had groote bezitsver- schuivingen ten 
gevolge gehad. De Zending, die vooral bij de 
corporationeele Zending in het al- gemcen 
gesproken geleefd had van betrekkelijk weinige, 
maar grootere giften en weinig aandacht besteed had 
aan een systematische bewerking van haar „home 
base", gepaard aan een even systematischcn opbouw 
van haar financieel fundament, zag zich 
genoodzaakt de ba kens te ver- zetten toen het getij 
verliep. In de plaats der weinige groote giften 
moesten komen de vele kleinere. Deze 
systematische, z.g. binncnlandsche actie, reeds 
begonnen voor en in don oorlog, is daarna met 
kracht voortgezet en het lijdt geen twjjfel, dat zij de 
oorzaak is, dat de Zending het hoofd heeft kunnen 
bieden aan de betrekkelijk geringe crisis van de 
jaren na 1920 en aanvanke- lijk ook zelfs zonder 
inerkbareschadedeslagen van de geweldige malaise 
van de jaren na 1930 heeft kunnen opvangen. Maar 
deze stelselmatige propaganda is ook voor een niet 
gering decl oorzaak dcr verhoogdo belangstelling. 
Financieel open- baart zij zich daarin, dat er voor de 
Protcs- tantsche Zending cen totaal aan giften 
bijeen- gobracht wordt van bijua twee iniJlioen 
gulden j)er jaar. 

Overigens zijn de tweo takken van corporatio- 
jicele cn kcrkeiijke Zending blijven bestaan. Op het 
terrein van de eersto heoft nog grooter con- ccntratie 
plaats gegrepen. Do Ncdcrlandscho Zendiiigs 
Vereeniging, die in 1919 zich bij de Ne- dcrlandache 
Zcndingsschool had aangosloten en liaar eigen 
opleiding utuakte, traci in 1922 ook tot de 
Sarncnwerkcndc Zendingu Corporaties toe en ging 
deel uitinaken van do door die Corporaties gcHloten 
federatio, waarin oik van deze overigens haar eigen 
zclfstandighcid vollcdig behoudt. Het was het 
laatste succes van de gcdachte aan sa- rnenworking, 
dat haul* kampiocn, do zendingsdi- rcctor Dr. J. W. 
Gunning, beleefd heeft, dio in November 1921 is 
overleden. Alaar ook sindsdien in do concontratio 
voortgegaan. Do Evangelische Missions 
Gesellschaft in Bazol, dio van do Rhci- ninchc 
Misuion den arbeid op Borneo overnam, heeft zich 
voor dit zondingsveld ook onmiddellijk bij de 
aamenwerkendo Corporaties aangesloten en aan 
haar Directie en Bureau de vortegonwoordi- ging 
van haur bolangon in Holland opgedragen. En in 
1931 heeft ook het Java-Comit6 zich aan- gcsloten. 
Daarmeo is de grons der concentratie 

vrijwol bercikt. Zij berust voor ecn niet gering deel 
op do gelijkheid van voedingsbodem, welke voor al 
doze corporaties gelcgen is in dat deel der 
Nederlandsche Christenheid, dat tot de volks- kerk, 
de Ned. Herv. Kerk, behoort. Luthersche en 
Doopsgezinde zendingsvereenigingon hebben hun 
cigen begrensden kring en al patten Salatiga 
Zending en Geref. Zendings Bond ook uit den 
voedingsbodem der samenwerkende Corporaties, 
toch is bij de eerste do methode van financiering, die 
niet op begrooting van bchosfton maar op totaal van 
ontvangsten gebaseerd is, cn bij de laatste het 
theologisch-kerkelijk standpunt zoo verschillend, 
dat zij wel niet spoedig tot de sa- menwerking zullen 
toetreden. 

De Nederlandsche Zendingsschool, eerste vrucht 
en tevens sterke band van samenwerking, is ook na 
1920 gebleven, wat zij was. Corporaties, die toen of 
ook nu nog niet tot de aangeslotenen behoorden, 
zooals Java-Co mite, Geref. Zendings- bond, 
Doopsgezinde en Luthersche Zending, hebben de 
opleiding van haar aanstaande Zendelin- gen ook 
aan deze school tosvertrouwd. Inrich- ting en 
leerplan zijn in het algemeen dezslfds ge- bleven, 
alleen is de eisch, dat vooropleiding op het pcil van 
Mulo moet staan, krachtiger doorge- voerd. 

Op het terrein der kerkelijke Zending is even- 
zeer duidelijk een versterking van de belangstelling 
voor het zendingswerk aan den dag getro- dcn. Dit 
is niet slechts te zien aan verhoogde actio van do 
Geref. Kerkon, maar nog duidelijker daar- aan, dat 
ook andere kerken den zendingsarbeid zijn gaan 
aanvatten. Zoo heeft de Ghr. Geref. Kerk sinds 1923 
cen eigen zendingsterrein op Zuid- West-Celebes en 
nog sterker spreckt het, dat do Geref. Kerken, in 
Jlersteld Verband cen kleine groep, die uit de Geref. 
Kerken is getreden, on- middellijk een eigen 
missionair predikant heeft opgeleid en eigen 
zendingswerk onder de Chinee- zen op Oost-Java is 
begonnen, niettegenstaando do organisatie van haar 
kerkelyk leven hier to lande vrijwel op al haar 
krachten beslag moeat leggen. 

Dit is dan ook de oorzaak, dat de beweging naar 
toenadering tusschen Kerk en Zending en naar meer 
kerkelyke Zending binnen de Ned. Herv. Kerk in 
dezo jaren aan kracht heeft ge- wonnen. In vele 
classes is door het Classicaal Be- stuur een eigen 
zendingscommissie benoemd, of waar kerkelyke 
toestanden dat niet mogelijk maakten, zijn classic, 
zendingsvereenigingon ge- aticht, om binnon de 
classis do zondingsgedachto to versterken medo 
door voor cen bepauld terrein, of eon bopaalden 
zondingspost in het byzouder do belangstelling te 
vorgrooten en do benoodigdogel- den bijeon te 
brengon. 

Eon byzondoron vorm heoft deze beweging 
aangenoinen in do classis A ms ter d i/n der Ned. 
Ileri'. Kerk. A&nvankelijk werkte doze voor het 
westelijksto deel van het zendingsterrein der 
R^jnsche Zonding op Borneo. Daaruit heeft zich 
echtcr deze toestand ontwikkeld, nadat de Bazeler 
Zonding dit terrein heeft overgeno- mon, dat do 
classis Amsterdam tweo zendings- posten aan den 
Katingan geheel onderhoudt on daarvoor 
Zondelingon uitzendt. Daardoor is deze classis dor 
Ned. Herv. Kork tot een zolfstandig uitzendend 
lichaam geworden en do eigonaardige figuur 
ontstaan van oon stuk zuiver korkelyko Zonding 
biunen eeu Kerk, die overigens gehocl 
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haar werk door de Corporaties Jaat verrichtcn. | In 
de hier besproken periode heeft er voorts i een 
sterke ontwikkeling plaats gehad in de inter- | 
nationale organisatie der Zending. Wat er ann 
verbindingen op dat gebied bestond, vooral sinds de 
groote wereldzendingsconfcrentie te Edinburgh in 
1910 en door het werk van het daaniit 
voortgekomcn Continuation Committee, was door 
den oorlog grondig verwocst. Het voiledig 
miskennen van het supra-nationaal karak- ter der 
Zending door do oorlogvoerende Chris- 
tenvolkeren, de daarmee gepaard gaande verdrij- 
ving der Duitsche Zending uit Duitschlands vroe- 
gere kolonien in Afrika en Azic en de traagheid, 
waarmee dit onrecht hersteld word, maakte lan- gen 
tijd het streven naar international? toena- dcring 
tusschen de Angelsaksische en de Conti- ncntale 
Zending tot eon zeer delicate en moei- lijke zaak. 
De eerste meer open bare poking daar- toe was de 
vergadering te Crans (Zwitserland) in 1920, waar 
een veertigtai afgevaardigden uit twaalf landen 
aanwezig waren. Hoewel hier ook enkele 
vertegenwoordigers der Duitsche Zending aan de 
beraadslagingen deelnamen, waren zij om 
bovengenoemde traagheid en het zwakke protest 
daartegen van de Angelsaksische Christenen, niet 
aanwezig te Lake Mohonk (N. Amerika), waar in 
1921 door tachtig afgevaardigden uit zes en twin- 
tig landen, w.o. ook Nederland, de Internationale 
Zcndings-Raad werd gesticht onder voorzitter- 
schap van Dr. John R. Mott. Een uitvoerend co- 
mite van zestien leden, 8 Amerikanen, 4 Engel- 
schen en 4 van het continent van Europa ——een 
voor dit laatste gunstige verhouding, daar drie- 
kwart van de wereldzending uitgaat van Amerika en 
het grootste deel van het resteerende kwart van 
Engeland — de z.g. Kleine Raad, bijgestaan door 
drie secretarissen is metde dagelijksche leiding be- 
last. Vrjjwel jaarlijks is er sinds de oprichting een 
vergadering van grooten of kleinen Raad gehou- 
den. Bekend is de Conferentie van Jeruzalem in 
April 1928, waar voor het eerst ook afgevaardigden 
van de Jonge Kerken van het zendingsveld, dus van 
de daarontstaneChristenraden, aanwezig waren en 
een zeer daadwerkelijk aandeel aan de 
beraadslagingen hebben genomen; terwijl ook de 
bijeenkomst van 1932 in Herrnhut van beteeke- nis 
was .Van den Int. Z. R. is ook uitgegaan de 
vestiging van een Bureau voor sociaal onderzoek en 
ad vies ten bate der Zending, dat in Gendve ge- 
vestigd is en waaraan twee secretarissen arbei- den 
in den door den naarn uitgedrukten zin. De LZ.R. is 
op geenerlei wijze een bestuursin- stantie boven de 
nationale Zendingen. Hij is lou- ter een lichaam, 
waarin de nationale afgevaardigden elkaar 
ontmoeten en door onderlinge be- raadslaging van 
elkaar leeren en elkaar dienen ten bate van het 
geheele groote werk. Een theo- logischen of 
kerkelijken grondslag heeft hij dan ook niet. Men is 
er verbonden door het gemeen- schappelijke doe! en 
door de daaraan gegeven gcmeenschappelijke 
trouw. En zoo wi] de LZ.R. „opwekken tot 
onderzoek en bestudeering van vraagetukken in 
verband met de Zending en ver- breiding van het 
Christendom over de geheele wcreld; de beste 
krachten op het gebied van ken- nis en ervaring in 
de oplossing daarvan betrekken en de resultaten 
binnen het bereik brengen van al len, die 
medearbeiden in de Zending”. Daarbij wordt 
uitgesproken, dat dit resultaat nooit is een gebod of 
opdracht, doch slcchts een 

woord van wijsheid, dat ftlleen door de wijshcid en 
de waarheid van zijn inhoud zich ecn weg zal bancn. 
Leden van den I.Z.R. zijn de nationale 
zendingsorganisaties van de landen, waar de af- 
zonderlijke Kerken en Corporaties alle, of bijna allc, 
in 6cn federatief verband vereenigd zijn en zoo een 
Zendings-Raad (in de zendende landen) of een 
Christen-Raad (in de zendingslanden) vor- men. 
Deze lichamcn zenden hun afgevaardigden naar de 
vergaderingen van den Raad. Het aantal plaatscn 
van ieder land hangt af van den omvang van het 
zendingswerk, dat vertegenwoordigd wordt. De 
leden van den Kleinen Raad worden door de 
nationale organisaties verkozen. 

Bij de stichting van den I.Z.R. had de Neder- 
landsche Zending strikt genomen geen national© 
organisatie. Er was slcchts een lichaam, waar men 
elkaar ontmoette. Dat lichaam was de z.g. 
Conimissie van Advies, welker leden door het Ned. 
Bijbel Genootschap werden uitgenoodigd in die 
commissie zitting te nemen en over de za- ken het 
zendingsconsulaat betreffende te advisee- ren. De 
leden van deze Commissie waren dus niet gekozen 
door hun kerken of corporaties en kon- den deze dus 
niet vertegenwoordigen. Terwijl nu de I.Z.R. met 
deze commissie voorloopig ge- noegen nam als 
nationale organisatie, was het toch wenschelijk, dat 
er zulk een organisatie en dus de Ned. Zen dings 
Raad were! gesticht. Na lange voorbereiding kwam 
het dan ook daartoe op 10 October 1929. Hij werd 
gesticht om deel uit te kunnen maken van den I.Z.R. 
en dit werd ook in de Statuten vastgelegd. Achteraf 
echter ontstonden er in den kring der Geref. Kerken 
en der Chr. Geref. Kerk bezwaren, ten gevolge 
waarvan genoemde Kerken nog niet als vol- 
waardige leden tot den Ned. Zend. Raad zijn 
toegetreden. 

In tegenstelling hiermede werken de verschil- 
lende van de Geref. Kerken uitgaande zendingen 
wel mede aan den Zendinjs Sludie Raad. J)it 
lichaam, dat do kennis van het zendingswerk wil 
verbreeden en verdiepen, heeft ook na 1920 zijn 
wcrkzaamheid voortgezet, met name in hcl in dien 
tijd geopende Conferentieoord in Lunteren, waar 
een groot complex van semi-permanente gebouwen 
is gesticht, waar in den "Zomer ecn reeks tot dusver 
zeer druk bezochte confcrenties plaats heeft, die een 
vijfta] dagen duron en die de belangsteJling voor do 
Zending zeer hebbon verhoogd. 

Door het nauwe verband, dat er in do Geref. en 
Chr. Geref. Kerken bestaat tusschen zendondo kerk 
hier en wordende inheomschc kerk in Indio hebben 
dezelfde oorzaken, die hier de toetreding der 
Geref.Kerken tot den Ned. Zend. Raad verhin- 
derden, ook in Indie belet, dat daar een Ned.-Ind. 
Zendingsraad of een Ned.-Ind. Christenraad tot 
stand kwam. Want ook deze zou zich bij den Int. 
Zendingsraad moeten aansluiten. 

Bij dozen staat van zaken is het een verblijdend 
feit, dat er in de Indischu Chrislenheid zelve een 
grooten drang naar onderlinge eenheid valt tc 
constateeren. Want even min als aan het Ne- 
derlandsche zendingsleven is het laatste twaalf- tal 
jaren ongemerkt voorbijgegaan aan het lo- ven der 
Jnheemsche Christenen in Ned.-Indie. Niet alleen 
zijn zij in aantal beduidend toegenomen, er is ook in 
menig opzicht een andero geest over hen, of ten 
minste over velen van hen, vaardig geworden. En 
een symptoom van dien 
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geest is ook de behoefto aan nicer eonheid. Dezo is 
niet cen specific!? aan Ned.-Indic eigen verse hijn 
sei, integendeel. Over de geheele wercld Icoft deze 
behoefte bij de z.g. Jongere Kerken en zij is op de 
Conferentio van Jeruzalem herhaal- dclijk duidelyk 
tot uitdrukking gebracht. De ge- schicdenis der Chr. 
Kerk in de westersche Euro- peesch-Amerikaansche 
wereld is hclaas veelszins een geschiedcnis van 
verdecling en splitsing. Le- gio is het aantal der 
verschillende Christelijke de- noininaties, elk met 
eigen belijdenis, dikwijls met zeer uiteenloopende 
vormen van kerkinrichting -- preebyteriaal of 
episcopaal, om maar niets an- ders te noemen — en 
nog meer verschillende li- turgie. De meeste van 
deze denominaties heb- ben ergens in de niet-
christelijke wereld aan hun drang tot vervulling van 
den zendingsplicht vol- daan en in de door hun 
werkzaamheid ontstane Chr. Kerken hun gebruiken 
en vormen van in- richting, belijdenis enz. 
overgeplant. Op zichzclf bcschouwd was dit niet 
wel anders mogelijk. Ook al bedoelde menige 
Zending het oprecht, als zij vooropstelde, dat zij aan 
de nieuwe belijders voiledig rccht wilde geven de 
nicuw beleden univer- seele waarheid in eigen, met 
den volksaard stroo- kende vormen te kleeden,toch 
was de gang van za- ken gewoonlijk zoo, dat er 
behoefte aan zeer be- paalde vormen ontstond, 
voordat de pas bekeer- den geestelijk en 
intellectueel in staat waren die te scheppen. Dan 
bleef als eenige mogelijkheid over, dat de 
Zendelingen zelve in de ontstane behoefte 
voorzagen, tot tijd en wijle dat het ideaal der eigen 
inheemsche vormen vervuld zou kunnen worden. 
Maar deze Zendelingen konden moeilijk andere 
vormen geven dan die, waarin zij zelf van jongs- af 
thuis waren opgegroeid. En zoo is er op tai van 
zendingsvelden een verdecldheid gekomen onder 
Protcstantsche Christenen, die alleen in de Wea- 
tersche en niet in de Oostersche kerkgeschiedenis 
wortelt. In Ned. Indie levert Java daarvan een 
voorbeeld, waar door Zendingen van zeer uit- 
ecnloopende denominaties onder de Javanen wordt 
gewerkt. Het is een heugelyk feit van den laatsten 
tijd, dat de Jonge Kerken rekenschap vragen aan de 
oudere van wat haar verdcelt en zelf naar ondcrlinge 
eenheid streven. 

Doze groeiende eenheid is niet alleen te zien bij 
v. onder de Christen-Javanen van Midden- en Cost 
Java, die geneigd zijn elkaar over de ver- deeklhcici 
der zendende lichamcn heen de hand to rciken, maar 
ook bij Karo-Bataka en Toba-Ba- tak8 of bij dezo 
laaLsten en hun zuidolijke stam- genooten de 
Angkola-Bataks en duar is zij nog te eigenaardiger, 
omdat dezo stamverwanto groe- pen toch door diepe 
verschillen van aard en aan- leg onderschciden zijn, 
dio vroeger tot sterk an- tagonisme leidden. 

Groeiendo toenftdering is er voorts ook merk- 
baar tusschen Zending en Indische Kork, dat wil 
vooral ook zeggon tueschon de Inheemsche Chris- 
tencn cn Kerken, die ontstaan eenerzijds op de 
zendingaterreinon, anderzijds op het gebied der j.K. 
en dio eerlang in een federatiof verband zul- len 
moeton worden opgonomon. 

Jn het stroven naar eonheid komt reeds een 
tweedo trek tot uiting: do grootero zelfstandig- heid. 
Dat hierop ook de goheolo bewoging, welke men als 
„ontwaking van het Oosten" of als „Azi- utisch 
reveir* aanduidt, grooten invloed heeft geoofend, is 
onmiakenbaar, maar anderzyds staat hetovonzeor 
vast, dat het Christendom nog steeds 

do working oefent, die het van den beginne af ook 
reeds in de antieke wereld toonde, n.l. van ont- 
wikkcling der persoonlijkheid uit communale 
gebondenheid en dus vorming van zelfstandige 
personen, die op allerlei terrein deze kracht zul- Icn 
oponbaren. Zoo is dus de zelfstandigheidsge- dachte 
mode vrucht van het eigen werk der Zending en deze 
begroet het sterker optreden daarvan dan ook met 
vreugde. Het verdwijnen van den stand van 
“Helpers" (n.l. van den Zendeling) en het ontstaan 
van den stand van inheemsche predikanten (n.l. der 
Jonge Kerken) typeert met volstrekte duidelijkheid, 
wat er in de verhoudin- gen aan het verschuiven is. 
Daarin ziet de Zending, die ook voor een deel 
geestelijke opvoedings- arbeid is en dus zichzelf wil 
overbodig maken door haar pupillen tot eigen 
zelfstandig leven te brengen, een naderkomen van 
het doel, dat zij zich stelt. 

Uit grooter zelfstandigheid vloeit ook onmid- 
dellijk grooter besef van verantwoordelykheid 
voort. En daarmee hangt weer samen een groeiende 
openheid en openhartigheid in de gedachten- 
wisseling tusschen Zendeling en Inheemsche 
Christonen, omdat zij steeds meer op hetzelfde plan 
en in hetzelfde vlak komen te staan. Wat eertijds nog 
niet mogelijk was, omdat de geestelijke en 
verstandelijke voorwaarden ervoor ontbra- ken, dat 
wordt nu steeds sterker n.l., dat de Christenen de 
geestelijke boodschap zelf gaan verwerken en zelf 
met de vragen worstelen, bijv. van Schriftgezag, 
beschouwing van het Oude Testament, kerkopbouw, 
enz. 

Hiermede is tevena gezegd, dat deze dingen nog 
niet van alle zendingsvelden kunnen gelden, want er 
zijn er nog steeds, n.l. daar waar de toestand nog to 
primitief, of het Christendom nog te jong is, waar do 
voorwaarden nog niet zijn vervuld voor deze 
ontwikkeling. Maar elders, zooals op Sumatra, Java, 
Sangir, de Minahasa begint het doel der Zending in 
steeds belynder vormen nader te komen. Uit dat 
oogpunt bezien heeft de ontwikkeling in dit laatste 
decennium groote schreden voorwaarts gedaan. 

Bij het nu volgende overzicht, dat hier en daar dit 
alles nog meer in bijzonderheclen zal aanwij- zen, 
beginnen wij bij de Buitengewesten, gaan- de van 
het Westen naar het Oosten, om met Java, het terrein 
der Mohammedanenzending, te besluiten, waarop 
echter nog enkole zendings- lichamen on -
instellingen van algemeenen aard en die dus niet bij 
66n tegrein afzonderlijk bespro- kon konden 
worden, mocten volgen. 

Het noordelijkste zendingsterrein op Sumatra is 
dat van het Nederlandsch Zendeling Genoot- schap 
onder do Karo-Bataks in Deli. Hier heeft het werk 
na 1920 een merkwaardige geschiedenis 
doorgemaakt. Doordat ook de hopgvlakte werd 
opengelogd en door wegen metdekust verbonclen. 
word aan de bevolking de mogelijkheid geopend 
zich allerlei materieelo voordeelen te verwerven, 
waarbij ook de kinderen mee konden helpen, zon- 
der dat zy eenig schoolonderwijs hadden ontvan- 
gen. Het gevolg daarvan was, dat do door de Zen-
ding opgerichte scholen dermate onder absente- 
isme gingen lijden, dat tot sluiting besloten moest 
wordon. Ook de opleidingsschool voor goeroes had 
toen haar reden van bestaan verloren en deelde 
hetzelfde lot. Alle aandacht werd nu ge- 
ooncentreerd op de directo Evangelieprediking en 
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in plaats van goeroes werdcn er Evangclisten op- ! geleid, 
die dus niet tevens aan een school ver- bonden, maar 
rondreizende predikers waren. De resultaten van dit werk 
beantwoordden niet aan de verwachtingen. Bovendien 
bleek het volk toch prijs te stellen op scholen, welke nu 
door de volkshoofden werden opgericht naar het voor- 
beeld der gesloten zendingsscholen. Zoodoende kwam de 
Zending te staan buiten het onderwijs en miste de mogel
日kheden om langs dezen weg met de jeugd en door deze 
met de ouders in contact te kornen. Bovendien maakte de 
in dezen tijd sterk instroomende cultuur een groot deel der 
bevolking ongevoelig voor geestelijke en godsdien- stige 
waarden. Terwijl, naar veel later bleek, bovendien de 
bevolking, die sterk gekant was tegen Europeesche 
cultuurondernemingen er geen aan- beveling voor de 
Zending in zag, dat deze door de leiders van dergelijke 
ondernemingen gefinancierd werd, waarbij het haar 
ontging, dat bij den voort- gang van het werk een steeds 
kleiner wordend deel der kosten door de na eenigen tyd 
slinkende bijdragen dier ondernemingen gedekt we rd en 
een steeds arooter deel door de Zending zelf werd ge- 
dragen. Ten gevolge van deze oorzaken was de arbeid in 
Deli lange jaren moeilijk en weinig vruchtbaar. De eenige 
tak van arbeid, die wer- kelijk geslaagd heeten mocht, was 
de verzorging der melaatschen in de leprozerie Lao si Mo 
mo. 

Waar de resultaten van dezen arEeid zoo steric 
contrasteerden met die van de Rijnsche Zending 
onder de stamverwante Tobaneezen, welke hieronder 
beschreven wordt, werd de gedachte geopperd, om 
door nauwe aaneensluiting van deze beide 
zendingsterreinen de Deli-Zending tot grooter bloei 
te brengen. Daarvoor scheen bovendien te pleiten, 
dat er ook naar de Karo-landen talryke Tobaneesche 
Christenen waren uitge- zwermd, die daar dikwijls 
een groot deel der ge- meenten vormden, zoodat er 
voor hen eigen gods- dienstoefeningen werden 
gehouden. Maar deze pJannen tot nauwer verbinding 
— in dezen vorm, dat de Karolanden als zesde 
district bij de vijf der Batakkerk in de Tobalanden 
zouden worden gevoegd, zij het. dan onder blijvende 
leiding van het N.Z.G. — stuitten af op het daarvoor 
te sterk blijkende antagonisme tusschen de wel 
stamver- wante, maar in karaktereigenschappen toch 
vrij sterk uiteenloopende Karoneezen en 
Tobaneezen. Men kon voorloopig niet verder komen, 
dan uit- wisseling van afgevaardigden naar elkanders 
ker- kelijke vergaderingen. 

In de laatste jaren is er echter op meer dan een der 
geMoemde punten groote verandering geko- men/ 

((,y] ,Allereerst kregen de Evangelisten grooter ge- hoor 
onder de Karosche bevolking en van ver- schillende 
zijden, ook van die van zulke volkshoofden, die zelf 
aan hun godsdienstige adat vasthielden, werd er op 
uitbreiding van hun aan- tal aangedrongen. En 
vooral bij het jongere ge- slacht koint er een 
steedsgroeiende openheid voor godsdienstige 
vragen en daarmee een wassende belangstelling 
voor de boodschap, die de Zending brengt. 

Bovendien heeft de ondedinge uitwisseling van 
afgevaardigden, gesteund door de in de geheele 
inheemsche christenheid levende tendenz naar 
grooter onderlinge aaneensluiting van christen- 
groepen uit verschiJIende Indoncsische rassen en 
volken, zeer gunstig gewerkt op overbrugging 

van het bestaancle antagonisme en heeft langs 
dien weg zondcr twijfcl het bloeionde 
christelijko en kerkelijke leven der Toba-
Bataks de Karoscho stainverwanten „tot 
jaloerschheid verwekt". Het getal der 
gedoopten is de laatste jaren dan ook 
regelmatig stijgende en heeft in totaal het getal 
4000 ovcrschreden. 

Zelfs op schoolgebicd is er wijziging gekomcn. 
Niet slechts is in cnkele gemcenten weer door de 
Zending een volksschool opgericht, maar in zeer 
nauw verband met haar en onder krachtige me- 
dewerking van de Zendelingen is er te Kaban- djahe 
ook een Holl. InL School gesticht. Van gfoote 
beteekenis is het work in de reeds eerder opgerichte 
internaten, welke nu ook aan vele leerlingen van 
deze en andere sch.olen huisvesting onder goede 
leiding verschaffen. 

Van groote beteekenis op (lit zendingsterrein is 
ook het medische werk steeds geweest. Te Si- 
bolajigj.t,is een zendingshospitaal gevestigd onder 
leiding van den Zendeling en waaraan bovendien 
een Europeesche verpleegster verbonden is. Ecn 
bijzonderc tak van werkzaamheid op dit gebied is de 
reeds gememoreerde melaatschenverzorging te Lao 
si Alomo. In dit “vreugdedorp", waar de 
maatschappelijke inrichting geheel op Karoba- 
taksche leest is geschoeid en de patienten in Ba- 
takschc huizen dorpsgewijze byeenwonen onder 
eigen dorpshoofden, worden vierhonderd dezer 
ongelukkigen door de Zending verzorgd. Zij heb- 
ben er voJledige vrijheld, maar practisch gespro- ken 
is ergeen, die erover denkt, om deze behouden haven 
te verlaten. Een bijzonderheid is, dat het huwelijk is 
toegestaan, echter op voorwaarde, dat als er kinderen 
geboren worden — wat ten gevolge hunner kwaal 
zelden voorkomt — deze zoo spoedig mogelijk aan 
de besmette omgeving worden onttrokken en elders 
worden grootgebracht. Bij gelegenheid van het 25-
jarig bestaan dezer leprozerie is er voor de zwaarst 
aangetastc patien- ten ecn ziekenzaal geopend. Maar 
ook voor do geestelijke verzorging wordt al het 
mogelijke go- daan. Vrijwel alle hier gevestigde 
patienien be- hooren tot de Christelijke gemeente. 
Aangezien zoowel dit werk, alsook het zickenhuis te 
Sibo- langit en de elders gebouwde polikliniekcn 
sterko behoefte heeft aan centrale medische leiding, 
is het een lang gekoesterde wensch der Zendelingen 
dat de Zending beschikking zal hebben over ecn 
doorcen Europeesch ZendingKarts geleid ccntraal 
hoofdziekenhuis. Deze wensch zal in vervulling 
gaan, nu het Batak-instituut besloot zijn zieken- huis 
te Kabandjuh6 aan het Nedcrlandsch Zcn- deling 
Gonootschap over te dragen. 

Bijzondcre aandacht wordt op dit zendingster- 
rein ook gewijd aan bijbelvertaling en leetuur en aan 
het brengen van dezo onder de bevolking. 

Langs de Oostkust van Sumatra van M6dan tot 
Palcmbang werkt voorts de Board of Foreign 
Missions of the Methodist Episcopal Ohm ch. Dit 
lichaain, dat tevoren ook op Weat Java en West 
Borneo vooral onder de Chineezen arbeidde, heeft 
deze arbeidsvelden begin 1928 verlaten cn o verged 
ragen resp. aan do Ned. Zend. Ver. en aan de 
Indischc Kerk. Op Sumatra behield zij een terrein, 
waar in 1930 acht go- ordende Zendelingen en zeven 
ongehuwdo vrouwelijke Zendelingen werkten. Het 
totaal aantal Christenen bedraagt er 1646. 

Verder is op Sumatra zonder eenigen twyfel het 
belangrijkste zendingswerk dat van do lihei- 
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■nische Missions Gesellschajt onder de Toba-
Balaks. Alaar de inflatie in het begin van het tweede 
dccennium dezer eeuw moest voor de financieele 
draagkracht en daarmec voor do arbeidsmogc- 
lijkheid dezer Duitscho corporatie wel zeer funeste 
gevolgen hebben. Uitzending van nieuwe 
Zendelingen was uitgesloten, weder- uitzending van 
hen, die met verlof kwamen, was al spoedig ook 
nauwelijks meer mogelijk. Daar de Regeering 
terecht inzag, dat voor- komen van incenstorting van 
dit Zendingswerk ook een landsbelang was, steunde 
zij dit ge- durende een reeks van jaren tot 1930 met 
een vrij hooge bijdrage. Aangezien deze echter al- 
leen voor instandhouding van het bestaande mocht 
worden aangewend, werd door het aan- vaarden van 
den regeeringssteun tevens alle uit- breiding 
onmogelijk gemaakt. Het aantal Zendelingen kon 
nietalleen gecn gelijken tree! houden xnet den groei 
van den arbeid, maar moest zelfs zeer beduidend 
worden ingekrompen, daar dege- nen, die stierven of 
om gezondlieidsredenen het zendingsvcld nioesten 
vcrlaten, niet door an- deren konden worden 
vervangen. Anderzijds brachten deze 
omstandigheden dit voordeel, dat er nu meer zulke 
arbeid aan Bataksche predikanten en voorgangers 
moest worden toever- trouwd, die antlers door 
Europeesche Zendelingen were! gedaan, zoodat 
daardoor het proces der zelfstandigwording der 
Bataksche kerk — de Hoeria Kristen Batak 一 werd 
versneld. Deze zelfstandigmaking werd door meer 
dan een oorzaak steeds dringender eisch. Allerecrst 
door den uitwendigen groei. Na een korte peri ode 
van inzinking in de eerste jaren van het twoede 
dccennium dozer eeuw, heeft deze groei met 
vernieuwde kracht door- gezet. In 1931 is het aantal 
leden dezer kerk boven de 312.000 gestegen. Door 
verbeterde hygiene en daaruit voortvioeiende 
mindere kin- dersterfte neenit de kerk jaarlijks met 
duizenden. doopleden toe, terwijl er ook ieder jaar 
nog van vijf- tot tienduizend volwassenen uit het 
heiden- dom gewonnen worden. Zoo was deze kerk 
de grootste iaheemsche Christelijke kerk geworden 
cn Htond daarinee voor den eisch van zelfstandig- 
heid. Dezo eisch werd bovenclien gesteld door 
groote groepen van Bataksche Christenen, die wterk 
onder den invloed waren gcraakt van de politickc en 
nationulc stroomingen, welke in Indie liand over 
hand aan krachttoenemen en ook voor de kerkdeuren 
niet haithouden. En al baarden vooral onder een volk 
als do Bataks de negatie- ve krachten dezer 
strooniingon velo en groote moeilijkheden, toch was 
er ook voor do Zending alles aan gclegcn de 
positiovo krachten als wind in haar zeilen op te 
vangen. Storker nog dan deze uitwendige oorzaken 
was echter do inwendige, gelegen in don grooi van 
hot Christelijke leven zelf bij personen cn 
gernoonten. Zij waren zelf- bewustcr en rijper 
gewordon en inocstcn daarom grootcr aundcel 
ontvangen in bestuur en bohoer van hun kcrkclyk 
Jeven. Zij behoeven niet meer, cn mogen dus ook 
niet inc er, aan den lei band der Europeescho 
Zendelingen to loopen. Hun cigen stem moot 
gehoord worden on inet hun cigen inzichten moet 
rekening worden gehouden. Hot doel der Zending is 
ovoral on was dus ook in de Butaklandon om 
zichzelf overbodig te maken en een Christolijke 
volkskerk te grond- veston, die aan de oude 
voorwaarden van zelf- 

bestuur, zelfonderhoud en zelfuitbreiding vol- doet. 
De nieuwe kerkordc, die 1 Mei 1930 ia inge- vocrd, 

brengt dit doel nog niet volledig tot ver- vulling, maar 
brengt deze vervnlling wel een groote schrede dichterbij. 
Het was niet de eer- ste kerkorde. Reeds in 1881 had de 
geniale grondvester der Zending onder de Toba-Bataks, 
Nommenscn, met verzienden bilk ook voor de organisatie 
van het kerkelijk leven de grond- slagen gelegd. In de door 
hem gegeven kerkorde schiep hij het ouderlingenambt en 
bepaalde den arbeid en de poaitie der goeroes in school en 
gemeente. Maar reeds toen stelde hij het ambt van Pandita 
Batak, iaheemsche predi- kanten, in en deed 
districtssynodes byeenkomen, die een sterke stem hadden ip 
het adviseeren over den gang van het werltVDe nieuwe 
kerk-^*-^^ orde, door den toenmaligeirEphorus, Dr. J. 
Warneck, opgesteld en na zder uitvoerig overleg en 
herhaaldelijke omwerking op ad vies van kerkelijke 
personen en lichamen ingevoerd, bouwt verder op de door 
de eerste gelegde grond- slagen. Zij gaat uit, evenals in de 
Minahasa en op Oost Java het geval is, van de plaatselijke 
gemeente. Deze staat onder leiding van den kerkeraad, 
samengesteld uit drie groepen, n.l. zij, die met het geestelijk 
werk belast zijn (Zen- deling, pandita, onderwijzers en 
evangelisten), de ouderlingen en zij, die de geldmiddelen 
be- heeren, het z.g. kasbestuur. Eike groep heeft eigen, 
precies omschreven plichten. De Zende- ling heeft slechts 
66n stem, maar moet de be- sluiten mee tcekenen. 
Voorzitter is de Bataksche predikant. Voorts is de 
Batakkerk ingedeeld in vijf districten. leder district heeft 
een eigen districtssynodo en een Zendeling als .districts* 
praeses. De leden der gemeenten kiezen de leden der 
Synode — op elke 1000 gemeenteleden een — uit de 
kerkeraadsleden. Verder behooren tot de districtssynode 
allc Bataksche predikanten uit het district on een 
afgevaardigde der onderwijzers (goeroes). Belangen van 
het geheele district, zaken van afzonderlyke gemeenten, die 
ter plaatse niet geregeld konden worden en adviseering van 
de agendapunten der groote Synode behooren tot de zaken, 
die door de districtssynode behandeld worden. 

De grooto Synode, dio jaarlijks samenkomt, bestaat uit 
afgovaardigden der districtssynoden, z66, dat op elko 7000 
gemeenteleden een afge- vaardigde benoemd wordt. Verder 
zijn lid de Zondelingen, uit elk district een Bataksche pre-
dikant en eon goeroe, voorts de leider van het jeugdwerk. 
Voorzitter is de Ephorus, d.i. de Europeescho Zendeling, 
die als leider van het geheele werk door het bestuur der 
Rynsche Zonding in Barmen wordt aangewezen. De groote 
meerdorheid der synodeleden bestaat dus uit Bataksche 
Christcnen. In dezo synodo loopen allo draden samen. Zjj 
bcraadslaagt over het geheele geostclijke en kerkelyke 
leven der Batakkerk, waakt over do toepassing der 
kerkorde, regelt de kerkelyke belasting en het besteden 
daarvan, stelt de groudregels der korkeljjke tucht vast, 
beheert de centrale kas, waaraan alle gemeenten een zekor 
percentage bijdragen, leidt de z.g. Zending B&tak, de 
groote Bataksche Zendingsvereeniging, die zelf voor 
allerlei arbeid jaarlyks ongoveer f 25.000 byeonbrengt, 
zorgt voor de verzorging der buiten het eigen- 
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lijke Tobaland verstrooide Christenen enz. Al- leen 
de door de Synode vastgcsteldc regels en 
verordeningen zijn in de gemeenten van kracht, de 
Zendelingen kunnen dus niet meer voor- schriften 
geven. Door deze kerkorde, die aan het element der 
gewone, niet een of ander ambt bekleedende, 
Christenen zeer grooten invloed geeft, is een 
overgroot deel dor zelfstandigc lei- ding in handen 
der Bataks zelf gelegd. Dit komt ook sterk uit in de 
inrichting van het Bestuur der Svnode. Dit bestaat 
uit den Ephorus en twee andere Zendelingen, vijf 
Bataksche leden, waar- van elke districtssynode er 
een aanwijst, een pandita batak en een goeroe, beide 
door hun collega's gekozen. Ook in dit lichaam, dat 
de eynodevergadering voorbereidt en de zaken 
behandeit, zoolang de Synode zelf niet vergadert, is 
cen sterke Bataksche meerderheid. Vooral dit 
lichaam kan voor de leiding der kerk van groote 
beteekenis worden, Te meer omdat, zooals uit deze 
kerkorde blijkt, het gansche gewicht der leiding van 
Europa, naar Indic zelf, naar de door de leden 
gekozen bestuurslichamen is overge- bracht. 

Het is duidelijk, dat bij dezen groei van het 
zclfstandig kerkelijke leven, hoezeer de niet- 
ambtelijkc leden daaraan groot aandeel hebben, de 
opleiding der Bataksche predikanten een zaak is van 
groot gewicht. En waar het peil der intcllectueele 
ontwikkeling zoozeer rijst, moet de pandita-
opleiding daarmee ook zoo mogelijk gelijken tred 
houden. Overcenkomstig den sinds eeuwen in 
vrijwel alle Christelijke kerken der aarde 
gebruikelijken regel, vraagt ook de Batak- kerk de 
hoogste onderwijsvorm, die in het land aanwezig is, 
i.c. m. u. l.-onderwijs, als voor- opleiding ter 
toelating tot de school voor pan- dita’B te 
Sipoholon. En een acadcmisch gevormd 
theoloogals leeraar aan deze school aange- stcld. 
Toch is ook zoo nog niet aan alle billijke behoeften 
voldaan. Er zijn gemeenten, die nog verder 
opgeleide krachten als predikanten moe- ten 
hebben. Nadat korten tijd het later verwor- pen plan 
was opgekomen, enkele pandita batak in Holland of 
Duitschland hun opleiding te laten voltooien, ziet 
men voor de Batakkerk nu ook zeer uit naar de 
opleiding van de Hoogero Theologische School te 
Buitenzorg ^zie beneden). 

Naast het werk in de gemeenten moet ook op dit 
terrein de arbeid in de scholen genoemd worden. 
Ruim £.00 inhccmsche scholen, waar- van 14 
vijfklassige standaard- of vervolgscholen zijn er op 
dit terrein, waarvan ruim 28 000 leer- lingen 
gebruik maken. Merkwaardig is, dat in de 
Bataklanden de verhouding van meisjes en jongens 
— 9000 tegen 19.000 — slechter is dan op de 
meeste andere zendingsterreinen. Maar de 
meisjeskopsoholen zijn goed bevolkt. Blijk- baar 
heeft de Batak een tegenzin tegen coedu- catie. 
Dezen tegenzin heeft hij echter niet tegen 
Westersch lager onderwijs, integendeel. Buiten- 
gewoon sterk is onder dit volk, Bterker nog dan 
elder% het verlangen naar Hollandsch-Inlandsch 
onderwijs. Ook de Zending onderhoudt twee 
dergelijke scholen en een Mulo-school, waarvoor z
目，wat voor een Duitsche corporatie bijzondero 
moeilijkheden meebrengt, natuurlijk onder- wijzers 
uit Holland moet betrekken, zoolang nog niet in 
Indie zelf voldoende leerkrachteii voor dit soort 
scholen worden opgeleid. En ■waar de inheemeche 
wereld het gezinsleven al te 

zeer mist, en nicer op instructio dan op educatio do 
nadruk wordt gelegd, verdient de Rijnscho Zending 
lof voor de wijze, waarop zij door inter- naten voor 
jongens en voor meisjes, waaraan wat de laatste 
betreft special© vrouwelijke krachten verbonden 
zijn, in dit cuvel tracht te helpen voorzicn. 

Tot het terrein van het onderwijs bchooren voorts 
nog de volgende instellingen. In de eerste plaats de 
opleiding voor onderwijzers der in- heemsche 
scholen te Sipoholon gevestigd. He- laas 
rechtvaardigde het kleinc aantal standaard- en 
vervolgscholen nidt inecr cen normaalschool, 
zoodat deze is teruggebracht tot normaallecr- gang; 
onderwijzers voor de vijfklassige scholen moeten 
nu op een Gouvernementsnormaalschool te 
Siantar^yorden opgeleid. In de tweede plaats viiidt 
men hier verder de ambaclitsschool annex 
meubelmakerij te Lagoeboti, waar 160 leerlingen 
worden opgeleid en die voor do maatschappij groote 
beteekenis heeft door do vorming van inheemsche 
ambachtslieden. Waar een zoo groot deel der jeugd 
de scholen bezoekt, en tot een hooger peil van 
intcHectueele ontwikkeling wordt gebracht, dreigt 
er steeds een tekort aan geeste- lijke vorming te 
ontstaan met al de schadelijko gevolgen, die een 
dergelijke verstoring van even- wicht tusschen de 
bevrediging der verschillende psychische 
vermogens en behoeften meebrengt. Daar deze 
schade ook in de Bataklanden aller- minst 
denkbeeldig bleek, were! jeugdwerk eon dringende 
eisch. Sinds 1928 wijdt zich daaraan Dr. Verwiebe, 
die onder de studeerende jeugd arbeidt op een wijze, 
die ook door hen, voor wie dit werk bedoeld is, zeer 
op prijs gesteld blijkt te worden. 

Van den aJgemeenen groei en uitbouw van het 
zendingswerk in de Tobalanden is ook de groei van 
het medische zendingswerk een symp- toom. Naast 
het vroeger reeds bestaandc zieken- huis te 
Pearadja, dat naar Taroetoeng is over- gebracht," 
waar de Regeering er als geschenk aan de Rijnsche 
Zending bij haar ceuwfee»t in 1929 een groot terrein 
voor beschikbaar stelde, verrees een tweede 
zickenhuis to Balig6. Aan elk van beide zijn twee 
Europecsche artwen verbonden en aan beido samen 
werken 9 Euro- peesche verpleegsters. De laatste 
statistick (1931) geeft een aantal van 344.000 
verplcegdagon voor 9700 patienten en 69.000 
polikliniok pa- tionten, terwiji ruim 1000 oporaties 
en 600 verlossingen plaats hudden. Naast dit work 
moet op het gebied der Uhristelijke barmhartigheid 
genoemd worden het bcstaan van twee lepro- 
zerieen, waar 550 mclaatschcn verpleegd worden. 
Dat hier in onderscheid met de leprozorie onder do 
Karo-Bataks het huwelijk tusschen patienten 
verboden is, heeft tot eonige moei- lijkheden 
aanleiding gegeven, maar herhaaldo besprekingen, 
ook met den D.V.G. hebben niet tot verandering van 
stelregel kunnen leiden, daar de Tobabatakecho adat 
zich tegen dergc- lijke huwelijken schijnt te 
verzetten. Ecn eterko uiting van inheemach 
Christelijk levcn is voorts de blindeninrichting 
Effatha, dicht bij do le- prozerie Hoeta Salem 
gelegen, en dio gehccl door de Zending Batak wordt 
bekostigd. Deze blindeninrichting, waar de 
verzorgdon niet slechts lezen (brailleschrift) maar 
ook vlechton leeren, verheugt zich zeer in de liefde 
der Bataksche Christenheid. 
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Het Zendingsgebied. der Rijnscho Zending op 
Sumatra heeft zich in 1931 nog eenigszins uit- 
gebreid. Op het terrein, waar in 1864 het Javi- 
Comile den arbeid had overgonomen (zie dl. IV b)z 
844 kolom 2), vestigden zich steeds mcer 
Tobabatakschc Christcnen. De Hooria Kristen Batak 
heeft steeds nauwe banden gelegd met <lo 
verstrooiden. Zoo wilde zij ook do in Angkola 
gevestigden on cl er haar vleugols houden en an- 
derzijds wilden ook deze verstrooiden tot de H.K.B. 
blijven behooren. Toen nu bovendicn het terrein van 
het Java-Comit6, dat een enclave geworden was in 
dat van de Rijnsche Zending, gehcel van 
Zendelingen ontbloot was, daar een der twee 
Zendelingen overleed en de andere moest 
repatrieeren, werd het overgedragen aan de Hoeria 
Kristen Batak, die zich nu naar het Zuiden ook over 
een deel van Mandailing uit- strekt. ' 

Het andere deel van dit landschap der Ang- kpla-
Bataks is nog steeds gebied van de Doops- (/ezinde 
Zenclingsvereeniging. Echter is ook dit terrein sinds 
den dood van den eenigen Zendo- ling, die daar 
arbeidde, maar in 1923 overleed, van arbeiders 
ontbloot. Na eerst door den Zen- deling van het Java-
Comit6 te zijn verzorgd, is bij de overdracht van het 
gebied van dit Comito ook de verzorging van het 
Doopsgezinde terrein tijdelijk aan een Zendeling der 
Rijnsche Zending toevertrouwd. Tot definitiovo 
aansluiting van dit zuideJijke terrein, dat zijn 
centrum heeft in Pakantan, bij het groote complex 
der Batak- sche Christen kerk is het nog nict 
gekomen. De arbeid onder de veel sterker dan de 
noordolijkcr wonende staminen geislainiseerde 
Angkola-Ba- taks blijft mceilijk. Maar juist de 
aansluiting aan do sterke Hoeria Kristen Batak en de 
invloed der geirnrnigreerde Tobaneezen, die minder 
snol onder den indruk komen van de uitingen van het 
isiarnitische meerderwaardigheidsgevoel, kunnen 
hicr den stoot geven tot grooter krachtsont- plooiing 
der Zending. 

Volledigheidshalve worde nog vermeld, dat de 
drie zendingsposten op het eiland S'nnosir in Jiet 
Tobamecr binnen het verband der Ba- takkerk on der 
Rijnsche Zending, het zendings- terrein vormen der 
Vrije Evingelischc Gemeenten in Ncdcriand, die de 
Zendelingen voor doze drie ]>OHten ter 
beschikking stellon en de benoodigde gcldcn ervoor 
bijeenbrongen. 

Behalve de Bataklanden behoort ook het oi- land 
Niaft tot het terroin der Rijnsche Zending. De 
krachtige opwekkingsbeweging van Jiot jaar 191G, 
gevolgd door cnkele dergelijko bowegingen op 
beperkter terrein, hebben een sterken voor- uitgang 
van het zendingawerk op dit eiland bo- werkt. 
vooruitgang zoowcl in uitorlyken als in inucrlijkcn 
zin. Toch zyn allo vruchten van dezo beweging 
hcluas nict ingezamold kunnon worden, -
vooriiarncJijk door gebrok aun arbciders^Tfet 
auntal Zendelingen is hier door de bov歹iCm- 
Bchrovcn oorzaken do laatsto jaren steeds to goring 
geweest, waardoor ressorten met elkaar verbonden 
moesten wordon, ten kosto van de intonsiteit van 
don arboid. Van do ruim 18G.000 zielcn sterke 
bevolking van dit oiland waren or ultimo 1931 ruim 
88.000 Christen, maar in totaul staat 3/5 deel der 
bevolking ondor invloed van de Zending. De 
instroomondo oultuur maakt o von we] de overigen 
steeds meer ontoegankelijk voor de prediking, dio 
do Zending brengt. De 

pandita nias, voor wie cr een opleidingsschool is te 
Ombolata, hebben ook onder hun eigen volk een 
zware taak. Toch is ook de goede in> vloed van de 
opwekkingsbeweging nog steeds merkbaar. Het 
gemeentelijk leven vertoont strijd en zifting. Juist bij 
een dergelijke beweging is eon daarop volgcnde 
reactie en sterker op- levon van het oucle heidendom 
alleszins begrijpe- lijk. Bovendien brengen 
misstanden in de adat t.a.v. de bruidschat allerlei 
huweljjksmoeilijk- heden met zich. Op de scholen 
doet ook hier het verschijnsel zich voor, dat de 
verhouding van jongens- en meisjesleerlingen te 
zeer in het na- deel is der laatstgenoemde. Een in 
Goenoeng- sitoli opgerichte meisjesschool zal 
daaria echter, naar verwacht wordt, eenige 
verbetering brengen. Oprichting van een 
Zendingshospitaal te Goenoengsitoli is ook in 
vergevorderd stadium van voorbereiding en zal aan 
den reeds zeer lang gekoesterden wcnsch voldoen. 

Op Menlawei. en Enggano, het derde terrein, 
waarover de Rijnsche Zending haar zorgen uit- 
strekt, bleef hot werk gunstig voortgaan, maar daar 
de bevolking langzaam uitsterft, is dit werk zonder 
uitzicht voor de toekomst. Het aantal Christenen 
bedroeg er in 1931 nog 848. 

Behalve op de genoemde eilanden ten Westen 
van Sumatra is er ook nog zendingawerk op de 
daargelegen B itoe-eilinden, waar het Luthersch 
Genootschap voor In- en Uitwendige Zending 
arbeidt. Deze kleine archipel best-aat uit 66 ei- 
landjss, waarvan cr 20 bewoond zijn. Op 9 van dezo 
zijn nu Christengemeenten gevestigd. De 
woonplaats der twee Zendelingen is gevestigd op het 
oilandje Tello, vanwaar uit zij per motorboot de 
andere posten bereizen. De bevolking telt ruim 
12.000 zielen, voor het grootste decl Niassers. Eon 
achtste deel der bevolking is door den (loop in de 
Christelijke kerk opgenomen, maar het getal is 
steeds groeiende. Er worden voorts een twaalftal 
scholen onderhouden met ruim 300 leerlingen. Maar 
voor deze overigens van dergelijko zorgen 
verstoken bevolking is vooral ook het ziokenhuisjs 
van beteekenis, waar de Zendeling de ernstigste 
patienten kan op- nemen en de andere poliklinisch 
kan behandelen en waar con zeor ruim gebruik van 
wordt ge- maakt. De betrekkelijk kleine Luthersche 
kring in Nederland heeft hier een vruchtbaar stuk 
zondingswerk. 

Do Protestantache Zending op Borneo is bijna 
geheel boperkt tot de Z.O. afdeeling van het oiland. 
Alaar do arbeid is er onder andero leiding gekomon. 
Do Rynscho Zending kwam in de inflatieperiodo na 
don oorlog steeds meer in de onmogelijkheid to 
verkeeren, om de zorg voor al haar zendingsveldon 
te blijven dragen. Daar- tegenover word do Duitsch-
Zwitsersche Zen- dingscorporatio te Bazel.niot zoo 
spoedig als zij gedacht had weer toegelaten tot haar 
zendings- veldon in West-Afrika, waaruit haar 
Zendelingen tydens don oorlog verdroven waren. Zy 
verklaar- de zich toen beroid om het zendingsterrein 
dor Rijnscho Zending op Borneo over te nemon. 
Deze corporatio bowilligde daarin en 1 Januari 1923 
werd met de overdracht een aanvang go- maakt. 
Geleidelijk worden de verschillende posten 
overgenomon en op 1 April 1925 ging de verzorging 
van dit terroin goheel aan do Bazsler Zending over. 
Deze aanvaardde daarmeo een arbeid, die. door 
byzondere moeilijkheden ge. 
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drukt wordt. In de eerste plaats is het terrcin z66r 
dun bevolkt en wonen de Dajaks zeer ver- spreid 
langs de rivieren. Deze wijze van wonen in dit 
waterryke land brengt voorts een zeer Jastig 
verkeersvraagstuk mede. Da ar er geen landwegen 
bestaan, behalve in het gebied ten Oostcn van de 
Barito, moet zoo goed als het geheele verkeer te 
water plaats hebben en moe- ten ook alle 
voedingsmiddelen en gebruiksvoor- werpen, die er 
op de bovenstrooms gelegen zen- dingsposten 
noodig zijn, te water vcrvoerd wor- dcn. 
Moeilijkheden, die niet in de aardrijks- kundige 
maar in de ethnologische omstan- digheden 
wortelen, zijn cr eveneens. De oor- spronkelijke 
Dajak-bevolking is geestclijk en economisch niet 
weerbaar genoeg tegen de geimmigreerde Maleiers, 
die reeds de geheele kust-strook over een afstand 
van eenige honder- den kilometers bezet hebben en 
steeds dieper het land binnendringen. En daar deze 
Malciers Mohammedanen zijn, hangt met deze 
ethnolo- gischc moeilijkheid tegelijk de religieuze 
samen. Langs de rivieren dringt op vele plaatsen de 
Islam sterk en sncl het binnenland steeds ver- der 
binnen en niet zelden heeft het een agressief 
karakter. Hoe taai vele Dajaks, vooral onder de 
ouderen, nog aan hun animisme vasthouden, toch 
staat het wel vast, dat dit zich even min als ergens 
anders in den Archipel op den duur zal kunnen 
handhaven en dat het slechts de vraag is, of de 
Dajakbevolking voor het Christendom dan wel voor 
den Islam zal worden ge- wonnen. 

Aangezien de menschen meest langs de rivieren 
wonen, liggen ook de zendingsposten, behalve in de 
hoofdstad Bandjermasin, langs de Barito, de 
Kapoeas, de Kahajan en de Katingan en verder 
oostelijk van de Barito in het eenigs- zins hoogere 
en heuvelachtige Maanjaland. De Bazeler Zending 
heeft den arbeid krachtig aan- gepakt en het aantal 
Zendelingen opgevoerd tot 14, maar het ongezonde 
klimaat en de groote afgelegenheid hebben 
verhinderd dit aantal steeds te handhaven. Langs de 
Katingan worden twee zendingsposten 
onderhouden door de clas- eis Amsterdam der Ned. 
Herv. Kerk. Maar or- ganisatonsch zijn deze posten 
geheel in den arbeid der Bazeler Zending 
opgenomen. 

De groote moeilijkheden, die op het werk 
drukken, hebben toch den geleidelijken groei 
daarvan niet verhinderd. Het getal Uhristenen is tot 
7000 gestegen en vooral aan de westeJjjke rivieren 
met name de Kahajan is een beweging naar het 
Christendom ontstaan, waarvan nog verdere groei 
verwacht kan worden. Overigens gaat ook in de 
ontstane gemeenten de strijd naar vele z寸den, want 
ook zelfs deze afgeJegen en zoo xnoeilijk 
bereikbare streken zijn niet buiten den stroom der 
Westersche cultuur gebleven. En de geest van 
onafhankelykheid en vrijheid heeft hier zich zelfs 
somtijds in ontoelaatbarc vorinon geopenbaard. Een 
verJangen naar Westersch onderwijs, waaraan deze 
maatschappij nog vol- strekt geen behoefte heeft, 
zoodat zij aan abi- turienten van Holl. Ini. Scholen 
volstrekt geen plaats zou hebben kunnen geven om 
de ver- worven kennis in toepassing te brengen, 
heeft de Zending voor lastige problemen gesteld en 
vele abiturienten van de goeroe-opleiding te 
Bandjermasin verlieten na betrekkelijk korteii tijd 
het onderwijs weer, om elders een meer winst- 

belovende betrekking na te jagen. Voor de 76 
volksscholen met ongeveer 3700 leerlingen was het 
aantal opgeloiden dan voorloopig ook vol- doende 
en zoo is de nonnaallecrgang der Zending te 
Bandjermasin ook gcvallen als offer der nood- 
zakelijke bezuiniging in het begin dezer dertiger 
jaren. Echter kan dit in zooverre aan het directc 
zendingswerk ten goede koinen, als deze goeroe- 
opleiding vervangen is door een van Evangelisten. 
Ook voor de kerkelijke organisatie der gemeenten 
werden de eerste grondslagen gelegd door een in 
1930 te Mandoemai gehouden Dajaksche Sy- noclc, 
waar 30 afgevaardigden dcr gemeenten 
samenkwamen om over de kerkelijke cn gecste- 
lijke vragen, die dit zendingsveld beroeren, to 
spreken. 

Niet slcchts voor Europeanen, ook voor do 
Dajaksche bevolking zelf brengt het klimaat groote 
gevaren mee. De gezondheidstoestand laat zeer veel 
te wenschen over, van hygi -no heeft ook een Dajak 
geen begrip. Naar schatting bereikt 70% der 
kinderen, die geboren worden, niet den 12-jarigen 
leeftijd. Onder doze onistan- digheden heeft de 
Bazeler Zending zich ook den lichamelijken nood 
der bevolking aangetrokken en heeft in 1927 
uitgezonden den zendingsarta Dr. Vischer, die in 
Koealakapoeas een eenvoudig ziekenhuis heeft 
gebouwd, terwijl er ook in Bandjermasin zelf een 
ziekenhuis zal worden opgericht. Ook een 
verpleegster-vroedvrou w doet er zeer noodig cn 
nuttig werk. 

Daar Bandjermasin een plaats is, waar zich zeer 
vele Chineezcn hebben gevestigd, is er ook onder 
deze arbeid begonnen door een Zende- ling, die 
vroegcr op het zendingsterrein der Bazeler Zending 
in China werkzaam was gc- weest, en die ook in 
andere plaatsen van Borneo aanrakingen zoekt met 
deze immigranten. 

Behalve den arbeid van de Bazeler Zending is er 
nog 66n kleine post dcr Prolestantsche Zending op 
dit groote ciland, n.l. op West-Borneo, dat 
overigens terrein is der R.K. Alissie. In Beng- kajan 
heeft zich in 1927 gevestigd een Amerikaan van 
Hollandsche afkomst, de 11 eer Brcenian, dio 
gerugstcund door de Ainerikaansche Prcsbytc- riale 
kerk in Michigan, de zoogenaainde Bereeer kerk, de 
„ Unevangelized Tribes Mission'' Hlichttc en aan 
den geestelijken en lichamelijken nood dcr daar 
woneudc DajakH trucht tegemoet te komen. Aan dit 
werk wordt ook uit Holland ongeorganiseerdc steun 
geboden. 

Van Borneo overgaande naar Celebes en dit van 
Noord naur Zuid beschouwende, treffen wij daar 
eerst een der oudsto terreinon der Ncdcr- landsche 
Zending aan, n.l. de Minahasa, waar in 1931 de 
zendingsarbeid een eeuw oud was. 

Baur is de twecslachtige toestand, welke cr 
ontstaan was door de „ontijdige en overhaaHte** 
overdracht der Minahasbische gemeenten aan do 
Indische Kerk, welke overdracht cchter de Mi- 
nahasa a]« geheel niet onttrok aan de bcmoeiin- gen 
van het Nederlandscli ZendeJing Genoot- Hchap 
(zic DI. J V biz. 841 koloni 2), tot voor kor- ten tijd 
blijven bestaan. Zij wortclde daarin, dat de 
gemeenten cn de geestelijke verzorging daarvan aan 
de Jndische Kerk behoorden, de zorg van het 
schoolwezen echter aan het N.Z.G. Bit zou geen 
verwarring hebben behoeven to slichten ala kerk- en 
schoolwezen geheel gescheidcn waren, maar dit is 
in het zendingswerk nooit het goval en deze 
scheiding was dus ook in de Minahasa 
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niot to vindcn. Zoolang de omvang tier werkzaam- 
heden verconiging toelaat, is de goeroe sekola to- 
vcns gocroc djoema'at d.w.z. is do onderwijzer te- 
vens geineentevoorganger. Zoo was de toestand ook 
in de Minahasa en zoo bleef hij ook na de bo- 
venbcdoelde ovcrdracht. Als schoolgoeroes bleef 
het inhcemsch personeel dus onder het N.Z.G. 
ressortceren, dat bovendicn aan de Indischc Kerk 
dezen dienst hewees, dat het aan zijn kweekschool 
te Tomohon aan de leerlingen een specialc oplei- 
ding gaf rnel het oog op hun later werk als ge- 
nieentevoorganger, voor welke opleiding het zelfs 
van 1921—1926 een academisch gevormd theoloog, 
aan de Kweekschool verbond. A】s ge- 
meentevoorgangers verzorgden de goeroes naast de 
prediking het catechetisch onderricht en het 
pastorale work van huis- en zickenbezoek, maar tot 
het bedienen dcr Sacramenten van Doop en H. 
Avondmaal, het inzegenen van huwelijken en het 
aannemcn van nieuwe lidmaten waren alleen de 
Inlandsche leeraren gerechtigd, welke aan de 
Kweekschool tot opleiding der Inlandsche Leer- 
aars, ook te Tomohon gevestige!, zeker geen bete- rc 
theologische opleiding kregen dan de goeroes, maar 
wcl tot voornamer handelingen gerechtigd werden 
cn ook op grond van het Bezoldigings- Besluit van 
Burgerl. Landsdienaren een hooger salaris genieten. 
Voeg daarbij, dat de kerkge- bouwen in de kleinere 
dorpen tevens nog als schoolgebouwen dienst doen, 
een toestand, die aan vankelijk op alle 
zendingsterreincn, waar de ontwikkoling van het 
kerkelijk leven dat nog niet onmogelijk heeft 
gemaakt, wordt aangetroffen, en dat dus de 
Hulppredikers van de Indischc Kcrk over deze 
gebouwen als kerk, de N.Z.G. goeroes over dezelfdo 
gebouwen als school moes- ten kunnen beschikken, 
dan verstaat men, dat er voldoende vlakkcn voor 
wrijving aanwezig waren. Maar ook elders waren 
deze er. De Zendelin- gen, die bij de overdracht der 
gemeenten als Hulppredikers in dienst dor Incliscbe 
Kerk waren overgegaan, waren gelijk vanzelf 
spreekt volko- men bereid nog zoovecl mogelijk 
diensten aan het N.Z.G. te blijven bewijzen. Dus 
bleef de oudo tocstand voortbestaan, namclijk dat do 
Hulp- predikers het behcer over de scholcn bieven 
uit- ocfenen, zooal» zij dat als Zendelingen steeds 
had- den gedaan, overcenkomstig den toestand, die 
in dezen op alle zendingsterrcineii te vindcn is, waar 
icdcrc resHortszcncleling tevens leider en beheer- 
cler der scholcn is. Daar het schoolwezen zich echter 
steeds uitbrciclde en het N.Z.G. daaraan alle 
aandacht wijdde, was reeds in 1908 het ambt van 
Schoolo|)ziencr van wege het N.Z.G. in de 
Minahasa ingesteld, waarvoor cen Europeeaeh 
onderwijzer werd uitgezonden. Aanvunkelijk was de 
bedoeling, dul dezo niet het bchcer zou voeren, dnt 
inimcrs i)og bij de Hulppredikers berustte, maar dat 
hij de Iciding van het onderwijs zou hebben cn (ins 
vooral aan de kwaliteitsverbe- tering duarvan zou 
arbeiden. Maar eon dergelijke twcelieid van bcheer 
on leicling gaf gcniakkelijk tot wrijving aanleiding. 
En naar mato er meer JI tilpprcdikcrs k wain on, die 
tevoren niet meer N. Z.G.-Zendelingen gewcest 
waron cn ook niet door Jiet N.Z.G. waren opgcleid, 
werd de band tusschen deze Hulppredikers en het 
N.Z.G. losser, tot suc- ceasiovclijk de 
eerstgenoomden het beheer der scholcn neerlegdon, 
waardoor do Schoolopzioner tevensschoolbeheerder 
word, waarbij uitden aard dcr zuak deze tweede 
functio het leeuwendeel van 

zijn werkzaamheid vormdc, aangezien daartoe ook 
de gansche last dersubaidie-aangelegenheden 
behoordc, welke er na de invoering der Algemee- ne 
Subsidio Regeling niet minder op werden. En aan het 
plan om cen tweeden schoolopziener aan te stellen, 
zoodat een zich uitsluitend aan de interne ondcrwijs-
aangelegenheden kon wijden, heeft het N.Z.G. 
wegens gebrek aan financien nooit uitvoering 
kunnen gevon. Want hoewel de Regeering voor den 
Schoolopziener in de Minahasa en voor een 
gelijknamig ambtenaar op Soemba in dienst van de 
Zending der Geref. Kcrken op dat eiland, cen 
subsidic gaf, die de kosten voor zijn salaris en zijn 
arbeid geheel dekte, heeft zij aan dat instituut nooit 
verdere uitbreiding willen geven. 

Daardoor werd de Schoolopziener in de Mina-
hasa voornamelijk schoolbeheerder, wat te be- 
grijpen is, als men in het oog houdt, dat met de jaren 
het aantal scholen zich steeds meer uit- breidde, 
vooral van de driejarige volksscho- Icn, waarvan het 
N.Z.G. cr in het jaar 1925 reeds ongeveer 220 
verzorgde, welk aantal in 1931 door de ingevoerde 
bezuinieing tot 197 was teruggeloopen, hetgeen toch 
nog een aanzien- lijk getal vertegenwoordigt, dat 
buiten den be- heersarbeid weinig tijd overliet- 

Dc twceslachtighcid van den toestand werd nog 
door bijkomende omstandigheden verscherpt. In de 
eerste plaats daardoor, dat vooral door de energieke 
leiding van den schoolopziener, den heer G. B. 
Tiekstra, sinds 1920 het goeroecorps tot grootcr 
zelfbesef en zelfvertrouwen kwam en tevens tot ecn 
sterke economische positie in het volksleven. 
Daarnaast was de geestelijke stroo- niing, die zoo 
groote groepen van de Indonesi- sche bevolking naar 
meer zelfstandigheid en me- dezeggenschap deed 
verlangen, niet buiten de Minahasa gebleven cn 
mede onder invloed van het ontstaan van 
zelfstandige inheemsche kerken op andere 
zendingsterreinen verlangden vele Mi- nahassers 
ook daarnaar, al bleef er in dit streven veel verwards 
en onzuivers. Het instituut der Indische Kerk, 
hoeveel verdiensten het heeft voor de geestelijke 
verzorging, miste toch als tak van staatsdienst, die de 
fondsen van het Gouverneinent ook ten dienste van 
de inheem- sche gemeonten kon stellen, de 
mogelijkheid deze tot financieele zelfstandigheid op 
to voeden, waardoor eon leunen op den staat bleef 
bestaan, dat den geheelon toestand nog 
gecompliceerder maakte on do wrijving 
vermcerderde. 

Alaar afgezicn van deze practischo moeilijkhe- 
den was ook principieel de twecslachtige toestand in 
de Minahasa voor leiders van Kerk en Zending boide 
een voortdurende ergernis en al- lecn reeds uit 
hoofde daarvan moesten pogingen tot vcrbetcring 
steeds op de dagorde staan. Uit het gczichtspunt van 
de geestelijke leiding en op- voeding der 
Minahassische Christenbevolking behooren kerk on 
school bij elkaar. Maar daarom was de tocstand, dat 
het eene lichaam, i.c. de Indischc Kerk, de 
gcineenteleiding en het andere, het N.Z.G., 
deschooiloiding heeft, totaal onbovro- digend. Beido 
behooren in e6n hand to zijn. Daarnaast is het uit 
Zendingsoogpunt een betreurens- waardige rem op 
do natuurlyke ontwikkeling ge- weest, dat de 
gemeenten aan de Indische Kork zyn ovorgedragon. 
Ook in de Minahasa had, gelijk op ahdero 
zondingsvelden geschied is en steeds weor 
gcschiedt, uit de geestel^jk en stoffol\jk tot 
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zelfstandigheid rypende gemcenten eon eigen Mi- 
nahassische Christelijke kerk moeten groeien. In 
plants daarvan is een bestafinde kerkehjke orga- 
nisatie, die bovendien geen kerk is in den cigen- 场 
ken zin van het woord, als het ware van bo ven af 
over de gemeenten heengeschoven, waardoor deze 
nooit meer totcengemcenschappclijk, zuiver 
kerkelijk lichaam, waarvan de plaatselijke ge-
meenten de leden zijn, kunnen uitgroeien. 

Zoo stonden de zaken, toen er omstandigheden 
optraden, die noodzaakten met grooter spoed wcgen 
te zoeken om de thcoretisch als wensche- lijk 
geachte eenheid tot practische verwerkelij- king te 
brengen. En ook nu, gelijk als bij boven- genoemde 
overdracht, waren het omstandigheden van 
financieelen aard, die ook nu voorname- ]jjk door 
het optreden der Regeering in het leven geroepen 
werden. In de maand September 1931 kreeg het 
N.Z.G. bericht, dat het Ned. Ind. Gou- vernement 
met ingang van 1 Januari 1932 de subsidie voor den 
schoolopziener in de Minahasa zou intrekken. Uit 
het bovenstaande is het dui- delijk, dat daarmee ook 
het beheersorgaan der volksscholen zou wegvallen, 
tenzij het N.Z.G. uit eigen middelen het bedrag zou 
betalen, dat tot dusver door deze subsidie gedekt 
werd, maar waar het leed onder denzelfden 
econoniischen druk, welke de Regeering tot haar 
besluit noopte, kon van deze vervanging van 
regeeringsgeld door zendingsgeld geen sprake zijn. 
Er moesten op korten termijn ingnjpende 
maatregelen genomen worden en het vraagstuk van 
of scholen en gemeenten onder de Indische Kerk 
brengen (>f gemeenten en scholen onder het N.Z.G. 
brengen en dus de gemeenten weer te stellen onder 
het lichaam, dat ze vroeger had overgedragen, we rd 
plotseling urgent en moest tot een oplossing worden 
gebracht. Bij de ondcrhandelingen, die in Indie 
daarover gevoerd zijn, is ten slotte deze uitkomst 
bereikt, dat de scholen van het N. Z.G. aan de 
Indische Kerk zijn overgedragen, maar dat deze 
overeenkomstig een dienaangaan- de door het 
Kerkbestuur genomen besluit van algemeene 
strekking, de inheemsche ressorten van de 
Alolukken en de Minahasa zoo spoedig mo- gelijk 
tot zelfstandige inheemsche kerken zal hel- pen 
vormen. Daarmee is de in 1875 begonnen ont- 
wikkeling tot afsluiting gekomen, maar tevens de 
grondslag gelegd voor een nieuwe ontwikkeling, die 
zeker niet zonder schokken zal plaats hebben, maar 
die van de allergrootste beteckcnis is voor het 
geestelijk leven van de bevolking in deze ,,twaalfde 
provincie van Nederland". Een com- missie van 
twai.l« personen, waarondor negen Ali- nahassers, 
bereiden de regelingen voor, in de eerste plaats voor 
de plaatselijke kerkeraden, want de zelfstandigheid 
der plaatselijko gemeen- ten wordt ook hier de 
grondslag van lict kerke- li|k gebouw. Maar daarop 
wordt een organisatie gesteld van de claasicaJe 
kringen en de afgevaar- digden van deze zullen de 
Synode der Minahasi- sche Kerk moeten vormen. 

In het aan de Minahasa grenzende landschap 
Boladng Mongondoic heeft het Zendingswerk zich 
in het laatste decennium niet in buitengewono mate 
ontwikke】d. Een der oorzaken daarvan is, dat de 
oorspronkelijke bevolking reeds sterk onder invloed 
van den Islam gekomen is. Terwijl ook het gemengd 
karakter ervan — vele Alina- hassers en 
Sangireezen hebben zich hier geves- tigd — een 
moeilijkheid vormt. Van de 70.000 

menschen, dio volgens de laatste volkstclling dit 
landschap bewoncn, de vreemdelingen inbegre- pen, 
zijn hoogstens 10% Christenen. De gemcen- 
tevorming verkeert nog in een zeer aanvankclijk 
stadium. De gomeente in de hoofdplaats Kota 
Mobagoe bestaat vrij wel geheel uit Minahassars. Zij 
bestaat bovendien voornainehjk door de aan- 
wezigheid der Holl. Ini. School, die door het 
Landschap op den voet der gouvernemcntsregc- ling 
gesubsidieerd wordt, maar overigens Zen- 
dingsschool is, uitgaande van het Nederlandsch 
Zendeling Genootschap. 

Er zijn weinigzendingsterrcincn, waar het werk 
zoo stelselmatig en methodisch en door z66 wcl- 
overwogen bcginselen geleid is voortgegaan al3 op 
het terrein van het Nederlandsch Zendeling 
Genootschap in Midden-Cclebes. Voor een niet 
gering deel lag dat aan de leiding der beide man- 
nen, die den grondslag hebben gelegd, Dr. A. C. 
Kruyt en Dr. N. Adriani. De laatste overleed, toen 
hij zich gereed maakte zijn arbeidsveld voor goed te 
verlaten, op 1 Mei 192 j te Poso. Do eerste heeft na 
ruim veertigjarigen arbeid in November 1932 het 
terrein verlaten en arbeidt in Holland verder aan de 
uitwerking van het verzamel- de ethnologische 
materiaal over de Toradja's, nadat hij eerst de door 
Dr. Adriani nog niet geheel voleindigde Bare'e 
vertaling van het Nieuwo Testament had voltooid. 
Zijn zoon J. Kruyt is hem in de Jeiding van de 
goeroe-opleiding zoowel als in die van het geheele 
terrein opgevolgd. 

Het vertrek van den pionicr van dit zendings- 
veld markcert er ook de afsluiting van de grond- 
leggende pcriode. Wanneer niet alle voorteekencn 
bedriegen en wanneer er niet onvoorziene belein- 
meringen zich voordoen, is de geheele kerstening 
van JMidden-Celebes, waar nu reeds 35.000 Chris-
tenen zijn, nog slechts een kwestie van tijd. Na 
veertig jaar ziet het er in dit zendingsgebied als volgt 
uit: Uit territoriaal- zoowel aJs uit zendings- oogpunt 
kan men het land verdeelen in drie noord- zuid 
loopende strooken. De middenstrook, oin vat- ten de 
Poso, Tentena, Pcndolo en Onda'e in het langst 
bearbeid. Wcstelijk aan de and ere zij de van het 
Posomeer Jiggen de berglandschappen Napoo en 
Bada met Besoa；oo8tclijk van de niiddcnHtrook 
liggen Mori en Malili. Op den noordoostuhjkcn 
uitlooper van het ciland noordelijk van(io Golf van 
Alori ligt nog een afzonderlijkc stain, do To Wana, 
waaronder ook reeds aanraking is ver- kregen en 
waaronder eerlang een eigen Zendeling zich zal 
vestigen. Afgezien van deze luatstgc- noemde groep 
is de aangegeven indeeling ook taalkundig van 
beteekeniH. Do rniddonstrook epreekt Baro'e, de 
Berglandschappen hebben io- der hun eigen, 
verwante taal. In de oostelijko strook sproekt men 
Morisch, uitgenomen net landschap Wotoe in Malili, 
dat ook Barc'e spre- kera herbergt. En uit 
zendingsoogpunt gezicn toont de weBtclijke strook 
de jongste ontwikke- 】ing, de middenstrook 
vertoont een geinengden toestand van Jleidendoin en 
Christendom. Mori is geheel gekoretend en in 
MaliJi, dat in 192。cen eigen zendeling kreeg, 
waardoor de systeinatischo bezetting van het terroin 
haar beslag kreeg, zijn de eerste grondslagcn gelegd, 
terwijl hier de to- genstand van den Islam het sterkst 
is. 

Typeerend voor de methode, waarinede do 
Zending onder dit volk te work is gegaan, is onder 
meer, dat er nooit gepoogd is tc forceeron, maar dat 
mon de dingen heeft laten rypon on 
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steeds gestreefd heeft naar een eigen toeeigening 
door de bevolking. Pit is ook op schoolgebied het 
streven geweest (zie beneden), maar evenzeer in het 
work cl er directe Evangelieprediking, waar- door 
ook een kerstening van de adat kon ont- staan. Dat 
brengt mee, dat in tweeerlei opzicht Christendom cn 
Heidendom nog naast elkaar le- ven, n. 1. 
territoriaal, zooals op het gcheele terrein behalve 
Mori, maar ook geestelijk, zelfs in de levens van 
velen der reeds gedoopten. Maar het grociproces is 
in gang en gaat steeds verder. Dit sluit 
moeilijkheden in, n.l. het in tegenspoed grijpen naar 
oude heidensche middelen, vooral daar de ouderen 
nog heiden zijn en bij de verbods- bepalingen, 
waarmee het Bestuur bijv. koppen- snellen, 
heksenprocessen enz. onmogelijk heeft gemaakt, 
zich bedienen van surrogaten. Zoo gebruikt men 
bijv. bij de plechtigheden, vroeger bij den terugkeer 
der koppensnellers uitgevoerd, nu niet 
menschenbloed, maar kippenbloed. Men ondergaat 
gemakkclijk weer de bekoring der oude wereld en 
glijdt passief onder den invloed van het Evangelie 
weg. Evenwel, juist van de zijde der vooraanstaande 
Christenen zelf, wordt het verzet daartegen steeds 
grooter. 

Een punt, dat van den beginne aan op dit Zen- 
dingsveld in het oog gehouden is, maar nu steeds 
meer aandacht vraagt, is dat van den opbouw der 
geineenten, activeering van het verantwoorde- 
lijkheidsbesef der gemeente voor haar geestelijk 
Jeven. Daartoe is bijv. het ambt van ouderling 
ingesteld, waarbij het de bedoeling is daaraan het 
karakter te geven van een loutcr geestelijk lei- 
derschap. Maar waar men, zooals in een priini- tieve 
maatschappij het geval is, gcestclijke en wereldlijke 
macht nog niet uiteen kan houden, wordt deze 
bedoeling niet onmiddellijk gevat en het gezag van 
don ouderling dikwijls opgovat als dat van een 
dorpshoofd, dus als van iemand, die dwingend kan 
optreden. Voorts wordt hier de vraag levend, die 
vroeg of laat op ieder zich ont- wikkclcnd 
zcnclingsterrein zichzclf stelt, n.l. die naar 
zelfstandige gemeentevoorgangers en hun sjjfcialc 
opl<;iding. Wat in dat opzicht Oost Java te zicn 
geeft zal zich in Midden Celebes niet lang nicer 
kunnen laten wachten. In dergelijke vragen dit-nt 
zich onafwijsbaar de vraag naar zolfstan.- <lige 
k<!rkvorming aan. Bewijs van groei is ook, dat er 
tia eeuigo vergeefscho pogingen nu eon goe- dc 
lloll.-lnl. School gevestigd is in Poso. Deze is 
zondcr twijfel het meest noodig voor de kindcron 
der aan de kust wonendo vreemdelingen, maar ook 
eenige Toradja*s krijgon er voor hun kinde- ren 
behoefte aan. 

Van bijzondere betcckenis is in Midden-Cele- 
bes de school, n.l. de volksschooi. Zy was aan- 
vunkelijk, zooals vanzelf spreokt, cen gehool 
vreemd clement in de dorpsmaatschaj)p{j. Elk 
dorp, reeds door bloodverwantschap tot sterke 
saauihoorigljeid samengebonden, vormt bovon- 
dicn economiBch cen gesloton gohoel en hot is door 
dezc oorzeken z66r conservatiof. Hot ani- misinc, 
do godsdienst der bevolking, werkt dit 
consorvutisinc bovendien zeer in de hand: de 
vooroudors behooren feitolyk ook nog tot do go- 
mcenscliap, hun wil moot blyven heerschen, van de 
traditio mag dus. niet worden afgoweken, do 
nazaten mogon in geon geval knapper wordon dan 
de voorouders. Eerst de daadworkelyke be- 
stuursbomoeienis van het Gouvernement iu de jaren 
1905 en 1906 heeft don tegenzin togen de 

school, in dit conservatisme geworteld, gobroken, 
want do nieuwo heorschers waren de scholen good 
gezind en dus aanvaarddo men ze toon gemakke- 
lijker. En daarna is de tijd gekomen, dat men 
scholen ging vragen, want men wenschte dee! aan 
de voordeelen, die het hebben van een onder- wijzer 
in het dorp meebracht. Dit vragen van scholen heeft 
de Zending van Midden-Celebes ook altijd als 
conditio sine qua non voor het ont- vangen van een 
school gesteld, opgedrongen heeft men ze nooit. 
Maar met dat vragen en ont- vangen was nog niet 
bereikt, wat bereikt moest worden. De school als 
geheel moest door de bevolking, iedere school op 
zichzelf moest door de dorpsgemeenschap worden 
toegecigend, in haar leven, dat door al de 
samenbindingen een groote eenheid toont, op 
inheemsche wijze worden opgenomen. Daarnaar 
hebben de Zendelingen dan ook steeds met opzet en 
ijver gestreefd. Geen dorp kreeg een school, tenzij 
men er de kinderen als leerlingen voor gaf, maar ook 
er de gebouwen, school en onderwijzerswoning 
voor zette en bovendien nog schoolgeld 
betaalde,aanvankelijk ook in natura, laterals 
opcenten op de belasting waar- van de beteekenis 
steeds weer duidelijk gemaakt werd. De bijdragen 
der bevolking moeten de groei- ende kern vormen 
van het schoolonderhoud； de subsidie uit de open 
bare kas, of de ondersteuning uit de zendingskas 
moeten beschouwd worden als hulp, die bestemd is 
te verdwijnen. De menschen moeten de school 
Iceren zien als hun school. Voor die toeeigening is 
ook noodig, dat de eigen volks- taal voertaal is van 
het onderwijs, want de eigen taal is een van de meest 
wezenlijke niiddelen om invloed te oefenen op het 
gemoeds- on dcnkleven van de menschen. Een 
derde middel, waardoor do school als levend eigen 
clement in de volks- geineenschap wordt 
ingedragen, is het vormen van zonen des volks tot 
onderwijzers. Aanvan- kelijk moest natuurlijk met 
vreemde krachten, Minahassers, worden gewerkt, 
maar deze blijven buiten het volk staan. Daaroin is 
van den beginne af er op aangestuurd hen zoo snel 
mogelijk te vervangen door Toradja's uit de 
verschillende stammen, die na hun opleiding op den 
Normaal- lecrgang to Pendolo ook weer in die 
stammen, ja indien mogelijk zolfs in het dorp, 
waaruit zy af- komstig zijn,. worden te werk gesteld. 
Dit is te noodiger, omdat bij primitieve menschen 
het concrete vor bo ven het abstracte gaat en dus tot 
op grooto hoogto „de school" voor hen is, wat do 
onderwijzer is, evonals de kracht van „het Chris- 
tendom" ook sterk afhangt van de porsoon van den 
Zendoling. 

Aansluitond aan Midden-Celebes naar het 
Noord-Westen ligt het zendingsterrein van het Le- 
ger des Hails in het Paloedal. De goeroes voor 
dozen arboid worden opgeleid to Pendolo. Overi- 
gens werkt de omstandigheid, dat de daar arbei- 
dende, buitonlandsche officieren, gewoonlijk de taal 
van hot volk slecht verstaan, daar de wisso- ling 
onder hen groot is, de werkelijke tooiuidering tot de 
bevolking niet in de hand. 

Naar het Zuid-Weston bij Midden-Celebes aan- 
sluitende treffen wjj het zendingslerrein. van den 
Gerejormeerden Zendingsbond aaa, onder de 
Sadang Toradja's. Dit werk, in 1914 begonnen, 
heeft lang goworsteld met de 
aanvangsmoeilykheden en word bovendien langen 
tjjd gedrukt doordat de eerste Zeudeling vernioord 
werd. AUongs echtor heeft de G.Z.B. het aantal 
Europeesohe Zende- 

77 



12IS ZENDING (PROTESTANTSCHE). 

lingen opgevoerd tot vijf, waarnaast nog werken een 
zendeling-onderwijzer als hoofd der oplei- dingsschool 
voor goeroes en evangelistcn en con als hoofd eener 
schakelschool. Bovendien is ook het 
Landschapsziekenhuis aan de Zending over- gedragen en 
gebracht onder de leiding van een Hollandschen 
zendeling-arts. In onderscheiding van Midden-Celebes is 
op dit torrein het zen- dingswerk niet aan het optreden van 
het Bestuur voorafgegaan, maar daarop gevolgd. Het land 
was reeds opengelegd en langs de wegen waren dus reeds 
allerlei vreemde invloeden binnenge- drongen van de 
kust, waar de Mohainmedaan- sche invloed o.a. in Palopo, 
de havenplaats, zeer stork is. Dit aUes heeft ook het 
zendingswerk bemoeilijkt. Toch begint het in den laatsten 
tijd vruchten te dragen en vooral in het noordelijke ressort 
Rongkong, dat aan de Westelijke berg- landschappen van 
Midden-Celebes grenst, wordt de beweging naar het 
Christendom steeds sterker. Het aantal gedoopten is de 
laatste jaren met 1000 per jaar toegenomen en doet een 
sterken groci verwachten. 

Sinds het jaar 192S heeft op Zuid- West-Celebes 
ook de. Chr. Ger. Kerk haar zendingsterrein in Mamasa. 
Dit werk, tot zoo lang verzorgd door een Hulpprediker 
van de Indische Kerk onder toezicht van den predikant te 
Makassar, is in dat jaar aan genoemde kerk overgedragen, 
die er als haar eerste Zendeling een predikant heen zond, 
wien later^nog een tweede predikant ter zijde is 
gesteld^Daar het terrein als hulppredi- kersressort 
dikwijls vacant was geweest en het inheemsche personeel, 
dat er dan onder te weinig toezicht werkte, ook niet in 
ajlen deele gaaf was, waren voor de Geref. Chr. Kerk de 
eerste moei- >x<71ijkheden niet gering.lHet groote aantal 
in vroe- ■ z；*ger tijd gedoopten kan geen maatstaf zijn 
voor de werkelijke resultaten van zendingswerk. En zoo 
heeft de Zending hier de dubbele taak, om het reeds 
bestaande te verzorgen en op beter peil te brengen en 
tevens uitbreiding na te streven en de eerste helft van deze 
taak is waarschynlijk nog veel moeilijker dan de tweede. 
Maar reeds is er een groeiend vertrouwen onder de 
bevolking waar te nemen en is ook hier een aanvang ge- 
maakt met eigen goeroe-opleiding in samenwer- king met 
den Geref. Zendingebond. Noodig is deze zeker, waar een 
dertigtal scholen met een dui- zendtal geregeld 
opkomende leerlingen, over groote afstanden verspreid, 
zich onder de zorg van deze Zending bevinden. 

Ook op Zuid-Oost-Celebes heeft in het laatste 
decennium de arbeid van de Nederlandsche Zen-
dings- Vereeniging zich krachtig ontwikkeld. In 】
915 begonnen aan de Westzijde, waar de eerste 
zendeling zich vestigde en nog werkzaam is te 
Mowewe bij Kolaka onder den stain der To Laki, is 
het getal zendelingen allengs uitgebreid tot vier en 
in 1933 tot vijf. Ook onder de To Mekong- ga en de 
To Moronene wordt nu reeds jaren met vrucht 
gewerkt en naar het Oosten tot in Kenda- ri, de 
oostelijke havenplaats, naar het Zuiden tot in 
Taoebonto is de Zending gevestigd. Ook hier heeft 
het steeds verbeterde wegenstelsel den intocht en 
invloed van aan de oorepronkelyko bevolking 
vreemde machten mogelijk gemaakt. En ook hier is 
de invloed van den Islam sterk geweest, doch niet 
sterk genoeg om nicer dan een dun vernisje te 
etrijken over het oorspronkelijke animisme, dat ook 
hier gelijk bijna overal zijn 
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stompel drukte op don oorspronkelijken gods- 
dienst der bevolking. Het work, nog gecn twin tig 
jaar oud, is feitelijk nog in zijn eersten aanvang. 
Toch zijucr reeds ruim 20 gemeenten ontstaan met 
to samen ongeveer 2000 leden. Een nonnaalleer- 
gang voor opleiding voor goeroes, tevens ge- 
meentevoorgangers of evangelisten, uit de be- 
volking is to Mo we we gevestigd on cl er leiding 
van den Zendeling. 

Onder de Boegineezen en Makassaren is tus- 
schen 1895 en 1905 gearbeid door de Utrechtsche 
Zendings Vereeniging, die daarna dit werk heeft 
opgegeven. De Geref. Kerken hebben nu echter in 
1933 een missionair predikant uitgezonden ter 
vestiging in Makassar. Voorts arbeidt daar ook 
een Canadeesche corporatie, de Church and Mis- 
sionary Alliance, die zich vooral daar en elders tot 
de Chineezen wendt. Bovendien zyn in een ha- 
venstad als Makassar inheemsche Christenen ge- 
vestigd uit verschillende terreinen van Celebes, 
in wier geestelijke verzorging zooveel mogelijk 
door inheemsche goeroes wordt voorzien. 

Al deze zendingsarbeid op dit eiland, uitge- 
nomen die van de Alinahasa en Bolaiing Mon- 
gondow, heefteen vereenigingspuntin den Lokalen 
Zendingsraad te Makassar, waaraan ook de in 
die stad gevestigde gemeente der Indische Kerk 
declneemt. 

Het werk op de noordelijk van Celebes liggende 
Sangi- en Talaud-eilanden is ook in deze jaren 
voortgezet door het Comite tot voorziening in 
de godsdienstige behoeften van de gevestigde 
inlandsche Protestantsche Christcngemeenten 
op de Sangi- en Talaud-eiJanden, dat daartoe 
ook in deze jaren door de Regeering gesteund 
werd. Deze steun is zelfs later nog verhoogd, 
zoodat de subsidie werd gegeven voor negon 
Dienaren des Woords en een taalgeleerde, totaal 
ten bedrage van / 52.000 als al deze plaatsen 
bezet zijn. Echter is ook dit bedrag verlaagd met 
17% en is tegen 1934 het contract door de Re- 
geering opgezegd, zoodat te dien opzichto 
anderingen aanstaande zijn. 

Het bedrag der subsidie is echter na 1923 niet 
dikwijls ten vollo uitbctaald, althans niet voor 
op het zendingsveld aanwezige Dienaren des 
Woords, want bijna geon enkel zendingsveld is 
door zooveel mutatie getroffen ten govolgo van 
ziekte en sterfgovallen. En van de vijf Bazeler 
zendelingen, die in 1921 do ledigo plaatson aan- 
vulden, was er na weinige jaren ook nog slechts 
66n aanwezig. Echter is de traditie van dit zen- 
dingsveld in zoovor gehandhaafd, dat ook nu 
nog eenige Dienaren des Woords van Duitscho 
nationaliteit op deze eiJanden arbeidon. Als 
taalgeleerde is er nog werkzaain Mr. F.G. 
8teller, zoon van een der grondleggers van den 
arbeid. Maar uit taalkundig oogpunt is het een 
verlics, dat het Maleisch steeds sterker doorge- 
drongon is, zoodat het in de hoogere klassen dcr 
Inlandsche scholen de landstaal vervangon heeft. 

Het schoolwezen is overigens de laatsle jaren 
stork gegroeid; in 1931 was er een aantal scholen 
van 154 met ruim 12.000 leerJingen, waarvaii 
5500 meisjes, een verhouding, die zeer ten gunsto 
is van de ontwikkeling van het vrouwelijk deel 
der bevolking, een verach^jnsel, dat in allc ge- 
kerslende streken voorkomt. En dat bij deze 
bevolking, die reeds zooveel eeuwen nicer of 
minder contact met „de Compagnie" had, een 
sterke begeerte naar Westerach lager onderwijs 
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bestond, blijkt uit de aanwezigheid van twee 
Hollandsch-lnlandsche Scholen, 66n to Taroena op 
Groot-Sangir reeds sinds mecr dan tien jaren en een 
te Ocloe op Siaoe sinds 1930, maar deze is in 1932 
aan de toen heerschende malaise en daaruit 
voortvloeiende bezuiniging ten offer gevallcn. 

Ernstiger is, dat dit lot gedeeld is door de op- 
leidingsschool voor goeroes te Kaloewatoe, welke 
eerst reeds van Normaalschool tot Normaal- 
ieergang gedegradeerd was. zoodat daarmede ook 
de leiding van een Europeesch onderwijzer 
onmogclijk was geworden. 

De bevolking der Talaud-eilanden is reeds 
jarenlang geheel gekerstend, op Groot Sangir leven 
nog ongeveer 40.000 heidenen en een groep 
Mohammeclanen', die niet meer in aantal toe- 
neemt. Het overige der 15G.000 zielen sterke be-
volking behoort tot de Christelijke Kerk, die op de 
Sangi- cn Talaud-eilanden gezamenlijk ongeveer 
98.000 leden telt (1931). Mede doordat de 
geestelijke leiding ten gevolge van gebrekkige 
bezetting (zie boven) niet steeds even effectief kon 
zijn, vertoonde het christelijk leven in menige 
gemeente onvolkomenheden en de bestrijding 
daarvan op een wel eens wat te wettische wijze heeft 
zoo nu en dan tot wrijving met de bevolking 
aanleiding gegeven. Deze trad meestal naar voren 
ten aanzien van het dansen； daar de meeste 
Dicnaren des Woords in deze oude volks- dansen 
hcidensch-godsdienstige elementen aan- wezig 
achtten, hetgeen bij de algeheele door- dringing van 
het inheemsche leven met reli- gieuse motieven ook 
niet anders to verwachten is, en daar van de zijde 
van vele ambtenaren van het Binnenlandsche 
Bestuur deze dansen als betoon van hormat 
bevorderd werden, heeft deze zaak een tijdlang ook 
tot sterke wrijving tusschen de vertegenwoordigers 
van Bestuur en Zending aanleiding gegeven, 
waarop een bezoek van den Zendingsman Dr. H. 
Kraemer, dio door de Regeering tot een oriderzdek 
naar deze moei- lijkheden was afgevaardigd, echter 
zeer ten goede heeft ingewerkt. 

De groei der Christelijke gemeenten naar zelf- 
standig kerkclijk leven vertoont op de Sangi- cn 
Talaud-eilanden ook nog achtcrstand. Waar de 
bevolking een peil van ontwikkeling heeft gclijk 
hior aanwezig is cn waar reeds sinds eenige 
geslftditon de bevolking grootendeols gekerstend is, 
kon verwacht worden, dat er reeds een zelf- standige 
kerk bestond. Dit is echter nog niet het geval, 
hocwel reeds in 1922 eon zestiental der jnecst 
ervaren gemeentevoorgangers geordend was tot 
zelfstandige predikanten, Inlandscho Leeraren 
genocmd naar het voorbeeld der Indi- sche Kcrk, die 
dus ook hot recht tot bediening der Sacramenten, 
Doop on Avondmaal, hadden ontvangen. Echter is, 
medo onder invloed van de eveneens op andere 
zendingsvolden zich in sneller tempo dan vroeger 
voltrokkende ontwikkeling, ook hier een stap in de 
richting van zelfstandigheid gedaan. In 1932 is een 
kerk- ordo vastgesteld door een Conferentie van 
Zen- delingon — Dienaron des Woords geheeton —
, welke nu in nader overleg met do gemeenten moet 
worden ingovoerd. Daarnaast is in de eorste plaats 
betere opleiding noodig van gemeente- 
voorgangers, wolko to Kaloowatoo in de plaats van 
do daar gevestigde, maar gesloten goeroe- opleiding 
tot stand gebracht zal worden. 

Van beteekenis voor deze ontwikkeling naar 
kerkelijke en geestelijke zelfstandigheid is de 
omstandigheid, dat op dit zendingaveld meer dan op 
vele andere de gemeenten ver op weg gebracht zijn 
naar zelfonderhoud. Want volgens een reeds ouden 
stelregel vormen zelfonderhoud, zelfbe- stuur en 
zelfuitbreiding de drie criteria voor zelfstandigheid 
der gemeenten. Daar de vrucht- baarheid van deze 
eilanden de economische draagkracht der bevolking 
verhoogdo (klapper- cultuur), kon de bevolking veel 
ten koste leggen aan haar kerkelijk leven. Totdat ook 
daarop de achteruitgang der economische 
toestanden in de jaren 1930 e.v. een ongunstigen 
invloed oefen- de. 

Diezelfde economische omstandigheden zijn ook 
een ander deel van den zendingsarbeid nood- lottig 
geworden. Er bestaat op Groot-Sangir n.l. een 
complex terreinen op het z.g. Goenoeng, waar 
klappers en vooral notemuskaat geteeld werden ten 
voordeele der Zending. Dit bedrijf was op 
eigenaardige wijze ontstaan. Toen de zende- ling-
werklieden(DI. IV, biz. 843, le kolom) door hun 
handwerk niet in hun onderhoud konden voorzien en 
uit Europa niet voldoenden steun ontvingen, hadden 
sommigen hunner tuinen aangelegd, waarin 
jongelieden werkten, die zij in huis namen en een 
goede opvoeding gaven. Na 1917 echter zijn deze 
tuinen uifc het parti- culiere bozit der Zendeling-
families overgegaan in dat van het Sangi- en Talaud 
Comit6, terwijl de betreffende Zendeling 
vervolgens in dienst daarvan het opvoedingswerk en 
het opzicht over do tuinen voortzette. Waar echter 
ook dit bedrijf steeds grooter schade ging opleveren 
en er voor de jongelieden n& hun aanvankelijke op-
voeding op Goenoeng op opleidingsinrichtingen als 
te Kaloewatoe en elders geen plaats meer te vinden 
was, is in 1932 tot tijdelijke abandon- neering der 
tuinen besloten. 

Een andere gebeurtenis van groote beteekenis 
had in het einde van hetzelfde jaar plaats door de 
vestiging van den eersten Zendeling-arts op de 
eilanden. Nadat langen tijd daarvoor geen 
Europeesch arts te vinden was, werd in 1932 dit 
ideaal eindelijk werkelijkheid, mode doordat het 
landschapsziekenhuis te Taroena nu aan de Zending 
in beheer werd overgedragen. 

De Utrechtsche Zendings Vereeniging heeft nog 
de drie terreinen van Halmahira, Boeroe en Nieuw 
Quin^ als voorwerpen van haar zorg en 
verantwoordelijkheid. Maar het karakter van 
hetgeen daar in het laatsto tiental jaren gebeurd en 
gedaan is, is wel zeer verschillend. Op eerst* 
genoemd eiland was er zoo nu en dan een zeke- ro 
stilstand en zelfs een lichte inzinking, voor- 
namelijk als gevolg van ziekte en sterfgevallen 
onder de Zendolingon. In het jaar 1921 hadden alle 
oudero Zendelingen het terrein om gezond- 
heidsredenon verlaten en toen de jongeren nau- 
welijks ingewerkt waren, stierven er twee van hen, 
die eerst na oenige jaren voldoende konden worden 
vervangen. En hoezeer de kracht van het 
opbouwende werk hier nog in het Europeesch 
personeel is gelegen en nog niet van de inheemsche 
kraohten zelf kan worden verwacht, blijkt wel 
daaruit, dat na deze vervanging de lijn van het werk 
onmiddelljjk weer in stijgende richting ging. Het 
gewone verschijnsel, dat zendingswerk onder 
primitieve volken in z,n eerste periode z66r sterk 
van de personen der Zendelingen af- 
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hangt, doet zich dus ook op dit zendingsveld voor. 
Het is te vreezen, dat dit nog geruimcn tijd hier zoo 
zal blijvcn, want cr zijn teekcnen, dat er van de 
bevolking zelf ook in de eerst- komende tijden nog 
niet al te veol to verwachten is. Een teeken is te zien 
in de opleidingsschool voor de onderwijzers-
gemeentcvoorgangers. Van de leerlingen van deze 
school waren en zijn nog slechts een deel zonen des 
lands, de anderen komen van Ambon of Sangir. Een 
tweede teeken is te ontleerierTaan de timmerschool, 
van welker leerlingen hetzelfde geldt. En de 
klappertuinen, die ingebracht zijn in de Wari 
Klapper Onder- neming, toonen hetzelfde. Want 
terwijl de be- doeling van deze tuinen steeds is 
geweest om de bevolking zelf op een hooger 
cconomisch peil te brengen en den zegen van den 
geregelden ar- beid te leeren, is die zoo goed als niet 
ver- werkelijkt, maar moest men er ten slotte toe 
overgaan, in dit bedrijf betaalde werkkrachten te 
gebmiken, die voor het overgroote deel ook van 
buiten Halmahera afkomstig zijn. Het schijnt, dat er 
in de Tobeloreezen te weinig eigen energie zit, om 
in den eerstvolgenden tijd daar- van op welk terrein 
ook, geestelijk of economisch, veel te mogen 
verwachten. Onmogelijk is het niet dat later zal 
blijken, dat andere volksstammen, die dit aan 
volkjes en talen rijke eiland herbergt, een andcr en 
beter karakter zullen toonen te bezitten. Men zou dat 
daaruit kunnen opmaken, dat de vooruitgang in den 
arbeid, die in den aller- laatsten tijd onmiskenbaar is 
opgetreden, niet allereerst te vinden is in het 
Oostelijk, maar in het Westelijk deel van het 
Noordelijk schier- eiland, n.l. in het naar Tgrngc 
gekeerde pjailols^^ En voorts in het Zuid-Oosten in 
de geografisch zoo moeilijk liggende en dus zoo 
bezwaarlijk te bereiken ressorten Boeli en W6da. 
Naar deze zijden vinden de Christelijke gemeenten 
de meeste uitbreiding. Ook in het Noorden in Gal6
】a en Loloda is deze niet afwezig, maar daar is de 
Mohammedaansche tegenstand z66r sterk, het- geen 
te begrijpen is op een eiland, waar de Islam reeds 
eerder zijn intocht heeft gedaan dan het 
Christendom zelfs dan dat Christendom, dat de O.I. 
Compagnie er reeds vond. Naar vele zijden heeft de 
Zending op dit eiland steeds gewerkt. Opleiding van 
landskinderen tot goeroes noem- den wij reeds. 
Waar echter bij den stilstand in den arbeid ook het 
aantal scholen zich niet uit- breidde, ontstond er een 
vrij beduidend over- compleet aan goeroes en zoo is 
onder invloed der noodzakelijke bezuinigingen de 
omvang der opleidingsschool zeer ingekrompen en 
zal tijdeli) ke stopzetting der goeroe-opleiding 
volgen. Het ziekenhuis te Tobdlo, waaraan geon 
zende- ling-arts, maar een Gouvernements Indische 
arts verbonden is, is toch in beheer bij de Zending, 
welke er eon Europeesche zendeling-diakones 
aangesteld heeft. Ook timmerschool en klap- 
pertuinen werden voortgezet, echter nauwer met 
elkaar verbonden, zoodat de leerlingen voor het 
ambachtsonderwijs in do gebouwen der 
onderneming mogelijkheid tot practische toepassing 
van het geleerde hebben. De ren- tabiliteit der tuinen 
is echter, zooals vanzelf apreekt, m6t de 
copraprijzen gedaald. Een vraag- stuk van bijzonder 
nijpenden aard op dit zendingsveld is dat der talen. 
Juist omdat de taal het meest oer-eigen bezit is van 
een volk heeft de Zending, over de geheele wereld, 
steeds getracht 

die tot voertuig te maken van het nieuwe geesto- lijke 
bezit, dat zij wil brengen, maar alleon in het ressort 
Kau zijn zes verschillende tnlen. Toch is van 
denTaanvang af zooveel mogelijk ecn in- heemsche 
taal gebruikt, vooral bij de prediking. Zoo is er in deze 
jaren van Galelareesch, Tobeloreesch, Tabaroesch, 
Boclisch en Terna- taansch gebruik gemaakt en van 
sominige dezer ook op de scholen. Maar practisch is 
het natuur- lijk onmogelijk in al deze talen en taaltjes 
tot een Bijbelvertaling te komen en nog minder er eon 
eigen lectuur in te vormen. En 66n dor landstalen als 
hoofdtaal te nemen, was ook onmogelijk bij den 
onderlingen naijver der volksstammen. Daaroin 
moest naast de landstaal ook het Maleisch aan- 
geleerd en gebruikt worden, hoezeer daardoor het 
gevaar ontstaat, dat het de landstalen steeds meer gaat 
verdringen. Hoewel het Zendingswerk zoo met 
uiterlijke en innerlijke moeilijkheden te kampen heeft 
gehad, is het aantal Christenen toch van 7000 
gestegen tot 12.000, hetgeen echter op een bevolking 
van ruim 82.000 inhecmsche in- woners nog 
voldoende ruimte voor uitbreiding laat. 

Van Boeroe kan men niet zeggen, dat de daar- 
van gekoesterde verwachtingen (deel IV, biz. 847, 
koi. 2) in vervulling zijn gegaan. Het is er ook na 
1920 een werk van moeilijkheden en teleurstel- 
lingen gebleven. Terwijl eens were! uitgesproken, dat 
er eigenlijk drie zendelingen moesten zijn, zijn er 
nooit meer geweest dan twee en dat nog slechts 
weinige jaren, terwijl langen tijd de heer A^Jlueting, 
die van Halmahdra (deel J. V biz. 848 Eol. 1) hierheen 
overgeplaatst was, alleen was. 

Een der goeroes heeft toon als hulpzen- deling in 
de verzorging der gemeenten voor- zien. Feitelijk 
inoet men dric rayons in dit zendingsterrein 
onderscheiden, n.l. de Zuid- kust, waar de meeste 
Christengemeenten lig- gen, de Noordkust, waar er 
een zestaJ gevon- den wordt, waarvan twee geheel uit 
Amboneezen bestaan en daartusschen het bergland, 
dat zeer zwaar te bereizen is en de vorbinding 
tusschen Zuid- en Noordkust over land vrijwe】 
onmogelijk maakt, zoodat de Zendeling, die beido 
kustressor- ten verzorgen moet, geen andcro 
communicatic heeft dan per K.P.M. via Ambon tc 
reizen, hetgeen zeer tijdroovend is. De hygienischc 
loestand aan de Zuidkust was slecht. Wei is zij in 
zoovorro verbeterd, dat de bevolking in gctal niot 
meer achteruitgaat, maar bij vroegcr vergelekon zijn 
zulke groote deelen der gemeenten aan de malaria ten 
offer gevallen, dat mode daardoor — cen andere 
oorzaak ligt ook in onzedelijke huwelijks- 
vorhoudingen — verschillende scholen het minimum 
aantal leerlingen, dat voor instandbouding der 
subsidie noodig was, n.l. 15, niet jneor kon- den 
beroikon. Aan de Noordkust is de invloed van den 
Islam sterk en deze dringt van daar uit ook naar het 
binnenland door. Toch wordt er in de streok der Rana-
meren door inheemscho krachton goevangeJiseerd en 
zijn daar enkelo groepon van Christenen tot stand 
gokomen, vooral toen een tjjdlang daar cen 
Zendoling ge- stationneerd was. Opleiding van 
Boeroeneezen tot goeroes aan de Normaalschool te 
Tob61o op Hahnah6ra heeft ook niet steeds succes 
gehad. Langs dezen weg zou tin de invloed van het 
Evangelic op het volksgeheel versterkt inooten wor- 
don in aan don opbouw van een zelfstandige 'kerk 
hebbon kunnen worden gearboid. Maar de 
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invlocd van Ambon is op (lit ciland z66 groot en het 
gcestelijk overwicht der van daar afkomstige 
goeroes z66 sterk, dat een zelfstandig Boeroesch 
Christendom wcl nooit tot stand zal komen. Het is 
dan ook geen wonder, dat in dit decennium mcer dan 
eens de gcdachte is opgekomen, dit zendingsterrein, 
dat do U.Z.V. oorspronkclijk van de Ind. Kerk heeft 
overgenomen, wecr daar- in te doen terugkeeren, 
temeer omdat het geo- grafisch bij het terrein dezer 
Kerk behoort en nu als het ware een enclave daarin 
vorrnt. Maar ten slottc zal deze terugkeer naar de 
Ind. Kerk al- Icon van het Noordkustressort plaats 
hebben cn blijft het Zuidkust- en bergressort met 
Lek- soela als centrum zendingsterrein van de 
Utrecht- sche Zendings Vereeniging. Terwijl de 
laatste volkstelling (1930) een aantal inheemsche 
in- woners op dit eiland vermeldt van ruim 18.000, 
behooren volgens de zendi ngsstatistiek van dat jaar 
daarvan 3800 tot de Chr. kerk, verdeeld over 23 
gemeenten. Er is dus nog een wijd veld van arbeid 
naar buiten. 

Het derde en oudste zendingsveld der U.Z.V. op 
Nieuw-Guin^ vormt tot de beide andere een sterke 
tegenstelling. In onderscheiding van Boeroe zijn 
hier de gekoesterde verwachtingen on de gunstige 
vooruitzichten (deel IV, biz. 848, koi. 2) wel in 
vervulling gegaan. En in tegen- stelling met 
Halmahdra is er in de laatsto 10 jaren niet alleen 
geen stilstand geweest, maar heeft er ecn groeiende 
vaart in hot werk gezeten, die tot grootschc 
resultaten heeft geleid in uiter- Jijk waarneembaren 
zin. Een feit moge dit illus- treeren. Terwijl in deel 
IV, biz. 848, dus onge- vecr in J 920 en na vijf en 
zestig jaren van arbeid, het aantal gedoopten op 
7000 were! opgegeven, zijn er alleen in het jaar 
1930 een gclijk aantal inensehen gedoopt. En het 
aantal leden der Chr. gemeente is er in het laatste 
decennium verveel- voudigd, en tot ongeveer 
43.000 gestegen. Deze groci, gevoegd bij die op het 
zendingsterrein der Ind. Kerk in de Alolukkcn (zie 
aldaar), is een der merkwaardige 
geestelijkeverschijnaelen van dezen tijd, daar het de 
vorming van een groot complex protestantsch 
christelijke bevolking beteekent in (lit deci van de 
Pacific. Als wij naar de oor- zaken speuren van deze 
eigenaardige ontwikke- liug, vinden wij er rneer dan 
e6n. Allcrcerst is er deze, dat de door de Zending 
gebrachte bood- Helmp in vcel wijder onitrek 
bekend was dan oj)j)crvJakkig gezien het goval 
schccn te zijn. De uitbreiding van het aantal 
gedoopten heeft in de later bezottc resaorten langs 
de Noordkust, zooals op Ja])dn, de Schouten-
eilandon en Oost- Nieuw-Guine veol grooter 
omvang aangouomcn, dan in de oudste ressorton om 
do Doro-baai. Van hier uit had de hcer F. J. F. van 
Hasselt, zoon van den Nieuw-Guin6 pionior J. L. 
van Hasse It (Zendeling van 1862—1908, gest. in 
1930) en alzoo in het land zelf geboron en dio daar 
van 1894 tot 1930 als Zendoling heeft gcarbcid, 
mecr dan cens rcizen gomaakt en aanraking 
verkregen in do zoooven genoemdo verder ver- 
wijderdo streken, zonder dat (lit tot bly vends 
resultaten van ineer dan geringon omvang of 
voorbygaanden aurd geleid hadl/AIaar later blcek, 
clat toch onder de bevolking langs bjjna do geheele 
Noordkust do tyding als van mond tot mond, in oik 
gcval van stam tot stam, was doorgedrongen. Dit 
was van de grootste beteekonis, toon andere 
oorzaken in dezelfde richting gingen werkon. 

Tot deze moet men zonder twijfel rekenen de 
intensievere bemoeienis van het Bestuur met de 
bevolking, die wol ook hier reeds in het begin der 
eouw was begonnen, maar langzamerhand 
effectievcr werd. Het gcvolg daarvan is steeds, dat 
bepaalde gebruiken en instellingen der bevolking, 
die nauw mot haar godsdienstige voor- stellingen 
verband houden, verboden moeten worden en hoe 
neutraal het Bestuur in godadien- stig opzicht ook 
begeert te zijn, toch brengt het overal, waar het zich 
werkelijk laat gelden, een sterken schok toe aan het 
eigen leven, ook het eigen godsdienstig leven van 
het volk, dat daar- door geneigd wordt ook den 
godsdienst der „Com- pagnie** tc aanvaarden. Ook 
elders in den Ar- chipel is deze gang van zaken aan 
te wijzen. En ook op Nicuw Guine is het niet 
toevallig, dat de beweging naar het Christendom in 
1906 en volgendc jaren is aangevangen, kort nadat 
het Nederlandsche gezag zich werkelijk iets meer 
dan in naam begon te laten gelden. In de periode na 
1920, welke in dit artikel vooral beschreven. wordt, 
is dit duidelijker dan in vage algemeen- heid 
aantoonbaar. Het is n.l. de periode, waarin Nieuw 
Guine tot een zelfstandige residence werd. verheven 
en dus vanzelf de Bestuursbe- moeienis zich 
uitbreidde. Maar bovendien ken- merkte het nieuwe 
tijdperk, dat daarmee werd ingeluid, zich door den 
verwonderlijken maat- regel, dat als regent over dit 
gewest werd aan- gesteld een telg uit het oude 
vorstengeslacht van Tidore, die zijn gezag 
uitoefende in naam van den Sultan van Tidore, 
wiens gezag over Nieuw-Guine echter reeds vele 
tientallcn van jaren was uitgcschakeld. De 
uitwerking van dezen maatregel op de bevolking 
was groot. De verwachting van den Manseren 
Mangoendi, de eschatologisch getinte 
toekomstverwachting van den machtigcn cn 
rechtvaardigen heersch.er, die onder verschillende 
vormen bij zoo menig volk in den O.I. Archipel 
latent aanwezig is, en die bij de Papoea's dozen 
vorm heeft, leefde much tig op. De zonderlingste 
verhalen deden de rondte. Men zag in den Regent 
den Manseren Mangoendi en dacht dat hij de 
Nederlandsche bestuurs- ambtenaren zou verdrijven 
en de bevolking zou bcvrijden van de knellende 
belastingen. Derge- lijke bewegingen hebben 
dikwijls een tweeledig gevolg, n.l. eerst cen fellc 
opleving van de oude voorstellingen en wenschon 
en verwachtingen, die allo ecn rcligieuzeii inhoud 
hebben, zoodat deze oploving er tevens een is van 
het heidendom. Maar daarna, als dezo 
verwachtingen teleurge- steld worden, slaan ze 
somtijds om in des te grooter bereidheid bij het vo
】k otn van het hei- dendoin afatand to doen en zich 
als doopcandi- daton to laten inschrijven, als 
voorbereiding voor den overgang tot de christelijke 
gemeente. Dio omslag is ook op Nieuw-Guine te 
zien ge- weest. Grooter dan ooit werd de 
arbeidsgelegen- heid op dit zendingsveld. Daardoor 
deed aan- vankelijk het tekort aan Zendolingen on 
goeroes zich des te schorper gevoelen, maar 
niettegen- staande velen van do gooroes aan het 
ongezonde klimaat ten offer vielen en verscheidene 
Zende- lingen tjjde场k of voor good het 
zendingsveld moesten verlaten, slaagde do U.Z.V. 
erin het aantal haror Zendelingen alleugs op te 
voeren, zoodat in 1933 eon getal van zeventien 
bereikt werd. 

Maar ook voor dezen is er eerder arbeid te veel 
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dan te weinig, want juist in dcze periode is dege- 
lijke opleiding der goeroes noodig. En bij alle 
groote verwachtingcn, die men nog van dit zcn- 
dingsveld mag koesteren, is er andcrzijds ook 
aanieiding den stand van zaken niet te ideali- seeren. 
Het terrein vertoont alle typische trekken van een 
animistische primitieve maatschappij, die zich 
begint te openen voor het Christendom. Overgang 
van groepen, dorpen, stammen tege- lijk, die hier en 
daar, de bevolkingsdichtheid in aanmerking 
genomen, een massaal karakter aanneemt; een 
dientengevolge bij alle gezette en zelfs langdurige 
voorbereiding aanvankelijk bij velen nog ondiepe 
en te weinig gefundeerde toeeigening van het 
nieuwe geestelijke bezit, dat echter hier en daar bij 
afzonderlijke individuen ineens dieper blijkt te 
wortelen dan bij de an- deren. Daartegenover bij 
velen, die niet over- gaan, juist een strakker en 
hardnekkiger zich vastklemmen aan het oude. 

De groote uitbreiding van het aantai gedoop- ten 
is mede bevorderd door de omstandigheid, dat ua 
het jaar 1925 een der zendingsposten eenigszins 
naar het binnenland was verplaatst. Tot dusver was 
de geheele Zending feitelijk be- perkt tot kust- en 
eilandbewoners, maar in het uiterste Oosten, niet 
ver van de grenzen van Australisch Nieuw-Guind, 
bleek er aanraking te worden gezocht door stammen 
in de buurt. van het Sentanimeer. Daar na het verbod 
der paradijsvogeljacht ook de kustplaats Hollandia, 
waar tot dien tijd toe de zendingspost gevestigd was, 
sterk achtcruitging, werd deze ongeveer 50 km. 
meer naar het binnenland in Genjem gevestigd en in 
de volgende jaren zijn daar groote groepen der 
bevolking in de Christelijke Kerk opgenomen. Maar 
aangezien sindsdien weer aanraking werd verkregen 
met nog verder in het binnenland wonende 
stammen, is nog niet te overzien, wat er in dit 
onmetelijke en vrijwel nog onbekende land voor 
mogelijkheden ook op het gebied der Zending 
verscholen liggen. 

Aangezien er op dit zendingsveld van Noord- en 
West-Nieuw-Guin6 160 volksscholen zijn (met 
6183 leerlingen, 3857 jongens en 2326 meis- jes) is 
ook hier de opleiding der goeroes een aan- 
gelegenheid van groote beteekenis. Daarvoor is in 
1923 een opleidingsschool gesticht, onder leiding 
van den zendeling-onderwijzer J. Kyne, nu 
gevestigd te Miei in de Wandammenbaai, samen 
met een bijzondere standaardschool voor de 
vooropleiding. Maar de capaciteit van deze school 
kan niet grooter zijn dan om de jaarlijks 
openvallende plaatsen aan te vullen. Dienten-
gevolge blijven hier nog vele vreemdelingen, 
Amboneezen en Sangireezen,als goeroe werkzaam, 
wat ook noodig is, zoolang de Papoea's als gc- heel 
nog niet die energie hebben, dat zij den prik- kel 
dezer naast hen werkende vreemde Chris- tenen 
kunnen ontberen, maar wat anderzijds een 
geestelijke aansluiting aan Ambon tengevolge 
heeft, die wel vele, maar niet uitsluitend voor- 
deelen heeft. 

Vele jaren is de medische verzorging der 
bevolking uiterst gebrekkig geweest en ook nu nog 
hebben de drie gouverneinentsartsen op Nieuw-
Guin6 一 te Manokwari, Hollandia en Fak Fak — 
ieder een reusachtig groot ressort, waarin werkelyk 
afdoende hulp ten eenenmale onmogelijk is, Mede 
daardoor is de eisch steeds dringender geworden, 
dat de Zending zich ook het 

lichamelijk lyden der bevolking zou aantrekken, 
m.a.w. dat Medische Zending in het geheel van haar 
arbeid door de Utrechtsche Zendings Vcr- eeniging 
zou worden opgenomen, maar langen tijd was geen 
Hollandsch arts voor dit werk te vinden. Echter is in 
1932 de cerste zendings- arts te Seroei (eil. Japdn) 
gevestigd, waar- mee in eon zeer lang en diep 
gevoelde be- hoefto is voorzien en waarmee in de 
eerste plaats voor de bevolking, maar daarnaast ook 
voor de Zendelingcn een werk van groote betee-
kenis is begonnen, waarvan echter wel dit vast- 
staat, dat het spoedige uitbreiding noodig heeft. 
Want waar de ressorten zoo groot zijn en zoo ver 
uiteen liggen, zou de vestiging van een arts op elke 
zendingspost geen overdaad betcekenen. 

Een feit van groote beteekenis voor de Zending 
op Nieuw-Guine is de veranderde bonding der 
Regeering ten aanzien van art. 177 I.S. en de z.g. 
dubbele Zending. Bij Gouvernementsbesluit van 12 
Januari 1912 was er een scheidslijn getrokken 
tusschen het gebied der Protestantsche Zending en 
dat der R.K. Missie, welke lijn geacht were! te 
loopen op 4° 30z Z.B. Wat noordelijk daarvan lag 
werd aan de Utrechtsche Zend. Vcreeniging, wat 
zuidelyk ervan Sag aan de Missie toegewczcn, die 
nu ongehinderd door de andcr hun work kon- den 
ontplooien. U.Z.V. en Ind, Kerk hebben zich aan 
deze rcgeling gehouden, laatstgenoemd lichaain 
heeft de herhaaldelijk gekomen verzoe- ken om ook 
in het gebied der Missie te komen werken 
standvastig afgewezen. Daarentegen heeft een 
vertegenwoorcliger der Missie op ongeoor loofde 
wijze getracht noordelijk van de scheids lijn in 
West-Nieuw-Guine door te dringen en daar een 
school te bouwen zonder eerst op wetti- ge wijze te 
trachtcn in genoemd Gouverncmenta- besluit 
wijziging te verkrijgen. De krachtige hou- ding van 
den betreffenden bestuursambtenaar, die de toen 
nog geldendc scheidslijn en de cven- eens nog 
vigeerendc toepassing van art. 177 h.and- haafde, 
verijdelde echter de onwettige poging. Toch had 
deze in verband met onder invloed van 
Nederlandsch-politieke constellaties zich wijzi- 
gende inzichten der Regeering ten gcvolge, dat bij 
de in Juli 1928 onder voorzitting van don 
Gouvemeur van Ambon gehouden bespreking 
tusschen Zending en Missie, do Regeering mee- 
deelde, dat de scheidslyn van 1912 was opgeheven, 
zoodat geheel Nieuw-Guine onder art. 177 viol 
Echter werd tegelijk de toepassing van dit arti- kel 
gewyzigd. Hocwel het oorspronkclijk slechts 
bedoelde rust en orde te liandhaven, word het in dat 
art. bclichaainde voorschrift, dat een Zen- deling 
regeeringstoelating moot hebben om zijn 
dienstwerk uit te oefenen, aldus gehanteerd, dat niet 
aan een Zendoling deze toelating word ver- leend, 
waar do Missie reeds werkte en omgekeerd. Zoo 
voorkwam dus niet het artikel zelf, maar de tot 
gewoonte geworden toepassing ervan de z.g. 
dubbele Zending. Voor primitieve be vol kingen 一 
en slechts uit het oogpunt van het belang tier be-
volking mag men dit art. en zijn toepassing be- 
Bchouwen — was deze alzoo van groote, gunstigo 
beteekenis. Voortaan zou echter de toepassing in 
dien zin gewijzigd worden, dat alleen met do 
oorspronkelijke bedoeling word re ken i ng gehou-
den en overal waar geen verstoring van orde en rust 
te duchten was van dubbele Zending, zou deze 
worden toegelaten. ])o bedoelde bespreking 
tusschen Zending en Missie, die beraamd was om 
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door onderlinge afspraak te bereiken, wat tot dusver 
do bij Gouvernementsbesluit vastgestcldo 
schcidslijn gedaan had, inislukte als zoodanig 
geheel. f)e Missio was niot bereid cenigo scheids- 
lijn te aanvaarden, hetgeen niet behoeft te ver- 
bazen: de R.K. Kerk kan krachtons haar begin- sel, 
dat haar noopt zieh zelf als eenige ware, al- 
leenzaligmakendo Kerk te beschouwen, zich niet 
door een afspraak binden de bewoners van eenig 
deel der aarde buiten haar bemoeiingen en dus aan 
dwaling en kettex'ij ten prooi te laten. Practisch 
heeft de opheffing der scheidslijn en de veranderde 
toepassing van art. 177 de Missie ech- ter nog geen 
voordeelen gebracht. Want de Ind. Kerk heeft van 
de verkregen vrijheid om in Zuid Nieuw-Guine te 
gaan arbeiden eenig gebruik gemaakt, zoodat daar 
een aantal kringen van protestantsche inheemsche 
Christenen zijn ont- staan cn de Missie is gaan 
arbeiden in het ressort der U.Z.V. aan de 
Bentoenigolf, waar echter noch aard noch dichtheid 
der bevolking groote vruch- ten kunnen beloven. Er 
is daar alleen een toestand van ver warring voor de 
bevolking en van groote moeilijkheden voor de 
U.Z.V. ontstaan, die haar meer zuidelijk gelegen 
ressort om Fak Fak en Kai mana aan de Ind. Kerk 
heeft overgedragen, welke in dien tijd tot beter 
bezetting daarvan met goeroes in staat was. 

Het zendingswerk op Soemba is deze jaren ge- 
bleven onder de zorg der Gereformeerde Kerken en 
wel, overeenkomstig de organisatie van het 
Gereformeerd kerkelijk leven, onder die van de 
Gereformeerde Kerken in de provincies Groningen, 
Drente en Overijsel, waarbij zich voor dezen arbcid 
ook de kerken in Oost-Friesland en Bent- heim, 
over de Duitsche grens, hebben aangeslo- ten. De 
arbeid zelf wordt gedrukt door vele moei- lij^heden. 
In de eerste plaats doordat Savoenee- zen er 
aanvankelijk het christendom hebben gebracht, 
maar deze geen brug konden vormen om tot de 
Soeinbaneczen te komen, integendeel daar- voor 
vcelecr een versperring waren. Voorts ware n ook 
de zedelijke en geestelyke toestanden, dio onder de 
Savoeneesche Christenen heerschten van dien aard, 
dat daaraan lange jaren zeer veel tijd cn zorg moest 
worclen besteed, wilden zij ccjiig8zins 
beantwoorden aan de eischen, welko daaraan door 
de zendende kerken inoesten wor- den gesteld. 
Toch hebben zoowcl de missionaire predikanten, 
als ook de kerken, die in het''vader- lund dit werk 
dragen, zich daaraan met groote kracJitcn 
trouwgegeven.Ds.C. de Bruyn, die reeds in 1892, 
nog door do Chr. Geref. Kerk, was uitge- zonden, 
bleef 35 jaren, waarin hy sicchts tweo- inaal met 
verlof ging, op Soemba arbeiden. Hot werk 
ontwikkeldo zich, z^j het onder groote 
moeilijkheden, toch gestadig en het aantal zen- 
dingsarbeiders werd geleidelijk uitgebreid. Het 
eiland is nu vcrdeeld in drie ressorten, Oost- 
Soemba mot een zendingspost to Melolo, Midden- 
Soemba met die to Pajeti en West-Soemba met het 
centrum to Kiiroeni. Een tijdlang zijn. er vier 
missionairo predikanten goweest, maar sinds 1923 
is con van hen, Ds. L.P. Krjjger, belast met de 
leiding van de opleidingsschool van Evange- listcu. 
Het aantal Christenen bedraagt 3165, hetgeen op 
ecn bevolking van meor dan 181.000 in- wotiers 
nog niot zeer groot is. 

Groot gewicht heeft de Zonding op dit eiland ook 
Hteeds gelegd op hot onderwija. In 1913 werd met 
de Regeering de z.g. Soeinba-rogeling geslo- 

ten, waarby het geheolo onderwijs aan do Zen- ding 
werd toevertrouwd. Deze zond voor de ver- zorging 
daarvan een eigen schoolopziener uit, den hcer T. 
van Dijk, die nog als zoodanig werk- zaam is, 
hoewel ook voor dezen schoolopziener, evenals 
voor dien in de Minahasa (zie aldaar) de 
regecringssubsidie is ingetroSken. Eigen leiding 
was bij het steeds groeiend aantal der scholen zeer 
noodig. Het totaal bedraagt nu 59 met 3750 
leerlingen. Bovendien zijn er twee standaard- 
scholen te Pajeti en Karoeni, aan welke laatste een 
eigen internaat is verbonden onder Europee- sche 
vrouwelijke leiding. 

Naast den hoofddienst van de prediking kent de 
Zending der Gereformeerde Kerken ook hier do 
twee z.g. hulpdienston, n.l. het onderwys en de 
Medische Zending. De laatste heeft zich ont- 
wikkeld uit medische hulp door de Zendelingen aan 
de bevolking verleend, zooals dat op alle 
zendingsvelden met dezen tak van zendingswerk 
gebeurd is. Dit werk breidde zich zoo uit, dat reeds 
een der eerste predikanten de uitzending van een 
arts bepleitto. Toch heeft deze eerst in 1928 plaats 
gehad. 

Maar daaraan was reeds geruimen tijd te voren 
voorafgegaan de uitzending eerst van een Euro- 
peesch verplecgster en daarna van een verpleger, 
want sinds de Regeering te Wakaiboebak, de 
standplaats van liet Binnenlandsch Bestuur, een 
officier van gezondheid had geplaatst, was daar ook 
een klein ziekenhuis verrezen, dat echter in beheer 
aan de Zending was gegeven. Deze heeft daaraan in 
genoemd jaar een Hollandsch zende- ling-arts 
verbonden. 

I)e beteekonis van de landstaal is ook op dit 
zendingsveld van den beginne af aan beseft, maar de 
toepassing van het als juist erkende beginsel bracht 
groote moeilijkheden mee, juist door de vele 
stammen, waarvan er leden op Soemba wonen en 
doordat de Soembaneezen zelf ook verschillende 
dialecten spreken. Het Ned. Bijbel Genootschap 
heeft echter een taalgeleerde, Dr. 
L. Onvlee, voor dit terrein beschikbaar kunnen 
stelleu,'dic sinds 1926 daar gevestigd is en aan de 
oplossing van deze inoeilijke vragea arbeidt. 

Alle zendingswerk, dat er in de residentie Ala- 
nado, het gouvernement Celebes e.o., het gou- 
vernoment der Molukkou en de residentie Timor 
buiten het tot dusverre besprokene gedaan wordt, is 
zendingswerk van de Indische Kerk. En de 
Hulppredikers z可n feitelijk geworden de Zende-
lingen der Indische Kerk. Want hoewel oor- 
spronkclijk slechts tot hun task behoorde (zie 
EEREDIENST) de verzorging en leiding der 
bestaande, z.g. gevestigdo „inlandsche Christen- 
gemeonten", is al spoedig en zonder dat het au- ders 
kon, uitbreiding dezer gemeenten met hun 
verzorging hand aan hand gogaan. Waar echter do 
Indische Kerk een tak is van staatsdienst en het 
Kerkbestuur een Regeeringslichaam, dat als 
zoodanig geen Zending kan dr日ven, wordt het 
eigenlijke zendingswerk geleid door het in 1924 
gestichto „Centraal Comitd voor do Zending der 
Indisohe Kerk". Tusschen dit Comite, waarvan de 
voorzitter van het Kerkbestuur qua talis ook 
Voorzitter is, en het Kerkbestuur zelf beataan dus 
wol sterke porsoneole banden. Voorts moet in het 
oog worden gehouden, dat de inheemsche 
Christengemeenten op Ambon en omliggende ei- 
landen weer eigen zendingswerk hebben op de 
zuidkust van Nieuw-Quin6 en daardoor zelf 
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medewerken aan de uitbreiding van de Chr. Kcrk I 
in deze gebieden. En ook dit werk, al staat het 
formeel en financieel buiten de officiecle bemoei- | 
ingen der Ind. Kerk, wordt toch wel door de be- 
treffende Hulppredikers en Inlandsche Leerarcn 
verzorgd, zoodat het hier ook tot het zendings- werk 
van de Indische Kork, hier te verstaan als: in het 
gebied der Indische Kerk, gerekend mag worden. 

Een vrij gelsoleerd deel van dit werk is dat in 
Loewoek en de Banggai-Archipel, in de residentie 
Manado. Het staat onder leiding van 2 hulppredikers. 
Tot den Banggai-Archipel heeft sinds ceni- ge jaren 
ook de R.K. Missie toelating verkregen. 

Van veel grooter beteekenis is zonder twijfel de 
Christelijke Kerk in de Molukken, met name die op 
Ambon. Want Ambon is voor de geheele groote Oost 
niet slechts het politieke, maar bo- venal het 
godsdienstige centrum en tevens het cultuurcentrum, 
maar beide laatste karaktertrek- ken hangen ten 
nauwste samen. Want de Am- bonneezen zijn door 
hun reeds uit de dagen der 0.1. Compagnie 
stammende aanraking met de Hollanders met het 
Christendom bekend gewor- den en door hun 
overgang tot de Chr. Kerk zijn zij de cultuurdragers 
bij uitstek van de Molukken geworden. Dit, gevoegd 
bij natuurlijken karak- teraanleg en versterkt door het 
groote aandeel, dat Ambonneezen in het leger gehad 
liebben aan de pacificatie van Indie, heeft hun een 
sterk gevoel van eigenwaarde en een daaruit weer 
voortvloei- ende of althans daarmee samenhangende 
vrijheid van optreden gegeven, Dit alles is voor de 
Zen- ding van de allergrootste beteekenis geweest. 
De vorm, waarin de Ambonnees het Christendom 
kent, is die van de Indische Kerk. Daaraan voelt hij 
zich ten nauwste verbonden, daarin beleeft hij ook 
zijn geestelijk bezit, als hij uit zijn land is 
uitgezwermd en ergens elders in den Archipel deze 
kerk weer terugvindt. Maar ook in de Am- bonsche 
kampoengs is de Kerk— zoowe) als insti- tuut als als 
kerkgebouw verstaan — het middel- punt. Christen 
zijn beteekent voor hen een hooge- ren rang 
bekleeden dan Mohammedaan of Heiden zijn. En 
Christen zijn beteekent voor hen Protestant zijn. 
Principieel geestelijk zijn deze overtuigingen niet 
verwerkt, zij berusten ze- ker voor een groot deel op 
traditie, maar zij zijn daardoor niet minder krachtig 
werkend, eer is het tegendeel het gevaL Uitvloeisel 
van deze geesteshouding is, dat Ambonneezen in 
grooten getale werkzaam zijn als goeroes op de 
zendingsterreinen der Utrechtsche Zend. Ver- 
eeniging, maar ook op de terreinen der Indische Kerk 
buiten het direct-Ambonsche, bijv. op de Babar-, 
Alor-, en Kai-eilanden enz. En op heel dit gebied der 
Molukken en verder zetten zij zeer sterk het stem pel 
van hun Ambonneesch Christendom, geestelijk 
zoowel als uiterlijk, wat de vormen van het kerkelijke 
leven, ja zelfs wat de kleeding bij kerkelijke 
plechtigheden betreft. Dat Ambon in vroeger ecu wen 
het Protestaiit- sche Christendom heeft aanvaard, is 
voor de Zending van zeer groote beteekenis 
geworden. 

Wat nu de organisatie van dit werk betreft, in deze 
gebieden der Buitengewesten kent de Ind. Kerk 
eenige predikanten als Voorzitters van do Com 
missies der Hulppredikers, gevestigd te Ma-- nado, 
Amboina en Koepang, welke respectieveljjlT 

12 en 4 Hulppredikers onder zich hebben, elk 
met eigen ressort en ter zijde geataan door In 

landsche Lccraren, onder wie de gemeentovoor- 
gangers en lagere kerkclijko waardigheidsbeklee- 
ders fungecren. Vooral aan do opleiding van de- zen 
is de laatste jaren veel godaan. In het Am- bonsche 
waren twee, in het Timorscho was 66n 
opleidingsschool voor gemeentevoorgangers,waar 
deze naast de vorming voor het diploma volks- 
onderwijzer ook een theologischc opleiding kre- 
gen. Deze centralisatie trad in de plaats van een 
vroegeren toestand, toen elke Hulpprediker zijn 
eigen lager personeel mocst vormen. En naast deze 
centrale opleidingen van goeroes had zoowel 
Ambon als Koepang een school tot opleiding van 
Inlandscho Leeraren, 

Groot is het aantal menschen, dat in het laatste 
tiental jaren in de Christelijke Kerk is opgenomen 
tot op de meest afgelegen eilanden toe. In het 
Timorsche bedraagt het aantal leden der Ind. Kerk 
ongeveer 10.000, in het Ambonsche 170.000 en het 
totaal der inheemsche Christenen, die tot de Ind. 
Kerk behooren, beloopt in ronde cijfers een half 
millioon, waarmee tevens is ge- zegd, dat deze Kerk 
bijna de helft omvat van alle inheemsche 
Protestantsche Christenen, wier getal in. den 
geheelen O.I. Archipel 1.050.000 beloopt. 

Juist bij deze getalsverhoudingen is het van in het 
oog springend belang, dat ook onder de Chris- tenen 
der Ind. Kerk de zelfstandigheidsgedachte, waarvan 
wij in den aanvang van dit artikel spra- ken, meer en 
meer veld wint. En het Kerkbestuur is daaraan 
tegemoet gekomen. Dit laatste spreekt allerminst 
vanzelf, want het karakter der Ind. Kerk zou eer 
hettegendeel meebrengen. Ontvoog- ding blijft ook 
op kerkelijk gebied gemakkelijk een woord, 
waaraan het begrip ontbreekt en in elk geval een 
handeling door den voogd te ver- richten, maar 
waarvan de voogd zelf dan ook be- palen wil, 
hoever die zal gaan, zoodat in de ont- voogding de 
voogdijsehap ten duidelijkste uit- komt. En de 
keerzijde van een bestuursregeling als van de Ind. 
Kerk is deze, dat de bevoogden het gemakkelijk 
vinden, dat er voor hen gezorgd wordt en weinig lust 
hebben om tot zeJfstandig- heid te geraken ； 
bovendien wekt het kunnen putten uit bestaande 
fondsen of uit per begroo- ting toegestane 
rijksmiddelen de offervaardigheid voor financieele 
zelfstandigheid allerininst in do hand. Des te 
belangrijker is hot, dat bijv. in het Ambonsche reeds 
in J928 een schema was opge- steld van een streven 
naar meerdere zelfstandigheid der gemeenten. Door 
uitbreiding van het aantal Inlandsche Lecraren 
were! aan het in- heemsche clement grootor aandcel 
in de leiding der zaken gegeven. Een nieuw 
reglcment voor verkiezing van kerkeraden word 
ingesteld, volgens hetwelk aan gemeenten het recht 
verleend kan worden tot verkiezing van ouderlingen 
en diakenen en in de gemeenten op Amboina en de 
Oeliassers zou dit regleinent spoedig worden in- 
gevoerd. Deze kerkeraden zouden dan afdeelings- 
raden sainenstellen, waarbij de afdceling Hainan 
zou valien met elk der hulppredikers-resaorten en de 
afdeelingsraden zouden den ressortalen raad kiezen 
voor het geheele ressort der Molukken. Dit was dug 
inderdaad een lyn van beneden naar bo ven, 
tegengesteld aan de hiiirarchiekc lijn van boven 
naar beneden der bestaande kerkelijke organieatie, 
aan wclks top de predikant- voorzitter staat en 
weJks lijn parallel loopt met die van de 
bestuurshierarchie van Gouverneur, 
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Resident, Ass. Resident, Controleur enz. Eon andere 
hinderpaal voor dozo zelfstandighoids- gcdachtc 
was de in de Ind. Kerk on haar Bestuur sterk 
heerschende overtuiging van do een- on 
ondeelbaarheid dier kerk, welke een zeer nauw 
verband legde tusschen de Europeesche gemeenten 
opJava en de andere groote eilanden en de 
inhceinsche gemeenten in do Buitengewesten, 
zooclat eigen kerkelijke organisatie, onder eigen 
leiding, van laatstbedoelde gemeenten vrijwel on- 
mogclijk was. Dit bczwaar is echter opgeheven door 
het besluit, dat het Kerkbestuur genomen heeft, 
n.a.v. de schooloverdracht in de Minahasa (zie 
aldaar), volgens hetwelk do gebieden der Mi- 
hanasa, Molukkcn, Timor nu tot eigen kerkfor- 
matie kunnen geraken, waarna deze zelfstandige 
kerken een federatief verband zullen kunnen aan- 
gaan met de op eenige zendingsvelden reeds ont- 
stanc en elders in de toekomst wordende zelf-
standige inheemsche kerken. Door dit alles is de tot 
d us ver eenigszins afzijdig staande inheemsche 
Christen heid der Ind. Kerk in het voile licht 
gekomen en is haar belangrijkheid in toenemende 
mate duidelijk en effectief geworden. Dit zal nog 
sterker het geval zijn, nu de Groote Vergadering der 
Ind. Kerk in Mei 1933, die over de adminis- tratieve 
scheiding van deze Kerk van den Staat beslissingen 
moest nemen, in haar nieuw kerke- lijk reglement 
het genoemde besluit van het Kerkbestuur heeft 
bevestigd en met handhaving van de eenheid der 
Kerk toch aan zelfstandige inheemsche Kerken 
binnen die eenheid plaats heeft verzekerd. 

De Zendingsarbeid op Java is ook na 1920 
krachtig voortgezet, 6n op vele plaatsen gincls en 
door vele corporaties en kerken hier te lande. De 
resultaten, die in meer dan een opzicht cen 
inerkwaardig karakter dragen, zijn niet op alle 
deelcn van het dichtbevolktc eiland gelijk. 

Zij zijn nuineriek zeker niet het aanzienlijkste 
o})West Java, het terrein dcr Nederlandsche Zen- 
dingsvereeniging. Hier wordt onder vier versohil- 
lende volksgroepen gearbeid, voornamelijk onder 
Soendaneczen en Chineezen, maar ook onder de 
Javaansche bevolking in de omgeving van Cheribon 
en voorts onder de tot geon dezer drie vol ken 
bohoorende Maloische bovolking van Batavia on 
met name Mecster Cornelia. In gods- clicnHtig 
opzicht is er echtcr slochts van twee groepen sprake: 
Alohammedanen en Chineezen. Onder 
cerstgenoemde is het work door de reeds vroeger 
(DI. IV, biz. 852, koi. 1) genoemdo oor- zaken zeer 
moeilijk gebleven. De Islam heeft onder do 
Soendancozon dieper wortel gcschoten, zij sluiten 
zich sterker af tegenovor Christonge- worden 
volksgenooton on het bjjeenbrengen van deze 
laatsten op afzonderlijke landperceelen of 
ontginningen heeft een volstrokto afsluiting van 
h,un invJoed naar buiten dan ook meer dan eens ton 
govolgo gehad. Toch grooit hot aantal Christe- nen 
uit de Mohainmedanen ook op dit zen- dingaveld 
geloidelijk, al blykt uit het aantal van 3300 na ruim 
70-jarigen arbeid wel, dat de grooi niet sncl gaat, 
wat ook zeker medo een govolg is daarvan, dat de 
Christonen door hun overgang te gelsoleord komen 
to staan van hun volksgemeenschap. 

Aan den arbeid onder de Chineezen is in deze 
periode meer opzettel^ke belangstelling gewyd. 
Drio Zondelingen zijn daarvoor speciaal aange- 

wezen. Maar dezo arbeid wordt wcer door andere 
mocilijkheden gedrukt, voortvloeiende uit het 
eigenaardig karaktor van deze bevolkingsgroep. 
Een deel daarvan, de SingkG's, moet in hun eigen 
taal bereikt worden, maar zij keoren dikwijls later 
weer naar hun vaderland terug. Blijvende ge-
meenten zijn er uit hen dns niet te vormen. De- 
genen, die wel blijven en hun nakomelingen, de z.g. 
Peranakans, en die dikwyls het Maleisch als hun taal 
aannemen, staan toch weer onder in- vloed van 
allerlei nationalistische stroomingen in China, die 
hen ook niet gemakkelijker toeganke- lijk maken. 
Het aantal Christen-Chineezen is dan ook niet zeer 
groot en bedraagt op West Java on- geveer 1100. 
Wat de toekomst van dit werk be- treft, cn dus ook 
de kerkvorming onder Chineezen, die door de 
taalverschillen zeer bemoeilijkt wordt, moet worden 
bedacht, dat er, gelijk bij de beschrijving van het 
zendingswerk op de buiten- gewesten reeds ter 
sprake kwam, vrijwel den ge- heelen Archipel door, 
onder Chineezen zendingswerk wordt gedaan. 
Vooral den laatsten tijd. wordt daaraan door uit 
China verdreven Ameri- kaansche Corporaties veel 
aandacht besteed. Po- gingen om door een bond van 
Chineesche evange- lisatics een band te leggen 
tusschen de Chineesche gemeenten op geheel Java 
en zoo op kerk- vonning op beperkt terrein aan te 
sturen, zijn niet geslaagd. Het werk, dat de 
Methodist Episcopal Church op West Java deed 
onder de Chineezen, heeft deze corjjoratie, toen zij 
zich begin 1928 tot Sumatra beperkte, aan de 
Nederland- sche Zendingsvereeniging 
overgedragen. 

Moge het directc, evangeliscerende zendings-
werk op West-Java vooralsnog al niet op kwan- 
titatief groote resultaten kunnen bogen, er zijn twee 
andere takkon van arbeid, van welke iets anders 
gezegd kan worden. Het werk der Medi- sche 
Zending heeft in het laatste decennium een groote 
uitbreiding ondergaan. Het ziekenhuis te Bandoeng 
is stork vergroot en heeft een capa- citeit van meer 
dan 200 bedden gekregen, terwijl er bovendien een 
anti-opium paviljoen aan is ver- bonden, waarvan de 
naam de bedoeling voldoen- de uitdrukt. En de kring 
van hulpziekenhuizen en poliklinieken is ook 
dermate uitgebreid, dat de drie Europeesche 
doktoren de handen vol heb- ben. Voorts is er een 
centraal ziekenhuis gebouwd te Poerwakarta, 
waaraan ook twee medici zijn verbonden en Ret 
vroegere hulpziekenhuis te Tjideres is tot 
hoofdziekenhuis geworden, si nds daarvan in 1928 
ook een Europeesch arts de leading op zich heeft 
genomen. Ook van deze beide ziekenhuizen uit 
worden versehillende poliklinieken bediend, 
Terwijl er in Djoentikebon een hulpziekenhuis is, 
waaraan een Europeesche verpleegster is 
verbonden. Een aantal van 7900 patienten met 
165.000 verpleegdagen en ruim 42.500 polikliniek-
patienten geeft een iudruk van don omvang van 
dezen tak van arbeid. 

Ook het schoolwezen op dit terrein is vrij uit- 
gebreid. Niet zoozeer het Ixilandsch onderwijs, 
waarvoor intusschen toch langeu tijd een Zen- 
dingsnormaalschool te Bandoeng heeft bestaan, dio 
echter in 1932 als offer der noodzakelijke be- 
zuiniging is gevallen, daar het aantal zendings- 
volka- en standaardscholen een eigon opleiding niet 
moer rechtvaardigde, terwyl toeu ook do eigen 
Europeesche schoolopziener niet kon blijven 
gohandhaafd. Daarentegen is het Westersch Lager 
Onderwys zeer omvangryk, aangezien er 



1226 ZENDING (PROTESTANTSCHE). 

op dit zendingsterrein 6 Holl.-Inl., 12 Holl.-Chin. 
scholen zijn en een Mulo-school. 

Een bijzondere tak van werkzaamheid, waaraan 
een der Zendelingen een groot deel van zijn krach- 
ten geeft, die niet tot een der drie gcnoem- de takken 
van arbeid in het bijzonder behoort, en die ook 
elders in de Zending niet voorkomt, is de bestrijding 
van opiummisbruik en de gees- telijk-medisch-
maatschappelijke arbeid onder opiumschuivers. Dit 
werk, dat in Batavia een doorgangshuis en in 
Bandoeng het reeds genoem- de Anti-Opium 
paviljocn heeft, is belangrijk om zijn karakter van 
Christelijk-socialen arbeid. 

Op het zendingsveld van Midden Java werkt op 
haar oude terrein in het Noorden nog steeds de 
Salatiga-Zending in tien verschillende 
zendingsposten, terwijl er twaalf Europeesche 
Zendelingen in den arbeid staan, waarvan e6n zich 
uitsluitend aan de Chineezen w^dt, terwijl een 
vrouwelijke Zendeling zich geeft aan den arbeid 
onder vrouwen en meisjes. Ruini 3400 Javanen en 
300 Chineezen behooren tot de Chr. Kerk. 
Natuurlijk werkt ook hier, gelijk dit be- neden van 
den anderen zendingsarbeid onder Javanen blijken 
zal, de verandering in menta- litcit der bevolking op 
dien arbeid terug. Het ontwaken dier bevolking 
brengt meer openheid en openhartigheid met al de 
licht- en schaduw- zijden daaraan verbonden. De 
gemoedelijk aarts- vaderlijke verhouding tusschen 
Zendelingen en gemeenten zal niet altijd kunnen 
blijven be- staan. Ook op dit terrein zal een streven 
naar grooter zelfstandigheid der gemeenten aan de 
orde moeten komen, vooral waar ondanks de 
onderschcidenheid der zendende Corporaties en 
Kerken er toch naar e6n ongedeelde Javaansche 
Christelijke Kerk gestreefd zal moeten worden. 
Krachtens den aard der Neukirchener Zending, die 
meer op directe Evangelisatie uitgaat en die door 
haar godsdienstig standpunt geen groote financieele 
verantwoordelijkheid wil dragen, wordt het 
schoolwerk en de medische Zending door 
afzonderlijke zelfstandige lichamen waar- 
genomen, die eigen rechtspersoonlijkheid be- 
zitten. Toch maakten ook hier deze twee takken van 
arbeid feitelijk 66n geheel uit met het and ere werk. 
Een Holl.-Inl. en drie Holl.-Chineesche scholen 
trachten de behoefte aan Westersch Lager 
Onderwijs te bevredigen. Voorts zijn er drie 
ziekenhuizen, waaraan zeven Europeesche artsen 
verbonden zijn, die per jaar 8500 patien- ten 
verzorgen met bijna 210.000 verplecgdagen en 
81.000 polikliniekpatienten behandelen. Ook de 
Salatiga-Zending had, te ^'inkir,_,een eigen 
opleiding voor inheemsch hulppersoneel in school 
en gemeente. Maar ook deze kon niet Janger in het 
genot gesteld blijven van subsidie en is in 1932 
opgeheven, terwijl de leerlingen overgegaan zijn 
naar de Normaalschool te Modjowarno, toen deze 
nog niet door hetzelfde lot was getroffen. 

Ook de Doopsgezinde Zending heeft haar arbeid 
in Japara voortgezet. Maar waar de geld- middel^il-

Vdof' dit wsk kwamen uit Rusland en Duitschland 
is het begrijpelijk, dat zij zeer zwaar leed onder de 
directe gevolgen en de ver- dere nawerking van don 
oorlog. Het heeft jaren geduurd eer and ere kringen, 
vooral hier to lande, als uchterland voor dit 
Zendingsterrein waren georganiseerd. En het was 
een geluk, dat de landkolonies in de jaren van 
goeden oogst den 

arbeid ook financieel konden stounen. Toch was 
deze steun niet het docl, maar blcef de opzot ge- 
handhaafd, dat deze kolonies vooral evangeli- 
saticmiddel moesten zijn om beter en ongestoor- 
der het Evangelie aan do opgezetonen te kunnen 
brengen. Toch kreeg het geheele werk er een 
gemengd karakter door, van godsdienstigen, 
cultureelen en socialen aard. Maar ook in eerst- 
genoemd opzicht voldeden zij aan de verwach- 
tingen en naast de oudste kolonie te Margaret!ja zijn 
nog twee andere gesticht te Boemiardja en Pakis. 
Hoewel deze vestigingen langzamerhand ook 
brandpunten van Christelijk leven worden, moeten 
kolonies en gemeenten toch onderschei- den 
worden, zooals zij financieel en administra- tief ook 
gescheiden blijven. Er zijn drie ressorten met vier 
zendelingen, terwijl er zich om het ziekenhuis to 
Kelet ook een gemeente verzameld heeft. In totaal 
zijn er ongeveer 4000 Christenen, en de gemeente 
Margaredja is zelfstandig onder een eigen beroepen 
Javaanschen voorganger. De opleidingsschool door 
den nestor dezer Zending, den h.eer P. A. Jansz., 
zoon van den grond- legger P. Jansz, geleid, word, 
na reeds vroeger het internaat te hebben verloren, 
buiten subsidie gesteld, maar is toch door haar 
leider voortgezet. 

Ook op dit terrein is er Medische Zending door 
het ziekenhuis te Kelet, waaraan twee Europeesche 
artsen verbonden zijn. Bovendien is ook het 
melaatschenasyl Donoredjo, waar ruim 200 
patienten zijn opgenomen, hier ge- vestigd onder 
leiding van een Europeesch ver- pleger, Het 
zendingsonderwijs omvat slechts een twintigtai 
Inlandsche scholen, waarvan .5 stand- aardscholen 
cn 1 ongesubsidieerde Holl.-Ini. school te 
Koedoes^ 

In het zuidelijk deel van Midden Java hebben de 
Gereformeerde Kerken in Nederland een ze6r 
belangrijk zendingsterrein, waar de arbeid in 
bloeienden staat verkeert. Volgens de beginselen in 
deze kerken heerschende gaat het zendings- werk 
uit van een plaat«eljjke kerk hier te lande, die daarin 
echter wordt bijgestaan door andere kerken uit 
naburige plaatsen. Zoo zijn er mi zes verschillende 
zendingsressorten. De Geref. Kerk van Rotterdam 
en do kerken in Zuid-Uolland verzorgen het ressort 
in de voormalige residentie Banjoeinas. Utrecht en 
de kerken in de ])rovin- cies Utrecht on Gelderland 
vinden hun ressort in Pocrworedjo en Koetoardjo. 
De kerk van Heog met die van Friesland in 
Kcboerndn cn W.onosobo. Amsterdam en de 
kerken van Noord- Holland hebben hun ressort in 
Jogjakarta en Delft met de kerken van Zuid-Holland 
ton noorden in Solo, terwijl ten slotte Aliddelburg 
en de kerkon^van Zeeland hun zendingsterrein 
hebben in Magelang cn de daaroinheen liggende 
residen- tie Kedoe. 

Wy zuHcn hier evenwcl bij de beschrijving der 
voornaanisto trokken van dit zendingsterrein van 
Midden Java ten Zuiden, het als 66n geheel 
beschouwen. Dat er ondor deze trekken zijn, die 
voortvlocien uit de speciale inzichten der zendende 
kerkongomcenschap, spreekt vauzclf. Eon daarvan 
ia de onderscheiding in hoofddienst en 
hulpdiensten. De eerste omvat de prediking, dus 
den evangeliseerenden arbeid en den op- bouw der 
gemeenten； de andere omvatten den schooldienst, 
de Medische Zending en de col- portage. In den 
opbouw der geineonten toont zich een andere trek, 
n.l. dat doze zoo spoedig 
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mogelijk naar het gereformcord kcrkrecht, dat hier 
te lande geldt, wordon georganiseerd of 
“gcinstitucerd", zooals de term daarvoor luidt, door 
benoeming van een Kerkenraad. Op dezo wij- zo 
zijn reeds een dertigtal zclfstandige kcrken ont- 
staan. Daarmee kon het verdere kerkelijke leven 
langs de lijnen van hetzelfde kerkrecht wordon op- 
gcbouwd. Dit kent als z.g. „mcerderc vergade- 
ringen" bijeenkomsten van afgevaardigden der 
kerkenraden, en dus der gemeenten, in grooter 
verband, o.a. vergadering der Classis en der 
Synodc, in welke laatste de afgevaardigden van het 
geheele kerkgebied samenkomen. Ook op Midden 
Java is in de Javaanscho kerken een aanvang 
gemaakt met het samenkomen van dcrgclijke 
ineerdere vergaderingen. De Classis vallen er 
samen met de ressorten. Voorloopige classicale 
vergaderingen zyn reeds gehouden, waaruit cen 
geordend kerkverband zal groeien. En in Februari 
1931 heeft men voor dit geheele zendingsterrein de 
eerste Synode gehouden, waartoe het initiatief door 
de Javaansche Kerken zelf, en niet door de 
Europeescho zendingsar- bciders was genomen. 
Het inoderamen bestond dan ook uit twee 
Javaansche predikanten en een Javaanschen 
ouderling. Unaniem spraken de afgevaardigden 
zich uit voor den Bijbel als ac- coord van eenheid 
en wel naar de verklaring van de Heidelberger 
Catechismus, het eenige der z.g. drie formulieren 
van eenigheid dcr 17e-eeuw- schc Hollandsche 
Gereforineerde Kerken, dat in liet Javaansch 
vertaald is. Ook uit al deze dingen blijkt dus het ook 
elders waarneembare streven naar kerkelijke 
zclfstandigheid, maar tovens, dat de ontwikkeling 
gaat in de richting van een Javaansche kerk op 
Geref. grondslag. Dit alios verdient to meer 
waardeering, omdat de ongeveer 8300 leden dezer 
kerken (1931) nog slcchts een klein deel, ongeveer 
l°/00 van de bevolking van het zendingsterrein 
uitmaken, aan wie echtcr een stevig fundament 
gcschonken woidt om zelf niede hun gccstelijk cn 
kerkelijk leven en ook hun eigen zendingswerk op 
voort te bouwen. 

Naa«t dozen hoofddienst heeft de Zending der 
Geref. Kerken ook zeer vcel aandacht en zorg 
gewijd aan de hulpdiensten, in de eerste plaats 
aai)het onderwijs. Bij het Inlandsch onderwijs heeft 
men getracht het peil zoo hoog mogelijk oj)te 
vocrcn. Voor cen bovolking als op Midden Java 
achtte men de dricklassigc volksschool cigeulijk 
onvoldoende, zooals ook wol uit dezo cijfcrH blijkt, 
dat men 36 volksscholen, maar 39 
HtandaardschoJen en nog 8 vervolgscholen 
onderliield. En nog sterker is het VVestersch 
L. O. bchartigd in 15 Holl.-Jav., 12 Holl.-
Chin, en Mulo-scholon, waarbij men ook nog 3 
huis- Ijoudscholen moot tellen. Bovondien gaat 
door cen zecr stork ontwikkeld internuatswezen op- 
voeding met onderwijs hand aan hand. 

Voorts werken in het belang van dezon hoofd- en 
hul])dionstdrie opleidingsinriohtingen. Ten eersto 
de Hchool tot opleiding van schoolgoerocs, die ook 
op (lit terrein in kleine gemeenten tovens voor- 
gangors zyn. Dit is de to Jogjakarta govestigde 
KeuclieniuHHohool, een Normaalschool, diedus 
on- derwijzera voor do standaard- en 
vervolgscholen opleidton onderleiding van 
eenHollandsoh ondor- wijzor stant. Ton tweede do 
eveneons to Jogja ge- veHtigdo school voor 
Javaanscho Predikanten. Aan dezo school heeft 
meet dan eon kwart eouw 

Ds. D. Bakker Iciding gegeven, later in samenwer- 
king met zijn zoon Dr. F. L. Bakker. En na de laatste 
reorganisatio zijn er drie academisch gevormdo 
thcologen, alle doctor in de theologie, aan 
verbonden, en wordt als eisch van toelating het 
Mulo-diploma B of een gelijkwaardig diploma 
gestokl, welks bezitters dan nog 5 jaar moe- ton 
studeeron om den rang van predikant te bereiken. Er 
wordt dus naar gestreefd hun een zooveel mogelijk 
aan die der Hollandsche predikanten gelijkwaardige 
ontwikkeling eigen te maken. De derde 
opleidingsinrichting, gevestigd te Solo, is de Holl.-
Inl. Kweekschool, die onder- wijzers en 
onderwijzeressen opleidt voor het 
U.L.O. Jarenlang is in degeheele Protestantsche 
Zending dit de eenige dergelijke inrichting van 
onderwijs goweest, waarvoor de Geref. Zending 
zich groote offers getroost heeft en waar zij uit alle 
gekerstende gebieden van den geheelen Ar- chipel, 
waar men Westersche scholen had, leer- lingen 
opnam. Hier heeft deze Zending wel zeer sterk haar 
vooruitzienden blik en haar krachtig initiatief 
gotoond. De leerlingen van al deze op- 
leidingsinrichtingen wonen in internaten, waar zij in 
kleine groepen onder leiding der leeraren 
saniengebracht worden. 

De tweede z.g. hulpdienst, waarvoor de Zending 
der Geref. Kerken buitengewoon veel ge- daan 
heeft, is de Alcdische Zending. De grond- legger der 
Medische Zending, Dr. J. G. Scheurer, heeft op (lit 
zendingsterrein zijn pioniersarbeid verricht en het 
Petronella-hospitaal te Jogja is wijd en zijd bekend. 
Groote diensten heeft deze Zending aan de 
medische verzorging der bevolking van geheol 
Ned.-Indie bewezen, want het systeem van centrale 
hoofdhospitalen met daar- omheen een krans van 
hulpziekenhuizen en po- liklinieken, die vanuit het 
centrale iiospitaal bediend worden on ernstige 
patienten daarheen kunnen overbrengen, een 
systeem, dat ook in den gouvernemeuteelen dienst 
der volkagezondheid is overgenomon, is in Midden 
Java ontstaan. En de laatstclijk daar in badrijf 
gestelde polikliniek- auto's, kleine maar goed 
geoutilleerde, rijdende poliklinieken, die iederen 
dag in twee of meer verschillende dorpen komen, 
zullen ook ruimer toepassing vinden. Behalve voor 
de medische verzorging der bevolking heeft dit 
geheele systeem een grooto botcckenis voor de 
opvoeding van het inheomscho personeol voor de 
betooning van medischo zorg aan hun eigen 
volksgenooten, omdat de poliklinieken en 
hulpziekenhuizen meeatal onder loiding staan van 
geschoold Javaansch personeol, dat op goregelde 
tijden wcer in het central© hospitaal kan 
terugkeeren om kennis en orvaring op te frisschen. 
ledere zen- dondo kerk heeft iu cigon ressort 
minstens e6n hospitaal. In totaal werkten er (1931) 
aan 7 hoofdhospitalen met 22 hulpziekenhuizen en 
48 poliklinieken 19 Europ. artsen en evenveel 
Europ. verpleegstors, 306 inheomsche verplegera 
en 222 verpleogsters, voor 40.000 pationten met 
831.000 verpleegdagen en 327.000 polikliniek- 
patienten. De Zonding der Geref. Kerken heeft 
verreweg het grootsto medische werk. 

Hetzolfdo kan men ook zeggen van de loctuur- 
vorspreiding. Tientallen colporteurs vorspreiden 
jaarlyks aan bijbels en by belgedeelten, boeken, 
bladen en andere geschriften een hoeveelheid, 
waarvan het getal de 200.000 overschrydt. 

Zoo ondorhouden de Gerof. Kerken op Midden 
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Java een zendingswerk, dat aan alle lagen der 
bevolking aandacht geeft en van alle middelen 
gebruik maakt om de boodschap tot zoovelen 
mogelijk uit to dragen, een werk, dat in zijn 
uiteriijke verschijningsvormen van organisatie, 
gebouwon, academisch gevormd personcel even 
imposant is, als het door innerlijkc structuur groote 
kracht en warme toewijding verraadt. 

Het gedeelte van Java, dat oostelijk van de 
Vorstenlanden gelegen is, is het zendingsterrein van 
het Nederlandsch Zendeling Genootschap en het 
Java-Comiti. Daar er echter op Java zelf reeds lang 
een nauwe aaneensluiting was en er ook hier te 
lande tusschen deze beide corporaties 
samenwerking bestaat, kan dit zendingsveld hier nu 
als een gehecl behandeld worden. Er heeft in het 
laatste decennium een eigcnaardige en zeer 
belangrijke ontwikkeling plaats gegrepen. Ter- wijl 
de allereerste vorniing van tot het Christendom 
geneigde kringen in enkele steden plaats greep, 
heeft sinds het optreden van Jellesma en diens 
vestiging te Modjowarno de uitbreiding der 
Christelijke gemeenten in Oost Java hoofd- zakelijk 
op het platte land dus onder de ddsa- bevolking 
plaats gehad. Een krachtig niiddel daartoe was het 
aanleggen van ontginningen in het oerbosch, vooral 
aan de Zuidkust, door groe- pen van Christenen, uit 
oudere, op dergelijke wijze gestichte gemeenten 
afkomstig. Hoewel in sommige gevallen ook niet -
Christen Javanen aan deze ontginningen konden 
meedoen en zich daar konden vestigen, werd voor 
de geheele nederzetting een pranata, een 
ddsaordening, vastgesteld, die alle op godsdienstige 
of moreele gronden niet duldbare toestanden 
uitsloot en het geheel stempelde tot een 
Christennederzet- ting. Zoo is er een aantal 
bloeiende gemeenten ontstaan. Langzamerhand was 
er voor vele der jongere leden evenwel geen plaats 
meer in de dMa's en ook het verhoogde peil van het 
onder- wijs maakte, dat er steeds meerderen 
uitzwerm- den naar de steden. Terwijl bovendien de 
eisch steeds dringender werd, het Christendom niet 
uitsluitend tot de desabevolking te bepalen, maar 
het ook in de steden te brengen. Zoo keerde de gang 
der ontwikkeling min of meer naar het uitgangspunt 
terug, echter zonder de vruch,ten van het 
tusschenliggende stadium te laten glip- pen： het 
werk in de dfesa,s en zelfs in nieuw aan- gelegde 
ontginningen ging verder, ook al werden er in de 
laatste jaren zendingsposten gesticht in steden als 
Malang, Ke.diri, Madioen, Modjo- kerto en 
SocraBaja. De richting van het land naar de stad was 
verlegging van accent, geen afbreken van een tot 
dusver getrokken lijn. 

Een ontwikkeling van niet minder groote be- 
teekenis, maar van meer internen aard, was die naar 
de zelfstandigheid der gemeenten, Uit het oogpunt 
van de numerieke sterkte der gemeenten was 
daartoe nog meer aanleiding dan op Midden Java, 
want de Oost-Javaansche kerk alleen op het N.Z.G.-
terrein groeide naar de 20.000; op de terreinen van 
beide corporaties zyn nu (1931) ruim 27.000 leden 
der Chr. Kerk. Waar er echter niet een gereed 
kerkelijk stelsel, zooals bij de Geref. kerken, reeds 
van te voren gegeven was, dat als vanzelfsprekend 
voorbeeld ter reproductie aan de Javaansche 
gemeenten gepresenteerd kon worden, maar men er 
in de corporationeele Zending meer op uit kan zijn, 
vrijheid aan de inheemsche Christenen te geven 

in de organisatie van hun kcrkelyk leven, was de 
meerdere terughoudendheid bij de Zcndelin- gen en 
de grooterc achterstand bij de gemeenten licht 
vcrklaarbaar. Maar toen do moedergemcen- te 
Modjowarno aan de drie cischen van zclfbe- stuur, -
onderhoud en -uitbreiding kon voldoen, modst voor 
haar het uur der zelfstandigheid slaan en op 
Pinkstcren 1923 werd zij dan ook zelfstandig en 
krecg zij een eigen voorgangcr. Daannee was als het 
ware tevens de vaste kern gegeven, waaromheen het 
kristalliseeringsproces verderen voortgang moest 
hebben. Dit is dan ook het geval geweest en na 
eenige tusschen- stadien is op 11 December 1931 de 
kerkelijke organisatie tot afshiiting gekomen, nadat 
cerst het door Dr. H. Kraemer na uitvocrig 
plaatselijk onderzoek opgestelde voorontwerp lang 
en breed met de plaatselijke gemeenten en 
kerkenraden was besproken. Ook de in Oost Java 
ingevoerde regeling is presbyteriaal van karakter en 
dus opgebouwd op de plaatselijke gemeente. Deze 
wordt geleid door een door haar zelf gekozen 
Kerkenraad, waarvan ook vrouwen lid zijn. De 
Groote Kerkenraad (Classisvergadering) wordt 
samengesteld uit afgevaardigden uit de plaatse- lijke 
kerkenraden en afgevaardigden van de Groote 
Kerkenraden vormen de Groote Verga- dering of 
Madjelis Agoeng, de Synode der Oost- Javaansche 
Kerk. Deze Madjelis Agoeng is op 11 December 
1931 door een besluit der zendende corporaties 
ingesteld. Zij heeft een dagelijksch bestuur van drie 
leden, waarvan 6en Zendeling als Voorzitter, voor 
de dagelijksche leiding. En in de geheele Madjelis 
Agoeng hebben drie Zen- delingen zitting, de 
Voorzitter inbegrepen, Echter is er uitdrukkelijk 
bepaald, dat deze regeling niet langer dan drie jaar 
zal duren, zij draagt dus een voorloopig en een sterk 
opvoedend karakter. Zij wil de Christen-Javanen 
hun eigen kcrkelijko aangelegcnheden leeren 
behartigen, zonder hen onmiddelJijk te belasten met 
een taak, die zij zonder eenigen tijd van overgang en 
voorberei- ding niet op zich zouden kunnen nenien. 
Voorts is er voortdurend bij het omschrijvcn van de 
taak der afzonderlijke lichamen zeer sterkc ua- druk 
op gelegd, dat de Christelijke gemeenten het 
Evangelic aan hun volksgenooton inoeten uitdragen, 
m.a.w. het zendingskarakter der gemeenten is zeer 
duidclijk en opzcttolijk tot uil- drukking gebracht. 
Eon grooto mate van wiHscl- werking bestaat er 
tusschen deze meerdere zelf- standigheid der 
Christen gemeenten en d。in 1927 te Alalang 
geopende Bal6 Wyata, de op- leidingsschool voor 
Javaansche predikanten, onder leiding van twee 
Zendelingen. Ecn complex gebouwen, waarbij 
huizen voor de gchuwdo en ongehuwde leerlingen, 
nog aan te vullcn met een Javaansche pendopo als 
leerzaal en ont- vangstruimte, is ervoor opgericht. 
Leerlingen zijn tot dusverre goeroes, die reeds 
eenigen tijd in de gemeenten als voorgangers, al of 
niet tevens aan de school verbonden, hebben 
gowerkt en daarby hun gaven voor den gemeente-
arbeid hebben getoond. Het onderwijs is er geheel 
op berekend hen niet slechts met Westerscho thco- 
logische wetenschap bekend te inaken, maar do 
synthese te vinden tusschen deze en dat eigen 
Javaansche geestelijke bezit, dat gekerstend en dan 
voor den geestelijken opbouw der gemeenten 
vruchtbaar kan worden. Tevens wil deze Bal6 Wyata 
zijn cen geestelyk centrum, 
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waarheen de oud-Ieerlingon on anderen van tijd tot 
tijd kunnon terugkeeron ter verdieping on 
versterking van hun geestelijk leven. Dit ligt dus 
eenigszins in dezelfde lijn als de in Oost Java 
ontstane en aan N.C.S.V. gewoonten ontleende 
kainpen, die er buitengewoon snel zijn ingebur- gerd 
cn jaarlyks cen groeiend aantal gemeente- ledcn van 
dikwijls zeer uiteenloopenden leeftijd vereenigen 
tot het onderling bespreken van gecstelijke vragen. 
Doordat de geest van ont- wakencle zelfstandigheid 
ook aan de vrouwen en meisjes niet is 
voorbijgegaan, hebben ook deze eigen kampen 
gekregen, voortvloeiende uit eigen 
vcreenigingsleven. Voor de organisatie en ver- 
diej)ing van dezen arbeid zal er binnenkort een 
vrouwelijke zendeling worden uitgezonden. 

Ook op Oost Java is er naast dezen arbeid het 
zendingswerk door de school； 24 volks- en 39 
standaardscholen rechtvaardigden een eigen 
opleiding, de Normaalschool te Modjowarno. 
Echter zal ook deze geslotcn worden evenala de 
Keuchenius-school der Geref. Zending (zie boven), 
daar er voor de eerstvolgende jaren vol- doendc 
normalisten zijn opgeleid. Vijf Holl.-Ini. en 
evenveel Holl.-Chin, scholen benevens 66n Mu- lo-
school vertegenwoordigen hetU.L.O. Sinds ee- nige 
jaren bestaat er een Christclijke Kweekschool ter 
opleiding van personeel voor deze scholen, een 
pendant dus van de H.LK.S. te Solo, welke mdt haar 
internaat sinds 1932 gevestigd is te Pro- bolinggo, 
en die wel staat op dit terrein van het N.Z.G. maar 
van de gezamenlijke Samen- werkende Zendings 
Corporaties uitgaat, voor scholen in den geheelen 
Archipel werkt en ook uit dat gchcele gebied haar 
leerlingen betrekt. 

Het medische zendingswerk, langen tijd alleen 
beoefend in het zendingszickenhuis te Modjo- 
warno met daarbij behoorende poliklinieken on een 
hulpziekenhuis te Swaroe, werd in 1927 ver- sterkt 
door de opening van een tweed e zie ken- huis te 
Malang, op een terrein aansluitende aan dat van de 
Bale Wyata. Er arbeiden in beide inrichtingen 
sainen vier Europecsche artsen en ecn Javaanscho 
voor ruim 9000 pationten met 210.000 
vcrpleogdagen en 25.000 polikliniek- j)atienten. 
Een elders onbekendo tak van arbeid heeft zich hier 
in verband met de Zending ont- wikke!cl, n.l. een 
wijkverpleging. Met het zon- dingsziekenhuis als 
basis vestigde zich ecu Euro- pcesche vcrpleegster-
vroedvrouw met een aantal Javaanscho 
verpJcegsters in een wijkhuis, van wuaniit in de 
Javaanscho kainpoeng van Malang geneeskundige 
cn vooral zoo mogel^k verloskundige hulp bewezen 
kon wordon. Deze medische pioniersarbeici block 
spoedig dermate gewaardecni to worden en in een 
bohoofto te voorzicii, dat er versterking van het 
Europeesch personeel jioodig was. En in Soerabaja 
is reeds cen dergciijke wijkverpleging gevestigd, die 
in niet mindere mate blocit. 

Speciaal tot den arbeid van het Java-Comit6 
bchoort do arboid ondor do Madoereezen. Deze 
heeft echtcr tot dusver zeer geringo rcsultaton 
opgeleverd. l)e arbeid op het eiland Kangoan, wuar 
na moor dan 25 jaar gemeente iioch school ontstaan 
was, al word er veol medisoho hulp vorleond en al 
werd do Zendeling er door do bo* volking 
gowaardeerd, zooals by zyn vertrok bleok, werd in 
1932 opgegoven. 

Nauw met den arbeid van het N.Z.G. ver- 
qonden, is die van de Oeref. Ker ken in /Jersteld 

Ver band, die in Ds. II. C. Hildering hun eersten 
Zendeling hebben, wclkc werkt onder de Chi- 
neezon op Oost Java. Hy heeft zich in 1930 daartoe 
to Soerabaja gevestigd, van waaruit hij op 
vcrschillende plaatson pioniersarbeid verricht. 
Organisatorisch is dit werk aangesloten bij de Oost-
Java-Zonding. De heer Hildering maakt als 
gelijkbercchtigd lid deel uit van de Confe- rentie van 
Zendelingen op dat terrein, maar de leiding van het 
werk hier te lande bcrust bij de Deputaten van 
genoomde k er ken. 

Behalve de tot dusver besproken Corporaties of 
kerken en haar zendingsvelden, moeten nog eenige 
lichamen of inatellingen van algemeenen aard 
worden besproken. Daartoe behoort aller- eerst het 
Leger des Heils, welks arbeid in het Paloedal reeds 
gememoreerd werd (zie aldaar). Het Leger in Indio 
vormt een eigen “territory", met een Hoofdkwartier 
te Bandoeng, dat recht- streeks onder het 
Hoofdkwartier te Louden staat en geen direct 
verband heeft met de Nederland- sche afdeeling. Het 
werk, dat het verricht, is ook niet alleen 
zendingswerk in den hier in dit artikel gebezigden 
zin, het is meer een combinatie van In- en 
Uitwendige Zending, of van zendingswerk en 
maatschappelijken arbeid. 

Een andere corporatie, die in de Angelsaksische 
wereld haar oorsprong vindt, is de Christian and 
Missionary Alliance, die blykens haar naam uit- gaat 
van verschillendo kerken en kringen in Amerika. 
Haar theologisch standpunt, dat sterk naar een 
spoedig wcreldeinde georienteerd is, doet haar 
weinig belangstelling hebben voor gemeente- en 
kerkvorming, evenmin als voor maatschappelijken 
arbeid of langdurigc voor- berciding voor den Doop. 
Doel is veel meer zoo snel mogelijk zoovelon 
inogelijk te bereiken en tot bekeering te brengen. 
Een ingaan op den volksaard en een geduldig 
onderzoek van den inhoud der godsdienstige 
voorstellingen van degenen aan wie gearbeid wordt 
— zooals dat in de gcheele Nederlandsche Zending 
is te vin- den — kan men hier niet verwachten. Er is 
veel meer cen zekere Amerikaansche onrustige be- 
drijvigheid op te merken aan de Zendelingen van 
deze Corporatie, die in 1929 haar cerste Zendelingen 
naar Ned.-Indie zond en dat aantal in drie jaar tot 16 
opvoerde. Het Hoofdkwartier is gevestigd te 
Makassar, Men is begonuen met arbeid onder do 
Chineezen, vooral in de kust- plaatscn, inaar hoe 1 
anger hoe meer richt men zich ook tot de 
inheemscho bevolking. Bali en Lombok, een groot 
deel van Borneo, de Riouw- archipcl, een deel van 
Sumatra en Zuid-Celebes zijn binnen den kring van 
werkzaamheid ge- trokken. In 1931 werdon do 
eerste doopelingen gowonnon, welk getal in twee 
jaren tot ongo- veer 1000 is aangegroeid, verspreid 
over de verschillonde genoeinde gobieden. 

Geheel in tegenstelling met dit nieuwo werk, dat 
in dezen tijd begonnen werd, is het oude werk, dat 
bedindigd werd van het Henunarie te Depok., 
Oorspronkelyk gesticht met de bedoeling, Sat het 
inlandsche hulpzendelingen zou vormen, was het 
langzamerhand overbodig geworden. De stand van 
het zendingswerk bracht mee, dat “hulpzendelingen" 
er eigenlijk alleen waren in den vorm van goeroea-
gemeentevoorgangors. En van zulke zjjn er te 
Dbpok iu don loop der jaren dan ook een groot aantal 
opgeleid. Er werd aan 
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het Seminario verbonden ecn Europeesch onder- 
wijzer als directeur, ter zijde gestaan door een 
Zendeling of ander theologisch geschoolde voor de 
opleiding in de bijbclsche en theologische vak- ken. 
Naar dit Seminarie werden uit de incest 
verschUlende zendingsvelden in den Archipel 
leerlingen gezonden, die na verkregen opleiding naar 
hun land terugkeerdcn en in den zendings- arbeid 
werden geplaatst. Toch was dit niet gc- heel 
overeenkomstig de oorspronkelijke doelstel- ling, 
welke zulke mannen op het oog had, die 
Europeesche krachten op den duur zouden kulinen 
vervangen. Maar toen de Regeering derge- lijke 
opleidingsinrichtingen, als waarvan „Dd- pok" er 
ook een geworden was, ging subsidieeren, werd het 
Seminarie door deze subsidieketen nog vaster 
geklonken aan het doel, dat voor het oor- 
spronkelijke in de plaats gekomen was. Naarmate 
echter op de verschillende terreinen eigen oplei- 
dingsinrichtingen voor a.s. goeroes gesticht werden, 
die de leerlingen dichter bij huis hieldcn en niet in 
een omgeving behoefden te zenden, waar zij de kans 
liepen te zeer van hun volksmiJieu vervreemd te 
worden, bestond er aan een inrich- ting als die te 
Ddpok steeds minder behoefte. En toen ondanks de 
genoten subsidies de exploitatie van het Seminarie 
verliezen opleverde, die het stichtingskapitaal 
gaandeweg deden slinken, be- sloot in 1926 het 
Comite, dat hier te lande tot op- richting en 
instandhouding van het Seminarie werkzaam was, de 
inrichting te sluiten. 

Literaiuur: Ds. Joh. Rauws, Overzicht van het 
Zendingswerk in Ned. Oost en West Indie； Jaar- 
lijks verschijnend in het Zendingstijdschrift De 
Mededeelingen, of afzonderlijk uitgegeven door het 
Zendingsbureau Oegstgeest. Voor statistie- ken： 
Nederlandsch Zendingsjaarboek, Uitg. van de 
Zendings Studieraad, versch. Jaargangen en De 
Opwekker, Soerabaja-Bandoeng Jrg. 1930 v.v. Over 
de Oost Javaansche Kerk： Mededee- lingen Jrg. 
1932 afl. 3; Voorts： Dr. J. Warneck, Die neue 
Verfassung der Batakkirche, Algem. 
Missionszeitschrift 1930 s. 240； E. Barsse van 
Boetzelaer van Dubbeldam, De Internationale 
ZendingsRaad, zijn doel en zijn taak, Zeist 193L** 
7© KOEDOES. (Aanv. D】.II). Regentschap v拓 de 
residentie Japara—Rembang. Het regentschap 
bestaat door de administratieve herin- deeling sedert 
1 September 1933 (Ind. Stb. 1933 no. 251) uit drie 
districten: Koedoes, Tjendono en Tengg^Us. 

De bevolking bedroeg medio 1933 ruim 295.000 
zielen, waarvan 588 Europeanen, 4884 Chineezen en 
185 andere Vreemde Oosterlingen. 

Door de jaarlijks plaats hebbende bandjirs wordt 
de Rawa Ged6 (zie DI. II, biz. 358) ge- leidelijk aan 
opgeslibd, zoodat reeds groote stuk- ken met padi 
beplantbaar zijn geworden. 

Er zijn drie suikerfabrieken, waarvan echter de 
fabriek Besito reeds sedert eenige jaren is ge- sloten. 
HaaiPareaal is door de twee andere onder- nemingen 
overgenomen. 

Het regentschap Koedoes is,behalve de hoofd- 
plaats en naaste omgeving, bijna geheel landbou w- 
gebied. Tegen de hellingen van het Mocriage- 
bergte, dat gedeeltelyk de noordgrens van het 
regentschap vormt, vindt men vrij belangrijks 
kapokaanplantingen. 

KOEDOES. (Aanv. DI. II). District van het 
gelijknanaige regentschap der residentie Japara— 
Rembang. Bij de volkstelling 1930 was er een 

bevolking van ruim 108.000 zielcn, waarvan 土 450 
Europeanen, bijna 4700 Chineezen, 土 200 
Arabieren en andere Vreemde Oosterlingen. Het 
district is verdeeld in vier onderdistricten. Het 
onderdistrict Oendaiin is er eerst bijgekomen sedert 
de opheffing van het district Oendaan (zie aldaar) 
op 1 September 1933. 

I^OEDOES. (Aanv. DL II). Hoof(1 plaats van 
het gdijlmainige regcntschap en district van de 
residentie Japara—Rembang. De hoofdplaats was 
van 1928 tot November 1931 tevens de zetel van 
den Resident van Koedoes, wiens afdecling de 
regentschappcn Koedoes, Japara en Demak omvatte 
(zie JAPARA—REMBANG). 

De inwoners zijn voor een belangrijk deel 
handelaren en arbeiders, betrokken bij de rokok- 
kr6t6k-industrie (zie KRftTfiK). 

In 1930 bedroeg de bevolking ± 50.000 zielen, 
waarvan een 400-tal Europeanen, een 4200-tai 
Chincezpn en een 150-tal andere Vreemde Ooster- 
lingejX^ 

OENDAAN. (zie OENDAKAN in DI. 111). 
Vroeger district van het rcgentschap Koedoes in de 
residentie Japara—Rembang. Bij de volkstelling in 
1930 bedroeg de bevolking 48.000 zie- len, 
waarvan slechts een Europeaan en 40 Chineezen. 
Het district was verdeeld in drie onderdistricten. 
Thans zijn van de drie onderdistricten een 
(Oendaan) gevoegd bij het district Koedoes, een 
(Klamboo) bij het regentschap Grobogan, terwijl 
het derde onderdistrict (Prawoto) verdeeld is 
tusschen de onderdistricten Oendaan en Soekolilo 
(district Kajen, zie aldaar) 

TJENDONO, (Aanv. DI. 1 V). District van het 
regentschap Koedoes, residentie Japara——Rem-
bang, met een bevolking blijkens de volkstelling 
1930 van bijna 74.000 zielen, waarvan 土 70 
Europeanen en een 70-tal Chineezen. Het district 
ligt op de helling van het Moeriagebergte. De dhsa 
Tjolo (zie aldaar) is 6en van de noorde- lijkste 
ddsa's van het district en is bekond om het heilige 
graf van Soenan Moeria. 

BA它.(Aanv. DL 】).Hoofdplaats van het 
district Tjendono van het rcgentschap Koedoes, der 
residentie Japara—Rembang, gelcgen ten noorden 
van Koedoes, aan den rcgentschapsweg van 
Koedoes naar' Tjolo. 

TENGGfiLfiS. (Aanv. DL IV). District van het 
regentschap Koedoes der residentie Japara— 
Rembang. De bevolking bedroeg bij de volkstelling 
in 1930 ruiin 75.000 zielen, w.o. 80 Europeanen en 
J 34 Chineezen. De hoofdj>laats is Djokoolo (zie 
aldaar), 

DJEKOELO. Hoofdplaats van het district 
Tenggdles, regentschap Koedoes, residentie Ja-
para—Rembang, gelegen aan den provincialcn weg 
Koedoes—Path Het door het districtshoofd 
rechtstrceks bostuurd onderdistrict draagt den- 
zelfden naam; 

TJOLO, (Aanv. D】.IV). Ddsa in het district 
Tjendono, rcgentschap Koedoes, residentie Ja-
para—Rembang. Door het koele klimaat komt het 
meer en rneer in trek als vacantie-oord voor 
menschen uit de nabijgelegon laagvlaktcn. Er is een 
goede pasanggrahan, in beheer by den 
regentschapsraad van Koedoes.' 
"KR&rEK. (Aanv. 1)1. VI of suppl. afl. 23 biz. 
722). 

Het centrum van de rokok krdtik-industrie vindt 
men vanouds in het rcgentschap Koedoes, vnl. in de 
plaats Koedoes. Ook in Oost Java 
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(Kcdiri) is deze industrio tot bloei gokomen./； Eike 
fabrikant heeft een eigen mengscl van tabak en 
kruidnagelen； dit mengsel is strong 
fabrieksgeheiin, omdat de afzet hoofdzakelijk 
afhankelijk is van het al of niet succes hebben van 
een bepaald mengsel. 

De voornaamste producent te Kocdoes is ecn 
Inlandsche fabriek, die tot de grootste van Java 
gerekend kan worden. Ultimo 1932 werd de 
dagelijksche productie geschat op 3 millioen 
strootjes. De andere groote fabrikanten to Koe- does 
zijn vrijwel alien Chineezen. Een ander centrum 
dezer Industrie is gevestigd in Oost Java, vooral het 
Blitarsche. De fabricage berust daar echter vrijwel 
uitsluitend in handen van Chineezen. Buiten 
genoemde centra bestaat echter op vele andere 
plaatsen in Oost- en Midden Java de strootjes-
fabricage, doch over het algemeen wordt daar meer 
gewerkt voor de plaatselijke consumptie. 

CREDIETHULPBANK VOOR NEDERL.-IN- 
DIE, stichting, opgericht te Batavia, 3 Mei 1932. 
Lcden-oprichters zijn: de Nederl. Handel Maat- 
schappy, de NederL Indische Handelsbank en de 
Nederl.-Indische Escompto Maatschappij, die elk 
voor 6en derde deel in het oprichtingskapi- taal ad 
450.000 gid. participeerden. 

Het doel der bank is: in Nederl.-Indie geves- tigde 
cultuur- cn andere ondernemingen, die ten- gevolge 
van de heersch.ende crisis in financieele 
moeilijkheden zijn geraakt en niet van elders cre- diet 
kunnen verkrijgen, hulp te verleenen door 
credietvcrschaffing, ten einde die ondernemin- gen in 
staat te stellen haar bedrijf geheel of ten deele uit te 
oefenen, doch alleen in die gevallen, waarin 
redelijkerwijze mag worden aangenomen, dat de met 
crediet gesteunde onderneming in staat zal zijn na 
verloop van tijd aan al hare ver- plichtingen te 
voldoen. 

Credioten worden verleend onder garantie der 
Nederl.-Indische Regeering, die tevens voor- 
schotten op langen termijn, tot een bedrag van drie 
millioen g]d. zou veratrekken, ter uitbreiding van de 
iniddeJen tot credietverleening. 

Bij credietverleening stelt de bank zich op vol- 
koincn zakelijkon grondslag, tcrwijl de noodige 
waarborgen voor de verstrekte geldleening bell ooren 
to worden gesteld. Verder wordt tot stcunverlcening 
alleen overgegaan, indien met alle bestaande 
crediteuren een regeling kan worden getroffen, 
waarbij deze crediteuren zich ver- bindon hunno 
vorderingen eerst te zullcn gel- dend maken, wanneor 
de Hulpbank is voldaan en waarbij dezo vordoringon 
in rangorde worden geplaatst na die der Hulpbank. 
Do Hulpbank stelt zich daarbij tot taak om niouw 
crediet to verschaffen en niet om direct of indirect het 
ri- sico van bestaande credieten van andere cre-
diteuren over te nemon. De bedoeling van deze 
be])ftling is, dat de credietnenier met behulp van het 
van de Crcdiethulpbank geloende geld in stuat wordt 
gesteld zijn bedryf rustig te saneoren, zondor door 
aanmaningen van zijn bostaando crediteuren te 
worden verontrust. Alvorens tot credietverleening 
over te gaan eisoht de Hulpbank verder een volledig, 
algeheel en betrouw- bttur ovorzicht van de 
financieele positie eoner ondernoming, inzonderheid 
van haar verplich- tingon cn van haar 
winstmogelijkhedon. 

In 1932 werden een 8-tal leeningen verstrokt, tot 
een totaal bedrag van 111.874 gid. / ' 

7 INDISCHE MAATSCHAPPIJ VOOR MILI- 
TAIREN. (I.M.V.M.). Deze organisatic, opgericht 
door den legerpred汰ant der lie Divisie, Ds. G. Van 
Duinen, beoogt bij de burgerij belangstelling voor 
den militair te wekken en te organisecren; het doel is 
den militair in zijn leven steun en vul- ling te geven. 
De vereeniging neemt daartoc zoo- wel de 
lichamelijke als geestclijke ontwikkeling ter hand, 
doet onder deskundige leiding sport en athletiek 
beoefenen, leidt cursussen op velerlei gebied 
(Nederl. en vreemde talen, bockhouden en 
schoolvakken voor de kaderschool) en organi- seert 
ontspanningsclubs (tooneel-, reciteer-, mu- ziek- en 
zangvereenigingen). De nieuwe methode van den 
arbeid onder jonge menschen, vooral van de 
Amsterdamsche Maatschappij voor Jon- gemannen, 
diende daarbij tot voorbeeld. De leiding is in handen 
van militairen en belangstel- lende burgers; de 
algemeene en dagclyksche leiding berust bij een 
Directie, waarin de drie leger- en vlootpredikanten 
zitting hebben. De I.M.V.M. is verdeeld in drie 
departementen, t.w. le Divisie, He Divisie en Vloot; 
elk departement is samen- gesteld uit afdeelingen in 
de verschillende gar- nizoenen, elkc afdeeling 
bestaat uit verschillende clubs. Op bescheiden schaal 
in October 1929 be- gonnen, telde de I.M.V.M. einde 
1931 reeds 900 leden, verdeeld over 12 afdeelingen. 
Als orgaan publiceert zij ,,De Kameraad,*, in een 
oplaag van ca. 2000 exemplaren/ 

KAWALI. (Zio D'i. II). District van het re-
gentschap Tjiamis, afdeeling (residentie) Pria- ngan, 
provincie West Java, met een opper- vlakte van 土 
251 km.2, bestaat uit drie onder- districten nl. 
Kawali, Tjipakoe en Panawangan. 

De hoofdplaats Kawali, met 士 1000 inwoners, 
waaronder ± 40 Chineezen, is gelegen aan den 
provincialen weg van Tjiamis naar Cheribon. In het 
district liggen de ondernemingen Boeniseuri, 
Maloja, Sindangrasa, Boeniasih (rubber) en Pa-
nawangan (koffie). 

REMBANG. (Aanv. DI. III). Het regentschap 
Rembang is begrensd door de regentschappen Toe-
ban, Blora, Pati en de Java-zee en na de opheffing 
van het district Sedan (Ind. Stb. 1932 no. 55) ver-
deeld in 5 districten, n.I.Waroe (hoofdplaats Rem-
bang), Binangoen (hoofdplaats Lasem), Soelang, 
Kragan en Pamotan, met gelijknamige hoofd- 
plaatsen. Het regentschap Rembang vormt het 
ressort van den assistent-resident van Rembang. 

Bij Ind. Stb. 1929 no. 378 werd het regent- schap 
Rembang met ingang van 1 Januari 1930 
aangewezon als zclfstandige gemeenschap op den 
voet van art. 121 I. S. 

In het regentschap Rembang is de vorm van 
grondbezit voor erven en vischvy vers de erfclyk- 
individueele (jasan, poesakan): voor sawahs voor- 
namelyk die van communaal bezit met vaste aan- 
deelon (baratan patok), terwyl ook nog sawahs 
voorkomen met periodieke verdceling (eens in de 3 
tot 7 jaar： baratan giliran). De togalans zyn 
eveneens meest patok, doch ook vry veel als jasan in 
gebruik. 

De uitgestrektheid van het sawahbezit be- draagt 
in totaal 32.500 ha., waarvan 5500 ha. ambtsvelden, 
8300 ha. in communaal bezit met wisselende en 
18.000 ha. met vaste aandeelen. 

De uitgestrektheid der droge gronden bedraagt in 
totaa!43.000 ha., waarvan 320 ha. ambtavelden, 950 
ha. in communaal bezit met wisselende en 41.730 ha. 
met vasto aandeelen. 
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De uitgestrektheid dcr zeevischvijvers be- draagt 
in totaal 1150 ha., waarvan 140 ha. ambts- velden, 
75 ha. in communaal bezit met wisselende en 950 
ha. met vaste aandeelen. 

Volgcns de in October 1930 gehouden volkstel- 
ling bedroeg de bevolking in dit regentschap in 
totaal 290.379 ziclen, n.l. 2S3.208 Inlanders, 269 
Europeanen, 6851 Chineezen en 51 andere Vreem- 
de Oosterlingen tegen 284.170 zielen in 1920, n.l. 
277.723 Inlanders, 259 Europeanen, 6172 Chi-
neezen en 16 andere Vreemde Oosterlingen. Uit een 
vcrgelijking met de cijfers van 1920 blijkt dus, dat 
het regentschap Rem ba ng abnormaal weinig (2%) 
in zielental is toegenomen. Zelfs zijn er drie 
onderdistricten (Pamotan, Goenem en Kragan), 
waar een bcvolkingsvermindering van 4% werd 
geconstateerd. Behalve aan de economische 
achterlijkheid van' de streek, moet dit aan ziekten, 
voomamelijk malaria, worden geweten. 

De sawahs zijn meerendecls van slechte kwali- 
teit en bijna allc in den oostmoesson zonder be- 
vloeiingswater. Toch produceert Rem bang vol- 
doende voedingsmiddelen om zonder veel import in 
de behoefte te voorzien vooral hierdoor, dat 
djagoeng het hoofdvoedsel der bevolking is. De 
meeste tegalangronden worden eenmaal 's jaars 
beplant, de betere kwaliteiten twee maal. Sawahs 
hebben meestal na het padigewas een oogst 
polowidjo； slechts 士 7100 ha. geeft gadoe door de 
watervoorziening uit bronnen. Land- 
bouwproducten voor export levert Rem bang niet 
op, behalve een weinig kapok. De regenval is niet 
overvloedig, doch meestal niet ongunstig verdeeld. 

Europecsche landbouwnijverheid komt in 
Rembang niet voor. 

De irrigatietoestand is ongunstig, speciaalin de 
districten Waroe en Soelang en zij het ook in iets 
mindere mate in het district Binangoen. In de drie 
overige districten is de bevloeiingstoestand hier en 
daar iets beter, doch over het geheel genomen ook 
nog verre van voldoende. Op een totale 
uitgestrektheid van rond 32.500 ha. komen slechts 
土 2000 ha. voor, welke zoowel in oost- als in 
westmoesson over levend water kunnen be- 
schikken, n.l. 士 1200 ha. in het district Pamotan; 土 
1100 ha. in het voormalige district Sedan； 土 240 
ha. in het district Binangoen en ± 140 ha. in het 
district Kragan. Wilde bevloeiing zou volgens het 
personcel, dat met de klasseering be- last is geweest, 
voorkomen over een uitgestrektheid van ongeveer 
11.000 ha.» terwijl rond 24.000 ha. van regen 
afhankclijk zouden zijn. In enkele gebieden van het 
regentschap komt technische bevloeiing voor, nJ. in 
het onderdistrict Goenem uit de bron Panowan (士 
300 ba.), in het onderdistrict Pamotan uit de 
Moedalbron (土 500 ha.) en in het onderdistrict Sale 
uit de bron Semen (土 400 ha.)； Overigens komt 
verspreid hieren daar over het regentschap een 
armelijk bevloei- ingssysteem voor van hoogstens 
enkele honder- den ha. 

In het regentschap Rembang kunnen Euro- 
peesche en Inlandsche handel practisch, buiten 
beschouwing blyven, met dien verstande dat de 
Europeesche houthande) hier door de Vejahoma 
goed vertegenwoordigd is. De tusschenhandel is 
geheel in banden van Chineezen, voomamelijk ge- 
vestigd te Rembang en Lasem. Hun producten 
worden voor een deel over zee in- en uitgevoerd, 

met houten schocners of met Inlandsche vracht- 
vaartuigen, Dezc schcepvaart is voomamelijk in 
handen van Madoercezen. De vrachtvaart be- strijkt 
de noordkust van Java en strekt zich uit tot de 
voornaainste havens van Borneo. 

In 1932 werd door hot havenkantoor te Rem- 
bang (daaronder begrepen de cijfers van Dasoen, de 
kust-ddsa v66r Lasem) een uitvoer geregis- treerd 
ter wanrde van / 527.000 en een in voer ter waarde 
van / 78000. 

De totale cijfers van uit- en invoer bedroegen in 
het jaar 1929 rcsp. / 800.000 on f 372.000. 
Overigens worden producten in- en uitgevoerd met 
de S.J.S. van en naar Seinarang of Soera- baja, of 
per vrachtauto. 

Van de Inlandsche nijverheid verdient bij- 
zondere verinelding de aanmaak van visschers- 
prauwen. 

In het rcgentschap Rembang heeft in 1930 eene 
herclasseering en repartitie van het grond- bezit 
plaats gehad； ter zake moge worden ver- wezen 
naar de belangrijke landrentenionogra- phie. De 
gronden in beheer bij het Boschwezeii bcslaan een 
vrij belangrijk deel van het regentschap, 
hoofdzakelijk begroeid met djatibosch. Het 
regentschap Rembang is verdeeld over 2 
houtvesterijen, waarvan de opperhoutvestera zijn 
gevestigd te Mantingan en te Kebonhardjo, welke 
laatste plaats vlak over de grens bij Sale ligt in het 
regentschap Toeban. De beheers- complexen 
volgen niet de grenzen der regentschappen. Van de 
houtvesterij Ke bon hard jo ligt 10.375 ha. 
djatibosch in het regentschap Rembang en 1648 ha. 
wildhoutbosch op den G. Lasem, ter- wijl van de 
houtvesterij Mantingan 10.000 ha. in het 
regentschap Rembang ligt. De exploitatie van de 
houtvesterij Kebonhardjo is geheel in eigen handen 
； in de houtvesterij Alantingan ge- schicdt de kap 
door de Vejahoma krachtens contract met het 
Gouvernement. Voor de bevolking geeft het 
Boschwezen geregeld werkgelegenheid, hetgeen in 
het Rembangsche vooral van belang moet worden 
geacht bij het zoo goed als geheel ontbreken van 
particuliere landbouw of nijvcr- heid. Een zeer 
nuttig work door het Boschwc- zen voorbereid door 
den afkoop van gronden op en bij den Goenoeng 
Lasem bestemd voor rc- boisatie. In de toekomst 
kan hier 土 1500 ha. wildhout bosch zijn gcplant, 
dat ecn gunsligcti invloed moet uitoefenen op de 
waterhoeveelhedeii in. rivieren en bronnen, 
waardoor de landbouw der omgclegen streken jneer 
produclief gemaakt kan worden. Ook de 
waarschijnlykheid van een grooter on regelmatiger 
dobiet van de bronnen dcr Rembangsche 
waterlciding moet als een groot voordeel worden 
aangemerkt. 

Al is do visschcrij niet moor zoo belangrijk als 
vroegcr, toen er meer cn beter visschersprauwcn 
waren on toen men verder uit de kust durfde te gaan 
dan nu, toch is do visschcrij nog een bo- langryke 
bron van inkomsten speciaal voor de 
RombangHchc kusldistricton (Rembang, Bina-
ngoen en Kragan). De visch., v.n.L ikan pajang of 
gatel, wordt voor een groot deel gedroogd (pedo), 
terwyl een under deel tot pindang en petis wordt 
bcreid ； een en ander wordt over land uit- govoerd 
naar Bodjonegoro, Babat, Djombang en verder. Een 
deel gaat per S.J.S. in de richting Semarang. Ook 
koint het veel voor, dat visschers uit Sarang hun 
vangst aan het strand te Reni- bang verkoopen. In 
de desa Bonang wordt trasi 
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van goede kwaliteit geinaakt. Als bijzonderheid 
client te worden vermeld dat in ecn paar ddsa's 
bij Sarang het gobruik bestaat, dat een doel 
van de vangst aan het ddsahoofd wordt afgo- 
dragen; meestal hot gcldswaardigc bedrag daar- 
van, doch so ms ook in natura. De tegenwoordige 
visschersbevolking heeft nog ecn naar Inlandscho 
opvatting redelijk bestann, doch slechts met har- 
den arbeid. 

De vcestapel vertegenwoordigt een van de be- 
langrijkste bronnen van inkomsten der bevolking. 
Het personeel van den veeartsenijkundigen 
dienst is tevens belast met het toezicht op de 
veterinaire hygiene in het regentschap. De vee- 
stapel bestaat (1933) uit 805 trekpaarden, 75.835 
runderen, 13.857 buff els, 34.263 geiten en schapen. 
De veehandel wordt bijna geheel beheerscht door 
de veepasars te Rembang, Binangoen, Kragan, 
Pamotan, Sedan en Soelang. In de veepasars te 
Rem bang, Kragan en Pamotan worden veel 
kalveren, vooral stierkalveren aangebracht, in 
den leeftijd van 1 tot 2*/2 jaar. Dit jong of ma- 
ger vce is bestemd voor export over land naar ■. 
Kendal, Toeban, Grisee en vooral naar Sedajoe. 

REMBANG (Aanv. DI. III). Hoofdplaats van 
het regentschap Rembang, residentie Japara- 
Rembang, provincie Midden Java. Naar de volks- 
telling van 1930 telde de plaats 202 Europeanen, 
]4.301 Inlanders, 1880 Chineezen en 19 andere 
Vrecmde Oosterlingen. In verband mot de over- 
brenging van den residentszetel van Rem bang 
naar Pati is het aantal Europeanen aanzienlijk 
gedaald； het bedroeg ultimo 1932 niet meer dan 
119 zielen. Er zijn gevestigd 2 ijsfabrieken, 2 li- 
monade- en 2 vuurwerkfabrieken, gedreven door 
Chineezen en een aantal leerlooierijen, gedreven 
door Inlanders. Verder heeft de plaats 1 Europcc- 
sche lagerc school en 1 Hollandsch-Inlandsche 
school, alsmede cen Gouverneinentsziekenhuis. 
Er is een provinciale waterleiding. 

Uet ruiine, thans gesloten, Europeesche kerk- 
hof, aangelegd in de eerste helft van de 18de 
eeuw, wijst op een voor dien tijd aanzicnlijke 
Europeesche nederzetting in allerlei ambt, han- 
del en beroep. Het kerkhof is thans gerestaureord 
door de goede zorgen van het regentschap. 

REMBANG (Aanv. DL III), ilet voormalige 
gewcHt Rem bang, bestaande uit de rcgentschap- 
j)cn JJodjonegoro, Toeban, BJora en Rein bang, 
werri bij 1 nd. Stb. 1927 no. 556 met ingang van 
]Januari 1928 opgeheven. Het gebied word 
zoodanig verdeeld, dat de oostclijke helft, bo- 
staunde uit de regentschappen Toe ban en Bo- 
djonegoro, wer(l gevoegd by het tocnmaligo 
gewest Soerabaja en do wostolyko helft, be- 
staaude uit do regentschappen Rem bang en Blo- 
ra, bij het toenmaligo gewest Semurang. Dezo 
laiitstgcnocindo twee rcgcntachappen kwainen 
daurdoor, toen mot ingang van 1 Juli 1928 
het nieuwe gewest Midden Java werd inge- 
steld (Ind. Stb. J927 no. 559), tot dit gewest te 
beliooron. J3ij Ind. Stb. 1928 no. 140 is con nieu- 
we residentie Rein bang ingesteld, bestaande uit 
de rcgentschappen Kembang cn Pati. Deze re- 
Hitlcnlic maakte dun ovtsneens decl uit van het 
nieuwo go west Midden Java, dat ingevolgo Ind. 
Stb. 1929 no. 227 met ingang van 1 Januari 1930( 
govormd werd tot de provincio Midden Java,' 
In verband inet de gewyzigde beatuursorgani- 
satie werd bij Ind. Stb. 1931 no. 426 met ingang 
van 1 November 1931 ingesteld do residontie Ja- 

para-Remba.ng, bestaande uit do regentschappen 
Rom bang, Blora, Pati, Koedoes en Japara, • 

LASSEM (LASEM) (Aanv. DI. II). Plaats in ' 
het district Benangocn, regentschap Rcmbang, 
residentie Japara-Rcmbang, provincie Midden 
Java. Naar de volkstclling van 1930 beatond het 
zielental der kota Lasem uit 36 Europeanen, 
11.677 Inlanders, 4093 Chineezen en 7 andere 
Vrecmde Oosterlingen. De vroeger levendige 
handel is sterk achteruitgegaan. De voorheen be- 
langrijke Industrie van saroengs (saroeng Lasom) 
is grootendeela te niet gegaan door den invoer 
van de producten. van Pekalongan, Jogja, Solo 
en het buitenland. 

Over de toestanden in de batikkerijen te La- 
sem wordt uitvoerig gehandeld in het door de 
Arbeidsinspcctie samengestelde z.g. Batikrap- 
port, waarin tevens een overzicht wordt gegeven. 
van de misbruiken, welke in de batikkerijen voor- 
kwamen. Sedert 1928 houdt de Arbeidsinspectie 
periodieke inspecties in de batikkerijen, waar- 
door aan de vroegere wantoeatanden een einde 
is gekomen. 

Ter plaatso treft men een rijstpellerij, een li- 
monadefabriek en eenige melkerijen aan. Er is 
een drukbezochte Hollandsch-Chineesche school 
gevestigd. 

PAMOTAN (Aanv. DI. III). District van het 
regentschap Rembang, residentie Japara-Rem- 
bang, provincie Midden Java, bestaande uit 3 
ondcrdistricten met 55 disa's, n.l. Pamotan, 
Goenem en Sale. Bij de opheffing van het district 
Sedan (Ind. Stb. 1932 no. 55) is het onderdistrict 
Sale gevoegd bij het district Pamotan. 

Blijkens de volkstelling van 1930 had het oude 
district Pamotan een bevolking van 36.188 zielen, 
n.l. 36.012 Inlanders, 175 Chineezen en 1 anderen 
Vreemden Oosterling. Volgcns de gegevens van 
hot Inlandsche bestuur had het nieuwe district 
op ultimo 1932 een bevolking van 54.069 zielen, 
n.l. 3 Europeanen, 53.857 Inlanders, 206 Chinee- 
zen en 3 andore Vreemde Oosterlingen. 

Een Europeesch nijverheidsbedrijf is dat van 
Chamotte Unie, de N.I.C.K.I. te Ngandang, al- 
waar vuurvaste steonen en dergelijk materiaal 
worden vervaardigd. De benoodigde klei wordt 
in concessio aan den bodem onttrokken. Een 
gelyksoortig bedrijf wordt gedreven door een 
Chinees te Pamotan. 

Het district Pamotan is gedeeltelijk overdekt 
mot djatibosch, behoorendo tot de houtvesterij 
Kebonhardjo. 

Op 6 km. ten Z. van de onderdistrictshoofd- 
plaats Salo ligt de bron Semou, door het Bosch- 
wezen als baclpla.a.ts ingericht en por auto be- 
reikbaar. 

De uitgostrektheid van hot sawahbezit be- 
draagtin totaa.16000 ha., waarvan 1000 ha. ambts- 
volden, 650 ha. connnunaal bezit met wisselendo 
cn 3600 ha. met vaste aandcelon. De uitgestrokt- 
heid van droge gronden bedraagt in totaal 
J0.000 ha., waarvan 19 ha. ambtsveldon, 45 ha. 
communaal bezit met wisselendo en 10.000 ha. 
met vasto aandeelen. 

Het district wordt doorsjieden door de S.J.S. 
lijn Pamotan—Djatirogo; 
’"'KRAGAN (Aanv. DL 11). District van het re- 
■ gcntschap Rcmbang, residentie Japara- Rembang 
provincie Midden Java, bestaande uit 3 onder- 
districton met 71 ddsa's, n.l. Kragan Sarang en 
Sedan. B|j de opheffing van het district Sedan 
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(Ind. Stb. 1932 no. 55) zyn de onderdistricten 
Sedan en Lodan gevoegd by het district Kragan. 

Bij de volkstelling van 1930 had het oude dis- 
trict Kragan cen bcvolking van 39.250 zielen, n.l. 
38.766 Inlanders, 478 Chineezen en 6 andere 
Vreemde Oosterlingen. Volgens de gegevens van , 
het Inlandsche bestuur had het nieuwe distric* 
op ultimo 1932 een bevolking van 78.698 zicle/ 
n.l, 78.349 Inlanders, 334 Chineezen en 15 andere 
Vreemde Oosterlingen. 

De uitgestrektheid van het sawahbezit be- 
draagtin totaal8200ha., waarvan 1300 ha. ambts- 
velden, 1270 ha. communaal bezit met wisselcnde 
en 5240 ha. met vaste aandeelen. De uitgestrekt- 
heid van droge gronden bedraagt in totaal 10.000 
ha. waarvan 65 ha. ambtsvelden, 125 ha. com mu- 
naal bezit met wisselende en 9650 ha. met vaste 
aandeelen. De uitgestrektheid van zeevischvij- 
vers bedraagt in totaal 53 ha., waarvan 0.7 ha. 
ambtsveld en 52 ha. in communaal bezit met 
vaste aandeelen. 

De hoofdplaats Sa rang van het gelijknamige 
onderdistrict is een belangrijke visschersplaats. 
Hier treft men de meeste visschersprauwen aan 
van het majangmodel (hier geheeten bece of 
koenting). Er zijn 1100 prauwen geregistreerd, 
waaronder 895 djoekoengs en 145 beceprauwen. 
Een vischinzoutingsloods is ter plaatse opgericht. 
Een hier gegraven visschershaven, een werk 
van eenige tonnen gouds, nu in beheer bij de 
provincie, is nooit in gebruik genomen, oindat 
zij dadelijk na het gereedkomen is verzand,/ 

SOELANG (Aanv. DI. III). District van Ket re- 
gentschap Rembang, residentie Japara-Rem- 
bang, provincie Midden Java, bestaande uit 3 
onderdistricten met 55 desa's n.l. Soelang, Boeloe 
en Soember. 

Het zuidelijke gedeelte is voor een groot deel 
bedekt met djatibosch, behoorende tot het areaal 
van de houtvesterij Mantingan. 

Naar de volkstelling van 1930 telde dit dis- 
trict 50775 zielen, n.l. 50.695 Inlanders, 10 Eu- 
ropeanen en 70 Chineezen . 

In het onderdistrict Boeloe langs den provin- 
cialen weg Rein bang- Blora, ligt de plants Man- 
tingan, waar de houtvesterij van dien naam is 
gevestigd. Het Boschwezen exploiteert daar ± 
150 m. hoog een pasanggrahan met zweinbad. 

De uitgestrektheid van het sawahbezit be- 
draagt in totaal 7260 ha., waarvan 1150 ha. ambts- 
velden, 1550 ha. communaal bezit met wisselende 
en 4310 ha. met vaste aandeelen. De uitgestrekt- 
heid van droge gronden bedraagt in totaal 9300 
ha., waarvan 42 ha. ambtsvelden, 105 ha. com mu- 
naal bezit met wisselende en 9100 ha. met vaste 
aandeeleij/ 
才 JAPARA (DJAPARA).(Aanv. DI. II). Regent- 
schap 谊"de residentie Japara- Rembang, ver- 
deeld in vier districten: Japara, Petjangaan,, 
Bangari en de KarimoenSjawa-eilanden. De 
totale oppervlakte is 1008 km2； in 1930 bedroeg 
de bevolking 336.847 zielen, waaronder 237 Eu- 
ropeanen, 2577 Chineezen en 193 andere Vreem- 
de Oosterlingen. 

Aan ondernemingen treft men in het regent- 
schap aan: de Gouvernements rubberonderne- 
ming “Balong", alwaar ook kapok en klappers 
zijn geplant, het particuliere land Teloekawoer z 

(210 ha.) met rijst en klappers, het djatibosch-: 1 
bedrijf in het district Bangsri en de suikerfabrie- 
ken en „Petjangaan^ Bij de laatste I 

fabriek behoort het erfpachtspcrccel „KaIinja- 
mat" (810 ha.). In het district Bangsri ligt nogcen 
6-tal kleine erfpachtsperceelen (kapok, klappers, 
rijst). 

Literaluuri Oudheidkundig verslag 1911 eir 
/193 妃 

JAPARA (DJAPARA) (Aanv. DI. II). District 
van het rcgentschap Japara； in 1930 bedroeg de 
bevolking 85.439 zielen, waaronder 47 Europea- 
nen, 603 Chineezen en 1J1 andere Vreemde Oos- 
terlingen. Het district is verdeeld in 3 onder- 
districten, n.l. Kota, Kedoeng en Batealit. Er 
zijn 5900 ha. sawah's en 11 JOO ha. droge bouw- 
grond; in het laatste getal zijn echter 710 ha. 
zeevischvij vers begrepen, welke door den Landren- 
tedicnst worden gerekend bij de droge grondeij/^ 

JAPARA (DJAPARA) (Aanv. DI. II). Hoofd- 
plaats van het regentschap en het district Ja- 
para. De bevolking is overwegend Javaansch； het 
aantal Europeanen bedraagt i-ond 30, het aan- 
tal Chineezen 土 600; als eigenaardigheid wor- 
den vermeld de 土 100 z.g. Mooren in kampoeng 
Pekodjan of Melajoe; ondanks vermenging met 
Javanen behielden zij een eigen karakter. 

De uitvoer van meubels is van beteekenis, 
voorts het houtsnijwerk. zAan de zeezijde liggen 
enkele visschersdisa,s..' 

PETJANGAAN. District van het regentschap 
Japara; in 1930 bedroeg de bevolking 130.726 
zielen, waaronder 126 Europeanen, 1465 Chinee- 
zen en 58 andere Vreemde Oosterlingen. Het dis- 
trict is verdeeld in 3 onderdistricten n.l. Pe- 
tjangaan, Slajong en Welahan. Er zijn 8100 ha. 
sawah's en J 1.000 ha. droge bouwgrond. 

De stroomtramlijn van Koedoes loopt tot 
Petjangaan, het plaatsje waar de suikerfabriek 
van dien naam ligt en dat tevens standplaats 
van den wedono is.- 

BANGSRI. District van het rcgentschap Japa- 
raj. in 1930 bedroeg de bevolking 1J 9.451 zielen, 
*waaronder 64 Europeanen, 486 Chineezen en 24 
andere Vreemde Oosterlingen. Het district is 
verdeeld in 3 onderdistricten n.l. Bangsri, Mlong- 
go en Keling. V66r 1920 heette het district 
Bandjaran en de onderdistricten Tcnggoeli, Soe- 
wawal en Kaligarang. Er zijn 1J .000 ha. sawah's 
en 23.500 ha. droge bouwgrond. Jn het district 
ligt de onderneming „ Balo ng" en het djatibosch- 
bedrijf (zie onder JAPARA). 

Aan de noord k list, per auto langs een desaweg 
te bereiken, ligt de leprozerie “Donorodjo" (Ko- 
ninginnegift 1916) inct ruirn 150 patienten； het 
behooi-t by het Zendingsziekenhuis te Keldt naby 
de grens met het regentschaj) Pali gelegen. 

Lileratuur： Boschbouwkundig tijdschrift „Tcc- 
tona" deel XXIJ October 1929 ,,Het oude bosch- 
district Japara in nieuwen vorm,,

> Jaarverslagen 
Doopsgezinde Zending； 
, kARIMOENDJAWA-EILANDEN (Aanv. 1)1. 
II). Deze eilandeiigroep behoort tot het regent- 
schap Japara der residentie Japara-Reni bang. 
Tot 1926 storiden zij onder een civiel-gezag- 
hebber, thans vormen zij een district als wclks 
hoofd een mantri-politie fungeert, die rccht- 
streeks onder den regent staat. De eilanden had- 
don in 1930 een bevolking van 1231 zielen n.l. 
1208 Inlanders en 23 Chineezen/ 
< DASOEN (Aanv. DI. I). Disa in hot district 
Binangoen, regentschap Rem bang. 

De N.I.S.E.K. is in 1927~geliquideerd; ter 
I plaatse is thans nog gevestigd de N.V. Scheeps- 
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werf Berendsen, alwaar van djatihout lichters 1 

(tjocnca's) voor het Indische recdentransport wordcn 
gebouwd, alsmede door motoren ge- clreven ijzercn 
vaartuigen voor de kloine kust- vaart. Doze 
onderneming, welke in de gunstige jarcn wcrkte met 
ongeveer 300 werkliedon onder een Europeeschen 
bcdrijfsleider, moest de aan- inaak van schepen sterk 
inkrimpen in verband met de malaise en werkt thans 
nog met 50 也 60 werklieden onder een Europeeschen 
bedrijfs- leidcir/^ 
)WAROE (Aanv. DI. IV). District van het re- 
gciitschap Rembang, residentie Japara-^.em- bang, 
provincie Midden Java. De hoofdplaats van dit 
district is Rem bang. Het bestaat uit 2 onderdistricten 
metToS desa's n.l. het onderdis- trict Reinbang en h.et 
onderdistrict Kaliori. Naar- de volkstelling van 1930 
telde dit district 52.235 zielen, n.l. 50.117 Inlanders, 
202 Eu- ropeanen, 1897 Cliineezen en 19 andere 
Vreemde Oosterlingen. 

De uitgestrektheid van het sawahbezit be- draagt 
in totaal 6650 ha., waarvan 1150 ha. ambts- veklen, 
3350 ha. communaal bezit met wisselende en 2100 ha. 
met vaste aandeelen. De uitgestrektheid van droge 
gronden bedraagt in totaal 3250 ha., waarvan J 00 ha. 
ambtsvelden, 450 ha. com- )nunaal bezit met 
wisselende en 2700 ha. met vaste aandeelen. De 
uitgestrektheid van zee- vise hvij vers bedraagt in 
totaal 700 ha., waarvan 70 ha. ambtsvelden, 58 ha. 
communaal bezitpiet zwisselende cn 550 ha. met vaste 
aandeelei^/ 

BINANGOEN (Aanv. DI. 1). District van het 
regentschap Rembang, residentie Japara-Rem- bang, 
provincie Midden Java. Het-aistrict telt 3 
onderdistricten met 57 dbsa's, n.l. Binangoen Sloekc 
cn Pantjoer. Het had bij de volkstelling van 1930 eon 
bevolking van 56.934 ziclen ii.1. 36 Europeanen, 
52.686 Inlanders, 4202 Chineezen en 10 andcre 
Vreemde Oosterlingen. 

De hoofdplaats is Lasem. In het district liggen de 
plaatscu Dasocn (zie aldaar) en Bonang (zie aklaar). 
I)c gelijknamige disa Binangoen was vroegor de 
districtshoofdplaats, toen in Lasem nog een regent 
zetelde. 

j)c uitgestrektheid van het sawahbezit bedraagt in 
totaal 3900 ha., waarvan 1000 ha. ambts- veklen, 
14()0 ha communaal bezit met wisselendo cn 1500 ha. 
met vaste aandeelen. De uitgestrekt- l)cid der droge 
gronden bedraagt in totaal 6000 ha., waarvan 58 ha. 
ambtsvelden, 116 ha. eommu- naal bezit met 
wisselende en 5800 ha. met vaste aandeelen. De 
uitgestrektheid dor zecvischvij- vers bedraagt in 
totaal 290 ha. waarvan 50 ha. ainbtsvcklen, 10 ha. 
communaal bezit met wisselende cn 230 ha. inet vaste 
aandeelen, 

BONANG (Aanv. DI. I). D6sa, golegen in het 
district Binungoen, regentschap Rein bang, residentie 
Japura-Rem bang, provincie Alidden Java, aan den 
provincialen weg (ouden Dacn- delsweg) van Rem 
bang naar Toebang, vlak aan do zeekufit. 

Volgcns de ovcrievering zou Soon an Bonang, 
vcrmekl in het oorspronkelyk artikel in DI. I, een zoon 
zyn van Sajid Djoemadil Ko bro, Sultan van Mekka, 
en een klcinzoon van Sajid Djenal Abidin, Sultan van 
Medina. Soenan Bonang heeft ter plaatso ecn moskee 
gebouwd, cen huis (da- lein) opgoricht en een plaats 
van meditatie (pesoehoedan) ingericht. De moskee 
staat er nog op een heuvel met een ruim uitzichG over 
zee. 

De “d&lem” staat aan den voet van den heuvel en is 
omgeven door drie concentrische ateenen muren. 
Tusschen den eersten en tweeden muur staan twee 
huizen, door de bevolking van Bonang ,,pas6ban'' 
genoemd, waarvan het eene reeds sinds 
onheugelijke tijden zich daar be- vindt, terwijl het 
andere wakap is gemaakt door een zekeren Paing, 
oudtijds petinggi van de d&sa Dasoen. De ruimte 
tusschen den. tweeden en derden muur is leeg, 
terwijl zich binnen den der- den muur bevindt een 
steenen fundament, 4 x 4 m. en hoog 30 cm., waarop 
staan 4 korte pilaren, vormende de overblijfselen der 
voor- inalige woning van Soenan Bonang. De plaats 
van meditatie bestaat uit een vlakken steen, waarop 
een afdruk van den linker voet van Soenan Bonang, 
die daarop staande placht te bidden. Bovendien was 
Soenan Bonang in het bezit van een „bende>, (soort 
van kleine gong), ge- naamd „Kijahi Bitjak", welke 
nog bewaard wordt door den bewaker 
(djoeroekoentji) van dit heiligdom. Op denzelfden 
heuvel staat nog cen steenen gcbouwtje, waarin ligt 
het graf van „poe- tri Tjempo". Deze „poetri 
Tjempo", genaamd findrowati, was vroeger gehuwd 
met Ratoe Browidjojo, Vorst van Modjopait, die in 
twist geraakte inet Raddn Patah, Sultan van Deniak, 
omdat hij Boeddhist was en het Mohamme- 
daansche geloof niet wilde omhelzen. Daarom 
verliet hij Modjopait, terwijl zijn vrouw findra- wati 
vervolgens als leerlinge ging naar Soenan Bonang, 
het jMohftmmedaansche geloof aannam en daar 
begraven werd. Merkwaardig is, dat de houten 
pilaren van haar graf tom be rusten op de rugwervels 
van een walvisch. Het gehecle complex vonnt een 
heiligdom en van heinde cn ver komen de inenschcn 
daarheen. Het moskeowatcr vormt, naar het 
volksgeloof, een goede medieijn tegen rheumatiek. 
Eens per jaar, op den tienden der maand Djawa 
Besar, wordt de „Bende Bi- tjak,^ ten huize van den 
djoeroekoentji gebaad in water vermengd met 
bloemen, na afloop van welke plechtigheid een 
weinig van dit water door de aanwezigen mede naar 
huis wordt genomen. Bij die gelegenheid wordt er 
een slametan ge- houden en daarbij toebereid gele 
rijst, geraspte klapper met suiker en pisang mas, 
omdat volgens de overlevering Soenan Bonang na 
het einde der pocasa een jaar lang alleen van deze 
drie gercchten zou hebben geleefd. 

De ouclc weg liep oorspronkelijk over den Goe- 
noeng La jar, doch werd door Generaal Lawick van 
Pabst vcrlogd naar beneden. Uit vrees, dat de 
bidsteen naar beneden zou vallen, gaf hij Opel racht 
oni dien steen to verplaatsen; 40 ingezete- nen der 
ddsa Bonang werden uitgezocht om dit te 
verrichten. Uit blijdschap over de verplaat- sing 
werden do gronden van die desa aau deze 40 
personen geschonken onder verplichting om de 
hoiligdonnnen te onderhouden, terwijl de overigo 
ingezetonen dier d^sa „penoempang>, werden. Dezo 
korn van 40 personen werd „mer- dika" genoemd en 
vrijgesteld van betaling van belastingen. Oxnstrecks 
het jaar 1903 werd de naani “merdika" veranderd in 
,,pekoentj&n". In het jaar 1917 ten tyde van de 
klasseering kro- gen alle ingezetenen, ook de 
penoempangs, een stuk grond, omdat de 40 
merdika-ingezetenen overstemd werden en 
gezamenlijk in de belas- ting werden aangeslagen. 
In 1920 werd deze re- geling gowyzigd en de 40 
orang pekoentjdn we- 
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derom vrygesteld van betaling van landrente cn 
inkomstenbelasting. In 1925 werden do 3 ddsa's 
Bonangwdtan, Bonangkoelon en Krdtjdkan ver- eenigd tot 
66n d6sa Bonang. Zoo is de pekoentjdn (perdikan) d6sa 
Bonang ontstaan. 

Uit de 40 orang pckoentjdn is een djoeroe- 
koeutji gekozen, belast met de verzorging van het 
heiligdom, een kebajan, belast met het toe- zicht op 
het schoonhouden en een imam als mos- keeleider, 
terwijl 8 merbots belast zijn met de bewaking van 
de moskee. In buitengewone om- standigheden 
verleenen alle 40 pekoentjdns hulp. Het geheele 
sawahbezit der pekoentjdn- d6sa beslaat een 
oppervlakte van ±13 ha. Te- gelijk met den bidsteen 
is ook het graf van Poetri Tjempo verplaatst; op het 
graf is in 1918 door een Chinees uit Tjepoe een 
kostbarc houten versierine,, aangebracht ter 
inlossing van een beloftev< 

g”. 3C JAPARA-REMLBAKG (Zie JAPARA, DL II en 
RKAiBAJXG715I7111). In 1901 werd de toen be- 
staande residentie Japara, omvattende de re- 
gentschappen Jajpara, Koedoes, Pati en Djoewa- 
na, waarvan de hoof3plaats Pati was, opgeheven, 
terwijl het regentschap Djoewana bij het regent- 
schap Pati word gevoegd. De geheele residentie 
Japara werd met ingang van 1 Januari 1902 ge-
voegd bij de residentie Semarang. Bij de bestuurs- 
hervorming van 192S werden de regentschappen 
Demak, Koedoes en Japara samengevoegd tot de 
residentie (afdeeling) Koedoes met gelijknamige 
hoofdplaats. 

Het voormalige ge\vest Rem bang, bestaande uit 
de regentschapp.cn Rembang, Blora, Toeban en 
Bodjonegoro, werd bij de instelling van de 
provincies Oost- en Midden Java gesplitst, zoodat 
Toeban en Bodjonegoro bij Oost-, Renibang en 
Blora bij Midden Java kwamen. De regentschappen 
Pati en Rembang werden samengevoegd tot de 
residentie (afdeeling) Rembang, terwijl Blora met 
het aangrenzende Grobogan (tevoren tot Semarang 
behoorende) de residentie (afdeeling) Blora 
vormde. 

Bij Ind. Stb. 1931 no. 426 (in werking getreden 
op 1 November 1931) werden de residenties op- 
nieuw geformeerd, waardoor ingesteld werd de 
residentie Japara-Rembang met hoofdplaats Pati, 
omvattende de regentschappen Pati, Koc- does, 
Japara, Rembang en Blora. De ressorten Demak en 
Grobogan werden wederom bij Semarang gevoegd. 

De huidige residentie (afdeeling), die op 1 Sep-
tember 1933 door de inwerkingtreding van Ind. Stb. 
1933 no. 251 opnieuw administratief word 
onderverdeeld, telt 21 districten en 73 onder- 
districten, met totaal ruim 1300 desa's. Tot de 
residentie behoort de eiJandengroep Kari- 
moendjawa, bestaande uit 27 eilandjes, waarop c.a. 
875 ha. droge gronden voorkomen. 

Het totaal aantal zielen bedraagt, volgens de 
gegevens van de volkstelling-J 930 1.886.043, 
waarvan ruim 25.000 Vreeinde OostcrJingen en 
ruim 3000 Europeanen. 

BehaJve de regentschapshoofdplaatsen zijn de 
belangrijkste bevolkingscentra Dj ocwana, Lasscm 
en Tjepoe (op laatstgcnoemde jJIaats is een ad- 
ministratie van de Bataafseho Petroleum Mij. 
gevestigd). 

De totale uitgestrektheid sawahs bedraagt ± 
190.000 hft., droge gronden ± 210.000 ha. en 
vischvy vers 土 7700 ha. 

Er zijn 8 auikerfabricken, waarvan ecn (Besito) 
sedert eenige jaren opgegaan is in Rendeng. Het 
gezainenlijke areaal dozer 8 fabrieken bedraagt 士 
7500 ha. Voorts zijn er 13 erfpachtsondernc- 
mingen, waarvan de grootste die is van de Doops- 
gezincle Zcndingsverceniging. Deze erfpachtster 
heeft nl. G perceelen, gelegen in het noordelijko 
gedcelte van de regentschappen Japara cn Pati tot 
een totale uitgestrektheid van 575 ha. De 
onderneming Trisnowati is in twee gedeelten 
verdeeld, welkc dcelen rcsp. in de regentschappen 
Pati en Koedoes gelegen zijn. Er is 6en koffie- land 
t.w. Djollong (bij Pati). Er is een particu- lier land, 
nabij Japara, groot 225 ha. inet 74 op- gezetenen. 

De residentie telt 6 opperhou tvesterijen, t. w. 
Pati, Mantingan, Kebonhardjo, Blora, Tjepoe en 
Noord- en Zuid-Randoeblatoeng, terwijl de Ve- 
jahoma werkt in de houtvesterij Mantingan. 
Wildhoutbosschen komen niet voor. Kalitelo en 
Balong zijn gouvernements-rubberondernemin- 
gen. 

In het Blorasche (zie BLORA) zijn do Bataaf- 
sche Petroleum Mij. en Ned. Koloniale Petroleum 
11 ij. werkzaan、/ 

PATI (Aanv. DI. 111). Regentschap der resi-
dentie Japara-Rembang, metende ruim 1520 km.2 
meteen bevolking op 1 September 1933 van ruim 
527.600 zielen, waaronder 540 Europeanen en 4400 
Vreemde Oosterlingen, waarvan het grootste deel 
Chineezen. 

Het regentschap Pati was vroeger (tot 1928) 
verdeeld in twee contrdle-afdeelingen: Pati met de 
districten Pati, Kajen en Tlogowoengoe, en 
Djoewana met de districten Djoewana, Djakenan en 
Tajoe. Thans zijn er 5 districten, aangezien het 
district Tlogowocngoe met ingang van 1 September 
1933 is opgoheven. 

Er zijn 3 suikerfabrieken met een toegestaan 
arcaal van resp. 1280,1010 en 925 ha., 8 crfpachts- 
ondernemingen, gedreven op ] 7 crfpacljtsper- 
ceelen, waarop koffie, kapok, rubber, «pccerijcn en 
inlandsche gewassen worden geteeld, en eenige 
djati-boschcomplexen nl. Ngarengnn, gelegen in 
Tajoe, het noordelijkst gelegen district, Zuidoost- cn 
Zu id west-Pati en Regaloh, alle behoorende tot de 
opperhoutvesterij Pati, welkc zich ook over het 
regentschap Japara uitstrekt. De Moeria-Tras 
Exploitatie maaiscliappy to Amsterdam is in 
liquidatic. In de desa Sarircdjo, beoosten de 
hoofdplaats Pati, ligt het graf van Kenibang 
Djojokoesoemo, )iaar men zegt de eerste vorst van 
Pati (de betrckkelgkc legende is uitgegeven bij 
„Volkslectuur"). Aan deze d^sa, waarvan het 
gcdeelte, waarin dit graf is gelegen, oorspronkclijk 
de naani Pasantunan (Santcn = pati) droeg, zou de 
naa*in dor hoofdplaats to dan ken zijn. In een 
conflict met Sultan Agcng werd verdcr de Adipati 
Pergola gedood cn be- gravon tc Suni, waar zijn graf 
nog steeds hozocht wordt door tallooze geioovigen. 

In dit regontsohap zijn thans 2 wadoeks (ver- 
gaarkoinmcn) aangelegd, waarvan de wadoek 
Goenoengrowo een inaxinnun-inlioiid van on- 
gevecr 5.500.000 m.3en de wadook Gem bong van 
ongeveer 10.000.000 rn.3 heeft. Door den bouw van 
deze kom men kan een uitgeatrektheid van ongeveer 
10.200 htu kunslmatig worden bcvJoeid. In het 
bevlociingegebied zijn gelegen de suikerfabrieken 
Langaee en Trangkil. Jn het Tajoesche, waar de 
suikerfabriek Pakis is gelegen, bestaat 



PATI—MOERIAH. 1237 

geen gebrek aan water voor de bouwvelden, aan- 
gczien de regenval daar overvloedig is en de irrigatie 
door vele klcincre werkjcs voor cen rcgelmatige 
bevlociing hceft zorg gedragen. In de zuidelijke 
districten Djakcnan en Kajdn, welke het ineestc 
gelijkenis vertoonen met het aangrenzende 
rcgcntschap Rcmbang (zie al- daar) kon voor 
kunstmatige bcvloeiing nog weinig worden verricht. 
De bodemgestcldheid leent zich daar nict voor den 
aanlcg van groote werken (kalk-grondcn). 

Het rcgcntschap wordt doorsneden door de 
stoomtram Seinarang-Rcmbang, welke bij Djoe- 
wana een zijlijn heeft naarTajoe. Enkele autobus- 
lijnen onderhouden een geregelde verbinding 
tusschen Se inara ng en Rem bang, en Djoewana en 
Tajoe. 

PATI (Aanv. DI. III). District van het re- 
gentschap Pati, rcsidentie Japara-Rcmbang met een 
oppervlakte van ongeveer 232 km.2 en een bevolking 
(na de administratieve herindeeling van 1 September 
1933) van ongeveer 102.000 zielen, waarvan ruim 
350 Europeanen en 2500 Chineezen. 

Er zijn 5 cultuurondernemingen op ] 2 erf- 
pachtsperceeJen, waarop koffie, kapok en inland- 
sche gewassen worden geteeld, en een suiker- 
onderneming, Langsee. Het district is verdeeld in 4 
onderdistricten. 

In dit district zijn gelegen de beide vergaar- 
kommen Gembong en Gocnoengrowo (zie PATI, 
regentschap), terwijl ook de heuvelrij Pati-ajam voor 
het grootste gedeelte in dit ressort is gelegen. 

PATI (Aanv. DI. III). Hoofdplaats van de re- 
sidentie .Japara- Rem bang en van het regentschap 
en het district Pati. 

])ezc j)laats, oorspronkelijk hoofdplaats (tot 
1901) van de rcsidentie Japara, is na de vorming van 
het voormalige gewest Semarang in beteeke- iiis 
achteruitgegaan totdat zij door de inwerking- treding 
van Ind. Stb. 1931 no. 426 de zetel werd van den 
Resident van Japara-Rcmbang. Volgens de 
volkstclling 1 930 bedroeg de bevolking ruim 18.000 
ziclen, waurvan een 270-tal Europeanen, ruim 2300 
Chineozen, een 50-tal Arnbieren en 30 andere 
Vreemde Oosterlingen. 

Er stuat cen aardig Protestantsch kerkje, als- 
medo cen kerkgebouw van de Doopsgezinde 
Zendingsvcreeniging. 

Medio 1933 word ter plaatse door do vereeni- 
ging Mardi-Oesodo een groot ziekenhuis geopend. 
De bouw is bekostigd uit do kassen der in dit 
rcgentscliap gelegen 

KAJEN (Aanv. DI. II). District van het ro- 
gentschaj) Pati der rcsidentie Japara-Rembang. Het 
district, dat door de inwerkingtreding van J nd. Stb. 
1933 no. 251 administratief geheel herzien is, is 
groot ongeveer 420 kn).a; het is ver- dceld in 4 
onderdistricten en had medio 1933 een bevolking 
van by pa 112.000 ziclen, waar- van 120 
ChincezcjK/^ 

TLOGOREDJO (Aanv. DI. IV). Hoofdplaats van 
het voormalige district Tlogowoengoo, re- 
gontschap Pati rcsidentie Japara-Rembang. De 
fabriek voor de bereiding' van tapiocamecl is sedert 
1916 gesloten; do koffie-pasanggrah^n Djloebang 
verkeert in vervallen toestand/, 

TL0G0W0ENG0E (Aanv. DI. IV). Voorlnalig 
district van het regentschap Pati der residontie 
Japara-Rcmbang. Sedert 1 Soptomber 1933 bo- 

hooren de onderdistricten Tlogoewoengoe en 
Gembong bij Pati en Wedaridjaksa bij Djoewana/ 

TAJOE (Aanv. DI. IV). District van het rd- 
gentschap Pati, residentie J apara- Rembang, 
met een bevolking (volgens de gegevens van de 
volkstclling-1930) van ruim 117.800 zielen, waar- 
van ongeveer 90 Europeanen en ruim 1000 
Vreemde Oosterlingen, hoofdzakelijk Chineezen. 

Sedert medio 1932 wordt de assaineering van 
de kuststreek, welke in vroegere jaren door ma- 
laria-epidemieen geteisterd word, met energie ter 
hand genomen door den dienst der binnenvia- 
scherij in samenwerking met de irrigatie. Langs 
de kust worden thans behoorlijke vischvijvers 
aangdegd, waardoor de broednesten van mus- 
kieten-larven, de z.g. sawah-tjop, geleidelijk ver- 
dwijnen. 

Op de districtshoofdplaats Tajoe exploiteert de 
Doopsgezinde Zendingsvereeniging een hulp- 
ziekenhuis, dat van Kelet uit bediend wordt. 

De suikerfabriek Pakis voert haar suiker 
hoofdzakelijk af naar Semarang met prauwen, 
welke in Belahan-kliteh geladen worden. 

Nabij Ngarengan is gelegen de gouvernements- 
rubberonderneming Kalitelo, waarin tevens is 
opgenomen het erfpachtsperceel Terbono, waar 
vooral klappers geteeld worden. 

In de ddsa Ngablak is de armenkolonie „Pa- 
ngoengsen" met ongeveer 300 behoeftige Inland- 
sche opgezetenen, waarvan de Christenen (onge- 
veer de helft) alien tot de Zevende Dags Adven- 
tisten behooren. 

DJAKENAN (Aanv. DI. I). District met ge- 
lijknamige hoofdplaats van het regentschap Pati, 
resiclcntie Japara-Rembang. Het telt 4 onder- 
districten en had volgens de gegevens van de 
volkstelling 1930 een bevolking van ruim 102.400 
zielen, waaronder alechts 1 Europeaan en een 
80-tal Chineezen. 

DJOEWANA (Aanv. DI. 1). District van het 
rcgcntschap Pati, rcsidentie Japara-Rembang. 
Het district (administratief met ingang van 1 
September 1933, Ind. Stb. 1933 no. 251, opnieuw 
ingcdeeld) heeft een uitgestrektheid van 214 
km.' telt 4 onderdistricten en had medio 1933 
een bevolking van bijna 95.000 zielen, waaronder 
een 60-tal Europeanen, 1500 Chineezen, en enkele 
andere Vreemde Oosterlingen. 

In dit district is gelegen de suikeronderneming 
Trangkil met een areaal van 1000 ha., welke fa- 
briek haar product per S. J. S. naar Semarang 
afvoert. 

DJOEWANA (Joana, Djoeana). (Aanv. DI. 
I). Sedert medio 1932 voert het Boschwezen over 
zee hout, afkomstig uit do Zuid-Patische bos- 
schen met Madoercesche prauwen af. 

Het Djoowanasche batikwerk (bekend om do 
indigo-blauwe kleur) wordt niet veel meer ge- 
produceerd in verband mot de verminderde 
koopkracht. Ook de Djoewanascho goud- en 
zilvorindustrie is in de laatste jaren zeer aterk 
achteruitgegaan^- 

MOERIAH《Aanv. DL II). In het begin 
dezer eeuw is de Pati-ajam geheel ontboscht, 
nadat een gedeelte hiervau in erfpacht was uit- 
gegeven. Thans worden pogingen in het werk 
gesteld om wederom tot reboisatie over te gaan, 
aangezien uit een bevloeiingsoogpunt beschouwd, 
de aangrenzende gedeelten der districten Tengge-. 
les (Koedoes) en Pati (vooral het onderdistrict 
Margoredjo) sterk zyri'aohteruitgegaan." 
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〉..BLORA (Aanv. D】.I en V) Regcntschap van I 
de residentie Japara-Rembang, waarvan het het zuid-
oostelijl^tar苗面疝EfHet regentschap, | dat 1951.72 
km.a oppervlakto heeft, telde volgens de gegevens 
der volkstelling 1930 in totaal 440.475 inwoners, 
waarvan 1283 Europeanen, 5466. Chineezen en 82 
anderc Vreemde Ooster- lingen. Het is verdeeld in 5 
districten, t.w. Nga- w如，Karangdjati, Djepon, 
Panolan cn Randoe- blatoeng, 16 onderdistricten en 
297 desa's. 

Het regentschap is voor ongeveer de helft met 
djatibosschen bcdekt, welkc tot de schoonste van Java 
behooren en waarvan zelfs een klcin complex als 
natuurrescrvaat is ingericht. De bosschen ressorteeren 
onder 7 opperhoutvesterijen, wclke echter 
mcerendeels hun ressort ook buiten het regentschap 
uitstrekken, t.w. de opperhout- vesterijen Mantingan, 
Blora, Kebonhardjo, Tje- poe, Randoeblatoeng, 
Ngawi en Goendih. 

De zuid-oostelijke grens van het regentschap 
wordt gevormd door de bengawan Solo, welke het 
van de regentschappen Bodjonegoro en Ngawi 
scheidt. Overigens wordt de landstreek in bijna haar 
geheele lengte van Oost naar West doorsneden door 
de kali Locsi, waaraan de hoofdplaats Blora ligt (zie 
aldaar), welke tevens is de hoofdplaats van het district 
Karangdjati. Zij is de standplaats van een regent en 
een assistent-resident. 

Het regentschap wordt van Oost naar West 
doorsneden door drie kalksteenheuvelruggen, welke 
tot het neogeen behooren. Tusschen deze 
heuvelruggen zijn gelegen de vrij vruchtbare vlakte 
van Blora in het Noorden en die van Ran- doeblatoeng 
in het Zuiden. Over het algemeen zijn deze kalk- en 
mergelgronden uit een agrarisch oogpunt vrij arm, 
terwijl ook de klimatologische invloeden betrekkelijk 
ongunstig zijn voor den landbouw. Het klimaat is 
meestentijds te droog, evenwel niet met sterk 
afgeteekende perioden. Door de omstandigheid, dat 
mats het hoofdvoed- sel van de bevolking vormt, 
wordt nog vrij veel rijst uitgevoerd, vooral uit het 
district Ngawi»n, waar ook twee rystpellerijen 
gevestigd zijn. Voorts zijn uitvoerproducten kadeld, 
lombok en tabak. Om den landbouw te bevorderen 
werden tot nog toe slechts enkele wadoeks en andere 
irrigatiewerken gebouwd, t.w. de wadoek Tein- 
poeran (onderdistrict kota Blora, bevloeiings- gebied 
1260 ha.), de wadoek Greneng in het onderdistrict 
Toendjoengan (bevloeiingsgebied 1420 ha.) en de 
kleinere Tjab6janleiding in het district Panolan. 

Het regentschap heeft een belangrijken vee- 
stapel, tengevolge waarvan zeer veel vee word 
uitgevoerd, voornamelijk in westelijke richting 
(Semarang, Koedoes). Door voortdurenden aan- todp-
van fokmateriaal wordt de kwaliteit van de runderen 
steeds verbeterd. 

Aan bouwgronden bezit het regentschap Blora 土 
52.500 ha. sawah en 土 42.500 ha. droge gron- den. 
De erfelijk individueele bezitsvorm is do meest 
voorkomende. 

In de heuvelruggen heeft men vele petroJeum- 
bronnen aangeboord, welke aan een belangrijke 
Industrie het aanzijn hebben gegeven. Te Tje- poe, de 
hoofdplaats van het district Panolan, heeft de 
Bataafsche Petroleum Maatschappij een groote 
raffinaderij met fabriekencomplex en tankenpark. Te 
Tjepoe is gevestigd het kantoor der Java-administratie 
van de B. P. M. Het fa- 

friokencomplcx omvat o.a. een kaarscn-, oen 
blikken-, con parafincfabriek e.a. Het belang- rijkste 
boortcrrein is gelegen tc Nglobo in het onderdistrict 
Djikdn van het district Djepon. 

Te Kapocan. ± 6 km. ten Zuiden van Tjepoe 
gelegen, bestaat sedert het jaar 1922 een kleine 
raffinaderij van de Nederlandschc Koloniale 
Petroleum Maatschappij, welkc haar voornaam- ste 
boringen heeft te Petak (onderdistrict Ke- 
doengtoeban. district Panolan) en in het district 
Randoeblatoeng 土 8 km. ten Noorden van de dis- 
trictshoofdplaats van dien naam. Het kantoor der N. 
K. P. M. is gevestigd te Blora. 

Het regcntschap bezit een vrij goed wegennet, 
terwijl het bovendien wordt doorsneden door de 
tramlijnen Tjepoe-Blora-ReniJ>ang cn Blora- 
Ngawdn-Pocrwodadi van deemarang-Joana 
Stoomtram Maatschappij en de Jijn Goendih- 
Tjepoe-Socrabaja van de Nederlandsch^Tndische 
Spoorw'eg-Maatschappij. 

Een electrisch lichtnet wordt aangetroffen in do 
plaatsen Blora, Djepon en Tjepoe； voor de 
stroomlevering is een centrale gebouwd te Tjepoe 
van de Electriciteit Maatschappij Rembang. 
Waterleidingen worden aangetroffen in Blora cn 
Tjepoe. 

In dit regentschap komt onder de bevolking de 
groep dcr Samins (zie SAMIN1SME) voor, wier 
aantal aan het minderen is. Deze lieden belijden een 
bijzonderen godsdienst en erkennen geen overheid. 
Zij houden zich echter steeds rustig. 

In de kalksteenheuvels komen verscheidene 
kalksteenholen en gangen voor, welke in een reuk 
van heiligheid staan. Ook de oro-oro Kesongo, een 
kale vlakte met modderwellen midden in het bosch 
gelegen in het Zu id westelijke decl van het 
onderdistrict Koendoeran, staat in een bijzondc- ren 
reuk van heiligheid. Voorts worden in het 
regentschap Blora op vele plaatsen Hindoe-oud- 
heden gevonden, waaraan veelal thans nog wordt 
geofferd. Volgens de inwoners is het de landstreek, 
waar het tot heden onvindbare MedangkainoJan 
gezocht moet worden, waarop zou duiden de 
aanwezigheid van twee dcsa's in de omgeving der 
hoofdplaats Blora, respectievelijk geheetcu Medang 
en Kamolan. 

BLORA. Hoofdplaats van het regcntschap Blora, 
tevens van het district Karangdjati on het 
onderdistrict kota Blora. Volgens gegevens der 
volkstelling 1930 telt do plaats 17.480 inwoners, 
waarvan 355 Europeanon, 1655 Chince- zen en 6 
andere Vreemde Oostcrlingen. Zij ligt 90 in. boven 
den zeespicgel en wordt doorsneden door de kali 
Loesi. Haar grenzen werden vast- gelcgd bij Ind. 
Stb. 1905 no. J 9. Het is de standplaats van een 
regent en eon assistent-resident. Blora is in het bezit 
van een waterleiding cn cen electrisch lichtnet. Ter 
pluatse is een belang- rjjko veepasur. De plaats is 
een kruispunt van wegen t.w. nuar Tjepoe, 
Randoeblatoeng, Rembang on Poerwodadi, terwijl 
hier tevens sanien- komen do lijnen der Semarang-
Joana Stoomtram Maatschappy van Rembang, 
Poerwodadi en Tjepoe. Er is een kantoor van de 
Nedcrlandsche Koloniale Petroleum Maatschappij 
en een zen- dingshospitaaL< 

NGAWEN (kanv. DI. HI). District van het rc- 
gentschap Blora, residentie Jupara-Rem bang, 
bestaande uit 4 onderdistricten t.w. Ngawdn (29 
d&sa's), Koendoeran (26 d枷a's), Todanan (25 
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ddsa's) en Djapah (18 dfesa's). Het aantal inwo- ners 
bedroeg ultimo 1930 in totaal 113.503, waarvan 33 
Europeanen en 1003 Chincezen. De uitgcstrektheid 
van de bouwvelden bedraagt 士 16.500 ha. sawah en 
土 15.000 ha. droge gron- den. 

Het district hecft een zeer belangrijken vee- 
stapel. De voornaamste landbouwproducten zijn 
rijst en kadele. Er zijn twee rijstpellerijen nl. te 
Ngawdn en Koendoeran, we Ike beide plaatsen 
gelegen zijn aan de Semarang Joana Stoom- tramlijn 
Blora-Poerwodadi. 

NGAWEN. Hoofdplaats van het district en 
onderdistrict van dien naam, regentschap Blora, 
residentie Japara- Rembang, gelegen aan den weg 
Blora-Poerwodadi op ± 14 km. ten Westen van 
Blora en aan de lijn Blora-Poerwodadi van de 
Semarang-Joana Stoomtram Maatschappij. 

Ter plaatse is een rystpellerij gevestigd. Er is een 
zeer belangrijke veepasar. 

RANDOEBLATOENG (Aanv. DI. III). District 
van het regentschap Blora, residentie Ja- para-Reni 
bang, met geJijknamige hoofdplaats, gelegen aan de 
N. I. S. lijn Goendih-Tjepoe. 

H et district heeft een oppervlakte van 535 km.2, 
waarvan 士 9700 ha. sawah en 7000 ha. droge 
gronden. Het is verdeeld in 3 onderdistricten t.w. 
Randoeblatoeng (18 d昂a's), Djati (12 d&sa's) en 
Kradenan (10 diisa*s). Het is bijna geheel met 
djatibosschen bedekt, terwijl er verscheidene 
petroleumboringen worden aangetroffen. Volgens 
de cijfcrs der volksstelling 1930 telde het district 
81.203 inwoners, waarvan 35 Europe- aucn, 447 
Chineezen en 7 andere Vreemde Oos- terlingen. 

Jn deze streek heeft de oorspronkelijke Samin 
(zie SAMINISME) zijn leer voor het eerst ver- 
kondigd, terwijl thans nog hier de meeste zijner 
volgelingen wonen. In de ddsa Ngandong (on- 
derdistrict Kradenan) werden in het begin van 1932 
de schedels gevonden van den homo Solvensis. 

DJEPON (Aanv. DI. I cn V). District van het 
rcgentschap Blora, residentie Japara-Rembang. J J 
et district is groot 354.02 km.2 en is verdeeld in 3 
onderdistricten, t.w. Djepon (25 ddsa*8), Djikdn 
(11 d^sa's) cn Bogoredjo (14 dissa's). Aan bouw-
velden bezit het district Djepon 士 8000 ha. sa- w；
ih en 土 (5500 ha. droge gronden. Volgens de 
gogevens dcr volkstelling 1930 telt het district 
65.()43 inwoners, waarvan 120 Europeanen, 577 
Chineezen en 9 andere Vreemde Oosterlingon. 

In het Zuiden vindt men in het onderdistrict 
Djikdn het belangrijke boorterrein Nglobo van de 
Bataafsche Petroleum Maatschappij. 

llet district heeft een vrij grooton veestapel A Is 
land bou wgewasson worden getccld lombok en 
kadcl6. 

KARANGDJATI (Aanv. DI. II). District van hot 
rcgentschap Blora, residentie Japara-Rem- bung, 
waarin gelegen is do regontschapshoofd- plaats 
Blora (zie aldaar). Het district bestaat uit 3 
onderdistricten, t.w. kota Blora (29 ddsa's), Band 
jarred jo (20 ddsa's) en Toendjoongan (15 dhnap‘8). 
Aan bouwvelden bezit het district 土 J 0.825 ha. 
sawah en ± 7100 ha. drogo gronden, terwijl de totale 
oppervlakto van het district bedraagt 270 kms. 
Volgena de gegevens der volka- tclling 1930 
bedraagt het auntal inwoners 99.488, waarvan 258 
Europeanen. 1800 Chineezen, 6 andere Vreeinde 
Oostcrlingen. 

Het district bezit een belangrigken veestapel. In 
het ressort zim gelegen de wadoeks Tempoeran en 
Greneng./ 

PANOLAN (Aanv. DI. III). District van het 
rcgentschap Blora, residentie Japara-Rembang, dat 
cen oppervlakte beslaat van 267 km3. Het is 
verdeeld in 3 onderdistricten t.w. Tjepoe (18 d6- 
sa's), Kedoengtoeban (17 ddsa's) en Sambong (10 
ddsa's). Aan bouwvelden bezit het district 土 9200 
ha. sawah en ± 4400 ha. droge gronden. Er zijn vele 
petroleumbronnen aangeboord. De Ne- derlandsche 
Koloniale Petroleum Maatschappij bezit een kleine 
raffinaderij te Kapoean 土 6 km. van de 
districtshoofdplaata Tjepoe (zie aldaar), waar de 
Bataafsche Petroleum Maatschappij, haar 
raffinaderij, kantoor en fabriekencomplex gevestigd 
heeft. 

Het district telde volgens do gegevens der 
volkstelling 1930 80.818 inwoners, waarvan 837 
Europeanen, 1G39 Chineezen en 60 andere 
Vreemde Oosterlingen. 

TJEPOE. Hoofdplaats van het district Pano- Ian, 
regentschap Blora, residentie Japara-Rembang, 
gelegen aan de bengawan Solo op de uiter- ste 
oostgrens van het regentschap. De stad is een 
knooppunt van goede wegen, n.l. naar Randoe-
blatoeng, Blora en Bodjonegoro, terwijl zij te- vens 
is gelegen aan de N. I. S.-lijn Goendih- Bodjonegoro 
en de Semarang Joana Stoomtram- lijn Tjepoc-
Blora. 

Volgens de cijfers der volkstelling 1930 bedroeg 
het aantal inwoners 20.805, waaronder695 Euro-
peanen, 1521 Chineezen en 54 andere Vreemde 
Oosterlingen. 

De plaats is een belangrqk industriecentrum, wijl 
er gevestigd zijn bedrijven van de Bataafsche 
Petroleum Maatschappij, de N. I. S. en het 
Djatibedrijf met inachinale zagcrij. Het kantoor van 
de Java-administratie der B. P. M. is hier eveneens 
gevestigd, terwijl be halve een raffinaderij het 
fabriekencomplex van de B. P. M. omvat o.a. eon 
blikken-, een kaarsen-, een para- finefabriek en een 
uitgebreid tankenpark. Naast deze bedrijven zijn er 
nog eenige minder belangrijke fabrieken, als een 
centrale van de Elec- triciteit Maatschappij 
Rembang, een ijsfabriek, een zeepfabriek e.d. 
Bovendien is er eenigo han- del, o.m. in tabak, 
welke vrijwel geheel in handen is van Chineezen. Er 
is gen particuliere zieken- inriohting op de plaatsZ 

TOLITOLI of TONTOLI (Aanv. DI. IV). Bit 
zelfbesturende landschap is gelegen tusschen 0°45' 
on 1°23, N.B. on tusschen 102°2z en 121° 1 lz O.L. 
in het uiterste W. van N.-Celebes. Het vorint de 
goljjknamigo onderufdeeling der af- deeling 
Donggala van het gewest Manado (Ind. &b. 1932 
no. 571). Het wordt begrensd ten N. en W. door do 
Celebes-zee en Straat Makassar, ten O. door de 
landschappen Boeol (gelyknamige on- derafdeeling 
dor afdeeling Gorontalo) en Mooe- tong 
(onderafdeoling Parigi der afdeeling Donggala), ten 
Z. door genoomd landschap Mooetong en het 
landschap Banawa (onderafdeeling en afdeeling 
Donggala). De oostgrens van Tolitoli word 
vastgesteld by suppletoire overeenkomst van 24 Juli 
1897 (goedgekeurd by G.B. van 14 October 1897 
no. 19); z|j wordt gevormd door de Lakoean-rivier 
van haar monding tot haar oor- sprong, en verder 
door den bergrug, welko naar den kam van het 
Dakogebergte loopt, en ten laatste door genoemd 
gebergte tot aan het cen- 
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traal-gebergte, dat de waterscheiding vomit tus- 
echen de rivieren der N.- en Z. kust van Noord- 
Celebes. Bij suppletoire overcenkomst van 26 
Augustus 1896 (goedgckeurd bij G.B. van 17 
Februari 1896 no. 17) werd als Z. grens van het 
landschap aangewezen de Ogoainasrivier. Daar- bij 
zag de Radja van Tolitoli af van zijn aan- spraken 
op de landstreek Sodjol, terwijl de Mar- dika van 
Banawa afstand deed van zijn aan- spraken op de 
landstreken Dampal en Dondo. De grens met 
Mooetong wordt gevormd door het centrale 
scheidingsgebergte. De oppervlakto van Tolitoli 
bedraagt 士 5000 km2. De kust heeft vele baaicn en 
in ham men, waaraan min of nicer uitgebreide 
vlakten zijn gelegen, wclke veclal over een vrij 
groote uitgestrektheid door inoeras- sen worden 
ingenomen en overigens, meer bin- nenslands, 
vruchtbaar zijn. In die vlakten zijn de kampoengs 
gel egen, over het algemeen on- middellijk aan het 
strand. Van N. naar Z. liggen: a. de vrij uitgestrekte 
vlakte van Lakocan-Bi- nontoan, welke zich over 
de grens met Boeol nog voortzet en waardoor de 
Lakoean- en Bintoean- rivieren stroomen； b. de 
ongeveer 6 km. breede vlakte aan weerszijden van 
de Saloempagarivier ； c. de vlakte van 
Galoempang, doorsneden door de Dongingis- en 
Galoempangrivieren; de onge- veer 20 km. lange 
en i 10 km. breede vlakte van Badjoegan tot 
Kalangkangan, waarin tusschen Tende en Lalos en 
tusschen deze laatste kam- poeng en Kalangkangan 
een op zich zelf staande heuvelklomp zich bevindt
； in deze vlakte stroomen de rivieren van 
Badjoegan, Tende, Kekoh, Lalos en Kalangkangan
； in den regentijd wordt het zuidelijke deel der 
vlakte overstroomd door de Kalangkanganrivier 
welke daar moerassen heeft gevormd, waarvan het 
overtoHige water af- vloeit in den kleinen 
Ogomoli-zeearm; d. de vlakte van Kampoeng-
baroe tot Tamboen met de twee rivieren, genoemd 
naar die nederzettingen en den zeearm Lonti； e. 
de uitgestrekte Koeala- besarvlakte, het 
stroomgebied van de Ogodako of Salo Maradja, 
welke in den regentijd een groot deel der vlakte 
onder water zet en aldaar uitgestrekte moerassen 
heeft gevormd ； voor groote prauwen (laadruimte 
士 5 pikoel) is genoemde ri- vier bevaarbaar tot 
kampoeng Koili en voor sampans tot de 
kampoengs Saloegan, Lanipasioe en Talaoe, aan 
haar gelijknamige zijtakken； in deze vlakte 
komen eenige afzonderlijk staande berg- of 
heuvelklompen voor; de weinige bevolking aldaar 
leeft voornamelijk van inzameling van sagoe en 
rotan; /. de ongevcer 15 km. lange en 土 8 km. 
breede vlakte van Malala, Tinabogan, Malomba en 
Lais, met de rivieren van Tinabo- gan, Malomba en 
Lais; cen groot dee) van deze voldoende hoog 
gelegen vlakte is in cultuur ge- bracht； ongeveer 
7 km. landwaarts in van Tina- boganligteen ± 800 
m.2 groot meertje, dat 2 in. diep is, in de 
Tinaboganrivier uitwatert en en- kele kokende 
modderbronnen be vat; Tiet water ervan heeft een 
zouten smaak; <j. de vlakte van Banagang, 
Saloembiaen Loeok, 土 6 km. lang en 6 km. breed, 
doorsneden door de Saloembiari- vier; h. de 土 20 
km. langeen 10kn). breede Dain- pal-vlakte, zich 
uitslrekkende van Timoentoe tot de 
Ogoamasrivier; zij bestaat tusschen Simoen- toe en 
Bangkir uit moeras en voor het overige uit 
vruchtbare aarde, hetgeen immigratic van 
Boegineezen ten gevolge heeft gehad, die de streek 
rijkelijk met klappers hebben beplant; de 

Bangkir en Ogoamas zijn de voornaamste rivieren 
van dio vlakte. 

Met uitzondering van bovengenoemde Salo 
Maradja zijn de rivieren van Tolitoli van geen 
beteekenis als communicatiemiddel. Van de mon-
ding af zijn zij hoogstens een uur met kleine 
sampans op to varen. De bedding bestaat in de 
vlakte uit zand, grint en kleine rolsteencn, hoo- 
gerop uit graniet en leiachtige gesteenten. Het 
centrale gebergte, dat het landschap ten Z. en O. 
begrenst zendt verschillende uitloopers naar de kust 
uit, welke de vlakten van elkaar schei- den； over 
en langs die bergketens gaan de paden, welke de 
kampoengs verbinden. De hoogte van het centrale 
gebergte bedraagt gcmiddeld 400 tot 1500 m. De 
hoogste toppen zijn de Boeki Ogoamas (2565 m.) 
en de Boeki Dako (2432 ni.) niet ver van de 
hoofdplaats Kampoengbaroe. De be- langrijkste 
naar de kust loopende bergketen vormt, ten W. van 
Banagang, kaap Babandji, welke de Dondo -baai 
tegen de westenwinden be- schermt. Behalve de 
bovenvermelde modderbronnen bij Tinabogan 
vindt men nog zwavel- bronnen aan den voet van 
het gebergte ten Z. van genoemde kampoeng. 

De vlakten zijn aan de kust gewoonlijk moeras- 
sig en begroeid met nipah- en mangrove-bos- 
schen. Die moerassen zijn van de zee gescheidcn 
door een smalle, zandige strook. Op velc plaat- sen 
vindt men voor de kust koraalriffen, welke cvenwel 
ontbreken voor de vlakten van Kani- pongbaroe en 
Dampal. Aan het strand van de Jaatstbedoelde 
vlakte staan duinen, welke tusschen Ogotoea en 
Simoentoe een aanzienlijke hoogte bereiken. Van 
Laolalang tot de grens van Boeol is landen tijdens 
den westmoesson door onstuimige zee niet 
mogelijk; de reedc van San- tigi biedt alleen voor 
zeeschepen hezwaren bij krachtigen westenwind, 
vooral door de aanwe- zigheid van een uitgestrekt 
koraalrif. Zuidwaarts tot Kalangkangan hebben 
slechts prauwen Jast van bedoelden wind. De 
hoofdplaats Kampoengbaroe heeft voor zeeschepen 
en prauwen onder alle omstandigheden een goede 
ligplaats bij Ln- boean D6d6h. In de baai van 
Dondo kimnen schepen te allc tijde lossen en laden. 
Ten Z. van Babandji levcrt de westnioeason 
nagenoeg ()n- overkomelijke bezwaren op voor de 
prauwvaart. 

De voornaamste voor de kust liggcnde eiland- 
jes zijn van N. naar Z,: P(oelau) Doelangon, P. 
Kapas, P. Dloetoengan, P. Kabetan, P. Pali- ngisan, 
P. Simatang, P. Tam palekang, P. J Jn^a- jang. Zij 
zijn alle met klap])erH beplant en, be- halvo P. 
Doelangan, P. DIoetocngan en P. J'am- palekang, 
bewoond. Oj)P. Selando, tegenover kampoeng 
Lingadang, staat het kustlicht “Stroomenkaap". 

In vele rivieren komt stofgoud voor. Vroeger 
were! op last en ten bate van de radja's en lands- 
grooten veel aan goudwasscherij gedaan, o.a. bij de 
kampoeng Lampasio, in don bovcnlooj) der Salo 
Maradja, voorts ook bij Lonti en Tivcli (in de vlakte 
van Kampoengbaroe) en te Lingadang en Pindjang. 
Tegenwoordig houdt niejnand zich meer daannede 
bezig. De bergen en de naar de kust loopende berg- 
of heuvelketens zijn nog good beboscht. De vlakten 
zijn bij de kust met klappers beplant, meer 
landwaarts in heeft men sawahs en ladangw 
benevens alang-alangvelden en jong bosch. 

De bevolking van Tolitoli bestaat uit： 4 Eu- 
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ropeanen en daarnicdo gelykgesteldcn, 24.328 
Inlanders, 612 Chineezen on 330 andere Vrcemdc 
Oosterlingen of totaal 25.274 zielcn (1933). De 
oudste bewoners van het land zijn de Tolito- liers, 
die aanvankelijk het gebied bewoonden tus- schen 
het Centraalgebergte met de Salo Maradja vlakte en 
de Boeolsche grcns. De andere later ge- komen 
stamnien hebben altyd de suprematio van den radja 
van Tolitoli erkend. In later tijd zijn de Tolitoliers 
naar het Z. uitgezwermd en hebben er Saloembia 
gesticht; ook in Tinabogan komen zij nog voor. In 
het oorspronkelijke stam- gebied treft men hen nog 
aan in de kampoengs Kabetan (op het golijknamige 
eiland), Naloe, Kalangkangan en, vermengd met 
anderen, in Lalos, Galoempang, Dioele, Pindjang, 
Bintoan en Lakoean. Zij tellen in totaal niet meer 
dan 1000 zielen en zijn Mohammedaan. Toen zij 
nog heerschers waren van het land, hebben zij zich 
veelvuldig vermengd met Boegineezen, Goron- 
taleezen, Dondoers en Arabieren. Zij erkennen nu 
zelf, dat er geen volbloed Tolitoliers meet voor- 
komen. Zij zijn klein van gestalte, zacht van aard en 
kennen zeer wejnig behoeften. Hun hoofd- middel 
van bestaan is landbouw. Op ladangs te- len zij rijst, 
mais, oebisoorten en klappers. Vis- scherij 
wordtalleen beoefend voor eigen conaump- tie. Het 
we ven van kains komt nog weinig meer voor. Hun 
taal (het gega) heeft veel overeen- komst met die 
van Lamboenoe-Bolano in het landschap 
Mooetong. Zij noemen zich Taoe Toli (later 
verbasterd tot Tontoli); Toli is de naam van cen 
klein riviertje bo ven de kampoeng Tain- boen. Een 
andere Inheemsche stam is die der Dondoers. Zij 
bewonen het stroomgebied der Salo Maradja en de 
kuststreek ten Westen daar- van tot bij Banagang. 
Van de Tolitoliers zijn zij door cen breeden 
bergketen en uitgestrekte moe- rasscu gescheiden. 
In karakter, lichaamsbouw en huidskleur, ook in 
zeden cn gewoonten, komen Dondoers en 
Tolitoliers met elkaar overeen. Bei- dc starnmen 
zijn van Torudjaschen oorsprong, maar de eerste 
behooren tot de tiadje of tialo- en de laatste tot de 
gega-taalgroep. De aan de kust WOIICIKIP Dondoers 
zijn Mohainmedaangeworden； in het binncnland 
zijn zij nog hcidencn. De in het ]andHchaj> 
voorkomende heidonen, hetzij zij tooc-tiadjc, tooe-
laoedje of tooe-pendaoe zijn, worden door de 
kustbewoners samengevat ondcr (icn naam „orung 
clajak", in het Tolitolisch ,,tooe- batak,' ei) in het 
Boegineesch „toradjan, het- g<-en bovcnlajHlcrs of 
bergbewoners beteckcnt. De hcidencn, die te 
Loeok, Ajang, Lakatan, bo- ven 'I'endc, bo ven 
Lingadang, boven Dioele en boven Binontoan 
wonen, spreken dezclfde taal ah de Doiiflocrs cn 
behooren dan ook tot dien 8tain. Waar de naam 
Dondo vundaan komt, is niet na to gaan; men heeft 
in het landschap cen baai, een ci land je (tuHschen 
Lais en Saloembia) en eej) berg, welke dicn naiun 
dragen. De taal der ])on<!oers i» gelijk aan de z.g. 
Toininische taal; daaruit blijkt hun nauwe 
vorwantachap met con bclangrijk decl der 
bevolking van Modetong. Het verkeer uit Tolitoli 
met de stanigcnootcn aan de, Tomini-bocht wordt 
onderhoudon Jangs twee bergpn,(len van uit Lais 
en van uit Alalala. Het hoofdvoedsel der Dondoers 
is sagoc； zij leiden licfHt eei)zwervend levcn on 
bestaan voornamo- 1 ijk van de iiiziimeling van 
rotan. 

Een andere Toradjastam, van do diang-taal- 
grocj), bewoontde kampoengs Dampclas en Dam- 

pal benevenseenige gehuchtcn in de Dampalvlak- 
te. Vroeger voorzagen zij in hun levensonderhoud 
door de jacht op muskusdicren； thans door in- 
zameling van rotan en aanleg van. klappcr- tuinon. 

Een kleino groep heidenen, de tooe-Malase, is 
afkomstig van boven Kasim bar aan de Tomini- 
boeht, en woont in de gehuchtcn Moesin en La- 
boeran (ten W. van de Dondobaai), in kampoeng 
Saloembia, bij kaap Sindjangan en op het eiland 
Siniatang. Die heidenen behooren tot de ndaoe- 
taalgroep en zijn ver want aan de tooe-pendaoe 
boven Siboealo, Sialo en Babatona in het Dong- 
galasche. Zij zwerven gaarne in prauwen rond langs 
de kust en zijn zeer donker van kleur. Zij leven 
voornamelijk van het inzamelen van schelp- dieren 
en tri pang, terwijl enkelen ook klapper- tuinen 
hebben aangelegd. 

Tot de Toradja's behooren ook de heidensche 
Tooe-laoedje van den zelfden stam als de Tinom- 
boers aan de Tominibocht. In ± 1910 zijn zij over 
het gebergte in Tolitoli gekomen; zij wonen in de 
kampoeng Ogowele. Behalve in taal ver- schillen zij 
niet veel van de heidensche Dondoers; evenals 
dezen vinden zij hun bestaan voorna- melijk in 
rotanzoeken en een weinig landbouw. 

Langs de geheele kust, in het bijzonder in de 
kampoengs Laboean, Binontoan, Saloempaga, 
Ketajan (Laoelalang), Tompo Bambapoela en 
Ogatoea, treft men Kailiers aan, een Toradjastam 
van de ledo-taalgroep. Zij zijn afkomstig van 
Donggala, nogal strijdlustig van aard, maar zeer 
ijverig. Hun godsdienst is de Islam. 

De in het landschap gevestigde Badjau's worden 
onderscheiden in a. Kendari- (naar hun land van 
herkomst) of Tontoingan-Badjau's (naar de 
kampoeng, waar zij zich in Tolitoli het eerst 
gevestigd hebben)； b. Simoentoe-Badjau's, 
afkomstig van Beraoe op Borneo. De eersten vindt 
men voornamelijk in de kampoengs Tontoingan, 
Galoempang, Lingadang en Poelias, ver- der op de 
eilanden Palinggisan, Kapas en Keba- tan. Met 
uitzondering van de groep op P. Kapas, die nog 
heidensch is, zijn a lie Badjau's tot den Islam 
bekeerd. De Simoentoe-Badjau's wonen op de 
eilanden Tampelekang en Simatang, voorts in de 
gehuchten Malambigoe en Batoem- pelas. Zoo goed 
als alle Badjau's hebben nu huizen aan den wal. 
Velen hebben klappertuinen en moerassawahs 
aangelegd. Hun hoofdbedrijf is vischvangt. Andere 
middelen van bestaan zijn houtaankap en het 
vervaardigen van prauwen. Zij zijn krachtig 
gebouwd en zeer vlijtig. De peranakan-Badjau's van 
Saloempaga zijn zeer ontwikkold; velen kunnen 
Latynschc. Arabische of Bocgineesche karakters 
lezen en schrijven. Do tweo groepen hobben elk een 
eigen taal; de Si- mocntoe-Badjau verstaat den 
Kendari-Badjau niot. 

Tot do Mohammedaansche bevolking behooren 
nog Gorontalcezen, Mandareczen, Bandjareczen en 
Boegineczcn; van allo bevolkingsgroepen zijn de 
Boegineezen het talrijkst vertegonwoordigd. Hun 
aantal nee mt door immigratie nog steeds toe. Onge 
veer een eeuw geleden zou een Boeginee- scho 
handelaar, Anachoda Gantdleng, met goed- vindon 
van den radja zich te Tam boon, achter Naloe, de 
radja-kainpoeng, hebben gevestigd. Door handel tot 
welstand gekomen keerde hij tijdclijk naixr zijn land 
tcrug en bracht, terug- koinendc, zijn vrouwen, 
familieleden en beken- 
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traal-gebergte, dat de waterscheiding vorint tus- 
echen de rivieren der N.- en Z. kust van Noord- 
Celebes. By suppletoire overeenkonist van 26 
Augustus 1896 (goedgekeurd bij G.B. van 17 
Februari 1896 no. 17) werd als Z. grens van het 
landschap aangewezen de Ogoamasrivier. Daar- bij 
zag de Radja van Tolitoli af van zijn aan- spraken 
op de landstreek Sodjol, tcrwijl de Mar- dika van 
Banawa afstand deed van zijn aan- spraken op de 
landstreken Dampal en Dondo. De grens met 
Mooetong wordt gevormd door het centrale 
scheidingsgcbergtc. De oppervlakte van Tolitoli 
bedraagt 土 5000 km2. De kust heeft vele baaicn en 
inhammen, waaraan min of nicer uitgebreide 
vlakten zijn gelegen, welke veelal over een vrij 
groote uitgestrektheid door inoeras- sen worden 
ingenomen en overigens, meer bin- ncnslands, 
vruchtbaar zijn. In die vlakten zijn de kampoengs 
gel egen, over het algemeen on- middellijk aan het 
strand. Van N. naar Z. liggen: a. de vrij uitgestrekte 
vlakte van Lakoean-Bi- nontoan, welke zich over 
de grens met Boeol nog voortzet en waardoor de 
Lakoean- en Bintoean- rivieren stroomen ； b. de 
ongeveer 6 km. breede vlakte aan weerszijden van 
de Saloempagarivier； 
c. de vlakte van Galoempang, doorsneden door de 
Dongingis- en Galoempangrivieren; de ongeveer 
20 km. lange en 土 10 km. breede vlakte van 
Badjoegan tot Kalangkangan, waarin tusschen 
Tende en Lalos en tusschen deze laatste kam- 
poeng en Kalangkangan een op zich zelf staande 
heuvelklomp zich bevindt； in deze vlakte stroo-
men de rivieren van Badjoegan, Tende, Kekoh, 
Lalos en Kalangkangan； in den regentyd wordt 
het zuidelijke deel der vlakte overstroomd door de 
Kalangkanganrivier welkc daar moerassen heeft 
gevormd, waarvan het overtollige water af- vloeit 
in den kleinen Ogomoli-zeearm; d. de vlakte van 
Kampoeng-baroe tot Tamboen met de twee 
rivieren, genoemd naar die nederzettingen en den 
zeearm Lonti; e. de uitgestrekte Kocala- 
besarvlakte, het stroomgebied van de Ogodako of 
Salo Maradja, welke in den regentijd een groot deel 
der vlakte onder water zet en aldaar uitgestrekte 
moerassen heeft gevormd ； voor groote prauwen 
(laadruimte 土 5 pikoel) is genoemde ri- vier 
bevaarbaar tot kampoeng Koili en voor sampans tot 
de kampoengs Saloegan, Lampasioe en Talaoe, aan 
haar gelijknamige zijtakken ； in deze vlakte 
komen eenige afzonderlijk staande berg- of 
heuvelklompen voor; de weinige bevolking aldaar 
leeft voornamelijk van inzameling van sagoe en 
rotan ； /. de ongeveer 15 km. lange en 土 8 km. 
breede vlakte van Malala, Tinabogan, Malomba en 
Lais, met de rivieren van Tinabo- gan, Malomba en 
Lais; een groot deel van deze voldoende hoog 
gelegen vlakte is in cultuur ge- bracht; ongeveer 7 
km. landwaarts in van Tina- boganligt een 土 800 
m.1 groot meertje, dat 2 m. diep is, in de 
Tinaboganrivier uitwatert en en- kele kokende 
modderbronnen be vat： 1)et water ervan heeft 
een zouten smaak； g. de vlakte van Banagang, 
Saloembia en Loeok, 土 6 km. lang en 6 km. breed, 
doorsneden door de Saloembiari- vier； A. de ± 20 
km. langeen 10km. breede Dam- pal-vlakte, zich 
uitstrekkende van Timoentoe tot de Ogoamasrivier; 
zij bestaat tusschen Simoen- toe en Bangkir uit 
moeras en voor het overige uit vruchtbare aarde, 
hetgeen immigratie van Boegineezen ten gevolge 
heeft gehad, die de streek rijkeJijk met klappers 
hebben beplant; de 

Bangkir en Ogoamas zijn de voornaamste rivieren 
van die vlakte. 

Met uitzondering van bovengenoemde Salo 
Maradja zijn de rivieren van Tolitoli van geen 
beteekenis als communicatiemiddel. Van de mon- 
ding af zijn zy hoogstens een uur met kleine 
sampans op tc varen. De bedding bestaat in de 
vlakte uit zand, grint en kleine rolsteenen, hoo- 
gerop uit graniet en leiachtige gestccnten. Het 
centrale gebergte, dat het landschap ten Z. en O. 
begrenst zendt verschillende uitloopers naar de kust 
uit, welke de vlakten van elkaar schei- den ； over 
en langs die bergketens gaan de paden, welke de 
kampoengs verbinden. De hoogte van het centrale 
gebergte bedraagt gemiddeld 400 tot 1500 m. De 
hoogste toppen zijn de Boeki Ogoa- mas (2565 m.) 
en de Boeki Dako (2432 m.) niet ver van de 
hoofdplaats Kampoengbaroe. De be- langrijkste 
naar de kust loopende bergketen vormt, ten W. van 
Banagang, kaap Babandji, welke de Dondo -baai 
tegen de westen win den be- schcrmt. Behalve de 
bovenvermelde modderbronnen bij Tinabogan 
vindt men nog zwavel- bronnen aan den voet van 
het gebergte ten Z. van genoemde kampoeng. 

De vlakten zijn aan de kust gewoonlijk moeras- 
sig en begroeid met nipah- en mangrove-bos- 
schen. Die moerassen zijn van de zee gescheiden 
door een smallc, zandige strook. Op vele plaat- sen 
vindt men voor de kust koraalriffen, welke evenwel 
ontbreken voor de vlakten van Kam- pongbaroe en 
Dampal. Aan het strand van de laatstbedoeldo 
vlakte staan duinen, welke tusschen Ogotoea en 
Simoentoe een aanzienlijke hoogte bcreiken. Van 
LaolaJang tot de grens van Boeol is landen tijdens 
den westmoesson door onstuimige zee niet 
mogclijk ； de reede van San- tigi biedt alleen voor 
zeeschepen bczwaren bij krachtigen westenwind, 
vooral door de aanwe- zigheid van een uitgestrekt 
koraalrif. Zu id waarts tot Kalangkangan hebben 
slechts prauwen last van bedoelden wind. De 
hoofdplaats Kampoeng- baroe heeft voor 
zeeschepen en prauwen onder alle omstandigheden 
een goede Jigplaats bij La- boean D6d6h. In de baai 
van Dondo kunnen schepen te aHc tijdc losscn en 
laden. Ten Z. van Babandji levcrt de westmoesson 
nagenoog on- overkomelijke bezwaren op voor de 
prau wvaart. 

De voornaamste voor de kust liggendc eiland- 
jes zijn van N. naar Z.: P(oelau) J)o(dangon, P. 
Kapas, P. Dloetoengan, P. Kabetan, P. JKli- ngisan, 
P. Simatang, P. rl'an)palckang, P. Linga- jang. Zij 
zijn alle met klappers beplant c», be- halve P. 
Doelangan, P. Dloetoengan cn P. Tam- palekang, 
bewoond. Op P. SeJnndo, tegenover kampoeng 
Lingadnng, staat het kustlieht „Stroomenkaapn. 

In vele rivieren koint stofgoud voor. Vrocgcr 
werd op last en ten bate van de radja'H cn laiuls- 
grooten veel aan goudwasKcherij gedaan, o.a. by de 
kampoeng Lainpasio, in den bovcnloop der Salo 
Maradja, voorts ook bij Lonti en Tiveli (in de vlakte 
van Kampoengbaroe) en te Lingadang en Pindjang. 
Tegenwoordig houdt niernand zich meer daarmede 
bezig. De bergen en de naar <lo kust loopende berg- 
of heuvelketens zijn nog goed beboscht. De vlakten 
zijn bij de kust met klappers beplant, nicer 
landwaarts in heeft men sawahs en JadangB 
benevens aJang-alangveklen en jong bosch. 

De bevolking van Tolitoli bestaat uit: 4 Eu， 
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ropeanen en daarmede gelijkgestolden, 24.328 
Inlanders, 612 Chineezen en 330 anderc Vreemde 
Oosterlingen of totaal 25.274 zielen (1933). De 
oudste bewoners van het land zyn de Tolito- liers, 
die aanvankelijk het gebied bewoonden tus- schen 
het Centraalgebergte met de Salo Maradja vlakte en 
de Boeolsche grens. De anderc later ge- komen 
stamincn hebben altijd de suprematie van den radja 
van Tolitoli erkend. In later tijd zijn de Tolitoliers 
naar het Z. uitgezwermd en hebben er Saloembia 
gesticht; ook in Tinabogan komen zij nog voor. In 
het oorspronkelijke stam- gebied treft men hen nog 
aan in de kampoengs Kabetan (op het gelijknamige 
eiland), Naloe, Kalangkangan en, vermengd met 
anderen, in Lalos, Galoempang, Dioele, Pindjang, 
Bintoan en Lakoean. Zij tellen in totaal niet meer 
dan 1000 zielen en zijn Moh,ammedaan. Toon zij 
nog heerschers waren van het land, hebben zij zich 
veelvuldig vermengd met Boegineezen, Goron- 
taleezen, Dondoers en Arabieren. Zij erkennen nu 
zelf, dat er geen volbloed Tolitoliers meer voor- 
komen. Zij zijn klein van gestalte, zacht van aard en 
kennen zeer weinig behoeften. Hun hoofd- middel 
van bestaan is landbouw. Op ladangs te- len zij rijst, 
mais, oebisoorten en klappers. Vis- scherij 
wordtalleen beoefend voor eigen consump- tie. Het 
weven van kains komt nog weinig meer voor. Hun 
taal (het gega) heeft veel overeen- komst met die 
van Lamboenoe-Bolano in het landschap 
Mooetong. Zij noemen zich Taoe Toli (later 
verbasterd tot Tontoli)； Toli is de naam van een 
klein riviertje bo ven de kampoeng Tam- boen. Een 
and ere Inheemsche stam is die der Dondoers. Zij 
bewonen het stroomgebied der Salo Maradja en de 
kuststreek ten Westen daar- van tot bij Banagang. 
Van de Tolitoliers zijn zij door een breeden 
bergketen en uitgestrekte moe- rassen gescheiden. 
In karakter, lichaamsbouw en huidskleur, ook in 
zeden en gewoonten, komen Dondoers en 
Tolitoliers met elkaar overecn. Bei- dc stammen 
zijn van Toradjaschen oorsprong, maar <lc eerste 
behooren tot de tiadje of tialo- en de laatste tot de 
gega-taalgroep. De aan de kust wonciide l^ondoers 
zijn Mohammedaan geworden; in Jicl binucnland 
zijn zij nog heidencn. De in het landschap 
voorkomende heidenen, hetzij zij tooe-tiadjc, tooe-
laoedje of tooe-pendaoe zijn, worden door de 
kustbewoners samengevat ondcr den naam “orang 
dajnk'', in het Tolitolisch „tooe- batak'* en in het 
Jioegineesch „toradja", het- geen bovenlanders of 
bergbewoners beteckent. De heidencn, die to 
Loeok, Ajang, Lakatan, bo- ven Tcnde, boven 
Lingadang, boven Diode en boven Binontoaii 
woiicn, Hpreken dezelfde taal als de Dondoers en 
behooren dan ook tot (lien stam. Waar de naam 
Dondo vandaan komt, is nict na te gaan; men heeft 
in het landschap cen baai, ecn eilnndje (tu8schen 
Lais en Saloembia) en ecn berg, welkc (lien naain 
dragon. De taal der Dondoers is gelijk aan de z.g. 
Tominische taal; (iaaruit bJijkt hun nauwe 
verwantschap met een bclangrijk doel der bevolking 
van Modetong. Met verkfjcr uit Tolitoli met de 
Htamgenooten aan de, "J'omini-bocht wordt 
onderhouden langs twee bergpaden van nil Lais en 
van uit Malala. Hot hoofdvocdsel der Dondoers is 
sagoe; zij leiden lief的 een zwervend leven en 
bestaan voornaino- Ijjk van de inzameling van 
rotan. 

Ecn anderc Toradjastam, van de diaug-taal- 
groep, bowoontde kanipoongs Dampelas on Dam- 

pal bonevensconigo gehuchten in de DampalvJak- 
te. Vroeger voorzagen zij in hun levensonderhoud 
door de jacht op muskusdieren； thans door in-
zameling van rotan en aanlcg van klappcr- tuinen. 

Eon kleine groep heidenen, de tooe-Malasc, is 
afkomstig van boven Kasim bar aan de Tomini- 
bocht, cn woont in de gehuchten Mocsin en La- 
boeran (ten W. van de Dondobaai), in kampoeng 
Saloembia, bij kaap Sindjangan en op het eiland 
Simatang. Die heidencn behooren tot de ndaoe- 
taalgroep en zijn verwant aan de tooe-pendaoe 
boven Siboealo, Sialo en Babatona in het Dong- 
galasche. Zij zwerven gaarne in prauwen rond langs 
de kust en zijn zeer donkcr van kleur. Zij leven 
voornamelijk van het inzamelen van schelp- dieren 
en tripang, terwijl enkelen ook klapper- tuinen 
hebben aangelegd. 

Tot de Toradja's behooren ook de heidensche 
Tooe-laoedje van den zelfden stam als de Tinoxn- 
boers aan de Tominibocht. In ± 1910 zijn zij over 
het gebergte in Tolitoli gekomon； zij wonen in de 
kampoeng Ogowele. Behalve in taal ver- schillen zij 
niet veel van de heidensche Dondoers; evenals 
dezen vinden zij hun bestaan voornamelijk in 
rotanzoeken. en een weinig landbouw. 

Langs de gehecle kust, in het bijzonder in de 
kampoengs Laboean, Binontoan, Saloempaga, 
Ketajan (Laoelalang), Tompo Bambapoela en 
Ogatoea, treft men Kaili(irsaan,een Toradjastam 
van de ledo-taalgroep. Zij zijn afkomstig van 
Donggala, nogal strijdlustig van aard, maar zeer 
ijverig. Hun godsdienst is de Islam. 

De in het landschap gevestigde Badjau's worden 
onderscheiden in a. Kendari- (naar hun land van 
herkonist) of Tontoingan-Badjau,s (naar de 
kampoeng, waar zij zich in Tolitoli het eerst 
gevestigd hebben)； b. Simoentoe-Badjau's, 
afkomstig van Beraoe op Borneo. De eersten vindt 
men voornamelijk in de kampoengs Ton- toingan, 
Galoempang, Lingadang en Poelias, ver- der op de 
eilanden Palinggisan, Kapas en Keba- tan. Met 
uitzondering van de groep op P. Kapas, die nog 
heidensch is, zijn alle Badjau*s tot den Islam 
bekeerd. De Simoentoe-Badjau's wonen op de 
eilanden Tampelekang en Simatang, voorts in de 
gehuchten Malambigoe en Batoem- pelns. Zoo goed 
als alle Badjau's hebben nu huizen aan den wal. 
Velen hebben klappertuinen en moerassawahs 
aangelegd. Hun hoofdbedrijf is vischvangt. Andcre 
middelen van bestaan zijn houtannkap en hot 
vervaardigen van prauwen. Zij zijn krachtig 
gebouwd en zeer vlijtig. De peranakan-Badjau's van 
Saloempaga zijn zeer ontwikkeld; velen kunnen 
Latynsche, Arabische of Boegineesche karakters 
lezen en schrijven. De twee groepen hebben elk een 
eigen taal; de Si- mocntoc-Badjau verstaat den 
Kendari-Badjau niet. 

Tot do Mohanimedaansche bevolking behooren 
nog Gorontaleozcn, Mundareczen, Bandjareezen cn 
Boegineozen； van allo bevolkingsgroepen zijn do 
Boegineezen het talrijkst vertegonwoordigd. Hun 
aantal neemt door inimigratie nog steeds toe. 
Ongeveor ecn eeuw geleden zou een Boegineesche 
handelaar, Anachoda Gantdldng, met goed- viiiden 
van den radja zich te Tamboen, achter Naloe, de 
radja-kampoong, hebben gevestigd. Door handcl tot 
welstand gokomen keerde hi) tijdclijk naar zijn land 
terug en bracht, terug- komendo, xijn vrouwen, 
familicleden en beken- 
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den mede, die Kampoengbaroe, de tcgenwoor- dige 
hoofdplaats, hebben gesticht. Na Kam- poengbaroe 
ontstonden de Boegineesche kam- poengs 
Banagang en Tende. Van die drie contra uit hebben 
de Boegineezen zich over het land- schap verspreid. 
De belangrijkste Boegineesche kolonien zijn thans: 
Laoelalang, Lingadang, Badjoegan, Tende, 
Kampoengbaroc, Banagang, Ogotoea en de eerst 
kort bestaande kampoeng Soni (in de vla-kte van 
Dampal). In aantal en wel- stand overtreffen zij de 
andere Inlandsche be- volkingsgroepen tezamen. 
Zij bezit-ten de uit- gebreidste cn beste 
klappertuinen en sawahs, en ook het，meeste vee. 
Zij drijven handel te land en ter zee en oefenen 
allerlei beroepon uit, zooals die van timmerman, 
metselaar, smid en goud- smid. 

De Chineezen in Tolitoli zijn meerendeels Hok- 
hians. Zij hebben in den handel de Arabieren te- 
ruggedrongen en beheerschen vrijwel den ge- 
heelen invoer (voedingsmiddelen, manufacturen 
enz.) en uitvoer (hoofdzakelijk van copra en rotan). 
Van vermenging met de Inheemsche be- volking is 
geen sprake. De meeste Chineesche handelaren 
kunnen zich in het Maleisch en Boe- gineesch 
uitdrukken, anderen ook in het Toli- tolisch, 
Dondosch, Badjausch en Kailisch. Te 
Kampoengbaroe is een Chineesche wijkmeester 
gevestigd. 

De andere Vreemde Oosterlingen, voornamelijk 
Arabieren, zijn gering in aantal en staan onder een 
wijkmeester te Kampoengbaroe. Zij ver- mengen 
zich veel met de Inlandsche bevolking. De familie 
der Roemis (saids) is aan de Tolito- lische radja-
familie verwant. Rijken vindt men onder deze 
Vreemde Oosterlingen niet. Velen, vooral de 
peranakans, lijden een armoedig be- ftaan. 

Bij de Tolitoliers bestaan thans drie standen: de 
adel (personen van vorstelijken bloede), de 
gegoeden, waarbij het moskeepersoneel is te re- 
kenen en de kleine lieden. De scheiding tusschen de 
twee laatste groepen is nauw merkbaar. Bij 
Dondoers en Dampallers maakt men onder- scheid 
tusschen de afstam mclingen van hun vroe- ger vrij 
zelfstandige hoofden (radja moeda, mar- dika) en 
de groote massa. 

Bij de Boegineezen in Tolitoli is de adelstand 
niet vertegenwoordigd. Zij zijn alien van nederige 
afkomst en behooren tot den handels- of werk- 
mansstand. 

Bij de vermelding der bevolkingsbestanddee- len 
zijn hun bestaansmiddelen aangegeven. De 
uitgebreidste cultuur is de klapperteelt. De co- pra-
uitvoer is nog belangrijk. Rijst wordt op la- dangs 
en op nioeras- en bevloeide sawahs ver- bouwd. De 
opbrengst is nog niet voldoende voor de 
binnenlandsche consumptie, zoodat nog veel rijst 
moet worden ingevoerd. De sawahs worden waar 
mogclijk uitgebreid. Zij zijn voornamelijk in 
handen van Boegineezen en in het Zuiden ook van 
Dondoers en Badjau's. Mais wordt op la- dangs 
voor eigen gebruik aangeplant. Sagoe is voor de 
Tolitoliers en Dondoers een voornaam 
voedingsmiddel. Sagoepalmen komen veel in het 
wild voor, maar worden in enkele streken ook 
aangeplant. Groote sagoedocsoens vindt men bij de 
kampoengs Binontoan, Lalos, Kalangkangan, 
Malomba en Lais. De ardnpalm wordt hier en daar 
aangeplant voor de bereiding van suiker •(ook voor 
uitvoer) en sagoweer. Pisang wordt op 

de ladangs en erven aangeplant voor binnen- 
landschc consumptie. Gambir, kapok, katoen en 
koffie komen weinig voor. Katjang tanah wordt 
voornamelijk verbouwd in de vlaktc van Soni, op 
het ciland Simatang en in Tinabogang, ge- 
dceltelijk voor export naar de Sangihe-eilanden. 
Tabak wordt veel aangeplant te Saloenipaga, Lalos 
en Kelangkangan voor binnenlandsch gebruik. Er 
zijn in het landschap vier landbouw- concessies en 
vier erf pachtsperceelen. De rijstbouw wordt 
individueel beoefend； alleen de aanleg en het 
jaarlijkschc onderhoud der bevloeiingswer- ken, 
benevens het uitplantcn van de bibit hebben in 
gemeenschappelyk hulpbetoon plaats. Bij de Tooe-
Laoedjc van de kampoeng Ogowele komt het 
,,mnpalas'' voor, dat veel overeenkomst heeft met 
het “mapaloes" van de Minahasa, waarbij een 
willekeurig aantal personen zich aan- eensluit om 
gezamenlijk landbouwwerkzaainhe- den te 
verrichton. 

De veestapel is klein. Karbouwen worden voor 
den sawahbouw gebruikt; runderen worden door 
welgestelden gehouden als een soort luxe, om in de 
poeasamaand en bij gewichtige gebeurtenissen 
slachtvee ter beschikking te hebben. De weinige 
aanwezige paarden worden voornamelijk als rij- 
dier gebruikt. Vleesch speelt geen rol bij de volks- 
voeding (voor 1933 is de opbrengst der slachtbe- 
lasting geraamd op / 125). Gewoonlijk wordt alleen 
bij feestelijke gelegenheden geslacht en dan nog in 
den regel geiten. Varkens worden niet gehouden； 
zij worden door de Chineezen voor eigen 
consumptie van Makassar ingevoerd. 

Jacht wordt gehouden op herten en door de 
heidenen ook op wilde varkens. De moham meda- 
nen bestrijden de wilde varkens-plaag met vergift, 
door het bestuur tegen betaling verstrekt. 

De vischvangst geschiedt voornamelijk voor 
eigen gebruik. Gedroogde visch moet van elders 
worden ingevoerd. Schildpadden, schelpen en 
tripang worden uitgevoerd. 

Het zoeken van schildpadeieren is vrij cn ge-
schiedt voornamelijk door Badjau's； hot inza- 
melen van maleo-eieren bij de kampoengs Laoe- 
lalang en Binontoan wordt van landschapswege 
verpacht (voor 1933 is de opbrengst van deze pacht 
geraamd op j 200); elders is dat inzamelen vrij. 

Het we ven, voornamelijk van zijden klecding- 
stukken, geschiedt alleen nog door Boegineesche 
vrouwen. De Tolitoliers en Dondoers <loen niet 
meer aan woven. VJechtwerk van rotan cn aar- den 
potten en pannen worden vervaardigd voor 
binnenlandsch gebruik. 

De wegen Kampoengbaroe—Badjoegan (25 
km.), Lingadang—Santigi (± 9 km.) en Malala— 
Tinabogang—Alalomba—Lais (土 15 km.) zijn 
voor autoverkecr geschikt. De andere wegen zijn 
4—6 m. breede aarden bancn en kleinerc ruiter- eu 
voetpaden. 

Te Kampoengbaroe bevindt zich een land- 
schaps-radiostation. De transportmiddelen te land 
zijn rijwiden, tweewielige rjj- en voertuigen en 
paarden. Met meeste transport heeft over zee plaats 
met prauwen en K.P.M. booten. 

V66r 1838 maakte het landschap Tolitoli dee) uit 
van de residentie Manado. Jn verband met het 
noodzukelijke optreden van do te Makassar 
gestation neerde oorlogsschepen tegen Ala- 
ngindanausche zeeroovers, die zich in het noor- 
dclijk deel van het landschap hadden geuesteld, 
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werd Tolitoli bij het gouvernement Celebes on 
Onderhoorighedcn getrokken en bouwdc men con 
steenkolen depot tc Labocandcdeh, waarvan 
d。gebouwen nu als douanekantoor worden gc- 
bezigd. In 1904 word Tolitoli wecr bij de resi- dentie 
Manndo gevoegd. Hot laatste lange contract met 
Tolitoli werd 14 December 18G7 ge- sloten met den 
bestuurder Abdoclhamid (goed- gekeurd bij G.B. van 
15 April 18G8 no. 12). Daarna kwamen de volgende 
suppletoire over- eenkomsten tot stand: van 17 
November 1887 (goedgekeurd bij G.B. van 13 Mei 
1889 no. 2) betreffende de bescherming van 
telegraaflijnen； van 8 Juni 1889 (G.B. 23 April 1890 
no. 28) be- treffende in- en uitvoer van vuurwapenen 
； van 26 Augustus 1896 en 24 Juli 1897 betreffende 
de oostelijke en zuidcljjke grenzen van het land- schap 
(zie boven) ； van 20 Mei 1900 (goedgekeurd bij 
G.B. van 16 September 1900 no. 3) betreffende de 
uitgifte van land- en mijnbouwconccssies. 
Abdoelhamid overleed in Alei 1905 en werd op- 
gevolgd door zijn eenigen breeder Hadji Tsmail, die, 
na tijdelijk met het bestuur belast te zijn ge- weest, op 
12 Februari 1908 de kortc verklaring volgens uniform 
model aflegde (goedgekeurd bij G.B. van 7 October 
190S no. 18). Na een tien- jarig bestuur werd Hadji 
Ismail in 1918 op ver- zoek eervol van zijn 
waardigheid ontheven. De moeilijkheid om uit de vier 
in aanmerking ko- mende pretendenten den 
geschikten opvolgcr te kiezen werd ontweken door de 
instelling van een raad van landsgrooten, bestaande 
uit drie dicr pretendenten, n.l. Hadji Ali, oudsten zoon 
van Hadji Ismail, I. Bocsoena, oud-djogoegoe en 
Mohamad Siradjoeddin, oud-sjabandar en zoon van 
een ouderen broeder van Hadji Ismail. Zij legden, als 
voorloopig vormende het zelfbestuur van Tolitoli, den 
1 7den Juli 1918 de korte verklaring volgens uniform 
model af, welke bij G.B. van 21 Mei 1919 no. 46 werd 
goedgekeurd. De instelling van dezen raad was zonder 
precedent en zijn samenstelling uit drie elkaar vijan- 
dige pretendenten voorspelde weinig goeds, voor- ai, 
waar bcpaald werd, dat Hadji Ali, by geble- ken 
geschiktheid, in aanmerking zou komen om zijn vadcr 
op te volgen. Het raadslid Mohamad Siradjoeddin 
ging gehecl op in de S. I. beweging in Tolitoli, waarin 
liij weldra de macht in handen kreeg. De gewezen 
Radja Hadji Ismail was de S. 1. ook welgezind. Dezo 
vereeniging werd HtecdH wodiger en trachttc op 
hinderlijkc wijzo zich met bestuurszaken te bemoeien. 

Nu hot verzet tc Salocmpaga in 1919, waarbij de 
coutroleur De Kat Angelino en Hadji Ali, de 
pretendent voor hetradjaschap tovens lid van den 
bovongenoomden ruad van laudsgrooten, wer- den 
vermoord, wclk verzet spoedig werd be- dwongen, 
keerdo de bevoJking zich af van de S.I. beweging, 
welke daarna nicts meer tc beteckenen hud. Mohamad 
Siradjoedin werd wegens gc- blcken 
onbetrouwbaarheid als lid van het voor- loopig zclf 
bostuur ontslagen ； ook het derde raadslid 1. 
Boesocna werd wegons ouderdoni en zie- kelijkhcid 
van zijn functic onthoven/ Tot zelf- bestuurder werd 
gekozen Jali Hadji* Mohamad Sul6h, districtshoofd 
van Noord-Tolitoli, de oudste zoon van den gewezen 
radja Hadji Ismail. H* legde den 14den Februari 1920 
de korto verklaring volgens uniform model af 
(goedge- kcurd bij G.B. van 10 Juli 1920 no. 31), niaar 
vroeg en vorkreeg in 1926 ontheffing van zijn • 

waardigheid. Zijn door den Resident van Manado 
aangcwczcn tijdelijkc opvolgcr werd reeds in No-
vember 1929 wegons ongcschiktheid van de 
waarncming van het bestuur ontheven. Nu werd, 
met het oog op de overwegende mcerderheid van de 
Boegineesche bcvolking in het landschap, bij 
residentsbesluit van 1 ] December 1929 tijdelijk met 
het bestuur belast Matata Dacng MasAse, Inlandsch 
bestuursassistent te Kolonedalo. Bc- doelcl 
residentsbesluit word goedgekeurd bij G.B. van 26 
Mei 1930 no. 21. Genoemdo waarnemende 
bestuurder is nog in functic en woont in Tolitoli. Hij 
geniet uit de landschapskas een maandcJijk- schc 
bezoldiging van / 150, en een toelage voor reis- en 
verblijfkosten van / 32.50's maands. 

Het landschap is verdeeld in twee districten： 
Tolitoli-oetara en Tolitoli-selatan, elk onder een 
districtshoofd (marsaoleh). Zij zijn geen lands- 
grooten, maar zelfbestuursambtenaren, die een 
bezoldiging en toelage voor reis- en verblijfkosten 
genieten uit de landschapskas. Aan het hoofd der 
kampoengs staan kepala's, benoemd door den radja, 
die zooveel mogelijk de keuze der betrokken 
kampoengbevolking volgt. Zij ont- vangen geen 
bezoldiging, maar collecteloonen van gelnde 
belastingen. In het bestuur der kam- poengs worden 
zij bijgestaan door kepaladjaga's, .een schrijver en 
een soreang (boodschapper), die vrijstelling van 
lieerendiensten en belastingen genieten. 

De economische en financieele toeatand van het 
landschap in dezen crisistijd is niet gunstig; wat aan 
reserve bestond is in 1932 verbruikt. De 
landschapskas-begrooting 1933 geeft een budget 
aan groot / 93.740, waarbij gerekend is op een. bij- 
drage van het Land van / 30.950. AHe ontvang- sten 
zijn laag gcraamd. Op de inkomsten van zelfbestuur 
en zelfbestuursambtenaren wordt een korting 
toegepast van 17%. 

Op de rechtspraak is van toepassing artikel 17 der 
„Zelfbestuursregelen 1927," met inachtne- ming 
waarvan nadere regelingen zyn vastgesteld bij 
besluiten van den resident en het zelfbestuur/ 

BOETON (Aanv. DI. I). Dit zelfbesturenA 
landschap is administratief verdeeld in 3 onder- 
afdeelingen： 1. Boeton of Boetoeng (met de 
hoofdplaats Baoebaoe), bestaande uit het ge- 
noemde landschap, zonder de districten Moena, 
Wakaromba, Kalingsoesoe en de Toekangbesi- 
eilanden ； 2. Jloena (hoofdplaats Raha), bestaande 
uit de districten Moena, Wakaromba en 
Kalingsoesoe van het landschap； 3. de Toe kang- 
besi-eilandcn (hoofdplaats nader aan te wijzen), 
bestaande uit de eilanden van dien naam. Ge- 
noemdc drie onderafdeelingen vornien met de 
onderafdeeling Kendari (hoofdplaats Kendari), 
bestaande uit het landschap Laiwoei, samen de 
afdeeling Boeton (Boetoong) en Laiwoei van hot 
gouvernement Celebes en Onderhoorigheden. 

Het gebied van het landschap Boeton is bo- 
grepen tusschon 121° 27' en 124° 40' O.L. (west- 
punt Poldang cn oostpunt Moromaho of Vekl- hocn-
eiland, en tusschen 4° 21' on 6。14, Z.B. (noordpunt 
Pol6ang, do Kam berg, en zuidpunt VVatocatas of 
Hagedis-eiland). Het omvat: A. het ciland Boeton en 
daarbij behoorendo eilandjes, wuarvan do 
voornaamste be woo nd zijn, nl. Ka- datoca of 
Noord-eilnnd, Siompo of Zuid-ciland, Watocatas of 
Hagedis-eiland, Pocloe Makassar, Poeloe Pandjang 
of Liwoetoerato, Poeloe P6n- ddk of Liwoetoopodo 
en Kaholifana； B. het ei 
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land Moen a (zie DL 11), en de daarbij behoorende 
eilandjes, waarvan de voornaamste ziju Klein- on 
Groot-Toboa en do Tiworo-eilandjes； C. het 
eiland Kabacna (zie DI. II), waartoe behooren de 
cilandjes Telaga-besar, Telaga-ketjil, Da mala wa, 
Labota, Baliara en enkele andcre； D. de Toe- 
knngbcsi-^ilcinden (zie DI. IV), bestaande uit: I. de 
Wangi wangi-groep, waarvan de voornaamste zijn 
Wangi-wangi en Kapotta: 2. de Kalidoepa- groep 
bestaande uit Kalidoepa, Hoga, Lintoea- Tiweloe- 
en Lintoca-Langgo； 3. de Tomiagroep, bestaande 
uit Tomia, Lintoa en enkele kleinere eilandjes; 4. 
het Binongko-eiland (zie DI. 1); E. de op den vasten 
wal van Celebes gclcgen adatgemcenschappen 
Polejang (zie DI. Ill) en JRocmbia. De grenzen van 
deze Jaatstgeiioeinde districten met de 
onderafdcelingen Kolaka (af- deeling Loewoe) en 
Kendari werden in 1909 vast- gesteld. Tusschen 
Kendari en Boeton loopt de grens van Lanawoeloe 
door het Watoe-Mohai- gebergte naar den Kam 
berg in het Mendok6-ge- bergte, en tusschen 
Boeton en Kolaka van den Kam berg naar den 
begroeiden heuvel Pocoewa- toe en vandaar langs 
de Towaririvier tot a an haar monding in de Golf 
van Boni. Daar de loop van de grenslijn Kamberg-
Poeoewatoe niet vol- doende is vastgelegd, 
ontstaan dikwijls ge- schillen over het bezit van 
zich daar bevindende damarboomen. 

Het eiland Boeton is zeer geaccidenteerd en 
schijnt door koraalformatie te zijn ontstaan. Bij de 
mondingen der rivieren worden kleiachtige vlakten 
aangetroffen, waarvan de grootste zich bevindt aan 
de baai van Kalingsoesoe. Het ge- bergte heeft een 
noord-zuidelijke richting en splitst zich in de 
breedere gedeelten van het eiland. Naar de kust 
loopt het hoogland terras- gewijze vrij steil af; lage 
vlakke kuststrooken komen weinig voor. 

Het eiland Moena is minder geaccidenteerd dan 
Boeton. Het Z.O.-lijk deel heeft heuvelland, met 
zeer scherpe karang-steenen. De hoogste top is de 
Kasteelberg. Het N.W.-lijk deel is vlakker en heeft 
kleigronden. 

Van het eiland Kabacna is het gedeelte ten Z. van 
de lijn Dongkala-Ketoea een onbewoond berg land, 
bedekt met oerwoud. Benoorden be- doelde lijn 
wordt het grootste gedeelte van het eiland ook 
ingenomen door bergland, waarin evenwel kleine 
hoogvlakten voorkomen, o.a. bij Tangkeno. Aan de 
kust heeft men in het 0. bij Dongkala en Balo-balo, 
in het N. bij Pising, en in het W. bij Katoea, 
zoomede tegenover het ei- landje Poeloe Baliara 
kleine vlakten. De hoogste bergtoppen van het 
eiland zijn de Batoe Sangia (1140 m.) en Sangia 
Wita (士 1700 】n.). 

Het gebergte van Poleang en Roembia bestaat uit 
2 ketens, van elkaar gescheiden door de N.-Z. 
loopende vallei der Poldangrivier. In het N. zijn 
beide ketens aan elkaar verbonden door een 
boogvormige reeks van grintheuvels. De ooste- 
lijke keten loopt in een richting N.W.-Z.O. tot aan 
zee en zet zich voort over de eilanden Massa- lokka, 
Magenti en Galla naar Moena. De wes- telijke 
keten, het Mendok6-gebergte, vormt een plateau 
met lage toppen bezet, dat in het zuiden zijn 
grootste hoogte heeft en verder geleidelijk afJoopt 
naar de vlakte aan de Towari-rivier. Het grootste 
deel van het district Roembia is een laagvlakte, 
doorsneden door de ri vieren Lang- kawala, 
Limpopala en LoEha, welke in den re- 

gontyd gercgeld het langland onder water zetten. De 
Toekangbesi-eilanden, benevens do eilandjes om 
Boeton gelegen, bestaan hoofdzakelijk uit een 
koraalkalkformatie; zij steken meestal vrij hoog 
boven zee uit on zijn oinringd door koraal- banken. 

Het ciland Boeton met zijn vole kale koraal- 
rotsen is geen onvruchtbnar oord. In de districten 
Kalingsoesoe, Wakaroemba, Lasalimoe en Boengi 
zijn uitgestrekte terreinen geschikt voor landbouw. 
In het Z. van het eiland vindt men hoofdzakelijk 
koraal ； op cn tusschen die rotsen komt een laag 
huinusrijke aardc voor, waar de Boetonnees zijn 
mats plant. In Pasar-Wadjo en Lasalimoe komt een 
soort roode aarde voor, welke men „tanah panns" 
nocmt en alleen wordt be- plant in bijzonder natte 
jaren. 

De kusten. De O. kust van Boeton is van het 
noordclijkste punt tot aan de Kalingsoesoe-baai 
steilen volriffen. De noordelijke helft van genoem- 
de baai is ondiep, terwyl de zuidelijke helft veilig is 
voor groote schepen. Het grootc schiereiland, 
eindigende in de oostkaap, heeft een steile, rots- 
achtige kust. In de baai van Takimpo en in de N.O.-
lijke en Z.W.-lijke inhammen kunnen vrij groote 
stoomers ankcren. Aan de Z.kust daalt het gebergte 
steil en terrasvormig af. In de N. helft van de baai 
van Sampolawa bevindt zich eenc goede 
ankerplaats. De Z.-W.-kust is voor een deel laag met 
ver in zee uitstekende koraalban- ken en voor een 
andcr deel steil. Het vaarwater tusschen de Z.-W.-
kust en de eilanden Siompoe en Kadatoea is voor 
paketbooten bij daglicht bruikbaar. Het vaarwater 
tusschen de Toekang- besi-eilanden zit vol riffen en 
is gevaarlijk. An- kerplaatsen zijn daar bij Wangi-
Wangi en Bi- nongko； verder tusschen de eilanden 
Kalidoepa en Hoga en ten Z.-W. van het eiland 
Tomia. 

Wat Moena aangaat kan verwezen worden naar 
de bestaande zeekaarten. De ingesloten Jigging van 
het eiland tusschen de hooge bergen van Boeton ter 
eene en van Kabaena en Celebes tcr andere zijde 
maakt, dat men steeds op ee» kalme zee daaromheen 
kan rekenen. Mocht Straat Boc- ton eens woelig 
zijn, dan heeft men in <lc baai van Lehia een veilige 
Hgplaats, met een verbin- dingsweg naar het 
binnenland. 

De N. kust van Kabacna, beginnende bij 
Tandjoeng Mogina in bet O. is steil； slechts in de 
baai van Pising heeft men een breede strand- strook. 
Westelijk van die baai wordt de kust wc- derom steil 
tot Tandjoeng Tolob6ro, waar een moerassige, met 
bakuu-bakau begroeide strook begint, die zich langs 
de geheele W. kust voort- zet, alleen onderbroken 
bij Kctoea, waar de vlakte met kleigrond de kust 
bereikt. Aan de W. kust vindt men de baaien: van 
Padanggowa met Tandjoeng Labota en Malidjoe, 
van J'oro- sana met Tandjoeng Toroinelati en van 
La- bangko. Do Z. kust van liet ciland ligt beslotcn 
tusschen de tandjoongs： Kokoi en Wamorapa, 
welke beide steil uit de zee oprijzcn. De Z. en O. 
kust zijn rolsig on steil, behalve aan de baai van 
Tolitoli, waar ecn kleine vlakte voorkomt. In het 
N.O. heeft men nog de baai van Lingora. Voor de 
kust liggen op verschillende plaatsen koraal- riffen. 
By Tandjoeng Pising begint een lang rif vJak aan de 
kust, buigt zich naar buiten langs de eilanden 
Bangko, Baliara en Mataha tot voorbij Sagori om 
van daar weer met een boog de kust te naderen. Bij 
de genoemde eilanden zijn door- 
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gangcn met diep water, maar vol scherpc boch- ten. Bij 
Poeloe Wali begint wcer cen rif, dat zich voortzet tot 
tegenover het midden van Poo- loe Tclaea-besar, tusschen 
dit eiland en Kaba- ena. Op de 0. kust vindt men slcchts eon 
koraalba n k aan de baai van Lingora, Het beste lan- 
dingspunt is bij kampoeng Dongkala, waar de schepen 
achtcr het eiland Damalawa-ketjil kun- nen ankeren. Bij 
Dongkala gaat een weg naar het binnenland (de kampoengs 
Balo-balo en Tangkeno). 

Op den vasten wal van Celebes is de kust van Rocmbia 
van de grens met Kendari tot aan Kasi- poetih bcgrocid met 
bakau-bakau. Ten Z. van jaatstgenoenicle plaats is de kust 
steil en blyft zoo, met uitzondcring van een klcin gedeelte 
tegenover Poeloe Lepana of P. Tambako, tot Lcmo. Van 
hier tot Boengingkalo is de kust weer vlak; de Polcangrivier 
stroonit door deze vlakte en valt tusschen BambaEa cn 
Boeiasin in zee. Van Boengingkalo tot de Badjo-kampoeng 
Barangka is de kust weer steil, om verder tot Towari vlak- 
ker te worden. Tegenover P. Lepana bovenge- noemd ligt 
de kampoeng Laora, we Ike door goede wegen verbonden 
is met het achterland. Wan- neer daar vecl lading is docn 
paketbooten het eiland aan. Tusschen BambaEa en 
Boeiassin strekt zich cen groot moeras uit, dat ondoor- 
waadbaar is. By laatstgenoemdc kampoeng is ecn goede 
ankerplaats, Boengingkalo is allccn bij vlocd door 
vaartuigen met meer dan 1 vadem diepgang te nadcren. 
Kainpoengbaroc, ten W. daarvan, is bij laag water voor 
bcdoelde vaartuigen ook te bereiken. De baai van Paria 

biedt een go(k(le ankerplaats. Oostclijk daarvan ligt het 

eilandje Soppe. Tegenover kampoeng Boea- pinang is ecn 
doorgang van 3—4 vaam dieptc in het nf, waardoor 
handelsprauwen gclcgenheid hebben voor deze 
Boegineesche kampoeng to ankeren. I'cn Z. \ an Tandjoeng 
Towari cn ten N. van Tandjocng rrowakc kunnen K.P.M.-
booten tot vlak ondcr de kust ankeren, terwijl de zan- dige 
kust ecn goede los- en laadgclegenheid aan- 

Do rivieren van het eiland Boeton zijn als van geringe 

beteekenis. Zij iK-bbeu e(;n korten loop cn c(、n groot 

verval. De voornaainste zijn: cle Baoebaoc rivicr, welke 

van de inonding af slechts 土 700 in. voor zee。 
]>rauw(ui bevaarbaar is; cle Sainpola voor groote prauwen 

tot ongevcer 2 km. Janclwaarts in bevaarbaar; de Lajn bale 
en Laangkombe m het district Kalingsoesoe, welke tot aan 
de gelijk- naniigc kampoengs voor groote jirauwcn bc- vn;

：rl)aar zijn. 

I)c vo(»rnaainste rivieren van Mocna zijn de Jjanibiko 
in hot N., welke van belaug is voor den af voer van (im 
merhout, de Wasolaiiuka aai)de W.-kust, waarlangs de 
Badjo's him Esch naar (lc {{ehjknainitio knnip()(jng ter 
jnarkt bnuigcu. 

Kubarnu zijn maar twee rivicren vernicl- d(*nswaai 

d de Lakambola on de Sampo- 

In de districted Rocmbia en Polcarig op den vast(*n \va) 

van (MCIJOS zijn de volgcnclc rivieren V(THH hlenHwanrd; 

de LaEha, Lin)po|)ala, Lang- knwala, cn I'iworo. Allien 

aan de inon- 

din^ zijn zij bt^vaarbanr, belialvc (lc Polcang- rivi(；r, 

\velk( in het Mondoke-gebergtc ontspriugt cn den langBlcii 

loop heeft; zij Htroomt eerst in Z.W.-Jijkcj en daarna in Z.-

lijkc richting on)tus- Huhcn B<m)baKa cn Bo(Jassin op 

de Z, kust in zee 

te vallen. Van haar talrijke zijriviertjes is de MataEa de voornaamstc. 
Do bevolking van het landschap Boeton (Boe- toong) bestaat uit: 174 

Europeanen cn daarmede gelijkgestolden, 309.924 .1 nlanders, 392 
Chineezen on 37 andcre Vreemdo Oostcrlingen of totaal 310.527 ziclen. 
De oppervlaktc van het gehcele landschap Boeton bedraagt 9662.37 
km.3, waar- van 3793 km.2 voor het eiland Boeton met om- ringende 
eilandjes; 3070 km.2 voor het ciland Moena met omringende cilandjes; 
750 km.2 voor Kabaena en omringendecilandjes; 450 km.2 voor de 
Toekangbesi-eilanden en 1594.37 km.2 voor Polcang cn Rocmbia. 

Ten gevolge van cle langdurige overheersching door verschillende 
andcre volken is de oorspron- kclyke bevolking van den Boeton-archipel 
zeer vermongd, vooral met Ternataansch en Boegi- ncesch blood. De 
Boetonners kennen drie stan- den: den adel (Kaoemoc), de vryen 
(Maradika) en de zoogenaamde „Orang gocnoeng" ook wel Papara 
genocmd, die door de beide anderen als minderwaardig worden 
beschouwd. Eenige kampoengs bestaan uit een bevolking van ,,mala- 

laki's”，afstammehngen van adellijken en min- deren； doze worden 

toch tot den adel gerekend. 
Het binnenland van Poleang en Roembia, als- mede Kabaena is 

bewoond door Maronenen (ei- genlyk Mboeroenencn), een uit Loewoe 
afkom- stigen heidenschen en koppensnellenden volks- stani, welke 
thans grootcndeels tot den Islam is overgegftan. De kustplaatsen zijn 
bewoond door Bocgineezen, Boetonners, Moenaneezen cn Ba- djo's. 
Doze laatsten worden ook aangetroffen op de Toekangbesi-eilanden, 
voornl. op Kalodoepa, op de oostkust van Boeton, de kusten van Ka-
baena en op de Tiworo-eilandjes. De cigenlijke bevolking van Kabaena 
bestaat ook uit Maro- nencn. Van oudsher kennen de Maronenen 2 
standen: den adel (anakia) en het gewone volk (meano niealoe). De adel 
kreeg de hoogste be- stuurswaardighcdcn, nl. die van lakina (radja), 
kapita enz. Een man van het gewone volk kon het tot bonto en kinipoeloe 
brengen. Een af- zonderlijke klasse van slavcn is er nooit geweest. In de 
ressorten van Linggara, Tangkeno en Ko- toca (eiland Kabaena) is het 
oorspronkelijke type der bevolking het best bewaard gebleven, terwijl 
dit nun of meer verlorcn is gegaan aan de oostzyde van het eiland in 
Balobalo en Dongkola, wclk gebied vroeger reeds bestuurd werd door 
con ambtenaar van den Sultan van Boeton, den man tori Peropa, en waar 
zich dus veel Boe- tonnors cn Moenaneezen hebben gevestigd on met 
de Maronenen vermengd. 

Poleang en Rocmbia vormden vroeger 6en rijk ondcr ecn vorstenzoon 
van Loewoe. Na den dood van diet) cersten vorst verdeelden zijn twee 
zoons het rijk ondcr clkaar cn zoo ontstonden genoemde twee 
landschappen, welke nog lang daarna met clkaar in oneenighcid waren, 

waarvan gcvrecfiten / C\ op grootcr of kleiner schaal het gevolg waren. 
De / 《 j J afstununelingen van den eersten vorst, oofl< die uit bij vrou 

wen go bo re n, vonnen den adel, waar- van de leden alien don titel 
„Makole,> (radja) dragen. Eigenlijk bchoorden allcon zij tot de N;ikol6's, 
die de ecu of andcre waarclighcid be- kleeden: pabitjara, kapita cnz.: zij, 
die geen ambt haddei), <1 roegen den naatn van ^anakia^, dus ook de 
kind even der makole^. Beneden den adel had men cle “nicano" (de 
gcboron 51aroncnen) en 
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daar beneden weer de „sangkinanon (de slaven). Het 
onderscheid tusschen de twee laatste standeu is 
tegenwoordig vrijwel weggevallen, zoodat men nu 
allecn heeft den adel en het gewone volk. 
Koppensnellen komt niet meet voor. Waar vroe- ger 
schcdcls van menschen gobruikt mocsten worden, 
bezigt men nu schedels van karbouwen. 

Van de drie standen der Boetonbevolking 
woonden de adel en maradika voor het grootste 
gedeelte in den kraton nabij Baoebaoe in het district 
Bolijo. Uit haar leden werden gewoon- lijk de 
hoofden der verschillende kampoengs ge- kozen. 
Als zoodanig droegen zij den titel van la kina voor 
leden van den adel (loode's) en mantri voor leden 
van den burgerstand (mara- dika's). V66r onze 
inmenging woonden de laki- nas en mantri's steeds 
in den kraton, maar nu is dat niet meer gcoorloofd. 
Ook de Sultan woont thana, sedert 1922, buiten den 
kraton, te Baoebaoe. De tegenwoordige bevolking 
van het vroe- gere radjaschap Kalingsoesoe (thans 
district) be- staat uit een mengsel van de 
oorspronkelijke bevolking met Maronencn, 
Boegineezcn, Boeton- ners, Moenaneezen en 
Javanen. De afstammelin- gen der Javanen zijn het 
minst talrijk, hun voor- ouders kwainen op Boeton 
als krijgsgevangenen van de hulptroepen, welke in 
een oorlog der O.I.C op Java door den Sultan van 
Boeton werden gezonden. De overige 
vreemdelingen hebben zich in Kalingsoesoe 
gevestigd als handelaar en landboiiwer. Door 
huwelijken had een volkomen vermenging plaats, 
zoodat er geen afscheiding van landaarden mcer is. 
Oorspronkelijk beston- den onder de bevolking 4 
standen: de lakina's, de bonta's, de panegans met de 
talombo's en ten laatste de mindere 
kainpoengbevolking of vroeger slaven. Na 
afschaffing der slavernij zijn de derde en vierde 
stand een geworden, zoodat nu maar drie standen 
overblijven. De afstainmelin- gen in rechte linie van 
den eersten radja van Ka- lingsoesoc vorinen den 
eersten stand, dien der „orang lalakin of lakina's. De 
nakomelingen zy- ner broers en zusters vormen den 
stand der bonto's. De stand der panegans cn 
talombo's is ontstaan, doordat men wegens het een 
of ander misdrijf veelvuldig de straf van verlaging 
in stand toepaste. De vierde stand omvatte slaven en 
hun nakomelingen, die men had gekocht of geroofd. 

De oorspronkeiijke bevolking van Moena be- 
hoort tot denzelfden stam als die van Boeton. Maar 
de invloed van vreemdelingen, die als over- 
heerschers daar waren opgetreden, schijnt)neer dan 
op Boeton op die bevolking te hebben inge- werkt. 
De Moena-adel is van vreemden, waar- schynJijk 
Ternataanschen oorsprong. De vrecm- delingen 
hebben zich voornamelijk gevestigd op twee 
pJaatsen: de Boniers bij Wasolangka, waar bun 
invloed nauwelijks merkbaar is, en de Ter- natanen, 
het grootst in aantal, te Lohia. De laat- sten, 
huwende met Moenavrouwen zijn de stani- vaders 
van den Moena-adel geweest (niet te verwarren met 
den hoogeren Kraton-adel, komende uit Boeton). 
Als afzonderJijke kaste heeft de Moena-adel zich 
niet geheel kunnen handhaven. Door huwelijken 
had vermenging plaats; er ont- stond een lagere 
adel, die, steeds dalende, thans vrijwel gelijkgesteld 
wordt met den burgerstand. De leden van den 
hoogeren adel van Boeton — de laode,s — vormden 
de regeerende kastc en k warn en aan het hoofd der 
kampoengs te staan met 

den titel van lakina of radja. Zij zijn van zuiver 
adellijk bloed en onderscheiden zich van de ma-
radika door een lang, gerekt gclaat, meer haar- 
groei, krachtiger gevormden neus, hooger voor- 
hoofd cn intelligenter uiterlijk. In de Rahasche 
districten van Moena, nainelijk Katohoe, Kaba- wo, 
Tongkoeno en Lawa, is het begrip ,,kraton” 
onbekend. In iederc kampoeng vindt men leden van 
de verschillende volksklassen, dus ook van den 
adel. De tot kampoenghoofd verkozenen hebbon 
steeds in die kampoeng gewoond en ken- nen er een 
ieder. 

De bevolking van het landschap Boeton is in 
hoofdzaak Mohammedaansch. Vooral op de Toe- 
kangbesi-eilanden, in h.et bijzonder op Binongko, 
belijclt men den Islam met ineer ernst dan waar ook 
in het landschap. In het binnenland van Roombia en 
Pol6ang zijn de Maronenen nog hei- dcnsch. In 
Taoebonto is sedert eenige jaren een zendeling 
gevestigd van de Rotterdamsche Zen- 
dingsvereeniging. De evangelieprediking vindt daar 
en in Baoebaoe en Raha wel ingang. 

In het landschap worden verschillende talen 
gesproken； de voornaaniste daarvan zijn wel het 
Boetonncesch, het Mocnaneesch, het Jlaroneesch 
en het Binongkoneesch. Elk dier talen heeft weer 
dialecten, welke zoo sterk van elkaar afwijken, dat 
zij elk op zichzelf bijna als afzonderlijkc taal 
beschouwd kunnen worden. Het aantal der clia- 
lecten bedraagt ruim 20. 

De landbouw is nog achterlijk, aan sawahbouw 
wordt niet veel gedaan. Wel werden op Boeton, 
Moena, en in Roembia en Poleang proeven met 
sawahs genomen, maar ondanks de toezegging van 
vrijstelling van belasting en heerendienst in het 
eerste jaar, hadden die proeven niet tot resultant dat 
de bevolking vrijwillig aan den ar- beid toog. In 
hoofdzaak wordt djagoeng oj» la- dangs verbouwd. 
Ten opzichte van e'e keuze van het terrein, dat zij 
wenschen to bebouwen, hebben Boetonners en 
Moenaneezen een bijzondcre opvatting. Al id den-
Boeton, de districten Kalingsoesoe en 
Wakarocmba, hebben uilgestrektc terreinen, welke 
zich bij uitstek voor land bouw leenen: Zuid-Boeton 
(district SampoJawu) en Zuid-Moena, de districten 
Goe en Mawasangka, zijn in hoofdzaak een grooto 
karangjnasHa, waar aarde slechts in kleine 
hoevcclhedeii wordt nan- getroffen. In 
bovengenoemde vruchtbare stre- ken vindt men 
evenwel weinig kam poengs en wordt dus van den 
bode in weinig jn-ofijt getro liken, terwijl juifit in 
de karangHtreken de bevolking zich verdringt om 
cen plaatsje voor haar tuinen machtig te worden. 
Het merkwaanligste is, dat juist de karangdiHtricten 
gewoonlijk de beste oogslen hebben en in tijden van 
slcchten oogst in de vruchtbare districten de 
tekorten hier moeten bijpassen. J'weemaal 's jaars 
wordt niais verbouwd. Voor aanplaiit in den 
oostmoesson wordt gewoonlijk een djagoengsoort 
gebruikt, welke slechts 60 a 70 dagen noodig heeft 
oin te rijpen, waardoor de kans op mislukking 
geringer wordt. Tusschen de djagoeng wordt een 
soort gierst, „batarin genaanid, verbouwd, waarvan 
de vrucht als voedscl wordt gebezigd en de sten- gel 
veel het suikerriet vervangt. De rijstbouw op 
ladangs geschiedt voornamelijk in Wakaromba en 
Kalingsoesoe (Midden-Boeton), oj) cnkele plaatsen 
op Moena en Kabaena en overal in Roembia en 
Pol6ang. Tusschen de rijst wordt gewoonlijk inais 
geplant. Verder worden oebi- 
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soorton en wat groenten geplant Suikerriet wordt 
voor eigen gebruik gokweekt. Koffie treft mon aan 
op Moena en in het district Sampolawa (Boe- ton) 
nabij Tedong-boeloe. De cultuur van katoen voor 
inheemsche wevcrijen is belangrijk in de districten 
Bataoega, Pasar-Wadjo en Lasalimoe (Boeton). Do 
cultuur van tabak is in de laatste jaren uitgebreid, 
vooral door de Boegineezen in Poleang. De tabak is 
van goede kwaliteit en wordt uitgevoerd naar Boni 
en Makassar. Die cultuur heeft zich ook uitgebrcid 
inTiet Tllstrict Sampolawa op Boeton. Het product 
wordt naar Ambo.n. uitgevoerd. De aanplant van 
kapok neemt ook toe, vooral op Moena. De klapper- 
cultuur is het belangrijkst op de Toekangbesi- 
eilanden, de Tiworo-eilandjes en op de kust van 
Poleang. Copra en kapok benevens tabak zijn de 
belangrijkste producten voor uitvoer uit het 
landschap. Ardnpalmen vindt men overal in het 
lanclschap, het meest evenwel in de districten Goe 
(nabij Wongko) op Moena en Boengi (nabij 
Kesaboe) op Boeton. Het vocht wordt hoofd- 
zakelijk tot toeak-keras en, in kleine hoeveel- 
heden, tot suiker vcrwcrkt. 

Een bijzondere soort van tuinbouw wordt op het 
eiland Binongko, dat een en al koraalmassa is, 
uitgcoefend. Op de koraal wordt geen aarde 
aangetroffen ； van elders, desnoods van een ander 
eiland, wordt aarde aangevoerd en daarniecle gaten, 
die men in de koraalmassa maakt, gevuld. Hierin 
plant de Binongkoer zijn mais en oebi. Al zijn de 
vruchten ook klein, toch heeft hij zijn oogst. 
Niettegenstaande onvruchtbaarheid van den bodem 
is Binongko de welvarendste streek van het 
landschap. Haar welvaart dan kt zij aan haar han de 
I en schcepvaart. De Binongkoera zijn de 
stoutinoedigste zeevaarders van het oos- telijk deel 
van den archipel. 

In het landschap zijn vier landbouwconcessies, 
vanwege lict Gouvernement verleend (de helft van 
den cijns komt aan de landschapskas ten goede) en 
twee perceclen met erfpachtsrecht door het 
zelfbestuur verleend (waarvan de voile cijns voor 
het landschap is). 

Bcbalve het vervaardigen van goede en groote 
zeeprauwen, vooral op Binongko, is de nijverheid 
in het landschap nog van weinig belang. In de kam 
j)oenirs oni den kraton (eiland Boeton) vindt jnen 
tai van kopcr-, goud-, en zilversmedcn. Het product 
is voor de binnenlandsche niarkt be- Htcind. Verder 
heeft men wat pottonbakkerijen en weverijen voor 
het vervaardigen van karoro en grove saroengH. 

IJzererts wordt aangetroffen op Boeton in de 
districten Jialigo, Boengi en Kapontoreh. Op 
verschcidcnc j)laatsen, o.a. in de districten Sam- 
polawa, Kapontoreh, Lasalimoe, Wakaromba en 
Kalingsoesoe komt asphalt voor, zoowel in vaster! 
als in weeken toeatand. In Lamboesango (district 
Kapontoreh) wordt petroleum gevonden. 

In het landschap is 66n inijnconcessie van 
Landswege verleend. 

De asphaltwinning geschiedt in aannemings- 
contract door de. N.V. Mijnbouw- en Cultuur- 
maatschappij Boeton, gevestigd te Amsterdam, op 
drio terreinen op het eiland Boetoeng (Boeton). Het 
landschap ontvangt ecn aandeel in de door het 
Gouvernement verkregen baten uit die 
asphaltwinning. 

De „Vejahoman heeft een onderneming tot 
boschexploitatie. De cijns daarvan (/ 25.000 in 

1933) komt geheel ten bate van de landschapskas. 
De bosschen (djati- en wildhoutbosschen) wor- den 
overigens door het landschap zclf geexploi- teerd； 
de baton daarvan zijn voor 1933 gcraamd op / 
35.G50 minus de kosten, gcraamd op / 26.096. Voor 
het beheer der bosschen wordt voor 1933 verder 
uitgetrokken een bedrag van / 7000. 

De grootste en mecste compiexen djatibos- schen 
vindt men op het eiland Moena. Ook in Midden- en 
Zuid-Boeton, benevens in Poldang en Roembia 
komt djati voor. 

De veeteelt in het lanclscbap is van weinig be- 
teekenis. Op Moena komen paarden voor van een 
klein, verwaarloosd raa. In Roembia en Po- 16ang 
komen enkele paarden voor, ingevoerd door aldaar 
wonende Boegineezen. Karbouwen wor- den 
hoofdzakelijk in verwilderden toestand aan-
getroffen in het district Boengi (Boeton), op 
Kabaena en in Roembia en Poleang. Alleen op 
Kabaena wordt aan de karbouwen meer zorg be- 
steed. Hier en daar worden zij door Boegineezen 
voor de sawahs gebruikt, overigens dienen zij voor 
de slacht. De gedroogde huiden worden uitgevoerd. 
Op Moena en Boeton werden eenige koppels Bali-
vee ingevoerd en op z.g. Soembawa- contract aan 
enkele hoofden verstrekt. Het vee gedijt goed. 

Jacht wordt uitgeoefend op de verwilderde 
karbouwen en op de vele herten, welke op Boeton 
en Moena, benevens in Roembia en Poleang 
voorkomcn. Behalve voor eigen gebruik wordt het 
vleesch als dfenddng verkocht, evenals de huiden en 
hoorns. 

De visscherij wordt voornamelijk uitgeoefend 
door Boegineezen en Badjo's. De gedroogde visch 
wordt uitgevoerd naar Makassar. In 1920 is door 
den Gouverncur van Celebes en Onder- 
hoorigheden aan een Japanner vergunning verleend 
om naar parelschelpcn te visschen. Die vergunning 
is overgegaan op de N.V. Boeton parel- 
maatschftppij. De inkoinsten van de landschapskas 
uit die vergunning worden voor 1933 ge- raamd op 
/ 1080. 

Op hot eiland Boeton heeft men de volgende voor 
auto's berijdbare wegen: a. van Baoebaoe in 
oostelijkc richting over Kongkeongkea naar 
Wakoko; b. van Wakoko in Z.-lijke richting naar 
Pasar Wad jo en Banaboengi； c. van Wakoko N.- 
waarts over KantjinaE naar het „Kaboengka- 
terrein" van de Mijnbouw- en Cultuurmij. Boeton； 
d. van Baoebaoe Z.-waarts langs de W. en Z. kust 
naar Mamboeloe aan de Sampolawabaai; 
e. van Kongk6ongk6a over Rongi en Kotaliman- 
do Z.-waarts naar Sampolawa (Waisioeterrein der 
Mijnbouw- en Cultuurmaatschappij Boeton); /. van 
Baoebaoe in N.-richting langs de W.-kust over 
Boengi, Kainp6onahao, Wakalambe naar 
Kapontordh. De bruggen in die wegen zijn per-
manent. De weg van Kapontoreh naar Lawel6 wordt 
geschikt gemaakt voor auto's. Van La- wr616 naar 
Kamaran (hoofdplaats district La- salimoe) is de 
weg reeds berijdbaar voor auto's. Langs de O. en W. 
kust heeft men nog andere, minder belangrijko 
wegen. 

Het eiland Moena is voorzien van een uet van 
autowegen a. van Raha N.waarts over Lambikd naar 
Tampo; b. van Raha Z. waarts over Tong- koeno en 
Wakoeroe naar Lam bo (district Goe) on van daar 
naar Tolondono aan Straat Boeton tegenover 
Baoebaoe gelegen; c. van Raha West- waarts over 
Watoepoetih, Walelei, Lasosodo, 
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Lasohaoc, Fotonarettom, Wasalangka, Tam- 
poenawo naar Masawangka; d. van deze plants 
oostwaarts over Banggai, Tongkoeno naar Loiu- 
b& Op Kabaena heeft men alleen paardenpaden; 
het voornaamsto loopt in O.-W. richting van 
Dongkala naar Sikeli. Op de Toekangbesi-eiian- 
den heeft men alleen voetpaden. 

In Roembia en Poloang. De hoofdwcg van de 
grens van Kendari (kampocng Lanahwoeloe in 
z.w.-lijke richting over Langkowala, Rarong- k6s, 
Tcmbo naar Kasipoetih a an zee en verder 
westwaarts over Langkapa, Taoebonto, Baoe- 
baoe, Kapoekapoera, Paria, Boenginkalo naar 
Baoopinang is geschikt gemaakt voor autover- 
keer. 

Bnoebaoe en Raha. worden geregeld door 
K.P.M. booten aangedaan. A Is er lading is, worden 
ook andere zeeplaatsen bezocht (Lora-Poelo B6ro, 
Tobea, Rombo cnz). De Boegineezen van Poleang 
cn de Tiworo-eilanden bezitten veel 
handelsprauwen, waarmede zij op Makassar varen. 
De bewoners van Kalidoepa, Towia en Binongko 
(tezamen bekend onder den naain van 
Binongkoreezen) bevaren met hun eigen geinaak- 
te prauwen den geheclen archipel tot Singapore toe.
 "' 

De voomaamste verkeersmiddelen zijn ter zee de 
zeilprauwen en te land paarden, rijwiden en auto's. 
Een motorvoertuigenbelasting is voor 1933 
jngevoerd. Het landschap bezit een zee- stooinertje 
en een motorboot, verder zeilprau- wen voor den 
dienst en exploiteert een veerpont tusschen 
Baoebaoe en het eiland Moena. Een 
landschapstelefoonlijn loopt van Pasar Wad jo naar 
Baoebaoe, vanwaar een kabel naar Moena gaat； 
dan loopt de lijn via Lombe naar Raha en Tempo. 
Van hier gaat wcer een kabel naar Roeni- ba-
roemba op den vasten wal van Celebes. Verder 
loopt de landlijn naar Kendari en vandaar naar 
Kolaka (afd. Loewoe). Het Gouvernements- 
radiostation te Baoebaoe onderhoudt verder de 
gemeenschap met de buitenwereld. 

Behalve de reeds in deel I behandcldc con- 
tracten, mogen nog eenige supplctoire overeen- 
komsten vermelding vinden, t.w. die van 16 Juli 
1887 tot beseherming van telegraaflijnen (goed- 
gek. bij G.B. van 12 Mei 1889), van 21 Maart 1889 
tot tegengang van den in- en uitvoer van oorlogs- 
behoeften (goedgek. bij G. B. van 23 April 1890), 
van 24 September 1908 tot overname tegen een 
schadeloosstelling van / 4200 van liet recht tot 
heffing van in- en uitvoerrechten en havengclden 
(goedgek. bij G.B. van 25 Januari 1909 no. 25) en 
van 12 Maart 1910 tot toepasselijkverklaring van 
Gouvernements bepalingen op ondernemingen 
(goedgekeurd bij G.B. van 7 Januari 191J). Verder 
is in 1907 door het Gouvernement overge- nomen 
het opiummonopolie tegen een sehade- vergoeding 
van / 1500 (zie G.B. van 12 Februari 190S no. 1). 

De door den bestuurder Moehainad Hoesain en 
zijn Jandsgrooten op 30 Augustus J912 afge- legde 
korte verklaring volgens uniform model werd 
goedgekeurd en bekrachtigd bij G.B. van 4 
December 1913 no. 15. Genoemde bestuurder stierf 
op 15 Mei 1914 cn werd vervangen door Mohamad 
AH, tevoren districtshoofcl van Pasar Wad jo, die 
den 30sten Maart 1918 de korte verklaring volgens 
uniforn'] model aflegde (de acte werd mede 
onderteekend door de landsgrooten), welke 
verklaring werd goedgekeurd bij G.B. van 

4 October 1918 no. 43. Mohamad Ali had ook geen 
lang leven cn stiorf op 14 Maart 1921. Hy werd 
opgevolgd door Afioo, distriotshoofd van Moena, 
die op 8 Juli 1922 de korto verklaring af- legdc, 
welke werd goedgekeurd bij G.B. van 26 Augustus 
1922 no. 35. Deze bestuurder had door 
onvoorzichtigheid het clistrictshoofd vnn Goo 
(eiland Moena) met een revolverschot doodelijk 
verwond. Suitan Afioe trok zich het gebeurdo zoo 
aan, dat hij met hetzelfde wapen zelfmoord pleegde. 
Eerst werd het bestuur tijdclijk waar- genomen door 
den sapati Falihi, landsgroote, lid van het 
zelfbestuur, tevens districts!]oofd van Boengi. Later 
belastte de Gouverneur van Celebes en 
Onderhoorigheden tijdclijk met het bestuur Laode 
Hamidi, broeder van Falihi en dis- trictshoofd van 
Sampolawa. Deze tcekende op 30 Augustus 1928 
een acte van verband, in tegen- woordigheid der 
landsgrooten, leden van het zelf- bestuur, welke acte 
werd goedgekeurd bij G.B. van 25 April 1929 no. 
33. Hamidi is (1933) nog in functie, woo nt te 
Baoebaoe en geniet uit de landschapskas een 
bezoldiging van / 600 's inaands. Het sultansgezag 
is van vreemden oor- sprong. Naar de overlevering 
meldt, kwamen eeuwen geleden eenige Javaanschc 
prinsen op Boelon； de maradika's, hoofdenstand, 
beston- den toen reeds. Een van die prinsen huwde 
met een maradika-vrouw, waaruit een dochter 
sproot, die op haar beurt met een Javaanschen prins 
huwde. Uit dit huwelijk is het Jatere sultansge- 
slacht voortgekomen. De eerste sultan zoude ge- 
kozen zijn door de inaradika's, die toenmaals 
volkshoofden waren. 

Bedoelde eerste sultan, Morhom genaamd, had 
twee zoons en een dochter. Na den dood van die 
zoons werd bepaald, dat uit de nakomelingen van de 
dochter, Perma Soengi geheeten, die met La Siri 
Dadoe was gehuwd, de sultans moesten ge- kozen 
worden. Daartoe moesten die nakomelingen te 
Tanahlando zich vestigen, terwij] de af- 
stainmelingen van La Singa en La Boela ZOOBB van 
JJaoera, een broer van La Siri Datoe, res- 
pectievelijk te Tapitapi en Kombewaha rnoes- ten 
wonen. Uit Tapitapi werden de ,,Sapati'8‘‘ en uit 
Kombowaka de „Kinipoeloe,s,, gekozen. De negen 
voornaamsto maradika's, thans nog Sio Li in bona 
of de „negen kieshecrenn genoemd, werden bclast 
met het aanhouden van de stain- booinen van 
bovengenoemde afstannnelingen, in het bijzondor 
dei; 'Bocrn'' of hoogen add. JJo- vendicn \v.gj>.. ,，
un c gedrageJi van raad te dienen in 
adataangelegenhcden van het land. Verder was aan 
de Sio Lini bona opgedragen uit te maken, wic 
volgens de stainboomei) Hultan mocst worden. 
Later, toon velc leden van de kaoem zich met de 
bevolking vermengden, werd bc]>aaJd dat de 
kaoem in den kraton behoorden te wonen on 
niet)neer te Tanahlando. De Sio IJmbona voer- den 
den titcl van mantri en waren hoofden der 
kainpoengs Waj)oela, Lapanddwa, Kantolobda met 
KoE, Lambuesango, Poeioe Kadatoea, Siompoe, 
PoJ6ang, Katobengke, en Wasamboea. 」)c 
afstammelingen dicr negen manlri's zijn de 
maradika's of walakaJs. 

De sultan werd in het bestuur bijgestaan door een 
sarat (elders hadat genocmd) bestaandc uit de 
„enain pangkan nl. de Sapati (rijksbestuurder), de 
Kinipoeloe (drager van het gesproken woord), de 
Sakina Soerabalijo, de lakina Baadia, de kapitan 
laoet Soekanajo cn de kuj)itan laoet 
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Matanajo; verder uit 2 bonto ogcna, nl. de mnn- tri's 
besar Sookanajo en Matanajo, cn verdor uit nog 30 
bonto's (walaka's). Behalvo dezo waar- 
dighoidsbekleeders had men nog 54 Iclakis, alien 
bel&st met het bestuur over een deel van hot land en 
waartoe in de eerste plaata waren te re- kenen de Sio 
Lipoona (9 volkshoofden). Deze le- lakis behoorden 
tot de kaoem, mocsten over het land verdeeld zijn, 
doch waron meestal in den kraton, omdat hun positie 
in de kampoengs door hun vexatics al heel onzeker 
was. 

Na onzo bestuursvestiging is het aantal dezer 
waardigheidsbekleeders aanzienlijk verminderd. 
Voor het dagelijkscli bestuur is aan den sultan 
toegevoegd gebleven een sarat bestaandc uit den 
sapati, den kinipocloe en do twee mantri's besar 
Soekanajo en Matanajo. Zy worden uit de land- 
schapskas bozoldigd, respectievclijk met / 250, /200, 
/ 150 en / 150's maands. De Sio Limbona zijn 
gehandhaafd maar zijn geen leden nicer van do sarat. 
Zij blijven bij de verkiezing van een nieuwen sultan 
een hoofdrol vervullen. In het binnenland zijn vele 
onbelangrijke lakinaschap- pen samengevoegd tot 
een gering aantal distric- ten, aan het hoofd waarvan 
lood6's zijn aange- steld als vertegenwoordigers van 
het sultansbe- stuur. 

In de vroeger tot het rechtstreoks bestuurd ge- 
bied van den sultan behoorende streken zijn de 
volgende districten ingesteld： op Moena： Ma- 
wanangka en Goe; op Boeton： Kapantoreh, Wa- 
karomba, Pasar-Wadjo, Bolyo, Bataoega, Sam- 
polawa, Boengi, Lasalimoe; op Kabaena: het district 
Kabaiina ； op de Toekangbesi-eilanden: 
Wangiwangi, Tomia, Binongko. 

Noord-Moena had vroeger een eigen radja met 
een sarat, en stond niet onder rechtstrceksch bestuur 
van den sultan van Boeton. Als zoodanig behoorde 
het tot de “Barata?' (vlerk van een prauw), waartoe 
ook gerekend worden: de Tiwo- ro-eilanden, de 
landstreek Kalingsoesoe (Booton) cn de Kalidoepa-
groep. De sarat bestond uit de Patta Goerana (de 
hoofden van de vier land- streken: Tongkoeno, 
Lawa, Kabawo en Kato- boc, waarin Noord-Moena 
was verdeeld) en uit <le Patta Li in bona, 
volkshoofden en afstamme- 1 ingen van vier 
personen, die volgens de overlevering in een bamboe 
den man gevonden had- <len, die de eersto vorst van 
Moena werd. Later werden aan do sarat nog drie 
leden toegevoegd, nl. de Bonto Bolana en twee 
mantri's bitjara, zoodut het aantal leden elf werd. De 
in aantal tocnemcndc adcllijkcn eigenden zich steeds 
meer macht toe. Zij kregen van den radja bepaakle 
ge- biedH(leelcn toegewczen, zoodat bij onze konist 
het land in tai van lakinaschappen was ver- leend. 
Hierin werd verandering gobracht: Noord- Moena 
werd verdeeld in 4 districten: Tongkoeno, Lawa, 
Kabuwo en Katoboe. Do zolfstandig ge- worden 
lakinaschappen werden by die districten govoegd, 
waarover door verkiezing uit de Loo- dG's (leden 
van den Moenaschon adel van Ter- natuanscho 
origine) districtslioofden werdon uangesteld. Bovcn 
dezen stnat do Radja Moena of Lakina Woena, 
wiens waardigheid erfelijk is cn dio voor zyn 
optreden door don Sultan van Booton moet worden 
erkond. 

De sarat is opgoheven; do Patta Goorana en Patta 
Limbona zijn gezagvoerondo volkshoofden 
〈kumpoenghoofden) geworden. 

De Tiworogroep, ook behoorende tot do „Ba- 

rata11 (zio hiervoren) had vroeger een eigen radja. In 
1915 werd bcpaald datdeTiworo-eilanden onder con 
districtshoofd zoudon komen to staan, tcrwyl do tot 
Tiworo bohoorendc kampoengfl op het ciland Moena 
onder het districtshoofd van Lawa werden gebracht. De 
vroegero sarat werd afgcschaft. 

De Barata Kalingsoesoe had vroeger ook een radja 
met een sarat. Het radjaschap en de sarat werden 
afgcschaft en aan het hoofd van Kalingsoesoe staat nu 
cen districtshoofd, gekozen uit de vroegero radjafamilie. 
Hetzelfde is geschied in do Barata Kalidoepa. 

Roembia en Poleang, vroeger ook radjaschap- pen, 
zijn nu districten geworden met een aoele- watang 
(onderdistrictshoofd) over de Boeginee- zen in beide 
districten tezamen. 

De districtshoofden en de soelewatang in het 
landschap Boeton ontvangen bezoldiging uit de 
landschapskas, terwijl de leden der Sio Limbona, der 
Patta Goerana en Patta Limbona be- nevens de 
kampoenghoofden van Baoebaoe en Raha een toelage 
uit die kas genieten. 

Voor de rechtspraak wordt verwezen naar ar- tikel 17 
der Zelfbestuursregelen. 1927, en naar de daarop 
gebaaeerde regelingen van den Gouver- neur van 
Celebes en 0nderhoorigheden en de 
zelfbestuursverordeningen. 

De landschapskas van Boeton verkeert nog in 
bloeiendcn toestand, maar een zuinig beheer worcit toch 
in acht genomen met het oog op do donkere toekomst. 
Een crisiskorting, in concor- dantie met de 
Gouvernementsregeling, wordt toegepast op de uit te 
betalen bezoldigingen. De begrooting 1933 geeft een 
budget aan van / 453.937. 

Literatuur： H. v. d. Klift, Onderzoekingstocht . 
door het Maronengebied (Z.O. Celebes), Org.. > Ned. 
Zendingsver. 1921, biz. 75, 110; H. v. d./ , Klift, Onze 
onderzoekingstocht door de land- Z. schappen Roembia 
en Polca, Org. Ned. Zen-y^ dingsver, 1924, biz. 3, 11; 
De Boetonneezen door N. m. ill., Indie, geill. weekbl., 4 
(1920—21), 627, 643; Dr. R. Broersma, Mededeelingdn 
over de eilanden van het-sultaTiaat Boeton, Koi. 
Tydsclir./" 1930, biz. 26—38. 

OPIUM. (Aanv. Dlf III). De in dit artikel be-- 
handelde materie is verdeeld in 3 paragrafen, nl,: 

§ 1. bijzonderheden omtrent herkomst van papaver, 
opiumwinning en werking op het men- schelijk lichaam
； 

§ 2. Nederlandsch-Indie en het opium; 
§ 3. internationale bestrijding van het opium- 

gebruik. 
§ 1. Waar de bakermat van de papa ver ligt is niet 

met zekerheid bekend, naar alle waarschijn- lijkheid in 
Kloin-Azio. Tot in de 12o eouw was in den hundcl 
slechts Klein-Aziatisch of Levantsch opium bekend. De 
verbreiding van de papaver- cultuur ton bohoovo van de 
opium winning volgde do sporen van don Islam. Het 
waren vermoedelijk de Arabicren, dio do monschheid 
geleerd hobben het opiu in als genotmiddcl te gobruiken. 
Do mogelijkheid bestaat, dat het gebruik van opium als 
verdoovond middel samenhangt met het alco- holverbod 
on het lange vasten van den Islam. Opium wordt in den 
Koran niot genoeiud, hot gebruik ervan is niet 
uitdrukkelijk verboden. Strengo uitleggers der 
Mohammcdaansche wet achten ochtor dat gebruik niet 
geoorloofd, oni- dat het als een maatschappolijk kwaad 
is te be- 

79 
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schouwen cn als vergift op het lichanm inwerkt. De 
groote niassa der belijders van genoeinden 
godsdienst aanvaarden de strenge uitlcgging ech- tcr 
niet, vooral indien het gebruik de grenzen der 
matigheid niet overschrijdt. In Mohammedaan- sche 
landen is het opiumgebruik dan ook reeds in 
overoude tijden bekend geweest; van daar uit is het 
vermoedelijk naar China overgebracht. He- den ten 
dago kan men zeggen, dat het opium als 
gonotmiddel, behoudens in het eigenlijke Japan, 
gebruikt wordt in alle gebieden inet een Mo- 
bammcdaansche of Mongoolsche bevolking. In 
algemeenen zin gesproken is opium voor eerst- 
genoemde nergens tot een volksgeesel uitge- groeid: 
hij het gele ras is dit te nicer het gevaL 

De voornaamste opium produceerende landen 
zijn thans, in alfabetische volgorde genoemd： 
China, (Engelsch)-Indie, Perzie en Turkije. Als 
kleinere producenten kunnen genoemd worden in 
Europa： Bulgarije, Joegoslavie en Grieken- land, 
in Azie: Afghanistan, Indo-China, Japan en 
Turkestan. Omtrent de grootte van de met papaver 
beplante oppervlakte is het vrijwel on- mogelijk 
zich een oordeel te vormen. Vooral be- treffende de 
binnenlanden van Azic is in dit op- zicht weinig 
bekend. In Europa is slechts een zeer klein gedeelte 
van den bodem voor de pa- pavercultuur in gebruik. 
In de Noordelijke stre- ken komt de papaver alleen 
als sierplant voor, of wel gekweekt van wege het 
zaad, waaruit 30 tot 50% papaverolie wordt 
gewonnen. Dezo olie, welke goedkooper is dan 
olijfolie, wordt voor koken of verlichting gebruikt, 
en ook wel — daar zij snel opdroogt — als verfolie 
aangewend. De perskoeken vormen een uitstekend 
veevoeder. 

De papaver groeit in de produceerende landen 
zoowel in de laagvlakten als op de hoogere plateaux. 
Het uitzaaien heeft als regel plants in de 
herfstmaanden, soms evenwel ook in het voor- jaar. 
Het is een eerste vereischte voor papaver- velden, 
dat de grond doordringbaar is voor water. Een juiste 
irrigatie in bepaalde gedeelten van den groei van de 
plant is van overwegenden invloed op het 
morfinegehalte van het te ver- krijgen product. In de 
meeste gebieden is men daarvoor vrijwel geheel 
afhankelijk van den regen, daar kunstmatige 
bevloeiing nog niet be- staat. Ook do temperatuur en 
de windrichting zijn voor een goeden oogst van 
groot belang. Deze factoren, waarop door den 
mensch weinig invloed kan worden geoefend, 
maken de cultuur zeer riskant. Werken de 
weersomstandigheden echter mede, dan is voor het 
verkrijgen van een goeden oogst weinig meer 
noodig. Behoudens in Britsch-Indie, wordt aan 
grondbewerking en toe- zicht op de velden weinig 
gedaan； kunstmatige bemesting e.d. is vrijwel 
geheel onbekend. Het is duidelijk, dat de 
papavercultuur daardoor in het voordeel is boven de 
teelt van andere gewassen als koren en gerst, welke 
veel ineer zorg verei- schen, waarvoor de in het 
aJgemeen op lagen trap van ontwikkeling staande 
land bouwere weinig voelen. Dit en het feit, dat het 
geoogste product een klein volume inneemt, 
waardoor het transport onder moeilijke 
omstandigheden vergoinak- kelijkt wordt, terwijl 
bet toch een groote han- delswaarde 
vertegenwoordigt, verklaren de te- genkanting van 
landen als Turkije en Perzie om de papavercultuur 
te beperken en te vervangen door die van 
onechadelijke gewassen. Dit bleek o.m. duidelijk uit 
het rapport van een Volken- 

bondscominissic, welke in 1926 laatstgenoemd land 
bezocht om de mogclijkheid van een dergc- lijke sii 
bstitutie te onderzoeken. 

De oogst heeft plaats ongevcer 8 h 10 ma an den 
na het uitzaaien. De volwassen plant bercikt een 
hoogto van ±1/ ni. Men begint de latex te ver- 
zameJen, wanneer de papaver bijna rijp is. Van groot 
belang is het hierbij op tijd te zijn, een ge- ringe 
vertragi ng kan een belangrijk mindere op- brengst 
ten gevolge hebben. Het winnen van het sap 
gesehiedt tegen zonsondergang door in den zaadbol 
met een speciaa) daartoe bestemd inesjo ddn of mecr 
niet te diepe insnijdingen to geven. Daags daarna, in 
den vroegen ochtend, wordt het sap verzaineld. Deze 
bewerkingen worden soms nog een keer herhaald, 
doch het den tweeden dag gewonnen sap is van 
mindere kwaliteit. Eenigen tijd na de opiumoogst 
wordt het zuad der plantcn verzameJd, deels om te 
worden gebruikt voor den volgenden aanplant, decis 
voor de winning van papaverolie. 

Aan het opiumsap wordt door verdamping, 
kneden of rollen zooveel vocht onttrokken, dat een 
plastisch deeg wordt verkregen. Gedurende eenigen 
tijd wordt het aan zonnewarnitc of aan de hitte van 
een vuur blootgesteld, waardoor onder inwerking 
van enzymen gelcgenheid be- staat tot vorming o.a. 
van morphine. Onderzoe- kingen der laatste jaren 
hebben uitgewezen, dat morfine niet voorkomt in de 
levende plant, noch in de latex. Van het deeg worden 
voor den export volgens plaatselijke usance 
brooden, briketten, .bollen of afgeknotte kegels 
gevormd. De hooge waarde van het product geeft 
aanleiding tot veJe vervalscbingen. Als 
vervalschingsiniddelen worden gebruikt： was, 
dextrine, gom, aardappel- meel, gebrande suiker, 
talk, gedroogde vruchten, eierdooiers e.d. Ook 
worden soms verzwarings- middelen toegevoegd, 
zooals steenen of nietalen voorwerpen. 

Ten einde het samenkleven van de koeken to 
voorkomen worden deze voor de verpakking in 
kisten bestrooid met droge rumexvruchtjes 
(Turkije), oinwikkeld met rood of geel papier 
(Perzie, China), of wel verpakt in bloeinbJaden van 
de papaver (Britsch-Indie). Daarna wordt het opium 
voor den export in bepaalde hoeveel- heden (140—
]60 Engelsche ponden) ccrst in blik verpakt en 
daarna in pakkiBten, welke soms nog met 
dierenhuiden of jute worden oingeven. De basis voor 
den opiumverkoop is als regel Jiet 
morphinegchalte.Aan een gelijkwaardigen inhoud 
der kisten wordt daarom door de exporteurs do 
meeste aandacht besteed. 

Het ruwo opium is niet geschikt om geschoven te 
worden. Voor dat doel client het ecn nadero 
bewerking te ondergaan. Die bewerking kan door 
belanghebbenden persoonlijk in het klein worden 
verricht. In verschillende monopoJiegebieden 
gesehiedt zij thans echter op groote schaal in spe- 
ciaal daarvoor bestemde fabrieken. 

Het is een ruim verspreid denkbeeld, dat do 
werking van opium op den mensch voor rekening 
komt van do morphine er in. Aangezien van do 
opiumalcalolden een deel narcoseverwekkend is en 
een ander deel krampverwekkend, is het duidelijk, 
dat bij opiumgebruik deze beide eigen- schappen 
elkander zullen belnvJoeden. Het re- sultaat ervan 
raoet dus anders zijn dan bij gebruik van morphine 
alleen. De morphinewerking wordt door sommige 
neven-alcaloiden versterkt, door 
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and ere verzwakt. Uit schcikundige ondcrzockin- 
gen is gebleken, cl at de verhouding van de hoc- 
vcelheid morphine tot die der and ere alcaloiden 
door het voor de oinwerking tot bereid opium 
noodzakclijke roostproces belangrijk gewyzigd 
wordt en wcl ten gunste van eerstgenoemde stof, 
omdat het smeltpunt ervan hooger ligt dan dat van 
verschillende der and ere alcaloiden. Bij het 
opiumrooken zijn de werkzame bestanddeelen dan 
ook vermoedelijk anders dan bij gebruik van opium 
op andere wijze, evenals dit weer ver- schilt ten 
aanzien van de toediening van morphine. Met het 
onderzoek van den opiumrook hebben zich vele 
scheikundigen bezig gehouden. Aan- genomen mag 
worden dat in den rook, welke wordt ingezogen, 
morphine voorkomt, doch in ui- terst geringe 
hoeveelheid. Dat andere nog niet bekende stoffen bij 
het schuiven mede him in- vloed doen gelden blijkt 
wel daar uit, dat de uit- werking van opium en van 
morphine op hetindi- vidu geheel verschiJlend is. 

In Nederlandsch-Indio wordt ongetwijfeld nog 
steeds het meeste opium verbruikt in de pijp. 
Pikwijls wordt bij het schuiven de tjandoe te- voren 
vermengd met djitjing of djitjingko, z.g. om smaak 
en geur te verbeteren, ook echter om het 
morphinegehalte te verhoogen en daardoor het 
toxisch effect. Behalve geschoven wordt bereid 
opium daar ook — zij het in veel mindere mate — 
ingenomen, al dan niet gemengd in thee of arak. 
Ook djitjing wordt op die wijze gebruikt. Dit is de 
goedkoopere bedwelmingswijze voor minder 
bedeelden. Op de vraag wat minder schadelijk is 
voor hetlichaam, opiumschuiven of -eten, is moei- 
lijk een antwoord te geven. De uitwerking van de 
opiuinrook is niet alleen afhankelijk van de sa- 
nicnstelling der tjandoe, doch ook van de manier 
van rooken en van de daarbij gebruikte hulp- 
middclen. Een oude pyp en een reeds warm roer 
verhoogen voor geroutineerde schuivers het ge- not. 
Niet iedercen schuift op dezelfde wijze. Het aanta.1 
trekken, dat uit een pijpvulling wordt ge- daan is 
verschillend. De een kan de rook langer inlialecren 
dan de ander. Het vullen van de pijp en het verhitten 
bo ven de vlam eischen ecn zeke- rc bedrevenheid. 
Behalve geld kost schuiven ook vecl tijd, temeer 
daar vele schuivers er waarde aui) liechlen, dat de 
verschillende handelingen met zekeren ernst en 
kainite worden verricht. Be- Hcliikl de schui ver niet 
over den noodigen tijd, dan in hij aangewezen op 
opiumeten. Do ervaring Jdert, dat zij die het opium 
alleen schuiven niet in die mate do behoefto hebben 
oin de dagelijksche hoeveelheid te vergrooten als 
anderen, die zich niet daartoe beperken. 

Opium wordt niet alleen gezocht om zijn pijn- 
stillcnde en slaapverwekkende eigcnschappen, doch 
ook om zijn oxcitecrendo working en omdat het in 
staat is bij den inensch ccn genotzuchtigo bchoefte 
to bevredigen. 

Verschillende schuivers zijn begonnon met zoo 
nu on dan opium to gebruiken, sonis uit nieuws- 
gicrigheid of uit gcnotzucht bij feestelijko gele- 
genheden on in gczelschap van anderen, of ter 
ojibeuring in tijden van geestelijke depressie. De 
meeste opiophagen worden echter tot hot heul- 8a]) 
gedreven door ziekte en pijn. Bovendicn be- Htaat 
een wijdvorbreid gcloof, dat opium als 
voorbchoedmiddol kan dienen tegen verschillende 
ziekten, zooals dysenteric, typhus on malaria. Voor 
veleu is opiumschuiven in den aanvang in 

hot gchccl geen genoegen. Langzamcrhand went het 
lichaam zich cchtcr aan het gebruik en ont- staat cen 
tocstand van vcrsJaving aan het genot- middcl, 
vooral als dit dient ter ondordrukking van cenige 
kwaal. Meer en meer ervan is dan noo- dig om het 
gcwenschtc effect te krijgen. Is men eenmaal aan het 
gebruik gewend, dan heeft ont- houding van opium 
kwelling van lichaam on geest tengcvolge. Telkens, 
vrywel met dezelfde tusschenpoozen, voclt de 
schuiver een onbe- dwingbare begeerte naar zijn 
narcoticum; deze opiumhonger bcheerscht zijn doen 
en laten. De gebondenheid aan het opium kan zoo 
sterk worden, dal al het andere daaraan 
ondergeschikt wordt: sociale positie, welstand, 
gezondheid, vriendschap, vrijheid. 

In de Oostcrsche maatschappij wordt in het 
algemeen het opiumschuiven niet als een bepaal- de 
ondeugd beschouwd. Eerst in den laatsten tijd groeit 
er eenig verzet tegen, eenerzijds als uiting van het 
ontwakende, Oostersche menschheids- bewustzijn, 
anderzijds onder den invloed van Westersche 
mentaliteit. Vooral onder jeugdige personen — o.m. 
ook door de beoefening van sport — komt het 
schuiven steeds minder voor. Opinerkelijk is het, dat 
de gemiddelde leeftijd der schuivers, die zich bij de 
Regie van opium voor- zien, gelcidelijk hooger 
wordt. 

§ 2. De Nederlandsch-Indische wetgeving is niet 
alleen steeds medegegaan met de gesloten 
verdragen ter beperking van het opiunigebruik, 
doch herhaaldelijk is gebleken, dat zij daarop reeds 
was vooruitgeloopen. Naast de oorspronke- lijke 
doelstelling der Opiuniregie, n.l. om in de redelijke 
behoefte aan opium te voorzien, is mcer en meer de 
beperking van het gebruik op den voorgrond 
getreden. Voor de daarbij te volgen politick is de 
bestrijding van den sluikhandel van overwegend 
belang gebleken. Indien het niet mo- gelijk is dien 
handel te beletten, of althans bin- nen redelijke 
grenzen te houden, zullen beperken- de bepalingen 
wel het wettige debiet drukken, maar het totale 
gebruik van opium niet vermin- deren. Een 
doeltreffende bestrijding van den sluikhandel is 
voor een goede working der regie, als orgaan voor 
controle op en vermindering van het opiumgebruik, 
een belang van de eerste orde. 

Het gebied der Opiumregie omvat sinds 1920 
den geheelen archipel. Met intrekking van de vele 
verspreide bepalingen betreffende opium en an- 
dero verdoovendc middelen — uitgezonderd die 
welke betrekking hadden op opsporing der over- 
tredingen van die bepalingen en het doen van 
huiszoeking daartoe — is met ingang van 1 Janu- ari 
1928 voor geheel Ned.-Indic een nieuwe opium 
wetgeving in working getreden, sainengovat in twee 
ordonnanties en 4 besluiten (Ind. Stb. 】927 Nos. 
278, 279, 280, 514, 518 en 519). In be- ginscl 
werdon daarbij gebruik, bezit, vervoer, in- voer en 
uitvoer van schadelijke narcotica verbo- den. Dit 
nlgomcone verbod wordt onder bepaaldo 
voorwaarden opgeheven voor verdoovende mid- 
delcn benoodigd voor geneeskundige en weten- 
schappelijke doeleinden en voor regie-opium. 

Reeds in hot oorspronkelijke artikel over opium 
in DI. Ill dezer Encyclopaedic werd gowezen op den 
last ondervonden van den invoer van elandestien 
opium, zoowel ten tijdo van de pacht als in de 
beginjaren der regie. Deze last is blijven bestaan. De 
oinvang van den sluikhandel wyzigdo zich echter 
met de tijdsomstandigheden. 



1252 OPIUM. 

Van weinig bcteekenis gedurende en kort na den 
wereldoorlog (doordat de scheepvaart nagenoeg 
stil lag), nam de invoer van sluikwaar na 1921 hand 
over hand toe. Als oorzaken daarvoor kun- nen 
worden genoemd do verwarde toestanden in China, 
waar de aanplant van pa paver zich uit- breidde en 
uitvoer van opium geen belcinmering onderx-ond 
cn de in Ned.-Indie v66r dien te ver doorgevoerde 
beperkende maatregelen, waardoor de regie tekort 
schoot in haar priniaire tank： vol- doening aan de 
bestaande behoefte. Duidelijk is toen naar voren 
gekomen, dat het opiumgebruik niet door 
vcrbodsbcpalingen alleen kan worden uitgebannen. 
Slechts een voorzichtige doch doel- bewuste 
politick, welke samenwerking zoekt eenerzijds met 
andere landen, welke dezelfde humanitairc richting 
volgen, anderzijds met or- ganisatics en personen, 
die hun krachten willen geven aan de opJossing van 
het opiumvraagstuk, zal uiteindclijk tot uitbanning 
van het opiumge- bruik kunnen leiden. 

Opium, dat in strijd met de bepalingen wordt 
aangetroffen, wordt als onwettig in beslag geno-
men en v.z.v. het geen regie-opium in de oor- 
spronkelijke verpakking betreft, ten onderzoek naar 
aard en hoeveelheid opgezonden naar de 
Opiumfabriek. De ambtseedige verklaringen, af- 
gegeven door den Directeur en de(n) scheikundi- 
ge(n) bij die fabriek, hebben bewijskracht ten 
aanzicn van hetgeen werd waargenomen aan het 
voorwerp van onderzoek. Ten einde onwettig 
opium dadclijk en met zekerheid te kunnen on- 
derkennen, wordt het wettige product, voordat het 
de Opiumfabriek verlaat, voorzien van gehei- me 
kenmerken. Naarmate de aangehaalde hoeveelheid 
meer of minder dan 3 thail bedraagt, worden de 
delicten onderscheiden in opiummis- drijven en 
opiumovertredingen. Als zwaarste straf daartegen 
wordt bedreigd een gevangenis- straf van ten 
hoogste 3 jaar en een geldboete van ten hoogste / 
10.000. Onwettig opium wordt steeds verbeurd 
verklaard. Het wordt v.z.v. voor ‘8 Lands dienst 
bruikbaar ingenomen bij de boe- ken van de 
Opiumfabrick om t.g.t. bij de berei- ding van regie-
tjandoe te worden gebezigd.Overi- gens wordt het 
aangehaalde vernietigd. Van be- langrijke 
aanhalingen wordt mededeeling gedaan aan den 
Volkenbond, terwijl in het belang van de 
internationale samenwerking kwartaalsgewijze 
gegevens daaromtrent worden uitgewisseld met de 
betrokken diensten in belanghebbcnde staten en 
kolonicn in het Verre Oosten. Bij Gouv. besl. van 
29 September 1925 No. 8 werd de Hoofdin- 
specteur, Hoofd van den dienst der Opiumregie, 
aangewezen als centraal orgaan voor bovenbe- 
doelde uitwisseling. 

De sluikhandel in opium is te onderscheiden in 
twee groepen, nJ. a. met buitenlandsch opium en b. 
met regie-tjandoe. De kans om groote winst te 
krijgen door het smokkclcn van buitenlandsch 
opium, waarvan de prijs belangrijk lager is dan van 
het door de regie verkrijgbaar gestelde product, 
maakt voor menig immigrant en lid der be- 
manning van een schip de verleiding groot om te 
traehten — op listige wijze verborgen — kleine 
partijtjes langs de douanc te brengen. Er zijn tijden 
geweest, dat op deze wijze bij betrekkelijk geringe 
hoeveelheden veel onwettig opium Indie binnen 
kwam. Verscherpt optreden van douane en politic 
inaakte het smokkelen voor den gele- genheids-
smokkelaar echter al te riskant, zoodat 

het euvel aanmcrkelyk vonninderde. Gevaarlij- ker 
is de beroepssmokkclaar, die over con uitge- breido 
organisatie, zoowel aan boord a]g aan den wal, kan 
beschikken om groote partijen in te voeren op 
plaatsen, welke zich daartoe het best leenen. De 
verboden handci in regie-opium treft men 
gewoonlijk daar aan, waar het mogelijk is dit tc 
vervoeren van streken, waar het goedkoop 
verkrijgbaar is, naar gedeelten van den archipel, 
waar de prijzen hooger zijn, of wel van plaatsen, 
waar de inkoop nog vrygelaten is, naar geslotcn 
kringen of licentiegebied. De winst van den weder- 
verkooper is afhankclijk van zijn debiet, zoodat hij 
er licht toe komen kan anderen tot opiumgebruik 
aan te zetten. Dit is in strijd met het grondbeginsel 
der Regie, dat niemand belang mag hebben bij den 
omzet, zoodat tegengang van den wederverkoop 
geboden is. Deze onwettige handel kan een gevaar 
zijn voor de goede wer- king van genoinen 
beperkende maatregelen in die gebieden, waarheen 
hij zich richt. 

De rechtstrceksche bestrijding van den sluik- 
handel behoort tot de taak van politie en douane. Op 
de te treffen maatregelen wordt van regie- wege het 
noodige toezicht gehouden. Om de Al- gemeene 
Politie in staat te stcllen aan dit gcdeel- te van haar 
taak meer aandacht te besteden werd op 
verscheidene plaatsen haar sterkte uit- gebreid, 
terwijl verschillende speciale afdeelingen 
Opiumrecherche werden ingesteld. Door de toe- 
voeging van gewone en motorrijwiden waar noo- 
dig werd de mogelijkheid om snel te handclen voor 
die afdeelingen opgevoerd Voor het vervoer te 
water en voor bewaking van ter reede liggende 
schepen werden op daarvoor in aanmerking ko- 
mende kustplaatsen motorbooten gestation- neerd. 
Om de samenwerking van de met de bestrijding van 
den sluikhandel belaste organen te bevorderen en 
centraal te leiden werd in 1927 bij het Hoofdkantoor 
der Opiuinregie opgericht een „Centrale Dienst der 
Opiumrecherche," aan het hoofd waarvan een 
Hoofdcomniissaris van Politie kwam te staan. 

Voor het tegengaan van den morshandel ter zee 
waren tot voor kort twee stoomschcpcn der 
Gouvernements Marine in dienst, welke werden 
gebezigd voor het begeleiden van schcpcn, ten 
einde over boord zetten van sluikwaur tijdcns do 
vaurt te beletten en voor het bekruisen van ver- 
schillende wateren en kustgedeelten. Sinds ] 930 
zijn deze schepen vervangen door een nicuwen, 
snelvarenden opiumjager van inodcrne construc- 
tie. 

Behalve over bovenstaande machtHmiddelen 
beschikken do Hoofdinspecteur, Hoofd van den 
dienst der Opium regie en de gewcstclijke be- 
stuurshoofden over fondsen, waaruit bctnlingen 
kunnen worden gedaan, welke voor bestrijding van 
den sluikhandel noodig zijn. 

Om de aanhaJingen van onwettig opium zoo- 
vecl mogelijk in de hand te werken, wordt ter 
verdeeling onder degenen, die daartoe hebben 
medegewerkt, als premie uitbetaald een bed rag van 
/ 4 per thail. Ook de door den rechter oj)ge- legde 
boete kan als premie uitgekeerd worden zoodra 
deze is voldaan. Het aandeel van ieder der 
belanghebbcnde personen in deze pre mien wordt 
vastgesteJd door het hoofd van gewestelijk bestuur 
of in het gebied, waar de bestuurshervor- ming is 
doorgevoerd, door den resident-afdee- lingshoofd. 
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Ten einde to voorkomcn, dat voor sluikhandel 
aangehouden pcrsonon zich door do vhicht aan eon 
strafvervolging onttrckken, is bepaakl, dat ingeval 
van een opiummisdrijf de vcrdachto tcr- stond in 
preventieve hechtenis kan worden ge- steld. 

Aangezien in het Indisch eilandenrijk schepen 
uiteraard het voornaamste mid del zijn om opium uit 
het buitenland aan te voercn, kan bij de be- strijding 
van den sluikhandel ook de medewerking van de 
scheepvaartmaatschappijen en het va- rend 
personeel niet worden gemist. De gezag- voerders 
en schecpsofficieren zijn het best in staat om aan 
boord bepaalde feiten to ontdekken of 
gebeurlijkheden te voorkomen b.v. door bij 
inscheping van personen en goederen en tijdens het 
vervoer cen scherpe controlo uit te ocfenen. De 
reederijen kunnen door juiste keuzc van het 
personeel het gevaar van een omvangrijken 
sluikhandel belangrijk beperken. Om van doze 
medewerking verzekerd te zijn wordt de gezag- 
voerder, die in geval van aanwezigheid van on- 
wettige verdoovende niiddelen aan boord, niet 
aanneinelijk kan maken, dat hij het redelijke heeft 
verricht om zulks te voorkomen, volgens de be- 
staande bepalingen bedreigd met een boete van ten 
hoogste duizend gulden. Ecnzelfde bocte kan 
worden opgelegd aan dengene voor wicns reke- 
ning een schip vaart, indien aan boord onwettig 
opium wordt aangetroffen en niet aannemelijk kan 
worden gemaakt, dat geen der leden van de 
bemanning daarbij betrokken is gewcest en het 
redelijke were! gedaan om te voorkomen, dat be- 
doeld opium aan boord werd gebracht. 

Naast het tegengaan van den handcJ in onwettig 
opium hec任 ook de beperking van het 
opiumgebruik in het algemcen de voile belang- 
stelling der regeering. Pogingen van particuliere 
zijde in bedoelde richting worden zooveel moge- 
lijk gesteund. Op de begrooting worden jaarlijks 
gelden uitgetrokken voor subsidies aan vereeni- 
gingen, welke de bestrijding van het opiumge- bruik 
ten doel hebben. Reeds in 1915 bestond te Batavia 
cen gesubsidieerd anti-opiumhospitaal, dat euhter 
na een bestaan van ongevcer 5 jaar zijn deuren wcer 
heeft moeten sluiten； niet uit gebrek aan 
belangstelling van de zijde der schui- vers, doch 
omdat de resultaten cen verder voort- bestaan niet 
wcttigden. Een groot gedeelte der behandeldcji vicl 
weer tot de oude gewoonto te- rug, vermoedelijk 
omdat toen ter tijde uit gebrek aan ervaring op dit 
gebied naast de ontwennings- kuur geen genezing 
were! gegeven aan ziekten, welke primair 
aanleiding gaven tot het opiuni- gebruik. 

Tegenwoordig worden — bchalve voor propa- 
gandadoeleinden 一 ook gelden veratrekt voor do 
nazorg in doorgangshuizen aan als genezen ont- 
slagen opiuinpatienten. Ann ziekonhuisverecni- 
gingen cn corporatics, welke de verpleging van 
oj)io])hagen ter genezing van hun opiuinzucht als 
con bijzondero tank op zich nemen, kan cen 
bijdrago in do kosten worden gegeven, bestaande 
uit een son)in eons, uit periodieke uitkeeringen, dan 
wel uit kostelooze verstrekking van de be- noodigdo 
gencesniiddelen. 

Met anti-opiuinwerk wordt thans in hoofdzaak 
uitgeoefend door de Ned. Ind. Grootloge der 
Jntcrnationalo Ordc van Goede Toinpelieren, do 
Anti Opium Vereeniging en do vereeniging „Jang 
Song Ic" to Batavia en de Ned. Ind. Anti 

Opium Vereeniging te Bandoeng. Van haar ver- 
richtingcn is cen overzicht tc vinden in de door elk 
harer uitgegeven pcriodieken, brochures en 
verslagcn. De propaganda geschiedt door open- baro 
lezingen, voordrachtcn, lichtbcelden en film- 
vertooningen, verspreiding van anti-opiumlcc- tuur 
en -platen, stands op jaarmarkten, optoch- ten e.d. 
Voor de nazorg van gewezen opiumpa- tienten zijn 
thans 3 doorgangshuizen in gebruik, nJ. een bij 
Mcester CorneHs en twee even boven Bandoeng. De 
verplecgden kunnen zicb hier onder goedo leiding 
gedurende eenigen tijd we- derom aan cen gezonde 
en geregclde leefwijze wennen. Door hun 
gelegenheid to geven zich in land- of tuinbouw, 
handenarbeid en huisvlijt te bekwamen worden zij 
op weg geholpen om zich maatschappelijk opnieuw 
cen bestaan te ver- werven. De medische 
behandeling van aan opium verslaafden vraagt meer 
en meer de aandacht. Het zijn vooral de 
zendingsziekenhuizen, welke ten deze een groote 
activiteit ontwikkelen. Af- zonderlijk wordt hier 
genoemd de met regeerings- steun speciaal voor de 
behandeling en verpleging van opiophagen te 
Bandoeng opgerichte afzon- derlijke afdeeling van 
het hospitaal “Immanuel" der Nederlandscbo 
Zendingsvereeniging te Rotterdam. 

Verschillendo omstandigheden kunnen hen, die 
reeds jarenlang schoven, ertoe brengen een 
ontwenningskuur te volgen. Zoo b.v. slechter 
wordende economische omstandigheden, schaam- 
tegevoel tegenover familieleden, genezing van een 
ziekte, welke aanvankelijk naar de pijp deed grijpen. 
Voor Chineezen, die van plan zijn te repatriecren, 
komt ook dikwijls de vrees naar voren, dat zij in 
China niet zullen worden toege- laten, wanneer zij 
niet opiumvrij zijn. De medi- sche behandeling loopt 
nogal uiteen. Geleidelyke ontwenning, waarbij de 
toegediende dosis nar- coticum gercgeld wordt 
verminderd； snelle ont- wenning al dan niet 
gecombineerd met een slaap- kuur en met toediening 
van verschillende genees- middelen, w.o. in den 
laatsten tijd ook insuline, ten einde de 
onthoudingsvcrschijnselen beter te kunnen 
verdragen； de z.g. methode Modinos, waarbij met 
het na blaarvorming verkregen vocht van den patient 
onderhuidsche injecties worden toegediend； 
injecties met eigen bloed- serum zijn veel gebezigde 
methoden. Scdert kort worden ook gunstige 
resultaten verkregen met toediening van injecties 
van strychnine en thiosulfas natricuin. Doch welke 
de geneeswijze ook zij, duidelijk is wel komen vast 
to staan, dat steeds grooto waardc moest worden 
gehecht aan de suggestieve kracht, welke van den 
behande- lenden geneesheer uitgaat. Dat de 
medische behandeling van opiophagen in een 
werkelijke be- hoefto voorziet, blijkt uit het steeds 
grooter wordende aantal schuivers, dat zich 
daarvoor doet opnemen. Of de genezing in de 
nieesto ge- vaHcn van blijvcndon aard is, is nog een 
open vraag. De voorwaarden, waarondcr steun van 
Landswegc wordt gegeven, zijn neergelegd in de 
„Subsidieregeling voor opiophagenverpleging'* 
(Ind. Stb. 1930 no. 135). 

De Anti Opium Vereeniging te Batavia heeft een 
begin gomaakt met anti-opiumpropaganda door 
wijkvcrpleging annex polikliniok en huis- bezoek. 
Ter bereiking van dit doel heeft zij in een der drukste 
handelswijken van Batavia con in- richting gcopend, 
waarin — zij het slechts voor 
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korten tijd — enkele patienten kunnen worden 
verpleegd en waarin genezen schuivers zich in lees- 
en vergaderzalen kunnen verpoozen. 

Waar de school kan bijdragen om de jeugd het 
nadeel van opiumgebruik te doen inzien cn een 
opium vrg gcslacht te krygen, is ha ar medewer- 
king bij de bestrijding van groot belang. Reeds in 
1911 werd het vraagstuk, op welke wyze anti- 
opiumpropaganda op de scholen zou kunnen wor-
den gemaakt, bij het betrokken departement in 
studie genomen. Sedert dien wordt van het on- 
derwijs in de kennis der natuur gebruik ge- maakt 
om de Icerlingen — meer in het bijzonder de 
Inlandsche qn Chineesche — te wijzen op het 
verderfelijke van opiumgebruik. In verscheidene 
leesboekjes in de inheemsche talen zijn lessen over 
dit onderwerp opgenomen. In de gedachte, dat bij 
de bestrijding van het opiumgebruik de nadruk 
moet worden gelegd op het zich ontwik- kelen van 
een pubheke opinie, welke de mede- werking der 
bevolking za] bevorderen, werd naast opvoeding 
van de jeugd ook aandacht be- stced aan 
voorlichting van vohvassenen. Door de Commissie 
voor de Volkslectuur werd voor dat doel in 1927 
een prijsvraag uitgeschreven voor een populair 
boekje ter distributie onder de 
volksbibliotheken./Propagandawerkjes met bo- 
venbedoelde strekking zijn verschenen in de 
Nederlandsche, Maleische, Javaansche, Soenda- 
neesche en Madoereesche talen ； zij worden veel- 
vuldig uitgeleend. 

Ten einde der regeering van ad vies te dienen 
inzake de bestrijding van het opiumgebruik werd 
door haar in 1918, naar aanleiding van een in den 
Volksraad aangenomen motie, ingesteld de z.g. 
"Opiumbestr^dingscommissie", bestaan- de uit het 
Hoofd van den dienst der Opiumregie als voorzitter 
van ambtswege, het Onderhoofd van den dienst cn 
een achttal door den Gouver- neur-Generaal te 
benoemen leden van verschil- lenden landaard. 

Met de bedoeling de schuivers, die zich niet bij 
do Regie van opium voorzagen, op te sporen; aan 
de bevolking de bedoeling der door het land 
getroffen maatregelen te verduidelijken ； de aan- 
vrage van licenties bij de bevoegde autoriteit voor 
te brengen en in het terrein behulpzaain te wezen 
bij het toezicht op het regiestelsel werden 
omstreeks 1920 eenige Europeesche en Aziatische 
krachten als z.g. j^piumbestrydingsambtenaren" te 
werk gestcld. Verwacht werd, dat ook door dezen 
maatregel de sluikhandcl terrein zou ver- liezen. 
Van bovenbedoelde ambtenaren zijn thans eenige 
niet-Europeanen nog in dienst; hun werk- 
zaamheden echter werden grootendeels overge-
nomen door bestuur en politic en de contro- 
leerende ambtenaren bij den dienst der Opiumregie. 

Aangezien in Ned.-Indie de teelt van papaver 
verboden is, is het land voor aanvulling van de 
opiumvoorraden op het buitenland aangewezen. De 
invoer van ruw opium heeft het Gouverne- ment 
zich zelve voorbehouden. Bereid opium wordt niet 
geimporteerd. De invoer van opium, evenals die 
van andere verdoovende middelen, is onderworpen 
aan het internationaal overeen- gekomen «telsel 
van in- en uitvoercertificaten. Deze certificaten 
vermelden o.m. de te vervoeren hoeveelheid, naam 
en adres van iniporteurs en exporteurs, tijd 
waarbinnen en plaats waar de in- of uitvoer moet 
geschieden e.d. Een cxem- 

plaar van de betrekkelijke machtiging tot uitvoer 
behoort bij de zending te worden gevoegd, zoodat de 
rechtmatigheid ervnn tijdens de reis steeds kan 
worden vastgesteld. 

Uitvoer van ruw en bereid opium is verboden. 
Voor den doorvoer van ruw opium zijn bepalin- gen 
getroffen ； die van bereid opium is verboden. 

Werd na vele proeven v66r 1927 in de Opium- 
fabriek geen andere grondstof meer gebruikt dan 
Bengaalsch ruw opium, dat door de Britsch- Indische 
regeering op grond van een met haar gesloten 
overeenkomst werd geleverd, nadien is weer op de 
markten in Pcrzie en Klein Azie ge- kocht. Britsch-
lndie deed in 1926 weten, dat de jaarlijksche 
zendingen tolkens met 10% zouden worden 
verminderd en dat na 1935 geen Bengaalsch opium 
meer zou worden geleverd. Was het product der 
Opiunifabriek dus tot 1927 alleen bereid uit 
laatstgenoemde grondstof, thans wordt daarvoor ook 
Perzisch en Levantsch ruw opium verwerkt. 

De door Britsch-lndie getroffen maatregel gaf de 
Ned.-Indische regeering aanleiding om een 
commissie, bestaande uit den Hoofdinspec- teur, 
Hoofd van den dienst der Opiumregie en den 
Directeur der Opiumfabriek, Klein Azie en Perzic te 
doen bezoeken, ten einde een onderzoek in te stellen 
naar de toestanden op het gebied van papaverteelt en 
opiumhandel in die landen. Bedoelde commissie 
vertrok medio 1927 en wist binnen betrekkelijk 
korten tijd voor den dienst vele waardevoJle 
gegevens te verzamelen. 

Het regie-opium wordt van Landswege bc- reid 
en verpakt in de Opiunifabriek te Batavia. Het wordt 
verkrijgbaar gesteld in tubes van %, 1, 2, 5, 12 *4 en 
25 mata. Tubes van 50 mata en g616ngs tike worden 
thans niet meer aange- maakt. De oorspronkelijke 
vorm der tubes blcef gehandhaafd in het grootste 
gedeelte van den archipel. Dit was niet het geval voor 
het gouver- nement Oostkust van Sumatra en de 
rcsidenties Riouw en Onderhoorigheden en 
Westerafdeeling van Borneo. De toenemende 
sluikhandcl in Straits-opium, dat sedert de oprichting 
van een opiumfabriek te Singapore in nagenoeg 
dezelfdc verpakking wordt verkocht, noodzaakte in 
gc- noemde gewesten, waar onwettige invoer van 
bedoeld opium het meest gevreesd word, tot 
vormverandering der rogietubes. Die, bcKleind voor 
de afdeeling Tandjoengpinang, zijn daarom door een 
andere wijze van omvouwing van het ledige 
bovengedeelte sedert begin 1933 voorzien van een 
puntsluiting, tcrwijl het cylindervormigo gedeelte der 
tubes nabij den bodem werd ver- nauwd. Aan de tubes 
voor de afdeclingen Indra- giri en Bengkalis werd 
slechts de puntsluiting aangebracht; die voor het 
overige gedeelte der Oostkust van Sumatra en de 
Westerafdeeling van Borneo werden enkel 
onderschciden door vernuuwing van den bodem. 
Deze in het oog loopende verschillen maken het niet 
alleen voor de met de bestrijding van den sluikhandcl 
be- laste ambtenaren gemakkolijk om to beoordeelcn 
of zij met Ned.-Indisch- dan wel Straits-opiurn 
hebben te doen, doch hebben tevens het voor- deel, 
dat duardoor de uitvoer van regie-opiuin uit Riouw en 
Bengkalis, waar de prijs laag is, naar gedeelten van 
den archipel met hoogen verkoopprijs beter kan 
worden tegengegaan. (De verpakking van het regie-
opium is Jaatstelijk 
I gcregeld in Bijblad no. 12948 en 12993). 
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De bewerking van ruw Lcvantsch en Perzisch 
opium geschiedt nagenoeg op dezelfde wijze ala die 
van Bengaalsch opium. Slechts de schors- kokerij 
vervalt, omdat in plaats van het papaver- 
bloembladcn-omhulsel papier gebezigd wordt. 
Aangezien ruw Levantsch opium zich zeer moei- 
lijk laat roosteren, wordt het vooraf met ruw 
Perzisch in do kneedpannen gemengd en tot een 
homogene brij gemaakt. Verkrijgt men uit Ben- 
gaalschen grondstof een rendement aan tjandoe van 
士 64%, het mongsel Perzisch—Levantsch ruw 
opium(verhouding 1 : 1.35) levert een rende- ment 
op van 71.5%, toe te schrijven aan een vcel grootere 
tjandoe-opbrengst van het Perzisch ruw opium. Dit 
laatste komt in den handel voor in twee 
hoofdkwaliteiten, nl. met 5% en met 10% morphine, 
waarvan laatstgenocinde soort wegens haar grootere 
zuiverheid te verkiezen is. Het uit Bengaalsch, 
Perzisch en Levantsch ruw opium bereide product 
wordt naar gelang van den eisch der Opiumregie in 
bepaalde verhou- dingen met elkander vermengd, 
terwijl bovendien nog 1 a 2% suiker, djitjingko en 
tjandoe van aanhalingen afkomstig daaraan worden 
toege- voegd. Re ken i ng houdende met het feit, dat 
na 1935 geen Bengaalsch ruw opium meer aan de 
markt komt, wordt in het verstrekte rook-opium 
geleidelijk het percentage Bengaalsch vermin- derd 
en dat van Levantsch-Perzisch vergroot. De tjandoe, 
welke door de Regie verkrijgbaar wordt gesteld, 
heeft een morphinegehalte van en een watergehalte 
van ±25% en doet in uiterlijk aan donkere 
keukenstroop den- ken. Steeds wordt getracht de 
kwaliteit van het product zoo goed mogelijk te 
houden. In het alge- meen kan worden gezegd, dat 
by de schuivers de ovcrtuiging bestaat, dat voor den 
hoogen prijw, welke zij bctalen, ook inderdaad 
uitsteken- de tjandoe wordt verkregen. Deze 
ovcrtuiging worrit mode voor de bestrijding van den 
sluik- handcl van groote waarde geacht. Daarby ont- 
ziet men zich toch niet om door vervalsching en 
ondcrwicht den kooper te benadeelen. 

Het jaar 1920 was sedert de oprichting van de 
Regie, wat de bereiding van rookopium be- treft, 
voor de fa brick het topjaar. Verwerkt wor- dcii in 
dat jaar 3177 pikocl = 196.224 kg. Ben- gaulsch ruw 
opium en djitjing, welke hoeveel- heid met een 
rcndcinent van 64.7% opleverde ]26.817 kg. = 
3.285.345 thail here id opium. Ruw opium van 
andere herkomst werd in 1920 niet verwerkt. J let 
gctal op daggeld werkzame ijdanders bedroeg in dat 
jaar van 1023 tot 1208. Aan do Regie werden toen 
afgeleverd 177.063.200 tubes met cen totanl inhoud 
van 2.685.410 thail. In 1932 bedroeg de aflevering 
slcchts 522.000 thail. Overigens wordt verwezen 
naar de jaar- verslagen der Opiuinfabriek. 
Bengaalsch ruw opium werd aanvunkelijk 
ingekocht tegen 2500 rupees ])cr kist van 1 pikoel 
netto inhoud； dit bed rag werd in 1922 verhoogd 
tot 4000 rupees per kist. De j>rijs van het Perzisch 
en Levantsch ruw opium is respect, ongoveer / 1900 
en / 1400 per jiikoel. 

1 ii het jaar 1925 kwam de Opiuinfabriek, welke 
tevoren was ondergebracht bij het Departement van 
Gouverneincntsbedrijvcn, te ressor- teeren onder het 
Departement van Financien. Bij do 
inwerkingtreding van do Bodrijvonwet in ]930 werd 
deze op de Opiuinfabriek van toepassing vei'klaard. 
De naam van het bedrijf werd 

toon gewijzigd van „Fabrick der Opiumregie'' in 
“Opiuinfabriek''. 

Het regio-opium wordt uit do Opiuinfabriek 
verzonden naar de verschillende depots, van waaruit 
de geregelde aanvulling geschiedt van de voorraden 
der opiumverkoopplaatscn, hetzij rechtstreeks, 
hetzij door tusschenkomst van (assistent)- 
collecteurs. In Ned.-Indie waren in 1933 nog ruim 
900 debietplaataen. Op een be- trekkelijk goring 
aantal plaatsen, waar de vraag niet groot genoeg is 
om tot de oprichting van een verkoopplaats over te 
gaan, wordt regieopium periodiek verkocht door 
personeel van nabijgelegen debietplaatsen. 
Vermindering van het aantal opiumverkoopplaatsen 
wordt door- gezet, zoodra geen sluikhandel en 
verboden wc- derverkoop is te vreezen. 

De verkoop van regie-tjandoe geschiedt uit- 
sluitend door den dienst dor Opiumregie. Deze 
beschikt daarover in de eerste plaats over haar eigen 
ambtenaren. Op verschcidene plaatsen is echter de 
opiumverkoop in overleg met de be- trokken 
diensthoofden bij wijze van bijbetrek- king 
opgedragen aan personeel van andere lands- 
diensten, zooals Zoutregie, Douane, Post e.d. Op 
Java en Ma do era zijn ook verscheidene pro- 
vinciale ambtenaren belast met het beheer van 
opiumdebietplaatsen. Het beginsel, dat het Gou- 
vernement rechtstrceks aan de gebruikers debi- 
teert, is steeds zoover mogelijk doorgevoerd. Om 
pi'actische redenen — afgelegen Jigging, onveilig 
transport, geringen omzet, ambulante neder- 
zettingen e.d. — wordt echter enkele malen van dit 
beginsel afgeweken. Zoo kan b.v. ten behoeve van 
werklieden op boorterreinen, tinmijnen, panglongs 
of gambirtuinen, soms met name ge- noemd, so ms 
als groep omschreven, worden ver- gund het door 
hen voor een bepaald tijdvak be- noodigde regie-
opium in eens door middel van een vervoerslicentie 
door een daarin te noenien tusschenpersoon bij de 
naastbij gelegen verkoopplaats te doen inkoopen en 
te vervoeren naar hunne woonplaats. De onkosten 
van den ver- voerslicentiehouder worden hem 
vergoed, in den regel door de belanghebbenden 
zclve, doch ook wel, zooals op Bangka, door het 
Gouverne- ment. Do verguxining wordt van 
bestuurswege verleend. Uit den aard der zaak blijft 
het streven er voortdurend op gerichtom het aantal 
vervoers- licenties binnen zoo eng mogelijke 
grenzen te liouden. De op deze wijze verkochte 
hoeveelheid bedraagt ±5% van het totale debiet. 

Het opium wordt afgeleverd in de ongeopende 
verpakking tegen vastgestelde prijzen, welke bij 
elkc verkoopplaats op tarieflijsten op voor do 
koopers duidelijk zichtbare wijze zjjn vermeld. De 
verkoopprijs client contant te worden betaaid. 

Was do prijs van het regie-opium voor 1917 
reeds herhaaldelijk opgevoerd, de gedachte dat 
prijsverhooging oen doeltreffend middel is om den 
omzet te verminderen, deed op den ingesla- gen weg 
verder gaan. In de meeste gewesten wordt het regie-
opium thans verkocht tegen f 30 per thail. Dit is niet 
het geval in dio gcdeelton van Nederlandsch-Indie, 
waar door de nabijheid van de Straits Settlements 
het gevaar groot is voor invoer van het zoovcel lager 
geprijsde Singa- poreopium. Daar client bij de 
vaststelling van do prijzen rekening to wo rd on 
gehouden met den prijs van hetStraits-opium. 
Varieerde de verkoop som per thail in bcdoelde 
strekeii in 1932 nog 
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tusschen / 18 (Riouw-Lingga archipel) en / 25 
(Noord Sumatra en Wcsterafdeeling van Borneo), 
de voortdurende val van den Straitsdollar deed een 
steeds grooter wan verb ouding ontstaan tusschen 
den prijs door het Straitsmonopolic gevorderd en 
dien in de aangrenzende Ned.-In- dische gewesten. 
Als gevolg daarvnn werd in enkele streken een 
toenemende shnkhandel ge- constatcerd. Bit 
noodzaakte om daar tot prijs- verlaging van het 
regie-opium over to gaan. In begin 1933 werd de 
prijs per thail teruggcbracht in den Riouw-Lingga 
archipel tot / 14 en in de afdeelingen Bengkalis en 
Indragiri tot / 18. 

Aangezien op vele plaatsen in de residentie 
Riouw en Onderhoorigheden — waar het ver- keer 
in hoofdzaak op Singapore georienteerd is —Ned.-
Ind. geld veelal slechts moeilijk is te verkrijgen, is 
bepaald, dat op de niet op den vas- ten wal van 
Sumatra gelegen gedeelten van het gewest door den 
Resident kan worden toegestaan, dat regie-opium 
wordt bctaald in de in de Straits Settlements wettig 
gang bare munt. Ook door deze faciliteit wordt 
getracht te voorkomen, dat schuivers zich tot den 
sluikhandel wenden. Be- doelde regeling vindt th a 
ns toepassing bij alle verkoopplaatsen in den 
Riouw—Lingga archipel. De koers, waartegen het 
Straits-geld wordt in ontvangst genomen, wordt 
mede door den Resident vastgesteld. Eenzelfde 
gunstige bepaling voor de afdeding Bengkalis is 
sedert 1916 niet meer van kracht. 

Het tjandoegebruik werd in den loop der jaren 
aan steeds strengere maatregelen onderworpen. 
Behalve door prijsx*erhooging werd van regie- 
wege getracht beperking ervan te verkrijgen door 
uitbreiding der voor het opiumgebruik verboden 
kringen, doorvoering van het licentiestelsel, 
vermindering van het aantal verkoopplaatsen, 
beperking van het aantal verkoopuren e.d. Slechts 
een enkele maal moest op den ingeslagen weg 
worden teruggekeerd. Toeneming van den 
sluikhandel was dan gewoonlijk de oorzaak. Een 
opsomming der getroffen maatregelen is te vinden 
in de gepubliceerd歹jaarver.slagen van den dienst 
der Opiumregie.';- 

Voor de aanwijzing in hoever thans het ge- bruik 
van regie-opium nog is toegestaan, is het gebied 
van Ned.-Indie verdeeld in „open krin- gen", 
„gemengde kringen,', „Iicentie kringen" cn 
„gesloten kringen". Bij het jaarverslag der 
Opiumregie over J 929 is als bijlage gevoegd ecn 
overzichtelijke kaart, waarop bedoelde kringen zijn 
aangegeven. 

Het gebruik van regie-opium is in geheel Ned.- 
Indie verboden aan militairen van Zee- en Land- 
macht; officieren, onderofficieren en minderen der 
korpsen Barisan van Madoera; personeel der 
Gouvernements Marine en der Politic; zoo- mede 
aan personen jonger dan d6n en twintig jaar. In 
„gesloten kringen" strekt dit ver bod zich uit tot alle 
andere daar aanwezige personen. In licentiekringen 
is het gebruik van regie-opium toegestaan aan 
diegenen, die van het lioofd van gewestelijk 
bestuur daarvoor een gebruikslicen- tie hebben 
ontvangen. Dergelijke vergunningen worden 
aJJeen afgegeven, als na een vooraf- gaand — van 
bestuurswege ingesteld — onder- zoek is gebleken, 
dat de aanvrager gewend is opium te gebruiken en 
het onthouden eener li- centie ongewenscht is. 
Nimmer wordt toegestaan om meet regie-tjandoe te 
koopen dan voor 

eigen gobruik strikt noodzakelijk is. Overlegging 
van een geneeskundig certificaat wordt bij aanvrage 
der vergunning niet geeisebt, omdat opiumrooken 
nimmer medisch behoeft to worden 
voorgeschreven. De aanwending vanx^iedicinaal 
opium door den behandclenden gencesheer is 
steeds afdoende. Het licentiestelsel dient om 
uitbreiding der gesloten kringen voor te bereiden 
door in streken, waar het aantal opiuingebrui- kers 
te groot is om dadelijk tot een algeheel ver- bod te 
kunnen overgaan, maar niet zoo groot, dat een 
behoorlyk toezicht is uitgesloten, do 
beperkingsmaatregelen geleidelijk te verscher- pen. 
Daar de licenties op naam worden ver- strekt, wordt 
vorming van nieuwe schuivers voorkomen en kan 
een streek bij goede handhaving der bepalingen 
langzamerhand opium- vrij worden. Het schuiven 
van regie-opium is in open kringen toegestaan aan 
eeniedcr, behoudens het hiervoor genoemde 
algemeene verbod. De hoeveelheid regie-opium, 
welke de in deze kringen tot schuiven gerechtigde 
personen in hun bezit mogen hebben, is echter 
gelimiteerd. De gemengde kringen bieden een 
tusschenvorm. Daar is aan bepaalde 
bevolkingsgroepen het opiumgebruik toegestaan 
als in een open kring, andere groepen echter zijn 
onderworpen aan een licentiestelsel. 

Als open kringen zijn aangewezen die streken, 
waar invoer cn verkoop van opium op onwettige 
wijze met de beschikbare cn daarvoor tot het 
uiterste versterkte machtsmiddclcn niet vol- doende 
kan worden belet. Dit is vooral het geval daar, waar 
een talrijke en (of) zeer wisselende bevolking wordt 
aangetroffen, waaronder zich vele schuivers 
bevinden. De gemakkclijke ver- krijgbaarstclling 
van het regie-opium client daar —naast het 
optreden van politic en douane — als maatregel tot 
tegengang van den sluikhandel. In de gesloten 
kringen bestaat het gevaar van sluikhandel 
practisch niet, omdat ondcr de bevolking ervan 
nagenoeg geen vraag is naar opium. De 
verbodsbepalingen voorkomen daar, dat het 
opiumgebruik wordt aangclcercl. Gemengde- en 
licentie kringen bieden overgangs- vormen 
tusschen het voor regie-opiuin open- cn gesloten 
gebied. 

Ten aanzien van aan de bepalingen voor Euro- 
peanen onderworpen schuivers is vastgesteld, dat 
zij zoowel in de licentie kringen als in het open- en 
gemengde regiegebied in het bezit van een licentie 
dienen te zijn. 

Waar de Overheid als werkgeefster op eigen 
terrein optreedt wordt het opiumgebruik onder de 
werklieden zoo krachtig inogelijk tegengegaan. Als 
regel bestaat een totaal verbod, zooals voor de 
Ombilininijuen en den aanJeg van den Zuid- 
Sumatra Spoorweg. Js dit niet door te voeren, 
zooals op Bangka, dan is tenminstc cen licentie-
stelsel van kracht. 

Het behoeft geen nader betoog, dat be perk en- 
de maatregelen eerst dan mogen worden getroffen, 
wanneer de verwezenlijking ervan vol- doende 
verzekerd wordt geacht en zij geen aan- leiding 
geven tot opleving van den Hluikhandel. 
Verandercle oinstandigheden zooals uitbreiding 
van een stad, toeneming van handel en verkeer of 
wel vernieerdering van de Chineesche bcvol- king, 
hebben eenige malen er toe gcleid, dat tot 
verzachting der verbodsbepalingen moest worden 
besloten. 
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Om to kunnon beoordeelon of beperkings- 
maatrcgolcn kunnon worden getroffen is hot noodig 
to beschikken over zoo vollcclig mogelijko 
gegevens bctreffendo het opiumgcbruik en hot 
aantal gercgelde schuivers. Daarvoor worden bij de 
opiuinverkoopplaatsen de koopers geregis- treerd. 
Het registratiestelsel vormt een indirect middel om 
tot vermindering van het opiumge- bruik te geraken, 
daar het een goedo basis op- levert voor de 
beoordeeling van den stand van zaken. Daar alleen 
aan cen betrouwbaro regis- tratio waarde kan 
worden gehecht, dient invul- ling der daarvoor 
bestemde registers met veel zorg te geschieden. Ter 
verkrijging van juiste gegevens wordt daarom 
getracht om bij inkoop voor anderen waar mogelijk 
de namen der last- gevers te doen vermeldcn. Vo 
oral in open- en gemengde kringen met een talrijke 
en wisselende bevolking worden bij de registratie 
echter vele moeilijkhcden ondervonden, zoodat 
daar vol- staan wordt alleen met een statistiek van 
per- sonen, die geregeld meet dan een bepaald mini-
mum koopen. Dientengevolge geeft het stelsel nog 
geon voiledig overzicht van alle schuivers in den 
archipel en van de door hen individueel dag voor 
dag gekochte hoeveelheden. Naar ver- betering 
ervan wordt echter voortdurend ge- streefd. 
Raadpleging der registratieregisters kan ook der 
politic van nut zijn; waardevolle gegevens kunnen 
eruit verkregen worden om- trent de inkoopen van 
bepaalde personen, waar- uit gevolgtrekkingen 
kunnen worden gemaakt aangaande de 
aanwezigheid van sluikopium en onitrent het al of 
niet bestaan van wederverkoop. 

Het aantal opiumkitten is in Ned.-Indie in den 
loop der jaren aanhoudend verminderd. Het be- 
droeg in ] 932 nog slechts 44. In beginsel worden 
lhans schuifgelegenhedeen nog slechts geduld op 
plaatsen, waar vele doortrekkende schuivers zijn, 
die dus niet over een eigen onderdak beschikken. 
Het Gouvernement zelf heeft geen kitten in beheer. 
Om cen dergelijke inrichting te exploitccren is een 
gpeciale vergunning van het bestuur vereischt, 
wclke alleen wordt afgegeven, indien vcrwacht mag 
worden, dat de wettige in ko ins ten van den 
kithouder voldoende zyn om hem ecu redelijk 
bestaan te verschaffen. De voor 
OJHUinvcrbruikplaata te bestenunen gebouwen 
inocton aan verschillende voorwaarden voldoen. 
Zoo inogen zij on)de controle te vergeniakkelij- ken 
slechts 6en ingang tevens uitgang hebben. Toc«ang 
tot do schuifgelcgenheden hebben, be- houdens de 
met het toczicht crop belasto ambte- naren, de ter 
plaatse tot opiuingebruik gerechtig- de inuniiclijke 
personcn. Zij inocten zich tevoren in het bezit 
hebben gesteld van het benoodigde regie-opium, 
daar (lit niet door don kithouder mag worden 
goleverd. AIs regel wordt door de kitbczockers bij 
het schuiven gebruik gemaakt van de jiijpen van den 
kithouder. Voor (lit gebruik, nocli voor toegang tot 
de kit wordt bc- taakl. ])c afrekening heeft plants, 
doordat de be- zoekerH de bij het schuiven 
verkregen asch — de z.g. djitjing — in de pijp 
aclitcrlaten. Dezc djitjing heeft waardc, omdat ook 
deze stof, ver- mengd met koffie of thee of gerold 
tot pillen, a Is stiniulans kan worden gebruikt, of wel 
bij opko- ken ccn product oplcvert — djitjingko 
geheeten —hetwclk nogmanls kan worden 
geschoven. ])ezc bereiding is echter verboden en 
strafbaar gesteld. Aangezien het gebruik van djitjing 
voor 

de gezondheid schadclijker wordt geacht dan 
tjandoc-rooken, is het van belang, dat bedoelde asch 
zooveel mogelijk uit handen van de verbrui- kerg 
wordt gehouden. Daarom is op verschillende 
plaatsen de gelegcnheid opengesteld om djitjing 
weer bij do Regie in te leveren. Het ingeleverde 
wordt eerst ter keuring opgezonden naar de 
Opiumfabriek, waar het ten ein de knoeierijen te 
onderkennen zoowel onder do kwartslam p, als 
chemisch wordt ondcrzocht. De afgekeurde djitjing 
wordt vernietigd, de goedgekeurde wordt bij de 
fabriek ingenomen en verwerkt tot djitjingko, welke 
ter verbetering van geur en smaak bij de 
tjandoebereiding wordt gebruikt. Voor de 
goedgekeurde stof wordt aan de inleveraars ver- 
goed ongeveer x/3 van de waarde van een gelyke 
hoeveelheid regie-opium. Deze prijs is relatief veel 
te hoog, zoodat het land op de djitjing inlc- vering 
een vrij groot verlies lijdt. Deze uitgaven worden 
echter verantwoord geacht; zij vormen als het ware 
een premie op het nalaten van het schadelijke 
djitjinggebniik. 

De netto-opbrengst van den opiumverkoop dekt 
sedert 1927 slechts 4 a 5% der gewone lands- 
uitgaven. In genoemd jaar werd besloten om het 
bedrag, waarmede de bruto-ontvangsten in eenig 
jaar de som van / 34.000.000 te boven gaan, ten bate 
van den buitengewonen dienst te brengen. Wordt 
ecn surplus gekregen — het laatst gebeur- de clit in 
1930 — dan komt dit niet in aanmer- king voor het 
sluitend maken der begrooting. Uiteraard zijn als 
gevolg van de internationale verdragen de 
opiuminkomsten bestemd om eens geheel te 
verdwijnen. Tot nu toe werd echter geen aanleiding 
gevonden om over te gaan tot maat- regelen om den 
gewonen dienst hetzij in eens, hetzij geleidelijk, 
onafhankelijk te doen zijn van deze inkonisten. 
Immers indien, als gevolg eener door den 
Volkenbond te nemen beslissing, met een 
geleidelijke opheffingspolitiek zal moeten worden 
begonnen, zal toch nog 15 jaar de gele- genheid 
bestaan om de — relatief geringe — 
opiumopbrengst door inkonisten uit andere bron- 
nen te compenseeren. 

Uit bezuinigingsoverwegingen werd door de re-
geering besloten tot samenvoeging van de Zout- en 
Opiumregie en tot overdracht in medebestuur van 
den opiumverkoop aan de drie provincies op Java en 
Madoera. Met de voorbereiding van evenbedoelde 
reorganisatie were! tegen het einde van 1932 een 
aanvang gemaakt, terwijl in af- wachting van de tot 
standkoming van den ge- combinecrdcn dienst 
voorzieningen werden ge- troffon om, waar 
mogelijk, opium- en zoutver- koopplaatsen al 
dadelijk samen te voegen. 

Uit het vorenstaande moge duidelijk geworden 
zijn, dat hot in Ned.-Indie inderclaad het streven is 
het opiuingebruik zooveel mogelijk te beperken en 
te voorkoinen, dat zich een nieuwo generatie van 
schuivers vormt. Hun, die reeds verslaafd zijn aan 
opium, dit to onthouden zou noodelooa hard zijn en 
tot zeer nadeelige gevolgen voor hun gezondheid 
kunnen leiden. Zoolang er nog geen afdoendo 
internationale maatregelen getroffen zijn, waardoor 
een cind gemaakt is aan don on- beperkten aanplant 
van papaver en aan den si u ik ha nd el in 
verslavingsgiften, zal het vervangen van het 
regeeringsinonopolie in Ned.-Indie door ecu 
algemeen verbod er niet toe kunnen bij- dragen het 
opiumgebruik te doen verminderen. 
Ton cinde een denkbeeld te geven van den be- 
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trekkelyk geringen omvang van het opiumge- bruik 
in Nederlandsoh-Indio dienen do volgende cyfers 
uit het jaarverslag van den dienst der Opiumregie 
over 1932. In totaal waren bekend 土 41.500 
schuivers van Chineesche herkomst en 59.000 
inheemsche schuivers van regie-opium. Die 
beteekent, dat ongeveor op elke 30 Chineezen 

en op elke 1000 inlanders 1 tjandoegobruiker van 
dio volksgroepen voorkomt. Per hoofd der Chi- 
neesohe bevolking werd in genoemd jaar voor 
ongeveer / 7 geschoven, de inlandsche bevolking 
gaf gemiddeld niet meer dan 10 cent daarvoor uit. 
Voorts wordt verwezen naar de hierondor af- 
gedrukte staton. 

I 
Verge町king van de uitkomsten der Opiumregie over 1932, 1927 en 1922. 

 
1932 1927 1922 

Totaal debiet in thails ......................................................  632.831 1.531.170 1.695.601 
Prijs regie-opium per tbail in guldens varieerende tus-    schen ...........................................................................  18—30 18—30 18—30 
Bruto - op brengst in guldens ..........................................  17.347.563 40.580.052 44.185.589 

(Europeanen ....................  3 7 8 
Licentiehouders < Chineezen ....................  14.082 17.007 3G.555 

g [ Inlanders .......................  52.072 80.303 91.668 
R ( Europeanen ...................  — — — 

Niet- licentiehouders < Chineezen .........................  27.313 66.235 ? 
[Inlanders ........................  7.073 12.570 ? 

Getal aanhalingen ...........................................................  1.269 2.820 2.291 
Aangehaalde hoeveelheid in kati's ..................................  1.979 2.346 518 
Aantal depots ..................................................................  12 18 22 
Aantal verkoopplaatsen ...................................................  931 1.074 1.176 
Aantal opiumkitten .........................................................  44 54 62 

， II 
Vergelijking van het wettige gebruik van opium in Ned.-Indie met flat in eenige andere landen 

in het Verre Oosten *) 

 
Ned.-Indie Burma 

Straits- 
Settle- 
ments 

Siam Indo 
China 

Hong-
kong Macao Formosa 

Opium verkoop in 
kilogram men... 
Prrjs per thail in 

57.10

0 23.619 43.200 
61.00

0 68.268 6.800 12.356 34.970 
Zwitsersche francs 
(koers van 2 October 
1930)... 62.19 14.31 36.50 32.25 50.68 24.18 

3.90 10.30 Netto opbrengst       van den opium ver- / rupees $ tical S S S Yen 
verkoop .... 
Opbrengst in % der 

34.581.74

1 
3.863.40

1 
8.276.91

9 
16.634.19

8 
7.818.15

2 
1.958.63

1 
985.755 2.876.766 

Landsinkomsten . 
Aantal bekende 

6.35 3.14 15.1 15.81 4.7 9.06 22.16 2.72 
opiumgebruikers . 186.114 54.282 39.503 onbekend onbe- onbe- onbe- 26.942 

Aantal gebruikers 
in % der bevol- 

    kend kend kend  

volking .... 0.28 0.45 4.59 onbekond onbo- onbe-   Gemiddeld gebruik     kend kend kend 0.67 
per jaar in gram- men 
per sebuiver 295 435 1.094 onbekend onbo- onbe- onbo- 1.151 
     kend kend kend  

')Deze gegevens hebben meerendeels betrekking op het jaar 1929. 
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§ 3. Het uitbrekon van don wcroldoorlog spoo- 
dig na de derdo Opiumconferontie van Den Haag 
heeft een ti]delyken stilstand gebracht in do In-
ternationale bestrijding van het opiumgobruik. 
Ecrst in het vredoaverdrag van Versailles van 28 
Juni 1919 werd deze materie weer ter hand ge-
nomen on wel door de opname daarin van cen 
bepaling (artikel 295), welke ten doel had de ra- 
tificatie van de Haagsche Convontio van 1912 
(H.C. 12) door alle partijen bij genoemd vrcdes- 
verdrag te verzekeren. Een overeenkomstigo be-
paling vindt men in de met Oostenrijk, Bulgarijo, 
Hongarije en Turkije gesloten vredesverdragen. Als 
gevolg daarvan zijn thans bijna allo staten partij bij 
genoemdo Conventie. 

Een groote stap voorwaarts op den weg naar de 
internationale regeling van het opiumvraagstuk is 
de opneming geweest van artikel 25 sub e in het 
Handvest van den Volkenbond (V.B.) lui- dende： 
„De leden van den Bond, onder voorbe- houd van 
en in overeenstemming met de voor- schriften van 
internationale verdragen thans van kracht zijnde of 
welke hierna gesloten zullen wor- den,.... c dragen 
aan den Bond het algemeen toezicht op over den 
handel in vrouwen en kin- deren en den handel in 
opium en andere schade- lijkc verdoovende 
middelen". 

Op grond van deze bepaling heeft de V.B. de 
supervisie over de uitvoering der H.C. 12 aan zich 
getrokken. Voor zoover de leden van den Bond 
bctreft geschiedt de uitwisseling van gege- vens 
betreffende den opiumhandel, als overeen- 
gekomen in de H.C. 12, thans door tusschenkomst 
van het Volkenbondssecretariaat. Wat betreft de 
niet tot den V.B. toegetreden landen, zooals de 
Vereenigde Staten van Noord Amerika, wordt de 
nooclige bemiddcling nog steeds verleend door de 
Nederlandsche regeering. . 

Om de noodige samenwerking te krijgen onder 
de aangeslotcn staten en om den Volkenbonds- raad 
van voorlichting te dienen werd op de eerste 
vergadering van den Bond in 1920 beslotcn tot 
instelling van een permanente „Raadgcvende 
Opiumcommissien (R.O.C.). Als taak werd tier 
R.O.C. toegewezcn het nenien en voorstellen van 
inaatrcgelcn, welke a) de effectieve toepassing van 
de H.C. 12 verzekeren en b) een uitbreiding van het 
werk van genoemd verdrag en een snello 
onderdrukking van het opiumgebruik beoogen. Zij 
ontvangt van het Secrctariaat van den V.B., 
waarvan cen der afdcelingen spcciaal ingericht 18 
voor de behandeling van opiuinaangologen- heden, 
alle gegevens welke de leden van den Bond hebben 
verschnft, om met dit materiaal als basis den Raud 
en der vergadering (5c Comit6) in den vorm van 
resoluties van ad vics te dienen. De R.O.C. is 
geworden tot het centrale orgaan van den V.B. 
inzake opium. Oorspronkelijk bestond de R.O.C. 
uit vertegenwoordigers van die landen, welke bij 
het opiunivraagstuk hot incest gein- tercssccrd zijn, 
zooals Britsch-Indie, China, En- geland, Frankrijk, 
Japan, Nederland, Portugal on Siam. Bovendien 
behoorden er toe drio des- kinidigen, assessoren, 
die gecn regeering verte- genwoordigcn. 
Naderhand werden in de R.O.C. nog 
vertegenwoordigera van anclere landen, nl. Bolivia, 
Duitschland, Italic, Joegoslavie en Zwitserland, als 
lid opgenomen. Sedert 1923 heb- bon 
vertegenwoordigers der Vereenigde Staten al« 
waarnemers aan verschillondo vorgaderingen der 
R.O.C. declgenomen. De besprekingen der 

R.O.C. worden in het openbaar gehouden. In haar 
werkingssfeer werden onder meer getrokken do 
bchfindeling van de jaarlijksche rapporten der 
verschillendc regeeringen betreffende papaver- 
verbouw, opiumproductio en -gebruik, beperken- do 
maatregclen, tegengang van den sluikhandel in 
verdoovende middelen, controlo op den handel in 
narcotica door eon systcem van in- cn uit- 
voercertificaten, straffen terzake van opiummis- 
drijven, vervoer van narcotica langs vrijhavens en 
voorbereiding van verdcre internationale 
conferenties ter beperking van het gebruik van 
meergenoemde stoffen. In de R.O.C. is het werk van 
enkele leden zeer op den voorgrond getreden. Met 
onderscheiding mogen worden genoemd M. G. 
Bourgois (Frankrijk), Sir Malcolm Delevingne 
(Engeland), Sir John Campbell (Britsch-Indie) en 
W. G. van Wettum (Nederland). Ook dient to 
worden vermeld de Amerikaansche waarnemer 
Stephen G. Porter, die in de zitting van 1923 
aandrong op de aanneming van eenige moties, 
bekend als „do Amerikaansche beginselen", welke 
ten doel hadden het gebruik van opiumvoort- 
brengselen voor andere dan geneeskundige of 
wetenschappelyke doeleinden onwettig te. ver- 
klaren en de opiumproductie zoodanig te beper- ken, 
dat alleen voor het wettige gebruik voldoen- de 
voorraad zou zijn. De aanleiding tot dit voor- stel is 
niet ver te zoeken. Als gevolg van het drank- verbod 
en van de toestanden na den wereldoor- log, waarin 
vele porsonen de werking van narcotica aan den 
lijve hadden ondervonden, was in de Vereenigde 
Staten een groot misbruik van verdoovende 
middolen ontstaan. Ondanks een invoerverbod 
bleven de verdoovende middelen het land in groote 
hoeveelheden binnenatroomen. 

Het Amerikaansche voorstel werd rn de R.O.C. 
weliswaar in beginsel aangenomen, doeb door ver-
tegenwoordigers van verschillende regeeringen, 
welke het opiumgebruik in hun gebieden nog 
toestaan, onder voorbehoud, dat het gebruik van 
be.re.id, opium en de verbouw van papaver voor dat 
doel geoorloofd zullen zijn, zoolang dat gebruik, 
overeenkomstig hoofdstuk If der H.C. 12, 
toelaatbaar is. De vertegenwoordiger van Britsch- -
Indie achtte het aangenomen beginsel evenmin van 
toepassing op het eten van ruw opium, zooals dat 
daar te lande gebruikelijk is. Met cerst- genoemd 
voorbehoud kon do Amerikaansche ver- 
tegenwoordiging zich vereenigen, omdat eruit 
bleek, dat slechts van een tijdelijken toestand sprake 
was, hetgeen in overeenstemming was met de H.C. 
12, Ten aanzien van het Britsch- -Indische standpunt 
gaf zij geen nadere uiteen- zetting. Op grond van de 
gevoerdc besprekingen in do N.O.C. werd besloton 
het vraagstuk van do beporking van het gobruik van 
opium en andere schadclijko verdoovende middelen 
gelet op de Amerikaansche beginselen by resolutie 
ter verdc- ro behandeling aan den Raad van don 
V.B. voor te leggen. Dez。resolutie, welke ook in do 
vergadering van den V.B. in behandeling werd go- 
nomen, had tengevolge de bijeenroeping van de 
beide Opiumconfcrenties van Gendve, welke eind 
1924 bijeenkwamcn en duurden tot Februa- ri 1925. 

Door de eerste conferentie (C.G. 1) zou worden 
beraadslaagd over de middelen tot verdere ver- 
wezenlijking van de in hoofdstuk II der H.C. 12 
beoogde geleidelijke vermindering van het opium- 
gebruik in dio landcn, waar dat gobruik wettig 
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is geregeld. De tweode conferontie (C.G. 2) had ten 
doel tot cen overeenkomst te kornen betref- fendo 
de beperking van de vervaardiging van schadelijke 
verdoovende middelen, van den a an plant van papa 
ver en cocabladeren en van den handcl in de 
verkregen producten. 

De beperkte taak van de C.G. 1 bracht een be- 
perkte samenstclling ervan mede. Aanvankelijk 
werden alleen die landen uitgenoodigd in welker 
gebieden het gebruik van bereid opium nog was 
toegestaan, nJ. Frankryk, Groot-Brittannie, 
Britsch-Indie, Japan, Nederland, Portugal en Siam. 
Om verschillendc redencn, vooral in verband met 
het feit, dat de meeste schuivers van Chineeschen 
landaard zijn en de meeste deelne- mende 
mogendhedeii rekening hadden te houden met den 
sluikhandel in opium afkomstig uit het Hemelsche 
Rijk, werd ook China, waar officieel het 
opiumschuiven verboden is, tot deelneming 
uitgenoodigd. De gcdelegeerde voor Nederland, de 
hcer Van Wettum, werd tot voorzittcr geko- zen. 
Aan zijn arbeid is het voor een groot deel te danken, 
dat de conferentie inderdaad tot een overeenkomst 
kon geraken en dat voorkomen werd, dat de 
Japansche delegatie haar medewer- king ontijdig 
bceindigde. Dit laatstc kon ten aan- zien der 
Chineesche afvaardiging niet worclen belet. China 
heeft de overeenkomst niet mede onderteekend. De 
moeizaam verkregen resulta- ten zijn neergelegd in 
een Overeenkomst met bij- behoorend Protocol, 
welke verba nd hield met verschillende 
beslissingen der C. G. 2. In het ge- sloten accoord 
worden in 15 artikelen onder meer geregeld 
inrichting en werkwijze van gouverne- 
mentsmonopolies, zooals in Nederlandsch-Indie en 
in enkele andere gebieden reeds sedert lang 
bestaan, tegengang van het opiumrooken onder 
minderjarigen, cen verbod voor dezen om opium- 
kitten te bezoeken, het beperken van laatstbe- 
doelde schuifgelegenheden, verbod tot verkoop 
van djitjing (dross) anders dan aan het regee- 
ringsmonopolie, beperking van uit- en doorvoer 
van opium, samenwerking der betrokken regee- 
ringen bij de bestrijding van den sluikhandel, 
verzameling van gegevens betreffende het aan- tal 
schuivers en propaganda tegen het opium- gebruik. 
Ten slotte werd bepaald, dat periodiek conferenties 
over den tocstand in het Verre Oos- ten zouden 
worden gehouden, het eerst in 1929. In het protocol 
werd opgenomen, dat het schui- ven voiledig zou 
worden onderdrukt in cen tijd- vak van 15 jaar te 
rekenen van een door den V.B. te bepalen tijdstip 
af, waarop de landen, welko papaver verbouwen, 
worden geacht den uitvoer van ruw opium onder 
werkelijkc controle te heb- ben gekregen. De 
overeenkomst, in de conside- rans waarvan is 
vermcld, dat de verdragsluitende mogendheden, 
om redenen van menschlievend- heid en ten einde 
het raaatschappelijke en zede- lijke welzijn van de 
betrokken volkeren te ver- zekeren, alle 
maatregelen zullen nemen, welko kunnen strekken 
om in een zoo kort mogelijken termijn de 
onderdrukking van de gewoonte van opiumrooken 
te verwezenlijken, is geworden tot een uitwerking 
van hoofdstuk ]1 der H.C. 12. Zij vervangt dat 
hoofdstuk niet, doch bevestigt het en vult het aan. 
Het verdrag werd onderteekend op 11 Februari 
1925. Door Groot-Brittannie, Portugal en Siam 
werd daarbij op enkele punten een voorbehoud 
gemaakt. 

Op 17 November 1924, 14 dagen later dan de 

C.G. 1, kwam de C.G. 2 bijeen, waaraan were! 
deelgenomen door vertegenwoordigers van 41 
staten. De Nederlandsche delegatie bestond aan- 
vankelijk uit de heeren Van Wettum, De Kat 
Angclino, Ambtenaar voor Chineesche Zaken en 
dr. Coebergh, Hoofdinspecteur der Volksgezond- 
heid. Naclerhand werd met de leiding der delegatie 
belast do Nederlandsche gezant te Parijs J hr. 
Loudon. Bestond de C.G. 1 bijna geheel uit per- 
sonen, die met het opiumvrangstuk vertrouwd 
waren, de samenstclling der C.G. 2 was van ge- heel 
anderen aard. Verscheidene staten hadden gecn 
bepaaldc deskundigen afgovaardigd. Onder de 
vertegenwoordigers bevonden zich diploma- tieke 
en consulaire ambtenaren, doktoren, phar- 
maceuten e.a. Velen onder hen kwamen voor de 
eerste maal in aanraking met het ingewikkelde 
onderwerp der Conferentie. Slechts een kleine kern 
was daarmede volkomen vertrouwd. Dit drukte 
ongetwijfeld een stem pel op het verlooj) der 
bijeenkomsten. A Is voorzitter der C.G. 2 werd door 
den Raad van den V.B. aangewezen de gezant van 
Denemarken te Berlijn en eerste gedclegcerde van 
dat land bij de Vergadering van den V.B., Herluf 
Zahle. Voor ondervoorzitters viel de keuze dor 
conferentie op het hoofd der Chineesche delegatie 
Sao-Ke, Alfred Sze en den Cubaan De Aguero y 
Bethancourt. Om de on- derh.andelingen te 
vergemakkelijken en te be- spoedigen werd 
besloten tot de samenstclling van verschillende 
comitds en subcomit6s, welke elk een gedeelte van 
het te verrichten work toe- gewezen kregen. Reeds 
spoedig bleek, dat de doelstelling der conferentie 
door verscheidene de- legaties a Is te beperkt werd 
beschouwd, omdat de z.g. „Amerikaansche 
beginselcn" er onvoldoende in tot uiting kwamen. 
Kort n& den aanvang wer- clen door de 
Amerikaansche delegatie bij monde van Stephen G. 
Porter moties ingediend van veel verdcre strekking, 
nl. om ： 1. de productie van eu den handcl in 
heroine geheel te verbieden ； 2. de productie van 
ruw opium cn cocabladeren zooda- nig te beperken, 
dat geen surplus overblijft voor niet strikt medische 
of wctenschapj)elijke dool- einden； 3. den invoer 
van ruw opium door de staten, welke hot gebruik 
van bereid opium tij- delijk nog toestaan, in 10 jaar 
geleidelijk to ver- mindcren en daarna te verbieden 

Het voorstel sub 1 gaf gecn aanleitling tot 
moeilijkheden, hetgeen wcJ het geval was met de 
beido andere, vooral met dat sub 3. Volgens vor- 
schillcnde delegaties behoorde het niet tot de be- 
voegdheid van deze conferentie om ook betrof- 
fende bereid opium in besprekingen te treden, 
aangezien deze aangcJegcjiheid het o nd er worp 
der C.G. 1 uitmaakte; undere en daaronder vooral 
die der Unie meenden, dat de gehcclc materic bij 
66n conferenti^ in behandeJing diende to worden 
genomcn. J£en en ander gaf aanlciding tot 
eindcloozo del/atten, waaruit bleek, dat een 
vergelijk zecr inoeilijk zou zijn te verkrijgen. Na- 
dat de conferentie van 16 December 1924 tot 19 
Januari d.a.v. was verdaagd, kon nog geen over- 
eenstemming worden verkregen. Het schecn, dat de 
conferentie op een mislukking zou uitloopon. Om 
te tracliten uit de impasse te komen werd een 
Zweedsch-Finsch voorstel aangenojnen om de 
derdc Amerikaansche niotie ter n ad ere behancle- 
ling te verwijzen naar ecn Coinmissic van Zes- tien, 
bestaande uit acht leden van elk der bcide 
conferenties. Ook in deze comniissie kon echtcr 
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niet tot ovcreenstemming worden gekomcn, waarop 
men zijn toevlucht num tot een kleinere Commissi
。van Vijf. Het was hiorin, cl at het Amc- rikaansche 
voorstel word verzacht in dien zin, <lat het 
opiumschuiven afgeschaft moest worden binnen 
een periodo van 18 jaar, tenzij do staton, welke het 
opiumgebruik nog in bun kolonien dulddon, van den 
Volkenbondsraad een uit- spraak wistcn te 
verkrygen, cl at bijzondere om- standigheden een 
naleving van die verplichting onmogclijk maakten. 
Toen ook tegcn deze for- mule, waarmede Amerika 
zich kon vereenigen, door andere belanghebbende 
staten bezwaar werd gemaakt, moest de Coinmissie 
van Zcstien verklaren, dat haar pogingen mislukt 
waren. Reeds tevoren hadden de Amerikaansche en 
Chi- neesche delegaties de conferentie verlaten. Dit 
vertrek gaf geen aanleiding tot stopzettcn der 
werkzaamheden. Integendee], nu niet meer met het 
starre standpunt der Vereenigde Staten van Noord-
Amerika rekening bchoefde te worden ge- houden, 
kon tot overeenstemming worden geko- men. Op 19 
Februari 1925 kwam de conventie der C.G. 2 tot 
stand. Deze conventie bestaat uit 7 hoofdstukken en 
niet minder dan 39 artikelen, welke de hoofdstukken 
I, III en V der H.C. 12 vervangen. In de conventie 
worden in de eerste plaats definities gegeven van de 
stoffen, welke er onder vallen (ruw opium, 
medicinaal opium, morphine, heroine, cocablad, 
ruwe cocaine, cocaine, ocgonine, Indische hennep). 
De reeds in de H.C. 12 bestaandc bepahngen op 
voortbrenging, in omloop brengen en uitvoer van 
ruw opium werden verscherpt, daarnaast werden 
enkele be- palingen opgenomen betreffende 
cocabladeren en Indische hennep. Op in de 
conventie bepaaldelijk genoemde stoffen were! 
controlo door de betrok- ken regeeringen binnen 
haar gebieden voorge- schreven. De wijze, waarop 
deze controle be- hoorde te geschieden, werd 
aangegeven. Het ge- bruik di er stoffen werd alleen 
toegestaan voor inedische en wctenschappelijke 
doeleinden, groo- tere voorraden dan voor die 
doeleinden benoo- digd werden niet tocgelaten. 
Vastgesteld werd het toezicht op den intcrnationalen 
handel in de onder het verdrag vallende stoffen door 
het hier- voren reeds genoemde stelsel vnn in- en 
uitvoer- certificaten. Geen invocr dier stoffen 
binnen het territoir der verdragsluitende 
inogendheden zou meer toegestaan zijn zondcr een 
afzonderlijko door de betrokken regeering 
afgegeven invoer- vergunning voor elkcn invoer； 
geen uitvoer zou mogeJijk zijn zonder een 
dergelijke uitvoerver- gunning. De vergunningen tot 
uitvoer zouden al- lecn dan inogen worden 
afgegeven, indien de aan- vrager kon ovcrleggen 
eon invoercertificaat van het land van besteinming 
der te verzenden ver- doovende middelen. De 
inrichting der certifica- ten en de administratic er 
van na de afgifto wer- den nauwkeurig geregeld. 
■Bijzondere bepftlin- gon werden opgenomen om 
ontduiking der con- trule in vrijhavens cn bij 
doorvoor te voorkomen. Door de organisatio van 
ecn Permanent Centraal Coinite, bestaandc uit 8 
door den Volkenbonds- raad aan to wyzen 
deskundige leden, werd een waurborg gescliapen 
voor een voortdurend toezicht oj)den 
intcrnationalen handel in de onder hot vordrag 
vallende stoffen. Ten slotte werden nog bepaJingen 
opgenomen betreffende geachil- len over de 
uitlegging of toepassing der Conven- tio, de 
uitwisseling van gegevens, de toetreding, 

bekrachtiging, in working treding en opzegging van 
het vordrag. Ook aan deze overeenkomst werd cen 
protocol verbonden. Bij dat protocol verbondon de 
ondertcckenaars zich de noodige maatregelen te 
nemen om binnen 5 jaren te bc- letten, dat de 
smokkelhandel in opium nog een ernstige 
belommering zou vormcn voor de claad- werkclijke 
onderdrukking van het gebruik van bereid opium in 
de gebieden, waar dat gebruik tijdelijk was 
veroorloofd. 

De C. G. 1 trad in working op 28 Juli 1926, de C. 
G. 2 op 25 September 1928. Op die data was het in 
de conventies vereischto aantal bekrach- tigingen 
verkregen. Sedert dien zijn tot laatst- genoemd 
verdrag nog verscheidene mogendheden 
toegetreden. Ook het aantal regeeringen, dat de H. 
C. 12 heeft geratificeerd, is intusschen be- langrijk 
toegenomen. Slechts enkele landen zijn thans nog 
buiten de werkingssfeer van laatst- genoemde 
conventie en van die van Geneve van 19 Februari 
1925. Als voornaamste daarvan worden genoemd: 
Afghanistan, Argentinie, Abes- sinie, Hedjaz, 
Paraguay, Perzie en Sovjet Rus- land. 

De aanvaarding van de ten opzichte van de H. C. 
12 verscherpte bepalingen der beide Gc- neefsche 
verdragen hebben geen afdoende ver- betering in 
den toestand gebracht. In een memorandum aan den 
Secretaris-Generaal van den 
V. B. bracht de Engelsche regeering in 1928 onder 
de aandacht van den Raad van den V. B , dat de door 
haargetroffen maatregelen om het opiumgebruik te 
onderdrukken in die gebieden, waar dat gebruik nog 
wettig was geoorloofd, geen doel hadden getroffen, 
zoodat geleidelijke en alge- heele onderdrukking 
ervan geheel op don achter- grond waren geraakt. 
Vooral in Hongkong en op het Maleische 
schiereiland was de sluikhandel onrustbarend 
toegenomen niettegenstaande al het mogelijke werd 
verricht tot bestrijding ervan. In het memorandum 
werd voorts crop gewezen, dat op grond van de C. 
G. 1 de betrokken staten in 1929 wederom zouden 
bijeenkomen om den toestand op opiunigebied te 
bespreken. Gevreesd werd, dat de sluikhandel deze 
bijeenkomst voor onoverkonielijke moeilijkheden 
zou plaatsen. In verband daannede stelde het 
Britscho Gou- vernement voor, dat door den V. B. 
een kleine commissio van bekwame en onpartijdige 
per- sonen naar het Verre Oosten zou worden 
gezon- den om een uitgebreid onderzoek ter plaatse 
in te stellen en het bijeenroepen eener nieuwe con-
ferentie uit te stellen, totdat de resultaton. van 
bedocld onderzoek bokend zouden zijn. Het 
Britscho voorstel word, ondersteund door Japan, 
Frankrijk, Nederland en Siam, ter bchandeling 
doorgezonden naar de Vergadcring van den V. B. 
Ook China, wenschte het voorstel te ondersteunen 
onder voorbehoud ochter, dat het onderzoek niet 
zou worden beperkt tot hot Verre Oosten, doch allo 
landen zou oinvatten, welke opium on andere 
narcotica voortbrongon of bereiden en dat China in 
de te benoomen coinmissie zou zyn vertegen- 
woordigd. Deze beido voorwaarden werden niet 
aangenomen, omdat daardoor het veld van on- 
derzook to zecr zou worden uitgebreid en buiten de 
C. G. 1 zou treden, waarcloor de enquete een geheel 
andor karakter zou krijgen. De Verga- dering van 
don V. B. besloot een coinmissie van drie personeii 
te benoomen, die in de landen, welke hun 
medewerking daartoe zouden ver- 
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】eenen, een onderzock zouden instellen naar hot 
gebruik van rookopium, de niaatregelen door do 
betrokken regeeringcn genomen oin de bepalin- gen 
der H. C. 12 en C. G. 1 te verwczenlijken, den aard 
en den omvang van den sluikhandel in opium in het 
Verre Oostcn en de moeilijkheden daardoor in den 
weg gelegd aan de vervulling der internationale 
verplichtingcn en voorts oni voor- stellen te doen 
omtrent datgene dat in de be- staande 
omstandigheden door den V. B. en door de 
betrokken regecringen gedaan kon worden om den 
toestand te verbeteren. Tevens we rd be- sloten tot 
de Vereenigde Staten van Noord- Amerika het 
verzoek te richten bedoclde com- missie in de 
gelegenheid te stellen om in de Philip- pijnen locaal 
na te gaan wclke ervaringen waren verkregen met 
het daar te lande bestaande verbod op invoer en 
gebruik van opium. 

Tot voorzitter van vorenbcdoelde Conimissie 
van Enquete (C. v. E.) werd aangewezen de 
Zweedsche gezant te Buenos-Aires E. E. Ek- strand, 
tot leden ervan de Directeur Generaal van het 
Amortisatiefonds van de Belgische Open- bare 
schuld en Voorzitter van de Vereeniging voor 
Staatshuishoudkunde in Belgie M. L. Gerard en de 
oud Gezant van Tsjechoslowakije te Rio de Jaineiro 
dr. J. Havlass. Mcdewerking tot het onderzoek 
gaven: Frankrijk vooi^lndo-China; Groot-
Brittannie voor Burma, de Straits Settlements, 
Serawak, Britsch-Noord-Bomeo, Broenei en 
Hongkong; Japan voor Formosa, het Kwang- Toeng 
pachtgebied en Korea ； Nederland voor 
Nederlandsch-Indie; Portugal voor Macao; Siam. 
Amerika verleende de verzochte vergunning voor 
een bezoek aan de Philippijnen. De C. v. E. bracht 
in een lijvig verslag, dat in 4 dee- len verscheen, 
rapport uit van haar verrichtingen en bevindingen. 
Daarin wordt o.a. gezegd: ,,Het onderzoek heeft de 
commissie tot de overtuiging gebracht, dat alle 
betrokken regecringen er naar streven haar 
internationale verpliehtingen met betrekking tot de 
controle op het opiumrooken te vervullen en 
trachten het gebruik van rookopium te regelen en 
zoo spoedig mogelijk te be- perken". En elders: „De 
onwettige handel in opium heeft de regeeringen er 
niet van afgehou- den haar bijzondere 
verpliehtingen te vervullen". Toch werden in het 
rapport niet minder dan twintig maatregelen 
voorgesteld om tot een uiteinde- lijke 
onderdrukking van het opiumgebruik to geraken. 
De voornaamste suggesties waren: 1. 
Samenwerking der betrokken landen by de ge- 
troffen en alsnog te treffen bestrijdingsmaatrege- 
len; 2. InternationaJe samenwerking tot geleidc- 
lijke beperking van en controle op den papaver- 
aanplant in alle landen, waar de regeering bij 
maebte is daarvoor zorg te dragen； 3. verbete- ring 
van de sociale en hygienische omstandigheden der 
bevolking en krachtige propaganda ten einde de 
vraag naar opium te doen vermin- deren; 4. speciale 
organisatie der poHtie； 5. ver- laging van den 
opiumprijs tot een zoodanig bedrag, dat smokkelen 
niet xneer winstgevend is； 6. verdere doorvoering 
van het monopoJiestelsel en andere internationaal 
overeengekomen maat- regelen; 7. uitbreiding van 
de licentieering van schuivers; 8. verplichting om 
alleen in open bare verbruikplaatsen te schuiven; 9. 
inkomsten uit het opiumverbruik verkregen buiten 
de begroo- ting voor den gewonen dienst te houden 
en alleen te bestemmen ter bestrijding van den 
sluik- 

handcl en voor social。en hygienische ontwikko- 
ling van het land. 

Nadnt de resultaten van het door de C. v. E. 
ingcstclde onderzoek, dat van September 1929 tot 
Mei 1930 had geduurd, tegen het eind van 
laatstgenoenid jaar bekend waren geworden, 
bestond or geen aanleiding meer tot langer uit- stcl 
van een nieuwe bijeenkomst der mogend- heden, 
toegetreden tot de C. G. 1, om het bereid opium 
vraagstuk opnieuw onder de oogen to zien en daarbij 
de maatregelen, aanbevolen door de C. v. E., to 
bespreken. 

Aan deze conferentie, welke van 9 tot en met 27 
November 1931 duurde en welke op verzoek der 
Siameesche regeering te Bangkok bijeen- kwam, 
werd deelgenomen door alle onderteekc- naren van 
de C. G. 1 t.w. ； Frankrijk, Groot-Brit- tannie, 
(Engelsch)-Indie, Japan, Nederland, Portugal en 
Siam. Bovendien waren uitgenoodigd China en de 
Vereenigde Staten van Noord-Ame- rka. China 
onthield zich van deelneming op grond van den 
moeilijken financieelen toestand. Amerika had een 
waarnemer gezonden. A Is hoofd der Nederlandsche 
delegatie trad wederom op de beer W. G. van 
Wettuin, als leden ervan werden aangewezen de 
heeren Mr. C P. C. E. Steinmetz, Hoofdinspecteur, 
Hoofd van den dienst der Opiumregie, cn Mr. H. 
Holtkamp, Admi- nistrateur bij het Departement van 
Financiiin, terwijl als secretaris werd toegevoegd de 
heer 
P. G. G. J. Lubbers. Inspecteur bij den dienst der 
Opiumregie. De resultaten van de Conferentie 
werden neergelegd in een door alle deelneiners 
geteekende overeenkomst ter aanvuJling van dio 
van Gen6ve van ] 1 Februari 1925, een slotacto 
bevattende elf aanbevelingen en een gemeen- 
Bchappelijke verklaring betreffende den sluik-
handel. De twintig maatregelen aanbevolen door de 
C. v. E. konden lang niet alle de eenparigo 
instemming verwerven van de confereerende 
mogendheden, hetgeen ook niet anders te ver- 
wachten was, daar er onder waren van zeer in- 
grijpenden aard en sommige in strijd met de in 
verschillende landen gevolgde opium])o)itiekr zelfs 
met de reeds te Gendve aanvaarde beginse- len. In 
de Overeenkomst were! o.m. bepaald, dat de 
detailverkoop uitsluitend zal geschieden tegen con 
tan te betaling in gouvernementHvcrkoop- plaatscn 
of door van gouvernementswege aan- gestelde 
personcn op een vast salaris. De Jecftijd, beneden 
welken de bevolking mcer bijzonder tegen het 
opiumgebruik moot worden bcHchormd, werd 
geBteld op 21 jaar. In de slotacte wordt in do eerste 
plaaty verklaard, dat onderdrukking van bet 
opiumrooken afhankcJijk is van de wer- kelijke 
beperking van de productie van ruw opium, welke 
alleen mogelijk is door ecn intor- nationale regcling. 
In verband daarmede wordt het desbetreffende 
voorstel van de C. v. E. onder- Bteund. Voorts 
werden o.m. aanbevolen: a) in- voering van een 
regionaal stelscl van licentiecring en rantsoeneering, 
en van registratie der schui- vera, waar dit nog niet 
bestaat;' b) uitbreiding van anti-opiumpropaganda, 
verbetering van sociale en hygienische tocstanden, 
betere verple- ging van en nazorg voor 
opiuinpatienten; c) uitbreiding van de reeds pJaats 
hebben de recht- streeksche uitwisseling van 
gegeveiis belrcffcndo den sluikhandel tot alle 
onderwerpen, welke van belang zijn voor do 
opiumbestrijding； d) bo- v ord ering van de d 
jitjinginlevering; e) verstrek- 
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king van zoovcol mogclijk gclijkvormige gege- 
vens nan den Volkenbond. In de a,an do ovcreen- 
komst gchechto gemecnschappclijke verklaring 
worden China en Perzie genocmd als de landcn, 
waar ruw opium op groote schaal wordt gepro- 
duceerd en vanwaar aanzienlijke hoeveelhcden naar 
do gebieden der confercerencle mogendhcden 
worden gesmokkeld. Dit geschiedde in de hoop, dat 
de publicatie der feiten voor de betrokken 
rcgceringcn aanlciding zou vormen om afdoende 
maatregelen te nemen ter beperking van die 
productio en ter verhinclering van den uitvoer voor 
onwettige doeleinden. 

De Bangkok conferentie heeft de bestaande 
bepalingen op opiumgebied slechts onbelangrijk 
aangevukl. Dit kon ook niet anders. Een onaf- 
wijsbare eiseb om verbetering in den toestand te 
krijgen is verdwijning of althans terugbrenging tot 
zeer matige grenzen van den sluikhandel. En dit 
laatstc is slechts mogelijk als de bronnen van dezen 
handel worden gestopt. Dit is in de internationale 
overeenkomsten steeds ten voile inge- zien. De 
morshandel was echter sedert 1925 geenszins 
verminderd, zoodat niet verwacht kan worden, dat 
de laatste bijeenkomst de belangheb- bende staten 
nader zou brengen tot de onder- drukking van het 
gebruik van bereid opium. Het nut van conferenties 
als die te Bangkok moet cchter niet worden 
afgemeten naar de directe rcsultaten. Deze kunnen 
bij den tegenwoordigen stand van het bereid 
opiumvraagstuk niet groot zijn. Deze bijeenkomsten 
ontleenen haar groote waarcle aan het feit, dat in 
onderlinge bespre- kingen naar buiten blijkt wat elk 
land heeft ge- daan ter voldoening aan de 
contractueel aan- gegane verplichtingen. dat men 
elkaar voorlicht met de verkregen ervaring, 
anderzijds zoo noodig wijst op tekortkomingen. Als 
gevolg daarvan zulJen do toestanden op 
opiumgebied in landen, waar deze nog te wenschen 
overlaten, geleidelijk verheteren en zicli opheffen 
tot een hooger stand- punt naar het voorbceld van 
anderen. Een ander voordeel is dat de publieke 
belangstelling leven- dig w ordt gchouden. Te 
Bangkok is wel gobleken met wclk een ernst de 
betrokken regeeringen, plaataelijke 
omstandigheden in aanmerking ge- uoincn, de 
laatste jaren hebben gestreefd naar beperking van 
hetopiuingebruik. Een verheugend verHchijnsel is 
het, dat men niet geschroomd heeft de wondo 
plekken aan te wijzen. 

Met de bcdoeling de fabricatie van en handel in 
narcotica nog mcer to beperken, werd in 1931 te 
Gendve nog ecn verdrag — de z.g. limitatie- 
conventie — gesloten. De nan te maken hoeveel- 
heden en do voorraden verdoovende middelen 
werdori daarbij aan een strenge contrdle onder- 
worpen, terwijl de grondstoffen, welke benoodigd 
zijn, nauwkeurig berekend nioeten worden om een 
vergunning tot invocr te kunnen krijgen. Ook tot 
dezo conventic zijn reeds vele landen toe- getreden. 

Op de intcrnationale postconferenties te Madrid 
(1920), Stockholm (1923) en London (1931) word 
do noodigo aandacht besteed aan het ver- vocr vun 
vordoovendo middelen per brief, post- j)akket 
e.d.bepalingen daaromtrent werden nicer en meor 
verschcrpt. Verboden zendingen worden thans niet 
afgeleverd, noch doorgozon- dcn. Vorzending per 
post van opium tusschen tweo landen is slechts 
mogelijk voor wetenschuppolijke doeleinden in 
postpakkotten of in doosjes met 

aangegeven waarde； zij moeten dan door de 
benoodigde ccrtificaten van in- cn uitvoer zijn | 
gedekt. 

In het vorenstaancle is ecn beschouwing ge- 
geven omtrent de tractatcn, wdke thans de nationale 
wetgeving op opiumgebied voor de daarbij 
anngeSloten staten bchcerschcn. De C. G. 1 en de 
Bangkok conferentie hebben alleen betrek- king op 
bereid opium ； in de H. C. 12, de C. G. 2, de 
limitatie-conventie en de jfestverclragcn zijn ook ten 
aanzien van ruw opium, medicinaal opium, 
cocabladeren, Indische hennep, morphine, heroine, 
cocaine en ecgonine, alsmede verschil- lende van 
deze stoffen afgeleide chemische prae- paraten, 
beperkende maatregelen opgenomen. Uit het 
vorenstaande blijkt wel, dat het opium- vraagstuk 
thans niet beperkt is gebleven tot de onderdrukking 
van een specifiek oostersch kwaad in den Orient. Het 
is uitgegroeid tot een wereldprobleem, bij de 
oplossing waarvan wordt gestreefd naar universeele 
bescherming tegen verslavingsgiften, welke meeren 
meet den mensch bedreigen. 

Lileratuurx Jaarverslagen Opiumregie； Kolo- 
niaal Verslag; Volkcnbondsstukken onder C.... 
M.... XI; Report of the Commission of Enquiry into 
the control of opium-smoking in the Far East； W. 
G. van Wettum, Les Conferences de Fopium a 
Gendve (3 novembre 1924—19 fdvrier 1925) et leurs 
resultats mis en regard de ceux de la Conference de 
la Haye (1912); W. G. van Wet- tum, De 
Opiumquestie (Vragen des Tijds 1927)； J. H. 
Delgorge, De internationale opiumcon- ferentie te 
Bangkok (Vragen des Tijds 1927); Tan Tong Joe, Het 
Internationale Opiumpro- bleem； W. W. 
Willoughby, Opium as an international problem； 
John Palmer Gavit, Opium； A. R. Neligan, The 
Opium Question, with special reference to Persia; Dr. 
U. G. Bijlsma, e.a. Opium en morphine； I.O.G.T., 
Indie en het Opium； Ellen N. La Motte, The Opium 
Monopoly; H. G. Alexander, Narcotics in India and 
South-Asia； Herbert L. May, Survey of smoking 
opium conditions in the Far East; C. Hartwich, Die 
mensch- lichen Genussmittel； Dr. A. de Mol van 
Otterloo, De opiumschuiver in het hospitaal; De Mol 
van Otterloo en Linn, Ontwonningskuur voor opium- 
schuivers; Kwa Tjoan Sioe en Tan Kim Hong, 
Opiumontwenningskuren met blaarserum; Mo- 
dinos. Curing of drug addictsx 

MALOEA (Aanv. DI. II). Zie ook MASfiN- 
R15MP0EL0E. Dit zelfbesturende landschap 
behoorde vroeger tot de federatie Doeri of Tal- loe-
Batoepapan, bestaande uit de landschappen Maloea, 
Bontobatoe en Allah (Zie DOERIE, DI. I). De 
bevolking in de 3 landschappen is van gemengde 
afkomst, maar heeft meer Tora- djasch dan 
Boegineesch bloed. De taal is de Doe- risehe taal, 
welke op zich zelf staat en waarin meer Toradjasche 
woorden voorkomen dan Boe- gineesche. Do 
hoofden en koopliedon spreken ook zuiver 
Boegineesch en Toradjasch. Ma- leisch hoort men 
zoo goed als niet. De godsdienst is de Islam. Aan het 
hoofd van de wetgeleerden staat een kalief, tevens 
voorzitter van den sjarat. De bovolking van Maloca 
bestaat uit 12.480 Inlanders. Europeanen, Chineezen 
en andcre Vreemdo Oosterlingen vindt men er niet. 
De grootte van het landschap is 士 250 km*. Do in- 
heemsche bevolking is in 3 klasson te verdeelen: a. 
de Tanah boelawang, afstammelingon der vor- 
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sten, zoowel zelfbestuurders als lilihoofden; b. de 
Tanah-besi, afstammelingen dor hadatsleden; en c. 
do Tanahtaroeroe, de afstammelingen der vryen 
(mardika) en van vroegere slaven (ata). 

Do grenzen van het landschap Maloea zijn： in 
het Z. met Maiwa de 8. Boengin (S. Tabang) van de 
samenvloeiing met haar zijtak de，S. Talim- 
bangan tot een punt even ten Z. van de kam- poeng 
Anggiboento en met Enr6kang van laatst- bedoeld 
puntaan de S. Tabang ecn rechte lijn in n.-w.Iyke 
richting over den B. Boenoe en B. Mara naar den B. 
Lagisan, van hier een lijn in w.lijke richting over 
den B. Lokotjedo naar de Sa- dang-rivier en verder 
langs deze rivier tot haar samenvloeiing met haar 
linkerzijtak de S. Tong- go； in het W. een lijn van 
do inonding der S. Tonggo in n.lijke richting over 
den B. Siambo naar B. Semoei； van hier begint de 
grens met Boven-Sawito en eindigt op den B. 
Lembang boeanging； in het N. begint op 
laatstgenoemden bergtop de grens met Allah, welke 
in o.lijke richting gaat tot aan den B. Perangian, 
daarna noordwaarts over den B. Langi, B. 
Talibadjoe naar den B. Pangopi; van hier gaat de 
grenslijn in o.lijke richting over den B. Tomonga tot 
de S. Mata-alo, volgt deze rivier stroomafwaarts tot 
aan de monding der 8. Kanan, daarna laatstge- 
noemde z,rivier stroomopwaarts tot Benting-to papi 
en dan langs S. Kaloko tot B. Batoe- toke； van 
hier gaat de grenslijn in n.o.lijke richting over B. 
Rarre naar B. Tako en vervolgens zuiver oostwaarts 
over B. Kadoendoeng, B. Bila, B. Bonoran, B. 
Toketangtoni, B. Pe- dongdengan, B. Mobakoe, B. 
Poedjang en B. Da ma naar de watersluis 
Kalorantedong (drie- sprong Allah, Maloea en 
Bonto batoe). In het 0. grenst Maloea aan 
Bontobatoe； de grenslijn loopt hier van Kaloran-
tedong z.w. waarts over den B. Lolong naar de S. 
Maturing, volgt deze rivier stroomafwaarts tot haar 
monding in de S. Ka- loempang en daarna ook deze 
rivier stroomaf- waarts tot aan de kampoeng 
Bangkan en daarna over de toppen Tosipot6 en 
Boetoe in z.w.Jijke richting over den B. Tjelok en 
Lando naar de sluis Oeloe-Kalo-Baraka ； van hier 
loopt de grens langs de S. Roro stroomafwaarts en 
dan de S. Maloea ook stroomafwaarts tot aan do 
monding der S. L6mo； verder zuidwaarts over den 
B. Kapeloe en Lappo naar den B. Radda en dan 
oostwaarts over den B. Pangaloan en B. Pa jo naar 
het graf Lamoenan Laapak, voorts over de toppen 
Patoedoe, Komba, Boelawe, Galangila- lang, 
Lampang en Manipi naar den B. Poto- koelin; van 
hier gaat de grenslijn zuidwaarts over den B. 
Batoepoetih en B. Prambata langs de S. 
Batoepoetih tot haar monding in de S. Talim- 
bangan en dan deze rivier tot haar monding in de S. 
Tabang. 

Het landschap Maloea is zeer bergaebtig. De 
bodem bestaat uit kalk en roode en paarse leien, 
welke gemakkelijk verweeren. Massieve, groote 
kalkrotsen staan afzonderlijk bij Tinabang, Tam- po 
en Mangoegoe (tusschen S. Mataalo en S. Maloea). 
De voornaainste bergtoppen zijn reeds genoemd bij 
de grensomechrijving. In de lili So- sok treft men 
nog aan den B. Leloea en B. Pa- sarang, ten W. van 
de S. Mata-alo. De voor- naamste rivier van het 
landschap is de S. Mataalo, een linker zijtak van de 
Sadang-rivier, welke voor een deel van haar 
middenloop door Maloea stroomt. Bij Tinabang 
neemt zy links de S. Ma 

loea op, welke ontstaat uit de samenvloeiing van do 
S. Kaloko en S. Kaloompang of S. Tjorio en 
beneden do kampoeng Maloea de S. Roso op- 
neemt, welke voor een deel de grens vormt tusschen 
de landschappen Maloea en Bontobatoe. Als 
verkeersmiddel hobben de rivieren in het landschap 
geenerlei beteekenis. Malachiet (een kopererts) en 
steenkolenlagen vindt men in Banti, 
zoutwaterbronnen komon voor in Sossok. 

De groote verkeersweg Pardpare-Palopo gaat 
door het landschap over een afstand van on- geveer 
10,5 km. A lie rivierovergangen zijn over- brugd. 
Verder heeft men in het landschap bin- nenwegen 
gesebikt gemaakt voor rij- en last- paarden en wel 
een weg: 1. van Tjendana naar Bonto Tangla (in 
Allah); 2. van Kalossi (Allah) naar Maloea； 3. van 
Maloea naar Salonggi (Bontobatoe); 4. van Maloea 
naar Pasoei (Bontobatoe); van den laatsten weg gaat 
bij Barakka (Bontobatoe) een weg over Lemo naar 
Banti en van hier over Loka en Dejakadjoe naar 
Maiwa (Rant6 Doerian) met een zijweg over Liang-
Bai naar Oeroe. De wegen nos. 2, 3 en 4 zijn en 
worden geschikt gemaakt voor voertuigen en auto's, 
voornamelijk met het oog op den afvoer van koffie 
uit de oostelijke streken van Bontobatoe en Maloea. 
De transportmiddelen zijn： auto's, rijwiden, 
paarden en lastdragers. 

Het hoofdmiddel van bestaan is landbouw. Rjjst 
wordt geplant voornl. op sawahs, welko worden 
bemest en tweemaal per jaar worden be- plant. Mais 
wordt soms op sawahs als tweede ge- was, maar 
meestal op ladangs gctecld. Verder komen als 
tweede gewassen voor: gierst, oebi- soorten en 
katjang tanah. De kemiriteelt en kofficcultuur 
nemen toe. Klappers worden voor eigen gebruik 
aangeplant. De cultuur van tabak en kapok neemt 
toe. lie nijverheid is van weinig belang. Van de 3 
pasars in het landschap wordt die van Maloea het 
drukst bezocht. Koffie, kemi- ri en kapok worden 
uitgevoerd. De veeteelt breidt zich uit. Karbouwen 
worden geteeld voor den landbouw en de slacht. 
Paarden koinen vee) voor en worden voornl. als 
lastdier gebruikt. Ter bevordering van de runderteelt 
zijn koppels koeien op Soemba-contract verstrekt 
aan do Aroe's van Maloea Sossok. Men vindt in 
Maloea een groot aantal geiten. Pluimvee moot 
worden aangevoerd uit Rapang en Siddnrdng. Jacht 
wordt alleen gehouden op herten (in Banti) voor 
vermaak. Wilde varkens worden hoofdzakclijk met 
vergift bestreden. Visschcrij is van geen bc- lang. In 
vijvers wordt wat ikan mas getccld. In- voer van 
gedroogde visch heeft plaats van Pare- par6. 
Ongko's, gronden gereserveerd voor jacht- en 
vischvangst der hoofden, treft men in het landschap 
alleen aan te Pa baruni (Banti). Voor de aanwijzing 
van boscJigrenzen zie bij het nieuwe artikel 
MAIWA. 

Toen de federatie Doeri nog beHtond, sloot zij op 
30 September 1890 met het N.-I. Gouverne- ment 
een contract (goedgekeurd bij G. B. van 2 October 
189J no. 28), datonderteekend word door Aroe La 
Gali van Maloea als vertegen woordiger dor 
federatie. Na de expeditie van 1905 on vol- gende 
jaren moesten de zelfbesturen der 3 landschappen 
van Doeri: Allah, Bontobatoe en Maloea, elk 
afzonderlijk de korte verklaring volgena uniform 
model afleggen, hetgeen is geschied op 11 Januari 
1909. Alle drio verklaringcn worden goedgekeurd 
bij G. B. van 9 Juni 1909 no. 29 
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Voor Maloea werd do verklaring afgelegd door La 
Gali bovengenoemd. Na zijn dcfungeeren Werd do 
korte verklaring den 3den Maart 1919 opnieuw 
afgelegd door zijn vervangcr La Pa- rang Barana 
Lolo (goedgekeurd bij G. B. van 14 October 1919 
no. 2G), die thana nog in functie is. Het zelfbestuur 
bestaat uit den Aroe, bijgestaan door een Pabitjara. 
De Aroe's van Sossok en Banti (lilihoofden) zyn to 
bcschouwen als landsgrooton tevcns volkshoofden
； zij zijn niet bezoldigd. Do hoofden (ook de Aroo 
en Pabitjara) hebben vasto reistoelagen. De ledcn 
van het zelfbestuur krijgen bovendien de padi-
opbrengst van ornaments- velden. De onbezoldigde 
hoofden ontvangon collecteloonen van door hen 
geindo belastingen. 

Als rijkssieraden vindt men in het landschap bij 
den Aroe van Maloea: een klewang, genaamd 
“Toelempangan"; in Banti een roode vlag, genaamd 
„Leloasoe,>, en een kris, genaamd „Pa- djoeloe"; in 
Sossok een kris, genaamd „Tarap- pang" met 
gouden scheede en goudcn gevest, be- nevens een 
klewang, genaamd “Toloemalla" (do scheede 
hiervan is een weinig met goud versierd). Indien de 
rijkssieraden om de een of andere reden te 
voorschijn moeten worden gehaald, mag dat eerst 
geschieden na het slachten van een z.g. „tedong 
dewatan； dit is een karbouw uit een bijzondere 
kudde, welke haar weidegronden heeft in de 
nabijlieid van de kampoeng Roso. Over de 
verkiezing en aanstelling der zelfbe- Btuursleden en 
hoofden zie bij het aanvullende artikel 
ENREKANG. Voor de drie Doerische 
landschappen geldt nog de bepahng dat bij de 
verkiezing van een zelfbestuurder de beide andere 
aanwezig moeten zijn. Bij de keuze wordt er op 
gelet, dat na het overlijden of ontslag van den 
titularis in de cerstc plaata in aanmerking komen 
personen, die niet zijn van een jonger geslacht, 
aldus geon zoons wanneer er nog broers, ooms of 
voile neven zijn, die, wat geboorto be- treft, in 
aanmerking komen. 

BONTOBATOE (Aanv. 1)1. I). Dit Doeri- 
landschap grenst ten N. aan het Doeri-land- schap 
Allah. De grenslijn loopt hier van de sluis Kaloran-
tedong nuar het Z 0. tot den B. Tan- djoeng en buigt 
zich daarna oostwaarts tot de grot van Tomako cn 
den B. Beang； van (lit gebergto loopt zij wcer in 
z.o.lijke richtingtotdcn B. Rante- Kainbola. Ten 0. 
grenst het landschap aan Pa- Jopo en Alaiwa. Van 
het eerstgenoomdo is het gcscheidcn door den kam 
van hot Latimodjong- gebergte van B. Kante-
Kambola tot den piek Batoe-belong； van het 
laatstgcnoeinde landschap is het gcscheidcn door 
con lijn van B. Bolong in z.w.Jijke rich ting over 
den B. Taloe on het gebergte van Sossok en daarna 
langs het Pabetengan-go- bergte. In het Z. grenst 
Bontobatoe aan do landschappen Maiwa cn Maloea. 
De schcidings- Jijn loopt van lict 
Pabctengangebcrgto in w.lijke richting tot de 
samcnvloeiing van S. Boongin on S. Mamang en 
verdor in i). w.lijke richting langs do S. Ta bang tot 
do monding van de 8. Talinxba- ngan cn de S. 
Batocpoetih. De westgrens met het landschap 
Maloea loopt van do Kaloran-tedong z.w.-waarts 
over don B. Lalong tot aan S. Mata- ring, langs deze 
rivier stroomafwaarts tot haar Kamonvloeiing met 
de 8. Kaloompang; verder langs Inatstgonoemdo 
rivier stroomafwaarts tot aan de kampoeng 
Bangkan cn over do toppen Tosipot6 en Boetoo in 
z.w.lijko richting over B. Lando tot aan de sluis 
Oeloe Kalo Baraka. Van 

hier Joopt do westgrens langs do S. Roso en de S. 
Maloea tot de monding van do S. L6mo; verdor in 
z.lijke richting over den B. Kapdloe en B. Lop- po 
tot den B. Rad da, dan in o.lijke richting over B. 
Pangaloan, B. Pajo, het graf Lamoenan-laa- pok, 
over de toppon Patoedoe, Komba, Boelawi, Galang-
ilalang, Lampang en Mani bi naar den B. Potokoelin 
on ten laatsto in z.w.lijke richting over den B. 
Batocpoetih en B. Prambata naar de monding der S. 
Talimbangan en S. Batoe- poetih in de S. Tabang. 

De grootte van Bontobatoe is ongevcer 200 km2. 
De bevolking bestaat uit: 12.349 Inlanders (geen 
Europeanen on Vreemde Oosterlingon). De 
Inheemsche bevolking is van Toradjasche af- 
komst, gemengd met Boegineesch bloed. De taal is 
Doerisch (zie bij nieuw artikel MALOEA) en de 
godsdienst is de Islam. 

Bontobatoe is een bergland bij uitnemendheid, 
doorsneden door diepe ravijnen en dalen； vlak 
terrein vindt men cr niet. De hoogte van den bodem 
boven den zeespiegel varieert tusschen 土 500 en 
3000 m. Van het Latimodjonggebergte in het O. met 
de toppen Batoe-Bollong en Rante Kambola gaan 3 
uitloopera naar het W.: de B. Tabang met den B. 
Koekoek de noordelijkste, de B. Badong de 
middelste en de B. Porasingang de zuidelykste. De 
rivieren zijn bergstroomen met steenachtige 
beddingen en een groot verval. Zij zijn nergens 
bevaarbaar. De voornaamste rivier is de S. Roso, 
welke, ontstaande uit de S. Tjotjo- rang, S. Paropo 
en S. Karang, van het Latimo- djonggebergte 
westwaarts stroomt en beneden Baraka in de S. 
Maloea valt, na eerst als linkerzij- rivieren te hebben 
opgenomen de S Leangpca en de S. Boesak. In het 
N. stroomt deS. Kanang, welke N. W. van Tantido 
in do S. Kaloempang valt, terwiji een deel van de 
zuidgrens wordt ge- vormd door de S. Tabang, 
welke dicht bij Rante Doerian van den B. 
Porasingang komende de 8. Batoe-poetih opneemt. 
De bodemgesteldheid is als in het landschap 
Maloea. In de bronriviertjes van de S. Roso komt 
goud voor. Kopererts komt ook bij Rant6 Leino 
voor. Bij Pasoei vindt men steenkoollagen. Van 
jonger formatie dan de gnei- sen, leien en 
zandsteenlagen zijn de kalkriffen, waarvan er 6en 
loopt van Pasoei naar Baraka. 

De verdeeling van de bevolking in klassen is als 
in Maloea; eveneens de stand van nijverheid, 
veeteelt, jacht en visscherij. De rijstbouw heeft in 
Bontobatoe een hoogen trap van ontwikkeling 
bereikt. Van kampoeng Bone tot de S. Kaloempang 
zijn de berghellingon aan wcerszijden van de S. 
Kanang bedekt met bergsawahs, welke cen 
overvloedigen oogst oplevoren. Verder vindt men 
sawahs van kampoeng Bontongan tot Tampang, in 
het dal van S. Roso van S. Ldangpea, bij Rante 
Leino, Angin2, Pendokcsan, Oeroe en Talimbangan. 
Het sawah-areaal wordt voort- durend uitgebreid. 
Levond water is in ovorvloed aanwezig; het 
wordtdoorkunstige, dikwijls km.'s lange leidingen 
langs de berg hellingen naar de sawahs gelcid. Doze 
worden boniest en dikwijls twecmaal's jaars 
beplant. Drogo rijstvelden zijn er nog wel, maar 
gewoonlijk wordt de rijst daar sainon met mats 
aangeplant. Dit laatsto voe- dingsiniddel wordt 
overal, waar mogelijk, ge- plant, so ms 2 of 3 inaal 
per jaar. In en om de kampoongs wordon 
oebisoorten, keladi, katjang, aardappeleu, uien, 
boonen, sirih, enz. geplant, in de laatsto jaren ook 
koffie. De cultuur hiervan is 

SO 
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thans zeer uitgebreid ;de kwaliteit is zeer goed. De 
voornaamste koffiecentra z日n Rant6 L6mo, 
Lokoloembang, Pcndokesan, Kalatjiri, LangaE, 
Bontongan, Oeroe en Talimbangan. Verder ver- 
bouwt de bevolking nog tabak voor do binnen- 
landsche markt, gierst, wat katoen, klapper en 
pinang. Van de boschproducton in het gebergte 
zamelt de bevolking alleen wat rotan voor eigen 
gebruik. De binnenlandscho handel is Icvendig. De 
voornaainste pasar is die van Pasoei; verder zijn er 
kleincre pasars to Oeroe en Baraka. Uit het 
landschap best a at een gcregeld handelsver- keer 
met de pasars van Kalosi, Maloea, Maroangi en 
Enrdkang. 

De in Bontobatoe bestaande wegen zijn voet- en 
paardenpaden. De voomaamste zijn: 1. van Pasoei 
over Panjoera naar Maloea; 2. van Pasoei over 
Bantja, Kalimboea, Pelappo, Tainpang, Balombong 
naar Maloea; 3. van Pasoei over Pewa, Rant6 Lemo, 
Angin2, Pcndokcsan, Bosse, Salongge A wo, 
Gandeng Gandeng on Balom- bong naar Maloea； 
4. van Pasoei over Roembia, Pasalorang, Looko, 
Liaugbai en Oeroe8 naar Boengin (Maiwa). In 1930 
kwam de Bontobatoe- weg (over Barakka naar 
Pasoei) gereed. De auto- wegen Baraka-Maloea en 
Baraka naar Banti zijn ook zoo goed als klaar. Deze 
autowegen zijn in het belang van den afvoer van 
koffie uit de land- schappen Maloea en Bontobatoe. 
De transport- middelen zijn als in Maloea. 

Bontobatoe in zijn geheel heeft nooit deel- 
genomen aan eenig verzet tegen het Gouverne- 
ment. Wei had in het laatst van 1907 en in het begin 
van 1908 in N.O.-Bontobatoe, hetz.g. Ale (bosch-
)gebied, verzet plaats. Ambe Kade, een gewezen 
geestenbezweerder, die tot den Islam was bekeerd, 
had de bevolking van het Alege- bied, Kanddapi, 
Paroppo, Rante Lemo, Boentoe- lamba en 
Lokoloembang tegen het Gouverne- ment opgezet 
en haar verboden zich te laten re- gistreeren en 
belasting te betalen. Na een mili- taire actie van 土 1 
maand was in Januari 1908 alle verzet gebroken; de 
opstandelingen meldden zich bij den civielen 
gezaghebber. Den 1 Iden Januari 1909 legde La 
Boetoe, bestuurder van Bontobatoe evenals de 
bestuorders der 2 andere landschappen van Doeri de 
korte verklaring volgens uniform model af, welke 
werd goedgekeurd bij G. B. van 9 Juni 1909 no. 29. 
Zijn opvolger Bangon legde op 5 Juli 1923 in 
tegenwoordigheid van de hadat opnieuw de korte 
verklaring af, welke werd goedgekeurd bij G. B. van 
9 Januari 1924 no. 11. Bedoelde bestuurder is nog in 
func- tie, woont in Pasoei en geniet een maandelijk- 
sche bezoldiging van / 100 ,s maands, bene- vens een 
toelage voor reis- en verblijfkosten. Hij wordt in het 
bestuur bijgestaan door een hadat, bestaande uit een 
soeldwatang en een pabitjara. Beide hadatleden 
genieten ook een toelage voor reis- en verblijfkosten. 
De zelfbestuursleden heb- ben nog de padiopbrengst 
van ornamentsvelden. Zie over verkiezingen van hen 
en hoofden bij MALOEA. In Bontobatoe bestaatals 
rijlisi^eraad een kJewang, genaamd „Palirabangan,y 
3 ALLAH (Aanv. DL I). Dit zelfj/esturendo 
Jandschap is een der Doerische landschappen, dat 
participieert in de onderafdeelingskas Ma- 
sfenrempoeloe (zie aldaar). Het is ± 330 km.2 groot 
en heeft een bevolking, bestaande uit 21.844 
Inlanders en 9 Chineezcn of totaal 21.853 zielen. 
Zijn bevolkingssterkte is dus grooter dan 

6en der landschappen, met welke het een ge- 
ineenschappeJijk vermogen heeft. In hetZ. grenst 
Allah aan Maloea en Bontobatoe. De grenslyn loopt 
van B. Lembangboeanging (in het W.) in oJijke 
richting tot B. Perangian, daarna noord- waarts over 
den B. Langi en B. Talibadjoe naar B. Pangapi, van 
hicr in o.Iijke richting over den B. Tomonga tot aan 
de S. Mata-alo, langs deze rivier stroomafwaarts tot 
de monding dor S. Kanan, vervolgens deze 
linkerzijrivier stroomopwaarts tot Bcnting-totapi en 
dan langs S. Kaloko tot den B. Batoe-toke. Van 
dezen top gaat de grens- lijn in n.o.Iijke richting 
naar den B. Rarr6 en B- Tako, voorts zuiver 
oostwaarts over den B. Kadoengdoeng, B. Bila, B. 
Banoran, B. Tok6- tangtoni, B. Pedongdengan, B. 
M okaboe en B. Dama naar de shiis Kalorantedong. 
Van dit punt begint de zuidgrens met Bontobatoe; 
zij gaat in z.o.lijke richting tot den B. Tandjoeng, 
buigt zich daarna oostwaarts tot de grot Toma ko en 
den B. B6ang en loopt ten laatste in z.o.-richting tot 
den B. Rante kambola. Van laatstgcnoemd punt 
loopt de oostgrens van Allah (met Palopo), in n.lijke 
richting tot den B. Sikollong. Ten N. grenst Allah 
aan Ma- kaI6; de grenslijn loopt van den B. 
Sikollong in n.w.lijke richting tot aan de S. Roni, 
dan langs deze rivier stroomafwaarts tot aan 
kampoeng Bala (in Tjorio, Allah); van hier gaat zij 
recht 
N. W. naar de S Malino, verder langs deze rivier 
stroomafwaarts tot haar samenvlociing met de S. 
Barani, deze stroomopwaarts volgend langs den 
noordrand van kampoeng Garotin en van hier naar 
de samenvloeiing van de S. Meso met de S. Barani 
om ten laatste de S. M6so stroomopwaarts te volgen 
tot haar oorsprong op het Samboege- bergte. De 
westgrens van Allah met Ma kale loopt van den 
oorsprong der S. M6so in z.Iijke richting over den 
B. Rea, B. Koekoe, B. Karra, B. Tongkft- naberoe, 
B. Patekong tot den B. Lembangboeanging. 
Heto.lijk decl van het landschap Allah wordt 
ingenomen door de uitloopers van het La- 
timodjonggebergte, welke over de Mata-alo, in 
Barokko overgaan in hoog heuvelland met veel 
kalkrotsen. De oudste voorkomende gesteenten zijn 
de gneisen en glimmcrleien van het Lati- 
modjonggebergte, welke hier en daar goudhou- 
dend zijn. Door ver weering is het goud op enkele 
plaatsen vrijgekomen en door de bergstroompjeH 
afgevoerd. Zoo wordt in Tjorio reeds van vroeger 
door de bevolking goud gewonnen. Op de gneisen 
en gHmmerleien volgt een formatio van roode on 
paarse leien, welke door de rivieren zijn bloot- 
gelegd en plaatselijk koperhoudend zijn. Gcde- gen 
koper wordt o.a. gevonden ten Z. van Kalosi. Bo 
ven de leien liggen Jagen zandsteen, afgewis- seld 
door lagen grove en fijnc conglomeraten. De 
zandsteen bevat op vele plaatsen steenkolen- lagen, 
zooaJs ten N. en Z. van de Allahstelling (bij Tangsa 
en nabij Loembadja)； ten O. van Kalosi. Deze 
steenkoo] isgoed bruikbaar voorsmederijen. Voorts 
is de zandsteenformatie oliehoudend (Passer Kira). 
Zoutwaterbronnen worden aangetrof- fen by Passer 
Kira en Barokko. Als een jongere formatie zijn te 
beschouwen de kalkriffen welko loopen van 
Bainba-poeang (in Enr6kang) in een rechte 
noordwaartsche richting door Maloea en Allah tot 
Rant6pao. Zij hebben groote grotten en Bteile 
rotswanden, welke laatste naluurlijke bdn- 仙)gs 
vormen, zooals bij Lintik en Allah (in Barokko). 
Een zeer mooie grot vindt men bij kain- 
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poeng Allah op den linkcroever van de Mata-alo- 
rivier. De hoogste toppen in bovcnbedoeld kalk- 
gebcrgte zijn in Allah: do B. Allo (W. van Kalosi) 
en de Allah-stelling bij Tangsa. Behalve de zooeven 
genoemdc en de in de grensomschrijving vormoldo 
toppen heeft men in hot Jandschap nog do B. 
Pokapindjang (2100 m.) en B. Sinadji van het 
Latimodjonggebergte en in het N. W. van het 
landschap de uitloopers van het Samboea- gebergte. 
De voornaamste rivier in het landschap is de S. 
Mata-alo, welke 2 km. ten Z. van Enrdkang in de 
Sadangrivier valt. De Mata-alo ontstaat uit de 
samenvlociing van de S. Barani en 8. Mali no； de 
eerstc ontspringt in het Samboegebergte en de 
laatste in het Latimodj onggebergte. Een andere 
belangrijke rivier in het landschap is de S. Ka- 
loempang, welke uit het Latimodjonggebergte 
komende, zich met de S. Roso vereenigt cn zoo de 
S. Maloea vormt, welke bij Tinabang (in Ma- loea) 
in de Mata-alo valt. Genoemde rivieren en haar 
zijtakken zijn bergrivieren en onbevaarbaar. 

De groote auto-verkeersweg van Par6pare over 
Enrdkang en Makald naar Palopo door- snijdt het 
landschap Allah van Z. naar N., wes- telijk van de 
Mata-alo-rivier. Aan genoemden weg zijn gelegen 
de kampoengs Kalosi (standplaats van den 
bestuurder), Baladjin, Barokko en Loem- badja van 
het landschap Allah. Even bewesten het gehucht 
Kalassi verlaat de weg het landschap om zich door 
de onderafdeeling Makald voort te zetten. Goede 
binnenwegen (paardenwegen) in het landschap zijn: 
a. van Kalosi over Mindalang naar Tjorio en 
Tarombean； b. van Kalosi over Mindalang en 
Maliba naar OeloewaE； c. van Kalosi over Bossok 
naar Passer Barokko (Passer Tjengd); d. van Passer 
Barokko over Passer Kira, Boetoe Tangla naar 
Tjendana en Kotoe (En- r6kang) aan den grooten 
weg Enrekang-Kalosi. 

De verkeersmiddelen, de afkomst, klassenin- 
deeling en taal der inheemsche bevolking be- 
nevens de aanstelling van zelfbestuursleden en 
hoofden komen overeen met die in Maloea en 
Bontobatoe (zie aldaar). 

Behalve in het n.-decl van Tjorio, waar men nog 
zuivere Toradja's (heidenen) vindt, wordt door de 
inheemsche bevolking de Islam beleden. In Kalosi 
is een kalif hoofd van de wetgeleerden. Do middclen 
van bestaan (landbouw, cultures, vectcelt, 
nijvcrheid, jacht, visscherij) zijn als in Bontobatoe 
(zie aldaar) De pasarhandel is Icvendig. Do 
voornaamste pasars zijn die van Kalosi cn Barokko. 
In het landschap Allah heeft men als rijkssieraden 
;bij den Aroe van Allah een klcwang met gouden 
scheede en gouden ge- vest, „Doea bontik" 
genaanid, en bij den Aroo van Barokko een mawuk 
(kaln) „Tanoeng Tam- mangka" genaamd. 
Gelijktijidg met do bestuur- ders van Maloea en 
Bontobatoe heeft do Aroe van Allah op 11 Januari 
1909 de korte vorklaring volgens uniform model 
afgelegd, welko werd goedgekeurd bij G. B. van 9 J 
uni 1909 no. 29. Zijn opvolger La Wello Djina Banti 
Jegde een aoortgclijke vorklaring op 1 Maart 1915 
af (goedgekeurd bij G. B. van 16 October 1915 no. 
28). Dezo bestuurder is thnns nog in functie en 
geniet eon niaandelijkscho bezoldiging van / 100. 
Uy wordt bijgestaan door 66n Pabitjara. Boven- 
dicn wordt uit de ondcrafdeclingskas nog be- 
zoldigd de Aroe van Barokko en de Pabitjara van 
die adatgemeenschap (lili). De leden van het 

zelfbestuur cn de hoofden genicten bovendien 
nog eon vastc toclage voor rcis- en vcrblijfkosten. 
De zelfbestuursleden ontvangen ook nog de padi- 
opbrengst van ornamentsvelden. 

Literatuur (Aanvulling): De inneming van 
Bontobatoe (Celebes) door een ooggetuige, m. ill. 
Eigen Haard 190G, biz. 659, G83, 698, 718; Mal- 
joe: De verovering van de Allahstellingcn op 13 
Maart 1907, W. v. Ind. VI, 342; De verovering 
der Allah-stcllingcn door E. v. B. m. ill., Ind. Mil. 
Tijdschr. 1909 II, 792； W. F. Gisolf: Lawsoniet 
en epidoot in de Chisten van het Latimodjong, 
gob. Hand. XVII： Nat.- en Geneesk. congres, 
April 1919, 442； Dr. H. v. d. Veen： Nota betref- 
fende de grenzen van de Sa*dansche taalgroep en 
Get' Ifaar aanverw. taalgebicd, TijdschT. BaitV 
Gen. LXIX (1929) 58—96； 0. Haagsma： Langs 
Sadang en Salo Mata-alo, java-post 1925, 653/ 

MAIWA (Aanw DI. II). Dit zelfbesturende 
landschap, dat met Enrdkang en de vroegere 
Doeri-landschappen Maloea, Bontobatoe en Al- 
lah een gemeenschappelijk vermogen heeft, ver- 
tegenwoordigd door de onderafdeelingskaa Ma- 
s6nrdmpoe]oe (Zie aanv. art. MASENRilMPOE- 
LOE en ENRjfiKANG) is groot 土 600 km? en 
heeft een bevolkingssterkte van 15.262 zielen (nl. 
15.258 Inlanders en 4 Chineezen). Het grenst ten 
N. aan do landschappen Maloea en Bontobatoe. 
Van het eerstgenoemde landschap is het geschei- 
den door de 8. Boengin, vanaf de kampoeng 
Angg6 boentoe (in Maloea) tot de samenvloeiing 
met de S. Talimbangan, een rechterzijrivier； de 
grens met Bontobatoe wordt gevormd door de 
bergketen B. Pcmbanoeang vanaf de monding 
der S. Taliinbangan tot aan den B. Batoebolong, 
waar de grenzen van Maiwa, Bontobatoe, Palopo 
en Siddnr6ng samenkomen. In het 
Maiwa aan het landschap Siddnrfeng； 

O. grenst 
hier loopt 

de grenslijn vanaf den B. Batoebolong over den 
kam van het Latimodjonggebergte langs de top- 
pen B. Talloe, B. Tabang, B. Baroe, B. Tjerana, 
B. Landja, B. Sembang, B. Latjobo tot aan den 
B. Beoe bij kampoeng Kalinipang (Sidenreng)； 
van hicr af wordt de grens gevormd door de S. 
Kaliinpang (Salo Tabang of Salo Boengin) tot 
waar zij do S. Kalama rechts opneemt en ver- 
der door laatstgenoemde zijrivier stroomop- 
waarts tot aan den B. Lamadja (punt van 
samenkomst der grenzen van Maiwa, Siddnr6ng 
en Rapang). In het Z. grenst Maiwa aan 
Rapang, waarvan het wordt gescheiden door 
een lijn van den B. Laniadja in w.lijkerichting tot 
aan den B. Koemoe, van hier langs den S. Biroe 
stroomopwaarts tot aan den herkenbaren boom 
Anjoeara Fananga, langs den herkenbaren boom 
Tjenrana Bolloe, over de hoogvlakte Tanahbi- 
ring tot aan don heuvol Boewoeng AsoeE. In 
het W. grenst Maiwa aan Pinrang en Enrekang. 
Van Pinrang wordt het gescheiden door een lijn, in 
n.Iij ko richting getrokken van dcnheuvel Bocwoen 
AsoeE over den B. Awo-KawoE naar den B. Ka- 
rang. Do grens met Enrekang is gelijk aan de ooat- 
grens van laatstgenoemd landschap (Zio aanv. art. 
ENREKANG). Met uitzondering van het zuidelijke 
deel is Maiwa bergachtig. In het Z. heeft men 
golvond hcuvelland on wat viak terrein. Be- halve 
do in de grensomschry ving genoemdo toppen 
liggen in het landschap do B. Siratoe en do B. S6tan 
bij Maroangin; de B. Patodjong on Gatarang bij 
Oeroo, de B. Anni bij Kadeppd, do B. Mila bij 
Pariwang, do B. Pasang en Alaridi 
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in Pasang; do B. Maiwa bij Kaloempang; de B. 
Lalikang en Landja b$ Matakali en de B. Matadj 
ang tusschcn Ta pong en Labani. De hoogte diet 
toppen varieert tusschen 400 en 2000 m. De 
voornaamste rivieren zijn： de S(adang) Boengin, 
verderop ook S. Tabang en S. Kalim- pang, S. Boya 
genoemd, uitinondende in het T6nip6h-meer; de S. 
Karadja, welke ontstaat uit de samenvloeiing van de 
S. Malino en S. Batoe- lapa en als S. Rapang in 
Pinrang in zee va】t； do S. Maroangin en de S. 
Pasang. Deze rivieren zijn onbevaarbaar. 

In de bergstreken van O.- en N.-Maiwa is do 
grond geschikt voor koffiecultuur. Ook vindt men 
daar vele ladangs (Boengin Tallang en Ba- tarang). 
Sawahs komen meer voor in het z.lijk en w.lijk deel, 
waar zij zoo mogelijk nog worden uit- gebreid. De 
voorkomende gesteenten zijn gnei- scn en 
glimmerleien van het Latimodjongge- bergte ； 
hierop volgt een formatie van roode en paarse leien, 
welke plaatselijk koperhoudend zijn In Boengin 
vindt men malachiet (koperoyxde), doch in geringe 
hoeveelheid. De leien zijn over- dckt door een 
inachtige formatie van zandsteen- lagen, 
afgewisseld door lagen grove en fijne con- 
glomeraten. Zoutwa terbronncn worden aan- 
getroffen in Boengin. 

De groote weg (autoweg) van Pardpare naar 
Palopo, loopt over een afstand van 9 km. door het 
landschap en passeert de kampoengs Batoe- lapa en 
Pabetongan. Van den brug Salo Biroe (bij de grens 
met Rappang) gaat van dien groo- ten weg een 
autoweg naar Maroangin, de stand- plaats van den 
bestuurder van Maiwa (±24 km. lang). Ook gaat er 
een breede binnenweg van Batoelapa naar 
Maroangin en verder in oostelijke richting naar 
Oeroe； hier splitst de weg zich in tweeen: een weg 
gaat over Bolli, Baringan, Batarang en Tallang naar 
Boengin en de andere gaat over Kaloepang, Tapong 
en Paladang naar Matakali, Barakka en Boelo naar 
Boengin. Van Paladang gaat een zijweg westwaarts 
over Marassi en Passang naar Enrekang, terwijl bij 
Matakali een zijweg oostwaarts gaat naar Lebani en 
door naar Baringan. Behalve die wegen zijn er nog 
andere, minder belangrijke rij- en voetpaden. De 
trans- portmiddelen zijn auto's, rijwielen, paarden 
en koclie's. 

Voor maatregelen ter bevordering van kain- 
poengconcentratie, zie het aanvullende artikel 
ENREKANG. Op verzoek van den opperhout- 
vester heeft de aanwijzing der boschgrenzen plaats 
gehad aan den voet van het Latimodjong- gebergte 
in het o.lijk grensgebied van Maiwa, Bontobatoe en 
Allah, alwaar boschrcserveering in het algemeen 
belang noodzakelijk bleek ter be- perking van 
verdere boschvernieling door la- dangaanleg. Het 
aanwjjzingsbesluit is geteekend door de 
zelfbesturen der bovengenoemde 3 land- schappen. 
Ongko's, gronden gereserveerd voor jacht- en 
vischvangst der hoofden en daardoor eenige der 
weinige bestaande boschreserves, treft men in 
Maiwa aan te Boja, Kadeppe, Ong- koE en 
Pabatongan. Vergunning tot ontginning wordt door 
het zelfbestuur aJleen gegeven in de ongko bij 
kampoeng Kadeppe en wel voor het aanleggen van 
sawahs, echter zonder heffing van eenige retributie. 

De inheeinsche bcvolking is van gemengd 
Boegineesche en Toradjascho afkomst; het Boe- 
gineesche bloed is evenwel overheerschend. De 

verdeeling in standen komt overeen met dio in 
Enrdkang. De godsdicnst is do Islam. Aan het hoofd 
van de wetgeleerden staat een kalif, tevens 
voorzitter van do Sjarat. Evenals in Enr6kang is in 
Maiwa een imam gevestigd. Het Maiwasch is een 
taal op zichzelf, waarin Boegineesche en 
Toradjawoorden in gewijzigden vorm voor- komen. 
De hoofden gebruiken als omgftngstaal het 
Boegineesch, dat ook door het grootste go- deelto 
der bevolking wordt gesproken. 

Het hoofdmiddel van bestaan is landbouw. De 
rijstcultuur wordt voornamelijk op sawahs ge- 
dreven. Droge rijstvelden vindt men in Noord- 
Maiwa. De oogst is voor eigen gebruik. Mais wordt 
in groote hoeveelheden aangeplant en 3 A 4 maal ,s 
jaars gcoogst. Behalve voor eigen gebruik wordt 
mafs gcplant voor uitvoer naar de zuidclijke 
streken. Zij is het hoofdvocdsel van den kleinen 
man en wordt so ms met rijst of gierst gemengd 
gegeten. Klappers worden alleen voor eigen gebruik 
geplant. De koffiecultuur in Noord- Maiwa is zeer 
bloeicnd. Het product wordt groo- tendecls via 
Parepare naar Makassar uitgevoerd. Voorts worden 
verbouwd: gierst, oebisoorten, katjang, kemiri cn 
pinang. Ardnpahnen worden ook gep】ant voor de 
bereiding van sagoweer en suiker voor 
binnenlandsch gebruik. De cultuur van kapok breidt 
zich uit. Behalve mais en koffie worden ook kemiri, 
pinang en kapok uitgevoerd. De binnenlandsche 
handel is levendig, vooral op den pasar van 
Maroangin. 

De veeteelt breidt zich uit. Karbouwcn worden 
voor den landbouw en de slacht gehouden, paarden 
als last- en rjjdier. Voor de bevordering van de 
runderteelt, zijn koppcls Bali-vee op Socrnba-
contract verstrekt aan den Aroe, Soelewatang, 
Pabitjara en Aroematowa. Paarden en karbou- wen 
worden ook wel in geringe hoeveelheden 
uitgevoerd. Jacht wordt gehouden op herten, meer 
voor vermaak en niet als middel van bestaan. Wilde 
varkens worden voornamelijk bc- streden met 
vergift. Visscherij is van gecn belang. Gedroogde 
visch wordt ingevoerd van Parepar6. De nij verheid 
is van weinig belang. Kains, ge- kleurd of wit, 
worden geweven voor bi mien- landsch gebruik. 
Enkele grofsmeden vervaar- digen parangs en 
landbouwwerktuigcn. Ook worden rotanmatten van 
goede kwaliteit go- vlochten en ketjapings, een 
soort guitaar, go- maakt, wdke naar Wadjo en 
Siddnreng worden uitgevoerd. 

De rechtspraak is als in andere korto vcrkla- ring-
landschappcn van het gouvcrncincnt Celebes en 
Onderhoorigheden geregeld. 

Het zelfbestuur van Maiwa bestaat thans uit den 
Aroe (bestuurder), bijgestaan door een Hadat, 
bestaande uit den Soelewatang en den Pabitjara. 
Verder zijn nog bezoldigde hoofden do Matoa 
Maiwa en de Aroe van Tapoeng, die bci- den 
lilihoofden zijn en vroeger ook hadatsleden waren. 
Over de verkiezing en aanstclling der 
zelfbestuursleden zie het aanvullend artikel EN- 
REKANG. De benoeming der landsgrooten (lili- 
hoofdon) geschiedt door het zelfbestuur ondcr 
nadere goedkeuring van den Gouverneur. ])o 
kampoenghoofden worden ook door het zclf- 
bestuur aangesteld en genieten aJleen collectc- 
loonen. De zelfbestuursleden cn lilihoofden ge-
nieten ook inkomsten uit ornamentsvelden. 

Het voornaamste rijkssieraad van Maiwa be- 
vindt zich in een mand, welke niet geopend mag 
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wordcn. Bij beschadiging van don mand wordt hij 
van buiten gelapt. Dit ornament heet „Patta 
LdmutjGli'' en hceft als attributen een gewcer on een 
klcwang. Voorts is or nog een kris „Pakka MuroE" 
en een Ians met don naam van „Bassi Pakka". In 
Limboeang heeft men cen wit klecd in den vorm van 
een mcnsch, TjeppagaE gc- heeten, waarbij als 
wapens behooren een kle- wang en een Ians. Zij 
worden bewaard in het huis van het hoofd van 
Limboeang. In Pasang bovindt zich een dergelijk 
kleed van geel zeil- doek. De figuur stelt een 
geestelijke voor, voor- zien van een kris. Dit 
ornament heet „Latoea Pakka" en daarbij behooren 
een geweer, een klewang en een Ians. Jn Matakali 
bestaat cen dergelijk ornament, echter zonder 
wapens. Ge- noemde ornamenten worden bewaard 
in de woningen van de Aroe's van Pasang en 
Matakali. Als de Aroe van Maiwa feest viert, 
worden die ornamenten naar Maroangin gebracht. 

Het eerste lange contract met den bestuurder en 
de hadat van Maiwa were! op 8 September 1890 
gesloten en bij G. B. van 2 October 1891 no. 28 
goedgekeurd. Na de expeditie van 1905 legdo de 
toenmalige bestuurder La Sapewali met zijn Hadat 
de korte verklaring volgens Celebes-model af, 
welke verklaring werd goedgekeurd bij G. B. van 19 
Juli 1906 no. 29. Genoemde bestuurder werd bij G. 
B. van 16 Juli 1907 van zijn waar- digheid ontheven. 
Na cenige waarnemingen van de waardigheid van 
bestuurder door personen, die ongeschikt bleken en 
waarvan een ontijdig is gestorven, werd op 4 Mei 
1923 de korte verklaring volgens uniform model 
afgelegd door La Tjori, welke verklaring werd 
goedgekeurd bij G. B. van 28 Augustus 1924 no. 9. 
La Tjori be- atuurde slechts kort en werd bij G. B. 
van 30 October 1925 van zijn waardigheid 
ontheven. Door den Gouverneur van Celebes en 
Onderhoo- righeden werd toen tijdelijk belast met 
de waar- neming van het ambt zekcre La Oga, die 
even- wel reeds in 1927 ontslag vroeg en. verkreeg. 
Toon trad als waarnemend bestuurder op La Sassoe, 
tevoren kampoenghoofd van Benteng in het 
landschap Rapang cn behoorende tot het Aroe-
geslacht van Maiwa. Toen van zijn geschikt- heid 
voldoende was gebleken, werd hij toegela- ten tot 
het teekenen van een akte van verband, hetgeen op 
4 Juni 1928 geschiedde in tegen- woordigheid van 
do Hadat (Soelewatang en Pabitjara) van Maiwa. 
Bcdoelde akte werd goedgekeurd bij G. B. van 19 
November 1928 no. 5. La Sassoe is thans nog in 
functie. 

MASENREMPOELOE (Aanv. DI. II). Aan oon 
in 1925 door don tocnnialigcn Gouverneur van 
Celebes en Ondorhoorighcdcn gedaan voor- stel om 
naast een ondcrafdeoling Adjataparang een 
onderafdeeling Masdrirompoeloe in de af- decling 
Parepar6 in het levcn te roepen, omvat- tende de 
zelfbesturendo landschappen, welko vroeger tot den 
gelyknamigon bond hebben be- hoord, is geen 
gevolg gegeven. Wei werd bij G. B. van 5 
November 1928 no. 1 bepaald, dat: a. de 
landschappon Sidenrdng, Rapang, Sawito, Soepa on 
Maloesdtasi; b. do landschappon Enrdkang, Maiwa, 
Maloea, Ala (Allah) en Bontobatoe ge- 
mcenschappelijk 66n verinogon, lasten en inkom- 
Hten zullen hebben (met ingang van 1 Januari 
1929). De toevoeging van do landschappen Ba- 
toolapa en Kasa bij do sub b genoemde land- 
Hchappen (G. B. 23 October 1929 no. 17) werd by 

G. B. van 23 Juni 1933 no. 21 weer ingetrokken, met 
do bcpaling dat genoemde twee landschappen deel 
uitmakon van de hierboven sub a be- docldo 
gomeenschap van vermogen, lasten en inkomsten. 
Van do vroegore Masdnrempoeloe- landschappcn 
Maiwa, Enrckang, Ala (Allah), Maloea, Bontobatoe, 
Batoelapa en Kasa hebben nu dus alleen de eerste 
vijf ecn gemeengchappelijk vermogen met 
gemeenschappelijke lasten en inkomsten, welke 
vcrhandeld worden door de z.g. onderafdeelingskas 
Masdnrempoeloe. Zij vormen op het oogenblik nog 
tezamcn de onderafdeeling Enrdkang (hoofdplaats 
Enrekang) cl er afdeeling Parepar6. Alaloea, Allah 
en Bontobatoe vorm- den vroeger de federatie Doeri 
(zie DI. I biz. G28). 

De toestand van bovengenoemde Masdnrem- 
poeloe-kas, waarvan de begrooting wordt vast- 
gesteld door de zelfbesturen der landschappen 
Maiwa, Enr6kang, Allah, Bontobatoe en Maloea, is 
in dezen crisistijd nog gezond. De begrooting 1933 
geeft aan een budget van / 139.555. Op de inkomsten 
van zelfbestuurders, hadatleden, hoofden en 
ambtenaren, uit do Masdnrempoeloe- kas betaaid, 
wordt een crisiskorting toegepast. Voor de 
afzonderlijke landschappen zie op de namenz 

ENREKANG (Aanv. DL I). Zie ook aanv. ar- 
tikel MASENREMPOELOE. Dit zelfbesturende 
landschap is 土 400 km.2 groot. De bevolking bestaat 
uit 28 Europeanen en daarmede gelijkge- stelden, 
15.2S4 Inlanders en 55 Chineezen, totaal 15.367 
zielen. De voornaamste kampoeng Enrekang is 
standplaats van den zelfbestuurder en tevens 
onderafdeelingshoofdplaats. De grenzen van het 
landschap zijn: in het N. (met het landschap Maloea) 
een lijn vanaf een punt even ten Z. van de kainpoeng 
Anggdboentoe aan de S. Tabang in n.w. richting 
gaande over de B(oentoe) Boenoe en B. Mara naar 
do B. Lagisan; van daar in w.lijke richting over den 
B. Lokotjedo naar do Sadang-rivier, verder de rivier 
stroomop vol- gendo tot de uitmonding van de S. 
Tonggo daarin； van hicr in n.lijko richting naar de 
B. Siambo en vervolgens recht west-waarts tot de 
uitmonding der S. Bass6an in de Sadang； in het W. 
(met de landschappen Batoelapa en Kasa der 
onderafdeeling Pinrang) een lijn van laatst- 
genoemd punt iu z.w.lijke richting over den B. 
Roppo naar den B. Lorn bo en van hier in een vrijwel 
z.lijke richting naar den B. Bolisoe, over het plateau 
Apang-Apang en over de toppen B. Datte-Banga, B. 
Patora en B. Tjinggi； de zuid- grens (met het 
landschap Sawito) loopt van den B. Bolisoe in een 
gobrokon lyn, eerst langs do Sadang-rivier en daarna 
naar den B. Karang； in het 0. wordt de grons met 
het landschap Maiwa gevormd door cen lyn, welko 
vanaf den B. Karang eerst in n.o.lyke richting loopt 
over den B. Patjongai naar den B. Bala-batoe en 
verder in n.w.lijke richting over den B. Simoeloeng 
en B. Pandjai naar den B. Labo； van hiergaat de 
grenslijn in n.n.o.lijko richting naar den B. Ba- lang-
djaka en dan in n.o.l jke richting naar de S. Tabang 
over de toppen B. Tagari, B. Langit- langit, B. N6ne-
batowa, B. Baleang langit en B. Malando; vorder 
volgt de greuslyn de S. Tabang stroomop tot het 
beginpunt der noord- grens by Anggebocntoo. 

Hot landschap Enrekang is geheel bergland met 
zoo goed als geen vlukton. Het ligt in het 
stroomgebied van do Sadang en is doorsneden 
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door diepe ravijnon en dalen. De formatie van den 
bodem bestaat uit Icien, overdekt door lagen 
zandstcen, afgewisseld door lagen conglomeraten. 
De zandsteen bevat op vple plaatsen steenkolen- 
lagen (tusschen Kotoe en Malaoewd, bij Tjdmba en 
Taloe-bamba). Plaatselijk is die zandstcen- formatie 
ook oliehoudend (Tjfemba). Gasbronnen vindt men 
bij Papi, noordelijk van Tjendana (grens Enrekang 
en Maloea) en op andere plaatsen aan de Sadang. By 
Enrdkang on o. lijk van de Sadang komen gelaagde 
tuffen voor, welke van jonger formatie zijn dan de 
leien en zandsteen als van nog jonger fonnatic 
moetcn de kalkriffen aangemerkt worden, welke 
loopen van de Bam- ba-poeang (tusschen S. Mata-
alo en Sadang) in een rechte lijn noord-waarts tot 
Rante-pao. Deze kalkriffen vormen als overal elders 
groote grot- ten en steile, grillig gevormde 
rotswanden. Ten zuiden van Enrekang bij Kabere cn 
langs de Sadang komen kwartaire conglomeraten te 
voorschijn. Daarin en in de kalk komen geen 
delfstoffen voor. Bovengenoemde gesteenten en 
kalkriffen zijn betrekkelijk gemakkelijk aan ver-
weering onderhevig, zoodat ook kleinere rivie- ren 
gelegenheid hadden diepe insnijdingen te maken. 
Het terrein heeft daardoor een zeer on- regel matig 
bergachtig voorkomen gekregen, waarvan de 
vormen nog grilliger geworden zijn doordat, bij de 
opheffing der kalkbank boven het zeeniveau, deze 
in zeer vele stukken gebroken is, waarvan de 
grootste als massieve blokken nog steil overeind 
staan. Vanaf de Bamba-poeang tot voorbij Rantepao 
(in Loewoe) treft men een aan- eengeschakelde 
reeks van dergelijke groote kalkbrokken aan. De 
hoogste top hierin is de Bambapoeang 士 1200 m. 
Westebjk van die reeks stroomt de Sadang, welke 
bij Tocngke de Mamasa opneemt en oostelijk 
daarvan de S. Mata-Alo, welke even ten zuiden van 
Enrdkang in de Sadang valt. 

De voornaamste Bergen en bergketens in het 
landschap zijn: de bergketen B. Scmoei — B. 
Sarong — B. Siam bo van N. naar Z. loopende langs 
den linkeroever der Sadang; het bergcom- plex 
Boentoe-batoe, ten Z. van genoeinde keten； de 
keten Bambapoeang — B. Leloea — B. Pasa- rang 
ten W. van de S. Mata-alo; de keten B. Ka- lang — 
B. Tengko — B. Lokotjedo — B. Marari op de 
grens Enrekang — Maloea ； de Ranggaketen van 
de grens Enrekang — Maloea in z.o.Iijke richting 
naar Pasang (Maiwa)； de Londe-londe- keten van 
de kampoeng Enrekang naar Kaloe- pang (Maiwa). 
Geen enkele rivier van het landschap is behoorlijk 
bevaarbaar, tengevolge van het voorkomen van 
strooinversnellingen en water vallen. In de groote 
rivieren treft men wel een smalle vaargeul aan, 
alleen geschikt voor niet breede prauwen, waarvan 
de bevolking gebruik maakt om haar koopwaren 
naar de pasars te brengen. De grootste rivier van het 
landschap is de Sadang, welke dicht bij de west-
grens van N. naar Z. stroomt. Rechts nee mt zij op 
de Mamasa en links de groote S. Mata-alo, welke 2 
km. ten Z. van de kampoeng Enrekang haar 
uitmonding heeft. De Mata-alo heeft als 
voornaamste zijrivieren in het landschap de 
Kalocpini, de Pasang en de Kabdre. Over de Sadang 
heeft men land- echapsponten bij de kampoengs 
Malaling, Mem- boerak, Toengke, Papi en 
Panasang. 

Een groote, doorgaande, verharde verkeers- weg 
is de weg van Parepare over Rapang, Enr6- 

kang, Kalosi, Makald en Rantepao naar Palopo. Die 
autoweg doorsnijdt in algemeene z.-n.lijke richting 
de landschappen Maiwa, Enr6kang, Maloea cn 
Allah. De lengte van dien weg in do 4 genoemde 
Masdnrempoeloe-Iandschappen is 86 km. In 
Enrekang vindt men nog een autoweg van 2 km. van 
de onderafdeelingshoofdpiaats naar Randangan. De 
andero wegen in dit berg- achtigc landschap zijn 
paarden- en voetpaden； do belangrijkste hiervan 
zijn die van Enrekang in z.o.Iijke richting naar 
Passang in Maiwa en van Kotoe (aan den asweg) 
over Tjdnrana (aan do grens met Maloea) naar 
Bontoe Tangla en Ba- rokko (Allah). 
Transportmiddelen zijn auto's, rijwielen, koelies en 
patekepaarden. 

In 1926 is door het zelfbestuur ter bevordering 
van de kampoengconcentratie verboden vaste 
woningen te bezitten of te bewonen buiten de door 
het zelfbestuur in overleg met den Euro- peeschen 
bestuursambtenaar en na goedkeuring van het hoofd 
van gewestelijk bestuur aan te wijzen kampoengs. 

Voor de drinkwatervoorziening van Enrekang is 
een bron boven kampoeng Masemba (in de Londe-
Iond6-keten) gecapteerd en een bamboe- leiding (2 
km. lang) aangelegd, welke over de Mata-alo aan 
een stalen kabel is opgehangen. Het militaire 
emplacement te Randangan heeft ook water uit een 
gecapteerde bron. 

De inheemsche bevolking van het landschap is 
van gemengd Boegineesche en Toradjasche af- 
komst. Het Boegineesche bloed is evenwel over- 
heerschend. Er zijn 3 standen: a. do afstamme- 
lingen der vorsten (zoowel der bestuurders als van 
hoofden der lilis); b. de afstammelingen der 
hadatlcden (Soelewatangs en Pabitjaras) en c. de 
afstammelingen der vrijen (mardika) en van 
vroegere slaven (ata). De godsdienst is de Islam. 
Aan het hoofd van de wetgeleerden staat een kalif, 
die voorzitter is van de Sjarat. In EnrGkang en 
Maiwa is voorts nog een imam werkzaain. De 
inheemsche bevolking heeft ecn eigen taal, waarin 
vele Boegineesche en Toradjasche woorden voor-
komen. Voor den omgang met anderen wordt 
gebruik gemaakt van het Boegineesch. 

Het voornaamste middel van bestaan is land- bo 
uw. Rijst wordt in hoofdzaak geplant op HU- wahs, 
welke waar mogelijk worden uitgebreid. Droge 
rijstvelden vindt men bijna niet in Enr6- kang. De 
rijst client voor cigen gebruik. Invoer van rijst heeft 
nog plaats van Rapang. A]als wordt veel 
aangej)lant op ladanggrond cn 3 a 4 inaal ‘8 jaars 
geoogst. Zij wordt voor ecn deel uitgevoerd naar de 
zuidclijk gclegen landschap- pen. Ook de aanplant 
van gierst en katjangsoor- ten wordt uitgebreid. 
Klappers, suikerriet en ardnpalmen worden 
aangeplant voor eigen con- sumptie. De nijverheid 
is van weinig bclang. De paardenliandel is zeer 
levendig. De voornaamste pasars in het landschap 
zijn die te Enrekang cn Kab6r6. De veeteelt breidt 
zich uit. Karbouwen worden hoofdzakelijk voor den 
landbouw gebe- zigd. Paarden dienen meestal als 
vrachtdieren. Voor de bevordering van de 
runderteclt zijn koppels runderen op Soemba-
contract verstrekt. Jacht wordt voornainelijk 
beoefend op lierten. Wilde varkens worden 
bestreden met vergift, door litt bestuur verstrekt. 
Visscherij is van geen belang. Ikan mas wordt hier 
en daar voor eigen gebruik gekweekt. Invoer van 
gedroogdo visch heeft plaats vanuit Par6par6. De 
gezond- 
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heidstoestand is over hot algemeen gunstig. 
Het rcchtswezcn is gcrcgeld in nrtikcl 17 der 

Zelfbestuursregeling 1927 en de daarop goba- seerdc 
gouverneurs- on zelfbestuursbesluiten. 

De rijkssieraden van Eiirdkang bcstaan uit: 3 
klewangs (2 groote en 1 kleine). De 2 grooto kl6- 
wangs stellon respectievolijk man on vrouw voor en 
worden „Palang Manoeroeng" genoemd； do kleine 
klewang stelt cen volgeling voor； do ,,vrouw" is 
voorzien van een goudon scheede en dito gevest. De 
beide andere klewangs hebben alleen een gouden 
gevest. Verder zijn er nog een bord, cen waterbak en 
een waterschep, we Ike do bad benoodigdheden van 
Palang Manoeroeng voorstellen. Deze rijkssieraden 
blijven steeds in het huis van den Aroe van 
Enrekang. In Ranga bevindt zich als rijkssieraad van 
den Madika een baadje van witte stof, „La Bolong" 
genaamd, waarbij a]s wapens een klewang en een 
Ians be- hooren. De Madika van Papi heeft als 
rijkssieraad een kris met een weinig goudversiering 
aan het heft. 

Het zelfbestuur van Enrekang bestaat uit： een 
Aroe (bestuurder) en 2 Hadatleden, nl. een Soe- 
lewatang en een Pabitjara. Verder heeft Enrekang de 
navolgende landsgrooten, die geen deel uitmaken 
van het zelfbestuur, doch te beschou- wcn zijn als 
volkshoofden, staande boven de kampoenghoofden: 
de madika's van Papi, Toengka, Karoeweng, 
Tjdnrana, Ranga en Taloe- bamba, alien 
onbezoldigd. De kampoenghoofden zijn 
onbezoldigd en genicten alleen collectelooncn. De 
leden van het zelfbestuur en de bezoldigde hoofden 
hebben vaste toelagen voor reis- en verblijfkosten. 
De leden van het zelfbestuur ontvangen bovendien 
de padi-opbrengst der ornamentsvelden. De Aroe 
wordt gekozen en candidaat gesteld door de 
hadatleden, de madi- ka*s en de kampoenghoofden. 
Ofschoon erfop- volging niet bestaat, moot hij toch 
van zoo zui- ver inogelijk vorstelijk bloed zijn； na 
overlijden van een titularis wordt een keuze uit de 
allcr- naaste faniilie gedaan. Is de candidaat geschikt, 
dan wordt door het bestuur machtiging gevraagd aan 
de regeering hem tot het afleggen der korte 
verklaring of het teekencn van een akte van verband 
toe te laten. De Soeldwatang en Pabitjara worden 
door den Aroo voorgedragen en door den 
Gouverneur van Celebes en Onderhoo- righeden 
benoemd. 

Na de expcditic van J 905 were! op 1 Manrt 1906 
door Pantjai Tana Boenga Walic, bestuurster van 
Enrekang en haar landsgrooten de korte verklaring 
volgcns Celebes-model afgelegd, welko were! 
goedgekeurd bij G. B. van 19 Juli 1906. Jlaar 
opvolgcr Patta Achinad (thans nog in functie) heeft 
den 12dcn December 1917 de korto verklaring 
volgens uniform model afgelegd, welko by G. B. van 
4 Juli 1918 no. 78 is goedgekeurd.' 

ADJATAPARANG (Aanv. DI. 1). Bij G.B. vM 5 
November 1928 no. 1 werd bepaald, dat met ingang 
van i Junuari 1929 a de landachappen Sidcnrdng, 
Rupnng, Sawito, Soepa en Maloese- tasi； b do 
landschappen Enrekang, Maiwa, Ma- loea, Ahi 
(Allah) en Bontobatoe, a en b der af- 
deelingPur6parc,gouvornonient Celebes en Onder- 
hoorigheden, gemeenschappelijk 6en vermogen, met 
gemeenschappelijke Jaaten en inkomston, zullcn 
hebben. Ofschoon nog niet tot de vorming van de 
niouwo onderafdeclingen Adjataparang en 
Aiasdnrempoeloc word overgegaan, zooals oor- 

spronkclijk de bedocling waa, kregen in de prac- tijk 
de gomcenschftppclijlce kassen van do ondor a cn b 
genoemcle landschappcn toch de namen a 
ondorafdeolingskas Adjataparang on b onderaf- 
deelingskaa Masdnrempocloe (zie ook het aan- 
vullendo artikcl MAS ENREMPOELOE). Om- tront 
do bij bovenbedoeklo regcling over het hoofd 
geziene landschappcn Batoolapa en Kasa (vroeger 
behoorende tot de federatie Masdnrem- poeloo) 
word bij G.B. van 23 October 1929 no. 17 bepaald 
dat zij, gerekend van 1 Januari 1929 decl uitmaakton 
van de gemeenschap van vermogen, lasten en 
inkomsten van de boven onder b ge- noemde 
landschappen. Om practische redenen evenwel 
(genoemdo twee landschappen liggen geiinclaveerd 
in het landschap Sawito) were! later beter geacht ze 
een gemeenschappelijk vermogen te doen hebben 
met do boven onder a genoemde landschappen; 
aldus is bepaald bij G.B. van 23 Juni 1933 no. 24. 
De toestand is dus nu, dat de onderafdeelingskas 
Adjataparang het gemeenschappelijke vermogen 
bevat van do landschap* pen Siddnrdng, Rapang, 
Soepa, Maloesetasi, Sawito, Batoelapa en Kasa, 
welker zelfbesturen go- zamenlijk de begrooting dier 
kas opmaken en teekenen. Zie art. 27 der 
Zelfbestuursregelen 1927 (Ind. Stb. 1927 no. 190).z-
-z 

De begrooting der kas *6ver 1933 geeft een 
budget aan van / 469.532. De voornaamste in-
komsten worden getrokken uit： a belasting op de 
bednjfs- en andere inkomsten; deze belasting wordt 
sedert 1 Januari 1933 alleen nog geheven in de 
landschappen Sidenrdng, Rapang, Sawito, 
Batoelapa en Kasa (onderafdeeling Siddnrfeng- 
Rapang en Pinrang); in Soepa en Maloesetasi 
(onderafdeeling Parepare) is ze sedert genoemden 
datum afgeschaft en vervangen door de inkom- 
stenbelasting, de landrente cn de ladangbelas- ting； 
b recht op de inzameling van boschproduc- ten ； c 
slachtbelasting； d motorrijtuigenbelasting; e 
afkoop van heeren- en gemeentediensten ； / ver- 
huur van zitplaatsen op pasars. Verder trekt de kas 
inkomsten uit: cijns van landbouwonder- nemingen 
(er zijn 4 erfpachtperceelen in de on- derafdceling 
Parepare en een in do onderafdeeling Pinrang), 
vastrecht van uitgegeven gronden voor huizenbouw 
en uit andere rechten op gronden； post- en 
telefoondienst, verhuur van land- schapsgobouwen 
； door de overheid verzorgde ir- rigatiewerken, 
waterleidingen en straatverlich- ting. 

JDe voornaamste uitgaafposten zyn： restitutic- 
post (/ 107.692); rente en aflossing van gelcende 
gelden； bezoldigingcn waarop een crisiskorting 
wordt toogopast; uitvoering van heerendienst- 
werken in betaaldcn arbeid. Voor dea aan- slag on 
invordoring der bciastingen zijn ook 'belangrijko 
bed rage n uitgetrokken, en ook voor do bevordering 
van den landbouw, voor onder- houd van 
bevloeiingen, assaineerings- en a.f- 
wateringswerkon en voor onderhoud van wegen cn 
bruggen. De ornamentsvelden der zelf bestuurs- 
leden zijn in boheor bij de kas; de ontvangsten 
daaruit worden aan de rochthebbenden uitge- kcerd. 

Nu or nog geen onderafdeeling Adjataparang is 
ingesteld, zijn de zeven landschappen, deelheb- bers 
der Adjatuparang-kas, administratief nog verdeeld 
in 3 onderafdeelingon der afdeeling Parepare van het 
gouvernement Celebes en On- dorhoorigheden： a 
Pinrang (hoofdplaats Pin- 
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rang), omvattende do landschappen Sawito, Ba- 
toelapa en Kasa; b Sid^nrdng-Rapang (hoofd- 
plaats Rapang), omvattende de landschappen 
Sidfenrdng en Rapang; c Par6pare (hoofdplaats 
Parepar6), omvattende de landschappen Soepa en 
Maloesetasi. • 

De bevolking der zeven landschappen is van 
Boegineeschen oorsprong, met uitzondering even- 
wcl van die in de adatrechtsgemeenschappen Soe- 
pirang en Bas6an in de L6mbangs (het N.-lijk deel 
van Sawito), welke uit Toradja's bestaat, waarvan 
een deel tot het Christendom is over- gegaan cn het 
andere deel nog heiden is. De gods- dicnst is de 
Islam en de taal Boegineesch in ver- schillende 
dialectcn. De Toradja's hebben hun eigen taal, 
welke behoort tot de Loewoesch- 
Masfenrempoeloesche taalgrocp. 

De rechtspraak is geregeld als in de andere 
korteverklaring-landschappen van het gouverne- 
ment Celebes en Onderhoorigheden. De bevol- 
kingssterkte is bij elk der landschappen opgege- ven 
volgens tabel 19, Ind. Verslag 1932 deel II. 

Voor byzonderheden omtrent elk der zeven 
landschappen zie onder den naam van het be- 
treffende landschap . 

Lileratuur. G. P. Rouffaer, De oude en nieuwe 
monding der Sadangrivier (Zuid-Celebes) T.A.G. 1909, 
S41 ； De monding der Sadangrivier (Centr. Celebes) m.k. 
T.A.G. 1910, 320; E.C. Abenda- non, De oude beddingen 
der beneden-Sadang en do baai van Par6-pare, T.A.G. 
1911, 103. Zie ook T.A.G. 1916, 429; H. de Vogel Hzn., 
Mede- deelingen betreffende Sidenrfeng, Rappang en 
Soepa, Bijdr. Kon. Inst. v. T., L.- en V. kunde v. N.I. Rks. 
7, VI, 175； Mededeelingen betreffende de landschappen 
Soreang, Batjoekiki, Bod- jo, Palanro en Nepo 
(Maloesetasi), Bijdr. Kon. Inst. v. T., L.- en V. kunde v. N.I. 
Rks. 7, VII, 668; Dr. N. Adriani. zijn de Sa*danners Torad- 
ja*s? (1918) adatrechtb. XXXIII, biz. 369; 0. Hattgsma, 
Langs Sa'dang en Salo Mata, Java-Post 1925, 653; Dr. H. 
v. d. Veen, Nota betreffende de grenzen van 
de^Sa*dariscKe taalgroep en het haar —aanverwant 
taalgebied, T.B.G. LXIX (]929), 58—96; W. de Quant, 
Aant. betr. het Z.W. Schiereiland van Celebes m.k. en ill. 
Jaarversl. Top. D.N.I. I5de jaarg, (1919) II, 1; F. Konyncn- 
—〜 burg, Pamase als apanage in N. vlakte van Si- 

―ddnreng, T.B.G. LXVII (1927), 347—357, 
SAWITO (Aanv. DI. III). Dit zelfbesturende 

landschap wordt door de zelfbesturende land-
schappen Kasa en Batoelapa, vroeger behoorende 
tot den Masdnrempoeloebond en waarmede het nu 
tezamen de onderafdeeling Pinrang vormt, in twee 
deelen gescheiden: een noordelijk dee], de Lem 
bangs of boven-Sawito, en een zuidelijk deel, 
eigenJijk- of Beneden-Sawito. De Ldmbangs 
grenzen ten N. aan de onderafdeeling Makal6, ten 
0. aan Makale en de landschappen Allah, Maloea en 
Enrekang, ten Z. aan de landschappen Batoelapa en 
Kasa, ten W. aan Straat Makassar en het landschap 
Binoeang. EigenJijk Sawito grenst ten N. aan de 
landschappen Batoelapa en Kasa, ten O. aan de 
landschappen Enrikang, Maiwa en Rapang, ten Z. 
aan het landschap Soepa en ten W. aan Straat 
Makassar. De grootte van het landschap is ongeveer 
1530 km.2 en de bevolking bestaat voJgens de 
volkstelling J 930 uit: 3 Europeanen en daarmede 
gelijkgestelden, 68.781 Inlanders, 50 Chineezen en 
] 92 andere Vreemde Oosterlingen. In eigenJijk 
Sawito zijn 

het dichtst bevolkt de adatgemeenschappen 
Djampoe en Langa, benevens het lage 
gedeelto van Alita； in de Ldnibangs vindt 
men do meesto bevolking bij Kanipang cn 
Pandjaldle aan do kust. In eigenlijk-Sawito 
vindt men geen bergen ； het gobied van 
Alita wordt ingenomen door een vrijwel 
kaal en stecnachtig heuvelland met hier en 
daar wat bosch. Verder komt heuvelland 
voor in het oostelijke deel van de 
adatgemeenschap Malimpoeng en vindt 
men kleino bodemver- heffingen bij de 
kampoengs Paleteang en Boe- loe2. In de 
LAmbangs is het terrein aan de kust laag en 
drassig, vooral in het zuidelijk deel bij de 
Boengirivier； overigens wordt het land 
daar ingenomen door bergen met voor het 
meerendeel zeer steile hellingen, welke 
zelfs in de adatgemeenschappen Letta en 
Radjang loodrechte wanden vormen. De 
hoogste bergen vindt men in Letta (Boetoe 
Badjei) en op de grens van Oe- loesadang 
en Baseang. De voornaamste rivier in 
eigenlijk-Sawito is de Sa'dang, welke, uit 
En- r也kang komende, van O. naar W. 
stroomt en voor een groot deel de N.-grens 
vormt met Kasa en. Batoelapa. Alleen bij de 
monding ligt de adat- gemeenschap Paria 
ook gedeeltelijk ten N. der rivier. Bij 
normalen waterstand is de S&'dang alleen 
bevaarbaar voor kleine p ran wen. Bij vloed 
kunnen zeeprauwen de kampoeng 
Bababinanga bereiken, welke op ± 1 km. 
van zee is gelegen. Kleine prauwen kunnen 
zelfs tot aan de stroom- versnelling filasolo 
komen. De S&'dang over- stroomt dikwijls 
het laag gelegen terrein in haar benedenloop
； aan haar monding heeft sterke aan- 
slibbing plaats. Een tweede 
vermeldenswaardigo rivier in eigenlijk-
Sawito is de Alita. Zij komt uit het 
landschap Rapang, stroomt van N.O. naar 
Z.W. door de adatgemeenschappen 
Malimpoeng, Tiroang en AHta en verder in 
W.-lijke rich ting door DjampoeE naar de 
Straat van Makassar, waarin zij ten Z. van 
de kampoeng DjampoeE uitmondt. Deze 
rivier is ook slechts voor kleino prauwen 
bevaarbaar. In de Ldmbangs is de voor- 
naamste rivier de Sadang Letta of 
Mamasarivier, welke, uit Bovcn-Binoeang 
komende, door do adatgemeenschappen 
Soepirang, Oeloesadang en Letta stroomt 
om bij Toengka (in Enrekang) in de SaJdang 
te vallen. Door groot verval is zij on- 
bevaarbaar. In de bergen der L6mbangs 
komen nog vole riviertjes voor, welke van 
geen belang zijn voor de communicatie. 
Eigenlijk-Sawito is voor een groot deel een 
deltavorniing van de Sa'dang. Zij stroomde 
vroeger van N.O. naar Z.W. en mondde by 
DjampoeE in de Straat van Makassar uit. 
Verdero beddingen met vertak- kingen van 
deze rivier vindt men door geheel Sawito. 
De bodern van die beddingen en van de 
naaste omgeving bevat veel zand. De 
hoogere ter- reinen zijn klcigronden. Daar 
de bod cm naar de kust oploopt, laat de 
afwatering veel te wenseben over, waardoor 
op verschillende plaatscn moeras- sen zijn 
gevormd. De heuvels van Alita en Ma-
limpoeng zijn zeer steenachtig en weinig 
bc- groeid. l)e lagc kuststreek van de Ldin 
bangs bc- staat voornamelijk uit zand en 
kleigrond. Daar ook hier de bodem naar de 
kust oploopt, wordt het terrein tusschen de 
bergen en de kuststrook dikwijls 
overstroomd. De bergen zijn zeer steen-
achtig. Op vele plaatscn bestaat do bodem 
uit iosse steenen, zand en aarde; op andere 
plaatscn vindt men een laag aarde op 
massief steenen on- dergrond. Ofschoon 
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voorkomon, z^n do bergen over het algemeen 
wcinig begroeid. 

De nijverhoid is van weinig belang. Van de 
bladeren van eenigo palmsoorten worden rijst- en 
koffiezakkcn vorvaardigd, welko van DjampoeE en 
Langa worden uitgevocrd. In de Ldmbangs wordt 
ar6nsuiker vervaardigd voor binnen- landsch 
gebruik. 

In beido deelen van het landschap is landbouw 
hot hoofdmiddel van bestaan. Do klappercultuur is 
uitgebreid in beide deelen van het landschap. 
Uitvocr van copra heeft plaats. Rijst wordt voor- 
namelijk op sawahs geplant, in de bergstreken op 
ladangs. Andere belangrijke cultures zijn die van 
mais, widjdn, pisang en kemiri in de lage streken en 
koffie in de bergen.Bovengenoemde landbouw- 
producten worden ook uitgevoerd. Aanplant van 
tabak en katoen is voor eigen gebruik. 

De veestapel is vrij groot. Karbouwen en paarden 
komen ovoral voor, do eerste soms in ver- wilderden 
staat. Karbouwen worden, behalve voor den 
landbouw, ook a Is lastdieren gebruikt. Jacht wordt 
uitgeoefend op herten en wilde var- kcns, ofschoon 
deze laatste meer met vergift worden bestreden, De 
visscherij in de strandkam- poengs is zeer 
belangrijk. De gevangen visch wordt, behalve voor 
eigen gebruik, gedroogd en gezouten op de 
binnenlandsche pasars verkocht. 

De voornaamste pasars zijn die van Djam- pocE, 
Alita, Pinrang en Padjalele. (Pinrang is 
onderafdeelingshoofdplaats en standplaats van den 
zelfbestuurder). De producten van uitvoer worden 
meestal door opkoopers gekocht en naar Makassar 
vervoerd. 

llet landschap beschikt over goede wegen. 
Autowegen loopen： 1. van Parepard over Pin- 
rang-Boengi-Padjaldle langs de kust naar Pol6- wnli 
en verder noordwaarts; 2 van Langa over Pinrang 
naar Rapang; 3 van DjampoeE naar Pinrang； 4 van 
Boengi naar Paria. De wegen van Boengi naar 
Enrckang, van Pinrang naar Kasa en naar 
Malimpoeng zijn vcrbreede paardewegen. In de 
Ldmbangs heeft men verbeterde paarde- en 
voetpaden. De transportmiddelen in het land- schap 
zijn auto's, rijwiden, paarden en karbou- weu op het 
land, en groote en klcinc prauwen op zee en in do 
mondingen der rivieren. In de groote wegen zijn 
over de groote rivieren ijzcren brug- gon gobouwd. 

Jlet tegenwoordige landschap Sawito is ont- 
staan uit de veroeniging van do landschappen 
Sawito en Alita. Ingevolge den schriftelijk ge- uiten 
wensch der zelfbesturen van beide landschappen 
werden in 1908 beide landschappen vercenigd tot 
66n landschap onder den naain Sawito en word den 
Gouverneur van Celebes en On- derhoorigheden 
opgedragen den toenmaligen bestuurder van Sawito, 
Andi Tama, aJs bestuur- dcr van het vereenigde 
gebied een nieuwe korte vcrklaring volgens uniform 
model te doen af- Icggon. Dit is gcschied op 27 Mei 
1908 (goedge- kcurd bij G. B. van 1 Augustus 1908 
no. 13). 

Alita cn Sawito wuren in vroegere tijden va- 
zalstaatjes van Sopping. In het midden der IGo oeuw 
werdon zij door Makassar veroverd on kre- gon 
cerst in 1()67 hun vrijheid terug, waarna zij met 
Soopa, Siddnrdng en Rfipang het bondge- 
nootschap Adjutaparang vormden, dat zich aan- 
sloot bij hot Bongaaisch tractaat van 16 November 
1667. Toen Bond in het begin der achttiendo eouw 
zijn macht over allo Boegineescho landen 

uitbroidde, kwamen ook Sawito en Alita onder dat 
groote rijk. Zij traden niet toe tot het ver- niouwde 
Bongaaisch tractaat van 1824. Ecrst door de wapens 
gedwongen tcckenden hun be- stuurders in 1825 
bcdocld tractaat. Gedurende den krijg, in 1831 in 
Siddnrftng gevoerd om den door het Gouvernemcnt 
erkenden bestuursop- volger La Pangorisang te 
steunen tegen den Bo- nisch gezinden pretendent 
Datoe Lampoela, ko- zen Alita en Sawito weder 
party tegen het Gou ver- nement. Na den oorlog 
werden zij niet meer als betrouwbare bondgenooten 
beschouwd. Sawito werd toen bestuurd door Datoe 
La Tjeboe, oom van de later verjaagde vorstin van 
Bond, en Alita door Patta Latjalabai, zuster van La 
Tj6- boe. Na den dood van La Tjeboe in 1870 werd 
hij opgevolgd door zijn dochter Pasoele Daeng Boe- 
laeng, gehuwd met Palagaoe Aroe Patodjo. Onder 
haar bestuur verbeterde de verhouding van het 
landschap tot het Gouvernement aanmerke- lijk. 
Toen zij in 1886 stierf, kozen de kiesgerech- tigden 
Aroe Patodjo tot haar opvolger, met voor- bijgang 
van haar twee zoons en twee dochters. Onder zijn 
bestuur werd voor het eerst na 1825 weder een lang 
contract door het Gouvernement met Sawito 
gesloten op 30 October 1890 (goed- gekeurd bij G.B. 
van 2 October 1891 no. 28) en wel door den invloed 
van La Pamasangi, den Aroe van DjampoeE, het 
voornaamste lid van de hadat van Sawito en een neef 
van den bestuurder van Sid仓nr仓ng. Na den dood 
van Aroe Patodjo in September 1902 werd de keuze 
van cen opvolger voortdurend uitgesteld, tengevolge 
van pogingen van den bestuursopvoJger van 
Siddnrdng, om zijne echtgenoote, de jongste dochter 
van den overledene, tot bestuurster te doon 
kiezen.Einde- lijk werd op 10 December 1902 onder 
leiding van den naar Sawito gezonden resident ter 
beschik- king, J. A. G. Brugman, door de 
vergadering van kiesgerechtigden, overcenkomstig 
landsgebruik, de oudste wettige zoon van den 
overledene, met algemeene stem men tot bestuurder 
gekozen. Deze, Andi Tamma, teekende nog 
denzelfden dag een akte van verband. Deze akte en 
de uitge- reikte akte van bevestiging werden bij G. 
B. van 2 Juli 1903 no. 18 goedgekcurd en 
bekrachtigd. Aan die akte van verband was gehecht 
de eerste opgave van havens (Paria, Sadapolo, 
Langa, Wa- ka en DjampoeE) van het landschap. 

In Alita was intusschen de bestuurster Patta 
Latjalabai opgevolgd door Aroe Anipong, die 
evenals haar voorgangster, een tanto was van de 
afgezette vorstin van Bond, Bass6 Kadjoeara. Toen 
Aroo Anipong in 1861 kinderloos stierf, werd in haar 
plaats haar nicht We Tanri Pada- rang, dochter van 
Basse Kadjoeara, tot bestuur- stcr gekozen. Onder 
haar bestuur werd op 20 Juli 1890 voor het eerste 
sedert 1825 een lang contract met het Gouvernement 
gesloten, dat te- gelijk met dat van Sawito werd 
goedgekeurd en bekrachtigd bij G.B. van 2 October 
1891 no. 28. Wo Tanripadarang was in 1880 in het 
huwelijk getreden met I. Makoelaoe Kraeng 
Lembang- parang, oudsten zoon van don 
toenmaligen be- stuursopvolger van Goa, waardoor 
Goasche invloed in Alita zijn intredo deed. Nadat 
haar echt- genoot in 18S5 zelf vorst van Goa was 
goworden, woonde do bestuurster van Alita 
uitsluitend in het Goasche. Met tocstomming der 
landsgrootcn trad zij in Februari 1902 wegens 
hoogon leeftijd af; haar oudste zoon, La 
Pangorisang, die tevens 
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bestuursopvolger van Goa was, word door de hadat 
als bestuurder gekozen. De door La Pa- ngorisang op 
17 December 1902 getcekendo akte van verband werd 
by besluit van 2 Juli 1903 no. 18, tegelyk mot die van 
den nieuwen bestuurder van Sawito (zie boven), 
goedgekeurd en bekrach- tigd. Hij verbleef evenwel 
hoofdzakelijk in Goa bij zijn vader, het bestuur van 
Alita overlatende aan de hadat. Toen in 1905 het 
Gouvemement tegen den Radja van Goa optrad, 
zonden de zelf- besturen der Mas^nrempoeloesche en 
Adjatapa- rangsche landschappen hun politieke 
contractcn naar Makassar terug. In October 1905 
vluchtten de bestuurders van Alita en Soepa met hun 
va- der, den Radja van Goa. In verband liiermede werd 
La Pangorisang van zyn waardigheid van bestuurder 
van Alita vervallen verklaard en op- gevolgd door La 
Bonde Kraeng ri DjampoeE, die op 11 Februari 1906 
de korte verklaring volgens Celebesmodel aflegde 
(goedgekeurd bij G.B. van 13 April 1906 no. 20). 
Laatstgenoemde was een breeder van Andi Tamma, 
bestuurder van Sawit。， en gehuwd met een dochter 
van den invloed- rijken oud-Aroe DjampoeE, La 
Pamasangi. Door kapitein H. Christoffel rusteloos 
vervolgd, sneu- velde in December IW6" eerst La 
Pangorisang en 3 dagen later zijn vader. In Sawito was 
intus- schen ook de verhouding van het landschap tot 
het Gouvemement veranderd. Het lange contract werd 
vervangen door de korte verklaring volgens 
Celebesmodel, welke door den bestuurder Andi 
Tamma op 29 September 1905 werd afgelegd en bij 
G.B. van 13 April 1906 no. 20 werd goedgekeurd en 
bekrachtigd. 

Toen onze troepen Sawito binnenrukten, nam 
Andi Tamma evenwel de vlucht naar de Lem- bangs 
en kwam zich eerst op 25 Juli 1906 melden. Zijn 
onechte zoon La Sinrang hield evenwel het verzet 
gaande, maar moest zich ten laatste op 10 Juni 1907 
onderwerpen, waarop de rust in Sawito terugkeerde. 
Zooals bo ven reeds is vermeld, werden in 1907 de 
beide landschappen Alita en Sawito vereenigd onder 
het bestuur van Andi Tamma of La Tamma. Hij stierf 
op 20 Januari -~1922 en werd opgevolgd door zijn 
zuster I. Ba .Eda, die op 1 Augustus 1922 de korte 
verklaring volgens uniform model aflegde, welke werd 
goedgekeurd bij G.B. van 1G October 1923 no. 23. De 
zoon van La Tamma werd landsgroote met den titel 
Soelewatang en tevens hoofd van het toen- malige 
district Pinrang. I. Ba Eda is nog in func- tie. Haar titel 
is Adatoeang; zij woont in Pinrang, de 
onderafdeelingshoofdplaats, en geniet een 
maandelijksche bezoldiging van / 175. Zij wordt in het 
bestuur bijgestaan door een hadat, bestaande uit een 
soelewatang en twee pabi- tjara‘8, bezoldigd uit de 
Adjataparangkas. Ver- der zijn in eigenlijk-Sawito 
bezoldigd de Aroe‘8 van Pinrang, Padakalawa, Langa, 
Paria, Alita, Tiroeang, Malimpoeng, Talabangi en 
Lapa- ngan; in de Lembangs： de Aroe van Letta, de 
Madika‘8 van Oeloe-Sadang, Radjang, Soepiran, en 
Bas6an, de Aroe van Binanga Karoeng. Over de 
Lembangs is een districtsbestuurder (geen volkshoofd) 
aangesteld op een maandelijksche bezoldiging van / 
200. De leden van het zelfbe- stuur en de bezoldigde 
hoofden ontvangen ook kindertoelage en een toelage 
voor reis- en ver- blijfkosten. In 1926 werden de 
Ldmbangs, onder een districtsbestuurder, 
administratief geschei- den van Sawito en gevoegd bij 
de onderafdeeling 

Enrekang, vanwaar zy beter bcreikbaar waron. In 
1931 evenwel werden zij wecr bij Sawito gevoegd 
cn tegelijk met de landschappen Batoelapa en Kasa 
bij do onderafdeeling Pinrang ingelijfd. 

Eigenlijk-Sawito is vcrdeeld in 10 en de Ldm- 
bangs in 6 adatgcmeenschappen (vroeger distric- 
ten). De kampoengs staan onder matoa's, dio geen 
bezoldiging, maar collecteloonen ontvangen. 

BATOELAPA (Aanv. DI. I) grenst ten N. aart. 
Enrdkang en Letta (in de Ldmbangs), ten O. aan 
Kasa, ten Z. aan eigenlijk-Sawito en ten W. aan 
Straat Makassar. De bevolking bestaat uit 6600 
Inlanders, 6 Chineezen cn 15 and ere Vreem- de 
Oosterlingen of totaal 6G21 zielen. De Vreem- de 
Oosterlingen wonen voornamelijk op de hoofd- 
plaats Boengi (Boenging) waar een zeer groote, 
drukke pasar is. De adatgemeenschap (vroeger 
district) Boengi behoorde vroeger tot Sawito, doch 
werd 土 een eeuw geleden aan Batoelapa gegeven 
als belooning voor goede diensten. Het landschap is 
zwaar bergachtig, alleen langs do kust ligt een vrij 
uitgestrekte vlakte, welke gcheel in cultuur is 
gebracht. Aan de kust is maar een kleine inham, die 
van Boengi, welke zelfs in den Oostmoesson geen 
goede ankerplaats biedt. De voornaamste rivier is 
die van Boengi ； zij is voor kleine zeeprauwen tot 
de hoofdplaats be- vaarbaar. Van Boengi wordt de 
z.g. Boengikoffio van Letta en Doeri uitgevoerd 
naar Makassar. Andere rivieren, van geen belang 
voor de com- munisatie, zijn de Kaba2, Kadokong, 
Boenoe, Be- lawa en Batoelapa, welke alle op den 
berg Tirasa ontspringen. De voornaamste 
bergtoppen zijn Tirasa, Baroekoe, Tainatte, 
Panenong, Doeka- lang, Parisi en Patoempoe. De 
hoogten varicercn tusschen 300 en 1300 m. Het 
voornaamste mid- del van bestaan is landbouw. Rijst 
en mais wor- den geplant op eawahs en ladangs. De 
klapper- cultuur in de vlakte is zeer uitgebreid. Oebi- 
soorten, tabak, indigo, widjdn en kemiri zijn mode 
landbouwproducten van het landschap. Vec- teelt en 
visscherij %ijn van weinig belang. Kar- bouwen 
worden gehouden voor den landbouw cn als 
transportmiddel, paarden als rij- en lastdicr. De 
vroeger door den Aroe geheven uitvocrrcch- ten zijn 
tegen schadeloosstclling van / 300 's jaars(in 
1906)door het Gouvemement overgcuo- men. 
Pasars zijn te Boengi, Maroncng, Batoelaj>a en 
Lampa. Op 23 November 1890 is weer voor het eerst 
na J 825 een lang contract gcsloten door het 
Gouvemement met de vrouwclijkc Aroo 1. Tjoma 
en haar hadat (goedgekeurd bij G.B. van 2 October 
1891 no. 28). Op 3 Februari 1906 tec- kende zij de 
korte verklaring volgens Celcbes- model, welke 
werd goedgekeurd bij G.B. van 19 Juli 1906 no. 29. 
Deze bestuurster i» ons steeds goedgezind geweest. 
Zij is nog in functic en ondcr- Bcheiden met de 
kleine gouden ster. Zij woont in Boengi en geniet 
een bezoldiging van f 70 ,s maands vermeerderd met 
een kindertoelage en een toelage voor reis- en 
verblijfkosten. Naast zich hceft zij een bezoldigden 
soelewatang, die ook de genoemde toelagen krijgt. 
In Batoelapa hceft men geen bezoldigde hoofden. 
De vroegero vcrdeeling in districten is ingetrokken. 
De kain- poenghoofden genieten alleen 
collecteloonen. J)e grooteautoweg van Par6par6 
naar het N. langa do kust, gaat door het landschap en 
langs Boengi. Van Boengi is ook een autoweg naar 
Paria (in Sawito) en een verbeterd paardenpad naar 
Enr6- kang' 
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/ KASA (Aanv. DI. II). Dit zclfbcsturendo land- < .* schap 
is het kleinsto (±170 km.2) derzeven land- schappen, welke 
dccihebbers zijn in de Adjata- parangkas. Zijn bcvolking telt 
slechts 1.822 zie- Icn, alien Inlanders, verdeeld over 5 
kampoenga. Het grenst ten N. aan Enr6kang, ten 0. aan En- 
rdkang en Maiwa, ten Z. aan Sawito cn ten W. aan Batoelapa. 
Het land is geheel bergland. Hoofd- middel van bestaan is 
landbouw. Eerst bchoorend tot de onderafdeeling Enrdkang, is 
het met Batoelapa in 1931 by de onderafdeeling Pinrang ge- 
konien. 

De eenige behoorlijke weg is het verbeterde 
paardenpad, dat van Pinrang over Kasa in noor- 
dclijke richting gaat en uitkomt op den weg van 
Boengi naar Enrekang. Evenals met Batoelapa werd 
op 23 November 1890 met Kasa een lang contract 
gesloten, dat were! goedgekeurd bij G.B. van 2 
October 1891 no. 28. De tegenwoordige be- 
stuurster I. Boeabara is in 1902 opgetreden, na op 8 
December van dat jaar een akte van verband te 
hebben geteekend, welke werd goedgekeurd bij 
G.B. van 2 Juli 1903. Evenals de zelf- bestuurster 
van Batoelapa heeft zij in 1906 (3 Februari) de korte 
verklaring volgens Celebes- model afgelegd, welke 
bij G B. van 19 Juli 1906 no. 29 werd goedgekeurd. 
Zij woont in de kam- poeng Beladjeng en geniet een 
maandelijksche bezoldiging van / 30 benevens een. 
kindertoelagc en een toelage voor reis- en 
verblijfkosten. In het bestuur wordt zij bijgestaan 
door een pabitjara, die een maandelijksche 
bezoldiging trekt van / 15. Bezoldigde hoofden zijn 
er niet. De kam- poenghoofden genieten 
collecteloonen. 

SOEPA (Aanv. DI. IV). Dit ongeveer 225 km.2 

groote, zelfbesturende landschap grenst ten N. aan 
Sawito, ten 0. aan SiddnrAng- Rapang, ten Z. aan 
Maloesetasi en de de Baai van Parepare, ten W. aan 
Straat Makassar. De oostelijke helft van het 
landschap is heuvelland, waarvan de hoogste top 
niet hooger dan 200 m. is. De grond is daar, behalve 
in de dalen, steenachtig en on- vruchtbaar. De 
westelijke helft is vlak, doch gril- lig van vorni. In 
het Z. heeft men de vruchtbare vJakte van Soepa en 
een 土 5 km. langc landtong, wclker grootste breedte 
niet meer dan 300 in. is； de bodem bestual uit 
kalkgi'ond, waar hier en daar kalkrotsen uitsteken. 

De voornaamstc rivieren van Soepa zijn de Salo 
Aladjinang, de Tur, de Maraoclang, de Ba- 
rakasanda, de TjakkiaJa, de Sabangparoe en de 
Agalatjange, welke alle in het Bodjagebergte ont- 
staan en in do Baai van Parepare uitmonden. Alleen 
de Maraoelang is steeds voor prauwen van geringen 
diepgung bevaarbaar. Bij Kaap Ton- rangang begint 
de Baai van Parepare. Do baai wordt naar het W. 
omsloten door ecn smalle Jandtong, welko eindigt 
in Tandjoeng L6ro. Ongeveer in het midden van die 
landtong (behooron- de tot Soepa) springt een 
sinallo strook, Tana Maiili genaaind, naar het O. uit 
en verdcclt daar- door do baai in twee deelen. Het 
noordelijke deel in de ruime Baai van Soepa, het 
zuidelijk deel die van Parepare. Tegenover Tana-
Alaeli ligt do nederzetting Par6par6. De insnijding 
in het land is van het Z. naur het N. bijna 8 kin. lang. 
De ingang is tusschcn de drievademlijn bijna 2 km. 
breed. Bij Par6par6 is de breedto 土 350 m. De baai 
van Soepa is 4 km. breed; aan de westzyde is zij 
ondiep. Ten 0. van Poelau Karama is het diepere, 
voor zeeschepen toegankelyke gcdeelte. 

In het midden van de noordkust tier baai ligt de 
kampoeng Soepa; de boclem van dezo kampoeng 
bestaat uit zand. Het geheelc W.-Jijk deel der baai 
wordt gevormd door een by eb droogvallend rif. In 
hot Z. ligt op dit rif het cilandje Karama (±30 m. 
hoog) en N. daarvan het cilandje Dapo, terwyl 
wcstclyk daarvan zich nog het eilandje 
Laorakkorang bevindt. Langs de oostkust van de 
Baai van Soepa loopt de autoweg Parcpare- Pinrang 
cn vordcr noordwaarts. Hij volgt den voet van het 
hcuvelterrein; bij de noordpunt van de baai loopt de 
weg over een zeearm, Akote- ngang geheeten, welke 
diep landwaarts ingaat. Een goede pont zet hier 
voertuigen over. Het hooge terrein ten N. van. de 
baai is schraal be- groeid en een groot 
rotsblokkenveld. Van ge- noemd blokkenveld daalt 
men in de vlakte van Soepa, welke geheel door 
sawahs wordt ingeno- men. Naar het N. wordt deze 
vlakte door een lagen uitlooper gescheiden van 
Sawito. 

Do bevolking van Soepa bestaat uit 2 Europe- 
anen, 9026 Inlanders en 5 Arabieren, totaal 9033 
zielen. 

De inheemsche bevolking leeft voornamelijk van 
landbouw en visscherij. De vruchtbare laag- vlakte 
is geheel ingenomen door sawahs, welke de bekende 
Soeparijst (asepoeloet) leveren. Het heuvelterrein 
langs de kust is geheel beplant met klappers. Verder 
worden nog verbouwd mals, oebisoorten, 
katjangsoorten, widjdn, pinang en kemiri. Bamboe 
komt weinig voor. De gronden voor de cultures 
behooren hoofdzakelijk tot het erfelijk individueel 
bezit der bevolking. Eigenaars van groote 
complexen geven hun gronden uit ia deelbouw tegen 
vergoeding aan den grondbezit- ter van */3 of 1/2 van 
do opbrengst. Verkoop van grond is verboden, maar 
verpanding komt dik- wijls voor. Ook verhuring 
heeft soms plaats. Paberd of pamase is hier 
onbekend. Het eerste beteekent het ten geschenke 
geven van woeste gronden door den vorst aan zijn 
familieleden ter gelegenheid van huwelijk of 
anderszins; het tweede het ten geschenke geven van 
gronden aan personen, die zich de gunst van den 
vorst op de een of andere manier, bijvoorbeeld door 
onder- scheiding in den oorlog, hebben waardig ge- 
maakt. Elders (Siddnrdng) kwam een dergelijke 
vrygevigheid van den vorst wel voor, zelfs ten 
aanzien van reeds ontgonnen grond. De oor- 
spronkelijke bewerkers behieldea dan echter een 
erfelijk individueel bewerkingsrecht. Over het 
algemeen is de bevolking in Soepa welvarend. De 
veeteelt is van niet veel beteekenis. De Datoe 
(bestuurder) alleen heeft eenige runderen. Overi- 
gens vindt men er karbouwen, paarden, geiten en 
schapen in kleine hoeveelheden. De jacht is ovenmin 
van belang; herten zyn er niet meer, VVildo varkens 
worden ineestal met vergift ge- dood. Op 
krokodillen, leguanen en slangon wordt jaclit 
gemaakt om de huiden. De visscherij in de baai en 
op de rivieren lovert een goede bijver- diensto op. 
Uitgevoerd worden voornamelijk rijst (naar 
Mandar) en droge visch. De kleinhan- del op de 
pnsars is Icvendig. Op onkelo plaatsen wordt nog 
ruilhande] gedreven. De inheemsche prauwvaart is 
niet meer van belang. Zeeprauwen. van Pnrdparo en 
do K.P.AI. zorgen thans voor het vervocr ter zee, 
terwijl vrachtauto*s voor goe- derenvervoer te land 
gebruikt worden. Tusschen de verschillonde 
kampoengs heeft men voetpa- don. Do grooto 
autoweg van Parepare naar Pin- 
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rang loopt door het landschap. Een verbeterd 
paardenpad verbindt de voornaaniste kampoengs 
met den grooten weg via Mangarabonibang tot 
Garasi. ' 

Soepa behoort tot de landschappen, welke door 
de mede onderteekening van het Bong- gaaisch 
tractaat van 18 November 1C67 bond- genooten van 
de O.I.C. w&ren geworden. Toen Bon6 in het begin 
der vorige eeuw zijn gezag over de Boegineesche 
landen van Celebes ves- tigde, werd ook Soepa 
onderworpen en mocst het het district Parepar6 
afstaan, dat van toen af ecn apanage der Bonische 
vorsten werd. Het ge- bied van Soepa strekte zich 
toen langs de kust uit, vanaf de rivier van Soreang 
of L6mokapoe- roe (grens Sidenreng met Soepa) in 
het N. tot aan de rivier van Tjilalang of Batoepoetd 
(de tegenwoordige grens van Siddnrdng met 
Soppdng) in het Z. en omvatte alzoo niet alleen 
Parepar6, maar ook Batoetjoeke, Palanro, Koepa, 
Bodjo en Nepo met de daaronder ressortcerendc 
kampoengs en eilanden Baki en Baloengang, welke 
all© se- dert 1824 onder heerschappij van 
Sidfenring zijn gekomen. Soepa trad niet toe tot het 
vernieuwde Bonggaaische tractaat van 1824. Eerst 
door de wapens gedwongen kwam Sultan Achinad 
met eenige hadatleden van Soepa naar Makassar om 
genoemd tractaat te onderteekenen. De opvolger van 
Sultan Achmad verbleef meestentijds in Bon6, 
alwaar bij in 1855 overleed. Door de hadat werd het 
bestuur van Soepa tijdelijk aan den ons 
vijandiggezinden La Tjeboe, Datoe Sawito, opge- 
dragen. Deze woonde ook in Bond en liet het be- 
stuur aan den Soelewatang over. In de daarop 
volgende verwikkelingen van Bond met het Gou- 
vemement hield Soepa zich onzijdig. Na be- 
eindiging der expeditie vestigde zich in 18G0 de 
afgezette vorstin van Bond, Basse Kadjoeara, in 
Soepa. Zij liet vergiffenis vragen aan het Gou- 
vernement en verkreeg die, waarop de hadat van 
Soepa haar tot bestuurster verkoos. Zij werd op- 
gevolgd door haar dochter I. Madalloeng, met wie 
het Gouvernement voor het eerst na 1824 een lang 
contract sloot op 18 Juli 1890, goedgekeurd bij G.B. 
van 2 October 1891 no. 28. In 1902 werd zij 
opgevolgd door haar neef, La Pamanjoekie, zoon 
van de bestuurster van Alita en La Ma- kaoclaoe, 
radja van Goa. Op 17 December 1002 tee ken de hij 
een akte van verband, welke goedgekeurd werd bij 
G.B. van 2 Juli 1903. In 1906 werd La Pamanjoekie 
afgezet en vervangen door La Par6r6ngi Kraeng 
TinggimaE, die op 21 Ja- nuari 1906 de korte 
verklaring volgens Celebes- model aflegde, 
goedgekeurd bij G.B. van 13 April 1906 no. 20. 
Laatstbedoelde bestuurder overleed in April 1926 en 
werd eerst tijdelijk, daarna definitief vervangen door 
Andi Makka- saoe. Op 25 Augustus 1928 heeft hij 
de korte verklaring volgens uniform model 
afgelegd, welke bij G.B. van 10 Februari 1929 no 4 
werd goedgekeurd. Hij is nog in functie, woont in 
Madja- nang en geniet een maandelijksche 
bezoldiging van / 200. Hij wordt in het zelfbestuur 
bijge- staan door een Soel6watang. Een ander bezol- 
digd hoofd in Soepa is de Matoa van Soepa. Alle 
drie personen genieten bovendien een kindertoe- 
lage en een toelage voor reis- en verblijfkosten. De 
kampoenghoofden krijgen slechts collecte- loonen. 

De Aradjangs (rykssieraden) van Soepa be- staan 
uit een vlag, twee klewangs, een geweer en 

eon pakje, gewikkeld in een blauw gekleurd dock,, 
dat den vorm heeft van cen visch (ikan pari). Zij 
worden bewaard in een daarvoor door do bovol- king 
gebouwd huis te JIangarabombang, waarin tevens do 
bewaker der omamenten met zijn fa- milie woont. 

MALOESETASI (Aanv. DI. II). De landschap-' 
jes Sor6ang, Batjoekiki, Bodjo, Palanro en Nepo 
vormden vroeger een onderdeel van het landschap 
Soepa. Gedurende het Engelsche tusschen- bestuur 
was de zeeplaats Parepar6, in Sordang, een 
Engelsche nederzetting. Na de overname der 
Engelsche bezittingen werd Par6par6 Ne- 
derlandsch-Indisch gebied. Het werd cvenwcl niet 
bezet, maar in leen gegeven aan Siddnrdng. In 
dezelfde verhouding gingen ook de landschappen 
Batjoekiki, Bodjo, Palanro en N6po in hundon van 
Siddnr^ng over en wel gehcel vrijwillig, N6po was 
verreweg het voornaamste. De vrou- welijke Aroe 
van N6po was vertegenwoordigster van den vorst 
van Siddnrdng in alle vijf landschappen en werd als 
hoofd beschouwd van dat complex, onder den titel 
Talloe LataE. De Aroo van N6po van 1906 was 
weduwe van den Adatoo- ang van Siddnrdng, die 
tevens haar voile neef was. Zij verving in de vijf 
landschappen (do zoogenaamdo palili pasiadjingang) 
haar echtge- noot. In 1906 werden die landschappen 
van Si- ddnrdng gescheiden en samengevoegd tot een 
af- zonderlijk landschap, onder I. Samatana, do 
vrouwelijke Aroe van N6po bovenbedoeld. Mon zag 
in haar verheffing cen welvcrdiende beloo- ning voor 
haar loyale houding jegens het Gouvernement tijdens 
de laatste expeditie. Zij legdo op 9 Februari 1906 de 
korte verklaring volgena Celebes-model af, welke 
werd goedgekeurd bij G.B. van 2 Mei 1906. Zij stierf 
kinderloos in 1917 en werd opgevolgd door I. 
Makoeng, dochter van den vroegeren Aroe van Alita 
en gehuwd met een zoon van den Adatoeang van 
Sawito, een jon- geren broer van don Adatoeang van 
Sicldnrdng en. de Aroe Rapang. Zij heeft op 12 Maart 
1917 do korte verklaring volgens uniform model 
afgo- legd, welke goedgekeurd werd bij G.B. van 2 
Augustus 1918 no. 10. Zij is in 】932 overledcn en 
nog niet definitief vervangen (Oct. 1933). 

Maloes6tasi grenst ten N. aan Soepa, ten O. aan 
Siddnring-Rapang en Sopping, ten Z. aan 
Soppdngriadja en ten W. aan de zee. De kuHllijn van 
Maloesdtasi maakt ten noorden van de nion- ding der 
Batoepoetft-rivier een wijde bocht door het O. naar 
het N. en eindigt in Oedjoeng Djo- nga, waarvoor het 
Oexni-rif en het lage eilandje Baki (waarop 
petroleum moet voorkomcn) lig- gen. Van hier 
herneemt de kustlijn haar n.-lijke richting langs de 
kapen Koepa, Bodjo en J'on- rangang, bij welke 
laatste kaap de ingang van de Baai van Par6par6 ligt. 
Deze baai wordt naar het W. omsloten door een smal 
schiereiland, dat eindigt in Tandjoeng Lero. 
Ongeveer in het midden van dit schiereiland epringt 
een smallc strook Tana-Maoli genaamd, naar het 0. 
naar voren en verdeelt daardoor do baai in twee 
deelen: do Baai van Soepa en de eigenlijke Baai van 
Par6- par6, welke laatstgenoemde plaats tegenover 
Tana-Maeli is gelegen. De westelijke bergketen van 
het z.-lijke schiereiland van Celebes daalt aan de 
westzijde steil af naar de kustlijn. Hij nee mt naar het 
N. in hoogte af en vertoont een griHige kamlijn, 
waarin enkele spitse toppen, ala de Lapo-Krikri ten 
Z. van Parepard opvallen. 
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Dicht langs do oostkust van do Baai van Pa- x6par6, 
waar do vlakte nauwolijks con halve km. breed is, 
zet hot bergland zich naar hot N. voort om plotseling 
ondor to duiken in do inbuiginga- zone tusschen Z. 
en Centraal-Celobes, wclke zich uitstrekt van de 
Sa'dang-monden aan do west- kust over de meren 
vnn Siddnrfeng on Tdmp6 en ■door het Tjdnrana-
bekken naar Palima aan do Golf van Bond. De kust 
is van het Z. tot aan de Baai van Par6par6 bochtig, 
laag en hier en daar rotsachtig, bijna overal bedekt 
met modeler en op vele plaatsen begroeid met 
rizophoren. Van de baaien ten Z. van die van 
Parepare zijn vermel- ■denswaard die van 
SoempangbinangaE, Bodjo, Palanro en 
Batoepoetfe. De voor de kust liggendo eilandjes zijn 
Baki en Boetoengang (tegenover kampoeng 
Oedjoeng, ten N. van Par6pare). De voornaamste 
rivieren zijn de Marapang of Batoe- poet6-rivier op 
de grens met Soppdngriadja, welke tot een eind 
voorbij de kampoeng Tjilalang is op te varen, en de 
rivier van SoempangbinangaE, in haar bovenloop 
Karadja geheeten, welke met een breeden mond in 
zee uitloopt en daardoor voor.groote prauwen 
bevaarbaar is tot do kampoeng LontangE, waar een 
levendigo pasar is. De rivieren van Palanro, Koepa 
en Bod jo zijn van weinig beteekenis. 

Autowegen in het landschap zijn: a de weg van 
Makassar over Parepare naar Mandar； b van 
Parepare over Pangkadjene-Tanroetcdang-Sing- 
kang naar Pampanoea en Loewoe； c van Pard- 
pare over BangkaE-Rapang naar Pabetongan en 
verder naar Enrekang. Nog bestaat er een paar- 
denpad van Par6pare naar Alakoeang en een 
autoweg van Parepare naar WanoeE, den zetel van 
den bestuurder van Soepa； deze weg sluit verder 
aan op de verbinding der kustkampoengs 
Barakasonda en Garassi, van welke laatsto plaats do 
weg doorgaat naar den asweg richting Enr6- kang. 
Op den rijwcg Palanro naar LamaE sluit aan de 3 m. 
breede kainpoengweg, welke in con boog allc om de 
groote rijstvlakte van Ncpo ge- legen kampoengs tot 
aan de kust (kampoeng Ocdjoeng) verbincit. De 
bevolking van Maloese- tasi bestaat uit 134 
Europeanen (ter nfdeclings- hoofdplaats), 28.054 
Inlanders, 399 Chineczen (op de 
afdeelingshoofdplaats cn de pasars) en 308 and ere 
Vreemde Oosterlingen (hoofdzakclijk Ara- bioren) 
of totaal 28.955 zielen. Kampoeng-con- ccntratie, 
vooral in de bergstreken, wordt strong doorgevoerd. 
De Aroe van Maloes6tasi ontvangt een 
maandclijksche bezoldiging van / 100. ])c hadat 
bestaat uit cen soelewatang on een pabitjara. 
Bezoldigde hoofden in het landschap zijn： de Aroc 
van Batjoekiki, de Matos van Ocdjoeng, de Matoa 
van Nepo cn de Matoa van Laboekang. De ledon 
van het zelfbestuur en do bezoldigde hoofden 
ontvangen eon kindcrtoclago cn eon toelage voor 
rcis- en verblijfkostcn. De kampoenghoofden 
genieten allcon collectclooncn. Hoofdmiddcl van 
bestaan der inheemHcho bevolking is de land bo uw 
en meer speciaal do rijst- cultuur. Het landschap 
heeft uitgebreide sawahs, waarvan de mecsto 
gelrrigeerd zyn. In de berg- strekon heeft mon nog 
ladangs. Do rijstopbrengst is zoo groot, dat elk jaar 
oen belangrijke hoevcol- hoid kan wordon 
uitgevoerd. De klappercultuur is in do kuststreken 
zeer uitgebreid. De copra wordt uitgevoerd. 
Oliebereiding komt niet voor. Andore gewassen, 
welke geplant wordon zijn: mala, katjang- en 
oebisoorten, widjdn, tabak on 

komiri. Van vccl belang is ook do aanplant van 
pisang, welko grootcndecls naar Makassar wordt 
uitgevoerd. 

Do vccstapol bestaat voornamelijk uit kar- 
bouwen on geiten. Paardcn zijn er weinig. De i 
mport- en exporthendel zijn voornamelijk in handen 
van Europeesche en Chineesche hande- laren； do 
binnenlandsche kleinhandel is in han- don van 
Boegineezen. Transportmiddelen zijn K.P.M. 
booten, groote zeeprauwen, auto's, twee- wielige 
rijtuigen, rijwielen, paarden en soms kar- bouwen. 
Aan jacht wordt weinig gedaan. Vis- scherij wordt 
in den regel als nevenbedrijf uit- geoefend door do 
bevolking in de kuststreken. De zeevisch wordt 
gedroogd op de binnenlandsche pasars verhandeld. 
De rivieren zijn weinig vischrijk. Langs de kust 
heeft men vele visch- vijvers aangelegd. De 
Industrie is van weinig belang, dp producten zijn 
gewoonlijk voor eigen gebruik/ 

RAPANG (Aanv. DI. III). Dit kleine, zelfbe- 
sturende landschap, vormt samen met het zelf- 
besturende landschap Siddnreng de onderafdee- 
ling Siddnrdng-Rapang der afdeeling Parepare van 
het gouvernement Celebes en Onderhoorig- heden. 
Het wordt gevormd door 9 aan elkaar sluitende 
kampoengs, welke bij elkaar een door- loopcnde 
klappertuin met sawaha er tusschen vormcn. Het 
grenst ten N. aan Maiwa en Enrekang, ten 0. aan 
Banawa en Siddnrdng, ten Z. aan Siddnrdng en ten 
W. aan Sawito. In het lange contract van 11 
September 1887, gesloten met den bestuurder 
Soemanga Roekka (goedgekeurd bij G.B. van 23 
Sept. 1888), zijn de grenzen aan- gegeven. 

Het landschap is ongeveer 470 km.2 groot en 
heeft cen bevolkingsstcrkte van 1 Europeaan, 
32.389 Inlanders, G2 Chineczen en 131 andero 
Vreemde Oosterlingen (Arabicren). Een groot deel 
der Arabieren woont in de kampoengs en heeft zich 
verincngd met do inhcemsche, Boe- gineesche 
bevolking. Het n.-lijk deel van het landschap, tegen 
de grenzen met Enrekang en Maiwa, is bergachtig; 
het z.-Iijk deel is vlak, bedekt met sawalis en 
klappertuinen en sluit aan bij de groote vlakto van 
Siddnrdng, welke bekend staat onder den naam van 
de inbuigingszone van Zuid-West-Celebes. De 
vlakte van Rapang wordt van Oost naar West 
doorloopen door de onbe- vaarbare rivier van 
Rapang of Salo Karadja, welke in Sawito den naam 
krijgt van Alita of Saga-Saga-rivier en bij 
DjampocE in Straat Makassar uitmondt. Verder 
heeft men in Rapang kleine riviertjes, welke in het 
meer van Sid^n- ring uitloopon on van weinig 
belang ziju. Van Par6par6 is or eon autowog over 
BangkaE naar Rapang, Pabetongan on verder naar 
Enrekang. Ook is er een autoweg van Pangkadjene 
(Si- ddnrong) naar Rapang. Van deze onderafdee- 
lingshoofdplaats gaat ook een autoweg naar de 
groote marktplaats Maroengin in het landschap 
Maiwa. De verbinding Rapang-Pinrang is voor 
autoverkeer geschikt geniaakt. 

Het hoofdmiddcl van bestaan is laudbouw. Do 
uitgebreide sawahs, gelrrigeerd uit do Rapang- 
rivier, leveren con overschot aan rijst op, dat 
uitgevoerd wordt. De klappercultuur levcrt copra op 
voor den uitvoer. Andero cultures zijn die van mais, 
katjangsoorten, widjdn en oebi- soorten. 

Do vccstapel (karbouwen, paarden, geiten) is 



1278 RAPANG—SID &NRENG. 

voldoende voor de bchoeftcn der bevolking. Jacht, 
visscherij en nijverheid zijn van weinig be- lang. De 
binnenlandsche handel op de pasars is zccr druk 
(Rapang, Baranti). Transportmiddclen zijn： auto's, 
rijwielcn en draagpaarden, zelden koelis of 
karbonwen. 

V66r 18S6 werd Rapang bestuurd door een 
zclfstandigen vorst. Na het huwelyk van Patta Banti, 
een dochter van Andi Matanang, Aroe van Rapang, 
met La Pangorisang, Adatoeang van Siddnrdng, 
kwam Rapang onder den invloed van het 
laatstgenoemde landschap. Toen Andi Matanang 
stierf. werd zijn kleinzoon, Socmanga Roekka, zoon 
van den Adatoeang van SidBn- rdng, in October 
]SS6 vorst van Rapang en van Siddnrdng. Op II 
September 1SS7 sloot Soemanga Roekka met de 
hadat van Rapang een lang contract met het 
Gouvernement, dat bij G.B. van 23 September 1S8S 
werd goedgekeurd. In dat contract zijn de grenzen 
van Rapang aangegeven. Bij suppletoire 
overeenkomst van 4 December 1888, goedgekeurd 
bij G.B. van 2 October 1891, wer- den bepalingen 
opgenoinen tot tegengang van den in- en uitvoer van 
oorlogsbchoeften. Bij den dood van Soemanga 
Roekka ging het bestuur over beide landschappen 
over op zijn jongeren breeder La Sadapotto. Deze 
voerde het bestuur, toen de militaire actie tegen 
Sidenrdng begon en het verzet in het landschap werd 
gebroken. La Sadapotto deed afstand van het 
bestuur en de landschappen werden gescheiden. 
Zijn oudere zuster I. Njilitimo, Aroe van Baranti, 
werd be- stuurster van Rapang, na op 21 October 
1905 de korte verklaring volgens Celebes-model te 
hebben afgelegd, welke goedgekeurd werd bij G.B. 
van 2 Mei 1906. In Sidfenrdng werd La Sadapotto 
vervangen door zijn zoon La Tjiboe. I. Nji- litimo 
werd in 1908 op verzoek eervol van haar 
waardigheid ontheven en kreeg tot opvolgster I. 
Tanri, dochter van La Sadapotto, die op 16 Augustus 
1909 de korte verklaring volgens uniform model 
aflegde, welke werd goedgekeurd bij G.B. van 10 
November 1911 no. 21. Zij is nog in functie, woont 
in de kampoeng Rapang en ge- niet een 
maandelijksche bezoldiging van / 150 *s maands； 
zij wordt bijgestaan door een hadat, bestaande uit 
een soelewatang en een pabitjara, die mede 
bezoldiging genieten en evenals de be- stuurster een 
kindertoelage en een toelage voor reis- en 
verblijfkosten ontvangen. In het land- Bchap 
worden ook bezoldigd de hoofden (Aroe's) van 
Lalangbata, Paseno, Koelo en Binteng (vroe- ger 
districten, thans adatgemeenschappen). De 
kampoenghoofden genieten collecte-loonen., 

SIDENRENG (Aanv. van DI. III). Dit zelf- 
besturende landschap, zooals het thans na af- 
scheiding van Rapang en Maloes6tasi is inge- 
krompen, wordt begrensd ten N. door Rapang en 
Belawa, ten O. door Wad jo, ten Z, door Sop- peng 
en ten W. door Maloesdtasi, Soepa en Sa- wito. Het 
is ± 1450 km.2 groot en het volkrijkste der 
landschappen, aangesloten bij de onderaf- 
dcelingskas Adjataparang. De bevolking bestaat uit 
85.767 Inlanders, 72 Chineezen en 605 andere 
Vreemde Oosterlingen (meest Arabieren), totaal 
86.444 zielen. Een groot dee! der Arabieren heeft 
zich door huwelijken met Boegineesche vrouwen 
met de Inheemsche bevolking vermengd. Zij wonen 
op de pasars en in de kampoengs; de Chineezen 
alleen op de pasars. 

De bergketeii van het Z.W.-lijk schiereiland 

van Celebes, welke o.a. de grens vormt van Barroe 
en Bond, strekt zich dicht langs de westkust van de 
Baai van Parepar6, waar de kustvlaktc nauwelijks 
een halve km. breed is, naar het N. uit, in hoogte 
afnemende, om plotseling onder to duikon in de 
inbuigingszone tusschen Z. en Con- traal-Celebes, 
welke zich uitstrekt van do Sa'dang monden bij 
DjampoeE en Salipolo aan de westkust, over de 
vlakte van Sid6nrfeng en over de meren van 
Siddnrdng on T6mp6, voorts door het Tjinrana-
bekken naar Palima aan de Golf van Bond. 
Zuidelijk van de vlakte van Siddnrdng heeft men 
het heuvel- en bergconiplex van den Boeloe 
Malotji, dat verbonden is met de boven- genoemde 
westelijke hoofdketen op het schiereiland. De 
vlakte zelf staat bekend onder den naam van 
inbuigingszone van Z.W. Celebes, ter- wijl het 
gedeelte rondom de meren in het bij- 
zonderTdmpddepressie genoemd wordt. Zuidelijk 
van de meren strekt de vlakte zich wigvormig uit tot 
binnen het tusschen de beide hoofdketens (W. en 
O.) gelegen stroomgebied van de Wa- lanaE. De 
directe verbinding van de berglanden van Z. 
Celebes en Centraal-Celebes wordt onder- broken 
door de vlakte van Siddnreng; van hicr- uit gaat N.-
waarts eon verbindingsrug over het heuvelland van 
Maiwa naar Batoe Mila, van waar de 
waterscheiding tusschen de Salo Sa*dang en de 
Alitarivier in W.Z.W.-lijke richting zich afbuigt 
naar Straat Makassar. Van Batoe Mila gaat ook de 
verbindingsrug met het Latimo- djonggebergte, dat 
met het bergstelsel van Ccn- traal-Celebes 
samenhangt, eerst in n.o.-lijkc en dan in n.-lijke 
richting naar den Boeloe Wong- wongan (1419 m.), 
vervolgens in o.-lijke richting； beoosten Boeloe 
Kalawedak (1307 m.) en het paardenpad Kalosi-
Oeroe-Rapang kruisend naar den Oeloe Mamang 
(2580 m.) en van hi er in n.-lijke richting naar den 
B. Latimodjong (3413 m.) en den Rante Mario 
(3425 m.). 

Het meer van Sidinring, normaal 45,5 km.E 

groot, ontvangt het water van de omliggende ler- 
reinen； door de S. Lasasanriwoe of S. Wata staat 
het in gemeenschap met het grooterc Tiunp6- meer, 
normaal 105 km.2 groot. In den drogen tijd is de 15 
km. lange 8. Losasanriwoe nauwclijks 3 m. breed 
en valt van het meer van Sidinreng on- middellijk 
in de S. Minralang, de afwatering van het 
Temp6meer naar de Tjinranarivier. J n den natten 
tijd worden de afwatenngsrivieren aan- 
voerleidingen van water afkornstig van de Wa- 
lanaerivier； de oevers der meren en rivieren wor-
den overstroomd, do wateroppervJakto der mo> ren 
wordt grooter, zoodat de lengto van do S. 
Losasanriwoe clan nog slechts 2 kin. is/ In het 
Tempemeer stroomen uit Z.W.-Iijke richting de S. 
Lewarang of S. Tobotjili en andere kleincre 
rivieren, die van het westeJijke gebergte komen ； 
uit n.-lijke richting deS. Tokad6 of S. Bila, welke 
door een zijtak haar water ook gedeeltelijk in de 8. 
Minralang uitstort. Het krokodiilenmeer ontvangt 
water vun de S. Balo en is gelegen in de Rawah 
Lajnpoeng Paka. De afwatering van dit meer 
geschiedt naar den zijtak van de S. Bila, welke zich 
weer in twee takken splitst, de eeno uitkoinende in 
de Alinralang, de andere in het Tdmpdmeer. Het 
stroomgebied der rivieren, welke bij Scngkang zich 
verecnigen, omvat on- geveer 6000 km,2, waarvan 
op rekening van de Salo Bila, welke het water van 
het Latimodjong en Maiwagebergtc afvoert, 1015 
km.2 komt. Do 
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regonval in dit stroomgebied is zcer groot; do 
capaciteit van den afvocrweg, do Tjfcnranarivier, is 
daar niet op berekend. Deze moet bovendien door 
een smalle kloof, do poort van Bara, en het verval is 
klein. Ten gevolge daarvan wordt het water 
opgestuwd en teruggedrukt naar de moron. Het 
overstroomt de lage omgeving ervan over ecn 
breedte van 3 h 4 km. Er is dan geen af- scheiding 
te zien tusschcn de T6mp6- en SidBn- r&ngmeren. 
Do S. Bila vcrloopt in een delta, waartoe ook ket 
krokodillenmeer met omgeving moot worden 
gcrekend. Het gevolg van dat alles is groote neerslag 
van aangevoerd materiaal, dichtslibbing van 
meergedeelten, voortdurendo deltavorming en 
ophooging van den bodem. In- clusief de meren 
bedraagt do oppervlakte der overstroomde terreinen 
bij samenvallende ban- djirs ongeveer 385 km2. In 
den drogen tijd loopt het Tdmpdmeer vrijwel Iceg, 
terwijl het meer van Sid&nr也ng nog water bevat. 

De vlakte van Siddnreng is bedekt met sawahs cn 
klappertuinen. De oogst van rijst en mals, vooral in 
het merengebied, is overvloedig, zoodat vecl kan 
worden uitgevoerd. De koffiecultuur is belangrijk in 
de banoea's Goeroe en Pitoeriawa. De sawahs 
worden zooveel mogelijk geirrigeerd 
(irrigatieleidingen Masep6, Boelo-Timorang en 
Bi)oka). Andere cultures zijn van weinig belang. 
Ladangbouw geschiedt nog in het gebergte van 
Pitoeriawa en Pitoeriasd. De veeteelt is belangrijk； 
karbouwen worden uitgevoerd naar Makassar. 
Schapen worden getceld in Amparita, Mase- p6 en 
Soreang. De jacht op herten wordt door 
aanzienlijken beoefend. De visscherij is belangrijk 
in de meren en moerassen, evenwel alleen voor 
binnenlandsch gebruik. De rivieren zijn weinig 
vischrijk. He£ weven van saroengs, het vlechten van 
mandjcs en ligmatjes geschiedt ge- woonlijk voor 
eigen gebruik. In Siddnrdng (Ma- sepe) wonen 
bekwame ijzersmeden, die periodiek het land 
rondreizen en zoo een behoorlijk be- staan vinden. 
Inzameling van boschproducten (rotan en 
damarsoorten) geschiedt in Pitoeriasd, waar het 
gebergte nog boschrijk is. De uitvoer heeft plaata 
over Siwa en Palima. Door de zelf- bc8turen van 
Sid^nrdng en Rapang zijn regelingen uitgevaardigd, 
waarbij straf is bedreigd tegen het kappen zonder 
vergunning van djati-, bajang- en belawaboomcn, 
welke nog veel voor- koinen in de bosschen van het 
gebergte in Pi- tocrias6 cn Pitoeriawa. Bitiboomen 
worden door do bevolking van Sidisnrdng veel 
aangeplant voor huizonbouw. 

De hoofdwcgon (autowegen) zijn a. de weg Z.-
N. als gedeclto van den midclenweg over Z. 
Celebes. IIij koint bij kampoeng BapangE in Si- 
ddnring en loopt over Biloka—Masepd—Ampa- 
rita—Alakoeang—Pangkadj6ne naar Rapang en 
verder N.-waarts; b. do weg W.-O. komt van 
Par6parc bij de brug Alok in Siddnrdng, gaat dan 
over KemiriE—BaiigkaE—Pangkadjeno— 
Kanjocara—EmpagaE—Bindoso—Tanroeteclong 
en J'atjimpo naar Wad jo; c. de weg BangkaE— 
Tjaruwali—Rapang; d. de verbinding Aniparita- 
Tet6adji; e. een binnenweg van Tjarawali (Ma- 
sop6) naar Lisa en T6t6adji; /. de weg Alakoeang- 
Arnparila naar Peinantingan; andcro wegen in het 
landschap zyn van minder belang, Pasnrs van cenige 
betoekenia zijn dio van T6t6adji, Tjarawali, 
Masoj)6, Pangkadjene, Soreang en Bila. 
Transportmiddelen zijn auto*s, rijwielon, 

paardcn en kocli's cn enkele tweewielige rijtuigen. 
Do inheemsche bevolking beataat uit Boeginee- 

zon. Do autochthonen, doToala*s, in het begin van 
deze ccuw nog aangetroffen op do oostelijke berg- 
hcllingen van het Latimodjonggebcrgtc, zijn thana 
van daar verdwenen. De eerste Maleische bevolking 
van Celebes, Tor&dja's genoemd, zijn in Siddnrdng 
alleen nog in vormenging met de tweede Maleische 
laag aanwezig als Toletta in de bevolking van de 
Arawasche bergen, en in dio van Pitoerias6, waar zij 
echter, vooral die van het meer oostelijke gedeelte, 
duidelijk sporen eener Toala-vermenging vertoont. 

V66r den Hindoelstiachen invloed uit Oost- Java 
en Bali, welke met de vereering van Batara Goeroe 
(Amparita—Boeloe—Loa) ook het vor- stenbestuur 
en de klasse-indeeling bracht, be- stonden in 
Siddnrdng 8 stammen, welke geves- tigd waren in 
Tet6adji, Aliwoewoe (nu verdwenen), Amparita, 
Aratang, Lisa, Masep6, Alakoeang, Goeroe. Hier is 
dus de kern van Siddn- r^ng； over die stammen 
stonden matoa's, die later als lid van de besturen der 
lili's of vazal- staten van Sidinrdng werden 
opgenomen. De vorst koos zijn vazallen uit eigen 
familie van min- deren bloede. Zij werden over 
belangrijke gebieds- deelen en ook grensgebieden 
gesteld en hun bezit werd erfelijk. Zoo ontstonden 
de lili's van het landschap. Onder de vazallen was de 
Aroeng van Amparita de voornaamste. Daaronder 
stonden de lili's tegen Wad jo en Soppdng gelegen, 
nl. Tjarawali, Biloka, Wanio en WataE. Deze vier 
lili's vormen thans de adatgemeenschap Lilirelaoe- 
tang met den Aroe Wanio ala hoofd. 

De Adatoeang Lapawowoi stelde in het begin van 
de 19e eeuw als gunst den Aroeng Goeroe in en 
schonk hem het land Bila-bila (bij Bdntijng Lewo, 
Alakoeang). Later nog in den tienjarigen strijd van 
La Pangorisang (kleinzoon van La Pawawoi) tegen 
zijn anderen broeder La Pato- ngai, die gesteund 
werd door Bond, Wadjo en Sopping, terwijl 
Pangorisang hulp ontving van het Gouvernement, 
dat een expeditie (1850) zond tegen de toenmalige, 
vrouwelijke Aroeng Bon4, ontstond de Aroeng 
Aratang, die later weer met zijn volk zijn gronden 
bij Bindoro verliet en zich nederzette bij Amparita, 
dus in het centrum van Siddnrdng. Als laatsten vazal 
stelde de Adatoeang La Sadapotto aan den Aroe 
Tatjimpo, die een stuk sawahgrond kreeg bij degrens 
van Wadjo in het 0. Buiten het eigenlyk Sidenrdng 
lagen nog 14 buitenlili's, nl. de Pitoeriawa en de Pi- 
toerias6, nu adatgemeenschappen geworden. De 
eerste bestond uit： Oting (do voornaamste) Wala, 
Botto, Boeloe-Tjdnrana, Bila, Poegi en Djampoe； 
do twcocle uit: Batoe (de voornaamste), Paradja, 
Kalompang, Bctao, Lamarang, Baramas6 en 
Baroekoe. De Aroes van Oting en van Batoe zijn 
blijven bestaan als adatgeineenschapshoofden, reap, 
van Pitoeriawa, en Pitoeriasd. Bchalve de boven 
reeds vormolde drie adatgemeenschappen heeft het 
landschap thans nog e6n adatgemeen- schap, 
Siddnrdng-Redjang genoemd, omvattende 
Amparita, Watang, Aratftng, Goeroe (elk onder een 
Aroo), Alakoeang, Arawa, Lisa, Masepe en T6t6adji 
(elk onder een llatoa). De bestuurder, leden van de 
h&dat, do adatgeineenschapshoof- den en de onder 
dezen gestelde aroe's en matoa's, bovenvcrmeld, 
genieten bczoldiging uit do Adja- taparangkas 
bonevens een kindertoelage en een toelage voor 
reis- on verblyfkosten. 
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De bevolking van Sidfenrdng is van Boeginee- 
schen oorsprong. Haar taal is plat-Boegineesch. De 
Pitoeriaseers spreken half Maiwasch, half 
Loewoeksch. Verder wordt Lettasch gesproken door 
de afstammelingen van door vorige Ada- toeangs in 
de bergen vanArawa geplaatste slaven. De 
godsdienst is de Islam. De chalief, benoemd door den 
Adatoeang, is hoofd van de sjarat. Op- merkelijk is, 
dat naast veel andere teekenen van Hindoeistischen 
invloed in plechtigheden en ver- sieringen (lotus-
bladeren) enz. te Amparita, een goeroe bij de 
verbinding in het huwelijk van de zoogenaamde To 
Laoetang (afstammelingen van Balische Javanen?) 
met een zuiver Hindoels- tische formule, waarmede 
ook de sage „La Ga- ligo" begint, aanvangt-. In do 
Boeloe-Loa bij Alakoeang heeft Batara Goeroo een 
heiligdom, dat, bygewerkt tot een zuiveren kegel in 
oude tijden, nog verdiepingen vertoont, welke voor- 
al bij beklimming merkbaar zijn. 

Na den dood van Pangorisang, Adatoeang van 
Siddnrdng (11 Mei 1882) werd zijn zoon Soemanga 
Roekka, Aroe van Rapang en tevens Adatoeang van 
Siddnrdng (zie ook aanv. art. RAPANG). Op 28 
October 1886 sloten hij en de hadat van Siddnrdng 
een lang contract met het Gouverne- ment, waarin 
o.a. de begrenzing van het land- schap is aangegeven. 
Dat contract werd goedge- keurd bij G.B. van 25 
Januari 1888 no. 6. Hierbij is tevens in art. 2 
aanteekening gehouden van de akte betreffende de 
verhouding van Parepare tot het Nederlandsche 
gezag, afgegeven door ge- noemden Soemanga 
Roekka, wiens akte van be- vestiging werd 
goedgekeurd bij G.B. van 6 Januari 1888. De akte 
luidt： „Nademaal bij acte van 7 Augustus 1824 
door den vorst van Siddn- reng, mijn overgrootvader 
Lapawawoi Ali Al- benoe Abdoel Hakim, op 
behoorlijke wijze het oud en onverlet 
eigendomsrecHt van het Neder- landsch 
Gouvernement op de kampoeng en het omliggende 
daaronder behoorende land van Parepare is erkend 
geworden, met vrijlating om, op de voorwaarden als 
in die acte staan uitge- drukt, ieder oogenblik van dat 
recht gebruik te maken en voornoemde kampoeng en 
het daaronder behoorende land van Parepare in bezit 
cn rechtstreeksch bebeer te nemen, welk recht van 
het Nederlandsch Gouvernement eveneens door 
wijlen mijn vader Mohamad Ali Lapangorisang bij 
acte van 23 September 1854 is erkend en be- 
krachtigd geworden； Zoo is het dat ik, Soemanga 
Roekka, Aroe Rapang vorst van Siddnrdng, voor mij 
en mijne nakomelingen bij deze plechtig ver- klaar, 
dat de kampoeng en het daarom liggende daaronder 
behoorende land van Parepard het onverlet cigendom 
van het Nederlandsch Gouvernement is en mij, 
evenals aan mijn genoem- den overgrootvader en 
vader, door dat Gouvernement, als deszelfs trouw 
bondgenoot, slechts in bewaring is gegeven 
geworden en zulks onder de voorwaarden, als in de 
acte van den zevenden Augustus 1824 staan 
uitgedrukt en dat ik ook bereid ben om dat pand ieder 
oogenblik en op eerste aanmaning aan deszelfs 
rechtmatigen eigenaar, het Nederlandsch 
Gouvernement, terug te geven om het onder eigen 
beheer te nemen,^. 

Het lange contract van 1886 werd aangevuld met 
3 suppJetoire overeenkomsten： a. van 11 Mei 1887 
(goedgekeurd bij G.B. van 13 Mei 1889) om- trent 
berechting van misdrijven en overtredingen in zake 
telegraaflijnen en kabels; b. van 4 De 

cember 1888 (goedgekeurd bij G.B. van 2 October 
1891) betreffende tegengang van in- en uit- voer van 
oorlogsbehocften ； c. van 4 Mei 1898 
(goedgekeurd bij G.B. van 16 September 1900) 
betreffende mijnbouwkundige opsporingen cn 
concessies, landbouwondernemingen en toepas- 
selijkverklaring van mijnbouwverordeningen.Soe- 
manga Roekka was gehuwd met Talloe LatalD van 
N6po. Beiden st)erven kinderloos. Het be- stuur 
ging over op den jongeren broer van Soe- manga 
Roekka, genaamd La Sadapotto. Deze- was 
Adatoeang, toen de militaire actie tegen Si- ddnreng 
begon en het verzet in het landschap werd gebroken. 
La Sadapotto deed afstand van het bestuur en werd 
in Rapang door zijn oudcre zuster Njilitiino en in 
Siddnrdng door zijn zoon La Tjiboe opgevolgd. 
Deze Icgde op 25 October 1905 de korte verklaring 
volgens Celebes-model af, welke werd goedgekeurd 
by G.B. van 2 Mei 1900 no. 18. 

La Tjiboe is nog in functie en versierd met de 
kleine gouden ster; hij woont in Parepard. Zijn 
maandclijksche bezoldiging bedraagt / 250. Hij 
wordt bijgestaan door een hadat bestaande uit de 
Talloe LattaE en drie bezoldigde pabi- tjara's Zooals 
boven reeds vermeld wordt het bestuur over de 
inheemsche bevolking verder ge- voerd door 
bezoldigde adatgemeenschapshoofden en 
onderhoofden (aroe's en matoa's). De leden van het 
zelfbestuur en de bezoldigde hoofden ge- nieten 
bovendien een kindertoelage en een toe- 】age voor 
reis- en verblyfkosten. Do kampoeng- hoofden 
heeten' kapala's, zijn onbezoldigd en ge- nieten 
slechts collectcloonen. De leden van het zelfbestuur, 
de adatgemeenschapshoofden en onderhoofden 
hebben ornamentsvelden. 

BANGGAI (Aanv. DI. I). Dit landschap, vroe- 
ger behoorende tot het sultanaat Ternate, werd bij 
suppletoire overeenkoinst met den Sultan van 
Ternate en zijn landsgrooten, geslotcn op den 23sten 
Maart 1907 en goedgekeurd bij G.B. van 16 Januari 
1908, van dat sultanaat afgeschcidcn tegelijk met de 
landschappen Mori en Tomboc- koe of Boengkoe en 
gevoegd bij de afdccling Oost-Celebes van het 
gouvernement Celebes cn Onderhoorigheden. De 
afscheiding van U'eruate is in working getreden op 
1 April 1908. 

In 1924 werd Banggai, verdeeld in twee on- 
derafdeeJingen (Loewocken Banggai), alsdc l van 
de afdeeling Poso gevoegd bij de rcsidentie Ma- 
nado. Bij do nieuwe administratievo indceling van 
laatstgenoemd gewest in 1932 (Ind. Sib. 1932 no. 
571) is bepaald, dat de afdeeling Poso wordt 
onderverdeeld in drie ondcrafdcelingen, a. Poso, b. 
Kolonodale en c. Banggai, welke laat- ste, bestaande 
uit het landschap van dien naarn, zal staan onder een 
controleur of gezaghebber bij het Binnenlandsch 
Bestuur dan wcl een officicr van de landmacJit met 
den titel van fd. controleur met standplaats 
Loewoek, bijgestaan door een gezaghebber bij het 
Binnenlandsch Bestuur met cen door het hoofd van 
gewestelijJc bestuur aan te wijzen standplaats. 

Het zelfbesturende landschap Banggai bc- staat 
uit 2 declen: a. het gedeelte op den vasten wal van 
Celebes (vroeger de onderafdeeling Loo- woek 
vormende) en b. den Banggai-archipel. 

4 Het eerste gedeelte, het Loewoelcgebicd, wordt 
begrensd ten N. door de Golf van Tomini, ten O. en 
Z. door de Straat van Peling en in het 
W. door de landschappen Todjo en Boengkoo. 
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De westgrens loopt van het eiland Togonto aan do 
Z. kust tusschon do kampoongs Boeaboea 
(Boengkoe) en Rata (Banggai) naur den berg 
Loemoet, van hier over de toppon Kanddla en 
Sinara naar den oorsprong van de rivier Bali- ngara, 
welko rivier verder tot haar uitmondingin de 
Tomini-bocht de grens vormt met het land,- schap 
Todjo en Lore. De grootte van het op den vasten wal 
van Celebes gelegen gedeelte van het landsohap 
Banggai (hier kortheidshalve het Loe- woekgebied 
genoemd) bedraagt ongeveer 3600 kma. Behalve het 
bovenvermelde eiland Togonto behooren nog tot 
dat gebied de eilanden-groepen Poelau-doea en 
Poelau-empat, resp. in de Pe- lingstraat en in de 
Golf van Tomini, voorts de ei- landen Montowaloe-
daa, Montowaloe-kiki, Poe- lau Timb6 en Poelau 
Poat, welke alle ook in de Golf van Tomini liggen, 
en ton laatsto het eiland Poelau Paniki, dat voor de 
reede van Boenta ligt. 

Het Loewoekgebied is over het algemeen berg- 
achtig met hier en daar eenige vlakten tusschen de 
berg- en heuvelketens. Over de lengte van het 
gebied loopen van W. naar 0. evenwijdige berg- 
ketens, terwijl in het o.-lijk schiereiland een keten 
loopt van Sioena naar Balantak, mot uitloopers naar 
Tandjoeng Djapara, Tekoe en Sobol. De hoogste 
toppen zijn de Piek van Balantak en de Tompo-tika 
op bovengenoemd schiereiland, de Boeloe 
Toempoe ten Z.W. van Lingkdtdng en in het W. op 
de grenzen, de Wotontagini, Sinara, Kanddla en 
Boentoe Bongka. Het hoogste gedeelte der bergen 
is onbewoond en de toppen zijn kaal of met 
struikgewas begroeid； op de hellin- gen vindt men 
groote bosschen met veel rotan en da mar. Tusschen 
Kin tom en Loboe, in het midden van het borgland, 
vindt men de hoogst gelegen kainpoengs, n.l. 
Pinapoean, Lingkdt^ng, Tamboenan en Baloa op 土 
750 m. bo ven denzee- spiegel. Over het algomeen 
is de bodem van het bergland steenachtig, hier en 
daar bedekt met bruine aarde； op deze plekken zijn 
de ladangs aangclegd en de kainpoengs gevestigd. 
Gi'oote stukken dorre grond bedekt met alang-alang 
treft men aan tusschen de Pelingstraat en de To- 
rninibocht.Groote laagvlakton komen aan de zuid- 
kust voor bij Dongi, Toili en Basama en aan de 
noordkust bij Sioena, Boenta en Balingara. Door die 
vlakten stroomen rivieron, welke door korten loop 
on groot verval van geen beteekenis zijn als 
communicaticmiddcl; zij worden alleen benut voor 
den afvoer van boschproducten op bam- boevlotten 
naar de kustplaatsen (Dongi, Toili, Basama, Sioena 
en Balingara). In de vlakten liggen uitgebreide 
klapporaanplantingen. Bovon Rata, Boealdmo on 
Teima komen bruinkoollagen voor, terwijl bij 
Batoei, Toili on Laboo petroleum wordt govonden. 
Op cenigo plaatson in hot ge- bergte, zooals bij 
Pinapoean, bevinden zich war me zwavelbronnon. 

De zuidkust is van de grons mot Boengkoe tot 
voorbij Biak over het algcnioen vlak en zandig; bij 
Mantawa, Sinorang, Topo en Batoei komen 
inocrassige kuststrooken voor, begroeid met ri- 
zoplioren. Tusschen Biak cn Kajoetanjo komt het 
gebergte by kaap Moloentoeng tot aan zeo en in de 
kust steil. Dit is ook hot geval aan do oost- kust bij 
Balantak, Tekoe, Pankalas6ang, Tandjoeng Bjapara 
en hier en daar aan de Toinini- bocht. Bij do steile 
kusten vindt men meestal koraalforinatios on 
graniet. Do kust aan de To 

mini bocht, van Poelau-empat tot voorbij Sa- makoo, 
is vlak en znndig, zoo ook van Boenta tot de grens 
mot Lor6. Voor con groot deol van de N.- on Z.-kust 
liggen riffen. Van Samakoc tot voorbij Boenta aan 
de N.-kust sluiten riffen een soort binnonzee af, 
waarin de kampoenga Pa- gimana, Loboe, Teima en 
Boenta liggen en Pa- ketbooten kunnen 
binnenkomcn door Straat Walca (tusschen hot oiland 
Poat en de kampoeng Walea). Aan de zuid- en 
oostkust komen bij Loewoek, Bilalang, Basama, 
Bond-bobakal, Sobol en Pangkalaseang vrij diepe 
inhammcn voor. Behalve in de baai van Sobol, 
welke alleen toe- gankelijk is voor zeeprauwen en in 
de baai van Pangkalaseang, welke bevaarbaar is voor 
kleine zeeschepen, kunnen groote booten in de ge- 
noemde inhammen veilig in- en uitvaren. Aan de 
noordkust is de baai van Poh en Sioena ook 
toegankelijk voor groote achepen. De plaatscn 
Loewoek en Boenta zijn ook 's nachta en in elk weer 
voor zeeschepen te bereiken. 

Alle kampoenga zijn door paardenpaden met 
elkaar verbonden； voor auto's zijn thans berijd.- 
baar gemaakt de trajecten Pagimana, Poh, Loewoek, 
Batoei en Minangadale. Waar noodig zijn bruggen 
gebouwd, welke goed onderhouden wor- den. Van 
groot belang is de doorgaande ver- keersweg van den 
bestuurszetel Loewoek naar de Tominibocht, met de 
korte doorsteek van Biak naar Poh (25 km.). De 
afstand van Loewoek tot Poh bedraagt 35 km. 
Verkeersmiddelen zijn in het Loewoekgebied: te 
land, personenauto's, vrachtauto's, rijwiden, 
tweewielige ry- en voer- tuigen benevens paarden; 
to water, op de ri- vieren, vlotton en kleine prauwen 
； ter zee prau- wen en stoomschepen. Het 
landschap heeft in de Tominibocht een boot met 
aanhangmotor; verder zijn er 5 landschapsprauwen 
voor den dienst、 Te Loewoek bevindt zich een 
radiostation,-— 

Het Loewoekgebied was een wingewest van den 
Radja van Banggai. Deze had daar senga- dji's 
aangesteld to Batoei, Tangkiang, Kintom, Mendono, 
Lontiom, Nambo en Loewoek. De in- vloed van de 
Sengadji's van Tangkiang en Kintom reikte over de 
waterscheiding tot aan de Tominibocht. Do op den 
vasten wal van Celebes gelegen onderworpen 
streken waren van groot belang voor den Radja en 
de landsgrooten van Banggai, wogens de belangrijke 
inkomsten, welke zij daarvan trokken. Zij bozochten 
geregeld die streken； huwelijken met vrouwen 
aldaar bleven niet uit. Een der Sultans van Ternate 
verbood den Radja en de landsgrooten van Bauggai 
zich te veel met de zaken van Loewoek in te laten, 
welko streek dio Sultan onder zijn eigen invloed 
wildc houden. Sedort werd de band tusschen de twee 
deelen van hot landschap Banggai losser. 

In 1925 werd door hot Europeesche bestuur nog 
een enquSte gehouden bij do hoofden van Loewoek 
om do wenschelijkheid na te gaan van eon 
afschoiding van Banggai. Het overgroote deel dior 
hoofden was er tegen, zoodat tot heden het 
landschap in zijn geheel is gobieven. 

B. De Banggai-archipel, het tweede gedeelte van 
hot landschap, bestaat uit de eilanden: Banggai, 
Labobo, Bangkoeloeng, Peling (zio dl. Ill) en den 
Bokan-archipol. Bij do eerste vier eilanden behooren 
kleinoro, welke daaromheen zijn gelegen, zoo bij P. 
Banggai: Kaoe-Kanaoe (bij zijn Z.-punt); Togong 
Sokoli of To Sokoli, ook wel P. Bandan genoemd 
(bestaande uit de 
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twee eilandjes Banbasal en Paocno); de Baba- 
kanggroep, Togong Totolo en Taoelon. ten slotte in 
het N. de Togong Potil of P. Kelapa-groep. Bij P. 
Labobo： Labobo-Paoeno en Pedal. Bij Bang- 
koeloeng: P. Sago, Galoela, Talaboenoe, Tam- 
batal, Lamoenan en Linsoewe (op het eerstge- 
noemde na alle onbewoond). Bij Peling： N. en Z.-
Bakalan (het eerste onbewoond), Poe]au-Ba- njak 
(in de Bakalanbaai) en bij de westkust een groep 
eilandjes, welke ook P. Banjak genoemd wordt. Van 
den Bokan-archipel zijn de voor- naamste eilanden: 
Tropot Tinanao, Kokoedang, Komboengan, 
Molilis, Bokan, Tongo, Boeang- boeang en 
Timpaoes. 

De Banggai-archipel wordt in het N. begrensd 
door de Pfeldngstraat (zie dl. Ill), in het W. door de 
Golf van Tolo en in het Z. en 0. door de Moluksche 
zee. Straat Greyhound scheidt de Banggai-archipel 
van de_ Soela-eilanden. Het grootste eiland van den 
Banggai-archipel is Peling (土 2325 kin.*). De 
kustlijn is ontwikkeld en heeft een grilligen vorm, 
door de aanwezigheid van diep in het land 
dringende baaien. Van Tandjoeng Kembani (Z.W.-
punt) tot Tataba of Lemme1 liggen voor de kust 
talrijke riffen, welke vooral tusschen de daar 
aanwezige P. Banjak een gevaaHijk va ar water 
vormen. De kust is daar, behalve bij Labangan, 
waar het gebergte tot aan zee komt, vlak cn begroeid 
met rizophoren. Van Lemme1 tot Tandjoeng Batoe 
Mote (witte rots) nadert het gebergte de zee en 
vormt op enkele plaatsen een steile, rotsige kust. 
Ten 0. van laatst- genoeinde kaap ligt de met riffen 
bezaaide inham van Loewoek Penantang. Ook 
verder oostwaarts komt het gebergte tot aan zee. 
Behoorlijke anker- en landingsplaatsen zijn daar 
niet te vinden; het kustgebicd is daar dan ook 
onbewoond. Eerst bij de Bolonan-baai vindt men 
een lage kust met rizophoren begroeid. Ten 0. 
daarvan vindt men de groote Bakalan-baai, waarvan 
de west- en zuid-rand bedekt is met een 
rizophorenbosch, evenals de in de baai gelegen P. 
Banjak. De Z.O.- hoek en de oostzijde van de baai 
hebben vlak strand, dat evenwel tusschen de 
Badjokampoengs Bongganan en Ambelang weer 
door een rizophorenbosch wordt onderbroken. Van 
de beide Bakalan -eilanden is het kleine rotsachtig 
en heeft het groote vlakke kusten met aan de oost- 
zijde een zandig strand. Van Tandjoeng Paisoe- 
batoe, een kale kalkrots, gaat de kust van Peling 
weer oostwaarts tot Tandjoeng Pemali met er- 
tusschen diepe inhammen bij Lalong en Loewoek 
Sago. De kust bij die inhammen en bij Palam is vrij 
vlak, op andere gedeelten is zij steil en rotsachtig. 
Even voor Tandjoeng Tinoeson is een kleine baai, 
waarin de Badjokampoeng Ka- loembatang； van 
laatstgenoemde kaap gaat de kust z.w.-waarts en 
vormt daar de groote Men- samatbaai met den 
inham van Paisoeloeno. De kust is hier grootendeels 
begroeid met rizophoren； slechts bij Tandjoeng 
Soengo is zij rotsachtig en steiL Van Paisoeloeno 
gaat de kust zuidwaarts tot Tandjoeng Penolong. 
Hier is zij bijua overal steil en rotsachtig met vele 
kleine inhammen, waarvoor kleine eilandjes en veel 
riffen liggen. Van laatstgenoemde Tandjoeng gaat 
de kustlyn westwaarts; daar treft men de twee 
baaien van Popidolong en Mamoeloesan aan. De 
kust is hier afwisselend steil en begroeid met ri-
zophoren bosschen ;in de eerste baai vindt men 
rotseilandjes en veel riffen. Van Tandjoeng Pa- 

pakamot noordwaarts tot tegenover het eilandje 
Baoel liggen de inhammen van Keleko, Tomboek en 
Patoekoeki. Op dit stuk is de kust afwisselend steil 
en vlak; vooral in het noordelijkste gedeelte komen 
dichte rizophorenbosschen voor. Naar het Z. toe tot 
Tandjoeng Kembani vindt men weer afwisselend 
rotsige stukken en drassige gedeelten, begroeid met 
rizophoren. Het eiland Bangkoc- loong is geheel 
omgeven door koraalriffen. De kusten daarvan zijjn, 
evenals die van do eilanden Labobo en Banggai, 
afwisselend vlak (moerassig) of rotsig en steil. Aan 
de westkust van laatstge- noemd eiland liggen de 
baaien van Banggai en Gonggong; de kust is hier 
vlak en moerassig. Vo6r de noordkust liggen kleine 
eilandjes en riffen; de oostkust is op een klein 
gedeelte na, bij Labobo, steil en rotsachtig. In den 
Bokan- arcliipel vindt men zeer weinig vlakke 
kusten. De beste ankerplaatsen in den Banggai-
archipel zijn voor de kampoengs Banggai, 
Slansal6ang, Liang, Patoekoeki, Kaloembantang, 
Lolantang, Boe- lagi en Lemme2. Groote vlakten 
treft men in den archipel niet aan. Het terrein is 
meestal zeer geaccidenteerd； aan de kust komen 
hier en daar kleine vlakten voor, welke in den 
regentijd veelal onder water staan en geschikt zijn 
voor sawah- bouw. Zulke vlakten vindt men bij 
Tatabaoe, Tataba, Mensamat, Tinankong, 
Ambalang, Loe- woek-Sago, Balam en Sainbioet op 
het eiland Peling； bij Ambeleang op 
Bangkoeloeng, bij Sagoeinanoea op Labobo en bij 
Bobolong op Banggai. 

Groote rivieren zijn er niet in den Banggai- 
archipel. De aanwezige zijn van geen bclang voor 
het verkeer. Vermeldenswaardige rivieren zijn op 
het eiland Peling： de Paisoe Linage bij Kembani 
en de Paisoe Tataboea, beide op het Tokolong- 
gebergte ontspringend en de laatste bij de uit- 
monding in zee een delta vormend； verder de 
Paisoe Kol6k-Kol6k en Paisoe Balangan, welke 
laatste na korten loop in den poreuzen bodem 
verdwijnt. Noordelijk daarvan stroomt de P. 
Boetoebali, welke bij Labangan in zee uitmondt en 
de P. Labasiano, welke vooral in den regentijd veel 
water afvoert. In West-Peling vindt men nog kleine 
meertjes, o.a. het Emeloek- en La- dangmeer. Het 
terrein tusschen Lemme2 tot Loewoek Penantang en 
de geheele kust van Lo- lantnng is zeer waterarm. Jn 
Midden-Peliug stroomt de P. Banbasal, welke bij 
Bakoeng ont- springt en by Ambalang uitmondt; 
haar oevers zijn zeer moerassig en begroeid met 
sagoebosschen. Bij Bakoem ontspringt ook de P. 
Bocka), welke bij Patoekoebi in het strandmoeras, 
begroeid met rizophoren, uitmondt. Aan de oostkust 
loopen de P. Toetoeng en aan de Z.-kust de rivieren 
van Tobing, Taboengin, Mensaniat cn Tinankong. 
Op do eilanden Bangkoeloeng cn Labobo zijn geen 
vermeldenswaardige rivieren. Op het eiland 
Banggai is de voornaamste rivier de P. Poesoe, 
welke dichtbij de oostkust ontspringt, achter do 
hoofdplaats Banggai langs stroomt en ten Z. daarvan 
in het strandinoeras uitmondt. 

De eilanden van den archipel zijn over het al- 
gemeen bergachtig met golvend heuvelland cn hier 
en daar een kleine vlakte. In Wcst-Pcling is de Peldt 
(950 in.) de hoogste top, oostelijk van Tinanasoe. In 
0.-Peling is de boogste terrein- verheffing ± 550 m. 
cn in Middcn-Peling ±400 m. Op Bangkoeloeng is 
de grootste hoogte 400 m., op Labobo en op Banggai 
250 m. De bodem is, 
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bchalve in de watorarme strcken, over het algo meen 
vruchtbaar. In O.-Peling en het noor- dclijk deel van 
W.-Peling vindt men nog grootc bosachen met 
wnardevol bout. Bij Kembami en Lemme 2 (W. 
Pcling) komen lagon jongo bruin- kool voor. Mica 
wordt aangetroffen bij Lemme * en Peling Lalango 
(W. Peling)； verder ook bij Mamoeloesan in 
Miclden-Peling en een wcinig op Banggai. 

Daar in den Banggai-archipcl het vervoer 
hoofdzakelijk over zee plants heeft, vindt men op de 
mecste der eilanden als verbinding tusschen de 
kampoengs slechts breede voet- en ruiter- paden. In 
den Bokan-archipel zijn, behalve op Bokan, 
Kekoedang en Boeding-boeding, geen wegen. De 
beste en breedste wegen heeft men op Banggai en 
vooral op Peling. Vele zijn ge- schikt voor vervoer 
per as, terwijl op Peling zelfs reeds een weglengte 
van 12 km. geschikt is gemaakt voor autoverkeer. 
De transportmid- delen zijn te land: paarden, 
rijwielen en twee- wielige rij- en voertuigen, te 
water allerlei soor- ten prauwen, loggers, kleine 
schoeners (van pa- relvisschers) en K.P.M. booten. 

De bevolking van het landschap Banggai be- 
staat uit 96 Europeanen en daarmede gelijkge- 
stelden, 93.482 Inlanders, 1504 Chineezen en419 
andere Vreemde Oosterhngen of totaal 95.501 zie- 
len. Vermoedclijk is van de eilanden van den 
Banggai-archipel het groote eiland Peling het langst 
bewoond geweest en hebben de overige eilanden 
van daar hun bewoners gekregen. De In- la ndsc he 
bevolking van dien archipel bestaat uit twee deelen, 
die tot een en denzelfden stam be- hooren. Het eene 
deci, de Jlian Banggai, be woo nt het oosteJijk 
schierciland van Peling benevens con gedeelte van 
het middelste, dat tegenwoordig naar de 
districtshoofdplaats Liang wordt gc- noemd. Het 
andere deel, de Jlian Sea-Sea, be- woont het 
westelijk schierciland en een gedeelte van Liang. Be 
naam Sea-Sea moet ontleend zijn aan de Batoe 
M6s6a (platte steen), gelegen onge- veer 400 m. bo 
ven het tegenwoordige dorpje Lombe-lombean ； 
die steen speelt in overleve- ringen van het volk een 
groote rol. Het eiland JJangkoeloeng is van uit VV.-
Peling door de Mi&n Sea-Sea bevoikt geworden cn 
de andere eilanden: Labobo, Banggai en de Bokan-
archipel van O.- Peling uit door de Mian Banggai. 
De beide deelen tier bevolking hebben dczelfde 
zeden en gewoon- ten met kleine afwijkingen. De 
Mian Banggai zijn nicer in aanraking geweest met 
de buiten- wercld dan de in lict W. wonende Mian 
S6a-Sea; zij hebben ineer onder den invloed van het 
vor- stenbestuur en den Islam gestaan. Terwijl het 
westelijk deel tot v66r kort nog gehcel hcidensch 
was, bcleed het oostehjk decl reeds grootcndeols 
den Islam. Thans zijn van beide deelen reeds ve- len 
tot het Christendom overgegaan; zending (van uit 
Locwoek) cn inissic (gevestigd tc Sam- bioet in O.-
Peling) hebben velen bekeerd. In 1930 bedroeg het 
aantai Christcnen reeds 14.890; dat aantal nee nit 
stork toe. De onderschciding in Mian S6a-S6a en 
Mian Banggai zal hoe langer hoo mecr nioeten 
verdwijnen. De naam S6a-S6a wordt thans als 
vernedcrend beschouwd, want daarann zijn 
verbonden de begrippon onbe- Hchaafd en 
heidcnsch. 

ZooaJs boven is ver meld zijn de andere eilanden 
van den Banggai-archipcl van het eiland Peling uit 
bevoikt geworden. Laatstgenoemd ei 

land is dan ook het land, waar de oude tradities 
voortlevcn, waar de scheppingsvcrhalen spelen, 
waar tallooze legenden aan plaatsen zijn ver- 
bonden. Op het eiland Banggai concentreeren zich 
de overleveringen en heilige plaatsen van het 
vorstenhuis, dat in zijn wezon van vreemden 
(Bantamachen on Ternataanschen) ooraprong is. 
Naar de onderzoekingen van Dr. N. Adriani en Dr. 
_S. J. Esser behoort het Banggaisch tot de 
Celebes^taI^T~e^n~ wel tot de Loinang-groep. De 
afwijkingen zullen nioeten worden verklaard uit de 
geisoleerde plaats, welke (lit eilandenrijk eeu- 
wenlang heeft ingenomen. De cultuurstroomen, 
welke over Celebes zijn heengegaan, zoowel uit bet 
N. als uit het Z. hebben den Banggai-archipel 
onberoerd gelaten (zie LOINANSCHE TALEN, DI. 
II). De van elders komende bevolking (van den 
vasten wal van Celebes, zooals Makassaren en 
Boegineezen, voorts van de Soela-eilanden en 
Ternate) heeft zich allengs met de oorspronke- lijke 
bewoners vermengd. Ook Chineezen, Ma- 
nillancezen en Arabierenzijn zich in den archipel 
komen vestigen, voornamelijk voor den handel. 
Vele Arabieren zijn met Banggaische vrouwen ge- 
huwd. De gelmmigreerde Bad jo's houden zich 
hoofdzakelijk bezig met visscherij en prauw- vaart. 
Enkclen hebben klapperaanplantingen. Het 
hoofdmiddel van bestaan' der bevolking in den 
Banggai-archipel is landbouw. Do klapper- cultuur 
is zeer uitgebreid； zoo goed als de geheele 
kuststreek der verschillende eilanden is met klap- 
perboomen beplant. Rijst wordt voornamelijk ge- 
plant op het eiland Banggai en ecnige kustvlak- ten 
van Peling. In de laatste 15 jaren is inen begonnen 
met den rijstbouw op sawahs. Het water der in de 
vlakten stroomende rivieren wordt voor irrigatie 
gebruikt. Veel opbrengst heeft men nog niet 
verkregen. In andere streken legt men oebi- en 
keladituinen aan; zelfs daar, waar rijst bekend is, 
doet men meer aan den aan- plant van genoemde 
voedingsmiddelen. Ook sagoe wordt veel gegeten 
en verhandeld. Op verscheidcne eilanden, vooral op 
Bokan en Banggai, komen vele sagoepalmbosschen 
voor; op W. Peling zijn zij schaarsch. Ar&npalmen 
komen veel voor in het Tinangkoensche (0. Pe-
ling) :bereiding van ardnsuiker heeft zoo good als 
niet plaats. Jacht wordt voornamelijk door de 
hcidensche bevolking uitgeoefend op varkens met 
speer en honden, en op buideldieren en vo- gcls met 
blaasroeren. Vleermuizen worden ook gevangen en 
gogeten. Vischvangst geschiedt ovcral langs de 
kusten vooral door Badjo's, even- wel hoofdzakelijk 
voor binnenlandsch verbruik. Do parelvisscherij in 
dezen archipel is door het Gouverncment verpacht. 

Veotcelt en jiijverheid z.n van weinig belang. 
Pottenbakkeryen heeft men voornamelijk bij de 
kainpoeng Tobokoe, 5 km. boven Tatabaoe (Peling), 
van waar kookpotten naar alle streken van den 
Banggai-archipcl worden verzonden. Foe- 
jakleecling wordt niet meer gemaakt of gebruikt; 
vrooger werd katoen gcplant en bestonden we- 
verijen, nu evenwel niet nicer. Wel wordon nog 
matjes gevlochten voor eigen gebruik. To Kin- 
dandal wonen kopergieters en yzersmeden voor de 
vervaardiging van gebruiksvoorwerpen. Ook te 
Tonobila on Osan Paisocno (W.-Pcling) ko- incn 
grofsmeden voor. 

De Banggai-archipel is rijk aan goede hout- 
soorton, o.a. ijzerhout en kajoe ngopassa (kajoe 
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mojan) voor scheepsbouw. Ebbenhout komt in 
geringe hoeveelheid voor op het eiland Bakalan. 
Prauwen worden overal langs de kust gemaakt, 
maar voornamelijk in den Bokan-archipel, om- dat 
da ar de geschikte houtsoorten het nicest gevonden 
worden. De handel is hoofdzakelijk in handcn van 
Chineezen, die met eigen loggers de producten 
halen en vervoeren. Banggai wordt door K.P.M. 
booten aangedaan. 

Het oostelijk schiereiland van Celebes, het 
Loewoek-gebied, was oorspronkelijk bewoond 
door het primitieve Saloeanvolk, waarvan, ten 
opzichte van de Loinangs, de menschen van Sim- 
pang een onvennengd overblijfsel vornien. In 
Boalemo had zich doorimmigratie van het Oosten 
cen rijkje gevormd, dat oin de een of andere reden 
door den Sultan van Ternate, met behulp van 
Tob61oreezen en G orontaloreezen werd ver- 
woest (2e helft der ISde eeuw). Lieden van Bo-
alemo verspreidden zich toen naar alle kanten. Een 
deel van dezen, de To Loinang, heeft zich 
hoofdzakelijk gevestigd aan den loop der Loboe- 
rivier en zich later verspreid naar het bovenland der 
Boenta-rivier； beide stroomen monden uit in de 
Tominibocht. In later tijd heeft een klein deel zich 
gevestigd aan den zuidkant der waterschei- ding. 
Velen van deze laatsten zijn thans gevestigd aan 
den grocften weg van Batoei naar Loe- woek; hun 
voornaamste kampoeng aldaar is Doembola. In 
tegenstelling met de bergbewoners zijn de 
Loinangs, die meer naar de kust toe wo- nen, voor 
het grootste deel tot het Christendom overgegaan. 
De menschen zelven noemen zich „menschen van 
Kintom" en “menschen van Tangkiang". Meer 
bekend is de naam Saloean. Een deel van den kop 
van het schiereiland is nog bewoond door het 
Saloeanvolk. De basa Saloean is over de oostelijke 
helft van het schiereiland verspreid en wordt alleen 
onderscheiden in en- kele dialecten, zooals het 
Saloeansch, Balan- taksch en Loinangsch, De To 
Loinang zijn on- der te brengen in twee groepen: a. 
de Lingkd- t6ng-groep, waaronder vallen de lieden 
van Ling- kdt6ng, Pinapoean en de bewoners van 
alle kam- poengs, waarheen deze menschen zich 
hebben verspreid ； b. de Baloagroep, omvattende 
de lieden van Baloa, Tamboenan, Mantan en 
Simpang. De eerste groep heeft zich gewillig aan 
het Gou- vernement onderworpen en zich 
gereedelijk tot het Christendom laten bekeeren, de 
laatstge- noemde is schuw. In de Mantiristreek en 
Simpang wil men niets van het Christendom we 
ten. In het Westen van het Loewoek-gebied aan de 
grenzen met Noord Boengkoe wonen To Wana's, 
gedeelteJijk vermengd met To Loinangs. Voor het 
overige zijn de kuststreken bewoond door de To 
Saloean al of niet vennengd met immigranten 
(Boegineezen, Gorontaloreezen). Te Locwoek en 
op de kustplaatsen van de noordkust woneu 
Chineezen en Arabieren, waarvan verscheidene 
met Saloeanvrouwen zijn gehuwd. Te Pagimana, 
Bon6-Bobakal en op het eiland Poat vindt men 
Badjokampoengs. De kustbevoJking is over het 
algemeen Mohammedaansch. De zending is van 
Loewoek uit met succes werkzaam onder de hei- 
denen. In Lamala Balantak en Mendono heeft men 
reeds tai van Christenkampoengs. Ook de 
bovenvermelde Lingkdtdnggroep der To Loinang 
is bijna geheel gekerstend. 

Landbouw is het hoofdmiddel van bestaan in het 
Loewoekgebied. Rijst wordt in hoofdzaak op 

ladangs geplant. De sawahbouw wordt evenwel 
uitgebrcid (te Mendono, Sioena, Minangandala, 
Bela). Landbouwmantri's zijn daarvoor geplaatst te 
Lambangan en Waroe. Als tweede gewassen 
worden mais, oebi- en katjangsoorten geplant. De 
klappercultuur is aan de kust zeer uitgebreid, vooral 
aan de Tominibocht; de copra gaat ge- woorilijk 
naar Loewoek en Gorontalo voor ver- deren 
afschcep. Koffie en tabak worden ook nog in 
bescheiden mate geplant (Balantak, Lamala, 
Lingkdteng). Een ander middel van bestaan is het 
inzamelen van boschproducten, vooral bij de 
bergvolking (rotan, da mar, kajoe koening en bij- 
enwas). De veeteelt is van weinig belang. En- kele 
karbouwen zijn ingevoerd voor den sawah- arbeid. 
Jacht wordt door de To Loinang uitge- oefend op 
varkensen herten. De vischerij langs de kusten, 
vooral door de Badjo's uitgeoefend, le- vert een 
ruim beschot op. Gedroogde visch wordt uitgevoerd 
naar Gorontalo en Monado. De handel is in handen 
van Chineezen, Arabieren, Boegi- neezen, 
Menadoneezen en Gorontaloreezen. Uitgevoerd 
worden: copra, rotan, damar, kemiri en pinangnoten 
benevens hout; ingevoerd vooral zout, rijst, 
kramerijen en lijnwaden. 

Oudtijds bestonden op het eiland Peling drie 
rijkjes: in het 0. Bongganan en in het W. Boeko en 
Boelagi. De titel van de radja's (behalve van 
Boelagi) was Adi. De tegenwoordige districten 
Totekom, Tinangkoeng en een deel van Liang be- 
hoorden tot het rijk Bongganan. De be vol king 
noemde zich van ouds Mian Banggai en doet dit 
nog. Toen Bongganan door den Sultan van Ternate 
werd verwoest, vluchtte de Adi naar het eiland 
Banggai en stichttc daar een nieuw rijk, dat zich 
later over den geheelen Banggai-archi- p.el en den 
oostelijken arm van Celebes uitbreidde. Het 
vorstengeslacht werd eersl vervangen door een van 
Bantamsche cn ten laatstc door een van 
Ternataansche afkomst. De titci van Adi ver- 
anderde in dien van “Moemboe"; de radja wordt in 
de landstoal „To Oeto" genocmd en aangesproken 
met den titel In den loop 
der tijden is het landschap Banggai een ondcr- 
hoorigheid van Ternate geworden. Zooals in den 
aanhef van dit artikel reeds vermeld is, werd bij 
suppletoire overeenkomsl met den Sultan van 
Ternate en zijn landsgrooten van 23 Alaart 1907 
(goedgekeurd bij G.B. van 16 Januari J 908) 
Banggai met ingang van 1 April 1908 van Ternate 
en Onderhoorigheden afgescheidcn en word het 
eenzelfbesturend landschap. Deeerste bestuurder 
Abdurrachman en zijn Jandsgrooten legden 1 April 
1908 de korte verklaring volgens uniform model af 
(goedgekeurd bij G.B. van J Juli 1908 no. 14). Hadji 
Awaloedin, tevoren major ngofa, volgde 
Abdurrachman op en teekonde een akto van 
verband op 21 November J 928, welke bij G.B. van 
1 Mei 1929 no. 16 werd goedgekeurd. Hij is nog in 
functie en geniet uit de landBchaps- kas een 
bezoldiging van / 400 en een toclage voor reis- en 
verblijfkosten. Hij wordt bijgestaan door de z.g. 
Koexnis Am pat, landsgrooten-zelfbe- stuursleden: 
de djagoegoe tevens districtshoofd van Banggai, de 
major Ngofa tevens districtshoofd van Tangkiang 
(op den vasten wal), de hoekoem toea tevens 
districtshoofd van Bakalan, en de kapitan-laoct 
tevens districtshoofd van Loewoek (op den vasten 
wal). De major ngofa heeft het toezicht over het 
district Mendono, dat twee onderdistricten heeft; 
zyn standplaata is 
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Boenta. De kapitan-laoet woont to Loewock en houdt 
toozicht over de districten Kintom, Ba- toei, Lainala 
en Bclantak, welko alle elk 66n on- derdistrict 
hebben, behalve Belantak, dat cr twee heeft. 
Tangkiang, bestuurd door den major ngofa, heeft 3 
ondcrdistricten. .Do djagoegoe, te- vens 
districtshoofd van Banggfti (met 6en on- dcrdistrict), 
houdt mede toezicht op het district Labobo-
Bangkoeroeng en den Bokan-archipel (met 1 
onderdistrict). De hoekoem toea (stand- plaats 
Bonganan), tevens districtshoofd van Ba- kalan of 
Tinangkoeng, houdt mede toezicht op de districten 
Totikom (met een onderdistrict), Tata ba, Liang (met 
eon onderdistrict) en Lo- lantang (met een 
onderdistrict). In het land- schap zijn tevens drie 
bestuursassistenten, waar- van een te Loewoek en 
twee te Banggai. De landsgrooten, districtshoofden, 
onderdistricts- hoofden en bestuursassistenten 
genieten bezol- diging en toelage voor reis- en 
verblijfkosten. Op hun inkomsten en die van den 
zelfbestuurder wordt een crisiskorting toegepast. De 
kainpoeng- h oof den genieten geen bezoldiging, 
maar alleen collecteloonen. 

De leden der Koemis ampat worden aange- 
sproken met den titel Djoen, de vrouw van den Radja 
met „toean Bokkie" en de districtshoof- den dragen 
den titel Songadji, welko titel zoowel in het 
Loewoekgebied als in den Banggai-ar- chipel 
gangbaar is. Waar evenwel in Banggai ook 
kampoenghoofden den titel Sengadji voeren, worden 
ter onderscheiding de districtshoofden „Basalo,> 
genoemd. Do onderdistrictshoofden, die daartoe van 
ouds gerechtigd waxen, voeren den titel van kapitan. 
Op enkele plaatsen a an den Tominibocht (Sioena, 
Poh, Pagimana en Boald- mo) draagt het 
kainpoenghoofd den titel van “major". 

De financieele toestand van het landschap is niet 
meet zoo gunstig als enkele jaren tevoren. Het budget 
voor 1933 bedraagt / 188.987. 

De in het landschap geheven bclastingen zijn： 
inkomstenbclasting； crisisheffing； recht op in- 
zameling van boschproducten ； slachtbelasting. 
Eon and ere in komst is nog de opbi'engst van den 
afkoop van hcerendiensten. Er zijn in het land- schap 
4 2 concessies voor landbouwonderncmin- gen, 
verJcend door het Land, en 11 erfpaebts- pcrceelen. 
De rechtspraak geschiedt volgens art. 17 der 
Zclfbestuursregelcn 1927 en de daarop ge- baseerde 
residentsbesluiten en zelfbestuursver- ordeningen. 

Literatuur: R. D. M. Verbeck, Mohikkenver- 
slag, Jaarb. Mijnwezen 1908, wetensch. ged. Bijl. Ill
； Dr. C. B. Koolhoven, Verslag v.e. verken- 
ningstocht in den 0. arm van Cel. en den Bang- gai-
arch., Jaarb. Alijnw. 1929, verh. p. 187.228; 
■ Dr. A. C. Kruyt, De To Loinang v. d. 0. arm v. CeL, 
Bijdr. T. L. V. dl 86(1930)； Dr. A. C. Kruyt, 
.De To Wana op 0. Cel., Tydschr. T. L. V. dl LXX： 
Idem, Blantakschc studien on Bangaische studien, 
TijdKchr. T. L. V. dl LXXII (1932); 
-Jdcm, Do vorsten van Banggai, Koi. Tijdschr. 1931 
biz. 505 ev. ； Idem, De bewoners v.d. Bang- gai-
arch. T. A. G. dl. XL1X (1932); Idem,Ziekte en dood 
bij de Banggaiers, Bijdr. T. L. V. N. I. 
.!(li. 81); Dr. G. L. Smit Sibinga, Heeft de Banggai- 
arch. in jong tertiairen tijd eeno afwykende ont- 
wikkeling gehad ? T. A. G. dl, (1933). 

MISSIE (ROOMSCH-KATHOLIEKE). (A(inv. 
Dl. V of supp】. afl. biz. 412 e.v. en Dl. VI of 

suppl. afl. biz. 539). Gelijk alle missiegebied staat 
Ncd.-Indid voor de misaie onder de Congre- gatie 
der Propaganda Fide, de dclegaat van Australasie 
heeft or het toezicht over. Er zijn th a ns vijf 
apostolische vicariatcn en zeven apoat. prefccturen. 
Elf verschillendo orden en congrcgatiea zijn er 
werkzaam, verder 350 pries- ters, 54 scholastieken 
(dat zijn jongcrc leden, die nog geon priester zijn), 
331 breeders (209 geven onderwijs) en 1217 zusters. 

De bevolking van den archipel wordt geschat op 
ongoveer GO millioen zielen, slcchts 350.000 zijn 
kathoHek. Onder dezen zijn er 70.000 Euro- peanen. 

In 1931 werd door de gezamenlijke Kerkvoog- 
den van Nederl.-Indie in Den Haag een bureau 
opgericht, „het Centraal KatKoIfel; Koloniaal 
Bureau", dat ten doel heeft de gemeenschap- pelijke 
en afzonderlijke belangen der Katholieke Missies 
van Nederl. Indie te behartigen. 

A post. Vicariaat van Batavia^ (zie Dl. VI of 
suppl. afl. biz. 539). Van dit Apost. Vicariaat, dat 
vroeger den geheelen Indischen Archipel besloeg, 
doch waarvan reeds eerder ge- dcelten als 
zelfstandige gebieden waren afge- scheiden, werden 
in 1932 twee groote gebieden tot zelfstandige 
prefecturen verheven： de Apost. Prefcctuur van 
Bandoeng^onderleiding der Kruis- heeren cn de 
Apost. Prefectuur van Poerwokerto, toevertrouwd 
aan de Miss. v. h. H. Hart. Het vicariaat Batavia 
omvat thans nog: de residen- ties Bantam, Batavia, 
Buitenzorg, West-Pria- ngan, Semarang； de 
regentschappen Koedoes, Pati, Grobogan, 
Magelang, Temanggoeng en de gouvernementen 
Soerakarta en Jogjakarta. 

De zielzorg is toevertrouwd aan de Jezuieten en 
sinds 1929 zijn de Franciscanen en missiona- rissen 
van het H. Hart er werkzaam. Het Vicariaat bezit 
thans 16 standplaatsen met 90 pries- ters, 46 
scholastieken, 99 breeders en 455 zusters. Het aantal 
katholieken bedroeg in 1932： Europeanen 25.742 
en 11.760 inheemschen. De inissie, vooral onder de 
inheemschen, breidt zich gestadig uit, wat vooral 
blijkt uit de opgaven omtrent het onderwys voor 
inheemschen. Voor 1932 werden de volgende cijfers 
gegeven： 302 scholcn met 740 leerkrachten, aantal 
leerlin- gen jongens 22.398, meisjes 7.309, totaal 
29.707 ； voor 1933 zijn deze cijfers: aantal scholon 
327 met S09 leerkrachten, aantal leerlingen jongens 
23.553, ineisjcs 7.969, te zamen 31.522, een toe- 
namo dus van 25 scholen cn 1815 leerlingen. 

Er werden sinds 1927 opgericht een groot en 
kloin seminarie cn een retraitehuis, terwijl ver- 
schillende kerken werden bijgebouwd. Vooral de R. 
K. Kwcek- en Normaalschool te Moentilan mocht 
zich in grooten bloei verheugen. 

Reeds in 1928 hadden de Jezuieten de hulp der 
Franciscanen ingeroepen; 21 Dec. 1929 kwa- men 
do eerste vrijf Paters in Indie aan. Twee pa- rochies, 
66n to Batavia en een andor to .JNIees.ter. Cornclis, 
werdon door de Jezuieten aan hen af- gestnan. Daar 
de katholieken zoo verspreid woonclen en het nict 
niogelijk bleek hen geregeld te bczoeken, werden in 
1931 twee parochiebladen opgericht: „Katholiek 
Leven" voor Batavia (Kraniat) en „Geloof en 
Leven" voor Meester Cornells. In 1933 siuolt men 
deze twee bladen samen, en nam ook het blad der 
JezuXotcn hierin op. Een der pastoors werd 
benoomd tot bestuurs- lid der Pastoor Verbraak-
vereenigin^, welke ten 
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doel heeft het oprich ten en in stand houden van 
militaire tehuizen. Roeds in 1930 werd een ver- 
eeniging opgericht voor katholieke Javanen: 
inlandsche bekeerlingcn van Midden Java. De 
„Ziokcnverpleging Lebak" stelt zich ten doel de 
oprichting en exploitatie van een R. K. Zieken- huis 
te R angkasbi toe ng, reeds in 1932 in gebruik 
genomenT^ln den loop van 1931 werd ook de kerk 
van Tjiandjoer door de Jezuleton aan de 
Franciscaneii overgedragen. De K(atholieke) 
J(ongens) B(ond) werd opgericht, waaruit in )933 de 
St. Franciscusgroep van verkenners groeide. De 
derde orde, die door de Paters was gesticht, richtte'de 
St. Ivo-stichting op, met het doel： het regelen en 
verleenen van bijstand bij de vercffening van sterf- 
en andere boedels en de behartiging van de belangen 
van minderjarigen, ouders en voogden. In Batavia 
werd bet St. Franciscus-Parochiehuis geopend, 
waarin een leesbibliotheek is gcvestigd en een 
apologetische cursus wordt gegeven. De eerste 
beschouwende orde, de Clarissen, deed in 1933 haar 
intrede in Indie. 

Apostolische Prefcduur van Soerabaja. Deze 
prefectuur (omvattende de residenties Soerabaja, 
Bodjonegoro, Madioen en Kediri van het gewest 
Oost Java en de regentschappen Rembang en Blora 
van de residentie Japara-Rembang van het gewest 
Midden Java) werd opgericht 15 Febr. 1928 en 
toevertrouwd aan de Lazaristen. Thans zijn er 
werkzaam 19 priesters, 25 breeders, terwijl 112 
zusters het missiewerk deeleu. Het totaal aantal 
katholieken bedraagt circa 15.000, waarvan 
ongeveer 13.000 Europeanen en 1700 inlanders. 
Verschillende nieuwe static,s werden opgericht, 
terwijl het onderwijs de bij- zondere zorg geniet en 
vele scholen, voor Europeanen zoowel als 
inheemschen, tot stand zijn gebracht. 

Apostolische Prefectuur van Poerzvokerto omvat 
de gebieden Tegal, Pekalongan, Noord- en Zuid- 
Banjoemas, Wonosobo en Bagelen met zeven vaste 
standplaatsen en vijf bijstaties. In November 1927 
werden deze streken aan de zorg der Missionarissen 
van het H. Hart toevertrouwd, en in 1932 tot 
Apostolische Prefectuur verheven. Sinds 1927 
kwamen de volgende Congregaties den missiearbeid 
der missionarissen van het H. Hart deelen: 1. De 
dochters van O. L. Vrouw van bet H. Hart (T.Hburg) 
te Poerworedjo, Tegal _ en Wonosobo: 2. De 
Ursulinen van WeltevreUen te Pdefvt'okefto en 
Pekalongan； 3. De Domini- canessen van de H. 
Familie (Neerbosch) te Tjilatjap^ 4. De Dochters van 
het Kostbaar B16eU_(Echt) te Koeloardjo en 5. De 
broeders van Liefde te Poerworedjo. 

De A post. Prefectuur van Bandoeng. Deze Mis- 
sie, welke in Februari 1927 aan de Kruisheeren werd 
overgedragen, bleef aanvankelijk onder het, bestuur 
van den Apost. Vicaris van Batavia, tot zij Mei 1932 
tot Apost. Prefectuur werd ver- heven. Zij omvat de 
residenties Priangan en Cheribon en het regentschap 
Krawang. 

Het aantal katholieken bedroeg (Juni 1932) 土 
11.800, waarvan 493 niet-Europeanen, 

In 1929 werd te Bandoeng een tweede kerk 
gebouwd.Door in de onmiddellijkeoingeving dezer 
kerk een jongens- en een meisjesschool te openen is 
de tweede parochie van Bandoeng voor het 
onderwijs uitstekend geoutilleerd, vooral nu de nog 
ontbrekende pastorie met een flinke paro- 

chiezaal in September J 931 kon in gebruik ge-
nomen worden. Ook te Tasikmalaja kon 1930 een 
noodkerk worden opgericht, in 1933 een kleine kerk 
te Tjitjaldngka. Door aankoop van een huis 
tegenover de kerk kon de Camillus- Stichting, die in 
1929 was opgericht ter opname en verzorging van 
ar me kinderen, haar beschcrmc- lingen onder dak 
brengen. Deze stichting bloeide zoo, dat in 1931 een 
afdeeling voor jongens cn meisjes noodzakelijk 
block. Het oude huis der Camillus-Stichting werd 
eon tehuis voor inheem- sche studeerenden. 
Uitbreiding van de scholen bleek ten zeerste noodig, 
vandaar oprichting te Bandoeng in 1929 van een 
schakelschool en twee standaardscholen en de H. I. 
S. der Ursulinen in 1930. Ook buiten Bandoeng 
werden vcrscbiJ- lende scholen geopend, o.a. te 
Madjaldngka en te Poerwakarta. 

A post. Prefectuur van Malang. In, Juli 1927 
werd dit missiegebied tot Apost. Prefectuur ver-
heven. Voor het onderwijs kwainen in ditzelfde jaar 
de Fraters van Utrecht de paters Carmelieten helpen. 
In 1929 werd Ifet reeds te Malang be- staande 
ziekenhuis door zusters overgcnonien en spoedig 
aanmerkelijk vergroot. Door een kliniek en de 
wijkverpleging komen de zusters in aanraking met 
het volk. In Juni 1932 bevon- den zich in de 
prefectuur 92 zusters en 18 fraters. Het aantal 
missionarissen was 14, zij werden bijgestaan door 
27 catechisten. In Probolinggo en Djember werden 
nieuwe scholen geopend. Het getal scholen in de 
prefectuur bedraagt nu 39, de meeste zijn niet 
gesubsidieerd, het aantal leer- lingen is 4465. 
Daarbij zijn er nog 3 jongensiu- ternaten en 2 
meisjesinternaten, een weeshuis voor jongens en 
een voor meisjes. 

Het getal der kath. Europeanen bedraagt 士 7000, 
dat der inlanders ±(700 (catechumcnen ± 800). De 
missie onder de Chineezcn belooft veel. Kerken 
voor Europeanen 5, openbarc ka- pellen 5, kerken 
voor inlandsche katholieken 6 ； 26 inlandsche 
statics zijn nog zonder vaslen pastoor. Drie jonge 
Javanen bereiden zich op het priestergchap voor en 
zijn reeds met de hoogere studie begonnen. 
, A postolisch Vicariaat van de kleine Socnda-ei- 
landen. (Zie DI. V of suppl. afl. biz. <116 c. v.) In 
(lit Vicariaat, dat 12 Maart 1922 opgericht; werd, 
zijn werkzaani de Missionarissen der Con- gregatic 
van het Goddelijk Woord (Steyl). Mgr. Verstraelen, 
die in 1933 door een auto-ongeluk oni het leven 
kwam, was de eerste bisschop. Dit vicariaat mag 
zonder tegenspraak het incest bloeiende genoemd 
worden. ])oor de gestadige uitbreiding van het 
aantal bekeerlingcn bleek het noodig het personeel 
der missie te versterken, zoodat er thans werkzaarn 
zijn 71 priesters, 30 broeders en 27 zusters. Mot 
aantal christenen bedroeg (1932) bijna 213.000, 
waarvan slechts 396 Europeanen. Voor de vorming 
der inlandsche priestors heeft men er een klein 
seminarie opgericht, dat reeds meet dan 70 
leerlingen telt. De missie bezit vele scholen, o.a. 3 
normaalcursus- sen, 5 ainbachtsscholen en 6 
liuishoudscholen, terwijl 6dn schakelschool, 9 
standaardscholen en 298 volksscholen trachten aan 
de bevolking degelijk onderwijs te goven. Er zijn 5 
hoofdsta- ties, volgens de districten verdceld, die elk 
vej- schillende kleinere statics onder zich hebben； 
■ 

A post. Prefectuur van Celebes. (Zie D]f V of 
suppl. afl. biz. 412). In 1928 begon men 
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met de missioneering der Banggai-eilandon 
(hoofdstatie Sambioet) en in 1931 met die dor 
eilanden Mocna en Boeton. Het reeds bestftandc 
landschapsziekenbuis werd in 1932 toovertrouwd 
aan Eerw. Zusters. Het aantal Katholieken bo- droeg 
20.600. 

Apost. Vicariaat van Ned. Nieuw-Guini. (Zie DI. 
V of suppl. afl. biz. 412). Sinds 1927 werd de 
missioneering aangevangen in do Mimi- kastreek 
(W. Niouw Guine) in 1930 in het Digoel- en 
Biangebied (Z. N. G.), in 1931 in Fak- Fak en 
omgeving (W. N. G.). Ook hi er tracht men door de 
school tot de bevolking te komen. De zusters, die 
zich in 1928 te Merauke vestig- den, openden in 
1932 een lagere school te Ambon. Tevens werd er 
op Groot -Kai ecn leprozerie gevestigd, welke 
bediend wordt door dezelfde zusters, die het in 1929 
te Langgoer (Klein-Kai) gevestigde moderne 
zickenhuis bedienen. 

A post. Vicariaat van Padang. (Zie DI. V of 
suppl. afl. biz. 419). De Apost. Prefectuur van 
Padang werd bij decreet van 18 Juli 1932 tot Apost. 
Vicariaat verheven. Het aantal katholieken bedroeg 
(Juli 1932) 7479. Het missie- personeel bestaat uit 
21 paters Capucijnen en 5 breeders, terwijl zij voor 
het onderwijs en de ziekenverpleging geholpen 
worden door 25 Praters van Tilburg endoor 142 
zusters van verschil- lende Congregaties (Tilburg, 
Dongen, Benne- broek, Schijndel, Aerdenhout en 
Amersfoort). Er zijn 13 grootere staties. Te Padang 
is de zotel van den Apost. Vicaris, waar tevens 10 
scholen zijn met 土 1900 leerlingen. De missie bezit 
ver- schillende internaten o.a. te Koetaradja en M6- 
dan voor kinderen van ondernemingen en mili- taire 
posten; te Petissah is er een voor Indische, te Medan 
voor Batakkinderen. Te Belantoeng (Padang) is een 
weeshuis gevestigd. Alle staties hebben de aldaar 
noodige scholen. 

Er is een sterke toename in de bekeering der 
Inheemsche bevolking, vooral onder de Bataks. 
Eerst eind 1928 verkreeg de Missie van de Re- 
gccring verlof tot vestiging te Sibolga, de eigen- 
lijke Bataklanden werden nog niet geheel ont- sloten 
voor de missioneering. Ook onder de Chi- neezen 
breiddo de missie zich uit. De (Islamie- tische) 
bevolking van Sumatra's Westkust en Atj6h laat 
cchtcr nog weinig toenadering blijken. 

Het onderwijs vormt de basis van het missio- 
ncering-systeem. Vandaar dat, waar mogclijk, 
scholen werden opgericht. Het Gouvernement 
niaakte door zijn niaatregelen de oprichting on- 
mogelijk onder de Islamietische bevolking van 
Minangkabau. 

De mcdischc hulp van het Gouverneinont is van 
dien nurd, dat do missie zich tot het strict noodigQ 
kon beperken. Hot zickenhuis der missie te Medan 
is goheel modern ingoricht en biodt gratis of tegen 
zeor geringe vergoeding verple- ging aan de 
inlanders. 

Ook het vcreonigingsloven onder de Europec- 
sche bevolking kwam tot grooten bloei, zoowel 
oj)sociaal gebied, als voor de vakorganisatie en de 
godsdicnstigc vereenigingen. De inissie zorgt ook 
voor goede lectuur (bibliothcek en lees- trommels). 
Reeds zijn eenige jonge lieden uit de missie in 
opleiding voor het H. Priesterschap. 

De Apostolioche Prefectuur van Benkoelcn. (zie 
」)].V of suppl. afl. biz. 419) omvat thana 5 hoofcl- 
etaties: 1. Tandjoengsakti met 6 bijposten; 2. 
Palembang met 14 bijposten； 3. Benkoeleii met 

9 byposten; 4. Tandjoengkarang met 3 bijpos- ten； 
5 Pringsdwoe. ' 

De bevolking dezer prefectuur bestaat u企 
Mohainmcdanen cn Chineezen, oorspronkelijk 
mijnwerkers cn trekkers, nu grootendeels hier 
gevestigd. Dit missiegebied is het incest Chi- 
ncesche land van Indie. Op eon totale bevolking van 
413.730 zielen zijn er 159.322 Chi- neezen, dat is 
38.5%. Op Bangka naderen zij zelfs de helft, nl. 
46.9% en in Noord- en Noord- Oost-Bangka hebben 
zij reeds de overhand, nl. 8 Chineezen tegen G 
Inheemschen. Niettegenstaande het tekort aan 
vrouwen (2 vrouwen op 5 man- nen) wast de 
Chineesche groep toch veel sterker dan de 
inheemsche. De toename is niet alleen aan de 
geboorten, maar ook aan de immigratie toe te 
schrijven. De gevestigde bevolking is te schatten op 
ongeveer 90.000. 

De Missie begon met het leekenapostolaat van 
Tsen On Ngie； in 1853 en 54 is er een priester ge- 
weest en bekend zijn de namen van de pastoors 
Langenhoff, De Vries en Kortenhorst. In 1886 is de 
missie opgegeven en wel omdat telkens op- nieuw 
moest worden herbegonnen. Na oprichting in 1912 
van de Apoatolische Prefectuur van Sumatra werd in 
1913 Soengeiselan wederom bezet, welke statie 
verplaatst werd naar Sam- bang. 

In 1924 is de missie van de paters Capucijnen 
overgenomen door de paters der HH. Harten van 
Jezus en Maria en tot prefectuur verheven. Nu 
bestond er mogelijkheid tot het meer inten- sief 
aanpakken van het werk. In 1925 is de statie Muntok 
opgericht, waar zich voor de scholen de Arme 
Zusters v.h. Godd. Kind ves- tigden. In 1926 is 
opgericht Manggar op Billiton. 

Sambang werd opgeheven en hoofdstatie werd nu 
Pangkalpinang. Dan komt de statie Blinjoe, het 
grootste en mooiate Chineesche centrum van 
Bangka, waar ook de Arme Zusters van het Godd. 
Kind zich vestigden voor de scholen. 

Voor het missiewerk in den Riouw-archipel werd, 
na ovorleg met den Bisschop van Malaka, in 1926 
besloten tot de vestiging van een pater der HH. 
Harten te Singapore, van waaruit regel- matig de 
Riouw-eilanden worden bezocht. In 1928 werd in 
het dorp Moro op het eilandje Soe- gibawa een kapel 
opgericht. De pastoor van Ri- ouw resideert 
voorloopig nog te Singapore, waar hij tevens belast 
is met de zielzorg voor de Hollanders aldaar. Van 
Singapore uit worden de vol- gende plaatsen in 
Riouw bezocht: Tandjoeng- pinang, Pooloe-
Samboe, Moro, Tandjoengbalai- Karimoen, 
Penoeba en Singkep. Een kapel is alleen te Moro en 
to Tandjoengbalai-Karimoen.Te Singapore zijn 
twee priesters dor HH. Harten. Vorder z^jn er to 
Pangkalpinang 3 priesters en 2 brooders, to Muntok 
I priester, 1 broeder en 12 zusters, to Jllinjoe 1 
priester en 8 zusters, te Manggar 1 priester en te Ipok 
op Malaka 1 priester, zoodat er in het gehoel in die 
Apost. Pref, aan- wezig zijn: 9 priesters, 3 broeders 
en 20 zusters. Het aantal katholieken bedroeg medio 
1932 1008. 

De A-post. Prefectuur van Bangka, Billiton en- 
den Riouiv-Archipel. (Zie DI. V of suppl. afl. biz. 
419). Deze missie is nog in haar eerste begin, zij 
werkt uitsluitend onder de Chineezen. Vroeger word 
vooral aandacht besteed. aan de “trekkers". Deze, 
incest mijnwerkers in de tin my non, behooren niet 
tot do elite van China. Het missiewerk onder hen 
was dan 
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ook niet succesvol en voora] niet blijvend. Door te 
werken onder de trekkers stootte men de bl«vers af, 
want die achten zich veel hooger. Het Katholicisme 
stond op Bangka bekend als een godsdienst- voor 
koeli's. Deze idee is er nu uit. 

De ,,b】|jvers”(peranakans, d. i. in het land 
geborenen) zjjn uict gemakkelyk te winnen, ge- 
hecht als zij zijn aan hun oude Chineesche gebrui- 
ken en geloof. Bij de jeugd is echter meer succes te 
verwachten, als men er maar contact mee kan 
krijgen. En daarvoor zijn scholen absoluut nood- 
zakelijk. 

Een van de grootste moeilijkheden is, dat Bangka 
geen eigenlijke cultuurtaal heeft. De Chi- neesche 
blij vers spreken over het algemeen geen Chineesch 
meer. En als ze het nog spreken is het maar een 
kindertaaltje. Zeer weinig onder hen kunnen 
Chineesch lezen en schrijven, zeker geen boeken of 
tijdschriften over godsdienst. Het grootste gedeelte 
van die blijvers spreken een mengelmoes van 
Chineesch en Maleisch: het Bangkaneesch. Zij 
willen echter geen JMaleisch leeren op school. Dat 
zou in hun oogen een ver- nedering zijn, want zij 
achten zich verheven bo- ven dp Inheemschen. 
Voorloopig wordt moeite gedaan tot uitbreiding van 
Holl. Chin, scholen.= Die zijn wel duur en het 
Hollandsch kan hier' nooit volks- of voertaal 
worden, doch er is op het oogenblik geen andere 
mogelijkheid om de kin- deren te bereiken. 

Apost. Vicariaat van Ned.-Borneo. (Zie DI. V of 
suppl. afl. biz. 413). Opgerioht 13 Ma art 1918. 
Volgens de laatste ten dienste staande cijfers 
bedroeg het aantal katholieken 7449. De 
Missionarissen van de H. Familie, die in 1926 een 
gedeelte van het Vicariaat overnamen, zijn in de 
Zuider- en Oosterafdeeling werkzaam met 11 paters 
en 6 breeders. De Capucijnen werken met 27 paters 
en 20 breeders, terwijl zij voor het on- derwijs en de 
ziekenverpleging geholpen worden door 16 breeders 
(van Huybergen) en 105 zus- ters (uit Veghel, Etten 
en Asten). Te Pontianak, zetel van den Apost. 
vicaris, were! in 1932 een Chineesche Tsjian Tsjioe 
school opgericht, meer byzonder voor de Hoklo-
Chineezen, terwijl te voren meer onder de Hakko's 
gemissioneerd werd. In alle grootere staties vindt 
men scholen en meestal ook een ziekenhuis, in 
Singkawang is tevens een melaatschen-inrichting, 
terwijl er nog vele bijstaties zijn, waar missiescholen 
ge- vestigd zijn onder leiding van een volksschool- 
onderwijzer. In April 1933 werd een seminarie 
geopend tot opleiding van Dajakpricsters; eenige 
Chineesche jongdieden zijn reeds verder gevor- 
derd, en hebben reeds de lagere wijdingen ont- 
vangen. Ook zijn enkele Chineesche mcisjes in- 
getreden in de Congregatie derZusters van Veghel. 
Vooral de ziekenverpleging geraakte tot grooten 
bloei, reeds 8 staties hebben ziekenhuizen, ter- wijl 
dat te Pontianak uitmunt door zijn uit- etekende 
inrichting. Met goedkeuring der regeering wendde 
de Missie ernstige pogingen aan speciaal onder de 
Emhaloek-Dajaks om verbe- tering te brengen in de 
adat en met succep. 

ENGELENBERG (ARIE NICOLAAS JACOB). 
Geboren 2 Juni 1864 te Batavia, overleden 24 
Januari 1934 te ,s Grayenhage. Hij doorliep de 
H.B.S. op zijn geboorteplaats en volgde daarna de 
Indische opleiding voor het groot-ambte- 
naarsexamen aldaar, waarvan hij het diploma 
behaalde in 1885. Hij diende als ambtenaar bij 

het Binnenlandsch Bestuur achtereenvolgens te 
Batavia, in de residentio Bantam, tc Socraba- ja 
(waar hij belast was met het heerendienst- 
onderzoek), op Lombok gedurende en na de 
militaire expeditie van 1894, en voorts in Midden- 
Celebes, Poso en Donggala (residentio Manado). In 
1910 werd hij benoemd tot Resident van Djambi en 
in 1913 tot Resident van Banka. In 1918 verliet 
Engelenberg met pensioen 's Lands dienst; van 1923 
tot 1927 was hij waarncmend directeur van de 
Bestuursschool te Batavia. In het einde van 1918 
richtte Engelenberg den Politick Economischen 
Bond op, waarvan hij zelf als voorzitter optrad. In 
192J werd hij ver- kozen tot lid van den Volksraad, 
van welk college hij tot 1928 deel uitmaakte en 
waarin hij een invloedrijke positie innam. In 
laatstgenoemd jaar vertrok hij naar Nederland. 
Engelenberg was een man van hoogstaand, op 
religieuzen bodem stoelend denken. Als stichter van 
den P.E.B. heeft hij er onverpoosd en onverflauwd 
naar gestreefd tusschen de verschillende bcvol- 
kingsgroepen een band van saamhoorigheid en 
eenheid te scheppen. Engelenberg was ridder in de 
orde van den Nederlandschen Leeuw en van Oranj e 
- N assau 

INDO-EUROPEESCHE BEWEGING. In de he-
terogene samenleving van Nederlandsch-Indie 
vormen de Indo-Europeanen een belangrijk ele-
ment. Tot hen behooren in de eerste plaats de In- 
do's, de z.g. mengbloeden of gemengdbloedigen van 
Europeesche dn Inlandsche afkomst. Ook worden 
daartoe gerekend de in Nederlandscli- Indie geboren 
Europeanen van Neclerlandsche nationaliteit, niet 
van Inlandsche afkomst. Als derde categorie wordt 
wel eens aangemerkt die der „blijvers55 onder de 
pur-sang mannelijke Europeesche ingezetenen； zij 
nl. die, elders geboren, in Ned.-Indie hun tweede 
vaderland hebben gevonden en veelal met Indische, 
c.q. In- landschc of Indo-Chineesche, vrouwen zijn 
ge- huwd. Zij groepeeren zich met de in Indic 
geboren Europeesche ingezetenen om de eigenlijke 
groote kern der Indo-Europeesche maatschappij, die 
door Indo's wordt gevormd. 

Vermits de groote meerderheid der Indo-Euro-
peanen van Nederlandschc nationalitcit is, nee mt 
dit deel (80%) der in Indie gevestigde Europcc- 8che 
bevolking in politick opzicht cen bclangj-ijke plaats 
in. Zij zijn, in eterk uitecnloopende variatie, alien 
loten van den Nederlandschen stam； hunne 
belangen zijn van overwegend nationalen aard. Zij 
vormen catcgorieen van Indische Neclerlan- ders, 
die in sociaal-economisch opzicht dichtcr staan bij 
de inheemsche bevolking dan de andere ingezetenen 
van Europeeschcn, c.q. Nederlandschen, Jandaard. 
Typeerend is de benaming „si- toen-groep, door 
Inlandsche nationalisten hun wel eens gegeven, in 
onderschciding van de. „sanan- en de „sinin-groepen 
(Overzicht Ini. enz Ma]eisch-Chin. Pers, 9 April 
1932). 

In staatsrechtelijk of administratief opzicht wordt 
geen principieel onderscheid gemaakt tusschen 
Jndo-Europeanen en andere Europeanen in Ned.-
Indie (Handelingen Eerste Kamo S. G. 2 Juni 1932, 
biz. 665). In vroegere tijden was dat anders. 

De Oost-Indische Compagnie betoonde weinig 
sympathie voor do kleurlingen, de z.g. Inlandsche 
kinderen, of Inlandsche Christenen (Inlanders in de 
toenmalige beteekenis, d.i. als tegenstelling 
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tot Uitlandors onder de Europeanon in Indie). Deze 
“mixtisen" en „castisen,\ ,,onegten" en „bastaarden 
van Europeezen", werden stelsel* matig uit do 
Compagniesdiensten geweerd. Al- leen in geval van 
uiterate noodzaak mochten „mixtiese inboorlingen" 
in dienst gonomcn wor- clen en dan nog slechts in 
zeer ondergoschikte betrekkingen (Zie over 
Mixtiezen het gcdcnk- boek Oud Batavia,, door Dr. 
F. de Haan, dl. I, hfdst. XII, 1922； voorts Die 
Mestizen auf Kisar door Prof. Dr. Ernst Rodenwaldt, 
2 din., dl. 1, biz. 43 vlg., zoomede door dezen 
geleerde,. Die Indo-Europiier Niederliindisch 
Ostindiens,> in „Ons Nageslacht'*, orgaan van de 
Eugenetische Vereoniging in Ned.-Indie, 1930, biz. 
144 vlg.). 

Ook na het herstcl van het Nederlandsch gezag 
(1816) bleef's Lands dienst grootendeels gesloten 
voor dergelijke inboorlingen van Europeesche af- 
komst. De aanvaarding van een meer vrijzinnig 
bestuursbeleid in dien tijd had slechts tot gevolg, dat 
het tropenland werd opengesteld voor eon steeds 
wassenden stroom van Europeesche im- migranten 
van allerlei slag, die den Indo-Euro- peanen „het 
brood in den mond kwamen be- twisten". Dat 
destijds aan avontuurlijke import- krachten de 
voorkeur werd gegevon en wcl moest worden 
gegeven boven de allengs grootendeels tot paupers 
geworden elementen der toenmalige Indo-
Europeesche maatschappij, vond zijn grond, behalve 
in politieke en sociale rasvooroordeelen, ook nog in 
den zeer slechten toestand van het Indisch onderwijs. 

Eerst in het midden der vorige eeuw zagen eenige 
Regeeringsaanschrijvingen het licht, hou- dende 
opdracht om ter vervulling van bureau- betrekkingen 
de voorkeur te geven aan Indische jongelieden； 
zulks ter beperking van de neiging der gewestelijke 
bestuurshoofden om Westerscho, maar in 
toenemende mate ook Oostersche vreern- delingen 
in *s Lands dienst op te nemen. Dat die 
aanschrijvingen niet het gewenschte resultaat 
opleverden, blijkt uit do Regeeringscirculaire van 
1862 in Bijblad no. 125%•血erst na 1864 kon 
principieele verbctering in. den toestand intreden. 

De door de Regeering voor 1864 bepaaldelijk 
gewilde uitsluiting van de in Indie geboren en 
opgevoedo ingczetonen van de hoogere Gouver- 
nementsambtcn was in de practijk voor een goed 
dee] tot de lagerc uitgestrekt. Practisch kon be- 
langrijke verbctering eerst komen sedert de ont- 
wikkeJing, na ] 882, van het Europeesch ondor- ,wijs 
in Indic (zie Dr. VV. F. M. Mansvelt, De J?OHitie 
der Indo-Europeanen, in Koloniale Stu- dien 1932; 
Rapport der Pauperisme-Commissie, ]902, jo. Het 
Pauperisme onder do Europcanen in Ned-Indie, 5 
deelen, 1902, dl. I; voorts, in het nlgemeen, Dr. J. Th. 
Koks, Bo Indo, 1931). 

De vraag, of do groote kern der Indo-Euro-
peesche bevolking, do Indo's, in do Indi sc ho sa- 
menloving een afzonderlijke niaatschappelijke 
klasse vonnt, is door IL C. Zentgrauff (De Indo- 
Landsdienaar, in Koloniale Studien, 1932) aldus 
beantwoord: „Do Indo-groep vormt geen laag onzer 
samcnloving, doch staat daarin als een verticalo 
figuur. Het onderste deel staat tusschen do Inlanders 
en de top staat tusschen do beaten van ons". 

In dit onderste deel nu zijn de groopen der eigen 
lijke Indo,8 nog steeds het talrijkst vortogen- 
woordigd. Hier bovindt zich de sfoer, waarin 
maatschappelijke en economische gricven tot 

ontwikkcling komen； waar de levensstrijd wordt 
gevoerd, vaak in doffe bcrusting, doch ook wel 
middels sociaal-politieke agitatie, welke wel eens 
van bedenkelijken aard was. 

De beweging onder de Indo-Europeanen heeft 
verschillende phasen doorloopcn. Hare evolntie 
vorkrecg ccrst vasteren vorm met de ontwikke- ling 
van het verecnigingslcven op staatkundig ge- bied, 
toen de belangstelling in de openbare aan- 
gelegenheclen tot ontwaking was gekomen (zie 
STAATKUNDIGE PARTIJEN IN NED.-IN- DIE). 

De belangstelling voor de publieke zaak heeft 
zich bij de Indo-Europeanen reeds betrekkelijk 
vroeg geuit, inzonderheid bij de z.g. Bataviasche 
Meibeweging van 1848 ; waarschijnlijk in grooter 
mate dan naar buiten is gebleken. 

Aan deze geruchtmakende politieke demon- 
stratie van talrijke Europeesche notabelen van 
Batavia, in die dagen van. weder ontluikende 
irberaalHioloniale politiek, hadden immers ook 
Indo-Europeanen deelgenomen. Hun daadwer- 
kelijk en luidruchtig aandeel in de rumoerige 
vergadering in de societeit De Harmonic op 22 Mei 
1848 gaf in de bogen van de Rcgeering, 6n in Indie 
dn in Nederland, een gevaarlijk cachet aan de 
beweging, welke zich in hoofdzaak ten doel stelde, 
om voor de Europeesche ingezetenen in Indie 
dezelfde staatsburgerlij ke rechten deel- achtig te 
worden als in Nederlan^ waren en zou- den worden 
toegekend of erken^V 

Blijkens de kronieken uit die dagen heerschte er 
niet alleen groote geestdrift en uitgelaten vreugde 
onder „de Nederlandsche ingezetenen, inboorlingen 
van Indi。" over het feit, dat „men zich ook 
eindelijk eens hunne belangen zou aan- trekken", 
maar ook bleek dat de zaal in de societeit 
,,8tampvol" was, „vooral met blaauwtjes,*. Onder 
de mannen, „goede ingezetenen en huis- vaders'', 
die „zich ridicuul gedr&gen" hebben, behoorden 
„ook sommige Portugeezen" — ver- moedelijk z.g. 
Indo-Portugeesche Mardijkers, die den Indischen 
klerkenstand van “pennisten” vormden — „clie 
niets van het doel der vergadering begrepen 
hadden"; „eenigo zoogenaamde signo's en 
blaauwljes**, die „wat geschreeuwd en gehaspeld 
hebben". Een ongeteekend request „van do Signo*s 
afkomstig" gaf kort na de vergadering zelfs 
aanleiding tot het nemen van mili- taire en 
politioneele maatregelen (Bijdragen tot de kennis 
van den politieken toestand van Ned.- Indie, door P. 
J. Veth, dl. II: De politieke de- monstratio te Batavia 
in het jaar 1848, biz. 13, 14, 20, 25 on 26). Eon 
ander bericht over die bij- eenkomst van 
“zoogenaamde libcralen" maakt eveneens melding 
van de aanwezigheid van „se- mi-Portugecscho en 
andere klerken, meestal be- hoorendo tot een 
verbasterd geslacht, ineer naar het Indische dan naar 
het Europeesche overhel- lende'* (Tijdschrift voor 
Ned.-Indie, 1S49, biz. 92). 

Ondor de min of meer getinte, heetgebakerde 
ingezetenen der hoofdplaats was derhalve de 
belangstelling voor do openbare zaken spontaan tot 
uiting gekomen; zij het ook op eenigszins pri- 
mitievo wyze. 

Een halve eeuw moest verloopen, alvorens in de 
verspreide en onsamenhangende kringen der Indo-
Europeanen een eigen modern georganiseerd 
vereenigingsleven ontwaakte. 
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De organisatie-drang kwam nl. tot uiting in de 
oprichting, medio 1898, van den Indischen Bond, 
met Ch. Beynon a Is voorzitter en II. Verheye als 
secretaris. 

Gaan wij na, welke de grondslagen waxen van 
doze te Batavia opgerichte vereeniging en wat zij 
bcoogde, dan vinden wij in de statu ten van dat jaar, 
welke door de Indische Regeering werden 
goedgekeurd (Javasclie Courant 6 Dec. 1898 no. 
97), het navolgende. 

Het doel dezer sociaal-economische organisatie 
was: de bevordering van de belangen harcr leden en 
het verleenen van stoffelijken en zedelijken steun 
aan die Europeesche ingezetenen van Ned.- Indie, 
die daaraan behoefte zouden hebben en zulks 
verlangden. De Bond zou dit doel trachten te 
bereiken door het exploiteeren van een eigen druk- 
kerij, het uitgeven van een ,,Bondsblad” (later tij- 
dclijk de „Stem van Indie"), het oprichten van door 
Europeanen te belxeeren bonds winkcis, het 
bevorderen van den kleinen landbouw beoefend 
door Europeanen, het bevorderen van het onder- 
wijs en het uitlokken bij de Regeering van maatre- 
gelen, die aan de bereiking van het doel bevorder- 
lykkondenzijn. Elke Europeaan of daarmede ge- 
lijkgestelde, hetzij man of VTOUW, die het 19de le- 
vensjaar was ingetreden, kon tot het lidmaat- schap 
worden toegelaten. 

Was aldus de organisatie aanvankelijk ruim 
opgezet — de Bond had de belangen op het oog van 
de Europeesche ingezetenen van Ned.-Indie in het 
algemeen —, in 1912 werden de statutaire 
grondslagen in dier voege gewijzigd, dat het doel 
der vereeniging voortaan zou zijn： ,, de behar- 
tiging van het algemeen belang", echter met de 
bijvoeging： „in het bijzonder dat van de in Indie 
geboren Europeesche ingezetenen". Voorts zou de 
Bond streven naar uitbreiding en volmaking, voor 
zoover mogelijk, van het onderwijs in Ned.- Indie, 
o.m. door oprichting van Bondscursussen voor 
lager en handelsonderwijs. Als nevendoel werd 
vermeld: te streven naar behartiging van de 
bijzondere belangen der leden. Als lid konden 
voortaan toegelaten worden mannelijke zoowel als 
vrouwelijke ingezetenen van Ned.-Indie van 
iederen landaard, die den leeftijd van 18 jaren be- 
reikt hadden (Javasche Courant 8 Oct. 1912no.81). 

Tweeledig was deze wijziging derhalve; eencr- 
zijds beperking van het vereenigingsdoel, in- 
zonderheid tot de behartiging van de belangen der 
in Indie geboren Europeesche ingezetenen； 
anderzijds verruiming van de organisatie door haar 
open te stellen ook voor ingezetenen van niet-
Europeeschen landaard. 

Zoowel in sociaal-politiek als in organisatorisch 
opzichtgetuigde de eerstgenoemde verandering van 
een juister inzicht in de bestaande vcrhou- dingen 
dan de laatstvermclde, hetgeen door de latere 
ontwikkeling van het Indisch vereenigings- leven is 
bewezen. • 

Nog voor deze ingrijpende wijzigingen had zich 
de drang tot groepsvorming onder de Indo- 
Europeanen ook op andere wijze geuit, nl. door 
oprichting van de Vereeniging Insulinde, op be- 
perkten grondslag en met een welomlijnd sociaal- 
politiek doel. Deze vereeniging wenschte zich te 
bepalen tot de behartiging der belangen van die 
Europeanen in Indie, welke aldaar geboren zijn, 
zoomede die van de blijvers onder het overige 
gedeelte der Europeesche bevolking. 

Slaan wij de oorspronkelijke statuten van de in 
Augustus 1907 te Bandoeng opgerichte vereeniging 
Insulinde op —' presulcnt R. W. G. Arend- sen de 
Wolff, secretaris K. F. Aronds — dan vinden wij als 
haa.r doel verraeld: om door alle wettig e en 
geoorloofde middelen betere toestanden op elk 
gebied in het leven te roepen in het belang der in 
Ned.-Indie geboren Europeanen in het bijzonder en 
van de zoogenaamde blijvers onder de Europeanen. 
De vereeniging zou dit doel trachten te bereiken 
door op gepaste wijze de aandacht der Regeering te 
vestigen op misstan- den in het algemeen en op 
leemten in de wetge- ving, die afbreuk doen aau de 
rechten en aan- spraken van de bovengenoemde 
categorie van ingezetenen, door Haar te verzoeken 
de noodige veranderingen en aanvullingen te 
bewerkstelligen en door op krachtige wijze mede te 
werken tot den bloei en de welvaart van Ned.-Indie. 

Tot het lidmaatschap zou worden toegelaten: 
elke in Ned.-Indie geboren Europeaan of blijver, 
man of vrouw, die het 18de levensjaar was inge- 
treden en die getoond had Ned.-Indie inderdaad als 
vaderland te erkennen in den meest uitge- breiden 
zin van het woord, mits zich onder- werpend aan de 
bepalingen van het algemeen reglement. 

De statuten werden door de Indische Regeering 
goedgekeurd (Jav. Courant 29 Oct. 1907, no. 86). 
De vereeniging werd daardoor geaccredi- teerd bij 
de Overheid en bij de ingezetenen. Zij ging 
geruimen tijd rustig haren weg, waar zij weldra de 
Javaansch-nationalistische vereeniging Boedi 
Oetomo (zie aldaar) ontmoette. Van maat- 
schappclijke of politieke conflicten was toen nog 
geen sprake. 

In 1911 ondergingen de statuten eenige wijzi-
gingen, welke evenzeer door de Indische Regeering 
werden goedgekeurd (Jav. Courant ] 3 Febr. 1912 
no. 13). De hoofdzetel der vereeniging werd naar 
Semarang verplaatst. 

Het~3oel^van Insulinde werd aldus nader oin- 
schreven: om door al de haar ten dienste staande 
wettige middelen de stoffelijke en zedelijke be-
langen van hare leden op elk gebied en den bloei en 
de welvaart van Ned.-Indie voor te staan en te 
bevorderen en te streven naar opheffing van alle 
zoodanige misstanden en wetsbepalingen, als aan 
de bevordering van dat doel in den weg ston- den en 
het in het leven roepen van al zoodanige instellingen 
en bepalingen als aan dat dool dienst- baar konden 
zijn. 

Tot het lidmaatschap zou voortaan worden 
toegelaten: een ieder, verblijfhoudcnde in Ned.- 
Indie, hetzij man of vrouw, die zijn of haar 21ste 
levensjaar was ingetreden en bereid zou zijn met 
voile toewijding medo to werken tot bereiking van 
het doel der vereeniging. 

Op deze verruiming, zoowel van het arboids- 
veld der vereeniging als van haar organisatorisch 
verband, is waarschijnlijk de opkoinst en ont-
wikkeling van de Inlandsche volksbeweging (Sa- 
rdkat Islam, zie aldaar) van grooten invloed ge- 
weest. Met die verruiming ging echter onver- 
mijdelijk gepaard een geleidelijke ver watering van 
de kern der groepsvorming, zoomede een 
verslapping van de activiteit dor Indo-Europe- anen 
op sociaal-politiek gebied. 

Deze evolutie is ongetwijfeld in sterke mate 
gestimuleerd door de opgekomen beweging der 
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Indische Partij mot de door harcn leidcr Dr. E. F. E. 
Douwcs Dekker gcpropagecrde ideologic van een 
Indisch nationalisme, gegrond op do solidariteit van 
de Indische Nedorlandcra en Indische Chineezen 
met do Inlanders tcgenover hot Nederlandsch 
gezag. 

Toen Douwes Dekker in 1911 zijn revolution- 
nairo idoecn propagecrde, vond hij de verecnigin- 
gen De Indische Bond on Insulinde op zijn weg. 
Aanvankelijk was hij aangesloten bij Insulinde, de 
sociaal-politieke organisatie der groep van Indo-
Europeanen, waartoe hij zelf behoorde. Zijn ideaal 
was deze beide bestaande organisaties te 
vereenigen, zoo mogelijk onder zijn Iciding, tot 6en 
groot en machtig nationaal verband van alle 
,,Indi§rs'' — Indo-Europeanen, Indo-Chineezen en 
Inlanders — ten einde te komen tot een revo- 
lutionnaire cmancipatie-beweging van geheel Indie. 

Dat ideaal kon niet verwezenlykt worden ； 
noch in organisatorisch, noch in and er opzicht. De 
Indische Bond en Insulinde volgden eigen wegen 
naar evolutie, strevend naar overbrugging van de 
koloniale tegenstellingen van socialen en 
economischen aard. Zij bleven die organisaties 
openstellen ook voor hen, die er prijs op stelden 
Nederlanders te zijn en te blijven. Evenmin als de 
Indische Bond wenschte Insulinde den Indischen 
geest te stellen tegenover den Nederlandschen geest 
in de koloniale samenleving； nog minder er naar 
te streven om den staatkundigen band tus- schen 
Nederland en Indie aan te tasten en te verbreken. 
Ditstandpunt verdrootden Insulindeni an Douwes 
Dekker zeer, zoodat hij ten slotte besloot een eigen 
partij te stichten. 

Hiermedo werd cen nieuwe phase ingeluid in de 
Indo-Europeesche beweging； de actie der In-
dische Partij had tot gevolg, dat de geestesstroo- 
mingen in verschillende groepen der Indische 
samenleving in gevaarlijke bedding geraakten. 

Na een propaganda gedurende twee jaren in 
woord en geschrift, in byeenkomsten op verschil- 
Icnde plaatsen op Java en daarbuiten, zoomede in 
„Het Tijdschrift" en „De Expres", kwain in een 
groote constitueerende vergadering op 25 
December 1912 te Bandoeng de Indische Partij tot 
stand. De nieuwe organisatie werd opgericht met 
ruim 5000 ledeii, waarvan 1300 te Seinarang, 850 
te Soerabaja, 700 te Bandoeng en 645 te Batavia 
gevestigd. 

In tegenstelling met de vereenigingen Indische 
Bond en Insulinde had de Indische Partij uit- 
aluitend een politick doel. Zij beoogde te vornion 
ecn 1 ndische onafhankelij kheidspartij, die streven 
zou naar beeindiging van de koloniaal-staat- 
kundige verhouding. IIarc leuze was „Indie voor de 
Indiiirs", d.i. voor de blyvors, do kolonisten, de 
Inlanders, Chineezen, enz. In de oprichtings- 
vcrgadcring werd de oorlog verklaard aan het 
regeeringssysteem in Indie. 

Vzolgens de oorspronkelijko statuten was het 
doel der Indische Partij: het j)atriottisme allcr 
Inciiers voor don bodoni, wolko hen voedt, wak- ker 
te roepen ten einde hen te nopen tot samen- werking 
op don grondslag van staatkundige gclijkstelling, 
om het Indisch vaderland tot blooi te brengen en het 
voor ecn onafhankelijk volks- bestaan voor te 
berciden. Als middelen om dit doel te boreiken 
werden o.m. genoemd： het aan- kweokon van een 
Indisch nationalisine door het doen d66rdringen van 
de idee cener volks- 

cenhcid allcr Indiers en het weerbaar maken van do 
Indiers voor de eventucelo verdediging van den bodem 
tegen vreeincle ovcrweldigers. leder, die zich Indier 
gevoelde, zonder onderscheid van klasse, aexe of 
lanclaard, kon als lid van de vereeniging worden 
toegelaten. 

De door de leiders gevoerde propaganda was 
intusschon van dien aard, dat de door hen ge- vraagde 
goedkeuring van de statuten door de Tn- discho 
Regeering werd geweigerd op grond: dat de 
vereeniging, als zijnde van staatkundigen aard cn 
bedreigende de openbare orde, ingevolge art. Ill van het 
toenmalig Regeeringsreglement van Ned.-Indie 
verboden was. 

Tevergeefs trachtte het hoofdbestuur der Indische 
Partij de Regeering gunstig te stemmen, o.a. door 
wijziging aan te brengen in de gewraakte statuten. Het 
vereenigingsdoel werd nader als volgt omschreven： 
„door al de haar ten dienste staande wettige middelen de 
stoffelijke en zede- lijke belangen van hare leden op elk 
gebied en den bloei en de welvaart van Ned.-Indie voor 
te staan en te bevorderen en te streven naar op- heffing 
van alle zoodanige misstanden en wets- bepalingen als 
aan de bevordering van dat doel in den weg staan en het 
in het leven roepen van al zoodanige instellingen en 
bepalingen als aan dat doel kunnen dienstbaar zrjn>,. 
Klaarblykelijk was de omschrijving der doelstelling van 
Insulinde op den voet gevolgd. 

De Regeering liet zich echter niet van de wijs 
brengen. Ook na deze wijziging werd de gevraag- do 
goedkeuring op de statuten door Haar geweigerd, op 
grond van de overweging nl. dat „vast staat, dat de thans 
in do statuton gebrachte wijziging niet ten doel he eft 
eenige verandering te brengen in het werkelijk karakter 
der vereeni- ging", zooals in de vorige 
Regeeringsbeschikking is omschreven (Gouv. besluiten 
van 4 en 11 Maart 1913; zie ook Jav. Courant 18 Maart 
1913 no. 22). 

Daarmede was het doodvonnis over de Indische Partij 
als zoodanig uitgesproken； als organisatie van 
Indische gemeenschapsbelangen had zij afgedaan. 

Desniettemin gingen de leiders voort met op- ruiende 
propaganda te voeren, zoodat de Indische Regeering wel 
mocst ingrijpen. 

Bij Gouv. besluit van 18 Aug. 1913 (Javasche 
Courant 19 Aug. 1913 no. 66) word aan E. F. E. Douwes 
Dekker Koepang op Timor en aan zijn partijgonooten 
Tjipto Mangoenkoesoemo en R. _ 
M. Soewardi Soerianingrat resp. Banda en Bangka tot 
verblijf aangewezen. Op hun verzoek werd hun vergund 
Ned.-Indie te verlaten, waarop zij naar Nederland 
vertrokken. In Juli 1914 werd vervolgens aan Tjipto 
Mangoenkoesoemo wegens gezondheidsredenen 
toegestaan naar Java terug to keoren (In 1920 word hom 
hot verblijf in cen tiental residenties op Java ontzegd 
wegens zijn opruionde actie in de Vorstenlandeiu in 
1927 werd hij op Banda gelntefneerd wegens steunver- 
leening aan communistischo opstandsplannen). De 
interneeringsbesluiten ten aanzien van Douwes Dekker 
on Soewardi Soerianingrat wordeu resp. in Aug. 1917 
on Juli 1918 ingetrokkeu (zio nadcro byzonderheden in 
Onze Verbanning,/ uitgave van „De Indier**, 1913; 
voorts Mr. P. 
H. C. Jo ng mans, De Exorbitante Rechten onz., diss., 
biz. 129 vlg. en 196). 

Keeren wy thans tot Insulinde terug. 
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De weigering van de herhaaldelijk gevraagde 
goedkeuring van de statutaire beginselen der In- 
dische Party, gepaard gaande met de openbaar- 
making der uiteenzetting van het standpunt der 
Regeering tegenover die vereeniging, had tot 
gevolg dat het ledental geheel verliep. Een groot 
deel der aanhangers van Douwes Dekker trad tot 
Insulinde toe cn verkreeg daarin allengs de lei- 
ding. 

De groote activiteit der toegetreden oud-I.P.- 
leden dreef Insulinde weldra in revolutionnaire 
richting. 

Verschillende factoren hebben dezen ontwik- 
kelingsgang bevorderd; vooral gedurende den 
wereldoorlog. Politieke stroomingen van revo- 
lutionnairen a a rd doorkruisten de Europeesche en 
Inlandsche samenlevingen in Indie. Revolu- 
tionnair-socialistische ideeen en leuzen werden in 
alle klassen dier samenlevingen gepropageerd, op 
den voet gevolgd door cominunistische beginselen 
en systemen. Zij hechtten zich vast aan ver- 
scbillende vertakkingen der Inlandsche volks- 
beweging; zij woekerden daarin voort en ver- 
spreidden zich over geheel het sociaal-politiek 
vereenigingswezen, zoowel onder internationaal- 
georienteerde Nederlanders (Indische Sociaal- 
Democratische Vereeniging, later gesplitst in In-
dische Sociaal-Democratische Partij en Indische 
Communistische Partij; zie COMMUNISME), als 
onder Inlanders (Sardkat Islam en Inlandsche 
Vakbeweging; zie aldaar). 

Medio 1919 — de Volksraad was reeds een jaar 
als algemeen vertegenwoordigend lichaam 
werkzaam geweest en had eenigermate den 
weerslag ondervonden van de November- revohitie 
in Centraal-Europa (zie RADICALE 
CONCENTRATIE) — maakte Insulinde plaats 
voor een nieuwe organisatie, welke de mislukte 
actie der Indische Partij zou voortzetten. 

In de te Semarang op 7—9 Juni 1919 gehouden 
jaarvergadering van Insulinde werd nl. besloten den 
naam der vereeniging voortaan te doen luiden 
Nationaal-Indische Partij alias Sarbkat Hindia, met 
veranderde statuten, welke groote overeenkomst 
vertoonden met die der voor- malige Indische Party. 

Volgens hare statuten stelde de N. I. P. zich nl. 
ten doel: den bloei en de welvaart van het Va- 
derland — het staatsrechtelijk als Nederlandsch- 
Indie begrepen gebied — voor te staan en te be- 
vorderen. Zij zou dit doel trachten te bereiken door 
de vaderlandsliefde aller Indiers wakker te roepen, 
teneinde hen te brengen tot samen- werking op den 
grondslag van algehcele staat- kundige 
gelijkstelling om het Indisch Vaderland voor een 
onafhankelijk volksbestaan voor te be- reiden. leder 
Nederlandsch onderdaan zou als lid toegelaten 
kunnen worden. 

Blijkens hare Beginsel- en Werkprograms zou de 
N. I. P. een Indisch nationalisme aankweeken door 
het doen d6ordringen van de idee eener 
volkseenheid. Te dien einde eischte de partij do 
erkenning door hare leden van de noodzakelijk- 
heid der instelling van een staatsrechtelijk In- 
dierschap. Geen ander einddoel der politieke en 
economische ontwikkeling erkende de partij dan 
dat van volkomen onafhankelijkheid van Indie (zie 
voor Beginselprogram en Werkprogram het 
^olksraad Jaarboekjo 1922—'23, biz. 52 vlg.). 

Voorzitter van het hoofdbestuur was R. M. 
Soewardi Soerianingrat, een der vooraanstaande 

figuren uit de Indische Partij-beweging, de latere 
stichter der Taman-Siswo-instelling voor In- 
landsch onderwijs op inheemsch-nationalen 
grondslag. 
Vertegenwoordiger der nieuwe partijgroejjeering 
was in den eersten Volksraad de Insulinde-man J. J. 
E. Teeuwen (1918—,21), daarna P^F. Dah- 
ler_(I922—'24). De inheemsche leden der N. I. P. 
—Sar6kat Hindia werden in dat college verte- 
genwoordigd door Tjipto Mangoenkoesoemo 
(1918—'21). Alle drie behoorden zij tot de be- 
noemde Volksraadleden. 

De tweeledige constructie der vereeniging 
N. I. P.-Sardkat Hindia, hare politieke actie en 
hare orienteering in tweezijdige richting, de Indo- 
Europeesche en de Inlandsche (de Indo-Chinee- 
sche buiten beschouwing gelaten), schonken geen 
bevrediging, noch aan de eene bevolkingsgroep, 
noch aan de a nd ere. 

De uit vereenigingskringen voortgekomen ar- 
tikelen in het partijorgaan ,,De Indier** (Malei- 
sche organen „Soeara Rajat", „K.emadjoean 
Hindia” en “Pahlawen”)ademden een destruc- 
tieven geest: zij gaven uiting aan de revolutionnaire 
mentaliteit der leiders. Zij gaven allengs aanstoot 
aan de groote groepen van Indo-Euro- peanen, die 
tot eenigerlei revolutionnaire actie allerniinst 
geneigd bleken te zijn. 

De Indische Regeering was sceptisch gestemd 
ten aanzien van den revolutionnairen ommezwaai 
der Insulindepartij. Het in Februari 1920 door het 
hoofdbestuur der N. I. P. ingediend request om 
goedkeuring op de gewijzigde, feitelijk nieuwe, 
statuten — derhalve om erkenning van de 
getransformeerde vereeniging als rechtspersoon —
werd lang in beraad gehouden. Eerst drio jaren later 
nam Zij een beslissing, welke in af- wijzenden zin 
luidde. 

Gedurende die jaren had de N. I. P. gelegen- heid 
hare krachten te ontplooien en haren aard te toonen. 
Als Sardkat Hindia heeft zij do ge- moederen der 
Inlandsche bevolking in Midden- Java in heftige 
beroering weten te brengen en daarbij niet 
geschroomd de volksbcweging in communistische 
richting te stuwen. ,,Los van Nederland" was toen 
reeds de leus bij allerhandc actie tegen het bestaand 
gezag, ook tegen dat der Inlandsche Vorsten. 
Propaganda werd tevens gemaakt voor de politieke 
leuze dcr non-cooperatie van bruin met blank. 

Toen de N. I. P. alias Sarikat Hindia in vol- 
doende mate had getoond wat zij kon en vooral wat 
z可 wilde, achtte de Indische Regcering den tijd 
gekoinen voor de lang verbeide beslissing. Bij Gvts. 
bcsJuit van 10 April J 923 werd het verzoek om 
goedkeuring op de gewijzigde statuten der 
vereeniging afgewezen op grond van do 
overweging „dat hoewel omtrent het doel en streven 
der partij de statuten onvoldoende licht geven, uit 
haar optreden naar buiten duidelijk blijkt, dat bet 
vedeenen van de gevraagdo goedkeuring in strijd 
zou zijn met het algemeen be- lang". 

Enkele inannden tevoren had het hoofdbestuur, 
in afwijking van het daaromtrent in de statuten 
bepaalde, het besluit genomen de vereeniging te 
ontbindeu. In den boezem der Iciding was reeds 
onccnigheid ontstaan, o.a. over het be： ginsel der 
politieke non-codperatie (Verg. Han- delingen 
Volksraad ]3 Juni 1923, biz. 95 vlg.; zie ook 
Mededeelingen der Regeering omtrent en- 
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kele onclerwerpen van algemeen belang, April 
1924, in Bijlagc A van het Koloniaal Verslag 

Ned.-Indio 1924). 
Intusschen was medio 1919 — tozelfdor tijd dat 

de revolutionnaire geest zich meester had gemaakt 
van Insulinde en deze partij deed ver- worden tot N. 
I. P. alias Sardkat Hindia — de idee van 
saamhoorigheid der Indo-Europeesche 
gemeenschap in nieuwen en alleszins aanvaard- 
baren vorm tot uiting gekomon. 

Het bcsef van de noodzakelijkhcid van aan- 
eensluiting was in de verspreide kringen dier 
gemeenschap door de snelle evolutie der In- 
landsche Beweging in de verdrukking geraakt. Dat 
diep geworteld besef groeide echter tegen de 
verdrukking in. Tot dien groei werd het meest 
bijgedragen door de transformatie der Insulinde- 
partij, die oorspronkelijk was opgericht in het 
belang der Indo's, doch sedert aan de groote be- 
langen der Indo-Europeesche gemeenschap een 
ondergeschikte plaats wilde toekennen. 

Op 13 Juli 1919 werd. te Batavia het Indo- 
Europeesch Verbond opgericht. Voorzitter van het 
hoofdbestuur was Mr. A. H. van Ophuysen. 

Aan die oprichting is heel wat voorafgegaan (zie 
„Indo-Europeesch Verbond'', Jubilcum- nummer 
1919—1929). De stoot daartoe werd gegeven door 
wijlen den journalist F. H. K. Zaal- berg, later 
hoofdbestuurslid. van het 1. E. V. —van I924-'2S 
lid van den Volksraad —, den onvermoeiden 
strijder voor de bolangen der In- dische 
samenleving in het algemeen en voor die der Indo- 
Europeanen in het bijzonder. 

De statuten der voor onbepaalden tijd op- 
gerichte vereeniging Indo-Europecsch Verbond 
werden goedgekeurd bij ordonnantie van 7 Oct. 
1919 (Ind. Stb. no. 683); zij zijn opgenomen in de 
Javasche Courant van 21 Oct. 1919, no. 84. 

Volgens de vereenigingsstatuten — na de wij- 
zigingen van 1923 (Ind. Stb. no. 125, J. C. no. 27) 
en 1925 (Ind. Stb. no. 200, J. C. no. 38) — is het 
doel van het Indo-Europeesch Verbond bevordcring 
van de moreele, sociale, intellectuee- le en 
economische ontwikkeling der Indo-Euro- peanen 
in Ned.-[ndie. Het I. E. V. zal dat doel trachten te 
berciken door alle geoorloofde en wettige rniddelen. 

De vereeniging verataat ondcr Indo-Europe- 
anen: 

a. allc in Ned.-Indie gevestigdo personen van 
Europeeschen bloede, ftlsmede hunne afstamme- 
lingen, met dien verstande, dat voor eerstbe- 
doelden de geboorte in Indie als inaatstaf geldt; 

b. alle in Ned.-Indie gevestigdo personen van 
Europeeschen bloede, die aldaar geboren kinde- ren 
bezitten of (en) gehuwd zijn met personen, die 
Lndo-Europcean zijn volgons hot onder a bepaaldo. 

Lid der vereeniging kunnen slechts zijn: por- 
sonen, zoo van de inannelijke als van de vrouwe- 
lijke kuiine, welke bcantwoorden aan voren- 
verinolde omschrijving en den leeftijd van 18 jaren 
hebben bercikt. Nochtans kunnon, ter beoordecling 
van het hoofdbestuur, andere criteria worden 
aanvaard, indien blijkbaar het doel der vereeniging 
daardoor wordt gediend. De toepassing van deze 
bopaling wordt geregcld in het algemeen regleinent. 
Wanneer in Nederland afdoelingen worden 
opgericht, zullen ook in dit laud govestigde 
personen lid kunnen zijn. 

Van belang zijn voorts de volgende statutaire 
bcpalingen. De vereeniging stelt zich noch in 
politieken, noch in sociaal-economischen zin 
tegenover eenige partij of organisatie; zij zoekt 
samenwerking met iedere partij of organisatie, 
welke haar doel medc bevordert. Zij neemt echter 
stellini 
van 

ing tegen elke actie, welke de bclangen 
den Indo-Europeaan ,hoofdelijk aJa gemeen- 

schappelijk, bedreigt. Zij verzet zich tegen elke 
gewelddadige actie, gericht tegen het Neder- 
landsch gezag in Ned.-Indie. 

Evenvermeld, van loyale politieke gezindheid 
getuigend, vereenigingsstandpunt werd by de 
oprichting van het I. E. V. algemeen aanvaard. 
,,De nieuwe Bond zal zich vierkant stellen tegen- 
over Insulinde en de Indischo Party15, aldus de 
uitspraak in een der oprichtingsvergaderingen. 
Bij de samenstelling van de statuten werden die 
van den Indischen Bond als leidraad genomen. 

Voor een belangrijk deel is het streven van het 
Indo-Europeesch Verbond gericht op directe 
maatschappelijke actie. Het Werkprogramma 
der vereeniging bevat o.m. bevordering van voor 
de Indo-Europeanen nuttig onderwijs, het bren- 
gen van dit ondorwijs onder het bereik van de 
I. E. V.-leden en van hunne nakomelingen, zoo- 
mede versterking van den socialen band tus- 
schen hare leden door oprichting van of toetre- 
ding tot cooperaties en andere vereenigingen, ge- 
richt op verhooging van maatschappelijken welt 
stand (zic Jaaroverzicht Volksraad, Mei 1930片 

Hotgeen op verschillend gebied door het, ala 
„landelijke vereeniging" opgericht, I. E. V ■— al- 
gemeen orgaan: het sedert 1920 verschijnend 
weekblad „0nze Stem'*; afdeelingsorganen: te 
Batavia „Onze Gids”，te Semarang „Onze Scha- 
kel'*) —gedurende zijn 15-jarig bestaan werd 
verricht is van groote beteekenis geweest voor 
de algemeene ontwikkeling,op sociaal-economisch 
en -politick terrein, van de breede kringen der 
Indo-Europeesche gemeenschap. 

Dienaangaande vermeldt het over 1930 loo- 
pend Indisch Verslag 1931, dat de verschillende 
onderwijsinrichtingen, als de Kweekschool, Mulo- 
school, Lagere School, Vakschool voor meisjes 
te Bandoeng en de Handelsschool te Soerabaja, 
de curaus in de handelswetenschappen te \VeL_ 
teyreden, de internaten te Bandoeng en Welte- 
vreHen^ de vrouwenkliniek te laatstgenoemder 
plaatse met de daaraan verbonden gelegenheid 
tot opleiding voor 〜 accoucheuse, de 

jeugdorgani- 
satie ,het steunfonds o.m. ter bestriding van 
wocker, het spaarfonds, het studiefonds, de ar- 
mcnverzorging,de kleinwoningbouw, de koloni- 
satieterreinen door het I. E. V. opgericht en in 
stand gohouden, even zoovole teekenen zijn 
van do zorg dezer vereeniging voor de belangen van den Indo-Europeaan in het algemeen en van 
haro leden in het byzonder. 

Voor het onderwys, inzonderheid ten behoove 
van de groote scharo van onvermogende leden der 
gemeenschap, heeft het I. E. V. steeds groote 
belangstelling getoond. 

Het I. E. V.-Studiefonds werd in Januari 1920 
opgericht, in verband met de instelling van de 
eerste Hoogeschool in Ned.-Indie. Uit dit fonds 
worden bourzen bcschikbaar gesteld ten behoo- 
ve van studenten aan instellingen voor Hooger 
Onderwijs in Indie en in Nederland, alsmede ten 
behoove van loerlingen aan instellingen voor 
middelbaar, lagor cn vakonderwijs. De handels- 
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school te Soerabaja (Zaalbergschool) dagteekent 
van Jyli 1928; de instelling is een Mulo-school, met 
handelsleerplan op breeden grondslag, van 
Overheidswego gesubsidieerd. Nog vdor vermeld 
jaar werd door de I. E. V.-vereeniging De Twee 
Kruisen (Palang Doewa) een school opgericht ter 
opleiding van vroedvrouwen, a an welke instelling 
een mateniitd is verbonden. Tc Bandoeng kwamen 
tot stand： een kweekschool voor onder- wijzers en 
onderwijzeressen, een Mulo-school, een vakschool 
voor meisjes en een meisjes- en jongens-internaat. 

In 1926 werd begonnen aan de uitvoering van de 
agrarische politick van het I. E. V. tot prac- tische 
opleiding van Indo-Europeanen voor den 
landbouw, tot vorming van „een eigen Indo- 
boerenst&nd". 

Sedert het begin dezer eeuw had de Indische 
Regeering steeds grooter aandacht geschonken aan 
het vraagstuk betreffende de uitoefening van den 
z.g. kleinen land- en tuinbouw door mingegoede 
Indo-Europeanen (zie Rapport der Pauper-
Commissie van 1902, biz. 51 vlg., jo. Het 
Pauperisme onder de Europeanen in Ned. Indie, 
derde gedeelte Kleine Landbouw, Landsdrukkerij 
Batavia, 1901). 

Het I. E. V. verkreeg weldra een uitgestrekt- heid 
van 3600 baboe's boschgrond in de Lam-. 
poengsche Districten .ten behoeve van landbouw- 
koldnisatie~door Indo-Europeanen. De grond werd 
in huur verkregen tegen / 0.10 per bahoe, met de 
bevoegdheid dien weer te verhuren aan de 
kolonisten, die naderhand het recht van erf- pacht 
zouden kunnen verkrijgen. Het I. E. V. steunde de 
totstandkoming van deze kolonie, bekend onder den 
naam ,,De Gicstingn (naar den berg Gisting), 
behalve met KeFVari den Lande in leen verkregen 
bedrag van / 100.000, ook met gelden uit het z.g. 
Twee-ton-fonds, gevormd uit vr可willige bijdragen 
der verbondsleden. De kolonie telt een 140-tal Indo-
Europeanen en een aantal Inlandsche hulpkrachten. 
Op Java zijn twee kleine kolonies tot stand 
gekomen in de residentie Besoeki； sedert 1929 
ook enkele ver- spreide I. E. V.-kolonies op Nieuw-
Guinee (zie ^[ndisch Verslag 1933, biz. 375 v]g. ； 
voorts Kolo- nisatie van Europeanen op Nieuw-
Guinee, door 
J. Tideman in Koloniaal Tijdschrift van Januari 
.1934).- 一 
"^Ook op politick gebied heeft het Indo-Euro- 
peesch Verbond groote activiteit ontwikkeld； 
vooral onder den tegenwoordigen voorzitter van het 
hoofdbestuur en leider der beweging F. H. de Hoog, 
sedert 1924 gekozen lid van den Vcdks- raad,' 
tweede plaatsvervangend voorzitter van dat college, 
tevens 】id van het College van Ge- delegeerden 
(zie zijn rede in den Volksraad op 15 Juli 1930, 
Handelingen van dat College biz. 210 v】g.). 

Reeds spoedig na de oprichting van de ver- 
eeniging kwam het verbondsbestuur tot het besef, 
dat de I. E. V.-belangen het best behartigd konden 
worden in den Volksraad door aldaar af te 
vaardigen vertegenwoordigers. Aan de ver- 
kiezingen voor dat algemeen vertegenwoordi- gend 
college nam het I. E. V. weldra deel; aan- vankelijk 
in samen working met een andere par- tij, 
naderhand — toen I. E. V.-vertegenwoordigers 
zitting hadden gekregen in de locale raden — 
zelfstandig door met eigen candidaten ter stem- bus 
te gaan. Had het I. E. V. in 1920 slechts e6n 

zetel in den Volksraad kunnen verwerven, in 1924 
werd het Verbond door 4 cn is het sedert 1927 door 
een 6-tal Volksraadsleden vertegen- woordigd. 

Aan de vrouwenbeweging en de jeugdbeweging is 
evenzeer aandacht geschonken. 

In October 1931 werd de „I. E. V. Vrouwen- 
organisatie" (I. E. V.—V. O.) voor onbepaalden tijd 
te Batavia opgericht, met het doel: bevor- dering van 
de moreele, sociale, intellectueele en econo niische 
ontwikkeling der Europeesche vrouw in Ned.-Indie 
in onverbreekbaar verband met het I. E. V. 

Volgens de statu ten dezer vrouwenvereeniging 
(opgenomen in de Jav. Courant 22 November 1932 
no. 93, Extra-Bijvoegsel no. 112) kan de organisatie 
omvatten： alle in Ned.-Indie wo- nende vrouwen 
van Europeeschen of gemengd Europeeschen 
bloede, alsniede hare afstamme- lingen die den 
leeftijd van 16 jaren hebben be- reikt. Nochtans 
kunnen, ter beoordeeling van het hoofdbestuur, 
andere criteria voor het ver- krijgen van het 
lidmaatschap worden aanvaard, indien blijkbaar het 
doel der organisatie daardoor wordt gediend. Voorts 
kunnen ook als gewone stenigerechtigde leden 
worden aangenomen per- sonen van niet-
Europeeschen bloede, die uit hoofde van 
gemeenschappelijke bclangen met de leden der 
organisatie, ter beoordeeling van het hoofdbestuur, 
het doel der organisatie krachtig kunnen bevorderen. 
Wanneer in Europa afdec- lingen worden opgericht, 
zullen voor het lidmaatschap, met inachtncming van 
de vermelde eischen, ook in Europa gevestigde 
personcn als lid kunnen worden aangenomen. 

De I. E. V.- Jeugdorganisatie (I. E. V.—J. O.) stelt 
zich volgens haar Algeineen Reglement ten doel: een 
cultureelen band te leggen tusschen alle Europeesche 
kinderen in Ned.-Indic, bij hen een gevoeJ van 
saamhoorigheid aan tc kweeken en de jeugd op te 
voeden inzonderheid wat be- treft karaktervorming 
en zedelijke en licljame- lijke ontwikkeling； voorts 
de beoefening van sport en muziek, de bevordering 
van naasten- liefde, ridderlijkheid, hulpvaardigheid, 
hygiene, tucht en discipline, en van eerbied voor het 
wet- telijk gezag (zie Onze Stem van 19 January 
1934). 

Onder de vele onderwerj)en, welke gedurende de 
Jaatste jaren in den Volksraad, in de j)rovin- ciale, 
regentschaps- en gemeenteraden en ook daarbuiten 
de bjjzondereaandacht van heU.E.V. genieten, 
behoort het vraagstuk: op welke wijze tegemoet 
gekomen client te worden aan het terugdringen van 
Indo-Europeanen uit tai van tot kort geheel of 
nagenoeg geheel door die bovoJkingsgrocp bezette, 
hoofdzakelijk lagcre betrekkingen bij 
Overhcidsdiensten, een gevolg van groote 
concurrenlie uit Inlandsche kringen. Door 
stelselmatig doorgevoerde “Indianisatie'' of 
„verinheemschingn, zoowel bij particuliere als bij 
open ba re instellingen, worden de Indo-Europeanen 
nicer en meer verdrongen door de Inlanders. 

Een tweede vraagstuk, dat evenzeer practische 
jnoeilijkheden o pie vert, is dat betreffende too- 
kenning van grondbezit aan indo-Europeanen. Ten 
einde voor deze bevolkingsgrocp de moge- lijkheid 
te scheppen om in het kleinlandbouw- bedrijf een 
behoorlijk bestaan te vinden, wenscht het I. E. V. een 
vorm van grondbezit, die beter 
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voldoet dan do bestaande erfpacht voor klcinon 
landbouw on voldoende rcchtszokerheid bicdt (zie 
samenvattond boekwerk De Grond en wat daarmee 
samenhangt enz., door Mr. Dr. J. H. <Heslinga, 
1934). Als zoodanig wordt de z.g. agra- rische 
eigendom tot een bepaaldo maximalo uit- 
gestrektheid do meest geeigonde vorm van 
grondbezit voor Indo-Europeanen geacht. De 
Indische Regeering deed ten slotte in den Volks- raad 
de toezegging ernstig te zullen overwegen de 
gelegenheid te openen tot toetsing van dezen wensch 
aan zijn practischeuitvoerbaarheidin verband met de 
beginselen der agrarische politick, waarbij in geen 
geval zou worden getornd aan de rechten der 
inheemschen op agrarisch gebied. Bij 
Gouvernementsbesluit van 15 Juni 1931 werd een 
commissie ingesteld, welke tot taak heeft de Regee-
ring van advies te dienen nopens de vraag of, en zoo 
ja op welke wijze, het, met inachtneming van de 
huidige beginselen van agrarisch beleid en van de 
sociale positie der Indo-Europeanen, mogelijk en 
wenschelijk ware nadere voorzie- ningen in verband 
met het grondbezit van deze be vol ki ngsgroep te 
treffen (zie voor een en an- der Volksraad-Overzicht 
betreffende het zit- tingsjaar 1930—1931, biz. 82; 
voorts de jaar- gangen 1930—1934 van Onze Stem, 
Handelin- gcn Volksraad 17 en 19 Aug. 1931, biz. 
1075 vlg. en biz. 1147, Handelingen Eerste Kamer 
Staten- Generaal 1 en 2 Juni 1932, biz. G46 en 665). 

Vorenvermelde Commissie voor het grondbezit 
van Indo-Europeanen heeft haren arbeid nog niet 
voltooid. Intusschen heeft zij besloten aJvast die 
voorstellen te doen, welke beoogen tegemoet te 
komen aan de van I. E. V.-zijde vernomen en door 
de commissie juist bevonden klacht, dat de 
behandeling van aanvragen van z.g. kleine erfpacht 
een stroef en te langdurig verloop heeft. Deze 
voorstellen, welke geen prin- cipieele wijziging 
brengen in het fndisch agrarisch stelsel, hebben 
aanleiding gegeven tot de uitvaardiging van de 
volgende voorschriften, j t. w. een nieu we inatructie 
voor de behandeling 1 van aanvragen om afstand in 
erfpacht voor het ,,klein-】andbouw''- of 
“tuinbouwbedr日f" van op Java en Madoera gelegen 
gronden en van ver- zoeken om geldelijken bijstand 
voor de oprich- ting van een dergelijk bcdrijf, 
zooinedeeen aantal algeineeno bedingen, waaronder 
gronden in erfpacht worden afgestaan voor de 
uitoefening van het ,,klcin-landbouw-‘‘ of 
„tuinbouwbedrijfn op Java en Madoera 
(Gouvernementsbesluiten van 27 November 1933 
nos. 21 en 22, opgenonaen in het Bijbla(l op het Sib. 
van N. I. nos. 131 l^en 13113)^. 

Temidden van de verschillendo partygrdop'oe^ 
ringen neemt het I. E. V. ala organisatie van In- 
disehe Nederlanders van verschillcnde schakee- ring 
een geheel nfzonderlijko positie in ； het vormt als 
het ware eon trait d'union tusschen de twee groote 
groepon van Inlandsche en Nederlandsche 
nationalisten. De ten aanzien van den gods- dienst 
neutralo vereeniging heeft niet aUe Indo- 
Europeanen in e6n georganiseerd verband kun- nen 
onivatten. Volen hunner zijn tot die organi- satie niet 
toegetreden; zij steunon echtcr het streven van het I. 
E. V., dat zich inimers ook hunno belangen aantrekt. 
Eon gcdeclte hunner —vooral Katholieken — heeft 
zich aangesloten bjj een der later tot stand gekomcn 
op Christelijk- confcssioneelen grondslag 
gevostigde politieke partyen. 

Het aantal leden van het I. E. V. bedraagt thana 
(1934) ongevcer 14000, verdeeld over een 100-taI 
afdeelingen, grootendccls op Java, flat grootstc aantal 
I.E. V.-ers is gevestigd te Soeraba- j?k(1100),_Batavia 
(900), Bandoeng (850) en Sc- marang (G50). De 
afdceling Nederland te :s「Gr眼- venKage tclt een 200-
tal leden. JDeze getallen zyn― elijk gering. Met 
hunne gezinnen 
vormen de I. E. V.Jeden nauwelijks het vierde gedeelte 
der Europeesche bevolking, zoowel van Ned.-Indie, als 
van de genoemde plaatsen op Java (volkstelling eind 
1930). Wat de afdeeling Nederland betreft, is die 
verhouding nog on- gunstiger. Immers zijn er in 
Nederland (volka- telling eind 1930) ruim 32000 en te 
's-Graven- hage ruim 12000 personen, die in de 
overzeesche gewesten (d. i. grootendeels in Ned.-Indie) 
zijn geboren. 

Desniettemin is het Indo-Europeesch Verbond 
gegroeid tot de grootste partijgroepeering onder de 
Europeesche bevolking in Ned.-Indie. De Vereeniging 
telt welhaast een even groot aantal leden als — stellig 
een veel grooter aanhang dan —de andere in Indie 
gevestigde Europeesche partij-organisaties tezamen. 

De stroomingen in de Indo-Europeesche be- 
weging hebben sedert de totstandkoming der 
organisatie een vaste bedding gevonden. 

BATAVIASCHE MEI-BEWEGING VAN 1848. 
Zie INDO-EUROPEESCHE BEWEGING. 

INDISCHE BOND. (Aanv. DI. II). Zie INDO- 
EUROPEESCHE BEWEGING. 

INSULINDE, (Aanv. DI. II). Zie INDO- 
EUROPEESCHE BEWEGING. 

INDISCHE PARTIJ. Zie INDO-EUROPEE- SCHE 
BEWEGING. 

NATIONAAL-INDISCHE PARTIJ. Zie INDO- 
EUROPEESCHE BEWEGING. 

INDO-EUROPEESCH VERBOND. Zie INDO- 
EUROPEESCHE BEWEGING. 
1 KOERIA. (Aanv. DI. II). Inlandsche rechts- 
Vgeineenschap in de onderafdeelingen Angkola en 
Sipirok, Groot- en Klein MaiHlaiIing~ Oelde eri' 
Pakantan, Natal en Batang Natal, en in de af： deeling 
Sibolga, omvattende verschillende hoe- tti's 
(kampoengs). Deze rechtsgemeenschap, in het 
Bataksch „haradjaonn geheeten, heeft vermoe- delijk 
haar naam “koeria", ten rechte,,hoeria", te danken aan 
de Padri's van Sumatra's West- kust, die deze streken 
hebben beinvloed. Aan het hoofd van de koeria staat het 
koeriahoofd, tevens voojaitter van den inlandschen 
gemeenteraacL.-^ —^ADANGSIDIMPOEAN. (Aanv. 
DI. III). Afdeeling van de residentie Tapanoeli met een 
bevolking van 276.G81 zielon, waarvan 155 Euro- 
peanen, 118 Chinoezon en 165 andere Vreemde 
Oosterlingon (1930), verdeeld in 4 onderafdee- lingcn
： le. Angkola en Sipirok, 2e. Groot- en Klein 
Mandailing, Ocloo en Pakantan, 3e. Natal en Batang 
Batal en 4e. Padang Lawas. 

TOBAMEER. (Aanv. DI. IV). Eeaige jaren 〃 

geleden heeft men door het laten springen van 
rotsmasaa's in de Asahan-rivier het meerpeil kunstmatig 
verlaagd, met hot doel daardoor grondstukken, welko 
aan het meer ziju gelegen en zeer zachthellend naar het 
nicer too dalen, te laten droogloopen en zoodoende de 
bovollcing uitbroiding van gronden te verschaffen. 
Vooral iu do onderafdeeling Toba heeft men van dezen 
maatregel zeer veol voorHeel ondervonden. / 
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SAMOSIR (Aanv. DI. III). Onderafdeeling van 
de afdeeling Bataklanden, residentie Tapa- noeli, 
gelegen ongeveer tusschen 2° 20 en 2° 50 N.B. en 
98° 60 tot 99° O.L. Hiervan is het ge- lijknamige 
eiland gelegen in het Tobanieer, en westelijk een 
driehoek op het vaste land. 

Het eiland is ongeveer 21/i maal zoo lang als 
breed. De lengte-as verloopt Noord west—Zuid- 
oost. Het hoogste punt wordt gevormd door den top 
van het op den vasten wal gelegen Oeloe Darat-
complex, van 2157 m. hoogte, het laagste punt door 
den waterspiegel van het Tobameer, welke 906 m. 
boven de zcespiegel is gelegen. Nabij de landengte 
verheft zich de top van den Poesoek Boehit, welke 
2011 m. boven den zeespiegel reikt. 

De omtrek van het eiland bedraagt ±120 km.； 
de oppervlakte van het eiland bedraagt 35.450 ha., 
die van het vastelandgedeelte ongeveer 40.000 ha.
； de totale oppervlakte bedraagt dus 75.450 ha. 

De grens tusschen de onderafdeeling Samosir en 
de noordelijk da ar van gelegen onderafdeeling 
Dairilanden loopt in een lijn van de uitmonding der 
rivier de Binanga Ara in het Tobameer westelijk 
naar den Dolok Somponan en van daar zuidelijk 
naar het Oeloe Darat gebergte, tusschen de negeri's 
Saboelan en Djandjiradja woer naar het Tobameer. 
Waar oudtijds Saboelan tij- delijk bij de 
onderafdeeling Toba was gevoegd, zijn de grenzen 
tusschen de onderafdeeling Toba en de Hoogvlakte 
van Toba nog niet overal de- finitief vastgesteld. 

Bij besluit van den resident werd in 1933 de 
onder de onderafdeeling Toba geressorteerd heb- 
bende negeri Djandjiradja bij deze onderafdeeling 
gevoegd, wat bestuurs-technisch juist is, daar 
genealogisch gedacht de landschappen Djandjiradja 
en Saboelan zeer nauw aan elkaar verwant zijn 
(beide behooren tot dezelfde Lon- toeng-marga-
groep). Ook de grenzen tusschen de diverse negeri's 
op het eiland zijn niet overal nauwkeurig te bepalen. 

De grenzen tusschen de negeri's op het vaste-
landgedeelte zijn natuurlijk ontstaan； zij worden 
gevormd door de uitloopers van het bergland, welke 
als armen de tusschenliggende negeri- valleien 
gevangen houden. 

De onderafdeeling Samosir bestaat uit e6n 
district, Pangoeroeran, dat de geheelo onder-
afdeeling omvat; aan het hoofd van (lit district staat 
de inlandsche bestuursambtenaar, de de- mang. Het 
district is onderverdeeld in 4 onder- districten n.I. 
Pangoeroeran, Palipi, Onanroeng- goe en 
Simanindo, welke onderdistricten worden bestuurd 
door een assistent demang； de 
onderdistrictshoofdplaatsen zijn onderscheiden- 
lijk Pangoeroeran, Palipi, Onanroenggoe en 
Ambarita. 

Pangoeroeran is gelegen nabij de brugverbin- 
ding met den vasten wal. Palipi ligt op 22 kin. 
afetand zuidelijk van Pangoeroeran; Onanroenggoe 
op 45 km. afstand zuidelijk, terwijl Ambarita, 
gerekend langs den autoweg, welke langs de kust 
loopt, op 36 km. afstand van Pangoeroeran ligt. 

Het onderdistrict Pangoeroeran omvat de vol- 
gende negeri's: op het eiland： Loemban Soehi2, 
Boehit, Pangoeroeran, Rianiate; op het vasteland： 
Sagala, Limbong en Harianboho. 

Tot het onderdistrict Palipi behooren de ne- 
geri's; Simbolon, Hatogoean, Palipi en Oerat op 

het eiland, en Sihotang, Tarnba, Saboelan en 
Djandjiradja op het vasteland. 

In het onderdistrict Onanroenggoe liggen de 
negeri's Sirait, Nainggolan, Harian, Samosir en 
Goeltoni (alle op het eiland). 

Het onderdistrict Simanindo omvat do negeri's 
Lontoeng, Tomok, Ambarita, Siinanindo, 
Simarmata en Parbaba, alle op het eiland gelegen. 

Voor de gesteldheid van den bodem wordt 
verwezen naar de kaarten van den Topografi- schen 
dienst en naar Joustra, Batakspiegel, biz. 8 en 60 tot 
64. 

Het middengedeelte van het eiland wordt ge-
vormd door een 1500 N1600 m. hoog liggend hoog- 
land. Aan de oostzijde van het eiland daalt het zeer 
steil, ja so ms loodrecht in het Tobameer af; de steile 
berghelling laat echter een zacht-glooi- ende vlakte 
aan de kust open, welke vlakte dicht bevolkt is. Naar 
het N., W. en Z. daalt het hoogland langzamer, 
echter soins vry plotseling in een door zeer vele 
dwars- en lengtedalen door- sneden heuvelland naar 
het meet af. Aan de kusten eindigt dit heuvelland 
bijna overal in een vlakte, welke zeer goed geschikt 
is voor den rijst- bouw en als gevolg daarvan dicht 
bevolkt is. 

De langs het Tobameer loopende hoofdketen van 
het Barisangebergte is op het vastelandsche 
gedeelte van de onderafdeeling ± 1900 a 2000 m. 
hoog en daalt bijna overal loodrecht in het Toba- 
meer af. Slechts op een zestal plaatsen vormt dit 
bergland groote inhammen. Deze bergketen be- 
reikt in den Oeloe Darat-top (2157 in.) zijngroot- ste 
hoogte en daalt langzaam naar het Westen, zeer 
uitgestrekte hoogvlakten vormend, waarin enkele 
toppen voorkomen, zooals de Dolok na Barat (1910 
m.), Adian Hoting (1913 in.), do Si Mangondingi en 
de Dolok Panoroesan. Bij Pangoeroeran ligt de in 
het N. en O. door het Tobameer, in het W. en Z. door 
valleien omgeven Poesoek Boehit(2005 m.), op 
welks hellingen eeni- ge solfatoren en fumarolen 
van vulkanisme ge- tuigen. Vrij algemeen wordt 
aangenomen dat het Tobameer zelf is ontstaan door 
een combinatio van tectonische en vulkanische 
krachten ； de ontzaglijke tufvorming is eveneons 
aan vulkanische working toe te schrijven. De 
porouze tuf laat het regenwater door, waardoor 
diepe loodrechto scheuren ontstaan. Mcerondeels 
zijn het vulcanisohe producten, welke den onder- 
grond vormon. Veelvuldig komen oruptiove gc- 
steenten van ouderen en jongcren datum voor. 
Zwavel wordt aangetroffen op de hellingen van den 
Poesoek Boehit, zoomede op de hellingen van den 
z.g. zwavel berg nabij Pin toe Ba- toe, 12 km. 
zuidelijk van Pangoeroeran gelegen. Verdor zijn 
aldaar war me, inineraalhoudende bronnen. 

Als coinmunicatiemiddel zijn de riviertjes gehcel 
onbruikbaar. In den regentijd kunnen zij zeor veel 
last veroorzaken wegens de snel optre- dende 
bandjirs. Dit laatste is het gevolg van de armoede 
aan bosch in deze onderafdeeling. Vele riviertjes 
zijn echter door normaliseering han- del baarder 
geworden. Rivieren, welke een groot deol van het 
jaar of het gansche jaar door water bevatten zijn de 
Binanga Aron in negeri Boehit, de Binanga 
Goeloean in de negeri Sim- bolon, de Aik Tolong in 
Loemban Soehisoehi, de A6k Si Loewoeng en de 
Adk Si Toba in Negeri Palipi, en deBinangaSoem 
in negeri Lontoeng. 



SAMOSIR—KEPAS. 1297 

De belangrijkste comniunicatie-wcg op hot 
eiland is de z.g. ringweg, welke rondom het ei- land 
loopt en ±120 km. lang is. In het Zuiden van het 
eiland ontbreckt nog slechts cen schakel van 5 a 6 
km., welke editor binnen afzienbaren tijd gereed zal 
komen. Verder is een autowcg in aanleg, welke van 
Pangoeroeran via de nogeri Limbong en Harian 
Boho aansluiting geeft op den door het 
vastelandsche gedeelte loopenden z.g. Pakpakweg, 
welke de onderafdeelingen Hoogvlakte van Toba en 
Dairilanden met dkaar verbindt. Verder zijn er 
paardenpaden, welke centrale gedeelten van het 
eiland met den ring- weg verbinden, t.w. van 
Pangoeroeran via Rong- goer ni Hoeta naar 
Lontoeng (37 km.); van Pangoeroeran naar de 
negeri's Sagala en Limbong; van Palipi naar Sitatar 
en van Nainggolan naar Sjpira. 

Verder bestaan er bootvcrbindingen over het 
Tobameer naar Balige (onderafdeeling Toba), 
Silalahi (Dairilanden) en Haranggaol (Oostkust van 
Sumatra). 

Kampoengs worden gevormd van hoeta-com- 
plexen. Vrij algemeen ziet men dat de marga's zich 
territoriaal als heerschende marga's hebben 
verspreid. Takken van zoo'n marga ziet men 
rondom de moederdorpen gegroepeerd. De ver-
bindingen, die onderling tusschen de dorpen be-
staan, zijn dan ook in hoofdzaak genealogisch. De 
onderafdeeling Samosir bevat volgena de uit- 
komsten der in 1930 gehouden volkstelling 2328 
hoeta's, onderdistrictsgewijs verdeeld als volgt: 
Pangoeroeran G59, Palipi 587, Onanroenggoe 534, 
Simanindo 548. 

De hoeta's liggen meerendeels aan de kust en 
bevatten een tot 7 a 8 huizen en zijn bewoond door 
gemiddeld 40 ik 42 zielen. 

Dorpatichting heeft plaats na voorafgaande 
toestemming van adathoofden en bestuur. Men 
begint met het offer (boenti) om den zegen der 
goden over de te stichtcn hoeta af te smeeken. Aan 
de(n) stichter(s) van de hoeta valt het be- 
schikkingsrecht over den grond, zoomede over 
reservegrond buiten de hoeta, toe. Doze reserve- 
gronden blijven bestemd voor cventueel later 
volgende hoetauitbreiding. De huizen in de hoeta 
staan gewoonlijk in twee rijen met de voorzijde 
gewend naar het dorpspleintje. Aan de eene zijde 
worden de huizen (djaboe) opgcricht, aan de er 
tegenover liggende zijde de rijstschuren (sopo's). De 
hoeta wordt omwald met nicer of minder hooge 
aarden wallen, hier en daar ook door wal- len van 
op clkaar gestapelde natuurstcenen, welke dan aan 
de hoeta een fortachtig aanzien geven. O}> de vier 
hoekpunten is de wal somtijds bastionvomiig 
verhoogd, zulks getuigendo van de voor de komst 
van het Gouvernement veol- vuldige gevoerdc 
oorlogjes, welke versterkingen van dien aard, die 
bovondien als uitkijktorens konden worden 
gebruikt, noodig niaakten. De aarden wallen zijn 
mcestal met bainboe'a bo- j)lant, welko dienst doen 
als windscherm. Verder is in den hoeta-wal (parik) 
een ingang aangebracht (gerbangan), welke kan 
worden afgesloten. 

Het hoofdaandcol in de middolen van bestaan 
heeft de landbouw. Toch levert de landbouw niet 
voldoende op om in de behoeften van do be- volking 
te kunnen voorzien. Daarom workt een groot 
gedeelte van de werkbare mannen in an- dore 
streken, vooral in Sumatra's Oostkust en 
Dairilanden om zich met behulp van het daar 

verdiende geld het ontbrekende te kunnen aan- schaffen. 
Hoofdzakelijk wordt verbouwd het volksvoedsel, rijst. 
Op aanwijzingen en met ef- fecticve hulp van het bestuur 
worden stuwdam- incn in diverse rivieron en 
waterleidingen aange- legd in strekon waar dit mogelijk 
is, zulks om bevlooibare vclden aan te leggen. Het 
meeren- deel der sawah's is echter nog van regen afhan- 
kelyk. 

Naast rijat vormen oebi en djagoeng (mals) voorname 
voedingsmiddelen van de Samosi- rcesche bevolking. 
Vermelding verdient tevens de aanplant van tweede 
gewassen als katjang tanah. Verder neemt de aanplant 
van uien en groenten hand over hand toe. Ook wordt er 
hier en daar wat aan koffieteelt gedaan. . 

De Bataksche handwevery neemt een zeer voorname 
plaats in, al wordt zij door den invoer van gemakkelijker 
zittende en vooral goedkoope- re Europeesche kleeding 
langzaam verdrongen. Toch worden de Bataksche kains 
veel gebruikt, het meest wel door de oudere generatie. 

Naast den landbouw vormt verder de veeteelt een 
voorname bron van inkomaten voor de Sa* mosireesche 
bevolking en wel de teelt van kar- bouwen, paarden, 
runderen, varkens, geiten, schapen. Waar de prijzen van 
het vee zeer sterk gedaald zijn is ook d<5 liefhebberij 
wat afgeno- men. De paardenfokkerij, welke oudtijds be- 
roemd wag en welke werd gesteund door het 
Gouvernement, is zeer sterk in beteekenis gedaald door 
de verminderde vraag naar Batak- paardjes als gevolg 
van het toenemende motor- verkeer. 

De visscherij maakt voor deze- eiland-bevol- king 
eveneens een voorname inkomstenbron uit. Het 
Tobameer bevat in hoofdzaak： goudvisch, haroeting 
ook wel ikan gaboes genoemd, ikaa sibahoet (een zwarte 
visch, 士 7 A. 8 om. lang). Verder ook ikan goerami, 
welke echter sterk in aantal schijnt af te nemen. Plannen 
tot verbe- tering en verrijking van den vischstand van het 
visch-arme Tobameer zijn in voorbereiding. 

De jacht is van geringe beteekenis. Op het eiland zelf 
worden wilde zwijnen en in de hooger gelegen 
bergmeertjes wilde eenden aangetrof- fen. Op de 
hoogvlakte van den vasten wal wordt door de bowoners 
van Limbong, Baneara en Hoeta Galoeng op herten 
gejaagd. 

Emigratie van Samosir-Bataks heeft plaats naar do 
Oostkust van Sumatra, waar zij zich in hoofdzaak als 
landbouwonde bevolking in de uabijheid van Siantar 
hebben gevestigd. Verder zocken de mannen veelvuldig 
werk op de onder- neniingen aldaar. Ook naar de 
Dairilanden wordt rogelmatig gecmigreerd. Zij vestigen 
zich daar ook in groepen bijeon in eigen hoeta's. 

Volgons de in 1930 gehouden volkstelling bovatte do 
onderafdeeling Samosir 97.974 inwo- ners. Hierv&n 
bowonen het vastelandgedeelte 17.180 en het eiland 
80.794. — 

BARTONG. (Aanv. DL I). Ten oiirechte ini.-? Dl. 1 
als Babo vermeldo berg in de Bataklanden. De Dairiweg 
(zie aldaar) snijdt de grens Tapa- noeli-Oostkust van 
Sumatra aan deu voet van den Dolok Bartong.,, 

KEPAS, (Aanv. j51. II). Deze hoogvlakte in de 
Bataklanden, uitmakende do kern van do Pakpaklanden 
(zie aldaar), wordt in het Noord- ooston van de 
laagvlakto der Lae Renoen, bewoond door Karo-Bataks, 
gescheiden door het 

82 
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Pakpakrandgebergte; de N.O. grens met Pega- gan 
wordt gevormd door de Lae Renoen. De Z.W. grens 
met Siemsiem is de keten van Del- Icng Batoe 
Erdan, Delleng Pcrdjeratan on Adian Tindjoan. Het 
aantal bewoners bedrocg in 1930 ± 15.000, wanrvan 
ongevecr 3/4 deel geemi- greerde Toba- en Karo-
Bataks, die zich voor het meerendeel hebben 
gcvestigd in het dal van de Lae Simbelin en een 
begtaan hebben gevonden in de koffiecultuur. 

PAKPAK. (Aanv. DI. III). Deze landstreek 
bestaat xiiF"gebergte-ketens. De Noordelijkste van 
de aan het Wilhelminagebergtc evenwijdig 
loopende ketens is het Kapasrandgebergte (zie 
aldaar), dat de Karo via kte in het Zuiden afsluit. 
Deze vlakte wordt doorsneden door den beneden- 
loop van de Lae Renoen, een zijtak van de Alas- 
rivier. Ten Z.O. hiervan is gelegen het landschap 
Pegagan, dat begrensd wordt door het Wilhel- 
minagebergte en de Lae Renoen. Hierop volgt naar 
het Z.W. de Kepashoogvlakte (zie aldaar), welke 
doorstroomd wordt door de Lae Simbelin. 

Het land is nog voor nicer dan de helft met 
oerwoud bedekt. Groote stukken zijn onbe- woond, 
slechts enkele streken, waaronder het dal van de Lae 
Simbelin en de omgeving van Sidikalang. z§n dicht 
bevolkt, boofdzakelijk door immigranten afkomstig 
van de onderaf- deelingen Hoogvlakte van Toba, 
Silindoeng en Pematangsiantar. Het totaal aantal 
inwoners bedraagt 士 36.000. Het aantal Christenen 
be- draagt ongeveer 13.000. 

Hoofdmiddelen van bestaan zijn de cultuur van 
koffie (arabica en robusta), het winnen van 
boscbproducten, waarvan benzoe het voor- naamste 
is, verder van rotan en damar. De vee- teelt is van 
zeer weinig belang ； wel worden veel varkens 
gebouden. Slachtvee wordt van Saniosir en 
Kabandjah6 ingevoerd. Een drietal pangka- lans te 
Salak, Tinadaen Sidikalang zijn opgericht, alwaar 
de benzoe onder toezicht wordt verkocht. De 
H.V.A. had in de streek tusschen het Toba- meer en 
de Lae Renoen 1500 ha. woesten grbnd in erfpacht 
aangevraagd, waarvan een deel reeds was 
toegestaan. In 1932 werden deze gronden in 
verband met de minder gunstige economische 
vooruitzichten aan het Gouvernement terugge- 
geven. Van Sidikalang af is een weg aangelegd naar 
Sitoenggaling, aansluitende op den weg 
Kabandjahe-Pematangsiantar. Deze zal in 1534 
gereed komen en zal zeer zekcr tot voor- uitgang 
dezer streken medewerken. Een onver- harde weg, 
nog niet voor autoverkcer geschikt, loopt van 
Sidikalang over Doloksanggoel naar 
Siborongborong, terwijl een derde verbinding met 
de Oostkust van Sumatra bestaat door het dal van de 
Lae Renoen aansluitende op den weg Kabandjah6-
Koetatjan6./ 

PEGAGAN. (Aanv. Dl/llI). Meer dan de helft van 
het geheele land is nog met dicht oerwoud bedekt, 
alleen op sommige plaatscn afgewisseld met jong 
bosch, alang-alang en moerassen. Aan sawahbouw 
wordt weinig gedaan； echter zijn in de laatste jaren 
plaatselijk enkele bevloeiings- leidingen door 
Tobaneesche immigranten aangelegd. Het land telt 
niet meer dan 7000 inwoners, doch de bevolking 
neomt door immigratie snel toe, temeer waar de 
bodem vruchtbaar blijkt te zijn en geschikt voor 
cultuur van Arabicakoffie. De nieuw aangelegde 
Dairiweg doorsnijdt het 

landschap ovor 18 km., wat do openlegging ton goede 
komt/ 

SILALAHI. Kampoeng aan het Tobameer. Was 
vroeger de haven voor Sidikalang (zie al- daar), doch 
is si nds 1930, toen de Dairiweg, welke Sidikalang 
met de Oostkust van Sumatra verbindt, gedeeltelijk 
gereed was, van weinig belang. De bevolking vindt 
een bestaan in vce- teelt, vischvangst en sawahbouw. 

SIDIKALANG. (Aanv. DI. ITI). Hoofdplaats " van 
de onderafdeeling Dairilanden der afdeeling 
Bataklanden van de resideiitie Tapanoeli. Ecn drukke 
marktplaats voor do geheele onderafdeeling en ei nd 
punt van den Dairiweg. De voor- naamste 
handelsproducten zijn koffie en benzoe; de 
koffiehandel is geheel in Bataksche handen, de 
benzoe claarentegen wordt alleen door Chi- neezen 
opgekocht. De plaats telt 土 ] 000 inwoners, 
waaronder 17 Europeanen en ±136 Vreemde 
Oosterlingen. 

LAE RENOEN. Linker zijrivier van de Sim- / pang 
Kiri, welke het geheele Pakpakgebied door- stroomt. 
Op verschillende plaatsen hceft de rivier een diepe 
kloof uitgeschuurd in het tufge- steente, vormt elders 
daarentegen eilandjes. Voor sawahbouw is het 
rivierwater ongeschikt, daar het uit moerasbosschen 
afkomstig en sterk ijzer- en veenhoudend is. Van de 
rechterzijri- viertjes echter wordt het water voor 
sawahbouw benut. De rivier wordt bij de kampoeng 
Renoen voor kleinere prauwen bevaarbaar. 

SILINDOENG. (Aanv. DI III). Ondcrafdee- ling 
van de afdeeling Bataklanden, residentie Tapanoeli. 
Heeft een bevolking van 101.000 zielen, waarvan er 
50.000 in de vallei van Silindoeng wonen. Het aantal 
heidenen bedraagt 2140; Mohammedanen zijn 土 
4000 in getal. Het inlandsche bestuur is in handen van 
door het Gouvernement aangestelde en bezoldigde 
districts- en onderdistrictshoofdcn. Die ambtenaren 
worden bijgestaan door volkshoofden, kepala's 
negeri, die ieder hoofd zijn van een federatie van 
kampoeng* Zij genieten geen vaste bczoldiging en 
leven in hoofdzaak van hun inkomsten uit landbouw 
en veeteelt, en van verschillende adat- inkomsten. 
Bovendicn genieten zij zittinggclilen, indien zij als 
leden van de inheemsche rcchtbank hebben zitting 
genoinen. De bevolking is gelaton in het genot van 
haar eigen rechtspraak onder leiding en toezicht van 
de besturende ambtenaren. De rechtspraak wordt 
uitgeoefend (Joor diverse rapats, waarin de kepala's 
negeri zitting hebben onder voorzitterschap van den 
controlcur dcr onderafdeeling voor wat betreft de 
grooto rapat, en het districtshoofd of 
ondordistrictshoofd voor wat betreft de kleino rapat. 
De onderafdeeling is verdeeld in 4 onderd istrieten, 
t.w. Taroetocng, Pahae, Pangariboean, Sipoholon. 
Langs den grooten asweg ligt een telefoonlijn van de 
P.T.T. Binds 1929 bestaat er te Taroetoeng een 
Christe- lyke M.U.L.O.-school, welke op initiatief 
van de Rijn sc he Zending is opgericht. 

PAHAE. (Aanv. 1)1. 111). Het aantal bewoners 
dexer vlakte (onderdistrict der onderafdeeling Si- 
lindoengvundeafdeeJingBatakJandender residen- tie 
Tapanoeli) bedraagt 26.844. Middelpunton zijn 
Pangaloan en Sigompoelon; hier bevindt zich ecn van 
de plaatsen, waar de Christelijke zending suc- ces 
heeft onder de Toba-Bataks. Echter zijn 3928 
inlanders tot den Islam overgegaan. In Pahao is een 
assistent demang geplaatst met standplaats 
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Saroella. Een goede verbindingsweg, geschikt voor 
personcn-auto's en niot tc zware vracht- anto's, 
bestaat tusschen Pahac en Taroctpeng. Men is 
doendc een weg aan tc leggcn' van' Pahao naar 
Sipirok,_ in de afdeeling Padang- sidimpoean. Dezo 
weg zal ecn korte en betcre verbinding vormen 
tusschen M6dan en Pa dang dan de thans gevolgde 
route over Sibolga, die te bochtig is. De Ack Sigeaon 
strooiiit door Pfthae en vorint door samenstrooining 
met de Aek Poeli na Simangoemban_de Ack Batang 
Toroe. | Waren er aanvankelyk in de vallei vele 
moeras- sen, deze zijn thans zoo goed als dichtgeslibt 
door de Aek Sigeaon, waardoor de gronden zeer 
geschikt worden voor den sawahbouw. In het 
zuidelijke gedeelte komt vrij veel malaria voor. De 
Dienst der Volksgezondheid is reeds doende deze 
ziekte te bestrijden. Bij het verdwijnen van de 
moerassen zal de malaria trouwens vanzelf 
verminderen. Pahae behoort tot het nieer ont- 
wikkelde deel van Silindoeng. Vele jongelieden 
genieten, na lager onderwijs genoten te heb- ben, 
voortgezet onderwijs in groote steden, zooals 
M6dan, Batavia etc. // 

SIPOHOLON. (Aanv. DI.' III). Onderdistrict der 
onderafd. Silindoeng, afd. Bataklanden der 
residentie Tapanoeli. Het aantal zielen bedraagt 士 
20.000. De bevolking belijdt den Christelijken 
godsdienst. 

SI MANGOEMBAN, (Aanv. DI. III). In Si 
Mangoemban wonen de ineeste Mohammed&nen 
der onderafdeeling Silindoeng. De Islam is hier 
gcbracht uit Sipirok. De bevolking is afkomstig van 
verschillende deelen der Bataklanden, de meesten uit 
de vallei van Silindoeng en de Toba- landen. Er 
wordt inlandsche tabak, z.g. timbako- bakal 
verbouwd, welke, in bio-bio-bladeren tot sigaren 
gerold, veel in Zu id-Pahae gerookt wordt. 
Simangoemban is zeer geschikt voor klapperteelt, de 
vruchten worden naar de vallei van Silindoeng 
vervoerd. Ook gambir-bladeren worden van Pahae 
naar de markt te Taroetoeng gebracht. 

TAROETOENG. (Aanv. DI. IV). Ter plaatse zijn 
twee Gouvcrnements inlandsche 2dc klasse scholen, 
een Gouvernements-vervolgschool, een zendings 
m.u.l.o.-school en een zendings Euro- pccsche lagere 
school. Het stadsfonds Taroetoeng hceft een 
clectriciteitsbedrijf (waterkracht) opgericht; het 
Gouvcrncment heeft een zeer goede waterleiding 
aangelegd, waardoor het plaatsje zeer modern en 
comfortabel is. 

PEARADJA. (Aanv. DJ. Ill), ggenover Pearadj a 
ligt het complex Sigompoelon, waar een Hollandsch-
Bataksche zendingschool is, ge- lijk staande met cen 
Gouvcrnements 1LI.S. De school wordt bczocht 
door 250 a 300 Bataksche kinderen. Aan hot eindo 
van 1932 is te Pearadja in de plants van het tot dien 
tijd bestaan hebben- de groote hospitaal, met 
bouwsubsidie van liet Gouvcrncment, een nog 
grooter en mo- derner hospitaal van de zending 
opgoricht. ]n dit hospitaal worden ook 
hulpverplegers en verpleegsters opgcleid. Het totaal 
aantal pa- tienten bedraagt per maand gemiddeld 
2000. Aan (lit hospitaal zijn verbonden 2 
Europecsche artsen, eenige zusters en een aantal 
inheeinsche verplegers en verpleegsters/ 
j/HOERLANG. (Aanv. DK II). Uit Hocriang worden 
uitgevoord rubber cn benzoc. Do be- woners zijn 
afkomstig van Silindoeng en be- 

hooren ook tot de niarga's, welke in Silindoeng 
hcerschcn,zooals Hoctagaloeng, Hoctabarat e.a. Deze 
strcck is nog niet dicht bcvolkt. De grond is schraal cn 
niet geschikt voor sawahbouw. Rijst wordt uit 
Silindoeng ingovoerd. De be- woners belijden in het 
algemeen den Christelijken godsdienst； de overigen 
zijn heidenen of Mohammedanen. 

Volgena de laatste telling (1930) bedroeg het. 
aantal bewoners van deze streek 土 5000 zielen^ -
DAIRIWEG—Een in 1929 aangelegde en fn 1934 
voltooide weg, welke de Dairilanden (res. Tapanoeli) 
met de Opstkust van Sumatra ver- bindt. De afstand 
van Sidikalan^ tot Medan is thans 157 kin., waarvan 
52 krn^~nieuw aangelegd. De weg wordt door 
toeristen druk bezocht, biedt verscheidene 
schitterende uitzichten op het Tobameer en loopt door 
zwaar bosch. Verwacht wordt, dat de handel, tot heden 
op Sibolga^ge- orienteerd, zich meer naar de Oostkust 
van Sumatra zal richten./ 

BENKOELEN/(Aanv. DI. I). M i d d e 1 e n van 
b e s t a a n. Sinds 1930 werkt hier de 
Landbouwvoorlichtingsdienat onder een land- 
bouwconsulcnt te Benkoelen. De in 1915 ter 
hoofdplaats opgerichte Inlandsche landbouw- school, 
naderhancl verplaatst naar Tjoeroep, is thans 
opgeheven. De eerstaanwezend ingenieur der B.O. W. 
te Benkoelen is mede belast met on- derzoekingen en 
opnemingen op irrigatiegebied. In verband met de 
uitbreiding van de Javanen- kolonisatie in de 
onderafdeeling Lais were! begin 1933 daarenboven 
een ingenieur, speciaal belast met 
kolonisatieaangelegenheden te Benkoelen geplaatst. 
De Dienst van het boschwezen in dit gewest staat 
sinds Juni 1933 rechtstreeks onder een boschopzichter 
te Benkoelen, ondergeschikt aan den houtvester van 
Boven-Palembang en Benkoelen te Lahat. Het 
verzamelen van bosch- producten, damarsoorten en 
rotan gesehiedt bijna uitsluitend voor eigen behoeftc 
van de bevolking. 

In 1912 were! voor het eerst in (lit gewest een 
zclfstandige veearts, werkende met 5 mantri's, 
geplaatst; voordien ressorteerde Benkoelen onder den 
veterinairen dienst te Palembang. De veeteelt wordt 
zeer extensief geclreven, is een nevenbedrijf, meer 
bedoeld als spaarfonds. In verband met de tijgerplaag, 
waardoor vele run- deren worden geclood, heeft de 
karbouwenteelt zich in belangrijker mate kunnen 
ontwikkelen dan de runderteolt. Het aantal runderen 
in het gewest liep in de periode 1928—1932 terug van 
16.822 tot 15.105, het aantal paarden van 1080 tot 
534, het aantal schapen van 5000 tot 2178. 
Daarentegon nam het aantal karbouwen in het- zelfde 
tijdvak toe van 19.268 tot 20.908, het aantal geiten van 
12.000 tot 14.116 en het aantal varkens van 300 tot 
770. Voor de slacht wordt voorname- lijk Bali-veo 
ingovoerd. Ter hoofdplaats Ben- koolen we rd in 1931 
een eenvoudige, doch practi- sche slacht- on 
vleeschverkoopplaats in gebruik genonien. Voor 
rasverbetoring wordon Ongold- en Hisarstieren 
geimporteerd. 

De verkeerswegen zijn in de laatste jaren aan- 
zienlijk verbeterd. De wegen ter hoofdplaats 
Benkoelen zijn gehcel geasphalteerd, ovenals do 
drukko verkeersweg Benkoelen—Kepahiang— 
Tjoeroep—grens Palembang. Verder loopen goede, 
vorharde wegen van de hoofdplaats noord- waarts 
naar Lais on Ketahocn, naar Manna en 
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Bintoehan in zuidelijke richting. De bussen van den 
auto-dienst der S.S. zorgen voor een dage- lijksche 
verbinding van Benkoelen met Loeboek Linggau, 
eindpunt van de Zuid Sumatra spoor- weg. De 
postverbinding met Manna en Lais wordt 
onderhouden door contractueel verbonden 
particuliere autobussen. De K.P.M. onderhoudt een 
wekeJijkschen dienst Benkoelen—Batavia— 
Padang vice-versa. Kroe en Bintoehan "worSen 
op^bepaaldo tijden aangedaan. Enggano wordt eens 
in de drie maanden door een heengaanden en 
keerenden K.P.M.-stoomer bezocht. Overi- gens 
bestaat nog een ongeregelde verbinding 
Benkoelen—Pa dang per stoomer van een parti-
culiere maatschappij. Als havens van den alge- 
meenen in- en uitvoer zijn aangewezen Benkoelen 
(Ind. Stb. 1898 No. 35), Bintoehan en Kroe, ter- wyl 
voor den algemeenen handel slechts de haven van 
Benkoelen is geopend. Sinds 1916 bezit Benkoelen 
een prauwenhaven, waarin de inheemsche en 
K.P.M. prauwen beschut zijn tegen den on- 
stuimigen golf slag op de reede (ankerplaats van de 
stoomschepen). 

De totale in- en uitvoercijfers bewogen zich in 
het tijdvak 192S tot 1933 in dalende richting; zoo 
daalde de jaarlijksche invoer in deze periode van 9 
millioen tot 4 millioen gulden, terwijl do uitvoer, 
welke in 1928 nog een waarde vertegen- woordigde 
van bijna 17 millioen gulden, ultimo 1932 
teruggeloopen was tot een waarde van 7% millioen. 
De handel ter hoofdplaats is in handen van een 6-tai 
Europeesche handelsbuizen en overigens van 
Chineezen. De kleinhandel wordt gedreven door 
Chineesche en Padangsche han- delaren. 
Uitgevoerd worden koffie, kruidnagelen, peper, 
copra, rotan, damar, goud en zilver. 

0 n d e r w ij s. Een afzonderlijke Europeesche 
school bestaat in het heele gewest niet meer. De 
Europeesche school ter hoofdplaats vormt een af- 
deeling van de Holl.-Chineesche school aldaar. 
Naast de Gouvernements Holl.-Chin, school wordt 
een gelijksoortige inrichting, eveneens met een 
Europeesche afdeeling, geexploiteerd door de 
Katholieke Missie. Een frobelschool is hioraan 
annex. Verdertreft men op de hoofdplaats aan： een 
Gouvernements HolL-Inlandsche school (de eenige 
in het gewest) en een Mulo-school van de 
particuliere vereeniging Semarak Bengkoeloe 
(intusschen nee mt deze Mu Io geen nieuwe leer- 1 
ingen meer aan). Overigens wordt onderwijs ge- 
geven op Gouvernements Inlandsche scholen der 
2de klasse. Particulier onderwijs wordt, behal- ve 
door de Katholieke Missie, gegeven door eenige 
Mohammedaansehe godsdienstvereenigingen. 

Over het algemeen is de gezondheidstoestand in 
het gewest goed. Door assaineering en krach- tige 
kininisatie is het aantal der malariapatien- ten sterk 
teruggeloopen. De meest voorkomende ziekten zijn
： tropische beonzweren, framboesia en asthma.Het 
opiumgebruik beperkt zich hoofd- zakelijk tot de 
Chineesche bevolkingsgroep. Ter hoofdplaats 
Benkoelen vindt men een Burger- lijke Inlandeohe 
Ziekeninrichting, beheerd door het plaatselijke 
fonds aldaar. Een ziekenhuisver- eeniging heeft het 
beheer over een Europeesch ziekenpaviljoen. 
Behalve door de artsen der particuliere 
ondernemingen wordt de medische dienst verzorgd 
door 1 gou vernenients-arts en 4 gouvernements 
Indisehe artsen. 

Be vol king. Het gowest, groot 25.887 km2., heeft 
een totale bevolking van 322.621 inwoners, 

waarvan 889 Europeanen, 315.813 Inlanders, 5591 
Chineezen en 328 andere Vreemde Ooster- lingen. 
De bevolkingsdichtheid is van 1920 tot 1930 
gestegen van 10 tot 12 menschen per km®. De 
inheemsche bevolking bestaat uit vcrschillonde 
stammen： Minangkabauers, Redjangers, Lem- 
bakkers, Seraweiers, Pasemahers, Lampongers en 
Engganeezen. 

De huwelijksvormen zijn zeer streng. Het 
“djoedjoer-huweljjk" (patriarchale huwelijks- vorm 
met betaling van de djoedjoer = koopsom, 
bruidschat) komt nog slechts sporadisch voor. Ook 
het „semendo ambil anak", waarbij de man wordt 
ingelijfd bij de familie van de vrouw, komt nog maar 
weinig voor. De meest gebruikelijke vorm is wel het 
,,semendo rad jo radjo", waarbij man en vrouw 
gelijke rechten hebben, zooals vrije keuze van 
woonplaats. 

De godsdienst is bijna algemeen Mohamme- 
daansch. Hier en daar treft men nog heidenen aan, 
maar hun aantal is gering. De ruim 400 in- woners 
van het eiland Enggano belijden vrijwel alle den 
christelijken godsdienst. De Rheinische Mission uit 
Tapanoeli leidt daar van het begin der 20ste eeuw 
af'h'et^zendingswerk. Op de hoofdplaats Benkoelen 
en te Tandjoengsakti (onder- afdeeling Manna) 
werkt sinds 1927 de Katholieke Missie. Aan de 
godsdienstige begripj)en en op- vattingen ligt 
onmiskenbaar het animisme ten grondslag, 
algemeen is het geloof aan zielen en geesten ； 
vereering van de zielen en geesten der afgestorvenen 
heeft plaats door offers; het geloof aan 
zielsverhuizing is algemeen. Besnijdenis is 
gewoonte, ook onder niet-Mohammedanen. 

B e s t u u r. De administratieve indeeling van het 
gewest is het laatst gewijzigd bij Ind. Stb. 1924 no. 
461. De residentie Benkoelen bestaat uit 66n 
afdeeling, rechtstreeks onder den resident, 
onderverdeeld in 9 onderafcleelingcn. Voorgeateld 
is de samenvoeging van de onder- afdeeling 
Benkoelen en Seloema, Lais en Mokko- mokko, 
Manna en Kaoer. In afwachting van de officieele 
samenvoeging worden de gecombineer- de 
onderafdeelingen reeds door 6cn onderafdee- 
lingshoofd bestuurd. 

De onderdistricten omvatten een aantal mar- ga*s 
en zelfstandige pasars onder een pusirah 
(margahoofd) of een datoek (hoofd van een zelf- 
standige pasar). De inarga en de zelfstandige pasar 
vorrnen de inheemsche territoriale rcchts- eenheden. 
Het margahoofd met de docsoeuhoof- den (depati‘8 
of proatins) vormen tezamen den marga-raad, een 
eerst kort geledcn op den voet van de Inlandsche 
gemeentc ordonnantio in het leven geroopen 
lichaan). De doesoenhoofden, gekozen door de 
bevolking, doch aangesteld en ontslagen door den 
controleur, kiezen op hun beurt het margahoofd, dat 
echtcr aangesteld en ontslagen wordt door den 
resident. Bij hun aan- etelling ontvangen de marga- 
en pasarhoofden een rotanstok met zilveren knop, 
voorzien van het Nederlandsche wapen ； bij wijze 
van beloo- ning voor bijzondere prestaties kan de 
resident hun den titel van Pang6ran verleenen, 
waarbij de zilveren knop van den wandelstok wordt 
vervangen door een gouden. 

Be volkshoofden genieten geen vast salaris, hun 
inkomsten bestaan voornamelijk uit adat- heffingen, 
persoonlijke diensten der bevolking (niet 
afdwingbaar), zittingsgelden van de rajiat (d,i. de 
inheemsche rechtbank) benevens collec- 
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teloon voor de door hen goindc gouvernements- 
belastinggelden, een vast gedeelto van de marga- 
belasting (de z.g. wang adat) en percentages van de 
boenga kajoe, sewah boenii, oeang djocal boli etc. 

R. e c h t s w e z e n. De inhcemsche bevolking 
buiten de hoofdplaats Benkoelen is gclaten in het 
genot harcr eigen rechtspleging. De inheem- sche 
rechtspi'aak, laatstclijk geregeld bij do z.g. 
Rapatregeling 1928 (vastgesteld bij resi- 
dentsbesluit), berust by: 

le. de rapat doesoen, kennisnemend van on- 
belangrijke geschillcn,ontstaan binnen het rechts- 
gebied van de doesoen； haar taak is voorname- lijk 
deze geschillen op te lossen door minnclijke 
schikking； 

2e. de rapat marga, kennisnemend in eerste 
instantie van alle civiele vorderingen, ingesteld 
tegen een inwoner der betrokken marga, en van alle 
adatovertredingen ； zij is samengesteld uit de 
betrokken doesoenhoofden onder praesidium van 
het niargahoofd ； 

3. de rapat besar, kennisnemend in hooger beroep 
van alle civiele en misdrijfzaken. Zij is samengesteld 
uit margahoofden. Do onderafdee- lingschef treedt 
uitsluitend op als leider (dus niet als voorzitter) en 
wordt bijgestaan door een in- landschen ambtenaar 
als griffier. 

De uitspraken der marga rapat inzake over- 
tredingen kunnen door het hoofd van plaatselijk 
bestuur bij het hoofd van gewestelijk bestuur voor 
vernietiging worden voorgedragen. 

De uitspraken der groote rapat behoeven, al- 
vorens in kracht van gewijsde te kunnen gaan, de 
bekrachtiging van den resident, die zoodanige 
wijzigingen in het vonnis kan aanbrengen als hem in 
het belang der rechtsbedeeling billijk en 
rcchtvaardig voorkomt. 

De Inlandschc bevolking van de hoofdplaats 
Benkoelen en de niet-inhecmsche bevolking van het 
gewest zijn justiciabcl voor den magistraat (d.i. de 
controleur) en voor de landraden te Ben- koelen en 
Moeara Aman. De Europeanen en anderen, op wie 
het Europeanen-recht van toepassing is, worden in 
eerste instantie berecht door den residentierechter te 
Benkoelen. Het gewest ressorteert onder den raad 
van justitie te Padang. 

Do gewapende politic is oingezet in veldpolitie, 
onder een adj unct-hoofdconi missaris, tevens 
tcchnisch leider der veldpolitie,- 

BENKOELEN. Onderafdeeling van het gowest^ 
van dicn naain, cen oppervlakte beslaande van 1(554 
km2., onivattende de hoofdplaats Benkoelen en 9 
marga,s, aJsinede de eilandengroep Enggano en 
Poelau Tikocs, met een totalo bevolking van ruim 
36.000 zielen. De onderafdeeling is verdeold in de 
ondcrdistricten Tabahpenandjoeng, Pondok- kclapa, 
Talang IV, de Kota Benkoelen met Enggano. 

Het voomunnisto middel van bestaan is rijst- 
bouw, voornainclijk op droge gronden (ladangs). I n 
de hoogcrgelegcn streken legt de bevolking zich 
naast den rijstbouw toe op do koffiecultuur, aan do 
kusten op de copra-bcreiding. Overigens wordt 
tabak, pinang, mais en suikerriet annge- plant, doch 
uitsluitend voor eigen consumptie. Mier cn daar 
wordt kapok nangoplant, bestemd voor verkoop op 
de plaatsdijke inarkten. De ficus-aanplantingen der 
bevolking zijn sinds de sterke j)rij8daling van de 
rubberprijzen zeer ver- waarloosd. Copra en rotan 
zijn belangrijke uit- 

voerproductcn van de eilandengroep Enggano 
(jaarlijksche copra-uitvoergemiddeld 192.627 kg.) 

De handcl is niet van veel beteekenis. Hoewel de 
visscherij der bevolking een ruim middel van bestnan zou 
kunnen vcrschaffen, is de visch- vangst niet van belang, 
doordat de bevolking vasthoudt aan de oude methoden, 
waarbij ge- brekkige vischtuigen gebruikt worden. In de 
kuatstreken worden schildpadden geteeld om de eieren. 
Te Enggano worden veel schildpadden gevangen voor 
eigen consumptie. De schiklen worden niet uitgevoerd. 
De schelpenvisscherij is alleen op Enggano van belang en 
wordt vooral door Madoereesche visschers beoefend. In 
den laatsten tijd oefent ook de Engganeesche bevolking 
zelve, gedwongen door de sterk gcdaalde copra-prijzen 
andere middelen van bestaan te zoeken, dat bedrijf uit. 

In Benkoelen waren ultimo 1932 6 erfpachts- perceelen 
uitgegeven met een totaal oppervlak van 470 ha. Een 
groot deel van de onderafdeeling is bedekt men dichte 
bosschen, welke vele goede houtsoorten opleveren. als 
meranti abang en ke- tocko. Voor zoover bekend worden 
geen houtsoorten uitgevoerd. De boschreserveering in de 
onderafdeeling Benkoelen omvat de complexen: Boekit 
Daoen, Boekit Nipis en Boekit Kalioek, tezamen groot 
19.700 ha. De Inheemsche bevolking bestaat uit 
uitzwermingen van Redjangers, Lenibakkers en 
Serawaiers, terwijl de kuststre- ken bewoond worden 
door een gemengd-ma- leischo bevolking, op de 
hoofdplaats vooral met een sterken Minangkabauschen 
inslag. De inwo- ners van Enggano (bijna alien 
Christenen) vor- men een afzonderlijk ras； niet de 
geringste over- eenkomst in taal, zeden en gebruiken, met 
de be- woners van den vasten wal van Sumatra is te 
bespeuren. Hun voornaamste karaktereigen- schappen 
zijn gemakzucht en kinderlijke zorge- . loosheid. Hun 
ontwikkeling is bijzonder gering^/i " 

BENKOELEN. (Aanv. DI. I). Hoofdplaats va-n het 
gewest en van de gelijknamige onderafdeeling op 
Sumatra met 10.626 inwoners, waarvan 8973 Inlanders, 
1295 Vreemde Oosterlingen en 358 Europeanen en 
daarmee gelijkgestelden. I'e plants is voorzien van 
electrisch licht. De wegen (totale lengte van 25 km.) zijn 
geasphalteerd. 

Het ziekenhuis is niet meer aan het Rafflespark 
gelegen, doch op die plaats is het nieuwe postkantoor 
gebouwd, / 

KAUER (KAOER)^(Aanv. DI. II). Onderafdeeling 
van de residentie Benkoelen, begrenad in het N.W. door 
de onderafdeeling Manna, in het N. en Z.O. door do 
residentie Palembang, in het Oosten door do 
onderafdeeling Kroe. De voornaamste rivieren zijn de 
Sorandjangan, de Kinal, Tetap, Sam bat, Sa wang, Nasal, 
Menoela en Loeas. 

Do voomnamste bergen zijn de Boekit Ga- ranggarang, 
de Boekit Naplan en de Boo kit Pan- dan. 

De bevolkingssterkte bedraagt ruim 21.598 zielen, 
waaronder 1 Europeaan, 221 Chineezen en 26 andere 
Vreemde Oosterlingen. 

Het marga- en cloesoenverband komt overeen met dat 
van de onderafdeeling Manna; zie al- daar. 

De inheemsche bevolking is te onderscheiden in vicr 
groepen, t.w.: a. de Pasemahcrs Oeloe Kina], Oeloe 
Loeas; b. de Semendoers; c. de Kaoeers en d. de 
Lampoengers. 

Waarnemond onderafdeeliugschef is do contro- 
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leur van Manna, met naast zich eon districts- hoofd 
en een onderdistrictshoofd. Het onder- districtshoofd 
is belast met het bestuur over het onderdistrict 
Moearasahoeng, bestaande uit de marg&'s Oeloe 
Kinal, Moearasahoeng, Soengai- aro en Sindang 
Danau. Standplaats van het onderdistrictshoofd is 
Moearasahoeng. Met het bestuur over de m&rga's 
Seinidang-gocniai, Loe- as, Tet-ap, Pasar Bintoehan, 
Bandar, Sambat, Moeara Nasal en Oeloe Nasal is het 
clistricts- hoofd belast. Standplaats van het 
districtshoofd is Bintoehan. Aan het hoofd van de 
Chineezen en andere Vreemde Oosterlingen staat 
een Chi- neesche wijkmeester. 
Landbouw, ofschoon niet op hoogen trap van 
ontwikkeling, is hoofdmidde) van best-aan. Naast 
rijstbouw op sawalfs en droge velden (ladangs), 
waarvan het areaal respectievelijk 1400 en 1100 ha. 
bedraagt, legt de bevolking zich toe op den verbouw 
van export-producten als koffie, peper en 
kruidnagel. Kruidnagel wordt aan de kust verbouwd 
e vena Is peper, welke evenwcl tevens wat meer naar 
binnen aangetroffen wordt. Kof- fie (robusta) wordt 
meest in de borgstreken verbouwd. Voor de ook hier 
heerschende ziekten onder kruidnagel, peper en padi 
wordt verwezen naar het hieromtrent vennelde bij de 
onderafdee- ling MANNA. Klapperteelt was ook 
hier in verband met copra-afscheep vroeger 
belangrijk. Ta- bak wordt in geringe mate door de 
bevolking van de bergstreken van het onderdistrict 
Sloearasa- hoeng voor eigen consuinptie verbouwd. 
Met ver- beteringen op landbouwgebied, o.a. 
bemestings- proeven e.d. werd een aanvang 
gemaakt. Met het toezicht hierop is belast de 
adjunct-Iand- bouwconsulent van Manna. 

Veeteelt is naast landbouw een voornaam mid- 
del van bestaan, ofschoon ook hier niet gesproken 
kan worden van hooge ontwikkeling. Hoofddoel is 
middel van geldbelegging en verkoop (uitvoer) voor 
slachtdoeleinden. Men houdt koeien (ook als 
trekkracht voor pedati's), karbouwen (ook als 
werkkracht bij den sawah-bouw), geiten, schapen en 
pluimvee (kippen en eenden). Paarden worden 
ingevoerd uit de residentie Sumatra's Westkust. 

De bosschen leveren goede houtsoorten, zooals 
tenam (nieranti a bang), tje inara goenoeng (re- 
semalo) en kajoe loeloes. Met boschreserveering, 
zoowel van Gouvernements- als van inargawege, is 
een aanvang gemaakt. Met het toezicht hierop is 
belast een Gouvernementsboschopzichter onder 
direct toezicht van den houtvester van Lahat (res. 
Palembang). Te Manna is cen boschmantri geplaatst. 
De wildrijkdom is zeer groot; dezelfde dieren en 
bovendien nog neushorens koinen voor als in de 
onderafdeeling Manna； zie aldaar. 

Voor de middelen van bestaan zie verder het 
hieromtrent medegedeelde bij de onderafdeeling 
Manna. 

De wegen zijn minder goed. Hoofdweg is die van 
Manna via Bintoehan richting grens Kaoer, welke 土 
28 km. voorbij Bintoehan voortzet. De overland-
verbinding naar Kroe (marga Lemong) is een zelfs te 
voet moeilyk begaanbaar pad, dat nu eens langs het 
strand, dan weer over een heuvelreeks loopt. 
Bovendien moeten ± 20 ri- vieren en riviertjes 
worden overgestoken. Een belangrijke weg in de 
toekomst, nu nog slechts geschikt voor 
pedativerkeer, is de weg Padang Hangat—
Moearasahoeng_Oedjanmas—Moeara- sindang—
Poelauberingin. Een z目weg, thans nog 

vootpad, welke Oeloe Kinal (Goenoeng Megang) 
verbindt met Siinpang III (marga Padang Goctji o.a. 
Manna) zal, ofschoon in geringer mate, de streek ten 
goede komen. 

Bintoehan is de voornaainste opslagplaats voor 
koffie, peper cn kruidnagel, welke van hier naar Java 
vcrscheept wordt. 

Tweeinaal's maands wordt de reedc van Bin-
toehan aangedaan door een K.P.M.-stoomer, welke 
voor productenafvoer zorgt. 

De uitvoer in 1932 bedroeg 584 pikoels koffie, 
694 pikoels kruidnagel, 3208 pikoels peper, 1378 
pikoels damar, 224 pikools rotan, voor een totale 
waarde van / 112.198. Ingevoerd werd voor een 
waarde van / 79.934. 

Het onderwijs beperkt zich tot lagcr, elementair 
inlandsch onderwijs, te onderscheiden in 
Gouvernements- en volksonderwijs. In de marga's 
Moeara Nasal, Loeas, Moearasahoeng, Soengai- aro, 
Sindang Danau, Oeloe Kinal, Sam bat Pasar 
Bintoehan, Tetap, Semidang-goemai, treft men 13 
volksscholen aan inet een totaal van 1014 leerlingcn, 
waaronder 116 meisjes. In de marga Sindang Danau 
staat een standaardschool met een totaal van 136 
leerlingen, waaronder 55 ineisjes. Op den Pasar 
Bintoehan heeft men een vervolgschool met een 
totaal van 90 leerlingcn, waaronder 9 meisjes. Het 
volksonderwijs is ge- subsidicerd. 

De gezond heidstocstand is over het algemeen 
bevredigend. Te Pasar Bintoehan is een marga- 
poliklinick. Met het medische toezicht hierop is 
belast de Gouv. Ind. arts van Manna. 

De godsdienst is overwegend Islaniitisch. De 
godsdienstige verceniging ^lohammadyah heeft hier 
vele aanhangers. 

Het klimaat is over het algemeen gezond. In het 
district Moearasahoeng zijn enkcle doesocns op 500 
meter en hooger gelegen. Het meer van Oeloe Danau 
ligt in een prachtige omgeving. 

Over het algemeen is de bevolking welvarend； 
zie verder het hieromtrent medegedeelde voor de 
onderafdeeling Manna. 

MANNA. (Aanv. DI. II). Onderafdeeling van de 
residentie Benkoelcn, begrensd in het N.\V. door de 
onderafdeeling Seloeina, in het N. en Z.O. door de 
residentie Palembang, in het 0. door de 
onderafdeeling Kaucr (Kaoer), in het Z.Z.O. door 
den Indischen Oceaan. De voornuamste bergon zijn: 
de Bt. Hitam, Bt. Djagocng, Bt. Riki Be- sar, Bt. 
Radjaniendara en Goenoeng Denipo. 

De bevolking telt totaal ruim 47.045 zielen, n.l. 
46.757 Inlanders, 18 Europeanen, 242 Chineezen en 
28 andere Vreeindc Oosterlingen. 

Aan het hoofd der inarga's .waaruit dezc on- 
derafd. bestaat (zie DJ. II) staan pasirah's, aan het 
hoofd van den zelfstandigen pasar Manna staat eon 
datoek, gelijk in rang met en met dezelfde 
bevoegdheid als een pasirah. De marga zoowel als de 
zelfstandigc pasar is een ter- ritoriale 
rechtsgemeenschap met rechten op grond en water. 
De doesoen is geen rechts- gemeenschap. Aan het 
hoofd van een doesoen (dorp) staat een depati 
(dorpshoofd). De depati van do pasirah doesoen, 
tevens waarnejnend pasirah bij belet of ontstentenis 
van den pasirah, heot depati-inangkoe. 
Ondcrdoesoenhoofden heetcii penggawa; zij zijn de 
helpers van den depati. Het bestuur over den pasar 
wordt gevoerd door het pasarhoofd. Zijn helpers zijn 
66n of meer pe- I mangkoe‘8. 
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De inheemsche bevolking is te ondcrscheiden in 
drie groote groopen: 

a. de Serawaiers in de marga's Anakgoemai, 
Tandjoengraja, Hooloe Manna-hilir, Hoeloe Manna-
hoeloe, VII Pootjoekan, Anakloeboek- sirih, 
Anakdoesocntinggi; 

b. de Pasemahers in do marga's Pasemah Hoeloe 
Manna-hilir, Pasomah Hoeloe Manna-hoeloe, 
Kadocrang, Padang Goetji en Kelam. 

c. de bevolking van den zelfstandigen pasar 
Manna, die ofschoon van oorsprong Serawaiers, in 
den loop der tijden veel bloedmenging onder- ging 
(zie.Dr. W. Hoven, De Pasemah, haar hu- welijks-, 
verwantschap en erfrecht). 

Het bestuur over de onderafdeeling wordt ge- 
voerd door een controleur, onder wien twee onder- 
districtshoofden, waarvan een belast is met het 
bestuur van het onderdistrict Padang Goetji, de 
andere van het overige deel der onderafdeeling. Aan 
het hoofd van de Chineezen en andere Vrcemde 
Oosterlingen staat een Chineeschc wijk- meester. 

Landbouw, ofschoon niet op hoogen trap van 
ontwikkeling, is hoofdmiddel van bestaan, en naast 
rijstbouw op sawah,s en droge rijstvelden, waarvan 
het areaal respectievelijk 士 4750 en 土 2475 ha. 
oppervlakte bedraagt, legt de bevolking zich veel toe 
op den verbouw van producten voor den uitvoer, 
zooals koffie (voorkomend in de meeste 
bergstreken, robusta), kruidnagel (voorkomend in de 
lagc kuststreken) en peper (in het onderdistrict 
Padang Goetji). Ernstige ziekten bedreigen de 
kruidnagel- en pepercul-, tuur in deze streken. 
Klapperteelt was vroeger een voornaam middel van 
bestaan in verband met coprabereiding. Uitvoer van 
ruwe klappers heeft plaats. Een proeve met kina- en 
theecultuur (Europeesche cultuur) word genomen 
door de on- derneming Hoeloe Manna, welke, 
geopend in medio 1916, wegens de heerschende 
depressie werd gesloten met uitroeiing van den kina-
aanplant en achterlating van den thans verwilderden 
thee- aanplant. Tabak wordt in geringe mate door de 
bevolking van de marga's Anakdoesoeutinggi en 
Anakloeboeksirih voor eigen consumptie aan- gc 
plant. 

Do veeteelt is naast den landbouw een voornaam 
middel van bestaan, ofschoon ook hicr niet 
gesproken kan worden van hooge ontwikke- ling. 
Hoofddoel is geldbelegging en verkoop (uitvoer) 
voor slachtdoeleinden. Men houdt koeien (ook uls 
trekdier voor pedati's). buffels (ook als werkkraeht 
bij sawahbouw), goiten, schapon en pluimvee 
(kippen en eonden). 

De bosschen leveren goede lioutsoorten, zooals 
tenant (meranti a bang), tjemarn gocnoong 
(rasemalo) en kajoe looloos. Met boschreservee- 
ring, zoowel van Gouvornoments- als van niar- ga-
wege, is in do laatste jaren een aanvang ge- maakt. 

Ecn klein doel van de bevolking, voornainelyk 
Cliineezen, vindt in houtverkoop een middel van 
licstaan. To Manna is eon boschniantri geplaatst. Er 
is hier een buitengowone wildrijkheid； kloin- wild
： duiven, wildo eenden, snippen ； groot wild: 
zwijnen, herton, oJifanten, krokodillen en tijgers. 

Vischvangst en jacht worden weinig beoefend. j)e 
wegen, welko voor het meorendeel verhard zijn, zijn 
goed. Eon hoofd wog loo pt van lionkoe- len over 
Manna naar de grens van Kaoer； lengte 236 km. 
Een andere belangrijke weg is die over 

Loeboek Tapi on Tandjoengsakti naar Pager- alam, 
dccls onverhard en eigenlijk slechts voor 
pedativerkeer geschikt. Hierdoor komt het, dat 
Tandjoengsakti gehcel en al georienteerd is op het 
Pageralamsche. Twee belangrijke wegen treft men 
nog aan in het onderdistrict Padang Goetji, t.w. den 
zijweg naar Keban-agoong, eindigend in 
Rantausialang, en dien naar Simpang- tiga, 
eindigend te Soekarami. Langs deze zijwegen heeft 
afvoerplaats van koffie, peper en kruidnagel naar 
den hoofdweg Manna—Bintoehan. 

Drie belangrijke weekmarkten vindt men te 
Simpangtiga (marga Pasemah Hoeloe Manna-hoe- 
loe), Masat(margaPasemah Hoeloe Manna-hilir) en 
Simpang Tiga (marga Padang Goetji). De pekans te 
Pasar Manna, Toengkal, Doerian Se- ginim, 
Kadoerang en Tandjoengsakti zyn zeer in 
beteekenis afgenomen. Deze pekans worden om de 
G maanden verpacht aan den meest bie- dende； de 
opbrengst vloeit in de margakas, welke daarvan 
onderhoud, verbetering, c.q. nieuwbouw bekostigt. 

Pasar Manna, hoofdplaata van de onderafdeeling 
Manna, is de standplaats van den onder- 
afdeelingschef. 

De uitvoer in 1932 bedroeg 3190 pikoels koffie, 
89 pikoels kruidnagel, 305 pikoels peper, 270 
pikoels klapper, 330 pikoels beras, 2 pikoel da- mar, 
100 m.3 hout, 50 pikoels rotan, voor een to- taal 
waarde van / 63.810. 

Aangezien over het algemeen in de hoofd- 
voedselbehoefte (rijst) door eigen landbouw kan 
worden voorzien, (behalve in de marga Anak- 
goemai), wordt voornamelijk ingevoerd andere 
koopwaar, zooals aardewerk, blikken gebruiks- 
voorwerpon, katoentjes en garena, e.d. 

De inheemsche weefindustrie is, sedert invoer 
van de Twentsche katoentjes plaats heeft, bijna 
geheel verloopen. In het binnenland. (marga's 
Pasemah Hoeloe Manna-hilir en Pasemah Hoeloe 
Manna-hoeloe, benevens in sommige streken van 
het Padang Goetjische) wordt nog wel ge- weven 
voor dagelijksche kleeding. 

Het onderwijs beperkt zich tot lager elemen- tair-
inlandsch onderwys; het is te onderscheiden in 
particulier, Gouvernements- en volksonder- wijs. 
Particulier onderwijs treft men aan te 
Tandjoengsakti (marga Pasemah Hoeloe Manna- 
hilir) van de Roomsch Katholieke Missie, welke 
aldaar eon jongens-standaardschool en een nieis- 
jesvolksschool beide met bijbehoorend internaat 
opende en bovendien nog een jongensstandaard- 
school te Palaksiring. Totaal aantal leerlingen 366, 
wanronder 33 meisjes* In de marga's VII 
Poetjookan, Pasar Manna, Pasomah Hoeloe Manna-
hilir, Pasemah Hooloo Manna-hoeloe, 
Anakloobooksirih, Kadoerang, Kelam Padang 
Goetji, treft mon aan tien volksscholen met een 
totaal van 735 leerlingen, waaronder 126 moisjes. 
In de marga's Anak Goemai, Pasar Manna on 
Padang Goetji treft men aan Gouver- 
nementsstandaardscholon met een totaal van 521 
leerlingen, waaronder 143 nieisjes. De par- ticuliero 
schakelschool te Manna van de schoolver- eeniging 
Seiuarak is omgezet in eou standaard- school met 0 
loergangen, met Hollandsch als voer- taal. Al dit 
onderwys, behalvo dat van de ineis- jes voiksschool 
to Tandjoengsakti, wordt van Gouvernementswege 
gesubsidieerd. 

De gezondheidstoestand is over het algemeen 
bevredigond. 
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Te Manna is eon particulier ziekenhuis met 
rpgeeringssubsidie. Dit ziekenhuis is eigendom van 
de marga's, welke gedeeltelijk in het onder- houd 
van gebouw, inventaris, e.d. voorzien en medicijn-
aankoop bekostigen. Te Tandjoong- sakti is een 
polikliniek van de Roomsch Katho- 】ieke missie, 
eveneens met regeeringssubsidie. Te Simpangtiga 
(marga Padang Goetji) is een marga-polikliniek. 
Met het toezicht hierop is be- last de Gouv. Indische 
arts van Manna, met Manna als standplaats. Deze 
arts is bovendien belast met het mcdische toezicht 
in het onderdistrict Talo (onderafdeeling Seloema). 

Bijna de geheele inheemsche bevolking belijdt 
den Islam met animistische overblijfselen. De 
godsdienstige vereeniging Mohammadyah telt vele 
aanhangers. In de xnarga's Pasemah Hoeloe Manna-
hilir en Pasemah Hoeloe Manna-hoeloe heeft de 
hooger genoemde Roomsch Katholieke missie 
volgelingen. R.K. kerken vindt men te 
Tandjoengsakti en Pagerdjati. 

Over het algemeen is het klimaat gezond. Manna 
profiteert van zijn betrekkelijk hooge Jigging op 
heuvels aan zee； den geheelen dag de zeewind en 
koele nachten. 

SELOEMA, (Aanv. DI. III). Onderafdeeling der 
residentie Benkoelen met hoofdplaats Tais (vroeger 
standplaats van een Europeeschen be- 
stuursambtenaar), een oppervlakte beslaand van 
2509 km. 2 en een bevolking tellend van 34.836 
zielen. De onderafdeeling wordt bestuurd door den 
controleur van Benkoelen, in afwachting van de 
samenvoeging met die onderafdeeling. Zij is 
verdeeld in twee onderdistricten, Seloema en Talo, 
en omvat 8 marga's. 

De voornaamste cultures zijn rijst, koffie (li- 
beria en robusta) en kruidnagelen. Daarnaast 
worden aangeplant gambir en peper (alleen in Talo 
en Alas). Niet onbelangrijk is de inzameling van 
damarsoorten en rotan. Sinds de enorme daling der 
rubberprijzen wordt door de bevolking geen 
aandacht meer besteed aan haar ficus-aan- 
plantingen. Ook in de enkele hevea-tuinen, toe- 
behoorend aan JEuropeesche firma*s te Benkoelen, 
is de rubbertap stopgezet. De vogelnest- grotten aan 
de kust worden nog geexploiteerd. 

De boschreserveering in Seloema omvat de 
complexen Boekit Sanggoel en Boekit Dingin, 
gezamenlijk een oppervlakte beslaande van 79.270 
ha. Ultimo 1932 waren in Seloema 3 erf- 
pachtsperceelen uitgegeven met een totale op-
pervlakte van 士 4300 ha. 

De bevolking bestaat grootendeels uit Sera waf-
ers. Slechts in het Zuiden van de onderafdeeling aan 
de grens van Palembang treft men een kleine groep 
van Pasemahers aan. De taal is overwe- gend 
Serawaisch. Een goede autoweg verbindt 
Benkoelen met Tais en Talo en verder zuidwaarts 
met Manna. Groote verkeersobstakels vorinen de 
talrijke overvaarten, welke na Tais in dezen weg 
liggen. 

ENGANO (ENGGANO). (Aanv. DI. I). Eilan- 
dengroep (atol) in den Indischen Oceaan ten Westen 
van de kust van de residentie Benkoelen, 
behoorende tot de onderafdeeling Benkoelen/' 

MOEARA AMAN. (Aanv. DI. II). Hoofdplaats 
van de onderafdeeling Lebong, residentie Ben-
koelen, gelegen in het Noordwesten van de Ke- 
taoenvlakte, aan den voet van het heuvelland, dankt 
zijn opkomst aan de vestiging van het 
mijnbouwbedrijf Redjang Lebong. Het is de 

standplaats van ccn controleur of gezaghebber b/h 
Binnenlandsch Bestuur. Er ligt een detache- ment 
veld politic onder commando van een in- specteur 
van politic le klasse. Voorts heeft men er een 
Gouvernemcntsstandaardschool met 348 leerlingen, 
een Gouvemementspandhuis, een 
Gouvemementsopiumverkoopplaats, een tele- 
foonkantoor, (het postkantoor staat te Lebong 
Donok), een filiaalkantoor van de Volksbank 
Benkoelen, en een Gouvemementspasanggrahan. 

LEBONG. (Aanv. DI. II). Onderafdeeling van de 
residentie Benkoelen (de gelijknamige afdee- ling 
werd bij Ind. Stb. 1924 no. 461 opgeheven), 
bestuurd door een controleur of gezaghebber. De 
oppervlakte dezer onderafdeeling bedraagt 1661 
km2. De bevolking bedroeg volgens de in 1930 
gehouden volkstelling 23.305 zielen n.l.: 22.100 
Inlanders, 1003 Chineezen en andere Vreemde 
Oosterlingen en 202 Europeanen. Se- dert zijn met 
de sluiting in 1931 van de Gouver- nements goud- 
en zilvermijnen te Tambang Sa- wah het meerendeel 
der 土 1150 daar wonenden naar elders vertrokken. 

Slechts een klein gedeelte van het grondgebied 
dezer onderafdeeling is bewoond, en we] voor- 
namelijk do Ketaoenvlakte, en de ten N.W. daarvan 
liggende kleinere Taba-hoogvlakte; ter- wyl voorts 
in het overigens zeer dun bevolkte bergterrein, dat 
de waterscheiding vonnt tus- schen het 
bovenstroomgebied van de Ketaoen en van de 
Moesi (onderafdeeling Redjang, district Tjoeroep) 
nog eenige dorpen liggen, t.w.: Rinibo Pengadang, 
Talangbaroe, Talang Donok en Tapoes. Het plaatsje 
Airdingin, 54 km. ten Z. van Moeara Aman gelegen 
aan den weg tus- schen Moeara Aman en Tjoeroep, 
ligt onmiddel- 1 ijk aan de grens tusschen de 
onderafdeelingen Lebong en Redjang. Naar het W. 
grenst Lebong aan de onderafdeeling Lais, waarmee 
het slechts door enkele weinig begane bergpaden 
verbinding heeft. Naar het O. grenst Lebong aan de 
onderafdeeling Moesi Oeloe en Rawas (residentie 
Palembang). Zwaar bergterrein (Barisanketens) 
sluit beide gebieden voJkomen van elkander af. 

De onderafdeeling is niet in districten onder- 
verdeeld. Het onderafdeelingshoofd wordt bij- 
gestaan door een assistent-demang en een aBsis- 
tent-demang titulair. 

De onderafdeeling bestaat uit vijf Inheemsche 
rechtsgemecnschappen, t.w. de marga's Berni a ni 
Djoeroekalang, Soekoe VIII, Sookoe 1X en 
Seloepoe Lebong, bene vensdenzelfstandigenPasar 
Moeara Aman. De inarga Bermani Djoeroeka- lang 
is een samenvoeging van de tot 1912 afzon- derlijk 
bestaando marga's Bermani en Djoeroek- aJang. 
Hoewel de marga in Lebong reeds lang in do eerste 
plaats een territoriale eenheid betee- kent, draagt zij 
hier nog steeds en vrij zuiver haar karakter van 
stameenheid. Zoo heeft men in Bermani 
Djoeroekalang de stanunen (door de bevolking 
genoeind „bang mego") Bermani en Djoeroekalang. 
De marga% Soekoe VIJ J en Soe- koe IX behooren 
beide tot den stain Tocbai (elders Merigi geheeten). 
Hier heeft men te doen met een splitsing en 
onderverdeeling van den stam Tocbai, vermoedelijk 
onder Minangkabau- fjchen invloed, lang v66r den 
tijd der vestiging van het Gouvernementsbestuur, 
tot stand goko- men. De inarga's Bermani, 
Djoeroekalang en Toebai in Lebong en de marga 
Seloepoe in Redjang zijn volgens de overleveringen 
der bevolking 
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wat men zou ]<unnon noemon do moedcrmarga's der 
4 Redjangsche stain mon („Rcdjang empat tiang of 
empat petoelai"), vanwaar onderdeelen naar elders 
uitgezwermd zijn on op don duur zelf- standige 
marga's gevormd hebben. Do marga Seloepoo 
Lebong is zulk een uitgezwermd ondcr- deel van de 
oorspronkelijke marga Seloepoe in Redjang. Door de 
bevolking wordt do geschiedo- nis der marga's 
teruggevoerd tot een viertal per- sonen, die als de 
stamvaders wordon beschouwd, nJ. Bikoe Bermano 
(stam Bermani), Bikoe Beni- bo (stam 
Djoeroekalang), Bikoe Sepandjang Dji- wo (stain 
Toebai) en Bikoe Bedjenggo (stam Seloepoe). Deze 
personen zouden als vorstenzonen uit het rijk van 
Modjopait zijn overgekomen. Daar zij volgens de 
overlevering hier reeds een bevolking aantroffen, 
waarover zij zich blijkbaar als hoofden hebben 
opgeworpen, moet hun stam- vaderschap worden 
geacht zich hoogstens uit te strekken tot een geslacht 
van opeenvolgende stamhoofden, en hun 
nakomelingen. De tegon- woordige margahoofden 
dragen den titel van pasirah. Het huidige margahoofd 
van Bermani Djoeroekalang heeft sedert 1912 den 
persoonlij- ken titel van Pang^ran. 

De marga's zijn Ini. gemeenten, bestaande uit een 
aantal dorpen (doesoens), welko laatste geen lagere 
rechtsgemeenschappen vormen en geen eigen 
grondgebied hebben. De doesoenhoof- den, proatin 
genoemd, vormen tezamen den margaraad, met als 
voorzitter het margahoofd. De marga heeft een eigen 
kas, die door het margahoofd, onder leiding van het 
Binnenlandsch Bestuur, beheerd wordt. 

Het hoofd van den zelfstandigen Pasar Moeara 
Aman voert den titel van datoek. Behalve de 
Inlandsche bevolking van Pasar Moeara Aman staan 
ook de in de nabijheid gelegen dorpen Dja- wabaroe, 
Ladang Palembang en Air Poetih, als nederzcttingen 
van personen die geen marga- onderhoorigen zijn, 
enclave's vormende in de marga Soekoe IX, onder 
bestuur van dezen datoek. De bevolking van den 
zelfst. Pasar Moeara Aman c.a. bestaat uit 
Minangkabauers, Pa- lembangers, Javanen, 
Benkoeleezen, enz. 

In aansluiting op hetgeen betreffende Java- 
nenkolonisaties in het oudc artikcl is te vinden, dient 
hier melding te worden geniaakt van de beide scdcrt 
tot stand gekoinen kolonisaties ge- naamd Magclang 
Baroe en Garoet, beide geves- tigd in de 
Ketaoenvlakte in de nabijheid van de oudere 
kolonisatio Soekaboemi. Magelang Baroe kwam in 
1919 tot stand met eon 44-tai kolonis- tcn, met hun 
vrouwen en kinderen, overgobracht uit Koetoardjo 
(residentie Magelang). 

De kolonisatie Garoet kwam in 1931 tot stand inet 
gewczen contractkoelies van verschillende 
ondememingen, die niet naar Java wenschten terug 
te kocren. Directe aunleiding tot stichting dozer 
kolonisatie was do sluiting van het mijnbe- drijf te 
Turnbang Sawah, clat uiteraard met een 
niasBaontslag van koelies gepaard ging. Hot aantal 
kolonisten te Garoet bodraagt thans G2, en het totaal 
auntal zielen 147. Zij zijn uit verschil- Icnde deelen 
van Java afkoinstig. Allo kolonisa- tics in Lobong 
zyn landbouwkolonisaties. De kolonisten hebben 
ieder ruiin een bouw sawah in erfelijk individueel 
bezit gekregen benevons een ruiin woonerf. De 
overheiclskolonisaties in Lebong zjjn te beschouwen 
als kemen, welke naar de ervaring leert, een 
stimulans vormen tot I 

spontnno kolonisatie, met name <loor gowezen 
ondernemingskoeliea, die zich op of in do nabij- 
heid dier kolonisaties vestigen. Ook in verschillende 
doesoens der autochthone bevolking heeft zich een 
grooter of kleiner aantal Javanen te midden der 
Redjangers gevestigd. Huwelijken van Javancn met 
Redjangsche meisjes zijn geen zeklzaamheid. De 
verhouding tusschen Javanen en Redjangers is 
opmerkelijk goed. De kolonisten worden 
opgenomen in het adatverband. Het aantal Javanen 
ongerekend die werkzaam op onder- nemingen, 
bedroeg volgens een in 1932 gehouden telling 2467 
zielen n.l,: 949 mannen, 623 vrouwen en 895 
kinderen. Dit is reeds meer dan 10% van de totale 
bevolking der onderafdeeling. 

Te Moeara Aman zijn een landraad, voorgeze- 
ten door den assistent-resident t/b van den resident 
van Benkoelen, en een magistraatsgerccht 
gevestigd. De magistratuur wordt uitgeoefend door 
den onderafdeelingschef. 

Wanneer noodig houdt het residentiegerecht te 
Moeara Aman zitting. De assistent-resident, t/b van 
den resident van Benkoelen treedt op als 
residentierechter. 

De Inheemsche bevolking belijdt den Islam. 
Gedurende de laatste jaren bestaat te Moeara Aman, 
Talang Leak en Oedjoengtandjoeng een 
opmerkelijke activiteit t.a.v. het oprichten van 
godsdienstscholen. De stichting van enkele zulke 
scholen vanwege de door Minangkabauers hier 
opgerichte afdeelingen der vereeniging iloham- 
madyah, prikkelde de anders (meer behoudend) 
gedrienteerde groepen hetzelfde te doen. 

In verband met den achteruitgang van het aantal 
Europeanen werd in 1932 de Europeesche school te 
Moeara Aman gesloten. Hetzelfde lot onderging do 
particuliere schakelschool aldaar in 1933, ten 
gevolge van financieele moeilijk- heden. Thans 
bestaat te Moeara Aman nog een 
Gouvernementsstandaardschool met het Neder- 
landsch als leervak, en te Oedjoengtandjoeng een 
Gouvernements vervolgschool. In de onder-
afdeeling Lebong bestaan voorts acht drieklassi- ge 
volksschooltjes. 

Als civiel geneesheer voor de onderafdeeling 
Lebong is aangeateld de bedrijfsgeneesheer van de 
Mijnbouw Maatschappij Redjang Lebong te 
Lebongdonok. Gelogenheid tot verpleging van Gou 
vernementspatienten bestaat in het hospitaal van 
genoemde mijnbouw maatschappij, inge- volge een 
door den Lande met deze maatschap- pij gesloten 
overeenkomst. Te Moeara Aman bestaat een 
Gouvernementspolikliniek en te Kota Donok een 
niargapolikliniek. 

Moeara Aman is door een autoweg via Tjoeroep 
en Kepahiang met Bonkoelen verbonden.Afstand 
tot Tjoeroep 75 km. en tot Benkoelen 162 km. 
Voorts loopt van Moeara Aman een autoweg naar 
het inynbouwbedrijf Redjang Lebong te 
Lebongdonok: 2 km. Voorts eeu naar het thans 
verlaten Turn bang Sawah： 12 km. Van de 
doesoen Limau Pit, gelegen aan den hoofdweg 7 
km. van Moeara Aman in de richting van Tjoeroep, 
loopt eon autoweg via Taba Seberang naar do 
kolonisatie Garoet, en voorts langs Talang Boenoct 
en Soekaradja om ten slotte bij Moeara Aman uit te 
komen. De lengte van dit traject is 6*/2 km. Door 
den aanleg hiervan is een ringweg in de 
Kataoenvlakte tot stand gekomen. Van Embong 
Pandjang, op 4 km. van Moeara Aman, loopt een 
licht verharde zijweg, geschikt 
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voor autoverkeer naar de aan den voet van het 
bergland ten W. van de Ketaoenvlakte gelegen 
groote doesoen Semelako; afstand 3 km. Ten slotte 
zijn er eenige karre- on voetpaden, wclke doesoens 
onderling verbinden. Vr^wel dagelijks heeft 
vrachtverkeer per vrachtauto tusschen Moeara 
Aman en Tjoeroep, en Moeara Aman en Benkoelen 
plants. 

Het gejregelde houttransport naar de mijnbouw- 
maatschappij Redjang Lebong verdient afzon- 
derlijke vermelding. 

Door de marga's wordt van haar ingezetenen de 
z.g. „padjak marga" geheven, bedragende on- 
geveer 30% van het bedrag waarvoor men in de 
landsinkomstenbelasting is aangeslagen, doch niet 
meer dan / 10. Het aantal heerendienstda- gen 
bedraagt 28 per jaar. leder kwartaal wordt cen week 
heerendienst verricht. De afkoopsom hiervoor 
bedroeg in 1933 / 8. Sedert 1930, toen de 
afkoopsom nog / 16 bedroeg, heeft ieder jaar een 
verlaging daarvan plaats gehad, even- redig aan de 
daling van het loonpeil. Desniette- min liep het 
aantal afkoopers sterk terug, het- geen wijst op de 
door de inalaisc ontstane geld- scliaarschte. Het 
percentage afkoopers was in 1930: 71,4%, in 1931
： 37% en in 1932： 2I3/«%- 

Geineentediensten worden tot hoogstens 12 
dagen per jaar gevorderd. Deze konden in 1933 
afgekocht worden voor / 3. 

Alleen te Talang Leak en Doesoen Moeara Aman 
bestaat nog een margabankje. De overige in deze 
onderafdeeling bestaan hebbende marga- bankjes, 
werden, daar zij niet voldeden, in 1931 opgeheven. 
Hun taak is overgenomen door de Volksbank 
Benkoelen, welke reeds sedert jaren te Moeara 
Aman een filiaal heeft. 

Het hoofdmiddel van bestaan der bevolking is de 
landbouw, en wel de rijstcultuur, in de Ke-
taoenvlakte op sawah's en daarbuiten hoofdza- 
kelijk op ladangs gedreven. Het sawahareaal in de 
Ketaoenvlakte is in de afgeloopen jaren belang- rijk 
uitgebreid. Van veel belang is daarbij geweest de 
irrigatie van de Ketaoenvlakte. Hoewel de stuwdam 
in de Ketaoen bij Poenggoek Pedaro en de aanleg 
van leidingen in de meest beneden- strooms gelegen 
vakken niet geheel zijn voltooid (de 
werkzaamheden werden stopgezet), is thans 
welhaast geen stukje bevloeibare grond onge- bruikt 
gelaten. De Ketaoenvlakte levert een be- langrijk 
rijstsurplus op, uitvoer vindt plaats naar Tjoeroep, 
Kepahiang, Benkoelen en Lebong Tandai 
(Mijnbouw Maatschappij Simau). Het sawahareaal 
bedraagt thans 232 ha. en het la- dangareaa] 1080 
ha. De grond in de Ketaoenvlakte is zeer vruchtbaar. 
De gemiddeldc jaar- opbrengst per ha. bedraagt 70 
pikoel padi. 

Van voor uitvoer bestemde producten is in de 
afgeloopen jaren slechts de koffie van beteekenis 
geweest. Vrijwel uitsluitend robusta wordt door de 
bevolking geplant. De productie van 1932 wordt 
geschat op 2490 pikoel. 

Aanplantingen van bevolkingsrubber (hevea) 
treft men op verschillende plaatsen aan. Juist nadat 
de bevolking zich meer hierop ging toeleggen is de 
rubberprijs zoodanig gedaald dat geen loonende 
productie mogelijk was, hetgeen tot op heden nog 
het geval is. 

Veeteelt is van geen belang. De aantallen 
karbouwen, runderen en paarden bed roegen 
respectievelijk einde 1932: 850, 650 en J 7. 

Sedert de laatste 15 jaren zijn steeds ineer 

personen in de Ketaoenvlakte zich gaan tooleg- gen 
op het kweeken van zoetwatervisch in vij- vers. Het 
aantal vischvijvers bedraagt eonige honderden. Tot 
voor enkele jaren worden uitsluitend goudvisschen 
gekweekt. Aangezien aan eenige voorgekomen 
malariaepidemiecn niet in de laatste plaats de 
vischvijvers debet geaclit werden, is door den 
D.V.G. in samenwerking met den 
Binnenvisscherijdienst een tweeledige biologische 
bestrijdingswijze van het muskieten- gevaar 
toegepast, bestaande uit: le. het ver- spreiden van de 
ikan kapala timah in de vijvers (alsmede in de 
irrigatieleidingen enz.), welke kleine visehjes 
muskietenbroed vernietigen ； 2e. het invoeren van 
een andere consumptie- visch, n.I. de tawes, welke 
de met het oog op het broeden der muskieten (i.c. 
bepaaldelijk de sinensis) gevaarlijke 
oppervlaktevegetatie pleegt weg te vreten. 

De geteeldc visch dient ten deele voor eigen 
voeding van de bevolking, en wordt overigens op de 
pekans verkocht, en zelfs voor verkoop levend naar 
Tjoeroep vervoerd in waterdichto, van bamboo 
gevlochten en daarna geteerde bakken. 

De vogelnestengrotten van doesoen Sekandau 
zijn door de bevolking aan een Chinees verpacht. 

De nijverheid, welke zich in hoofdzaak be- paalt 
tot het vervaardigen van sommige ge- 
bruiksvoorwerpen (manden enz.) voor eigen gc- 
bruik der bevolking, is als jniddel van bestaan van 
zeer geringe beteekenis. Vermelding ver- dienen 
nog de rijststampmolens der bevolking, welke door 
rivierwater gedreven worden. In of bij bijna iederen 
doesoen zijn een of meer van deze molens 
aanwezig. 

De bosschen zijn rijk aan goede houtsoorten, 
waarvan vermeld dicnen te worden rasemala cn 
meranti abang. Het voornaamste houtprodu- 
ceerende gebied ligt in de marga Bermani Djoe- 
roekalang, n.I. tusschen Talang Ratoe en Airdingin. 
Ook in de bosschen tusschen Moeara Aman en Tam 
bang Sawah wordt vrij veel hout gekapt. De 
voornaamste afnemer is de Mijnbouw Maatschappij 
Redjang Lebong, welke voor stul- ting en 
betimmering van mijngangen cn schach- ten 
geregeld aanzienlijke hoeveelheden hard hout 
noodig heeft. Als houtzagers zijn vooral Chi- 
neezen werkzaain. 

De totale houtproductie, v.z.v. voor verkoop 
bestemd, bedroeg in 1932： 3584,50 m3., waarvan 
door de Mijnbouw Maatschappij Redjang Lebong 
we rd opgekocht 3269,64 m3. De retributie voor 
houtaankap in de jnargabosuchen bedraagt 10% van 
de waarde aan den rand van het bosch. Alleen een 
boschcomplex in de omgeving van Tam- bang 
Sawah is in beheer bij den Dienst van het 
Boschwezen. Daar geldt voor de retributie het 
Gouvernementstarief. 

Andere ondernemingen dan een kleine rubber- 
onderneming bij Talang Peloepoe (aan den weg 
tusschon Moeara Aman en Tam bang Sawah), wcl-
ke nog niet in productie is geweest, zijn cr in Lebong 
niet. 

】n aansJuiting op het oudc artikel over Lebong, 
waarin gewag werd gemaakt van de van 
Gouvernementswege ter hand te nemen ontgin- ning 
van eenige goud- en zilvermijnbedrijven, client 
thans te worden vermeld dat de Hcdert tot stand 
gekomen bedrijven te Lebong Simpang cn Tambang 
Sawah niet aan de hooge vcrwachtin- gen hebben 
beantwoord, en na een bestaan van 
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niet vele jaren achtereonvolgens in 1925 on 1931 
werden geliquidcerd. Het ecnige in de onderaf- 
deeling nog in werking zijnde mynbouwbcdrijf is dat 
dor Mynbouw Maatschappij Redjang Le- bong to 
Lobongdonok. 

De ertsopbrengst hiervan bedroeg in 1932： 
26.728,3 oz. goud en 151.859 oz. zilver, in ge- 
mengden toestand, waarvan de waarde 土 ll/i 
millioen gulden bedroeg. Het edele metaal wordt 
uitgevoerd naar Londcn^pf New York. Genocm- de 
Maatschappij staat onder directie van de fir- ma 
Erdmann en Sielcken te Batavia. In haar dienst zijn 
te Lebongdonok nog werkzaam： 30 Europeanen, 
430 Ini. contractanten, 695 Ini. vrije arbeiders en 24 
Chineezen. Dit mijnbouw- bedrijf heeft een eigen 
waterkrachtcentrale te Talang Oeloe, nabij Moeara 
Aman. Daarvoor wordt water afgetapt uit kleine 
riviertjes in de Taba-hoogvlaktc. Door gegraven 
leidingen, te- zamen ±18 km. lang, wordt het water 
aange- voerd en bo ven Talang Oeloe bij Air Pitjoeng 
verzameld in een door afdamming ontstaan re-
servoir. Daar sedert lang in de behoefte aan 
electrische energie voor het mijnbedrijf te Lebong 
Donok door genoemde krachtcentrale niet in 
voldoende mate kan worden voorzien, wordt ook 
stroom betrokken van het Gouverneinents- 
krachtstation te Tes. 

Markten (pekans) vindt men te Pasar Moeara 
Aman, Embong Pandjang, Pelaboean Talang Leak 
en Kota Donok. 

De margahoofden zijn gevestigd te Doesoen 
iloeara Aman (Soekoe IX), Talang Leak (Soekoe 
VIII), Kota Donok (Bermani Djoeroekalang) en 
Taba Baroe (Seloepoe Lebong). 

Een schoon en rustig gelegen Gouvernements- 
pasanggrahan treft men nog aan te Rim bo Pe- 
ngadang ± 900 m. hoog in het bergland, onge- vcer 
halverwege tusschen Moeara Aman en Tjoe- roep. 

Het plaatsje T4s, op 31 km. gelegen aan den wcg 
van Moeara Aman naar Tjocroep, verdient ver-
melding, oindat in de nabijhcid daarvan. het be- 
kendo waterkrachtstation gelegen is, beneden- 
strooms van het licfelijke meer van Tes, waar de 
Ketaocn doorstroomt. Genoemd krachtstation, dat 
cen capaciteit heeft van 1650 Kilowattuur, were! 
opgericht oin de Gouvernemcnts- goud- cn 
zilvermynen te Tam bang Sawah van electrische 
energic to voorzien. Na de sluiting van laatst- 
genoemd bedrijf werd in 1931 van de aanwezig- heid 
van dit waterkrachtstation gebruik gemaakt oin tot 
electrificatio van do plaatsen Benkoelon, 
Kepaljiang, Tjoeroep cn Moeara Aman over te gaan. 
De Nederlandsch-fndische Gas Maatschap- j)ij 
verkreeg het recht tot distributie van den clectrischen 
stroom. 

Ten slotte valt nog te verinclden dat medio J 933 
cen kleine loprozonkolonio gesticht word 3 kin. ten 
Z. van Somelako, met welke plants de kolonie door 
ecn voetpad is verbondon. Mier werden do door de 
bevolking uitgestooten lijders, ecn zovental, 
ondergebracht. Zij krijgen nu ge- regelde 
geneeskundige behandeling, en v.z.v. noodig stoun 
tor voorziening in hun onderhoud.-- 

KARANGASEM. (Aanv. DI. II). De meest oo/- 
telijk gelegen negara en onderafdccling van Bali. 
V66r 1849 een zclfstandig Baiisch rijkje. Van 1849 
tot J 894 een onclerhoorigheid van het Ba- lischo rijk 
op Lombok. Tocn de Lombokexpeditio aan het 
bestaan van dit rijk ecn einde maakte, 

werd ook Karangasem onder het rechtstreeks 
bestuurd gebied van Nederlandsch-Indie ge- bracht. 
Het word cen Gouvcrnoments landschap onder con 
stedehouder, I Gocsti Gde Djlantik. Onze 
bcmoeienissen met de interne toestanden bleven 
aanvankelijk zeer beperkt, daar onze krachten elders 
(o.a. op Lombok) noodig waren. Pas in 1908, toen 
de stedehouder I Goesti Gde Djlantik aftrad en 
vervangen werd door zijn neef I Goesti Bagoes 
Djlantik, nam onze bestuurs- bemoeienis toe. Een 
controleur B.B. werd te Karangasem geplaatst. De 
landschapsstatus bleef bestaan tot in 1921 het 
daadwerkelijke, rechtstreeksche bestuur zijn intrede 
deed en aan het bestaan van het 
Gouvornementslandschap een einde werd gemaakt. 
De stedehouder werd regent, met den persoonlijken 
titel van stedehouder. Hem werd een locale raad ter 
zijde ge- steld (Karangasemraad: Ind. Stb. 1921 no. 
758). In ] 929, bij de aanstelling van negarabestuur- 
ders op overig Bali, werd de titel regent gewijzigd 
in dien van bestuurder en werd het recht om den 
adattitel Anak Agoeng Agoeng te voeren aan den 
bestuurder van Karangasem verleend tegen in-
trekking van den persoonlijken titel van stede-
houder. 

Te Karangasem (hoofdzakelijk op de onderaf- 
deelings hoofdplaats) treft men een vrij uitge- breide 
kolonie Sasaks uit Lombok aan, die zich hier 
gevestigd hebben. Het aantal Baliers, dat tot den 
Islam is overgegaan is zeer gering (hoofd- zakclijk 
vrouwen). De bevolking van het Seraja- gebergte 
wijkt in lichaainsbouw en taalidioom af van de 
overige Baliers. Hun verhouding tot den vorst was 
ook eenigszins anders; de vorst gaf hun geen 
bevclen, maar verzocht hun iets te doen. 

Karangasem grenst ten Westen aan Boelildng, 
Bangli cn Kloengkoeng, ten Noorden, Oosten en 
Zuiden resp. aan de zeestraten Lombok en Ba- 
doeng. De Goenoeng Agoeng of Piek van Bali 
(3200 m.) beheerscht het geheele landschap. Deze 
vulkaan is slechts zeer schaars met bosch bedekt. Op 
de hellingen treft men tot op zeer groote hoogte 
bovolkingsontginningen aan. De bodem is 
steenachtig (onverweerde of onvoldoend ver- 
weerde vulkanische gesteenten). Door natuurlijke 
hindernissen (diepe ravijnen of heuvelruggen) is 
Karangasem in verschillende, sterk van elkaar 
verschillende deelen gesplitst. Ten eerste: de 
huidige districten Rendang, Selat en Sidemen, waar 
men uitgestrekte sawahcomplexen aan- treft. Ten 
tweede： het huidige district Manggis met 
hoofdzakelijk klappercultuur en nagenoeg gecn 
sawahgrondon. Ten derde: de huidige dis- tricten 
Bebandem, Karangasem en een deel van het district 
Abang, met sawahs, klappertuinon, vruchtenteelt 
(Sibetan salaks, Seraja djeroeks en soeiuaga (soort 
mandarijn)). Ten laatste het district Kocboe en een 
deel van het district Abang, zeer steenachtig, geen 
sawahs; veel lontarpalnion (berciding van 
palmsuiker). Langs de noordooste- lijke kust treft 
men veel zoutpannen aan. 

Varkens, runderen, copra, zyn de eenige voor 
export in aaninerking komende zaken. Rijst moot 
ingevoerd worden, daar Karangasem zelf te wei- nig 
produceert (invocr van Lombok en-westelijk Bali). 
Do bevolking van het Serajagebergte en Koeboo 
voedt zich voor een groot deel met mals. Elders 
vermengt men de rijst inet fijngesneden bataten. 
Koffiecultuur is van geen beteekenis. De 
voornaamste plaatsen zijn Karangasem, de 
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hoofdplaats, op ecnigen afstand van de kust, 
standplaats van controleur en bestuurder ； Pa- dang, 
de havenplaats voor geheel Cost-Bali (eerst was 
Oedjoeng de ankerplaats, daarna La- boeanamoek, 
beide werden verlaten). Padang Hgt gunstig. Slecht 
zelden kunnen de schepen er niet lossen of laden. Amed, 
met cen vrij goede reede, waar drukke prauwonvaart 
bestaat. Te Bcsakih ligt het belangrijkste 
tempelcomplex van g^Keel Bali. Druk bezochte pasars 
zijn die te Karangasem, Menanga, Moentjan, Selat, Pe- 
dangkan, Sibetan, Bebandem en Babi. De d6sa,s 
vertoonen hier vaak een bijzonder beeld wat in- richting 
van de d^sahuishouding etc. betreft. Vooral de d6sa 
Tenganan Pegringsingan, een Ba- liaga-ddsa (vgl. Korn, 
Monografie over Tenganan /Pegringsingan). Een goed 
wegennet； verbindt 一," Karangasem met de andere 
plaatsen. 

■' 一，. BANGLE (Aanv. DI. I). Het bestuur over dit *! " 
lari3§ffEap^ wordt sedert 1929 gevoerd door een 、 
bestuurder met den ambtstitel van anak agoeng. Te 
Kintamani is een K.P.M.-hotel opgericht. 

BATOEBZ (Aanv. DI. I). Deze vulkaan heeft in 
1926 een eruptie gehad, welke een vrij ernstige 
verwoesting heeft veroorzaakt. De desa Batoer werd na 
de uitbarsting overgebraclii naar den / kjaterrand ten 
Zuidwesten van Kintamani. 

；..'9 A _•./ GIANJAR(GYANJER).(Aanv. Dl.l). regent 
draiigt thans den titel van bestuurder./ 

2yo-KLOENGKOENG. (Aanv. DI. II). Eengeasphal- 
teerHe rijweg verbindt Kloengkocng inet D6n- 
pasaren Karangasemj van dezen hoofdweg loo- 
pen~grintw<5gen naar Djoempai, naar Dawan, naar 
Rendang (Karangasem), naar Timoehoen en naaY 
Temboekoe (Bangli), 

PENIDE(NOESA).(Aanv.Dl. III). De bevolking 
van dit eiland bedroeg in 1933 ongeveer 23.000 
zielen. 

TABANAN. (Aanv. D】.IV). Het aantal inwon 
ers van dit voormalige landschap bedroeg in 
1933,175.000, 

TAMPAKSIRING. (Aanv. DI. IV). Vroeger een 
district van de onderafdeeling Gianjar, afdeeling 
Zuid-Bali, residentie Bali en Lombok; is thans 
toegevoegd aan het district Gianjar. 

PHARMACIE. (Aanv. DI. III). De pharmacie of 
artsenijbereidkunst is het tot geneeskundig doel 
bereiden of leveren van geneesmiddelen. Zoo luidt 
de omschrijving in art. 56 van het Regle- meot op 
den Dienst der Volksgezondheid (D.V. G.), welk 
reglement de wettelijke bepalingen aan- gaande 
deze materie voor Indie regelt. Tot de uit- oefening 
hebben het recht: apothekers (particu- liere en die 
van den Militair Geneesk. Dienst en D.V.G.), 
apotheekhoudende geneeskundigen en apothekers-
assistenten, die het Hollandsche of Indische 
diploma resp. van apotheker, genees- kundige of 
apoth. assistent bezitten, de laatsten echter alleen 
onder toezicht van een apotheker of van een 
apotheekhoudenden geneeskundige. Daarnaast is in 
Indie nog een categoric, die eveneens het recht tot 
uitoefening der artsenijbereidkunst bezit. 
Aangezien najnelijk het Gou- vernement 
herhaaldelijk een tekort aan apothekers heeft gehad, 
heeft men voor M.G.D. en D.V. G. vaak 
buitenlanders in dienst genomen (vroeger Denen, 
later Duitschers). Na minstens drie dienstjaren 
verkrijgen dezen bij eervol ontslag en gebleken 
geschiktheid het recht, zich al» parti- culier 
apotheker in Indie te vestigen. De meeste 
apothekers hebben echtex* bet examen in Neder 

land gedaan, slechts cen zeer klein aantal 
heeft zich door zelfstudie voorbereid tot het 
examen in Indie. Eindelijk opent art. 35 vnn 
het Rcglo- ment den Gouverneur-Generaal 
de mogelijkheid om dispensatie van den 
cxamencisch te verlee- nen. Tot nu toe is in 
twee gevallen aan oudere buitenlandsche 
apothekers om bijzondere re- denen deze 
dispensatie verleend. 

Om de particuliere praktijk te mogen uitoe- fenen 
is een akte van toelating noodig, afgegc- ven door 
het Hoofd D.V.G. Deze akte kan inge- trokken 
worden, wat echter, voorzoover bekend, bij 
apothekers nog nooit is voorgekomen. On- 
rechtmatig uitoefenen van de artsenijbereidkunst 
wordt gestraft ingevolge art. 512 W.v.S. 

Sinds de oprichting der apothekersassistenten- 
school te Batavia is het aantal assistenten met 
Indisch dfploma snel gestegen. Voor den oorlog 
slaagden gemiddeld vijf in de practijk opgeleide 
candidaten per jaar, wat te weinig is om in de 
behoefte te voorzien. Nadat de school was opge- 
riebt, steeg het aantal geslaagde candidaten tot 
ongeveer 15, of bijna tot de he】ft van het totaal 
aantal der jaarlijks in Indie toegelaten assistenten. 
Van de 178 op 1 Jan. 1933 in de 68 particuliere 
apotheken werkzame assistenten hadden 80 in Indie 
examen gedaan. Slechts 6en vierde decl van het 
aantal der assistenten in Indie bestaat uit vrouwen, 
in tegenstelling tot Nederland, waar zesmaal meer 
vrouwelijke assistenten zijn dan mannelijke. In de 
G8 particuliere apotheken wer- ken slechts 13 
vrouwelijke apothekers. 

In verhouding tot de uitgestrektheid en het aantal 
inwoners is het aantal particuliere apotheken gering 
(v66r den oorlog 37, in 1933 68); naast deze bestaan 
nog cenige honderden dok- ters-apotheken, 
waarvan vole eigendom zijn van den D.V.G. of 
M.G.D., clan wel verbonden zijn aan al of niet 
gesubsidieerde ziekeninrichtingen. 

In tegenstelling met Nederland is de apotheek in 
Jnclie meestal niet eigendom van den apotheker. 
Waarschijnlijk zijn slechts twaa]f apothekers 
eigenaren van de door hen beheerde apotheken. 

Bij vestiging van een apotheek op plaatsen, waar 
reeds een of meer doktersapotbeken ge- vestigd 
zijn, behoudt de geneeskundige het recht om zijn 
doktersapotheek aan te houden tot zijn vertrek. Dit 
houdt de zoo dringend noodige vestiging van 
apotheken op de kleine plaatsen tegen. De 
“penetratie" geschiedt dan nu ook meestal op deze 
wijze, dat de 0vnrheid op zulk een pJaats begint met 
ecn gouvernenientsapo- theek op te richten ； zijn 
dan, na vcrJoop van tijd de doktersapotheken 
grootendeels gesloten, dan vestigt zich een 
particulicr apotheker (Mecster Cornelis, 
Palembang, Pontianak en Salatiga). Zoolang cr 
geen particulier apotheker op zulk een pluats is 
gevestigd, mag de gouvernements-apo- theker voor 
eigen rekening ook particulier re- cepteeren, 
hetgeen momenteel ge«chiedt in de 
garnizoensapotheken te Ambon, Bundjcrmasin, 
Koetaradja en Tjimuhi. 

Beperkende bepalingen betreffende de vestiging 
van apotheken bestaan in Indie niet; het gevolg 
hiervan is dikwijls een opeenhooping van 
apotheken in de groote steden, dikwijJs dicht bij 
elkaar, zooals b.v. te Batavia-stad, waar binnen een 
afstand van 200 m. drie apotheken zijn ge- vestigd. 

Evenals het Gouvernement kwamen ook de 
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eigenaren van particuliere apothekon na den oor- 
log apothekers tekort, ten gevolgo waarvan ver- 
scheidene apotheken mocstcn worden gesloten. 
Gelukkig doet zich in de laatste jaren het ver- 
schijnsel voor, dat in Indie geborenon, meer dan 
vroeger, in Nederland voor apotheker gaan stu- 
deeren. Zoo werden in do laatsto drie jaren totaal 29 
akten van toelating uitgereikt aan apothekers, 
waaronder 15 aan in Indie geborenen. Allicht zal de 
neiging om zoo vlug mogelijk weer naar Europa 
terug te keeren bij dezen niot in die mate bestaan als 
bij den ,,totok", zoodat langer blij- ven, d.w.z. 
minder behoefte aan nieuwe apothekers, verwacht 
mag worden. 

De apotheken en doktersapotheken staan on- der 
controle van den Inspecteur-pharmaceut van den 
D.V.G. Het Hoofd van den D.V.G. kan de 
bevoegdheid van deze autoriteit overdragen aan 
andere ambtenaren, hetgeen met het oog op do 
groote afstanden soms noodzakelijk is. 

Tusschen de apotheken in Indie en Nederland 
zijn in vele opzichten verschillen te con- stateeren. 

Tai van geneesmiddelen, welke in Nederland 
zeer veel worden gebruikt, zijn in Indie onbruik- 
baar wegens hun snelle bederf, o.a. eiwitstaal en 
vele kruiden. Andere moeten steeds onder scher- pe 
controle worden gehouden, als b. v. narcose- aether, 
terwijl weer andere, als gevolg van het klimaat 
gedurende het transport steeds ont- leed in Indie 
aankomen. 

Opmerkenswaardig is ook, dat in Indie de z.g. 
handverkoop-artikelen evenals de speciality's 
gereed staan ter aflevering, vele in verpakkingen 
van 25 of 50 cent. Men kan veilig aannemen, dat 
honderd en meer verschillende, zelf gereedge- 
maakte verpakkingen in elke apotheek voorhan- 
den zijn, o.a. van castorolie (wonderolie), limo- 
nade purgative, dermatol, jodoform, wormkoek- jes 
etc., welke artikelen zich in Indie mogen ver- 
hcugen in de bijzondere bclangstelling van allo 
bevolkingsgroepen. Een veel voorkoniend ver- 
schijnsel is ook, dat detailafnemers dikwijls een 
bepaald fabricaat vragen, reden waarom men soms 
naast elkaar b.v. cyaankali van verschil- lende 
Europeesche merken voor den goudsmid in 
voorruad heeft. 

In Jndie heeft men nog geen werktijdenbe- sluit 
voor apotheken. Echter is de eerste stap in deze 
richting reeds gedaan door het instellen van het 
„vrijc-dagen-register** (Ind. Stb. 1933 No. 72) 
voor apothekon. Het sluiten van de apotheken op de 
Christelijke zon- en feestdagen is mogelijk 
gernaakt, terwijl met het bestaan van apothekers 
van andere godsdienstige gezindheicl eveneena 
rekening is gehouden; dezen mogen nJ. op hun 
feestdagen sluiten. 

In Indie is de Nedcrlandsche Pharmacopee, 5c 
uitgavc, van kracht. De G.G. is echter be- voegd tot 
het aanbrengen van w日zigingen, welke met het oog 
op de aanpassing aan de andere oin- standighedon 
noodzakelijk kunnen zyn. Reeds hebben so in mi ge 
wijzigingon plaats gehad. 

Een formularium, als b.v. het F.M.N. en hot 
Rotterdainscho Supplement, is in Indie nog niot 
bekend. Eon eerste poging tot het samenstellen van 
een formulurium is gedaan door de uitgavo van een 
verzameHng specialo Bataviasche re- cepten. 

De regeling van den verkoop van vergiften is nog 
weinig bevredigend, zoodat tot een nieuwe 

regeling van dezo materie zal moeten worden 
overgegaan. Door wetten kan men intusschen 
slcchts den handel in import-vergiften regelen； het 
gebruik van inhecmsche vergiften van plant- 
aardige en mineralo herkomst, welke in Indie als het 
ware voor het grijpen liggen en op duizenden in den 
archipel verspreide pasars verkrijgbaar zijn, zal zeer 
moeilijk aan banden kunnen worden gelegd. 

De verkoop van verdoovencle middelen is ge- 
regeld overeenkomstig de conventie van Geneve en 
nog wel iets verdergaand. Zoo zijn betrekke- lijk 
onschuldige on goede geneesmiddelen als doveri-
poeders, codeinehoudende stroopen en de 
gedurende de influenzaepidemieen bij millioenen 
gratis aan de bevolking verstrekte influenzata- 
bletten slechts tegen recept verkrijgbaar. 

De jaarlijksche gemiddelde detail-omzet van een 
apotheek bedroeg voor het intreden dor we- 
reldcrisis ca l/2 ton； groote apotheken konden zelfs 
1 tot 2 ton per jaar omzetten. Thaas zijn deze cijfers 
belangrijk gedaald. 

Ziekenfondsen zijn in Indie vrijwel niet bekend 
(de eerste zijn kort geledon te Bandoeng en Se- 
marang opgericht). In verband met de zorgeloos- 
heid der bevolking kan men dezen fondsen geen 
groote toekomst voorspellen. 

De werkingsfeer van de apotheken beperkt zich 
meestal niet tot de plaats van vestiging, doch strekt 
zich ook uit tot de in haar omgeving ge- vestigde 
fabrieken en ondernemingen, welke ge-
neesmiddelen en laboratorium-chemicalien van 
deze betrekken. Sommige apotheken hebben in 
omliggende plaatsen depot's van handverkoop- 
artikelen en geneesmiddelen gevestigd； het Re- 
glement staat n.l. het verkoopen van geneeamid- 
delen door leeken toe, mits in door den bereider 
verzcgelde verpakkingen. Verschillende apothekers 
hebben als nevenbedrijf fabrieken voor mi- 
neraalwater, limonade gazeuze en vruchtenstroo- 
pen, anderen verrichten laboratoriumwerk voor 
handel, landbouw en artsen. Als gevolg van deze 
uitbreiding van de werkingsfeer zijn de apotheken 
in Indie, veel meer dan in Nederland, handelszaken; 
men ziet dan bijna ook steeds, dat de kleine 
apotheken zelf geneesmiddelen en andere 
benoodigdheden importeeren, meestal uit 
Duitschland en Nederland, terwijl in den laatsten 
tijd Japan een belangryke le- verancier is geworden, 
o.a. van sterke zuren, glaswerk en 
verplegingsartikelen. 

Door het groote contingent vreemdelingen in 
Indie zijn de voornaamste speciality's van de 
geheele wereld verkrijgbaar. Van een groot deel van 
die 8pecialit6*s, welke slechts bestaan uit mengsels 
van reeds bekende geneesmiddelen, worden thans in 
Indie substituten gemaakt, voornamolijk echter nog 
slcchts in de gouverne- inents-apotheken. Uiteraard 
geeft hot gebruiken van dezo zelf-bereide producten 
belangrijke be- zuinigingen. Do invoerrechten op 
speciality's zijn laag, n.l. 6—12%. 

De import van speciality's, geneesmiddelen en 
chemicalien was oorspronkelyk in handen van de 
groote apothcck-firma's. Deze hebben tevens vaak 
agontschappen van groote Europeesche en 
Amerikaansche fabrieken van geneesmiddelen. Het 
aantal van deze importeurs is echter zeer gering. Het 
gevolg hiervan is, dat fabrikanten met hun 
agentschappon voor praeparaten niet terecht konden 
bij importeurs, die reeds soort- 
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gelyke pra epara ten vertegenwoordigen： verder 
zijn oostersche verbruikers van chemicalien zcer 
gesteld op het ontvangen van hun benoodigdhe- dcn 
in de origineelc verpakkingen van fabrikan- ten als 
Schering, Merck enz. De apotheek-firma's zijn 
echter voak niet. genegen om deze diverse 
origineele verpakkingen van chemicalien in 
voorraad te houden, omdat zij, door in groote 
verpakkingen te importeeren, de onkosten met 士 
50 cent per kilo kunnen vcrminderen en door zelf 
de kleine verpakkingen te niaken, de reel 
goedkoopere Japansche pakflesschen kunnen ge- 
bruiken. Zij bereiken daarmee tevens, dat de 
verpakkingen hun eigen firmanaam dragen. Door 
deze oorzaken werden de fabrikanten buiten Indie 
min of meer gcdwongen andere wc- gen in te slaan 
om hun artikelen op de markt te brengen. 
Sommigen hebben de moeilijkheden op- gelost 
door zelf een agentschap te vestigen； liet 
agentschap trcedt op als engros-importeur, doch 
allecn voor de cigen pracparaten, zooals de „Im- 
pla", die het Bayer-Hoechst-Agfa-concern ver- 
tegenwoordigt. Anderen hebben een uitweg ge- 
vonden door zich te wenden tot willekeurige han- 
dclsmaatschappijen, welke bijna steeds bereid 
werden gevonden om als agenten op te treden. Op 
deze wijze is een groot gedeelte van den en- gros-
handel in chemicalien en speciality's in han- den 
van leeken gekomen, en tai van deze stoffen hebben 
hun weg gevonden naar de pasars, waar nu vele 
sterkwerkende geneesmiddelen en zware vergiften 
in origineele verpakkingen te koop zijn. De leeken-
importeurs n.l. zagen in de nieuwe agentschappen 
een middel om hun winsten met weinig moeite te 
vergrooten, zonder dat zij zich rekenschap gaven 
van de gevaren, welkc een kritieklooze distributie 
van deze stoffen voor de volksgezondheid kan 
opleveren. Zij wendden zich tot hun normale 
clientele op de pasars, de langga- nan-Chineezen, 
die direct te vinden waren voor het entameeren van 
den verkoop van deze nieu- we groep van artikelen. 
Het verrassende resul- taat is geweest, dat thans in 
bijna alle Chineesche conservenwnkels stoffen als 
allonal, urotropin, spirocid, adalin, bromural, 
helmitol enz. te koop zijn en vaak tegen prijzen, we
】kc lager zijn dan die, welke de particuliere 
apothekers berekenen. Behalve geneesmiddelen 
verkoopen leeken ook dikwijls origineel 
geimporteerde verpakkingen met technische 
chemicalien, waaronder ook zeer giftige, b.v. 
kaliumcyanide. Tegen dozen merk- waardigen 
handel verzet het regiement zich niet, want 
ingevolge art. 83 is de verkoop van al deze artikelen 
vrijgelaten, mits het verkoopen ge- schiedt in de 
origineele verpakkingen en met onverbroken zegel. 
De wetgever van 1882 kon uiteraard deze situatie 
niet voorzien en wijzigin- gen van deze bepalingen 
zijn dan ook in overwe- ging. 

Aangezien de importeur steeds tegelijk als 
grossier optreedt, is er in Indiii tusschen impor- teur 
en detailverkooper 6en schakel minder dan in 
Nederland, n.l. de grossier. Het gevolg hiervan is, 
dat speciality's in Indie dikwijls verkocht worden 
tegen Jagere prijzen dan in Nederland, waar de 
importeurs als regel aan de grossiers verkoopen, die 
dan op hun beurt voor de detail- distributie zorgen. 

De eigenlijke drogist is eerst in de latere jaren 
opgetreden en nog slechts op de groote plaatsen. 
Waarschijnlijk mede daardoor is zijn “wettehjke 

bevoogdheid,^ nog niet nader uitgewerkt. De re- 
geling van deze materic is mogelijk gemaakt 
krachtens art. 83 van het rcgiement, waarin een lijst 
van minimum hoeveelhedon van onschul- clige, 
door iedereen te verkoopen, iniddelcn wordt 
aangekondigd. Bestaat er op de groote plaatsen geen 
behoefte aan drogisten, anders is het in het 
binnenlnnd. Door de so ms zeer groote afstanden tot 
de dichtstbij gelegen apotheken is het publiek 
uiteraard dikwijls aangewezen op „zelf dokteren" en 
de aanwezigheid van winkels, waar eenvoudige en 
onschuldige geneesmiddelen kunnen worden ge- 
kocht, is op geisoleerd gelcgcn plaatsen zelfs wen- 
schelijk. Bijna alle ondernemingen hebben kleine 
depots van geneesmiddelen, terwijl door den 
D.V.G. cen leidraad is samcngcsteld voor het „zelf 
dokteren," berekencl om gebruikt to worden door 
bestuursambtenaren en hulppredikanten; deze 
leidraad is thans echter vorouderd. 

De talrijke Chineesche „apotheken,^, de z.g. 
„roemah obat", welke gevestigd zijn op vrijwel alle 
plaatsen, waar voldoende clandisie is te ver- 
wachten, staan gchcel buiten de overheids-con- 
trole. Deze “apotheken" zijn n.l. ingericht geheel 
volgens de Chineesche principes, met nomen- 
clatuur gesteld in Chineesch tcekenschrift en 
hebben een zeer groot aantal geneesmiddelen van 
plantaardige, clierlijke en minerale herkomst. Zij 
voorzien in de behoefte aan geneesmiddel- 
voorziening, in het bijzonder van de „sinkeh,s,\ d.z. 
de geimniigreerde Chineezen. De Chineesche 
“apothekers" koopen onverkleinde sinipli- cia 
(kruiden), zorgen zelf voor het snijdeii, resp. 
jjulveriseeren van deze, hetgeen geschiedt door 
middel van messen met handkracht of met zeer 
eenvoudige toesteHen. Als maten en gewichten 
worden nog vaak de oude Chineesche 
handweegschaaltjes gebruikt. Sommigc der Chi-
neesche middelen zijn in de Wcsterschc genees- 
middelenschat opgenomen, o.a. de Ephedra, terwijl 
andere de aandacht trekken, zooal« het in- 
blaaspoeder bij diphtcric, waarinede verrassende 
resultaten zijn bereikt. 

Van de specifiek Indische geneesmiddelen wil- 
len de bevoegdo artsen en sommigc bevolkings- 
groepen nog betrekkclijk weinig weten. Toch zijn 
enkele tot de Europcesche genecHkunde doorge- 
drongen o.a. de koemis koetjing (in ])uitschlan(l 
Javathee genoemd) bij nierstoen cn de Inboe-m6- 
rah-pitten, als ecn onschuklig en onfeilbaar mid- del 
tegen lintworm. Wellicht zijn do Indische spruw-
kruiden efficient, trouwens de Wcsterschc 
geneeskunst heeft met de lever-injecties ook een 
veelbelovend geneesmiddcl gebracht. De inheem- 
sche bevolkingBgroep daarentegen heeft groot 
vertronwen in de toepassing van de inheemscho 
kruiden ； dezo worden in de deaa^ meestal ver- 
zameld door de “doekoen%", de inlieemshec kruid- 
kundigen, waarvan sommigen zich kunnen be- 
roenien op een grooten kring van klautcn. 

Het nut eener goede geneesjniddelvoorziening is 
in Indic in de laalste twintig jaar we) overtui- gend 
bewezen. Met succes dcr framboesiabe- strijding 
door middel van neosalvarsan-inspui- tingen is wel 
het grootste propagandamiddel ge- wecst voor de 
Wcsterschc geneeskunst en daardoor tevens ook 
voor den medisch-hygicnischen propaga»dadienst. 
De merkwaardig vluggo re- actie van slechts 66n 
inspuiting maakte, dat framboesialijders van heinde 
en ver samen- stroomden bij de over geheel Indie 
verspreido 
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poliklinioken, Eveneens belooft de vijf dagen 
durencle kuur ter genezing van allo soorten malaria 
met een combinatie van Plasmochin en chininc in (lit 
verband (1 : 120) eon goed propa- gandamiddel te 
worden. Do influcnza-tabletten van den Dienst der 
Volksgczondhcid hebben goe- de diensten bewezen 
bij de hcrhnaldelijk optre- dende cpidemieen (lezer 
ziekte, evcnals de vita- mine-B-tabletten bij de 
bestrijding van bdri-bdri. 

In het Scheikundig Laboratorium van den M.G.D. 
en in de apotheek der Centrale Burger- lijke 
Ziekcninrichting zijn dan ook in de latere jaren 
millioenen tabletten gefabriceerd, tcrwyl het 
Geneeskundig Laboratorium, dat een onder- deel van 
de D.V.G. is, de vitaminewinning uit rijstzemelen en 
de bcreiding der vitaminc-ta- bletten op groote schaal 
heeft geentameerd. 

's Lands Koepokinrichting en het Instituut Pasteur 
te Bandoeng voorzien Indie van de meest 
gebruikelijke sera en vaccins. Bijzondere vermelding 
verdient de pokstof, welkc het geci- viliseerde 
gedeelte van Indie reeds jaren vrij van pokken houdt, 
en het choleravaccin, dat in 1927 de besmetting van 
Batavia in korten tijd tot staan bracht. Ook bestaat bij 
het instituut gc- Icgenheid om zich tegen beten van 
dolle honden te laten behandelen, ter voorkoining van 
de fatale gevolgen van zulk een beet. 

De apothekers zijn vereenigd in een weten- 
schappelijke vereeniging genaamd: Ned. Indi- sche 
Apothekers-vereeniging, welkc een maand- blad 
uitgeeft, dat op hoog wetenschappelijk peil staat. 

De Militair Pharmaceutische Dienst ressor- teert 
onder den Militair Geneeskundigen Dienst. De 
Militair Pharmaceutische Dienst is belast met de 
aanschaffing, het beheer en de verstrekking van 
geneesmidclelen, chemicalien, verbandarti- kelen, 
verplegingsartikelen, utensilien en instru- menten ten 
behoeve van het Departement van Oorlog, andere 
departementen, Legioen van Mangkoe Negoro, 
zelfbesturende landschappcn, en provinciale en 
gemeentelijke ziekeninrich- tingen. De dienst omvat 
het gereedmaken van rccepten voor rechthebbenden 
en verzekerden, het bereiden en onderzoeken van 
geneesmiddelen het doen van scheikundige, 
physiache, physico- chemische en microscopische 
onderzoekingen en keuringen, het geven van raad ten 
behoeve van <le legerverpleging, het verrichten van 
schei- kundigc onderzoekingen ten behoeve van Wa- 
pens en Diensten, het verrichten van gerechte- jijke 
onderzoekingen, het verrichten van schci- kundige en 
microscopische onderzoekingen in het algemeen en 
het geven van raad aan andere departeinenten. 

De Militair Pharmaceutische Dienst wordt 
uitgeoefend door militaire apothekers en mili- taire 
apotbekers-assistenten. Bo hoogste of oud- ste in rnng 
zijnde inilitaire apotheker wordt ter bcschikking van 
den Inspecteur van den Militair Geneeskundigen 
Dienst geplaatst op het hoofd- kantoor van de Vide 
afdceling van het Departement van Oorlog en voert 
den titel van Inspec- teur-Apotheker. 

jn do militaire apotheken worden do door 
rechthebbenden en verzekerden aangeboden recepten 
gereedgemaakt, enkclvoudige en samen- gesteldo 
praeparaten bereid en geneesmiddelen enz. verzonden 
nanr in do nabijheid gelegen dok- tersapotheken en 
insteDingen ressor^eerende on-' 

dor andere departementen. Op plaatson waar een of 
meet particuliere apotheken zijn, mogen aan 
personcn. die daarop geen recht hebben of die niet 
verzekerd zijn, geen geneeskundige behoeften 
afgestaan worden. Op plaatsen, waar geen par- 
ticulicrc apotheken zijn, voorzien de militaire 
apotheken, zoo die aanwezig zijn, in de genees- 
kundige behoeften voor niet-rechthebbenden en 
niet-verzekerden. Onder den Militair Pharma- 
ceutischen Dienst ressortceren het Algemeen 
Magazijn van Geneesmiddelen cn het Scheikundig 
Laboratorium, bcide te Bandoeng. 

Het Algemeen Magazijn van Geneesmiddelen 
verstrekt uit voorraad geneesmiddelen, chemica- 
lien, verbandartikelen, verplegingsartikelen, 
utensilien en instrumenten op aanvraag aan militaire 
apotheken, wapens en diensten behooren- de tot het 
Departement van Oorlog, andere Departementen, 
zelfbesturende landschappen, en provinciale en 
gemeentelijke ziekeninrich- tingen. De voorraad van 
geneeskundige behoeften wordt gercgeld aangevuld 
door aanschaffin- gen in Nederland cn 
Nederlandsch-Indie. Jaar- lijks wordt door het 
Algemeen Magazijn van Geneesmiddelen een 
prijslijst van de voornaam- ste artikelen uitgegeven. 

Het Scheikundig Laboratorium bestaat uit twee 
afdeelingen, t.w. de scheikundig-toxicolo- gische 
afdeeling en de galenische afdeeling. In 
eerstgenoemde afdeeling worden de door het 
Algemeen Magazijn van Geneesmiddelen aan- 
geschafte geneesmiddelen, chemicalien enz. ge- 
kcurd. De aangeschafte artikelen moeten vol- doen 
aan de eischen van de Nederlandsche Phar- inacopee 
of aan bijzondere eischen, welke daar- aan gestekl 
worden. Er worden scheikundige en microscopische 
onderzoekingen verricht ten behoeve van de 
legerverpleging, zooals het keuren van rijst, boter, 
water enz., en ten behoeve van het Wapen der Genie, 
zooals het keuren van verfstoffen, olien. In dezc 
afdeelingen worden ook toxicologische, 
schriftkundige en andere criminalistische 
onderzoekingen verricht ten behoeve van de Justitie. 
In de galenische afdeeling worden samengestelde 
praeparaten volgens de voorschriften van de 
Nederlandsche Pharma- copce of volgens 
bijzondere voorschriften bereid, waaronder een 
groot aantal praeparaten, welke in de plaats van 
speciality's gebruikt worden, hetgeen een 
belangrijke besparing geeft op de jaarlijksche 
uitgaven. Voor de bereiding van de praeparaten zijn 
in deze afdeeling verscheidene machines en 
apparaten opgesteld, zooals tablet- tenmnehines, 
zalfmolen, vacuumapparaat, vacuum droogstoof, 
destilleerapparaten, verdam- pingsapparaten, 
nmpullenvulapparaat, persen, poedermolens, 
pillenmachines enz. 

SOEBANG. (Aanv. DI. III). District van het* 
regentschap Krawang, residentie Batavia, met 
gelijknamige hoofdplaats, bestaat uit 2 onder- 
districten, Soebang cn Kalidjati, on telt 35 d丽a's. 
Van enkcle dezer d4s&'s is de bevolking geheel clan 
wol gedeeltolijk nog opgozetone van het in 1919 
gedecltelijk tcruggekochte particuliere land 
„Pamanoekan en Tjiasemlanden**. 

Bevolkingssterkto in October 1930: 70.839 
zielen, waarondor 239 Europeanen en 555 Chi- 
noezen. De inlandsche bevolking is, evenals in 
Segalah6rang, ook in dit district nog vrij zuiver 
Soendaneesch. Eigen landbouw en de arbeids- 
gelegenheid in do westersche cultures, in hoofd- 
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zaak rubber tot een uitgestrektheid van 土 5000 ha., 
zijn de voornaauiste bronnen van bestaan. 

Het sawahoppervlak bedroeg op 1 Januari 1933: 
± 6500 ha. Hiervan zijn 士 5250 ha. tech- nisch 
bevloeid dan wel technisch beheerd (bij technisch 
beheer is geen vakverdeeling tot en met de tertiaire 
vakken aanwezig), door de Tjoe- roegagoeng-, 
Leuwinangka- en Tjileuleujbe- vloeiingswerken, 
welke respectievelijk water af- tappen uit de 
Tjiasem, de Tjiasem en de Tjileu- leuj. In het 
Leuwinangkabevloeiingsgebied is de verbouw van 
tweede gewassen (katjang soeoek) van belang. 

De oppervlakte der droge bevolkingsgronden 
bedroeg op 1 Januari 1933 土 12.000 ha. Een groot 
gedeelte daarvan is gelegen in het onder- district 
Kalidjati. Producten: Katjang soeoek en cassave. 

Gedeeltelijk ter bescherming van hydrologi- sche 
belangen is een oppervlakte van 士 7100 ha. als 
gouvernementsboschareaal gereserveerd. Daarvan 
zyn ±500 ha. beplant met djatiboo- men. 

Blijkens de in September 1932 gehouden vee- 
telling bestond de veestapel uit: 257 paarden, 9866 
karbouwen, 3674 runderen. Op enkele plaat- sen zijn 
dekstieren gestationneerd. 

Van eenig belang voor het volksinkomen is 
voorts nog de pannenbakkerij, welke als inheem- 
sche industrie in een 35-taI bedrijfjes wordt uit- 
geoefend. 

Het district wordt Oost—West (gedeeltelijk) 
doorsneden door den weg Soebang—Poerwakar- ta, 
Noord—Zuid door den weg Pegad^n (over den 
Tangkoebanprahoe) naar Bandoeng en Pasir- 
boengoer—Kalidjati. Verder loopen door het district 
enkele ondernemingswegen. 

Credietverstrekking heeft plaats door een fili- aal 
te Soebang van de Krawangsche volkscre- dietbank 
te Poerwakarta, 6 ddsabanken en 6 ddsaloemboengs, 
benevens een Gouvernements- pandhuis te Soebang. 

SEGALAHERANG. (Aanv. DI. III). District van 
het regentschap Krawang, residentie Batavia. Het 
district, met gelijknainige hoofdplaats, bestaat uit de 
onderdistricten Segalaherang en Tjisalak, en telt 41 
desa*8. Van enkele dezer d&sa's is een gedeelte van 
de bevolking nog op- gezetene van het in 1919 niet 
teruggekochte gedeelte van het particuliere land 
„Pamanoekan en Tjiasemlanden,1 (zie aldaar). 

Het Tiad in October 1930 een bevolkingsstork- te 
van 87.779 zielen, waaronder 67 Europeanen en 145 
Chineezen. Hoofdbronnen van bestaan zijn： eigen 
landbouw en de arbeidsgelegenheid in de 
westersche cultures, voornamelijk thee (土 3300 ha.) 
en kina (土 800 ha.). De inheemsche industrie is van 
geen beteekenis. Het sawahoppervlak bedroeg op 1 
Januari 1933,8100 ha. 

Ongeveer 3500 ha. van dit sawahoppervlak is 
Westmoesonsawah (sawah rendeng), ± 4750 
Oostmoesonsawah (sawah katiga). Verbouw van 
tweede gewassen is gering (katjang tanah). De 
oppervlakte der droge gronden bedroeg op 1 Januari 
1933, 11000 ha. Als erfproducten zijn van. belang 
ardnsuiker en koffie. 

Ter bescherming van hydrologische belangen is 
een oppervlakte van ± 8.845 ha. als gouverne-
mentsboschareaal gereserveerd. 

Het district wordt van Oost naar West doorsneden 
door den weg Soemedang—Poerwakarta, 

van Noord naar Zuid door den weg Soebang— 
Bandoeng over den Tangkoeban Prahoe. Met uit- 
zondering van enkele ondernemingswegen ko- men 
in dit district verder geen per as berijdbare wegen 
voor. 

De veestapel bestond blijkens de van provin- 
ciewego in September 1932 gehouden veetelling uit
： 900 paarden, 6940 karbouwen, 1284 runderen. 
Door stationneering van dekhengsten is getracht het 
paardenras te verbeteren, doch zon- der veel succes. 

Credietverstrekking heeft plaats door een filiaal 
te Segalaherang van de Krawangsche 
Volkscredietbank te Poerwakarta, 20 dfesaban- ken 
en 3 ddsaloemboengs. 

PEGADfiN. District van het regentschap Kra- 
wang, residentie Batavia, met gelijknamige 
hoofdplaats, bestaat uit 3 onderdistricten, Pega- d6n, 
Poerwadadi en Paboearan en telt 37 desa,s. Van 
enkelo dezer ddsa's is de bevolking geheel (o.a. 
Pasirboengoer) dan wel gedeeltelijk nog op- 
gezetene van het in 1919 gedeeltelijk teruggekochte 
particuliere land „Pamanoekan en Tjia- senilanden''. 
Bevolkingssterkte in October 1930: 118.475 zielen, 
waaronder 94 Europeanen en 920 Chineezen. De 
inlandsche bevolking, hoewel in hoofdzaak 
Soendaneesch, vertoont in soinmige disa's een vrij 
sterken Javaanschen inslag. Deze vestigingen van 
Javanen schijnen deels te datee- ren uit vroegere 
tijden (rijk van Mataram), deels uit den jongsten tijd, 
als gevolg van de uitbrei- ding der westersche 
cultures en inlandsche grond- ontginningen. 

Eigen landbouw en arbeidsgelegenheid in de 
westersche cultures, in hoofdzaak rubber 土 4800 
ha., waarnaast kapok 土 1300 ha., peper 土 350 ha. 
en koffie ± 375 ha., zijnook hicrde voornaam- ste 
bronnen van bestaan. Alleen in het onder- district 
Pegaddn is de inheemsche pannenbak- kerij nog van 
eenig belang. 

Het sawahoppervlak bedroeg 1 Januari 1933 土 
18000 ha., waarvan technisch bevloeid dan wel 
technisch beheerd door de Leuwinangka,- Tjileuleuj 
- en Soengapan (water uit de Tjila- maja) 
bevloeiingswerken ± 10400 ha. Van de gelegenheid 
om in het Soengapanbevlooiings- gebied na de 
Westmoesonaanplant een Oost- moesonaanpJant 
(padi gadoe) in don grond te brengen, wordt nog 
weinig, of geen gebruik ge- maakt. Het district heeft 
een belangrijk padi- overschot. Opkoop heeft plaats 
door de beidc rijstpellerijen te Pegadon en 
Paboearan, ieder met een inaalca])aciteit van ± 
250.000 pikoel padi per jaar, eigendoin van do N. V. 
Mij. ter exploitatie der P. en T. landen en door 
rijstj)el- lorijen uit Krawang, Tjikampek en 
Indramajoe. Het vervoer voor laatstbedoelde 
pellerijen gc- schiedt per S.S. 

Oppervlakte droge bevolkingsgronden ) 4000 ha., 
waarvan een groot gedeelte gelegon is in bet 
onderdistrict Poerwadadi. Producten: katjang 
soeoek en cassave. 

De veestapel bestond in September 1932 uit: 362 
paarden, 12.394 karbouwen, 8.422 runderen. 

Het district wordt van West naar Oost doorsneden 
door de S.S.-baan Tjikampek—Cheribon, Zuid—
Noord door de wegen Soebang—Paiua- noekan en 
Kalidjati—Soekamandi, welke gedeeltelijk nog 
onverhard zijn. 

Credietverstrekking heeft plaats door de filia- leu 
te Soebang en Pamanoekan van de Krawang- 
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schc Volkscredictbank, 8 d6sabanken cn 11 ddsa- 

locmboengs/ 

.I BELASTINGEN (Aanv. DI. I en DI. V of suppl. afl. biz. 1 
e.v.). De afschaffing der pachten heeft vcrderen voortgang 
gehad. Sedert op 1 Januari 1923 de verpachting dor 
vogclnestklippen op het Departement van Landbouw, 
Nijverhcid cn Handel —het huidige Departement van 
Economische Zaken — is overgegaan, bestaan er op Java 
en Madoera geen ondcr het Departemefit van Finan- cicn 
behoorendo pachten mecr^/ 
，/ In de Buitengewesten worden thans nog de volgende 
kleinc iniddelen vcrpacht: 

a. de verkoop van sterke dranken in het bui- ten het 
tolgebied gelegen deel der resident-ie Ri- ouw en 
Onderhoorigheden; 

b. het recht tot het liouden van pandhuizen (in vole 
gewesten is de pandhuisregie al geheel of gedeeltelyk 
ingevoerd); 

c. de verkoop van laroe ter hoofdplaats Koc・ pang van 
liet gewest Timor en Onderhoorigheden. 

Het reglenicnt op de verpachting van's Lands niiddelen 
in Ind. Stb. 1902 no. 184, reeds ge- wijzigd en aangevuld 
bij Ind. Stb. 1902 no. 258 en 1905 no. 339, is nader 
gewijzigd en aangevuld bij Ind. Stb. 1923 no. 322, 1925 no. 
433 en 1931 no. 1G8. 

Onder de persoonlijke beUtalingen heeft de ver- mog 
en sb cla sting (Ind. Stb. 1932 no. 405) ha ar in- trede 
gedaan, terwjjl voorts over de jaren 1932, ]933 cn 1931 
onder den naam van crisisheffing op het inkomen eene 
aanvullende inkomstenbe- lasting gcheven is. Deze nieuwe 
belastingen zul- Icn alle hierna worden besproken. 

Daarentegen zijn, behalve de in verband met de 
unificatie vcrvallen belastingen op de bedrijfs- en andero 
inkomsten, nog afgeschaft de schutterij- bclasting en het 
hoofdgeld van inlanders op Java cn Madoera (het laatste in 
1927). 

De inkomstenbelasting is in een geheel nieuw klccd 

gestoken； de nieuwe ordonnantie is afge- kondigd bij Ind. 

Stb. 1932 no. 111 (zie biz. 1315). 

Nieuwe zakclijke heffijigoi zijn de volgende: 

a. de vennootschapsbeldstinci (zie Deel V biz. 66 of 

Buj)pl. afl. biz. 12 zoo mode biz. 132G hierna), 

b. de rnolorvoertuicjenbelastinfj in de Buiten- 
gewesten (zie biz. 1330), 

c. de ynotorvoe/tuigenbclasling op Java en Jia- 
docra (zic biz. 1331), 

d. (1c coupo/ibelasti/tg (zie biz. 1332), 

e. <lc Vorstenland^che vocrtuigcnbelasting (zie biz. 
1336), 

/. do Vorstenlandsche motorrijtui(ienbel(isting (zie 

biz. 1336), 
(J. de Voralcn landsche ver nut kelij kheidsbelast 

in(] (zie biz. 1336), 

h・ liet V orstenlandsch e ver gunningsrech I (zie biz. 

1336), 
i. do Inlandache verponding (zie biz. 133G), 
j. de (jebruiksgrundbelasting (zic biz. 1336). 

I)c vertieningsbelasting in de rcsidentic Z.- en O.-

afdeeling van Borneo cn de belasting van de tcgalvchlen en 
tuinen (oepeti) in het rcchtstrecks bestuurd gebied dor 
residcntic Bali cn Lombok zijn afgeschaft. Daartegenover is 
do lanclrcnte in de Buitengewesten ingevoerd. De Celebes- 
landrcnte-ordoiinantie regclt den aanslag en de inning van 
land rente in het rcchtstrecks bestuurd gebied van liet 
gouvernement Celebes en Onder- hoorigheden, de Borneo-
landrenteregcling doet zulks voor de afdceling 
JlocloeSoengai derZ.-en 

O.-afdeeling van Borneo en de Bali-landrente- 
ordonnantic geldt voor het gewest Bali en Lombok. De 
eerste ordonnantie komt in hoofdzaak overeen met de 
nieuwe landrente-ordonnantie voor Java cn Madoera in 
Ind. Stb. 1927 no. 163, de beide andere met de 
Javaregcling in Ind. Stb. 1907 no. 277. In de landschappcn 
Bima (1926), Dompoe en Sanggar (1927) der onderaf- 
deeling Bi ma zoomede in het landschap Soem- bawa 
(1929), beide in de residentie Timor en Ond., word door 
de Zelfbesturen eene landrcnte- regeling ingevoerd, welke 
in hoofdzaak overeen- komt met de Bali-landrente 
ordonnantie. 

Bij de ordonnantie in Ind. Stb. 1923 no. 35】, 
gewijzigd bij Ind. Stb. 1925 nos 165 en 222, zijn nieuwe 
bepalingen vastgestekl voor loterijen, daaronder begrepen 

prcmieleeningen. Van de toegestane loterijen wordt thans 

eene belasting ge- heven van 20 ten honderd ten behoeve 
van het Land en 1 per niille voor de armen. 

De belasting op het winnen van di a mant in de 
residentie Z. en O. afdeeling van Borneo is laat- stelyk 
gcregeld bij de ordonnanties in Ind. Stb. 1923 no. 565 en 
1925 no. 32 en gewyzigd bij de ordonnantie in Ind. Stb. 
1930 no. 181. 

Voor het winnen van diamant zonder gebruik- making 
van machinale hulpniiddelen wordt voor iederen deelnenier 
een bij het Hoofd van Plaat- selijk Bestuur aan te vragen 

licentie vereischt, geldig voor 6 maanden, waarvoor f 0.50 
ver- schuldigd is. Voor het winnen van diainant met 
gebruikmaking van machinate hulpmiddelen wordt eene 
schnftelijke pachtvergunning ver- esicht, die slechts wordt 
verleend wanneer ten minste 20 personen gezamenlyk eon 
aaneenge- sloten terrein van ten minste 10.000 M3. en ten 
hoogste 20.000 M% aanvragen. De pachtsoin be- draagt 4 
cent per M3. per jaar. Het toezicht op het graven wordt 
uitgeoefend door het betrokken districts- of 
onderdistrictshoofd, clat daarvoor 2% van de voor de 
licentics en P/2% van de voor pachtvergunningen betaalde 
golden ontvangt. 

Met ingang van 1 Januari 1928 wordt voorts in de 
onderafdeeling Zu id Nieuw Guin6 van het toenmalig 
gouvernement der Alolukkeii-onder den naain van 

vogelbelasling^eene belasting ge- heven van alle huiden 
en koppen van paradijs- vogels en papegaaiachtige vogels, 
welke uit die onderafdeeling ter hoofdplaats Merauko 
worden aangevoerd, met besteinming tot vervoer over zeo 
naar buiten het gebied van de onderafdeeling. De belasting 
bedraagt 10% van de waarcle, waarover te Mcrauke het 
uitvoerrccht wordt ge- heven, Uitcraard is de uitvocr van 
aan de belasting onderworpen goederen naar plaatsen 
buiten de onderafdeeling slechts uit Merauke toegeluten. 

Ingevolge de zoogenaamde hoofdgeldordon- nantie 
Buitengewesten in Ind. Stb. 1921 no. 225 kan ten slotte, 
zoodra do tocstanden zich daarvoor leencn, van de 
hecrendicnstplichtigen indo Gouvernenientslandcn buiten 

Java en Madoera onder den naam van hoofdgeld ccno 
belasting in geld worden geheven ter vervanging van afge- 
schafto heerendiensten. 

Bij de verkavoting der departementen van Al- gemeen 
Bestuur in 1925 ging de Dicnst dor Lan- delyke inkonisten 
van het Departement van B.B over naar dat van Financiun. 

Behalve de reeds genoemde Inlandsche verponding, 
gebruiksgrondbelasting en het hoofd- 

S3 



1314 BELASTINGEN. 

geld in de gewesten buiten Java en Madoera, be- 
hooren tot dien dienst de landrente op Java en 
Madoera en in de Buitengewesten en de bclasting 
op de (zee) vischvijvcrs op den voet van Ind. Stb. 
1893 no. 30 v.z.v. deze nog nict door de land- rente 
is ver vangen. 

In Ind. Stb. 1927 no. 163 is eene nieuwe ordon- 
nantie afgekondigd nopens den aanslag in en de 
inning van de landrente op Java en Madoera met 
uitzondering van de Vorstenlanden (Landrente- 
ordonnantic 1927). De belasting wordt niet ge- 
heven van gronden, die vallen onder de Inland- 
sche verponding of onderworpen zijn aan de be-
lasting, geheven ingevolge de ordonnantie van 4 
Juni 1901 (Ind. Stb. no. 215) dan wel behooren tot 
de door Vreemde Oosterlingen in altijdduren- den 
erfpacht bezeten gronden. 

Voor elke groep (sawahs) van gelijke produc- 
tiviteit bepaalt ingevolge de nieuwe ordonnantie de 
betrokken Gouverneur op hoeveel pikoels droge 
padi per bouw de productiviteit is te stel- len, 
daarbij rekening houdende met de uitkom- sten, in 
normale oogstjaren verkregen op daartoe 
aangewezen proefvelden, en met andere beschik- 
bare gegevens, met toepassing in sommige ge- 
vallen van eene verhooging wegens beplantbaar- 
heid der sawahvelden met nagewas. De gelds- 
waarde van de productiviteit na eene vermin- 
dering met 10 pikoels wordt als belastbare op- 
brengst per bouw aangewezen met dien verstande 
echter dat de belastbare opbrengst nooit minder zal 
bedragen dan de geldwaarde van 2 pikoel padi per 
bouw. 

Voor elke d^sa bepaalt dan de Directeur van 
Financien op voorstel van den betrokken resi- dent-
afdeelingshoofd welk percentage — tus- schen 8 en 
20 — van de belastbare opbrengst als landrente 
betaaid zal moeten worden. Bij het opmaken van 
zijn voorstel houdt de resident inzonderheid 
rekening met den economischen toestand. 

Voor elke klasse (droge gronden, vischvijvcrs 
en nipahbosschen) bepaalt de Directeur van Fi- 
nancien eveneens op voorstel van den resident- 
afdeelingshoofd de per bouw verschuldigde land-
rente met een minimum van / 0.25 per bouw, bij 
welk voorstel rekening wordt gehouden met de 
waardeverhouding dier gronden onderling en tot de 
in het district aanwezige sawahvelden. 

Met behulp van a lie bovenstaande gegevens 
wordt ver volgens berekend welk bed rag ieder niet 
gesplitst perceel en ieder door landrentepersoneel 
gemeten perceelsgedeelte aan landrente heeft op te 
brengen. In het alg题leen gelden die bedragen dan 
voor het jaar d^r vaststelling en elk der voJgende 
negen jarenj/^ 

Bij misgewas en onbeplarit blijven van sawahs 
wordt door den Directeur van Financien op voorstel 
van den resident-afdeelingshoofd aan el ken 
belastingschuldige afzonderlijk ontheffing ver- 
leend; bij het bestaan van andere buitengewone en 
gewichtigc redenen vindt die ontheffing geheel of 
gedeeltelijk plaats. Overigens wordt op verzoek 
van belanghebbende door den regent na overleg 
met den assistent-resident ontheffing van volgens 
het d^sakohier verschuldigde landrente verleend 
gedurende een door hem te bepalen tijdvak van ten 
hoogste drie jaren voor reeds landrente- plichtige 
gronden, die door voorzieningen van bijzonder 
bezwaarlijken of kostbaren aard in be- teren 
cultuurtoestand worden gebracht. 

HetG.B. van 6 Mei 1927 no. 27 (BB no. 11321) 
bevat nieuwe voorschriften tot uitvoering der 
landrentc-ordonnantie. 

Bij de ordonnantie van 16 September 1933 (Ind. 
Stb. no. 352), welko met ingang van 27 September 
d.a.v. in werking is getreden en slechts van kracht 
is tot den laatsten dag van 1934 ten- zij haar 
werkingsduur bij ordonnantie wordt ver- lengd, is 
de belasting voor het slachlen van rundc- ren, 
buffels, paarden en veulens tijdelijk verlaagd. 

Tot het verkrijgen van een vergunningsbewijs tot 
zoodanig slachten wordt door in de provin- cies 
West-, Midden- en Oost-Java door den regent en 
elders door het betrokken Hoofd van plaatselijk 
bestuur daartoe aangewezen ambte- naren eene 
verklaring afgegeven. 

Geldboeten van ten hoogste / 25 worden be- 
dreigd tegen hen, die ter erlanging der verklaring 
onjuiste mededeelingen doen of in strijd handelen 
met de verbodsbepalingen, welke ook aan be- 
roepsslagers en beroepsvleeschverkoopers het recht 
ontzeggen ander vleesch te koopen, ten verkoop aan 
te bieden, te verkoopen, te leveren of in voorraad te 
hebben dan dat, afkomstig van dieren, waarvoor de 
voile door beroepsslagers verschuldigde slacht- of 
noodslachtbelasting is betaaid. 

Bij do ordonnantie van 25 October 1933 (Ind. 
Stb. no. 378) is in de residentie Bali en Lombok de 
belasting van het slachten van speenvarkens 
opgeheven en de belasting op het slachten van var- 
kens verlaagd. Afhankelijk van de lengte van het te 
slachten dier is thans / 1 of / 0.40 verschuldigd. 

De Landsbelristing op honden (Ind. Stb. 1906 no. 
283, 1925 no. 255 en 433 en 1930 no. 4 30) wordt 
geheven op de plaatsen, welke in de re- 
geeringsverordening in Ind. Stb. 1931 no. 140, 
nader aangevuld bij die in Ind. Stb. 1933 no. 271, 
worden genoemd. 

Hierondcr worden thans de volgende belas- 
tingen en daarop betrekking hebbende regelingen 
behandeld in de aangegeven volgorde. 

1. Inkomstenbelasting, biz. 1315. 
2. Crisisheffingen op het inkonien, biz. 1319. 
3. Vennogensbelasting, biz. 1322. 
4. Personeele belasting, biz. 1325. 
5. Vennootschapsbelasting, biz. 1326. 
6. Verponding, biz. 1327. 
7. Motorvoertuigenbclasting in de Buitenge- 

woeten, biz. 1330. 
8. Motorvoertuigenbelasting op Java en 31u- 

doera, biz. 1331. 
9. Couponbelasting, biz. 1332. 
10. Regeling van het beroep in belasting- zaken, 

biz. 1333. 
11. Het recht van overschrijving, biz. 1333. 
12. De rechten van successie en van overgang, 

biz. 1334. 
13. Het zegelrecht, biz. 1335. 
14. Vorstenlandsche voertuigenbelasting, biz. 

1336. 
15. Vorstenlandsche motorrijtuigenbelasting, 

biz. 1336. 
16. Vorstenlandsche vermakelijkheidsbelas- 

ting, biz. 133G. 
17. Vorstenlandsche vergunningsrecht, biz. 

1336. 
18. Inlandsche verponding, biz. 1336 
19. Gebruiksgrondbelasting, biz, 1336. 
20. Invoerrechten, biz. 1337. 
21. Uitvoerrechten, biz. 1339. 
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De inkomstenbelasting. De herzicne ordonnan- tie 
op de inkomstenbelasting 1920 (Ind. Stb. 1921 no. 
312) is, gcrekend van 1 Januari 1933, behalve 
uiteraard voor de belasting, verschul- digd over aan 
dat tijdstip voorafgaande bclaa- tingjaren, vervallen 
en vervangen door de or- donnantio op de 
inkomstenbelasting 1932 (Ind. Stb. no. 111). 

De behoefte aan eene algeheele herziening van de 
oude regeling had zich in den loop der jaren, in het 
bijzonder na de invoering der ordonnantie op de 
vennootschapsbelasting 1925 (Ind. Stb. no. 319) 
welke de bepalingen betreffende de belas- ting op 
het jaarlyksch zuiver inkomen, de jaar- lijksche 
extra-winst en de jaarlijksche overwinst van 
naamlooze vennootschappen en andere daar- mede 
op 66n lijn te stellen lichamen hare toepas- 
selijkheicl deden verliezen, in toenemende mate 
doen gevoclen. 

De nieuwe ordonnantie sluit zooveel mogelijk 
aan bij laatstgenoemde verordening, terwijl haar 
verder de Nederlandsche wet op de inkomsten-
belasting 1914 tot richtsnoer heeft gediend. Zij bevat 
twee nieuwe grondslagen voor de belas- tingheffing 
van uitwonenden. 

In de eerste plaats zijn deze thans ook belas- ting 
verschuldigd ter zake van de opbrengst van 
schuldvorderingen, welke zijn verzekerd door 
hypotheek op binnen Nederlandsch-Indie gelcgen of 
gevestigde onroerende zaken, waartegenover staat 
dat aan inwonenden, die gelden hebben uitgezet op 
in Nederland, Suriname of Curasao ingeschreven 
hypotheken en deswege in die ge- bicdsdeelen aan 
inkomstenbelasting zyn ondcr- worpen, met 
toepassing van artikel 31 voor de. opbrengst van die 
hypothecaire vorderingen ver- inindering hunner 
Indische belasting kunnen krijgen. Indien de 
bezwaarde zaken zich in het buitenland bevinden, 
zal eene zooclanige tege- nioetkoniing slechts 
mogelijk zijn met toepassing van op de wet tot 
voorkoming van dubbele belasting (Ind. Stb. 1930 
no. 310) te gronden regelingen. De betrekkelijkc 
ordonnantie in Ind, Stb. 1934 no. 291 werkt terug tot 
I Januari 1933. 

Naast de cvengenoemde hypothecaire renten 
worden de pensioenen van uitwonende Indische 
gepensionneerden, in het algemeen de aan uit-
wonenden ten goede komende periodieke uitkee- 
ringen ten Jastc van de begrooting van Ncder- 
landsch-fndie of van een binnen Neclerlandsch- 1 
ndie gelcgen autonoom gebiedsdeel dan wel uit ecn 
der voor de Nederlandsch-Indische lands- dienaren 
cn Jocalo ambtenaren ingesteldo pen- sioen- en 
weduwen- en weezenfondsen, welke in- 
komendeelen voorheen uitsluitend aan het do- 
micilieland ter belasting werden overgelaten, thans 
even eon s bij de bron bclast. Zelfs do inning der 
belasting geschiedt — althans grootcndeels — aan 
do bron door inbouding van een evenredig deci bij 
clko uitbetaling van pensioen, gagoment, 
onderstand, verlofs- of nonactiviteitstractomcnt of 
wachtgeld (artikel 66, lid 6). 

Slechts voorzoover de periodieke uitkeeringon 
ten last。komen der begrooting van een bin non 
NedcrlandHcJi-1ndie gelcgon autonoom gebieds- 
dcel hob bon do rcchthobbonden evenals andero 
behistingplichtigen zelven voor de betaling te 
zorgen. 

De redactie van artikel 31 waarborgt evenals voor 
do inwonendo rentetrekkers van in Nederland, 
Suriname of Curasao gevestigde hypothe 

ken eene vermindering van do belasting van inwon 
ers, welke in die gebicdsdeelen inkomstenbelasting 
van pensioenen enz. verschuldigd zijn, terwijl 
artikel 99 der Ne(lcrlandsch,e wet dubbele belasting 
voorkomt voor in Nederland wonende genietera van 
Indische periodieke uitkeeringen. 

Heeft de beperkte belastingplicht voor uit-
wonenden, naar uit het voorgaande blijkt, aldus eene 
belangrijke uitbreiding ondergaan, van niet minder 
gewicht is de in artikel 1 der nieuwe ordonnantie 
opgenomen bepaling dat, moge ook het wonen 
binnen Nederlandsch-Indie in het al^e- meen naar 
de omstandigheden worden beoor- deeld, zij, die 
Nederlandsch-Indie tijdelijk ver- laten, nog worden 
geacht binnen Nederlandsch- Indie te wonen indien 
hunne afwezigheid een jaar of korter duurt. 
Daardoor blijven practisch alle verlofgangers, voor 
welke vroeger krachtens eene tusschen de 
Nederlandsche en Indische be- lastingadministraties 
getroffen regeling een ter- mijn van zes maanden en 
in het geval zij hun ge- zin in Nederlandsch-Indie 
achterlieten een termijn van twaalf maanden gold, 
voor den duur van hun verlof met hun geheele 
inkomen aan de Indische inkomstenbelasting 
onderworpen. 

Eene met het oog op deze verruiming van het 
begrip ,,wonen" in de Nederlandsche wet op de 
inkomstenbelasting 1914 aangebrachte wijzi- ging 
cloet de Indische verlofgangers, die binnen 6en jaar 
in Nederlandsch-Indie terugkeeren, niet in de 
Rijksinkomstenbelasting noch in de 
Gemeentefondsbelasting vallen, zoodat dubbele 
belasting althans voor hen, die in Nederland 
verblijven, is uitgesloten. 

Wijl het buitenlandsch verlof als regel met veel 
lagcre inkonisten gepaard gaat dan gedu- rende het 
verblijf in Nederlandsch-lndio genoten worden en 
het dus billijk is dat de belasting, welke in het 
algemeen met vermeerdering of ver- mindering van 
inkomsten in den loop van het belastingjaar geen 
rekening houdt, daarvan in zooclanige gevallen wel 
de gevolgen ondergaat, wordt dan de aanslag 
ingevolge de artikelen 75 en 76 der ordonnantie over 
de nog nietingetreden maanden van het belastingjaar 
of belastingtijd- vak herrekend. Die herrekening 
geschiedt als ware de betrokkene op het tijdstip van 
zijn vertrek belastingplichtig geworden, waarbij 
echter de opbrengst van andere bronnen dan 
onderne- ming en arbeid, waarop de oorspronkelijke 
aanslag is gegrond, tot hetzelfde bedrag in rekening 
wordt gebmeht. 

Indien de terugkeer in Nederlandsch-Indie tot 
eene vermeerdering van het inkomen leidt, wordt op 
gelijke wijze door eene herrekening van den aanslag 
de over het jaar van terugkeer ver- schuldigde 
belasting verhoogd. 

De vermindering van den aanslag moet binnen 
drie mannden na afloop van het belastingjaar of 
indien het aanslagbiljet dan wel de kennisgeving dat 
een later vastgestelde aanslag gelijk is aan of lager 
is dan de voorloopige aanslag, na het einde van het 
belastingjaar is verstrekt, binnen drie maanden na 
den dag diet verstrekking schriftelijk worden 
verzocht aan het hoofd der inspectio. Zij, die na ccne 
tydolyke afwezigheid van een jaa,r of korter in 
Nederlandsch-lndio terugkeeren en wier inkomen 
tengovolge van dicn terugkeer vermeerdering 
ondergaat, zijn gohouden na terugkeer aangifte te 
doen. Do ver- hooging wordt als een afzonderlijke 
aanslag op- 
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gelegd terwijl den belastingplichtige van eene 
vermindering eene kennisgeving wordt gezonden. 
Zoowel tegen de verhooging als tegen de ver-
mindering kunnen bezwaren worden ingebracht bi
； het hoofd der inspectie; van diens beschik- jJng 
staat beroep open bij den raad van beroep voor 
belastingzaken. 

Als complemcntaire regeling op het evenbe- 
sproken voorschrift dat zij, die Nederlandsch- Indic 
tijdelijk verlaten en hoogstens een jaar wegblijven, 
geacht worden nog binnen N.-I. te wonen, is in 
artikel 1 der ordonnantie mede uit- drukkelijk 
bepaald dat zij, die tijdelijk doch niet langer dan een 
jaar binnen Nederlandsch-Indie verblijven en 
gedurende dien tijd in het land hunner laatste 
woonplaats als inwoner worden aangemerkt, geacht 
worden niet binnen N.-I. ge- woond te hebben. 

Uitwonende dcelgerechtigden in de winst van 
binnen Nederlandsch-Indie gevestigde vennoot- 
schappen onder eene firma, of en commandite, 
maatschappen, reederijen en kongsies zijn thans 
niet verder belastingplichtig dan voor hun aan- decl 
in de winst van het in N.-I. uitgeoefend be- drijf, 
terwijl de al dan niet binnen N.-I. gevestigde firma's 
etc. slechts zelfstandige belasting- subjecten zijn 
indien en voorzoover een of meer 
belastingplichtige vennooten of leden onbekend 
zijn dan wel ten aanzien van eenig toekomend 
winstdeel onzekerheid bestaat. Dit zijn belang- 
rijke verschillen met de herziene ordonnantie op de 
inkomstenbelasting 1920, die mede het aan- deel 
van uitwonenden in de buitenlandsche winst van 
Indisclie firma's e.d. belastte en de Indische winst 
van buitenslands gevestigde firma's enz. altijd in 
een bedrag trof, waardoor in ver band met de 
progressie belangrijk meer aan belasting moest 
worden betaaid dan wanneer de buitenlandsche 
participanten in de winst ieder afzonderlijk zouden 
zijn aangeslagen. 

In overeenstemming met de te Gen&ve aan- 
genomen beginselen wordt voorts onder voor- 
waarde van reciprociteit de belasting van met intern 
ationaal zeevervoer verkregen winsten overgelaten 
aau het domicilieland. Deze ge- dragslijn heeft 
echter meer belang voor de ven- 
nootschapsbelasting, welker ordonnantie mede te 
dien aanzien wijziging heeft ondergaan. 

Verlaten is liet standpunt, waarop de thans 
vervallen ordonnantie zich stelde, dat in de 
boekhouding tot uiting gekomen winsten en af- 
geschreven verliezen, ontstaan door waardever- 
meerdering of -vermindering van in eenig beroep of 
bedrijf aangewende of belegde vermogensbe- 
standdeelen, bij de berekening van het inkomen in 
aanmerking dienden te worden genomen. Evenals 
in de ordonnantie op de vennootschaps- belasting 
1925 wordt thans slechts met de door vervreemding 
van de betrokken objecten gere- aliseerde winsten 
en verliezen rekening gehouden. 

Ook is de boekhouding niet meer maatgevond 
voor de beoordeeling van de vraag of eenig bedrag, 
hetwelk uit hoofde van de vermindering der 
gebruikswaarde van zaken, die voor de uit- 
oefening van het beroep of bedrijf worden ge- 
bezigd, in rekening wordt gebracht, al dan niet van 
de onzuivere opbrengst van dat bedrijf of beroep 
mag worden afgetrokken en hetzelfde geldt yoor 
hetgeen wegens onverhaalbaarheid moet worden 
afgeschreven op schuldvorderingen, 

die tot het boroep of bedrijf betrekking hebben. Het 
in vroegere ordonnanties op de inkomstenbelasting 
gehuldigde z.g. vervangings- of ver- 
nieuwingssysteem indien en voorzoover er geen 
boekhouding werd gevoerd dan wel daarin geen 
verliezen wegens waardeverinindering werden 
afgeschreven, is geheel losgelaten. 

Verplichte bydragen voor pensioenen en pen- 
sioenfondsen mogen ongelimiteerd van de trac- 
tementen en andere belooningen zoomede van de 
periodieke uitkeeringen, waarop zij drukken, in 
mindcring worden gebracht. Voor bijdragen aan 
spaarfondsen als bedoeld iu art. 1601 s van het 
Indisch Burgerlijk Wetboek is echter cen grens 
gesteld in dier voege dat de aft re k niet hooger mag 
zijn dan vijf ten honderd van de opbrengst der 
betrekking, waaraan de verplichting is ver- bonden, 
tot een maxinium van / 800. 

Voor gratificaties on tantidnles, waarop voor de 
toekenning geen verkregen recht bestond, geldt niet 
meer als voorheeu eene bijzondere regeling, waarbij 
zij altijd werden belast over het jaar, volgend op dat, 
waarin zij werden genoten, doch zijn de gewone 
bepalingen der arttn. 14, 15 en 16 van toepassing. 
Daarnaast zijn dan op geheel andere en meer 
afdoende wijze dan vroe- ger het geval was (art. 12, 
lid 2 en artikel 83, lid 3 der herziene ordonnantie op 
de inkomstenbelasting 1920) voorzieningen 
getroffen in verband met bij verschillende 
cultuurbedrijven in Nederlandsch-Indie 
gebruikelijke speciale tan- tiemeregelingen. De 
boekhouding van den werk- gever is n.l. niet meer 
beslissend voor de vraag over welk jaar een 
tantidme genoten wordt; als jaar van genieten wordt 
voortaan steeds aan- genomcn het jaar, waarin de 
werkzaamheden, welke de aanspraak op tantidme 
doen ontstaan zijn gepresteerd, zoodat de 
tanti6megerechtigde tabaksplanters en 
tuinemployes in de suiker in afwijking van de 
vroegere regeling zullcn worden geacht tantidme te 
genieten van af den eersten dag, waarop zij hun 
werkzaamheden aanvangen. 

Volgens artikel 16 worden aandeelen in de op-
brengst van een bedrijf of beroep, dat niet door den 
belastingplichtige zeJven wordt uitgeoefend, andere 
dan gratificaties, tantiemes en dcrgelijkc 
belooningen, welke uit hoofde van de bekleedo 
betrekking worden toegekend, aangemerkt bateu 
van het kalenderjaar, waarin )iun bed rag wordt 
vastgesteld, zoodat ook het winstaandeel van den 
commanditairen vennoot eener ven- nootschap 
aldus in rekening moet worden gebracht. 

Het maximum van / 200, tot hetwelk in de 
herziene ordonnantie op de inkomstenbelasting 
1920 de door den belastingplichtige verschul- digde 
premien voor levensverzekering, jijfrente of 
pensioen in aftrek werden toegelaten, is thans 
gebracht op / 800, terwijl voor hen, die reeds 
verplichte bijdragen voor pensioenen, pensioen- 
fondsen on fondsen, bedoeld in artikel 1601 .$ van 
het B. W., in rekening kunnen brengen, even- 
bedoelde premien slechts voor aftrek in aanmerking 
komen indien en voorzoover do verplichte en voor 
aftrek toegeJaten bijdragen beneden ge- noemd 
bedrag eventucel beneden vijf ten honderd van het 
inkomen blijven. 

Werden voorheen van uitwonenden evenveel 
aanslagen. opgelegd als er door hen uit soorten van 
bronnen binnen Nederjandsch-Indie opbrengst werd 
genoten, thans worden die op- 
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brengsten tozamen belast met uitzondering van de 
belastbare periodieko uitkeeringen in clen vorm van 
verlofsbezoldigingen, nonactiviteits- tractementen, 
wachtgelden, onderstanden, pen- sioenen en 
gagementen, waarvoor de meerendeela door 
inhouding op het pensioen e.d. te innen be- lasting 
afzonderlijk naar een speciaal tarief wordt 
vastgesteld. 

Dit tarief houdt rekening met het feit dat het 
zakelijk belaste pensioen of andere uitkeering als 
regcl vrijwel het geheele inkomen van den 
uitwonenden genieter uitmaakt en deze in het 

domicilieland 一 met enkelo uitzonderingen veelal 
Nederland — ook aan de hoogc locale be- lastingcn 
is onderworpen, in Nederland met name aa-n de 
gemcentefondsbelasting. Eenc belasting dezer 
uitwonenden volgens het hooge normalc tarief der 
Indische inkomstenbelasting zou dus het docl dezer 
uitbreiding van het belastingveld voorbijstreven. 
Het Speciale tarief sluit daarom vrijwel aan bij het 
tarief van de Rijksinkonisten- belasting met de 
daarop geheven opcenten voor het Leeningfonds en 
is opgenomen in het tweede lid van artikel 30. 

Het moge hieronder eene plaats vinden: 

B e a s t b a r e som. Belas ting. 
/ 800 tot beneden / 1200 / 1, verhoogd met / 0,50 voor elk geheel bedrag van f 50 boven / 800 
-1200 ,, „ - 1600 _ 5 - 9 

°， >> ，， & ，， ，, ,, 
,, ,,-100 ,, - 1200 

• 1600 „ ,, -2000 ■ 13, ” », - 2,50 ,, ” „ » ,, ,, ” - 1600 
-2000 ,, ,, -4000 * 23, ,, ” - 3 ,, ,, ” ,, ,,,, ,,-2000 
-4000 ,, ,, -7000 ■ 83, « ” ■ 3,50 „ ” „ ,, ,,,, ,,-1000 
-7000 „ ,, -10000 ■ 188, ,, ” - 4 ” ，， ” ,, ,,,, ” -{000 
-10000 ,, „ -15000 -308, ,, ” - 4,50 ” ，， ,, ” » ,, „ -10000 
-15000 en hooger -533, ,, *o ” i( ,, » „ ” ” -15000 

Ingcvolgc de ordonnantie van 30 Januari 1934 
(Ind. Stb. no. 50) worden voor het jaar 1934 op dit 
tarief 50 opcenten geheven. 

Ten cindo ook niet in Nederland, Suriname of 
Curasao wonende pensioentrekkers e.d. voor 
dubbele belasting van hunne Indische perio- dieke 
uitkeering tc vrywaren is in artikel 31a be- paald dat 
indien in het domicilieland volgens de aldaar 
geldende wetgeving in zake inkomsten- belasting 
over de betrokken periodieke uitkeeringen belasting 
wordt geheven zonder rekening te lioudcn met de in 
Nederlandsch -Indie verschuldigde belasting, deze 
laatste overeen- komstig bij Regeeringsverordening 
vast tc stellcn regelen wordt verminderd met de 
belasting, die in het vrcenide land over die 
uitkeeringen ver- schuldigd is. 

Bedoelde Regeeringsverordening is vastgesteld 
bij G.B, van 7 Maart 1934 no. 26 (Ind. Stb. no. 119) 
en werkt terug tot 1 Januari 1933. Zij bevat o.m. eene 
voorziening voor hen, die zich in clen loop van eenig 
belastingjaar metterwoon in het bui ten land 
vestigen. De vermindcringen mocteii binnen zes 
inaanden na afloop vau het belastingjaar of 
bdastingtijdvak onder overlegging van de noodige 
bewijsstukken schriftclijk worden verzocht aan den 
Vertegenwoordiger van den N. I. bclastingdienst in 
Nederland (de in- gevolge artikel 48, lid 1, letter d 
dcr ordonnantie op do inkomstenbelasting 1932 door 
den Gou- verncur-Generaal aangewezen autoriteit in 
Nederland), die bedoeldo verminderingen ook 
ambtshalve kan verleenen. 

Voorzoovcr de belastingplichtigo het zuiver 
inkonien heeft verbregen uit en uls rechthebbendo op 
gronden, waaroj) andcre dan persoonlijko rechten 
worden uitgeoefend on welke nict vallon onder de 
Inlandsche verponding of in de om- schrijving van 
artikol 3 der Verpondingsordon- nantic 1928 en van 
artikel 5 der ordonnantie in Ind. Stb. J 901 no. 215, 
noch gebezigd worden tot ontginning van 
delfstoffen, bedraagt de belasting 50 cent van elke 
gchccle som van / 10. Indien de berekening mot 
toepassing van dit evenredig tariof lager zou 
uitvallen dan volgens het nader aan te gevon 
oploopencl tarief zoomedo indien de voortgebrachte 
producten aan uitvoerrecht zijn onderworpen, wordt 
de belasting in iedcr gcval volgons het oploopend 
tarief berekend. 

Voor dit oploopend tarief, opgenomen in artikel 
27, lid 1, letter b, zie men de tabel op biz. 1318. 

Bij ordonnantie kunnen gebiedsdeelen worden 
aangewezen, waarin de belasting met %, 2/s of 1/6 

wordt verminderd al naarmate de belastbare som 
minder dan / 300, / 300 of meer doch minder dan / 
400 en / 400 of meer doch minder dan f 500 bedraagt, 
terwijl binnen deze gebiedsdeelen de heffing dor 
belasting achterwege blijft indien zij, berekend over 
cen vol jaar, minder dan f 2.40 zou bedragen. 
Evenbedoelde aanwijzing geschied- de bij de 
ordonnantie van 16 December 1932 (Ind. Stb. no. 
594) en betrof de hoofdplaatsen Batavia, Mr. 
Cornells, Bandoeng, Semarang, Socrabaja, 
Palembang'en Sledan, waar de hoogere 
levensstandaard en de zeer ongunstige verhou- ding 
tusschen de opbrengst van den klcinen aan- slag en 
de daaraan bestede kosten en arbeid zoo- mede de 
grootere bijdrage der bevolking in de indirecte 
belastingen (brood, bereid uit ingevoerd meel, 
ingevoerde rijwielen) eene opvoering van het 
belastbaar minimum tot / 300 ten voile 
rechtvaardigen. 

De regeling van den verwantenaftrek heeft in 
zooverre veranclering ondergaan, dat deze niet meer 
op de belasting, doch op het zuiver inko- men wordt 
toegepast volgens eene progressieve schaal, welke 
ten naastenbij overeenkomt met eene 
bclastingreductie van 5%. Bij een zuiver inkomcn 
van / 120 of meer doch minder dan / 180 bedraagt do 
vermindering / 5, voor / 1000: / 42, voor / 2000： / 
90, voor / 5000： / 190, voor / 10.000: / 350 en voor 
/ 12.000 of meer / 400. 

De schaalbedragcn worden met 25% ver- hoogd 
indien het aantal verwanten in do rechto linie van den 
belastingplichtigo, die geheel to zijnen laste komen, 
meer dan vier bedraagt. 

Ook de reeds genoemdo regeling tot voorko- 
ming van dubbele belasting (art. 31) verschilt van de 
vroegere. Zij is niet meer in het klced eener 
ontheffing gestoken, welke van het bed rag der elders 
betaalde belasting afhankelijk is, doch brengt de 
uiteindelijk vcrschulcligde belasting op het verschil 
tusschon do belasting op het gebcele inkomon en die 
op het reeds in een ander Rijks- deel belaste gedeelte 
daarvan, waarbij geen nii- nimuin-grens is gesteld. 

Van de formecle bepalingen der ordonnantie 
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Belastbare som. 

Minder dan / 120 
t 120 tot beneden / 560 
- 560   1200 
-1200   2000 
-2000   2800 
-2800  ,, — 3600 
-3600  ,, ■ 4400 
-4400  „ - 5200 
-5200  „ - 6000 
-6000  „ - 8000 
-8000  „ - 10000 
-10000  ,, - 14000 
-14000  „ - 18000 
-18000  ,, - 22000 
-22000  ,, - 26000 
-26000   30000 
-30000   34000 
-34000  ,, - 38000 
-38000   43000 
-43000   48000 
-48000  „ - 54000 
-54000   60000 
-60000   66000 
-66000   74000 
-74000   82000 
-82000  ,, - 90000 
-90000  „ - 100000 
-100000  ,, - 110000 
-110000   120000 
-120000   130000 
-130000  ” - 140000 
-140000  „ - 150000 
-150000  „ - 160000 
-160000  ,, - 175000 
-175000 ,, „ - 190000 
-190000 en hooger  

B c 1 a s t i n g. 
 / 0,10 voor elk geheel bedrag van / 1° 
1,20, verhoogd met / 0,20 voor elk geheel bedrag van / 10 boven / 12? 

10, ,, " _°，25 ..，，，， ，， “ -以“-席忠 
26, ,, ,,-1,50 „ ,, ...............  ...................  - 50 ,, - 1200 
50, ,, ,,-3,50 ,, ,, ..............  ...................  -I。。” - 2000 
78, ,, 

no, ,, 
” -4 ,, ,, ,, ,， ，， ，， ”

 - 2S00 
„ -4,50 ,, ,, „ ,, „ ,， ，，- 360? 

14G, ,, 
186, ,, ,,-5 ,, ,, ,, ,, ,, ，， ，，

- 4400 
„ - 5.50 „ „ „ „ ,, » ,, - 520。 

230, ,, ,,-6 ,, ,, ,, „ ,, ，， ，，- 6000 
350, „ »> - 7 ,, ,, » ” >, ” » 烈 
490, ,, -8 ” ，， ” » ,, »» ” * 

10000 810, ,, „ -9 ,, ,, ,, „ ,, ” - 14000 
1170, „ ,,-10 „ ,, ,, ,, ,, „ „ - 18000 
1570, „ „ -11 „ „ „ ,, „ ,, „ - 22000 
2010, ,, „ -12 ,, „ ,, ,, „ „ ,, - 26000 
2490, ,, „ -13 ,, ,, ,,   .......................... - 30000 
3010, „ „ -14 „ ,,  ....................  „ .. - 34000 
3570, ,, „ -15 .......  .........................   ,, .. - 

38000 4320, „ ,,-16 ,, - ..................................  .. ,, - 43000 
5120, „ ,,-17 ,, ,, ,, ,, » ,, ,, - 48000 
6140, ,, „ -18 ,, ,, ,, ........  ................   .. - 

54000 7220, ,, „ - 19 ,, ,, ,, ,, ,, » .. - 60000 
8360, „ „ -20 ,, „ ,, ,, ,， ,， ,, - 66000 
9960, ,, ,,-21 ,,  ...  ........................................   ,, - 74000 
11640, ,, ,,-22 ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, - 82000 
13400, ,, „ -23 „ ,, „ ,, ,, - 90000 
15700, ,, „ -24  .........................   ,, ,, ,, - 

100000 18100, ,, ,,-25 ,, ,, >> ” ，， >» »> ■ 

110000 20600, „ „ -26 ,, ,, ,, „   ................ -120000 
23200, „ ,,-27 ,, ,, „ ,, ,, ,, ,, -130000 
25900, ,, ,,-28 ,, ,, ,, „ ,, ,, ,, - 140000 
28700, ,, ,,-29 ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, - 150000 
31600, ,, ,,-30 ,, ,, ,, „  .................  -160000 
36100, ,, „ -31 ,, ,, ,,  .......................... - 175000 
40750, ,, ,,-32 ,, ,,  ............................ - 190000 

geven vele blijk van het streven de hoogere be- 
stuursorganen zooveel mogelijk van belasting- 
werkzaamheden te ontlasten en deze aan de be- 
trokken inspecteurs op te dragen (artt. 36, 51, 54, 
63, 64, 70, 78 en 80). 

Voor de verlofgangers is in artikel 41 als plaats 
van aanslag aangewezen de plaats waar zij laat- 
stelijk gewoond hebben. De door het aangewezen 
bestuurshoofd (volgens artikel 86 in provincien en 
andere op den voet van artikel 119 der Indische 
Staatsregeling ingestelde gewesten de resident- 
afdeelingshoofd en in alle overige gewesten het 
hoofd van gewestelijk bestuur) aan te wijzen 
voorzitters van commission van aanslag, niet- 
belastingambtenaren, moeten bezoldigde amb- 
tenaren van het binnenlandsch bestuur zijn mot dien 
verstande dat op Java en Madoera als voorzitter van 
de commissien voor de belasting- plichtigen, die tot 
het doen van aangifte gehou- den zijn, de assistent-
resident en als voorzitter der overige commissien 
het betrokken districts- hoofd optreedt tenzij de 
resident-afdeelingshoofd een ander daartoe 
aanwijst (art. 45, lid 3). 

Voorloopige aanslagen worden thans slecbts 
overeenkomstig de aangifte opgelegd, welke re- 
geling het voordeel heeft dat de voorloopige 
aanslag zonder noemenswaardigen omslag en dus 
spoedig tot stand kan koinen. Beeediging van 
aangiften vindt niet nieer plaats (Ind. Stb. 1932 no. 
637). 

Van beschikkingen van bcstuurshoofden op 
bezwaarschriften in zake den z.g. kleinen aanslag 
staat beroep niet meer open op den Gouver- neur-
Generaal, doch in provincien en andere op den voet 
van art. 119 der Indische Staatsregeling ingestelde 
gewesten op den gouverneur en overi- 

gens op den directeur van financien. Het beroep 
moet binnen drie maanden nadat de beschikking ter 
kennis van den belastingplichtige is gebracht 
worden ingediend. 

Nieuw is de bepaling dat in de gevallen, be- 
doeld in het vierde lid van artikel 50 (het niet doen 
van aangifte ondanks een aangeteekend per post 
verzonden aanxnaning, het onbenut laten 
voorbijgaan van den termijn, binnen wclkcn door de 
aanslagregelende autoriteit of den voorzitter der 
commissic mondeling of schriftelijk inlichtingen 
zijn verzocht en het niet volJedig voldoen aan de 
voorgeschreven verplichtingen bij een onderzoek 
dor gevoerde boekhouding) de aanslag, zooals die 
laatstelijk is vastgesleld, door den raad van beroep 
wordt gehandhaafd voor- zoover niet aan den raad 
de onjuistheid daarvan is gebleken. 

In de betalingsregeling van den aan«lag is eene 
ingrijpende verandering gebracht. Aan het reeds bij 
de ordonnantie in Ind. Stb. 1925 no. ]71 aanvaarde 
stelsel is verdere uitbreiding gc- geven. In elke 
inaand van het belastingjaar valt een verschijndag 
en wel op den vijftienden, waar- door het gevaar 
voor het beloopen van boete door eenvoudige 
onachtzaamheic] belangrijk is bc- perkt, de 
betalingen niet meer op 66n dag worden opgehoopt 
en de vroegere bijzondere respijtter- myn van 66n 
maand, die het daarinede beoogde doe】 

voorbijstreefde, volkomen overbodig is go- worden. 
De aanslag der binnen NederlandBch-Indie 

wonenden is thans invorderbaar in zooveel gelijke 
tennijnen als er na de maand waarin het aanslag- 
biljet is verstrekt, nog maanden van het beias- 
tingjaar overblijven. Heeft die verstrekking 
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De inkomstenbelasting. {Vervolg). 
plaats gehad na 31 Juli van het belastingjaar clan is 
de aanslag invorderbaar in vijf gclyke termy- nen, 
waarvan de verschijndagen achtereenvol- gens 
vallen op den vijftienden van elke maand, te 
beginnen met de maand, volgonde op die, waarin de 
verstrekking plaats had. 

Voor aanslagen — verhoogingen daaronder niet 
begrepen — welke, berekend over een vol jaar, f 25 
of minder bedragen, wordt eenvoudig- heidshalve 
de boete, welke in het algemeen na elken 
verschijndag wordt beloopen, eerst ver- schuldigd 
na den laatsten verschijndag over het dan onbetaald 
gebleven bedrag. 

Voor de verlofgangers is eene afzonderlijke 
termijnenregeling getroffen. Gedurende hunne 
tijdelijkc afwezigheid en in het jaar van terug- keer 
gelden 15 Maart, 15 Juni, 15 September en 15 
November van het belastingjaar als verschijn- 
dagen, terwijl bij te late betaling van hen geen boete 
wordt gevorderd. 

De aanslag van niet binnen Nederlandsch- Indie 
wonende personen, andere dan gepension- neerden 
o.d. en hen, die tijdelijk een bedrijf of beroep binnen 
N.-I. uitoefenen, zoomede die van corporaties is in 
zijn geheel invorderbaar op den als verschijndag 
geldenden vijftienden dag van de derdo maand, 
volgende op die, waarin het aanslagbiljet is 
verstrekt, terwijl de gewone re- geling als voor 
inwonenden geldt toepasselijk is op uitwonende 
genieters van periodieke uitkee- ringen ten. laste 
van de begrooting van een binnen N.-I. gelegen 
autonoom gebiedsdeel. 

De berekening der ontheffing van den aanslag 
wegens vcrlies van e6n of meer bronnen van 
inkomen in den loop van het belastingjaar is al 
eveneens cene geheel andere dan was voorge- 
schrevcn in de sedert vervallen herziene ordon- 
nantie op de inkomstenbelasting 1920. Naar de 
vroegerc regeliug we rd het aan den aanslag ten 
grondslag liggcnde fictieve inkomen vergeleken 
met dat, hetwelk gedurende het belastingjaar 
werkelijk is of zal worden genoten. Bedroeg het 
verschil me er clan 】/< van het fictieve inkomen 
dan we rd ontheffing verleend ten bcloope van het 
verschil tusschcn den opgelegden aanslag en een 
over het werkelijk inkoincn berekenden aanslag. 
Volgens de nieuwe regeling moeten )net elkaar 
worden vergeleken het aan den aanslag ten 
gron(l«lag liggend inkoinon on dat, hetwelk tot 
grondslag zou hebben gestrekt, indien uitsluitend 
rekeniug ware gehouden met de opbrengst der na 
het verlica overgcbleven en/of nieuw ontstane 
bronnen. En de ontheffing, waarop eveneens slechts 
aanspraak bestaat, indicn evenbcdoeld verschil in 
inkoinen mccr dan 25% bedraagt, wordt dan niet 
verleend voor het geheele verschil tusschen den 
opgelegden en den nieuw beroken- den aanslag, 
doch voor cen evefiredig deci over- eenkoinstig do 
verhouding tusschen de nog niet ingetreden 
inaanden on het geheele belastingjaar of -tijdvak. 
Laatstgenocind systeem houdt beter dan hot 
vroegere rekening met hot feit dat de draagkraclit 
gen-cht moot worden eerst belangrijk te zijn 
verminderd van af het tijdstip waarop eenige bron 
verloren is gegaan zoodat er geen reden is om in den 
aanslag voorzoovecl de dan verstrekon rnaandon 
betreft wijziging te brengen. Ook do fornieelo 
voorschriften voor de aanvrago dor ontheffing en 
voor het beroep van do bo- schikking op zoodanig 
verzoek zijn gewijzigd. De 

voornaamstc wijziging is wel deze dat in beroep kan worden 
gekomen bij don raad van beroep voor belastingzaken, terwijl 
in de vervallen or- donnantie de hoofdinspecteur van 
Financien op boroepschriften beschikte. 

In artikel 81 zyn nieuwe voorschriften gegeven tot herstel 
van onjuiste aanslagen, welke voor- zoover de 
hoofdinspecteur van Financien erbij betrokken is van verdere 
strekking zijn dan de bepalingen in artikel 64, lid 2 der oude 
ordon- nantie. Eene regeeringsverordening (Ind. Stb. 1932 no. 
579) geeft de regelen, welke voor zoo- danige wyziging 
moeten worden in acht genomen. De bevoegdheid tot het 
verleenen van geheele of gedeeltelijke teruggave of 
vrijstelling van de verhoogingen ingevolge de artikelen 50 en 
61 is van den hoofdinspecteur van Financien overgegaan op 
den directeur van Financien. 

Het opzettelijk onjuist of onvolledig doen eener aangifte 
wordt, indien daaruit nadeel voor het Land kan ontstaan, 
behalve met gevangenia- straf van ten hoogste zes maanden, 
subsidiair gestraft met eene geldboete van ten hoogste tien 
duizend gulden. 

Bij de ordonnantie van 30 December 1933 (Ind. Stb. no. 
563) is eene bijzondere regeling getroffen voor de vaststelling 
van den aanslag over de jaren 1934 en 1935 van 
gepensionneerden, op vie de wet van 29 December 1933 
(Ned. Stb. no. 763) houdende tijdelijke korting der pensioe- 
nen, van toepassing is. Tenzij dit tot hoogeren aanslag leidt, 
wordt met terzijdestelling van het bepaalde in het eerste lid 
van artikel 15 de opbrengst van het recht op pensioen gesteld 
op het zuiver bedrag van het pensioen over het belastingjaar. 

De ordonnantie van 26 Februari 1934 (Ind. Stb. no. 106) 
voegde aan artikel 61 een nieuw derde lid toe, bepalende dat 
de verhooging bij navordering niet geheven wordt indien eu 
voor- zoover deze plaats vindt als gevolg van eene verkeerde 
schatting van den belanghebbende, welke te goeder trouw 
heeft plaats gehad./ p 

De crisisheffingen op het inkomen. Tot g«Ieel- 2 - J •/ 
telijke dekking van de tekorten op den gewonen dienst 
gedurende de crisisjaren zyn, voor het eerst over 1932, extra-
belastingen op het inkomen ge- hoven van hen, die onder de 
inkomstenbelasting vielen en een zuiver inkomen hadden, 
dat boven / 250 uitging. 

Beter dan door eene heffing van opcenten, die trouwens 
reeds van het jaar 1922 af, oorspron- kelijk tot cen aantal van 
30, voor de jaren 1927 t/m 1930 tot een aantal van 24, voor 
1931 met 30 en voor 1932 zelfs met 40 op het tarief der her-
ziene ordonnantie op de inkomstenbelasting 1920 (Ind. Stb. 
1921 no. 312) waren gelegd, kon met cene zoodanige 
afzonderlijke progressiove inkom- stonbelasting in don geest 
van de Nederlandsche verdedigingsbolasting II eene zoo zeer 
gewensch- te redelijke versterking van het middelenbudget 
wordon bereikt. 

Blijkons de momorie van toelichting op de ontwerp-
orclonnantie tot buitenwerkingstolling van artikel 16 der 
Indische Comptabiliteitswet (Ind. Stb. 1925 no. 448) ten 
aanzien van de crisis- heffing 1932 op het inkomen en de 
verhooging van den benzineaccijns (Volksraad. Zittingsjaar 
1931 —1932. Onderwcrp 134. Stukken 1—3) ver- wachtte de 
Regeering van bedoelcie crisisheffing eene bate van 15 
millioen gulden. 
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De crislsheffingen op het inkomen. (Vervolg). 
Volgens de ordonnantie op de crisisheffing 1932 
op het inkomen (Ind. Stb. 1932 no. 92) strekt het 
volgens de bepalingen der evenge- noemde 
herziene ordonnantie op de inkonisten- belasting 
1920 vastgestelde zuiver inkomen voor den 
aanslag in de inkomstenbelasting over het jaar 
1932 tot grondslag voor de crisisheffing, terwijl 
voorts alle bepalingen van laatstgenoemde 
ordonnantie zoomede van die van 20 December 
1921 (Ind. Stb.no.770) of den voorloopigen 
aanslag zooals deze ordonnanties sedert zijn 
gewijzigd en aangevuld, behoudens enkele 
uitzonderingen ook voor de crisisheffing van 
toepassing zijn. 
Die uitzonderingen betreffen o.m. de voor- 
schriften op het doen van aangifte, de bepaling 
omtrent de beeediging der aangiften zoomede de 
daarop betrekking hebbende straf bepalingen en de 
bepaling betreffende de ontheffing wegens dubbele 
belasting. 
Daar het belastbaar inkomen voor de inkom-
stenbelasting ook tot grondslag voor de crisis-
heffing dient, is imrners eene aangifte voor laatst-
genoemde belasting niet meer noodig, terxvyl bij 
gebreke van eene gelijksoortige belasting in Ne-
derland uiteraard geen behoefte bestaat aan eene 
bepaling tot voorkoming van dubbele belasting, 
nog minder aan eene ontheffing ten tweeden male 
wegens in Nederland aan het Rijk betaalde 
belasting naar het inkomen. 

zuiver inkomen 

De in artikel IS, lid 2, letter a der herziene or-
donnantie op de inkomstenbelasting 1920 be* 
doelde inkomsten uit gronden worden voor be； 
dragen tot / 9G00 door het proportioneel tarief van 
4% zwaarder getroffon dan andere inkom" sten met 
het oploopend tarief en daar nu op de onder de 
landrente vallonde inkomsten geon crisisheffing 
werd gelegd en evenbedoeld 4% tarief indirect met 
do landrentcbeffing verband houdt, lag het voor de 
hand om de inkomsten uit gronden, welke onder de 
inkomstenbelasting vallen, eveneens vrij tc stellen 
van de crisisheffing zoolang hetgeen van deze 
inkomsten gevorderd wordt aan inkomstenbelasting 
het normale tarief dier belasting, venneerderd met 
den crisistoeslag, overtreft. 

Bedraagt het totaal van den aanslag in de in-
komstenbelasting over het jaar 1932, venneer- derd 
met landsopcenten en met de crisisheffing, 
daarentegen minder dan hetgeen aan inkomsten-
belasting, venneerderd met landsopcenten en 
crisisheffing, vcrschuldigd zou zijn indien de in het 
zuiver inkomen begrepen inkomsten uit an- deren 
hoofde dan uit gronden zouden zijn ver- kregen, dan 
wordt de crisisheffing over die inkomsten opgelegd 
tot het bedrag van het ver- schil. 

Het tarief der crisisheffing 1932 ziet er als volgt 
uit: 

belasting 

boven 
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van / 
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f 900 -
1800 -
3G00 -
5400 -
8100 -
12000 
-18000 
-24000 

/ 0,20 voor elke gehcele som van / 10 boven / 250 f 13,— 
benevens - 0,22 ,, „ ,, „ „ ,, » - 900 
-32,80 ,, -2,50 ,, ,, ,, ,, - 100 ,, - 1800 

-77,80 ,, -3— ,, „ „ ,, ,, „ ,, - 3600 
-131,80 „ -3,50 ,, „ ,, ,, ,, „ / 5100 

• 236,80 ” - 4,— ” ” ” ” ，， » ” • 8400 
-380,80 ,, -4,50  ..  .........................   ,, ,, ,, 

- 12000 
-650,80 ,, - 5,— » ” ” M ” ，， ，， -18000 

-950,80 „ - 6,— ,, „ „ » » ,, H • 24000 De aldus berekenae belasting wordt vermin- 
derd met 5 ten honderd voor iederen bloed- of 
aanverwant in de rechte linie van den belasting- 
plichtige, die geheel te zijnen ]astc komt, welke 
aftrek / 35 per b】oed，of aanverwant niet te boven 
kan gaan. Deze bepaling liep vooruit op de ont- 
worpen nieuwe ordonnantie op de inkomsten- 
belasting, die een aftrek voor verwanten kent, 
welke vrijwel op eene zelfde procentueele ver- 
mindering der belasting neerkomt. 

Uitwonenden zijn aan hetzelfde belastingtarief 
onderworpen; de rondreizenden, bedoekl in ar- 
tikel 78, Hd 1 der herziene ordonnantie op de in- 
komstenbelasting 1920, betalen cchter ingevolge 
artikel 4 der ordonnantie vijf en twintig cent voor 
iedere tieii gulden, waarop hun inkomen wordt 
geschatj/fX 

Artikel 2, lid 2, opent de mogelijkheid om aan 
belastingplichtigen, wier inkomen in den loop van 
het belastingjaar eene belangrijke vermin- dering 
heeft ondergaan zonder dat dit nochtans gepaard 
ging met het door artikel 83, lid 5 der herziene 
ordonnantie op de inkomstenbelasting 1920 
geeischt verlies eener bron .van inkomen, toch eene 
geheele of gedeeltelijke ontheffing der belasting te 
verieenen. Het zuiver inkomen voor den aansJag in 
de inkomstenbelasting over het jaar 1932 moet dan 
echter meer dan veertig ten honderd verschillen van 
hetgeen werkelijk door de belastingplichtigen 
gedurende het jaar 1932 

als zoodanig is of vermoedelijk zal wordcn ge- 
noten. Voor de indiening van het verzoekschrift, de 
beschikking daarop en het beroep daarvan gelden 
dezclfde bepalingen als voor do inkom- 
stenbelasting. 

De aanslag in de crisisheffing wordt zooveel 
mogelijk tegelijk met dien in do inkomstenbe-
lasting over het jaar 1932 vastgesteld, tcrwijl 
bezwaar- beroep- cn verzoekschrifton, alsmedc 
mondeling voorgebrachte bezwarcn betreffende 
laatstbcdoelden aanslag worden goacht tevens den 
aanslag in de crisisheffing tc betreffcn. 

De met in gang van 1 Januari 1933 in working 
getreden ordonnantie op de inkomstenbelasting 
1932 (Tnd. Stb. no. Ill), welker tarief zoodanig is 
samengesteld dat de belasting volgens die ver- 
ordening ongeveer gelijk is aan het algomeene 
tarief der vervallen ordonnantie, verhoogd met 24 
opcentcn, maakte cenc andere rcgeling van de 
crisisheffing 1933 op het inkomen noodzake- lijk. 

Daar het aantal opcenten op de inkomsten- 
belasting over 1932 in stede van 24 veertig be- 
droeg, was allereerst een hooger tarief voor de 
crisisheffing noodig om cenzelfde gezainenlijke 
opbrengst te behouden. 

Dit tarief is als volgt samengesteld: 
(Zie tabel op biz. 1321). 
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De crisisheffingen op het inkomen. {Vervolg). 
Belastbare som. B e 1 a s t i n 

g / 260 tot beneden / 560 / 0,24 benovens / 0,24 voor elk gehcel bedrag van / 10 

boven / 
260 

- 560 ,,  1200 • 7,44 ” - 0,2G 、, „ „ ,, ,i - 10 » - 560 
-1200 ,, ,, - 2000 • 24,08 „ -1,40 n ,, „ „ „ - 50 „ - 1200 
-2000 ,,  2800 ■ 46,48 „ - 3 „ „ „ „ „ -100 „ - 2000 
-2800 ,, „ - 3600 • 70,48 ,, - 3,20 „ ,, „ ” ，， » ” 

- 
2800 

-3600 ,, ,, - 4400 ■ 96,08 ” - 3,40 „ „ „ „ » ,, ,,- 3600 
-4400 ,,  5200 -123,28 „ -3,60 „ ,, ,, „ „ ,, „ - 4400 
-5200 „  6000 • 152,08 ,, - 3,80 ,, „ „ ” ，， M ,,- 5200 
-6000 ,, ,, - 8000 • 182,48 » - 4,10 ,, ” ” ” „ „ „ - 6000 
-8000 ,, ” - 10000 • 264,48 „ - 4,50 „ „ „ „ ,, „ „ - 8000 
-10000 ,,  14000 ■ 354,48 „ - 5 „ „ „ „ „ „ „ - 10000 
-14000 „  18000 * 554,48 ,, - 5,50 „ ” » ” ” ” ，，

- 
14000 

-18000 ,, ,, - 22000 -774,48 ,, - 6 „ ,, „ „ „ ,, ,,- 18000 
-22000 ,, ” - 26000 -1014,48 ,, - 6,50 ” „ „ „ „ „ ,,- 22000 
-26000 ,, „ - 60000 * 1274,48 » - 7 ” ” ” ，， ” ，， ，，

- 
26000 

-60000 ,, ,, - 100000 -3654,48 „ - 8 ” ，， ，， ” ，， „

 ,,- 
60000 

-100000 en hooger  • 6854,48 ” • 9 „ „ „ ,, „ „ „ - 10000

0 zoodat het percentage der totaal-heffing (inkom- 
stenbelasting + crisisheffing) voor verschillende 
inkomenklassen bedraagt 

Inkomenklasse Percentage der totaal- 
 heffing naar het inkomen 

120 1— 
200 1,40 
250 1,52 
300 2,— 
600 3,25 

1.000 3,99 
1.200 4,17 • 
2.000 4,82 
2.400 5,10 
3.000 5,43 
4.000 5,94 
5.000 0,42 
6.000 6,87 
7.000 7,33 
8.000 7,68 
9.000 8,11 
10.000 8,44 
12.000 9,20 
15.000 10,06 

20.000 11,32 
23.000 12,44 
30.000 13,48 
•l(I.OOt) 15,31 
50.000 16.83 

100.000 22,55 
200.000 29,90 

Do ordonnantie op de crisisheffing 1933 op hot 
inkomen (Ind. Stb. 1932 no. 585) onderwerpt alle 
belastingplichtigen voor do inkomstenbelasting over 
dat jaar aan die heffing, doch eene uitzon- dering is 
geniaakt voor hen, dio zijn geiioemd in artikel 2, 
Jotter c tier ordonnantie op de inkoin- stenbelasting 
1932, zulks in verband met do noodzakelijkheid den 
belastingdruk voor deze groep van 
belastingplichtigen in overeenstem- ming te doen 
blijven met dien, welken op do in- woiiers van 
Nederland door directe heffingen wordt gelogd. 

De belasting der niet binnen Nederlandsch- Indie 
wonendo personen, bedoeld in artikel 25 der 
ordonnantie op de inkomstenbelasting 1932, be-
draagt dertig cent voor iodere tion gulden der in dat 
artikel bedoeldc zuivere opbrengst. 

De normalo aftrek, die aan de binnen Noclor- 
landsch-Indie wononde belastingplichtigen we- gons 
het onderhoud van verwanten wordt ver- leend, is 
dezelfde als die voor de inkomstenbe- 

lasting (artikel 29, lid 1 der betrekkelijke ordon-
nantie). Indien het aantal verwanten echter meer dan 
drie bedraagt, wordt de vermindering te dier zake per 
verwant gesteld op anderhalf maal het normale 
bedrag (Ind. Stb. 1932 no. G36). 

Het in de ordonnantie op do inkomstenbelasting 
1932 belichaamde nieuwe stelsel tot voor- koming 
van dubbele belasting voor binnen-Ne- derlandsch-
Indie wonenden, die tevens in Nederland, Suriname 
of Curasao aan eene belasting naar het inkomen zijn 
onderworpen, leidt er toe dat ook de crisisheffing 
voor die categorie van belastingplichtigen op 
dezelfde wijze wordt verminderd als in artikel 31 
dier ordonnantie is aangegeven. 

In de gebiedsdeelen, waarin overeenkomstig 
artikel 28 dor ordonnantie op de inkomstenbelasting 
1932 de belasting eene vermindering on- dergaat, 
wordt de crisisheffing op gelijke wijze verminderd. 
Binnen die gebiedsdeelen blijft de heffing der 
belasting achterwege indien zij, berekend over een 
vol jaar, minder dan zestig cent zou bedragen. 

Overigens verschilt de regeling niet met die op de 
crisisheffing 1932 op het inkomen. 

Nadat de Volksraad zich in September 1933 had 
verklaard tegen de door de Regeering voor- 
gebrachte voorstellen tot verhooging van enkele 
tarieven der inkomstenbelasting — waarbij de cri-
sisheffing 1933 grootendeels we rd inges molten en 
niet gehuwde binnon Nederlandsch-Indie wo- 
nenden nicer verschuldigd zouden zijn dan gehuwde 
inwonenden — en tot heffing van Lands- opcenten 
op die tarieven voor het jaar 1934, werd ook voor dat 
jaar de invoering van eene crisisheffing op het 
inkomen aan het oordeel van dat college 
ondorworpen. 

Do Volksraad verwierp dat voorstel cchter 
eveneens, waarna do Regcering op cigen gezag twee 
ordonnanties vaststelde, waarvan de eerste (Incl. Stb. 
1934 no. 49) voorziet in eene crisisheffing voor het 
jaar 1934 op het inkomen en do tweede (Ind. Stb. 
1934 no. 50) dient tot heffing van 50 Lanclsopcenten 
op de aanslagen in de iu- konistenbelasting voor 
belastingplichtigen als bedoeld in artikel 2, letter e, 
van do ordonnantie op do inkomstenbelasting 1932. 

Voor genoemde crisisheffing geldt het tarief, 
opgenomen iu de tabel op biz. 1322. 

Dit tarief voert met de inkomstenbelasting den 
druk ongeveer op tot de hoogto, welke do Regee ring 
zich by haar oorspronkelijk voorstel tot insmolting 
van de crisisheffing en het leggen 
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van opcenten op het aldus verhoogde tarief der 
inkomstenbelasting had gedacht, en wordt ge- acht 
eene opbrengst te geven van ruim 22 mil- lioen 
gulden. Dit is slechts enkele millioe- nen minder 
dan de opbrengst van de inkomsten- belasting, 
zoodat de belastingdruk op het inko- men voor het 
jaar 1934 nagenoeg verdubbeld is. 

Van den totalen belastingdruk wordt in het 
ondervolgende een beeld gegeven. 

Inkomenklasse Percentage der totaal- heffing 
naar het inkomen 

120 1,— 
200 1,40 
260 2,15 
300 2,6 
600 4,17 

1.200 5,33 
2.400 6,33 
3.600 7,11 
6.000 8,4 
10.000 9,84 
15.000 11,5 
30.000 15,05 
50.000 18,4 

De ordonnantie op de crisisheffing 1934 op het 
inkomen komt overigens vrijwel overeen met die 
op de crisisheffing 1933 op het inkomen. 

Binnen de gebiedsdeelen, bedoeld in art汰el 28 
der ordonnantie op de inkomstenbelasting 1932, 
blijft de heffing der belasting achterwege indien zij, 
berekend over een vol jaar, minder dan een gulden 
en vier cent zou bedragen. 

De belasting der niet binnen Nederlandsch- Indie 
wonende personen, bedoeld in artikel 25 der 
ordonnantie op de inkomstenbelasting 1932, be- 
draagt vijftig cent voor iedere tien gulden der in dat 
artikel bedoelde zuivere opbrengst. 

Van de 50 Landsopcenten, welke met het oog op 
den toestand van 's Lands financien op het tarief van 
artikel 30, lid 2, der ordonnantie op de 
inkomstenbelasting 1932 werden gelegd, werd eene 
bate van ongeveer / 200.000 verwacht. 

De vermogensbelasting. Het denkbeeld ook in 
Nederlandsch-Indie eene vermogensbelasting in te 
voeren, zooals Nederland die kent, is in den In-
dischen Volksraad meerinalen ter sprake ge- 
komen, doch de verwezenlijking ervan stuitte in 
vroegere jaren steeds af op de gebrekkige outillee- 
ring van den belastingdienst en de zware ovcr- 
belasting van dien dienst, niet het minst door de 
oorlogswinstbelasting. 

Eerst toen evengenoemde belasting gcheel werd 
geliquideerd, liet de Regeering hare aan- vankelijke 
bezwaren vallen, al was zij ook daarna nog van 
meening dat de nieuwe last, die der be- 
lastingadministratie op de schouders werd gelcgd, 
slechts zou kunnen worden gedragen door aan de 
uitvoering der nieuwe heffing in den beginne niet te 
hooge eischen te stollen. Die capitulatie geschieddo 
echter niet dan nadat met 37 tegen 7 stem men in het 
vertegenwoordigend college eene motie-Stokvis 
c.s. was aanvaard, waarin de Re- geering werd 
uitgenoodigd de totstandkoniing der belasting te 
bespoedigen. 

Op 21 Augustus J 931 werden bij den Volksraad 
twee aanvullende begrootingen ingediend, waar- bij 
op het nieuwe middol met eene geraanule opbrengst 
van 2 millioen gulden voor lict jaar 1932 werd 
gerekend, den 27en Februari 1932 gevolgd door 
eene ontwerp-ordonnantic (Zittiugsjaar 1931—
1932. Ondcrwerp 149. S Luk ken 1—3). De 
ordonnantie kwarn op 25 Juli 1932 (Ind Stb. no. 
405) tot stand en werkt behoudens ten aan- zien der 
strafbepaJingen terug tot 1 Januari J 932. 

Daarin is voor het materieele recht nauwe aan- 
sluiting gezocht aan de Nederlandsche wet op de 
vermogensbelasting J 892 en v.z.n. ook bij de or-
donnantie op de inkomstenbelasting 1932 (Ind. Stb. 
no. Ill), waarvan de formeele bepalingen nagenoeg 
geheel zijn overgenomen. 

De rechtsgrond der nieuwe belasting word door 
de Regeering in de toelichting op de vijfde 
aanvullende begrooting betreffende af- deeling III 
der begrooting voor 1931 (Volksraad. Zittingsjaar 
1903—1932. Onderwerp 47. Afdee- ling HI stuk 3) 
aldus geforniuleerd: 
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„In een belastingstelsel dat, zooals hier to „lande, 

voor een goed deol met de draagkracht „der 
belastingplichtige individucn, voorzooveel 
„blijkende uit hun inkomen, rekening bedoelt „te 
houden, heeft eene vermogensbelasting deug- 
„delijken grond. 

,fDoor de inkomstenbelasting wordt het ge- 
„heele inkomen, onverschillig of dit uit arbeid „enz. 
of uit vermogen dan wel uit beiderlei bron 
„voortvloeit, gelijkelijk progressief belast.Aan het 
„feit dat vermogen a Is meer duurzame bron van 
“inkonlen, welke niet van arbeidskracht of van „het 
leven van het subject afhankelijk is, aan „zijn 
bezitter eene grootere financieele draag- „kracht 
geeft — zelfs ook indien het bezit geen „opbrengst 
oplevert wijl daarin toch potentieele „inkomsten 
verscholen liggen — wordt door haar „niet 
voldoende aandacht geschonken. 

„Eene correctie van het tarief der inkomsten- 
„belasting in den vorm eener surtaxe wegens 
„vermogensbezit zal den economischen toestand 
„van den belastingplichtige juister benaderen „dan 
door het huidige stelsel geschiedt en moet „derhalve 
wenschelijk worden geachC." 

Door de invoering der belasting is bovendien de 
mogelijkheid geopend om de gegevens van de 
vermogens- en inkomstenbelasting wederkeerig te 
benutten ten einde eene doelmatige controle op 
beide heffingen uit te oefenen, zoodat ook uit dien 
hoofde de vermogensbelasting eene ge- wenschte 
aanvulling van het belastingstelsel vormt. 

Aan de belasting zijn onderworpen de inwo- ners 
van Nederlandsch-Indie naar hun geheele zuiver 
vermogen zoomede de niet binnen Ne- dcrlandsch-
Indie wonende personen voor bepaal- de 
vcrmogensbestanddeelen, welke eene econo- 
mische betrckking met Nederlandsch-Indie 
schcppen, zooals die ook in de ordonnantie op de 
inkomstenbelasting 1932 tot uiting komt, waarbij 
echter in aanmerking valt te nemen dat het recht op 
pcnsioenen en onderstanden, welke van 
overheidswege zijn toegekcnd, niet onder het 
vermogen wordt begrepen. 

Van de uitwonendcn zijn dus belastingsub- jcctcn 
zij, die eigendom Jiebben van een binnen N.-l. 
gelegen onroerend goed of van een op zoo- (lanig 
goed gevestigd recht *)» eigenaar zijn van eene 
schuldvordering, welke verzekerd is door 
Jiypotheek op eene binnen N.-L gelegen of gc- 
vestigde onroerende zaak dan wol van zulk eene 
vordering genot hebben krachtens zakelijk recht of 
persoonlijk dan wel door vertegenwoordigers of 
gemachtigde)) een bedrijf of beroep (dienstbe- 
trekking daar onder niet begrepen) binnen N.-I. 
uitoefencn tenzij zulks tijdelijk geschiedt en kor- ter 
dun dric maandcn uchtereon duurt on ten slotte zij, 
die op andcro wijzo dan cvenbedoeld doch niet 
ingovolge eono loopende arbeidsover- cenkonist of 
als aandcelhouclcr of houcler van een verhandelbaur 
win st- of oprich ters be wijs voor- deel trekken uit 
ccn binnen N.-I. uitgeoefend bedrijf of beroep, ook 
wcer tenzij die uitoefoning tijdelijk geschiedt en 
korter dan drie maandon achtercen duurt. 

De in 1928 in Nederland tot stand gekomen 
i) Ook de bloote eigenaar van zaken, die door 

anderen in vruchtgebruik worden be- zeten, is 
bolastingplichtig. 

regcling, waarbij ook buitenlandsche lichamen, 
wdke in de even aangegeven omstandigheden 
verkeeren, in do belasting worden betrokken, is 
niet nagevolgd. 
In overeenstemming met den Gcneefschen regel 

wordt de belasting van het vermogen, be- legd in een 
beroep of bedrijf, dat internationaal zeevervoer ten 
doel heeft, onder voorwaarde van wederkeerigheid, 
overgelaten aan het land van domicilie van den 
ondernemer, zoodat in de ove- rigens bij 
uitzondering voorkomende gevallen, dat niet binnen 
Nederlandsch-Indie wonende personen te water 
personen en goederen vervoe- ren tusschen binnen 
en niet binnen N.-L gelegen havens, zoodanig 
vervoer niet wordt aange- merkt als uitoefening van 
een bedrijf of beroep binnen N.-I. 

Evenals voor de inkomstenbelasting wordt van 
het beginsel, dat slechts physieke personen be- 
lastingplichtig zijn, afgeweken indien een of meet 
belastingplichtige vennooten of leden van eene al 
dan niet binnen N.-I. gevestigde vennoot- schap 
onder eene firma of en commandite, maat- schap, 
reederij of kongsie onbekend zijn. dan wel ten 
aanzien van de deelgerechtigdheid on- zekerheid 
bestaat, in welke gevallen de vennoot- schap, 
maatschap, reederij of kongsie in plaats van die 
vennooten of leden aan de belasting is onderworpen. 

Voorts wordt voor de vermogensbelasting ook de 
vraag of iemand binnen N.-I. woont op gelijke wijze 
beoordeeld als voor de inkomstenbelasting. 

Als vermogen, het object der belasting, komen in 
het algemeen in aanmerking alle zaken, welke 
geldswaardo hebben, vruchtgebruik en het recht op 
eene ingegane lijfrente alsmede bezits-, ge- bruiks- 
en genotsrechten, ook voorzoover zij niet in het 
Burgerlijk Wetboek zijn geregeld, daar- onder 
begrepen. 

Daarentegen zyn vrijgesteld edel metaalwerk, 
paarlen en edelgesteenten, indien de gezamenlyke 
waarde van het een en ander niet meer bedraagt dan 
/ 3000, voorts huisraad in den zin van artikel 515 
Ind. B. W., voorwerpen van kunst en weten- schap, 
kleederen en levensmiddelen voorzoover een en 
ander geen handelsvoorraad is en niet voor do 
uitoefening van eenig bedrijf of beroep dient; niet 
tot het bedrijfs- of beroepsvermogen behoorende 
polissen van lijfrente zoomede po- lissen van nog 
loopende lovensvrerzekeringen, indien daarop in 
geen enkel jaar van den looptijd der verzekering 
noch bij het afsluiten eene hoo- gere premie 
verschuldigd of een hooger bedrag betaaid is clan 8 
ten honderd van het bedrag, dat door den 
vorzekeraar verschuldigd is bij over- lijden van 
dengeno, op wiens leven de verzekering is gosloton 
； het recht op lijfrcuten, indien dat recht verkregen 
is door betaling van premieu tot een gozamonlijk 
bedrag van ten hoogste / 800 per jaar, het recht op 
pensioeneii en onderstan- den, welke van 
overhoidswego zyw toegekend of door particulicro 
werkgevers ter zake van ver- richten arbeid 
verschuldigd zijn; hot recht op het wettelijk 
vruchtgenot on rechton op periodieke uitkeeringen 
en vorstrekkingen, rechtstreeks uit hot familierecht 
voortvlooiende; nog niot vorder- bare tormijnen van 
renten, van uitkeeringen, van bozoldigingen en van 
andore iukomsten alsmede nog niet ingeoogsto 
vruchten, die tonminste een- maal in drie jaar 
worden ingeoogst en ten slotte het recht op lijfrentou 
of andere periodieke uit* 
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ouders aan hunne minderjarige kinderen 
toegokend. 

De beperking van polissen van nog loopende 
levensverzekeringen en die van het recht op lijf- 
renten vindt haar grond in de overweging, dat al- 
leen die polissen en die lijfrenten kunnen worden 
vrygesteld, waarvan de pre mien geacht kunnen 
worden uit het voor vertering bestemde deel van het 
inkomen te zijn bctaald en die dus niet het resultaat 
zijn van de omzetting van vermogens- 
bestanddeelen of — wat de levensverzekcringen 
betreft — een beleggingskarakter dragen. 

De vrystelling van pensioensrechten wordt ge- 
motiveerd door het feit dat daarover in den regel 
slechts in zeer beperkte mate kan worden be- 
schikt. 

Grondslag voor de berekening van het zuiver 
vermogen is de toestand bij den aanvang van het 
belastingjaar of belastingtijdvak zooals ook voor de 
inkomstenbelasting slechts rekening wordt 
gehouden met bronnen, die bij den aanvang van het 
belastingjaar voor den belastingplichtige be- staan. 
Niettemin wordt, ingevolge eene door den 
Volksraad bij amendement in het ontwerp der 
ordonnantie aangebrachte wijziging, aan den in- 
wonenden belastingplichtige, wiens vermogen, 
berekend over een jaar, door de eene of andere 
oorzaak bij het einde van het belastingjaar daalt 
beneden drie vierden van het bedrag, waarnaar de 
aanslag is geregeld, vermindering van dien aanslag 
verleend, op den grondslag van het ver- schil 
tusschen den aanslag en de belasting, die naar het 
werkelijk zuiver vermogen op het einde van het 
belastingjaar zou zijn geheven (artikel 51 A).
 ' 

Dit artikel past niet in het systeem der ordon-
nantie, immers er is, anders dan voor de inkom-
stenbelasting, waarbij het werkelijk jaarinkomen 
feitelijk grondslag van heffing dient te zijn, geen 
reden om bij waardedaling of verlies van vermogen 
het jaareinde in de plaats van den aanvang van het 
belastingjaar te stellen, terwijl eene vermeerdering 
van het vermogen in den loop des jaars geheel 
buiten aanmerking blijft. 

Voor de waardeering van onroerende zaken geldt 
de verkoopwaarde, waaronder moet wor- den 
verstaan de waarde, die de zaak voor den doorsnee-
kooper heeft. Effecten worden geschat op hunne 
geldswaarde naar de laatste bekend ge- gevens. 
Deze geldswaarde wordt niet uitsluitend bepaald 
door den prijs, welke bij verkoop zou kunnen 
worden verkregen, maar inede door de 
geldswaardige voordeelen, welke het verniogens- 
bestanddeel aan den tegenwoordigen bezitter 
vermag te bieden. 

Van 场frenten wordt de waarde in het algemeen 
bepaald op de wijze voor het recht van successie 
voorgeschreven, terwijl alle overige zaken worden 
geschat naar hare geldswaarde, waarbij, voor- 
zoover de bestemming der zaken op die waarde 
invloed heeft, met die bestemming rekening wordt 
gehouden. Zoo zullen bedrijfsobjccten aJs 
machines, bedrijfsvee e.d. geschat inoeten worden 
naar de waarde, die deze zaken in en voor het 
bedrijf hebben, terwijl ook bij de schatting van 
bedrijfsvoorraden en grondstoffen het verband met 
de zaak niet uit het oog mag worden verloren. 

Artikel )2 der ordonnantie laat onder zekere 
voorwaarden toe het in ondememijigen belegd 

vermogen aan te geven volgens de balanson be vat 
als zoodanig eene uitzondering op den algemee- nen 
regel van artikel S. Niet de aanvang van het 
belastingjaar, maar het tijdstip, wnarop do balans is 
vastgesteld, is dan voor die waardeering maat- 
gevend. 

Hebben er tusschen het tijdstip van de vast- 
stelling der balans en 1 Januari verschuivingen 
plaats gehad van het prive-vermogen van den 
belastingplichtige naar het in de onderneming 
gelnvesteerde kapitaal of omgekeerd dan moet 
volgens het tweede lid van het artikel de waarde van 
het naar de balans geschat vermogen ver- meerderd 
of verminderd worden niet het door den 
belastingplichtige in dat tijdvak aan do 
onderneming toegevoegd of onttrokken kapitaal. 

De regeling heeft het voordeel dat daarinede 
moeilijkheden, aan de stuksgewijze waardeering 
van de bestanddeelen eener onderneming ver- 
bonden, worden ondervangen en dat belasting- 
plichtigen geen afzonderlijke balans behoeven op te 
maken. 

De waarde van vruchtgebruik en blooten eigen- 
dom wordt volgens het stelsel der ordonnantie door 
berekening afgeleid uit de waarde van den vollen 
eigen do ni, zooals ook in de successie- ordonnantie 
is bepaald. 

Ter berekening van het zuiver vermogen wordt 
de op hooger aangegeven wijze berekendc totale 
waarde der bezittingen verminderd met de con- 
tante waarde der schulden ten laste van den 
belastingplichtige. De last van wettelijk vrucht- 
genot zoomede door den belastingplichtige ver- 
schuldigde periodieke uitkeeringen en verstrek- 
kingen, rechtstreeks uit het familierecht voort- 
vloeiende, kunnen in overeenstemming met de 
desbetreffende vrijstelling voor de genielers dier 
voordeelen niet als schuklen in aanmerking komen. 

Ingevolge artikel 22A is de belastingplichtige 
bevoegd bij de aangifte aan het hoofd der in- spectie 
aanwijzing te verzoeken van drio deskun- digen, die 
te zijnen koste de waarde van het vermogen nader 
zullen vaststellen en wier schatting dan in de plaats 
treedt van die van den in spec- teur. 

Over zuivere vermogens van minder dan / 
25.000 is geen belasting verschuldigd. De Rc- 
geering heeft die grens in het betrekkeJijk be- 
grootingsvoorstel als volgt gemotiveerd. „Naar „het 
oordeel der Regeering behooren klei nere 
vermogens onbelast te bJijvcn. Met vrij „groote 
zekerheid kan toch worden verwacht „dat een 
onevenredigo toenaine van adminis- „tratieve 
moeilijkheden, welke zich bij eene hef- „fing van 
deze groep van vermogens zullen voor- „doen, een 
vlottc uitvoering ernstig zal belem- „mcren. Om 
deze reden is aansluiting gczocht „aan de regeling 
voor de inkomstenbelasting, „welker bepaling dat 
tot het doen van aangifte „voor die heffing in 
Nederlandsch-Indic wonende „physieke personen 
verplicht zijn, indien hun „jaarlyksch bruto-
inkomen con bedrag van „/ 1200 te boven gaat, 
eveneens de gedachte tot „uitdrukking brengt dat 
een scheidingslijn dient „te worden getrokken 
tusschen die belastingsub- „)ecten, voor wio het 
doen van con ingewikkeldc „beschrijving hunner 
inkomens- en vermogens- ,,bestanddeelen al te 
groote bezwaren zou op- „leveren en hen, die in 
verband met hunne be- „tere maatschappelijke 
positie daartoe wel in 
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„staat kunnen worden geacht. Bij een rentevoet 
,,van 5% bedraagt dan het minimum belast- „baar 
kapitaal / 24.000. Slechts bovcn dezo grcns 
„wenscht do Regeoring het vermogen te belas- 

Alhocwel het niet in de bedoeling heeft gclegen 
het tarief progressief te doon zijn, wijlde vermo-
gensbelasting niet op zichzelve staat maar eene 
aanvulling van de progressieve inkomstenbelas- 
ting vormt, wordt door den aftrek van / 24.000, 
waaraan alle vermogens van minder dan f 120.000 
zijn onderworpen, toch eene licht progressieve 
heffing verkregen, die eerst voor vermogens van / 
120.000 of meer proportioneel wordt. 

Bedraagt het zuiver vermogen / 25.000 of meer, 
doch minder dan / 120.000, dan is n.l. ver- 
schuldigd / 2,50 van elke geheele som van / 1000 
waarmedc het zuiver vermogen het bedrag van / 
24.000 te bo ven gaat. Aldus wordt een geleide- 
lijke overgang bercikt naar de toepassing van het 
normale tarief van 2 pro millo voor vermogens van 
/ 120.000 of meer. Dit grondtarief van f 2 van elke 
geheele som van / 1000 is tweemaal zoo hoog als 
dat voor de Nederlandsche vermogensbelasting, 
waarbij echter valt te beden- ken dat dit laatste reeds 
voor vermogens van / 30.000 geldt, terwijl daarop 
nog een belangrijk aantal opcenten rust. 

Artikel 16 der ordonnantie bevat eene bepa- ling 
ter voorkoming van dubbelo bclasting van die 
bestanddeelen van het vermogen van een inwoner 
van Nedcrlandsch-Indie, welke in an- dere declcn 
van het Rijk belastbaar zijn, en komt als zoodanig 
vrijwcl overeen met artikel 31 der ordonnantie op 
de inkomstenbelasting 1932. In het tweede lid van 
het artikel is echter met het oog op de mogelijkheid 
dat het tarief in het land van oorsprong lager is dan. 
in het domicilie- land, aan de vermindering der 
belasting volgens het Indische tarief eene grens 
gesteld. De ver- mindering kan n.l. niet meer 
bedragen dan de belasting, die in Nederland, 
Suriname of Curasao werkclijk vcrschukligd is. 
Deze bepaling heeft evenwcl vooralsnog geen 
practische beteekenia, aangezien do Nederlandsche 
belasting met in- begrip van de Rijksopcenten en de 
verdedigings- bclasting hooger is clan de huidige 
Indische ver- mogcnsbolasting. 

Ten aanzien van het buitenland zijn evouals voor 
de inkomstenbelasting tot dusver nog geen regel 
ingen getroffen op den voet van de wet ter 
voorkoming van dubbole belasting (Ind. Stb. 1930 
no. 310). 

])e zorg voor de verstrekking van aangifte- 
biljetten zoomede do bevoegdheid tot hot vast- 
stellen van aanslugen berusten bij de inspectours 
van financien, hoofden dor inspccties, iodor voor 
zijn ressort. Er zijn geen com mission van aanslag, 
zooids voor do inkomstenbelasting on de ambto- 
naren van het binnenlandsch bestuur hebbon met de 
heffing geon boinoeienis. 

Ovorigens zijn do bepalingen botroffende aan- 
gjftc, aanulag, bookenondorzook, voorloopigen 
aanslug, bezwaren, beroej), nuvordering on in- 
vordering vrijwcl golijk aan die, welko voor do 
inkomstenbelasting gcldon. 

Ten eindc to voorkomon dat do belastingplich- 
tige, dio goederen in blooten oigendom bezit doch 
wien do middclen ontbreken om do deswoge ver- 
schuldigde belasting te voldoen, tot te gelde ma 

king van zijn blooten oigendom zou moeten 
overgaan, bepaalt artikel 45 der ordonnantie dat de 
bloote cigenaar kan vorderen, dat die belasting 
wordt bctaald uit de met vruchtgebruik be- zwaarde 
zaken, tenzij de vruchtgebruiker mocht verkiezen 
het bedrag voor te schieten, in welk geval het 
voorgeschotenc bij het einde van het vruchtgebruik 
met vier ten honderd rente 's jaars kan worden 
teruggevorderd. Het bed rag der belasting van den 
blooten eigendom wordt bepaald naar 
evenredigheid van de waarde van het in blooten 
eigendom bezeten vermogen tot de waarde van het 
geheele vermogen. 

De door een minderjarige verschuldigde be-
lasting wegens vermogen, waarvan zijne oudera het 
wettelijk vruchtgenot hebben, komt ten laste van die 
ouders, waarbij het zooeven genoemde voorschrift 
omtrent de bepaling van dio belasting 
overeenkomstige toepassing vindt. 

Beide wetsbepalingen regelen slechts de ver- 
houding tusschen den blooten eigenaar eenerzijds en 
den vruchtgebruiker of den genieter van het 
vruchtgenot anderzijds； de verhouding tusschen 
den fiscus en den belastingplichtige wordt door haar 
niet gewijzigd. 

De vermogensbelasting is verder niet alleen 
verhaalbaar op de goederen van den aangesla- gene 
maar mede op die der vrouw, wier vermogen voor 
de regeling der belasting geacht is met dat van den 
aangeslagene 6en geheel uit te maken. Ook kunnen 
zaken, welke de aangeslagene in vruchtgebruik of in 
fidei-commia bezit, voor de belasting worden 
uitgewonnen. 

Evenals voor do inkomstenbelasting wordt aan 
hen, dio binnen Nederlandsch-Indie wonen, 
ontheffing verleend bij het metterwoon verlaten van 
Nederlandsch-Indie zoomede bij overlijden aan de 
erfgenamen en aan de uitwonende belas- 
tingplichtigen bij vestiging binnen Neder- landsch-
Indie, door het eindigen van de in artikel 2 
genoemde omstandigheden of bij overlijden (aan de 
erfgenamen). 

Eene zeer bijzondere bepaling is nog opgeno- 
men in artikel 67 der ordonnantie in verband met het 
feit dat het hier eene nieuwe belasting betreft, welke 
aanleiding gaf te verwachten dat zij, die in vroegere 
jaren inkomsten uit vermogen hebben verzwegon, er 
licht toe zouden overgaan nu ook voor deze 
belasting geen of eene onjuiste aangifte te doen uit 
vrees zich aan navordering van inkomstenbelasting 
of zelfs aan eene straf- vervolging bloot te stellen. 
Ten einde deze aanleiding om op den weg dor 
belastingont- duiking voort to gaan wog te nemen is 
ter zake een z.g. „goneraal pardon" afgekondigd 
voor hen, dio v66r 1 Januari 1934 voor het jaar 1932 
eeno aangifte van hot vermogen doen, waaruit- do 
ontduiking van inkomstenbelasting zou blijken of 
vermoed zou worden. Navordering van 
inkomstenbelasting on cone strafvervolging, welke 
volgons artikel 88 der herzieno ordonnantie op de 
inkoinstenbolasting 1920 zou kunnen wor- don 
ingestekl, blijvon dan achterwege. 

Literatuurx De wetten op de vermogensbelasting 
on verdcdigingsbolasting 1 door P. J. A. Adriani, 
derde druk. 

De personeele belasting. Do ordonnantie op de 
personeele belasting (Ind. Stb. 190S no. 13) heeft in 
don loop der jaren enkele min of meer belang- rijke 
aanvullingon on wyzigingen ondergaan. 

Bij de ordonnantie in Ind. Stb. 1920 no. 679 
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werd de belasting uitgebreid tot de Inlandsche 
bevolking, zoodat zij sedert 1 Januari 1920 voor alle 
bevolkingsgroepen van toepassing is (Zie DI. V of 
suppL afl. biz. 4). 

De instelling van een Raad van Beroep voor 
belastingzaken te Batayia^in 1915 cn de nieuwe 
Regeling van het Eeroep'voor dien Raad in 1927 
ma&kten wijziging der artikelen 29 en 30 nood- 
z&kelijk, welke bepalingen ook nog den invloed 
ondergingen van de opdracht van bevoegdheden on 
verplichtingen aan den Hoofdinspecteur van 
Financien in 1919 en de overdracht der beslis- 
singen op bezwaarschriften aan de Inspecteurs van 
Financien in 1925. 

Bij de ordonnantie in Ind. Stb. 1923 no. 44 werd 
artikel 39 gewijzigd in verband met de invoering 
eener andere regeling nopens den voorrang van ,s 
Lands kas ter zake van belastingvorderingen. Die 
vorderingen zijn thans slechts bevoorrecht boven 
pand, oogstverband en hypotheek, die gevestigd 
zijn bij of na den aanvang van het jaar, waarover de 
belasting verschuldigd is. De mogelijkheid om door 
middel eener hypotheek- verklaring ook aan 
zoodanige hypotheek voorrang te doen geven, 
zooals de ordonnantie op de inkomstenbelasting 
1932 en de ordonnantie op de 
vennootschapsbelasting 1925 die kennen, is voor de 
personeele belasting met hare betrekke- lijk geringe 
vorderingen niet noodig geacht. 

In 1925 (Ind. Stb. no. 171) werd de rechtstreek- 
sche bemoeienis van de Hoof den van gewestelijk 
bestuur met de uitvoering van verschillende bdas- 
tingverordeningen op de Inspecteurs overgedra- 
gen. Enkele bevoegdheden behielden de bestuurs- 
hoofden echter en wel die, betrekking hebbendo op 
de persoonlijke en zakelijke vrijstellingen, die tot 
het vaststellen van meubilairtarieven en de regeling 
van de verstrekking van aangifte- en aanslagbilj 
etten. 

Bij Ind. Stb. 1925 no. 421 ondergingen enkele 
artikelen eene wijziging in verband met de 
invoering van het nieuwe bestuursstelsel, ter- wijl 
hetzelfde geschiedde bij Ind. Stb. 1931 no. 168 in 
verband met eene nadere regeling van de be-
voegdheden der Europeesche en Inlandsche amb- 
tenaren van het Binnenlandsch Bestuur in de 
Gouvernementslanden op Java en Madoera. 

De bepalingen op de vrijstellingen werden voorts 
bij de ordonnantie in Ind. Stb. 1928 no. 395 nog 
toepasselijk gemaakt op provincies en de andere in 
artikel 121 der Indische Staatsregeling bedoelde 
zelfstandige gemeenschappen alsmedc op de 
waterschappen. 

Het bij Ind. Stb. 1917 no. ] 31 ingelaschte artikel 
38a betreffende de inning der belasting werd bij Ind. 
Stb. 1927 no. J12 ingetrokken in verband met het 
vaststellen van afzonderlijke voorschrif- ten voor 
die inning zoomede voor de uitkeering van 
collecteloon te dier zake. 

Ten slotte werden bij de ordonnantie van 1G 
Maart 1933 (Ind. Stb. no. 113) met het oog op de 
economische crisis de automobielen en autoletten, 
welke buiten gebruik zijn gesteld en deswege in- 
gevolge de bepalingen der ordonnantie op de mo- 
torvoertuigenbelasting Buitengewesten (Ind. Stb. 
1932 no. 36) en Java en Madoera (Ind. Stb. 1933 no. 
Ill) verzegeld zijn, van de personeele belasting 
vrijgesteld. Die vrijstelling is voor het eerst van 
toepassing voor het belastingjaar 1933. 
Tot eene zoo zeer gewenschte algeheele her- 

ziening van de grootendccls verouderde bepalingen 
op de personeele belasting is het tot dusverre nog 
niet gekoinen. 

De vennootschapsbelasting. Behalve de wijzi-
gingen, welke noodzakclijk werden door eene 
andere regeling van het beroep in belastingzaken en 
eene nieuwe taakverdeeling van het Binnon- 
landsch Bestuur, zijn in de ordonnantie op de 
vennootschapsbelasting 1925 (Ind. Stb. no. 319) 
sedert hare totstandkoming nog enkele tcchni- sche 
wijzigingen en aanvullingen aangebracht. 

Bij de ordonnantie van 7 Mei 1930 (Ind. Stb. no. 
134) is de voorwaarde, waaraan uitkeeringen, welke 
aan anderen dan commissarissen, gecom- 
mitteerden, bestuurders of beheerendo vennoo- ten 
wegens verrichten arbeid zijn toegekend, moesten 
voldoen om voor aftrek van de bruto- winst in 
aanmerking te kunnen komen, t.w. dat zij niet zijn 
berekend naar het zuiver voordeel van het bedrijf 
(artikel 5, lid 2, ten 5e) vervallen, zoodat zoodanige 
uitkeeringen thans altijd in mindering mogen 
worden gebracht. 

Tevens is bij die ordonnantie eene bijzondere 
voorziening getroffen met betrekking tot de ver- 
jaring van de vorderingen tot betaling van de 
vennootschapsbelasting, wijl deze eene nahef- fing 
is, die wordt geheven naar den toestand by het einde 
van het jaar, indien blijkt dat over het afgeloopen 
jaar win st is gemaakt, en zij dus geen eigenlijke 
belastingjaren kent in den zin van de algemeene 
regeling der verjaring van kohierbe- lastingen 
krachtens het Koninklijk besluit in Ind. Stb. 1882 
no. 280, zoodat deze regeling niet van toepassing 
kan worden geacht. 

De vorderingen tot betaling der belasting en van 
den interest, verschuldigd wegens verkregen uitstcl 
van betaling (artikel 36, lid 2), verjaren nu door 
verloop van vijf jaren, te rekenen van het einde van 
het jaar waarover de belasting wordt geheven. 

De wijzigings- en aanvullingsordonnantie 
werkte geheel terug tot den dag der inwerking- 
treding van de ordonnantie op de vennootschaj)s- 
belasting 1925, zoodat daaruit belangrijke rcsti- 
tuties van belasting over voorheen in de Jieffing 
betrokken personeelstantidmes zijn voortge- vloeid. 

Eene bijzonderheid van deze ordonnantie is nog 
dat zij eerst is tot stand gekomen nadat do 
behandeling van het ontwerp in het College van 
Gedelegeerden eene tweede behandeling door den 
Volksraad in pleno was gevolgd. 

Verdere belangrijke wijzigingen werden in de 
ordonnantie op de vennootschapsbelasting 1925 
aangebracht bij de ordonnantie van 28 Aj)ril 1932 
(Ind. Stb. no. 196). 

In do eerste plaats werd daarin buiten twijfel 
gesteld dat ook royalties, door niet binnen Ne- 
derJandsch-Indie gevestigde lichameu genoten ter 
zake van den overgang van het recht tot 
mijnbouwkundige opsporingen, evenals royalties 
uit overgedragen mijnconcessies aan do vennoot-
schapsbelasting zijn onderworpen. 

Voorts werd door die wijzigingsordonnantie 
voorzien in eene in artikel 3 bestaande lecinte, welke 
het mogelijk maakte dat eene naamlooze 
vennootscliap werd geliquideerd zonder dat voor de 
gedurende het bestaan der maatschappij gc- vormde 
meerwaardo belasting were! betaald. Daartoe werd 
aan artikel 3 een derde lid toe- gevoegd, luidende： 
„Ingeval van liquidatie wordt 
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de waardevermeerdering, besloten in do op de 
rechthebbenden ovcrgaande vermogensbestancl- 
deelcn, als voordeel in don zin van dit artikel be- 
schouwd". 

In de derdc plaats kunnen oprichtingskosten en 
duarmede op 6en lijn to stellen kosten van uit- 
breiding van het kapitaal van het lichaam thans van 
de bruto-winst in mindering worden ge- bracht. Die 
kosten worden daartoe gelijkelijk verdeeld over een 
tijdvak van tien jaren, te re- kenen vanaf het jaar 
waarin zij zijn gedaan. In- dien over dat jaar door 
het lichaam geen win st is behaald, kunnen deze 
kosten in aftrek worden toegelaten, te rekenen vanaf 
het eerstdaaropvol- gend jaar, waarin met 
inachtneming van dezen ftftrek winst is behaald. 

Ten slotte zijn ter voorkoming van renteverlies 
bepalingen opgenomen, die de belastingadminis- 
tratie in staat stellen om betrekkelijk kort na af- loop 
van het jaar, waarover de belasting moet worden 
geheven, dus als regel nog voordat de balans en 
winst- en verliesrekening zyn vast- gesteld, een 
voorloopigen aanslag op te leggen overeenkomstig 
eene voorloopige aangifte van de begroote winst. 

De bevoegdheid tot het opleggen van een 
voorloopigen aanslag overeenkomstig de (defini- 
tieve) aangifte is eenvoudigheidshalve slechts 
gehandhaafd voor die gevallen waarin de ver- 
plichting tot het doen van eene voorloopige aangifte 
nict is nagekomcn. Die aanslag wordt dan echter 
verhoogd met een interest van een half ten honderd 
voor elke maand — een gedeelte van eon maand 
voor ecn voile maand gerekend — ver- Joopen 
tusschen het tijdstip, waarop de voorloopige 
aangifte moest worden gedaan, en het tijdstip, 
waarop de (definitieve) aangifte is inge- diend. 

Op ovcrcenkomstige wijze wordt bij een na- 
deelig verschil tusschen den voorloopigen aanslag 
overeenkomstig de voorloopige aangifte en de 
belasting, die overeenkomstig de gedane (defini- 
tiovo) aangifte verschuldigd zou zijn, van meer dan 
25% van die belasting de later vast te stellen aanslag 
met cen over het geheele verschil bere- kenden 
interest verhoogd. 

Bij de ordonnautic van 24 December 1932 (Ind. 
Stb. no. 634) were! de ordonnantic op do 
vennootschapsbelasting 1925 anderniaal gewij- zigd 
en aangevuid. 

Allereerst werden in overeenstemming met de 
reeds in de ordonnantio op do inkonistenbclasting 
1932 uitgoworkte beginselen do winsten, in in- 
tornationaal scheepvaartvcrkcer behaald door niet 
binnen Neclerlandsch-Indie gevestigde licha- inen, 
van vennootschapsbelasting vrijgesteld, terwijl 
daarentegon de rente, die buitenlandscho lichamen 
genieten van gel den, die tinders dan in de 
uitoefening van cen bedrijf onder verband van in 
Nedcrlandach-Indie gelegen of gevestigde on- 
roorendc zaken zijn uitgeleond, aan de belasting 
word onderworpen. 

Voorts werd, ton oindc de ontwikkclingsmogc- 
lijkhcid van do binnen Ncderlandsch-Indid go- 
vestigde cooperatieve vereenigingen, georgani- 
seerd op den voot van do Regeling lulandscho 
coopcratiove vereenigingen (Ind. Stb. 1927 no.91), 
niot to bcloinmeren, ceno vrijstelling van do winst 
dier vereenigingen in het leven geroepen over vijf 
na do oprichting volgende doch niet na 

31 December 1942 cindigcnde jaren en, voorzoo- 
ver zij v66r 1 Januari 1933 zijn opgericht, over de op 
laatstbcdoeld tijdstip volgende vijf jaren. 

De ordonnantie is met ingang van 1 Januari 1933 
in working getreden en waa behalve ten aanzien van 
de coopcratieve vereenigingen voor het eorst van 
toepassing op de aanslagen in de. 
vennootschapsbelasting, betrekking hebbende op 
tijdvakken, welker einde valt tusschen 30 Juni 1932 
en 1 Juli 1933. 

Het ligt in de bedoeling de ordonnantie op de 
vennootschapsbelasting 1925 andermaal te wij- 
zigen, in dier voege dat de niet binnen Neder- 
landsch-Indie gevestigde luchtvaartondernemin- gen 
daar te lande voor de in internationaal ver- keer 
verkregen voordeelen van belasting worden 
vrijgelaten. 

De verponding. Nadat de Commissie voor 
herziening van het belastingstelsel in haar vijfde 
verslag de voorstellen tot herziening van de be-
palingen op de heffing der verponding had gefor- 
muleerd, is bij de ordonnantie van 12 Augustus. 
1928 (Ind. Stb. no. 342) eene geheel nieuwe regeling 
van die belasting tot stand gekomen. 

De belangrijkste verschillen met de vroegere 
Verpondingsordonnantie in Ind. Stb. 1912 no. 31* 
zooals die later herhaaldelijk is gewijzigd en aan-
gevuid, mogen hieronder bespreking vinden. 

Volgens artikel 10 van evengenoenide Verpon-
dingsordonnantie kwamen gebouwen, toebe- 
hoorende aan anderen dan aan den houder van het 
zakelijk recht op den grond, waarvan de jaar- 
lijksche huurwaarde — zonder aftrek der grond- 
huur — eene door den Gouverneur-Generaal te 
bepalen som — bij Ind. Stb. 1912 no. 32 vast- 
gesteld op / GO— niet te boven ging, bij de bepa- 
ling der verpondingswaarde niet in aanmerking. 

De Verpondingsordonnantie 1928, zooals die is 
gewijzigd bij Ind. Stb. 1933 no. G3, zondert de ge- 
bouwen, staande op gronden van particuliere 
landerijen, waarop door Inlanders of Vreemde- 
Oosterlingcn wordt uitgeoefend het op de lande- 
rijen bewesten de Tjimanoek erkende erfpacht- recht 
of soortgelijke rechten op den grond zooals die, 
welke worden erkend op de landeryen ten Oosten der 
Tjimanoek, en de gebouwen, toebe- hoorendc aan 
een derde, indien de belasting- schuldige 
aannemelijk kan maken dat deze hetzij van oudsher 
hetzij door verjaring eon recht van opstal of ecn 
woonrecht op den grond bezit, zonder eenige 
begronzing van de belasting uit, terwijl voor niet 
onder die categorieen vallende gebou- won, welke 
aan anderen dan aan den houder van hot zakelijk 
recht op den grond toebehooren, de grens van 
vrystclling is verhoogd tot f 120 *s jaars aan 
huurwaarde met inbegrip van die van den 
ondergrond (artikel 3, lid 2, letters b, c en d). 

Artikel 56 bcdoelt in verband met die verhoo- 
ging de te zwaar bclaste grondeigenaren ook voor 
het tydvak 1923—1927 tegemoet to komen. 
Voorzoover vo6r 1 Januari 1929 aan do verpon- 
dingscomniissie, bedoekl in de oudo ordonnantie, 
were! aangotoond dat nicer dan 7% percent —
vermeerderd met opcenten — van het genoten 
bedrag aan grondhuur of retributie van het be- 
treffende erf aan verponding is botaald, werd het 
bedrag van het aangetoondo verschil terugge- 
govon. 

De verpondingswaarde van gebouwen mot hunne 
aanhoorigheden bedraagt in het algemeen tienmaal 
do jaarlijkscho huurwaardo op het 
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tijdstip, dat voor den aanslag beslissend is. In- 
gevolge artikel 1, ten 2e wordt onder dat „tijd- stip" 
verstaan: 

a. indien de aanslag voor een vol tijdvak van 
vijf jaren moet worden vastgesteld de eerste Januari 
van het jaar, onmiddellijk a an dat tijdvak 
voorafgaande, voor die onroerende goede- ren, 
welke op dien datum reeds belastingplichtig waren 
； 

b. indien de vastgestelde aanslag voor een vol 
tijdvak van vijf jaren moet worden herzien we- gens 
verandering van de aauvankelijk juist be- paalde 
verpondingswaarde: de a an vang van de 
kalendermaand, naar den toestand waarop de 
herziene verpondingswaarde moet worden vast-
gesteld ； 

c. in a lie andere gevallen het tijdstip van 
aanvang van het tijdvak, waarvoor de aanslag moet 
worden vastgesteld. 

Als huurwaarde wordt beschouwd de onder 
gewone omstandigheden bedongen huurprijs, 
vermeerderd met de tot geldswaarde herleide lasten, 
die de huurder draagt doch die bij gebreke van een 
beding daaromtrent ten laste van den verhuurder 
zouden komen. Indien zulk een Iiuur- prijs niet 
bekend is, wordt do huurwaarde ge- schat door 
vergelijking met andere nabijgelegen gebouwen, 
waarvan die prijs wel bekend is. 

Voor gebouwen, die door hunne ligging of be- 
stemming niet voor verhuring in aanmerking komen 
en waarvan de huurwaarde niet door vergelijking 
met verhuurde gebouwen kan worden geschat, werd 
onder vigeur van de vroegere or- donnantie de 
huurwaarde naar die van andero nabijgelegen 
gebouwen bepaald, zooveel moge- lijk in 
verhouding tot de wederzijdsche kosten van den 
grond en van oprichting der gebouwen en met 
inachtneming van sedert plaats gehad hebbende 
veranderingen. 

De Verpondingsordonnantie 1928 heeft voor 
dergelijke gebouwen, waaraan men toch eigen- lijk 
bezwaarlijk eene huurwaarde kan toeken- nen, een 
nieuwen maatstaf, de gebruikswaarde, ingevoerd. 

De jaarlijksche gebruikswaarde, welker tien- 
voud eveneens de verpondingswaarde oplevert, 
wordt gesteld op zes procent van de verkrijgxngs- 
kosten, besteed voor de gebouwen en voor den 
grond of voor het recht op den grond te zamen, de 
aan den grondeigenaar verschuldigde jaar- lijksche 
canon of andere jaarlijksche vergoeding niet 
medegerekend. Indien het juiste bedrag der bestede 
verkrijgingskosten niet is vast te stelleu of de 
verkrijging niet tegen een onder gewone 
omstandigheden bedongen contraprestatie heeft 
plaats gehad, worden als verkrijgingskosten in 
rekening gebracht de kosten, welke de verkrijging 
zou eiechen op het tijdstip, dat voor den aanslag 
beslissend is. Hetzelfde geschiedt als de 
belastingschuldige daartoe het verzoek doet. 

Als een gebouw ,dat naar de jaarlijksche ge- 
bruikswaarde moet worden aangeslagen, slechts ten 
deele in gebruik is dan wel kennelijk slechts ten 
deele aan zijne bestemming beantwoordt, dan wordt 
voor de bepaling van de verpondingswaarde slechts 
een evenredig deel van de verkrijgingskosten in 
rekening gebracht. 

Be verpondingswaarde van gebouwen op lan- 
delijke ondernemingen, voor zoover voor de ex- 
ploitatie van die ondernemingen dienende, wordt 

niet meer afzonderlijk vastgesteld on do bruto- 
opbrengst der van het laud verkregen producten 
wordt ter berekening vau de belastbare opbrengst in 
verband daarniede niet nieer met de jaarlijk- sche 
huurwaarde dier gebouwen veriilinderd. Die 
verpondingswaarde wordt ingevolge artikel 7 
slechts bepaald op de verpondingswaarde van den 
grond, berekend naar / 14 per H.A., terwijl, indien 
de gebouwen gedeeltelijk ook voor andere 
doeleinden dienen, die berekening slechts toe-
passing vindt voor een evenredig deel tcnzij dit 
gedeelte grooter is dan negen tienden. 

Van andere goederen dan gebouwen met hunne 
aanhoorigheden wordt de verpondingswaarde als 
volgt vastgesteld: 

Voor gronden, die tegen onder gewono omstan- 
digheden bedongen prijzen zijn verhuurd of ver- 
pacht en noch op zichzelf noch tezamen met door 
den verhuurder aan dezelfde persoon of dezelfde 
personen verhuurde of verpachto gronden eene 
oppervlakte hebben van meer dan 5 H.A., op 
tienmaal den jaarlijkschen huur- of pachtprijs. 

Voor produceerendo gronden zeven maal de 
belastbare jaarlijksche opbrengst van erfpachts- 
gronden en particuliere landerijen voorzoover 
daarop door den landheer vruchten worden ge- teeld 
voor de wereldmarkt, andere dan rijst en tienmaal de 
belastbare jaarlijksche opbrengst in alle overige 
gevallen, een en ander behoudenseen minimum van 
/14 per H.A. en tienmaal den jaarlijkschen huur- of 
pachtprijs bij verhuring of verpachting. 

Voor beplante doch nog niet produceerendo 
gronden geldt een minimum van / 56 per H.A.; voor 
weidegronden is dit / 28 per H.A., voor woeste 
gronden op Java en Madoera / 7 per H.A. en elders 
/ 1,40 per H.A. en voor afgeschreven plantsoenen en 
andere niet eerder genoeindo gronden / 14 per H.A. 

De in artikel 7 der oude ordonnantie opgenomen 
vrijwel onuitvoerbare regeling betreffende de 
bepaling der verpondingswaarde van spoor- en 
trambanen, welke were! gelijkgesteld aan die van de 
daarnaast gelegen gronden, is vervaHerhy 

Bij de berekening van de belastbare -juarlyk- 
sche opbrengst van produceerende gronden wordt 
uitgegaan van de netto-opbrengst van Jiet 
marktproduct, welke wordt verniinderd mot do 
winst van de industrie, die de voortbrongsolcn van 
den grond tot marktproduct verwerkt. Die 
industriewinsl, waarniedc vroeger in het geheel geen 
rekening werd gehouden, stelt de nieuwe 
ordonnantie op cone rente van negen percent 'sjaars 
van degezondercstant-waarde opl.Januari van ieder 
jaar van alle machinerictin, installatica andere dan 
gebouwen, van werktuigen, inatcria- len, 
transportmiddelen en railbanen, behalve de 
onderbouw van vasto kunstwerken, voorzoover een 
en ander tot do verkrijging, liet vervoer, de 
bereiding en de be- of verwerking van de producten 
van den grond wordt gebezigd, wordonde zulks 
geacht voor het geheel het geval te zijn indien dit 
geschiedt voor meer dan negen tienden (artikel 9, lid 
], ten Ge). 

De voor de becijfering van de netto-opbrengst 
van het product toelaatbare aftrek van de bruto 
geldelijke opbrengst komt grootendeels overeon 
met die, neergelegd in de bij Ind. Stb. 1912 no. 32 
jo Ind. Stb. 1917 no. 52 en 1919 no. 599 vastge- 
stelde voorschriften. In stede van kosten van ver- 
nieuwing en vervanging van exploitaticmiddelen 
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kan echter in mindering worden gebracht het be-
drag, dat volgens goed koopmansgebruik in het 
betrokken bockjaar moet wordon afgeschreven wo- 
gens vermindering in dat jaar van de gebruiks- 
waarde van alle zaken, met uitzondering van den 
grond, wolke ter verkrijging van de bruto- 
opbrengst worden gebezigd voorzoover die zich op 
het belastingplichtig goed bevinden, daaron- der 
begrepen verpakkingsmiddelen voor de ver- 
zending der producten. 

Voorts is afschrijving toegestaan op vorderin- 
gen ter voldoening van de bruto-opbrengat en tot 
verhaal van voorschotten op de kosten tot 
verwerving, inning en behoud dier bruto-op- 
brengst, terwijl eveneens eene vermindering toe- 
laatbaar is met het bedrag van hetgeen jaarlijks 
afgeschreven moet worden wegens het afloopen van 
aan een termijn gebonden rechten op den grond, 
waarvan de producten afkomstig zyn. 

Anderc belastingen dan wegenbelasting — dus 
ook de verponding zelve — komen niet voor aftrek 
in aanmerking. Ook de verschuldigde canon kan 
niet in mindering worden gebracht. 

Voorzoover de kosten tot verwerving, inning en 
behoud der bruto-opbrengst bestaan in eigen arbeid 
van den rechthebbende op die opbrengst worden zij 
geschat op het bed rag, dat zou moeten worden 
uitgegeven om dien arbeid in loondienst te doen 
verrichten. 

Werden onder de oudo ordonnantie biljetten 
slechts ter invulling verstrekt voor andere on- 
roerende goederen dan gebouwen met hunne 
aanhoorigheden, volgens artikel 16 der Verpon- 
dingsordonnantie 1928 kunnen de ambtshalve 
verstrckking van een aangiftebiljet en de ver- 
strekking daarvan op verzoek zoowel voor het 
gebouwd als voor het ongebouwd plaats hebben. 
Voor het gebouwd beperkt de aangifte zich echter 
tot de meer samengestelde perceelen. 

De uitvoering van de ordonnantie is niet langer 
opgedragcn aan eene commissie voor geheel Ne- 
derlandsch-J ndie, doch aan de Inspecteurs van 
Financial】，icder voor zijn ressort, hetgeon eene 
vlottc en spoedige vaststelling van den aanslag 
bcvordcrt. 

J)c belastingschuldigc is gehouden aan den met 
den aanslag belastcn Inspectour en de ambte- naren 
van den belastingaccountantsdienst des- gevraagd 
iuzage te verlcenen van de boekhou- ding en de 
daaraan ten grondslag liggende be- scheiden. 

JJij de ordonnantie in Ind. Stb. 1932 no. 127 is in 
afwuchting van de vaststelling der verpondings- 
waurde cn van den aanslag het opleggcn van 
voorloopige aanslagcn overcenkoinstig do aan- 
giftc inogolijk gemaakt ten eindo renteverlies voor 
het Land te voorkonien. 

Indien na de verstrekking van eon aangiftebiljet 
ondanks eene aangctcekend per post ver- zonden 
aanmailing verznimd is aangifte to doen dan wol 
niet ia voldaun aan do vcrplichting tot het 
ovcrleggen van de noodigo bescheiden tot hot 
verlcenen van inzage dor bockhouding wordt de in 
den aanslag te begrijpen belasting met hon- derd ten 
honderd verhoogd. Evenals voor andere belastingen 
is de Directeur van Financien be- voegd op grond 
van dwaling of verschoonbaar verzuim ontheffing 
van die verhooging to ver- leenon. 

Ook in andero opzichten is de nieuwe regeling 

aangepast aan de ordonnantie op de vennoot- 
schapsbclasting 1925. Met name is ook het in- stituut 
der navordering voor de verponding in- gesteld. Uit 
billijkheidsoverwegingen wordt echter do verhooging 
bij navordering niet toe- gepast op het evenredig deel 
van den aanslag, dat door overdracht is overgegaan op 
een ander dan den aangever. 

Door den Hoofdinspecteur van Financien wordt nog 
slechts beschikt op bezwaren tegen den aanslag van 
hen, die tot het doen eenor aangifte werden 
uitgenoodigd; op de bezwaren van anderen neemt het 
hoofd der inspectie, dat den aanslag heeft vastgesteld, 
eene beslissing. 

Evenals de oude ordonnantie kende de Ver- 
pondingsordonnantie 1928 oorspronkelijk geen 
tusschentijdsche verhooging van den aanslag. Bij de 
ordonnantie in Ind. Stb. 1933 no. 63, verbe- terd bij die 
in Ind. Stb. 1934 no. 62, is daarin echter in zooverre 
vorandering gekomen, dat indien op een onroerend 
goed na het voor den aanslag be- slissend tijdstip 
nieuwe gebouwen worden opge- richt of bestaande 
gebouwen worden vergroot of vervangen, de 
verpondingswaarde en de aanslag worden verhoogd 
met ingang van de maand, volgende op die waarin de 
nieuwbouw voltooid is. In geval van vergrooting of 
vervanging van een bestaand gebouw bedraagt die 
verhooging van de verpondingswaarde het verschil 
tusschen die van het nieuwe en die van het 
oorspronkelijke gebouw, beoordeeld op evengenoemd 
tijdstip (ar tikel 15a). 

Eene bloote stijging van de verpondingswaarde in 
den loop van het belaatingtijdvak zonder meer heeft 
dua geon verhooging van den aanslag ten- gevolge. 

Tegelijk met het algcmeen betrekken van den 
nieuwbouw in de belasting is de uitdrukkelijke 
vrijstelling van onroerende goederen, waarvan de 
jaarlyksche aanslag in hoofdsom minder dan 66n 
gulden zou bedragen (art. 4, lid 1, ten lOe), —welkc 
bepaling tot onbillijkheden aanleiding gaf, die 
voorheen door de Regeering met toepassing van de z.g. 
billij kheidsordonnantie in Ind. Stb. 1928 no. 187 
werden teniet gedaan — komen te vervallen. Die 
miuimum-aanslagen worden nu wel vastgesteld, maar 
niet ten kohiere gebracht en ingevorderd. 

Was volgens artikel 28 der oude ordonnantie eene 
tusschentijdsche herzicning van den aanslag in den zin 
ecner vermindering slechts mogelijk wanneer het 
belastingplichtig goed dan wel het daarop gobouwde 
of geplanto tengevolge van aangcbrachto belangryke 
veranderingen, zich voorgedaan hobbonde 
buitengewone omstandig- heden of ondervonden 
rampen zich geheel of ten deelc in anderon toestand 
bevond dan die, waarin het verkeorde bij den aanvang 
van het z.g. doode jaar — het jaar, onmiddellijk 
voorafgaande aan het belastingtijdvak — en 
dientengevolge de verpondingswaarde van het goed 
met nicer dan 6en viorde was vorminderd, artikel 33 
der Ver- pondingsordonnantio 1928 staat op het stand- 
punt dat de oorzaak der vermindering van de 
verpondingswaarde met meer clan ^en vierde van niet 
het minste belang is. De aanslag wordt dus bij eene 
zoodanige vermindering der verpondingswaarde altijd 
dionovereonkomstig venninderd. 

Daftrnaast geeft eeno volkomen nieuwe ilng 
(artikel 34) gelegcnheid tot vermindering van ' z den 
aanslag ids een belastingplichtig goed, waar- 
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van de verpondingswaarde is vastgesteld naar de 
huur-, gebmiks- of pachtwaarde, gedurende twaalf 
aclitereenvolgonde maanden onverhuurd, 
ongebruikt en onbeplant is gebleven cn daarvan 
gedurende dien tyd niet op ecnige andere wijze 
inkomsten werden getrokken. 

De Verpondingsordonnantic 1928 werkt terug 
tot 1 Januari 1928, de aanvullings- en wijzigings- 
ordonnantie van 11 Februari 1933 (Ind. Stb. no. 63) 
tot 1 Januari 1933, met dien. verstande dat de 
bepalingen omtrent de tusschentijdsche ver- 
hooging van den aanslag in geval van nieuwbouw 
voor het eerst van toepassing zijn op het be- 
lastingtijdvak 1933_1937. 

De toelichting op de Verpondingsordonnantie 
1928 is opgenomen in Bijblad. no-11808. 

De motorvoertuigenbelasting in de Buitenge- 
westen. Volgens artikel 1 der ordonnantie op de 
motorvoertuigenbelasting Buitengewesten (Ind. 
Stb. 1932 nos. 36 en 617, j°1933 no. 523) wordt 
onder den naam van motorvoertuigenbelasting eene 
belasting geheven ter zake van het houden van 
motorvoertuigen in het rechtstreeks be- stuurd 
gebied der Buitengewesten met uitzonde- ring van 
de ressorten van gebiedsdeelen met eigen 
geldmiddelen, door welke eene overeen- komstige 
belasting wegens het houden van motorvoertuigen 
wordt geheven. 

Onder overeenkonistige belastingen moeten 
worden verstaan belastingen, welke voor het 
houden of gebruiken van motorvoertuigen ge- 

De opbrengst der belasting word bij haro in- 
voering geraamd op / 600.000, welk bedrag ceno 
compensatie moet verschaffen voor de afschaf- fing 
der heerendiensten. 

Het tarief houdt in de eersto plaats verband met 
het gewicht van het volledig uitgeruste 
motorvoertuig, welk gewicht naar beneden wordt 
afgerond tot een veelvoud van 100 K.G. Voorts is 
het voor vrachtauto's hooger dan voor auto- 
mobielen, autoletten, motorrijwielen en alle andere 
motorvoertuigen dan vr&chtauto's, wijl do eerste 
zwaarder wegwerk noodig raaken. Voor zrjspan- en 
aanhangwagens van andere motorvoertuigen dan 
vrachtauto's wordt rekening gehouden met de 
gebruiksfrequentie door bij openbaar gebruik het 
dubbelo te eischen* van het bedrag, dat 
verschuldigd is voor eigen gebruik. Ten slotte 
wordt het voertuiggewicht ge- corrigeerd in 
verband met de gebezigde banden- soort. Al 
naarmato de widen van het motor- voertuig zijn 
voorzien van cushion-, volgummi- of metalen 
banden worden n.l. de belastingbe- dragen volgens 
het grondtarief, hetwelk voor luchtbanden geldt, 
vermenigvuldigd met onder- scheidenlijk 1,5, 2 en 
2,5, wijl de dynamische verkeerslast bij gebruik van 
die bandensoorten zooveel hooger is dan bij 
aanwending van nor- inale luchtbanden. Volgens 
dit grondtarief be- draagt do belasting jaarlijks in 
guldens per 100 K.G. gewicht 

Behalvc de vrijstellingen voor het Land, voor 
gebiedsdeelen met eigen geldmiddelen en voor 
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500 K.G. en minder...........................  6L 3,— 3,50 1,75 3,50 
meer dan 500 tot en met 1000 K.G. 6,5

(  3,25 4 — 2 — 4,—— 
,,,,1000 ,, ,, ,, 1500 ,, 7-  3,50 4,50 2,25 4,50 
,,„ 1500 ,, ,, ,, 2000 ,, 7,50 3,75 5,—— 2,50 5,— 
,,,,2000 ,, ,, ,, 2500 ,, 8-  4 — 5,50 2,75 5,50 
,,,,2500 ,, ,, ,, 3000 ,, 8,5

(  4,25 6 — 3,— 6 
,,,,3000 ,, ,, ,, 3500 ,, 9-  4,50 6,50 3,25 6,50 
,,,,3500 ,, ,, ,, 4000 ,, 9,5

(  4,75 7,_ 3,50 7 — 
,,„ 4000 K.G ...................................  10, —  5,— 7,50 3,75 7,50 

heven worden. Voorts ligt het in de bedoeling dat 
het Land zich in eenig autonoom ressort van dit 
belastinggebied terugtrekt, zoodra dit ressort tot 
eene overeenkonistige belastingheffing overgaat. 

De belasting wordt mede geheven in de zeJf- 
besturende landschappen ter zake van het houden 
van motorvoertuigen door niet-zelfbestuurs- 
onderhoorigen, die niet reeds vallen onder eene 
overeenkomstige belasting van eenig gebiedsdeel 
met eigen geldmiddelen. Verschillende zelfbe- 
sturen kennen eene eigen motorvoertuigen belas-
ting voor hunne onderhoorigen. Deze onderhoo- 
rigen vallen nimmer in de landsbelasting. 

Onder motorvoertuigen worden verstaan allo rij- 
of voertuigen, bestemd om uitsluitend of mede door 
eene mechanische kracht, op of aan het rij- of 
voertuig zelf aanwezig, anders dan langs 
spooretaven te worden voortbewogen zooinede 
zijspan- en aanhangwagens dier rij - of voertuigen. 

consulaire en andere vertegenwoordigers van 
vreemde niogendheden kent de ordonnantie nog 
den vrijdom ter zake van het houden van motor-
voertuigen door toeristen en andere personen, die 
niet langer dan negentig opeenvolgende dagen 
binnen Nederlandsch-lnclie vertoeven. 

Ter zake van het houden van motorvoertuigen, 
welke geen gebruik maken van den open- baren 
weg, wordt mede geen belasting goheven. 

Het oorspronkelijk stelsel van aanslag en in- 
vordering met uitsluitend tot bewijs van gedano 
aangifte strekkende belastingkaart, met kobie- ren 
en aanslagbiljetten, welke wijze van invorde- ring 
de taak van de aangewezen ambtenaren niet 
onbelangrijk verzwaarde en tot grooten achter- 
stand in de aanzuivering der heffing leidde, is met 
ingang van 1 Januari 1934 verlaten. De ordonnantie 
van 29 December 1933 (Ind. Stb. no. 523) tot 
wijziging van de ordonnantie op de mo- 
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torvoertuigenbelasting Buitengewesten regolt deze 
materie thans op gelijke wijze als in de 
motorvoertuigenbelastingordonnantie Java en 
Madoera 1933 is geschied. 

Voor iedcr motorvoertuig afzonderlijk moet door 
den houder binnen een maand na den aan- vang van 
het belastingjaar of van den belas- tingplicht aangifte 
worden gedaan, terwijl zoo- danigo aangifte binnen 
veertien dagen eveneens moet plaats vinden van 
icdere verandering, welke meer belasting doet 
verschuldigd worden. Bij verzuim wordt de belasting 
met 10% verhoogd. 

De belastingplichtigen zijn gehouden bij de 
aangifte hun motorvoertuig ter onderzoek van de 
voor de vaststelling van de belasting benoo- digde 
gegevens alsmede ter bevestiging daaraan van een 
merkteeken ten kantore van het Hoofd van 
plaatselijk bestuur of op een andere aan- gewezen 
plaats voor te brengen. De over het be- Jastingjaar 
verschuldigde belasting wordt tcgelijk bij de aangifte 
door of vanwege het Hoofd van plaatselijk bestuur 
ter kennis van den belasting- plichtige gebracht en 
moet door dezen terstond daarna worden voldaan. 
Desverlangd kan hem echter vergund worden de 
belasting te voldoen in terinijnen, samenvallende 
met de nog niet verstreken kwartalcn van het 
belastingjaar. De belastingkaart client tot kwitantie, 
een merkteeken tot uitcrlijk bewijs dat de belasting 
geheel of gedeeltclijk is betaaJd. Termijnbetaling ge-
schied t voor den J 5en van de eerste maand van het 
kwartaul. Bij niet-tijdige betaling wordt, zoolang 
geen ambtshalve aanslag is opgelegd, een boetc 
beloopcn van vijf ten honderd over het niet tijdig 
bctaalde bed rag. 

Slechts de ambtshalve aanslag en de niet-tijdig 
voldane belasting, die in termijnen wordt be- baald, 
wordt op kohicren gebracht, waarna aan- 
sJagbiljctten worden verstrekt. 

Indien cen motorvoertuig te niet is gegaan, buiten 
gebruik IH gcsteld, het belastinggebied voorgoed 
heeft verlaten of op cen anderen houder is 
overgegaan, wordt aan den houder op scliriftclijk 
vcrzock met gclijktijdige inneining van de 
belastingkaart on van het merkteeken ontheffing 
vcrlccnd over de op het tijdstip van ontvangst van het 
vcrzock nog niet ingetreden maanclcfi van het 
belastingjaar. Bij overgang op een andcrcn houder 
kan ten behoeve van dezen ook afstand worden 
gednan van het recht op ontiwffing. Bij 
buitengebruikstellii)g is het Hoofd van plaatselijk 
bestuur bevoegd het motorvoertuig te docn 
vcrzegclen. 

Ook bij ccne zoodanige v era nd ering aan het 
motorvoertuig, dat minder belasting verschuldigd 
wordt, is ontheffing mogdijk. Tegen het bedrag dcr 
bclastiug knnnen voorts bezwaren worden 
ingcbracht bij het Hoofd van gewestelijk bestuur, 
terwijl van diens beslissing beroep open staat bij den 
Raad van Beroep voor bclastingzaken. 

De oorspronkclijk aan de hoofden der inspccties 
van Financitin en den Ifoofclinspectcur van Fi- 
nancion toegekende bevoegdheden zijn med。 sedert 
1 Januari 1934 overgedragen onderschei- denlijk 
oj)de Hoofden van plaatselijk en gewestelijk 
bestuur. Do belasting wordt van 1 Januari 1932 af 
geheven. 

De motorvoertuigenbelasting op Java en Madoera. 

By de ordonnantie van 16 Maart 1933 

I 
 (Ind. Stb. no. Ill), welke met ingang van 25 
Maart 1933 in working is getreden, behoudens 
ten aanzicn van de strafbopalingcn terugwerkt 
tot 1 Januari 1933 en kan worden aangehaald 
als „motorvoertuigenbela3tingordonnantie Java 
en Madoera 1933", is eene uniforme centraal ge- 
regelde motorvoertuigenbelasting in het recht- 
streeks bestuurd gebied van Java en Madoera 
tot stand gekomen. 

Alle provinciale en gemeentelijke verordenin- 
gen op de heffing van belasting op het motor- 
verkeer zijn gerekend van 1 Januari 1933 af ver- 
vallen behoudens ten aanzicn van de krachtens 
die verordeningen over vorige belastingjaren ver- 
schuldigde belastingen. 

De opbrengst van de algemcene heffing wordt 
verdeeld tusschen het Land en de provincies, 
regentschappen en stadsgemeenten. 

Het aandeel van elk der stadsgemeenten be- 
draagt 4/10 gedeelte van hetgeen de belasting op- 
brengt van motorvoertuigen, welke binnen haar 
ressort worden gehouden. Het aandeel van elk 
der provincies West-, Midden- en Oost-Java be- 
draagt 6/I0 gedeelte van hetgeen de belasting op- 
brengt van motorvoertuigen, welke buiten het 
ressort der binnen het gebied van de betrokken 
provincie gelegen stadsgemeenten worden gehou- 
den en a/］。gedeelte van de opbrengst binnen het 
ressort dier stadsgemeenten. Het aandeel van 
het Land bedraagt 4/10 gedeelte van de op- 
brengst der belasting. Daarvan kan ten hoogste 
i/< gedeelte worden bestemd voor uitkeering 
van subsidies aan provincies, regentschappen, 
stadsgemeenten of ddsa's. 

Bij de uitkeering van het aan het Land en aan 
elk der stadsgemeenten toekomende aandeel in 
de opbrengst van de motorvoertuigenbelasting 
kan door de provincies West-, Midden- en Oost- 
Java aan welker colleges van gedeputeerden de 
uitvoering der ordonnantie is opgedragen, vijf 
ten honderd aan innings- en administratiekosten 
in rekening worden gebracht. 

Voorschriften tot nadere regeling van de uit- 
keeringen worden bij Gouvernementsbesluit vast- 
gesteld. 

Het tarief maakt slechts onderscheid tusschen 
vrachtauto's en personenmotorvoertuigen, terwijl 
het voor laatstgenoemde weer gedifferentieerd is 
wat betreft het gebruik. Voor het overige vertoont 
het overeenstemming met dat voor de motor- 
voertuigonbelasting in de Buitengewesten. 

Indien alle widen van het motorvoertuig zijn 
voorzien van luchtbanden, bedraagt de belasting 
per belastingjaar in guldens per 100 K.G. ge- 
wicht als aangegeven in de tabel op biz. 1332. 

Zijn een of meer wielen van het motorvoertuig 
voorzien van cushion-, volgummi- of metalen 
banden dan worden de evengenoemde belasting- 
bedragen vermenigvuldigd met onderscheiden- 
lijk 1,5, 2 cn 2,5. Met voertuiggewicht wordt niet 
naar beneden, zooals voor de Buitengewesten, 
doch naar boven afgerond tot een veelvoud van 
100 K.G. 

De vrijstellingen sluiten gedeeltelijk aan by die 
ter zakc van de motorvoertuigenbelasting in de 
Buitengewesten. Bovendien wordt o.m. geen be- 
lasting geheven ter zake van het houden van 
motorvoertuigen, welke kenuelijk zijn ingoricht 
voor het vervoer van zieken en gewonden, of 
voor het vervoer van lijken en niet tevens z\jn 
bestemd voor het gebruik by begrafenissen en 
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De motorvoertuigenbelasting op Java en Madoera. (Vervolg). 

bij een gewicht van: 
Voor personenmotor- 

voertuigen voor： voor 
vrachtauto s eigen gebruik openbaar 

gebruik 

500 K.G. en minder .......................................................  7 12 12 
meer dan 500 t/m 1000 K.G .......................................... 8 12 13 
» ,, 1000 ,, 1500 ,, .................................................  9 12 14 
,,,,1500 ,, 2000  ..........................................................  10 15 15 
,,,,2000 ,, 2500  ..............  ...........................................  11 16 16 
,,,,2500 K.G ................................................................  12 17 17 
voorts van motorvoertuigen, welke ziju inge- richt 
voor brandbluschapparaat. 

Aangifte, aanslag en invordering zijn geregeld 
als voor de motorvoertuigenbelasting in de Bui- 
tengewesten. 

Bezwaren kunnen worden ingebracht bij het 
betrokken college van gedeputeerden, vau welks 
beslissing beroep openstaat bij den Raad van 
Beroep voor belastingzaken. Daarnaast blijft het 
college van gedeputeerden bevoegd onjuist 
vastgestelde belasting of onjuiste aanslagen 
ambtshalve te verminderen of te vernietigen. 

De couponbelasting. In navolging van Nederland 
is ook de Indische wetgever tot de heffing van eene 
couponbelasting overgegaan. De des- betreffende 
ordonnantie is opgenomen in Ind. Stb. 1933 no. 516 
en met ingang van 25 Februari 1934 — gelijktijdig 
met de Nederlandsche wet van 29 December 1933 
(Ned. Stb. no. 780) — in werking getreden (G.B. 
van 29 Januari 1934 no. 16, Ind. Stb. no. 48). 

Volgens artikel 1 dier ordonnantie op de cou-
ponbelasting 1933 wordt de belasting geheven van 
de opbrengst van effecten ten laste van het Land, 
provincien, zelfstandige gemeenschappen als be- 
doeld in artikel 121 van de Indische Staatsrege- 
ling, gebiedsdeelen met eigen geldmiddelen, in- 
landsche gemeenten, waterschappen en andere in 
Ned.-Indie gevestigde rechtspersonen. Bestaat die 
opbrengst echter uit eene uitdeeling uit de winst, 
welke door de vennootschapsbelasting wordt 
getroffen, dan wordt de couponbelasting niet 
geheven. In hoofdzaak zijn dus vrijgesteld de 
binnenlandsche aandeelen en worden belast de 
binnenlandsche obUgaties, zonder onderscheid wie 
daarvan eigenaar is. 

Wordt in Nederland bovendien de opbrengst van 
buitenlandsche effecten, toekomcnde aan binnen 
het Rijk wonende personen of binnen het Ryk 
gevestigde rechtspersonen, zoomede de opbrengst 
van certificaten van buitenlandsche effecten, 
afgegeven door binnen het Rijk gevestigde 
administratiekantoren, onverscliillig door wien die 
laatste opbrengst genoten wordt, in de belasting 
betrokken, in Indie is zulks niet het geval. Zulks 
houdt voornamelijk verband met het feit dat 
Nederland de heffing der couponbelasting van 
Indische fondsen aan Indie overlaat, waaruit 
logisch voortvloeit dat Indiii zich dient te 
onthouden van de heffing dezer belasting van 
Nederlandsche fondsen. En wat andere dan Ne-
derlandsche fondsen betreft, deze worden in Indie 
zoo weinig gehouden, dat de opbrengst eener 
belasting daarvan onbeteekenend werd geacht, 
terwijl bovendien voorzoover die buitenlandsche 
fondsen zouden zijn uitgegeven door lichamen, 

die in Nederlandsch-Indie een bedrijf uitoefenen, 
van welks opbrengst vennootschapsbelasting wordt 
geheven, ter vermijding van dubbele belasting eene 
vrijstelling van couponbelasting ge- boden zal zijn, 
die hiervoor niet op zoo een- voudige wijze is te 
verwezenlijken. 

De belasting is ook niet verschuldigd van de 
opbrengst van effecten, ten aanzien waarvan bij of 
krachtens wet of ordonnantie is bcpaald dat zij van 
Nederlandsch-Indische belastingen van 
rentebewijzen zijn vrijgesteld (enkelo leeningen ten 
laste van Nederlandsch-Indie) zoomede van de 
opbrengst van Nederlandsch-Indische schat- 
kistbiljetten en schatkistpromessen, waarvan 
overigens geenszins vaststaat dat zij onder de in 
artikel 1 genoemde effecten zouden zijn te rang- 
schikken. 

De belasting is zakelijk en wordt niet met de door 
den genieter van de effectenopbrengst ver- 
schuldigde inkomstenbelasting verrekend. Ifet tarief 
is 2%. 

De heffing geschiedt bij de bron, d.w.z. de 
belasting is verschuldigd door den schuldenaar van 
de effectenopbrengst en deze heeft het recht bij do 
uitbetaling van die opbrengst aan de daarop 
rechthebbenden de belasting af te houden. 

De bepalingen van formeelen aard zijn in hoofd - 
zaak aan andere belastingordonnanties ontlcend. De 
belastingschuldigen doen aangifte en houden een 
register, waarin volgens door den Directcur van 
Finaucien te stellen regelen de gegevens, die voor de 
berekening van de belasting noodig zijn, worden 
geboekt. Jlet hoofd der inspectie van financien stelt 
den aanslag vast, zoo noodig ambtshalve met eene 
vijfvoudigc verhooging. Tegcn den aanslag kunnen 
rechtstreeks bij den Raad van Beroep voor 
belastingzaken bezwaren worden ingebracht. 
Voorts worden kohieren vastgesteld en 
aanslagbiljetten vorstrekt. 

Het recht om een aanslag op te Jeggen verjaart 
door verloop van drie jaren, te rekenen van den dag, 
waarop de belasting is verschuldigd geworden. 

Met het oog op het spoedcischend karakter der 
belasting werd, onder nadere bekrachtiging door de 
wet, artikel )6 der Jndische Comptabiliteits- wet ten 
aanzien van deze ordonnantie buiten werking 
gesteld. Met tijdelijk karakter der heffing koint tot 
zijn recht door de be))aJii)g dat de ordonnantie met 
ingang van 1 Januari 1939 ver- valt behalve ten 
aanzien van reeds verschuhligdc belasting, interest 
en verhoogingen en begane strafbare feiten. 

De regeling van het beroep in belastingzaken. De 
ordonnantie van 11 December 1915 (Ind. Stb. no. 
707) op den Raad van Beroep is met ingang van 1 
Mei 1927 ingetrokken en vervangen door 
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De regeling van het beroep in belastingzaken. 
(Vervolg). 
eene nieuwc regeling, welke is vervat in Ind. Stb. 
1927 no. 29 cn sedert enkele malen is gewijzigd en 
aangevuld (Ind. Stb. 1927 no. 78, 1928 no. 20, 1930 
no. 244 en 1931 nos. 1G8 en 423). 

Behalve wat betreft de landsbelastingen doet de 
Raad sinds 1930 ook nog uitspraak op be- 
roepschriften inzake beslissingen van provinciale 
raden op bezwaren tegen aanslagen in provinciale 
belastingen. 

Het college bestaat uit een voorzitter en vier 
leden. De Directeur van Financien is niet langer 
voorzitter, doch het voorzitterschap wordt thans 
bekleed door een rechterlijk hoofdambtenaar en wel 
door den Vice-president van het Hoogge- rechtshof 
van Nederlandscli-Indie, die de door den 
Gouverneur-Gencraal aan te wijzen Kamer van het 
Hooggerechtshof voorzit. Een der leden wordt door 
den Gouverneur-Generaal als plaats- vervangend 
voorzitter aangewezen. 

De leden worden benoemd door den Gou- 
verneur-Generaal uit voordrachten van twee 
personcn voor elk lid, op te maken voor twee leden 
door het Hooggerechtshof en voor twee le- den door 
de Kamer van Koophandel en Nijver- heid te 
Batavia, terwijl op overeenkomstige wijze voor 
ieder lid tenminste e6n plaatsvor- vanger wordt 
benoemd. Om de twee jaren tre- den twee leden en 
hun plaatsvervangers af volgens rooster, door den 
Raad op te inaken, maar zijn herbenoembaar. 

Leden en plaatsvervangers moeten 30 jaren oud 
zijn cn mogen niet zijn ambtenaren, res- sortcercndc 
onder het Departement van Financien. De Rand 
heeft voorts een door den Gouver- neur-Gcneraal 
aangewezen secretaris en plaats- vervangend 
secretaris. 

Het college is verdccld in twee Kaniers, elk 
bestaandc uit den voorzitter en twee door hem aan 
tc wijzen leden, zoodanig dat twee door het- zelfde 
college voorgednigen leden niet in dezelfde Kamer 
zitting hebben. De beide Kanicrs kunnen ook in 
vercciiigde zitting worden bijeengeroepen. Het 
Kamerstelsel komt aan eene vlugge behan- deJing 
dor beroepschriften ten goede. 

EJk bij den Raad ingekomen beroepschrift wordt 
bin non eene week na ontvangst door den secretaris 
gezonden al naar gelang het betrekking heeft op 
ccnc landsbclasting of eene provinciale bclasting 
uan den Hoofdinspcctcur van Financien dan wcl aan 
den betrokken provincialen raad tot het opmaken 
van een vertoogsebrift tenzij liet beroep gegrond 
wordt geacht, in wclk gcval daar- van door eene 
onderteekende verklaring.op het beroepscljrift nioet 
blijken. 

])e appellant ontvangt binnen eeno week na- dat 
het vertoogsebrift is ingekomen een afschrift 
daarvan un kan daurna een verwcerschrift in- 
dienen, waarvan weder een afschrift aan den 
Hoofdinspcctcur van Financien of den betrokken 
provincialen raad wordt gezonden. 

Alvorens uitspraak te doen wint de Raad mon-
deling het gevoelen in van den Hoofdinspectour van 
Financien of don provincialen raad en kan ook de 
appellant zijn beroepschrift nog inojide- ling 
toolicJiten. Zoowel eischer als verweerder kunnen 
zich daarbij door gemachtigden doen ver- 
tegenwoordigen of bijstaan. Het college is ook 
bevoegd do zaak terug te wijzen naar don amb- 
tenaar of hot college, dat den aanslag vaststekle. 

Indien de volgens de uitspraak van den Raad 
verschukligdc bclasting het bedrag tc boven gaat, 
dat volgens den appellant had moeten worden 
geheven, wordt de aanslag bij die uitspraak 
verhoogcl met vijf en twin tig ten honderd van het 
vcrschil. By uitspraak op een beroep, ingesteld 
krachtens de Vcrponclingsordonnantie, kan 
voorzoover het betrekking heeft op de be- lasting 
over cen tijdvak, dat ineer dan een vol jaar omvat, 
niet meer clan een verhooging worden opgelegd. 
Het verschil wordt dan berekend naar de bclasting, 
verschuldigd over het eerste jaar van het tijdvak dan 
wel, indien het tijdvak is aangevangen in den loop 
van een kalenderjaar, naar de belasting, 
verschuldigd over het overbl ij ven de gedeelte van 
dat jaar, herleid tot een jaarlyksch bedrag. De 
verhooging bedraagt ten hoogste / 200 en blijft 
achterwege voorzoover het beroep gegrond was op 
verkeerde toepassing of schending van de wettelijko 
bepalingen. 

Het recht van overschrijving. Sedert 1 Augustus 
1924, met ingang van welk tijdstip de ordon- nantie 
op het recht van overschrijving (Ind. Stb. 1924 no. 
291) in werking is getreden, zijn alle in de 
ordonnantie op de overschrijving van den ei- 
gendom van vast© goederen en het inschrijven van 
hypotheken op dezelve in Nederlandsch- Indie van 
21 April 1834 (Ind. Stb. no. 27) ver- vatte 
bepalingen betreffende die belasting ver- vallen en 
regclt laatstbedoelde ,,Overschrijvings- 
ordonnantie" dus nog slechts de overschrijving 
zelve. 

De vroegere fiscale bepalingen bleven echter nog 
van kracht ten aanzien van overeenkom- sten tot 
overdracht van onroerende zaken en overgangen bij 
erfenis of legaat van onroerende zaken of van 
schepen, al welke hebben plaata gehad vo6r 1 
Augustus 1924, zoomede ten aanzien van akten van 
in- of overschryving, welke voor dat tijdstip zijn 
verleden. 

De in verband met het Koninklijk Besluit van 20 
Januari 1912 no. 42 te treffen nieuwe regeling van 
de openbaarmaking van den rechtstoestand van 
onroerende zaken en schepen, welke luidens den 
aanhef van de toelieliting op de ordonnantie op het 
recht van overschrijving gepaard zal gaan met in 
trek king van de Overschrijvingsor- donnantie, is 
intusschen nog niet tot stand geko- men. 

De nieuwe ordonnantie handhaaft in hoofd- zaak 
de hoofdlijnen der bestaande regeling. Eeno min of 
meer ingryponde verandering is aange- bracht 
doorclat de verpondingswaarde der vast© goederen 
als grondslag voor de rechtsheffing werd vervangen 
door de verkoopwaarde met dien verstande dat de 
verpondingswaarde nog als minimum gehandhaafd 
bleef. 

Ingeval en voorzoover bij verkoop in het open- 
baar de verpondingswaarde der verkochte on-
roerende zaak aan de rechtsheffing ton grondslag 
strekt en aan den Hoofdinspecteur van Financier! 
wordt aangetoond dat de verkoopwaarde lager is, 
kunnen het recht en de verhooging op niachtiging 
van dion hoofdambtenaar worden teruggegeven 
(artikel 20, letter c). 

Ontduiking van bclasting in gevallon dat do 
verkoopwaarde hooger is dan de verpondings-
waarde wordt tegengegaan door de bepalingen van 
artikel 19: 

“Indien do verkoopwaarde van de zaken, dio „aan 
de rechtsheffing ten grondslag liggen, hoo- 
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Het recht van overschrijving. (Vervolg). 
,,ger schijnt dan het bedrag, dat door den belas- 
„tingplichtige overeenkomstig het tweede lid “van 
artikel 84 als grondslag voor do berekening „van het 
recht is opgegeven, is de autoriteit, „voor wie de 
akte van in- of overschrijving zal „worden of is 
verledeu, bevoegd dio verkoop- „waarde to doen 
vaststellen. door drie door haar „te benoemen 
deskundigen.” 

Blijkt die schatting tot eene uitkomst te leiden, 
welke meer dan een achtste verschilt van het door 
don belastingplichtige opgegeven be- drag dan 
wordt het recht met het tweevoud van dat verschil 
verhoogd. Ten einde die vcrhooging te voorkomen, 
kan de belastingplichtige bij het aanvragen van de 
machtiging tot storting zelf aanwijzing verzoeken 
van drie deskundigen, die te zijnen koste die 
verkoopwaarde nader zullen vaststellen. In zoo'n 
geval kan, als de schatting lager uitvalt dan het door 
den belastingplichtige opgegeven bedrag, ook 
teruggave van de belasting over het verschil plaats 
vinden, dock bij verkoop slechts voorzoover het 
recht over een hooger bedrag dan dat van den 
koopprijs met de lasten mocht zijn berekend. Indien 
de waarde na de opgave vrijwillig wordt verhoogd 
zonder dat een verzoek oni schatting is gedaan, is 
eene verhoogiug, gelijk aan het bedrag van het te 
min betaalde recht, verschuldigd. 

De belasting is uitgebreid tot het recht van erf- 
pacht, zoodat thans a lie zakelijke rechten op on- 
roerend goed met uitzondering van het recht van 
grondrente on het recht van hypotheek binnen de 
belasting zijn betrokken. De overgangen bij er- fenis 
of legaat van onroerende zaken ■ of van schepen, 
nagelaten door Inlanders en Vreemde Oosterlingen, 
zijn slechts aan de belasting on- derworpen indien 
de erflaters binnen Neder- landsch-Indie hunne 
laatste woonplaats hadden. Op de nalatenschappen 
van niet-ingezetenen toch zijn de bepalingen van de 
ordonnantie op de rechten van successie en van 
overgang bij over- lijden toepasselijk. Krachtens die 
bepalingen wordt van de binnen Nederlandsch-Indie 
gelegen of gevestigde onroerende zaken in die 
gevallen een recht van overgang geheven. 

De eigendom van schepen moet worden open- 
baar gemaakt indien deze eene grootte bezitten van 
twintig kubieke meters bruto en daarboven (Ind. 
Stb. 1927 no. 460); vroeger van vier lasten of 
kojangs en meer. 

De vrijstelling van de akte van inschrijving van 
nieuw gebouwde schepen is beperkt tot die, voor 
welko naar het oordeel van do autoriteit, voor wie 
do akte wordt verleden, voldoende is aangetoond dat 
het schip voor het eerst in de vaart is gcbracht op een 
tijdstip, niet langer dan zes maanden aan het 
verlijden der akte voorafgaande, waarbij 
proeftochten buiten aan- nierking blijven. Slechts op 
buitenslands gebouwde schepen, die in Ned.-Indie 
worden ingeschreven ten name van hem, voor wiens 
rekening ze gebouwd werden, of van (liens erf- 
genamen, legatarissen of rechtverkrijgenden onder 
algemeenen titel, is die beperking niet toepasselijk. 

De termijn, binnen welken de betaling van het 
recht van overschrijving moet geschieden, sluit aan 
by dien, voor de in- of overschrijving zelve gesteld. 
Wanneer de belasting niet binnen den vastgestelden 
termijn wordt voldaan, wordt 

het recht met een bedrag gelyk aan het tweevoud van 
het recht verhoogd. Deze bepaling waakt tevens 
tegen pogingen tot ontduiking van het verschuldigde 
recht. 

De Inspecteur van Financien, hoofd der in- 
spectie, binnen wiens ressort de autoriteit is ge- 
vestigd, voor wie de akte van in- en overschrijving 
moet worden verleden, kan den termijn van totaling 
verlengen indion daartoe 坷dig het verzoek wordt 
gedaan, in welk geval interest verschuldigd is van het 
bedrag van het recht, be- rckend tegen een half ten 
honderd voor iedere maand — een gedeelte van een 
maand voor een voile gerekend — van den dag, 
waarop de beta- ling had moeten geschieden, tot 
dien, waarop zij plaats heeft. 

Voor overschrijvingen, welke zonder rechts- 
heffing kunnen geschieden, blijft artikel 9 der 
0verschrijvingsordonnantie van toepassing, zoodat 
bij overschrijding van den termijn eene boete van 
twee ten honderd van de getaxeerde waarde van het 
goed verbeurd wordt. De oploopende boeten van 
artikel 8 zijn natuurlijk vervallen. 

In het algemeen ziju de verkrijgers aansprake- 
lijk voor de betaling van het recht. De aanspra- kelijk 
gestelde personen zijn verplicht alvorens het 
verschuldigde bij 's Lands kas te storten eene 
machtiging tot storting aan te vragen bij den 
ambtenaar van bijstand. Zij moeten daarbij opgeven 
de grondslagen, waarover het recht moet worden 
berekend, en de gegevens verstrek- ken, die voor het 
opmaken der machtiging tot storting noodig zijn. Bij 
onjuiste opgave van een koopprijs, die ten grondslag 
moet strekken aan de rechtsheffing, wordt het recht 
verhoogd met het vijfvoud van het daardoor te 
weinig. betaalde recht. Die verhooging en de 
tweevoudige verhooging van artikel 19 kunnen 
echter slechts 66n van beide gevorderd worden. 

Is in het algemeen de verjaringstermijn van vijf 
jaren behouden, voor verzuimde aangiftc van een 
overdracht of overgang kwam het noodig voor dien 
termijn op niet korter dan dertig jaren te stellen. 

Bronnen: Toelichting op de ordonnantio op het 
recht van overschrijving. 

De rechten van successie en van overgang. Do 
ordonnantie in Ind. Stb. 1901 no. 471 (DI. I biz. 262) 
heeft slechts onkele aanvullingen en wyzigingen 
ondergaan. 

Van belang zijn do volgende： 
Bij de ordonnantiein Ind. Stb. 1919 no. 598 gin- 

gon do bevoegdheden van den Directour van Fi - 
nancien tot het geven van vergunning tot het aHeggg 
van den eed bij bijzondere volmacht (art. 43), tot 
teruggave of vrijstelling van rechten in bijzondero 
gevallen (art. 65) en tot vorlenging der gestelde 
termijnon van aangifte, beeediging cn betaling (art. 
66) op den Hoofdinspecteur van Financien over. 

Lid 2 en 3 van artikel 67 werden bij Ind. Stb. 1925 
no. 143 ingetrokken. De ambtenaren van de rechten 
van successie en van overgang ontvangen geen 
belooning meer voor hunne werkzaamheden. Bij 
G.B. van 19 November 1927 no. 7 zijn als 
ambtenaren aangewezen de Inspecteurs van 
Financien, hoofden der inspecties, ieder binnen den 
kring van zyn ressort, ter vervanging van de 
ajgeirieene ontvangers van % Lands kas, die te- 
voren als zoodanig optraden. 

Bij de ordonnantie in Ind. Stb. 1929 no. 440is 
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De rechten van successle en van overgang. 
(Vervolg). 
artikcl 51, de percentages van heffing regelendo, 
aangevuld in dien zin dat slcchta 5 ten honderd over 
de waarde van de vcrkrijging verschuldigd is indien 
wordt geerfd of vorkregen door een bin- nen 
Nederlandsch-Indie govestigden rechtsper- soon, 
van welkon overtuigend wordt aangetoond, dat hij 
uitsluitend of hoofdzakelijk een algemeon 
maatschappelijk belang voor hetgrondgebied van 
Nederlandsch-Indie, Nederland, Suriname of 
Curasao beoogt, aldaar uitsluitend of hoofdzakelijk 
als instelling van weldadigheid werkzaam is of zich 
aldaar uitsluitend of hoofdzakelijk de verpleging 
van zieken of gebrekkigen ten doel stelt. 
Vrijgesteld van het recht is hetgeen wordt geerfd of 
verkregen door een provincie, zelfstan- dige 
gemeenschap, als bedoeld in art. 121 van de 
Indische Staatsregeling, gebiedsdeel met eigen 
geldmiddclen of waterschap zonder bijzondere 
opdracht of met eene opdracht, welke naar het 
oordeel van den Hoofdinspecteur van Financien aan 
de making niet het karakter ontneemt van te zijn 
gcschied in het algemeen belang. 
De Hoofdinspecteur van Financien is voorts 
bevoegd vrijstelling te verleenen van het recht van 
successie, verschuldigd wegens de verkrij- ging van 
voorwerpen van kunst en wetenschap door in Indie 
gevestigde vereenigingen of stich- tingen, die de in 
haar bezit zijnde voorwerpen in den regel kosteloos 
of tegen een matigen toe- gangsprijster bezichtiging 
van het publiek stellen. 
Het zegelrecht.Ook in de Zegelverordening 1921 
(Ind. Stb. no. 498) zijn slechts enkele aanvullin- gen 
cn wijzigingen van meer dan ondergescliikt belang 
aangebracht. 
De lijst van vrijstellingen onder artikel 31 § II 
onderging o.m. aanvulling: 
a. voor de overeenkomsten, gesloten ingevolge 
de bij Koninklijk Besluit van 21 Maart 1921 no. 56 
(Ind. Stb. no. 334) vastgestelde Assistenten- 
regeling ter Oostkust van Sumatra (no. 51)； 
b. voor de biljetten van inschrijving, de schuld- 
bewijzen alsmedo de daarbij behoorende talons en 
coupons ter zakc van lecningen ten name en ten 
lasto van provincien, zelfstandige gemeenschap- 
pen als bedoeld in artikel 121 der Indische 
Staatsregding, gebiedsdeclcn met eigen geldmid- 
dclcn of waterschappen (no. 53); 
c. voor sommigo consulaire geschriften (no. 
61)； 
d. voor opdrachten tot boeking op eene re- 
kening-courant in het credit van den rekening- 
houdcr, welko worden afgeschrovon van cone 
andere rokening (giro-biljotten) (no. G2). 
Bij do ordonnantie in Ind. Stb. 1926 no. 155 
kwainen wijzigingen en aanvullingen tot stand in 
verband met de hoffing eenor belasting op vuur- 
wapena in don vonn van zegelrecht van de bo- 
wijzen van registratio cn de daarop gestolde 
aanteekeningen. De jaarlijksche belasting be- 
draagt: 
/ 1,50 voor een niet zelfwerkend pistool ； 
I 3 voor ecn glad enkelloops gowcer en eon 
getrokken enkclloopsgewoer met een kaliber van 7 
millimeters of minder zooinede voor een schijn- 
doodpistool of schyndoodrevolver； 
/ 6 voor ecn revolver, eon glad dubbelloops- 
geweer, oon getrokken enkelloopsgewcor met eon 
kaliber van meer dan 7 millimeters of indien re- 

potcerond met ecn kalibor van 7 millimeters of 
minder； 

/ 10 voor een zelfwerkend pistool, een repe- 
teerend of zelfwerkend glad enkelloopsgeweer, een 
getrokken ropeteerond enkelloopsgeweer met een 
kaliber van meer dan 7 millimeters, een zelfwerkend 
getrokken enkelloopsgeweer, een getrokken of 
getrokken en glad dubbelloopsge- weer, eon 
drioloopsgeweer cn andere vuurwapens. 

Alle andere geschriften, opgemaakt ingevolge do 
Vuurwapenordonnantie 1925 (in- en uitvoer Ind. 
Stb. no. 498 en bezit, handel en vervoer Ind Stb. no. 
499) zijn vrijgesteld (no. 44 van de lijst van 
vrijstellingen). 

Voor enkel- of dubbelgladloopgeweren in het 
bezit van personen, die naar het oordeel van het 
Hoofd van plaatselijk bestuur — in de Gouver- 
nementslanden van Java en Madoera den assistent-
resident —die vuurwapens noodig hebben voor de 
bescherming van gewassen on aanplan- tingen tegen 
schadelijk wild of als beroepsjagers zyn aan te 
merken, voor voorlaadgeweren en voor vuurwapens 
in het bezit van de ambtenaren bij de Europeesche 
en Inlandsche bestuurscorp- sen is geen belasting 
verschuldigd (Ind. Stb. 1929 no. 409). 

Ook de by de ordonnantie in Ind. Stb. 1927 no. 
165 ingevoerde jaarlijksche belasting op de ver- 
gunningen tot het aanleggen, hebben en gebrui- ken 
van radio-ontvanginrichtingen wordt in den vorm 
van een zegelrecht op de bewijzen van re- gistratie 
dier vergunningen geheven. Het zegelrecht bedraagt 
/ 8 als de betrokken ontvangin- richting buiten de 
werkingssfeer van een Neder- landsch-Indisch 
omroepstation ligt en f 16 indien zij binnen die 
werkingssfeer ligt. De ordonnantie in Ind. Stb. 1930 
no. 346, welke in- tusschen nog niet in werking is 
getreden, heeft in die tarieven eenige wijziging 
gebracht. Be- treft de vergunning uitsluitend radio-
ontvanginrichtingen, welke zich bevinden binnen de 
door het Hoofd van den Post-, Telegraaf- en 
Telefoon- dienst vastgestelde grenzen van het 
gebied, waarin de door een houder van een 
concessie voor het exploiteeren van een 
omroepbedrijf uit te zenden omroepstof rechtstreeks 
dan wel door het Gouvernement horuitgezonden 
goed hoor- baar is, dan is het stuk aan een recht van 
/ 1,50 onderworpen; bevindt de ontvanginrichting 
zich buiten die grenzen dan is op het 
registratiebewijs / 8 verschuldigd. 

Ten einde de heffing van het handelszegelrecht 
op betero wijze te verzekeron ondergingen bij de 
ordonnantie in Ind. Stb. 1928 no. 354 de artikelen 
van het betrokken Hoofdstuk XIII verschil- lendo 
wijzigingon. 

Met ingang van 1 Februari 1931 is voorts het 
tarief van hot liandelszegel tydelijk verhoogd tot 15 
cent van elke honderd guidon (Ind. Stb. 1930 no. 
441, jo Ind. Stb. 1931 no. 26). 

By do ordonnantie in Ind. Stb. 1931 no. 14 is de 
mogelijkheid geschapen stukken aan den In- 
specteur van Financien tor viseering aan te bie- den, 
waardoor belanghebbenden in do gelegen- heid zijn 
om wat betreft do zegelplichtigheid van. het stuk 
eone beslissing van do belastingadminis- tratie uit te 
lokkon, waaraan rechterlijke en ad- ministratiove 
autoriteiten zoomede scheidsman- neii bij de 
toepassing van de artikelen 15, 1G, 17 cn 19 
gobonden zyn. Dezo autoriteiten toch mo- gen bij 
hunno beschikkingon geen rekening hou- 
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den met den inhoud van stukken, waarvoor het 
verschuldigde zegelrecht niet is voldaan, noch deze 
stukken in, bewaring nomen, aan hunne akten 
vasthechten, daarin vormelden of daarvan 
handteekeningen legaliseeren en beoordeelden die 
zegelplichtigheid vroeger geheel zelfstandig, 
hetgeen tot onzekerheid en schade voor de be- 
trokkenen kon leiden. 

Dcze ordonnantie maakte tevens cen einde aan 
de vrijgevige behandeling van de mcer en meer op 
de beurs geintroduceerde aandeelen zonder 
nominate waarde. Die stukken waren ingevolge het 
negende lid van art-ikel 78 aan een vast recht van / 
1,50 onderworpen, terwijl voor andere ef- fecten 
een evenredig zegelrecht wordt berekend over het 
kapitaal in het stuk uitgedrukt of daarin 
aangewezen door de vermelding van de rente en 
den rentevoet of op andere wijze. Een nieuw lid la 
van genoemd artikel bepaalt thans det, indicn 
kapitaal of rente niet is uitgedrukt of alleen is 
uitgedrukt in eene vreemde niuntsoort, waarvoor 
geen herleidingsmaatstaf is aange- wezen, het recht 
wordt berekend over de gelds- waarde van het stuk, 
door of vanwege den Hoofd- inspecteur van 
Financien te bepalen overeen- komstig daartoe bij 
Regeeringsverordening te stellen regelen. 

De Vorstenlandsche voertuigenbelasting. Van de 
Landsonderhoorigen in de gouvernementen 
Soerakaria en_ Jogjakarta wc^rdE eene belasting 
geheven op a lie voertuigerh geen motorrijtuigen 
zijnde, wegens het daarmede gebruik maken van 
bij de Zelfbesturen in die gebieden in beheer zijnde 
wegen. De belasting bedraagt jaarlijks： 

a. voor door trekdieren voortbewogen vracht- 
voertuigen per voertuig / 6； 

b. voor personenvoertuigen / 6 per voertuig ； 
c. voor kleine tweewieligc door hoogstens 

twee personen voortbewogen handkarren per kar f 
1,50； 

d. voor rijwielen per rijwiel / 1. 
Ind. Stb. 1925 no. 247 jo. 1926 no. 68, 1928 no. 

543 en 1932 no. 169. 
De Vorstenlandsche motorrijtuigenbelasting. 

Van de Landsonderhoorigen in de gouvernementen 
Soerakarta en Jogjakarta wordt eene belasting 
geheven op alle motorrijtuigen wegens het 
daarmede gebruik maken van bij de Zelfbesturen in 
die gebieden in beheer zijnde wegen. 

Voor motorrijtuigen, ingericht als vervoermid- 
del voor personen, bedraagt de belasting jaarlijks 
naar gelang van het gewicht / 12 tot / 216； voor 
vrachtmotorrijtuigeii is jaarlijks verschuldigd naar 
gelang van het laadvermogen / 108 tot / 360. 

Ind. Stb. 1925 no. 248 en 1928 no. 542. 
De Vorstenlandsche vermakelijkheidsbelasting. 

Van de Lands- en Zelfbestuursonderhoorigen in de 
gouvernementen Soerakarta en Jogjakarta wordt 
eene belasting geheven van 20% van de 
toegangsprijzen tot open bare vermakelijkheden. 

Ind. Stb. 1925 no. 249 en 1926 no. 199. 
Het Vorstenlandsch vergunningsrecht. Van de 

Landsonderhoorigen in de gewesten Soerakarta en 
Jogjakarta wordt een vergunningsrecht geheven 
wegens het krachtens daarvoor door of van wege 
de gouverneurs verleende vergunningen tot 
verkoopen van sterken drank in het klein. 

De belasting bedraagt jaarlijks per verkoop- 
plaats： 

voor gebruik ter plaatsc van vei'koop . . . / 100 ,,
 ,, elders ............................................ / 75 
Ind. Stb. 192G no. 534. 

De Inlandsche verponding. Ingevolge Ind. Stb. 
1923 no. 425, 1924 no. 242 en 1927 nos. 151 en 315 
wordt binnen de door den Gouverneur- Generaal 
aangewezen plaatsen of gedeelten daarvan deze 
belasting geheven van de gronden, waarop het 
Inlandsch bezitsrccht of het in Ind. Stb. 1870 no. 55 
bedoelde eigendomsrecht wordt uitgeoefend. 

Van de heffing zjjn vrijgesteld openbare be- 
graafplaatsen en gewijde gronden zoomede 
gronden, gebezigd wordende voor instcllingen of 
werken, welke voor den open baren dienst zijn 
bestemd dan wel ten algemeenen nutte strekken, 
voorts gronden, gelegen in „perdikan,5-ddsa's, 
indien zij vroeger van landrente vrijgesteld waren, 
en andere van oudsher wegens bijzondere redenen 
vrijgestelde gronden voorzoover de vrij- stelling 
door het Hoofd van gewestelijk bestuur is of wordt 
gehandhaafd. 
Jaarlijks bedraagt de belasting: 

a. voor erven, waarop gebouwen staan, 3% van 
de jaarlijksche huurwaarde dier gebouwen met 
hunne aanhoorigheden bij den aanvang van het 
tijdvak, waarvoor de aanslag geschiedt; 

b. voor andere gronden, waaronder vijvers en 
nipahbosschen, 7*/2% van de geschatte jaarlijk- 
sche netto-opbrengst van den grond naar den 
toestand waarin deze zich bevindt bij den aan- vang 
van het evenbedoeld tijdvak, welke op- brengst 
wordt geacht niet te dalen beneden / 10 per bouw. 

De voor de belasting noodige gegevens wor- den 
verzameld door commission, welke door den 
resident worden benoemd. Evenals voor de 
verponding is de duur van het tijdvak 5 jaren. De 
kohieren worden door den resident vastge- steld; bij 
vermindering van meer dan */4 door rampen van 
hoogerhand of andere buitengewone 
oinstandigheden kan hij ook de belasting ver- 
minderen. Bij Ind. Stb. 1927 no. 315 werden de 
grenzen aangewezen van 14 hoofdplaatsen op Java, 
waarbinnen deze belasting geheven wordt. 

De gebruiksgrondbelasting. (Jnd. Stb. 1927 no. 
225). 

Deze belasting rust op gronden, die zonder dat 
daarop zakelijke rechten worden uitgeoefend 
tydclijk in gebruik zijn bij do inheemscho be vol- 
king ten behoeve van den onregelmatigen ver- 
bouw van andere dan meerjarige gewassen en als 
zoodanig niet landrenteplichtig zijn. 

Do ordonnantie is van toepassing op die ge- 
biedscleelen buiten Java en Madoera, alwaar on- 
der den naam van landrentc belasting wordt 
geheven van gronden, waarop wcl zakelijke rechten 
worden uitgeoefend en die niet vallen onder de 
bepalingcn omtrent de verponding, en treedt aldaar 
in de plaats van vroeger geldende huur- regelingen 
(Bali en Lombok) dan wel inkonisten- belasting 
(Hooloe Soengai [Borneo] en Celebes en 
Onderhoorigheden). 

De belasting wordt geheven voor den duur van 
het gebruik der gronden en bedraagt ten ininste / 2 
per bouw of / 3 per H.A. per jaar. De heffings- voet 
wordt voor elk gebiedsdeel vastgesteld voor het 
tijdvak, waarvoor de landrente is gefixeerd. Bij 
inisgewas, onbeplant blijven anders dan door 
toedoen van den gebruiker dan wel in andere ge- 
vallen van buitengewonen en gewichtigen aard 
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De gebruiksgrondbelasting. (Vervolg). kan gehcele 
of gedeeltelijkc onthcffing worden verleend. 

De invoerrechten. Bij do wet van 17 Maart 1923 
(Ned. Stb. no. 83; Ind. Stb. no. 177) tot wij- ziging 
en aanvulling van de Indischo Tariefwet (Ned. Stb. 
1921 no. 692; Ind. Stb. 1921 no. 346) werd, door 
aanvulling van artikol 3 der wet, de mogelijkheid 
geopend om bij ordonnantie vrij- dom van 
invoerrecht te verleenen voor ruwe delfstoffen, als 
grondstof dienende voor de ver- vaardiging van ten 
verkoop bestemde producten. Vgl. Ind. Stb. 1923 
no. 487 (vrijdom van invoer- recht voor niet tot 
dadelijk gebruik geschikte ruwe aardolie) en Ind. 
Stb. 1926 no. 431 (vrijdom van invoerrecht voor 
ruwe zwavel en pyriet, be- noodigd voor de 
vervaardiging van zwavelzuur en zwaveligzuur). Bij 
dezelfde wet werden enkele wijzigingen 
aangebracht in het tarief van invoerrechten, waarbij 
door het belasten van enkele tevoren vrije goederen 
eenige ongelijkbeden in de rechtenheffing werden 
opgeheven. 

Bij de wet van 22 Maart 1924 (Ned. Stb. no. 154
； Ind. Stb. no. 192) werd het invoerrecht van 
sigaretten van / 100 tot / 150 per 100 K.G. ver- 
hoogd. Aanleiding hiertoe was de omstandigheid, 
dat in de laatste jaren de invoer van sigaretten in 
sterke mate was toegenomen, zoodat in verhoo- ging 
van het invoerrecht daarop een aantrckke- lijk 
middel tot versterking van's Lands middelen werd 
gezien. 

Bij de wet van 22 Mei 1924 (Ned. Stb. no. 254; 
Ind. Stb. no. 341) kwam eene partieele herzie- ning 
van het tarief van invoerrechten tot stand. Bij vorigc 
tariefsherzieningen konden verschil- lende 
artikclen, hoewel zij, in verband met de voorstellen 
ten aanzien van andcre goederen ge- daan, ten voile 
voor eene verhooging van invoerrecht in aan 
inerking kwainen, daarvoor niet worden 
voorgedragen, wijl de Indische tariefwetgever door 
het tractaat met het Duitsche Tolverbond aan 
bepaaklc maxima was gebonden. Toen do vollcdige 
vrijhcid op tariefgebied word herkregen door het op 
3 Juni 1923 gesloten verdrag tot wij- ziging van dat 
tractaat, werd door verhooging van ecn aantal 
rcchten de bestaande ongelijkheid in de 
rcchtenheffing van met elkander op gelijkc lijn to 
stellen goederensoorten, wat de voornaam- stc 
betreft, opgeheven. 

Bij Koninklijk besluit van 18 Augustus 1924 
(Ned. Stb. no. 42] ； Ind. Stb. no. 487) werd de tekst 
dcr Indischo Tariefwet opnieuw in zijn ge- heel 
afgekoncligd. 

De eerstvolgendo wijziging van het tarief kwam 
tot stand met toepassing van de in arlikel 129, lid 2 
van het Regeeringsregleinent gegeven bevoegdheid 
om in dringende onistandigheden de tarieven 
tijdelijk bij ordonnantio to wijzigon onder n ad ore 
bekrachtiging door do wet. De op- zet om den 
gowoncn dienst der begrooting voor 1925 sluitcnd 
to maken dreigde to inislukken als govolg van het 
feit, dat do luciforsnccyns in do jaren 1923 en 1924 
enkelo millioonen benedon do taming bleef en 
vorwacht inoest wordon dat zon- der nndcro 
maatregelen daarin voor het jaar 1925 geon 
verbotering zou komen. Do oorzaak van doze daling 
was gelegen in de buitengewone too- noming van 
den invoer van sigarenaanstekers, zoodat werd 
gemeend dat het aangowezen mid- del was om het 
verbruik van dat artikel hoog to belasten. Bij do 
ordonnantie van 25 September 

1924 (Ind. Stb. no. 440) werd derhalve het in-
voerrecht voor sigftrenaanstekers verhoogd door 
naast het waarclcrecht van 12% nog een specifiek 
rccht van / 0,50 per stuk te heffen, terwijl tege- 
lijkertijd het tarief voor vuursteentjes (ferrocerium) 
van 12% der waardo word gebracht op / 0,30 per 
gram. Gocdkeuring dozer maatregelen had plaats bij 
de wet van 17 April 1925 (Ned. Stb. no. 157； Ind. 
Stb. no. 292). Het met de her- ziening beoogde doel 
werd niet bereikt; wettige invoer van vuursteentjes 
kwam practisch niet meer voor, doch de 
smokkelhandel in dit artikel tierde welig, zoodat do 
vuursteentjes allerwegen verkrijgbaar waren voor 
enkele centen het stuk, terwijl het recht neerkwam op 
7 % cent per stuk. In latere jaren is hier nog 
bijgekomen een groote toeneming van den aanmaak 
van sigarenaan- stekers in Indie zelf. 

Een volgende wijziging van het tarief kwam 
eveneens bij noodordonnantie tot stand, n.l. die van 
26 Juni 1926 (Ind. Stb. no. 260), waarbij, ter 
verkrijging van eene noodzakelijk geachte ver-
sterking van inkomsten, werd overgegaan tot eene 
heffing op het sigarettenverbruik in den vorm van 
verhooging van het invoerrecht op het voor de 
vervaardiging van sigaretten bestemd papier. Het 
12% recht op dat soort papier werd omgezet in een 
specifiek recht van / 0,50 per 1000 hulzen of blaadjes 
van niet meer dan 25 c.M.2 oppervlakte resp. van / 
0,20 per M3. (vgl. ook Ind. Stb. 1932 no. 208). 
Bekrachtiging van deze tariefsherziening vond 
plaats bij de wet van 30 April 1927 (Ned. Stb. No. 
128； Ind. Stb. no. 310), waarbij tevens nog eene 
wyziging werd aangebracht in het tarief voor garens 
en in den post “gedistilleerd." 

Een belangrijke wijziging van de Indische Ta-
riefwet kwam tot stand bij de wet van 27 Maart 1931 
(Ned. Stb. no. 127; Ind. Stb. no. 139). De 
voornaamste daarbij getroffen regelingen zijn de 
vrijstelling van invoerrecht, onder zekere voor- 
waarden, van de bodemproducten en de nijver- 
heidavoortbrengselen van de buiten het tolgebied 
gelegen gedeelten van Indie (Poeloe We en Ri- ouw 
Archipel), de vrystelling van invoerrecht van 
triplexkisten on onderdeelen daarvan en van caseine, 
de omzetting in een specifiek recht van het in de 
practijk tot veel moeilykheden aanleiding gogeven 
hebbende waarderecht van films voor 
projectiedoeleinden en de opneming van een 
afzonderlijken tariefpost voor radiotoestellen. 

In 1932 had wederom eene wijziging van het 
tarief bij ordonnantie plaats. Deze herziening 
beoogde de uitbreiding van de in Indie bestaande 
textielnijverheid, alsmede de vestiging van nieuwo 
textielbedrijven aldaar, welke Industrie naar het 
oordeel der Regeering als bij uitstek voor het land 
gecigond moeat worden beschouwd, to bevordoren. 
De wyziging (ordonnantie van 25 November 1932, 
Ind. Stb. no. 573) bestond in de vrijstelling van 
invoerrecht van ongeverfde weefgarens van katoen 
en/of kunstzyde, van de grondstof katoon in do 
verschillendo stadia van bewerking waarin (lit 
artikel in den ha nd el voor- komt en van 
sulfietcellulose. Bekrachtiging van deze 
tariefsherziening vond plaats bij de wet van 6 April 
1933 (Ned. Stb. no. 158, Ind. Stb. no. 255). 

Behalvo door vorenbedoelde partieele herzie- 
ningen ondergingen de tarieven van invoerrechten 
eene belangrijke — zij het ook slechts als tijdelijk 
bedoelde — wijziging door de heffing 
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van opcenten, waartoe in verband met den bij 
voortduring verslechteronden toestand van ‘8 Lands 
financien moest worden overgegaan. Voor de eerste 
maal werden, ingevolgo de wet van 31 December 
1930 (Ned. Stb. no. 516; Ind. Stb. no. 453), deze 
opcenten geheven gedurende het jaar 1931 en wel 
tot een aantal van tien. Van de hef- fing waren 
uitgezonderd gambir, gedistilleerd, houtgeest en 
wijn. Bij de wet van 31 December 
1931 (Ned. Stb. no. 566; Ind. Stb. no. 535) wer- 
den zij, met behoud van dezelfde uitzonderingen, 
gehandhaafd voor het jaar 1932, docli thans tot eon 
aantal van twintig. Reeds in den loop van 
1932 vond een nadere verhooging plaats. Bij de 
wet van 6 Juni 1932 (Ned. Stb. no. 237 ； Ind. Stb. 
no. 321), in working getreden met ingang van 15 
Juni 1932, were! het aantal opcenten n.l. op vijftig 
gebracht. Slechts bepaalde gebleekte en 
ongebleekte katoenen stoffen bleven aan twintig 
opcenten onderworpen; anderzijds werd echter 
onder "de opcentenheffing mede betrokken het vast 
recht van / 30 per H.L. voor reuk-, haar-, mond-, 
toilet- en dergelijke waters, bedoeld bij den post 
,,gedistilleerd." 

In dezen laatsteu vorm werden de opcenten bij 
de wet van 24 December 1932 (Ned. Stb. no. 631; 
Ind. Stb. no. 642) voor het jaar 1933 en vervolgens 
bij de wet van 29 December 1933 (Ned.Stb.no.772; 
Ind. Stb.1934 no. 1) tot 1 Januari 1935 bestendigd. 

De nood der Indische schatkist maakte het verder 
noodzakelijk om, naast ingrijpende maat- regelen 
tot beperking der uitgaven, nadere voor- zieningen 
te treffen tot versterking der niiddelen. Zonder 
gevaar voor economische ontwrichting werd het 
mogelijk geacht over te gaan tot verhooging van het 
invoerrecht op artikelen die min of meer het 
karakter van weelde dragen en van materialen, 
waaruit speciaal luxe-artikelen wor- den 
vervaardigd. Voorts werd het geen bezwaar geacht 
het invoerrecht op sommige, nict tot de luxe-
artikelen behoorende, verbruiksgoederen, welke 
aan minder dan 12% der waarde waren 
onderworpen, tot dat percentage op te voeren. 

Het bestaande Indische tarief, dat door zijn 
beknoptheid slechts in geringe mate ondcrscheid 
maakte tusschen luxe- en andere artikelen, leende 
zich niet tot de wijzigingen, welke hiervoren zijn 
vermeld, weshalve tot opstelling van een geheel 
nieuw tarief moest worden overgegaan. 

Bij deze opstelling werden, zooveel als mogelijk 
was, de richtlijnen gevolgd welke waren ontwor- 
pen door de sub-commissie van deskundigen voor 
de unificatie van de douanetariefnomenclatuur, 
ingesteld door de Economische cominissie van den 
Volkenbond, in verband met de wenschelijk- heid 
om tot invoering van een uniform© tarief- 
nomenclatuur te geraken. 

Het aldus ontworpen en bij de wet van 29 De- 
■cember 1933 (Ned. Stb. no. 772, Ind. Stb. 1934 no. 
1) tot stand gekomen nieuwe tarief is ver- deeld in 
afdeelingen, elke afdeeling in hoofd- etukken en elk 
hoofdstuk in posten. Het tarief bevat 21 afdeelingen, 
86 hoofdstukken en 943 posten. Deze ver 
doorgevoerde verdeeling der goederensoorten naar 
grondstof, soort, samen- stelling of aard heeft het 
mogelijk gemaakt het gestelde doel te 
verwezenlijken. 

De vaststelling der rechten is bij het nieuwe 
tarief, evenals bij het bestaande, in het algemeen 
naar het waarde-principe geschied, met dien ver- 

stande, dat bij het nieuwe tarief het aantal hef- 
fingen naar een vasten maatstaf, ter vergemak- 
kelijking der heffing, eone geringe uitbreiding heeft 
ondergaan. Hoowel het nieuwe tarief prac- tisch a 
lie inogelijke bestaande goederensoorten omvat, 
mag het geenszins uitgesloten worden geacht dat 
ook fabrikaten aan de niarkt komcn waarvoor het 
tarief geen regeling inhoudt. Daarom is aan het 
tarief eene bepaling toege- voegd, volgens welke 
alle dergelijke goederen, voor de toepassing van het 
tarief, worden gelijk- gesteld met de goederen, 
waarmee zij naar aard of besteniming de meeste 
overeenkonlst hebben. 

Het begrip luxe-artikelen is bij de sanienstel- ling 
van het nieuwe tarief in ruimen zin opgevat oni een 
zoo groot mogelijke opbrengst tc ver- zekeren. 
Bchoudens ingeval bijzondere onistan- digheden 
noopten tot het handhaven van de bestaande 
rechtenheffing zijn in begiusel voor het hoogste 
waarde-recht (20%) in aanmerking gebracht alle 
consumptiegoedereu, welke min of meer het 
karakter van overbodigheid dragen. Deze waren bij 
het oude tarief over het algemeen belast met een 
recht van 12% der waarde. 

Met een recht van 12% zijn bij het nieuwe tarief 
getroffen de tot nu toe in het algemeen aan eon recht 
van 6% onderworpen grondstoffen waaruit speciaal 
luxe-artikelen worden vervaardigd, zooals ruwe 
zijde, schildpad, koraal, ivoor, albast, marmer, 
nieerschuim, barnstecn, goud, zilver en platina voor 
de vervaardiging van sieraden, enz., onbewerkte 
edelgesteenten (uitgezonderd diamanten) en 
dergelijke. 

Voorts heeft een nivelleering tot 12% plaats- 
gevonden voor sommige niet tot de luxe-artikelen 
te rekenen consumptie-artikelen, welke aan lagere 
heffingspercentages waren onderworpen, zooals 
aardewerk, katoenen manufacturer!, tar- wemeel, 
visch, e.d., welke artikelen in het oude tarief met 
10% waren belast. 

Ten slotte zijn bij de omwerking van het tarief 
nog eonige wijzigingen van tarieftechnischen aard 
aangebracht, welke deels voortvloeien uit een 
logische inpassing van do verschillende goe-
derensoorten in het aangenomen tariefschema, 
deels tegemoet komen aan zich bij de tariefieering 
van sommige goedcren in de practijk voordoondo 
bezwaren. 

Behoudens de vorenvermeldo punten is do 
rechtenheffing volgene het oude tarief in het al- 
gomeen onveranderd gebloven. 

Uit dezo tariefsherziening werd (exclusief op-
centen) een meerdere opbrengst van / 6.3 mil- lioon 
verwacht. 

Bij de ordonnantie van 15 Juni 1934 (Ind. Stb. 
375) werd met toepassing van do in artikel 183, lid 
2, der Indische Staatsregeling gegeven be- 
voegdheid, ondor nadere bokrachtiging van de wet, 
het invoerrecht op verhoogd. To voren was eene 
verhooging van dat recht, in verband met de 
tusschen Nederland en Frankrijk nog van kracht 
zijnde z.g. petroleumwijnschikking, niet mogelijk 
geweest, doch na eene met de Fran sc he rogeering 
vorkregen overeonstemming nopens eene wijziging 
van die overeenkomst in dicr voege dat de 
invoerrechten op wijn konden worsen verdubbeld, 
kon eindelijk tot verhooging daarvan worden 
overgegaan. Bij genoeinde ordonnantie werd het 
recht van wijn op fust gebracht van / 9 per H.L. op 
/ 13.50 en dat van op andere wijze ingevoerden wijn 
verdubbeld. Voor 
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mousseerenden wijn were! het reoht alsnu f 42 per 
100 flesschen on voor anderen wijjj / 21 por ILL. 
Van dezen maatregel werd een bate van / 120.000 
verwacht. 

By het ter perso gaan van dit ovorzicht (medio 
1934) was dio wijziging van het tarief nog niet bij 
de wet bekraohtigd. Op dat tijdstip was by de 
Staten-Generaal mede in behandeling een wets- 
ontwerp, ten doel hebbende de vestiging van 
nieuwe en uitbreiding van beataande bedrijven in 
Ned.-Indie aan te moedigen. Indien dat ontwerp tot 
wet wordt verheven, zal de Gouverneur-Gene- raal 
bevoegd zijn vrijstolling van invoerrecht te 
verleenen voor machinorieen, werktuigen of toe- 
stellen ten behoevc van nieuwe industrieele be-
drijven of van nieuwe onderdeelen van bestaande 
bedrijven, die de vervaardiging van nieuwe eind- 
producten ten doel hebben, alsmede, gedurende ccn 
tijdvak van ten hoogste twee jaren, voor in 
zoodanige bedrijven te verwerken grondstoffen. In 
dat wetsontwerp worden voorts eenige wijzigingen 
in het tarief van invoerrechten voorge- steld om 
enkele, bij de vaststelling van dat tarief ontstane 
onvolkomenheden te verbeteren en om het recht van 
alcoholische essences van / o tot / 3 per K.G. te 
verlagen. 

In aanvulling van de opgave in de laatate uit- 
gave dezer Encyclopaedie (DI. I, biz. 256) be- 
vattende de jaarlijks in totaal aan in- en uitvoer- 
rechten en entrepot-pakhuishuur ontvangen be- 
dragen, voIgt hieronder een overzicht van hot- geen 
in de latere jaren alleen aan invoerrechten in's lands 
kasisgevloeid (wat dejaren 1931,1932 en 1933 
betreft met inbegrip van de opcenten). 

 Java en 
Madoera 

Buiten- 
gewesten Totaal 

1914 15.981.060 7.252.362 23.233.422 
1915 15.149.610 7.532.491 22.682.101 
191G 17.312.867 7.596.276 24.909.143 
1917 16.387.307 7.768.210 24.155.517 
1918 17.723.907 7.998.485 25.722.392 
19)9 23.340.824 10.361.841 33.708.668 
1920 45.084.370 16.170.806 61.255.176 
1921 50.038.661 19.091.611 69.130.272 
1922 41.874.710 17.420.745 59.295.455 
1923 39.604.082 16.443.954 56.138.036 
J 924 41.352.749 18.995.514 60.348.263 
1925 48.625.584 26.925.507 75.551.091 
1926 48.360.409 20.409.892 76.770.301 
1927 52.501.155 2G.896.018 79.397.173 
1928 60.544.855 28.433.338 88.978.193 
1929 64.219.714 31.180.289 95.400.003 
1930 52.961.757 24.732.418 77.694.175 
1931 41.617.445 16.185.317 57.802.762 
1932 34.367.067 13.032.299 47.399.366 
1933 34.388.079 12.925.895 47.313.974 
De uitvoerrechten. Bij do ordonnantio van 13 

Mei 1925 (Ind. Stb. no. 218) werd de uitvoer- 
rechtonheffing ton aanzien van caoutchouc wo- dcr 
op overeonkomstigo wijze gorogold ala het goval 
was v66r do inwerkingtreding van do wet van 18 
Maftrt 1921 (Ind. Stb. no. 210), behoudons dat do 
z.g. bevolkingsrubber, waaronder ver- staan wordt 
hevearubber, niet gewonnen uit door eon 
cultuuronderneming geteelde boonion, in allo in 
artikel 3 der Tariefordonnantie (Ind. Stb. 1910 no. 
G28) bedoelde gewesten, slechts 

met een recht van 5% der waarde werd belast. Aan 
een “cultuuronderneming" worden als criteria 
gcsteld: geregclde aanplant, systematische tap, op 
zoo schoon mogelijk product ingestelde 
bercidingswijzo en een zoodanige bedrijfsboek- 
houding, dat daaruit do geldelijke resultaten kunnen 
worden bepaakl. Spcciaal in laatstbe- doeld 
criteriam komt het karakter van het on- 
derwerpelijko uitvoerrecht — n.l. aanvulling van de 
inkomstenbelasting, enz. — tot uiting. 

Op do opheffing van het uitvoerrecht op be- 
volkingsrubber is in den Volksraad bij herhaling 
aangedrongen. Een van de voornaamste van Re- 
geeringszijde tegen deze opheffing aangevoerde 
argumenten is steeds geweest, dat deze belas- ting, 
zoowel door vorm als door aanpassing aan het 
prijsniveau (het is immers een waarderecht) zeer 
gemakkelyk wordt gedragen en allerminst 
belemmerend heeft gewerkt op de ontwikkeling van 
de bevolkingscultuur. 

Bij de ordonnantie van 25 Maart 1927 (Ind. Stb. 
no. 104) is aan den Directeur van Financien of een 
door dezen aan te wijzen autoriteit opgedra- gen van 
tijd tottijd ter berekening van het uitvoerrecht de 
waarden van hevearubber vast te stellen. 

Enkele cijfers betreffende de opbrengst der 
uitvoerrechten volgen hieronder. 

 Java en 
Madoera 

Buiten- 
gewesten Totaal 

1914 633.535 1.365.132 1.998.667 
1915 1.100.764 1.597.650 2.698.414 
1916 1.590.586 1.504.510 3.095.096 
1917 787.688 1.219.579 2.007.267 
1918 55G.117 1.045.468 1.601.585 
1919 1.927.903 3.186.457 5.114.360 
1920 1.970.653 4.577.755 6.548.408 
1921 1.407.813 6.595.223 8.003.036 
1922 2.284.642 9.G63.287 11.947.929 
1923 2.641.746 3.757.669 6.399.415 
1924 2.627.058 4.316.455 6.943.513 
1925 1.497.094 11.387.589 12.SS4.683 
1926 2.002.326 12.946.889 14.949.215 
1927 1.862.641 12.960.997 14.823.G3S 
1928 2.562.697 10.982.515 13.545.212 
1929 2.550.480 10.512.061 13.062.541 
1930 2.128.473 6.687.434 8.815.907 
1931 1.478.477 2.661.122 4.139.599 
1932 1.055.404 1.415.923 2.471.327 
1933 857.212 1.395.541 2.252.753 
Het statistiekrecht. Bij de ordonnantie van 19 

November 1924 (Ind. Stb. no. 517) werd over- 
gegaan tot de invoering van het statistiekrecht. 

Dit rocht wordt geheven naar de waarde van do 
goederen, wolke in het Nodorlandsch-Indisoh 
tolgebied worden ingevoerd, dan wel uit dat ge- bied 
wordon uitgovoerd. Hot bedraagt vijf cent van elko 
twintig gulden of gedeelte daarvan, berekend over 
de totalo waarde der in eene aan« gifto begrepon 
goodoren. Een aantal in- en uit- voeren wordt niet 
gotroffen; in de meeste ge- vallen botreft dit 
goederen, welke ook van invoerrecht rosp. 
uitvoerrecht zijn vrijgesteld. Zoowel voor do 
verzekering van het recht als voor statistische 
doeleinden zijn aan importeurs en exporteurs 
verschilleude verplichtingen opge* legd. Het 
verschuldigde wordt in soinmige geval- len voldaan 
door geld, in andere door opplakken van 
statistiokzogels op de aangiften. 
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Van de zijde van den handel, die overigens te- 

gen de heffing van het statistiekrecht als zooda- 
nig blijkbaar geen bezwaar heeft, zijn wel be- 
denkingen gemaakt tegen het heffingspercentage; 
de inkomsten uit het door belanghebbenden als 
een retributie beschouwd middel \yerden geacht 
in onredelijke mate de uitgaven te overtreffcn, 
welke aan den dienst der statistiek zijn verbon- 
den. Hiertegenover heeft de Regeering steeds 
het standpunt ingenomen, dat met de invoering 
van het statistiekrecht niet alleen dekking van 
de kosten, verbonden aan de werkzaamheclen op 
statistisch terrein, doch uitdrukkelijk mode het 
verkrijgen van een bate voor de schatkist werd 
beoogd. 

Aan statistiekrecht werd ontvangen in: 
1925: 
1927: 
1929: 
1931: 
1933:. 

Accijnsen. 
DE ACCIJNS OP HET 

/ 4.156.242 
/ 6.242.852 
/ 6.348.127 
/ 3.341.337 
/ 1.987.669. 

1926: 
1928: 
1930: 
1932
： 

/ 6.087.232 
/ 6.411.979 
/ 5.120.428 
f 2.303.693 

INLANDSCHE GEDISTIL- 
LEERD. Deze belasting werd bij de ordonnantie 
van 25 April 1922 (Ind. Stb. no. 232) nader 
verhoogd tot / 300 per H.L. van een sterkte 
van 50%. De verdubbeling van den accijns, 
welke automatisoh een verdubbeling van het 
invoerrecht tengevolge had, leidde tot een ster- 
ken teruggang van de inkomsten uit dit mid- 
del, zoowel door vermindering van het ver- 
bruik van gedistilleerd als door de toeneming 
van de clandestiene vervaardiging. Reeds in 
1924 werd daarom, bij de ordonnantie van 6 
Augustus van dat jaar (Ind. Stb. no. 351), de 
belasting tot / 150 per H.L. teruggebracht. 

De met evenbedoelde verhooging van 1922 op- 
gedane ervaring leidde ertoe, dat toen in 1932 de 
gedistilleerd-accijns opnieuw voor tijdelijke ver- 
hooging in aanmerking werd gebracht, de Re- 
geering, zoowel ter vermijding van al te grooten 
stimulans tot clandestien bedrijf als met het 
oog op de fiscale belangen, welke met een terug- 
slag van het verbruik niet gebaat zouden zijn, 
meende niet verder te mogen gaan dan een op- 
voering van den accijns met een derde gedeelte. 
Bij de ordonnantie van 9 April 1932 (Ind. Stb. 
no. 140) werd de belasting mitsdien tijdelijk ge- 
bracht op f 200 per H.L. 

De inkomsten uit den accijns op het inlandsch 
gedistilleerd bedroegen in 

1921: / 1.378.897 1922： / 

1.182.680 1923: / 784.296 1924： 

/ 
5G9.997 

1925: / 726.194 1926: / 808.269 
1927: / 895.339 1928: / 1.065.950 
1929: / 1.109.479 1930: / 949.927 
1931: / 760.377 1932: / 628.517 
1933: (met inbegrip van den ac cijns op 

bi / 560.374.    Een belangrijke wijziging van de gedistilleerd- 
accijns-ordonnantie (Ind. Stb. 1898 no." 90) is 
totstandgekomen bij de ordonnantie van 19 
Maart 1931 (Ind. Stb. no. 111). Hierbij werden, 
ten einde een krachtige preventieve werking van 
de strafbepalingen der ordonnantie te doen uit- 
g&an en tegen eventueele overtreders strenger te 
kunnen optreden, op de verschillende delicten in 
het algemeen zwaardere straffen (hechtenis of 
geldboete) gesteld en voorts bij verscheidene 
overtredingen bijzondere minima voor de geld- 

bocten opgenomen; het onderscheid naar den 
landaard der overtreders kwain eveneens te ver- 

vallen. Met de wederinvocring van de bijzon- 
dere minima voor de geldboeten ten aanzien 
van den gedistilleerd-accijns werd gebroken met 
hot sedert de inwerkingtreding van het Wctboek 
van Strafrecht ook in het fiscale strafrecht gel- 
dende beginsel van een algemeen minimum voor 
alle geldboeten. 

Bij evenaangehaald Stb. 1931 no. Ill werden 
nog in de ordonnantie van 27 Februari 1898 no. 
93, houdende voorschriften omtrent het verlee- 
nen van vrydom van invoerrecht of accijns voor 
houtgeest on gedistilleerd, strafbepalingen op- 
genomen, waardoor werd voorzien in de lee into, 
dat overtreding van laatstbedoelde ordonnantie 
in de Buitengewesten straffeloos kon worden 
gepleegd. 

DE ACCIJNS OP PETROLEUM, ENZ. Ook dit mid- 
del is, als gevolg van de financieele crisis en do 
daardoornoodzakelijk geworden middelenverster- 
king voor ti]delijke verhooging in aanmerking 
moeten worden gebracht. Terwijl de accijns, wat 
de petroleum betreft, is gehandhaafd op /3,50 per 
H.L., werd deze voor gazoline, petrolcumben- 
zine en a) die andere aardoliedistillaten, welke 
met de evengenoemde gemeen hebben dat zij 
vhicbtiger zijn clan petroleum, / 7,50 per H.L. 
bedragende, bij de ordonnantie van 28 December 
1931 (Ind. Stb. no. 519) ti]delijk verhoogd met 
twintig opcenten. Deze opcenten werden reeds 
bij de ordonnantie van 5 Maart 1932 (Ind. Stb. 
no. 93) voor het verdere gedeelte van het jaar 
1932 verhoogd tot drieendertig en een derde en 
bij de ordonnantie van 16 December 1932 (Ind. 

Stb. no. 595) voor het jaar 1933 op laatstbedocld peil 
gehandhaafd. Ook voor 1934 is deze op- 
centenheffing bestendigd. 

Van accijns op petroleum, gazoline, petroleuni- 
benzine, enz. werd ontvangen in: 

1921: / 14.121.749 
1923: I 16.327.273 
1925： / 
18.16G.422 1927: / 
23.407.614 1929： / 
30.954.698 1931: / 
29.198.064 1933: / 
27.003.933. 

1922： / J5.129.763 
1924： / 16.467.341 
1926: / 20.346.053 
1928: / 27.426.255 
1930: / 32.308.410 
1932: / 31.886.317 

DE ACCIJNS OP LUCIFERS. Op dozen accijns, 
welke by Ind. Stb. 1921 no. 303 werd verhoogd tot 
/ 1,40 per gros doosjes (van ten hoogstc 79 luci- 
fers), worden ingevoJge do ordonnantie van 25 
April 1922 (Ind. Stb. no. 231) tijdelijk vijftig 
opcenten geheven, Als gevolg van verschillende 
factoren, waarvan kunnen worden genoenul hot 
toenemend gebruik van automatische aanstc- 
kers (zio ook onder Invoerrechten), doch zeker 
niet in de laatste plaats de door de ongunstige 
tijdsomstandigheden veroorzaakte sterko ver- 
mi nd ering van do koopkracht der bevolking cn in 
verband daai'mede de terugkeer tot de z.g. tali- 
api en andere primitieve vuurslagapparaatjes, 
vertoont de opbrengst van dit middel een grooten 
achteruitgang. 

Ontvangen werd in:   
1921: / 5.312.716 1922: / 10.115.644 
1923: / 9.223.048 1924: / 7.783.480 
1925: / 8.929.788 1926: / 9.322.443 
1927: / 11.022.276 1928: / 11.129.412 
1929： / 10.736.478 1930: / 9.752.055 
1931: / 7.674.487 1932: / 4.759.025 
1933: / 3.141.218.   
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DE ACCIJNS OP BIER. In 1930 namen de voor- 

nemens tot vestiging van een bierindustrio in No- 
derlandsch-Indie vasten vorm aan on werd met do 
oprichting van de eerste brouwery een aan- vang 
gemaakt. Verwacht werd, dat tegen het einde van 
1931 met de aflevering van bier zou kunnon worden 
begonnen. Een en ander leidde tot de indiening in 
1931 van een begrootings- voorstel, waarbij op de 
invoering van een accijns op bier were! gerekend. 
Niet alleen, dat de Regeering het heffon van een 
acoijns op het binnon Nederlandsch-Indie 
vervaardigd bier uit fiscaal oogpunt alleszins 
gerechtvaardigd achtte, doch vermeend werd, dat 's 
Lands financieel belang vorderde dat een 
aequivalent werd gesteld voor de derving van 
invoerrecht, welke het gevolg zou zijn van de, in 
verband met de productie binnens- lands, te 
verwachten vermindering van den bierimport. 
Uitgaande van een invoerrecht van 8 ct. per liter en 
rekening houdende met de door de inheemsche 
Industrie te betalen invoerrechten op grondstoffen, 
verpakkingsartikelen, enz., werd voorgesteld den 
accijns te stellen op 5 ct. per liter. Bij zoodanig bed 
rag zou de binnenlandsehc fabrikant nog een 
voorsprong van % ct. per liter behouden. De 
opbrengst werd voorloopig ge- raamd op / 200.000 
per jaar. 

Het begrootingsvoorstel vond in den Vo Iks- raad 
groote belangstelling en werd uitvoerig be- handeld. 
Speciaal werd in het College critiek uit- geoefend 
op het accijnsbedrag, hetwelk naar het inzicht van 
vele leden te hoog was； de nieuwe Industrie ware 
te bevorderen door voorloopig met een zecr lage 
accijnsheffing te volstaan en eerst nadat het 
brouwbedrijf zijn levensvatbaar- heid zou hebben 
bewezen, zou tot verhooging kunnen worden 
overgegaan. Voor deze critiek is de Regeering 
tenslotte in zooverre gezwicht, dat zij zich bercid 
verklaarde gedurende een termijn van twee jaren na 
den datum van inwerking- treding der eerlang aan 
den Volksraad voor te leggen ordonnantie tot 
regeling der heffing, den accijns instede van op 5 ct., 
op 3 ct. per liter te stcHcn. Ue Volksraad verecnigde 
zich daarop met het ontwerp, waarna de 
betrekkelijke aanvullings- begrooting ook de 
goedkeuring van den wetgever vorwierf. 

1 ngevolgc do „ Bieraccijns-ordonnantie 1931" 
(Ind. Stb. DO. 488) wordt in het Indisch tolgebied 
een accijns geheven op liet bier, dat aklaar is ver- 
vaardigd, dan wel in anderc gedeelten van Ne- 
dcrlandsch-Indic is vervaardigd en in het tol- gobied 
wordt ingevoerd. Do accijns bedraagt / 5 per II.L., 
doch gedurende twee jaar, gerekend van liet tijilstip 
van inwerkingtreding dor ordonnantie (16 
December 1931), slcchts / 3 per ILL. 

De accijnsplicht ontstaat voor liet in het tolgebied 
vorvaardigdo bier bij den u its lag uit de brouwerij 
on voor hot in de ovorige gedeelten van 
Nederlandsch-1ndiii vervaardigde bier bij den 
invocr ton verbruik in het tolgebied. Voor eerst- 
bcdoelden accijns wordt, evontueel na zekerheid- 
slelling, krediet verleend uiterlijk tot den vijf- 
tienden van do maand, volgonde op die waarin het 
bier is uitgeslagen. 

De invordering van den accijns blijft achter- 
wege, dan wel teruggave van don accijns wordt 
verleend van binnen het tolgebied vervaardigd bier, 
dat is uitgevoerd dan wel voor den uitvoer vorloroii 
is gegaan en van door den bierbrouwer 

teruggenomen en weder in de brouwerij inge- slagcn 
bier. 
•Oprichting van een bierbrouwerij mag slcchts 
plaats hebben met vergunning van den Direc- teur 
van Financien, terwijl voor het vervaardigen van 
bier een n ad ere toelating van dat departe- 
mentshoofd is vereischt. 

Uitvoeringavoorschriftcn zijn vastgesteld bij de 
„Bieraccijns-verordening 1931" (Ind. Stb. 1932 no. 
30). 

Bij Ind. Stb. 1933 no. 489 werd de bieraccijns met 
50 opcenten verhoogd. Deze verhooging is 10 
Januari 1934 aangevangen. 

De accijns heeft in 1932 / 51.618 opgebracht. 
DE ACCIJNS OP TABAK EN TABAKSFABRIKATEN. De 

zorgwekkende toestand van's Lands finan- cien, 
welke noopte om te zien naar nieuwe bron- nen van 
inkomsten, waarmede een duurzame ver- sterking 
der geldmiddelen zou kunnen worden bereikt, 
leidde tot de indiening bij den Volka- raad, in den 
aanvang van 1932, van een ont- werp-
aanvullingsbegrooting, waarbij werd gerekend op 
de invoering van een accijns op tabak en 
tabaksfabrikaten (Volksraad 1931—1932, Ond. 
125). Voorgesteld werd het tabaksverbruik in vollen 
omvang te treffen door eene belasting, 
neerkoniende op twintig percent van den detail- 
prijs met inbegrip van den accijns, en waarvan een 
bate werd verwacht van 土 / 15 millioen 's jaars. 

Na een uitvoorige gedachtenwisseling, waarbij 
o.m. een motie werd aangenomen, waarin de 
Volksraad de wenschelijkheid uitsprak, dat in de te 
treffen regeliiig de vrijstelling van accijns voor 
onverpakte, c.q. op priinitief inheemsche wijze 
verpakte gekorven tabak zou worden verzekerd, 
vereenigde het College zich door aanvaarding der 
aanvullingsbegrooting in beginsel met de nieuwe 
heffing. 

Gevolg gevend aan het by de behandeling van het 
begrootingsvoorstel medegedeeld voornemen werd 
vervolgens nopens verachillende met de uitwerking 
en invoering van den accijns verband houdende 
kwesties het oordeel eener comniissie van 
deskundigen ingowonnen. Deze comniissie —de 
Tabaksaccijns-commissie — werd op 23 Maart 
1932 ingesteld on bracht reeds op 28 Mei d.a.v. haar 
verslag uit, waarna op 15 Augustus van dat jaar bij 
den Volksraad werd ingediend een ontwerp-
ordonnantie tot regeling van de heffing en de 
verzekering van den tabaksaccijns (Volksraad 
1932—1933, Ond. 61). 

Met ontwerp berustte op het banderollestelsel, 
hetwelk door do Tabaksaccnscommissie una- niem 
als het ccnig inogelijke en eenvoudig con- 
trolecrbare stelsel van hoffing was voorgebracht en 
dat ook naar het oordeel der Regeering den eenigen 
waurborg bood, dat de heffing .van den 
tabaksaccijns zou zijn verzekerd. 

Aan hoogorbedoeldo motie betreffende de vrij-
stelling van onverpakte, c.q. op primitief iuheem- 
sche wijze vorpakte gekorvren tabak, word slechts 
in zoover tcgemoetgekoiiien, dat in het ontwerp 
werd vrijgesteld de op den pasar door den ver- bo 
uwer in het klein verkochte gokorven tabak, 
voorzoovecl vervaardigd uit door hemzelf ge- teelde 
tabak en zulks met de beperking, dat de vrijatelling 
alleen zou golden ten aanzien van verbouwers, die 
gewoon waren door henzelf ge- teeldc, gekorven 
tabak op den pasar in het klein te verkoopen. 
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De Regeering voerde ter verdediging van deze 

beperking van de vrijstelling aan, dat, indien niet op 
de aangegeven wijze scherpe grenzen werden 
gesteld aan den verkoop van onverac- pynsde tabak, 
het zelfrollen van eigaretten en strootjes, met 
gebruikmaking van onveraccijnsde tabak, 
ongetwijfeld groote uitbreiding zou onder- gaan en 
als gevolg daarvan niet alleen de belan- gen van den 
fiscus ernstig gevaar zouden loopen, doch tevens de 
bestaansmogelijkheid van de Industrie van 
goedkoope sigaretten en strootjes, waarbij enkele 
honderdduizenden personen werk- zaam zijn, in 
hooge mate zou worden bedreigd. 

Het ontwerp ontmoette in den Volksraad, 
practisch gesproken bij a lie groepen, ernstig verzet. 

De verwachting werd uitgesproken, dat het 
banderollestelsel met de daarmede gepaard gaande 
verplichting tot vcrpakking der tabaks- producten, 
zou leiden tot den ondergang van het kleinbedrijf 
(de huisindustrie) en, zij het ook in minder mate, 
van den kleinhandel. De invorde- ring van den 
accijns, zoomede de ter voorkoming van ontduiking 
noodzakelijke controle zou tai van ingewikkelde 
regelingen vorderen, welke niet alleen door den 
eenvoudigen d^saman moei- ]ijk zouden kunnen 
worden begrepen, doch bo- vendien nimmer 
integraal gehandhaafd zouden kunnen worden. Het 
al te fiscaal karakter van het ontwerp zou sociale 
moeilijkheden veroor- zaken. 

Speciaal richtten de bedenkingen zich tegen de 
belasting van de gekorven tabak, waarbij de al- 
gemeen van het banderollestelsel verwachte on- 
gewenschte gevolgen zich in de sterkste mate 
zouden doen gevoelen. Paarnaast werd uitvoerig 
betoogd, dat de etrootjesindustrie eene belasting 
van twintig percent niet zou kunnen dragen en, bij 
handhaving van dat percentage, in den 
concurrentiestrijd met de machinale Industrie van 
sigaretten het onderspit zou moeten delven. 

De Regeering voerde hiertegenover aan, dat een 
algemeene tabaksaccijns als werd voorge- steld, 
welke enkele tientallen millioenen guldens zou 
opbrengen (bij nadere berekening was de opbrengst 
namelijk geraamd op / 22,5 millioen 's jaars), uit 
den aard der zaak niet kon worden geheven zonder 
dat min of meer ingrijpende be- palingen werden in 
het leven geroepen, waaraan het maatschappelijk 
leven zich zou moeten —doch ook zou kunnen — 
aanpassen. 

Het kwam der Regeering niet wenschelijk voor 
om de vrijstelling verder uit te breiden dan op het 
oogenblik met het oog op de belangen der 
tabaksverbouwers noodzakelijk werd geacht. In den 
loop der jaren zou de bevoJking zich aan het 
systeem van den tabaksaccijns leeren aanpassen, 
zoodat was te verwachten, dat men in een niet te 
verre toekomst tot een volkomen afgerond stelsel 
zou kunnen komen. De vrijstelling ware daarom 
voorshands te beperken tot het tegenwoordige 
geslacht van de betrokken tabaksverbouwers —en 
hunne gezinnen — in zooverrre zij reeds ge- wend 
waren bun tabak in het klein op den pasar te 
verkoopen. 

Dat speciaal de krdtdkstrootjes-industx-ic op den 
duur de belasting niet zou kunnen verhalen achtte 
de Regeering ten eenenmale onbewezen. Er werd 
op gewezen, dat de goedkoope sigaretten- industrie 
en de strootjesindustrie practisch in 

gelijke omstandigheden verkeeren. Evcnmin kon 
worden toegegeven dat de noodzakelijk gcachte 
beperkto vrijstelling voor gekorven tabak uit- 
sluitend ten nadeele zou komen van de krdtdk- 
industrie, aangezien de overgroote massa van 
geimporteerde en binnenslands vervaardigde 
goedkoope sigaretten eveneens wordt geconsu- 
meerd door de inheemsche bevolking. 

De argumenten der Regeering vermochten den 
Volksrnad niet te brengen tot een integrale aan- 
vaarding van het ontwerp. 

Het ontwerp werd eerst aangenomen (met 43 
tegen 9 stemmen), nadat een vijftal bclang- rijke 
amendementen een meerderheicl in het College 
hadden verkregen. 

Het eerste dezer amendementen stelde vrij van 
den accijns alle binnen het tolgebied geteelde, 
onverpakte of op de gebruikelijke inheemsche 
wijze verpakte gekorven tabak, het tweede bracht 
voor de strootjes den accijns terug van twintig tot 
tien percent, het derde en vierde brachten een 
uitbreiding van de algcmccne ad- viseerende taalc 
van de reeds eerder bij een door de Regeering 
overgenomen amendeinent inge- stelde commissie 
van deskundigen voor den tabaksaccijns met enkele 
speciale bevoegdheden, terwijl het vijfde 
amendeinent tenslotte de in het ontwerp 
opgenomen bijzondere minima voor de geldboeten 
afschafte. 

Van deze amendementen werden die betref- 
fende de vrijstelling van gekorven tabak (raming 
mindere opbrengst / 4.5 inillioen 's jaars) en de 
ruimere bevoegdheden van de commissie van clcs- 
kundigen door de Regeering in de defin iticve 
regeling overgenomen. De strootjes blcven echtcr 
met twin tig percent belast, terwijl de bijzondere 
minima voor de geldboeten werden gehandhaafd. 

De ordonnantie werd op 13 October 1932 (Ind. 
Stb. no. 517) vastgesteld, met gebruik- making door 
den Gouverneur-Generaal — voor de eerste maal 
sedert de inwerkingtreding van de nieuwe 
staatsregeling en de daarbij totstand- gekomen 
wijziging in de wetgevende positic van den 
Volksraad — van de bevoegdheid, vervat in artikel 
90, eerste lid, onder 2e der Indische Staatsregeling, 
om in dringende omstandigheden, i.c. den 
zorgwekkenden toestand van 's Lands fi- nancien, 
ordonnanties zonder overeenstomming met den 
Volksraad, op eigen gezag en verant- 
woordelijkheid vast te stellen. Zij trad in working 
op 16 December 1932 (vgl. Lid. Stb. 1932 no. 530). 

Uitvoeringsvoorschriften werden vastgcstcld bij 
de op hetzelfde tijdstip in working getreden 
„Tabaksaccijns-verordening,, (Ind. Stb. 1932 no. 
560) en bij verschillende beschikkingen van den 
Directeur van Financien. 

Aan den algemeenen tabaksaccijns, bij welks 
inwerkingtreding de speciale accijns, ingevolgc de 
ordonnantie van 19 December J 873 (Ind. Stb. no. 
248), zooals laatstelijk gewijzigd bij de or- 
donnantio van 31 December ]896 (Jnd. Stb. no. 
266) gehoven van bepaalde soorten tabak bij 
aanvoer in de Westerafdeeling en de Zuider- en 
Oosterafdeeling van Borneo, werd opgeheven, zijn 
onderworpen de binnen het Indisch tolgebied 
vervaardigde en de in dat gebied ten verbruik in- 
gevoerde tabaksproducten, waaronder worden 
verstaan sigaren, sigaretten, strootjes, rook- on 
pruimtabak (gekorven tabak), snuif en andere 
dergeHjke tot verbruik bereide tabak, onverschil- 
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lig of on in welke mate bij de vervaardiging surrogate 
n of hulpstoffen zijn gebezigd. 

Van den accijns is vrijgesteld de binnen het- 1 
tolgebied geteolde, onverpakto of op de gebrui- 
kelijko inheemsche wijze verpakte gekorven ta- (bak; 
onder dit laatste moet blijkens de wordings- 
igeschiedenis der bepaling worden verstaan de op 
primitief inheemsche wijze, d.w.z. met ge- 
bruikmaking van inheemsch materiaal (bamboe, blad 
en derg.) verpakte tabak. Daarnevens blijft de 
invordering van den accijns achterwege dan wel 
wordt teruggave van den reeds ingevorderden accijns 
verleend voor tabaksproducten, welke naar buiten het 
tolgebied worden uitgevoerd en voor van buiten het 
tolgebied aangebrachte ta- baksproducten, welke 
binnen dat gebied in fa- brieken worden ingeslagen. 

De accijns is, wat de in het tolgebied ingevoer- de 
producten betreft, verschuldigd door den im- porteur, 
d.w.z. door dengene die de tabaksproduc- ten ten 
invoer aangeeft, dan wel bij aanbrengst per 
pakketpost, door dengene aan wien het pak- ket is 
geadresseerd. Voor de uit fabrieken (d.i. uit binnen 
het tolgebied gevestigde fabrieken) afkomstige 
producten is de accijns verschuldigd door den 
fabrikant, als hoedanig wordt beschouwd hij die 
binnen bet tolgebied al dan niet door hem- zelf 
vervaardigde tabaksproducten voor den verkoop in 
het klein verpakt, alsmede hij die si- garen voor den 
stuksgewijzen verkoop in het klein in gereedheid 
brengt. De uitsluitende vervaardiging van 
tabaksproducten stempelt iemand derhalve nog niet 
tot fabrikant； zou dit wel het geval zijn, dan zouden 
ook alle thuis- werkers fabrikant worden, waardoor 
het aantal accijnsschukligen cnorm groot en de 
regeling vcel te ingewikkeld zou worden. 

Zoowel fabrikanten als importeurs, d.w.z. zij die 
een gercgeld bedrijf van importeur van ta-
baksproducten uitoefenen, nioeten in het bnzit zijn 
van een bedryfsvergunning van den Direc- teur van 
Financien. Op ultimo 1932 waren reeds aan ruiin 
1800 fabrikanten on ongeveer 250 im- porteurs 
zoodanige vergunningen uitgereikt. 

De keuze van het bandcrollestelsel brengt n)ede, 
dat de aan den accijns onderworpen arti- kclcn 
slcchtB in gesloten kleinverpakking in het vrije 
verkecr mogen worden gebracht (ingevoerd rcsp. uit 
de fabriek uitgcslagen). De eenige hierop toegelaten 
uitzondering betreft sigaren, voor- zoover deze 
stuksgewijs van een zegel zyn voor- zicn en clan los 
mogen worden verkocht. Dezc kleinverpakking inag 
niet meer inhouden dan voorzoovecl betreft sigaren 
100 stuks, sigaretten 100 stuks, strootjes 50 stuks, 
gekorven tabak % K.G. en snuif 100 gram. 

Behalve bij invoer van tabaksproducten door 
andcren dan importeurs, die in het bezit zijn eener 
bedrijfsvergunning, dan wel door reizigers, cn ten 
opzichte wanrvan niet blijkt, dat zij voor 
wederverkoop besteind zijn, in welk geval do accijns 
wordt voldaan in geld, geschiedt de vol- doening van 
den accijns door middel van zegels, z.g. bandcrolles, 
welko op do kleinverpakking, dan wel, indien het 
betreft voor stuksgewijzen verkooj) bestomde 
sigaren, om de sigaren moe- ten worden aangcbracht. 
Deze banderolles wor- den voor fabrikanten en 
irnporteurs, die in het bozit zijn eener 
bedrijfsvergunning, verkrijgbaar gesteld tegen 
gereede betaling van den accijns, | 

dan wel, indien voldoende zekerheid is gesteld, 
onder krediet voor den accijns; onder bepaalde 
voorwaarden kan aan fabrikanten ook ongedekt 
krediet worden verleend. De krediettermijnen zijn 
verschillend al naar gelang do banderolleering in 
Nederlandsch-Indic dan wel elders zal' plaats hebben 
en loopen in het laatste geval nog uiteen voor de 
verschillende werelddeelen, waar- in het land van 
banderolleering is gelegen. 

Op do banderolle is de kleinhandelsprijs ver- 
meld, d.i. de prijs met inbegrip van de belasting en de 
kosten van verpakking (ook van eventueele 
bijgesloten and ere voorwerpen dan tabakspro-
ducten), waartegen de artikelen in het klein ten 
hoogste mogen worden verkocht. Over dezen 
kleinhandelsprijs wordt de belasting ten bedrage van 
twintig percent berekend. 

De banderolles worden beschikbaar gesteld tot 
kleinhandelsprijzen van 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 5, 
6, 7, 8, 9,10, 11,12,13, 14,15,16,17,18, 19, 20, 22.5, 
25, 27.5, 30, 35, 40, 45, 50, 65, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 
90 en 95 cent, / 1.—, / 1.10, / 1.20, / 1.30, / 1.40, / 
1.50, / 1.60, / 1.80, / 2.—, / 2.25, / 2.50, / 2.75, / 3, / 
3.25, / 3.50, / 3.75, / 4.—, / 4.25, / 4.50, / 4.75, / 5.—
, / 5.50, / 6.—, / 6.50, / 7.—, / 7.50, / 8.—, / 8.50, / 
9.—, / 9.50, / 10.— en voorts opklimmende met een 
gulden. 

Bij achterstalligheid wordt de accijns inge- 
vorderd door middel van dwangschriften; het 
bepaalde in het Koninklijk besluit van 3 Juli 1879 no. 
27 (Ind. Stb. no. 267), zooals dit luidt ingevolge den 
bij Koninklijk besluit van 9 Mei 1916 no. 21 (Ind. 
Stb. 1917 no. 171) algemeen be- kend gemaakten 
tekst en sedert is gewijzigd en aangevuld, houdende 
regeling van de invordering van belastingen in 
Nederlandsch-Indie door middel van dwangschriften, 
is daarbij van over- eenkomstige toepassing 
verklaard. De tabaks- accijns is de eerste onder den 
douanedienst res- sorteerende heffing, waarbij 
invordering door middel van dwangschriften bestaat. 

Voor controle-doeleinden, o.ni. ook om rnis- bruik 
van de verschillende krediettermijnen tegen te gaan, 
worden de door iederen bedrijfsvergun- ninghouder 
aangevraagdo banderolles afgele- verd, voorzien van 
een speciaal aan dien ver- gunninghouder verleend 
controlenummer. 

De accijns heeft opgebracht in 1932: / 195.148, in 
1933: / 10.566.274. 

DE ACCIJNS OP SUIKER. Ter versterking van de 
Landsgeldmiddelen werd met ingang van 1 Ja- nuari 
1934 ingevoerd een accijns op suiker. De daarop 
betrekking hebbende regeling is vast- gesteld by de 
ordonnantie van 16 September 1933 (Ind. Stb. no. 
351), terwijl eenigo voor- schrifton ter uitvoering van 
die suikeraccijns- ordonnantie zijn gegeven bij de 
regecringsveror- dening van 18 November 1933 (Ind. 
Stb. no. 440). 

Aan den accijns is onderworpen alle in het tol-
gebied van Ned.-Indie vervaardigde of in dat gebied 
ten verbruik ingevoerdo riet, biet- en anti ere suiker 
van de scheikundige samenstelling van rietsuiker 
(saccharose) ongeacht den graad van zuiverheid, 
derhalve alle fabriekssuikera, de inland sc he riet- en 
palmsuikers, suikerstropen, suikerklontjes e.d., 
indien zij van de scheikundige samenstelling van 
saccharose zyn. 

In verband mot de practische bezwaren, welke 
bestaan tegen eene aceijnsheffing van door de 
inheemsche bovolking op inlandscho wijze ver- 
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vaardigde suiker, is die suiker, mits zonder ge- 
bruikmaking van door mechanische bewceg- 
kracht gedreven werktuigen vervaardigd, van den 
accijns vrijgesteld. Indien mechanische werk- 
tuigcn worden gebczigd kan slechts vrijstelling 
worden verkregen als de vervaardiger in een der 
jaren 1931, 1932 of 1933 zich met het telen van 
suikerriet en het daaruit vervaardigen van suiker 
heeft bezig gehouden en voorts de met suikerriet 
beplante oppervlakte niet grooter is dan op eenig 
tijdstip in een der genoemde jaren. Deze 
beperkingen zyn gesteld om een abnormale ver- 
grooting van de productie van goela mangkok te 
voorkomen, terwijl de mogelijkheid, om accijns- 
vrijdom te genieten, zoowel voor inheomschen als 
voor niec-inheemschen is opengesteld omdat het 
onbillijk werd geacht de niet tot de inheem- sche 
bevolking behoorende personen, die zich reeds met 
dit bedrijf bezig hielden, van de vrijstelling uit te 
sluiten. 

De omstandigheid dat het grootste gedeelte van 
de binnen het tolgebied vervaardigde suiker wordt 
uitgevoerd en groote voorraden, waarvan de 
bestemming nog niet bekend is, aanwezig kunnen 
zijn, heeft geleid tot een systeem van heffing 
waarbij de controle-maatregelen tot een minimum 
zijn beperkt. Krediet voor den accijns is zoowel 
voor fabrikanten als voor groothande- laren op 
ruinie schaal opengesteld, terwijl res- titutie van 
betaalden accijns wordt verleend indien 
hoeveelheden nader worden uitgevoerd. Ter 
voorkoraing van niisbruiken is evenwel res- titutie 
van betaalde belasting alleen mogelijk, indien de 
suiker een saccharose zuiverheid heeft van 95 of 
hooger. Bij het teloorgaan van suiker, bijv. ingeval 
van regenschade of waterschade bij vervoer per 
prauw, kan van de invordering van den accijns 
worden afgezien. Wordt bij ambte- lijke opname 
van onder accijns-krediet aanwezige voorraden een 
te kort geconstateerd, hetgeen, vooral bij 
langdurigen opslag, aan indroging of verstroping 
kan worden geweten, dan wordt een korting tot 
dekking van die buiten schuld van den eigenaar 
ontstane verliezen verleend. 

De betaling van den accijns van suiker, welke uit 
een fabriek of pakhuis in het vrije verkeer wordt 
gebracht, moet geschieden uiterlijk op den achtsten 
dag, volgende op dien, waarop de suiker is 
uitgeslagen, terwijl die betaling voor inge- voerd 
wordende suiker moet plaats vinden voor de suiker 
ten invoer ten verbruik wordt toege- laten. 

In aansluiting aan de heffing van een accijns op 
suiker is bepaald, dat voor saccharine en an- dere 
kunstmatige zoetstoffen met een hooger zoetend 
vermogen dan suiker een accijns ver- schuldigd is 
naar den maatstaf van tien gulden per K.G. 

De opbrengst van dezen accijns is voor 1934 
geraamd op / 8 inillioen. 

Heffing en verzekering van in- en uitvoer- 
rechten. De bepalingen op de heffing on verzeke-
ring van in- en uitvoerrechten, opgenomen in de 
ordonnantie van 1 October 1882 (Ind. Stb. no. 240) 
zijn in den loop der tijden herhaaldelijk ge- wijzigd 
en aangevuld, in het bijzonder door de invoering 
van de z.g. bedrijfshavens, dat zijn de havens 
waarbij de scheepvaartmaatschappijen zelf in 
opslaggelegenheid voor de geloste goede- ren 
moeten voorzien dan wel ruimten voor de 

nederlcgging der lading van het Gouvernement 
moeten huren. 

Bovendien zijn vorengenoemdo bepalingen, bij 
afzonderlijke ordonnantien, van toepassing 
verklaard voor die gobieden, welke na 18S2 suc- 
cessievelijk bij het tolgebied zijn ingelijfd. 

Eene herziening en samenvoeging van die 
bepalingen op de heffing en verzekering van in- en 
uitvoerrechtcn vond plaats bij de ordonnantie van 26 
November 1931 (Ind. Stb. no. 471). In deze 
ordonnantie is nog opgenomon eene opgave van de 
bij algemeene verordening voor den al- gemeenen 
handel geopende havens, terwijl, met uitbreiding 
van de vorige voorschriften, is be- paald dat al die 
havens voor den algemeenen invoer en algemeenen 
uitvoer zijn geopend. De opgave van de havens, 
waarvoor het douane- rcglement letter A geldt, is 
uitgebreid met de haven Palembang, terwijl de 
uitzondering, dat te Belawan geen goederen in 
publiek entrepot kon- den worden opgeslagen, is 
komen te vervallen. 

Voorts is, ter uitvoering van die nieuwe be-
palingen in Ind. Stb. 1932 no. 214 aangegeven in 
welke plaatsen tolkantoren on hulptolkan- toren zijn 
gevestigd en waar zich luchtvaart- terreinen 
bevinden waarbij douaneformalitei- ten kunnen 
worden vervuld. Bij laatstgenoemd Stb. zijn voorts 
nog de tarieveu van pakhuis- huur voor onbeheerde 
goederen en voor in publiek entrepot opgeslagen 
goederen vastgeateld. 

Dienst der in- en uitvoerrechten en accijnzen. De 
bij Ind. Stb. 1908 no. 279 vastgestelde bepalingen 
op de organisatie van den dienst der in- en 
uitvoerrechten en accijnzen, welke bepalingen 
sedert herhaaldelijk zijn gewyzigd en aangevuld, 
zijn geheel herzien bij het Gouvornementsbesluit 
van 22 December 1928 no. 23 (Ind. Stb. no. 554). 

Ingevolge die nieuwe bepalingen is met de al-
gemeene leiding van den dienst der in- en uit-
voerrechten en accijnzen, onder de bevelen van den 
Directeur van Financien, bclast een hoofd- 
ambtenaar, chef van den dienst, die den titel voert 
van hoofdinspecteur, hoofd van den dienst der in- en 
uitvoerrechten en accijnzen. Jlet personeel voor het 
to Batavia gevestigde hoofdkaii- toor en dat voor 
den dienst bij do tolkantoren wordt jaarlijks bij de 
begrooting vastgestcld. 

Het tolgebied is verdceld in tien afdcelingen; het 
hoofd van eike afdeeling is tevens chef van het 
tolkantoor ter hoofdplaats van die afdeeling. Met 
liet directe algomeen toezicht op de werk- 
zaamheden van de afdeelingshoofden is een in- 
specteur in algemeenen dienst bclast, terwijl, bc- 
halve te Batavia, de H oofden van gewestelijk 
bestuur de superintendentie h eb ben over den dienst 
dei, in- en uitvoerrechten en accijnzen iu hun 
gewest. Bij de tolkantoren is de hoogst in rang 
zijnde douane-ambtenaar belast met den dienst ter 
plaatso; do heffing der in- en uitvoor- rechton en 
accijnzen goschiedt door dezen amb- tenaar dan wel 
door eon hem toegevoegd Ont- vanger der 
tolrcchten. / 

VERKOOPINGEN /OPENBARE), VERHU- 
RINGEN, VENDUTIES, VENDUKANTOREN. 
(Aanv. DL IV). Het oppertoezicht over de vendu- 
kantoren wordt uitgeoefend door den Directeur van 
Einancien, daarin bijgestaan door den ln- specteur 
voor het Venduwezen, terwijl het dage- lyksche 
toezicht berust bij den over elk vendu- kantoor 
gestelden superintendent. Als zoodanig zijn 
aangewezen ambtenaren van het binnen- 
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landsch bestuur (voor Batavia, eon inspecteur van 
financien). De taak van den superintendent is 
omschreven in artikcl 1 der Instructie voor de 
ambtenaren, bclast met de toepassing van het 
reglement op de oponbare verkoopingen (Vendu- 
instructie). Hem is daarbij o.m. opgedragen oin te 
waken over de credietverleening en over do in- 
vordering van venduschulden. Vendukantoren der le 
klasse met bijzonderlijk daartoe aange- stelde 
vendumeesters en verder personeel in Gou- 
vernementsdienst zijn gevestigd in een aantal 
grootere plaatson op Java en Madoera en in de 
Buitengewesten. De overige vendukantoren wor- 
den beheerd door Algemeene ontvangers der 
landskassen, aan wie de nevenfunctie van vendu- 
meestor der le klasse is opgedragen, zoomede door 
notarissen, gewestelijke secretarissen en ambte- 
naren van het binnenlandsch bestuur, die als 
vendunieester der 2e klasse zijn aangewezen. De 
organisatie der vendukantoren, welke in den loop der 
jaren herhaaldelijk wijziging heeft on- dergaan, is 
opgonomen als bijlage van den Re- geeringsalmanak 
voor Nederlandsch-Indie. 

By artikel 1 van het reglement op de openbare 
verkoopingen in Nederlandsch-Indie (Vendu- 
reglement) is bepaald, dat openbare verkoopingen 
niet gehouden mogen worden dan ten over- staan 
van den vendumeester. Uitzonderingen op dezen 
regel zijn de volgende： 

Bij Ind. Stb. 1920 no. 133 j°. 1921 no. 29 is een 
blijvende regeling getroffen voor het houden van a 
lie openbare verkoopingen vanwege den 
Pandhuisdienst buiten bemoeienis van de vendu-
kantoren. Voorts hebben de vendukantoren geen 
bemoeienis met: executoriale verkoopingen op den 
voet van artikel 202 van. het Inlandsch reglement 
(Ind. Stb. 1926 no. 559) en artikel 215 van het 
Rechtsreglement Buitengewesten (Ind. Stb. 1927 no. 
227), zoomede met openbare verkoopingen van： in 
spoor of train achtergelaten aan bederf onderhevige 
goederen (Ind. Stb. 1927 no. 2G2, artikel 164); 
versche viseb. (Ind. Stb. 1908 no. 642); land en 
tuinbouwproducten der in- heemsche bevolking 
(Ind. Stb. 1915 no. 186 j°. 1925 no. 684)； door do 
politie opgevat klein vee (Ind. Stb. 1925 no. 34)； 
nalatenschappen van Inlandsche schcpclingen der 
zeemacht (Ind. Stb. 1919 no. 298) en dcr 
Gouverncments Marine (Ind. Stb. 1910 no. 68); 
nalatenschappen van mill tai re n dcr )a.ndmacht 
(Ind. Stb. 1874 no. 147); stcrfboedels van Inlanders, 
indien de waarde minder dan / J 000 bedraagt (Ind. 
Stb. 1931 no. 53 artikol 43). Mede kunnen buiten 
bemocie- nis van vendukantoren worden gehouden 
open- bare verkoopingen van door clcn Dirccteur 
van Economische Zaken aan te wijzen houtwerken 
en boschproducten, afkomstig uit 's Lands bos- 
schcn. Dio verkoopingen worden dan gehouden ten 
overstaan van clcn betrokken boschbcheer- der of 
diona wottigen vervanger (Ind. Stb. 1912 no. 128). 

,|)c kosten van de vendukantoren der 1 o klasse 
koincn geheol ten laste van den Lande. De vendu- 
meestors dor 2e klasso (notarissen dan wel amb- 
tonaron van het binnenlandsch bestuur) inoeten voor 
eigen rekoning voorzien in de kosten der 
vendukantoren on van het door hen benoodigd 
personcel. Zij genieten 3/5 aandeel in hot gehoven 
vendusalaris en in de vergoedingon wegens het 
afzoggen van aangevraagde venduties, benevens —
sedert 1 Januari 1931 — perceptieloon tegen 

een door den Directcur van Financicin vastge- steld 
percentage (Ind. Stb. 1930 no. 354). Sedert dien 
datum worden de boeten wegens te late be- taling 
van venduschulden in 7s Lands kaa gestort. V66r 1 
Januari 1931 kwamen de boeten geheel ten bate van 
de vendumeesters dcr 2e klasse. Ook het 
boetopercentage is op 1 Januari 1931 ge- wijzigd 
(Ind. Stb. 1929 no. 491). Bedroeg de boete voorheen 
2% voor iedere maand verzuim tot een maximum 
van 10%, sedert 1 Januari 1931 ver- beurt de 
debiteur, die niet binnen den gestelden termyn — 
hetzy 3 maanden na den dag der ver- kooping, dan 
wel binnen een termijn van kor- teren duur — zijn 
venduschuld bctaalt, een boete van 2% van het door 
hem vcrschuldigde, welke boete na een maand 
verzuim tot 5% wordt ver- hoogd. De vendumeester 
der 2e klasse mag voor zijn rekening en 
verantwoordelijkheid openbare verkoopingen docn. 
houden door een gedelegeer- de, met wien de 
superintendent genoegen neemt. Vroeger moesten 
de gedelegeerde vendumeesters van Europeeschen 
landaard zijn. Die voorwaarde geldt echter thans niet 
meer. 

Voor iedere openbare verkooping is een mi-
nimum vendusalaris verschuldigd, bedragende 
binnen de grenzen der gemeenten Batavia, Mr. 
Cornelis, Bandoeng, Semarang, Soerabaja en Medan 
/ 50 en overal elders / 25. De vendumeesters zijn niet 
bevoegd crediet te verleenen aan zich zelven, terwijl 
de vendumeesters der le klasse mede geen crediet 
mogen verleenen aan het bij het vendukantoor 
werkzame personeel. De aansprakelijkheid tier 
vendumeesters met be- trekking tot de door hen 
verleende credieten. is geregeld bij artikel 25, eerste 
lid, en artikel 33 van het Vendu-reglement. De 
regeling van de wijze, waarop uitvoering is te goven 
aan de aansprakelijkheid der ambtenaren, belast met 
de toepassing van het Vendu-reglement, is aange- 
geven in Ind. Stb. 1889 no. 192; zie ook Bijblad no's 
4690, 4758 en 11023. 

De botaling der uit de gehouden verkoopingen 
voortvloeiende vorderingen ten laste van de koo- 
pers geschiedt aan het Gouvernement, dat je- gens 
de verkoopers verbonden is tot betaling van de 
rendementen der verkoopingen, na aftrek van het te 
hunnen lasto komende vendusalaris, tenzij de 
verkoopers onder de verkoopvoorwaarden het 
beding stellen, dat de betalingen door de koopers 
niet geschicden aan het Gouverncment, in welk 
geval clit jegens de verkoopers niet verbonden is tot 
betaling van het rendement. Bedoeld beding mag 
echter slechts gemaakt worden bij verkoopingen van 
zaken, bedoeld in de artikelen 11 en 12 van het 
Vendu-reglement. 

Sedert de reorganisatie van de Landskassen op 
Java en I^Iadoera en in de Buitengewesten worden 
venduschulden in gereorganiseerd kasgebied niet 
mcer belaald bij het vendukantoor, maar bij's 
Landskas. 

Do wijze van uitbctalen der rendementen is als 
volgt geregeld. Do gewone ordonnateur of hulp- 
ordonnatour geoft een ordonnantie of mandaat af 
op's Landskas, voor verkoopingen tegen con- tante 
betaling en op een crediet van 10 dagen, na verloop 
van vier weken, voor alle andere verkoopingen na 
verloop van vier maanden na den dag der 
verkooping. JDesverlangd wordon in plaats van 
zoodanige kas aanwijzingen, in den vorm van een 
ordonnantie of mandaat e6n of meer acceptation 
uitgorcikt, betaalbaar bij een aangewezen 

85 
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Landskas na verioop van voornoeinde tijdvak- ken. 
Voor het bedrag van het vendusalaris zie de 
artikelen 10 t/m 16 van het Vendu-reglement. 
Wordt een nangevraagde verkooping afgezegd 
binnen acht dagen voor den dag, waarop de ver-
kooping zou worden gehouden, dan wordt door den 
aanvrager voor of op den aanvankelijk voor de 
verkooping bestemden dag een vergoeding van / 15 
betaaid (bierover wordt niinuier boete berckend.) 
Behalve het vendusalaris wordt voor de armen een 
per mi lie geheven van het bedrag, waarvoor is 
toegewezen. Omtrent de bestemming en verdeeling 
dezer gelden, zie Ind. Stb. 1886 no. 127, gewijzigd 
bij Ind. Stb. 1901 no. 193 jis. Ind. Stb. 1905 nos. 
419 en 483. 

Van iedere openbare verkooping wordt door den 
vendumeester een proces-verba al opge- maakt. 
Aan de grossen van zoodanig stuk is executoriale 
kracht toegekend tegen de koopers en degenen, die 
zich bij de processen-verbaal tot borgeii stelden, 
(Artt. 35 t/m 42 van het Vendu- reglement). Over 
het disconteeren van vendu-ac- cepten door de 
Javasche Bank handelt bijblad no. 3691: voorts 
bestaat bij de Landskassen ge- legenheid tot 
disconteering van venduaccepten, welke bij die 
kassen betaalbaar zijn gesteld (Ind. Stb. 1903 no. 
164, 1918 no. 116 en 1922 no. 434). Bepalingen met 
betrekking tot de openbare ver- koopingen zijn 
verder vervat in Ind. Stb. 1832 no. 22 (verkoop van 
geconfiskeerde goederen), 1925 no. 499 (verkoop 
van vuurwapenen, bus- kruit en munitie), 1932 no. 
143 (verkoop van gevaarlijk vuurwerk door 
tusschenkomst van een vendumeester is verboden), 
1834 no. 19 (verkoop van vaste goederen), 1855 no. 
60 (verkoop van oorlogsbehoeften), 1889 no. 175 
(verkoop van door de politic in beslag genomen 
voorwer- pen, waarvan de rechthebbende onbekend 
is), 1860 no. 64 j°. 1879 no. 158 en bijblad 3851 
(verkoop van stukken van overtuiging, zooals ge- 
stolen voorwerpen, welke niet door den recht-
hebbende zijn afgehaald), 1931 no. 471 (verkoop 
van onbeheerde goederen bij de tolkantoren in 
bewaring). Verder bijbl. nos. 1330 en 1599 (ver-
koop van opstallen staande op eens anders grond), 
2460, 2885 en 3826 (overmaking aan de Javasche 
Bank van het bedrag der door haar gedisconteerde 
vendu-accepten), 2936 en 4164 (verkoop van 
erfelijke individueele gebruiks- rechten), 3547, 
3993, 4470 en 4504 (openbare verkoop van 
goederen voor rekening van den Lande), 3732 
(vorderingen op boedels onder het beheer der 
Weeskamers), 4002 (armengeld over opgebouden 
goederen), 4186 (legalisatie van In- landsche 
handteekeningen op vendu-accepten), 4299 
(vendusalaris en veilconditien), 4414 (ver- 
koopingen krachtens onherroepelijke volmacht als 
bedodd bij art. 1178 B.W. zijn geen executoriale 
verkoopingen), 4415 (vrijstelling minimum salaris 
van verkoopingen voor het Gou- vernement), 4434 
(aanwijzing hoofd van inname van rendementen 
van Gouverneinents- verkoopingen), 4492 
(opzending extracten processen-verbaal), 4612 
(onregelmatigheden bij handelsvendutien), 4665 
(verkoop van roerend en onroerend goed in een 
kaveling), 4691 (vendusalaris bij toewijzing aan een 
medeeigenaar), 4748 (betalingen in mindering en 
toelichting op de mo- dellen in Ind. Stb. 1889 no. 
191), 4806 en 5355 (minimumsalaris voor 
verschillende op 66n dug gehouden verkoopingen), 
4843 (zegelrecht gros 

sen processen-verbaal), 4851 (verkoop van on- 
roerendo goederen uit sterfboedels v66r de over- 
schrijving op de erfgenamcn), 4SS2 (toezending 
venduverantwoordingen aan de Algeineene Rc- 
kenkamer, 4884 (vermelding naam, beroep cn 
woonplaats debiteuren in processen-verbaal), 4897 
en 5241 (voorwaarden Gouvernements- koffie-
veilingen), 4913 (uitkeering rendement executoriale 
verkoopingen), 4921 (compensatie venduschulden 
met rendementen van door debiteuren gehouden 
verkoopingen), 5075 (voor- schriften nopens de 
processen-verbaal van overgave en overname van 
venduadministratien en de daarbij over te leggen 
lijsten van openstaande vorderingen), 5090 
(voorschriften tot uitoefening van controle op de 
uitkeering van vendurende- menten aan tot de 
ontvangst daarvan gerechtig- de personen), 5093 
(toelichting der ordonnantie in Ind. Stb. 1895 no. 
250), 5170 (vordering van een gespecificeerde 
opgave van kosten bij door particulieren gehouden 
executoriale verkoopingen), 5248 (compensatie van 
vorderingen tegen het Gouvernement met 
venduschulden), 5312 (toelichting van de 4e alinea 
van het Reglenient in Ind. Stb. 1889 no. ] 90), 5335 
(aanvragen oin uitkeering van venduprocenten), 
5355 (heffing van minimum vendusalaris), 5775 
(inzending van processen-verbaal of 
tusschentijdsche reke- ningen bij tijdelijke 
vervanging van vendu- meesters), 5996 
(onderteekening proces-verbaal van door een 
gedelegeerde gehouden openbare verkooping), 
6145 (tegengang van het opdrijven van venduties 
van landsdienaren), 6709 (veii- conditien bij 
executoriale verkoopingen van per- ceelen), 6385 
(instructies voor de vendumeesters inzake den 
verkoop van hout op den voet van bijblad no. 6227), 
7278 (bevoegdheid tot tijdc- lijke voorziening in de 
vervulling van het ainbt van vendumeester der le 
klasse), 8440 (naderc instructies betreffende 
kasbeheer en boekhou- ding). Zie voor vergunning 
om beslog te leggen op een vendurendement fnd. 
Stb. 1853 no. 70 en 71, gewjjzigd bij Ind. Stb. 1898 
no. 208, 1904 no. 445 en 1930 no. 247 en voorts 
Bijblad no. 1469. Bij het besluit van bet Hoofd van 
het Kantoor voor Reiswezen van 29 April 1932 no. 
121 is vastgesteld de ,,regeling" nopens de 
vergoedin- gen, welke de vendumeesters, hun 
geclelegeerden en het hun als zoodanig 
ondergeschikt vendupersoneel voor hun reizen, aan 
den verkooper in rekening kunnen brengen (bijbl. 
no. 12814). Oj)en- bare verhuringen en 
verpachtingen vinden thans niet meer plaats door 
tusschenkomst van de vendukantoren. Zie hiervoor 
Deel I van den Re- geeringsalmanak voor 
NederJandsch-Indie, onder „Departement van 
Financien: Verpachte middelen". 

De omzet van de vendukantoren der le klasso 
bedroeg in 1932 / 548.418 en de zuivere opbrengst 
voor den Lande / 443.747. Na aftrek van de on- 
kosten bleef voor het Land een batig saldo over van 
/ 236.231. De omzet van de vendukantoren der 
tweede klasse bedroeg in 1932 / 7.883.275 
(notarissen) en / 1.667.5J 7 (gewestelijkc seex'e- 
tarissen of besturende ambtenaren) of in totaal / 
9.550.792. Het den Lande toekomende aandeel in 
het vendusalaris bedroeg voor alle vendukantoren 
der 2o klasse tezamen in 1932 / 334.82J. De zuivere 
opbrengst voor het Gouvernement van a]le 
vendukantoren tezamen bedroeg in 1932 / 571.052,/ 
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5- BOREL (HENRI JEAN FRANQOIS). Geborcn 23 
November 1SG9 te JDordrecht_als zoon van 
gencraal G. F. W. Borel,云有I配*te 'sJlraxen— 
hago_3-l Augustus 1933. Hij bezocht de H.B.S. te 
V^Gravenhage, Go?s 哄 Roermond. Van 1S88 tot 
1892 studeerde hij als~candidaat-tolk voor de 
Chineesche taal te Leidcnqider hiding van professor 
Schlegel, waarna hij naar Amoy vertrok om zijn 
studie voort te zetten. In 1894 verliet Borel het eiland 
Ku Lang Su, waar hij de stof heeft verzameld voor 
zijn bocken Kwan Yen, Wysheid en Schoonheid uit 
China. Hij were! aanvankelijk als tolk voor de 
Chineesche taal ge- plaatst te Tandjoengpinang en 
diende later als ambtenaar voor Chineesche zaken te 
^Ink&ssar, Soerabaja, Semarang en Pontianak. Zijn 
cri- tische geest bezorgde hem in zijn ambtelijke 
loopbaan vele moeilijkheden, In 1899 vertrok hij met 
ziekteverlof naar Europa； hij keerde in 1903 in 
Indie terug, waar hij weder op Tandjoengpinang 
werd geplaatst. Een hem opgedragen on- derzoek 
naar de werking van de koclieordonnan- ties in de 
tinmijnen op Singkdp leidde tot een conflict, hetgeen 
tengevolge had dat hij in 1904 wederom met 
ziekteverlof naar Europa werd ge- zonden. In 1905 
werd hij als ambtenaar voor Chineesche zaken te 
Semarang geplaatst. Hij bleef tot 1913 in Indie, 
waarna hij voor goed naar Europa terugkeerde en zijn 
ambtelijke loopbaan, welke hem geen voldoening 
heeft kunnen schen- ken, beeindigde. 

Gedurende zijn studie te Leiden had Borel zich 
reeds voor letterkunde, schilderkunst en mu- ziek 
geinteresseerd； bij had aanraking gekregen met de 
inannen van '80; met Frederik van Eeden is hij zeer 
bevriend geweest. Niet bekend is waarmede zijn 
litcraire publicaties zijn bogon- nen, Tusschen 1892 
en 1895 vcrschencn verzen van zijn hand in het 
Vlaamsche tijdschrift Van nu en straks en in De Gids. 
Gedurende zijn verbi ijf in China brak de oorlog met 
Japan uit, hetgeen voor Borel aanleiding vonnde om 
brieven te schrijvcn in de Nicuwc Rotterdamsche 
Courant. Dit was zijn eerste contact met de 
journalistiek. I n 1897 verscheen zijn zeer bekend 
geworden bock Het Jongetje, dat cerst in De Gids is 
opge- noinen. In zijn ziekteverlof van 1S99—1903 
heeft hij zich contractueel met een uitgover 
verbonden orn twecinaal's jaars een roinan te 
schrijvcn； in die periodo verschenen: Het Zusjc, 
Hot Vlinder- tje, Het Rcfiht cler Licfde, 
Levenshongcr, Leugen der Ecr, Lelianc, Lelienstad, 
etc. Deze bocken werden door hem zclf als de ininst 
geslaagde nan- gemerkt. In de jaren 1901—*05 was 
Borel re- dacteur voor tooncel en letteren van De 
Tele- grnuf. Na zijn terugkeer uit Indie in 1913 begaf 
hij zich in de journalistiek om in 1916 als op- volger 
van Dr. J. L. Walch benoemd te worden tot 
medewerker voor tooneol en literatuur van Het 
VaderJand te 's-Gravenhjigc, als hoedanig li ij tot zijn 
dood werkzaani was. In het num in er van dit bind 
van 23 November 1929 werd een autobiografio on 
autocritiek opgenomen, waar- in hij o.m. verklaarde, 
dat hij zich eigenlijk ineer tot do muziek dan tot de 
literatuur voeldc aan- getrokken. Voor hem inoest de 
kunst religieuse devotie, geheele overgave van het 
oorspronkelijke hobben. Wu Wei, een fan basic naar 
aanleiding van Lao Tsz's philosophic, opgenomen in 
zijn eerste boek Wijsheicl en Schoonheid in China en 
in het buitenland verscheidenc mnlen afzon- 

derlijk verschenen, wns hem het liefste. In de jaren 
1898一-'99 schreef Borel De Chineesch< Filosofic, 
tocgelicht voor niet-sinologen, I Confucius, II Lao 
Tsz\ Voor deze uitgavc waren Confucius en Lao Tsz' 
in Nederland allcen bekend in eon zeer beperkten 
kring van orienta- listen. Genocmd kunnen nog 
worden do novellc: Dclaatste incarnatic cn de 
natuurbeschr可 v]ng：'n Droom uit Tosari. Zijn 
sinologischc studie heeft hij na zijn terugkeer uit 
Indie in 1913 niet kunnen voortzetten, hetgeen hem 
een groote teleurstel- ling was. Als journalist dwong 
Borel bowondering af om zijn verbazende 
werkkracht en de biiiten- gewone snelheid, 
waarmede hij een artikel kon schrijven/ 

KIEWIET DE JONGE, (Mr. Ir. HERMAN 
JACOB), geboren 9 Juli 1885 te Dordrecht, pver- 
leden 29 Juli 1933 te Bandoeng. Promovecrde eerst 
in de rechten en EeKaalcle in 1911 het diploma van 
bouwkundig ingenieur. Later studeerde hij, reeds in 
Indie werkzaam zijnde, La- tijn, Grieksch, Koptisch, 
Egyptisch en Sanskrit. Werd in 1914 benoemd tot 
leeraar bij het mid- delbaar technisch onderwijs, en 
wel in de bouw- kundige vakken aan de Koningin-
Wilhelmina- school te Batavia. ,Ip 1916 werd. hij in 
den rang van commies redacteur, met den titel van 
ad- junct-referendaris te werk gesteld by de Alge- 
meene Secretarie. Voor de periode 1918—1919 
werd hem verlof buiten bezwaar van den Lande 
verleend, om hem in de gelegenheid te stellen de 
redactie van het Bataviaasch Nieuwsblad op zich te 
nemen, ten einde de publieke opinie voor de 
regeeringsinzichten van den Gouverneur-Ge- neraal 
Van Limburg Stirum te winnen. Deze po- ging 
faalde, waarna hij einde 1919 wederom ter 
beschikking werd gesteld van de Algemeene Se-
cretarie om belast te worden met de werkzaam- 
heden van secretaris der arbeidscommissie. Na in 
1921 met verlof naar Europa te zijn vertrokken, werd 
hij opgenomen in de hoofdredactie van het dagblad 
De Telegraaf, waarvan hij deel uitmaakte tot 1926, 
in welk jaar hij weder naar Indie terugkeerde om te 
worden benoemd tot referenda- ris bij het Kantoor 
van den Adviseur voor de De- centralisatie. In 1927 
word hij ter beschikking gesteld van den 
Hoofdinspecteur van Financien en belast met 
werkzaaniheden ten behoeve van den Raad van 
beroep voor belastingzaken. In het- zelfde jaar werd 
hij als lid toegevoegd aan de oud- heidkundige 
commissie, ten einde deze commissie by te staan by 
de opsporing van oudlieden en daarinedc 
samonhangende bouwkundige en cul- tureele 
aangclegenheden. Einde 1927 volgde een tijdelijke 
ter bcschikkingstelling van den Hoofdinspecteur van 
den Dienst der In- en Uitvoer- rechten en /Vccijnzen, 
in verband met de voorbe- reiding van do herziening 
van de Indische Tarief. wet. In 1928 werd hij 
benoemd tot Regeerings- gemachtigdo voor 
Algemeene Zaken bij den Volksraad. In hetzelfde 
jaar werd hij als lid toegevoegd aan de commissie 
voor regeeringspubli- caties. In 1930 trok een 
incident gedurende het tegen den P.N.I.-Ieider 
Soekarno, voor den land- mad to Bandoeng 
govoerd© strafproces, waarbij K. d. J. als getuige 
tegenwoordig was de algemeene aandacht. Kiewit de 
Jonge had n.l. den beklaagdo op de zitting de hand 
gedrukt. Dit optreden word in de Europeescho pers 
scherp ge- laakt. Ook de minister van kolonien sprak 
zich in de Tweede Kamer duidclijk afkeurend over 
deze 
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handelwijze uit, doch liet overigens de beoordee- ling 
daarvan in de eerste plaats aan den land- voogd over. 
In een brief aan den Volksraad gaf de Gouverneur-
Gcneraal Do Graeff echter te kennen dat de regeering 
noch in het incident, noch. in de uitlatingen van den 
minister dienaangaande eenige aanleiding had kunnen 
vinden om den regeeringsgemachtigde voor 
algemeene zaken het voile vertrouwen op te zeggen, 
dat de land- voogd steeds in hem had gesteld. In 
verband met dit incident werd gebracht de ontheffing 
van Kiewiet de Jonge van zijn evengenoemde functie 
en zijn benoeming in 1931 tot lid van de econo- 
mische commissie, van welke commissie hij kort na 
zijn benoeming het secretariaat waarnam. Begin 1933 
werd hij aangesteld tot hoofdambtenaar voor 
economische zaken aan het departement van 
Landbouw.Nyverheid en Handel, welke functie hij tot 
aan zijn overlijden heeft bekleed. Hij was een 
veelzijdig ontwikkeld en zeer intelligent man, die 
mede door z,n hoffelijkheid de sympa- thie van velen 
genoot, ook vauJien, die zyn in- zichten (hij was een 
aanhaiiger van de z.g. ethi- 
/Sche politick) niet deelden/ 
• OOSTKUST VAN SUMATRA. (Aanv. DI. III). 

Landbeschrijving. Hoewel met de getij- vloedgolf 
(zie BENO) terdege rekening dient ge- houden te 
worden, is de Rokan Kanan rivier in den regentijd 
(van November tot April) met inotorbooten tot 1.25 
m. diepgang steeds bevaar- baar tot Moeara 
Roembai, 3 dagen bovenstrooms van de monding 
der Rokanrivier gelegen. In den drogen tijd (Mei tot 
October) kunnen deze boo- ten soms slechts tot 
Rantau Binoeang komen, 2 dagen stroomop 
gelegen. De Rokanrivier wordt dan ook geregeld 
bevaren met bedoelde booten, die een sleep van 3 
a4 groote tongkangs bij zich hebben. De Rokan Kiri 
is in den regentijd van haar monding af gerekend 
een dag per motorboot op te varen ； in den drogen 
tijd is deze tocht bezwaarlijk. 

Flora. Voor het behoud van de nog aan- wezige 
bosschen (boschreserves) en het beheer en de 
exploitatie daarvan wordt zorggedragen door de 
diensten van het landschaps- en het Gouvemements 
boschwezen, beide staande onder een 
opperhoutvester te Medan, wien drie hout- vesters 
en een uitgebrei3^ ander personeel ter beschikking 
staan. Herbebossching heeft op uit- gebreide schaal 
plaats te Aek Na Oeli (onderaf- deeling 
Simeloengoen) en wel speciaal met diver 

se pinussoorten; verder in de ondorafdceling de 
Karolanden. 
Gezondhoidstoestand. Eind 1932 waren er in het 

cultuurgcbied werkzaam 40 par- ticuliere 
geneesheeren, tenvijl er 35 particuliere 
ziekeninrichtingen werden aangetroffen, waar- 
ondcr verscheidene groote centrale en zcer modern 
ingerichto hospitalen, bekostigd door een of meer 
cultuurmaatschappijen. Bovendien waren er 13 
geneeskundigen in overheidsdienst (Gouvernement, 
gemeente, landschap) terwiji 7 hospitalen van 
overheidswege geexploiteerd werden. De afdeeling 
Bengkalis bezat 3 Gouver- nementsartsen of -
Indische artsen en 1 particu- lier Indisch arts (te 
Bagan-Siapiapi) en 1 Gou- vernements- en 2 
particuliere ziekeninrichtingen. De buiten het 
cultuurgebied vallende onderaf- deeling de 
Karolanden bezat 1 Gouvernements- arts, 
verbonden aan het met overheidssubsidie 
geexploiteerde hospitaal van het Batakinstituut. 
Door een particulieren geneesheer wordt te Ka- 
bandjahe bovendien een sanatorium voor long- 
lijders geexploiteerd. 

Herstellingsoorden zijn Brastagi (1300 h 1400 
m.) en Kabandjahe (1200'm.) in de onderaf- deeling 
de Karolanden, en Parapat (90.0 ni.), gelegen aan 
het Tobameer in de onderafdeeling Simeloengoen. 

B e v o 1 k i n g. Een belangrijke immigratie van 
Toba-Bataks uit Tapanoeli (Toba, Silin- doeng, 
Samosir) had plaats naar Simeloengoen, waar zij 
zich vrijwel uitsluitend toelegden op sawahbouw. 
Vermenging met Timoer-Bataks of met andere 
stammen of landaarden koint zoo goed als niet voor. 
Verder koloniseerden tiendui- zenden Javanen, 
bijna alle ex-ondernemingsar- beiders, in de 
Maleische en Bataksche kani- poengs en vinden een 
bestaan in ladangbouw en aanplant van overjarige 
gewassen, in inindere mate in kleinhandel en 
loondienst. 

De cultuurondernemingen werken vrijwel uit-
sluitend met ingevoerdc werkkrachten (mannen en 
vrouwen). De tabakscultuur gebruikt zoowel 
Chineezen als Javanen en verder Voor-Indiers 
(karrevoerders) en Bandjareezen (schuurbou- wers). 
De overige cultures (oveijarige gewassen: rubber, 
thee, oliepalm, vezel (agave) enz.) bezigen 
uitsluitend Javaansche arbeiders, behalvo voor 
boschkappen (Chineezen). 

Het aantal iniport-arbeiders, werkzaam op de 
ondernemingen bedroeg: 

 op ultimo 1928 op ultimo 1932 

 mannen vrouwen mannen vrouwen 

Chineesche contractanten .........................  29.870 一 905  
,, vrije arbeiders .........................  458 一 J 2.917 — 

Javaansche contractanten ..........................  156.438 60.320 19.0G4 7.369 
,, vrije arbeiders .......................  15.424 14.272 93.774 30.579 

Andere landaarden contractanten.... 1.135 — —  „ „ ,, vrije arbeiders .... 755 
— 2.989  

Totalen ...............................  204.080 74.598 129.649 37.948 
De groote vermindering is toe te schrjjven aan 

de sinds 1928 ingetreden economische in- zinking. 
De overcomplete arbeiders vloeiden grootendeels 
weer terug naar hun landen van herkomst. 
Opmerkelijk is verder de wijziging in 

de verhouding van het aantal contractarbeiders 
werkzaam onder poenale sanctie (zie aldaar) ten 
opzichte van het aantal z.g. vrije arbeiders (op wie 
van toepaesing is Ind. Stb. 1911 No. 540 Ten 
Tweede). De tabakscultuur schafte in 1932 
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de poenale sanctie geheel af in verband met 
moeilykheden, welke de invoer van haar product in 
Amerika zou ondervinden, indien by de teelt gebruik 
werd gemaakt van z.g gedwongen arbeid. 
Blijkens de volkstelling 1930 was de beyolking van 
het gewest als volgt samengesteld: (zie tabel kolom 
hiemaast). 
Uit dezo cijfers blijkt een bevolkingatoename, 
vergclekcn mot 1920, van： 39,5% voor Inlanders, 
40,6% voor Europeanen, 42,4% voor Chi- neezen 
30,1% voor and ere Vreemde Oosterlingen, of 
39,8% in totaal voor alle bevolkingsgroepen in het 
geheele gewest. Bijzondere vermelding verdient de 
toename van het aantal Europeesclie vrouwen met 
60%. 
De bevolkingsdichtheid blijkt uit het volgend 
overzicht. 

Afdeeling Bevol- 
king 

Opper- 
vlakte in 

km:. 
Aantal 

personen 
per km2. 

Deli en Serdang 518.632 4.840 107.2 
Langkat 
Simelocngoen en 

255.484 G,33G.29 40.3 

de Karolanden 372.813 6.500 57.4 
iXsahan 333.767 13.330 25.- 
Bengkalis 192.927 64.493.95 3.1 

Totaal voor het 
geheele gewest 

L673.623l95.500.24 
1 

17.9 

Bestuur e n i n d e e 1 i n g. Plaatselijke fonclsen 
(vroegcr gemeentefondsen geheeten) treft men 
buiten de gemeenten aan te Arnhemia, JDoli Toea, 
Poeloe Brajan, Titipapan, Hamperan P6rak, 
Soonggal, Laboehandcli, Tandjoeng morawa, 
Loeboekpakam, Galang, Bangoen- poerba, Bandar 
Chalipah, Soengei Ram pah, Tandjoengbringin, 
Dolok Alasihoe】， Tebing- tinggi, Stabat, Selesei, 
Kwala, Tandjoengpoera, Pangkulanbrandan, 
Pangkalansoesoe, Kisaran, Tandjoengtirain, 
Laboehanbilik, Serbalawan, Perdagangan, 
Bengkalis, Bagan-siapiapi, Se- latpandjang en 
Pakanbaroe. 
Het gewest bestaat gcdecltclijk uit: 
A. rechtstrceks bestuurd gebied. 
li. zeJfbestuursgebied. 
A. Rechtstreeks bestuurd gebied vormen: 
a. het ressort van de gemeente M6dan, met 
uitzondering van eenige karnpoengs, (door het 
inlandsch zelfbcstuur van Deli in 1918 on 1920 oni 
nicl in vollen eigendom afgestaan nan het 
Gouvememcnt van Nederlandsch-Indic); 
b. het ressort van de gemeente Pematang- siantar 
(door het inlandsch zelfbcstuur van Sian- tar in 1923 
om niet in vollen eigendom afgestaan aan het 
Gouvcrnement van Nederlandsch-In- di&); 
c het ci la nd Bengkalis, door hot inlandsch 
zelfbcstuur van Siak in 1873 tegen cen jaarlijk- scho 
schftdevergoeding van / 8000 in vollen eigen- do m 
afgestaan aan het Gouvcrnement van Ne- 
derlanclsch-Indig. 
B. Het zelfbestuursgobied, dat het overwe- gend 
grootsto gedeelte van het gewest inneonit, wordt 
govormd door de volgendo landschappen： 
a, met z.g. (lange) politieko contracten: 
1. Deli \ in de afdeoling Deli 
2 Serdang / en Serdang 
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3. Langkat in de afdeeUng Langkat. 
4. ~ 1 
5. Koealoe-en } inde afdeelingAsahan. 

Ledoeng J 
6. Siak \ iu de afdeeling Beng- 
7. Pelalawan ? kalis. 
b. met z g. korte verklaring (beheerscht door de 
„Zelfbest-uursregelen 1927", Ind. Stb. 1927 
no. 190); 、 
8. Siantar 
9. TanalTDjawa .. 
10. Panei 
11. Raja 
12. Poerba 
13. Si Lima Koeta 
14. Dolok (Silau) 
15. [<ingga 
16. Baroesdjahd 
17. Soeka 
IS. Sarinembah. 
19. Koeta Boeloeh 
20. Indrapoera 
21. Soekadoea 
22. Tanahdatar 
23. Pasisir 
24. Limapoeloeh 
25. Kota Pinang 
26. Panei 
27. Bila 
‘28. (IV Kota) Rokan 
29. Koentodardssa- 

lam 
30. Rambah 
31. Kepenoehan 
32. Tamboesai 
33. Goenoeng Sahilan 
34. Singingi 

Afdeeling Simeloengoen 
en de Karolanden (on- 
derafdeeling Sinieloe- 
ngoen). 

Afdeeling Simeloengoen 
en de Karolanden (on- 
derafdeeling de Karo-
landen). 

Afdeeling Asahan (on- 
derafdeeling Batoe- 
bara). 

Afdeeling Asahan (on- 
derafdeeling Laboehan- 
batoe). 

Afdeeling Bengkalis(on- 
derafdeeling Rokan). 

Afdeeling Bengkalis (on- 
derafdeeling Kampar- 
kiri). 

Landschapskassen. In de practijk is de 
werkwijze bij de raming van de begrootingscijfers 
voor deze kassen aldus, dat ook ten aanzien van het 
opstellen der begrootingen reeds dadelijk overleg en 
samenwerking plaats heeft tusschen zeJf- bestuur, 
Europeesch bestuur en de diverse lei- ders van 
takken van dienst, terwijl in den regel z.g. 
begrootingsvergaderingen worden gehouden, 
waarbij de assistent-resident ter beschikking, 
adininistrateur der landschapskassen, mede te- 
genwoordig is. Na afloop van elk dienstjaar wordt 
voor elk der kassen een begrootings- rekening 
opgemaakt. Een door de landschaps- kasscn 
gezamenlijk bekostigd Centraal bureau der 
landschapskassen, onder opperste leiding van den 
Administrateur der landschapskassen en met een 
secretaris aan het hoofd, vormt een afdeeling van het 
gewestelijk kantoor, houdt administra- tief toezicht 
en geeft voorlichting bij het samen- stellen en 
uitvoeren van de begrootingen De uitvoering der 
open bare werken binnen het cul- 

tuurgebied gcschiedt door den tcchnischen dienst 
van den Cultuurraad („Locale Waterstaat,>). De 
landschapskassen dragen in verband daar- mede naar 
evcnredigheid bij in de algemeene kosten van dien 
technischen dienst. Een alge- meen geldendo 
salarisregeling regelt de inkomsten der 
landschapsambtenaren. 

De landschappen, tezamen 66n onderafdeeling 
vormonde, hebben e6n gemeenschappclijke land- 
schapskas („onderafdeelingskasn genaamd). 

Blijkens de begrootingsrekeningen over 1932 
beliepen de inkomsten van allo landschapskassen 
tezamen in totaal / 7.464.986.50. Deze inkom- sten 
worden voornamelijk verkregen uit cijns van 
landbouwconcessies („hasil tanah"), in- 
komstenbelasting en heerendienstafkoopgelden van 
zelfbestuursonderhoorigen, opbrengst van het 
landschapsboschwezen en -pasarwezen e.d. De 
gelden worden voornamelijk besteed aan uit- 
keeringen aan hoofden, salarissen, aanleg en 
onderhoud van wegen en irrigatiewerken, me- 
dischen dienst e d. Over het algemeen zijn de kassen 
der in het cultuurgebied van het gewest gelegen 
landschappen tengevolge van de cijns van 
landbouwcontracten in goeden doen, in tegenstelling 
met die der andere. 

De Zoutregie is ingevoerd voor de afdeeling 
Bengkalis en een gedeelte der afdeeling Asahan, 
terwijl er plannen bestaan tot invoering daarvan in 
het geheele gewest. 

D e gemeenschapsmiddelen. Ten aanzien van 
verkeer is het gewest — zooals vrij- wel ten aanzien 
van alle andere onderwerpen — scherp te scheiden 
in twee deelen: het cultuurgc- bied en de afdeeling 
Bengkalis. 

1. Wegverkeer. Het cultuurgebied bezit een net 
van meerendeels goede — en sinds eenige jaren ge- 
asfalteerde hoofdverkeerswegen, t.w. M6dan— 
Belawandeli, M6dan via Bindjei, Tandjoeng- poera 
en Pangkalanbrandan naar Atjih (eind- punt 
Koetaradja), Medan via Arnheinia naar Brastagi en 
Kabandjah6 en van daar naar Koeta Tjane (in Atjfeh) 
(mettertijd ook verbinding gevend met Sidikalang in 
Tapanoeli, welke weg reeds grootendeels gereed is), 
M6dan via Loc- boekpakam, Tebingtinggi, 
Pematangsiantar en Parapat naar Tapanooli en 
Sumatra's West- kust, van Tebingtinggi af een 
afsplitsing via Laboehanroekoe naar Tandjoengbalei 
cn ver- der naar Rantau Prapat en Kota Pinang. Daar- 
naast treft men tai van secundairc wegen aan, die 
voor een groot deel ook reeds verhard en geasfalteerd 
zijn, en de verbinding tot stand brengen tusschen de 
diverse onderafdeelings- hoofdplaatsen onderling, 
tusschen deze en andere bevolkingscentra en 
tusschen de hoofdwcgen onderling. 

Het onderhoud dier overheidswegen berust 
gedeeltelijk bij het Gouvernement, gedeeltelijk bij 
den cultuurraad en de landschappen. Een overzichtje, 
weergevende den toestand op ultimo 1932, moge dit 
verduidelijken: 

Onderhouden door geasfalteerd verhard onverhard Totaal 

Cultuurraad met Gouvernementssubsidie. 602.40 km. 5.2 km. 20.7 kin. 628.3 km. 
Cultuurraad zonder Gouvernementssubsidie 210.80 ,, 106.2 ,, 126.4 ,, 443.4 ,, 
Landschappen  ..........................................  113.90 ,, 14",, 667.2 ,, 927.1 ,, 

Totaal .....................................  927.10 ,, 257.4 ,, 814.3 „ 1998.8 ,, 
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De toestand der wegen is vooral in de laatste jaren 
(sinds 1927) aanmerkelijk verbeterd. De belangrijke 
toename van hot verkeer — auto's, autobussen, 
vr&chtauto's — inaakto zulks ook noodzakolijk. 

Het aantal motorvoertuigen bedroeg: 

Soort ultimo 1928 ultimo 1932 

Personenauto's 4835 4167 
Autobussen 899 1449 
Vrachtauto's 534 787 
Driewielige motor-   rijtuigen — 21 

Naast de openbare overheidswegen treft men een 
uitgebreid net van — vrijwel uitsluitend onverharde 
— particuliere wegen aan, bestemd voor het verkeer 
op de cultuurondernemingen. Gewoonlijk staan 
deze wegen mede open voor een gepast gebruik door 
buitenstaanders, waar- van voornamelijk de 
inlandsche bevolking pro- fiteert. Vooral in den 
regentijd laat echter de toestand van deze wegen 
gewoonlijk veel te wen- schen over. Voor eenige 
dier wegen wordt van overheidswege een matige 
subsidie verstrekt. 

De afdeeling Bengkalis verkeert nog in veel 
primitieveren toestand. Het aantal wegen is daardoor 
veel geringer, de behoefte daaraan eveneens. Van 
belang is mede dat de groote ri- vieren en de 
zeearmen vervoer over water moge- lijk maken. Op 
het eiland Bengkalis zelf loopt een weg van de 
hoofdplaats naar Miskoem (17 kin.). Op het vaste 
land： van Pakanbaroe naar Tratak Boeloeh (18 
km.), van Tratak Boeloeh naar Taloek 
(Kwantandistricten, residentie Riouw en 
Onderhoorigheden (131 km.), met een zijweg naar 
de grens van Sumatra's Westkust (6 km.) aansluiting 
gevende op den weg naar Pajakoemboeh ； de z.g. 
Rokanweg van de grens van Sumatra's Westkust tot 
Kaboean (12 km.)； deze weg sluit aan op den 
hoofdweg vau Padang over Fort de Kock — 
Pajakoemboeh 一 Pakanbaroe (Sumatra's Westkust). 
Verder is er nog een aantal minder bclangrijko 
wegen, die in ondcrhoud bij de landschappen zijn (in 
tegen- Htelling met de hicrbovengenoeiude, die door 
het Gouvernemcnt worden beheerd)； zoo b.v. in de 
ondcrafdceling Rokan van Pasir Pengarajan via 
Siboehoean tot aan de grens met Tapanoeli; van 
Pasir Pengarajan naar Kotatengah; van de- ze】fdc 
plants naar Oedjoengbatoe en nn,ar Loe- 
boekbandahara. De verdere aaiileg van den z.g. 
Rokanweg (zio boveii), die de zeer geisoleerdo 
onderafdceling van dien naam een goede verbinding 
zou nioeten geven met de Westkust van Sumatra, 
werd medio 1932 stopgezet in verband met ‘8 Lands 
financieelen toestand. Over het al- gemeen is do 
economischo constellatie van de af- dceJing 
Bengkalis van clicn aard, dat zij do aan- leg van 
kostbarc wegen niet rechtvaardigt. Bo- langrijko 
uitbroiding van het wegennet is clan ook binnen 
afzienbaren tijd niot te vorwachton, ten- zy do 
wcstersche cultures zich in grootero mate voor dio 
streken mochten interosscoren. 

Het onderhoud der wegen in het cultuurge- bied 
geschiedt practise!) geheel in betaalden ar- beid. De 
lieerendienston worden vrijwel gehoel afgekocht 
tegen zeer lage afkoopbedragen. In de afdeeling 
Bengkalis wordon in normale tyden in 

don regol do heerendiensten ook slechts voor een 
klein deel in arbeid gopresteerd. In tijden van 
geldschaarschte wordt dat echter anders. 

2. Spoor- en traimvegen. 
In het cultuurgebied exploiteert de Deli Spoor- 

weg Maatschappij (D.S.M.) een spoorwegnet, dat de 
volgende verbindingen tot stand brengt: 

Medan—Bela wan ； Medan —Loeboekpakam, 
Tebingtinggi—Tandjoengbalei, met zijlijnen van 
Tebingtinggi naar Pematangsiantar, van 
Loeboekpakam naar Bangoenpoerba, van Ki- saran 
naar Marbau en van Tandjongbalei naar Telok 
Niboeng； 

Medan—Arnhernia met zijtak naar Delitoea en 
Batoe； 

Medan—Bindj ei—Tandj oengpoera—Pangka- 
lanbrandan—Besitang, waar aansluiting wordt 
verkregen met de Atjdh-tram. 

Op ultimo 1932 had de D.S.M. in totaal 540 km. 
spoorweg in exploitatie. 

Evenals alle spoorwegmaatschappijeii onder- 
vindt ook de Deli Spoorweg Maatschappij zware 
concurrentie van het autoverkeer, dat zich na 1920 
zeer sterk uitbreidde. 

Op vele ondernemingen wordt gebruik ge- maakt 
van particuliere smalspoorbanen voor het vervoer 
der producten naar de fabrieken en van daar naar 
D.S.M. stations. 

3. Post, Telegraaf en Telefoon. 
Postdienst. Behalve het vervoer van de brieven- 

en pakketpost langs de lijnen der Deli Spoorweg 
Maatschappij en de zich voordoende scheeps- 
gelegenheden vindt dit vervoer per automobiel 
plaats tusschen: Medan en Belawan, Medan en 
Kabandjahe, Kabandjahe en Soemboel (Dairi- weg), 
Kabandjahe en Koetatjane, Kotapinang en Marbau, 
Pajakoemboeh en Pakanbaroe, Pakanbaroe en 
Toelak, Pematangsiantar en Fort de Kock. Het 
postverkeer met Samosir (residentie Tapanoeli) 
wordt onderhouden door een dage- lijksche 
verbinding per prauw tusschen Prapat en Ambarita 
v.v. en een tweemaal 's weekschen autodienst 
Ambarita—Pangoerperan v.v. 

Verzending per luchtpost vindt plaats met de 
K.N.I.L.M-toestellen tusschen Medan—Pakan-
baroe—Palembang—Batavia centrum v.v. en 
Medan— Alorstar v.v. (in aansluiting op de K.L.M, 
— dienst Holland-Indie v.v.). 

Telegraafdienst. Tusschen Medan eenerzijds en 
Batavia centrum, Bagan-siapiapi on Bengkalis 
anderzijds wordt het telegraaf-verkeer radio- 
grafisch bediend. Het radiozendstation te Bengkalis 
seint de berichten bestemd voor Pasirpe- ngarajan, 
Selatpandjang en Siak Sri Indrapoera uit, op wclke 
plaatscn radioontvangposten van het Binncnlandsch 
Bestuur zijn opgesteld. Het verkeer inct schepen in 
zee wordt uitsluitend door Medan-radio 
onderhouden. Overigens heeft het verkeer langs 
landlijnen plaats. 

Telefoondienst. Over het geheele cultuurgebied 
bevindt zich ecn telefoonnet van de D.S.M. Slechts 
Laboehanbatoe heeft een daarop aan- sluitend 
telefoonnet van den Gouvernements- telefoondienst. 
De onderafdeeling de Karolan- den is eveneens van 
Gouvernementswege tele- fonisch verbondon. Het 
D.S.M.-net geeft aansluiting met het Atjeh-net en de 
Gouvernements- netten ter Oostkust. 

Van do telefoonnetten vau de D.S.M. is via do 
interlocale centrales van het Landsbedryf te Medan 
en te Kisaran gemeenschap mogelijk 
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met de telefooncomplexen Brastagi, Zuid-Asa- han, 
Atjfeh en de B.B.-netten gelegen op de Westkust 
van Atjdh en omgekeerd. Radiotele- fonische 
verbinding bestaat voorts nog van Medan via 
Bandoeng met Java, Nederland en overig Europa 
alsmede met Siam, Noord- en Zuid Amerika en 
Australie. Te Medan is hiervoor een speciale studio 
ingericht. 

4. Vliegwezen. 
Medan en Pakanbaroe hebben vliegvelden, die 

geregeld bezocht worden door de vliegtuigen van 
den wekelijkschen dienst der K.N.I.L.M. van 
Batavia via Palemba ng naar Medan en terug. 
Verder is op deze route nog een 4-tal nood- 
landingsterreinen ingericht, nl. bij Laboehan- 
roekoe (onderafdeeling Batoebara), Rantau Prapat 
en Kotapinang (onderafdeeling Laboe- hanbatoe), 
en Kotatengah (onderafdeeling Ro- kan). 

Landbouw. Deze valt te verdeelen in: 1. 
westersche cultures; 2. inheemsche landbouw. 

Aangezien de westersche cultures een zeer be- 
langrijke plaats innemen en aan het voornaam- ste 
deel van het gewest zijn bijzonder karakter 
verleenen, worden deze eerst besproken. Men treft 
de westersche cultures vrijwel uitsluitend aan in het 
z.g. cultuurgebied. (De afdeeling Beng- kalis telt 
slechts een gering aantal cultuuronder- nemingen 
aan de Siakrivier en in de onderaf 

deeling Rokan). Zeer groote uitgestrektheden grond 
werden aan de ondernemers voor langen tijd 
(gewoonlijk 75 jaar) in bewerking afgestaan op den 
voet van z.g. landbouwcontracten, ge- sloten 
tusschen hen en de inlandsche zelfbe- sturen met 
goedkeuring van het hoofd van ge- westelijk 
bestuur. Sinds 1919 worden nog slechts gronden in 
erfpacht afgestaan op den voet van de regeling 
opgenomen in Ind. Stb. 1919 no. 61. 

Het geheele noordelijke deel van het gewest 
(benoorden de Beroenioenrivier), behalve de on-
derafdeeling de Karolanden (die voor uitgifte van 
gronden voor groot-landbouw-ondememingen van 
oudshcr is gesloten krachtens een bij hun 
onderwerping door de zelfbesturen aldaar van het 
Gouvernement verkregen belofte), wordt 
grootendeels door de z.g. “concessieperceelen" in 
beslag genomen. In die streken, waar over- jarige 
cultures de overhand hebben, zijn voor de 
inheemsche bevolking de noodige gronden uit- 
gespaard. In de gebieden, waar tabak gcteeld wordt, 
geschiedde dat vrijwel niet, doch. daar krijgt de 
bevolking afgeoogste tabaksgronden (z.g. 
djaloerans) te harer beschikking voor den verbouw 
van rijst. 

De voornaamste cultures vinden hieronder 
vermelding, onder opgave van het aantal h.a. door 
haar geoccupeerd en van de streken, waar zij 
voornamelijk worden aangetroffen: 

 1914 1928 ■ 1933 

C u 11 u u r 
Streken waarin 

 Pro-   Pro-   Pro-  
Aan- 
plant 
in ha. 

duc- 
tieve Productie 

Aan- duc- 
tieve Productie 

Aan- duc- 
tieve Productie 

voornamelijk aan-
getroffen 

aan- 
plant 
in ha. 

in kg. plkii L 
in ha. 

aan- 
plant in 

ha. 
in kg. in ha. aan- 

plant in 
ha. 

in kg. 

Rubber 
Geheele cxiltuurge- 
bied doch minder of 
niet in de tabakstre- 
ken (zie beneden) 

75.093 16.57

9 
6.431.773 242.209 164.381 57.993.62

3 
283.333 178.438 77.535.423 

Tabak 
Landschappen Lang- 
kat, D61i, en Serdang 

23.341 23.34

1 
19.723.44

0 
20.588 20.588 21.081.07

4 
1G.812 16.8] 2 13.387.628 

Thee 
Simeloengoen 

— — — 18.223 13.135 9.120.822 22.117 19.534 13.327.775 
P a 1 m o 1 i e 
Simeloengoen en af-
deeling Asahan 

— — — 46.847 17.550 24.914.89

9 
62.771 39.321 80.941.775 

Copra 
Kuststreken van het 
geheele gewest 

5.144 — — 6.G0

1 
4.505 4.268.092 5.247 4.307 3.096.912 

K o f f i e. 
Simeloengoen en de 
Karolanden 

14.991 6.160 — 6.03

3 
2.547 974.000 3.539 2.9G

0 
1.099.866 

De klappers en koffiecultuur besloegen in 192J 
nog resp. 9.470 en 13.062 ha., doch werden later 
verdrongen door rubber en oliepalm. 

Hierachter volgen eenige cijfers, die de be- 
langrijkheid, de bedrijfsresultaten, het verloop enz. 
van de voornaamste cultures belichten. Het in de 
westersche cultuuronderncmingen belegde 
kapitaal wordt gio ba al als vo]gt geschat (waarbij 
geen afschrijvingen werden in rekening gebracht, 
waardoor dus de cijfers niet de tegen- 

woordige waarde aangeven): (zie tabel volgcndo 
bladz. bovenaan). 

Van het totaal der beleggingen ad ruim 684 
millioen is 53.8 percent Nederlandsch en komt 46.2 
percent voor rekening van andcre nationa- liteiten. 
Het Nederlandsche percentage is in de laatste jaren 
vrijwel constant gebleven, maar sinds 1920 toch 
belangrijk grooter geworden. Onder de 
buitenlandsche beleggingen neeint het Britsche 
kapitaal een eerste plants in; dit is 
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Nationaliteit 
rubber tabak olie- 

palmon thee klappera vezel gambir Totaal 

 (bedragen in duizendtallon guldens) 

Nederlandsch .... 143.927 100.000 53.572 27.118 3.289 40.000  367.906 
Britsch ........................ 105.374 .— 3.738 13.938 787 — 1000 124.837 
Amerikaansch .... 74.854 — — 

 _   _   _   _  74.854 
Fransch—Belgisch .. 47.920 3.000 30.926 — 

 _  — — 81.846 
Japansch  ....................  9.478 — 2.515 — — — — 11.993 
Zwitsersch .................  3.508 750 .— — — 

 _   _  -4.380 
Duitsch ......................  3.660 — 3.405 3.198 122 

 _   _  10.263 
Andere nationaliteiten 7.945 — — — — — — 7.945 

Totaal ..................  396.666 103.750 94.156 44.254 4.198 40.000 1000 684.024 
hoofdzakelijk georienteerd naar rubber en thee. De 
mede zeer belangrijke en nog toenemende 
Amerikaansche beleggingen zijn uitsluitend in 
rubber gedaan. De Fransch-Belgische beleggingen 
zijn hoofdzakelijk in rubber en palmolie ge- schied. 
De tabakscultuur is bijna geheel en de vezelcultuur 
geheel Nederlandsch. 

De uitvoerhoeveelheden en -waarden der voor- 
naamste producten waren als voIgt: 

en liggen daarna van 5 tot 7 of meer jaren braak. 
Een bijzondere plants nemen in dez.g. ,,djaloe- 

ran", dat zijn droge velden, waarvan onderne- 
mingstabak is geoogst en die daarna voor een jaar 
aan de autochtone bevolking ter beplanting met rijst 
of ma is (djagoeng) worden afgestaan. Doordat de 
tabakscultuur bemesting van deze gronden toepast 
voor haar eigen gewas, zijn deze gronden 
gewoonlijk van goede hoedanigheid en 

Jaar 1928 1932 
kg. gulden kg. gulden 

Rubber (en latex) ......................................  71.539.462 89.288.074 81.323.701 13.855.127 
Tabak  .......................................................  17.441.006 7G.325.041 14.691.995 32.266.717 
Thee..........................................................  8.633.396 12.181.106 13.293.128 5.446.153 
Palmolie en Palmpitten .............................  31.351.S17 9.147.203 9G.934.328 12.253.668 
Copra *) ....................................................  18.484.350 4.451.428 20,176.870 1.764.199 
Vezels .......................................................  27.426.855 9.937.354 57.111.404 5.219.254 

van westerscho ondernemingen afkom- i) Slechts een gering gedeelte der uitgevoerde copra is stig 
(1928:4.268.092 kg., 1932: 3.096.192 kg.). 

worden dan ook door de bevolking op hooge Voor koffie kunncn de volgende cijfers ver- I 
meld worden: I waarde geschat. 

SOORT 
Jaar1930 Jaar1931 Jaar1932 

Hoeveel- 
heid (kg.) 

Waardo 
(glds.) 

Hoeveel- 
heid (kg.) 

Waarde 
(glds.) 

Hoeveel- 
heid (kg.) 

Waarde 
(glds.) 

Arabica-koffic 17.241 16.195 40.138 34.934 77.496 77.453 
Liberia-koffio 139.271 72.375 35.865 24.900 46.746 22.720 
Robusta-koffio 56.914 58.014 207.482 51.968 612.196 147.400 

Totaal 213.426 146.584 283.485 111.802 736.438 247.573 

Inheemsche landboutu. Deze valt to ondcr- 
scheidon in: 
a. landbouw, gericht op de voortbrenging van 
voedingsproducten; 
b. landbouw, gericht op de voortbrenging van 
handolsgo wassei). 
Onder de voedingsproducten nee mt de rijst do 
eersto plants in. Over het algemeen heeft de 
verbouw plants op droge rijstvelden (ladangs), 
waarvoor dcels nog het oerbosch wordt gebruikt, 
deels de lalang- (gras-) vlakten dan wel gronden 
met jong bosch(balookar.)Deze cultuur is gewoon- 
lyk zeer extensief en draagt niet zelden nog het 
karakter van roofbouw. De vol den worden, al naar 
do bocleingesteldheid, een of tweemaal beplant 

Kunstmatig bovloeide sawahs treft men in de 
eersto plants aan in de onderafdeoling Simeloe- 
ngoen rondom do hoofdplaats Pomatangsiautar. 
Vrijwel allo irrigaticleidingen zijn daar thans in 
behcer bij de onderafdeelingkas, hoewel ze oor- 
spronkelijk voor con deel door de bevolldng zolf 一 
d.w.z. door immigranton uit do Toba- landen en van 
Samosir (Tapanoeli) — werden aangelegd. De 
totale opporvlakte der uit over- hcidslcidingen 
bevloeide sawahs bedraagt 土 8000 ha. Verder vindt 
men sawahs langs den rand van het Tobameer, in de 
onderafdeeling de Karo- Ian den on hier en daar in 
het Maleischo gebied. 

De totale rystproductie van het gewest dekt bij 
lange na niet de behoefte. Bit vindt uitoraard 
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voornamelijk zijn oorzaak in de omstandigheid dat 
de honderdduizenden, die in en door de cultures een 
bestaan vinden, zelf geen rijst pro du- ceeren. 
Hoewel juiste cijfers terzake ontbreken, mag 
aangcnomen worden dat do productic slochts 
ternauwernood de conisumptie van de landbou- 
wende bevolking zelf dekt. Invoer van rijst heeft 
voornamelijk plaats uit Britsch-Indie (Rangoon), 
Saigon en Siam. Ingevoerd werden in: 

1918 : 137.393.836 kg. (waarde / 17.505.000) 
1928 : 170.126.171 - 23.762.000) 
1932 : 125.326.6S9 - 9.755.000) 
De scherpe daling na 1928 was het gevolg van 

de crisis (afname aantal ondernemingsarbeiders en 
versobering leefwijze bevolking). 

Naast rijst worden, zooals overal elders, twee- de 
gewassen geteeld als: mais, verschillende oebi- en 
katjangsoorten (knolgewassen en peul- vruchten), 
aardnoten, enz., doch slechts in kleine hoeveelheden 
voor eigen consumptie en voor de inlandsche markt. 

Vermelding verdient de tuinbouw, die zich richt 
op groententeelt. Deze is vrijwel geheel in handen 
van Chineezen. In het brjzonder de Karo- 
hoogvlakte is uitnemend geschikt voor aanplant van 
Europeesche groenten en aardappelen. 

De vruchtenteelt wordt nagenoeg geheel ge- 
dreven op de erven der woningen en brengt de 
gebruikelijke Indische vruchten voort. Van bij- 
zonder belang is de teelt van djeroeks (man- 
darijnen) op de Karohoogvlakte, die ook naar het 
buitenland exporteert. 

Gedurende vele jaren doet de landbouw- 
voorlichtingsdienst moeite om de bevolking tot 
betere productiemethoden te leiden, o.m. door den 
aanleg van proef- en demonstratievelden, 
verstrekldng van deugdelijke zaden en stekken e.d. 
In Kabandjah6 (de Karolanden) is een tuin- 
bouwkundig ambtenaar geplaatst. De landschap- 
pen in Simeloengoen hebben een eigen landbouw- 
kundig ambtenaar in dienst, in het bijzonder voor de 
sawah-cultuur. 

Onder de inheemsche handelsgewassen neemt 
de rubber de eerste plaats in. Zoowel in het cul- 
tuurgebied a Is in de afdeeling Bengkalis heeft de 
bevolking groote complexen met rubber be- plant en 
daaruit, vooral in. de jaren 1925 tot en met 1928, 
zeer groote inkomsten getrokken. Over het 
algemeen zijn de aanplantingen weinig ver- zorgd, 
zoowel wat het plantmateriaal als wat het 
grondonderhoud en de tapmethoden aan- gaat. De 
scherpe daling der prijzen deed sinds 1928 de tap 
zeer dalen en daardoor ook de export, die als volgt 
was: 

 Rubber in vellen 
(kg.) 

andere rubber (kg.) 

1928 1.662.469 17.752.005 
1932 245.819 9.791.582 
Van de export-1932 werd uitgevoerd uit de 

afdeeling Bengkalis: rubber in vellen circa 50%, 
andere rubber circa 73%. Uit deze cijfers blijkt wel 
van hoeveel gewicht deze cultuur voor de overigens 
arme afdeeling was. De uitvoerwaar- de van de 
bevolkingsrubber bedroeg: in 1927: / 17.679.469, in 
1928: / 12.740.829, in 1932: / 552.284 Hieruit 
epreekt duidelyk de zorgwek- kende toestand, die 
door de prijsdaling in het leven werd geroepen. 

De ficns elastica (ramboeng) werd practisch 
geheel verdrongen door de hevea brasiliensis (para). 

Omtrent de copra werd hierboven reeds het een 
en ander gezegd. Door het vrijwel waarde- loos 
worden van de rubber kwam de coprauit- voer weer 
meer op den voorgrond. De bevolkings- export 
bedroeg: 

in 1920: 4.075.481 kg., waarde / 2.066.079 in 
1928: 14.216.258 kg-, ,, / 3.427.578 
in 1932： 17.079.958 kg., ,, / 1.499.570 
De klappercultuur trcft men vrijwel in het ge- 

heele gewest aan, voornamelijk in de kuststreken. 
De grootste uitvoer heeft plaats uit de afdeeling 
Asahan en uit het acbtorland van Bagan-siapi- api, 
doch ook de afdeeling Langkat levert, zij het in 
afnemende mate, export-copra. 

Van belang zijn verder nog pinangnoten, het- 
welk blijkt uit de volgende uitvoercijfers： 

]920: 2.664.726 kg., waarde / 266.473 1928: 
7.547.819 kg., „ / 1.809.447 
1932： 10.065.661 kg., „ / 2.008.483 
Van deze export leveren de afdeelingen Langkat 

en Bengkalis het grootste deel. 
Naast de hierboven vermelde cultuurproduc- ten 

zijn nog van belang hout en andere bosch- 
producten. Boschexploitatie ten behoeve van brand- 
en timmerhout is in de eerste plaats van belang in de 
afdeeling Bengkalis, waar een groot aantal 
houtkapperijen wordt aangetroffen, pang- longs 
genaamd. Tot het exploiteeren van een panglong is 
een vergunning van de overheid noodig. Gewoonlijk 
zijn panglongs het eigendom van Chineezen, voor 
een deel in Singapore woon- achtig. Het in 
genoemde afdeeling gekapte hout wordt 
grootendeels in Singapore verzaagd en verwerkt. 
Het streven is er op gericht hierin verandering te 
brengen. Het gewest verbruikt zelf jaarlijks 土 
200.000m.3 timmerhout en eenige millioenen stapel 
meter brandhout, een waarde vertegenwoordigendo 
van verscheidene millioe- nen guldens. 
Gecxporteerd worden ± 160.000 m.3 timmerhout, 
belangrijke hoeveelheden houts- kool en verder nog 
andere boschproducten ah drakenbloed, rotan en 
dergelijke. Ook do afdeeling Langkat exporteert 
boschproducten uit do Aroe-baai, echter in 
belangrijk mindere hoeveelheden. Voor de 
overigens armc afdeeling Bengkalis is het 
boschbedrijf een van de weinige welvaartsbronnen. 
De dienst van het Bosch- wezen beijvert zich dan 
ook do duurzaainheid der productie te verzekeren 
door instandliouding en verbetering van de 
productie-bosschen. Mede ter beveiliging van den 
hydrologischen toestand van het gewest — die door 
uitgobreide ontbos- schingen bij de opening van 
cultuuronderne- mingen zeer geleden heeft — is een 
aantal bos- schen o.ls reserves aangewezen. 
Herbossching wordt mede toegepast, voornamelijk 
in de afdeeling Simeloengoen en de Karolanden, 
door middel van aanplant van pinussoorten. 

De tabaksonderneiningen hebben voor eigen 
behoefte uitgebreide djatiaanplantingen. Ook de 
Deli Spoorweg Mij. heeft een eigen bosch- aanplant. 

De boschdienst is verdeeld in een landschaps- en 
een Gouvernementsboschwezen, beide staande 
onder leiding van den opperhoutvester te M6dan. De 
bedrijfsresultaten blijken uit de volgende cjjfers in 
guldens (1932): 
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Inkomstcn 
Dienstonderdeel uit retri- 

butie 
Uitgaven Voordee- 

lig saldo 

Landschaps- 
Boschwezen 

Gouvernements- 
Boschwezen 

/ 307.000 / 294.000 / 13.000 
t 507.000 
/ 814.000 

/ 135.000 / 372.000 

/ 429.000 / 385.000 
Van belang is nog de nipah-cultuur, vooral in de 

afdeeling Asahan, doch ook elders langs de kust. De 
bladeren van de nipah-plant vormen de als atap 
bekend staande dakbedekking, die vooral ook voor 
de tabaks-droogschuren bij millioenen gebruikt 
worden en voor de bevol- king een belangrijke bron 
van inkomsten vormen. De nipah-bosschen zijn 
voor een groot deel in handen van een klein aantal 
volkshoofden. 

Een belangrijke rol in het economische en 
maatschappelijke leven van het gewest spelen de 
plantersorganisaties, t.w.: de Deli Planters 
Vereeniging (D.P.V.) en de Algemeene Vereeni- 
ging van ' Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra 
(A.V.R.O.S.). In eerstgenoemde vereeniging zijn 
alle tabakamaatschappijen ver- eenigd, in de andere 
vrijwel alle overjarige cultures. Zij behartigen de 
algemeene belangen der leden en dienen der 
overheid van ad vies nopens alle vraagstukken 
waarbij de cultures betrokken zijn. 

To Medan stichtten in 1906 drie groote tabaks- 
maatschappijen tezamen het Pathologisch La- 

boralorium, waarin later ook andere cultuur- 
lichamen (o.a. ook de overjarige cultures) ge- 
interesseerd werden. Het is geworden en geble- ven 
het medisch-hygienisch centrum ter Oostkust van 
Sumatra, waar belangrijke onderzoe- kingen plaats 
hadden en algemeene leiding werd gegeven aan de 
hygienische verzorging van de 
ondernemingsarbeidera. 

Verder bezit de D.P.V. te Medan het Deli 
Proefstation, hetwelk tot taak heeft wetenschap- 
pelijke bevordering en beveiliging van de tabaks- 
cultuur (zaad- en grondselectie, bestudeering en 
bestrijding van plantenziekten en dierlijke plagen 
e.d.). 

Visscherij. De zoetwatervisscherij is van gering 
belang. Het groote Tobameer levert be- trekkelijk 
weinig visch, juist voldoende voor de omwonende 
bevolking. De zeevisscherij daaren- tegen is van 
gewicht. Langs de geheele kust heeft deze visseherij 
plaats — in geringe mate door de Inlandsche 
bevolking, in veel belangrijker om- vang door 
Chineezen. De laatsten hebben. groot- bedrijven, die 
voor de export naar het buitenland en Java werken 
(gedroogde en gezouten visch, trassi, e.d.). Deze 
visseherij heeft voornamelijk plaats door middel van 
aan den zeebodem be- vestigde staketsels, waaraan 
netten worden be- vestigd — gewoonlijk djermals 
genoemd. Een eenvoudiger vorm van staketsels — 
tjitji ge- naamd — komt in de laatsten tijd meer en 
meer in gebruik. Het belangrijkste centrum van deze 
visseherij is Bagan-siapiapi, dat vrijwel uit- sluitend 
door Chineezen bewoond wordt. 

Eenige exportcijfers volgen hieronder: 

SOORT 
Jaar1928 Jaar1931 

Bruto gewicht 
(kg.) 

Waarde 
(guldens) 

Bruto gewicht 
(kg.) 

Waarde 
(guldens) 

Gedroogde garnalen .............................  1.399.109 739.082 905.887 503.178 
Gezouten/gedroogde visch ...................  2.319.115 306.102 627.819 155.774 
Vischmaag, vischvinnen enz ................  49.198 104.580 23.978 43.623 
Trassi ...................................................  2.684.394 262.579 835.474 96.233 
Verse he visch ......................................  12.778 101.553 331.034 143.035 

Totaal ................................  6.464.594 1.513.896 2.724.192 | 941.843 
.De uitvoeren naar Java waren aanmerkelijk 

belangrijker. In 1931 bedroegen zij: 

Soort Bruto gewicht 
(kg.) 

Waarde 
(guldens) 

Gedroogde garnalen 
Trassi 
Gezouten/geciroogde 

161.000 80.000 
13.957.000 1.396.000 

visch 10.005.000 1.219.000 
Andere aoorten 24.000 5.000 

Totaal 24.747.000 2.700.000 
])o totaal uitvoerhooveelheden en -waarden 

bedroegen: 
in 1931: 28.754.030 kg., waardo / 3.774.15G 
in J932: 31.461.820 kg., waardo /3.88G.358 

」)o export naar het buitenland richt zich voor-
namelijk naar Singapore, Penang en Malakka. 

V o o t o e 11. Binnen het Cultuurgebied van het 
gewest is do veeteelt beperkt, vooreerst doordat do 
bevolking daarvoor weinig aanleg bezit, ver 

der door gebrek aan weidegronden. In de Batak- 
streken (afdeeling Simeloengoen en de Karo- Ian 
den) is de paardenfokkerij van belang, zy het in 
afnemende mate doordat het trekpaard ver- drongen 
wordt door de auto. Als gevolg van de toepassing 
van mcchanische tractie hebben de 
dogcarverhuurderijen. maar een. matig bestaan. Op 
de grootere centra zullen deze echter nog wel langer 
tijd stand houden, doordat de uitgestrekt- heid dier 
centra weer niet zoo groot is dat taxiver vo er 
goedkooper is. Het verlies van het ver- voer 
tusschen de kampoengs drijft de dogcar uaar de 
steden ； Medan b.v. registreerde in de jaren 1925 
t/m 1932 respectievelijk 600, 6S7, 7S7, S85, 943, 
937, 869 en 880 dogcars. De tabaksonder- 
uemingen gebruiken veel trekvee voor het ver- voer 
van hot product en van materialen en on- derhouden 
daartoe zelf een eigen veestapel. Het transport door 
middel van runderen van de In- landsche bevolking 
zelf is toenemende en vraagt voortdurend nieuwe 
dieren. De aanhoudende vraag naar sadopaarden 
blijft de paardenfokkerij nog instaad houden. Om 
tegemoet te komen aan 
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de nog bestaande animo voor de teelt staan in de 
afdeeling Simeloengoen en de Karolanden nog 20 
dekhengsten onder toezicht. Aangekocht met 
voorschotten uit de landschapskasson, zijn deze 
dieren thans, door terugbetaling dier voorschotten, 
het vrij bezit geworden van den kooper of kongsi 
van koopers. Bovendien staat te Seriboe- dolok nog 
een landschapsdekhengst ter beschik- £ingj welk 
dier veel aftrek vindt. Behalve door toezicht op de 
aan te wenden dekhengsten wordt getracht de 
kwaliteit van het Batak-paard op peil te houden 
door den uitvoer van hengsten slechts toe te staan, 
ingeval deze voor de voort- teling minder geschikt 
geacht worden. 

De runderfokkerij heeft meer toekomst. Het 
grootste deel der ondernemingen voorziet zich 
zelve van transportvee door eigen aanfok. Het 
rundertransport van den inlander vraagt voort- 
durend naar nieuwe dieren. Waar in de behoefte hi 
era an in vroegere jaren veelal voorzien werd door 
aankoop in Atjdh, geschiedt dit thans door aankoop 
in het eigen gewest. De mogelijkheid hiervan 
ontstond door het surplus bij den aanfok der 
cultuurondernemingen en uitbreiding van de teelt in 
de bovenstreken. De vooruitgang in de 
runderhouderjj der bevolking maakt het velen 
ondernemingen mogelijk om haar runder- stapel 
terug te brengen tot een aantal, voldoende voor het 
normale transport gedurende de stille maanden, 
terwijl gedurende de enkele maanden van spits-
transport inhuur van bevolkingsvee plaats heeft. 
Hierdoor worden beide partijen gebaat. De 
landschappen in de afdeeling Simeloengoen en de 
Karolanden bevorderen de run- derteelt door afgifte 
van koppels-vee in deel- 

winning. Do terugbetaling der koppels geschiedt in 
natura: waar 10 koeien en 1 stier als koppel verstrekt 
zijn, moeton terugbetaald worden 10 koeien en 1 
stier. Gedurende den tijd, welken de koppelhouder 
voor de terugbetaling behoeft, beta alt hij bovendien 
jaarlijks 1 dier als rente. De slechte ervaringen met 
dit stelsel in de onder- afdeeling de Karolanden 
opgedaan, leiddo er toe de koppels terug te nemen. 
De oorzaak der mis- lukking lag in hoofdzaak in het 
gebrek aan weide- gronden, ontstaan door de 
omzetting van deze gronden in land- en 
tuinbouwgronden. Om de- zelfde redenen moest de 
landschapsfokkerij te Lao Simomo opgeheven 
worden. De daardoor vrijkomehde dieren werden 
teruggegeven aan de oorspronkelijke uitgevers 
ervan: een tweetal koppels aan 
cultuurondernemingen en de overi- gen werden 
verkocht aan eenige landschappen in 
Simeloengoen. Hier toch worden nog voldoende 
streken aangetroffen, waar weide-gronden 
aanwezig zijn en landbouw voorloopig nog geen 
vorderingen heeft gemaakt. De ervaringen inet de 
deelwinningskoppels in deze gebieden ver- kregen 
zijn zoodanig dat voortgegaan wordt met het stelsel 
van uitgifte. 

Buffelhoudcrij wordt hoofdzakelijk in de bo-
venstreken aangetroffen, waar de buffel voor- 
namelijk is slachtdier, terwijl hij in het sawah- 
gebied in de onderafdeeling Simeloengoen ook bij 
den landarbeid gebruik wordt. Import van 
slachtbuffels heeft slechts in klein aantal plaats uit 
Atjfeh en Tapanoeli. 

De sterkte van den veestapel was ultimo 1932 als 
volgt: 

Afdeeling Paarden Runderen Buffels Varkens Geiten Schapen 

Deli en Serdang ..................  1.601 10.652 3.483 15.251 】3.682 702 
Langkat  ..............................  271 4.689 330 14.032 "8.649 378 
Asahan  ...............................  223 1.587 359 8.782 7.693 163 
Bengkalis ............................  39 129 2.601 11.220 4.342 77 
Simeloengoen .....................  4.082 7.362 29.423 30.410 )0.469 632 
 6.216 24.419 3G.19G 79.695 44.835 1.952 

M ij n b o u w. Er werden in den loop der jaren 
een aantal concessies en opsporingsvergunningen 
verleend voor goud, steenkool en tin, die echter nog 
tot geen of weinige resultaten leidden. Van veel 
grooter belang is de aardoliewinning in het 
Langkatsche (Pangkalanbrandan en Pangkalan- 
soesoe), welke geschiedt door de Bataafsche 
Petroleum Mij. en de Nederlandsch-Indische 
Aardolie Maatschappij. In 1928 were! aan aard- 
olieproducten verkregen 159.295.730 liter ter 
waarde van / 11.018.852, in 1932: 65J.104.503 liter 
ter waarde van f 14.671.734. 

Handel. De groot- en tusschenhandel is vrijwel 
geheel in handen van Europeesche en Chineesche 
firma‘8. De importhandel wordt voor- namelijk 
gedreven door Nederlandsche, voor een deel ook 
door Engelsche en Duitsche firma's en 
handelsmaatschappijen. Door het groote aantal 
westersche ondernemingen, die uiteraard be- 
langrijke hoeveelheden Europeesche goederen 
noodig hebben, is de importhandel van groot 
gewicht, al is sinds 1928 een ernstige inzinking 
merkbaar, tengevolge van de wereldcrisis. Eenige 
cijfers omtrent den importhandel volgen in de 

eerste tabel op de volgendc bladz. 
In de laatste jaren werd do invoer van goed- 

koope artikelcn uit Japan van zeer veel belang. De 
herkomst van de importartikelen blijkt uit de 
volgende cyfers in de tweede tabel op de vol- gende 
bJadz. 

De detailwinkel-handel is grootendeels in han-
den van Chineezen, evenals de pasarhandel op 
grootere plaatsen. De Inlandsche bevolking be- 
perkt zich vrijwel geheel tot pasar- en warong- 
handel, kleine winkelnering en straatventerij. 

Voor goldhandel on bankzaken bevinden zich te 
M6dan en Tandjongbalei agentschappen der 
Javasche Bank, terwijl te M6dan ook o.in. de 
Nederlandsche Handel Maatschappij, do Neder- 
landsch-Indische Handelsbank N.V., de Neder- 
landsch-Indisohe Escompto Maatscliappij on de 
Chartered Bank of India, Australia and China haar 
kantoren hebben. 

B e 1 a 8 t i n g e n. Ten aanzien van de zelf- 
bestuursonderhoorigen bezit het Gouvcrnenient het 
recht tot belastingheffing. In het algemeen echter 
werd daarvan ten behoove van de zelf- besturen 
geen gebruik gemaakt (hoewel op dezen 
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 1928 1932 
Bonaming der goederengroepen Brutogewicht Waardo Brutogewicht Waarde 

(1000-tallen (1000-tallen (1000-tallen (1000-tallen 
 kg.) glds.) kg.) glds.) 

Dieren en planten .................................  8.861 461 24 19 
Eetwaren en genotniiddelen .................  
Dierlijk© en plantaardige voortbreng- 

227.949 45.G14 166.867 18.438 

selen .................................................  5.693 1.946 3.276 409 
Mineralen .............................................  101.498 5.160 20.607 860 
Chemische voortbrengselen .................  37.706 7.880 20.022 3.129 
Aardewerk cn porselein........................  6.848 825 3.505 279 
Gias en glaswerk ..................................  
Hout, kurk, plantaardig vlechtmate- 

1.364 559 1.028 301 

riaal ..................................................  27.560 3.775 9.918 1.237 
Huiden, vellen en pelswerk ..................  405 787 381 337 
Garens en manufacturen .......................  7.102 16.633 7.093 8.665 
Papier en papierwaren ..........................  4.040 1.426 3.898 832 
Metalen v.a.s ........................................  49.276 11.697 19.018 2.897 
Rijtuigen, voertuigen, ...........................  
Machines, werktuigen, toestellen en ge- 

5.752 5.293 1.713 1.018 

reedschappen ....................................  12.689 10.052 2.439 1.990 
Andere goederen ..................................  . 1.442 2.281 1.033 1.039 

Totaal ........................................  498.185 114.389 260.822 41.450 

Overzicht van den invoer van Sumatra's Oostkust uit het buitenland, gesplitst naar de herkomsten 
(in duizenden guldens) 

Jaar Neder-
land 

Groot 
Brit- 

tannie 
Duitach- 

land 
Rangoon, 
Siam en 
Saigon 

Penang en 
Singapore 

Japan 
en 

China 
Austra-

lia 
Veree- 
nigde 
Staten 

Andere 
landen 

Totaal 
invoer 

1913 8.481 4.085 2.068 9.79S 14.590 2.075 251 354 2.406 44.108 
1923 8.331 3.518 3.273 8.730 23.882 1.978 1.338 1.G59 5.638 58.347 
1928 15.798 9.517 12.264 16.280 37.381 3.660 1.932 6.4G0 8.762 112.054 
1932 4.233 2.916 2.329 5.962 15.900 3.8G2 87S 1.509 3.S62 41.451 

regel uitzonderingcn voorkomen, bv. slachtbe- 
lasting, belastingop vuurwapcnsen zegelrechten). 
Do zelfbesturen hcffen van hun onderhoorigen, met 
uitdrukkelijke toestcmniing van de regeering, 
diverse bclastipgen, bv. inkomstenbelasting on 
niotorvoertuigcnbelasting. De regeling van 
cerstbedoeldc heffing is zooveel mogelijk con-
cordant met die van het Gouvernement. 

De totaal-opbrcngst der voornaamste belas- 
tingen in de gezamenlijke zelfbesturen bhjkt uit het 
volgende overzicht: 

Naani der 
belasting 

Opbrengst 
in 1923 

Opbrengst 
in 1928 

Opbrengst 
in 1932 

Inkomsten- 
belasting 802.846 929.G16 1.074.195 
Crisisbolas- 

ting — 一 49.599 
Motorvoert.- 
belasting — 21.849 116.112 

R e c h t s p r n, a k. Dezc geschiedt door Gou- 
vcruementsrechtors ten aanzien van Gouvernc- 
mentsonderhoorigen, door zclfbestuursrechters ton 
aanzien van zelfbestuursondorhoorigen. 

Be Gouvernementsrechtspraak geschiedt door: 
1. eon raad van justitie te M仓dan； 

2. vicr landraden, t.w. te Mddan, Bindjei, 
Tebingtinggi en Tandjoengbalei; 

3. vier landgerechten, respectievelijk te Medan, 
Bindjei, Kisaran en Pematangsiantar； 

4. vier residentiegerechten (samenvallende met 
de lanclraden); 

5. twee politierechters, te Tebingtinggi en 
Tandjoengbalei. 

De zelfbostuursrechtspraak geschiedt ten aan-
zien van misdrijfza.ken en bepaalde civiele zaken 
door rechtscolleges, gowoonlijk kerapatan besar (in 
Siineloongoen korapatan na bolon, in de Ka- 
rolanden： balai radja bcrempat) genoemd. La- 
gero rechtscolleges behandelen lichte misdrijven, 
overtredingszaken en kleinere civiele zaken. Waar 
ineer landschappen iu 6en onderafdceling en 66n 
onderafdeolingskas gefedereerd zijn, hebben 
gowoonlijk do samenwerkonde zelfbesturen ook 
gezamenlijk 66n korapatan besar. Do zelfbestuurs- 
rechtspraak geschiedt onder leiding on toezicht van 
het Europeoscho bestuur. De zelfbestuur- ders zijn 
in den regol voorzitter van de kerapa- tans besar, de 
leden zijn vooraanstaande volks- hoofdon. De 
zittingen worden bijgowoond door do 
bestuursainbtenaren, die daarbij als leidor optredon. 
De lagero rechtbauken zijn eveneens uit 
volkshoofden samengestcld. 

0 n d e r w y s. Te M6dan voorziet een H.B.S. 
met 5-jarigon cursus in de behoefte aan middel- 
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baar onderwijs. Te zelfder plafttse bestaat. een 
Gouvemements mulo-school en daarnaast nog 
eenige particuliere inlandsche inrichtingen, die 
ongeveer gelijkwaardig onderwijs moeten geven. 
Europeesche lagere scholen vindt men te Me- 
dan en Pangkalanbrandan, terwijl a an de Hol- 
landsch-Inlandsche school te Tandjoengba- 
lei een Europeesche afdeeling is verbonden. 
Gesubsidieerde Europeesche lagere scholen treft 
men aan te M6dan (3, waaronder 1 Roomsch 
Katholieke en 1 Christel酋ke), Brastagi, Kisaran, 
Pematangsiantar en Tebingtinggi. Een onge- 
subsidieerde Europeesche lagere school vindt 
men verder nog op de onderneming Dolok Ilir 
der Handelsvereeniging Amsterdam. Voorts zijn 
er cen particuliere „Deutsche Schule" en een 
Schotsch-Engelsche school („Highlands SchooF*) 
te Kabandjahe. Te Medan bevindt zich 1 open- 
bare Hollandsch-Chineesche school. Particuliere 
Hollandsch-Chineesche scholen zijn er in dit ge- 
west verder nog 3 (Roomsch Katholiek). Het 
aantal openbare Hollandsch-Inlandsche scholen 
bedraagt 9. Particuliere Hollandsch-Inlandsche 
scholen (al dan niet gesubsidieerd) zijn er, ver- 
spreid over het geheele gewest, 10. 

Behalve deze instellingen van z.g. westersch 
onderwijs treft men nog aan de volgende in- 
richtingen voor inlandsch onderwijs: 

1. Openbare standaardscholen .....................  60 
2. Bijzondere (zendingsscholen) .... G 
3. Openbare: 

a. Gouvernements-volkscholen . . . 6 
b. landschapsscholei> ............................264 
c. gemeentescholen ..................................  4 

4. Bijzondere: 
a. zendingsscholen ................................  66 
b. ondernemeningsscholen ....................  65 

Godsdienst. De autochtone bevolking 
vanhetgewest is mohammedaansch (Maleiers en 
geislamiseerde Bataks) of heidensch (Bataks). 
Voor een zeer gering deel is de inheemsche Ba- 
takbevolking gekerstend (Karolanden en daar- 
aan grenzend deel van Simeloengoen). De ge- 
immigreerde Tobabataksche bevolking (Sime- 
loengoen) hangt voor een groot deel de Christe- 
lijke (protestantsche) leer aan. Verder is zij nog 
heidensch. In het gewest zijn de volgende kerken 
en genootschappen werkzaam: I. De protestant- 
sche kerk； II. de gereformeerde kerk； III. de ka- 
tholieke kerk； IV. Leger des Heils; V. Neder- 
landsch Zendeling Genootschap； VI. Rijnsche 
Zendings Genootschap； VII. Zevende dag 
Adven- 
tisten； VIII. Vrije Katholieke Kerk； IX. Me- 
thodist Mission; X. Pinkster Gemeente in Neder- 
landsch-Indie; XL Vereeniging Hoeria Christen 
Batak. 

Kolonisatie. Het kolonisatievraagstuk 
is reeds gedurende tientallen van jaren voor het 
gewest van gewicht geweest. Het betreft in de 
eerste plaats de kolonisatie van Javanen. De 
cultuurondernemingen werken uitsluitend met 
geimporteerde arbeidskrachten, aangezien de 
autochtone bevolking niet genegen tot en onge- 
schikt voor ondernemingsarbeid is gebleken. 
Oorspronkelijk werkte de tabakscultuur vrijwel 
uitsluitend met Chineezen (aUeen mannen), doch 
meet en meer is men ook Javanen (mannen en 
vrouwen) gaan gebruiken. De overjarige cul- 
tures werken alleen met Javanen (mannen en 
vrouwen). De noodzakelijkheid van import van 
werkkrachten was aanleiding tot het in het leven 

roepen van de z.g. „poenale sane"' (zio aldaar), dat 
is de strafbedreiging op het niet nakomen van 
werkovereenkomsten door ondernemings- 
werklieden en ondernemers. Tegen deze „poenale 
sanctie" werd reeds sinds tientallen van jaren heftig 
geageerd — totdat de regeering tot ge- leidelijke 
afschaffing besloot, welk proces thans (1933) nog in 
werking is. Daartegenover wilde de regeering echter 
door kolonisatie van Javanen een plaatselijke 
arbeidsbevolking scheppen in het gewest zelf. 
Bovendien zou daarmede tevens de overbevolking 
van Java eenigermate verlicht worden. Op talrijke 
manieren is gopoogd tot kolonisatie in het groot te 
geraken, hetzij door z.g. ,,l&ndbouwkolonisatie", 
waarbij men een kern van landbouwende Javanen 
wilde in het leven roepen (o.a. J a vanen-kolonisatie 
Bandar in Simeloengoen), hetzij door z.g. 
„arbeidsko- lonisaties", waarbij den Javanen slechts 
huisjes met erven, doch geen verdere gronden 
werden gegeven. Zoowel op als buiten de 
ondernemingen werden en worden nog steeds 
proeven genomen. Over het algemeen waren de 
resultaten niet van beteekenis. Naast de kunstmatige 
kolonisatie heeft een spontane kolonisatie plaats, 
van Javanen die zich op eigen risico in de 
bevolkingskam- poengs vestigen na afloop van hun 
werkover- eenkomsten. Deze kolonisatie nam in 
eenige streken een vrij grooten omvang aan. 

Algemeene opmerking: Overal waar in de ou- 
dere artikelen „Kota Intan55 staat, leze men 
,,Koento". 

BATOEBARA. (Aanv. DI. I). Onderafdeeling 
van" de afdeeling Asahan, gouvernement Oost- kust 
van Sumatra, ingesloten tusschen de ondcr- 
afdeeling Padang en Bedagei der afdeeling Deli en 
Serdang ten Noorden, de onderafdeeling Asa- han 
der gelijknamige afdeeling ten Zuiden en ge- noemd 
naar de rivier van dien naam, die bij Tandjoengtiram 
in zee uitmondt. Onderafdce- Jingshoofdplaats is het 
op 3 km. van zee gelegen Laboehanroekoe, 
standplaats van den contro- leiir-
onderafdeelingschef. 

De voomaamste rivieren zijn： de Bah-Hapal, in 
haar middenloop Soengei Soeka on beneden- 
strooms Pagoerawan geheeten ； de Pare-Par6 
rivier； de Tandjoeng； de Gamboes; de Batoe- 
bara rivier, ontstaan uit twee hoofdarmen (Soengei 
Kanan en Soengei Kiri) ； de Silau Laoet. Slechts 
de Batoebara rivier en do Pagoerawan rivier zijn 
voor kleine stoomschepen aan de znon- ding 
bevaarbaar, nl. resp. tot Tandjoengtiram en 
Nanasiam； met uitzondering van eerstge- noemde 
rivier, die nog voor motorbooten bevaar- baar is tot 
3.5 km. stroomopwaarts van de Soengei Kanan, zijn 
de rivieren slechts bevaarbaar voor sampans. 
Afslijping in het bo venstroom- gebied der rivieren 
veroorzaakt verzanding in het 
bencdenstrooingebied, zoodat de waterstaat- 
kundige toestand in Batoebara en speciaal in het 
landschap Indrapoera zeer slecht is. Deze 
verzandingen maken dat in den regentijd het uit de 
bergen van Simeloengoen komende regen- en 
bandjirwater niet regelmatig verwerkt kan worden, 
zoodat heelc streken onder water gezet worden. 

Batoebara is een vlak land, dat slechts in het 
Zuiden van het landschap Indrapoera licht ge- 
accidenteerd is ； het hoogste punt is echter slechts 
49 m. nabij het meer Laoet Tador. Voor de kust 
liggen uitgestrekte modderbanken, welke de 
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scheepvaart zeer belemmeren. De kuststrook 
bestaat uit met rizophoren bcgroeido modeler, 
slechts tusschen de Koeala Tandjoeng on de Koeala 
Batoebara (Tandjoengtiram) onder- broken door 
een zandkust. Vlak achter do kust- lijn liggen lage 
zanderijen, pematangs, over- blijfselen van 
vroegero kustvorming, welke thans aangewend 
worden voor wegen. Tusschen de pematangs liggen 
moerasgronden, welko naar het Zuiden too 
overgaan in een witte Idoi, waarop de bevolking 
klappers plant. Dezc vormen de rijkdom van de 
bevolking, terwijl sedert een 20 jaren vele 
rubbertuinen aangelegd zijn. De bevolking van de 
aan de kust gelegen kampoengs voorziet verder 
door vischvangst in haar levens- onderhoud. 
Nanasiam, Proepoek en Tandjoengtiram zijn de 
voornaamste visschersplaatsen. Melding dient nog 
te worden gemaakt van de havens Tandjoengtiram 
en Pagoerawan (Pang- kalan Dodek), welke door 
kleine schepen van de K.P.M. en de Straits 
Steamship Cy aangedaan worden en de 
bevolkingsproducten (in het bij- zonder copra) 
alsmede het afgewerkte product der Europeesche 
rubberondernemingen naar Penang uitvoeren. 

Batoebara was vroeger bekend om zijn weef- 
kunst, de laatste jaren worden echter de met do hand 
geweven kleedjes meer en meer verdrongen door 
producten van Europeesch en Japansch maaksel. 

De onderafdeeling Batoebara bestaat sedert 1920 
uit 5 landschappen, soekoe's geheeten, n.l. 
Indrapoera, Soekoe Doea, Tanahdatar, Lima 
Poeloeh en Pasisir, aan het hoofd waarvan soe- 
koehoofden staan met den titel van datoek. De 
verhouding van deze soekochoofden tot het 
Gouvernement wordt als gevolg van de door hen 
geteekende korte verklaring beheerscht door de 
Zelfbestuursregelen 1927 (Ind. Stb. no. 190). Zij 
worden in de uitoefening van het bestuur bijgestaan 
door toengkats, sokongs en ketoea's. De toengkats 
hadden oorspronkelijk de functie van districtshoofd 
van den datoek, wiens bevelen zy hadden uit te 
voeren. De functio's van sokong en ketoea waren 
identiek; het eenige verschil bestond hierin, dat de 
ketoea's hoofden waren van de door hun familie 
gestichte uit het sokong verband uitgezwermde 
kampoengs. Tegen- woordig worden sokongs en 
ketoea's meer met don algemecnen naam 
penghoeloe aangeduid. De tegenwoordige 
inrichting van het bestuur dateert officieel van 1920. 
De soekoc's Indra- poera en Soekoe Doea bestonden 
vroeger nl. uit reap. 4 en 2 soekoe's cn wel 
Pagoerawan, Sipar6- par6, Tandjoeng cn 
Tandjoengkasau, terwijl Soekoe Doea 
samongosteld is uit Boga en Lima Laras. Van dezc 
vroogero rijkjes num Tandjocng- kasau een eigen 
plaats in, doordat het niet van Maleischen, doch van 
Batakschen oorsprong was. Vennoeclelijk was het 
ecn overblijfsel van het vroegore Batakscho rijk 
Tandjong Bolon. Toen in 1858 ecn contract 
gesloten word met Siak, waartoo in die dagen de 
rijkjes van Batoe- bnra bchoordon en waarbij het 
Gouvernement zich verbond om Siak's rechten in de 
westelijke onderhoorighedon, waaronder Asahan on 
Batoebara, te heJpen handhaven, was 
Tandjoengkasau daaronder niet begrepen; dit heeft 
in 1888 zelf- standig het oppergezag van Nederland 
erkend. In 1907 werd het bij do onderafdeeling 
Batoebara gevoegd. Politieke overwegingen 
maakten 

het wenschelijk dat na defungeeren van de vroegore 
hoofden van genoemdc soekoc's do open- gevallen 
plaatsen niet weder bezet warden, doch dat het bestuur 
opgedragen werd aan den regent van Tandjoeng； 
zoodoende is langzamerhand een nieuwe soekoe 
gevormd, welke den naam kreeg van Indrapoera. De 
samenvoeging werd in 1920 officieel bij 
Gouvernementsbesluit be- vestigd. Op gelijksoortige 
wijze is het landschap Soekoe Doea ontstaan. Na 
defungeeren van den datoek van Lima Laras werd het 
bestuur over- gedragen aan den bestuurder van Boga, 
cven- eens bij genoemd Gouvernementsbesluit. De be-
volking, behalve die van het voormalige landschap 
Tandjoengkasau, is van Maleisch-Mi- nangkabauschen 
oorsprong, wat nog merkbaar is aan de open a in de 
Maleische omgangstaal. Sedert het openleggen van 
Batoebara voor de Europeesche ondernemingen, 
waarvan er thans een 20 zijn, hebben vele Javanen, 
ontslagen on- dernemingsarbeiders, zich in de 
onderafdeeling gevestigd, waar zij door landbouw in 
hun levens- onderhoud voorzien. Hun rechtspositie is 
vol- komen dezelfde als die der autochthone bevolking, 
wat het verkrijgen van rechteh op den grond aanzienlijk 
vergemakkelijkt/ 

BENA (Beno) (Aanv. Di! I). Een, op dag van 
springtij, tot 2 meter hooge vloedgolf, welke ontstaat in 
den mond der Rokanrivier en wordt waargenomen van 
土 3 dagen voor tot ± 3 dagen na springty. Zij ontstaat 
ter hoogte van het ei- land Perdamaran en pl ant zich 
voort tot S. Katoeng nagenoeg 10 myl bovenstrooms 
van Tanahpoetih. Te Kampong Langgadai wordt de 
grootste hoogto bereikt. De vloedgolf beweegt zich met 
een 8 mijls vaart met groot geraas voort, gelijk een muur 
van water, veel overeenkomst hebbende met een 
branding. Machtige golven beuken de rivieroevers en. 
trachten alles weg te vegen wat zich daar bevindt. Het 
bevaren der beno-zone zonder goede plaatselijke 
bekendheid is zeer gevaarlijk, daar de vloedgolf 
herhaalde- lijk het vaarwater wijzigt en men voor alles 
stranding op een der vele zand- en modderban- ken 
client te voorkomen, aangezien bij het pas- seeren van 
de beno ernstige averij dan wel geheel verlies van het 
vaartuig on van menschenlevens zeker is. Is de beno 
gepasseerd dan kan men, gaande naar Tanahpoetih veel 
profijt trekken door met het oploopende water mee te 
varen, om zoo op zeer spoedige wijze het doel der reis 
te bereiken. Aangezien motorboot- en prauw- voerders 
te Tanahpoetih — Bagan-siapiapi en tusschenliggende 
kampoengs het vaarwater en de grillen der beno 
volkomen kennen, levert het bevaren van de beno-zone 
geen of weinig gevaar op, mits een deskundige loods het 
roer hantcert,.-'' 

BEEAWAN. (Aanv. DI. I). Rivier in het land-介 
schtip D6Ii, ontspringend op den Goenoeng Pintail en 
Goenoeng Sibajak, beide behodrend tot fiet- gebergte, 
dat do Karptioogvlakte _in_ het N. af- sluit. Zy mondt 
uit op de kust van gonoomd landschap in de Straat van 
Malaka. Vroeger was deze rivier bevaarbaar voor 
grooto prauwen, waar- mede men do te verschepen 
tabak afvoerde naar de havon. Nu hebben de massa's 
aarde en zand, welke de rivier sedert hot in cultuur 
brengen van D61i afvoerde, do bevaarbaarheid goheel 
doen verdwijnen. Ook de monding is dermate verzand 
dat grooto hoeveelheden water niet snol genoeg 
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afgevoerd kunnen worden. Bij bandjirs treedt de 
rivier buiten haar oevers. In het bijzonder ter 
bescherming van het ondernemingsgebied, waar- 
door deze rivier loopt, is de benedenloop thans 
bedijkt. 

BELAWAN DELI^ (Aanv. DI. I). De voor- 
naan^l^liaVenplaats'' van het gouvernement 
Oostkust van Sumatra, gelegen op het noordelijk 
gedeelte van het eiland Eemwan in一 de monding der 
gelijknamige rivier. Het is de groote afvoer- plaats 
van het cultuurgebied, voornamelijk van tabak en 
rubber, welke in D&li, Langkat en Ser- dang gpteeld 
worden, en van palmolie, vezel eh thee uit 
Simeloengoen. Met al deze landschappen en de 
hdofd- eh vobrnaamste plaatsen hiervan is Bela wan 
verbonden door goede landwegen en een 
veelvertakten spoorweg, waarvan. de aanleg in 1883 
werd begonnen. Tot 1913 was Laboean Deli_ijpg de 
officieele havenplaats, doch in dit- jaar werd het 
gunstiger gelegen Belawan, be- reikbaar voor 
stoomschepeu, hiervoor in de plaats gesteld. In 1912 
werden plannen gemaakt om Bela wan tot 
Oceaanhaven te maken. Hiertoe/ was het noodig de 
vaargeul, loopend door de voor de monding der 
Belawanri vier liggende bank, uit te diepen. Men 
bezigde hiervoor een door stoom gedreven 
slibzuiger. In 1921 kon de eerste mailstoomer Bela 
wan aandoen. Sedert werd de outillage van de haven 
op moderne leest geschoeid. De grenzen van het 
haventerrein werden vast- gesteld bij Ind. Stb. 1918 
no. 99. De commissie van bijstand in het belang van 
het beheer der haven werd ingesteld bij 
Gouvernementsbesluit van 13 Mei 1913 no. 42. Bij 
Ind. Stb. 1914 no. 378 werd Belawan aangewezen als 
bedrijfshaven en by Ind. Stb. 1931 no. 479 is deze 
haven aan- gewezen als bedrijf in den zin der 
Indische be- drijvenwet. Van hoeveel belang deze 
haven in den loop der jaren geworden is, blijkt uit 
onder- staande gegevens. Het aantal schepen, dat Be-
la wan aandeed, bedroeg in 1920: 2.339 met een 
netto inhoud van 1.970.196m3. In 1930 bedroegen 
deze cijfers respectievelijk 2.448 en 9.859.696. In 
1914 respectievelijk 3.144 en 1.200.000. Het totaal 
der douane ontvangsten te Bela wan bedroeg in 1920 
/5.G91.905. in 1929 / 8.821.456, in 1930 / 7.662.478. 
De invoerwaarde van te Bela wan aangebrachte 
goederen steeg van ruim 42 millioen gulden in 1923 
tot 71/ millioen gulden in 1930, tegen 83 millioen 
gulden in 1929. 

Uitgevoerd werden in 1913 bijna 300.000 pak- 
ken tabak, 3*/i millioen kg. rubber en 5 millioen kg. 
copra. In 1930 werden uitgevoerd 242.000 pakken 
tabak, ondernemingsru bber 土 38 mil- lioen kg., 
bevolkingsrubber ±600.000 kg., copra ruim 2 
millioen kg. (tegen ruim 4 millioen kg. in 1929), 
pinang ruim 386.000 kg., koffie 160.000 kg., vezel 
土 40 millioen kg., palmpli^ + 41 mil- lioen kg., thee 
± 164.000 
•_ LABOEAN DEy. (Aanv.*T)l. II). De naam van de 
voorheen "zeer welvarende hoofdplaats van het 
landschap D61i, gelegen aan de Ddlirivier. Het is 
tevens de oudste bestuursvestiging in ge- noemd 
landschap, terwijl het oudste handels- huis (de firma 
Kehding) tier zijn eerste kantoor hield. Sedert den 
aanleg van den spoor weg, waarvan tot beginpunt 
gekozen werd het beneden- strooms gelegen eiland 
Belawan, waarheeu ook de dienst der douane werd 
verplaatst, vermin- derde de beteekenis van deze 
handelspla&ts lang- zamerhand. Zij is thans alleen 
nog van belaug 

als plaats, waar de visschers hun voor het bin- 
nenland bestemde vangst aanbrengen en ver- 
handelen. 

Nadat de zetel van den Resident van Bong- kalis 
naar Medan was verplaatst (1887), ver- koos ook de 
Sultan~van D61i deze plaats tot ver- blijf in plaats 
van Laboean Deli. Hier bleef alleen een rijksgroote 
(wazir) gevestigd, die namens den Sultan het 
dagelijksch bestuur voert over de z.g. Oeroeng 
Laboean, een smalle strook lands, hoofd- zakelijk 
aan de oostelijke oever van de Deliri- vier gelegen 
van de kampoeng Mabar_tot aan de kust en het 
gebied Karang Gaaing, liggende aan de kust op de 
grens van de landschappen Deli en Langkat. 

De groote kerapatan voor dit gedeelte van het 
landschap bleef gehgSdhaafd, naast die welke te 
Medan werd ingesteld. Administratief be- hoort 
deze plaats tot de onderafdeeling Beneden Deli der 
afdeeling Deli en Serdang. 

In 1931 werd deze plaats als standplaats van een 
bestuursambtenaar opgeheven/ 

DELIRIVIER OFSOENGEI LABOEAN. (Aanv. 
DI. I). Bo venstrooms draagt deze rivier den naam 
van Lau Patani. Zij ontspringt op de zuidelijke 
helling van den Sibajak, een der bergen (vulkaan) 
welke de Karohoogvlakte in het N. afsluiten. Nabij 
Medan vereenigt zij zich met de Soengei Baboera, 
welke ontspringt in het laaggebergte van het 
landschap Deli in de nabijheid van Sibo- langit, en 
mondt op de kust van dit landschap in de Straat 
Malaka uit, na vereoniging met de Soengei 
Terdjoen, een ouden arm van de Deli- rivier, welke 
thans de afwatering vormt van het gebied, 
ingenomen door de tabaksondernemingen Klambir 
V en Kloempang. De verbinding van de monding 
der Ddlirivier met die der Belawanri vier bestaat 
thans niet meer, omdat sedert de groote asweg van 
Medan naar de haven Belawan D&li dwars door 
deze verbinding heen aangelegd werd. M6dan en 
Laboean Deli liggen aan de Delirivier, welke in den. 
benedenloop nog voor prauwen bevaarbaar is. 

ORANG SAKAI, SAKEI, SICCA. (Aanv. DI. 
III). De eerste naam is de gebruikelijkste, de laatste 
hoort men bijna niot. Zij komen voor in de 
landschappen Siak en Koento (Koento Dards- 
Salam) langs do Mandan en Rokan-kiri-rivieren (zie 
OOSTKUST VAN SUMATRA). Zij vonnen 
hoogstwaarschijn 1 ijk een afzonderlijk volk, af- 
stammend van de orang Sakai op het Maleische 
schiereiland. Volgens Maleische bronnen kwa- men 
enkele honderdtallen jaren geledcn de eerste Sakai 
ten getale van ongeveer 100 mannon on vrouwen de 
Rokan-kiri in Koento op als bege- leiders en slaven 
van den eersten vorst in Koento, zekeren Soetan 
llarimau, een vorstentelg uit Mi- nangkabau, die 
lang in Djohor gewoond had en van daaruit naar de 
Rokan vertrok. Dit verhaal heeft, ook in ander 
verband gezien, een groote mate van 
waarschijnlijkheid. Vanuit de Rokan- kiri bevolkten 
de Sakai Jangzamerhand ook het Mandaugebied. De 
Sakai staan op een lagen trap van beschaving, vooral 
die uit het Mandaugebied; door Maleiers wordt zeer 
laag op hen neer- gezien, ook al zijn zij 
Mohammedaan. De Sakai in de Mandau zijn 
verdeeld in vijf soekoe^, die langs de Rokan-kiri 
(kampoeng van Anam) in drie, die ieder hun eigen 
batin (stamhoofd) hebben. De orang Sakai, die langs 
de Rokan-kiri (kampoeng van Anam) wonen, zijn 
alien tot den Islam over- 
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De kleeding van geldopten boombast heeft plaats 
geinaakt voor gocdkoope katoentjes. De Sakai langs 
de Rokan-kiri verschillen in gewoon- ten enz. thans 
vrij sterk van de Mandau Sakai. De Rokan-kiri Sakai 
wonen in goed geordende kampoengs langs de rivier. 
De bouw dcr huizen is Maleisch, en evenzoo de 
levenswijs. Men vindt nabij de kampoengs de op last 
van het bestuur aangelegde ladangs, waaraan de 
Sakai echter - weinig zorg besteedt. Somwijlen 
echter wordt ook dezen Sakai „the call of the jungle" 
te sterk; dan gaan zij met vrouw on kinderen soins 
voor een of meer maanden het woud in. Zij leven 
daar uiterst primitief onder een afdakje zonder wan- 
den en leven van wat het woud oplevert. De poetdh 
en andere wilde vruchten vormen een ge- liefkoosd 
voedsel. Zij jagen meest met behulp van strikken en 
vangen visch met een net of fuik. Be- paalde 
jachtwapens, met uitzondering soms van een speer 
of parang, zijn hun onbekend. Het is verder een zeer 
vredelievend volkje. Door de slechte verzorging van 
ladangs heerscht vaak voedselgebrek in de 
Sakaistreek. Zorg behoeft zulks als regel niet te 
baren； geheele kampoengs trekken dan het bosch 
in en zoeken daar maan- denlang huu voedsel. De 
kamferhoutboom komt in de Sakaistreek niet voor, 
wel andere en vele goede houtsoorten. De verdeeling 
der erfenissen, vindt plaats volgens de 
Minangkabausche adat» trouwens de geheele 
inrichting der soekoe is op die leest geschoeid. Zulks 
behoeft niet te wijzen op eenigen band wat 
afstamming betreft tusschen de Sakai en den 
Minangkabauer. Immers de Sakai wonen geheel en 
al in een streek waar de bevol- king het matriarchaat 
aanhangt, en hebben bij het Islamiet worden ook de 
heerschende Malei- sche adat aangenomen. De Sakai 
betalen nu evcnals de Maleiers belasting en 
verrichten heorendienst. Het geld om belasting te 
betalen verkrijgen zij door het verkoopen van 
boschpro- ductcn aan Alaleiers en Chineezcn. Hun 
getal- sterkte wordt in Siak geschat op 4000 a 5000 
zielen, terwijl de volkstelling van 1930 voor de 
Rokan-kiri Sakai een aantal van 2688 aangeeft. Van 
een oorspronkelijke cigen taal kan niet ge- Hprokon 
worden. Hoewel de Sakai langs de Rokan- kiri 
Mohammcdanen zijn en hun godsdienstplich- ten 
zelfs goed nakomcn, is nog een sterke ani- rnistische 
invloed nierkbaar, welko b.v. bij hun z.g. 
geestenboxweringen in geval van zickte c.d. <1 
uidclijk tot uiting komt， 

BENGKALIS, (eiland) (Aanv. DI. I). De voor- 
naamste landbouwproducten zijn pinang en rubber, 
welke beide naar Singapore worden uitgo- voerd. 
Door moerassige bodeingesteldhcid is hot niet 
mogelyk den drogen rijstbouw uit te oefencn. Allo 
rijst wordt dan ook ingevoerd, terwijl een deel van 
de Maleiers hun ladangs aunlegt in het district 
Bockitbatoe (zie aldaar). Verder client als middel 
van bestaan ver meld te worden het panglongbcdrijf, 
n.l. do timmerhoutkapperijen, wclkc grootbedrijven 
zijn en met 30 tot 40 koelies werken en de 
arangbranderijen, welko familie- bedrijf zijn. Alle 
panglongs zijn aan de kust of aan rivieren golcgon, 
ter vergemakkolijking van den nfscheep van het 
product, terwyl het houtskool- bedrijf is 
geconcentreerd aan en in de omgeving van de 
Soengei Kemboeng met zijrivieren. 

ROEPAT. (Aanv. DI. III). Eiland in Straat M 
alaka, behoorende tot het onderdistrict Doe- 

mai, district Boekit Batoe van het landschap Siak, 
ondcrafdceling en afdeeling Bengkalis, 
gouvornement Oostkust van Sumatra. De bc- woners 
van de noordkust leven geheel van de vischvangst, 
voomamelijk ikan tenggiri en ikan troeboek. Deze 
visch wordt opgekocht door Chi- neesche 
handelaren, die deze in sampans met ys naar de 
Straits verschepen. Behalve eenige hoo- ger golegen 
punten, welke voor ladangbouw en aanleg van 
pinangtuinen worden gebruikt, is het geheele eiland 
voornamelijk met moerasbosch bedekt. Het is het 
voornaamste houtskoolge- bied van de 
onderafdeeling. De branderijen worden gedreven 
door Chineezen. Verder worden door de Chineezen 
verschillende bastwinnerijen (njirih en tengarbast) 
gedreven, welke producten gebruikt worden voor het 
tanen van zeilen en netten. Het grootste gedeelte van 
den bast wordt afgescheept naar Bagan-siapiapi, het 
grootste visscherijcentram. Behalve door 
bovengenoemde bevolkingsgroepen wordt het eiland 
ook nog be- woond door Orang Akit (zie aldaar); 

SIAK. (Aanv. DI. III). Onderafdeeling van de 
afdeeling Bengkalis, gewest Oostkust van Sumatra. 
Ingevolge de bij Ind. Stb. 1932 no. 135 vastgestelde 
nieuwe bestuursindeeling van de afdeeling Bengkalis 
bestaat de onderafdeeling Siak uit de ondordistricten 
Siak, Mandau en Mempoera, tezamen vormende het 
district Siak, en de onderdistricten Tapoeng-kiri en 
Ta- poeng-kanan, welke met het niet tot deze onder-
afdeeling behoorende onderdistrict Senapelan het 
district Pakanbaroe van het landschap Siak Sri 
Indrapoera vormen； genoemde onderdistricten 
maken n.l. deel uit van het landschap Siak Sri 
Indrapoera, welke naam tevens die is van de 
onderafdeelingshoofdplaats, standplaats van den 
controleur, onderafdeelingschef. 

SIAK SRI INDRAPOERA EN ONDERHOO- 
RIGHEDEN. (Aanv. DI. III). Zelfbesturend 
landschap behoorende tot de afdeeling Bengkalis van 
het gouvernement Oostkust van Sumatra. Het 
landschap is verdeeld in districten, welke 
onderverdeeld zyn in onderdistricten n.l. het district 
Siak, bestaande uit de onderdistricten Siak, 
Mempoera en Mandau; het district Pakanbaroe, 
bestaande uit de onderdistricten Senapelan, Tapoeng-
kiri en Tapoeng-kanan; het district Boekitbatoe, 
bestaande uit het onderdistrict van dien naam, en 
Doemai (waartoe het eiland Roepat behoort); het 
district Bagau- siapiapi, bestaande uit do 
onderdistricten Tanahpoetih on Koeboo; het district 
Selat- pandjang, bestaande uit de onderdistricten 
Tebingtinggi en Merbau. Deze indeeling kwam in do 
plaats van den voor dien bestaanden toestand, dat het 
bestuur gevormd werd door den Sultan en de 
rijksgrooten. De laatsten waren de hoofden van de 
soekoe's Lima Poeloeh, Pasisir, Tanahdatar en 
Kampar, die tezamen met den Laksamana van 
Bockitbatoe den raad der landsgrooten vormden (zie 
oorspronkelyk ar- tikel). Deze sookoe's duiden op 
Minangkabau- schen oorsprong, van welke 
volksgroep in den loop der eeuweu volen naar Siak 
gekomen waren, grootendeels ook achtergebleven op 
weg naar Malaka, op welk schiereiland men vele 
Minang- kabauscho nederzettingon aantreft, 
kolonien van het Westen uit bevolkt in de 14de en 
15de eeuw. Daarenboven kwamen omstreeks het jaar 
1700 de datoek-familie^ mee met een Djohoree- 

86 
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schen vorstentelg, die een Minangkabausche op- 
voeding genoten had (Radja Ketjil). Hij vcr- overde 
Siak op den Boeginees, die zijnfamilie van den 
Djohorschen troon had verdrongen. Even- als in het 
stamland vcrdeelden de Minangka- bauers. die zich 
in Siak gevestigd hadden, zich in soeLoe's, Dit duidt 
hier echter niet op ge- slachten-unie's, doch de term 
beteekent uitslui- tend groepen van lieden, die uit 
een streek af- komstig zijn. De vorst verhief deze 
datoeks tot landsgrooten, als hoedanig zij in het 
bestuurs- bestel opgenomen worden. Op te merken 
valt, dat deze Minangkabauers hun familieaclat, het 
matriarchaat, vervingen door het patriarch ale 
familierecht; overblijfsel is wellicht nog de om- 
standigheid, dat het huis van een gezin a an de 
vrouw behoort. In de onderhoorigheden had dat 
bestuur zijn vertegenwoordiger onder de titels van 
temenggoeng en datoek. Doordat de diverse 
soekoeleden zich in den loop der tijden meer en 
meer over het landschap verspreidden en opgingen 
in de Maleische bevolking, taande het gezag van 
deze soekoehoofden; alle reden om hen met gezag 
in het landschap te bekleeden verdween, zoodat een 
van de eerste bestuurs- daden van den in 1915 nieuw 
opgetreden Sultan Sjarif Kasim was het 
uitvaardigen van de boven- vermelde besluiten, 
waarin de bestuursindeeling in het landschap 
grondig herzien werd; uit- vloeisel overigens van 
het Gouvernementsbe- sluit van 28 Januari 1915 
(Ind. Stb. no. 1). 

De vroegere rijksgrooten en hun afstamme- 
lingen kunnen thans voor zoover zij daartoe de 
noodige geschiktheid bezitten, in aaninerking 
komen voor de betrekking van districtshoofd. 

De geringe bevolkingsdichtheid alsmede het feit, 
dat nog slechts zeer weinige groote land- 
bouwondernemingen hun oog op het vrij geiso- 
leerde Siak hebben laten valien, zijn even zoo- veel 
redenen, dat de landschapskas van Siak niet tot de 
welvarende gerekend 码ag worden. De bevolking 
van Siak bestaat blijkens de ge- gevens van de 
volkstelling van 1930 uit 29.292 zielen, verdeeld als 
volgt: Siak 7496, Mandau 3657, Mempoera 2760, 
Tapoeng-kiri 3919, Ta- poeng-kanan 1841 en 
Senopelan (Pakanbaroe) 9619 zielen. 

Zij vindt haar bestaansmiddelen in do teelt van 
meerjarige gewassen zooals rubber, klap- pers en 
pinang, terwijl daarnaast de droge rijst- bouw wordt 
beoefend. De rijstproductie is echter van dien aard, 
dat voor de bevolkingsbehoeften rijst ingevoerd 
dient te worden. Voor het overige verzamelt men 
boschproducten, zooals rotan, damar en garoehout, 
welke door intermediair van Chineezen naar 
Singapore verhandeld worden. Viechvangst ^vordt 
uiteraard in dit water- rijke gebied veel uitgeoefend. 
In dit verband dient Bagan-siapiapi vermeld te 
worden aan de monding der Rokan-rivier, dat een 
van de belangrijkste visch -exporthavens ter wereld 
is. 

De vangst wordt hier echter voornamelijk door 
Chineezen beoefend. Bijzondere melding ver- 
dienen de bevolkings-groepen der Sakai's, Akits en 
Talang (zie aldaar). Econoniisch is Siak aan- 
gewezen op den overwal (Singapore en Malaka), 
waarmede geregelde bootverbindingen onder- 
houden worden. Via Siak Sri Indrapoera en Pa-
kanbaroe vindt veel doorvoer naar de west- kust 
plaats. Bijzonder gunstig is hiertoe het feit, dat de 
Siak-rivier tot aan Pakanbaroe voor vrij 

groote zeeschepen bovaarbaar is; de K.P.M. o.a. 
onderhoudt een wekelijkschen dienst met Singapore 
met een schip van bruto 2400 ton. 

Hoofdplaats van het landschap is Siak Sri 
Indrapoera, zetcl van den Sultan, tevens stand- plaats 
van een controleur B.B. Het militaire emplacement, 
de vroegere bdntdng, is sedert kort weer in eere 
hersteld: thans legeren daar 4 brigade's infanterie, 
ressorteerende onder Koetaradja. Op verschillende 
plaatsen in het landschap Siak, n.l. te Siak Sri 
Indrapoera, Pakanbaroe, Selatpandjang (op het eiJand 
Tebingtinggi) en te Bagan-siapiapi, zijn vesti- gingen 
van het Europeesch bestuur. 1 

BAGAN-SIAPIAPI (Aanv. DI. I en DL V of' suppl. 
aflevering biz. 233.) Volgensdeuitkomsten der 
volkstelling 1930 telt de onderafdeeling Bagan-
siapiapi 43.614 zielen, waaronder 16.370 Chineezen. 
De plaats Bagan-siapiapi telt 15.262 zielen, 
waaronder 11.997 Chineezen. 

Gedroogde visch, garnalen, garnalenschillen, 
trassi, tjintjalok en levende visch worden deels naar 
Singapore deels naar Java verhandeld. De totale 
uitvoer ter waarde van 5.62 inillioen gulden volgens 
douaneconsent bedroeg in 1930 40.76 millioen kg., 
terwijl naar Java alleen aan gedroogde visch, garnalen 
en trassi werden uit- gevoerd 25.51 millioen kg. Het 
zoutverbruik ten behoeve van het visscherjjbedrijf 
bedroeg in. 1932 18.01 millioen kg. In 1932 is een 
complex woningen in het centrum van de hoofdplaats 
ge- heel verbrand ； herbouw had in belang der vei- 
ligheid niet plaats. De gronden zijn door het 
plaatselijk fonds aangekocht en ingericht als openbaar 
sportterrein. Het waterleidingsbedrijf, in beheer bij 
het plaatselijk fonds, voorziet in de behoefte aan 
drinkwater, waardoor de gezond- heidstoestand zeer 
gunstig is geworden. De N.V. Electrische 
Maatschappij „Balik Papan,> is thans gereed met het 
aanleggen van een elec- trisch krachtstation. / 

GOENOENG SAHILAN, (Aanv. DL I). Vroegere 
hoofdplaats (controleursstandplaats) van. de 
onderafdeeling Kampar-kiri, thans nog zetel van den 
bestuurder van het landschap Kampar- kiri. Sedert de 
grenzen der onderafdeeling go- wijzigd zijn (Ind. Stb. 
1932 no. ] 35) is Pakanbaroe de standplaats van den 
onderafdeelings- chef geworden. Goenoeng Sahilan 
ligt 6 km. van den verbindingsweg Pakanbaroe — 
Taloek, waaroj) en waarheen zich aDe bedrijvigheid 
heeft geconcentreerd. Sindsdien is Goenoeng Sahilan, 
welks weg verbin di ng verbroken wordt door de niet 
overbrugde Kampar-kizri rivier, min of meer een 
doode plaats geworden. 

MOEARA LEMBOE. (Aanv. DL II). De zetel !■ 
van den zelfbestuurder van Singingi, het nicest 
zuidelijk gelegen landschap in de onderafdeeling 
Kampar-kiri, afdeeling Bengkalis van het gou- 
verneinent Oostkust van Sumatra. De plaats is 
gelegen aan de samenv]oeiing van de Batang Lemboe 
en Batang Singingi, welke verderop na vereeniging 
met de Batang Sibajang den naain van Kampar-kiri 
draagt. De plaats is door een halven kin. langen 
zijweg ver bon den met den as- weg Pakanbaroe—
Taloek. De bevolking, die al- gein^en haar midcle] 
van bestaan heeft in ladang- bouw, vindt 
bijverdiensten in rubbertap en voor een klein deel ook 
in goudwasschen in de eerst- genoemde twee rivieren. 
/ 

TARATAK BOELOEH, (Aanv. DI. IV). Druk 
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centrum voor den inlandschcn handel, gelegen in de 
onderafdeeling Kampar-kiri, afdeeling Bengkalis 
van het gouvernement Oostkust van Sumatra, aan 
den aswog JPakanbaroc-Taloek Het is een 
ovorschcephaven als Pakanbaroe (zie aldaar), doch 
in het klein. De aldaar aan- gevoerde producten als 
rubber, boschproducten, visch worden verhandeld 
tegen de uit Pakan- baroe aangebrachte 
levensbehoefton (rijst, sui- ker, kains e.d.), we】ke 
verder vervoerd worden, stroomafwaarts naar 
Pelalawan dan wel stroom- opwaarts naar de in de 
onderafdeeling Bangki- nang gelegen nagarien 
Roembio en Air Tiris. Naast handel vindt de 
bevolking een middel van bestaan in rubbertap, met 
de opbrengst waar- van zij in staat gesteld wordt 
voedingsmiddelen te koopen, hetgeen noodzakelijk 
is, daar de door haar aangelegde ladangs en tuinen 
vrijwcl ieder jaar door de zware bandjirs van de 
Kampar-ka- nan worden verwoest. 

PAKANBAROE. (Aanv. DL III). Standplaats van 
den chef (controleur) van de bij Ind. Stb. 1932 No. 
135 vergroote onderafdeeling Kampar- kiri (zie 
aldaar), gelegen aan de Siakrivier aan het eind van 
de verbindingswegen met Padang en Taloek. Sedert 
dcze wegen tot stand zijn ge- bracht vertoonde de 
handel van Pakanbaroe een steeds stijgende lyn. De 
plaats is immers daardoor niet alleen afscheephaven 
van de onderafdeeling geworden, doch tevens (of 
beter voornamelijk) voor Sumatra's Westkust en de 
Kwan tan Districten. Uitgevoerd wordt met K.P.31. 
en Chineesche, onder Engelsche vlag va- rende 
booten over de Siakrivier, welke ter plaatse 土 10 in. 
diep is, naar Singapore meest rubber, 
boschproducten (rotan, da mar, gambir) en 
groenten. Ingevoerd worden Japansche artikelen 
(voornamelijk kains in zeer groote hoeveelheden, 
huishoudclijke artikelen enz.) rijst, suiker en visch. 
In ] 932 werd 土 3 millioen kg. rubber uitgevoerd, 
in 1933 het dubbele, welke vermeer- dcring zijn 
oorzaak vindt in grooteren aanvoer uit de Westkust, 
zclfs uit Sidjoendjocng en Soengci Penoeh. Door 
ruiling van in- en uit- te voeren waren kunnen de 
autovrachten gedrukt worden, waardoor tevens het 
personenvervoer goedkooper wordt. De uitzwerving 
van Minang- kabauers naar Singapore (Straits, 
Kedah enz.) vindt dan ook uit Pakanbaroe plaats. 
Door het afbreken door do Westkusthandclaren van 
hun connecties met Emmahaven en het aanknoopen 
van deze met Pakanbaroe kon het inogelijk worden 
dat dezo plaats in 1933 ] 2% mecr aan in- en 
uitvocrrechten ontving dan in 1932 (resp. / 281.000 
on / 318.000), terwijl de goedcrenom- zet met 土 
30% stccg. JJc handel is zoowel in Chinecsche als 
in Afaleische lianden. De eerste vervocren met do 
Chinecsche, de laatste jnet do K.P.M. booten. Ter 
plaatso worden aangetroffen een opium- on 
zoutverkoopplaats. Op 11 kin. af- stand van 
Pakanbaroe, bij de splitsing van clen wog naar 
Padang en Taloek, is het vliegterrein gelegen, op 20 
September 1930 geopoiid, oor- spronkelijk bedoeld 
als noodlandingsterrein en benzinclaadstation, doch 
ten slotte in verband mot zyn Jigging aan do 
Padang-Pakanbaroe- Singapore-route tot een 
vlieghaven gewordqji, waaroj) in 1933 57 
passagiers af- en opstegen. 

KAMPAR-KIRI. Zuidelijkste onderafdeeling der 
afdeeling Bongkalis van het gouvernement Oostkust 
van Sumatra. Zij is genoemd naar de 

rivier van (lien naam, de belangrijkste, welke door 
haar gebied, althans in haar oorspronke- lijke 
begrenzing, stroomde. Zij wordt gevormd door de 
samenvloeiing van de Singingi en Siba- jang rivier 
en vloeit op de grens van de onderaf- declingon 
Kampar-kiri en Selatpandjang samen met de 
Kampar-kanan, vanwaar zij kortweg Kamparrivier 
genoemd wordt. Aan de Kampar- kiri-rivier was 
ook de vroegero standplaats van den 
onderafdeelingschef gelegen, Goenoengsa- hilan, 
alwaar tevens het hoofd van het gelijkna- mige 
landschap zetelt. Aan een zijtak van deze rivier, de 
Batang Singingi, ligt Mocara Lemboe, waar de 
zelfbestuurder van Singingi gevestigd is, terwijl het 
hoofd van het derdo oorspronkelijk in deze 
onderafdeeling gelegen landschap, Lo- gas, op de 
plaats van dien naam, gelegen aan een zijrivier van 
de Singingi, de Batang Lemboe, zijn woonplaats 
had. Bij Gouvernementsbesluit werd 
laatstgenoemde zelfbestuurder in 1931 tot Chalipah 
teruggesteld en zijn landschap bij het gebied van 
Singingi gevoegd. Na het gereedko- men van den 
weg Padang-Pakanbaroe en Pakan- baroe-Taloek 
vcfplaatsten. het verkeer en de handel zich allengs 
naar Pakanbaroe, welke plaats oorspronkelijk onder 
de onderafdeeling Siak ressorteerde. Van dezen tijd 
af dateert de opkomst van laatstgenoemde plaats, 
waarheen dan ook in 1930 de standplaats van den 
Controleur van Kampar-kiri werd overgebracht, 
waar hij oorspronkelijk werd toegevoegd aan den 
Controleur van Siak. Ingevolge Ind. Stb. 1932 no. 
135 werd het onderdistrict Sinapelan, dat deel 
uitmaakt van het sultanaat Siak, waarin Pakanbaroe 
ligt, bij de oude onderafdeeling gevoegd en deze 
plaats als standplaats van den zelfstandigen 
controleur van de onderafdeeling Kampar-kiri 
aangewezen. Het gebied der onderafdeeling is dicht 
begroeid, hoewel reeds groote uitgestrekt- heden 
bosch zijn vernield door de roofbouw- plegende, 
ladangende bevolking. Het hout is over het 
algemeen van inindere kwaliteit, de betere soorten 
worden voornamelyk in het landschap Kampar-kiri 
aangtroffen. In deze wouden konien wilde dieren 
(olifanten, tijgers, varkens en herten) in grooten 
getale voor. Het winnen van boschproducten is een 
bijverdienstc voor de bevolking； gewonnen wordt 
rotan (in de Teso- streek) en damar in het 
stroomgebied van de Sibajangrivier (bergstreken). 
Het voornaamste middel van bestaan is ovenwel de 
landbouw. Al- gemcen legt de bevolking ladangs 
aan. Daar ieder jaar van plaats veranderd wordt, kan 
men ge- voegelijk van roofbouw spreken. De 
oogsten le- veren door ziokton van het gewas en 
door wilde dierenplaag (varkons, olifanten) en in de 
lage landen nog door hooge waterstanden, meestal 
niet vokloendc op om tot den volgendon oogst in de 
behoefto te voorzien, zoodat algemeen is 
overgegnan tot het planten van tweed© gewassen 
i.e. cljagoeng, oebi, katjang enz. De niiddelen tot 
aankoop van levensbehoefton verkrijgt men door 
rubbertap, handel, (voornamelijk in Pakanbaroe, 
Taratak Bocloeh on Lipat Kain), on in ge- ringere 
mate door goudwasschen (in Moeara Lemboe en 
Logas), hetwelk meest door vrouwen wordt 
beoefend. Do rubber, welko de bevolking in de 
goede jaren van arm tot rijk maakto, heeft haar, waar 
zij toch niet ijverig van aard is, het werken verleerd. 
Slechts de malaise heeft haar weer algemeen naar 
den land- en tuinbouw ge- 
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dreven .De uitvoer van bevolkingsrubber uit 
Pakanbaroe, afkomstiguit de onderafdeeling kan 
getaxeerd worden op 2 en 3 millioen kg. in dejaren 
1932 en 1933 .De handcl hangt ten nauwste met 
dczen rubberuitvoer samen. De rubber wordt nl. in 
genoomde plaatsen bij tusschenha ndelaren 
ingeruild tegen rijst, kains, visch, suiker en andere 
huishoudelijke behoeften. 

De onderafdeeling is dun bevolkt; het aantal 
inwoners bedroeg volgens de volkstelling 1930 in 
het landschap Kampar-kiri 13.196, Singingi 33S6 
en Logas (in 1930 nog niet bij Singingi ge- voegd) 
166 inwoners, terwijl in het onderdistrict Sinapelan 
9662 Inlanders, 784 Chineezen, 25 andere Vreemde 
Oosterlingen en 56 Europeancn woonachtig zijn 
(van de laatste twee categorieen thans (1933) niet 
meer dan de helft). De bevol- king is van 
Minangkabauschen oorsprong, en is ingedeeld in 
soekoes, terwijl vrij algemeen het matriarchaat 
heerscht. Zij belijdt vrij ijverig den Islam, is rustig, 
spa nt zicli niet bijzonder in, en is in normale tijden 
vrij arm. 

De onderafdeeling is rijk aan mineralen als goud, 
tin, steenkool en petroleum. Tin wordt op dezelfde 
plaatsen aangetroffen als goud (zie boven), 
steenkool in het heuvelland tusschen de Singingi en 
Sibajang rivier en petroleum in het landschap 
Kampar-kiri. Er zijn uitgegeven 7 vergunningen tot 
mijnbouwkundige opsporin- gen (6 petroleum, 1 
goud), 13 rechten op conces- sie (goud), 2 
goudconcessies en 2 kolenconces- sies./ 

PAMANOEKAN. (Aanv. DI. III). District van 
het regentschap Krawang, residentie Batavia, met 
gelijknamige hoofdplaats, bestaat uit de drie 
onderdistricten: Pamanoekan, Binong en Tjiasem en 
telt 35 d也sa's. Van enkele dezer desa's is de 
bevolking geheel (o.a. Gempol) dan wel ge- 
deeltelijk nog opgezetene van het in 1919 gedeel- 
telijk teruggekochte particuliere land „Pama- 
noekan en Tjiasemlanden". Bevolkingssterkte in 
October 1930: 135.9G0 zielen, waaronder 84 
Europeanen en 1.154 Chineezen. 

De Javaansche inslag is hier speciaal in het 
noordelijke en oostelijke gedeelte van het district 
sterker dan in Pegaden (zie aldaar). Door de ge- 
leidelijke opening van een complex van 土 12.500 
ha. woeste gronden, gelegen in het oostelijke ge-
deelte van dit district, welke het eigendom zijn van 
de N.V. Mij. ter exploitatie der Pamanoekan en 
Tjiasemlanden, houdt de instrooming van Ja- vanen 
nog steeds aan. 

Eigen landbouw en arbeidsgelegenheid in de 
westersche cultures, in hoofdzaak sisal (vezel) en 
cassave op de onderneming Soekamandi tot een 
totale uitgestrektheid van ± 6100 ha., zijn de 
voornaamste bronnen van bestaan. 

Van eenig belang is nog de steen- en pannen- 
bakkerij, welke als inheemsche industrie in een 20-
tal bedrijfjes wordt uitgeoefend. 

Langs de noordkust is de visscherij, zoowel zee- 
a]s binnenvisscherij, nog van eenig belang/ 
Vischveiling te Majangan, 

Het sawahoppervlak bedroeg op 1 Januari 1933: 
± 26.750 ha., waarvan technisch bevloeid dan wel 
technisch beheerd door de Tjipoenegara-, 
Tjigadoeng-, Leuwinangka-, Tjidjengkol- en 
Soengapanbevloeiingswerken 土 21.000 ha. 

Het district heeft een belangrijk padi overschot. 
Opkoop heeft plaats door de beide rijstpellerijen van 
de N.V. Mij. ter exploitatie der P. en T. lan- 

den te Pamanoekaii en Pegaden, en pellerijen uit 
Krawang, Tjikampdk on Indramajoe. 

Oppervlakte droge bevolkingsgronclen: 土 8750 
ha. Do gouvernementsvloedbosschen in dit district 
langs de Java-zee hebben een oppervlakte van 士 
3.800 ha. Ter voorziening in de brand- houtbehoefte 
van de bevolking in Noord-Pama- noekan en Noord-
West Indramajoe zijn deze bosschen van belang. 

De veestapel bestond in September 1932 uit 164 
paarden, 1093 runderen, 10.264 karbouwen. 

Het district wordt van West naar Oost door- 
sneden door den in 1933 voltooiden provincialen 
weg Tjikampfek—Djatibarang. Verder loopen door 
dit district geen verharde wegen. Van Pa- ruanoekan 
af is de Tjipoenegara als vorkeersweg nog van 
belang voor den afscheep van padi, betas en 
handelsgewassen der P. en T. landen. 

Credietverstrekking heeft plaats door het fi- liaal 
te Pamanoekan van de Krawangsche Volks- 
credietbank, 6 d6sabanken en 27 desaloeniboengs. 

PAMANOEKAN EN TJIASEMLANDEN. (Zie 
ook PAMANOEKAN in DI. III). De Pamanoe- kan 
en Tjiasemlanden vormden v66r den gedeel- 
telijken terugkoop van deze landen in 1919 de 
grootste particuliere landerij op Java (210.000 ha). 
De grenzen van deze landen vielen samen met die 
van de toenmalige controle-afdeeling Soe- bang, 
omvattende de tegenwoordige districten 
Sagalaherang, Soebang, Pegadin en Pamanoekan. 

Door het Gouvernement van Nederlandsch- 
Indie zijn in 1919 van de N.V. Mij ter exploitatie 
der P. en T. landen voor zeventien millioen gulden 
teruggekocht de door de Inlandsche opgeze- tenen 
in erfpacht bezeten gronden (met uitzon- dering van 
kleine, geheel door in het bezit der maatschappij 
blijvende gronden, omringde per- ceelen tot een 
totale uitgestrektheid van 土 875 ha.), bene vens de 
woesto gronden, benoodigd voor de uitbreiding dier 
gronden en die, welke on) klimatologische en 
hydrologische redenen be- houden moesten blijven. 
In totaal werdon ruim 140.000 ha. 
teruggekocht,waaronder 土 38.500 ha. sawahs1 en 
32.000 ha. droge gronden welke na den terugkoop 
landrenteplichtig werden. 

In het bezit van bovengenoemde maatschappij 
bleven 土 68.000 ha. Daarvan waren op 1 Januari 
1920 beplant 12.775 ha., in lioofdzaak met rubber, 
koffie, thee en kina. Op 1 Januari 1933 was de 
oppervlakte van het beplante areaal 26.328 ha. 

In 12 jaren tijds is het in cultuur gebrachte areaal 
dcrhalve ruim verdubbeld, voornamelijk door de 
uitbreiding, welke do rubber- en thce- aanplant 
liebben ondergaan en de cultuur van niouwe 
gewassen als sisal en cassave (Soekaman- di). In 
den laatsten tijd worden ook proeven genomen met 
de cultuur van den houtolieboom. 

De koffiecultuur, welke in 1920 nog van groot 
belang was, is nu (1933) van geen beteekenis meer 
(van 土 4.000 ha. teruggeloopen tot 土 400 ha.). Als 
woeste grond staat nog ter beschikking van de Mij. 
een oppervlakte van 土 41.735 ha. 

Het belang, dat de inheemsche bevolking heeft 
bij de werkzaamhedcji op de ondernemingen der 
N.V. Mij. ter exploitatie der P. en T. landen, kan 
blijken uit het feit, dat in het jaar 1929 een bedrag 
van 土 / 4.600.000 aan haar als loon were! 
uitgekeei'd. In hot crisisjaar 1932 was dit bedrag 
nog 土 / 2.340.000. 

In 1931 is een begin gemaakt met de opening 
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van de z.g. blokken 26 en 28, welkc met een ge- 
zamenlijkc oppervlakto van 士 12.500 ha. cen groot 
geclcelto van Oost-Panianookan (district) innemen. 
Dezo gronden kunnen bovloeid wor- den uit de 
Tjipoenegara door middel van den stuwdam 
Salamdarma, in de bouwkosten waar- van door 
meergenoemdo maatschappij is bijge- dragen. 

Het oorspronkelijko plan, deze gronden te be- 
stemmen voor de suikercultuur, is, althans voor- 
loopig, opgegeven. Getracht wordt thans rijst- 
soorten te kweeken, geschikt voor de Europee- sche 
markt. In 1933 heeft reeds export plants ge- had 
(Lombokpadi). 

Als tweede gewas wordt o.m. tabak verbouwd. 
De daarmee bereikte resultaten zijn tot nu toe weinig 
bevredigend. Met het verkrijgen van de noodige 
werkkrachten voor de ontginning wor- den 
moeilijkheden ondervonden. Het feit, dat met de 
ontginners gewone werkovereenkonisten worden 
aangegaan en hun geen bezitsrechten op den grond 
worden toegekend, zal daaraan niet vreemd zijn. 

RANDJOEWA. (Aanv. DI. III). Eiland be- 
hoorende tot het landschap Sawoe (zie aldaar). Het 
staat onder een eigen inlandsch hoofd en eenige 
temoekoengs (genealogische hoofden). De 
bevolking bestaat uit 3000 zielen, waarvan 200 
Christenen. Zij leeft voornamelijk van palm- suiker 
en een weinig landbouwgewassen ； de mannen 
zijn goede zeevaarders. 

ROTI, ROTE of ROTTI. (Aanv. DI. III). Sedert 
1921 behoort tot deze onclerafdeeling ook Sawoe 
(zie aldaar). In het midden' van het eiland ligt een 
heuvelland, dat aan den noordkant glooiend omlaag 
loopt, hier en daar uitgestrekte laagvlak- ten 
vormend. Door middel van boschreservcering (er 
zijn momenteel 22 kleine boschreserves) wordt er 
naargestreefd Roti vooralgehceleontbossching, 
waar inen na aan toe was, te behoeden. Hetschil- 
derachtige landschap is dun begroeid, de lontar- 
palm domineert. Aan de tabak, geheel voor eigen 
gebniik bestemd, besteden de vrouwen zeer veel 
zorg. Het zijn ook de vrouwen, die de zeer fraaie 
Rotinecsche ikat-kains vervaardigen. In de laatste 
jaren is de hande] in do kleine, krachtige cn taaie 
Rotineesche paardjes geheel verdrongen door den 
thans op Sawoe gedreven paarden- handel (zie 
SAWOE). De teelt van paarden, kar- bouwen, 
schapen, geiten en varkens is voor de Rotineezen 
van groot belnng, voor eigen gebruik of consumptie. 
De huiden worden uitgevoerd. Verdere 
uitvoerproclucten zijn copra, bijenwns, Iola, 
scliildpad, cassia fistula (naar Alakassar) en 
palmsuikcr (naar Timor). 

De onderafdeeling wordt bestuurd door een 
controlcur of civ. gezaghebber, die te Bail (zio 
aldaar) gevestigd is. De naar luicl van oude ver- 
halen van Ceram afkomslige, via Timor (cn an- dere 
eilanden) op Roti gekomon bevolking vorm- de 18 
zeJfstandige landschapjes, elk onder een radja 
(man6k = man of mnnnelijk) en een rijks- 
bestuurder (fetto = vrouw of vrouwelijk) als 
territorialc, cn vele man6-l<5o (= hoofden van 
geslachten) als genealogische hoofden. Do zeer 
verspreid liggende huizen werclen door bestuurs- 
bcmoeienis onder kampoenghoofden of man6 gorok 
gestckl. In 1928 kwamen alle landschap- pen onder 
een gonieenschappelykcn radja, die de korto 
verklaring ftflegde; in 1931 werden de voorinalige 
landschappen omgevormd tot in- 

landsche gemeenten met gcmcentehoofden en 
gemecnteraclen, in welkc raden zitting hebben de 
vroegerc fetto en de mnne-I^o. De voornaam- 
stegemeenten zijn Dengka, Tie, Termanoe en Lolfe 
(met resp. 11.000, 10 000, 5.000 en 4.000 zielen). 
Hoewe] er verscheiclene zeer kleine gemeenten zijn 
(waarvan er twee elk met 100 zielen), ver- hindert de 
onderlinge animositeit samenvoeging tot groote 
eenheden. De bevolking is onverdraag- zaani, 
haatdragend en proceslustig. Diefstal van vee komt 
zeer veel voor. Vooral buiten het eigen land vallen 
intellect, energie en trouw te waar- deeren: menige 
Rotinees dient jaren in adminis- tratieve functies, als 
ini. leeraar en onderw日zer, bij leger en politic. Het 
adatrecht is weinig ont- wikkeld； polygamie is 
geoorloofd, het huwelijk is een koophuwelijk en de 
kinderen behooren tot den stam van den vader. De 
taal behoort tot de Maleisch—Polynesische groep, 
en is het nauwst verwant aan het Timoreesch. 
Malaria komt uitermate veel onder de bevolking 
voor (milt-index 50%). Van de 57.000 zielen zijn 
33.000 Christenen (1930). Ter hoofdplaats Baa is 
een hulpprediker gevestigd van de Indische Kerk, 
die 9 inlandsche leeraars onder zich heeft en te- vens 
beheerder is van de 23 volksscholen. Er zijn 3 
Gouvernements-scholen. 

SAWOE of SAVOE. (Aanv. DI. HI). Dit eiland 
vormt met de oniliggende eilandjes Randjoewa (zie 
aldaar) en P. Dana (onbewoond) het — tot de 
onderafdeeling Roti, afdeeling Timor en Eilanden, 
residentie Timor en Onderhoorigheden be- hoorende 
— landschap Savoe, bestuurd door een radja met 
vier territoriale onderhoofden, onder wie 
genealogische hoofden met den titel van te- 
moekoeng staan. Copra is het voornaamste voort- 
brengsel. Do paarden, waarvan er vrij veel uit-
gevoerd worden, zijn goede loopers (telgang). De 
bevolking bestond in 1930 uit ongeveer 24.000 
zielen. De mannen, die zich op het eiland bezig 
houden met het tappen van lontarsap (dat, tot suiker 
ingedikt, het hoofdvoedsel vormt) en drogen 
landbouw (mals en katjang, een weinig padi), zijn 
vrij goede zeevaarders, terwijl velen voorts geregeld 
voor korteren of langeren tijd uitzwermen 
(voornamelijk naar Timor) om werk te zoeken, 
aangezien het eigen land onvoldoende 
niogclijkhedcn biedt. De vrouwen verrichten het 
ineeste werk, zoowel op de weinige sawahs als op de 
droge bouwvelden ； zij koken de lontar- suiker en 
zorgen voor den tabaksaanplant; zij spinnen de 
katoenen garens en maken de bij- zonder fraaie ikat-
kains. De bevolking staat op cen lagen trap van 
beschaving, het adatrecht is weinig ontwikkeld. De 
godsdienst isanimistisch; de zon cn n nd ere 
hemellichamcn werden vroeger aangebeden onder 
leiding van den poelodo (= „Grootvadertje Zon"). 
Thans zijn er 土 7000 Christenen. 

SEBA. (Aanv. DI. III). Hoofdplaats van het, tot de 
onderafdeeling Roti, afdeeling Timor en Eilanden, 
residentie 1'imor en Onderhoorigheden, behoorende 
landschap Sawoe. Standplaats van den 
zelfbestuurder. De plaats, welke aan de noordkust 
van het eiland Sa woo ligt, wordt aan- geclaan door 
de booten der Koninklijke Paket- vaartmaatschappij, 
welke er copra on paarden laden. 

MOKDALE, (Aanv. DI. II). Voormaligc hoofd-. 
plaats van de onderafdeeling Roti; thans als zoo- 
danig verlaten. De plaats is van geen belang./ 
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• BAA of NAMOEDALE. (Aanv. DI. I). De Golf van 
Baa biedt in den Oostmoesson steeds, in den 
Westmoesson meestal een veilige ankerplaats voor 
schepen. De booten der Koninklijke 
Paketvaartmaatschappij bezoeken Baa driemaal 's 
maands. Door het arme achterland is er slechts een 
geringe handel. Deze is in handen van een honderdtal 
Chineezen en enkele Arabieren, ter- Avijl er in 1930 
ter plaatse buiten de 土 1600 Roti- neezen nog S 
Europeanen woonden, waarvan een hulpprediker 
voor de zending en e6n Gouverne- ments indisch 
arts. Sinds 1931 is de plaats voor- zjen van een 
radiostation. 
JpDAO. (Aanv. DI. I). Eiland, behoorende tot de 
onderafdeeling Roti, afdeeling Timor en Ei- landen, 
residentie Timor en Onderhoorigheden, bestuurd 
door een gemeentehoofd met een ge- meenteraad (zie 
ROTI). De bevolking, bestaande uit 1200 zielen, 
waarvan er 200 op het dicht in de nabijheid gelegen 
eilandje Noese wonen, leeft voornamelijk van 
lontarsuiker en mais, vrijwel de eenige producten van 
het eilandZ 
/ FLORES, (Aanv. DI. I). Landbeschrij- v i n g. 
Grootte, indexing. Bij de afdeeling Flores behoort 
thans de eilandengroep van Alor, bestaande uit Alor, 
Pantar, Poera en een aan- tal kleine eilandjes als 
Ternatei, Kisoe, Trewen, Roesa. De oppervlakte van 
de afdeeling be- draagt 20.151.4 km2. Doordat de 
Sultan van Bi ma afstaud gedaan heeft van de rechten 
op Manggarai is laatstgenoemd landschap nu ook 
staatkundig van Bima afgescheiden. Thans is de 
zuivere toestand verkregen, dat administratief, 
zoowel als politiek Flores en eilanden een geheel 
vormen. 

De afdeeling Flores, omvattende bet eiland van 
dien naam, benevens de Solor-, en (sedert 1929) de 
Aloreilanden en de tusschen Soembawa en Flores, 
beoosten het eiland Gili Banta gelegen eilanden, 
onder een assistent-resident, met stand- plaats End& 
is ingevolge Ind. Stb. 1929 no. 196 onderverdeeld ia 
zes onderafdeelingen nl.: 

a. Ende, bestaande uit de landschappen fin- d6 
enTTCio, onder den assistent-resident, hoofd "Sef 
afdeeling, bijgestaan door een controleur of 
gezaghebber bij het Binnenlandsch-Bestuur met 
standplaats £nde ； 

b. Oost Flores eh Soloreilanden, bestaande uit de 
landschappen Larantoeka, Adonara, Lawa- jong, 
Lamakdra, Trong, Lamahala en Labala, onder een 
controleur of gezaghebber bij het Binnenlandsch 
Bestuur, dan wel een officier der landmacht, met den 
titel van gezaghebber, met standplaats Larantio.eka, 
bijgestaan door een gezaghebber dan wel een officier 
der landmacht met den titel van gezaghebber; 

c. Al or, bestaande uit de eilanden Pandai of 
Pantar en Alor of Oembai en omliggende kleinere 
eilanden, onder een controleur of gezaghebber bij het 
Binnenlandsch Bestuur, dan wel een officier der 
landmacht, met den titel van gezaghebber, met 
standplaats Kalabahi op het eiland Alor; 

d. Maoemjre,,.bestaande uit de landschappen 
Sikka/Xita. en KangaE, onder een controleur of 
gezagKebteer bij het Binnenlandsch Bestuur, met 
standplaats Maoem6re; 

e. Ngada, bestaande uit de landschappen Ngada, 
Rioeng, Nag6 en K6o, onder eon contro- Ifeiir of 
gezaghebber bij het Binnenlandsch Bestuur, met 
standplaats Badjawa; 

f. Manggarai, bestaande uit het op den vasten 
wal van b^t-eiland Flores gelegen landschap van 
dion naam en omliggende, beoosten het eiland Gili 
Banta tusschen Soembawa en Flores gelegen 
eilanden, onder een controleur of gezaghebber bij 
het Binnenlandsch Bestuur met standplaats 
Roeteng,^ bijgestaan door een gezaghebber dan 
Wel een officier der landmacht met den titel van 
gezaghebber. 

De onderafdeeling Maoemere wordt sedert 
ultimo 1932 bestuurd door het hoofd van de na- 
burige onderafdeeling Oost Flores en Soloreilan- 
den. Deze bestuursambtonaar wordt behalve door 
evengenoemden gezaghebber bijgestaan door een 
“schakelofficier". 

Door samenvoeging is het aantal landschappen 
belangrijk verminderd; de volgende landschappen. 
zijn overgebleven: 

in de onderafdeeling Manggarai: Manggarai; 
in de onderafdeeling Ngada: Ngada, Nage (te- 

voren Nage-Keo) en Rioeng； 
in de onderafdeeling £lnde: finde en Lio； 
in de onderafdeeling Maoemere: Sikka, (na sa-

menvoeging der oude landschappen Sikka, Nita en 
KangaE); 

in de onderafdeeling Oost Flores en Solorei- 
landen： Larantoeka en Adonara； Larantoeka, ge- 
vormd uit de landschappen Larantoeka, Labala en 
Lamakera; Adonara gevormd door de oude 
landschappen Adonara, Lawajong, Lamahala en 
Trong; 

in de onderafdeeling Alor： Barnoesa, Pantar 
Matahari Naik, Alor, Koei, Kolana, Batoelo- long 
en Poereman met Erana. 

De landschappen Barnoesa en Pantar Mataha- ri 
Naik worden bestuurd door den Radja van het 
landschap Alor, die van Poereman en Erana door 
den bestuurder van het landschap Kolana. 

Elk landschap staat onder eon bestuurder met den 
titel van radja; a lie radja's hebben de korte 
verklaring afgelegd. 

Bevolkingscyfere. De voorloopige uitkomsten der 
volkstelling 1930geven een aantal van 714.136 
Inlanders, 305 Europeanen en met dezen geiijk- 
gestelden, 1529 Chineezen en 195 andere Vrecm- 
de Oosterlingen; totaal 716.165 zielen. De bevol- 
kingsdichtheid is 35.5 per km2. 

Onder de inlandsche bevolking treft men ook aan 
Bimaneezen, Makassaron, Boegineezon, Ro- 
tineezen en Savoeneezen. Voornamelijk bevinden 
zich deze uitheeinschen op de kustplaatsen, als 
handelaren, anibaohtslieclen dan wel als dienaren 
van het Land of het landschap. Do Vreemde Oos- 
terlingen wonen meestal op de hoofdplaatsen der 
onderafdeelingen en op de kustplaatsen 

Kuslbesckrycing. Op het eiland Flores treft men 
do volgende havenplaatsen aan： Aimere en End6 
aan de zuidku的；Geliting, Maoemdrc en R6p aan 
de noordkust; Larantoeka aan de oost- kust en 
Lajjj)eanbadjo aan de westkust. Op het eiland 
Aclonara bevindt zich de havenplaats WaMv&mng, 
op Lombl6n, Balaoering en op Alor： Kalabahi. 

Bodcmrelief. Het terrein op het eiland Flores is 
over het algcmeen zeer geaccidenteerd. In de 
lengterichting van het eiland van West naar Oost 
strekt zich een bergketen uit, welkc met zijn 
zijketens en talrijke uitloopers het geheele eiland 
vult. De vulkanen op Flores en eilanden vormen een 
onderdeel van de groote vulkanenreeks, welke zicb 
over Sumatra en Java en verder over 
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do kleine Soendaeilanden uitstrekt. Het bergland is 
dan ook een aaneensohakeling van werkende en 
doode vulkanen en van vulkaanrcsten. Daar de 
bergketen het eiland in de lengto-as doorloopt, nu 
eens dichter bij do noord- dan weer bij do zuidkust, 
doch in het algemeen het midden hou- dende, kan 
men het eiland in een noordelijke on in een 
zuidelijke helft verdeelen. Van den cen- tralen keten 
uit loopen zoowel naar Noord als naar Zuid talrijke 
ruggen tot vlak aan de kust. Vooral aan de zuidkust 
stijgen de bergruggen op talrijke plaatsen met hooge, 
steile wanden uit zee op. Er zijn vele hoog- en. 
kustvlakten, doch deze vormen tezamen slechts een 
klein deel van het totaal eilandoppervlak. Werkelijk 
vlak zijn alleen de smalle kustvlakten, voornamelyk 
in de onderafdeeling Maoem6re. In de 
“boogvlakten" bevinden zich nog talrijke heuvels en 
dalen, zoodat beter gesproken kan worden van 
“hoogland". 

Ten aanzien der geologische formatie van het 
eiland kan vermold worden, dat in oppervlak 
overheerschend is de andesitisch vulkanische 
vorming (±% van de oppervlakte). Van het res- 
teerende 1/5 deel bestaat ongeveer 4/6 uit neogene 
kalken, mengsels en tufzandige gesteenten. Het 
eiland heeft sterke bewegingen meegemaakt; men 
treft bijv. in het westelijke eilanddeel, een tiental km. 
ten N. van Roeteng, een bodem aan op 1000 m. 
hoogte, welke volgens bevinding van Prof. Mohr, in 
verweerden toestand onder zee gedompeld moet 
geweest zijn. Een uitvoerige be- schrijving der 
verschillende vulkanen vindt men in „Vulkanen van 
Flores** door Dr. G. L. L. Kemmerling. Vermelding 
verdient de uitbar- sting van den Rokatinda op het 
vulkaaneiland Paloeweh in 1928. De vulkaan 
Lewotolo op het eiland Lombl^a vertoonde in 1931, 
de vulkaan Ldwotobi Lelaki (Oost Flores) in 1932, 
sterke activiteit. 

Verkeersmiddelen. In de bereisbaarheid der 
uitgestrekte afdeeling is een aanmerkelijke ver- 
betering gekomen door de totstandkoming van den 
ongeveer 607 km. langen midden-Flores- weg, 
welke de afdeelingshoofdplaats met de 
hoofdplaatsen der onderafdeelingen (uitgezon- derd 
Alor) verbindt; deze weg werd op 6 October 1920 
feestelijk geopend. De Floresweg is te alien tijde 
voor personenauto's berijdbaar, al kan in den 
regentijd een autotocht nog verre van aan- genaam 
zijn. Op hot eiland Adonara is het thans mogelijk per 
auto van Wailoba naar Boldng en Sagoe te rijden, 
terwijl ook langs de N.W.-kust van het eiland 
Lombldn een weg loo pt, welke over een lengte van 
ongeveer 60 km. voor licht autoverkecr geschikt is. 
Op de cilanden Adonara en Lombldn bevinden zich 
echter geen auto's. Een trajeot van 士30 km. weg van 
uit Kalabahi op het eiland Alor is ook met een lichte 
auto to berijden; behoefte aan auto verbindingen be-
staat daar ochter nog niet. Karrontransport zal 
wegens do vole zware hcllingen in den I'loresweg 
niminer tot ontwikkeling komen, wel het transport 
met motorvoertuigen. Ultimo 1932 waren er op het 
eiland Flores aanwezig 33 vracht- en 37 
personenauto^ en 11 inotorfietsen; op het eiland 
Alor 1 personcnauto. 

De verbindingen over zee van deze afdeeling met 
de buitenwereld worden onderhouden door eon 
tweotal lijnen der K.P.M., welko aan de noordkust 
concurrentie ondervindt van Makas- saarsche 
handelsprauwen. 

Over de geheelo lengte van Fiores loopt een 
telefonische verbinding, ongeveer 830 km. lang, 
welke redelyk functionneert. Ook op de eilanden 
Alor en Adonara bestaan sedert jaren landschaps- 
telofoonlijnen, respectievelijk lang 74 en G3 km., 
terwijl in 1931 een dergelijke lijn tot stand kwam op 
het eiland Lombldn (lengte 173 km.). Voorts 
verbinden de radiostations te End6 en Kalabahi de 
afdeeling met de buitenwereld. Vermelding verdient 
ten glotte de aanwezigheid van een 
noodlandingsterrein voor vliegtuigen te Reo. Het 
terrein te Larantoeka wordt voorloopig niet meer 
onderhouden. 

Klimaat. De geheele noordkust van Flores ligt ten 
aanzien van den oostmoessonregenval ongunstig. In 
mindere mate geldt dit ook voor de zuidkust van 
Oost Flores tot ongeveer nabij Ende. De zuidkust 
van het westelijke eiland- deel (van finde af) ligt 
gunstig, nl. open voor de oostmoesson-winden； 
men heeft hier dan ook nog eenige oostmoesson-
stuwings-regens. De west- moesson-regenval geeft 
langs de noordkust groo- te verschillen te zien. In de 
westelijke Flores- helft verloopen aan de noordkust 
vrijwel al de bergruggen Z.-N., dus meer dwars op 
de weste- lijke winden. Tusschen Reo en Snde 
neemt de regenval af, naarmate de kust naar het 
Zuiden terugwijkt. De oostmoesson kenmerkt zich 
door droogte en hevige winden. De droogte en deze 
winden nemen toe van West- naar Oost Flores. 

Flora. De afdeeling Flores kan zich slechts in een 
matigen plantengroei verheugen. Goede hout- 
soorten komen schaars voor. In Manggarai vindt 
men een kloin complex djati en een zeer klein 
sandelhoutbosch. In 1926/1927 werden groote 
hoeveelheden djatizaad geimporteerd en over de 
geheele afdeeling aangeplant. Van deze aan- 
plantingen is echter nagenoog niets overgeble- ven. 
Van de palmsoorten treden kokos, lontar en 
aronpalm op den voorgrond. De klapperboom gedijt 
goed. Van de gewone Indische vruchtboo- men 
kunnen alleen genoemd worden pisang, mangga, 
djeroek en nangka. In verschillende streken groeit 
ook een. goed soort ananas. Oer- bosschen treft men 
zeor weinig, slechts op hooge, weinig toegankelyke 
bergtoppen aan. De alles schendende roofbouw 
dreigt ook dezen hout- voorraad aan te tasten. Het 
boschbescher- mingsvraagstuk is voor de 
houtvoorziening en uit hydrologisch oogpunt dan 
ook zeer actueel. Het eenige middel tot tegengang 
van ontwouding bestaat in het afbakenen en 
reserveeren van de bestaande bosschen, waaraan 
door den Dienst van het Boschwezen, onder directe 
leiding van een boschopzichter met standplaats 
Ende, aandacht wordt gewyd. Sedert kwamen op 
deze wijze 33 reservaton met con totale oppervlakte 
van rond 69.000 ha. tot stand. 

Fauna. Verscheurende dieren ontbreken ge- heel. 
Herten en varkens koinen veel voor aan de 
noordkust, en op de tot de afdeeling Flores be- 
hoorende cilandon. Papegaaien, ijsvogels, en vooral 
de kleino witto kakatoea en zwarte beo's worden 
veel aangetroffen. Do groote grijze dui- ven, de 
groeno en zwarte on de gewone kleine duif koinen 
veel voor. Van de loopvogels is alleen de boschkip 
en een klein soort patrijs goed vertegenwoordigd. 
Wilde eenden treft men slechts op enkolo plaatsen 
aan. Als bijzonderheid kan genoemd worden de 
reuze-hagedis (vara- nus komodensis). Deze 
hagedisseu komen zeer 
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▼eel voor op de eilanden bevresten Flores, Ko-
modo en Rinaja. _en in niindere mate op de 
wesrkust vtf*i Tlores- Voor de bescherming van 
deze dieren werden in 1926 bepaiingen in het le- 
ven geroepen. Eenige wet'ensehappclijke expe- 
dities bezochten Komodo en Rindja voor het 
verzamelen van gegevens en het vangen van eenige 
dieren. De grootste dieren bereiken cen lengte van 
31-. a 4 m. Zij vallen den mensch slechts aan. 
wanneer zij in gevaar verkeeren. Een ander 
merkwaardig dier is de groote Flo- resrat of mus 
Armanvilli. welke een lengte van SO cm. kan 
bereiken. In het bergland komt deze rat, welke door 
de Ngadaneezen wordt gegeten, vrij reel voor. 

Economische toestand. In de onder- afdeeling 
Ngada treft men eenige erfpachtsper- ceelen aan tot 
een tot ale uitgestrektheid van S320 ha. In 1927 
werd een aanvang gemaakt met het aanleggen van 
proefaanplantingen op een dezer perceelen, 
genaamd Lambo. Daar- bij waren de bevindingen, 
dat koffie geen en rubber weinig kans van slagen 
heeft, doch dat ten aanzien van kapok en katoen wel 
eenige verwachtingen mogen worden gekoesterd. 
De andere perceelen zijn nog niet in cultuur ge- 
bracht. In 1932 werd wegens geldgebrek de on- 
derneming Lambo weer gesloten. In de onderaf- 
deeling Oost Flores te Riangwoeloe werd een 
gedeelte van een erfpachtsperceel van de R.K. 
Jlissie, groot 63S ha. met zeer matig succes met 
arabicakoffie be plant. In 1932 werd de arabica 
bijplanting gestopt en robusta aangeplant. De nog 
jonge planten staan er vrij slecht voor. In de 
onderafdeeling Maoemere bevindt zich een 
klapperonderneming, ook van de R.K. Missie, groot 
1483 ha. De opbrengst van het product is juist 
voldoende om de productiekosten te dek- ken. Op 
de eilanden Alor en Lomblen zijn verder nog 2 
kleine concessies, beplant met klappers. 

De mijnbouw opent evenmin perspectief. 
De ladangbouw is hier het hoofdmiddel van 

bestaan. Tot haar eigen onderhoud verbouwt de 
bevolking een weinig rijst, doch vooral djagoeng, 
gerst en aardvruchten en plant zij klapper, lontar, 
pisang en andere vruchtboomen. Op verscheidene 
plaatsen zijn goede bouwgronden — bij de thans 
gevolgde cultuurwijze (z.g. roofbouw)— schaarsch 
en laten onvoldoende gelegenheid om naast de 
allernoodzakelijkste voedselgewassen ook nog 
eenige exportgewassen te verbouwen. De landbouw 
staat over het algemeen op lagen trap van 
ontwikkeling door de onbekendheid der bevolking 
met de meest eenvoudige land- 
bouwgereedschappen. De patjoel is onbekend; de 
grond wordt met een stokje, al of niet voor- zien van 
een jjzeren punt, schoongemaakt. Op uitvoer wordt 
bij de bevolking niet gewerkt. De hoeveelheden zijn 
doorgaans slechts voldoende voor eigen 
consumptie. Overal, doch voorn. in Noord End6, 
Maoemere en Oost Flores en Eilanden wordt voor 
eigen verbruik katoen tus- schen andere gewassen 
verbouwd. De uitvoer was gering (voor 1932 voor 
een waarde van / 62). De arabicakoffiecultuur breidt 
zich vnl. in de onderafdeeling Manggarai uit. Deze 
cultuur heeft voor de hooglanden van Manggarai 
wel eenige toekomst. In 1932 bedroeg de uitvoer- 
waarde / 43.661.32. Voor de export heeft de 
klappercultuur de meeste beteekenis. De voor- 
naamste klapper-centra zijn de kustplaatsen in 

Endd en Maoemere. In 1932 werd totaal aan copra 
voor een waarde mn f 440.987.GO uitge- voerd. De 
uitvoerwaardc uit £lnde van wittc uien bedroeg in 
1932 / 15.110. 

De veeteelt bepaalt zich tot dio van runclo- ren, 
paarden, karbouwon, sohupon on geiton. 
Manggarai en Ngada zyn do on<lornf(lo(Jingen, 
waar de veestapcl hot voornnainHlo bozit der 
bevolking uitmaakt. Moor nnnr hot neoint dit 
geleidelyk af； in Alor wordt nngonoog goon vee 
meet aangetroffen. ])<、rutuloti'u, in do Jtirrui 

1921 stelsolmatig goImportt'oiM,甥肿、
00,1 zeer 

kleine uitzondcring na. nllo von hH MHIIOO- 

reesche rns. Paardeii komoii ook \~试、in 
MwuggH- rai en Ngada voor. V66r 1932 hnd 
uHwer van paarden plaats. Door do malaise at ant d
。uitvoer daarna echter gchcel stil. Voov do fek 
waardelooze paarden met gcringoro Hohofthoi炬扑 
dan 122 cm. mogen worden uitgovoerd. VarleiiH 
worden bij de heidensche en Christo! yko bo vol 
king veel gefokt. Uitvoer had plaats uit Slang- garai. 

De sterkte van den veestapel bedroeg ultimo 
1932 rond 29.000 paarden, 4000 runderen, 17.000 
buffels, 120.000 varkens, 43.000 geiten en scha- 
pen. 

Van de boschproducten neemt de uitvoer van 
kaneel, tamarinde en kemiri een eerste plaats in, 
terwijl van zeeproducten vnl. Iola, schelpen en 
tripang worden uitgevoerd. Aan de noordkust van 
Ngada te Rioeng heeft bereiding van trassi en van 
gedroogde visch plaats en wordt ook een weinig 
uitgevoerd, terwijl van Laboeanbadjo en omstreken 
voor 1932 schildpadden per prauw naar Bali 
werden gebracht. De parel- en paarl- 
moervisscherij, welke steeds een min of meer kwij- 
nend bestaan heeft geleden, is in 1933 vrijwel ge- 
heel stopgezet. 

Ook de handel heeft den invloed der hecr- 
schende malaise ondergaan. 

De totale waarde van den uitvoer bedroeg in 
1932 rond / 669.000 tegenover rond / 2.600.000 in 
1926. Ingevoerd werd in 1932 voor een waardo van 
/ 85G.000 tegen een waarde van f 1.500.000 in 
1926. 

Bevolking. Stam- en klasseindecling. Op Flores 
en eilanden met uitzondering van N&ng- garai zijn 
drie hoofdstammen te onderscheiden: 1°. de 
onmiddellijk in het aan Manggarai gren- zende 
gebied wonende, donkere, luidruchtige en 
roofzuchtige Ngadastammen met hun vaak Se- 
mitisch uiterlijk en met hun geprononceerd Se- 
mitischen tongval; 2°. de Liostammen, in drio 
groepen ondcr te brengen, te weten: a. de Nage- 
stammen, welke zich ingcschoven hebben tus- 
schen de donkere Ngada- en de Liostammen en ter 
wcerszijden, ook in de taal, naar die staminen 
overgaan; b. de Liostammen, bewonende het gebied 
van het landschap End6； deze groep on- dorging 
sterk den invloed van de strand be wo- ners van 
Boegineesch-Makassaarschc afkomst en is lichter 
van kleur; voorts spreekt zij een dialect van de 
Liotaal, het z.g. JjndGhneesch; en c. de meer 
zuivere Liostammen, welke het landschap Lio 
bewonen en het westelijke deel der onderafdeeling 
Maoem6re tot ongeveer de lijn Mage Panden aan de 
noord- naar Paga aan do zuidkust dier 
onderafdeeling. Zif spreken de hoofdtaal, het 
Lioneesch; naarmato zij dieper in het binnenland 
wonen wordt de huid donkerdor en het haar 
kroesiger. Ook zyn zij kleiner van 
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gestalte. 3°. de donkere, nicer kroesharige bevol- 
king van Maoem6re en van Larantoeka on do 
Solorcilandon met toonomendc lichaamslengte op 
Adonara en Lombldn. In dit gebied van Oost Flores 
en Soloreilandcn is het z.g. Soloreesch de 
omgangstaal. Wei wordt het z.g. Sikkancesch, aldus 
gehcoten naar het grootste landschap Sik- ka, in 
Maoomdre, soms als een zelfstandige taal 
aangemerkt, maar anderen achten deze taal nauw 
verwant aan het Soloreesch, terwijl weer anderen 
van meening zijn dat het meer een dialect is van het 
Lioneesch. 

Op de Alorgroep komen voor： a. stammen van 
Lombl6n, n.l. op het eiland Pantar en in den noord-
westhoek, den z.g. vogelkop van Alor; 
b. stammen van den overwal van Timor (op den 
zuidelyken kant van Alor) en in het binnenland； 
c. de naar binnen gedrongen Negrito- en Negrito- 
achtige stammen. Een geprononceerde standen- of 
klasseindeeling, verwant aan een kastewezen, een 
Polynesisch kenmerk, treft men behalve in de 
onderafdeeling Manggarai ook wel aan in Ngada. 
Als opperste klassen heerschen daar de Ata kai of 
Attangga6; vermenging van een vrouw uit die 
standen met een man van lageren stand werd en 
wordt als een heftige adatschen- ding aangemerkt, 
welke voor de Nederlandsche interventie door den 
man en ook door het kind, indien de samenleving 
gevolgen had, met den dood werd geboet. De 
stammen uit die streken stellen prijs op een hoofd 
uit den hoogsten stand. Elders in de afdeeling, 
ofschoon de standenscheiding daar nict in den 
geprononceerden vorm voorkomt als in Ngada, 
nemen de hoofdengeslaehten toch een eigen 
geecrbiedigde positie in en let men even- zeer op 
ecn zuivere afstamming. Onder de hoof- 
dengeslachten groepeeren zich de vryen, onder 
dezen vroeger de slaven, thans de nakomelingen 
dier personen. 

Kleeding. Vooral aan de kusten gaan zoowel 
mannen als vrouwen er hoe langer hoe meer toe 
over om kleeren te cl rage n gemaakt van import- 
weefsels cn -snit. 

Voedsel. Behalve de sopi, of ,,moke'', uit lon- tar- 
of ardnsap bereid, wordt nog een andere soort 
alcoholhoudende drank bereid en wel de laroe. 
Dczc laroe wordt bereid uit in water opge- loste 
suikcr, de z.g. goela sawoe. 

Kampoenga. Tot voor korten tijd heerschten in 
Manggarai zeer vecl mijnwormziekte en dysenteric. 
Deze ziokten werden niet in geringe mate bevorderd 
door do onzindclijke wijze van wonen (groote 
adathuizen, laag boven den grond, defae- ceering 
door den vlocr). 

De bestrijding van doze ziekte, welke in 1923 cn 
volgende jaren intensief ter hand werd geno- men, 
bracht naast het toedienon van z.g. myn- 
wormkuren aan de bcvolking en het aanleggen van 
privaten bij elko woning, inede het verbou- wen van 
alle kainpoenghuizen. De groote on- hygienische 
huizen moesten verdwijnen, en daarvoor moest in 
de plaats komen kleino huizen van het adatmodel 
(waarin maximaal 3 ge- zinnen mogen wordon 
gchuisvest), mits de vloer 1.75 m. boven den grond 
is gelegen Meer dan do helft der huizen in 
Manggarai is'thans (1933) reeds verbouwd. 

Huwelijk. Het toengkoehu welij k is volgens de 
ad at ook in do Manggarai verplicht. Nu ook in 
Manggarai de R.K. Missie snelle vorderingen 
maakt met de evangelisatie, voomamelijk na- 

tuurlijk onder het opkomende geslacht, komt dit 
adathuwelyk in het gedrang. Jmmers de R.K.- 
godedienst verbiedt het huwelijk tusachen ncef en 
nicht, terwijl dispensatie daarvan door den bisschop 
zelden gegeven wordt en uiteraard de pas bekeerde 
Manggaraische jongeling die niet zal aanvragen. 

Oodsdiensl. Naar de uitkomsten van de volks- 
telling 1930 bedroeg het totale aantal inwoners van 
Flores en eilanden 714.136, waarvan 436.587 
Heidenen, 210.604 Christenen en 69.945 Mo- 
h&mmedanen. 

Op Flores en eilanden met uitzondering van de 
Alorgroep, werkt de R.K. Missie, nl. thans de 
Congregatie van de Paters van het Goddclijk Woord 
te Steyl, terwijl op Alor het zendings- werk ter hand 
wordt genomen door de Indische kerk. Vooral na 
overname van den R.K. zen- dingsarbeid door 
bovengenoemde congregatie in 1914 is een zeor 
snelle vooruitgang der chris- tianisatie merkbaar. 
Mohammedanen worden aangetroffen in enkele 
centra zooals La- boeanbadjo, Reo, Rioeng, 
Adonara, Solor en verder verspreid langs de kust. 
Het aantal Heidenen, die men het meest in het 
binnenland aantreft, is nog overwegend, maar sterk 
dalend, waartegenover staat een gelijke stijging van 
het aantal Christenen als een gevolg van de zeer 
intensieve evangelisatieactie. De toekomst van deze 
afdeeling wordt in sterke mate beinvloed door de 
resultaten van dit zendingswerk, omdat met het 
brengen van het Christendom gepaard gaat het 
brengen van geestelijke ontwikkeling en 
beschaving aan de nog zeer achterlijke be- volking. 
Het aantal belijders van het R.K.-ge- loof bedroeg 
op 1 Juli 1933 ± 197.000, terwijl 94 R.K. kerken en 
380 R.K. bedehuizen worden aangetroffen. De 
vorderingen in de nog jonge missiegebieden 
Manggarai en Ngada — in 1920 vestigden zich daar 
de eorste missionarissen — trekken zeer de 
aandacht. Het missiewerk op Flores en 
bijbelioorende eilanden, toevertrouwd aan de 
Congregatie der Paters van het Goddelijk Woord te 
Steyl, wordt verricht door 64 missionarissen en 30 
broeders onder leiding van den te Ndona naby finde 
gevestigden Apostolisch Vicaris van de Kleine 
Soendaeilanden met den persoonlijken titel van 
Bisschop van Arcis. In haar werk wordt deze 
congregatie bijgestaan door 56 zusters van de orde 
„Dienaressen van den Heiligen Geest to Steyl". Te 
.Toda Bdloe (Ngada) werd in 1933 een groot 
seminarie op- gericht, waar zeven jongens, na het 
doorloopen van het in Augustus 1925 opgerichte 
kleine seminarie (op dezelfdo plaats) verder worden 
op- geleid tot priester. Ook in de onderafdeeling 
Alor kan do kerstening op goecle resultaten wijzen; 
ongeveer de helft der bevolking is claar tot het 
Christendom overgegaan. Het zendingswerk staat 
onder leiding van een hulpprediker, bijgestaan door 
een 15 tai inlandsche leeraren, terwijl daar- naast 
nog eenvoudiger opgeleide krachten, z.g. „oetoesan 
indjil" voorkomen. 

De animistische eeredienst vindt o.m. uiting in 
de tailooze z.g. pemalis. Op het eiland Lom- bldn 
onderscheidt men twee pemalis, nl. de groote, 
wolke van onbeperkten duur is en de kleine, 
waarvan de termijn door bijkomende 
omstandigheden wordt bepaald. Zoo zijn groote 
pemalis in de bergkampoengs van Kedang het 
woven van saroengs, in West Lewo Leba het 
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eten van varkensvleesch enz. Kleine pemalis: het 
huis, waar een kiud geboren is, het eten van en het 
jagen op herten, kort nadat een mannelijk familielid 
is gestorven. Verder heeft elke karn- poeng zijn 
tanah. pemali, waar o.a. de regen wordt afgesmeekt, 
en zijn roemah pemali, waar heilige voorwerpen 
worden bewaard. De Islam en het Christendom 
worden nog sterk door deze pemalis beheerscbt. Ten 
slotte zij bier aangetee- kend, dat hoewel de adat het 
dooden van heksen toelaat, het bestuur alle ten 
dienste staande mid- delen te baat neernt om deze 
moorden te be- strijden. Heksenmoorden worden 
steeds streng bestraft. 

0 n d e r w ij s. Het onderwijs in de afdeeling 
Flores is nagenoeg geheel in handen van kerke- lijke 
organisaties； uitzonderingen hierop vormen alleen 
de inlandsche vervolgschool alsmede een 
normaalcursus voor volksonderwijzers te Kala- 
bahi. In de onderafdeeling Alor en eilanden is het 
bijzondere onderwijs toevertrouwd a an de In- 
dische Kerk, in de rest der afdeeling aan de 
Roomsch-Katholieke missie. 

Het a an tai volksscholen bedraagt in de on-
derafdeeling Manggarai 52, Ngada 41, finde 38, 
Maoemere 51, Oost Flores 57, en Alor 32. 

Gemiddeld is er 6en volksschool op de 2500 
zielen. Vermelding verdient, dat bij bijna al deze 
scholen hoogst eenvoudige logeergebouwen staan 
ten behoeve van die leerlingen, die ver van de 
scholen wonen. De schoolgebouwen, annex goe- 
roewoningen en kinderverblijven, zijn opgericht 
door de bevolking zelf. Het onderhoud, de sala- 
rissen en andere uitgaven worden bestreden uit de 
z.g. schoolbijdragen van de bevolking ad / 0.50 per 
belastingbetaler en regeeringssubsi- dien, welke 
laatste door de Floreskas worden ge- restitueerd. 

Te Kalabahi wordt een openbare vervolgschool 
aangetroffen. Overal elders in deze afdeeling is het 
standaardonderwijs in handen der Roomsch-
Katholieke missie, welke daartoe be- schikt over vijf 
standaardscholen: te Roeteng (onderafdeeling 
Manggarai), Toda Beloe [onder- afdeeling Ngada), 
Ndona (onderafdeeling £nde) Leia (onderafdeeling 
Maoemere) en Larantoeka (onderafdeeling Oost 
Flores en SoloreiJanden), welke op een enkele 
uitzondering na, uitsluitend bezocht worden door 
jongens. Het meerendeel der leerlingen is 
ondergebracht in een bij de school behoorend 
internaat; alleen op de grootere plaat- sen Roeteng 
en. Larantoeka is het aantai externe leerlingen 
betrekkelijk groot. Voorts exploiteert de missie nog 
standaardmeisjesscholen te Larantoeka, Leia en 
Toda Beloe, waarvan alle leerlingen ondergebracht 
zijn in bijbelioorende door de zusters beheerd 
wordende internaten; eerst- genoemde twee scholen 
zijn volledige standaardscholen, die te Toda Beloe 
is een vervolgschool. In totaal genieten omstreeks 
500 jongens en 350 meisjes standaardonderwijs; 
gemiddeld ver- laten per jaar 120 leerlingen met 
einddiploma de school, terwijl er jaarlijks ongeveer 
60 afvallen. Een deel der gediplomeerden gaat naar 
de normaalcursus voor volksonderwijzer, de 
schakel- school te £nd6, en het klein-seminarie te 
Toda Beloe; de meisjes komen grootendeels terecht 
op de door de zusters in stand gehouden huis- 
houdscholen. 

Volksonderwijzers worden in de onderafdeeling 
Alor van landschapswege opgeleid op een 

namiddagcursus, gegeven door het hoofd der to 
Kalabahi bestaande vervolgschool. Overigens is de 
opleiding tot volksonderwijzer geheel in handen der 
Roomsch-Katholieke missie, welke daartoe een 
gesubsidieerden normaalcursus on- derhoudt te 
Ndona. De leerlingen zijn ondergebracht in een 
internaat. Uit bezuinigingsover- weging zal de 
cursus te Kalabahi in 1934 worden gesloten. 

Schakelschoolonderwijs wordt gegeven aan do 
van missiewege geexploiteerde en door de regeering 
gesubsidieerde schakelschool te Ndao, nabij finde. 
Deze schakelschool zal worden onigozet in een 
vervolgschool met onderwijs in het Neder- landsch 
in de 2 boogst© klassen. Deze omzetting zal 
geleidelijk plaats vinden en in 1935 voltooid zijn. 

De Roomsch-Katholieke Missie onderhoudt 
zonder steun van Overheidswege ambachts- scholen 
te find6, Maoemere en Larantoeka, welke te zamen 
ongeveer honderd leerlingen tellen. Onderwijs 
wordt gegeven in timmeren, smeden, meubelmaken, 
drukken, letterzetten, boekbin- den, schoenmaken, 
kleermaken, enz. Voorloopig heeft de missie zelve 
alle opgeleide jongens nog in dienst kunnen nemen, 
maar weldra zal de tijd aangebroken zijn, dat elders 
emplooi moet worden gezocht. 

Vermelding verdienen de te Larantoeka, Leia, 
Djopoe, Ndona en Toda B61oe in handen der zusters 
zijnde huishoudscholen met in totaal ongeveer 212 
leerlingen. 

Rechtspraak. De rechtspraak ten behoeve van 
inlanders enz. wordt onderscheiden in： 

A. de rechtspraak over landsonderhoorigeu; 
B. de rechtspraak over zelfbestuursonder- 

hoorigen. 
Ad A. Deze wordt over de Inlanders (geen 

zelfbestuursonderhoorigen) en Vreemde Oos- 
terlingen andere dan Chineezen (in strafzaken over 
alle Vreemde Oosterlingen) uitgeoefend door： 1. 
een landraad, welke te ilnde gevestigd is; 2. de 
magistraatsgerechten. De magistratuur wordt 
uitgeoefend door de Europeesche gezag- voerende 
ambtenaren. 

Ad B. De rechtspraak in de zelfbcstuursge- 
bieden over de eigen onderdanen bcrust bij do 
inheemsche rechtbanken： do raden van lunds- 
hoofden, de bestuurdersgerechten en de gemccn- 
tegerechten. De laatste zijn nog niet ingestold. 

Door het hoofd van gewestclijk bestuur zijn 
voorschriften vastgesteld omtrent de bemooienis 
van het Europeesche bestuur met deze rechtspraak. 
In elk landschap is een bestuurdersge- recht met den 
bestuurder als rechter, bijgestaan door leden van het 
zelfbestuur. Zij oefenen in het algemeen dezelfde 
bevoegdheden uit als de magistraten t.a.v. 
landsonderhoorigen. In elke onderafdeeling is een 
raad van landshoofden gevestigd, samengesteld uit 
de bestuurders en leden van de zelfbesturen en 
voorgezeteii door den bestuurder van den beklaagde 
of den gedaagde, onder leiding van den betrokken 
onderafdeelingH- chef. Zij oefenen gelijke niacht uit 
als de land- raden t.a.v. landsonderhoorigen. 

Uitspraken van deze rechtbanken, welke ecn 
veroordeeling inhouden tot een vrijheidsstraf van 
langer dan 1 jaar of geldboete van nicer clan / 100, 
worden v66r de tenuitvoerlegging aan het oordeel 
van het hoofd van gewestelijk bestuur 
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onderworpen. Als bijzonderheid valt op te mer- ken 
dat do radon van landshoofden bovoegd zijn om een 
opgelegde vryheidsstraf te vorvangon door een 
verbanning buiten het landschap, in.- dien daartoe 
uit hoofde van persoonlijke of maat- schappelijke 
omstandigheden rcdenon bestaan. 

V olksgezondheid. De gezondheids- toestand der 
inheemsche bovolldng is — in aan- merking 
genomen haar totaal gemis aan hy- gienisch inzicht 
— niet onbevredigend. 

Ten behoeve van de individueelo ziekenver- 
zorging zijn er: in de onderafdeeling Manggarai te 
Roeteng een ziekeninrichting met een capa- citeit 
van 30 bedden, benevens poliklinieken te Rekas 
(twee met annex een klein ziekenzaaltje), 
Eengkbadjang en R&o; in de onderafdeeling Ngada 
een kleine ziekeninrichting (de gewezen militaire 
ziekenzaal) te Badjawa； in de onderafdeeling 
Ende te Ende een ziekeninrichting en een 
afzonderlijk paviljoen voor eerste klasse patienten, 
benevens een polikliniek te Wolo- waroe; in de 
onderafdeeling Maoemdre een kleine 
ziekeninrichting te Maoemere, benevens poli-
klinieken te Bola, Leia en Paga; in de onderaf-
deeling Oost Flores en Soloreilanden een zieken-
inrichting te Larantoeka benevens poliklinieken te 
Wadwerang (Adonara) en Hadakdwa (Lom- b!6n) 
； in de onderafdeeling Alor een ziekeninrichting te 
Kalabahi, benevens poliklinieken te Taramana 
(Alor) en Blangmerang (Pantar). Te L61a 
(onderafdeeling Maoem6re) zal in 1934 een 
missiehospitaal worden geopend. Aan de zieken- 
huizen te Roeteng, Ende, Maoem6re, Larantoeka en 
Kalabahi zijn geneeskundigen verbonden； de 
overige inrichtingen worden periodiek door een 
geneeskundige bezocht, maar staan onder da- 
gelijksche leiding van een mantri-ziekenverpleger. 

Op het gebied der hygiene client niet onver- meld 
te blijven het gereedkomen in 1931 van de van 
landschapswege aangelegde waterleiding voor 
Larantoeka en omgeving. Waterleidingen van 
kleineren omvang worden nog aangetroffen te £nde, 
Badjawa, Roeteng, Kalabahi en L61a. 

Geschiedenis. Thans zijn er slechts militaire 
bezcttingen gevestigd te 0nd& Larantoeka en 
Kalabahi. Permanente brigades van het detache- 
mcnt te Larantoeka zijn gelegerd te Maoemere en tc 
Waiwerang (Adonara). De militaire bezet- tingen 
van Roeteng en Badjawa werden in 1933 door 
detachemcnten veldpolitie vervangen. De 
inwendige politieke toestand is good, al komen 
kleine verstoringen van rust en ordo wel voor. Deze 
zijn echter steeds van zeer localen aard. 

ADONARA of ANDONARA. (Aanv. DI. I). Ei-
land, behoorende tot de onderafdeeling Oost Flores 
en Soloreilanden, afdeeling Florea, residence Timor 
on onderhoorigheden. Het is 66n dor drie eilanden, 
welke gczamenlijk Soloreilanden worden genoomd, 
en een deel uitmaken van de Kleine Soonda 
eilanden. In den meest z.w.lijken hock van het 
eiland verheft zich do ±50° ni. hooge Goenoeng 
Wotang. Van hier uit loopt een bergketen, waarvan 
do hoogste toppon tot ± ]000 m. reiken, in 
n.o.lijkerichting, om vorvolgens af te buigen in 
n.w.lijke richting naar de n.kust. Hot berglandschap 
is van een gelijkmatige atruc- tuur; scherpe kaminen 
en diep ingesneden ra- vijnen komen niet veel voor. 
Vooral in het w.lijko gedeelte 一 met uitzondering 
van de kuststreken —in het z.g. Horowoeragebied, 
is het oiland zeer waterrijk, terwijl hier ook nog 
prachtige bos- 

schen wordon aangetroffen, welke door het bosch- 
wezen als reserve worden onderhouden. Terwyl het 
westelijke gedeelte voor een belangrijk deel 
govormd wordt door kleine heuvelachtige dalen, 
ingesloten door een ring van bergruggen, is het 
oostelijke gedeelte ingenomen door een mooie 
hoogvlaktc van 土 200 m., die het z.g. Doeling- 
complex insluit. InhetZ.O. verheft zich de regel- 
matigo vulkaankegel Hi (berg) Boling ±166。m 
hoog, welke nog werking vertoont. Op de flan- ken 
van dezen berg zijn de oude lavastroomen nog zeer 
goed waar te nemen. Overigens vertoo- nen zich 
nergens anders vulkanologische ver- schijnselen. 
Het eiland is het welvarendste van de groep der 
Soloreilanden. Behoudens in het z.g. Botoen 
(Z.W.), Boldng (Z.O.) en het meest ooa- telijke 
gedeelte in hot Doeling-complex (ooste- lijkst 
gedeelte van midden-Adonara) ontwaart men overal 
prachtige tuinen, beplant met mais, tabak, padi en 
tweede gewassen. Klapperboomen in dichte rijen. 
bedekken vrijwel het geheele eiland. Tamarind© 
komt veel voor, kemiri weinig. Door den zwaren, 's 
nachts vallenden dauw kan in de meeste streken ook 
in den drogen tijd worden geplant. De bevolking 
bestaat bijna geheel uit landbouwers; slechts door de 
kustbevollung wordt wat visscherij beoefend en 
handel gedre- ven. Weverij wordt als huisnijverheid 
beoefend. In verband met den zeer vechtlustigen 
aard van het volk, waardoor het herhaaldelijk tot 
„oor- logjes" tusschen de verschillonde kampoengs 
kwam, is het verboden smederijen te houden zonder 
vergunning van het bestuur, terwijl een algohcel 
verbod bestaat voor het vervaardigen van z.g. 
Adonara parangs (groote vechtparangs), tengevolge 
waarvan de eertijds zich vooral in Trong en 
Lamahala bevindende smederijen zijn opgeheven. 
Paarden, welke zijn ingevoerd, worden sleclits door 
de meest gegoeden gehouden； overigens is vrijwel 
een ieder in het bezit van wat klein vee, als geiten, 
varkens en kippen. Honden zijn een waardevol bezit 
voor de jacht op herten en varkens, welke naast wat 
verwilderde kar- bouwen veel voorkomen. 

De overal heerschende slechte economiscbe 
toestanden hebben ook hun invloed doen gelden op 
dit eiland, voornamelijk t.a. v. den producten- 
handel, in do eerste plaats copra. Daardoor maakt 
het geldvorkeer in den onderlingen handel lang 
zamerhand plaats voor den ruilhandel. Slechts aan 
de Chinecscho handelaren, waarvan er ver- 
scheideno zijn gevestigd in de hoofdplaats Wad- 
wdrang, welke tweemaal per maand door een 
K.P.M. stoomer wordt aangedaan, en een in de 
oorspronkelijke hoofdplaats Sagoe, is het te danken, 
dat het geldverkeer niot geheel ver- dwijnt. Do 
rykdorn van de bevolking wordt hoofdzakelijk 
govormd door olifantstanden en klecdon (z.g. kains 
ketipa e.a.); de gegoedeu be- zitten ook gouden 
krissen en sieraden, welke in vroegero tijdon uit 
Britsch-Indie, Sumatra e.a. deelen van don 
Indischen archipel werden in- gevoerd, en waarmee 
de ,,bruidsschat‘‘ wordt betaaid, die o.a. variceren 
kan tusschen 66n en tien olifantstanden, waarbij aan 
iederen tand dan een waarde dient te wordon 
toegekend van / 300 tot /500. 

Het oiland is vcrdeeld in 2 landscliappen n.l. 
Adonara on Larantoeka.- De oorspronkelijke 
radjaschappon Trong en Lamahala zijn bij Adonara 
gevoegd. 
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Tot het landschap Adonara behoort het meest | 
westelijke kustgebied, een gcdeelte N.O. van : 
Wadwerang en verder het oostelijke gedeelte. Het 
wordt gevormd door do kapitanschappen Trong, 
Lamahala on Adonara, welke tevens ge- meenten 
zijn. Het gemeentewezen is sedert eeni- gen tijd als 
proef ingevoerd. 

Tot het l&ndschap Larantoeka behooren het 
westelijk stuk en een gedeelte van z. midden Ado- 
nara tot aan de zuidkust. Het wordt gevormd door de 
kakangschappen tevens gemeenten (de benaming is 
kakang voor een adatbestuurder onder den radja van 
Larantoeka en kapitan voor een adatbestuurder onder 
den radja van Adonara) Horowoera en Tanah Boling, 
welke kakang den titel voert van Radja II. Blijkens de 
volkstelling 1930 bestaat de bevolking uit 36.349 
zielen, waarvan 17.637 mannen en 18.712 vrou- wen. 
Hoofdzakelijk zijn het heidenen ； slecbts in de 
gebieden behoorende tot Larantoeka heeft de R.K. 
Missie succes. Op een totaal van 士 14.000 treft men 
hier rond 2800 Christenen. Mo- hammedanen komen 
in deze streken niet voor. Overigens wint het 
Christendom slechts lang- zaam terrein. Horowoera 
wordt bezocht door een pastoor, die zetelt in 
Pamakajoe (eiland Solor), het overige gedeelte van 
het eiland door cen priester, die Wa6w6rang tot 
standplaats heeft. Kerken bevinden zich in 
Wafewerang, Kiwa Ona (kampoeng in kakangschap 
Tanah-Boldng) en Witihama (grootste kampoeng in 
het kapi- tanschap Adonara). Mohammedanen 
zetelen voor- al in de kustkampoengs Trong, 
Lamahala, Wafe- werang, Boleng, Sagoe, terwijl 
verder de meeste groote adathoofden, zooals die van 
Hinga, Lam- boenga, Witihama, Mohammedaan zijn, 
Onder de bergbevolking treft men slechts zeer spora- 
disch een Mohammedaan aan. Moskeeen zijn te 
Trong, Lamahala, Wafew6rang, Boldng en Adonara. 
Een goede weg, welke in den drogen tijd geschikt is 
voor autoverkeer, verbindt de w.- en o.-, en z.- en n.-
kusten van het eiland. 

Literatuur: Dr. Vatter, “Ata Kiwa；.?： 
OOST FLORES en SOLOR (Aanv.'D】. III). De 

onderafdeeling Oost Flores en Soloreilanden, af- 
deeling Flores, resiclentie Timor en Onderhoorig- 
heden is bij besluit van den Directeur van Bin- 
nenlandsch Bestuur (medio 1932) ondershands 
samengevoegd met de onderafdeeling Maoemdre van 
de afdeeling Flores, dost Flores bestaat uit een 
berglandschap, waarin de moerassige Konga- vlakte. 
De toppen verheffen zich tot ±1300 m. hoogte. In het 
Z.O. verb eft zich de dubbelvul- kaan Lewotobi, 
welke bestaat uit de toppen (tevens kraters) Lewotobi 
Perempoean (1704 in.) en de Lewotobi Laki (1590 
m.). De laatste uit- barsting heeft plaats gehad in 
1922, terwijl in 1932 de berg neiging daartoe 
vertoonde. Vlak ten Noorden van de hoofdplaats 
Larantoeka be- vindt zich de Hi Mandiri, een 
kegelvormige, uitgewerkte vulkaan (1501 m.). Over 
het alge- meen is Oost Flores voldoende door 
riviertjes doorsneden. In het begin van 1932 is een 
water- leiding aangelegd naar de hoofdplaats 
Larantoeka, waarvan de bron zich bevindt bij de kam-
poeng Bana op 土 20 km. afstand. In het N., in den 
z.g. „V^ogelkop,, treft men het eenige meer in de 
onderafdeeling aan, een bezienswaar- digheid, omdat 
het, ofschoon midden tusschen het gebergte gelegen, 
bewoond wordt door vele krokodillen. Het volk 
bestaat hoofdzakelijk uit 

landbouwei*s, slechts de kustkampoengs doon wat 
aan visscherij. Verbouwd worden: mals als 
hoofdvoedsel, padi en tweede gewassen. Gebrok aan 
voedsel komt sporadisch voor. Over het al- gemeen 
genomen is het ci land vruchtbaar, minder dan 
Adonara, doch meer dan Lombldn. Het 
uitvoerproduct is voornamelijk copra. De hoofd- en 
nicest belangrijke plaats is Larantoeka. Hier bevindt 
zich de zetel van den onderafdeelings- chef 
(fungeerend controleur of controleur), die het 
bestuur voert over de eilanden Solor, Adonara, 
Lombldn, verder over Oost Flores en Maoemere. 
Tevens is het hot centrum van do R.K. Missie in de 
onderafdeeling Oost Flores en Soloreilandcn, met 
een jongens- en een meisjes- internaat, waaraan 12 
zusters verbonden zijn; verder zijn er gelegerd 5 
brigades militairen onder commando van een 
kapitein en bevindt er zich een militaire en burger坷
ke ziekenzaal. Oost Flores wordt gevormd door de 
kakangschappen Lewotobi, L6wingo, Wolo, 
Larantoeka, Moedapoetoe en het kapitanschap 
(behoorende tot het radjaschap Adonara) Tg. 
Boenga. Blijkens de volkstelling van 1930 bestaat de 
bevolking van Oost Flores uit totaal 32.698 zielen, 
waarvan meer dan de helft Christenen. Kerken treft 
men er veel aan. 

In de gemeente Larantoeka treft men in de 
kustkampoengs Mohammedanen aan tot een totaal 
van 士 800. In kampoeng Baroe bevindt zich een 
moskee. Overigens is het volk Heiden. Zie verder 
SOLOR. 

Literatuurt Dr. Vatter, „Ata Kiwa", 
LOMBLfiN, LOMBLfiM (Aanv. DI. II). Eiland 

behoorende tot de onderafdeeling Oost Florcs en 
Soloreilanden, afdeeling Flores, residcntic Timor en 
Onderhoorigheden. Het is 66n der drie eilanden, 
welke gezamenlijk de Solorcilanden worden 
genoemd en een deel uitmaken van de Kleine 
Soenda eilanden. Vooral het zuidelijk gedeelte van 
het eiland is zeer bergachtig met scherpe kammen en 
diep ingesneden ravijnen, on toppen, welke over do 
1000 m. hoogte reiken. Vele riviertjes waarhorgen 
een goede watcr- voorziening. Ongeveer in het 
midden van het eiland naar het N.W. toe in den vorm 
van een driehoek met de punt naar beneden gekeerd, 
gaut het laagland over in den vulkaan Hi Waliran 
(Zwavelberg, 1450 m.), welke zeer werkzaani is en 
o.a. in 1931 neiging vertoonde uit te barsten. Geheel 
in het N. verheft zich de Qoenoeng Ko- dang, een 
uitgewerkte vulkaan (1533 m). In Iict Z. ligt de 
vermoedelijk nog werkzame vulkaan Jli Labelakan 
(640 in). Noch in het gebied van den Hi Waliran, 
noch in dat van den Hi Kedang treft men rivieren 
aan. Slechts een — vermoedelijk aluin bevattende 
waterbron bevindt zich in hot Kedangsche. Do 
watervoorziening in dezc streken geschiedt dan ook 
hoofdzakelijk door middel van putten, in het 
Kedangsche worden aan het zocstrand kleine 
bronnetjes aangetrof- fen, waarvan het water bij ]aag 
zeeniveau drink- baa r is. Vulkanologische 
verschijnselen koinen hier zeer vcel voor. Ten N. 
van Lomblen bevindt zich het kleine vulkanische 
eiland Batoe Tara. Het eiland LombJin is vrij 
welvarend, in veel niindere mate echter dan Adonara 
(zie al- daar). Over het geheele eiland ziet men wel 
klap- perbooinen, doch dichto klappertuinen als te 
Adonara treft men slechts zeer sporadisch aan. De 
meeste copra wordt geleverd door Kedang, 
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dat ook het kemiriland bij uitnomendheid is. In het 
Labalagebied komt dit product ook vrij veel voor. 
Copra, kemiri en tamarinde vormon de 
uitvoerproducton. Evenals op de andere Solor- 
eilanden (Adonara en Solor), is mais het hoofd- 
voedsel. Daarnaast verbouwt men padi en twee- de 
gewassen. In enkele streken van hot eiland komt de 
z.g. „lapar biasa'1 voor, dat is herhaa]- delijk 
terugkeerend gebrek aan mais. Do bevol- king voedt 
zich dan voornamelijk met „gabang), (een soort van 
sagoe), terwyl de toewak (palm- wijn), behalve een 
overal op de Soloreilanden zeer geliefd 
genotsmiddel, evoneens wordt aangewend om den 
honger te stillen. De bevolking bestaat bijna geheel 
uit landbouwers. Slechts aan de kust wordt wat 
visschery beoefend. Bekend zijn de lieden uit 
Lamaldrap die in hun ranke vaar- tuigen, (z.g. 
pledangs) de grootste zee-monsters aandurven en 
harpoeneeren. Geheel van visch- vangst leeft de 
bevolking van het zich in w.-lijke richting naar 
Adonara uitstrekkende schiereiland- je, dat Tobi 
Woetoeng genoemd wordt. In het gebied van de Hi 
Waliran (kapitanschap Lewo tolo) komen veel 
paarden voor. Door jacht op herten en wilde 
varkens, in het Kedangsche ook op verwilderde 
karbouwen, kan de bevolking zich nu en dan van 
vleeschvoeding voorzien; verder wordt in die 
behoefte voorzien door het houden van klein vee, als 
varkens, geiten en kippen. Chineesche handelaren 
zijn vooral gevestigd in Balaoerin (Kedangsche), dat 
eenmaal per maand door een K.P.M.-stoomer wordt 
aange- daan. Het eiland belioort tot de 
radjaschappen Larantoeka cn Adonara. Het 
oorspronkelijke radjaschap Labala is bij Larantoeka 
gevoegd. Het Larantoekagebied wordt gevormd 
aoor het zuidelijk gedeelte van het eiland met 
uitzon- dering van den z.w.-hoek en bestaat uit de 
ka- kangschappen Labala,- Lamalerap en L6woleba. 
Het Adonaragebied bestaat uit het noordelijke 
gedeelte van het eiland (de kapitanschappen Kedang 
cn L6\votolo) cn den z.\v. hoek (het kapitanschap 
Kawela). Blijkens de volkstelling 1930 bedraagt het 
totaal aantal zielen 47.149, waarvan 22.917 mannen 
en 24.232 vrouwen. In vergelijking met Adonara 
(zie aldaar), dat % van de oppervlakte van Lombldn 
bedraagt, is de bevolkingsdichtheid niet groot. Het 
dichtst be- woond is het kapitanschap Kedang. Als 
proef is scdcrtcenigcn tijd het gemeentewezen 
ingevoerd; de kapitanschappen vormen tevens de 
gemeenten. 

In het Larantoeka-gebied is de bevolking 
overwegencl Christen, voor minder dan do helft 
Hciden, terwijl slechts in Labala Mohanunedanen 
worden aangetroffen. Loinbldn wordt bezocht door 
4 pastoors, waarvan 2 gevestigd te Lewo- 16ba, 1 te 
Labala en 1 te Lamal6rap. In genoemde kampoengs 
treft men ook eon kerk aan, boven- dien nog te 
Lewooka, Lerck en fladakewa; de hoofdplaats van 
hot eiland is standplaata van een bestuursassistent. 
In het radjaschap Adonara heeft de Christianisatie 
veel minder succes; een overwegend groot deel van 
de bevolking is nog heiden; in het Kedangsclio treft 
men veel Mo- hannnedanen aan. Moskeeen zijn to 
Kalikoer en Dailolong. 

Lilcraluurt Dr. Vatter, „Ata Kiwan. 
SOLOR (Aanv. DI. IV). E6n der drie eilanden, 

wolke gezamenlijk de Soloreilanden worden ge-
noemd en een deel uitmaken van de Klei no Soenda-
eilanden. Het eiland is een bergland- 

schap, dat in drie complexen vcrdeeld kan worden, 
welke respcctievclijk door middel van een 
laagvlakte en eon zadcl met elkaar in verbinding 
staan. Hocwel de toppen slechts een hoogte van 土 
800 m. maximaal bereiken, is het terrein door diep 
ingesneden ravijnen vrij moeilijk. Vulkani- scho 
vorschijnselen doen zich hier niet voor. Het eiland 
is zeer waterarm, de watervoorziening geschiedt 
hoofdzakelijk uit enkele putten. Slechts in het 
zuidelijk gedeelte stroomt een riviertje, dat uit een 
oogpunt van watervoor- ziening van beteokenis kan 
worden geacht. So- lor, dat eertijds overdekt was 
met schitterende bosschen van sandelhout, is nu 
practisch geheel ontboscht. Van het belangrijkste 
eiland van de Solorgroep, waar de eerste 
Europeeache vesti- ging plaats had en van waaruit 
het Christendom zich voortplantte tot het de 
belangrijke afme- tingen heeft aangenomen van 
heden, is het ver- worden tot een zeer armoedig, 
niets beteekenend eiland, dat door steenachtigheid, 
gebrek aan geboomte en water niet gaarne door 
Europeanen wordt bezocht. Veel meer dan mais en 
toeak- boomen (hiervan verkrijgt men de toewak, 
d.i. palmwijn) treft men er niet aan, terwijl de groote 
afstanden tot de pasarcentra van belang (Larantoeka, 
Wadwerang) nadeelig werkt ； de bevolking staat 
er dan ook economisch ongunstig voor. De 
kustkampoengs doen aan visscherij; bekend om het- 
harpoeneeren van de grootste zeemonsters is 
kampoeng Lamakera. Herhaalde malen heeft het 
Gouvernement met voeding moeten steunen. Het 
eiland bohoort geheel tot het radjaschap Larantoeka
； het wordt verdeeld in de kakangschappen 
L6wolein, Pamakajoe, Lawajong en Lamak6ra. 
Blijkens de volkstelling 1930 bestaat de bevolking 
uit 14.764 zielen, waarvan 7346 mannen en 7418 
vrouwen. Hoofd- zakclyk is de bevolking 
Heidensch; het totaal aantal Christenen bedraagt 土 
2700; de kustkampoengs Lewobajong en Lamakera 
zijn practisch geheel Mohammedaansch; het totaal 
aantal Mohammedanen bedraagt 土 2300. In 
Pamekajoe, dat tevens de standplaats is van een 
pastoor, bevindt zich een kerk; moskeoen treft men 
aan te Lewohajong en Lamakdra. 

Literatuur: Dr. Vattor, „Ata Kiwa", 
ALOR (Aanv. Dl. I en V of suppl. afl. biz. 228). 

Onderafdeeling van de afdeeling Flores der resi- 
dentie Timor en Onderhoorigheden, bestuurd door 
een controleur bij het Binnenl. Bestuur met 
standplaats Kalabahi aan de Kabolabaai en ge- legen 
ten N.W. van Timor. De onderafdeeling omvat de 
eilanden Alor, Pantar, Pocra en nog enkele kleinero 
eilanden. Zij bestaat geheel uit zelfbestuursgobied, 
t.w. de landschappen: a. Alor omvattende het 
noordwestelijke deel van Alor en de eilanden Pantar 
on Poera; b. Koei, omvattende het zuidwostelijko 
deel van Alor； c. Kolana, omvattende het 
oostelijke deel van Alor en 
d. Batoololong, het kleinste, gelegon in het zuid-
midden van Alor, begrensd door bovenge- noemde 
drie zelfbesturon. Elk landschap is verdeeld in 
districten, aan het hoofd waarvan de z.g. kapitans 
staan. De districten zijn weer verdeeld in 
temoekoexigschappen, elk omvattende een aantal 
kampoengs, aan het hoofd waarvan de temoekoong 
staat. Elke kampoeng hoeft zijn kampoenghoofd. De 
radja's van bovengenoemde 4 landschappen hebben 
alien de korte verklaring geteekend. 



1374 ALOR. 

Het eiland Alor werd voor het eerst in 1927/ 1928 
topografisch vluchtig opgenomen. Een schetskaart 
schaal 1 : 100.000 werd uitgegeven. De algemeene 
gesteldheid van den bodem van Alor is zeer ruw. 
Het eiland is gekenmerkt door zeer hooge ketens 
zoowel in lengte- als in breedte- richting, waamaast 
diepe ravijnen. De gemid- delde hoogte is 士 1000 
m. Het gemiddelde verhang bedraagt 1 op 12. 
Inderdaad is dat reel meer, omdat na een zwaren 
klim van de kust af steeds een diep ravijn volgt. 
Groote verkeerswe- gen, geschikt voor 
autotransport, worden dan ook niet aangetroffen. 
Wei wordt de onderafdee- ling doorsneden door vrij 
behoorlyke paarde- paden. Vooral de voetpaden 
kunnen echter zeer steil zijn. Het geheel moet in 
oude tijden aan flinke bevingen hebben 
blootgestaan. Koraal- banken tot op 700800 m. 
behooren niet tot de uitzonderingen. De kusten zijn 
over het alge- meen vrij regelmatig, doch rotsachtig. 
De ber- gen, welke, zooals vermeld boven 
zeeniveau zeer steil zijn, dalen ook onder zeeniveau 
nog zeer steil af. Vandaar dat vlak bij de kust reeds 
zeer groote diepten worden gemeten. Voor de 
stoom- en zeilvaart bieden zij dan ook door de open 
ligging en de sterke stroomen minder geschikte 
ankerplaatsen aan. Alleen de Kabolabaai op Alor en 
de Baai van Blangmerang op Pantar maken daarop 
een gunstige uitzondering. Beide baaien zijn in het 
Westen gelegen. Vooral de Kabolabaai dringt diep, 
doch smal het land in. In het Noordwesten is 
daardoor een schierei- land gevormd, de 
zoogenaamde Vogelkop, dat door een lage 
landlengte van slechts 5 km. breed met overig Alor 
verbonden is. De eenige nog werkende vulkaan op 
deze eilanden is de Goe- noeng Api, grenzend aan 
den Goenoeng Delaki op bet eiland Pantar; volgens 
den vulkanologi- schen dienst is de vulkaan 
ongevaarlijk. De watervoorziening laat, mede door 
den aard van het terrein (groote hoogten, waamaast 
steile diepten), veel te wenschen over. Het behoort 
niet tot de uitzonderingen dat het water 400 m. lager 
dan wel een uur van de kampoeng verwij- derd 
gehaald wordt. De gekochte vrouw is daar- voor 
echter het geduldige lastdier. 

De kustbevo】king van Oost AJor is afkomstig 
van Timor, v.n.l. Portugeesch Timor. De kust- 
bevolking van West Alor en Pantar is van wes- 
telijken oorsprong, o.a. van Lomblen, ^Flores, Java, 
Celebes. De bergbevolking van Alor'eri Pantar kan 
als autochthoon worden aangemerkt. Haar afkomst 
kent zij niet. Alle legenden dien- aangaande komen 
daarop neer, dat de voorva- deren of uit een grot, 
dan wel uit ecn bron, een hert, een bamboe enz. zyn 
voortgekomen. De bevolking moet in oude tijden 
zeer gelsolecrd gewoond hebben. De vele talen en 
dialecten geven aan, dat dit ook in jongeren tijd het 
geval ge- weest is. Een meer onderling verkeer is 
eerst ont- staan sinds het Gouvernement intensief 
bestuur invoerde en orde en rust schiep. Dit dateert 
echter eerst van 土 1910. Als talen komen op Alor 
voor: a. Wersina, gesproken door de kustbevol- king 
van Oost- en Zuid-Oost Alor, welke van 
Timoreeschen oorsprong is; b. Woelili, gesproken 
door de bergbevolking van Oost Alor; c. Sa- boeda, 
gesproken in Midden Alor; d. Barawa- hing, Aboei 
of Namatalak taal, gesproken door de bevolking van 
West Alor met uitzondering van het Zuidwestelijk 
deel, waar e. de Kdlong taal 

gesproken wordt, /. de Kabola taal, gesproken op 
den Vogelkop en g. de Pandai taal, gesproken door 
do kustbevolking van den Vogelkop. Op Pantar zijn 
de volgende talen te onderscheiden: 
а. Lemma, gesproken in het zuidelijke bergdeel 
van Pantar ； b. Deing, gesproken in het midden- 
bergdeel van Pan tar; c. Bl a gar of Tarang, ge-
sproken in het oostelijke bergdeel van Pantar en d. 
Pandai taal, gesproken door de kustbevolking van 
Noord-, West- en Zuid-Pantar. Behalve de Pandai en 
Kdlong taal bezitten bovengenoemde talen nog 
diverse dialecten. 

Het totaal aantal zielen bedraagt volgens de 
volkstelling van 1930 rond 90.000, als volgt over de 
diverse zelfbesturen verdeeld: Alor 48.659, waarvan 
18.501 op het eiland Pantar; Koei 18.646; Kolana 
16.821 en Batoelolong 
б. 083. Hiervan belijdt ongeveer de helft den 
Christelijken godsdienst, terwijl het overige deel van 
de bevolking heidensche godsdiensten dan wel den 
Islam belijdt. De Mohammedanen zyn ver- re in de 
minderheid； zij bewonen alleen de wes- telijke 
kuststreken. Over het algemeen beschouwt zij zich 
als te staan boven de Christen- dan wel 
Heidenbevolking. Het komt vermoedelijk daardoor 
dat zij in vroegere tijden bij haar invasie de nog 
Heidensche bergbevolking gedeeltelijk aan haar 
ondergeschikt wist te maken door den handel (zout, 
visch, kains enz.). 

De eilanden zijn zoo goed als geheel ontwoud. 
Smalle strooken oerbosch komen alleen langs de 
rivieroevers in de ravijnen nog voor. Overwegend 
daarentegen is alang2 begroeiing, waartusschen 
meestal de kajoe-poetih (eucalyptus )groeit. Het 
overige deel bestaat uit jonge begroeiing, welke na 
hoogstens 6 jaren wed er gekapt en gebrand wordt 
voor den ladangbouw. Do getcelde voe- 
dingsgewassen zijn in hoofdzaak inals en rijst. 
Daarnaast komt ook de oebi kajoe voor. De 
tijdstippen der ladangwerkzaamheden worden over 
het algemeen aan de hand van diverse ken- teekenen 
vastgesteld. Deze kentcekenen zijn o.a. de stand van 
sterrenbeeldcn op een bepaald uur van den dag, het 
tijdstip dat bepaalde boonien gaan bloeien dan wel 
hun bladeren laten vallen, de declinatic van de zon 
enz. Bij normale oogBt- jaren heeft de Alorees 
voldoende voedsel voor zich en zijn gezin. Ten 
gevolge van onregelmati- gen regenval (groote 
droogte) dan wel muizen- plagen komen wel eens 
vocdseltekorten voor. Gouvernementssteun was het 
laatst in ] 929 nood- zakelijk. Naast bovengenoemde 
voedingsge- wassen wordt door de kustbevolking 
klapper aangeplant. Overigens worden 
boschproducten ingezameld： kenari. kemiri, asem 
(tainarinde), bijenwas, sirili-hoetan, terwijl de zee 
nog oplc- vort voor export batoe Iola en batoe laga, 
beide schelpensoorten. 

De bevolking vindt voor 95% haar middel van 
bestaan in den land bo uw, d.w.z. in den verbouw 
van mais en ryst. Het overige dee], d.w.z. de 
westelijke kustbevolking van Alor en Pantar, leeft 
van vischvangst, hocwel zij tevens meestal kleine 
maistuinen aanlegt. Het tekort aan voedsel voor de 
visschersbevolking wordt aangevuld door de 
bergbevolking door ruiling tegen visch, sirihkalk, 
kains enz. De bevolking in doorsnede kent zoo goed 
als geen behoeften, loopt voor het overgroote deel 
nog in schaamgordel rond (in. mindere mate op het 
eiland Pantar), waartoe de hasten van somniige 
boomsoorten haar het ma- 
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teriaal leveren, zoodat bij cen goeden oogst de 
Alorees gelukkig is. De handel d.w.z. opkoop van 
een teveel aan voedingsmiddelen dan wel de 
hiervoren gonoemde boschproducten, is gchoel 
in handen van Chineezen, die zoo goed als uit- 
sluitend naar Makassar^ verschepen. Vond ruil- 
handel reeds vrbeger'plaats, de crisis sedert 1930 
heeft dezon ruilhandel ten zeerste bevorderd, 
omdat ook de Chineescho opkoopers niet meer 
over voldoende gelden beschikken. De Aloree- 
sche bevolking onderling gebruikt als ruilmiddel 
de mokko (zie DI. V). Ook Chineesche handelaren 
nemen de mokko als betaalmiddel aan. 

De berechting van misdry ven dan wel -
 
_
 
van 

groote burgerlijke zaken geschiedt door den 
Raad van Landshoofden. Zij telt als leden de 
zelfbestuurders en kapitans, terwijl de Euro- 
peesche bestuursambtenaar als leider optreedt. 
Berechting van overtredingen dan wel kleine 
burgerlijke zaken geschiedt door den zelfbestuur- 
der als alleensprekend rechter. Vermogensmis- 
drijven komen zoo goed als niet voor. Vermoede- 
lijk vindt dit zijn oorzaak daarin dat de Alorees 
tot op heden nog zoo goed als geen behoeften 
kent. Zoogenaamde godsgerichten (bijv. bij 
verdenking van overspel, de overspeler dwingen 
om met zijn hand iets uit kokend water te halen, 
ten einde te constateeren of hij al dan niet schul- 
dig is) komen in stilte nog wel eens voor. 

In het onderwijs word] voorzien door een 30- 
tal volksscholen met daarop aansluitend 6en z.g. 
2-jarige vervolgschool. De vervolgschool staat 
onder Gouvernementsbeheer; de volksscholen 
worden beheerd door de Indische Kerk. De hulp- 
prediker treedt als schoolbeheerder op. De zen- 
ding, eveneens uitgaande van de Indische Kerk, 
staat onder leiding van den hulpprediker te 
Kalabahi. Voor de kerstening wordt hij bijge- 
staan door een 15-tai inlandsche leeraren, terwijl 
daarnaast nog eenvoudiger opgeleide krachten, 
z.g. „oetoesan indjil" voorkomen. De Isla- 
mieten vertoonen den laatsten tijd onder in- 
vloed van godsdienstige dan wel politiek gocls- 
dienstige vereenigingen uit het westelijke deel 
van den archipel, een verhoogden ijver om prose- 
lieten te maken. 

Het volkavermaak bij uitnemendheid (zoo 
goed als het eenige) is voor clen Alorees de z.g. 
lego2. Met is een reidans uitgevoerd door de ； 
geheelo bevolking, zoowel man als vrouw, jong , 
als oud. In ruwe trekken worden de navolgende 
reidansen onderscheiden: a. vermaakdansen; b. 
doodenfeestdansen en c. oorlogsdansen. Do dansen 
worden steeds begeleid door gongs dan wel een 
soort trommel, d.w.z. een cylindcrvorinig uitge- 
hold stuk hout aan 66n zijde bespannen met 
herten- of geitenvel. Het slaan daarop geeft het 
rythnio van den dans aan. 

Als eigenlijk muziekinstrument van den Alo- 
rees, hoewel niet veel gebruikt, moet de bam- 
boecither worden verineld. De z.g. “soeling'',/ 
(bainboefluit) tier schooljeugd is geiniporteerd;' 

KALABAHI (Aanv. DI. II). Plaatsje op Alor, 
gelegcn aan den rechteroever der Kabolabaai. 
Het is de etandplaats van ecn controleur-onder- 
afdeelingschef, een plnatselijk militairen com- 
mandant, dio het bevel voert over drie brigades 
militairen, een officier van gozondheid, bolast 
met do medische verzorging dezer militairen | 
en tevons belast met clen dienst der volksge- 
zondheid on een hulpprediker, als hoogston ver- I 

tegenwoordiger der zending van de Indische Kerk. 
Stond Kalabahi kort geleden nog als zeer ongezond 
bokend wegens de heerschende zwart- waterkoortsen, 
sinds de omstreken zijn gedrai- neerd, is do 
gezondheidstocstand op Kalabahi gunstig. Kalabahi 
wordt regelmatig aangeloopen door 
Paketvaartstoomers, nl. 66nmaal per maand door de 
Soerabajalijn en tweemaal per maand door de 
Makassarlijn. 

Er zijn verschillende Chineezen gevestigd, die als 
exporteur der diverse producten optreden.,.- 

PANTAR of PANDAI (Aanv. DL III). Eiland 
gelegen ten Westen van Alor en behoorende tot de 
onderafdeeling Alor. 

PALOWE of ROESA RADJA (Aanv. DI. III).,''' 
(rocsa = noesa = eiland). Ongeveer 39% km.2 groot 
eiland, bewoond door 7000 menschen gelegen ten N. 
van Flores op 121° 40' O.L. en 8° 10' Z.B., behoorende 
tot de onderafdeeling Maoe- mere, afcleeling Flores 
der residentie Timor en Onderhoorigheden. Het eiland 
stijgt als een vul- kaankegel uit de Floreszee op en 
bereikt een hoogte van 875 m. In den nacht van 4 op 5 
Augustus 1928 had een uitbarsting plaats, waarbij 226 
menschen omkwamen. De primitieve bevolking 
vermengt zich niet met de andere bevolking van den 
vasten wal van Flores. Bestaans- bronnen zijn 
ladangbouw, doch hoofdzakelyk vischvangst. Een der 
grootste moeilijkheden op dit eiland is de 
drinkwatervoorziening in den dro- gen tijd. 

Literatuur: Het Vulkaaneiland Paloeweh en de 
uitbarsting van den Rokatinda in 1928, door Dr. M. 
Neumann. 

ROESA RADJA. Zie PALOWE. 
MAOEMERE (Aanv. DI. II). OnderafdeeUng der 

afdeeling Flores, residentie Timor en Onder-
hoorigheden. De onderafdeeling is sedert medio 1932 
ondershands samengevoegd met de onderafdeeling 
Oost Flores en Soloreilanden. Zij be- hoort tot het 
zelfbestuursgebied en omvat het landschap Sikka, 
waarvan de begrenzingen met die der onderafdeeling 
samenvallen. De onderafdeeling is onderverdeeld in 12 
gemeenten (adatgemeenschappen) aan het hoofd 
waarvan een kapitan staat. Het aantal inwoners 
bedraagt rond 125.000, waarvan ruim 540.000 den 
R.K. godsdienst belijden, de rest is heiden met uit- 
zondering van een klein aantal Mohammedanen. 
Bebalve op de hoofdplaats vindt men nog R.K. 
Missieposten in het binnenland n.l. te Nangahale, Hi, 
Bola, Nele, Sikka, Leia, Kotting, Nita, Mao- loo. Van 
belang voor den handel zijn de hoofdplaats Mnoemere 
en het op 10 km. afstand daar- van gelegcn plaatsje 
Geliting. Bchalve dat deze plaatsen geregeld door do 
K.P.M. worden aange- daan, heeft er nog een vrij 
drukke prauwvanrt plaats op Makassar vice versa. 
Voornaaniste uitvoerartikeicn zijn copra, asam, kemiri, 
Iola en laga. 

AIM^RE. Havenplaats der onderafdeelinglT；' 
Ngada, afdeeling Flores, res. Timor en Ond., gelegen 
aan do zuidkust van het eiland aan de Baai van Aimdre. 

AMBOELOMBO. 2149 m. hooge vulkaau in de 
onderafdeeling Ngada der afdeeling Flores der res. 
Timor en Ond. 

BADJAWA (Aanv. DI. I). Hoofdplaats der 
onderafdeoling Ngada, afdeeling Flores, res. Timor en 
Ond., standplaats van den Europee- schen 
bestuursambtenaar. 
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NGADA (Aanv. Dl. III). Onderafdeeling der 
afdeeling Flores, residentie Timor en Onderhoo- 
righeden, grenst ten Westen aan de onderafdee- linjj 
Manggarai, ten Oosten aan de onderafdeeling 
£1x16. Hoofdplaats Badjawa. De onderafdeeling 
omvat de landschappen Ngada, Nage-Keo en 
Rioeng en is verder onderverdeeld in 33 geineen- 
ten. Het aantal kampoengs bedraagt 449. Bij de 
volkstelling in 1930 bedroeg het zielental ruim 
98.000. 

Het terrein is zeer bergachtig, bijna geheel ont- 
boscht en met alang alang gegroeid. De hoogste 
toppen zijn de Inic Rie (2245 m.) en de Amboe- 
lombo(2149 m.), beide nog werkende vulkanen. In 
hetoostelijkedeel der onderafdeeling, in de onmid- 
dellijke omgeving van Badjawa, treft men ver- 
scheidene vulkaanruinen aan, waarvan de voor- 
naamste zijn de Wawolika, de Inalika en de Wo- 
lobobo, alle drie ongeveer 1G00 m. hoog. De bevol- 
king is nog zeer primitief en voor ongeveer 2/3 deel 
heidensch. Ismalieten komen slechts voor aan de 
noordelijke en zuidelijke kuststreken. Zij zijn in den 
regel van elders afkomstig. Sedert het optreden der 
R.K. Missie ook in dit deel van het eiland Flores zijn 
ruim 32.000 inheemschen gekerstend; bijna 
uitsluitend zijn deze christe- nen van het jongere 
geslacht. Aan de algemeene vorming der jeugd 
wordt door de Missie gear- beid in 41 
gesubsidieerde d^sascholeu en in 2 
standaardscholen. 

Taalkundig is de bevolking te splitsen in drie 
groepen, naar hun landschappen te noemen 
Rioengers, Ngadaneezen en Nageneezcn, onder de 
laatsten ook begrepen de inwoners van het 
voormalige landschap Keo. In het noord-wes- telijke 
deel der onderafdeeling is nog de invloed der 
onderafdeeling JIanggarai merkbaar, terwijl 
overigens talrijke kleine verschillen in de ver- 
scheidene talen voorkomen. Door onderlinge 
oorlogen vroeger daartoe gedwongen werden 
kampoengs gevormd op de hoogste, moeilijk 
bereikbare bergtoppen. In het landschap Ngada zijn 
deze voormalige kampoengs nog steeds te 
onderkennen door h,un bamboeaanplant. Nu deze 
onderlinge oorlogen tot het verleden behoo- ren zijn 
vele kampoengs naar gemakkelijker bereikbare 
streken verplaatst. Verscheidene echter liebben tot 
nu toe uit vooroudervereering daartoe nog niet 
kunnen besluiten. De kampoeng- huizen zijn van 
bamboe en alang2 gemaakt en meestal klein. Toch 
verleenen zij in bepaalde streken dikwijls 
huisvesting aan verscheidene gezinnen. 
Voornamelijk door landbouw voorziet de bevolking 
in haar onderhoud. Sawahbouw komt slechts 
sporadisch voor； hoofdzakelijk wordt ladangbouw 
gedreven. Voornaamste landbouw- producten zijn 
rijst en Dials. De tuinen liggen dik- wijls ver van de 
kampoengs verwyderd, ten ge- volge waarvan de 
bevolking meer buiten dan in de kampoeng leeft. 
Aan de zuidkust, meer spe- ciaal in het oostelijke 
gedeelte daarvan, wordt copra uitgevoerd, echter 
niet in belangrijke hoe- veelheid. De voornaamste 
uitvoerplaatsen daar- van zijn Aimdre, Maoekdli, 
Maoeponggo, Ma- oenoeri en Maoenoera, waarvan 
alleen de eerste door de K.P.M. maandelijks wordt 
aangedaan. Overigens wordt in de onderafdeeling 
hoofdza- kelijk ruilhandel gedreven, waarbij al naar 
ge- lang de streek van berkomst oplevert, rijst, 
maiis, zout, katjang, visch, weefsels, aarden potten 
en vee worden aangeboden. 

De bevolking leidt een sober bestaan, dat slechts 
enkele malen per jaar door overdadige jacbt- en 
oogstfeesten wordt onderbroken. Aan dezo feesten 
worden, vooral in het landschap Ngada, groote 
bedragen in voe ten koste gelegd. Onderlinge 
naijver tusschen diverse kampoengs is er steeds op 
uit het aantal geslachte karbou- wen zoo hoog 
mogelijk op te voeren. 

TODA BELOE. ilissiestatie van de paters van 
het'Goddelijk Woord, gelegen in de onderafdeeling 
Ngada der afdeeling Flores, res. Timor en Ond., op 
15 km. beoosten Badjawa. Hier worden op een klein 
en een groot seminarie inheemsclie jongelicden 
opgeleid tot het priesterschap. 

MANGGARAI (Aanv. Dl. II). Onderafdeeling 
van de afdeeling Flores, residentie Timor en 
Onderhoorigheden. Dit meest westelijke gedeelte 
van het eiland Flores ligt, met inbegrip van bij- 
behoorende kleinere eilanden, tusseben 119°22, 55
〃 (de westelijke punt van het eiland Komodo) en 
120°57/10/, O.L. (G. Lentoeng) en tusschen 8°10‘15
〃 (T. Besi) en 8°54'3〃 Z.B. (Toreneiland). Het 
gebied van de onderafdeeling Manggarai' valt 
samen met het gebied van het landschap Manggarai. 
Het wordt in het 0. begrensd door de onderafdeeling 
Ngada. Van de Nanga Klamboe, een ruime en diepe 
baai in het N., volgt de grens de Nanga Waroe en 
diens zijrivier de Wa6 Raka tot den top van den G. 
Lentoeng ； hier buigt de grenslijn om en loopt in 
ongeveer z.z.w.-lijke richting tot de G. Markolong 
en daarna westelyk tot de Wae Goong, een zijrivier 
van de Wa6 Mapar, welke na het opnemen van 
talrijke ande- re zijrivieren als Wae Mok6 in de 
Aim6re-baai uitstroomt. Deze laatste rivieren 
vormen de zui- delyke grens. In het Z. wordt de 
Manggarai begrensd door de Sawoe-zee. Van de 
vlakke kust aan de Aim6re-baai de kustlijn volgend, 
komt men eerst aan de bergen van Rongga Koe, 
welke in den Potjo nDdki op 950 m. boven den zee- 
spiegel hun hoogtepunt vinden. Na dit in zeo 
vooruitstekend gebergte komt de vlakte van 
mBorong, waarvoor een vrij goed beschernide reede 
ligt. Naar het W. verder de kustlijn volgeii- de komt 
men, behalve voor talrijke kleinere riviertjes, voor 
de Wae M6s6 en de Wa6 Djamali. Eerstgenoemde 
rivier loopt door de vlakte van Ramoet, de tweede 
komt in de Nangalilibaai uit, waar de plants 
Nangalili, een belangrijke kolonie voornamelijk van 
lilnddiieezen is. Vervolgens naar het VV. de Nanga 
Ber6h passecrende komt men voor de Tekaka-baai, 
gevormd door een in zee uitstekend bergcomplex. 

Midden voor de zuidkust ligt Noesa Gelinta, 
tusschen de mondingen van de Wa6 M6s6 en de 
Wa6 Djaniali. Op dit eiland, dat naar een eigen- 
aardige rotsfonnatie ook wel Toreneiland wordt 
genoemd, komen naar men zegt djatibosschen voor. 
Ten W. van het zooeven genoemde zuid- westelijke 
bergcomplex, dat de Tekaka-baai vormt, buigt de 
kust met vele grillig gevormde baaien en inham men 
naar het N. om tot waar Straat Molo do velo ten W. 
van Flores gelegen eilanden van het hoofdeiland 
scheidt. De voor- naamste van deze eilanden zijn 
Rindja en Komodo (zie aldaar). De westkust is 
bergachtig, tot waar in het N. de Nanga Nai 
uitmondt by de vlakte van Ngorang. Noordelijk van 
deze rivier ligt de belangrijkste vestiging 
Laboehanbadjo (zie aldaar). Na een n.nw. uitstekend 
schiereiland te hebben gevormd buigt de kustlijn 
naar het O. 
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om en vormt als noordkust een aantal rnooio baaien, 
waaronder die van Rangko, Boldng, Terang, Bari, 
R6o, Ling&h on Pota de voornaam- sten zijn. 
Belangrijke vestigingen aan dezo kust zijn Bari, 
Reo en Pota. De tweo laatsten waren vroeger 
rechtstreeks ondergeschikt aan het sul- tanaat Bima. 
Voor zoover R6o betreft is dit zoo gebleven tot het 
jaar 1929, toen de Manggarai definitief van Bima 
onafhankelijk gemaakt werd. Het zeer 
geaccidenteerde land heeft vele rivieren, welke het 
regenwater naar zee afvoeren. Door hun korten loop 
zijn de meeste klein en onbeteekenend in den 
drogen tijd ； in den regen- tijd kunnen zij evenwel 
opzwellen tot woeste bergstroomen. Voor het 
verkeer hebben zij geen beteekenis； integendeel 
vormen verscheidene in den natten moesson 
onoverkonlelijke hinderpa- len. De belangrijkste 
mogen hier volgen. Aan de noordkust moet vooral 
de Wae Pdsd vermeld worden, welke als Nanga Reo 
in zee komt. Deze voert het water van een groot deel 
van het noor- delijke middel van het land af. Enkele 
kilometers van de uitmonding ligt de oude 
onderafdeelings- hoofdplaats Reo. Tot daartoe is de 
stroom voor groote prauwen bevaarbaar. Aan de 
westkust komt de reeds bovengenoemde Nanga Nai 
of Wa6 Mdsd uit, welke een groot deel van het 
Noordwesten van de Manggarai van overtollig 
water ontlast. Aan de zuidkust monden de eveneens 
reeds genoemde Wae Djamali of Nan- galilirivier, 
de Wae Mdse en geheel in het Oosten de grensrivier 
de Wae Mokd uit. Hiervan is al- leen de 
Nangalilirivier voor grootere prauwen bevaarbaar 
en dan nog slechts bij hoog water en tot enkele 
kilometers van de monding. 

Het geheele land bestaat uit over het alge- meen 
woest, moeilijk begaanbaar bergland, groo- tcndeels 
varicerend in hoogte tusschen 500 en 1300 m. boven 
de zee-oppervlakte. De bergen zijn schijnbaar 
systeemloos over het land ver- spreid. Zij vormen 
een groot aantal los van elkaar staande bergen en 
bergcomplexen. Alleen in de centrale bergketen 
komt het land belangrijk boven de 1300 m. uit. In 
dit deel stijgen de toppen tot 2200 en 2400 m. en 
vormen de hoogste punten van geheel FJorcs. Een 
deel van dit bergland is van vulcanischcn 
oorsprong. 

Berginercn zijn in dit gebied in zeer beperkt 
aantal tc vinden. Do voornaamste zijn de Rana in 
het daloeschap Sita, in het zuidoostelijk deel van de 
centrale bergketen. De groote auto- weg voert cr 
dicht langs en geeft een mooi uit- zicht op het in de 
diepte liggende, door zwaar J)out omgoven ineer. 
In het Zuidwesten van do onderafdeeling Jigt de 
Wae Sana met een opper- vlukte van ineer dan een 
halven vierkanten kilometer. Beide meren zijn 
vermoedelijk van vulcanischcn oorsprong. De 
waterspiegel van het laatstgenoemde stijgt ongeveer 
eemnaal per jaar vrij pkjtseling. Dan wordt het 
overtolligo water in groote hocveelheden via de 
Wao Boeloea af- gevoerd naar do Wad Djamali, 
waar hot meer- water talrijke viKschen vergiftigt on 
doet bo ven- drij ven. 

De onderafdeeling wordt doorsneden door den 
grooten Florcsweg, welke in het uiterste Zuid- 
oosten bij de kustplaats Aimere in het Ngada^che 
komt, de Wae Moke oversteekt eh, zich door het 
gebergte van Kongga Koe slingerend, naar Mbo- 
rong voert, eveneens aan de zuidkust. Daarna loopt 
hij in noordelijko en noordwestelijko rich- 

ting oostelijk van het contrale gebergte on ver-
volgens langa den noordvoct van deze keten naar de 
hoogvlakte van Roeteng on de hoofdplaats van dien 
naam； van hier af wordt de richting weer ongeveer 
noordelijk. De weg slingert zich door het woeste 
gebergte van het Tjibalsche, daalt af naar de 
laagvlakte, en komt ongoveer 10 km. van Reo aan 
de Wa6 Pdsd, volgt deze rivier tot de plaats Reo zelf 
en gaat dan nog ongeveer vijf km. verder naar het 
aan zee gelegen plaatsjo Kcdindi, waar een vrij goed 
beschutte reede een goede ankerplaats biedt voor 
den twee- maal per maand Reo aandoenden K.P.M.-
stoo- mer. Een verbinding met het aan de weatkust 
gelegen Laboehanbadjo staat reeds lang op het 
programma； een geschikt tracd is echter nog niet 
gevonden. Het verkeer over dit deel van den 
Floresweg is vrijwel het geheele jaar verzekerd, 
hoewel in den natten tijd voortdurend rekening moet 
worden gehouden met de mogelijkheid van 
aardverschuivingen, welke alle verkeer soms voor 
dagen lang stop zetten. In het bijzon- der voor het 
weggedeelte Roeteng-Reo-Kedindi wordt dit elk 
jaar beter. Overigens wordt het geheele gebied 
doorsneden door een groot aantal min of meer goed 
onderhouden paardepaden, welke het verkeer tot de 
verste uithoeken van het gebied mogelijk maken. 
Aansluitend op dit wegennet vindt men ontelbare 
voetpaden, welke niet onderhouden worden en 
plaatselijk zich voortdurend naar behoefte wijzigen. 
Meestal zijn deze nog zeer goed met paarden te 
berijden. 

De onderafdeeling is verdeeld in 38 daloe- 
schappen (gemeenton) en het poenggawaschap Bad 
jo. Voor 1922 bestond dit gebied uit twee 
onderafdeolingen, Noord- en West-Manggarai, met 
als hoofdplaats Reo aan de noordkust en Midden- en 
Zuid- Manggarai met als hoofdplaata Roeteng even 
ten N. van het centrale gebergte. Ook is de 
tegenwoordige onderafdeeling eenige jaren 
verdeeld geweest in drie districten met als 
hoofdplaatsen Roeteng, Reo en Laboehanbadjo. 

De bevolking bestaat voor het grootste gedeel- te 
uit Manggaraiers, die behoudens plaatselijke 
cultureele en dialcctische verschillen een eenheid 
vormen. Verder komen aan de noordkust en in het 
Noordwesten zeer vele afstammelingen van 
Bimanoezen, aan de zuidkust van j&ndehneezen 
voor. Bovendien hebben in jongeren tijd tai van 
nieuwkomers zich in dit gebied gevestigd, zooals 
Rotineezen, Sawooneezen, Boegineezeu enz. De 
talrijke eilanden voor de kust zijn bewoond door een 
gemengde bevolking, waarvan afstammelin- gen 
van Badjo*s waarschijnlijk de voornaamste plaats 
inncmcn. Het aantal Europeanen bedraagt 27, dat 
dor Japanners 10. De missionarissen van de 
congregatie van het Goddelijk Woord te Steyl 
vormen van do Europeanen wel het grootste aantal; 
zij vinden onder de meerendeels nog heidon- sche 
Manggaraiera eon vruchtbaar arbeidsveld. Verder 
zijn cr 31G Chincezen en Arabieren, die zich vooral 
mot handel cn kleinlandbouw bezig houden. Het 
aantal der inheemschou bedraagt ongeveer 155.000. 

Het overgrooto duel der bevolking belijdt een 
animistisch hoidendom. Door de intensiovo werk- 
zaamheid der missionarissen is meer dan 20% tot 
het Christendom overgegaan. Mohammedanen zijn 
veel te vindon onder de onder Bimaneeschen en 
Endehnecschen invloed staande kuststreken 
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en in de westelijke daloeschappen. Ook wonen in de 
noordoostelijke daloeschappen Lamba-Leda, 
Tjongkar en Biting vrij veel Mohammedanen. Een 
kleine kring van protestanten (grootendeels van 
elders gekomen) hceft ir de hoofdplafit’s Roe- teng 
een klein bedehuis gebouwd. 

Door de Missie worden 52 gesubsidieerde volks- 
scholen onderhouden, welke in een driejarigen 
cursus den kinderen de meest elementaire kennis 
bijbrengen. Op een eveneens gesubsidieerde bij- 
zonderc standaardschool ter hoofdplaats stelt de 
Missie de gelegenheid open voor een klein aantal 
scbolieren wat meer kennis op te doen. Bijzonde- re 
particuliere scholen bestonden te Roeteng en te R6o 
voor kinderen van Chineeschen landaard. Door de 
slechte tijdsoinstandigheden konden deze 
inrichtingen niet gehandhaafd bl寸ven. 

Onder de middelen van bestaan nee mt de land- 
bouw een overwegende plaats in. Europeesche 
landbouw komt niet voor, wel eenige kleine land- 
bouw door Chineesche ondernemers (koffie- en 
klappertuinen). De Manggaraiers zijn een bij uit- 
stek iandbouwend volk. Hun voornaamste produc- 
ten zijn mais, rijst en knolgewassen (oebi-soorten). 
Mais en rijst worden door elkander verbouwd op 
ladangs, welke door hun opvallenden stervorm een 
bijzonder cachet a an het landschap geven. De macht 
over den grond is in handen der toean tanah, 
grondheeren, hier gelaran genaamd, aan wie 
mededeeling moet worden gedaan van het in 
gebruik nemen van grond door de daartoe ge- 
rechtigden en die bij de tuinfeesten geeerd worden 
met huldegaven. Een daartoe bevoegde kam- poeng-
oudste plant na verkregen toestemming van de 
grondheeren de “lodok", een kleincn paal, welke het 
midden za] vormen van den te maken tuin； hierbij 
wordt onder het uitspreken van de daarbij noodige 
magischo formules een kip ge- slacht. Allen, die 
daartoe gerechtigd zijn, krij- gen een of meer 
„vingersn toegewezen ； dit be- teekent,fcdat zij 
zoovele vingerbreedten van een kleinen cirkel om de 
lodok been in gebruik krijgen. Van dezen kleinen 
cirkelboog uit mogen zij sectorisch bun tuin 
aanleggen zoover zij wil- len en zoover het terrein 
het toelaat. Een op deze wijze gemaakte tuin grenst 
ter weerszijden aan een anderen dergelijken 
sectorischen tuin van een anderen kampoengman, 
die eveneens of enkele vingers van den cirkelboog 
heeft ten gebruike gekregen. Wanneer na enkele 
(meest- al twee) jaren de grond te zeer uitgeput blijkt 
om er nog inals en rijst op te verbouwen, gaat men 
over tot knolsoorten, welke men voor bij- voeding 
gebruikt, dan wel somtijds in tijd van 
voedselschaarschte voor hoofdvoeding. Behalve de 
genoemde gewassen worden er enkele vruch- ten- 
en groentensoorten geteeld. Talrijke koffie- tuinen 
in handen der bevolking of van enkele Chineezen 
leveren de als uitnemend bekendstaan- de 
Manggaraikoffie. Aan de kusten konien klap-
pertuinen voor, welke in goede tijden een ruime 
bron van inkomsten vormen. Te Reo, Dampe en 
Pota aan de noordkust worden vrij uitgestrekte 
sawahcomplexen gevonden; behalve do 顼st- oogst 
loveren zij als tweede product een oogst van katjang 
idjau. Van vroeger al zijn er te Pota ook uienvelden. 
Het laatste jaar werden er ook vele aangelegd te 
DampG en te R6o. 

Veeteelt, hoewel vrij belangrijk, mag nauwe- 
lijks onder de middelen van bestaan gerekend 
worden. Paarden worden algemeen gebruikt als 

rij- en lastdieren. Karbouwen zijn lastdieren en 
worden bovendien geslacht om bij het ritueel als 
feestvocdsel te dienen. Beide diersoorten vormen 
het belangrijkste bestanddeel van den bruidschat bij 
de echte Manggaraiers. Aan de voortteling wordt 
weinig of geen zorg besteed. Veelal loopen de 
dieren in het wild rond. Vroeger werden er vele 
uitgevoerd. Nu gebeurt dit nog slechts met 
karbouwen, welke naar de onderafdeeling Ngada 
worden gebracht en ingeruild tegen gouden voor- 
werpen. In dat gebied zijn vele karbouwen noo- dig 
voor het godsdienstig ritueel. De dieren zou- den 
kunnen worden beschouwd als reserveka- pitaal, 
waarnaar in tijd van nood kan worden gegrepen. Het 
blijkt echter, dat de Manggaraier liever honger lijdt, 
ja zelfs liever zijn kinderen van honger ziet sterven, 
dan zijn beesten te slachten. Als middel van bestaan 
kunnen zij daarom nauwelijks genoemd worden. 
Van land- schapswege werden een groot aantal 
koppcls Madoeravee uitgegeven op het 
zoogenaamde Soembacontract. Vele Manggaraiers 
werden hierdoor reeds welgestelde veebezitters. Zij 
weten evenwel nog niet hoe dezen rijkdom te 
gebruiken. Hier en daar bestaat een neiging ook dit 
jonge bezit als min of meer heilig te beschouwen. 
Men is er zeer moeilyk toe te brengen een van deze 
sapi7s voor de slacht te verkoopen. Varkens, geiten 
en kippen zijn in elke kampoeng in grooten getale 
te vinden. De eerstgenoemde diersoort speelt een rol 
bij de huwelijkssluiting. Varkens worden door de 
familie van de bruid als tegenprestatie tegen- over 
den bruidschat aan de familie van den brui- degom 
gegeven samen met andere goederen. Kippen en 
varkens worden gebruikt bij bet wichelen ； men 
traebt uit de oppervlakte van den lever het al of niet 
welslagen van een onderne- ming af te leiden. Aan 
de kusten en op de eilan- den geven visscherij en het 
winnen van zeepro- ducten aan velen een bestaan. 
Aan de noordkust wordt iets aan zoutwinning 
gedaan. Te Laboehan- badjo is eenige 
parelvisscherij, gedreven door de Flores Pearl 
Company； door de tijdsomstandig- heden is dit 
een noodlijdend bedrijf. i)e winning van tamarinde, 
kaneel, geelhout, kemiri, bijen- was, rotan, 
parelschclpen, Iola en tri pang Icvert mede cen 
middel van bestaan van eenige betee- kenis op. 

De handel is onbeduidend en grootcjideels in 
handen van uitheemsche handelaren, in het bij-
zonder van Chineezen, die producten opkoopen en 
Europeesche (tegenwoordig veelal Japanschc en 
Chineesche) fabriekswaren 8侦ten. 

Onder Industrie moet genoemd worden eenige 
huisnij verheid zooale spinnen en woven, hot 
vlechten van matwerk, in an den, zakken, hoofd- 
dekscls, cnz. In sommige kampoengs en sommige 
streken is het weven van oudsJier verbodon (pein al 
i). Daar legt men zich dan meestal toe op het 
mattcnvlecbten. In hot binnenland weeft men nog 
vaak met eigen gesponnen garens. De katoen wordt 
met een toestel, bestaande uit twee rotee- rende 
walsen, welke met wormwielen in elkaar grijpen, 
gcreinigd, (nggdso of Rods), vcrvolgens gesponnen 
met een inheemsch spinnewiel (djan- ta). 
PJaatselijk komt pottenbakken voor. Enkele 
daloeschappen kennen het rotanvlechten. Een mooi 
voorbeeld van dit laatste is de oudc oorlogs- hoed in 
den vorni van een ouderwetschcn helm. 

De Manggarai is het meest boschrijke ge- deelte 
van Flores. Er zijn niet minder dan 28 
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boschreserves geprojecteerd, ten deele reeds bij 
besluit vastgestcld. Do zoogenaamdc Rocteng- 
reservo neemt door zijn grooto oppervlakte (392.5 
km.2)een eerste plaats in. Deze omvat het geheele 
centralo gobergte met enkele or aan gren- zende 
gebieden. Goede Iioutsoorten komen wei- nig of niet 
voor. In de omgeving van Pota groeit wat djatihout. 
Van de in de Manggarai voorko- mende dieren 
moeten vermeld worden de varanus komodoensis of 
reuzen-varaan, de python, her- ten, wilde varkens, 
apen, krokodillen en legua- nen. 

Een bijzondere plaats neemt dit gebied in uit het 
oogpunt van medische verzorging. Groote 
vochtigheid van het klimaat gepaard met veel- tijds 
dichte bewolking hebben in het bergland in verband 
met bepaalde cultureele eigenaardig- heden van het 
volk (het samenwonen van groote volksmenigten, 
100 a 200 zielen in een huis) eu een vrij groote 
bevolkirigsdichtheid in vroeger dagen een vrijwel 
algemeene besmetting met mijnworm ten gevolge 
gehad, terwijl ook de fram- bosia zeer vele 
slachtoffers telde. Daarnaast maakten periodieke 
dysenterie-epidemieen on- telbare slachtoffers. De 
laatste belangrijke dy- senterie-uitbarsting vond 
plaats in 1929/30. De assaineering is een voorbeeld 
van goede mcdisch- hygienische propaganda. De 
hierbij ingeslagen wegen leidden in vier richtingen, 
welke echter alle vier hetzelfde doel voor oogen 
hadden. Al- lereerst moet de directe voorlichting op 
medisch- hygienisch gebied, de eigenlijke 
propaganda worden genoemd. Dan zijn er de 
niassakuren tegen de mij nwormziekte en de in het 
groot door- gevoerde injecties tegen dysenteric. Een 
derde weg vormde de methodisch opgezette en door- 
gevoerde woningverbetering. En ten slotte de aanleg 
van vliegenvrije privaten. 

Het landschap beschikt over een hospitaal ter 
hoofdplaats Roeteng met 29 bedden en een 
polikliniek annex ziekenzaaltje te Lcngko A- djang 
in het N.O., een dcrgelijke inrichting in Rekas in het 
W. en een polikliniek te Reo. 

LABOEAN BADJO (Aanv. DI. II). Eeu plaats- je 
aan de westkust van het eiland Flores, in het 
landschap en de onderafdeeling 3Ianggarai (zie 
aldaar), vroeger standplaats van den Radja Bi- tjara 
(Scngadji) van Laboean Badjo, hoofd van het 
geJijknajnigc district. De Flores Pearl Company 
beoefent er de parelvisscherij, welke door de slechte 
tijdsomstandigheden ecn kwijnend be- staan lijdt. De 
plaats wordt eenmaal per inaand aangedaan door do 
Kon. Paketvaartmij. Het is de voornaainste 
uitvoerhaven van hot Noord- westen van Alanggarai; 
er komen zee- en bosch- producten ter markt, welke 
zoowel per K.P.M.- stoomer als per inheemsche 
prauw worden uit- gevoerd; per prauw mecstal naar 
Biina en Ala- knsser. De handel is er in handen van 
Chinee- zen. Do bevolking is een mengsci van 
Bimanee- zen, Manggaraiers, lieden van Zuid-
Celebes en van andere strekeny/ 

KOMODO of RAf TENEILAND (-Aanv. DI. Il), 
gelegen tusschen de eiJanden Soembawa cn Flo- res 
van den Tiinor-archipel. Van Soembawa is het 
gescheiden door Straat Sape en van Flores door de 
Straten Linta en Molo en door het eiland Rindja (zie 
aldaar). Met behoort tot de onderafdeeling 
Manggarai van de afdeeling Flores der rcsidontio 
Timor en Onderhoorigheden on tot het landschap 
Manggarai. De eenige nederzetting 

op dit eiland is de kampoeng Komodo jpet een 
bevolking van ongevcer 150 zielenT'D^bewonera 
zijn Mohammedanon cn zoeken hun levensonder- 
houd in visschcrij, jacht op herten, wilde kar- 
bouwen en paarden, mattcnvlechten, verzamelen 
van tamarinde en rotan. Enkelen bewerken een 
ladang. Naar het schijnt spreken de bewoners van 
dit eiland een eigen taal. Vroeger behoorde dit 
eiland (evenals de geheele Manggarai, zie aldaar) 
onder het sultanaat Bi ma, dat dit afgele- gen 
gebiedsdeel als ballingsoord gebruikte. Be- halve de 
genoemde dieren komen op het eiland de 
reuzenvaranen voor, die er hun wetenschappe- 
lijken naam aan ontleenen (varanus komodoensis; 
zie VARANIDAE). Er hebben plannen be- staan dit 
eiland of het nabijgelegen Rindja tot 
natuurreservaat te makeiy^ 

REO (Aanv. DI. HI). ^Plaatsje in het N. van 
West Flores, gelegen aan de Reo-rivier op enkele 
kilometers van de monding. Tot 1922 was het de 
hoofdplaats van de onderafdeeling Noord- en West-
Manggarai van de afdeeling Flores. De rivier is tot 
v66r de plaats bevaarbaar voor groote p ran wen, 
welke er dan ook in den. oostmoesson regelmatig 
binnenvallen. Het is geen uitzondering als er tien of 
meer prauwen op de rivier op lading liggen te 
wachten. Reo was vroeger de zetel van den Radja 
Naib, den vertegenwoordiger van den Sultan van 
Bima in deze streken, en staat daardoor sterk onder 
Binianeeschen invloed, zoo sterk zelfs, dat Reo met 
recht een kolonie van Bimaneezen genoemd kan 
worden. Het plaatsje is aardig aan de rivier gelegen 
en begroeid met klapper-, niangga- en 
tamarindeboomen. Tal- rijke restanten van 
gebouwen, in het bijzonder betonnen grondvesten, 
herinneren aan den tijd, dat Reo nog een 
bestuursvestiging was. Het is de uitvoerhaven van 
een groot deel van Noord- Manggarai. Er komen 
o.m. copra, koffie, en boschproducten ter markt. De 
K.P.M. doet twee maal per maand het plaatsje 
Kedindi aan, vijf km. van Reo gelegen. Het is de 
Ijelangrijkste ha- venplaats van West Flores; de 
„voorhaven,, Kedindi is het westelijke eindpunt van 
den Flo- resweg. Een groot aantal Chineesche en 
6en Ja- pansche toko hebben er den handel in 
handen. 

ROETENG (Aanv. DL III). Hoofdplaats van het 
landschap on do onderafdeeling Manggarai (zie 
aldaar).Standplaats van een Gouvernements- arts, 
en een Gouvernements-Indisch-veearts. Direct 
tegen do kota aangebouwd ligt de hoofd- statie voor 
West Flores van de missionarisseu der congregatie 
van het Goddelijk Woord van Steyl, met een R.K. 
kerk, standaardschool, werkplaatsen, boerderij, enz. 
Er is eon detache- 】nent van do vcldpolitie 
gelegerd (tot voor kort een inilitair detachement). 
Een kleine protes- tantsche kerk ligt in het Noorden 
van de kota. Een ziekonhuis met 29 bedden en 
polikliniek (landschapseigondom) staat ondei* 
loiding van den Gouverncinents-nrts. Gelegen op 
ongeveer 1200 m. bo ven de zeeoppervlakte op do 
hoogvlak- te van Roeteng aan den grooten 
Floresweg, is het van do zuidkust (Mborong en 
Aimere) en van de noordkust (Reo) to bereiken per 
automobicl. De handel beperkt zich tot enkele 
Chineesc he handelaars, die het ambtelijke deel dor 
inwoners en de missionarissen van ingevoerde 
goederen. voorzien en producten (koffie, rijst, mais, 
tabak, kaneel) van do bevolking opkoopen. Roeteng 
heeft cen aangenaam, koel klimaat. Do naohten 
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kunnen hoel koud zijn. Er zijn temperaturen 
waargenonien tot enkele graden boven het vrics- punt. 
Door de beschutte ligging achter de hooge centrale 
bergketen is het er evenwel over het al- gemeen niet 
guur. 
c . RINDJA (Aanv. DI. III). Eiland, gelegen tus- 

scfieiTae xi^estkust van Flores en het eiland Ko-
modo (zie aldaar). Van*T16res is het gescheiden 
door de beruchte Straat Molo, gevreesd om zijn 
hevige stroomingen. Het eiland behoort tot het 
landschap en de onderafdeeling Manggarai (af- 
deeling Flores, residentie Timor en Onderhoorig- 
heden). Het zuidelijke deel van het eiland is ge- heel 
onbewoond. Er zijn enkele verwaarloosde kleine 
klapperaanplantingen. In het Noorden ligt de 
kampoeng Rindja, bewoond door onge- veer 250 
menschen, die leven van visscherij, ver- zamelen 
van zeeproducten, jacht op herten, wilde karbouwen 
en paarden, een weinig land- bouw en het houden 
van geiten. Vroeger was dit eiland het weidegebied 
voor den veestapel van den Sultan van Bima. Het 
eiland is bekend door het voorkomen van den 
reuzenvaraan (varanus komodoensis; zie 
VARANII)AE). Verder komen er vele wilde 
zwijnen voor. _• 

:?七.• VAN VOLLENHOVEN (Prof. Mr. CORNELIS), 
geb. Dordrecht 8 Mei 1874, overl. Leiden 29 April 
1933, heeft in zijn ruim 35 jaren arbeid een hooge 
plaats ingenomen in de geheele Nederlandsche 
rechtswetenschap, nieuwe wegen geopend voor en 
nieuwe vaart gegeven aan de beoefening van het 
Indische recht, een bijzon- dere beteekenis 
verworven in bepaling en uit- voering van de 
Indische staatkunde in het eerste derdepart der 20e 
eeuw. 

Zijn hopbaan. Zijn loopbaan voor Indie vangt 
aan — voorspel 1897—1901 — als particulier 
secretaris van J. Th. Qremer, toenmaals kamerlid en 
directeur der Deli-maatschappij, vlak daarop 
minister van kolonien. Op kolonien treedt hij na zijn 
promotie (Mei 1898) als adjunct-commies in 's lands 
dienst. Werkzaam gesteld aan de toenmalige 
afdeeling A (justitie, en onderwjjs eeredienst en 
nijverheid), weet hij dra zijn stem。 pel op het werk 
zijner onderafdeeling te drukken. 

Het levenswerk zelf van Van Vollenhoven ligt 
geheel in zijn hoogleeraarschap aan de Leidsche 
universiteit in „het adatrecht van Nederlandsch- 
Indie,* en „het staats- en adininistratief recht van N. 
I., Suriname en Curasao" (aldus werden op zijn 
wensch na de totstandkoming van het nieuwe 
Academisch Statuut (Ned. Stb. 1921 no. 800, zie 
beneden) verdoopt de oorspronkeJijk 
„Mohanimedaansch recht en overige volksinstel- 1 
ingen en -gebruiken in N. I." en „staatsrecht en 
inrichting van ‘8 Rijks kolonien en overzeesche 
bezittingen" geheeten vakken). Daarnaast gaf hy 
1902—1907 nog onderwijs betr. de Indische 
wetboeken, belastte hy zich 1902—1906 (de aan- 
vaarding van het hoogleeraarschap door dr. C. 
Snouck Hurgronje) en van 1927 (diens aftreden) tot 
1931 met het college over den Islam, en begon hij in 
den winter 1932/33 een college vergelykende 
rechtsgeschiedenis, reeds na eenige voordrachten 
door zijn ziekte en sterven afgebroken. 

Buiten het professoraat heeft Van Vollenhoven 
nooit een vast ambt bekleed; voor eenige der 
hoogste functics schijnt hy te zijn aangezocht, doch 
vergeefs. Zijn gezondheid, welke door een ernstig 
overwerken in 1902/03 een geduchten knauw had 
gekregen, verzette zich daartegen ； 

zij legde hem behoedzaamheid en uiterste levens- 
regelmaat op, wilde hij tot een good ein de bren- 
gen do taak, waartoc hij zich geroepen voelde. 

Zijn ambt. Die taak als hoogleeraar was voor hem 
(vgl. zijn Leidsche oraties i) * * * * * * * * x): Exacte 
rechts- wetcnschap, 1901, zijn program, en: Het 
onbaat- zuchtige in recht en staat, 1917, zijn 
belijdenis) drieledig： wetenschap beoefenen door 
syste- matisch, historisch en vergelijkend het „rechts- 
geheel der aarde" te doorvorschen, wetenschap 
overdragen door aan een volgende generatie 
„architcctonisch inzicht in de wetenschap" te geven 
en besef van plants en taak van het eigen land in de 
wereld, en wetenschap „openbaar ma- ken" in het 
rechtsleven. Grotius en Thorbecke waren hem in dit 
alles de lichtende voorgangers. Grotius de 
universeele geleerde, wiens kennis zich spreidde 
over de gansche toenmaals ken- bare rechtsstof, die 
nationaal en buiten-nationaal recht in een systeem 
helder ordende, den rede- lijken grondslag wees van 
het geweld ter beschut- ting van het recht; Thorbecke 
de schepper van het Nederlandsche staatsrecht, de 
ontzagwek- kende professor, de bouwcr van den 
nieuwen Ne- derlandschen staat (zie groep IV en V 
in deel I der V.G. en de artt. Het boek van 1625 en 
Professor Thorbecke, V.G. I, biz. 225 en 311). Zoo 
heeft Van Vollenhoven op tai van gebieden 
rechtssamenhang ontdekt, is hij de schepper 
geworden van de adatrechtswetenschap, heeft hij een 
onuitwischbaren indruk achtergelaten als 
hoogleeraar en stone! hij vooraan onder de bouwers 
van het nieuwe Indie (vgl. ook Van- Eysinga in 
“Grotius", annuaire international, 1934). 

Zijn uilgangspunt. Zijn werk voor Indic is niet het 
ongewild gevolg geweest van een toevallige neiging 
of een gelukkigen greep, het staat in onverbrekelijk 
verband met zijn levenshouding en komt uit 66n 
geloofsovertuiging voort. Zijn uitgangspunt is de 
„societas humana,* van Grotius, zooals die zich aan 
onze oogen voordoet; het menschelijke geslacht, 
wdks eenheid Van VoJlen- hoven verkondigd ziet in 
het N. Testament — de geheele bijbel was hem in het 
work tot steun on inspiratie ——，waarin elk voJk 
zijn waarde en beteekenis Jieeft en alle mcnscheJijke 
gaven en talenten, in al hun verscheidenheid, 
aanspraak hebben op voile ontplooiing. Niminer is 
hij dan ook moede geworden te prediken, dat de 
volken van het oosten, waarover westersche mogend- 
heden gezag voeren, in hun ontplooiing gerech- 

i) Inaugureele oratie in Verspreidc Geschrif- 
ten I, bl. 3, rectorale oratie aldaar bl. 3(5. Een 

overzicht over zijn geschriften geeft het voor- 
woord tot de in 1934 door H. D. Tjeenk WiJ- 
link en Zn. en Martin us Nijhoff uitgegeven 

Verspreidc Geschriften (3 din.), een chrono-"' 
logische lijst staat uchter in deel III daarvan. 

Deze Verspreidc Geschriften bevatten al wat 
naast de zelfstandig verschenen boeken is ver- 
schenen in krant, tijdschrift en brochure, be- 

halve de losso opsteJlen over adatrecht; deze 
waren reeds eerder door eenige leerJingen ge- 
bundeJd tot het deel III van Van Vollenho- ven‘8 
„Het adatrecht van N.J." (Leiden 1933). De in dit 
artikel gebruikte geschriften uit die twee 
verzamelingen worden aangeduid met V. G. (= 
Verspreide Geschriften) en met A. Ill (=Het 
adatrecht van N.I., deel III). 
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tigd zijn tot onzen hartolijken steun en hulp, dat 
het westen een zedelijke taak te vervullen heeft, 
eon zedelijko verantwoording draagt tegeuover 
het oosten, niet hot recht heeft uit zelfovor- 
schatting, overmacht of geinakzucht zijn rccht, 
instellingen cn begrippen aan hen op to dringen, 
maar trachten moet het levende volkseigene der 
oostersche volken te kennen, te begrijpen, te 
ontwikkelen, en dat met hun eigen medeworking, 
waartoe zij moeten worden gewekt en verant- 
woordelijk gemaakt. Grotius' ideaal, de eendracht 
der volken in een door het recht beschuttc wereld, 
grijpt Van Vollenhoven in zijn studententijd (zie 
de dissertatie, V.G. II, bl. 3) en het laat hem 
nimmer meer los (zie o.m. De Eendracht van 
het Land 1913, Het punt van uitgang 1916, De 
zdrie treden van het. .volkenrecht 1918, Vredes- 
toerusting der wercld 1924, 1925, 1931, V.G. II, 
bl. 173, 357, 412, 591, 612, 702). 

In de niengchenmaatschappij van zijn eigen tijd 
ziet hij voor Nederland een bijzondere taak 
weggelegd. Op twee groote Nederlandsche 
doeleinden is zijn denken en doen gericht ge- weest: 
Nederlands internationale taak in de organiseering 
van de wereld, Nederlands kolo- niale taak, nl. de 
onzelfzuchtige ordening naar Indisch belang van het 
groot-Indisch rijk van Van Heutsz en de zijnen, in 
voortzetting van het werk van groote voorgangers： 
de twee Hogen- dorpen, Thorbecke, Fransen van de 
Putte (zie zijn bundel Historische Schetsen, V.G. I, 
groep III). 

Doel en methode. De rechtswetenschap, welker 
praktische taak hij omschrijft (inaugureele ora- tie) 
als misstand toonen in bestaand of ontworpen recht, 
dogmatische bezwaren ontmaskeren, ge- wenschte 
analogieen rijkelijk aan de hand doen, niet-
aansluiting op het overige recht en rnisken- ning van 
verse hi 1 of gelijkenis verhoeden, kan daarin alleen 
slagen als zij „een vasten gang', en „alomvattencle 
kennis van feitelijke gegevens" bezit. Daarom was 
voor hem een holder systeem het begin der 
wetenschap, de vergelijkendo rechts- geschiedenis 
cen harer toppen. In een vergelij- kend liistorische 
rechtsbeoefening, die inleidt in vroegere en in 
vreenide gedachtenwerelclen, zag hij cen machtig in 
id del tegen geestelijke baat- zucht en nationale 
beslotenhcid, welke ons nu den weg belemmeren 
naar een geordende wercld- niaatschappij en ons bij 
de botsing van bescha- vingen in het oosten het. 
inzicht in en begrip van een anders geaardo en anders 
gogroeide maat- schappij en haar recht verduisteren. 
Op rcsul- taten van rechtsvergelijking berusten zijn 
baan- brekende voordrachten voor de Kon. Ak. v. 
Wetensch. over Indoncsisch recht (zie V.G. I, bl. 22, 
51, A. Ill, biz. 569, 583, 674). 

Een zeer klemmention eisch stclt dat werk van 
ordening en ineenpassing aan de rechtstaal, op- govat 
in den breeden zin, dat vaste teehnische begrippen 
bestendig worden weergegeven in vaste termen, 
desnoods naar de behoof ten eener nieuwe stof 
gesmeed. Met is een zijner beste verdiensten geweest, 
dat hij vindingrijk nieuwe rechtstaal jjeeft gesmeed 
cn rechtstermen consequent ge- bruikt(vgl. V.G. 1, 
biz. 114, 612en III, biz. G35). 

Voorbereiding. Van Vollenhoven studeerde, in 
1891 te Leiden aangekomen, in snel tempo rech- ten 
(candidaats 1892, doctoi-aal 1895) en, gepakt door 
prof. Oppenheim (V.G. I, biz. 20, 614 en 342) 
staatawetenschap (doctoraal 1897), daartus- 

schcndoor ook semitische letteren (candidaats 1896) 
cn blijft, ofschoon die studie afbrekende, toch in 
persoonlijken leeromgang met prof, de Goeje (vgl. 
V.G. Ill, biz. 670) verknocht aan de studie van 
Arabisch en Islam. Met studie van oostcrschc talen 
wide hij, tegen prof. Kern eer- biedig opziend (vgl. 
V.G. I, biz. 20, 156), tot het eind van zijn leven vrije 
uren. Bij alle studie is hij zeer actief en strijdbaar lid 
van het Leidsch Studentencorps. De 
voorbereidingstijd vindt be- kroning in de dubbele 
promotie cum laude (Mei 1898), op stellingcn in de 
rechten, en in de staatawetenschap op het 
proefschrift „Omtrek en inhoud van het 
Internationale recht," dat voor het eerst een ordening 
geeft van de gansche, dusver onsamenhangende, 
verspreid liggende internationale rechtsstof. Een 
hoofdkenmerk van al zijn work zou zijn： ordening. 

Indexing van de loopbaan. Een scheidingslijn valt 
in de jaren 1918—1919, de Amerikaansche reis (zie 
beneden). De eerste periode (1901—1918) voIgt op 
het Haagsche voorspel der Cremer-jaren, van de 
wederintrede in de Leidsche universiteit tot de 
voltooiing van deel I van het groote boek over het 
adatrecht van N.I., geeerd met de zeld- zame 
onderscheiding van de gouden medaille der 
Thorbecke-Stichting. De eerste periode is die van 
het adatrecht, de nationale studie daarvan, en den 
staatkundigen strijd voor het adatrecht. De tweede 
periode brengt de eindoverwinning in dien strijd, de 
uitbreiding van de studie op internationaal terrein, 
en, door do oprichting van de Rechtshoogcschool te 
Batavia in 1924, de intensiveering van de studie in 
Indie zelf. Maar de tweede periode wordt vooral 
gesigneerd door het staatsrecht, en den strijd om de 
emancipate van Indie. 

Het eerste tijdvak. In deze 17 jaar wordt het 
adatrecht object van rechtswetenschap, erlangt het 
den rang van een welgeleed, levend, regenereerend 
volksrecht. Tot de verschijning van het eerste deel 
van het groote boek (1906— 1918) ligt op het 
terrein, waar nu het adatrecht staat, een berg van 
ethnografisch materiaal, eenige duizenden boeken 
en artikelen waarin, met andere ethnografica, ook 
gegevens omtrent volksrecht voorkomen. 
Wetenschappelijke be- langstelling voor deze 
materie ciraagt dan bijna uitsluitend een 
ethnografisch karakter; ook de „Ethnologische 
Jurisprudenz” is ethnologisch en historisch, niet 
juridisch gericht. 

Uit dien chaos van levensvormen, verscholen in 
het ruwe materiaal, brengt Van Vollenhoven de 
rechtsvormen naar voren, zonder den ethnolo- 
gischon achtergrond goweld aan te doen； daarin 
onderkont hy de groote lijnen, de structuur van het 
rechtsstelsel van do volken in het „Indone- sisch 
rcchtsbekken", het blijvend kader van in- stituten en 
regelen in do verscheidenheid van vormon, 
wisselend naar tijd en plaats. Hij onder- kent ook 
binnen dit bokken van verwante vor- men do 19 
varianten (rechtskringen), waarin zich het recht 
heeft gedifferentieercL Hij vat ook, de 
rechtsgemeenschappen steeds voorop- schuivend en 
het rechtsproduct uit do gemeen- schappen en hun 
samenhang verklarend, den organischen 
onderlingon samenhang der rechts- instituten en -
regelen, de innerlijke orde welko het rechtsleven in 
al zijn bontheid tot een wel- sluitend levend geheel 
maakt. Aan do dooreen- warring van Indonosisch 
volksrecht en mos- 
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limsch en hindoesch schoolrecht maakt Van Vol- 
lenhoven voorgoed een cind (zie Snouck Hur- gronje 
in De Telegraaf 3 Mei 1933 Av.). 

Naar gelang de afleveringen verschijnen komt 
dan ook telkens het beeld van het adatrecht der 
opeenvolgende rechtskringen gaaf en scherp voor den 
dag. Voor Java (met Madoera： 3 rechtskringen), het 
verwaarloosde en gesmade („op Java bestaat geen 
adatrecht!n) werd de be- schrijving een waar 
meesterstuk, een openbaring. Voortaan staan 
wetenschap en rechtspraktijk op een sterk fundament, 
het weloverwogen kader is gegeven, Java vindt 
gelijke aandacht. Het groote boek wordt gcflankeerd 
door de vier voordrachten voor de Indische 
bestuursacademie getiteld „Miskenningen van het 
adatrecht" (uitgave Brill, Leiden 1909), het 
„Adatwetboekje voor heel Indie5] (Brill 1910), 
al^epiIobg'VoIgF „De Indonesier en 与苛色End” 
(Brill 1919), het strijdschrift tegen de voorgenomen 
wijziging van art. 62 van het reg. regl. van 1854 (bijl. 
handd. 2e k. 1917/18, 449), welke daarna spoe- dig 
van de tafel der staten-generaal verdwijnt. 

Van den aanvang af onderstreept Van VoIIen- 
hoven den samenhang van het gansche Indone- sische 
adatrecht, van Madagascar tot Formosa. “Indonesia" 
en ,,Indonesi&r" evenwel zijn voor hem steeds 
ethnologisch-juridische, geen staat- kundige termen 
geweest (V.G. Ill, biz. 113). “Indonesia'' a Is naam 
voor N.I. achtte hij daar- om wetenschappelijk onjuist 
(V.G. Ill, biz. 332, 339); „lndonesier,s echter a Is 
aanduiding van den inheemschen bewoner van. N.I. 
stelde hij in de plaats van “Inlander" om den voor 
velen onaangenamen, uit art. 109 reg. regl. 1854 
voort- gekomen bijsmaak van minderwaardigheid, 
die in het spraakgebruik den term vergezelt. 

De ,,universiteit", zooals Van Vollenhoven in De 
ontdekking van het adatrecht (1928, zie be- neden) 
zijn eigen rol in het werk gaarne beman- telt, leverde 
nog een bijzondere bijdrage, nl. de proefschriften 
over adatrecht (vgl. de lijst van proefschriften in V.G. 
Ill achterin). 

In dit eerste tijdvak, dat der nationale adat- 
rechtstudie, waartoe Van Vollenhoven's eerste 
Indische reis (1907—8) zijn eigen vruchtbaarste 
bijdrage is geworden, wordt de „etude pratique" J A. 
Ill, biz. 777) krachtig bevorderd door den arbeid def, 
iii 1909 door het Kon. Instit. v. d. Taal-, Land- en 
Volkenkunde gevormde, onder Snouck Hurgronje's 
leiding gestelde, „Coinmis- sie voor het adatrecht" 
(Van VoHenhoven zelf was haar secretaris) met haar 
Indische “Com- missie van bijstand" (ingesteld door 
het Batavi- aasch Genootschap van K. en W.). Deze 
com- missies, later ondergebracht in de in 1917 in het 
leven geroepen Adatrechtstichting te Leiden, de 
bekroning van het vorschingswerk, namen de taak op 
zich het centrale punt te wezen voor de tot nog toe 
verspreid en Jos van elkaar werkende mannen van 
wetensehap en praktijk, voorts adat- gegevexis te 
verzamelen, te schiften en te ordenen, en uit te geven 
(de Adatrechtbundels). Daar- naast verschijnen sinds 
1914, a]s uitgave van het Koloniaal Instituut te 
Amsterdam, de door groepen leerlingen van Van 
Vollenhoven onder zijn leiding bewerkte “Pandecten 
van het adat- recht", een naar rechtskringen 
stelselmatig en met gebruik van eenparige 
rechtsbenamingen geordende samenvatting van de 
gegevens betr. de ondersclieiden instellingen van 
adatrecht (vgl. 

A. Ill, biz. 33&" Kn_tcn slotte kwam, cveneens in 
1914, do verzameling „Verordcningcn betr. 
inlandsch privantrccht" (Tjeenk Willink, Zwolle), 
die alle nog geldende algemeene verordeningen, 
welke een stuk privaatrecht der inheemsche be- 
volking regelen, bevatten of excerpeeren, de 
aanvulling dus van het ongesclireven privaatrecht 
der bevolking brengen. 

Al die arbeid had ook cen hoog praktisch doel. 
Want gepaard daarmede gaat de strijd tegen de 
unificatie-staatkunde en voor een „associatie van 
inlandsche en Europeesche rechtsbelangen", de 
strijd waartoe de wetsvoordracht van den door Van 
Vollenhoven overigens hoog geschatten en 
geprezen minister Idenburg (A. Ill, en elders) hem 
den handschoen "*toewerpt. Het is de uit de 
belangstelling der Kuyper-partij voor de 
Christeninlanders (zie A,.III, blz.--3-74) voort- 
gekomen bekende voordracht (bijl. handd. 2e k. 
1904/5, 121), die recht inging tegen de methode-
Cremer (1900, waarschijnlijk wel aandrang van Van 
Vollenhoven als departeinents-ambtenaar) van 
partieele en locale codificatie van adatrecht 
(opdracht aan Carpentier Alting naar de Mina- 
hasa), en aanstuurde op globale rechtsunificatie voor 
heel Indie volgens Europeesche wetboeken. Die 
voorstellen bekampt Van Vollenhoven met alle 
middelen, geput uit oostersch recht, uit ver- 
gelijkende rechtsgeschiedenis en uit zedelijk verant 
woordelij kheidsbesef tegenover de inheemsche 
maatschappij (eerste schermutselin- gen in 1904 en 
1905, het bekende artikel „Geen juristenrecht voor 
den Inlander,, (A. Ill, biz. 22), de tweekamp in 1906 
(A. Ill, biz. 70—115)). De grootsche strijd eindigde 
met de halve overwinning der zgn. oudejaarswetten 
van 190G (Ind. Stb. ]907 nos. 204 en 205). Niet 
gerust op de verdcre uitwerking in lagere 
verordeningen van de beginselverklaringen dier 
nieuwe artikelen 75 en 109 reg. regl., duurzaain 
ontevreden met den nieuwen tekst zelf, levert Van 
Vollenhoven in samenwerking met zijn 
inedestanders J. II. Carpentier Alting, Kleintjes en 
Winckel in 1909 cen proeve van herziening van de 
defectucuse artikelen en van uitwerking, de 
we]bekende ”24 ont- werpen" (A. Hl, bjz-. 
178).;.slaat hij in de vol- gende jareh (novelle-de 
Waal Alalefijt, bijl. handd. 2e k. J 912/3, 268) 
onafgebroken op het aambceld der aanpassing van 
westersche en inheemsche rechtsbelangen (A. Ill, 
biz. 283, 29J, 313—338)； hernieuwt hij zijn strijd 
tot bescherming van het Indonesisehe voJksrecht in 
J 914/5 cn 1918, a)s minister Pleyte bij de 
behandeJing van de no- velle, door Van 
Vollenhoven als een verbetering van den tekst van 
1906 beschouwd, afwijkendo unificalic-
vergezichten opont. Bij de wet in Ind. Stb. 191.9 no. 
622 heeft eindelijk de herzicning van de artt. 75 en 
109 haar be slag gekregen. De eindstrijd zou vijf jaar 
Jater uitgevocliten worden (zie beneden). 

Met de beveiliging van het adatrecht ging 
herordening en steviging van de adatrecht- spraak 
hem ter harte. Na de Jndische reis, die hem de oogen 
voor hare waarde en hare tekort- komingen wijd 
geopend had, zette hij de propa- geering voor haar 
herstel in, nict aJseen kostelijke antiquiteit van 
“adatmonomanen", inaar als cen der fundamenten 
voor een nieuw Indie. De groote rede van October J 
908 in het Indisch Genootschap (A. Ill, biz. J 21) 
getuigt van dit hervormend inzicht; doch resultaten 
waren in 
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1918 nog niet bohaald. Zoozcer beheerschto do 
orkenning van het adatrecht door den Indischcn 
wetgever in dezo periodo zyn levon, dat hij tai van 
aanbiedingen heeft afgeslagen, b.v. cen zetel in de 
redactic van ,,De Gids" (1913) (Coleiibran- /dcr in De 
Gids 1933, II). Hij voclde, dat de zaak van adatrecht 
eh rechtshervorming in voile zwaarte neerkwam op 
hem, den ontdekker van ,hot adatrecht (zie Van 
Ossenbruggen in Bijdr. zKon. Inst. 1933). 
z' ~~ et' s t a a t s r e c h-t, hoewel naar zijn in- zicht 
niet aan zulk een onsamenhangendheid lijdende als het 
adatrecht, vertoonde toch „deer- lijken achterstand"; 
dien in te halen was hem een “eerezaak" (zie zijn 
briefje van 1912 aan Colenbrander, medegedeeld in De 
Gids 1933, II). Het middel tot het inhalen van dien 
acKterstand was hem „het onderwijs op peil brengen 
en daarna houden", niet alleen betr. Indie, Suriname en 
Curasao — oost- en westindisch staatsrecht worden 
steeds tezamen in het licht gesteld, te- zamen 
behandeld als mooi materiaal voor rechts- vergelyking 
——,maar ook van vreemde kolonien. 

De neerslag van Van Vollenhoven's staats- 
rechtbeoefening ligt in deze periode niet in een groot 
werk, maar vooral in zijn artt. in den twee- den druk 
dezer Encyclopaedie (V.G. Ill, biz. 109—240), en 
verder in losse bijdragen (zie V.G. III). Van den 
aanvang af wordt zijn staatsrech- telijke arbeid 
beheerscht door de vraag van actu- eel rechtsleven: hoe 
het dusver onsamenhangend, door Van Heutsz* hand 
tot een „groot-Indisch rijkn herschapen Indie,—— 
voor Van Heutsz als een der stichters van het nieuwe 
Indie heeft Van Vollenhoven tot het einde toe een 
grooten eerbied gehad, getuige zijn telkens geuite be- 
wondering voor diena “Leidraad", — innerlijk en als 
onderdeel van den Staat der Nederlanden, behoort te 
worden georganiseerd, opdat het een waarlijk moderne 
rechtsgemeenschap met regenereerend vermogen 
worde. 

Van dat nieuwe Indie gaf Van Vollenhoven op 
college hot staatsrecht, in groei, met vollo aan- dacht 
voor de telkens nieuwe werkelijkheid, vol- Icn eerbied 
voor wettelijke ordening van welker so ci ale kracht en 
waarde zijn besef doordrongen was, en ver band 
leggend met het verleden van de oostersche 
maatschappij en den westerschen in- vloed; een 
staatsrecht even streng gevoegd als dat van westcrsche 
landen zonder bijmenging van natuurrecht of staatslecr 
(vgl. V.G. I, biz. 1J 4, III, biz. 740), van "zoodanigen 
bouw, dat men het gehcel der deelen on onderdeelen, 
hun samenhang, Jiun onderlinge afhankelijkheid, zelfs 
hun disharmonieen overziet" (V.G. I, biz. 111). 
Gelijkin het adatrecht plaatst hij ook in hetstaatsrecht 
de bonte, heterogene rechtsgemecnschap- peii voorop
； de jonge geineenschappen der dccon- 
tralisatiewetgeving, do "zelfregeerende ]and- 
schappen", de inlanclsche gemeenten, zij alien worden 
naar hun eigenmeesterschap en afhanke- lijkhoid 
ondersfooht, hun plaats in het groot- Indisch rijk 
aangewezen. In het bijzonder de land- schappen: liet 
„indircct gcbled", dat nog los en in onbepaalden status 
aanhangt aan Indi。，wordt onderkend als een 
voorhanden oosterscho decen- tralisatie en op dien 
voet ingelijst in het Indische rijk (vervanging van eigen 
onderdaanschap der landschappen door 
onderhoorigheid, V. G. JII, biz. 175, landschapskassen 
en restitutio III, biz. 171; zie do algeineene artt. 
Contracten met zelf- 

best. landsch. en, later, Inlandscho zelfbesturen, V.G. 
Ill, biz. 140 en 231; zie als staal van rochtsvergelij 
king Contracten met boschnegers, 1916, V.G. Ill, biz. 
75). 
. De inaugureele rede van 1901 raakt dadelijk het 
probleem aan van den bouw van het Konink- rijk en 
de plaats der overzeesche gebieden daarin, in het 
eerste collegejaar 1901/2 wordt de vraag historisch 
en vergelijkend in diepte en breedte onderzocht. 
Dusver die plaats onbepaald； hij evenwel zag „de 
Indian" (een later gaarne ge- bruikte term) niet langer 
in de onvolwaardige positie van aanhangsels van het 
„moederland,* (vgl. V.G. I, biz. 26, III, biz. 301), den 
staatsrechte- lijken vorm eener exploitatie-politiek, 
maar ver- .hief ze, zooals z.i. paste bij de 
voorgenomen finan- tieele zelfstandigheid, basis 
eener welvaartsstaat-z kunde, — Van Deventer's 
Eereschuld-artikel had diepen in druk op hem 
gemaakt(vgl. V.G. Ill, biz. 686), — tot deelen van 
den staat van gelijke waardigheid als het Rijk in 
Europa (zie de laatste twee hoofdstukken van het 
verderop te noemen boek ^Staatsrecht overzee")* 
Nauw' daarmede hingeri'vobr hem sainen de 
verzeke- ring van India's rechtspersoonlijkheid en de 
re- geling van het onderdaanschap: de bevolking van 
Indie niet langer slechts een agglomeraat van 
toevallige ingezetenen, maar een duidelijk, met den 
Staat saamverbonden complex van onderdanen, in 
den vollen zin, naast vreemde- lingen (V.G. Ill, biz. 
14). 

De “universiteit" hielp hij het inhalen van den 
achterstand met een lange reeks proefschriften, 
langer zelfs dan die betr. het adatrecht (vgl. de lijst in 
V.G. IH achterin), gewijd aan onderdeelen van de 
staatkundige en maatsehappelijke inte- gratie van 
Indie, aan de plaats der overzeesche gebieden (ook 
de West-Indien) in het groote geheel van het 
Koninkrijk, in den nog wijdereii wereldbouw. 

In de in gang komende staatshervorming van 
Indie speeldo Van Vollenhoven in doze periode niet 
een markante openbare rolgelijk later, al zijn zijn 
inzichten dan reeds volkomen duidelijk. Zijn nieuwe 
kijk op het koninkrijk en zijn vier gelijkstandige 
deelen werkt kennelijk door in het departement van 
kolonien, wanneer dit naar aanleiding van vragen uit 
de 2e kamer staat voor de omlijning van 
definancieele betrekkingen tusschen Nederland en 
Indie (nota van den min. v. koi. van Febr. 1903, bijl. 
handd. 2e k. 1902/03, G, no. 1; vgl. ook Van 
Vollenhoven's nota voor „Moederland en 
Kolonien.** over de in de grondwet met het oog op 
de kolonien wenschelijko wijzigingen (V.G. Ill, biz. 
3)). Als een stuk van nieuwe ordening van Indie had 
de eindelijke uitbouw van plaatselijk en regionaal 
eigenmeesterschap (decentralisatie-wet 1903) zijn 
instemniing, ondanks bezwaar tegen den te 
bindenden tokst en hoezeer de z.i. gebrekkige 
aansluiting op oostersche behoeften en bekwaam- 
heden, do so ms klakkelooze overneming van 
westerscho instellingen en in westersch verledea 
gogrondc donkbeelden hem tegenstonden (artt. 
Bestuur en Decentralisatie in den 2en druk dezer 
Encyclopaedie, V.G. Ill, biz. 118 on 152). Evenzeer, 
om gelijke redenen, ziet hij in het zelfrcgeerend 
landschap als zoodanig een geluk- kige mogelijkheid 
van staatkundige opvoeding door do oostersche 
decentralisatie.- 

Doch mogo plaatselyk eigenmeestersohap een 
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oefening zijn voor latere zelfwerkzaamheid in de 
behartiging van do algemeene landsbelangen, 
ook in dat centrum is z.i. een leerschool te ope- 
nen, een even noodige. AIs de „inlandsche be- 
weging" (Boedi Oetomo 1907) doorkomt, in 
denzelfden tijd, dat Indie's rechtspersoonlijkheid 
in de wet wordt uitgesproken en de in de be- 
grooting reeds afgezworen batig-slot-politiek 
ook wettelijk wordt verloochend, stelt Van Vol-, 
lenhoyea- een a anta 1 dusver niet gepubliceerde 
ontwerpen van wetswijziging op (1911, V.G. 
Ill, biz. 24), van welke het laatste, beoogend 
instelling van een „kamer van Indie”，prototype 
van den volksraad, niet het minst belangrijke. is, 
een poging immers om Indische bekwaamheid 
tot landsbewind, van Europeanen dn Indonesiers 
dn Chineezen, in adviseerende werkzaamheid de 
haar toekomende kans en oefening te verschaf- 
fen, om Indie,s stem gelegenheid te geven zich 
te doen hooren, gelijk in Suriname al mogelijk 
was sedert bijna een halve eeuw. Voor de West- 
Indien vroeg hij met klem (V.G. Ill, biz. 43, 
242), steunend op eigen waarneming tijdens zijn 

'Westindische reis van 1912, eerbiediging van de 
verleende autonomic. 

De regeling van het onderdaanschap, andere 
uiting van de verheffing, i.h.b. van Indie, tot 
rechtsgemeenschap in het koninkrijk, een on- 
derwerp, dat na jarenlange overweging in 1909 
ineens onder een drang uit het oosten afgehandeld 
wordt, had, met de decentralisatie al op Kolonien 
Van Vollenhoven's aandacht. Bij de behandeling van 
de onderdaanschapswet in 1909—10 la at hij zich 
dan ook niet onbetuigd (V.G. Ill, biz. 11 e.vv.), 
ijverend voor een dadelijke afdoening van het 
mogelijke met verdere geleidelijke doch spoedige 
afwerking van het noodige (V.G. Ill, biz. 46), een 
voltooiing, niet slaafs naar Euro- peesch model de 
wet uitwerkend, maar (V.G. Ill, biz. 108) gericht op 
de bijzondere behoeften van een land met zoo bonte, 
deels zeer vlottende bevolking als Indie. Hoezeer het 
recht der Indonesiers hem voor alles bezig hield, hij 
had voor de rechtsbehoeften der vreemde 
oostedingen een geheel open oog en werd niet moede 
te pleiten voor de voldoening aan de 
gerechtvaardigde verlangens van het Chineesche 
deel der Indi- sche jjand-genooten'*. 

Over de z.i. wenschelijke methode bij a] zulken 
hervormingsarbeid, of het nu gelde de rechts- 
hervorming of de agrarische wetgeving of de 
centrale regeering, spreekt zijn voordracht in het 
Indisch Genootschap in 1915 (De ervaring op- 
gedaan met groote Indische reorganisaties, V.G. Ill, 
biz. 51) duidelijke taal: telkens het moge- lijke 
afdoen, en het noodige in welgevoegde stukken 
achtereenvolgens bewerken; geen de- finitieve 
teksten vaststellen en middelen toestaan dan na een 
proeftijd, opdat men bij de eindbe- slissing het 
vraagstuk, waar het om gaat, scherp voor oogen 
hebbe. 

Tu88chen^pel. De jaren 1917—J 919 vormen een 
der hoogtepunten. In het academiejaar 1916/17 is Van 
Vollenhoven rector-magnificus zijner universiteit; in 
1917: de Adatrechtstich- ting, J918: deel I van het 
groote boek, dan de bevestiging van de overwinning 
van ] 906 inzake artt. 75 en 109 reg. regl., en de 
Haagsche- volksuniversiteitsvoordrachten over Den 
grond- slag van een waren volkenbond, weldra omge- 
/erkt tot De drie treden van het volkenrecht. > 

Als dan aan het eind van dat ja&r, aan het eind van 
den wereldoorlog de heer J. Th. Cremer als gezant 
der Nederlanden naar de Vereenigde Staten 
gezonden wordt bijzonderlijk om de goede bc- 
trekkingen van Nederland met Amerika, welke de 
opwinding en de verblinding der oorlogsjaren had 
den verstoord, te herstellen, wordt Van Vollenhoven 
hem toegevoegd, wiens verbiijf in Amerika, naar 
een dagblad-communique dan meldt, gedacht was 
„als een nieuwe schakel tus- schen het 
wetenschappelijk en geestelijk leven" in Nederland 
en de Vereenigde Staten； een er- kenning van 
overheidswege van de eigenaardig Nederlandsch-
internationale beteekenis van Van Vollenhoven en 
zijn werk. 

Dat verblijf van zes maanden in de Vereenigde 
Staten is voor het beoogde doel in allerlei opzich- 
ten belangrijk geweest, heeft lang daarna nog vrucht 
afgeworpen (o.ft. de Amerikaansche week te Leiden 
in 1924, toen een aantal hoogleeraren voor 
Amerikaansche studenten Lectures on Holland 
gaven, Van Vollenhoven over The Land of Grotius, 
V.G. I, biz. 369). Het heeft in zijn Indische werk 
groote beteekenis gekregen en vormt daarom de 
toegangspoort tot het tweede tijdvak van zijn 
Indischen arbeid. In die Amerikaansche maanden nl. 
bewerkt hij de eerste aan- rakingen tusschen de 
Nederlandsche studie van Indonesie met een 
buitenlandsche, uiting van de eenheid van den 
Indonesischen rechtsstam, en leert hij, van vlak bij 
waarnemend, de vondsten en fouten zien van de 
Amerikaansche emanci- patiestaatkunde in de 
PhiJippijnen (vgl. V.G. Ill, biz. 714, 276, 295, e.e.). 

Tweede tijdvak. Dit loopt dan van midden 1919 
tot 1933. 

De beoefening van het adatrechtgaat voort, in 
allerlei stukken komt afwerking, worden resuL- 
taten bevestigd (b.v. advies over de ondcrschei- ding 
tusschen zakelijke en persoonlijke rechten in het 
adatrecht, 1925, A. Ill, biz. 710). Het tweede deel 
van het groote boek, verscliijncnd van 1924 tot 
1931, brengt den legger van het niet-Indonesische 
adatrecht van Indie, ecn weerbarstige, grootendecJs 
nog onbewerkte stof, —duidelijk bewijs dat Van 
Vollenhoven geen in- landsche-adatmonomaan is 
geweest, maar voor het recht van allc 
bevolkingsgroepen van Indi。 gelijke belangstelling 
gehad heeft —, brengt verder de hoofdstukken over 
de handhaving van adatrecht, de inlijsting er van in 
het groote rechtsgeheel van Indic, en over 
rechtsverJeden en -toekomst van het adatrecht. 
Daartusschen- door vergast hij de belangstellcnden 
op die boeiend besebreven, merkwaardige historic 
van het adatrecht: De ontdekking van het adatrecht 
(uitgavo Brill 1928). 

Als het groote boek voltooid is, bezorgen eenige 
leerlingen do bundeling van de opstellen over 
adatrecht (zio boven, biz. 1380 noot). De universi- 
teit van Amsterdam verleent hem in ] 932 oin zijn 
verdiensten voor het adatrecht en de volksge- 
bruiken van den Indischen archipel het eere- 
doctoraat in de lelteren, daarmede getuigende van 
])et universeele karakter van dien arbeid. Het Kon. 
Bat. Gen. v. K. en W. had hem reeds vroeger eereJid 
gemaakt. 

In drieerlei opzicht ondergaat in de tweede 
periode de studie verruiming. In de eerste plants 
vindt Van Vollenhoven zelf meer gelegenheid zijn 
aandacht te geven aan den geheelen Indonesia 
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schen rechtsstam. In Taalfamilies en rechtsfami- lies 
1920, Het adatrecht van Madagascar 1920, In- 
donesische rechtstaal 1922 (A. Ill, biz. 569, 583, 
674) legt hij bloot verwantschap en verschil tus- 
schon de rechtsfamilies van den Indonosischen 
rechtsstam, en laat hij den gemeenschappelijken 
ondergrond zien van het geheele Indonesische recht, 
voor hem een der Indoncsisch-nationale 
grondslagen van het nieuwe Indio. 

In de tweede plaats: de adatrechtstudio wordt 
internationaal uitgebreid. In 1920 beweegt de Kon. 
Akad. v. Wetensch. — Van Vollenhoven is juist 
voorzitter geworden — de jonge Union Academique 
Internationale om het Indonesische gewoonterecht 
tot voorwerp van haar bemoeiin- gen te maken (A. 
Ill, biz. 778). In de verschil- lende staten met gebied 
in Indonesie wordt het onderzoek door de academies 
ter hand genomen. De Dictionnaire de termes de 
droit coutumier indonGsien, bewerkt door dr. D. van 
Hinloopen Labberton (1933), ruim 25.000 termen 
bevatten- de, is een der resultaten van die nieuwe 
vlucht. 

En ten laatste: eenmaal de ,,legger" van het 
adatrecht voltooid, schrijft hij die voor de rechts- 
ontwikkeling in Indio zoo ongemeen belangrijke 
hoofdstukken van zijn boek, die over het adatrecht 
als onderdeel van het Indische rechtsge-, heel (de 
400 biz. „inlijsting van het adatrecht**), de 
wetenschappelijke fundeering van zijn rechts- 
politiek der „associatie van inlandsche en Euro- 
peesche rechtsbelangen", waarvoor hij 20 jaar op de 
brea heeft gestaan. 

Ook de „6tude pratique" wordt geinterna- 
tionaliseerd. De Adatrechtstichting verzekert zich de 
samenwerking met het Research Committee of 
Philippine customary law te Manila, en het bestuur 
der stichting (Van Vollenhoven is nog altijd 
sccretaris) wordt voortaan voor de niet- 
Ncderlandsche stukken van Indonesie door ge- 
leerden uit Engeland, Frankrijk en Amerika 
bijgestaan (A. Ill, biz. 777). Een overzicht over de 
literatuur van het gansche Indonesische adatrecht 
verschijnt eveneens in 1920, een tweede ruiin 
verrijkte druk in 1927 (zie het voorbericht in A. Ill, 
biz. 770). Nog wijder vlucht: een in 1929 to Parijs, 
dank zij prof. Maunier, gestichte Salle de travail 
d'cthnologie juriclique, die dade- lijk Van 
Vollenhoven's war me vi,iendschap ver- wicrf (zie 
Maunier's desbetr. mededeeling in zijn voorrede tot 
de Fransche vertaling (1933) van Do ontdckking van 
het adatrecht), vcrklaarde zich in 1931 op 
aandringen der Adalrcchtstich- ting bereid 
voorloopig dienst te doen als centraal bureau voor de 
verzaineling van gegevens van exotisch 
gewoonterecht, gerangschikt naar de aebt door haar 
aangegeven rechtssystemen van Azie, Afrika, 
Australia en Amerika. De door Van Vollenhoven en 
Maunier tot de adatwerkers in 1931 gcrichte 
circulaire (A. Ill, biz. 819) geeft cen treffend beeld 
van het leader waarin Van Vol- lenhovon werkte, 
van den nauwen samenhang van al de ondordeelen 
van zijn wijdo arbeicls- veld en kennis. 

J)c nationaio adatrechtstudio in Nederland en 
Jndiii: Adatrechtbundels en Pandectenbundels 
vorschenen mot regelmaat, een tweede en derde, rijk 
venneerderde druk der Verordeningen betr. 
inlandsch privaatrechtin 1926 en (postuum) 1934. In 
1926 viel het zilveren ambtsjubileum, door eon 
aantal oud-leerlingen naar Van Vollenhoven^ stijl, 
en buiten zijn weten, in stilte govierd met de 

aanbieding van Indie uit van de copy voor twee 
adatrechtbundela (den 28en en 29en, zic vdor- 
"bericht in bundel 36). De studie werd geinten- 
siveerd, toen met do oprichting van de Rechts- 
hoogeschool te Batavia (1924) in Indie cen weten- 
schappelijk cenfnfm ontstond van dusver aldaar 
ongekende permanentie, en, daardoor, kracht en 
doeltreffendheid voor de wetenschappelijke be- 
oefening van het adatrecht. 

Aan proefschriften over adatrecht is, verge- leken 
bij de eersto periode, deze tweede bijzonder rijk. 

Wat Van Vollenhoven's aandeel aan de Indische 
rechtshervorming betreft: nadat het nieuwe art. 75 in 
1919 (zie boven), dat alle mogelijkheden openliet 
doch zeker niet naar Europeesch recht voor heel Indie 
aandreef, in het staatsblad was gebracht. bleef het de 
vraag, of toch de mogelijk- heid van unificatie door 
den lageren regelaar zou worden aangegrepen. Het 
unificatie-antwoord sprak uit het in 1923 
gepubliceerde ontwerp- Cowan van een „burgerlijk 
wetboek voor N.I.” Het art. Juridiseh confectiewerk 
(1925, A. Ill, biz. 719) betoogcle het onvermogen van 
het ont- werp om de rechtszekerheid te bevorderen of 
de rechtseenheid naderbij te brengen, onderstreepte 
het gevaar voor de inheemsche maatschappij en voor 
de rechtspraak, dat Van Vollenhoven daar- van 
duchtte, en bewecs dat het ontwerp noch in eenig 
aannemelijk kader van oostersche staat- kunde van 
onzen tijd, noch i.h.b. in het beproefde systeem van 
Indische staatkunde paste. 

Daarop kwam in 1927 de ommekeer der Indische 
regeering, het verlaten van de unificatie in de 
rechtshervorming (vgl. bijl. handd. volks- raad 
1930/1, ond. 1, afd. II, stuk 5, biz. 43). In stede van 
gladde unificatie werd nu het recept- Cremer (Van 
Vollenhoven) van 1900 gevolgd: streeksgewijze 
beschrijving (ditmaal niet codifi- catie) van adatrecht. 
En naar den hartewensch van Van Vollenhoven kon 
nu, een kwarteeuw later reeds, dit werk verricht 
worden door twee Indonesische juristen, met raad van 
en in overleg met den hoogleeraar in het adatrecht aan 
de Ba-, taviasche hoogeschool (zie Soepomo, Het 
adat-'" privaatrecht van W. Java, Batavia 1933). 

Ook voor de inheemsche rechtspraak bracht dezo 
periodo do overwinning voor Van Vollen- hoven'g 
denkbeclden en wenschen van 1908, nadat hij een 
laatste maal een vuur had moeten aanblazen om een 
ondeugdelijk eerste ontwerp- „overnicuw in den 
smeltkroes te zien gaan,> (A. Ill, biz. 781). Met de 
eindregeling (Ind. Stb. 1932 no. 80), door twee 
oudleerlingen resp. ont- worpen en in den volksraad 
verdedigd, zag hij voor de inheemsche rechtspraak die 
poort naar steviging cn moderne ontwikkeling in een 
nieuw Indie geopend, waaraan hij een kwarteeuw had 
staan kloppen. 

Evenals voor de „6tude pratique" van het adatrecht 
zelf bracht hij nu ook de studio van adatrechtspolitick 
in het in ternation ale forum, eerst toen hij voor hot 
Internationaal Koloniaal Instituut in 1921 in cen 
wijdgespanncn prae- advies (A. Ill, biz. 613) 
beschreef wat koloniale regeeringen dusver haddon 
verricht, wclke hun grondslagen, fouten en gelukkige 
maatregelen geweest waren, later in de zitting-1929 
van het Instituut (A. Ill, biz. 799) toen hij opnieuw 
aandrong, dat men de studie der rechtspolitiek in 
verschillendo koloniale gebieden zou aan- 
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vatten, en daarbij een weg naar het beoogde doel 
wees. Echter result a at bleef 

Denzelfden trek van inlijsting als het n,dat- 
rechtwerk dezer periode draagt overduidelijk zijn 
arbeid voorhet staatsrecht： inlijsting van 
volksinstellingen in het Indische staatsge- hecl, en 
van Indisch, Surinaamsch en Cura- qaosch 
staatsrecht in dat van het koninkrijk. Aandrift en 
ontplooiing heeft dat werk gevonden in en door de 
groote staatshervorming van het Indie zijner dagen； 
de hoofdzaken waar allcs om draait zijn de 
staatsrechtelijke organisatie van het volk van Indie en 
de „autonomie van Indic',, de afwenteling van 
bevoegdheden op in Indie zetelende organen en 
regeling van hun verant- woordingsplicht; het 
Indisch staatsrecht in vollen groei! De op 
rechtshistorie en rechtsverge- lijking (06k de 
Nederlandsche vestigingen aan de Goudkust en in Z. 
Afrika vonden er aandacht) berustende 
wetenschappelijke fundeering werd geschonken in 
de rijke artikelen over “Staatsrecht overzee" (KoL 
Tschr. 1928/30, na zijn heengaan in cen bundel 
vereenigd, uitgave Stenfert Kroese 1934). Het eerste 
hoofdstuk, Orienteering in het staatsrecht overzee, 
heeft hij nog omgewerkt en ook verbreed met de hem 
zoo zeer ter harte gaande onderwerpen: nationale 
beoefening van staatsrecht en de rechtstaal (V.G. Ill, 
biz. 610). Overigens bracht zijn wetenschappelijke 
beoefening van het staatsrecht — die van het ad ini- 
nistratief recht ligt in talrijke over de meest 
versehillende onderwerpen loopende college- mapjes 
— die geschriften over herziening van grondwet en 
staatsinrichting, waarin hij ontwer- pen en 
voorslagen naar hun juridische beteekenis 
beschouwde en op bun juridische waarde schatte 
(vgLV.G. Ill, biz. 315,348,449; 326,336； vgl. 114, 
178). Het ineest omvattende zuiver staatsrechtelijke 
werk van dien aard was de Proeve van eene 
staatsregeling voor N.I., opgesteld in samenwer- king 
met eenige medestanders en naar den voor- zitter dcr 
groep bekend als Proeve-Oppenheim (met de 
„Memorie ter aanvulling enz.", V.G. Ill, biz. 394 en 
457), in 1920 voorafgegaan door een wederom 
treffend rechtsvergehjkend prae-advies voor de Ned. 
Jur. Ver. over werkkring en samen- stelling van den 
volksraad (V.G. Ill, biz. 279). Van al deze 
geschriften, staatkundig van aan- leiding in zoover zij 
de verdiensten eener her- vorming beoordeelen, zijn 
grondtoon en opbouw volstrekt juridisch; hun kracht 
komt uit het licht, dat zy werpen op het staatsrecht, 
waarop de hervorming, wil zij slagen, naar Van 
Vollen- hoven's vaste overtuiging moet bouwen. Ge- 
lijkerwijs be vat zijn laatste geschrift „Old —Glory" 
(V.G. Ill, biz. 638), dat de „bestuurs- hervormingn (in 
de ruimste beteekenis) ontleedt cn beoordeelt, een 
duidelijke staatsrechtelijke schering. Het is dan ook 
in a) Van Vo】】enhoven's staatkundige werk, ook 
het internationale, altoos zijn eigenaardigheid en 
kracht geweest, dat hij, toegewijd als hij was aan 
rechtshistorie cn rechts- vergelijking, op hervonning 
aandrong en her- vorming bezag naar haar 
aansluiting aan het geldenderecht, aan het historisch 
gegroeide, daar- door nimmer den grond der dingen, 
die men ziet en weet, verlatende, en toch het oog 
gericht op nieuwe doeleinden aan den horizon. Een 
bewijs daarvoor ligt in zijn veelvuldig gebruik om 
be- oordeeling of voorslag van hervorming verge- 
zeld te doen gaan van uitgewerkte voorstellen. 

De “Proeve" is daarvan het sprekendo voorbeeld. 
Vi er in het oog vallende draden loopen door het 

„Staatsreclit__overzee,,_ en de Proeve-Oppenheim. 
V doreerst weder de aaneensluiti ng van hoogero en 
lagere rechtsgemeenschappen en de go- 
schiktinaking van de oostersche gemeenschappen 
voor modern bewind； dan vooral: de doorloopen- 
de vooropstelling van en scherpc onclerscheiding in 
de regeerfuncties, ordening van de totale be- 
voegdheid, en eerst daarna de verdeeling over do 
voorhanden regeerorganen, met als sluitstuk de 
rechterlijke toetsing, en ten derde de zorg en 
aandacht voor verhouding van ondergeschiktheid en 
verantwoordingsplicht； in de vierde plaats de 
nauwgezetto rechtstaal. Daarmede verschaft hij aan 
zijn behandeling van het vraagstuk der „auto- 
nomie" den onmisbaren staatsrechtelijken onder- 
grond naar zijn inzicht, geeft hij scherpe teeke- ning 
o.a. aan de functie politie naast bestuur en regeling, 
van belang voor het „vrije politiebe- drijf", aan 
regeling naast bestuur, een hoofdzaak voor 
toepassing en uitwerking van de nieuwe kolonialc 
grondw. art. van 1922, en krijgt het parlementaire 
stelsel als regeling van de verant- woording zijn 
bijzondere juridieke beteekenis en begrenzing voor 
het overzeesche staatsrecht, 

Vcle proefschriftcn uit deze periode stcunen dat 
werk van den pro motor. 

Die staatshervorming van Indie beheerscht Van 
Vollenhoven's openbare werk in deze periode, de 
hervorming, voortgedreven door de November-
oniwenteling van 1918 in de gecsten van Europa, die 
ook in Indie zoo hooge golveu opgejaagd heeft. 
Tijdens zijn verblijf in Amerika vinden de bekende 
regeeringsverklaringen in den volksraad en de 
instelling van de herzienings- coinmissie plaats, 
waarmede de hand aan de verdere hervonning van 
India's staatsbestel wordt geslagen. Teruggekeerd in 
Holland is een zijner eerste werken oj)dit zoo 
belangrijk tijd- stip schouw te drijven over het 
gansche her- vormingswerk in Indie zoowel van het 
jongsto verleden als der naaste toekoinst, een 
program te ontwikkelen van verdere emancipatie, 
dat alweer zorgt voor samenhang tusschen het reeds 
verrichtc werk van ontvoogding en nieuwe proeven 
met het bereikbare. Het is do rede in het Indisch 
Genootschap over De ontvoogding van Indic, 
samenhang der jnaatregelcn en planncn (V.G. Ill, 
biz. 256), de rede waarop heel zijn verdere optreden 
terugsiaat. M ij oinlijnt daarin de eischen aan de 
ontvoogdingsstaatkunde to stellen, haar program, en 
den geest waarin hij de uitvoering daarvan hoopt te 
zien gcbcuren. De eischen: werkelijke hervorniing, 
gecn schijn- hervorming, die het veranderde 
hetzelfde laat als het oude; werkelijke ontvoogding, 
die zelf- stancligheid met verantwoordelijkheid 
verlecnt onder zooveel afgebakend toezicht als 
noodig is. Het i)rograin: niet eenvormigheid, maar 
levcndc differentiatie naar reeele rechtsbehoef- ten: 
met de Indonesiers (zie voor de tcrnien In- donesie 
en Indonesiiir bo ven biz. 1382 en V.G. Ill, biz. 113, 
331, 339) in het centrum van aandacht (vgl. ook A. 
Ill, biz. 667) en daden, de andere bevolkingsgroepen 
behartigd naar hun beteekenis; heel Indie in de 
hervorming betroliken, Java fen de buitengewesten, 
rechlstreeksch gebied 6n landschappen; onder alle 
vcelheid en verscheiden])eid erkenneii wat Indie 
aan eenheid reeds bezit (vgl. ook V.G. HI, biz. 536); 
twee 
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ontvoogdingen in onderlinge aaneensluiting, aan 
twee kanten het gebouw optrokkcn: 1°. ze】f- 
standigmaking on opvoeding van de Indonesischc 
volksinstcllingen voor de „dagolijksche on na- 
tionale” bchoeften der bevolking, daarbij aan- 
sluiting op het inheemscho volkseigene, 2°. ver- 
dero opbouw van de instellingen van centraal 
bewind (voor de ,,modern。en internationale'' 
behoeften van het land) waarnaar de Indonesiers zelf 
verlangen; dan： de nieuwe ordening niet 
uitsluitend meer in een regeeringsreglement, een 
verouderd begrip, ook niet in een “grondwet" want 
Indic is nog geen zelfstandige staat, maar liefst in 
twee wetten: het reg. regl. alleen voor de westersche 
overkapping, een nieuwe „grondsla- genwet" als 
ordening van volk en volksleven voor ontvoogd-
lndie, waarheen telkens een nieuw ont- voogd 
instituut zal worden overgebracht. De uitvoering： 
geen grauwe eenparigheid, maar ge- leidelijk en met 
selectie ontvoogden, waar wel- slagen een goede 
kans heeft, stuksgewijs dus te werk gaan； niet 
onder de vage leus van „fede- ratie" feitelijk uiteen 
halen wat juist vereenigd is en van organen voorzien
； de waarde der Indo- nesische nationale cultuur 
hooghouden ook waar zij zelf die onderschatten of 
miskennen； Neder- lands invloed haar werking 
geven als drijfkracht, Nederland zien als bondgenoot 
der Indonesiers; onze teleurstellingen naar waarheid 
zien en ver- klaren, ook uit eigen schuld； moedig 
aandurven en met liefde leiden het ontwaakte 
zelfstandigheids- streven. Dit alles opdat Indie „zich 
blijve thuis voelen in het koninkrijk der 
Nederlanden" en Nederland in staat moge zijn de 
,.politick van zedelijko verplichting" ten einde toe te 
voeren. Het heele vraagstuk hceft voor hem bovenal 
een zcdelijke beteekenis. 

Groote leuzen en klakkelooze nabootsing van 
westersch staatsrecht waren hem een gruwel, het 
„zelfbeschikkingsrecht der naties1* kon zonder 
nadere nauwkeurige inlioudsbepaling van geval op 
geval (vgl. V.G. Ill, biz. 326), hem niet be- koren. 
Van parlenientair stelsel voor Indie was Jiij afkecrig 
(V.G. Ill, biz. 294, 350), voor deugde- lijke rcgeling 
van verantwoordingsplicht, z.i. hoofdvoorwaarde 
voor autonomie-verlcening, wees hij andero, z.i. be 
tore, wegen (III, biz. 297). Over oijafhankelijkheid 
van Indiij sprak hij niet, voor opvoering 
daftrentegen tot steeds hooger trap, voor 
onbaatzuchtig tegemoetkomen nan Intlie, erkciining 
cn ontwikkeling van zijn gaven en mogclijkheden 
stond hij op do bres. 

Bij de in de volgende jaren op den voorgrond 
tredende herziening van grondwot en staatsin- 
richting, de ontvoogding van het centralc bewind, is 
Van Vollonhoven's uitgangspunt steeds de eerlijke, 
getrouwe nakoining van de in plech- tige ure 
nfgelegde beloften van 1918; zijn ver- Jangen: dat 
men zich in Indische gevoelens zal vcrplaatsen. Zoo 
verbiijd als hij is over het rapport der Indische 
hcrzicningscommissie, hoewel z.i. he£ oostersclie 
onderschattend (V.G. Ill, biz. 634), zoo hartelijk uit 
hij zich over het moedigo regeeringsontwcrp van 
1021 tot herziening van de koloniale grondwetsartt. 
(V.G. Ill, biz. 326), dat een ernstige leemto in het on 
twerp der grond we taco in in i ssie komt aanvullen 
to rechter Iijd (V.G. Ill, biz. 315). Maar sedort de z.i. 
te- rugnemende, af-houdende mem. v. antw. en de 
hehandeljng door de regeering van de grondwets- 
voorstellen in de kainer (V.G. Ilf, biz. 335, 348) 

mankt zich wantrouwen van Van Vollenhoven 
mcester, voorbereid reeds door het wetsontwerp- Dc 
Graaff op de bestuurshervorming (V.G. Ill, biz. 334, 
333), verergerd door de teleurstelling over het z.i. 
ontstaatkundig, rationalistisch, gevoclloos optreden 
tegen het „gouvernemcnts- landschap" Karang 
Asem (V.G. Ill, biz. 341). Weer als in 1904 voclt hij 
zich te staan voor een muur van “Europeesch 
onverstand", die omver moet, wil Nederland zijn 
koloniale taak ecrvol ten uitvoer leggen. Daarom 
treedt hij toe tot het Comite Nieuw-Indie (eind 
1921), en helpt hij begin 1922 het Coniite 
Autonomio voor Indie oprichten om bij de 
naderende, met het oog op de tweede phase der 
grondwetsherziening uit- geschreven 
kamerverkiezingen (1922) de kiezers bewust te 
maken van het gewicht der beslissing in Indische 
zaken, welke van hen gevraagd zou worden； 
daarom pleit hij, opgeschrikt zoowel door den loop 
der gebeurtenissen in Nederland bij en na de eerste 
phase dier herziening, als door de onbehaaglykheid 
cn het wantrouwen, dat hij in den volksraad en onder 
Indi- sche intellectueelen ziet groeien, in. 1922 in 
krant en brochure met warmte voor een staat- kunde 
van vertrouwenwekkende tegemoetko- ming aan het 
Indische streven, loslating van alle „wingewest-
idee,,

> openlijke royale aanvaarding op de basis van 
het herzieningsrapport van de in den nieuwen 
grondwetstekst besloten beloften van autonomie 
(V.G. Ill, biz. 360), een Indische staatkunde die den 
weg vrij maakt voor een toekomstig Indie „op eigen 
belang en eigen gaven ingericht,, als eon werk van 
„Hollands hart en h&nd" (V.G. Ill, biz. 393). De 
Proeve-Oppen- heim brengt dan den 
geformuleerden tekst eener op do herzicne grondwet 
berustende en zich strikt tot de staatsinrichting van 
Indie bepa- lende nieuwe staatsregeling, waarin de 
zelfstan- digheid der in Indie zetelende organen van 
„be- ginsel van staatsbeleid** is geworden tot 
„voor- schrift van staatsrecht" (vgl. V.G. Ill, biz, 
501). Het gelijktijdige regeeringsontwerp tot 
partieele wijziging slechts en tot aanpassing van het 
oude reg. regl., bovendien ingediend als „voor-ont- 
werp" en zonder voorafgaande wet op het hooren. 
van de vertegenwoordigende lichamen overzee, 
achtte Van Vollenhoven staatsrechtelijk fout en 
staatkundig een ernstige dwaling, niet het minst 
omclat niet geregeld we rd overbrenging van het 
bestuur der inwendige aangelegenhcden naar Indie, 
in de grondwet voorzien en in de mem. v. toel. op 
het herzicningsvoorstel met nadruk vooropgesteld 
(V.G. ill, biz. 494), noch plaats gemnakt voor 
vernietiging van bestuurdaden van den landvoogd 
als bleve die onderworpen aan een instrueerend 
toezicht van het opper- bestuur (vgl. V.G. Ill, biz. 
499 en 451). In het- geen in dien tijd met Suriname 
gebeurt ziet hij onheilspellondc voortcekenen voor 
do uitwerking van de nieuwe 
grondwetsv'oorschriften voor Indio zoowel als voor 
Suriname en Curasao (V.G. III. biz. 501). 

Van Vollenhoven^ artt. over do grondwets- 
herziening voor do kolonien hebben niet nago- laten 
het beloid der kamers to dezen richting en vorm to 
geven. Op twee hoofdzaken echter won het 
regceringsinzicht： collegiale regeering werd 
verworpen, do overbrenging van het „bestuur der 
inwendigo aangolegenhedenn naar India werd wel 
voorzien, maar bleef in het vage 
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(de formule „in naam des Konings,^) (vgl. V.G. Ill, 
biz. 449). Evenzoo heeft de Proeve- Oppenheim, 
gelijktijdig met het regeerings- voorontwerp in het 
licht gezonden, de voile aandacht van den volksraad 
getrokken en daar instemming verworven — van de 
Indische regeering in mindere mate — en daardoor 
middel- lijk ook op de parlementaire behandeling in 
Nederland van het ontwerp-staatsregcling (1924―) 
invloed geoefend. Doch tijdens de behandeling van 
dat wetsontwerp zweeg hij, meestal in Amerika 
vertoe vend. 

In dien tijd nl. geroepen tot het voorzitter- schap 
van de Mexicaansch-Amerikaansche claims 
commissie (vgl. V.G. II, biz. 603), concentreert hij 
zijn belangstelling op dat internationale werk. Over 
de Indische staatshervorming laat hij zich nog 
slechts eenmaal hooren Q)e vinding-Ritsema van 
Eck, V.G- III, biz. 514) om nogmaals te 
waarscliuwen tegen een enghartige uitvoering van 
de grondwet, een autonomic met woorden maar in 
de daad neerkomende op een verlooche- ning van de 
beloften, immers de Indonesiers af- sluitend van de 
behartiging van hun algemeene moderne, 
internationale behoeften en daarvoor onderworpen 
latend aan Nederlandsche alles- regeling. 

Het duurt dan zes jaar, eer Van Vollenhoven zijn 
staatsrecht weer „openbaar maakt" in het 
rechtsleven van den dag： 1930—32 een reeks artt. 
over de “bestuurshervorming" waarbij het gaat om 
de oostersche ontvoogding. De voorstel- len der 
Indische en Nederlandsche regeeringen tot 
doorvoering van de bestuurshervorming in de 
buitengewesten, z.i. halsstarrig vasthoudend aan de 
bureau-plannen uit de jaren 1909—13, vin- den bij 
hem bestrijding, omdat ze hem een amb- telijke 
schijnhervorming voorkomen zonder toe- voer van 
staatkundige kracht, immers a lie aandacht 
samentrekken op de hervorming van Europeesche 
bestuursvoering in groote admi- nistratieve 
gouvernementen, en daarbij 1°. een- vormig te werk 
gaan, Java copieerend, ook in zijn z.i. ongelukkige 
resultaten van jaren bestuurshervorming, 2°. het 
Europeesch bestuur verzwakken door eindelooze 
verknutseling, 3°. de Inlandsche hoofden 
verzwakken door het uit Java geimporteerde 
districtsbestuur, dat volks- hoofden en 
volksgemeenschappen dooddrukt of wegdringt, 4°. 
de autochthone dorpsgemeenten verzwakken door 
een zgn. bevestiging die neer- komt op verminking, 
5°. voor de zelfregeerende landschappen geen 
vinger uitsteken daar ze ze in hun ondergeschikte 
positie laten. In stee daar- van bepleit hy (V.G. Ill, 
biz. 545, 5(5J, 574): de 8laatkundi(je hervorming 
overeenkomstig her- haalde uitspraken der staten-
generaal voorop zetten en daarbij 1 °. ieder te 
„hervormenn deel van het groot-Indisch rijk naar 
eigen gesteldheid en volkskracht te organiseeren, 
gedifferentieerd, Java-fouten vermijdend, 2°. voor a 
lies een oos- terschen onderbouw in de dorpen te 
zoeken, die kracht wekt door aansluiting aan het 
bestaande, door eerbiediging van eigen inheemsche 
levende instellingen (ook rechtspraak van dorpen), 
door vermijding van westersche nabootsing zonder 
zin, ook lettende op b.v. Chineesche elementen (Ba- 
gan), 3°. hoogere oostersche organ is men op te 
bouwen, voor ieder eiland weer verschillend naar 
eigen geaardheid en behoefte, in 66n of twee ge- 
ledingen (tusschen- en groepsgemeenschappen), 

4°. de zelfregeerende landschappen daarin in te 
lijsten als reeds bestaande groepsgomeenschappen 
doch dan met eigen taak en verantwoordelijkheid, 
ontslagen van de onbepaalde bevoogdende „lei- 
ding" van het Europeesch bestuur, 5°. dat Euro-
peesch bestuur te doen aansluiten op de volksor- 
dening in de historic; en ten slotte 6°. na ge- slaagde 
proefneming in de lagere regioenen pas beginnen 
met een eilandprovincie. In de zgn. ambtelijke 
bestuurshervorming der regeerings- voorstellen ziet 
hij dn doel dn methode diametraal tegengesteld aan 
wat wezenlijke ontvoogding moet zijn en uitrichten. 
Wantrouwig geworden door hetgeen op Java z.i. is 
verknipt en bedor- ven in allerlei opzicht, door 
rationalistische mis- kenning van historic en traditie 
cn van Indone- sische gevoelens, terugneming van 
gegeven woord, door voorbereiding van 
maatregelen buiten volksraad en staten-generaal, 
bezweert hij volksraad en parlement — vooral het 
parle- ment omdat hij den motor dezer hervorming 
ziet staan niet in Indie maar in den Haag, van waar 
uit de ,,aanw§zingen" naar Indie vliegen —,een 
duidelijke teekening van regeeringsin- zichten en -
bedoelingen te vorderen in zake staatkundige 
hervorming en geen ambtelijke bestuurshervorming 
toe te staan dan onder uit- drukkelijke constateering, 
dat hun votum geen beginsel-uitspraak over den 
verderen gang der hervorming inhoudt (V.G. Ill, biz. 
599). 

Zijn weerstand schijnt wel er toe meegewerkt te 
hebben, dat in volksraad en parlement de 
regeeringsvoorstellen geen gemakkelijk onthaal 
gevonden hebben en dat de staatkundige her-
vorming, vooral de schepping van een ooster- schen 
onderbouw en van oostersche groepsge- 
meenschappen op den voorgrond zijn geplaatst. 
Doch de onvaste behandeling van dat groote 
onderwerp in de vertegenwoordigende lichamen 
overzee en Iiier ontnam z.i. aan dezc voorloopige 
raadpleging alle kans op duidelijke beslissingen. 
Den verderen gang dezer hervorming, verlanid door 
de ingetreden economische depressie, heeft Van 
Vollenhoven niet mecr bcleefd. 

In zijn tweede Indische reis in 1932, — oor- 
spronkelijk voor 1915 beraamd, achtereonvolgens 
eerst door den wereldoorJog, dan door do hcr- 
ziening van de Indische staatsinrichting, door de 
claims commissie, en cindelijk door de afworking 
van het groote boek over het adatrecht telkens 
verschoven — gaande langs Zuid-Afrika, dat 
evenals het aangeloopen Mauritius hem als oudo 
compagnies-vestiging trok (vgl. V.G. I, biz. J22) en 
als vergelijkingsveld van adatrecht cn inheemsche 
staatsinstellingen voor hem van waarde was, toetste 
hij zijn wetenschappelijk verworven en zijn 
intuitieve inzichten opnieuw aan het rechtsleven. De 
uitkomsten bevestigden in tai van stukken zijn 
overtuigingen. Met laatste geschrift „O1<1 Glory" 
(zie bo ven), zijn laatste opwekking tot waarachtige 
hervorming, tot vermijding van gevel-politiek, tot 
wclover- wogen volbrenging van Nederlands groote 
taak, getuigt daarvan en toont wederom duidelijk de 
immer door hem voorgestane methode van ,,wik- 
ken dn aanvatten", van het ter hand nenicn van een 
groote hervorming in goed gesericerde onderdeelen, 
af te werken zonder het groote gcheel uit het oog te 
verliezen al naarmato zij voor welslagen rijp 
schijnen. 

,,01d Glory" ware een begin geweest van 
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nieuwen aandrift in het belang van Inclie dn van 
Nederland. Maar de Indische rois had ook zijn 
serene afschoidsrcde geborgen: de Poezie in het 
Indisch recht (V.G. I, biz. 119). 

Indic en het internationale redd. Indisch staats- 
en administratief recht zag Van Vollenhoven steeds 
in de lijst van het volkenrecht (vgl. de dissertatie en 
het slot der voordracht Omtrek van het 
administratiefrecht, 1926, V.G. I, biz. 87)； India's 
nieuwe plaats in het wereklgeheel hield hem 
evenzeer bezig als die in het konink- rijk. Indisch 
internationaal recht gaf hij in de Enc. artt. consuls, 
grondgebied, verdragen (V.G. Ill, biz. 139, 161, 
200); voor Indie als zelfstan- dig deel van het 
koninkrijk onderscheidde hij cen eigen rol, in het 
kader van Nederlands ver- tegenwoordiging in 
volkenbond en arbeidsorga- nisatie te spelen (zie 
zijn artt. over Nederland en de volkenbond van 
1919—20, V.G. II, biz. 516, 523)； Indie's defensie 
en “veilighcid" was niet de minste drijfveer in zijn 
streven naar „vredes- toerusting der wereld" (V.G. 
II, biz. 266, 498, 524, 552, 598). 

Oplei ding van bestuurs- en rechterlijke ambte- 
naren. Van zijn inaugureele oratie af spoorde Van 
Vollenhoven zijn studenten aan tot studie in de 
„verscheidenheid en koppeling van rechts- kennis" 
in plaats van genoegen te nemen met de „opleiding 
voor een juridische kostwinning", be- zwoer hij hen 
niet „binnen de grenzen van hun vak bij de in 
examens gevatte onderhokjes te hokken," maar de 
„convergeerende lijnen van het groot geheel der 
toekomstige rechtsontplooi- ing op aarde,* in het 
oog te houden. 

Zijn houding in zake de opleiding van bestuurs- 
en rechterlijke ambtenaren was van dat besef 
doordrongen. In de commissies-Snouck Hur- gronje 
van 1911 en 1918 voor een nieuwo OP- LEJDING 
VAN (INDISCHE) ADMINISTRA- TIEVE 
AMBTENAREN (zie aldaar) ijverde hij voor een 
volkomen academische studie der 
bestuursambtenaren op een studieprogram, ge- richt 
op wekking van zdfstandig oordcel en op 
ontwikkcling en verrijking van de onmisbare, 
aangeboren gaven van inzicht en tact； wat het 
Indische recht bctreft bepleitte hij in de andere 
cormnissie-Snouck van 1918 (voor de hervorming 
van de Indische rechtsstudie) een wezenlijk In-
dische studio (geen Nederlandsch recht met wat 
afwijkingen en aanvullingen in cen faculteits- 
cxanicn). Voor beiden, bestuurs- en rechterlijke 
ambtenaren strccfdc hij naar bevrijding uit cnge 
vaksludio (keuzcvakken), opdat zij boreid zou- den 
staan tot hun leidende ambten in cen geestci ijk, 
staatkundig en cconomisch anol bewegend Jndie. 
Het nieuwe Acadeinisch Statuut (zie bo- vcn), in 
welks totstandkoming hij als lid van don 
onderwijsraad (1919—1921) een belangrijk aan- 
deel hceft gehad, heeft zijn wenschen grooten- dcels 
vervuld. 

Zijn onderwijs zelf richtte zich ook geheel op het 
bijbrcngen van begrip en inzicht in hot gel- donde 
koJonialo recht en zyn voortdurendcn groei, op den 
band met het verledcn en de ont- kioming naar de 
toekomst. Met privatissima, werkcolleges, 
samenstelling van Pandcctcnbun- de】8 vuldo hij 
hot college aan, opdat to ch vooral 
zelfwerkzaamheid en onderzoekingsgeest zouden 
worden geprikkeld. Zio over zijn colleges Gong- 
grijp, Een college van professor Van Volleri- Jioven 
(Koi. Tschr. 1933). 

De zwaarsto beproeving zrjns levens heeft Van 
Vollenhoven ondergaan in de sedert 1922 in felheid 
aanwakkerende aantijgingen van ondes- kundige 
buitenataanders tegen zijn Indologisch onderwijs, 
culmincercnd in het verwijt, dat hij zich evenals 
sommige collega's niet zou ontzien op college en 
onder studenten het Nederland- sche be wind over 
Indie aan te vallen, de wester- sche ondernemers 
verdacht te maken, en dat Leiden's faculteit 
Indonesische studenten met an- deren maatstaf zou 
meten in hun prestaties dan Nederlandsche; 
tammere beschuldigingen van adatmanie, van 
onwerkelijk onderwijs waren hem al zwaar genoeg. 
Het waardige, gedocumen- teerde antwoord der 
getroffen Leidsche hoog- leeraren, door Van 
Vollenhoven opgesteld onder het opschrift De 
aanslag _op_Leiden (V. G. I, biz.- 174) heeft den 
aanval teruggeslagen (vgl. het art. De 
Paaschbrochure van mr. Treub, V.G. I, biz. 187)； 
doch de wond is nimmer geheeld, hoe- veel 
bemoediging hem ook geweest zijn de toe- wijding 
en genegenheid, door oud-leerlingen in hun werk en 
hun peraoonlijken omgang blij- vend betoond. 

Ander werk voor Indie. De drieledige ambts- taak 
putte Van Vollenhoven's belangstelling niet uit. 
Overal waar hij overzeesche belangen kon dienen, 
stelde hij gaven en werkkracht open. Het Kon. Inst, 
voor de Taal-, Land- en Volkenkunde en het Indisch 
Genootschap telden hem jarenlang onder hun leden, 
van beide was hij geruimen tijd voorzitter. De 
academische Indische week te Leiden hielp hij 
oprichten en jaren achtereen in stand houden. De 
oostersche studien behielden zijn genegenheid tot 
het laatst (vgl. V.G. I, biz. 198), tot het Oostersch 
Instituut te Leiden gaf hij met prof. Snouck 
Hurgronje den stoot, persoonlijk trad hij op als 
stichter van de Islamstichting aldaar； van beide 
was hij be- stuurslid, voor andcre op het oosten 
gerichte in- stituten warm belangstellend raadgever 
en on- dersteuner. Voor Indie's archaeologie, oude 
ge- schiedenia en musicologie stond zyn belangstel-
ling wijd open. Den Nederlandschen en Indischen 
national council van het Institute of Pacific Re-
lations hielp hij mede organiseeren (1932). De be-
langen en de toekomst van de West-Indien raak- ten 
hem evenzeer als die van Nederlandsch- Indie (vgl. 
zijn artt. over bibliotheekwezen in West-Indio en 
over de haven van Curasao, V.G. Ill,biz. 38, 32, of 
over Nederland en Venezuela, V.G. II, biz. 544). 

JI el persoonlij k element. Al die arbeid, hiervoor 
slechts in ruwe schets weergegeven, had nimmer 
zulken invlood gehad on zulke genegenheid ge- 
wekt, als niet een sterke liefde voor het land en de 
menschon daarachter stond (zie ook Huizinga in De 
Volkenbond, Mei 1933). Zij sprak uit da- den： het 
jarenlange bestuurslidinaatschap van het 
Kartinifonds en de voile spreekuren voor studenten, 
zij uitte zich in gesohriften als het protest tegen de 
verininking van aloen-aloen's (V.G. Ill, biz. 22), in 
de war me waardeering voor mevrouw 
VanZeggelen*s„Goudcn Kris', (V.G.llI, biz.241), 
omdat dat book ons de inheemsehe wereld laat zien 
van binnen uit. Met zijn zeldzame intuitie, dank zij 
ook zijn spelondcrwijs vreenide talen leeren, zag hij 
zelf de inheemsehe wereld van biunen uit. Hy kon 
zich, zelf cen diep religious mensch, in haar 
godsdienstigo voorstellingen, rechtsloven, wiiar- 
deeringon verplaatsen. Ook daardoor wist hij in 
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persoonlijken omgang de Indonesische studen- I ten te 
pakken: te dieper teleurstelling bracht hern de in de 
laatste tien jaar bij een aantal hun- ner uit anti-
HolIandsche gezindheid voortko- mende schuwe 
afzijdigheid. Het was zijn grief zoowel tegen veler 
adatrechtsarbeid als tegen voorstellen en beslissingen 
van regecring en par- lement, van bestuur en rechter, 
dat zij het oos- tersche in denkwijze miskenden en zich 
geen rekenschap gaven van de gevoelens van de Indo- 
nesiers. 

Dat persoonlijk element in den kolonialen arbeid 
gaf den zeer bijzondcrcn glans a an zijn laatste 
voordracht over De poezie in het Indisch recht, over 
die rechtsbestanddeelen, die niet „nuttig, praktisch en 
voordeelig” zijn maar ons in verbinding stellen met 
den “Kosmos", met het onzienlijke. 

Hij was onwrikbaar overtuigd, dat alle her- 
vorming met onvruchtbaarheid geslagen zou zijn, als 
die louter zakelijk alleen in maat- regelen werd 
uitgedrukt. Het ging hem bo venal om de 
onbaatzuchtige gezindheid van Neder- landers en 
Indonesiers jegens elkaar en om het appfel tot de 
ontwikkelde Indonesiers: hun zelf- werkzaamheid 
oordeelde hij onniisbare voor- waarde voor Indie's 
opgang, een zelfwerkzaam- heid gepaard aan 
verantwoordingsplicht, met overleg en in „waakzaam 
geduld" te prikkelen en te vergrooten. Daar zag hij den 
weg, dien Indie en Nederland tezamen konden gaan, 
tot heil van beiden. 

Tegen alle miskenning en ongeloof in bleef hij tot 
het eiude toe dien weg wijzen, overtuigd dat magna est 
veritas et praevalet. 

Vindplaat^en. Van Vollenhoven's geschriften 
bestaan, naast de 3 din. Verspreide Geschriften en de 
Losse opstellen over adatrecht (zie boven, biz. 1380 
noot) uit de volgende zelfstandig ver- schenen werken: 
Hetadatrecht-van1906— )931), Miskenningen van het 
adatrecht (1909), /•een adatwetboekje voor heel Indie 
(1910), De Jndonesier en zijn grond (1919), De 
ontdekking van bet adatrecht (1928), Staatsrecht over- 
zee (1928/30), The framework of Grotius5 Book De 
lure Belli ac Pacis (1932), Du droit de paix (De lure 
Pacis) (1932), en een reeks commissie- rapporten en -
brochures, opgesomd in het voor- woord tot de 
Verspreide Geschriften. Over hem handelen een 
gansche rij dagblad- en tijdschrift- artt., opgesomd in 
Grotius, annuaire international, jaar 1934 en 1935., 7 

MAMPAWA. (Aanv. DI. II). Onderafdeeling van 
de afdeeling Singkawang der residentie 
Westerafdeeling van Borneo. 

De bodem van Mampawa is vruchtbaar; langs de 
kust treft men in een strook van 土 4 km. breed 
klappertuinen aan, meerin het binnenland neemt de 
rijstcultuur op natte sawahs steeds toe. Rubber-, 
gambir- en pepercultuur vormen de voor- naaniste 
middelen van bestaan. 

In dit landschap treft men den geheel eenigen 
toestand aan van een overal verspreid wonende 
Chineesche landbouwende bevolking. Kleine 
Chineesche boerderijtjes treft men overal langs de 
wegen. Het zijn voora! deze nijvere Chineesche 
Jandbouwers, die het land voor Borneo een geheel 
eigen aspect geven. De bevolltingsver- deeling over de 
verschillende groepen geeft ook een duidelijk beeld 
van de ongewone toestanden. In 1930 bestond de 
bevolking uit: 44.074 Da- • 

jaks en andere Inlanders en 19.251 Chineezen en. 
andere Vrcemde Oosterlingen tezamen 63.325 
zielen. De Dajaks en Inlanders zijn landschaps- 
onderhoorigen en staan als zoodanig onder het 
zelfbestuur, terwijl de Chineezen hun eigen bestuur 
hebben. De onderafdeeling is verdeeld in 3 
kapitanschappen, nl. de kapitan te Mampawa, die te 
Soengaipenjoe en die te Man dor. Deze kapitans zijn 
in hun werk gelijk to stellen met de districtshoofden 
(demangs) en hebben onder zich kampoeng (pasar) 
hoofden, laothays of kap- tjongs genaamd. 

Aan het hoofd der onderafdeeling staat een. 
controleur of gezaghebber, wonende ter hoofd- 
plaats Mampawa. Hij staat het zelfbestuur, dat ook 
te Mampawa op een eiland in de rivier woont 
(Pedalaman), in het bestuurterzyde en voert het 
rechtstreeksch bestuur over de Gouvernements- 
onderhoorigen (Chineezen e.d.). 

Naast Mampawa zijn de voornaamste plaatsen 
Soengaipenjoe, een groote Chineesche pasar met 
druk handelsverkeer, Soengaidoeri, gedeel- telijk 
mede in Singkawang gelegen, en in de bo- 
venstreken Mandor, Toho, Mendjalin Sompak, de 
grootste Chineesche nederzetting van landbou- 
wers, slechts te voet van Karangan bereikbaar. 

In de laatste jaren zijn uitstekende autowegen in 
het landschap aangelegd. De zoogenaamde 
,,kustweg", loopt van Pontianak, komt in Soe- 
ngaipoeroen in het landschap en verlaat te Soe- 
ngaidoeri het landschap weer, waardoor de voor- 
naamste nederzettingen langs de kust alle per auto 
bereikbaar zijn. Van Soengaipenjoe voert een 
autoweg het binnenland in tot Andjongan (15 km.). 
Daar splitst zich de weg; een deel loopt via Mandor 
naar Ngabang (Landak) on verder tot Sanggau 
(Kapoeas) en een ander deel naar Karangan. 
Vandaar is de weg in aanleg naar Pc- rigi (Landak), 
waardoor een autoverbinding met Bengkajang zal tot 
stand gebracht worden. Aan het onderhoud der 
wegen wordt veel zorg be- stecd. Een lange brug van 
78 m. yoert te Mendjalin over de Mampawa-rivier. 

SEMITAU. (Aanv. DI. III). Bezc onderafdeeling 
van de afdeeling Sintang, residentie Westerafdeeling 
van Borneo, werd bij Ind. Stb. 1919 no. 481 vergroot 
met het stroomgebied van de Lebojanrivier (de naain 
dezer rivier is niet Ein- baloh-Lebojan als 
aangegeven op de top. kaart van Enthoven, doch 
Lebojan; de aan dezen stroom wonende Embaloh 
bevolking wordt Em- baloh-Lebojan genoemd), dat 
tevoren behoorde tot de onderafdeeling Boven-
Kapoeas. Beide ressorten vormden v66r 1895 66n 
onderafdeeling, genaamd Boven-Kapoeas, onder 
een controleur met standpJaats Selim bau. De 
bestuurs- vestiging dateert van 1856. In 1885 werd 
de onderafdeeling gesplitst in die der Boven-
Kapoeas (standplaats Semitau) en die der Batang-
loe- parlanden (standplaats Nangabadau), weJke 
splitsing in 1887 weder werd te niet gedaan. Bij Ind. 
Stb. J 895 no. 80 word zij gesplitst in de thans 
bestaande onderafdcelingen Semitau en Boven- 
Kapoeas. Het ressort is onderverdeeld in dedis- 
tricten Semitau en Selimbau, onder districtshoofden 
met den titel van demang( tevens on- 
derdistrictshoofd over de gelijknamige onder- 
districten met standplaatsen Semitau en Selim- bau), 
welke resp. zijn onderverdeeld in do onder- 
districten Semitau en Silat en Selim bau, Em ban en 
Batang-loeparlanden; de ongelyknamigo 
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onderdistricton staan onder ecn ondordiatricts- 
hoofd met den titel van assistont-domang met 
standplaatsen reap. Nanga Silat, Djongkong en 
Bandjak. Het aantal inwoners bcdraagt volgens de 
volkstelling 1930 15.000 Dajaks, 13.000 Ma- leiers, 
700 Chineezen en andero Vreemde Ooster- lingen 
en 13 Europeanen. Ten N. grenst de onderafdeeling 
aan de 2nd Division van Sarawak (standplaats 
resident Semanggang). 

De hoofdplaats Semitau is cen zeer onbelang- rijk 
plaatsje met weinig handel en verkecr. Er ligt een 
militair detachement van 1 brigade sterkte. Sedert 
1905 is de R. K. missie in de on- derafdecling 
werkzaam； de statie Sedjiram aan de 
Seberoeangrivier werd gesticht door de orde der 
Jezuieten en later overgegeven aan de Paters 
Capucijnen； ook zijn er vicr zusters van de orde 
der Franciscanessen van Veghel werkzaam. Er 
staan twee volksscholen van missiewege. Onder 
wijs wordt verder gegeven aan een Ini. school 2e 
klasse te Selimbau en een zestal openbare 
volksscholen op de belangrijkste plaatsen. Me- 
dische verzorging der bevolking geschiedt door den 
te Poetoes Sibau (Boven-Kapoeas) beschei- den 
Gouvernements Indisch arts. 

De bevolking leeft hoofdzakelijk van ladang- 
bouw ； veeteelt is van weinig belang； door de 
Da- jaks worden varkens gehouden ； de Maleiers 
in het Embaugebied, te Selimbau en te Djongkong 
houden eenige koeien； bij hoogen waterstand 
worden op beide laatstgenoemde plaatsen de dieren 
op vlotten ondergebracht, waar zij dik- wijls 
maandenlang opgesloten blijven. 

Buiten ladangbouw beoefent de Maleische 
bevolking hoofdzakelijk de visscherij. De groote 
jaarlijkschc vangst heeft plaats in de kexnarau 
(droogte periode; ongeveer van medio Juli tot 
medio September). 

Door den lagen stand van de Kapoeas in clien tijd 
stroomen de meren grootendeels leeg； in de 
waterafvoerwegen worden groote fuiken (in- 
heemschc naam djermal) geplaatst, waarmede de 
met het water medekomende visch wordt op- 
gevangen. De visch wordt hoofdzakelijk gezou- ten 
of gedroogd vcrkocht aan de Chineesche 
Kapoeasstoomers en ook wel levend naar Pon- 
tianak gcbracht in kooicn, welke tot een vlot 
vereenigd, stroomafwaarts worden gevoerd. In 
1932 werd aan visch uitgevoerd voor een bedrag 
van 士 / 35.000. Ten behoove der visscherij wordt 
sedert 1931 los zout verkrijgbaar gesteld. Op de 
meren worden ook door middel van zet- hengelH 
waterslangcn (inheemsche naam oelar piai； deze 
slang is levendbarend) gevangen, wclker huiden 
worden verliandeld. V66r de economische 
depressio was de handel in deze huiden zeer le- 
vendig, zoo ook in huiden van sawahslangen en 
varanen. Op het merengebied wordt door do 
Maleische bevolking ook de bijenteelt beoefend. 
Hiertoe zot men gespletcn bambocs in de struik- 
begrooiing der meren, voordat deze in bloci staat. 
Bij het begin van den bloei nestelen do bijen (in- 
hceinsche naam Jalau) zich in dezc bambocs, welke 
periodick worden leeggehaald. Eenige jaren te- rug 
was do uitvoor van was en honig niet onbe- langrijk; 
zij daalde door de wereldcrisis. 

Van do nijvorheidsproducten is slechts ver- 
meldcnswaard de door de Dajaksche bevolking 
geweven doeken, welke dikwijls zeer fraai zijn; 
men weoft deze nog van eigen gesponnen garens en 
kleurt ze inct zelfgewonnen stoffen. 

SEMITAU. Hoofdplaats der gelijknamige on- 
derafdceling van de afdeeling Sintang (residontie 
Westerafdeeling van Borneo). 

SEMITAU. Zijrivicr van do Kapoeas, uitmon- 
dende bij de gelijknamige plaats. 

SINTANG. Onderafdeeling der gelijknamige 
afdeeling van de rcsidentie Westerafdeeling van 
Borneo, heeft een oppervlakte van 土 12.000 km.2 
en is voor ± 70 % begroeid met bosch; een vierde 
gedeelte daarvan bestaat nog uit oer- bosch. Het 
dipterocarpaceeen boschtype is over- heerschend. 
In de nabijheid der rivieren liggen de woonplaatsen 
en de ladangs der bevolking； in die streken komt 
slechts secundair bosch voor. De voornaamste 
rivieren zijn de Kapoeas en de Melawi； de 
belangrijkste affluenten zijn die der Kapoeas, t.w. 
Ketoengau, Lebang, Tempoenak, Sepauk en 
Belitang (deze laatste vormt de ten N. van de 
Kapoeas liggende grens met de onderafdeeling 
Sekadau). Slechts de hoofdri- vieren zijn in den 
natten moesson voor schepen met een diepgang van 
2 a 3 m. bevaarbaar. De genoemde zijnvieren 
vormen in hun bovenloopen steeds stroom 
versnellingen. 

De hoofdplaats Sintang (oorspronkelijk Se- 
nentang, d.i. de plaats waar twee rivieren tegen- 
over elkaar in een hoofdrivier uitmonden), ge- legen 
aan de samenvloeiing van de Melawi met de 
Kapoeas, is centraal gelegen t.a.v. de grens- 
gebergten met Serawak en de Z. en 0. afdeeling van 
Borneo; hoe verder men zich ten N. of ten Z. van de 
Kapoeas begeeft, hoe glooiender het terrein wordt, 
waarna dit ten slotte in bergland overgaat. 

De noordelijke grens van de onderafdeeling, n.l. 
met Serawak, wordt gevormd door het Ke- 
lingkang-gcbergte (hoogste top de Goenoeng 
Djeroep 905 m.). De Ketoengau-rivier ontspringt op 
den Goenoeng Kehoema (1210 m.). In den boven- 
en middcnloop van deze rivier is de ge- ologische 
gesteldheid van den grond bepaald door tertiaire 
sedimentgesteenten (voornamelijk zandsteen, 
kleisteen, kleimergels, kleischalies enz.), 
doorbroken door uit dioriet, diorietpor- fieriet en 
andesiet bestaande Bergen. Hier komt steenkool 
voor, welke echter niet voor exploita- tie in 
aanmerking komt; vermeldenswaard zijn voorts 
eenige koolzuurbronnen (bij Nangp Be- loh). De 
zuidgrens van de onderafdeeling wordt gevormd 
door een berglandschap, bestaande uit 
stollingsgesteenten (graniet), met als hoogste 
toppen de Berangin (1608 mJ en de Saran (1758 
m.). De middenstrook bestaat grootendeels uit een 
e]k jaar cnkelc maanden geinundeerde laag- vlakte, 
gevormd uit zandsteen, waaruit steile gelsoleerde 
granietporfierbergen oprijzen (Goenoeng Kelam 
936 in.; in dezen berg komen grot- ten voor, waarin 
eetbare vogelnesten worden verzamcld). In het 
gebied ten Z. van de Kapoeas wordt vrij vecl goud 
gevonden; de ontginning geschiedt voornumelijk 
mot waschborden (doelang of lingan), doch ook met 
behulp van goten, waardoor water wordt geleid, en 
waarin de goudhoudendo aarde wordt gestort. Voor 
Euro- pecsche oxploitatio is de ontginning 
vermoede- lijk niet loonend. 

De voornaamste plaatsen zijn do onderaf- 
deelings- tevons afdeelingshoofdplaats Sintang 
(rond 4500 inwoners), Nangaketoengau (Nan- ga= 
monding), Nangasepauk, Nangatompoenak en 
Gandis (goudwinning). 



1392 S INTANG—DJONGKONG. 

Betreffende de fauna is vermeldenswaard het 
veelvuldig voorkoinen van orang-octans in Noord-
Ketoengau. Wildo herten, dwergherten, kidjangs 
(kleine hertensoort, grooter daw dwerg- herten), en 
wilde varkens brengen vaak aan- zienlijke schade 
toe aan do rijstvclden. 

De onderafdeeling vormt een onderdeel van het 
zelfbesturend landschap Sintang (zie aldaar) en 
wordt bewoond door 32.048 Dajaks, 7.315 
Maleiers en 1357 Chineezen, 241 Gouvernements- 
onderhoorige Inlanders, 37 Europeanen, 10 Ja- 
panners en 12 andere Vreemde Oosterlingen (uit 
Voor-Indie en Afghanistan), totaal 41.018 in- 
woners (op 31 December 1932). Het ressort wordt 
administratief verdeeld in twee districten, t.w. 
Sintang (onderverdeeld in de onderdistricten 
Sintang en Sepauk) en Ketoengau. Van 1913 tot 
1917 vormde dit laatste district een zelf- standige 
onderafdeeling, dock word uit bezui- 
nigingsoogmerken weer bij de onderafdeeling 
Sintang gevoegd. Aan het hoofd van elk district c.q. 
onderdistrict staat eendemang of assi- stentdemang; 
te Sintang is steeds een demang bescheidcn. 

De autochthone Dajaksche bevolking behoort tot 
de navolgende groepen: 

1. Ot Danoem (stammen : Linoeh, Desa, Le- 
bang, Randoek, Barai); 2. Iban (stammen: Se- 
beroeang, Melaban, Rambai, Sebaroek, Ensaid of 
Ensilat); 3. Klemantan (stammen : Air Ta- boen, 
Demam, Bandjoer, Bagelang, Boegau, Petoerau, 
Sekalau, Sekapat, Sekoedjam, Se- koebang, 
Moealang). De Desa- en Sebaroek stammen wonen 
zeer verspreid tusschen de andere stammen, welke 
bepaalde, goed te defi- nieeren streken bewonen. 

De Dajaks beoefenen den rijstbouw alleen op 
ladangs; door invloed van een kleine Javanen- 
nederzetting te Sepauk (ontstaan door ontslagen of 
weggeloapen contractkoelies) wordt in de om- 
geving van die kolonie eveneens rijstbouw be- 
oefend op moerasgronden (primitieve, van regen 
afhankelijke sawah's). Naast den landbouw houdt 
men zich bezig met de jacht en de visch- vangst; 
voorts vormt het verzamelen van bosch- producten 
een belangrijke bron van inkomsten. 

De adat der Dajaks heeft slechts weinig vreem- 
den invloed ondervonden； alleen het koppen- 
snellen is grootendeels verdwenen ； slechts spo- 
radisch komt het nog voor .Betaling van adat- 
boeten geschiedt met ijzer, wecfgoed, porcelein- 
werk, gongs, tempajans (hooge, breede, steenen 
vaten) e.d. Betalingen van adatboeten in geld 
worden berekend naar realen； doordat deze 
muntsoort reeds geruimen tijd verdwenen is, is bij 
verscheidene stammen een verschillende waarde 
aan een reaal toegekend. (/ 0.50, / 0.33|, / 0.20). 

De nyverheid bepaalt zich tot het vlechten van 
matten, korfjes e.d. en het we ven van kains. 

De Maleiers, afkomstig van den Riouw-ar- 
chipel, vormen een minder belangrijke be vol- 
kingsgroep. Door hun nauwe verwantschap of door 
nader contact met het geslacht der zelfbe- stuurders 
— die hun herkomst afleiden van min of meer 
belangrijke personen uit het rijk Modjopa- hit — 
hebben zij steeds grooten invloed geoefend op de 
Dajaksche bevolking, voor zoo ver betreft de 
behartiging hunner materieele belangen. De 
familieleden van den zelfbestuurder bezaten oor- 
spronkelijk apanages; zij dwongen hun onder- 

hoorigen tot aankoop van zout, kains, tabak e.d. 
(serah) tegen zeer hoogo prijzen. Het op deze wijze 
ontstane overwicht is nog steeds zoo sterk, dat de 
weinig energieke en werklustige Maleiers voor hun 
levensonderhoud vaak aangewezen zijn op de 
Dajaks. Op adatgebied heeft een tegen- gestelde 
invloed gewerkt; het Maleischc adat- recht vertoont 
herhaaldelijk sterke overeonkomst met het 
Dajaksche. Grootendeels beoefent deze 
bevolkingsgroep eveneens den ladangbouw in de 
nabijheid der groote rivieren; daarnaast komt het 
bezit van kleine rubbertuintjes veelvuldig voor； 
nyverhoid uit zich slechts op het gebied van 
prauwenbouw. Maleische handelaren zijn er slechts 
weinige. 

Zooals vrijwel overal in Borneo vorinen de 
Chineezen do economisch meest beteekenende 
bevolkingsgroep. Zoowel de tusschen- als groot- 
handel bevindt zich geheel in Chineesche han- den. 
Bij elke belangrijke samenvloeiing van rivieren, 
zelfs diep in het binnenland is een Chineesche toko 
gevestigd ； de handel met de Dajaksche bevolking 
berust grootendeels — in de laatste crisisjaren zelfs 
geheel — op het ruilen van levensmiddelen, tabak, 
kains e.d. tegen boschproducten (hout, tengkawang, 
darnar enz.). Als gevolg daarvan nemen de 
Chineezen een machtspositie in, welke in verband 
met de groote uitgestrektheid van de onderafdeeling 
en de priinitieve verkeersmiddelen — groote wegen 
zijn niet aanwezig — en de daardoor veroorzaak- te 
onvoldoende controle, vaak misbruikt wordt. 

De waarde van den uitvoer van boschproducten, 
welke in 1926 ruim / GOO.000 bedroegen en in 
1928 zelfs bijna / 900.000, was in 1932 te- 
ruggeloopen tot / 73.000. 

De voornaamste plaats neemt de export van bout- 
in (voornamelijk uit het district Ketoengau). Ondcr 
den druk der econoinische oinstan- digheden wordt 
in het district Sintang door de bevolking goud 
gewasschen, waarmede een dag- productie ter 
waarde van 25 &, 50 cent wordt ver- kregen. Om 
dezelfde reden wordt in vele kam- poengs tabak 
aangeplant., 

BATANGLOEPAR, (Aanv. D】.I en V of suppl. 
afl. biz. 235). Rivier in Sarawak, ontspringen- de op 
de waterscheiding tusschen dit land en de residentie 
WesterafdeeJing van Borneo, welke zich met een 
zeer breeden mond in de Bocht van Datoek in zee 
stort. Haar stroomgobied is hot stamland van de 
Batangloopar (Iban) Dajaks, die deze rivier de 
Batang Ai' en haar bo- venloop de Oeloe Ai* 
noemen. Aan haar stroom is een drietal 
bestuursposten gevestigd ； Seinang- gang, 
standplaats resident 2nd JJi vision Sarawak, 
Engkelili en Lubok Antu, lioofdplaatsen van de 
gelijknamige “districts", waarover het bestuur 
gevoerd wordt door een district-officer. Op alle drie 
plaatsen liggen bezettingen van de Sarawak 
Constabulary, welke in verband mot de troe- belen 
onder de Batangloepars in 1931 cn 1932 were! 
uitgebreid.. 

DJONGKONCK (Aanv. 1)1. I). VoorrnaJig 
landschap in de residentie Westerafdeeling van Bor-
neo, omvattende de kampoengs Djongkong, Oe- 
djoeng Djamboe en Oedjoeng Said, alle aan de 
Kapoeas gelegen. Jfet gebied, dat stond onder een 
vorst met den tilel van Pang6ran, word bij 
Gouverneinentsbesluit van 14 November 1912 no. 
26 bij het rechtstreeks bestuurde gebied in- gelyfd. 
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EMBAU. Linkerzijrivier van de Kapoeas, bo- 
sproeiende het onderdistrict van dien naam. Er 
zijn eenige kolenvindplaatsen, welko redelijk 
goedo steenkool loveren, die door tusschenkomst 
van het bestuur worden verkocht aan den 
Dicnst van Scheepvaart. De rivior is bovaar- 
baar in den westmoesson voor motorbooten 
tot Gagak 30 km. ver. In den bovonstroom 
komen gevaarlijke stroomvorsnellingen voor. 
De rivier mondt bij Djongkong in do Kapoeas 
uit. 

Literatuur; J. J. K. Enthoven, Bijdragen tot 
de Geographie van Borneo's Westerafdeeling; 

SOEAHID. Belangrijke Maleische nederzet- 
ting aan de Kapoeas, gelegen aan de monding 
der gelijknamige rivier, hoofdplaats van het 
voormalige landschap van dien naam. De neder- 
zetting lag voorheen aan de monding van de 
Tawang, doch werd verplaatst in verband met 
de herhaalde overvallen der Batangloepars. 
De bevolking leeft van ladangbouw en vis- 
scherij. 

SOEAHID. Voormalig landschap in de onder- 
afdeeling Semitau (residentie Westerafdeeling 
van Borneo), dat werd bestuurd door een vorst 
met den titel van Pang6ran en het stroomge- 
bied der gelijknamige rivier omvatte. Bij Gou- 
vernementsbesluit van 24 Mei 1916 no. 15 werd 
dit landschap ingclijfd bij het rechtstreeks be- 
stuurde gebied. 

SOEAHID. Linkerzijrivier van de Kapoeas, 
bij de plaats Soeahid in dezen stroom uitmon- 
dende. 
■ Lileratuur; J. J. K. Enthoven, Bijdragen tot 
de Geographic van Borneo's Westerafdeeling. 

SILAT. Linker zijrivier van de Kapooas, tot 
40 km. stroomopwaarts voor motorbooten be- 
vaarbaar； in don bovenstroom zyn eenige ge- 
vaarlijke stroomversnellingen, welke de prauw- 
vaart zeer bemoeilijken. 

SALIMBAU. Hoofdplaats van het gelijkna- 
inige (onder-) district en het voormalige land- 
schap van dien naam in de residentie Westeraf- 
decling van Borneo. De plaats is eon der belang- 
rijksto nederzettingen aan do Boven Kapoeas. 
De bevolking leofde hoofdzakelijk van vis- 
scherij, doch heeft zich door de wereldcrisis we- 
der op den ladangbouw moeten toeleggen. De 
kleinhandel is geheel in Maleische handen. De 
nederzetting stood voorheen eonigo km. vorder 
stroomopwaarts, waar zij in do J 8e eeuw gedeel- 
telijk word uitgomoord door do krijgszuchtige 
Batangloepars. Men is toon naar do monding 
van de Sei Teroes verhuisd, welke laaggelegen 
plaats geheel door water is ingcsloten en zelf voor 
een groot deel van het jaar onder water staat. 
J)aar achtte men zich beter beveiligd tegon over- 
vallen. Het plaatselijke verkeor geschiedt op 
hoogo plankiors. 

Litcratuur J. J. K. Enthoven, Bijdragen tot 
do Geographie van Borneo's Westerafdeeling. 

SEDJIRAM. Vestiging van Soeahid Dajaks aan 
de Soberocang rivier in de onderafdeoling Semi- 
tau (residentie Westerafdeeling van Borneo). 
Sodert 1905 is er een static der Roomsch-Katho- 
lieke missie govestigd door do paters Jezuieton, 
welke later is overgegoven aan de orde der pa- 
ters Capucijnen. Er staat een zeer fraaie kerk, * 
een pastorie, een zusterhuis on een jongens- en 
een meisjesschool, door de missie opgoricht; do ling ----------------------  ------------ „ 
lecrlingen worden er tevens gohuisvest, gevoed I afdeeling bestaat uit moerasbosch, waarvan de 
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en verpleogd. Het statiopersoneel bestaat thans 
(1934) uit tweo paters, tweo broedera en vier 
zusters. Vcrder is er een kleine Chineescho pagar. 

PONTIANAK. (Aanv. DI. III). Hoofdplaatg 
van do reaidentio Wcsterafdeeling van Borneo en 
van het gelijknamige sultanaat, ligt aan de sa- 
menvloQiing van do Landak- en de Kleine Ka- 
poeasrivier. Op de landtong tusschen de beide 
rivieren resideert do sultan; daartegenover op 
den linker Kapoeasoever ligt de uitgebreide Chi- 
neesche handelswijk, voor een aanzienlijk deel 
'na de laatste groote pasarbranden van 1925 en 
1930 herbouwd in beton, doch voor het grootste 
deel nog bestaando uit houten gebouwen. Daarop 
aansluitend ligt de Europeesche wijk, met de 
Gouvernenients- en handelskantoren, het mi- 
litaire kampement en de nieuwe woonwijk, een 
modern geheel vormend, doorkruist door geas- 
falteerde, breede st rate n en van electrisch licht 
voorzien. Dit deel der stad heeft het meeste ver- 
tier. Boven- en bonedenstrooms en vooral ook 
rondom de vestiging van. den sultan woont do 
Maleische en Boegineesche bevolking. Pontianak 
telt ettelijke olie-, rubber-, ijs- en limonadefa- 
brieken en houtzagerijen annex scheepstimmer- 
werven, waarvan de meeste gelegen zijn op den 
rechter Kapoeas- en Landakoever. Aan den 
rechter Kapoeasoever tegenover de Europeescho 
wijk begint de belangrijke kustweg, welke Pon- 
tianak naar het Noorden met Mampawa, Sing- 
kawang, Pemangkat en Sambas verbindt en 
langs den bij Soengei Pen joe daarop uitkomende 
secundairen weg met Mandor, Ngabang, Sang- 
gau en Sekadau; een ovorzetveer zorgt op dit 
punt voor de verbinding van beide oevers. Vele 
van de met de rivior in verbinding staande parits 
(slooten), welke vroeger de stad doorkruisten, zijn 
thans gedempt, doch de afvoer der woonhuizen 
beeft nog door deze parits plaats, het vuil wordt 
door de working van eb en vloed weggevoerd. 
Medo hierdoor is Pontianak vrij van malaria; 
het klimaat is in het algemeen gezond. De wegen 
en de erven der nieuw gebouwde woonwijken 
zijn thans opgehoogd en loopen nog slechts by 
zeer hoogen waterstand van de Kapoeas, ge- 
paard met springgetij, gedeeltelijk onder water. 

Pontianak behcorscht den uit- en invoer van 
het Kapoeasgebied, hot is de zetel van een land- 
raad, een politic- en een residentiegerecht. De 
plftats omvat zoowel Gouvernementsgebied 
(de zg. vierkanto paal) als zelfbestuursgebied en 
heeft volgens de bij Ind. Stb. 1889 no. 116 vast- 
gestelde grenzon oen grooto uitgestrektheid ； 
het bobouwdo godeclto strekt zich wel niet over 
dit aangegevon gebied uit, doch wel tot buiten 
de grenzen van don vierkanten paal. In 1933 was 
do sterkte van de bovolking: 23.597 inlanders, 
529 Europeanen, 12.698 Chineezen, 637 Ara- 
bieren on andore Vreemde Ooaterlingen, of 
totaal 37.4G1 inwoners. 

Do plaatselyko bolangon worden vorzorgd 
door een stadsfonds, het plaatselijke fonds van 
Pontianak, behoord door eon beheerscommissie 
van 14 ledon, uit de drio landaarden benoemd 
door den Resident, voorgezoten door den Assis- 
tent Resident van Pontianak met een bezol- 
7 digdon secretaris-penningmeester. 
::LANDAK. (Aanv. DI. II). Onderafdeoling 
| van de afdeeling Pontianak der Westorafdee- 

van Borneo. Do Zuidelyke strook der onder- 
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bodem naar het N. geloidelijk oploopt zoodat de 
noordelijkste strook der onderafdeeling een 
gemiddelde hoogte van 5 a 600 ni. heeft. Het land 
wordt doorsneden door talrijke rivieren, riviertjes 
en beken en vormt — behalve ixi de moerasstrook 
— overal een hcuvellandschap, dat in het N. 
overgaat in het op de grens van Sambas liggende 
Bajanggebergte (Goenoeng Nioet 1701 
m. en Goenoeng Setemoe 1550 ni.) benevens een 
tiental verspreide bergtoppen van meer dan 1000 m. 
hoogte. Het moerasbosch heeft een veen- bodem； 
het overige deel van de onderafdeeling heeft een 
bodem van gele of geelroode klei, hier en daar 
afwisselend met zand doch veelal met een dunne 
humuslaag bedekt, of grijze klei; in de bovenstreken 
komt meer donkere, gemeng- de grond voor. 

De hoofdplaats Ngabang, zetel van den onder- 
afdeelingschef (gezaghebber) en van den be- 
stuurder van het landschap is door een auto-, weg 
met Pontianak (182 km.) en met Sanggau (90 km.) 
verbonden ; een autoweg naar Bengka- jang (±110 
km.) is in aanleg; voor het overige vormen de 
rivieren — voorzoover bevaarbaar —en de 
primitieve Dajaksche boschpaden de eenige 
verbindingswegen. 

De bevolking bestaat uit Maleiers, Dajaks en 
Chineezen en bedroeg bij de volkstelling van 1930 
65.272 zielen, waarvan 62.224 Inlanders 
(waaronder ± 7.650 Maleiers) en 3.001 Chineezen 
en andere Vreemde Oosterlingen. 

Het landschap is administratief onderver- deeld 
in 4 districten: 

a. Ngabang, met de hoofdplaats Ngabang, 
omvattende het z. o.lijk gedeelte ,d.i. het stroom- 
gebied van Beneden-Landak en Beneden-Me- 
njoekai-rivier; 

b. Air-Besar, met de hoofdplaats Serimboe, 
omvattende het n.o.lijk gedeelte ,d.i. het stroom- 
gebied van Boven-Landak-en Behe-rivier; 

c. Menjoekai, met de hoofdplaats Barit, om- 
vattende het n.w.lijk gedeelte, d.i. het stroom- 
gebied der Boven-Menjoekai; 

d. Sengah-Temila, met de hoofdplaats Sepa- 
tah, d.i. het stroomgebied der Sengah-, Sambe- en 
Sepatahrivieren. 

De districten staan onder het bestuur van een 
demang, assistent-demang of controle-mantri en 
zijn weer onderverdeeld in kampoenggroe- pen, 
benoea's genaamd, welke een eerste schrede op den 
weg naar gemeentevorming bedoelen te zijn; de 
benoea's staan onder het bestuur van 
benoeahoofden (21 in geheel Landak), die ver- 
schillende titels voeren (mangkoe, temang- goeng). 
Het Chineesche bestuur bestaat uit een kapitan te 
Ngabang, een laothay te Perigi en twee kaptjongs, 
resp. te Senakin en te Moeara- b6h6. 

Zoowel de Dajaksche als de Maleische bevol-
king voorziet door rijstbouw op droge of natte 
ladangs in haar voedselbehoefte; als bijver- dienste 
zoekt de Dajak naar boschproducten (rotan, damar, 
tengkawang), terwijl de Maleier rubbertuinien 
exploiteert en dikwijls eenigen handel in de 
Dajaksche kampoengs drijft; sa- wahs worden door 
Dajaks en Maleiers bijna niet aangelegd, wel door 
Chineezen, die aan de gren- zen van Mampawah 
(Senakin) en Sambas (Perigi) groote 
sawahcomplexen hebben gevormd. De tokohandel 
is geheel, de peper- en garnbir- cultuur grootendeels 
in handen der Chineezen. 

Chineesche vestigingen: Sonakin (peper, rijst, 
rubber en gambir); Perigi (rijst en peper); 
Mooarabch6 (rubber en peper). Inheomscho 
nijverheid ontbreekt vrijwel geheel; door de Dajaks 
wordt slechts eenig weinig smaakvol vlechtwerk 
(matten, draagmanden) vervaar- digd. Als 
aanvullend middel van bestaan wordt in den drogen 
tijd in de half-leeggeloopen bedding der 
Landakrivier naar diamanten gezocht; dit geschiedt, 
v.n. benedenstrooms van Moe- arabehe en allcen 
door Maleiers, die zeer be- dreven zijn in het 
opduiken van grond van den rivierbodem, welke 
wordt uitgewasschen en kleine diamanten en goud 
oplevert. Over het algemeen loopen echter de 
vondsten sterk ach- teruit. Ook buiten de bedding 
der Landakrivier wordt door Maleiers, Dajaks en 
Chineezen gegraven naar goud, dat overal in den 
Landak- schen bodem sehijnt voor te komen, echter 
in zulke geringe hoeveelheden, dat loonende ex- 
ploitatie door Europeesche mijnbouwonder- 
neiningen niet mogelijk sehijnt. In vroeger jaren 
werden door Chineesche werkgevers op vrij groote 
schaal diamant- en goudwasscherijen ge- 
exploiteerd, welke vrij goede resultaten op- 
leverden, doch tijdens de rubberhausse werden 
verlaten, terwijl de ondernemers thans niet meer 
over voldoende kapitaal beschikken om de oude 
installatie wedcr te herstellen. 

Peper, rubber, gambir, boschproducten, Or- 
chideeen en ijzerhout worden uit de oostelijko helft 
van het landschap via Ngabang met Chineesche 
motorbooten naar Pontianak vervoerd. Het z.w.-lijk 
gedeelte exporteert producten per prauw naar 
Pontianak via de Sepatahrivicr, terwijl de uitvoer 
van het n.w.-lijk deel op Beng- kajang (Sambas) is 
gericht. 

Te Temiang is een missiestation der Paters 
Capucijners gevestigd ； te Perigi werkt een zen- 
delinge. 

LANDAK. Rivier in de residentie Westeraf- 
deeling van Borneo, afdeeling Pontianak, welker 
stroomgebied de onderafdeeling Landak en het 
gelijknamige landschap omvat (zie aldaar). Ont- 
springt op 996 m. hoogte op de helling van den 
Goenoeng Nioet (in het Bajanggebergte op do grens 
van Sambas), vertoont tot Njalau het ka- rakter van 
een bergstroom, om vandaar, gcdecl- telijk kalm 
strooinend, gedeeltelijk stroomver- snellingen en 
o.a. een watcrval van 20 m. hoogte vormend, tot 
Moenggoe (samenvloeiing met de Menjoekai) te 
vloeien, van welk punt het verloop kahner wordt tot 
Koeala Bengali, vanwaar de Landak tot de 
samenvloeiing met de Kapocas te Pontianak het 
karakter eener bochtenrijke, langzaam stroomende 
laagvlakterivier draagt. Zij heeft een totale 
stroomdraadlengte van + 390 km. en is bij Ngabang 
bij normalcn waterstand 130 m. breed; de afstand 
Ngabang-Pon- tianak langs de rivier gemeten 
bedraagt 土 192 km., hemelsbreed 土 90. De 
algemeene richting der rivier is aanvankelijk 
oostelijk, om bij Poelau naar het Z. om te buigen, in 
welke richting zij, den oostkant van het landschap 
houdend, naar Ngabang strooint, waarna de 
algemeene richting Z.W. wordt tot de 
samenvloeiing bij Pontianak. Koeala Sengah, waar 
eb en vloed zich nog duidelijk doen voelen, is het 
gehecle jaar d叩r per stoomer uit Pontianak 
bereikbaar, ter- 

Ngabang zelf op eenige weken na steeds per 
kleine motorboot kan worden bereikt. Tot do 
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districtshoofdplaats Serimboe ia de rivier nog met 
sampans bovaarbaar; daarboven niet meer. Het 
verschil tusschen hoogsten en laagston way terstand 
bedraagt te Ngabang ongoveor 7 ra.y SANGKOE. 
Linkerzijrivier van do Landak (zie aldaar), ontspringt 
op den Goenoeng Ti- oeng Kandang op do grens van 
Taj an en stroomt in westelijke richting tot zij bij 
Sebirang in de Landak uitmondt; de rivier is, behalve 
in den drogen tijd, met prauwen bevaarbaar tot Sang- 
koe; zij is van belang voor den uitvoer van de 
producten dezer streek (ardnsuiker); to tale 
stroomdraadlengte 土 25 km. 

SENGAH. Rechterz,rivier van do Landak (zie 
aldaar), ontspringt op den Goenoeng Setoe- noek, op 
de grens van Mampawah en stroomt aanvankelijk in 
z.o.lijke, daarna in z.lijke richting tot zij bij Koeala-
Sengah in de Landak stroomt; totale 
stroomdraadlengte 土 72 km. Het naar het Z. gerichte 
gedeelte draagt het karakter eener laagvlakterivier; zij 
is, behalve in den drogen tijd, met prauwen tot Pa' 
Homan bevaarbaar.. 

SAMBE. Rechterzijrivier van de Landak (zie 
aldaar), ontspringt op den Goenoeng Sinaboeng in het 
z. w.Iijk deel der onderafdeeling Landak en stroomt 
in z.lijke, later z.w.lijke richting tot zij met de 
Landakrivier samenvloeit; totale stroomdraadlengte 
土 45 km.; de stroom draagt het karakter eener 
laagvlakterivier en is met prauwen bevaarbaar. 

SEPATAH. Rivier in het z.w.Iijk deel der on-
derafdeeling Landak (zie aldaar), stroomt langs de 
districtshoofdplaats Sepatah, waarna zij zich 
vereenigt met de uit Mandor (Pontianak) komen- de 
Mandorrivier. Na opname der Taka- en Se- taik-
rivieren stroomt de Mandorrivier bij Koe- ala-
Mandor in de Landak. De rivier is tot Sepa- tah met 
vrij groote laadprauwen bevaarbaar en daarom van 
groot belang voor den uitvoer van producten dezer 
streek naar Pontianak (rubber, peper en gambir). 

NGABANG. (Aanv. DI. III). Hoofdplaats der 
onderafdeeling Landak (zie aldaar) van de af- deeling 
Pontianak, residentie Westerafdeeling van Borneo, 
op 27 m. hoogte gelegen op den rcchteroever der 
Landakrivier. Zetel van den gezaghebber van Landak 
en den bestuurder van het gelijknamige landschap. De 
plants is door eon autoweg (J 82 km.) eenerzijds via 
Mandor en Socngaipenjoc met Pontianak en 
anderzijds met Sanggau (90 kin.) verbonden. 

MENJOEKAI. Rechterzijrivier van de Landak (zie 
aldaar), ontspringt op den Goenoeng Pandan op de 
plaats waar de grenzen van de lanclschap- pen 
Landak, Sambas en Mampawah samen- treffen en 
stroomt onder vorming van strooni- versnellingen in 
z.o.lijko richting tot zy by Moonggoe in de Landak 
uitmondt; totale stroom- draadleugto ±105 km.; de 
rivier is, behalvo in den drogen tijd, met niet al te 
groote laadprauwen tot even voorby de 
districtshoofdplaats Darit bevaarbaar. 

SANGGAU. (Aanv. DI. IH). Onderafdeeling der 
afdeeliiig Pontianak van do residentie Wes- 
torafdeeling van Borneo. De onderafdeeling heeft een 
oppervlakte van 土 12.543 km.2, waar， van 
onderschcidenlijk het landschap Sanggau + 7523 
km.a, het landschap Taj an 土 2469 km 2 en Meliau 土 
2551 km.2 beslaat. Volgens de volks- telling van 1930 
telde de onderafdeeling 80.980 

inwoners, n.l. in het landschap Sanggau 47.234, 
waarvan 20 Europcanen, 37.140 Dajaks, 9958 
Maloiers en 116 Chineezen en andere Vreemde 
Oosterlingen； in hot landschap Tajan 23.G33 in- 
woners, waarvan 18.930 Dajaks, 3245 Maleiers en 
1458 Chineezen en andere Vreemde Oosterlingen; 
in het Gouvernementsgebied Meliau 10.113 
inwoners, waarvan 11 Europeanen, 6994 Dajaks, 
2332 Maleiers en 776 Chineezen en andere 
Vreemde Oosterlingen. De onderafdeeling wordt in 
het N. begrensd door Serawak en de afdeeling 
Sintang, in het 0. door de onderafdeeling Seka- dau, 
in het Z. door de afdeeling Ketapang en in het W. 
door de onderafdeelingen Pontianak en Landak. De 
voomaamste plaatsen, n.l. Sanggau, Meliau en 
Tajan, zijn gelegen aan de Kapoeas, welke rivier 
deze onderafdeeling over haar ge- heele breedte 
doorsnijclt. Deze drie plaatsen be- zitten een vrij 
groote Chineesche pasar, waar de producten van 
omgeving en achterland verhan- deld worden. 

De voornaamste dezer producten zijn rubber, 
gambir (Tajan en Meliau), suiker (Tajan), peper 
(Tajan), tengkawang, benevens diverse bosch- 
producten als damar, rotan en allerhande hout- 
soorten, waaronder ijzerhout en reukhout. Econo 
misch staat de onderafdeeling niet sterk. In het 
landschap Sanggau ligt temidden van vele 
kwijnende Chineesche en Maleische rubbertui- nen, 
een enkele Europeesche rubberondememing (Batoe 
Doelang), welke nu echter verlaten is. In Meliau 
bestaat nog een grootere Europeesche (Engelsche) 
rubberondememing (Soengai De- kan), benevens 
een kleinere (Soengai Majam), welke eveneons in 
Europeesche handen is. De andere rubbertuinen 
behooren aan Chineezen en Maleiers en zijn evenals 
in Tajan vrijwel ver- waarloosd. In Sanggau 
bevinden zich langs de Kapoeas nog enkele 
goudvindplaatsen, welke echter sporadisch bewerkt 
worden, aangezien zij reeds voor het grootste 
gedeelte uitgeput zijn. De bodem is onvruchtbaar. 
De bevolking ver- bouwt haar rijst op ladangs. 
Slechts in midden Tajan komt een enkele sawah 
voor. De handel is voornamelijk gericht op 
Pontianak en is voor het overgrooto deel in handen 
van Chineezen. 

SANGGAU. Hoofdplaats van de gelijknamige 
onderafdeeling en standpla&ts van een contro- leur 
bij het Binnenlandsch Bestuur, tevens zetel van den 
bestuurder van het landschap Sanggau en van het 
districtshoofd van het district Kapoeas. Zij is 
gelegen ter plaatse waar de Sekajam, de 
voornaamste rivier van het landschap, in de 
Kapoeas uitmondt. Volgens de volkstelling van 
1930 tolde Sanggau 3233 inwoners, waarvan 15 
Europeanen, 2765 Maleiers, 451 Chineezen en 2 
andero Vreemde Oosterlingen. Ten O. der 
Sekajammonding ligt de Europeesche wijk met do 
Gouvernemontsgebouwen benevens het mili- taire 
kampement, waar een brigade infanterie onder 
commando van een Europeeschen sergeant gelegerd 
is. Ton W. der monding ligt een drietal Maleische 
kampoengs, temidden waarvan zich de Chineesche 
pasar als afzonderlijk geheel bevindt. 

Deze pasar is het handelscentrum van het 
landschap Sanggau; hier worden dan ook ver- 
schillendo producten uit het binnenland ver- 
handekl en naar Pontianak en elders afgevoord, 
terwijl tovens do diverse importgoederen via de 
Chineesche tusschonhandelaren het binnenland 
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kunnen bereiken. De voornaamste uitvoerpro- ducten 
zijn： rubber (para, en vele wilde soorten), damar, 
rotan en tengkawang. Ingevoerd wordcn 
voomamelijk kains, allerhand gereedschappen, 
snuisteryen en tabak. In de oingeving van Sang- gau 
zijn vele Chineesche en Maleische rubber- tuinen, 
welke meestal zeer verwaarloosd en slechts voor een 
klein gcdeelte in tap zijn. 

SEKADAU. (Aanv. DI. III). Onderafdeeling der 
afdeeling Pontianak, residentie Westeraf-, deeling 
van Borneo, omvattende het gclijkna-. mige 
zelfbesturende landschap. Zij staat sedert 1925 onder 
het bestuur van den Controleur van Sanggau, die als 
waarnemend onderafdcelings- hoofd optreedt. De 
onderafdeeling wordt door- sneden door de Kapoeas 
en strekt zich in onge- veer evengroote gedeelten ten 
N. en ten Z. van; deze rivier uit. Zij wordt begrensd 
in het N. en 
0. door de afdeeling Sintang, in het Z. door de 
afdeeling Ketapang, in het W. door de onderafdeeling 
Sanggau en beslaat een oppervlakte van 5816 km®. 
Volgens de volkstelling 1930 be- droeg het aantal 
inwoners 35.795, waarvan 20 Europeanen. 21.470 
Dajaks, 12 502 Maleiers, 1803 Chineezen en andere 
Vreemde Oosterlingen. De voornaamste plaatsen in 
deze onderafdeeling, 
n.I. Sekadau, Blitang en Soengai Ajak, zijn aan de 
Kapoeas gelegen. Zij bezitten alle drie een vrij groote 
Chineesche pasar, waar de producten der omgeving, 
zooals rubber, gambir (voomamelijk Soengai Ajak) 
en allerhande boschproducten als da mar, rotan, 
tengkawang (ook van aan- plantingen) en vele 
houtsoorten, waaronder ijzerhout en reukhout (kajoe 
gaharoe), verhan- deld worden. Economisch staat 
deze onderafdeeling vrij zwak. De handel is 
voomamelijk ge- richt op Pontianak en is bijna geheel 
in handen van Chineezen； groote bedrijven en 
onderne- mingen komen er niet voor. Men vindt er te- 
midden der vele Chineesche en Maleische rub- 
bertuinen, welke zeer verwaarloosd zijn en een uiterst 
kwijnend bestaan leiden, slechts een en- kele grootere 
rubberonderneming (Serandjin), welke in Japansche 
handen is. In de omgeving van Soengai Ajak zijn 
goudvindplaatsen, welke druk bewerkt worden. Bit 
goud is van een goed gehalte en heeft weinig 
bijmengsels. De vrucht- baarheid van den bodem is 
gering ； de bevolking .verbouwt haar padi en andere 
voedingsgewas- sen op ladangs, welke echter een 
mini male op- brengst geven. De rijstbouw op sawahs 
verkeert nog in een beginstadium. 

SEKADAU. Hoofdplaats van de gclijknaniige 
onderafdeeling tevens zetel van den bestuurder van 
het landschap Sekadau en van het districts- hoofd van 
het district Sekadau Ilir. Zij is gelegen aan de 
Kapoeas ter plaatse waar de Sekadau, de voornaamste 
rivier van het Jandschap, in de Kapoeas uitmondt, en 
strekt zich langs beider oevers uit. Volgens de 
volkstelling van 1930 telde de plaats 3446 inwoners, 
waarvan 3 Europeanen, 2788 Maleiers, 644 
Chineezen en 11 andere Vreemde Oosterlingen. De 
weinige Europeesche en Gouvernementsgebouwen, 
waaronder het militaire kampement, waar een bri-
gade infanterie, onder commando van een 
Europeeschen sergeant, gelegerd is, en de groote 
ruimo Chineesche pasar, worden door Maleische 
kampoengs omringd. Deze pasar is de stapel- plaats 
der verschillende producten uit het bin- nenland, 
zooals rubber, damar, rotan, tengka 

wang cn houtsoorten, welke van hier naar Pontianak 
en elders verhandcld worden; tevens ont- vangen de 
tusschenhandelaren hier de import- goederen, zooals 
kains, diverse gereedschappen, tabak on snuisterijen, 
bestemd voor het binnen- land. In de omgeving van 
Sekadau liggen vele Chineesche en Maleische 
rubbertuinen, welke echter onvoldoende 
onderhouden worden en slechts gedeeltelijk in tap 
zijn； 
<■ BELENTIAN. Linkerzijrivier van de Landak (zie 
aldaar), ontspringt op den Goenoeng Selam- bo, op 
de grens van Taj an en stroomt in z.w.- lijke richting 
tot zij bij Koeala-Pantoe in de Landak stroomt; totale 
stroomdraadlengte ± 48 km； de rivier is, behalve in 
den drogen tijd, met kleine prauwen tot bij Tainam* 
bevaarbaar. / 

BENTAWAN. Linkerzijrivier van de Landak (zie 
aldaar), ontspringt op den Goenoeng Sanggau op de 
grens van Taj an en stroomt in weste- lijke richting 
tot zij bij Perawai in de Landak uitmondt; behalve in 
den drogen tijd is de rivier met prauwen bevaarbaar 
tot Djelimpo； totale stroomdraadlengte ± 44 km. 

B它H它.Rechterzijrivier van de Landak (zie 
aldaar), ontspringt op den Goenoeng Kendajan (op 
de grens van Sambas) en stroomt onder vorniing van 
stroomvcrsnellingen in z.o.-lijke richting tot zij bij 
Moearabehe in de Landak uitmondt; totale 
stroomdraadlengte 土 70 km.; de rivier is, behalve in 
den drogen tijd, met niet al te groote laadprauwen tot 
Meranti bevaarbaar.,, 

MAC LEOD (NORMAN). Geboren 18 September 
1837 te Bergen op Zoom, overleden 27 Ja- nuari 
1934 te 's Gravenhage. Den 1 September 1850 als 
adelborst bij de toenmalige opleiding voor 
zeeofficier aan de Kon. Mil. Academic te Breda 
geplaatst, werd hij den 1 September 1853 als 
adelborst le klasso aangesteld. Achtereen- volgens 
doorliep hij de verschillende officiers- rangen bij de 
Kon. Ned. Marine en bereikto op 10 Juli 1892 den 
rang van Vice-Admiraal, als hoedanig hij op 1 
Augustus 1894 gepensionneerd werd. Verscheidene 
hooge onderscheidingen vielen hem in zijn 
marineloopbaan ten deel. H ij diende vele jaren in 
Ned.-Indie en niaakto de tweede Atjeh-expeditic 
medc aan boord van hot stoomfregat Zeeland, ook 
heeft hij als Commandant van het ramtorenschip 
Prins Hendrik der Nederlandcn een werkzaam 
aandeel genomen in de toon noodige maatrcgolen na 
de uitbarsting van Krakatau in Augustus 1883. 

Na zijne pensionneering vestigde Mac Lcod zich 
to Rijswijk (Z. H.) en js daar tot kort voor zijn 
overlijden steeds woonachtig gcbleven. Ver-
schillende functies werden nog door hem be- kleed, 
maar het was vooral als medewerker aan 
verschillende tijdschriften en dagbladen, dat hij een 
ongeevenaarde werkkracht ten toon heeft gespreid. 
Onder do publicaties, welke met Ncd.- Indiii verband 
houden, mogen hier o.a. worden genoenid: Proeve 
eener begrooting van Marine gebaseerd op eenheid 
van de Zeemacht in Nederland en in Indie. 
Landsverdediging I V (1894) 369, 538; De toegang 
tot de voor Soerabaja ont- worpen haven, Koi. 
Weekblad 7 Februari 1902 bijv. Vgl. Ingenieur 1902 
n° 21 biz. 366—372; Nog eens Soerabaja. J ng. n° 45 
biz. 807. Vgl. Ing. 1903 n° 8 biz. 123; De uitbarsting 
van de Krakatau. T.A.G. Rks 2 1 (VM) biz. 184, 191 
en 350; De Marine en Krakatau in 1883, Onze Vloot, 
December 1927. 
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Verder heeft Mac Leod verschoidene artikelen op 
geschiedkundig gobied geschreven o.n.. over 
verschillende opisoden uit de geschiedenia der 

O.-I. Compagnie; zio hiervoor de le, 2。，3o, 4o en 
6e vervolgen van het Repertorium. op de Literatuur 
betreffende de Ned. Kolonien. Op 70 jarigen leeftijd 
begon hij aan de samenstelling van zijn werk: ,,De 0. I. 
Compagnie als zeemo- gondheid in Azie 1602—1650", 
dat in 1927 is uitgegeven bij Blankwaardt en 
Schoonhoven te , Rijswijk (Z.H.) in twee deelen met 
atlas. 2 r 4 ' - CHERIBON, (Aanv. DI. I). Meest 
oostelijke afdeeling (residentie) van de provincie West 
Java. Deze afdeeling (residentie) der provincie West 
Java heeft een oppervlakte van 5626 km.2 en had ultimo 
1930 een bevolking van 2.069.569 zielen, w.o 3.395 
Europeanen, 32.055 Chi- neezen en 4.796 Arabieren en 
andere Vreemde Oosterlingen. 

De afdeeling omvat de regentschappen Che- ribon, 
Indramajoe, Madjalfengka en Koenihgan' met 
gelijknamige hoofdplaatsen. 

In het district Sindanglaoet van het regentschap 
Cheribon. zijn 210 ha. grond in erfpacht uitgegeven 
(perceel Blender) aan de eige- naresse van de 
suikeronderneming Loewoeng- gadjah on in het district 
Madjaldngka 280 ha. (perceelen Pegandan en 
Kadipatdn) aan do eigenaresse van de 
suikeronderneming Kadipa- tdn, welke benut worden 
voor de teelt van sui- kerriet, terwiji bovendien in het 
regcntschap Cheribon tien en in het regentschap 
Madjaldngka twee suikerondernemingen in vrijwillige 
overeen- komst met de bevolking suikerriet planten. 
Van de eerstgenoemde vier hebben tweo nooit ge- werkt 
(Tjiledoeg en Tjidahoe). Voorts worden aangetroffen 
G1 groot-erfpachtsperceelon, toe- behoorende aan 21 
verschillende ondernemers, waarop — voor zoover in 
exploitatie — koffie, thee, kina en een weinig rubber 
geplant zijn. De totale oppervlakte der uitgegeven 
perceelen be- draagt 土 5400 ha. Van groot economisch 
belang zijn zij niet. 

Literatuur: Dr. E. B. Kielstra „Do Indische ，
Archip el''/ 

CHERliBON. (Aanv. DL I). Het regentschap 
Cheribon vormt het oostelijke deel van de gelijknamige 
afdeeling (residentie). Het heeft een oppervlakte van 
1074,5 km.3 on is verdeeld in 6 districten: Cheribon, 
Sindanglaoet, Tjiledoeg, Bloom bon, Palimanan en 
Ardjawinangoen, welko weer onderverdeeld zijn in 
totaal 21 onderdis- trictcn. 

In ] 930 had het regentschap, de stadsgemeen- te 
Choribon inbegropon 732.163 inwoners, waar- van 
2.383 Europeanen, 16.977 Chineezon en 2.613 
Arabieren en andere Vrconido Oosterlingen. 

CHERIBON. (Aanv. DI. I). District van hot 
regentschap on do afdeeling (residentie) van dien naam 
mot gelyknamige hoofdplaats. Het telt 57 dd8a*s met 
(in 1930) 129.7G3 inwoners, waar- ondor 1.664 
Europeanen, 8.293 Chineezen, 

1. 637 Arabieren on andere Vreemde 
Oosterlingeru^ w<'KOENINGAN. (Aanv. DI. II). 
RegentschaK bohoorendo tot de afdeeling Choribon, 
bestaando uit vicr districten: Koeningan, Tjiliinoes, 
Loo- rahgoeng en Tjiawigobang. Het regcntschap, dat 
cen oppervlakte heeft van 1188.3 kin.2, teldo in 1930 
383.590 inwoners, w.o. 329 Europeanen, 4.801 
Chineezen en 518 Arabieren on andere Vreemde 
Oosterlingen. De hoofdplaats Koe-. 

ningan telde cinde 1930 ] 0.372 inwoners, waar- 
onfler'^d Europeanen, 291 Chineezen en 89 
Arabieren en andere Vreemde Oosterlingen. 

KOENINGAN. (Aanv. DI. II). District van het 
gelijknamingo rcgentschap, afdeeling (residentie) 
Cheribon mot 65 ddsa's on 105.83G inwoners, 
waarondcr 144 Europeanen, 1.298 Chineezen en 159 
Arabieren cn andere Vreemde Oosterlingen (eindo 
1930). De hoofdplaats Koeningan is.te- vens die van 
het regentschap (zie aldaark/ :;r INDRAMAJOE. 
(Aanv. DI. II). Nooraelijkst regentschap van de 
afdeeling (residentie) Cheribon. Het regentscha面~筋

77?7 km.a grorotr-be- "staat uit do districten： 
Indramajoe, Karangam- p61, Djatibarang, Losarang, 
Kandanghaoer en Sindang. Deze laatste drie 
districten omvatten de door het Gouvernement in 
1910 teruggekochte groote particuliere landerijen 
Kandanghaoer en Indramajoe-West. Het 
regentschap telde einde 1930 509.752 inwoners, 
waaronder 290 Europe- 'anen, 6518 Chineezen en 
1.270 Arabieren en andere Vreemde Oosterlingen. 

INDRAMAJOE. (Aanv. DL II). District van het 
regentschap van dien naam van de residentie 
Cheribon, met gelijknamige hoofdplaats en 28 ddsa's 
met 55.025 inwoners, t.w, 180 Europe- anen, 2.188 
Chineezen, 391 Arabieren en andere Vreemde 
Oosterlingen, en 52.266 Inlanders (einde 1930). 

INDRAMAJOE. (Aanv. DI. II). Hoofdplaats van 
het regentschap van dien naam, behoorende tot de 
restidenie Cheribon. Zij relde in 1930 25.366 
inwoners, t.w. 115 Europeanen, 22.705 Inlanders, 
2212 Chineezen, 33fl Arabieren en andere Vreemde 
Oosterlingen/ 

MADJALfiNGKA, (Aanv. /DI. II). Regentschap 
van de residentie Cheribon met een opper- vlakto 
van 1285.5 km.2, Het regentschap telde in 1930 
444,064 inwoners, o.w. 393 Europeanen, 3.759 
Chineezen en 395 Arabieren en andere Vreemde 
Oosterlingen. Het is verdeeld in de districten 
Madjaldngka, Telaga, Radjagaloeh en Djatiwangi. 
Het regentschap telt een twaalftal 
erfpachtsperceelen, waar koffie, kina, thee en suiker 
verbouwd worden, en drie suikerfabrieken. 

MADJALDNGKA. (Aanv. DL II). District van 
het regcntschap van dien naam, residentie Cheribon, 
met gelijknamige hoofdplaats. Het heeft een 
oppervlakte van 186 km.2 en omvat 73 dAsa's met 
120.965 inwoners, o.w. 222 Europeanen, 1.188 
Chineezen en 121 Arabieren en andere Vrecindo 
Oosterlingen (einde 1930). 

MADJALDNGKA. (Aanv. DL ill) Hoofdplaats 
van het gelijknamige regentschap, met 38.485 
inwonors, o.w. 106 Europeanen, 504 Chineezen en 
G9 Arabieren en andere Vreemde Oosterlingen 
(einde 1930). 

BEBER. (Aanv. DI. I). Zie TJILIMOES. 
TJILIMOES. (vroeger gonaamd Beber). District 

met gelijknamige hoofdplaats van het regentschap 
Koeningan, residentie Cheribon, omvatten- ,de drie 
onderdistricten, n.l. Tjilimoes, Djalaksana en 
Mandirantjan. Het telt 65 ddsa*s en had in 1930 
81.403 inwoners, waarvan 164 Europeanen, 1112 
Chineezen en 298 andere Vreemde Ooster- lingei}/ 

LOERAHGOENG. (Annv. DI. II). District met 
gelijknamigo hoofdplaats van hot regentschap 
Koeningan, residentio Cheribon, omvatteude vier 
onderdistricten, n.l. Loerahgoeng, Soebang, 
Tjiwaroo en Tjibingbin. Het telt 43 ddsa*s en 
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had in 1930 80.096 inwoners, waarvan 462 Chi- 
neezen en 7 andere Vreemde Oosterlingen. 

./ • TJIAWIGEBANG. (Aanv. DI. IV). District 
met gelijknamige hoofdplaats van het regent- 
schap Koeningan, residentie Cheribon, omvat- 
tende vier onderdistricten, n.l. Tjiawigebang, 
Lebakwangi, Garawangi en Tjidahoe. Het telt 
67 ddsa's en had in 1930 116.255 inwoners, waar- 
van 21 Europeanen, 1929Chineezenen54 andere 
/ Vreemde Oosterlingen. / 
.f (,.「：.} SINDANGLAOET.'(Aanv. DI. III). District 
J met gelijknamige hoofdplaats van het regent- 
schap en de residentie Cheribon, omvattende drie 
onderdistricten, n.l. Lemahabang, Karangsem- 
boeng on Astanadjapoera. Het telt 69 d4sa's en 
had in 1930 125.446 inwoners, waarvan 204 
Europeanen, 1505 Chineezen en 323 andere 
Vreemde Oosterlingen. 

LOSARI. (Aanv. DI. II). Zie TJILEDOEG. 
TJILEDOEG. (vroeger genaamd Losari). Dis- 

trict met gelijknamige hoofdplaats van het re- 
gentschap en de residentie Cheribon, omvatten- 
diB-vier' onderdistricten, n.l. Tjiledoeg, Waled, 
Losari en Babakan. Het telt 47 ddsa's en had in 
1930 153.951 inwoners, waarvan 188 Europeanen 
4143 Chineezen en 425 andere Vreemde Ooster- 
lingen. Men vindt in dit district 2 suikerfabrie- 
ken, n.l. Loewoenggadjah en Nieuw-Tersana.z 

PLOEMBON. (Aanv. DI. III). District Met 
gelijknamige hoofdplaats van het regentschap., 
en de residentie Cheribon, omvattende drie on- 
derdistricten, n.L^Ploembon, Weroe en Soem- 
ber. Het telt 46 d&sa's en had in 1930 111.540 
inwoners, waarvan 102 Europeanen, 1212 Chi- 

neezen en 48 andere Vreemde Oosterlingen..-z 

. PALIMANAN. (Aanv. DI. III). DistrictTmet 
gelijknaniige hoofdplaats van het regentschap 

en de residentie Cheribon, omvattende drie on- 
derdistricten, n.I：~Palimanan, Klangenan en 
Tjiwaringin. Het telt 40 dBsa's en had in 1930 
83.232 inwoners, waarvan 141 Europeanen, 
1293 Chirwezen en 55 andere Vreemde Ooster- 
lingen. / 

GEGESIKLOR. (Aanv. DI. I). Zie ARDJA- 
WINANGOEN. 

ARD J A WINANGOEN (vroeger genaamd Ge- 
gesiklor). District met gelijknamige hoofdplaats* 
van het regentschap en de residentie Cheribon, 
omvattende vier onderdistricten n.l. Ardjawi- 
nangoen, Kapetakan, Gegesik en Soesoekan. Het 
telt 46 d也sa's en had in 1930 118.231 inwoners, 
waarvan 84 Europeanen, 531 Chineezen en 125 
andere Vreemde Oosterlingen. 

/ , ?. KARANGAMPfiL. (Aanv/ DI. II). District 
met gelijknamige hoofdplaats van het regent- 
schap Indramajoe, residentie Cheribon, omvat- 
tende drie onderdistricten, n.l. Karangampdl, 
Krangk&ng en Djoentinjoeat. Het telt 32 ddsa's 
en had in 1930 91.489 inwoners, waarvan 10 
Europeanen, 181 Cljjneezen en 30 andere Vreem- 
de OosterlingeiK/^ 

SL仞MAN. f<anv. DI- III). Zie D J ATI BA- 
RANG. 

DJATIBARANG (vroeger genaamd S16man). 
District met gelijknaniige hoofdplaats van het 
regentschap Indramajoe, residentie Cheribofl, 
omvattende vier onderdistricten, n.l. Djatiba- 
rang, Slijeg, Kertasemaja en Bangodoewa. Het 
telt 48 ddsa's en had in 1930 111.912 inwoners, 
waarvan 40 Europeanen, 1207 Chineezen en 53 
andere Vreemde Oosterlingen. - 

LOSARANG. (Aanv. DI. II). District met ge-
lijknamige hoofdplaats van het regontschap In- 
dramajoe, residentie Cheribon, omvattende drie 
onderdistricten, n.l. Losarang, Tjikedoeng en Ldl^a. Het 
telt 22 dMa's en had in 1930 67.416 inwoners, waarvan 
9 Europeanen, 1337 Chineezen en 116 andere Vreemde 
Oosterlingen.' 

KANDANGHAOER. (Aanv. DI. II). District?.， met 
gelijknamige hoofdplaats van het regent， schap 
Indramajoe, residentie Cheribon, omvattende drie 
onderdistricten, n.l. Kandanghaoer, Gaboeswetan en 
Andjatan. Het telt 27 ddsa's en had in 1930 121.020 
inwoners, waarvan 37 Europeanen, 1429 Chineezen en 
235 andere Vreemde Oosterlingen. 

SINDANG. (Aanv. DI. III). District met ge- 
lijknamigo hoofdplaats van het regentschap Indra 
majoe, residentie Cheribon, omvattende twee 
onderdistricten, n.l. Sindang en Pamaja- han. Het telt 34 
dbsa's en had in 1930 62.880 in- woners, waarvan 14 
Europeanen, 176 Chineezen 
-en 443 andere Vreemde Oosterlingen. 

TALAGA. District met gelijknamige hoofdplaats 
van het regentschap Madjalengka, residentie Cheribon, 
omvattende drie onderdistricten, n.l. Talaga, Tjikidjing 
en Bantaroedjeg. Het telt 79 dbsa's en had in 1930 
112.497 in- woners, waarvan 18 Europeanen, 768 
Chineezen en 3 andere Vreemde Oosterlingen, 

RADJAGALOEH. (Aanv. DI. III). District 
(hoofdplaats Leuwimoending) van het regentschap 
Jladjalfengka, residentie Cheribon, omvattende drie 
onderdistricten, n.l. Leuwimoending, Radjagaloeh en 
Pendjalin. Het telt 52 d&sa's en had in 1930 82.871 
inwoners, waarvan 61 Europeanen, 557 Chineezen en 46 
andere Vreemde Oosterlingen/ 

DJATIWANGI. (Aanv. DI. I). District met 
hoofdplaats Soetawangi van het regentschap 
Madjalengka, residentie Cheribon, omvattende vier 
onderdistricten, n.l. Djatiwangi, Dawoe- an, Ligoeng en 
Djatitoedjoeh. Het telt 63 d切a's en had in 1930 127.731 
inwoners, waarvan 92 Europeanen, 1246 Chiijcozen en 
225 andere Vreemde Oosterlingen./ 
…KRAKSAAN (KRAKSAN, KAREKSAN). 
(Aanv. DI. II). Noord-oostelijk regentschap der 
residentie Malang, provincie Oost Java, inge- steld 1 Juli 
1928, verdeeld in vierdistricton, n.J. Kraksaan, Paiton, 
Gcnding en Gatling. Het grenst ten N. aan de Straat van 
Madoera, ten O. aan do residentie Besoeki, ten Z. aan 
hot regentschap Loemadjang en ten W. aan het 
regentschap Probolinggo. De aan de zee grenzende 
zoutwa- tervischvijverstrook is door de voorlichting van 
den dienst der binnenvisscherij voor het over- groote 
deel malaria-ongevaarlijk geworden. Do strook gelegen 
tusachen deze vischvijvers en den ten Zuiden daarvan 
loopenden provincialen weg is echter door do 
gebrekkige afwatering nog zeer malaria-gevaarlyk. Het 
regentschap voert as- saineeringswerken uit ,welke dit 
euvel geleide- lijk verhelpen. In het regentschap worden 
6 suikerfabrieken en 2 erfpachtslanden gevonden (koffie 
en kina). In dit regentschap komt, be- houdens enkele 
aan de ddsa's toebehoorende ambtsvelden (coinmunaal 
bezit), uitsluitend erfelijk individueel bezit voor en wcl 
voornaine- lijk grootgrondbezit. Bezitters van 50 bouws 
sawahs en meer zijn geen zeldzaamheid. Het overgroote 
gedeelte van do Inlandscho bovolking 
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bezit dan ook geen eigen gronden, doch bowcrkt 
den grond dor grootgrondbezittera als deelbou- 
wer. Op het eindc van 1933 had dit regentschap 
een bevolking van 279.578 zielen, waarondor 

/s 

252 Eurppeanen, 1139 Chineezen on 347 Ara- 
bierenj/— 

KICAKSAAN. (Aanv. DI. II). District van het 
gelijknamige regentschap, residentie Malang, 
provincie Oost Java, met 4 onderdistricten en 
57 dfesa's. Op het einde van 1933 telde het een 
bevolking van 69.090 zielen, waaronder 92 
Europeanen, 614 Chineezen en 240 Arabieren. 
In dit district komen 2 suikerfabrieken voor, n.l. 
Kandangdjati en Bagoe. 

KRAKSAAN. (Aanv. DI. II). Hoofdplaats van 
het gelijknamige regentschap en district der 
residentie Malang, provincie Oost Java. Op hot 
einde van 1933 had zij een bevolking van 6.416 
zielen, waaronder 38 Europeanen, 451 Chineezen 
en 80 Arabieren. Deze kleine binnenplaats heeft 
een Europeesche en een Hollandsch-Inlandsche 
school; sedert 1931 is er electrische verlichting； 
de plaats is hoogst ongezond wegens het veel 
voorkomen van malaria door de moerassige om- 
罗ving,,." 
5《.BURGERS. (Aanv. D】.I). Naar afschaffing 
van het instituut van het inlandsche burger- 
schap in de residenties Manado en^Amboina en 
Onderhoorigheden werd cloor de regeering reeds 
in de ] 9de eeuw gestreefd. De volgende maat- 
regelen zijn daartoe genoinen. 

Manado. In 1859 reeds werd getracht op te 
treden tegen onwettige toeeigening van den titel 
van iolandsch burger, welke plaats had om te 
ontkomen aan betaling van belasting en het ver- 
richten van heerendienst; de poging moest wor- 
den gestaakt, omdat onrust onder de bevolking 
ontstond. Bij de afkondiging van het schutterij- 
reglement (Ind. Stb. 1878 no. 107) moest nader 
worden onderzocht wie zich ten rcchte burgers 
konden noemen. Daaromtrent ontstonden ge- 
schillcn, welke leidden tot den moord op Haga, 
controleur van K6ma, door een burger, die geen 
hcerendienst wilde verrichten (Sept. 1S79). De 
militaire macht herstekle de orde. Zie Koi. Versl. 
1880 biz. 17. 

Om aan do schromclijko verwarring, welke 
bestond ten aanzien van het burgerschap een eindc 
te inakcn en er tegen te waken, dat de Idasse der 
inlandsche burgers zich op andere wijze uit- 
breiddo dan door geboorte, werd bij Ind. Stb. 1889 
no. 255 bej)aald dat inlandsche burgers zich slcchts 
mochten vestigen te Manado, Ke ma, Tanawangko, 
Amoerang, B61arig-Mi_Goronta]o, terwijl 15ij Ind. 
Stb. 1891 no. 147 do plaatsen van vestiging werdon 
beperkt tot de eerstgenoemdo vior, omdat in Bclang 
cn Gorontalo geen burgers meer woonachtig 
bleken. Zio voorta Ind. Stb. 1893 no. 65. 

Het misbruik van onwettige titol- toeeigening 
had daarmedo echtor nog geen oinde genomen; in 
do juren 1905—1908 bleck het te Amoerang 
noodzakelijk door herhaalde strafoplegging zich 
noemende burgers tot hcerendienst te dwingen. 

In J9J0 gonoten do inlandsche burgers in Ma- 
nado nog do volgende voorrechten: 
J. vrijstelling van heerendienst; 
IL lagcre belasting dan de negorijlieden； 
III, vrijstelling van negorijdienston； 
IV. bestuur door eigen burgerwijkineesters, die 
nict aan het inlandsche districtsbestuur, doch 

rechtstrceks aan het hoofd van plaatselijk bestuur 
ondergeschikt waren, een toestand door gewoonte 
ontstaan, doch wettelijken grondalag miasend； 
V. justiciabcl, niet onder het districtsgerecht, maar 
onder het magistraatsgerecht voor ge- ringo dolicten 
en civiele zaken. 

Daartegenover rustte op hen do verplichting om 
schutterijdienst te verrichten of schutterij- belasting 
te betalen, terwijl zij waren uitgesloten van do 
verkrijging van rechten op grond door ontginning, 
zoodat zij alleen grondbezit konden. verwerven 
door huwelijk, vererving of koop. 

De inlandsche burgers stonden in Manado be- 
kend als een lastige klasso van recalcitrante, luie en 
over het paard getilde ingezetenen, die on- danks 
hun bevoorrechte positie in een ongunsti- gen 
economischen toestand verkeerden. Het instituut 
wekte wrevel en ontstemming onder de inheomsche 
bevolking omdat de burgers dezelfde voorrechten 
(behalve het ontginningsrecht, maar dat was 
practisch voor hen van weinig waarde), doch minder 
verplichtingen hadden, en omdat de burgers op de 
negorijlieden neerzagen. De burgers zelf hechtten 
aan hun. rechten zoo veel waar- de, dat zy de 
materieele voordeelen, welke uit een opheffing van 
het instituut voor hen zouden voortvloeien (men 
denke speciaal aan de opheffing van de verplichting 
tot het wonen in bepaal- de plaatsen, hetgeen 
gunstig op hun welstands- toestand kon werken), 
versmaadden； veelvuldig kwam samenleving van 
burgervrouwen met negorijlieden buiten echt voor, 
om de kinderen het burgerrecht niet te doen 
verliezen. In 1910 bedroeg het aantal burgers in 
Manado 2327, in K6ma 1294, in Amoerang 1942 en 
in Tanah- wangko 668, in totaal derhalve 6231 op 
een totale bevolking in de residentie van 200.000 
zielen. Van een plotselinge afschaffing van het 
instituut kon clan ook geen sprake zijn met het oog 
op mogelijk verzet, zoodat reeds door Mr. J. C. 
Kielstra, die in 1911 in hoedanigheid van adjunct-
adviseur voor de bestuurszaken der 
Buitenbezittingen een on- derzoek naar het 
inlandschburgerschap in de residentie Manado en 
Amboina en Onderhoorigheden instelde, 
aanbovolen werd gaandeweg de burgers in dezelfde 
positie te brengon als de negorijlieden. Een aanvang 
werd spoedig gemaakt met het brengen van de 
burgerwijkmeesters onder het inlandsche 
districtsbestuur; in 1922 was dezo toostand ondanks 
enkele protesten bereikt. De schutterij werd in 1923 
opgeheven (Ind. Stb. no. 275). Aan do herziene 
ordonnantie op de in- komstonbelasting 1920 (Ind. 
Stb. 1921 no. 312) werden burgers en negorijlieden 
op gelijken voet onderworpen. Sinds 1924 kunnen 
burgers het ontginningsrecht deelachtig wordon, 
indien zij zich met hun nakomelingen uit do 
registers van inlandsche burgers laton afvoeren on 
geheel den staat van eigenlijk gezegden inlander 
(onder- hoorige van do negorij) aannemen met alle 
aan dien staat verbonden lusten en laston. In 1924 
werd door don Alinahasaraad een vorkeersbolas- 
tingverordening vastgesteld, welke door do re-
geering in 1925 werd goedgekeurd. Deze bolas- 
ting, welke gebaseerd is op den aanslag in de in- 
komstenbelasting, werd van een ieder, dus ook van 
do inlandsche burgers, geheven, terwyl 
heerendionston van do negorijbevolking niet meer 
werden govorderd, zoodat de burgers ook voor wat 
het voorrecht van vrijstelling van hoe- 
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rendienst betreft met de negorijbevolking gelijk 
kwamen te staan. 

In 1926 werd een hernieuwd onderzoek naar den 
toestand van de inlandscho burgers ingesteld. Het 
aantal burgers bleek toentertijd to zijn in K6ma 
1472, in Amoerang 1932, in Tanahwangko 611 en in 
Manado 2401, in totaal 6416. Dit onderzoek leidde 
tot de ordonnantie in Ind. Stb. 1929 no. 438, 
ingevolge welke werden opgeheven: 

I. de verplichting tot wonen in een van de vier 
bovengenoemde plaatsen; daardoor wordt de 
verspreiding der burgers en dientengevolge het 
afslijten van de scherpe afscheiding tusschen hen en 
de negorijlieden in de hand gewerkt; 

IL de verplichting tot aangifte van geboorte en 
overlijden; de registreering liet zeer veel te 
wenschen over, zoodat de in de registers voor- 
komende gegevens slechts geringe waarde had- den 
en met groot voorbehoud dienden te worden 
gehanteerd; 

III. het forum privilegiatum. 
Een geheele afschaffing van het instituut 

wenscbte de regeering niet, in verband met de groote 
ideeelo waarde, welke daaraan door de burgers 
wordt gehecht. De rechtspositio van de burgers is 
thans geheel gelijk aan die van de negorijlieden. 
T.a.v. het ontginningsrecht en be- zitsrecht van 
grond worden zij op dezelfde wijze behandeld als de 
negorijman, waartegen liet agrarische reglement in 
Ind. Stb. 1918 no. 80 geen beletsel vormt. Ingevolge 
de inlandsche gemeenteordonnantie voor de 
Minahasa kunnen burgerkampoengs op gelijken voet 
als de nego- rijen als inlandsche gemeenten worden 
erkend en onder de werking dier ordonnantie 
gebracht. De economische toestand van de burgers is 
nog ach- terlijk. Het grootste deel van hen houdt zich 
bezig met de kustvisscherij, welke slechts een 
armoedig bestaan kan verschaffen; sommigen 
oefenen kleine ambachten als dat van timmer- man, 
schoenmaker, zilversmid uit. Tot den land- bouw, 
welke hen in beteren toestand zou bren- gen, voelen 
zij zich in het geheel niet nangetrok- ken. 

Molukken. Het aantal burgers bedroeg in 1910: 
in Ambon 3452, in Banda Neira 247, in Saparoea 
5998, in Kajeli 107, in Hila 36 en in de negorijen en 
kampoengs daarbuiten 7614, totaal derhalve in de 
toenmalige residentie Amboina en 
Onderhoorigheden 17.454 op een totale bevolking 
van ongeveer 295.000 zielen. Het oordeel over de 
Ambonsche burgers luidde veel gunstiger dan dat 
over de Manadosche. Klachten over een recalcitrante 
bonding der burgers werden uit Ambon niet 
vernomen; wel waren zij even trotsch ,pp hun 
positie, doch zij stelden er een eex\in zich 
>^rerknocht aan het bestuur te toonenjfcamen- 勺
eving van burgervrouwen met negorijlieSen bui- ten 
echt, alleen om aan de uit deze verhouding gesproten 
kinderen het burgerschap te waar- borgen, kwam 
ook in Ambon veelvuJdig voor. De schutterplicht 
werd met veel aniino vervuld； men zag daarin een 
duidelijke, voor een ieder waarneembare verheffing 
van den burger boven den negorijman. De schutterij 
had een zekere militaire waarde. Van de schutterij 
kon in verband daarmede nut getrokken worden voor 
het verrichten van wachtdiensten en tot bijstand van 
de politie. Afschaffing van do schutterij in Ambon 
en de Oeliassers werd dan ook destijds ongewenscht 
geacht. Opheffing van de schutterij 

had wel plaats te Kajdli (Ind. Stb. 1906 no. 425), 
Hila (Ind. Stb. 1908 no. 241) en Banda Neira (Ind. 
Stb. 1911 no. 556). Do verhouding tusschen de 
burgers en de negorijlieden was ook veel gunstiger 
dan in Manado, waaraan bevorderlijk was de 
omstandigheid dat de burgers bij vestiging buiten de 
plaatsen, welke in Ind. Stb. 1892 no. 82 voor hun 
vestiging aangewezen, aan hot ge- zag van de 
regenten waren onderworpen en — evenals de 
negorijlieden — verplicht waren tot heeren- en 
negorijdienst, behalve de z.g. kwarto- diensten; 
aangezien deze laatste diensten even- wel naar de 
inzichten van de bevolking sainen- hangen met het 
dati-verband, waartoe de burgers niet behoorden, 
gaf zulks geen aanstoot. Ookhet onderscheid met 
betrekking tot het grond- bezit was in Amboina 
minder scherp ； hoewel ook daar de burgers geen 
rechten op den grond aan ontginning konden 
ontleenen, was de voorraad sagoeboomen (sagoe is 
aldaar het volksvoedsel bij uitnemendheid) zoo 
overvloedig, dat men er niet tegen opkwam dat ook 
de burgers van de woeste gronden en uit de 
bosschen haalden wat zij voor hun onderhoud 
noodig hadden. Men achtte een opheffing van het 
instituut in Ambon om vorenstaande redenen in 
1912 niet nood- zakelijk. De ongelijkheid in 
belasting verdween bij de invoering van de herziene 
ordonnantie op de inkomstenbelasting (Ind. Stb. 
1921 no. 312) en van de ordonnantie op de 
personeele belasting (Ind. Stb. 1920 no. 679). Gel彳
ktijdig met de invoering van de militie werden in 
1923 (Ind. Stb. no. 275) de nog bestaande 
schutterijcorpsen opgebeven. 

In 1923 werd door de wetgevende commissic uit 
den Ambonraad een rapport uitgebraclit om- trent 
de positie van de inlandsche burgers in het gewest. 
De verschillen in rechtstoestand van inlandsche 
burgers en negorijlieden waren toen nog de 
volgende: 

I. verplichte domicilieering van burgers en in 
verband daarmede： a. registreering； b admi- 
nistratief zelfstandige burgerkampoengs ； c eigen 
hoofden; 

II. burgers stonden niet terecht voor het re- 
gentschaps-, doch voor het magistraatsgcrecht; 

III. in diensten: a burgers verrichten op de 
hoofdplaatsen Ambon en Saparoea geen heeren- 
dienst; b burgers waren niet verpJicht tot kwarto- 
dienst; 

IV. in de dorpshuishouding: a burgera Jiad- den 
niet dan bij uitzondering rechten oj)woesten 
negorijgrond (ewang) en de bespoelende zcc- strook 
(meti); b zij miston het genot der dati- gronden; c zij 
hadden in beginsel geen zeggen- schap in de dorps- 
(gemeente-) huishouding. i)e commissio kwam tot 
de slotsom, dat er naar moest worden gestreefd, om 
de rechtsongelijk- heid, welke in do wettelijke 
bepalingcn haar uiting vond, alsook die, welke uit 
de adal voort- eproot, te doen ophouden. 

Inmiddels was reeds v66r de invoering van de 
inkomsten- en de personeele belasting en de 
opheffing van de schutterij van bestuurszijde het 
nadeel met betrekking tot grondrecliten, ver- 
bonden aan het inlandsche burgerschap, kunst- 
matig geaccentueerd door de negorijlieden aan te 
zetten hun rechten op den grond ten voile te doen 
gelden. Als gevolg daarvan zijn de burgers er meer 
en meer toe overgegaan den staat van negorijman 
aan te nomen; gelieole burgorkam- 
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poengs werden gelijktydig in het negorij ver band 
opgenomen .In 1927 kon worden gemeld, dat het 
proces van uitslijting van de uitzonderlijke positie 
zoover was voortgeschreden, dat de burgers den 
negorij man reeds vrij wel in alles gelijk waren 
geworden. De heerendienstordonnantie in Ind. Stb. 
1927 no. 204 hief de laatste verschil- len ten aanzien 
van dit punt op. Bij de ordon- nantie in Ind. Stb. 1931 
no. 412, houdende wij- ziging van het 
Rechtsreglement Buitengewesten, werden in de 
afdeeling Amboina do regentschaps- gerechten in 
ncgorijrechtbanken omgezet, terwijl de inlandsche 
burgers mede onder de jurisdictie van deze 
rechtbanken werden gebracht, waar- mede ook deze 
tevoren bestaamhebbende rechts- ongelijkheid werd 
opgeheven./ 

LAIS. (Aanv. D】.II). Deze Snderafdeeling werd 
匕 vroeger ook wel Soengai Limau genoemd, daar de 
zuidgrens werd gevormd door de rivier Soengai Limau. 
Thans echter is die naam in onbruik geraakt, daar de marga's 
Semitoel en Banghadji in het Zuiden aan de onderafdeeling 
Lais ont- trokken en bij de onderafdeeling Benkoelen ge- 
voegd werden (Ind. Stbl. 1919 no. 532). De zuidgrens loopt 
thans tusschen K.M. 22 en 23 in den weg Benkoelen—Lais 
(3° 38' Z.B.). De oostgrens werd v66r 1904 gevormd door de 
grens met de residentie Palembang. Bij de toevoeging van de 
onderafdeeling Redjang en Lebong bleef deze grens 
ongewijzigd tot 1908, in welk jaar de bo- venstreken van 
Lais bij do onderafdeeling Lebong werden gevoegd. (Ind. 
Stb. 1908 no. 646). Ingevolge Ind. Stb. 1919 no. 533 
kwamen de bo- venstreken van de marga Ketahoen echter 
we- der bij do onderafdeeling Lais. De noordgrens der 
onderafdeeling wordt gevormd door de Aer Gegas. 

De onderafdeeling is verdeeld in de onderdis-' 
tricten Lais en Ketahoen en omvat de marga1 s 
Kerkap, Bermani Perbo, Palik, Aer Besi, Lais, Aer 
Padang, Bintoenan, Ketahoen en Seblat benevens 
den zelfstandigen Pasar Lais met ruim 800 zielen. 
Het totale aantal zielen in de onder- afdceling Lais 
bedroeg eind 1932 土 28.374 over cen oppervJakte 
van 3117 km2. 

Eon der belangrijkstc marga's is de marga Ke-
tahoen, waarin het concessiegebicd der Mijnbouw 
Maatschappij Simau, opgericht in 1901 ,is gelcgen. 
Deze maatschappij draagt veel bij tot het welzijn van 
de bevolking, zoowel uit ecn oogpunt van 
werkvcrschaffing aJs omdat zij een belangrijke 
afneenister is van landbouwproducten. 

De voornaaniste plaatsen zijn Pasar Lais, zetel van 
cen controleur of gezaghobber, Perbo, Aoer Gading 
en Kerkap. Perbo en Aoer Gading hebben vooral in 
den laatsten tijd (sedert 1930) groote beteekenis 
gekregen door de kolonisatie van Ja- vanen in dio 
streken. 

Door de onderafdeeling loopt een verharde auto 
weg, welke Benkoelen verbindt met Pasar Lais on Ketahoen 
(lengte 85 km.), en zich als onverharde wog voortzet naar 
Moekomoeko. Een andero autow码 vorbindt Korkap met 
Aoer Ga- ，ding (25 km./De rivieron zijn, behalve de Keta- 
(3." hoenrivier, .wclke in Lebong ontspringt, alle on- 
bevaarbaar door do stroomversnellingen. De Ke- 
tahoenrivier is bovaarbaar met een motorboot tot 土 20 km. 
strooniopwaarts, van welke omstan- digheid de M.M. Simau 
gebruik inaakt voor open afvoer van goederen en 
transporteu. Het verdero transport naar en van de mijn 
geschiedt 

met vrachtauto's en smalapoortreinen (lengte 
railbaan 3G km.). 

Het hoofdmiddel van bestaan is landbouw, welke 
wordt uitgeoefend op ladangs (droge gron- den) of 
sawah rawang (moerasgronden). Slechts luer en 
daar (Aoer Gading, Perbo) vindt men geirrigeerde 
sawahs. Naast den landbouw waren voorname 
middelen van bestaan de verbouw van koffie, het 
verzamelen van damar en bosch- producten. Deze 
hebben echter thans zoo goed als geen waarde meet. 
De veeteelt is in de laatste jaren eenigszins 
toegenomen, doch blijft van weinig belang. De 
binnenlandsche handel is van geringe beteekenis； 
hij wordt uitsluitend gedre- ven op de pekans 
(pasars). Nijverheid komt zoo goed als niet voor. 
Slechts te Mesigit (土 7 km. van Pasar Lais) zijn de 
weefkunst en het vervaar- digen van kapmessen en 
lanspunten nog bewaard gebleven. 

De bevolking bestaat voor het overgroote deel uit 
Lebongers. Op de pasars is de bevolking ge- mengd 
met Maleiers en Padangers. De kustbe- volking van 
de marga Kerkap is een vermenging van Maleiers 
(orang Semitoel) met Redjangers. De bewoners van 
Aer Besi zijn grootendeela af- stanimelingen van de 
z.g. Orang Lembak (onderafdeeling Benkoelen). In 
de marga's Ketahoen en Seblat vindt men behalve 
op do pasars, de z.g. Orang Pekal. Deze laatste zijn 
afkomatig van Lebong en zijn een vermenging van 
Redja- ngers en kust-Maleiers (Mokomoko). Do 
hoofd- taal is het Redjangsch. Aan de kust is ook het 
Benkoelensch-Maleisch zeer in zwang. Het Pekal 
vertoont veel overeenkomst met het Moko- 
moko'sch dialect, doch is doorspekt met Redj 
angsche woorden. 

Literaluur: Adatrecht.bundel一XI— P. . Wink, 
Monografie over de onderafdeeling Lais/ 

KROE. (Aanv. DI. II). Zuidelijkste dnderaf- 
deeling der afdeeling en residentie Benkoelen, 
begrensd van Z. naar N. door de residentie Lam- 
poengsche Districten, de residentie Palembang en 
de onderafdeeling Bintoehan der residentie 
Benkoelen； ten W. wordt zij over haar geheele 
lengte, d. i. vanaf den vuurtoren Vlakke Hoek aan 
den ingang van Straat Soenda tot aan do Wai 
Meuoela, bespoeld door den Indischen Oceaan. Zij 
is onderverdeeld in de twee onderdistricten Pe- sisir 
(marga's Poegoeng Melaja, P. Penengahan, 
P. Tampak, Wai Sindi, Poeloo Pisang, Penggawa 
Lima Oeloe, P. Tengah, P. Ilir, Oeloe Kroe, Pasar 
Kroe, Wai Napal, Tenoembang, Ngam- boer, 
Ngaras, Bengkoenat en Blimbing met het ei- landje 
Poeloo Betoeah) en Balik Boekit (marga's Soekau, 
Liwa, Kembahang, Boeai Kenjangan, Boeai 
Belocngoe, Wai Tenong en Soewoh). 

Pasar Kroe, kortweg Kroii geheeten, een der 
belangrijkstc koffie-exportplaatsen van Zuid- 
Sumatra, is standplaats van don controleur (go- 
zaghebber) B. B.; er is tevens govestigd een 
agentschap tier K. P. M. 

G esc hat oppervlak der onderafdeeling ca. 5000 
km.% waarvan behoudens een naar het N. toe 
smaller wordende kuststrook, verreweg het groot- 
ste gedeelte uit heuvel- en bergland bestaat. Het 
afwisselende landschap is rijk aan natuurschoon; 
imponeert do woeste grootschheid. van het on- 
herbergzamo bergland met dou G. Pesagai (2232 
in.) evenzecr als do liefelykheid van het Ranau- 
meer met den kegol van den G. Seminoeng (1881 
m.), het zuidelijke kustgebied mot de Blimbing- 
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en Bengkocnat-baaien bekoort door het breede 
vlakko strand, terwijl in het N. de branding tegen de 
steile rotskust der Barisanuitloopers bruischt. 

De be vol king bestaat, afgezien van enkele z.g. 
Semendoers, afkomstig uit de Palembangsche 
Bovenlanden, uitsluitend uit Lampoengers, be- 
hoorende tot de Belalau (gebergte)-en Kroe 
(strand)-groepen, welke taalkundig beide ge- 
rekend worden tot de z.g. Poebiansche taalgroep. 
Historiscb -genealogisch beschouwd is vooral het 
Belalau-plateau (gemiddelde hoogte ca. 900 m.) van 
belang. Dit wordt geacht te zijn de bakermat van alle 
Lampoengsche volksgroepen, daar deze als 
algemeen stamland aanwijzen het legendari- scho 
rijk Sekala Berak, gelegen op evenvermeld Belalau-
plateau, met de vier kernboeai's Nje- roepa, 
Kembahang, Kenjangan en Beloengoe (boeai = 
bloedgemeenschap), van waaruit later alle 
uitstroomingen moeten zijn geschied. Dit- zelfde 
Sekala Berak zou echter tevoren, nl. in de llde eeuw, 
een Hindoe-Javaansche kolonie geweest zijn; de 
gevonden oudheden, o.m. stee- nen te Liwa en te 
Pekonbalak, wijzen althans hierop. 

Zielenaantal (1933): 40.412, waaronder 436 
Vreemde Oosterlingen en 12 Europeanen. Hoofd- 
middel van bestaan is de landbouw, nl. van een- 
jarige gewassen met name de rijstcultuur, zoowel op 
natte als op droge velden uitgeoefend, en van 
meerjarige gewassen (koffie, peper, klapper). De 
opbrengsten der rijstvelden varieeren zeer. Ver- 
toont de kuststreek over het algemeen een bevre- 
digend beeld (30—35 pikoel oogst droge padi per 
bouw), de bergstreken, waar de sawahs in de ri- 
vierbeddingen (zand- en tufbodem) zijn aange- 
legd, leveren minder op; gunstige uitzonderingen 
hierop vormen de plateau-sawahs van Soekau en 
vooral van Wai Tenong met opbrengsten van 65 —
70 pikoel (onbemeste gronden). De totale 
rijstproductie, verkregen uit een totaal-areaal van 
2800 ha. sawahs en 1750 ha. ladangs, is 
onvoldoende ter voorziening in eigen behoefte; 
rijstimport is regel. Van de meerjarige gewassen 
moet de koffie in de allereerste plaats genoemd 
worden; de zg. Kroe-koffie, afkomstig van Balik 
Boekit, een Arabicasoort, was vermaard om haar 
uitstekende kwaliteit. Een 15-tal jaren geleden 
begon echter evenals elders in Zuid-Sumatra ook iu 
Kroe het verdringingsproces door de zooveel rijker 
vruchtdragende Robusta, welk proces in- tusschen 
zich geheel voltrokken heeft; momenteel treft men 
geen enkelen Arabica-aanplant meer aan. Zulks 
bracht aan den naam der Kroii- koffie een 
gevoeligen slag toe； de domineerende positie ging 
allengs verloren. Niettemin is de Kroe-robusta altijd 
nog zeer gezocht, haar markt- noteering volgt die 
der Palembang-robusta. Ge- durende 1927—1932 
bedroeg de uitvoer van Kroe- be volkingskoff ie 
(inclusief Ranau-bevol- kingskoffie) jaarlijks ruim 
3 miJIioen kg. Uitge- strekte 
bevolkingsaanplantingen vindt men op de 
zuidhelJingen van den G. Pesagai tot aan het Boven-
Semangkadal; dit door uitstekende bo- 
demvruchtbaarheid begunstigde gebied is stellig 
een der belangrijkste Inlandsche koffiecultuur- 
centra van Zuid-Sumatra. De toegepaste exten- 
sieve cultuurwijzo is echter oorzaak van lage 
pikoelrendementen, nl. maximaal 10 pikoel per 
bouw voor onderhouden tuinen； na het 5de jaar 
daalt de productie snel. En waar ook nog de be- 
reidingswijzo op een laag peil staat, vindt de 

Landbouwvoorlichtingsdienst, wiens bomoeienis in 
Balik Boekit medio 1931 cen aanvang nam, er 
inderdaad een vruchtbaar arbeidsvcld. De crisis der 
laatste jaren heeft thans verdero uitbreiding van het 
plantareaal gestopt, waardoor tevens een einde 
kwam aan de sedert de haussejaren 1925— 1927 
plaatsgevonden rigoureuze aantasting en intering 
van het zoo kostbare bodemkapitaal. Weekmarkten 
van bevolkingskoffie vindt men te Boeai betanding, 
Simpangsebelad, Watas, Batoeberak en Semangka. 
Langs de kust worden voornamelijk peper- en 
Idappercultuur uitge- oefend； uitvoer over 1932 
van peper 257.968 kg., van copra 667.176 kg. 
Inzaineling van bosch- producten, hoofdzakelijk 
damar en rotan, is sterk achteruitgaande; verbouw 
van kruidnagelen en tabak is thans van geenerlei 
belang meer. In de margas Blimbing, Bengkoenat en 
Oeloe Kroe komen eetbare vogelnestjes voor, 
waarvan het inzamelrecht door het Gouvernement 
verhuurd is； huursom over 1930 t/m 1932： / 
8.510 *s jaars, over 1933 t/m 1938: / 3.300 *s jaars. 
De zeevis- sclierij heeft slechts geringe beteekenis
； in de bergstreken wordt vischteelt in vjj vers en 
sawahs uitsluitend voor eigen consumptie gedreven. 

De economische ontwikkeling is langen tijd 
tegengehouden door de gebrekkige verkeers- 
wegen. Afgezien van de geringe verkeerswaarde 
bezittende, onverharde wegen langs de kust, duurde 
het tot 1925 eer een doorgaande verharde 
verkeersweg Kroe—Liwa一Ranau (Paleinbang) 
geheel gereed kwain, waardoor Kroe naast Ben- 
koelen, beginpunt word der transversale verbinding 
Benkoclen—Palembang. Als koffie-af- voerweg is 
het traject Liwa—Kroe, de eenige schakel tusschen 
Kroe*s kust- en bergland, van onschatbaro waarde; 
te Liwa sluit een secundaire weg naar Kenali aan, 
welke in 1932 een ijzeren vakwerkbrug over de Wai 
Semangka kreeg. Sedert September 1930 is in 
uitvoering het B. 0. W.-project van den z.g. 
Rebangweg, welke beginnende bij evengenoemde 
Wai Semangka- brug via het Wai Bcsaidal en de 
Rebangstreek (residentie Lampoengsche Districten) 
zal moeten uitkomen op Kota Boemi (station der 
Zuid- Sumatra-spoor). Door den nood van ‘8 Lands 
schatkist is in 1931 echter de vcrdere uitvoering 
gestaakt. 

Van de vele in erfpacht uitgegeven perceo- len is 
nog geen enkel geopend ； blijkbaar was en is o.m. 
de geisoleerde Jigging een te groot be- zwaar. Tot 
1925 was uitgegeven: 40 000 ha, welk aantal 
verminderde ultimo J 930 tot 10.000 ha., begin 1933 
tot 4000 ha. Bijzondcrc vermel- ding verdienen de 
kolonisatie-mogclijkheden in de Soekaradja-, 
Gedoengsoerian- en Teboe- complexen van Wai 
Tenong. Schatto men })et bevloeibare terrein 
aanvankelijk op ca. 17.500 ha., een verkenning in 
1932 wees uit dat vooreerst ca. 3500 ha 
sawahgronden (tertiaire bevloeiing) 
annexca.7000ha. droge gronden beschikbaar moe-
ten worden geacht. Het klimaat is gunstig (hoog- to 
800—1000 m.), de gronden zijn doorgaans van 
goede, zelfs uitstekende kwalitoit, torwijl ook de 
uiterst schaarsche, autochthono bevolking 
welwillend tegenover Javanenkolonisatie staat; do 
volkomen geisoleerde Jigging maakt editor 
uitvoering van belangrijke landbouwkolonisatic- 
plannen voorloopig onwaarschynlijk. 

Een gedeelte van h.et Semangka-schiereiland, v. 
z. v. gelegen in de onderafdeeling Kroo be- 
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ginnende bij don Boekit Bawang Ootjoeng 
zuidwaarts verloopond tot aan de uitloopers der 
Pematang Sawah ,is sedert 1930 afgezondord voor 
een natuurmonumont, welks stichting van 
Gouvernementswege binnenkort is to verwachtcn. Bit 
gebied, dat uit ongerepte bosschen bestaat en 
volstrekte wildernis is, bovat naar deskundige 
meening alle typischo Zuid-Sumatra-flora en -fauna. 

Aan de aardbeving van 25 Juni 1933, welke een 
groot gedeelte der onderafdeeling, nl. Pasar Kroe, 
Goenoengkemala doch bovenal de bergge- bieden 
van Soekau, Liwa, Lembahang, Batoe- berak, Kenali 
en Soewoh teisterde, vielen 426 menschenlevens ten 
offer ； ruim 1800 woningen stortten in, ca. 150 ha. 
sawa^a werden door mas- sa-aardstortingen vernield./ 
3 BELOE. (Aanv. DI. I). 6nderafdeeling van de 
afdeeling Timor en Eilanden van de residentie Timor 
en Onderhoorigheden. gelegen tusschon 8° 57' 43〃 
en 9° 47’ Z.B. en 124? 41’ 52〃 en 125° 12' 30' O.L. 
van Greenwich;--.1- 

Het wordt ten N. begrensd door do Sa woe-zee 
(Tassi Fettoh), ten O. door Portugeesch gebied, ten Z. 
door den Indischen Oceaan (Timor-zee of Tassi 
Maneh), ten W. door de onderafdee- lingen Zuid-
Midden-Timor en Noord- Midden- Timor. De 
oppervlakte bedraagt 土 2000km2. De onderafdeeling 
bestaat uit de ondervolgende gemeenschappen. 

I. Lamaknen, bestaande uit de radjaschappen 
Makir, Lamaksanoeloe, Ke war, Leowaloe, 
Lodnoena, Noealain, Lakmaras en het fettor- schap 
Diroen. 

In de geschiedenis zijn de radja's van Kewar cn 
Lakmaras afwisselend hoofdradja van La- makn^n 
geweest; thans is een dergelijke functionnaris niet 
door het bestuur erkend. 

II. Fialaran, bestaande uit de radjaschappen 
Oemaklaran, Manleten, Dafala, Asoemanoe, Toh6, 
Aitoon, Maoemoetin en de fettorschap- pen Sila wan, 
Baocho (Takirin) en Lasiolat. 

De hoofdradja van Fialaran is de loro (hoofd- 
radja-titel) van Bahoeho. 
III. Djeniloe onder bestuur van eenfottor 
IV. Li dak id. 

V. Nailimoe id. 
VI. Mandio id. 
VIII. Dirma onder bestuur van een loro. 
VIII. Koesa ondor bestuur van een radja. 
IX. Fatoearoein bestaande uit do radjaschap- 
pen Fatoearoein on Manooloca, on hot fettor- 
schap Bani-Bani. 

De hoofdradja van Fatoearoein is do radja 
van het gelijknamige radjaschap. 

X. Lakekocn bcstaando uit het loroschap 
Lakdkoen en do radjaschappen Litamali en 
Alas. 

Het hoofd van Lakdkoon is de loro van Lakd- 
kocn. 

XI. Waihali onder bestuur van een radja. 
XII. Waiivikoe, bestaande uit do radjaschap- 

pen Waiwikoe, Oemalor, Rabassa, Wederok en 
Haitimook. 

liet hoofd van Waiwikoo is do radja van 
Waiwikoe. 

Het landschap B61oe wordt normaal bestuurd 
door een lioerai ,doch aangezien do persoon die 
daarvoor in aanmorking wordt gobracht, thans 
nog te jong is om het bestuur waar te nemen, is 
eono bestuursco m inisaio benoenid, bestaando 

uit de loro's van Baoeho en Lakdkoon en den radja 
van Waiwikoo. 
De onderafdeeling wordt bestuurd door een 
fungeerond Controleur, met standplaats Atam- 
boea. Was het bestuur eertijds nu en dan aan cen 
militair opgedragen, sedert 1921 is steeds de 
Commandant van het militaire detachement te 
Atamboca tot onderafdeelingschef aangesteld. Tot 
1916 was de bestuurszetel Atapoepoe. 

Onze eerste aanraking met Bdloe dateert reeds 
van 2J eeuw geleden. In zijn aanteekeningen over 
“Timor en Onderhoorigheden" verhaalt J. de Roo 
van Alderwerelt reeds van verbintenis- sen, welke 
werden gesloten door zendelingen van den 
gouverneur van Banda met Bfeloe in 1668. Die 
oppervlakkige kennismaking raakte echter al gauw 
in het vergeetboek. Omstreeks 1860 vestigden wij 
ons te Atapoepoe, waaromheen een strook land als 
Gouvernementsgebied werd afgestaan door do 
vorsten van Bdloe. Tot 1906 onthield men zich van 
elke poging om zich met het binnenland te bemoeien
； in dat jaar echter riep de “Keizer" van Waihali de 
tusschenkomst van de “Kompenie" in, om een einde 
te maken aan de eeuwigdurende, onderlinge 
oorlogen. Als gevolg daarvan liet onze invloed zich 
al spoedig gelden; het is voornamelijk te danken aan 
den toenmaligen Controleur bij het Binnenl. Best. J. 
Seyne Kok (1908—1911), dat onze macht zoo snel 
en degelijk werd gevestigd zoowel in Noord- als 
Zuid-B61oe. 

In 1916 werden de noordelijke landschappen tot 
e6n landschap vereenigd onder den naam van 
Beloetassifdttoh (Bdloe gelegen aan de vrou- 
welijke zee. Zoo wordt de Sawoe-zee genoemd, 
aangezien zij een groot deel van het jaar zeer rustig 
is). 

De zuidelijke landschappen werden eveneens 
vereenigd tot e6n landschap onder den naam 
Malakka of Bfeloetassimaneh (Beloe gelegen aan 
de mannelijke zee). Het Gouvernementsgebied 
Atapoepoe werd aan het landschap terug- gegeven, 
en de zetel van het bestuur naar Atam- boea 
verplaatst. In 1917 teekenden de bestuur- ders van 
de beide landschappen de korte ver- klaring. In 1926 
werden zij vereenigd tot het landschap Bdloe; het 
bestuur wordt gevoerd door een twee-hoofdenpaar 
,nl. een Maromak Oan en een Lioerai. Zij legden 10 
Mei 1926 de korte verklaring af. Aangezien de 
aanstelling van een Maromak Oan niet 
overeenkomstig de adatopvattingen bleek te zijn 
geschied, trad de functionnaris in 1928 af. De wnd. 
Lioerai werd aangesteld tot wnd. bestuurder van 
B61oe. Hy overleed in 1931, waarna eon 
bestuurscommissie werd benoemd (zio boven). 

Blijkens do volkstelling van 1930 bestaat de 
bevolking uit 95.058 Inlanders (48 per km.2), 925 
Chineezen en nog enkelo Europeanen en Ara- 
bieren. 

Men kent 4 standen: 1. Dasi Raan, vorsten van 
zuiveren bloedo: 2. Dasi Alin, vorstelijke families 
door huwelijk met personen van lageren stand in 
aanzien gedaald; 3. Datoe-stand, d.z. de 
adatrechtolijke hoofden; 4. Ronoe- of burgerstand, 
dus do gewono man. Vroeger was er nog een 5e 
stand, de slaven (ata's). 

De bodem is van neptunische formatie, be- halve 
de allerhoogsto toppon. Op 1000 m. hoogte vindt 
men nog gewoldige koraalbanken, waarin mou hier 
on daar nog wol fossieleu aantreft. De 
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neptunische formatie komt, eigenaardig genoeg, o 
vereen met de legende vorbonden a an het ont- staan 
van het vorstengeslacht van Baoeho, waarin wordt 
verhaald, dat er een tijci is geweest, dat slechts de 
thans bekende hoogste toppen van Bdloe boven het 
zeeoppervlak uitstakcn. Over het algemeen is Beloe 
heuvelachtig met hicr en daar een enkelo groote 
vlakte, zooals dio van Atamboea, Auroki en 
Waiwikoe-Waihali. Het hoogste punt is de G. 
Lakaan (15S0 m.). 

In Beloe vindt men geen oerbosch; de heuvels 
zijn meerendeels kaal of zeer schaars begroeid met 
z.g. kajoepoetih-boomen en nog enkele an- dere 
boomsoorten. Het landschap heeftdaardoor in het 
geheel geen tropisch aanzien. Veel bosch is in den 
loop der jaren verdwenen door de roeke- looze wijze 
waarop de Beloe voor het beoefenen van roofbouw 
maar steeds nieuwe boschper- ceelen wegbrandde. 
Sedert 1927 is men bezig met het reserveeren van 
boschgedeelten, waar- van thans de BBloe ook het 
nut begint in te zien. Tusschen de heuvels vindt men 
dikwijls goede grasgronden, waarop karbouwen, 
paarden en klein vee tot zeer lang in den drogen 
moesson kun- nen grazen. Men vindt evenals overal 
elders vele boomsoorten in Beloe, doch het meest 
verbreid is wel de z.g. kajoepoetih-boom, welke 
echter niet de gelijknamige olie voortbrengt. 
Sandelhout vrordt in kleine hoeveelheden 
uitgevoerd. Het aantal klapperboomen bedroeg in 
1933 22.700 stuks, het aantal pinangboomen 
11.374. 

In Beloe worden aangetroffen slangen, ver- 
wilderde karbouwen en varkens, duiven, kro- 
kodiDen, apen, papagaaien en een soon buidel- 
dieren, maar vooral veel schorpiGenen en dui- 
zendpooten. 

Van April tot December is het zeer droog: het 
klimaat staat onder den invloed van het Austra- 
lische vasteland; er waait in den Oosrmoesson een 
constante, zeer droge 2.-O.-^ind. In Zuid-Beloe 
vangt- de regentijd iets later in het jaar aan. Door de 
heuvelachtige formatie en door het ontbreken van 
kustvlakten in het Noorden is Noord-Beloe vrij koel, 
evenals het midden. Fialaran en Lamaknen zijn zelfs 
zeer koel, aan- gezien de gemiddelde hoogte 
ongeveer 900 m. bedraagt. Zuid-Beloe, met de 
groote laagvlakte aan de Timor-zee, is warm. De 
temperatuur is in Beloe het hoogst in de maanden 
October t/m December, het laagst in Juni t/m 
Augustus. 

De gezondheidstoestand is vrij gunstig; slechts in 
de omgeving van Atapoepoe komt vrij veel malaria 
voor. Besmettelijke ziekten en epidemie- en komen 
zeer sporadisch voor. De bevolkingleed 
verschrikkelijk onder den geesel van framboesia en 
syphilis, doch laat zich daarvoor gaarne en gewillig 
behandelen. Gedurende de laatste jaren zijn de 
framboesia-gevallen zeer sterk vermin- derd. De 
syphilis is algemeen verbreid, gevolg van het zeer 
laag zedelijk peil waarop de B6Ioe staat en de 
omstandigheid dat jonge menschen vrij en 
ongebonden geslachtsgemeenschap kun- nen 
uitoefenen. 

Landbouw is hoofdmiddel van bestaan; dja- 
goeng is het hoofdvoedsel. Hier en daar, in wa- 
terrijke streken, zooals in de omgeving van Has- 
metan (Takirin) en Lahoeroes, wordt ook rijst 
verbouwd, doch de sawahbewerking ]aat hier nog 
veel te wenschen. over. Als tweede gewassen plant 
men katjangsoorten, kat^la, oebi, laboe, katoen en 
tabak. De verregaande gemakaucht 

van den Bdloo is oorzaak, dat hij nimnier voor het 
geheele jaar voldoende djagoeng plant. In het wild 
grocien echter nog allerlei knolgewassen, die hem 
voedsel verschaffen, zoodra de djagoeng verbruikt is. 
Bovendien heeft hij nog zijn sagoe- palm, die er 
echter alleen in tijden van hoogen nood aan moet 
gelooven. Gunstig steken de zui- delijko 
landschappen Waihali en Lakdkoen af. Hier doet men 
iets aan grondbewerking en is men door den langeren 
regentijd in staat twee maal te oogsten. Door deze 
gunstige voorwaar- den is het Zuiden eenigszins te 
beschouwen als een soort voorraadschuur. De 
gronden zijn van nature weinig vruchtbaar； waar 
nog goede gronden waren, zijn deze weggespoeld 
door de roe- kelooze ontbossching van het land. 
Lange jaren zal het duren, voordat de boschreserven 
weer eenigen invloed op de vruchtbaarheid van de 
gronden zullen gaan uitoefenen. 

Vee wordt in groote hoeveelheden in Beloe 
aangetroffen； in 1933 werden geteld: 17.782 kar-
bouwen, 4270 geiten, 13.548 varkens, 9942 paarden 
en 1824 runderen. De runderen zijn inge- voerd van 
Bali en door het landschap aan fok- kers uitgegeven. 
Behalve ten aanzien van het Bali-vee is van eigenlyke 
teelt geen sprake; het vee loopt los rond. 

Het jachtseizoen gaat aan den planttijd voor- af
； groote jachtpartijen worden dan georgani- seerd, 
waarbij het gaat om de vangst van herten en wilde 
zwijnen. Groote stukken, meeatal begroeid 
heuvelterrein, worden maanden te voren door de 
hoofden voor verboden verklaard, ten einde het wild 
gelegenheid te geven zich rustig te nestelen. De jacht 
wordt echter alleen als sport beoefend. 

De handel is bijna geheel in handen van den 
Chinees; voordat de in 1931 ingezetto malaiso zich 
ook hier deed gevoelen werden op groote schaal 
verhandeld : huiden, copra, tabak en vee. 

Het laatste vond vooral een good afzetgebied in 
het Portugeesche deel van Timor. Thans (1933) ligt 
de handel geheel stil. 

Als huisvlijt worden kains geweven, weJko met 
uitzondering van die, welke afkomstig zijn uit Koesa, 
Manoeloea en sommige kampoengs in Lamakndn, 
zeer grof zijn. In Waiwikoe doet men iets aan 
pottenbakkerij en het vervaardigen van gendi's. 

Hoewel reeds veel van auto's als transportmid- 
del wordt gebruik gemaakt door Europeanen en 
Chineezen, is voor den Bdlocnees het paard het 
transportmiddel bij uitnemendheid. De rivieren zijn 
zonder uitzondering alle onbevaarbaar. 

De voornaamste plaatsen zijn Atamboca, zctel 
van het bestuur en van de statie van de missie, 
Atapoepoe, haven voor Bdloe en N. M. Timor, 
Haliloelik, Lahoeroes en Tobaki met statics van do 
missie, Besikama aan de Mota Benain in Waiwikoe, 
centrum van handel vooral van de Chineezen voor 
Zuid-BdJoe. 

De BMoenees is van oorsprong animist met het 
geloof aan eon opperwezen, genaamd Nai Maro- mac 
(Heer God). Dit opperwezen acht de mensch zoo ver 
boven zich verheven, dat hij zich er zeer weinig om 
bekommert, aangezicn hij ook hetom- gekeerde 
aanneemt. Na den Nai Maroinac geldt als de 
voornaamste godheid de Nai Rai (God der Aar- de), 
die veel invloed op den B61oenees heeft en waaraan 
hij dus verplicht is de noodigo aandacht I te schenken. 
Ook in den eed wordt doze godheid 
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aangeroepen. Aan hokserij (soeanggi of boean) 
wordt nog veel goloof gehecht. Godsdienstfana- 
tisme komt onder de bevolking niet voor. 

Onder den invloed van het ijverige worken van de 
R.K. Missie van het Goddelijke woord to Steyl breidt 
zioh het Christendom steeds uit. Waren in 1927 
15.529 mannen, vrouwen en kin- deren gedoopt, in 
Juli 1933 bedroeg dit aantal 24.334. In 1925 ging de 
Lioerai tot het Christendom over en in 1927 werd de 
Maromac-Oan ge- doopt; vele radjatelgen volgen de 
R.K. volks- school of standaardscholen. Leden van 
de In- dische K.erk vindt men in Bfeloe tot een aantal 
van 632. De overige leden van de bevolking zijn 
heiden. De missie heeft staties te Atamboea, 
Haliloelik, Lahoeroes en Tobaki. Het aantal 
werkzame paters bedraagt 9, het aantal zusters 8. De 
missie heeft het toezicht op de volksscho- len en 
werkt ijverig voor het verbreiden van den R.K. 
godsdienst, waartoe zij in BMoe wel onder gunstige 
omstandigheden verkeert, aangezien de inboorling 
weinig fanatiek is wat zijn gods- dienst betreft. 

Er zijn 17 volksscholen en bovendien nog een 
standaardschool voor jongens te Haliloelik, voor 
meisjes een te Atamboea en een te Lahoeroes. Deze 
scholen staan onder de directie van de missie. Verder 
vindt men te Atamboea een particuliere
 een particuliere Chineesche 
school en een school onder toezicht van het 
Timoersch Verbond. 

ATAMBOEA. (Aanv. DI. I). Bestuurszetel van 
de onderafdeeling B61oe, afdeeling Timor en 
Eilanden. Het Europeesch bestuur is in handen van 
een fungeerend controleur, die tevens deta- 
chementscommandant is van het 6 brigades sterke 
troependeel. De inwoners zijn in hoofd- zaak de 
Gouvernementsambtenaren, landschaps- dienaren en 
Chineezen, welke laatste mecst han- delaars en 
winkeliers zijn. Er zijn enkele Mo- hammedanen, ten 
behoevo waarvan een kleine missigit is gebouwd. De 
R.K. Missie heeft er een static, een vervolgschool 
voor meisjes, een volks- school, een kerk en een 
zusterhuis. Verder vindt men er een particuliere
 een particuliere 
Chineesche school en nog een school met een zeer 
gering aantal leerlingen van het Timoersch Verbond. 
Op 5 km. afstand bevindt zich een sterke bron, welke 
het drinkwater voor de plants levert en waarbij een 
zwembad is aangclegd. Atamboea op ongevecr 350 
xn. boven den zecspiegel gclegcn en is met een 
goeden weg (24 km.) ver- bouden met Atapoopoe, 
welke weg de verbinding vorint via Kefannanoo en 
Soe met Koe- pang (280 km.). Bij Haliloclik splitst 
zich dezo weg; een tak gaat naar Koopang, een 
naarTobiak. Klimatologisch is Atamboea gunstig 
gelegcn op een hoogvlakte; het is thans zoo goed ala 
mala- riavrij. De tot het militaire dotacheinent bo- 
hoorendo officiqr van gozondheid is tevens bo- last 
met den dienst der volksgezondheid, onder zijn 
behocr staan de militairo ziekenzaal en de 
landschapsziekenzaal, waaraan tevens een kli- niek 
is verbonden. 

ATAPOEPOE. (Aanv. DI. I). Gelegen aan een 
kleino baai aan de noord kust van de onderafdeeling 
Bdloe, afdeeling Timor en Eilanden, is het do haven 
voor genoemde onderafdeeling en Noord-Midden-
Timor. De toegang tot do baai wordt mogelijk 
gemaakt door een breede geul in hot langs do geheele 
kust loopondo koraalrif. 

De plaats wordt twee maal per maand aangedaan door een boot 
van de K. P. M. De uitvoer be- staat in hoofdzaak uit vee, 
huiden, copra en sandelhout. Do invoer beperkt zich tot gewone 
gobruiksartikelon. Sedert in 1916 de bestuurs- zetol van hier 
naar Atamboea werd verplaatst, is het aantal inwoners, 
hoofdzakelijk Chineezen, sterk verminderd. Slechts een klein 
deel van de vroegere bevolking woont er nog, hoewel de streek 
rondom Atapoepoe vry ongezond is. Het is met het achterland 
verbonden door een goeden auto-weg naar Atamboea, welke 
weg 2* km. lang is en prachtige vergezichten biedt；/' 

LAHOEROES. (Aanv. DI. II). ^tatie van de / 0. q ,，广• 
R.K. Missie van het Goddelijk Woord van Steyl, gelegen in 
Bfeloe in het landschap Fialaran (Lasiolat) residentie Timor en 
Onderhoorigheden. Men vindt er prachtige bronnen, welke het 
om- ringende land vooral in den drogen tijd zeer ten goede 
komen.- 

HALILOELIK. Statie van de R. K. Missie van W het 
Goddelijk Woord van Steyl, gelegen in het landschap Naitimoe 
van de onderafdeeling Be- loe, residentie Timor en 
0nderh.porigh.eden. 

Op TJTcmTafstand bevindt zich het ontmoe- tingspunt van 
de autowegen, welke Atamboea met Koepang en Tobaki 
verbinden. 

TOBAKI. Statie van R. K. Missie van het God- delijk Woord 
van Steyl, gelegen in het landschap Waihali van de 
onderafdeeling Bdloe, residentie Timor en Onderhoorigheden, 
Het is door een autowpg verbonden met Haliloelik en Atamboea
： 

BESIKAMA. (Aanv DI. I). Hoofdplaats van het landschap 
Waiwikoe, onderafdeeling Bdloe, gelegen aan de Benain, een 
van de grootste ri- vieren van het eiland Timor, welke haar uit- 
monding in den Indischen Oceaan (Timor-zee) heeft. Vroeger 
was het een vrij groot handels- centrum, aangezien de 
omringende vruchtbare vlakte van Waihali of Waiwikoe veel 
copra en tabak leverde, welke in de malaise-jaren echter geen 
aftrek meer vinden/ 

SOEMBAWABESAR/ Standplaats van den controleur van 
Soembawa (onderafdeelingschef) en woonplaats van den Sultan 
en de landsgrooten van Soembawa, gelegen aan de noordkust 
van het eiland Soembawa, 5 km. landwaarts. Aantal inwoners 
ongeveer 6500. Autowegen zijn,: west- waarts naar Taliwang 
en Djereweh, 30 km.; zuid- westwaarts naar Batoe Doelang, 40 
km.; zuid- waarts naar Lenanggoear (nog met 50 km. door te 
trekkon naar Loenjoek aan de zuidkust), 130 km.; oostwaarts 
naar Karoenggoe (grens met Dompoe, onderafdeeling Bima). 

SOEMBAWA (Aanv. DI. IV). Onderafdeeling der afdeeling 
Soembawa en Soemba der residentie Timor on Ond., bestaande 
uit het gelijknamige landschap, onder den controleur van 
Soembawa to Socmbawabesar. Omvat de westelyke helft van 
het eiland Soembawa met omliggende eiland j eg. Oppervlakte 
8443 km2., aantal zielen rond 120.000. Het landschap wordt 
bestuurd door cen zelfbestuur, bestaande uit een sultan en twee 
landsgrooten, Datoe Ranga en Datoe Dipati. Het landschap is 
onderverdeeld in 15 gemeenteu, elk onder een gemeontoraad, 
voorgezeten door een demoong (landschapsambtenaar). De 
bovol- king is geheel Mohammedaansch en spreekt een eigen 
taal, het Soembawareesch, met uitzonde- ring van Roppang, 
waar een andero taal ge- 
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sprokon wordt. Voornaamsto middelon van be- 
st&an zijn： rijstbouw (op natte en droge velden), 
teelt van katjang hidjau, koffie en veeteelt (paar- 
den, karbouwen, geiten). Het terrein is bergacli- tig, 
tot 1700 m. hoogte. Veel herten en wilde var- kens 
cn boschkippen komen voor. Een auto- wcgen-net 
van een tota-le lengte van 360 kni. strekt zich 
voomamelijk langs de noordkust en van 
Soembawabesar naar het Zuiden uit. 

TALIWANG (Aanv. DI. IV). Voornaamste 
uitvoerhaven van West-Soembawa. Het gebied oni 
Taliwang vormde vroeger een afzonderlijke 
onderafdeeling van de afdeeling Soembawa, doch is 
Chans gevoegd bij de onderafdeeling Soembawa. De 
vroegere vazalstraat Taliwang van het land- schap 
Soembawa is thans geheel daarin opgelost. Taliwang 
is thans een der voornaamste gemeenten in het 
landschap Soembawa. De plaats van dien naam is 
door een 116 km. langen autoweg met 
Soembawabesar, waarmede zij ook telefonisch is 
aangesloten, verbonden. 

END血.(Aanv. DI. I). Het gebied van de on-
derafdeeling £nde van de afdeeling Flores der re- 
sidentie Timor en Onderhoorigheden bestaat uit de 
landschappen Lio en £nde; het omvat nage- noeg het 
middelste gedeelfe van het eiland Flores, gelegen 
tusschen 121o20z OL en 122°30// OL en tusschen 
8°26/15// ZB. Tandjoeng Batoe 81a- noek en 
8°54'12" ZB. Tandjoeng Ija; tot de onderafdeeling 
behoort Poelau finde, gelegen aan de Sawoe Zee; zij 
heeft een oppervlakte van on- geveer 2100 km.® en 
wordt in het N. bespoeld door de Flores Zee, in het 
Z. door de Sawoe Zee, ten W. begrensd door de 
onderafdeeling Ngada en ten O. door de 
onderafdeeling Maoemdre. 

In het midden van de onderafdeeling End6 
verheft zich een bergketen (met ruggen en ribben en 
hoogvlakten), welke zich slangvormig uit- strekt van 
het W. naar het O. De hoogste top is de Lepe 
Mboesoeh (1881 m.). 

In midden-Flores worden o.a. de volgende 
jongere vulkanen aangetroffen: a. de vulkaan- rulne 
van End6 met den Goenoeng M6dja en een door de 
toppen Wongge en Kengo gekroonden naar het Z. 
afgebroken ringwal; b. het vulkaan- eiland Poeloe 
End6 met den door een kraterwal verbonden Doeri 
Woi kegel en de kleinere Pa- tara; c. de nog 
werkende Ija en de Gelimoetoe. De onderafdeeling 
kenmerkt zich door zwaar bergterrein. De 
voornaamste rivieren zijn geen van alle voor 
prauwen bevaarbaar. De onder- afdeeHng telt een 9-
tal kleine meren, waaronder zich de drie beroemde 
gekleurde meren op den Gelimoetoe bevinden, thans 
per auto van uit £ndete bereiken (afstand 66 km.). 
Aan de Zuid- kust treft men o.a. de volgende baaien 
aan: Sndebaai (de grootste), de havenpJaats der on 

derafdeeling; Noesa finde, Ipih en Mboeli, aan de 
noordkust de Totabaai, Tjiende-baai en de baaien 
van Go mo en Koro Kaili, Soepoe, Batoe Manoek ； 
bij den lioek van Mbai mondt de grootste rivier van 
Flores, de Ai Sissa of Nanga Ko】i, uit. 

Het kratermeer Tiwoe Noea Moeri Kooh Gai van 
den Gelimoetoe bevat zwavclzuur en zout- zuur in 
vrijen toestand. Chloorhoudend is o.a. het water uit 
do warme bronnen Tanah Ria Ra- dja (onder de 
kampoeng Komba Ndaroe in de bedding van de 
Nanga Ba-rivier), Lowo Ai Peto© (boven Watoe 
Gana aan den voet van den Gelimoetoe) en Wono 
Oneh tusschen twee takken van de koude Lowo Ai 
Ria Ndoeri. 

De in 1927 geopende, z.g. Floresweg (geschikt 
voor autoverkeer) is de hoofdweg. Verder loopen 
wegen van findd naar de grens Maoem&re (96 km.), 
en naar Ngada (33 km.), vanK.M. 52naar 
Gelimoetoe (14 km.), van Ende naar Ndona (9 km.), 
van Wolowaroenaar Mboeli (8 km.) en naar 
Wolodjita (12 km). 

De hoofdplaats finde, de eenige havenplaats der 
onderafdeeling, wordt geregeld aangedaan door 
K.P.M. stoomers, terwijl de verbinding met de 
overige kustplaatsen onderling door prauwen wordt 
onderhouden. 

De afkomst van de oorspronkelijke bevolking van 
-de onderafdeeling Ende is nog niet vastge- steldz 
Sporen van het Papoeasche ras komen niet zeldzaam 
voor; men treft de specimen daarvan. vooral in het 
noordelijke gedeelte der ondcr- afdeeling aan. De 
oorspronkelijke stamindeeHng berustte op 
familieverband. Sporen daarvan zijn terug te vinden 
in de namen, welke sommige landstreken gekregen 
hebben. In het begin were! het eerste dorp uitsluitend 
bewoond door de le- den van eenzelfden stam ； 
door verhuizingen en huwelijk zijn vrcemdelingen 
van andere stammen in het gebied van den eersten 
stam gekomen. In elk landschap heeft mon dus 
verschillende stammen. 

Men onderscheidt een 6-tal standen: 1) de raki's; 
2) atanggae (de add); 3) ana isi noea; 4) ana noea 
(vrije lieden); 5) ana mako en 6) ata o-o (de slaven). 
De afscheiding tusschen deze standen is onder de 
kustbevolking scherper dan onder de bergbewoners, 
die gewoonlijk worden verdeeld in adel, vrije lieden 
en slaveji. llocwel slavernij en pandelingschap reeds 
Jang zijn af- geschaft, komt het voor, dat 
afstammelingen van gewezen slaven en pandelingen 
zich nog 一 geheel vrijwillig — houden aan de 
verplichting om verschillende diensten te verrichteii 
voor hun gewezen heereii of afstammelingen 
daarvan. 

De uitkomsten van de in l)et jaar 1930 ge- 
houden volkstelling geven de volgende cijfers ten 
aanzien van do bevolkingssterkie: 

Bevolkingsgroep 

In het landschap: Totaal in de onderaf-
deeling 

 Lio 

man- 
nen 

vrou- 
wen totaal man- 

nen 
vrou- 
wen totaal man- 

nen 
vrou- 
wen totaal 

Inlanders ...................  17411 16644 34055 39579 41829 81408 56990 58473 115463 
Europeanen .... 48 22 70 12 8 20 60 30 90 
Chineezen .................  
Andere Vreemde Oos- 

195 138 333 25 2] 46 220 159 379 
terlingen ................  39 31 70 9 4 13 48 35 83 
Totaal ....................  17693 16835 34528 39625 41862 81487 57318 58697 116015 
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togen rond 67000 in 1920. De bevolkingsclichtheid 
bedraagt 55 personen per km2. De bevolking van de 
onderafdceling End6 bestaat uit 23.841 Christenen, 
19.618 Mohammcdanen on 72.004Hei- denen. 
Hoewel do Islam hier ongevcer 300 jaren geleden is 
ingevoerd, valt van een bepaalde uit- breiding niets 
to bemorken. Mohammedanen worden aangetroffen 
in do kustkampoengs. Het aantal Heidenen is nog 
overwegend, maar sterk dalend, waartegenover staat 
een gelijko stijging van het aantal Christenen (R.K.), 
alsgevolg van de zeer intensieve evangelisatie door 
de R.K. Missie. De Indische kerk verricht 
voornamelijk haar werk ter hoofdplaats finde onder 
de Pro- testantsche ingezetenen, meest van buiten de 
onderafdeeling afkomstig (voorn. Rottineezen en 
Savoeneezen). 

De onderafdeeling wordt bestuurd door den 
assistent-resident van Flores, hoofd van de af- 
deeling Flores, bijgestaan door een controleur of 
gezaghebber bij het Binnenlandsch-Bestuur. 

leder landschap wordt bestuurd door een zelf- 
bestuurder (Radja), die de z.g. korte verklaring heeft 
geteekend. 

Elk zelfbestuursgebied is verdeeld in kapitan- 
schappen (gemeenten), bestaande uit verscliil- Jende 
kampoengs. 

De nijverheid der inlandsche bevolking bestaat 
slochts uit het vervaardigen van prauwen, de 
bereiding van zout en u迷 huisvlijt, — veelal uit- 
gcoefend door het vrouwelijke gedeelte van de 
bevolking. Tot de voornaamste der in huisvlijt 
gemaakte artikelen behooren de kains (ikat weef- 
seis), welke in geheel Nederlandsch-Indie be- kend 
zijn. Bchalve met we ven houdt de bevolking zich 
bezig met het vervaardigen van vlechtwerk, 
(sirihdoozen, tasschen, korven, mandjes, hoeden, 
tikars, enz. gevlochten uit pandan of toewak- 
bladeren), terwijl in sommige streken eenvou- dig 
aarden vaatwerk wordt gemaakt. Visch- vangst wordt 
langs de zeekusten uitgeoefend. Zout wordt door de 
kustbevolking vaak zelve aangemaakt; we! met zeer 
primitieve middelen, doch voldoende voor haar 
behoeften. Het findd- sche en Liosche volk is in 
hoofdzaak een land- bouwvolk. De voornaamste 
landbouwgewassen zijn mais, rijst, klappers en 
koffie. De rijst wordt verbouwd op drogc zoowel als 
op natte velden. Deze laatstc komen cchter nog 
weinig voor. Do natte rijstcultuur staat nog op zeer 
lagen trap van ontwilckding. Ploegen worden nog 
nict ge- bruikt. De gro nd be working geschicdt met 
zeor eenvoudigo werktuigen. Op de droge velden 
ver- bouwt de bevolking meest mais, doch tovens 
rijst, aardvruchten, uicn en katocn. 

Als tweede gowas wordt op dezo velden o.a. tabak 
geplant (vooral in de oostelijko helft van het 
landschap Lio). Do op inlandsche wijzc bo- reido 
tabak, wolke in banibockokers in den han- del wordt 
gebracht, is nicer gewikl bij de bevolking dan de 
ingevoerde. Eon zeer belangrijke cultuur is die van 
klappers (langs do kusten). Do koffiecultuur is in 
opkomst. Er zijn reeds aar- digo koffiotuintjes in do 
gemcenten Wologai, Moni, Soko Ria, Saga en Rogn. 
Op woonerven wordt, waar do bodenigcsteldheid 
zich duartoe ]eent, ook wel koffio (arabica en 
robusta) geplant. 

In 1932 werdon uit de havenplaats finde uit- 
gevoerd 2.800.850 kg. copra en 18.766 kg. koffio. 
Boschproducten worden in vrij grooto hoevcol- 

lieicl door de bevolking verzaineld. De voornaamste 
zijn kajoe koening, kancel en tamarinde. De 
voestapel bestaat uit paarden, buffcis, varkens en 
geiten. Aan verzorging clezer dieren wordt weinig 
gedaan, zij loopen vrij rond en mooten ze】f hun 
voedsel zoeken. Gejaagd wordt uitsluitend op herton. 
Deze komen in de noordclijkc helft der 
onderafdeeling nog veel voor. De bevolking bc- dient 
zich bij de jacht van pijl en boog, blaasrocr of Ians. 
Voor de zeevischvangst worden gebruikt werpnetten, 
fuiken en lijnen. Riviervischvangst wordt weinig 
beoefend daar de zeer snel stroo- mende rivieren 
nagenoeg geen visch bevatten. 

De handel (vnl. in copra) heeft alleen iets te 
beteekenen in de bevolkingscentra Ende en 
Nangapanda. Te Jlnde bevindt zich een druk be- 
zochte pasar. De landbouw- en boschproducten 
worden door de Chineezcn mecstal verscheept naar 
Alakassar, waar hun geldschieters wonen. Zie voorts 
FLORES. 

£ND£. (Aanv. DI. I). Hoofdplaats van de ge- 
lyknamige onderafdeeling, tevens van de af- deeling 
Flores der residentie Timor en Onder- hoorigheden, 
standplaats van den assistent-re- sident, van een 
controleur of gezaghebber ter be- schikking en van 
den bestuurder van het landschap finde. 

Het is verder de standplaats van den land- 
bouwconsulent, den opzichter van het bosch- wezen, 
den inlandschen leeraar van de Indische kerk en den 
schoolopziener voor de onderafdee- lingen £nde en 
Maoemdre. Er zijn aanwezig een hulppostkantoor, 
een radiostation en het hoofd- kantoor der 
bestuurstelefoondienst van Flores. Verder treft men 
er aan een pastorie met een kathedraal en een R.K.M. 
ambachts- school (drukkerij-boekbinderij, 
timmerwerk- plaats, smederij, schoen- en 
kleermakerswinkel). In de nabijheid, 土 I1/, km. van 
de hoofdplaats £nd6 is een schakclschool gevestigd. 
Op 8 km. afstand ligt Ndona, de residentie van den 
Aposto- lisch Vicaris der Kleine Soendaeilanden. Te 
Ndona zijn tevens gevestigd: een standaard- school, 
een normaalleergang voor opleiding van 
volksonderwijzers en een huishoudschool, alle 
uitgaande van de R.K. Missie (Congregatie der Paters 
van het Goddelijk Woord te Steijl). Te Endc is verder 
een Landraad gevestigd. De hoofdplaats bestaat uit 
een groot aantal kampoengs, welke alle eigen namen 
hebben. 

W0L0WAR0E. Kampoeng in hot landschap 
Lid^'cler onderafdeeling finde, afdeeling Flores der 
residentie Timor en Onderhoorigheden, ge- legen aan 
den weg fin de—Maoemere ter hoogte van kin. 66, 
standplaats van den bestuurder van het landschap Lio 
en diens poenggawa, van een R.K. priester en van 
enkele landschapsdienaren. Ter plaatse zijn aanwezig 
cen R.K. kerkje, een landschapspasanggrahun, eon 
volksschool, een bestuurstelefoonkantoor en een 
polikliniek. Deze laatstc staat onder leiding van eon 
gediplomcerd ziekenverplegor, die pcriodiek wordt 
gecontro- leerd door den geneeskundigo te find6. In 
de nabijheid (to Djopoe) is gelegen een statie der R. 
K. Missie/ 

NEEB (6rof. HENDRICUS MARINUS). Ge- boren 
22 November 1870 to Muntok, overleden 15 
September 1933 te Bandoeng. Behaalde in 1895 het 
artsdiploma (te Leiden) on in 1909 het diploma „ 
Medici no Coloniulo Bordeaux". In 1895 trad Neeb 
als officier van gezondhoid 2de klasse 
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in Indischen militairen dionst. Na de verschil- lende 
rangen te hebben doorloopen werd hi) in Juni 1920 
bevorderd tot generaal-majoor, inspec- teur van den 
Militair Geneeskundigen Dienst, welke functie hij 
bekleedde tot October 1924, in welk jaar hij werd 
geponsionneerd. Van December 1926 tot eind 
Januari 1927 vertoefde hij met een studie-opdracht 
van de regeering op verzoek van de Philippijnsche 
regeering te Manilla voor het internationale congres 
voor de tuberculose- bestrijding. Gedurende 9 jaren, 
van 1 Juli 1922 tot 30 Juni 1931, was Neeb als 
buitengewoon hoogleeraar in de hygiene verbonden 
aan de Technische Hoogeschool te Bandoeng. Zijn 
be- langstelling genoot in het bijzonder het gebied 
van de hygiene. O.m. trad hij op als voorzitter van 
het uitvoerende comitd van de Eerste Hygiene 
Tentoonstelling in Nederlandsch-Indie, na welker 
beeindiging in 1926 op zijn initiatief de Vereeniging 
tot Bevordering der Hygiene in Nederlandsch-Indie 
werd opgericht. Ook in de totstandbrenging van het 
assaineeringslabora- torium had hij een zeer 
werkzaam aandeel. De oprichting van het 
Nederlandsch-Indische Kankerinstituut — van 
welke instelling hij van de oprichting af het vice-
voorzitterschap en na het overlijden van den heer K. 
A. R. Bos- scha het voorzitterschap bekleedde — is 
voor een groot deel aan zijn streven te danken. Van 
de oprichting in 1926 af was hij medisch adviseur 
van het Sanatoriumfonds van de Europeesche 
onderofficierenvereeniging „0ns aller belang". 

Prof. Neeb was o. m. ridder M. W. 0. 4e klasse 
en ridder in de Orde van den Nederland- schen 
Leeuw. 

BANAWA. (Aanv. DI. I) en TAWAELI (Aanv. 
DI. IV) zijn twee zelfbesturende landschappen aan 
de Straat van Makassar, welker gebieden in elkaar 
grijpen en welke tezamen de onderaf- deeling 
Donggala van de afdeeling Donggala der residentie 
Manado vormen. Zij werden vroeger met de 
landstreken Paloe (Palos), Kajeli, Losi of Loli en 
Sigi aangeduid als het rijk Kaj&li of Kaili. Thans 
hebben zij, afgescheiden van de andere 
landschappen, e6n gemeenschappelijk vermogen 
met gemeenschappelijke lasten en in- komsten, 
verhand eld door de onderafdeelings- kas van 
Donggala. Om deze redenen worden deze twee 
kleine landschappen in een aanvullend artikel 
behandeld. Banawa bestaat uit twee deelen: een 
westelijk en een oostelijk deel. Het westelijk deel 
omvat een groot deel van het schiereiland Donggala, 
dat de Paloebaai scheidt van de Straat van Makassar. 
Het grenst ten Z. aan het landschap Mamoedjoe 
(gouvernement Celebes en Onderhoorigbeden), 
waarvan het gescheiden is door de S. Soeroemana, 
en aan het landschap Paloe, waarvan het gescheiden 
is door de Walaft-rivier. Het oostelijk deel strekt zich 
uit langs de Straat van Makassar en wordt door het 
Sirendja-gebied van het landschap Tawaiili in een 
n.lijk en een z.lijk deel verdeeld. Het n.lijk deel strekt 
zich uit van de grens van Tolitoli (S. Ogoamas) tot 
aan Kaap Lende (in de bocht van Lab6a) en omvat 
de gebieden van Sodjol, Babatona, Dampelas, Towia 
(Tamboe) en het schiereiland Baladsang. Het z.lijk 
deel van Banawa begint bij de S. Ombo (ten Z. van 
Sirendja) en eindigt bij Dalaka (ten Z. van L6ro), 
alwaar de N. grens begint van het landschap 
Tawaiili. In dit landschap heeft Banawa nog een 
enclave, 

 

Pantaloang genaamd, welke zich uitstrekt van 
de S. Lombagoe (ten Z. van Wani) tot het ri- 
viertje Bone (ten Z. van de kampoeng Panta- 
loang). Mede behooren tot Banawa de v66r de 
westkust gelegen eilandjes: Pangalassia, Pasoso, 
Toegoean (Noord-wachter met vuurtoren), Ma- 

et6, Papanggi, Taring, Pangoe en Paneki. Ten 
grent bet oostelijke deel van Banawa aan de 

landschappen Mooetong en Parigi, waarvan het 
gescheiden is door het hooge gebergte, dat in het 
midden van den noord-arm van Celebes van het Z. 
naar het N. loopt. 

Het landschap Tawaeli bestaat uit het boven 
reeds vermelde Sirendja-gebied en eigenlijk- 
Tawaeli, dat bij Dalaka (zie boven) begint en zich 
zuidwaarts uitstrekt tot de grens met Biroe- maroe in 
de onderafdeeling Paloe, welke op 20 minuten gaans 
is gelegen van Tondo (de zuide- lijkste kampoeng 
van Tawaeli). Ten O. heeft dit landschap evenals 
Banawa het waterschei- dingsgebergte als grens met 
Parigi. 

De grens van Banawa met het gouvernement 
Celebes en Onderhoorigheden (landschap Ma- 
moedjoe) is geregeld in 1919 (Ind. Stb. no. 120), en 
die met de onderafdeeling Paloe in 1908. Deze 
regeling vermeldt dat de grens tusschen de 
landschappen Banawa en Paloe gevormd wordt door 
de S. Soeroemana tot aan haar oorsprong en van daar 
door een rechte lijn tot den oorsprong van S. Walaii, 
en verder door deze rivier tot aan de Paloebaai. 

Het schiereiland van Donggala (landschap 
Banawa) wordt hoofdzakelijk ingenomen door 
heuvelland, waarvan de ruggen op eenige plaat- sen 
aan Straat Makassar tot vlak aan zee komen. Hier 
vindt men grootere vlakten dan aan de Paloebaai. De 
heuvels bestaan uit koraaJkalk- steen, overdekt met 
een laag aarde, welke aan de westzijde dikker is dan 
aan de oostzijde. 

Aan den overkant der Paloebaai wordt de 
vertikale vorm van Banawa en Tawaeli bepaald door 
het centrale gebergte, dat de grens vomit met de 
onderafdeeling Parigi en waarvan de uitloopers op 
verscheidene plaataen tot de kust reiken. De 
bergruggen zijn hier opgebouwd uit schiefer en 
gneiss, waaruit hier en daar bazult te voorschijn 
treedt, terwijl tot op aanmerkelijko boogte (soms 
600 m.) nog koraalkalk wordt aan- getroffen. Aan de 
Paloegrens (dus in het Z.) be- reikt het gebergte geon 
grooter hoogte dan 1800 m.; naar het N. wordt het 
hooger om in het Ogoamasgebergte een hoogte van 
3000 m. te bereiken (B. Ogoamas en B. Sodjol). De 
kust- strook ten O. van de Paloebaai bestaat deels uit 
fijn wit koraalzand, deels uit donkcr zand en grint; 
het daarachter gelegen terrein tot aan den voet van 
het gebergte bestaat uit z warte en gole klci op een 
onderlaag van zand en grint. Deze kustvlakte is in 
het algemeen nict breeder dan 1 A P/2 uur gaans en 
kan in twee duidelijk to onderscheiden gedeelten 
worden gespJitst. Van de Paloegrens tot aan 
kampoeng Tawaiili (landschap Tawaeli) is de vlakte 
dor en boomloos; de plantengroei bestaat er uit 
cactus, ramb6ga en doornstruiken, terwijl een 
roodachtig heide- kruid in de omgeving van Tondo 
in het Z. aan deze vlakte een rossig waas geeft. De 
grond is zeer poreus, zoodat alle regenwater dadolijk 
ver- dwijnt; de rivierbeddingen zijn meest droog on 
gevuJd met grint. Het water komt vlak aan het strand 
pas weer tevoorschijn. Hoe meer men naar 
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het N. komt, hoo frisscher do kustvlakto wordt; bij 
do kampoongs Pataloang, Wani onz. is do geheele 
vlakte begroeid; de stroompjes bevatten water. Nog 
meer naar het N. nadert het gebergto hoe langer hoe 
meer de kust, het strand wordt smaller; 
berguitloopers komen vaak tot a&n de zee, aldus 
talrijke kapen vormende. 

De westkust van het schiereiland Donggala, van 
Tandjoeng Karang tot Tolongan, rijst vrij stcil, 
ofschoon niet hoog, uit zee op. Naar het N. gaande 
is de kust hier on daar modderig en met rizophoren 
begroeid. Op de noordpunt van het schiereiland, 
Tandjoeng Karang genaamd, staat een kustlicht. 
Voorbij dit punt komt men in de Paloebaai, welke in 
z.o.-lijke richting 17 zee- xnijlen het land indringt; 
de grootste breedto bedraagt 5 zeemijlen. In een 
kleinen inham ligt de plaats Donggala, afdeelings- 
en onderafdee- lingshoofdplaats on tevens 
standplaats van den bestuurder van Banawa. Zij is 
de fraaiste plaats van de residentie Man ado. De 
ankerplaats is bij alle winden en moessons 
toegankelijk. Twee voor- liggende riffen zijn van 
rood licht voorzien. Ver- der zuidwaarts ligt de Baai 
van Kabonga met een klein eilandje erin. Tot aan de 
grens met Pa- loe bestaat het strand uit zand en 
steenen met hier en daar modder. Aan de oostzijde 
van de Paloebaai zijn min of meer goede 
ankerplaatsen. Bij Tondo en Paipa bevinden zich 
kustriffen. De kampoeng Mamboro heeft een vrij 
goede ankerplaats. To Wani is een landingspier； 
het daarbij gelegen rif is gemerkt. Noordelijker 
vindt men Tandjoeng Laboean, waar de kust laag en 
zandig is; verder Tandjoeng Dalaka met smal en 
steil oploopend strand. De kust wordt voorbij 
Towaja hooger; de bergen komen tot v】ak aan zee. 
De tandjoengs aldaar zijn steil oploopend, zwaar 
begroeid en omgeven door een kustrif. Na 
kampoeng Alindaoe komt de grooto bocht van 
Sirdndja, welke door kaap Lend6 in twee deelen 
wordt verdeeld. De ankerplaats te Sirfen- <lja is 
open voor de W. en N.W.-winden. Beterlig- plaats 
vinden de prauwen bij Lab6a en Laboeana in de n.-
lyke helft van de boebt, achter het steil oploopende 
schiereiland Balaesang. Het zuider- strand van 
genoemd schiereiland is zeer smal. De kust in steil 
on loo pt W. en N.W.-waarta tot Tan- <ijoeng 
Manimbaja, waar zy naar binnen buigt in o.-lyko 
richting en vervolgena om den noord gaat tot 
Tandjoeng Biroe. Tusschen de twee 
Jaatstgenoemdo tandjoengs ligt de baai van 
Bal.icsang, welke tegen Z. en W.-winden beschut in. 
Na T. Biroo komt do bocht van Tamboe of Towia, 
waar do kust over het algemeen vlak en zandig is. 
Bohoorlijko landingsplaatson vindt men bij de 
kampoengs Poinoloeloe en Mapaga (Siba- joe). In 
genoemde bocht liggen 8 kleine eilanden. 
Noordwaarts gaando koint men aan de bocht van 
Pampelas, in het Z. begrensd door do vrij luge on 
begroeide T. DampclaB en de inodderige met 
rizophoren begrooide T. Par6pa. De baai is eon zes 
mijl ver het land oostwaarts indringende inham, 
waarvan het achterste gedeelte Laboean LGmo heet 
en welke in het Noorden wordt be- grcnsddoorT. 
Bagimpocang. In de geheole baai, bohalvo bij 
Sabang, dat beschut ligt voor Westcn- winden, heeft 
mon geon goedo landingsplaats; zelfs Laboean 
L6ino is bij noorden- en westen- windon niet veilig. 
Ton 0. van Pangalasian buigt de kustlijn zich naar 
T. Booe. Het strand is tot Dangoelan moddorig on 
begroeid mot rizo 

phoren ；verderop is het zandig. Na T. Booo vindt 
mon do tandjoengs Bogoang, Malontabang en Ijoh. 
De kust is er steil en rotsig, doordat de uitloopors van 
het Sodjol- en Ogoamasgebergte hior tot aan zee 
komen. By Malontabang ligt hot oilandjo Tarin. 
Even benoorden T. Ijoh valt de Ogoamasrivier, 
welke de grens vormt met Toli- toli, in zee. Voor de 
meeste der bovenvermelde tandjoengs liggen riffen
； landingsplaatsen zijn or niet. 

De rivieren van de landschappen Banawa en 
Tawaeli zijn van geen belang voor de communi- 
catie. De Soeroemana, op de grens met het land- 
schap Mamoedjoe (gouvernement Celebes en 
Onderhoorigheden), is een der grootste en kan aan de 
monding met kleine prauwen bevaren worden, De 
Tolongano, n.-lijk daarvan en vroe- ger aangezien 
voor een rivier, is eigenlijk een zeearm, waarover 
thans een brug is geslagen. Aan de oost-zijde van het 
schiereiland van Donggala monden uit de rivieren. 
van Donggala en Loli. De laatste heeft in den drogen 
tijd geen water, maar kan in den regentijd een bandjir 
hebben, welke evenwel snel verloopt. Van de meeste 
rivieren aan de overzijde der Paloebaai kan hetzelfde 
gezegd worden. Het bed is gewoon- lijk zeer breed 
(土 100 m.) en bestaat uit rol- steenen en zand. 
Vermeldenswaard zijn van het Z. naar het N. de 
rivieren van Tondo, Mamboro, Tawaeli, Pantaloang, 
Laboean, L6ro, Towaja (waterrijk), Marana, Talisse, 
Tiwo (waterrijk), Batoesoeja, Alindaoe en Ombo. 
Daarna heeft men in het gebied van Sir&ndja de 
grootere rivieren van Tandjoeng Pada en Tompe, 
welke altijd veel water hebben. Meer naar het N. tot 
aan de grens met Tolitoli zijn nog vermeldenawaard 
de rivieren van Siojong, Taipa en Babatona. Echter 
loopt op vele plaatsen in dit gedeelte van Banawa 
achter het strand een moeras. 

De beide landschappen hebben gez&menlijk 
autowegen tot een lengte van 213 km. Die wegen zijn
： Donggala-Watoesainpoe (20 km.)； Dongga- la-
Tolongano (21 km.)； Tondo (grens Paloe- Tawacli) 
- Siojong (Noord-Banawa) lang 144 km.; Tawaeli-
grens Parigi (28 km.). Verder zijn er kleinere zij 
wegen naar en in de kampoengs on ter hoofdplaats 
Donggala. De weg Ponggala- Tolongano langs de 
westkust van het schiereiland wordt doorgetrokken 
naar do grens met Mamoedjoe. Noordelyk van 
Siojong tot do grens met Tolitoli loopt slechts een 
verbreed voetpad; de streek daar is zeer weinig 
bewoond. De ri- viorovorgangen. zijn overbrugd. 
Transportmid delen zijn to water de K.P.M. booton 
en prauwen； to land： personen- en vr&chtauto's, 
rywielen, tweowielige ry- cn voertuigen, paarden en 
koeli's. 

De bovolking woont niet meer verspreid, maar is 
thans goconcontreerd in kampoengs langs en aan de 
wegen. De terreinen om de kampoengs worden 
gebruikt voor tuinen. De bevolking van hot 
landschap Banawa bestaat uit: 50 Euro- peanon, 
33.730 Inlanders, 546, Chineezen en 268 andore 
Vreemdo Oosterlingen of totaal 34.594 zielen, en die 
van het landschap Tawaeli uit: 19.049 Inlanders, 151 
Chineezen on 257 andere Vreemde Oosterlingen of 
totaal 19.457 zielen (zie , tabol 19 in het Indisch 
Vorslag 1932, 2o deel)/ De Europeanen zijn 
gevestigd tor hoofdplaats Donggala en do Chineezen 
moorondeels ook aldaar. EnkeJon dozer wo non in 
Wani, Sir^ndja en andoro kampoongs van eonige 
beteokonis, waar 
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z$ optreden als tusschenhandelaar voor den 
handelin copra en als tokohouder. Arabieren vindt 
men hoofdzakelijk in Donggala, bijna zonder 
vermenging met de inheemsche bevolking, en te 
Wani, waar zij zich met Bocgineezen hebben 
vermengd en uitgebreide klappertuinen en veel vee 
bezitten. De vroegcr in de twee landschap- pen 
aanwezige Javanen zijn thans vrijwel alien naar 
elders vertrokken, hier en daar vindt men nog een 
onkelen als waronghouder. De Mina- hassers zijn in 
dienst van de landschappen en het Gouvernement 
of hebben zich als landbouwers gevestigd. Andere 
inlanders, niet-inheemschen, zijn voornamelijk 
Boegineezen. Te Donggala is hun aantal belangrijk, 
terwijl de kampoeng Wani bijna geheel 
Boegineesch is. Verder vindt men hen op bijna alle 
kustplaatsen. Zij houden zich bezig met kleinhandel 
en opkoop van bosch- producten. Makassaren zijn 
er niet veel. Te Donggala zijn eenige koeli's van 
dien landaard, terwijl te Tawaeli en Pantaloang een 
aantal hunner zich met de inheemsche bevolking 
heeft vermengd. Badjo‘8 vindt men op enkele kust-
plaatsen. De inheemsche bevolking bestaat uit 
Kailiers (West-Toradja's) en Tominiers. Deze 
laatsten bewonen het schiereiland BalaEsang 
(landschap Banawa). Daar waar de verschillende 
Toradja-dialecten zoo niet door alle Kailiers ge- 
sproken dan toch verstaan worden, is het Bala- 
Esangsch voor hen geheel vreemd en dienden tot 
voor kort tolken gebruikt te worden bij handels- 
aanrakingen. De godsdienst van de inheemsche 
bevolking in beide landschappen is de Islam. 

Het voomaamste middel van bestaan is de 
landbouw. Rijst en mais worden zoowel op la- 
dangs als op sawahs verbouwd. Men plant drie- 
maal in denzelfden tuin, de eerste en tweede maal 
mais, de derde maal padi, of omgekeerd of 
afwisselend. Daarna plant men er pisang of (en) 
klappers in. De sawah-aanleg en- uitbreiding ge- 
schiedt op aandrang en onder toezicht van het 
bestuur. De Kailier vindt de evengeschetste werk- 
w^jze veel aangenamer, waardoor dikwijls voed- 
selgebrek is ontstaan en veel rijst moet worden 
ingevoerd van Parepar6. Noemenswaard zijn thans 
de sawabcomplexen te Siojong, Ogoamas, Lendek, 
Tandjoeng Padang, Tondo, Toaja, L6ro (Dalaka), 
Laboean, Noepabomba, Loem- boetarombo en 
Tanah Mea. Met uitzondering van de complexen te 
Tandjoeng Padang en Ton- do, waar bevloeiing 
plaats heeft door het irri- gatiewerk te Djogo-og6, 
worden de sawahs van water voorzien door 
inlandsche leidingen met primitieve dam men. 
Ploegvee is in beide Jand- schappen in grooten 
getale aanwezig. De aanplant van tweede gewassen 
geschiedt hoofdzakelijk voor eigen comsumptie. 
De klappercultuur is zeer uitgebreid; de copra wordt 
opgekocht door Arabische, Chineesche en ook 
eenige Boegineescho handelaren. De uitvoer heeft 
plaats voornamelijk naar Majcasgar per K. P M.-
booten en Boeginee- sche prauwen. 
Kapokaanplantingen vindt men slechts bij Loli en 
L6ro, De cultuur van kapok en koffie wordt 
gepropageerd in daartoe aan- gelegde 
gemeentetuinen bij Sabang, Kalibaroe, Batoesoeja, 
Kabonga ketjil en Kabonga besar. De inzameling 
van boschproducten (ebben- en ijzerhout, rotan en 
da mar) is door de slechte prijzen Merk verminderd. 
De veeteelt is achter- uitgegaan; by een kwade-
droes-epidemie zijn de meeste paarden afgemaakt. 
Het aantal kar- 

bouwen is voldoende voor den landbouw en de 
slacht. Vetstaartschapen worden nog uitgevoerd 
naar Borneo. Runderen komen nog in groot aantal 
voor. Door invoer van Ongola-stieren traoht men het 
ras te vcrbeteren. Door de onderaf- deelingskas zijn 
voorschotten verleend voor den aankoop van 
ploegvee en ploegmateriaal ter bevordering van den 
sawahbouw. Visscherij wordt alleen beoefend voor 
de voorziening in cigen behoeften en den verkoop 
op de paaars. A an de jacht wordt ook al zeer weinig 
gedaan. Van de nijverheid verdient alleen 
vermeldiug het goudsmeden, het weven van 
saroengs en kains door vrouwen, de pannenbakkerij 
in Loli en de sagoebereiding bij Towale, Tosald, 
Lalombi, Sirdndja en in de omgeving van het meer 
op BalaEsang, waar sagoepalmen in het wild voor- 
komen; aanplant van die boomen heeft bijna niet 
plaats. Aan eon belangrijke bevolkingsindustrie in 
het landschap Tawaeli is in 1933 een eind ge- maakt, 
door inlijving van de residentie Manado by het 
zoutinonopoliegebied (Ind. Stb. 1933 no. 26). Het 
Zelfbestuur van Tawaeli kreeg een 
schadeloosstelling in eens van /10.000, in verband 
met de staking van het landscbapszoutbedrijf bij 
Salimbaoe. 

Geschiedenis. Banawa en Tawaeli werden in de 
17de eeuw met de landstreken Paloe of Palos, 
Kajeh, Logi of Loli en Sigi aangeduid als het rijk 
van Kajdli of Kaili. Het tractaat van Banawa, in 
1667 door de V.O.C. gesloten, beoogde voor-
namelijk het leveren van goud. Het rijk Banawa 
bestond in dien tijd uit cen verzameling van min of 
meer zelfstandige kampoengcomplexen, t. w. die 
van Ganti, Bal6, Kolakola, Towal6, Kabonga, 
Towaja-L6ro, Pantaloang, Loli, BalaEsang en 
Dampelas, waarvan de zeven eerstgenoemdo de 
voornaamste waren. Zij erkenden alle Ganti als de 
moederkampoeng, waarvan de madika of het hoofd 
een zekere suprematie over de andero 
kampoenghoofden had. 

Bedoelde madika van Ganti werd de vorst van 
Banawa, die ter zijde werd gestaan door de pi- 
toenggota, de hadat, de hoofden der eerste zoven 
hierboven genoemde kampoengs. BalaEsang en 
Dampelas waren zoo good als onafhankelijk daar- 
van. Zij hadden een eigen bestuur bcstaande in 
BalaEsang uit een magaoe, bijgestaan door eon 
madika malolo en een madika matowa, in Dampelas 
uit een magaoe, terzijde gestaan door een 
djogoegoe, een hoekoem, een kapitan laoet on een 
sengadji. De madika van Ganti had onder zich ook 
een madika malolo en een totowa. In het rijk 
Tawaeli bestond de federatie patang- gota van de 
vier kampoengs Binangga, Noopa, Panaoe en Baja. 
De magaoe van Binanga was hoofd der federatie en 
werd bijgestaan door een madika inalolo en een 
baligaoe. Hij werd de magaoe van hot rijk, dat nog 
uit andere kampoengs bestond, bestuurd door 
madika's, die bijgestaan werden door totowa's 
(oudsten). De band tusschen de verschillende 
kampoengs van 66n rijk was niet bijzonder sterk; 
herbaaldeJijk voerden zij op eigen gelegenheid 
oorlogen met elkaar. Zoo b.v. tusschen Bal6 en 
Kabonga (in Banawa) en tusschen Laboean en 
Tawaeli (in Tawaeli). Volgens de legendc zouden de 
oorspron- kelijke bewoners van het landschap 
Tawaeli in het heuvelland, tusschen de kustvlakte en 
bet hooggebergte, gewoond hebben, totdat een 
zekere Talaiwo, vorst van bet landschap Sigi, 



BANAWA EN TAWAELI. 1411 

met hen in aanraking kwam on door aanbuwe- 
lijking invloed op hen kreeg. Hij haalde hen over 
om zicb in de vlakte to vcstigen. Zoo ontstonden 
de kampoengs Tondo, Mem boro, Taipa, Ka- 
joemaloeE, Tawaeli, Pantaloang en Laboean. 
Een zoon van Tolaiwo was de eerste vorst van 
Tawaeli. Een oorlog tusschon de rijkjes Paloe en 
Tawaeli had tengevolgo dat het laatste land- 
schap werd verwoest en ecu groot deel van de 
bevolking als slaven naar Paloe werd overge- 
bracht. Deze Tawaelische slaven stonden later 
op, maar werden verslagen, waarop zij naar Sigi 
vluchtten. De vorst van dit rijkje onderbandelde 
toen met Paloe en beloofde zelfs den hoogsten 
losprijs (n.l. de pitoe'mpold) te zullen betalen, 
indien de Tawaeliers verder met rust werden 
gelaten. Toen dit booge aanbod niet werd aan- 
genomen, was een oorlog onverznijdelijk. Paloe 
werd overwonnen en de Tawaelische ballingen 
kregen vergunning naar hun land terug te keeren. 
De kampoengs werden weer opgebouwd en van 
dat oogenblik af voerde Tawaeli een zelfstandig 
bestaan onder vorsten, die verwant waren aan 
die van Sigi. Sirdndja in het N. werd later be- 
volkt door lieden van Tawaeli. In het begin der 
18de eeuw werden de Kajdlische landschappen 
(waartoe Banawa en Tawaeli behoorden) door 
de Mandareezen geteisterd. Enkele malen ver- 
Jecnde de O.I.C. hulp, doch hiermede werd geen 
blijvend succes behaald. In 1733 besloot men 
tegen den beruchten zeeroover Towasa de hulp 
in te roepen van Bond. Dit rijk was daartoe be- 
roid, maar zijn troepen konden weinig uitrichten. 
Zij vestigden zich in de Kaj61ische landschappen, 
waardoor zich bet overwicht van Bond in die 
streken langzamerhand uitbreidde, terwijl het 
gezag der O.I.C. naar evenredigheid verminderde. 
In 1824 werden met de Kaj61ische landschappen 
door het Gouvernement opnieuw betrekkingen 
aangeknoopt. Bij do regeling van het bestuur 
op Celebes in dat jaar werden bedoelde land- 
sohappen (Ind. Stb.，1824 no. 28a) ingedeeld bij 
de residentie Manado, doch reeds de volgende 
maand (Ind. Stb. 1824 no. 31a) bij het gouver- 
nement van Makassar gevoegd. Aan het G. B. 
van ]7 Juli 1824 no. 10 om cen post aan do Paloe- 
baai op te richten, ten einde het Gouvernements- 
gezag in die streken to bevestigon en den zeeroof 
tegen to gaan, kon door verschillende omstandig- 
hedcn geen gevolg worden gegeven. Bij de aan- 
rakingen met de Kajelischo landschappen werd 
veol hulp ondervonden van zekeren Daeng Ma- 
tona, kapitein van Kalangkangang, die als hoofd 
dor aan de Paloobaai govestigde Boogineezen 
en andere vreemdelingon grooten invloed bezat 
en togen de zeeroovors belangrijke diensten had 
bewezen. In 1824 cn 1835 werden hem deswogo 
beJooningen toegokend. Na zijn dood in 1844 
werd zyn zoon Lapatigo door het Gouverne- 
inent als zijn opvolgor erkend en in October 
1844 to Makassar in zyn waardigheid van 
inujoor van Kalangkangang bovestigd. In zijn 
afwozigheid ontstond een strijd tusschen Ganti 
met Donggala eenerzijds en eenige Boegi- 
neescho nederzettingon aan do Paloebaai an- 
derzyds. Do twist word door hem tijdelijk bijge- 
legd, dooh hij kon do Kajelischo vorston niet 
ovorhalon naar Makassar to gaan om aldaar hun 
gesohillen door don Gouverneur te doen beslech- 
ton. Voor het onderzoek dezer gesohillen werd 
de Assistent-Resident der Noorderdistricten naar 

do Paloebaai gezonden. Dit bezoek had geen 
resultaten, vooral door toedoon van den madi* 
ka malalo van Paloe, aan wicn ook te wijten was 
dat in 1850 do pogingen, om de Kajdlische land- 
schappen to bewegon schriftelijk de suzereiniteit 
van Nederland te erkennen, mialukten. De bon- 
ding der vorsten werd steeds meer en meer onge- 
past en toen zij hardnekkig weigerden een uit 
Manado gevluchten moordenaar uit te leveren, 
ging de Gouverneur van Makassar, daartoe door 
de regeering gemachtigd, met een landingsdivi- 
sie naar de Paloebaai, ten einde de uitlevering 
van den moordenaar te vorderen. De vorsten 
waren evenwel niet bij machte aan den eiach 
te voldoen, uit hoofde van den grooten invloed, 
dien bedoelde misdadiger verkregen had onder 
de aan de Paloebaai gevestigde Makassaren en 
bastaard-Arabieren. Wei gelukte het den Gouver- 
neur met do vorsten van Paloe, Donggala (Bana-* 
wa) en Tawaeli op 7 Juli 1854 contracten te 
sluiten, waarbij de suzereiniteit van Nederland 
erkend werd. Reeds spoedig na het vertrek van 
den Gouverneur braken weer onlusten aan de 
Paloebaai uit, naar aanleiding van het bevel 
van den madika malolo van Paloe aan de daar 
gevestigde Boegineezen om dat gebied te ver- 
laten. Diezelfde madika malolo wist ook de vor- 
sten van Paloe, Donggala en Tawaeli over te halen 
om de door de regeering bekrachtigde contracten 
van 7 Juli 1854 niet in ontvangst te nemen. Na 
den dood van bedoelden onruststoker in 1855 
verklaarden de vorsten zich in October 1856 
boreid de contracten in ontvangst te nemen. 
In 1860 moest wegens een moord op een gouver- 
neinentsonderhoorige opnieuw opgetreden wor- 
den tegen de drie bovengenoemde landschappen. 
Ter verkrijging van voldoening hiervoor ging 
het stoomschip Reinier Claeszen naar de Paloe- 
baai. Een der moordenaars werd door den vorst 
van Donggala (Banawa) uitgeleverd, terwijl 
Tawaeli en Paloe een boete betaalden, daar zij 
niot in staat waren het geroofde terug te geven 
noch de andere schuldigen uit te leveren.-Nadat 
gouverneur Kroesen te Makassar het bestuur 
had aanvaard, zond de vorst van Tawaeli zijn 
schoonzoon La Garoeda, een beruchten zeeroo- 
ver, die reeds lang door bet Gouvernement werd 
gezocht, naar Makassar om het contract van 1854 
te vernieuwen. Zoodra La Garoeda te Slakassar 
voet aan wal zette, were! hij gevangen genonien 
en, niettegenstaande herbaaldo pogingen van 
zyn schoonvader om voor hem vergiffenis te 
verkrijgen, tot 15 jaar dwangarbeid veroordeeld. 
Dit zette kwaad bloed in Tawaeli en daaraan 
moest worden toegeschreven, dat men van het 
overlydon van den vorst in 1873 geen kennis 
gaf aan den Gouverneur. Zijn opvolger Angge 
Bodoe Tome Tangoe volgens de adat verkozen, 
kon toon niet door het Gouvernoment worden 
orkend. In April 1888 ging de Gouverneur, naar 
aanleiding van een grensgeschil tusschen Banawa 
(Donggala) met Tolitoli en Mamocdjoe, naar de 
Paloe-baai, van welke golegenheid door hem ge- 
bruik gomaakt werd om de contracten van 1854 
met Banawa en Paloe te vernieuwen (lange oon- 
tracten en akten van bevestiging, resp. van 2 
Mei 1888 met Banawa, goedgekeurd bij G. B. 
van 10 Februari 1889 no. 16 en van. 1 Mei 1888 
met Paloe, goedgekeurd by hotzolfde Gouv. Be- 
eluit). Pogingen om met Tawaeli aanraking te ver- 
krggon mislukten door de weigering van den ma- 
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gaoe ora zijn opwachting te komen maken. Ten einde 
Tawaeli tot rede te brengen kwam de Gou- verneur in 
Juni 1888, na verkregen machtiging van do regeering, 
met 3 oorlogsschepen terug en wel voor de 
kampoengs Kajoemaloew6 in Tawaeli (deze reis had 
mede ten doel een zeerooversnest aan de 
Karamarivier (Mamoedjoe) te vernieti- gen). Het 
onmiddellijk na aankomst gestelde ultimatum had ten 
gevolge, dat de magaoe met eenige rijksgrooten zich 
aan boord kwam melden en vergiffenis vroeg voor 
zijn hierboven vermelde ongepaste houding. Die 
vergiffenis werd hem geschonken; hij werd in zijn 
waardigheid erkend en bevestigd en sloot een nieuw 
lang contract op 26 Juni 1888, dat werd goedgekeurd 
bij G. B. van 14 November 1889 no. 3. Dit contract 
werd aangevuld door eene suppletoire overeenkomst 
van 21 Januari 1897 betreffende landbouw- en 
mijnconcessies (goedgekeurd bij G. B. van 22 Maart 
1900 no. 36). Na den dood van bovenbe- doelden 
bestuurder trad in 1900 Djajalangkara Mangi Dompo 
als magaoe op, na op 22 Mei een akte van verband te 
hebben geteekend, die werd goedgekeurd bij G.B. 
van 29 Juni 1901 no. 22. Na ons krachtig optreden in 
het Paloe-dal in 1904 tegen Sigi, welka zelfbestuur 
toen de korte verklaring volgens Celebes- model 
moest afleggen, werden de toestanden in de andere 
Kajelische landschappen ook beter. De zelfbesturen 
van Tawaeli en Banawa legden ook genoemde korte 
verklaring af, welke de lange contracten voor goed 
verving. De korte verklaring van Tawaeli werd 
afgelegd op 14 December 1904 en goedgekeurd bij 
G.B. van 4 Augustus 1905 no. 19. Magaoe 
Djajalangkara overleed den 28sten Juni 1905. Een 
gesebikte opvolger kon tot September 1910 nog niet 
worden aangewezen, waarom de radja van Banawa, 
La Maroena, met de waar- neming van het 
magaoeschap van Tawaeli werd belast. In 1912 trad 
eindelijk een geschikte bestuurder op, I. Joto alias 
Tom6 Intj6 Saleh, die op 27 Januari 1912 de korte 
verklaring volgens uniform model aflegde, welke 
werd goedgekeurd bij G.B. van 4 Mei 1912 no. 8. Bij 
zijn overlijden in 1926 bleek geen zijner 
bloedverwanten in staat het bestuur op zich te nemen. 
De waardigheid van magaoe werd van 1927 tot eind 
1931 tijde- lijk waargenomen door den 
bestuursassistent Mohamad Joesoef gelar Radja 
Tiangso, een Mi- nangkabauer van geboorte. In 
December 1931 werd Lamakapale, districtshoofd van 
Sirdndja, tijdelijk belast met de waarneming van de 
waardigheid van bestuurder van Tawaeli. Lama- 
kapale fungeerde in 1933 nog als waarnemend 
bestuurder van Tawaeli; als zoodanig geniet hij een 
maandelijksche bezoldiging van / 150 en een toelage 
voor reis- en verblijfkosten uit de 
onderafdeelingskas. Het zelfbestuur bestaat uit hem 
alleen. Onder hem dienen te Tomp6 (in Sirdndja) een 
bezoldigd districtshoofd en te Sirdndja een bezoldigd 
bestuursassistent, die mede een toelage genieten voor 
reis- en verblijfkosten. Op hun inkomsten wordt een 
korting van 10% toegepast. 

Het op 2 Mei 1888 met den bestuurder van 
Donggala (Banawa) gesloten lange contract (zie 
boven) werd goedgekeurd bij G.B. van 10 Fe- bruari 
1889 no. 16. Het werd aangevuld bij suppletoire 
overeenkomst van 19 Mei 1890, goedgekeurd by 
G.B. van 8 September 1890 no. 3, betreffende den in- 
en uitvoer van oorlogsbe- 

hoeften. Voor beter toezicht op de naloving van de 
contracten werd in 1893 een posthouder te Donggala 
gcplaatst, die in den loop van 1895 werd vervangen 
door een civielen gezaghebber. De inwendige 
toestand van Banawa en Tawaeli liet nog te 
wenschen over. De magaoe van Tawaeli kon niet 
altijd rooverijen in zyn gebied voorkomen en do 
bestuurder van Banawa had niet verhinderd, dat in 
1895 doorlieden van Dam- pelas zeeroof werd 
gepleegd. De Gouverneur achtte machtsvertoon in 
die stroken noodzake- lijk. Dientengevolge brachten 
een oorlogsschip en een gouvernementsstoomer in 
Augustus 1896 een bezoek aan die kust. De 
bestuurder van Banawa maakte met eenige hoofden 
zijn op- wachting aan boord en beloofde dat 
herhaling van roofpartijen niet meer zou 
voorkomen./ De magaoe van Tawaeli verzocht de tot 
zyn gebied behoorende kampoeng Kajoemaloew6 te 
tuchtigen, daar de bewoners van de kampoengs 
Taipa en Mamboro, in de nabijheid daarvan ge- 
legen, voortdurend te lijden hadden van roo- verijen, 
welke van uit Kajoemaloewe werden bedreven. 
Deze werd getuchtigd en de bewoners van Taipa en 
Mamboro legden die kampoeng geheel in de asch. In 
diezelfde maand Augustus 1896 teekenden de 
zelfbesturen van Banawa en Tolitoli samen een 
verklaring betreffende de grens van hun beider 
landschappen, welke verklaring werd goedgekeurd 
bij G.B. van 17 Fe- bruari 1897 no. 17. Bij 
suppletoire overeenkomst van 18 Januari 1897, 
goedgekeurd bij G.B. van 22 Maart 1900 no. 39, 
werden bepalingen vast- geateld betreffende het 
verleenen van land- en mijnbouwconcessies. Naar 
aanleiding van het feit, dat de bestuurder van 
Banawa huisvesting verleende aan een uit Mooetong 
door ons ver- jaagden onruststoker en in ruwe 
bewoordingen beslist weigerde dezen uit te leveren, 
werd hij van zijn waardigheid vervallen vcrklaard en 
to Makassar geinterneerd, waar hij in 1903 stierf. 
Als zijn opvolger trad op La Maraoena, Aroe van 
Genti, die op 13 December 1902 een lang contract 
sloot, dat werd goedgekeurd bij G.B. van 7 Mei 
1903 no. 16. Daarbij was gevoegd een verklaring, 
dat de terreinen voor de gouverne- mentsvestiging te 
Donggala kostcloos werden ter besebikking gesteld 
van het Gouverneinent. Verder werd door het 
zelfbestuur cen verklaring op 23 Juni 1904 
afgegeven van de kostelooze terbeschikkingstelling 
van het ciland Toegoean aan het Gouvernement ten 
bohoevo van de op- richting van een vuurtoren. 
Zooals boven reeds vermeld werd na de actie in het 
Paloe-dal in 1904 ook Banawa een korte-verklaring-
landschap. De bestuurder La Maraoena en zijn 
landsgrooten legden op 13 December 1904 de korte 
verklaring volgens Celebes- (Sigi)model af, welke 
verklaring werd goedgekeurd bij G.B. van 4 
Augustus 1905 no. 19. Van 1 Januari 1805 af 
werden Banawa met Tolitoli en de andero aan de 
Paloe-baai ge- legen landschappen van het 
gouvernement Celebes en Onderhoorigheden 
gescheiden en bij de residentie Manado gevoegd 
(afdeeling Midden- Celebes). Met Tolitoli vormden 
Banawa en Tawaeli de onderafdeeling Westkust van 
Midden- Celebes en na 1911 de onderafdeeling 
Donggala onder een controleur bij het B.B. In 1905 
moest worden opgetreden tegen zekeren Tomo 
Tarima, die zich in Sodjol (Noord-Banawa) tot 
magaoe had opgeworpen en daarbij door zijn beide 
zoons 



BANAWA EN TAWAELI—PALOE. 1413 

werd gesteund. Toen deze drie peraonon waren 
opgevat, verliep do beweging. La Maraoena werd bij 
G.B. van 14 Juli 1916 no. 45 op verzook eer- vol 
ontheven van zijn waardigheid van bcstuur- der en 
opgevolgd door zijn ncef La Gaga, Aroo van Ganti, 
die op 24 September 1916 de korte verklaring 
volgens uniform model aflegde, welke werd 
goedgekeurd bij G.B. van 30 Januari 1917 no. 44. 
Deze bestuurder werd, verdacht van verduistering, 
bij residentsbesluit van 21 October 1932 no. C 3/2/20 
geschorst, terwijl met de func- tie van bestuurder 
tijdelijk werd belas^t de be- stuurs-assistent K. J. 
Rorimpandey/. 

De radja (bestuurder) van Banawa geniet een 
maandelijksche bezoldiging van / 250 en verder een 
toclage voor reis- en verblijfkosten. Uit de 
onderafdeelingskas van Donggala worden nog 
bezoldigd een districtshoofd van Midden-Banawa te 
Tiboen en een districtshoofd vanNoord-Banawa to 
Sabang. Deze personen genieten ook een toe- lage 
voor reis- en verblijfkosten. Op de inkomsten van 
bestuurder, hoofden en ambtenaren wordt een 
korting van 10% toegepast. Het kampoeng- hoofd 
van Donggala geniet een persoonlijke toelage. Do 
begrooting 1933 van de onderafdeelingskas 
Donggala geeft een budget aan van f 128,817. Als 
schadeloosstellingen worden van het land 
ontvangen: a wegens overname van tol- rechten / 
5150 (G.B. 21 Februari 1901 no. 1); b voor overname 
van het opiummonopolie / 1400 (G.B. 3 Juli 1909 no. 
10). De inkomsten zijn over het algemeen sterk 
gedaald. Zij worden verkre- gen uit de 
inkomstenbelasting; crisisheffing overeenkomstig de 
gouvemementsregeling； per- soneele belasting; 
recht van ingezamelde bosch- producten (ebbenhout, 
rotan, damar)； slacht- belasting; afkoop van 
heerendiensten; cijns van 4 landbouwconcessies en 
inkomsten uit 4 erf- pachtsperceelen. Belangrijke 
inkomsten worden nog getrokken uit grondhuur van 
bebouwdo erven en aanplantingen, verhuur van 
landschaps- gobouwen en verhuur van zitplaatsen op 
de pasars buiten de afdeelingshoofdplaats (pasars te 
Tawaeli, Lambogo, Mamboro, Sirdndja, Sabang en 
Tawal6). De inkomsten van de straat- verlichting, 
den telefoondienst en de water- leiding konicn in de 
onderafdeelingskas, waaruit do uitgaven daarvoor 
ook worden betaaid. Het verzamelrecht van 
schildpadeieren op het eiland Pasaso is uitbesteed; 
voor uitgevoerd vee moe- ten kouringsgelden 
worden betaaid; allea ten voordeele van de 
onderafdeelingskas- De voor- naamsto uitgaven zyn: 
restitutiepost (/ 25.773); collecteloonen voor gelndo 
belastingen； bezol- diging zelfbestuurders; 
bezoldiging ini. hoofden en ambtenaren; reis- en 
verblyfkosten bestuur- der8, ini. hoofden en 
ambtenaren; voorschotten voor ploegveo en 
ploegmatoriaal; bezoldiging van vee-man tri on 
bosch-mantri on hun toelage voor reis- en 
verolyfkosten； verharding en her- stcl van wegon 
en bruggen; aanleg en vernieu- wing van bruggen en 
wegon (Parigiweg); uit- voering van 
heerendienstwerkon. 

Het rechtswezen is gcregeld bij artikel 17 der 
Zelfbestuursregclen 1927 en verder bij residents- on 
zelfbestuursbesluiten. 

Literaluur. Med. Encyclopedisch bureau (1912) II
； R. Boonstra van Heerdt, Do noorderarm van het 
eiland Celebes van Paloo tot Bwool, m. k., T. A. G. 
deel XXXI (1914), 725 en v. v. 

/ 

ANETA. Zie N.V. ALGEMEEN TELEGRAAF 
AGENTSCHAP “ANETA”. 

PALOE. (Aanv. DI. ITI), SIGI-DOLO (Aanv. 
DI. I en III), en KOELAWI (Aanv. DI. II) vor- nien 
tezamen do onderafdeeling Paloe der af- dceling 
Donggala (residentie Manado), onder cen controleur 
B.B. dan wel een officier van de landmacht met den 
titel van fd. controleur, met standplaats Paloe. Deze 
zelfbesturende land- schappen hebben 
gemeenschappelijk 66n ver- mogen met 
gemeenschappelyke lasten en inkomsten, welke 
verhandeld worden door de onderafdeelingskas van 
Paloe. De geschiedenis van deze drie landschappen 
is nauw verbonden ； daarom worden zij hier in 6en 
aanvullend artikel tezamen behandeld. 

De grenzen tusschen de drie genoemde land-
schappen onderling zijn nog niet vastgesteld, 
voomamelijk door de vele veranderingen, die in den 
loop der jaren in hun samenstelling is gebracht. Voor 
de grenzen van het landschap Paloe met de 
landschappen der onderafdeeling Donggala zie het 
aanvullend artikel BANAWA enTAWAElLI, suppl. 
afl biz. 1408; voor de grenzen met de n.-lijke 
landschappen van het gouverne- ment Celebes en 
Onderhoorigheden Ind. Stb. 1919 no. 120. De 
oostgrenzen met de onderaf- deelingen Poso en 
Parigi zijn nog niet officieel vastgesteld. 

Van de drie landschappen heeft slechts Paloe een 
kustgebied. Ten Z. van de Walaa-rivier (grens met 
Banawa) reikt het gebergte tot vrij dicht aan zee en is 
steil. Naar het Z. gaande wordt de afstand grooter. 
Langs de kust strek- ken zich strandriffen uit. Ten Z. 
van de baai strekt zich de Paloevallei uit, welke in de 
rich- ting Noord-Zuid wordt ingesloten door twee 
bergketens, welke in het Z. naar elkaar toebui- gen. 
Van Tonggo in het W. tot de grens met Tawaeli in het 
O. is de kust vlak en bestaat uit zand en klei. Van de 
kust naar het Z. loopt de bodem geleidelijk op; op 
twintig paal afstand van de kust bedraagt de hoogte 
土 75 m. In het n.o.lijk-deel van de baai loopt het 
gebergte zacht glooiend op. Strandbosschen worden 
er niet aangetroffen. De kustlijn is lang gestrekt; 
inhammen van eenige beteekenis komen niet voor. 
Eilanden zijn er niet. Als havenplaats komt Paloe niet 
in aanmerking, omdat de sche- pen ver van de kust 
moeten ankeren. De prauw- vaart is er ovenwel 
belangrijk. 

Do z.g. beroa*s voeren de verschillende pro- 
ducten van hot Paloedal on de bergstreken ge- regeld 
af naar do havenplaats Donggala. De voornaamste 
rivieren zijn: a. de Paloerivier, die de landschappen 
Sigi-Dolo en Paloe doorstroomt en ontstaat uit de 
samenvloeiing van de Goem- basa- en Mioe-rivieren. 
De Goembasa komt als S. Ma uit het Lindoe-meer, 
stroomt bij kam- poong Pakoeli in de Paloe-vlakte en 
vereenigt zich bij Sakddi met de S. Mioe, die haar 
oor- sprong vindt in het Poeatoea-gebergte. Na 
Sak6di is do Paloerivior bevaarbaar voor kleine 
prauwen. Do S. Mioe doorstroomt de vlakte van 
Koelawi en heeft als voornaamsten zijtak: de S. 
W6reha, ontstaando uit de S. Rorono, S. Oewe en S. 
Biroe. De Paloerivier heeft nog als zijrivier: do 8. 
Somboe met do S. Lowara, ont- springende op het 
gebergte, dat do Paloevallei in hot W. bogrenst. 
Boide riviertjes leveren irrigatiewatcr voor het n.-w.-
lijk deel der vallei 
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en worden op zoovele punten afgetapt, dat van een 
eigenlijke uitmonding in de Paloe-rivier geen 
sprake meer is. Andere zijtakken zijn: de Kinor6, 
die bij kampoeng Sibonoo wordt opgenomen ；de 
Ko eraj o en de W6ra, die de sawah- velden van 
Kal6k6 besproeien ； de Sambo-oge, die bij 
Pasakoe in de Paloerivier valt en de om- streken 
aldaar bevloeit. Verder naar het Z. vindt men nog 
vele kleinere stroompjes, welke mede voor irrigatie 
benut worden; b. de Walaa- en 
c. Soeroemana-rivieren, ontspringende op de n.-
o.-lijke en z.-w.-lijke hellingen van den B. 
Djikoepamaja. De Walaa is meestal bijna ge- heel 
droog; bij regens ontstaan so ms sterke bandjirs. De 
Soeroemana heeft een meer con- stanten 
watervoorraad en is van Malino af voor kleine 
prauwen en vlotten te bevaren. Aan de monding (in 
Straat Makasser) is zij ± 100 m. breed. Het water 
van laastgenoemde rivier wordt ook gebezigd voor 
de bevloeiing van sawahs; 
d. de 8. Pondo met haar zijtak de L6wata ont- 
springt op de waterscheiding van de onderaf- 
deelingen Paloe en Parigi en wel de eerste op den B. 
Kam barogo en de tweede op den B. Pado. De S. 
Pondo mondt uit in de Paloebaai bij kampoeng 
Talise. Met haar water worden bevloeid de 
sawahvelden der daarbij gelegen kampoengs. 
Zuidelijker van de S. Pondo stroomen de rech- 
terzijtakken van de Paloerivier: de S. Djandja (bij 
kampoeng Biromaroe), waarvan het water geheel 
wordt afgetapt voor de sawahs; de S. Pan6ki, 
ontspringende in het bergland van Raranggonaoe, 
levert ook irrigatiewater voor sawahs; bij kampoeng 
Kotarindaoe, waar zij in de Paloerivier uitmondt, 
bevat zij slechts zeer weinig water; de Woenoe, de 
grootste rech- terzijtak van de Paloerivier, 
ontspringt op den berg Noko en ontvangt water der 
zijriviertjes Sambitaa en Kondjoe; haar water wordt 
ge- bruikt voor sawahs enz.; zij kan geducht ban- 
djiren. 

Ten Z. van de Paloevallei ligt het landschap 
Koelawi (een deel der vroegere berglandschap- 
pen). De stroomgebieden der S. Mioe en Goem- 
basa behooren voor hun samenvloeiing tot Koelawi. 
Op de N. grens van dit landschap stroomt de 
Saloearivier, een zijtak van de S. Mioe, tusschen 
kampoeng Toea en het Momi- gebergte. De 
eigenlijke vlakte van Koelawi, bevloeid door de 
zijtakken van de Mioe, heeft een lengte van ± 4头 
km b, een breedte van li tot 2 km en is gelegen op 
een hoogte van 土 600 m. De vlakte van Gimpoe, 
ten Z. van het eigenlijke Koelawi, is ± 30 km. lang 
en 2 tot 3 km breed. Zij kan geheel gelrrigeerd 
worden door de S. Lawoea, ontspringende op het 
L4- rogebergte, de S. Seloeki, komende van de To- 
niboeloe, en de S. Palaraa, ontspringende op den B. 
Saoelinoe en de S. Lakapa, komende van den B. 
Saloempana; al deze stroompjes monden uit in de S. 
Mewe, die op het Pontolokoeagebergte ontspringt 
en bij de kampoeng Makoedjawa in de 8. Koro valt. 
Deze stroomt in n.-w.-lijke en w.-lijke richting door 
het z.-lijk deel van het landschap Koelawi en als S. 
Lariang door het landschap Mamoedjoe (Celebes en 
Onder- hoorigheden) om bij de kampoeng 
Seneponto in Straat Makassar uit te monden. De 
vlakte van Toro, gelegen tusschen het 
Boeloekoekoe-ge- bergte en de rivieren Soawa, 
Pobalai, wordt gedeeltelijk bevloeid door de Toro 
(een zijrivier 

van de M6w6), die op den B. Oeibiroe ontspringt; 
ook het water van de Naeta en de M6w6 (hier Pono 
genoeind) wordt voor den sawahbouw aangewend. 
Bij P6ana (in Banasoe, landschap Koelawi) heeft 
men sawahs bevloeid door de P6ana-rivier, een tak 
van de Poi, een arm van de Mokoei, die in de 
Kororivier valt. De S. Lampe geeft water aan de 
sawahs bij Totooewe en Kantdwoe (bij de 
kampoeng Watoetio). Het Lindoe-meer (landschap 
Koelawi) ligt op een hoogte van 土 950 m. bo ven 
zee; aan de zijde van kampoeng Langko ligt het 
eilandje Lawoetoe, met het gelijknamige „bojan 
(gehucht), behoo- rende bij bovengenoemde 
kampoeng. De vlakte om het meer, zeer gesehikt 
voor sawahs, is slechts gedeeltelijk in cultuur 
gebracht. De ri- viertjes Maponga, Kaongko, 
Kotiboli en Poero kunnen voldoende water leveren 
voor de ge- heele vlakte. 

Het zuidelijkste der 3 landschappen is Koelawi. 
De hoofdrichting van het bergstelsel is N.-Z.; de 
ketens loopen ongeveer evenwijdig aan el- kaar, op 
vele punten onderling verbonden door bergruggen. 
De vallei van Koelawi is aan de oostzijde begrensd 
door een langen bergrug, die in den B. Sibarongah 
(1370 m.) zijn grootste hoogte bereikt en die de 
vallei van Napoe, Lindoe en Besoa scheidt. Aan de 
w.- en z.-zijde is zij ingesloten door den massieven, 
hoogen keten, die de waterscheiding vormt tusschen 
de Straat van Makassar en de Paloe-baai. De 
voornaamste toppen ervan zijn de B. Tonggolowi en 
de B. Tampobaoe. De Momiketen verbindt aan den 
n.-kant beide bergstelsels. Een lage, ver voor- 
uitspringende heuvelrug verdeelt de Koelawi- vallei 
in 3 deelen, die aangewezen worden door de 3 
rivieren: Rorono, 0ew6 en Biroe, welke zich 
vereenigen tot de S. W6reha, die zich een doortocht 
moet banen door een nauwelijks 15 m. breede poort 
in den bergrug, die het water den weg verspert naar 
het diepe ravijn, waardoor de Mioe naar de 
Paloevlakte stroomt. Op dien vooruitspringenden 
heuvel lag vroeger de 8tam- kampoeng der 
Koelawiers, Lemo, met BoJapopoe de eenige 
geconcentreerde kampoeng in het dal, gelijk thans 
Kantewoe nog bestaat als stam- kampoeng van die 
vallei. Door zware aardbe- vingen we rd L6mo in 
1909 geheel verwoest. De n.-lijke voortzetting tier 
bovengenoemde W. en O.-bergketcns begrenzen 
ook do Paloevallei (do Rioe- en Pakawa-bergen in 
het W. en het Rarangganaoe-gebergte in het O.). In 
dit ge- deelte van het w.-lijk bergland woncn do To- 
Pakawa, West-Toradja's van de Da'a-taalgroep. Hun 
taal lijkt het meest op het Parigisch. Zij worden ook 
Parigisch-Kajelische Toradja's genoeind. Het land, 
waar zij wonen, is zeer moci- lijk te bereizen； het 
heeft diepe ravijnen en steile berghcllingen. De 
eenige toegangsweg tot dit complex berggevaarten 
is de Sainbocrivier met haar zijtakken. In den 
regentijd storten deze bergstrooinen groote 
hoeveelheden water in de Paloevlakte en bovendien 
veel zand en steenen, die dan den vruchtbaren 
bodem der Paloevlakte bedekken. De autoweg 
Donggala- Paloe wordt dan op vele plaatsen 
doorgebroken. 

De grond is in de 3 landschappen over het 
algemeen vruchtbaar. Do vlakten, van irrigatiewater 
voorzien, leveren een ruim beschot van sawahrijst. 
De bergen zijn nog goed beboscht, de hellingen naar 
de vlakten gekeerd, zijn begroeid 
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met alang-alang en struikgewas, evenals die go-
deelton der valleien, welke nog niet bebouwd zijn. 
De aanwezigheid van warme zwavelbron- nen (aan 
den voet van den B. Sidoente, de Sapo, de 
Kanamarani bij Tololio, in de vlakto van Koelawi en 
bij Motakana op den weg van Koc- lawi naar Toro, 
verder by Sidondo, Bora, Pesa- koe en Poeloe) wijst 
op den vulkanischen aard van den bodem. Zwaro 
aardbevingen hadden plaats in 1907 en 1909. De 
aanwezigheid van goud en zilver is geconstateerd in 
het n.-w.-lijk deel der Paloevallei. Pyriet komt in de 
rivier- beddingen overal voor. Mica (watoe bangka) 
wordt aangetroffen in de 8. Towoeloe; het ge- bruik 
beperkt zich tot verfraaiing van vrouwe- lijke 
kleedingstukken. In Koelawi wordt goud 
gewasschen in de S. Mokoi bij Kantewoe en in de S. 
Koro. Het meeste stofgoud, in de bergland- schappen 
verhandeld, komt van Bada. IJzer wordt ingevoerd 
van Rampi (Loewoe). 

De bevolking van het landschap Paloe be- staat 
uit: 34 Europeanen, 32.704 Inlanders, 328 
Chineezen, 189 andere Vreemde Oosterlingen of 
totaal 33.255 zielen; die van Sigi-Dolo uit: 33 
Europeanen, 25.119 Inlanders, 63 Chincezen, 22 
andere Vreemde Oosterlingen, of totaal 25.237 
zielen； en die van Koelawi uit: 1 Europeaan, 1 
1.073 Inlanders, 39 Chineezen, 211 andere Vreemde 
Oosterlingen, of totaal 11.324 zielen (zie tabel 19, 
2de deel Ind. Versl. 1932). De in- heemsche 
bewoners zijn van Toradja-oorsprong. Zij worden 
West-Toradja's of Parigisch-Kaj6- Jische Toradja's 
genoemd. Waarschijnlyk zijn do Toradjastammen 
uit Loewoe langs de La- riang noordwaarts 
getrokken. Een deol heeft de berglandschappen 
bevollct, een ander deel de Paloevallei en de streken 
langs de Paloe-baai tot in Parigi. De stammen der 
berglandschappen waren aan elkaar verwant. 
Oorlogen onderling kwamen bijna niet voor. Wei 
moeten zij: de To-Koelawi, To-Tobakoe, To-Tole, 
To-Lindoe en To-Banasoe, vroeger een oorlog 
hebben ge- voerd tegen de To-Bada uit Loewoe. 
Sneltoch- ten, maar ook steeds naar streken buiten 
hun gebied, kwamen vroeger dikwijls voor. Zoo 
vroeg o.a. Lindoe in 1905 vergunning om een 
sneltocht te mogen ondernemen naar Saoesoe 
(Parigi), bij gelegenhoid van een sterfgeval van een 
dcr voomaamsto inadika'a van het landschap. 
Alenschcnoffers kwamen vroeger ook veel voor; 
gewoonlijk werd een oude slaaf, die geen werk meer 
kon verrichten, geofferd; echter altijd een gekochte 
en nooit een geerfde slaaf. De stammen van de 
berglandschappen waren vroeger afhan- kelijk van 
de To-Sigi, don inachtigsten stam van <le 
Paloevallei. De bewoners van die vallei zijn thana: 
de To-Paloo in het noordeiijkste deel aan 
weerszijden van de Paloc-rivier; de To- Biromaroe 
en To-Sigi ten Z. van hen aan den rcchtcroever van 
do rivier, met uitzondering van eon klein gedeelte 
ten N. van do VVoenoo, waar To-Dolo wonon, wier 
hoofdvestigingen zijn golegen ten Z. dor To-Paloe, 
aan den linker- oever der rivier. In de bergen, 
grenzende aan het dal, zijn enkele stammen blijven 
wonen, terwijl andere weder daarheen zijn 
uitgewoken; dio stammen zijn hoofdzakelijk in het 
W. do To-Pakawa en To-Rinoo, en in het O. de To- 
Karanggonaoe. De woinige bevolking, die do 
borgen, grenzende aan het dal, bowoont, wordt door 
do dalbewoners algomoen aangeduid mot 

den naam: To-Lar6 (met een eenigszins min. 
achtendo beteekenis). V66r do inmenging van het 
N.-I. Gouvernement voerden de stammen ton N. der 
berglandschappen voortdurend oorlog met elkaar; 
om de niotigste kwestiea werd strijd gevoerd. 

De inheemsche bevolking der landschappen 
Paloe, Sigi-Dolo en Koelawi is deels nog hei- 
densch. Van de kuststreken uit wordt de Islam door 
de daar in grooten getale aanwezige Boe- gineezen, 
Makassaren en afstammelingen van 
Minangkabauers sterk gepropageerd. Vooral in Sigi-
Dolo is dezo godsdienst verbreid. Het Christendom 
wordt gepropageerd door het Leger des Heils, dat 
zijn hoofdvestiging heeft in Kalawara; andere 
zendingsposten zijn: Si- bedi, Palolo, Koelawi en 
Kantewoe. ledere stam heeft zijn eigen dialect; toch 
kan men met Ledo, de z.g. handelstaal, overal 
terecht. De voornaamste dialecten zijn het Dae, het 
Oende, het Ado, het Edo, het Tado, het Idja, het Tara 
en het Mama. 

De huizen van de landschapshoofden en van 
enkele madika's en notabelen zijn zeer geriefe- lijk 
en op Europeesche wijze gebouwd met ce- menten 
vloer en sirappenclakbedekking, en voor- zien van 
ruime bijgebouwen. Voor het overige zijn bijna alle 
gebouwen op palen gebouwd. Deze palen staan op ± 
1| in. boven den grond en worden soms vervangen 
door een stel kruise- lings op elkaar gestapelde 
balken. In de berg- streken ten W. der Paloevallei bij 
de Pakawa's worden de eenvoudige woningen zoo 
hoog mo- gelyk boven den grond gebouwd, soms 
wel 4 m. 

Men onderscheidt by de bevolking nog slechts 
twee klassen: de adellijken (de madika's en hun 
verwanten) en het gewonc volk. De afscheiding 
tusschen afstammelingen van slaven en pande- 
lingen eenerzijds en afstammelingen van vrijen 
anderzijds is geheel verdwenen. De bevolking langs 
de kust is grootendeels zeer gemengd. De talrijke 
Boegineezen en Makassaren daar hebben zich veel 
met de Kajdlische bevolking ver- mengd. Dit is ook 
het geval in de Paloevallei. Vreemde Oosterlingen, 
Arabieren en Chineezen vindt men verspreid langs 
de geheele kust- strook, niot in de bergen. Eenige 
Javanen wonen in de onderafdeolingshoofdplaats 
Paloe en op de landbouwkolonio van het Heilsleger 
te Ka- lawara. 

Het hoofdmiddel van bestaan is de landbouw. De 
klappercultuur is zeer uitgebreid in de kust- streek. 
Ryst wordt in do valleien en op de heu- vels 
verbouwd op sawahs, welke door aanleg van 
irrigatieleidingen reeds zeer uitgestrekt zijn. In de 
bergstreken worden rijst en mais op la- dangs 
verbouwd, Hier teelt men ook allerlei tweodo 
gewassen. Bij Kawatoena wordt katoen en in 
Koetawi olicpalm goplant. De uitvoer van copra, 
rijst, mais, on boschproducten geschiedt uit Paloe 
over Donggala naar elders. De inzame- ling van 
boschproducten (damar, rotan, mus- kus) geschiedt 
voornainolijk door Koelawiers. De veeteelt is 
belangrijk. Karbouwen zijn in groot aantal 
aanwezig. Zy worden voornamelijk voor don 
landbouw gebruikt. Het slachten van karbouwen „en 
masse** bij adatfeesten komt niet mcer voor. De 
verzorging dor paarden is zeer verboterd. Hot aantal 
runderen neemt toe. De stieron wordon veel als 
trokdier gebruikt. Men vindt ze voomamelyk in 
Kalawara bij het 
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Leger des Heils. Ook geiten en schapen komen t in de 
3 landschappen in grooten getale voor. | Varkens 
worden door de heidensche bevolking gehouden. De 
zeevisscherij is van belang voor plaatselijk gebruik. 
Op de hoofdplaats Paloe bestaat een afzonderlijke 
vischpasar. De in het Lindoemeer gevangen visch 
wordt ook wel gerookt naar de pasars in de 
Paloevlakte ver- kocht. Gejaagd wordt op herten, 
wilde varkens en op de muskusrat. De weefindustrie 
is van weinig belang. In de bergstreken wordt nog 
foeja geklopt. De pottenbakkerij is nog van eenige 
beteekenis. Het product wordt op de binnenlandsche 
pasars verkocht. Ook wordt aan bakken van 
metselsteenen en dakpannen gedaan. Behalve rijst, 
mals, copra en bosch- producten werd voor 1933 ook 
veel zout uitge- voerd. Te Talis6 bestond een 
landschapszout- bedrijf, dat 15 Februari 1933 werd 
stopgezet wegens invoering van de zoutregio in het 
ge- west Manado (Ind. Stb. 1932 nos. 561, 562, j°. Ind. 
Stb. 1933 no. 52). Aan de ondcrafdeclings- kas van 
Paloe werd door het Land toegekend een 
schadeloosstelling in eens, benevens een jaarlijksche 
extra-schadeloosstelling gedurende 10 jaren ten 
behoeve van de irrigatie der Pa- loevlakte, teneinde de 
gewezen zoutmakers aan een ander bcstaansmiddel te 
helpen. 

Land- en mijnbouwconcessies zijn er niet in de 3 
landschappen. De handel is voomamelijk in handen 
van Boegineezen en Vreeinde Ooster- lingen. De 
binnenlandsche handel op de pasars is bloeiend. 

De hoofdwegen, geschikt voor autoverkeer zijn: 
a. Paloe—Watoesampo; b. Paloe-grens— TawaEli; c. 
Paloe—Sakidi— Toewa— Koelawi door naar 
Gimpoe, met zijwegen naar Bora, Biroemaroe en het 
Lindoemeer. Andere wegen zijn nog verbeterde voet- 
on paardenpaden. Transportmiddelen zijn te water： 
prauwen, en te land: paarden, fietsen, karren, bendies, 
autos. 

Van de geschiedenis voor de komst der „Com- 
pania” is eigenlijk weinig met zekerheid bekend. 
Zooveel staat echter vast, dat van bepaalde bloedige 
oorlogen vroeger geen sprake is ge- weest. Wel 
voerden de rijkjes en soms de kam- poengs nu en dan 
onderling strijd, meestal naar aanleiding van 
veediefstallen en men- Bchenroof, maar erg bloedig 
was die strijd niet. Van een bepaalde verhouding tot 
het N.-I.- Gouvernement is eigenlijk eerst sprake 
sedert 1882, toen door de verschillende vorsten het 
z.g. „lange contract" van vrede en vriendschap werd 
gesloten. Donggala en Paloe werden nu en dan 
bezocht door een oorlogsschip; de verschillende 
vorsten moesten eens per jaar te Makassar den 
Gouverneur als vertegen woordiger van het 
Gouvernement huJde komen bewijzen. 
Bovenvermeld „lange contract*5 werd later eenige 
malen gewijzigd en aangevuld. Voorzoo- ver aangaat 
de thans nog bestaande landschap- pen met 
zelfbestuur: Paloe, Sigi-Dolo en Koelawi zuHen de 
voornaamste dier wijzingingen en aanvullingen 
hieronder worden vermeld. 

Kort na de conferentie in 1900 te Toboli, waar- bij 
de grenzen van de landschappen J'anaboa, Saoesoe, 
Tambarana, Mapand en Topabatoe werden 
vastgesteld en die landschappen onder zekere 
voorwaarden van Sigi werden losge- maakt, snelden 
aan Sigi onderhoorige To-Napoe en To-Lindoe 7 
menschen in Tanaboa. Ook aan 

Mapan6, Topabatoe en zelfs aan Parigi word door 
hen op last van Sigi overlast aangedaan. Toen in 
1902 de gebroeders Sarassin van uit Paloe wilden 
oversteken naar Palopo, werd hun in Koelawi een 
verdergaan naar Bada bolot, voomamelijk door den 
invloed van Tomai Doni- po, madika melolo van 
Sigi-Biroemaroe. In strijd met de beloften door Sigi 
in September 1903 aan den civielen gezaghebber 
Niels te Donggala gedaan om geen vexaties meer te 
plegen tegen de To-Pabatoe, bevond zich in de 
eerste helft van 1904 een troep To-Napoe in de 
vlakte achter Mapana en kleinere benden elders, 
welke evenals vroeger rooverijen pleegden en 
onrechtmatige boeten hieven. Door den Twceden 
Gecommitteerde voor Inlandsche Zaken, Brugman, 
werd in Juli 1902 aan Tomai Dompo en eenige 
andere hoofden van Sigi gevraagd of de geruchten, 
als zou Sigi het voornemen hebben naar Parigi te 
gaan om betaling te vorderen van een afkoopsom 
van de rechten op Tanaboa waar- heid bevatten. Dit 
word door hen ontkend. Niettemin viel in April 
1904 een groote ben de Koelawiers in Parigi om 
over den afstand van Tanaboa te onderhandelen. In 
diezelfde maand werd de Boegineesche tolk, Intji 
Mohamad, op reis naar TowaEIia tegengehouden 
door To-Napoe onder Oemai Batoeroe. In 
Tambarana maakten deze To-Napoe zich schuldig 
aan het opleggen van boeten en plundering van de 
toko van den heer Massing, wiens Minahassische 
beheerder werd vermoord. Sigi ontkende iets met 
Oemai Batoeroe uit te staan te hebben, maar 
weigerde gezanten naar Tambarana te zenden om 
aan de bevolking daar bekend te maken, dat Oemai 
Batoeroe niet op last van Sigi had gehandeld. De 
maat was nu vol ； de regeering was van oordeel, 
dat in de eerste plaats Sigi zelf krachtig moest 
worden aangepakt. Den 21sten November 1904 
vertrok een mobiele colonne van Makassar met den 
resident Brugman als leider naar Paloe, alwaar den 
28sten d.a.v. werd gedebarkeerd. De troepen voor- 
loopig te Paloe achterlatende, vertrok do re8i- dent 
met eenige ambtenaren naar Bora, de woonplaats 
van den magaoo van Sigi. In eo» vergadering met 
den bestuurdcr en do hadat- leden deelde de resident 
de eischen, door de regeering aan Sigi gesteld, mede
： 
1°. uitlevering van Oemai Batoeroe en zijn 

raadsman Oemai Batili; 
2°. het afleggen eener „Korte Verklaring** volgens 

Celebes-model; 
3°. afstanddoening aan het Gouvernement van al 

zijn aanspraken op de landschappen: Tain- 
barana, I'anaboa, Pabato en Mapan6 zonder 
eenige uitkeering; 

4°. betaling eener schadeloosstelling aan liet 
Gouvernement voor de kosten van het uit- 
zenden van troepen en schepon enz.; 

5°. betaling met ingang van 1 Januari 1905 van een 
jaarlijksche schatting van / 6000, welk be drag later 
verhoogd kon worden. 

Aan den eersten eisch kon niet worden vol- daan, 
aan den tweeden wel onmiddellijk. Op 30 
November 1904 legden de bestuurder Daeng Mafiiri 
en zijn landsgrooten de „Korte Verkla- ring" 
volgens Celebes- (Sigi)modcl af, welke werd 
goedgekeurd bij G.B. van 7 Juli )905 no. 28. Den 
2den December kwamen de troepon uit Paloe to 
Watoenondjoe aan, alwaar ook do re 
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sident mot govolg zijn verblijfplaats had gc- kozen, 
omdat Tomai Dompo, die in Sigi de lakens 
uitdeeldo, daar woonde. Op 5 December 1904 werd 
door het zolfbestuur van Sigi de verklaring 
afgelegd, waarbij het voor zich en zijn onder- danen 
afstand deed van alle aanspraken op do 
landschappen Tambarana, Tanaboa, Mapan6 en 
Pabato en beloofde zich niet verder te zullen inlaten 
met de zaken aan de Tominibocht of de aan die 
bocht gevestigde personen (zie derde eisch). Deze 
verklaring werd goedgekeurd bij G.B. van 7 Juli 
1905 no. 28. Ter vervanging van den eersten eisch 
werd een boete opgelegd, groot / 1353,50 als 
vergoeding voor de geroofde en vernielde goederen 
en als straf voor den gepleeg- den moord in 
Tambarana. Deze boete werd ge- decltelijk betaaid 
in geld, karbouwen en schapen, terwijl door Tomai 
Dompo zijn eigen poesaka- sieraden aan den 
resident als pand voor de ver- dere betaling werden 
afgestaan. Eindelijk word op 10 December 1904 een 
verklaring door het zelfbestuur van Sigi afgelegd, 
waarbij het er- kende aan het Gouvernement 
schuldig te zijn de kosten, die dit tot verzekering 
van de veilig- heid aan de Tominibocht 
genoodzaakt was ge- weest te maken, waarvan het 
voorloopig bedrag was vastgesteld op / 8800. Aldus 
was door Sigi aan de gestelde eischen voldaan, 
behalve de uitlevering van Oemai Batoeroe en 
Oemai Batili. De resident keerde toen met de 
troepen terug naar Paloe en vandaar naar Makassar, 
alwaar, met het oog op de handhaving van onze 
neutraliteit in den oorlog tusschen Rusland en 
Japan, de militaire macht steeds bij de hand moest 
blijven. De andere aan de Paloebaai ge- legen 
landschappen hadden intusschen even- eens do 
„Korte Verklaring,' volgens Sigi-model afgclegd: 
Dolo 9 December 1904 ； Biromaroe ]1 December 
1904 en Paloe 12 December 1904, welke 3 
verklaringen gelijktijdig werden goedgekeurd bij 
G.B. van 4 Augustus 1905 no. 19. 」)e To-Napoe, 
onderhoorigen van Sigi, bleven voortdurend 
aanmatigend in hun optreden ook tegenover het 
Gouvernement. In Juni 1905 kwam een troep To-
Napoo onder Oemai Soli in de Posostreck vaJlen. 
Officieel kwam men oin onderhandelingen aan to 
knoopen mot de To-OndaE, mot wie men nog 
steeds in oorlog wa«, ter verzekering van den vrede. 
Hierbij word op 25 Juli 1905 eon mensch geslacht. 
In verbftnd hicrmce en inet vcrwikkelingen in Tod 
jo werd 13 Juli J 905 uit Manado een detachement 
van 50 militairen naar Poso gezonden onder een on- 
derluitenant. Na vervanging van dozen door 
luitenant Voakuil werden de To-Napoe in hun eigen 
land aangetast en tot onderworping ge- brucht. 
Vuurwapens werden ingeleverd en aan alle oischon 
werd voldaan. Ooinai Batoeroe werd uitgeleverd en 
kwam 9 September 1905 to Poso aan. Uit het 
onderzoek, toen ingesteld naar aanleiding van hot 
gobeurdo to Tambarana (roof on moord), bleek, dat 
de To-Napoe hadden gehandcld op last van Sigi en 
op aanstoken van con te Tambarana gevestigden 
Todjoer. In Sigi was nog altijd de kwado genius 
Karandja Leniba alius Tomai Dompo. De 
govangenneining van dozen persoon geschicdde by 
verrassing door luitonant Voskuil in September 
1905. Om do bohaalde voordeelen to bevestigon on 
met kracht in het goheelo Paloedal en de 
berglandschappen op te trcden werd een 
afzonderlijke colonne uit 

Paloe aangcwczen. Do actie in Napoe en Basoa 
behoordo tot het arbeidsveld der Poso-colonne. Na 
in Dolo en eenige andere plaatsen eenig verxot to 
hobben ondervonden, welk verzet gemakkolijk 
word gebroken, trok de Paloe- colonne naar 
Koelawi, waar de Toradja,s op den berg Momi een 
sterke stelling ingenomen hadden. Deze werd door 
kapitein Phaff, midden Januari 1906, veroverd. Den 
24sten Februari d.a.v. kwam de madika van 
Bolapapoe, alge- meen erkend hoofd van Koelawi, 
in onderwer- ping. Van dat oogenblik af werden de 
berglandschappen van Sigi afgescheiden, met 
uitzon- dering van Lindoe, waarvan door Sigi eerst 
in December 1908 afstand werd gedaan. In 1905 
werd Paloe blijvend bezet en in 1906 kregen de 
berglandscghappen een civiel gezaghebber. Den 
20sten October 1907 kwamen Napoe, Beaoa en 
TowaElia onder Poso. Behalve eenige strub- 
belingen in Raranggonaoe en de Pakawa-streek, 
bleef de rust na dien ongestoord tot 1917. In het 
begin van dat jaar was Tomai Dompo, die in 1905 
naar Java was verbannen, teruggekeerd na gratie te 
hebben gekregen. Weldra begon hij tegen het 
Gouvernement te kuipen. De bevolking uit de 
Raranggonaoe, die gedwongen was geworden naar 
de vlakte te verhuizen en die terugverlangde naar 
het vrije leven in haar weinig toegankelijke bergen, 
leende een ge- willig oor aan de inblazingen van 
Tomai Dompo om met hun hoofden uit te wijken 
naar het ge- bergte en geen belastingen te betalen of 
heeren- diensten te verrichten. Na afpatrouilleeren 
van het gobied in allo richtingen en neerleggen van 
eenige verzetsliedon meldden zich de meeste 
uitgewekenen. Tomai Dompo werd opnieuw 
gevangen genomen en naar Java verbannen, waar 
hij in 1922 te Sookaboemi overleed. 

De voornaamsto contracten en korte verkla- 
ringon der 3 thans behandelde zelfbesturende 
landschappen zijn： 

1. voor Paloe: lang contract en akte van be- 
vestiging dd. 1 Mei 1888, goedgekeurd bij G.B. van 
10 Februari 1889 no. 16； suppletoire over- 
eenkomst van 18 Mei 1890 betreffende vuur- 
wapenen, goedgekeurd bij G.B. 8 September 1930 
no. 3; suppletoire overeenkomst van 17 Januari 
1897 betreffende land- en mijnbouw, goedgekeurd 
bij G.B. van 23 Maart 1900 no. 39; korte verklaring 
volgens Sigi-model van 12 December 1904, 
goedgekeurd by G.B. van 4 Augustus 1905 no. 19; 
korte verklaring volgens uniform model van 11 
April 1907, afgelegd door Parainpasi, bestuurder 
van Paloe, alleen, zonder landsgrooten, 
goedgekeurd bij G.B. 12 April 1908 no. 11; korto 
verklaring volgens uniform model van 15 Juli 1921, 
afgelegd door Djanggola, bestuurder van Paloo, 
alleon, goedgekeurd bij G.B. van 29 October 1921 
no. 30. Laatstge- noomde is nog in functie .Hij 
wordt in het be- stuur bijgestaan door 2 bezoldigdo 
madika's en onbozoldigdo kampoonghoofden. Hy 
woont in Paloo on is gedecoreord met do Zilveren 
Ster. 

2. Voor Sigi-Dolo: Op resp. 8, 9 en 14 Augustus 
1891 werden door do bestuurders en hadat van do 
landschappen Biromaroe, Sigi en Dolo verklaringen 
afgelegd tot erkenning van de souvereiniteit van 
Nederland, welko verklaringen werden 
goedgekeurd bij G.B. van 3 Juli 1892 no. 25. Na de 
actie in 1904 in Sigi legde Dating Masiri, de 
bestuurder, mot zjjn landsgrooten 
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de korte verklaring volgens Celebes-model af op 30 
November, welke verklaring werd goed- gekeurd 
bij G.B. van 7 Juli 1905 no. 28. Gelijk- luidende 
verklaringen wcrden door de zelfbe- sturen van 
Dolo en Biroemaroe afgelegd. resp. op 9 en 11 
December 1904, welke goedgekeurd werden bij 
G.B. van 4 Augustus 1905 no. 19. Na het afleggen 
van bovenbedoelde korte verklaring deed het 
zelfbestuur van Sigi afstand van alle aanspraken op 
de landstreken Tambarana, Tanaboa, Mapan6 en 
Pabato, gelegen aan de Tomini-bocht. Deze 
handeling werd gelijktydig met de korte verklaring 
bij den besluit goedgekeurd. Bij haar optreden als 
bestuurster van Sigi, tevens bestuurster van 
Biroemaroe, legde S. Tondai de korte verklaring 
volgens uniform model af op 3 December 1908, 
welke werd goedgekeurd bij G.B. van 3 Maart 1910 
no. 27. Te- gelijkertijd deed zij, als bestuurster van 
Sigi, afstand van alle aanspraken op het landschap 
Lindoe (goedgekeurd bij G.B. van 15 Juli 1910 no. 
19), dat later bij het landschap Koelawi is gevoegd. 
In Dolo werd de korte verklaring volgens uniform 
model afgelegd op 19 September 1909 door den 
bestuurder Datoe Pamoesoe (goedgekeurd bij G.B. 
van 3 Maart 1910 no. 27). De bestuurster van de 
landschappen Sigi en Biroemaroe vroeg in 1915 
onheffing van haar waardigheid. Bij G.B. van 15 
December 1915 no. 42 geschiedde die ontheffing en 
werden tevens beide genoemde landschappen 
vereenigd tot 66n landschap, Sigi-Biroemaroe 
genaamd, waarover als bestuurder optrad 
Lamakarate, die op 16 April 1916 de korte 
verklaring volgens uniform model aflegde, welke 
werd goedgekeurd bij G.B. van 15 November 1916 
no. 38. De bovenvermelde bestuurder van Dolo, 
Datoe Pamoesoe, werd in 1917 geschorst en daarna 
voor 9 jaren verbannen. Het bestuur over het 
landschap werd eerst opgedragen aan een In- 
landschen bestuursassistent en daarna aan den 
bestuurder van Paloe. Toen deze laatste in 1918 
overfeed, werd in Januari 1921 de waar- neming 
van het magaoeschap in Dolo opgedragen aan 
Lamakarate, den magaoe (bestuur- der) van Sigi-
Biroemaroe. Bij G.B. van 14 Mei 1929 no. 30 
geschiedde eindelyk de definitie- ve samenvoeging 
der landschappen Dolo en Sigi-Biromaroe, tot 6en 
landschap onder den naam Sigi-Dolo, met 
meergenoemden Lamakarate als bestuurder, die als 
zoodanig geen nieuwe korte verklaring behoefde af 
de leggen. Hij is nog in functie, onderscheiden met 
de Groote Zilveren Ster en woonachtig te 
Biroemaroe. Uit de onderafdeelingskas krijgt hij 
een maande- lijkeche bezoldiging. Hij wordt in het 
bestuur bijgestaan door 2 bezoldigde madika^ en 
verder door onbezoldigde kampoenghoofden. 

3. Voor Koelawi: na den val van de Momi- 
Btelling Koelawi, waarbij de landstreek Tole in 
onderwerping was gekomen, legde de bestuurder 
van dat landschap, Intowa Tom al Torengke, op 30 
November 1908 de korte verklaring volgens 
uniform model af, welke verklaring werd 
goedgekeurd bij G. B. van 3 Maart 1910 no. 27. 
Ook de weinig beduidende, toen nog zelfbestu- 
rende landschappen Banadoe, Tobakoe en Lindoe 
hadden zoodanige verklaringen afgelegd. Bij G.B. 
van 19 December 1915 no. 41 werden 
bovengenoemde 4 berglandschappen bijeenge- 
voegd onder den naam van Koelawi en gesteld 

onder 66n bestuurder, den magaoe van Koola- wi, 
die 31 Maart 1916 opnieuw de korte verklaring 
volgens uniform model aflegde, goedgekeurd bij 
G.B. van 15 November 1916. Zijn op- volger, 
Tomampe alias Tomai Masi, legde op 5 December 
1917 een zoodanige verklaring af, die bij G.B. van 
25 Juni 1918 no. 52 werd goedgekeurd. In 1918 
overleed deze bestuurder en werd vervangen door 
Djiloi, die op 8 April 1921 de korte verklaring 
volgens uniform model af- legde, welke 
goedgekeurd werd bij G.B. van 17 September 1921 
no. 3G. Djiloi is nog in functie, woont in Koelawi en 
geniet uit de onderafdeelingskas bezoldiging. Hij 
wordt in het bestuur bijgestaan door 2 bezoldigde 
madika's, 2 be- stuursassistenten en onbezoldigde 
kampoenghoofden. 

De onderafdeelingskas van Paloe staat er nog 
goed voor. Gouvernementsschadeloosstellingen 
worden ontvangen voor afstand van de tol- rechten, 
voor afstand van het opium-monopolie en voor 
stopzetting van het landschapszout- bedrijf. Verder 
zijn er ontvangsten uit bclas- tingen 
(inkomstenbelasting met opcenten, cri- sisheffing, 
personeele en slachtbelasting, rccht op verzamelde 
boschproducten), afkoop van heerendiensten, open 
bare landschapswerkcn, verhuur van zitplaatsen op 
pasars, waterleiding, enz. Land- en 
mynbouwconcessies zijn er niet. Alle tevoren 
verleende vergunningen tot inijn- bouwkundige 
opsporingen zijn ingetrokken. De voornaamste 
uitgaven zijn: de restitutiepost aan het 
Gouvernement, bezoldiging en reis- en 
verblijfkosten van de 3 zelfbestuurders, In- landsche 
hoofden, ambtenaren en beambten, verder voor 
justitie, financien (personeel, col- lecteloonen, 
reservefonds) en politic, onderwys, geneeskundigen 
dienst en openbare landschaps- werken. Voorts zijn 
gelden uitgetrokken voor uitgaven in verband met 
verhuizing van in bijna ontoegankelijke streken 
wonende berg- bewoners naar gunstiger gelegen 
plaatsen, voor aanleg van bevloeiings- en 
afwateringswcrkcu, re- boisatie, landbouw en 
veeteelt, voor onderhoud van bruggen en wegen, 
aanleg en vernieuwing van bruggen en wegen en 
uitvoering van hcc- rendienstwerken. 

Het rechtswezen is geregeld overeenkojnBtig art. 
17 der Zelfbestuursregelen 1927. 
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Dolo Sigi cn Biroemaroe, T. 1 nd. T. L. en V. dee! 
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T. A. G. XL! 7(1927), biz. 66― 9; R. Boonstra van 
Heerdt. De berg- landschappen (Koelawi, Lindoe, 
Tobakoe, Tole, Banasoe), behoorendo tot de 
onderafdecling Paloe van Midden-Celebes, T. A. G. 
XXXJ (1914), biz. 618 en: De noorderarni vun het 
eiland Celebes van Paloe,tot Bwool, m. k. T. A. G. 
XXXI (1914), biz. 72/ 

SIGI-DOLO. Zie PALOE. 
KOELAWI. Zie PALOE. 
BOEOL (Aanv. DI. I) is een zolfbesturend 
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landschap, dat ingevolge G.B. van 24 Nov. 1932 no. 
27 (Ind. Stb. 1932 no. 571) do gelijk- namige 
onderafdeeling vorint der afdeoling Go- rontalo van 
de residentie Manado, onder eon gozaghebber bij het 
B.B. met atandplaats L6ok. Het landschap is 土 3800 
km.2 groot on strekt zich uit langs de n.kust van 
Celebes, tusschen het landschap Tolitoli en het 
district Kwan- dang der onderafdeeling Gorontalo. 
Het grenst ten Z. aan het landschap Moeetong 
(onderafdeeling Parigi, afdeeling Donggala) en de 
onder- afdeeling Boal6mo dor afdeeling Gorontalo, 
van welke gebiedsdeelen het gescheiden is door het 
waterscheidingsgebergte tusschen de Celebeszee cn 
de Golf van Tomini； in dit gebergte zijn de 
voornaamste toppen de Goenipil, Matinang en 
Tatimbo. De o.grens van het landschap is de lijn 
Tandjoeng-Uat recht zuidwaarts naar den top van 
den Tatimbo, waardoor het gescheiden wordt van het 
district Kwandang der onderafdeeling Gorontalo. In 
het W. wordt Boeol van het landschap Tolitoli 
gescheiden door de La- koangrivier, den bergrug, die 
naar het Dakoge- bergte loopt en verder door dat 
gebergte tot de waterscheiding tusschen de 
Celebeszee en de Golf van Tomini. De kustlijn 
begint in het 0. in het midden van een smalle en ver 
in zee uit- stekende kaap (Hoeloedoe Bongo) en 
blijft, met uitzondering van smalle reepjes zandig 
strand, rotsig en meestal steil uit zee oprijzend tot bij 
Koealabesar (of Boetakiadoka)； op een paar 
vlakkere gedeelten zijn de kampoengs Molangato en 
Lilito ontstaan. Van de kampoeng Koealabesar tot de 
kampoeng Tang loopt een breed strand langs het 
door twee eilandjes beschutte deel der baai van 
Paleleh. lets ten N. van Tang sluit kaap Kalamenfb 
(1 e vlakke strook wcer af tot naby Paldleh. Van 
deze kampoeng af tot Lonoe vindt men afwisseJend 
strand en rotsige xiitloopers van het gebergte. Dit 
gedeelte der kustlijn loopt, afgezien van de vele 
kapen en kleinere inbammen, rond twee baaien van 
eeni- gcn omvang： Lodekodoka (groote baai) en 
Lo- oekodidi (kleine baai). Beider begrenzing is 
grillig van vorm en bestaat uit rizophorenbos- 
Hchen. Van Lonoe tot L6ok loopt een breed cn 
zandig strand ； daarna buigt de kustlijn zich van het 
VV. naar hot N.W., oin langs rotsen en strand- 
bosBchcn do Bilang-baai (Looekogoegoe) to be- 
grcnzen, waarna zy oni het rotsige schiereiland 
J'andjoengkramat gaut. Van de kampoeng Ma- 
kocpa, aan den W.kant van bedoeld schier- ciland, 
tot de Lakoangrivier heeft men weer afwisselcnd 
zandig strand, strandbosschon en rotsen. De 
eilandjes bij het landschap behoo- rende zijn van 0. 
naar W,: P. Lange, P. Pan- djang, P. Jellesma, P. 
Radja, P. Boki en P. Boesak. Tusschen do 
berguitloopers vindt men tot aan de kust grootere en 
kleinere vlakten. Van het 0. koinende treft men de 
eersto vlaktc achter de kampoeng Koealabesar aan; 
door water- schaarschte wordt slcchts een klein deol 
be- bouwd. Een kleinere vlakte, met do vorengo- 
noemde ver bonder), wordt door do kainpoengs 
Tang en Talaoct ingcnoinen. W, daarvau vindt men 
kleine vlakten bij do kampoengs Molangato, Lilito, 
Trimboclon, Loangoeto, Bodi, Bonubo- goo, 
Matinan en Lonoo. Voorbij laatstgenoemde 
kampoeng begint cen langgerekto vlakto tot aau 
L6ok; door dio vlakte stroomen do tweo groote 
rivieren van het landschap, nl. de Kan- 

tenan met do Moelat cn de Boeol-rivier. Voorby L6ok 
treft men kleine vlakten aan bij do kampoengs Mokoepo, 
Boesak en Toeinan, ter- wijl bij Lak6a een uitgebreide 
vlakto begint, die zich voortzet tot in hot landschap 
Tolitoli en bevloeid wordt door do rivieren Lak6a en 
Lako- ang. Behalve bovengenoemde rivieren zijn er nog 
vele kleine stroompjes, die het water uit de bergen naar 
de Celebeszee afvoeren, Voorzoover die beken nabjj 
hun monding voor sampans be- vaarbaar zijn is voor het 
binnenkomen toch steeds vloedtij noodig en wel door de 
aanwezig- heid van zandbanken. Slechts in de 
mondingen der Kantanan-, Boeol- en Lakea-rivieren 
kun- nen te alien tijde grooto prauwen binnenkomen. De 
Boeol-rivier blijft verder dan de bewoonde streek nog 
bevaarbaar voor sampans. Het gebergte is moeilijk 
toegankelijk en onbewoond. De hoogsto toppen zijn de 
Ile-ile (Paleleh-geb.) 2221 m. en de Tetimbo, 2017 m.; 
de berg Mendaa op Tandjoengkramat is 414 m. hoog en 
de Matinan 2050 m. 

Over het algemeen is de grond zeer poreus, met 
weinig humus, ook in de oude bosschen. De bovengrond 
in berg- en heuvelterrein bestaat uit verweerd gesteente; 
in de vlakte is de aarde door bandjirs vermengd met 
organische stoffen. De meest voorkomende gesteenten 
zijn： dioriet- porphyriet en eruptiefbreccieen; schiefers 
ko- men veel voor, maar niet de echte lei. Kwarts wordt 
zelden aangetroffen. De ertsen in het gebergte bevatten 
goud, zilver en lood. In het stroonigebied der rivieren en 
beken vindt men breede kiezelafzettingen. Het 
schiereiland Tan- djoengdako bestaat voor een groot 
deel uit een kalkformatie; ook bij Lonoe vindt men kalk- 
rotsen. Alang-alangvclden zijn zeer schaarsch. Rotan en 
aagoe worden bijna uitsluitend in de Boeolvlakte 
gowonnen. De bergen zijn nog zwaar beboscht. 

Volgens de volkstelling 1930 bestaat de be- volking 
van Boeol uit: 1 Europeaan, 23.093 In- landers, 428 
Chineezen en 250 andere Vreemd^Zi Oosterlingen of 
totaal 23.772 zielen (zie tabel 19, deel II, Indisch Verslag 
1932). 

De oorspronkelijke bevolking bewoondo dat deel der 
Boeolvlakte, dat gelegon is tusschen de beide 
hoofdrivieren. De hoofdkampoeng was Lipoelagidoen 
en stond onder een pengoeloe. Een deel van don stain 
verplaatste zich naar het Oosten onder een eigon hoofd 
en stichtte Kan- tanan. Andero deelcn zetten zich neer te 
Bono- bagoe (in het O.) en te Boesak (in het W.) onder 
eigon hoofdon .Do hoofdatain breidde zich in de 
Boeolvlakte uit naar hot W. De vior daardoor ontstane 
gebiedadcelcn, elk met een eigen pengoeloe, waron: 1. 
Biaoo (het oudsto en voor- naamste) van do Kantanan-
rivier af tot do W.grens der Boeolvlakte; 2. Tougon, van 
het schiereiland Tandjoongdako tot de grons van 
Tolitoli; 3. Talaki van af de Kantananrivier tot aan 
Lonoe cn 4. Bonobagoe van Lonoe tot de grens mot 
Kwandang. De vier deelen vormden een federatie; hun 
hoofden verkrogen van den Sultan van Ternate, hun 
souverein, do volgendo waardighoden： dat van Biaoe 
werd madika (vorst), dat van Tongon djogoegoe, dat van 
Bonobagoe kapitan-laoot on dat van Talaki hoe- koem. 
Bwool-bandar werd de zotol van het rijksbestuur. Als 
apanages worden toegewozon: Poeloeradja aan den 
madika, Poeloe-boki aan 
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zijn gemalin; de baai van Loewoek (Loeoko- 
goegoe) aan den djogoegoe en Poeloe-pandjang met 
het stukje vasten wal, dat nu nog Talaki heet, aan 
den hoekoem. Later wcrden de 4 oor- spronkelijke 
gebiedsdeelen districten onder een marsaoleh, 
bijgestaan door een waalapoeloeh. In het district 
Biaoe werd aan den marsaoleh een marsaoleh 
penongkat toegevoegd en aan den madika een 
president-radja (in 1912 afgeschaft). Allen bleven to 
Bwool wonen ； men ging ge- zamenlijk er op uit 
om heffingen te doen. Over de kampoengs waren 
sjahbandars of palala- wans gesteld, terwijl major's 
in soorten ver- spreid tusschen de bcvolking 
woonden om deze bij de komst van den stoet van 
grooten bijeen te drijven. Tegen het einde der vorige 
eeuw werd Paleleh van Bonobagoe afgescheiden en 
ver- heven tot vijfde district. In 1903 werden alle 
marsaolehs en walaapoeloehs gedwongen in hun 
eigen ressort te gaan wonen en werd tevens het 
aantal districten teruggebracht tot drie: 1. Biaoe van 
de westgrens van het landschap tot de Bwool-rivier; 
2. Bonobagoe van de Bwoolrivier tot de w.-grens 
van Bodi en 3. Paleleh van Bodi's westgrens tot de 
o.-grens van het landschap. 

Alle afstammelingen van de radja's en lands- 
grooten heeten „orang berbangsa5,； de overige 
zelfbestuursonderhoorigen worden ..anak-bala** 
genoemd. De bevolking is sterk vermengd met 
Gorontaloers, Boegineezen, Bandjareezen, Kai- 
dipangers en Kajeliers; ook afstammelingen van 
Arabieren zijn in de bevolking opgegaan. Slechts de 
bewoners van de kampoeng Taloean in den 
bovenloop der Boeolrivier schijnen nog rasechte 
Boeolers te zijn. Hun taal wijkt sterk af van het 
elders gesproken Boeolsch. Het Ma- leisch wordt in 
het landschap verstaan en gesproken ,maar 
vermengd met vele Portugeesche en Nederlandsche 
woorden. De godsdienst is de Islam. Het 
Christendom wordt beleden door lieden uit de 
Minahasa en van de Sangihe- en Talaoedeilanden. 
Christengemeenten bestaan te Paleleh, Bonogaboe, 
Boeol en L6ok. De hui- zen der Boeolers zijn op 
rondhouten palen ge- bouwd, met een vloer van 
niboenglatten, en een dak en omwandingen van a 
tap. De woningen der meergegoeden hebben een 
min of meer Boe- gineesch aanzien. Naar het 
voorbeeld der Mina- hassers wordt echter van het 
oertype al meer en meer afgeweken, zijn er 
voorgalerijen met balustrades in zwang gekomen en 
is bij beter gebouwde huizen de binnenruimte in 
twceen verdeeld. Hier en daar wordt dun ijzer als 
dak- bedekking en zelfs als omwanding gebezigd. 

Het hoofdmiddel van bestaan is landbouw. 
Klappercultuur is belangrijk langs de kust en op de 
eilandjes. Rijst en roais worden hoofdza- kelijk op 
ladangs verbouwd en wel in de vlakten. Sawahs 
vindt men in de Boetakanvlakte met een eenvoudig 
irrigatiewerk in heerendienst aangelegd. 
Hoofdvoedsel der bevolking is rijst, aangevuld met 
sapoe en mala. Sagoeboomen vindt men langs vele 
rivieren. De inheeinsche nijverheid is van weinig 
belang. Van de bosch- producten worden rotan en 
damar ingezameld en uitgevoerd. De veestapel is 
voldoende voor de weinige bevolking. Paarden 
worden als rij-, last- en trekdier gebruikt, runderen 
en buffels als trekdier en voor de slacht. De 
visscherij wordt voornamelijk beoefend voor eigen 
consumptio. Gevangen schildpadden, tripang en 
echelpen 

worden naar Man ado verhandeld. Jacht wordt 
weinig beoefend. 

Er zijn in het landschap: 1 landbouwconces- sie 
en 5 erfpachtsperceelen; mynbouwonder- nemingen 
zijn er niet meer; goudwinning door de bevolking 
heeft nog in geringe mateplaata. De handel is 
voornamelijk in handen van Vreomde Oosterlingen. 
Het verkeer over zee heeft plaats per prauw en met 
booten der K.P.M. 

De economische toestand is in de laatste jaren vrij 
slecht. Geldschaarschte heeft hicr en daar 
goederenruil ten gcvolge. Men legde zich nicer dan 
vroeger toe op het planten van voedings- gewassen. 

De aangelegdo wegen volgen voornamelijk de 
kust. Alleen de weg van Boeol naar Tinamoela (13 
km.) en die van Negerilama naar Biaoe(6 km.) 
dringen het binnenland in. Beido zijn per auto 
berijdbaar. Van den kustweg is het gedcelte L6ok-
Boesak (in w.-lijke richting) geschikt voor auto's. 
Van Boesak naar de grens van Tolitoli gaat een 
verbeterd paardenpad. In o.-lijke richting is per auto 
berijdbaar L6ok-Lonoe (23 km.). De Boeol- en 
Negerilama-rivieren zijn moeilijk te overbruggen ； 
aldaar worden houten pontons gebruikt. Naar de 
grens met Kwan- dang loopt een verbeterd 
paardenpad. Trans- portmiddelen zijn paarden, 
grobaks, auto’s, rij- wielen. 

Onze aanraking met Boeol schijnt te dateeren van 
de onderwerping van den Sultan van Ternate door 
Cornells Speelman. Bij het Bongaaisch tractaat van 
18 November 1667, waartoc de vorst van Goa ook 
was toegetreden, werd door dezen, ten behoeve van 
den Sultan van Ternate, afgezien van alien 
gepretendeerden cigendom op verschillende 
eilanden en landstrekcn op de kust van Celebes, o.a. 
van het land van van ouds de kroon van Ternate 
competeerende. Den 7den Juli 1683 werd door do 
O.I.C. met Sultan Amsterdam van Ternate en zijn 
lands- grooten een contract gesloten, waarbij deze 
erkenden, dat hun landen, rijken en volkeren door 
het recht van oorlog aan do O.I.C. waren vervallen 
en in eigendom overgegaan; in ar- tikel 6 werden 
bcdoeldo Janden, met uitzon- dering van Gorontalo, 
Limboto, Manado on de eilanden Tagoelandang, 
Siauw en Sangir, wclke door de Compagnio zouden 
beheerd worden, aan den Sultan en zijn rijksgrooten 
in Jeen to- ruggegeven. Later werden ook de overige 
Btre- ken van het n.lijk schierciland van Celebes 
(dus ook Boeol) onder beheer der O.I.C. gebracht. In 
de contracten met verscheideno dier land- schappen 
(ook Boeol) in het laatst der 17do en in het begin der 
18de eeuw gesloten, was novens erkenning van do 
souvereiniteit der O.I.C. ook verplichtc 
goudlevering bedongen. Ter verze- kering der 
rechten van do O.I.C. werden op en- kele punten, 
o.a. te Boeo], forten gobouwd. Het eerste door het 
Gouvernement van N.-T. met radja en mantri's van 
Boeol gesloten politick contract dateert van 25 
Mei 】825 en houdt hoofd- zakelijk in de erkonning 
door radja on m&ntri's van ,8 Gouvernements 
oppermacht, zoomed。 beloften van onderwerping 
en gehoorzaamheid; voorts waren daarin bepalingen 
opgenomen orntrent de goudleverantie. Spoedig 
bleek dat de geeischte hoeveelheid jaarlijks op to 
brengen goud bijna nergens volledig binnenkwan). 
Do regeering kwam tot de overtuiging dat de goud- 
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levering nadeelig wcrkte op do belangen zoowol van 
het Gouvernoment als van de betrokkon Janden en 
dat do vervanging daarvan door eon andere belasting 
een heilzame uitwerking zou hebben. Bij het lange 
contract van 15 Augustus 1858 (goedgekeurd bij 
G.B. van 8 Januari 1859), gesloten met Mohamad 
Noer Aladin, radja van Bwool (Boeol) en zijn 
rijksgrooten, werdcn zij ontslagen van de ingevolge 
vroegere contracten op hen rustende verplichting 
om. jaarlijks 200 realen goud aan het Gouvernement 
van N.-I. to leveren; daartegenover verbonden zij 
zich om, zoodra het Gouvernement zulks mocht 
verlan- gen, jaarlijks / 5 haqil per huisgezin te zullen 
opbrengen, betaalbaar in geld, goud of andere 
voortbrengselen des lands, berekend volgens 
marktwaarde, terwijl zij verder een schuld aan het 
Gouvernement erkenden, wegens achter- stallige 
levering van goud, ingevolge de contracten van 25 
Mei 1829 en 1 October 1834, groot 4144 realen 
goud. Op 31 Augustus 1864 werd Teroengkoe, ook 
genaamd Mohamad Ti- radjoedin, bevestigd als door 
de keuze der be- volking wettig opgetreden radja van 
Boeol en heeft hij plechtig verklaard zich te zullen 
hou- den aan het contract van 15 Augustus 1858 (be- 
vattende 21 artikelen). Met zijn opvolger Patrah 
Toeroengkoe werd 13 December 1890 een nieuw 
lang contract gesloten, meer in overeenstemming 
met de eischen des tijds en bestaande uit 32 artikelen 
(goedgekeurd bij G.B. van 6 Augustus 1891). 
Nieuwe bepalingen werden opgenomen omtrent 
benoeming en ontslag van rijksgrooten, 
beschikbaarstelling van gronden voor Gouver- 
neinentsvestigingen, land- en mijnbouwcon- cessies 
en houtaankap； artikel 16 handelt over de 
schatting, die door den radja en rijksgrooten zou 
worden opgebracht (/ 1 per huisgezin, met 
voorloopige vaststelling op / 1000 ‘8 jaars, welke 
som verhoogd of verlaagd kon worden naar 
bevinding van den Resident van Manado, die te alien 
tijde con commissie van onderzoek zou kunnen 
zenden). Akton van verband en bevesti- ging van den 
radja volgden op het contract. Den 27stcn Augustus 
1895 werd met den radja en landsgrooten con nieuw 
lang contract gesloten, bcvattcndo 34 artikelen 
(goedgekeurd bij G.B. van 8 Juli 1896 no. 4). Hicrbij 
werden o.a. nieuwe regclen getroffen omtrent de op 
te brengen jaar- lijkHchc schatting (thans / 1100) en 
het aan- deel der hoofden daarin； verder omtrent 
be- lastingcn en onderhoorigheid dor bevolking； 
ook was daarbij gevocgd een opgave van do havens 
van het hindschap, van wclko opgavo aanteekening 
werd gehouden bij G.B. van 17 September 1902 no. 
30. AanvuHende overeen- komsten werden gesloten: 
a. betreffondo de oinschrijving van de w.grens van 
hot landschap ter aanvulling van artikel 2 van het 
lange contract op 28 November 1896; b. botreffende 
den inijnbouw op 14 Mei 1897, goedgekeurd bij 
G.B. van 29 J uni 1897 cn c. betreffende de o 
verneining door het Gouvernoment van het recht tot 
hot hoffen van in- on uitvoerrochton togen eon jaar- 
lijk.Hcho vergooding van / 1200, op 8 Soptomber 
1897 (goedgekeurd bij G,B. van 】4 Mei 1898). 
Toon radja Patrah Toeroengkoe op verzock van zijn 
waardigheid werd onthovon, volgde zijn brooder 
Datoo Alam Toeroengkoe hem op, na op 27 
Augustus 1901 met zijn mantri‘8 eon akte van 
verband to hebben geteekend en beiiodigd 

(goedgekeurd bij G.B. van 11 October 1901). V66r zijn 
aftreden had radja Patrah met zyn mantri*s nog een 
suppletoiro overeenkomst gesloten op 24 Maart 1901 tot 
overdracht aan het Gouvernement van het havenbeheor 
enz. in hun gebiod tegen een schadeloosstelling van / 
300 ,s jaars (goedgekeurd bij G. B. van 15 Januari 1902). 
Het lange contract werd in 1912 vervangen door de 
Korto Verklaring volgens uniform model. Deze werd op 
22 November van dat jaar door Datoe Alam 
Toeroengkoe af- golegd (de akte was mede 
onderteekend door zijn landsgrooten) en goedgekeurd 
bij G.B. van 27 Februari 1913 no. 32. Deze radja werd 
by G.B. van 14 September 1914 no. 20 wegens ziekte 
eervol ontheven van zijn waardigheid en opgevolgd 
door Hadji Ahmad Toeroengkoe, den eenigen 
overgebleven zoon van den vroegeren radja Patrah 
Toeroengkoe. Op 20 December legde de nieuwe radja 
de Korte Verklaring volgens uniform model af, die bij 
G.B. van 17 Juli 1916 no. 62 werd goedgekeurd. 
Bedoelde radja is nog in functie en onderscheiden met 
de kleine gouden ster. Hij wordt in het bestuur 
bijgestaan door drie districtshoofden (marsa- oleh'a) en 
een Ini. bestuursassistent. De drie districten zijn Paleleh, 
Bonobagoe en Biaoe. De kampoengs staan onder 
kapala's kampoeng, bijgestaan door een of twee major's. 
Zoowel de radja als de districtshoofden en de bestuurs-
assistent genieten bezoldiging en een toelage voor 
reiskosten uit de landschapskas. Op al die inkomsten 
wordt een crisiskorting van 17% toegepast. De 
kampoenghoofden genieten alechts 8% collecteloon. De 
financieele toestand van het landschap is slecht. De 
voornaamste inkomsten zijn die uit belastingen: 
inkomsten- belasting met opcenten, crisisheffing, perso- 
neele belasting, slachtbelasting, recht op in- zameling 
van boschproducten. Andere inkomsten worden 
verkregen uit: afkoop heeren- diensten, cijns van 
landbouw- en erfpachts- perceelen, grondhuur van 
bebouwde erven en aanplantingen, schadeloosstellingen 
van het Land voor overgenomen rechten, verhuur van 
landschapsgebouwen. De voornaamste uitga- ven zijn： 
de restitutiepost, bezoldiging en toe- lagen reiskosten 
van bestuurder, hoofden en ambtenaren, onderhoud van 
bruggen en wegen. Do rcchtspraak geschiedt volgens 
artikel 17 der Zelfbestuursregelen 1927. 

Literatuur. J. R. Jasper, Voorbij Donggala, "Bwool 
on Paleleh, met ill. Week bl. v. Indie IV, biz. 500； M. 
Wais viz, Besnijdenisgebruiken in het landschap Boeol 
(res. Manado), Med. Gozagh. 1931 no. 10; Dr. B. J. 
Haga, l)e Pahalaii (Gorontalo), T.B.G. LXX1 (1931) biz
： 186—314； R. Boonstra van Heerdt, De noor- 
Uerarm van het eiland Celebes van Paloc tot Bwool, m. 
k. T. A. Gen. dl. XXXI (1914) blz.725j/Z7 

POSO, LOREE, TODJO en OENA OENA； (Aanv. 
Din. Ill on IV), zijn zelfbesturende land- schappen, die 
tezamen de onderafdeeling Poso der gelijknamige 
afdeeling van do residentie Manado vormen, onder een 
controlour of ge- zaghebbor bij het B.B. dan wel een 
officier van do landmacht met den titel van 
gezaghebber, met standplaats Poso. Te dezer plaatse zijn 
mede gevestigd do assistent-resident dor afdeoling en 
hot landschapshoofd vau het landschap Poso (zie Ind. 
Stb. 1932 no. 571). 
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De vier landschappen hebben een gemeen- 
schappelijk vermogen met gemeenschappelijkc 
baten en lasten, welke verhandeld worden door de 
onderafdeelingskas van Poso. De begrootin- gen 
hiervan worden opgemaakt door de bestuur- ders dier 
vier landschappen. De inkomsten be- staan uit 
Gouvernementsschadeloosstellingen voor 
overgenomen tolrechten de volgende be- lastingen: 
inkomstenbelasting, crisisheffing, personeele 
belasting, motorvoertuigenbelasting, slachtbelasting, 
recht op inzameling van bosch- producten, afkoop 
heerendiensten, voorts uit kapvergunningen (vnl. van 
ebbenhout), ver- huur van gronden en 
landschapsgebouwen, de technische werkplaats en 
de waterleiding in Poso, landschapsovervaarten en 
vervoermid- delen (prauw met aanhangmotor), uit 
telefoon-, post- en radiodienst (radiostation te Poso). 
Al- leen op den pasar van Poso worden zitplaatsen 
verhuurd ten bate der kas. De voornaamste uitgaven 
zijn: de restitutiepost van het Gouver- nement; 
bezoldigingen van zelfbestuurders en 
districtshoofden, inlandsche ambtenaren en 
beambten (waarop over het algemeen thans een 
korting van 17% wordt toegepast), politie- personeel, 
geneeskundige dienst; voor land- bouw, nijverheid 
en veeteelt; voor landschaps- werken (gebouwen, 
bruggen en wegen). 

Wat de wegen in het ressort van de onderaf-
deelingskas van Poso aangaat, zoo zijn reeds voor 
autoverkeer geschikt: a. de weg van Poso naar 
Tdnt6na aan het Poso-meer (58 km.); de reeds in 
uitvoering zijnde aanleg van den auto- weg over 
Pendolo en Watoe naar de Golf van Bond is 
stopgezet met het oog op de ongunstige 
tydsomstandigheden; b. langs de zuidkust van de 
Golf van To mini is voor auto's berijdbaar de weg van 
Tongko tot Todjo (53 km.); het ont- breken van 
bruggen over de riviertjes in dit weg- deel is geen 
bezwaar, daar het water ondiep is en de beddingen 
bestaan uit grind en zand. De weg Poso—Tongko is 
onverhard en loopt over den zeer steilen Karawasa-
heuvel; bovendien is de 30 m. lange brug over de 
Tongkorivier eenige jaren geleden weggeslagen en 
wegena gebrek aan fondsen niet vernieuwd. Van 
Todjo naar Ampana is de weg een ruiterpad, aan 
welks verbreeding tot autoweg wordt gewerkt. Van 
Ampana tot T6te (11 km.) is de weg voor licht 
pedativerkeer en lichte auto's bruikbaar. Van Tdt6 tot 
Pagimana (in het Loewoeksche) is de weg weer een 
paardenpad； c. de weg om het ciland Oena2 komt 
spoedig als autoweg gereed. 

Andere wegen zijn： 1. van Tdnt6na over Taripa 
naar Kolonodale, een goed rijpad, bier en daar reeds 
op breedte gebracht voor autoverkeer; 2. van Taripa 
een niet verharde weg over Ko- robono naar Pendolo; 
3. van Mapane een paar- denweg via Malitoe, 
Bananoe en Maraiijo naar den weg Poso—Tentena, 
dien hij ontmoet bij Sangira; de verbinding met de 
bergdistricten van Loree bestaat uit het verbeterd 
paardenpad, dat van Pinedapa over Nangananga tot 
Toma- doee gaat, zich daar splitst in zyvertakkingen 
. en een verbinding vormt met alle kampoengs in dat 
bergland; 4. het paardenpad van Bomba naar 
Woeasa, Sidoa en Tamadoee is gemakkelijk in een 
autoweg te veranderen. Bij Pandiri in den weg 
Poso—Tfent6na is een groote ijzeren brug. De 
andere bruggen zijn van hout. De transportmiddelen 
zijn te land auto*s, rijwiden, 

grobaks, paarden en koelie's, en to water prau- wen. 
Verscheidene kustplaatsen op den vasten wal en de 
eilanden worden door K.P.M. booten en particuliere 
stoombootjes aangedaan. 

Het hoofdmiddel van bestaan der inheemsche 
bevolking op het vasteland is landbouw (rijst- en 
maiscultuur). De landschappen Loree en POSQ 

bezitten uitgebreide sawahs; Todjo heeft voor- 
namelijk ladangs. Langs de kusten van Poso en 
Todjo, benevens in het landschap Oena Oena, heeft 
men uitgebreide klapperaanplantingcn. In de 
bergstreken van Loree bestaan belangrijke 
aanplantingen van Arabische koffie, welke nog steeds 
worden uitgebreid, daar de prijs van het product nog 
zoo hoog is, dat het de hooge trana- portkosten per 
pikoelpaard naar Poso nog kan velen. De cultuur van 
Robusta-koffie in het district OndaE van het 
landschap Poso staat er minder goed voor. De lage 
prijs van het product moedigt die cultuur niet aan. 
Bovendien wordt veel last ondervonden van 
koffiebessenboeboek. De bestrijding van deze ziekte 
is krachtig ter hand genomen. In het Todjosche (bij 
Borono en Balangara) zijn geselecteerde kapokzaden 
ver- strekt; de jonge aanplantingen staan er buiten- 
gewoon goed voor. Koffie en rubber komen in dit 
landschap ook een weinig voor. De bevolking der 
Tog6an-eilanden, die vroeger veelal als koelie's op 
klapperondernemingen had gewerkt en van 
importrijst leefde, is, toen zij door de malaise daar 
niets meer kon verdienen, terug- gekeerd tot de 
oorspronkelijke volksvocding, do sagoe. 
Sagoepalmen komen in uitgebreide com- plexen op 
die eilanden voor. Behalve voor eigon gebruik, 
bereidt de Togdan-bevolking ook sagoe voor den 
verkoop op Oena Oena, waar de armero bevolking 
ook geen dure rijst meer kan koopen. Door de lage 
prijzen van boschproducten is de inzameling daarvan 
als middel van bestaan zeer verminderd. Slechts cen 
weinig rotan, damar en ebbenhout wordt nog tegen 
loonendo prijzen verkocht. Het kappen van 
ebbenhout geschiedt op vergunning, verleend door 
den AsHistent- Resident van Poso namens de 
hetrokkon zelf- besturen; het hout wordt 
voornamelijk verkocht aan Japanners, die hun 
agenten te Poso hebbon. Daar de bevolking in deze 
tijden weinig geld verdient en bezit, worden in eenigo 
streken goederen in natura bij belastinginning aange- 
nomen (rotan, rijst, gedroogde visch), welke door 
tusschonkomst van het bestuur worden verkocht en 
waarvan do opbrengst vorrekond wordt met de 
aohterstalligo belasting. 

De veestapel is in do vier landschappen be- 
langrijk. In Loree moeten nog groote kudden 
verwilderde karbouwen voorkomen. De tammo 
karbouwen worden gebruikt voor de sawahbe- 
werking en ale slacht- en offerdier. De paarden 
worden behalve als rijdier, voornamelijk gebruikt als 
lastdier. Het Napoepaard staat bekend als zeer sterk. 
Te Sedoa (Napoe) bestaat cen 
bevolkingspaardenstoeterij; do kosten worden 
godeeltelijk bestreden uit de onderafdeelingskas. In 
het belang van do veeteelt is in hot Jand- schap Loree 
een veemantri geplaatst. Do run- derteelt neemt toe. 
Runderen worden voor do slacht en als trekdier 
gebezigd. Geiten, varkenw en kippen komen bijna 
overal voor. Do jaoht wordt beoefend (voor eigen 
genoegen en behoef- ten) op herten, wilde zwijnen en 
anoa's. De laatste komen vooral in het landschap 
Todjo 
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voor. De hertonhorens en huiden worden aan 
opkoopers verkocht. De vischvangst op het vasteland 
is van weinig belang en geschiedt hoofdzakelijk voor 
eigen gcbruik. Langs de kusten wordt voornamelijk 
door Gorontaloera en Badjo's gevischt. Ook in het 
landschap Oena Oena is do viaschorij van weinig 
beteekenis. Zij wordt meestal beoefend door Badjo's 
en lieden van Gorontalo. De nijverheid in de vier 
land- schappen is evenmin van belang. In de kust- 
kampoengs wordt nog geweven voor eigen ge- bruik. 
In de bergstreken wordt nog foeja ge- klopt. Het 
gebruik van goedkoope Japansche textielproducten 
neemt toe. Verder worden manden gevlochten, potten 
gebakken, ijzer ge- smeed en ardn-suiker bereid voor 
binnenlandsch gebruik. De kleinhandel is 
voornamelijk in han- den van Chineezen en 
Arabieren. Er is maar 6&n behoorlijke pasar en wel 
te Poso. 

Hieronder volgen landschapsgewijs eenige 
bijzonderheden. 

Poso is een zelfbesturend landschap, dat in 1916 
were! gevormd door de samenvoeging van de 
landschappen Lag6, OndaE en Pebato (zio Din. II en 
III). Dit laatste landschap werd vroeger als een 
onderhoorigheid van het machtige Sigi beschouwd. 
Bij verklaring van 5 December 1904 (goedgekeurd 
bij G.B. van 7 Juli 1905 no. 28) deed het zelfbestuur 
van Sigi afstand van zijn aanspraken op de 
landstreken Tambarana, Tan a boa, Mapan6 en 
Pebato aan de Tomini- bocht. Eveneens deed het 
zelfbestuur van Loe- woe bij verklaring van 25 
Februari 1907 (goedgekeurd bij G.B. van 8 Juli 1907) 
afstand van zijn aanspraken op de Posostreek, waarbij 
Ma- pan6 en Pa ba to werden getrokken en toen dus 
bestond uit de landschapjes Lag6, Panato, OndaE, 
Bantj6a, Poe'oemboto, Paland6 en Lamoesa. Bij G.B. 
van 27 December 1911 no. 19 were! Lag6 vergroot 
met de bij dat besluit opgeheven landschappen 
Bantjda en Poe'oem- boto cn bij G.B. van 1 Maart 
1913 no. 6 met de opgeheven landschapjes Palande 
en Lamoesa. Ter verkrijging van een economisch 
sterker zelfbestuiirsgebied were! in 1916 (zie boven) 
het uieuwe landschap Poso ingcsteld. De eerste be- 
stuurder hiervan was Papa 1 Owo alias Lasaim- poe, 
bestuurder van Lage, tevens waarnemend bestuurder 
van OndaE en Pubato. Hy legde op 26 Februari 1917 
de korte verklaring volgens uniform model uf, die 
goedgekeurd werd bij G.B. van 22 Augustus 1917 no. 
2. De grenzen van het landschap Poso zijn: in het N. 
de Golf van Tom ini van de monding der Malei-rivier 
tot die van do Tomora, en verder doze rivier tot haar 
oorsprong en ten laatsto het waterschei- 
dingsgebergto tusschen de Taoesoo- en Tambu- rana-
rivieren; in het W. een dee! van het Para- j)age-
geborgte, het Ranau-Ranau-meer, het Narawaeo-
geborgle, het Patingkah-gebergte tot don oorsprong 
vun do in het z.-lijk deel daarvan outspringondo 
Kekelia-rivier, dan deze rivier tot haar uitinonding in 
do Maboorivier en do lautstgenoomdo rivier tot haar 
samenvloeiing met de Tin6ba; verder zet de w.-grens 
zich z.- wftarts voort langs de Tindba tot haar oor- 
Bprong in hot hooggebergto mot de toppen Ti- n6ba 
(2170 m.), Towingkeli en Landonoea, langs do op 
den Landonooa-top ontapringende Malei- rivier tot 
do plants Pada Wondaoe en langs het Nahemaba en 
Marandjongi (2000 m.), tot het 1 

Takol6kadjoo-gebergte; in hot Z. het Takol6- kadjoe-
gebergto tot Watoe Maraa (het snijpunt der grenzen 
van Mori, Loe woo en Poso); in het O. de Paoembd-
rivier van de Watoe Maraa tot haar samenvloeiing 
met de Kodontjiro, dezo rivier tot haar uitmonding in 
de Walati-rivier, de Walati tot haar samenvloeiing 
met de Ben- tji en deze tot haar oorsprong op den 
Wojopajoe (Wan6 in Tongah); verder gaat de o.-
grens langs de Tiwaa tot haar samenvloeiing met de 
JaEntoe langs deze tot haar oorsprong. langs de 
Joero- keten tot den oorsprong der Maleirivier en ten 
laatste langs deze rivier tot haar uitmonding in de 
Golf van Tomini. Het landschap is groot 土 4250 
km2. Omringd door bergen ligt in het z.o.-lijk deel 
van het landschap het meer van Poso met de lengte-
as in de richting N.Z. Dit op enkele plaatsen 440m. 
diepe meer is 500 m. boven den zeespiegel gelegen
； zijn grootste lengte is ruim 32 km. en zijn grootste 
breedte 13 km. De rivieren, die in dit meer stroomen, 
doorloopen veelal grootere en kleinere valleien, 
gescheiden door bergruggen, die op verscheidene 
plaatsen tot in het meer loopen. De Posorivier, die 
aan de n.-zijde van het meer begint, voert het water 
hiervan af naar de Golf van Tomini. Het dal der rivier 
is het breedst aan de kust en vernauwt zich naar het 
meer. Op vele plaatsen heeft de rivier zich door lage 
rotsige bergketens een weg gebaand, waardoor 
stroom versnellingen zijn ontstaan, waarvan de 
grootste wel die bij Lana- no is. Evenwijdig aan het 
dal der Posorivier loopt het breede dal van de Poena, 
daarvan door lage bergketens gescheiden. Op het w.-
lijk scheidingsgebergte, tusschen de rivieren S. 
Malei, die naar het landschap Loree stroomt en S. 
Poena voornoemd, bevindt zich een hoog- vlakte met 
drassigen grond. Door die hoog- vlakte stroomt de S. 
Kamba, die zeer breed en moeilijk doorwaadbaar is 
en als S. Koja in het Posomeer stroomt. Ten Z. van 
het Posomeer heeft men de grootste vlakte van het 
landschap, aan weerszijden van S. Kodina, die in het 
Posomeer uitmondt en tot kampoeng Wajoera met 
prauwen bevaarbaar is. In het z.-lijk deel van het 
landschap ligt nog de Masdwe-vallei, grillig van 
vorm door de daarin in verschillende rich- tingen 
loopende lage bergruggon. Deze vallei gaat over in 
de Walativlakte, die voor een deel in de 
onderafdeeling Kolonodale ligt. Oostelijk van de 
Walativlakto en daarvan gescheiden door laag 
heuvelland is de JaEntoo-vlaktc gelegen, die zich 
verder verbreedt tot in het landschap Mori. Ten O. 
van do Poso-valloi en daaraan ovenwijdig bevindt 
zich de vallei der Tongko- rivier, van de 
eerstgenoemde gescheiden door laag bergland. Over 
het algoineen is de grond in. hot landschap 
vruchtbaar. Sawahs heeft men bij Kasigoentjoe, 
B6ga, Pandiri, Tongko, Saodjo, Lan6, Tdntdna, 
Sawidago, Pdoera, Doeloemai en verder ovoral in do 
districten Poeoemboto en OndaE. 

De voornaainsto rivieren zijn: 1. de Poso, die van 
kampoong Pandiri tot haar monding voor groote 
prauwon bovaarbaar is; 2. do Kodina, die in het Z. in 
hot Posomeer uitmondt; 3 de Poena, die b$ groote 
bandjirs in het gedeelte tusachen de uitinondingen 
daarin van do berg- stroomen Maoe en Sawaka vaak 
van bedding verandert; na opname van de Sawaka 
krijgt zy don naain Bega, en wordt zij bovaarbaar tot 
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aan haar uitmonding in de Tominibocht bij do 
kampoeng Kasigoentjoe; 4. de Tongo, die on- 
bevaarbaar is; 5. de Walati, on 6. de JaEntoe, beide 
onbevaarbaar. 

De kust is over het algemeen vlak en op ver- 
schillende plaatsen, vooral in den regentijd, 
moerassig. Op eonige punten komen uitloopers van 
het gebergte a an de kust. Nab可 de grenzen met 
Parigi en Todjo strekken zich koraalriffen langs de 
kust uit. Mooie baaien met rustig water treft inen aan 
bij Mapane en Poso. De bodem is in de valleien bij 
het me er veelal drassig en feitelijk alleen geschikt 
voor den rijstbouw. Eveneens is dat het geval met de 
Masewe- en Walativalleien. De vruchtbaarste 
streken zijn in het gebergte tusschen de 8. Poena en 
de 8. Poso, de hellingen van het Takol6kadjoe-ge- 
bergte en de berghellingen om het Tongkodal. 
Hoogst onvruchtbaar is het stroomgebied van de S. 
Tomasa. 

Volgens de laatste volkstelling bestaat de 
bevolking van het landschap Poso uit: 49 Euro- 
peanen en daarmede gelijkgestelden； 25.622 In-
landers, 331 Chineezen en 112 andere Vreemde 
Oosterlingen, of totaal 26.114 zielen. De inheem- 
sche bevolking behoort tot de Baree-sprekende 
Toradja's. In de strandkampoengs is zij geheel 
Mohammedaansch ； in de districten OndaE, 
T^ntena en Poeoemboto is de bevolking grooten- 
deels Christen; voor het overige zijn de Toradja's nog 
heidenen. Het Maleisch vindt, steeds meer ingang 
(zie het standaardwerk van Dr. N. Adriani en Dr. A. 
C. Kruyt: ,,De Baree-sprekende Toradja's", en het 
artikel over de Zen- ding in deel IV en zijn 
aanvulling in afl. 39). Sedert de Toradja's in de 
vlakten zijn komen wonen, besteden zij meer zorg 
aan hun huizen welke van planken worden gebouwd 
en inge- dekt zijn met atap of sirap. Van de 
landbouw- producten worden rijst, koffie en copra 
uitge- voerd. Sagoe wordt over het algemeen niet als 
voedsel gebruikt. Van den ardnpalm (vnl. in Tongko) 
worden sagoweer en suiker bereid voor 
binnenlandsch gebruik. 

De eerste bestuurder van Poso, Lasaimpoe (zie 
boven), werd opgevolgd door Talasa, die den 30sten 
Augustus 1920 de korte verklaring volgens uniform 
model aflegde, goedgekeurd bij G.B. van 26 April 
1921 no. 50. Deze bestuurder is nog in functie en 
gedecoreerd met de Groote Zilveren Ster. Zijn 
adattitel is Makole Bangkd. Hij woont te Poso en 
geniet bezoldiging, uit de onderafdeelingskas. Hij 
wordt bijgestaan door 5 Witi Makole's, hoofden van 
de 5 districten, waarin het landschap is verdeeld: 
Poso, Pebato, Tdntena, Poeoemboto en OndaE. Aan 
de dis- trictshoofden zijn rechtstreeks ondergeschikt 
de kampoenghoofden, die onbezoldigd zijn en 
slechts eollecteloonen genieten. In hun kam- 
poengbestuur worden de kampoenghoofden 
bijgestaan door een of meer pasoel^'s. 

Todjo (zie DI. IV) is een oud, zelfbesturend 
landschap aan de zuidkust der Tominibocht tusschen 
het landschap Poso in het W. en het landschap 
Boengkoe en het Loewoekgedeelte van het 
landschap Banggai in het 0. De grenzen zijn: in het 
0. de Balingara-ri vier, ontspringende op den B. 
Sinata, van haar oorsprong tot haar uitmonding in de 
Golf van To mini; in het Z. het 
waterscheidingsgebergte tusschen het landschap en 
de onderafdeeling Kolonodale (de Joero, 

Adjeldnga- en Koejowe-ketens tot den B. Sina ra); in 
het W. de Malei-rivier van haar oorsprong in het 
Joerogebergte tot haar monding in do Golf van 
Tomini; in het N. laatstgenoemdo golf van de 
inonding der Malei-rivier tot die der Balingara. Het 
landschap is 土 2200 km.2groot. Dit smalle, lange 
gebied, waarvan de lengte-as hoofdzakelijk van W. 
naar O. loopt, is over het algemeen bergachtig. Het 
hooge z-.lijk gebergte loopt gedeeltelijk geleidelijk 
naar zee af en ge- deeltelijk bereikt het de Golf van 
Tomini in grillig gevormde, steile uitloopers, 
waartusschen schijnbaar van het hooggebergte 
losstaande ketens en toppen staan, zooals de Pincpasa 
en de Kandela- bangko. Tusschen de S. Malei en S. 
OeEkoeli ligt een smalle vlakke kuststrook, die naar 
het Z. vrij geleidelijk oploopt tot het hooge 
grensgebergte; tusschen de S. OeEkoeli en de S. 
Tongko is het kustgebied afwisselend vlak, 
heuvelachtig en bergachtig; tusschen de S. Tongko en 
de S. Bongka loopt het gebergte steil in zee af; 
tusschen de S. Bongka en de 8. Balinggara is het 
kustgebied weer afwisselend heuvelachtig, 
bergachtig en vlak. Do grootste vlakte is die van 
Rato, 10 km. breed, en zichuit- strekkende van 
Ampana tot voorbij OeEbonti. De kust heeft geen 
inhammen van beteekenis. In den westmoesson staat 
overal een zware branding ； de eenige plaats, waar 
dan geland zou kunnen worden, is Laboean-blanda, 
nabij Ampana. Noordelijk daarvan ligt de 
Tandjoeng- Api. 

De rivieren van het landschap zijn over het 
algemeen kort van loop en onbevaarbaar. De grootste 
rivier is de S. Bongka, ontspringende aan de 
zuidhelling van het Koejowe-gebergte. Bij gewonen 
waterstand is zij tot karnpoeng Tobamaoe met 
prauwen bovaarbaar. Andere verineldenswaardige 
rivieren zijn de Tongko, Todjo, Mawomba, Botaoeah 
en OeEkoeli. 

Het westelijke deel en het gebied tuaschen de 8. 
Bongko on S. Balingara zijn vruchtbaar. Midden-
Todjo is bij uitstek onvruchtbaar, Jict eenige 
gedeelte, dat hier vruchtbaar in, is de Podivallei. Op 
slechts kleine onbeduidende moerassen na, bezit het 
landschap gecn tcr- reinen met stilstaand water. In de 
nabijheid der kampoengs treft men 
klapperaanplantingcn aan, terwijl niet vor van de 
kampoengs ladangs worden aangelegd. Eenige 
sawahs zijn to Mowomba, Podi en Kabalo. Met gc 
berg to is nog zwaar bc- boscht en rijk aan 
damarboomen. i)e kust- kampoongs zijn langgerekt 
en gebouwd aun weerszijden van den grooten weg. 
De bergkam- poengs zijn onregelmatig gebouwd. 
Slechts do oude huizen zijn groot; de nieuwere zijn 
klein, met omwandingen van gevJochten bamboe cn 
daken van atap. Het gebruik van gegalvani- seeid 
ijzer als dakbedekking nee mt toe. 

De bevolking van Todjo bestaat uit: 8 Euro- 
peanen en daarmede geJijkgestclden, 14.499 In-
landers, J 38 Chineezen en 41 andere Vreemde 
Oosterlingen, of totaal 14.686 zielen. Deinheem- 
sche bevolking bestaat uit verschillendo staminen die 
bij de komst van het Gouvcrnement ge- dwongen 
werden de binnenJanden to verlaten en zich te 
vestigen in kampoengs by de kust, waar reeds eene 
kleine bevolking bijeen was. De kustbevolking 
noemde men paranakans, ter onderscheiding van de 
naar de kust vcrplaatste bergbevolking. De 
paranakans zijn goboren uit 
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huwelijken van bovenlandsohe heidenscho vrouwen 
met inannen uit andero streken. Do oorspronkelijke 
bevolking is verdeeld in 4 stam- men: 1. 
deTo>Lag6(inMatako, TolibacnSaloega), 
2. de To-Toraoo (in Tamboejango, Ma worn ba, 
Kabalo en OeEkoeli), 3. de To-Lalajo (in OeEkoeli, 
Limoro, Botaoeah, OeEdelc, Sandada, Todjo, 
Pantjoema en Podi), 4. de To-Ampana (in het 
Bongkogebied worden zij To-Wana genoemd). De 
Jaatato jaren hebben zich vccl Boegineezen in het 
landschap gevestigd. Op de To-Wana,s en Tolag6 
na is de bevolking vrijwel gehecl Mo- ham 
medaansch. De zending heeft haar werktor- rein 
beperkt tot Galanga en Tanahmawoea, waar nog een 
heidenache bevolking, de To-Pakambia, woont, die 
van Mori en Noord-Boengkoe is ver- huiscl. De 
gebruikelijke talen zyn het Baree en het Ta'&. Het 
eerste wordt in het geheele landschap verstaan, 
terwijl het Ta'a gesproken wordt door de To-
Ampana en To-Wana. Het Maleisch wordt al zeer 
veel gesproken en verstaan. De beetuurder, vroeger 
djena thans radja genoemd, woonde eerst in 
Ampana, nu in Todjo. In zijn huis worden de 
rijkssieraden bewaard： 2 vlag- gen (goheel 
versleten), een speer en een twee- tan d, terwijl daar 
verder nog opgeborgen zijn: een olielamp, oude 
matjes, een paar porceleinen kruiken en een 
porceleinen rijstschaal, alles van ouden datum. 
Hoofdmiddel van bestaan is land- bouw. Rijst en 
mais worden verbouwd op la- dangs. Eenige sawahs 
vindt men te Mo worn ba, Podi en Kabalo. Voorts 
worden veel pisang, ananas en twecde gewassen 
geteeld. De copra der uitgebreide klappertuincn aan 
de kust en de ingezamelde boschproducten worden 
door de opkoopers (voornamelijk Chineezen) 
opgesta- peld in de uitvoerhavens Ampana en 
Kabalo. Van do contracten met Todjo worden hier 
ver- incld: het lange contract van 11 December 
1887, goedgekeurd bij G. B. van 8 Augustus 1888, 
ge- sloten met Larioe, radja van Todjo, en zijn 
landsgrooten ； het lange contract van 25 Mei 1897, 
goedgekeurd bij G.B. van 28 November J 897 
gesloten met dezelfde personen; de sup- pletoirc 
overeenkomst van 1899, goedgekeurd bij (I. Ji. van 
31 Mei 1899 no. 3, betreffende den afstand van 
tolrcchten, gesloten met dezelfde personcn ； de 
verklaring van 4 Beconiber 1905, afgclegd door 
RoE, bestuurster van het landschap Todjo, en haar 
landsgrooten, betreffende don afstand van hun 
rechten op de Togean- cilandon, Oena Oena en het 
landschap Kadom- boekoo, welke verklaring werd 
goedgekeurd bij G.B. van 7 October 1908; de korte 
verklaring volgens uniform inodol afgclegd door 
RoE, bcHtuurntor van Todjo, en goedgekeurd bij 
G.B. van 7 October 1908; de korto verklaring vol-
gens uniform model afgelogd door Moeslaeni, 
bostuurder van Todjo, op 27 Maart 1916 on goed- 
gokcurd bij G.B. van 15 Juli 1916 no. 39. Laatst- 
gonocnido bestuurder were! op verzoek eervol 
ontheven van zijn waardighoid bij G.B. van 13 
Alaart 192G no. 3 en vervangen door Tadjocm 
Boeloo, di。op 19 Augustus 1928 eon akte van 
vorband teckende, welko word goedgekeurd bij 
G.B. van 27 Januari 1929 no. 4. Dczc bestuurder is 
nog in functie, woont te Todjo enis bezoldigd. JI ij 
wordt in hot bestuur bijgestaan door 3 dis- 
trictshoofden (volkshoofden met den titol van 
kapala koeinisi) en een bestuursassistent. Do 3 
districten zijn： Ainpana-Boron6, OoEkoeli en 

Oelocbangka. De districtahoofden en bestuurs-
assistent genieten bezoldiging en indemniteit voor 
reis- en verblijfkosten uit de onderafdee- lingskas. 
De onder hen dienende kampoeng- hoofden zijn 
onbezoldigd en ontvangen slechts collecteloonen. 
In het kampoengbestuur worden deze hoofden 
beijgstaan door pasoeld's. 

Loree is een zelfbesturond landschap, dat in 1916 
word gevormd. Bij ten tweede sub 4 van het G.B. 
van 5 December 1916 no. 35 werd be- sloten： de 
landschappen Napoe (zie DI. Ill), TawaElia (zie DI. 
IV), Besoa (zie DI. I) en Bada (zie DI. I) der 
onderafdeeling Poso van de af- deeling Midden-
Celebes te vereenigen tot een zelfbesturend 
landschap onder den naam van Loree； voorts bij 
ten derde sub 4 van genoemd besluit werd de 
resident van Manado gemach- tigd om den 
bestuurder van het voormalig landschap Napoe, 
genaamd Kabo alias Oemana Massi als bestuurder 
van het nieuw gevormd landschap Loree de korte 
verklaring te laten afleggen en becedigen. Deze 
korte verklaring volgens uniform model werd door 
Kabo op 18 Februari 1917 afgelegd en bij G.B. van 
22 Augustus 1917 no. 2 goedgekeurd. De grenzon 
van Loree zijn in het 0.: de lijn langs den kam van 
het Patingkahgebergte tot de bron van de Kekeha- 
rivier； verder langs deze rivier, de S. Maboe, de S. 
Kekelia en de S. Tineba tot haar oorsprong op de B. 
Tindba； voorts de lijn over de toppen Tineba, 
Towingkeli en Landonoea; van hier langs de 
Maleirivier stroomafwaarts tot waar zij stroomt 
tusschen de uitloopers van den Lanetop en van het 
Nahdinabagebergte (Pada Wondaoe); verder langs 
den kam van dit gebergte naar den B. Tarapoepoe. 
In het Z. de lijn van B. Tara- poepoo over den kam 
van het Woeampadage- bergte, den top B. 
Mobelada, langs het Hinoe- noegebergte en de 
Tomobombarivier van haar oorsprong tot haar 
uitmonding in de Rampiri- vier； in het W,: de lijn, 
die loopt langs den kam van het hooge 
Hampelagigebergte, dat zich halve-inaanvormig 
uitstrekt ten W. van de Rainpi-rivier tot do 
uitmonding van de Tawa- Elia-rivier (van hier 
neemt de Rampi verder den naam Koso aan); de w.-
lijke grenslijn zet zich voort langs de Koro tot de 
uitmonding daarin van de Karatambe; langs de 
Karatambe tot haar oorsprong op den B. Kawai, van 
hier langs het Kapepeagebergte, de S. Haloepolo tot 
haar uitmonding in de S. Rompo, en langs deze tot 
haar oorsprong op het Madoempdpegebergte: ton 
laatste langs de kammen van de Madoem- p6p6- on 
Parapag6gebergten; in het N. gaat de gronslijn over 
don kam van een deel van het Parapagdgebergto, 
langs het ineer Ranau-Ranau en het Marawaco-
gebergte naar den B. Pating- kah. Hot n.-lijko 
gronsgebergte wordt ook Fen- nemagebergte 
genoemd. Het landschap is vrijwel aan alie zijden 
door hooge bergketens om- geven, dio langs vele 
ruggon afdalen in vier hoogvlakten, nainclijk die 
van TawaElia (in het N. en de kloinste), van Napoe, 
Besoa en Bada. Het scheidingsgebergte tusschen de 
laatste hoogvlakten is het hoogst en dat tusschen de 
twee eerste het laagst. 

Lorco is het stroomgebied van de S. TawaElia (in 
Bada ook S. Balanta genoemd), die uit het 
grensmeer Ranau-Ranau stroomt, zich een weg 
moot banen door do scheidingsgebergten dor 
hoogvlakten en op de westgrens van Bada zich 
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vereenigt met de nog grootere S. Rampi, die na de 
samenvloeiing S. Koro wordt genoemd. De 
voornaamste zijrivieren zijn: de Hambo, Rampo, 
Torir6 en Malei. De TawaElia en haar zijtakken en 
ook de Rampi zijn als bergstroomen onbe- vaarbaar. 
De hoogvlakten zijn over het alge- meen vruchtbaar. 
vooral het n.-lyk deel van Napoe, de z.g. Woeasa-
streek. Het z.-lijk deel van Napoe is dor en kaal; het 
midden-gedeelte is drassig, ter plaatse waar de 
TawaElia-rivier zich verbreedt tot een klein meer. 
Ook de Tawa- Elia-vlakte is voor een deel drassig. 
De bergen zijn nog goed beboscht en rijk aan rotan 
en da- mar. Waar ladangbouw heeft plants gchad, 
zijn op de hoogvlakten uitgebreide alang-alangvel- 
den ontstaan. 

De inheemsche bevolking van Loree bestaat uit 4 
stammen: de To-TawaElia, de To-Napoe, de To-
Besoa en de To-Bada. Zij worden West-To- Radja's 
genoemd (zie brochure van Dr. A. C. Kruyt: „L* 
immigration prehistorique dans les pays des 
Toradja's occidentaux", uitgegeven bij gelegenheid 
van het in 1932 te Hanoi gehouden congres van 
praehistorici). Zij zijn over het al- gemeen forsch 
gebouwd en hebben een sterk 
onafhankelijkheidsgevoel. De To-TawaElia en To-
Napoe behooren tot de Barataalgroep en de To-
Besoa met de To-Bada tot de tiara-taalgroep. Alle 4 
stammen kennen drie standen: 1. de toe- ana's, de 
edelen; 2. den middenstand, de vrijen, ontstaan door 
huwelijken van toeana's met vrouwen uit den 
slavenstand ； 3. den slavenstand, omvattende de 
vrijgelaten slaven. Het verschil tusschen den derden 
stand en de eerste twee is in deze langdurig 
gelsoleerde berglandschappen nog goed merkbaar. 
Bij de To-Besoa en To-Bada is een groote neiging 
tot trekken waar te nemen. De Besoa-vrouw trekt 
met den man mee, maar voor de Bada-vrouw is zulks 
volgens de adat niet mogelijk. Overal in Midden-
Celebes tot in Boengkoe en Mori vindt men To-
Besoa-neder- zettingen. De To-Bada's keeren soms 
na jaren- lange afwezigheid naar hun land terug. De 
bevolking van Loree is nog grootendeels heidensch. 
De zending maakt er wel goede vorderingen. De 
Baree-taal wordt in Loree verstaan en het Ma- leisch 
vindt door het verkeer met de kust meer en meer 
ingang. De huizen zijn nog zeer primi- tief; slechts 
een paar hoofden hebben behoor- lijke woningen. 
Het hoofdmiddel van bestaan is landbouw. Rijst 
wordt veel op sawahs ver- bouwd en hier en daar 
(Napoe) op ladangs. Verder worden verbouwd: 
mais, aardappelen, bruine boonen, kool, uien en 
eenige andere groenten, benevens tabak en koffie. 
Uitgevoerd worden rijst en koffie, terwijl de 
Europeesche groenten naar de kust worden verkocht. 
De veestapel is belangrijk (zie bo ven). Nijverheid, 
jacht en visscherij (in de rivieren en meren) zijn van 
weinig belang. Vrijwel iedere kampoeng heeft een 
zendingschool. Maleisch wordt er in de laatste jaren 
ook onderwezen. De wegen zijn verbeterde 
paardenpaden； transportmiddelen zijn koe】ie'8 en 
draagpaarden. 

Kabo, de eerste bestuurder van het in J 916 
gecreeerde landschap Loree, is nog in functie. Zyn 
adattitel is Magaoe en hij is ondersclieiden met de 
Groote Zilveren Ster. Zijn woonplaats is Watoetaoe 
in Napoe. Hij geniet bezoldiging uit de 
onderafdeelingskas. Het landschap is ver- deeld in 3 
districten: Napoe, Besoa en Bada, 

waarover districtshoofden (volkshoofden) zijn 
gesteld, die den titel voeren van Compania (vroeger) 
of Biti-Magaoe (nu) en eveneens uit de 
onderafdeelingskas bezoldiging genieten. De 
kampoenghoofden zijn onbezoldigd en ontvan- gen 
slechts collecteloonen. In het kampoeng- bestuur 
worden zc bijgestaan door pasoel6*s. 

Oena Oena (zie DI. III). Dit zelfbesturend 
landschap werd, evenals Poso en Loree, in zijn 
tegenwoordigen vorm gecreeerd in 1916. Bij G.B. 
van 5 December 1916 no. 35, ten tweede sub 5, werd 
besloten de landschappen Walea, Batoe- daka (zie 
DI. I) en Tog6an (zie DI. IV) (onder- afdeeling 
Midden-Celebes) te vereenigen met het landschap 
Oena Oena tot een zelfbesturend landschap onder 
den naain Oena Oena en onder den bestuurder van 
laatstgenoemd landschap. By ten derde, sub 5 werd 
de Resident van Mana- do gemachtigd om den 
bestuurder van Oena Oena, Hadji Mohamad bin 
Daeng Materoe, in verband met de plants gehad 
hebbende ver- grooting van het aan zijn zorgen 
toevertrouwde landschap Oena Oena, een nieuwe 
korte ver- klaring te laten afleggen en beeedigen. Op 
7 April 1917 werd bedoelde korte verklaring volgens 
uniform model afgelegd en beeedigd (goed- gekeurd 
bij G.B. van 22 Augustus 1917 no. 2). 

Het landschap bestaat uit de eilanden: 
1. Oena Oena； 2. Batoedaka; 3. Togean； 4. Ma- 
leng6; 5. Talatahkoh: 6. Wal6a Kodi; 7. Walea 
Bangke, benevens eenige kleinere tusschenge- legen 
eilandjes. Het hoofdeiland Oena Oena wordt 
bestuurd door den zelfbestuurder, die den adattitel 
kapitan draagt; de eilanden, vermeld onder de nos. 2, 
3, 4 en 5, vormen het district Togean of Bintdng, 
onder een distrietshoofd, den titel dragende van 
kapitan moeda, terwijl de eilanden onder nos. 6 en 7 
het district Walea vormen, mede onder een kapitan 
moeda. Alle bovengenoemde eilanden liggen in de 
Tomini- bocht. Het landschap is ongevecr 800 
km.2groot. Voor het grootste gedeeltc bestaan do 
eilanden uit heuvelland, hier en daar afgewisscld 
door vlakten, zooals de kuslstrook van Oena Oena, 
het w.-lijk deel van Batoedaka, de n.-helft en het 
uiterste o.-lijk deel van Tog6an, benevens het z.w.-
lijk deel van Talatahkoh. Op de overige eilanden.is 
geen laagland aanwezig; het heuvel- land strekt zich 
tot aan zee uit. De voornaamste toppen zijn de 
Goenoeng A pi (4； 600m.) op Oena Oena, do 
Goenoeng Batoedaka en Laloanga (elk 土 200 in. 
hoog) op het eiland Batoedaka cn de Piek van 
Togean (土 500 in.) op het gclijkna- mige eiland. Op 
Batoedaka is de kuststrook hooger dan de vlakte, 
zoodat deze zeer moeras- sig is. Alle eilanden 
bestaan uit koraalsteen, bedekt met een aardlaag； 
waar de kuststrook vlak is, heeft zij een zandigen 
bodem. Het eiland Oena Oena is vulkanisch en heeft 
solfatoren en warme bronnen. Doordat de 
heuvelruggen bijna overal de kust naderon, is het 
Janden niet overal mogelijk. Op de Tog6an-eilanden 
worden even- weJ buaien aangetroffen, die 
beschutting geven tegen winden. De baai van 
Dolong is de beste haven van het geheele landschap. 
Op vele plaat- sen strekken zich voor de kust lange 
koraal- banken uit, zooal« nabij Bomba, Bongkahi, 
Benten, Maldngd, Loco, Popolioe en Walda. De 
rivieren hebben een korten loop; slechts enkole 
hebben het geheele jaar door water, n.l. de Ba-
toedaka en Loloango op Batoedaka en de Ben- 
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ten op het eiland Tog6an. De rivicrtjea op Ocna Oena 
zijn gedurende het grootsto deel van het jaar droog. 
Op Oena Oena bcstaat een auto- weg (zie het 
algemeene gedeelte hiervoron)； op de andere 
eilanden heeft men slcchts voetpaden. Het verkeer 
geschiedt hoofdzakelijk te water met prauwen on hier 
en daar per K.P.M., be- nevens particuliere kleine 
stoomers. De kam- poengs liggen alle aan de kust. Op 
Oena Oena heeft men personen- en vrachtauto's; op 
de andere eilanden enkel grobaks. De huizen zyn in 
Boegineeschen trant gebouwd. Op Ocna Oena en 
Koldia staan reeds steenen huizen. De be- volking 
van het landschap bestaat uit: 3 Euro- peanen en 
daarmede gelijkgestelden, 10.479 Inlanders, 123 
Chineezen on 137 andere Vreemde Oosterlingen, 
totaal 10.742 zielen. Van een eigen- lijk inheemsche 
bevolking is hicr geen sprake. De bewoners zijn van 
buiten de eilanden afkomstig; men kan zeggen, dat 
zoowat alle stammen van de Tominibocht er 
vertegenwoordigd zijn; To-Belo's van Halmahera, 
To-Ampana van Todjo, To-Kaj61i van Paloe, To-
Koelawi van Saoesoe, To-Badjo van Kendari, de To-
Parigi, To-Bo- bongka, enz. Verder vindt men er 
menschen uit Loewoek, Gorontalo en de Minahasa. 
Deze ver- scheidenheid van Inlanders is een gevolg 
van het feit, dat in vroegere jaren deze eilanden 
herhaaldelijk onder heerschappij van andere 
Inlandsche rijken hebben gestaan, zooals Dji- lolo, 
Bon 机 Tod jo en Limboto. In verband hier- inede is 
de taal een mengelmoes van talen der vroegere 
overheerschers, waarin nu het Ampana (Todjo)-
dialect en het Boegincesch overheer- schend zijn. 
Maleisch wordt er ook verstaan en gesproken. Met 
uitzondering van eenigo To-Ba- bongka's is de 
bevolking Mohammedaansch. 

Behoudens het woven van saroengs voor eigen 
gebruik wordt niet aan nijverheid gedaan. Vee- teelt 
en jacht zijn van weinig belang. De vee- stapel op 
Oena Oena behoort voor een groot deel aan een 
gewezen kapitan ； de door dezen gelmporteerde 
herten zijn zoo talrijk geworden, dat daarop gercgcld 
jacht wordt gemaakt. Op do Togean-eilanden treft 
men verwilderde kar- bouwen aan nabij Bdntdng; op 
Talatakoh en do Wal6a-eilandcn verwilderde 
rundcren. De visch- vangst wordt uitgeoefend door 
Badjo,s en Go- rontaleezen, die veel visch inzouten 
en drogen voor verkoop naar ciders. De bekende 
ketam kenari (klappcretende krab) komt veel voor op 
Batoedaka en de babi-roesa op Tog6an. Van de 
bosch])roductcn wordt voornainelijk rotan in- 
gezameld en uitgevoerd, afkomstig van Batoedaka en 
Tog6an. Van do cultures is do klapper- teelt het 
uitgebreidst. Rijst cn niais worden al- lecn op ladangs 
verbouwd voor eigen gebruik. Veel rijst moot van 
elders worden ingevoerd. De annere bevolking van 
clc eilanden Oena Oena en Togcan voedt zich thans 
met sagoe, do oor- spronkelijke volksvoeding. 
Sagoepalmen komen in uitgebreido complexen voor 
op de Togean- eilanden. Het hooge heuvelland is nog 
goed beboscht cn rijk aan rotan ； nabij Do】ong en 
op, Maldnge komt ijzcrhout voor. Do ladangs 
worden in do nabijheid der kampoengs aangelegd. In 
het geheele landschap komt malaria voor, het hevigst 
op Batoedaka. Ook framboesia is zeor verbreid. 

V66rdat het landschap Ooiift Oena vergroot were! 
met de lanclschappen Walda, Batoedaka 

en Tog6an (zio boven), was bestuurder Hadji Mohamad 
bin Daeng Materoe, een vroegere zee- roover, afkomstig 
uit Koetai; den 3den October 1909 had hij de korte 
verklaring volgens uniform model afgelegd 
(goedgekeurd bij G.B. van 15 Juli 1910 no. 18). Na de 
vergrooting in 1916 bleef hij bestuurder van het 
vergroote landschap na het afleggen van een nieuwe 
korte verklaring (zie hiervoren). Bij G.B. van 22 
September 1925 no. 32 were! hij op verzoek eervol van 
zijn waar- digheid ontheven, na tevoren voor zijn 
verdien- sten met de Kleine Gouden Ster te zijn beloond. 
Zijn neef Lapal6g6 bin Laberahima volgde hem op, na 
op 16 Augustus 1928 een akte van verband te hebben 
geteekend en beeedigd, die bij G.B. van 27 Januari 1929 
no. 4 werd goedgekeurd. Deze bestuurder is nog in 
functie, woont in de kampoeng Oena Oena en geniet 
bezoldi- ging. De twee districtshoofden (kapitan moeda) 
ontvangen eveneens bezoldiging uit de onder- 
afdeelingskas. De kepala kampoengs genieten slechts 
collecteloonen. 
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LOREE. Zio POSO, LOREE, TODJO en OENA 
OENA. 

TODJO. Zie POSO, LOREE, TODJO en OENA 
OENA. 
OENA OENA. Zio POSO, LOREE, TODJO en OENA 
OENA. 

NAPOE, (Aanv. Dl. III). Zie LOREE. 
TAWA ELIA. (Aanv. DL IV). Zie LOREE. BESOA. 
(Aanv. Dl. 1). Zie LOREE. 
BADA. (Aanv. Dl. 1). Zie LOREE. 
BATOEDAKA. (Aanv. Dl. I). Zie OENA OENA. 
TOGIAN, (Aanv. Dl. IV). Zio OENA 

OENA. :KIEWIET DE JONGE (Mr. Ir. HERMAN 
JACOB), (herzien). Geboren 9 Juli 1885 te_I)or- drecht, 
overlcden 29 Juli 1933 to Bandoeng. Stu- deerde to Delft 
en behaalde daar in 1911 het diploma van bouwkundig 
ingenieur. Vestigdo in 1914 de aandaoht op zich door het 
publiceeren van een studio over ..Bouwschappen" en 
werd in hetzelfde jaar tot leeraar bij hot middelbaar 
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technisch onderwijs a&n de Koningin-Wilhel- 
mina-school te Batavia benoemd. In 1916 ging hij 
over naar de Algemeene Secretarie, waar hij als 
commies-redacteur met den titel van adjunct- 
referendaris zijn nieuwe loopbaan begon. Zijn 
belangstelling richtte zich meet en meer op eco- 
nomische en staatkundige vraagstukken. Hij schreef 
in dezen tijd zijn studie over „PoIitiek der 
toekomst", waarin hij uiteenzette in welke rich- ting 
de algemeene staatkunde zich na den groo- ten 
oorlog naar zijn meening zou moeten ont- wikkelen 
； een geschrift, waaruit „de Gids" in 1917 een 
viertal hoofdstukken publiceerde. Het zich in Indie 
ontwikkelend openbaar leven: de Inlandsche 
beweging, de decentralisatie, de Volksraad, hadden 
zijn bizondere aandacht en sympathie. Hij toonde 
zich daarbij een overtuigd voorstander van een 
geleidelijke ontvoogdings- politiek en van 
samenwerking tusschen inheem- schen en 
Nederlanders. Toen in 1917 de eerste verkiezingen 
voor den Volksraad zouden plaats hebben, 
verdedigde hij eene aaneensluiting van alle 
evolutionnairen tot positieve sa men working met de 
Indische Regeering (de “synthetische" politick van 
de Buitenzorgsche evolutionnaire kiesvereeniging). 
Voorstander van de denkbeel- den van Gouverneur-
Generaal Van Limburg Sti- rum aanvaardde hij in 
1918 de hoofdredactie van het Bataviaasch 
Nieuwsblad, waarin hij zijn politieke denkbeelden 
ontwikkelde en het beleid van de Indische regeering 
verdedigde. In Maart 1919 legde hij in verband met 
de reorganisatie van dit blad de hoofdredactie neer 
en keerde naar de Algemeene Secretarie terug, 
waarop hij belast werd met het Secretariaat van de 
Arbeids- commissie. Zijn publicistisch werk zette 
hij aan- vankelijk voort in „Indische stemmen”. 
Toen in September 1919 de redactie van het 
“radicale" weekblad „de Taak" tengevolge van het 
uit- treden van epnige redacteuren van Semarang 
naar Batavia werd overgebracht, werdeh de 
„Indische Stemmen'' hierin opgenomen, en werd hij 
eerst medewerker, later redacteur en na zijn vertrek 
naar Nederland redacteur aldaar, van „de Taak**. 
Hoezeer hy met de staatkundige gebeurtenissen 
medeleefde blijkt o.a. uit twee artikelen in „de Gids" 
over de tweede Volksraadzitting (1919), waarin de 
bekende Regeeringsverklaring van Gouverneur-
Generaal Van LimburgStirum, waar- in belangrijke 
staatkundige hervormingen werden aangekondigd, 
door hem werd geprezen, en de voornaamste 
gebeurtenissen in deze zitting werden geanalyseerd. 
In dit jaar schreef hij ook zijn praeadvies voor het 
Negende Decentralisatie- congres (Juni 1919) over 
de decentralisatie in het algemeen en de instelling 
van regentschaps- radcn in het bizonder. In 1921 
vertrok hij met verlof naar Europa en wijdde zich 
gedurende zijn verb邸 in Nederland aan de studie 
van de rechts- wetenschap. Nadat h, in 】923 met 
goed gevolg het doctoraal examen in de 
rechtswetenschappen had afgelegd, werd hij 
verbonden aan het dag- blad „de Telegraaf**, en 
maakte deel uit van de hoofdredactie van dit blad. 
De banden met Indie waren echter niet definitief 
verbroken. In 1926 keerde hij daarheen terug, en 
werd aanvankelijk tot referendaris op het kantoor 
voor de decentralisatie benoemd. In 1927 ging hij 
van daar over naar het Departement van Finaneien, 
waar hij met eenige bijzondere opdracliten werd 
belast. Toen in 1928 Mr. J. J. Schrieke als 
Regeerings- 

gemachtigde aftrad, werd hij door den Gouverneur-
Generaal De Graeff tot Regeeringsgemach- tigde 
voor Algemeene Zaken benoemd en kreeg als 
zoodanig tot taak het contact met den Volksraad te 
onderhouden en het Indisch Regeerings- beleid te 
verdedigen. Toen eenige jaren later de economische 
crisis intrad, werden hem bovendien verschillende 
werkzaamheden op economise}! terrein 
opgedragen. In 1931 werd hij naast zijn ambt van 
Ilegeeringsgemachtigde, lid, in 1932 ook secretaris 
van de Economische Commissie, en kort daarna —
—na het vertrek van Prof. Van Gelderen ——
hoofdainbtenaar voor Economische Zaken bij het 
Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel. 
Deze functies namen door den loop van de 
gebeurtenissen voortdurend in omvang en be- 
teekenis toe, en legden steeds meer beslag op hem, 
totdat hij in Juni 1933 door zijn ontheffing van het 
ambt van Regeeringsgemachtigde in staat werd 
gesteld, zich geheel aan zijn werk- zaamheden op 
economisch terrein te wijden. Veel heeft hij echter 
op dit gebied niet meer kunnen tot stand brengen； 
reeds op 29 Juli d.a.v. overleed hij. 

Man van veelzijdige begaafdheid, met oor- 
spronkelijke denkbeelden, uitnemend publicist, 
levendig en overtuigend spreker, beminndyk en 
hoffelyk mensch, in het Indische staatkundige leven 
als weinigen georienteerd, heeft hij de Indische 
Regeering als Regeeri ngsge machtigde steeds met 
veel talent en groote toewijding ge- diend en 
verdedigd. Zijn verdediging van het beleid van G.-
G. De Graeff leidde er toe, dathij door de 
tegenstanders daarvan ook persoonlijk in den 
politieken strijd werd betrokken. In de waardee- ring 
van zijn optreden op staatkundig gebied en van de 
daarop geoefende critiek loopen de mee- ningen 
uiteraard uiteen. 
TERNATE EN ONDERHOORIGHEDEN. 
(Aanv. DI. IV). Bij Ind. Stb. 1921 no. 624 werd met 
ingang van 1 Juli 1922 het gebied der voor- malige 
residentie Ternate en Onderhoorighcden toegevoegd 
aan de residentie Amboina. Bij de instelling van het 
gouvernement der Molukken (Ind. Stb. 1925 no. 
579) werd het gebied der voormaJige residentie 
Ternate en Onderhoorig- heden, vergroot met het 
gebied der afdeelingcn Noord- en West Nieuw 
Guin6, omgevormd tot de residentie-afdeeling 
Ternate ondcr een resident met standplaats Ternate, 
terwijl als gevolg van de instelling van de residentie 
Molukken in de plaats van het gouvernement van 
dien naam (Jnd. Stb. 1934 n° 198), welke instelling 
met ingang van 1 Januari 1935 in working trad, Tcr- 
nate weer geworden is een afdeeling der residentio 
Molukken (zie Ind. Stb. 1934 n° 620), onder een 
assistent-resident met standplaats Ternate en 
verdeeld in 5 onderafdeelingen: 

1. Ternate, Tidore en Batjan, bestaande uit de 
eilanden Ternate, Hiri, Majo, Taifore, Tidore, 
Maitara, Pilonga, Mare, Pasirradja, Moti/Makian, 
Waidoba en Taneti zoomede de Kajoagroep en 
Goraitji eilanden, het gebied van het Sultanaat 
Batjan, het eiland Moeari, en de Obi-, Kekik- en 
Lawin-eilanden; 

2. Djailolo (hoofdplaats Djailolo), bestaande uit 
de districten Loloda, met Talofoeo, Iboe, Sahoe, 
Djailolo met Sidangoli en Dodinga als- inede Oba; 

3. W6da (hoofdplaats Weda), bestaande uit de 
districten Gane, W6da metPatani, Mabaen Gebe; 
4. Tobelo (hoofdplaats Tob61o), bestaande 
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uit de districten Wasile, Kaoe, Tobdlo, Gal61a en 
Morotai; 

■' 5. Soela-eilanden (hoofdplaats Sanana), be- 
staande uit de eilandengroep van dien naam. 

Cultures, Nyverheid, Handel. Kort na den oorlog 
nam de uitvoer aan copra weer toe. In 1930 bedroeg de copra-
uitvoer van de toenmalige residentie (afdeeling) Ternate ruim 
17.000.000 kg. Hoowel de malaise op den copra- prijs sterk haar 
invloed heeft doen gelden, kan toch worden aangenomen, dat de 
copra- uitvoer gedurende de laatste drie jaren vrijwel constant is 
gebleven. Dit vindt zijn oorzaak in het feit, dat copra voor de 
bevolking in deze streken het hoofdmiddel van bestaan is en zij 
derhalve 日. genoodzaakt is ook bij abnormaal lage verkoop- 

prijzen zich van haar copra te ontdoen. 
PATANI, (Aanv. DI. III). Groote kampoeng , Z in 

het district W6da, onderafdeeling Weda op het eiland Halmahdra; 
wordt in een vaste K.P.M. route eenmaal per maand aangedaan. In 
hoofd- zaak wordt copra uitgevoerd. Aantal zielen: Inlanders 1074, 
Chineezen 9, Arabieren en andere Vreemde Oosterlingen 8. 

DOWORA (BESAR EN KETJIL). (Aanv. DI. I). 
Twee kleine eilanden, gescheiden door een heele 
nauwe passage ten O. van het zuidelijk deel van 
Halmah6ra en behoorende tot het district Gaane van 
de onderafdeeling Weda. Er bevindt zich slechts een 
kampoeng (Dowora) bewoond door Badjo's, die in 
paalwoningen huizen. De bevolking is 
Mohammedaansch. Hoofdmiddel van bestaan is 
vischvangst. Aantal zielen： Inlanders 109. 

DJORONGA. Eiland aan de zuidpunt van 
Ualmah6ra, behoorende tot het district Gaane van de 
onderafdeeling Weda. Er bevindt zich slcchts een 
kampoeng boven water gebouwd (paalwoningen), 
welko bewoond wordt door Badjo's; de bevolking is 
Mohammedaansch. Hoofdmiddel van bestaan is 
vischvangst. De kampoeng op dit eiland heet Tawabi 
en heeft een bevolking van 233 Inlanders en 1 
Chinees. GONON它.(Aanv. DI. I). Eiland aan de 
zuidpunt van Halrnahdra, behoorende tot het district 
Gaane van do onderafdeeling W6da. De bevolking is 
afkomstig van Noord - H al mah6ra (To- bcloreezcn) 
on lecft van de vischvangst. Aantal zielen： 
Inlanders 155, Chineezen 3. 

HOLLANDIA. (Aanv. DI. II). Si nds 1931 heb- 
hen zich nabij HolJandia Indo-Europeanen ge- vestigd als 
landbouwkolonisten. Door de op Java govestigdo Voreeniging 
Kolonisatio Nieuw- Guinea is geleidelijk een honderdvijftigtal 
Indo- Europeanen naar de oingoving van Hollandia nabij hot 
Sentanimecr verhuisd, een emigratic, welke in do hand gewerkt we 
rd door de in 1929 begonnen wereklcrisis. De kolonisten zijn ge- 
vestigd in de door hen gcstichte nederzettingen 7 Ju lianadorp, 
Bijlslag en Abelsdorp. Deze dorpen 

liggen ongeveer twee dagreizen van" Hollandia, aan 
don weg Hollandia—Sarm* 

TAKAR. (Aanv. DI. IV). Do twee madi's 
(karwari's) to Bag6j Serwar zijn omstreeks het jaar 
1930 afgebroken. De in de omgeving van Bag6j 
Serwar in het gobergte verspreid wonende stammon 
beginnen meer en meer aanraking te zoeken met het 
landschapsbestuur van Tidore, dat langs de kust 
gevestigd is. 

TOR-RIVIER. (Aanv. JD1. IV). Het landschaps-
bestuur van Tidoro verkreeg eenigen invloed op 

den Mafinstam. Een viertal Mafingezinnen heeft 
zich gevestigd aan het veer over de Tor-rivier in den 
weg Hollandia—Sarmi. Bij wijze van heerendienst 
wordt genoemd veer bediend door do mannelijke 
leden van bedoelde vier gezinnen. 

WfiTAR(WETTER of P. OEETER). (Aanv.^ f 以'* DI. 
IV). Grootste eiland der Zuidwester-eilan-" den ten Noorden 
van Timor, met de in het Westen gelegen eilandjes Lirang 
(bewoond, met op de z.kust een kustlicht) en Recljoeng (on- 
bewoond) vormende de z.g. Wdtargroep, gelegen tusschen 125° 
43' en 126° 51'O.L. en 7°33, en 8° 4'Z.B. Het heeft een 
oppervlakte van ongeveer 54口 mijlen en behoort administratief 
tot de onderafdeeling Zuidwestereilanden der afdeeling Toeal, 
residentie Molukken. Het eiland heeft weinig kustvlakten, bijna 
onmiddellijk achter de kustlijn verheffen zich zware koraal- 
kalk-terrassen en grillig gevormd heuvelland. Alleen aan de 
westkust ten Noorden van de negorij Klisana en aan de z.kust 
bij de Meta Dikoean( meta=rivier) wordt een breedere en 
vruchtbare kuststrook gevonden. Het zich aan de kusten 
verheffend heuvelland, hoofdzakelijk opgebouwd uit koraalkalk 
met hoogerop grijze zandsteen, doet zich voor als een 
aaneenscha- keling van grillige heuveltoppen van bruin-vale 
kleur, doorsneden door nauwe en diepe ravijnen en bedekt met 
doorzichtig kajoepoetihbosch. Achter dit heuvelland verheft 
zich een massief, van W. naar O. loopend bergland, over het 
algemeen zwaar begroeid en waarvan de hoogste toppen de 
1300m. overschrijden, o.a. in het W. de Tanagatoe (1396 m.) en 
in het O. een bergtop zonder naam van 1412 m. hoogte. Op dit 
gebergte, dat grootendeels opgebouwd is uit oude erup- tievo 
gesteenten en van wege de eveneens grillige vertieale vormen 
moeilijk toegankel^k is, ontspringen talrijke rivieren, waarvan 
de grootste zyn de Meta Lihoetahoe en de Meta Sakir in het N., 
die echter beide zelfs voor prauwen niet be- vaarbaar zijn. In dit 
bergland wordt ongeveer midden op het eiland ten N.W. van de 
oude posthoudersstandplaats Uwaki aan de zuid- kust het 
Tihoemeer aangetroffen, een krater- raeer van ongeveer 2*km. 
lengte en300 m. breedte en waarvan do lengte-as loopt van N. 
naar Z. Volgens de in 1911 gedane peilingen varieert de diepte 
van 20― 0 m.; de inboorlingen be- weren dat palingen en 
krokodillen er in groote getale te vinden zijn. Het meer is 
behalve aan de n.zijdo omgeven door styl oprijzencl rotsge- 
bergte, waarop vorschillende kleine riviertjes ontspringen, dio 
het meer voeden, o.a. de Lerai en de Lirkana, die ook in den 
drogen tyd water toevoeren. Ook aan de noordzijdo is het meer 
goheel afgesloton door een langen heuvelrug van 5—15 m. 
hoogte met een kruinbreedte van 土 5m. Het meerwater wordt 
ondergronds afge- voerd door de Meta Tihoe, een zijarm van de 
Meta Perai, die zich later weer stort in de reeds eerder 
genoemdo Meta Lihoetaha, welke in hot N. bij de vestiging 
Tara in zee uitmondt. Vul- kanische verschijnselen vindt men 
ten Z. van deze negorij; op ± 10 km. afstand van de kust vindt 
mon een soort kratorvormigen kom met een straal van 土 1 km. 
Deze kom is geheel om- goven door koepelvormige heuvels 
begroeid met kajoepoetihbosch, welko alleen doorbroken 
worden door de bedding van de Meta Perai. De bodem van 
dozen kom vertoont zwavelafzet- 

rmMIIJ'111, ■ inni 
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tingen, terwijl er nog verscheidene solfataren j 
voorkomen, e6n ervan zich voordoende a-ls een 
heuveltje van ± 5 m. hoog met een top van gele | en 
roodbruine kleur. In den linkeroever van de Meta 
Perai spuit een krachtige heetwaterstraal ； het water 
van de rivier is zelfs aan de monding nog lauw. Ook 
op andere plaatsen van het eiland worden nog 
warmwaterbronnen aangetroffen, zooals bij Irpanas 
op de westkust, volgens de bevolking geneeskrachtig, 
en op de oostkust bij Wesiri en Arwalla. De bronnen 
hebben alle een min of meer sterk zwavelgehalte. Alle 
Wdtar- rivieren hebben aan den oorsprong een sterk 
verval, de snelheid wordt echter dicht bij de monding 
heel plotseling verloren, zoodat de meeste niet meer 
voldoende kracht hebben om door de door de zee 
opgeworpen duinwal heen te breken. Zij vormen 
delta's, doorsneden door kleine beekjes en moerasjes 
van brak water, broeinesten van de op het eiland zoo 
beruchte malariamuskieten. Het is dus niet te verhin- 
deren, dat de bevolking, die aan de kusten is gevestigd, 
langzamerhand uitsterft; het ras verslapt en verzwakt; 
uit deze energielooze en anaemische bevolking kan 
moeilijk een behoor- lijk en krachtig nageslacht 
voortkomen. De bevolking telde volgens de laatste 
gegevens 2877 zielen, waarvan 1623 mannen en 1254 
vrouwen. Hiervan wonen 225 op het eiland Lirang, 
negorij Oestoetoen. Zij is verdeeld in 29 negorijschap- 
pen, ondergebracht in 19 kampoengscomplexen, alle 
aan de kust. Met het oog op taal, afkomst en gebruiken 
kan zij ondergebracht worden in 5 hoofdgroepen, t.w. 
1. de bevolking van de 5 Christennegorijen aan de 
zuidkust Uwakki, Hoeroe, Sau, Planigagora en 
Ilmedo, de meest outwikkelde als gevolg van de 
aanraking met vreemdelingen — deaanraking met de 
V.O.C. b.v. dateert reeds van de 17de eeuw —en 
waarvan verschillende families afkomstig zijn van 
Wai- masse (Port. Timor); 2. de bevolking van de z.o-
. en o.kust van Manor of Mahoean af tot Arwalla, 
waartoe behoort de groote Peraistam, die wat betreft 
lichaamsbouw, wijze van op- treden en eenig 
taalverwantschap veel over- cenkomst moet toonen 
met de Toradja's van Midden-Celebes (volgens het 
verhaal moeten de Peraiers, die zich beschouwen als 
de toean-tanah van Wotar, afstammelingen zijn van de 
over- levenden van een Makassaarsche prau w, die op 
deze kust sehipbreuk heeft geleden； anderen weer 
beweren dat zij afkomstig zijn van Moa, de 
autochthone bevolking van dat eiland (zie aldaar); 

3.. de bevolking van de n.o.- en n.kust, de vroe- 
gere woeste en krijgshaftige Apitaistan), voor de 
pacificatie van het eiland wonende in kleine groepjes 
diep in het woeste bergland (ook de bevolking van de 
negorij Tuputy aan de z.kust ten 0. van Ilwaki moet 
daartoe worden ge- rekend); 4. de bevolking van de 
westkust van Eeoelit tot Ilmamaoe (de z.g. kaki-tanah 
in tegenstelling met de oostkust, de kepala-tanah waar 
de zon opgaat) sterk onder invloed van het nabije Al 
or en 5. de bevolking van de z.w.kust en de overige 
z.kust van Klisana tot Lemar- Arnaoe, grootendeels 
afkomstig van het Por- tugeesche Poelau Kambing. 
Elk jaar wor^t de bevolking hi er aangevuld door 
vluchtelingen van dat eiland, die zich er gewoonlijk 
bJijvend vestigen. De bevolking van het eilandje Li 
rang wordt gedeeltelijk gevormd door doze Poelau 

Kambingers, gedeeltelijk door afstammelingen van 
liedeu afkomstig van Alor. Ten slotte moet nog 
worden ver meld een kleine vestiging van Kisareezen 
afkomstig van de negorij Lebelau te Hiay, 
ressorteerende onder het negoryhoofd van 
Planigagora (z.kust ten Westen van Ilwaki). Vanwege 
het uiterst zware terrein bestond er vrooger vrijwel 
geen aanraking tusschen de verschillende 
bevolldngsgroepen, zoodat alle groepen verschillende 
talen spreken (enkele met dialectisch verband) en 
eigen gebruiken (adats) en bijzonderheden hebben. 
Zelfs de verschil- lendc stammetjes, waarin deze 
groote groepen weer kunnen worden onderverdeeld, 
vertooncn weer andere taaleigeuschappen. 

Sedert de pacificatie in 1910 en 1911 is onge- veer 
de helft der bevolking gekerstend ； de vroe- ger 
vanwege het koppensnellen en de kustroof zoo 
beruchte Perai- en Apitaistammen tellen officieel nog 
maar weinig heidenen, die men meer moet zoeken op 
de z.w.-en westkust (gedoopten 1477, lidmaten 440). 
Dat beide genoemde staramen zoo woest waren en op 
haast ontoeganke- lijko plaatsen woonden, behoeft 
niet te verwon- deren； bij hen toch kwam de 
bevolking der overige Zuidwester-eilanden de koppen 
snel- len, benoodigd voor het porka-feest (zie 
KISAR). Bij het heidendom treffen wij weer 
ongeveer de- zelfde ideeen en gebruiken aan als bij 
het ani- misme der overige Z.W.eilanden (zie KISAR 
en de LfiTI-EILANDEN), zij het ook in eenigs- zins 
gewijzigden vorm en onder een andere be- naming； 
aan „Liowolon of Liofoe】an‘‘(lio=zon, wolon of 
foelan = maan) wordt geofferd en ver- zoeken 
gebracht door middel van de zielen der voorouders, 
men kent berhala's, men gelooft aan goede en kwade 
geesten en aan soeanggi's, geofferd wordt bij 
huwelijken, begrafenissen, oogst van het gewas, enz. 
De priesters, hier of ,,hamar‘‘ geheeten, hebben 
grooten invloed ； niet alleen waren zij tevens de 
incdi- cijnman van den stam, doch vroeger waren zij 
ook hoof den en behoorden zij tot den add. ])c 
standenindeeling, waaraan men thans geen waarde 
meer hecht, was hicr vroeger ook be- kend; de add 
heette araiin (hoofden, priesters), het volk aswaain en 
de slavenstand ata. JJij de hcidencn is nog het 
exogamiscl), polygamisch, leviratisch patriarchaal 
stelsel in zwang. Niet- tegenstaande het tekort aan 
vrouwen, wat vooral vroeger veel kinderhuwelijken 
in de hand werkte, treft men hier en daar nog heden 
polygamic aan； ook het zwagerhuwelijk doet go ms 
zondcr- ling aan; men vindt dikwijls zeer jonge 
inannen met een oude vrouw. De bruidschat bestaat cr 
uit wit goed, gongs en klcwungs en is nog heel hoog; 
alleen oude rijke mannen kunnen zich de weeldc 
veroorloven van twee of meer vrouwen. Aan de z.o.-
kust bij Ilpokil bestaat nog het Bchaakhuwelijk, dat 
dikwijls aanlciding geeft tot vechtpartijen; kleine 
jongens werden er tot voor kort nog besneden. Voor 
zieken en vrouwen in de maandstonden worden 
buiten de vestigin- gen door de heidenen en so ms ook 
nog in de Christennegorijen kleine huisjes opgericht, 
een soort isolatie dus, om de vestigingen niet le ver- 
ontreinigen. 

Vroeger werd van dit groote eiland veel bijen- 
was uitgevoerd voor de batikindustrie op Java; 
jaarlijks komen thans nog op de noordkust 
Madoereesche prauwen om kajoe-soga te kappen. 
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Andere uitvoerproducten zijn lola-Iola- en ba- 
toelagaschelpen- en voorts tjcndana (santalum albim) 
bij kleine partijen. De landbouw heeft er plaats als 
ladangbouw; verbouwd worden mals, rijst, bataten 
en kafferkoorn of hotong. Met Ians en pijl en boog 
wordt veel jacht ge- maakt op wilde varkens, in de 
buurt van Jlwaki zijn nog enkele kudden ver wilder 
de karbouwen en paarden (Hiay). De veoteelt is van 
geringe beteekenis, de bevolking houdt karbouwen 
(aan de noordkust bij Tara), geiten en varkens. Ook 
de vischvangst heeft behalve op Lirang weinig 
beteekenis. De bevolking behoort tot de minst 
ontwikkelde der onderafdeeling ； op zon- en 
feestdagen gaat zij in de Christennegorijen ge- kleed 
op Ambonsche wijze； bij het werk draagt men nog 
den scha&mgorclel (tjawat), de vrouwen een kain 
lipa. Vanwege de armoede, die er thans heerscht door 
de malaise (bijenwas, het hoofd- product is thans 
byna waardeloos), komt vooral op de z.o.-kust en de 
o.-kust kleeding van geklopte ,boomschors 
langzamerhand weer in zwang.'' 

KISAR. (Kissar, Kisser, Kisher, Kesser, Kei- sar, 
Kiasar, Makisser, Makisar) (Aanv. DI. II). Eilandje 
in de Timorzee ten n.o. van Timor, ge- Icgen op 127° 
35 O.L. en 8° 5' Z.B., centrum van de z.g. 
Zuidwester-oilanden met de onderaf- 
deelingshoofdplaats Wonreli (onderaf deeling 
Zuidwester-eilanden, afdeeling Toeal der resi- dentie 
Molukken). Het eiland, dat ongeveer 100 km.2 groot 
is, rijst steil op uit zee en lijkt op een reusachtig fort. 
Het is dan ook een ophef- fingsgebied, gebeel 
omgeven door een massieven, hoogen rots- en 
koraalwand, hier en daar slechts een nauwe opening 
toonende voor het doorlaten van kleine riviertjes. De 
zuid- en westrand ver- toonen terrasvorming en 3 
plooien, vermoedelijk ontstaan tengevolge van drie 
verschillende op- heffingen. Het binnenland is een 
heuvelland en <ioet zich voor als een 
aaneenschakeling van kale en dorre klok- en 
koepelvormige heuvels en heuvclruggen, waarvan de 
hoogste top is de U'aitoeloe met een hoogto van 240 
in. Hot eiland is een oude atol, gcheel opgeheven; 
jongere stadia van dezelfde werking zijn de 
atoleilandjes Loeang cn Meatijmiurang van dezelfde 
onder- afdeeling. West- en Oostmoesson zijn scherp 
gescheiden, do nabijheid van het vastcland Australia 
heeft grooten invloed op bet klimaat. De regenval is 
er over het algemeen gering, vroeger had men zelfs 
regenlooze jaren. 1)e bevolking, door Longer cn 
dorst gedreven, vluchtto dan tijdelijk naar het 
nabijgelegen eiland Roma, <lat vanwege zijn dichtc 
bo bosschi ng vecl re- genrijker en vruchtbaardcr is. 
Op die wijze is ook de negorij Jlila op genooind 
ciland ontstaan, zij wordt gehecl bewoond door een 
bevolking af- komstig van Kisar, in mocilijke jaren 
daarheen gevlucht. Toch is de bodein van Kisar niet 
on- vruchtbaar. In de dalen wordt goede teelaarde 
gevonden en in gunstige regenjaren behoeft voor de 
diebte bevolking geen voedsel van buiten te worden 
ingevoerd. Ann den landbouw wordt de noodige zorg 
bestced ； men treft er vaste tuinon aan ,dio 
tweemaal s'jaars worden beplant. By de ontginning 
der gronden wordt do groncl om- geworkt mot 
aangepunte stokken; ook van bcinesting heeft men 
notie; gebezigd worden 8 tai meat en halfvergane 
bladoren. Hoofdvoedsel is mais, daarnaast verbouwt 
men poulvrucbten, 

rijst, oebi, bataten, laboe, cassave.suikerriet, enz. 
Van de aangeplante vruchtboomen dient vermeld te 
worden de cljeroek manis, waarnaar veel vraag is te 
Amhoina.cn Koepang; de inheemsche 
ananassoorCis een groote suikerzoete vrucht, 
ofschoon nog niet voldoende veredeJd. Het eiland 
heeft wijders een tamelijk bolangrgken veestapel van 
karbouwen, varkens, schapen en geiten； de 
inheemsche benaming van het eiland is Noha 
Jotwawa (geiteneiland). 

De bevolking telde volgens de volkstelling 1930 
8314 zielen en is verdeeld in 9 negorij- schappen, 
waarvan de grootste is Wonreli met 3407 zielen. De 
overige negorijen zijn Lekloor, Lebelau, Poera-
Poera, Nomaha, Aboesoer, Oirata-barat, Oirata-
timoer en Kotalama. Men woont niet in 
aaneengesloten negorij-complexen zooals op de 
overige Zuid wester-eilanden, doch in tuinhuisjes, 
verspreid over het geheele eiland sedert 1908, nadat 
een hevige cycloon deze eilanden teistorde. Vroeger 
waren de vestingen gelegen op de toppen der hoogste 
heuvels, versterkt met hooge steenen ringmuren en 
ondoordringbare cactushagen, zulks vanwege de 
voortdurende onderlinge twisten en veeten. Het 
bestuur in de negorijen wordt gevoerd door 
volkshoofden met den titel van orangkaja, pa- tih of 
radja, bijgestaan door de kepala*s-soa en de 
leldhdres (familiehoofden). 

De bevolking is thans (1934) voor meer dan de 
hclft tot het Christendom overgegaan (aantal ge- 
doopten 4861, aantal lidmaten 1118). De hei- 
densche animistische godsdienst beinvloedt echter 
nog zeer sterk het leven van den Chris- ten-Kisarees. 
De heiden of „orang hindoe" ge- looft aan een 
oerkracht, e6n macht, de oerbron van alles op aarde. 
Mensch, dier, plant, ja zelfs de aarde zijn door hem 
geschapen en worden door hem beheerd, geordend 
en geregeld. Deze oerbron noemt do Kisarees ,,Ike 
Makrorndho'* (onze Heer), die hoog en onzichtbaar 
in het hemelgewclf zetelt, doch die toch alles 
doorziet en doorgrondt. Van „Ike Makronidho" kan 
men zich geen voorstelling maken. De Kisarees heeft 
voor zijn godsdienstige behoefte iets meer tast- baars 
noodig, waarnaar hij zijn gebeden, zijn verzoeken 
kan richten. Daarom wordt als in- termddiair 
aangebeden de Zon, oplera (oepoe- lera, oepoe= 
grootvader of grootmoeder, lera, leero=zon), hot 
mannelijk beginselin den kosmos. Tot oplera nu 
moet de heiden zijn gebeden en verzoeken richten 
om „Ike Makromdho" te kunnen berciken. Hierdoor 
raakte „Ike Ma- kromdho" langzamerhand op den 
achtergrond, oplera nam hoe langer hoe meer zijn 
plaats in en werd ten slotte beschouwd als de 
verwekker van het loven. Het vrouwelijk beginsel is 
de aarde (noha, ook eiland); beiden staan tot elkaar 
ah echtgenooten, de regen is het bevruchtende zaad, 
waardoor alles geboren wordt. Deze op- vatting heeft 
aanleicling gegeven tot het ontstaan van een soort 
phallischen oeredienst, welke zich voornamelyk uit 
in houtsny werk en poppen, voorzien van groote 
genitalion en waarvan het voornaamste feest was do 
„porkan of „porke,\ hot feest der bevruchting van de 
aarde door de Zon. Dit porkafeest word vroeger om 
de zeven jaren gegoven, ook wel in tyden van groote 
droogte, misoogst, ziekte enz. Tenslotto einclig- den 
die feesteu, die sonis tot zelfs een maand duurden,in 
eon algenieenozwelgpartij (ko-o =ge- 
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giste palmwijn van de kolipalm, lontaren arke = 
sopitimoer, gedistilleerde palmwyn), waarbij in het 
openbaar de coitus werd uitgeoefend, de 
huwelijksbanden werden dan tydelijk verbroken, 
iedere man kon zich een vrouw nemen, die liij 
begeerde. Deze verliederlij ki ng alsmede de over- 
weging dat de veestapel bij dergelijke gelegen- 
heden een geduchte aderlating kreeg, zijn aan- 
Iciding geweest tot de afschaffing van het porka- 
feest, althans voor wat betreft de aanstoot gevende 
uitwassen. 

Men kan zich echter niet rechtstreeks met oplera 
in verbinding stellen, daarvoor beeft men weder een 
intermediair noodig, n.l. de zielen van afgestorvenen 
en vooral van voor de gemeen- schap belangrijke 
personen. Dezen dienen eerst te worden opgeroepen 
en door middel van hen kan men tot oplera 
verzoeken overbrengen. Is het een verzoek het 
geheelo eiland betreffende, dan wordt de ziel van 
den eersten mensch opgeroepen (den toean 
tanah=ornohe), betreft het de negorij, dan wordt die 
van den stichter of stichtster opgeroepen (orleke). 
Heeft echter het verzoek betrekking op een bepaalde 
familie (mataroemah), dan wordt een der voorouders 
opgeroepen, gewoonlijk de stichter van de roe- mah-
mata, terwijl men voor persoonlijke verzoeken zich 
wendt tot elken afgestorvene in zijn familie, die men 
wenscht. Voor elk dier verzoeken dient een 
afzonderlijk beeld, waarin eerst de ziel van den 
opgeroepen afgestorvene moet varen. Het oproepen 
geschiedt weder onder allerlei ceremonien en off 
eran den. De beel- den (patoeng, oplera's) varieeren 
in grootte van enkele centimeters tot 1 meter en zijn 
vervaar- digd uit hout. Zij stellen een mensch voor 
(man of vrouw) in zittende bonding met opgetrokken 
knieen, waarover de armen zijn gekruist, de 
bonding, waarin vroeger de menschen werden 
begraven. Indien men een verzoek wil richten tot 
oplera dat de geheele negorij betreft, verzamelt men 
zich in de oude negorij bij de oplera-kam- poeng 
(mann. aukerbe, vr. ririone). Het beeld, ongeveer 1 
meter groot, staat gewoonlijk in het midden van de 
oude verlaten vestiging onder een waringinboom. 
Door den hoofdpriester (leher marne) wordt onder 
het offeren de ziel van de stichter of stichtster der 
negorij opgeroepen. Verwacht men dat de ziel in het 
beeld, is gevaren, dan wordt het verzoek 
overgebraebt. Voor de mataroemah (familie) heeft 
men een kleiner beeld ter grootte van 1 tot 3 dm. De 
ceremonien voor het oproepen van de ziel van den 
stichter der mataroemah geschieden door het 
familiehoofd (lelehere), het beeld wordt be- waard 
op den zolder van het oorspronkelijke fanailiehuis. 
Voor persoonlijke verzoeken heeft men weer 
kleinere poppetjes van 3 cm. tot 1 dm. groot, ook wel 
vervaardigd uit ivoor, zilver goud of gigi-doejoeng 
(de slagtanden van de zeekoe). Ten slotte gelooft 
raen nog aan geesten, die den mensch goed en kwaad 
kunnen doen en die men door het aanbieden van 
offers gunstig voor zich moet stemmen. Deze 
geesten wonen in boomen (speciaal den waringin 
boom), op bergen, tandjoengs, groote eteenen, in 
grotten, enz., terwijl men ook rondzwervende 
geesten heeft. Animisme en spiritisme zijn dus de 
lioofd- gedachten van het heidendom. 

De inheemsebe bevoJking is nog altijd ver- deeld 
in drie scherp geseheiden standen of has 

ten. De eerste stand, waaruit over het algemeen de 
volkshoofden voortkomen, wordt do marna 
genoemd (de adel), in eigen kring weer verdeeld in 
marna-besar (marne lelaapo) en marna-ketjiL De 
marna's zijn de feitelijke beschikkers over het land 
(toean-tanah), zij behooren echter niet tot de 
oorspronkelijke bevolking, bet zijn de af- 
staimnelingen van de veroveraars van het eiland en 
hebben het eilandje Loeang tot bakermat. Het 
volksverhaal zegt dat zij van goddelijke afstamming 
zijn； op een klein eilandje bij Loeang (Nolawna) 
zouden zij langs een rotanladder dadelijk uit den 
hem el zijn gedaald. Het waren over het algemeen 
harde meesters voor hun onderhoorigen, zelf 
brachten zij hun leven door in een „dolce far niente". 
De zwaarste straffen werden opgelegd aan de twee 
overige standen bij de geringste inbreuk op hun 
aanzien of we- gens te weinig eerbiedsbetuiging. 
Zelfs in klee- ding uitte zich vroeger het 
standenverschil； de beide overige standen mochten 
bepaalde pa- tronen niet bezigen bij het weven van 
lenden- doeken (tjawats) en kains, de marna mocht 
vroeger alleen gekleed gaan met jas en broek of met 
een tjawat, waarvan de slippen tot over de knieen 
reikten. De tweede stand wordt uitge- maakt door de 
z.g. boer, afgeleid van het Let- tineesche ,,pore‘‘ 
(Kiss, wurue of wuhure), het volk, waarschijnlijk de 
autochthone bevolking van het eiland, de groote 
middenmoot en de economisehe kracht van de 
bevolking. Ten slotte de derde stand, de orang 
,,8tam‘‘ (slaven- stand), de afstammelingen van de 
vroeger op Timor en op de overige eilanden 
gekochte of in den krijg buitgemaakte slaven (ata, 
abka). Evenals bij den eersten stand heeft men bij 
deze twee standen ook nog het onderscheid tusschen 
boer-besar (moelia) en boer-ketjil, in stam- tetap 
(feitelijke lijfeigenen, opgenomen in de mataroemah 
van hun heer en die niet meer ver- kocht konden 
worden) en stam-belian (gekochte slaven, enz. die 
wel konden worden ver- kocht). Huwelijk of 
geslachteJijke omgang met een vrouw van hoogeren 
stand is nog altijd ver- boden； betrof het vroeger 
een marna-meisje dan werd dat vergrijp zelfs met 
den dood gestraft. Een eeuwenlango kerstening heeft 
aan deze kastegeest nog niet veel kunnen 
veranderen, dit feodale stelscl zal dan ook niet 
anders dan zecr langzaam verdwijnen op deze zoo 
geisoleorde eilanden. 

In tegenstelling met de meer oostelijk ge- legen 
eilanden wordt op Kisar het patriarchaal stelsel 
gehuldigd bij het huwelijk en de erfop- volging. Het 
huwelijk is exogamisch, polyga- misch en leviratisch 
(bij de christenen mono- gamisch). De vrouw volgt 
den man; zij treedt uit haar mataroemah en wordt 
geheel opgeno- mnn in die van den man. De 
uittreding van de vrouw uit haar mataroemah 
geschiedt door middel van een bruidschat, de 
maw6keweli, welke bestaat uit poesaka-bezit zooaJs 
ma«- boelan, mas-piring, mas lor2, klewangs en 
Jansen (gouden schijven, borden en oorhangers uit 
een alliage van goud, zilver en onedele metaJen). De 
kinderen uit hot huwelijk gesproten volgen de 
mataroemah van den vader. 

Op het eiland worden twee talen gesproken; de 
taal in de negoryen Oirata-timoer en Oirata- barat 
verschilt van die der overige negorijen en is zelfs 
voor den eigenlijken Kisarees niet ver- 
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staanbaar. De bevolking van Oirata heeft zich dan 
ook eerst veel later te Kisar gevestigd en is afkomstig 
van de z.g. Kepala-tanah Timor- besar (het 
Noordelijkst gedeelte van Timor), van waar zij 
onistreeks 1721 moet zijn govluoht. 

De aanraking der Hollanders met het eiland 
dateert van 1665. In verband met do herhaal- delijke 
invallen van de Portugeezen en Makas- saren riep 
men in dat jaar de hulp der V.O.C. te Banda in, op 
den llden Juli werd een verbond gesloten met do 
Compagnie en te Pantai Kiasar, een strandje aan de 
zuidkust van het eiland, werd voor het eerst de 
Hollandsche vlag ge- plant en de eed van trouw 
gezworen door eenige voorzaten van den huidigen 
radja van Wonreli. De bevolking schaarde zich 
geheel vrijwillig onder het gezag der V.O.C., terwijl 
de Hollanders van hun kant hulp beloofden tegen 
vreemde indringers. Bij die gelegenheid ontstond de 
ver- keerde naam. ,,Kisar". Op het strand ,,Kiasar" 
staande, vroeg men op den grond wijzende hoe het 
land heette. De inboorlingen, meenende dat 
gevraagd werd hoe het strand heette, antwoord- den 
“Kiasar". In 1668 werd het verbond her- nieuwd en 
in hetzelfde jaar werd bij Wonreli een redoute 
gebouwd (Kotalama), genaamd Delftshaven. In 
1777 werd op het strand Pan- tai-Nama aan de 
westkust, by den ingang van de kloof, die van uit die 
zijde toegang verleent tot het binnenland, nog een 
redoute gebouwd, genaamd Vollenhoven. Beide 
versterkingen kregen een Europeesche bezetting, 
waarvan de nazaten thans nog te vinden zijn in de 
kampoeng Kota- lama, de z.g. mestiezen (Welada). 
De Kisareezen zijn goede zeevaarders en visschers. 
Vermel- denswaardig is verder de weefkunst (kains, 
tja- wats, snikirs, enz.), die uitsluitend door de 
vrouwen wordt beoefend. 

Wonreli, de hoofdplaats, is de standplaats van den 
gezaghebber van Kisar en van den hulpprediker der 
Z.W.-eilanden. Het eiland, dat geen goede 
ankei'plaatscn heeft, wordt twee- maal per maand 
bezocht door de schepen van de Kon. Puketvaart 
Mij. via Amboina en Koe- pang. 

Literatuur: Ernst Rodcnwaldt, Die Mestizen auf 
Kisar; A. J. Beversluis en Mr. A. H. C. Gicben, Ket 
Gouvcrnement dcr Molukken (Me- dedeolingen van 
do Afd. Bestuurszaken der Buitengewosten Serie A 
No. 2); H. C. van Eij- bergen, Aanteekeningen 
gehouden op eene reis naar de Zuid-Wester eiJanden 
(Maart 1862) (J 883); C. N. Pleyte Wzn., 
Ethnografische atlas van de Zuid-Wester- en Zuid-
Ooster- eilanden (1893); G. W. Earl, Verslag van een 
bezoek op het eiland Kisser, een van de Sara- watti-
groep, in den Indischen Archipel (1841); I). H. Kolff. 
Jr. Reize door den weinig beken- den Zuidelijkcn 
Molukschen Archipel en langs de geheel onbekende 
Zuidwestkust van Nieuw- Guinea in 1825 en 1826 
(1828); C. Bosscher, Statistieke aanteekeningen 
omtront deAroe-eilan- don, Zuid-Wester-eilandcn, 
Key-eilanden, Ta- nimbor-eilanden (1854). Voor de 
taal: Hey- mering, Bijdrage tot de kennis van de taal 
der Zuid-VVester-Eilanden, tevens eene proeve van 
vergel 日king dorzelve met acht and ere Inland- sc he 
talen (1846); Mr. Dr. J. C. G. J onker, Let-- tineescho 
Taalatudieri, Vcrh. Kon. Bat. Gen. LX1X (1932). 

LETI (LETTI of LITTI). (Aanv. DI. II). Eiland 

hehoorende tot de Zuidwester-eilanden (on- 
derafdeeling van dien naam, afdeeling Toeal dcr 
residentio Molukken). Maakt met de ooste- lijker 
gelegen eilanden Moa en Lakor de z.g. Ldti-groep 
uit (zie aldaar). Het eiland doet zich voor als een 
aaneenschakeling van kale, ontwoude klok- en 
koepelvormige heuvels, aan de kust omgeven door 
een strook terras- land van 10—25 m. hoogte, 
bestaande uit op- geheven koraal en dat op de meeste 
plaatsen zeewaarts met een steilen rand eindigt. De 
om het eiland aangegroeide karangvlakten zijn 
bedekt met een tamelijk dikke humuslaag. In het 0. 
vindt men een uitgestrekte vlakte in den driehoek, 
gevormd door de negorijen Laitoetoen, Batoemiau 
en Loehoeleli, geheel bedekt met alang-alang, 
terwijl men de zuid- kust volgende komt aan een 
groote vlakte met laag boomgewas bedekt en 
waarvan de grond niet al te vruchtbaar is (belakang 
tanah). Vooral van wege de kale heuvelreeks, 
hierendaarslechts begroeid met kolipalmen (lontar) 
en waarvan de hoogste toppen zijn de Woearia wan 
(groote berg) 406 m. en de Watoepoes 399 m., heeft 
het landschap in den oostmoesson hetzelfde desolate 
aspect als Kisar. In den westmoesson heeft het 
eiland geen veilige ankerplaatsen, in den oost-
moesson en in de kenteringmaanden (April en 
October tot half December) kan geankerd wor- den 
voor Serwaroe op de noordkust, vroeger de 
standplaats van den posthouder. Als gevolg van de 
slechte begroeiing van het eiland is er over het 
algemeen een geringe regenval； ook hier moeten 
wel eens regenlooze jaren geweest zijn； de 
bevolldng is voor haar voedsel dan aange- wezen op 
het naburige Moa. Heeft men echter gunstige 
regenjaren dan is er geen tekort, elk stukje grond dat 
maar beplantbaar is, wordt be- bouwd; naast mals, 
het hoofdvoedsel, wordt door de bevolking 
aangeplant cassave, rijst en verschillende 
katjangsoorten (peulvruchten). In tijden van 
schaarschte is vooral de kolipalm de redder in den 
nood, niet alleen vanwege de sa- goeweer 
(palmwyn), dock ook de vruchten (op Java siwalan 
genoemd) leveren voedsel op. Op L6ti worden 
voorts verschillende manggasoorten (mangifera 
sylvatica) aangetroffen. Vreest men voor een 
voedseltekort, dau wordt het vrucht- vleesch aan 
schijven gesneden en gedroogd, ook de pitten 
worden na droging en weeking in zee- water ten 
slotte gekookt genuttigd. De veestapel op het eiland 
is van tamelijk veel belang ； kar- bouwen, paarden, 
geiten en schapen laat men vrij loopen in de 
hierboven vermelde vlakten； veediefstal komt dan 
ook zeer veel voor. Het vee client hoofdzakelijk om 
geofferd te worden by de heidenscho godsdienstige 
feesten, zooals bij de doodenfeeston (pesta mati) en 
bij de op- richting van nieuwe woningen. 

De bevolking telde bij de volkstelling 1930 6042 
zielen en is verdeeld in 6 negorijsehappen n.I. van. 
het Westen naar het Oosten gaande Nocwewang 
(958), Tomra (1845), Toetookey (1195), Batoemiau 
(655), Laitoetoon (465) en Loehoeleli (924). 
Hiervan zyn 5124 personen gedoopt, het a&ntal 
lidmateu bedraagt 1240. De meeste negoryen zijn 
gelegen aan het strand, op opgehoven koraalriffen en 
zijn alle voorzien van een hoogen steenen ringmuur. 
Thans zijn de huizen op den grond gebouwd, 
vroeger ston- den zy op palen. Verder het 
binnenland in heeft 
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•de bevolking h&ar tuinbuisjes (kerasans), waar zij 
in den plant- en oogsttijd verblijf houdt. Op den 
achterwal van het eiland treft men nog enkele 
vestigingen aan, die behooren tot de nego- rijen 
Noewewang, Tomra en Toetoekey. Zij worden 
bewoond door afstainmelingen van de herders, die 
belast waren met de zorg van de op den achterwal los 
rondloopende kudden vce. 

Het eiland Ldti is in de laatste 20 jaren zeer in 
beteekenis achteruitgegaan ； stapelpla&ts van de 
uitvoerproducten der Z.W.-eilanden is thans Kisar. 
Het tolkantoortje te Serwaroe werd in 1932 
opgeheven evenals de Gouvernements Ini. school 
2de klasse. 

De Lettinees is een goede prauwvaarder en 
visscher; voor den ruilhandel met de naburige 
eilanden wordt visch gedroogd； de ikan djoe- 
loeng, die evenals de haring in groote scholen op de 
kust komt en dan door de vrouwen wordt opgeschept 
in netten. Ook de weefkunst wordt op het eiland druk 
beoefend; de weefsels worden tegen mais geruild op 
het eiland Moa. (Zie verder LETI-GROEP). 

Literatuur: D. H. Kolff. Jr, Reize door den weinig 
bekenden Zuidelijken Molukschen Ar- chipel en 
langs de geheel onbekende Zuidwest- kust van 
Nieuw-Guinea in 1825 en 1826 (1828); C. Bosscher, 
Statistieke aanteekeningen omtrent de Aroe-
eilanden, Zuid-Wester-eilanden, Key- eilanden, 
Tammber-eilanden (1854); H. C. van Eijbergen, 
Aanteekeningen gehouden op eene reis naar de Zuid-
Wester-eilanden (Maart 1862) (1863); C. N. Pleyte 
Wzn., Ethnografische atlas van de Zuid-Wester- en 
Zuid-Ooster-eilanden 〈1893). Voor de taal: 
Heymering, Bijdrage tot de kennis van de taal der 
Zuid-Wester-Eilanden, tevens eene proeve van 
vergelijking derzelve met acht andere Inlandsche 
talen (1846); N. Rin- nooy en J. Brandes, T. B. G. 
XXXI en Mr. Dr. 
J. C. G. Jonker, Lettineesche Taalstudien, Verb. 
K. B.G. LXIX(1932kZ 

LETIGROEP (LfiTI-EILANDEN). (Aanv. DI. 
II). Groep van drie eilanden in de Timorzee, deel 
uitmakendp van de z.g. Zuidwester-eilanden •en 
gelegen tusschen 127° 36' en 128° 15' O.L. en 8° 5' 
en 8° 17' Z.B. Zij bestaat uit de eilanden L&ti, Moa 
en Lak or en behoort administratief tot de 
onderafdeeling Zuidwester-eilanden, af- ■deeling 
Toeal der residence Molukken. Van deze eilanden 
doet L&ti zich voor als een aan- eenschakeling van 
niet zeer hooge, ontwoude klok- en koepelvormige 
heuvels, omgeven door een plateau van opgeheven 
rif, dat steil uit zee oprijst. De eenige ankerplaats op 
bet eiland is Serwaroe op de noordkust, vroeger de 
stand- plaats van den posthouder dezer eilanden en 
dat nu nog 6 maal per jaar wordt aangedaan door de 
K.P.M. Moa bestaat uit twee afzon- derlijke 
heuvelcomplexen, in het W. het goed- begroeide 
Kamargebergte en in het 0. een groep van kale 
heuvels met als hoogste punt de Kar- bouwenpiek. 
Beide coraplexen zijn verbonden en «)mgroeid dour 
karangvlakten. Lakor is niets anders dan een 
opgeheven uitgestrekt koraalrif van geringe hoogte; 
vooral de bodem van dit eiland is weinig vrucbtbaar. 

De ban del dezer eilanden heeft vooral in de 
laatste jaren weinig meer te heteekenen, de eilanden 
hebben weinig hulpbronnen. In normale tijden 
bestaat de uitvoer uit wat bijenwas (Moa), copra, 
buffelhuiden (Moa en Leti), Iola- en ba- 

toelagasohelpen (Trochus Nitolicus en Tarbo 
Marnioratus) en sirih-oetan (vooral Lakor). De 
interinsulaire handel bestaat hoofdzakelijk uit ruil； 
met de bevolking der omliggende eilanden wordt 
ruilhandel gedreven in vlerkprauwen, droge visch, 
mais, rijst, gedroogde cassave, weefsels, buffels, 
varkens, geiten en scbapen. De vee- stapel dezer 
eilanden is tamelijk beduidend (paarden, 
karbouwcn, geiten en schapen), Moa alleen heeft 
ongeveer 5 a 6 duizend buffels, ter- wijl Lakor bij 
uitstek geschikt is voor de teelt van geiten en 
schapen.' 

Ofschoon de inheenische bevolking thans 
grootendeels is gekerstend (de samenleving be- 
vindt zich in den bekenden overgangstoestand, 
ondor invloed van de zending en het Europeesch 
bestuur heerschen langzamerhand zachtere zeden, 
onderlinge oorlogen worden niet meer gevoerd), kan 
evenals van de overige Zuidwester-eilanden toch 
nog niet gezegd worden dat het heidendom is 
uitgeroeid. Het sluimert en is in aller harten in 
latenten vorm aanwezig om in tijden van nood en 
gevaar, zooals bij epi- demieen, hongersnood, enz. 
we er opnieuw in voile kracht op te bloeien. Het 
geloof in spoken, geesten, voorteekenen, 
soewanggi's en het ver- jagen van ziekten door 
middel van een berhala kan men overal terugvinden. 
Het oude heidendom manifesteert zich 
hoofdzakelijk in de ver- eering van de zon 
(Oepoelera, Oplera = groot- vader zon), hetgeen vele 
schrijvers in de mee- ning heeft gebracht met 
zonaanbidders, zooals de oude Perzen, te doen te 
hcbben en dat de zon de allerhoogste macht vormde. 
Dit is niet juist, de zon moet als een godheid van 
minderen rang worden beschouwd. Ofschoon de 
aninngtische eeredienst op de Zuidwestergroep zich 
in aller- lei grillige vormen vertoont, die dikwijls 
uiter- Iijk veel verschillen, schijnt er toch slechts een 
grondvoorstelling te bestaan. Op alle eilanden treft 
men bij den eeredienst den Loeangschcn invloed. De 
benaming van de zon Oplera Lgona, het 
scheppingsverhaa), de kaslenindeeling, alien wijst 
op de bakermat Locang. Op Loeang moot de 
eeredienst gebracht zijn door cen volk, ko- mende 
uit het Westen, later overgcbracht door de Loeangers 
op de overige eilanden. Zie om- trent den godsdienst 
onder KJSAR. 

De Christenen gaan op Zon- en feestdagen 
gekleed op Ainbonwche wijze, door de week en op 
het werk dragen de inannen een lenden- doek 
(tjawat); de vrouwen een kain lipa of een eigen 
gewewen kain, boven de borsten vastge- maakt. Bij 
fcestelijkheden dragen de inannen nog een smaHen 
hoofdhand van kolihlad en cen ojnslagdoek, 
waarmede het Jichaam gedrapeerd wordt, de 
vrouwen een zwart baadje en platen en borden van 
dun goud en zilver (mas boelan, mas piring). 

Evenals de bevolking derandereZ. W.-eilanden is 
zij verdeeld in 3 scherp afgescheiden Htanden, den 
marna- (adeJ), den boer- (het volk, pore) en den 
slavenstand of stam (ata=sJaaf). Zie daar- ointreJit 
onder KISAR. I)e autochthone bevolking van L6ti 
woont in de negorijen Nocwewang, Tomra, 
Batoemiau, Loehoeleli en Laitoetoen, zij vormt den 
jniddenstand (pore). Die van J'oe- toekey moet 
afkomstig zijn van het eiland Roma, negorij 
Djeroesoe. Op L6ti en Lakor treft men evenals op de 
Loeang-Sermata-eilanden en Djeroesoe het 
matriarchaal stelsel aan, op Moa 
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daarentcgen wordt hot patriarchaat gehuldigd, i doch 
niet in alle consequenties. Op Ldti wordt geen 
bruidschat betaald, de man volgt de vrouw in haar 
mataroemah, de kinderen behooren tot •de 
mataroemah der vrouw. Ofschoon de man •de vrouw 
volgt, blijft hij toch tot zijn mataroe- mah behooren; in 
zaken do mataroemah der vrouw betreffende beeft hij 
niets te zeggen. Bij den dood van den man kan alleen 
do harta- pentjarian geerfd worden; cerst komen do 
kinderen en de vrouw aan de beurt, vervolgens de 
moeder van de vrouw, haar zusters en dan pas de 
broers. Ook de erfopvolging geschiedt langs de 
vrouwelijke lyn. Op Moa daarentegen volgtde vrouw 
haar man; zij treedt uit haar mataroemah. De kinderen 
echter worden tusschen de beide mataroemahs 
vcrdeeld, met dien verstande dat het late, 3de en 5de 
kind komt aan de famiiie van den man, het 2de, 4de, 
6de enz., aan de famiiie van de vrouw. Op Ldti en 
Lakor alsmede op Loeang, Sermata, Damar en in de 
negorij Djeroesoe van het eiland Roma, bestaat het 
exogamisch, monogamisch, leviratisch, matri- archaal 
huwelijksstelsel.. 

SERMATA. (Aanv. 1)1. III). Eiland in de 
Timorzee, behoorende tot de Loeang-Sermata- groep, 
onderdeel der Zuidwester-eilanden, onderafdceling 
van dien naam, afdeeling Toeal der residentie 
Molukken. Het is het grootste eiland van die groep, 
lang en smal, geheel in- genomen door een bergland 
bestaande uit een van Oost naar West loopenden rug, 
in het Oos- ten en Westen nog flink begroeid, doch in 
het midden zich voordoende als een klok- en koepel- 
vorinig heuvelland, als gevolg van ontwouding 
(branden) begroeid met alang-alang. Dit complex, 
waarvan de hoogste top is de Loplai (392 in.), bestaat 
uit oude gesteenten, hier en daar door koraalkalk 
bedekt; de zuidelijke helling is in het algcmeen veel 
steiler dan de noordelijke. Rondom dit bergland 
bevindt zich een breede wtrook karang, bedekt met een 
tamelyke dikke humuslaag. De kusten zijn over het 
algemeen stcil; in den oostrnoesson kan geankerd 
worden aan de noordkust bij Mahaleta, ofschoon moei- 
Jijk, terwijl k lei no re vaartuigen een bcschutte 
ankerplaats kunnen vinden in den westmoesson in do 
baai van Lelang aan de zuidkust. Slcchta in den 
westmoesson treft inon or verschillende min of meer 
groote bergstroomen aan, o.a. dien bij de vestiging 
Gerwali, waar vroegcr de V.O.C. een blokhuis had, en 
die ontspringt op don Boro. J)e bevolking leeft van den 
landbouw, die cr als iadangbouw plaats heeft; steeds 
wordt er voor gewaakt dat do bevolking niet te kleine 
tuinen aanlegt, aangezien het eiland van oudsher ook 
do voorraadschuur is van het nabijgelogen Loeang (zic 
aldaar). Door de bevolking wordt vorbouwd mats 
(hoofclvocdsel), laboe, bataten, katjang, enz., bij een 
surplus vorkocht of tegen droge visch ingeruild te 
Loeang en op de Babar-eilan- dcn. Zij niaakt druk jacht 
met Ians, pijl on boog op de hier in groote 
hoevcelhedon voorkomende wilde varkensi De 
noordkust van Mahalota af naar het Westen en de 
zuidkust bij Lelang heb- ben schelpenrijke riffon; naast 
copra zijn lola- en batoclagaschelpen do eenige 
uitvoerproduc- ten van het eiland. Alle negorijon zijn 
thans aan de kust gevestigd en zijn nu niet meer als 
vroegcr door zware steonen muren bescherind. Het 
eiland is vordeeld in 9 negorijsehappon. Do be 

volking, dio in 1930 2708 zielen telde, woont in de 
vestigingen Romkisar, EIo, Gerwali, Mahalota, 
Romdara, Rotnama, Poepliora, Regoha, Batoegadja 
(Watoegaai) en Lelang. Zij is tbans geheel gekerstend, 
maar behoort met die van Wdtar nog tot de minst 
ontwikkekle der Zuid- wester-eilanden. Zij woont in 
eenvoudige ge- zinswoningen, die dadelijk op den 
grond zijn ge- bouwd, en ofschoon men op het eiland 
nog vol- doende hout en bamboe aantreft, zijn do wan- 
den meestal nog van klapperblad vervaar- digd. Het 
bestuur in de negorijen wordt evenala op de overige 
Zuidwester-eilanden gevoerd door een volkshoofd 
met den titel van orang- kaja, bijgestaan door zijn 
kepala's-soa (wijk- hoofden) en de familiehoofden 
(oudsten der mataroemahs). Veel gezag heeft het gros 
di er hoofden, waarvan de meesten lezen noch schrij- 
ven kunnen, niet, terwijl de meesten hunner evenals 
het volk, zeer verzot zyn op de gegiste sageroe en 
sopie-timor van den koli-palm. Evenals op de Leti-
eilanden en Loeang heerscht hier het matriarchale 
stelsel (de man woont bij de vrouw in, geen 
bruidschat, de kinderen uit het huwelijk komen aan de 
famiiie der vrouw, in zaken de mataroemah der vrouw 
betreffende heeft hij geen zeggingsschap, wel in de 
zijne; het erfreebt en de erfopvolging geschieden 
langs de vrouwelijke lijn, enz.), terwijl men ook hier 
het bij de overige Zuidweater-eilanden beschreven 
kastenstelsel aantreft. Veel marna's zijn er echter niet 
meer, dezen moeten vroeger erge vexa- teura zijn 
geweest, veel erger dan elders en op een groot feest 
door de overige standen bijna geheel zijn omgebracht. 

Literatuur: Zio LOEANG. 
LOEANG, (Aanv. DI. II). Eilandje behoorende tot 

do Zuidwester-eilanden, meer in het bij- zonder tot de 
Loeang-Sermata-groep (zie ook SERMATA), 
bestaande behalve uit de beide genoemde eilanden, uit 
de eilandjes Kelapa, Tiata, Metoetoen, Metimiarang 
(meti=rif, mi- arang = van de marna) en Metirialang. 
Van de laatstgenoeinde eilandjes is slechts het atolei- 
landje Metimiarang bewoond door Loeangers 
afkomstig van do negorij Loeang-barat of 11- marang. 
Op dit eilandje is ten behoeve van de zeevaart een 
kustlicht geplaatst. 

Loeang wordt behalve hier en daar een zeer smalle 
kuststrook, waarop de negorijen Loeang- Tiinoer en 
Loeang-Barat zijn gelegen, geheel ingenomen door 
een tweetal dorre heuvelcoin- plexen, geheel 
opgebouwd uit kalksteen, ge- vuld met crinoide stylen 
en waarvan de hoog- sto top is do Worloeli met een 
hoogte van 260 m. Het eilandje heoft cen oppervlakte 
van 土 7o km.2 en bohoort evenals de overige eilandjes 
dozer groep adniinistratief tot de onderafdeeling 
Zuidwestor-cilanden, afdeeling Toeal der residentie 
Molukken. Het is een atol, geheel om- geven door een 
uitgestrekt koraalrif en kan slechts bij vloed door een 
drietal toegangen be- reikt worden door kleino 
zeilprauwen en weinig diepgaandc vaartuigen. Door 
de rotsachtige bodemgesteldheid — de kale, met 
schrale gras- velden bodekto heuvels bieden vooral in 
den oostrnoesson cen desolaten aanblik, hier en daar 
slochts verheffen zich spaarzame boomgroepen, 
waarby do koli- of lontarpalin (Borassus Fla- 
belliformis) domineert, terwijl er op het geheele 
I eiland slechts 2 putten wordon aangetroffen, 
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die brak water opleveren 一 is landbouw er nict wel 
mogelijk, voor de voedselvoorziening is de 
Loeanger van oudsher aangewezen op het na- bije 
Sermata en op het eiland Moa van de weste- lijker 
gelegen Ldti-groep. Toch heeft het eiland een 
grooteren veestapel dan het grootere en 
vruchtbaarder Sermata (karbouwen, geiten en 
varkens); in den drogen tijd voeden de buffels zich 
met mos en zeewier. De bevolking telde in 1930 949 
zielen en woont thans in 2 negorij- complexen, 
Loeang-Timoer, de grootste, een samentrekking van 
de oude zelfstandige nega- ries Teproeloe, 
Poepoeeny, Pepoepoen en Hin- lely met 677 zielen, 
en Loeang-Barat of Hmara ng (ili-marang = berg van 
de mama's) met 272 zielen. Vroeger waren de 
negaries gevestigd op de toppen. der heuvels en 
rotsen, met het oog op de onderlinge oorlogjes 
versterkt met zware steenen muren en 
ondoordringbaer cactushagen. Vooral tusschen 
Ilmarang en de overige oude negorijen kwam het 
vroeger herhaaldelyk tot bloedige botsingen door 
het meti-bezit; de gren- zen der visch- en 
schelpenrijke riffen zijn thans echter behoorlijk 
vastgelegd. 

Dit kleine eilandje schijnt de bakermat te zijn 
geweest van een groot deel der bevolking van de 
L6ti-groep, Roma, Kisar en Sermata; zelfs tot diep 
in de Babar-, Tanimber en Kai- eilanden is de 
Loeang-invloed nog waarneem- baar en worden de 
oude Loeangers als de voor- vaderen beschouwd. 
Het een en ander berust niet alleen op 
overleveringen en oude volksver- halen; de op de 
eilanden gesproken dialecten, het kastenstelsel, de 
heidensche godsdienst met als hoofduiting de 
vereering van de zon, het mannelijk beginsel en 
genoemd Oplera Lgona (letterlijk vertaald 
Grootvader Zon van Loeang) en bet 
scheppingsverhaal, alles wijst naar het oude centrum 
Loeang terug. Volgens de overlevering moet het 
eilandje, dat nu als een rots uit de zee steil oprijst, 
vroeger reel grooter zijn geweest en 66n geheel 
hebben uitgemaakt niet alleen met de omliggende 
riffen en eilandjes, maar ook met de overige 
Zuidwester-, Babar- en Tanimber-eilanden. Door 
herhaaldc plagerijen van de Loeangers werd Oepoe-
lero, de zon, dus- danig vertoornd dat hij naar 
beneden kwain, de gedaante aannam van een groote 
„ikan-sakoen en het groote land verwoestte. Thans is 
de bevolking geheel tot het Christendom 
overgcgaan, zy gaat gekleed op de wijze der 
Ambonneezen, de tjawat is geheel in onbruik 
geraakt. De bevolking leeft boofdzakelijk van de 
vischvangst; enkele Loeangers hebben ladangs op 
Sermata. De visch wordt er gedroogd en gezouten, 
het geconserveerde product wordt op de omliggende 
eilanden verkocht of op Moa en Sermata tegen mats 
geruild. Andere zeeproducten voor den uitvoer zijn 
tri pang, Iola- en batoelagaschelpen. De 
vlerkprauwtjes benoodigd voor de visch- vangst 
worden betrokken van het eiland Damar, de grootere 
roei- en zeilprauwen van de tot de onderafdeeling 
Banda behoorende eilanden Nila, Seroea en Teoen. 
Van oudsher waren de Loeangers stoute 
zeevaarders; zij voeren vroeger zelfs tot de Aroe- en 
Timorlaoet-eilanden in het Oosten en Timor-Dilly in 
het Westen om er han- del te drijven. Zy stonden op 
een hoogere trap van beschaving dan de omwonende 
eilanders, ook in den krijg waren zij bedreven. De 
autoch- thone bevolking van Moa moet zij zelfs 
geheel 

verslagen en verdreven hebben; in de oude vestiging 
Ilmarang getuigt van dien stroop- tocht nog een 
buitgemaakte koperen Polynesi- sche oorlogstrom, 
die natuurlijk „heilig>, is ver- klaard. In de weefkunst 
zijn de vrouwen zeor bedreven. Vervaardigd worden 
kains, snikirs (omslagdoeken) en tjawats, die op de 
nabijge- legen eilanden worden verhandeld of tegen 
mala en padi geruild. Enkele families zijn in de 
smeed- kunst zeer bedreven, mas-boelans, mas- 
pirings en lor-lors (gouden oorhangers) alsmede 
gou- den en zilveren voorouder- of zielebeeldjes (op- 
lera's) worden door hen vervaardigd en vinden op de 
overige eilanden voor het poesaka-bezit veel aftrek. 

Literatuur (Aanvulling). D. H. Kolff Jr., Reize 
door den weinig bekenden Zuidelijken Molukschen 
Archipel en langs de heel onbe- kende Zuidwestkust 
van Nieuw-Guinea in 1825 en 1826 (1828); C. N. 
Pleyte Wzn, Ethnogra- fische atlas van de 
Zuidwester- en Zuidooster- eilanden (1893). 

ZUIDWESTER-EILANDEN. (Aanv. DI. IV). De 
eilanden, gelegen in de Banda-zee ten N.O. en 0. van 
Timor, zoogenoemd naar hun z.w.-lijke ligging ten 
opzichte van het vroegere centrum Banda. Deze 
eilanden kunnen verdeeld worden in de navolgende 
groepen: De Babar-cilanden, bestaande uit de 
eilanden Babar, Wdtang of Wdtan, Dai, Dawera, 
Dawelor en Marsela; de Loeang-Sermata-eilanden, 
bestaande uit Sermata, Loeang, Poeloe Kelapa, 
Metoetoen, Mc- timiarang en Metirialang ； de Ldti-
groep, bestaande uit de eilanden Ldti, Moa en Lakor; 
het zelfstandig eilandje Kisar; de Roma-groep, be-
staande uit de eilanden Roma, Maoepora, Noe- siata, 
Noesmitan, Wawitelang, Noesalaoet, Noesa 
Limtoetoen, Noeskital en Djoka; de Witargroep 
bestaande uit de eilanden Wdtar of Wetter, Li- rang, 
Poelau Redoeng en de Goenoeng Api. (Zie de 
afzonderlijke artikelen over de belang- rijkste 
eilanden). Geografisch zijn deze eilanden in twee 
groote groepen te verdeelen, n.I. een zuidelijke rij 
eilanden, zuivere opbeffingsge- bieden en een 
noordelijke rij, wclke geheel vul- kanisch is. De 
zuidelijke rij maakt deel uit van de zoogenaamde 
Timor-Ceramboog, de oudste plooiing in de 
zuidelijke Molukken, welko dicht langs het 
Sahoelplat loopt en zich vrijwel eve»- wijdig 
daarinede gerangscliikt heeft, in detail bestaande uit 
de navolgende eilandenboog: Soem- ba, Timor, Ldli-
eil., Loeang- en Sermata-eiJ., Babar-eiL, Tanimber-
cil., Kai-eil., Watoeb61a- en Goram-eil., Ceram, 
Ambon, de OeJiassers en Boeroe. De noordelijke rij 
behoort tot een veel jongere plooi en wordt gevormd 
door de eilanden W6tar, Roma en Damar, een voort- 
zetting van den zoogenaamden grooten Soenda- 
boog, die ten slotte eindigt in de z.g. Bandazee- 
vulkanen Teoen, Nila en Seroea en verder in de 
Banda-eilanden. 

Zij hebben een vruchtbaren bodem, zijn over het 
algemeen dicht beboscht en hebben een goeden 
regenval in tcgenstelJing met de zuide- lijker 
eilandenrij, waar men in plaats van het weelderige 
regenwoud, savanneachtig park- landschap of geheel 
kale grasvlakten aantreft, waarin als karakterplant 
zich hier en daar de ko]e- of lontarpalm (Borassus 
Flabelliformis) verheft, een voor de als zeer arm 
bekend staande bevolking zeer waardevolle palm. 
De meeste 
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■der Zuidwester-eilanden rijzen steil op uit zee, de 
zeeen rondom zijn zecr diep； goede ankcr- plaatscn 
komen schaars voor^ 
,、MOA. (Aanv. DI. II). Grootste en middolsto eiland 
van de Ldtigroep, onderdeel der Zuidwester-eilanden, 
behoort administratief tot de onderafdeeling 
Zuidwester-eilanden, afdeeling Toeal der residentie 
Molukken. Het is een uitgestrekte 10—20 m. hooge 
karang-vlakte, waarop zicb twee uit eruptief 
gcsteente be- staande gebergten verheffen, in het 
Westen het zwaar begroeide Kamargebergte (289m.), 
in het Oosten een complex van klok- en 
koepelvormige bergen of liever beuvels met de 
Karbouwenpiek (Goenoeng Karbau) als hoogste top 
(375 m.), beaekt met alang-alang. Het is alsof het 
eiland, dat ruim 500 km.3 groot is, ontstaan is uit twee 
eilanden, waartusschen en waarom zich een lage 
vlakte van koraalrif heeft gevormd (dezelfdo formatie 
is te vinden op het naburige eiland Lakor) met diepe 
overlangscbe groeven en sple- ten (liangs). De 
karangvlakte op Moa ecbter heeft een dikkere 
humuslaag; vooral in de om- geving der beide 
heuvelcomplexen is de grond zeer vruchtbaar en in 
tijden van voedseltekort is het eiland steeds de 
voorraadschuur van de overige Loti-eilanden. Ten 
gevolge van de steil afloopende kusten heeft Moa 
evenmin als de overige eilanden veilige 
ankerplaatsen; in den oostmoesson kan op de 
noordkust bij Kaiwatoe geankerd worden, ofschoon 
dikwijls met veel moeite, terwijl kleinere vaartuigen 
in den west- mocsson ankergrond kunnen vinden op 
de oost- ku8t bij Pilang, even ten Zuiden van de 
negorij Moain (Mogain). Het eiland heeft een belang- 
rijken stapel van buffels en kleinvee； het aantal 
karbouwen. wordt geschat op 5000 stuks. Uit- vocr 
naar buiten het ressort is tot dusver nog niet inogelijk 
geweest; de centra voor den afzet zijn te ver af, terwijl 
do hooge vracht der K.P.M. concurrentie met het 
dichter bij Java gelegen Socmbawa uitsluit. 

De bevolking, volgens de in 1930 gehouden 
volkstelling 3649 zielen, woont in 7 negorij- 
schappen met de vestigingen Kaiwatoe-Toina- man, 
Wakarleli, Patti, Werwaroe-Oepinjor, Klis, 
Tounwawan-Poliboe en Moain (Mogain). TypiHch 
zijn de zware stcenen muren, die dwars over het 
ciland loopen, de grenzen aangevendo van de negorij- 
of regentschappen cn tevens diencn om vermenging 
van den veestapel met die van andere negorijen te 
voorkoinen. Voor饷 worden deze muren opgericht 
om de voor een bepaald jaar voor den landbouw in 
gebruik genomen gronden te beschermen tegen do 
wilde varkens, dio hier veel voorkoinen en om do buf-
fels weg te houden van den aanplant. Do buffcis Jaat 
men vrij, los rondloopen op de groote gras- vlakten 
zonder begeleiders; een gevolg hiervan is dan ook 
datdekarbouwendikwijlsverwikleren; vooral in de 
omgeving van den Goenoeng Kamar treft men nog 
ecn groot aantal van deze verwil- dordo dieren aan, 
waarop een ieder vrij kan jugen, -De oudc negorijen 
hebben nog alle een ringmuur, vroeger aangebracht 
met het oog op de voortdurendo ondorlingo twisten 
en veeten. Dczo zware muren, 1—1 A m. dik en 2—
3 m. hoog, bestaun uit stapelingen van rotssteen en 
zijn gewoonlijk voorzien van bastions. Ook treft men 
hier en daar uitbouwen aan, aangebracht voor do 
flankbestrijking. Gewoonlijk zyn doze 

versterkto vestigingen aangebracht op haast 
ontoegankelijko plaatsen zooals op tj otten, rotsen, 
tandjoengs, enz. In do muren zijn nauwe poorton 
aangebracht, welke ook verdedigbaar gomaakt zijn. 
Een typiach voorbeeld is de hei- denkampoeng ' 
Tounwawan. De zware muren zijn in de oogen van 
de bevolking heilig; zij werden door de voorouders 
opgericht; een even- tueel afbreken zou beslist 
ziekte en ongeluk in de negorij hrengen. Bij het 
oprichten van een nieuwe negorij prefereert men het 
daarom „en bloc" naar een andere plaats te 
verhuizen; de muren van de oude versterking blijven 
intact en worden steeds onderhouden, hetgeen ook 
te zien is aan de oude verlaten vestiging Kidra aan 
de z.kust, den zetel van de oude mama's. 

De oude hoofdplaats Patti aan de z.kust heeft niet 
veel meer te beteekenen, zij telt thans nau- welijks 
300 zielen meer. Belangrijker vestigingen zijn 
Kaiwatoe (ankerplaats op de n.kust en zetel van den 
eilandrechter van Moa en Lakor), Klis en 
Tounwawan, beide laatste negorijen met een 
bevolking van ieder ruim 1000 zielen. Te Patti had 
de V.O.C. een vestiging ter bescherming van het 
notemuskaat-monopolie te Banda; bet eiland moet 
n.l. evenals de eilanden Damar en Roma goede 
noten en foelie opgeleverd bebben. De Compagnie 
heeft er ,,goed” gewerkt; thans is dit gewas nergens 
op de eilanden meer te vinden. In 1674 werd do 
redoute „de Haen" gebouwd, in 1734 gerestaureerd 
door korporaal Jonas met,,twee gemeenen". Van 
deze versterking, zoo genoemd naar den op den 
voorgevel afgebeelden haan met de inscriptie „Als 
deze haen begint te vlieghen, zullen de mcnschen 
niet meer lieghen", zijn thans nog slechts de mines 
aanwezig; alleen de oude V.O.C.-kerk is nog in 
gebruik. 

Het grootste gedeelte van de bevolking is nu tot 
het Christendom overgegaan, althans ge- doopt; het 
aantal gedoopten bedraagt 2413 met 812 lidinaten. 
Veel heidenen treft men nog aan te Werwaroe en 
Tounwawan; zij zijn rustige en ijverige lieden, die 
echter nog op een lagere trap staan dan de 
omringende christen be volking. Zie verder LfiTI-
GROEP. 

Uitvoerproducten van het eiland in normale 
tijden zijn vooral buffelhuiden en byenwas (beide 
proclucten zijn nu echter nagenoeg waar- deloos), 
verder nog wat Iola- en batoelaga- schelpen en sirih-
oetan. Door de bevolking wordt tabak verbouwd, die 
op de overige eilanden van deze groep veel aftrek 
vindt, evenals sirih- pinang (ruilhandcl). Voor den 
huizenbouw komt mon veel van Loeang, Ldti en 
Kisar om hout te kappon op den Goenoeng Kamar; 
in de naaste omgeving wordt djatibosch 
aangetroffon, waar- van het zaad nog verstrokt is 
door de oude Compagnie. 

Volgcns de overlovering is hier de geheele 
autochthone bevolking verdwenen. Door onder- 
lingen krijg verzwakt is zij ten slotte bij een in- val 
van Loeangers en Serinatanen dusdanig verslagen, 
dat slechts enkele overlevenden zich per prauw naar 
Oost-Wdtar konden redden. De huidige bewoners 
zijn iu hoofdzaak afstamme- lingon van de 
overwinnende Loeangera en Ser- matanen, waarbij 
zich later groepjes immigran- ten voegden, 
afkomstig van Kisar, Portugeesch Timor uit de buurt 
van Timor-Dilly en van de Kai-eilanden. Te Loeang 
wordt in de op een heuvol gelegen oude vestiging 
Ilmarang nog 
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eeu oude polynesische keteltrom bewaard, die 
buitgemaakt moet zyn in den. krijg tegen de autochthone 
be volkin g van Moa bij den Goe- noeng Kamar. 

LHeratuur: (Aanvulling). D. H. Kolff Jr, Reize door 
den weinig bekenden Zuidelijken Moluk- schen Archipel 
en langs de geheel onbekende Zuidwestkust van Nieuw 
Guinea in 1825 en 1826 (1828); C. Bosscher, Statistieke 
aantee- keningen omtrent de Aroe-eilanden, Zuid-Wester 
eilanden, Key-eilanden, Taniniber-eilanden (1854); H. C. 
van Eijbergen. Aanteekeningen gehouden op een, reis 
naar de Zuid-Wester- eilanden (Maart 1862) (1863); C. N. 
Pleyte Wzn, Ethnografische atlas van de Zuid-Wester- en 
Zuid-Ooster-eilanden (1893). 
XLAKOR (LEIKOR). (Aanv. DI. II). Eiland behoorende 
tot de Zuidwester-eilanden en nicer in het bijzonder tot de 
Ldti-eilanden (zie aldaar). Administratief behoort het tot 
de on- derafdeeling Zuidwester-eilanden, afdeeling Toeal 
der residentie Molukken. Het eiland is niets anders dan 
een uitgestrekt opgeheven koraal- rif van geringe hoogte 
(grootste hoogte 士 50 m.), dat hier en daar zeer karig met 
humus is bedekt. In het Zuiden en het Noorden treft men 

een smalle vruchtbare strook aan ； hier zijn dan ook de 
vestigingen te vinden. Ofschoon cl us over het algemeen 
niet vruchtbaar — het eiland, dat een oppervlakte heeft 
van 土 140 km., bc- staat vooral in het Westen en in het 
Oosten uit karangvlakten, kaal zonder eenige begrociing 
en doorploegd met spleten en kuilen — heeft het een niet 
onbelangrijken veestapel, vooral geiten en schapen telen 
er goed voort. In de diepe spleten, kuilen en groeven, die 
slechts een geringe hoeveelheid humus bevatten, plant de 
be vol- king klapperboomen, den brood boom, enz. Van 
deze hooge boomen ziet men slechts de toppen even boven 
den grond uitsteken. Het drinkwater voor mensch on vee 
wordt betrokken df uit gegraven putten of uit kuilen, waar 
in den regentijd het water zich verzarnclt. Men plant 
twcemaal 8‘jaars, in den barat (westmoesson) en in den 

timoer (oostmoesson). De ladangs, some slechts enkeJe 
vierkante meters groot, wor- den gebrand. In de asch 
wordt uangcplant niais (een vroegrijpe soort), laboes, 
batuten en ka- tjangsoorten, terwijl men in den 
oostmocsBon nog uien verbouwt, waarvoor men bedden 
aanlcgt, bedekt met verbranden stalmest. Vanwege de 
bodemgestcldheid en vooral ten gevolge van den 
ongeregelden regenval is men gewoonlijk op het naburige 
Moa aangewezen voor het aanvullen van voedscllekort. 
Mais, rijst en cassave worden ingeruild tegen geiten en 
schapen. 

De bevolking, die afkomstig is van do ooste- lijker 
gelegen eilanden Loeang en Sermata, teldc in 1930 J564 
zielen en is verdeeld in 4 negorij- sehappen met de 
vestigingen Werwawang, Le- toda, Letwaroe, Kiety, 
Letpey, Lolotooara en Jamloely. Er zijn 1498 gedoopten, 
wnaronder 547 lidmaten. Ofschoon de zee rijk is aan visch 
en schildpadden, doet de bevolking niet vccl aan de 
visscherij. Men vangt slechts wat kloine visch op de bij eb 
droog- of half clroog-loopende riffen (meti's) oni het 
eiland. Uitvoerproducten van het eiland： geiten en 

schapen, uitgevoerd naar Amboina cn Banda per 
zeilprauw, verder wat co.pra, Iola- en batoelagaschelpen 
en voor- heen veel sirih-oetan (de vrueht van een wilde 

sirihsoort, welke voorkomt in de rotsachtige 
spleten en kuilen op het edand). Bit Product 
deed tot 1930 nog 50 gulden de pikoel en werd 
rechtstreeks uitgevoerd naar Singapore^ biam 
en China, voor de bereiding van medic" en voor 
het mengen van arak; thans is het events de 
meeste uitvoerproducten van het ressort vrij- 
wel waardeloos geworden. 

De taal is een dialect van die gesproken op 
Loeang, Sermata en L机i, terwijl men ook hier 
bij het heidendom dezelfde grondgedachte en 
godsdienstige gebruiken aantreft als op de meeste 
der Zuidwester-eilanden. Ook hier is het volk 
ingedeeld in 3 standen, de marna's (adel), de 
pore (boervolk) en de stam (ata=slavenstand). 
Dit feodaal stelsel heeft evenals de godsdienst 
Loeang tot bakermat. 

LiteratuuT: (Aanvulling). D. I\olff Jr. 
Reize door den weinig bekenden Zuidelijken 
Molukschen Archipel en langs de geheel onbe- 
kende Zuidwestkust van Nieuw-Guinea in 1823 
en 1826 (1828). 

ROMA of ROMANG. (Aanv. DI. III). Eiland 
behoorende tot de Zuidwester-eilanden, onder- 
afdeeling van dien naam, afdeeling Toeal der 
residentie Molukken. Vormt met de omliggende 
onbewoonde eilanden en eilandjes Maoepora, 
Noesiata, Noesmitan, Wawitclang, Noes(a)-laoet> 
Noesa Limtoetoen, Noeskital en Djoka de z.g. 
Ronia-groep, een onderdeel van den „grooten 
Soendaboog,), welke in het Westen begint bij 
de aan den Indischen Oceaan grenzende deelen 
van Sumatra en Java en ten slotte eindigt in 
de welbekende Bandazeevulkanen. Van de om- 
liggende eilandjes zijn Maoepora en Noesiata 

ietwat vruchtbaar； naast ebbenhout, kajoe ka- 

moening, ijzerhout, kajoe soga enz. treft men er 
kajoe-tjendana aan (Santalum album), een supe- 
rieure soort en beter dan die van W也tar, in de 
omgeving van liwakki. Noesiata (slecht eiland= 
poclau tida baik) wordt beschouwd als de ver- 
blijfplaats van de zielen der afgestorvenen op 
Rome (zie omtrent den godsdienst onder KISAR). 

Roma is ecn bergland, dat steil uit zee op- 
rijst en bestaat uit ccnige oudo vulkanischc 
eruptiepunten. Van de vulcanischc werking is 
Diets nicer over dan een paar warmwaterbi'on- 
ncn aan de oostkust. Het is geheel door koraal- 
riffen oingevcn ； op de verschillcnde bergtop- 
pen, waarvan de hoogste op de n.w.kuat 747 m. 
meet, treft men tot op grooto hoogte (500 m). 
koraalkalk aan. Deze kalkJagen bellen volgens 
Ver bee k van 5—10°. JIct eiland is tainclijk 
vruchtbaar en heeft door de goede bcbossching 
ecn gunstigen regenval. De landbouw wordt 
beoefend als ladangbouw (roofbouw), do aan- 
gelcgde Jadangs worden na 3—4 jaren weer ver- 
laten. Aangeplant wordt door de bevolking 
naa砒 niais (hoofdvoedsel), rijst, labocs, ka- 
tiangsoorten (pculvruchten), bataten, enz. 
Vi'oeger kwamcn in regen]ooze jaren Kisa- 
reezen zich tydclijk op het eiland vestige】】. 

Zoo is do huidige negorij Hila ontstaan, ecn 
saineiitrckking van de Kisarvcstigingen Oir- 
wakeka J.arwoni en Diour en uitsluitend be- 
yoond door een Kisarbevolking, Ook de bevol- 
.
ng,
段，岫舛 in de negorijen Hila en Djeroesoe 

is weinig taJrijk en tekle in 1930 1269 zielen. 
-hans is do bevolking geheel tot het Christcn- 
:om overgegaan, in beide negorijen is eon In- 
landwhe leeraar van de Indische kerk bescheiden 



ROMA OF ROMANG—DAMAR (DAMMER OF DAAM). 1439 

als gemeentevoorganger, tevens hoofd van de ,3-jarige door 
hot Gouvernement gesubsidieerde volksschool. 

De autochtlione bevolking van het eiland, de toean-
tanah, woont in Djeroesoe en heeft uit- gestrekte 
klapperaanplantingen en zeer schel- penrijke riffen om het 
hoofdeiland en op de om- liggende kleinere onbewoonde 
eilandjes. Zij staan op een niet bijzonder kameraadschappe- 
lijken voet met de bevolking van Hila, de in- dringers. Een 
eeuw geleden lag op de noord- kust nog een vestiging van 
lieden afkomstig van het noordelijkst gedeelte van Timor 
(kepala- tanah); van wege den voortdurenden strijd met de 
toean-tanah van het eiland zijn deze lieden weer gevlucht en 
hebben zij zich. blijvend ge-.. vestigd te Oirata op Kisar, zie 
aldaar. Het be- stuur in de negorijen wordt gevoerd door een 
hoofd uit den marna-stand (den adel) met den titel van orang-
kaja, bijgestaan door kepala's- soa (wijkhoofden) en de 
oudsten der negorijl (orangtoea mataroemah). Te Djeroesoe 
treft men nog aan een ouden V.O.C.-steen, vroeger ook 
gebezigd als offersteen bij de porkafeesten, waarbij veel 
varkens werden geslacht en toewak van den ardnpalm 
gedronken. 

Ankerplaatsen heeft men te Roemab-koeda, waar een 
riviertje zich in zee stort, voor den westmoesson, en in den 
oostmoesson in de baai van Hila, tegenover het eiland 
Noesiata. Aan deze baai bevond zich vroeger de vestiging 
Hila, in 1924 overgebracht naar het heuvelland van. het z.-
lykschiereiland vanwege de zware malaria, die er heerschte. 

De uitvoerproducten van het eiland zijn copra, Iola- en 
batoelagaschelpen (Trochus Niloticus en Tarbo 
Marmoratus), terwijl met de omlig- gende eilanden 
ruilhandel wordt gedrcven in mais, rijst, pinang enz. Voor 
den huizcnbouw betrekt het nabije Kisar hout van Roraa. In 
do laatste jaren ondervindt de bevolking vecl hinder van 
Japansche inotorschoeners, die op de schelpenrijke mcti's 
(riffen) komen stroopen. 

Literatuur: (Aanvulling). D. H. Kolff Jr. Reizc door 
den weinig bckendcii Zuidcljjken Molukschen Archipel cn 
Jangs do gehecl onbe- kendo Zuidwestkust van Nicuw-
Guinea in 1825 en 1826 (J 828); C. Bosschcr, Statistieke 
aantec« keningen omtrent de Aroc-eilanden, Zuid- Weater-
eilanden, Key-eilandcn, Tanimber-ei- landen (1854); II. C. 
van Eijbergen, Aantee- keningen gehouden op eene reis naar 
de Zuid- Wester-eilanden (Maart 1862) (1863); C. N. Pleyte 
Wzn. Ethnografische atlas van de Zuid- W,ester en Zuid-
OoBter-eilanden (J 893). 

j J ； ILWAKI of ILWAKKI. (Aanv. J)】. II). Plants gelegen aan 

de z.kust van het eiland Wdtar, eertijds de standplaats van 

den posthouder van Wdtar, wordt 6-)naal per jaar aangedaan 

door de Kon. Paketvaart Mij. na Koepang en Kisar 
(Wonreli), de onderafdeelingsh.oofdplaats van de 
onderafdeeling Zuidwester-eilanden, afdecling Toeal der 

residence Molukken. J.)e aan- raking van de V.O.C. met het 

eiland Wdtar dateert reeds van 1645; te llwakki had de Com- 

pagnic een vestiging met een kleine bezetting. De bevolking 
van de omringende negorijen is reeds in de 17de eeuw tot het 
Christendom over- gegaan; men had er een kerk en een 
school- meester. Wegens de zware malaria, die er heerschte 
—deoude plants lag tusschen twee brakwatei,- 

moerassen, broeinesten van de anophelinen 
Myzomia Aconita en Myzomia Ludlowi —, is in 
1924 op deskundig advies h&t negorijcomplex 
overgebracht naar een 士 1 km. oostelijker ge- 
legen heuvelterrein, bedekt met kajoepoetih- 
bosch (Eucalyptus Alba). Het tegenwoordig 
negorij-complex, een samentrekking van de 
negorijen. llwakki, Hoeroe, Planigagora en Sau 
is eebter niet veel gezonder, liet geboortecijfer 
is nog steeds laag, de sterfte groot. De Christen- 
bevolking jnaakt een zeer anaemischen en ge- 
degenereerden indruk. In de nabijheid van de 
plaats wordt nog wat tjendanahout (Santalum 
Album) aangetroffen op de ratsachtige tan- 
djoengs en koraalkalkterrassenz 

DJOKA of LAAG EILAND. (Aanv. DI. I). 
Een onbewoond koraaleilandje ten Oosten van 
Roma of Romang (zie aldaar), in de z.g. Zuid- 
wester-eilanden, onderafdeeling Zuidwester-eilan - 
dpn, afdeeling Toeal der residentie Molukken. 

DAMAR (DAMMER of DAAM). (Aanv. DI. 
I). Vulcanisch eilandje in de Bandazee ten N.O. 
van Timor gelegen en behoorende tot de onder- 
afdeeling Zuidwester-eilanden, afdeeling Toeal 
der residentie Molukken. Het wordt met de 
omliggende onbewoonde eilandjes Noord- en Zuid 
Terbang en Noes Leoer de Damargroep genoenid, een 
onderdeel van de Zuidwester- eilanden (zie aldaar). Damar 
behoort tot de jonge Bandazee-vulkanen en vormt met de 
eilanden W^tar en Roma een voortzetting van den 
„grooten Soendaboog,), welke loopt over de aan den 
Indischen Occaan grenzende deelen van Sumatra en Java, 
de kleine Soenda-eilanden, Flores en de Solor- en Alor-
eilandenen tenslotte 

eindigt in de Bandazeevulkanen Teoen, Nila, 
Seroea, Manoek en de Banda-eilanden. Het 
eilandje wordt geheel ingen omen door een uit 
zee opryzend, met dicht bosch begroeid berg- 
land, waarvan de Jioogste top is de nog rookende 
Goenocng-Api of Woev/arlali (Woearlali, Woer- 
lali. Wocwar = bcrg, lali = zwavel) in het N.O. 
Aan den voet treft men vele warmwaterbronnen 
aan, terwijl op den berg zelf door een elftal 
krachtig stoomendc solfataren vecl zwavel wordt 
afgezet, die tot 1914 werd geexploiteerd door een 
FranHChe niaatschappy (maximum productic 
per maand 士 75 ton, uitvoer in J 913 927 ton). 
Ten gevoJge van den wcreldoorlog moest de 
exploitatie gestaakt worden; sindsdien werd zij 
nim ni er nicer her vat. Empties zijn echter niet V 
bekend (zie ook Molengraaf in jaarb. Mijnw. 
]9J 6 Verh. I). Het eiland is zeer vruchtbaar 
on heeft eon goeden regenvul. De bevolking, die 
in 1930 uit 2042 zielen bestond, is geheel tot 
het Christendon) overgegaan on woont thans in 
7 negorijen aan de oost- en noordkust (Woeloer 
en KehJi aan de kleine, doch schittercnde baai 
van SoJath, llih in het N.O., Bebar en Koemoer 
aan de VVilhchnusbaai, Meloe-kocai en Batoe- 
mcrah). Voorhcen woondo zij als gevolg van de 
voortdurond onderlinge twisten en vecten meer 
hot binnenland in op haast ontoegankelyke 
met hooge steonen ringmuren versterkte tjotten. 
Met bestuur in de negorijen wordt govoerd door 
een door de bevolking gekozen hoofd (regent 
met den titel van orang-kaja, bijgestaan door 
de kepala's-soa en de oudsten der negorij (kepa- 
la mataroemah). Vroeger trof men in elke vesti- 
ging nog een „capitan** aan, te beschouwen ala 
een vooi'vechter in den oorlog, welke persoon 



 
1440 DAMAR (DAMMER OF DAAM)-BABAR OF BABBER-EILANDEN. 

dikwijls zelfs meer gezag had dan de orang-kaja. 
Opmerkelijk is het, dat op dit eilandje twee ge- heel 
verscbillende talen voorkomen; de taal gesproken in de 
negorijen Batoemerab en Me- loe-koeai is voor de 
overige bevolking zelfs on- verstaanbaar. De bevolking 
behoort tot de welvarendste van de Z. W.eilanden door 
haar uitgestrekte klapperaanplantingen, die zelfs tot • 
hoog op de bergruggen zyn aangelegd, en door het bezit 
van schelpenryke riffen om het hoofd- eiland en op de 
omliggende eilandjes. De voor- naamste 
uitvoerproducten zijn dan ook copra en schelpen 
(]olaschelpen=Trochus Niloticus, batoelaga- of 
mataboelanschelpen=Tarbo Mar- moratus). 
Hoofdvoedsel op bet eiland is de pisang in tegenstelling 
met de overige Z.W.ei- landen, waar zulks mais is. 
Verbouwd worden voorts in ladang-bouw verschillende 
aard- vruchten, zooals bataten, kaladi en oebi. Sagoe komt 
tamelijk veel voor en wordt door de bevolking geklopt om 
in de eigen behoefte te voor- zion 
(sagoementah=sagoemeel, sagoe lempeng = 
sagoekoekjes). Vermeldenswaard zijn verder de 
gekweekte vruchtboomen zooals de nangka, de niangga, 
de djeroek-betawi (pompelmoes), de djeroek-tjina 
(mandarijntjes) en de djeroek manis (sinaasappelen). 
Vooral van de twee laatstgenoemde citrussoorten worden 
jaarlijks prauwladingen uitgevoerd naar Banda, Sapa= 
roea en Amboina. Verder is de Damarees een goede 

timmerman on een kundige prauwen- bouwer； de 

vlerkprauwtjes (beroe's) vinden ge- reede aftrek op de 
overige Z. W.eilanden en worden gebezigd bij de 
vischvangst. Op het eiland vindt men goede houtsoorten, 
zooals de kajoebesi (ijzerhout = Intsia), linggoea (Ptero- 
carpus), gopassa (Vitex), bintangoer (Calophy]- lum), 
ebbenhout, enz. 

De eerste aanraking met do Hollanders da- teert van 
1645. Ter bescherrning van het Ban- dasche 
muskaatnoten monopolic werd in 1646 te. Koemoer door 
do V.O.C. een forteresse ge- bouwd, Wilhelmus 

genaaind, cn later in 1 (5()6 een blokhuis aan de 

Solathbaai (baai van Koc- lawate). In ] 880 werd oj> het 
eiland te Woeloer een posthoudcr goplaatst tevens voor 
do nabij- gelegen eilanden Teocn, NiJa eti Scroca, later 
vervangen door een bestuursassistont te Kehli. In 1917 
echter werd ook deze bestuursjjost op- geheven; het 
ciland wordt thans van Kisar uit bestuurd door den aldaar 
geplaatsten Euro- peeschen bestuursambtenaar.') 
:-DAWELOOR of DAWELOR. (Aanv. DI. I). Eilandje 
deel uitmakend van de Babargroep, behoort 
adminiatratief tot de onderafdeeling Zuidwester-eilandcn, 
afdeeling Toeal der rcsi- dentie Molukken. Het eilandje is 
geologisch evenals de kleinere eilanden dezer groep 
merk- waardig wegens de zeer fraaie, jongo kalkter- 

rassen, die het bijna geheel innemcn. Zij be- skuin hier 
uit vier uitgesprokon lagen met om- gangen en eindigen 
in ccn plateau, waardoor het eiland evenals bij het 
eilandje Dawora den cigenaardigen vorm krijgL van een 
puralellopi- pedum. 

De bevolking, geheel gekerstencl, woont in 3 
negorijen en telde bij de volkstelling 1930 G27 zielcn. Zij 
leeft van de vischvangat en van den ladangbouw (mais, 
bataten en peulvruchten), doch daar het eiland zelf niet 
voldoende be- staanskanfeen biedt, trekt de jougd veel 
naar 

buiten voor het zoeken van werkgelegenbeid. Verder doet 
men nog wat aan geitenteelt; deze dieren telen evenals op 
de andere nabijgelegen rotsachtigo eilandjes goed voort. 
Bij de negorij Wiratan wordt veel de z.g. „Larat*}-
orchidee (Dendrobium Phalaenopsis Fitzg) aangetroffen 
op de rotsinurcn en in hooge boomen, een enkele maal ook 
de zeer fraaie en tamelijk zeldzame witbloemige varieteit. 

DAWERA. (Aanv. DL I). Eilandje in de Ba- bargroep, 
onderdeel van de z.g. Zuidwester- cilanden, behoort 
administratief tot die onderafdeeling der afdeeling Toeal, 
residentie Molukken. Evenals het nabygelegen eilandje 
Dawelor of Daweloor, waarvan h,et gescheiden is door 
een smalle straat, heeft het eiland den eigenaardigen vorm 
van een paralellopipedum, zulks als ge- volg van de hier 
zeer fraaie terrasvorming. Na vier mooie terraslagen van 
jonge kalk wordt een plateau bereikt, waarop in het 
Noorden slechts een heuvel staat met een hoogte van 334 
m. De Christenbevolking van het eiland, die in 1930 595 
zielen telde, woont in de smalle kuststrook in het Z. en 
Z.O. van het eiland in 3 negorijen, waarvan de grootste is 
Ilmarang, geheel om- geven door koraalriffcn. Zij leeft 
hoofdzakelijk van de vischvangst, tcrwijl in den regentijd 
op de bebouwbare terrassen mais, bataten en peul- 
vruchten worden aangeplant. Ten gevolge van het poo ver 
bestaan, dat het voJk hier leidt door de bodemgcsteldheid, 
zwerft het evenals de Babarees gaarne uit naar Ceram, 
Banda, Toeal, Dobo en Merauke, vroeger veel naar Nieuw 
Guine als vogeljager. Van tijcl tot tijd trekt men ook naar 
het vruchtbare Babar om er tui- nen aan te leggen, om 
echter na den oogst weer terug te keeren. 

BABAR- of BABBER-EILANDEN. (Aanv.. DI. I). 
Groep van zes eilanden in de Timorzee, bestaandc uit hot 
hoofd-eiland Babar of Babber on de omliggende eilandjes 
(alle bewoond) Wctang of Wetan, Dai, Dawera, Dawelor 
en Maraela of Masela, uitniakende de meest ooste- ]jjkc 
groep der Zuidwcster-eilanden, aldus genoemd naar de 
Jigging ten opzichte van het oudc bestuurs- en 
handelscentrum Banda. De Babar-oilandcn, administratief 
deel uitmakend van de onderafdeeling Zuidwester-
eilanden der afdeeling ToeaJ, residentie Molukkon 
vormen ccn onderdeel van den zoogenaamden Timor- 
Ceram boog, de oudstc plooi in do zuidclijke Molukken, 
vvelke aanvangt bij Soemba en Timor en eindigt in 
Ceram, de Ambonschc eilanden cn Boeroe. Deze boog, 
bestaande in detail uit de eilanden Soemba. Timor, de L也

ti-eil., de Loeang- en Serrnata-eiL, de Babar-eil., de Ta- 
nimber-eiL, do Kai-ciL, de Watoebela- en Goram- cil., 
Ceram, Ainbon, do Oeliassers en Bocroe, loopt clicht 
langs hot Sahoel-plat tusschen N. Guin6 cn N. Australie 
cn heeft zich vrijwel evenwijdig daarinede gerangschikt; 
het zijn over het algemcon zuivero opheffingsgebieden, 
ook waar to nemon in de onderwerpelijke eilanden- groep. 
Zie verder by de afzonderlijke beschrij- ving der diverse 
eilanden. 

Literaluur: Riedel, de sluik- en kroesharige rassen ； 
Verbeek, Molukkenverslac, Jaarb. Miinw. 1908, 447./ 
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.' 'I ； VOORBERICHT 

Ook nu is weder, ter vereenvoudiging van het opzoeken van artikelen, de inhoud van 

alle vier thans verschenen supplement-deelen tezamen in een alfa- betisch gerangschikte 

inhoudsopgave vermeld, zoodat om zich te vergewissen of een artikel in de 

Encyclopaedie voorkomt, volstaan kan worden met raadple- ging van een der vier 

(alfabetisch gerangschikte) hoofddeelen, de gezamenlijke inhoudsopgave van Deel V, 

VI, VII en VIII en — in het vervolg — de inhoudsopgave van de laatst verschenen 

supplement-aflevering. 
Bij een woord van dank a an alien, die hun medewerking verleenden voor het 

totstandkomen van dit deel, spreekt de redactie tevens de hoop uit, dat des- kundigen op 

allerlei gebied, vooral in Indie zelf, zich door de moeilijke tijds- omstandigheden niet 

zullen laten weerhouden door hun bijdragen ook verder uitgever en redactie in staat te 

stellen het werk op den tot d us ver gevolgden voet te blijven voortzetten. 

September 1939. DE REDACTIE 
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Accountantsdicnst (Gouverne- 
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Accountantswczcn in Ned.-Indic 
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10, A 1688 
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1371 
Adoptie I 11, A 43 
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Ajerbangia I 25, A 1664 
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eilanden I 25, A 1448 Akar 
Bahar 1 25, A 228, 738 Akte van 
Ver band A 35 Alabioe of Alabio 
I 26, A 1885 
Alahan Pandjang I 26, A 1670 

Noot: Het Roineinsche cijfer verwijst naar ecn der 4 hoofddeelen A 
naar de bladzijden der Aanvullingen en Wijzigingon. 
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A 768 
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Amsterdamsche Mij. voor Jonge 

Mannen A 1053 
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769 
Anthropologische Onderzoekin- 

gen A 135, 979 
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Api I 55, A 1004 
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1458 
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1899 
van den 2on druk; dat achter 
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Atapoepoe I 08, A 232, 1405 
AtjAh I 68, A 1831 Atjdh 
(Westkust) A 1535 Atoeran I 95, 
A 179 
AtoHen en Barridreriffen I 95, A 
1712 
Auricularia A 770 Autonomie A 
99 Avena Junghuhnnii A 770 
Awaya I 97, A 1488 Azadirachta 
indica I 98, A 770 
Baa of Namoedale I 98, A 232, 

1366 
Babah Awe,, Djinamprong en 

Nd I 99. A 203 
Babar of Babber A 1445 Babar-
Eilandenl 99, A288,1440 
Baccaurea A 770 
Baccaurea dulcis A 770 
Backeleisprauw A 126 Bada 1 
100, A 233, 1427 Badjawa I 100, 
A 1375 Badoejs I 101, A 641 
Ba6 1103, A 1230 
Baeckia frutescens 1103, A 770 
Bagan Si Api Api I 103, A 233, 
1362 
Bagoes Koening 1103, A 233 
BaJitera J 104, A 126 Baileo I 
J04, A 1488 Bajan 1104, A 1193 
Bajang I J 04, A 233 Bakara 
1104, A 1485 Bakengeld I 67, A 
298 Bakir 1 J 04, A 1442 Balai 
Selasa 1105, A 1667 Balam I 
105, A G41 Balambangan I 105, 
A 219 Balangan I 106, A 267, 
1886 Balangnipa 1 106, A 341, 
1160 Balanophora A 770 

Balapoelang I 106, A 233 Balega 
(B16ga) I 10G, A 1531 Baligd 
1128, A 1485 Balikpapan (Baai 
van) 1128, A 

I860 
Balikpapan (hfdpl.) I 128, A 

1862 
Baloek A 126 
Baloer A 126 
Balohanbaai I 129, A 1G9 Bambi 
en Oenoc I 130, A 170 Banawa 
en Tawaeli I 132, IV 2S8, A 
1408 
Banda eilanden I 132, A 1486 
Bandar I 134, A 233 Bandawasa 
I 346, A 321 Bandjar (Middcn-
Priangan) I 134, A 355, 1651 
Bandjar (Bali) I 13-1, A 233 
Bandjar (Banjoemas) I 134, A 
233 
Bandjaran I 134, A 1758 
Bandjarnegara I 135, A 233 Band 
jarsari 1C52 Bandjermasin (afd.) 
I 137, A 267, 1876 
Bandjermasin (afd.) I 137,A 267 
Bandjermasin (onderafd.) 1137, 

A 267 
Bandjermasin (hfdpl.) I 137, A 

267 
Bandjermasin (distr ) I, A 267, 

187G 
Bandoeng 1 138, A 355, 1753 
Bandoeng (hoogvlakte) 1 138,A 
1755 
Bandoeng (reg.) I 138, A 1755 
Bandoeng (distr.) I 138, A 1756 
Bangelan I 139, A 1442 Banggai 
I 139, A 1280 Bangil (afd.) ] 140, 
A 234 Bangil (distr). I 140, A 
234 Bangil (hfdpl.) I 140, A 234 
Bangka I 140, A 233 
Bangka (Noord) III 38, A 1507 
Bangka (Zuid) IV 867, A 1508 
Bangkala'an I 140, A 268 
Bangkalan (afd.) 1140, A 233 
Bangkalan (reg) I 140, A 1530 
Bangkalan (distr.) I 140, A 233, 

1531 
Bangkalan(hfdpL) 1140, A 1531 
Bangkinang I 140, A 233, 1669 
Bangko A 126 
Bangli I 141, A 1308 
Bangsri A 1234 
BanjakciJanden J, A 1625 
Banjoeasin en Koeboestreken I 

J 42, A 234 
Banjoebiroe I 143, A 234, 1511 
Banjoe I rang I 143, A 1882 
Banjoemoedal I 144, A 234 
Banjoewangi I 144, A 322 Bank 
(Javaschc) I 145, A 1172 Bank 
voor Indiii A 1097 Banka I 159, 
A 235 

Barabai (onderafd.) I 168, A 268, 
1884 

Barabai (hfdpl.) 1168, A 1884 
Barabai (onderdistr.) A 1884 
Baratdaja I 168, A 1531 
Baratlaoet I 1G8, A 1531 Barisan 
I 171, A 609 Barringtonia 
Asiatica A 771 Barroe I 173, A 
1180 Bartong A 1297 
Basaps I 174, A 1879 Baserah I 
174, A 235 Batang (reg.) I 183, 
A 235 Batang (lifdpl.) 1 183, A 
235, 1392 
Batang Alai I 183, A 1884 
Batang Harau I 184, A 235, 1662 
Batang Hari I 184, A 1599 
Batang Kapas I 185, A 1667 
Batang-Loepar 1 185, A 235, 
1392 
Batang Natal 1185, A 236 
Batang-Toroe-Districtcn I 18G, 
A 23G 
Batanta, 1185, A 1448 Batavia 
(resid.) I 186, A 236 Batavia 
(stad) I 187, A 236 Batavia (Baai 
van) 1192, A 237 Bataviasche 
Mei-Beweging van 1848 A 1295 
Bati-Bati I 192, A 1875 Batipoeh 
I 203, A 1667 Batipoeh en 
Pariaman I 204, A 

J667 
Batipoeh en X Koto I, A 1668 
Batjan (Sult.) I 204, A 287 
Batjan I 204, A 1496 Batjan of 
Seki I 205, A 288 Batjansch I 
206, A 288 Batoe I 206, A 237 
Batoc (hoogdal) I 206, A 1442 
Batoe (afd.) I 206, A 1442 Batoc 
Bapahat I 206, A 237 Batoebara 
I 207, A 1358 Batoe Basoerat I 
206, A 1670 Batoe Batoe I 206, 
A 205 Batoe Bodat I 208, A J 
607 Batoedaka I 208, A 237 
Batoe Kapedoe A 237 
Batoekliang I 208, A 1197 
Batoelapa I 208, A 1274, 
Batoelitjin J 208, A 268 JJatoe 
Oerah A 1865 Batoer I 209, A 
1308 Batoeradja J 209, A 237 
Bauhinia A 771 
Bauhinia monandria A 771 
Bauxiet A 979, 1632 Bawal I 
2J1, A 237 Ba wan gio I 2J1, A 
237 Bebakening 1 212, A 299, 
G27 BeberI213, A 1397 
Bedrijve)jwet (De J.ndischo) A 
821 
Begrooting I 21G, A 1058 Behe 
A139G 
Bekasi J 222, A 237 

A1-480 = Deel V(Afl. 1-15), A 481 -960 = Deel VI (Afl. 16-30). A 961-1140 = Deel VII (Afl. 31-45) 
A 1441-1920 = Deel VIII (Afl. 46-60). 
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Bokoempai I 222, A 268, 1876 

Bdlangbdlang I 222, A 288 
Bolarang A 】2G 

Belastingacuountantsdicnst A 824 

Belastingen I 222, A 1, 426, 
932,1313 

Belawan I 264, A 1359 

Belawan-Deli I 264, A 13G0 

Belegen J 265, A 206 

Belentian A 1396 

Belinjoc (distr.) I 315, A 1506 
Belinjoe (hfdpl.), A 1506 Beloe I 
265, A 237, 1403 Belotto of Blotto 
A 126 Bena I 2G5, A 1359 
Benadon A 1 26 

Benasoe A 238 

Bcneden Dajak I 266, A 1877 
Beneclen-Tapanoeli 1 26G, A 238 
Bengalen-Passage I 266, A 170 
Bengkajang \ 267, A 238 Bengkalis 
I 268, A 1361 Bengkoedoc I 268, A 
238 Bengkoelen (resid.) I 26S, 
A262, 1299 

Bengkoelen (afd.) I 273, A 265 
Bengkoelen (ouderafcl.) A 265, 
130J 

Bengkoelen (Hfdp.) I 273,1301 
Benoea IV 1 273, A 】8S】 

Bentawan A 1396 

Bcntjalang A 126 

Jieraoe <)i Beruuw (onderafd.)] 
274, A 1875 

]ieraoc (rivicr) I 274, A 1875 
Berbek (afd.) I 27 !, A 238 Uerbek 
(distr.) I 275, A 238 Berbcris 
fortunei A 771 Berckcl (A. K van) 
A 134 Berg (Mr. L. \V. C. v. d.) A 
620 Berg (Mr. N. P. van ficn) A 
367 

I 27(), A 730, 1834 

Jierrctty (J). W.) A 1530 Bcsikama 
I 277, A 238, 1405 Besoa I 278, A 
238, 1427 Bc.socki (afd.) I 27S, A 
322 Bcsocki (hf(lpL) I 279, A 322 
liestuur (Algcmccn — over 

Ncd.-lIKIIC) A .52 1 

Bestuur (l{cgi()!ianl —) A 52 I 
Bcstuursdieust A 524 

JJcstuursii(!rvormiiiLf A 52 I 

Bcstuursk(n ps(?i)A ! 
Bestuursschool A 521 
Bcstuurswozen I 279, A -155 Beta 
vulgaris A 77 I Betaliuirsbalans 
van Ned.-Indie 

A 697 

Bcubasan A 1758 

BeunggaJ 2SS, A 170 

Beureunoen I 288, A 】70, 1722 
Bcvloeiingcn I 289, A 985 
BevoJking I 2!)S, A 160, 023 
JJevolkingsrubbercHltuur A 274, 
735 

Bezittingcn 1 302, A 129 

Bezoldigingsstelsel A 832 Bian of 
Bijan I 302, A 1449 Bibliographic 
A G1 Bibliothekcn A G1 Bidens 
chinensis A 771 Bilah A 1772 

Biliton (of Blitoeng) 1 303, A 1505 

Bima (landsch.) I 30G, A 238 
Bima(hf(lpl.) I 308, A 238 Binanga 
I 309, A 206. Binangoen I 309, A 
1235 Bindjai (Bindjei) I 309, A 238 
Binoeang I 310, A 239, 1162, 16G2 

Binta Ocna A 147G Bioscopen A 
1G45 Bireuen I 311, A 1722 Birnie 
(David) A 976 Bischofia Javanica 1 
311, A 771 Bixa Orellana T 312, A 
771 Bladluizen A 671 Blandongan 
A 126 Blati k A 126 

Blcekaarden A 1633 Blidah I 315, 
A 239 Blitar (afd.) I 315, A 239 
Blitar (hfclpl.) I 315, A 239 
Bloebocr I 3 Hi, A 239 
Bloemboengan I MJ, A 210 Blora I 
317, A 240, 1238 Blumeodcndron 
A 771 Boachi (Aquasi) A 131 
Boano I 317, A 1488 Bocarro (A.) 
A 771 Bodem I 318, A 1057 Bodja 
I 319, A 1198 Bocdi Oetomo I 321, 
A 940 Boeding I 322, A 1505 
Boedoek I 322, A 256 Bocgineezen 
I 32」，A 341 

Boehineria nivea I 336, A 771 
Bockdt A 1758 

Bockit Batoe I 331, A 240 Boekit 
SiI6h 1 332, A 1657 Boeldldng I 
332, A 240 Booli (Alaboeli) (Baai 
van) I 

333, A 288, 1447 Boell A 144 7 

Bocloeluwang A 1441 Boeloengai) 
I 333, A 268, 1076 Bocloc Samah I 
333, A 206 Boender J 334, A 1531 
Boeng A J 26 

Boengkoc en Mori 1335 on II 78G, 
A 1185 

Bocol I 336, A 1418 Bocngoes I 
335, A 210, 1662 Boentok 1 33(i, 

A 1878 Boco I 33(；, A 210, 1669 
J3oeroe I 339, A 170, 1487 Boctar 
A 1 183 

Boeton I 341, A 1243 

Bocton, Mijnbouw- en Cul- tuur 
Mij・ A 979 

Bojans A 131 Bokii A 1 26 
Bolaang-Mongondou, JJinta- 

oena, Kaidipanbesar en Bo- laang-
Oeki 1 343, II 248, A 1471 

Bolaiing Oeki A 1476 Boletus 
bovinas A 771 Bonang I 346, A 
1235 Bondjol I 346, A 1664 
Bondowoso(Reg.) I 346, A 1178 
Bondowoso (Distr.) I 346, A 1179 

Bondowoso (Hfdp.) I 364, A 1179 

Bone (Boni) I 347, A 342,1141 
Bonggo A 240 

Bontobatoe A 1265 Borel (H. J. F.) 
A 1367 Borneo, Zuid-Oostkust van, 
IV 870, A 1889 

Borreria Hispida A 815 Bort A 791 

Boschwezen I 385, A 629 Bosnik A 
240 

Bosscha (K. A. R.) A 641 Bosse 
(M. J. van) A 178 Bot A 126 

Botanische Literatuur van Ned.-
Indie I 392, A SOO 

Bovcn Dajak I 405, A 1SS2 Boven-
Langkat A 240 Boven-Mahakam I 
405, A 1864 Branta I 405, A 1531 
Brantas-Delta-werken I 497, A 988 

Brassica Rapa A S15 Brassica 
rugosa A 815 Brata-Joeda I 408, A 
609 Breuch (Poclo) I 409, A 170 
Broekoetan A 126 

Bromus insignis A 815 Bromus 
unioloides A 815 Bronbeek I 411, 
A 601 Brooshooft (Mr. P.) A 32 
Brucea Burnianica A 815 
Bucklandia tricuspis A 815 
Buitenbezittingen 1 419, A 129 
Buitengcwesten A 12S Buitenzorg 
(afd.) I 419, A 240 Buitenzorg 
(hfdpl.) I 419, A 241 Burgcmeester 
en Wethouders 

(College van 一) A 514 
Burgerlijke Luchtvaart II 624, 

A 575,1818 

Burgerlijken Stand (Registers van 
den) I 421, A 45 

Burgers 1 422, A 1399 Bijenteelt 1 
425, A 844 Cajanus Cajan A 815 
Calamus axillaris A 815 Callicarpa 
longifolia A S15 Calopogoniuni 
mucunoides A 

815 ' 
CaiupJiospcrma auriculatum A 815 

CanipnospernK>, macrophyllum A 
815 

Campnosperma oxyrhnehis A 815 

Canuriuinconnnune! 435,AS15 

A 1-480 = Dec! V (Afl. l-lo). A 481-960 = Deel VI (Afl. 16-30). A 961-1-140 = Deel VII (Afl. 31-45). 
A 1141-1920 = Deel Vill (AfL 46-G0). 
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Canarium decumanum A 816 
Canarium Legitimum A 816 
Canarium littorale A 816 
Canarium Mehenbethene A 816 
Canarium oleosum A 816 
Canarium pseudodecu manu m 

AS16 
Canarium sylvestre A 817 
Canavalia ensiformis I 435, A 
816 
Canavalia Rosea A 816 
Canna Coccinea A 816 
Ganna glauca A 81G 
Canna hybrida A 816 
Cannabis satira I 436, A 817 
Cantala A 1094 
Caoutchouc I 436, A S74 
Capparis acuminata A 817 
Cardiopteryx Jobata A 817 
Cardiopteryx Moluccana A 817 
Carex baccans A 817 
Carica Papaya I 441, A 817 
Carpentier Al ting (Prof. Mr. J. 

H) A 672 
Carpentier Alting Stichting A 

713 ' 
Carum Roxburchianum A 817 
Caryoto mitis A 817 
Caryoto Rumphiana A 817 
Cassave I 441, A 703 
Cassia divaricata A 817 
Cassia Fistula 1441, A 241,1093 
Cassia laevigata A 817 
Cassia Leschenaultiana A 817 
Cassia occidentalis A 818 
Cassia pumila A 818 
Cassia tora A 818 
Castanea acuminatissima A 818 
Castanea Sumatrana A 818 
Casuarina equisetifolia I 443, 

A 818 
Casuarina Junghuhniana A 818 
Casuarina Rumphiana A 818 
Casuarina Sumatrana A 819 
Caulerpa A 819 
Ceiba pentandra 1443, A 819 
Celastrus paniculata A 810 
Celebes Instituut A 922 
Cenchrus inflexus A 819 
Centella Asiatica A 819 
Centraal-Waterschapskantoor 

A 286 
Ceram Oost III 138, A 1487 
Ceram West IV 764, A 1489 
Cerbera Manghas A 819 
Cereus Peruvianus A 819 
Chamaeraphis aspera A 819 
Chenopodium Ambrosoides A 
819 
Cheribon (Afd.) I 477, A 1397 
Cheribon (Reg.) I 477, A 1397 
Cheribon (Distr.) I 477, A1397 
Cheribon (Hfdp.) I 477, A 1135 
Chetti A 261 
Chineesche Geneesmiddelen A 

1633 
Chineesche Zaken (Dienst der) 

A 7J7 
A 1-480: 

Deel V (Afl. 1-15), A 481-960 

Chineezen I, A 1553 
Chisocheton macrophyllus A 
819 
Chlamydomucor Oryzae A 819 
Chlerodendron Calamitosum A 
832 
Chloranthus Brachystachys A 

819 
Chloranthus inconspicuus A 819 
Chloris A 820 
Chloroxylon Swietenia A 820 
Chonemorpha macrophylla A 

820 ' 
Christelijk Staatkundige Partij 

(C.S.P.) A 1494 ° 
Chroom, Chroomerts A 958 
Clirysantlicmum leucanthe- 

mum A 820 
Chrysophyllum Cainito A 820 
Chrysophyllum Roxburghii A 

S20 
Cibotium Baranetz A 820 
Cichorium Endyvia A 820 
Cichorium Intybus A 820 
Cinchona I 491, A 820 
Cinnamomum Javanicum A 820 
Citronella-Olie A 712 
Citrus A 820 
Citrus aurantifolia A 821 
Citrus Aurantium A 832 
Citrus Hystrix A 832 Citrus 
Japonica A 832 Citrus maxima A 
832 Citrus medica A 832 Citrus 
nobilis A 832 Civiel 
Gezaghebber I, A 1689 
Claessens (Mgr. M. J. D.) A1464 
Clitocybe hypocalamus A 833 
Coccinia cordifolia I 495, A 833 
Coelodepas Bantamense A 833 
Coelorhopalon obovatum A 833 
Coelostegia Griffithii A 833 
Coen(Jan Pietersz.)l496, A1567 
Coix Lacryma-Jobi 1497, A 833 
Cola nitida A 833 
Coleus Amboinicus I 497, A 833 
Colocasia escluenta A 833 
Colubrina Asiatica A 833 
Columbia Javanica A 833 
Combretocarpus rotundatus A 
833 
Combretum Sundaicum A 834 
Combretuni tetralophum A 834 
Comit6 voor de Autonomie van 
Indie A 524 
Commelina nudiflora A 834 
Commercieele Boekhouding bij 
Landsbedrijven I 497, A 824 
Commersonia Bartrainia A 834 
Commissariaat voor Ind. Zaken 

A 839 
Commissie voor Inlandsche 

rechtspersonen A 975 
Commissie voor Regeerings- 

publicaties A 832 
Cojnmunisnie. Communistischc 

Partij in Indie A 526, 951 

Deel VI (Af). 16-30). A 961-1440 = Deel VII (Afl. 31-45). 
=Deel VIII (Afl, 46-60). 

Conchomyces verrucisporus A 
834 

Constructiewinkel (Artillerie-) I 
524, A 624 

Cooperatie in Ned.-Indie A 868 
Coprinus macrorhizus A 834 
Coprinus microsporus A 834 
Corallopsis salicornia A 834 
Correa of Correia (G.) I 532, A 
772 
Corypha Utan I 532, A 834 
Cosmos Gaudatus A 834 
Cotylelobium flavum A 834 
Cotylelobium Malayanum A 834 
Cotylelobium melanoxylon A 
834 • 
Couto (Diogo Do) I 533, A 772 
Crataeva nurvula A 834 
Cratoxylon Celebicum A 834 
Cratoxylon Cuneatuin A 834 
Cratoxylon Formosuin A 834 
Cratoxylon polyanthum A 835 
Credietbank voor Ned.-Ind. 

Gemeenten en Ressortcn 
(N.V.) A 881 

Crediethulpbank voor Ned.. Indie 
A 1231 

Cremer (J. Th.) A 290 
Crcpidopus Djamor A 835 
Crepidopus fissilis A 835 
Creutzberg (Mr. K. F.) A 1445 
Crisismaatregelen, A 1678,1869 
Crotalaria alata A 835 
Crotalarya anagyroides A 835 
Crotalaria ferruginea A 835 
Crotalaria Ursaramoensis A 835 
Crotalaria Valetonii A 835 
Crypteronia paniculata A 835 
Cryptocarya crassinervia A 835 
Cryptocarya Griffithiana A 835 
Cryptocarya tomentosa A 835 
Cubilia Blancoi A 835 
Cultuurraad A 35 
Curanga Fel-Torrae 1552, A 835 
Cuscuta Australis I 552, A 835 
Cuscuta reflexa A 836 
Cyathula prostrata A 83G Cycas 
revoluta A 836 Cyclea barbata I 
491, A 836 Cyclophorus 
nummalarifolius 

A 836 
Cynara Scolymus A 83G 
Cynodon dactylon A 83G 
Cynometra ramifJora A 836 
Cytibus Palmensis A 836 Daalen 
(G. C. E. van) A 824 Daalen 
(Van) gebergte, A 1728 Dab A 
120 
Dacrydium Elatum A 836 
Dacrydium Junghuhnnii A 836 
Dactyloctenium Aegyptium A 
836 
Dactyloctenium verticillatum A 

837 
Dactyloscopic A I860 
Daemonorops I 554, A 837 
Daemonorops fissua A 837 
Daemonorops Forbesii A 837 

A144J-1920 
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Daemonorops melanoohaetea A 
837 

Dahlan (Kiahi Hadji Achmad) A 
695 

Dai I 555, A 288, 1447 Dairi-
landcn I 556, A 241 Dairiweg A 
1299 Daja I 556, A 204 Dajaks I 
556, A 268 Dalbergia parvifJora 
A 837 Dam (Mr. Pieter van) A 
1552 Damar I 570, A 241, 1439 
Danau I 570, A 1G64 Dansen I 
571, A 1105 Dao I 572, A 1366 
Darangdan I 573, A 241 
Darmaradja A 1525 Dasoen I 
573, A 1234 Daucus Carota A 
837 
Daweloor of Dawelor I 573, A 

1439 
Dawera I 573, A 1439 
Dccentralisatie I 574, A 524 
Deelbouw I 577, A 1004 
Dehaasia Caesia A 837 Dehaasia 
microcarpa A 837 Dclaki-Iljasi 
Awieng I 577, A 241 
Deli Maatschappij 1580, A1097 
Delirivier of Soenglei Laboean I 
580, A13G0 
Demang, A 1877 Doinak 1 581, 
A 241 ])empo I 583, A 241 
Dendang 1583, A 1506 
Dcndrobium Crumenatum I 
583,A 837 
Dcndrobium Salaccense A 838 
Deiidrocalainus asper A 838 
Dcngkdng I 585, A 329 Dera A
「458 Dermajoe A 126 
JJcrris olliptica I 589, A 838,868 
Derris microphylla A 83&， 
Dertien Kota,8 (XIII kot6) I 589, 
A 1(557 
]>08ara(len A 524 
Dcsinodiu ni capitatum A 838 
DCH modi urn Gangeticum A 
838 Dialiuin I 596, A 838 
Diamant I 596, A 958, J 633 
Diamantpunt I 598, A 170 
Dichron Febrifuga A 838 
Dictyophora A 838 Dictyopteris 
irregularis A 838 Diengplateau 1 
599, A 1633 Bienstplicht A 601 
Dieren besoherming A 743,1397 
Dierenverecring A 183 Digitaria 
A 838 
Dilenia excolsa A 839 Diospyros 
discolor A 839 Diplazium A 839 
Diplosporn singularis A 839 
Diptorocarpus [ 603, A 864 
Dirma (Diroomah) I 603, A 241 
Disopalum longipos A 864 
Djailolo I 604, A 288, 1505 

Djakenan I 607, A 1237 Djalo A 
126 
Djambi (resid.) I 608, A 330 
Djambi (hfdpl.) I 614, A 330 
Djarak A 984 
Djasinga I 616, A 241 Djati I 
616, A 242 Djatibarang A 1398 
Djatiroto A 1504 Djatiwangi I 
617, A 1398 Djebeng I 617, A 
242, 1458 Djeboes 1 617, A 242, 
1506 Djeboes (onderdistr.) 1 618, 
A 1506 
Djegong A 126 Djekoelo A 1230 
Djember I 618, A 322 Djember 
(reg.) I, A 1442 Djember (distr.) 
I, A 1444 Djember (hfdpl.) I, A 
1444 Djembrana (Djambrana) I 
G19, A 242 
Djembrana (distr.) I G19, A 242 
Djeniloe I 619, A 257 Djepon I 
G19, A 257, 1239 Djinengdalem 
I 620, A 257 Djoewana (Distr.) I 
G21, A 1237 Djoewana (Joana, 
Djoeana) 621 

I, A 1237 
Djohoran A 12G 
Djoka of Laag Eiland I 622, A 

1438 
Djombang (reg.) J, A 1451 
Djombang (distr.) I, A 1452 
Djonggat I 625, A 1196 
Djoronga A 1428 
Djongkong I 625, A 257, 1392 
Djroepik A 126 Dob A 126 
Dobo I 625, A 289 
Dodinga I 625, A 289 Dodinga-
Baai I 626, A 289 Docanga A 
126 Doemai I 629, A 257 Dolok 
I G29, A 257 Dolok Sanggoel A 
1483 Donax Arundastrum A 8G4 
Donax canniformis A 864 
Doofstommenonderwys inNed.- -
Indie A 789 ' 
Doom of Domi 1 635, A 257, 

1448 
Doro I 635, A 257 
Dor6 (Baai van) I G35, A 257 
Dorowati—Loksongo I, A 1442 
Dowora (Besar en Ketjil) I 639, 
A 1428 
Dramaga I 639, A 257 
Drankbestryding I, A 1135 
Drinkwater I G40, A 700 
Drukpers I 641, A 342, 1053 
Drynaria cordata A 8G4 Drynaria 
rigidula A 864 Dryobalanops I 
G43, A 864 Dryobalanops 
Oiocarpa A 865 Duabanga 
Moluccana A 865 Dualisine A 80 
Durio oarinatus A 865 

Duif I 643, A 242 
Duizend-Eilanden I 647, A 257 
Dynamisme A 80 Eclipta alba A 
865 Economische Toeatand A 
179 Eed I 651, A 46 
Eerde (Prof. Johan Christiaan 

van)A 1745 
Ehretia microphylla A 865 Elaeis 
Guineensia I 665, A 865 
ElaeocarpusGanitris 1665, A 865 
Elaeocarpus grandiflora A 8G5 
Electriciteitswezen A 303,1914 
Elephantiasis I 665, A 730, 1715 
Eleusine Indica I 666, A 865 
Eleutherandra Pes-Cervi A 865 
Eleutherine Americana A 865 
Elpapoetih (plaats) A 329 
Elpapoetih A 1488 
Embau A 1393 finde (Onderafd.) 
669 I, A 1406 finde (Hfdp.) I 
669, A 1407 Endospermum A 
865 
Engano (Enggano) 1670, A1304 
Engelbrecht (Mr. W. A.) A 43 
Engelmann (Dr. W. H.) A 60 
Engelenberg (A. N. J.) A 1288 
Enhydra fluctuans A 866 
Enrekang I 683, A 1269 
Epideinieen I 683, A 739 
Enthoven (J. J. K.) A 388 
Eragrostis A 866 E rd tan A 126 
Ermeling (J. Ph.) A 88 Eryngium 
foetidum A 866 Escompto-
Maatschappij (N.-I.) 

I 686, A 810 
Ethnologische Onderzoekingen A 

148 
Eucalyptus Deglupta A 866 
Eucheuma I 693, A 866 
Eugenetische Vereeniging in 

Nederlandsch-Indie A 844 
Euonymus Javanicus A 866 
Eupatorium Pallescens A 866 
Eupatorium Riparium A 866 
Europeanen I 695, A 708 
Euryclcs Amboinensis A 866 
Evodia latifolia A 866 Exocarpus 
latifolia A 866 Exorbitante 
Rechten A 131 Expansiepolitiek 
A 132 Externeering A 132 
Eijkman (Prof. Dr. Chr.) A 798 
Fachrodin (Hadji) A 679 
Facopyrum esculentum A 866 
Fagara Rhetsa A 866 Fagraea 
auriculata A 867 Fagraea elliptica 
A 867 Fakatora A 126 
Fam-eilanden I, A 1448 Fatoe 
Aroein I 698, A 258 Festuga 
leptopogon A 867 Fialarang I 
704, A 258 Fibraurea chlorolouca 
A 867 Ficus superba A 8G7 
Filmbedryf A 1041 

A 1-480 = Deol V(Afl. 1-15). A 48「960 = Deol VI (Afl. 16-30). A 961-1440 = Deel VII (Afl. 31-45). 
A 1441-1920 = Deel VIII (Afl. 46-60). 



XIV INHOUD VAN DEEL V, VI, VII EN VIII 

Fimbristylis globulosa A 867 
Fistulina hepatica A 867 Flores I 
706, A 1366 Foenai I 720, A 258 
Fort van der Capellen I 721, A 
258, 1669 
Fort de Kock I 720, A 1522 
Forum Privilegiatum A 46 
Fosforiet A 957, 1634 Fragraria 
vesca A 867 Framboesia Tropica 
I 772, A 720, A 1859 
Frederik Hendrik-eiland (Do- 
lak) I 725, A 1449 
Freycinetia I 725, A 867 Gaane 
(Gand) I 727, A 1448 Gading I 
727, A 258, 1442 Gadjamati 
(Gadjah-Mati) 1727, 
A7S3 
Gajam I 728, A 1531 
Gajoland 1 728, A 258, A 1723 
Gajo Loeeus I 729, A 258,1610 
Gajo'sch I 733, A 1727 
Gajo'sch Centraal gebergte I 
733,A 1728 
Gal61a I 733, A 289 
Galinsoga parviflora A 867 
Galoegoer I 735, A 258, 1664 
Galoeng I 735, A 1655 
Gam of Gaman I 735, A 1448 
Gambir I 736, A 1093 
Gamkonora I 737, A 289 Gane I 
727, A 289 Gaplfek A 707 
Gaplfekmeel A 708 Garahan A 
1444 
Gardenia angusta I 738, A 867 
Garuga Abilo A 867 Gastrochilis 
Panduratum A 867 Gatoek A 
624 
Gaultheria Fragran tissi ma 
A867 G6b6 1 744, A 289, 1448 
Gecommitteerden (Colleges van 

—)A 524 
Gedelegeerden (College van —) 

A 524 
Gedelegeerden - Kiesverorde- 

ning 1917 A 524 
Gedeputeerden (Colleges van —

)A 524 
Gegesiklor I 747, A 1398 
Geldmiddelen I 751, A 1043 
Gele koorts, A 1703 
Gemeenten (Inlandsche) I 760, 
A 524 
Gempol I 761, A 259 Gending I 
761, A 1442 Gendingen I 761, A 
1458 Geneeskunde I 761, A 734 
Geneeskundige Dienst I 762, A 
743 
Geneeskundigen (Inlandsche) 1 
768, A 1896 ' 
Geneesmiddelen (Chineesche) A 
1633 
Generale Thesaurie A 262 
Geologie I 77C, A 1671 
Geologische Dienst A 616 

Geologisch Laboratorium A 617 
Geroeng A 1193 
Gdser of Gissir I 7S3. A 289 
Getah Pertja (Gutta-Percha), I 
7S3, A 759 
Geumpang I 785, A 170 
Gevangeniswezen A 671 
Gezaghebber I 7S5, A 1689 
Gezondheidsetablissementen 

(Sanatoria) 1 786, A 732 
Gezondheidsleer (Hygiene) I 

787, A 745, 1780 
Gian jar (Gyanjar) 1792, A 1308 
Giesting A 1467 
Gigieng I 794, 170 
Giligent6ng, Gili-Jang, A 1531 
Gili Radja I 794, A 1531 Giri I 
794, A 783 Glatik A 126 
Gloempang Pajong I 795, A 170 
Gloriosa superba I 795, A 867 
Gmelina Moluccana A 868 
Goegoek I 798, A 1658 Gocmai-
Gebergte I 798, A 259 Goenoeng 
Djati I 799, A 783 Goenoeng 
Geureudong, A 1728 Goenoeng 
Koepang 1799, A1883 Goenoeng 
Looser, A 1728 Goenoeng 
Sahilan 1799, A1362 Goenoeng 
Scgara A 681 Goenoeng-Taboer I 
799, A 1080 Goerapin I 801, A 
289 Goeroeah I 801, A 289 
Goeroeapin (Goeroeah-Pin) I 

801, A 289, 1490 Goeroe-
Ordonnantie A 361 Goewa of 
Gowa I 801, A 1018 Golongan 
Merdika A 1111 Gombara 
(Kembara-Kemara) I 

802, A 259 
Gondanglegi I 803, A 259,1441 
Gonond I 803, A 1428 
Goraitji (Gorah Itji) I 803, A 

289, 1489 
Goram-Eilanden I 803, A 289 
Goranggardng I 804, A 1457 
Gordonia excelsa A 868 
Gorontalo (afd.) I 805, A 259 
Gorontalo (onderafd.) I 806, A 
259 
Gorontaleesche taJen I 804, A 

1746 
GoudI806, A1704 
Gouvernementsniarine I 811, A 

299, G27 
Gouvernements Marine en Ge- 

westelijke Vaartuigen I 811, A 
299 

Gouvernenientspupillen I 811, A 
601 

Gouverneur-Generaal I 812, A 
930 

Gowa I 814, A 1827 
Graafland (Jhr. I. P. C.) A 47 
Grant A 584 
Grashuis (Mr. G. J.) A 181 Grati 
I 817, A 259, 1511 Grovillea 
Robusta A 868 

Grinwis Plaat (P. Th L.) A 177 
Grondpeilwezen A 1706 
Grondwetsherziening A 524 
Groot (Dr. 0. J. de) A 593 
Groot(Prof. Dr. J. J. M. de) A 12 
Groot en Klein Mandailing, Oe- 
loe en Pakantan I 829, A 260 
Gunning (Dr. J. G. H.) A 31 
Gutta-Percha I 783, A 762 
Gymnopus albuminosus A 868 
Gyrocarpus Americanus A 868 
Haan (Dr. Frederik de) A 18G8 
Habinsaran II 3, A 1485 Hajoep 
II 7, A 1886 
Haliloelik A 1405 
Halopegia Blumci A 991 Handel 
(Inlandsche) A 243 
Handelsmaatschappij (Do Ne- 
derlandsche) II 47, A 993 
Handelsbank (Ned.-Ind.) II 55, A 

894 
Handelsvereeniging ,,Amster- 

dam" 1159, A 643 
Haplophragma macroIobum A 

991 
Harok Kajan A 126 
Hasiboean II 64, A 1485 
Haven- on Ankeragegelden II G7, 

300 
Havenmeester A 300, 627 
Havenwerken (Soerabaja) II 

G7, A 772, 1463 
Hazeu (G. A. J.) A 1018 Heckeria 
umbellata A 991 Hedychium 
longicornutum A 991 
Heeres (Prof. Mr. J. E.) A 1062 
Heleocharis afflata A 991 
Heleocharis dulcis A 991 
Helminthostachys zeylanica A 
991 
Hemiandrina villosa A 991 
Hendriks (H.) A 45 Hephata A 
1484 Herzieningscom m issic A 
22 Heveazaad-olie A 974 Heutsz 
(J. B. van) A 265 Heijning (J. C.) 
A 159 Hibiscus celebicus A 99〕 
Hibiscus inacrophyllus A 991 
Hibiscus Sabdariffa A 992 
Hibiscus su ratten si s A 992 
Hierochloe Horsfieldii A 992 
Hinayana A 437 Hiri II 9(5, A 
1490 
Hoeamoeal of Hoamoal JI 96, A 

1488 
Hoeloe Soengai A 1881 Hoerlang 
II 98, A 1299 Hoetagindjang A 
1483 Hoetamatiti II 98, A 1484 
Hoeta Salem A 1484 Hollandia II 
102, A 1428 Homalium 
grandifloruni A 992 Homo 
SoJoensis A 1707 Honitdtoe A 
1488 
Hoog (Frederik Hermanus de) A 

1907 

A1-480 = Deel V (Afl. 1-15). A 481—960 = Deel VI (Afl. 16-30). A 961-1440 = Deel VII (Afl, 31-
45) 

A 1441-1920 = Deel VllI(Afl, 46-60). 



INHOUD VAN DEEL V, VI, VII EN VIII XV 

Hoplismanus Burmani A 992 
Houten (G. van) A 132 
Houtskool A 731 
Houtsoorten II 108, A 644 
Huiden en Vellen A 1093 
Huidziekton II 112, A 1773 
Huizen der Inlandsche Bevol- 
king A 369 
Huwelijksordonnanties A 1056 
Hydnum fragile A 992 Hydrilla 
vcrticillata A 992 Hydrocharis 
dubia A 992 Hydrographic II 
125, A 618 Hymenachne 
amplexicaulis A 
992 
Hymenaea Courbaril A 1013 
Hypotheekbanken II 128, A 745 
Iboe II 129, A 290 
Idawang A 126 
Idenburg (A. W. F.) A 1619 Idi 
(onderafd.) II 129, A 1627 Idi 
(hoofdpl.) II 129, A 1627 Idjon-
Idjon A 12G 
Iguanura Wallichiana A 992 
Uwaki of Ilwakki II 134, A 1438 
Immigratie II 135, A 292, 676 
Imoen II 135, A 1483 
Inang A 126 
Indaroeng TI 136, A 1873 
Indigofera II 143, A 992 Indische 
Bond II 143, A 1295 Indische 
Centrale Aanschaf- 
fingsdienst A G82 
Indische Katholieke Partij (I. 
K.P.) A 1494 
Indische Maatschappij voor 

Militaircn (I.M.V.M.) A 1231 
Indische Onderneinersbond A 
249 
Indische Partij A 1295 
Indische Sociaal ])eniocratische 

Partij (I.SJ).P.) A 1496 Indo-
Eur. Beweging A 1288 Indo-Eur. 
Verbond A 1295 Indonesia 
moeda A 974 Indoncsie 11 143, 
A 132 Indoneaiiir A 133 
I ndra^iri 11 I 17, A I 7!)1 
Indrainajoc(Reg.)II 150, A1397 
Jndramajoe (Distr.) II 15】，A 
1397 
In drama joe (Hfdp.) II 151, A 
1397 
Indrapoera II lol, A 1GG0 
Infusorien-Aarde I 491, A 959, 
1713 
Inlandsche Beweging A 203 
Instituten II 157, A 957 Lnstituut 
voor Volksvoeding, 
A I7S0. 
Insulinde II 158, A 1295 
Intergentiel Rccht A 50 Intern. 
Crediet- en Handels- 

voreeniging “Rotterdam" 
(N.V.) II 158, A 711 
Internccring A 133 
Interregionaal Rec hi A 50 

Interreligieus Recht A 50 
Intsia Amboinensis A 868 
Intsia Bakeri A 868 
Intsia Plurijuga A 8G8 
Isachne Albens A 992 
Ischaemum aristatum A 992 
Ischaenum muticum A 1013 
Ischaenum timorense A 1013 Isja 
A 126 
Jaarbeurzen te Bandoeng A217, 

295, 732 
Jaarmarkten A 721 
Jabe-Javoe-n A 126 
Jacht II 173, A 1099 
Jackia ornata A 1013 
Jacob (Mr. H. *s) A 1052 
Jang of Hianggebergte II, Al 445 
Jan Pieterszoon Coen Stichting A 

789 
Japanners in den Maleischen 

Archipel A 170 
Japara (Djapara) (Reg.) II179, A 

1234 
Japara (Djapara) (Distr.) II 179, 

A 1234 
Japara (Djapara) (Hfdp.) II179, A 

1234 
Japara-Rembang II 179,111592, 

A 1236 
Japfen II 1 8J, A 1451 
Java-Instituut V 226 (A 182), A 

718 
„Java aiotorclub" (Koninklyke 

Vereeniging) A 977 
Javaansch II 210, A 1G92 
Javaansohe eik A 1093 
Javoe-n A 126 
Jeugdbeweging (Inlandsche) A 

966 
Jcugdzorg A 839 
Jd A 126 
Joden in Ned.-Indie (De) A 614 
Jodium II 221, A 958, 1713 Jo-in 
be A 126 
Jong-Islamieten Bond A 974 
Jong-Java A 974 
Jong-Sumatranen Bond A 974 
Jonker (Prof. Mr. Dr. J. Ch. G.) 

A 13 
Josowilangoen, A 1504 
Juridisch dispuut (Ban- 

doengsch)A 1561 
Kadal A 126 
Kadaster II 244, A 1017 
Kadraaier A 126 
Kadsura cauliflora A 1013 
Kaonipferia angustifolia A 1013 
Kafiau IJ 248, A 1448 
Kniboes A 1G41 
Kaidipanbesar A 1476 
Kairatoe II 249, A 1489 
KftisH 249, A 1640 
Kajdn II 250, A 1237 
Kaji A 126 
Kajoa II 250, A 1490 
Kajoe Tanam II 251, A 1665 
Kalabfthi II 254, A 1375 
Kalamba A 126 

Kalff (Samuel) A 983 Kaliangct 
II 258, A 1532 Kalipoetjang II 
258, A 1652 Kalisat A 1444 
Kaliwoengoe II 259, A 1198 
Kalksteengrotten A 959 Kamal II 
260, A 1532 Kamang II 260, A 
1655 Kamoendan II 262, A 1641 
Kampar-Kiri A 1363 
Kampementen (Militaire) II 263, 
A G25 
KanaTkan A 126 Kandangan II 
264, A 1511 Kandangan 
(onderafd.) II 264, 

A1S81 
Kandangan (hfdpl.) II 264, A 

1881 
Kandanghaoer II 264, A 1398 
Kangean eilanden (-Archipel) 

II 267, A 1532 Kanigoro II 
268, A 1454 Kantoordienst bij het 
Binnen- landsch Bestuur A 524 
Kantoor van Arbeid A 390 
Kantoorprauw A 126 Kaolien A 
1018 Kaoem Betawi A 918 
Kapoer nan Sambilan II 271, 

A 1654 
Karang A 1608 Karangampdl II 
272, A 139S Karangasem II 272, 
A 1307 Karangdjati II 273, A 
1239 Karang Intan II 271, A 1883 
Karangnoenggal II 273, A 1651 
Karfek6t A 126 Kariinoendjawa-
Eilanden II 277, A 1234 
Karroessi A 126 Kasa II 280, 
1275 A Ka-uer (Kaoer) II 2S8, A 
1301 Kawali II 289, A 1231 
Kcbontjandi II 291, A 1512 
Kedawoeng A 1513 
Kedoengdoeng II 294, A 1533 
Kei- (t. r. Kai-) of Ewab-eilan- 
den II 295, A 1537 
Kelang II 298, A 1489 Kemp (P. 
H. van der) A 37 Kenabat 
Bogoloe A 126 Kendahe-
Tahoena A 1483 Kondal (Reg.) II 
299, A 1197 Kendal (Hfdp.) II 
300, A 1198 Kendal (Distr.) II 
300, A 1198 Kendalpajak II 300, 
A 1442 Keo-Vulkaan II 300, A 
229 Kepandj6n 11301, A 1441 
Kepas II 301, A 1297 
KerapatanTimorEvolutie A 923 
Ketapang II 304. A 1534 Kickxia 
arbora A 1013 Kidal II 314, A 
1442 Kielstra (Dr. E. B.) A 29 
Kiesordonnantio (Provinciale 

—)A 524 Kiesordonnantio 
(Regen t- 

schaps —) A 524 

A 1-480 = Deol V (Afl. 1-15), A481-9G0 = Peel VI (Afl. 1G-30). A 9G1-1440 = Deel VII (Afl. 31-45). 
A 1441-1920 = Deel VIII (Afl. 46-60). 
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Kiesordonnantie (Stadsgemeen- 
ten ) A 52。 

Kiewiet de Jonge (Mr. Ir. H. J.) A 
1427 

Kirap A 126 Kisar II 325, A 1430 
Kisaran II 326, A 260 Klabatbaai 
II 326, A 1506 Klakah 11326, A 
1511 Kleintjes (Prof. Dr. Ph.) A 
1920 KK＞、v& A 126 
Klimaat II 332, A 686 Klitjiran A 
126 Kliwon II 315, A 170 Kloea 
II 351, A 1886 Kloeet en 
Troemon II 352, IV 440, A 1761 
Kloempang II 352, A 1889 
Kloengkoeng II 352, A 1308 
Knokkelkoorts (Dengue) II353, A 
747, 1703 
Koba II 354, A 1508 Koe A 126 
Koeala Kapoeas (afd.) II 355, A 

1877 
Koeala Kapoeas (hfdpl.) II 355, 

A 1877 
Koealoe A 1772 Koeantanweg A 
1599 Koebang nan Doeo II 356, 
A 1670 
Koeboe II 356, A 1113 Koedoes 
(Reg.) II 357, A 1230 Koedoes 
(Distr.) II358, A 1230 Koedoes 
(Hfdp.) II358, A 1230 Koelawi II 
360, A 1418 Koemanis II 367, A 
1601 Koempoelan II 367, A 1664 
Koeningan (Reg.) II367, A1397 
Koeningan(Distr.)Il367,A1397 
Koenting II 368, A 126 Koeria II 
369, A 1295 Koeroedoe 11 373, 
A 1451 Koerintji II 369, A 1659 
Koetai II 374, A 1084 Koetaradja 
II 373, A 1833 Koetatjane II 374, 
A 1609 Koffie II 378, A 812 Koi 
(H. H. van) A 408 Kolfek (Kolik) 
II 400, A 12G Koldkan II 400, A ] 
27 K0I6-K0I6 A 127 Kolen II, A 
1707 
Komodo of Ratteneiland II 424, 

A 1379 
Koloniale Reserve II420, A 662 
Kolonie A 133 
Kongsi II 425, A 45 Kon. Ned.-
Ind. Luchtvaart- maatschappij A 
575, 924 
Kontdng A 127 
Koompassia malaccensis II 426, 

A 1020 
Koordereiochloa javanica A 

1020 
Koordersiodendron pinnatum 

A 1020 
Kopang II 426, A 1197 
A 1-480 = Deel V (Afl. 1-15). A 481-960 

A 1441-1920 

Koper, Kopercrtsen II 427, A 959, 
1712 

Korra-Korra II 436, A 127 Kota 
Agoeng II 437, A 1465 Kota 
Baroe II 438, A 1889 
Kotapinang, A 1772 
Kotawaringin D 440, A 1082, 
1890 
Koto Anau II 441, A 1670. 
Koto Baroe II 441, A 1601, 1656 
Koto Baroe Sialang, A 1654 
Koto Besar II 441, A 1601 Koto 
Gadang II 441, A 1655 Koto 
Lawas II 441, A 1663 Koto nan 
A in pat II442, A 1654 Koto 
Nopan, II 440, A 1665 Koto 
Radjo of Kota Radja II 442, A 
1665 
Koto Tangah II 442, A 1662 
Kragan II 443, A 1232 Kraksaan 
(Reg.) II 444, A 1398, 1442 
Kraksaan (Distr.) II444, A 1399 
Kraksaan (Hfdp.)II444, A 1399 
Krampon II 445, A 1534 
Krankzinnigenverpleging II 446, 
A 729, 1772 
Kraton II 448, A 1512 Krdtek VI 
1230, A 722 Kroe II 451, A 1401 
Kroja II 452, A 260 Kroman II 
454, A 127 Kroonordonnantie A 
133 Krop (Struma), 
Kropgezwellen 

II 455, I 701, A 1776 
Kruisprauw (Kruisboot) II463, 

A 127 
Kunstkringcn (Bond van Ned.. 

Indische) A G72 
KustverlichtingII494,A300,619 
Kwanjar II 497, A 1534 Laboean 
Amas IT 500, A 1885 Laboean 
Badjo II 500, A 1379 Laboean 
Deli II 50], A 1360 Laboean 
Hadji II 501, A 1197 Laboean 
Maringgai 11 501, A 1465 
Laboehanbatoe A 1765 
Laboratorium voor het ondor- 

zoek der zee A 474 
Lachnostoina densiflora A 1020 
Lactuca indica A 1020 Lactuca 
saliva A 1020 Ladang Lawas II 
503, A 1655 Lae Renoon A 1298 
Lagoeboti II 503, A 1485 Laham, 
A J 864 
Lahar II 504, A 957 Lahoeroes II 
504, A 1405 Lais II 504, A 1401 
Laiwoei II 505, A 1467 Lakor 
(Leikor) II 506, A 1437 Lamboet 
A 127 
Lammeulo (hoofdpl.), A 1719 
Lammeulo (onderafd.), A 1719 
Lamminga (A. G.) A 195 
Landaard A 35 

Landak (Zelfb. landsch.) II522, 
A1U9 

Landak (Onderafd.) II 522, A 
1393 

Landak (rivier) A 1394 
Landbouw II 523, A 1026 Land 
bou wconcessien en Erf- 
pachtenin de Zelfbesturen der 
Buitengewesten II 525, A 796 
Land meters II 527, A 35, 763, 
1017 
Landsarchief I 57, A 1556 
Landsdienaren (Burgerlijke) A 
832 
Landsdrukkerij II 528, A 735 
Landstorm A 601 
Langsa(onderafd.)11533, A1628 
Langsa en Soengde Raja II 533 
en IV 28, A 1636 
Lannaea grandis A 1023 Lanong 
A 127 Laoet (straat) II 535, A 
1887 Laoet Tawar, A 1728 Laoet 
Tador A 260 Larat II 536, A 
1004, A 1487 Lasara A 127 
Lasianthus II 424, A 1028 
Lassem (Lasem) II536, A 1233 
Latah II 536, A 748, 171G 
Lawak A 127 Lawakan A 127 
Leboerstoenen, A 1713 Lebong 
II 539, A 1304 Leeftijdsklassen 
A 322 Leeningen II 544, A 343, 
10G3 Leerlooien A 1091 
Leersia hexandra A 1020 Leger 
JI 545, A 546 Leger des Heils II 
562, A 734 Legioen van 
Mangkoe Negara 

II 563, A 617 Lelawak A J 27 
Lem bang (distr.) 11566, A 1758 
Ldmbang(distr. hfdp.) JI 566, A 
1758 
Lenggang II566, A 1506 
Lepareilanden II 566, A 1508 
Lepironia articulata A 1021 
Lepra if 56(5, A 728 
Ldti (Letti of Litti)II 571,A J 432 
Ldligroep(Ldti eilanden) II570, A 
1433 
Leucaena glauca II 574, A 990 
Leucas lavandulifolia A 1021 
Lhofr Seumaw6 II 577, A I 720 
Lhop Sockon 1( 577, A 1720 
Liefrinck (F. A.) A 573 Liki II 
582, A 1671 Limboekan II 582, 
A 1654 Limnophila aromatica A 
1021 Limnophila rugosa A 1021 
Limb Kaoem II 583, A 1668 
Limo Loerah 1J 583, A 1661 
Limo Poeloeh Kot6 11 583, A 
1654 
Lindera A 1021 Linggeu A 1758 
Lintau II 586, A 1668 

Deel VI (Afl. 16-30). A 961-1440 = Deel VII (Afl. 31-45). 
=Deel VIII (Afl. 4(5-60). 



INHOUD VAN DEEL V, VI, VII EN VIII XVII . 

Lintong ni Hoeta A 1484 Lis Alis 
A 127 

Litchi chinensis A 1021 

Literatuur (Javaansche) II 587, A 
1695 

Litsea Cubeba A 1021 

Loeang II 605, A 1435 

Loeboek Bangkoe(-Bangkoeng) II 
G05, A 1654 

Loeboek Basoeng II 605, A 1G64 
Loeboek Batingkap II 606, A 1654 

Loeboek Salasih II 606, A 1657 
Loeboek Sikaping II 606, A 1665 
Loemadjang (reg) II 609, 1511 
Loeinadjang (distr.) II 609, A 1511 

Loemboeng A 127 

Loeng Djocloeng A 127 Loerah II 
GOO, A 1663 Loerahgoeng II 609, 
A 1397 Lokki A 1489 

Lolo II 615, A 1671 

Loloda II 615, A 1504 

Lombldn, Loin bld m II 615, A 
1372 

Lombok II 015, A 1194 Longetia 
malayana A 1021 Long Irani 11 
019, A 18(i4 Long Pahangci, A 
1864 Long Paka, A 1865 
Loodcrtscn II 620, A 957 
Loodswezen 11 620, A 301, 619 
Looimiddelen II 621, A 1092 
Loree A 1427 

Lorok 11 622, A 1459 

Losarang II 622, A 1398 Losari II 
622, A 1398 Louter (Air. J. de) A 
1158 J.ouw (1). J.此)A 322 
Luchtvaart,Ci vide 11 62 f, A573 
Luchtvaart.Marinc 111,A581 
Luchtvaurtt Militairc II 624, A 571 

LunaHia ainara A J 021 Luijp(ni 
(E. S.) A 319 Lyciinn chinense A 
1021 Lycopodium ccmiuin A 1021 
Lygodiuni circinatum A 1021 Ma 
ba 11 (浏0, A 1448 -Mac Lcod (N.) 
A. 139() Madioen (resid.) 11 632, 

A 1 153 Madioen (reg.) JI(533, A 

1453 Madiocn (distr.) 11 (；33, A 
1 154 Madjalengka( Reg.)11034, 
Al 397 Madjalengka (Distr.) II 
631, A 

1397 

Madjalengka (Hfdp.) II 634, A 
1397 

Madj6n6 11634, A 1165 Madocra 
II (>31, A 1534 AJ adoereczen 
bond of PerHeri- kutun Madocra A 
919 

Magetau (reg.) II 612, A 1456 
Magetan (distr.) II 642, A 1457 
Magic A 80 

Magnolia javanica A 1021 
Mahayana A 436 

Maitara II 643, A 1490 Maiwa II 
643, A 1267 Majang II 644, A 1444 
Makara A 178 Makian II 647, A 
1490 Malabar II 648, A 1757 
Malang (reg.) II 649, A 1441 
Malang (distr.) II 649, A 1441 
Maloea II G59, A 12G3 Maloeka II 
659, A 1875 Maloesetasi II 659, A 
1276 Mamehak A 1864 
Mamoedjoe II 661, A 1170 
Mampawa (Onderafd.) II 661, A 
1390 

Mampawah (Mampawa) (Zelfb. 
landsch.) II 661, A 1117 

Manado II 662, A 1125 
Mandailing II 662, A 1190 • 

Mandar II GG4, A 1159 Mantling 
II 666, A 1533 Mangnanertsen II 
GGG, A 959 Manganitoe A 1483 
Manggar 11 G67, A 1506 
Manggarai II 667, A 1376 
Manggopoh II 667, A 1664 
Mangifera Rumphii A 1021 
Mangoenan II 668, A 1534 
Mangoenrcdja II 6G8, A 1G51 
Alanilkara Kauki A 1021 Manilla-
Hennep II 669, A 1090 Manindjau 
II 669, A 1664 Manipa 1L 670, A 
1489 

i Manna II 670, A 1302 Manondjaja 
II 671, A 1651 

j Mansosoe A 127 Mantoeng A 1507 
Maoemere (I 673, A 1375 Maospati 
II 673, A 1457 Mapania Heyneana A 
1022 Mapat Toenggoel II 673, A 
1664 Mappi-rivier II 674, A 1449 
Marabahan (Moeara-Bahan) II 674, A 
1876 

I Marco Polo A 1717 Mare II 675, A 
1490 

i ^largasari 11 676, A 1881 
Maritieine Kringen A 89 Marsela of 
Masela A 1446 Martapoera (hfdp.) II 
678, A 1883 

Martapocra (distr.) II 677, A 1883 

5Iartaj)oera (onderafd ) 11 677, A 
1883 

Ahisarctc II 679, A 1487 
Masunrempoeloo II 679, A 12G9 
Mataram (hfdpl.) II683, A1193 
Mntarain (distr.) II 683, A 1193 
Matan II 682, A 1130 

Matelicff de Jongo (C.) A 759 
Maten on Gcwichten 11 G84, 

A 219, 797, 1648 
Materiaalonderzook (Laborato- 
riiun voor) A 69() 

Matoer II 686, A 1664 Medan II 
691, A 112G Alcdebestuur A 525 

Mededeelingen van de afdeeling 
Bestuurszaken der Buiten- 
gewesten II 692, A 1690 

Mekkagangers II 695, A 129 
Melaniawerk (Het St.) A 1465 
Melia dubia A 1022 

Memecylon costatum A 1022 
Menggala II 705, A 1465 
Menjoekai A 1395 Menoenggoel 
(Manoenggoel) II 705, A 1889 

Mentawci eilanden II 700, A 1656 

Merak II 712, A 1667 

Merauke (hfdpl.) II 712, A 1449 
Meraukc-rivier II 713, A 1449 
Merremia nymphaefolia A 1022 
Mctamani II 719, A 1640 
Meteorieten, A 1713 Meulaboh H 
720, A 1609 Meureudoe II 721, A 
1721 Microlaena stipoides A 1022 
Midden-Lombok II 724, A 1194 
Middenstand (Europeesche) A 680 

Middenstandscommissie (In- 
landsche) A 797 

Mikania scandens A 1022 Militic II 
728, A 594 Mimosa invisa A 1022 
Minahassa-Celebes A 922 
Ministene van Kolonien I 753, A 
840 

Miscanthus chinensis A 1022 
Mischophloeus vestiaria A 1022 
Misool of Batan Me II 757, A 1448 

Missie (Roomsch-Katholioke) A 
412, 539, 1285 

Mitragyne speciosa A 1022 Moa II 
758, A 1436 Modjoagoeng II 759, 
A 1452 Moeara Aman II 761, A 
1304 Aloeara Boengo, A 1858 
Moeara Lemboe II 762, A 1362 
Moeara Moentai, A 1860 Moeara 
Tebo, A 1S59 Moeara Teweh, A 
187S 

Moeard, A 1599 

Moearo Laboeh II 7G3, A 1671 
Moearo Soengai Lolo VI Koto II 
764, A 1664 

Moearo Takoes II 764, A 1670 
Moehanimadyah A 914 Moeriah II 
766, A 1237 Moessonboeken 
(Portugeesche) A 722 

Mokdalo II 771, A 1365 

Molangan A 127 

Mollugo pentaphylla A 1022 
31oloan A 127 

Mohikken (Gouvernoment der —
)A 525 

Moluksch Politick Verbond A 920 

Monddt A 127 

Monu montenordonnantie A 974 
Modetong II 785, A 1206 

A 1-480 = Deel V (Afl. 1-15). A 481-960 = Deel VI(2\fl. 16-30). A 961-1440 = Deol VII (Afl. 31-45). 
A 1441-1920 = Deel VIII (Afl. 46-60). 



XVIII INHOUD VAN DEEL V, VI, VII EN VIII 

Morcbella conica A 1023 Mori II 
786, A 1189 Morotai of Moro II 
786, A 1448 Moti II 791, A 1490 
Mussaendopsis Beccariana A 
1023 
Mijnwormziekte A 359, 733 
Myriophyllum brasilienseAl 023 
Myrmecophilie II 855, A 1025 
Naga A 298 Naha ng A 127 
Nahdatoel Oelama A 91G 
Namlea III 6, A 14S7 Napoe III 
7, A 1427 Naroemonda 111 8, A 
1484 Nasturtium heterophyllum 
A 1023 
Nasturtium officinale A 1023 
Natal en Batangnatal III 9, A 51, 
236, 1201. 
National Ind. Parti) A 1295 
Nationalisme (Indonesisch) A 
913 
Nationslistische Bewcging (In-

donesisch-) A SOS 
Natuurmonumenten IH 10, A 320 
Natuurmonumenten en wild- 

reservaten A 320, 1097 
Natuurwetenschappelij ke Raad 

van Nederlandsch-Inaie) A 
695 

Nauclea Philippensis A 1023 
Nautisch Instituut der Kon. 

Paketvaartmaatschappij A 
975 

N.V. Algemeen Nieuws en Tele- 
graaf Agcntschap ,,Aneta?' A 
654 

Ned.-Ind. Aardolie Maatschap- 
pij A )46 

Ned.-Ind. Bond voor Techni- 
sche Arbitrage A 758 • 

Nederlandsch Indische Vrijzin- 
nige Bond (N.l.V.B.) A 1494 
Ned.-Ind. Wegenverecniging A 
75 S 
Ned. Koloniale Petroleum Mij. 

(N.V.) A J180 
Neeb (Prof. H. M.) A 1407 
Neesia malayana A 1023 Negara 
111 13, A 1881 Nephrolepis 
biserrata A 1023 Nienhuijsfonds 
19 A 1098 Ngabang III 19, A 
1395 Ngada III 19, A 1376 
Ngantang III 20, A 1442 Ngawcn 
(Distr.) Ill 20, A 1238 Ngawin 
(Hfdp.) A 1238 Ngawi (reg.) HI 
20, A 1455 Ngawi (distr.) Ill 21, 
A 1455 Ngebel (Tel&g&) III 21, 
A】452 Ngoriik A 127 Ngoro HI 
22, A 1452 Ngram be ILL 22, A 
145(5 Nieuw-Guinee (West-en 
Noord) 

A 1576 
Nijon A ]27 

A 1-480=Deel V(AfJ. 1-15). A 481-9G0=Deel VI (Afl. 1(5-30). A 961-1440 = Deel VJI (Afl. 31-45). 
A 1441-1920 = Deel VIII (Afl. 46-60). 

Nikkelerts A 957 
Nila (ook wel Lina) III 36, A 
1486 
Nitih A 127 
Noenoekan A 1S82 
Noesa Baroeng I 172, A 321 
Nommensen (L.l.) A 1485 
Nongkodjadjar A 1513 Noort (0. 
v.) A 758 
Nopan (Kotanopan) III 40, A 
1200 
Normalisatie in Ned.-Indie A 
698, 1648 
Nijland (Dr. A. H.) A 702 
Nijvcrhcid III 47, A 1908 
Oba III 50, A 150-1 
Obad III 50, A 1449 
Observatoriuin (Koninklijk 

Magnetisch-Meteorologisch) 
te Batavia III 51, A 748 
Ochroma Lagopus A 1023 
Oedjoengbroeng III G3, -'.1758 
Oelakan II 63, A 1665 Oeloean 
Hi 66, A 1484 Oena Oena A 
1427 
Oenanthe javanica A 1023 
Ocndaan III 67, A 1230 
Ocroenggoep A 2S1 Goto ran 
111 69, A 1455 
Officieren (Chincesche) III 73, A 
1690 
Olax scandens A 1023 
Oliepalm I 665, A 783 Omben 
111 87, A 1534 Ompo A ] 27 
Oncospcrma horridum A 1023 
Onderncmersbond (Indische) A 
249 
Ondernemersraad voor Ned.- 
Indie A 128 
Onderwijs IH 90, A 333 
Onderwijs. l^andbouwonderwijs 
A 7C3 
Onderwijs (Militair) IIJ 128, A 
602 
Onderzoekingen (Aardrijksk.) A 
213 
Onderzoekingen (Anthrop.) A 
]59 
Onderzoekingen (Ethnol.) A 146 
Onderzoekingen (Zoolog.) A 
161 
Ontvoogding A 3d 
Oodog cn Belcg (Staat van) A 
G40 
Oost Doesoen A j 887 
Oostkust van Sumatra III 140, A 
1348 
Oost Flores on Solor III 138, A 
1372 
OphioglosBum reticulatum A 
1023 
Ophir III 154, A JC60 
Opium III 155, A 1249 
Opleiding van Administratieve 

Ambtenaren (Indische Be- 
stuurs-) II 167, A 89 
Opperbestuur III 173, A 525 

Orang Pdnddk A 612 
Orang Sakai, Sakei, Sicca III 

183, A 1360 
Ormosia A 1023 
Oroxylum indicum A 1024 
Ouderrccht A 135 
Oudhedcn (Hindoetijd) III 189, 

Tampaksiring A 42 
Oudheden (Hollandsche en an- 

dere Europeesche) III 205, 
A 114G 

Oudheidkundige Dienst III 215, 
A 1891 

Ouratoa sumatrana A 1024 
Overtocht A 410 
Paard HI 227, A 55, 894 
PaLean III 234, A 1533 
Pachyrrhizus erosus A 1024 
Padularang, A 1758 
Padang (onderafd.) Ill 234, A 

1662 
Padang (v.m. afd.) ] II 234, A 

16G3 
Padang Galoegoer A 1664 
Padang Lawas III 237, A 1601 
Padang Loear J11 2；泠，A I. 
Padang Pandjang III 239, A1668 
Piidang Siboesoek HI 240, A 

]()58 
Padangsidimpoean III 240, A 

1295 
Padang Tarab III 240, A 1601 
Padvinderij A 740 
Pagae A 127 
Pagaj of Pagdh-eil. IJJ 247, A 

165(, 
Pagak A 1441 
J.^ugarangan A J 27 
Pagar Roejoeng III 249, A 1668 
Pahae III 230, A 1298 
Pahantan (Pakanlan) IJ1250, A 

1201 
Painan III 231, A 1666. 
Pai ton 1JI 251, A 1442 
Pajanella longifolia A 1024 
Pajo Basoong 111 2.51, A 1654 
PajokooitiboeJi 11! 252, A 1654 
I Pakanbaroe III 253, A 1363 
Pakernpulan Kawoclo Ngajog- 
i jokurtu A 1111 
'J,akf；tvaart .'Jaatschappij (Ko 

ninklijke) IJ1 234, A <>：J 
1,975 

I Pakis 111 257, A 144 2 
:Pakpak 1U 258, A J 29S 
j Palampoko A J 27 
I Palernbajaij JI j 259, A 16G4 
PaJ^mbang 111 259, A 1189 
i Palimanan J1I 272, A 1398 
Palaquiuin Burckii A 1024 
Pulaquiunj rostratum A J 024 
Palluwa-Schrift A 178 
Paloe, Sigi-Dolo en Koelawi 

I 629, II 360, HI 274, A 1413 
Palowe of RocBa Rudja IIJ. 

274, A 1375 
Pamanoekan III 275, A 1364 
Painanoekan en Tjiascmlandcn 

HI 275, A 1364 



INHOUD VAN DEEL V, VI, VII EN VIII XIX 

Pambaoeang III 275, A 1166 
Pamekasan (reg.) Ill 275, A 1633 
Pamekasan (distr.) Ill 276, A 1533 
Pamekasan (hfdpl.) Ill 276, A 

1533 
Pamenang III 27G, A 1194 
Pamidjahan A 1652 Pamotan IH 
277, A 1233 Panai A 1772 
Panandjoeng III 278, A 1652 
Pandai Sikat III 279, A 1667 
Pandhuisdionst III 28J, A 267, 
735 
Pandjuloe III 285, A 1199 
Pangandaran 1J1 286, A 1652 
Pangkalan Koto Baroe ill 289, A 
1655 
Pangkalpinang (onderafd.) Ill 

289.A 1506 
Pangkalpinang (hfdpl.) Ill 289, A 

1506 
Panicum III 290, A 102G 
Panjaboengan III 293, A 1201 
Panolan III 293, A 1239 
Pan tar of Pandai ill 294, A 
Panti A 1445 
Pantjasan A 127 
Paoeh III 295, A 1661 
Papaine A 711 
Papaja lil 295, A 7J1 
Papi's A 127 
Papoea's Ilf 298, A 276 
Para rneria iiarb.it a I 339, A 770 
Parang 111 339, A 14.u Pttrarto-
.arpus t-rianrira A 1026 Pard：
ipoer lil 3'2, A J 484 Pareni»gueaji 
I'ulata p A 127 P^ria)n：in 11 1 
313, A 16(>5 PariMigan i i I 3 ?3, 
A ] ：><»$ !''■ ri."! ■- ■ ■ - ' ■ 
.lli ：. ■ !. A 

120? 
Partai hxl(»ne A 1) I 3 
Partai ?<ii.s：onul Indonesia A 

91：： 
P-u tiii I A 913 
Pasam-n 111 :渣0, A l(Hil P.•: 
',，： HI 352, A 1 沁3 Pasir Hl 
354, A 1878 Pa si ri an JIJ 354, A 
I /. 10 Pasoendan 
(Pagocj(>(!ban) A 9J 7 J' .
 ” ：、,，,：“，(dis' r.) ! I 
! ::. A 

K08 
Pasocroean (reg.) 11 f 358, A1508 
Pasoeroean (res.) i 11 3；； 
l,AJ510 Pasoeroean (hfdpl.) I II 
358, A 1510 
PaUni HI 3(；I, A J428 
Putciigaii (Tclaga) JII 362, A 

1757 
Pati (reg.) Ill 362, A 1236 Pali 
(disr.) Ill 363, A 1237 P：山

(hfdpl.) HI 3(>3, A 1237 
Patjalwerken A 988 
Patjitan (reg.) ]JI 364, A J458 
Patjitan (distr.) JI1 365, A 1459 

Patoentocng A 179 Pearadja III 
369, A J 299 Pegacldn, A 1312 
Pegagan III 370, A 1298 
Pegantenan III 370, A 1533 
Pegfttan en Koesan III 370, A 
1888 
Pelalawan III 376, A 1729 . 
Pelgrims A 129 Pelgrimsschip A 
129 Pemangkih, A 1885 
Pemantja A 127 
Pematang Siantar III 379, A 1522 
Pemoeda Moeslimin Indonesia A 

974 
Pendidikan Nasional Indonesia A 

1109 
Pengail A 127 
Pengalengan III 381, A 1785 
Pcnaaron JU 381, A 1883 Penide 
(Noesa) III 382, A 1305 Pcniw^n 
III 382, A 1442 Pensioenfondscn 
(de Indische) 

A 183(5 
Pentace polyantha A 1024 Pdntor 
A 127 
Peperomia pcllucida A 1026 
Perhini}>ocnan Indonesia A 913 
Perhimpoenan Pegawei Bc- stuur 
Boemipoetra A 1109 
Perhimpoenan Peladjar-PeJa- djar 

Indonesia A 974 
Pcrkoempoclan Politick Ka- 

tholick di Djawa A 1109 
P/rmoefakatau Perhimpoenan2 

Politick Kebangsaiin Indonesia 
A 913 

Peronema canescens A 1026 
Porsntoi'an Bangsa Indonesia 

A 913 
Pers：.tOP：', n 2v*inahassa A 
922 
Pcrsatoean Moeslimin Indonesia 

A 1109 
PcTsatoeaii Pcrkoempoelan Ce-

lebes A 922 
Perscrikatan Kaocm Christen A 

J108 
Perscrikatan Timor A 923 
n'Tsin^i/ahan A 
Pest HI 389, A 720, 1784 
Pestbestrijding III 391, A 718, 

17SS 
Petjangaiij) A 1234 Petoeroesan 
A 127 retroh-uni HI 391, A 1121, 
A 1561 
Poureula6 1II 40J, A 1645 
Pharmacie III 403, A 1308 
Pholidooarpus A 1026 
Phosphoriet A 957 Pigafottia data 
A 1026 Piepers (Mr. 2>I. C.) A 
51 Pilang A 1093 
Pimpinclla alpina A 102G Pio 
bang, A 1654 Pi roc HI 411, A 
1489 Plantentuiii III 422, A 880 

PJantersregeling, Aanvullende A 
1907 

Plcihari (distr.) Ill 428, A 1875 
Pleihari (onderafd.) HI 428, A 
1876 
Plcijte (Mr. Th. B.) A 654 
Ploembon III 429, A 1398 Ploso 
III 429, A 1452 Poedjon III 430, A 
1441 Poeger III 430, A 1444 
Poegoeng III 430, A 1466 Poelau 
Air HI 430, A 1661 Poelau 
Tjingkoek III 431, A 1G66 
Poeloe Laoet III 431, A 18S8 
Pocloe Laoet, Noord- A 1889 
Poeloe Laoet, Zuid- A 1889 
Poeloe Pocndjoeng III 431, A 
1601 
Poeloeng III 434, A 1458 Poenale 
Sanctie A 399, 1000 Poenoeng III 
435, A 1459 Poenten III 435, A 
1442 Poerock Tjahoe IH 437, A 
I87G Poespa III 439, A 1513 
Poeteran (Poelau) III 440, A 1534 
Politic III 441, A 47, 809 Politieke 
Concenti-atie A 22 Politick 
Economische Bond (P. 

E.B.) A 1495 
Ponorogo (reg.) Ill 449, A 1457 
Ponorogo (distr.) Ill 450, A 1458 
Poutang III 450, A 1505 Pontianak 
(Zclfb. landschap) 

HI 451, A 1112 
Pontianak (Hfdp.) Ill 452, A 1393 
! Pontjokoesomo III 452, A 1442 
Porsea III 453. A 1484 
| Porsobocran III 453, A 14S4 
i Poso, Loree, Todjo en Oena Oena 
III G7, IV 462, A 1421 Post-, 
Telegraaf- en Telefoon- dienst 
111465,2k 437,845,1538 
Postspaarbank in Ned.-Indie III 
484, A 32, 798, 1714 Pradjekan 111 
498, A 1179 Praja (Distr.) 111 500, 
A 1196 Praja (Hfdp.) Ill 500, A 
1196 Preanger Regentschappen III 
503, A 1751 
Preanger stelscl III506, A 1652 
Prcntah A 135 
Priangan A 1751 
Pri mbon A 270 
Probolinggo (reg.) Ill 510, A 1523 
Probolinggo (distr.) Ill 511, A 

1523 ' 
Procve van een Staatsrcgeling voor 

Necl.-hidie A 25 
Prostitutie III 511, A 1850 
Provincie A 525 Provincie-
Ordonnantio A 525 Pupillen 
(Militaire) III 517, A 601 

A 1-480 = Deel V (Afl. 1-15. A 481-9C0 = Deel VI (Afl. 1G-30). A 961-1440 = Deel V.U (Afl. 31-45) 
A 144」-]920 = Deel VIII (Afl. 46-GO). 



XX INHOUD VAN DEEL V, VI, VII EN VIII 

Ryn van Alkemade (I, A van) 
A 1063 

Saatama-Sop6 A 127 
Sabang IV, A 1746 
Saint Martin (I. de) A 792 
Sakoeng A 127 
Sakoua A 127 
Sakota A 127 
Salawati III 676, A 1448 
Salida III G79, A 1666 
Salimbau A 1393 
Salimpaoeng III 679, A 1669 
Sambalioeng III 681, A 1079 
Sambas III 6S1, A1114 
Sambe A 1395 
Sambo A 127 
Samosir III 684, 1296 
Sampanahan III 686, A 1879 
Sampang (reg.) Ill 686, A1533 
Sampang (distr.)III68G,A1533 
Sampang (hfdpl.) Ill 68G, A 
1533 
SampitIII686, A 1890 
Sampit (onderafd. hfdpl.) A 

1890 
Sanana III 687, A 1450 
Sanatoria III 687. A 733,1779 
Sanggaran Agoeng III 688, A 

1659 
Sanggau III 688, A 1119 
Sanggau (Onderafd.) Ill 689, 

A 1395 
Sanggau (Hfdp.) A 1395 
Sangihe-(Sangir of Sangi)eilan- 

_ II 689, A 1477 
Sangir- of Sangieilanden A 1483 
Sangkoe A 1395 
Saparoea III 691, A 1487 
Sapit Kadiaman A 127 
Sapoe A 127 
Sapoedi archipel III 692, A1533 
Sapoeloe III 692, A 1534 
Sapoeloeh Boeah Bandar III 
693, A 1666 
Sarampoe A 127 
Sarangan A 1452 
Sarfekat A bang A 】5 
Sardkat Ambon A 270, 920 
Sardkat Islam III 694, A 15, 
196, 945 
Sardkat Madoera A 919 
Sardkat Timor A 923 
Sasak III 705, A 1665 
Sasaks III 705, A 1J 95 
Satoei III 709, A 1876 
Saumlakki III 709, A 1004 
Sawah Loento III 710, A 1658 
Sawang Toengkoe 111 711, A 

1656 
Sawito III 711, A 1272 
Sawoe of Savoe III 711, A 1365 
Schakelofficieron, A 1690 
Schakelscholeu A 133 
Sclieepsrneting IH 715, A 628 
Scheepvaart (Dienst van) III 

716, A 301 
Scheepvaartinspectie A 302, 

628 
A 481-960 = Deel VI (Afl. 16—30). 
A 1441-1920 

Quarantaino III 521, A 734 
Quasi-Internationaal Recht 111 
522, A 48 
Quercus III 522, A 1093 
Raad van Tucht III 526, A 301, 
628 
Raad voor de Scheepvaart A 
628 
Rad Agama (Rat Agama) III 
529, A 956 
Raden (Adviseerende Geweste- 
lijke —) A 525 
Raden (Provincial —) A 525 
Raden (Regentschaps —) A 525 
Raden (Stadsgemeente—) A 
525 
Radicale Concentratie A 22, 
201 
Radjagaloek III 532, A 1398 
Ram ba han A 1600 
Rambipoedji III 536, A 1444 
Randjoewa III 540, A 1365 
Randoeblatoeng III 540, A1239 
Ranoelamongan III 542, A1510 
Rantau III 542, A 1S82 
Rantaubinoeang III 542, A1530 
Rantjah III 542, A 1199 
Rapang III 543, A 1277 
Rau III 556, A 1665 
Rawah-Byoek A 1652 
Rawah Lakbok A 1652 
Rees (D. F. W. van) A 1701 
Rechtstoestand der Ambtena- 
ren A 832 
Rechtswezen III 558, A 52 
Reclasseering A 071 
Reedcgrenzen A 412 
Regenten-Geslachten in Pria- 
ngan A 532 
Regentschapsordonnantie A 

525 
Regentschapsraden A 101 
Registratie A 135 
Reisgelegenheden III581,A431 
Rekenkamer (Algemeene —) 
III 591, A 709 
Rembang (Reg.) Ill 594, A 1231 
Rembang(Hfdp.) III594,A1233 
Rem bang (Gew. )111592, A1233 
Remonte III 594, A 621 
R6o III 596, A 1379 
Riam Kanan III 602, A 1883 
Riam Kiwa III 602, A 1883 
Riebeeck (J. v.) A 759 
Rindja III G03, A 1380 
Roekoen-Minahassa of Perseri- 
katan Minahassa A 921 
Roen III 631, A 1486 
Roesa Radja A 1375 
Roeteng III 631, A 1379 
Roma ofRomang III 633,A1438 
Roode Kruis A 1019 
Rooseboom (W.) A 31 
Roggeveen (Mr. J.) A 792 
Rosengain III 637, A 1487 
Roti, Rot6 of Rotti III 638, A 
1365 
Rouffaer (Dr. G. P.) A 723 

A 1-480= DeelV (Afl. 1-15), 

Schelpenhandel A 862 Schcltcma 
(Mr. M. W.) A 55 Schuld 
(Indische) A 352, 1066 
Schutterijcn III 727, A G02 Seba 
III 731, A 1365 Sebir A 127 
Sebjar III 731, A 1041 Seboekoe 
III 732, A 1889 Sedjiram A 1393 
Segalaherang III 735, A 1312 
Sega we A 1093 
Sekadau (zelfb. landsch.) Ill 

735,A 1131 
Sekadau (Onderafd.) Ill 735, A 

1397 
Sekadau (Hfdp.) A 1397 Sekah A 
127 
Sekoenjer A 127 
Selobfes en Onderh. (Gouverne- 

ment) I 467, A 342 
Seloema III 739, A 1304 
Selokaton III 739, A 1198 
Semarang III 740, A 1101 
Semitau (Onderafd.) Ill 748, A 
1390 
Semitau (Hfdp.) A 1391 Semitau 
(rivier) A 1391 Senat A 127 
Sengah A 1395 
Senti A 127 
Sepatah A 1395 
Sepeh (Sopeh) A 127 
Sepeken (Sapeken) III 750, A 

1533 
Sera (Seira) III 751, A 1487 
Sprang 1 II 752, A 1505 Serang 
III 753> A 1505 Seran-Laoet I 
472, IV753.A288 Serantih IV 
790, A 1607 Serbodjadi III 753, A 
1634 Sermata III 754, A 1434 
Seroea A 127, 1487 Seulimeuin 
Ilf. 756, A 1629 Siah-Oetuma A 
1758 Siak III 763, A 1361 
Siak Sri Indrapoera en Ondcr- 

hoorigheden III 763, A 13G1 
Sianok 11( 759, A 1655 
Siaoo, A 1483 
Sibajang III 765, A 1530 Siberoet 
IH 766, A 1G56 Siborong borong 
A 1483 Siddnrdng III 7G9, A 
1278 Sidjoendjoeng III 769, A 
1597 Sidikalang III 769, A 1298 
Sidoardjo-werken A 988 Sigaroit 
of Bira, A 1640 Sigibiromaroe A 
2G0 
Sigi-Dolo 1629, I1I771, A1418 
Sigli (hoofdpl.) Ill 771, A 1722 
SigJi (onderafd.) Ill 771, A 1722 
Signatuurmiddelen III 771, A 
1024 
Sigoentoer III 761, A 1001 
Silajang III 772, A 1G60 Silalahi 
A 1298 
Silangdjftna (Goenoeng) A 260 
Silaoet III, A 1660 

A 961-J440 = Decl VII (Afi. 31-

45). 
Deel VIII (Afl. 46-(50). 
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Silat A 1393 
SilSman A 127 
Silindoeng III 773, A 1298 
Siloengkang III 774, A 1G58 
Simalanggang III 774, A 1654 
Simaloer III 774, A 1536 
Si Mangocinban III 7G2, A 1299 
Simavi A I01\ 
Simawang III 776, A 1669 
Simpang III 778, A 1129 
Sindang III 781, A 1398 
Sindanglaoet III 781, A 1398 
Singaparna III 782, A 1651 
Singkarah III 784, A 1657 
Singkel III 784, A IG2G 
Singosari III 78G, A 1441 
Sintang (zelfb. landsch.) Ill 
786, A 1129 
Sintang (onderafd.) Ill 787, A 
1391 
Sipoholon III 762, A 1299 
Siroekam III 791, A 1670 
Sitioeng, A 1600 
Slcman HI 808, A 1398 
Slibarbeid A 302, G29 
Snelleman, Johan Francois, A 
1868 
Snouck Hurgronje (Prof. Dr. 
Christiaan), A 1747 
Soebang III 814, A 1311 
Soeahid (nederz.) A 1393 
Soeahid (Jandsch.) A 1393 
Soeahid (rivier) A 1393 
Soekaboemi III 815, A 1105 
Soekadana III 815, A ] 131 
Soekadana (onderafd.) JII 815, 
A 14(56 
Soekadana (hfdpl.) Ill 815, A 
1466 
Soekipoera III 820,A 1524 
Soekoredjo III 821, A 1199 
Soela eilanden III, A 1450 
Soclang III 822, A 1234 
Soeliki III 822, A 1663 
Soeloek I 822, A 270 
Soembawa JV 7, A 1405 
Soeinanik IJI 823, A IG69 
Soem bawabesar A 1405 
Soemedang (reg.) IV 11, A 1524 
Soernedang (distr.)lV 12.AI525 
Soemedang (hfdpl.) IV 12, A 
1525 
Soemenep (reg.) IV 12, A 1532 
Soemenep (distr.) IV 11, A 1533 
Soempoer Kocdoes IV 14, A 
1600 
Soengai Bnringin IV 26, A 1655 
Soongfti Batocng IV 26, A 1601 
Soengai Dardh IV 20, A 1600 
Soengai Djnrnih 1V 26, A 1655 
Soengai Ijoe A IGOS 
Soengai Koenit IV 26, A 1671 
Soengai Lansat IV 2(), A 1600 
Soengai Limau A 1600 
Soengai Limau IV 27, A 1666 
Soengai Pagoe IV 27, A 1671 
Soengai Ponoch IV 28, A 1659 
Soengai Poear IV 27, A 1655 
A 1—480 = Deel V (Afl. 1—
15). 

Soengai Tarftp IV 27, A 1668 
Soongeislan IV 28, A 1506 
Soengde Raja IV 28, A 1640 
Soepa IV 29, A 1275 Soepajang 
IV 29, A 1670 Soerabaja IV 31, 
A 1459 Soerja At mad j a 
(Pangeran Aria A 260 
Soeroeaso IV 39, A IG68 
Solok IV41, A 1657 
Solok (hfdpl.) A 1G57 
Solo-Vallei-werken IV 40, A 989 
Solor IV 42, A 1373 
Sd-mbo Javoe-n A 127 
Somboc A 127 
Somoroto IV 42, A 1458 Sonne 
veld (Mr. W.) A 538 Sopdt A]27 
Sopping IV 43, A 1140 
Soppdngriadja A 1182 Soreang 
IV 43, A 1758 Spaarban ken-
Spaarkassen IV 45, A 1865 
Spat (C.) A 984 
Spoor- en Tramwegen IV 68, A 

1808 
Spruw IV 8G, A 720, 1835 
Staatkundige partijen in Nedcr- 

landsch-Indie IV 88, A 1491 
Staatsinrichting (Wet op de — 

van Ned.-Indie) A 525 
Staatsregeling (Indische —) A 

525 
Staclsgemeenten A 525 Stagdn 
IV 93, A 1889 Statistiek IV 103, 
A 750 Stein Callenfels (Dr. 
Pieter Vincent van)A 1879 
Sterrenkunde (De beoefening der) 

in Nederlandsch-Indie A 674 
Stikvallei A 979 
Stoombronnen A 958 
Strafrecht. Gevangeniswezen 

IV 119, A 50, 663 
Strand vonders A 79 Studiecluba 
A 913 Studievoorlichtingsdienst 
A 1098 
Suiker IV 173, A 882 
Suiker (Inlandsche Riet-) IV 184, 

A 885 
Suinatranonbond of Scrikat 

Soematera A 919 
Sumatra's Wostkust IV 223, A 

1652 
Swaroe IV 227, A 1442 Tababeri 
A 127 
Tabalong IV 246, A J 886 
Tabanan IV 247, A 1308 Ta bat 
Patah IV 247, A 16G8 Taboekan 
A 1483 Tagoelandnng A 1483 
Tajan IV 248, A 1128 Tajoc IV 
249, A 1237 Takar IV 250, A 
1428 Takdngeun IV 250, A 1728 
Tala(Talalo,Talo)A127, A 1489 

A481-960 = Deel VI (Afl. 16-30). A 9GI-1-140 
A 1441-1920 = Deel VIII (Afl. 46-60). 

Talaga A 1398 
Talangpadang A 1467 
Talaoe IV 251, 1670 
Talaudeilanden IV 252, A 1476 
Taliwang IV 252, A 1428 
Taloek IV 253, A 1656 
Taloetibaai of bocht van Haja 

IV 253, A 1488 
Tamanan IV 253, A 1180 
Taman Siswo-scholen A 334, 
1463 
Tambangan A 127 
Tamiang IV 295, A 1601 
Tampaksiring IV 254, A 1308 
Tanah Boemboc IV 255, A 1889 
Tanah Datar IV 255, A 1667 
Tanah Grogot A 1878 
Tanah In tan A 1883 
Tanah Tinggi IV 257, A 1661 
Tandjoeng IV 259, A 1194, A 
1886 
Tandjoengbalai IV 259, A 260, 

1202 
Tandjoengberingin A 260 
Tandjoeng Medan IV 260, 
A1665 
Tandjoengpandan IV 263, A 
1506 
Tandjoeng Redcb IV 262, A 

1875 
Tandjoengsari IV 263, A 1525 
TandjoengSeilor IV 263, A 1880 
Tandjoeng Soengajang IV 263, 

A 1668 * 
Tanette IV 264, A 1144 
Tanggoel IV 266, A 1444 
Tangkoeban Prahoe IV 266, A 
1756 
Td.nimbar- of Zuid-Oostereilan- 

den IV 267, A 1004 
Tantrisme A 437 
Tapalang IV 273, A 1168 
Tapan IV 273, A 1660 
Tapioca-Producten IV 278, A 
754 
Taradjoe IV 280, A 1651 
Tarakan IV 280, A 1882 
Taratak Boeloeh IV 281, A 1362 
Taroetoeng IV 283, A 1299 
Taroesan IV 283, A 1666 
Tasikmalaja (reg.) IV 284, A 
1650 
Tasikmalaja (distr.) IV 285, A 

1651 
Tasikmalaja (hfdpl.) IV 285, A 

1651 
Tawa Elia IV 288, A 1427 
Tegal IV 291, A 1087 
Tegaloinbo IV 292, A 1459 
Tohoroe A 1488 
Tehuis voor Indische Studenten 

A 361 
Tekletek A 127 
Teladjangan A 127 
Telok Waigeo (Majalibitbaai) 

IV 293, A 1448 
Tembon A 127 
Tempeh IV 297, A 1505 
Tonggaroeng IV 29S, A 1860 

=Deel VII (Afl. 31-45). 
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Tjomprfeng A 127 
Tjondonsc A 127 
Tjonggeang, IV 377, A 1525 
Tlogoredjo IV 377, A 1237 
Tlogowoengsoe IV 377, A 1237 
Toba IV 378, A 1488 
Tobaki A 1405 
Tobameer IV 382, A 1295,1484 
Tobaweg IV 382, A 1484 
Toboali IV 384, A 1508 
Toda Beloe A 1376 
Todjo A 1427 
Toeakau A 127 
Toeba IV 384, A 873 
Toekaholboeng, A 1484 
Toelang Bawang (Beneden) IV 
386, A 1466 
Toelating A 160 
Tocmbiloeng A 127 
Toemboek A 622 
Toempang IV 388, A 1441 
Toendraha (Toedraha) A 127 
Toengkal (distr.), A 1859 
Toer^n IV 380, A 1442 
Toeridj6ne A 160 
Toerisine in Ned.-Indie A 799 
Toetoer A 270 
Togian IV 389, A 1427 
Tolitoli IV 390, A 1239 
Tongas IV 394, A 1524 
Tooneel IV 395, A 976, 1630 
Tongkang A 127 
Top (Toep) A 127 
Topographische Dienst IV 406, 
A 451 
Tordjoen IV 420, A 1534 
Tor-rivier IV 414, A 1428 
TogriIV423, A1512 
Totemisme A 188 
Triangulatie IV 432, A 453 
Troemon II 440, IV, A 1765 
Tropen opleiding voor ver- 
plegenden in Indie (T.O.V.I.) 
A 1016 

Tuinbouw IV 642, A 655 
Tusschenhoofden A 160 
Tijdrekening IV 459, A G5 
Tijdschriften en Periodieken IV 
459, A 38 
Uhlenbeck (G. H.) A 133 
Uitzetting A 1G0 
Uniebank voor Nederland en 
Kolonien IV 496, A 1088 
Vaartuigen IV 497, A 102 
Vaccine I V 497, A 717 
Vaderlandeche Club (V.C.), A 
1493 
Vakbeweging (Inlandsche) A 

961 - 
Van Boxtel (Plan-) A 990 
Vakcentrale A 22 
Veeartsenijkundige Dienst IV 
514, A 63, 896 
Veeteelt IV 515, A 90, 886 
Veevoeder IV 519, Al29, 894 
Veeziekten IV 522, A 96 
Veiligheidstoezicht (Dienst van 

het) A 1123 
A 481-960 = Deel VI (Afl. 16-30). 
A 1441-1920 

Tengg&lds IV 298, A 1230 
Tengger (contr. afd.) IV 298, A 

1512 
Tengger (distr.) IV 298, A 1512 
Tentoonstellingen IV 308, A 
1055 
T6on (Tean of Tian) IV 312, A 

1487 
Tering A 1864 
Temataansch IV 322, A 1691 
Ternate IV 314, A 1499 
Ternate en Onderhoorigheden 

IV 314, A 1427 
Thee IV 325, A 841 
Thee -E xpert- Bureau (Vereeni- 

ging) A S80 
Theosofische Vereeniging (De 

Ned.-lnd.) A 763 
Tidore IV 333, A 1562 
Tikoe IV 336, A 1664 
Tiloe (Goenoeng) A 1757 
Timordaja (Timoer Daja) IV 

351, A 1533 
Timorini A 281 
Timorlaoet IV 351, A 1533 
Timorsch Verbond A 922 
Tjakraboewana IV 366, A 1757 
Tjakranegara IV 366, A 1194 
Tjakranegara-Noord A 1194 
Tj akranegara -Zuid A 1194 
Tjak-Lantjak A 127 
Tjalang IV 367, A 1630 ' 
Tjamat A 159 
Tjantoeng IV 367, A 1889 
Tjapaloeloestraat IV 368, A 290 
Tjaralingkin A ]27 
Tjaroeban IV 368, A 1455 
Tjemplon A 127 
Tjendono IV 370, A 1230 
Tjengal IV 370, A 1889 
Tjenrana A 127, 1167 
Tjepoe A 1239 
Tjeti A 262 
Tjiamis (Reg.) A 1199 
Tjiamis (Hfdp.) A 1199 
Tjiamis (Distr.) IV 371, A 1199 
Tjiawi IV 372, A 1651 
Tjiawigebang IV 372, A 1398 
Tjidjoelang IV 372, A 1652 
Tjikalong-W6tan IV 372, A 
1758 
Tjikandi IV 372, A 1505 
Tjikatomas IV 373, A 1651 
Tjilandjongan (PCladjongan) A 
127 
Tjiledoeg A 1398 
Tjilegon IV 373, A 1505 
TjiliMn IV 373, A1758 
Tjilimoes A 1397 
TjimahiIV373, A1758 
Tjina Mindering en Arab Min- 
dering A 262 
Tjiparaj IV 375, A 1758 
Tjiroeas IV 375, A 1505 
Tjitaroem-Bevloeiingswerken 
A 260, 357 
Tjitjal6ngka IV 375, A. 1758 
Tjolo IV 377, A 1230 
A 1-480 = Deel V (Afl. 1-15). 

Vellen A 1093 
Verbanning A 160 
Verbeek (Dr. R. D. M. ) A 544 
“Verbi谜 voor den Oud-Indisch 
Militair" Stichting (V.O.I.M. A 
989 
Verdcdigingsstelscl van Ncd.- -
Indie IV 529, A 585 
Vereenigingen IV 540, A 360, 
873 
Vereeniging „Indisch Bron- 
beek" A 840 
Vereeniging Nederlandsch-In- 
dische Onderwijs- en Studie- kas 
A 990 
Vereeniging tot oprichting van 
Jonge Vrouwenscholen in Ned.-
Indie A 1016 
Verkoopkantoor van 's Lands 
Mijnbouwproducten II 400, IV 
360, A 702 
Verkoopingen (Openbare), Ver- 
liuringen, Venduties, Vendu- 
kantoren IV 577, A 1344 
Verordeningen A 160 
Vers terkingen IV 563, A 624 
Vestiging A 160 
Visscherij IV 573, A 1731 
Vitamines A 699 
Vlerkprauw A 127 
Vlottende Schuld A 35J, 107G 
Voedingsmiddelen IV 597,A934 
Voedingsmiddelencommissie A 
795, 1783 
Volkscredietwezen IV G05, A 
713, 1513 
Volkshuisvesting A 625 
VoJksraad IV 612, A 491, J6J5 
V olksraadkies verordening 
1926 A 525 
Volksraadpoaitieregeling 1926 A 
525 
V olksraadregelen 1926 (Aan- 
vullende —) A 525 
VolksteHing IV 623, A 926 
Vollenhoven (Prof. Mr. C. van) 
A 1380 
Voorwaardclijko Invrijheidstel- 
ling A 671 
Voorwaardclijke Veroordeeling 
A 671 
Vries (M. Gzn.) A 791 
Vrije Katholieke Kerk in Ne- 
derlandsch-Indie (Do) A 1890 
VrijmetseJarij IV 640, A 757 
Vrijwilligerskorpsen IV 641, A 
612 
Vrouwenbeweging (Inlandacho) 
A 9G9 
Vulkanen IV 641, A 620 
Vuurvasto klei A 958 
Vuurwerk A 1089 
Vijftig KotS, IV 658, A 1655 
Wabata A 127 
Wadjo IV 660, A 1136 
Wadookstelsel A 213 Waho 
Tetear A ] 27 
A 961-1440 = Deel VII (Afl. 31-

45). Deel VIII (Afl, 46-60). 
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Waldon A 127 
Waig6oe of Batang Wag6 IV 661, 

A 1490 
Wailoro A 290 
Wajang-Windoo IV 662, A 1757 
Wangkal IV G68, A 1513 
Wapena der zelfstandige ge- 

meensohappon IV 668, A 1525 
Wardonaar (J. W. B.) A 320 
Waroe IV 697. A 1235, 1534 
Waromg6 IV 697, A 1641 
Warop&n IV 698, A 1450 
Waterkracht en Electriciteit A 

303, 1920 
Waterschappen IV 700, A 281 
Waterstaat IV 700, A 1648 
Wangkang A 127 
Wapai A 127 
Weduwen- en Weczenfonds der 

Europeesche Officieren van het 
Ned.-Ind. Leger IV 733, A 180, 
764 

Idem van inilitairen beneden 

den rang van officier bij 
deKo- lonialo troepen IV 734, A 
765 Wegenraad A 758 
Wegverkeer A 1795, 1892 
Wel6ri IV 750, A 1198 
Wellonstein (E. P.) A 1507 
Weriagar A 1641 Werkloosheid 
A 997 
Werven en Dokken IV 759, A 

28G 
Werving van Inlandsche Ar- 

beiders A 403 
West-Java (Provincie —) A 525 
West-Koetei IV 764, A 1860 
West-Lombok IV 765, A 1194 
West- en Noord Nieuw-Guinee 

A 1576 
Wdtan of WdtangIV-765, A1447 
Wetar (Wetter of P. Oeeter) 

IV 766, A 1428 
Wetgeving IV 767, A 1062 
Wildreservaten A 1097 Wirolegi 
A 1445 

Wooloehan A 1444 
Wolowaroe A 1407 
Wonosari IV 793, A 1180 
Willems-orde (MiHtaire) IV 783, 

A 601 
Wijbrands (Karel) A G82 
1 Jzererts IV 801, A 959 
IJzerman (Dr. Ir. J. W.) A 1052 
Zeemacht IV 816, A 249 
Zelfbesturen (Inlandsche 一) IV 

826, A 525 
Zelfbestuur A 525 
Zending (Protestantsche) IV 831, 

A 1206 
Zoologische Onderzoekingen A 

161 
Zuid-Benedenlanden, A 1661 
Zuid-Nieuw-Guine IV 869, A 

1449 
Zuidwester-eilanden IV 870, A 

1436 
Zwavel IV 871, A 959 
Zijde IV 872, A 1014 

A 1-480 = Deel V(Afl. 1-15). A 481-960 = Deel VI (Afl. 16-30). A 961-1440 = Deel VII (AfL 31-45). 
A 1441-1920 = Deel VIII (Afl. 40-60). 



REGISTER OP DE NAMEN IN DEEL VIII SUPPL. AFL.46-60 

AALST, Dr. C. J. K. VAN, 1818a. 
ABAS OELAR SOETAN BID AR 

ALAN, I., 1771b. 
ABDOELHAMID, T. (Ook wel T. 

BESAR en tevoren T. Mabkota 
geheeten), 1769a. 

ABDOELLAH, RADJA (ook ge- 
noemd ONGKOE 
LONG),17946. 

ABDOERRAOEF SINGKEL 
16656. 
ABDULLAH GELAR SOETAN GE- 

GAB ALAM, T., 17706. 
ACHMAD, SULTAN, 14986. 
ACHMAD, T., 17696. 
ACHMAD SJAFIOEDIN SJAH 

KAITJIL ARNOLD ALTING, 
SULTAN, 1565a. 

ACHMAD SJAH, SULTAN, 1769 
b. 
ADAM, SULTAN, J 8806. 
ADIAWATIAWARMAN 1859a. 
ADIL GELAR SOETAN BID AR 

ALAM SJAH, T., 1772a. 
AGERBEEK, 15036. 
AGOENG, SULTAN, 15236. 
AGBEMONTE, 1703a-17046. 
AICHELE, WALTHER, 16326. 
AIBLANGGA, 1510a. 
AISJA, RADJA, 1794 a. 
AJANHAR, SULTAN, 1503a. 
AJOE BERI, 1512 b. 
ALA'OEDDIN INAJAT SJAH, 

SOE- TAX, 17926. 
ALBERTIS, d', 15666. 
ALI BASJAH, T., 16386. 
AMAN DJELEKAH SIAH OETA- 

MA 1760a. 
AMA'N NJAG ARA, 1636a. 
AMAN KAMPONG, 16356. 
AMANRATOES, 1614a. 
AMAN SAPI'I, 16J4a. 
AMA'N SBI KOEALA, 17606. 
AMA'N TJAHJAMANI, 17608. 
AMBON, DATOE«, 17626. 
AMIN AL MADANI, 1748a. 
AMSTERDAM, SULTAN, (ook ge- 

noemd SULTAN KAITJILI SI- 
BORI), 1502b. 

ANDI MAPPANJOEKKI, 1830b. 
ANDI SALLO, 1888a. 
ANDI SALLO, (ook bekend als 

ABO ENO ABDOERAHIM), 
1888a. 

ANDI TANGKOENG, 18S8a. 
ANDJOENG, T. (ook genoemd 

LEUB£ TAPA of T. SINGKEL), 
1764a. 

ANGKASAH, T., 1763a. 

ANTONISZ., ADRIAAN, 15956- 
159Gab. 

ARIA SOERIA ATMADJA, PAN- 

G£RAN, 1525a. 
ASCH VAN WIJCK, MR. T. A. J. 

VAN, 16196. 
ASSEN, VAN, 16396. 
AWAN, MAHARADJA, 17706. 
BAARS, J. K., 1835a. 
BABER, E. C., 1719a. 
BADELLI BONI, 1719a. 
BAHOERAKSA, 1594a. 
BANDAHABA, RADJA, 16026. 
BANDAHARA, T., 17716. 
BANDAR, DATOEK, 17306.- 

1731 a. 
BANTA ALI AMA'N LAG£, 
1636a. 
BANTA PEUREUDAN, T. (tevoren 

T. DEBIT geheeten). 16386. 
BANTA TJOET, 17606. 
BARETTA, J. M., 1504a. 
BAST, P., 1529a. 
BASTIAANS, A., 14826. 
BATARA PINAJOENGAN, 1770a. 
BATARA SINOMBA, (na zijn 
over- lijden genoemd MARHOEM 
MANOKAT DI DJAMBOE), 
1770a. 
BATELES, VAN, 19126. 
BAUER, 1703a. 
BEAUMONT, JOHN, IGOJa. 
BECCARI, 1566b. 
BBD 出 N, 1613a. 
BEDOEL ALIAS RENDJEU OE- 

TJAH AMAN DAOED, 17G0a. 
BEG, MUSA, 1593b. 
BEKKING, KAPITEIN, 1504a. 
BEMMELEN, DR. R. W. VAN 

1755如 1757a, 17(516. 
B*N BLANG PIDIE, T., 16136.- 

1763a. 
BENEDETTO, LUIGI, FOSCOLO, 

1719a. 
BENJAMINS, DR. H. D., 1869a. 
BBNNINCK, SOPHIA, 15916. 
BiiRENGER, SENATOR, 1851a. 
BERG, 16946. 16956-1700b- 

170J 6. 
BERG, MR. L. W. C. VAN DEN 

1748a. 
BERGH, J. VAN DEN, 1538a. 
BKRRETTY, D. W., 1530a- 

1857a. 
BESANT, DR. A., 18916. 
BESAR SAID HASJIM BIN ABOE- 

BAKAR BIN 
SJAHABOEDDIN, T., 1731a. 
BESAR SOELOENO MOESTAFA, 
T. (met den titel van JANG 

DIPERTOEAN MAAMOER PER- 

KASA ALAM), 1771a. 
BEZEMER, T. J., 1G326. 
BIERDRAGER, J., 15766. 
BIDJEH GEL AR T. BIOEDA, 
Nasjroedin, T., 1765a. 
BIOENG, T., 17696. 
BIOENG, T. (met den titel van 
JANG DIPERTOEAN HADJI 

MOHAMAD SJAH), 1769b. 
BITAL ALIAS PAS4, REUDJEU, 
1760a. 
BLOCK MAERTSZ, ADRIAAN, 
15956. 
BOEDJANG, RADJA, 16256. 
BOEDJANG ALIAS GENAP, R. 

1760a. 
BOEKET, RADJA, 16356. 
BOERUANOEDDIN, RADJA, 177 
la. 
BOOOAARDT, 14(546. 
BOMMEL, L. B. VAN, 17786. 
BONEBAKKER, A, 17906. 
BONOSOE, SOETAN, 17906. 
BONTKKOE, WILLEM, IJS- 

BRANTSZ., 1582a. 
BONTINO, DR., 1596a. 
BOREJJL, WILLEM, 1589a. 
BOREL, H., 1556« . 
BOSCH, DR. F. D. K., 18916 
BOSCH, X. VAN DEN, 1G256. 
BOTH, PIETER, 1502a-15766. 
BRA AM, F. VAN, 1557a. 
BRANDENBURG VAN 

OLTSENDE, l'\, 18576. 
BRANDES, DR. L. L., 1441b. 

18916. 
BRANDTS BUYS, J. 8., JG326. 
BRICH ER, 17786. 
BRILL, E. J., J 5766. 
BROCKEDON, THOMAS, 15826. 
BROECK, PIETEB VAN DEN, 

15806. 
BROUWER, DR. H. A., 1483a- 

16786. 
BBOUWER, 1597a. 
BRUINS SLOT, W. J., 17786. 
BRUIJSTENS, HENDRICK, 1587 a 
BURCHT, JAN V. D., 1596a. 
BURCK, A,, 1719a. 
BUTLER, JOSEPHINE, 1851a. 
BUTTINGUA WICKERS, MB. DR. 

C. G. VAN, 18576. 
BIJLMER, DR. H. J. F., 15756. 
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CAERDEN, VAN, 15026. 
CAJIPHUIJS, JOHANNES, 1556如 
CANDIDUS, 1595a. 
CAPELLEN, VAN DEB, 1502b. 
CAPPERS, ED., 1538a. 
CARLETON, SIR DUDLEY, 
15916. CARPENTIER, PIETER DE, 
15806. CARRISON, Me., 17786. 
CARROL, 1703a en 17046. 
CERRUTI, EMILIO, 15666. 
CHASS£, P. T., 1557a. 
CHATIN, 1778a. 
CILENTO, 17806. 
CHIJS, MR. J. A. v. D., 1556a- 

15576, 17536-1755n, 18686. 
CLAESSENS, MOR. A. C., 14646. 
CLAESSENS, MGR. M. J. D., 
1464b. 
CLANT, JAN., 15826. 
CLIFFORD, J 6696. 
COEN, JAN, PIETERSZ., 1460a, 

1556a, 15766. 
COHEN STUABT, 1696a. 
COLENBBANDER, H. F., 
1597a. 
COLLINS, EDWARD, 1591a. 
COLUMBUS, 1703a. 
COLIJN, DR. H., 1537a, 1567a, 

1613d, 17G0a, 1763, 1619 <z. 
Co ORANG EL, 15666. 
COOTE, ALEXANDER, 1851a. 
COOTEELS, Mates, 15766. 
CORDIER, H., 1719a. 
CORNELISSEN, C. H., 1869a. 
CORTENHOEFF, PlETER JA- 

COBSZ., 15956. 
CORTENIIOEFF, SARA, 15956. 
COULSON, SAMUEL, 15916. 
COURTHOPE, 15846. 
COUVREUR, (A. J.), 1830a. 
COZIJN, M., J 807b. 
CRANSSEN, 15026. 
CREMER, 16196. 
CKKUTZBEKG, MR. K. F., 
1445a. 
DAALHN, G. C. E. VAN, 1613a, 

1729a, 1760a, 18336. 
DAENDELS, GOUV.-GENERAAL, 

15236. 
DAENG M A HMO ED (ook ge- 

noemd MANTRI PANG GRAN. 
MANGKOEBOEMI), 1888a. 

DA ENO PARAMI, PANG ERAN, 
18306. 

DAKE, Du. W. J. L., 18996. 
DALE, SIR. THOMAS, 1580a. 
DAM, MR. WILLEM VAN, 1552a. 
DAM, MR. PIKTEB VAN, 1552a. 
DAMST6, H. T., 15366, 1749a. 
DANCKAERT, 15796. 
])ANOE HASAN, 1503«. 
DAO ED, T , 17646. 
DATOE", DAJANG, 1638a. 
BAWOEU BALIS-AGOENQ, 
1698a. 
DECKER, HANS DE, 1575. 
D〉D血 MOEHSIN, 1499a. 
J)EDIflL, CORNELIS, 15786. 
DELDKN, VAN, 1560a. 
DELI, PANGLIMA, 1602b. 
DELPRAT, MR. D. A., 1820a. 
DETIGER, J. G., 15766. 

DEVENTER, MR. C. TH. VAN, 
16196,17026,1750a. 

D6WA PERKASAN, 16026. 
DIECKMAN, DR. IR. W., 1471a. 
DIEMEN, ANTHONY VAN, 
15956. DINGER, J. E., 17046, 
17826. 
DJAEAR, T. (ook wel genoemd 

HADJI RAJEU。)，1765a. 
DJAJABHAJA, 16976. 
DJAMALOEDIN, PRINS, 1566a. 
DJEMELAH, ALIAS REUDJEU 

ILAN, 17606. 
DJOELO代 RAJEN, 1647a. 
DJOJOLALONO ALIAS 

KANDJENG D JIM AT, 1523b. 
DOCTEBS VAN LEEUWEN, DR. 

W. M., 1757a. 
DOELAH VAN PASIS, DATOE6", 

1647a. 
DOEMOLANG, MARKUS MOHO- 

MIS, 1482a. 
DOEMOLANG, SALMON, 1482a. 
DOMIS, H. J., 1510a, 15116. 
DONATH, PROF. DR. W. F., 

17786, 1780a, 1835a. 
DONNER, LUITENANT, 1763a. 
DOUGLAS, 1757a. 
DOUWES DEKKER, 14636, 
1623a DOVER, PROF., 1748a. 
DOZIJ, 17476. 
DBIJVERS, MB. J., 1619a. 
DUBISCH, 1738a. 
DUMAS, J. H., 1567b. 
DUNNEBIER, W., 1476a. 
DUSSEN, CORNELIS VAN DER, 

1592a. 
DUYVENDAK, PROF. DR. W. J. 

L. , 1556a, 18996. 
EDUARD, 1476<z. 
EERDE, PROF. J. CH. VAN, 

15756. 1745a. 
EERLAND, DR. L. D., 1779a. 
EGGENBERGEN, H., 17786. 
ELDERS, C., 1830a. 
ELSHOUT, J. M., 1835a, 18996. 
ENQELAND, KAKEL VAN, 
1593a. ENGELENBEBG, A. J. N., 
14956. ENTHOVEN, E., 1818a. 
ENTUOVEN, MR. K. L. J., 1908a. 
ERDBRINK, G. R., 16836. 
ER. LANGGA, 16976, 1699a, 

1701a. 
ERP, TH. VAN., 18916, 18926. 
Es, DR. IR. L. J. C. VAN, 
1G341). 
ESSER, 16946. 
EIJKMAN, 1834a. 
EABER, VON, 1460a. 
FAISAL, 1750a. 
FAULDS, HENRY, 18666. 
FEBER, IR. L. J. M., 14946. 
FELLENBERG, VAN, 17786. 
FENNEMA, 1512a, 17556, 1757a. 
FEUILLETON DE BRUIJN, DR. W 

K. H., 15766. 
FINLAY, 17046. 
FITZHERBERT, HUMPHREY, 

1585a. 
FLEISCHER, 1)., 1835a. 
FLU, P. C., 17826. 

FOCK, MR. D., 1620a. 
FORBES, 1566a. 
FORTGENS, J., 1692a. 
FOURNIER, IR. F. L. P. G., 

1891a. 
Fouw, MR. DE, 1858a. 
FRANSSEN HERDERSCHEE, A., 

15676. 
FREUNDLICH, E. W. W., 1711&. 
FROMBERG, MR. P. H., 1556a. 
FROSSINK, A. T., 17116. 
FRUIN, MR. TH. A., 15136. 
FRUIN-MEES, 1600a. 
GADING, RADJA, 17706. 
GALTON, SIR FRANCIS, 1866b. 
GARNIER, 1718a. 
GEISLER, 1566a, 15736. 
GELDERMAN, H. P., 18186. 
GEURTJENS, H., 1538a. 
GISOLF, W. F., 14716. 
GOBEL, HASAN VAN, 14756, 

1476a. 
GOBEL, WILLEM VAN, 14756 
GOD也E MOLSBERGEN, DR. E. 

C. 1556a, 15576. 
GOES, BENEDICT, 17176. 
GOEJE ....... DE, 17476, 1748a 
GOLDZIHER, 17476, ] 750a. 
GONDA, 1701a. 
GONTING, RziDJA, 17706. 
GORCUM, JAN JANSZ. VAN, 

15806. 
GORIS, 1701a. 
GOSLINGS, B. M., 16326. 
Gouw, J. TER, 18666. 
GRAAFF, S. DE, 17026. 
GRAEFF, JHR. DE, 16156. 
GRACHT, J. v. D., 1556a. 
GREGORIUS X, PAUS, 17176. 
GKOEDO, HADEN, 15126. 
GROENEVELD MEYER, DR. N. 

L. , 18206. 
GRONEMAN, J., 17575. 
GROOT, CLAUDE DE, 1592a. 
GROOT, DR. J. J. M. DE, 1556a. 
GRIJNS, 1834a. 
GRIJZEN, 1598a, 1599a. 
GULIK, VAN, 1779a. 
GUTBBOD, KAROLINE, 1486a. 
GIJSELS, AERT, 15856. 
HAAN, DR. F. DE, 1556a, 1557b. 
HAAR, BZN, MR. B. TER, 18576. 
HAAS, J. H. DE, 1779a. 
HABIB ALI ALIAS HABIB RA- 

JEU4-, 16386. 
HABIB, SJECH, 1640a. 
HADJAR DEWANTORO, KJIAI, 

14636. 
HADJAR DEWANTORO, NJI, 

14646. 
HADJI JOESOEF, T., 1763a. 
HAEN, DR. DE, 1587a. 
HAGEN, DR. B., 1727a. 
HAQHEN, STEVEN V. D., 1578a. 
HAIR, SULTAN, 1502a. 
HAISMA.RAHDER, MR. W. J. 

19076. 
HAJAM WOEROEK, 
14596,1460a. 
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HAL, J. J. H. VAN, 17396. 
HALIE, N., 15756. 
HAMERSTER, M., 1772a. 
HAN TIK KO (alias BAB AH 

TEMENGGOENG), 1523b. 
HARENCABSFBL, KAPITEIN, 

VAN 1614u. 
HARTMAN, B., 18076. 
HASAN, T., 16476. 
HASE, HANS DE, 1579a. 
HASNAN, T., 1769a. 
HASSELAAR, ANNA, 15526. 
HASSELAAK, PIETER DIRKSZ., 

1592a.. 
HASSELT, A. L. VAN, 15735, 

1727a, 1869a. 
HATTIVA, LAURENS MARCUSZ. 

1587a. 
HAYES, JOHN, 1566a. 
HAZEU, DR. G. A. J., 1445a, 

1630a, 1727a, 1879a. 
HEDIN, SVEN, 1719a. 
HEINDL, DR. ROBEBT, 1868a. 
HELD, G. J., 16326. 
HENKE, 17786. 
HELSDINGEN JB.» MR. C. C. 

VAN 1495a, 17616. 
HELSDINGEN, MR. W. H. VAN, 

1619a. 
HENRY, SIR E. R., 1867a, 1868a. 
HERMITE, JACQUES L', 15766. 
HEBSCHELL, 18666. 
HEBTZLEB, 17786. 
HESKETCH BELL, SIB, 1642a. 
HESTERT, C., 1566b. 
HEUBN, JHR. DR. IB. F. C. 

VAN, 1727a. 
HEURNIUS, JUSTUS, 1596a. 
HEUTZ, J. B. VAN, 16206, 17026, 

1749a. 
HEYNE, K., 1727a. 
HIDDING, K. A. H., 16326. 
HIEN, H. A. VAN, 1899&. 
HINDLE, 17046. 
HINLOOPEN LABBERTON, D. 

VAN, 1858a. 
HIBSCHI, H., 1727a. 
HOEDT, G. H. A., 1868a. 
HOESIN, T., 17646. 
HOESSIN, SO ETAN, 1794a. 
HOLLE, K. F., 17396. 
HOLLEMAN, 1710a. 
HOOG, F. H. DE, 19076. 
HOOGLAND, W. H., 17566. 
HOOLBOOM, L. E., 1776a. 
HOOYKAAS, 1701a. 
HOUTEN STEFFAN, VAN, 19126. 
HUDSON, 1703a, 17046. 
HULAGU, 1717a. 
IBRAHIM, T., 16036. 
IDENBURG, A. W. F., 1619a, 

17506. 
ILHAM, SULTAN, 15036. 
IMHOFF, VAN, 1526a. 
INDEEA KOESOEMO, SOETAN- 

MOEDA, J6026. 
INDEBA DI RADJA AMIR, PAN- 

GABAN, 1602&. 
IQUAN (ICQUAN), 1594a. 

ISKANDAR ALAM, SULTAN, 
1498 b. 

ISKANDAR MOHAMAD DJABIR, 
SULTAN, 1514a. 

ISKANDAR SAHADJOEAN NOER 

AMAL KETJIL DJAOEHAR 

MOELKI, 1565a. 
ISKANDAR SJAH, 16026. 
ISMAIL VAN LANGS A, T., 16386. 
ISMAIL, T., 1604a. 
IT AM OESMAN, T.» 16476. 
JACOB, GEORG, 16326. 
JACOBS, HENDRIK, PHILIPS, 

1480a. 
JACOBUS VAN ENGELAND, 1582 

b. 
JANIS, A., 1481a. 
JANSEN, 1778a. 
JANSZ, HENDRIK, 1582a. 
JANSZ., WILLEM, 15806. 
JANSZ., PIETER, 1576a. 
JANSZ. SIMON, 1576b. 
JARDIN, JOHN, 1578a. 
JASPERS, J. H. B., 14716. 
JOHNSON, SAMUEL, 1556a. 
JONGE, COBNELIS MATELIEF DE 1502a. 
JONOE, MEJ. J. A. DE, 18996. 
JONGEJANS, J., 1504a. 
JORGE, 17906. 
JORGENSEN, 1867a. 
JOSSELIN DE JONG, R. DE, 17786. 
JOUSTRA, M., 1615a. 
JULIANA, PRINSES, 17456. 
JULIUS, IB. M. W., 1471a. 
JUNGH, 1832a. 
JUNGHUHN, 17576. 
JUNIUS, ROBERTUS, 1595a. 
JUYNBOLL, DR. H. H., 16946, 

17006. 
KADIB, PANG仓RAN, 18886. 
KADIKI, 1699a. 
KAISER, J. D., 1776a. 
KAITJILI SIBOBI, SULTAN (ook 

wel genoemd Sultan Am-
sterdam), 15026. 

KALANA POETERA, T., 17716. 
KALFF, S., 1504a. 
KAMPAR, DATOEK, 17306,173】
& KANIESS, 1614a. 
KANSIL BOOAB, A. J., 14786. 
KANSIL, L. N., 1481a. 
KANSIL, M. D., 14806. 
KATABRUNO, 1502a. 
KAT ANOELINO, P. DE, 18996. 
KATHAROV, PALLADIUS, 1719a. 
KATS, J,, 16326. 
KEMALADEBMA, R., 1612*. 
KEMALARADJA, R., 1612a. 
KEMMEBLING, G. L. L., 17316, 

17956. 
KEMPEES. J. C. J., 1615a, 1727a. 
KEMPEN, THOMAS VAN, 16666. 
KEMPEN-HAYE, MEVROUW VAN 
16666. 
KEECHEM, MELCHIOR, 1584a. 
KETEL, A. P., 17826. 

KEUDJROEEN AMANSAH, DA- 

TOE°, 17626. 
KHAN, DSCHINGIS, 1717a. 
KHAN, KUBLAI, 1717a. 
KHOUW KE HIEN, 1825a. 
KIELSTRA, DR. E. B., 1620a 
KIES, C. H. M. H., 14956. 
KILIAAN, H. N., 1694b. 
KIMALAHA DAJA, 15856. 
KIMPTON, H., 17786. 
KIRSCHNER, DR. L., 17906. 
KITCHEN, J., 17046. 
KLEIN, J. W. DE, 1652a. 
KLEIN, Dr. W. C., 1576a. 
KLEINTJES, PROF. DR. PH., 

1619a, 19206. 
KLEIWEG DE ZWAAN, PROF. DR. 

J. P„ 17466, 18996. 
KLERK, REINIER DE, 1556a. 
KLUIJSENAAR, GERARDUS, 

15566. 
KNEBEL, J., 18916. 
KOCH, J. W„ 18176. 
KODIECK, 1868a. 
KOHLBRUGOE, J. H. F., 18996. 
K6HLER, H. J., 14856. 
KOL, H. H. VAN, 16196. 1727a. 
KOLOK, T. (alias T. KAMA- 

ROEDIN), 1604G. 
KONINGSBERGEN, DR. J. C., 

1818a. 
KOOLHAAS, D. R., 1835a. 
KOPSTEIN, DR. F., 17906. 
KRAANEN, J., 1538a. 
KRAEMER, H., 16326. 
KREEMER, J., 1727a. 
KREISLER, Dr. A. R. M., 1543a. 
KROM, DR. N. J., 1630a, 1879a. 
KROM, geb. VEERMAN, 15753. 

18916. 
KRTANAOARA, 1600a 
KRUYT, J. H., J 748a. 
KUCZIJNSKI, J 7046. 
KUENEB, PH. H., 1504a, 1747〃

， 17806. 
KUYPER, DR. A., 16196. 
LA AH AD, 1480a. 
LA AMANA ALIAS HADJI TATA, 

14706. 
LAIGRET, 17046. 
LAKSAMANA, DATOEK, 1730b, 

1731a. 
LA LAM, 1760a. 
LAM, JAN DIBCKSZ., 1578a. 
LAMANQO, 14706. 
LAMBERTS, ABRAHAM, 1586a. 
LAM^RIS, H. J., 17786. 
LAMMEBS, G. J., 1625a. 
LAMSTER, J. C., 1575b. 
LANCET, 17046. 
LANDBERG, CARLO, 1748〃. 
LANGEN, PROF. C. D. DE, 1716a, 

1780a, 1835a. 
LANQEVELDT VAN HEMERT, A. 

J., I5G66. 
LANSBEROE, MR. J. W. VAN, 

15576. 
LAKSON, 18676. 
LASSCHNIT, H., 1504a. 
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LAU, CARL, 1873b., 
LAWICK, VAN, 1702a. 
LAZEAR, 1703a. 
LEADBEATER, C. W., 1891a. 
LECK, DANIEL VAN DEB, 1593a. 
LEFEBVRE, JACQUES, 1583a, J 
5946. 
LEGENDRE, DR., 1643a. 
LEGGE, PROF, JAMES, 1556a. 
L£H, T., 17656. 
I血A POETERA, RADJA, 
17306, 17316. 
LENTJES, L. J., 1835a. 
LEO xm, PAUS, 15736. 
LEROUX, C. C. M. F., 1571o, 
1575&. 
LEUB6 TAPA, 17646. 
LEVELT, DR. H. J., 18076. 
LEVI, SYLVAIN, 1701a. 
LEY, PROF. JR. J. N. VAN DER, 
1891a. 
LICHTENSTEIN, A., 1716a, 
1717a, 1835a, 1836a. 
LIEFRINCK, 1695a. 
LIMBURG STIRUM, GRAAF 

VAN, 1624a. 
LIMBURG STIRUM-VAN 

SMINIA, 
MEVROUW VAN, 1779a. 
LINGGO, RADJA, 16356. 
LITH, PROF, VAN DER, 1869a. 
LLOYD, 17046. 
LOEB ER, J. A., 16326. 
LOENA (LENA), 17646. 
LOGHEM, J. J. VAN, 17806. 
LORENTZ, MR. H. A., 15676. 
LOTH, J. E., 17956. 
LUHAHSCH, 17786. 
LUYMES, J., 15766. 
MA AN, KEDJOEROEAN, 1 
(503a. 
MACCLUER, 1566a. 
MACPAL, L. J. P., 14816. 
MADOEKALLA, 14696. 
NADOERA RADJA, J595a. 
MAERTSZ, AB ENT, 15806. 
MAKTSUTJCKEB, JOAN, 155(56. 
MAHKOTA ALAM ALADIN 
SJAH 
DJOHAN, SULTAN, 1770a. 
MAIRE, ISAAC LE, J5786, J 
592a. 
MAKOLJS SANGHA 
GINOBOROE, 
1470a. 
MAKOL6 SANGHA INATO, 
14696. 
MAKOL£ TAWE: NIROEKOE, 
14(596. 
MALLINCKRODT, If.. 1878”. 
MANDARSJAH, SULTAN, 1502a. 
NANDJALLIN。，KRAENO, 
1830a. 
MANGI-MANGI, KRAENG, 
1828a. 
MANOKOEBOEMI NJA° MOET, 
T. 1603a. 
MANOKOKNKOARA IV, 1 
G98a. 

MANGKO

E 
NEGORO PANGGRA

N 17116. 
MANGKO

E 
RADJA Ho ESIN, 

1604a. 
MANOPPO

, 
DATOE CORN ELIS 

1474沥. 
MANOPPO
, 

RIEDEL MANUEL, 
1474a. 

MANSOER SJAH, T., 1779a. 

MANSOER SHAH, SULTAN, 
1859a. 

MAOEN, REUDJEU, 17606. 
MABAH ADAM, T., 1763a. 
MARDJANA, 1695a. 
MARSDEN, 1536a. 
MARSHALL, 15676. 
MAS, KIJAHI, 15236. 
MASCARENHAS, 14776. 
MASEIJCK, CORNELIS VAN, 

1596«. 
MATTAHIR, T., 17646. 
MATHIJSEN, kAPITEIN, 16136, 

1614a. 
MAURITS, PRINS, 15896. 
MAYER, L. Tn., 18996. 
MAZEL, JHR, J. A., 1891a. 
MECKLENBURG, HERTOG ADOLF 

'VAN, 15676. 
MELLEMA, 1695a. 
MENOKOETA, RADJA (alias 

KEDJOEROEAN PANDEKAR), 
16026. 

ME NT, CLAES, 1591b. 
ME NT, EVA, 15916. 
MENT, LIJSBETH, 15936. 
MERAH ABOQ (ook genoemd 

KEDJOEROEAN ABOQI, 
16356. 

I MERLANG, RADJA (ook genoemd 
SOETAN, ALA 'OEDIN JNAJAT 

SJAH), 17926. 
MERTENS, 1703a. 
MEURAH, T., 1763a. 
MICHAEL, P., 17786. 
MICHELS, 1625b. 
MICHIELS. 176oa. 
MIDDELBERG-IDENBURG, C. J., 

1625a. 
MIDDELGEEST, SIMON VAN, 

1592a. 
MOCODOMPIS, J. M. P., 14826. 
MOCODOMPIS, W., 14826. 
Mo ED A INDERA KOESOEMA, 

SOETAN, 16046. 
MoEDA LAMKOETA, T., 1638a. 
MoEDA NANGOROE, T., 17656. 
MOEDA, PANGERAN, 188S(z. 
MoEDA PEUSANGAN, T., 1647a. 
MoEDA RADJA, 17(55a. 
MOEDA RADJA, T., 1647a. 
MOEDEU KoETEu-Sisi<6, T., 

16136. 
MOKDEU P£ND仓NG, T,, 1613b. 
MOENS-ZORAB, MEVROUW, 1632 

b. 
MoERAI, RADJA, 17706. 
MOERMAN, J., 1556a. 
MOERMAN, P., 1710〃.. 
MOESA QELAR SOETAN BIDAR 

ALAM, T., 17716. 
MOESTAFA, SOETAN, 1771a6. 
MOHAMAD (MAHMOED) RADJA 

17946, 1795a. 
MOHAMAD ALT, 16036. 
MOHAMAD ALIBASA, T., 16476. 
MOHAMAD ARIF, T., 1764a. 
MOHAMAD ARIFIN, T., 1604a. 
MOHAMAD ARSAN, SULTAN, 

1503«. 
MOHAMAD BASIR GELAR DA- 

TOE KAMPAR, HADJI, 1731a. 

MOHAMAD DATOENGSOLANG, 
1475o. 

MOUAMAD JOESOEF, RADJA, 
17946. 

MOHAMAD JSHAK, RADJA 
MOEDA VAN ASAHAN, 17696. 

MOHAMAD NO ER, T., 17626. 
MOHAMAD OESMAN SJAH, 

SULTAN, 1499a. 
MOHAMAD BIN OESIN. POETRA, 

15036. 
MOHAMAD SADEK SJAH, SUL-

TAN, 14986. 
MOHAMAD THAJEB, T., 1647a6. 
MOHAMAD ZAINOEDDIN, 
1760b. MOLENGRAAF, 1713a. 
MOLL, J. TH., 1556a. 
MOM, C. P., 1623a, 17826. 
MONAHAN, J. H., 16486. 
MONOD DE FROIDEVILLE, J. A., 

14946. 
MORGAN, DELMAAR, 1719a. 
MOSZKOWSKI, DR. MAX, 
15676. MPU SINDOK, 1510a. 
MUH£D&, A. G., 14806. 
MULLEMEISTER, J., 1702a. 
MULLER, DR. H. P. N.» 1869a. 
MULOCK HOU WEB, 17828. 
MUSCHAMPS, GEORGE, 15826. 
MUSPER, K. A. F. R., 17316, 

17956. 
MUURLING, KAPITEIN, 1614a. 
MiJER, MR. P., 
NAUTA, 1695a. 
NELISSEN, IR. TH., 17066. 
NEIJENS, DR. M., 1538a. 
NEIJTZELL DE WILDE, MR. A. 

1619a. 
NG o LAG A, SURA, 1595a. 
NIERMEIJER, PROF. J. F., 1869a 
NIEUWENHUIS, H., 18186,18206. 
NIMPOENA, 1695a. 
NITIADININORAT,RADEX, 
15726. NITINEGORO, 1512b. 
NJA° ARIF, T., 1833a. 
NJA° DOELLAH, T. (ook wel ge-

noemd T. Hadji Tjifr), 17646. 
NJA« MAKAM, 1603a. 
NJA° MOET GELAB MANGKOE 

BOEMI, 1604a. 
NJAI DAJANO SOEMBI, 1755a. 
NJAG SARA, 1613a. 
NJERANQ, RADJA MOEDO, 

1636a. 
NOBEL, 17786. 
NOEKOE, PRINS, 1566a. 
NOELOENCJ, RADJA, 17706. 
NOENGOENO, SI (ook wel NEK 

ONOKOE goheeten), 17946. 
NOLDEKE, THEODOR, 17478. 
NOMMENSEN, L. L, 14856. 
NOOY. J. A. DE, 17826. 
Nounuus, J. W. VAN, 15676. 
NUGNES, 15016. 
Nus, MR. J. VAN, 1818a. NUYTS, 
DAVID, 1592a. 
OBDEYN, V., 17956. 
OEBIT, T. (later geheoten: T. 

BANTA PEUREUDAN), 163S6. 
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OEJAM, REUDJEU, 1760a. 
OESMAN, SULTAN, 1503d, 
1504a. OETJAH, REUDJEU (alias 
BE- DOEL), 1760a. 
OL6RIZ, 18676. 
ONGKOE LONG (ook genoemd 

RADJA ARDOELLAH), 17946. 
ONGKOE NONO (ook geheeten 

RADJA IBRAHIM), 17946. 
OoSTWOUD WlJ DENES, M., 

17616. 
OPHUIJSEN, MR. A. H., 1908a. 
OPPENOORTH, W. E. F.. 1707a, 

1727a. 
ORATOR, V., 17786. 
ORTIZ DE RETES, INIGO, 15656, 

1575a. 
OSSENBRUGGEN, MB. VAN, 

185Sa. 
OTTEN, DR. L., 1790ab. 
OTTOW, 1566a, 1573b. 
OVERSCHIE, NICOLAAS, 15566. 
PADANG NOENANG, JANG DI 

PEBTOEAN DI. 1665a. 
PADTBRUGGE, 14776. 
PALE BI, LA, 1888a. 
PAMWANG, LA. (met den titel van 

AROENG ABDOELKABIM), 
1888a. 

PAMEKAS, SRI, 1755a. 
PALMER VAN DEN BROEK, 

1598a. 
PANDAN ARAN, KIJAHI, 15286. 
PANG AKIP VAN BADAQ, 1614a. 
P ANOLIMA GARANG, 
DATOE。， 16466. 
PANG MANAP, 16146. 
PARIS, KAPITEIN, 1763a, 1833a. 
PABKER, 1556a. 
PARMENTIER, 18246. 
PASSABA, 1510a. 
PATA ALAM, SULTAN, 1566a. 
PATTIST, M. P., 1546a. 
PAUTHIER, G., 17176. 
PEL, A. H. VAN, 1603a. 
PENDEK, KEDJOEROEAN, 1602b. 
PENDEKAR, KEDJOEROEAN 

(alias R. MENGKOETA), 
16026. 

PERAK, PANGLIMA, 1603a. 
PETERMANN, 15(566. 
PETTIT, 1704 b. 
PFISTER, 1779a. 
PHILLIPS, G., 1719«. 
PICK, DR. R., 1615a. 
PIGEAUD, TH., 1632a, 1695a, 

17016. 
PIGOTT, F. W., 1891ad. 
PISCHEL, R., 1630a. 
PLEMP, KORNELIS GIJSBEBTSZ. 

18G66. 
PLESMAN, A., 1820a. 
POEBBATJARAKA, 1701a. 
POEBWADARMINTA, 1695a. 
POEIJT VAN OvERIJNE, 

ELISABETH, 1552G. 
Po KALAM, DATOE与 1647a. 
POLAK DANIELS, L., 17786. 
POLO, MAFFEO, J 717a. 
POLO, MARCO, 1717a. 
POLO, NICOLO, 1717a. 

PONTO, CHRISTIAAN, 14S2a. 
POKTO, SALMON, 14786, 1482a. 
PONTOH, RAM SOEIT, 1475a. 
POSTHUMUS MEIJES, 1567a. 
PRAPANTJA, 1697 b. 
PBAWIRAATMADJA, 17016. 
PRICE, W., 1556a. 
PRINO, MARTIN, 15826. 
PRJEVALSKY, N. M., 17176. 

1719a. 
PBOOM OF PROOMSJAH, 1602b. 
PRUIJS, MR. DIRK, 1552a. 
PRUIJS VAN DER HOEVEN, E., 

17016. 
PRIJOHOETOMO, 1701a. 
PURKINJE, 186G6. 
PUTMANS, HANS, 1595a. 
PrJNACKER HORDIJK, 1749a. 
PIJPER, DR. G. F., 16516. 
QUERVAIN, F. DE, 17786. 
RADJA ADIL, 1604a. RADJA 
Awi：H, 1763<z. RADJA 

BOEDJANG, 1764b. RADJA 

DJOEMAHAT, 17716. RADJA 

HAB^SAH (HEBJAH), 1604a. 
RADJA IMAM, T., 1763a. 

RADJA ISKANDAR MOEDA, 
1765a. 

RADJA LAOET, T., 17716. 
RADJA L£LA, DATOE, 1731a. 
RADJA L&LA POETRA, DATOE, 

17316. 
RADJA MASJHOER, 17716. 
RADJA MOEDA, T., )7646. 
RADJA MOERAI, T., 17706. 
RADJA MOMIN, KEUDJROEEN, 
1763a. 
RADJA NAGOR, T., 17656. 
RADJA NASJROEDDIN, T., 
17656. RADJA SILANG, T., 
1GO36. RADJA SOELOENG, T., 
1604a. RADJA TOHIR GELAR 
RADJA, 

INDRA. ALAM, T., 17706. 
RADSMA, PROF. DR. W., 17826. 
RAEMBURCH, CRIJN VAN, J 
596a. RAEDT VAN 
OLDENBAKNEVELDT 

H. J. A., 16006. 
RAEY, PIETER VAN, 1581a, 
RAFFLES, 1695a. 
RAGEB, 16036. 
RAJEU。，T., 1833a. 
RAMALI, ACHMAD, 17826. 
RANAMANQOALA, 】582a. 
RANGGAWARSITA, 
16966,1698a. RASSERS, DR. W. 
H., 16306, 16326. 
RAWLING, 15676. 
REAKL, LAURENS, 1502a, 
15776. REED, 1703a. 
REES, D.F. W. VAN, 
17016,1900a. REES, O. VAN, 
170I&. 
REITSMA, 8. A., 17566. 
REUDJEU PAS^R, 16136. 
REUDJEU Tji：Q PAS血R, 16J4a. 
REUTER, H. C., 1606<Z. 
REYERSZ, CORNELIS, 15866. 
REIJNST, GERARD, 1502a, 
15766. REIJNTJES, 17366. 

RICHTHOFEN, VAN, 1718a. 
RICKMERS, W. R., 1719a. 
RIEBEECK, VAN, 1583a. 
RIEDEL, 1692a. 
RIK6 AMAN OEJOM, 1636a. 
ROCHEMONT, DE, 1567a. 
ROEJOENG, Si, 1764如 ROMER, 
VAN, 1781a. Roos VAN DEN 
BERG, 17900. ROOSEBOOM, 
17026. 
ROOZENDAAL, VAN, 17356. 
ROUFFAEH, G. P., 1S9I6. 
RUFFIJN, 15876. 
RUSTICIANO OF RUSTICHELLO 

VAN PISA, 1718a. 
RUTTEN, L. M. R., 16786, 1713a 
RIJKLOF VAN GOENS, 1597a. 
SA, HENRIQUE DE, 14776. 
SAGERS, P. ARTHUR, 1556a. 
SAID, SOETAN, 1794a. 
SAID ABDULAZIS, T., 1640a. 
SAID ACHMAD FATHOEDIN, 

SJAH KAITJIL DJOEHAR 

ALAM, SULTAN, 1565a. 
SAID AOIL BIN ALOEWI SJA- 

HABOEDIN, 16396. 
SAID HAROEN GELAR TOENG- 

KOE SOELOENG, T., 173I«. 
SAID HASJIM BIN ABOEBAKAR 

BIN SJAHABOEDDIN, TENG- 

KOE BESAR, 1731a. 
SAID HOESIN BIN DJAAFAR, BIN 

AOIL SJAHABOEDIN, 1640a. 
SAID OESMAN BIN TENGKOB 

OEBAIDILLAH, PANG也RAN, 
J73)a. 

SAJ仓T AOIL, 16396. 
SAJ仓T DJAPA, T., 16396, 1640”. 
SAJUT MALIM, 1G396. 
SALOMONSON, H., 18576. 
SAMITRA, PANG^RAN, 18886. 
SANDBERGEN, Mr. DR, F. J. W. 

H., 18076, 1896a. 
SAN DICK, VAN, 17456. 
SANOKOERIANG, 】755G. 
SAOED, IBN, 1750a. 
SAO-SAO, 14706. 
SAPI'I, AMANRAMPA, 1614a. 
SARAPIL, D., 14786, 14816. 
SABAPIL, W., 14816. 
SARKAK, H. B., 16956, 17006. 
SASA AMAN TALIB, 17(506. 
SASTRAWIDJANA, 1695 a. 
SATI, JANG DI PERTOE AN, \ 77] 
a. 
SAVKEDRA, ALVARO DE, 15656. 
SAWIJEB, 17016. 
SCHAPENHAM, G. H., )5936. 
Sen ERM ER, PROF. IR. W., 18256 
SciHTTENHELM, 17786. 
SCHLEGEL, PROF. G., 1556a. 
SCHLEUNITZ, FREIHERR VON 

1566b. 
SCHLEUSZINO, I-L, 17786. 
SCHMUTZER, In. J. I. J. M., 

14946. 
SCHNETCKERT, DR. HANS, 

1868a. 
SCHNITZER, F. M., 16006. 
SCHRIEKE, B., 16326. 
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SCHUFFNER, 1703a, 1704时. 
SCHUITENVOERDER, J. K., 
17576. 
SCHURMANN, 17076. 
SCHWARZENBERG, 17786. 
SEDENOE, RADJA MOEDA, 

1602a. 
SEDIA, RADJA MOEDA, 1602a. 
S EG ARAL AM, SOETAN, 
1770a. 
SEGWAERT, LYDIA VAN, 15526. 
SENGING, I., 1888a. 
SERI MOEDA PADOEKA ALAM 

SULTAN MANSOER TOEAN- 

KOE RADJA MOEDA, 1765a. 
Si ATAS OICLAR MOEDA TJHI% 

1604a. 
SID曲，PENGHOELOE, 15360. 
SlDIK GELAR DATOE 

BANDAR, L, 1731a. 
SlEMBOOK OELAR 

TENGKOH RADJA L^LA 

POETERA, I., J731a. 
SILVA, DON JUAN DA, 1578a. 
Si MI ON, 1773a. 
SIMONS, L. H., 17786. 
SINGKEL, T.» 16256, 1764a. 
SlNTA VAN PlDIE, DATOE。
， 1647a. 

SlTI OENGOE, J 7701). 
SJARIF ABOE BAK AR BIN SAID 

SJABIF ALMARHOEM ABDUL 

RACHMAN SJAHABOEDIN, 
S.TECH ABDOELMOEHJJ, 
16516. 
SJECH BOERHANOEDIN, 16G6a. 
SLOT, G. A., 17826. 
SLOTEMAKER DE BRUINE, DR. 

N. A. C., 18576. 
SMIRNOFF, I WAN, 1824«. 
SMITH, J. H., 18076, J 868a. 
SMITH, ROBERTSON, 17486. 
SNAPPER, I. ,17786. 
SNELLEMAN, J. H., 18686. 
SNELLIUS, H. M. W., 1567a. 
SNOUCK H UROHONJE, PROF. 
DR. 

CH., JU13a, 1747". 
SNOUCQ HUIIORONJE-OORT, 

MKVBOUW, 1750a. 
SNOUCQ, DIBEK, 1556b. 
SNIJDERS, 1613b, 17046. 
SOELOENG LAOET, T., 16026. 
SOELOENQ R1OUW, T., 17706. 
SOELOENO SJAHMARA, T., 

1771b. 
SOEN (SUN) YAT SEN, 15546, 

1556«. 
SOKPONO, RADEN MR., 1858a. 
SOEH, PIKT, 1824a. 
So ETAN MENOBDAR ALAM, 

T., 1770b. 
SOKTAN OESMAN, J 6036. 
SOEKOPATI, 151 Qa, 1523a. 
SOEWAKDI 

SOERJANINGRAT, R. M. 
I463&, 1623a. 

SONCK, MARTIN US, 1583a, 
15886. 

So URY, AN DRIES, 15806. 
SPALDING, AUGUSTINA, J 5826. 
SPICOX, JAQUES, 1576a. 
SPECX, SARA, 1595b. 
SPEELMAN, 1597a. 

SPEULT, HERMAN VAN, 1580a, 
15856. 

SPILBERGEN, J ORIS VAN, J 
578a. 
SPRINGER, J., 17786. 
STAARGAARD, IR. W. F., 1818a. 
STAPEL, DR. F. W., 15526. 
STENNIS, P. B. VAN, 1836a. 
STEHN, CH. E., 17556, 1756a, 

1757a. 
STEIN CALLENFELS, DR. P. V. 

VAN, 1879a. 
STOKES, 1703a, 17046. 
STOKKING, H. J., 1477a. 
STOKVIS, J. E., 1496a. 
STOLTE, KAATJE, 17646. 
STRANDT, JOHANNA, 17656. 
STRIJCKER, ABRAHAM, 15806. 
STUTTERHEIM, W. F., 1631a, 

16326. 
STIJNS, JAN, 15836. 
SWAAN, J., 15666. 
SURAGULAGUL, 1595a. 
SWELLENGREBEL, 1701(7, 
17046. SwiETEN, H. J. VAN, 
17396. SZEMIAN, J., 1757a. 
TACK, FRANCOIS, 18686. 
TAMARA, LAURENS, MANUEL, 

14786, 1480a. 
TAMARELOH, C., J 480a. 
TAMAWJLWI, J. S., 1476a. 
TANDIL, DATOEK, 1604a. 
TANDIL, KEDJOEROEAN, 16036 
TAVERNE, 1757a. 
TEHUPEIORY, J. E., 18756. 
TEKAKA, 1471a. 
TENOAH MOHAMAD TAHIR GE- 

LAR SoETAN MENG^DAR 
ALAM SJAH, T.» 17716. 

TENGOH, T., 16026. 
TERLUIN, 1825a. 
THEILER, 170J6. 
THOMASZ., ADOLF, 1583a. 
THOMASSEN, A THUESSINK, 

VAN DER HOOP, DB. A. N. J., 
15766. 

TIBANG, T., 1639b. 
TIELEMAN THEUNISZ, 15796. 
TIRTOKOESOEMO, R. A., 15126. 
TISSOT VAN PATOT, A., 15756. 
TJIII" BENTARA BLANG, T., 

]638a. 
Tjinfr BLANO, T., 1647a. 
Tjinft KROEENG BARO, T, (alias 

T. TJHIK PERLAK), 1647a. 
TJHH LANQSA, T., 16386. 
Tjinfr MOEDA PEUSANGAN, 

T., 】647a. 
TJHI4- MOHAMAD TUAJ仓B PEU- 

BEULAft, T., 16476. 
TJIIH PEURKULA七 T., 16396, 

1640a. 
TJIHIG, T.» 1604a. 
TJIPTO MANGOEN KOESOEMA, 

1623a. 
TJOET ACIIMAD, T., 16476. 
TJOET AMAT, 16026. 
TJOET GAT, 16026. 
TJOET GELAR DATOE LAXA- 

MANA, I., 1731a. 
TJOET MA° FATIMA, 17626. 

TJOET SOERAT, 1647a. 
To EH A, T., 1762如 
TOE" PATIH, 1792a. 
TOHAMBA, J470a. 
TOPOSANTA, 1595a. 
TORRES, 17036, 17046. 
TOWERSON, GABRIEL, 15916. 
TREFFERS, F., 1471a. 
TREUB, MR. 17506. 
TUUK, DR. VAN DEB, 14855, 

1695a, 17016. 
Twiss, 1599a. 

UMBOROVE, DR. J. H. F., 1636a 
17556, 1757a, 17906. 

URBAN, 17786. 

VALBERT, FBAN^OIS DE, 
15566. 
VALENTIJN, 1529a. 
VAPOUR, 15956. 
VASSEUR DES ROCQUES, C. A. 

LE, 15566. 
VEEN, DR. A. G. VAN, 1780a, 

1835a. 
VEER, K. VAN DER, 1504a. 
VELDE, VAN DER, 170S6. 
VENT, DR. IR. L. J. DE, 1807a. 
VERBEEK, 1512a, 17556, 1757ab. 
VERHOEFF, PIETER WILLEMSZ. 

1576a. 
VERSTEEO, G. W., 15676. 
VERSTEEGH, W. C. J., 18226. 
VETH, D., I8G86. 
VETH, PROF. P. J., 1869a. 
VLACK, DR. PIETER, 1590a. 
VLAMING VAN OUDSHOORN, DE, 

1489«. 
VLEMINO, J. L., 1556a. 
VOGEL, 15846. 
VOGEL, IR. L. DE, 1891a. 
VOGEL, PROF., 1879a. 
VOLLENHOVEN, PROF. MR. C. 

VAN, J 746a, 1750a, 1858a, 
19206. 

Vos, J. J. TH., 1779a, 17906. 
VOLZ, PROF. DR. W., 1615a, 

1727a. 
VREEDE, A. C., 17006. 
VREEDE, DR. A. G., 1891a. 
VRIES, DE, 1510a, 1823a. 
VKIJBURG, DR. B., 15766. 
VUUREN, L. VAN, 1504a. 

WAEKT, NICOLAAS VAN, 1585a. 
WAERWIJCK, VAN, 14776. 
WAGNER VON JAUREGQ, 17786. 
WALLACE, 15666. 
WAN TAJONG, 17716. 
WATSON, SALAWATI, 1556«. 
WEDDING, P., 1557a. 
WEDGWOOD, J. I., 18906, 18916. 
WEERT, P. v. D., 1556b. 
WEGHLIN, C., 177S6. 
WHICH ARDT, 17786. 
WELL AN, 18596. 
WKLLENSTEIN, E. P., 15076. 
WELLS WILLIAMS, S., 1556a. 
WESTBNENK, L. C., 1597a, 1600a, 

16016, 1670a. 
WissTRA, MR. DR. H., 1619a. 
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WEIJERMAN, A. W. E., 18176, 
18186. 

WEIJLAND, JACOB, 15656. 
WICHMAN, PROF. DR. C. E. A., 

1566a, 1727a. 
WILDE, DE, 1756b. 
WILKEN, G. A., 1779a. 
WINDT, 1868. 
WING EASTON, N., 17316, 

17956. 
WINKLER, DR. J., 18996. 
WINTER, A. T. H.t 14936. 

WIRZ, PAUL, 15756. 
WITT, JAN DE, 1552b. 
WITT, GERARD FREDERIKSZ. 

DE 1594a. 
WITTERT, FRANCOIS, 1502a. 
WOLLASTON, DR., 15676. 
WOOD, 17176. 
WOUTBRS, B., 1S916. 
Wu, 17906. 
WULFFTEN PALTHE, PROF. 
DR. 

P. M. VAN, 17166, 1717a, 
1780如 

WIJCK, VAN DER, 1702a, 1749a. 
XAVERIUS, 15016. 
YSBRANTSZ. WILLEM, 1582a. 
YULE, H., 1719a. 
ZAINAL ABIDIN, T., 16046. 
ZIESENISS, 1701a. 
ZISCHKA, ANTOINE, 16436. 
ZO.ETMULDER, 1701 b. 
ZWAAN, W. J. A., 1483a. 
ZWIERZIJCKI, DR. J., 1727a. 



 





MALANG—KEPANDJfiN. 1441 

MALANG. (Aanv. DI. II). Regontschap van de 
residentie Malang, provincie Oost-Java, mot een 
oppervlakto van 3731.77 km®. Het regentschap 
omvat 8 districton, verdceld in 32 onder- districten, 
n.l. ： Malang (onderdistricton： Malang, Gadang, 
Wagir en Daoe), Pagak (onder- districten： Pagak, 
Kalipare, Donomoeljo, Ban- toer), Poedjon 
(onderdistrictcn： Poedjon, Batoc, Ngantang, 
Kasdmbon), Kepand时n (onderdis- tricten： 
Kepandjdn, Pakisadji, Soemberpoe- tjoeng, 
Ngandjoem), Toer6n (onderdistricten： Toerdn, 
Dampit, Ampelgading, Soemberman- djing), 
Boeloelawang (onderdistricten: Boeloe- lawang, 
Gondanglegi, Wadjak), Toempang (onderdistricten: 
Toempang, Pakis, Pontjo- koesoemo, Djaboeng) en 
Singosari (onderdistricten: Singosari, Lawang, 
Karangploso en Blimbing). Bij de volkstelling in 1930 
telde het regentschap 1.135.965 inwonerg, waarvan 
10.410 Europeanen en met hen gelijkgestelden, 
1.110.293 Inheemschen, 14.225 Chineezen en 1.037 
andere Vreemde Oosterlingen. Deze cijfers toonen een 
aanmorkelijken vooruitgang sinds de volkstelling van 
1920. Vooral het aantal Europeanen en Vreemdo 
Oosterlingen stoeg aanzienlijk. In het regentschap 
Malang vindt men naast den Inheemschen landbouw 
de Wes- tersche tuinbouwcultuur, cassavecultuur, 
tapio- cacultuur en z.g. bergcultuur (koffie, rubber, 
kina, thee en vezel). Er zyn 4 suikeronderne- mingen, 
n.l. Krebet, Kebonagoeng, Panggoeng- redjo en 
Sempalwadak, 1 tapiocaonderneming (Toerdn) en 1 
cassaveonderneming (Krebet), en tientallen 
bergcultuurondernemingen (erfpachts- perceclen), 
voornamelijk in. het Zuidoosten (district Toerdn). In 
het rcgentschap is de Gouver- nementa koffieproeftuin 
Bangelan (zie aldaar) gelcgen. Van de Westersche 
tuinbouwproducten zijn vooral bekend de djeroeks 
(een sinaasappel- soort) van Poenten (zie aldaar). 

Evcnals voor de andero regentschappen van Oost-
Java were! op den voet van art. 121 der Indischo 
Staatsregeling bij de ordonnantie van 9 Augustus 1928 
(Ind. Stb. no. 316) voor Malang ecn regentschapsraad 
ingesteld.Dezo ordonnantie trad in working op 1 
Januari 1929, golijktijdig mot do 
instcllingsordonnantie van de provincie Oost-Java. 
Evenals do andere rcgentschaps- raden van Java houdt 
do Malangscho raad zich hoofdzakelijk bezig met 
aanleg cn onderhoud van wegon en met het 
cxploitceren van ])asars. 

MALANG, (Aanv. DI. II). District met gelijk- 
nainige iioofdpJaats van het regentschap Malang, 
residentio Malang, provincie Oost-Java, met 4 
onderdistricten (Malang, Giidung, Wagir en J)aoo), 
omvattende 56 ddsa^. Bij do volks- tclling van 1930 
teldo het 159.274 inwoners, waarvan 7.700 
Europeanen en mot hen gelijleges telden, 142.862 
Inheemschen, 7.997 Chince- zen en 715 andero 
Vrccincle Oosterlingen. ( 

POEDJON. (Aanv. DI. III). Voormalig onder- 
diatrict van do vroegero residentio Pasoerocan, thans 
district met golijknamigo hoofdplaats van hot 
rcgontachap Malang, residentie Malang, provincie 
Oost-Java, omvattonde de onderdistricten Poedjon, 
Batoe, Ngantang on Kas6m- bon. Bij do volkstelling 
van 1930 teldc het' 103.552 inwoners, waarvan 585 
Europeanen on met hen gelijkgestelden, 102.193 
Inheomsohon, 745 Chineozen cn 29 andero Vreomde 
Oosterlingen. Do hoofdplaats Poedjon ligt aan don aan 

natunrschoon rijken provincialen weg van Malang 
naar Kediri. De hoofdplaats en de binnen het district 
Jiggende plaatsen Batoe en Poenten (zie aldaar) zijn 
bekende vacantieoorden voor de Europeescho 
kustbewonera van Oost-Java. Het district wordt in het 
W. en Z. begrensd door de residentie Kediri en in het 
N. door de residentie Soorabaja. Het bestaat uit het 
prachtige bergland, dat doorstroomd wordt door den 
bovenloop van do kali Konto en haar zijtakken; de 
fraaie dalen en hooglanden worden omgeven door 
vulkaanruinen, o.a. den Andjasmari in het N.» den 
Kawi en den Kloet in het Z. 

SINGOSARI. District met gelijknamige hoofd-
plaats van. het regentschap Malang, residentie 
Malang, provincie Oost-Java, omvattende de 
onderdistricten Singosari, Lawang, Karangploso en 
Blimbing. Bij de volkstelling van 1930 telde het 
district 107.671 inwoners, waarvan516 Europeanen, 
106.337 Inheemschen, 761 Chineezen en 57 andere 
Vreemde Oosterlingen. Van de tal- rijke oudheden, 
die vroeger in de hoofdplaats (zie DI. Ill) gelegen 
hebben en waaronder tal- ryke beelden en 
beschreven. steenen waren, zijn thans een 
torentempel en eenige beelden, o.a. reusachtige 
tempelwachters, over. De oudheden van Singosari 
zijn uitvoerig beschreven door Dr. Brandes in het 
tweede deel van het Archaeolo- gisch onderzoek op 
Java en Madoera (1909), waar men ook een volledige 
literatuuropgave vindt (zie ook OUDHEDEN). 

TOEMPANG. (Aanv. DL IV). Voormalige 
controle-afdeeling, thana district met gelijk- namige 
hoofdplaats van het regentschap Malang, residentie 
Malang, provincie Oost-Java, om- vattende de 
onderdistricten Toempang, Pakis, Pontjokoesoemo 
en Djaboeng. Bij de volkstelling van 1930 telde het 
district 136.682 inwoners, waarvan 125 Europeanen 
en met hen gelijkge- stelden, 135.752 Inheemschen, 
777 Chineezen en 28 andere Vreemde Oosterlingen. 

PAGAK. District met gelijknamige hoofdplaats 
van het regentschap Malang, residentie Malang, 
provincie Oost-Java, omvattende de onderdistricten 
Pagak, Kalipard, Donomoeljo en Bantoor. By de 
volkstelling van 1930 telde het district 164.937 
inwoners, waarvan 192 Europeanen en met hen 
gelijkgestelden, 164.161 Inheemschen, 577 
Chineezen en 8 andere Vreemde Oosterlingen. 

BOELOELAWANG. District met gelijknamige 
hoofdplaats van het regeutschap Malang, residentio 
Malang, provincie Oost-Java, omvattende de 
onderdistricten Boeloelawang, Gondanglegi en 
Wadjftk. Bij de volkstelling van 1930 teldo I het 
district 148.061 inwoners, waarvan 350 Europeanen 
en met hen gelijkgcstelden, 1-16.765 Inheemschen, 
905 Chineezen en 41 andere Vreemdo Oosterlingen. 
■ 

GONDANGLEGI, (Aanv. DI. I). Voormalig 
district in de vroegere residentio Pasoeroean, thans 
onderdistrict, met gelijkuamige hoofdplaats, van het 
district Boeloelawang, rogent- schap Malang, 
residentio Malang, provincie Oost-Java, onivattendo 
23 desa's. Het teK vele koffie-, rubber- cn 
vczelondornomingen., z 

KEPANDJfiN. (Aanv. DL II). Vdormaligo 
controle-afdeoling in de vroegere residentie 
Pasoeroean, thans district mot gelijknaniige 
hoofdplaats, van hot regentsohap Malang, residentio 
Malang, provincie Oost-Java. Het omvat 

91 
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de onderdistrictcn Kepandjdn, Pakisadji, Soem- 
berpoetjoeng on Ngandjoem. Bij de volkstelling 
van 1930 telde het district Kepandjen 149.143 
inwoners, waarvan 347 Europeanen en met hen 
gelijkgestelden, 147.378 Inheemschen, 1.320 
Chineezen en 98 andere Vrcenide Oosterlingen., 

PAITON. (Aanv. DI. III). District met gelij^ 
namige hoofdplaats van het regentschap Probo--"' 
linggo, residence Malang, provincie Oost-Java, 
verdeeld in 3 onderdistricten met 45 desa^; eind 
1933 telde het 54.578 inwoners, w.o. 25 Euro- 
peanen, 97 Chineezen en 2 Arabieren. In ^lit dis- 
trict is de suikerfabriek Paiton gelegen. 

/ 0 GENDING, (Aanv. DI. I). District met gelijk- 
/. ^namige hoofdplaats van het regentschap Probo- 
linggo, residentie Malang, provincie Oost-Java. 
Het heeft 4 onderdistricten en 62 d&sa's en had 
op het einde van 1933 een bevolking van 92.006/ 
zielen, w.o. )07Europcanen, 385 Chineezen en 101 : 
Arabieren. In dit district komen 3 suikerfabrie- 
k^n voor, n.l.: Gending, Maron en Pedjarakan/ 

r 3.广 GADING. (Aanv. DI. I). District van het re- 
"gentschap Probolinggo, residentie Malang, pro- 

vincie Oost-Java. Het Eeeft 3 onderdistricten 
met 48 ddsa's en had op het einde van 1933 63.844 
inwoners, w.o. 28 Europeanen, 43 Chineezen en 4 
Arabieren. De standplaats van het districtshoofd is 
Gading. Jn dit ressort worden aangetroffen de 
koffieonderneming Lawang- Kedaton en de koffie- 
tevens kinaonderneming Ayer-Dingin. 

BAKIR. (Aanv. DI. 1). Dit hoogland ligt in het 
district Poedjon, regentschap en residentie Malang 
der provincie Oost-Java. 

BANGELAN. (Aanv. DI. I). Gouvcrnements- 
proeftuin voor de koffiecultuur in het district 
Kepandj&n van het regentschap Alalang, resi-
dentie Malang, provincie Oost-Java; behoorend 
onder het Departement van Economische Zaken. 

BATOE. (Aanv. DI. I). Hoogdal der Brantas in 
"KetTregentschap Malang van de residentie 
Malang, provincie Oost-Java. Door dit dal, ge- 
deeltelijk uitgehouwen in den bergmuur Ra- 
djegwesi, loopt de aan natuurschoon rijke provin-
ciate weg van Malang naar Kediri..= 

BATOE. (Aanvr~151. I). Voormalige controle- 
afdeeling-in de vroegere residentie Pasoeroean, 
thans onderdistrict, met gelijknamige hoofdplaats, 
van het district Poedjon, regentschap Malang, 
residentie Ala]ang7 ^provincie Oost- Java, gelegen 
oj)het hoogland van dien naain, omvattende 20 
desa's. Batoe is een be ken d Euro 
peesch vacantieoord. Het telt vele hotels en 

pensions, o.a. het badhotel Songgoriti met warme 
geneeskrachtige bron (zie KAWI). Sinds Au- 
gustus 1931 worden de belangen van het hotel- 
en pensionbedrijf alsmede van den land- en tuin- 
bouw en van de veeteelt van Batoe en omgeving 
behartigd door de actieve vereeniging „Batoe 
「en Omstreken Belangen". Zie ook POENTEN/ 
汶今度 KRAKSAAN, (Aanv. 1)1. II en suppl. afl. biz. 
" 1398). By Ind. Stb. 1934 no 714 opgeheven 

regentschap der residentie Malang, provincie 
Oost-Java. Het gebied is gevoegd bij het regent- 
fichap Probolinggo dier residentie/ 

,/ DOROWATI-LOKSONGO. (Aa^v. DI. I). Een 
vulkaanruinein het district Poedjon, regentschap 
Malang, residentie Malang, pi'ovincie Oost-Java./ 

KENDALPAJAK. (Aanv. DL H). Destijds ee6 
bekende Christengemeente ongeveer 8 km. ten 
Zuiden van de hoofdplaats. van de residentie 

Malang, provincie Oost-Java. De Christenge- 
meente heeft zich verplaatst naar het Zuiden van 
bet regentschap Malang, te Swaroe (zie aldaar). 
Te, Kendalpajak is de „Nederlandsch-Indische 
Aletaalwaren en Emballage Fabriek" gevestigd./ 
f KJDAL. (Aanv. DI. II). Ddsa in het ondef- 
f Mi strict ^foempang, district Toempang, regent- 
schap Malang, residentie Malang, provincie Oost- 
Java,/ 

NGANTANG. (Aanv. D】.III). Voormalig 
district in de vroegere residentie Pasoeroean, 
thans onderdistrict met gelijknamige hoofd- 
plaats van het jdistrict Poedjon, regcntschap 
Malang, residentie Malang, provincie Oost-Java, 
omvattende 13 ddsa's. De hoofdplaats Ngan- 
tang ligt aan den aan natuurschoon rijken pro- 
vincialen weg van Malang naar Kediri. 

PARIS. (Aanv. DI. III). Voormalig district 
r ,van'~ae vroegere residentie Pasoeroean, thans 
/ onderdistrict met gelijknamige hoofdplaats van 
het district Toempang, regentschap Malang, 
residentie Malang, provincie Oost-Java, om- 
vattende 15 dcsa's/ 

PENIWfiN. (Aanv. DI. III). Christengemeen- 
te, gelegen in het district Kepandjen, van het 
regentschap Malang, residentie Malang, pro- 
vincie Oost-Java. 

POENTEN. (Aanv. DI. III). Desa en Euro-//, 
peesche nederzetting in het onderdistrict Batoe, 
district Poedjon, van het regentschap Malang, 
residentie Malang, provincie Oost-Java. Poen- 
ten is bekend om zijn djeroekcultuur (een 
sinaasappelsoort) en als vacantieoord. ]1 ier 
ligt het in 1933 geopende groote zweinbad „Se- 
lecta". De vereeniging „Batoe en Omstreken 
Belangen" (zie BATOE) behartigt ook de be- 
langen van het hotel- en pensionbedrijf cn van 
den land- en tuinbouw te Poenten. 

PONTJOKOESOEMO. (Aanv. DJ. 111). Onder- 
district met gelijknamige hoofdplaats van het 
district Toempang, regentschap Malang, resi- 
dentie Malang, provincie Oost-Java. 

SWAROE, (Aanv. J)】.J V). Christengemeente 
in het onderdistrict GondangJcgi, district JJoe- 
Joelawang, van het regentschap Miilang, resi- 
dentie Malang, provincie Oost-Java. 

TOEREN. (Aanv. Di. IV). District met ge- 
lijknamige hoofdplaats van het regcntschap 
Malang, residentie Malang, provincie Oost-Java, 
omvattende de onderdistricten rJ'oer6n, Dam pit, 
Ampelgading en Soembcrinandjing. Jlij de volks- 
telling van 1930 had het district J66.645 in- 
woners, waarvan 595 Europeanen en met hen 
gelijkgestelden, 164.845 Inheemschen, 1.144 
Chineezen en 6) andere Vreemde Oostcrlingen. 
Het district is bekend door zijn bergcuJtuur 
(koffie, rubber) op erfpachtsperceelen (zie AlA- 
LANG, regentschap)/ 

DJEMBER, (AanV. DI. I). Regentschfap van 
de residentie Besoeki; dit regcntschap were! ge- 
creeerd ingevolge Jnd. Stb. 1928 no. 145 door 
afsplitsing van het regentschap Bondowoso. De 
toen opgetreden regent was de eerste regent van 
Djember, in functie sedert September J 928. 
Voordien stond een zelfstandig patih aan het 
hoofd. Het rcgentschap telt volgens de in J930 
，gehouden volkstelling 1.403.700 zielen, waaronder 
J .381.908 Inlanders, 3.88J Europeanen, 15.764 
Chineezen en 2.147 andere Vreemde Ooaterlin- 
gen. Het oostelijk en noordelijk deel van hot 
regentschap, de districten Djember, Majang, 
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Kalisat en Rambipoedji. bonevena de noordo- lijke 
helft van het district Tanggoel hebben ecn 
overwegendc, van ouds daar gevestigd Madoo- 
reesche bevolking. De bevolking van Zuid- 
Tanggoel, Poeger en Woeloehan, vormende het 
jongere, zuidwestelijke dcel van het regentschap, is 
overwcgend Javaansch. Men vindt in onkele 
districten disa's, waar de bevolking voor een 
belangrijk dcel bestaat uit ,,Oesingers", af- 
stammelingen van de oorspronkelijke Javaan- sche 
bevolking, de Balambangers. „Wong Oesing" is een 
aanduiding van de bevolkings- groep naar het woord 
van ontkenning, "Oesing" of ,,sing" beteekent 
,,neen". 

Over het algemeen vermengen Oesingers zich 
niet met Madoereezen of Javanen. 

Het regentschap bestaat uit de volgcndc districten 
en onderdistricten: 

District. 

Djember (39). 
Majang (19). 
Kalisat (45). 

Rambipoedji (29). 

Tanggoel (31). 
Poeger (28). 
Wocloehan (23). 

Onderdistricten. 

Djember (11), Wirolegi (10) 
en Ardjasa (18). 
Majang (6), Moemboel (7) 
en Silo (6). 
Kalisat (14), Ledokombo 
(10), Soemberdjambe (9) 
en Soekowono (12). 
Rambipoedji (8), Panti (7), 
Mangli (7) en Djenggawah 
(7). 
Tanggoel (10), Djatiroto (9) 
en Bangsalsari (12). 
Poeger (10), Gemoekmas 
(9) en Kentjong (9). 
Woelochan (7), Ambocloe (8) 
en Baloeng (8). 

De tusschen ( ) geplaatstc cijfcrs geven aan het 
aantal disa's in elk district, resp. onderdi- strict. Dus 
in totaal 7 districten en 24 onderdistricten met 214 
dcsa's. Tot het regentschap behoort nog het eiland 
Nocsa Barocng, cl at onbewoond is en in 1920 tot 
natuurnionument is aange- wezen. Do oppervlakte 
van het regentschap Djember is 3.358.16 kin.2, 
waarvan ongevecr 77.000 Jia. tcgal on 70.000 ha. 
sawah. 

Het regentschap bestaat uit de berglanden van den 
Hjang, Raocng en Mrawan on do door deze 
gevormdc laagvJaktc. Lungs den zuidran(1 dezer 
vJaktc vindt men phiataclijk nog andoro dan 
vuJkaniHche gesteenteii en gronden. In Poeger treft 
men een strook kalkgesteento aan; ecn rand van 
grauw-zwarte mergelgrond (rantju- niinjak) strekt 
zich langs de zuidkust uit. J)o gronden van de vlakte 
van Djember zijn ufzot- Lingen van het Hjang en 
Raoong-niassief. De Kaocnggronden zijn nog 
weinig verweerd (laatste groote eruptio ongeveor 
158()) en vruchtbaarder dan de H jauggronden, 
waar de verweering reeds ineor govorderd is. Op de 
gronden rust uitslui- tend erfolijk individuecl 
bczitsrecht. Co in mu naal bczeten gronden komcn 
nergens voor. 

Mot rogentschup Djember werd aangowezen aJs 
autonoom ressort bij Ind. Stb. 1928 no. 322. De 
rogentschupsraad telt 33 leden, waarvan 24 
Inlanders, 7 Europeanen en 2 Chineezen. Het 
college van gecommittcerdcn bestaat uit drio leclen, 
inclusief den regent. Er bestaan verschei- dene 
commission van ad vies, zooals voor wot- 

geving, voor financicn, voor technischo aange- 
legonhedcn, pasarwezen cnz. 

Cultures. In Pjember zijn 3 concessie^ aan de 
Handelsvereeniging “Amsterdam" ver- leend voor 
aanplant van suikerriet, n.l. de Bon- dojoedo West- 
en Kentjong-Westconcessie (± 2300 ha.), de 
Tanggoel Oost-, Bondojoedo Oost- en Kentjong-
Oostconcessie (士 3300 ha.), benevens de 
Bedadocngconcessie (±2100 ha.). De aanplant van 
de dric concessiegebieclen wordt vermalcn op de 
suikerfabrieken Goenoengsari, Semboro, 
Bedadoeng en Djatiroto II. In 1932 werden de 
fabrieken gesloten； behalvc Semboro, welke 
fabriek den oogst van de drie andere fabrieken 
vermaalde. Met de bevolking bestaande 
grondhuurcontracton werden op groote schaal 
verbroken. 

Er zijn in het regentschap verder 12 tabaks- 
ondcrneiningen. Tabak wordt hoofdzakelijk als 
tweede gewas geplant op sawahs en op tegalans. 
Enkele ondernemingen planten tabak op erf- 
pachtsperceelen. Men onderscheidt in de tabaks- 
cultuur in het Besoekische twee soorten. de 
,,vooroogst-tabak" en de ,,naoogst-tabak'' of wel 
onberegende en beregende tabak, respec- tievelijk 
geplant op tegal- en sawahgronden. De z.g. 
vooroogsttabak wordt geplant in de eerste helft van 
het kalenderjaar, hoofdzakelijk op niet gehuurde 
tegalgronden buiten bemoeienis van de 
ondernemingen. Een deel van den oogst wordt door 
den inlanclschen planter den onder- nemers te koop 
aangeboden, gedroogd als kros- sok, zclden in den 
vorm van grocne bladeren. Een ander dcel wordt op 
inlandsche wyze gekerfd (radjangantabak). De 
vooroogsttabak heeft zeer goedc kwaliteiten als 
sigaretten-, pijp- en pruim- tabak. In 1933 bracht 
deze tabak tot / 20 per p汰oel op. De naoogsttabak, 
geplant in de maanden Augustus en September, is 
meeren- deels afkomstig van de door de 
ondernemers bij bekrachtigde 
grondhuurovereenkomsten van de bevolking 
ingehuurde gronden. De soorten in dit regentschap 
verbouwd zijn: Deli Palenibang, Hybride Deli 
Kedoe, Kedoe en Deli. Het bedrag, dat de 
ondernemingen jaarlijks onder de bevolking brengen 
aan grondhuren, zaadbedden, aanbouw en 
onderhoud van schuren, levering van materialen, 
])]antloonen, bewerking, sortee- ring, salarissen 
Inlandsch personeel enz. wordt sinds de 
werclddepressie getaxeerd op ongeveer / 6 milliocn 
(tevoren 8 milliocn). 

In Djomber zijn voorts een vijftigtal berg- 
cultuuronclernemingon (koffie, rubber en thee), voor 
het ovorgroote deel gelegen tegen do belli ngen van 
den Hjang. De koffic- en rubbercultures worden 
bijna geheel gedreven op erf- pachtspcrceelen. Er is 
66n ondememing, die deze cultuur ook drijft op van 
de bevolking in- gehuurdc gronden. Er wordt bijna 
uitsluitend Robusta geplant. De productie van Java-
koffie is uitermate gering. Theo wordt slechts op een 
ondememing aangeplant, n.l. Goenoeng-Gambir. 
Verder bezit Djember een vezelondemoming, welke 
agave-sisalana cultiveert. De totale agave- aanplant 
van deze ondorneming bodraagt ongeveer 1500 ha. 

Dat in het Djemberscho een levendige handel in 
padi wordt gedreven, is niet te verwondcren bij een 
aanwezigheid van niot minder dan 15 grooto 
rijstpellerijen, alle in handen van Chineezen, 
behalvo 6en zeer kleine, welke door eon 
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Japanner wordt gedreven. Als polowidjo worsen 
verbouwd： djagoeng, kade!6, vooroogst- tabak, in 
K&lisat ook kool en in Woeloehan lombok. 

Belangrijk werk wordt gedaan door den land- 
bouwvoorlichtingsdienst, welke zich intensief 
bezighoudt met verbetering der diverse gewaa- sen en 
de oprichting van verkoop-cooperaties. Er wordt veel 
aandacht besteed aan de kadeld, torwijl in den 
coprahandel meer teekening komt door oprichting 
van een klapperoliefabriek in Rambipoedji. Uitvoer 
heeft plaats van kool naar Soerabaja en in den laatsten 
tijd ook naar Singapore, van kadele naar Solo en van 
kerftabak naar Bandjermasin. Centra van inlandschen 
productenhandel zijn： Baloeng en Amboeloe. 

Verreweg het grootste deel der rijstpellerijon is 
aangesloten bij den „Rijstpelleryen Bond van Oost-
Java**, zetel te Djember. Evenzoo hebben een 4-tai 
pellerijen een in- en verkoopsorganisa- tie gevormd 
(Drieva). 

Overblijfselen van tjandi's vindt men bij den 
Goenoeng Argopoero (Hjang), Menampoe en 
Tjoerah Manis (ddsa Garahan), terwijl in de d6sa 
Klrandjingan een tempelcomplexje is. Resten van 
muren kan men vinden in de dissa's Gam- birono en 
bij Kota Blater en den Goenoeng Pon- tang, ten 
Zuiden van de samenvloeiing van Kali Maj an g en 
Kali Sanen. 

DJEMBER. (Aanv. DI. I). District van het 
gelijknamige regentschap, residentie Besoeki. 
Zielental (volgens volkstelling 1930) 143.444, 
waaronder 904 Europeanen, 2360 Chineezen en 233 
andere Vreemde Oosterlingen. Verdeeld in de 
onderdistricten Djember, Wirolegi en Ardjasa. 

DJEMBER. (Aanv. DI. I). Hoofdplaats van het 
gelijknamige regentschap, residentie Besoeki. Telt 
volgens de in 1930 gehouden volkstelling 22.959 
inwoners, waaronder 1.865 Chineezen, 764 
Europeanen en 200 Arabieren, 20.130 In- heemschen. 
De grenzen zijn vastgesteld bij Ind. Stb. 1887 no. 
101./ 

MAJANG, (Aaiiv. D]. II). District van het 
regentschap Djember, residentie Besoeki. Dis- 
■trictshoofdplaats: Majang. Oppervlakte G02.5 km2. 
Zielental 95.688, waaronder 212 Europeanen. Het 
district bestaat uit de onderdistricten Majang, 
Moemboel en Silo en telt 19 d&sa's. De bevolking is 
zuiver Madoereesch. Verbouwd worden 
voornainclijk djagoeng, padi en tabak. Het district is 
vooral van belang door de nitgebreide rubber- en 
koffiecultuuronderne- mingen, waarvan de oudste het 
bekonde Silosanen is (opgericht 1887). Het district 
heeft ongeveer 200 erfpachtsperceelen. 

KALISAT. District van Ket regentschap 
Djember, residentie Besoeki. Heette tot 1918、 
Sbekokerto (zie Ind. Stb. 1917 no. 692). Het district 
telt 45 dfesa's met 133.110 inwoners, w.o. 212 
Europeanen en 957 Chineezen (1930). Verdeeld in de 
onderdistricten Kalisat, Ledokoinbo, Soemberdjambe 
en Soekowono. De districts- hoofdplaats Kalisat is 
een welvaronde plaats, heeft een regentschapspasar, 
die vrij druk is. In de desa Goemoeksari, gehucht 
Kottok, is de zetel van de hoofdadininistratie der 
Besoeki Tabak Maatschappij gevestigd. Te 
Soekokerto- Adjoeng en Soekosari zijn de zetds der 
gelijk- namige tabaksondernemingen, terwijl in Soe 

kowono de N.V. Landbouw Mij “Soekowono" haar 
hoofdkwartier heeft. Als polo^idjo wordt in Kalisat veel kool 
verbouwd/ 

RAMBIPOEDJI. (Aanv. DI. til). District van het 
regentschap Djember, residentie Besoeki. Zielental 133.094, 
waaronder 157 Europeanen en 928 Chineezen. Het aantal 
d4sa's bedraagt 29. Verdeeld in de onderdistricten 
Rambipoedji, Panti, Mangli on Djenggawah. Do 
gelijknamig© districtshoofdplaats is begin van de spoorlijn 
Rambipoedji—Baloeng—Kasijan—Loemadjang. Cultures: 
rubber, koffie en tabak/' c. ■ 

TANGGOEL. (Aanv. DI. IV). District van het * ' z 
regentschap Djember, residentie Besoeki, ver- 3eeld 
in'tie onderdistricten Tanggoel, Djatiroto en 
Bangsalsari. Zielental 152.486, waaronder 453 
Europeanen en 1340 Chineezen. Do districts-
hoofdplaats is Tanggoelwotan. De padihandel is hier 
zeer belangrijk. Door do irrigatiewerken, welke 
aangelegd zijn in het begin van de op- komst der 
suikerindustrie in het Djembersche is de zuidvlakte 
tot groote ontwikkeling ge- bracht. In het district 
Tanggoel ligt de suiker- fabriek Semboro en de 
aanplant van deze met de s.o. Djatiroto II. In de 
hoogere deelen worden verschillende 
erfpachtsondernemingen aan- getroffen, waarop 
voopriamelijk koffie en rubber worden verbouwd/^ 

POEGER. (Aanv. DI. III). District van het 
regentschap Djember, residentie Besoeki. Op-
pervlakte 1072 km®. Zielental ongeveer 145.000. 
Aantal ddsa's 28. Verdeeld in de onderdistricten 
Poeger, Gemoekmas en Kentjong. De bevolking 
bestaat voor tweederdon uit Javancn en voor een 
derdo uit Madoereezen. Voorts 334 Europeanen en 
1328 Chineezen (1930). De hoofdplaats is 
Poegerkoelon. Deze plaats, tezamen met Poegerwdtan 
in de wandeling „Poeger,* genoemd, gaat zeer 
achteruit. De belangrijksto cultuur in dit district was 
do suiker, Door de verbreking van de 
grondhuurcontracten op grooto schaal in het 
Poegersche in do jaren J 931 en 1932 en door de 
sluiting van de suikerfabriek Goenoengsari is de 
bevolking plotseling van ccn belangrijk deel van haar 
inkomsten beroofd en moet weer als gewoon tani met 
den verbou w van padi en polowidjo aan den kost zicn 
te komen. Er zijn ook eenigo kalkbranderijcn in dit 
district. Irrigatie en B. B. werken samen om het zeer 
moerassige zuidwestclijkc ge- deelto van dit district 
geschikt to maken voor landbouw^, 

WOELOEHAN. District van het regentschap / Djember, 
residentie Besoeki, verdeeld in de onderdistricten 
Woeloehan. Ambooloe en Baloeng. Zielental 129.837, 
waaronder 283 Europeanen en 203^/Chineezen cn 142 
andere Vreemdo OosterlingenZ 

GARAHAN. D6sa in het regentschap Djcjnber,. district 
Majang, onderdistrict Silo. Ligfaicht bij de grens tusschen 
de regentschappen Djcmbcr en J3anjoowangi. Bekend oin 
do aldaar gclogon kolonie van一 einlandbouwern (klein-
erfpacht op den voet van Ind. Stb. 1901 no. 326). Ongeveer 
315 ha. is daar door do Regeering ter bo- schikking gesteld 
van den kleinen land- en tuin- bouw. Er is een aanplant van 
ongeveer 700 ha. koffie. Verder worden padi, mats en tabak 
ver- bouwd. Uitgifte van den grond door den houder van 
het erfpachtsrecht in deelbouw aan de in- landscho 
bevolking komt nog veel voor. Do 
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grondon zijn niet superieur, doch alleszins vol- 
doende en geschikt voor den aanplant van koffie. 
Het klimaat is een gezond bergklimaat (hoogto 
boven den zeespiegel 土 500m.). Het complex is 
gelegen niot ver van don grooten weg Djembcr —
Banjoewangi op eeji, paar kilometer van do S.S.-
halte Gartiha少/ 

WIROLEGI. In ae in dit onderdistrict van het 
district Djember van het gelyknamigo re- 
gentscKap, residentie Besoeki, gelegen dfesa'a 
Krandjingan en Soembersari zijn oudheden aan- 
getroffen. In Krandjingan een tjandi-complex en in 
Soembersari eenige lingga's en Qiwabeeld- jes. 

PANTI. In dit onderdistrict van het district 
Rambipoedji, regentschap Djember,, residentie 
Besoeki wordt in de ddsa Kemiri een, vermoe- delijk 
Hindoe-Javaansche, begraafplaats aan- getroffen. 
Volgens de overlevering ligt daar een smid begraven 
(sembah basmi). Op dit graf worden veel offers 
gebracht door Javanen uit Banjoewangi, die hiertoe 
van groote afstanden komen. In de d^sa Soetji is een 
steen gevonden in den vorm van een krokodil. 
Volgens de overlevering is dit een “versteende" 
krokodil. 

JANG OF HIANGGEBERGTE. (Aanv. DI. II). 
Met plateau is cen wonder van schoonheid. Het 
landschap is een mengcling van groote vlakten en 
parken met “pollcngras". De dierenwereld bestaat 
voor wat betreft groote dieren uit kud- den herten tot 
150 stuks, in totaal 土 12.000 stuks, welke zeer mak 
zijn. Pau wen komen voor in troepen tot 25 stuks. 
Verder wilde zwijnen en panters (toetocls). Het 
klimaat is als van de Oostenrijksche Alpen. Het 
landschap komt hiermee ook eenigszina overeen. 
Ongeveer de van dit plateau is in gen omen door de 
erf- pachtsonderneming Aloon-aloon-besar. Er is 
een vliegveld van 80 X SOO m. op het plateau, in de 
nabijheid van de administratcurswoning. 
Gelegenhcid tot verblijf bestaat in de pasang- grahan 
van het boschwezen/ 

CREUTZBERG (Mr. KAREL FREDERIK) gcb. 
te Wo u den berg 18 December 1879, overle- den to 
Gendvo 22 October 1933. Hij doorliep na do ]agcrc 
school het gymnasium te Kampen, Htudeerdc 
vervolgens to Utrecht, waar hij in 1910 promoveerde 
tot doctor juris op ecn proef- schrift, getitcld; 
„Misdrijf en Overtreding." In Maart J 904 werd hij 
ter beschikking gesteld van den Gouvcrneur-
Gcneraal, die hem werkzaain wtelde ter Algemeene 
Secretarie. Nadat hij daar reeds in 1909 den rang van 
refcrendaris had be- reikt, werd hij nog in hctzelfde 
jaar bij de opening van de Opleidingsschool voor 
Inlandscho rcchtakundigen to Batavia tot leeraar, 
adjunct- directeur, dier instelling benoeind. In het 
begin van 1912 werd hy ter beschikking gesteld van 
den toen juist opgetreden Dirccteur van Onder- wijs 
on Eeredienst Dr. G. A. J. Hazeq (zio IIA- ZEU), 
nan wiens Departement hij in 1914 tot sccretaris 
werd benoemd. In dien rang bleef hij —met 
onderbreking voor een jaar wegens bui- tenlandsch 
verlof — werkzaani tot eindo 191G, toen horn do 
leiding van het Departement werd opgodragen. 
Nadat hy medio 1923 in dezc cli- rccteursfunctie 
was teruggekeerd na omme- komst van een tweedo 
buitenlandsch verlof, werd hij enkele maanden later 
benoemd tot lid van <lcn Raad van Nederlandsch-
Indie en ruim een jaar daarna tot Vice-President van 
dat 

College. Dezc hoogo post vervulde hij gedurende vijf 
jaren tot hem in 1929 op zijn verzoek eervol ontslag 
uit den Indischen dienst werd verleend. Van do vele 
function, die hij naast zijn ambt be- kleeddc, worden 
hier alleen genoemd die van Voorzittcr van het 
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen en President- Curator der 
Rechtshoogeschool. De Regeering erkende zijn 
verdiensten door hem het ridderkruis van den 
Nederlandschen Leeuw en het Groot- officierskruis 
der Oranje-Nassau-orde te ver- leenen. 

Creutzberg's uitzonderlijk snelle promotie (na 12 
dienstjaren Departementschef en op 45-jari- gen 
leeftijd Vice-President van den Raad van Indie) doet 
wel uitkomen, hoe zijn groote be- kwaamheden door 
de Indische Regeering zyn gewaardeerd. Zijn 
hoofdwerkzaamheid lag op organisatorisch-
wetgevend gebied en zijn veel- zijdigheid op dit 
terrein blijkt wel uit het feit, dat hem als jong 
ambtenaar in 1911 een opdracht naar Nederland werd 
verleend ter mondelinge toelichting van het door hem 
bewerkt nieuw „Reglement omtrent de Particuliere 
Landerijen bewesten de Tjimanoek op Java*5 (zie 
PARTICULIERE LANDERIJEN). Zijn werkzaam- 
stelling bij het rechtskundig onderwijs bracht hem 
slechts voor korten tijd op het terrein, dat zijn 
persoonlijke voorliefde had. Zijn levenswerk ligt in 
de organisatie van het Indisch onderwijs, waaraan hij 
reeds onder Hazeu een belang- rijk aandeel had. Een 
helder overzicht van de problemen, waarvoor de 
Indische Regeering zich destijcls gesteld zag, is te 
vinden in de ook afzon- derlijk bij de Landsdrukkcrij 
te Batavia in druk verschenen rede, welke hij 
daarover in de eerste zitting van den Volksraad hield 
(1918). Een overzicht van het onder zijn leiding 
gegroeide stelsel is o.m. te vinden in een door hem 
ge- schreven artikel, dat eerst na zijn dood het licht 
zag in het Jhnuarinummer 1934 van de „Asiatic-- 
Review." / 

BABAR of BABBER. Grootste eiland van de 
Babar-groep, gelegen in de Timorzee, onderdeel van 
de z.g. Zuid-Westcr-eilanden, met een op- pervlakte 

van ± 12 □ mijlen. Het is het belang- rijkste en meest 
vruchtbaro eiland dier groep en wordt in het 
biunenland ingenomen door een massief bergland, 
waarvan de hoogste toppen de 700 m. overschrijden 
(Boearbelai 826 m.). Dit bergland, grootendeels nog 
zwaar beboscht. cindigt naar het Westen in een 
flauwe helling, waar men, uitgestrekte alang-
alangvelden en pluimgrasweiden aantreft, hier en 
daar begroeid met ijl kajoepoetihbosch. Hier zwerven 
groote kudden vcrwildordo karbouwen, waarop door 
do bcvolking jacht gemaakt wordt voor de 
vleeschbchoefte. Naar de kust toe gaat dit berg- land 
over in een koraalkalkachtig terras, het- wclk over het 
algemeen nog een breede, lags kuststrook overlaat, 
bedekt met een dikko hu- muslaag, doch die hier en 
daar abrupt met groote stciltcn in zeo eindigt. In de 
kuststrook heeft de bevolking haar vestigingen en 
uitgestrekte klapporaanplantingcn, terwyl zij op het 
karang- terras en in het geborgte haar ladangs aanlegt, 
hoofdzakclijk in do onmiddelJyke nabijheid der 
kainpoeugs. Men plant hoofdzakelyk eenmaal per 
jaar (westmoesson); verbouwd worden mala 
(hoofdvocdsel), ryst (westkust), cassave, laboes, 
bataten, oebi en katjangaoorteu (peulvruchten). 
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De bevolking telde bij de in 1930 gehoudcn volks- 
telling 6050 zielen; zij woo nt in 20 vestigingen aan 
de kust, waarvan de grootste zijn Tela aan de 
westkust en Letwoeroeng aan de oostkust (blakang-
tanah). Tepa, vroeger de ondcrafdee- 
lingshoofdplaats en de standplaats van don be- 
stuursassistent t/b, wordt telkcns om de 3 en 5 
weken aangedaan door de K.P.M. booten na Kisax 
en Saumlakki. In den westmoesson echter staat er 
een flinke branding zoodat laden en lossen er niet 
mogelijk is; de boot ankert dan bij Kamtoet-i op het 
tegenovergelegen eiland Wd- tang of Wfetan. In 
dicn tijd wordt dan ook het plaatsje Kroing op de 
oostkust aangedaan voor den afvoer van copra; de 
oostkust met de vele vestigingen, is het belangrijkste 
deel van het ciland. Sedert 1917 is de bevolking 
gehcel ge- kerstend ； zij gaat gekleed op 
Ambonsche wijze. Vroeger woonde zij in lange lage 
familie-woningen, opgericht op hooge palen, zeer 
bedompt en ongezond. Door bestuursbemoeienis is 
zij in de laatste jaren overgegaan tot den bouw van 
geriefelijke gezinswoningen, dadelijk op den grond, 
opgetrokken in hout of bamboo en inge- dekt met 
atap van den sagoepalm (te Letwoeroeng beeft men 
zelfs in de gunstiger jaren hui- zen gebouwd geheel 
opgetrokken in ijzerhout en met zink ingedekt). De 
oude beidensche godsdienst, die veel overeenkomt 
heeft met het animisme der overige Zuid-Wester-
eilanden en waarvan de hoofduiting was de 
aanbidding van de zon (oplera = oepoe-lera = 
grootvader zon) als intermediair aangesteld door het 
opperwezen en den schepper van alles op aarde, hier 
It Matronni geheeten (Onze Heer), is nog niet geheel 
verdwenen； bij ziekten denkt men b.v. dadelijk 
aan booze geesten； het geloof aan soe- anggi's is 
nog algemeen verbreid (zie voor gods- dienst der 
Z.W.Eilanden KISAR en LfiTI- EILANDEN). Op 
Babar worden verschillende talen gesproken, alle 
met min of meer dialec- tisch verband. De invloed 
van het westclijker gelegen eilandje Loeang is 
overal nog waar te nemen in taal en adat; met het 
Loeangsch kan men terecht op het nabijgelegen 
Wetan en op de west- en noordkust van Babar van 
de negorjj Emplawas af tot Iltoeboeng. Ook het 
standen- etelsel, dat thans niet meer bestaat, werd 
hier vroeger gehuldigd. Op Babar bestaat het ma- 
triarchaal exogamisch, monogamisch, levira- tisch 
huwelijksstelsel. De man volgt de vrouw, die in haar 
mataroemah bJijft, de kinderen vol- gen de 
mataroemah der moeder. Do man, hoe- wel hij dus 
bij de vrouw komt inwonen, blijft behooren tot zijn 
eigen mataroemah, in zaken de familie der vrouw 
betreffende heeft hij niets te zeggen. Over het 
algemeen wordt geen bruid- schat betaaid； alleen 
in de streek bij Letwoe- roeng is dat anders, 
ofschoon de vrouw den man niet volgt. Bij overspel 
of hij ontoelaatbare ge- dragingen jegens jonge 
ineisjes wordt door de beleedigde partijen, dikwijls 
met de wapens in de hand, boete geeischt van den 
bedrij ver en zijn familie. Deze boeten bestaan uit 
iijnwadcn (oude k^ins als hirhira, kain basta, kain 
kapal, kain pi tola), gouden sieraden als inasboelans 
en, mas- piringg en lor-lors (groote plalte scliijven, 
bor- den en oorversierselen vervaardigd uit een al- 
】iage van goud, zilver en koper) en varkens, die 
geslacht worden bij de verzoening der pal'tijen. 

Het bestuur in de negorijen, vroeger aange- 

legd op zeer ontoegankelijke plaatsen zooals op 
rotsen en hcuveltoppen en versterkt door een hoogen 
en zwaren ringmuur vanwege de onderlinge twisten 
en vceten, wordt gevoerd door een volkshoofd met 
den titel van orang- kaja, bijgestaan door de wijk- en 
familiehoofden (kepala-soa's en toea-toea 
mataroemah). Vroeger had men in elke negorij nog 
een „capitan,,» den voorvechter en aanvoerdcr in 
tijden van oorloe, wiens gezag zelfs bo ven dat der 
hoofden ging. Daar het gros der hoofden nog zeer 
on- ontwikkeld is — over het algemeen is het be- 
schavingspeil van den Babarees lager dan dat der 
overige Zuid-Wester-eilanders — heeft hun gezag 
niet veel te beteekenen ； de meesteu hun- ner zijn 
zelfs analphabeten. De Babarees zwierf van oudsher 
gaarne uit; vroeger trok men naar Nieuw Guine als 
vogeljager, thans richt de trek zich hoofdzakelijk 
naar Banda en Ceram, waar men werk tracht te 
vinden op onderne- mingen (velen huurden zelf te 
Tehoroe-Ceram klapperdoesoens van de bevolking 
om deze te exploiteeren), naar Tanimber en Kai om 
er werk te zoeken als koeli bij de Chineesche 
handelaren en naar Dobo, waar men schelpenbanken 
van de bevolking huurt om naar parelschelpen te 
dui- ken； zelfs naar Australie (Port Darwin en 
Broom) trok men om te werken op de parelvloot. De 
Babarees, die buiten het ressort ,,orang-timor‘‘ 
wordt genoemd, staat te Toeal en Dobo in kwaden 
reuk, het zijn echte rakkers, die terug- gekeerd in 
bun samenleving op Babar dikwijls trachten de daar 
aangeleerde practijken in toepassing te brengen en 
niet zelden in de negorijen aanleiding geven tot 
moeilijkheden. 

Eigenaardig is het dat de Babarees in zijn eigen 
land weigert om koeli-arbeid te verrichten; men 
schaamt er zich blijkbaar voor en gaat liever eerst 
naar buiten. De Jiedcn bij de handelaren werkzaam 
zijn meest afkomstig van Serniata, onderafdeeling 
Kisar. Het voornaamstc uit- voerproduct van Babar 
is de copra; door de malaise echter is deze ook reeds 
zeer belangrijk achteruit gegaan. Toch hoopt men 
nog op bctcre tijden ； de klajjperaanplantingen 
worden Htecds uitgebreid; jammer is het dat men 
weinig aun selectie en bemesting doet; ook het 
plantverband is veel to gering. Andere 
uitvoerproducten zijn wat Iola- en 
batoelagaschelpen en voorts nog wat geel hout, een 
inferieure soort echter. Als genotmiddel gebruikt 
men den gegisten pal in- wijn van den klapper； 
clandestien wordt daaruit wel eens sopi-timoer 
gedistilleerd. Visch wordt met valkorven (boeboc's) 
en lijnen gevangen, echter nog niet voldoendo om in 
de eigen behoof te te voorzien; van het nabije 
Loeang wordt veel droge visch ingevoerd. Aan 
veeteelt wordt niet veel gedaan, men houdt alleen 
varkens om te slachten bij feestelijkheden, zooals bij 
den bouw van woningen, huwelijken, begrafenissen, 
enz. Vermeldingswaardige takken van Industrie of 
van huisnijverheid zijn er niet; do weefkunst is 
geheel vervallen. Men bouwt de 66nvlerkigo 
roeiprauwtjes (hero's) om in de eigen bcl)oefto te 
voorzien； goed hout treft men veel aan in het 
dichtbeboschte binnenland/' 

MARSELA of MASELA. Eilandje behoo- rende 
tot de Babar-eilanden, onderdccl van de z.g. Zuid-
Wester-Eilanden; het behoort adniinistratief tot de 
onderafdeeling van dien naam, afdeeling Toeal der 
residentio 



MARS EL A OF MASELA—BOELI (MABOELI) (BA Al VAN). 1447 

Molukken. Het eiland, geheel omgeven door riffen, 
is een opheffingsgebied; het bestaat geheel uit 
opgeheven karang, met in het midden een lagen 
steenachtigen heuvelrug, waarvan do hoogste top 
199 in. meet. Op het eiland, dat een langgerokten 
vorm heeft, is maar edn put te vin- den, n.l. in de 
gelijknamige negorij Marsela. Hot water, dat zich in 
den regentijd verzamelt in de kuilen en spleten in 
den heuvelrug, wordt als drinkwater gebezigd; deze 
„liangs,, beschouwt do bevolking als poesaka van 
haar voorvaderen； het nemen van water uit de 
„Iiang,, van een under is verboden en werd vroeger 
streng gestraft. Hoewel schier 6en steeninassa, is het 
eiland in het midden tainclijk goed begroeid, althans 
veel beter dan de overige kleine eilanden van 
degroep, waardoor het in dat opzicht meer op het 
hoofd- eiland gelijkt. De omliggende riffen zijn zeer 
vischrijk; aan de oostkust bij Telalora zijn rijke 
tripang-, Iola- en batoelagaschelpenbanken. De 
bevolking, die 2151 zielen telt, woont aan de kusten 
in 11 negorijen. Zij is geheel overge- gaan tot het 
Christendom, het oude animisme is echter nog niet 
geheel uitgeroeid (voor den godsdienst dcr 
Z.W.Eilanden zie bij de LfiTI- E [LANDEN en 
KISAR). Eigenaardig is het, dat op dat eiland, in 
tegenstelling met de omliggende eilanden, het 
patriarchaal stelsel wordt gehuldigd； de vrouw 
wordt met een vrij hoogen bruidschat bestaande uit 
oude kains (hirhira, kain basta, kain pitola, kain 
kapal, enz.), lor- lors (oorversierselen van goud en 
zilver) enz. gckocht; zij treedt uit haar niataroemah 
en wordt geheel opgenomen in die van haar echt- 
genoot. Is do bruidschat cchter nog niet afbe- taald, 
dan blijft zij evcnals haar kinderen tot de 
mataroemah van haar ouders behooren ； de man 
komt dan bij haar inwonen. De bevolking verbouwt 
inals, laboes, batalen en peulvruchten in 
ladangbouw； verder leeft zij van de visch- vangst, 
terwijl zij veel geiten houdt, die op het ciland good 
voorttelen en in het binnenland vrij rondloopen. 
Diefstal van deze dieren komt zeer veel voor. 
Evcnals de overige bevolking dcr Babar-eilanden 
trekt de jeugd gaarne uit, zij gaat van clit ciland 
speciaal naar Dobo, waar naar parelscliel))en wordt 
gedoken. 

DAI. (Aanv. bl. J). Eilaiuljc behoorende tot de 
Babar-groep, ondorafdeeliiig Zuidwester- eiJandcn, 
afdeeJing Toeai, residontie Moluk- ken. Het 
cilandjo is niets anders dan een steil uit zee 
oprijzendo rotsinassa mot 2 toppeii van bo ven de 
600 m. Dit cilandjo is geologisch merk- 
waardigdoor de zeer jonge en f raaie kalkterrassen, 
die aan den oostkant 15 omgangen vortoonon. 」)c 
kalk moot volgens Verbeok (Molukkenverslug, 
Jaarb. Mijnw. 1008, 477) afgezet zijn op veel 
oudcro (niesozoische) gesteenten, die op enkelo 
plaatsen worden aangelroffen. Het ciland heeft eon 
bevolking vai)312 ziolon, verdccld over 3 
vestigingen. Zy vond er ccn zeer pover bestaan, is 
echter to zeer gchecht aan den grond oin naar het 
veel vruchtbaarder Babar to verhuizen, dat hitar 
botere bestaunnkanson kun bieden. Overal, waar de 
grond maar eenigszins bebouwbaar is, verbouwt de 
bevolking haar voedingsgewassen zooals niais, 
bataten, oebi cn kaladi. Bovendien houdt zij geiten, 
die hier goed voorttelen. Even- tils op do overige 
eilanden dezer groop wordt to Dai do bekende 
,,Larnt''-orchidec (Dendro- bium phalaenopsis 
Fitzg) aangetroffen, dikwijla 

ook do fraaie cn vrij zeldzame witbloemigo varieteit. 
Aan de noordkust bij Lcwah is een klein moerasje, dat 
door een duinwal gescheiden is van de zee, maar cr 
ondergronds nice in verbinding staat. Dit moeras is het 
broeinest van de malaria-muskiet, die vooral in den 
regentijd het eiland teistert; dempen is niet mogelijk, daar 
de bodem bestaat uit drijfzand; een bestrijding met residu 
gaf ook niet veel resultaten, daar het moeraswator op een 
drabbige laag na bij eb geheel verdwijnt,x^ 

WfiTAN of WETANG. (Aanv. DI. TV). Eiland-AT je 
behoorende tot de Babar-eilanden, (Zuid- Wester-
eilanden). Het behoort administratief tot de 
onderafdeeling Zuid-Westereilanden der afdeeling 
Toeal, residentie Molukken. Het cilandje, dat ten Westen 
van de onder- afdeelingshoofdplaats ligt, vertoont iets 
op- merkelijks door zijn drieledigen vorm. Het bestaat uit 
twee zelfstandige uit koraalkalk opgebouwde hooge 
gedeelten, welke door een strook laag land zijn 
verbonden. De hooge ge- deelten, waarvan de 
zuidelijkste tamclijk goed is begroeid, vertoonen 
dezelfde formatie als de eilandjes Dawera en Dawelor 
van dezelfde groep; de karang-terrassen geven hun het 
aanzien van twee tafelbergen ； de grootste hoogte op 
het zuide- lijk gedeelte meet 349 m. Aan de smalle kust- 
strook rondom het eiland vindt men de 10 vestigingen der 
bevolking te midden der klapper- aanplantingen. De 
bevolking, geheel gechristi- aniseerd, telt 1977 zielen. Zij 
leeft van visch- vangst en ladangbouw； de ladang 
bevinden zich op de terrassen ； aangeplant worden 
mais, laboes, bataten en peulvruchten. Een gedeelte van 
de bevolking (negorij Oepoehoepoen) heeft haar tuinen 
op het tegenover gelegen vruchtbare hoofdeiland； daar 
verbouwt zij ook padi. Zij spree kt een taal veel 
overeenkomende met het Loeangsch; de Loeangsche 
invloed is speciaal op dit eiland, voor wat betreft taal, 
zeden en adat zeer sterk. Daar zij zich thans nog in den 
bekenden overgangstoestand bevindt, is de oude 
aniniistische heidensche godsdienst nog niet geheel 
verdwenen； vooral het geloof aan en de vrees voor 
soeanggi's wortelt nog diep (het bij- geloof dat bepaalde 
personen door zwarte kunst dood, ziekte en ongeluk in 
de samenleving kun- nen brengen). Daar de uitvoer 
slechts uit wat copra en schelpen bestaat, trekt de jeugd 
gaarne naar buiten de onderafdeeling voor het zoeken 
van werkgclegcnheid, thans speciaal naar Ceram oin to 
werken als koelie op de ondernemingen, en naar Toeal 
on Do bo of om dienst te nemen bij de dan.r gevestigde 
Chinecsche handelaren en houtzageryen df om een 
bostaan te vinden met hpt duiken naar parelschclpon. 

BOELI. Hoofdplaats van h6t district Mabba, 
pnderafdeeling \V6cla, op het eiland llalmahera in do 
Molukken. Wordt geregeld eenmaal 's inaands door de 
K.P.M. aangedaan. De voor- naamste 
afschcepproclucten zyn: copra, damar en hertenhoorns. 
Aantal zielen 789, t.w. Euro- peanen 7, Inlanders 768, 
Chineezoxi en andere Vrocmdc Oosterlingon 14. 

BOELI (MABOELI) (BAAI VAN). (Aanv. DI. 1). Baai 
gelegen voor het plaatsjo Booli op het eiland fhilmahera, 
ingesloten door het noord- oostelijk en oostelijk 
schieroiland. Op geringen afstand cn ongoveer 
evenwijdig aan de kust liggen vele riffen en eilandjes, 
waartusscheu 
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diepe vaarwaters. De eilandjes liggen hoofd- 
zakelyk voor jde noordkust van het oostelijk 
schiereiland/^ 

< 3/ q.AANE*GAN它).(Aanv. DI. I). District be- 
",* " hoorende tot de onderafdeeling Weda, op het 

eiland Halmahdra in de Molukken, het zuidelijk 
schiereiland omvattend. De standplaats van het 
districtshoofd is ^ak6ta, gelegen op de west- kust; 
aantal zielen: Inlanders 455, Chineezen 3 en andere 
Vreemde Oosterlingen 2. De bevolking is in 
hoofdzaak Mohammedaansch ； in het bin- 
nenland zwerft nog een kleine Toegoetilstam 
(heidenen) rond, die oorspronkelijk tot die in het 
Mabbasche behoorden. Slechts zelden komen 
zij aan de kust; de geregistreerde bevolking 011- 

dervindt weinig last van hen. Tot dit district 
behooren eenige eilandengroepen, welke zeer 
vischrijk zijn； op het meest verwijderde eiland 
P. Pisang, gelegen ten 0. van het zuidelijkste 
punt, groeien veel notemuskaatboomen. De 
voornaamste uitvoerproducten zijn copra, ge- 
droogde zeevisch en hertenhoorns. De n.-grens 
van dit district is tevens de grens voor het Ter- 
xiataansch (zuid) en Tidoreesch (noord) gebied. 

"ci (Aanv. DI. I). Eilandengroep gelegen 
'• in het verlengde en ongeveer Z.O. van het ooste- 
' lijk schiereiland van Halmahera, in de Molukken; 

de eilandcn zijn heuvelachtigr*Dc eilanden zijn 
echaars bevolkt; er bevinden zich vier kam- 
poengs, waarvan Oemijal en Oemera wel de, 
voornaamste zijn. Ziclen-aantal van Oemijal:' 
Inlanders 235 en Chineezen 5, en van Oemera: 
Inlanders 261 en Chineezen 2. De bevolking is 
Mohammedaansch. Met Sorong (Nieuw Guine) 
wordt levendige handel gedreven. De voornaam- 
ste uitvoerproducten zijn： copra en schelpen. 
De eilandengroep behoort tot het district Weda 
van de gelijknamige onderafdeeling； 

MABA. (Aanv. DI. 11). Tidoreesch district van 
de onderafdeeling Weda op het eiland Halma- 
hera, in de Molukken ； omvat respectieveJijk de 
z.- en n.-helft van het noord-oostelijk en ooste- 
lijk schiereiland. De standplaats van het districts- 
hoofd is Boeli. De bevolking is in hoofdzaak 
Mohammedaansch, doch door den arbeid der 
Utrechtsche Zendings Vereeniging zijn reeds 
verscheidene Christen-gemeenten ontstaan. De 
voornaamste uitvoerproducten zijn copra, damar 
en gedroogde zeevisch. Jn het binnenland zwer- 
ven nog ongeregistreerde stammen (Toegoe- 
tils) rond; enkele hebben zich aan de kust ge- 
vestigd. Zij zijn heidenen en leven uitsluitend 
van boschproducten. 

MORATAI of MORO. (Aanv. DI. II). Thans 
vormt Morotai een afzonderlijk district, ressor- 
teerend onder de onderafdeeling Tob61o en be- 
etuurd door een districtshoofd met standplaats 
.Wajaboela/ 

，, 'AJOE-EILANDEN. (Aanv. DL I). De be vol- 
King der Ajoe- of Ajau-eilanden bestaat uit ruini 
700 volwassenen en bijna 600 kinderen beneden 
16 jaar. De bevolking is zwerfachtig van aard, 
en groot en stevig van gestalte. Tusschen haar en 
de bevolking van Waig6o bestaat handelsverkeer. 
Lolaschelpen, tripang en schildpad worden ge- 
ruild tegen sagoe. De eilanden zijn beplant met 
klapperboomen. Hier is een evangelist van de 
U.Z.V. gevestigd. De bevolking is nu nog groo- 
tendeels heidensch. 

AMAROE- of MAROE-MEER, (Aanv. DI. I). 
Rondom het eigenlijke meer treft men witge- 

kleurde modderachtigo vlakten aan, soms ver- 
scheidene kilometers breed. Rondom het meer 
woont een vrij talrijke bevolking, die op het meer de 
vischvangst uitoefent met uitgeholdo boomstain 
men. Wildo eenden komen veel voor. Het meer is 
eivonnig met de punt Oostwaarts. De breedte is ± 
2 % uur, de lengte 土 7 uur loopen. 

BATANTA. (Aanv. DI. I). De eigenlijke be- 
woners van Batanta zijn in 5 kanipoengs ver- 
zameld. Het bevolkingsgetal bedraagt 140 vol- 
wassenen en 1G8 kinderen beneden 16 jaar. Zy 
ocfenen hoofdzakelijk de visch- en lolaschelpen- 
vangst uitz 
• DOOM of DOMI. (Aanv. DI. I en DI. V of suppl. 
afl. biz. 257. Uitgevoerd werden in 1933 aan copra, 
damar, lolaschepen en tripang onderscheidelijk 
9859, 1577, 154 en 41 pikoel. De bevolking telt: 6 
Europeanen, ruim 300 Inlanders en 75 Chineezen. 
Een zendeling-leeraar heeft hier zijn standplaats. 
Er is een radiozend- en ontvangstation. Het ei- 
land is buiten de plaats begroeid met klapper- 
boomen. De totale oppervlakte van het eiland 
bedraagt 士 50 ha.,. 

FAM-EILANDEN. (Aanv. DI. I). De kleinere 
eilanden zijn begroeid met klapperboomen. De 
bevolking bestaat volgens de telling 1930 uit 
±150 volwassenen en 78 kinderen beneden 1 fijaar. 
Zij houdt zich bezig met visch-, lolaschelpen- en 
tripangvangst, 

GAM of GKlWAN. (Aanv. DI. I). Op het 
eiland 
•ordt een drietal kampoengs aangetroffen, to- 

taal tellende ongeveer 200 volwassenen en 130 kin- 
deren beneden 16 jaar. De bevolking leeft van 
visch-, lolaschelpen- en tripangvangst/ 

V : KAFIAU (Aanv. DI. II). Eilandengroep be- 
< hoorende tot de onderafdeeling Sorong. De voor- 
naamste eilanden zijn Dibalal, Djailolo, Tolobi, 
en Dir. Het aantal kampoengs bedraagt 4 met 
een totaal-bevolking van 443. Doze oefent do 
visch- en Idlaschelpenvangst uit on bezit klap- 
perboomen. De eilanden worden geregeld aan- 
gedaan door Chineesche handelarcn van Sorong 
en Wahai (Ceram). De eilanden hebben een ko- 
raalbodem en zijn onvruchtbaar/' 

MISOOL of BATAN ME (Aanv. ])]. II). Da op 
Misool aanwezige inhccmschc hoof den zij 11 do 
Radja van Waigama, die van Lilinta en de Ka- 
pitanlaoet van Fafanlap, die een bezoldigiug uit 
de landschapskas van Till orc ontvangen. Hu 11 in- 
vloed is gering. Het feitelijkc bestuur wordt uit- 
geoefend door een bcBtuursasHistcnt, onclerge- 
schikt aan den gezaghebber van Sorong met 
standplaats Waigama. De bevolking van Misool 
(met inbegrip van die der Kafiau-eiJanden, ge- 
bied van den Radja van Waigama) telt 2360 
zielen. Het eiland wordt geregeld bezocht door 
Chineesche handelarcn van Ceram on Sorong, die 
copra en zeeproducten opkoopen. 

SALAWATI. (Aanv. DI. III). In het midden 
van het eiland is een moerasvlakte. Salawati 
wordt bestuurd door een bestuursassistent, on- 
dergeschikt aan den gezaghebber van Sorong. 
Zijn standplaats is SailoJof. Men treft con groot 
aantal kanipoengs op Salawati aan met ecn to- 
tale bevolking van 1949 zielen De bevolking 
houdt zich bezig met de kJappercultuur en het 
visschen van lolaschelpen,' 

TELOK WAIGEOE (MAJALIBITBAAI). 
(Aanv. DI. IV). De baai is 23 mijl lang en op zijn 
breedst 3* mijl. Aan de oevers treft men een zes- 
tal kampoengs aan met een totale bevolking van 
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671 zielen. In de baai worden gamalen gevangen 
waarvan trassi wordt bereid, die uitgovoerd wordt 
naar Ternate. Doordat vroeger do oovers van de 
Majalibitbaai do plaats van vestiging van de Radja's 
vormden, die van vreemde herkomst waren, hebben 
do bewonors in verscheidene kampoengs een ander 
type gekregen en verschil- len zij in ontwikkeling 
eenigszins van de andere bewoners van Waig6o. 

MERAUKE. (Aanv. DI. II). Hoofdplaats van do 
tot de afdeeling Toeal, residentie Molukkcn, 
behoorende onclerafdeeling Zuid- Nieuw-Guin& Zij 
ligt op den linkeroever van de rivier, die hier plm. 
600 m. breed is. De oever is versterkt met een dijk, 
omdat bij hoogsten vloed de kota anders 
overstroomd zou worden. Te Merauke is thana een 
fd.controleur B.B. ge- plaatst, terwijl te Okaba en 
Moeting aan hem toegevoegde bestuursassistenten 
bescheiden zijn. Vroeger waren te Merauke tai van 
Europeanen gevestigd, welk aantal door de shiiting 
van de jacht op paradijs- en anders vogels en de 
steeds toenemende crisis langzamerhand is 
geslonken. Thans woncn er nog zes Europeesche 
landsdie- naren en verder cenige Katholieke 
geestelijken (missionarissen). Op 10 km. afstand van 
Merauke ligt de kampoeng Mopa, een Javaansche 
land- bouwkolonie, welker bevolking rijst, oebi en 
djagoeng verbouwt. Ook wordt daar vrijveel aan 
inhcemsche veeteelt gedaan. Inlandsche paardjes, 
vroeger van Java en elders ingevoerd, gedijen goed. 
Het te Merauke gelegerde deta- chement gewapende 
politie is sedert 1 Januari 1934 vervangen door 
veldpolitie. Een groot euvcl voor de plaats is het 
watergebrek, dat zich echter alleen doet gelden in 
den drogen tijd (on- gevecr Mei t/m Augustus). Wei 
werden eenige putten voor artesisch water geboord, 
maar (lit is sterk zwavelhoudcnd en be vat vele 
zouten, is dus te eeneii male ongeschikt voor 
drinkwater. In den westmoesson heeft men goed 
drinkwater uit putten op de ictwat hooger gelegcn 
terrein- verheffingen, die echter in den oostmoeson 
epoedig uitdrogen； daaroni wordt het water in 
groote reservoirs opgevangen. To Merauke is 
gevestigd de Katholieke Missic van de congre- gatie 
van het HeiJigc Hart van onze Li eve Vrouw, die aan 
de kust cn in het binnenland, n.i. te Wcndoe, Okaba, 
Wamal en Moeting reeds statics heeft, aan het hoofd 
waarvan pastoors staan. De geestelijken, die zich 
vooral toeleggen op de studic van het volk, hebben 
reeds vele waardc-' vollo gegevens daaromtrent 
verschaft. Eons in de maand wordt Merauke door 
ccn stoomer van do Kon. Paketvaart Nij. aangedaan. 

MERAUKE-RIVIER of Marau. (Aanv. DI. II). 
Aan den bcnedenloop liggen enkele kampoengs, t.w. 
Koeperik, en voorts de op twee dagen varena per 
motorboot van Merauke gelcgen kainpoongs, 
Tocrai, Eramboe, Pedjroek, Kwecl en Boepoel. 
Laatstgonocnido kampoeng is door een 44 km. 
langen weg in westclijke richting verbonden met do 
bestuursvestiging Moeting, welko plaats door de 7 
km. lango Oonoem-rivier weder in verbinding fitaat 
mot do Bian-rivier. Oorspronkelijk z^n aan den 
benedenloop verscheidene kam- poongs geweest, 
welker bevolking door de vroeger hier heerschende 
volksziekte, het venereum granuloma, maar vooral 
ook door de influenza (1918) is gedecimeerd, terwijl 
de overblijvendcn naar elders zijn vertrokken. E6n 
dor nog bestaando 

verlaten oude kampoengs is Senajoe, op 6en dag afstand 
varen van Merauke verwijderd. Deze plaats is nu nog in 
gebruik als “oeboen" (tuin) bij do bewoners van Jakaoe, 
een kleine kam- poeng aan do KoembGrivier. 

MAPPI-RIVIER. (Aanv. DI. II). Een der ' 
voornaamste (rechter) zijrivieren van de Mappi is de 
Obaa t.r. Obamrha De bevolking hier, vooral die van het 
noordelijkste gedeelte, be- staat uit zeer beruchte 
koppensnellera, die bo- vendien menscheneters zijn. Zij 
maken voor dit doel groote reizen in hun prauwen. De 
huizen staan op hooge heuvels temidden van uitge- 
strekte moerassen, en zijn van uitkijkposten voorzien. 
Eenige goed bevolkte kampoengs hier zijn Defoer, 
Enneamoer, Beagaimoe en Wang- gaiemoe. 

OBAD (Aanv. DI. III). Voor deze rivier ligt een 
groote zandbank, die het slechts voor kleine 
motorbooten en zeilprauwen bij hoogen waterstand 
mogelijk maakt binnen te varen De kampoeng Koembc, 
sedert 1933 een modelkampoeng, was in vroeger jaren 
de standplaats van een In- landschen bestuursambtenaar, 
wiens vroegere woning thans nog dienst doet als 
pasanggrahan. Te Koembe is thans een R.K. 
Missievolksschool gevestigd, geleid door een 
Keieeschen goeroe. Langs de rivier en in de buurt 
daarvan liggen nog tai van andere kampoengs, zooals 
o.a. Sarrore, Senam, Bade, Wajaoe, Kowa, Babor, Kari 
en Kafaraoe. De bevolking van do Koembe-rivier is 
stevig gebouwd, in vergelijking met die uit andere 
streken. 

FREDERIK HENDRIK EILAND (DOLAK) (Aanv. 
DI. I). Het binnenland bestaat uit uit- gestrekte 
moerassen, terwijl de randgebieden weinig bewoond 
zijn. De kampoengs langs de oostkust, langs de Moeli, 
o.a. Momboen, zijn ta- melijk welvarend en beschikken 
over voldoende vocdsel; anders is dit gesteld met de 
dorpen aan de zuidkust, nl. Solemit, Wan en Kladder, 
welke nu en dan geen voedsel genoeg hebben. De kam- 
poengs ten Westen hiervan: Tor, Kaladdar, Sa- boen zijn 
in dit opziebt beter voorzien. Van de west- en noord-
westkust is nog weinig bekend ； hier stroomt de 
Kontewa in zee uit. Aan deze rivier en aan haar 
vertakkingen liggen de kam- poengs Morbar, Kalilam en 
Sibendar, welker bevolking nog niet te vertrouwen is. 
De westkust en zuid-westkust van het eiland zijn berucht 
door de zwarc zeedeining. z 
：^BIAN of BIJAN. (Aanv. DL I). Rivier, die 63 km. 
westelijk van Merauko in zee uitmondt. De monding is 
zeer breed en berucht om haar on- stuimighcicl. In 
tegonstelling met do Merauke- rivier, heeft men voor 
dezo rivier (boven-, midden- en benedenloop) maar 66n 
naam, nl. Bian. Aan de oevers der Bian vindt men 
talrijke kam- poengs, o.a. Knptel, Manggis, Boha, Wan, 
Tepas, Meznk, Kapifako, waarvan enkelo meer binnen- 
waarts gelegen op hoogo heuvols (soort van terpen) 
temidden van uitgestrekte moerassen. In vele dier 
nederzettingen treft men reeds volks- echolon aan, 
uitgaando van missie of zending (Indischo Kerk); aan de 
verbotering van de woningen dcr inbqorlingen is do 
laatste jaron veel zorg besteed. / 

ZUID-NIEUW-GUIN6. (Aanv. DI. IV). Bij do 
opheffing van do residontie Niouw-Guin6 als 
zelfstandig gewest met ingang van 1 April 1924 (Ind. 
Stb. 1923 no. 113, jo. Ind. Stb. 1924 no. 29), 
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werd de afdeeling Zuid-Nieuw-Guinegevoegd bij 
de toenmalige residentie Amboina. Het gebied van 
Zuid-Nieuw-Guin6 ressorteerde van 1 Januari 1926 
(Ind.Stb. 1925 no. 579, jo. no. 640) tot 1 Januari 
1935 onder de residentie (afdeeling) Amboina van 
het gouvernement der Molukken en maakt thans 
deel uit van de residentie Molukken (Ind. Stb. 1934 
no 620) als onderafdeeling der afdeeling Toeal. 
Naast de hoofdplaats Merauke zijn er nog twee 
andere bestuursvestigingen, nl. Okaba en Moeting, 
de hoofdplaatsen van de ge- lijknamige ressorten, 
welke hun bestuursinvloeds- feer uitstrekken tot a 
an de Digoel. Dank zij de krachtige bestrijding van 
het venereum granuloma, tengevolge waarvan de 
bevolking dreigde uit te sterven, is deze ziekte thans 
tot kleinere properties teruggebracht. Hierdoor was 
het mogelijk het aantal van twee doktoren, weder 
met een te ver- minderen. In de vele kampoengs, 
zoowel aan de kust, als tot ver in het binnenland zijn 
zending- en missiescholen gevestigd, waar de Kaja-
kaja-kin- deren zeer eenvoudig onderwijs, w.o. 
onderricht in de Maleischetaal genieten. Hoewel de 
opvoeding naar Westersche begrippen heel 
langzaam gaat, kan het bestuur n互 dertig jaren 
arbeid, daarbij krachtig gesteund door den D.V.G., 
zending en missie.toch tevreden zijn,al ware het 
slechts omdat het eertijds zoo diep ingewortelde 
kwaad van het ”koppensne】len''nuinhet direct-
bestuurd gebied tot de hooge uitzonderingen 
behoort// 

SOELA-EILANDEN. (Aanv. DI： III). Groep 
van drie groote en verschillende kleine eilanden 
gelegen tusschen 124° 15 en 126° 30 OL. en 1° 34 
en 2° 30 ZB., behoorende tot het gebied van het 
Sultanaat van Ternate, vormend de onderafdeeling 
Soela-eilanden van de afdeeling Ternate der 
residentie Molukken. Zij is onderverdeeld in twee 
districten: Sanana en Taliaboe. 

De groote eilanden zijn Taliaboe, Soela Ma- 
ngoli en Soela Sanana； de eerstgenoemde twee 
strekken zich uit in een richting van Oost naar West 
en zijn onderling gescheiden door de zeer smalle en 
moeilijk bevaarbare Straat van Tjapa- loeloe, het 
laatstgenoemde strekt zich uit van Noord naar Zuid 
en is van S. Mangoli gescheiden door de Straat van 
Mangoli; het ten Oosten van S. Mangoli liggende 
Lifoematola is het voor- naamste der kleinere 
eilanden. De hoogste pun- ten van het 
Lokoegebergte en van het Boejage- bergte op Soela 
Mangoli liggen respectievelijk 1147 m. en ] 051 m. 
boven den zeespiegel. 

De W. helft van het eiland heeft een laagvlakte 
aan de N. kust, de O. helft aan de Z. kust. De 
hoogste top van Taliaboe is 1380 m. hoog. 

De totale sterkte der bevolking bedraagt volgens 
de volkstelling van 1930 20.000 zielen, waar- van 
12.000 op Sanana, 4000 op Taliaboe en 4000 °P 
Mangoli. Het aantal niet-Inlanders： Euro- peanen, 
Chineezen en Arabieren bedraagt onge- veer 2000. 
De bevolking bestaat uit : 

le. Soelaneezen (oudere Mohammedanen), die 
verreweg het talrijkst zijn (15.000)； zij bevolken 
de kusten van S. Sanana en S. Mangoli ； 2e. ver- 
schillende heidensche staminen, die verspreid 
wonen op Taliaboe en Mangoli, samen ongeveer 
2000 zielen； de voornaamste stain men zijn de 
Kadai's, de Mange's en de Sibojo's; een ge- ring 
aantal Mange's in het binnenland van Taliaboe 
hebben nog geen contact met het bestuur； 3e. de 
jongere Mohainmedanen van het incest w.-lijk 
gedeelte van Taliaboe, bijna 2000 zielen. 

De bevolking verbouwt hoofdzakelijk mais, katdla, rijst 
en tabak (ladangbouw). Uitvoer van c deze producten heeft 
niet plaats. Op 8. Sanana ' en S. Mangoli vormen 
bovengcnoemde producten / met sagoe het hoofdvoedsel 
der bevolking； op Taliaboe is sagoe het hoofdvoedsel. 
Het voor- naamste uitvoerproduct is copra; maandelijks 
worden twee tot duizend pikoel verscheept naar Makassar. 
Van minder belang is de uitvoer van boschproducten, rotan 
en da in ar, daar deze beide producten van minder goede 
hoeclanigheid zijn. Verder worden nog Iola en 
trocaschelpen uitge- voord. Opkoop van copra en van 
bosch- en zee- producten heeft plaats door Chineezen en 
Arabieren, die zich hoofdzakelijk gevestigd hebben te 
Sanana, Pas Ipa en Sofan. De nijverheid beperkt zich tot 
het vervaardigen van ligmatjes. 

Zie verder SANANA (hoofdplaats). 
SANANA. (Aanv. DI. III). Hoofdplaats der- ~ 

onderafdeeling Soela-eilanden, afdeeling Ternate； 
residentie Molukken. Standplaats van den gezag- / hebber, 
een officier der Infanterie belast met de ' tijdelijke 
waarneming van het bestuur, tevens van het districtshoofd 
van het districtSanana. Hetaan- tal inwoners bedraagt 
ongeveer 2000, waaronder ongeveer 200 Europeanen, 
Chineezen, Arabieren, Amboineezen, Menadoneezen, en 
Padangers. Ter plaatse ligt een detachement infanterie sterk 
2 brigades van het garnizoensbataljon der Molukken. 
Sanana wordt tweemaal per maand aan- gedaan door de 
K.P.M.; de voornaamste uit- voerartikelen zijn： copra, 
rotan, tikars on schel- pen; ingevoerd worden de gewone 
verbruiks- artikelen. Ter plaatse is gelegen het fort ,,De 
Ver- wachtingn, hetwelk gebouwd is door de V.O.C. in de 
tweede helft der 18de eeuw en dat eertijds de woonplaats 
was van den Salahakan, den verte- genwoordiger van den 
Sultan van Ternate. Zie verder SOELA-EILANDEN, 

WAROPEN. (Aanv). DI. IV. Waropen, VVarop- 2 '.0 
pen of Waroppenkai, het vasteland aan de Geel- ^7 
vinkbaai op Noord-Nieuw-Guin6 tusschen do Mamberamo 
en de Waipoga gelegen. De kust- bevolking van Waroppen, 
geheel onder bestuurs- invloed gebracht, is voornameJijk 
gevestigd in en ten W. van de voornaamste karnj)ocng 
Wonti (een half uur achtcr deze plaats ligt Bemba, de 
standj)laats van den Inlandschcn bestuurs- aBsistent; de 
bestuursvestiging datccrt van ein de 1926), in de groote 
boven het water gebou wde dorpen Risei-Sajati, Noeboeai, 
Paradoi en Waren. Ten O. van Wonti liggen geen groote 
dorpen langs de kust. Van de meer landwaarts in aan de 
gelijknainige rivieren gelegen nederzettingen met een vrij 
permanent karakter kunnen genoemd worden：. Barapasi, 
Sosora, Sorabi, Kerema en G知a. Alleen voor zoover de 
smalle kuststrook met een bevolking van 土 7500 zielen 
betreft, kan sprake zijn van veiligheid van persoon en good. 
In het binnenland treft men behalve de Tarocg- gare van 
het W. naar het 0. de volgende starn- mon aan: Nadoefoeai, 
Saoeri (beide achter Deinba), Siromi • (achter JJarapaasi), 
Benefa (achter Sosora), Waramocri (ongeveer 66n dag 
gaans achter Sorabi), Nisa (deze stam is gevestigd aan het 
door lage bergen ingcsloten Nisameer —lengte 4 km., 
gemiddelde diepte 10 m. — dat drie dagen gaans ten Z. van 
Sorabi bij den Goe- noeng Baudji (505 m.) ligt. Do huizen 
zijn groo- tendeels op den vasten wal in de nabijheid van 
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het Nisameer gebouwd； enkelo woningen staan 
nog op palen in het meer op ecn afstand van on- 
geveer 20 m. van den oever. Sagoe, waarvan de 
palmen aan den met hoog riet begroeiden rand van 
het meer staan, is het hoofdvoedsel), Baudji (aan de 
Gfesarivier stroomopwaarts van de kam- poeng 
G6sa； deze stam bestaat uit 14 kerets of 
stamgedeelten, t.w. Kedate, Baudjiwadate, Ges- na, 
Djimadeboe, Naidato, Siwodate, Wokidate, 
Diroeaki, Demita, Wohidate, Sihadate, Iteadate, 
Ketaoera en Ariki), Baita (aan de Gdsa-rivier 
stroomopwaarts van G6sa), Aigori (tusschen 
Kerema en de Mamberamo), Dadate (ongeveer drie 
dagen gaans ten 0. van Kerema), Boro- meso (aan de 
Mamberamo stroomopwaarts van het z.g. 
Pioniersbivak, endo-anthropophagen ?). 

Groote rivieren in do Warop如 zijn： 1. de 
Mamberamo, voor kleine stoomers tot het Pio- 
niersbivak bevaarbaar； 2. de Kerema-rivier, al- 
leen per prauw bevaarbaar; 3. de Gbsa-rivier, al- 
leen per prauw op te varen. Op nagenoeg de hoogte 
van het Nisameer is deze rivier 90 m. breed en 3 m. 
diep. Volgens de bevolking kan men deze rivier nog 
minstens 14 dagen lang per prauw opvaren 4. do 
Waipoga, die door een voor de monding gelegen 
zandplaat niet voor stoom- vaartuigen bevaarbaar is. 
Naast de sagoe tiert de nipahpalm wclig in de 
mocrassige kuststrook; de laatste levert de sagoweer 
(palmwijn). Voed- selgebrek valt in de naaste 
toekomst niet te duchten； iederc bewoncr bezit 
sagoeboomen in overvloed. Sagoe wordt in vrij 
belangrijke hoe- veelheid naar het eiland Japdn 
uitgevoerd. Naar het Z. wordt het terrein achter de 
moerasstrook gcleidclijk meer geaccidenteerd. 
Damarcomplexen treft men achtcr de lijn Wonti- 
Barapassi aan. 

KOEROEDOE. (Aanv. DI. II). Eilandje op de 
noordkuat van Nieuw Guine, Aan de noordkust ligt 
de gelijknamige kampoeng, aan de zuidkust het dorp 
Kaipoeri. De bevolking vervaardigt van roode 
klciaardc potten en pannen. De ga- goeboom, 
waarvan rijke complexen op (lit eilandje 
voorkomen, levert het hoofdvoedscl der bevolking. 

JAPEN. (Aanv. DI. IJ). De huizen der noordkust 
bewonera zijn als regel niet in zee, doch op palen op 
het vasteland gebouwd in verband met den zwaren 
golfslag, dio vooral gedurende het tijdvak van 
September tot April op deze onbe- fichermde kust 
staat. Do zuidkust, door vele kleine eilandjes 
beschut, is dichter bovolkt. Van het \V. naar het O. 
liggen de volgendo groote kampoengs Wooi, Mcrau, 
Ansoes, Seroei (stand])laat8 van den Europeeschen 
bestuurs- ambtenaar), A in bai (oj)het gelijknamige 
eilandje gelegen), Kandawaja on Soernberbaba. Het 
ciland Japdn heeft 士 20.000 bowoners; de be-
volking van de noordkuM in zeor vorschillcud van 
die der zuidkuM; aan do eorsto hebben zich hicr on 
daar — o.m. in kampoeng J obi — Biakkers ge- 
vestigd, aan do zuidkust daarentegen konit sleohts 
66n kleine kolonic van Biakkers voor; do bevolking 
daar vertoont veel overeonkoinst met do 
kustbcvolking tier Waropdn. In het binnen- land 
houdt zich tusschen kg. Rosbori aan de noordkust en 
Tatoei aan de zuidkust nog 66n kleine, uit vier 
stamgedeeltcn bestaande (Ate- wan, Arakanoa, 
Abanclooroe en Manggoeai) ver- zameling 
menschen op； staininon waarmede het bestuur niet 
in contact is gewcest, koinen op het 

eiland niet meer voor. Het hoofdvocdsel dor be-
volking van Japdn is de sagoe. Men vindt zyn be- 
staan in do vischvangst en verzamclt verder 
boschproducten voor den verkoop. Copal is het 
voornaamste uitvoerproduct； de boomen daar- van 
treft men over het geheele eiland — rijke complexen 
meer aan de noordkust — aan. In de omgeving van 
kampoeng Soernberbaba wint men de z.g. ,,damar 
papeda" of stroopdamar, waarvan de boomen reeds 
op geringe hoogte groeien. Te Seroei vervaardigt 
men van roode kleiaarde potten en pannen, die men, 
uit hot vuur gehaald, aan den binnen- en buitenkant 
met damar bestrijkt. Het ten W. van Japdn gelegen 
eilandje Meosnoem, waar op geringe hoogte de z.g. 
,,damar hiroe" (dit product kan niet door kunst- 
matige verwonding der boo men verkregen wor- 
den, doch treedt als regel na windvlagen, waar- door 
de boomen been en weer worden geschud, vanzelf 
door kleine baraten in de schors naar buiten) 
voorkomt, wordt het meest bezocht door bewoners 
van het westelijk deel van Japdn, die zich tydelijk 
langs de kust nederzetten om er tuinen aan te leggen 
en zeeproducten, o.a. schel- pen, te verzamelen/ 

DJOMBANG. (Aanv. DI. I). Regentschap, het 
westelijke deel vormend der residentie Soerabaja, 
met gelijknamige hoofdplaats. Bij de invoering der 
bestuurshervorming op 1 Juli 1928 ressor- teerde het 
onder den resident-afdeelingsboofd van Modjokerto 
en bij de opheffing dier residentie in 1931 werd het 
bij Soerabaja gevoegd. Na de bestuurshervorming 
tot 1930 was er een assistent- resident voor 
bestuurszaken met stand- plaats Djombang terwijl de 
assistent-resident voor de politic tot standplaats had 
Modjokerto. Thans zyn aan den assistont-resident 
toegevoegd cen controleur en een adspirant-
controleur. Het regentschap, heeft cen oppervlakte 
van ruim 920 km2, waarvan 土 50.000 ha. sawah en 
24.000 ha. tegalan. Het is verdeeld in 4 districten 
(Djombang, Modjoagocng, Ngoro en Ploso) en 17 
onderdistricton, en heeft blijkens de volks- telling 
van 1930 511.137 inwoners, waarvan 1347 
Europeanen, 5863 Chineezen, 478 andere Vreem- de 
Oosterlingen en 503.449 Inlanders. 

Het regentschap grenst ten Noorden aan het 
regentschap Lamongan (residentie Bodjonegoro), 
ten Westen aan do regentschappen Kediri en 
Ngandjoek (residentie Kediri), ten Zuiden aan de 
regentschap pen Kediri on Malang en ten Oosten aan 
hot rcgentschap Modjokerto. 

Het regentschap behoort geheel tot het stroom- 
gebied van den Brantas on wordt grootendeels 
ingenomen door do Brantasvlakte, welke naar het 
Zuiden overgaat in de hellingcn van den 
Andjasmoro. Onderzockingon hebben uitgewe- zen 
dat in de vlakto vier anticlinalon voorkomen in 
West-Oostelijko richting, weU<o echter vrijwel aan 
het oog onttrokken worden door jong ter- tiaire on 
jong quartairo afzettingen. Noordelijk en Zuidclijk 
van do Brantasbcdding zijn jodium-, zout- en 
petrolcuinhoudende lagen. 

De vlakte wordt doorstrooind door de kali 
Brantas on diens rechterzijrivier, do Konto, welke 
rivieron door don aanvoer van enorme hoeveelheden 
zaud, afkoinstig van de laatste Kloet-eruptie van 
1919, eon steeds hoogere bedding krijgen. In don 
loop van woinige jaron moesten langs do oovers 
dijken worden opgericht van 5 tot 7 m. hoogte, 
welko by iedore bandjir 
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gevaar opleveren voor doorbraak. In den Oost- 
moesson wordt het water van den Konto geheel benut 
voor bevloeiing van de bouwvelden. Djombang 
ressorteert onder de provinciale irrigatie, afdeeling 
Brantas. 

Landbouw vormt het hoofdmiddel van bestaan. 
Met uitzondering van de hooger gelegen, niet- of zeer 
moeilijk bevloeibare gronden, worden de velden 
vrijwel het geheele jaar door beplant en wel in den 
Westmoesson met rijst en in den Oost- moesson met 
rijst (gadoe, of walik-dami) en tweede gewassen 
(polowidjo), zooals mais, kadeld katjang-idjo, 
katjang toenggak en andere peuL gewassen en vrij 
veel tabak. 

De Watoedakonpolder, welke behoort tot bet 
Brantasbevloeiingsgebied, is het vruchtbaarste deel 
van het regentschap. 

In de vlakte liggen elf suikerfabrieken, t.w. 
“Djombang", ,,Ponen", ,,Ngelom'', „Petero- ngan", 
„Modjoagoeng,,

, "Soemobito", „Selo- redjo" 
"Tjeweng”，“Tjoekir", ,,Blimbing" en „Goedo,\ met 
een gezamenlyk areaal van 土 9000 ha. 

Op de hellingen van den Andjasmoro zijn 8 
erfpachtsondernemingen voor Europeesche cultures, 
t.w. ,,Soember Djae", „Oebalann, „Pe- 
ngadjaran'',,,Segoenoeng'', „Wonokerson, „Pang- 
loengan”，(rubber en koffie), „Toekoemn en 
“Djoerangdjero" (aetherische olien), zoomede een 
aantal erfpachtlandjes voor den kleinen landbouw, 
welke inheemscbe producten o.a. kapok leveren. 

Eenige honderden hectaren zullen binnen kort 
worden beplant met den houtolieboom (aleurites 
montana en- fordii). De handel is hoofdzakelijk in 
handen van Chineezen. Er zijn 4 rijstpellerijen, een 
oliefabriek en verscheidene batikkerijen en 
strootjesfabrieken, eveneens in handen van Chi- 
neezen. 

Volgens de in 1932 gehouden veetelling be- staat 
de veestapel uit 17.845 runderen, 1766 paar- den en 
15.838 buff els, 36.927 geiten en 7659 echa- pen. 

De jodiumondememing ,,Watoedakon" ver- 
richtte mijnbouwkundige opsporingen in het ge- bied 
om en nabij den Brantas. Als ruw product wordt 
joodkoper in den handel gebracht. In dit gebied 
komen verscheidene bronnen voor met zout- en 
jodiumhoudend water. 

De zuidelijke wildhoutbosschen ressorteeren 
onder de opperhoutvesterij Pasoeroean. Met 
reboisatie van gedevasteerde terreinen, hoofdzakelijk 
behoorende tot de oudo Gouvernements 
koffiecultures, werd omstreeks 1928 een aan- vang 
gemaakt. De djatibosschen behooren tot de 
opperhoutvesterijen Modjokerto en Djom- bang. 

DJOMBANG. (Aanv. D】.I). District met gelijk- 
namige hoofdplaats van het rcgentschap Djom- bang, 
residentie Soerabaja. Het beeft 5 onder- districten met 110 
ddsa's. Op het einde van 1930 telde het volgene de bij de 
volkstelling verkregen gegevens 193.179 zielen, w.o. 799 
Europeanen, 3348 Chineezen, 386 andere Vreemde Ooster- 
lingen en 188.646 Inlanders. In dit district liggen 6 
euikerfabrieken,们w. “Djombang", ,,Ponen", „Tjeweng,,, 
„Tjoekirn, „Blimbingn en Goedo." Er zijn een rijstpellerij, een 
oliefabriek en verscheidene batikkerijen en strootjesfabrieken/ 
j . ＜； t MODJOAGOENG. (Aanv. DI. II). District 1 乙'• met 
gelijknamige hoofdplaats van het regent 

schap Djombang, residentie Soerabaja. Het heeft 4 
onderdistricten met 79 d&sa's. Blijkens de in 1930 
gehouden volkstelling zyn or 135.819 in- woners, 
waarvan 230 Europeanen, 1196 Chineezen, 47 
andere Vreemde Oosterlingen en 134.346 Inlanders. 
In dit district liggen 3 suiker- fabrieken, t.w. 
“Modjoagoeng", ,,Peterongan» en “Soemobito”，
alsmede de jodiumonderne- ming “Watoedakon" en 
een r^jstpeller切,/ 

PLOSO. (Aanv. DI. III). District met gelijk-
namige hoofdplaats van het regentschap Djom- 
bang, residentie Soerabaja. Het heeft 4 onder-
districten met 64 ddsa's. In dit district liggen 1 
suikerfabriek, t.w. Ngelom en een rijstpellerij. 
Blijkens de in 1930 gehouden volkstelling zijn er 
83.716 inwoners, w.o. 106 Europeanen, 762 
Chineezen, 24 andere Vreemde Oosterlingen en 
82.824 Inlanders. 

NGORO. (Aanv. DI. III). District met gelijk-
namige hoofdplaats van het regentschap Djom- 
bang, residentie Soerabaja. Het heeft 4 onder-
districten met 54 desa^. Er liggen 1 suikerfa- briek, 
t.w, “Seloredjo", en 8 bergcultuuronder- nemingen, 
met name “Pengadj&r&n", „Soember Djae", 
„Toekoemn, „Segoenoeng,\ ,,Oeba】an”， 
“Wonokerso", “Pangloengan", „Djoerangdjeron. 
Blijkens de in 1930 gehouden volkstelling zijn er 
98.423 inwoners w.o. 212 Europeanen, 557 
Chineezen, 21 andere Vreemde Oosterlingen en 
97.633 Inlanders. In het onderdistrict Alodjo- warno 
ligt het goed geoutilleerde zendingszieken- huis van 
gelijken naam, terwijl in het bcrgonder- district 
Wonosalam een mooi gelegen cn geregeld bezochte 
regentschapspasanggrahan staat. 

NGEBEL (TELAGA). Aanv. dl. III). Dit kra- 
termeer, op 土 750 m. boven zee op den Wilis 
gelegen, is van Ponorogo 20 km. verwijderd en 
langs een goed berijdbaren weg to bereiken. Het 
meer doet dienst als wadoek, d.w.z. reservoir voor 
de sawahbevloeiing. De af tap ba re water- schijf 
bedraagt 15.5 m., hetgeen betcekeut + 22.000.000 
m3. Deze hoeveelheid wordt in Iioofd- zaak gebruikt 
voor suppietie van 3 leidiiigcji van de 
oostmoessonbevloeiing van 7.000 ha. Hawaii. De 
vuHing geschiedt, behalve door bronnetjes en 
neerslag in het eigen strooingebied, door een 8 % 
km. lange toevoerlciding, welke bij Taloen, waar 
een Btuw is in de Kali J'aloen, haar water ontvangt 
cn die halverwege de Kali Glocgoh snydt, welke 
afgedamd is. Planncn zijn in bc- werking den af tap 
baren inhoud te vergrooten door afhcveling, zooals 
bij het Kloetmeer plaats heeft. Hicrdoor zal 
nogmaals 20 BI. afgetapt kunnen worden, d.w.z. 
nogmaals 14.000.000 in3. Om het meer is een weg 
aangelegd, wdke 5 km. lang is en voor auto,8 berijd 
baar. Voorts is or een hotel en een 
regentschapspasanggrahan, 

SARANGAN. Dit meer, ook wel Tckga Pasir 
genaamd, met een maximum diepte van 25 m. i8 
gelegen op 土 ] 300 m. boven den zeespiegel, op do 
helling van den Lawoe in het regentHchap Magetan, 
residentie Madioen. De aftapbaro waterschijf is 
11.5m., d.w.z. 士 2.200.000 m.3 en dient voor de 
oostmoessonbevloeiing van 11.200 ha. De vulling 
geschiedt hoofdzakelijk door mid- del van een 2 km. 
lange leiding, welke bij den dam Ngloeweng water 
ontvangt uit de Kali Gandong. Daar de Jigging van 
het meer aan den ouden verkeersweg Madioen-Solo 
gunstig was, ontstond hier omstreeks 1918 een 
verblijf, waar gelegenheid bestond eenigen tijd in 
het 
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koelo klimaat door to brongon. Dozo onderne- ming 
is uitgegroeid tot eon groot hotelcomplex. Zeer velo 
partioulieren bouwdon langs enkele deelen van den 
oever villa's en zoo ontstond hot oin zijn prachtigo 
wandelgolegonheid bekendo Sarangan, langs oen 
zeer goed borijdbaron weg boreikbaar met auto's; do 
plaats is gelogen op 38 km. afstand van Madioen.., 

MADIOEN. (Aanv. DI. II). Residentie in het 
uiterste westen van do provincie Oost Java. Het 
vroegere gewest Madioen were! bij de instelling van 
de provincie Oost Java op 1 Juli 1928 (Ind. Stb. 1928 
no. 145) verdeeld in twee afdeelingen; Madioen en 
Ponorogo, de eorste omvattonde de regentschappen 
Madioen, Ngawi en Magetan, do tweede Ponorogo 
en Patjitan. Ingevolge Ind. Stb. no. 427 zyn dezo 
beide afdeelingen sedert 1 November 1931 weer 
samongevoegd tot de afdeeling Madioen. Met 
ingang van 1 Januari ]929 werden de 
regentschapsraden ingesteld. Er zijn 20 districten, 70 
onderdistricten en 116 ddsa's. De oppervlaktc is 
6082 km.a. In ieder regentschap is een assistont-
rcsident geplaatst. In het district, waar ecn patih zijn 
standplaats heeft, voort deze tovens daarover het 
bestuur, behalve in Madioen; hetzelfde geklt voor de 
onderdistricten, waar een wedono zijn standplaats 
heeft, met dezelfde uitzondering. Er zijn een 7-tai 
wijkmeesters der Chineezen. De bevolking bestond 
eind 1932 uit 1.905.225 Inlanders, 3230 Europcanen, 
9204 Chineezen on 148 andere Vrocmdo 
Oosterlingen, De bevolkingsdichtheid is dus 315.3 
per km.2. Van de oppervlakte is 461 km.2 bedekt met 
wildhout, 826 km.2 met <ljatibosch,4099 kin.2 in 
gebruik bij do bovolking voor landbouwdoeleinden, 
waarvun 1567 km.2 sawah en 2532 km.2 droge 
gronden on verder G1.5 kin.，uitgegoven in 
erfpacht. Do opper- vlaktcn bij de bevolking in 1931 
in gebruik, d.w.z. in orfelijk individueel of in 
cominunaal bezit, zijn in handen van 319. J 92 
personen, zoodat het gomiddelde is 1.28 ha. por 
persoon. Do vorschil- londo bozitsvormen kwamen 
in 1927 als volgt voor: 68 desa^ hebben uitsluitend 
orfelijk indi- viduecl bezit, 129 dcsa's uitsluitend 
communaal bezit en in 932 ddsa's komen beide 
vorinon ge- inengd voor, terwijl 6 ddsa'a zonder 
bouwgron- den zijn en 16 ddsa's in oen bijzondoron 
rechts- toeHtand verkeeron (perdikanddsa's). Van do 
1061 desa's, waar cominunaal bezit voorkomX, 
hebben er 221 uitsluitend eon jaarlijkscho wisse- 
ling, 314 twee- of mcerjaarlijlwcho wisseling, 391 
uitsluitend vasto aandoelen eti 135 hobben do 
vcrschillcndo vormon gornengd. Er zijn 6 suikor- 
fabriekon, welko volgons haar conccssic's to zainen 
97,37 km.2 grond mogon inhuron. 

Het kliinaat keninorkt zich door eon scherpo 
tcgonstclling tusschen oost- on westmocsson. Do 
corsto westrnoossonrogons vallen AIH rogol het 
corst op do N. on O. hcllingon van den Lawoo on op 
do incrgelruggon in hot N. van de residontio go- 
legon, diiurna in het Zuidcrgcbcrgte, do z-lijko hol- 
lingon van don Wilis on den La woo en het laatsto 
pas in do oigenlijko vlakto van Madioen en Pono-
rogo. De westmoesson begint eind November en 
eindigt eind April. Do onregolmatigo regens in hot 
begin zijn vaak oorzaak van mentok of wor- tolrot 
(oon padiziekte) op do van regon afhanko- lijk。
sawahs en die met z.g. wilde bovlooiing, speciaal in 
het N. van Ngawi on Madioen. 

Eind 1932 bezat do bovolking aan voo: 274.517 

rundoron, 131.246 buffels, 9050 paarden, 244.044 
geiten en 23.328 schapen. In de credietbehoefte wordt 
o.a. voorzien door 5 volkscrcdiotbanken, 298 
d^sabanken on 834 ddsaloemboengs. De 
volkscrediotbankcn werken gedceltelijk met eigen 
vermogen, gedeeltelijk met belegde gelden. 

In het onderwijs wordt vanwege het Gouver- 
nement voorzien door 1 mulo, 4 Europeesche lagere 
scholen, 6 Holl.-Inlandache scholen, 1 Hollandsch-
Chinoeacho school, 122 Inlandsche scholen 2e 
klasse, 744 ddsascholen, 1 ambachts- school en 1 
kweekschool voor Tnlandsche onder- wijzers 
(opgeheven in 1933). Te Madioen is verder een 
Kartinischool met een bijna geheel Euro- peesch 
bestuur； naast het gewone Gouverne- ments-
onderwijs wordt ook les gegeven in hand- werken, 
batikken enz. Aan verschillende scholen zyn 
Inlandsche volksbibliotheken verbonden; in 1931 
bedroeg dit aantal 104. Elk regentschap heeft een 
schoolfonds, gevormd door bijdragen van de ddsa's 
on subsidy's van het Gouverne- ment; het fonds wordt 
geadministreerd door de volkscredietbanken en 
beheerd door de patihs. In iedere 
regontschapshoofdplaata is een zieken- inrichting； 
te Magetan is deze particulier, in de anderen zijn deze 
van het Gouvernement. 

Aangetroffen worden 62 regentschaps- en 180 
ddaapasars. Er zijn 15 pandhuizen. Verder zijn er 15 
zoutverkoopplaatsen, en 49 opiumver- koopplaatsen. 

Behalve in Patjitan, waar de bevloeiing der 
sawahs onder toezicht staat van het Binnen- landsch 
Bestuur, wordt het waterverbruik ten behoevo van 
landbouwdoeleinden geregeld door de provincial© 
irrigatie, sectie Madioen. Ruim 42.000 ha. zijn geheel 
tochnisch, ruim 32.000 ha. zijn gedeeltelijk techniach 
bovloeid; ruim 50.000 ha. worden. z.g. wild bevloeid; 
verder zijn er nog 12.407 ha. van regen afhankelijke 
sawahs. 

Ter bevordering van een regelmatige water- 
verdeeling zijn er wadoeks (reservoirs) aange- legd, 
in totaal 62. 

Het belangrijkste bevloeiingscomplex is het 
Madioonkanaalgebied, omvattende 13.810 ha. sawah
； do aanleg kostte ruim f 2.000.000. De hoof d water 
vang is do prise d'eau ,,Djati" in de kali Madioen. Het 
atroomgobied ter plaatae van den watervang hcoft 
een oppervlakte van 土 1600 km,2. Do maximum 
waargenomen bandjir bedroeg 1600 m3/soo., hot 
miniinumdebiet was 1.6 m3/sec. Het kanaal is 25 km. 
lang. 

De vischvangst heoft niet vcel te beteekenen, noch 
in zoo noch in do rivieron. Plannen bestaan in eenigo 
dor bo ven gonooiudo wadooks visch- broed uit do 
zetton, dat na G maanden geoogst kan worden. Er zijn 
watcrloidingen te Madioen, Ngawi, Magetan, 
Saraugan on Plaosan. 

Do voornaamsto transportmogelijkheden zijn: de 
spoorverbinding Soorabaja-Solo, do tramverbinding 
Madioon-Ponorogo, de autobusdien- ston van 
Madioon op Ngawi, Ponorogo en Magetan en verder 
door naar Plaosan. Er zijn verschillende groote 
doorgaando wegen mot druk verkeer. In 1931 waren 
geregistreerd 132 motor- fietsen, 73 vrachtauto's, 711 
auto's on 175 auto- bussen. 

Voor verdero bijzondorhcdon zio onder de 
botrokkon rogentsohappon. 

MADIOEN. (Aanv. dl. II). Een van de vijf 
regentsohappon van do afdeeling Madioen, pro- 
vincio Oost-Java. Do regontsohaparaad werd 
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met ingang van 1 Januari 1929 ingesteld (Ind. Stb. 
1928 no. 304)； zij bestaat uit 17 leden, waar- van 
8 benoemd nl. 2 Europeanen, 4 Inlanders en 2 
Chineezen, terwijl 9 Inlanders worden verkozen. 
Het regentschap telt 3 districten, elk bestuurd door 
een wedono, t.w. Madioen, Tjaroeban, en Oeteran, 
en 12 onderdistricten. In de onderdistricten waar de 
wedono zijn stand- plaats heeft, wordt het bestuur 
door hem ge- voerd. Het Europcesche Bestuur 
wordt ver- tegenwoordigd door een ass. resident, 
waaraan toegevoegd een (adsp.) controleur. Te 
Madioen en Tjaroeban zijn wijknieesters <ler 
Chineezen. De oppervlakte is 1147 km.2; er zijn 233 
d&sa's, waarvan 6 perdikand也sa's. Eind 1932 
beston- de bevolking uit 384.278 Inlanders, 2251 
Euro- peanen, 4735 Chineezen en 50 andere 
Vreemde Oosterlingen. Hiervaw wonen 土 42.000 
zielen in de gemeente Madioen, waarvan ± 37.000 
Inlanders. De landbouw wordt uitgeoefend op 
35.053 ha. sawah, waarvan 33.848 ha. onder toe- 
zicht van den irrigatiedienst staat, en 24.345 ha. 
drogen grond. De bevolkingsdichtheid op dezen 
grond is 303 per km2, terwijl dcze voor de geheele 
oppervlakte van het regentschap 341 bedraagt. De 
sawahgronden zijn nicest in cominunaal bezit van 
de desa's； de verhouding tot het erfe- lijk 
individueel bezit is 5： 2； de droge gronden zijn 
vrijwel geheel in erfelijk individueel bezit. In het 
regentschap zijn 3 suikerfabrieken ge- legen, nl. 
Pagottan, Redjoagoeng en Kanigoro met een 
concessie voor respcctievelijk 1379, 2226 en 1260 
ha. De bevolking bezat eind J 932 aan vee: 33.644 
runderen, 26.643 buffels, 1831 paarden, 33.052 
geiten en 3205 schapen ； met in- begrip van het 
vee binnen de gemeente Madioen worden deze 
cijfersrespectievelijk34.375,26.853, 2191,33.852 
en 3252. In de credietbehoefte wordt o.a. voorzien 
door 80 ddsabanken, 211 dtsaloem- boengs, voorts 
is er een afdeelingsbank. 

In het onderwijs wordt vanwege het Gouver- 
nement voorzien door 1 mulo school, 1 Hol- 
landsch-Chin. school, 2 Hollandsch-lnlandsche 
scholen, 2 Europeesche lagere scholen, 1 am- 
bachtsschool, 1 normaalschool voor Inlandsche 
kweekelingen (in 1933 opgeheven), 121 ddsa- 
scholen, 11 vervolgscholen en 23 Inlandsche 
scholen 2e klasse. Voorts zijn er 13 particuliere 
onderwijsinrichtingen, o.a. een, waar handels- 
onderwijs wordt gegeven. Te Madioen is een 
Gouvernements burgerlijke ziekeninrichting.Aan- 
getroffen worden 10 regentscha])spasars, welke 
een zeer voorname bron van inkonisten voor den 
regentschapsraad vormen. Verder zijn er nog 38 
disapasars. In het regentschap zijn 3 pand- huizen, 
2 zoutpakhuizen en 10 opiumverkoop- plaatsen. De 
bevloeiing van de sawahs wordt voornamelijk 
bewerkstelligd uit het ineer van Ngebel (zie aldaar). 
De vischvangst heeft niet veel te beteekenen ； 
alleen by het droogleggeii van irrigatiewerken ten 
behoeve van het onder- houd komt een hoeveelheid 
visch van eenig be- lang in handen der bevolking. 
In het district Oeteran is men begonnen met den 
aanleg van een kweekerij van Hollandschen karper. 
De oppervlakte van de wildhoutbossclien, gelegen 
op de hellingen van den Wilis, bedraagt 3200 ha.； 
groote complexen djatibosch liggen in het regent-
schap verspreid tot een oppervlakte van 40.4(54 ha. 
Voorts zijn er zeer vele wegen per auto be- rijdbaar; 
de hoofdwegen zijn alle geasfalteerd. 

MADIOEN. (Aanv. dl. II). District in het ooste- 
lijk deel van het gelijknamige regentschap en de 
gelijknaniige afdecling, provincie Oost-Java. 
Oppervlakte 194 km，. Het heeft 5 onderdistricten 
Madioen, Baldredja, Djiwan, Woengoe en Kare ； 
er zijn 2 perdikandesa*s, nl. Taman en Koentjdn. 
Standplaats van het districtshoofd is Madioen. Eind 
1932 bestond de bevolking uit 126.718 Inlanders, 
2030 Europeanen, 3675 Chineezen en 50 andere 
Vreemde Oosterlingen. De onderdis- tricten 
Woengoe en Kare behoorden ertoen nog niet bij. 
Deze maakten deel uit van het bij Ind. Stb. 1934 no 
714 opgeheven district Kanigoro. De volgende 
gegevens dateeren van voor de in werking treding 
van dit Stb. De landbouw wordt op 11.739 ha. sawah 
en 3655 ha. drogen grond uitgeoefend ； de 
jbevolkingsdichtheid op deze gronden is 575 per 
km2, terwijl deze voor de geheele oppervlakte van 
het district 683 bedraagt (dit wordt veroorzaakt door 
de bevolking in de gemeente). In dit district wordt 
door 2 suikerfabrieken grond ingeliuurd； in 
normale jaren, voor 1931 dus, bedroeg dit voor 
Redjoagoeng 1349 ha. en voor Kanigoro 56G ha. De 
bevolking bezat eind 1932 aan vee： 5670 runderen, 
9655 buffels, 894 paarden (dit groote aantai staat in 
verband met de aanwezigheid van een groot aantal 
dogcars in de gemeente), 7655 geiten en 717 
schapen. In de credietbehoefte wordt o.a. voorzien 
door 36 di；sabanken en 63 disaloemboengs； 
voorts door een volkscrediet- bank, welke in het 
geheele regentschaj) werkt. In het onderwijs wordt 
voorzien door 1 mulo, 2 Hollandsch-lnlandsche 
scholen, 1 Hollandsch- Chineesche school, 2 
Europeesche lagere scholen* 12 Inlandsche scholen 
2e klasse, 38 dcBascholcn en 10 particuliere 
inrichtingen. Voorts was er een normaalschool voor 
Inlandsche kwcekclingen gevestigd (in J933 
opgeheven). Aan^etroffen worden 2 
regentschapspasars en 5 <i(,；s；ipasaj：s. Er is 
een Gouvernements ziekeninrichtin?, zonder 
Europeesche afdeeeling, met j>olikljnick. 

KANIGORO. (Aanv. DL II). VoormaJig district 
in het z.o.-lijk deel van het regentschap Aladioon, 
afdeeling Madioen, provincie Oost Java. ()pj>er- 
vlakte bijna 338 km2. Uet teldc 3 ondeniisti icten: 
Woengoe, Kar6 en Gemarang met 33 desa's. Eind 
1932 bestond de bevolking uit (»0.7 IJ I n- landers, 
88 Europeanen en 80 Chineezen. De landbouw we 
rd toen op 4268 ha. sawahgrond en 8770 ha. drogen 
grond uitgeoefend. Jn dit district werd door 2 
suikerfabrieken grond ingehuurd; in no rm ale jaren, 
v66r 1931 dun, bed roeg dit voor Redjoagoeng 84 
ha. en voor Kanigoro 413 lia. De bevolking bezat 
eind ]932 aan vee: 7650 ruuderen, 3598 karbouwen, 
323 paarden, 8127 geiten ；en J05 schapen. Jn de 
credietbehoefte werd o.a. voorzien door 12 
disabanken en 27 ddsaloemboengs; in het onderwijs 
door 2 inJand- sche scholen 2de klasse, 20 
d^Hascholen en 1 particuliere school. Aangetroffen 
werdon 1 ro- gentschajjspasar en 11 d^sapasars. 
Ongeveor de helft van het voor boschreserve 
aangewezon gedeelte op den Wilis is begroeid met 
wildhont. Het oppervlak van met djatihout begrocide 
gronden is ongeveer 18.000 ha. Bij Ind Stb. 1934 no 
714 werd dit district opgeheven, de onder- distrieten 
Woengoe en Kar6 ingedeeld bij het district Madioen 
en het onderdistrict Gemarang opgeheven en het 
gebied gevoegd bij het ondei,- district Saradan en het 
district Tjaroeban. 
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[/TJAROEBAN. (Aanv. DL IV). District in het nl-lijk 
dcel van het regentschap ..Madioen,. af- deeling 
Madioen, provincie Oost-Java. Opper- vlakte ruim 
387 km2. Het telt 3 onderdistricten Medjajan, 
Saradan, en Pilangkcntjeng met to zumen 57 ddsa's 
waarvan 1 perdikanddsa nl. Koentjdn. Standplaats 
van het districtshoofd is Tjaroeban. Eind 1932, toen 
het gebied van het voormalige ondcrdistrict 
Gemarang van het voor- maligc district Kanigoro 
(zie aldaar) nog niet bij Saradan gevoegd was, 
bestond de bevolking uit 86.319 Inlanders, 65 
Europeanen en 790 Chineezen. De landbouw wordt 
op 10.000 ha. sawah cn 4351 ha. drogen grond 
uitgeoefend; de bevolkingsdichtheid op deze 
gronden is dus 599 per km2., terwijl deze voor de 
gcheele oppervlak- te van het district 255 bedraagt. 
In dit district wordt door de suikerfabriek 
Redjoagoeng grond ingehuurd. De bevolking bezat 
eind 1932 aan vee: 6706 runderen, 8081 buffels, 185 
paar- den, 6840 geiten en 1502 schapen. In de 
crediet- behoefte wordt o.a. voorzien door 24 
ddsabanken en 70 ddsaloemboengs. In het onderwijs 
wordt voorzien door 5 Inlandsche scholen 2e klasse, 
28 ddsascholen en 1 particuliere lagcre school. Aan- 
getroffen worden 4 regentschapspasars en 11 
dosapasars. Er is een door een plaatselijke ver- 
eeniging opgcrichte polikliniek. De oppervlaJ<te 
van het djatibosch is ongeveer 23.000 ha., 7 

OETERAN, (Aanv. DL III). District^in het z.o.-
Iijk dcel van het regentschap Madioen, af- deeling 
Madioen, provincie Oost Java. Opper- vlakte 228 
km2. Het telt 4 onderdistricten Geger, Kebonsari, 
Dolopo en Dagangan met te zamen 62 dcsa^, 
waarvan 3 perdikandesa's, n.l. Sewoe- lan, 
Bandjarsari-wdtan en Bandjarsari-koelon. 
Standplaats van het districtshoofd is Oeteran. Eind 
1932 bestond de bevolking uit ) 10.500 Inlanders, 68 
Europeanen en 190 Chineezen. De landbouw wordt 
op 9045 ha. sawahgrond en 7633ha. drogen grond 
uitgeoefend; de bevolkings- rlichthcid op deze 
gronden is dus 660 per km.2, terwijl deze voor do 
geheeJe oppervlakte van het district 485 bedraagt. In 
dit district wordt door 2 suikerfabrieken grond 
ingehutin!； in normale jaren, voor 1931 dus, 
bedroeg dit voor Pagottan 980 Im. cn voor Kanigoro 
225 ha. Do bevolking bezat eind 1932 aan vee: 
13.618 runderen, 5309 btiffels, 429 paarden, 10.430 
geiten eu 879 scha- j)en. In de credictbehoofte 
wordt o.a. voorzien door 8 dcsabanken cn 51 
ddsaloemboengs. In het onderwijs wordt voorzien 
door 4 I ulandsche scholen 2e klassc, 32 
dosascholcn en 1 particu- Jicre lagere school. 
Aangetroffcn worden 3 ro- gent»<:hapspasars on 11 
dosapasars. Met djatiu- reaal is niet zeer groot. Het 
district met het aan- grenzende dcel van Ponorogo is 
van cenig belang voor den aanplant van Inlandsch 
suikerriet. 

NGAWI. (Aanv. 1)1. 1JI). Ecn van de vijf r6- 
gentKchappen, wclko de residentie Madioen, 
provincie Oost-Java, vormen. De rcgontschaps- 
ruad word met ingang van 1 Januari 1929 inge- stold 
(Ind. Stb. 1928 no. 305); zij bestaat uit 17 leden, 
waarvan 9 benoemd nl. 3 Europeanen, 3 Inlanders 
en 3 Chineezen, terwijl 8 Inlandsche leden worden 
verkozon. Het regentschap telt 4 districten, nl. 
Ngawi, Ngram be, Dera en Gen- dingan, waarvan 3 
bestuurd door cen wedono, terwijl over het district 
Ngawi het bestuur go- voerd wordt door den patih. 
Er zyn 13 onderdistricten. In de onderdistricten, 
waar een wedo- 

no zijn standplaats heeft, wordt door dezen het 
bestuur gevoerd. Het Europeeschc bestuur wordt 
vertegenwoordigd door ccn assistent-resident.' 
Te Ngawi is een wij km eester der Chineezen bc- 
scheiden. De oppervlnkte is 1395 km.s； er zijn 
218 ddsa*s met (eind 1932) een bevolking van 
380.122 Inlanders, 501 Europeanen, 1422 Chi-
neezen en 50 andere Vreemde Oosterlingen. Do 
landbouw wordt uitgeoefend op 49.984 ha. 
sawah, waarvan 47.590 ha. onder toezicht van 
den irri- gatiedienst staan, en 32.762 ha. drogen 
grond. De bevolkingsdichtheid op deze grond is 
ruim 459 per km.2, terwijl deze voor de geheele 
oppervlakte van het regentschap ruim 275 
bedraagt. Dat dit laatste cijfer zooveel lager is, 
vindt zijn oorzaak in de groote complexcn 
djatibosch. De sawahgronden zijn voor iets 
minder dan de helft in communaal bezit der 
dAsa's, en dan meestal met vaste aandeelen； de 
droge gronden zijn vrij- wel geheel in erfelijk 
individueel bezit. In het regentschap is 1 
suikerfabriek gelegen nl. Soe- dhono met een 
concessie voor 1680 ha. Voorts is er de 
onderneming Ngadiredjo, we Ike het net van 士 
177 ha. opkoopt en tot muscovados ver- werkt. 
Do bevolking bezat eind 1932 aan vee: 38.345 
runderen, 50 205 buffels, 1244 paarden, 35.321 
geiten en 166G schapen. In de crediet- behoefte 
wordt o.a. voorzien door 72 ddsabanken en 187 
desaloemboengs. In het onderwijs wordt 
vanwege het Gouvernement voorzien door 1 
Europeeschc lagere school, 1 Hollandsch-In- 
landsche school, 18 Inlandsche scholen 2e 
klasse, 128 ddsa-scholen en 11 vervolgscholen
； voorts zijn er nog 10 particuliere 
onderwijsinrichtingen. Te Ngawi 
iseenGouvernements burgerlijkezieken- 
inrichting. Aangetroffen worden 18 
regentschapspasars, welke een zecr voorname 
bron van in- komsten van den regentschapsraad 
vormen； verder zijn er nog 26 dfesapasars. In 
het regentschap zijn 3 pandhuizen, 3 
zoutpakhuizen en 12 opiumverkoopplaatsen. De 
sawahbevloeiing heeft plants uit de riviertjes, 
welke op den La- woe ontspringen. De 
vischvangst heeft niet veel te beteekenen. De 
oppervlakte van de wild- houtbosschen, gelegen 
op de hellingen van den Lawoe, is 5305 ha., 
terwijl de oppervlakte van de djatibosschen 
38.279 ha. bedraagt, d.w.z.bijiia 1/3 van de totale 
oppervlakte van het regentschap. Op de 
hoofdplants is een drinkwaterlei- ding, terwijl in 
de olcctrische verlichting voorzien wordt door de 
gcineente Madioen. 

NGAWI. (Aanv. 1)1. ILL). District in het midden 
van het gclijknamige regentschap, afdeeling 
Madioen, provincie Oost-Java. Oppervlakte 244,8 
kin.2 Hot telt 3 onderdistricten： Ngawi, Paron cn 
Gcncng met te zainen 48 ddsa's. Het bestuur over het 
district wordt gevoerd door den patih. Eind 1932 
bestond de bevolking uit 108.678 Inlanders, 276 
Europeanen, 900 Chineezen en 47 andere Vrcomde 
Oosterlingen. De landbouw wordt uitgeoefend op 
14.280 ha. sawah en 7053 ha. drogen grond. Do 
bevolkingsdichtheid op deze gronden is dus 512 per 
km.2 terwijl deze voor de geheele oppervlakte van 
het district 449 bedraagt. Door de su汰erfabrickon 
Soedhono, Redjoagoeng en Poorwodadi werden in 
normale jaren, dus voor 1931, respectievelijk 1298, 
15 en 266 ha. grond ingehuurd. De bevolking bezat 
eind 1932 aan vee： 6857 runderen, 15.255 buffels, 
586 paardon, 9366 goiton en 494 schapen. In do 
credietbehoofte wordt o.a. voorzien door 17 
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ddsabanken en 36 ddsaloemboengs. Voorts is er te 
Ngawi een volkscredictbank. Er is te Ngawi een 
pandhuis. In het onderwijs wordt voorzien door 1 
Europeesche lagere school, 1 Hollandsch- Inlandsche 
school, 7 Inlandsche scholen 2e klasso, 33 
ddsascholen en 7 particuliere onderwijsin- richtingen. 
Er is een Gouvernements burgerlijke 
ziekeninrichting. Aaugetroffon worden 5 regent- 
schapspasars en 4 dfesapasars. Tot eind 1932 was in 
het oude fort een landsopvoedingsge- sticht 
gevestigd, doch dit is thaiis opgeheven. 

DERA. District in het o.-lijk deel van het 
regentschap Ngawi, afdeeling Madioen, provincie 
Oost Java. Oppervlakte 335 km.2. Het telt 3 
onderdistricten, n.l. Padas, Kwadoengan en 
Karangdjati met te zamen 79 ddsa's. Stand- plaata van 
het districtshoofd is Padas. Eind 1932 bestond do 
bevolking uit 104.547 Inlanders, 24 Europeanen en 
66 Chineezen. Do landbouw wordt uitgeoefend op 
14,919 ha. sawah en 8981 ha. drogen grond ； de 
bevolkingsdicht- heid op deze gronden is dus 437 
km.2, terwijl deze voor de geheele oppervlakte van 
het district 312 bedraagt. Er wordt door de 
suikerfabriek Redjoagoeng en Soedhono grond 
ingehuurd n.l. 266 en 171 ha. De bevolking bezat eind 
1932 aan vee: 10.807 runderen, 15.274 buff els, 181 
paarden, 9776 geiten en 311 schapen. In de credietbe- 
hoefte wordt o.a. voorzien door 13 ddsabanken en 72 
ddsaloemboengs. In het onderwijs wordt voorzien 
door 5 Inlandsche scholen 2e klasse en 35 
d^sascholen. Aangetroffen worden 5 regent- 
schapspasars en 9 ddsapasars. 

GENDINGAN. (Aanv. DI. -1). District in. het 
n.w.-lykdeel van hetregentschap Ngawi, afdeeling-. 
MadioQH,—provincie Oost Java. Oppervlakte 
6103km *. Het telt 3 onderdistricten: Widodardn, 
Mantingan en Kedoenggalar met te zamen 39 dAsa's. 
Standplaats van het districtshoofd is Walikoekoen. 
Eind 1932 bestond de bevolking uit 79.974 Inlanders, 
140 Europeanen en 294 Chineezen. De landbouw 
wordt uitgeoefend op 11.381 ha. sawah en 8.5G8 ha. 
drogen grond. De bevolkingsdichtheid op deze 
gronden is dus 399 per km.1, terwijl deze voor de 
geheele oppervlakte van het district 158 bedraagt. De 
bevolking bezat eind 1932 aan vee： 4964 runderen, 
15.503 buff els. 139 paarden, 6221 geiten en 239 
schapen. In de credietbehoefte wordt o.a. voorzien 
door 16 disabanken en 27 ddsaloeinboengs. In het 
onderwijs wordt voorzien door 1 fnland- sche school 
2e klasse, 29 dfesascholen en 2 particuliere lagere 
scholen. Aangetroffen worden 3 regentschapspasars 
en 9 ddsapasaryr 

NGRAMBE. (Aanv. DI. III). District in het z.w.-
lijk deel van hctregenschap Ngawi, afdeeling 
Madioen, provincie Oost Java. Oppervlakte 305.3 
km.2 Het telt 4 onderdistricten: Ngramb6, Djogorogo, 
Kendal en Sind, met to zamen 52 ddsa's. Standplaats 
van het districtshoofd is Ngrambe. Eind 1932 bestond 
de bevolking uit 86.923 Inlanders, 60 Europeanen, 
162 Chineezen en 3 andere Vreemde Oosterlingen. 
De landbouw wordt uitgeoefend op 9404 ha. sawah 
en 8160 ha. drogen grond； do bevolkingsdichtheid 
op deze gronden is dus 494 per km.2, terwijl deze voor 
de geheele oppervlakte van hot district 285 bedraagt. 
De bevolking bezat eind 1932 aan vee: 15.717 
runderen, 4173 buffels, 338 paarden, 9958 geiten en 
622 schapen. In de credietbehoefte wordt o.a. 
voorzien door 26 ddsabanken en 52 

ddsaloemboengs. In het onderwijs wordt voor- zien 
door 5 Inlandsche scholen 2e klasse, 31 d^sascholen 
on 1 particuliere school. Er is een polikliniek. 
Aangetroffen worden 5 regentschapspasars en 4 
ddsapasars. 

MAGETAN. (Aanv. DI. II). Een van de vijf 
regentschappen, welko de afdeeling Madioen van de 
provincie Oost Java vormon. De regent- schapsraad 
werd met ingang van 1 Januari 1929 ingesteld (Ind. 
Stb. 1928 uo. 306); zij be- staat uit 15 leden, waarvan 
7 benoemd, nl. 2 Europeanen, 3 Inlanders en 2 
Chineezen, terwijl 8 Inlandsche leden worden 
verkozen. Het regentschap telt 3 districten, nl. 
Magetan, Maos- pati en Goranggardng. Het 
onderdistrict Parang is verdwonen door voeging van 
onderdistricten bij do districten Magetan en 
Goranggardng (zie aldaar). Erzijn 12 onderdistricten. 
In de onderdistricten, waar een wedono zijn 
standplaats heeft, is deze met het bestuur daarover 
belast; over Magetan voert de patih het bestuur over 
het district, terwijl er voot1 het onderdistrict een ass. 
wedono bescheiden is. Het Europeesche bestuur 
wordt vertegenwoordigd door een assistent-
resident.Te Magetan en Maospati zijn wijkmeesters 
der Chineezen. Do oppervlakte is 702 km.2; er zijn 
237 ddsa's met (eind 1932) een bevolking van 
358.122 Inlanders, 252 Europeanen, I486 Chineezen 
en 24 andere Vreemde Oosterlingen. Do landbouw 
wordt uitgeoefend op 29.179 ha. sawah, waarvan 
26.880 ha. onder toezicht van den irri- gatiedienst 
staan, en 27.671 ha. drogen grond. De 
bevolkingsdichtheid op dezen grond is dus 640 km.2, 
terwijl deze voor (16 geheele oppervlakte van het 
regentschap 512 bedraagt. Do sawahgronden zijn 
voor % in communaal bezit der ddaa's voor % in 
erfelijk individuool bezit; voor de drogo gronden is 
de verhouding 1 op 5. In het regentschap zijn 2 
suikerfabrieken ge- legen, Poerwodadi en Rcdjosari, 
respectievehjk met een concessie voor 1540 en 1652 
ha. Do bevolking bezat eind 1932 aan vee(50.656 
rundercn, 14.944 buffels, 1656 paarden, 51.283 
geiten on 1061 schapen. In de credietbehoefte wordt 
o.a. voorzien door 34 ddsabanken on 218 
ddsaloeinboengH, 

In hot onderwijs wordt vanwegc het Gouver- 
nement voorzien door 1 Holl. Ini. school, 24 In- 
landsche scholen 2o klasso en 186 ddsascholen ； 
verder is er nog een particuliere onder wijsinrichting 

To Magetan staat een particuliere geaubsi- 
dieerdo ziekeninrichting van de verecniging 
Mardidojo. Er zijn 9 regentschajispasars, welke een 
voorname bron van inkomsten van don rc- 
gontschapsraad vorinen, en 25 d6sapasar«. In het 
regentschap zijn 4 pandhuizen. 

De sawahbevloeiing heeft in hoofdzaak plants uit 
do meren van Sarangan (zio aldaar) en van 
Woeroeng, en voorts uit het Madioenkiinaal. De 
vischvangst heeft niet veel te beteekenen. De 
oppervlakte van de wildhoutbosschcn, welke 
uitsluitend op de hellingen van den Lawoe go- legcn 
zijn, is 5675 ha., terwijl de oppervlakte van de 
djatibosschen 2223 ha. bedraagt. Spoor en 
autobusdiensten zorgen voor het vervoer. Er zijn 
twee plaatsen waar gelegenheid bestaat van het koele 
kliinaat te genieten, nl. Ngerong on Sarangan (zie 
aldaar), beido voor auto's te be- reiken en van hotels 
voorzien. Er zijn drink- waterleidingen te Alagetan, 
Plaosan en Sarangan, terwijl de electrischo 
verlichting wordt verzorgd door de gemeento 
Madioon. 
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MAGETAN, (Aanv. DI. II). District van het 
gelijknaniige regentschap, afdeeling Madioen, 
provincie Oost Java. Oppervlakte 194 km.2. Het telt 
4 onderdistricten: Magetan, Panckan, Plaosan en 
Parang. Het bestuur wordt gevoerd door den patih. 
Eind 1932 bestond de bevolking uit 95.927 
Inlanders, 64 Europeanen, 528 Chineezen en 10 
andere Vreeinde Oosterlingen. Er zijn '2 
perdikandesa,s, n.l. Patjalanloren Patjalanwdtan. De 
landbouw wordt uitgeoefend op 6892 ha. sawah en 
6616 ha. drogen grond; de bevolkings- dichtheid op 
deze gronden is dus 710 per km.2, terwijl deze voor 
de geheele oppervlakte van het district 497 bedraagt. 
In dit district wordt door 2 suikerfabricken grond 
ingehuurd ； in normale jaren voor 1931 dus, 
bedroeg dit voor Poerwo- dadi 125 ha. en Redjosari 
±18 ha. De bevolking bczat eind 1932 aan vee： 
14.677 runderen, 2594 buffels, 473 paarden, 17.900 
geiten en 191 scha- pen. In de credietbehoefte wordt 
o.a. voorzien door G ddsabanken en 55 
ddsaloemboengs. Er is te Magetan een pandhuis. In 
het onderwijs wordt voorzien door 8 Inlandsche 
scholen 2de klasse, 51 ddsascholcn en 1 Hollandsch 
Inlandsche school. Voorts zijn er 3 particuliere 
onderwijs- inrichtingen. Aangetroffen worden 3 
regent- schapspasars en 10 ddsapasars. 

MAOSPATI. (Aanv. DI. 11). District in hot n.-
lijk deel van het regentschap Magetan, af- deeling 
Madiocn, provincie Oost Java. Oppervlakte 169 
km.2. Het telt 4 onderdistricten, nl. Maospati, 
Karangredjo, Karangmodjo en Soe- komoro met te 
zamen 80 d&sa's. Standplaats van den wedono is 
Maospati. Eind 1932 bestond de bevolking uit 
103.841 Inlanders, 38 Europea- nen, 772 Chineezen 
en 12 andere Vreemde Oosterlingen. Er is cen 
perdikand&ja, nl. Bajeintaman. De landbouw wordt 
uitgeoefend op 10.581 ha. sawali en 4913 ha. drogen 
grond ； de bevolkings- dichtlicid op deze gronden 
is dus (>74 per km.2, terwijl die voor de gchcele 
oppervlakte van het district 619 bedraagt. In dit 
district wordt door 5 suikerfabricken grond 
ingehuurd, in norinale jaren, vddr ) 931 dus, bedroeg 
dit voor Poerwo- dadi 393 ha., Socdhono 9 ha., 
Rcdjasari 26 ha., Re- djoagoeng 108 ha. en Kanigoro 
土 2 ha.. De be- volking bezat eind 1932 aan vce 
14.87 I runderen, 6822 buffcis, 531 paarden, 10.492 
geiten en 378 schapen. In do credietbehoefte wordt 
o.a. voor- zien door 1(> ddsabunken en 75 
diisaloemboengs. Er zijn tc Maospati en to Tebon 
pandhuizon. J n het onderwijH wordt voorzien door 
7 Inlandscho Hcholen 2de klasso en 56 desascholcn; 
voorts zijn er 3 particuliere ondcrwijsinrichtingon. 
Er zijn 4 regentschapspasars en 5 desapusars. 

GORANGGARfiNG. (Aanv. 1)1. L). District ) in 
het o.-lijk deci van het regcntschap Magetnn, afdeeling 
Madioen, provincie Oost Java. Oppervlakte 143 km.2. 
Mot telt 4 onderdistricten: Kawcciunai), IJendo, J'akeran 
en Loin bean. Er is eon ])cr<likan(losa, nl. Girij>oerno. 
Standplaats van den wedQno is Kawedanan. Eind 1932 
bestond de bevolking nib 93.433 Inlanders, 144 
Europcanon, ■173 Chineezen cn 2 anclero Vreemde 
Oosterlingen. De landbouw wordt uitgeoefend op 6404 
ha. siiwah en 6472 ha. drogen grond； do bevolkings- 
dichtheid op deze gronden is dus 717 per km.2, terwijl 
<iic voor de geheele oppervlakte van het district 655 
bedraagt. In dit district wordt door 3 suikerfubriekon 
grond ingohuurd; in normalo jaren, v66r 1931 dus, 
bedroeg dit voor Redja- 

sari 1395 ha., Kanigoro 84 ha. en Poerwodadi 60 ha. 
De bevolking bezat eind 1932 aan vee 17.359 
runderen, 3246 buffels, 338 paarden, 13 351 geiten 
cn 319 schapen. In de credietbehoefte wordt o.a. 
voorzien door 5 ddsabanken en 60 disaloemboengs. 
Er is te Kawedanan een pandhuis. In het onderwijs 
wordt voorzien door 7 Inlandsche scholen 2e klasse, 
48 dfesascholen, en 2 particuliere scholen, waarvan 
een Hollandsch- Inlandsche school. Aangetroffen 
warden 1 re- gentschapspasar en 5 dfesapasars；/^ 

PARANG. (Aanv. DL III). V^ormalig district in 
het z.-lijk deel van het regentschap Magetan, 
afdeeling Madioen, provincie Oost Java. Opper-
vlakte 195 kin.2. Het telde 3 onderdistricten: Parang, 
Pontjol en Lembean, onder een wedono met 
standplaats Parang. Thans zijn de onderdistricten 
Parang en Pontjol samengevoegd onder het 
districtshoofd van Magetan en het onder- district 
Lem bean is gevoegd bij het district Gorang-Gardng. 

PONOROGO： (Aanv. DI. III). Een van de vijf 
regentschappen, welke de afdeeling Madioen van de 
provincie Oost Java vormen. De regent- schapsraad 
were! met ingang van 1 Januari 1929 ingesteld (Ind. 
Stb. 1928 no. 307)； hij bestaat uit 19 leden, 
waarvan 9 benoemd, nl. 2 Europeanen, 5 Inlanders, 
2 Chineezen, terwyl 10 Inlandsche leden worden 
verkozen. Het regents.chap telt 4 districten, n.l. 
Ponorogo, Soemoroto, Pjebeng en Ardjowinangoen. 
Er zijn 17 onderdistricten. In de onderdistricten, waar 
een wedono zijn standplaats heeft, is deze met het 
bestuur daarovor belast; het district Ponorogo wordt 
bestuurd door den patih, terwijl het onderdis- trict 
onder een assistent-wedono staat. Het Europeesche 
bestuur wordt vertegenwoordigd door een assistent-
resident. Te Ponorogo is een wijkmeester der 
Chineezen bescheiden. De oppervlakte is 1418 km.2
； er zijn 307 ddsa's met (eind 1932) ecn bevolking 
van 476.380 Inlanders, 217 Europeanen, 1328 
Chineezen en 18 andereVreemde Oosterlingen. De 
landbouw wordt uitgeoefend op 33.292 ha. sawah, 
waarvan 26.663 ha. onder toezicht van den 
irrigatiedienst staan, en 50.472 ha. drogen grond. De 
bevolkingsdichtheid op deze grond is dus 569 per 
km.2, terwijl deze voor de geheele oppervlakte van 
het regentschap 337 bedraagt. De sawahgronden zijn 
voor de helft in orfelijk individueel, voor de andere 
helft in communaal bezit en dan grootendeels met 
vaste aandeelon; de clroge gronden zijn vrijwel 
geheel in orfelijk incliviclueel bezit. Do bevolking 
bezat eind 1932 aan veo：86.199 rundcren,21.015 
buffels 2500 paarden, 71.090 geiton en 7093 
schapen. In de credietbehoefte wordt o.a. voorzien 
door SO ddsabanken cn 218 ddsaloeinbocngs. In het 
onderwijs wordt vanwege het Gouvornement 
voorzien door 1 Europeesche lagere school, 1 
Hollandsch- 1 nlandscho school, 8 Inlandsche 
scholon 2e kl., la vcrvolgscholon, 167 ddsascholen
； voorts zijn er 12 particuliere 
onderwijsinrichtingen. 

To Ponorogo is een Gouvcrneinents burger场ko 
ziekeninrichting. Aangetroffen worden 14 regent-
schapspasars, wo Ike een voorname bron van 
inkomston van den regentschapsraad vormon on 42 
desapasars. In hot regentschap zijn 4 pand- huizen; 3 
zoutverkoopplaatson en 14 opium- verkooppluatsen. 
De sawahbovdoeiing heeft in hoofdzuak plaats uit 
riviertjes, welke op den Wilis ontspringen. De 
oppervlakte van do wildhout- 

92 
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bosschen is 31.442 ha., van de djatibosschen 
15.386 ha. Tram- en autobus-dienst zorgen voor 
het vervoer. Op den Wilis is het prachtige krater- 
meer van Ngebel golegen (zie NGEBEL); ter 
plaatse is een hotel. 

PONOROGO. (Aanv. DI. III). District in het 
midden-noorden van het gelijknamige regent- 
schap, afdeeling Madioen, provincie Oost Java. 
Oppervlakte 176 km.a. Het telt 5 onderdistricton:； 
Kota Ponorogo,Djenangan, Babadan, Poeloeng : 
en Soko. Er zijn 3 perdikand丽a's, nl. Tama- 
naroem, Setono en Tadjoeg. Het bestuur wordt 
gevoerd door den patih. Eind 1932, voor de 
wijziging der administratieve indeeling van Ind. 
Stb. 1934 no 714, bestond de bevolking uit 110.621 
Inlanders, 127 Europeanen, 1011 Chineezen en 
4 andere Vreemde Oosterlingen. De volgende 
gegevens dateeren eveneens van voor evenbe- 
doelde wijziging. De landbouw wordt uitgeoefend 
op 士 8107 ha. sawah en 土 5888 ha. drogen 
grond. De bevolkingsdichtheid op deze gronden 
is dus 790 per km.*, terwijl die voor de geheele 
oppervlakte van het district 635 bedraagt. In 
dit district wordt door de suikerfabriek Pagottan 
grond ingehuurd； in normale jaren, dus voor 
1931 bedroeg deze, 400 ha. De bevolking bezat 
eind 1932 aan vee 14.386 runderen, 3519 buffels, 
676 paarden, 13.728 geiten en 1051 schapen. In 
de credietbehoefte wordt o.a. voorzien door 37 dfesabanken en 29 dfesaloemboengs. Er is te 
Ponorogo een pandhuis, In het onderwys wordt 
voorzien door 1 Europeesche lagere school, 1 
Hollandsch-Inlandsche school, 8 Inlandsche 
scholen 2e kl., 36 ddsascholen en 11 particuliere 
onderwijsinrichtingen, waarvan 1 gesubsidieerd 
wordt. Aangetroffen worden 2 regentschaps- 
pasars en 7 desapasars. In dit district wordt zeer 
veel Inlandsch riet verbouwd en tot goela tang- 
kepan verwerkt; de opbrengst voor 1930 kon 
op een waarde van f 25 per bouw worden ge- 
schat. Voorts is de batik-industrie van belang, 
welke tot voor kort (eind 1932) een winstgevend 
bedrijf was.' 

SOMOROTO. (Aanv. DI. IV). District in het 
n.w.-lyk deel van het regentschap Ponorogo, 
afdeeling Madioen, provincie Oost Java. Opper- 
vlakte 287 km.J Standplaats van den wedono 
is Somoroto. Het telt 4 onderdistricten: Kaoeman, 
Soekoredjo, Padegan 
zamen 67 d6sa's. Er : 
Menang, Nglarangan < 

i en Sampoeng met te- 
zijn 3 perdikand丽a‘8, n.I. 

“ en Srandil. Eind 1932 be- 
etond de bevolking uit 123.380 Inlanders, 25 

Chineezen. De landbouw Europeanen en 126 
wordt uitgeoefend op 9649 ha. eawah en 89J5 
ha. drogen grond. De bevolkingsdichtheid op 
dezegrondenisdus 663 per kin.2, terwijl die voor 
de geheele oppervlakte van het district ruim 
430 bedraagt. De bevolking bezat eind 1932 aan 
vee 21.516 runderen, 5707 buffels, 441 paarden, 
13.308 geiten en 2273 schapen. In de crediet- 
behoefte wordt o.a. voorzien door 8 ddsabanken 
en 56 ddsaloemboengs. Er is te Somoroto een 
pandhuis. In het onderwijs wordt voorzien door 
5 Inlandsche scholen 2e kl., 45 d6sascholen en 1 
particuliere onderwijsinrichting, welke gesub- 
sidieerd wordt. Aangetroffen worden 3 regent- 
echapspasars en 12 desapasars. Een belangrijk 
middel van bestaan wordt gevonden in de mat- 
ten vlechterij. 

POELOENG. (Aanv. DI. III). Voormalig 
district in het n.o.-lijk deel van het regentschap 
Ponorogo, 

afdeeling Madioen, provincie Oost Java. Oppervlakte 
311 km.2. Het telde 3 onderdistricten ： Poeloeng, 
Soko en Ngebel met tezamen 38 ddsa's. Bij Ind. Stb. 
1934 no 714 is dit district opgeheven, zijn de 
onderdistricten Poeloeng on Soko ingedeeld bij het 
district Ponorogo en het onderdistrict Ngebel 
opgeheven en zijn gebied verdeeld over de 
onderdistricten Djenangan en 
<Poeloeng (district Ponorogo). 
顶DJEBENG. (Aanv. DI. I). District in het z.-lijk deel 
van het regentschap Ponorogo, afdeeling Madioen, 
provincie Oost Java. Oppervlakte ruini 391 km.2. 
Standplaats van den wedono is Baloeng. Het telt 4 
onderdistricten: Balong, Slahoeng, Ngrajoen en 
Boengkal met tezamen 71 ddsa's. Eind 1932 bestond 
de bevolking uit 113.680 Inlanders, 4 Europeanen en 
62 Chineezen. De landbouw wordt uitgeoefend op ± 
6957 ha. sawah en ± 15.466 ha. drogen grond. De 
bevolkingsdichtheid op deze gronden is dus 466 per 
km.% terwijl die voor het geheele district 291 
bedraagt. De bevolking bezat eind 1932 aan vee 
23.G03 rundcren, 6098 buffels, 611 paarden, 16.429 
geiten en 476 schapen. In de credietbc- hoefte wordt 
o.a. voorzien door 21 ddsabanken en 58 
ddsaloemboengs. Er is te Balong een pandhuis. In het 
onderwijs wordt voorzien door 4 Inlandsche scholen 
2de klasse en 42 dfesascholen. Te Balong is een 
polikliniek. Aangetroffen worden 4 
regentschapspasars en 6 desapasars. 

ARDJOWINANGOEN. (Aanv. DI. I). District in 
het midden-o.-lijk deel van het regentschap Ponorogo, 
afdeeling Madioen, provincie Oost Java. Oppervlakte 
ruim 251 km.2. Standplaats van den wedono is 
Tamansari. Het telt 4 onderdistricten ；Sambit, Sawo, 
Mlarak en Djetis met tezamen 59 ddsa's. Eind 1932 
bestond do be- volking uit 89.349 Inlanders, 4 
Europeanen en 95 Chineezen. Er zijn 2 
perdikanddsa^, n.I. Tegalsari en Karanggebang. De 
landbouw wordt uitgeoefend op 土 5257 ha. sawah en 
± 11.270 ha. drogen grond. De bevolkingsdichtheid 
op dezo gronden is dus 541 per km.2, terwijl die voor 
het geheele oppervlakte van het district 398 l)e- 
draagt. De bevolking bezat eind ] 032 aan vco J 8.0J 
2runderen, 3271 buffcis, 4J 2 paarden, 21.798 geiten 
en 2858 schapen. Jn de credietbehoefte wordt o.a. 
voorzien door 10 dtsabanken en 53 ddsaloemboengs. 
Er is te Tamansari een pandhuis. In het onderwijs 
wordt voorzien door 4 Inlandscbe scholen 2de klasse 
en 37 ddsascholen. Te Tamansari is een polikliniek. 
Aangetroffen worden 3 regentschapspasars en 8 
ddsapasars, 

PATJITAN. (Aanv. DI. III). Een van de vyf 
regentschapj)en, welke de afdeeling Madioen van de 
provincie Oost Java vormen. De regent- schapsraad 
word met in gang van 1 Januari 1929 ingesteld (Ind. 
Stb. 1928 no. 308); hij bestaat uit 13 leden, waarvan 6 
benoemd, nl. 2 Europca- nen, 2 Inlanders en 2 
Chineezen, terwijl 7 1 n- landscho leden verkozen 
worden. Het regent- schap is verdeeld in vijf 
districten, t.w. Patjitan, Lorok, Tegalombo, Poenoeng 
en Panggoel. Do laatstbedoelde clistricten worden 
bestuurd door een wedono, terwijl over het district 
Patjitan het bestuur door den patih wordt gevoerd. Er 
zijn 13 onderdistricten. In de onderdistricten, waar 
een wedono zijn standplaats heeft, wordt door dezen 
het bestuur gevoerd. Het Europeesch bestuur wordt 
vertegenwoordigd door een assis- 1 tent-resident. Te 
Patjitan is een wijkineester 

/Z 
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der Chineezen bescheiden. Eind 1932 bestond de 
bevolking uit 306.323 Inlanders, 39 Europea- nen, 
233 Chineezen en 6 undore Vreenide Ooster- 1 
ingen. De landbouw wordt uitgeoefend op 土 14.056 
ha. sawah, waarvan do bevloeiing geheel onder 
toezicht van het Binnenlandsch Bestuur staat, en 士 
109-130 ha. drogen grond. De be- volkingsdichtheid 
op deze gronden is dus bijna 271 per km.2, terwijl 
die voor de geheele opper- vlakte van het 
regentschap 216 bedraagt. Dat deze cijfcrs zoo laag 
zijn vindt zijn oorzaak in de geringo oppervlakte 
bevlooibare grond. De sa- wahgronden zijn op 士 
2502 ha. na in erfelijk, individueel bezit, evenals de 
droge gronden op 土 770 ha. na. In het regentschap 
worden geen gronden door suikerfabrieken 
ingehuurd. De bevolking bezat eind 1932 aan vee： 
54.942 runderen, 18.231 buffels, 1458 paarden, 
52.498 geiten en 9656 schapen. In de 
credietbehoefte wordt o.a. voorzien door 22 
d6sabanken, er zijn geen d6sa- loemboengs, doch is 
er een volkscredietbank. 

In het onderwijs wordt vanwege het Gouver- 
nement voorzien door 1 Hollandsch-Inlandsche 
school, 12 Inlandsche scholen 2e klasse en 142 
ddsascholen； voorts is er 6en particuliere onder- 
wijsinrichting. 

Tc Patjitan is een Gouvernements burgerlijke 
ziekeninrichting. Aangetroffen worden 11 re- 
gentschapspasars, wclke een zeer voorname bron 
van inkomstcn voor den regentschapsraad vor- 
men.Verdcr zijn er 49 ddsapasars. In het regentschap 
is 1 pandhuis, 5 zoutverkoopplaatsen en 3 
opiumverkoopplaatsen. De oppervlakte van de 
wildhoutbosschen is slechts 450 ha., verdeeld over 
een 8-tal terreinen ； djatibosch komt in het geheel 
nict voor. De handel orienteert zich geheel op Solo, 
waarheen ook het meeste verkeer is. De verbinding 
met Macliocn gaat langs een moei- lijken weg, waar 
op bepaalde uren het verkeer in 66n rich ting 
afwissclend wordt toegelaten. Verder zijn cr nog 
eenige secundaire wegen. 

PATJITAN, (Aanv. DI. III). District in het 
midden-zuiden van het gclijknamige regentschap, 
afdecling Madioen, provincie Oost Java. Opper-
vlakte bijna 308 km.* Het telt 3 ondcrdistricten n.l.
 Kebonagoeng on Ardjosari, met 
61 d知Het bestuur wordt gevoerd door den patih. 
Eind 1932 bestond de bevolking uit 95.308 
Inlanders, 32 Europeancn, J 98 Chineezen en 6 
andere Vreernde Oosterlingen. Do landbouw wordt 
uitgeoefend op 土 4116 ha. sawah en 土 25.123 ha. 
drogen grond. De bevolkingsdicht- heid op deze 
gronden is dus 326 per kin2., terwijl die vooi- het 
gcheelo district 319 bedraagt. De bevolking bezat 
eind 1932 aan vee: 15.928 rundoren, 3737 buffcis, 
442 paarden, 17.227 geiton on 1336 scliapen. In de 
credietbehoefte wordt o.a. voorzien door 13 
ddsabanken. Voorts is er cen volkscredietbank. Er is 
te Patjitan eon pandhuis. In het onderwijs wordt 
voorzien door 1 Hollandsch-Inlandsche school, 0 
Inlandscho scholen 2o kl., 51 d6sascholen en 1 
particuliere ondcrwysinrichting. Er is een Gou- 
vornenionts burgerlijko ziekeninrichting. Aan- 
gotroffen worden 4 regentschapspasars en 7 
d^sapaaars. 

LOROK. (Aanv. DI. II). District in het z.o.-lijk 
deci van het regentschap Patjitan, afdeeling 
Madioen, provincie Oost Java. Oppervlakte ruim 
337 km.2, Standplaats van het districts- hoofd is 
Ngadirodjo. Het telt 3 onderdistricton 

n.l. Ngadirodjo, Toelakan en Soedimoro met te- 
zamon 38 ddsa^. Eind 1932 bestond de bevolking uit 
81.229 Inlanders en 19 Chineezen. De landbouw 
wordt uitgeoefend op 土 3258 ha. stwah en 土 
25.065 ha. drogen grond. De bevol- kingsdichthcid 
op deze gronden is dus 287 per km.2, terwijl die voor 
de geheele oppervlakte van het district 241 bedraagt. 
De bevolking bezat eind 1932 aan vee： 11.904 
runderen, 4507 buffels, 262 paarden, 11.323 geiten 
en 777 schapen. In de credietbehoefte wordt o.a. 
voorzien door 5 ddsabanken. In het onderwijs wordt 
voorzien door 2 Inlandsche scholen 2e klasse en 29 
ddsascholen. Er is een polikliniek. Aangetroffen 
worden 2 regentschaps- en 13 ddsapasars. 

TEGALOMBO. (Aanv. DI. IV). District in het n.-
lijk deel van het regentschap Patjitan, afdeeling 
Madioen, provincie Oost Java. Oppervlakte bijna 
416 km.2 Standplaats van het dis- trictshoofd is 
Tegalombo. Het telt 2 onder- districten n.l. 
Tegalombo en Mawangan met tezamen 27 ddsa's. 
Eind 1932 bestond de bevolking uit 61.727 
Inlanders, 5 Europeanen en 4 Chineezen. De 
landbouw wordt uitgeoefend op 土 4952 ha. sawah 
en ± 26.474 ha. drogen grond. De 
bevolkingsdichtheid op deze gronden is dus 196 per 
km.2, terwijl die voor de geheele oppervlakte van het 
district 148 bedraagt. De bevolking bezat eind 1932 
aan vee 11.665 run- deren, 5840 buffels, 330 
paarden, 8930 geiten en 7474 schapen. In de 
credietbehoefte wordt o.a. voorzien door 2 
ddsabanken. In het onderwijs- wordt voorzien door 
1 Inlandsche school 2e klasse en 29 ddsascholen. 
Aangetroffen worden 3 regentschaps- en 11 
ddsapasars. 

POENOENG. (Aanv. DI. III). District in het z.w.-
lijk deel van het regentschap Patjitan, afdeeling 
Madioen, provincie Oost Java. Oppervlakte bijna 
358 km.2. Standplaats van het dis- trictshoofd is 
Poenoeng. Het telt 2 onderdis- tricten n.l. Poenoeng 
en Donoredjo met 38 ddsa's. Eind 1932 bestond de 
bevolking uit 68.959 Inlanders, 2 Europeanen en 13 
Chineezen. De landbouw wordt uitgeoefend op ± 
1729 ha. sawah en 31.067 ha. drogen grond. De 
bevolkingsdichtheid op deze gronden is dus 208 per 
km.2, terwijl die voor do geheele oppervlakte van het 
district 190 bedraagt. De bevolking bezat eind 1932 
aan vee： 15.445 runderen, 4141 buffels, 524 
paarden, 14.918 geiten en 69 schapen. In de 
credietbehoefte wordt o.a. voorzien door 2 
ddsabanken. In het onderwys wordt voorzien door 2 
Inlandsche scholen 2e klasse en 33 ddsascholcn. 
Aangetroffen worden 2 regen tschapspasars en 8 
ddsapasars. 

SOERABAJA. (Aanv. DI. IV). Hoofdplaats van 
do provincie Oost-Java, residentie, regont- schap en 
district Soorabaja. 

Ligt op 7° 14' 10〃 Z.B. en 112° 44' 22〃 O.L. 
van Greenwich. Na Batavia de meest bevolkto stad 
van geheel Nederlandsch-Indie. Op 31 December 
1931 had zij 343,470 inwoners, waarvan 27.628 
Europeanen, 265.872 Inlanders, 43.288 Chineezen, 
5298 Arabieren en 1384 andere Vreemdo 
Oosterlingen. De stad beslaat eenc oppervlakte van 
73,03 km2. 

Van het ontstaan en de geschiedenis van Soe- 
rabaja is botrekkelijk weinig bekend. Men vindt den 
naam voor het cerst vernield in een oud- Javaansch 
gedicht, dat cen omstreoks het midden der 
veertiendo oeuw door den vorst Hajam 
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Woeroek door Oost-Java gemaakte reis be- schrijft 
(Zie Von Faber, Oud-Soerabaja). Ge- durende de 
eerste eeuwen van haar bestaan was Soerabaja geen 
plaats van beteekenis; het na- bijgelegen Grisee was 
als handelsplaats van veel meer belarig. Onder do 
achtereonvolgende rc- genten van Soerabaja, 
Icenvorsten van het rijk van Demak en later 
ondergeschikt aan Mataram, kwam de stad echter 
hoe langer hoe meer tot aanzicn. In 1617 stichtte Jan 
Pieterszoon Coen hier een nederzetting. Uit dien tijd 
wordt vermeld, dat Soerabaja reeds een belangrijke 
stad was met 50 a 60.000 inwoners. In het begin der 
19e eeuw nam de stad snel in grootte en bloei toe, 
doch eerst in het midden dier eeuw kon Soerabaja 
een belangrijke handelsstad genoemd worden, dank 
zij de ontwikkeling der cultures, en wel 
voornamclijk van de suikercultuur, waarvan 
Soerabaja het centrum en de voor- naamste 
uitvoerhaven werd. 

De gemiddelde temperatuur te Soerabaja be- 
draagt 26.7 °C, de hoogste 35.8 °C, de laagste 17.0 
°C. De luchtdruk schommelt met verschil- len van 
slechts enkele mm. om de 760 mm. Het juiste 
gemiddelde bedraagt 759.2 nim. De gemiddelde 
jaarlijksche neerslag bedraagt 1732 mm. De regens 
vallen vrijwel geheel gedurende de maanden 
November t/m Mei. Het klimaat, hoewel warm, is 
gezond. Stond vooral de benc- denstad vroeger 
ongunstig bekend door de daar hevig optredende 
malaria, door de uitvoering van belangrijke 
assaineeringswerken door Gou- vernement en 
gemcente in de jaren na 1915 is daarin een groote 
verbetering gekomen. Ook aan de eertijds zoo 
gevrcesde, periodiek terug- keerende cholera-
cpidemieen is, voornamclijk door den aanleg der 
drinkwatervoorziening, een eind gekomen. Een 
groot gedeelte der meer wel- gestelde bevolking 
brengt den warmsten tijd van het jaar (ongeveer 
medio October-medio November) door in de 
nabijgelegen koele berg- plaatsen. 

Soerabaja is als havenp]aats gunstig gelegen aan 
het eind eri het nauwste gedeelte van Straat 
Madoera, die zoowel aan de oost- als westzijde een 
veiligen toegang heeft en door het eiland Madoera 
tegen stormen en deining beschut wordt. Overlading 
van zeeschepen in lichters en omge- keerd is 
daardoor het geheele jaar door mogelijk. Was 
Soerabaja oorspronkelijk alleen uitvoerhaven voor 
de Inlandsche en Europeesche cul- tuurproducten, 
later, toen zich ten gevolge van den aanleg van 
groote bevloeiingswerken bloeien- de 
landbouwindustrieen en bergcultures ont- 
wikkelden, werd de plaats een belangrijke uit-
voerhaven in het internationa]e 1)an dels ver- keer. 
Van de J 80 suikerfabrieken, die Java telt, voeren er 
62 hun producten via Soerabaja af, terwijl 38 
daartoe gebruik inaken van de kleinere havens van 
Oost Java. De hoofdkantoren van al deze 
ondernemingen zijn te Soerabaja gevestigd, terwijl 
zich ten behoeve van de suikerindustrie hier tevens 
eenige groote machinefabrieken en 
constructiewerkpJaatsen ontwikkelden. Ook de 
invoer van aJle voor die verschillende indus- trieen 
in Oost Java benoodigde grondstoffen on 
machinerieen uit het buitenland heeft via Soerabaja 
plaats. Behalve suiker zijn als uitvoerpro- ducten 
van belang tapioca (cassave), koffie, rubber, veze】
，tabak en copra. 

Soerabaja telt een aantal grootere en kleinere 

machinefabrieken en constructiewerkplaatscn, 
ijzergieterijen, een staalgietex,ij, verbonden aan do 
machinefabriek Braat, iasscherijen, kool- 
zuurfabrieken, iisfabrieken, de Ned. Ind. Bier- 
brouwerij (Javabicr), •zeep-, carton-, spiritus-, 
rubber- en kapokfabrieken. Belangrijk is de petroleu 
niindustrie der Bataafsche Petroleum Maatschappij 
met boorterreinen in en nabij de gemeente, waarvan 
de ruwe olie verwerkt wordt tot zuivere petroleum, 
benzine, paraffine, asfalt en nog enkele minder 
belangrijke producten. 

De oostelijke oever der Kali Mas is geheel be- 
bouwd. De stoomtrain langs dezen oever loopt door 
tot aan den Oedjoeng ter hoogte van het Marine-
etablisseinent-. Deze inrichting, een der 
belangrijkste, die Soerabaja bezit, is in de eerste 
plaats bestemd voor de onderhouds- en herstcl- 
lingswerkzaaniheden aan de oorlogsvloot en het 
bevoorraclen hiervan. Verder voor herstellingen aan 
de schepen van de Gouvernements-marine, aan de 
gewestelijke vaartuigen en aan de vaar- tuigen, 
ressorteerende onder andere Lands- diensten, voor 
het aanbouwen van vaartuigen voor genoeinde 
diensten, het aanmaken van be- noodigdheden voor 
de bebakening en kustver- lichting enz. Het Marine-
etablissement beschikt daartoe over werkplaatsen 
van allerlei aard on over magazijnen en 
bergplaatsen. Door de z.g. buitendiensten voor 
scheepsbouw, werktui^- bouw en voor het 
electrotechnisch bedrijf en de dokken worden 
herstellingcn aan boord der schepen uitgevoerd. In 
1846 begonnen met een uit Nederland uitgezonden 
houten drijvend dok, dat hier in elkaar gezet werd 
cn in 1849 in gebruik genomen, is het Marine-
etablissement in den loop der jaren uitgegroeid tot 
een geheel modern reparatiebedrijf voor de moderne 
oorlogsschepitn der Kon. Marine. Een in J 855 
aangelegdc langshelling doet nog thans dienst voor 
den aanbouw van schepen tot een inhoud van 1300 
ton. I n <!<•. jaren 1884 tot 1891 werd de tevoren 
afzon<l(：rlijk gedreven fabriek voor Marine- en 
Stoomwezen naar het Marine-etablissement 
overgebracht en geheel daarin opgenomen. De voor 
het bedrijf beschikbare havenruiintc word in I 9) 2 
door het graven van de Oosterhaven nicer dan verdu 
bbeld. In de jaren 1912 en 1913 werd hot geheele 
bedrijf geelectrificeerd. De benoodigde electrischc 
energie wordt betrokken van de A.N.I.E.M. Het 
stroomverbruik bedraagt ongeveer 300.000 kWh 
per maand. De werkplaatsen en bergplaatsen voor 
verspermijnen en munitie en voor de pyro- 
technische werkzaamheden zijn met het oog op het 
daaraan verbonden gevaar sedert kort overge bracht 
naar Madoera. Het Marine-etablissement heeft voor 
zijne werkzaamheden de be- schikking over: een 
3000-tons drijvend dok, 土 100 in. lang; een J500-
tons drijvend ponton- dok； cen betondok van ca 80 
ni. lengte; tweo overdekte betondokken van 80 m. 
lang voor on- derzeebooten (de grootere 
marineschenen, als kruisers en pantserschcpen, 
worden gedokt in het 14.000-tons 
Gouvernementsdok, ressortee- rend onder het 
departement van Verkeer cn Wa- terstaat, in 
exploitatie afgestaan aun de Droog- dok Mij. 
Soerabaja)； een drictal drijvende kra- nen van 
resp. 25.000, 15.000 enoOOO kg. hefver- mogen; 
een zesta] slcepbooten； een baggennolen cn eenige 
klepschouwcn; twee waterprauwen en een 
olieprauw voor het levereii van water on brandstof 
aan de schepen. Ten slotte heeft het 
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etablissement een eigen brandweer, \ve】ke be- schikt 
over een rijdende motorspuit, een drij- vende 
stoomspuit en een stationnaire, electrisch gedreven 
motorpomp met daaraan verbonden buizenstelsel. 

De uitbreiding van de stad werd tientallen jaron 
lang ernstig belemmerd door de vesting- werken, 
zoodat eerst na 1871, het jaar waarin niet de slechting 
daarvan begonnen werd, een normale stadsuitbreiding 
kon plants hebben. Waren tot nog toe de bewoners in 
dicht aan elkaar gcbouwde, aan smalle stratcn 
liggende, woningen gehuisvcst, van toen af ging men 
een ruimere en zich beter aan de eischen van het 
klimaat aanpassende bouwwijze volgen. Eerst sedert 
het begin dezer eeuw kan men echter van een 
stelselmatige uitbreiding spreken, waarbij ach- 
tercenvolgens de in het zuidelijk stadsgedeelte 
gelcgen woonwijken ontstonden. De bebouwing der 
stad strekt zich thans uit over een lengte van ]3 km. 
van de nicuwe haven en den Oedjoeng tot het 
zuidelijkstc punt der stad. Het noordelijk deel tot nabij 
de bckcnde Roode Brug over de Kali Mas (waar 
volgcns de legende een strijd tusschen krokodil en 
haai, de emblemen van het stadswapen, plaats vond) 
wordt voor een groot deel ingenomcn door de 
pakhuizen van de groote handdslichamen en ecn 
aantal fabricken en werkplaatsen, terwijl zich hier 
tevens de woningen bevinden van de in die bedrijvcn 
werk- zaine personen. Aan deze bebouwing shiiten 
zich de Arabische en Chineesche wijken aan. De 
Roode Brug vormt den toegang tot de Handels- straat, 
het centrum der Chineesche handels- en winkclbuurt. 
Aan de westzijde dicr brug ligt het Willcms]>lciri, 
middelpunt van de Europeesche handelswijk, waar in 
de laatste dcccnnia ver- scheidenc fraaie en moderne 
baiikgebouwen en hajidclskaiitorcn verrezen. Na ar 
het Zuidcn sluit zich hierbij de Europeesche 
winkclbuurt aan, onderbroken door de Aloon-
Aloonstraat- het overblijfHe! van de vroegerc nlocn 
aloen. Aan dozen brccdcn wog vindt mon, bchalve 
eenige kanf(>r>-i)en winkelgebouwen den Stads- 
tuin, thans in gebruik bij een ])articulicre ver- 
ceniging en voorzien van con bioscoopgebouw, 
tcnr)iNbai>cn cnz., het in J 932 voltooicle gouver- 
ncurskantoor, zetcl van het bestuur der provincie Oost 
Java, xsaarttfgenover het oiulero gebouw van den 
Raad van Justitie. De winkcJbuurt strekt zich vein 
kilometers langs den hoofdweg van Soerubaja, Pusar 
besar, (Jemblongan, Toen- djoengan uit en breidt zich 
do laatste jaren boo lunger hoc mcer uit naar het 
Zuiden, nooclzako- lijk govolg van de verplaatsing 
der woonwijken naur de zuidulijkste stadsgcdcclten. 

Aim hiHtorische gebouwen en merkwaardig- 
licdcn is Socrabaja niet rijk. Tegcnover do fraaio cn 
ruime gouverneurswoniug, het voonnalig verbiijf van 
den gezaghebber van Java's Oost- hoek, aan den Si in 
pang weg, bevindt zich in het Kroesen-ijurk het uit de 
ruinen van Alodjopait nfkonistige steenen bceld. Op 
korten afstand van ue gouverneurnwoning bevindt 
zich aan den Simpangweg de Centralc Burgerlijko 
Ziekcn- inrichting (C.B.Z.), gecombineerd met het 
Mili- tairc Jlospitaal, beschikkende over GOO bedden 
cn bediend door ecu staf van medici, waarvan vclcn 
lovens als leeraar verbonden zijn aan do NJ.A.8,, do 
Nederlandsch-Indische ai'tson- schoql, aan do 
overzijde der rivier in cen ruim en ' 

modern gebouwencomplex ondergebracht. Ook het 
in 1926 voltooide raadhuis op Ketabang, met een 
fraai plantsoen ervoor, kan gerekend worden tot de 
mooistc gebouwen, welke Soera- baja bezit. In het 
Chineesche kamp treft men enkele bezienswaardige 
Chineesche tempels aan, terwijl eenige moskeccn, 
waarvan de grootste in de kampong Ampdl staat, met 
haar hooge minarets ook de bezichtiging waard zijn. 
Verder bezit de stad een tweetal Katholieke kerken, 
een Pro- testantsche, een Gereformeerde, een 
Engelsche en een Nieuw-Katholieke Kerk. Ook het 
gebouw der Vrijmetselaarsloge aan den weg Toen- 
djoengan, de z g. „roemah e&tan", is zeer be- kend. 

Aan onderwysinrichtingen van velerlei aard is 
Soerabaja zeer rijk. Naast de reeds genoemcle 
N.I.A.S. bezit het een openbare 5-jarige, een 
bijzondere 5-jarige en een byzondere 3-jarige H.B.S. 
en verder 45 openbare en 30 bijzondere scholen voor 
Europeesch, Hollandsch-Chineesch, Hollandsch-
Inlandsch en Inlandsch Mulo, Lager- en 
Frobelonderwijs. Bovendien richtte de ge- meente 
ten behoevc tier kampoengbevolking ecn zestal 
volksscholen op In de opleiding van middclbare en 
lagere technici voorzien de Ko- ningin Emmaschool 
(K.E.S.). en de gemeente- lijke burgeranibachtschool 
(B.A.S.). Verder bezit Soerabaja een huishoud- en 
industrieschool voor meisjes. 

Door de lijnen der Staatsspoorwegen en van de 
Ned. Ind. Spoorweg Mij staat Soerabaja in 
verbinding met allo deelen van Java Het stads- 
verkeer door de 13 km. langc stad wordt door ver- 
schillende moderne verkeersmiddelen bediend. De 
electrische lijnen der Oost-Java Stoomtram 
Maatschappij vormcn een goede verbinding van de 
voornaamstc woonwijken met de handels- en 
industriewijken, de winkelstraten en de haven. De 
eenige overgebleven stoomtramlijn verbindt het 
Zuiden dcr stad met den Oedjoeng. Niet minder druk 
is het verkeer met de niet dure taxi-automobielen, 
sedert de laatste 2 jaren uit- gebreid met driewiclige 
motorvoertuigen. Voor- al in de uren van het openen 
cn sluiten der han- delskantoren en in de 
vooravonduren, waarin de dames haar inkoopen 
doen, beweegt zich ]angs den hoofdweg van 
Soerabaja ecn onafge- broken rij van automobielen. 
Bovendien zijn er voor de minder gegoeden nog tai 
van motorbussen en twcewiclige, door ecn pa a rd 
getrokken voertuigen, z.g. dogcars. 

J let wegennet van Soerabaja, dat gehcel uit 
gcasfaltccrdc wegen bestaat, heeft ccn lengto van 185 
km. bij cen oppervhik van 1.500.000 m2. Van de 
talrijkc, meerendecls vrij smalle, schroef- 
]>aalbruggen zijn de voornaamste door brecde on 
architectonisch goed vorzorgde bruggen van 
gewapend beton vervangen. 

Ook in het inoderne hichtverkeer is Soerabaja 
opgenomen. Sedert 1 November 1929 heeft het door 
do vliegtuigen der K.N.I.L.M. dagelyksche 
verbindingen met Semarang, Batavia en Bandoeng, 
en wckelijksche met jMddan cn Palem- bang, 
waarvan vooral door den hanclel een druk gebruik 
geniaakt wordt. Van het vliegveld Dar- mo der 
K.N.I.L.M. wordt tovens gebruik ge- maakt door do 
afdccling Soerabaja der Ned. Ind. Vliogchib. 

Do hoofdverkeerswegon der stad zijn van 
electrische straatverlichting voorzien; de overigo 
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straten hebben nog gasverlichting. Het gas hier- I 
voor, alsmede voor huishoudelijke en industri- eele 
doeleinden, wordt geleverd door de fabriek | der Ned-
.Ind. Gas Maatschappij. De distributie van electrische 
energio voor licht- en kracht- doeleinden wordt 
verzorgd door de Algemeene Ned. Ind. Electriciteit 
Maatschappij(A.N.I.E.M.), welke haar stroom 
betrekt van de waterkracht- werken der kali Konto in 
do residentie Pasoe- roean, die geexploiteerd worden 
door de Ned. Ind. Waterkracht exploitatie 
maatschappij (N.I.W.E.M.). Deze stroom wordt 
onder ecn spanning van 70.000 volt van de 
waterkracht- centrales Mendalan en Siman over een 
afstand van 90 km. door een bovenleiding naar Soera- 
baja gevoerd en hier getransformeerd in stroom van 
6000 volt en daarna in die van de normale 
bedrijfsspanning (190—110 volt). Ook het elec- 
trisch tramnet betrekt zijn energie van de Aniem. 

Sedert 1 April 1906 is Soerabaja een zelf- 
standige gemeente (sedert 1928 stadsgemeente), 
onder het bestuur van een burgermeester en een 
gemeenteraad, bestaande uit 31 leden, waar- van 16 
behoorende tot de groep onderdanen— Nederlanders, 
10 tot de inheemsche onderdanen- niet-Nederlanders 
en 5 tot de uitheemsche on- derdanen-niet-
Nederlanders. Het dagelijksch bestuur wordt 
gevormd door den burgemeester en 4 door en uit den 
raad gekozen wethouders. 

De waterleiding met rond 30.000 huisaan- 
sluitingen heeft een dagverbruik van ongeveer 25.000 
ms. Zij betrekt haar water uit de bronge- bieden bij 
Kasri en Pasoeroean (Oemboelanbron) op afstanden 
van 50 en 75 km. van Soerabaja gelegen. In de 
Oemboelanleiding bevinden zich twee electrisch 
gedreven pompstations. De hoog- reservoirs hebben 
een gezamenlijken inhoud van 21.000 m*. Verder 
beschikt de waterleiding over een inrichting tot 
zuivering van rivierwater met een capaciteit van rond 
7500 m.3 per etmaal, welke inrichting thans allcen als 
reserve dienst doet. Het marktwezen is bijna geheel 
in handen der gemeente. Het pasarbedrijf exploiteert 
25 groote en kleine pasars. Ten behoeve van het 
grondbedrijf werd in den loop der jaren 10.500.000 
mH grond aangekocht, voornamelijk bestaande uit 
particuliere landerijen ,waarvan ruim 2.500.000 m.2 
werd verkocht of in erfpacht uitgegeven voor 
woningbouw en als industrie- terrein. In dit bedrijf is 
een kapitaal van bijna / 9.000.000 vastgelegd. Het 
woningbedrijf ver- zorgt den bouw en de exploitatie 
van, meeren- deeis kleine, woningen en is tevens 
belast met het bouwen en de exploitatie der woningen 
van de N.V. Volkshuisvesting te Soerabaja, waarvau 
de aandeelen voor 3/4 in handen van het Gou- 
vernement en voor 1/4 in die der gemeente zijn. Het 
gemeenschappelijk huizenbezit omvat 1666 
woningen, terwijl nog eenige plannen op uit- voering 
wachten. In deze woningbedrijven ligt een kapitaal 
van rond j 5.000.000 vast. In het modern ingerichte 
gemeente! ijke slachthuis worden dagelijks ongeveer 
140 runderen, 110 geiten en schapen en 50 varkens 
geslacht. Er is een gemeentelijk arbeidsbureau en een 
bureau voor armenzorg. De gemeentelijke reinigings- 
dienst verwerkt per jaar ruim 300.000 m.3 vuil- nis, 
dat op een drietal, aan den omtrek der gemeente 
gelegen belten, wordt gestort. In de daartoe bestemde 
inrichting worden jaarlijks 土 1300 dieren verwerkt. 
De omzetproducten 

(beender- en vleeschmeel, vet en lyin) worden 
grootendeels van de hand gedaan. Aan de ver- betering 
der kampoengs, die in 1931 onder go- meentelijk 
beheer kwamen, worden jaarlijks be- langrijke 
bedragen ten koste gelegd, voornamelijk ten behoeve 
van de afwatering en de wegen. De brandweer is eon 
beroepsbrandweer en beschikt over 4 
motorbrandspuiten, waarvan 3 met een capaciteit van 
3000 liter en 66n van 2000 liter per minuut, alsmede 
over een electrisch gedreven ladderwagen. Verder 
beschikt de gemeente nog over een schoolartsendienst, 
een melkkeuken, ten behoeve der verzorging van 
zuigelingen en eenige kleine poliklinieken voor de 
kampoengbevolking. Behalve een twectal 
Europeesche begraafplaatsen bezit de gemeente een 
achttal Inlandsche begraafplaatsen, terwijl bovendien 
nog wel op 80 oude ddsabegraaf- plaatsen clandestien 
begraven wordt. Verder telt de gemeente nog een 
Arabische begraaf- plaats en talrijke Chineesche 
begraafplaatsen, zoowel algemeene, die in handen zijn 
van ver- schillende vereenigingen, als familiebegraaf- 
plaatsen, waar men de kostbare graven dor wel- 
gestelde Chineezen aantreft. Voor belijders van het 
Hindoelsme (Britsch-Indiers, Japaneezen) bestaat een 
eenvoudige inrichting voor Iijkverbranding. 

De gemeenschappelijke belangen van handel en 
industrie worden gediend door de Soerabaja- sche 
Handelsvereeniging. Op het gebied van kunst is de 
belangrijkste vereeniging de Soera- bajasche 
Kunstkring ,die zoowel door het doen optreden van 
buitenlandscho kunstenaars als door haar eigen 
onderafdeelingen voor tooneel en muziek Soerabaja 
van goede kunst voorziet. Aan de Openbare Lceszaal 
is een welvoorziene bibliotheek verbonden. De 
Vereeniging Soeraba- jasche Planten- en Dierentuin 
bezit een mooio dieren verzameling en een 
belangwekkend aquarium met zoet- en 
zoutwaterafdeeling. De in 1933 opgerichto 
Vereeniging „Het Stcdclijk- historisch museum" stelt 
zich het verbreiden van kennis omtrent Soerabaja on 
het aankwco- ken van belangstelling voor de stud bij 
liaar in- woners ten doel. Van de liefdadige 
inatellingcn kunnen genoemd worden Pro Juvcntute, 
Cha- ritas, Roemor Visschervereeniging, Wijkver- 
pleging, Don Bosco-stichting, Protestantschc, 
Katholieke on Chineesche Weeshuizen cn do 
verschillende tehuizen van het Lcger des Heils. Ten 
behoeve van do ziekenzorg beschikt Socra- baja over 
het particuliere ziekcnhuin Darino, het R.K. 
ziekcnhuin St. Vincentius a Paulo en do William 
Boothkliniek van het Leger des Heils, de 
oogljjderskliniek, de kliniek van de vereeni- ging 
Mohamadijah, benevens een aantal poli- klinioken. De 
Soerabajasche Jaarmarktverecni- ging houdt jaarlijks 
(eind September-begin October) een drukbezochte 
jaarmarkt. 

HAVENWERKEN (SOERABAJA). (Aanv. I)L, 
II,bh.71/72enauppl.afJ. biz. 772 of DI. VI, biz. 
153/154). De ligplaatsen in de haven van Soc- nibaja 
langs de kaden der Noordpier worden ingenomen door 
de grooto scheepvaartinuat- schappjjen. Op het200 m. 
breede terrein tusschen de beide kaaimuren vindt men 
aan weerszijdcn in volgorde havensporen met kranen, 
opslag- loodsen van scheepsvaartmaatachappyen cn 
veemen, een tweede reeks sporen en ecn rijweg, terwijl 
het terrein tusschen beide rijwegen wordt 
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ingenonlen door tankinstallaties voor petroleum, 
residu en vloeibare melasse, pakhuizen der im- 
porthuizen, kantoren voor douane- en immigra- 
tiediensten en een politiebureau. De 920m.lange 
Genuakadp, jwaarvoor een waterdiepte van 10 m. 
aanwezig is, is voor mecr dan cen derde bestemd 
voor aanvoer en opslag van steenkolen, terwijl de 
rest benut wordt door een scheepvaartmaat- schappij 
en een inclassehandel mij. Aan het Oosterboord 
vindt men de terreinen en inrich- tingen der 
Droogdokmaatschappij en verschil- lende 
pakhuizen. Een prauwenkanaal ten Westen der 
Genuakade were! niet voltooid, daar de be- 
langhebbenden zich in 1920 ten gevolge der in- 
getreden malaise in handel en scheepvaart te- 
rugtrokken. Aan voor prauwen toegankelyk ondiep 
water is een oppervlakte van ruim 400.000 m2 
beschikbaar voor loodsen en opslag van goederen. 
Het spoorwegemplacement, dat 670.000 m2 beslaat, 
is ruim opgezet en in staat, het goederenvervoer vlot 
te bedienen. Een woonwijk ter grootte van meer dan 
1.5 millioen m2, waarvan cen derde bestemd is voor 
den bouw van Europeesche woningen en het overige 
aan de Inhcemsche bevolking en de Vreemde 
Oosterlingen is toegewezen, biedt ruimschoots 
plaats voor alien, die bij het havenbedrijf werk- 
zaam zijn. Het wegennet der havenwijk heeft een 
lengte van 28 km. en is grootendeels geasfal- teerd. 
De breede hoofdwegen hebben zelfs een moderne 
verharding van asfaltbeton. De aan hooge eischen 
voldoende outillage der haven beschikt over 32 
electrische portaalkranen met 3 tot 10 ton 
hefvermogen, 7 electrische walkra- nen voor 2,5 ton, 
2 drijvende bokken, waarvan een 50-tona van het 
havenbedrijf en een 75-tons van de 
Droogdokmaatschappij Soerabaja. De haven betrokt 
haac electrische energie voor licht en kracht van de 
Alg. Ned. Ind. Electriciteit Mij. (A.N.I.E.M.) met 
een primaire spanning van 5850 Volt, die 
getransformeerd wordt in 380/220 Volt. Het 
distributiekabelnet heeft een lengte van 60 kin., 
waarvan 25 km. hoogspannings- en 35 k ni. 
laagsj)anningskabel. Do watervoorzie- ning van het 
havengebied wordt verzorgd door het gfjmecntelijke 
waterleidingnet. De haven zelf verstrekt water aan 
de schepen en wel door n)iddel van spcciale 
leidingen aan schepen, die aan de kade liggen, en 
door iniddcl van water- prauwen aan do in het 
havenbassin of op de reede geankerde schepen. Voor 
opvoering van den druk in de geniecntelijke 
aanvoerleiding beschikt de haven over een 
aanjaagstation. I let kolcnopslagterrcin aan de 
Genuakade met een oppervlakte van bijna 40.000 m2 
wordt bediond door ccn tweetal inoderno 
kolontransportours met bo ven het water uitrijdbaro 
laadbruggen, die twee schcpon nuast elkaar 
gclijktijdig kun- nen bedienen. Do cxploitatio van 
het kolenter- rcin gcHchicdt door de Ned. Ind. 
Steenkolen- handcl Mij. (N.J.S.H.M.). De levering 
van vloei- barc brandstoffen nan de schepen heeft 
plaats door do Bataufscho Petroleum Mij. (B.P.M.) 
mot behulp eener tankinstallatie en van een tweetal 
10〃 leidingen, n.l. 66n voor residu 6n een voor 
dieselolic. In den N.O.hoek van het havon- bassin 
exploitcert do Droogdok Mij. Soerabaja een drietal 
dokkon van 1400, 3500 on 14.000ton, waarvun het 
laatste door het Gouvernement aan de Droogdok 
Mij. is verhuurd. De reede en haven van Soerabaja 
zijn boreikbaar langs hot Ooster- on 
Westervaarwater, waarvan het eerste 

het diepst en beat bevaarbaar is. Ter verbetering van 
het Westgat, waarin in 1896 op G.20 m. diepte-
S.H.V.P, (Soerabajasch Havenvloedpeil) een 
drempel aanwezig was, werd een 13 km. lange 
leidam aangelegd van Oedjoeng Firing naar het 
Damoeanrif. Door dezen maatregel werd in 1904 
een drempeldiepte van 6.55 m.- S.H. V.P. bereikt, 
die door uitbaggering met behulp van slibraderen in 
1919 tot 士 8.80 m. werd vergroot, d.i. 64 dm. 
beneden den laagstvoor- komenden waterstand. 
Verder werd door de working der slibraderen geen 
verdieping meer bereikt, wel verbreeding der 
vaargeul. Thans kunnen schepen met een diepgang 
van 74 dm. tenminste eenmaal per dag het Westgat 
bevaren. Door den aanleg der haven had eene sterke 
ver- mindering van het prauwenvervoer plaats. In 
1921, 1925 en 1931 werd respectievelijk 19%, 45% 
en 69% der goederenbeweging zonder prauwen 
behandeld. Het aantal prauwen, dat in 1923 nog 448 
bedroeg met een totalen inhoud van 53.836 m3, was 
in 1931 teruggeloopen tot 262 met een inhoud van 
32.908 m3. De volgende staatjes geven een overzicht 
van den groei der haven be weging van 1910 tot 
1931. 

Jaren Aantal aange- 
komen schepen 

Netto inhoud in m3 

(0.353357 Reg. ton) 

1910 1189 6.021.197 
1920 1512 8.157.688 
1925 1915 13.119.562 

1928 2311 17.084.728 
1929 2580 19.342.206 
]930 2510 18.547.425 
1931 2124 16.175.545 
Zie ook tabellen op biz. 1464. 

Voor den invoer kan wegens gebrek aan ge- 
gevens een dergelijk overzicht niet worden ge- 
geven, daar eerst in 1926 met een juiste gewichts- 
statistiek een aanvang werd gemaakt. Ten einde zich 
een denkbeeld te kunnen vormen van den 
belangrijken vooruitgang ook van de ingevoerde 
goederen volgt hieronder een overzicht van de 
waarde millioenen guldens van den in- en uit- voer 
van do haven van Soerabaja in vergelyking met die 
van Java en iladoera en van geheel Nederlandsch-
Indic,/^ 

TAMAN SISWO-SCHOLEN. (Zie ONDER- 
WIJS, 1)1. V, biz. 330 of suppl. afl. biz. 334). Dit 
zijn do scholen volgens het systeem van Kjai Had 
jar D6wantoro, zooals zich tegenwoordig noemt 
Rnddn Mas Soewardi Soerjaningrat. Deze 
aanzienlijko Javaan, geboortig uit het Pakoe- 
Alamscho vorstengeslacht, bezocht eerst de Ned. 
Ind. Artsenschool to Batavia, waar hij met revo- 
lutionnaire jongeren kennis maakte, terwyl hij later 
onder den invloed kwam van Douwes Dekker, den 
predikor van Indie's onafhankelijkheid. Wegens 
revolutionnair optreden word Soowardi ge- 
interneord, maar kreeg vergunning naar Nederland 
to gann, waar hij van 1913 tot 1917 ver- bleef, en do 
onderwyzersakto behaalde. Geduren- de zijn verbiijf 
in Nederland vormde hij het plan de jeugd van zijn 
land op te voeden en te ontwik- kelon, maar in Indio 
vond hij aanvankelijk zeer woinig stoun, veelcer 
wantrouwon. Eerst in October 1923 kon hij hot 
oprichtingscongrea der Ta- man-Siswo (Tuin dor 
kincleren)-beweging hou- 
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Uitge voerde producten (gewicht in 1000 kg. netto). 

|、 1910 1920 1925 1928 1929 1930 1931 

Suiker ..........................  521.366 601.754 762.578 875.808 852.532 798.825 582.890 
Rubber  ........................  31 — 17.100 22.236 22.957 25.535 25.G34 
Koffie ..........................  1.799 33.251 25.729 36.247 20.088 13.192 12.478 
Krossoktabak ...............  8.429 27.294 34.099 10.894 13.227 12.370 17.876 
Kapok ..........................  2.642 3.462 6.403 6.392 6.470 7.369 7.789 
Tapiocameel ................  22.321 2S.297 37.325 50.989 52.177 32.841 43.734 
Tapiocapaarl ................  — 3.728 7.099 10.081 12.409 8.302 8.917 
Gapldkmeel .................  — —. .— 100.764 30.324 6.544 9.143 
Mais ..............................  J .901 9 30.929 56.215 48.627 32.191 56.883 
Melasse  .......................  — 71.714 128.191 298.117 326.052 317.968 124.396 

Jaren 
Totale waarde v/d invoer Totale waarde v/d uitvoer 

Soerabaja Java en Ma 
doera Ned.-Indie Soerabaja Javaen Ma-

doera Ned.-Indie 

1910 ..................   219.30 315,—  258.70 412.70 
1920  .................  335.64 812.31 1116.25 505.23 1501.78 2225.— 
1925  .................  214.65 530.97 818.37 257.93 837.17 1784.70 
1928  .................  236.75 609.47 969.99 255.45 839.70 1580.04 
1929  .................  261.G8 668.37 1072.14 214.36 708.19 1446. J 8 
1930  .................  192.73 527.84 833.38 174.41 578.12 1203.05 
1931 ..................  132.92 374.54  100.53 373.79  

den, waar hij zijn beginselen uiteenzette, n.l.: 
zelfbeschikkingsrecht voor het individu, reke- ning 
houdende met den saamhoorigheidseisch eener 
harmonische samenleving； orde on vrede a Is 
hoogste doel. Het onderwijs moet er op ge- richt 
zijn, den leerling op te voeden tot zelfstan- dig 
voelend, denkend en handelend wezen. „Ten 
aanzien van de toekomst" aldus Dewantoro, 
„verkeeren wij als volk in cen toestand van ver-
warring. Misleid door ingebeelde behoeften, welke 
als uitstoelingen van vreemde beschavingen 
moeilijk met eigen middelen zijn te bevredigen, 
werkten wij vaak daadwerkelijk mede aan de 
verstoring van den vrede. Steeds was onbevre- 
digdheid ons deel. Mede als gevolg van die mis- 
leiding zochten wij naar een eenzijdige ontwikke- 
ling van het intellect, welke ons tot economisch 
afhankelijken maakte en ons vervreemelon deed 
van het volk, waartoe wij behooren. In deze ver-
warring zij onze cultuur het uitgangspunt. Op deze 
basis van eigen beschaving kan slechts de opbouw 
in vrede worden voltrokken. In dezc nationale 
vorm, zonder imitatie, verschijne ons volk op het 
tooneel van internationaal verkeer". 

„Waar wij op eigen kunnen zijn aangewezen, zij 
soberheid steeds onze leus. Geen zaak ter we- reld, 
zelfstandig werkend, is van langen duur, in- dien zij 
zich niet zelf bedruipen kan. Bij alien wat wij 
ondernemen geldt daarom steeds het „ze]f- 
bedruipingssysteenin als onze werkmethode. Vrij 
van banden, rein van gemoed, naderen wij het Kind, 
wij vragen geen rechten, maar geven ons en dienen 
het Kind,^. 

Hiermede zijn duidelijk de bcide hoofdbeginse-
len der Taman-Siswo-schoolbewegingaangeduid： 
zejfstandigheid en nationaal-Javaansche grond- 
slag van het onderwijs. De denkbeelden van den 
stichter (die in alles trouw werd bijgestaan door zijn 
vrouw, Nji Hadjar D6wantoro) vonden 
langzamerhand veel aanhang, zoodat in 1930 op 
Java en Sumatra reeds 30 scholen bestonden. Er 

werd in dat jaar een Tajnansiswo-organisatie gc- 
vormd, die in 1934 haar tweede congres te Jogjakarta 
hield. Op Java, Sumatra, Borneo, Celebes, Madoera 
en Bali zijn thans ()935) 175 afdeelin- gen met 
tezamen ongeveer 200 scholcn, 700 ](•(•/■- 
krachten en J 7.000 leerlingen. Het schoolstclsel 
omvat： Frobelschool, Jagere school met 3 Jclas- 
sen, lagere school met 7 kJassen, schukelsclioo], 
Muloschool, algemeene middel bare school, kwer-k- 
school, landbouwschoo], arbcidsschool, socialc 
school, volksschool. Een groote plaats nceint de 
inheemsche kunst, muziek on dan«, in. 

De Taman-Siswo-beweging bezit voortH ecu 
eigen drukkerij en te Kali-Oerang, op de helling van 
den Merapi, ee» klein complex gebou wen, als 
jeugdherberg dienstdoendc. 

CLAESSENS (Mgr. M. J.D.), geb. teSittard 17 
Fcbr. 1852,overledenulclaar 27 Jan. 1934. 15 April 
1876 priester gewijd, vergezelde daarna zijn oom 
Mgr. A. C. ClaeHsens, Apost. Vicaris van Batavia, 
naar Jiidiii als diens secretaris. Daarna word hem als 
hulppriester en in 1878 als onderpastoor te Batavia 
de geestelijke verzorging van JJuiten- _zQrg,.van het 
milit. hospilaal te Weltcvrcclen cn van de recon 
valescentengestich ten te Kam pong Macasser, Batoe 
Toe!is, Gadok en Sindanglaja opgedragen. In 1885 
tot eerstej) ])astoor van Buitonzorg benoemd, 
bouwde hij aldaar en te Bflgkaboemi een kerk. Hij 
werd de stichter van het Vincentiusgesticht te 
Buitenzorg, een wel- daad voor de katholieke 
weezen in Jndie. In 1898 werd Claessens benoemd 
tot officicr in de Orde van O.N. en 1901 tot Gehcim 
Kamerheer van den Paus. In 1908 moest hij om 
gezondhcifls- redenen repatrieeren. In patria 
verflauwde zijn missieyyer geenszins; met Bogaardt 
richtte hij de Indische Missie-Vereeniging (om 
belangstel- 1电g te wekken voor de Missiein N.I.) op, 
waarvan 11U sin,? de oprichting tot 1929 secretaris 
was en het tijdschrift „Onze Mission in Oost en 
West**, waarvan hij de volijverige redacteur was. In 
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bijna a lie steden van on 3 land hield Mgr. Claes- sens 
tot op hoogen leeftijd redevoeringen over de Indische 
Missie. Op zijn 70sten verjaardag werd hij tot 
protonotarius apostolicus a.i.p. (met wapcnspreuk: ut 
apis colligens) benoemd an in 1926 tot Ridder van den 
Ned.-Leeuw^,/^ 

/ \MELANIA-WERK (HET ST.) Het SirftAIelania- <,3 
werk heeft ten doel de katholieke vorming van de 
Inlandsche vrouw voor huisgezin en maat- schappij in 
onze overzeesche gebieden te bevor- deren en zoo door 
voorbereidend en aanvullend werk den missie-arbeid van 
den missionaris te steunen. Ter bereiking van dit doel 
bevordert het in Ned.-Indie: Inlandsch meisjesonderwijs, 
medische hu】p en ander sociaal werk. 

Het St. Melania-werk is een afdeeling van de 
Indische Missievereeniging. Het werd opgericht in 
1921 en is kerkelijk en koninklijk goedge-; keurd. In 
1924 werden de werkzaamheden op Java begonnen. 
In 1925 were! de Zuster-vereeni- ging: „Het Sint 
Melaniawerk voor Java" opgericht, in 1926 „Het Sint 
Melaniawerk voor Zuid- Sumatra" en in 1930: „Het 
St. Melaniawerk voor Zuid-Celebes." 

Het Sint Melaniawerk voor Nederland richt zijn 
actie naar de voorstcllen van de Indische organisaties, 
wclke voor de uitvoering zorg dra- gen. 

Met den financieelen steun van de Nederland- sche 
afdeclingen zijn op Java 13 scholen opgericht, waar 
aan 1500 meisjes onderwijs wordt gegeven. Dit 
onderwijs be vat, behalve de vakken van de gewone 
lagere school, 00k Nederlandsch en huishoudelijke 
vakken, zooals handwerken, naaicn, batikken, koken, 
wasschen en strijken. 

Op Zuid-Suniatra werkt het St. Melaniawerk 
uitsluitend onder Javaansche emigranten cn (laar zijn 
4 primitieve Melaniascholen. Op Zuid- Celcbes tracht 
men door handwerkcui'sussen het eersto contact met 
het Inlandsche mcisje tc ver- krijgen. 

Ook op vcrscliillendc j)laatsen op Java bestaan 
Jiandwcrkcursusscn, waar aan ruiin ] 000 vrou- wen 
en meisjes ondcrwijs wordt gegeven in hand- werken, 
naaicn en knippen. Paree en Proboling- go hebben 
boveiidicn ecu weefexirsus. Waar in do laatste jaren 
het woven a Is huisvlijt xvccr op- Jecft, wil het 
Melaniawerk hij de oprichting van weefHcholcn en 
weefeursussen steun vcrleenen. 

Ook bestaat er nog een curs us tot oplciding van 
volkson(1 erwijzeressc». Ter aaninoediging van het 
schoolbezock worclen aan de meisjes baadjes 
verstrekt, hetgeen het zgn. "Melanie bandjcH-werk" 
in het Jeven ricj). Voor de inedi- sche 
luilpverschaffing heeft het St. Melaniawerk vijf 
poliklinischc wijk-kraamvcr])]egingcn oj)go- richt 
nl. te Jogja, Mr. Cornolis, Madioen, Probo- linggo en 
Soorabaja, waarnan gediplornccrdo Melania-
verpleegster« en vroed vrouwen ver bon- don zijn, die 
ook de putienten in de kampoengs bczoekon. Tc 
Makassar op Zuid-Celcbes werd in 1932 een Melania-
poiiklinick geopend. 

Ook tracht het Sint Melaniawerk het contact on de 
wederzijdsche wnardeering tusschen de Eurojjeesche 
cn de 1 nheemscho vrouw te bevor- deron, tcrwijl het 
door eon periodiek „Sint Mclft- niabhld,, het 
bewustzijn van saamlioorigheid ondcr do leden 
bevordert. 

(X "LABOEAN-MARINGGAI. (Aanv. DI. II). L ' 
Voornaamste kainpoeng van de onderafdecling 
Soekadana, residentie Lampocngsche Districten. 

Zij is door een goed berijdbaren autoweg ver- 
bonden met Soekadana en door een nog niet goed 
bcrij cl baren met Djaboeng. Is in den z.g. peper- tijd 
een drukke plants, waarlangs genoemd product met 
groote prauwen naar Batavia wordt vervoerd. Uit 
Java worden petroleiim, rijst, snuisterijen, kains e.a. 
artikelen ingevoerd. 

De plants ,die in belangrijkheid is achteruit- 
gegaan door aanleg en verbetering van den weg naar 
Soekadana, ligt anderhalvc km. stroomop- waarts 
aan de Maringgai-rivier en niet direct aan zee. 

De peperaanplant in de omgeving is aanzien- 
lijk. Klapper plant men veel minder aan. Er wordt 
ook veel visch gevangen, die per autobus naar 
Soekadana vervoerd wordt. 
r7 KOTA AGOENG. (Aanv. Dh^H). Onderaf- -
deeling van de afdeeling Teloekbetoeng der resi- 
dentie Lampoengsche Districten. De bevolkings- 
sterkte bedroeg in 1920 30 h 31.000 inwoners, 
waaronder enkele Europeanen, 700 Chineezen, 900 
Banta miners, eenige Minangkabauers en 
Soendaneezen en ruim 3000 Javanen. De volks- 
telling van ] 930 geeft het volgende resultaatr 159 
Europeanen, 39.500 Inlanders en 1150 Chi- neezen. 
In de onderafdecling treft men een tweetal 
kolonisatie's aan, n.l. de Gicstingkolonie van het 
Indo-Europcesch Verbond en de Ja- vanenkolonie 
Woiios(J^c>^_De Giestingkolonisatie werd in 1927 
gesticht. Thans tclt de kolonie 164 zielen. 
Hoofdmiddel van bestaan is de koffie- cultuur, 
tcrwijl daarnaast kippen gefokt worden. De 
jaarproductie van de Giesting bedraagt thans ± 3000 
pikoel koffie, welk product in eigen fabriek verwerkt 
wordt. De Javanenkolo- nisatie Wonosobo telt 3699 
zielen, vcrdceld over ecn beplant oppei'vlak van ruim 
700 ha. Het hoofdmiddel van bestaan is hier de 
rijstcultuur, waarvan de jaarproductie te stcllen is op 
30.000 pikoel. Het terrein, waarin deze kolonisatie 
ligt, is ongezond en verdcr zeer ongunstig door een 
tweetal beruchte bandjirrivieren n.l. de Way Ngarip 
en de Way Semangka, we Ike rivieren in el ken 
Westmocsson schade toe brengen aan ge- was en 
terrein. De hoofdplaats Kota-Agoeng is door een 
grooten weg, eerst in o.-lijke, daarna in n.o.-lijke 
richting over de Giesting loopendc, verbonden met 
de ondcrafdeeling Teloekbetoeng tcrwijl westelijk 
van Kota Agoeng langs tai van kapoc^ings con 
verharde weg voert naar het op 22 km. gelegen 
Banding. Eens in de week komt te Kota Agoeng een 
K.P.M.boot. Het hoofd- midde) van bestaan is de 
peper- en koffiecul- tuur. Er bevindt zich een vicrtal 
kofficonder- nemingen. Op het eilancl Taboean 
wordt door de bevolking een niet onaanzienlijke 
klappercultuur gedroven. Do besturendo ainbtonaar 
wordt bij- gestaan door con districtshoofcl, twee 
onderdis- trictshoofdcn cn 11 margahoofcleiyz 

MENGGALA. (Aanv. DI. II). Moofdplaats van de 
onderafdecling Beneden Toelang Bawang der 
residentie Lampoengsche Districten cn stand- plaats 
van een controleur. De plaats, welke door 7 groote 
kampoengs gevormd wordt, is aan den zuidclijken 
oever van de Way Toelang Bawang gelegen, een20-
tal km, beneden het verconigings- punt van Way Kiri 
011 Way Kanan, en ongeveer 100 km. van do 
riviermonding in do Java Zee. Do kota is byna 4 km., 
terwijl het wegennet ruim 14 km. lang is. Hot 
zielental bedraagt rond 13.000, hoofdzakelijk 
bestaande uit Lainpoengers 
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(Monggaleezen) met eenige Pale nibangers, Boe- 
gineezen en enkele Chineezen. Menggala ligt aan 
den grooten weg naar Teloekbetoeng, terwijl naar het 
Westen een verbindingsweg leidt via Panara- gan 
naar Pakoean Ratoe (onderafdeeling Kota- boemi) en 
Martapoera (Paleinbang). De kota, welke eertyds een 
stapelplaats van producten en centrum van handel en 
verkeer was, is sedert den aanleg van de Zuid-
Sumatra spoorlijn via Kota- boemi sterk 
achteruitgegaan en overvleugeld door 
laatstgenoemde plaats en de hoofdplaats 
Teloekbetoeng. De K.P.M. lijn langs de Toelang- 
bawang-rivier is in 1932 opgelieven; behalve door 
enkele particuliere motorbooten uit stad en 
omstreken, wordt de rivier nog slechts bevaren door 
groote Inlandsche zeilprauwen uit Mesoedji (zie 
aldaar) en Palembang. 

POEGOENG. (Aanv. DI. III). Naam van een 
marga, gelegen in de onderafdeeling Kota Agoeng 
residentie Lampoengsche Districten, V66r 1928, het 
jaar, waarin de marga's hersteld werden, ■stond 
onder dezen naam een landstreek bekend, gelegen in 
het Zuiden van de residentie, in de onmiddellijke 
nabijheid van Kota Agoeng en in het Westen 
afgesloten door den Goenoeng Tang- gamoes, 
waartoe behoorden de tegenwoordige marga's 
Goenoeng Alip, Rebang Poegoeng, Poegoeng en een 
gedeelte van de kolonisatie •Gedong Tataan. In deze 
marga zijn de hoofd- middelen van bestaan de 
pepercultuur en eenige koffiecultuur. Het aantal 
inwoners bedraagt 2435. De voornaamste 
kampoengs zyn Tan- djoeng Kemala, Rantau 
Tidjang, Tandjoeng Reran. 

SOEKADANA. Onderafdeeling van de residentie 
Lampoengsche Districten. De vroegere afdeeling 
Sepoetih — Toelang Bawang (zie aldaar) is 
opgeheven; de controleur staat recht- streeks onder 
den resident. De hoofdplaats van de onderafdeeling 
is Soekadana. De pepercultuur is in deze 
onderafdeeling zeer belangrijk. De .streek ten Oosten 
van de onderafdeelingshoofd- plaats is uitermate 
geschikt voor deze cultuur； men vindt er de mooiste 
tuinen van de Lampoengsche Districten. Ook de 
klapperteelt is van eenig belang. De streek ten 
Westen van de on- derafdeelingshoofdplaats tot 
Goenoengsoegih is niet zoo vruchtbaar. Na 
Goenoengsoegih tot de grens van Benkoelen wordt 
de grond weer beter. 

belangrijkste weg door do onderafdeeling is de 
weg van Teloekbetoeng naar Kotaboemi, met een 
zijweg naar Menggala bij Terbanggi-Besar, ■een 
zijweg naar Soekadana Laboehan-Maringgai en een 
zijweg naar Hadji PemanggiJan Tandjocng- kemala-
Kotaboemi ； beide bij Goenoengsoegih. De 
hoofdlijn van het Zuid-Sumatra spoorwegnet loopt 
door de onderafdeeling van de stopplaats Bekri tot 
aan de stopplaats Balangan, even voor Belambangan 
Pager. De vroegere afdeelings- hoofdplaats 
Goenoengsoegih beteekent nu niets meer. Zij is thans 
de standplaats van een assistent demang. 

]n 1932 is men in het boschreservegebied Way 
Poenggoer begonnen met een kolonisatie van 
Javanen (kolonisatie Gedong Dalem). De be- doeling 
is om de streek tusschen Tegiueneng en Boemidjawa, 
op den weg Goenoengsoegih- Soekadana te 
bevloeien met water uit de Way Sekampong, zoodat 
vele duizenden hectares sawahs aangelegd kunnen 
worden die honderd- duizenden Javanen zouden 
kunnen bowerken. 

De uitvoering van dit millioenenplan is echter 
uitgesteld als gevolg van de heerschonde malaise. 
Een kolonisatie op kleine schaal is men echter reeds 
begonnen. De Javanen, die er wonen (土 1025), 
leven van rijst en mais, die zij op de- zelfde manier 
verbouwen als de Lampoengers. 

SOEKADANA. (Aanv. DI. III). Hoofdplaats van 
de onderafdeeling Soekadana, residentie 
Lampoengsche Districten, gelegen op 104 km. 
afstand van de gewestelijke hoofdplaats Teloek-
betoeng, standplaats van een controleur. Zij telt 2210 
inwoners. De plaats ligt vrij gunstig als han- 
delscentrum van de oostelijke streek der onder-
afdeeling, die het vruchtbaarste gedeelte vormt van 
het ressort. Vooral in den z.g. pepertijd (Juli, 
Augustus, September) heerschen er groote drukte en 
bedrijvigheid. Buiten deze inaanden gaat er niet veel 
om. Voor in- en uitvoer over zee is de plaats 
verbonden met de kustplaats Laboehan-Maringgai 
door een goed onderhouden 50 km. langen autoweg. 
Van laatstgenoemde plaats loopt een nog niet goed 
berijdbare autoweg naar Djaboeng aan de Way 
Sekampong. Met Goenoengsoegih is Soekadana 
verbonden door een grooten rijweg, die 45 km. lang 
is. De handel, voornainelijkin peper en daarnaast 
bosch- producten, zooals rotan, damar, houtsoorten, 
nipahbladeren, wordt gedreven door een aantal 
Chineezen en eenige Palembangers, die er toko's 
hebben en tevens de landsproducten opkoopen. De 
opgekochte producten worden per autobus naar 
Tandjoengkatang of Teloekbetoeng ver- voerd. De 
bevolking is zeer gemengd. Men treft er 
Palembangsche, Boegineesche en vele Ja- vaansche 
gezinshoofden aan. De zuiverc Lampoengers zijn 
echter in de meerderheid. 

TOELANGBAWANG (BENEDEN). (Aanv. DI. 
IV). De onderafdeeling Beneden ToeJang Bawang, 
met hoofdplaats Menggala (zie aldaar) is het 
noordelijkste bestuursressort van d(- residentie 
Lampoengsche Districten, grenzeude ten N. aan de 
residentie Palembang, ten VV. aan de 
onderafdeeling Kotaboemi, ten Z. aan do 
onderafdeelingen Soekadana en Kota boo mi, on ten 
0. aan de Java-Zee. Zij omvat het stroom- gebied van 
de Toelangbawangrivier en zijrivieren benevens de 
zuidelijke helft van het Ktroomge- bied der 
Mesoedji-rivier.」)c Toelangbawa ng- rivier, 
waaraan op 94 km. van de monding de 
onderafdeelingshoofdplaals Alenggalu (zie a]- daar) 
is gelegen, vormde tot voor kort de hoof clad er van 
het verkeer doordat producten uit het rijke 
achterland (bovenloop der Toelang ba- wang-rivier) 
langs de rivier afgevoerd worden. Menggala, eertijds 
stapelplaats van producten cn centrum van handel en 
verkeer, door kleine zeestoo in booten in geregekle 
communicatie Btaandc met Palembang en Batavia, 
is thans als zoodanig verdrongen door Kotaboemi en 
Teloek- betoeng. Van Menggala loopen goode 
wegen naar Teloekbetoengcnin westelijkcrichting 
naar Pana- garan ； van deze kamj)oeng leidt een 
weg Jangs de Way-Kiri (richting Kotaboemi) cn een 
langs de Way-Kanan (richting Pakoean Jiatoc-Mar- 
tapoera). Voorts is er een weg naar het Noonlen 
(Mcsoedjistreek), welke echter slechts gcdeelte- lijk 
bruikbaar is. 

Door do bevolking, welke in hoofdzaak langs de 
rivieren gevestigd is, wordt rijst geplant op droge en 
op natto velden ； bij dit laatste wordt gebruik 
gemaakt van do bij hoog water onder- 
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loopende rivicroevers aan de Toelangbawang- en 
Mesoedji- benevena zijrivieren； do pepercul- tuur 
wordt door vele Menggaleezen buiten de 
onderafdeeling beoefend, daar de gronden in de 
onderafdeeling daarvoor niet geschikt zijn. Vooral het 
noordelijke gedeelte dor onderafdeeling is rijk aan 
dichte bosschen, welke goede houtsoorten opleveren 
en gelegenheid. geven tot de inzameling van 
boschproducten, als damar en rotan, welke uitgevoerd 
worden. 

TALANGPADANG. Hoofdplaats van de marga 
Goenoeng Alip in de Lampoengsche Districten. 
Standplaats van den pasirah en den assistent demang. 
Deze plaats heeft in verband met het belangrijke 
achterland een groote toe- komst. Het aantal inwoners 
bedraagt 3856. 

GI ESTING. Uitlooper van den Goenoeng 
Tangganmoes in de Lampoengsche Districten, 
waarover zich de weg kronkelt van Kota Agoeng naar 
Teloekbctoeng. Op dezen uitlooper bevindt zich de 
bekende I.E. V.kolonisatie ,,Giesting'、. Het aantal 
kolonisten bedraagt 164, verdeeld over 土 30 
gezinncn. Het hoofdmiddcl van bestaan is de 
koffiecultuur, terwijl velen zich ook toeleggen op de 
kippenfokkerij. 

LAIWOEI. (Aanv. DI. II). Zelfbesturend 
landschap, dat gehcel de onderafdeeling Ken- dari 
vormt van de afdeeling Boeton en Lai- woei, 
gouvernement Celebes en Onderhoorig- heden. De 
kampoeng Kendari is de onder- 
afdeelingshoofdplaats en tevens standplaats van den 
zelfbestuurder. Het landschap grenst ton N. aan het 
landschap Boengkoe der onderafdeeling Kolonodalc 
(reaidentie Manado) en aan het landschap Loewoe 
(onderafdeeling Ma- lili, gouvernement Celebes en 
Onderhoorighe- den) ； ten W. aan de landschappcn 
Loewoe (on- derafdeelingen Malili en Kolaka, 
gouvernement Celebes on Onderhoorigheden) en 
Boeton (land- streken Poleang en Roembia). Voor de 
grens met Boengkoe zie het aanvullend artikel 
Boengkoe, 8uppl. afl. biz. 1185, 2dc koloin. Tn het Z. 
wordt het landschap begrensd door Straat Tiworo, 
(die hot van het oiland Moena scheidt), en in het 
O. door de Moluksche Zee. Tot het landschap 
behooren 16 eilanden: Bahoeboeloe, Masaloni, 
Bokori, Poeloe Pandang, Boengkoetoko, Bon- 
docloe, (Sapondainadilaoe of N.-Saponda), Sa- 
ponda-Mandara (middeu-Saponda), Poeloe Hari of 
Onahawatoe (Z.-Saponda), Belatc, Anandoko Hara, 
Anandoko VV a wa m o r a in o, Anancloko Tatabaro 
(de 3 laatstgenoemde in de Staring- baai); Ambo 
Ocwa Tomba, Ambo Ocwa Tonga on Ambo Oewu 
Iwawo (deze 3 vonnon tezamcn <le Tjainpcda-eil. in 
Str. Wawonii); Wawonii. De grootte van het gcheelo 
landschap is onge- veer 15.000 kni2. Het besluat het 
grootsto go- deelto van het z.o.-lijk schicreiland van 
Celebes. In hot n.-lijk deci van dit schicreiland heeft 
mon ovorlioerschend N. W. gorichte borgketens, n.l. 
het Mengkoka-gcbergte tusschen de Golf van Bond 
cn do Konaweha-depressie# (mot hoogten van 2000 
tot 3000m.), het Tangkelemboko- goborgte 
(waterschciding Konawdha en La Solo-
stroomgebieden) met hoogten van 1000 en 200 in., 
het Matarombeo-gebergte (water- scheiding La Solo- 
cn La Lindoc-strooingebieden) met hoogten van ruim 
1000 m. In het z.-lijk decl van het schiereiland is het 
borgstolsel verward, daar laag heuvelland afwissolt 
met hoo- gore bergen. De riebting der kotens is hier 
incest 

O.-W. Vulkanen zijn or nict; nabij de kust bij Torea 
Toloki stroomen heete zwavelhoudende bronnen in 
zee uit; ook in het kustgebergte bij de Staringbaai 
worden war me bronnen aange- troffen. Het 
landschap is te verdeelen in 4 dee- len： a het 
stroomgebied van do Lasolo-rivier; b het 
stroomgebied van de Konaweha-rivier (in den 
bencdenloop „SamparaM genoemd); c het bergland 
om de Staring- en Kolonobaai en d de zuidkust. 

Het n.-lijk deel van Laiwoei wordt geheel 
omsloten door aan elkaar verbonden, vrij hooge 
bergreeksen, alleen onderbroken waar de La- solo in 
zee uitmondt. De randgebergten bereiken het hoogste 
punt in de Tangk6 Limboko (1782 m.), terwijl op tai 
van plaatsen de bergen zich boven 1000 m. 
verheffen. De Lasolo 一 in den bovenloop Laa 
genoemd — en haar groote zij- tak, de La Lindoe, 
vormen lange amalle dalen, terwijl de vele, in allerlei 
richtingen loopende bergketens slechts kleine 
vlakten insluiten. In dit gebied komt veel kalksteen 
voor, waar de rivieren dikwijls een gedeeltelyk 
onderaardschen loop hebben. De Konaweha of 
Konawe-rivier en haar groote zijrivier 
Lahoemboetoe stroomt door een groote vlakte, die, 
geheel omringd door randgebergten, op 土 100 m. 
hoogte(bij Tonga- Oena) boven zee ligt. In die vlakte 
vindt men in het Z. het groote Atopa-moeras, dat in 
den dro- gen tijdals een 10 m. breed riviertje, maar in 
den regentijd als een breede stroom uitmondt in de 
Konaweha. Na het water van bedoeld. meer en van 
de Lahoemboetoe te hebben opgenomen, breekt de 
Konaweha bij Poehara door den berg- rug. die de 
vlakte aan de ooatzijdo afsluit, daar- bij 7 
stroomversnellingen vormende. De drem- pels zijn 
voor een deel opgeruimd, zoodat thans rotanvlotten 
kunnen passeeren. Aan bederf on- derhevige 
goederen worden evenwel per vracht- auto van het 
binnenland naar Kendari vervoerd. Na de 
stroomversnellingen krijgt de rivier den naam ,,Sa】
npara?' en valt met 3 armen, een groote delta 
vormende, in zee. Het bergland van de Staring- en 
Kolonobaai is nergens hooger dan 1000 m en nog vrij 
wel geheel met bosch bedekt. Slechts de kuststrook 
en de inzinking op het smalste godeelte tusschen de 
baaien zijn be- woond. Naar het Z. gaan uitloopers 
van het ge- bergte geleidelijk over naar de 土 10 tot 
20 km. breede vlakten dor z.-kust, die in het o.-deel 
door een lichto heuvelreeks van de zeo zijn ge- 
scheiden. De rivieren hebben er ecn korten loop; do 
voornaamstc zijn do Roroja in hot W. en La Eja in 
het O. Het groote oiland Wawonii (Wa- woni) is een 
massief bergland (hoogste punt 874 m.). Diep in hot 
land dringondc baaien zijn van N. naar Z.: dio van 
Moromboo en van Kendari, en do Staring- on 
Kolonobaai. Behalve de Kendaribaai hebben zij 
weinig economische betoekenis, door afwezigheid 
van ecn achterland. Langs do Moroinboebaai is de 
kust rots- achtig en onbewoond. Ten Z. daarvan ligt 
de delta van de Lasolo-rivier, afgesloton van do zee 
door een brecde strook rizophorenbosch, waarin 
nipahpalmen voorkoinon. In de moerassen daar- 
achter groeit de rotan-tanah, een belangrijk uit- 
voerproduct. Tusschen do Lasolo-delta en die van de 
Sa in para is do kust meestal zandig, met hior en daar 
een strook rizophoren. Achter de zandige strook 
liggen moerassen, waarin sagoe- palmen grooien, die 
do bovolking haar hoofd- 
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voedsel levert. Bij de monding der Sampara is de 
kust ook zandig met uitgestrekte moerassen 
erachter, waarin evenwel geen sagoe-, maar wel 
nipahpalmen groeien. Zuidelijk van de Sainpara- 
delta tot de Kendari-baai is de kust hoog. De n.-
zijde van de Kendari-baai is heuvelachtig, echter tot 
vlak bij de hoofdplaats Kendari plants latend root 
een rizophorenbosch. De z.-zijde der baai is vlak en 
heeft een breede strook rizopho- ren- en 
nipahbosschen. De kust van de Staring- baai is in de 
w.-helft zandig en in de o.-helft rotsachtig. Verdcr 
naar het Z. langs Straat Wawonil rijst het gebergte 
steil uit zee op. De geheele z.-kust, ook in de 
Kolonobaai, is mod- derig en met rizophoren 
begroeid, hoewel het gebergte hi er en da ar de kust 
nadert. Langs vrij- wel de geheele kust van het 
landschap liggen vcle riffen, die het landen 
bemoeilijken. De ri- vieren zijn meestal bevaarbaar 
voor kleine prau- wen. Voor groote (zeeprauwen) 
zijn bevaarbaar de La Eja, de Sampara tot de 
stroomversnel- lingen en de La Solo tot de 
samenvloeiing met de La Lindoe 
(Gouvernementsstoomers kunnen langs den n.- arm 
tot kampoeng Angomate ko- men). 

De bevolking van Laiwoei bestaat uit: 24 
Europeanen en daarmede gelijkgestelden, 89.183 
Inlanders, 450 Chineezen, 98 andere Vrcemde 
Oosterlingen, of totaal 89.755 zielen (zie tabel •19, 
2de dl. Ind. Versl. 1932). De Tolaki of Tole- laki 
vormen de oorspronkelijke bevolking van het 
grootste deel van het landschap. Zij be- weren af te 
stammen uit een streek, genaaind Andolaki, 
gelegen in het brongebied der Kona- we-rivier. 
Wijlen Dr. Adriani rckent het Tola- kisch tot de 
BoengEoesclvSIorische taalgroep. Ook in zeden en 
gewoonten komen de Tolaki's overeen met de 
Toboengkoe en Tomori. Andere stammen in het 
landschap, ver want a an de Tolaki*szijn： ,a de 
Towiwirano, wonende in het noordelijkste district 
Wiwirano, dat zich uit- strekt tot dichtbij het 
Towoti-meer； b de To- wiaoe, ten W. van de 
Towiwirano； vanwege de afgelegen ligging van 
hun woonplaats is hun taal, het Tolakisch, daar 
zuiverder bewaard gebleven dan in Konaw6; c do 
Toasera, wonende in het district Asera, ten Z. van 
de Towiwirano. Tot de niet-autochtone bevolking 
moeten gerekend worden de Towotoe en Towoera; 
dezen wonen in het district Wiwirano en moeten 
afkomstig zijn van Matano (CentraaJ-Celebes). In 
tegen- stelling met de Towiwirano beoefenen zij 
den sawahbouw. De Tor6te zijn afkoinstig van het 
eiland Wawonii, van waar zij gevlucht zijn voor de 
zeeroovers. Behalve in Zuid-Boengkoc, heb- ben 
zij zich gevestigd aan de Kendaribaai, langs de kust 
en in het heuvelland, n.-lijk van die baai tot de 
inonding der Sampara-rivier. Zij liebben zich sterk 
vermengd met Boegincezen, Toboengkoe, 
Boetonneezen en Moenaneezen, zoomede met de 
ten N. en W. van de Kendaribaai wonende To- 】
aki's. DeTokapontori wonen aan de Kendaribaai en 
zijn afkomstig van het gelijknamige landschap in 
Midden-Boeton. De Totiworo zijn afkomstig van 
Noord-Moena en wonen in de kampoengs 
Wawol6mo, Saboehkoea, Paraoena en Laloeng- 
galoekoe van het district Konawe. Van Moena zijn 
ook afkomstig de bewoners der oevers van den 
benedenloop der Sampara-rivier. Zij heb- gen zich 
daar met de Tolaki's vermengd. De Badjo's wonen 
verspreid langs de kusten van 

het vasteland en van de eilanden. Zij leven van 
vischvangst en inzameling van andere zeepro- 
ducten. Zij vermengen zich zoo goed als niet met de 
overige bevolking en staan onder hun eigen hoofden, 
die ondergeschikt zijn aan de inheemsche hoofden. 
De Boegineezcn en Ma- kassaren bewonen 
voornamelijk de kustplaat- sen en de kleine 
handelscentra aan de rivieren, waar zij leven van 
handel en visscherij. De Chi- neezen zijn in de 
onderafdceling Kendari in grooter aantal aanwezig 
dan in andere deelen dezer afdeeling. Zij 
concentreeren zich niet in enkele handclsplaatsen, 
maar wonen over vele districten verspreid. 

De Inlandsche bevolking van het landschap is nu 
zoo goed als geheel Mohammedaansch. Slechts van 
enkele kampoengs is de bevolking nog niet geheel 
tot den Islam overgegaan (Lam- boesa, Wolassi, 
Aoma in hetdistrictKonda,Pinole in het district 
Latoma, Wiaoe in het district Wiwirano). 
Oorspronkelijk kent de bevolking het samenwonen 
in kampoengs niet. Men Icefde van Jadangbouw en 
verplaatste zich dikwijls. A Been meer gegoeden en 
de adcllijken met veel slaven hadden een vaste 
woonplaats. De huizen waren en zijn nog 
paalwoningen (2 a. 3 in. bo ven den grond). Thans is 
allerwege de bevolking samengetrokken in 
kampoengs, liggende aan wegen of verbeterde 
paden. De meeste kam- poengs zijn klein ； de 
grootere bestaan uit 2 of 3 rijen huizen. Zijwegen in 
kampoengs komen bijna niet voor . 

Malaria komt vee】 voor in de moerassige stre- 
ken van Konawe; franibosia, schurft, oog- cn 
buikziekten zijn allerwege voorkomende rickten. 
Lepra zict men weinig. Door eenzijdige vording met 
sagoe ontstaat veel b&ri-b&i. T<； Kendari en 
Wawotobi zijn landschaj)8ziekcnhuizen. Ken 
gouvernementsarts te Kendari, die ook J< <»laka tot 
ressort heeft, houdt op velc jilaatsen ]>oli- kliniek. 
Gouverncments Inlandsche schoh n Ji< < ft men te 
Kendari en Wawotobi, terwij) landscha ps- 
volkschoJen cn zcndingsscholen zijn gevestigd op 
resp. 14 ei)7 plaatKen. 

De inheemsche industric is van weinig b<dang. 
Foeja wordt nog geklopt. VIechtwerk : matt en, 
hoeden, zakken enz., wordt nog verv-aardigd voor 
eigen gebruik. J)c weefindustric is ver- drongen door 
ingevoerde weefseis. Katoeii wordt nog een weinig 
aangeplant op de erven. JJe To- 】aki's zijn goede 
smeden van wapens. Thans worden alleen nog 
j)arangs en lanspunten ge- inaakt. Het ijzer word 
vroegcr van Matano in Malili vorkregen; thans wordt 
het door Chinee- sche handelaren ingevoerd. Aan 
pottenbakken wordt nog veel gedaan ； het product 
is voor bin- nenlandsch gebruik. Het hoofdmiddel 
van bestaan is nog landbouw. Rijst wordt voornajne- 
lijk geteeld o)> ladangs, waar ook niais, groenlen en 
tweede gewassen worden geplant. 11 ier cn daar ziet 
men ook tabak, die voor cigen gebruik wordt 
verbouwd. In enkele streken, zooals Ko- naw6, 
komen sawahs voor, maar de oppervlakte is nog 
gering. Rijst wordt bij een goeden oogst uitgevoerd, 
Bij een slechten oogst wordt zij niet ingevoerd en 
Jeeft de bevolking van andere in het land aanwezige 
voedingsmiddelen. Ocbi en ketdla worden op de 
erven of kleine tuintjes en niet op de ladangs geplant. 
In velo streken leeft de bevolking nog hoofdzakelijk 
van sagoe, die in zoetwatermoerassen en moerassige 
dalen 
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wordt aangeplant. De klappercultuur is aan de kust 
uitgebreid. Uitvoer van copra heeft nog plaats. Koffie 
wordt thans in de borgstrekon meer en meer 
aangeplant. Do productio is nog niet noemenswaard. 
Wat aangaat de veeteelt, is de karbouwenstapel vrij 
groot. Een deel leeft in verwilderden staat, De 
karbouwen worden gebruikt als draag- en trekdier en 
voor de slacht. In 1929 woedde miltvuur in Z.O. 
Celebes, waar- door van den karbouwenstapel 土 
70% stierf. In 1932 is de epidemic tot staan gekomen 
door de bemoeiingen van een adjunct-veearts, die in 
1931 te Kolaka word geplaatst. Daar de le- 
vensvoorwaarden in Laiwoei zeer gunstig zijn 
(uitgestrckte weidcgronden en afwezigheid van 
tijgers) zal de veestapel zich spoedig herstellen, 
vooral ook, omdat uitvoer voorloopig is verbo- den. 
Het aantal runderen is nog gering. Ecn tweetal 
Chinccsche handelarcn heeft in Konawe een 100-tal 
Balineeschc runderen, terwijl de op Soembawa-
contract aan eenige hoofdcn gelc- verdo koppels 
Balineesch vee goed gcdijen cn zich voorttelen. Het 
aantal paardcn is even min groot; zij worden allecn 
gebruikt als rij- of last- dier. Geiten koinen in groot 
aantal voor. Zij worden nog niet vccl geslacht. 
Schapen zijn eerst in ]927 ingevoerd door ecn tweetal 
C'hineesche handelarcn； zij zijn nog niet in het 
bezit van de Inlanders. Hon den worden voor de jacht 
gebruikt. In Noord-Latoina worden zij ook gegeten. 
Castratie van vee is bij de bevolking bekend. Het 
wordt nibandoe genoemd en vindt toepassing bij 
karbouwen, honden en geiten. De vee- prijzen zijn 
st(；rl< gedaald en bedroegen in 1933 bijna 50% 
van die in 1927. De jacht wordt door de bevolking 
van Laiwoci beoefend ter voor- ziening in cigen 
behoefte aan vleesch, voor ver- maak cn ter 
bcscherining van landbouwgewas- sen. Gcjaagd 
wordt op herten, wilde varkens en anoeangs.」)。
vischvangst wordt beoefend op zee, lungs de klisten, 
in de rivieren en moerassen. De Tolaki vischt tcr 
voorziening in eigen be- hoeften, de Boegineezcn, 
Badjo's cn Boeton- neezen ook voor den verkoop op 
de pasars. Geel roogdo visch wordt weinig 
uitgevoerd, meor Iola (paarhnoer-schclpeii), tri pang 
en agar-agar. Behalvc deze, worden nog uitgevoerd: 
buffel- huiden, copra, rijst en boschproducten (rotan 
cn damar). Do inzamcling van boschproducten is nog 
een belangrijk niiddcl van bestaan dcr inheemsche 
bevolking. Uitvoer van hout heeft nu niet plaatH. Jfet 
lundHchap exploitecrt do bosschei), gelegcn aan do 
Staring- en Kolono- baai. Nabij P6opi, aan de 
laatstgenoemde baai, bovindt zich ecn klein 
djatibosehje cn nabij WawoBoebagoo aan de 
Staringbaai een jongo cljati-aanj)ianl. In de bosschen 
van Noord- cn Zuid-Kendari komt geelhout voor, dat 
ook wordt geexploiteerd on nu en dan uitgevoerd. j)e 
han- del is hoofdzakelijk in handen van Chineczen en 
JJocgiiicezon. Het voornaaniste transport- middol is 
de koeJie. Karbouwen worden gebruikt voor hot 
sleopon van rotan en het dragen van las ten. Paardcn 
worden weinig als lasLdier gebruikt. Verder heeft 
men als transportmiddclen tc land grobaks cn auto's. 
Voor afvoor van boschproducten langs de rivieren 
gebruikt men bamboevlotten. Opvoer langs do 
rivioren heeft plaats met prauwen en sampans. De 
kustvaart geschicdt ook met prauwen, al of niot van 
zeilon en vlorken voorzien. Do K.P.M. onderhoudt 
eon 

geregelden dicnst op Kendari; zij doet ook, ala er 
vracht is, kleinere uitvoerplaatsen langs de kust aan, 
o.a. Poelo Baroe in Straat Tiworo. 

Wegens de geringe bevolkingsdichtheid (±6 
zielen per km.8) kan het wegennet slechts ge- 
leidelyk aan verbeterd worden. De bestaande 
autowegen hebben een totale lengte van 422 km.; zij 
loopen van Kendari over Wowotobi en Lam- boeja 
naar Kolaka (tot aan de grena 98 km.); van 
Wowotobi naar Ambekairi over Aboeki en Latoma 
(69 kin.)； van Lamboeja over Motaha naar Andolo 
en Palangga (68 km.) ； van Andolo over Tinanggea 
naar Langkapa in Poleang- Roembia (totaan de grens 
35 km.)； van Tinanggea over Lakara naar Palangga 
(34 km.); zijweg naarToroboeloe (17 km.)； van 
Toroboeloe over Ambesea, Wolagi en Lamboesa 
naar Lepolepo (37 km.); van Lam bo (bij Kolono) 
over Lepolepo naar den grooten weg Kendari-
Kolaka (62 km.). De voornaamste paden zijn: van 
Motaha naar Lepolepo (vroeger auto weg); van 
Kendari langs de kust naar Wanggoedoe (Lasolo) en 
van daar naar Wiwirano tot de noordgrens, dicht- bij 
het Toewoeti-meer； van Lasolo via Asera naar 
Wiwirano en het pad van Ambekairi (La- tonia) naar 
Asera. Deze paden hebben een ge- zamenJijke lengte 
van ± 350 km. 

Er zijn in het landschap 2 landbouwconces- sies, 
door het Land verleend, bestemd voor klap-
percultuur, cen aan eeu Europcaan en een aan een 
Chinees; verder 3 erfpachtsperceelen, door het 
zelfbestuur verleend, waarvan 2 aan Chineczen cn 
een aan een Japanner, ook alle voor klappercultuur 
bestemd. 

Volgens de overlevering waren de eerste vorsten 
van Laiwoei nedergedaald uit den hemel te 
Rahoemboe in Loe woe, van waar zij naar het 
brongebied van de Konaweha-rivier waren ge- 
trokken. Later zakten zij die af en vestigden zich in 
de streek tusschen de rivieren Konaweha en 
Lahoemboetoe, Konawe genoemd. Hier is steeds het 
centrum van het bestuur over Laiwoei geweest. Na 
zijn vestiging in Konawe droeg do vorst van Laiwoei 
den titel van Makole van Konawe. In later tijd, toen 
door toename der bevolking het rijk zich had 
uitgebreid, werd door den Makol6 in het 0. in 
RanomaEto, de kuststreek vanaf do monding der 
Konaweha, in den benedenloop Sampara geheoten, 
tot aan Straat Tiworo, cen ponggawa jiangesteld, en 
in het W. in Latoma, dat zich uitstrekte tot do Boni-
golf, ccn sabandara. Zij hadden tot taak don oersten 
stoot van een invaller op te vangen on den vorst to 
waarschuwen, opdat deze het land in staat van 
tegonweer kon brengen. Do Makole*8 waren 
evenwel toch uict in staat overal in hun uitgestrekt 
gebied hun gezag to handhaven, zoodat eonigo 
streken van het rijk afvielen, zooals Mekongga, 
Poleang cn Roeinbia. Door Makolo Sangca Inato 
word het rijk verdeeld onder zijn afstammelingen. 
Deze vorst, bij zi)n leven Magoe of Te Bawo 
genaamd, is wel do nicest bekendo Makole van 
Laiwooi. AHe hoofdea brengen hun stamboom tot op 
dezon Sangen Inato terug. Hij was de zoon van cen 
dochter van Mukole Ta wo Nirookoe en een 
Bonfischen vorstentelg, Aladockalla genaamd. Na 
don dood van Makole Tawd Nirookoe volgdc Magoo 
of To Bawo, later bekend als Sangca Inato, hem op. 
Sedort do komst van Madoekalla begon do periodo 
van vermaagschapping on ondorhoorig- 
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heid aan Bone, hetwelk voortduurde tot onze komst. 
Nog steeds heet de tijd v66r de komst van de 
Kompeni de “tempo Bon6". Sangea Inato gaf een 
aantal van zijn kinderen titels en verschillende 
landstreken te besturen. Die re- geling kwam hierop 
neer, dat in Laiwoei 2 land- schapjes ontstonden: 1°. 
Konaw6, staande onder het reohtstreeksch bestuur 
van den Makol6, verdeeld in 7 districten: Wawotobi 
onder een soelewata; Tonggaoena onder een 
ponggawa; Oew6pai onder een kapitan maldpo; 
Latoma onder een sabandara; Pondidaha onder een 
pa- bitjara of soelemandara ； Aboeki onder een 
sapati (later inea assenoemo en nog later bokdo ge- 
noemd); en Poeriala (Lamboeja) onder een ino- wa
； 2°. RanomaEto, onder een sapati, die min of meet 
zelfstandig was, maar het oppergezag van den 
Makole van Konawe erkende. Onder dien sapati 
stonden de kapitan bontoaio van Sampara en de 
ponggawa van Poassia. Voorts waren aan Konawe 
onderhoorig: a. Andolo onder een anakia 
(afstammeling van den makole); b. Tongaoena-
Laiwoei zonder anakia en staande onder het bestuur 
van zijn eigon oorspronke- lijke hoofden, die 
schatplichtig waren aan den Makole; thans behoort 
deze landstreek tot de onderafdeeling Kolaka. Het 
district Lasolo was toenmaals nog onbewoond, 
terwijl Wawonii nog tot het sultanaat Wolio 
(Boeton) behoorde. De Makole van Konawe was 
vorst van het ge- heele landschap en werd bijgestaan 
door een hadat (osara), waarvan de leden als 
zoodanig poetoboe werden genoemd. De hadat van 
Konawe deed alle belangrijke zaken van het geheele 
landschap af en wees in overleg met die van 
RanamaEto den opvolger van den Makole aan. 
Makold Sangea Ginoboroe had den sapati van 
Aboeki aangewezen als zijn opvolger, zoo hij 
kinderloos mocht sterven. Door die aanwijzing werd 
de sapati inea assenoemo of woetanbino- tisso 
genoemd, om aan te geven dat uit diens geslacht de 
makol6 moest worden gekozen. Toen dan ook 
genoemde makol6 zonder nakomelingen stierf, 
begaf Tohamba, de toenmalige sapati zich naar het 
paleie (laikaha) in Konaw6. De overige hadatleden 
wilden hem evenwel niet als vorst erkennen en zoo 
ging de verheffing van Tohamba niet door. Sedert is 
in Konaw6 geen Makole meer geweest. De titel in6a 
assenoemo verviel, omdat de drager geen makold 
werd, en werd vervangen door den titel bok6o, een 
Tolakisch woord, dat krokodil beteekent, om aan te 
geven, dat de drager do voornaamste anakia is. 
Vorengenoemde Sang6a Ginoboeroe was de tweede 
Makol6 na Sang怎 Inato; onder hem vestigde zich 
een anakia van 0ew6pai in Wiwi- rano, dat grootere 
zelfstandigheid kreeg en rechtstreeks onder den 
Makole kwam te staan. Ook in Wongoedoe Tinoboe 
en Lembo (landstreek Lasolo) vestigden zich 
anakia's, dio rechtstreeks in verbinding stonden met 
den vorst. Na den dood van Sangda Ginoboeroe, 
toen er geen Makol6 meer in Konaw6 werd aange- 
8teld, viel het .rijk uiteen in van elkaar onaf- 
hankelijke deelen ； het landschapje (zie hiervoren) 
Konaw6 in 7 deelen; het landschapje Ranoma- Eto 
werd zelfstandig en bleef den geheel vormen, daar 
de sapati zijn gezag wist te handhaven over den 
ponggawa en kapitan. In later tijd wist de sapati Te 
Bawo zich te doen verheffen tot Ma- kol6 van 
RanomaEto, wat mogelijk werd ge- 

acht, omdat er in Konaw6 toch geen Makole was. Er 
werd evenwel wegens gebrek aan geld geen laikaha 
(paleis) gebouwd. Deze toestand bleef zoo tot onze 
komst en het was het ze】f- bestuur van RanomaEto, 
dat door ons werd beschouwd als het zelfbestuur van 
geheel Laiwoei. Andolo en Wiwirano werden ook 
onaf- hankelijk en de anakia's aldaar matigden zich 
den titel Makole van hun gebiedje aan. Lasolo, waar 
meerdere anakia's afzonderlijke staatjes vormden en 
geen eenheid bestond, were! door Ternate en 
Boengkoe schatplichtig gemaakt. Deze toestand 
duurde tot ± 1870, toen La Amana alias Hadji Tata, 
een afstammeling van den anakia van Wanggodoe, 
het bestuur over geheel Lasolo op zich nam. Hij 
verbood een- voudig het opbrengen van een 
schatting, zonder dat Boengkoe of Ternate er iets 
tegen deden. V66r hij het bestuur over Lasolo op zich 
nam, was hij lakina van Wawonii, dat eerst onder 
Boeton hoorde, maar onder hem van dat sultanaat 
vrij- kwani. Zooals reeds hiervoren is vermeld, 
werden. de vorst en hadat van RanomaEto door het 
Gouvernement als de radja en hadat van het 
landschap Laiwoei erkend. Eenige jaren gelcden 
werd het inheemsche bestuur gereorganiseerd. De 
indeeling van het landschap is thans offici- eel als 
volgt： 1. de gemeente RanomaEto, be- staande uit 
de ondergemeenten: Kendari, Kon- da, Abeli 
(Poasia), Sampara en Kolono; 2 de gemeente 
Konawe, bestaande uit de onderge- ineenten： 
Wawotobi, Oewepai, Lamboeja, Poendidaba, 
Tongaoena, Aboeki en Latorna; 
3 Andolo; 4 Palangga; 5 Lasolo; 6 Wiwirano, met de 
ondergemeente Asdra; 7 Wawonii. J n de practijk 
noemt men sub 1 en 2 hoofddistricten, sub 3 t/m 7 en 
de ondergemeenten van sub 1 en 2 districten ； de 
ondergemeente As6ra wordt dan onderdistrict 
genoemd. Het zelfbestuur b(.-Htaat uit den radja 
(bestuurder) en de hadat, Hainen- gesteld uit een 
sapati en een kapitan. Na den dood van den 
ponggawa in 1928 werd geen ha- datlid met dien titel 
aangestekl.」)e hadatleden worden aangesteld door 
den Gouverneur van Celebes en Onderhoorighcden, 
gehoord den bestuurder en de volgens de ad at 
daartoe aangewezen landsgrooten. De gemeente- en 
onderge- meentehoofden worden door het 
zelfbestuur be- noemd na gehouden verkiezing in hun 
ressort en na goedkeuring door den Gouverneur. J)e 
kampoengs c.q. kampoemgcomplcxen staun onder 
kampoenghoofden, die, na gehouden ver- kiezing in 
de betrokken kampoengs, door het zelfbestuur 
worden benoeind, welke benooming goedgekeurd 
moet worden door den Assistcnt- Rcsident van 
Boeton en Laiwoei. 

Van de overeenkomBten, door het Ned.-Ind. 
Gouvernement met Laiwoei gesloten, mogen bier 
vermelding vinden： het Jange contract van 27 
artikelen op 13 April 1858, gesloten met La mango, 
radja van Kandarie en zijn hadat, bestanndo uit een 
sapati, een adjunct-kapitan en eei)ponggawa； het 
werd goedgekeurd bij G.B. van 31 Juli 1858. Zijn 
zoon Sao-Sao, radja van Laiwoei en zijn 
landsgrooten teekenden op 15 Mei J 880 een akte van 
verband, die werd goedgekeurd bij 
G. B. van 14 November J 880. De vadcr 
van dozen radja was de zoon van den hiervoren reeda 
ge- noemden sapati Te Bawo, die zich den titel Ma- 
I kolG van RanomaEto had aangematigd. Op 21 
December 1885 werd met radja Sao-Sao on zijn 
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hadat een nieuw lang contract gesloten, dat werd 
goedgekeurd bij G.B. van 5 Juli 1887. Bij suppletoire 
overeenkomsten werd dat contract aangevuld: op 17 
Mei 1889 (G.B. 31 Mei 1890) met bepalingen tot 
bescberming van telegraaf- lijnen; op 13 Maart 1889 
(G.B. 31 Mei 1890) met bepalingen tot tegengang 
van in- en uitvoer van oorlogsbehocften； op 23 
October 1897 (G.B. 4 April 1900) met bepalingen 
omtrent mijnbouw. Genoemd contract van 1885 met 
zijn aanvul- lingen werd vervangen door een nieuw 
lang contract, op 16 April 1906 gesloten met 
denzelfden radja Sao-Sao en zijn hadat, en 
goedgekeurd bij G.B. van 3 September 1906. Op 
denzelfden datum werd een suppletoire 
overeenkomst gesloten tot overname van het recht tot 
heffing van in- en uitvoerrechten en accijnzen en 
havengel- den tegen een schadeloosstelling van / 900 
,s jaars (G.B. van ] 9 Juli 1906 n°. 4). Het opium- 
monopolie werd bij G.B. van 2 Februari 1907 n°. 14 
overgenomen tegen een schadeloosstelling van / 600 
's jaars. Bij suppletoire overeenkomst van 15 
Februari 19]2 (G.B. 5 April 1914) werd het 
vendureglement in het landschap van toepassing 
verklaard. Van al de zelfbesturende landschappen in 
het gouvernement Celebes en Onderhoorigheden had 
Laiwoei het langst zijn lang contract behouden, 
echter blijkbaar niet ten genoegen van radja en 
landsgrooten, die het las- tig vonden al de artikelen 
to onthouden en na te komen, waaroni zij ten laatste 
zelf verzochten om maar onder de korte vcrklaring te 
komen. Op 30 Augustus J 91 7 legden de radja en zijn 
lands- grooten de korte vcrklaring volgens uniform 
model af, die werd goedgekeurd bij G.B. van 2 
Augustus 1918 n°. I「＞. Radja Sao-Sao, die van 
1885 af bestuurde, Hticrf in November 1928, en werd 
tijdelijk vervungeu door zijn oudsten zoon Tekaka. 
Bij G.B. van 27 Juli ]933 n°. 32 werd machtiging 
verlccncl hem een akte van verband to doen 
tcckenen, hetgeen is geschicd op 9 November 1933. 

Do radja woont in Kendari en heeft een be- 
zoldiging van / 250 's maands, benevens een 
autotoelage uit de landschapHkas. De leden van de 
hadat genictci) ook salaris en toelagen voor 
rciskosten uit die kas. Andero bezoldigde hoof- den 
zijn do gemecnle- en ondergeineentehoof- den, 
benevens het kumpoenghoofd van Kendari. Andere 
kampoenghoofden zijn onbezoldigd en genieten 
slechts collecteloonen. De gemeente- hoofden 
krijgen ook een klcine toelage voor reis- kosten. De 
voornaumste inkomsten van het lancl- schap worden 
getrokken uit belastingcn: Sima assaparang 
atoewong, slachtbelasting, heffing van ingezameldo 
bosehproducten, afkoop hee- rendicnsten, 
drinkwaterlciding, verhuur van zitplaatscn op pasars, 
oj)brengst van wildhout- exploitatie, en Gon 
vernementsachadeloosstel- lingon. Do voornanmstc 
uitgaven zijn: restitu- tiopost (/ 32134), 
bezokligingen van het zelfbe- 8tuur, van hoofden en 
ambtenaren, rciskosten zelfbestuur en hoofden, 
volksonderwijs, voor bruggen en wegen en koston 
boschexploitatie. Het rechtswezen is geregeld 
volgens artikel 17 der zelfbeatuursregeling 1927. 

Literaluur: F. Treffers; Het landschap Laiwoei in 
Z.O. Celebes en zijne bevolking, met kaart en 
afbeeklingen, Tijdschr. Aard. Gen. 2de serie, dl. 
XXXI, biz, 188 en v.; Dr. Ir. W. Dieck- man en Ir. M. 
W. Julius, Algemeene geologie en 

ertsafzettingen van Z.O. Celebes met kaart en 
illustraties, Jaarb. Mijnw. N.I. dl. 53 (1924), 
biz. 11 en v. ； W. F. Gisolf, Mikroskopisch onder- 
zoek van gesteenten uit Z.O. Celebes, Jaarb. / 
Mijnw. N.I. dl. 53(1924), biz. 16 en v.; J. H. 
Jaspers, Van de Kendaribaai. naar de Lasolo^ 
rivier, Oostk. v. Celebes, met - kaart; -Tijdscrhr. 
Aardr. Gen., dl. XLIII (1926), biz. 55—6,/' 

BOLAANG-MONGONDOU, BINTAOEITA, 
KAIDIPANBESAR cn BOLAANG-OEKI, (Aanv. / J 
Din. I en II). Zelfbesturende landschappen, die 
de onderafdeeling Bolaang-Mongondou der af- 
deeling Man ado 一 (residentie Manado) vormen, 
onder een controleur, bij het Binnenlandsch 
Bestuur, met standplaats Kotamobagoe (Ind. 
Stb. 1932 no. 571). Zij hebben een gemeen- 
schappelijk vermogen met gemeenschappelijke 
lasten en baten, welke verhandeld worden door 
de onderafdeelingskas van Bolaang-Mongondou. 
Het gebied van dit complex van zelfbesturen. 
wordt begrensd： ten N. door de Celebes-zee, ten 
Z. door de Golf van Tomini, ten 0. door de onder- 
afdeeling Minabasa der afdeeling Manado en ten 
W. door dF^fdeeling Gorontalo der residentie 
Manado. 

De vier landschappen bestaan voornamelijk 
uit bergland. Behalve de uitloopera van de 
Woeloer-mahatoes (= honderdgebergte) in het 
n.o.-lijk deel van het landschap Bolaang-Mon- 
gondou, zijn er tweo bergketens welke door de 
onderafdeeling loopen van O. naar W.; de noor- 
delijke, bestaande uit het Boeloedoea- en het 
Kabila-gebergte, begint ten W. van de Loin- 
bagin-rivier; de zuidelijke, het Mongondou- 
gebergte, begint bij het Woeloer- mahatoes- 
gebergte en vindt, na de Molibagoe-inzinking, 
zijn voortzetting in het Bonegebergte, dat zich 
tot ver in het Gorontalosche uitstrekt. Daar ver- 
scheidene uitloopers van beide bergketens tot 
a an zee reiken, zijn de kusten veelal bergachtig, 
aan de Golf van Tomini in meerdere mate dan 
aan de Celebes-zee. De kustvlakten zijn dan ook 
veelal niet breed ； de voornaamste zijn aan de 
n.kust: die tusschen de Poigar-rivier en den 
Maririheuvel, die tusschen laatstgenoemden heu- 
vel en hot Liwoenggebergte; voorts die van 
Lolak, Ajoeng, Sangkoep, Bintaoena, Bohabal, 
Bolaiing-Itang, Boroko en Boeko; aan de z.-kust 
worden aangetroffen de kustvlakten van Boejat, 
Kotaboenan, Togid, Motongkad, Noeangan, 
Doemagin, Matandoi, Pinolosian, Linawanen Mo- 
libagoe. Tusschen genoemde bergcomplexen vindt 
men twee groote hoogvlakten： van Mongondou 
en van Doemoga, van elkaar gescheiden door 
een 100 m. hoogen heuvelrug. De eerste hoog- 
vlakte loopt naar het O. en N.O. op tot 500 " 
600 m. en heeft een ruimen uitgang naar de n.- 
kust, tusschen het Boeloedoea-gebergte en de 
uitloopers van do Woeloer-mahatoes; de uit- 
gang naar het Z. is nauwer en kan worden be- 
schouwd als de inzinking tusschen de uitloopers 
van de Woeloer-mahatoes en het Mongondou- 
gebergte. Aan den n.o.-lijkexi rand van die hoog- 
vlakte staat de vulkaan Am bang (2070 m.). Do 
Doemoga-vlakte heeft naar het N. een nauwen 
uitgang langs de Lonibaginrivier en naar het Z. 
door de inzinking tusschen het Mongondou- en 
het ten W. daarvan gelegen Bonegebergte. Ter- 
Wyl de eerstgenoemde hoogvlakte veel eruptief 
gesteente, zwavel- en wannwaterbronnon heeft, 
i8 de Doomoga-vlakto vlak met een kleibodoni 
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met op vele plaatsen een veenformatie. In het N.O. 
in de Woeloer-mahatoesbergen ligt nog de 土 1050 
ni. hooge Poigar-hoogvlakte, waarvan ＜le 
bodemgesteldheid van vulkanischen a a rd is. Wat 
de mate van vruchtbaarheid betreft staan de 
hoogvlakten van Mongondovi en Poigar bo- 
venaan, dan volgen de kustvlakten en vervolgens de 
hoogxdakte van Doemoga. 

Aan den rand dcr Poigarhoogvlakte ligt het 
bergmeer Danau Mooat, dat hoofdzakelijk ge- voed 
wordt door de in het Z.O. daarin stroo- mende 
Montagai-rivier. In het N.W. wordt het meerwater 
door de Poigarrivier afgevoerd, die na door het 
klcine Iloloi-meer gegaan te zijn, in de Celebes-zee 
uitmondt. Zoowel de noord- als de zuidkust bestaat 
afwisselend uit strand en rotsen. Aan de n.-kust ligt 
een vicrtal eilanden, n.l. P. Molosing, tusschen 
Inobonto en de baai van Oeki, en P. Tiga tusschen 
Maelang en Do- misil. Aan de z.-kust vindt men een 
twdetal eilanden: P. Koemake en P. Bomboajonan, 
die de reede van Kotabocnan beschermen. Voorbij 
kaap Flesko vindt men P. Lainpoe of P. Kelapa met 
een vuurtoren. Voor de kust bij Tobajagan liggen P. 
Pondang en P. Babi. 

De meeste landingsplaatsen zijn gelegen aan een 
open kust, zooals; Bolaang, Bolaang-Itang en 
Boeko aan de Celebes-zee, en Noeangan en 
Molibagoe aan de Golf van Tomini. Gedurende een 
deel van het jaar zijn zij aan de n.-kust door de w.- 
en n.winden en aan de zuidkust door de 
zuidenwinden van een geregelde communicatie 
over zee zoo goed als afgesloten. Baaien, te alien 
tijde voor de kleine scheepvaart geschikt, zijn in het 
N. die van Laboean-Oeki en Domisil in Bolaang 
Mongondou, benevens die van Boroko in 
Kaidipanbesar; in het Z. die van Djiko in Bolaang-
Mongondou en van Panango in Bo- laang-Oeki. De 
Laboean-Oeki-baai met een goede ligplaats voor 
zeeschepen is van het bin- nenland voor 
handelsverkeer nog niet toegan- kelijk. De aanleg 
van een behoorlijken verkeers- weg daarheen zou 
van de noodlijdende onder- afdeelingskas te zware 
offers eischen. De reede van Inobonto is nog steeds 
de plaats, waar de K.P.M. booten, ook in den w. 
moesson, lossen on laden. Zij is door een autoweg 
verbonden met de onderafdeelingshoofdplaats 
Kotamobagoe op de volkrijke hoogvlakte van 
Mongondou； 8 km, oostelijk van Inobonto ligt de 
open reede van Bolaang, de vroegere havenplaats. 
De rivieren in de onderafdeeling zijn te ondiep en 
te sneJ- stroomend om van belang te kunnen zijn 
voor de scheepvaart; de voomaamste zijn, 
uitmondende in de Celebes-zee (van het 0. af 
gerekend)： de Kali Poigar, (op de grens met de 
Minahasa), de Kali Nonapan, de Bantik- of 
Bolaang-rivier, de Lombagin-rivier (bij Inobonto), 
ontstaande uit de samenvloeiing, boven Lengagon, 
van de Ong- kak-Mongondou en Ongkak-Doemoga
； de kali Lolak, de kali Ajong, de kali Sangkoep 
(op de grens van Bolaiing-Mongondou met 
Bintaoena)； de kali Bohabak, de kali Bolaang-
Itang en kali Atinggola of Andagile (op de grens 
van Kaidipanbesar met Gorontalo). In het Z., uit- 
mondende in de Golf van Tomini, zijn vermel- 
denswaard de K. Boejat (op de grens met de 
Minahasa), de K. Togid, de K. Motongkad, do 
Molobog-rivier, de K. Noeangan (alle in Bo- laang-
Mongondou) en de rivier van Molibagoe in 
Bolaang-Oeki. Van al deze rivieren wordt door 

de bevolking het meest gebruik gemaakt van de 
Lombagin met haar hoofdtakken en wel voor den 
afvoer van boschproducten (rotan, damar, hout). 

De voornaamste wegen in het landschap Bo- 
laang-Mongondou zijn voor autoverkeer ge- schikt; 
de bruggen en duikers zijn zooveel mo- gelijk 
permanent gemaakt. De belangrijkste wegen zijn： 
1. die van Kotamobagoe over Bolaang (48 kin.) en 
Poigar (75 km.) langs de kust naar de Minahasa; 2. 
die van Kotamobagoe over Doemoga, Doelodoeo 
naar Bolaang-Oeki; 3. die van Kotamobagoe over 
Poopo naar de grens met de Minahasa; 4. die van 
Pontodon over Bilalang naar Pasi en van Pasi naar 
Pino- ba; 5. die van Kotamobagoe naar Honda jag 
en verder over Kotaboenan naar Togid. Van den 
weg Kotamobagoe naar Bolaang gaat een ver- 
beterd pad naar Laboean-Oeki (25 km.) en van- daar 
langs de kust naar Bintaoena (60 km.). In dit 
landschap heeft men dat verbeterd pad Joopen tot 
aan de grens met Kaidipanbesar. Jn dit landschap is 
de kustweg van Boroko (zetel van den bostuurder) 
over Bolaang-Itang naar de grens met Bintaoena 
voor het grootstc gcdeeltc geschikt gemaakt voor 
autoverkeer； van Boroko naar het W. loopt een 
verbeterd paardenpad tot de grens met Gorontalo. In 
het landschap Bolaang-Oeki heeft men alleen 
paardenpaden. Ver- keersmiddelen zijn te water； 
prauwen, K.P.M. booten en op de rivieren ook 
vlollen； te land: paarden, rijwiden, bendies, 
ossenkarren, per- sonen- en vrachtauto's. 

Alle kampoengs zijn waar mogclijk langs be- 
staandc wegen aangelegd. In vele karnpoengs zijn 
pleincn en om de bebouwde korn zijn tuinen 
aangelegd. Erven en kampoengwegen zijn goed 
onderhouden. De huizen »taan op p；il＜：n en 
zijn over het algemeen in Bolaang 31 ong＜judou 
be- hoorlijk gebouwd； zij bevatten elk 6＜：n 
/'■zin. In de overige landschappen is aan de Imi；
：vesting der bevolking nog vcel te verbeterei). De 
door afstarnmelingen van eertijds uitgeweken Mina- 
hassers bewoonde dorpen zijn op h(；uvels ge-
bouwd. Ofschoon reeds meer dan een ecu w in 
Mongondou gevestigd, hebben zij ziuh ni＜：t in de 
inheemsche bevolking opgelost on zijn tot het 
Christendom overgegaan tocn ccn zcndcling- 
leeraar hicr in 1905 zich kwam vestigej). 

Ointrent de afkomst en staniindceling der 
inheemsche bevolking is met wcinig zekerheid iets 
mede te deelen. Volgcns een oude overlevering 
inoet de vlakte van Doemoga de baker- mat zijn van 
den Bolaang-Mongondoucr. Van (laar zouden de 
nakomelingen van vier stam- ouders zich hebben 
verspreid naar de hoog- vlaktc van Mongondou ； 
cen decl vestigde zich bij den lieuvel Mobondoc en 
vormdc de bcvol- king van het tegenwoordige 
onderdistrict Pasi, terwijl cen ander gedeelte zich 
nederzette bij den Toedoei (= top) LoJojan (de 
voorouders der bevolking van het tegenwoordige 
onderdistrict Lolojan). Later zouden op last van cen 
zekeren radja Poenoek de in de vlakte van Doemoga 
achtergeblevenen zich naar de vruchtbare 
hoogvlakte van Mongondou hebben verj)laatst. 
Van hier uit heeft verdero verspreiding naar de 
kuslstreken pJaats gehad. Alleen het eigenlijke 
Bolaiiangsche moet een oorspronkclijke bevolking, 
afkomstig van Boentalo (bij de baai van Oeki), 
hebben gehad. Elko kampoeng der hoog- 
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vlakte had aan de kust een bepaalde streek, waar 
uitsluitend haar bevolking been trok om zout te 
maken en te visschen, met het gevolg, dat 
langzamerhand aldaar een nederzetting ontstond, die 
totaboean werd genoemd. Zoo hebben nu nog de 
kampoengs Mongkonai, Ko- pandakan en Mojak op 
de hoogvlakte respectie- velijk als totaboean: 
Toetajan, Boejat en Mo- tongkad aan de z.-kust, 
terwijl Pasi als totaboean Poigar aan de n.-kust heeft. 

De inheemsche bevolking van Bolaiing-Oeki is 
van Gorontalosche origine, terwijl die van 
Kaiclipanbesar en Bintaoena uit het Bwool- sche 
stammen. 

De klasse-indeeling der bevolking was vroe- ger in 
hoofdzaak een vierdeelige: de adel (mo- dodatoe), de 
tweede adel (bangsa kohongian), de vrije derde stand 
(bangsa toean in lipoe) en de slavenstand (bangsa 
ata). Na afschaffing van de slavernij en het 
pandelingschap zyn de laatst- genoemde twee 
standen vrijwel samengesmolten (zie de elfde en 
vijftiende jaargangen van de „MededeeIingen 
vanwege het Nederlandsche 
Zendelinggenootschap"). 

Het grootste gedeelte der inheemsche bevolking 
van de vier landschappen belijdt den Islam. Evenals 
in Tolitoli heeft de S.I. in deze streken vroeger een 
slechten invloed gehad op den politieken toestand, 
thans is dat niet meer het geval. Het Christendom 
wordt beleden door de meeste afstaminelingen der 
gelmmigreerde Minahassers en door 土 5000 
inheemschen, v.n.l. Mongondouers. De kampoeng 
Boentak in het landschap Bintaoena is byna geheel tot 
het Christendom overgegaan. Heidenen worden nog 
in gering aantal aangctroffen in de kampoengs der 
gelmmigreerde Minahassers, in het onder- district 
Pasi, op de hoogvlakte van Doemoga en in Bintaoena. 

De inheemsche bevolking van elk landschap 
spreekt liaar eigen taaJ. Het Maleisch wordt veel 
gesproken en verstaan. 

Hoofdrniddel van bestaan der inheemsche 
bevolking is landbouw； bijkomende bronnen van 
inkomsten van cenig belang zijn: visscherij, 
kleinhandcl, het inzamelen van boschproducten en 
het werken op ondernemingen of bij de land- 
schapswerken. liijst en mais worden voorna- melijk 
op ladangs verbouwd. Do cultuur van rijst op sawahs 
neemt evenwel toe; aawahcom- plexen vindt men o.a. 
in het landschap Kaidipan- besar, bij do kampoeng 
Pontak en bij Bolaang- Jtang en in het landschap 
Bolaiing-Mongondou, bij Toengoi en Kopandakan 
(op de hoogvlakte) cn bij do kampoengs 
Kinolontagan, Boejat, Kajoemojondo en Motongkad. 
De verkregen oogst client vrijwel geheel voor eigen 
con- sumptio. Rijst-tekorten worden aangevuld met 
iruiis, oobisoorten en sagoe. Vreemdclingen en 
ondernemingen zijn aangewezen op geimpor- teerdo 
rijst. De klappercultuur is zeer uitge- breid; do copra 
wordt uitgevoerd naar Manado^. Gorontalo on 
Makassar. Ook de koffiecultuur breidt zich uit. Op de 
' bestaando landbouw- conccssics (25) en 
erfpachtperceelen wordt voor- namclijk 
klappercultuur gedreven. Slechta de onderneming 
Modajak plant alleen k of fie. Ta- bak wordt door do 
bevolking voor binnenland- sche coneumptie 
verbouwd. De vecstapel is voldoendo voor de 
behoeften der bevolking; ’ uitvoer van vee heeft niet 
plaats. De Industrie is 、 

van weinig belang. Te Boroko (landschap Kaidi- 
panbesar) is een weefschool opgericht. Goud- 
wasscherij komt niet voor. Er zijn nog 2 mijn- bouw-
exploitatie en exploratie-maatschappijen； de 
ontvangsten uit cijns en vastrecht daarvan zijn 
evenwel voor 1934 pro memorie geraamd. De 
visscherij levert nauwelijks voldoendo op voor de 
binnenlandsche consumptie. Gedroogde en 
gezouten visch wordt ingevoerd van Makassar. Jacht 
wordt beoefend — maar niet als middel van bestaan 
— op wilde varkens, herten, anoa's, babi-roesa en 
vogels. Ter bescherming van den landbouw wordt 
ook gebruik gemaakt van varkensgif, verstrekt door 
het bestuur. Als gevolg van de lage prijzen der 
boschproducten (rotan, da mar, hout) is de 
inzameling en uitvoer daarvan zeer achteruitgegaan, 
ofschoon de meeste Bergen nog met zwaar bosch 
bedekt zyn, waarin veel goede houtsoorten (ebben- 
en ijzer- hout) evenals rotan, da mar en pakoe-dara 
voor- komen. Voor het kappen van hout worden 
tegen betaling, ten behoeve der onderafdeelingskas, 
licenties verstrekt. De handel op de pasarg, vo oral 
te Kota-mobagoe (onderaf deelings- hoofdplaats) is 
druk. Opkoop van inheemsche producten geschiedt 
door uitheemsche hande- laren, voornamelijk 
agenten van te Manado ge- vestigde firma's. 

De gezondheidstoestand der bevolking is over het 
algemeen vrij gunstig. 

Het onderwijs wordt verzorgd door de zen- ding 
(in het landschap Bolaiing-Mongondou en Boroko) 
en de zelfbesturen. 

De financieele toestand der onderafdeelings- kas 
is ongunstig. De inkomsten zijn sterk ge- daald. De 
belastingen zijn: inkonistenbelasting, opcenten, 
crisisheffing, personeele belasting, 
motorvoertuigenbelasting, recht op de inzameling 
van boschproducten en slachtbelasting. De 
opbrengst van den afkoop van heerendiensten wordt 
geheel verbruikt voor de uitvoering van 
heerendienstwerken. Andere inkomsten zyn： 
Gouvernementsschadeloosstellingen voor de o- 
vername van de heffing van uitvoerrechten en het 
havenbeheer en verder inkomsten uit land- 
bouwconcessies en erfpachtsperceelen, verhuur van 
gronden, verhuur van landschapsgebouwen en van 
zitplaatsen op pasars, uit kapvergunnin- gen enz. 
Een groot deel der inkomsten moet be- steed worden 
aan do betaling van de restitutie- post, de 
bezoldigingcn en toelagen voor reis- en 
verblijfkosten der zelfbestuurders, inlandscho 
hoofden en ambtenaren enambtstoelagen der zelf- 
bestuurders. Een crisiskorting van 17% wordt 
toegepast op de boveugenoemde bezoldigingen. 

De rechtspraak geschiedt volgens art. 19 der 
Zelfbestuursregelen 1927 en daarop berustendo 
zelfbestuursverordeningen en residentsbesluiton. 

Hieronder volgen eenige bijzonderheden om- 
trenfc elk der landschappen afzonderlijk: 

Bolaang- Mongondou (zie DI. I) is het grootste 
dor vier bovengenoemde landschappen. Met wordt 
begrensd: ten N. door de Celebes-zeo; ten 0. door de 
Minuhasa, waarvan het geschei- den is door do 
Poigar-rivier van haar monding in de Celebes-zee tot 
aan het meer lloloi; door den o.- en z.-oever van dit 
meer tot daai,, waar de Poigar-rivier erin stroomt; 
door deze rivier tot aan haar oorsprong uit het meer 
Danau (Modat), daarna door den n.- en o.-oever van 
dit meer tot de uitmonding claarin van do Mon- 
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tagai-rivier; verder door deze rivier tot haar 
oorsprong op den B. Kolodaan, gelcgen in de 
waterscheiding tusschen de Celebes-zee en de Golf 
van Tomini; voorts door genoemde wa- terscheiding 
tot den oorsprong van de Boejat- kiri-rivier op het 
Liandoekgebergte, door deze rivier tot haar 
uitmonding in de Boejat en ten slotte door 
laatstgenoemde rivier tot haar uitmonding in de 
Tomini-bocht. Ten Z. wordt het landschap begrensd 
door de Golf van Tomini en ten W. door de 
landschappen Bintaoena en Bo- laang-Oeki, van 
welke het gescheiden is door de Sangkoeb-rivier van 
haar uitmonding in de Celebes-zee tot haar 
samenvloeiing met de Biaoe- rivier; vervolgens door 
deze rivier tot haar bron- nen op de primaire 
waterscheiding tusschen n.- en z.-kust; verder door 
die waterscheiding z.o.- waarts gaande tot den B. 
Sogoee en ten laatste door den van hi er gaanden 
uitlooper in z.-lijke richting over de toppen Tapa, 
Tolendad on Pa- nang tot Tandjoeng Labotta aan de 
Golf van Tomini. 

De bevolking van Bolaang-Mongondou be- staat 
uit 113 Europeanen en daarmede gelijk- gestelden, 
54.039 Inlanders, 760 Chineezen, 179 andere 
Vreemde Oosterlingen of totaal 55.091 zielen (zie 
tabel 19, DI. II, Indisch Verslag 1933). De 
inheemschen zijn voor het grootste gedeelte 
Mohammedaan, voor een kleiner gedeelte Christen. 
Het Christendom wordt hier gepropageerd door het 
Nederlandsche zendelinggenootschap. Heideneh 
heeft men nog alleen onder de afstam- melingen der 
vroeger naar hier uitgeweken Minahassers. 

De oude contracten met Bolaang-Mongondou en 
de drie andere landschappen zijn ongeveer 
geJijkluidend aan die met het landschap Boeol (zie 
aanv. artikel BOEOL). Het laatste lange contract 
werd gesloten op 22 October 1895 met Riedel 
Manual Manoppo en zijn mantri's, goed- gekeurd bij 
G.B. van 8 Juli 1896 no. 4. Het be- vatte 34 artikelen 
(model contract 1894) en deed de gouvernementeele 
bemoeienis met het landschap toenemen. 
Suppletoire overeenkom- sten werden daarna 
gesloten: 1. op 2 April 1898 betreffende den 
mijnbouw (G.B. 4 Juni 1898 no. 2); 2. op 2 April 
1988 betreffende de uitvoer- rechten (overname 
daarvan tegen een schade- loosstelling van / 4500, 
goedgekeurd bij G.B. van 14 Mei 1898 no. 28); 3. op 
25 Mei 1901 betreffende de verdeeling der 
echadeloosstellingen (G.B. van 4 Augustus 1901) en 
4. op 29 Maart 1901 omtrent overname van het 
havenbeheer tegen een schadeloosstelling van / 300 
(G.B. 15 Januari 1902 no. 43). In 1900 werd de 
politie- ke toestand in het landschap ongunstig 
wcgens oppositie van eenige hoofden en een deel der 
bevolking tegen den radja. Meer directe bemoeienis 
van het Gouvernement werd noodig geacht en een 
controleur met de noodige bestuurs- middelen werd 
te Kotabaroe op de hoogvlakte van Mongondou 
geplaatst. De ontevredenheid der bevolking uitte 
zich in Augustus 1902 door een aanval op de 
gevangenis te Poopo, waardoor het zenden van een 
militaire macht werd noodig geacht. De radja Riedel 
Manual Manoppo werd bij G.B. van 12 December 
1902 no. 10 van zyn waardigheid ontheven en 
vervangen door Datoe Cornelia Manoppo, die een 
akte van verband teekende op 3 October 1905, 
goedgekeurd bij G.B. van 24 Januari 1906 no. 7. 
Onder het be- 

stuur van dezen radja keerden rust en orde terug en 
konden de militairen in 1906 worden teruggezonden. 
Met hem werd op 12 Maart 1907 een suppletoire 
overeenkomst gesloten ter nadere regeling van de 
grenzen van het landschap, die in vorige contracten 
minder juist waren om- schreven. Die regeling werd 
goedgekeurd bij G.B. van 12 September 1907 no. 30. 
Het lange contract van 1895 werd in 1912 vervangen 
door de korte verklaring volgens uniform model, af- 
gelegd door bovengenoemden radja Datoe Cor-- 
nelis op 8 October van dat jaar en goedgekeurd bij 
G.B. van 12 Februari 1913 no. 49. Deze radja stierf 
in Februari 1927. Zijn zoon werd door den Resident 
van Manado tijdelijk tot waar- nemend bestuurder 
aangesteld en in Juli 1927 door de regeering als 
zelfbestuurder aangewezen. Den 28sten Juni 1928 
teekende hij een akte van verband, die bij G.B. van 
11 Januari 1929 no. 4x werd goedgekeurd. Het ambt 
van djogoegoe is gesupprimeerd. Bolaang-
Mongondou heeft dus geen landsgrooten meer. 
Districtshoofden en onderdistrictshoofden werden 
vroeger weleens aangemerkt als landsgrooten. Zij 
zijn nu evenwel gewone zelfbestuursambtenaren, 
wier aanstel- ling geschiedt door den zelfbestuurder 
onder goedkeuring van den Resident van Manado. Er 
zijn thans twee districtshoofden (pengoeloe's) van 
Mongondou en Bolaang, benevens 5 onder-
districtshoofden (major cadato) van Kotaboenan 
(eigenlijk een district), Doemoga (zelfstandig 
onderdistrict), Lolajan, Pasi en Bolaang. De radja 
(zelfbestuurder) genict een maandelijksche 
bezoldiging van / 500 benevens een toelage voor 
reis- en verblijfkosten en een ambtstoelage. Ook de 
districts- en onderdistrictshoofden worden uit de 
onderafdeelingskas bezoldigd en gcnieten een 
toelage voor reis- en verblijfkosten. Op de 
bezoldigingen van den bestuurder en bovenge- 
noemde hoofden wordt een crisiskortiug van 
17%toegepast. De kampoenghoofdcn (sengadi's) 
zijn onbezoldigd, doch genieten coHectcloonen. De 
bestuurder heeft nog eenige inkomsten uit z.g. 
domeinen (gering) en uit het uitsluitend recht op do 
vischvangst uit het inooras Bocnong bij Togid aan do 
kust van Kotaboenan en uit het meer Danau. 

Bintaoena (zio DI. I) is het klcinste der vier 
verbonden landschappen en vormdc oudtijds een 
regentschap van Bolaung-Mongondou. Zijn grenzen 
zijn： ten N. de Celcbes-zec； ten O. de Biaoe-rivier 
van haar bronnen op de hoofdwaterscheiding 
tusschen de n.- en z.-kust stroom- afwaarts tot haar 
samenvloeiing met de Sang- koeb-rivior en verder 
deze stroom tot zijn rnon- ding in de Celebes-zee 
(grens met Bolaang- Mongondou) ;ten Z. de priinaire 
waterscheiding tusschen de n.- en z.-kust (grens met 
Bolaiing- Oeki) en ten W. de meridiaan over de oude 
mon・ ding der Biontong-rivier aan de Celebes-zec, 
de zoogenaamde Boenong-diti (grens met JCaidi- 
l)anbesar). 

De bevolking van Bintaoena bestaat uit 4 
Europeanen en daarmede gelijkgestelden, 2172 
Inlanders, 18 Chineezen en 84 andere Vreomdo 
Oosterlingen, of tezamen 2278 zielon. De gods- 
dienst van het overgroote deel der inheemsche 
bevolking is de Islam； de bewoners der kani- poeng 
Hoentoek, die eenige jaren geleden nog heidenen 
waren, zyn nu bijna alien tot het Christendom 
overgegaan. 
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Het laatste lange contract van Bintaoena werd 22 
Juli 1895 gesloten met den radja Mohamad 
Datoengsolang en mede onderteekend door zijn 
mantri's. Het werd goedgekeurd bij G.B. van 8 Juli 
1896 no. 4 en bevatte vrijwel dezelfde bepalingen als 
het laatste lange contract met Bolaang-Mongondou. 
Het werd aangevuld door de volgende suppletoire 
overeenkomsten: van 25 Juli 1897 (G.B. 24 
September 1897 no. 17) betreffende den mijnbouw； 
van 9 September 1897 (G.B. 14 Mei 1898 no. 28) 
betreffende de overname door het Gouvernement van 
het recht tot heffing van uitvoerrechten tegen een 
jaarlijksche schadeloosstelling groot / 100; van 26 
Maart 1901 (G.B. 15 Januari 1902 no. 43) betreffende 
de overname van het liavenbeheer door het 
Gouvernement tegen een jaarlijksche 
schadeloosstelling van / 25; van 21 Februari 1907 
(G.B. 12 September 1907 no. 30) betreffende de 
vaststelling der grenzen van het land- schap. 
Bovengenoemde radja Mohamad Datoengsolang is in 
1895 aan het bestuur gekomen na het teekenen van 
een akte van verband, goedgekeurd bij G.B van 13 
October 1895. Hij is nog in functie en onderscheiden 
met de kleine gouden ster, woont te Bintaoena, heeft 
geen landsgrooten of mantri's meer en als hulp slechts 
een bezoldigden schrijver. Uit de onderafdee- 
lingskas geniet l)ij een bezoldiging van f 150 's 
maands (met een korting van 17%), een toe- lage voor 
reia- en verbi ijfkosten en een ambts- toelage. De 
kampoenghoofden, sengadi5s, zijn onbezoldigd en 
ontvangen slechts collecteloo- nen. 

Kaidipanbesar (zie DI. II) is ontstaan door de 
samenvoeging van do landschappen Kaidipan en 
Bolaiing-ltang onder den bestuurder van het 
laatstgenocmdo landschap Ram Soeit Pontoh, die 
daarvoor op 26 April 1913 de korte verkla- ring 
volgens uniform model aflegde, goedgekeurd bij G.B. 
van 31 Juli 1913 no. 30 (zie over de samenvoeging de 
G.B. van 16 September 1912 no. 9 en van 1 Februari 
1913 no. 39). Bij verklaring van den bestuurder van 
16 November 1914, goedgekeurd bij G.B. van 21 
Februari 1916, werden de grenzen van het nieuwo 
landschap vastgesteld. Die grenzen zijn thans: ten N. 
de Celcbes-zee; ten O. de mcridiaan over de oudc 
monding der Biontong-rivier aan do Cele- bes-zee, de 
zoogenaamde Boenongditi, (met Bintaoena), ten Z. 
do primaire watcrschciding tusschen n.- en z.-kust 
(inet Gorontalo) en ten W. de Andagil6rivier van haar 
monding in de Celcbea-zee tot de primaire 
waterscheiding voor- nocind (met Gorontalo). De 
enclave, gelegen in de onderafdeeling K wandung dor 
afdecling Gorontalo, omvattende het gebied dor kam- 
poengs Gcntocma en I mana, werd ingevolge 
verklaring van het zelfbestuur van Kaidipan- besar 
ddo. 16 November 1914 aan het Gouver- nement 
afge»taan on daarna toogevoegd aan het rechlstreeks 
bestuurd gebiod (onderafdeeling Kwandang). 

Bo bcvolking van Kaidipanbesar bestaat uit: G 
Europeanen en daarmedo gelijkgesteldon, 10.004 
Inlanders, 65 Chincezen en 160 andere Vreomde 
Oosterlingen of totaal 10.235 zielen (vide tabol 19, 2e 
dl. Ind. Verslag 1933). Do inheemsche bevolking is 
zoo good als geheel Mohammedaan； slechts 
enkclen zyn Christen | goworden； heidenen vindt 
men niet in het land- ' 

schap. Do oude contracten met Kaidipan en 
Bolaang-Itang zijn ongeveer gelijkluidend aan die 
van Bolaang-Mongondou. Ook daar werden bij 
suppletoire overeenkomsten in 1897 regelingen 
getroffen betreffende den mijnbouw en werd het 
recht tot heffen van uitvoerrechten overgenomen 
tegen een jaarlijksche schadeloosstelling in elk 
landschap van / 150, terwijl in 1901 werd 
overgenomen het havenbeheer tegen een 
jaarlijksche schadelooagtelling van / 40 in elk 
landschap. De bestuurder Ram Soeit Pontoh is nog 
in functie en woont in Boroko. Hij is gedecoreerd 
met de kleine gouden ster en geniet uit de 
onderafdeelingskas een bezoldiging van / 200 *s 
maands (minus 17% korting) benevens een 
ambtstoelage en een toelage voor reis- en 
verblijfkosten. De twee voormalige landschappen 
Bolaang-Itang en Kaidipan vormen thans twee 
districten, het eerste onder een djogoegoe en het 
tweede onder een marsaoleh. Het laatste ambt wordt 
thans waargenomen door den eerstgenoemde 
titularis, wiens bezoldiging uit de 
onderafdeelingskas / 150 (一 17% korting) bedraagt; 
hij krijgt ook een toelage voor reis- en 
verblijfkosten. De kampoenghoofden, se- ngadi's, 
zijn onbezoldigd en genieten slechts col- 
lecteloonen. 

Bolaang-Oeki (zie DI. II). De grenzen van dit 
landschap zijn： ten N. de waterscheiding tusschen 
n.- en z.-kust; ten O. de secundaire waterscheiding, 
welke, aansluitende aan de Goe- noeng Sogoee van 
de primaire waterscheiding op de n.-grens, zich over 
de bergen Goenoeng Tapa, Tolondad en Panang in 
ongeveer z.-Iijke richting uitstrekt tot Tandjoeng 
Labotta； ten Z. de Tomini-bocht; ten W. de rug van 
het Hoe- najokiki-gebergte van de tandjoeng 
Hoenajo- kiki tot de bronnen van de Taloedoa-rivier 
in het primair waterscheidingsgebergte (zie G.B. 1 
Maart 1913 no. 9). 

De bevolking van Bolaang-Oeki bestaat uit 5 
Europeanen en daarmede gelijkgestelden, 4449 
Inlanders, 13 Chineezen en 7 andere Vreemde 
Oosterlingen of tezamen 4474 zielen (tabel 19, deel 
II, Indisch Verslag 1933). De Bolaang- Oekiers, 
oorspronkelijk afkomstig uit het Go- rontalosche, 
beweren eertijds het eiland Lembeh (bij Kema in de 
Minahasa) to hebben bewoond, vandaar we er naar 
Gorontalo en later naar Bo- laiing-Oeki te zijn 
getrokken. Zij bolijden den Islam； slechts enkele 
Christenen vindt men onder hen. Heidenen komen 
niet voor in het landschap. Do oudo contracten met 
het zelfbestuur van Bolaang-Oeki zijn vrijwel 
gelijkluidend aan die van Bolaiing-Mongondou. Het 
laatste lange contract was van II September 1895, 
gesloten met Willem van Gobol en zijn mantri's on 
goedgekeurd bij G.B. van 8 Juli 1896 no. 4. Het 
werd aangovuld bij suppletoire overeenkomsten: 
van 26 Juli 1897 (G.B. 24 September 1897 no. 17) 
betreffende den mijnbouw; van 19 September 1897 
(G.B. 14 Mei 1898 no. 28) betreffende de overname 
van het recht tot hoffen van uitvoerrechten tegen een 
schadeloosstelling van f 100 jaars; van 25 Mei 1901 
(G.B. 15 Januari 1902 no. 43) betreffende do 
overname van hot havenbeheer tegen een 
jaarlijksoho schadeloosstelling van / 40. Willem van 
Gobol werd opgovolgd door Hasan van Gobel, dio 
op 23 Juni 1903 een akte van verband teekende, 
welko werd goedgekeurd bij G.B. van 27 October 
1903. Onder hem werd 
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een suppletoire overeenkomst gesloten betref- 
fende de vaststelling der grenzen van het land- 
schap en wel op 17 Maart 1907, goedgekeurd bij 
G.B. van 12 September 1907 no. 30. Het lange 
contract van IS95 werd in 1912 vervangen door de 
korte verklaring volgens uniform model, die op 3 
October 1912 door Hasan van Gobcl werd afgelegd 
en bij G.B. van 12 Februari 1913 no. 49 werd 
goedgekeurd. Deze radja is nog in func- tie, woont 
in de kampoeng Molibagoe en geniet uit de 
onderafdeelingskas een maandelijksche 
bezoldiging van f 150 (— 17% korting) benevens 
een ambtstoelage en een toelage voor reis- en 
verblijfkosten. De radja wordt in het bestuur 
bijgestaan door zijn zoon Eduard, die in 1927 tot 
radja-moeda werd aangesteld. De kampoeng- 
hoofden, sengadi's, genieten geen bezoldiging maar 
ontvangen alleen collecteloonen. 

Literatuur (Aanv.): W. Dunnebier, Verloven ■en 
trouwen in Bolaang-Mongondou, T.B.G. 1931, 
530; Bolaarig-Mongondou A future paradise for 
European Cultivators, by Spectator, m.k. en ill. 
Sluyters Monthly 2 (1921), 17; W. Dunnebier, 
Zelfbestuur in Bolaang-Mongonflou' (1916); 
Adatr. bund. XXXIII, biz. 368. 

BINTAOENA. Zie BOLAANG-
MONGONDOU, BINTAOENA, 
KAIDIPANBESAR, BO- LAANG-OEKI. 

KAIDIPANBESAR. Zie BOLAANG-MON- 
GONDOU, BINTAOENA, KAIDIPANBESAR, 
BOLAANG-OEKI. 

BOLAANG-OEKI. Zie BOLAANG-MON- 
GONDOU, BINTAOENA, KAIDIPANBESAR, 
BOLAANG-OEKI. 

TALAUD-EILANDEN (DE) (Zie dee! IV) vor- 
men sedert 1912 een zelfstandig zelfbesturend 
landschap met eigen landschapskas. De radja*s der 
Sangihe-eilanden hebben van al hun aan- spraken 
op de tot het gebied van hun landschap- pen 
behoorende djogoegoeschappen op de Ta- laud- en 
Nanoesa- (zie BL III) eilanden ten be- hoeve van 
de Nederlandsch-Indische regeering afstand 
gedaan bij akten (verklaringen), onder- 
scheidenlijk gedagteekend Siaoe 6 Mei 1912, Ta- 
boekan 11 Mei 1912, Kandhar- Taroena 13 Mei 
1912, Manganitoe 13 Mei 1912 en Tagoelandang 
15 Mei 1912. Bij G.B. van 18 Februari 1915 no. 18 
werden bovenbedoelde verklaringen goedgekeurd 
en de daarbij afgestane djogoegoeschappen 
vereenigd tot 66n zelfbesturend landschap, onder 
den naam Talaud-eilanden. Voorts werd bij art. 4 
van datzelfde besluit bepaald, dat het zelfbestuur 
van het nieuwe landschap voorloopig zou worden 
uitgeoefend door een raad van djogoegoe*s 
(landsgrooten), samengesteld uit de hoofden van de 
op deze eilanden aanwezige djogoegoeschappen en 
voorgezeten door den Controleur der Talaud-
eilanden ,Genoemde raad heeft op 27 Maart 1916 
de korte verklaring volgens uniform model 
afgelegd, die bij G.B. van 29 September 1916 no. 3 
werd goedgekeurd. Met instemming der lands- 
grooten werd evenwel bij G.B. van 15 Juli 1921 no. 
24 bovenbedodd art. 4 van het besluit van 18 
Februari 1915 no. 18 ingetrokken en tevens 
machtiging verleend om J. S. Tamawiwi de korte 
verklaring (volgens uniform model) te doen af- 
leggen. Bit is geschied op 8 September 1921 en de 
betreffende akte is goedgekeurd hij G.B. van 28 
Juli 1922 no. 31. Het aantal djogoegoe's, in 1915 
nog 5 bedragende, werd successievelyk ver- 
minderd tot 2 (van Liroeng en Nanoesa). Zij zijn 

geen landsgrooten meer, maar districtshoofden, dus 
zelfbestuursainbtenaren. 

Het landschap Talaud-eilanden vormt met de vijf 
landschappen der Sangihe-(Sangi-) eilanden 
tezamen de afdeeling Sangihe- en Talaud-eilanden, 
omvattende de eilandengroep van dien naam, 
waaronder begrepen de Nanoesa-eilanden en het 
eiland Palmas (Miangas), onder het rccht- streeksch 
bestuur van den Resident van Manado en bestaande 
uit een gelijknamige onderafdee- ling, onder een 
controleur of gezaghebber bij het Binnenlandsch 
Bestuur met standplaats Tahoena, bijgestaan door 
een gezaghebber bij het B.B. met een door het hoofd 
van gewestelijk bestuur aan te wijzen standplaats 
(zie Ind. Stb. 1932 no. 571, gewijzigd bij Ind. Stb. 
1933 no. 120). 

De eigenlijke Talaud-eilanden bestaan uit drie 
groote eilanden t.w. Karakelong, Salibaboe en Ka- 
boeroean (Kabaroean), benevens eenige kleinere. 
Zij zijn heuvelachtig en hebben vlakke kust- 
strooken met eenige kleine riviertjes. De voor- 
naamste plaatsen zijn op Karakelong (het groot- ste 
eiland): Beo, Essang, Lobo, Banada, Rainis, 
Niampak en Kiama； op Salibaboe: Liroeng, 
Morong6 en Salibaboe； op Kaboeroean: Manga- 
rang en Kaboeroean. 

Ten N.O. van de Talaud-groep liggen de Na-
noesa-eilanden, 7 in getal, waarvan de voor- 
naamste zijn Karatoeng (Karaton), Nanoesa of 
Mehampi (Mengampit) en Kakaroetan (Kake- 
lotan). Op eerstgenoemd eiland vindt men een 
kampoeng van denzelfden naam, terwijl op 
Mehampi worden aangetroffen de kampoengs 
Mehampi, Laloeh6 en Dampoesi. De eilanden zijn 
vrij klein en vlak, behalve Mehampi en Kakaroetan, 
waarop heuvels zijn. Noordelijk van deze 
eilandengroep ligt Miangas of Palmas, (zie DI. I, 
biz. 82G en DI. II) een klein eilandjc, waar- over 
jarenlang een geschil heeft bestaan met de 
Verecnigde Staten van Ainerika, die het gcrekend 
wilden zien tot het grondgebied der Phi!ipj)ijiicj). 
In 1928 werd eindelijk bij scheidsrcchterlij ke uit- 
spraak beslist, dat het eiland Mi an gas in zijn geheel 
een deel vormt van het Nederkindsche grondgebied. 
In Mei 1929 werd op plcchtige wijzo de 
Nederlandsche vlag daar geheschcn. 

De verbinding tusschen de eilanden cn met de 
buitenwereld gcschiedt per zeiJprauw cn booten van 
de K.P.M. Het landschap bezit grooto sloepen met 
aanhangmotor en ecn radiostation te B6o. Bijna allo 
negorijen zijn overland door goede wegen met 
elkaar verbonden. Vcle dicr wegen zijn geschikt 
voor rijtuigverkeer. De voor- naamste rijwcg 
verbindt Beo met Rainis, aid us West- met Oost-
Karak61ong. 

De bevolking der Talaud-eilanden bestaat uit 31 
Europeanen en daarmede gelijkgestclden, 23.560 
Inlanders,225 Chineezen, 16 anderc Vrccni- de 
Oosterlingen, of totaal 23.838 ziclcn. De in- 
heemsche bevolking is van Alfoerschen stum en 
geheel tot het Christendom overgegaan (p rotes- 
tantsch). Hoofdmiddel van bestaan is landbouw. De 
klapperteelt is een ware volkscultuur. Het 
hoofdvoedsel is rijst, die in groote hoeveelhcclen 
moet worden ingevoerd. Wel heeft men hier en daur 
sawahs, inaar de productie is nog niet vol- doende. 
And ere voedingsmiddelen zijn sagoe, 
aardvruchten, pisang.」)e vischvangst levert niet 
voldoende op, zood&t veel gedroogde visch wordt 
ingevoerd. De noteinuskaatcultuur is zecr 
achteruilgegaan. Nijverheid cn veeteclt zijn 
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van weinig belang. Varkens worden veel gehou- 
den. Runderen zijn in het bezit van Chineezon on 
zendelingen. In het vervaardigen van prauwcn is do 
bevolking zeer bedreven. Het vervaardigen van 
koffoweefsels geschiedt nog in geringe mate. 
Ebbenhout en rotan komen voor. Van de rotan 
worden matten gevlochtcn en weleens uitge- voerd. 
Voor het kappen van hout zijn kapver- gunningen 
noodig, welke tegen betaling ten be- hoeve van do 
landschapskas worden verleend. Deze kas is 
noodlijdend. De voornaamste in- komsten komen uit 
belastingen: inkomstenbe- lasting, opcenten daarop, 
crisisheffing, per- soneele belasting en 
slachtbelasting, motorvoer- tuigenbelasting en 
inkomsten uit kapvergunnin- gen. Andere inkomsten 
worden verkregen uit grondhuur en verhuur van 
zitplaatsen op pasara. Op de uit de landschapskas 
betaalde inkomsten van den bestuurder, de 
inlandsche hoofden en ambtenaren wordt een 
korting van 17% toege- past. De in den aanvang van 
(lit artikel vermelde bestuurder J. S. Tamawiwi is in 
Augustus 1930 overleden, waarop met de 
waarncming van de waardigheid van bestuurder is 
belast zijn broeder Metoesala. Hij is nog in functie 
en geniet een be- zoldiging van / 250's maands 
benevens een toe- lage voor reis- en verblijfkosten. 
In het bestuur wordt hij bijgestaan door twee 
djogoegoe's (te Liroeng en Nanocsa), die uit de 
landschapskas mede bezoldiging en een toelage voor 
reis- en verblijfkosten genieten. De 
kampoenghoofden (kapitein-laoet) genieten gcen 
bezoldiging, maar alleen collecteloonen. 
De rechtspraak is geregeld bij art. 17 der 
Zclfbestuursregeleii 1927. Zie verder het artikel over 
de zelfbesturende landschappen op de Sangihe-
eilandcn. 
Literatuur： H. J. Stokking, Gebruiken bij 
zwangerschap en geboorte op Talaoet, Med. Ned. 
Zend. Gen.1919,219;Id.,Gebruiken derTalaoeree- 
zen bij do echeepvaart, Med. Tijdsch. v. Zen- 
dingswetonsch. 1922, 149; Id., Gebruiken bij den 
rijstbouw op Talaoet in hetzelfde tijdschr., zelfdo 
jaarg. biz. 242; Id., Gcesten en vroegere 
gecstenvereering op Talaoet, in hetzelfde tijd- Hchr., 
1923, biz. 108. 
De SANGIHE- (SANGIR of SANGI) EILANDEN 
(zic 1)1. IH) liggen ten N. van do Minahasa en 
bestaan uit drie groote eilanden: Groot-Sangihe, 
Siaoe en Tagoclandang, benevens tai van kleino 
cilandjes. Zij zijn verdceld in 5 zelfbesturendo 
landschappen: Kandahe-Tahoena (Kandhar- 
Tarocna), Manganitoe, Tabockan, Siaoe on Tagoe- 
landang: do cersto dric zijn gelegcn op Groot- 
Sangihe en do twee andero op do gclijknamigo 
eilanden. Gonoemde landschappen hob ben gc- 
meenschappolijk 66n vormogen mot gemeen- 
Hchappelijke lastcn en ba ten, welko vcrliandeld 
worden door do onderafdeelingskas Sangihe- 
eilanden. Zij vormen met het zelfbesturende 
landschap Talaud-eilanden de ondorafdeeling 
Sungihe on Tulaud-eilanden der gelijknamigo af- 
deeling, die onder het rcchtstrceksch bestuur van den 
Resident van Manado staat(zielnd. Stb. 1932 no. 
571, gewijzigd bij Ind. Stb. 1933 no. 120). De 
controleur of gezaghebber bij het Binncnlandsch 
Bestuur, hoofd der onderafdeoling, is gevestigd in 
do kampoong Tahoena. 
Ocschiedenis. De eerste maal werden do Sangir- 
oilanden genoemd in hot verhaal van den tocht van 
Portugeezen van Matan (Borneo) naar 

Tidore in 1521. Daarna hadden nog vluchtige 
aanrakingen met die eilanden plaats. Eerst toen de 
paters Jezuieten optraden kon van een duur- zamcr 
aanraking en invloed worden gesproken. Deze 
dagteekenden van 1563, toen pater Ma- galhaes van 
den Portugeeschen bevelhebber van Ternate, 
Henrique de Sa, vergunning kreeg om een kruistocht 
naar de n.-kust van Celebes mede te maken. Siaoe 
werd aangedaan ； de vorst van dit rijkje ging over 
tot het Christendom, hetgeen tot een opstand van het 
meerendeel zijner onder- danen aanleiding gaf. Met 
behulp der Portugec- zen van Ternate werd hij in 
zijn gezag herateld. De Jezuletische pater 
Mascarenhas was de eerste Europeaan, die zich 
vrijwillig eenigen tijd onder de Siaoeers ophield. Hij 
bezocht ook Kalongan op Sangihe en doopte daar 
den radja en vele an- deren. Hij verbleef er tot 1569, 
in welk jaar op Siaoe met Portugeesche hulp het 
gezag van den radja wederom definitief werd 
hersteld. In 1599 kwamen de eerste Nederlanders 
onder Van Waerwijck te Ternate. Het rijk van den 
Sultan van Ternate moest zich toen hebben 
uitgestrekt van Soembawa tot en met een deel van 
Mangin- danaoe (Philippijnen). Het eerste contract 
der Nederlanders met Ternate was gedagteekend 26 
Mei 1G07. Daarin werden Pangasare (Tagoe- 
landang) en Sangihe voor het eerst genoemd ala 
behoorende tot Ternate; de koning van Ternate gaf 
zijn „magt in die der Hollanders over en er- kendt 
(die) als een schutsel en beschermheer". Daarmede 
begonnen de politieke betrekkingen tusschen do 
Nederlanders en de bewoners der Sangihe- en 
Talaud-eilanden. Bij het bekend- inaken in Indie van 
don Munsterschen vrede van 1648 hadden de 
Spanjaarden (in 1580 was Portugal door Spanje 
veroverd) een kasteel op Ternate, eenige posten op 
Tidoro en een post op Siaoe. Langzamerhand 
verlieten de Spanjaarden die posten, zoodat in 1663 
nog alleen Siaoe bezet was. Gouverneur Padtbrugge 
wist in 1677 koning Amsterdam van Ternate over te 
halen, op grond van zijn oude rechten op Siaoe, de 
Spanjaarden aldaar aan to vallen; zij werden toen 
vandaar verdreven (Ternate was tot het Bongaaisch 
trac- taat van 16G7 toegetreden en had beloofd geen 
gezanten van vreomde nation te zullen ontvangen en 
gcen vreemde Europoanen in zijn rijk toe te laten). 
Dal do band tusschen de Sangihe- en Talaud-
eilanden met Ternate destijds al heel los was, blijkt 
wel uit hot feit, dat, ofschoon zij in 1664 nog onder 
Ternate ressortcerden, Tagoe- landang in dat jaar 
een contract sloot met do O.I.C., het eerste waarvan 
de geschiedenis ge- waagt. Siaoo werd na do 
verdrijving der Spanjaarden in 1677 tegelijk mot 
Groot-Sangihe, Ta- goelandang en de Talaud-
eilanden aan de Com- pagnie „opgedragonn. Te 
Oeloe, de hoofdplaats van Siaoe, word eon militaire 
bezetting gclegd in het fort “Doornenburg", welke 
post evenwel in 1G96 word opgeheven. Na de 
verovering van Siaoo word door Padtbruggo op 3 
November 1677 cen contract gesloten met de 
vorston en rijks- grooten van Taboekan, Taroena, 
Kandhar en Tagoelandang, o. in. inhoudendo dat 
genoeindo landschappen in oigendom aan do 
Compagnio werdon afgestaan en door haar wecler 
aan de bo- stuurders in leen werden gegoven, on dat 
gcen andero dan de gereformoerde Christelijke 
gods- dienst zou wordon toegelaten. Na dien is het 
rustig goblevon op alle eilanden. Het bokeerings- 
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werk werd door predikanten en later door zende- 
lingen voortgezot. Het duurd© tot April 1862 
voordat gewapend optreden noodig was en wel tegen 
Soeloesche zeeroovers, die nabij Karake- long 
(Talaud-eil.) door do ,,Reteh" werden over- vallen en 
vernietigd. In 1894 werd door een oigen- machtig 
opgetreden djogoegoe onrust verwekt op Noord-
Karakelong. Met behulp der bevolking en hoofden 
van Zuid-Karakelong word toen de kampoeng 
Arangkaa getuchtigd door de „Zee- duif"; de 
hoofdaanlegger sneuvelde en de andere 
hoofdpersonen werden gevangen genomen, waar- na 
de rust terugkeerde. 

Na de teruggave der kolonien aan de Neder- 
landen in het begin van deze eeuw zijn de eerste 
contracten gesloten in 1818 en 1828. Bij het laatste 
werd de verplichting tot levering van klapper- olie 
opgeheven; overigens kwamen daarin voornl. 
bepalingen voor omtrent de erkenning van het 
oppergezag van Nederland, de belofte dat Nederland 
de landschappen zou beschermen; de verplichting 
om Nederland te helpen met man- schappcn en 
vaartuigen, het verbod om met andere Europeesche 
en Inlandsche mogendheden verbonden te sluiten en 
het recht van het Gou- vernement tot aanstelling en 
ontslag van de radja*s. In latere contracten werden 
eenige be- perkende bepalingen weggelaten (o.a. het 
verbod van toelating van vreemde schepen), doch 
kwamen daarvoor in de plaats klemmender bepa-
lingen ten aanzien van het rechtswezen, den han- del, 
de toelating van vreemdelingen, de plaat- sing van 
ambtenaren enz. De laatste lange contracten met de 
5 zelfbesturen der Sangihe-eilan- den werden in 
November 1899 gesloten en alle gelijktijdig 
goedgekeurd bij G.B. van 1 April 1902 no. 24. 
Daarin zijn bovenstaande bepalingen opgenomen en 
nader omschreven, ook de bij verschillende 
suppletoire overeenkomsten be- dongen rechten. De 
radj&'s en mantri's verklaren dat hun landschappen 
tot het grondgebied van Nederlandsch-Indie 
behooren en beloven mits- dien trouw, 
gehoorzaamheid en onderwerping aan het 
Gouvernement van N.I. en aan zijn vcr- 
tegenwoordigers； zooals dit een leenman be- 
taamt. Alle den handel belemmerende gebruiken zijn 
afgeschaft en voor de toekomst verboden； de door 
de radja's uit te reiken zeebrieven en jaar- passen 
moeten medeonderteekend wordcn door den 
Resident van Manado. Verder zijn bepalingen 
opgenomen omtrent de toelating van vrcem- 
delingen； de vestiging van Chineezen en andere 
oostersche vreemdelingen, het recht tot het ver- 
leenen van mijnbouwconcessieB en onderne- 
iningen van landbouw door het Gouvernement； 
nopens de door de zelfbesturen te heffen belas- 
tingen; het recht van het Gouvernement tot het 
heffen van belastingen, afgescheiden van de hier- 
voor genoemde, alsmede tot het heffen van in- en 
uitvoerrechten, en haven- en ankeragegelden. 
Omtrent deze laatste punten werden in 1901 
suppletoire overeenkomsten gesloten, alle ge-
lijktijdig goedgekeurd bij G.B. van 15 Januari 1902 
no. 43, waarbij het Gouvernement het recht verkreeg 
tot heffing van die gelden van de onder- hoorigen 
van de zelfbesturen, terwijl daarbij te- vens geregeld 
werd de aanstelling van haven- meesters. Bij 
suppletoire contracten van 1905, goedgekeurd bij 
G.B. van 2 April 1906 no. 7, werd het bedrag van 
bovengenoemde bolasting ge- wijzigd en bepaald op 
/ 4 per belastingplichtigo 

der Inlandsche bevolking. Verder vindt men in do 
contracten van 1899 bepalingen omtrent het 
muntwezen, wie onderhoorigen zijii van het 
Gouvernement en omtrent de rechtspraak, politie, 
verbod van slavernij en pandelingschap, tegengang 
van zee- en ri vierroof, verbod van hanengevechten 
en van invoer van vuurwapenen en buskruit. 
Volksonderwijs, vaccine en teelt van nuttige 
gewassen moeten worden bevor- derd. 

Deze lange contracten van 1899 en aanvullin- gen 
zijn vervangen door korte verklaringen volgens 
uniform model, die werden afgelegd: a door Salmon 
Ponto, bestuurder van het landschap Kandhartaroena 
(Kendahe-tahoena) op 9 Maart 1910; b op denzelfden 
datum door Willem Manuel Pandengsalang 
Mocodompis, bestuurder van het landschap 
Manganitoe； a en b goedgekeurd bij G.B. van 6 
Juni 1911 no. 9; c door David Sarapil, radja van 
Taboekan op 30 November 1910 en d door 
Laurcntius Manuel Tamara, radja van Ta- 
goelandangop 16 November 1910; c en d goed-
gekeurd bij G.B. van 20 Juni 1911 no. 12; en ten 
laatste op 1 Januari 1913 door Antonie Jafet Kansil 
Bogar, waarnemend bestuurder van Siaoe, 
goedgekeurd bij G.B. van 3 Mei 1913 no. 22. 

V66r de komst der Nederlanders in Indie waren op 
het eiland Groot-Sangihe slechts twee landschappen, 
n.l. Kolongan in het W. en Taboekan in het O.; in het 
Z. was Tamako een onderhoorig- heid van Siaoe. 
Later maakten in het W. verschillende deelen des 
lands zicli onafhankelijk, zoodat circa 1670 op dat 
eiland negen rijkjes waren: Candahar, Taroena, 
Calongan, Manganitoe Cajoehis, Limau, Taboekan, 
Sawang en Tamako '(onderhoorigheid van Siaoe). 
Later kwamen Limau en Sawang onder Taroena en 
Calongan, terwijl Cajoehis gevoegd werd bij 
Manganitoe; daarna verviel Calongan aan Taroena, 
terwijl in 1898 Kandliar en Taroena met instem mi 
ng van de hoofden werden vereenigd tot een 
landschap, zoodat op Groot-Sangihe overblcven de 
thans nog bestaande zolfbesturendo JandHchaj>pcn 
Kendahe-tahoena, Manganitoe en Taboekan. Bo op 
het Z. punt van het eiland gclegen landstrcck Tamako 
met do daaronder ressorleercnde cilan- den, 
behoorende tot het landschap Siaoe, werd bij 
verklaring van het zelfbestuur van Siaoe van 9 
Januari 1913 afgestaan aan het N. I. Gouvt. 
(goedgekeurd bij G.B. 21 Juni J 913 no. 70), dat de 
streek voegde bij het landschap Manganitoe. (Zie 
betreffende do onderhoorigheden op de Ta- laud-
eilanden het aanvullcnd artikel TA LAUD- 
EILANDEN). 

Het vroegere rijk Kandhar mocst zich ook 
uitgestrekt hebben over Sananggani en Bocwi- sang 
(cen deci van Mangindanao), gclegen aan de bocht 
van Boetoean. In 1689 regeerde in Kandhar een vorst 
van Mangindanaosche afkoinst, wiens gemachtigden 
geregeld Alungindanao en Saranggani bezochten. In 
1683 had koning Amsterdam ook Saranggani 
afgestaan. Bolaiing- Itang op do n.kust van Celebes 
was vroogcr onderhoorig aan Siaoe, maar had zich 
later vrijgcmaakt (zic aanv. artikel KAIDIPAN- 
BESAR). 

De bevolking der Sangihe-eilanden is van Al- 
foerschen oorsprong. Haar taal, het Sangireesch, 
vormt de noord-Alfoerscho taalgroep. Naast do 
gewone is nog een geheimo taal in gebruik, het z.g,n,
 of "Basahar矿Deze taal wordt 
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op zee gesproken, opdat de geestcn de plannen der 
opvarenden niet kunnen afluisteren en ver- ydelen. 
In een gesprek met voorname personen worden nog 
sasaharatermen gobruikt, omdat dit voor beleefd 
geldt. In helden- en treurzangen komen nog veel 
dergelijke termen voor. De woningen van r&dja's, 
hoofden en meer gegoeden zijn meerendeels op 
Europeesche wijze gebouwd. Het gewone volk 
bewoont over het algemeen huizen van bamboe. De 
bevolking is verdeeld in twee standen： de 
adellijken en de vrijen of het gewone volk, waarin 
opgenomen zijn de afstam- melingen der vroegere 
slaven. Het grootste deel der inheemschen belijdt 
den Protestantschen godsdienst. Er zijn eenige 
kampoengs overwegend of voor een belangrijk deel 
door Mohammedanen bewoond. Overal komen nog 
heidenen voor, wier aantal evenwel geleidelijk 
afneemt door overgang tot het Christendom. De 
leiding van de Christengemeenten gaat uit van het 
„Sangihe- on Talaud- Co mit6,1. 

Voor de jeugd uit alle kampoengs bestaat ge- 
legenheid tot onderwijs op scholen onder beheer der 
zcnding. Ter verlichting van de uitgaven der 
onderafdeelingskas voor dat onderwijs wordt een 
,,onderw日sbelasting" geheven, ten bedrage van 5% 
der inkomstenbelasting. 

Op de Sangihe-eilanden kan van overbevolking 
gesproken worden. Gebrek aan gronden heeft velen 
naar elders doen trekken. Het bestuur tracht hieraan 
leiding te geven. Op de begrooting der 
onderafdeelingskas 1934 is voor het eerst een bed 
rag van / 1000 uitgetrokken voor bevordering van de 
emigratie naar de onderafdeeling Bolaiing- 
Mongondou (afdeeling Manado). 

Het hoofdmiddel van bestaan is landbouw en de 
voornaamste cultuur is de klapperteelt. Ook wordt 
noteinuskaat voor export gcplant. Van de 
voedingsiniddelen wordt voornamelijk sagoe in 
twee soorten aangeplant. Rijst wordt op ladangs 
gecultivcerd, doch in niet voldoende hoeveel- heid
； de rijstinvoer is dan ook zeer gi'oot. Voorts 
worden pisangsoorten, bataten en wat mais 
aangeplant. Landbouwconcessies (geen erfpacht- 
perccelen) zijn slechts in het landschap Taboekan 
uitgegevcn cn wel een viertal aan het Sangihe- cn 
Talaud-comitc. Dczc ondcrnciningen zijn beplant 
met klappers en notemuskaat. 

De veeteelt is van weinig belang; slechts var- 
kens worden in beJangrijke mate gchouden. Run- 
deren zijn ingevoerd cn voomamolijk in handen der 
zendelingcn en Chincescho hnndelaren (oin to 
worden gobruikt als trekdier). Geiton en kippen 
heeft men in alle kampoengs. Do visscherij wordt 
beoefend ter voorziening in oigen behoeften. Ge- 
droogde en gezouten visch wordt veel ingevoerd. 
Op eenige cilandjes komen eetbaro vogelnestjes 
voor； de exploitatie daarvan is ton behoove der 
onderafdeelingskas vorpacht. Bij ontstentenis van 
wild wordt gecn jacht beoefend. De nijver- heid is 
van weinig belang. Voor de zeevaart worsen goodo 
prauwen en zelfs kotters, benovons klcinc schoeners 
vorvaardigd. 

Grofsinoderij wordt een weinig beoefend. Het we 
von van z.g. kain koffo verdwijnt langzamer- hand. 
Thans worden koffokleedjes nog slechts 
vervaardigd op bestelling van kunstliefhebbers en 
voor inzendingen op tentoonstellingen. Do handel is 
nagenoeg geheel in handen van Chi- neozen. De 
binnenlandsche handol op pasara is zeer druk. De 
inkomsten der onderafdeelingskas 

uit verhuur van zitplaatsen op de paaars van 
Tahoena, Pdta, Koema, Manaloe, Manganitoe, 
Tamako, Kaloewatoo, Hoeloe, Ondong en Ta- 
goelandang zijn voor 1934 begroot op / 4900. 
Transportmiddelen ter zeo zijn voornamelijk groote 
en kleine prauwen. De landschappen be- zitten ook 
voor bestuursdoeleinden landschaps- sloepen. De 
zending en eenige handelaren hebben motorbooten. 
De verbinding naar buiten ge- schiedt per 
K.P.M.booten. De rivieren zijn on- bevaarbaar. 
Overland maakt men gebruik van rijwielen, auto's 
en ossenkarren. Veel landtransport geschiedt ook 
voor eigen behoeften door vrouwen. De 
onderafdeelingskas onderhoudt ook telefoonlijnen 
op Groot-Sangihe. De voornaamste inkomsten der 
kas vloeien voort uit: belastingen 
(inkomstenbelasting, opcenten daarop, crisis- 
heffing, personeele belasting, motorvoertuigen- 
belasting, slachtbelasting), afkoop heerendien- sten 
(zeer gering), cijns van ondernemingen van 
landbouw, vastrecht van gronden voor huizen- 
bouw, verhuur van landschapsgebouwen en zit-
plaatsen op pasars enz. De voornaamste uitgaven 
zijn： restitutiepost, bezoldiging zelfbe- stuurders, 
hoofden en ini. ambtenaren (17% korting), toelagen 
voor reis- en verblijfkosten van genoemde personen. 
Het rechtswezen is ge- regeld by residentsbesluiten 
en zelfbestuursver- ordening overeenkomstig art. 17 
der zelfbestuurs- regelen 1927 (Ind. Stb. 1927 no. 
190). Hieronder volgen eenige bijzonderheden 
betreffende elk der 5 landschappen afzonderlijk. De 
bevolkings- sterkte is opgegeven volgens tabel 19 in 
DI. 2 van het Ind. Verslag 1933. 

Tagoelandang (zie DI. IV). Dit zelfbesturend 
landschap omvat de eilanden: Tagoelandang, 
Oasige, Roeang on Biaro, benevens de kleine 
eilandjes Selangka-S6ha, Batoetombonang, 
Kaoehagi cu Tancloekoeang. Het wordt begrensd: 
ten N. door de Straat van Siaoe, ten O. door de 
Moluksche zee, ten Z. door de Straat van Bangka en 
Talis6 cn ten W. door de Celebes-zee. Het eiland 
Tagoelandang heeft een algemeen ovalen vorm en is 
zeer bergachtig. De kust is in het z.-lijk deel 
tusschen de kampoengs Tagoelandang en Kasihang 
laag en zandig, terwijl in het n.-lijk deel het geborgte 
bijna overal steil uit zee oprijst (T. Tokangkemba, 
T. Bira). Moerassen en een groot voor de kust 
liggend rif maken de z.-kust- strook ongezond. Do 
voornaamste bergtoppen zijn van het W. naar het O. 
do Raloko (bij do kampoong Tagoelandang) en de 
Malinga (de hoogsto, ± 800 m.). Do borghellingen 
zijn be- halve mot bosch ook mot talrijke 
klapperaan- plantingon bedekt. Do hier en daar 
voorkomende kleine vlakten zijn beplant 
voornamelijk met sagoe- en klapporboomon. Er 
komen op hot oi- land slechts eenigo waterloopen 
voor, die in den drogen tijd gecn water bevatten, 
maar in den regentijd flink bandjiren. De grootsto 
mondt by kampoeng Minaugan in zee uit. De 
voornaamste plaatsen zijn Tagoelandang (zetel van 
het zelf- bestuur), Minangan en Haiis. 
Eerstgenoemdo kampoeug is de eonigo 
landingsplaats voor han- delsschopon. Zuidolijk van 
Tagoelandang ligt hot onbewoondo vulkaaneilaud 
Roeang. De laatate uitbarsting van den vulkaan had 
plants in 1914. Grooter dun Roeang is het z.-lijk 
daarvan gologon eiland Biaro, dat zoor bergachtig 
is. De bevolking heeft op de vlakko gedeelten dor 
kust hare kain- poengs (Biaro, Karoengo en 
Booang); de berg- 
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toppen heeten Kakata, Kaloko en Boekiri-Lin- 
saha. Ten W. van Tagoelandang ligt op een af- 
stend van 6.5 km het lage, vlakke eiland Pasigd; het 
is onbcwoond en wordt door visschers bc- zocht 
voor de vangst v.n.l. van tripang. 

De bevolking van het landschap Tagoelandang 
bestaat uit： 10.967 Inlanders, 433 Chineezen, 1 
anderen Vreemden Oosterling, totaal 11.401 ziclen 
Wegen zijn slechts op het hoofdeiland aangelegd en 
wel &6n om het eiland heen langs de kust en 6en 
dwars over het eiland van Minangan over 
Bow616oe naar Tagoelandang. Een deel van den 
kustweg (tusschen Tagoelandang en Haiis) is goed 
berijdbaar voor rij- en voertuigen. 

De eerste korte verklaring volgens uniform 
model werd op 16 November 1910 afgelegd door 
LaurentiusManuel Tamara, radja van Tagoelan-
dang met zyn mantris (goedgekeurd bij G.B. van 20 
Juni 1911 no. 12). Bij verklaring van 15 Mei 1912 
deden genocmde bestuurder en zijn lands- grooten 
ten behoeve van het N.I. Gouvernement afstand van 
alle aanspraken op de tot het gebied van genoemd 
landschap behoorende djogoegoe- schappen op de 
Talaud-eilanden (zic het aanvul- lend artikel 
TALAUD-EILANDEN). Deze verklaring werd 
goedgekeurd bij G.B. van 18 Fe- bruari 1915 no. 
18. L. M. Tamara were! opgevolgd door Cornelius 
Tamareloh, die met zijn landsgroo- ten op 1 Nov. 
1912 opnieuw de korte verklaring volgens uniform 
model aflegde, welke werd goedgekeurd bij G.B. 
van 1 April 1913 no. 23. Na vijf jaren bestuur werd 
hij op verzoek eervol ont- heven van zijn 
waardigheid en tijdelijk vervangen door den 
bestuurder van Siaoe, die evenwcl reeds in Nov. 
1918 overleed en tijdelijk werd ver- vangen door 
zijn broeder Laahad. Eerst in 1922 kreeg 
Tagoelandang weer een eigen bestuurder in 
Hendrik Philips Jacobs, die op 8 December van dat 
jaar de korte verklaring volgens uniform model 
(alleen) aflegde, welke werd goedgekeurd bij G.B. 
van 17 Juni 1923 no. 12. Deze bestuurder is nog in 
functie en geniet uit de onderafdcelings- kas een 
maandelijksche bezoldiging van / 350 (•—“％ 
korting) en een toelage voor reis- en verblijfkosten. 

Hij hceft onder zich een djogoegoe (geen lands- 
groote of mantri) te Minangan, die eveneens be- 
zoldigd is en een toelage voor reis- en verblijf-
kosten geniet. De kampoenghoofden (kapitein- 
laoet) krijgen slechts collecteloonen. 

Siaoe (zie DI. Ill) is een zelfbesturend landschap, 
n.-lijk van Tagoelandang gclegen en oni- vattende 
de eilanden: Siaoe, Pah6pa, Boehias, Kapodiha, 
Masare, Mahoro, Loweang en Maka- 】&hi. Het 
wordt ten N. en ten O. begrensd door de Moluksche 
zee, ten Z. door Straat Tagoelandang en ten W. door 
de Celebes-zee. Het hoofd- ciland Siaoe bestaat 
bijna geheel uit bergland en hceft den vorm van een 
palet, waarvan de Jiolle zijde naar het 0. is gekeerd. 
De kust van Ondong in het W. om de noord tot 
Hocloe in het O. is steil en rotsachtig; voor het 
overige is zij ]aag en omzoomd met koraalriffen en 
zandbanken In het N. ligt de rotskaap T. Mameng 
en in het Z: T. Pihis6. Van de baaien verdienen 
alleen vermelding die van Hoeloe en P6he. Vlakten 
zijn er niet. Het bergland bestaat uit een hoofdketen 
(met uitloopers), die bij T. Mameng in het N. 
begint, eerst z.-waarts gaat en met cen boog naar het 
O. buigt om bij T. Pihis6 to eindigen. ])o hoogste 
top is in het N. do Gocnoeng A woe (of 

Api), hoog 1786 m. De andere toppen in den keten 
zijn nict hooger dan 700 m.: de Tamata, Begang- 
bolo, Bowonpehd, Totonboelo, Masio, Tanaahe en 
Manase. Bij G. Masio vindt men een zoet- 
watermeertje, Danau Kapeta genaamd. De ri- 
viertjes, die men voornamelijk in het z.-lijk deel van 
het eiland aantreft, zijn kort van loop en on- 
bevaarbaar. De bodem is vruchtbaar. De voor- 
naamste kampoengs zijn： Hoeloe-Siaoe, Ondong, 
Lia, Sawang Biaoe, Talawid en Kiawang. De 
eerstgenoemde twee kampoengs worden door 
K.P.M. booten aangedaan. Langs de kust om het 
eiland (behalve in het zuidelijkste deel) loopt een 
weg geschikt voor karren. Een deel is reeds voor 
auto,s geschikt gemaakt (van Ondong en van Hoeloe 
naar het Z.). Voorts is er een autoweg dwars over het 
eiland, 7 km. lang, die o.- en w.- kust verbindt 
(Hocloe-Ondong). Verder heeft men nog eenige 
verbeterde voetpaden. Van de ten O. van het eiland 
Siaoe gelegen eilanden, die daarvan zyn gescheiden 
door Straat Pon dong, zijn de twee grootste, Pahepa 
en Boehias, bewoond. Klappers, mais en pisang 
worden er geteeld. Het eilandje Mahoro is 
rotsachtig, onbe- woond en levert eetbare 
vogelnestjes op. Het eiland Makaldhi, ongeveer 3 
mijlen ten W. van Siaoe, neemt van het W. naar het 
0. in hoogte af. Het is bewoond； de bevolking 
(kampoeng Makalehi) houdt zich met vischvangst 
en land- bouw bezig. In het midden van het eiland 
be- vindt zich een klein zoctwatermeer. 

De bevolking van het landschap Siaoe bestaat uit 
14 Europeanen en daarmede gelijkge- stelden, 
32.515 Inlanders, 715 Chineezen on 3 andere 
Vreemde Oosterlingen of totaal 33.247 zielen. Do 
inheemsche bevolking heeft gebrek aan 
bouwgronden. Geregelde emigralie naar de 
onderafdeeling Bolaang Mongondou, ofschoon niet 
op groote schaal, hceft in den laatsten tijd plaats 
onder leiding van het bestuur. 

Het laatste lange contract is van 25 November 
1899, gesloten door Manalang Dulag Kansil, radja 
van Siauw en zijn mantri's (goedgekeurd bij G.B. 
van 1 April 1902 no. 2-1). Supplctoirc 
overeenkomsten worden gesloten: op 22 Alei J 901 
omtrent de overnamo van havenbchcer (goedge-
keurd bij G.B. van 15 Januari J 902 no. 13); en op 24 
Nov. 1905 betreffende belastingen (goedgekeurd bij 
G.B. van 2 April 190G no. 7). Radja 
M. D. Kansil werd in J 908 op verzoek van zijn 
waardigheid ontheven en tijdelijk vervangen door A. 
J. Muh6d6, die bij verkkiring van 6 Mei 1912 
(goedgekeurd bij G.B. van 18 Fcbruari 1915 no. 18) 
ten behoeve van het N.I. Gouvernement afstand deed 
van zijn aanspraken op de djogoc- gocschappen 
Mangarang, Kaboerooan cn Todoc- &】6 op de 
Talaud-eilanden (zic het aanv. art. TALAUD-
EILANDEN). Jn 1913 werd A. J. Muh6d6 
vervangen door Anthonie Jafet Kansil, ids 
waarncmcnd bestuurder, die op 1 Januari van dut 
jaar de korte verklaring volgensuniform mode] 
aflegde, welke word goedgekeurd bij G.B. van 3 Mei 
1913 no. 22. Do wnd. bestuurder A. J. Kansil Bogar 
en zijn landHgrootcn deden bij verklaring van 9 
Junuari 1913 (goedgekeurd bij G.B. van 21 Juni J 
913 no. 70) ten behoove van het N.I. Gouvernement 
afstand van hun rcchtcn op het djogoegoeHchaj) 
Tamako, op het eiland Groot- Sangiho, mot de 
daaronder ressortcerende eilan- dcn. Dit rcssort werd 
toon toegevoegd aan het zelfbesturende landschap 
Manganitoe. Na dicn 
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afstand legdo A. J. Kansil Bogar op 10 October 1913, 
als bestuurder van Siaoe, met zijn lands- grooten 
opnieuw do korte verklaring volgens uniform model 
af, welke werd goedgekeurd bij G.B. van 2 Mei 1914 
no. 29. A. J. Kansil Bogar stierf in November 1918 
en werd opgevolgd door Lodewijk Nicolaas Kansil, 
die met zijn lands- grooten op 7 Februari 1921 de 
korte verklaring volgens uniform model aflegde, 
goedgekeurd bij G.B. van 28 April 1922 no. 58. Deze 
bestuurder werd bij G.B. van 14 Mei 1930 no. 1 van 
zijn waardigheid ontheven, na door de inheemsche 
rechtbank der Sangihe-eilanden wegens malver- 
saties tot 2 jaar verbanning te zijn veroorcleeld. Zyn 
vervanger A. Janis teekende op 16 September 1930 
een akte van verband, die werd goedgekeurd bij G.B. 
van 2 Februari 1931 no. 7. Hij is nog in functie, woont 
in de kampoeng Hoeloe- Siaoe en genict uit de 
onderafdeelingskas een maandelijksche bezoldiging 
van / 400 (—17% korting) benovens cen toelage voor 
reis- en ver- blijfkosten. Rijksgrooten of mantri's zijn 
er niet in het landschap, dat nu verdeeld is in 2 
djogoe- goeschappen: Ondong en Hoeloe. De djogoe- 
goe's genieten evencens bezoldiging en een toelage 
voor reis- en verblijfkosten. De kapitein- laoet 
(kampoenghoofden) zijn onbezoldigd en ontvangen 
slechts collecteloonen. 

Taboekan (zie DI. IV) is een der drie zelfbe- 
sturende landschappen, waarin het ten N. van Siaoe 
gelegen eiland Groot-Sangihe is verdeeld. Het neemt 
het o.-lijk deel van genoemd eiland in on grenst ten 
W. aan de landschappen Kendahe- tahoena en 
Manganitoe, waarvan het geschciden is door het 
gebergte, dat van het N. naar het Z. loopt. Tot (lit 
landschap behooren de eilandjes: in het N. Marorc en 
in het O. Noesa, Boekide, Tehang, Boeang, Enggor, 
Liang, Poa, Nipa, Batoebingkong, Bisnglaoede, 
Bengdocloenga, Boeleng, Domai, Lenggis, 
Moenaanoe, Matoe- toeang. Bewoond zijn de 
eerstgenoemde vier. De kust van Taboekan is in het 
n.-lijk gedeelte grootendcels laag; in het Z. van Peta 
tot Ngali- pneng is zij gcaccidenteerd en heeft zeer 
gevaar- iijkc kapen： T. Lehe, T. Pako, T. B6hang en 
T. Batoelama. Voor de Iago kusten liggen koraal- 
riffen en zandbanken, zoodat er weinig goede havens 
zijn. De eenigo veilige aanlegplaats voor groote 
echepen is Peta in do gelijknainigo baai. Van de 
onbelangrijke rivieren in het landschap is slechts die 
van Saloerang voor klcino prauwen bevaarbaar cn 
wel van do kampoong Saloorang tot do kampoeng 
Pinturcng. Do bergketon, dio van het N.W. naar liet 
Z.O. loopt over de ge- hcclc lengte van het ciland 
Groot-Sangihe cn do westgrens vornit van Taboekan, 
is tevens de watcrschciding tuHschon do o.- en w.-
kust van 

oiland. In het N. ligt do ruim 1300 m. hooge, in 
schijnbaro rust verkeerendo vulkaan Goe- noeng A 
woe inet een kraterineer. Andere belang- rijko toppen 
zijn de G. Boeas, G. Sahendaroe- mang, G. 
Kakiraeng, G. Bapoe en G.Toekadema- hoc； in het 
Z. heoft men ten W. van Behang do toppen G. 
Arongkambing, G. Docm6ga on G. Panamba. 

Do plantcngroei is over het algemeen welig. Ann 
den voet van den Awoe en in het Z. vindt men op 
verschillendo plaatsen nog oerbosch. Do 
voornaamsto cultuurgowassen zijn klappors on 
notomuskaat. Het hoofdvoedingsmiddel is sa- goe. 
Sagocboomen in twee soorten zijn in grooto 

hooveelheid aangeplant. Rijst, bataten, mais en 
pisang wordon op ladangs geplant, maar niet in 
voldocnde hoeveclheid, zoodat een belangrijke 
import van rijst plants vindt. Er zijn 4 landbouw- 
concessies in het landschap uitgegeven en wcl aan 
het Sangihe- en Talaudcomite; klappers en 
notomuskaat worden daar gecultiveerd. Er loopen 
twee voor auto's geschikte wegen van do o.- naar de 
w.-kust en wel: 1. van Enemawira (Peta), zetel van 
hot zelfbestuur van Taboekan, naar Tahoena, 
hoofdplaats der onderafdeeling, en 2. van de 
kampoeng Koema naar de kampoeng Manganitoo. 
Alle kampoengs in het landschap zijn onderling 
verbonden door verbeterde voet- paden. 

De bevolking bestaat uit: 15 Europeanen en 
daarmedo gelijkgestelden, 37.910 Inlandersn, 471 
Chineezen en 19 andere Vreemde Oosterlingen, of 
totaal 38.415 zielen. 

Het laatste lange contract werd gesloten met 
David Sarapil, radja van Taboekan en zijn mantri,s 
(G.B. 1 April 1902 no. 24). Na aanvul- ling door 2 
suppletoire overeenkomsten: a van 24 Juni 1901 
betreffende de overname van het havenbeheer, b van 
16 November 1905 betref fende de bclastingen, 
goedgekeurd a by G.B. van 15 Januari 1902 no. 43 
en b bij G.B. van 2 April 1906 no. 7, werd bedoeld 
contract vervangen door de korte verklaring volgens 
uniform model, afgelegd door bovengenoemden 
radja en zijn mantri's op 20 November 1910, en 
goedgekeurd bij G.B. van 20 Juni 1911 no. 12. 
Daarna werd bij verklaring van 11 Mei 1912 door het 
zelfbestuur van Taboekan ten behoeve van het N.I. 
Gouvernement afstand gedaan van zijn aan- spraken 
op Liroeng, Moronge, Salibaboe, Kiama, Beo, Loba, 
Esang, Bonada Amata cn Rainis op do Talaud-
eilanden (zie aanvullend artikel TA- LAUD-
EILANDEN). Radja David Sarapil werd opgevolgd 
door Willem Sarapil, die op 4 September 1922 de 
korte verklaring volgens uniform model aflegde, 
welke werd goedgekeurd bij Gouv.- besl. van 15 
Januari 1923 no. 28. Laatstgenoem- de radja werd na 
een veroordeelend vonnis van de inheemsche 
rechtbank der Sangihe-eilanden van zyn waardigheid 
ontheven by Gouv.-besl. van 14 Mei 1930 no. 1. Hij 
werd opgevolgd door L. J. P. Macpal, die den 15don 
September 1930 een akte van verband teekende, 
goedgekeurd bij G.B. van 2 Februari 1931 no. 7. 
Genoemde radja Macpal is nog in functie en geniet 
cen maandolijkscho bezoldiging van / 400 (— 17% 
korting) benevens eon toelage voor reis- en ver- 
blijfkosten uit do onderafdeelingskas. Lands- 
grooten zijn er niet in Taboekan, dat nu ver- dceld is 
in twee djogoegoeschappen: Noord- cn Zuid-
Tabockan. De djogoegoo*s ontvangon ook 
bezoldiging on toelage voor rois- en verblyf- koston 
uit do onderafdeelingskas. Do kampoeng- lioofden 
(kapitein-laoet) zijn onbezoldigd en ontvangen 
allcon collecteloonen. 

Kendahe-tahoena (zie Khandar-Taroena in DL 
II) is hot klcinsto van do drie zclfbesturencle 
landschappen op het eiland Groot-Sangiho on omvat 
het noordwestolijk godcolto van genoomd eiland. 
Tot het landschap behooron oenige zeer kleino 
eilandjes in n.-lijko richting liggende, waarvan 
Lipong, Kawaloeso en Kawio bewoond zyn. Het 
landschap wordt ton W. on N. begronsd door do 
Celebes-zee, ton Z. door het landschap Manganitoe 
en ton O. door het landschap Ta- 
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boekan, waarvan het gescheidcn is door de wa- 
terscheiding tusschen de o.- en w.-kust van Groot 
Sangihe (zic bij Taboekan). Het landschap wordt 
voor het grootste gedeelto ingenomen door het w.-
lijk deci van den vulkaan G. A woe met zijn 
uitloopers. De bodem loopt over het algcmeen van 
de kust al spoedig op tot een gemiddelde hoogte van 
COO in. Vlakten van eenige uitge- strektheid komen 
niet voor； de kusten zijn groo- tendeels vlak en 
omzoomd met koraalriffen en z&ndbanken, zoodat 
men weinig goede havens heeft (baaien van Tahoena 
en van Kolongan). De rivieren zijn van geen belang 
voor de com- municatie. Tahoena, standplaats van 
den best uurder en onderafdeelingshoofdplaats, 
wordt gercgeld door K.P.M. booten aangedaan. Er 
loopt een ongeveer 17 km. lango weg van Tahoena 
door het gebergte naar Enemawira, standplaats van 
den bestuurder van Tabockan aan de o.-kust. Deze is 
geschikt voor autoverkeer. De kampocngs aan de 
kust gelegen zijn onderling verbonden door 
verbeterde paden, terwijl ook een goede weg 
Tahoena verbindt met Mangani- toe in het 
gelijknainige landschap. Het transport van goederen 
geschiedt voornamelijk over zeo in prauwen en 
K.P.M. booten. De hande- laren en de zending 
hebben motorbooten. De hoofdplaats Tahoena heeft 
een drinkwaterlei- ding. 

De bevolking van het landschap bestaat uit 34 
Europeanen en daarmede gelijkgestelden, 15.248 
Inlanders, 529 Chineezen en 74 anderc Vreemde 
Oosterlingen, totaal 15.885 zielen. Er heeft op kleine 
schaal emigratie van inheemschen naar elders plaats. 
Ondememingen zijn er niet. De Vreemde 
Oosterlingen leven voornamelijk van handcl. De 
voornaamste kampoengs zijn Tahoena, Kolongan, 
Kendahe en Sawang. 

Het laatste lange contract is op 22 November 
1899 gesloten met Salmon Doemalang, radja van 
Kandhar-Taroena en zijn mantri^ (goedge- keurd bij 
G.B. van 1 April 1902 no. 24). Het word bij 
suppletoire overeenkomsten aangevuld： a van 17 
Juni 1901 betreffende havenbeheer en -politic, b 
betreffende de belastingen van 16 November 1905, 
respectievelijk goedgekeurd bij G.B. van 15 Januari 
1902 no. 13 en G.B. van 2 April 1906 no. 7. Radja 
S. Doemalang werd op- gevolgd door radja Markus 
Mohomis Doemalang, die op 8 April 1903 een akte 
van verband teeken- de, welke werd goedgekeurd bij 
G.B. van 22 Juni 1903. Bij het optreden van zijn 
opvolger Salmon Ponto werd het lange contract 
vervangen door de korte verklaring volgens uniform 
model, welko door laatstgenoemde bestuurder werd 
afgelegd op 9 Maart 1910 en goedgekeurd bij G.B. 
van 0 Juni 1911 no. 9. Den 13den Mei 1912 deden 
Salmon Ponto, bestuurder van het landschap 
Kandhar-Taroena, en zijn landsgrooten ten be- 
hoeve van het N.I. Gouvernement afstand van hun 
aanspraken op de Nanoesa-eilanden, Mia- ngas 
daaronder begrepen (zie aanvullend artikel 
TALAUD-EILANDEN). Die verklaring werd 
goedgekeurd bij G.B. van 18 Februari 1915 no. 18. 
De opvolger van Salmon Ponto was Christiaan 
Ponto, die op 21 December 1916 de korte verklaring 
volgens uniform model aflegde, welke werd 
goedgekeurd bij G.B. 24 Maart 1917 no.91. Laatst-
genoemde radja vergreep zich evenwel aan land- 
schapsgelden en werd bij G.B. van 14 Mei 1930 no. 
1 van jzijn waardighejd pntheven, na yer- 

oordeeld to zijn door de inheemsche rechtbank der 
Sangihe-eilanden tot 3 jaren verbanning. Tot zijn 
opvolger werd gekozen A. Bastiaans, die als 
bestuurder van het landschap Kendahe-Tahoena op 
13 September 1930 een akte van verband teekende, 
welke werd goedgekeurd bij G.B. van 2 Februari 
1931 no. 7. A. Bastiaans is nog in functie en geniet 
een maandelijksche bezoldiging van / 400 (— 17% 
korting) benevens een toe- lage voor reis- en 
verblijfkosten. Het landschap heeft geen 
landsgrooten. De radja heeft onder zich een 
djogoegoe te Kendahe, terwijl het djo- goegoeschap 
(district) Tahoena rechtstreeks door hem wordt 
bestuurd. De djogoegoe van Kendahe wordt 
bezoldigd en ontvangt een toelage voor reis- en 
verblijfkosten uit de onderafdeelingskas. De 
kampoenghoofden (kapitein-laoet) ontvangen 
slechts collecteloonen. 

Manganitoe (zie DI. II) is het derde zelfbe- 
sturende landschap op het eiland Groot-Sangihe. Het 
ligt aan de w.- en z.-kust van het eiland cn grenst ton 
N. aan het landschap Kcndahe-ta- hoena en ten O. 
aan het landschap Taboekan. De grens met dit laatste 
landschap wordt gevormd door de waterscheiding 
tusschen o.- en w.-kust. Tot Manganitoe behooren de 
cilanden Mahoe- moe, Batoenderang en eenige 
kleinere. De rivieren (de Tamako of Pehan, 
Kalocratoc enz.) zijn voor de communicatie van geen 
belang. Goede ankerplaatsen vindt men in de baai 
van Manganitoe en de diep landwaarts indringende 
baai van Bako. De kuststrook is over liet alge- meen 
laag en hier en daar vindt men langs de kust 
koraalriffen. De voornaamate plaatscn zijn: 
Manganitoe, Tamako (thans standplaats van den 
bestuurder), Tawaiili, Lapango en Dogo. De 
economische toestand, landbouw, handeJ en 
nijverhcid verschillen niet van die der twee andere 
landschappen op Groot-Sangihe. De kam- poengs 
zijn onderling verbonden door goedo wegen. Voorts 
heeft men goede wegen van Manganitoe naar 
Tahoena en naar Kocrnu (in rl'a- boekan). Tamako 
heeft een drinkwat(；rleiding. 

De bevolking van Manganitoe bestaat uit: 2 
Europeanen en daarmede gelijkgcsteldcn, 36.520 
Inlanders, 450 Chineezen of totaal 36.1)72 zielen. 
Ook hier emigreert de inheemsche bevolking op 
kleine schaal naar elders. 

Het laatste lango contract word oj)22 November 
1900 gesloten met Johannis Mocodompis, radja van 
Manganitoe en zijn mantri's (goedgekeurd bij G.B. 
van 1 April 1902 no. 24). Daarop volgden 2 
suppletoire overeenkomsten: a betreffende het 
havenbeheer en de haven politic van 22 Juni 1901 
(goedgekeurd bij G.B. van 15 Januari 1902 no. 43 en 
b betreffende de beJastingen van 16 Nov. 1905 
(goedgekeurd bij G.B. van 2 April 1006 no. 7). Dat 
lange contract werd in 1910 vervangen door do korto 
verklaring volgcns uniform model, afgelegd door 
den nicu wen bestuurder Willem Manuel 
Pandengsolang Moco- dornpis en goedgekeurd bij 
G.B. van 6 Juni 1911 no. 9. Deze bestuurder legde op 
13 Mei 1912 een verklaring af, dat hij ten behoevc 
van het NJ. Gouvernement afstand deed van allo 
aanspraken op Tasoeang en Njampak op de Talaud-
eilanden (zie nieuw artikel TALAUD-E1 
LANDEN), welke verklaring werd goedgekeurd bij 
G.B. van 18 Februari 1915 no. )8. Toen in 1913 het 
landschap werd vergroot met de enclave Tamako en 
daarbij behoorende pjjandjea (zie S1AOE) moest ge- 
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noemde bestuurder met zijn landsgrooten, op- I 
nieuw de korte verklaring volgcns uniform model 
afleggen. Dit geschiedde op IS Augustus 1913; i 
de akte werd goedgekeurd bij G.B. van 2 Mei 
1914 no. 29. W. M. P. Mocodompis is nog in 
funotie, woont in kampoeng Tamako en is gcde- 
coreerd met de kleine gouden ster. IIij geniet uit de 
onderafdeelingskas een maandelijksche bezol- diging 
van / 400 (— 17% korting) benevens een toelage voor 
reis- en verblijfkosten. In het land-已 schap zijn geen 
landsgrooten, wel twee bezol-Z digde djogoegoe*s (te 
Manganitoo en Tamako),-^ die mede een toelage voor 
reis- en verblijfkosten ontvangen. De 
kampoenghoofden (kapitein- laoet) ontvangen geen 
bezoldiging, maar alleen collectieloonen. 

Literatuur: Dr. H. A. Brouwer. Het Vulkaan- 
eiland Roeang, na de eruptie van 1914, m. ill. 
T. A. G. 191G, G. biz. 89; De bevolking der Sangir- 
eilanden door N., m. ill. Indie, geill. Weekbl. II 
(1918—1919) biz. 771, 787, 803; W. J. A. Zwaan, 
Een rondreis op Siauw (Sangir-eilanden), Maand- 
blad samenwerking Zend. Corps. 1919, biz. 179; 
Ethnografische gegevens over de Sangihe- en 
Talaud-eilanden (1925), Adatrechtb. XXXIII, 
biz. 408. 

SANGIR of SANGI-EILANDEN. Zie SANGI- 
HE-EILANDEN. 

TAGOELANDANG. Zie SANGIHE-EILAN- 
DEN. 

SIAOE. Zie SANGIHE-EILANDEN. 
TABOEKAN. Zic SANGIHE-EILANDEN. 
KENDAHE-TAHOENA. Zie SANGIHE-EI- 

LANDEN. 
MANGANITOE. Zie SANGIHE-EILANDEN. 
SIBORONGBORONG. Hoofdplaats van de 

onderafdeeling Hoogvlakte van Toba, afdeeling 
Bataklanden, residentie Tapanoeli. Deze onder- 
afdeeling vormt tevens het district van gelijken 
naam en is in vier onderdistricten verdeeld, t.w. 
Siborongborong, J)oloksanggocl, Parmonangan/"; 
on Boven Barocs. -- 

De plaats Siborongborong ten Z. van 
het Tobameer, ongeveer halvcrwcge tusschon 
Taroetoeug en Balige gelegen aan den grooten 
asweg Padang — SiboJga 一 Medan, is een be- 
langrijk kruispunt van wegen： zuidwaarts naar 
Taroetoeng, zuidwestwaarts naar Boetar on 
Parmonangan, westwaarts naar Doloksanggoel, 
Pakkat en Baroes, noordwaarts naar Balige aan 
het Tobameer on oostwaarts naar Sipahoctar on 
Pangariboean. Do plaats breidt zich in den laat- 
sten tijd sterk uit. Van de vroeger aldaar ge- 
vestigdo filialcn van twee Europecscho firma's is 
er thans weliswaar nog sleehts eon over, doch hot 
aantal Inlandscho on Chineescho winkels is daar- 
ontogon zeer toegenomen. Siborongborong is 
voorts eon druk bozochte marktplaats geworden 
mot eon grooten vee- on groentonpasar； de voor- 
naamsto aldaar vorhandeldo producten, var- 
kens en koolsoorton, zijn voor export bestomd. 
V66r de ontdekking van het vcelvuldig voorko- 
mon van trichincn bij het Batakvarken, thana 
(1934) ongovcer tweo jaren goleden, had do 
grootste export naar de Oostkust van Sumatra 
plaats, nu heeft de export van varkens zich 
】necr op do aangrenzonde ondcrafdcelingen Silin- 
doong on Toba gcorionteerd. De uitvoer van 
groenten, v.nl. kool, naar do Oostkust van Su- 
matra, en de omliggende ondorafdeelingon, als- 
med。Sibolga is in opkomst. In Siborongbo- 

rong, standplaats van een controleur, is ook een 
demang bcscheiden, die naast zyn functie van 
districtshoofd van de Hoogvlakte van Toba 
tovens belast is met do werkzaamheden van on- 
derdistrictshoofd voor het onderdistrict Sibo- 
rongborong. Dit onderdistrict bestaat uit 16 
negeri's (adatgemeenschappen, aan het hoofd 
waarvan cen negerihoofd, hethoogste volkshoofd, 
staat). 
今 HO ETA GIN DJANG. Deze plaats, op 1653 m. 
.no^'gte gelegen, is bekend om het mooie uitzicht, 
dat men vandaar op het Wobameer,_ het schoone 
dal van Toba_en een gecleelte van het eiland 
Samosir Hpeft； men kan het uitzichtspunt per 
■auTo^beroiken door van den asweg Siborong- 
borong Balige ter hoogte van Sipintoepmfoe^" 
11 km naaf het Westen te rijden； het wordtdoor 
touristen druk bezocht. Ongeveer 3 km. voor 
Hoetagindjang begint een nieuwe verbinding 
met de aan het Tobameer tegenover het eilandje 
Poelo Pardopoer gelegen plaats Moeara. Langs 
dezen nieuwen weg, welke eveneens voor auto's 
berijdbaar is, geniet men van een steeds wisse- 
lend fraai uitzicht op het Tobameer met het 
eiland Samosir en het dal van Moeara. De negeri 
Hoetagindjang met een zielental van 3930 be- 
hoort tot het onderdistrict Siborongborong van 

van 
6 km van Siborongborong in z.-w.-lijke richting, 
met een belangrijke post van de Rijnsche Zen- ding, 
waartoe circa 25.000 Christeuen behooren. Hier 
zijn een meisjesstandaardschool met bijbe- hoorend 
internaat, eon vorvolgschool en een 

de onderafdeeling Hoogvlakte van Toba, afc 
ling Bataklanden der residentie Tapanoeli,/^ 
BOETAR. Plaatsie, gelegen op een afstand 

hulpziekenhuis aanwezig, welke inrichtingen onder 
behcer van den zendelingleeraar ter plaatse staan en 
door het Gouvernement worden gesubsidieerd. Het is 
een vrij druk bezochte marktplaats^./ 
X；.IMOEN.-fAanv. DI. II). De beekjes, welke z 
vroeger op do hellingen van dezen berg ontspron- 
gen, zijn verdwenen sedert de berg vrijwel geheel 
door de bevolking ontboscht is. Zoowel aan den voet 
als op de hellingen zijn tuinen aangelegd, welko 
voornamelijk met Arabica-koffie zijn be- plant. Aan 
den voet van den berg liggen, van het Z. door hot O. 
gaande, do negeri's Hoetaradja (bohooronde tot do 
onderafdeeling Silindoeng , der afdeeling 
Bataklaiiclori), Boetar Toroean, Roera Djocloo en 
Hootatinggi (van do onderafdeeling Hoogvlakte van 
Toba van genoem- de afdeeling). De grooto asweg 
Padang — Mddan Icidt langs den oostvoet van den 
Dolok (berg) Inioon. 

DOLOKSANGGOEL. Hoofdplaats van het 
onderdistrict van gelijkon naam, onderafdeeling 
Hoogvlukto van Toba, afdeeling Bataklanden der 
residentie Tapanoeli. Er is eon Gouverno- ments 
Hollandsch-Inlandsche school gevestigd, waaraan 
cen door de Rijnsche Zending boheord internaat is 
verbondon. Het is cen belangryko post van de 
Rijnscho Zonding, die evoneens hot aldaar 
gevestigdo, door het Gouvernement ge- subsidieerdo 
hulpziekenhuis beheert. In (lit zen- dingsrossort 
wonen circa 18.000 Christcnen. Gelegen aan ecn 
kruispunt van wegen, in west- waartscho richting 
naar Barocs via Pakkat, in oostwaartscho richting 
naar Siborongborong, in zuidwaartscho richting naar 
Parmonangan_.. v en in noordwaartscho richting naar- 
Sidikalang 
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ksanggoeiq 方，HOETA SALEM. Leprozerie van de Rijnsche 
rden met :—Zending aan den weg van Lagoeboti jnaar Ha- 

binsaran. Deze in de onderafdeeling Toba, re- 
sidentie Tapanoeli, gelegen zeer goed behcerde 
inrichting werd veel besproken in verband met 
het daar bestaande “hiiwel^ksverbod". Van een 
eigenlijk huwelijksverbod is echter geen sprake; 
van de zijde der zending wordt slechts verboden 
samenleving van vrouwelijke en mannelijke 
verpleegden buiten een regelmatig huwelijk. 
Tegen zulk een huwelijk echtcr verzet.~zich de 
zeer strenge Toba-Bataksche adat^. ■' 
坦,HEPHATA. Blindeninstituut van de Rijnsche 
>%ending naby de leprozerie Hoeta Salem in,de 
onderafdeeling Toba, residentie Tapanoeli. , 
OELOEAN. (Xanv. DI. III). Het gedecltc van "' 
de residentie Tapanoeli aan de noordzijdc van 
de Asahanrivier, behoorende tot het district .. 
Porsea (onderdistrict Loemban-djoeloe en on- , 
derdistrict Porsea gedeeltelijk). Het wordt ten ' 
Westen begrensd door het Tobameer, ten Oosten 
door het Sinianoek-manoek gebergte. In de 
heele lengte wordt het doorsneden door den 
Medan—Padang-weg. Vooral het zuidclijke ge- 
deelte, het breede dal van de A&k Mandosi, is 
een prachtig sawahgebied. In deze landstreek 
ligt de druk bezochte pasar Porsea aan de Asa- 
hanrivier. Oeloean is eerst in 1905 onder ons 
bestuur gebracht en heeft in velerlei opzicht 
nog slechts oppervlakkig onzen bestuursinvloed 
ondergaan. Alle “oudsten" en vele hoofden zijn 
opgegroeid in de pidari (het verzamehvoord 
voor de onregelmatige toestanden voor de komst 
van het Gouvernement). Oeloean heeft 38.780 
inwonera. De bevolking behoort voornamelijk 
tot de hoofdiilarga Nai Rasaon. 

PORSOBOERAN. (Aanv. DI. III). Dit kleino 
marktplaatsje werd na de opheffing van de onder- 
afdeeling Habinsaran in 1915 hoofdplaats van 
het onderdistrict Habinsaran, onderafdeeling 
Toba. 

PORSEA. (Aanv. DI. III). Drukke pawar 
de Asahanrivier, hoofdplaats ' 
onderdistrict Pors6a, van 
Toba, residentie Tapanoeli. Er ligt 
brug over de rivier in den weg Mcdan-Padang. 
Van hieruit is in 1927 een paging gedaan oni cen 
grooten weg naar Asahan aan te leggen, waar- 
mee wegens geldgebrek is opgehouden. Het on- 
derdistrict Pors6a telt volgens de in 1930 ge- 
houden volksteJIing 24.995 inwoners. 

PARDAPOER. (Aanv. DL JU). Dit ci land in 
het zuidclijk gedeelto van het Tobameer wordt 
gewoonlijk kortweg Poelo genoernd. De negeri 
Poelo bevat ongeveer het heele eiland en behoort 
sedert 3 Augustus 1933 tot de onderafdeeling 
Hoogvlakte van Toba, Voordien behoordc het 
tot do onderafdeeling Toba. Het verheft zich 
270 m. boven het meer. 

TOBAWEG. (Aanv. DL IV). Deze naam is 
niet nicer in gebruik sedert de weg onderdeel is- 
geworden van den grooten Padang—M4dan- 
weg・ 

TOBAMEER, (Aanv. DI. IV). Er zijn thans 
verscheidene motorbooten, die in allerlei richting 
de verbindingen onderhouden. Het verkecr, ook 
het handelsverkecr op het Tobameer, dat in de 
laatste jaren zeer toegenomen was, is eenigszins 
verminderd sedert de groote weg Balig6—Pra- 
p&t. deel van den Padang一M6dan-weg, word 
geopend, waardoor het postvervoer e.d. over 

(onderafdeeling Dairilanden), is Dolok 一 
een belangrijk verkeerscentrum goworden met .. 
een zeer druk bezochte marktplaats. 
■*?J\HOETA MATITI. (Aanv. DI. II). "Een op 5 km 
afstand van Doloksanggoel aan den weg naar 
Baroes gelegen plaatsje; vroeger een belangrijke 
marktplaats, doch achteruitgegaan door den 
bloei van het beter gelegen Doloksanggpel.. 
Paarden werden voorheen in Matiti veel gefokt, 
maar door achteruitgang van het ras en daling 
der prijzen als gevolg van de verdringing van 
het transport met draagpaarden door vracht- 
auto,s is dit middel van bestaan van weinig be-^ 
teekenis meer. Hoeta Matiti is de standplaats van t 
het negerihoofd van Simanoelang Toba. In deze 
negeri is een Tnlandsche gemeenteraad ingesteld/" 

LINTONG NI HOETA. Ongeveer halverwe^e 
aan den grooten weg tusschen Siborongborong 
naar Doloksanggoel ligt Lintong ni Hoeta, waar 
een post van de Rijnsche Zending gevestigd is 
met een onder haar beheer staande, door het 
Gouvernement gesubsidieerde, vervolgschool. 
Tot dit zendingsressort behooren ruim 17.000 
Christenen. Lintong ni Hoeta is de groote koffie- 
markt, waarheen het voornaamste deel van de 
Arabica-koffie van Parboeloean (een belangrijke 
koffiestreek in de Dairilanden) en de Hoogvlakte 
van Toba wordt afgevoerd en verhandeld voor 
export via Sibolga naar Amerika en Europa. 
De plaats is standplaats van het negerihoofd van 
Lintong ni Hoeta. In deze negeri is een Inland- 
sche gemeenteraad ingesteld. Zij behoort tot het 
onderdistrict Doloksanggoel, onderafdeeling 
Hoogvlakte van Toba, afdeeling Bataklanden der 
residence Tapanoeli. De naast koffie als middel 
van bestaan zeer belangrijke varkensfokkerij is 
sedert de ontdekking van het veelvuldig voor- 
komen van trichinen bij het Batakvarken achter- 
uitgaande. 

TOEKAHOLBOENG. De belangrijkste negeri 
van het onderdistrict Boven Baroes, onderafdee- 
ling Hoogvlakte van Toba der afdeeling Batak- 
landen, residentie Tapanoeli, een zeer uitge- 
strekt gebied beslaand, dat nog grootendeels 
bedekt is met oerbosch, ten N.W. van Baroes 
grenzend aan den Indischen Oceaan. De 2860 
inwoners van deze negeri, waarvoor een In- 
landsche gemeenteraad is ingesteld, leven in 
hoofdzaak van de winning van boschproducten, 
hout, damar, kamfer en rotan; daarnaast van 
sawah- en ladangbouw en de teelt van tweede 
gewassen. Sihorbo is de standplaats van het ne- 
gerihoofd van Toekaholboeng on Hgt aan den 
weg van Baroes naar Siborongborong op 5 km. 
van Baroes verwijderd. Er is een kleino markt 
voor de verhandeling van de producten uit de 
omgeving. Te Sihorbo is voorts een post van de 
Rijnsche Zending gevestigd; onder haar beheer 
staat een door het Gouvernement gesubsidieerd 
hulpziekenhuis. Tot dit zendingsressort behooren 
6524 Christenen/ 

NAROEMONDA. (Aanv. DI. III). Negeri aan 
de Asahanrivier in de onderafdeeling Toba. 
Hier is gevestigd een bijzondero Hollandsch- 
Inlandsche school met internaat. Vroeger waren 
in de gebouwen een kweekschool voor Inlandsch 
onderwijs, ambachtsschool en meubelmakerij 
gevestigd. Tevoren eindigde hier de groote ver- 
keersweg van Taroetoeng. Nu gaat deze via de 
brug over de Asahanrivier bij het nabij gelegen 
Porsea^door naar Siantar en Medan. 

aan 
van het district on 
de onderafdeeling 

ecn flinkc 
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het meet van Prapat—Balig6 vice versa werd 
gestaakt. Verder is het verkeer te water via Si- lalahi aan 
het Tobameer naar boven over Lae J*ondom, dat thana aan 
den nieuwen autoweg ligt, afgenomen, toen de weg naar de 
Dairilanden ,yan de Karolanden uit in gebruik 
wefd~genomen.z j TQBA. (Aanv. DL IV). Onderafdeeling 
van de 七afdeeling Bataklanden (zie aldaar), bestaande ”uit 
de onderdistricten: Balige, Lagoeboti, Porsea, Habinsaran 
(Porsoboeran) en Loembandjoeloe. Vroeger ook nog het 
onderdistrict Moeara, dat sedert 1933 verdeeld is tusschen 
de onderaf- deelingen Toba, Hoogvlakte van Toba en Sa- 
mosir. De onderafdeeling Toba telt thans 120J000 
inwoners. 

BAKARA. (Aanv. DI. I). Negeri, sedert 1933 .：/;
•,, Fehoorende tot het onderdistrict Doloksang- goel van de 
onderafdeeling Hoogvlakte van Toba, residentie Tapanoeli, 
vroeger behoorende tot de onderafdeeling Toba. De negeri 
ligt aan den zuid-westelijken inham van het Tobameer,— 
welke inham naar deze negeri wel Tao Bakara wordt 
genoemd, — in het dal van de Adk Silang. Dit wondermooie 
dal,5 km. lang en 1 km, breed, is een rijk sawahgebied en 
geheel omgeven door de steile 300 a 400 m. hooge 
breukranden van de omringende hoogvlakte. De negeri telt 
3758 zjelen (volkstelling 1930). 

HABINSARAN. (Aanv. DI. II). Naam van een in 
1915 opgeheven onderafdeeling van de afdeeling 
Bataklanden, die thans verdeeld is over de 
onderafdeelingen Toba en Silindoeng. Zij ligt van 
300—1400 in. hoog en bestaat geo- grafisch uit drie 
gedeelten, waarvan de twee noordelijke het 
onderdistrict Habinsaran van de onderafdeeling Toba 
uitmaken. Het midden- gedeelte, waarin do 
ondcrdistrictshoofdplaata Porsoboeran is gelegen, 
bestaat uit het boven- atrooingebied van de Koealoe-
rivicr. Deze rivier en haar zijrivieren loopen door diep 
uitge- slepcn rotskokers, welke sonis cen diepto 
hebben van 60 m., terwijl het vlakke land tusschen de 
rivieren den indruk maakt van cen kale heuvel- achtige 
hoogvlakte, waarin de smalle rivierdalen zich 
afteekenen door do toppen der booinen. 

deel is omringd door bergranden, waarop zich 
een drictal hoogere bergen verheft, in het Z. op de 
grens van Zuid-Habinsaran, de Ha- boe-Haboe (3200 
m. hoog) met in zijn uitloopers de merkvvaardig 
gevormdo rotstorens Batoe Manoeinpak en de Pinggol 
ni Bodil, in het N. I °P de grons van Noord-Habinsaran 
do Tambor- b?na (2110 m.) en de Soerocngan (21J3 
m.). Noord-Habinsaran wordt gevorind door de 
canyonachtigc dulen van de rechterzijrivieren der 
Asahanrivior met tussohonliggendo vlakten. Het is in 
het N. afgesloten door de mooilijk te passeeron kloof 
van de Asahan met zyn tweepraeh- t,igc walervallen, 
de Wilhelmina waterval en de Sampocran Ifariinau bij 
Tangga. Zuid-Habin- H-ran is eon gedeelte van het 
onderdistrict Panga- riboean, onderafdeeling 
Silindoeng en heeft dezelfde formatio als Midden-
Habinsaran. 

De geheele bevolking bedraagt ± 19.000 ziclen, en 
bestaat uit Toba-Bataks, in het N. hoofdza- kel|jk van 
de hoofdmarga Pohan, in hot midden Rohlin en 
Borbor, in het Z. Borbor en Lontoeng. 半n groot 
gedeelte der bevolking is nog heidensch., Knkele 
kampoengs bestaan bijna uitsluitend uit permalims 
(zio aldaar). De zending werd vroeger geleid uit do 
post Locmban Pinasa, later uit 

Porsoboeran, thans uit Sitotang. Er zijn nu tal- r可ke 
volksscholen, alle gesticht en geleid door de zending. 

Het hoofdmiddel van bestaan is de rijstbouw, 'die reeds veel 
op sawah*s, doch vooral in de lagere gedeelte en tegen de 
berghellingen nog op ladangs wordt gedreven. Dit laatste is door 
boschreserveering reeds veel tegengegaan. Ver- der bestaat er 
koffiecultuur, die veel van boe- boek en van luizen heeft te lijden, 
en ligt in Mid- den-Habinsaran een kleine theeonderneming, die 
echter niet in byzonder gunstige toestand verkeert. Een 
onverharde autoweg voert van de vlakte van Toba naar de 
onderdistrictshoofd- plaats Porsoboeran. Een minder goed te 
berijden autoweg van Pangariboean tot dicht bij Garoga is reeds 
gereed. Verder is er een keurig net van goed getraceerde 
paardepaden aangelegd door den gezaghebber H. J. Kohler, 
schrijver van „Habinsaran, het land van de zonnestraal f) 

Habinsaran is eerst sedert 1908'ingelijfd. De7. '} Jz? oude 
menschen, die in de dorpen de leiding heb- ben, zijn dus alien 
opgegroeid in de „pidariM, het samenvattende woord voor den tijd 
der on- geregelde toestanden voor de komst van het 
Gouvernement. Deze werken nog door in het le- ven der 
bevolking, o.a. is er op de hygicnische toestanden nog heel wat 
aan te merken. Niette- min vindt men er vooral in de bergstreken 
phy- siek sterk ontwikkelde personen met een bui- tengewoon 
uithoudingsvermogen in loopen en klimmen. 

Literatuur: H. J. Kohler, Habinsaran, uitgave '' 
Thieme en Co, Zutfen 192G； ；• - / 令 

HASIBOEAN. (Aanv. DI. II). Hoofdmarga der" . -7'. ' :，' 
Bataks, voornamelijk in de vallei van .Silin-. doeng, in Sibolga 
_en Padang La was wonende. Verder naam van landschapje in 
de negeri Sigaol aan het Tobameer/ 

LAGOEBOTLJAanv. DI. II). Plaats gelegen/? / tAvintig 
minuten gaans ten Z. van het Tobameer op 8 km. van Balige^jn 
het onderdistrictLagoe- boti, waarvan het de hoofdplaats is. Het 
onderdistrict telt 29.891 inwoners volgens do volks- telling van 
1930. Het ligt den grooten weg van 瓦d&ng. naar 

BALIGfi. (Aanv.了 1. T). Deze hoofdplaats van- de 
onderafdeeling Toba, afdeeling Bataklanden, residentie 
Tapanoeli, is tevens hoofdplaats van het gelijknainige 
onderdistrict, dat naar de in 1930 gohouden volkstelling 
22.570inwonerstelt. Balig6 ligt aan den grooten weg M&L&Q一

Padang. 
NOMMENSEN (LUDWIG IN(5WER).B质ren ' 

6 Moi 1834, uit het eenvoudig gezin van een sluiswachter op een 
der Oostfriesche wadden- eilanden. 

Boor de Rheinische Missions Gesellschaft te Barmen word hij 
in 1861 afgevaardigd naar Sumatra. Na eerst in Holland by Dr. 
van der Tuuk Maloisch en Bataksch to hebben geleerd, kwam hij 
14 Mei 1862 to Padang aan. Hij ves- tigdo zich to Baros, de 
noordelijkste plaats, waar toen het Hollandsch gezag effecticf 
was. Toelating onder de Bataks word hem door den Resident 
geweigerd, daar men voor zijn veilig- heid niet kon instaan. Na 
het volgonde jaar oen bezoek in Silindoeng to hobben kunnen 
brengen, waar hij nog allerininst vriendelijk werd ont- vangen, 
kon hij er zich in Moi 1864 vestigen, nadat laiigdurige 
onderhandelingen met de hoofden goleid haddon tot vorlof 
daartoe. En 

J 
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slechts met eenige list kon hij op een vochtige, 
ongeschikte plaats in Sopo grond voor een huis 
verkrijgen. Daar het Hollandsche gezag nog niet zoo 
ver reikte, leefdc hij temidden van de meest wilde 
toestanden en was getuige van woeste tooneelen der 
nog in kannibalisme levende be- volking. Meer dan 
eens was zijn leven in gevaar. Maar ondanks dat 
allcs verzamelde hij een aan- tal kinderen op een 
primitieve school en kreeg hij ook de eerste 
doopcandidaten, zoodat op 27 Augustus 1865 de 
eerstelingen konden wor- den gedoopt, 4 inannen 
met hun vrouwen en 5 kinderen. Niettegenstaande 
heftigen tegen- stand van de zijde der volksgenooten 
steeg het aantal gedoopten geregeld, na eenige jaren 
tot enkele honderden, na 20 jaar tot ruim 7000. 

Nommensen was intusschen in 1866 gehuwd met 
Karoline Gutbrod, die trouw de ontberingen van 
dien eersten tijd met hem heeft gedeeld. Bij zijn 
eerste verlof in 1881 is zij met de kinderen in 
Duitschland gebleven en daar in 1887 gestorven. 

Nadat Nommensens woonplaats in 1873 ver- legd 
was naar het hooger gelegen Pearadja cn het Ned. 
Ind. Gouvernement sinds 1875 daad- werkelijk 
gezag over Silindoeng uitoefende, groeide het aantal 
Christenen snel en ging Nom- mensen zich wijden 
aan den opbouw der ge- meenten en van het 
kerkelijk leven als geheel. Hij gaf daarbij blyken 
van vervooruitzienden blik. Van den aanvang af 
werden zooveel ino- gelijk leden der gemeentcn 
betrokken in dien opbouw. Rondoin elke 
zendingspost werd een groote krans van filialen 
aangelegd, dikwijls op zeer korten afstand van de 
hoofdpost. Het instellen van het ambt van oudsten 
gaf gelegen- beid de geestelijke krachten van velen 
te be- nutten. Bataksche onderwijzers, tevens 
gcmeen- tevoorgangers, werden opgeleid en zelfs de 
ge- dachte aan Bataksche predikanten was Nom-
mensen toen reeds niet vreemd, daar hij in dezen tijd 
nog rekende met de mogelijkheid het land te zullen 
moeten verlaten, waarbij de leiding van de 
gemeenten aan hun eigen predikanten zou moeten 
worden toevertrouwd. Zooveel moge- lijk liet hij de 
adat van het volk onaangetast en trachtte hij deze in 
het kerkeJijke leven in te bouwen. Een verbinding 
van staat en kerk streefde hij na door de hoofden zoo 
mogelijk tot oudsten te maken en hun in e】k geval 
een eer- volle plaats in het kerkelijk leven te 
verzekcrcn. Opvoeding tot zelfonderhoud stond van 
den aanvang af op het program. Voor de gemeenten 
moest er zoo weinig mogelyk geld uit Duitschland 
komen. Kerkelijke bclasting werd al vroeg 
ingevoerd, waarbij de gemeente zelf in het be- heer 
betrokken werd. En nadat sinds 1877 er een 
opleiding voor goeroes was geweest, werd in 1882 
een school voor Bataksche predikanten gesticht, 
waarvan de leerlingen vooral betrokken werden uit 
hen, die reeds eenige jaren als goeroes hun 
kwaliteiten bewezen hadden. 

Van een verziend inzicht legt de kerkordc 
getuigenis af, die Nommensen in 1881 tijdens zijn 
verlof samen met twee der leiders te Barmen 
opstelde en die een organisatie aan de Bataksche 
kerk gaf, waardoor zij alle andero kerken op het 
zendingsveld ver vooruit was, maar die 
voortreffelijk is gebleken wat haar beginsel be- trof, 
zoodat de institueering van een zelfstandige 
Butakkerk in 1930 eigenlijk slechts het doortreli 

ken was van de reeds in 1881 door Nommensen 
getrokken lijnen.Detrapsgewijze verkozen Synode 
had hij toen reeds in zijn kerkorde opgenomcn. 

Intusschen kreeg het zendingsveld een groote 
uitbreiding. In 1876 had een expeditie, waarbij ook 
Nommensen als tolk en bemiddelaar goede diensten 
bewees, het Nederlandsch gezag over Toba 
gevestigd en nadat in 1881 een zendingspost gesticht 
was in de steppe tusschen Silindoeng en Toba, 
vestigde Nommensen zich in 1885 in laatstgenoemd 
gebied. Met een uitste- kende strategic leidde hij, als 
ephorus van het gansche terrein, waartoe hij in 1881 
tijdens zijn verlof benoemd was, do bezetting van 
Toba. Na 1890 rnocht ook het oostelijk dee! van 
Toba bezet worden en toen vestigde Nommensen 
zich voor de rest van zijn leven in Sigoempar. Na 20 
jaar had het Christendom ook in Toba ge- zegevierd. 

In 1904, bij zijn 70sten verjaardag, verleende de 
universiteit van Bonn aan Nommensen het doctoraat 
honoris causa in de thcologie en in 1911 bij xijn 50-
jarig zendelingscliap benoemde de Regeering hem 
tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Als 
praeses bleef hij aan het nu in vijf districten 
verdeelde terrein zijn nooit falende zorgen geven, tot 
hij op 23 Mei 1918 in Sigoempar is overleden. 

BANDA-EILANDEN. (Aanv. D】.J). De totale 
oppervlakte van de eilanden bedraagt ongeveer cen 
vierkante geographische mijl. Dezc groep van 10 
eilanden vormt met de eilanden Manoek, Seroea, 
Nila enTeoen de onderafdceling Banda, afdeeling 
Amboina, onder een gezaghebber bij het 
binnenlandsch bestuur Stroomend water wordt 
alleen op een enkele plaats op Lontor aangetroffen. 
De beste notenperken vindt men op Roen en 
Rozengain, waar zij in latercn tijd met een dcr 
productie ten goede koniend regel- matig 
plantverband werden aangelcgd. (JJ J 926 en 1927 
werden door het oploopen van de prijzcn van de 
muskaatnoten wederom goede zaken ge- inaakt, 
(loch sindsdien lijdt Banda weer onder de algemeene 
economischc deprcssic. J)c perken worden thans 
grootendeels geexploitcerd door twee 
ondernemingen, de Credict- cn Handels- vereeniging 
Banda en de firma N. P. Kok. De eigenlijko 
inlandsche bevoJking van Banda- Neira, Lontor, Ai, 
Roen cn Rozenguin bestond in 1932 uit 士 10.000 
zielen. 

Al, POELOE Al of WAI. (Aunv. DJ. I). Do „Kota 
Parampoe&n'' is volgens de kaart van vaarwaters en 
ankerplaatsen in den Molukken7" archipel blad VI 
(uitgave Juni 1919) J 30 m. hoog. De bevolking van 
Kampoeng Ai tekle in 1932 650 zielen. Er zijn op het 
eiland ZCB notemus- kaatperken/ 

NILA (ook wel LINA). (Aanv. DI. III). Een 
eruptie had plaats in ] 932. De bevolking, ter sterkte 
van ongeveer 850 zielen (1932), be WOOD t twee 
kampoengcomplexen aan de oostzijdo van het 
eiland. Zij is geheel gekerstend (Indische Kerk). Het 
hoofdvoedgel op dit eiland is pisong. Middelen van 
bestaan zijn visschorij cn teelt van djcrocks en 
inangga^./ 

ROEN. (Aanv. DI. III). Het hoogste punt van, dit 
eiland is ] 86 m. De bevolking bestaat uit 380 zielen 
(1932). Vlak bij het eiland en daar- mede verbonden 
door een bij eb droogloopend rif ligt Poelau Nailaka, 
waarop zich overblijf- selen van een Europeesche 
versterking bevinden. 
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ROSENGAIN. (Aanv. DI. III). De bevol- king van 
dit eiland bestond in 1932 uit 280 zielenz' 

SEROEJ1 (Aanv. D】.III). De Christenbe- volking 
(Indische Kerk) bewoont twee ongoveer 200 m. 
boven den zeespiegel gelegen kampoengs; zij is 
ongeveer 400 zielen sterk. Het eiland is totaal 
waterloos, zoodat de bevolking is aange- wezen op 
verzameld regenwater en water ver- kregen door 
condenseering van uit den krater- wand 
ontsnappenden stoom. Het hoofdvoedsel is pisang. 
Middelen van bestaan zyn viscb- vangst, 
prauwenbouw en teelt van djeroeks en mangga's. 

TEON (TEAN of TIAN). (Aanv. DI. IV). De 
bevolking bestaat uit ongeveer 900 zielen (1932); zij 
belijdt den Protestantschen godsdienst. Het eiland is 
beplant met klapper-, djeroek- en manggaboonen. 

SAPAROEA. (Aanv. DI. III). Deze onder- 
afdeeling van de afdeeling Amboina der resi- dentie 
Molukkcn telde volgens de volkstelling 1930 rond 
40.000 zielen, waaronder 30.000 In- landsche 
christenen en 10.000 mohammedanen. 

MASAR^T^. (Aanv. DI. II). Negorij aan de Kajeli-
baai op 土 200 m. ten Oosten van Kajeli； standplaats 
van den regent van het regentschap Masaret6, met den 
titel van orang-kaja. 

BOEROE. (Aanv. DI. I). Onderafdeeling der 
afcTeelihg Amboina, rcsidentie Molukken. Het 
zielental bcdrocg volgens de volkstelling 1930: 
18.884 Inlanders, ■'» 1 Europeanen en gelijkge- 
stelden, 448 Chineezen, 248 andere Vreemde 
Oosterlingen, totaal 19.631. 

Twee zendelingen van de Utrechtschc-zen- 
dingsvereeniging, een voor Noord Boeroe met 
standplaats Amboina en ecn voor Zuid Boeroe, 
standplaats Leksoela, hebben de leiding van het 
zendingswerk. Do Mohammedanen (slammen) 
wonen in do kustkanipoengs, en op het eiland 
Ambclau uitgczonderd de Christenkampoengs aan de 
Zuidkust. 

Bocroo is vcrdceJd in de regentschappen Kaj61i, 
Ma8ar6t6, Lilialy, Liccla, Fogi, Bobo, Wa To ere n, 
Tifoc, Nainrolc, Oki, en Wa Enoe. De regenten 
vocren verschillende titcls, die van Kaj6H en Tifoe： 
radja, die van Licela, Fogo, Bobo： patih, de anderen 
don titel van orang- kaja... 

N-AMLEA. (Aanv. J)l. IIJ). Hoofcljilaats der 
onderafdeeling Boeroe, afdeeling Amboina der 
rcsidentie Alolukken, gelegen aan een inhain nun d? 
noordzijde van do Kajeli-baai. Belangrijke 
uitvoerplaats van kajoepoetih-olie, damar en copra, 
wordt gcregcld door de K.P.M. schepen aangedaan. 
Zic BOEROE. 

OOST CERAM. CERAMLAOET EN GORAM. 
Aanv. DI. ill). Onderafdeeling dor afdeeling 
Amboina, bestuando uit hot oostelijk gcdeelto van hcC 
eiland Ceram, benevens de Ceram La- OGt, 
Watocbdla en Goram cilandcn. Jloofdplaats G 如 

1 
S白RA (SEIRA). (Aanv. DI. Ilf). Eiland bell ooren 

do tot de Tanimbareilanden (zio aldaar); op do N.kuat 
ligt een complex van vijf negorijen 

Kamatoebocn, Roemahsaloct, Weloetoe, lemin 
en Weratan. Voor beide laatstgcnoeindo kanipoongs 
is een goede ankerplaats. Do bevolking houdt zich 
vnl. bezig met de vangst van lolaschelpen en tripang. 

LARAT. (Aanv. DI. Il en suppl. biz. afl. 1004).' 

Bewesten Larat, daarvan gescheiden door een srnal, doch diep 
vaarwater, dat voor K.P.M. schepen toegankelijk is, en dat de reede 
van Ri- dool en Ritabel (tezamen gewoonlijk Larat ge- noemd) 
vormt, ligt het eilandje Loetoer, waarop tegenover Ritabel, de 
kampoeng Lelingloean, de vroegere standplaats van den 
posthouder. Thans is Larat (Ridool-Ritabel) de standplaats van den 
bestuurs-assistent. De op het eiland gelegen kampoengs zijn, 
behalve de ge- noemde, Lamdessar Timoer, Lamdessar Barat, 
Keliobar en Kelaan； de bevolking telt ± 3.800 zielen. y 

AMAHAI. (Aanv. DI. I). Voormalige onder-Jr ; /y afdeeling 
der afdeeling Amboina, welke zich westelijk uitstrekte aan 
Cerams zuidkust van de Wai Tala tot de Wai I^aba, met een 
kustlijn- lengte van ± 200 km/De kust maakt twee L。.( diepe 
bochten, de Elpapoetihbaai en de Taloe- ' tihbaai of bocht 
vanHaja. Aan de eerste golf liggen uitsluitend Christennegorijen. 
Meer naar het Oosten aan de tweede baai vindt men beur- telings 
Islamitische en Christenkampoengs. Heidensche Inlanders vindt 
men over het al- gemeen meer in de Christennegorijen. Zulks is te 
verklaren uit het feit, dat de Islamitische negorijen al lang aan het 
strand gelegen zijn, de bewoners der Christennegorijen daaren- 
tegen grootendeels eerst kort geleden uit de bergen naar de kust 
zijn afgedaald. Het Amahai- sche bergland is practisch 
onbewoond. De bevolking woo nt aan het strand. Vermeldens- 
waard is voorts nog, dat de hoogste bergtoppen van Ceram zich in 
deze onderafdeeling bevinden. Drie toppen hebben een hoogte 
van 3.000 in. of iets meer (de z.g. Pinaja-groep). Middelen van 
bestaan vindt de bevolking in het kloppen van het merg van den 
sagoepalm, het kweeken van eenige groenten en aardvruchten, en 
een weinig visscherij. 

De belangrijkste baai is de Taloetihbaai, door haar groote 
aanplantingen van klapperboomen en haar gomcopal-uitvoer. 
Bijna elke negorij voert sagoe uit naar de Oeliassers en Ambon. Er 
zijn drie ondernemingen, n.L de onHerneming A way a met 
klapper-, rubber-, en koffie-aan- plantingen; de onderneming 
Elpapoetih met dezelfde aanplantingen en voorts nog de onder-
neming Makariki-Mantula met uitsluitend klap- pcrteelt, terwijl 
een gedcelto van de onderneming Wai Tala zich nog juist binnen 
de westgrens der vroegero onderafdeeling bevindt. De on-
derneming Wai Tala is een gecombineerd klappor- en gomcopal-
bedrijf. 

Er zijn twee zeer goede havens, die geduren- de elk jaargety zyn 
to gebruiken, t.w. de plaat- sen Amahai en Tohoroe. Na de jongste 
be- stuursreorganisatio (Ind. Stb. 193-4 no. 620)' is de 
onderafdeeling Amahai opgeheven. Do nieuwe onderafdeoling 
West-Ceram, waartoc het gebied thans behoort, hceft Piroe tot 
hoofd- plaats. 

AMAHAI. (Aanv. DL I). Voormalige hoofd- plaats van do 
gelijknamige onderafdeoling, afdeeling Amboina, on als zoodanig 
toemuaals de standplaats van (meestal) een gezaghebbor bij het 
Binnenlandsch Bestuur. Sedert de jongste bestuurs-reorganisatio 
(zio Ind. Stb. 1934 no. 620) is niet Amahai, doch Piroe de 
hoofdplaats der vergrooto onderafdeeling. Amahai bestaat ook 
thans nog uit twee negoryen, t.w. Amahai 
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en Soaliuku; zij hebben elk een kerkgebouw en 
gezamenlijk cen Gouvemements Inlandsche school 
dor tweede klasse. De vroegere negorij Amahai-
Islam heeft zich si nds 1899 verplaatst in oostelijke 
richting over een afstand van 7 km. en is thans 
bekend onder den naam Roetah; op de landtong 
Tandjoeng Koeakoe bij Amahai is niets meer over 
van de houten vesting genaamd Harderwijk, die in 
1628 aldaar door de V.O.C. onder het bestuur van 
Ambons zesden land- voogd Filips Lucasz (1628—
1631) gebouwd werd. 

AWAYA. (Aanv. DI. I). Onderneming, ge- legen 
op de plaats waar zich vroeger de negorij A way a 
bevond, welke kampoeng thans gevoegd is bij het 
nabijgelegen Apisano. De onderne- ming bereidt 
copra en koffie. De rubbertap is in verband met de 
lage prijzen geheel stopgezet. Men begint thans met 
den aanplant van cacao, kruidnagcl, kapok, enz./ 

ELPAPOETIH. Onderneming van de Crediet- en 
HandelsvereenigingBanda op Ceram. Op groote 
schaal wordt hier de klapper- en koffiecultuur ge- 
dreven. Door de lage prijzen is de rubbertap geheel 
stopgezet, terwijl in verband met de lage 
copraprijzen de copravervaardiging ook tijde- lijk is 
gestaaktj/* 

TALOETIBAAI of BOCHT VAN HAJA. 
(Aanv. DI. IV). Bij Haja bevinden zich groote 
kustranden, die bij eb geregeld droogvallen en der 
bevolking gelegenheid geven zich meester te maken 
van de schelpen, welke aldaar verhan-。 deld 
worden bij de Chineesche opkoopers. Sche- - pen 
met grooten diepgang behooren de bocht~ om Haja 
zeer ruim te nemen. Langs den oost- oever wordt een 
vlakke kuststrook aangetrof- fen, beginnende bij de 
negorij Tehua tot aan de Wai Bobot. In het midden 
der Taloeibaai wis- selen Islamitische met 
Christenkampoengs af. Meer naar het Oosten echter, 
in het tegenwoor- dige Oost-Ceram, treft men bijna 
uitsluitend Mohammedanen en enkele heidenen aan. 

TEHOROE. De uitvoerhaven der Taloetibaai, 
tevene de belangrijkste plaats aldaar. Tehoroe bezit 
een veilige en rustige ankerplaats en heeft een 
grooten uitvoer van copra, gomcopal, schelpen, 
kruidnagelen en houtsoorten. De bc- volking is 
Mohammedaansch. Achter de negorij bevinden zich 
eenige heete bronnen (tempera- tuur ± 90° C). Het 
water schijnt zwavelhou- dend te zijn. 

BAILEO. (Aanv. DI. I). Gebouw op Ambon, 
Saparoea en Ceram bestemd voor openbare ver- 
gaderingen. Althans op Ceram, oorspronkelijk de 
plaats, waar de adatgoederen van het dorp (borden, 
vazen, gongs en ook wel gesnelde kop- pen) bewaard 
werden. Ala zoodanig dus de plaats alwaar de 
geesten der voorouderen aanwezig waren en vereerd 
werden. Daarom blijft, ook al is geen gebouw meer 
aanwezig, toch de pick waar vroeger de baileo 
gestaan heeft, steeds onbebouwd en wordt deze door 
do z.g. pcmaJi steenen aangeduid. Bij belangrijke 
gebeurte- nissen en plechtigheden wordt deze plek 
voor de viering gebruikt en ook in de Christennego- 
rijen blijft de herinnering aan de baileo bestaan; 
some bouwt men op die plek thans een vergader- 
lokaal voor het gemeentebestuur. Naast de hier 
bedoelde baileo negeri of baileo bena waren er nog 
andere ,b.v. baileo kakihan, alleen gemaakt als er een 
kakihanfeest zou plaats hebben. Voor 

het oprichten van deze baileo was beslist een versche 
kop noodig, vandaar dat het oprichten door ons bestuur 
verboden werd. Verder nog de baileo Anakotta of baileo 
Maoewin, de z.g. priester baileo. - ■- B. J. KZ 

BOANO. (Aanv. DI. I). Eiland ten 'Westen van 
Ceram, behoorende tot de onderafdeeling West-Ceram, 
afdeeling Amboina, residentie Mo- lukken. 

Het grootste deel van het eiland is steil berg- land tot 
425 m. hoog; het noord-oostelijk deel is vry vlak en 
geheel met alang-alang en kajoe- poetihbosschen 
begroeid. Slechts door de smalle, dock diepe Straat 
Valentijn en het schitterende Martinmeer ervan 
gescheiden ligt het berg- achtige eiland Poea, met nog 
een aantal rots- eilandjcs er om heen. Het Martinmeer is 
een buitengewoon goede haven, waarvan de ingan- gen 
door bakens zijn aangegeven. 

De op het eiland gelegen kampoengs, n.l. Boano-
Serani en Boano-Islam tellen resp. 4 06 en 1128 zielen. 

De plaats, waar de negorijen gelegen zijn, is zeer 
ongezond ten gevolge van malaria, terwijl goed drink 
water niet te krijgen is. De zee voor de kampoengs is zoo 
diep, dat er niet geankerd kan worden. Aan de 
Oostindische Compagnie her- inneren een tweetal 
pilaren, resp. uit 1667 en 1692. 

Het ciland is verder nog bekend door de vele en 
groote herten, die er voorkomen. B. J. K. 
,.;.HOEAMOEAL of HOAMOAL. (Aanv. DI. II). 
Schiereiland vormende het westelijke aanhang- sel van 
Ceram, behoorende tot de onderafdeeling West-Ceram, 
afdeeling Amboina, residentie Molukken, uitgezonderd 
een klein stuk- je aan de zuidpunt, hetwclk in het midden 
van de vorige eeuw aan eenige Ainbonschc negorijen 
gegeven werd als belooning voor hulp tegen zeeroovers. 
Het schiereiland was vroeger dicht bevolkt en dreef een 
levendigen handel met vcrschillende vreemdelingen. 
Toon na de vestiging van de V.O.C. te Amboin a ook 
kruidnagelen aan anderen dan de Coinpagnie gclevcrd 
werden, leidde (lit tot een bloedigenen hardnek- kigen 
oorlog, welke er mede eindigde dat het door den 
toenmaligen gouverneur i)e Vlaming van Oudshoorn 
„tot cen eeuwige woestijn gedesti- ncerd" (RuinphiuB」

)].II biz. J03) werd. De bevolking werd naar elders 
gevoerd of vluchttc, terwijl de vruchtboomen en in het 
bijzonder de kruidnagelboomen vernield werden. 

Eerst later vestigde zich een deel der ver- drevenen 
weer in hun oude gebied, terwijl in de laatsto twintig 
jaren een belangrijke im- migratie van vreemdelingen, 
voornamelijk JJi- nongko'e en Boetonneezen, heeft 
plaats gehad. • 

B. J.虬广 
HONIT^TOE. Belangrijke negorij in het bjh- nenland 

van de onderafdeeling West-Ceram, afdeeling Amboina, 
residentie Molukken. I n is hier een inilitairc bezetting 
gclcgd, welke echter in 1932 niet meer noodig ge- 
oordeeld werd en daarom opgeheven is. Thans is te 
Honitdtoc een bestuursassistent geplaatst, die het 
bestuur voert over het zuidelijk deel van het bergland 
van West-Ceram en do zuidkust. Door onderwijs krijgt 
de Indische Kerk lang- zamerhand meer invloed en gaat 
de bevolking tot het Christendom over, zoodat er thans 
van verzet tegen het bestuur geen sprake nicer is. 
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De bewoners van Honitetoe vormen een afzon- 
derlijken stam afgescheiden van de bewoners van de 
rest van het bergland van West-Ceram. Zij heeten 
Wemale, zijnde tjidako- (= schaam- gordel) dragers, in 
tegenstelling tot de andere Alfoeren, die Aloene of 
kaindragers heeten. 

De mannen zijn groot en forsch gebouwd en zoo 
lang zij nog heiden zijn van een weelderigen haardos 
voorzien, wclke hun een wild en woest voorkomen 
geeft. Te Honitetoo, dat 土 500 m. hoog ligt, is een 
goede passanggrahan, die meer en meer als 
vacantieoord wordt bezocht. Het klimaat is goed en 
vooral de nachten zijn koel. 

0 B. J. K/ 
% KAIRATOE. (Aanv. DI. II). Deze negorij aan de 
zuidkust van de Piroebaai, onderafdeeling West-
Ceram, afdeeling Amboina, residentie Molukken. Was 
in de vorige eeuw de stand- plaats van den posthouder, 
die het bestuur over West-Ceram voerde. Is thans nog 
een belang- rijke uitvoerplaats van in het 
Honitetoegebied verzamelde copal. Groote prauwen 
kunnen bij vloed de monding van de Rioeapa 
binnenvaren. De reede is echter slecht,vooral in den 
west- moesson. Kairatoe is door een 21 km. langen 
weg, waarop twee vrachtauto's rijden, verbonden 
met.,, Honit6toe in het binnenland. B. J. K/ 

KELANG. (Aanv. DI. II). Eiland ten we^ten van 
Ceram, behoorende tot de onderafdeeling West-
Ceram, afdeeling Ainboina, residentie Molukken. 
Langs de kust en de riviertjea vindt men een aantal 
kieine, doch vruchtbare vlak- ten, waar een groot 
aantal klapperboomen ge- plant wercl. Door De 
Vlaming van Oudshoorn werden in 1651 de bewoners 
van dit eiland ver- dreven en overgebracht naar 
Manipa (zie al- daar); het eiland blecf verder 
onbewoond. Eerst in deze eeuw is het eiland weer 
bevolkt en wel voornamelijk door Boetonneczen en 
Binongko*s, die door het bestuur in een aantal 
kampoengs werden verzaineld en onder twee regen ten 
ge- stcld. Het totalo aantal in won era bedraagt thans 
858 ziclen. B. J. K. / 

LOKKI. Dit plaatsjo ]igt op het schiereiland 
Moeamoca! in de onderafdeeling West-Ceram, af-
deeling Aniboina, residentie Molukken. Van belong is 
(lit plaatsje do ord at daar de hoofdzetel gevestigd is 
van hot z.g. Lokkibedrijf. Dit aan het Bosch wezen 
behoorende bedrijf exploi- teert de damar- (ten rechte 
copal) bosschen en een groot deel van de 
sagoebosschen van Hoe- amoeal, terwijl in de laatstc 
jaren ook klappers werden aangeplant. B. J. K. 

MANIPA. (Aanv. ])1. II). Eiland ten Westen van 
Ceram, behoorende tot do onderafdeeling West-
Ceram, afdeeling Amboina, residontio Mo- \, lukken. 
Tusschen do uitloopers van het berg- land liggon 
ovcral kieine vlakton met mocras- 8cn, veolal gehcel 
door sagoebosschen govuld. Overal langs de strandon 
op daarvoor ge- scliikto plaatson werden klappers 
geplant. In het bergland ataat een tamelijk groot aantal 
copalboomen, welke een vroeger vrij vcel waard 
product leverden, dat onder den naam damar aan de 
markt gebracht werd. De uitvoer van sagoo, copra on 
damar loverdo vroeger veel op； thans ia deze door de 
waardedaling van weinig beteekenis meer. Do 
kampoengnaam Toeban herinnert nog aan do vestiging 
van Ja- vaansche handelaars. De gouverneur Do Vla- 
ming van Oudshoorn verordonneerde in het mid 

den der 17de eouw, dat alle bewoners, alsook die van de eilanden 
Boano en Kelang en van een deel van Hoamoal, zich op Manipa 
moesten vestigen bij het daar te bouwen fort. Van dit fort 
Wantrouw zijn de mines nog aanwezig. De kampoengs liggen dan 
ook alle aan de zuidzijde dicht bij de ruines. De bevolking is zoo 
achter- uitgegaan, dat reeds herhaaldelijk kampoengs werden 
samengevoegd； een dubbele naam houdt de herinnering daaraan 
nog levendig. Een over- blijfsel uit dien tijd bestaat nog bierih, dat 
de overgebrachte bewoners geen gronden te hunner z beschikking 
hebben. Nog steeds zijn zij vreem- delingen. Deze omstandigheid 
geeft steeds aan- leiding tot grond- en grensgeschillen, daar in den 
loop der tijden wel enkele sagoedoesoens ge- schonken werden. 
Reeds voor onze komst waren. de bewoners meerendeela 
Mohammedanen, en had de Christelijke leer, door de Compagnie 
gebracht, weinig invloed .In 1667 werden de eerste christenen 
gedoopt en thans is e6n negorij ge- heel gekerstend, terwijl de 
bewoners van de overige zes negorijen Mohammedanen zijn. Het 
aantal bewoners bedraagt thans 1858, waarvan 205 christenen.
 B. J. K. 

PIROE. (Aanv. DI. III). Hoofdplaats der onderafdeeling West-
Ceram, afdeeling Amboina, residentie Molukken. Zij lag vroeger 
geheel aan de kust, werd in 1899 door een aard- beving en 
vloedgolf zwaar geteisterd, daarna meer landwaarts in herbouwd; 
door uitbreiding liggen thans weer vele huizen aan zee. Het 
Europeesche gedeelte ligt 士 1 km. van het strand en 10 m. boven 
den zeespiegel. Door de nabijgelegen sagoebosschen is het 
klimaat on- gunstig en komt er veel malaria voor. Het aantal 
inwoners bedraagt 37 Europeanen en daar- mee gelijkgestelden, 
1210 Inlanders en 96 Chi- neezen. B. J. K- 

TALA. De grootste en waterrijkste rivier van do onderafdeeling 
West-Ceram, afdeeling Am- boina, residentie Molukken, mondt 
uit in de Elpapoetihbaai aan de zuidkust van Ceram. Be- kend is 
het vervoer van copal per vlot op deze rivier, waarvoor veel 
behendigheid en ervaring noodig is; slechts op den plants, bij de 
z.g. Batoe Pemali, is de passage door een stroomversnel- ling 
moeilijk en gevaarlijk. B. J. K. ，j、 

WEST-CERAM. (Aanv. DI. IV). Onderaf-以 f y deeling der 
afdeeling Aniboina, residentie Molukken. Het aanfaTiinVonors 
van West-Ceram bedroeg in 1930: 100 Europeanen en daar- niee 
gelijkgestelden, 29.830 Inlanders, 195 Chi- neezen on 237 
andero Vreemde Oosterlingen. 『 De voornaamste plaatsen zijn 
Honitetoe, Riring,”" Kairatoe, Lokki en Talamond. B. J. 
?/GORAITJI (GORAH ITJI). (Aanv. DI.' I). Deze eilandengroep 
behoort thana tot de re- eidentio Molukken, afdeeling Ternate. De 
voornaamste eilandjes zijn Siko, Gafij .L母jgQ皿我 
Tainakomafatoc, Goenange, Lailai, Talimaoe, Tameti (wol 
bevolkt), voorts Kelo, Temo, Safan, Lelei-Itji, Topaja, 
Solo.Tomomadofa, Djoronga, Toediie Bakoetjoeki, Radjawali, 
Adoe, Temo- Temo, Seba, Goohoba en Kotaboa (niet bevolkt). 
Bijna alle grond op deze eilandjcs is rijk aan vruohtdragondo 
klapperboomen. De tot copra verwerkto klappors worden door de 
to Goenange, Siko, Gafi en Tameti gevestigde Chineezen, die daar 
toko's hebbon, opgekocht. Sagoepahuen vindt men alleen op 
Tamoti on Gafi, en vogel- 

94 
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nestjes op de klippen van Gafi, Adoe en Seba. 
Goenange, Talimaoe en Lailai worden nu en dan 
bezocht door een schip van de K.P.M. voor de 
verscheping van copra. 

Siko telt 487 inwoners (Makianners en Tido- 
reezen), Gafi 124 (Makianners), Laigoma 128 
(Makianners), Goenange 245 (Makianners, Ter- 
natanen en Gal61areezen), Lailai 361 (Makianners en 
Tidoreezen), Talimaoe 402 (Ternatanen, Makianners 
en Gal61areezen) en Tameti 361 (Makianners en 
Tidoreezen). 

De bevolking leeft van den tuin- en landbouw en 
van de vischvangst. De overige niet genoemde 
eilandjes zijn onbewoond. Scholen zijn er niet. De 
kinderen gaan op Goeroeapin, Laloein en op Makean 
op school. 
共 GOEROEAH-MNG. (Aanv. DI. I). Kampoeng 
'op~3e Kajoe-eilanden (afdeeling Ternate), ge- legen 
aan de zuidwestkust van het eiland Kajoa. De tot deze 
groep behoorende eilanden Orima- koeroenga, 
Wajasipang en Lemo-Leino Kebben met inbegrip van 
de op het water woonachtige Badjo's 
onderscheidelijk 925, 245 en 248 inwoners. De 
inheemsche bevolking verbouwt rijst op droge 
gronden en mals; zij plant tegen- woordig ook 
klappers aan. De Badjo's vinden hun bestaan in 
vischvangst (tripang) en het zamelen van schelpen en 
schildpad. De tot copra verwerkte klappers worden 
door den te Goeroeapin gevestigden Chinees 
opgekocht. Bovendien wonen op die eilandjes 
eenigp7 Ara- bieren, die zich op tuinbouw toeleggen< 
3、3 HIRE (Aanv. DI. II). Vulkanisch eiland ten 
N.-yan" Ternate, behoorende tot het sultanaat 
Ternate. De bevolking woont in de kampoengs 
Dorari-Isa, Togelobe, Ngofaoedoe, Tomadjiko en 
Mado met onderscheidenlijk 412, 180, 217, 208 en 
166 inwoners. Zij legt zich toe op vischvangst, 
tuinbouw en klappercultuur. De tot copra verwerkte 
klappers worden verkocht aan een in kampoeng 
Dorari- Isa gevestigden Chinees, die daar een toko 
heeft. Op Togolobe is een ^olksschool gevestigd, 
waar de kinderen van do andere vier kampoengs ook 
het onderwijs volgen. Aan den Zuidwestkant liggen 
twee onbe- volkte eilandjes, waarvan het eene is 
genaamd P. Maka en het andere geen naam heeft. De 
oelar patola (python) komt hier veel voor/ 

KAJTQAA.(Aanv. DI. II). Groep van eilandjes 
in de Moluksche zee, bestaande uit het eiland en de 
eilandjes Miskin, Laloein,,JLemo- Lemo (wel 
bevolkt) en Wai dp ba, ..Goeroeah, Towada en 
Tawabi (niet bevolkt). Bijna alle gronden zijn beplant 
met klapperboomen. De tot copra verwerkte klappers 
worden door den te Goeroeapin gevestigden Chinees 
opgekoclit De Eampoeng staat onder een 
districtshoofcL/ 

MAITARA. (Aanv. DI. II). Vulkanisch eiland 
half door rif omgeven； de koraalkalk wordt 
verwerkt tot kalk, die in Ternate zeer veel wordt 
gebruikt. Het is gelegen tusschen de eilanden Ternate 
en Tidore, behoort tot het sultanaat Ternate en 
adniinistratief tot de onder- afdeeling Ternate der 
gelijknamige afdeeling. De bevolking is van Tidore 
afkomstig en woont in kampoeng Maitara; zij leeft 
van landbouw. De tot copra verwerkte klappers 
worden op Ternate en op Roem aan een aldaar 
gevestigden Chinees verkocht. De oelar patola 
(python) komt hier veel voor. 

MAKIAN. (Aanv； DI. II). De beste anker- 

plaatsen zijn bij Pawatd op de oostkust, en Ba- 
roemadehe op de noordkust. Makian wordt in den 
laatsten tijd vaak door een schip van do K.P.M. 
bezocht voor de verscheping van copra. 

De 12.978 zielen sterko bevolking, bestaande uit 
Makianners, Ternatanen ,Tidoreezen en 
Gal61areezen, is Mohammedaansch en gevestigd in 
14 kampoengs, genaamd: Ngofakiaha (2524 inw.), 
Tiowor (2139), Ngofagita (1460), Sabaleh (S09), 
Talapao (477), Tafasoho (429), Tagono (405), 
Bobawa (600), Malapa (183), Mailoa (424), Soma 
(615), Tahane (1577), Peleri (538) en Sam- soema 
(713). 

De kampoengs Soahtia en Tahanesoahtai werden 
bij Tahane gevoegd. Op Ngofakiaha, Ngofagita, 
Tahane, Tafasoho en Peleri is een volksschool 
gevestigd, waar ook de kinderen van de andere 
kampoengs het onderwijs volgen. 

Te Ngofakiaha is een districtshoofd, vertegen- 
woordiger van den Sultan van Ternate, beschei- den. 
Klapperboomen komen op het eiland zeer veel voor. 
De tot copra verwerkte klappers worden verkocht 
aan de in kampoengs Ngofakiaha, Ngofagita, 
Sabaleh, Talapao, Tagono, Malapa, Mailoa en Soma 
gevestigde Chineezen, die daar toko's hebben. 
Bovendien wonen in Ngofakiaha, Tiowor en 
Samsoema nog eenige Arabieren, die zich op 
tuinbouw toeleggen. 

De meeste Makianners leggen te Kajoa, Tameti 
en Halmahdra hun tuinen aan, oindat op Makian zelf 
geen voldoende grond beschikbaar is. 

MAR瓦(Aanv. DI. IX). Eilandje in de Moluksche 
Zee. Het heeft 66n gelijknamige kampoeng aan de 
oostkust (448 inwoners) en nog een kampoeng 
genaamd Kofo (243 inwoners) aan den 
zuidwestkant gelegen. De mannen leggen zich 
hoofdzakelijk op vischvangst, tuinbouw en 
klappercultuur toe. In kampoeng JMare is cen 
Chinees gevestigd, die een toko houdt on copra 
opkoopt van de bevolking. 

MOTI. (Aanv. DI. JI). Eilandjo borjoorden 
Makian. De straat tusschen Aloti en Makian is voor 
schepen—■ook van grooteren diepgung, o.a. 
K.P.M. booten van 2000 ton grootle — bevaar- baar. 
Het eiland heeft thans vaste bewoners on wordt 
geregeld bezocht door Makianners en Tidoreezen. 
De volgende kampoengs worden aangetroffen: 
Togafo (273 Makianners), Kota (545 Tidoreezen), 
Tafamoetoe (304 Tidoreezen) en Takofi (575 
Makianners en Tidoreezen), Do bevolking leeft van 
tuin- en landbouw en vis- scherij. IIct eiland staat 
onder het districtshoofd van Ngofakiaha. Elke 
kampoeng heeft een kam- poenghoofd. In Kota en 
Takofi wonen enkelo Chineezen, die een toko 
hebben en copra op- koopen. Bovendien wonen in 
Kota en Takofi nog eonigo Arabieren, die zich op 
tuinbouw toeleggen. Op Kota en Takofi is een 
volksschool gevestigd, waar ook de kinderen van de 
2 andero kampoengs het onderwijs volgcn. Moti 
wordt zoo nu en dan door een schip van de K.P.M. 
bezocht voor de verscheping van. copra. 

Het heilige graf op den top van den Moti wordt 
thans niet meer bezocht. 

WAIGfeOE of BATAN WAGfit (Aanv. DI. IV). 
Het aantal kampoengs bedraagt 29 met een to- taal 
bevolking van 2061 zielen. Het eiland wordt 
bestuurd door een bestuursassistent, recht- streeks 
ondergeschikt aan den gezaghebber van Sorong. 
Overal treft men aan do kust klapper- 



WAIGEOE OF BATAN WAGE—STAATKUNDIGE PARTIJEN IN NEDERL.-INDIE 1491 

boomen aan. De bevolking is grootendeels hei- 
densch, het Christendom dringt door. De men- schen, 
wonendo aan de oevers van do Majalibit- baai, zijn 
grootendeels Mohammedanen. 

Tot de autochthone bevolking behooren de 
stammen Waigeo, Langganjan, Amber, Kawei en 
Tiping. De eerste vier bewonen het eiland Waigdoe, 
de Tipingstam de landstreek Tiping in het N.W. van 
het eiland Salawati. 

De eigenlijke Alifoeren van Waigeoe behooren tot 
den stam Amber, eveneens de Tipingstam van 
Salawati. De Amberstam is onderworpen geweest 
aan den Waigeoestam. De Waigeoestam bewoont de 
westkust van de Majalibitbaai, de z.w.- en de 
westkust van het eiland Waigeoe. Men vindt 
vertegenwoordigers te Samate, (Salawati) en langs de 
westkust van dit eiland. De Amberstam bewoont het 
deel van Waigeoe ten 
0. van de Majalibitbaai en de streek in het N.W. 
van Waigeoe, genaamd Kawei. De Lang- ganjanstam 
bewoont de streek in het Zuiden van de binnenzee. 
De Kaweistam de streek in het N.W. van Waigeoe, 
genaamd Kawei. Op de strandgebieden vestigen zich 
nog de Wakrestam, oorspronkelijk gevestigd te 
Mamijaif, een streek gelegen ten Oosten van de 
Majalibitbaai en langs de zuidkust van Waigeoe; de 
Oesbastam, op Ajau en op de n.o.-kust van Waigeoe; 
de War- dostam, woonde aanvankelijk op de 
eilandjes Ren en Bombedar voor de n.o.-kust van 
Waigeoe, verhuisde later naar den vasten wal van 
Waigeoe； de Omkastam, woonde aanvankelijk te 
Moemoes, een eilandje ten 0. van de monding van de 
Majalibitbaai, woont nu op den vasten wal van 
Waigeoe tegenover Saonek en op Biantji; de 
Bcscrstam woont ook op de ei- landen Gemien, 
AFeosmansar, Batanta en op de eilandjes tusschen 
Gemien, Meosmansar, Batanta en op de eilandjes 
tusschen Waigdoe, Kofiau en Misool. Vermoedclijk 
hebben boven- genoemdestammen een eigen 
stamhoofd gekend, dat werd aangesteld door den 
Sultan van Tidore. Die stamhoofden kregen den titel 
vansengadjien zouden benoernd zijn uit de 
gelethoofdcn. De stammen Wakre, Oesba, Wardo en 
Omka zouden zelfstandig zijn geweest (niet hebben 
ge- t<taan onder ecu of anderen radja) en recht- 
streeks schatplichtig zijn geweest aan den Sultan van 
Tidore. Ook de Beserstam zou 66n hoofd gekend 
hebben met den titel van sengadji, maar 
ondergeschikt aan den Radja van Salawati; immers 
hij vestigde zich in streken waar do Radja van 
Salawati veel iiivloed had. Al deze sengadjia zijn 
verdwencn en hun nakomelingen zijn wederom 
familiehoofden gewordon. Vreemdo elomonten 
drongen ook hicr binnen. Vooral rondom do 
Majalibitbaai valt de bevolking op door haar niet-
Papoesch uiterlyk. De vroegere Radja van Waig6oe 
en do kapitan-laoot van Kawoi waron vreoindon. Van 
hun invloed is nu niots meer merkbaar. Hun familie's 
zijn uitge- storveih/^ 

STAATKUNDIGE PARTIJEN IN NEDER- 
LANDSCH-INDlE (Aanv. DI. IV). De ontwikke- ling 
van do politieke organisaties in de Indi- schc 
samenleving hceft zich in de latore jaren ge- 
kenmerkt door een toenemende vorscherping van 
bestaando tegonstellingen. Deze ontwikkeling heeft 
uiteraard eenigermate den invloed onder- gaan, 
eensdeels van de wettelijke veranderingen in het 
Indisch staatsrecht (Grondwotawijziging 

1922； Indische Staatsregeling 1925, wijziging van 
1929; zie VOLKSRAAD) anderdeels van de re- 
volutionnaire stroomingen in de Inlandsche be- 
weging (zio COMMUNISME en NATIONALIS- 
TISCHE BEWEGING, INDONESISCH-). 

Inzonderheid is de onderschciding naar ras (ter 
aanduiding in het algemeen van de als tegenstry- dig 
voorgestelde groepsbelangen van „overheer- schers" 
en ,,overheerschten‘‘)in veel sterker mate op den 
voorgrond getreden dan die naar gods- dienst. De 
accentueering in politicis van het ras- verschil, 
voornamelijk tusschen Inlanders en Ne- derlanders, 
is aan te merken als een onvermijde- lijk gevolg van 
de sterke opleving van het natio- naal bewustzijn in 
de bovenste lagen der inheem- sche samenleving. De 
opvattingen nopens de „ko- loniale verhouding" 
ondergingen. eerst ingrijpen- de wijziging, toen het 
rassenconflict vasten bo- dem vond in het 
patriottisch nationalisme. Op dezen modernen 
grondslag zou voortaan eener- zijds de begeerde 
politieke scheiding mogelijk kunnen zijn, anderzijds 
tevens de evenzeer ge- wenschte concentratie der 
sociaal-politieke krach- ten van locaal en regionaal 
nationalisme. 

Met het oog op dezen ontwikkelingsgang 
trachtten de leiders der meeste staatkundige par- 
tijen de koloniale tegenstellingen aanvankelijk 
zooveel mogelijk te overbruggen door politieke 
samenwerking binnen eenzelfde party verband. 
„Associatie" (zie aldaar) zou het leidend beginsel 
zyn voor den politieken arbeid in internen partij- 
kring； naar buiten zouden de organisaties als ge- 
sloten eonheden optreden. De hier bedoelde partijen 
zijn inzonderheid die, waarvan zoowel Eu- ropeanen 
als Inheemschen en Vreemde Oosterlin- gen deel 
kunnen uitmaken. Zij zyn de Neder- landsch-
Indische Vrijzinnige Bond (N.I.V.B.), de Christelijk 
Staatkundige Partij (C.S.P., te voren Christelijk 
Ethische Partij geheeten), de Indische Katholieke 
Partij (I.K.P.), de Politick Economi- sche Bond 
(P.E.B.) en de Indische Sociaal Demo- cratische 
Partij (I.S.D.P.), alle onder leiding van. Europeanen. 

De sterke ontwikkeling van het Indonesisch 
nationalisme noopto de inheemsche volksleiders 
over te gaan tot vorming van zelfstandige Inlandsche 
partijgroepeeringcn, welke homogeen zouden 
kunnen zijn ten aanzien van grondslag, doel en 
streven. Mot het bezielend patriottisch nationalisme 
als samenbindende factor werd aldus een nieuwo 
phase ingcluid in do ontwikkeling der staatkundige 
groepsvorming; thana op den grondslag van het 
nationaal lands- en volks- eigen, van het massa-
suggoreerend beginsel van „zclfbeschikking8recht 
der nationaliteiten**. 

Deze nationale conoontratio bracht verandering 
in de groepeering toweeg in het partywezen. De 
nationalistische rassentegonstellingen deden zich 
dermato gevoelon in de op associatieven grondslag 
gevormde staatkundige partyen, dat de aan- 
vankelijke innerlyke eensgezindheid niet kon 
worden bewaard. Dit verschijnsel weerspiegelt zich 
in den sterken toruggang van het aantal ze- tels, 
hetwelk de eertijds grooto staatkundige partyen, do 
Politick Economischo Bond en de Ned.- Indischo 
Vryzinnige Bond, bij de verkiezingen voor do 
verschillende zittingsperioden van den Volksraad 
verwierven, welk aantal terugliep, resp. van 18 tot 4 
en van 9 tot 0. 

Het nationalisme drong ook meennalen den 
godsdienst in het staatkundig lovon op den ach- 
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tergrond. In de organisaties op godsdienstigcn, 
Christelijken en Islamietischon, grondslag vormde 
het groeiend nationalisme allengs een ontbinden- 
den factor, waarmede in de partij-politiek terdege 
rekening moest worden gehouden. De hier be- 
doelde staatkundige partijen op godsdienstigen 
grondslag zijn de vorengenoemde Christelijk 
Staatkundige Partij en de Indische Katholieko 
Partij; voorts de Partij Sardkat Islam Indonesia 
(P.S.LI.) en de Persatoean Moslim Indonesia 
(P.M.I. of Permi). 

Op den grondslag van het Inlandsch (eensdeels 
beperkt regionaal, anderdeels algomeen Indo- 
nesisch) nationalisme zijii georganiseerd Boedi 
Oetomo (B.O.), Pagoejoeban Pasoendan, het Mo- 
luksch Politick Verbond, de Perserikatan Mina- 
hasa, Sarfekat Ambon, het Timorsch Verbond, de 
Persatoean Bangsa Indonesia (P.B.I.), Partai In-
donesia (P.I. of Partindo) en Pendidikan National 
Indonesia (P.N.I.). Als politieke organisatie van het 
Nederlandsche nationalisme kan de Va- 
derlandsche Club (V.C.) worden aangemerkt. 

Eenigermate tusschen deze hoofdgroepeerin- 
gen der organisaties van Inheemsch en Neder- 
landsch nationalisme staat het Indo-Europeesch 
Verbond (I.E.V.), dat gegrondvest is op een Indo- 
Nederlandsch nationalisme van de z.g. blijvers- 
groepen in de genuanceerde Europeesche maat- 
schappij in Ned.-Indie (zie INDO-EUROPEE- 
SCHE BEWEGING). 

De groeiende tegenstelling tusschen godsdienst 
en nationalisme in de politick kwam almede tot 
uiting in de onderlinge partijverhoudingen. Zoo was 
tusschen de C.S.P. en de I.K.P. eenerzijds, en de 
V.C. anderzijds geen nauwe samenwerking 
mogelijk. Die tegenstelling gaf evenzeer aanlei- 
ding tot voortdurende wrijving tusschen de Sard* 
kat Islam Partij en de op religieus-neutralen 
grondslag gevormde Inlandsche nationalistische 
vereenigingen. Conflicten bij de bepaling van de 
staatkundige richting der religieuze inheemsche 
organisaties veroorzaakten telkenmale een zooda- 
nige spanning, dat pogingen om tot een compro- 
mis te geraken tot mislukking gedoemd waren. 
Aansluiting dier organisaties bij een nationale fe- 
deratie bleek op den duur niet mogelijk; oplossing 
in een fusie van Indonesisch-nationalistische poli-
tieke partijen werd allerminst algcmeen bcgeerd. 

Bleef binnen de sfeer der idieele raseenheid de 
onderscheiding tusschen godsdienstig en natio- naal 
sentiment zich duidelijk afteekenen — die 
tegenstelling breidde zich snel uit over de Inland-
sche vrou wen beweging en jeugdbeweging (zie al- 
daar) —, een ander geschilpunt veroorzaakte een 
verdere differentiatie in het staatkundig veree- 
nigingsleven der inheemschen. Van principieele 
beteekenis is nJ. de tegenstelling tusschen 
cooperatie — in dien zin, dat het zitting nemen in 
openbare colleges wordt aangemerkt als saraen- 
werking (cooperatie) met de vreemde Overheid — 
en non-cooperalie (self-help). De meeste Inland-
sche partijen zijn het beginsel der politieke 
cooperatie toegedaan. Onder de godsdienstige is de 
Sarekat Islam non-codperatief geworden. Van de 
nationalistische organisaties zijn de Partai In-
donesia en de Pendidikan Nasional Indonesia van 
hare oprichting af non-cooperatief, terwijl de Partai 
Bangsa Indonesia dit punt niet tot een be- 
ginselvraag maakt en hare leden in het algemeen 
vrij laat al dan niet zitting to nemen in openbare 
colleges. 

Tegen deze in veelzijdige richting zich ontwik- 
kelende neiging tot dissociatie in deed zich de drang 
gevoelen naar incidenteele samenwerking, naar 
gescheiden samengaan op staatkundig ge- bied. De 
z.g. Radicale Concentratie (zie aldaar), de federatie 
van inheemsche nationalistische vereenigingen, de 
Persatoean Perhimpoenan-perhim- poenan Politiek 
Kebangsa菖n Indonesia (P.P.P. K.I., zie 
NATIONALISTISCHE BEWEGING, 
INDONESISCH-), de nationale fractie in den 
Volksraad en de politieke relaties bij verkiezingen 
tusschen verschillende partijen onder de Euro-
peesche ingezetenen (P.E.B. + I.E.V., I.E. V. + 
V. C.) kunnen als voorbeelden worden 
aange- merkt. 

Niet alle staatkundige partijen, ook al zijn zij niet 
principieel non-cooperatief gezind, hebben 
vertegenwoordiging, hetzij door verkiezing hetzij 
door benoeming, in den Volksraad kunnen vin- den. 
Nochtans hebben eenige leden der niet in den 
Volksraad vertegenwoordigde partijen (z.a. de 
P.B.I. en de I.S.D.P.) zitting in provinciale, 
regentschaps- en gemeenteraden. Een belangrijk 
element in deze colleges wordt echter gevormd door 
de sexni-politieke vereeniging het Indo-Eu- 
ropeesch Verbond (I.E.V.), dat in de provinciale 
raden 23, in de regentschapsraden 73 en in de 
gemeenteraden 142 leden telt (in 1935). 

Behalve het I.E.V. (met 8 zetels in 1935) hebben 
eenige andere semi- en pseudo-politieke or-
ganisaties, door verkiezing of door benoeming, deel 
kunnen nemen aan den Volksraadsarbeid. Zoo de 
vereeniging van Inlandsche Bestuursamb- tenaren 
Perserikatan Pegawei Bestuur Boemi- poetra 
(P.P.B.B.) (6 zetels) en de Vereeniging van 
Europeesche Bestuursambtenaren (J zctel), zoo- 
mede de Regentenbond Sedio Moe]jo (1 zetel). Als 
politieke partijgroepeeringen kunnen uiter- aard 
geenszins worden aangemerkt de z.g. „Eco- 
nomische Groep" (met 4 zetels) in den Volksraad, 
noch de groep der ,,Partijloozcn‘‘ (10 zetels) of die 
der “Nationalisten" (7 zetels in J 935), al ocfenen 
deze ongeorganiseerden mede invlocd uit op Jjct 
staatkundig leven. 

Als hoofdelement in het streven dor staatkundige 
partijgroepeeringen onder de Europeesche en 
Inlandsche bevolking (op ])olitickcn grondslag 
georganiseerd zijn ongeveer 50000 Inlanders en 
25000 Europeanen, inclusief de I.E.V.-ers) kan 
worden aangemerkt de bevordering van de politieke 
zelfstandigheid van Ned.-Indie. Een deel der 
partijen wenscht het behoud en de verster- king van 
den band met het Moederland (zelfstandigheid 
binnen het Staatsverband, de Rijks- eenheid)； een 
ander deel, w.o. vele inhecmsch- nationalistische 
organisaties, streeft naar Josma- king, zoo mogelijk 
verbreking, van dien band (los van Holland； 
onafhankelijkheid in elk opzicht). Op bijzondere 
wijze komt het streven naar behoud van dien 
etaatkundigen band tot uitdruk- king in de bij Gouv. 
besluit van 26 October 1934 (Extra-Bijvoegsel no. 
102 der Jav. Courant van 2 Nov. 1934 no. 88) 
goedgekeurde statuten der te Batavia, op min of 
meer fascistischen grondslag, opgerichte 
vereeniging „Nieuwe Indische Bewe- ging". De 
N.I.B. gaat nJ. uit van „de ondeelbaar- heid van het 
Koninkrijk der Nederlanden onder het Huis van 
Orunje-Nassau". Voor het lidmaat schap wordt 
geeischt volledige aanvaarding in woord en daad 
van het aldus luidend leidend beginsel der 
organisatie： „Het Volk heeft voor zijn 
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„zedelijk en materieel welzijn noodig een krach- ,,tig 
centraal gezag, orde, tucht en rechtszeker- ,,heid en 
een bestuursvorm gebaseerd op het ten „allen tijde 
voorgaan van het algemeen belang „boven dat van 
groepen of personen". 

Wat de Chineesche bevolking betreft, de be- 
hoefte aan een eigen op Ned.-Indie gericht staat- 
kundig partijwezen deed zich in sommige kringen 
der Nederlandsche onderdanen van Chineesche 
herkomst eerst gevoelen, toen de racial© tegen- 
stellingen in de Indische samenleving zich ver- 
scherpten en het nationalisme onder de inheem- 
schen zich op exclusief-Indonesische basis ging 
organiseeren. Onder de in Indie geboren Chinee- zen 
drong toen de overtuiging door, dat zij — immers 
evenzeer Indische landskinderen en burgers —
hunne bijzondere volksbelangen het doel- matigst 
zouden kunnen behartigen in de bij de Landswet 
ingestelde vertegenwoordigende colleges. 

Het was in 1927, toen de propaganda voor het 
Indonesisch nationalisme scherpe vormen. aan- 
nam, dat in Chineesche kringen het plan rijpte tot 
oprichting van een eigen staatkundige party, een 
Chineezen Bond in Ned.-Indie. Deze kwam in April 
1928 onder den naam Chung Hwa Hui te Semarang 
tot stand, met het doel: in het alge- meen, langs 
ordelijken weg den economischen, 
maatschappelijken en politieken vooruitgang van 
alle bevolkingsgroepen in Ned.-Indie voor te staan 
en te bevorderen； in het bijzonder, met alle wettige 
en geoorloofde niiddelen de belangen der in Ned.-
Indie gevestigde Chineezen, in de eerstc plaats de 
geestciijkc en stoffelijke ontwikkeling der leden, te 
behartigen en daarbij te streven naar behoud en 
versterking van idieele en reeele be- trekkingen met 
het stamland China (statuten, goedgekeurd bij Gouv. 
besluit 6 Juni 1928, in Extra-Bijvoegscl no. 72 der 
Jav. Courant 3 Juli 1928 no. 53). Het Nederlandsch 
onderdaanschap wordt door ovengenoemde 
vereeniging aanvaard. In tegenstelling Jiienncdc 
wenscht een ultra-na- tionalistische groep, onder 
leiding van het Chi- neesch-Maleisch dagblad Sin 
Po, voor de in Indie geboren Chineezen het 
Chineesch onderdaanschap, alsmedc hunne 
gelijkstelling met Europea- ncn. Een dei,do politieke 
richting wordt voorge- staan door de in September 
1932 opgerichte vereeniging Persatoean Tionghwa 
Indonesia (P.T I.) die zich ten docl stelt de 
ontwikkeling van Ned.- Indi。te bevorderen tot een 
onafhankelijkenstaat, waarin aan alle groepen cler 
bevolking gelijko rechten zouden worden vcrleend. 
Ais deci van het „Indonesisch Volk" zouden de in 
Indi。goboren Chineezen deelneinen aan den 
politieken strijd, in samonwerking met andere 
organisaties die het- zelfde doel nastreven. 
Eerstgenoemde en laatst- genoemde partij hebben 
langs den weg van vor- kiozing in den Volksraad 
vertegenwoordiging kunnen vindon. 

Onder do Arabische bevolking van Ned-Indie is 
het op do Indische politick georienteerd staat- 
kundig leven niet van beteekenis te achten. Met 
vcrcenigingsleven in deze volksgemeenschap heeft 
zich in hoofdzaak bepaald tot maatschap- Pcl】jk, 
godsdienstig en commercieel gebied. Of het in 1934 
to Semarang onder Hadraniieten op- gerieht 
Verbond van Indonesischo Arabieren, do Persatoean 
Arab Indonesia, zich als staatkundige partij zal 
ontwikkelen is thans nog niet duidelijk (zie 
Overzicht van de Inlandscho en Maleisch- 

Chineescho Pers van het Kantoor voor de Volks- lectuur 
van 17 November 1934 en 19 Januari ■' ' 1935). 

Nadere gegevens nopens het ontstaan en de 
ontwikkeling van de belangrijkste der genoemdo 
staatkundige partijen zijn te vinden onder de na- men 
der organisaties, zoomede in de samenvat- tende 
artikelen COMMUNISME, INDO-EURO- PEESCHE 
BEWEGING en NATIONALISTI- SCHE 
BEWEGING (INDONESISCH-). 

Zie voorts Indisch Verslag van 1931 (over 1930) en 
volgende jaren, hoofdstuk IB, De inwendige politieke 
toestand). 

J. Th. P. B. ■ 
VADERLANDSCHE CLUB (V.C.). Volgbns ' hare 

bij Gouv. besluit van 24 Januari 1930 (Ex- tra-
bijvoegsel no. 20 der Jav. Courant van 14 Fe- bruari 
1930 no. 13) goedgekeurde statuten is deze, onder 
voorzitterschap van den heer A. T. H. Winter te 
Soerabaja opgerichte en te Batavia gevestigde, 
vereeniging aangegaan voor den tijd van 29 jaren, 
ingaande 20 October 1929. 

De Vaderlandsche Club, zich stellende op den 
grondslag der onverbreekbaarheid van den band, welke 
de deelen van het Koninkrijk der Neder- landen volgens 
art. 1 der huidige Grondwet ver- bindt, heeft volgens die 
statuten ten doel dien band zooveel mogelijk te 
verinnigen. en te ver- sterken onder behartiging van de 
Landsbelangen in de eerste plaats en voorts van de 
belangen van alle in Ned.-Indie gevestigde 
bevolkingsgroepen, met bijzondere inachtneming 
evenwel van die der Nederlandsche bevolkingsgroep. 

De V.C. streeft dit doel na met alle wettige en moreel 
geoorloofde middelen en wel in het bij- zonder door: a. 
de bevordering van den goed- vaderlandschen geest in 
den kring harer leden en daarbuiten； b. het 
medewerken aan de in- standhouding van het 
Nederlandsche gezag in de overzeesche deelen van het 
Koninkrijk; c. het voeren van actie ter verkrijging van 
medezeg- genschap in de vertegenwoordigende 
lichamen in Ned.-Indie, zoowel als in Nederland; d. zoo 
ruim mogelijke verspreiding harer denkbeelden in alle 
deelen van het Koninkrijk der Nederlanden. Ge- wone 
leden kunnen zijn alle meerderjarige Ne- derlandors van 
beiderlei kunne, onverschillig of zij in Nederland, in 
Ned.-Indie dan wel elders geboren zijn. (Voor do 
Beginsclverklaring zie men het Volksraad-Overzicht 
betreffende het zittings- jaar 1929—1930, afgcsloten 31 
Mei 1930). 

Do V.C. (orgaan „Nederlandsch-Indien) heeft de 
Nederlandsche nationale gedachte tot grondslag (zie 
STAATKUNDIGE PARTIJEN IN 
NEDERLANDSCH-INDIE). Haar streven is gericht op 
handhaving van de Rijkseenheid en hot Staatsgezag 
tegenover destructieve stroo- mingen van 
comniunistischen en anderen aard. Het oorspronkelijk 
karakter der door eenige Soe- rabajasche ingezetenew 
in het leven geroepen be- weging was dat van een 
besloten kring van Ne- derlanders, die voor de 
belangen, welke zy be- dreigd achtten, in onderling 
overleg en nauwe sanieiiwerking zouden opkomen on 
hun ziens- wyzo nopens de in Ned.-Indie to voeren 
politick in ruimoren kring ingang zouden doen vinden. 
Hot besloten karakter der vereeniging ging echter al 
rasch verloren door den grooten bijval, welken zij onder 
de Nederlandsche bevolkingsgroep oogstte en door de 
uitbreiding der bewe- ging over een groot deel van 
Ned.-Indie. Het 
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aantal leden bedroeg weldra 9000, doch nam later 
geleidelijk in sterke mate af. /< 

De in het begin van 1935 gehouden verkiezin- 
gen brachten 4 V.C.-candidaten in den Volks- raad. 

(Zie voorts dl. I Indisch Verslag 1931 e.v onder 
,,De inwendige politieke toestand"). 

J. Th. P. B. 
NEDERLANDSCH-INDISCHE VRIJZINNI- 

GE(N-) BOND (N.I.V.B.). Aanleiding tot de op- 
richting, einde 1916, van deze vereeniging van 
vrijzinnigen onder de ingezetenen van Batavia was 
het vooruitzicht op deelneming aan de ver- 
kiezingen voor den in te stellen Volksraad (zie 
STAATKUNDIGE PARTIJEN IN NEDER- 
LANDSCH-INDIE). 

Het politiek ideaal van den Bond — mede ge- 
vormd om den invloed te keeren van de zich 
ontwikkelende stroomingen van reactionnairen en 
van revolutionnairen aard — is te streven naar 
Indie's zelfstandigheid iu economisch en in politiek 
opzicht. 

De vereeniging heeft geen rechtspersoonlijk- 
heid. Van 1917—1920 was haar orgaan „Het Vrij- 
zinnig Weekblad". Haar beginselverklaring luidt als 
volgt: 

1. De Ned.-Ind. Vrijzinnige Bond stelt zich op 
het standpnnt, dat gestreefd moet worden naar 
toekenning aan de bevolking van Ned.-Indie van 
zelfbestuur (autonomie) op democratischen 
grondslag binnen het Nederlandsche staatsver- 
band. Te dien einde zal de bond streven naar： 
a. uitbreiding en verbetering van het onderwijs; 
b. voortgezette organisatie van de autonomie dcr 
daarvoor vatbare gebiedsdeelen en medewerking 
van die autonome gebiedsdeelen aan de uitoefe- 
ning der algemeene bestuurstaak (voortgezette 
bestuursdecentralisatie); c. toekenning van kies- 
recht voor a lie vertegenwoordigende lichamen aan 
Europeanen en Inlanders of daarmede gelijk- 
gestelden, voorloopig op de basis der individueele 
ontwikkeling ； d. geleidelijke uitbreiding van de 
bevoegdheden van den Volksraad. 

2. De Ned.-Ind. Vrijzinnige Bond verklaart do 
maatschappelijke ontwikkeling zoowel van de 
economisch zwakke Europeanen als van de In-
landers krachtig te willen bevorderen en bisstrijdt de 
maatschappelijke oorzaken, welke tusschen de 
leden der verschillende bevolkingsgroepen en 
klassen ongelijkheid scheppen of verscherpen ten 
aanzien van hunne ontwikkelingsvoorwaarden. 
Klassen- en rassenstrijd worden verworpen. 

3. De Ned.-Ind. Vryzinnige Bond streeft naar 
gelijke rechtszekerheid voor de verschillende be-
volkingsgroepen. 

4. De Ned.-Ind. Vrijzinnige Bond verklaart zich 
voorstander van weerbaarmaking van Ne- 
derlandsch-Indie in die mate, dat de economische 
ontwikkeling der Indische bevolking hierdoor niet 
wordt belemmerd. 

De N.I.V.B is niet meer in den Volksraad ver- 
tegenwoordigd. 

(Zie voor Beginselverklaring en Werkprogram- 
ma De Indische Gids 1916, biz. 1668 e.v. „Aan- 
eensluiting van vrjjzinnigen>, en Volksraad- 
Overzicht 1929—1930, afgesloten 31 Mei 1930, 
biz, 167 e.v.; voorts Mededeelingen der Regeering 
omtrent enkele onderwerpen van algemeen belang, 
April 1924, biz. 74 en dl. I Indisch Verslag 】931 
e.v. onder „De inwendige politieke toestan'd").
 J. Th. P. B. 

o/lNDISCHE KATHOLIEKE PARTIJ (I.K P.). J De in 
November 1918 te Batavia onder voor- zitterschap 
van Ir. L. J. ji?Teber "opgerichte vereeniging 
„Indische Katholieke Partij" stelt zich volgens hare bij 
Gouv. besluit van 21 Juni 1920 goedgekeurde statuten 
(Jav. Courant 21 September 1920 no. 76) ten doel de 
Katholieke politieke vereenigingen inlichtingen te 
ver- strekken aangaande alle voor Nederlandsch-In- 
die van belang zijnde politieke aangelegenheden, haar 
te steunen en hare onderlinge samenwerking te 
bevorderen, alsmede deel te neinen aan de ver- 
kiezingen voor den Volksraad en voor die locale 
raden. in welker gebied geen Katholieke politieke 
vereeniging bestaat. De Indische Katholieke Partij 
vertegenwoordigt de bij haar aangesloten 
vereenigingen in zake de algemeene Indische politiek 
(zie STAATKUNDIGE PARTIJEN IN 
NEDERLANDSCH-INDIE). 

Blijkens haar Volksraadprogram voor de zit 
tingsperiode 1931—1935 (zie Volksraad-Over-, zicht 
betreffende het zittingsjaar 1929—1930, afgesloten 
31 Mei 1930) wenscht de 1 .K.P. zoo krachtig 
mogelyk mede te werken aan de geeste- 町ke, 
maatschappelijke en staatkundige ontwikkeling van 
Ned.-Indie. Zij gaat daarbij uit van de zedelijke 
beginselen, welke de Katholieke staats- en 
maatschappij-leer behcerschen. Zij houdt rekening 
met het feit, dat de bevolking van Ned.-Indio voor 
verreweg het grootste deel niet den Katholieken 
godsdienst belijdt. Zij wenscht, dat alle 
zelfwerkzaamheid der ingezetenen, welke een 
opbouwenden inhoud heeft, wordt aangemoedigd en 
gesteund. Zij v/il aan elke bevolkingsgroep het haar 
toekoincndc doen geven, maar zij verlangt in het 
bijzonder steun voor de economisch zwakkeren. Zij 
stelt zich op het standpunt, dat samenwerking van allo 
bevolkingsgroepen de beslissende voorwaarde is voor 
een harmonische en rustige ontwikkeling van Ned.-
Indie. Zij erkent l)et recht van de on- derscheidene 
volksgemeenschappen in Ned.-Indid tot zelfstandige 
ontwikkeling. Zij kent rlaarbij aan het Staatsgezag cen 
tank van ordoning toe, welke vooral in een zoo 
heterogenc maatschappij als de Indische nog minder 
dan elders mag worden verwaarloosd. Ten aanzien 
van de staatkundige ontwikkeling van Ned.-Indie 
wenscht de I.K.P. o.m. voortgezette voorbereiding 
van staatkundige zelfbeBchikking van Indie binnen 
het Rijksverband onder handhaving van de Neder- 
landsche leiding. 

Dezc algemeene beginselen van koloniale politiek 
voor de vereeniging zijn door de o p volgen- de 
partijleiders Tr. J. I. J. M. Schmutzer en J. A. Monod 
do Froideville in den Volksraad op 17 Juli 1929 en 11 
Juli 1930 (Handelingcn resp. biz.， 107 e.v. en 78 
e.v.) omstandig uiteengezet. 

De I. K. P. omvat een 3000-tal leden en telt 2 
vertegenwoordigers (w.o. een door benoeming) in den 
Volksraad. Hare neven-organisatie van Katholieke 
inhecmschen is door ecn benoeind lid in dat college 
vertegenwoordigd. 

(Zie Mededeelingen der Regeering omtrent enkele 
onderwerpen van algemeen belang, April 1924 ； 
voorts dl. I Indisch Verslag 1931 e.v. onder’ ,,De 
inwendige politieke toestand"). J. Th. P. B. 
■； CHRISTELIJK STAATKUNDIGE PARTIJ -
(C.S.P.). Deze vereeniging werd, aanvankelijk onder 
den naam „De Christelijk-Ethische Partij** (C.E.P.), 
onder voorzitterschap van Mr. C. C. van 



CHRISTEL1JK STAATKUNDIGE PART1J—POLITIEK-ECONOMISCHE BOND. 1495 

Helsdingen Jr. in September 1917 voor onbe- paalden 
duur to Batavia opgericht (zie STAATKUNDIGE 
PARTTJEN IN NEDERLANDSCH- INDIE). 

Volgens hare bij Gouv. besluit van 15 Mei 1920 
(Jav. Courant 11 Juni 1920 no, 47, Ind. Sib. no. 376) 
goedgekeurdc statu ten stelde de C.E.P. zich ten doel 
invloed uit te oefenen op de beginselen, volgens 
welke Ned-Indie wordt geregeerd en be- stuurd; n.l. 
door propageering van hare inzichten door middel 
van de pers en van vergaderingen, zoomede door te 
streven naar het doen zitting nemen van 
geestverwanten in de vertegenwoor- digende 
lichamen van gemeenten en gewesten in den Lande. 

Voor de beginselen, welke de party aan de 
Regeering van Ned.-Indie ten grondslag gesteld 
wenscht te zien, verwijzen de statuten naar de 
beginselverklaring en het algemeen program van 
beginselen, welke zijn vastgesteld op de verga- dering 
van 25 September 1917, of zooals zij nader bij 
referendum of op den partijdag zouden wor- den 
gewijzigd (zie voor deze beginselen het Volks- A>raad-
Jaarboekje, zittingsjaar 1927—'28). 
7 ■ De statuten werden in October ] 930 gewijzigd, 
waarbij de naam der vereeniging werd veranderd in „De 
Christelijke Staatkundige Party,*. De gewijzigde 
statuten werden goedgekeurd bij Gouv. besluit van 2 
Januari 1931 (Extra-bijvoeg- ryflel no. 10 der Jav. 
Courant van 16 Januari 1931 r no. 5). 

Met behoud van de omschrijving van het ver- 
eenigingsdoel streeft de C.S.P. o.m. naar het doen 
zitting nemen van geestverwanten in de verte- 
genwoordigende en beaturende raden van pu- 
bliekrechtelijke gcmcenBchappen in den Lande. 

Volgens hare beginselverklaring acht de C.S.P. 
het Christendom van centrale beteekenis, be- 
heerschende alle terreiuen van het menschelijk leven. 
Mitsdien streeft zij er naar de inzettingen Gods, 
zooals die in de llcilige Schrift, de natuur on de 
geschiedcnis geopenbaard zijn, aan het ataatkundig 
leven in Ned.-Indie ten grondslag tc doen leggen. Jn 
de beHtaande verhouding van Nederland tot Necl.-I 
ndiii ziet zij eon door God door Zijn leiding in de 
historic aan Nederland op- gelegderoepiiig, welke do 
vcrplicht,ing medebrengt door opvoeding van de 
Inhcemsche volkeren te streven naar meerdcre 
zclfstandigheid van Ned.- Indi。，gepaard inet 
krachtige aankweekiug van het 
saamhoorigheidsbesef tusschen Nederland en 】
ndi&. Voorts vcrlangt de C.S.P. handhaving van de 
gewetensvrijhcid en cerbiediging van do gods- 
dicnstige overtuigingen, voor zoover zij niet in- 
druiftchon tegen. do open bare eerbaarheid, de open 
bare ordo of de persoonlijko vrijheid. Zij streeft naar 
samenwerking in federatief verband met do 
Inlandsche Christelijko organisatios, die °P 
denzclfden politiekon grondslag stoelen. 

Volgci»8 haar Algomeen Staatkundig Program 
wenscht do C.S.P. dat do Overheid, haar gezag van 
God ontvangon hebbende, dat gezag hand- haaft, hot 
ten goedo uitoefent en zich met kracht stelG tegen 
elko revolutionnaire uiting. Zij verzo- kere rust, orde 
en veiligheid als eerste voorwaar- «n voor do 
geestelijke, stoffelijke, maatschappe- \ijke en 
politieko ontwikkeling van Ned.-Indie. Zich stellende 
tegenover de assi milatie-gedachte, streve zij naar 
asaociatio der onderscheiden vol- ken en 
volksgroepen in Ned.-Indio (zie voor het voiledig 
Partijprogramma het Volksraad-Ovor- * 

zicht betreffende het zittingsjaar 1930—1931, 
afgesloten 31 Mei 1931). 

De C.S.P. (organen： weekblad „De Banier" en 
maandblad ,,Mededeelingen‘‘)telt ecn 800-tal 
leden en is door 3 afgevaardigden, o.w. twee door 
benoeming (een aangesloten bij de Christelijk- 
Inlandsche nevenorganisatie), in den Volksraad 
vertegenwoordigd. 

(Zie voorts dl. I Indisch Verslag 1931 e.v, 
onder ,,De inwendige politieke toestand"). 

J. Th. P. B. . z 
POLITIEK-ECONOMISCHE BOND 

(P.E.B.). 
Onder den naam „Nederlandsch-Indisohe Poli- 
tiek-Economische Bond" werd in Januari 1919 onder voorzitterschap van den oud-Resident 
A. J. N. Engelenberg to Bandoeng een vereeni- 
ging opgericht, welke volgens hare bij Gouv. be- 
sluit van 22 Januari 1921 (Jav. Courant 1 Maart 
1921 no. 17) goedgekeurde statuten zich ten doel 
stelde: le. het verzekeren van snellen groei langs 
ordelijken weg van den economischen en maat- 
schappel ij ken vooruitgang a Iler bevolkingsgroe- 
pen in Ned.-Indie; 2e. het aankweeken en ver- 
sterken van het wederzydsch vertrouwen en het 
gevoel van verantwoorddijkheid en saamhoorig- 
heid onder alle bevolkingsgroepen, om te komen 
tot zelfbestuur op breeden democratischen grond- 
slag met behoud van den band tot het moeder- 
land. Leden van den Bond konden zijn Neder- 
landsche onderdanen zonder onderscheid van ge- 
slacht, ras, stand of godsdienst, die instemden 
met doel en program van den Bond (zie STAAT- 
KUNDIGE PARTIJENIN NEDERLANDSCH- 

-INDIE). 
In 1924 werd de zetel der vereeniging naar 

Batavia verplaatst en werden enkele wijzigingen 
in de statuten aangebracht, welke goedgekeurd 
zijn geworden bij Gouv. besluit van 26 April 1924 
(Jav. Courant 5 Mei 1924 no. 37). De wijzigingen 
openden tevens de mogelijkheid tot vertegen- 
woordiging van den Bond door een Comite in 
Nederland. 

Het P.E.B.-program bevat een 10-tal desi- 
derata van maatschappelijken, economischen 
en politieken aard, z.a. bevordering van het 
volksonderwijs, den spaarzin, de openbare vei- 
ligheid, de rechtszekerheid, de volksgezondheid, 
de bestuursdecentralisatie (zie Volksraad-Over- 
zicht betreffendo het zittingsjaar 1929—1930, 
afgesloten 31 Mei 1930). 

Ter accontueering van den grondslag der 
vereeniging werd haar door het hoofdbestuur in 
1927 de naam gegeven van „Nederlandsch-Indi- 
sche Asaociatio Partij Politiek-Economische 
Bond", als hoedanig zij sedert bekend staat. 

Hetgeen de P.E.B. onder „as8ociatien verstaat 
werd door een der leiders, den heer C. H. M. H. 
Kies, op 11 Juli 1930 in den Volksraad (Hande- 
lingen biz. 95 e.v.) als volgt verklaard: Neder- 
landsch-Indie, zooals het thans staatsrechtelijk, 
inaatschappelijk en cultureel is geworden na een 
300-jarige samen- on wisselwerking van Neder- 
landsche en Indische factoren, kan beschouwd 
worden als een vennootschap, bestaande uit drie 
porsonen, een Nederlander, een Inlander en een 
Chinees. Die samenwerking is sterk en brengt 
mooi werk te voorschyn. Z日 is als drieeenheid 
zoodanig ineon gegroeid, dat het uittreden van 
een der drie deelnemers, gesteld zulks ware mo- 
gelijk, vrijwel tot ineenstorting van het geheel 
zou leiden. Do vennootsohap wordt geleid door 
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een Nederlander als president, de beide andere 
vennooten zijn thans nog commissarissen； in de 
toekomst zullen de drie deelnemers alien direc- 
teur worden, waarvan de Nederlander voors- 
hands nog president-directeur blijft. 

Reeds kort na hare totstandkoming was do 
P.E.B. uitgegroeid tot een krachtige en invloed- 
rijke organisatie. Bij de in 1921 gehouden ver- 
kiezingen voor den Volksraad zag de Bond van 
de te vervullen 2x12 plaatsen voor Europeesche 
en Inlandsche candidaten er rcspectievelijk 10 en 
9 door hare candidaten bezet. Langzamerhand 
trad een sterke w可ziging in van hare positie; 
eenerzijds door de verder gaande differentieering 
in de partijpolitiek onder de Europeesche bevol- 
king, anderzijds door de ontwikkeling der natio- 
nalistische organisaties in de inheemsche volks- 
beweging. 

De P.E.B. telt een 2000-tal leden en 4 afge- 
vaardigden in den Volksraad, o.w. een door be- 
noeming. 

(Zie Mededeelingen der Regeering omtrent 
enkele onderwerpen van algemeen belang. April 
1924, biz. 75 e.v.; voorts dl. I Indisch Verslag 
1931 e.v. onder „De inwendige politieke toe- 
咿 nd"). 
7 INDISCHE 

J. Th. P. B“ 
SOCIAAL-DEMOCRATISCHE 

PARTIJ (I.S.D.P.). Deze politieke vereeniging 
vormde zich in September 1917, toen een groep 
gematigde socialisten zich afscheidde van de in 
1914 te Semarang opgerichte Indische Sociaal 
Democratische Vereeniging (zie STAATKUNDI- 
GE PARTIJEN IN NEDERLANDSCH-IN- 
D1E en COMMUNISME). Oorspronkelijk een 
afdeeling der Nederlandsche Sociaal-Democrati- 
sche Arbeiders Party (S.D.A.P.), besloten de le- 
den in Juni 1919 tot vorming van een zelfstandi- 
ge Indische partij op den grondslag van het ko- 
loniaal program der S.D.A.P. 

In Mei 1922 werd de heer J. E. Stokvis door de 
S.D.A.P. met steun van de I.S.D.P. naar Indie 
uitgezonden als propagandist, met de bedoeling 
tevens een zoodanigen inlichtingendienst voor de 
partij in Nederland te organiseeren, dat enkelo 
barer leden in de Staten-Generaal in staat zou- 
den zijn op gedocumenteerde wijze op te treden 
(zie voor de belangstelling der socialistische partij 
in Nederland voor Indische vraagstukken: Daan 
van der Zee, „de S.D.A.P. en Indonesia", 1929). 
Ook werd hij met de leiding van het partij-or- 
gaan „Het Indische Volk" belast. 

De I.S.D.P. heeft steeds getracht invloed uit 
te oefenen op de ontwikkeling der politieke In- 
landsche vereenigingen ； zoo door vorming, in 
November 1918, van een z.g. Radicale Concen- 
tratie (zie aldaar). 

De beginselen der I.S.D.P. zijn sedert vervat 
in het Koloniaal Program der S.D.A.P., vastge- 
steld op 11 en 12 Januari 1930 op het Koloniaal 
Congres te Utrecht (zie jaarboekje Parlement en 
'Kiezer, 1934—1935; vergelijk voorts het Volks- 
raad-Jaarboekje 1922—*23 en Volksraad-Over- 
zicht betreffende het zittingsjaar 1929—1930, af- 
gesloten 31 Mei 1930). Het program is in de op 21 
en 22 October 1930 te Batavia gehouden jaar- 
vergadering der I.S.D.P.Integraal overgenomen 
geworden. 

Het I.S.D.P.-program bevat een 12-tal stel- 
lingen, waaruit het volgende is overgenomen. 

De sociaal-democratie, eenmaal tot de macht 
gekomen, waarborgt een snel afsterven van de 

koloniale verhouding, voor zoover deze dan nog 
niet is opgeheven. Zij erkent onvoorwaardelijk 
het recht op nationale onafhankelij kheid. Haar 
koloniale arbeid zal zich dus in de eerste plaats 
richten op do verwezenlijking van dit recht door 
het overbodig maken van het vreemde gezag. 
Alle hervormingen behooren de koloniale ver- 
houding te verzwakken en, waar mogclijk, aan te 
sluiten bij de eigen inzettingen der inheemschcn. 
Die koloniale arbeid moet dus de mogelijkheid 
scheppen tot vestiging van een inheemsch be- 
stuur, dat in staat zal zijn het land zelfstandig 
aan het Internationale ruilverkeer te doen deel 
nemen. De strijd van de overheerschten om na- 
tionale onafhankelijkheid, die bovenal met de 
eigen krachten moet worden gevoerd, geldt niet 
alleen bevrijding van nationaal en economisch on- 
derdrukte volken, dus de vervulling van een ide- 
aal der sociaal-democratie, maar hij is tevens ten 
nauwste verwant aan den strijd der sociaal-de- 
mocratie tegen kapitalisme en imperialisme. De 
sociaal，democratic inoet dien nationalen strijd 
met alle kracht en met naar hare inzichten bruik- 
bare middelen steunen en met behoud van haar recht 
tot zelfstandige beoordeeling van de toege- paste 
strijdwijze. Bij de toepassing van hare leerstellingen 
en strijdmiddelen heeft de sociaal- democratie 
rekening te houden met de economi- sche, 
maatschappelijke en godsdienstige geaard- heid der 
inheemschen en met de oinstandigheid dat dezen de 
koloniale verhouding in de eerste plaats als een 
nationaal en rassenconflict on- dergaan. 

Volgens de door den toenmaligcn leider der 
I.S.D.P. op 15 Juli 1930 in den Volksraad (Han- 
delingen, biz. 200 e.v.) gegeven toelich.ting erkent 
zyn partij niet „het onvoorwaardclijk recht der 
Indonesiers** op nationalc onafhaukclijkheid, maar 
wel wordt het recht op nationalc onafhan- kelijkheid 
door haar „onvoorwaardelijk erkend". Wat betreft 
de mogelijkheden voor de berciking van 
onafhankelijkheid, werd door hern de nadruk gelegd 
op den eisch, dat het inheemsch bestuur in staat zal 
zijn het land zelfstandig aan het intcr- nationaal 
ruilverkeer te doen dcclnemcn en zich 

in dat verkecr zal kunnen handhaven. 
In den Volksraad is de I.S.D.P., die ongcvcor 

250 leden omvat, niet meer vertegen woordigd. 
(Zie Mededeelingen der Regeering omtrent en- 

kele onderwerpen van algemeen belang, April, 
1924； voorts dl. I Indisch Verslag 1931 e.v. onder，/ 
,,De inwendige politieke toestand,,). J. Th. P. , 

BATJAN (Aanv. Dl. I en DL V) is het kleinste •-牛 u 
der drie Moluksche zelfbesturende landschappen, in 
do afdeeling Ternate, residentie Molukkcn. 

Het gebied van het sultanaat Batjan bestaat uit de 
volgende eilanden en landen: Batjan of Seki, 
Kasiroeta of Tawalibesar, Mandioli, Obit of 
Batanglobang, Boengaznas of Batoe-patjilaka, 
Pambelik, Batoe-ampat, Wiring, Noesa-paoe, 
Latalata, Tawaliketjil, Noesa-raloid en Gilalang 6f 
Batoesoembo, benevens alle andere eilanden 

en 

en droogvallende bankon en klippen gelegen in 
een veelhoek, waarvan de hoekpunten zijn ge- 
legen op 126°58, O.L. Greenwich en 0°5‘ Z.B.; 
127°5' O.L. van Greenwich 
127°29, O.L. van Greenwich 
127°55' O.L. van Greenwich 
128°5' O.L. van Greenwich en 
O.L. van Greenwich en 1° Z.B.  ____________  
zUn de eerstgenoemde drie eilanden. Het eiland 

en 0°15/ Z.B.; en 
0°12' Z.B.; en 
0°35/ Z.B.; 1° 
Z.B.; 126。58, De 
voornaamato 
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Batjan bestaat uit 3 gedeelten, van elkaar ge- scheiden 
door de smalle laagvlakten van Laboe- ha-Balang en 
Wajaoewa-Songa. Het micTHen-'" gedeelte, Seki 
genaanid, wordt ingenomen door het 2020 m. hooge 
Sibela-gebergte, waarvan de bodem voor cultures 
niets oplevert: slechts de w.-helling is over een smalle 
strook beplant met klappers en voedingsgewassen. 
Het zuidelijk gedeelte van Batjan (ten Z. van de 
landengte Wajaoewa-Songa) heeft lage bergen en vrij 
groo- te vlakten, geschikt voor klapperteelt; in het 
bergland vindt men veel damar-tenang en hiroe. Het 
n.-lijk deel van Batjan, Om-batjan genaamd (ten N. 
van de landengte Laboeha-Babang), is te verdeelen in 
een bergachtig w.-lijk deel, dat veel gom-copal en 
damar levcrt; een midden, vlakker stuk, dat ten Z. van 
het kustgebergte bij Jaba aan de baai van Loid 土 150 
m. hoog begint en naar het Z. lager en breeder wordt 
en waardoor de voor vlotten in den regentijd be- 
vaarbare Sajoanrivier stroomt; het zuidelijkste deel 
dier vlakte is een moeras, waarin veel sagoe- palmen 
voorkomen. Het oostelijk deel van Om- batjan is een 
bergland met de hoogste toppen Sabatang en Goro-
goro, dat veel damar oplevert. Kustvlakten vindt men 
verder: a. langs straat Sambaki, bestaande uit een 
breed mangrove- moeras met een smalle, voor 
landbouw geschikte vlakte daarachtcr； b. een met 
klappers beplante vlakte om de baai van Loid; c. de 
eveneens met klappers beplante vlakte van Goro-goro. 
Het eiland Kasiroeta, waarvan het n.o.-lijk schier- 
eiland Groot-Tawali wordt genoemd, bestaat uit een 
groot, bergachtig, damar leverend n.-lijk deel, een 
smaller moerassig met sagoepalmen begroeid 
middenstuk en cen klein, zeer bergachtig, damar 
leverend z.-lijk deel. Op de o.-kust van het 
middengedeclte vindt men de overblijf- selen van de 
oudste sultansnederzettingen. Slechts bij Palam6a 
wordt een kustvlakte aange- troffen, die evenals het 
bergland aan de n.w.- kust voor do klapperteelt wordt 
gebruikt. Het goring bcvolkte eiland Alandioli bestaat 
ook grootendeels uit bergland, dat chiinar tenang op-
levert. Het z.o.-lijk deel loopt vrij langzaam uit zee op 
cn wordt voor do klapperteelt benut, evenals do vlakte 
van Darong-Garong in het W. Het eiland Obit bestaat 
uit koraal； de bergen zyn er niet hoog en 
grootondeols kaal: men vindt er velc klapperaanplant 
ingen. Van de kleinere eilanden zijn voor do 
klapperteelt van bclang: Parapatan, Ambatoe, Nanas, 
Wiring, Noesa- raloid, Tawali-ketjil en in mindero 
mate ook do Lata2-eilanden en Moeari, welko meer 
mot In- landsche voedingsgewassen zijn beplant. 

De rivieren zijn van weinig belang voor het 
vorkeer. Voor kleine prauwen zijn bevaarbaar °P 
Batjan： do higgoi-rivier ,dio do uitwatering vormt, 
der nioerassen in de vlnkto Laboeha- Babang； in den 
regentijd de Sajoang, Poan, Airbcsar en Kasiroeta. Zij 
worden gebruikt voor den afvoer van boschproducten. 
De Mand6- wong- en Amasing-rivieren zijn van nut 
voor do drinkwatervoorzioning van Laboeha. Do 
inon- ding van do Amusing, vroeger uitloopend in do 
Inggoi, is verlegd, waardoor de kampoeng Aina- siug 
thana bij bandjir niet meet onderloopl. 

Het verkeer geschiedt voornamelijk to water en wel 
per prauw ,per K.P.M. booten en booten van de 
Batjan-Archipel-Mij. Wegen zijn or wei- nig, n.I. 
enkel ter hoofdplaats Labooha en via de 

kampoengs Tomori en Makian naar de onder- 
neming Brangkadolong der Batjan-Archipel- 
Maatschappij. Verder heeft men min of meer goed 
onderhouden paden van Amasing naar cen 
rubberonderneming dier maatschappij met zij- 
paden naar Panemboang over Koepal; Ganda- soeli 
en Batocposb, eii naar Batang ； een goecT pacl 
loopt nog van TPajaoewa naar Songa. Transport te 
land geschiedt per koeli en sapikarren. 

In het midden der vorige eeuw was de bevol- 
king van Batjan zoo geslonken, dat er maar een 
kampoeng was overgcbleven, nl. Laboeha- 
Amasing. Toen de damar in waarde steegj~if6It^ 
ken de uitgebreide damarbosschen van het sul- 
tanaat vele boschproductenzoekers van andere 
streken, die zich verspreid vestigden, liefst niet ver 
van de damarposten, waar zij tevens een tuin konden 
aanleggen. Later kwamen nog meer immigranten, 
zoodat in het begin dezer eeuw overal verspreid zeer 
kleine nederzettingen wer- den aangetroffen. Het 
bestuur is langzamerhand erin geslaagd om door 
overreding en het ver- leenen van hulp het grootste 
deel der verspreide bevolking in, kampoengs te 
concentreeren. Waar timmerhout overvloedig 
voorkomt en het zoeken van voedingsmiddelen 
(visch, sagoe) weinig tijd en moeite kost, heeft men 
gelegenheid zich een behoorlijk huis te bouwen. In 
vele kampoengs heeft men stevige houten 
woningen, voorzien van goede, so ms zelfs van 
gecementeerde vloeren. Door bamboeleidingen uit 
rivieren en bronnen of door het maken van 
gecementeerde putten wordt in. drink- en 
waschwater voorzien. Over het algemeen zijn in de 
Alfoeren-kampoengs de huizen het primitiefst, maar 
de erven het schoonst. Badjo's en vele Makianners 
hebben hun huizen boven water gebouwd. 

Allo eilanden zijn goed begroeid. De bosschen 
zijn rijk aan damarboomen (Agathis alba, be- 
hoorende tot de familie der coniferen) en goede 
timmerhoutsoorten, terwijl de talrijke moerassen vol 
sagoepalmen staan. Op Batjan komen ook, nl. op do 
Sibdla, notemuskaat- en kruidnagel- boomen in het 
wild voor. 

De regens zijn over het geheele jaar verdeeld; 
alleen October schijnt een droge maand te zijn. De 
regenval is het grootst op het eiland Kasi- roota. 

De bevolking van het landschap Batjan bestaat 
uit: 47 Europeanen en daarmede gelijkge- stelden, 
14.136 Inlanders, 273 Chineezen, 111 andero 
Vreemde Oosterlingen of totaal 14.567 zielen. De 
Inlandsche bevolking bestaat uit versehillende 
elenienten, nl. de Laboehareesche Christcnen (met 
eenige Ambouneezen en Mena- doneezen), de 
Mohammcdaausche Batjanners, de Ternatanon on. 
Tidoreezen, de Alfoeren van Hahnahera, verder de 
Moriers, Badjo's ,Boeton- rieezen, Gorontaloers, de 
Sangireezen en Talau- reezen cnz. De 
Laboehareezen schijnen de oor- spronkelijko 
bevolking to hebben uitgemaakt. Do Batjanncrs 
schijnen Alfooren van Moro of Morotai te zijn, die 
over Makian naar Kasiroeta en lator ook naar Batjan 
verhuisden en daar do kampoeng Moro stichtten, 
grenzende aan Labooha. Zij wa,ren verdeeld in 
verschillende stammen (soanang's) elk met eigen 
gobied en eigen hoofdon (bebato's). Door 
verschillende omstandigheclen, o.a. door zwaro 
pokkonepide- mieon, was het aantal Batjaimers in 
het midden der vorige eeuw tot 土 400 gcclaald. 
Thans is dnt 
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aantal weer flink gestegen. Men onderschcidt drie 
standen: a. de kinderen van den sultan (Djoo of 
Kaosa 0xnpoe) ded6's genoemd; de mannelijke 
d6d6,s voeren als praedicaat poetra of patra en do 
vrouwelijko poetri of boki. De kinderen en verdere 
afstammelingen der mannelijke dude's (abusievelijk 
ook wel prinsen ge- noemd) heeten dano's, een titel 
zoowel voor mannen als vrouwen gebruikt, evenals 
dit het geval is met ,,Ompoe", een lagere stand dan 
de dano,s. b. Personen behoorende tot de Soa-sio, 
het eigenlijke volk, nakomelingen der vroegere 
soananggenooten. c. de z.g. Soangongard, af-
stammelingen van vroegere slaven en vreemde- 
lingen, die nog voor hofdiensten worden gebruikt. 
Vele d&no's, vroeger even werkschuw als de an- 
dere leden van groep a, oefenen thans een be- roep 
uit (timmerman, handelaar enz.). Alle drie groepen 
zijn Mohammedaansch. Een ander deel der 
inheemsche bevolking wordt gevormd door de 
Laboehareezen, afstammelingen der oude bewoners 
van Seki; zij zijn christenen en staan niet onder den 
sultan. Hun aantal is zeer ge- daald en zij zijn sterk 
vermengd met Christen- Ambonneezen en 
Manadoneezen. Tusschen en naast deze overb珂
fselen van de oorspronkelijke bevolking vindt men 
vreemdelingen en hun afstammelingen, afkomstig 
uit alle deelen van den archipel. Kwamen oudtijds 
velen hier terwille van de begeerde specerigen, in 
latere jaren was het voornamelijk voor de 
irizameling van bosch- producten en om als koeli te 
arbeiden. Het tal- rijkst zijn de Alfoeren van Noord-
Halmahera nl. de Galdlareezeh, Tob机oieeze'n, 
Waioli's en To- baro*s. Zij leven voornl. van 
damarhalen en van tuinbouw. Vele Galdlareezen 
zijn tot den Islam overgegaan en hebben zich 
vermengd met de andere Mohammedanen. De 
Waioli‘8 zijn ook bekwame prauwenbouwers. Op 
bovengenoemdo Alfoeren volgen in talrijkheid de 
Makianners; zij leven van ladangbouw (tabak), 
visscherij en damarhalen. Minder talrijk zijn de 
Ternatanfen en Tidoreezen vertegenwoordigd. Zij 
oefenen het beroep uit van handelaar, grofsmid, 
visscher, kalkbrander en bouwer van groote 
prauwen. De Moriers in kampoeng Tomori zijn 
afstammelih- gen van in 1856, na een feirijd 
tusschen Ternate en Boengkoe (in Oost-Celebes) 
naar Batjan ver- bannen personen uit het landschap 
Mori. Aan- vankelijk waren zij vlijtige 
landbouwers. Na hun overgang tot het Christendom 
voelen zij niet veel meer voor handenarbeid； door 
steeds onder elkaar te trouwen degenereeren zij 
meer en meer. De B&djo's hebben een vestiging in 
de kalme straat tusschen de eilanden Obit en Batjan, 
waar zij voornamelijk van vischvangst en wat tuin-
bouw leven. De gelmmigreerde bevolking uit 
Gorontalo, Boetoh en de Sangir- en Talaut- eilanden 
kwam hier grootendeels als contract- koeli% der 
Batjan-Archipel-Maatschappij, zij heeft zich 
blijvend gevestigd om als vrije koeli's te werken of 
landbouw te beoefenen. De in Batjan gevestigde 
Chineezen en Arabieren leven voornamelyk van 
handel en landbouw. Het aan- ial Christenen 
(Laboehareezen, Moriers en eenige Alfoeren) is niet 
groot. De Islam breidt zich uit onder den invloed van 
de sultansfamilie en de Arabieren. Elk volkje heeft 
zijn eigen taal. Het Ternataansch doet dienst als 
algemeene omgangs- taal, terwijl daarnaast het 
gewone Maleisch meer en meer gesproken wordt. 

Rijst wordt op ladangs verbouwd, waar ook mais, 
cassave, bataten en andere bijvoedings- middelen en nu en 
dan tabak worden geplant. De voornaamste cultuur is 
evenwel de klapper- cultuur, waarvan op alle eilanden 
uitgebreide aanplantingcn voorkomen. Sagoe, het voor-
naamste voedingsmiddel, wordt verkregen uit de in de 
moerassen voorkomende sagoepalmbos- schen. Waar deze 
laatste minder worden aange- troffen, voedt men zich met 
cassave, bataten en rijst. Het gebruik van rijst neemt toe. 
Behalve klapper worden op Batjan ook koffie en rubber 
geteeld en wel door de Batjan-Archipel-Maat- schappijy/ 

De v^eteelt is van weinig belang. De handel is ) 
grootendeels in handen van Chineezen. Op Ba- tjan zijn 
wel sporen van edele metalen, maar mijnbouw komt er niet 
voor. 

De jacht wordt beoefend op hertcn en wilde zwijnen. Als 
bijzonderheid zij hier vermeld, dat de kuifbaviaan alleen op 
Batjan voorkomt. De Inlandsche nijverheid is niet van 
belang. Het damarbedrijf levert nog goede inkomstcn op aan 
de landschapskas van Ternate, Tidore en Batjan (zie 
aanvullend artikel TERNATE). 

Geschiedenis. In 1652, 1653, 1655 en 1657 werden door 
de O.I.C. overeenkomsten gesloten met de Sultans van 
Ternate, Batjan en Tidore en de hoofden van Makian 
betreffcnde de uit- roeiing van alle kruidnagelboomen in 
hun ge- bieden tegen b6taling van een bepaalde schade- 
loosstelling. In 1660 werden de verhouding en de grenzen 
tusschen de drie sultanaten bij overeen- komst geregeld. In 
1778 deed Sultan Iskandar Alam van Batjan mee aan den 
opstand van Tidore tegen de O.I.C., waarop hij met den 
Sultan van laatstgenoemd rijk werd verbannen naar de Kaap 
de Goede Hoop. Zijn opvolger, Sultan Achmad moest, in 
verband met door bo in ge- pleegde malversaties, worden 
afgezet. Gedurcndc het Engelsche tusschenbestuur kwarn 
hot tegen- woordige sultansgeslacht “KEimaroelh.ih'' aan 
het bewind. Daarniede werden do lange contrac- ten 
gesloten van 11 December 1826 cn 22 October 1828, welke 
vervangen werden door hot Jange contract van 13 October 
1864, gesloten met Sultan Mohamad Sadek Sjah en zijn 
rijksgrooten, goedgekeurd bij G.B. van 26 Maart 18G5 no. 
8. Daarin zijn bijna gelijkluidende bepalingen opgenomen 
als later in het contract van 30 October 1880 met Ternate 
(zie aanv. artikel TERNATE). Het daarin bepaalde bedrag 
der subsidicn voor Batjan ad / 1920 wordt nu nogaan 
delandschaps- kas van Ternate, Tidore en Batjan door het 
Land uitgekeerd. Ook is daarin reeds het onbetwiat- baar 
recht van het N.I. Gouvernement erkend om, zoodra het 
zulks goedvindt, zclf het bestuur over het geheele sultanaat 
of over een gedeelte daarvan in handen te nemen. Op 17 
Augustus 
1873 en 14 Augustus 1878 zijn suppletoire over-
eenkomsten gesloten betreffcnde de rechtspraak en de 
afschaffing van de slavernij, welke respec- tievelijk zijn 
goedgekeurd bij G.B. van 31 Mei 
1874 no. 27 en G.B. van 14 October 1878 no. 3. Sultan 
Mohamad Sadek Sjah overleed den 27sten Februari 1889. 
Het bestuur over het sultanaat Batjan werd toen voorloopig 
opgedragen aan den controleur van Batjan, bijgestaan door 
een commissie uit de landsgrooten, met de bepa- ling dat 
zulks zes maanden zou duren. Maar toen bleek dat de keuze 
van een opvolger zeer moei- 
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lijk was, werd in 1890 bepaald, dat vorenbe- doelde 
tijdelijke voorziening in het bestuur zou worden 
bestendigd tot tijd en wijle in dat be- stuur definitief 
zou zijn voorzien. Daar de twee zoons van den 
overleden sultan uit een adellijke vrouw ongeschikt 
voor de opvolging werden be- vonden, kwam zijn 
oudste zoon, prins Mohamad Oesman, ofschoon uit 
een niet-adellijke moeder geboren, voor die 
opvolging in aanmerking. Hij werd voor opleiding in 
de bestuurscommissie opgen omen en in 1899 werd 
machtiging verleend hem tot sultan te verheffen. Op 
28 Augustus 1899 teekende hij een acte van verband 
(goedge- keurd bij G.B. van 3 Februari 1900 no. 24). 
Op 9 November 1899 sloot Sultan Mohamad Oesman 
Sjah en zijn landsgrooten een lang contract, dat bij 
G.B. van 21 Mei 1901 no. 11 werd goedge- keurd. 
Daarbij zijn gevoegd: 1 een opgave betreffende de 
samenstelling van het gebied van het sultanaat en 2 
een opgave omtrent het Gou- vernementsgebied op 
het eiland Batjan. Aan het door de regeering voor dit 
contract vooropge- steld beginsel, dat aan het 
Europeesch bestuur meer invloed op het bestuur van 
het sultanaat moest verzekerd worden, is uitdrukking 
gege- ven door de instelling van een raad van bestuur 
voor de behandeling van bestuursaangelegen- heden, 
bestaande uit den Sultan en de zes aldaar genoemde 
landsgrooten of mantri's. Aan den R<3sident en den 
Controleur van Batjan is het recht voorbehouden te 
alien tijde de vergaderin- gen van dien raad bij te 
wonen of een vergade- ring te belcggen, waarin zij 
een adviseerende stem hebben; er werd tevens een 
sultanaatskas ingesteld, die metterdaad ondcr 
berusting van den controleur blijft. Bij suppletoire 
overeen- komsten van 25 Mei 1900 (goedgekeurd bij 
G.B. van 12 Juni 1902 no. 40) en van 21 Juli 1905 
(G.B. van 9 November ] 905 no. 24) werden over-
genomen a het recht tot heffen van in- en uit- 
vocrrechten en het huvenbeheer tegen cen scha- 
doloosstelling van / 1200 's jaars, en b het recht tot 
invocr, beroiding en verkoop van opium tegen een 
jaarlijksche schadoloosstelling van / 600. Hicrna 
heeft de invocring van de opiumregie plaats gehad 
(Jnd. Stb. 1905 no. 187). 

Het lango contract werd vervangen door de korte 
verklaring in vier artikclen volgens Terhatemodel, 
afgelegd door den sultan en landsgrooten op 8 Juni 
1910, goedgekeurd by G.B. van 6 December J 910 
no. 15. Sultan Mohamad Oesman Sjah is nog in 
functio en onderscheiden met hot officierskruis dcr 
O.N.O. on het ridder- *rui8 van den Ned. Leeuw. Do 
regeering heeft in 1935 vcrklaard geen bezwaar te 
hebben dat z日n zoon D6d6 Mochsin hem later zal 
opvolgen. De sultan woont to Laboeha on goniet uit 
do landschapskas een maandelijkscho bezoldiging 
Van / 1000, waarop een korting van 20% wordt 
toogepast. Als persoonlijko toolage wordt hem 
uitgekeerd do helft van do winst van 5 B.A.M. 
damarposton on boschwezendamarposten; voorts k珂
gt hij 15% van de opbrengst van de bosch- 
wozondamarposten Loid, Koesoo en Indari, 
waarvoor hij in de kas een deel der beheerkosten moet 
terugstorten. Als landsgrooten, ledon van het 
zolfbestuur, fungeeren een djogoegoe en een 
secretaris, die tevens districtshoofden zijn. Zij 
genieten ovenals de districtshoofden, niet-leden v^n 
het zelfbestuur, en de schrijvers oen maando- lijksoho 
bezoldiging uit de landschapskas, ver-; 

minderd met 20% korting. Ala ontvangsten op de 
begrooting van de landschapakas van Ternate, 
Tidore en Batj an komen nog voor de aan Batjan 
toekomendclandssubsidiead/1920(ziehiervoren) en 
de landsschadeloosstellingen wegens over- dracht 
van het recht van heffing van I.U. en A. ad / 1200, 
en wegens afstand van rechten om- trent opium ad / 
600. Verder wordt betreffende de landschapskas 
verwezen naar het aanvullings- artikel TERNATE. 
In het sultanaat Batjan zijn Inlandsche gemeenten 
ingesteld met gemeente- hoofden (kepala-
kampoengs) en ondergeschikte machiho's 
(familiehoofden), die alien uit de ge- meentekassen 
worden bezoldigd. De gemeente- hoofden worden 
door het zelfbestuur benoemd en de mabhin&s door/ 
de verschillende bevol- kingsdeelen verkozen/ 

TERNATE (Aan# van TERNATE EN ON- 
DERHOORIGHEDEN in DL IV) vormt met Tidore 
en Batjan de drie zelfbesturende land- schappen van 
de residentie Molukken. Zy hebben een 
gemeenschappelijk vermogen, dat verhan- deld 
wordt door de landschapskas van Ternate, Tidore en 
Batjan en vormen met eenig recht- streeks bestuurd 
gebied de afdeeling Ternate van bovengenoemde 
residentie, welke werd ingesteld bij Ind. Stb. 1934 
no. 198. 

Het landschap bestaat uit: 1. het hoofdeiland 
Ternate (met uitzondering van een stuk recht- 
streeks bestuurd gebied) en de daarbij liggende 
eilandjes, w.o. Hiri; 2. het noorderschiereiland van 
Halmahfira en do in de nabijheid liggende eilanden, 
w.o. Morotai en Rau, deZuid- enNoord- Loloda-
eilanden en de Tobelo-eilanden ； 3. het 
zuiderschiereiland van Halmahera met de daarbij 
liggende eilandjes; 4. het eiland Makian, de Ka- joa-
eilanden en het eiland Moeari； 5. de Soela- 
eilanden. 

De eilanden Ternate en Hiri zijn kegelvormig. 
Het eerste wordt gevormd door de nog werkende 
vulkaan (1715 m.), die o.-waarts glooiend en w.-
waarts steil in zee afdaalt; aan den n.- en z.- kant 
liggen de meertjes Takomi en Lagoena. De kust is 
nergens ingesneden; vlakten en rivieren komen op 
het eiland niet voor. Het n.-lijk schier- eiland van 
Halmah6ra heeft een ingewikkeld bergstelsel: langs 
do w.-kust loopt een vulkanen- reeks met de toppen 
G. Djailolo, G. Sahoe, G. Todokoe, G. Gamkonora 
(nog werkend), G. Iboe of Tobaroo en G. Loloda; 
langs de n.o.-kust loopt een andere vulkanenreeks 
met de uitgedoofdo toppen Tarakan, Itji, Momoja en 
Doekono; in het midden van do n.-lijke landtong 
van het schiereiland vindt men cen bergrug, die steil 
naar de w.-kust on glooiend naar de o.-kust af- daalt; 
van den G. Iboe gaat een bergrug tot aan de 
landengie bij Dodinga met uitloopera in de richting 
van de baai van Kau. De groote vlakte van Kau, die 
over het algenieen moerassig is, strekt zich uit ten 0. 
van dezen rug; in het N. loopt zij op naar eon laag 
heuvelland tussohen de kampoengs Iboe in hot W. 
en Tob61o in het O. Kleinere vlakten vindt men ten 
N.-O. van de kampoeng Djailolo (het 
benedenstroomgebied van de Ak6-lamo), ten N.-O. 
van de kampoeng Sidangoli en om hot meer van 
Gallia. De kust is zeer ontwikkeld; de voornaamste 
baaien zijn die van Dodinga, Djailolo en Zuid-
Loloda, Galela en Kau. Veiligo ankerplaatsen vindt 
men vrijwel te alien tijde bij Pjailolo, Zuid-Loloda, 
Tobdlo en Kau. Voor de kust treft men veel rif aan. 
Hal- 
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mah6ra is zeer waterrijk; vele meren komen daar I 
voor. De rivieren hebben een korten loop en zijn 
slecht bevaarbaar. Men maakt veel gebruik van | 
vlotten voor den afvoer van damar. Vermeldens- 
waard zyn: do Akelamo, uitmondende bij Sahoe, de 
rivieren van Iboe, Tiabo en Kau. Het eiland Jlorotai 
is eveneens geaccidenteerd. In het midden liggen de 
bergen Pangeo (1090 m.) en Sabatai (1200 m.), 
waarvan de hellingen geleidelijk af- loopen naar de 
kusten, waarlangs overal riffen voorkomen. 

Het z.-lijk schiereiland van Halmah6ra wordt 
gevormd door een hoogen heuvelrug, die naar het W. 
steil en naar het O. meer glooiend in zee afloopt. 
Slechts hicr en daar komen smalle stroo- ken vlak 
land voor. De kustlijn is weinig ont- wikkeld en 
vormt slechts de baai van Gam6 met een goede 
ankerplaats. Vlakten en rivieren van eenige 
beteekenis zijn er niet. 

Van de Makian en Kajoa-eilanden zijn Makian en 
Motir van vulkanischen oorsprong en kegel- vormig; 
de top van Makian is in drieen gescheurd De overige 
eilanden bestaan uit laag heuvelland of zijn uit koraal 
opgebouwd. De kusten zijn wei- nig ingesneden； 
hier en daar komen smalle stroo- ken vlak land voor, 
terwijl er geen rivieren van eenige beteekenis zyn. 

De Soela-eilanden, hoofdzakelijk bestaande uit: 
Soela-besi, Mangoli en Taliaboe, hebben 
overlangsche heuvelrijen met uitloopers naar de kust, 
die veelal steil is, met bier en daar smalle strooken 
vlak land. De kustlijn is weinig ont- wikkeld ； 
vermeldenswaardige rivieren zijn er niet. Daar, waar 
de bodem vulkanisch is, vindt men groote 
steenblokken in den uit losse, zwarte aarde 
bestaanden grond, terwijl op vele plaatsen, vooral op 
Halmahera, kalksteen aan den dag komt. Klei komt 
voornamelijk voor in de Kau- vlakte en op de Soela-
eilanden. Over het alge- nieen is de grond vruchtbaar 
en zeer geschikt voor klappercultuur. 

Over het geheel is het landschap dun bevolkt; 
slechts de kuststreken van de eilanden Ternate en 
Makian, de districten Sahoe en Iboe, en de omstreken 
van het meer van Gal61a hebben een dichtere 

bevolking. De grootte van het landschap is 289 □ 
mijlen. De bevolking bestaat uit: 754 Europeanen, 
130.572 Inlanders, 1906 Chineezen, 900 andere 
Vreemde Oosterlingen, totaal 134.132 zielen (zie 
tabel 19 in dl. II, Indisch Verslag 1933). 
Verschillende Inlandsche stammen en rassen be- 
wonen het landschap. Op het ciland Ternate vindt 
men de Ternatanen, verdeeld. in velerlei standen en 
rangen, die zich ook verspreid hebben langs de 
kusten van het n.-lijk schiereiland van Halmah6ra, 
voornamelijk langs de w.- en z.-kust (Kau). Zij 
waren oorspronkelijkin vierhoofdstaramen (gams) 
verdeeld, n.l. de Sengadji, Soasioe Hekoe enTjeem, 
welke men als fiederaties van ge- nealogische 
eenheden, de Soa, dient te beschou- wen. Buiten het 
stamverband staat het sultans- geslacht. De 
inheemsche bevolking van het n.-lijk schiereiland 
van Halmahdra bestaat uit Alfoerenstammen, die 
meerendeels in het binnen- land wonen. Zij zijn: de 
To Baroe, voornamelijk in het district Iboe; de 
Waioli, een kleine stam ten Z. van de eersten; de 
Tobdloreezen in het district Tob61o, die zich vandaar 
verspreid hebben over het eiland Morotai, vroeger 
beruchte zeeroovers; de Tobdlo-boeng rondom de 
baai van Kau; de Gal6Iareezen, voor het grootste 
deel 

gevestigd in de vlakte en om het meer van Galela en 
voor een ander deel op het eiland Morotai, terwijl 
velen bovendien zijn verhuisd naar Batjan en de Obi-
eilanden; de Loloda, verdeeld in vier onderstammen: 
Baroe, Bat6oeloe, Kedi en Laba, en wonende in het 
district Loloda; de Madole, Tololikoe, Pagoe en 
Togoetil, zijnde kleine stammen in het binnenland 
van Kau. Verder heeft men op het n.-lijk schiereiland 
van Halmahcra nog nederzettingen van Soelaneezen 
aan de z.- kust van het district Djailolo, van Wad jo's 
bij Sidangoli en in Kajoa, en van Goraps(waarschijn- 
lijk afstammelingen van gewezen slaven) in het 
Lolodasche. Het stamverband bij de Alfoeren is 
gedeeltelijk bewaard gebleven, terwijl men van een 
onderscheiding in standen (aanzienlijken = dapolo 
en minderen = bata) niet vcel meer merkt. Op het z.-
lijk schiereiland van Halmahera komen alleen voor 
immigranten en afstam melingen van immigranten 
van Tobelo en van de eilanden Mare, Motir en 
Makian, die zich veelal hebben vermengd met 
Papoea's. Op de Makian en Kajoa-eilanden wonen de 
Makian-didalam en de Makian-diloear stammen (op 
het eiland Makian wonen de eersten aan de oostkust 
en de laatsten aan de westkust). Soelabesi wordt 
bewoond door de Mohammedaansche Soelaneezen. 
die zich ook verspreid hebben over O. Mongoli en 
W. Taliaboe. Overigens vindt men op Mongoli en 
Taliaboe de volgende Alfoerenstammen: de Ma5nge 
langs en in het binnenland van de n.- en z.-kust van 
Taliaboe； de Embono, een kleinen stam langs de 
n.-kust van Taliaboe； de Kadai, kroesharigen op 
W. Mongoli en O. Taliaboe. Voorts komen op 
Mangoli nog eenige Badjo's voor. De Alfoeren van 
de Soela-eilanden zijn niet verwant aan die van 
Halmah6ra, hun taal en gewoonten ver- schillen te 
veel. Het Ternataansclj i» in het landschap in den 
loop der tijden de omgangstaal ge- worden, daar het 
als taal der overliccrscherB en door uitzwerming der 
Ternatanen jnecr verbreid werd. 

De Alfoersche stammen zijn voor ecn groot deel 
heidensch gebleven. Eenige zijn tot het Christendom 
overgegaan, andere tot den Islam, vooral in de 
kuststreken. De Ternatanen op het eiland Ternate, 
langs de w.- on z.-kust van het noorderschiereiland 
van Halmah6ra, op de dis- trictshoofdplaatsen 
Tob61o en Gal61a zijn Mo- hammedanen, evenals 
de Soelaneezen, de inheemsche bevolking van 
Makian, de Kajoaei- landen en het grootste deel van 
het zuiderschier- eiland van Halmahdra. Het 
Christendom heeft voornamelijk ingewerkt op de 
heidcnsche Alfoeren. Binds I860 werkt de 
Utrechtsche zen- dingsvereeniging in het landschap 
Ternate. Het Christendom heeft zich verbreid over 
een deel der Tob61oreozen, Gal61areezen, op Moro 
tai en over de stammen aan de z.o.- en z.-kust van het 
n.-lijk schiereiland van Halmahdra en in het 
binnenhmd van Kau； voorts overeenige dorpen in 
de distric- ten Loloda en Djailolo, benevena over 
eenige Alfoersche dorpen op het eiland Taliaboe 
(Soela- eilanden). 

De kampoengs aan de kust zijn evenwijdig aan 
het strand gebouwd, de grootere aan weerszijden van 
een kampoengweg. In Kau staan de huizen om een 
pleintje, waarop de saboea staat, een ge- bouw 
zonder wanden, bestemd voor sainenkom- sten en 
feestviering; in Galela heeft men op het plein den seri 
of dorpstem pel en in Sahoe de saloe 
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en de kaseba, respectievelijk bestemd voor ver- 
gaderzaal en dorpstempel. Waar de bevolking veelal 
verspreid op de ladangs woont, wordt van 
bestuurswege met succes gestreefd naar concen- 
tratie in behoorlijk gebouwde kampoengs. 

De nijverheid is in het landschap van weinig 
belang. Huisvlijt wordt overal beoefend. De Al- 
foeren in het binnenland maken nog kleeren van 
booinschors, voorzoover geimporteerde lijnwaden 
en katoentjes hen nog niet hebben bereikt. De huizen 
worden dikwijla versierd met snijwerk. Het spinnen 
van garens en het weven van kains komt hier en daar 
nog voor. Op Ternate worden van een daar 
voorkomende gevlekte bamboesoort stoelen en 
banken vervaardigd voor eigen gebruik en den 
verkoop. Op Halmahera worden mandjes, hoeden en 
matten gemaakt van orchideeensten- gels en 
pandanbladeren, welke dikwijls gekleurd en versierd 
worden met figuren en stukjes mica. Op de Soela-
eilanden worden ligmatjes vervaardigd en 
uitgevoerd. Een ambachtsschool te To- belo, door de 
zending opgericht ter vorming van smeden, 
metselaars en timmerlieden, had weinig 
belangstelling van de bevolking en moest ge- sloten 
worden. 

De voornaamste cultuur in het landschap is de 
klapperteelt. Zij wordt gedreven zoowel door de 
bevolking als op ondernemingen van landbouw en 
op gronden uitgegeven in erfpacht of huur. Voorts 
wordt van bestuurswege en door den land- 
bouwvoorlichtingsdienst bevorderd de cultuur van 
tabak (in Sahoe en Galela), koffie (onderaf- deeling 
Tobelo) en kapok (onderafdeeling Soela- eilanden). 
Rijst wordt voornainelijk op ladangs geteeld, waar 
ook mats, tabak, knolgewassen, ananassen (Ternate) 
en Inlandsche groenten worden geplant. Slechts in 
het district Sahoe wordt zoovccl rijst geplant, dat een 
deel van den oogst kan worden uitgovoerd. Overal 
elders moet rijst worden ingcvocrd, maar meer voor 
de niot- inheemsche bevolking, daar behalve mais, 
voor- nanielijk de in groote hoevcelhcden 
voorkomende sagoo het hoofdvocdsel dor bevolking 
vormt. De tabakBcultuur in Sahoo en Galela is 
belangrijk en levert een goed beschot op. 
Rijstcultuur op sa- waliH wordt op do Soela-
eilanden bevorderd. Na de instelling van Inlandsche 
geineenten in het landschap hebben dezo 
voorzooveel mogelijk klappertuinen aangelegd om 
uit do opbrengst de kosten van de 
geincentehuishouding gehecl of gedeeltelijk te 
bestrijden. Het belangrijkste boschproduct is do da 
in ar, die hoofdzakelijk wordt aangotroffon op 
Halmahera en Moro tai on welker inzaineling daar 
voor velo Alfoeren het hoofdiniddcl van bestaan 
vormt. Naast de „vrije damar", gewonnen van 
boornen waarop indivi- dueclo beschikkingsrechten 
wordon uitgeoefend, komt ook dainar aan do markt, 
verkregen in vroeger door het zelfbestuur on thans 
door het Land verlcendo concessietcrreinen (8 
boschcon- cossics), waarbinnen de vorengenoomde 
beschik- kingsrcchton hetzij niet bestonden, hetzy 
door den concessionaris zijn afgekocht. Rotan wordt 
alleon op do Soela-eilanden ingezameld voor export. 
Ebbenhout en andero goede houtsoorten komon 
woinig meor vooren mogen alleen nog voor eigen 
gebruik worden gekapt. 

De veoteelt is van weinig belang uit gebrek aan 
goodo weidegronden. Geiten vindt mon overal; 
runderen komen alleen voor in de onderafdeelin- gen 
Tobdlo en Djailolo. Jacht wordt gehouden op 

herten en wilde varkens (op Halmahera en de Soela-
eilanden). HerteveDen en geweien worden 
uitgevoerd. Voorts worden vele papegaaien ge- 
vangen en uitgevoerd. Jacht wordt overal ge- 
gemaakt op de witte kakatoe, die veel schade 
aanricht in de klapperaanplantingen. Visch wordt 
gevangen voor binnenlandsch verbruik. 

De import is in handen van enkele handels- 
lichamen (o.a. de Moluksche Handelsvennoot- 
schap), Chineezen, Japanners en eenige Arabie- ren. 
Ingevoerd worden: rijst, lijnwaden, rookge- rei, 
lucifers, vaatwerk, gereedschappen, cement, 
geconserveerde levensmiddelen enz. Uitgevoerd 
worden voornamelijk copra, damar en notemus- 
kaat. Als exporteura treden ook vele Chineezen op. 
De tusschenhandel is hoofdzakelijk in handen van 
Chineezen en Arabieren, de kleinhandel ook van 
Inlanders. Vervoermiddelen ter zee zijn： K.P.M.-
booten, Gouvernementsstoomers, sloepen, 
schoeners, zeilprauwen met of zonder aan- 
hangmotor en motorbooten. Het gebruik van 
aanhangmotoren heeft tengevolge dat vele pro- 
ducenten uit nabygelegen gebieden hun produc- ten 
zelf naar Ternate vervoeren en daar verkoo- pen, 
waarbij scherper concurrentie hun hoogere prijzen 
verzekert. Het verkeer te land in dit hoofd- zakelijk 
uit vele kleine eilanden bestaand landschap is niet 
zeer groot. De belangrykste neder- zettingen zijn 
reeds vrij lang door goede voetpa- den verbonden, 
welke verbreed en verbeterd werden, hier en daar 
zelfs geschikt gemaakt voor asvervoer. Zulk een 
weg heeft men van kampoeng Ternate naar 
Soelamadaha (12 km.), in de onder- afUeeling 
Djailolo van Djailolo naar Sesoepoe (15 kin.), in de 
onderafdeeling Tobelo om het Ga- lelaineer en van 
GaI61a over Tob61o naar Koepa- Koepa (49 kin.) en 
in de onderafdeeling Soela- eilanden van Sanana in 
n.-lijke richting G km. en in z.-lijke richting 37 km. 
Daar het omvaren van het sterkgelede eiland 
Halmahdra zeer veel tijd. kost, is den laatsten tijd 
bijzondere aandacht geschonken. aan het maken van 
doorsteken van 0. naar W. De voornaamste 
doorsteek is die van Dodinga naar Bohane (±4 km.). 
Een andere doorsteek is die van Kedi naar Galela. 
Wat de landtransportmiddelen betreft heeft men op 
het eiland Ternate en in Tob61o en Djailolo eenige 
personen- en vrachtauto's. In verband met het 
weinige aanwezige vee zijn er weinig transport- 
karren, tcrwijl bondies alleen op Ternate worden 
gebruikt. Het aantal rijwiden neemt sterk toe. 

Oenchiedenis. Ter aanvulling van het in dl. IV 
medegedeeldo diene het volgende. Oudtijds had men 
4 Malocka-Sultanaten: Djailolo, Ternate, Tidore en 
Batjan. De Sultan van Djailolo was de hoogste in 
rang, als hoedanig hij nog in 1322 er- kend werd bij 
het verbond van die rijken op het eiland Motir 
gesloten. In 1380 echter dwong de Sultan van 
Ternato den vorst van Djailolo hem zijn rang als 
eerste af te staan. Ternate nam door zijn nagelhandel 
en druk verkecr met vreemden meor en meer in 
aanzien toe, vooral nadat de Sultan on zijn 
onderdanen tot den Islam waren overgegaan en met 
ijvor den nieuwen godsdienst propageerdon. Toon 
de Portugeezen in de zes- tiendo eeuw in de 
Molukken kwamen, sloteii zij met Ternato een 
overeenkomst en legden op het eiland eon 
verstorking aan. Met hot verbreiden van hun 
politioken invloed propagoerden zy den Katholieken 
godsdienst in de Molukken. De bekendo Jesuiet 
Xaverius on zyn helper Nugnes 
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verrichtten op Halmahdra hun bckeeringswerk I met 
succes. In 1535 evenwel werd dat werk vrij- wel 
teniet gedaan door een zekeren Katabruno, | die, na 
den vorst van Djailolo te hebben vergeven, het 
geheele eiland Halmahera veroverde en de 
Christenen doodde of tot afval van hun geloof 
dwong. Onder Sultun Hair (1538—1565) veroverde 
Ternate het sultanaat Djailolo, dat voor- goed onder 
Ternate kwam. Zijn opvolger beoor- loogde met 
goed gevolg de Portugeezen en onder- wierp 
verscheidene eilanden aan zich. Na bij66n- voeging 
van Portugal en Spanje in 1580 kwamen de 
Spanjaarden in de Molukken en sloten vriend- schap 
met Tidore, dat steeds in onmin leefde met Ternate. 
Zij kregen verlof een kasteel op het ei- land Tidore te 
bouwen, bedreigden van daaruit Ternate en brachten 
and ere eilanden onder hun invloed. In het begin der 
zeventiende eeuw kwa- men de Hollanders in de 
Molukken; een voort- durende strijd begon tegen de 
Spanjaarden en Portugeezen. In 1607 kwam Cornelis 
Matelief de Jonge op Ternate en legde een sterkte aan 
nabij Mala jo, waaromheen hij vorst en grooten ver- 
eenigde, met wie hi) een overeenkomst sloot, waarbij 
wederzijdsche hulp tegen de Spanjaarden werd 
beloofd en verder werd bepaald dat de kruidnagelen 
alleen aan de Hollanders zouden worden geleverd. In 
1608 veroverde Van Caerden het Spaansche kasteel 
op Makian en een sterkte op Djailolo, maar werd later 
door de Spanjaarden weer aangevallen en gevangen 
genomen. In 1609 kwam Francois Wittert te Ternate, 
vemieuwde het contract van Matelief met Ternate en 
bezette het eiland Motir. In. hetzelfde jaar kwam 
Hoen met een vloot, versterkte Takom6 op Ternate, 
veroverde het Spaansche kasteel op Batjan en sloot 
met den sultan aldaar een contract ter mo- 
nopoliseering van den kruidnagelhandel. Zijn 
blokkade van Tidore bleef door zijn dood zonder 
gevolg. Het twaalfjarig bestand van 1609 had voor de 
Molukken geen gevolgen; de strijd tus- Bchen 
Hollanders en Spanjaarden had gewoon voortgang. 
In datzelfde jaar besloot de O.I.C. tot aanstelling van 
een gouverneur-generaal en de instelling van een 
raad van Indie. De eerste drie gouvemeurs-generaal, 
Both, Reynst en Reael hadden hun zetel te Ternate. 
Tegen de vij- anden van de O.I.C. hebben zij weinig 
uitgericht; door strenge handhaving van het 
monopolie hebben zij vrijwel de geheele bovolking 
der Molukken tegen de Hollanders ingenomen. In 
1641 ont- trokken de Portugeezen zich aan de 
Spaansche heerschappij en sloten met de Hollanders 
een wapenstilstand voor 10 jaar, zoodat zij in do Mo-
lukken voor dien tijd als tegenstanders werden 
uitgeschakeld. In 1647 was De Vlaming Gouver- 
neur der Molukken. Hij hield door hongitochten 
streng de hand aan uitroeiing van de overtollige 
kruidnagelboomen. In 1650, terwijl De Vlaming naar 
Batavia was, braken in de Molukken ernsti- ge 
onlusten uit. De opstandelingen verjoegen sultan 
Mandarsjah van Ternate (die toen naar Batavia ging) 
en stelden een zekeren Manila als sultan aan. De 
onlusten breidden zich uit naar Ambon, waar do 
stadhouder van Ternate, Ma- djirah, zich aansloot bij 
de partij van Manila. Toen De Vlaming van Batavia 
terugkwam, trad hij zeer hardhandig op en dempte in 
1656 den opstand volledig. Te Batavia was in 1652 
een over- eenkomet gesloten tusschen den wettigen 
sultan Mandarsjah van Ternate en de O.I.C., waarbij 

deze het recht verkreeg alle kruidnagelboomen in het 
gebied van het sultanaat uit te roeien, tegen betaling 
van een bepaalde schadcloosstelling ； voorts werd 
overeengekomen dat voortaan op Ambon een 
Ternataansche stadhouder niet meer zou worden 
aangesteld. In 1653, 1655 en 1657 werden dergelijke 
overeenkomsten betrcffende uitroeiing van 
nagelboomen ook gesloten met den Sultan van 
Batjan, de hoofden van Makian en den Sultan van 
Tidore. Alleen op Ambon en de Oeliassers bleef de 
kruidnagelcultuur bestaan; overal elders was zij 
uitgeroeid en voor het ver- volg verboden. Toen in 
1651 de Munstersche vre- de werd afgekondigd 
bezaten de Spanjaarden nog het kasteel Gamlama op 
Ternate en eenige posten op Tidore, in de Minahasa 
en op Siaoe. De laatste werd in 1677 door Sultan 
Kaitjili Sibori (ook wel Sultan Amsterdam genoemd) 
met Gouverneur Padtbrugge veroverd en met de 
landschappen Tagoelandang, Groot-Sangih6 en de 
Taiaud-eilan- den aan de O.I.C. afgestaan. De andere 
posten waren eerder ingetrokken. In 1660 waren 
inmid- dels de verhouding en de grenzen tusschen de 
sul- tanaten Ternate, Tidore en Batjan bij overeen-
komst geregeld en in 1667 werd met ieder afzon- 
derlijk een contract gesloten, waarbij de vroegere 
werden bevestigd. In 1667 werd door Ternate af- 
stand gedaan van alle aanspraken op de eilanden 
vandelandvoogdij Amboina. Intusschen was Sultan 
Amsterdam, die Gouverneur Padtbrugge had willen 
vergiftigen en daarna tot openlijk verzet jegens de 
O.I.C. overging, naar Batavia verban- nen, waar hij 
in 1G83 een nieuw contract sloot, dat zijn algeheele 
onderwerping bevestigde en de scha- 
deloosstelling,in 1652toegekend wegens uitroeiing 
der kruidnagelboomen, aanzienlijk verminderde. In 
1778 kwamen Tidore en Batjan in opstand, die 
eindigde met de verba lining der beide sultans naar 
Kaap de Goede Hoop. In 1799 gingen de bezittingen 
der O.I.C. over aan den Staat der Nederlanden. In 
1801 kwamen de Engelschen, voor Ternate, namen 
den Gouverneur Cranssen govangen en bezetten het 
gebied. J5ij de vrede van Amiens kreeg Nederland 
zijn bezittingen (behalve Ceylon) terug en dus ook 
de Molukken. Onder Daendels werd het oudc 
bestuurssystcem daar gehandhaafd. Toen Nederland 
in 1810 bij Frankrijk werd ingelijfd, werden de 
Molukken (dus ook Ternate) door de Engelschen 
bezel. Na- dat Nederland zijn onafhankcJijkhcid 
herkreeg, kwamen de Molukken in 18] 6 onder zijn 
gezag; met Ternate werd een nieuw contract 
gesloten. In 1824 bezocht Gouverneur-Generaal Van 
der Capellen de Molukken； bij publicatie van 27 
Mei van dat jaar werd de verdere uitroeiing van de 
notemuskaut- en kruidnagelboomen voor Ternate 
vorboden ； met de Sultans van Ternate en Tidore 
werden nu contracten gesloten; de verplichto 
levering van vrijgeteelde apecerijen werd, zoolang 
het monopoliestelsel bestond, vastgestekl. I n 1828 
werden die contracten gewijzigd ； de Ternatunen 
en Tidorcezen mochten over hun specerijen bo- 
schikken, onder voorwaarde dat die waren naar 
Ternate werden vervoerd en daar verkocht. Mot 
ingang van 1 Junuari 1864 werd de verplichte 
levering van specerijen afgeschaft. Van de kruid- 
nagel- en notemuskaatcultuur in het landschap 
Ternate is niets overgebleven; alleen van eigon- 
domsperceelen in het rechtstreeks bestuurd gebied 
van Ternate worden nog notemuskaat en foelie 
geoogst en uitgevoerd. Intusschen had het 
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Gouvernement sinds 1837 een politick van absolute 
onthouding ten aanzien van de inwendige 
aangelegenheden van Ternate gevoerd. De sultan 
had vrij spel en er ontwikkelde zich een op kne- 
velarijen berustend bestuurssysteem, dat in 1876 
leidde tot den opstand van Danoe Hasan op het 
eiland Halmahdra, die wel door het Gouvernement 
werd gedempt, maar toch geen aanleiding gaf tot 
verdere bestuursinmenging. In laatstge- noemd jaar 
stierf ook Sultan Mohamad Arsad, die in 1861 was 
opgetreden en in Juni 1862 met zijn rijksgrooten een 
lang contract had geteekend (goedgekeurd by G.B. 
van 24 November 1862 no. 9), gevolgd door een 
suppletoire overeenkomst betreffende de 
rechtspraak op 9 Juni 1873 (goedgekeurd bij G.B. 
van 13 Maart 1874 no. 17). Hij werd opgevolgd door 
prins kapitein-laoet Ajan- har (zie G.B. van 12 
September 1879 no. 5), die als Sultan Ajanhar met 
zijn landsgrooten op 30 October 1880 een lang 
contract teekende, goedgekeurd bij G.B. van 15 
Februari 1881 no. 4. Be- halve de erkenning van de 
opperheerschappij van Nederland, bevat dat contract 
o.a. nog de volgende bepalingen: „Een nauwkeurige 
lijst van sieraden van het Sultanaat, door den Sultan 
vervaardigd en door hem en de landsgrooten on- 
derteekend, blijft bij het Ned. Ind. Gouvernement in 
bewaring ten waarborg, dat die sieraden nim- mer in 
vreeindc of ongerechtigde handen gera- ken" (art. 
6); ,,De Sultan en landsgrooten er- kennen het recht 
van het Ned. Ind. Gouvernement oin allc 
landsgrooten, ambtenaren en offi- cieren in het 
Sultanaat te benoemen en te ont- slaan0 (art. 8); ,,De 
Sultan en landsgrooten er- kennen het onbetwistbaar 
recht van het N. I. Gouvernement om, zoodra het 
zulks goedvindt, zelf het bestuur over het geheele 
Sultanaat of over een gedeclte daarvan in handen te 
nemen" (art. 9); „i)a oorsprong van de jaarlijkschc 
sub- sidien die door het N. I. Gouvernement worden 
uitgekeerd aan den Sultan, de landsgrooten en 
hoofden van Ternate is gelegen in eene schade- 
vergoeding voor het omkappen dor nagel- en 
notemuskaatboonien binnen het gansche Sultanaat 
van Ternate en daar het N. I. Gouvernement reeds 
v66r vele jaren die omkapping heeft latcn varen, zoo 
is de aanleiding van die subsi- dicn vervallcn. Het N. 
I. Gouvernement verbindt zich echtcr om, zoolang 
de Sultan, de landsgrooten en hoofden geen inbreuk 
maken op dit contract, op den voet van vorige 
contracten en dus: aan den Sultan / 11.200 *s jaars, 
aan de landsgrooten en hoofden van Ternate on 
Motir / 3200, aan do hoofden van Makian / 3000, to 
betalen bij termijnen van drie maanden" (art. 11). 
Het to- taal bed rag van deze subsidien, / 17.400, 
wordt nog telkcn jare op de Landsbegrooting uitge- 
trokken on aan de landschapskas uitbctaakl. Do 
bepaling van art. 9 van het contract van 1880 vindt 
men terug in art. 4 van do thans geldende korte 
verklaring volgcns Ternate-model, hetwclk luidt: 
„Te erkennen het recht van het Nedcr- landsch-
Indisch Gouvernement om het Sultanaat ....ten alien 
tijdo bij het rechtstreeka be- stuurd gebiod in to 
lyvon*'. 

Met Sultan Ajanhar en zijn landsgrooten wer- den 
suppletoire overeenkomsten gealoten： a. be-
treffende do beschenning van telegraaflijnon op 21 
Maart 1889 (G.B. 5 September 1889 no. 3); b. 
betreffende don in- en uitvoer van vuurwaiions op 5 
Juli 1889 (G.B. van 19 November 1889 no. 

5); c. betreffende den mijnbouw op 20 Juli 1893 
(G.B. van 14 October 1893 no. 21);M. betreffende 
de rechtspraak op 10 December 1894 (G.B. 14 Maart 
1896 no. 6); e. opnieuw betreffende den mijnbouw 
op 29 September 1897 (G.B. van 23 December 1897 
no. 66); /. betreffende den af- stand aan het 
Gouvernement van het recht tot heffen van in- en 
uitvoerrechten en accijnzen in de afdeeling 
Banggaai op 10 Maart 1899 (G.B. van 31 Mei 1899 
no. 3); g. betreffende den af- stand aan het 
Gouvernement van het recht tot tolrechten-heffing 
(uitgez. Banggaai) en uitoefe- ning van havenbeheer 
en havenpolitie op 13 Juni 1900 (G.B. van 13 Juni 
1902 no. 40); ingevolge G.B. van 11 April 1904 no. 
7 jo. G.B. van 16 Juli 1904 no. 35 is deze regeling in 
werking getreden op 1 Juni 1904 tegelijk met do 
inlijving van het sultanaat bij het tolgebied (Ind. Stb. 
1903 no. 422 en 1904 no. 181). In Juli 1900 stierf 
Sultan Ajanhar, waarna Ternate gedurende 1 为 jaar 
werd bestuurd door een bestuurscommissie, be- 
noemd bij besluit van den Resident van Ternate en 
Onderhoorigheden. Met deze bestuurscom- missie 
werd op 4 Februari 1901 een suppletoire 
overeenkomst gesloten tot overdracht aan het 
Gouvernement van het recht tot invoering van de 
drankpacht in het sultansgebied (G.B. 8 Maart 1901 
no. 5, Ind. Stb. 1901 no. 117). De oudste zoon van 
Sultan Ajanhar werd in Januari 1902 als Sultan 
Ilham gelnstalleerd, maar stierf reeds e6n maand 
later, waarop Sultan Oesman aan het bestuur kwam, 
wiens acte van verband van 30 April 1902 werd 
goedgekeurd bij G.B. van 11 Juli 1902 no. 13. Met 
hem en zijn landsgrooten werden twee suppletoire 
overeenkomsten gesloten: a. betreffende den invoer, 
bereiding en verkoop van opium op 4 Juli 1905 
(G.B. 9 November 1905 no. 24), waarna de 
invoering van de opium regie plaats vond (Ind. Stb. 
1905 no. 18); b. betreffende den afstand aan het 
Gouvernement van de rechten op de op Celebes 
gelegen land- schappen Banggaai, Tomboekoe 
(Boengkoe) en Tomoti (Mori) op 23 Maart 1907 
(G.B. van 16 Januari 1908 no.21). Bij de 
aanvaarding van zijn waardigheid heeft de sultan 
zich bereid verklaard too te treden tot eon 
herziening, aanvulling en vernieuwing der toen 
vigeerende contractueele bepalingen, meer in 
overeenstemniing met de eischen des tijds. Mot het 
oog op de vele supple- menten wenschto de 
regeering een heel nieuw contract (in de plaats van 
dat van 1880). Dat contract werd op 28 Juni 1909 
gesloten en bij G.B. van 22 Februari 1910 no. 4 
goedgekeurd, maar v66r de inwerkingtreding 
vervangen door do korto verklaring (Ternate model) 
van 22 Juni 1910, goedgekeurd bij G.B. van 6 
December 1910 no. 14. Het meerdere 
bestuurstoezicht op de han- delingon van het 
zelfbestuur en do maatregelen om de 
Mohammcdanen, die weinig of geen be- lasting 
betaalden, gelijk to stellon. met de overige 
bevolking, waren bedoelden Mohammedanen een 
doom in het oog en zij lieton niet na de onna- 
denkendo Alfoeren van HalmaMra tot daden van 
verzet op tc ruion. In September 1914 werd 
controleur Agerbeek to Djailolo vermoord, terwijl 
zich bij de bevolking aldaar een hevig verzet 
openbnarde. Na do onderdrukking hiervan werd in 
Halmahdra civiol en militair bestuur in 66n hand 
voreenigd. Sultan Oesman en de kapitein- laoet 
Prins Poetra, Mohamad bin Oesman werden in 1915 
to Bandoeng gelnterneord. Het sulta- 
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naat werd onder het bestuur gesteld van eon raad 
van landsgrooten, die op 13 December 1915 de 
korte verklaring (Tematc-model) aflegde, welke 
werd goedgekeurd bij G.B. van 10 Mei 1916 no. 7 
(zie ook het G.B. van 23 September 1915 no. 47). 
Eerst in 1929 werd een zoon van Sultan Oesman, 
na verschillende onderwijsin- richtingen 
doorloopen en te Bima een practische opleiding 
genoten te hebben, verheven tot zclf- bestuurder. 
Hij teekende op 2 September 1929 een acte van 
verband (goedgekeurd bij G.B. van 21 Februari 
1930 no. 59) en trad als Sultan van Ternate op onder 
den naam Sultan Iskandar Mohamad Djabir. Hij is 
nog in functie en geniet uit de landschapskas een 
bezoldiging van / 1500 's maands. Als landsgrooten, 
leden van het zelfbestuur, fungeeren: een 
djogoegoe, de secre- taris van het sultanaat en een 
hoekoem, die ook bezoldigd worden en evenals de 
Sultan indemni- teit genieten voor reiskosten uit de 
landschapskas. Het landschap is verdeeld in 
districten en kampoengs. De hoofden der districten 
zyn bezoldigd en krijgen ook een vergoeding voor 
reiskosten. Op de bezoldigingen der leden van het 
zelfbestuur (ook van den Sultan) en van de dis- 
trictshoofden wordt een korting van 20% toe- 
gepast. De kampoenghoofden (sengadji, hoekoem 
of kimalaha), veelal bijgestaan door een mahimo of 
ngofamanjira, krijgen uit de landschapskas slechts 
collecteloonen. Sinds de vorming van Inlandsche 
gemeenten met gemeentekassen (zie art. 5a der 
Zelfbestuursregelen 1927) ontvangen zij hieruit 
ook een bezoldiging. 

De voornaamste landschapsinkomsten zijn: 
Gouvernementsschadeloosstellingen; inkomsten- 
en crisisbelasting; die uit concessies (1 landbouw- 
en 2 boschconcessies); uit erfpachtsperceelen 
(Ternate 40, Tidore 20), uit verhuur van gron- den, 
uit damarposten in Batjan; uit verhuur van 
landschapsgebouwen en uit pasarbedrijf. De 
ontvangsten uit verpachte middelen (vogelnest- jes) 
en uit afkoop van heerendiensten zijn zeer gering. 
De kas exploiteert ook drie Gouverne- 
mentsradiostations: te Tobelo, Sanana en La- 
boehan, benevens 2 landschapsradiostations te 
Weda en Djailolo. De voornaamste uitgaven zijn: 
restitutiepost; bezoldiging der zelfbestuurders en 
rijksgrooten, districtshoofden en schrijvers; voor 
justitie; financien (collecteloonen, kasbehecr, rente 
en aflossing van geleende gelden) ； voor onder 
wjjs en geneeskundigen dienst; voor openbare 
werken. De kas onderhoudt en exploiteert ook 
landschapsvaartuigen. 

Literatuur (Aanvulling): H. Lasschnit, De 
troebelen op Halmahera in 1914, Med. Ned. Zend. 
Gen. 1918, 191; Legende en geschiedenis van 
Ternate, Tijdschr. B.B, 51 (1916), 310; Hal- 
maheira en Morotai, bewerkt naar de memorie van 
kapt. J. M. Baretta, m.k. en ill. Med. Enc. bureau 
afl. XIII, 1917 ； Bespreking door K. v. d. Veer, 
Teysmannia 1918, 45(5; S. Kalff, Terna- taansche 
histories, Koi. Weekbl. 2, 30 Nov. 28 Dec. 1922; J. 
Jongejans, Uit Insulinde's Oost- hoek (Ternate) m. 
ill. Indie, geill. Weekbl. 6 (1922—'23) 150, 157; 
Kapt. Bekking, Een be- zoek van den Resident van 
Ternate aan den Sultan in vroeger tijd, m. ill. Indie, 
geill. Weekbl. 9 (1925—*26), 117; L. v. Vuuren, 
Ternate, m. ill. Lloyd mail. 1932 April ； Ph. H. 
Kuenen, Een geol. verkenningstocht op Moro tai, 
m. ill. Trop. Ned. 1932—1933, 275. 

OBA (Aanv. DI. III). Aan het hoofd van dit 
Tidoreesche district aan de westkust van Hal- mahera 
staat een districtshoofd met standplaats Akelamo. De 
bevolking, die over hot algemeen uit Islamieten en 
Tobaroes bestaat, woont na- genoeg geheel aan de kust. 
De hoofdmiddelen van bestaan zijn dan ook 
vischvangst, sagoekloppen en het bereiden van copra. 
In het district Oba vindt men ook uitgestrekte 
damarbosschen, die voor de Tobaroesche bevolking, 
die meer het binnenland inwoont, een middel van 
bestaan vormen. 

Volgens de zielentelling van 1934 bestaat de 
bevolking van het district Oba uit 4886 personen. In de 
kampoeng Oba aan de Obarivier bevindt zich een 
Sangireesche kolonie bestaande uit 土 150 zielen, die 
zich toeleggen op sawahbouw. Voornaamste 
uityoerproducten zijn damar, schelpen, en copra.,/ 

LOLODA (Aanv. DI. II). Ternataansch district 
gelegen aan de noordkust van Halmahera. 

De bevolking bestaat aan de kusten over het 
algemeen uit Christenen, Islamieten (de z.g. Tobaros 
Serani en Islam), terwijl in het binnenland de z.g. 
Tobaros (Heidenen) wonen. 

In de kampoengs, waar overwegend Christenen 
wonen, heeft de U.Z.V. haar scholen onder be- heer van 
den zendeling-leeraar van Tob61o. 

De hoofdmiddelen van bestaan zijn rijstbouw op 
droge ladangs, visscherij, sagoekloppen en bereiding 
van copra. Over het algemeen is de bevolking, ruim 
8300 personen groot, in dit district zeer achterlijk. 
Meer naar het Noorden toe vindt men tamelijk groote 
klappertuinen ； hier is de bevolking dan ook 
welvarender dan die in het zuidelijk gedeelte van het 
district. 

Voornaamste uitvoerproducten zijn copra, een 
weinig damar, tjege schelpen cn eetbare vogel- nestjes. 

Met uitzondering van de kampoengs Kedi, Soepoe, 
Posi-Posi en Badja kunnen do schepen van de K.P.M. 
de plaatsen in het district Loloda niet aandoen voor 
afhalen van copra. Hoofclzakc- lijk is (lit toe to 
schrijven aan de hooge zeeen cn ongunstige 
landingsplaatsen. 

Wegen geschikt voor asverkccr treft men in dit 
district niet aan. 

DJATIROTO. Hoofdplaats van een gelijkna- mig 
onderdistrict van het district Josowilangoen, 
regentschap Loemadjang, rcsidentic Malang, provincie 
Oost-Java, waar de suikerfabriek Djatiroto van de 
H.V.A. (de grootste suikerfabriek van Java) gevestigd 
is op het crfpachts- perceel, gelegen aan de S.S. lijn en 
den provin- cialen weg Klakah—Djember, 

JOSOWILANGOEN. Naam van ecn bij Ind.^n Stb. 
1034 no. 58 ingesteld district in het regentschap 
Loemadjang, residentie Malang, provincio Oost-Java.- 
J)it district omvat drie onderdistric- ten, met name 
Josowilangoen, Ujatiroto cn Koo- nir. De 
districtshoofdplaats Josowilangoen ligt aan den weg 
Loemadjang—Kentjong en aan de tramlijn 
Loemadjang—Rambipoedji via Baloeng. De H.V.A. 
heeft in dit district uitgestrekte rict- velden. De 
suikerfabriek bevindt zich te Djati- roto, dat daardoor 
een plaats van beteekenis is geworden. De 
tabaksaanplant is in het zuid- westelijke gedeelte van 
dit district van even- groote beteekenis als in het district 
Pasirian. Voorts heeft Josowilangoen eon groote 
rijstpel- lerij. In de laatste tien jaren zijn dezo plaats en 
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de omstreken in die mate in welvaart toegenomen, 
dat het noodig werd geoordeeld om een nieuw 
district met Josowilangoen als hoofdplaats te 
vormen. Van Josowilangoen gaat een weg naar het 
zuiderstrand. Op ± 4 km. afetand van do 
districtshoofdplaats ligt de Inlandsche Christen- 
gemeente Toendjoengredjo. Het district Joso-
wilangoen heeft een bevolking van 85.877 zielen, 
waaronder 420 Europeanen, 643 Chineezen en 38 
andere Vreemde Oosterlingen., 

TfiMPEH (Aanv. DI. IV). Vroeger naam van het 
thans Pasirian geheeten district van het regentschap 
Loemadjang, residence Malang, pro- vincie Oost-
Java. Thans naam van een onder- district. 

DJAILOLO (Aanv. DI. I). Onderafdeeling van de 
afdeeling Ternate, residentie Molukken, met 
gelijknamige onderafdeelingshoofdplaats, bestaat 
uit vijf districten: Djailolo, Sahoe, Iboe, Loloda en 
Oba. Djailolo, Sahoe, Iboe en Loloda staan onder het 
zelfbestuur van Ternate en Oba onder dat van 
Tidore. Een kapitein der infanterie is belast met het 
civiele bestuur over deze onderafdeeling. Aan het 
hoofd van elk district staat een districtshoofd, 
waarvan die van Sahoo en Djailolo den titel voeren 
van sangadji. 

SERANG. (Aanv. DI. III). Regentschap der 
residentie Bantam met iets meer dan 500.000 
inwoners. Grenst ten Zuiden aan de regentschappen 
Lebak en Pandeglang en ten Oosten aan de residentie 
Batavia. Omvat 7 districten, t.w. Sprang, Pontang, 
Pamarajan, Tjiroeas, Tjiomas, Tjilegon en Anjer. In 
het regentschap wordt slechts een vrij groot 
erfpachtsperceel, Goenocng Koepak, en een 
aanzienlijk aantal kleinere erfpachtsperceeltjeg 
aangetroffen. De voormalige particuJiere landen 
Tjikandi-llir en Tjikandi-Oedik zijn door het 
Gouvernement teruggekocht. Goeddeels zijn deze 
gronden daarnu aan do Inlandsche bevolking 
afgestaan (milik recht), terwijl een groot stuk in huur 
werd afgestaan aan de N.V. Cultuur Mij. „Parigi,,> 
bij wclke maatschappij de voormalige eigenaren van 
de genoemde particuliere landen financieel 
geinteresaeerd zijn. 

SPRANG. (Aanv. DI. III). Hoofdplaats van de 
residentie Bantam mot ongeveer 10.000 inwoners, 
waarvan J 50 Europeanen, 1600 Chi- neezen cn 100 
andero Vreemde Oosterlingen. Er is een drukke 
regentschapspasar. Men vindt er eenigo 
rijstpcllcrijcn. Het centrum der stad is daar, waar do 
wegen van Tjilegon, van Oud- Banten en van 
Batavia samenkomen. De Euro- peanen wonen 
gedeeltclijk om do aloon-aloen, gedceltelijk nan den 
Postwcg en do daarop uit- komende zijstraton. Het 
garnizoen, bestaande uit eon compugnio 
marechaussee (in 1924 opge- hoven, maar na de 
ongeregeldheden in 1926 weer toruggeplaatat), is 
gekazernoord in 66n van bo- vonvermolde zijstraten, 
terwijl de veldpolitie is ondorgebracht in do 
voormaligo kazorno voor militairen aan den aloen-
aloen, Aan laatstge- noornd piein liggen ook de 
residents- on regents- woningen, verder de 
Protestantscho kerk en do societeit. Er is een vrij 
levendige handel in rijst cn copra, welko door de 
Chineezen per vracht- auto naar Batavia worden 
vervoerd. Komencle van laatstgenoemde plaats valt 
by het binnen- komen van 院rang, links van den weg, 
een reeks modern gebouwde huizen op. In (lit 
complex was oorapronkelijk de Osvia, later do 
Normaal- 

sohool voor Inlandsche hulponderwijzers ge- huisvest. 
PONTANG. (Aanv. DI. III). District van het 

regentschap Serang, dat bekend is om zijn groote 
vischvijvercomplexen en borucht om zijn hoog 
sterftecijfer ten gevolge van malaria. Voor de arme 
bevolking van 66n der onderdistricten, n.l. Tjardnang, 
heeft de regeering in verband met voedseltekorten in de 
laatste jaren (1932 e.v.) reliefworks (irrigatiewerken) 
moeten en- tameeren. Het aantal inwoners van dit 
district bedraagt ongeveer 70.000. 

TJIKANDI. (Aanv. DI. IV). Voormalig district in de 
residentie Bantam. 

ANJER. (Aanv. DI. I). District van het re- 15 

gentschap Serang, residentie Bantam, met een aantal 
inwonera van 5000, waaronder ongeveer 200 
Chineezep/ 

TJILEGON, (Aanv. DI. IV). District van het 
regentschap Serang, vroeger standplaats van een 
controleur B.B. Het aantal inwoners bedraagt ongeveer 
80.000, waarvan 20 Europeanen en 300 Chineezen. Er 
ligt een detachement veldpolitie. De verbanningen, 
welke voortvloeiden uit de Tjilegonsche 
ongeregeldheden in 1887, zijn later nog eens 
gememoreerd in een artikel van Prof. C. Snouck 
Hurgronjo in ,,De Gids”,- getiteld „Vergeten jubile's*'. 

TJIROEAS. (Aanv DI. IV). District van het 
regentschap Serang. Het aantal inwoners bedraagt 
ongeveer 70.000. 

BILLITON of BLITOENG. (Aanv. DI. I). B e”:: v o 
1 k i n g. Do bevolking van Billiton bedroeg volgens de 
in 1930 gehouden volkstelling 73.409 zielen, waarvan 
640 Europeanen, 28.609 Chineezen, 66 andere Vreemde 
Oosterlingen en 44.094 Inlanders. Tengevolge dor 
inkrimping van het tinbedrijf met het daarmee gepaard 
gaande ont- slag van Europeesche beambten en 
Chineesche mijnwerkers en het vertrek van vele 
Chineesche particulieren bedroeg in 1933 het aantal 
Europeanen 土 220 en het aantal Chineezen 7000. 

De Gemeenschappelijke MijnbouwMaat- schappij 
Billiton was genoodzaakt tengevolge van de 
economische depressie de tinproductie in te krimpen en 
vele Chineesche mijnwerkers te ontslaan. Hierdoor is 
het aantal arbeiders van 土 23.000 op ultimo 1929 tot 
3549 (1933) teruggeloopen; de productie aan tin 
bedroeg in 1932/1933 72.000 pikoel. 

Bestuur. Billiton is verdeeld in 6en district onder een 
districtshoofd en twee onder- districten, West- en Oost-
Billiton, onder een onderdistrictshoofd. Met ingang van 
1 Maart 1933 is Billiton als zelfstandige afdeeling op- 
geheven en gevoegd bij de residentie Bangka en 
Onderhoorigheden. Voor de rechtspraak res- sorteert het 
eiland onder het rechtsgebied van den Raad van Justitio 
to Batavia. 

Voor het onderwijs zorgt de regeering door een 
Hollandsch-Inlandache school, 7 Inlandsche scholen 
2de klasso en 6 volksscholen. Do Europeesche lagere 
scholen te Tandjoengpandan en Manggar werden op 1 
Juli 1933 opgeheven en worden thans voortgezet op 
kosten der Gemeen- schappelyke Mjjnbouw 
Maatschappij Billiton. Naast vele Mohammedaanscho 
godsdienst- scholen, zijn er opzJiet eiland 8 particuliere 
Chi- neesche scholeny1 

BOEDING. (Aanv. DI. I). Plaats in het onder- district 
Oost-Billiton, residentie Bangka on 

95 
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Ond. Het vroegere district van dien naam is op- c 

geheveru< 
DEN血NG. (Aanv. DI. I). Plaats in het on- 

derdistrict Oost-Billiton, residentie Bangka en Ond. 
Het vroegere district van dien naam is opgeheven: 

LENGCrANG. (Aanv. DI. II). Plaats in het 
onderdistrict Oost-Billiton, residentie Bangka en Ond. 
Het vroegere district van dien naam is , opgeheven. 

MANGGAR. (Aanv. DI. II). Hoofdplaats van het 
onderdistrict Oost-Billiton, residentie Bangka en 
Ond. Het vroegere district van dien naam is 
opgeheven. 

口 C ； TANDJOENGPANDAN. (Aanv. DI. IV). Hoofd- I 
plaats van het eiland Billiton. Zij is de zetel van den 
controleur, van den vertegenwoordiger der 
Gemeenschappelijke Mijnbouw Maatschappij Billiton, een 
kapitein der Chineezen, een dis- trictshoofd en een 
onderdistrictshoofd. De plaats telde op ultimo 1932 ± 4500 
inwoners, waarvan 土 90 Europeanen, 土 1000 Chineezen 
en en- kele andere Vreemde Oosterlingen. Er bevindt zich 
een kazerne der veldpolitie, een Europeesch en Chineesch 
hospitaal, een Europeesche lagere school, een Hollandsch-
Inlandsche school en een Inlandsche school 2de klasse. De 
plaats wordt aangedaan door de schepen der Koninklijke 
Paketvaart Maatschappij op hun reizen tusschen Batavia, 
Singapore en Pontianak.z 

PANGKALPINANG. (Aanv. DI： III). Onder- 
afdeeling van de residentie Bangka met de ge- 
lijknamige hoofdplaats, sedert 1913 zetel van den 
resident. Zij beslaat ongeveer 1250 km.2 (ongeveer 
zoo groot als de provincie Utrecht) en vormt een 
district: Pangkalpinang met de onderdistrlcten 
Pangkalpinang, Mundebarat (juister Mendoek- 
barat) en Soengeislan. De be- volking bestaat uit 
Europeanen, Maleiers, Chineezen niet-
mijnwerkers, Chineezen mijnwerkers, enkele 
Japanners en andere Vreemde Oosterlingen. Ult. 
1930 telde zy 48.732 zielen, waar- onder 272 
Europeanen, 17.988 Chineezen en 83 Arabieren. 
Het hoofd der Maleiers is de demang 
(districtshoofd); aan het hoofd van het onder- 
distriet staat een batin (onderdistrictshoofd). Het 
hoofd der Chineezen is sedert Mei 1933 de 
wijkmeester te Pangkalpinang. Uit de rubber- 
cultuur heeft de bevolking gedurende de jaren 1923 
t/m 1927 belangrijke inkomsten genoten. Thans 
worden de aanplantingen niet meer ge- tapt. In de 
sectie Pangkalpinang werken nu 5 tinmijnep, 3 in 
Pangkalpinang en 2 in Soe- ngeislaxu.. 

PANGKALPINANG. (Aanv. DI. III). Hoofd-
plaats van de gelijknamige onderafdeeling der 
residentie Bangka en Onderhoorigheden en sedert 
1913 ook van de residentie zelve. Ultimo 1930 telde 
zij een bevolking van ruim 17.139 zielen, 
waaronder 258 Europeanen, 9323 Chineezen en een 
65-tal Arabieren. 

SOENGEISLAN. (Aanv. DI. IVp Onderdistrict 
van het district Pangkalpinang van de gelijk- 
namige onderafdeeling der residentie Bangka en 
Onderhoorigheden. In Soengeislan treft men thans 
2 werkende mijnen van de Bangkatin- winning aan. 

/ BELIN JOE. (Aanv. DI. I). District der onder- :叫: 
afdeeling Noord-Bangka van,,ile residentie Bangka en 
Onderhoorigheden^^ 

BELINJOE. (Zie BLINJOE.j Hoofdplaats van 

de onderafdeeling Noord-Bangka, van het ge-
lijknamige district, tevens hoofdplaats van het 
gelijknaniige mijndistrict. De plaats bezit een 
Gouvernements Hollandsch-Chineesche school, sinds 
1929 uitgebreid met een Europeesche afdeeling, een 
Gouvernements Inlandsche school 2e klasse, een 
particuliere Hollandsch-Chineesche school der R.K. 
missie en een particuliere Chineesche school. Het 
postkantoor is sedert 1 Januari 1934 gedegradeerd tot 
hulppostkan- toor. De plaats bezit een vrij groot 
bedrijfs- hospitaal der Bangkatinwinning, waaraan een 
Gouvernements Indisch arts verbonden is, en is 
voorzien van electrische verlichting. Europeesche 
hotels zijn hier niet, men is aangewezen op de 
passanggrahans van het Binnenlandsch- Bestuur en van 
de Bangkatinwinning, die uit- stekend zijn. Te Belinjoe 
zijn verder geconcen- treerd het sectie bureau van de 
Bangkatin- winning onder een mijningenieur, het 
labora- torium van de Bangkatinwinning voor erts- en 
smeltproductenonderzoek onder een scheikundig 
ingenieur en het bureau van het stroomleverings- 
bedrijf der Bangkatinwinning onder een elec- 
trotechnisch ingenieur. Het tintransport ge- schiedt 
thans per vrachtauto, do trambaan wordt sinds ultimo 
1932 niet meer gebruikt. Te Belinjoe is gekazerneerd 
een detachement veld- politie (51 man) onder een 
inspecteur van politic le klasse. De meeste wegen in de 
kota zijn geasphaltcerd; evenzoo de weg naar 
Mantoeng. 

Het aantal Europeesche ingezetenen, volgens de 
volkstelling 1930 217 bedragende, is terug- geloopen 
tot ] 24, voornamelijk wegens de inkrimping bij het 
Bangkatinbedrijf. Thans zijn nog slechts 3 groote 
mijnen in exploitatie met een totaal aantal werklieden 
van ± 8J5 (vroeger waren in werking 11 grooto mijnen 
en 42 kleine mijnen en 1 baggermolen). 

Belinjoe is door haar prachtige ankerplaats in de 
Klabatbaai zeer gunstig gelcgcn voor de scheepvaart. 
De handel is hoofdzakelijk ge- orienteerd op 
Singapore. 

Belinjoe wordt aangedaan door de Koninklijke 
Paketvaart maatschappij cn een Chineesche boot, 
varend onder Britsche vlag, die de verbinding met Java 
en Singapore onder- houden. Do reede Kgt aan de 
monding der Beli- njoerivier. Het Semarangsch Prau 
wen veer en particuliere motorbootjes onderlioudcn de 
vor- binding met den wal. De houten landingssteiger 
ligt stroomopwaarts vlak bij Belinjoe en is de ,,Bcrok‘‘ 
genoemd. Bij laag water wordt geem- on d6barkeerd te 
Tandjoeng Goedang (Man- tpong, zio aldaarjx^ 

DJEBOES. (Aanv. DI. I). Standplaats van het 
onderdistrictshoofd van het gelijknamige onderdistrict. 
Wordt door de K.P.M. en een Chinee- sche boot, 
varend onder Britsche vlag, aangedaan. 

DJEBOES. (Aanv. DI. I). Dit vroegere district is nu 
een onderdistrict van de onderafdeeling Noord-
Bangka. Vroeger ook mijndistrict (sedert 1 Januari 
1934 tijdelijk gealoten). 

KLABATBAAI. (Aanv. DI. fl). Een schit-^ terende 
baai, gelegen aan de noordkust van het / eiland Bangka 
op 105。40' O.L. Zij dringt 土 30 km. ver landwaarts 
in. In de baai liggen een 21 - tai eilandjes, de meeste 
van geringe oppervlakte en van weinig beteekenis. 
Door de tandjoengs Roe en Mantoeng wordt de baai 
verdeeld in een binneu- en buitenbaai. De buitenbaai is 
open, 
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hoeft zandige oevers en is gevaarlijk van wege de 
vele granietrotsen en de geringe helling van den 
zeebodem. Slechts aan de oostzijde is een diep, nauw 
vaarwater. De schepen riskeeren het binnenloopen 
der baai na zonsondergang dan ook niet en blijven 
tot het aanbreken van den dag buitengaats liggen bij 
het eilandje Penjoesoe. De binnenbaai heeft 
meerendeels moerassige, met manggrove begroeide 
oevers. Hierin mondt o.a. uit de Soengai Lajang, 6en 
der grootste ri- vieren op Bangka. De verbinding van 
Jlantoeng met Tandjoeng Roe wordt onderhouden 
door particuliere motorbootjes. Van Mantoeng loopt 
een onderzeesche kabel naar Tandjoeng Roe. In de 
baai kan het nog wel eens flink stormen. De 
Klabatbaai is zeer geschikt voor watervlieg- tuigen; 
minstens eens per jaar komen de mili- taire 
watervliegtuigen er oefeningen houden. De baai is 
zeer vischrijk. Als bijzonderheid inoge worden 
vermeld, dat in dezc baai nog wordt aangetroffen 
(hoewel sporadisch) de zeldzaam geworden zeekoe 
of ,,doejoeng‘‘. 

MANTOENG. Plaatsje aan do Klabatbaai, 
gelegen daar waar de hoeken Tandjoeng Roe en 
Tandjoeng Mantoeng de Klabatbaai in een bin- nen- 
en buitenbaai verdeelen, op 5 km. afstand van 
Belinjoe. Te Mantoeng staat het emplacement van 
het stroomleveringsbedrijf der Bang- katinwinning, 
gebouwd in 1916. De krachtcen- trale bestaat uit G 
stoomturbines van 2500 P.K. elk. De bedoeling was 
om heel Bangka uit Mantoeng van electrischen 
stroom te voorzien. Daartoe zou een nieuwo centrale 
bijgebouwd worden. Thans zijn 2 stoomturbines 
buiten be- drijf gesteld. Momenteel wordt stroom 
geleverd aan Bclinjoe-Soengeiliat en 
Pangkalpinang. De overbrenging geschiedt op 
30.000 volt met een rayon van circa 90 km. Voor het 
ketelvoeding- water lieeft men er een 
zoetwaterbassin gegra- vcn. Aangezien Mantoeng 
bekend staat om de malaria die er heerscht, wordt in 
(lit baasin de z.g. „ikan kepala timahn een 
muskietenlarven etende vischsoort geteeld, die men 
speciaal van Java heeft o verge brae ht. Vlak naast 
de kracht- contrale iigt de smeltery der 
Bangkatinwinning, waar het erts geamolten cn 
gegoton wordt in do bekende vormen 
(tinnenscheepjes). Niet ver van de centrale ligt de 
badplaats Mantoeng (zeebad). Op ccn granictheuvel 
te Mantoeng staan nog 2 oude kanonnen uit den tijd 
van het Engolsche tusschenbestuur, die thans door 
de Inlandsche bevolking als heilig worden 
beschouwd. Gere- gcld wordt daar geofford en 
smeekt men or gunfl ten en zegen af. 

NOORD-BANGKA. (Aanv. DI. III). Ondcr- 
afdceling der rcsidentio Bangka en Onderhoo- 
righeden. De onderafdeeling bestaat uit het district 
Belinjoe en het onderclistrict Djeboes (verg. Ind. 
Stb. 1922 No. 66). Het bestuur over de 
onderafdeeling wordt govoerd door een contro- lour 
of gozaghebber mot standplaats Belinjoe, bijgestaan 
door een districtshoofd (demang) voor hot district 
Belinjoe on eon onderdistrictshoofd (batin) voor hot 
onderclistrict Djeboes, als hoof- den der Inlanders en 
twee wijkmeesters als hoof- don der Chineozon, 66n 
to Belinjoe en 66n te Djeboes. Het lagero Inlandsche 
bestuur bestaat uit Inlandsche gomeente hoofden 
(kepala kam- poeng) met den titel van dopati of 
gegading. Het lagere Chineesche bestuur bestaat uit 
kepala's kampoeng. De bovolking van Noord-
Bangka 

bestond volgcna de volkstelling 1930 uit: 217 Europoancn, 11 031 
Inlanders, 24.972 Chincezen en 7()anderc Vreemde 
Oosterlingen,^ 

WELLENSTEIN (EDMUND PETER). Geboren J. - 
15 December 1880 te Batavia, overleden 4 Au- ' 
gustus 1934 te s'-GravehhagelStiudeerde te Delft -----  
en trad na het bchalen van het ingenieursdiploma op 18 Januari 
1904 als ingenieur by de S.S. in dienst van het N.I. Gouvernement. 
Hij weid, na eerst tot tijdelijk adjunct-ingenieur 2de klasse 
benoemd te zijn, in 1906 waarnemend adjunct- ingenieur late 
klasse. In 1908 was Wellenstein geplaatst bij de afdeeling S.S. en 
Stoomwezen van het departement B.O.W., waar hij kort daarop 
eerst tijdelijk waarnemend ingenieur, daarna in hetzelfde jaar 
tijdelijk adjunct-afdeelingschef, eind 1910 adjunct-chef van de 
eerste afdeeling werd. In Januari 1914 vertrok hij met verlof naar 
Europa; dit verlof werd wegens ziekte verlengd tot Juli 1918. Na 
terugkeer in Ned.-Indie werd hij benoemd tot hoofdambtenaar bij 
de S.S. en in 1919 als hoofdambtenaar ter beschikking gesteld van 
den directeur van Financien, dien hij bij diens ontstentenis sinds 2 
Mei 1921 verving. 
In 1922 werd hij benoemd tot lid, tevens onder- voorzitter en 
secretaris van de commissie tot her- ziening van het 
belastingstelsel. In October 1927 vertrok hij voor de tweede maal 
met buiten- landsch verlof, welk verlof duurde tot October 1928. 
Na terugkeer werd hij benoemd tot voor- zitter van de commissie 
tot het nagaan en ver- zamelen van gegevens betrekking hebbende 
op de welvaart der inlandsche bevolking, welke commissie was 
ingesteld bij Gouvernementsbe- sluit van 16 October 1926. Kort na 
de ontbinding van deze commissie werd hij in 1932 benoemd tot .
一__ voorzittcr van de Algemeene Rekenkamerv,•三魂二.—-. 

Wellenstein heeft deel uitgemaakt va/ii" ver- schillende 
coininissies. Behalve van de reeds ver- melde, was hij lid van de 
commissie, welke tot taak had een onderzoek in te stellen naar den 
toestand van den inlandschen middenstand en eventueel 
maatregelen in het belang van die volksgroep te beramen; lid 
tevens voorzitter van de Bedrijvenwetcommissie； lid der 
Economische commissie en der Bebosschingscommissie; lid te-
vens plaatsvervangend voorzitter van de Ne- derlandschc delegatie 
van de in 1934 te Batavia gehouden Nederlandsch-Japansche 
handelscon- ferentic. 

Hij wns sinds 20 Juli 1920 Gouvernements- commissaris van 
de Javasche Bank en bekleedde voorts coinmissariaten van do 
Tjidamar Cultuur Maatschftppij en van Ament's Suikerfabrieken. 

Hij was cen werkzaam lid van de afdeeling Staathuishoudkunde 
van het Koninklijk Bata- viaasch Genootschap van Kunsten en 
Weten- schappen, en secretaris-pcnningmcester van de 
Vereeniging voor Studie van Koloniaal maat- schappelijke 
vraagstukken te Batavia. Talrijk zijn de zeer bclangryko 
publicatics, welke, hij voornamelijk in Kolonialo Studien het, licht 
deed zicn. 

Zijn belangstelling ging voornamelijk uit naar de sociaal-
economische on daarmede samenhan- gendo financieele 
vraagstukken van Neder- landsch-Indie, het land waarmedo hy zich 
door anderhalve couw lange familietradities ver- knooht voelde. 

Als zijn voornaamste publicaties kunnon worden aangemerkt: 
Aanteokeningen naar aan- 
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leiding van het Billitoncontract en de Djambi- 
concessies, Ind. Gids 1915; Hervorming van de 
Indische Staatsbegrooting, Ind. Gids 1915; Het 
Indische mijnbouwvraagstuk, Den Haag 1918; 
Het spoor- en tramwezen in Ned.-Indie (The 
status of railroad and tramways in the Nether- 
land East-Indies), Baam 1915, „0nze KoloniEn" 
serie II no. 3; Ned.-Indie in de Wereldcrisis, Wel- 
tevreden 1931; Nogmaals: Oinbilinkolen en Le- 
matangkolen, Ind. Mercuur 1919; De begrooting 
van het Dept. v. G. B. voor 1917, Koi. Tijdschrift 
1917; Nogmaals: Hervorming der Ind. Staatsbe- 
grooting, LG. 1918; Het vraagstuk der Djam- 
bische aardolien, Vr. des Tijds 1918; Het onder- 
zoek naar de belastingdruk op de inheemsclie 
bevolking van N.I., Econ. Stat. Ber. 1925, Koi. 
Studien 1925; Indisch muntstelsel en circulatie- 
*bank, GedenkboeE^yan^ Ned. Indie 1888—
1923 
biz. SlO^Iiidie's'financieele positie en de econo- 
miscEe~structuur, Nieuwjaarsnummer 1932 van 
de Locomotief; De gouden standaard voor Ned.- 
Indie en Nederland, Koi. Studien 1931. 

Wellenstein was iemand van bijzondere intel- 
lectueele begaafdheid, doch genoot door de 
scherpe en persoonlijke wijze, waarop hij zijn 
meening kon uiten niet de gunst in regeerings- 
kringen. De erkenning van zijn gaven kwam ech- 
ter to ch in 1933 tot uiting door zijn benoeming tot 
directeur van Landbouw, Nyverheid en Handel. 

Wellenstein was officier in de orde van 
Oranje- 
Nassau.-- N' 

S ZUID BANGKA. (Aanv. DI. IV). Zuidelijkste' 
Onderafdeeling der afdeeling Bangka, bestaande 
uit de onderdistricten Ko ba, Toboali en Lepar- 
eilanden. De bevolking houdt zich hoofdzake- 
lijk bezig met rijstbouw, peper- en klapper- 
cultuur, en vischvangst. Er is een weinig rub- 
bercultuur. Verder worden, meestal op de rijst- 
velden, eenjarige gewassen geplant als katjang- 
soorten, knolgewassen, pisang etc. In normale 
tijden leveren landbouw en visscherij een goed 
bestaan op voor de bevolking. Er zijn 2 houts- 
koolbrander日en der Bangkatinwinning, een op 
± 20 km. afstand van Toboali, de andere op 
Loeboek Besar, 40 km. van Koba. De tinmijnen 
in de geheele onderafdeeling werden met ingang 
van 1 Januarl 1934 gesloten. Er werkt nog een 
tinbaggermolen bij Toboali/' 

LEPAR EILANDEN. (zfe LEPAR DI. II). 
Een eilandengroep gelegen ten Oosten van 
Bangka's zuidpunt. Zij beetaat uit 2 groote en 
een aantal kleinere eilanden. Alleen de twee 
groote eilanden Poelau Lepar en Poelau Pongok 
z,n bevolkt. Op Lepar zijn 4 kampoengs, 
g.w. Tandjoeng Laboe, Penotok, Tandjoeng 
Sangkar en Koemboeng. De eerste drie zijn 
Maleische kampoenga. De Maleische bevolking 
houdt zich bezig met vischvangst, klappercul- 
tuur en drogen rijstbouw. Er zijn cnkele peper- 
捋普n Koemboeng is een Sekah kampoeng. 
pe Sekah s leefden vroeger uitsluitend op zee 
jn hun prauwen, doch hebben zich door bestuurs- 
bemoeienis thans aan den wal gevestigd Zii 
van vischvangst en het verzamelen' van 
普州pe. tnpang en andere zeevoortbrengselen 
f】j maken zeer goede vieschersvaartuigen. Op 
摭曾耙 Pongo、wonen 土 1200 Maleiers en 
enkele Chme^en Het wordt veel be^oeht door 

Billiton. De bestaansmiddelon zijn 
. pepercultuur, droge rijstbouw en 
vischvangst. Peper, copra en visch wordon 

Sekah’B van 
klapper- en 

naar Tandjoengpandan (Billiton) uitgevoerd met 
zeilprauwen. Vele bewoners der Lepar eilanden 
zoeken hun ladanggrond in Bangka,s zuidpunt 
wegens uitputting der geschikte gron- den op de 
eilanden. Er heerscht, vooral op Lepar, veel malaria. 
Deze wordt bestreden door draineering van 
moerassen en met kinine. Het klimaat is zeer warm en 
ongezond. Lepar eilanden is ook de naam van het 
onderdistrict der onderafdeeling Zuid-Bangka. 

TOBOALI. (Aanv. DI. IV). Thans hoofdplaats ' 
van het gelijknamige onderdistrict. Vroeger was 
Toboali onderafdeelingshoofdplaats van Zuid- 
Bangka, doch deze werd in 1933 verlegd naar Koba. 
Toboali heeft een bevolking van 4411 zielen, 
waarvan 2276 Maleiers en2135 Chineezen. Er is een 
ingenieur der Bangkatinwinning ge- vestigd als 
bedrijfsleider van den baggermolen. De mijnen 
werden met ingang van 1 Januari 1934 gesloten. Er is 
een oud fort, dat thans als kampement der veldpolitie 
in gebruik is. Een Gouvernements Indisch arts is chef 
van het Gou- vernements ziekenhuis. Er zijn de 
volgende onderwijsinrichtingen: een 
standaardschool, een vervolgschool, een volksschool 
en een particu- liere Chineesche school. 

De plaats wordt eens per week door een schip der 
K.P.M. aangedaan. 

Toboali is ook de naam van een onderdistrict der 
onderafdeeling Zuid-Bangka. 
Vo KOBA. (Aanv. DI. II). Hoofdplaats der on-
derafdeeling Zuid-Bangka. De bevolking be- staat uit 
1047 Maleiers en 1939 Chineezen. Eens per week 
wordt Koba door de K.P.M. bezocht. De tinmijnen 
zijn alle gesloten. 

Tweemaal per week is er een postverbinding per 
auto met Pangkalpinang en Toboali. Het is de 
standplaats van den controleur of gezag- hebber bij 
het Binnenlandsch Bewtuur. Er is een 
veldpolitiedetachement, aan het hoofd waarvan een 
inspecteur van politic staat. Ook het districtshoofd 
van Zuid-Bangka (deniang) woont te Koba. Koba is 
ook de naam van con onderdistrict der onderafdeeling 
Zuid-Bangka. • 

PASOEROEAN. (Aanv. DI. 1IJ). District van het 
regentschap Pasoeroean, residentio Alalang. Do 
grenzen van dit district zijn twcemalen, in 1901 on in 
1934 gewijzigd; beidc in ale n werd het district 
belangrijk vergroot. In 1901 werden do districten. 
Pasoeroean en do ten Oosten en ton W eaten daaraan 
grenzende districten Ro- djoso en Kraton 
samengevoegd tot 66n district, Kota Pasoeroean, en 
in 1934 werd het, in het Zuiden aan Pasoeroean 
grenzende, district Wangkal opgeheven en het gebied 
daarvan govoegd bij Pasoeroean. Het district omvat 
nu vior (vergroote) onderdistricten, met 107 d加a’H 
en volgens de volksteHing 1930 een bevolking van 
ruim 140.000 zielen, waaronder 土 880 Europeanen, 
3300 Chineezen en 660 andero Vreemde 
Oosterlingen. In dit district ligt 66n suikerfabriek, op 
5 km ten zuiden van de hoofd- pla&tfi en 66n 
kapokonderneming, aan den voet van het 
Tenggergebergte, 

PASOEROEAN. (Aanv. D】.III). Een der 
noordelyke, aan de Straat Madoera grenzende, 
regentschappen van do residentic Malang, met een 
oppervlakte van ruim 880 km.8, begrensd ten N. door 
de zee, ten W. door het regentschap Bangil, ten O. 
door het regentachap Probolinggo en ten Z. door het 
regentschap Malang. 
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In het Z.-O. van het regentschap, aan den voet van 
den Tengger, vindt men een bron van zeer helder 
water. Deze bron, Oemboelan, is de krachtigste bron 
van geheel Java. Het debiet is vrij constant, bedraagt 
ongeveer 37.000 tot 40.0001 per secunde. In 1924 
werd een gedeelte van dit bronnencomplex 
gecapteerd (330 l/sec.) voor een drinkwaterleiding 
voor Pasoeroean en omstreken, in 1927 in gebruik 
genomen. Sedert 1932 voorziet deze bron ook 
Socrabaja door een 土 80 km lange leiding van drink 
water. Het water, dat uit deze bron te voorschijn 
treedt, is hoofdzakelijk het in de Zandzee en tegen 
de noordelijke Tenggerhellingen gevallen regen-
water. Het debiet der bron is het grootst om- streeks 
zes maanden na de zware westmoes- sonregens. Een 
gedeelte van het water uit deze bron wordt voor de 
bevloeiing van sawah's ge- bruikt; ook were! er 
indertijd een kleine badplaats aangelegd. Ten Oosten 
van deze bron is de badplaats Banjoebiroe (Blauw 
water, zie al- daar) aangelegd. 

Het aantal in het regentschap Pasoeroean wo- 
nende personen bedroeg blijkens de volkstelling van 
1930: 346.418; het bevolkingsaantal van 1920 (bijna 
300.000) op 100 stellende, beteekent dit een 
toename van 15.5%, hetgecn iets ge- ringer is dan de 
gemiddelde toename op Java. De 
bevolkingsdichtheid (393 per km.2) is aan- merkelijk 
hooger dan de gemiddelde van Java en Madoera 
(314). De inheemscho bevolking bedraagt volgens 
diezelfde volkstelling 340 375 (1920： 295.372) 
zielen. Ilet aantal Europeanen is 1170 (1920: 932), 
Chineezen 4112 (1920: 3187), andere Vreemde 
Oosterlingen 761 (1920: 412). Evenals bijna overal 
elders op Java zijn er in het regentschap nicer 
vrouwen dan inannen, bijna nergens echter 
(Madoera, waar steeds vee] mannen tijdelijk 
emigreeren, buiten beschou- wing latende) is het 
vrouwenoverschot zoo be- langrijk: 1095 vrouwen 
per 1000 mannen. De ii)hccin8che bovolking 
bestaat uit Javanen en Madoereczen; afzonderlijk 
zijn nog te noemon do Tenggereczen, dio zicb van 
andere Javanen onderscheiden door hun godsdienst 
(Hindoeis- me), so in mi ge gebruiken, huizenbouw 
en, wat de taal betreft, in do uitspraak der eind -a. De 
grenzen tusschen de door Madoereezen on Javanen 
bewoonde gebieden zijn niet scherp to trek ken. In 
het algemeen zijn do Madoereezen in het Oosten on 
Noorden, de Javanen in het Zuiden cn Westen in de 
nieerderheid. In velo treft men beido 
bevolkingsgroepon aan. Binncn do grenzen dor 
stadsgenieonte wonen blykens de laatsto 
volkstelling 36.971 (1920: 34.138) zielen, waarvan 
32 876 tot de inheemsche bevolking behooren. Op 
het plattcland wonen derhalve 307.499 
inheeinschen, dat is ruim 90% van het totaal 
inheornschcn. Do voor het grootste deel van den 
landbouw levende bevolking be- schikt over een 
totaal in cultuur gebracht grond- oppervlak van 
omatreeks 60.000 lia., verdeeld als volgt: 18.000 ha. 
sawah, 23.000 ha. tegaJan, 8000 ha. erven en 1350 
ha. vischvijvers. Het aantal grondbezittera bedraagt 
土 85.000. Doze be- zitten gemiddeld dus 0.7 ha. 
Voora] in do kust- streek is de gezondheidstoestand 
ongunatig. De sterfteeyfers in do stad en in het 
onderdis- trict RedjOso zyn zeer hoog (varieorondo 
tusschen 3O°/oo en 50 °/00), hotgeen hoofdzakelyk o 
wet worden toegeschreven aan malaria. Be- 

halve eon groot aantal Gouvernomenta lagere 
scholen vindt men in dit regentschap eenige 
particuliero scholen (een Kartinischool en een R K. 
Holl.-Chineesche school, welke laatste in 1934 een 
nieuw, ruim gebouw kreeg) en een gemeentelijke 
ambachtsschool. Over het alge- meen zijn de 
gronden in dit regentschap van goede kwaliteit. 
Behalve de gewone inheemsche gewasser, padi, 
djagoeng, kadelE e.d., is in het district Tengger van 
beteekenia de daar reeds eeuwenoude teelt van 
groenten en koffie, beide oorspronkelijk 
dwangcultuur. In het regentschap liggen 5 
suikerondernemingen, waarvan e6n op het 
particuliere landgoed Kedawoeng. Het door deze 
vijf fabrieken in de laatste jaren voor do eind 1929 
ingetreden crisis, beplante oppervlak bedroeg 
ongeveer 4500 ha. Sedert is een sterke restrictie 
toegepast. In dit regentschap zijn de 
suikerondernemingen de eenige Europeesche groote 
landbouwondernemingen van beteekenis. Er is 6en 
kapokonderneming, die onder Europeesche leiding 
gedreven wordt. Koffie wordt alleen door z.g. 
kleinlandbouwers en door inheemschen geteeld. 

Koffietuinen van inheemschen komen voor 
zoowel op erfelijk individueel bezeten en dus 
landrentoplichtige gronden als op Gouverne- 
mentsgronden waarop het z.g. plukrecht rust. Van 
dezo gronden betalen de plukgerechtigden geen 
landrente. Deze plukrechten zijn ontstaan bij het 
opheffon der Gouvernements koffiecul- tuur. De 
total© oppervlakte van gronden met dit plukrecht is 
de laatste jaren sterk vermin- derd, eencrzijds door 
uitgifte in erfelijk individueel bozit aan 
plukgerechtigden, anderzijda door inlijvinc dezer 
gronden bij het boschareaal. Volgens de in October 
1933 gehouden veetelling bedroeg het aantal 
runderen in het regentschap op dat tijdstip ± 52 500, 
hoofdzakelijk als trek- en ploegvee gebezigd. Alleen 
in het district Grati en, in mindere mate, in de 
onderdistricten Poespo en Pasropan (Tengger) kan 
van eigenlijke vee- teelt gesproken worden. Vooral 
als gevolg van de sterko vermindering van 
suikerriettransport is het aantal runderen de laatste 
jaren gedaald. Het totaal aantal paarden was in 1933 
bijna 5000, in do Tengger hoofdzakelijk voor groen-
ten- on ardntransport, (in de toeristencentra Tosari 
en Nongkodjadjar worden ook veel rij- paarden 
verhuurd) en in de laagvlakte als dog- carpaard 
gobruikt. In vele d&sa's langs do kust is de 
visscherij van beteekeniq. zoowel de zee- vischerij 
als het tambak (vischvijver) bedrijf. De 
belangrijksto viscbcentra buiten de stad zijn Lekok 
en Mlatdn. 

Tot 1901 was het regentschap Pasoeroean 
verdeeld in tien districten. In dat jaar kwam eon 
ingrijpondo wijziging in de administratieve 
indeeling tot stand. In de plaats van de tien districton 
werden vyf nieuwe gevormd: Kota Pasoeroean, 
Wangkal, Kebontjandi, Grati en Tengger, tezamen 
omvattende achttien onderdistricten. Deze indeeling 
bleef gehandhaafd tot 1934; bij Ind. Stb. 1934 no. 
58 werd met ingang van 1 Maart hot district 
Wangkal opgeheven en het gebiod gevoegd by het 
district Kota, het district Tengger oveneens 
opgeheven en het hiertoe behoorendo gebied 
verdeeld over de districton Kobon句andi en Grati. 
Thans zyn er dus drio districten: Kota Pasoeroean, 
Kebon- tjandi en Grati, met dertjen onderdistrioten 
en 
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tezamen 239 Gouvernements en 8 (landgoed 
Kedawoeng) particuliere d&sn's. Bij Ind. Stb. 1928 
no. 314 werd in hot regentschap Pasoerocan een 
regentschapsraad ingesteld, waarvan de regent 
voorzitter is. De raad te】t 15 leden, 2 onderdanen-
Nederlanders, 2 uitheemsche-on- derda：nen-niet-
Nederlanders en 11 inheemsche- onderdanen-niet-
Nederlanders. 

PASOEROEAN. (Aanv. DI. III). Voonnalige ,•- 
3residentie in Oost-Java. Op 1 Juli 1928 werd bij j 、’de 
bestuurshervorming het gebied in drie resi- 'denties 
verdeeld, 66n omvattende de regent- scbappen Pasoeroean 
en Bangil, de tweede met hetzelfde geBied^Is het 
regentschap Malang en de derde bestaande uit de 
regentschappen Pro- bolinggo, Kraksaan en Loemadjang. 
De eerst- genoemde twee residences werden 1 November 
1931 samengevoegd tot e6n residentie Malang, met Malang 
als standplaats van den resident; 1 Juni 1933 tenslotte, werd 
de residentie Probo- linggo weer opgeheven en dit gebied 
bij Malang gevoegd. De naam der residentie en de stand- 
plaats van den resident bleef Alalang/ 

PASOEROEAN, (Aanv. DI. III). Hoofdplaats 
van het regentschap en het district van dien naam. 
Omtrent de stichting van de stad is niets met 
zekerheid bekend. Volgens een oude legende 
zoudeu omstreeks het jaar 800 Siameesche zee- 
lieden door storm gedwongen zijn hier te landen. 
De vrucbtbaarheid van het land deed de zoon van 
den Koning van Siam, Passara, besluiten er zich te 
vestigen. Naar hem zou de nederzet- ting Passarvan 
of Passaroan zijn genoemd (De Vries, Landbouw 
en welvaart in het regentschap Pasoeroean, biz. 12). 
De veronderstelling dat de naam zou zijn afgeleid 
van het Javaan- sche wo ord soeroeh (hoog 
Javaansch sedan): sirih, betel, lijkt—gezien de 
kramivorm Paseda- han — aannemelijker. 
Betrouwbare gegevens over de vroegste 
geschiedenis ontbreken geheel. Slechts staat vast, 
dat het Pasoeroeansche gebied ten tijde van Mpu 
Sindok (lOe eeuw) on Airlangga (lie eeuw) 
bewoond was. De stad bestond in ieder geval reeds 
in het begin van de 】6e eeuw. Nog in de 17e eeuw 
werden Pasoeroean en Gembong als twee 
afzonderiijke steden genoemd. Tegen het einde der 
17e eeuw vestigde zich Soerapati (zie JAVA, DI II, 
biz. 200 e.v.) te Pasoeroean. 

Zijn twintigjarige bestuursperiode (hij ge- droeg 
zich als een onafhankelijk vorst) bracht Pasoeroean 
tot grooton bloei en was de eigen- lijke aanleiding 
tot de vestiging van het Neder- landsche gezag in 
deze streek. Zijn zonen en kleinzonen zetten nog 
jarenlang den strijd tegen de Compagnie voort. Een 
uitvoerige geschiedenis van Soerapati is te vinden 
in het boek van H. J. Domis: De residentie 
Pasoeroeang op het eiland Java, 1836. 

In de 19e eeuw ontwikkelde Pasoeroean zich tot 
een belangrijke handels- en havenstad, de vierde in 
rang onder de handelssteden van Java. Een der 
eerste spoorlijnen op Java was dan ook die van 
Soerabaja naar Pasoeroean. Door ver- schillende 
oorzaken is de stad sedert het einde der vorige eeuw 
achteruitgaande. De snellc op- komst van 
Soerabaja met zijn veel beter geou- tilleerde haven 
is hiervan we] de voornaamste. Pasoeroean is nog 
steeds een belangrijke af- scheepplaats voor suikcr, 
hoewel door de aan- wezigbeid van een groote 
zandbank voor den 

mond van de kali Gembong de scheepvaart zeer 
bemoeilijkt wordt; by laag water is zelfs het in- 
en uitvaren van leege laadprauwen onmoge- 
lijk. 、 

Tot voor eenige jaren had een levendige han- 
del met kleine inheemsche vaartuigen op Ma- 
doera plaats (vooral invoer van Madoereesch 
vee). Deze handel is echter de laatste jaren sterk 
verniinderd; ook de visscherij is achteruitgegaan. 
Vroeger deden de schepen van de maatschap- 
pyen Nederland en Rotterdamsche Lloyd Pa- 
soeroean geregeld aan. 

De inheemsche bevolking bestaat uit Javanen 
en Madoereezen; in de str&ndd^sa's, de haven- 
en visschersbuurten hoofdzakelijk Madoereezen. 
Op het einde van 1882 bedroeg de bevolking 
38.800 zielen, eind 1905 28.500, in 1920 ruim 
34.000 en in 1930 bijna 37 000; in het laatstge- 
noemde jaar waren er 763 Europeanen, 2739 
Chineezen en 593 andere Vreemde Oosterlingon. 

Bij Ind. Stb. 1918 no. 320 werd voor Pasoe- 
roean een gemeenteraad van 13 leden ingesteld 
(8 onderdanen-Nederlanders, 4 inheeinscho- 
onderdanen-niet-Nederlanders on 1 Chineesch 
lid); Voorzitter van dezen raad was, ambts- halve, 
de Assistent-resident van Pasoeroean. In 1928 werd 
een bugermeester benoemd. De gemeente heeft 
gezorgd voor asfalteering der straten, electrische 
straatvcrlichting, rioleering en demping van eenige 
binnen de grenzen ge- legen (malaria-gevaarlijke) 
visehvijvers. Een gemeentelijke ambachtsschooJ, 
een modern ziekenhuis en drie poliklinieken werden 
opge- richt. Groote aandacht werd besteed aan be- 
hoorlijke abattoirs en aan het pasarbedrijf (een 
belangrijke bron van inkonisten). De drink- 
waterleiding staat (nog) onder Gouvernenients- 
beheer. Behalve de constructiewinkel „Do 
Bromo" en vele Chineesche en inheemsche meu- 
belmakerijen, is er geen industrie van beteekenis. 
Van groot belang voor de plaats iu het bcrocnido 
Proefstation voor de Java-SuikerinduHtric rnet 
een uitgebreiden staf van wetenschapj)clijkc 
medewerkers. Tot 1930 was Pasoeroean de stand- 
plaats van den resident; sedert is Malang do 
hoofdplaats van de residentie. Pasoeroean heeft 
een Protestantsche en een Roomsch-KathoJieko 
kerk, een moskee en een fraai, van de vroegerc 
welvaart der plaats getuigend, sociteitsgcbouw. 

PASIRIAN. Naam van de Jioofdplaats van het 
gelijknaniige onderdistrict en district van heb 
regentschap Loemadjang, residentie Malang, pro- 
vincie Oost-Java. 

Het district Pasirian, dat vroegcr Tdmpch 
heette en bij Ind. Stb. 1934 no. 58 zijn tegen- 
woordigen naam heeft gekregen, is ingedceld in 
3 onderdistricten, met name Pasirian, Tdmpeh 
en Tjandipoero en bestaat uit 29 d6sa5s; het tolde 
in 1933 97318 inwoners, w.o. 248 Europeanen, 885 
Chineezen en 57 andere Vreemde Oosterlingen. 
Het is bekend om zijn belangrijke tabakscultuur, 
terwyl ook veel bergcultuuronderneniingcn (kof- 
fie, rubber, thee en kina) in het district zijn ge- 
legen. Het is doorsneden door den z.g. Zuid- 
Smeroe-weg, die de verbinding vormt tuaschen 
Loemadjang en Malang langs Java% zuidkust. 

RANOELEMONGAN, (Aanv. DI. 111). Voor- 
malig district van het regentschap Loemadjang, 
residentie Malang, waarvan de naam bij Ind. 
Stb. 1934 no. 58 is veranderd in Klakah. Zie ver- 
der by KLAKAH. 
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LOEMADJANG (Aanv. DI. II). Regentschap met 
gelijknamige hoofdplaats van de residentie Malang, 
provincie Oost-Java. Het regentschap heeft vier 
districten, met name Loemadjang, Klakah, Pasirian 
en Josowilangoen en grenat ten Noorden aan de 
regentschappen Probolinggo en Kraksaiin, ten 
Oosten aan het regentschap Djem- ber, ten Zuiden 
aan den Indischen Oceaan en ten Westen aan het 
regentschap Malang. 

Op de berghellingen in het westelijk en noorde- 
lijk gedeelte van dit regentschap komen veel 
bergcultuurondernemingen voor. Naast deze 
bergcultures (koffie-, thee- en rubberonderne- 
mingen) kwam omstreeks 1885 de bevolkings- 
tabakscultuur op, terwijl tegelijkertijd de periode van 
ontginningen aanbrak. 

Voor zoover is na te gaan, zijn het immigran- ten 
uit Midden-Java, die het eerst met de tabaks- cultuur 
zijn begonnen en deze loonend gemaakt hebben, Tot 
heden ten dage is Loemadjang be- kend om zijn 
krosok, welke voornamelijk afzet vindt op de 
Europeesche markt. De bovenbedoel- de 
ontginningen nemen door de verbetering van tic 
irrigatiewerken gestadig in beteekenis toe. 

De tabakscultuur is in handen van de bevol- king, 
die in den oogsttijd het product te koop aanbiedt bij 
de firm&'s, die in dit regentschap een zcer groot 
aantal schuren exploiteeren. Centra van de 
tabakscultuur zijn het district Pasirian en het 
zuidwestelijk gedeelte van het district 
Josowilangoen. 

De suikerondernemingen hebben haar riet- velden 
in het midden en in het Oostelijk gedeelte van het 
regentschap. In den laatsten tijd nee mt ook de 
ananascultuur op de onderneming Goe- noeng 
Kendeng, gelegen op een uitlooper van het 
Lamongan-gebergte (in het district Klakah), in 
beteekenis toe. 

Het regentschap Loemadjang had in 1934 een 
bovolking van 399296 zielen, waarvan 1337 
Europcanen ,394017 inheemschen, 3G13 Chinee- 
zen en 329 andere Vreemde Oosterlingen. 

De regentschapshoofdplaats vormt het knoop- 
punt van verschillende belangrijke wegen. Zij heeft 
een drietal rijstpellerijen en een regent- 
schapsainbachtsleergang. OpG % km afstand van de 
stad ligt de schoone regcntschapsbadplaats 
S61okainbang. Voorts vindt men op ongevecr 
gelijken afstand van de hoofdplaats, doch noord- 
waarts, de ruines van Arenon in do desa Koeto- 
renon. Gezien de belangrijkheid van dit regentschap 
is het zecr te betreuren, dat een groot gedeelte, 
waarin o in do regentschapshoofdplaats is gelegen, 
ondanks do verbeteringen van de wa- terworken nog 
nict geheel bovrijd is van het lahargevaar van den 
Sin6roe. 

KLAKAH (Aanv. DI. II). Hoofdplaats van het 
gelijknamige district en onderdistrict van hot 
regentschap Loemadjang, residentie Malang, pro-
vincie Oost-Java, 220 m boven den zeespiegel ge- 
legen. Ten Oosten van de plaats liggen do meren 
Ranocklakah, Ranoepakia en Ranoelading, ten 
Noorden bij Ranoejoso het meer Ranoebedali. Deze 
meren zijn om liun natuurschoon vermaard. Zij 
liggen aan den voet van den Lamongan (zie aldaar). 
Nabij de pasanggrahan Ranoeklakah aan het meer 
van dien naam begint de weg naar den top van de 
Lamongan. In de buurt van Klakah ligt een 
landbouwkolonie, een opvoe- dingsgesticht van de 
vereeniging Pro Juventuto. Het district Klakah heeft 
drje ouderdistricten nl. 

Klakah, Randoeagoeng en Ranoejoso. Klakah had ultimo 
1933 een bevolking van 87072 zielen, waaronder 169 
Europeanen, 328 Chineezen en 35 Arabieren/ ?.*•, f . V - 

KANDANGAN (Aanv. DI. II). Naam van een voormalig 
district in het regentschap Loema- .djang,. residentie 
Malang, dat Kij Ind. Stb. 1934 no. 58 is opgeheven； de 
beide onderdistricten van het voormalig district 
Kandangan, t.w. Sendoero en Goetjialit,, zijn bij het district 
Loemadjang ingelijfd. 

LOEMADJANG (Aanv. D.l II). District met 
gelijknamige hoofdplaats van het regentschap Loemadjang, 
residentie Malang, provincie Oost- Java, verdeeld in 4 
onderdistricten, met name Loemadjang, Soekodono, 
Sendoero en Goetjialit, heeft een bevolking van 114382 
zielen, w.o. 231 Europeanen, 1133 Chineezen en 184 
andere Vreemde Oosterlingen. 

In de onderdistricten Sendoero en Goetjialit zijn eenige 
dBsa's, nl. Argosari, Tjepoko-wonoajoe en Pakel, met een 
Tenggereesche bevolking. 

Sendoero is bekend om zijn pisangs (o.a. pisang-
agoeng, een zeer groote pisangsoort), die uitgevoerd 
worden, evenals de aardappelen, kool-soorten en andere 
Europeesche groenten, deze echter in geringer mate. ,, 

BANJOEBIROE (Blauw-water). (Aanv. DI. I).r-f* In 
1921 werd het ter plaatse bestaande zwem- bad door den 
gewestelijken raad van Pasoe- roean in beheer genomen en 
in 1922 grondig ge- restaureerd. Bij de opheffing van den 
gewes- lijken raad en de instelling van den regentschaps- 
raad werd de exploitatie door laatstgenoemden raad 
overgenomen (1 Januari 1929). De bad- plaats wordt als 
heilig beschouwd en wordt op den lcn en 8eo Sawal (lebaran 
en ketoepat) door vele inheemschen bezocht, waarvan 
verschei- denen offers brengen aan de Boeddhistische 
beelden ter plaatse en aan een heilig graf. Ook is aan het 
ontstaan van de bron een legende verbonden； Zie H. J. 
Domis, De Residentie Pa- soeroeang, den Haag 1836. 

GRATI. (Aanv. DI. I). District van het regent-./-＞、 
schap Pasoeroean, residentie Malang, met vijf 
onderdistricten, Gratitoenon, Winongan, Loem- bang, 
Ngoeling en Lekok, 69 Gouvernements- en 8 particuliere d
丽a's. Deze indeeling kwam in 1934 tot stand. De 
volkstelling van 1930 geeft aan een bovolking van het 
toenmalige district Grati van 77.000 zielen； voegt men 
daarby de cijfers der sedert bij Grati gevoegde onderdis-
tricten Winongan, ± 18.500, en Loembang, 12.500, dan kan 
men aannemen dat het tegen- woordigo district Grati een 
bevolking heeft van omstreeks 110.000, waarvan het 
grootste deel Madocrcezen. Het aantal Europcanen 
bedraagt 土 30. In dit district komen twee suikeronder- 
nemingen voor: Winongan (zie PASOEROEAN) on 
Kedawoeng (zie aldaar). De bevolking leeft voor het 
overgroote deol van den landbouw. De bouwgronden zijn 
in dit district hoofdzake- lijk in erfelijk individueel bezit. 
Als bijzonder- heid van dit district kan worden ver meld de 
teelt van melkvee van Friesch-Hollandsch ras. Een 
betrekkelijk belangrijke uitvoer van dit vee voor molkorijen 
te Malang, Lawang, Probolinggo, Djember, Sidofiariljo - en 
iModjokerto levert de bovolking niet geringe voordeelen 
op. Door aankoop, met Gouvernementssteun, van rasstieren 
wordt het goede peil van djt vee 
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behouden. Het meer van Grati, Ranoe Klin- doengan 
geheeten, is voor de visscherij van be- teekenis. Een 
eigenaardig verschijnsel doet zich hier van tijd tot t,d 
voor. Het zuurstofgehaltc van het water in het zeer 
diepe meer is op ver- schillende diepten verschillend. 
Door onbe- kende oorzaken nu schijnt soms een 
beweging in het meer te ontstaan, waardoor het 
zuurstof- gehalte in de verschillende lagen plotseling 
ver- andert, hetgeen tengevolge heeft dat vele vis- 
schen in een soort bedwelming geraken, boven 
komen drijven en zonder eenige moeito kunnen 
worden gevangen. Bij zulke gelegenheden (sapon 
genaamd) worden door de bevolking in weinige uren 
vele honderden visschen gevangen. Volgens 
Verbeek en Fennema, dl. I. biz. 136 en 137, is dit 
meer een echt kratermeer, ontstaan door instorting 
van een vulkaantop en verzakking van den 
vulkaanbodem. De zuidrand ligt tegen den Tengger-
voet, de noordzijde grenst aan den 
GoenoengSemongkrong. De omringende heu- vels 
bestaan uit lagen losse uitwerpselen, die door 
verweering een bruine klei geven, met ba- 
zaltblokken. Het hoogste punt aan de zuid- zrjde ligt 
63 m. boven zee of 45 m. boven het meer, welks 
oppervlak dus 士 18 m. boven zee ligt. De rand is 
ongeveer cirkelvormig en heeft een straal van 0.83 
km. Het meeroppervlak is ongeveer 1.834 km2. De 
verschillende lagen, waar- uit de vulkaan is 
opgebouwd, zijn vaak van elkaar gescheiden door 
kalk, terwijl ook de sple- ten met kalk opgevuld zijn. 
Een en ander wijst er op, dat vorming van den 
vulkaan Grati ge- deeltelijk onder zee geschiedde. 
De grens aan de noordzijde is kunstmatig en wordt 
gevormd door een stevigen dijk. In den dijk is een 
sluis aangebracht, waardoor men het water op een 
bepaald niveau kan handhaven. Het daaruit 
afvloeiende water werd vroeger gebruikt om het 
waterrad van de suikerfabriek Grati, die omstreeks 
1885 gesloten werd, in beweging te brengen. Aan het 
oosteinde van den dijk is nog een afvloei. Aan het 
ontstaan van het meer is een legende verbonden; zie 
Domis: De Resi- dentie Pasoeroeang, den Haag 
1836. Langs de noordkust van het district vindt men 
een aantal typische visschersdorpen. Behalve do 
zeevisch- vangst Fordt hier ook het tambakbedrijf 
be- oefend/ 
¥ KEBONTJANDI. (Aanv. Dl. II). District van "het 
regentschap Pasoeroean, residentie Malang. 
In 1901 werd uit de bestaahde districten Ke- 
bontjandi en Winongan e6n district Ke bon- tjandi 
gevormd. In 1934 werd Winongan bij het district 
Grati gevoegd en kwamen de onderdis- tricten 
Pasrepan, Poespo en Toetoer van het tezelfder tijd 
opgeheven district Tengger bij Kebontjandi; tevena 
werd het onderdistrict Bajeman opgeheven en bij 
Gondangwdtan ge- voegcl. Het district Kebontjandi 
omvat dus nu vier onderdistricten nl. Gondangw6tan 
(stand- plaats van den wedono), Pasrepan, Poespo en 
Toetoer; het heeft een bevolking van ruim 96.000 
zielen. De inheemsche bevolking is ge- mengd, J a 
vanen en Madoereezen, terwijl se- dert het district 
Tengger werd opgeheven ook de Tenggereezen (lie 
aldaar) bij Kebontjandi behooren. In het district 
liggen twee suiker- fabrieken, die in 1934 het bedrijf 
hebben stop- gezet. Het aantal d丽a's bedraagt 63； 

KBATON. (Aanv. DL II). Tot 1901 een dis 

trict van het regentschap Pasoeroean, van de 
toenmalige residentie van dien naam. Sedert een 
onderdistrict van het district kota Pasoe- roean, 
residentie Malang. 

Volgens een overlevering, in 1885 door R. A 
Tirtokoesoemo, destijds patih van Pasoeroean, 
opgeteekend, zou Kraton zijn naam te dankcn 
hebben aan het feit dat hier (destijds ddsa Groe- do) 
gedurende eenigen tijd een Mataramsche prinses 
verblyf hield. Deze prinses, A joe Beri, trad in het 
huwelijk met Nitinegoro, regent van Pasoeroean. 
Haar zoon, eerst Raddn Groedo, later Nitiadiningrat 
geheeten, werd tijdeng haar verblijf te Groedo 
(Kraton) geboren. Hij volgde Nitinegoro als regent 
op. Het graf van Nitine- goro en Ajoe Beri, te 
Pasoeroean, is bij de bevolking bekend als „Djaratan 
(Iboe) Poetri** en wordt min of meer als heilig 
beschouwd. Reeds in 1820 was te Kraton een 
suikermolen aanwezig (de onderneming Djacatra-
Oost), die tot het einde der vorige eeuw bleef 
bestaan. In 1934 werd het onderdistrict Ngeinpit bij 
Kraton gevoegd. 

POESPA. (POESPO) (Aanv. Dl. III). Vroeger 
standplaats van den controleur en den wedono 
vanTengger (ziealdaar), regentschap Pasoeroean. 
Tegenwoordig standplaats van een onderdis- 
trictshoofd. De voormaligo controleurswoning is 
thans als pasanggrahan ingericht. 

TENGGER. (Aanv. DL IV). Vroeger een con- 
trole-afdeeling (bestaande uit 6cn district van 
denzelfden naam) van het regentsehap Pasoeroean 
der toenmalige residentie Pasoeroean. De 
standplaats van den Controleur was Poespo (zie 
aldaar). In 1920 werd de controle-afdeeling 
opgeheven. 

TENGGER, (Aanv. Dl. IV). Vroeger een district 
van het regentsehap Pasocrocaji. De stand- plaats 
van het districtshoofd was Poespo (zie aldaar). Bij 
Ind. Stb. 1934 no. 58 werd het district opgeheven； 
de onderdistrictcn Pasrepan, Poespo en Toetoer 
werden bij het district Kebontjandi gevoegd, het 
onderdistrict Loom bang bij Grati. In dit district 
word reeds op het einde der 18e eeuw koffie 
verbouwd. Gedurende do geheele 19e en het begin 
der 20o eeuw was (lit gebied van bijzonder belang 
voor deze cultuui*. Na de opheffing der 
Gouverjicmentscultuur (1920) werd een groot aantal 
der koffietuinen onder bepaalde voorwaarden aan de 
bevolking in bruikleen gegeven. Sedert is ecn 
gedcelte hier- van in crfelijk individueel bezit aan de 
bevolking afgestaan, ecn ander gedeelte bij de bosch- 
reservo ingclijfd. De teelt van groenten is nog ouder. 
Reeds in het midden der J 8e eeuw werd hier voor de 
Compagnies garnizoenen to Soe- rabaja en 
Pasoeroean groente gekweekt (ge- dwongon 
levering). Op het einde der vorige eeuw breidde de 
aardappelteelt zich sterk uit. Tosari, dat door een 
goeden verkeersweg met de vlakte is verbonden, is 
het belangrijkste centrum van deze groenten- en 
aardappelteelt. De bevolking heeft zich hier sterk 
uitgebreid. In 1905 telde het district ± 46.000 
inwoners, waaronder 100 Europeanen; in 1930 was 
het aantal gestegen tot ongeveer 65.000 met 173 
Europeanen. 

TOSARI. (Aanv. Dl. IV). Bekend bergplaatsjc en 
vacantieoord in het Tenggergebergto (re- gentschap 
Pasoeroean). Het heeft dri© goede hotels. Vroeger 
werd tusschon Pasoeroean en 
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Tosari een goregeldo autobusdienst onderhou- den. 
Begin 1934 werd dezo dienst echter stop- gezet. 

t^/WANGKAL. (A&nv. DI. IV). Vroeger een dis- ° ' 
trict van het regentschap PasoeroearK De stand- plaats van 
het districtshoofd was Kedjajan. Bij Ind. Stb. 1934 no. 58 
werd het district opge- heven en het grondgebied bij het 
district Kota Pasocroean gevoegd. --- 

NONGKODJADJAR. Gehucht van de ddsa 
Wonosari, op de westelijke helling van den Tengger 
(regentschap Pasoeroean), ongeveer 1200 m. bo ven 
de zee. Het mooie bergplaatsje heeft een groot hotel 
en een door den regent- schapsraad van Pasoeroean 
geexploiteerde pa- sanggrahan; het geheele plaatsje, 
ook het niet tot het gehucht behoorende gedeelte der 
ddsa, wordt veelal Nongkodjadjar genoemd. Het 
plaatsje heeft zich langzamerhand tot een ge- liefd 
vacantieoord ontwikkeld. Door het gun- stige 
klimaat en de vruchtbare gronden vestig- den er zich 
verschillende Europeesche klein- landbouwers, die 
zich op de teelt van koffie, bloemen, vruchten en 
inheemsche gewassen toeleggen. Eind 1930 werden 
er reeds 82 Euro- peanen geteld. 

KEDA WOENG. Particulier landgoed met een 
suikerfabriek van denzelfden naam in het re-
gentschap Pasoeroean. Op het einde der 18e eeuw 
apanage van de commandanten van Pasoeroean. 
Daarna is het in verschillende handen overgegaan. In 
1904 werd het landgoed in een naamlooze 
vennootschap ingebracht. De opper- vlakte van het 
landgoed is 土 GOO ha., waar- van 土 470 ha. sawah. 
Een gedeelte van ditop- pervlak wordt door de 
opgezetenen van het landgoed met padi beplant, het 
andere gedeelte door de fabriek met suikerriet. Ook 
worden buiten het landgoed gronden van de 
bevolking der oinliggende dcaa'a ingehuurd. In 1830 
sloot het Gouverncnicnt een contract met 
Kedawoeng voor de levering van suikerriet (720 
pikoel). Langzamerhand word do productie, hier 
evenals op andere fabrieken op Java opgevoerd, tot 
in do jaren 1927 en 1928 ongeveer 1500 bouw 
werden beplant met een gemiddelde opbrengst van 
土 150 pikoel per bouw. Er zijn op het landgoed 8 
d&ja's met hoofdzakelijk Javaansche bovolking. De 
opgezetenen kiczen zelf hun d6sa- hoofden, die 
onder een door den landheer be- nocnidon demang 
staan. Bij do in 1930 gehouden volkstelling bedroeg 
het aantal binnen de gren- zen van het landgoed 
wonenden: 3250, waar- onder 26 Europeanen en 14 
Chineczen. De opgezetenen betaion bij wijze van 
landrentc cen gedeelte van de opbrengst van do hun 
in be- working gegoven sawahs. Van droge grondon 
wordt geen bclasting geheven. De opgezetenen zijn 
vcrplicht de over het landgoed loopende wegen to 
onderhouden^-^ 

VOLKSCREDIETWEZEN. (Aanv. DI. IV en DI. 
VI of suppl. afl. biz. 713). 

I. De Alt/emeene Volkscredielbank. De organi- 
satie van het volksrcedietwezen heeft in 1934 door 
do oprichting van een „Algemeene Volks- 
credietbank voor geheel Nederlandech-Indiij" (Ind. 
Stb. 1934 no. 82) een belangrijke wijziging 
ondergaan. De boteekenis hiervan is in het kort, dat 
do tot dusverro als zelfstandige, rechtspre- 
soonlykheid bezittonde vereenigingen geoon- 
strueerde volkscredietbanken (afdeelingsbanken) 

en de Centrale Kas zijn opgeheven en 
opgenomen in 66n algemeene bank, aan 
welke alle bezittingen en schulden van 
eerstgenoemde instellingen zijn 
overgedragen en de verzorging van het 
volkscre- dietwezen in zijn geheel is 
opgedragen. 

De plannen voor deze reorganisatie werden voor het 
eerst gepubliceerd in een artikel van Mr. Th. A. 
Fruin, toenmaals directeur van de Centrale -Kas, in 
het maandschrift “Volkscredietwezen" van October 
1931, waarin na een overzicht van- de geschiedenia 
der volkscredietbanken een uit- voerige analyse werd 
gegeven van de gebreken der organisatie en 
uitgewerkte voorstellen werden gedaan tot 
bovenbedoelde omzetting van de bestaande banken 
en de Centrale Kas. Aanleiding tot dit artikel waren 
o.m. de bij de behandeling van het ontwerp der 
begrooting voor 1932 in den Volksraad geuite 
bezwaren tegen de bestaande organisatie, waarbij de 
wenschelijkheid van her- ziening werd bepleit. De 
Regeering erkende de juistheid van \ele der 
geopperde bezwaren. Na- dat de directeur der 
Centrale Kas op verschillende plaatsen van Java 
vergaderingen met de bank- besturen eu 
administrateurs der banken belegd had, teneinde het 
ontwerp aldus van alle zijden te bezien, besloot de 
Regeering het aan de voorstellen ten grondslag 
liggende denkbeeld van concentratie van de 
bestaande banken en de Centrale Kas in 66n 
algemeene volkscredietbank als de eenig mogelijke 
en juiste oplossing te aan- vaarden. 

In de bij het ontwerp behoorende memorie van 
toelichting cleelde de Regeoring o.m. het volgende 
mede： „Als onderdeel der overheidszorg is het 
„Volkscredietwezen op initiatief en met gelde- 
„lijken steun der Regeering in het leven geroepen. 
„Voor do organisatie van deze instelling is des- 
„tijds, op grond van practische overwegingen, 
„verband houdende met de toenmaals zeer be- 
„perkte beschikbare middelen en de zich reeds ,,in 
vele richtingen uitbreidende overheidszorg, „do 
vorm gekozen van particuliere rechtsper- 
„soonlijkheid bezittende vereenigingen, waaraan 
„een groote mate van zelfstandigheid werd toe- 
„gekend. De oprichting van en de bestuursvoe- „ring 
in de bedoelde vereenigingen werd in hoofd- „zaak 
de taak van de ambtenaren van het Bin- „nenlandsch 
Bestuur, dio het ten deze in hen „gestelde vertrouwon 
ten voile hebben gerecht- „vaardigd. Uit den 
bescheiden opzet heeft het „Volkscredietwezen zich 
ontwikkeld tot een „wijdvertakte on belangrijke 
maatsch&ppelijkc “instelling, welko momenteel 
ongeveer 90 cre- „diotbanken o in vat. De 
voorspoedige ontwikke- „ling van het 
Volkscredietwezen is echter tovens „oorzaak 
geweest, dat deze instelling is ontgroeid „aan de voor 
haar oorspronkelijk beperkten om- „vang berekendo 
organisatie. De ontwikkeling „van de kleine, onder 
rechtstreeksche leiding van „de bankbesturen 
staande crediotvereenigingen „tot omvangrijke 
bedrijven bracht met zich een „belangrijke 
uitbreiding van de administratie en “personeel, 
terwijl de bedrijfsvoering uit een „technisch oogpunt 
aan steeds hoogere eischen „moest beantwoorden. 
Zoowel op het gobied van „de technische 
bedrijfsvoering als in andere op- „zichten zijn echter 
de volkscredietbanken niet „in staat gebleken om 
zelfstandig aan de eischen „van de voortsohrydende 
ontwikkeling te vol- “doen". 

Omtrent de personeelsvoorziening zegt de me* 
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morie van toelichting: „Voor vele credietvereeni- 
„gingen bleek het niet mogelijk zelfstandig te voor- 
,,zien in de toenemende behoefte aan vakkundig, 
„geschoold personeel, in het bijzonder voor de 
„bezetting van de plaatsen van de 
administra- ，:teurs. Een deugdelijke opleiding 
ontbrak, ter- nwijl door de leden der bankbesturen, 
die als „regel alien een voile dagtaak hebben, aan 
hun “administrateurs over het algemeen slechts in 
“beperkte mate leiding kon worden gegeven. 
■yerbetering werd in dit opzicht gebracht, door- ̂ aat 
bij de reorganisatie in 1928 *) de bevoegd- „heid tot 
benoeming en ontslag van de admini- „strateurs der 
banken werd gelegd in handen van „de Centrale Kas, 
die voor deskundige opleiding ,,zorg draagt. 
Afdoende is deze maatregel echter „niet, aangezien 
het voor een bev redigend sys- „teem van 
personeelsvoorziening noodig is, dat „de opleiding 
binnen de formatie kan geschieden, „hetgeen kosten 
bespaart en aan het betrokken „personeel de noodige 
ervaring schenkt. De door- „voering van dit systeem 
stuit echter voorshands „op de moeilijkheid, dat de 
benoeming van het „stafpersoneel der banken nog 
tot de bevoegd- „heid van de bankbesturen is blijven 
behooren. „Een ander nadeel van de bestaandc 
regeling is, „dat de Centrale Kas met tot 
overplaatsing van „administrateurs bevoegd is. 
Daardoor is het niet „mogelijk om de beste krachten 
naar de ineest „bedreigde punten te dirigeeren, 
zoodat het kan „voorkomen, dat juist banken, wier 
administra- „teur ontslagen is, omdat hij door 
verkeerd be- „heer zijn bank in moeilijkheden heeft 
gebracht, ,,zich moeten behelpen met nog onervaren, 
jonge “krachten. Een bevredigende toestand kan dan 
„ook eerst ontstaan, indien opleiding, aanstel- „ling, 
schorsing, ontslag en overplaatsing van het 
„stafpersoneel der gezamenlijke banken centraal 
„worden geregeld." 

Na er nog op te hebben gewezen, dat met het 
gebrek aan deskundig personeel samenhangt het 
verschijnsel, dat ook op het gebied van admini- 
stratie en contr61e de plaatselijke credietvereen- 
gingen niet zelfstandig aan de stijgende, tech- nische 
eisclien hebben kunnen voldoen en dat de 
tegenwoordige administrate en interne controle- 
maatregelen der banken het resultaat zijn van 
samenwerking van administratief en contro- leerend 
personeel op initiatief en onder leiding van de 
Centrale Kas, wordt in de memorie van toelichting 
omtrent de financieele positie van het 
Volkscredietwezen het volgende opgemerkt: 

Ook de ontwikkeling van de financieele posi- 
„tie van de volkscredietbanken heeft aangetoond, 
„dat de in zelfstandige eenheden gespUtste or- 
„ganisatie op den duur niet kan worden gehand- 
„haafd. In den oorspronkelijken opzet werd de 
..zelfstandigheid der banken zoover doorgetrok- 
„ken, dat zij alleen de voile financieele verant- 
„woordelijkheid droegen. De Regeering meende 
„het nog onbekende, wellicht groole risico van de 
„op te richten credietbanken niet te kunnen 
„aanvaarden en stelde zich voor hare eventueele 
“tekorten niet garant. Ook de oprichting van de 
“Centrale Kas in 1912 bracht aanvankelijk in de 
„volledige financieele zelfstandigheid der cre- 
,,dietbanken in beginsel geen verandering. Van 
„aansprakelijkheid tegenover derden van de 
“Centrale Kas, welke tot de afzonderlyke banken 

„in een particuliere, commercieele verhouding 
“werd gesteld, voor de tekorten dier banken „was 
geen sprake. De zelfstandige financieele 
„verantwoordelijkheid der plaatselijke crediet- 
„vereenigingen bleek echter in de praktijk niet 
„houdbaar. De Centrale Kas zag zich ondanks het 
„officieele systeem toch genoodzaakt om wan- „neer 
bij een bank insolventie dreigde voor haar „in te 
springen, aangezien een andere houding „het publiek 
van belegging bij de volkscrediet- „banken zou 
hebben afgeschrikt. Ten slotte „werd in 1928 het 
stelsel in overeenstemming „gebracht met den 
feitelijken gang van zaken „en in de statuten der 
Centrale Kas de bepaling ,.opgenomen, dat zij tot het 
bed rag van haar „grondkapitaal en reserves 
aansprakelijk is voor „de tekorten van de onder haar 
onmiddellijk toe- „zicht staande volkscredietbanken 
*). 

De Regeering wijst er dan op, dat de vlucht, 
welke het credietwezen heeft genomen tot ge- volg 
heeft gehad, dat de aansprakelijkheid van de 
Centrale Kas zich over belangrijke bedragen 
uitstrekte en haar kapitaal van ongeveer vier 
millioen gulden, dat tot dusverre wel voldoende was 
geweest om die aansprakelijkheid te dekken, in 
dezen tijd van zware economische depressie, die 
deed verwachten, dat vele banken ernstige verliezen 
zouden lijden, dat niet meer zou zijn. De 
wenschelijkheid om het risico door de gc- 
zamenlijke banken te doen dragen, hetgeen door de 
beoogde concentratie zou worden bereikt, was 
daarmede op overtuigende wijze aangetoond. 

De memorie van toelichting vestigt voorts nog de 
aandacht op een under punt van groot ge- wicht voor 
de vorming van een goed geoutilleerd credictbedrijf, 
waarop de bestaande organisatie onbevredigend 
werkte, n.l. de credietverleening zelve, het 
voornaamste deel van het bedrijf der banken en haar 
eigenlijke bestaansgrond. 

„Een deugdelijk credictstelsel is slechts niogc- 
„li)k op basis van grondige theorctische cn j)rac- 
„tische kennis van de structuur en de cconornio „der 
inlieemsche samenleving, van haar land- „bouw en 
middenstand, van de crcclictbchoeften „harer 
diverse groepen voor verscliillcndo cloel- „einden, 
van de verdeeling der geld in koinsten „en uitgaven 
over het jaar, van het officiccle en „particuliere 
crediet in zijn vclc vormcn. Alleen „studie en 
diepgaand, stclselmatig en ononder- „broken 
onderzoek, gepaard aan goed opgezette “procven ter 
toetsing van de gewonnen inzichten, „kunnen do 
hier bedoelde kennis geleidelijk doen „verwerven. 
De ontplooiing van het Volkscre- „dictwezen heeft 
hier alleen een uitbreiding in „omvang gcbracht, 
doch de credietverleening zich volgens enkele 
algemecjie richtlijnen in „hoofdzaak in vaste banen 
blijven bewegen. „Noch door het toetsen van de aid 
us uitgezette “crcdieten op hun uuttig effect, noch 
door het xoe- „ken naarnieuwe inogeiijkheden tot 
wel vaai-tsbc- „vordering door credietverleening is 
gestreefd ..naaropvoering van de werkzaamhcid der 
banken ,,tot het uit sociaal-economisch oogpunt 
hoogst „mogelijk rendement. In verschillende 
opzichten „werkt ook hier de bestaande organisatie 
beleni- „merend. De in de bankbesturen zitting 
hebbendo „bestuursambtenaren en anibtenaren voor 
spe- ,,ciale diensten, die bij uitstek geschikt zouden 
»zyn om op het gebied der credietverleening nut- 

*) ZieDL Vlblz, 714. l) Zie DI. VI biz. 716. 
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,,tig werk te verrichten, worden juist door hun 
„functie van bestuurder te veel aan dezen ar- „beid 
onttrokken. Bovenclien ontbreekt centrale, 
“deskundige leiding, welke noodig is om aan te 
„geven in welke richting onderzoekingen en 
„proeven dienen te worden genomen, en om de 
„plaatselijke verzamelde gegevens in onderling 
„verband te verwerken tot hanteerbaar materi- „aal, 
waarop nieuwe richtlijnen voor de crediet- 
„verleening kunnen worden gebaseerd. Voorts „legt 
de bestaande organisatie aan het in locale, 
„zelfstandige eenheden gesplitste credietwezen „een 
beperking op in het risico, dat elk der indi- „vidueele 
banken kan aanvaarden, waardoor het „verleenen 
van op zich zelf wel productieve, „doch buiten het 
beperkte, aanvaardbare risico „vallende credieten 
wordt belet. Op de hierbe- „doelde tekortkomingen 
in de bestaande orga- „nisatie is gewezen door do 
Inlandsche Midden- „standscommissie, welke in 
baar advies aan de „ Regeering inzake de oprichting 
eener Volks- „hypotheekbank en later ook in haar 
algemeen „rapport tot de conclusie is gekomen, dat 
6en „van de factoren, welke de ontwikkeling van 
„dezen middenstand remt, de onvoldoende cre- 
,,dietvoorziening is. Als een middel om daarin 
„zonder geldelijke offers voor het Land ver- 
,,betering te brengen heeft zij concentratie van „de 
volkscredietbanken met de Centrale Kas tot „ecn 
financieel-krachtige bankinstelling aanbe- ,,volen, 
die in staat zou zijn een deel van haar „eigen kapitaal 
voor productief, maar meer dan „normaal riskant 
middenstandscrcdiet te bc- ,,stemmen en plaatselijke 
inheemsche banken „voor speciale soorten van 
crediet zou kunnen „financieren.n 

Uit bovenstaande toelichtingen blijkt, dat de 
ontwikkeling van het Volkscredietwezen in steeds 
grootere mate heeft geleid tot versterking van de 
centrale leiding en controle. Ofschoon dit wel 
verschillende verbeteringen tot gevolg heeft gchad, 
ontstonden door dezen toenemenden in- vloed van de 
centrale leiding ongewenschte toe- Btanden. Ecn en 
ander deed in de leiding van do afzonderlijke 
plaatselijke banken een dualisinc ontataan, doordat 
weliswaar de beheersbevoegd- heid in theorie aan de 
bankbesturen toekwam, maar in do praktijk voor een 
goed deel door do Centrale Kas were! uitgeoefend. 
Dit dualismc kwam voorai tot uiting in de positio van 
de ad- ministrateurH der banken, die, hoewel 
officiecl ondergeschikt aan do bankbesturen, toch in 
bo- langrijko mate hadden rckening te houden met de 
inzichten van de Centralo Kas, die hen bo- nocnide 
en ontsloeg. Ilierdoor mocston vanzelf- sprekend 
wrijvingeii ontstaan, die van nadeeligcn invloed 
waron op den goeden gang van zakon. 

Er stonden de Rcgeering bij dien stand van zakon 
twee mogelijkheden ter keuze, n.l. om of aan de 
volkscredietbanken haar volledige zelf- standigheid 
to Ijcrgeven on de contralo leiding en controle torug 
tc trek ken, of, zooals geschied is, de afzonderlijke 
banken met de Centrale Kas tot 6en organiach geheel 
samen to voegen. De eerste aangegoven oplossing 
meende de Regeering to moeten verwerpen, niet 
allcen op grond van de overweging, dat zij strijdig 
was met de richting, welke door de ontwikkeling van 
het volkscredietwezen was aangegeven, maar ook en 
voorai omdat in het verleden afdoende was gebleken, 
dat de volkscredietbapkeu niet iu staat waren 

zelfstandig aan de stijgende oischen van een 
efficiente bedrijfsvoering te voldoen. De Regeering 
beval daarom de tweede oplossing als de eenig 
mogelijke aan. 

Het ontwerp ontmoette in den Volksraad, 
niettegenstaande een langdurige en grondige 
behandeling, slechts weinig tegenstand en we rd met 
slechts e6n stem tegen aangenomen. 

De voomaamste bepalingen van de ordonnan- tie 
zijn de volgende. 

Het doel der Algemeene Volkscredietbank is het 
credietbedrijf uit te oefenen ter voorziening in die 
credietbehoeften van groepen van ingeze- tencn van 
en instellingen in Nederlandsch-Indie —ongeacht 
Jandaard —, waarin niet of niet be- vredigend door 
andere credietinstellingen wordt voorzien. Deze 
laatste restrictie dient om te voorkomen, dat do bank 
zich zal gaan bewegen op het reeds door de groote 
banken bestreken terrein, dan wel op dat van door de 
bevolking zelve opgerichte particuliere 
credietorganisaties, welke laatste zij zelfs zooveel 
mogelyk moet steunen. Zij zal zich, waar deze laatste 
blijk geven in staat te zijn om haar taak over te 
nemen, moeten terugtrekken. Haar taak draagt dus, 
evenals bij de voormalige volkscredietbanken het 
geval was, in hoofdzaftk een aanvullend karakter, 
vrij van iedere concurrentie-bedoeling. Dit komt ook 
tot uiting in de bepaling, dat zij, in samenwer- king 
met de Postspaarbank, het sparen moet be- vorderen. 

De Algemeene Volkscredietbank neemt voorts 
gelden van Inlandsche gemeenten, regentschappen 
en zelfbesturende landschappen met haar 
instellingen, van codperaties en volkscredietin- 
stellingen in belegging en geeft raad en bijstand aan 
en oefent toezicht en controle uit op volks- 
credietinstellingen, cooperaties en Inlandsche 
gemeentecreclietinstellingen. In de ordonnantie is 
tevens bepaald, dat overal waar in de ordonnantie 
van 14 September 1929 (lud. Stb. no. 357), houdende 
regelen voor het beheer van Inlandsche 
gemeentecredietinstellingen in provincien op Java en 
Madoera, (met uitzondering van de res- sorten der 
stadsgemeenten) en voor het beheer der 
goldmiddelen dier instellingen (zie DI. VI biz. 714), 
de woorden „Centrale Kas" voorkomen, deze 
worden vervangen door ..Algemeene Volks- 
credietbank". 

De bank kan tovens worden belast met de ad- 
niinistratie van gelden, die van Landswege zijn of 
word on bestomd om aan de bevolking in leen te 
worden verstrekt tot verhooging van haar stoffelijke 
welvaart of tot steun ingeval van rampen van 
hoogerhand. Ook kan zij door den Gou- verneur-
GeneraaJ tegen vergoediug eu buiten haar 
verantwoordolijkheid dionstbaar worden ge- maakt 
aan het houden van toezicht en bot geven van advies 
bij het beheer van fondsen, als hier bedoeld. 

Do Algemeene Volkscrcdiotbank is bovoegd om, 
voorzoover zij daaraan ten bohoeve van de 
uitoefening van haar taak behoefte heeft, ook gelden 
van derden — anders dan op spaarrekeniug —in 
belegging te nomen (b.v. in den vorm van deposito's) 
cn geldleeningen te sluiten, met inbe- grip van het 
uitgoven van obligaties. Zij mag haar overtollige 
geldmiddelen slechts beleggen in Nedei'landsch-
Jndischo valuta, en zulks alleen by bankinstellingen, 
dan wel in effecten, waarin de Javasohe Bauk haar 
reservefonds m&g be* 



1516 VOLKSCREDIETWEZEN. 

leggen. De bank kan ook andere dan de reeds 
vermelde bankzaken verrichten, doch uitsluitend 
wanneer dat in het belang van een juiste voor- 
ziening van het volkscrediet is, en wanneer in de 
daaraan bestaande behoefte niet of niet bevredi- gend 
door andere instellingen wordt voorzien. 

Bij dit alles gcldt het beginsel, dat de Alge- meene 
Volkscredietbank geen hoogere rente en kosten in 
rekening mag brengen dan noodig is tot dekking van 
haar kosten van de door haar op opgenomen gelden 
verschuldigde interesten en het vormen en op peil 
brengen van een zuiver vermogen, dat tot tenminste 
25% van de opgenomen gelden behoort te worden 
opgevoerd en tot ten hoogste 50% daarvan mag 
worden uit- gebreid. 

Het kapitaal der Algemeene Volkscredietbank 
bestaat uit het aan haar overgedragen grond- kapitaal 
(door het Land verstrekt) van de Cen- trale Kas ten 
bedrage van / 2.875.250 alsmede de door die 
instelling gevormde reserves, ultimo 1933 in totaal 
bedragende / 1.066.113, waarvan / 556.759 reserve 
voor koersrisico op effecten.De „rentevrije 
uitgestelde schuld" van de Centrale Kas (zie DI. IV 
biz. 608), die op het tijdstip van de inwerkingtreding 
der Algemeene Volkscredietbank / 732.163.44 
bedroeg, is door deze laatste aan het Land 
terugbetaald. 

Verder zijn aan de Algemeene Volkscredietbank 
overgedragen de batige saldi van de in haar opgeloste 
volkscredietbanken, waarvan het totaal, na aftrek van 
het saldo-verlies van enkele dier instellingen, ultimo 
1933 / 17.538.300 be- droeg. (/ 15.873.500 zuiver 
vermogen en / 1.664.800 andere reserves). In het 
geheel kreeg de bank dus bij haar inwerkingtreding 
de be- schikking over een eigen kapitaal van rond / 
21.480.000. 

Van het door het Land verstrckte grondkapi- taal 
moet jaarlijks een deel worden terugbetaald gelijk 
aan de helft van het bedrijfsoverschot in het 
afgeloopen jaar verkregen na dekking daaruit van de 
nog openstaande verliezen in eenig boek- jaar 
geleden. 

Het algemeene beheer berust bij een directie, 
bestaande uit een president-directeur en ten- minste 
2 directeuren, die worden benoemd en ont- slagen 
door den Gouverneur-Generaal. De direc- tieleden en 
hun plaatsvervangers worden voor ten hoogste 5 
jaren benoemd, welke periode tel- kens voor ten 
hoogste 5 jaren kan worden ver- lengd. Op het beheer 
der Algemeene Volkscredietbank wordt toezicht 
uitgeoefend door een Gouvernementscommissaris, 
een uit een sociaal- economische en een financieel-
technische afdee- ling bestaande Centrale 
Commissie van Toezicht en Bijstand, benevens door 
plaatselijke com- missies, 66n bij elk plaatselijk 
kantoor. Deze laatste zijn dus in de plaats gekoinen 
van de vroegere bankbesturen. 

De leden van de Centrale Commissie van Toe-
zicht en Bijstand worden door den Gouverneur- 
Generaal benoemd, die van de plaatselijke com- 
missies gedeeltelijk door de betrokken hoofden van 
gewestelijk bestuur, n.l. voorzoover betreft de leden- 
bestuursambtenaren (ten minste twee in iedere 
commissie), gedeeltelijk door de dienst- hoofden van 
den Landbouwvoorlichtingsdienst (een by iedere 
commissie), terwyl de financieeb technische en de 
sooiaal-economiaohe afdeeling van de Centrale 
Commissie respectiovelyk een 

financieelen deskundige en twee particuliere, althans 
niet aan een der ambtelijke leden onder- geschikte, 
kenners van de economische sfeer, waarin het 
betreffende plaatselijk kantoor werkt, aanwijzen. 

Aangezien de Algemeene Volkscredietbank, 
niettegenstaande haar sociale doelstelling, in zooverre 
een commercieel karaktcr draagt, dat zy niet alleen 
self-supporting behoort te zijn, maar bovendien, gelijk 
boven reeds vermeld, heeft zorg te dragen voor de 
vorming van een in verhouding tot de door haar 
opgenomen gelden voldoende zuiver vermogen, dient 
de zakelijke basis niet uit het oog te worden verloren. 
Daar- om is haar een zooveel mogelijk particulier ka- 
rakter gegeven. Ter verzekering van de soliditeit en 
zakelijkheid van het beheer is de evcngemelde 
financieel-technische afdeeling van de Centrale 
Commissie van Toezicht en Bijstand ingesteld, aan wie 
de directie rekenplichtig is. Daarnaast ziet de sociaal-
economische afdeeling dier Commissie, daarbij 
gesteund door de plaatselijke com- missies, toe dat aan 
het sociale streven van de bank voldoende aandacht 
wordt gegeven. Beide afdeelingen hebben er voor tc 
waken, dat de aan de eene afdeeling toevertrouwdc 
belangen niet aan die van de andere afdeeling 
ondergeschikt worden gemaakt. 

De plaatselijke commissie heeft tot taak de sociaal-
economische werking van het betreffend plaatselijk 
kantoor (de vroeger zelfstandige volkscrediet- of 
afdeelingsbank) te beoordeelen. Zij ziet dus toe of het 
beheersbelcid zich aanpast aan de plaatselijke 
omstandigheden van socialen en economischen aard. 
Haar wcrkzaamhcid blijft niet beperkt tot het geven van 
leiding aan het plaatselijk bedrijf, maarzal mode van 
invloed zijn op het algemeene beleid van de 
Algemeene Volkscredietbank door samenwerking in 
orgunisch verband met de sociaal-econoinische 
afdeeling der Centrale Commissie van Toezicht on Bij 

Teneinde een gercgeld, ook persoonlijk, co nA tact 
tusschen de centrale leiding cn do onder- scheidene 
plaatselijke instanties te verzekeren, is bepaald, dat de 
voorzitter der Centrale Comniis- sie zooveel mogelijk 
elk jaar vergadcringen be- legt van vertegenwoordigers 
van die commissie, de directie en inspecteurs met 
vertegenwoordigers van de plaatselijke commissies en 
de be- heerders (administrateurs) der plaatselijke kan- 
toren op Java en Madoera, z.m. ook met die in de 
Buitengewesten. Tot die vergadcringen worden ook de 
gowestelijke bestu u rshoofd en en diensthoofden van 
den Landbouwvoorlichtingsdienst uitgenoodigd. 

Bij rogeeringsverordening van 3 Augustus 1934 
(Ind Stb. no. 490) is een instructie voor de Centrale en 
plaatselijke Commissie van Toezicht on Bijstand en 
voor den Gouvernementscomniis- saris vastgestekl. 

De Gouvernementscommissaris wordt benoemd en 
ontslagen door den Gouverneur-Go- neraal. De aan 
hein toe te kennen vergoeding komt ten laste van het 
Land. Het personeel der Algemeene Volkscredietbank 
bestaat uit ambte- naren en beambten in vasten of 
tijdelijken dienst van den Lande, zoomede uit niot in 
ambtelijk verband opgenomen personen. De kosten 
van het ambtelijk personeel, uitgezonderd do kosten 
van dienetreizen, komen ten laste van de begroo- 'ting 
van uitgaven van Nederlandsch-ludie, 
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maar worden door de bank aan het Land geres- 
titueerd. 

Nadat de ordonnantie tot oprichting der Al- 
gemeene Volkscredietbank door de regeering was 
vastgesteld, deed zij aan de hoofden van gewes- 
telijk bestuur, in wier gebied volkscredietbanken 
waren gevestigd, een rondschrijven uitgaan, waarin 
hun medewerking werd ingeroepen om de banken 
zoo spoedig mogelijk algemeene verga- deringen te 
doen beleggen, teneinde te besluiten tot ontbinding 
van haar vereeniging, tot over- dracht van het 
geheele bij de ontbinding aanwe- zige batige saldo 
aan de Algemeene Volkscredietbank en tot 
aanwijzing van deze laatste tot haar liquidatrice. In 
het reorganisatieplan werden niet opgenomen de 
volksbanken in het gewest Manado, aangezien deze 
instellingen geheel onder inheemsch bestuur en met 
grond- of aandeelen- kapitalen van de inheemsche 
bevolking werken. (Begin 1935 besloot echter de 
volkscredietbank te Gorontalo toch tot de 
Algemeene Volkscredietbank toe te treden). 

De Algemeene Volkscredietbank trad in working 
op 16 April 1934 (G.B. van 14 April 1934 no. 4). Bij 
G.B. van 17 Maart 1934 no. 23 is be- paald, dat het 
ambtelijk personeel der Algemeene 
Volkscredietbank wordt benoemd, werkzaamge- 
steld, geschorst en uit zijn betrekking ontslagen door 
de directie dier instelling. Bij G.B. van 23 Maart 
1934 no. 13 werd de Algemeene Volkscredietbank 
aangewezen als credietinstelling met philantropisch 
karakter in den zin van artikel 38 letter h van de 
“Zegelverordening 1921", ter- wijl door den 
Hoofdinspecteur van Financien in 1934 is 
vastgesteld, dat zij niet aan de vennoot- 
schapsbelasting onderworpcn zal zijn. 

Bij haar inwerkingtreding werden plaatselijko 
kantoren ingesteld op allo plaatsen in Neder- 
landsch-Indic (met uitzondering van het gewest 
Manado), waar op dat tijdstip als rechtspersoon 
erkende volkscredietbanken waren gevestigd. 

」)c Algemeene Volkscredietbank begon haar 
werkzaajnheden onder zeer moeilijke omstandig- 
heden. De reeds eenige jaren durende malaise had de 
volksbankbcdrijven in hevige mate aangetast, 
waarvan do directc gcvolgcn waren een onrust- 
barende stijging van den achterstand in de af- 
bctaling van de door die instellingen uitgegeven 
leeningen en een snelle daling van haar niouwe 
uitzettingen. Leendcn de gezamenlijko volks-
credietbanken in Nederlandsch-Indie in 1929 ruim 
82 millioen gulden uit, in 1933 was dit bedrag 
teruggeloopen tot rond 22 millioen of slechts iets 
mcer dan cen vierde gedeelto van 1929. Het aan 
leeningen uitstaande bedrag daal- dc in dio periode 
van 63 millioen tot 31 mil- lioon; de achterstand 
daarop stceg daaren- tegen van 1,8 millioen (3%) tot 
15.2 millioen (50%). De val van het 
volkscrcdietwezen in de crisisjaren wordt door deze 
cijfers duidelijk ge- domonstreerd. De Algemeene 
Volkscredietbank, dio begin 1934 de bcdrijven der 
voormalige volkscredietbanken overnam, kwam 
door dozen gang van zaken voor drie 
nauwaamenhangende moei- lijk oplosbare 
vraagstukken te staan, n.l. be- strijding van den 
bestaanden en tegengang van vordoren achterstand, 
handhaving van het leen- bedrijf en diep ingrijpende 
bezuiniging. Dat deze laatste niet minder urgent was 
clan de twee an- dero problemen is duidelijk, gozien 
de zeer ver- minderdo rente-inkomsten als gevolg 
van den 

storken terugloop der uitzettingen. Hoewel door de 
Centrale Kas steeds word aangedrongen op 
bezuiniging op de bedrijfsonkosten, werd daar- aan 
door de bankbesturen in onvoldoende mate gevolg 
gegeven, hetgeen blijkt uit het feit, dat in 1933 do 
personeelakosten ad ruim 3 millioen slechts 17% 
lager waren dan die van 1931 en de overige kosten 
ad 1.1 millioen 25%. In 1933 werden dan ook door 
de meeste banken aanzienlijke exploitatieverliezen 
geleden. Slechts 13 banken op Java en Madoera en 2 
in de Buitengewesten maakten nog eenige winst; alle 
overige (77 banken) ]eden verlies. Het bedrijf gaf in 
1933 in totaal een verlies te zien van 1.7 millioen, 
met welk bedrag het zuiver vermogen verminderde. 

Bij genoemd verlies was echter nog geen reke- 
ning gehouden met de noodzakelijke afscbrijvin- 
gen op leeningen u/g. Dat het verlies hierop, ge- zien 
de zeer sterk geslonken geldinkomsten der 
bovolking, aanzienlijk zou zijn, was te voorzien. 

De Algemeene Volkscredietbank vatte het 
onvermijdelijke saneeringsproces als volgt aan. Om 
een einde te maken aan den drukkenden last van den 
ouden (in 1932 of daarvoor ontstanen) achterstand, 
werd eenigen tijd voor den grooten jaarlijkschen 
padioogst van 1934 bepaald, dat bij kantoren met 
hoogen, ouden seizoenaebterstand (d.i. vnl. 
achterstand op z.g. landbouwleeningen) aan iederon 
leener, die in den westmoesson 1931/ 1932 of 
vroeger een in een of meer termijnen te- rug te 
betalen seizoenleening had aangegaan, als belooning 
op algeheele afbetaling van zijn schuld in het jaar 
1934 30% van zijn restant schuld per 1 Mei 1934 zou 
worden kwytgescholden, terwijl de door hem 
verschuldigde rente zou worden be- grensd en boete 
niet zou worden berekend. Slechts by enkele 
kantoren, waar zulks overbodig scheon, werden deze 
maatregelen niet toegepast. In totaal werd aldus op 
Java en Madoera in de periode Mei-December 1934 
voor een bedrag van / 1.143.000 zg. crisiskorting 
verleend (in de Buitengewesten slechts / 27.000). 
Mede tenge- volge van deze kortingen en de daarvan 
uitgaan- de stimulans tot afbetalen, daalde de oude 
achterstand op Java en Madoera in 1934 met ruim 
4.5 millioen gulden, d.i. 38% van dien per ultimo 
1933. In de Buitengewesten, waar in verband met do 
zoozeer van Java afwijkende toestanden, niet 
eenzelfde politick kon worden gevolgd, liep de 
crisisachterstand met slechts P/s ton terug. 

Naast evengemelde “crisiskortingen" moest in 
1934 in het geheel als oninbaar worden afge- 
schroven / 399.000, terwijl een bedrag van / 
4.236.800 werd gereserveerd Voor nog verder te 
verwachten afschrijvingen. 

Daar vele volkscredietbanken, angstig ge- maakt 
door den steeds stijgonden achterstand, zich de 
laatste jaren in hoofdzaak beperkten tot hot innen 
van uitstaande vordoringen, zonder in bolangrijke 
mate nog niouwo leeningen uit te geven en dus 
feitelijk een liquidatiepolitiek voer- den, was het 
zeer noodzakelijk aandacht te geven aan den 
wederopbouw van het leenbedrijf. Een groote 
moeilijkheid daarbij was, dat de danig verstoordo 
ddsahuishouding de uitgifte van nieu- we 
voorschotten in de ddsa zeer riskant maakte, zoodat 
naar andore wegen moest worden ge- zocht om het 
bedrijf der Algemeene Volkscredietbank rondabel to 
maken. Een der eerste objecten was het 
middenatandscrediet, waarin in Nedorlandsch-Indie 
nog in zeer onvoldoende 
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mate werd voorzien, op welken toestand dan ook 
van verschillende zyden meer dan eens is ge- wezen. 

De in 1929 ingestelde Inlandsche Midden- 
standscommissie deelt hieromtrent in haar rapport 
aan de Regeering o.a. het volgende mode: „De 
middenstandshandel is vrijwel geheel op „crediet 
gebaseerd. In het algemeen kan gezegd „worden, dat 
betrekkelijk weinig handeldrijvende 
„middenstanders over een eigen kapitaal be- 
„8chikken, dat voldoende voorziet in de bedrijfs- 
„behoeften. Grooter is het aantal middenstanders 
„dat over een eigen kapitaaltje beschikt, doch „dit 
aanvult met geleende gelden, verkregen van 
„familieleden, kennissen, geldschieters, den Chi- 
„neeschen en Arabischen tusschenhandel, van den 
„Europeeschen groothandel en de volkscrediet- 
„banken. Nog grooter is waarschijnlijk het aan- „tal, 
dat in het geheel geen of een zeer klein ka- „pitaal 
bezit en dat voor de bedrijfsuitoefening „zoo goed 
als geheel afhankelijk is van crediet." 

Als een der factoren, waarin meer speciaal door 
overheidszorg verbetering zou kunnen worden 
gebracht, noemt evengemelde commis- sie de 
moeilijkheid om voor den middenstand ge- eigend 
en goedkoop crediet te verkrijgen. Over het door de 
volkscredietbanken verleende crediet merkt de 
commissie op: „Het door de volks- „banken 
verleende crediet, uitsluitend geldlee- „ningen, 
wordt verstrekt op de door die banken „vastgestelde 
voorwaarden, onder zakelijke of „persoonlijke 
borgstelling. Door middenstanders „worden meest 
z.g. maandleeningen gesloten, „dat zijn leeningen, 
die voor 10 & 20 maanden, „8om8 voor een langere 
periode worden verstrekt, „welke in maandelijksche 
vooraf bepaalde ter- „mijnen worden afgelost. Deze 
maandelijksche „vaste aflossingen vormen een 
overwegend be- „zwaar tegen de financiering van 
handelstrans- „acties. Een tweede bezwaar is de te 
korte ter- waarvoor de leening verstrekt wordt, ter- 
„wijl een derde bezwaar is de vrij hooge rente en 
„cen vierde, de moeilijkheid om een nieuwe lee- 
„ning te sluiten alvorens de loopende geheel af- 
„betaaid is. De credietverleening door volkscre- 
„dietinstellingen is dan ook meer gericht op de 
,,credietbehoeften der landbouwers, dan op die „der 
handeldrijvende en industrieele middenstan- ”der8. 
Deze hebben behoefte aan rouleerend ere- “diet, dat 
niet binnen een bepaalde periode moet „worden 
afgelost in vooraf vastgesteldc termij- „nen, doch 
dat een, met de handels- of nijver- ..heidstransactie, 
waarvoor het benoodigd wordt, „afloopend karakter 
draagt." 

Over dit laatste, waarmede het rekening-cou- 
rant-crediet wordt bedoeld, deelt de commissie 
mede: ,,Deze credietsvorm wordt reeds sedert 
„eenige jaren door verscheidene volkscrediet- 
,,banken toegepast voor credieten aan d&8a'fj, 
„desa-inBtellingen (overwegend d^sabanken en 
„loemboengs), personen en vereenigingen, w.o. 
„inheemsche. Verscheidene dezer banken hebben 
„hun proefnemingen geheel of ten deele gestaakt, 
„andere zijn daarmede nog bezig met meer of 
„minder succes. Het grootste deel der banken be- 
„moeide zich echter nimmer in eenigszins be- 
„langrijke mate met het verstrekken van roke* 
„ning-courant-crediet. In het algemeen heeft men 
„met dit soort credieten geen gunstige resultaten 
„verkregen. De heer Fruin, lid dezer commissie, 
„merkt dienaangaande in zijn artikel „Rekening- 

„courant-crediet aan Inheemschen" in het „Blaadje 
voor het Volkscredietwezcnn van De- „cember 1930 
no. 12, op: „dat de credietverstrek- „king der 
volkscredietbanken in rekening-cou- „rant een 
doorloopende mislukking is geweest en „nog is." 

Na op de oorzaken daarvan te hebben gewezen, die 
in de eerste plaats bij de banken zelve moet worden 
gezocht, omdat deze in vele gevallen rekening-
courant-credieten toestonden, waarin deze vorm niet 
op zijn plaats was, terwijl men verder het bij dezen 
credietvorm noodige contact met de debiteuren in 
onvoldoende mate hield, spreekt de commissie als 
haar oordeel uit, dat het mede een taak der 
volksbanken is den inheemschen middenstand van 
het door dezen stand benoodigde rouleerende crediet 
op korten termijn te voorzien. Zij wijst er echter 
tevens op, dat naast de behoefte aan afloopende 
credieten op korten termijn ook die bestaat aan 
credieten op langen termijn en komt, na ook die 
behoefte te hebben aangetoond, tot de volgende 
conclusie. 

„Onze commissie is zich bewust, dat onder de 
„tegenwoordige tijdsomstandigheden een derge- 
„lijk financieel offer aan het Land (waarmede ge- 
„doeld wordt op den krachtigen geldelijken steun. 
„die de Nederlandsche Regeering aan de Neder- 
„landsche Middenstandsbank heeft verleend) „niet 
kan worden gevraagd. Zij heeft daarom ge- „zocht 
naar een middel, waardoor het doel, zon- „der 
geldelijke offers voor het Land zou kunnen „worden 
bereikt en meent dat niiddel gevonden „te hebben in 
een zoodanige technische en finan- „cieele 
versterking van het Volkscredietwezen, „dat die 
organisatie een deel van haar eigen ka- „pitaal voor 
riskante, onvoldoende gedekte pro- „ductieve 
leeningen zou kunnen gebruiken. De ,,hier bedoelde 
versterking zou wellicht kunnen „worden bereikt 
door concenlratie van aBc, thana „een zelfstandig 
bestaan leidendc, volkscrediet- „ banken met de 
Centrale Kas tot 66n Algeineeno 
“Volkscredietbank...(zie boven). 

Aangezien do Algemecne Volkscredietbank, 
gelijk hierboven reeds werd medegcdeeld, o.m. ten 
doel heeft te voorzien in do credietbehoeften van 
groepen van ingezetenen ongeacht den land- aard en 
de moeilykheden inzakc de verstrekking van daartoe 
geeigend crediet aim den J nbeem- schen 
middenstand, m.m. cveneens gelden voor den 
Europeeschen en Chineeschen middenstand, werden 
door de directie dier bank reeds kort na ha&r in 
werkingtreding stappen gedaan tot ver- wezenlijking 
van de boven vermeldc desiderata. In een uitvoerig 
artikel van de hand van Mr. Th、 A. Fruin in het 
maandschrift „Volkscrcdictwe-'' zen" van September 
1934, getiteld ,,De verstrek- king van 
middenetandscrediet door de Algemeeno 
Volkscredietbankn *) zijn de richtlijnen daarvoor 
aangegeven. Het resultaat daarvan is geweest, dat 
reeds aan vele middenstanders van alle land- aarden 
credieten in den voor hun bedrijven meest 
geeigenden vorm zijn verstrekt. Over de werking 
daarvan kan uiteraard thans nog geen oordeeJ worden 
uitgesproken. 

Tot bestryding van den woeker werkt de Algc- 

*) Dit artikel is in zyn geheel opgenomen in de 
in April 1935 verschenen „Voorloopige- 
handleiding voor het credietbeciryf der Alge- 
meene Volkscredietbank", samengeateld door 
denzelfden schrijver. 
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nieene Volkscredietbank nauw samen met de in vele 
plaatsen bestaande antiwoekervereenigin- gen. Een 
soortgelijke samenwerking bestaat inct de Indische 
Maatschappij voor Individuecle Werkverschaffing 
(I.M.I.W.), welke laatste zich gedeeltelijk garant 
stelt voor door haar tusschen- komst door de 
Algemeene Volkscredietbank ver- strekte credieten 
ten behoeve van door werkloo- zon in het leven 
geroepen bedrijfjcs. Voorts wor- den, onder garantie 
van het Gouvernement, ko- lonisatie-credieten 
verstrekt aan speciaal naar het gewest Benkoelen 
geemigrecrde Javanen, en, in enkele andere 
ressorten in de Buitcngewesten, credieten in het 
belang eener betere rubberbe- reiding door de 
Inlandsche bevolking. 

Het voor het uitleenbedrijf beschikbare kapi- taal 
der Algemeene Volkscredietbank, dat, be- halve uit 
haar eigen vermogen, voor verrewcg het grootste 
deel uit bij haar belegde vermogens van Inlandsche 
gemeenten en haar instellingen (to- taal ulto 1933 
rond 37 millioen), en dientenge- volge een constant 
karakter heeft, stelt haar ver- der in staat om te 
voorzien in de behoefte van langjarig crediet, niet 
alleen aan den middenstand, maar ook aan anderen, 
landbouwers, ambtenaren, gepensionneerden, etc., 
speciaal voor de vorming van vast kapitaal of bezit 
(woningen). (De eenige jaren geleden ten behoeve 
daarvan aan de Regeering door de Centrale Kas 
gedane voorstellen tot het in het leven roepen van 
een „Volkshypotheekbank,*, werden in verband met 
de oprichting der Algemeene Volkscredietbank, 
voorloopig gedeponeerd). Vooral ten behoeve van 
woningbouw werden reeds verschil- lende credieten 
voor evengemeld doel door de Algemeene 
Volkscredietbank verstrekt. 

Intusschon blijft de voile aandacht gevestigd op 
de verstrekkiiig van kleine, kort loopende 
d6sacredieten. Behalve het reeds genoemde be- 
zwaar van extra-risico in deze tijden, vormen echter 
de geringheid der bedragen en de aan de uitgifte van 
dergelijke kleine leeningen dienten- gevolge 
verbonden relatief hooge kosten een niet te 
onderschatten belemmering voor de uitgifte van 
dczc soort credieten. 

De oplossing van dit vraagstuk zal vermoede- 1 ij 
1< voor een goed deel moeten worden gczocht in het 
overlaten van de verzorging van dit kleine, veelal 
consuinptiove crediet aan de ddsacrediet- 
instellingen. Dczc oplossing schijnt tcmcer voor 
verwezenlijking vatbaar, mi de Algemeene Volks-
credietbank, dio tevena belast is met do controle en 
het toezicht op do ddsacredietinstollingcn, de 
beheerderH harer plaatselijke kantoren heeft aan- 
gewezen als controlevoerders clicr instellingen 
(tevoren fungeerden als zoodanig do adjunct- 
inspcctours on controleurs der Centrale Kas), 
waurdoor een nau we samenwerking tusschen beide 
soorten crcdiclinstellingcn wordt gewaarborgd. 

Het rcsultaat van de boven vermelde maatre- 
gclen is gowcost, cl at de vanaf 1930 onafgebroken 
geduurd hebbende daling der nieuwo uitzettingen in 
hot laatste kwartaal van 1934 tot staan kwam en in 
een, zij het nog geringe, toename verkeerdo. 

Het niet minder brandendo vraagstuk der ver- 
laging van de bedrijfsuitgaven word door de Al- 
gemcenc Volkscredietbank op korton tormijn tot een 
bevredigende oplossing gebracht. Behalve een 
algomeono verlaging van de salarissen, aan- 
vankelyk door daarop kortingen toe te passen, later 
door het in het leven roepen van eon voor 

h?t geheele niet-ambtelijk personeel geldcnde 
nieuwe salarisregeling op aanzienlijk lager peil dan 
bij de voormaligc volkscredietbankcn gold, werd op 
de persooneelsformatie, die in vele ge- vallcn nog 
ruim was, sterk besnoeid. Een zeer aanzienlijke 
bezuiniging kon voorts verkregen worden door de 
combinatie van de interne en externe controle, die het 
mogelijk maakte het corps controleerende 
ambtenaren, dat in 1931 nog uit 51 personen bestond, 
terug to brengen tot 9, terwijl nog verdere 
bezuiniging hierop bereikt kan worden. Ten slotte 
bleek belangrijk te kun- nen worden bezuinigd op de 
reiskosten en de matcrieele uitgaven. Dit alles had tot 
gevolg, dat de totale maandelijksche bedrijfsuitgaven 
in November 1934 nog slechts 55% bedroegen van 
die van de Centrale Kas en de volkscredietbanken 
tezamen in 1933. 

Door de Algemeene Volkscredietbank werd in 
haar eerste boekjaar (waar nog gedeeltelijk de cyfers 
der voormalige volkscredietbanken in zgn begrepen) 
inclusief disposities op credieten in rekening-courant 
in totaal uitgeleend/17.839.000, waarvan/4.986.000 
door de kantoren in de Bui- tengewesten. Het aantal 
uitgegeven leeningen bedroeg in dat jaar ^338.300. 

Deachterstand bedroeg ultimo 1934/10.975.000 
op een totaal aan leeningen uitstaand bedrag van f 
23.725.700 of 46% daarvan. Het aantal debiteuren. 
was ultimo 1934 644.250. 

De regeling betreffende het credietverband (zie 
DI. VI biz. 715) werd bij art汰el IV van Ind. Stb. 1934 
no. 82, behalve op de Algemeene Volkscredietbank, 
van toepassing verklaard op de Volksbank Tonsea te 
Airmadidi, de Volkscredietbank Gorontalo, de N.V. 
Bank Nasional Indonesia te Soerabaja, de 
Manadosche Gemeentelijke Crediet- en 
Vobrschotbank te Manado en de Crediethulpbank 
voor Nederlandsch-Indie te Batavia. Bij Ind. Stb. 
1935 no. 143 werd aan deze lijst nog toegevoegd het 
„Jubileumfonds', te Batavia. 

De Manadosche Gemeentelijke Crediet- en 
Voorschotbank is een in het jaar 1931 door de 
gemeente Manado in het leven geroepen stichting, 
welker working in hoofdzaken overeenkomt met die 
van de volkscredietbanken. De gemeente Manado is 
garant voor eventueele tekorten. De bank staat onder 
geregelde controle van de Al- gomeene 
Volkscredietbank. 

De Crediethulpbank is een op instigatie van het 
Gouvernemont in 1932 opgerichte stichting. Zie 
CREDIETHULPBANK VOOR NED.-IN- DIE (DI. 
VII of suppl. afl. biz. 123"， 

Bij Gouvcrnemontsbesluit van 11 Mei 1931 no. 27 
werd ingesteld een “Commissie voor de Inlandsche 
Hypotheek", welke is „voortgekomen uit het 
verlangcn om een rechtsvorm te vinden, waarby beter 
dan thans het geval is, de Inlandsche grond als 
zekerheid zou kunnon worden ge- stcld by het sluiten 
van crediettransacties tua- schen Inheomscho 
grondbezitters en inheemscho, zoowel als 
uithcemsche credietgevers", zooals deze commissie 
in de inleiding van haar Regeering uitgcbracht 
r&pport mededeelt.由e commissio kwam tot de 
conclusie, dat dozo/ver- betering vnl. moet worden 
gezocht in een ver- ruiming van de regeling 
betreffende het credietverband, in het kort hierop 
neerkomende, dat do beperking van do 
verbandnemers tot „credietin- stellingen,> behoort te 
vervallen en dat de gele- 
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genheid om credietverband te vestigon behoort te 
worden geopend voor een ieder, die handels- 
betrekkingen, in den ruimsten zin van het woord, 
met personen uit de inheemsche bevolking wenscht 
aan te knoopen. Daarbij zal echter op de 
verbandnemers van overheidswege toezicht moeten 
worden uitgeoefend, hierin bestaande, dat de 
bevoegdheid om als credietverbandnemers op te 
treden, slechts kan worden verleend bij 
Gouvernementsbesluit. Uitzondering hierop dient 
mogelijk te worden gemaakt ten aanzien van 
personen, woonachtig in bij regeeringsverorde- 
ning aangewezen streken of gewesten, die aan 
zekere welstandscriteria voldoen, aan wie het vrij 
zal moeten staan om zijn bezittingen met crediet-
verband te bezwaren ten behoeve van wien hij wil. 
Ten slotte dient de regeering hem, die zijn 
bevoegdheid tot het nemen van credietverband 
misbruikt, die bevoegdheid te kunnen ontnemen. 

De commissie heeft in haar in Juni 1932 uit- 
gebracht advies, behalve de bovengenoemde 
aanvullingen, een aantal technische verbeterin- gen 
in de credietverbandregeling voorgesteld. De 
betreffende voorstellen, waarmede de Regeering 
principieel kon instemmen, zijn denVolksraad ter 
beoordeeling voorgelegd. 

II. Loemboengs. Het aantal dezer padi uitlee- 
nende instellingen, dat sinds 1917 een voortdu- 
rende daling vertoonde, aan welke daling echter in 
1934 een einde kwam om plaats te maken voor een 
geringe toename, bedroeg ultimo September 
1934:5551 (1917:10.858,1919:9974,1925:6453, 
1928: 5959). De economische depressie, waarvan 
een der gevolgen was een zeer groote geld- 
schaarschte in de ddsa, die de productenhuis- 
houding weer meer op den voorgrond deed treden, 
had op het loemboengbedrijf in zooverre een gun- 
stigen invloed, dat, naast het streven in verschil- 
lende streken van Java tot heropening van vroe- ger 
opgeheven loemboengs (zie omtrent de oor- zaken 
van den belangrijken teruggang van het aantal dezer 
instellingen DI. VI biz. 713), de uit- zettingen, in 
tegenstelling met alle andere cre- dietinstellingen, 
niet alleen niet verminderden, maar zelfs de laatste 
jaren eenige vermeerdering vertoonden. In de jaren 
1931, 1932, 1933 en 1934 werd achtereenvolgens 
uitgeleend: 1.052.000, 1.062.000, 1.061.000 en 
1.069.000 quintalen padi. 

Van ongunstigen invloed daarentegen waren de 
lage padiprijzen, Immers de loemboengs zijn voor 
het in stand houdcn van haar reserves en ter 
voldoening van haar bedrijfsonkosten, zooals 
belooningen van het schrijverspersoneel, contro- 
lekosten, onderhoud en vernieuwing van gebou- 
wen en inventaris (alleen de belooningen van do 
met het beheer bclaste com missies worden in 
natura voldaan) voor een dee】 aangewezen op den 
jaarlijkschen verkoop van de aan rente op padi- 
leeningen ontvangen padi, na aftrek van het 
commiesieloon en spillage. De gemiddelde ver- 
koopprijzen nu bedroegen in de jaren 1930 t/m 1934 
achtereenvolgens / 6.79, / 3.94, / 2.92, / 2.18 en / 
1.96 en zijn dus aanzienlijk gedaald. De ver- 
mindering van inkometen, die hiervan het ge- volg 
was, kon echter voor een deel gecompenseerd 
worden door bezuiniging op de personeelsforma- 
tie en verlaging van salaris en reiskosten van het 
personeel. De totale bedrijfskosten per uitgeleend 
quintaal padi, in 1931 / 0.59 bedragend, liepen 
daardoor terug tot / 0.47 in 1934. 

Bij Ind. Stb. 1931 no. 182 werd een regeling 

getroffen inzako het overschrijven van voor het 
bedrijf der loemboengs niet noodige middelen op de 
d^sakasscn, als gevolg waarvan ten laste van het 
zuiver vermogen van eerstgenoemde instellingen 
werd overgeschreven: in 1932 / 1.039.575, in 1933 / 
122.728 en in 1934 / 46.798, in totaal dus in drie 
jaren rond / 1.200.000 nog ongeacht het op de 
ddsakassen overgeschreven vermogen van in die 
jaren opgeheven instellingen, dat op rond / 300.000 
kan worden gesteld. Desondanks liep het vermogen 
in geld, in 1931 / 10.226.000 bedragende, slechts 
terug tot / 9.416.000 op ultimo September 1934. De 
lage padiprijzen (de gemiddelde padiprijs speelt bij 
het bepalen van het over te schrijven bedrag een 
voorname rol) zullen echter tot gevolg hebben, dat 
in de eerst- komende jaren nog aanzienlijke 
bedragen aan de d^sakassen moeten worden 
overgedragen. 

Het zuiver vermogen in padi bleef de laatste 5 
jaren vrijwel constant, nl. 1. 312.000 quintalen op 
ultimo 1934 tegen 1.309.000 in 1929. Het ge-
middelde padikapitaal perloemboeng steeg echter in 
dat tijdvak, door vermindering van het aantal 
instellingen, van 223 op 236 quintalen. 

De heerschende crisis veroorzaakte een hoo- 
geren achterstand in de betaling der padischul- den. 
In 1931 slechts 12.600 quintalen bedragen- de, liep 
de achterstand in de daarop volgende jaren steeds op 
en bedroeg ultimo September 1934 74.600 
quintalen. Van invloed waren, voor- al in 
laatstgenoemd jaar, de minder goede padi- oogsten. 
De grootere kwetsbaarheid van de loemboengs in 
deze tijden blijkt daaruit intua- schen duidelijk; in 
betere tijden kon bij minder goeden oogst 
gemakkelijker dan thans in geld of door aankoop van 
padi of uit oogstloon worden afgelost. Thana blijkt 
dit in het aigemecn n(et meer mogelijk te zijn. 

Van de 5551 loemboengs berekenden in ] 934 
3213 of 58% van het totaal aantal een rente van 25% 
of minder voor padileeningen； 1953 instellingen of 
35% een rente van 30/35%, 307 instellingen 40/45% 
(5%) en 78 insteliingen 50% (2%). 

III. Dorpsbanken. Deze instellingen werden in 
haar ontwikkelingsgang ernstig getroffen door de 
wereldcrisis. Hocwel haar aantal op Java en 
Madoera nog toenam, nl. van 5666 in 1929 tot 6284 
ultimo 1934, daalden haar uitzettingen in die jaren 
snel. In 1929 werd door de gezamenlyke ddsabanken 
op Java en Madoera uitgeleend 144.964.000, in 1934 
nog fjlechts / 15.418.000. Sinds 1933 is echter een, 
hoewel nog niet volko- men, stabilisatio ingetreden. 
Verwacht mag worden, dat het dieptepunt 
langzamerhand is be- reikt. De achteruitgang van de 
uitzettingen is voornamelijk het gevolg van sterke 
verlaging van de individueele leensommen, die van 
/ 41 per leener in 1929 werden teruggebracht tot / 17 
in 1934, terwyl het aantal leeners in die pcriode ver- 
minderdo van 1.087.000 tot 919.000. Het gemid-
delde bedrag per uitgegeven leening bedroeg in de 
genoemde jaren respectievelijk / 14 en / 6 on is dus 
in dezelfde verhouding gedaald. Er is dus een zeer 
voorzichtige uitleenpolitiek gevolgd, die zich zoo 
spoedig mogelijk aan de gewijzigde con- junctuur 
heeft aangepast. Het gevolg daarvan is dan ook 
geweest, dat de achterstand in de afbe- taling van de 
uitgegeven leeningen ]ang niet in die mate is 
gestegen als bij de Volkscredietbanken het geval 
was, hoewel dio stijging op zich zelf vooral in enkele 
streken, ernstig genoeg was 
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Ultimo 1929 bedroeg de totalo achterstand bij do 
ddsa banken op Java en Madoera /39.000; ultimo 
1932 bereikte de achterstand zijn maximum, nl. / 
257.000 om sinds dien geleidelijk te dalen tot / 
226.000 ultimo 1934 of 8% van het op dat tijd- stip 
aan leeningen uitstaande bedrag van / 2.805.000. 

Hoewel op de bedrijfskosten, evenals bij de 
loemboengs, zooveel mogelijk werd bezuinigd, 
bedroegen deze in 1934 op Java en Madoera 6.2% 
van het in dat jaar uitgeleende bedrag, tegen slechts 
3.6% in 1929. Het bleek nog niet mogelijk beheer en 
administratie, respectievelijk in handen van 
bezoldigde bestuurders en boroeps- personee], op 
goedkooperen leest te schooien. Ook de relatief 
dure, scherpe controle bleef noo- dig ter verzekering 
van den goeden gang van zaken. Desniettemin kon 
de rente voor door de dorpsbanken uitgcgeven 
leeningen belangrijk worden verlaagd. Op Java en 
Madoera berekenen thans 1817 ddsabanken voor 
leeningen met 10 也 11 wekclijksche 
terugbetalingen slechts 5% of minder en 3423 
banken 6/8%. Slecbts 397 d^sa- banken heffcn voor 
deze leeningen nog 9/10% rente. Ook voor 
leeningen met andere aflossings- termijnen, nl. 
20/22 weken, 10/12 maanden en leeningen met 
aflossing in 66ns (die echter nog slechts in geringe 
mate voorkomen) kon do rente op lager peil, als 
regel niet meer dan 6/8%, worden teruggebracht. 

Het zuiver vermogen van allo ddsabanken op Java 
en Madoera tezamen bedroeg ultimo 1934 / 
11.974.000 of gemiddeld per bank / 1.905. Ultimo 
1930 waren deze cijfers respectievelijk / 14.276.000 
en / 2.385. Deze sterke vermindering is uitsiuitend 
veroorzaakt door de bepaJingen in het reeds 
genoemde Ind. Stb. 1931 no. ] 82, dat ook op de 
ddsabanken in de provincien op Java en Madoera 
van toepassing is. In de jaren 1931 t/in 1934 werden 
nl. krachtens dit Staatsblad achtcreenvolgens de 
volgende bedragen aan de disakassen overgedragen: 
1931 f 616.94G, 1932 / 800.6)3, 1933 / 152.665, 
1934 / 1.621.368 in totaal dus in 4 jaren tijd rond / 
3.192.000, terwijl do vermindering van het 
gezainenlijke zuiver vermogen in dat tijdvak / 
2.302.000 bedroeg, zoodat de ddsabanken als geheel 
in de crisis- jaren nog behoorlijkc bedrijfswinsten 
bockten. 

Bij vole ddsabanken op Java en Madoera, voor- 
al in Oost-Java cn in de rcsidentie Pekalongan, 
bestaat een stelsel van verplicht sparen, dat hier- op 
neerkomt, dat bij de afbetaling van iedero leening, 
behalve rente, ook een bepaald bedrag als spaargeld 
nioet worden gestort, dat eons per jaar in de poeasa 
wordt uitbotaald. Dit stelsel is bij de banken, waar 
het bestaat, zecr populair. Door do verlaging van de 
individueele leensom- men zijn uiteraard de 
bedragen dezer spaargelden ovcncens aanmerkelijk 
gcdauld. In 1934 word aan spaargelden in totaal 
terugbotaald / 701.534 aan 349.165 personen of 
goiniddeld per persoon / 2.01. 

In de Buitongewesten komcn dorpsbanken ondor 
toezicht van de Algomeone Volkscredict- bank 
alleon voor in de gewesten Sumatra's West- kust, 
Benkoelen, Manado en Bali en Lombok. Do in 1925 
en volgende jaren in het gewest Palem- bung 
opgerichte dorpsbanken werden in 1031 allo 
opgoheven, in verbnnd met de minder goede wor-
king dier instcllingen. Ook in Bonkoelen ge- 
schiedde dit met het grootste gedeelte van de 
„margan-banken, waarvan or ultimo 1934 nog 

slechts Id over waren, wclke in dat jaar in totaal f 
56.000 uitleenden aan 2300 leeners of gemiddeld / 
24 per leener. De achterstand warier gering nl. 
slechts / 281 of 1.2% van het aan^eeningen uit-
staande bedrag ad / 24.200. 

De dorpsbanken ter Sumatra's Wcstkust, wel- ker 
aantal ultimo 1934 359 bedroeg, hebben de crisis 
over het algemeen goed doorstaan. Welis- waar 
namen de uitzettingen, die in 1930 nog / 2.558.000 
bedroegen, ook hi er sterk af, maar reeds in 1933 trad 
stabilisatie in, die zich in 1934 vrijwel handhaafde. 
In laatstgenoemd jaar werd door de gezamenlijke 
bankjes in dat gewest uit- geleend / 901.000 aan 
67.000 leeners of gemiddeld per leener / 13 (in 1930 
/ 33) en per uitgegeven leening / 8 (1930 / 19). De 
achterstand bedroeg ultimo 1934 / 28.200 of 10% 
van het aan Jeenin- gen uitstaande bedrag van f 
281.000. Het zuiver vermogen nam ook in de 
crisis]aren nog toe en wel van / 788.000 ultimo 1930 
tot / 877.000. Ten aanzien van de overdracht van 
overtollige gelden der dorpsbanken aan de 
negerikassen werden in het door het hoofd van 
gewestelijk bestuur vast- gestelde reglemcnt op de 
inlandsche gemeente- credietinstellingen 
overeenkomstige bepalingen opgenomen als in het 
boven reeds meer genoemde Ind. Stb. 1931 no. 182. 
Te verwaebten valt, dat krachtens deze bepalingen 
een aanzienlijk deel van het zuiver vermogen aan de 
negerikassen zal moeten worden afgestaan. 

In do Minahasa, waar de dorpsbanken als 
cooperatieve vereenigingen zyn georganiseerd, 
voeren de meeste dezer instellingen cen kwijnend 
bestaan. De met het toezicht belaste ambtenaar 
(administratour van de Volksbank Tonsea) kan, 
tengevolge van de constructie der banken als 
cooperaties, slechts betrekkelijk weinig invloed op 
den gang van zaken uitoefenen. Het gevolg daarvan 
was, dat men hier, in afwijking van elders, in de 
crisisjaren de individueele leensom- men niet of niet 
noemenswaard verlaagde, waar- door aanzienlijke 
achterstanden ontstonden. Eerst in het laatste jaar 
vie! daarin eenige ver- betering waar te nemen. Het 
aantal dorpsbanken bedraagt nog slechts 20, die in 
totaal in 1934 / 37.000 uitleenden (in 1930 / 
10G.000). 

Ook op Bali heeft de controleerende ambtenaar 
weinig vat op de dorpsbanken, die bier zuiver 
adatrechtelijke instellingen zijn. Een wettelijko 
cegeling ontbreekt geheel. De werking van deze 
bankjes wijkt dan ook in vele opzichten af van dio 
van de dorpsbanken elders. Financieel staan zij er 
echter goed voor: ultimo 1934 bedroeg het totale 
zuiver vermogen der 63 dorpsbanken op Bali / 
147.000 waarvan slechts / 40.( 00 aan leeningen 
uitstond. Do achterstand op deze laatste bedroeg 
rond / 17.000 of 41.8%. 

Ten slotto zyn in het gewest Oostkust van 
Sumatra een aantal dorpsbanken gevestigd, die niot 
onder geregeldo control© van de Algemeeno 
Volkscrcdietbank staan. In de Jyarolanden bestaan 
36 banken, dio alle vrywel geheel met eigen 
kapitaal, nl. aandcelen (/ 98.000), deposito's (/ 
112.000) on zuiver vermogen (/ 122.000) wer- kcn. 
To Kaban Djah6 bestaat voor deze instellingen een 
Centralo Bank, die echtor als finan- ciaele centrale 
nog weinig te beteekenen heoft. De administrateur 
dier Centrale is belast met do controle op de 
dorpsbanken. Ook elders in dit gewest, nl. in de 
afdeeling Deli en Serdang, komen soortgelyko 
bankjes voor, wolker aantal ultimo 
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1934 5 bedroeg en die geheel onder controle van 
het binnenlandsch bestuur staan. 

Literatuurt Tijdschrift ,,Volkscredietwezen", 
Verslagen van het Volkscredietwezen, Handelin- 
gen van den Volksraad, Rapport van de Inland- sche 
Middenstandscommissie. 

匚,.
:
FORT-.DE KOCK- (Aanv： DI. I). Het berijd- ” 

M •勺• ' ' ba^rworden van den weg Fort de Kock—Medan 
(735 km.) heeft veel bijgedragen tot verlevendi- ging van het 
verkeer en van den handel dezer plaats. Aanvankelijk werd op 
dit traject een geregelden autodienst, tevens voor postvervoer, 
van het Gouvernement ondcrhouden, welke echter in 1931 
werd opgeheven ； sedert dien berust het geregelde transport 
in handen van verschillende particuliere autobusondernemin- 
gen. Ook de totstandkoming van de verbinding met 
Pakanbaroe (Oostkust van Sumatra 222 km.), gelegen aan de 
Siakrivier, waarlangs door de K.P.M. en eenige Chineesche 
booten een regel matige verbinding met Singapore wordt on- 
derhouden, is Fort de Kock als handelsknoop- punt zeer ten 
goede gekomen. Het reeds be- langri]ke pasarbedrijf 
ondervond daardoor nog naeer uitbreiding, zoodat het in 1930 
noodzake- lijk werd de pasar met een nieuw terrein nit te 
breiden, waaropJ een 5-tai forsche ijzeren loodsen verrezen. 
Het inwonertal nam belang- rijk toe； volgens de resultaten 
van de in 1930 gehouden volkstelling bedroeg het aantal inge- 
zetenen toen 620 Europeanen, 1072 Vreemde Oosterlingen en 
13.012 Inlanders, totaal 14.704 inwoners, (in 1915: 2515). In 
het jaar 1918 werd ingesteld de gemeente Fort de Kock (Ind. 
Stb. 1918 no. 310) met een raad bestaande uit 9 be- noemde 
leden, 5 Europeanen, 3 Inlanders en den Vreemden Oosteriing 
en onder voorzitter- schap van het hoofd van plaatselijk bestuur 
(den Assistent-Resident van Agam). Sedert de instelling van 
een gemeenteraad is het wegen- net nagenoeg geheel 
geasphalteerd, de water- leiding belangrijk uitgebreid, in 
verband waar- mede een stijlvol hoogreservoir, tevens uit- 
zichtstoren, op de Sterreschans gebouwd is. Op het flaaffplein 
verrees een klokkentoren, bekend ale ,,Djam Gadang". Een 
zwembad, voorzien van waterleiding, door de gemeente aan 
een particuliere zwemvereeniging in beheer gegeven, kwam 
mede tot stand. In het voorma- lige Stormpark werd een 
dierenpark ingericht, met ■'voornamelijk Sumatraansche 
dieren, het- welk zich in een groote belangstolling, vooral van 
inheemsche zijde, mag verheugen. Sedert 1929 wordt de 
gemeente en omgeving ook van electrisch licht voorzien, 
waartoe een concessie aan de Electriciteitsmaatschappij 
Sumatra is verleend. In 1930 is het gebied der gemeente 
uitgebreid (Ind. Stb. 1930 no. 374). 

Naast handelscentrum is Fort de Kock ook een 
belangrijk verzamelpunt van Gouverne- 
mentsdiensten. Zetel van het binnenlandsch bestuur 
van de afdeeling Again en de onderaf- deeling Oud 
Agam, herbergt de gemeente ook een bezetting van 
2 compagnieen infanterie, deel uitmakende van het 
2e garnizoensbataljon van Sumatra's Westkust en 
Tapanoeli en een detachement veldpolitie van 56 
man. Tevens zijn er gevestigd inspecties van den 
Burger- lijken Veeartsenijkundigen Dienst, het 
wes- tersch lager- en het Inlandsch onderwijs. Ook 
de Dienst van het Boschwezen voor Sumatra's 

Westkust heeft er zijn hoofdbureau, terwijl de 
rechtsbedeeling er wordt bezorgd door een land- raad, 
residentiegerecht, magistraats- en dis- trictsgerecht. 
Op het gebied van onderwijs vormt Fort de Kock een 
centrum van geheel Sumatra's Westkust. Tengevolge 
van bezuiniging werden eenige centrale 
onderwijsinrichtingen tjjdelijk gecombineerd met 
gelijksoortige inrichtingen elders, waartoe behooren 
een een M.O.S. V.I.B.A., een hoogere kweekschool 
en een normaalschool. Thans bestaan er nog een 
M.U.L.O. school een Europeesche lagere school, 
twee Hollandsch- Inlandsche scholen, vier 
Jnlandsche tweede klasse scholen, een 
meisjeskopschool en eenige volksscholen. Met 
betrekking tot de inheemsche bevolking kan Fort de 
Kock beschouwd worden als het intellectueele 
centrum van Minangkabau.- 

PEMATANG SIANTAR. (Aanv. DJ. III). In 1923 
heeft het zelfbestuur van Siantar bij schen- kingsakte 
het door de gemeente omvatte ter- ritoir, dat tot het 
gebied van het zelfbestuur behoorde, aan de 
gemeente in vollen eigendom afgestaan, met 
uitzondering van een klein ge- deelte — de eigenlijke 
Pematang (woonplaats van den vorst). Daardoor 
kreeg de gemeente de beschikking over een groot 
terrein, waarvan de inkomsten (grondhuur, erfpacht, 
grondver- koop enz.) haar ten goede kwamen. Het 
volgende jaar (1924) vond de officieele inlijving van 
dezen gemeentegrond bij het reclitstrceks bestuurd 
gebied van Nederlandsch-Indie plaats. Onder de 
schenkingsvoorwaarden werd tevens opgenomen, dat 
de voor de schenking door derden verkregen rechten 
op of met betrekking tot den geschonken grond niet 
zouden worden verkocht. Dit gaf moeilijkheden t.a.v. 
de door den raeija geschonken, inheemsche 
gebruiksrcchten, waar- van hetzij schriftelijk bewijs 
(de z.g. radja grant), hetzij slechts koopbrieven dan 
wel in het geheel geen geschriften bestonden. T.a.v. 
de radja grant werd bovendien va砒gehouden aan den 
letter dezer grant, welke vervreemding niet toestond 
dan met toestem ining van den radja en slechts aan 
zelfbestuursonderdanen, zoodat practiseh door 
inheemscJio gcmcente- naren slechts kon worden 
verkocht aan personen buiten Pematang Siantar 
wonend. In 1933 werd ter zake een ander standpunt 
door den gemeenteraad aanvaard en allc over- dracht 
aan inheemschen (hetzij Gou vcrneinents- dan wel 
zelfbestuursonderdanen) goedgekeurd, waarbij 
uitgegaan werd van de gcdachte in de 
Bchenkingsvoorwaardo neergelegd, dat verkor- ting 
van rechten niet zou mogen gcschieden. Ook t.a.v. 
terreinen, waarvoor geen schrifte- lijk 
eigendomsbewijs kon worden overgelegd, werd een 
tegeinoetkomende houding aange- noinen. 

Dank zij de centrale Jigging van Pematang Siantar 
en de gunstige voorwaarden, waarondcr gewerkt kon 
worden, kon de gemeente zich financieel op gezonde 
basis stollen on door economisch beheer deze positie 
ook in tijden van malaise behoudon. Haar 
hoofdinkomsten worden gevormd door die verkregen 
uit haar grond, pasar, waterleiding- en electrisch be- 
drijf, zoodat het onnoodig is gebleken, tot nu toe, ter 
vers terking liarer middelen tot het heffen van 
opcenten over te gaan. De tarieven van water en 
electriciteit konden zelfs worden verlaagd in 
depressie tijd. Voor de levering van 
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electriciteit is een contract aangegaan met een ter 
plaatso bestaande industrieele ondernoming； de 
distributie is in handen van de gemeente. In 1933 we 
rd door den gemeente-raad het besluit genomen tot 
den bouw van een eigen elcctrische centrale, om 
ook deze belangrijke tak van over- heidszorg aan 
zich te trekken. 

Het zielental der gemeente bedraagt volgens de 
gegevens der laatste volkstelling (1930) 17.429, 
waarvan 11.382 Inheemschen; 322 Europeanen; 
5194 Chineezen en 531 andere Vreemde 
Ooaterlingen. Op het geenclaveerde 
zelfbestuursgebied, de z.g. Pematang, enkele ha. 
groot, wonen naast den Radja van Siantar, slechts 
enkele gezinnen van zelfbestuursonder- danen. 
Daarom werd deze grond benut voor do oprichting 
van scholen en internaten. Onder de scliolen dienen 
genoemd te worden een byzon- dere Europeesche 
school, een Gouvernements Hollandscli-Inlandsche 
school, een neutrale 
H. I.S. uitgaande van een inheemsche 
vereeni- ging, Sjarikat Sekolah Boemi Poetera, een 
over- eenkomstige onderwijsinrichting uitgaande 
van de Rijnsche Zending en een van de Roomsch 
Katholieke Missie. Een Normaalschool voor 
Inlandsche hulp-onderwyzers staat om bezui- 
nigingsredenen op het punt om opgeheven te 
worden. Van de internaten moeten genoemd 
worden: 1 e. dat van Europeesche kinderen, op- 
gericht door de Handelsvereeniging „Amster- damn, 
ten behoeve van haar ondernemingen in de 
omgcving; in dit internaat kunnen ook kinderen van 
ouders, niet bij de H.V.A. werk- zaam, worden 
opgenomen; 2e. dat voor jongens en een voor 
meisjes, de scholen der Rijnsche Zending 
bezoekende; 3e. een internaat voor zonen van 
hoofden uit Simeloengoen, welke instelling door de 
gezamenlijke landschappen van Sime- loengoen 
wordt gefinancierd. 

De Rijnsche Zending vestigde te Pomatang 
Siantar een zendingspost, waarvan de daarvoor 
aangcsteldc zendingsleeraar het beheer voert over 
het grootste deel der in do afdeeling Sime- locngocn 
liggende zendingsvolksscholen. Sinds eenige jaren 
vestigde ook de R.K. Missie zich al- daar.Dc 
medische voorziening van Pematang Siantar en de 
omliggende ondernemingenisgeconcen- treerd in 
een drietal hospitalen en wel het Siantar 
Doktcrfonds, het Simeloengoen Hospitaal (tijdel. 
gesloten) en het Landschapshospitaal, waarvan do 
twee eerste worden gefinancierd door de betrokken 
cultuurinaatschappijen, ter- wijl het laatHte in 
behcer is bij de gezamenlijke zelfbesturende 
landschappen van Simeloengoen en mccr 
gcorienteerd is op de inheemsche nict- 
koeliobevolking. 

PROBOLINGGO. (Aanv. DI. III). Een der vier 
noordclyko rcgentschappen van de afdeeling 
Malang, provincie Oost-Java, inet de gelijkna- migo 
hoofdplaats als zetel van den regent. Het hcoft oon 
oppervlak van 834 kin2. De grenzen zijn： ten N. de 
zee, ten 0. het regentschap Krak- saan, ton Z. het 
regentschap Loemadjang, ten W. het regentschap 
Pasoeroean. Ingevolge 1 nd. Stb. 1934 no. 58 telt 
hot regentschap 3 districten namelijk: Probolinggo 
met 5 onderdiatricton (Probolinggo, Kanigaran, 
Wonoasih, Bantaran on Lotjes); Tongas met 3 
onderdistricton (Tongas, Patalan en 
Soemberkarong): Soekapoera met 4 onderdistrieten 
(Soekapoera, Koeripan, Soember en Loembang). 
Het a&ntal ddsa^ be 

draagt 146. Blijkens de volkstelling van 1930 heeft 
dit regentschap een "bevolking van 267.621 zielen. 
Hieronder zijn 261.896 Inlanders, 1109 
Europeanen, 4098 Chineezen, andere Vreemde 
Oosterlingcn 518. Er zijn in het regentschap 14 
Inlandsche scholen en 24 d皿scholen, buiten de 
scholen in de gemeente Probolinggo. 

Behalve drie suikerondernemingen, is er nog een 
kapokonderneming in het Soemberkareng- sche. In 
het regentschap zijn 16 pasars. 

Voor de geschiedenis van het regentschap wordt 
verwezen naar de publicaties van het Nederlandsche 
Javainstituut. In het kort komt die hierop neer. Het 
tegenwoordige regentschap Probolinggo behoorde 
oudtijds tot het rijk Soe- pitoerang (kreeftenschaar), 
dat de tegenwoordige regentschappen Probolinggo, 
Malang en Pasoeroean zou hebben omvat en als een 
voort- zetting van het oude rijk Toemapel (Singo- 
sari) te beschouwen zou zijn, Bij een veroverings- 
tocht van Sultan Agoeng naar Balambangan werd 
het rijk Soepitoerang vernietigd en de bevolking in 
ballingschap weggevoerd naar Mataram. Later 
behoorde Probolinggo tot het rijk van Soerapati 
(1G86), dat zich zelfs uitstrekte over Panaroekan, 
Loemadjang en Malang. Door de stad Probolinggo 
stroomt een rivier, de kali Pantjoeran, vroeger ook 
Banger geheeten. De kota were! in den Compagnie's 
tijd naar die ri- vier Banger genoemd, eon naam, die 
zelfs nu nog wel gebruikt wordt (meestal door 
Madoe- reezen). Do naam Probolinggo is 
betrekkelijk nieuw. Het beteekent: het stralende 
licht (pro- bo = licht en linggo-stralen). De eerste 
regent, die namens de V.O.C. het bestuur over Pro-
bolinggo voerde, was Kijahi Djojolalono, die zeer 
geliefd was bij het volk, getuige de bynaam 
Kandjeng Djiinat, de naam, dien het volk hem gaf 
(djimat = amulet of ook heilbrengend). Zijn graf ligt 
achter de moskee van Probolinggo. Tydens do 
regeering van G. G. Daendels werd Probolinggo 
verkocht aan Han Tik Ko, kapitein der Chineezon te 
Pasoeroean, voor den prijs van GOO.000 Spaansche 
matten. In 1811 nam Han Tik Ko bezit van 
Probolinggo en betrok plechtig de ruimo 
kaboepatdn. Hij werd door het volk „Babah 
Toemenggocng" genoemd. Dit was voor 
Probolinggo een tijd van uitbuiting en af- persing, 
totdat op een dag een opstand uit- brak onder leiding 
van Kijahi Mas, demang van Wonosari 
(vermoedelijk wordt met Wonosari bedoeld 
Ngadisari, een dorp in het Tenggersche, dat als 
pleisterplaata client voor de toeristen en 
bergbeklimmers). Dit gebeurde in het jaar 1813, 
waarbij Babah Toemenggoeng en enkele En- 
gelscho officieren het levon lieten. De opstand leeft 
in do herinnering der bevolking nog voort als 
„keproek Tjino", dat zooveel beteekent als overval 
der Chineezon. Tijdons het Engelsche 
tusschenbostuur word Probolinggo weer terug- 
gekocht van do erfgenamen van Han Tik Ko en 
sedert ontwikkeldo Probolinggo zich verder zonder 
storende en schokkende gebeurtenissen. 

PROBOLINGGO, (Aanv. DI. Ill). Een van do 
drie districton van het regentschap Probolinggo, 
afdeeling Malang, provincie Oost-Java, met de 
gelyknamigo hoofdplaats als zetel van don wedono. 

Het district is ingevolge Ind. Stb. 1934 no. 58 
verdeeld in 5 onderdistrieten met een totaal aautal 
dbsa's van 48. Evonals elders in hot ro- 
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gentschap Probolinggo is de bevolking een vor- 
menging van Javanen on Madoereezen, dock het 
Madoereesche element is overheerschend. De meest 
gebruikte taal is dan ook het Madoereesch. Blijkcns 
de volkstelling van 1930 heeft dit district een 
zielental van 90.441, waaronder 85.257 Inlanders, 
Chineezen 3719, Europeanen 952, andere Vreemde 
Oosterlingen 483. In dit district werken de 
suikerondernemingen Wonoasih en Oemboel. De 
bevolking vindt haar bestaan in den landbouw of 
werkt, wanueer de gronden verhuurd worden aan de 
fabriek, in dagloon. Op den grond heeft men 
uitsluitend erfelijk indivdiueel bezitsrecht. Ket61a 
vormt een be- langrijk product. De padi wordt 
verkocht, als hij nog op het veld staat (z.g. 
ngidjostelsel) aan Chineezen en Arabieren. Om den 
kleinhandel te bevorderen heeft men een -24-taI 
ddsabanken, die geld uitleenen aan de Inlandsche 
klein- handelaren, opgericht. Er zijn in het district 4 
gemeentepasars en 3 regentschapspasars, die druk 
bezocht worden. Het district beschikt over goede 
verbindingswegen. Het heeft een 6- tal Inlandsche 
scholen en 4 ddsascholen. 

i TONGAS. (Aanv. DI. IV). District van het 
regentschap Probolinggo met Tongaswetan als zetel 
van den wedono. Het district heeft 3 on- derdistricten 
met een aantal d&sa's van 39. De bevolking bestaat 
uit een vermenging van Java- nen en Madoereezen, 
doch het Madoereesche element is evenals elders in 
dit regentschap ovor- heerschend. De taal die 
dagelyks gebezigd wordt, is het Madoereesch. 
Blijkens de volkstelling van 1930 heeft dit district 
een bevolking van 75.864 zielen, n.l. Europeanen 82, 
Chineezen 119, andere Vreemde Oosterlingen 23. In 
dit district werkt de suikerfabriek Soemberkareng. 
Verder werkt hier een suikeronderneming, die 
gevestigd is in Pasoeroean, doch die ook hier een 
aanplant heeft tot een maximum van 1400 bouws. 
Het district Tongas heeft 3 Inlandsche scholen en 8 
desascholen. In het district zijn 6 regentschapspasars 
en 16 d^sabanken. 

SOEKAPOERA. (Aanv. DI. III). District van het 
regentschap Probolinggo, afdeeling Malang, 
provincie Oost-Java, gelegen in het zuidelijke 
gedeelte van het regentschap, met als hoofdplaats 
Soekapoera, waar een wedono gevestigd is, die ook 
belast is met het bestuur van een onderdistrict. Het 
district telt 4 onder- districten met een totaal aantal 
dfesa's van 38. Het district is een en al bergland en 
omvat na- genoeg het geheele Tenggergebergte, dat 
tot het regentschap behoort. Blijkens de volkstelling 
van 1930 bedraagt het aantal inwoners 49.228 zie- 
len. Hieronder zijn begrepen 19 Europeanen, 70 
Chineezen, andere Vreemde Oosterlingen 2. De 
bevolking is een vermenging van Madoereozen en 
Javanen, doch evenals elders in dit regentschap is het 
Madoereesche element overheerschend. 

De Tenggerreezen zyn landbouwers; zij ver- 
bouwen veel aardappelen voor den handel en mats 
voor eigen gebruik. Het hoofdvoedeel is mais. Voor 
den handel voelen zij niet veel. Erf- pacht van 
gronden voor het klein landbouwbe- drijf werd in het 
Tenggereche gegeven aan 1 Europeaan; 
verscheidene Europeanen trachten 
eigendomsperceelen aldaar te verwerven in ver band 
met het koele klimaat.z 

SOEMEDANG (Aanv. DL iV). Regentsohap 

van de residence Priangan, provincie West-Java, 
groot 1583.75 kma, beslaande het n.o.-lijk gedeelte 
der residentie en begrensd door de residenties 
Batavia en Cheribon alsmede de regentschappen 
Bandoeng en Garoct der residentie Priangan. Het 
regentschap is sedert de inwerkingtredi ug van Ind. 
Stb. 1931 no. 529 met ingang van 1 Januari 1932 
verdeeld in vier districten, t.w. Soemedang, 
Tandjoengsari, Tjonggeang en Darmaradja, on- 
derverdeeld in 14 ondcrdistricten met 136 d^sa's. De 
volkstelling van October 1930 registreerde een totaal 
van 330.500 zielen (Inlanders 329.296, Europeanen 
205, Chineezen en andero Vreemde Oosterlingen 
946), d.i. 113.8% van het geregis- treerde totaal in 
1920 (Java en Madoera 119,3%) De 
bevolkingsdichtheid per km2 bedraagt 208.7 (Java 
en Madoera 314.5). 

Het oostelijk gedeelte van het regentschap bestaat 
uit jong tertiair gesteente, het zuidelijk gedeelte is 
vulkanisch. In het Noorden domineert de oude 
vulkaan G. Tamponias (1684 m) met aan de 
westgrens de z.g. Boekit Toenggoel (toppen o.a. G. 
Tjidjamboe 18G8 m, meer zuidelyk G. Manglajang 
1812 m). In het Zuiden vindt men het 
Kareumbigebergte (toppen o.a. G. Kareumbi 1687 
m, G. Tjalantjang 1667 m, oude vulkanen) en meer 
oostelijk de G. Tjakraboewana (1721 m). 

Op den Boekit Toenggoel ontspringt de Tji- 
poenagara, die voor een gedeelte de grens met de 
afdeeling (residentie) Batavia vormt; naar het 
Zuiden vloeien af de Tjikeroeh, een zijrivier van de 
Tjitaroem, en deTjipdlds, welke bij de districts- 
hoofdplaats Tandjoengsari op de waterscheiding 
naar het N.O. ombuigt, door bijna het geheele 
regentschap en langs Soemedang strooint, en zich 
vervolgens niet ver van de grens met de afdeeling 
(residentie) Cheribon in de Tjimanoek stort. 
Laatstgenoemde rivier scheidt in het Z. het 
Kareumbigebergte van den G. Tjakraboo- wana en 
neemt, na de Tjipdles, bij de oudo districts- nu 
onderdistrictshoofdplaats To mo nog do Tjiloetoeng 
op, voor een gedeelte grensrivier tUH- schen het 
regentschap en de afdeeling (rcsiden- tie) Cheribon. 

Aan den voet van den G. Tampornaa, op den top 
waarvan zich nog enkele Hindoc-overblijf- selen 
bevinden, ontspringt de Tjipanas; haar 
warmwaterbronnen in de nabijhcid van de dis- 
trictshoofdplaats Tjonggeang worden door het 
reger/tschap als badplaats gcexploiteerd. Bij dezo 
gemeenschap zijn voorts in exploitatie eon zwem- 
bassin (bron) ter hoofdplaats en een pasang- grahan 
op de hellingen van den G. Tjidjamboe, gelegen op 
土 1100 in hoogte. 

De hoofdverkeersader is de weg Bandoeng (715 
in) via Tandjoengsari (854 m), Soemedang (457 m) 
en To mo (50 m) naar Cheribon. Andero voor 
autoverkeer geschikte wegen zijn de verbinding 
Soemedang—Poerwakarta (via Soebang) alsmede 
die met Garoet en Tasikmalaja via de 
districtshoofdplaats Darmaradja. Vrijwel alle wegen 
in het regentschap kronkelen zich in tal- looze 
bochten, dikwijls voor een aanzienlijk gedeelte door 
grillig bergterrein met steile wanden 叩 diepe dalen, 
zoodat vele en prachtige vergo- zichten naar alle 
zijden te genieten zijn. De eenigo epoorverbinding is 
een zijbjntjo Rantjadkdk— Tandjoengsari, 
aansluitende op de lijn Batavia- Bandoeng—
Soerabaja. Van do Cheribonzijde kan men per spoor 
tot Kadipatdn komen, d.i. juist tot de grens van het 
regentschap. 
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Het regentschap behoort voorzoover betreft de 
boschbelangen tot het boschdistrict Noord-Ban- 
doeng (wildhoutbosschen) en de houtvesterijen 
Indramajoe en Kadipatdn (djatibedrijf). Voor de 
bevloeiing is het ingedeeld bij de sectie Cheribon 
van den provincialen waterstaatsdienst met uit- 
zondering van een klein gedeelte Tjitarocmge- bied, 
dat onder de sectie Bandoeng ressorteert. De 
regenval is vrij aanzienlijk, met duidelijke maxima 
gewoonlijk in de maanden December tot Maart en 
minima in do periode Juli—September. In het jaar 
1933 noteerde men ter hoofd- plaats 190 regendagen 
(Bandoeng 152) met een totalen regenval van 3020 
mm (Bandoeng 2050 mm), maximum-aantal 
regendagen in Januari (28), minimum-aantal in 
Augustus (5). Het kli- maat wordt als gezond 
geroemd, het is aange- naam en vrij koel; de 
gemiddelde temperatuur ter hoofdplaats wordt 
gesteld op 23,5° C. (Bandoeng 22,1° C). De 
bevolking staat bekend als rustig; zware misdrijven 
komen zoo goed als niet voor. 

Op het vulkanisch terrein liggen een tiental 
theeondernemingen, waarvan enkele met bij- plant 
(rubber, koffie, kina), terwyl tegen de noordgrens 
van het regentschap twee onderne- mingcn liggen 
met kapokaanplant. Daarnaast vindt men eenige 
kleinbedrijven met aanplant van thee, sere, rubber en 
dergelijke, alsmede eenige cassave- en 
serdfabriekjes, meest in In- landscbe en Chineesche 
handen. Van de in de, laatste helft van de vorige 
eeuw bloeiende ta-' bakscultuur voor de 
Europeesche inarkt is niets overgebleven. De 
Inlandsche landbouw omvat in hoofdzaak de teelt 
van rijst on tweede gewas- sen (o.a. mals en 
katjang). 

Eenige oude fortjes wijzen nog op een oor- 
spronkelijk inilitair belang van deze streek, ter- wijl 
tcr hoofdplaats een kampement bestond met 
militaire bezetting, dat thans verlaten is. 

SOEMEDANG (Aanv. DI. IV). District met ge- 
lijknainigo hoofdplaats, tevens hoofdplaats van het 
regentschap Soeinedang der afdeeling (resi- dentie) 
Priangan, provincie West-Java. Het district telt vier 
onderdistricten, t.w. Soemedang- Noord, 
Soeincdang-Zuid, Tjimalaka en Tan- djoengkerta, 
met 37 ddsa^. Men vindt er de thee- ondernemingen 
Margawindoe en Carumby, voorts eenige cassave- 
cn ser6-fabriekjea. Het Soeine- clangsche 
koperwerk (desa Kotakoelon, kota Soe- medang) is 
bekend; ook de weefnijverheid heoft eenige 
beteekenia. 

SOEMEDANG (Aanv. ])】. IV). Hoofdplaats 
van het regentschap Soeinedang der afdeeling (re- 
sidentie) Priangan, provincie West-Java, gelegen 
aan den grooten weg Bandoeng—Cheribon. In de 
laatste helft der vorige eeuw, toen de tabakscul- tuur 
bloeido, waron hier verschciclene Europea- ncn, 
duarna was hot do sedert weer verdweneu militaire 
bczetting, die wat leven bracht. Thans is Soomedang 
con stil plaatsjc, nogal gezocht door 
gepensionneerden met een klein inkomen. In hot 
midden van do alocn-aloen is een godenkteeken 
opgericht, gewijd aan den in 1922 overleden oud- 
regent Pangdran Aria Soeria Atmadja, wiens per- 
soonlijkheid, invloed en bestuursgaven tot ver over 
de grenzen bekendheid en waardeering gc- noten. 

Het regentschap exploiteert ter hoofdplaats een 
zwembassin (bron) en sedert kort een tennis- baan. 
Voor klimatologische gegevens zie do bo- 

schrijving van het regentschap onder het gelijk- namig 
hoofd.- 

TANDJOENGSARI (Aanv. DI. IV). District 7 met 
gelijknamige hoofdplaats van het regent- / s°hap 
Soomedang der afdeeling (reaidentie) Pfi- ahgan, 
provincie West-Java. Het district telt drie 
onderdistricten, t.w. Tandjoengsari, Ran- tjakalong en 
Tjikeroeh en 29 d^sa's. Men vindt er de 
thceondernemingen Djatinangor, Tjidjeroek en 
Tjinanggerang； voorts eenige cassave- en ser6- 
fabriekjos .Er wordt thee bereid voor de binnen- 
landsche markt. Verder is nog van belang de aan- 
maak van dakpannen en de wapensmederij (te 
Tjikeroeh), terwijl eenige Europeanen zich bezig 
houden met de hoenderteelt. Het regentschap 
exploiteert een pasanggrahan op de hellingen van den 
Tjidjamboe (主；1100 m)； de distyicts- hoofdplaats 
ligt op een hoogte van 854 m/ 

TJONGGEANG (Aanv. DL IV). Distnct met ' 
gelyknamige hoofdplaats van het regentschap 
Soemedang der afdeeling (residentiej Priangan, 
provincie West-Java. Het district telt drie on-
derdistricten, t.w. Tjonggeang, To mo cn Boeah- 
doea, en 32 ddsa*s. Men vindt er eenige kapok- 
ondernemingen, waarnaast soms nog rubber aan- 
wezig is. Bevolkingsproducten (mangga, pisang, 
kapok e.d.) worden naar Bandoeng, Kadipatdn . en 
Cheribon uitgevoerd. Van het onderdistrict Tomo gaat 
via do Tjimanoek bamboe naar Indramajoe en het 
Madjalengka'sche. 
^TJARMARADJA. District met gelijknamige 
hoofdplaats van het regentschap Soemedang der 
afdeeling (residentie) Pmangan, provincie West- Java. 
Het district telt vier onderdistricten, t.w. Darmaradja, 
Sitoeradja, Wado en Tjadasngain- par, en 38 d^sa's. 
Men vindt er de theeonderne- mingen Pasirpadang, 
Tjiboegol, Gandjartemoe, Nandjoengdjaja on 
Tjimedang, welke laatsto on- derneming ook rubber 
verwerkt. Naast rijstcul- tuur en tweede gewassen als 
mala en cassave is de bovolkingsaanplant van theo, 
tabak en ser6 van eenig belang. Voorts is er een ser6-
fabriekje. Be- volkingsbedrijfjes als pannenbakkerijen 
— die overigens ook elders in het regentschap 
verspreid worden aangetroffen — en de plaatselijk 
nogal bekende smederij in de kampoeng Tjisoerat lei- 
den een kwijnend bestaan/ 

WAPENS DER ZELFSTANDIGE GEMEEN-。 
SCHAPPEN. (Aanv. DI. IV, WAPENS (STEDE- 
LIJKE). Sinds de ordonnantie van 7 September 1928 
(Ind. Stb. no. 394) mogen de zelfstandige 
gomeenschappen, ingesteld op den voet van het zcscle 
of twaalfdo hoofdstuk der Indische Staats- rogeling —
dat zyn dus de (atads)gemeenton, de provincies, de 
regentschappon en de andere locale ressorten, alsmedo 
de waterschappen — geen wapen voeren zondcr 
toestemming van den Gou- verneur-Goncraal. Aan de 
gemoenschappen, dio reeds eon wapon voerden, werd 
daarbij de vor- plichting opgelegd om binnen drio 
maanden na de inwerkingtreding van de ordonnantio 
een ver- zoek to doen, om iu het gebruik van dat wapen 
te worden bevestigd. Wordt de toestomming tot het 
voeron van cen wapen verleend, dan wordt van alle 
betrekkelijke bescheiden cen exemplaar toe- gezonden 
aan den Landsarchivaris, die van al deze gegevons een 
register bijhoudt, terwyl aan de betrokken 
gomoonschap een wapendiploma wordt uitgereikt. Op 
het verzoek om een wapen te voeren wordt het advies 
ingowonnen van den Hoogen Raad van Adel in 
Nederland. 
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De volgende zelfstandige gemeenschappen voeren 
thans een wapen. 
A. (STADS)GEMEENTEN, 

A rnboina. A an de gemeente Amboina word toe- 
stefffnYiffg Vferleend tot het voeren van het volgen-
de wapen: 

Doorsneden： I. in zilver een 17de eeuwsch 
compagniesschip van natuurlijke kleur, zeiknde op 
een zee van azuur: II. in goud een kasteel van keel, 
voorstellende het „Casteel Victoria5*. Het schild 
gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en 
twee paarlen. Schildhouders: twee leeuwen van 
goud, getongd en genageld van keel. Het wapenlint 
zal dragen de spreuk: ,,Door de eeuwen trouw" in 
latijnsche karakters. 

In het wapen is de herinnering bewaard aan het 
fort Victoria, dat na de verovering door de 
Nederlanders op de Portugeezen in 1605 een be- 
langrijk steunpunt is geweest voor het Neder- 
landsche gezag in dit gedeelte van den archipel. Ter 
herdenking van het feit, dat de verovering van 
Amboina geschied is met behulp van de vloot, is 
voorts een Compagniesschip in het wapen 
opgenomen. , 

Bandoeng. De officieele beschrijving van bet 
wapen luidt: 

Geschuind; I. van goud； II. golvend gedwars- 
balkt van tien stukken van azuur en zilver. Over alles 
been een gekanteelde schuinbalk (negen kanteelen) 
van sabel. Het schild gedekt met een gouden kroon 
van drie bladeren en twee paarlen. Schildhouders: 
twee leeuwen van goud, getongd en genage]d van 
keel. Wapenspreuk: „Ex undis Sol" in gouden 
latijnsche letters op een lint van azuur. 

Aan het ontstaan van de stad Bandoeng zijn 
verschillende legenden verbonden, welke beschre- 
ven zijn in het boekwerkje van Dirk Riihl： Het 
wapen van Bandoeng. De legende, die aan het wapen 
ten grondslag ligt, houdt in, dat de naam Bandoeng 
zou zijn afgeleid van bandoengen (dam), welke dam 
gelegd zou zijn in een vroeger daar bestaan hebbend 
kratermeer, dat later zou zijn drooggelegd. De 
golflijnen rechts in het wapen stellen het water voor 
； de zwarte balk verte- genwoordigt den dam, 
terwijl bet gouden veld een zinnebeeld is van de 
toekomst. De wapen- epreuk: „uit de golven de zon", 
duidt eveneens op het ontstaan van Bandoeng, dat als 
een stra- lende zon uit de wateren zou zijn verrezen. 
(Vgl. voor deze legende ook het orgaan van den 
P.E.B., 9de jaargang no. 10, biz. 150 e.v.). 

Batavia. De beschrijving van dit wapen werd 
opnieuw vastgesteld als volgt: 

In oranje een zwaard van staal, omkransd door 
twee lauwertakken van natuurlijke kleur, ge- kruist 
boven het gevest en tezamen gebonden met ter 
weerszijden wapperende linten van zilver. Het schild 
gedekt met een stedenkroon van goud. Schildhouders
： twee leeuwen van goud, getongd en genageld van 
keel. Wapenspreuk: „Dispereert niet", in gouden 
latijnsche letters op een lint van azuur. Het 
oorspronkelijk oranjekleurige schild, dat in den loop 
der tijden rood geworden was, is thans dug weer in 
zijn ouden staat hersteld. 

Blitar. De officieele omschrijving van het 
Blitarsche wapen luidt: 

Gedeeld: rechts: in goud een berg van azuur, 
oprijzende uit den schildvoet; links: in keel het 
jaartaltempeltje van het Panatarantempelcom- plex. 
Het schild gedekt met een gouden kroon 

van drie bladeren en tweepaarlen. Schildhouders: 
twee leeuwen van goud. getongd en genageld van 
keel. Wapenspreuk: „Labor Tmprobus Omnia 
Vincit", in gouden latijnsche letters op een lint van 
azuur. 

De verschillende uitbarstingen van de Kloet 
hebben Blitar meermalen geteisterd, doch daar- 
naast dankt Blitar's omgeving aan dien vulkaan haar 
groote vruchtbaarheid en als gevolg hiervan de 
gemeente haar welvaart. Het is dan ook deze berg, 
die in het wapen is gesymboliseerd. Voorts is aan de 
geschiedenis van Blitar het Panataran- 
tempelcompJex nauw verbonden en het sedert 
uitgegraven en geheel gercstaureerde jaartal 
tempeltje is daarom in het wapen opgenomen als 
symbool van den wederopbouw van Blitar, dat 
meermalen onder het Kloetzand bedolven is ge-
weest. 

Builenzorg. De beschryving van dit wapen luidt 
： 

Doorsneden: I. Gedeeld: rechts het Rijkswa- pen, 
zijnde: in azuur, bezaaid met staande blok- jes van 
goud, een leeuw van goud, gekroond met een kroon 
van drie bladen en twee parclpunten van hetzelfde, 
getongd en genageld van keel, in den rechter 
voorklauw opgeheven houdende in schuinslinkschen 
stand een ontbloot Romeinsch zwaard van zilver met 
gevest van goud, en in den linker een bundel van 
zeven pijlen van zilver, met punten van goud, de 
punten omhoog en de pijlen tezamen gebonden met 
een lint van goud； links: in keel een zeeleeuw van 
goud ； II. in zilver: een drietoppige berg van azuur, 
oprijzende uit den schildvoet. Het schild gedekt met 
een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen. 
Schildhouders: twee leeuwen van goud, getongd en 
genageld van keel. 

Aan dit wapen ligt de gedachte ten grondslag, dat 
het een symbool moet zijn van de historic van 
Buitenzorg en van het heden. De gouden zee- ]eeuw 
op een rood veld is het wapen van den stichter van 
Buitenzorg, den Gouvcrncur-Gene- raal Van Imhoff. 
Het Nederlandsche Rijk»w<ij)cn is het sy in bool 
van het heden, nu Buitenzorg de residentie is van den 
vertegenwoordiger van de Kroon. Tenslotte is de 
Salak in het wapen oj)ge- nomen, omdat deze berg 
Buitenzorg geheel domineert. 

Cheribon. De beteekenis van den naam Cheri- 
boiT wordt op verschillende manieren uitgelegd en 
66n daarvan is, dat de stad ontstaan zou zijn aan een 
rivier (tji), waarin vele scholen klcinc garnalen 
werden gevonden (rebon). Het is Jiier- orn, dat in het 
gemeentelijk wapen drie garnalen zijn opgenomen, 
terwijl voorts door een zilveren ster de vooruitgang 
der stad is gesymboliseerd. 

De beaehryving van het wapen luidt: 
Doorsneden: J. in azuur een vijfpuntige ster van 

zilver; 2. in zilver drie zwemmende garnalen van 
azuur, twee toegewend en een omgewend. Het schild 
gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en 
twee paarlen. Schildhouders: twee leeuwen van 
goud, getongd en genageld van keel. Wapenspreuk: 
„Per aspera ad astra" in gouden letters op een lint van 
azuur. 

Madioen, De officieele beschrijving van dit 
wapen luidt: 

Doorsneden: 1. in goud twee bergen met afge- 
sneden top van azuur, do eene schuin achter den 
auderen geplaatst; 2. van sinopel. Over 1 en 2 een 
golvende d wars balk van zilver. Het schild 
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gedekt met cen gouden kroon van drie bladeren en 
twee paarlen. Schildhouders: twee leeuwen van 
goud, getongd en genageld van keel. Wapen- 
spreuk: „Montes prosperitatem vident", in gouden 
latijnsche letters op een lint van azuur. 

In dit wapen is de stadsgemeente Madioen 
gesymboliseerd, welke stad geheel beheerscht 
wordt door den Lawoe en den Wilis. De groene 
schildvoet duidt op de rijstvelden en riettuinen, 
welke Madioen omringen. 

Magelang. Het wapen van deze stadsgemeente is 
als volgt: 

In azuur een omgekeerde gaffel van zilver; 
hieroverheen een ring van goud, waarbinnen eon 
paalsgewijs geplaatste spijker van sabel, de punt 
vallende in de gaffelopening. Het schild gedekt door 
een gouden kroon in stoepa-vorm. Schildhouders: 
twee leeuwen van goud, getongd en genageld van 
keel. De zilveren gaffel is een sym- bool voor de 
drie groote wegen, die in Magelang samenkomen, 
nl. die naar Scmarang, die naar Jogja en die naar 
Poerworedjo. De gouden ring stelt de kota voor 
(Mahagelang = grooto ring). Het middelpunt van 
den ring valt samen met de gaffdsplitsing en vormt 
tevens het midden van het schild. De zwarte spijker, 
waarvan de punt, in de gaffelopening is gelegen en 
welke geheel binnen den ring valt, symboliseert den 
Tidar, den platgekopten berg bij Magelang, die 
volgens de legcnde het middelpunt van Java vormt, 
en waardoor de spijker geslagen zou zyn, waarmede 
het eiland is vastgelegd. Waar tenslotte Magelang in 
het middelpunt is gelegen van de over- blijfselen uit 
den ouden Hindoetijd (Boroboedoer, Mendoet e.d.), 
is een gouden kroon in stoepa- vorm, versiercl met 
drie dagobs en met Iingga*s van zwart cdclgcsteente 
boven het schild ge- plaatst. 

Makassar. De gemeeiite Makassar werd be- 
vestigd in het gebruik van het wapen, zooals dit 
beschreven is in Deel IV, met dien verstande, dat de 
oorspronkelijke stedenkroon vervangen is, terwijl 
ook de officieele bcschrijving eenigszins werd 
gewijzigd. Deze luidt thans: 

In goud: een gcplante, vruchtdragende cocos- 
palm van sinopcl. De stam op ongeveer ecn derde 
van de hoogte doorstoken met een degon van zilver, 
Rchuinsrechts geplaatst, de punt ornhoog. Het 
schiki gedekt met een gouden kroon van drio 
bladeren en twee paarion. Schildhouders: tweo 
herten in natuurlijke kleur, staando op een tak van 
ecn tangkalakboom van sinopel. 

Malang. J)e officieclo beschrijving van het 
wapen dcr stadsgemeento Malang luidt: 

In azuur een gaandc lecuw van goud, getongd en 
genageld van keel, bonovens een vrij kwarticr van 
zilver en een lotosbloem en stengel van sinopcl. Met 
schild gedekt met cen gouden kroon van drie 
bladeren en twee paarlen. Schildhouders twee 
leeuwen van goud, getongd en genageld van keel. 
WaponHpreuk: „Malang nominor sursum movcor", 
in gouden latijnsche letters op een lint van azuur. 

De stad Malang is gelegen in de nabijheid van de 
i)laats Singosari en het is voornamelijk dezo naam, 
die in het wapen is afgebeeld (Singo = leeuw, sari = 
lotosbloem). Waar voorts Malang „dwarsn 
betcekent, ie als waponsprouk gekozen: dwars word 
ik goheeten, opwaarta stroef ik. 

Manado. De gomeente Manado voert hot vol- 
gendo wapen: 

In keel een kokospalm van zilver, rustende op een 
schildvoet van goud. Het schild gedekt met een 
gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen. 

De havenplaats Manado dankt haar groei en bloei 
aan de klappercultuur, in verband waar- mede de 
kokospalm als wapenfiguur werd gekozen. 

Medan._I)e stad Medan is het centrum van de 
DelitanBak en dankt daaraan haar opkomst en haar 
bloei. Het is dan ook de tabakscultuur, die 
gesymboliseerd is in het wapen, dat als volgt luidt: 

In goud een geplante bloeiende tabaksboom van 
natuurlijke kleur, de bloesems van zilver. Het schild 
gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en 
twee paarlen. Schildhouders: twee leeuwen van 
natuurlijke kleur. Wapenspreuk： „Efflorescens e 
planitie" in latijnsche letters van sabel op een lint 
van zilver. 

Modjokerto. Aangezien Modjokerto gelegen is 
ongeveer op de plaats, waar volgens de overlevering 
zich vroeger de hoofdstad van het rijk van 
Modjopait zou hebben bevonden, dat zijn naam zou 
ontleenen aan den modjoboom, is als stadsembleem 
deze boom gekozen. Het wapen luidt als volgt: 

In zilver een vruchtdragende modjoboom in 
natuurlyke kleur, geplant in een grond van sinopel. 
Het schild gedekt met een gouden kroon van drie 
bladeren en twee paarlen. 

Padang. De gemeente Padang voert sinds 1926 
een wapen, waarvan de beschrijving luidt: 

Een in vier kwartieren gedeeld wapenschild, 
bevattende in het linker-bovenkwartier van azuur 
den Nederlandschen leeuw van goud met tong van 
keel; in het rechter-bovenkwartier van zilver een 
koopvaardijsehip; in het linker-onder- kwartier op 
zilveren grond eenige palmen van sinopel tegen berg 
en rijstveld in natuurlijke kleur; in het rechtor-
onderkwartier van azuur een karbouwenkop van 
goud. Het schild wordt gedekt door een 
Minangkabausch huis met dak van zilver en wand 
van keel. Als schildhouders fungeeren twee 
klimmende tijgers van goud met tong van keel en 
nagel van zilver. Op het lint onder het wapenschild 
komen voor de woorden „Salus populi suprema lex" 
van goud op onder- grond van keel. 

In het wapen is getracht de betrekkingen tus- 
schen hot Moederland en Padang te symbolisee- ren. 
Het Moederland is weergegeven door den 
Nederlandschen leeuw, de betrekkingen tusschen 
hot Moederland en Sumatra's Westkust door het 
koopvaardijsehip, de cultures ter Sumatra's 
Westkust door do groep klapperboomen (drie) bij 
een sawah, terwijl tenslotte de karbouwenkop duidt 
op den naam van de streek： Minangkabau. Met het 
oog op dit laatste werd ook, instede van met ecn 
kroon, het schild gedekt met een Minangkabausch 
huis. 

De geniecnte Padang is echter nog niet be- 
vestigd in hot gebruik van dit wapen, zoodat het nog 
niot als officieel kan worden aangemerkt. Zelfs 
komt het niet waarschynlyk voor, dat dit wapen 
oxigewyzigd zal worden goedgekeurd, aangezien 
daaraan verschillende heraldieke fouten kloven. Zoo 
is byv., b町kens de van het wapen bestaande 
teekening, steeds de fout gemaakt, dat do begrippen 
rechts en links zyn verwisseld. In de heraldiek wordt 
reohts genoomd dat deel van 
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het wapenschild, dat links is voor den aanschou- 
wer, en omgekeerd. 

Palemban-g. De officieele beschrijving van dit 
wapen luidt: 

Gedeeld: 1. in keel een Mercuriusstaf van zil- 
ver; 2. golvend doorsneden van zilver en azuur, 
waarop een zeilend Indisch riviervaartuig in na- 
tuurlijke kleur. Het schild gedekt met een gou- den 
kroon van drie bladeren en twee paarlen. 
Schildhouders: twee leeuwen van goud, getongd en 
genageld van keel. 

In dit wapen zijn de handel en scheepvaart, 
welke te Palembang de voornaamste middelen van 
bestaan vormen, gesymboliseerd. 

Pa^oeroean. De beschrijving van het wapen 
der'sfadsgemeente Pasoeroean luidt: 

In azuur een burcht van zilver met deur van 
hetzelfde, verlicht met drie zwarte boogvensters 
naast elkander, rustende op een golvend ge- 
dwarsbalkten schildvoet en vier stukken van sinopel 
en goud, en een gouden schildhoofd met drie 
schuinslinks geplaatste sirihbladeren van sinopel. 
Het schild gedekt met een gouden kroon van drie 
bladerenen twee paarlen. Schildhouders; rechts een 
gouden leeuw, getongd en genageld van keel; links 
een koningstijger in natuurlijke kleur, getongd van 
keel. 

In dit wapen zijn de oorsprong en het verleden 
van de stad weergegeven. De naam Pasoeroean toch 
zou zijn afgeleid van „sirih,* en beteekent dan „de 
plaats, waar de sirih groeit". Hierop zinspelen de 
drie sirihbladeren, terwijl het gouden schildhoofd 
wijst op het rijke verleden van deze oude 
handelsstad. In 1707 vestigde de Oost- Indische 
Compagnie zich op de plaats, waar thans 
Pasoeroean staat. In dat jaar bouwde De Wilde drie 
schansen op het strand ter bescher- ming van de 
koopvaarders. Hierom is een schans als 
wapenfiguur gekozen, welke schans rust op een 
golvend gedwarsbalkten schildvoet, welke een 
voorstelling is van het strand, waarop de schansen 
werden gebouwd. De blauwe kleur van het schild is 
een toespeling op de blauwe luchten. Pasoeroean is 
een van de minst regenrijke, tevens ineest zonrijke 
plaatsen op Java. De schildhou- ders werden 
tenslotte gekozen als een aanduiding van het 
Nederlandsche gezag (den leeuw) en het 
inheemsche element (den tijger), dat dit gezag helpt 
schragen. 

Pekalongan. De officieele beschrijving van het 
wapen der stadsgemeente Pekalongan luidt als volgt
： 

In azuur een netwerk van goud, waaroverheen 
drie zilveren visschen, 2 en 1 rechtopgeplaatst; het 
schild gedekt met een gouden kroon van drie 
bladeren en twee paarlen； schildhouders: twee 
rood getongde en genagelde gouden leeuwen onder 
het wapen een lint met de spreuk: „Pek- along-an". 

De naam Pekalongan schijnt afgeleid te zijn van 
het Javaansche woord “along", hetgcen be-
teekent :veel, groot, voorspoedig of geluk, doch 
uitsluitend ten aanzien van de vischvangst met 
sleepnetten. Pekalongan beteekent dus „Pek- (Pa)-
along-an,\ datis: de plaats (aan de zeekust), waar 
men voorspoedige vangst heeft bij het vis- schen 
met sleepnetten. Een en ander is in het wapen 
gesymboliseerd. 

tangsiantar. De gemeente Pematangsian- 
tar voert een wapen, waarvan de offioieele be- 
schrjjving luidt; 

In azuur een paliaadeering van goud van zes 
aaneongcsloten, van boven toegespitste palen, 
reikende vanuit den schildvoet tot de helft van de 
schildhoogte； over alles been drie lansen van 
zilver met stelen van sabel naast elkander, ko- 
mende uit den schildvoet. Het schild gedekt door 
een gouden kroon van drie bladeren en twee 
paarlen. Schildhouders: twee leeuwen van goud, 
getongd en genageld van keel. 

Met het woord “Pematang" wordt aangeduid een 
“ommuurd en versterkt verblijf van den vorst". Dit 
symbool van vesting is weergegeven door een 
omheining van palen. „Marantar>, beteekent in het 
Simeloengoen Bataksch ,,ten strijde gaan',. Van da 
ar het symbool van de weer- baarheid, in het wapen 
uitgedrukt door de drie lansen. 

Salatiga. Aan het wapen van Salatiga ligt de 
volgende legende ten grondslag. Er leefde eens te 
Semarang een invloedrijk man Kjahi Pandan- Aran 
geheeten, die op zekeren dag, tezamen met zijn 
echtgenoote te voet op reis ging naar Solo. Zijn 
vrouw droeg bij zich een koker van bamboei gevuld 
met goud en edelgesteente, ondanks het gebod van 
ha ar man om, met het oog op de on- veiligheid van 
den weg, gecn kostbaarheden mede te nemen. 
Gaandeweg bleef de vrouw wat achter en toen zij 
zoo een flin ken afstand hadden afgelegd, traden 
plotseling drie roovers op Kjahi Pandan-Aran toe. 
Doze sprak echter ： ,,Doet mij geen kwaad, want 
ik hob nicts bij mij. Begeert gij buit, gaat dan naar 
die vrouw, die daar in de verte achter mij loopt. Zij 
heeft een bamboe koker, gevuld met goud en 
edelgesteente bij zich. Die moogt gij hebben, doch 
doodt rnijn vrouw niet!" Hierop begaven de drie 
roovers zich naar de vrouw en eischten den koker 
op. Zij openden dien en zagen al het goud en 
edelgesteente. Door begeerte bevangen wierpen zij 
zich op clkaar teneinde ieder voor zich den buit 
allecn te ver- krijgen eu in hun woede doodden zij 
elkaar. Kjahi Pandan-Aran, die uit do verte het 
eindc van den strijd gezien had, begaf zich naar zijn 
vrouw en sprak: „Voorwaar, het was voorbe- stemd, 
dat hicr de disa „Salah-tiga" zal zijn, want door de 
slechtheid van dezc drie roover« is alles verkeerd 
afgeloopcn". En hij stapcldc drii： steenen, den 
eenen op den anderen, op elkaar, welke stapel 
“Watoe-toempoek" geheeten, thans nog op een 
afstand van 1,5 km van Salatiga, op den weg naar 
Bringin, is gelegcn. 

De beschrijving van het naar aanlciding van deze 
legende vaatgesteldc wapen luidt： 

Eon gedeeld schild van azuur en sinopel, be- 】
adcn met een paal van zilver en een schildhoofd van 
goud, waarop in het midden drie zeshoeken van 
sabel 1 : 2. llet schild gedekt met een gouden kroon 
van drie bladeren en twee paarlen. 

In dit wapen zijn dus drie legendarische stee- nen 
opgenonien； het blauwe veld stelt voorts de reede 
van Semarang voor, tcrwijl het groene veld het 
achterland, de bergen, uitbeelden. 

Semarang. (Vgl. voor den oorsprong van het 
Semarangsche wapen DI. IV). De officieele be-
schrijving luidt: 

In azuur een staande maagd van zilver, het hoofd 
omkransd met eiken lauwerbladeren vran sinopel, 
de rechterarm eenigszins achterwaarts uitgestrekt 
en de hand rustende op den kop van een achter haar 
liggenden leeuw van goud, die met zyn 
rechtervooi'klauw een bundel van negen* 
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tien pijlen van zilver vasthoudt; do linkerarm 
eveneens eenigszins uitgestrekt en de hand steu- 
nende op een anker van zilver met een tros van 
hetzelfde. Het schild gedekt met eene steden- kroon. 

Soekaboemi. De plaats Soekaboemi — deze naam 
werd in 1815 aan het land Tjicolle gegeven —ligt 
temidden van de thee- en rijstcultures en het zijn dan 
ook deze beide cultures, die gesym- boliseerd zijn in 
het gemeentelijk wapen, waar- van de beschrijving 
luidt als voIgt: 

Gedeeld: 1. in azuur een padi-aar van goud; II. in 
zilver een tak van een theeplantin natuur- lijke kleur. 
Het schild gedekt met een gouden kroon van drie 
bladeren en twee paarlen. Schild- houders: twee 
leeuwen van goud, getongd en genageld van keel. 

Soerabaja. Aan het wapen van Soerabaja ligt de 
legende ten grondslag van den geweldigen strijd, die 
tusschen den haai (soer&) en den kro- kodil (baji) 
werd gevoerd om de heerschappij over de zoute en 
de zoete wateren. Deze strijd vond zijn hoogtepunt 
in een gevecht, dat aan den mond van de kali 
Brantas werd geleverd in de nabijheid van een brug. 
Water en brug werden rood ge- kleurd door het 
bloed van de strijdende dieren en de brug heet 
sindsdien nog steeds de „Roode brug". Ter 
herinnering aan dezen strijd werd aan de aldaar 
gelegen stad de naam gegeven van „SoeribajA,,>. De 
haai en de krokodil zijn beide in het gemeentelyk 
wapen gesymboliseerd, ter- wijl ook in de 
wapenspreuk deze syinbolen wor- den 
teruggevonden. Deze spreuk kan worden vertaald 
als: „Dapper in den strijd". De offici- eele 
beschrijving luidt: 

In azuur een zwemmende haai van zilver, de kop 
omlaag en de staart opgebogen, waaronder een 
zwemmende omgewendc krokodil, de kop naar 
boven gericht en de staart opgebogen. Het schild 
gedekt met cen gouden kroon van drie bladeren en 
twee paarlen. Schildhouders: twee leeuwen van 
goud, getongd en genageld van keel. Wapenspreuk
： „Soeri-ing-bijA,n, in gouden latynschc letters op 
een lint van azuur. 

Tcgal. De stad Tcgal was reeds ten tijde van do 
Oost-Indische Compagnio een bloeiende plaats, die 
in het work van Valentijn genoemd wordt: „een van 
de groote strandsteden, in welke acht- duizend 
huisgezinnen zijnn. Ter herinnering aan dezen 
V.O.C.-tijd word voor het gemeentelijk wapen een 
Oost-Indiii-vaarder gekozen, waarvan de teekening 
ontleend in aan een oude prent van 
P. Bast uit het jaar 1599. 

Het wapen wordt als volgt beachrevon: 
In azuur ccn zcilende Oost-Indie-vaarder van 

goud met twee Ncderlandscho vlaggen in top, 
rustendo op oen zee van zilver, mot blauwe golf- 
schaduwen, waaruit rechts een strand van goud 
oprijst, uitguande van don schildrand, waarop con 
palm boom van sinopcl. Hot schild gedekt met een 
gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen. 
Schildhouders： twee leouwen van goud, getongd 
en genageld van keel. Wapenspreuk: ,,Hou-zc。'', 
in zwarto lutijnsche letters op een blauw lint. 

B. PROVINCIBS. 
West-Java. Van do provincies voert alleen de 

provincio West-Java een wapen, waarvan do be- 
schryving luidt als volgt: 

Godeeld: in azuur een Mercuriueetaf van goud; in 
goud drie padi-aren van sinopol na&st elkan- 

der, waarvan do uiterste afgewend. Het schild 
gedekt met cen gouden vijfbladerigen kroon. 
Schildhouders: rechts een gouden leeuw, getongd 
en genageld van keol; links een zilveren bantdng 
met hoorns en hoeven van goud. 

De gouden Mercuriusstaf duidt op de welvaart in 
de provincie als gevolg van den handel, terwijl de 
groene padi-aren op de vruchtbaarheid, in 
hoofdzaak door den rijstbouw, wijzen. 

C. REGENTSCHAPPEN. 
Garoet. De beschrijving van het regentschaps- 

wapen luidt als volgt: 
In azuur een gouden kris in de scheede, het gevest 

naar boven, omgeven door een krans van de garoet 
in goud. Het schild gedekt door een gouden kroon 
van drie bladeren en twee paarlen. Schildhouders: 
twee leeuwen van goud, getongd en genageld van 
keel. Wapenspreuk: „Opes regum corda 
subditorum" in latynsche letters op een lint van 
azuur. 

De gouden kris is het symbool van de eenheid 
van dienaar en heer, terwijl voorts de garoet- takken 
duiden op den naam van het regentschap. Ook de 
wapenspreuk duidt op de eenheid, welke er 
tusschen het regentengezag en de onderdanen 
behoort te bestaan. 

Pandiglang. Aan het wapen van Pandcglang 
ligt de legende ten grondslag van de drie kanon- 
nen, welke als losprijs werden betaaid voor de 
prinses Tandoeran-gagang, een aan den boepati 
van Djakatra, 66n aan den sultan van Bantam 
en 6en aan den soesoehoenan van Mataram. Het 
volksgeloof wil, dat het kanon, dat aan den Sul- 
tan van Bantam is aangeboden, van het manne- 
lijk geslacht is, terwijl dat, hetwelk aan den soe- 
soehoenan van Mataram werd geschonken, van 
de vrouwelijke kiinno is. Het mannelijke kanon 
voelde zich steeds aangetrokken tot het vrouwe- 
lijke, met het gevolg, dat het zich steeds begaf 
naar Mataram. Dit begon echter den Sultan van 
Bantam te vervelen en om te beletten, dat zijn 
kanon steeds op reis ging, liet hij door een smid 
een sterken ring vervaardigen, waaraan het ka- 
non werd vastgeklonken. Deze smid woonde aan 
den voet van den Goenoeng-Karang en sindsdien 
werd de plaats, waar zijn woonplaats was, ge- 
noemd „Pandaj-gelang,*, (pandaj = blaasbalg en 
gelang = ring), welko naam later verbasterd is 
tot Pandcglang. Blaasbalg en ring zijn beido ge- 
symboliscerd in het wapen, waarvan de beschrij- 
ving luidt als volgt: 

Doorsneden in sinopel; beneden: een inland- 
sche blaasbalg van goud, tusschen do pypen 
waarvan aan den voet een vlam van natuurlyke 
kleur; boven: een ring, eveneens van goud, waar- 
door een rijpe padiplant van zilver is gestoken. 
Het schild gedekt met een vijfbladerige kroon 
van goud. Schildhouders: twee leeuwen van goud 
getongd en genageld van keel. Wapenspreuk: 
,,Repeh rapih gemah hardja" in latijnsche letters 
van sabel op een lint van goud. 

Do rijpe padiplant duidt op do welvaart van het 
regentschap, waarvan de bevolking grootendeels 
op de rijstcultuur is aangewezen. Ook de wapen- 
spreuk, welke kan worden vertaald als: „Eon 
samenleving, waar rust, orde en eeusgezindheid 
heerscht, stemt tot innerljjken vrede en leidt tot 
stoffelijke welvaart'\ houdt verband met den 
toestand in het regentschap. 

Tjiandjoer. De beschrijving v&n het Tjian・ 
djoersche wapen luidt als volgfr: 
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Linke geschuind: 1. in azuur een zilveren blauw-
geschaduwde zee, waarboven uitsteekt de kop van 
een zwemmenden neushoorn van zilver, het oog van 
keel; 2. in goud een berg van sinopcl, in den vorm 
van een afgeknotten kegel. Het schild gedekt met 
een gouden kroon van vijf bladeren. Schildhouders: 
twee aanziende koningstijgers in natuurlijke kleur. 
Wapenspreuk: „Loh Djinawi" in latijnsche letters 
van sabel op eon zilveren lint. 

De badende witte rhinoceros duidt het syin- bool 
aan van de hoofdplaats Tjiandjoer. Volgens de 
overlevering toch is op raad van den eersten boepati 
(Dalem Tjikoendoel) Tjiandjoer gesticht op de plek, 
waar een witte neushoorn placht te baden. Voorts is 
de Gede, als voomaamste berg van het regentschap, 
in het wapen opgenomen, terwijl de wapenspreuk 
kan worden vertaald als: „Langs ordelijken weg tot 
bloei gerakend”. 

D. LOCALE RESSORTEN. 
Ressort Minahasa. Aan het ressort Minahasa 

werd toestemming verleend tot het voeren van het 
volgende wapen: 

In zilver een aanziende uil met ontplooide vlucht, 
in zijn klauwen houdende twee takjes van de 
tawaangplant, ieder met acht bladeren, zoomede zes 
speren, waaiervormig geplaatst met de punten 
benedenwaarts gericht, allcs in natuurlijke kleur. 
Een lint van goud met de wapenspreuk :„Fides 
pacta". 

De uil (kembaloean) is volgens Minahasasche 
overlevering de vogel, die „Empoeng Wangkoe" (de 
Groote Geest) aan den mensch („dotoe Ma- marimbing") 
heeft geschonken om gedurende den nacht over de 
menschen te waken en hen door zijn roep te 
waarschuwen voor slechte zaken en mededeeling te doen 
van de goede dingen, die komen zullen. De tawaangplant 
werd vroeger door de heidensche priesters bij al hun 
ceremonien gebruikt en wordt nog beschouwd als wettig 
grensteeken bij de afpaling van gronden. Elk takje heeft 
acht bladeren, die tezamen de zestien kiesdistricten 
vormen, waarin de Minahasa' is verdeeld, terwijl 
tenslotte de zes speren voorsteL/ f Jen de zes 
bestuursdistricten van de Minahasa. / A 沌 BERRETTY 
(DOMINIQUE WILLEM), gebofen ' te Jogjakarta jjp 20 
November 1890, overleden bij ^de ramp met het 
vliegtuig ,,Uivcr" op reis naar Indie op 21 December 
1934. Zijn vader hield daar een school voor kinderen uit 
de families der Zelfbestuurders in de Vorstenlanden. 

Trad na zijn schoolopleiding in dienst van de 
Gouvernements P.T.T. Begaf zich vervolgens in de 
joumalistiek en was o.m. redacteur bij de ..Java-
Bode**. Ondemam als jong journalist rei- zen, o.a. 
naar Japan. Onderscheidde zich reeds op jeugdigen 
leeftijd door zijn snellc en vakkun- dige 
berichtgeving. Hij was de oprichter van de N.V. 
Algemeen Nieuws- en Telegraafgenoot- schap 
“Aneta?' (Zie aldaar). Begin 1931 werd het 
agentschap te *s*Gravenha^e omgezet in eene 
naamlooze vennootschapfde N.V. Aneta- Holland), 
waarvan de aandeelhouders aanvanke- lijk waren 
Berretty zelf alsmede de firmanten van de 
Persbureaux Vaz Dias en Ned. Correspon- 
dentiebureau voor Dagbladen. Sindsdien zijn de 
belangen van Berretty in deze Hollandsche 
vennootschap in andere handen overgegaan. Door 
het energieke werk van Berretty is het mogelijk 
gebleken een seindienst op te bouwen, die Binds 17 
jaren een breede etroom van voor- licht-ing en 
godaohten heeft gedragon tueschen 

Nederland en de overzeesche gewesten. Hij heeft 
steeds getracht in het belang van don opbouw en 
uitbreiding van deze zeer uitvoerige seindien- 
sten het cooperatief verband tusschen de dag-
bladen in Nederlandsch-Indie te bevorderen en te 
doen handhaven. Hij vereenigde in zijn per- 
soonlijkheid alle capaciteiten om deze dikwijls 
moeilijk te bewerkstelligen eenheid te bewaren 
en heeft voor dit nationale werk steeds de mede- 
werking en steun van de Nederlandsch- Indische 
Regeering genoten. Ook bij de buitenlandsche 
persagentschappen.met welke Aneta 
samenwerkt, genoot Berretty als expert en 
grondig kenner van de pers en de persbelangen in 
het geheele Verre Oosten een zeer hoog aanzien. 

De waardeering, die Berretty in binnen- en 
buitenland genoot, vond uitdrukking in de vele 
onderscheidingen, die hem werden verleend./ 

RANTAUBINOEANG. (Aanv. DI. III)ZEen' deel 
van het landschap Kepenoehan, onderaf- deeling 
Rokan, grenzende aan de onderafdeeling Bagan-
Siapiapi. De hoofdplaats van deze land- streek, ook 
Rantaubinoeang genaamd, ligt vlak bij de grens met 
de onderafdeeling Bagan-Siapiapi; daar zetelt een der 
voornaamste soekoe- hoofden van het landschap 
Kepenoehan. Rantaubinoeang is overigens van 
weinig belang en belioort tot de kleinere langs de 
Rokan-kanan gelegen kampoenga. In het regenarmc 
jaarge- tijde is de Rokan-kanan slcchts tot hier voor 
motorbootjes bevaarbaar; bij langdurige droogte 
komen deze bootjes zelfs niet zoover, doch slechts tot 
Si Arang-Arang, stroomafwaarts gelegen. 

SIBAJANG, (Aanv. DI. III). De voornaamste 
middelen van bestaan in het stroomgebied van deze 
rivier in het gouvemement Oostkust van Sumatra zijn 
naast ladangbouw, het zoeken van boschproducten, 
i.c. damar, voornanielijk in Batoe Sanggan en 
Loedai, en gambirteelt in Loedai. Allerwegen 
worden uitgestrekte ]nland- sche rubbertuinen 
aangetroffen, met d(； opbrengst waarvan de 
bevolking zich tegen het oogsttekort van haar ladangs 
tracht te dekken. De voornaamste plaats aan de 
Sibajang is Koontoe, dat door een 15 km. langen 
landschapHvvcg met den asweg PakanBaroe -Taloek 
ter hoogte van Li pat Kain (zie PAKAN BAROE en 
KA.MPABKIRI) verbonden is 

ANGKALAN (Aanv. 1)1. I). Ecn der vicr re- 
gentschappen van de residentie Madocra, pro- vincie 
Oost Java, sinds 1928 een a u ton oom ge- bicdsdeel 
(Ind. Stb. 1928 no. 324). Adininistra- tief is het 
regentschap ondervcrdeeM in vijf dis- tricton, 
Bangkalan, Kwanjar, Blega, Arosbaja en Sapoeloe, 
waaronder in totaal resKorteeren 18 on- derdistricten 
met 282 desa^ (de Madoereesche ddsa bestaat a]s 
rege] uit een complex van neder- zettingen). Het 
aantal inwoners bedroeg in ] 930 311 Europeanen, 
502854 inheenischen en 2036 Vreomde 
Oosterlingen. Ter iDustralie van den snellen 
bevolkingsaanwas zij verrneld, dat volgens de 
volkstelling van 1920 de inlandsche bevolking 
422982 zielen telde. De oppervlakte van dit 
regentschap bedraagt 1.306,82 km2, de ge- middelde 
bevoJkingsdichtheid in J930 dus 386,6 per km2. De 
veestapel telde in 1932 193.341 stuks zoodat in 
verhouding tot de uitgestrektheid van het 
grondgebied de veedichtheid hier betrekke- lijk groot 
is, grooter dan in do regentschappen Soemenep en 
Sampang van dezelfde residentie. 

De uitvoer van vee, huiden. en v l ucjitcc, voor 
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namelijk naa-r Soerabaja, is belangrijk. Het re- 
gentschap wordt doofkruist door den grooton 
verkeersweg van Soerabaja—Kamal—Bangka- 
lan—B16ga en verder naar Sampang—Pameka- 
s&n en Soemenep. De verbinding Soerabaja— 
Kamal wordt onderhouden door een regelmatige 
stoompontendienst van de N.V. Madoera Stoom- 
tram Mij. Laatstgenoemde maatschappij onder- 
houdt ook een autobusverbinding en een atoom- 
tramverbinding over het geheele eiland naar Soe- 
menep. Te Kamal bevinden zich de voornaamste 
werkplaatsen van deze maatschappij. In de buurt 
van Kamal, nabij Soekolilo, bevindt zich een uit- 
gebreid, doch thans verlaten quarantainestation, 
daar gebouwd in den tijd, toen cholera-epidemie- 
en nog op Java en Madoera heerschten. Te Ba- 
toeporong (niet ver van Kamal en Kwan jar) be- 
vinden zich de pyrotechnische werkplaatsen van 
de Koninklijke Marine. 

BANGKALAN (Aanv. D】.I). District van het 
gelijknamige regentschap, residentie Madoera, 
provincie Oost-Java Verdeeld in vier onder- 
districten, namelijk Bangkalan, Sotjah, Bocr- 
neh en Kamal, met 48 disa's. Het aantal in- 
woners bedrocg in 1930 286 Europeanen, 99390 
inheemschen en 1.411 Vreemde Oosterlingen. Te 
Sotjah is een Gouvernements proeftuin aange- 
legd voor de vruchtenteelt. 

BANGKALAN (Aanv. DI.I). Hoofdplaats van 
heV'gelijknamige regentschap, is gelegen aan de 
gelijknamige rivier, welke betrokken is in een 
stelsel van irrigatiewerken rondom deze stad. 
Ter plaatsc zijn gevestigd de regent en de as- 
siatent-resident van Bangkalan, de wedono en 
voorts een Gouvernements Indisch arts, be- 
last met de leiding van het Gouvernements zieken- 
huis. Er bevinden zich een landraad en een land- 
gerecht. Bangkalan is de zetel van den regent- 
ach apsraad van dil autonoine gebiedsdeel. 

De gezondheidstoestand ter plaatse is niet bij- 
zonder goed te noemen. Er heeracht veel malaria^ 
doch men hoopt daarin verbetcring te brengen 
door de gedceltclijk reeds uitgevoerde irrigatie- 
werken in de naaste onigeving. 

AROSBAJA (Aunv. DI. I). Een der vijf distric- 
ten van het rcgentachap Bangkalan, residentie 
Madoera. Er zijn drio ondcrdistricten, Arosbaja, 
Geger en Boeloekagoeng, met 53 dbsa's. Het aan- 
tal inwoners van (lit district bedroeg in 1930 6 
Europeans】，90663 inheemschen en 138 Vreemde 
Oosterlingen. De hoofdplaats van dit district 
draagt eveneens den naain Arosbaja on is ge-/ 
legen aan den verkeeraweg langs de noord- 
kust op 土 15 km afstand ton N. van Bang- 
kalan. 

ASTA (Aanv. DI. I). Vorstelijke bcgraafplaats 
nabij Soemenep, residentie Madoera. Djaga asta 
zijn de met het onderhoud van de graven belaste 
lieden, die als belooning voor hun moeito de be- 
achikking krijgen over een pcrceeJ landrentevrije 
grond, waftrvaii de opbrengst hun ten goede 
koint. Jlet bezitsrecht op deze, men zou kunnen 
zeggen, perdikangronden berust echter niet bij 
do occupanten. Als rcgel gaat de grond wcl over 
van vader op zoon, doch ingeval een djaga asta 
zijn verplichtingcn niet nakomt, kan de beschik- 
king over den grond hem ontnomen wordon. Het 
bezitsrecht berust dus feiteljjk bij do asta als 
afzonderlyko stichting, waarvan do regent van 
Soemenep thans als hot hoofd is te beschouwen. 
De djaga asta-grondon liggeu over versoheidene 

ddsa*8 verspreid, welke dbsa's overigens g66n per- 
dikan-ddsa's zijn. 

BALEGA (BL它GA) (Aanv. DI. I). E6n van de vijf 
districten van het regentschap Bangkalan, residentie 
Madoera, provincio Oost-Java onder- verdeeld in vier 
onderdistricten, Balega, Modoeng, Konang en Galis, 
met 70 dAsa's. Het aantal inwoners van dit district be-
drocg in 1930 14 Europeanen 122.571 inheemschen en 
114 Vreemde Oosterlingen. In 1932 is de 
N. V. Ned. Koi. Petr. Mij. met boringen naar olie- 
lagen in den bodem begonnen, welke in 1933 wer- den 
voortgezet, doch zonder resultaat. Einde 1933 is dit 
bedrijf weder gestopt. 

De eveneens Balega geheeten districtshoofd* 
plaats is gelegen aan een rivier, die denzelfden naam 
draagt, en aan den doorgaanden weg van Bangkalan via 
Sampang en Pamekasan naar Soemenep en is met 
genoemde plaatsen verbon- den door autobusverkeer en 
de Madoera Stoom- tram. 

BARATDAJA (Aanv. DI. I). Een van de zeven 
districten van het regentschap Soemenep, residentie 
Madoera, provincie Oost-Java, verdeeld in vier 
onderdistricten, Baratdaja, Amboenten, Roebaroe en 
Pasongsongan, met 51 d舟a's. De standp]aats van het 
districtshoofd is Amboenten (zie aJdaar). In 1930 
bedroeg het aantal inwoners 103.382 inheemschen, 49 
Chineezen en 74 Ara- bieren. 

BARATLAOET (Aanv. DI. I). E6n van de zeven 
districten van het regentschap Soemenep, residentie 
Madoera, provincie Oost-Java, verdeeld in drie 
onderdistricten, namelijk Goeloek-Goe- loek, Pragaan 
en Ganding, met 40 dfeaa's; zielen- tal 87.281. De 
standplaats van het districtshoofd is Goeloek-Goeloek. 
De bevolking van dit district houdt zich veel bezig met 
de tabakscultuur, zij het ook dat mais het voornaamste 
landbouwpro- duct is voor de eigen voeding/" 

BOENDER (Aanv. DI. I). Een van de acht 
districten, waaruit het regentschap Pamekasan, 
residentie Madoera, provincie Oost-Java, bestaat. Er 
zijn drie onderdistricten, namelijk Galis, Larangan en 
Pademawoe met 50 ddsa*s; zielen- tal in 1930 78.682 
inheemschen, 29 Europeanen, 97 Chineezen en 9 
Arabieren. De standplaats van het districtshoofd is 
Galis. In dit district, ten Z.O. en O. van de plaats 
Pamekasan aan de zee- kust, zijn do 
bevoTkingszoutlanden Mangoenanen Thipak 
gelegen./" 

BRANTA (Aanv. DI. I). Visschers- en haven- ddsa 
(voor prauwen), gelegen aan den grooten weg en de 
stoomtranilijn aan de zuidkust van Ma- doera cn op een 
afstand van ongeveer 7 km ten Z.W. van do 
afdcelingshoofdplaats Pamekasan, residentie Madoera, 
provincie Oost-Java. Het is de havenplaats van een 
groot deel van het regentschap Pamekasan. Ook de 
hoofdplaats Pamekasan betrekt een gedeelte van haar 
ingevoerde goe- deren over zee via deze kustddsa/ 

GAJAM (Aanv. DI. I). Hoofdplaats van het< 
district Sapoedi, een der beide eilanddistricten van het 
regentschap Soemenep, residentie Madoera, provincio 
Oost Java. Do ddsa Gajam ligt aan don zuidkant van het 
eiland Sapoedi (ten 
O. van Madoera) on hceft cen bruikbare reede. Er 
heeft veeuitvoer plaats. De bevolking houdt zich bezig 
met visohberoiding, waarvan het pr> duct grootendeels 
naar Bali wordt uitgevoercir- 

GILI GENTENG, GILI JANG en GIU RADJA // 5 



1532 GIL1 GENTENG—SOEMENEP. 

(Aanv. DL I). Brie kleine eilandjes bchoorende tot het 
regentschap Soemenep, ixjsidentie Ma-_ doera, 
provincie Oost Java. Gili Gentdng en Gili、 Radja, 
ressorteerende onder het district Timoer-' laoet, 
vormden tot voor kort een afzonderlijk on- derdistrict, 
Tandjoeng genaamd^^dat nu bij het onderdistrict 
Bloeto is gevoegd; 
-• KALIANGET (Aanv. DI. II). Havenplaats van 
"Soemenep, oostelijk eindpunt van de Madoera 
Stoomtram en van de doorgaande autobusverbinding 
derzelfdc maatschappi] van Kamal via Bangkalan一
Sampang—Pamekasan en Soeme- nep. Dezelfde 
maatschappi) onderhoudt ook een geregelde 
scheepvaartverbinding van Kalianget naar Panaroekan 
(residentie Besoeki) en terug. De plaats is gelegen in 
het onderdistrict Kalianget, district en regentschap 
Soemenep, residentie Madoera, tevens standplaats van 
den ass. we- dono, verbonden met de hoofdplaats 
Soemenep door een ± 12 km langen weg. Deze haven 
dient niet alleen voor den afvoer van bevolkingspro- 
ducten, do ch is tevens het voornaamste centrum van 
den zoutaanmaak en den dieust van fabriek- matige 
bewerking en verpakking der Zoutregie, terwijl zij als 
zoodanig tevens het centrum vormt van het O.J.Z. 
(Oost-Java-Zeevervoer), de eigen 
scheepvaartorganisatie van de Zoutregie. In de naaste 
omgeving zijn drio groote zoutlanden gelegen, 
namelijk het bevolkingszoutland Soemenep en de 
Gouvernements zoutlanden Nemba- kor-West en 
Gresik poetih, van welke het product tot zoutbriketten 
wordt verwerkt in de bri- kettenfabriek van Kalianget. 
Te Krampon, re- gentschap Sampang, is een tweede, 
doch veel kleiner centrum van den zoutaanmaak 
gelegen, waar eveneens een brikettenfabriek bestaat. Te 
Kalianget is het gewestelijk vaartuig gestation- neerd, 
dat een regelmatigen dienst onderhoudt met den 
Kangean- en Sapoediarchipel en met Banjoewangi. 
Voorts wordt de plaats regelmatig door de K.P.M. 
aangedaan. Er is ecn goede reede en er is voorts 
havengelegenheid voor kleinere schepen.. Het 
onderdistrict Kalianget telt 20 d6sa*s en een bevolking 
van 48648 zielen/ -KAMAL (Aanv. DL II). 
Hav^nplaafs, gelegen “aaiT de zuidwestpunt van het 
eiland Madoera, hoofdplaats van het onderdistrict 
Kamal, district en regentschap Bangkalan, residentie 
Ma- doera, provincie Oost Java. Het is het beginpunt 
van de autobusverbinding van de Madoera Stoomtram 
Maatschappy via Bangkalan—Sam- pang—
Pamekasan— oenienep—Kalianget met een zijlijn van 
Kamal naar Kwan jar aan de zuid- kust, en voorts van 
de doorgaande stoomtram• lijn van dezelfde 
maatschappij via Kwanjar, B16ga naar Sampang—
Pamekasan—Soemenep en Kalianget. Bangkalan is op 
deze stoomtram- verbinding aangesloten door een 
zijlijn van Kamal via Bangkalan一Tanah m6rah naar 
Kwan- jar. Met de etoombootverbinding van de 
Madoera Stoomtram Mij. tusschen Kamal en Soerabaja 
worden ook auto‘8 overgezet. Behalve de stoom- 
bootsteiger der M.S. Mij, bevindt zich te Kamal een 
Gouvernements landingspier, annex een vee- 
inlaadbrug ter vergemakkelijking van het vee- transport 
naar Soerabaja. Kamal is de belang- rijkste 
uitvoerplaats van vee en huiden op Madoera. Ter 
plaatse bevinden zich het hoofdkan- toor en de 
voornaamste workplaatsen der M.S. 

My ;.voorts is de Pyrotechnische werkplaatB der 
Marine daar in de buurt gelegen, in verband 

waarmede er verscheidene Europeanen in de naaste 
omgoving wonen. 

，KANGEAN-ARCHIPEL (Aanv. DI. II). Vormt 
administratief het district Kangean, regentschap 
Soemenep, residentie Madoera der provincie Oost- Java 
en is verdeeld in twee onderdistricten, het westelyk deel 
van den archipel, waarover de wedono tevens 
rechtstreeks bestuur voert en het oostelijk deel onder den 
assistent-wedono van Sapeken. Het district telt 37 
desa's. Het aantal inheemsche inwoners bedroeg bij de 
volkstelling in 1930 40545 zielen, dat der Europeanen 8 
en dat der Vreeinde Oosterlingen 20G. Te Pabdan, pen 
handels- een visschersddsa aan de noordkust, bevindt 
zich een vischinzoutingsloods. De export van visch richt 
zich hoofdzakelijk naar Bali, doch ondervindt den 
invloed van de crisis zeer sterk. De bouwvelden op 
Kangcan Jiggen veelal ver van de ddsa's verwijderd. 
Men bouwt daarom tydelijke tweede woningen, die 
tweemaal's jaars door het geheele gezin worden 
betrokken voor zoolang dit noodig is, namelijk tijdens 
het plan- ten en gedurende het oogsten van het 
rijstgewas. Op deze wijze ontstaat als het ware een 
tijdelijke tweede kampoeng, waar de bevolking zich 
perio- diek ophoudt. Anders dan op het eiland Madoera, 
is hier de padi het voornaamste landbouwgewas. Op 
Madoera zijn mais en cassave de belangrijkstc 
gewassen. Naast den landbouwmocten als voorna- me 
bronnen van inkomsten genoemd worden de 
klappercultuur (copra uitvoer), visch vangsten vee- teelt. 
Op het hoofdeiland Kangean zijn uitgestrek- te 
Gouvernementsdjatibosschen, op het beheer waarvan 
toezicht wordt uitgeoefend door een te Ardjasa 
gevestigdenhoofdopziener van het Bosch- wezen. Deze 
bosschen vallen in het ressoi-t van den houtvester te 
Modjokerto. De Kangeanarchi- pel bezit een belahgrijke 
pluimveeteelt, echter vrijwel uitsluitend voor eigen 
gebruik. Een van de voornaamste redenen van den 
gunstigen stand der pluimvecteelt is gelegen in het feit, 
dat do vogelpest, welke regelmatig in Oost-Juva rond- 
waart, deze eilanden nog niet heeft aangetaKt. Op het op 
66n na grootste eiland Scpajidjang, dut geheel met bosch 
is begroeid, treft men cen groot aantal herten aan. . 

SOEMENEP (Aanv. DI. IV). Het incest ooste- / < 
lijke regentschap van de yesidentic Madoera, oin- 7 vat 
zeven districten, namelijk Baratdaja, Ti- moerdaja, 
Baratlaoet, Timoerlaoet, Soemenep, Sapoedi en 
Kang6an. De laatste beide gebieds- deelen bohooren tot 
de eilanden gelegen ten Oos- ten van het hoofdeiland 
Madoera. Met regont- schap heeft een oppervlakte van 
2.134,61 km2 en een bevolking van 630.704 zielen. De 
bevolkings- dichtheid is er dus kleiner dan in de beide 
andcrc regentschappen van Madoera. De bodem is er 
echter ook schraler en het klimaat droger. 

In het regentschap Soemenep bevinden zich twee 
Gouvernements zoutlanden, genaamd Nem- bakor West 
en Gresik Poetih en een bcvolkings- zoutland genaaind 
Soemenep. Het verschil)noet gezoclit worden in de 
eigendomsrechten op don grond. Op een 
bevolkingszoutland is de inheem- sche zoutmaker 
eigenaar van den grond, a] richt hij zijn bedrijf in naar 
de aanwijzingen van don technischen dienst. Op een 
Gouvernomentszout- land wordt het geheele bedrijf in 
handen geno- men door den Dienst van de zQutwinning. 
In verband met de belangryk grootere productie dan de 
consumptie in geheel Ned. Indie bedraagt, 
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groeiden de voorraden zoo sterk aan, dat nood- 
zakclijkerwijs tot een beperking in do productie moest 
worden overgegaan on ten slotte zelfs tot een 
areaalsinkrimping van de bevolkingszout- landen, terwijl 
de Gouvemementszoutlanden bij- na geheel stil warden 
gelegd. 

Ter hoofdplaats Soemenep zijn gevestigd do 
regent, de assistent-resident en het districtshoofd 
van Soemenep. 

SOEMENEP (Aanv. DI. IV). District van het 
gelijknamige regentschap, residentie Madoera. 
Omvat thans drie onderdistricten met 50 ddsa's en 
een bevolking van rond 100.000 zielen. Ter 
gelijknamige hoofdplaats zijn verscheidene Eu- 
ropeanen gevestigd/" 

夕：i. ； TIMORDAJA (TIMOER DAJA) (Aanv. DI. 
IV). Een der zeven districten van het regent- schap 
Soemenep, residentie Madoera, gelegen aan de 
uiterste oostpunt van het eiland Madoera. Het 
bestaat uit vier onderdistricten met 62 d^sa's en een 
bevolking van rond 128.000 zielen. 

De standplaats van den wedono heet Batang- 
batang. De bodem in dit district is vrij schraal; de 
hoofdmiddelen van bestaan zijn veeteelt, 
vischvangst en handelavaart naast den landbouw, 
welke weinig gunstige resultaten afwerpt. (Ti- moer-
daja beteekent noord-oost). 

TIMORLAOET (TIMOERLAOET) (Aanv. DI. 
IV). Een der zeven districten van het regentschap 
Soemenep, residentie Madoera, gelegen vlak ten 
Westen van de hoofdplaats. Het bestaat uit 3 
onderdistricten met 62 d6sa*s en een bevolking van 
105.4G8 zielen. De standplaats van het dis-
trictshoofd is Bloeto, eigenlijk de ddsa Boeng- 
bocngan. 

SEPEKEN (SAPEKEN) (Aanv. DI. III). On- 
(lerdistrict deel uitmakende van het district en de 
eilandengrocp Kangean, regentschap Soemenep, 
residentie Madoera. Het eigenlijke eilandje Sa- 
peken is slcchts zeer klein en geheel bobouwd. Het 
is nog een vrij druk handelsplaatje, vanwaar de 
prauwen vertrekkcn tot aan Singapore in het Westen 
cn do zuidelijkc Molukken in het Oosten. Er woncn 
verscheidene groothandelaren en eige- naren van 
klappertuinen op de omringende ei- landen. Het 
eilandje ligt vlak bij do oostpunt van hot grootere 
eiland Paliat. 

SAPOEDI ARCHIPEL (Aanv. DI. III). De Sa- 
poediarchipel vormt in zijn geheel het district 
Sapoedi, regentschap Soemenep, residentie Ma-
doera. Het district, dat tweo onderdistricten telt, 
heeft eon zielcntal van rond 61.500. 

MANDING (Aanv. 1)1. II). Voormalig district 
van het regcntschap Soomenep, residentie Madoera. 
In 1934 word dit district opgehovon; thans bestaat er 
nog slechts een onderdistrict Manding. De 
standplaats van hot onderdistrictshoofd heet 
Mandinglaok (laoet = zuiden), on ligt op 土 10 km 
ton noordon van Soemenep. 

PABEAN (Aanv. DI. III). Visschersddsa aan do 
noordkust van het eiland Kang6an, district Kangcan, 
regentschap Soemenep, residentie Madoera. De 
plaats ligt dicht bij de districtshoofd- plaats Ardjasa. 
Er is een vischinzoutingsloods van den provincialen 
zoutverkoopdienst. 

SAMPANG (Aanv. DI. III). Voormalig regent-
schap van do residentie Madoera, provincie Oost-
Java, waarvan het gebied met ingang van 1 Januari 
1934 werd govoegd by het regentschap Pamekasan. 
Ter hoofdplaats is thans nog sleohts 

een districtshoofd geveatigd. Voor het overige 
zie PAMEKASAN (regcntschap). 

SAMPANG (Aanv. DI. III). District van het 
regentschap Pamekasan, residentie Madoera, ver- 
deeld in drie onderdistricten met 51 ddsa's en een 
zielental van rond 123.000. 

SAMPANG (Aanv. DI. III). Hoofdplaats van het 
gelijknamige district, regentschap Pamekasan, 
residentie Madoera. Een der vier belang- rijksto 
plaatsen op het eiland Madoera. Er zijn enkele 
Europeanen en vele Chineesche en Ara- bische 
handelaren gevestigd； tevens is het een 
pasarcentrum. Er bevindt zich een detachement 
veldpolitie. Sampang is gelegen aan de Madoera 
stoomtramlijn en aan den doprgaanden weg langs de 
zuidkust van Madoera/ 

PAMEKASAN (Aanv. DI. III). Regentschap van 
de residentie Madoera, provincie Oost-Java, sedert 1 
Januari 1934 bestaande uit 8 districten en 375 ddsa's, 
met een totaal oppervlakte van 2.029,97 kma en een 
bevolking van totaal 826.706 zielen. De namen der 
districten zijn Pamekasan, Boender, Pegantenan, 
Waroe, Sampang, Tor- djoen, Kedoongdoeng en 
Ketapang. 

De middenmoot van het regentschap, bestaande uit 
de districten Pegantenan en Kedoeng- doeng, vormt 
de waterscheiding tusschen de beide kustvlakten aan 
de noord- en aan de zuidkust, waarvan de laatste 
verreweg het grootst is. Langs beide kusten loopt een 
doorgaande ver- keersweg van West naar Oost. 
Voorts zijn er tweo goede noord-zuidverbindingen 
van Pame- kasan via Pakong naar Waroe en van 
Sampang via Kedoengdoeng en Robatal naar 
Ketapang. Nog een derde berijdbare noord-zuidweg 
voert van Ombdn via Karangpenang naar Tamberoe. 

In do zuidelijke kustvlakte bevinden zich de beide 
bevolkingszoutlanden Pamekasan en Sam- pang, 
terwijl in de buurt van het laatste te Kram- pon zich 
een briketteeringsfabriek bevindt van den Dienst van 
de Zoutwinning. 

PAMEKASAN (Aanv. DI. III). District van het 
gelijknamige regentschap, residentie Madoera, 
provincie Oost-Java, telt 3 onderdistricten met 62 
dBsa's; het aantal inwonera bedraagt rond 75.000. 

PAMEKASAN (Aanv. DI. III). Hoofdplaats van 
de residentie Madoera en dus standplaats van den 
resident, regent, assistent-resident en den wedono. Er 
bevindt zich een provinciaal zie- kenhuis, ondcr 
leiding van eon Gouvernements- arts. 

PASOAN (Aanv. DI. III). Handels- en vis- 
schersddsa op do noordkust van het eiland Madoera, 
regentschap Pamekasan, district Waroe, gelegen aan 
don doorgaanden weg langs de noordkust van hot 
eiland. Te Pasdan bevinden zich 
visohinzoutingsloodsen en een polikliniek. 

PEGANTENAN (Aanv. DI. III). Een der acht; 

districten van hot regentschap Pamekasan, residentie 
Madoera, bestaande uit 3 onderdistricten met 44 
d&a’B. Het telde in 1930 in totaal 104.190 zielen. De 
gelyknamige hoofdplaats is de standplaats van het 
districtshoofd. Aldaar bevindt zich een 
regontschapspasanggrahau.. 

KEDOENGDOENG (Aanv. DI. II). Een der / acht 
districton van het regentschap Pamekasan, residentie 
Aladaorii. Het heeft drie onderdistricten, 
Tambelangon, Kedoengdoeng en Robatal, met 44 
dAsa's. De bevolking telt 123.131 inheem- schen; 
verder wonen er 2 Europeanen en 27 
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Vreemde Oosterlingen. De hoofdplaats van het district 
draagt eveneens den naam Kedoeng- doeng en is gelegen 
aan de doorgaande wegver- binding (provincialen weg) 
van Sampang met do noordkust met Ketapang. Het district 
Kedoeng- doeng vormt de middenmoot van het 
regentschap Sampang en bestaat grootendeels uit 
geacciden- teerd terrein. De Algemeene Exploratie Mij 
heeft in deze streken naar olie geboord, doch zonder 
succes. De afst-and Kedoengdoeng—Sampang be- 诉aagt 
ongeveer 15 km,/ 
3广 KETAPANG (Aanvr*!)!. II). E6n der acht dis- tricten 

van het regentschap Pamekasan, resi- dentie 
Madoera, gelegen aan de noordkust. Er zijn 
dne^onSefdistricten, Ketapang, Banjoeates en 
Sokobana, met 46 d丽a's. De bevoIking telt 143.308 
inheemschen en 194Vreemde oosterlingen., 

.-c：.KRAMPON (Aanv. DI. II). Centrum van h6t 
'bevolkingszoutland Sampang, gelegen in het district 
Tordjoen, van het regentschap Pame- kasan. 
Kxampon heeft een brikettenfabriek van de 
zoutregie, doch deze is kleiner dan die te Kalianget. 
Nochtans is Sampang een der groot- ste zoutlanden; 
de productiebeperking in verband met de 
verminderde afzetmogelijkheid van het regiezout is 
hier minder sterk doorgevoerd dan op de 
Gouvemementszoutlanden het geval is. De 
zoutproductie van Sampang bedroeg in 1930 122.396 
ton, in 1931 81.281 ton en in 1932 86.346 ton, terwijl 
het ingrootte daarop volgend bevolkingszoutland 
Soemenep een productie had in 1930 van 65.844 ton, 
in 1931 van48.211 tonenin 1932 van 47.020 ton. Te 
Krampon is een geheele nederzetting ontstaan van 
personeel, verbonden aan den dienst van den 
Zoutaanmaak.' 

TORDJOEN (Aanv. DI. IV). Het ^meest zuid- 
westelijk gelegen district van het regentschap 
Pamekasan, residentie Madocra. Het bestaat uit drie 
onderdistricten met 44 d6sa,s en een bevol- king van 
rond 80.500 zielen. In dit district is het groote 
bevolkingszoutland Sampang gelegen. De 
standplaats van den wedono heet eveneens Tordjoen 
en is gelegen aan den grooten weg Bangkalan— 
ampang. 

2 幻 WAROE (Aanv. DI. IV). Een der acht distric- ‘ ven 
van het regentschap Pamekasan, residentie Madoera. Het 
is gelegen aan de noordkust van het eiland Madoera, en 
bestaat uit 2 onderdistricten met 34 ddsa*s met een 
bevolking van 84.041 zielen. De standplaats van den 
wedono heet eveneens Waroe en is gelegen aan den weg, 
welke de noordkust van Madoera via Pakong en Pamo- 
kasan met de zuidkust verbind^K 

POETERAN (POELAU) (Aanv. DI. III). Laag, 
vlak eiland, gelegen tegenover en ten Zuiden van de 
plaats Kalianget, regentschap Soemenep, residentie 
Madoera. Het eiland maakt dee! uit van het 
onderdistrict Kalianget. De bevolking leeft 
voornamelijk van de veeteelt en van de landbouw- 
producten, welke de schraJe bodem oplevert. 

MANGOENAN (Aanv. DI. II). Een der twee 
gedeelten waaruit het bevolkingszoutland Pa- 
mekasan bestaat, gelegen in de buurt van de 
hoofdplaats Pamekasan, residentie Madoera. Het op 
de pannen gewonnen ruwzout wordt voor de 
verwerking tot briketten vervoerd naar de bri- 
ketteeringsfabriek van den Dienst van de Zout- 
winning te Kalianget. De naam van het tweede 
pomplex van dit zoutland is Tjapak. 

2、S 姣 OMB&N (Aanv. DI. III). Hoofdplaats van het 
onderdistrict 0mb4n, district Sampang van het 

regentschap Pamekasan, residentie Madoera. 
De bronnen in de naaste omgeving voorzien de 
waterlei dingen >van Pamekasan en Sampang 
van drinkwater/n j - 

KWANJAR (Aanv. DI. II). Een der vijf distric- 
ten van het regentschap Bangkalan, residentie 
Madoera, provincie Oost-Java, gelegen aan de 
zuidkust van Madoera, ten N.O. van Soerabaja. Er 
zijn vier onderdistricten, Kwan jar, Labaiig^ 
Tanahmerah en Tragah, met 69 d晶a's. De bevolking 
telt 99.764 inheemschen； verder wonen er 5 
Europeanen en 135 Vreemde Oosterlingen. De 
districtshoofdplaats heet eveneens Kwanjar en is 
gelegen aan de stoomtramverbinding van Kamal via 
Kwanjar naar Bldga—Sampang enz. Voorts bestaat 
er een tramlijn van Kwanjar via 'Tanahmerah naar 
Bangkalan. Er is een wegverbinding van Kamal 
langs de zuidkust via Kwanjar naar Modoeng. 
Verder is Kwanjar door een binnenweg verbonden 
met Tanahmerah, zoodat de plaats op velerlei wijze 
aansluiting op den grooten weg van Bangkalan naar 
Sampang heeft. Te Kwanjar is een belangrijke 
veepasar; het vee wordt uitgevoerd naar Soerabaja. 

SAPOELOE (Aanv. DI. III). District van het 
regentschap Bangkalan, residentie Madoera, ge-
legen aan de noordkust van het eiland. Het bestaat 
uit drie onderdistricten met 42 d6sa,s en heeft een 
bevolking van rond 90.500 zielen. De middelen van 
bestaan zijn landbouw, veeteelt, vischvangst en 
prauwvaart (uit de havenddaa 
Tadjongboemi).VanSapoeloe uit begeven zich Ma- 
doereesche seizoenemigranten o.m. naar Borneo. 
De hoofdplaats is gelegen aan den doorgaanden weg 
langs de noordkust. Er is een vischinzoutings- loods. 

MADOERA (Aanv. DI. II). Deze residentie 
omvat het eiland Madoera en de eilandengroepen 
van de Sapoedi- en Kangeanarchipel ten Oosten 
daarvan. De schrale bodem met cen totalc 
oppervlakte van 5.471.40 km2 moet cen bevolking 
voeden van 1.962.G11 zielen cn cen vee- etapel van 
rond 750.000 beesten. De jaadijks terugkeerende, 
als regel sterk geprononceerdo droge tijd (oost-
moesson) dreigt clan ook van tijd tot tijd met een te 
kort aan voedsel voor mensch en dier. In normaJe 
jaren verloopt dit gunstig met uitsluitend 
jilaatselijke voedsel- tekorten. Europeesche 
landbouwbcdrij ven zijn er op Madoera niet. Wei 
bevindt zich hier het be- drijf der zoutbereiding van 
de Gouvernements- zoutregie, althans zijn de vijf 
voornaamste zoutlanden (66n ligt te Grisee) op 
Madoera gelegen, alle aan de zuidkust op de meest 
droge en war me plaatsen. Voorts bevinden zich te 
Kalianget (zie aldaar) en Krampon (zie aldaar) de 
beide zout- briketteeringfabrieken. Het eenige 
particuliere bedrijf van beteekenis is de N.V. 
Madoera Stoomtram Mij, die haar werkplaatsen en 
kantoren heeft te Kamal en een stoomtramlijn 
exploiteert over de geheelo lengte van het eiland, 
van Kamal tot Kalianget. 

Het voornaamste bestaansmiddel naast den 
landbouw (in de cerate plaats mais, doch ook 
cassave en padi) is de veeteelt, welke een van 
oudsher op Madoera bestaand bedrijf is. Het Ma- 
doereesche rund gaat in de laatste decennien echter 
achteruit in waarde； de uitvoer verminderde 
gestadig. De veeartsenijkundige dienst is reeds jaren 
bezig met hierin zooveel mogelijk ver- betering te 
brengen. De mals (djagoeng) is het 
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voornaamste voedingsmiddel, daarna. komt de gapldk 
(bereide cassave) en ten slotto ook de rijst, welke meest op 
van regen afhankelijke sawah's wordt geteeld. Er zijn 
enkele irrigatie- terreinen, doch van bescheiden 
afmetingen. De vischvangst levert eveneens een deel van 
de volksvoeding. Vele Madoereezen zwermen uit naar den 
overwal, waar zij in de Europeesche landbouwbedrijven 
goede verdiensten vinden, waarmede zij na afloop van het 
seizoen, spaarzaam als zij zijn, weder naar hun 
geboorteeiland terug- keeren. De crisisjaren hebben in deze 
werkge- legenheid echter een ernstige gedwongen ver- 
minderinggebracht. Als vrachtvaarders hobben de 
Madoereezen steeds een gunstige reputatie gehad. 

De residentie is sedert 1 Jan. 1934 administra- tief 
verdeeld in drie regentschappen, namelijk 
Bangkalan, Pamekasan en Soemenep. 

.、，，^ WESTKUST VAN ATJfiH Afdeeling van het ' 
gouvernement Atjdh en Onderhoorigheden, be- stuurd door 
een assistent-resident met stand- plaats Meulaboh. Deze 
afdeeling omvat de vol- gende zes onderafdeelingen in 
voJgorde van Noord naar Zuid： Tjalang, Meulaboh, 
Tapa-Toean, Zuidelijke Atjdhsche Landschappen 
(Bakongan), Singkel en het eiland Simaloer (Simeuloee) 
(Si- nabang), voor welker beschrijving naar de des- 
betreffende artikelen wordt verwezen. De Westkust is het 
laatst gepacificeerde deel van Atjdh; nog in 1925 en 1926 
viel verzet te bestryden in Bakongan. De factoren, die in 
belangrijke mate bijdroegen tot rust en orde, waren de 
aanleg van een weg, die de gewestelijke hoofdplaats Koe- 
taradja verbindt met de geheele Westkust en de vestiging 
van Europeesche cultuurondernemin- gen. De z.g. 
Westkustweg is thans vrijwel gereed (Koetaradja-
Bakongan 509 km). Slechts <le verbinding Bakongon-
Singkel is nog niet tot stand gekoinen, doch men is met den 
aanleg reeds ge- vorderd tot bij Troemon. Troemon is 
verbonden met Roonddng (district Simpang Kiri van de on- 
derafdecling Singkel). 

Na. do voltooiing van den Troemonweg is Koe-
taradja verbonden met boven-Singkel langs een 
autoweg ter lengto van 593 km. Van Roenddng kan 
men per motorboot de onderafdcelingshoofd- plaats 
Singkel bereiken. Talrijke autobussen on- 
derhouden het verkecr tusschen do onderafdee- 
lingahoofdplaatscn onderling en met Koetaradja. De 
velo overvaarten vorinen, vooral bij zeer hoo- gen 
of lagen waterstand, een vrij ernstigo ver- 
kecrsbelemincring; het plan bestaat cchtcr enkelo 
overvaarten door vaste bruggen te vervangon De 
verbinding met de Westkust wordt verder 
onderhouden door de schepen van do K.P.M. 
(veertiendaugschen dienst), en op ongercgeldo 
tijden door den Gouvernementsstoomcr van 
Koctaradja. Het postvervoer geschiedt, behalvo met 
de genoeindo schcepsverbindingen ,ook door eon 
autodienst, waarmede daartoo een contract gesloton 
is. Eon andere voor de Westkust van Atjdh en in het 
bijzonder voor de hoofdplaats Meulaboh 
belangrijke weg is do z.g. Transvcr- Bftulwcg, die 
in aanleg is en Meulaboh mot Sigli en do Oostkust 
van Atjdh zal verbinden. Een deel van centraal 
Atjdh zal door dozen weg uit zyn iaoloment worden 
verlost. De aanleg is in 1934 om 
bezuinigingsredenen stopgezot; het nog nict 
gereedgekomen gedeelte is ongeveer 50 km lang cn 
voert door zwaar bergterrein. 

Do Soci6t6 Financidre des Caoutchoucs de 

Bruxelles, dio in verschillende onderafdeelingen fer 
westlcust ondernemingen voor oliepalm-, koffie- en 
rubbercultuur opende, heeft mede bijgedragen tot 
herstel van rust en orde. Van die ondernemingen 
liggen in de onderafdeeling Meulaboh: Meureubo 
(3234 ha), Meureubo-Noord (41.99 ha), Seumantoh 
(1169.89 ha), Seunagan (3128 ha), Djeuram (2825 
ha), Aloer-Bata (2560.44 ha), Tripa (3262.39 ha), 
Lamie (3433. 1851 ? ha), Seumanjam (3534.687 
ha), Ba- bah-rot (1147.45ha); in de onderafdeeling 
Tapa- Toean:Babah-
rot(525.55ha);indeonderafdeeling Singkel: Lae 
Boetar (4410 ha). De gronden zijn door de 
betrokken zelfbesturen uitgegeven met het recht van 
erfpacht voor den tijd van 75 jaar. Aan het hoofd van 
deze ondernemingen staat een inspecteur, die op 
Meureubo Estate woont. Nab可 de onderneming 
Seunagan heeft de maat- schappij een centraal 
hospitaal opgericht, dat onder leiding staat van een 
geneesheer-direc- teur, zoodat de medische 
verzorging van nage- noeg al haar personeel en 
koelies geheel in hare handen is. Een uitzondering 
maakt de onderneming in de onderafdeeling 
Singkel, waar de offi- cier van gezondheid, belast 
met den dienst der volksgezondheid, tevens 
ondernemingsgenees- heer is. De bouw van een 
oliefabriek bij de onderneming Seunagan is in 
voorbereiding en de gronden daarvoor zijn reeds 
aangevraagd. 

Als uitvoerhavens voor de producten, d.z. 
palmolie, koffie en rubber, komen in aanmerking 
Meulaboh, Soesoh, en Singkel. De verbinding van 
deze havens met het achterland laat nu nog wel wat 
te wenschen over, doch alle pogingen worden 

aangewend om, voorzoover 'B Lands financien dit 
toelaten, de eenmaal aangevangen openlegging van 
de Westkust voort te zetten. Met den bouw van 
enkele bruggen in den westkustweg zal binnenkort 
een aanvang worden gemaakt. Be- halve de Societ6 
Financi6re koestert ook de R.C.M.A. (Rubber 
Cultuur Maatschappij Am； sterdam) het 
voomemen om zich in deze aFdee- ling te vestigen; 
zij verkreeg reeds optie op enkele perceelen. 
Talrijke kleine erfpachtsperceelen in handen van 
Chineezen en Britsch-Indiers, hoofd- zakelijk 
beplant met rubber, dragen of droegen althans bij tot 
do werkverruiming in en pacifica- tie van deze 
landen. De tewerkstelling van een groot aantal 
koelies braoht een toenemendon bloei van den 
voornamelijk in Chineesche hilnden zyn- don 
tusschenhandel met zich mede. Op de onder- 
afdeelingshoofdplaatsen en ook bij enkele mili- taire 
bivaks heeft men een z.g. kedeh, d.i. de win- 
kolwijk, waar Chineesche, Atjdhsche, Britsch-In- 
dische on enkele Japansoho handelaren zich go- 
vestigd hobbon cn die voor een belangrijk deel haar 
ontstaan en mcerderen of minderen bloei te danken 
heeft aan de groote troepenmacht, die nog steeds ter 
Westkust gelegerd is. Een gunstige omstandigheid 
is het nu, dat wanneer in de toe- komst deze factor, 
door terugtrekking van troe- pen, zijn invloed in 
mindere mato zal doen gelden, een vervanger in den 
vorm van do ondornemin- gen reeds aanwezig is. 
Het bevolkingscijfer voor do afdeeling bedraagt 
naar de telling van 1930 bijna 224000 zielon, w.o. 
270 Europeanen. 

Een bestuurstelefoonlijn verbindt alle onder- 
afdeclingshoofdplaatsen, militaire bivaks en on-
dernemingen ter Westkust, terwijl bovendien te 
Tapa-Toean een tclcgraafkantoor en op Simaloer 
een radiostation gevestigd is：.. 
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SIMALOER (Aanv. DI. 111). Het eiland be- staat 
uit een vrij hoog heuvclland, bedekt met een aan 
uitstekende houtsoorten rijk oerwoud (rasak, 
keroeing, lagan), hetwelk in den aan de oostkust 
gelegen Goenoeng Si Baoe (土 600 m) zijn hoogsto 
verheffing vindt. Het heuvelland gaat naar de kusten 
over in meestal drassige vlak- ten; aan de westkust 
gaan deze in een zeestrand over. Langs de kusten 
treft men veel kora al- banken aan. Het eiland telt 
een groot aantal ri- vieren en riviertjes, die zich diep 
hebben inge- sneden, maar als communicatie-
middel van wei- nig of geen beteekenis zijn, daar de 
voornaamste waterscheiding in de lengte-as van het 
eiland ligt en de nederzettingen der bevolking zich 
vnl langs de kust en aan den benedenloop der 
rivieren bevinden. Het eiland is arm aan wegen en 
paden. De eenige weg, die geschikt is voor licht 
autover- keer, is de verbinding van Sinabang naar de 
aan de westkust gelegen kampong Lasikin en van- 
da ar, in noordelijke richting de kustlijn volgend, 
naar Saloer (±22 km). De land verbindingen worden 
verder gevormd door het zeestrand en eenige 
voetpaden, o.a. van Lakoebang naar Sa- lang. Dwars 
door het eiland loopen karbouwen- paden van 
Jaboerfoeloe naar Telok Dalam en van Salang naar 
Sigoelei. Het eiland schijnt uit zeer jong tertiaire 
formaties te bestaan, grootendeels koraalkalk en 
haar verweringsproducten. Aard- bevingen worden 
vrij veelvuldig waargenomen； haar ontstaan 
hebben zij blijkbaar aan tectoni- sche 
verschuivingen te danken, daar nergens een spoor 
van vulcanisme te bekennen valt. Groote 
verwoestingen richtte een vloedgolf aan, die op 4 
Januari 1907 de geheele westkust van het eiland 
teisterde. De vochtigheid der lucht is uiter- aard zeer 
groot, de temperatuur wordt gematigd door den 
regenval, welke jaarlijks gemiddeld 3200 m.m. 
bedraagt en zich kenmerkt door het groote aantal 
regendagen. Er komt veel malaria, ook tropica, op 
het eiland voor. Simaloer is bij- zonder arm aan 
zoogdiersoorten, de avifauna is echter zeer rijk. 

De bevolking telt 19876 zielen, als volgt over de 
landschappen verdeeld: Tapah (anders ge- zegd 
Teupah, Oelao of Defajan) 10880, Simaloer 
(Simoloel) 3877, Sigoelei 2878, Leukon 1352, 
Salang 889. De oorspronkelijke bewoners, de 
Poelauneezen, hebben zich sterk vermengd met 
Atj^hers, Maleiers en Niassers. Voorzoover de tot 
nu toe beschikbare gegevens een gevolgtrek- king 
veroorlooven, schijnt het eiland oorspron- kelijk 
bevolkt geweest te zijn door een ras, waar- toe ook 
de bewonera der Banjak-eilanden be- hoorden en dat 
verwant was aan de bewoners van Nias. De 
bevolking van Salang en Sigoelei meent zelf van 
Niassche origine te zijn. Op het eiland worden twee 
sterk van elkaar afwijkendo talen gesproken, n.l. de 
„leng bano" (d.i. landstaal) in de landschappen 
Teupah, Simaloer en Leukon, en de „wali banoeah" 
(beteekent ook landstaal) in Salang en Sigoelei. 
Deze talen schijnen tot denzelfden stam behoord te 
hebben als het Ni- asch, daarmede vertoonen zij 
althans de meeste overeenkomst. Een overwegend 
groot aantal woorden is overgenomen uit het 
Minangkabausch en Atjdbseh. De kennis van deze 
talen is onder de mannen algemeen verbreid. De 
bevolking be- lijdt den Mohammedaanschen 
godsdienst. De in- voering van den Islam dateert niet 
onwaarschijn- lijk van de 18e eeuw. Toen Marsden 
in 1811 zijn 

„History of Sumatra" schreef, waren de inwo-z ners 
van Simaloer reeds Moslims. 

De bevolking zoowel van Teupah, Simaloer en 
Leukon als van Sigoelei en Salang, is verdeeld iu 
verschillende genealogische groepen, soekoe's 
geheeten. Deze soekoe's zijn patriarchaal. De 
exogamie, het verbod om in de oigen soekoo te 
huwen, is aan het verdwijnen. Aan het hoofd van 
iedere soekoe stond een ,,datoek", wiens ambt 
erfelijk was in de patriarchale lijn. De soekoe- 
hoofden oefenden alleen in de eigen soekoe fami- 
liegezag uit; in rade vereenigd waren zij het hoogste 
gezag in het landschap. Een van hen had echter den 
voorrang boven de anderen, in zoo- verre, dat hi) als 
voorzitter van de moefakat (ver- gadering der 
soekoehoofden) optrad. Dit soekoe- hoofd droeg den 
erfelijken titel van pamoentjak. Het staatsgezag 
berustte dus op familiegezag met den pamoentjak als 
primus inter pares. Naarmate de gemeenschap zich 
uitbreidde en zich ging ver- spreiden in 
verschillende nederzettingen, be- noemden de 
soekoehoofden voor hun soekoe, die in zulk een 
nieuwe nederzetting was vertegen- woordigd, 
gevolmachtigden, wakils, die denzelfden titel 
droegen als hun lastgevers. De wakils in rade 
vereenigd vormden het bestuur in de kam- poeng. 

De vreemdelingen, Minangkabauers en Atjdh- 
ers, werden als groep de soekoe dagang genoemd. In 
Tapah en Simaloer stonden zij onder een eigen 
hoofd, den datoek dagang. Zij hebben op het eiland 
steeds een belangrijke rol gespeeld. In den tijd toen 
de inwoners nog heidenen waren, ver- kochten zij 
hen als slaven naar den overwal, ter- wijl het eiland 
ook door hen werd gebruikt als een transito-station 
voor de van elders, meest van Nias, geroofde slaven. 
Atjdhsche en Malei- sche teungkoe‘8 brachten er 
later den Islam. De slavenhandel hield toen op, doch 
de vrceindelin- gen bleven hun superioriteitsgevocl 
tegenover de eenvoudige eilanders behouden. Door 
hun groo- tere kennis en slimheid nam deinvlocd der 
vreem- delingenhoofden gaandeweg toe； zij 
wisten een zekcre erkenning van de zijde der 
inheemschc bevolking te verkrygen, ten kosto van 
de pamoentj- aks en datoeks, die niet tegen hen 
waren opge- wassen. Damste vermcldt in het Koi. 
Tijdschrift 1917 Juli, biz. 917, dat zij de “sicurcu", 
een rijst- schatting, opgebracht door de gehu wde 
eilanders, ontvingen. Nog in 1874 liet men hen de 
uit 0 artikelen bewtaande verklaring teekenen. Ook 
na 1880, toen Simaloer administratief onder Atjdh 
were! gebracht, waren het de vreemdcJingenhoof- 
den, die door ons bestuur op den voorgrond werden 
gedrongen en aan wie de hacil (in- en uitvoer- 
rechten) werd uitgekeerd. De landschapshoofclon 
van Tapah en Simaloer zijn vermoedelijk nazaten 
van Minangkabausche zeeroovers, die daar vroe- ger 
huishielden ； de hoofden van Sigoelei, Leukon en 
Salang hebben een gemeenschappelijken voor- 
vader, een Atjdher, afkomstig van Meulaboh. Dio 
hoofden-instelling in de drie laatstgenoeinde land-
schappen zou volgens Bijdr. T. L. en Vk. v. N. I. DI. 
55, biz. 248 een schepping zijn van den pang- hoeloe 
Side te Meulaboh ingevolge opdracht van Atjdh,s 
Sultan. Inderdaad moet te Meulaboh een pangoeloc 
Side, die zich uitgaf voor hoofd van Poelo Oe, 
hebben verbleven. Het landschap Sigoelei was 
oorspronkelijk een volksplanting van Salang. 

Van 1881 —1899 bemoeide one bestuur zich niet 
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daadwerkelijk met Simaloer. Toen in 1899 Tapa 
Toean een militairo bezetting kreeg onder luite- iiant 
H. Colijn, die tevens optrad als wd. civiel- 
gezaghebber van Tapa Toean, were! Simaloer bij 
deze onderafdeeling ingedeeld. De hoofden der 
vreemdelingen teekenden de korte verklaring en 
werden erkend en bevestigd als zelfbestuurders. De 
pamoentjaks behielden hun — zij het aan do 
landschapshoofden ondergeschikte — waardig- heid 
en titel; zij ontvangen hun aanstelling van het hoofd 
van gewestelyk bestuur. Do soekoe- hoofden en hun 
wakils zijn echter verdwenen en vervangen door 
vanwege de zelfbestuurders aau- gestelde 
kampoenghoofden, die alleen territoriale 
bevoegdheid hebben. Zij worden bijgestaan door 
wakils. 

Het ten koste van millioenen opgezette en op 
Amerikaansche leest geschoeide moderne hout- 
exploitatie bedrijf, ontstaan door de in 1917 tot stand 
gekomen fusie der beide op het eiland wer- kende 
bosch-exploitatie maatschappijen (zie DI. Ill, biz. 
775), is een mislukking geworden. In 1923 were! het 
-bedryf gestaakt en alle concessies werden 
teruggegeven. 

Een radiostation werd in October 1933 te Sina- 
bang opgericht, daar de zeekabel ouderdomsge- 
breken. begon te vertoonen. 

De voornaamste middelen van bestaan der be- 
volking zijn landbouw en veeteelt, daarnaast vis- 
scherij voor eigen consumptie en het inzamelen van 
boschproducten, vooral rotan. Wat den landbouw 
betreft, was de klappercultuur tot voor enkele jaren 
een tijdlang het voornaamste middel van bestaan. De 
klapper gedijt goed langs de kus- ten en op do 
talrijke omliggende eilandjes, van- waar de copra 
reeds in de zeventiger jaren naar Penang en 
Marseille werd uitgevoerd. De uit- voer bedroeg in 
1931 2349, in 1932 2576 en in 1933 2214 ton (1000 
kg) copra. Eeuige der omlig- gende eilandexi 
(Poelau Pandjang en Si Laoet) zijn in concessie 
uitgegeven aan Chineezon. De cilanden Lassia en Ba 
bi, welke vroegor aan een Europeaan in concessie 
waren uitgegeven, zijn in 1928 wegens hoogen 
achtcrstand in de canon- betaling in beslag genoinen 
en worden thans (1935) van landschapswego 
verpacht. 

De klappercultuur gaf der bevolking een ge- 
makkelijke wijze van gcldverdienon, zoodat zij 
aawahbouw on voedsclgewassen-aanplant, waar- 
aan zij van ouds weinig aandacht heoft besteed, ten 
deelo bleef veronachtzamen. Hierin is ver- andering 
gokomen na de enor mo daling van do copraprijzen. 
Bo rijstbouw wordt gedroven op moerassawahs, 
wclko afhankelijk zijn van den rogenval. Do 
opbrengst van do sawahs voorziet slochts 
gedeeltelyk in de jaarlijksche consumptie, daar do 
Poolaunees onvoldoonde zorg aan de rijstveldon 
besteedt. In 1932 en 1933 word nog resp. 613 en 346 
ton rijst uit Penang en 94 en 202 ton Atjdhsche rijst 
ingevoerd. Hoewel in mindere mate dan de rijst is 
het sagoemeol, ge- wonnen uit de roeinbia, die 
overal in hot wild voorkomt, daarbij nog steeds 
volksvoedsel. 

Bo veestapel, welko vrij wel uitsluitend uit 
karbouwen bestaat, is mede in normale tijden een 
belangryke bron van inkomston. Het aantal kar-
bouwen bedraagt ongeveer 9000 stuks; zij wor- don 
als slachtvoo naar Padang uitgevoerd. 

De nij verheid is van zeer geringe beteekenis; de 
voortbrengselen staan op lagen trap en dr&gen geen 
oorspronkelijk karakter. Daar hot verkeor 

v.n.l. over zee geschiedt, heeft de bevolking er- varing 
in het maken van groote, solide zeil- prauwen, 
waarmede de copra wordt vervoerd naar de 
afscheephaven Sinabang, welke twee maal per maand 
door K.P.M.-booten zoowel uit de richting Penang als 
uit Padang wordt aange- daan. De handel in copra en 
boachproducten is op Penang gericht； hij is v.n.l. in 
handen van te Sinabang gevestigde Chineezen en 
Maleiers. De onderafdeelingskas is noodlijdend. De 
landschapshoofden van Tapah, Simaloer, Sigoelei, 
Leukon en Salang genieten ten laste van die 
afdeelings- kas een salaris. De heerendienaten worden 
slechts voor een klein gedeelte afgekocht. In 
September 1933 werd het 30 man sterke veldpolitie-
deta- chement om bezuinigingsredenen vervangen 
door een brigade infanterie uit Tapa Toean. Te Sina-
bang is een gewestelijk stoomvaartuig gestation- neerd 
ter beschikking van den onderafdeelinga- chef. 

Een nadere beschrijving van land en volk ver- 
schaft Aflevering XX van de „Mededeelingen van het 
Bureau voor de bestuurszaken der Bui- tengewesten 
bewerkt door het Encyclopaedisch Bureau', (Visser & 
Co. Weltevreden 1920), waar- in een uitgebreide 
literatuurlijst van over Simaloer verschenen 
publicatie's is opgenomen. , 

KEI- (t. r. KAI-) of EWAB-EILANDEN.: (Aanv. 
DI. II). Landbeschrijving. Groot- Kai (Noehoe-Joet of 
Ewaf) wordt op de nieuwe zoekaarten ook aangeduid 
als Hoog-Kei, Klein- Kai (Noehoe Roa) als Laag-Kei. 

Op Kei-Doellah liggen beoosten Ngadi en 
bewesten Ohoitahait twee meertjes. 

De omringende oevers zijn in den drogen tijd 
drassig, in den regentijd stijgt de waterspiegel. De 
ineerbodem is veongrond,geen van beide meren 
bevatten visch. Op Noehoe-Roa ligt ten Noorden van 
Ngilgof ecn meertjo met goed helder water, ook dit 
bevat geen leven. Een goede anker- plaats is op Groot-
Kai de baai van Banda-Elat, welke onder alle 
weersomstandigheden kan worden binnengeloopen. 

Bevolking. De bevolking der Kai-eilan- den, in 
1930 50.022 Inlanders, 23 Europeanen, 281 
Chineezen, 293 Vreemde Oosterlingen, to- taal 50.665 
zielen tellend, bestaat uit Moham- medanen (土 
20.000), Heidenen (土 6000) en Christen en 
(Katholieken 土 13.000, Protestanten 土 11.000). Het 
Keicesehe volk is samengesteld uit zeer hetcrogeno 
olomenten. De middenstand alleen bestaat uit de 
autochthonen van het laud. Zeer vele adollyken en 
slaven ziju van elders ge- komon. Onder de volkeren, 
welko de Keiees op de eorste plaats onder zijue 
voorouders noemt, staan, hoo vreemd dit ook moge 
klinken, de .. Balineezen vooraan. (Geurtjens 
Spraakleer, biz. 75 en 76). 

W o n i n g o n. Onder invloed van niissie en 
zending wordt steeds meer overgegaan tot den bouw 
van edngezinswoningen. 

K 1 e o d i n g. Zondagsmorgens gaat ieder Christen 
tor kerke. Do Roomsch-Katholiek in witte klceding 
(mannen), saroeng en kabaai (vrouwen), torwijl onder 
invloed van do Ambon- necscho Christon-leeraars de 
Protestantsche bevolking zoovoel mogolijk in het 
zwart ter kerke gaat. 

H u w e 1 y k. De bruidsschat wordt voor- namelyk 
betaald in voorwerpen: lilla's, gongs, ivoor. 

97 
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Het schaakhuwelyk, alhoewel zeldzaam, komt 
voor. 

Godsdienst. Onder invloed der geopen- baardo 
godsdiensten heeft thans algemeen be- graving der 
lijken plaats binnen het etmaal, volgend op het 
oogenblik van verscheiden. 

Geschiedenis. De bekeering der hei- densche 
bewoners tot het Christendom is vrij- wel voltooid. 
Het aantal godsdienstscholen be- droeg iu 1933 totaal 
69, waarvan 33 gesubsi- dieerd (R.K. Missie 19, lud. 
Kerk 14)； de Ind. Kerk onderhoudt 21, de Missie 15 
ongesubsidi- eerde scholen. Daarnaast bestaan een 
gesubsi- dieerde ambachtsschool, een Ini. 
hulpziekenhuis en een standaardschool tot opleiding 
van volks- onderwrjzers. Langgoer is de zetel van den 
Apostolisch Vicaris (bisschop) van Nederlandsch 
Nieuw Guine; vanuit deze hoofdstatie wordt het 
geheele missiewerk bestuurd. Het dage- lijksch 
missiewerk op de Kei-eilanden wordt ver- richt door 
10 missionarissen. Toeal is de stand- plaats van den 
hulpprediker der Ind. Kerk, die, bijgestaan door vier 
Inlandsche leeraren le klas, de dagelijksche leiding 
geeft aan leeraren, cand. leeraren en onderwijzcrs. 

0 n d e r w ij s. De hierboven genoemde gods-
dienstscholen staan, voorzoover gesubsidieerd, onder 
controle van de inspectie van het Ini. onderwijs. 
Bovendien zijn te Toeal 2 scholen met Westersch 
lager onderwijs, ongesubsidieerd; een Gouv. school 
2e klasse, benevens op de Tajando eil. een, Banda-
Eily een en Langgiarfehr een, totaal drie openbare 
volksscholen. 

Literatuur: 1. Annalen en Almanak van 0. L. 
Vrouw v. het H. hart van het Missiehuis te Tilburg, 
1904 en volg.: H. Geurtjens, 1) Schet-, sen uit de Kei-
eilanden, 2) De Keiees op reis (1912), 3) Mijn en dijn 
op Kei (1913); Ed. Cappers, Alissie op de Kei-
eilanden, 1918; J. v. d. Bergh, Eerste begin v. d. 
Katholieken godsdienst op Kei 1925. 

II. Onze Missie in Oost- en West-Indie: H. 
Geurtjens, Over animisme op de Kei-eilanden, 1917; 
J. Kraanen, Do Vrouw in de Keieesche maatschappij 
1921； Dr. M. Neyens, R. K. Missie in Kei, Tanimbar 
en'"Guinea. 

III. Het Missiewerk: Hoe de heidensche Keiees 
zijn God laat oordeelen, J. v. d. Kolk 1923. 

IV. Anthropos: H. Geurtjens, Le ceremonial des 
voyages aux lies Key 1910; H. Geurtjens, De 
godsdienst der Keieezen, De Beiaard 1921; Ed 
Cappers: Een veelbeloveudo Missie 1919; Uit een 
vreemdo wereld 1921; Woordenlijst der Keieesclio 
Taal 1921. Spraakl&er der Kei- cfesche Taal 1921. 
Keieesche Legenden, 1924; 

POST-, TELEGRAAF- EN TELEFOONDIENST
， (Aanv. Din. Ill, V en VI). Het in Pl. Ill onder den 
titel „Post- en Telegraafdienst" geplaatste arti- kel, 
zooals het onder den titel “Post-, Telegrauf- en 
Telefoondienstn is aangevuld in DI. V (suppl. afl. biz. 
437 e.v.), is, voor zoover betreft het be- heer, de 
organisatie en het bedrijf der posterijen opnieuw 
aangevuld in DI. VI (suppl. afl. biz. 845 e.v.), terwijl 
daarin een geheel nieuwe beschrij- ving van het 
bedrijf der telegrafie en telefonie is opgenomen. Het 
bedoelde artikel in DI. VI is bij- gewerkt tot 
November 1930. Aangezien sedert wederom, zoowel 
in de organisatie van deu dienst als op postaal- en op 
telegraaf- en telefoongebied vele veranderingen 
hebben plaats gevondon, zyn 

andermaal wyziging en aanvulling noodig ge- 
worden. Deze wyzigingen en aanvullingen zijn 
verwerkt in de volgende paragrafen. 

§ I. ALGEMEEN. 
Beheer en organisatie. Met ingang van 1 Janu- ari 

1932 werd de Post-, Telegraaf- en Telefoon- dienst 
aangewezen als Landsbedrijf in den zin van artikel 2 
van de Indische Bedrijvenwet (Ind. Stb. 1931 no. 
524). Als gevolg hiervan werd de benaming 
„Gouvernements Post-, Telegraaf- en 
Telefoondienst*' gewyzigd in „het Landsbedrijf: de 
Post-, Telegraaf- en Telefoondiensf,. Het be- drijf, tot 
1 Januari 1934 dee! uitmakende van het departement 
van Gouvernementsbedrij ven, res- sorteert sinds 
dien datum onder het departement van Verkeer en 
Waterstaat. 

Bij G.B. van 9 J uni 1933 no. 37 (Ind. Stb. 1933 
no. 270) werd een commissie van bijstand voor den 
Post-, Telegraaf- en Telefoondienst ingcsteld, welke 
18 Sept, d.&.v. werd gelnstalleerd. Deze commissie, 
bestaande uit een voorzitter en zes leden, aan welke 
door het hoofd van den dienst een secretaris is 
toegevoegd, heeft tot taak zoo- veel mogelyk 
medewerking te verleenen bij het samenstellen van 
ontwerp-begrootingen, werk- plannen en 
jaarverslagen, laatstgenoemde in het byzonder 
betreffende de financiecle bedrijfsre- sultaten. 
Voorts houdt zij zich bezig met aange- legenheden 
van algemeenen aard, welke de goede economische 
werking van den P.T.T.-dienst kunnen bevorderen en 
brengt daaromtrent des- gevraagd advies uit aau de 
regeering. 

Sedert 1 Juli 1934 is zoowel het aantal inspec- 
tieafdeelingen als het aantal telegraaf- en tele- 
foondistricten, waarin het post-, telegraaf- en 
telefoongebied is verdeeld, teruggebracht van 7 op 6. 
In verband biermede kwam Semarang als standplaats 
van een afdeelings- en van cen dis- trictschef te 
vervallen. 

Onder het Bedrijf der Radiostations op Java 
(tevoren genaamd Bedrijf der Radiostations op de 
Bandoengscho hoogvlakte) rcssorteert thane ook het 
bureau ..Internationale- cn interinsulaire telefonie**. 

De exploitatie van den Post-, Telegraaf- on 
Telefoondienst omvatte op ultimo Jjecember 1934: 

587 post- en telegraafkantoron (inclusief bij- en 
hulpkantoren); 

1370 postinrichtingen van oenvoudigen aarci 
(bestelhuizen enz.); 

667 telcgraafetations; 
342 telofoonkantoren (inclusiof bijkantoren); 
50 radiostations; 

j/35323 km draadlengte telegraafverbindingen 
^ncluBief 2696 km zeckabels); 

49664 km draadlengte interlocale telefoonver-
bindingen en 

337159 km draadlengte locale- on districts- 
telefoonverbindingen. 

Personeel. Het aantal ambtenaren, zoowol in 
vasten als in tijdelijken dienst (met inbegrip van die, 
vallendo onder het Maandlooners- en hot 
Werkliedenreglement 1934), bedroeg op ultimo 
December 1934 ongeveer 11.000. Het personeel 
wordt bezoldigd volgens do „llerzione Bezoldi- 
gingsregeling BurgerlijkeLandsdienaren 1934", of 
verkort “H.B.B.L. 1934" (Ind. Stb. 1934 no. 135) en 
volgens de maandloon- en werkliedenloonrege- 
lingen P.T.T., welke gebaseerd zyn op respectie- 
velijk het „Maandloonersreglement 1934” en het 
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„Werkliedenreglement 1934" (Ind. Stb. 1934 no. 
Hl). 

Onderwijs. In verband mot de tijdsomstandig- 
heden werd het onderwijs gaandeweg meer en meer 
beperkt en in 1932 gehcel gestaakt. Sedert werd het 
onderwijs op bescheiden schaal liervat door het in 
opleiding nemen van personeel voor den rang van 
monteur en voor dien van commies. 

Geldelijke uitkomsten. Zooals hiervoren is ge- 
memoreerd werd met ingang van 1 Januari 1932 de 
Indische Bedrijvenwet op den Post-, Tele- graaf- en 
Telefoondienst van toepassing ver- klaard. Hierdoor 
werd de in 1914 opgezette com- mercieele 
boekhouding op een wettelijke basis ge- steld. De 
uitkomsten van het bedryf ondervonden uiteraard 
sterk den invloed van de in 1930 inge- treden en 
sindsdien steeds verder doorwerkende economische 
crisis. De verkeerscijfers van vry- wel alle 
dienstonderdeelen bewogen zich sinds 1930 in 
dalende lijn, hetgeen bij voortduring go- paard ging 
met een daling van de ontvangsten. Door ver 
doorgevoerde bezuiniging op allo uit- gaven en door 
intensieve versobering van het bedrijf werd echter 
een vermindering van lasten verkregen, welke 
uiteindelyk de daling van de baten heeft overtroffen 
en zoo kon, na een vier- tal jaren van tekorten, het 
jaar 1934 met een batig saldo worden afgesloten. 
Over laatstge- noemd jaar bedroeg het overschot 
van den post- dienst rond / 3.703.300, het tekort van 
den tele- graafdienst rond / 1.664.400 en het tekort 
van den telefoondienst / 1.174.800, tezamen 
vormen- de het bovenbedoelde batig saldo ad / 
864.100. Op de balans over 1934 komen de vaste 
activa voor tot een bedrag van rond / 69.527.800, 
waar- van reeds werd afgeachreven rond / 
34.492.400; de magazijnsvoorraden komen crop 
voor tot een bedrag van rond / 5.209.400. 

Voor verdere gegevens wordt verwezen naar do 
jaarvcrslagen van den P.T.T.-dienst. 
§ 11. HET BEDRIJF DER POSTERIJEN. 
A. Wettel ijke bopaiingen. 

De periodieke vijfjaarlijksche herzioning van de 
bopaiingen betreffendo den internationalen 
poHtdienst had plants op hot te Cairo van 1 Fo- 
bruari 1934 tot en met 20 Maart d.a.v. goJiouden Xc 
congrcs van do VVereldpostvereeniging. De door 
(lit congres vastgestcldo nieuwe Internationale 
Aktcn (Algoineen Poatverdrag en bijbehoo- rendo 
ovcrccnkonisten en reglementen) traden in do plaats 
van die van Londen 1929 (zic DI. VI biz. 846). 
Evenala by het voorafgaando congres van Londen, 
was Nedcrlandsch-indie ook to Cairo zolfstundig 
vertogonwoordigd door twee Nedcrlandsch-
lnclische postambtonaren en eon ambtenaar van het 
departement van Kolonicn. 

Onder de beiangrijksto onderwerpen, waar- ovor 
hot Congrea van Cairo zich had uit to spre- kon, 
worden genocmd: 

a. het stemrccht in do Wereldpostvereeni- ging; 
b. toetreding van kolonicn tot de Wereldpost- 

vereoniging； 
c. do congrestaal; 
d. do transitrechten; 
e. do betaling der saldi; 
/. de luchtpost. 

Do nieuwe Akten traden op 1 Januari 1935 in 
working; zij omvatton： 

le. het Algemeon Postverdrag met alotproto- col 
en de daarbij bohooronde bepalingen betrof- 

fende het vervoer van de brievenpost langs den 
luchtwcg (Ind. Stb. 1934 no. 652); 

2o. de overeenkomst betreffende de brie ven en 
doosjes met aangegeven waarde met slotprotocol 
(Ind. Stb. 1934 no. 652); 

3e. de overeenkomst betreffende de postpak- 
ketten met slotprotocol en de daarbij behoorende 
bepalingen betreffende het vervoer van pakket- post 
langs den luchtweg (Ind. Stb. 1934 no. 652); 

4e. de overeenkomst betreffende den post- 
wisseldienst (Ind. Stb. 1934 no. 652); 

5e. de overeenkomst betreffende de invorde- ring 
van gelden op quitantien en handelspapier (Ind. Stb. 
1934 no. 652); 

6e. de overeenkomst betreffende het giro- verkeer 
(Ind. Stb. 1934 no. 652). 

Aangezien de mogelijkheid niet geheel is uit- 
gesloten, dat in Nederlandsch-Indie een post- 
chdque- en girodienst wordt ingevoerd, voor dat het 
volgende postcongres wordt gehouden, heeft de 
Indische delegatie de giroovereenkomst even- eens 
onderteekend. Deze onderteekening legt evenwel 
niet de verplichting op om de overeenkomst dadelijk 
uit te voeren. 

Teneindo overeenstemming te behouden tus- 
schen de binnenlandsche en de buitenlandsche 
bepalingen en voorts een stelselmatiger indeeling en 
een vereenvoudiging van de voorschriften te 
vorkrijgen, zyn met ingang van 1 Januari 1935 ook 
de binnenlandsche wettelijke bepalingen be-
treffende de posterijen geheel herzien. Meer be- 
langryke uitvoeringsvoorschriften, welke voor- dien 
bij Gouvernementsbesluit werden vastge- steld, 
zullen daarbij — overeenkomstig de be- doeling van 
do Indische Staatsregeling 一 bij re- 
geeringsverordening ^worden geregeld. Met ingang 
van genoomden datum werden afgekondigd: 

le. het Reglement voor de brieven- en pak- 
ketpost (Postordonnantie 1935), Ind. Stb. 1934 no. 
720, hetwelk in de plaats treedt van het Post- 
reglenient 1925 en van het Pakketpostreglement 
1925; 

2e. Algemeene bepalingen ter uitvoering van de 
Postordonnantie 1935 (Postverordening 1935) Ind. 
Stb. 1934 no. 721, welke in de plaats treden van do 
Uitvoeringsbepalingen van het Postre- glement 
1925 (met uitzondering van de bepalin- gen, 
betreffendo den vrijdoni van port) eu van de 
Uitvoeringsbepalingen van het Pukketpostregle- 
ment 192u; 

3e. Bepalingen betreffende de verzending per 
brievonpost van dienststukkeu (Postbesluit 
Dienstatukken 1935), Ind. Stb. 1934 uo. 722; 

4e. Algemcone bepalingen betreffende het bui- 
tcnlandsch postverkeer van Nederlandsch- Indie 
(Internationaal Postbesluit 1934), Ind. Stb. 1934 no. 
754, tor vervanging van hot Internationaal 
Postbesluit 1930; 

5o. Algcmeono bepalingen ter uitvoering van het 
Internationaal Postbesluit 1934 (Internationale 
Postverordening 1934), Ind. Stb. 1934 no. 755. 

Do luchtpostbopalingen, welko tovoren waron 
opgonomen in cen afzonderlijke verordening (Ind. 
Stb. 1930 no. 280), zijn thans opgonomen in de 
Postverordening 1935 en in do Internationale 
Postverordening 1934. 

Zooals uit het voorgaande bl可kt (vgl. ook biz. 
847 DI. VL), werden do voorschriften betreffende 
de brievenpost en die betreffende do pakketpost 
samongovat, torwyl do uitvoeringsbepalingen 
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werden vastgelegd in een gezamenlijke verorde- 
ning. 

De bepalingen betreffende den portvrijdom, 
welke voorkwamen in hoofdstuk III van de Uit- 
voeringsbepalingen van het Postreglement 1925 
(artt. 28 t/m 42), werden opgenomen in een af- 
zonderlijk Gouvernementsbesluit. Het lag nl. voor 
de hand om de voorschriften inzake den 
portvrijdom, die in hoofdzaak den internen Gou- 
vernementsdienst betreffen, bij Gouvernenients- 
besluit te blijven vaststellen. 

De voornaamste per 1 Januari 1935 in het 
internationaal en in het binnenlandsch postver- keer 
aangebrachte wijzigingen komen in het kort neer op 
het volgende: 

le. in de porten en rechten werden enkele wij-
zigingen van ondergeschikt belang aangcbracht (zie 
hierna onder tarieven); 

2e. de toegelaten maxima voor afmetingen en 
inhoudsmaat werden z.v.m. voor alle categorieen 
van stukken gelijkgemaakt; 

3e. in het verkeer met de hulppostkantoren 
gelden dezelfde maxima voor de bedragen van 
aangegeven waarde, verrekening en postwissels, als 
voor de post- en bijpostkantoren; 

4e. de voorschriften omtrent het postcrediet 
werden afgeschaft; nieuwe credieten zullen niet 
meer worden verleend; 

5e. de internationale transitrechtcn werden 
verlaagd; 

6e. de prijs der internationale antwoordcou- pons 
werd verlaagd van 20 tot 171/2 cent; 

7e. ingevoerd werd de mogelijkheid van ver- 
zending van ongefrankeerde postpakketten. 

Door het congres te Cairo werden geen voor- 
stellen aangenomen, welke aan het publiek of 

a an de postadministraties nieuwe lasten zouden 
opleggen of voor de administraties gepaard zouden 
gaan met een aanzienlijke derving vaninkom- sten, 
zoodat de belangrijkste tarieven en rechten zoowel 
in het internationaal als in hot binnenlandsch 
verkeer ongewijzigd bleven. 

B. Brievenpost. 
Portvrijdom. In verband met de aanwyzing van 

den Post-, Telegraaf- en Telefoondienst tot 
Landsbedrijf was het noodzakelijk regelingen te 
treffen ten cinde uit de begrooting een zoo 
nauwkeurig mogelijk overzicht te verkrijgen van de 
te verwachten rcsultaten van den dienst en van de 
inwerking dier resultaten op het alge- meen 
financieel bestel. Daartoe werd bij Ind. Stb. 1932 no. 
132 bepaald, dat voor den krachtens artikel 25 van 
het Postreglement 1925 (sedert 1 Januari 1935, 
artikel 5 van de Postordonnantie 1935) verleenden 
portvrijdom aan den P.T.T.- dienst een vergoeding 
zal worden toegekend ten laste van de Ville 
begrootingsafdeeling (sedert 1 Januari 1934 de Vile 
begrootingsafdeeling, departement van Verkeer en 
Waterstaat). Die vergoeding wordt jaarlijks, in 
overleg met het departementshoofd, door den 
Postdienst bere- kend op basis van de voor 
particulieren geldende tarieven en van statistische 
opnamen van de ver- zonden portvrije stukken. 

Omvang van het verkeer. De invloed van de 
economische inzinking, welke zich sedert 1930 in de 
verkeercijfers afteekende en zich geleidelijk in 
sterker mate deed gevoelen, blijkt uit onder- staand 
overzicht van de aantallen stukken, welke in de jaren 
1930/1934 door de posterijen werden vervoerd, 
reap, verhandeld. 

Dienstonderdeel 1930 1031 1932 1933 1934 

  Inc u i z o n d t alien  

Gewone brieven ........................... 38.718 35.446 34.0G0 29.798 29.201 
Briefkaarten..................................  11.923 10.922 U.954 12.097 12.259 
Drukwerken  .................................  48.472 50.274 49.912 43.175 43.348 
Nieuwsbladen      Documenten .................................  406 383 389 388 346 
Monsters.......................................  525 516 638 623 720 
Pakjes ...........................................  — 19 57 36 47 
Braille geschriften ........................  — 1 

 _  1 
 _  Expresse stukken ..........................  85 81 72 59 52 

Aangeteekende stukken ................  3.392 3.053 2.694 2.355 2.051 
Gewone portvrije stukken .... 11.979 12.451 12.943 J 1.303 11.258 
Geadviseerde portvrije stukken.. .2.059 2.029 1.936 1.857 1.762 
Totaal brievenpost ........................  117.559 115.175 114.646 101.692 101.044 
Postwissels      a. aantal ....................................  4.019 4.020 3.981 3.891 3.810 

b. bedrag ...................................  167.110 142.105 120.473 104.458 97.849 
Postquitantien ♦) ..........................  614 598 546 509 515 
Postpakketten ...............................  1.079 958 821 683 568 

♦) Aantal ter invordering ontvangen. 
Voor nadere beschouwingen over doze cijfers en 

over de maatregelen, welke werden genomen om 
de, uit den teruggang van het verkeer voort- 
vloexende daling van de baten op te vangen, wordt 
verwezen naar de jaarverslagen van den P.T.T.- 
dienst over genoemde jaren. 

Tarieven. Aan den van meerdero zijdon go- 

uiten wensch om tot verlaging van de postta- rieven 
over te gaan, kon gedurendo do jaren 1931/1935 
slechts in zeer beperkto mate worden 
tegemoetgekomen. Met ingang van 1 October 1931 
is het luchtrecht voor de rechtstreeksche verzending 
per vliegtuig van Nedorlandsch-Indie naar 
Nederland t.a.v. zondingon zwaarder dan 
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20 gram belangrijk verlaagd (Ind. Stb. 1931 no. 
404). Voorts werd het luchtrecht voor de ver- 
zending per K.L.M. van brieflcaarten voor en via 
Britsch-Indie, Perzie (Iran), Irak, Egypte en Europa 
van 30 cent tot 20 cent teruggebracht (Ind. Stb. 1931 
no. 404). 

Het minimumport voor pakjes werd met ingang 
van 1 Januari 1932 in het binnenlandsch verkeer en 
naar Nederland per zeepost van 25 cent tot 12*/z 
cent verlaagd (Ind. Stb. 1931 no. 528), terwijl 
krachtens Ind. Stb. 1934 no. 143 per 1 April 1934 in 
hetzelfde verkeer het port voor deze categorie van 
stukken van l1/2 cent per 50 gram werd verlaagd tot 
5 cent per 50 gram voor stukken tot 500 gram en 
daarboven 5 cent per 100 gram. Voor het overige 
buitenlandsche verkeer volgde op 1 Januari 1935 bij 
Ind. Stb. 1934 no. 755 nog een verlaging van 10 cent 
per 50 gram tot 6 cent per 50 gram. 

Ter populariseering van het buitenlandsch 
luchtpostverkeer werd op 25 Juni 1932 tusschen de 
beide laagste luchtrechten van de brievenpost, nl. 
dat van 30 cent voor stukken tot en met 5 gram en 
dat van 75 cent voor stukken van meet dan 5 t/m 20 
gram, een tusschenrecht van 50 cent ingevoerd voor 
stukken van meer dan 5 tot en met 10 gram (Ind. Stb. 
1932 no. 357). 

Voorts werd, uitsluitend in het verkeer met 
Nederland, met ingang van 1 October 1932 voor 
drukwerken, documenten, monsters en braille- 
geschriften, voor welke stukken tevoren hetzelfde 
luchtrecht als voor brieven verschuldigd was, een 
verlaagd luchtrecht, nl. 50 cent per 50 gram, 
ingevoerd (Ind. Stb. 1932 no. 536). De 
„Internationale Postverordening 1934" verklaar- de 
dit tarief mede van toepassing op de pakjes. 

Op 1 April 1934 werd overgegaan tot invoering 
van een verminderd port voor plaatselijke brieven (5 
cent per 20 gram) en tot verlaging van het recht voor 
cxprcsse-bestelling van 40 tot 25 cent (Ind. Stb. 
1934 no. 143). 

Ten slotte bracht de nieuwe Postverordening 
1935 nog enkcle andero verlagingen van onder- 
geBchikt bolang, t.w.: 

lo. vermindering van het minimum port voor 
ongefrankeerde en ontoereikend gefrankeerde 
stukken van 5 cent tot 2*/» cent; 

2o. verlaging van het recht voor duplicaton en 
voor verlenging van den geldighoidsduur van 
postwissela van 30 cent tot 25 cent; 

3e. vaststelling van het recht voor ambtshalve 
nanteekening van gewone stukken, inhoudendo 
geldswaarden of kostbuarheden, op tweeinaal in 
plaats van driemaal het aanteekenrecht; 

4o. vermindering in enkelo gevallcn van do 
pakketpost-tarioven in de Buitongewesten ； 

5o. vermindoring van bet port voor braille- 
geschrifton in het buitenlandsch mailverkeer; 

Go. verlaging van hot strafport voor onvol- doend 
gefrankeerdo aangetcokendc stukkon uit het 
buitcnland; 

7o. verlaging van do rechten voor berichten van 
ontvangst en van betaling in het buiten- landach 
verkeer. 

Een in 1934 ingesteld onderzoek wees uit, dat do 
resultaten van do verlaging van het stftdsport niet 
bemoedigend waren. Nadat een statistick in hot 
midden van dat jaar een toeneming van 16% van het 
aantal in stadsverkeer verzondon brieven had aan 
getoond,bleek bij een hernieuwd onder- zoek in het 
laatst van November en begin De 

cember deze toeneming nog slechts 13% te be- 
loopen. 

Hoewel naast bovenomachreven tariefsver- 
lagingen gedurendo de jaren 1931/1935 geen noe- 
menswaardige verhoogingen van porten en rechten 
hebben plaats gehad (slechts de rechten voor 
expressebestelling in het buitenlandsch verkeer 
ondergingen op 1 Januari 1935 een geringe ver- 
hooging), dient niettemin nog te worden gewezen 
op de invoering op 1 Januari 1935 van enkele 
nieuwe rechten, t.w.: 

le. een bewaarloon van maximaal / 2.50 voor 
postpakketten； 

2e. een recht van maximaal / 0.25 voor de afgifte 
van identiteitsbewijzen; 

3e. een recht van 5 cent voor ongefrankeerd 
verzenden van postpakketten. 

Nieuwe diensten en opvoering van de ontvang- 
sten. Teneinde het verkeer waar mogelijk te sti- 
muleeren, zijn te Batavia, Semarang en Soeraba- ja 
speciale postambtenaren aangewezen voor het 
voeren van propaganda ten behoeve van den dienst 
en het geven van meer bekendheid aan de 
mogelijkheden en faciliteiten, welke het bedrijf 
biedt. 

Op 1 Juli 1932 trad een regeling in working, 
waarbij het bij vooruitbetaling verschuldigde port 
van antwoordstukken, onder bepaalde voor- 
waarden en tegen betaling van een recht van 2 cent 
per stuk, in het binnenlandsch verkeer voor 
rekening van de oorspronkclijke afzenders kon 
worden gelaten (Ind. Stb. 1932 no's. 319 en 320). 
Op 1 September 1933 is deze dienst ook openge- 
steld in het verkeer met Nederland. 

Met ingang van 15 Maart 1933 werd de moge- 
lijkheid geopend om in het binnenlandsch verkeer 
ongeadresscerde drukwerken en monsters door den 
postdienst te doen verspreiden by die adressen, die 
met dezelfde bestelling als waarin die 
ongeadresseerde stukken worden opgenomen, ook 
nog andere poststukken ontvangen (Ind. Stb. 1933 
no. 102), welke regeling spoedig daarna ook met 
huis-aan-huis bestelling werd uitgebreid. Deze 
wijze van verzending bleek in een behoefte te 
voorzien; er werd een ruim gebruik van ge- maakt, 
zonder dat de verzending van binnen- landsche 
goadresseerde drukwerken daardoor ongunstig 
werd beinvloed. In de cijfers betref- fendo de 
aantallen in 1933 en 193-1 verzonden drukwerken 
(zie vorenstaande tabel) komt dit duidelijk tot 
uiting. De sterke daling gedurende de voorafgaando 
jaren blijkt hier niet alleon tot sta&n te zijn 
gebracht, doch zclfs is daarvoor een duidelijko 
stijging in de plaats getreden. Aan de wenschen van 
den handel om ook verspreiding onder bepaalde 
bevolkingsgroepen (Europeanen, Chineezen of 
Inheemsche en overige bevolkingsgroepen 
afzonderlijk) mogelijk te maken, is even- eens 
tegemoet gekomen. 

Voor de gevallen, dat de afzenders van druk-
werken of monsters ten opzichte van de voor die 
stukkon te verrichten handelingen zoodanigo 
schikkingen, volgens door het Hoofd van den Post-
, Tclegraaf- en Telefoondienst te geven 
voorschrifton, kunnen treffen, dat de werkzaam- 
hedon, welke die stukken bij den postdienst moeton 
ondergaan, wordon verminderd, is het Hoofd van 
den Post-, Telegraaf- en Telefoondienst, ingevolge 
Ind. Stb. 1933, no. 102, be- voegd te bepalen, dat 
het port dior stukken zoo- veel lager wordt gesteld 
als met de vermindering 
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van de werkzaamheden is ovcrcen te brengen, met 
dien verstande, dat de verlaging nooit meer dan 50% 
van het normale port kan bedragen. Gebruik 
makende van deze bevoegdheid, wordt door den 
postdienst op do porten voor onge- adresseerd te 
verspreiden drukwerken en monsters een korting 
toegestaan, varieerend van 20 tot 50%, afhankelijk 
van het aantal ter post-be- zorgde exemplaren. 

Naast vorenbedoelde diensten, welke in hoofd- 
zaak een stimulatie van het verkeer beoogen, werden 
de postloketten nog voor tai van a nd ere 
handelingen opengesteld, zooals voor het debiet van 
tabaksaccijnszegels (banderolles) en toeslag- zegels, 
waarvoor de daarvoor in aanmerking ko- mende 
kantoren in November 1932 werden opengesteld 
(Ind. Stb. 1932 no's. 517 en 560), voorts voor het 
debiet van loonlijsten en loon- zegels, waartoe bij de 
invoering van de loonbe- lasting op 1 Januari 1935 
alle post-, bij - en hulp- postkantoren, alsmede de 
meeste fungeerende hulppostkantoren en 
bestelhuizen werden aan gewezen (Ind. Stb. 1934 
no. 641) en voor de inning van de aan de 
Nederlandsch-Indische Radio Omroep 
Maatschaappij (N.I.R.O.M.) verschul- digde 
omroepbijdragen en — desgewenscht — van de 
abonneinentsgelden op de Nirom-bode. 

In 1934 werd op enkele post- en telegraafkan- 
toren een proef genomen met de invordering van 
belastinggelden, de uitbetaling van pensioenen, het 
debiet van slachtbriefjes en alle verdere 
werkzaamheden, welke tevoren door hulpper- 
ceptiekassen werden verricht. Deze proeven had- 
den een zoo gunstig verloop, dat het aantal post- 
inrichtingen, welke de werkzaamheden der hulp- 
perceptiekassen overnemen, geleidelijk wordt 
uitgebreid. Ook een proef met de inning van 
schoolquitantien voor verschillende onderwijsin- 
richtingen had al daddijk een goed rcsultaat. Ver- der 
werden alle post- en bijpostkantoren aange- wezen 
voor de disconteering van vendu-accepten voor 
rekening van de Postspaarbank. 

Behalve door deze nieuwe dicnsten en werk-
zaamheden, welke het postbedrijf op zich nam, 
werden ook andere middelen aangegrepen om de 
sterke daling in de ontvangsten, welke door de 
aanhoudende verslechtering van den economi- schen 
toestand werd veroorzaakt, op te vangen. Hiervoor 
kwam wel in de eerste plaats in aan- merking het 
bedingen van een redelijke vergoe- ding voor de 
diensten, welke ten behoove van andere 
administraties of departementen worden 
gepresteerd. Daarbij viel het oog o.m. op de zeer 
uiteenloopende aantallen drukwerken, welke uit 
Nederland ontvangen, en naar Nederland ver- 
zonden worden. Tusschen de landen van afzen- ding 
en van bestemming nl. heeft normaliter geen 
verrekening plaats van de voor de brievenpost 
geheven porten. Bij gelijk of ongeveer gelijk verkeer 
geeft deze regeling geen aanleiding tot on- 
billijkheden. Het aantal drukwerken, dat uit 
Nederland ontvangen wordt, is echter voort- durend 
zeer veel grooter dan in omgekeerdo richting, zoodat 
in Ned.-Indie voor de behande- ]ing en bestelling 
van die stukken veel on betaaid werk ten behoeve 
van de Nederlandschc post- administratie werd 
verricht. Dit heeft in 1934 aanleiding gegeven tot 
overleg met den Ncder- landschen dienst, ten einde 
te geraken tot uit- keering aan den Indischen dienst 
van een deel van de voor die meerdere drukwerken 
in Ne 

derland betaalde porten. Bcdoeld overleg heeft een 
gunstig resultaat gehad en te beginnen met 1935 
heeft terzake een uitkeering plaats. 

Ten slotte is bij Gouv.Bt. bepaald, dat de vast- 
stelling van de door de Postspaarbank te beta- len 
bijdrage in de personeelskosten van den Postdienst, 
welke bydrage tien cent per inlage en per 
terugbetaling bedroeg, met ingang van 1 Januari 
1933 zal geschieden op basis van de kostprijzen der 
door dien dienst voor de Postspaarbank verrichte 
werkzaamheden. E.e.a. had ten gevolge, dat de 
bijdragen van de Postspaarbank sedert twee-宙 
driemaal zoovcel bedragen als voordien. 

Bij Ind. Stb. 1932 no. 620 is de mogelijkheid 
geopend om de vergoeding, welke den postdienst 
toekomt voor den aan de Postspaarbank ver- leenden 
portvrijdom, welke vergoeding was vast- gesteld op 
tien cent per inlegger en per jaar (ar- tikel 18 van Ind. 
Stb. 1917 no. 672), vanaf 1 Januari 1933 in juiste 
verhouding te brengen tot den omvang van de 
terzake bewezen diensten. In verband hiermede 
worden door de Postspaarbank sedert 1933 de 
uitgaande stukken gefran- keerd, terwijl voor de 
daarvoor in aanmerking komende ontvangen 
portvrije stukken —voorna- inelijk brieven van de 
inleggers — een vergoeding, gebaseerd op de 
gewone tarieven wordt betaaid. 

Poslvjaarden. Met ingang van 1 Mei 1932 werden 
de hierna vermelde postwaarden buiten om- loop 
gesteld: 

a. frankeerzegels van 21/2 cent (groen cijfer 
geplaatst in een ongekleurde ellips); 

b. frankeerzegels van 4 cent (blauw, idem); 
c. frankeerzegels van 5 cent (rood, idem); 
d. frankeerzegels van 5 cent (groen, idem); 
e. frankeerzegels van 10 cent (rood, beeltenis der 

Koningin naar rechts met als achtergrond een oceaan 
met stooinschip); 

/. frankeerzegels van 12*/j cent (blauw, beel- tenis 
der Koningin naar rechts met als achtergrond een 
oceaan met stoomschip); 

g. frankeerzegels van 20 cent (groen, beelteniH 
der Koningin naar rechts met als achtergrond een 
oceaan met stoomschip); 

h. frankeerzegels van 32*/2 cent, opdruk in 
blauw op 50 cent (groen, bceltcnis dcr Koningin naar 
links met pahnlandschap)； 

i. frankeerzegels van 60 cent, opdruk in blauw 
op 1 gulden (bruin, beeltenis der Koningin naar links 
met pahnlundschajj)； 

j. briefomslagen van 12*/2 cent (blauw, beel-
tenis der Koningin naar rechts in medaillon met 
kroon, gevat in twee vierkanten)； 

k. enkele briefkaarten van 7'/2 cent (bruin, cijfer 
geplaatHt in een ongekleurde ellips); 

l. dubbele briefkaarten van 7*/2 cent, idem; 
m. enkde briefkaarten van 5 cent met opdruk in 

groen „7,/2 cent**; 
n. dubbele briefkaarten van 5 cent, idem; 
o. verhuiskaarten van 2 cent met ojxlruk in 

zwart op 1 cent. 
Nieuwe waarden. Ter gelegenheid van de proef- 

postvlucht met het vliegtuig „Abel Tasman" naar 
Australie werd — ter voldoening van het lucht- recht 
voor met dit tocstel vervoerde poststukken —een 
Speciale luchtpostzegel uitgegeven, ont- worpen 
door den leider van de vlucht, kapitein- vlieger M. P. 
Pattist. De zegcls, ter waarde van / 1.—, zijn slechts 
in omloop geweest van 1 April tot 16 Mei 1931. 
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Na de uitgifte in 1931 van een serie van drie 
nieuwe luchtpostzegels ter waarde van 30 cent, 41/, 
gid. en 71/, gid., respectievelijk uitgevoerd in 
karmijnrood, licht Pruisiach blauw en mos- groen, 
naar een ontwerp van den Javaanschen schilder-
teekenaar Mas Pirngadie, kwamen in 
1932 in de bestaande emissies nog de volgende 
nieuwe waarden in omloop: 

1. frankeerzegels van 20 cent, oranje； 
2. briefkaarten van 5 cent met de aanduiding 

„naam en adres van den afzender"; 
3. luchtpostzegels van 30 cent, overdruk in 

groen op de luchtpostzegels van 40 cent. 
Als gevolg van de invoering van een luchtrecht 

van 50 cent voor stukken van een gewicht van meer 
dan 5 tot en met 10 gram bij rechtstreeksche 
luchtpostverzending naar Nederland (zie hier- voor 
onder tarieven) werd voorts een aantal 
luchtpostzegels van / 1.50 voorzien van een over-
druk in blauw „50 cent**. 

In 1933 volgden de overdrukken van de lucht-
postzegels van 10, 20 en 30 cent met de waarde- 
aanduiding „2 cent" en van de luchtpostzegels van 
75 cent en van / 1.50 met „42*/2 cent**. Deze 
maatregel hield verband met de omstandigheid, dat 
sedert 1933 voor de kwijting van het luchtrecht van 
de per luchtpost te verzenden stukken geen 
afzonderlijke luchtpostzegels meer worden 
aangemaakt. De nog aanwezige voorraden lucht-
postzegels werden daarom overgedrukt met courantc 
waarden, teneinde deze zegels zoo spoe- dig 
mogelijk in het normale verkeer op te rui- men. 

Ten behoeve van de frankeering en kwijting van 
luchtrecht voor luchtpostbrieven van niet meer dan 5 
grain per K.L.M. naar Nederland werd in 1933 het 
aantal bestaande soorten frankeerzegels uitgobreid 
met een nieuw frankeer- zegel, van 42!/2 cent. 
Bchalve in den vorm van de in het vorige lid 
bedoelde overdrukken, werd dit zegcl slechts 
vervanrcligd in het nieuwe (Kreisler) type (zie 
hierna). 

Uitsluitend met het doel om reclame to maken 
voor do verzending per luchtpost werden op 
briefkaarten on op gezegelde briefomslagen spe- 
ciale 8tenipclafdrukken geplaatst. 

Ten gebruike bij bijzondere postvluchtcn ver- 
schencn in 1933 driehockige frankeerzegels van 30 
cent. Dezo zegels zijn niet geldig voor de kwijting 
van port of luchtrecht op stukken, welko met de 
regelinatigo lijncn van de K.L.M. of van do 
K.N.I.L.M. worden vervoerd. Do afstompeling 
geschiedt telkcnmale met een specialen stempel. 
Dezo zegels werden voor de eerste maal gebruikt 
voor do vlucht van don “Postjngcr" in November 
1933 (zie hierna onder luchtpost). 

Ter gelegeiiheid van het 4e eeuwfeest van do 
geboorte van Prins Willom van Oranje werden van 
April t/m December 1933 herdenkingspost- zcgels 
van 12l/t cont uitgegeven, welke do beelte- nis van 
den Zwijger droegen (Ind. Stb. 1933 no. 122). 

In 1932 zijn do door don ingenieur bij don Post-, 
Telegraaf- en Telcfoondienst A. R. M. Kreisler 
vervaardigdo ontwerpen voor een gehecl nieuw typo 
frankeerzegel geroed gekoincn. Deze nieuwe serio 
frankeerzegels is door de firina Joh. En- echedo en 
Zonon te Haarlem aangemaakt in los- latonde 
rotogravure druk van getemporde go- voeligheid. In 
tegenstelling met de oudero emissies, welke met een 
witten ondorgrond zijn ge- 

drukt, vertoonen de nieuwe zegels een gekleur- den 
ondergrond, welke in die mate domineert, dat witte 
plekken, onstaan door radeeringen, met het bloote 
oog kunnen worden onderkend. De waarden en de 
kleuren, waarin de Kreislerzegels (emissie 1933) 
werden uitgegeven, zijn in de hiernavolgende tabel 
van in 1935 gangbare post- waarden opgenomen. 

Sedert 1930 zijn regelmatig elk jaar weldadig- 
heidszegels uitgegeven en wel: 

in 1930 (Ind. Stb. no. 185) ten bate van de 
Vereeniging “Jeugdzorg" te Buitenzorg. Vier 
waarden, nl. 2, 5, 12*/2 en 15 cent, met een ver- 
koopprijs van respectievelijk 3, 71/,, 15 en 20 cent. 
De zegels waren verkrijgbaar van 1 December 1930 
tot en met 31 Januari 1931; datum van 
buitenomloopstelling 30 September 1931; 

in 1931 (Ind. Stb. no. 313), ten bate van de „Witte 
Kruiskolonie" te Salatiga; soorten en waarden als 
boven； termijn van verkrijgbaar- stelling 1 
December 1931 tot 1 Januari 1932； datum van 
buitenomloopstelling 30 September 1932; 

in 1932 (Ind. Stb. no. 238), ten bate van het Leger 
des Heils; soorten en waarden als boven； termijn 
van verkrijgbaarstelling 1 December 1932 tot 10 
Januari 1933; datum van buitenomloopstelling 30 
September 1933; 

in 1933 (Ind. Stb. no. 298), ten bate van het 
Crisiswerk der Amsterdamsche Maatschappg voor 
Jonge Mannen (A. M. v. J.); soorten en waarden als 
boven； termijn van verkrijgbaar- stelling 1 
December 1933 tot 10 Januari 1934; datum van 
buitenomloopstelling 30 September 1934； 

in 1934 (Ind. Stb. no. 383), ten bate van de 
Stichting Centrale Vereeniging tot Bestrijding der 
Tuberculose in Nederlandsch-Indie. In af- wijking 
van de voorafgaande jaren werden deze zegels 
slechts in e6n waarde uitgegeven, nl. 12*/3 cent, mot 
een verkoopwaarde van 15 cent; zij droegen de 
beeltenis van wijlen H. M. Konin- gin Emma, als 
herinnering aan hetgeen door Haar in het belang van 
de tuborculosebestrijding is verricht; termijn van 
verkrijgbaarstelling 15 September t/m 24 October 
1934； datum van buitenomloopstelling 31 Maart 
1935; 

in 1935 (Ind. Stb. 1934 no. 383), ten bate van het 
„Indisch Comitc van den Christelijk Mili- tairen 
Bond voor Oost- en West-Indie; vier waarden, nl. 2, 
5, I21/? en 15 cent, met een verkoop- prijs van 
respectievelijk 3, 7l/„ 15 en 20 cent; termijn van 
verkrygbaarstelling 1 April tot 10 Moi 1935; datum 
van buitenomloopstelling 31 October 1935. 

In 1935 waren de ondervolgende Nederlandsch- 
Indische postwaarden in gebruik: 

le. Frankeerzegels. 
a. Einissie 1912. Cijfortype, waardecijfer ge-

plaatst in ongekleurdo ellips. 
1 cent (olijfgroen), 2 cent (bruin), 2 cent (grijs), 

2i/2 cent (rood), 3 cent (bruin goel), 3 cent (groen), 4 
cent (groen), 4 cent (geel), 5 cent (blauw), 71/, cent 
(bruin), 10 cent (paars). 

b. Emissie 1913. Busto der Koningin naar rechts 
met als achtergrond cen oceaan met stoom- schip. 

I2J/a cent (rood), 15 cent (blauw), 20 cent (blauw), 
20 cent (oranje), 25 cent (paars), 30 cent (zwart 
grijs), 32»/a cent (paars) met oranje cijfer- teekon, 35 
cont (bruin), 40 cont (groen). 
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c. Emissie 1913. Bustc der Koningin naar links 
met pal mlan dschap. 

50 cent (groen), 60 cent (blauw), SO cent (oran- 
je rood), 100 cent (bruin), 175 cent (violet), 250 cent 
(karmijn rood). 

d. Emissie 1928. Luchtpostzegels (thans als 
gewone frankeerzegels in gebruik). 

10 cent (lila), 20 cent (olijfbruin), 40 cent 
(karmijnrood), 75 cent (groen), 150 cent (oranje). 

e. Emissie 1931. Luchtpostzegels (thans als 
gewone frankeerzegels in gebruik). 

30 cent (donkerlila), 450 cent (blauw), 750 cent 
(groen). 

f. Emissie 1933. Indisch landschap met ploe- 
gende karbouwen. 

1 cent (grijs), 2 cent (donker magenta), 2% cent 
(geel sepia), 3 cent (lichtgroen), 4 cent (donker 
sepia), 5 cent (blauw), 7:/2 cent (paars), 10 cent 
(rood). 

ff. Emissie 1933. Beeltenis der Koningin naar 
links met rechts berglandschap met spoorbrug en 
links boeg van een schip. 

121/, cent (helder oranje), 15 cent (blauw), 20 
cent (donker magenta), 25 cent (blauw groen), 30 
cent (grijs), 32*/2 cent (geel sepia), 35 cent (paars), 
40 cent (licht groen), 42% cent (geel), 50 cent 
(grijs), 60 cent (blauw), 80 cent (rood), 100 cent 
(paars), 175 cent (licht groen), 250 cent (donker 
magenta). 

h. Overdrukken. 
2 cent in zwart op vroegere luchtpostzegels van 

10 (lila), 20 (olijfbruin) en 30 (donkerlila) cent； 
121/, cent in rood op 20 cent (blauw), 30 cent in 
zwart en in groen op 40 cent (karmijnrood, vroe- ger 
luchtpostzegel), 421/? in zwart op vroegere 
luchtpostzegels van 75 (groen) en 150 (oranje) cent; 
50 cent in blauw op 150 cent (oranje, vroe- ger 
luchtpostzegel). 

t. Bijzondere zegels. 
12.2 cent herdenkingszegel (oranje), emissie 

1933, beeltenis van Prins Willem van Oranje； 30 
cent driehoekig zegel (blauw), emissie 1933, 
uitsluitend voor daarvoor bepaaldelijk aange- wezen 
bijzondere postvluchten. 

2e. Briefomslagen. 
12% cent (rood), emissie 1916, beeltenis der 

Koningin naar rechts in medaillon met Kroon, gevat 
in vierkanten ； 12*/2 cent overdruk in zwart op 
briefomslagen van 20 cent (groen en blauw) emiesie 
1916, beeltenis der Koningin naar rechts in 
medaillon met Kroon, gevat in vierkanten； 12% 
cent (helderoranje) emissie 1933, beeltenis der 
Koningin naar links, met rechts berglandschap met 
spoorbrug en links boeg van een schip. 

3e. Briefljaarten. 
5 cent (blauw) enkele, emissie 1913, cijfer- type, 

waardecijfer geplaatst in een ongekleurde ellips; 
5 cent (rood) enkele en dubbele, ovei'druk in 

zwart op 12/ cent, emissie 1922, buste der Koningin 
naar rechts met als achtergrond een oce- aan met 
stoomschip； 5 cent (bruin), enkele en dubbele, 
overdruk in oranje rood op 7% cent, emissie 1913, 
cijfertype； 

5 cent (blauw), enkele en dubbele, emissie 1933, 
Indisch landschap met ploegende karbouwen； 

10 cent (rood) enkele en dubbele, emissie 1913, 
cijfertype, waardecijfer geplaatst in een onge-
kleurde ellips; 10 cent (rood), dubbele, emissie 】
933, Indisch landschap met ploegende karbouwen. 

4e. Verhuiskaarten. 
2 cent (grijs) emissie 1913, cijfertype, waarde- 

cijfer geplaatst in een ongekleurde ellips; 2 cent 
(donker magenta) emissie 1933, Indisch land- schap 
met ploegende karbouwen. 

5e. Postbladen. 
121/2 cent (rood) emissie 1922, buste der Ko-

ningin naar rechts met als achtergrond een oce- aan 
met stoomschip. 

6e. Portzegels. 
Emissie 1913 alle waarden in rood alsmede rood 

waardecijfer met het woord “cent" van 2*/2, 5, 7%, 
10, 12%, 15, 20, 25, 30, 371/2, 40, 50 en 75 cent. 

De bij Gouv.Bt. van 24 Juni 1929 no. 27 (Bij- 
blad 12007) ingestelde ..Postwaardencommissie*, 
(zie DI. VI biz. 327 of suppl. afl. biz. 851) bracht in 
1931 ha ar eindversJag uit. Geadviseerd were! de 
aanmaak van postwaarden, welke in Nederland 
geschiedt, naar het Reproductiebedrijf van den 
Topografischen Dienst te Batavia over te brengen. 
Met het 00g op de aan dezen maatregel verbonden 
directe kosten besliste de regeering echter dat de 
bestaande toestand voorshands ongewijzigd zou 
worden gelaten. 

Vervoer. De op het traject Bandoeng-Soerabaja 
v.v. rijdende spoorwegpostkantoren werden op 1 
Mei 1932 opgeheven. Sedert de instelling van de 
eendaagsche t rein verbin di ng tusschen Batavia en 
Soerabaja had het instituut van de spoorweg- 
postkantoren veel van zijn beteekenis verloren, 
zoodat handhaving niet gewettigd was. 

In Augustus 1934 were! een boottrein van 
Tandjoengpriok naar Bandoeng ingesteld, in 
aansluiting op de aankomende paBsagiersmai]- 
schepen van de Stoomvaart Maatschappij „Ne- 
derland" en van den „Rotterclamschen Lloyd". Doze 
trein were! mede benut voor het vervoer van de 
Hollandsche mail. 

Luchtpost. A. Binnenland. Begin 1935 had de 
K.N.I.L.M. de volgen de lijnen in ex- ploitatie； 

]e. Batavia一Bandoeng v.v. (alle werkdagen)； 
2e. Batavia—Scmarang—Soerabaja v.v. (alle 

werkdagen)； 
3e. Batavia一Palembang—Singapore v.v. 

(wekelijks)； 
4e. Batavia—Palembang—Pakanbaroo—Medan 

v.v. (wekelijks). 
Ecn wekelijksche verbinding Medan—Alor Star, 

welke op 4 Mei 1933 was geopend in verband inet 
het verlcggen van de K.TJ.M.-route naar Singapore, 
we rd in November ] 934 opgeheven, omdat de 
K.L.M. er toe overging Aledan wederom in de 
Nederland-Indie Jijn op te nomen. 

Het trajoct Batavia—Bandoeng v.v. were! van 1 
Mei t/m 31 October 1934 instede van tweemnal, 
driemaal per dag gevlogen. Wei had in 1935 we- dcr 
uitbreiding van dezen dienst tot een drie- 
maaldaagsche plaats, doch de verzending van 
luchtpost bleef daarbij op tweemaal per dag in beide 
richtingen gehandhaafd. 

Op 4 Mei 1935 vertrok van Batavia het eersto 
vliegtuig van een bij wijze van proef door de 
K.N.I.L.M. geopende nieuwe wekelijksche ver-
binding Soerabaja—Bali—-Makasser v.v. 

Een overzicht van den onivang van den bin- 
nenlandschen luchtpostdienst per K.N.I.L. M. on per 
K.L.M. over de jaren 1932 t/m 1934 volgt hieronder. 
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Stukken (behalve 
brief kaarten) 
Briefkaarten 

Totaal 
Postwissela 
Postpakketten 

1932 1933 1934 

501.120 
23.430 

510.219 
27.999 

523.435 
27.692 

524.550 
7.620 

371 

538.218 
11.583 

646 

551.127 
14.602 

621 
In kilogrammen bedroeg de vervoerde hoeveel- 

heid post over de binnenlandsche K.N.I.L.M.- 
lijnen.: 

1932  ...................................  17.975 kg 
1933  ...................................  19.786 ,, 
1934  ...................................  22.534 ,, 

De groote regelmaat van den dienst op a lie lijnen 
droeg er niet weinig toe bij de luchtroute bij handel 
en publiek ingang te doen vinden voor het 
verzenden van correspondentie. De blijvende en 
zelfs nog toenemende druk der tijclsomstandighe- 
den heeft dan ook een verder uitgroeien van 
luchtvaart en luchtpost niet gestuit. 

Slechts de resultatcn van de wekelijksche lijn 
Singapore—Medan v.v. bleven beneden de ver- 
wachting, waardoor deze verbinding, die in Au-
gustus 1931 begonnen was, op 1 Februari 1932 
moest worden opgeheven. 

Enkele plaatsen werden in den loop van het jaar 
1933 facultatief in het luchtpostverkeer opgenomen, 
nl. Tjepoe in Augustus en Djambi in November. 

Het in 1929 met de K.N.I.L.M. door de Neder- 
landsch-Indische Posterijen gesloten postver- 
voerscontract, hetwelk was gebaseerd op de in 1933 
afloopende overeenkomst tusschen de Ne- 
derlandsch-Indische regcering en genoemde maat 
echappij betreffende het tot stand brengen en 
onclerhouden van luchtverkeersdiensten in Ne- 
derlandsch-Indie, word in 1933 vernieuwd en 
aangepast aan de nieuwe subsidieovereenkomst, 
welke door de regcering met de K.N.I.L.M. voor de 
jaren 1934 tot en met 1936 werd gesloten. De 
grondslagen voor het vervoer van brieven- en 
pakketpost per K.N.I.L.M. zijn in deze nieuwe post 
ver voerso vereen koinst dezelfde als in de oude 
overeenkomst. 

In den loop van 1932 were! aan het binnen- 
landsch luchtpostvervoer in Ned.-Indie een uit- 
breiding gegeven, door het openstellen van de 
mogelijkhoid tot verzending van luchtpostpak- 
ketten. De gelegenheid tot verzending van ge- wone 
postpakketten, alsrnede van verrekenpak- kotten cn 
pakketten met aangegeven waardc per vliegtuig in 
het binnenlandsch verkeer zoomede van en naar 
Singapore werd opengestold op 1 Juli 1932. 
Hierdoor werd het tevens inogelijk post- pnkkettcn 
per vliegtuig te verzenden in aanslui- ting op do van 
Tandjoengpriok en van Medan vertrekkende 
tliuisvarende mailbooten, terwijl in omgekeerde 
richting postpakketten, aangebracht met de 
uitvarende Nedcrlandsche mailstooiners, van 
Medan uit per vliegtuig konden worden cloor- 
gezonden (Ind. Stb. 1932 no. 232). 

Nog in hetzelfde jaar (October) werd do lucht- 
postpakkettendienst uitgebreid tot do luchtroute 
Nederland-Indie v.v. (zi。onder buitenland). 

De ten aanzien van de kwijting van het voor 
luchtpostzendingen verschuldigdo port en rocht 
bestaande bepalingen werden mede in 1932 hor- 
zion. De aanvankelijk bestaande verplichting, 

<lat het luchtrccht alleen door middel van lucht- 
postzegcls mocht worden gekweten, was in 1931 
reeds vervallen, doordat met ingang van 1 April van 
dat jaar de regeling van kracht werd, dat het 
luchtrecht ook door middel van gewone fran- 
keerzegels kon worden voldaan. Voor de voldoe- 
ning van het gewone port bleef het gebruik van 
gewone frankeerzegels verplicht. In Augustus 1932 
werd bepaald, dat de per luchtpost te verzenden 
stukken, waarop het totaal verschuldig- de port en 
recht, hetzij geheel in luchtpostzegels of in gewone 
frankeerzegels, hetzij gedeeltelijk in 
luchtpostzegels en gedeeltelijk in gewone 
frankeerzegels is gekweten, als voldoendc gefran- 
keerd moesten worden beschouwd. In 1933 volg- de 
de beslissing dat luchtpostzegels, behalve voor de 
kwijting van luchtrecht, ook mogen worden 
gebruikt voor de voldoening van alle andere bij 
vooruitbetaling verschuldigde porten en rech- ten, 
waardoor de splitsing van de frankeerzegels in 
gewone- en luchtpostzegels werd opgeheven (Ind. 
Stb. 1933 no. 346). 

B. Buitenland. De grondslag voor den lucht- 
dienst Nederland-Indie v.v. bleef het postver- voer. 
Ingevolge het contract tusschen de Posterijen en de 
K.L.M. neemt laatstgenoemde aan elke week 
maximum 500 kg mail in beide rich- tingen te 
vervoeren, waarbij de Posterijen zich verplichten 
voor het transport van 500 kg te be- talen, ongeacht 
of dit kwantum wordt aange- voerd of niet. Het 
gemiddeld gewicht aan luchtpost per vlucht blijft 
echter nog tamelijk ver hier beneden. De dienst 
wordt grootendeels gefinan- cicrd door de 
Posterijen in Nederland. De Indi- sche Posterijen 
staan het geheele luchtrecht aan Nederland af en 
verleenen bovendien een vaste bijdrage, thans nog / 
200.000 per jaar bedragende. 

In October 1931 werd de veertiendaagsche dienst 
Nederland-Indic v.v. omgezet in een week- dienst, 
hetgeen op het postvervoer een sterk sti- 
muleerende working heeft gohad. 

Een overzicht van den omvang van het buiten- 
landsch luchtpostverkeer van Nederlandsch- Indie 
per K.L.M. on per K.N.I.L.M. over de jaren 1932 
t/m 1934 volgt op de volgende bladzijde. 

Terwijl de hoeveelheid post op de route Am-
sterdam—Batavia v.v. tusschen de eindpunten een 
voortdurendo stijging te zien gaf, nam ook do mail 
op de tusschcngelegen trajecten voortdu- rend toe. 
Reeds in 1932 verzonden Duitschland en Malaka 
gcregcld beJangrijke hoeveelheden briefpost met de 
K.L.M.-vliegtuigen, terwijl ook Italic, Griekcnland, 
Turkijo, Hongarije, Egypte, Syrie, Iran, Siam en 
Britsch-Indie deze ver- zendingsgelegenheid 
benutten. 

Vanuit Indio worden verzonden: 
in 1032 11.838 kg of geiniddold bruto 223% kg 

per vlucht; 
in 1933 13.452 kg of gemiddeld bruto 260 kg per 

vlucht; 
in 1934 15.359 kg of gemiddefd bruto 295 kg per 

vlucht; 
Do luchtpakketpostdienst Nederland-Indie 

kwam in October 1932 tot stand (Ind. Stb. no. 505). 
Met do Nederlandsche postadministratie werd 
overeengekomen, om in het wederzijdsche verkeer 
met den K.L.M-dienst Amsterdam— Batavia v.v. 
luchtpostpakketten toe te laten, waarvoor een tftrief 
werd vastgesteld van / 1.50 per 100 gram, met eon 
minimum van / 15, ver- hoogd met de eindtaksen 
voor landmailpakketten 
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Europa en Amerika Straits-Settlements 

    

  
Voor het buitenland bestemd. 

1932 1933 
Stukken (behalve brief- 
kaarten) ..........................  
Briefkaarten ...................  

Totaal ..........................  
Postwissels .....................  
Postpakketten .................  

20.692 
82 

21.044 
43 
4 

24.346 
292 

24.638 

8 

1934 1932 1933 

32.169 914.771 1.063.825 
319 27.306 50.958 

32.488 942.077 1.114.783 
39 22.587 30.082 
15 21 92 

1934 

1.085.116 
32.778 

1.117.894 
31.140 

146 

Hit het buitenland ontvangen. 
Stukken (behalve brief-
kaarten) ..........................  
Briefkaarten ....................  24.000 

120 
26.028 

324 
33.856 

1.007 
868.894 

16.198 
891.018 

19.863 
938.953 

16.939 
Totaal .........................  24.120 26.352 34.863 885.092 910.881 955.892 

Postwissels ....................  — 54 22 4.327 5 087 5.671 
Postpakketten ................  11 29 10 32 114 202 
en eventueel de vergoeding voor het vervoer over de 
Nederlandsch-Indische luchtlijnen. Den Isten 
September 1933 werd dit tarief belangrijk ver- 
laagd, als gevolg van de verlaging van de vracht- 
tarieven, welke de K.L.M. op de Amsterdam一 
Batavia-lijn invoerde. Tegelijkertijd werd de mo- 
gelijkheid opengesteld om behalve naar Nederland, 
ook luchtpostpakketten per K.L.M. naar 
verschillende andere landen te verzenden. 

Met ingang van 15 Augustus 1933 moest, op 
verzoek van de Administratie van de Straits- 
Settlements, in het luchtpostverkeer van en naar 
Singapore, zoowel per K.N.I.L.M. als per K.L.M., 
worden overgegaan tot opheffing van de tot clien 
datum bestaande gelegenheid tot verzending van 
brieven en postpakketten met aangegeven waarde. 
De mogelijkheid tot verzending van der- gelijke 
waardestukken en postpakketten met aangegeven 
waarde naar cn van Medan, via Singapore一Alor 
Star per K.L.M. en verder met de aansluitende 
K.N.I.L.M.-lijn Medan—Alor Star v.v. bleef tot 
November 1934 bestaan. 

Ter stimuleering van het verkeer wordt door de 
K.L.M. gestadig gestreefd naar verkorting van den 
reisduur op het traject Amsterdam— Batavia v.v. In 
1931 was de duur van elke heen- vlucht gemiddeld 
11.7 dag en van e]ke terug- vlucht 10.6 dag. In 1932 
waren deze tijden resp. 10.6 en 9.9, in 1933/1934 9.9 
en 9.2. 

Met ingang van 12 Juni 1935 werd de dienst 
wederom verdubbeld, derhalve tot een twee- maal ‘8 
weekschen dienst, met snelle vliegtuigen, die de 
gelieelo route afleggen in 5*/2 dag. 

C. Bijzondere poslvluchten. In Mei 1931 werd 
een proefpostvlucht gemaakt naar Australie en terug 
onder leiding van den kapitein-vlieger M. P. Patti st 
met het K.N.I.L.M.-v】iegtuig P.K. A.F.C., 
omgedooptin „AbeI Tasman**. Dit vlieg- tuig 
vertrok op 12 Mei 1931 van Batavia via Semarang, 
Soerabaja en Koepang en kwam op 18 Mei te 
Sydney en 19 Mei te Melbourne aan. De terugreis 
ving den 24sten Mei te Sydney aan, den 27sten Mei 
werd Batavia bereikt. 

Teneinde de belangsteHing van het publiek, in 
het bijzonder van philatelisten, voor deze eersto 
postvlucht Java一Australie aan te wakkeren, werd 
voor de kwijting van het luchtrecht een 

speciale luchtpostzegel uitgegeven (zie hiervoor 
onder Postwaarden). Het luchtrecht voor deze vlucht 
bedroeg / 1 per 20 gram. Op de heen- vlucht werd 
ruim 128 kg post vervocrd, w.o. bij- na 15 kg 
afkomstig van Nederland, Op de retour- vlucht werd 
door Australie ruim 35/ kg lucht- post voor 
Nederlandsch-Indie, ruim 2 kg voor Britsch-Indie en 
26*/2 kg voor Europa medege- geven. 

In de tweede helft van December 1933 werd door 
het K.L.M.-vliegtuig ,,Pc】ikaan" een snelle vlucht 
naar Nederlandsch-Indie en teru« onder- nomen, 
waarvoor zoowel in Nederland als in Indie een 
buifengewoon enthousiasine oplaaide. Op de 
heenreis werd de Ncderlandsche Kerstmail (450 kg) 
in 100 uren en 40 minutcn ovcrgcbracht, terwijl op 
de thuisreis, welke ] 00 uren ci)34 rni- nuten 
vorderde, ruiin 500 kg mail werd vcrvoerd. 

In dezelfde maand, nl. op 9 December J 933, 
vertrok het Pander-vliegtuig “PosCjagcr" in oj)- 
drncht van het Comit6 „Snelpost Nedcrland- 
Indie** voor een studievlucht van Holland naar 
Indie. Door motorstoring ondervond hot toestel 
vertragi ng, waardoor het eerst op 30 December te 
Batavia aankwam. Dit vJiegtuig vertrok van- daar op 
6 Januari ] 934 en kwain den 11 den d.a.v. te 
Amsterdam aan. Uit Indie werd 245 kg post 
medegegeven. 

Met het K.L.M.-vliegtuig “Uivcr", dat aan de 
Mac Robertson luchtrace London—Melbourne 
deelnain en dat 20 October 1934 van Mi】- denhall 
vertrok en 22 October d.a.v. to Batavia aankwam, 
were! door de Nederlandssche Posterij- en luchtpost 
voor Nederlandsch-Indie en Austra- liii 
medegegeven. De ,,Uiver'' bracht voor Neder- 
landHch-Indiii ruim 54 kg luchtpost rnede. Naar 
Australie heeftde ,,Uiver" ruim 137 kg Nederland- 
sche luchtpost overgebracht. De Nederlandsch- 
Indische Posterijen, welke eveneens de gelegenheid 
hadden opengesteld om met de ,,Uiver" luchtpost 
naar Australie te verzenden, gaven op 22 October J 
934 66n zak luchtpost voor Melbourne mede, 
netto )7*/2 kg inhoudende. Op do thuisvlucht van 
Melbourne naar Amsterdam (vertrek van Bandoeng 
11 November 1934, aan- komst te Amsterdam 21 
November) vervoerde het toestel ruim 162 
kg.luchtpost. 
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Op 19 December 1934 vertrok do ,,Uivern we- der 
van Amsterdam voor een Korstvlucht naar Indio, 
doch verongelukte op 21 December bij Rutbah 
Wells in Syrie. Van de luchtpost (totaal 348 kg) ging 
140 kg verloren. 

D. Engdsche luchtdiensten. Met ingang van 1 
April 1934 werd de gelegenheid opengesteld in 
Nederlandsch-Indie terpostbezorgde luchtpost- 
stukken per Imperial Airways van Singapore of 
Alor Star af te doen doorzenden. 

Medio December 1934 werd de Qantas-lucht- lijn 
Singapore—Australie v.v. geopend, welke voor de 
verzending van binnenlandsche- (uitge- zonderd in 
het rechtstreeksche verkeer tusschen Batavia en 
Soerabaja) en buitenlandsche lucht- poststukken 
werd opengesteld. 
Postwisseldienst. 

Binnenland. Met ingang van 16 Januari 1933 
werd de mogelijkheid geopend om, in het bin- 
nenlandsch verkeer, gewone postwissels onge- 
frankeerd te verzenden aan firma*s of personen, die 
zich hobben verbonden om de verschuldigde 
postwisselrechten voor hun rekening te nemen. Het 
recht voor het opmaken van duplicaatpost wissels 
en dat voor verlenging van den geldig- heidstermijn 
is op 1 Januari 1935 zoowel in het binnenl&ndsch- 
als in het buitenlandsch verkeer van 30 cent tot 25 
cent verlaagd. 

Buitenland. Het buitenlandsch postwissel- 
verkeer verkreeg in 1931 eenige uitbreiding, 
doordat de mogelijkheid werd gcopend om door 
tusschenkoinst van de Nederlandsch-Indische 
Posterijen postwissels van Suriname naar Japan en 
van Nederland naar de Philippijnen to verzenden, 
terwijl tusschen Nederlandsch-Indie cn Joego-
Slavie v.v. een postwisseldienst via Enge- land 
were! geopend. Daarentegen werden de post- 
wisseldienHCen met Portugecsch Timor en met 
Spanje wegens het gerinpe verkeer rcsp. in 1931 en 
in 1933 opgeheven. Van 1 Januari 1934 af verleent 
de Nederlandsche postad ministratie voor het 
postwisscl verkeer Nederlandsch-Indie— Spanje 
haar beniicldeling. Met de op 1 Januari J 934 
ingesteldc postunie “Malaya", omvattencle de 
Straits-SettJcincnts en den Mftleischcn Staten- bond 
(Negri Senibilan, Pahang, P6rak en Selangor), werd 
cen postwisselovereenkoinst gesloten, welko op 1 
November J934 in werking trnd. Ilicrdoor kwamcn 
met ingang van genoemden datum do voordien 
bestaande afzonderlijke post- 
wissclovercenkotnsten met de Straits-Settlements 
en den Maleischen Statenbond to vervallcn. 
Pakkctpost. 

Binnenland. Sedcrt 1 Januari 1935 kunnen 
binnenlandsche gewone postpakketten met en 
zonder verrekeniug, op verzoek van de afzenders 
ongefrankccrd worden verzonden. Voor deze 
faciliteit in cen recht van o cent per pakket ver- 
Hchuldigd. Op do na 1 Januari 1935 in het buiten-
land terpoBtbezorgdc pukketten bestenid voor Ne-
derlandsch-Indie, waarvan de uitreiking niet kan 
geschieden binnen den voorgeschreven aanhou- 
dingstermijn, kan een bcwaarloon woi'don go- 
heven (zio onder tarieven), hetwclk word bepaald 
op I 0.25 per pakket per week, met cen maximum 
van f 2.50 per pakket. 

Buitenland. Met de administratio van Groot- 
Brittannie en Noord-Ierland werd in 1932 eon 
pakketpostoveroenkomst gesloton, zoowel be- 
treffonde de rechtstreeksche uitwissoling van ge-
wone, als van verreken- en waardepakketton. De- 

ze overeenkomst trad op 1 September van dit jaar in 
werking. Voorts werd in de jaren 1931— 1934 aan 
enkele bestaande pakketpostovereen- komsten 
uitbreiding gegeven. 

§ III HET BEDRIJF DER TELEFONIE EN TELE- GRAFIE. 
A. Telegraafdienst. Algemeen. Voor het 

telegraafverkeer gelden thans in hoofdzaak de 
volgende regelen: 

le. do bepalingen omtrent den aanleg en het 
gebruik van telegrafen. in Nederlandsch-Indie (Ind. 
Stb. 1876 no. 257), welke behoudens daar- in 
aangebrachte wijzigingen nog van kracht zijn; 

2e. het Telegraafreglement 1934 vastgesteld bij 
Ind. Stb. 1933 no. 514; 

3e. de in Ind. Stb. 1893 no. 227 j° Ind. Stb. 1907 
no. 487 opgenomen bepalingen omtrent het gebruik 
van do telegraaf van den dienst der 
Staatsspoorwegen voor het overbrengen van 
particuliere telegrammen; 

4e. het te Madrid in 1932 gesloten „Interna- 
tionaal Verdrag betreffende de Verreberichtge- 
ving" met daarbij behoorend „Telegraafregle- ment” 
alsmede „Algemeen Reglement, Slotprotocol en 
Additioncel Reglement betreffende de 
Radiobcrichtgeving”，alle opgenomen in Ind. Stb. 
1934 no. 123. Vordrag en bijbehoorende re- 
glementen traden in werking op 1 Januari 1934. 

De aan de ..Eastern Extension Australasia and 
China Telegraph Company Ltd" verleende con- 
cessies zijn in 1934 aan de „Cable and Wireless Ltd" 
overgedragen. 

De destijds aan de „Bataafsche Petroleum 
Maatschappij'' tot wederopzeggens verleende 
vergunning voor de exploitatie van haar radio- 
telegrafiestations te Balikpapan en te Tarakan, 
welke stations bijna 25 jaar in bedrijf zijn geweest, 
werd in verband met de vestiging van radiostations 
van den PTT-dienst op genoemde plaatsen ultimo 
1934 door de maatschappij prijsgegeven. 

De aan do “Nederlandsche Koloniale Petroleum 
MaatschappT' verleende concessie voor haar 
radiostation te Soengeigerong (res. Palem- bang) 
werd uitgebreid tot het verkeer met tank- schepen 
van deze maatschappij op zee, terwijl haar station te 
Tandjoengoeban thans tevens voor het algemeen 
scheepsverkeer is opengesteld. 

Na de in 1927 te Washington en in 1928 to 
Brussel piaats gehad hebbende internationale radio- 
en tclegraafconferenties werd door de Internationale 
Tolegraafvereeniging in 1932 te Madrid een 
gecombineerclo telegraaf- en radioconferentie 
gehouden, waaraan ook door Nederlandsch-Indie 
werd deelgcnomen. Bij dit congres werd de naam 
“International。Tclegratifvereeniging" gewijzigd in 
“Internationale Vereeniging betreffende de 
Verreberichtgoving". 

Het nantal plaatsen, waar telegram men kunnen 
worden aangeboden/afgeleverd, onderging een 
belangrijko uitbreiding door het in 1931 inge- 
voerde instituut der z.g. ,,Telegraafstations". Dit 
instituut houdt n.l. in, dat op vele kleine plaats- jes 
en d&sa's op Java en Madoera, welke niet aan het 
telegraafnot zijii aangesloten, telegram men kunnen 
worden aangeboden/afgeleverd, waarbij het 
personeel van het binnenlandsch bestuur zijn 
inedewerking verleent bij het overbrongen/ont- 
vangen per telofoon naar/van do diohtstbij ge- legen 
telegraafinrichting. 

Landlynen. Van do door Z.-O.-Borneo in 1902 
aangelogde landlyii van Bandjermasin over 
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Amoentai naar Balikpapan en Samarinda is thans 
nog slechts het traject Bandjermasin-Tandjong- 
kandangan in gebruik. Ook diverse andere lange 
landlijnen in de buitengewesten, -waaraan hooge 
onderhoudskosten waren verbonden, werden ge- 
leidelijk geheel of gedeeltelijk verlaten en ver- 
vangen door radioverbindingen, terwijl mede in 
verband met de ontwikkeling van de radiotele- grafie 
zoo goed als geen nieuwe lijnen werden bij- 
gespannen. 

Zeekabels. a. Binnenlandsche verbindingen. 
Aangezien de bestaande zeekabels, meestal in 
verband met hun hoogen ouderdom, steeds meer 
vergden aan onderhoudskosten, werd besloten, 
evenals t.a.v. de eerder genoemde landlijnen, hot 
zeekabelnet geleidelijk te verlaten en te vervan- gen 
door radioverbindingen, we】ke bovendien minder 
onderhevig zijn aan langdurige storingen. In verband 
hiermede worden gestoord geraakte zeekabels niet 
meer hersteld en kon als gevolg daarvan het 
kabelschip ,,Zuiderkruis" worden gemist, zoodat dit 
medio 1934 werd teruggege- ven aan den Dienst van 
Scheepvaart, die het in- richtte tot 
opnemingsvaartuig. 

Thans zijn nog slechts de volgende zeekabels in 
gebruik: 

1. Java(Banjoewangi)—Bali(Negara). Dit is de 
in 1888 tusschen Java (Sitoebondo)—Bali 
(Singaradja) gelegde kabel, waarvan de eind- punten 
werden verlegd ； 

2. Sumatra Oel6elheue-P. W6h (Sabang); 
3. Bali(Dinpasar)—Lombok( Ampenan) ； dit is 

de in 1897 tusschen Bali(Singaradja)—Lombok 
(Ampenan) gelegde kabel, waarvan een der eind- 
punten werd verlegd ； 

4. Borneo(Pegatan)—Poeloe Laoet(Stagdn), 
(overgenomen door het binnenlandsch bestuur); 

5. Java(Anjer)— umatra(Kalianda) (2 stuks); 
6. Java(Anjer)—Sumatra(Tandjoengkarang); dit 

is de in 1921 tusschen Java(Anjer)—Sumatra 
(Teloekbetoeng) gelegde kabel; 

7. Java(Soerabaj a)—Celebes( Makasser). 
De overige vroeger vermelde kabels zijn sedert 

verlaten, terwijl de respectievelijk in 1899 en 1919 
gelegde telegraafkabels Java (Grisee)—Madoera 
(Bangkalan) thans bij den telefbondienst in gebruik 
zijn, de laatste met verlegde eindpunten 
Java(Soerabaja)—Madoera(Kamal). 

b. Buitenlandsche verbindingen. Van de door de 
“Eastern Extension Australasia and China Telegraph 
Coy Ltd" geexploiteerde kabels werd in den loop van 
het jaar 1932 een der kabels Java (Banjoewangi)—
AustraIie(Port Darwin) geaban- donneerd. De aan 
deze maatschappij verleende concessies werden in 
1934 door haar, met goed- vinden van de regeering, 
overgedragen aan de „CabIe and Wireless Ltd**, 
welke laatste inaat- schappij dus de thans 
overgebleven kabels exploi- teert. 

De kabel Manado—Yap, eertijds toebehooren- de 
aan de sedert, opgeheven „Deutsch-Nieder- 
landische Telegraphen Gesellschaft" en deel uit- 
makeud van de verbinding Manado—Yap— 
Shanghai en Manado—Yap—Guam—San Fran-
cisco, welke kabel na den wereldoorlog aan Ne-
derland zou worden toegewezen, hetgeen echter niet 
geschied is, is inmiddels prijsgegeven. 

Radiotelegrafie. 
I. Binnenland. De snelle ontwikkeling van de 

radiotelegrafie zette zich met kracht voort, als gevolg 
waarvan zich spcciaal in het binnen 

landsche verkeer zeer vele wijzigingen in do ver-
bindingen voordeden. Het aantal radiostations werd 
tengevolge van de reeds eerder genoemde 
geleidelijke verlating van het zeekabelnet en van 
lange landlijnen in het buitengewesten, welke door 
radioverbindingen werden vcrvangen, sterk 
uitgebreid. 

Daar in verband met deze vele wijzingingen en 
aanvullingen hetgeen vroeger betreffende de bin-
nenlandsche radioverbindingen werd vermeld, —
behoudens de voorgeschiedenis —-, in vele op- 
zichten niet meer juist is, vo】gt hieronder een 
volledige opsomming van de thans in Ned.-Indie in 
bedrijf zijnde radiostations. 

Kuststations, werkende met schepen op zee: 
Amboinaradio, Bandoengradio (beperkt verkeer), 

Doboradio, Makasserradio, Malabarradio 
(bijzondere diensten), Manokwariradio, Medan- 
radio (met pijlinrichting), Sabangradio, de mari-
nestations Bata viaradio en Soerabajaradio, als- 
mede het station van de ,,Ned.Kol.Petr.M矿 
Tandjongoebanradio. 

Bovendien werkt het station Soengeigerong- 
radio van laatstgenoemde Mij alleen met eigen 
schepen. 

Vaste stations, werkende met andere vaste 
binnenlandsche stations van den P.T.T.-dienst: 

a. van den P.T.T.-dienst: 
Amboina, Baa 】)，Bagansiapiapi, Balikpapan, 

Bandjermasin, Baoebaoe '), Bata via-centrum, 
Bengkalis, Bima, Djambi, Dobo, Donggala, En- 
ddh, Fakfak1). Gorontalo, Kalabahix), Koepang, 
Kotabaroe-Poeloelaoet, Laboehan *), Makasser, 
Manokwari, Medan, Manado, Merauke, Moeara- 
tebo, Neira, Padang, Palembang, Pangkalpinang, 
Pontianak, Rengat, Sabang, Samarinda, Sanana1), 
Saumlaki^jScroei^.Sinabang1), Singkel, Sorong1), 
Tanahgrogot, Tandjoengpinang, 1'andjoengpan- 
dan, Tandjoengs6]or1). Tapatoean, Tarakan, 
Taroena, Tembilahan, Tarempa】)，Ternate, Tob& 
lo'), Toeal1), Waingapoe, Wonrdiil); 

b. van het Binnenlandsch Bestuur： Kolono- 
dale, Loewoek, Poso, Tolitoli; 

c. van het departement van Oorlog: Digoel; 
d. van de Steenkolen M ij Parapattan : Beraoe; 
e. van de Bataafsche Petroleum Mij： Boela. 
Voorts bevinden zich op do volgende plaatsen 

ontvangstations van het B.B., welke door de 
daarvoor aangewezen P.T.T.-stations uitgeseinde 
telegram men opnemen (z.g. ecnzijdig verkeer): 

Amahai, Beo, Djailolo, G6sdr, Holiandia, Ke- 
tapang, Larat, Longirara, Namlea, Okaba, Pasir- 
pengarajan, Pi roe, Siaksriindra poera, Saparoea, 
Tepa, Wahai, Weda en Selatpandjang. 

De uitvoering van het in ] 928 door de inter- 
departementale radiocommisse aan de regeering 
ingediende plan, volgens hetweJk een groot aantal 
daarin genoemde plaatsen geleidelijk van 
radiostations zouden moeten worden voorzien, 
hoofdzakelijk ter opheffing uit hun isolement, werd 
in 1932 om bezuinigingsredenen gestaakt. 

II. Buitenland. Met buitenlandsch telegranf- 
verkeer via radio wordt thans geheel verwerkt door 
de Radiobedrijfscontrale te Bataviacentruin (alleen 
het buitenlandsche station op Timordilly, werkende 
met Koepang, maakt hierop een uit- zondering), 
welke deel uitmaakt van het telc- 

i) Voor dezo stations bctaalt het dept. B.B. dan 
wel het betrokken landschap een jaarabon- nement 
aan den P.T.T.-dienst. 
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graafkantoor aldaar. A lie voor het buitenland 
bestcmde, per radio te verzonden telegrammen 
worden daartoe uit gehcel Ned.-Indie over de 
binnenlandsche radio-, lijn- en kabelverbindingen 
naar Bataviacentrum overgcscind, vanwaar zij via 
rechtstreeksche lijnen op de diverse grootere en 
kleincre zenders, die zich bevinden op de 
Bandoengsche hoogvlakte (Malabar, Tjililin, 
Tjimindi, Dajeuhkolot), worden uitgeseind. Om- 
gekeerd worden de door de buitenlandscho zen- ders 
uitgezonden teekens door de ontvangposten te 
Rantjadkek en/of Kebajoran opgovangen en 
eveneens via rechtstreeksche lijnen doorgegeven 
naar Bataviacentru m en aldaar verwerkt. 

Thans worden rechtstreeksche radiotelegrafie- 
verbindingen onderhouden met de volgende 
plaatsen in het buitenland： Amsterdam, Berlijn, 
Parijs, San Francisco, Manila, Shanghai, Hongkong, 
Tokio, Saigon, Bangkok en Timordilly. 

Technische ontwikkeling. Op grond van den 
uitslag van genomen proeven werd besloten om een 
centraal kortegolf-radiostation te bouwen, waarvoor 
het oog viel op een terrein te Dajeuh- kolot (10 km 
ten Zuidoosten van Bandoeng), al- waar een groot 
stationsgebouw werd opgericht. In 1934 werd met 
den bouw een aanvang gemaakt. Dit station was 
ultimo 1935 nog niet voltooid, doch kon toch voor 
een gedeelte reeds in exploi- tatie genomen worden. 
Rondom het station zijn op een 11-tai torens van 90 
meter hoogte de verschillendc straalantennes 
opgericht, welke de radiosignalen zullen uitzenden 
naar alle deelen van de wereld. De op te stellen 
zenders zijn van het uliernieuwstc type en wol mot 
onderdrukking van een zij band en de draaggolf en 
met een mo- dulatie, waarbij tegelijkertijd twee 
telefoon- en ecn telegraafverbinding onderhouden 
kunnen worden. Niettegenstaando dit meervoudig 
ge- bruik is de bandbreedto, welke dit type zonder in 
don aether in beslag noemt, slechts 1/4 van die van 
do vroegere zenders met een enkelvoudig telefonic- 
of telegrafiekanaal. Deze zenders ver- bruiken 300 
kW primaire energie, waarvan circa 80 kW in do 
antenne wordt uitgestraald. 

Ook de ontwikkeling van de ontvangniiddelen 
schrecd Htceds voort. Voor de ontvangst inocsten 
Htraalantcnncs worden toegepast, hetgeen tenge- 
volgo had, dat al Bpoedig cen twoede ontvangpost 
naast die to Rantja*Ekdk (30 km ten Oosten van 
Bandoeng) moewt worden opgericht. Do keuze van 
een terrain voor dozen niouwen ontvangpost, 
waarop hot interinsulaire- on hot intornationale 
korteafatands tclegraafvorkcer wordt afgewik- keld, 
viel op Kobajoran (24 kin ten Zuidwcsten van 
Batavia.), alwaar in 1932 eon gebouw werd 
opgericht on do door 12 ontvangers opgevan- gon 
signalcn door middol van een kabel naar do 
bcdrijfscentrale te Batavia worden doorge- goven. 

Hot gobruik van do becldtelografio neemt toe; 
hot aantai verzondon en ontvangen beeldtele- 
graniinon is echternog steeds botrekkelijk gering. 

Uadio-Omroep. Aan de N.V. Nedorlandsch-In- 
dische Radio Omroep Maatschappij (N.I.R.O.M.) 
werd bij Gouvernementsbesluit van 30 December 
1932 no. 38 concessie verleend voor hot uitoefenen 
van oen omroepbedrijf. 

Do voornaamste bcpalingen van de concessie, 
wolko door de maatschappy op 28 Alaart 1933 werd 
aanvaard, zyn de volgende: Aan de N.T.R.O.M., dio 
oon Nederlandsohe maatschappy 

moet zyn, wordt voor den tijd van 10 jaren een 
zendvergunning verleend en naast haar zal bin- nen 
dien tijd geen andere omroep a Is com mercieel 
bedrijf worden toegelaten. De omroep moet er op 
gericht zijn te voldoen aan de behoefte en de 
wenschen van de luisteraars en zal zich daarbij 
gedragen naar de aanwijzingen van den Directeur 
van Verkeer en Watcrstaat, die met betrekking tot 
den inhoud der uitzendingen alsmede t.a.v. de wijze 
van voortbrenging en uitzending van den omroop 
voorgelicht zal worden door een Raad van Advies, 
welke in meerderheid uit de luisteraars wordt 
gekozen. 

Binnen een jaar na het aanvaarden van de 
concessie zal de N.I.R.O.M. den omroep over Java 
en binnen drie jaren over geheel Nederlandach- 
Indie behoorlijk verzorgen en zal daartegenover 
recht hebben op een luisterbijdrage van alle luis-
teraars binnen het gebied, waar haar uitzendingen 
goed hoorbaarzijn. Deze bijdrage is maximum 10 
gid per kwartaal en neemt bij het stijgen van het 
aautal luisteraars tot 25000 geleidelijk af tot f 5 per 
kwartaal. Daarna zal de bijdrage door den Directeur 
van Verkeer en Waterstaat nog kunnen worden 
venuinderd, indien de be- dryfsuitkomsten van de 
maatschappij daartoe aanlciding geven. 

Het gebied, waar de omroep goed hoorbaar is, 
omvatte op 1 April 1935 geheel Java (met uit- 
zondering van de residentio Cheribon en van een 
deel der residenties Priangan, Batavia en Buiten- 
zorg, ulwaar de hoorbaarheid onvoldoende wordt 
geacht) en op Sumatra do residenties Benkoelen, 
Pale m ba ng en Djambi. 

Het aantal betalende luisteraars binnen het 
N.I.R.O.M.-gebied bedroeg op 1 April 1934 5.390 
en is tot ultimo Mei 1935 gestegen tot ruim 19.000. 

De omroepbijdrage voor ontvanginrichtingen, 
uitsluitond voor huiselijk gebruik in particuliere 
woningen, was voor 1934 vastgesteld op / 3 per 
maand, dio voor ontvangiurichtingen in verga- 
derlocalen, societeiten, hotels, e.d. op / 9 per maand. 
Voor liefdadigo instellingen gold een tarief van / 3 
per maand, terwijl voor sociale inrichtingen, 
ziekenhuizen, kerken, technische scholon en 
radiohandelaren de omroepbydrago op / 4.50 per 
inaand was bepaald. De omroepbijdrage n werden 
voor 1935 verlaagd tot resp. / 2.50, / 7.50, / 2.50 en 
/ 3.75. 

In verband met de zeer uiteenloopende wenschen 
van de wcstersch en do oostersch georien- teordo 
luisteraara en de sterkto van de atmos- pherische 
storingen moet de N.I.R.O.M. haar uitzendingen op 
drie wyzen verzorgen, n.l. door een keten van kleine, 
plaatselijk hoorbare zenders, ondorling door 
telefoonlijnen vorbondon, die het algemeone 
program ma, dat overwegend wes- tersch 
georienteerd is, uitzonden; door een rooks van 
gelijksoortige kleino zenders, die voorname- lijk 
oosterschen omroep uitzenden en door een grooten 
Archipelzender voor het algemeene pro- grainma, 
bcdoold voor do luisteraars op het plat- telancl, die 
de plaatselijko uitzendingen moeilijk kunnon 
beluisteron. 

Thans moduleert do N.I.R.O.M. de op do 
volgende bhidzijdo vermelde zenders. 

Do programme's, dio ton gohoore worden ge- 
bracht, worden eou maand van te voren in concept 
aau don Raad van Advies ter booordeeling 
aangobodon. Voorzitter (tevons lid) van dezon 
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YDA Tandj oengprioek 
6040 
3040 

49.69 
98.68 10 KW 

YDA2 Bataviacentru m 2385 125.87 150 W 
YDA3 Buitenzorg 1640 182.92 25 W 
YDA4 Soekaboemi 1550 193.55 25 W 
YDA5 Bandoeng 6120 49.02 1.5 KW 
YDA6 Cheribon 2870 104.53 15 W 
YDA7 Pekalongan 3270 91.74 15 w 
YDA8 Tandjoengprioek 1510 198.68 500 w 
YDB Soerabaja I 4470 67.11 1 KW 
YDB2 Semarang 2450 122.45 150 w 
YDB3 Djogja 1660 180.72 100 w 
YDB4 Tjepoe 1615 185.76 25 w 
YDB5 Solo 1595 188.09 25 w 
YDB6 Malang 1570 191.08 100 w 
YDB7 Soerabaja II 1530 196.08 75 w 
YDD2 Bandoeng (Inh.) 1630 184.05 25 w 
YDD3 Batavia-C (Inh.) 1585 189.27 50 w 
YDE2 Solo (Inh.) 4810 62.37 100 w 
YDE3 Semarang (Inh.) 2910 103.09 15 w 
YDA4 Soerabaja (Inh.) 2415 124.22 75 w 
YDE5 Djogja (Inh.) 2750 109.09 25 w 

Raad is de Vertegenwoordiger van he Land bij 
do N.I.R.O.M. De overige (acht) leden wordcn op 
voordracht van den Directeur van Verkeer en 
Wateretaat door den Gouverneur-Generaal 
benoemd. De door genoemden departementschef 
goedgekeurde programma's worden in de 
N.I.R.O.M.-Bode bekend gemaakt. Volgens de 
concessie wordt uit de program ma's alles ge- 
weerd, wat in strijd zou kunnen zijn met de be- 
langen van den staat, de wetten des Lands, de open 
bare orde of de goede zeden. Alles wat an- deren zou 
kunnen kwetscn wordt vermeden en politick is in 
den omroep niet toegelaten. 

Particuliere plaatselijke radiovereenigingen, 
welke van vrijwillige bijdragen der leden bestaan, 
handelaren en kerkgenootschappen zenden ge- 
regeld omroepstof uit. Hun zenders zoowel al» hun 
uitzendingen dienen te voldoen aan bepaal- de 
eischen ,die in het algemeen belang zijn go- steld. 

Telegraaflarieven. Het huidige telegraaftarief, 
hetwelk in 1926 werd ingevoerd, bestaat uit: 

1. een vast recht van / 0.25 per telegram. 
2. een take per woord. 
De taks per woord bedraagt / 0.02 voor locale 

telegram men, / 0.15 voor telegram men binnen hier 
na to noemen rayons en / 0.25 voor alle ande- re 
telegram men. 

Vorenbedoelde rayons zijn: 
a. Java en Madoera met Bali en Lombok (Java 

groep); 
b. Sumatra met de daartoe behoorende eilan- 

den met inbegrip van de eilanden der residentie 
Riouw en Onderhoorigheden, alsinede de Wes- 
terafdeeling van Borneo, en de eilanden Banka en 
Billiton (westelyke groep); 

c. het overige gedeelte van Nederlandsch- Indie 
(oostelyke groep); 

Voor telegrammen in overeengekomen taal 
(vijflettercode) wordt sinds 1932, boven het vaste 
recht van / 0.25 per telegram, het 6/10 van het totaal 
der normale woordtaksen goheveu met een 
verplichten minimumprijs van 5 woorden. Voor 
perstelegrammen wordt boven het vasto recht van / 
0.25 per telegram het 1/5 van de normale 
woordtaksen geheven. 

Het tarief voor telegrammen, gewisseld met 
niobiele stations, bestaat naar omstandigheden uit: 

a. de landstationstaks (kusttaks) ad / 0.30 per 
woord ； 

b. de boordtaks volgens de officieele naam- 
lijsten der mobiele stations, welke in de meeste 
gevallen / 0.20 per woord bedraagt; 

c. de kosten voor verzending langs het binnen- 
landsche net van verkeerswegen ad / 0.10 per woord
； 

d. voor telegram men bestemd voor schepen, 
welke slechts zijn te bereiken via cen buiten- landsch 
kuststation, de taksen a b, vermeer- derd met de 
kosten voor verzending langs het net der 
verkeerswegen voor de verreberichtgeving tot het 
kuststation van bestemming. Zijn derge- lijke 
telegram men in overeengekomen taal (vyf- 
lettercode) gesteld, dan wordt slechts het 6/10 van de 
normale woordtaksen geheven, terwijl voor wat de 
landstations- en boordtaks betreft de ver- plichte 
minimumprijs van 5 woorden niet wordt toegepast. 

De eerste kusttaks werd in 1911 vastgesteld op / 
0.20 per woord met een minimum recht van / 2 per 
telegram. In 1920 werden doze bedragen vorhoogd 
tot respectievelijk / 0.30 en / 3 en in 
1921 tot onderscheidenlyk / 0.40 en / 4. Sedert 
1922 bedraagt de kusttaks / 0.30 per woord, terwijl 
het minimum recht niet meer wordL geheven. 

Het tarief voor radiografische zcetijdingen (door 
de kuststations langs radiografischen weg verkregon 
meldingen en ontvangen noodseinen) omvat: 

a. een vast recht van / 2.50 per tijding； 
b. de seinkoston van het samen te Mellen bo- 

richt berekend naar do regelen van het hooger- 
onischreven huidige telcgraaflaricf. 

B. Tolefoondienat. Lijntele/onie. Met 
uitzondering van iiet telefoonnet van do Deli 
Spoorweg Maatschappij zijn geen lelefoonnet- ten 
meer in handen van particulieren. Wei werd voor de 
exploitatio van een enkel telefoonnet van den 
P.T.T.-dienst een contract met derden afgeslotcn, nl. 
voor die van het net te Samarinda, welke is 
overgedragen aan de aldaar gevestigde N.V. 
Samarinda Tenggarongscho Electriciteit 
•Maatschappij op de voorwaarden opgonoinon in do 
bijlage van hot Gouv. Bt. van 27 November 1929 no. 
17. 

A Is govolg van het gereedkomen van con telo- 
foongeleiding tussclien Lahat en Tjoeroep word op 
19 J uni 1933 een interlocale telefoonvorbin- ding 
Palombang-Benkoelen in bedrijf gestold. 

Op 1 October 1934 is tusschcn Java on Bali een 
interlocale verbinding voor het publiek verkcor 
ojjengesteld, waarbij gebruik wordt gemaakt van een 
telegraafkabel van Banjoewangi naar Tjan- 
dikoesoema (Bali). Het verkeer met Ddnpasar blijft 
voorloopig beperkt tot do ten Oosten van de lijn 
Somarang—Jogja gelegen hoofdtelefoon- kantoren 
op Java en Madoera, met inbegrip van de in 
genoemde plaatsen gevestigde telefoonkan- 
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toren en dat met Singaradja tot alle oostelyk van de 
lijn Soerabaja—Malang gelegen hoofdtele- 
foonkantoren op Java on Madoera, met inbegrip van 
de in laatstgenoemdo plaatsen gevestigde 
telefoonkantoren. 

In 1933 werden in het verkeor tusschen do 
telefoonnetten der Deli Spoorweg Maatschappij en 
die van het Gouvemement ter Oostkust van Sumatra 
en in Atjdh en Onderhoorigheden nieu- we tarieven 
ingevoerd, goedgekeurd bij beschik- king van den 
Directeur van Gouvernementsbe- drijven. 

Voor de uitoefening van den localen-, districtsen 
interlocalen telefoondienst gelden thans de 
bepalingen, voorwaarden en tarieven, vastge- stold 
by het Gouv. Bt. van 19 Mei 1933 no. 39 (Bijblad 
no. 13014). 

De grondslag voor het telefoonabonnement is het 
aantal aangevraagde gesprekken, met dien 
verstande, dat men betaalt volgens een trapsge- 
wijze opklimmend tarief naar gelang van het 
gemiddeld aantal aangevraagde gesprekken per dag. 
Onderscheid wordt alleen gemaakt tusschen de 
kantoren Bandoeng, Batavia, Semarang, Soerabaja 
en de overige kantoren op Java en in de 
Buitengewesten. Voor dezo overige kantoren is het 
abonnement lager gesteld dan voor de ge- noemdo 
vier hoofdplaatsen. Geabonneerden, wier 
aansluiting buiten den plaatsclijken kring ligt, zijn 
voor het lijngedeelte buiten dien kring een toeslag 
vorschuldigd, het z.g. lijnabonnement, hctwelk 
thans wordt berekend per 100 meter of gedcelte 
daarvan. Niettegenstaande de met ingang van 1 Mei 
1920 ingevoerde verhooging van do ubonnements 
tarieven, nam het aantal tele- foonposten jaarlijks 
toe tot 1930. Vanaf dat jaar viol ecu slcrke 
achteruitgang waar te nemen. De op 1 Juli 1933 
ingevoerde tariefsverlaging deed in die niaand het 
aantal telefoonposton stijgen, doch daarna trad wcer 
een vermindering in, zij het in langzamcr tempo. 

Ten gerieve van het publiek word op verschil- 
Icndc plaatsen uitbreiding gegeven aan het aautal 
open bare sprcekgelegenhcden. Daartoe werden op 
verHuhillende punten telcfoon-muntautomatcn 
geplaatst, van waaruit stadsgeaprekken kunnen 
worden govoerd tegoii het tarief van / 0.10 per 
gesprek. 

Een interlocaal bliksomgcsprek kost thans 10 
maal en con dringend interlocaal gesprek 2 maul hot 
tarief van ecn gowoon gesprek van gelijken duur. 
JJo minimuin koston van eon interlocaal ge- sprok 
zyn dio van eon gesprok van drie mi- nuton; 
oventueelo vcrlcngingon boven de 3 mi- nuton 
worden thans per minuut in rokening ge- bracht. 

Rudiotclefonic. Allo landon van Europa, bo- 
halvc do Balkan on Rusland, zyn thans voor het 
tclefoonvcrkeor van Indie uit opengesteld. Voorts 
Jieeft het tclefoonvorkeer mot andere worelddcolen 
cvencens de aandacht gehad； in 1935 is 
rechtstroeksch vorkcor mogolyk met go- heel 
Noord-Ainorika (Canada en do Vercenigde Staten)
； Mexico en Cuba in Midden-Amorika; Argon tin 
io, Uruguay, Chili en. Brazilid in Zuid- Amerika; 
mot Australie, mot Siam, do Philippij- nen, Malaka 
on Japan in Azie on met Belgisch- Congo in Afrika. 
Onderhandclingcn zijn gaando voor do opening van 
oen tolefoonverbinding mot •China via Hongkong 
en Shanghai. 

Ook het binnonlandach (interinsulair) vorkoer 

is geleidclijk tot stand gekomen, zoodat thans 
Makasser on geheel Noord-Sumatra (Atjeh en 
Sumatra's Oostkust) aan het wereldtelefoonnet 
verbonden zijn. Het ligt in de bedoeling om in de 
toekomst ook het overige gedeelte van Sumatra 
(Padang en Zuid-Sumatra), Manado en Balik* 
papan met omgeving daarin op te nemen. 

De gesprekken worden gevoord over bepaalde 
inrichtingen, waardoor een zoodanige wijziging in 
het gehiid gebracht wordt, dat het afluisteren. door 
onbevoegden practisch onmogelijk wordt. In dit 
systeem worden voortdurend verbeterin- gen 
aangebracht, waardoor de mate van geheim- 
houding steeds hooger wordt opgevoerd. 

Tarieven. In verband met de vele veranderin- gen, 
welko sedert de verschijning van DI. VI hebben 
plaats gehad, volgt hieronder een nieuw overzicht 
van de tarieven. 

De toeslag van / 2 per minuut voor het voeren van 
radiotelefoongesprekken uit de huis- dan wel 
kantooraansluitingen kwam te vervallen. In het 
radiotelefoonverkeer met Nederland worden 
gewone en dringende gesprekken toegela- ten. Het 
tarief voor een gewoon gesprek van 3 minuten 
bedroeg oorspronkelijk: voor West- Java / 30; voor 
Midden-Java / 33 en voor Oost- Java / 34.50. Op 1 
Juli 1930 werd echter voor geheel Java een uniform 
tarief van / 33 ingevoerd. Voor dringende 
gesprekken wordt het dubbele van de kosten voor 
een gewoon gesprek in reke- ning gebracht. De 
minimum gespreksduur be- draagt 3 minuten. Na de 
derde minuut kan het gesprek onbeperkt per minuut 
verlengd worden tenzij er nog gesprekken 
wachtende zijn, in welk geval de gespreksduur 
wordt beperkt tot een maximum van 12 minuten. 
Indien een gesprek langer duurt dan 9 minuten, 
wordt het minuut- tarief met circa 25% verminderd, 
terwijl op gesprekken van langer dan 15 minuten 
zelfs circa 50% reductie wordt verleend. 

In den beginne moesten de aanvragon voor ge- 
wono gesprekken ten rninsto twee werkdagen v6or 
den spreekdag worden ingediend. Nader- hand 
konden deze aanvragen ook op den spreekdag zelvc 
nog wordeu aangenomen. Teneinde den 
opgeroopeno in te lichten omtrent den aard van het 
te voeron gesprek, kan do aanvrager tege- lijk inct 
zijn aanvraag een z.g. gesproksonderworp indionon. 
Do kosten van het overmaken van dit ondorwerp 
bedragen / 1 per woord. 

Begin 1935 zijn in het verkeer met Nederland z.g. 
familiegesprekken ingevoerd, t.w. gesprekken, 
wolko geen zakelyk karakter dragen en uit- sluitend 
op Zatordag, na sluiting vau het nor- malo verkeer, 
tegen verlaagd tarief gevoerd kunnen worden. De 
duur dezer gesprekken is bepaald op 6 minuten. Do 
eerste 3 minuten kosten / 21, torwijl voor elko 
volgendo minuut het tarief / 7 bedraagt. Na do Go 
minuut wordt hot nor- malo tariof, te weton f 11 per 
minuut, toegepaat. In do laatste woken van 
December en begin Januari wordt gelegenheid 
gegoven tot het voeron vau z.g. Kerst- en 
Nieuwjaarsgcsprekken met eon duur van 3 minuten. 
Do voor dit soort gesprekken opongcsteldo 
verbindingon en tarieven zijn： Nederland mot een 
uniform tarief van / 15 van gesprekken uit Java, 
Madoera en Bali en / 18 van gesprekken uit Noord-
Sumatra en Ala- kasser; Duitschland en Danzig met 
een tarief van / 30 voor gesprekken vanuit Java, 
Madoera en Bali on / 34 voor gesprekken vanuit 
Noord Su 
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matra en Makasser. Dczo gesprekken kunnen niet 
verlengd worden. 

In het verkeer met de andere landen dan Ne-
derland zijn uitsluitcnd gewone gesprekken toe- 
gelaten. De aanvragen kunnen worden ingediend tot 
op den spreekdag zelve. De minimum ge- 
spreksduur is 3 minuten, daarna zijn verlengin- gen 
per minuut toegestaan. 

In 1935 is de mogelijkheid opengestcld om tele- 
fonische verbinding met Indie en — via Bandoeng 
—met de geheele wereld te verkrijgen vanuit 
daartoe ingerichte schepen, die zich in voile zee 
bevinden. Het tarief daarvan bedraagt 

/ 9 voor de eerste 3 minuten en / 3 voor elke 
volgonde minuut, oventueel verhoogd met do 
schecpstaks. Voor gesprekken met Nederland en 
overig buitenland wordt het tarief vermeerderd met 
de bedragen der voor het verkeer met die landen 
geldende tarieven. Voorts is in 1935 het publiek de 
gelegenhcid geboden om zich op tele- 
foongesprekken te abonneeren, waardoor een vrij 
belangrijke reductie op de maandelijksche koston 
(10—25%) kan worden verleend. 

Hieronder is opgenomen een vergelykend 
overzicht van het radiotelefoonverkeer over de jaren 
1930 tot en met 1934. 

Gesprekken. 1930 1931 1932 1933 1934 

Binnenlaiid ..............................  一 137 331 371 516 
Nederland      uitgaande .............................  2.908 2.483 2.165 1.981 1.888 

inkomende ...........................  1.765 1.508 1.304 1.275 1.355 
Totaal ...............................  4.673 3.991 3.469 3.256 3.243 

Overig buitenland      uitgaande .............................  121 143 149 103 152 
inkomende ...........................  19 28 32 35 74 

Totaal ...............................  140 171 181 138 226 
Spreekminuten      

Binnenland ..............................  — 570 1.291 1.431 2.120 
Nederland      uitgaande .............................  10.515 9.381 10.740 10.227 U.2G8 

inkomende ...........................  7.065 6.299 7.328 7.347 8.639 
Totaal ...............................  17.580 15.680 18.068 ]7.574 19.907 

Overig buitenland      uitgaande .............................  449 557 542 408 GJ 9 
inkomende ...........................  74 150 173 145 386 

Totaal ...............................  523 707 715 553 1.005 

Aandeel N.I. in guldens ... 105.448.75 102.875.16 117.6G0.06 109.645.72 123.358.39 

f ■ 3# DAM (Mr. PIETER VAN), bij het nageslncht 
vooral bekend als de auteur van het voortreffe- lijke 
werk „Beschryvinghe der Oostindische Com- 
pagnie", werd den 8sten October 1621 te foprt-
geboren als zoon van Mr Willem van' Dam, 
burgemeester, en Elisabeth Poeyt van Overijne. Hij 
etudeerde te Utrecht en te Leideji- in de rechten, 
promoveerde 19 Mei 1644 in laatst- genoemde 
plaats, en werd kort daarop ingo- schreven als 
advocaat en procureur bij het Hof van Holland. Als 
zoodanig vestigde hy zich eerst in Deii Haag, maar 
vertrok vier jaar later naar Amsterdam, waar bij in 
1649 voor het eerst optrad als juridisch adviseur van 
de Oostindische Compagnie. Op den 17den Juli 
1652 be- noemden de Staten van Utrecht hem tot 
Be- windhebber namens hun provincie in de Kamer- 
Amsterdam, maar reeds twee maanden daarna, 18 
September 1654, boden Heeren-XVlI, de 
directeuren der Compagnie, hem het ainbt van *s 
Compagnies advocaat aan, als opvolger van den 
overleden Mr Dirk Pruys. Van Dam aan- vaardde 
deze functie, die niet van juridischen aard was, maar 
thans zou worden aangeduid als „8ecretaris der 
Directie.'' Dit gewichtigo ambt heeft hy vervuld tot 
zyn dood, 17 Mei 1706, due gedurende b耳na 54 
jaren. Zyn invloed als zoo- 

danig was enorm, daar de leden der Dircctio 
jaarlijks wisselden, inaar de advocaat bleef. Zoo 
werd hij in den loop der jaren de vraagbaak van 
iedereen, die ids met de Compagnie to rnakon 
had. Ontevreden umbtenaren in Indic dreigden 
hun chef met het schrijven „aan den advocaat 
Van Dam"; de hoog«te ambtenaren alda&r don- 
gen naar zijn gunst. Ook do regeeringon van stad 
en land vroegen hem menigmaal om ad vies. Hij 
vertegenwoordigdo de Compagnie bij het sluiton 
der beide vredes van Westminster, respectievo- 
lijk in 1654 en 1674. 

Van Dam is tweeniaal gehuwd geweest: don 
eersten keer in 1648 met Lydia van Segwaert, die 
verwant was aan Jan do Witt; de tweodo inaal in 
1666 met Anna Hasseiaar, lid van do bekende 
Amsterdamsche regentenfaniilie. 

Bij resolutie van 9 Juli 1693 droegon Heeron- 
XVII aan Mr Pieter van Dam de samonstelling op 
van een “pertinent。en naeukeurige beschry- 
vinghe” der Oostindische Compagnie, van de 
oprichting af. Bijna acht jaar later, 10 Maart 1701, 
bood Van Dam zyn voltooido manuscript aan de 
Bowindhebbers aan en ontving daarvoor een ruime 
belooning. Dit werk, dat thans door Dr F. W. 
Stapel.in de Rijks Geschiodkundige Publicatien 
wordt uitgegeven, beatond uit acht 
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deelen, waarvan ovenwel het laatste verloren is 
gogaan. Het geeft eon uiterst nauwgezctto be- 
schrijving van do samenstelling en workwyzo 
der Compagnie, zoo in Nederland als Indio, histo- 
risch toegelicht. In zijn talrijke bijlagen bevat 
het een achat van gcgevens, die vooral voor onze 
handelsgeschiedenis van het grootste belang zijn. 
(Zie verder de Inlciding tot het eersto deol der 

 

genocmde uitgave in de Rijks Geschiedk. Publi- 
catien)/ 

CHINEEZEN. (Aanv DI. I). Blykens de resul- 
taten van de volkstelling van 1930 wonen er in 
Nederlandsch-Indie ruim 1.230.000 Chineezen, 
waarvan 580.000 op Java en Madocra cn 650.000 
op de overige eilanden. In deze getallen zijn be- 
grepen zoowel de z.g. pcranakans, de in Indie 
geboren, vaak uit jarenlang aldaar gevestigdc 
families stammende Indo-Chineezen, als de nieu- 
we immigranten, vaak met den Chineeschen 
term sinkheh genoemd. De verhouding van beide 
groepen is op Java en Madoera ongeveer als 
5 : I, op de overige eilanden gezamenlijk als 
29 : 31. Hoewel dus op Java de peranakans sterk 
in de meerderheid zijn, is het sinkheh element 
daar stijgende. Ook ziet men er veel meet Cliinee- 
sche vrouwen, dan vroeger het geval was. V66r 
de revohitie was het uitzondering als Chineesche 
vrouwen het vaderland verlieten； de emigranten 
moesten derhalvo in het land hunner vestiging 
een levensgezellin zoeken uit de inheemsche be- 
volking of uit de oudere, reeds daar gevestigde 
Chineesche families. In de buitengewesten zijn, 
zooals reeds uit het naar verhouding grooterc 
aantal sinkhehs blijkt, de banden met China over 
het algemecn sterker gebleven dan op Java; het 
aantai immigranten, dat na korteren of langeren 
tijd repatrieert is er, vooral onder de koeliebe- 
volking, betrekkelijk groot. Tusschen beide groe- 
pen van Chineezen maakt men in Nederlandsch- 
Indie doorgaans weinig onderscheid, behalve op 
het gebied van het onderdaanschap, waarvoor 
naar het oorspronkelijk artikel in DI. I verwezen 
wordt. 

De stroom van Chineesche immigranten groei- de 
in de jaren v6or 1930 gestadig aan. Dit wekte de 
bezorgdheid dcr Regeering, die zich afvroeg of een 
jaarlijkschc toclating in Nederlandsch- Indiii van 
zulk een groot aantal vrecmdelingcn wel in het 
belang van het land was. Be verhoo- ging van het 
immigratiegcld, cerst ingesteld voor Java on 
Madoera cn West-Borneo, later voor gehecl Indic, 
dat aanvankelijk op f 25 was be- paald, tot / 50, lator 
tot / 100 cn zclfs tot / 150, had geon invlood van 
beteekenis. Dit moet voor- namolijk worden 
tocgeschrovon aan hot feit, dat de meesto 
werkgevers, dio koolics noodig hadden, dozen 
behnlvo de reiskosten ook het iinmigratio- geld 
voorscholcn on dit langzamerhand op het 
koolieloon inhielden. Toen vatte, ook om andoro 
politieko redenen, het voomomen post oin over to 
gaan tot invoering van een quotastelsel, welke in 
1934 tot stand kwam (Ind. Stb. 690). Evenals het 
immigratiegekl treft dit stelsel alle vreemde- lingen, 
die in Nederlandsch-Indie wenschen bin- nen te 
komen. 

Intusschen was de wereldcrisis ingetreden, dio de 
arbeidsinarktinlndie zeer ongunstig bcinvlocd- de. 
Deimmigratiecijfers liepen met grooto spron- gen 
achteruit. Bedroeg het aantal Chineesche im- 
migranton in 1930 nog 32.181 personen, in 1931 
waa het gedaald tot 12.702, in 1932 tot 5921 on 

in 1933 tot 4954. Echtcr blijft de quota regeling een 
nuttig instrument, dat aangewend kan worden, 
zoodra een conjunctuurwissoling dit noodig maakt. 

Het overgroote deel der Hua Tsjiao's, zooala de 
overzeesche emigranten in het Chineesch heeton, 
bestaat uit zeer arme boerenjongens, dio in hun 
vaderland geen bestaan kunnen vinden. Over het 
algemeen zijn zij physiek krachtig, daar- om worden 
zij gezocht als koeliea op de tabaks- velden op 
Sumatra en in de mijnen van Banka en Billiton. Ook 
treft men hen aan in de Chineesche gambirtuinen in 
West-Borneo en. Riouw, alsmede in de 
houtaankapondernemingen (pang- longs) langs d。
Oostkust van Sumatra. De vaak gehoorde bewering, 
dat deze emigrantenTiet uit- vaagscl der Chineesche 
maatschappij zouden vor- men, is in haar 
algemeenhcid onjuist. Het stads* proletariaat is 
onder de koelies slechts schaars vertegenwoordigd. 
Het is de groote armoede, die de Chineezen hun land 
uitdrijft, om in Zuid-Oost Azie, den Indischen 
Archipel, Australia en waar zij elders maar even een 
kans hebben, een beter bestaan te zoeken, dan het 
eigen vaderland hun biedt. Voranderingen in de 
economische of poli- tieke tocstanden in Zuid-China 
beinvloeden den emigratiestroom evenzeer als 
wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden in de landen, 
waarop die stroom gericht is. 

Een klein, maar daarom niet minder belangrijk 
deel der Chineesche immigranten in Indie wordt 
gevorind door onderwijzers, journalisten en an- dere 
intellectueelen. Onder hen bevinden zich vaak 
politick minder gewenschte elementen, die de 
speciale aandacht van den Immigratiedienst 
vereischen. 

De groote massa der immigranten is afkoinstig uit 
de Zuid-Chineesche provincies Foekien (Hok- kian) 
en Kwangtoeng (Canton). Reeds van de 8e en 9e 
eeuw af dateeren de sporen, die geschied- vorschers 
vonden van immigranten uit China op Java. De 
eeraten hunner waren afkomstig uit het district 
Tsiang Tsjoe der provincie Foekien, wat nog te 
bemerken is aan de taal der peranakans, welke velo 
kenteokenen van het dialect uit dio strcck vertoont. 
Langzamerhand breidde het emigratiegebied in 
China zich uit en tegenwoor- dig treft men zelfs 
personcn uit Midden en Noord Chinn aan. Zoo 
komen vele rondtrekkende han- delarcn uit 
Shanghai (snuisteryen) en Shantoeng (zijde), terwijl 
men ondcrwijzers en journalisten uit alle deelen van 
China ontmoet. 

Do meoste peranakans op Java stammen uit Zuid-
Foekien ovenals dio in den Riouw Lingga archipol 
en de meesto handelsplaatsen in de Buitengewesten. 
Ter Oostkust van Sumatra, op Banka en Billiton en 
do Westerafdeeling van Borneo overheerschen 
echtcr do Hakka's. Deze zijn ftfkoinstig uit hot 
noordoostelyke deel der provincio Kwangtoeng 
(behalve de omgeving van Swatow). Hun 
voornaamste plaats is Meih- sien, v66r do revolutio 
Kayintsjoo genoemd. In do omgeving van Swatow 
wonon do Hoklo's of Tiotsjoo's (aldus genoemd naar 
do stad Tiotsjoo of Chauchow), die men vooral in 
Pontianak vindt. De Cantonneozen komen uit do 
grooto Cantondelta. V66r de stichting van 
Hongkong scheopton zij zich ineestal in te Macao, 
waaraan zij den onjuisten naam van Maoaoers 
ontleenen. 

Hot aantal Hakka's on Cantonneezen is op Java in 
do laatsto doconnion vool storkor toogo- 

98 
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nomen dan dat der Hokkians. Dit heeft wel eens 
moeilijkheden opgeleverd voor het bestuur, aan- 
gezien do meeste Chineesche hoofden, 
behooren- de tot de gezeten Hokkian 
peranakanfamilies, hun taal niet verstonden. En 
juist onder hen treft men meer onrustige 
elementen aan dan onder de andere immigranten. 
Langzamerhand is in dezen toestand verbetering 
gekomen o.a. door- dat het bestuur tolken in 
dienst nam, die verschil- lende dialecten 
beheerschen. 

Het voornaamste middel van bcstaan der Chi- 
neezen in Nederlandsch-Indie is steeds de handel, 
vooral de tusschenhandel gewecst. Zij, en ook de 
Arabieren, koopen de goederen van de Europee- 
sche importeurs en slijten ze aan de inheemsche 
bevolking. Vooral sedert de afschaffing van het 
passen- en wijkenstelsel komen de Chineesche 
kleinhandelaren tot in het diepste binnenland. Echter 
ondervinden zij in de laatste jaren ern- stige 
concurrentie van Japanners, die met hun nationale 
goederen den geheelen archipel over- stroomen en er 
naar streven, zoowel import als tusschenhandel in 
eigen handen te krijgen. De vroeger veelal 
onaantastbaar geachte positie van den Chineeschen 
tusschenhandel wordt hier- door ernstig bedreigd. 
Naast kruidenierswaren en kramerijen vormen 
lijnwaden wel het voornaamste handclsartikeL 
Gedeeltelijk worden deze verkocht door 
rondtrekkende niarskramers (klon- tongs), die tot in 
de meest afgelegen dorpen de bevolking weten te 
bereiken. Vaak oefenen zij tegelijkertjjd het 
voordeelige beroep van geld- schieter uit, (tjina 
mindering, zoo genoeind omdat zij hun schulden in 
payementen innen). 

Rechtstreeksche handel wordt op verschillende 
plaatsen door Chineezen gedreven met China, 
Singapore en Achter-lndie. Ook bestaan er Indo- 
,Chineesche scheepvaartmaatschappijen, die onder 
Nederlandsche of Engelsche vlag eigen boo- ten 
laten varen tusschen Semarang, Palembang of 
Pontianak en Singapore. 

In West-Java treft men groote Chineesche 
rijetpellerijen aan, in Midden en Oost Java ook 
suikerfabrieken. Op kleiner sebaal wordt Jand- bouw 
door Chineezen uitgoefend in West Borneo en 
Riouw (gambir en rubber) terwijl o.a. in het 
Palembangsche veel Chineesche groentenkwee- kers 
zijn. Chineesche ambachtslieden, vooral 
meubelmakers treft men overal aan, evenals 
Chineesche aannemers. 

Zooals reeds in DI. I werd opgemerkt, heeft de 
Chineesche peranakanbevolking in Indie, on- danks 
het feit, dat zij vooral op Java, voor het grootste de el 
is voortgekomen uit families, die van geslacht op 
geslacht inheemsch bloed in zich opnamen, toch 
haarChineesch karakterin hoofd- zaak behouden. 
Het instituut der adoptie bleef zoo van zelf sprekend 
gehandhaafd. Ook in Ne- derlandsch-lndie heeft de 
wetgever, toen in 1919 het Europeesch burgerlijk 
recht op de Chineezen van toepassing werd 
verklaard, een, zij het be- perkt, adoptierecht voor 
Chineezen vastgelegd (Ind. Stb. 1919 no. 129). 

De revolutie van 1911, die feitelijk nog niet 
geheel voorbij is, heeft niet alleen den ouden 
staatsvorm weggevaagd, maar ook de oude gods- 
dienstige opvattingen en zelfs de familiebegrip- pen 
sterk aan het wankelen gebracht. De Zoon des 
Hemels, de Keizer, is verdwenen; China is nu de 
Chineesche Republiek (Tsjoeng Hua Min Kuo). Men 
vereert niet langer Confucius of do 

Boddhisattwa Kwan Yin, de Godin der Genade, 
maar Soen Yut Sen, wiens beeltenis men in ieder 
openbaar lokaal in China aantreft en wiens graf- 
tombe in Nanking een nationaal heiligdom is ge- 
worden, zooals dat van Lenin in Moskou. Toch ziin 
de oude denkbeelden niet dood en telkens bemerkt 
men een streven om Confucius in eere te herstellen. 

De Chineesche Republiek is gesticht door Soen 
Yat Sen en zijn partijgenooten, de revolution- nairen, 
die zich voor 1911 meestal in het buiten- land, 
voomamelijk in Japan ophielden en daar hun plannen 
tegen het Keizerrijk der Mandsjoe's smeedden. Na 
cnkele mislukte pogingen te Canton slaagden zij er 
op 10 October 1911 in zich van Woetsjang (bij 
Hankow) meester te maken en een voorloopige 
republikeinsche regeering te ves- tigen, waarvan 
Soen president werd. Hun partij werd 
gereorganiseerd en heet sindsdien Kuomintang, wat 
Volkspartij beduidt. De partij regeert den Staat op 
een wijze, die eenige overeenkomst vertoont met de 
organisatie van fascistisch Italie, nationaal- 
socialistisch Duitschland of Sovjet Rusland. De 
beginselen der Kuomintang zijn neergelegd in de 
geschriften van Soon Yat Sen. Zij zijn de z.g. Drie 
Volksbeginselen: Nationa- lisine, Democratie en 
Soeialisme. De staat is gebouwd op de Vijf Machten: 
de Wetgevende, Rechterlijke, Uitvoerende, 
Censureele en Exami- neerende Macht. Elk dezer 
Machten is belichaamd in een Raad (Yuan). De 
Kuomintang heeft uit opportunisme eenige jaren 
samengewerkt met de communisten (1925- 27), 
maar op den duur bleken de verschilpunten te groot. 
De communisten werden uit de partij gestoo- ten en 
de Russische adviscurs vertrokken. Hoewel 
sindsdien beide partijen schcrp tegen- over elkaar 
staan, is de naworking van den com- munistischen 
invloed in de Kuomintang nog duidelijk merkbaar. 
Er bestaat in deze partij een krachtige extreme 
richting. 

Uiteraard heeft de Chineesche revolutie, wnar- 
toe in ruimeren zin ook de aan 1911 voorafgaando 
periode van meer dan tien jaren moot worden 
gerekend, in Ncderlandsch-Indic grooten invloed 
gehad. Do eerste teckcnen van een nieuwe richting 
onder do Chineezen op Java vertoonden zich 
omstreeks 1900, toen in China de cerste her- vormers 
optraden, die echter hun pogingen zagen minlukken 
in de reactio, dio de Boxcropstand mot zich bracht. 
Do z.g. Chineesche Beweging ontstond, het 
nationalisme ondor de Chineezen in Indie begon te 
ontwaken. Vroeger voclde de Chinees enkel een 
band met het dorp of de stad, hoogstens met het 
district, waaruit hij of zijn voorouders afkomstig 
waren. Thans echter begon men zich 66n te voelen 
met het groote stamland. De Russisch-Japansche 
oorlog, dat r6veil van het Oosten, versterkte dit besef 
in hooge mate. China van zijn kant liet het oude 
etandpunt varon, volgens hetwelk alle emigranten 
door het blooto feit dat zij hun vaderland hadden 
verlaten, eon zeer onbehoorlijke daad, om niet to 
zeggen een misdrijf hadden begaan en aan hun lot 
nioesten worden overgelaten. Do Chineesche 
staatslieden begonnen het belang voor China te 
beseffen van de groote Chineesche nederzettingen 
over zeo en deden wat zij konden om do bijna geheel 
ver- broken banden met de Hua Tsjiao% weer an,n 
to knoopen. Afgezanten der Chineesche Regeering 
bezochten de streken, waar Chineezen in het bui- 
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tenland woonden, en wakkerden het stambewust- 
zijn onder dezen aan. Dit droeg er toe bij hen 
ontevreden te maken met de positie, waarin zij zich 
bevonden. In Nederlandsch-Indie formu- leerden de 
Chineezen een aantal grieven, die zij vroegcr niet of 
althans in veel geringer mate als zoodanig hadden 
aangevoeld. In den loop der jaren is aan die grieven 
grootendeels tegemoet gekomen en nu behooren zij 
vrywel geheel tot het verleden. Het passen- en 
wijkenstelsel, dat in hooge mate de Chineezen in 
hun bewegingsvrij- heid had belemmerd en hen in 
elke stad speciale woonwijken a an wees, is reeds 
lang afgeschaft. Evenzoo is een eind gcn)aakt-；
aan de ongdijk- heid op belastinggebi明 

In de onderwijsbekoeften der Chineesche be- 
volkingsgroep voorziet de Regeering sedert 1908 
door de Hollandsch-Chineesche scholen, welke het 
Nederlandsch als voertaal gebruiken en waar 
facultatief Engelsch wordt onderwezen. Te Mees- 
ter Qorjielis is een kweekschool voor Chineesche 
onderwijzers gevestigd, welke een belangrijk deel 
der leerkrachten voor de H. C.- scholen levert. 
Daarnaast bestaat een groot aantal particulie- re 
Chineesche scholen, ineestal uitgaande van de 
speciaal voor onderwijsdoeleinden opgerichte 
Tiong Hoa Hwee Koan's (Chineesche verceni- 
gingen), tot welker oprichting bovenbedoelde 
Chineesche regeeringsafgezanten vaak krachtig 
hebben bijgedragcn. De oudstc dezer scholen, die te 
Batavia, dateert van 1900 en telde in 1934 ongeveer 
800 leerlingen. De kosten van deze soort scholen 
worden door de Chineezen zelf gedragen. In 
economisch slcchte tijden vloeien uiteraard de 
bydragen minder goed en kost het vele scholen soms 
groote inoeite om to blijven bestaan. Het 
leerprogram ma is vrijwel ongcwijzigd hetzelfde, 
dat in China wordt govolgd; de voertaal is het 
Peking Chinecscb, dat in China tot Rijkstaal is 
verheven ten kosto der plaatselijke dialecten. De 
Chineesche Regcering heeft herhaaldelijk ge- tracht 
controlc oj)deze scholen uit te oefenen door het 
zenden van inspecteurs of door haar consulaire 
umbtenaren met de inspectie te bc- l/istcn. Uiteraard 
nam de Indischc Regeering tegenover dit Htrcven 
steeds oen afwijzende hou- ding aai). 

Meergenocinde afgozanten der Chineesche Re-
geering hebben ook den stoot gegeven tot de op-
richting van de Slang II wee's (handelsverceni- 
gingen), die een band legden tusschen do plaatse- 
lyke Chineesche handelaren on tovens tusschon hen 
en officieel China. Die to Batavia dateert van 1901. 
Voordat er in Nederlandsch-Indic Chineesche 
Consuls waren toegolatcn (1911), vervuldon de 
Siang Hwee's vnak ondorshands de rol van 
consulatci). Hun aanzieii in in don loop der jaren 
verininderd, wat o.a. moot wordon tocgeschrevon 
aan den naijver van do na do rovolutie ten too- neolo 
vcrschoncn organcn dor Kuomintang. Im- mors 
zoowcl de Tiong Hoa Hwee Koan als do Siang 
Hwee dateeren uit den tijd van het Chinee- 8che 
Keizerrijk enstaan derhalve bij do revolution- nairen 
niet als geheel zuiver te bock. Zoodra do 
Kuomintang zich hiertoe sterk genoeg gevoelde, 
richtte zy overal eigen afdeelingen op, aanvanko* 
lyk gecamoufleerd als Soeposia's of leesclubs. Tot 
dezo Soeposia's behoordon als regol do meet 
revolutionnair gezinde Hakka's on Cantonneezen, 
terwijl de Hokkian peranakans zich gewoonlijk meet 
in de Tiong Hoa Hwee Koan of do Siang 

Hweo op hun plaats gevoelden. In verschillende 
steden heeft de Kuomintang cigen scholen op- 
gericht. 

Behalve de bovengenoemde vereenigingen be-
staan in de mecste plaatsen nog begrafenis- 
vereenigingen, die een belangrijke rol vervullen in 
het Chineesche maatschappelijk leven. Vaak zijn zij 
min of meer gemodemiseerde voortzet- tingen van 
de eertijds zoo beruchte geheime ge- nootschappen 
(Sam Tiam Foei), die vooral onder de 
onontwikkelde koelies grooten invloed uit- 
oefenden. Door strenger politietoezicht is aan hun 
macht practisch een eind gemaakt, al zijn in 
recenten tijd nog enkele excessen voorgekomen. 

Een instituut, dat niet bestand is gebleken tegen 
de eischen van don modernen tijd, is dat van 
Chinecsch Officier. In den tijd der pachten waren 
het veelal de groote pachters, die de func- tie van 
Majoor, Kapitein of Luitenant der Chineezen 
vervulden en als zoodanig belast waren met het 
dagelijksch bestuur over hunne in af- zonderlijke 
wijken wonende landslieden. De kosten der 
bestuursvoering droegen zij gaarne zelf, eensdeels 
om de eer en het aanzien, dat zij als Hoofd hunner 
natie genoten, andersdeels omdat in de practijk de 
pachten bijna steeds in hunne handen waren en zjj 
langs dien weg zooveel voordeel van het 
Gouvernement trokken, dat de kosten van het 
officierschap er best afkonden. Toen echter de 
groote pachten werden afgeschaft, verdwenen de 
baten, maar de lasten bleven en werden er niet 
geringer op. Wei traehtte de Regeering hieraan 
tegomoet te komen door het instellen van toelagen, 
maar op enkele uitzonde- ringen na zijn die 
nauwelijks toereikend om do bureaukosten goed te 
maken. Van zelf vermin- derde hierdoor de aninio 
voor het ambt. Daarbij komt, dat de nationalistische 
geest onder de jongere Chineezen hen ineer doet 
opzien tegen do instellingen van China: Siang 
Hwee, Consulaat Kuomintang afdeeling, dan tegen 
de Chineesche dienaren der Nederlandsch-Indische 
Regeering. En ten slotte maakt de wensch naar 
gclykstelling met Europeanen het voor de 
Chineezen steeds minder aanvaardbaar oin onder 
een afzonderlijk bestuur te staan, terwijl bovendien 
de Europee- sche bestuurs- en politieainbtenaren 
steeds meer in staat blijken om de hulp der 
Chineesche offi- ciercn te ontberen. Deze factoren 
brachten de Rogeering ertoe, het instituut 
geleidelijk te laten uitstervon. Ko mt eon plaats 
vacant, dan wordt zo veelal niet meer vorvuld of met 
een andere gecombineerd. 

Een grooto grief der Indo-Chineezen is steeds 
geweest het feit dat zij niet met Europeanen waren 
gelijkgesteld, maar in een afzonderlijke categoric 
waren geplaatst, n.l. cl io dor Vreemde Ooster- 
lingen. Vooral sedert do Japanners uit die groep 
waren losgemaakt en wel mot Europeanen waren 
gelijkgesteld, gevoelden do Chineezen hun rechts- 
positie sterk als een minderwaardige. Practisch is 
van hun achterstelling bij cle Europeanen niet vcel 
meer overgobleven, vooml sinds in 1919 het 
Burgerlijk Wetboek voor Europeanen in hoofd- 
zaak op de Chineezen is toepassolijk verklaard, 
terwijl ter tegemoetkoming aan hunne gods- 
dienstige behoeften con boperkt adoptierecht voor 
hen is ingesteld (Ind. Stb. 1919 no. 129). 
Tcgclijkortijd were! voor hen eon BurgerlykeStand 
ingevoerd (Ind. Stb. 1919 no. 130). Deeenige wer- 
keluko ongelijkheid, die nog van belang is, is de 
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rechtsbedeeling. Zij staan niet terecht voor de- 
zelfde rechtbanken als de Europeanen; in straf- 
zaken verschijnen zij in eerste instantie niet voor 
de Raden van Justitie, maar voor de Landraden. 
De opheffing van dit verschil vereischt echter 
een groote uitbreiding of reorganisatie van de 
Raden van Justitie. Wordt hiertoe eenmaal over- 
gegaan, dan is er geen belemmering meer voor 
de officieele algeheele gelykstelling der Chinee- 
zen met de Europeanen. 

Literatuur a. Nederl. Indie: BIr. P.H.From- 
berg: de Chineesche Beweging op Java; id,: Ver- 
spreide Geschriften ； J. Th. Moll: De Chineezen in 
Nederl. Indie, rede, Utrecht 1928; J. Moerman: 
In en om de Chineesche Kamp ； id,: De Chineezen 
in Nederlandsch Indie; J. L. Vleming: Het Chi- 
neesche Zakenleven in Nederl. Indie (door den be- 
lastingaccountantsdienst onder leiding van Vle- 
ming). b. China： S. Wells Williams: The Mid- 
dle Kingdom； Prof. Dr. J. J. M. de Groot： The 
Religious System of China; Parker: Chinese 
Religion; Prof. Janies Legge: The Chinese Clas- 
sics; Samuel Johnson： Oriental Religions in 
China; H. Borel: De Chinj£esch.e._Ei Ipspfie toe- 
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' ARCHIEF. Zie ook LANDSARCHIEF. 
八"LANDSARCHIEFjAanv. van ARCHIEF, DI. I) 

二勺 --------------------  --   ..- - - -- te Batayia. In「dit archief worden bewaard de 
officieele bescheiden van historische waarde da- 
teerend van de jaren 1614 tot 1816. Dit is het 
archief,dat voor het publiek toegankelijk is, zon- 
der dat vooraf bij den Algemeenen Secretaris, 
die hoofd van alle archieven in Nederlandsch- 
Indie is, toestemming tot inzage behoeft ge- 
v^aagd te worden. Deze is wel noodig voor de 
archivalia van na 181G, ongeacht of deze in het 
Landsarchief dan wel elders berusten. 

Het Landsarchief staat onder de Iciding 
den Landsarchivaris, een in 1892 hersteld ambt. 

van 
De functie van Landsarchivaris werd achtereen- 
volgens bekleed door Mr. J. A. van der Chijs 
(1892-1905), Dr. F. de Haan (1905-1922) en Dr. 
E. C. Godee Molsbergen (1922-heden 】). 

Het landhuis, gebouwd voor rekening van den 
lateren Gouverneur-Generaal Reynier de Klerk 
op Molenvliet, herbergt de archivalia. 

In 1935 was het tweehonderd jaren geleden 
dat de eerste ,,Archivaris" benoemd werd. Daar- 
v66r waren de stukken van de Hooge Regeering 
onder de hoede van den Eersten Gezworen 
Klerk gesteld. Op 11 Januari 1936 hebben ge- 

durende twee eeuwen Landsarchivarissen 
ge- 
werkt. Coen had ondervonden, toen hij uit de 
Molukken te Jakatra terugkwam, hoe er met 
硝n „voorneemste schriften ende pampieven" 
was huisgehouden. Zij waren „verbrandt gelijek 
mede de drievoudige commission van de hooch- 
piogende heeren Staten Generael, zijn Excellentie 

de U.E. ons verleentn schreef by 5 Aug. 1619 
 Dit artikel is geschreven in 1935. 

aan Heeren Zeventien/ln 1641 besloot de Hooge 
Regeering bij resolutio van 29 Juli drie leden van den 
Raad van Justitie aan te wijzen, den Pen- sionaris 
Joan Maetsuycker en de Opperkoop- lieden Nicolaas 
Overschie en Dirck Snoucq, om naast hun 
„besoignesn in den Raad „haer da- gelijckx werck" te 
maken om „alle d'oude pampieren en schriften die by 
het comptoir van den Gouverneur-Generaal" 
berustten „te visi- teren". Johannes Camphuys, de 
groote waarde der archivalia kennend, zal er zekcr 
goed voor hebben doen zorg dragen. Maar enkele 
tientallen jaren later gevoelde men sterk „de defecten 
en gebreckclijkheden.... onitrent de papieren ter 
generaie Secretarije berustende", en men achtte de 
aanstelling van een it twee personen noodig „uit 
insigte het aan den eerste gesw. Clerq alsoo 
omnogelijk valt om dat werk selfs op een effen voet 
te houden". De „buyten actueel employ zijnde 
Coopman Gerardus Kluijsenaar, die bevorens een 
goed getal van jaren ter voor- schreven generale 
secretarije heeft dienst ge- daan en uijt dien hoofde 
daarin ter saake van sijne verkregen handigheijt met 
vrucht sal kun- nen gebruijkt werden", was de 
allereerste. Hem werd toegevoegd de assistent Carel 
Anthony le Vasseur des Rocques, die tot 
Onderkoopman be- vorderd werd. Reeds in 1739 was 
de bergruimte onvoldoende. „Het geweesene 
provisie inaguazijn staande 
binnendesenCasteelc,,brak men af,ookde vertrekjes 
„agter(de woning van... Zijn Edelheid". 

In Holland hadden Heeren Zeventien ook velo 
lacunes in hun archivalia. Zij verzochten af- schriften 
van het ontbrekende; het kwam hun voor „dat de 
incompleetheyt daarvan alhier kan veroorsaakt 
wesen door het blij ven van sch.epen als andersints". 
In Juli 1761 kregen „twee archivarii en den 
bibliothccarus" (sic) opdrachten om de Positieve 
orders bij tc houden en het Recueil der Plakkaten. 
Ook besloot men „voor de Realia voortaan een apart 
perzoon op de gcncrale secretary te employccren 
under den titul van Collecteur der patriase positieve 
ordres en van de voorschreven Realia met de 
qualiteyt van koopman'*. Francois de Valbert was do 
eerste officieele Collecteur. 

In Mei J 768 ging men na wat cr „te ontberenn 

was; dit werd „op de zo genaamde houtkap" ver-
brand, ook al omdat veel „bijna vergaan en door de 
witte mieren gcinfecteerd" was. In J 781 legt de 
Gouverneur-Generaal een lijst over van 
archiefstukken die „door de witto mieren gein- 
fectecrd en voor het grootste gedeolte beschu- digd 
waren bevonden". Men gaf last om „alle die boeken 
voor zoo verre dezelve niet moer ge- bruikt of 
geleesen konden worden", door het vuur to laten 
vernietigen. 

Tien jaren later, 11 Januari 1791 wordt bo- sloten, 
wegens de massa schrijfwerk, waarvan ecn deel in 
het Archief blijft, het aantal klcrken uit te breiden. 

24 April 1792 kwam een nieuw „Regiement voor 
de Archivarissen en verdere Onderkoop- lieden ter 
Generale Secretary bescheiden", een herziening van 
dat van 20 November 1747 en van 30 Maart 1784. 

19 April 1794 kreeg de Eersto Secretaris, Pieter 
van de Weert, opdracht „om de onbruikbaro Papieren 
te laten vernietigen". 

Dat ter Generale Secretary in do zes jaron v66r 
1800 veel versloft was, blyktuit Resolutie 14-11一 
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1800, waar bevolen wordt geen resolutien ter tee- 
kening aan te bieden, die „niet behoorlijk in order 
zyn,5, daar men de insertien had weggelaten. 

Ter aanmoediging had 8 Mei 1801 een „pro- 
motie onder de suppoosten van het Generale 
Secretaryplaats. Eind 1801 had men een begin van 
een voorlopige ,,opneem‘‘ gedaan en gelastte de 
Hooge Regeering door juiste middclen „vlee- 
dermuisen en andere ongedierte" te weren. 

In Januari 1802 nam de Regering een Reso- lutie 
dat men het overschrijven van resolutien zou 
uitbesteden aan particulieren it Rxds. 30 per maand 
per persoon. In September bleek dat er geen 
liefhebbers waren komen opdagen. In 1803 zouden 
gecommitteerden verslag van opname en transport 
van de papieren doen. Zij waren benoemd 8 Mei 
1801. Dat het zoo lang geduurd had eer hun rapport 
gereed was, kwam door drukke werkzaamheden. Zij 
kregen er een betuiging van ongenoegen over en 
werden aange- spoord met meer spoed de opdracht 
uit te voeren. Er bleek dat veel stukken waren 
uitgeleend aan Raden van Indie. Men ziet uit F. van 
Braam's rapport, dat het personeel van de Secretarie, 
het Archief dus incluis, een voJstrekt gemis aan 
ijver en hart voor het werk bezit. Een jaar later wordt 
nagegaan wat er in de laatste vijf en twintig jaren 
verdwenen is. 

Het werd nog erger toen Daendels kwam. De 
Maarschalk schafte het bijhouden van veel 
schrijfwerk af： het Dagregister, de Personalia of 
..stamlijst", het copieeren van de verzondcn 
wordende brieven. De minuten vond hij vol- 
doende. Er werden „maar twee onderkooplieden 
buiten de Adjunct Eerst gezworen klerk" ge- laten. 
Vier gezworen klerken, waarvan een „de wacht 
hcbbende", moest „den dicnst van Ar- chivaris 
gdijklijk.... waarnemen". Het geheele aantai 
pcrsonen werd van 51 tot 40 teruggc- bracht. Aan 
den Resident van Samarang ge- lastto Daendels in 
1808 papieren „welke door ouderdom on het lango 
tijdvedoop nutteloos zijn gewordon „voor 
patronen'* te gebruiken. 

Dan, onder het Engelsche tusschenbestuur, reeds 
14 September 1811, krijgt de oud-Directeur 
Generaal P. T. Chasse van het Britschc Gouver- 
nement het verzock zich to willen beschikbaar 
stellen tot het sorteeren cn registrecren van do 
„boeken en papieren". Zes heeren zouden he in 
hierbij behulpzaam zijn. Jn November 1812 was (lit 
werk gereed; de makers kregen een tevreden- 
heidsbetuiging. 

Toen het Kasteel afgebroken was, bracht men 
datgeno van het Archief wat men nog wel eens 
noodig meendo te zullen hebben over naar een 
gebouw op Molenvliet (hoek Prinscnlaan), want nu 
do Thaliabioscoop staat. Dit „Gouverne- mentshuis'' 
op Molenvliet hcette Kantor Baroo (hot „niouwo 
kantoor") bij do inheemschcn. La,tcr ging een 
gedeelte hiervan naar het „Gou- vernementshuis'' op 
Rijswijk en zelfs heeft de “kolfbaan" van do 
Socicteit „de Harmonic'' een tijdlang als bergplaats 
van archivalia gediend. 

Toon het NederJandsch gezag hcrsteld werd, 
wczen CominisBarissen-Generaal den R.K. pns- 
toor P. Wedding aan als „Bewaarder der Ar- 
chieven". Maar hij werd op zijn verzoek reeds 15 
Juli 1817 ontslagen. Bij gebrek aan een ge- sohikten 
vervanger bleef hij nog aan, tot hy 19 Fcbr. 1819 
definitief ontslagen word. 
Met de ai'chivalia soldo men verschrikkelijk; 

die op Kantor Baroe Molenvliet op de boven- kamers 
lagen, verhuisden naar een pakhuia in de stad Batavia. 
Toen het groote Gouverne- mentsgebouw op 
Weltevreden gereed was, plaat- ste men er een 
gedeelte van het Oud-Archief van de V.O.C., 
benevens het archief uit Daendels, tijd, dat van het 
Britsche Bestuur, en het nieuwe archief. 

In 1835 veranderde men den titel van ,,Ar- 
chiv&rius" in ,,Referendaris". Benoemd werd Mr. P. 
Mijer, die later Gouverneur-Generaal werd. Twee 
jaren later ontstond het „Statistiek Bu- reau". Daar 
moest men handachriften verzame- len en 
bouwstoffen ten dienste van een voort- zetting van de 
geschiedenis van Nederlandsch- Indie. In 1838 kwam 
er een ,,Topographische afdeeling" naast, die in 1839 
weer “Geographi- sche Afdeeling" heet. lets later 
veranderde de naarn „Statistiek Bureau" in dien van 
„Histo- risch Bureau". 

Voorstellen tot het benoemen van een „AIge- 
meenen Archivarius" vonden in Holland geen gunstig 
onthaal. 

Tusschen 1862 en 1S67 zijn zeer vele beschei- den 
naar het Rijksarchief te 's-Gravenhage ge- zonden, en 
in 1872 dacht men er over, hetgeheele oud-archief 
naar Nederland te doen verhuizen. Hier was 
Gouverneur-Generaal Mr. J. W. van Lansberge tegen. 

Sedert 29 Mei 1880 assisteerde Mr. J. A. van der 
Chijs, hoofdambtenaar op nonactiviteit, den chef van 
de afdeeling Statistiek. Het duurde tot 1892 eer Mr. 
van tier Chijs tot Landsarchivaria werd benoemd. Hij 
verzamelde de op verschil- lende plaatsen zwervende 
archivalia en werd daardoor, zooals op een 
gedenksteen staat, de “organisator" van het 
Landsarchief. Dr. de Haan volgde hem op in 1905. Hij 
kreeg van Gouver- nenientswege toestemming om in 
de kantoor- uren te werken aan zijn voortreffelijk 
standaard- werk (Priangan), en later aan het 
gedenkboek „Oud Batavia'*. Op 20 Augustus 1922 
legde hij zijn betrekking neer. 

Literatuur ： Inventaris van *8 Lands Archief te 
Batavia (1602-1816), Batavia 1882； Inleiding, door 
Mr. J. A. van der Chijs; Geschiedkundige nota over de 
Algemeene Secretarie, Batavia 1894; E. C. God6e 
Molsbergen, Geschiedenis van， het Landsarchief tot 
1816, Tijdschrift Bat. Gen. 1 Jan. 1936. 

AARDBEVINGEN. (Aanv. DI. I en DI. VI of : 
suppl. afl. biz. 694). Verschtjnselen. De, bij do 
beweging van deelen van de aardkorst, in den 
nardbevingshaard (hypocentrum) ontstane trillingen 
worden aan do oppcrvlakte waarneembaar doordat de 
bodem in een slingerende beweging geraakt. Haar 
vernielendo werking is afhankelijk van amplitude en 
periode, dus van de niaximaal optredendo versnelling; 
is dus het heftigst in het loodrccht boven den haard 
gelcgen punt der oppcrvlakte (epicontrum) en nee mt 
met toene- menden afstand af. De amplitude varieert 
van cnkele cm tot eenige tientallen om, de periode 
wisselt van 1 tot 26 sec. Lijnen, die plaatsen met 
eenzelfdo intensiteit aangeven, worden isoseisten 
genoemd. 

Verschillende graden van voelbaarheid en ver- 
nielixig zijn vereenigd in sterkteschalon, die aan- 
vankolijk gcbaseorcl waren op do uiterlyke ge- volgen 
van bevingen op bohuizingen en bouw- werken. In de 
nieuwere schalen (b.v. do absolute 
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schaal van Cancani) zijn ook de overeenkomstige 
waarden van de maximaal optredende versnel- ling 
opgenomen. Het is gebruikelijk deze ver- snelling, 
die proefondervindelijk bepaald kan worden, uit te 
drukken in de versnelling der zwaartekracht, welk 
getal de bevingsgraad wordt genoemd. In 
Nederlandsch-Indie is het slechts eenmaal mogelijk 
geweest een globale berekening van den 
bevingsgraad uit te voeren, nl. voor de beving van 
Padan^pandjang in 1926. Uit knik- verschijnselen in 
het ijzeren vakwerk van een watertoren kon de 
bevingsgraad op ongeveer */4 worden bepaald. 

Voor de berichtgeving is door het Observato- 
rium te Welteyreden een 7-deelige sterkteschaal 
opgesteld met de Volgende indeeling: 

Graad 1, zwak ； lichte trilling door velen ge- 
voeld ； graad 2, matig; door iedereen gevoeld, 
rinkelen van glaswerk, rammelen van deuren en 
ramen ； graad 3, vrij sterk; slapenden worden 
wakker, hangklokken blijven stilstaan, deuren en 
ramen slaan open of dicht; graad 4, sterk; schil- 
derijen vallen van de wanden, lichte meubels val- len 
om, licht scheuren van pleisterwerk; graad 5, zeer 
sterk; muren scheuren, stukken pleister en pannen 
vallen, kasten slaan om； graad 6, steenen huizen 
storten is, houten huizen vallen van de neuten; graad 
7, algemeene verwoesting. 

De bevingsgraad is niet alleen afhankelijk van 
den afstand tot het hypocentrum, doch staat onder 
invloed van de bodenigesteldheid. In slappen 
veengrond is de uitwerking ongeveer 12 maal zoo 
groot als in vaste kristallijne gesteenten (vast- gesteld 
bij de beving van Californio in 1906). De uitwerking 
op bouwwerken is voorts in sterke mate afliankelijk 
van den aard der constructie en van de kwaliteit der 
toegepaste inaterialen. Houten gebouwen zijn beter 
bestand tegen aard- bevingen dan steenen, echter 
zullen eerstge- noemde met het oog op brandgevaar 
in de meeste gevallen niet toelaatbaar zijn. Ook de 
semiper- manente of vakwerkbouw verdient de 
voorkeur boven steen. In Nederlandsch-Indie bestaan 
echter nog geen bouwvoorschriften voor aardbe- 
vingsgebieden. In het algemeen is bij een bepaal- de 
sterkte der constructie licht materiaal te vcr- kiezen 
boven zwaarder, terwijl de onderdeelen dezelfde 
elastische eigenschappen dienen te bc- zitten ； 
opvullingen van metselwerk b.v. in een vak- of 
raamwerk zijn uit den booze. Dit wcrd o.a. 
gedemonstreerd bij de beving van Padang- pandjang, 
waar aan gebouwen, die door aan- brenging van een 
„aardbevingsring" z.g. aard- bevingsvrij waren 
gemaakl, nog ernstige schade werd toegebracht. I)e 
aardbevingsring bestond uit een wandgeraamte van 
gewapend beton, dat on- gedeerd bleef. De 
tusschenmuren van baksteen en de vakvullingen der 
buitenwanden vielen echter voor een groot deel uit. 

Aardbevingsstalistiek. Eenige belangrijke aard- 
bevingen in Nederlandsch-Indie sinds 1926: 
Boemiajoe (1931), Minahasa (1932), Ambon (1932), 
Zuid-Sumatra (1933). Behalve in het Natuurkundig 
Tijdschrift van Nederlandsch- Indie zijn verslagen 
van eenige bevingen verjche- nen in de uitgaven van 
den Dienst van den Mijn- bouw, nl. van de bevingen 
in de Minahasa (1913) :Jn Jrb. Mijnw. 1913 Verh., 
van de beving van i Benkoelen (1914) in Jrb. Mijnw. 
1914 Verh., van de beving van Maos (1916) in Jrb. 
Mijnw. 1916 /Verh. II, van de beving van Bali (1917) 
in Jrb. 

Mijnw, 1917 Verb. I, van de bevingen van Maos 
(1923) en Wonosobo (1924) in Vulkanol. Meded. 
no. 8, van de beving van Boemiajoe in Jrb. Mijnw 
1931 Alg. Ged. 

AARDHARS. (Aanv. DI. I). Het aardhars, dat 
vooral in de tertiaire bruinkolen van Z.O. Borneo in 
tamelijk groote hoeveelheden (plaat- selijk tot ruim 
30%) voorkomt, bevindt zich daar- in in 
lensvormige platte lagen totenkele cm dikte, so ms 
in knollen van vuistgrootte en meer, doch ook 
fijnverdeeld in innige vergrociing met de kool. Uit 
onderzoekingen is gebleken dat dit hars van 
coniferen afkomstig is en tegelijk met de kool een 
fossilisatie-proces heeft ondergaan. De tech- nische 
bruikbaarhcid staat iets ten achter bij die van de 
recente harssoorten. Waar de scheiding van de kool 
een extra bewerking beteekent en de kool zijn 
technische bruikbaarhcid daarbij zou verliezen, 
bezitten deze harsvoorkomens voorals- nog geen 
groote economische waarde. In Z. Ma- dioeii wordt 
fossiel hars door de bevolking ver- zameld voor het 
gebruik in de batik-industrie. 

AARDGAS. Hieronder wordt vcrstaan het 
natuurlijke gas, dat met de aardolie (petroleum) in 
bcpaalde aardlagen voorkomt, hetzij opgelost in de 
olie, hetzij verzameld boven de olie in het hoogste 
gedeelte der olievoerende lagen. Voor de wijze van 
ontstaan kan dan ook naar dat onder- werp worden 
verwezen. 

Onder de bestanddeelen van het aardgas nemen 
leden van de paraffine-reeks der koolwaterstof- fen 
een overwegende plaats in. Allereerst het methaan of 
moerasgas, daarna hcl etliaan en eventueel ook 
hoogere homologen van deze reeks. Verder treden 
regelmatig koolzuur, zwavel- waterstof, stikstof en 
in uiterst kleine hoeveelheden ook helium. De 
aanwezigheid van het kool- zuur en de 
zwavelwatcrstof kunnen verklaard worden als 
gevolg resp. van oxydatie van kool- waterstoffen en 
door het uitecnvallen van complexe zwavel 
verbindingen. J let is nog niet d ui- dclijk waaraan 
de aanwezigheid van Ktikstof cn helium toe te 
schrijven is. Er bestaat cenig verband tusschen de 
samenstelling van hcl gas en de daarbij 
voorkomende olie. Gas, dat geen hoogere leden van 
de paraffinereeks dan ethaan be vat, wordt “droog" 
genoemd, in het tegenovergeBtel- cle geval ,,naC‘‘. 
Een tyj)ische “drege" Bainenstel- ling is de 
volgendc: methaan 84 %, etliaan 14%, kooJzuur enz. 
2%; een “imttc" samenstelling b.v. methaan 32%, 
ethaan 28%, propaan 19%, butaan en pentaan 5%, 
])exaan c.v. 3%, kool- zuur enz. 13%. 

De bij gewone temperatuur vloeibare bestand-
deelen worden in compressie-inHtallaties of door 
absorptie in zwaardere olien afgescheiden. Do 
gewonnen „cojnpressie benzine" is zecr licht en 
wordt vermengd met de zwaardere benzine, die uit 
de olie wordt verkregen. Het ovcrblijvendc „droge,, 
gas wordt aJs brandstof gebruikt of, onder druk 
gebracht, ook toegepast voor den opvoer van olie uit 
de boorgaten of voor het olic- transport door 
pijpleidingen. Het overtollige gas wordt, teneinde 
het brandgevaar voor de omge- ving te verminderen, 
vcelal verbrand. De fabricage van roetzwart, dat zeer 
geschikt is voor verwerking in b.v. de inkt-, verf- en 
rubber- industrieen, wordt in Ned. Indie niet 
toegepast. 

De productie aan aardgas in Ned.-Indie bo- droeg 
in afgeronde hoeveelheden: in 1915 81.000 ton, in 
1920 189.000 ton, in 1925 412.000 ton, 



AARDGAS—AARDOLIE. 1659 

in 1930 540.000 ton, over de jaren 1931—1932 
gemiddeld 865.000 ton en over de jaren 1933— 
1934 gemiddeld 1.050.000 ton. 

AARDOLIE. (Aanv. van PETROLEUM, DI. Ill 
en DI. VII of auppl. afl. biz. 1121). Bij de opsporing 
van, onder alluviale bedekkingen verborgen 
structuren (anticlinalen), die moge- lijkheid bieden 
voor olie-accu mulaties, wordt in de laatste jaren een 
veelvuldig gebruik gemaakt van methoden, welke 
gebaseerd zijn op physische eigenschappen van 
aardlagen. Bij het gravime- trisch onderzoek worden 
door middel van een zeer gevoelig instrument, de 
z.g. torsiebalans, de kleine afwijkingen in de 
gravitatie der aarde gemeten, die een gevolg zijn van 
het op relatief geringe diepte voorkomen van oudere 
en tevens zwaardere gesteenten t.o.v. de jonge, 
minder compacte en mogelijk olichoudende 
afzettingen. Uit deze metingen kunnen plaats en 
omvang van het opgeheven gedeelte der aardkorst 
worden bepaald. Een andere methode, welke 
eveneens in Ned. Indie tocgepast wordt, is de 
seismische, waarbij door het tot ontploffing brengen 
van springstoffen miniatuur-aardbevingen worden 
opgewekt. De aardbevingsgolven planten zich in 
harde gesteenten sneller voort dan in zachterc. Uit 
de waarnemingen, die met op eenigen afstand 
geplaatste, wedcrom zeer gevoelige, instrumenten 
worden gedaan, kan de onderlinge ligging van de 
oudere en jongerc lagen worden afgeleid. Of de 
gevonden structuur gunstig is voor olieaccumu- latie 
en of een eventueele anticlinaal olie bevat, moet 
door het booronderzoek nader worden uit- gewezen. 
De in vroeger jaren veelal gebruikte kabelboringcn 
worden meer en meer verdrongen door de zg. 
"rotary-"boringen. Met deze, in den regcl zwaar 
uitgevoerdo, installatics worden belangrijk grootere 
boorsnelheden bercikt, ter- wijl het systcem de 
toepassing van dikspoeling (water met klci) toelaat. 
De kans op het ontstaan van spuiters wordt 
daarinede verhinderd. Bo- vendien in het mogelijk 
het boorgat geruimen tijd onbeklced te laten cn 
behoeft meestal, door den druk, (lien de 
spoolwaterkoloin op de boorgat- wanden uitoefent, 
niet govreesd te worden voor instorling dezer 
wanden. In geologisch sterk ge- stoorde gebieden 
kunnen de boorwerkzaamheden door het optreden 
van naval of ook door het voorkomen van oppersend 
gesteente ernstige moeilijkheden ondervinden. Dit is 
o.a. het geval gewcest op eenigo terrci non in N. 
Sumatra wanr, ondanks het gebruik van een spoeling 
met bariet (zwaarspaath) van eon s.g. van 2 tot 2,2, 
nog menig boorgat ontijdig bceindigd moest 
worden. 

In do tegenwoordigo boortcchniek bestaat, 
voomamelijk voor exploratie-doeleinden, de 
neiging om de aaiivangsdiaineter der gaten groot te 
nomen. Men gaat daarbjj tot ruim 40 cm waar- door, 
ondanks het verlies aan diameter door het inbouwen 
van steeds kloiner wordende beklce- dingsbuizon, 
toch ecn belangrijke diepte met vol- doendo 
boorgatwydte kan worden bercikt. Het diepste 
boorgat in Ned. Indie (vennoedelijk to- vens het 
diepste van het zuidclijk halfrond) be- vindt zich op 
Madoera, waarbij een diepte van 2440 ni werd 
verkregen. Op het Betoengterrein der N.I.A.M. in 
Djambi word geboord tot 2330 m, in Palembang tot 
bijna 2250 m, terwijl boringen tusschen 1500 en 
2000 m geon zeldzaamheid meer zyn. 

Het losgewerkte en door het spoelwater opge- 

voerde gcsteentemateriaal, doch vooral de ge- 
wonnen boorkernen (zuiltjes van het doorboorde 
gesteente, die bij het boren in het midden uit- 
gespaard worden) laten het trekken van belangrijke 
conclusies betreffende de geologische ge- steldheid 
van het terrein toe. De aangeboorde olielagen 
worden naar debiet en eigenschappen onderzocht. 
Voor de latere exploitatie is het van zeer veel belang 
de optredende waterlagen af te sluiten. Dit gebeurt 
door het inbrengen van cement. Geschiedt het 
cementeeren onvoldoende, dan vindt vermenging 
van de olie met water plaats, die zich kan 
uitstrekken over het geheele veld en een ernstig 
verlies aan olieopbrengst kan beteekenen. Het 
laagwater is meestal zout; in een enkel geval 
(Tarakan) werd zoet water aan- getroffen. 

Wat de diepte, waarop olie nog aangetroffen 
wordt, betreft is in den loop der jaren gebleken dat 
diepten van eenige honderden meters zeer wel als 
normaal zijn te beschouwen. Op enkele terreinen 
van Sumatra werd olie aangeboord op meer dan 
1000 m (max. op 1600 m). Het aantal olielagen kan 
soms zeer belangrijk zijn, doch blijft meestal 
beneden 10. Ook de dikte is zeer wisse- lend van 1 
tot tientallen m. Betrekkelijk weinig oliezanden zijn 
over grootere uitgestrektheden te vervolgen, 
meestal “wiggen" zij betrekkelijk snel uit. Het totale 
produceerende oppervlak van de bekonde terreinen 
in Ned. Indie is niet groot en zal niet meer bedragen 
dan 12.000 ha. Een opvallend verschijnsel in 
terreinen waar olien van verschillend s.g. 
voorkomen is, dat de zwaardere olie in den regel op 
hooger niveau voorkomt clan de lichtere olie. 

Bij de oliewinning moet het onder druk ver- 
keerende aardgas als de stuwende kracht worden 
beschouwd (,,gasdrive''), althans in de meeste 
gevallen. Daar de gasdruk bij het voortschrijden van 
de exploitatie vermindert en bij afnemend 
gasgehalte de viscositeit der olie toeneemt, is het 
zaak den druk en tevens de productie onder controle 
te houden. Het daartoe dienende stelsel van 
afshiiters, dat aan de boorgatmonding wordt 
opgesteld, wordt niet onaardig “Christmas tree*, 
genoemd. Het is voorts begrypelijk dat spuitendo 
bronnen, die een overmatig verlies aan energie 
beteekenen, niet als het sum mum van wensche- 
lykheid beschouwd worden. Houdt de uitvloeiing 
van olie op, clan kan met inechanische hulpmid- 
delen do productie nog eenigen tijd voortgezet 
worden. Dit kan geschieden door het inpersen van 
gas in het boorgat, waarbij dit gas voor een deel de 
taak van het “natuur街ke" gas overneemt Na deze 
..gaslift^-periode, kan door pompen nog eenige 
productio worden verkregen. Een uitge- producecrd 
torrein kan tenslotte in gunstige gevallen nicuw 
leven worden ingeblazen door het op grooto sc haul 
inpersen van gas iu de olielaag (“repressuring"), of 
door het inpompen van water (..waterflooding"). 
Ook is het mogelijk reeds van den aanvang der 
productie af door het in- porsen van gas in de 
olielaag te trachten den na- tuurlijken gasdruk 
zooveel mogelijk op peil te houden. Dit systeem 
wordt in Ned. Indie reeds toegepast. 

Onder gehecl andero productie-omstandighe- den 
verkeert een terrein, waarin niet het gas, doch het 
opdringende water de stuwonde kracht ver- leont. 
Zoolang dit water de boorgaten nog niet heeft 
bereikt is de achteruitgang van do olie- 
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productie gering; daarna kan zij echter snel af- 
nemen, terwijl na volledige verwatering ook geen 
hulpmiddelen meer baten. Zoowel op Sumatra als 
Java zijn enkele voorbeelden van deze „water- 
drive fields" aanwezig. 

Beweegt zich in de meeste gevallen de bene- 
dengrens van de olie tijdens de productie-periode 
omhoog, in een enkel geval is geconstateerd dat 
de olie zich naar beneden, dus naar de grens wa- 
ter-olie, verplaatst; overigens heeft deze “gravity 
-drainage" weinig invloed op het verloop van de 
opbrengst. 

De totale olieopbrengst van Ned. Indie heeft 
tot en met 1934 rond 85.860.000 ton bedragen, 
waarvan de B.P.M. ruim 78 millioen ton produ- 
ceerde, de N.K.P.M. bijna 6 millioen, de N.I.A.M. 
2 millioen, terwijl eenige kleine inaatschappijen 
nog een productie van 26.000 ton maakten. Daar- 
van waren afkomstig van N. Sumatra rond 12 
millioen ton, van Z.-Sumatra ruim 20 millioen, 
van Java en Madoera bijna 10 millioen, van Z.O. 
Borneo ruim 26 millioen, van Tarakan en Boenjoe 
ongeveer 1G,5 millioen en van Ceram bijna 
650.000 ton. De terreinen, die tot deze productie 
het meest hebben bijgedragen zijn, in volgorde 
van belangrijkheid 
Louise — 

Moeara 
(Z.O. Borneo) 20.380.000 ton 

Pamoesian (Tarakan) 16.193.000 ,, 
Sambodja (Z.O. Borneo) 5.900.000 „ 
Perlak (N. Sumatra) 4.967.000 ,, 
Soeban Djerigi (Z. Sumatra) 3.535.000 ,, 
Pendopo ,, „ 2.956.000 ,, 
Ledok (Java) 2.253.000 ,, 
Talang Akar (Z. Sumatra) 1.984.000 ,, 
Minjak Hitam  1.900.000 ,, 
Darat (N. Sumatra) 1.860.000 ,, 
Rantau  1.839.000 ,, 
Lidah (Java) 1.828.000 „ 
Dandangilo  1.590.000 ,, 
Nd. Kloeang (Z. Sumatra) 1.488.000 ,, 
P. Pandjang- 

Pangkalan 
Soesoeh (N. Sumatra) 1.193.000 ,, 

Nglobo (Java) 1.087.000 ,, 
Kawengan ,, 1.037.000 ,, 
Telaga Said (N. Sumatra) 1.013.000 ,, 
De grootere producenten behooren niet altijd tot de 
rijkste, gerekend naar de productie per ecn- heid 
van het productieve oppervlak. Zoo bezit Java 
eenige zeer rijke terreinen, die echter door de 
geringe afmetingen voor een bescheiden deel aan 
de totale opbrengst hebben bijgedragen. De 
bovengenoemde terreincn hebben bijna alle een 
productie van meer dan 10.000 ton per ha pro- 
ductief areaal. 

De jaarlijksche productics in tonnen aan ru- 
we olie vanaf J 918 waren:   I9】8 1 764 000 J927. ..3.694.000 
1919... .2.1G0.000 1928. ..4.308.000 
1920... .2.365.000 J 929. ..5.239.000 
1921... .2.359.000 1930. ..5.531.000 
1922... .2.382.000 193】. ..4.698.000 
1923... .2.833.000 1932. ..5.093.000 
  1933. ..5.527.000 
1925... .3.066.000 1934. ..6.055.000 
1626... .3.018.000   Voor de berekening van de oliereserve van 
een terrein wordt gebruik gemaakt van 66n der 
volgende methoden. Uitgaande van een bepaalde 
stamproductie kan de maandelijksche achteruit- 
gang (“decline”) in debiet over een zekere periode 

in ecn grafiek worden gcbracht. Het verdere verloop 
van de aldus verkregen ,,decline''-kromme kan in 
analogic met vroegcr verkregen ervaring tennaastebij 
worden aangegeven en daaruit de nog te verwachten 
productie worden afgeleid. De „decline,^ kan soms, 
vooral bij aanwezigheid van veel gas, zeer wisselend 
zijn, doch nee mt overigens gedurende de productie-
periode geleidelijk af. Bij de volumetrische methode 
wordt gebruik gemaakt van de gegevens, die het 
geologisch onderzoek heeft opgeleverd. Uit den 
berekenden inhoud van het oliezand, het 
porienvolume en de saturatie wordt de hoevcelheid 
aanwezige olie bepaald, waarvan de win bare olie een 
zeker percentage uitmaakt. Dit percentage bedraagt 
ongeveer 30%, doch kan soms in gunstige gevallen 
door “repressuring" of dergelijke maatregelen 
opgevoerd worden tot 40%. 

Winning van de overige 60 tot 70% is, althans 
voor een deel, wellicht mogelijk door diepbouw, 
waarbij dus de olielaag door middel van schach- ten 
en tunnels ontsloten wordt. Hoewcl met deze 
ontginningswijze nog geen ervaring is verkregen, 
kunnen loch reeds eenige voorwaarden worden 
aangegeven, waaraan een olievoerende gesteente- 
formatie zal moeten voldoen. Genoemd kunnen 
worden： geen gas onder hoogen druk; weinig water
； olielagen van voldoende dikte en uitge- strektheid 
en voldoende porcus, terwijl voorts het 
nevengesteente een zekere mate van vastheid en 
ondoorlaatbaarheid zal moeten bezitten. Ook zal 
deze wijze van ontginnen gebonden zijn aan een 
bepaalde diepte, waarbij de menschelijke arbeid bij 
de daar heerschende teniperatuur nog mogelijk is. 
Het is zeer de vraag of een eenigs- zins belangrijk 
gedeelte van do Indische terrein en aan deze 
voorwaarden zal kunnen voldoen. 

Afgezien van de reeds bekendc reserve voor een 
normale oliewinning en de eventueele toepassing van 
diepbouw, liggen voor de olic-in- dustrie in 
verschillende deden van Ned. Indie nog 
toekoinstmogelijkheden. Voor de exj)loratie van 66n 
dezer gebieden — welko alle voor ecn belangrijk 
deel door neogene sod i men ten zijn be- dekt 一 nl. 
Nieuw Guinea, heeft zich een niaat- schappij 
gevormd, waarin de B.P.M. cn de N.K. P.M. elk voor 
40% en de Ned. Pacific Petr. Mij. voor 20% 
deelnemen. Het maatschappelijk ka- pitaal bedraagt / 
1.000.000, waarvan bij de op- richting / 100.000 
gestort, terwijl de dircctie in handen is van de B.P.M. 
Bij doze cx))loratie, wel- ke een groot gedeelte van 
den z.g. Vogelkop omvat, zal voor 
kaarteeringsdoeJeinden op groote schaal van 
vlicgtuigen gebruik worden gemaakt. 

J)e verwerking van de ruwe olie vindt plaats in de 
raffinaderijen tc Soengai Gerong, Balikpapan, 
Pladjoe, Paugkalan Brandan, Tjcpoc, Wonokro- nio 
en Kapoean. De cerste en de laatste zijn van 3e 
N.K.P.M. en de twee laatste hebben slechts een 
geringe capaciteit. Alvorens de olie van de terreinen 
naar de raffinaderijen wordt gepompt, wordt zij 
zooveel mogelijk ontdann van het water. Voor 
zoover dit niet door bezinken bereikt kan worden, 
geschiedt het ontwateren van de emulsie langs 
ehemischen weg. Ook heeft electri- sche stroorn van 
hooge spanning in do z.g. emul- siescheiders toe 
passing gevonden. In de laatste decennia hebben de 
eischen aan de raffinage te stellen een belangrijke 
wijziging ondergaan. Lug nl. in vroeger jaren het 
zwaartepunt der olie- industrie in de 
kcrosinobereiding, thans is het 
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streven gericht op een zoo groot mogelijke ben- 
zine-productie. terwyl voorts de eischen door de 
markt gesteld in menig opzicht zyn verzwaard. 

De voornaamate behandeling is de distillntie, 
waarbij de ruwe olie in bepaalde hoofdgrocpen van 
koolwaterstoffen wordt gesplitst. Enkelo van de 
ketels, waarin de distillatie vroeger periodisch werd 
uitgevoerd, zijn nog aanwezig. Thans vindt de 
distillatie van de lichtere olien meest in con- 
tinubatterijen plaats, waarbij elke ketel een bepaalde 
fractie Icvert, terwijl de zwaardere olien in 
Trumble-installaties worden verwerkt, waarbij de 
verschillende fracties in een fractionneertoren 
worden gescheiden. Zooals reeds gezegd, is het 
streven een zoo groot mogelijk percentage aan 
benzine te verkrijgen. Ruwe olie, die arm is aan 
benzine, geeft groote hoeveelheden van de zware 
fracties, waarvoor onvoldoende afzetgebied is. Een 
deel dezer zware fractie wordt dan omgezet in 
benzine door middel van het kraakprocede, waarbij 
onder hooge druk en temperatuur de hoogere 
koolwaterstoffen gedeeltelijk uiteen- vallen in 
lagere homologen. 

Do verschillende producten moeten gezuiverd 
worden, hetgeen ten deele langs chemischen weg, 
gedeeltelijk mechanisch geschiedt. Van de rea- 
gentia, die voor de chemische zuivering gebruikt 
worden, moge hier zwavelzuur genoemd worden, 
dat aangewend wordt zoowel voor de behandeling 
van benzine a Is voor kerosine en de zwaardere 
olien. Bleekaarden vinden toepassing in de 
mechanische zuivering, terwijl in de laatste jaren 
extractie met vloeibaar zwaveldioxyde een be- 
langrijke plaats inneemt (Edeleanu-proces). 

De natuurlijke olien zijn zeer verschillend van 
samenstelling. De s.g. varieeren tusschen 0,75 en 
ruim 0.94； bovendien kan onderscheid gemaakt 
worden tusschen olien met paraffine-bagis en die 
met asfalt-basis; laatstgenoemde bezitten een hoog 
gehalte aan 'cylische koolwaterstoffen. Het aantal 
eindproducten, dat een raffinaderij op- levert, kan 
dan ook zeer groot zijn. Samengeno- men in 
bepaalde groepen werden door de geza- menlijke 
raffinaderijen verwerkt en gereprodu- ceerd in： 

 1934 1933 1932 1931 

benzine.......................  1.521.290-» 1.448.950 1.320.620 1.410.950 
white spirit .................  27.550/    kerosine .....................  806.400 727.250 710.340 G49.710 
solar- en dieselolie .. 712.020 574.240、 1.090.960 425.260 
rcsidu .........................  1.271.580 1.380.190/  1.020.140 
smeerolie ...................  25.630 22.500 19.610 26.810 
impregneer-olie ... 6.770 10.580 11.290 12.220 
paraffine, was ceresine 71.050 55.160 48.740 53.670 
asfalt  .........................  7.110 7.840 7.240 8.930 
overige producten .. 6.740\ 78.240 136.410 5.680 
verliczen ....................  139.880/   117.240 
Totual verwerkt ... 4.596.020 4.304.750 3.945.210 3.730.610 
direct als stookolie     werd vcrkocht... 818.070 773.120 831.890 731.190 

ARTESISCHE PUTTEN. (Aanv. DI. I) zie 1932.. ..850 1934.... 6320 
GRONDPEILWEZEN.  1933.. .6770  ASFALTGESTEENTE. (Aanv. DI. VII of tonnen asfaltkalksteon, wclke hoofdzakelijk uit 
suppl. a fl. biz. 978). Het kapitaal der Bocton het Kaboengka-terrein afkomstig zijn. De reserve 
Maatschappij bedroeg aanvankelijk / 10.000.000 van clit terrein werd in 1932 geraamd op 450.000 
aan gewone en / 50.000 aan preferente aandcelen, ton asfaltkulksteen en 300.000 ton asfaltkalk- 
waarop in 1929 waren volgestort reap, / 3.750.000 
en / 50.000. In 1933 werd voor / 375.000 aan 
gewone aandcelen uitgegeven, terwijl het niaat- 
schappclijk knpilaal tcruggcbracht werd tot 
/ 2.000.000 gewone en / 25.000 prefcrentc aan- 
deelen, waaroj) volgestort rcsp. / 775.000 en 
/ 25.000. De niaatschappij besch汰t over 4 con- 
tractsterreinen, nl. het VVai«ioeterrein in het Z.,5 
do Kaboengkn- en Wariti-torreinen in Middcn- 
Boeton cn het Lawelc- terrein in het N. 

In verband met den ongunstigen economi- 
schen tocstand is van een regelnintig bedrijf ei- 
gcnlijk nog geen sjirake gewecst. De winning ge- 
Bchiedt nog in dngbouw, doch een gedeolte dor 
productie were! genuiakt uit de, voor latoren diep- 
bouw noodige, voorberciding. Geproduceerd 
werden in de jaren 

1924... . 650 1928... .1050 
1925... .670 1929... .15030 
192G... . 160 1930... .8780 
1927... .1340 1931... .2390 

merge!. 
Voor het gebruik dient het Boeton-asfalt mccs- 

tentijds gemengd to worden met ongeveer 20% 
petroleum-producten (o.a. residu), in welken 
vonn het ook onder den naam “Boetonic" in den 
handel wordt gebracht. 

PETROLEUM. Zie bok AARDOLIE. 
微 JURIDISCH DISPUUT (BANDOENGSCH). Op- 

gericht op 17 October 1931 op initiatief van eeni- 
go te Bandoeng woonachtige juristen. Het ge- 
zelschap'stelt zich ten doel de beoefening van 
de rechtswctenschap in den ruimsten zin des 

woords, nlsmcde het bevorderen van contact tus- 
schen do to Bandoeng en onistreken woonachtige 
juristen. Het gezolschap organiseert gcregeld bij- 
eenkomsten, waarop door con der lodon, dan wel 
door daartoe uitgenoodigde vooraanstaande ju- 
risten van ciders, een inloiding wordt gehouden 
over oen rechtswotenschappelijk onderwerp, 
waarna de bat kan volgen. Reeds terstond na de 
oprichting block het gozolschap in een behoefte 
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te voorzien, hetgccn zich uitte in een steeds stij- gend 
ledental, waaronder juristen, die op zeer 
uiteenloopend maatschappelijk gebied werkzaam 
zijn. Van de onderwerpen, die in de eerste jaren van 
het bestaan van het gezelschap in bijeen- komsten 
zijn behandeld, kunnen worden ge- noemd： 
"Verbindende kracht van vreemde von- nissen"; 
„Een tolunie tusschen Nederland en In- die**； „Het 
recht van den beklaagde om te zwij- gen"; ,,De 
goudclausule"; ,,Recht van werk- staking"; „Is het 
opleggen eener te hooge aan- slag in de belasting een 
onrechtmatige dead?''; „Is een wettelijke regeling van 
de adatrcchtelijke zekerheidstelling noodig en 
mogcl^k?"; en： „Welke eischen stelt toepassing van 
ongeschre- ven materieel privaatrecht aan organisatie 
en procesrecht der inlandsche rechtbanken Hoe- wel 
het gezelschap geheel zelfstandig is, onder- houdt het 
nauw contact met de Nederlandsch- Indische Juristcn 
Vereeniging, alsmede met^de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid te Batayj耳/ 

TIDORE (zie DL IV) is het grootste^er drie 
Molukken-sultanaten. Het gebied van dit zelf- 
besturende landschap bestaat uit: le de eilanden 
Tidore, Filonga, Maitara of Noorwegen en Mare; 2e 
het centraal gedeelte en de twee ooste- lijke 
schiereilanden van Halmahera, grenzende ten N. aan 
een denkbeeldige lijn, loopende van het snijpunt van 
den linkeroever der rivier Ka- jasa met het zeestrand 
aan de w. kust naar To- fongo aan de o.-kust en ten 
Z. aan een lijn, die van T. Dehepodo op de w.-kust in 
de richting van T. Foja op de o.-kust loopt; 3e de aan 
den w.-kant van het centraal gedeelte van Halmahe- 
ra liggende eilanden en koraalriffen, als: Sibae, 
Woda, Radjoi, Goratoe, Tamin en Djodji； 4e 
Nederlandsch Nieuw-Guinee, met uitzondering van 
het gedeelte tusschen de monding der Bens- 
bachrivier en Kaap Steenboom, met daartoe 
behoorende eilanden; 5e alle eilanden gelegen 
tusschen de kusten van Halmahera en Nieuw- Guinee 
en tusschen de volgende alignementen: ten N. de lijn 
getrokken uit Tofongo in de astro- nomische richting 
N. 40° 0. tot waar de paralei l°40, N.B. wordt 
gesneden, de paralcl l°40' N.B. van dit snijpunt af tot 
134° O.L.; de lijn getrokken van het punt gelegen op 
l°40' N.B. en 134° O.L. in de richting van het punt op 
de n. kust van Nieuw-Guinee, gelegen op 141° O.L.; 
ten Z. de lijn getrokken uit T. Foja in de richting van 
het punt gelegen op 1° Z.B. en 128° 37, O.L.; de lijn 
getrokken uit laatstbedoeld punt in de richting van 
het punt, gelegen op 5° Z.B. en 133° 0. L. en van daar 
naar Kaap Steen booin. Behalve het gebied op 
Nieuw-Guinee met de sub 5 genoemde eilanden, dat 
een eigen land- schapskas heeft, deelcn de anderc 
dcelen van het sultanaat in de ,,Iandschapskas van 
Ternate, Tidore en Batjan** (zie.de aanv. artt. 
TERNATE en BATJAN). Administratief behooren 
do sub 1 t/m 3 en sub 5 (gedeeltelijk) genoemde 
deelen van het landschap tot de afdeeling Ternate, die 
sub 4 en 5 (gedeeltelijk) tot de afdeeling Westen 
Noord-Nieuw-Guinee, onder een assistentresident, 
bijgestaan door een controleur bij het Binnenlandsch 
Bestuur, met standplaats Mano- kwari en verdeeld in 
5 onderafdeelingen: 1 Ma- nokwari, bestaande uit het 
n.-lijk deel van Nieuw-Guinee tusschen Kaap de 
Goede Hoop en de Wapanga-rivier, onder den ass.-
resident, hoofd der afdeeling; 2 Sorong, bestaande uit 
het 

w.-lijk gedeelte van Nieuw-Guinee, tusschen Kaap 
de Goede Hoop on Tandjoeng 8616, met omliggende 
eilanden, waaronder de groep Radja- Ampat, 
bestaande uit de eilanden Waigeo, Sela- wati, 
Balanta en Misool met bijbehoorende ei- landjes, 
onder een gezaghebber of fungeerend controleur bij 
het Binnenlandsch Bestuur, met standplaats Sorong
； 3 Seroei, bestaande uit de Schouteneilanden, de 
Japdngroep, benevens de Waropenkust-streek, 
tusschen de Wapanga en Mamberamorivieren, onder 
een gezaghebber of fungeerend controleur bij het 
Binnenlandsch Bestuur, met standplaats Seroei; 4. 
Hollandia, bestaande uit het n.-lijk deel van Nederl. 
Nieuw- Guinee ten 0. van de Mambcramo-rivier 
onder een gezaghebber of fungeerend controleur bij 
het Binnenlandsch Bestuur, met standplaats 
Hollandia; 5 Fak-Fak bestaande uit het gedeelte van 
Nederl. Nieuw-Guinee van Tandjoeng S616 tot 
Kaap Steen boom (Poelau Naurio) en omliggende 
eilanden onder een gezaghebber of fungeerend 
controleur bij het Binnenlandsch Bestuur, met 
standplaats Fak-Fak. Het tot de afdeeling Ternate 
behoorende deel van het landschap Tidore is 
ondergebracht bij de onderaf- deeling Ternate, 
Batjan en Tidore. voorzoover de eilanden betreft en 
bij de onderafdeelingen Tobdlo en Weda, 
voorzoover aangaat het op Halmahera gelegen 
gebied. (zie Ind. Stb. 1934 no. 620, houdende de 
nieuwe adminiatratieve indeeling der residentie 
Molukkcn). 

A. HET TOT DE AFDEELING TERNATE BEHOOBEND 

GEBIED. Het eiland Tidore heefteen stcenachtigen 
bodem. De Pick van Tidore (1734 in.) is een vrij 
zuivere, tainelijk steile kege], gelegen in den z. o. 
hoek van het eiland, ten N. begrensd door 
afgcbrokkelde wanden, Bij kainpoeng Dojodo 
bevindt zich een warmc bron. Ten N. 0. van Tidore 
ligt do begroeidc rots Filonga on tusschen Soa-Sioe 
(Tidore) en A kola ino (Oba) bevinden zich twee 
riffen. Het ten N. van 'I'idoro gelegen eiland Maitara 
bestaat uit slecjiachtig heuvelland, voor een groot 
de(d beg roe id jnct alang-alang. De bodem van het 
ten Z. van I'idoro gelegen eiland Mar6 bestaat uit 
1<1 -i, waarvan potten gebakken worden, waaroin 
dit ciland ook wel Pottcnbaklccrseiland wordt 
genoemd. Het schijnt uit een geheel ingestorten pick 
te bestaan ； bij P616toehoe kornen war me bronnen 
voor. De eilandjcs aan de w.-kust van IIahnahera zijn 
van koraal opgebou wd cn vlak, met hier en daar een 
klein heuveltje (Wodu twee, Tanim 66n cnz.). Waar 
het gebergte tot vlak bij de kust koint vindt men 
veclal een diepe zee, vaak zonder of met een zeer 
smai strand (bij Tjobo en Roem op hot eiland Tidore, 
en de westkust van Mar6); waar het land vlak is, 
vindt men een breeder strand en ondiepe zee (bij 
Dojado en Koeni op Tidore). Soins koinen langs vrij 
steilo kusten breede kustriffen voor, zooaJs bij Maf- 
toetoe en Noord-Tidore cn om drie kwart van het 
eiland Maitara. J let strand om Tidore wordt tclkens 
gebroken door rotsachtige tandjoengs. Waar riffen 
voor de kust Jiggen, heeft men daar- in bij de 
kampoengs een of nicer vaargeulen ge- maakt. 
Baaien vindt men op Tidore bij Roe in, Tjobo en 
Dajado; op Mar6 bij Koffo. Bevanr- bare rivieren 
zijn er op de eilanden niet. Op Tidore en Mar6 is 
geen enkele rivier, die voort- durend water heeft. 
Allcen het riviertje bij Daja- do op Tidore blijft na 
den regentijd nog eenigo 
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dagen water bevatten, vermoedelijk gevocrd door 
het zakkende water uit het achtergelegen 
bergmeertje. Het Tidoreesch gedeelte van Hal- 
mah6ra is bijna geheel bergland. In het algemeen 
heeft een bergachtig achterland den naam van 
,,bnnga" en spreekt men b.v. van Mabama-ban- ga 
(het Mababergland). Op de westkust vloeien slechts 
enkele stroompjes, die voortdurcnd water bevatten 
en daarom door de bevolking ake- lamo (groote 
rivier) worden genoemd, hoewel zij niet bevaarbaar 
zijn. In het Mabasche en W6- dasche zijn iets 
grootcre rivieren, zooals de Ingas, dio in de Kaubaai 
bij kampoeng Ekor uitmondt en de Mabarivier bij 
de gelyknamige kampoeng. Beide worden gebruikt 
voor den afvoer van da mar uit het bovenland, per 
kleino prauw of vlot. Het Tidoreesch gebied op HaL 
mahera wordt in het W. bespoeld door de Mo- 
luksche zee en in het 0. door de zee van Halma- 
h6ra. Aan de w.-kust liggen in dat gebied de baaien 
van Pajahi en Dodinga (gedeeltelijk) en aan de o.-
kust die van Kau (gedeeltelijk) met de Waisilebaai, 
die van Boeli met de baai van Ma ba en die van 
Weda. De Gebe-eilanden, nog behoorcnde tot dat 
gebied (disti'ict Patani), worden van Halmahera 
gescheiden door de Djai- lolo-Passage en van de 
eilanden van Nieuw-Gui- nee door de Straat 
Bougainville. In het 0. be- staat het Tidoreesch 
gebied op Halinah^ra voor- eerst uit het 
noordoostelijk schiereiland tusschen de Kau-baai en 
de Boeli-baai. Het midden wordt ingenomen door 
oud gebergte met zacht afge- ronde vormen, niet 
hooger dan 土 800 m., dat aan de randen nog bedekt 
is met rifkalken, die vaak een duidclijken 
terrasvorm vertoonen. Groote vlaktcn en rivieren 
komen er niet voor. Bezuiden Ekor konit kalkstccn 
voor, dio zich voortzet tot Oba en Waisile. De baai 
van Wai- siI6 is een dicj)c inham van de Kau-baai. 
Aan de steile kuwt van T. Lolobata tot T. Lele ligt 
de koraalkalk in terrassen. De oostkust tot T. Wa- 
gambi vertoont ccnzclfde beeld en heeft groote 
voorliggendc riffen. J)c Bocli-baai is rijk aan 
eilandjes on riffen. Aan de kust vindt men bijna 
overal jonge rifkalk, in het binnenland hoogere, 
oudc rifkalk cn daarachtcr het centraal gebergte. 
Alleen tusschen Boeli en Maha komt peridotiet aan 
de kust voor, terwijl de eilanden bij Ma ba ook uit 
dat gcstcente bestaan. Bij T. Wies ligt de groote 
kampoeng Wngamli cn in het N. W. der Boelibaai 
de kamjjoeng Boeli met een goede ankerplaats; 
deze is de stapclplaats dcr produc- ten uit den o in 
trek. Achtcr de kust ligt de B. Wasdlo, 土 1180 m. 
hoog. Van Boeli loopt cen boschpad naar Dodago 
door do stroomgebieden (lor A. Gaoe en A. Dodaga 
en langs de top pen B. Boekut cn B. Moesuk. Hot 
oostclijk schier- ciland is het kleinite der vier 
schiereilanden van Halmahdra. Hct bestaat uit een 
breed gcdcelto, hot schiereiland Me ba, cn een zeer 
sinalle en lange 1 findtong, het schiereiland Patani, 
eindigende in T. Ngolopopo. Het wordt bespoeld 
door de Boeli-baai, de zeo van Ha!mah6ra (straat 
Djai- lolo) en de W6da-baai. Het z.w.-gcdeelto der 
Boeli-baai heet Maba-baai naar do grooto kam-
poeng Ma ba aan de A. Sengadji, van waar clarnar 
on sagoe worden uitgevoerd. Een pad leidt van 
Mn,ba naar Sepo aan de W6dubaai. De kampoeng 
Bitjoli heeft een goede ankerplaats, veilig in beide 
moessons. Tusschen de A. Watji, dio wes- telyk van 
Bitjoli en de A. Bieni, die oostolijk van 

die kampoeng uitmondt, heeft men een atrook 
alluvialen grond. Aan den bovenloop van de 
A. Biem komen bladcrige bruinkolen voor. Voor 
de kust liggen breede zoomriffen. Het eiland Woor 
en andere kleinere eilanden bij Bitjoli zijn lage, 
begrocide koraalzandbanken, evenals P. Oto bij T. 
Enggelang. De tandjoeng is geen deel van het 
vasteland ； verschillende eilanden liggen daar en 
het buitenste heet Enggelang. Rechthoekig buigt 
hier de kust zuidwaarts om tot Mendalaffi en buigt 
daar even plotseling om naar het O. tot T. 
Ngolopopo. Langs dit kustgedcelte ligt 
hoofdzakelijk terrasvormig koraalkalk. De 
kampoeng Gimia is door een voetpad verbonden 
met Patani. Ten N. van Gimia en ten 0. van T. 
Enggelang liggen de Sajafi-eilanden, opgebouwd 
uit koraalkalk en door riffen omgeven. T. 
Ngolopopo of Hoek Tobo is hoog en steil met 
daarachter de tafel- berg B. Goheba (土 250 m.). Het 
zuidelijk van de tandjoeng gelegen eiland Moear is 
uit kalk- riffen opgebouwd, 土 180 m. hoog en 
omgeven door groote riffen, waarop aan de o.-kust 
het eilandje Weilon of Ngolopopo ligt. De n.-kust 
der Wedabaai bestaat zoo goed als geheel uit 
opgeheven kalkriffen, afwisselend met breccien en 
conglomeraten. De daar gelegen welvarende 
kampoeng Gamsoengi of Patani is evenwijdig aan 
de kust gebouwcl. De bewoners zijn Mohammedan 
n en zoeken gedeeltelijk hun bestaan op Nieuw-
Guinec. Evcnals elders bemoeilijken riffen den 
toegang. Dwars over het schiereiland gaan padon 
van Patani naar Gimia, van Sif naar Mandalaffi, van 
Spo naar Watji en van Sepo naar Maba. Dit laatste 
vornit den besten door- steek en wordt veel 
beloopen. Men passeert hierbij bergruggen, 
waarvan de toppen B. Gisi- gisi 437 in. en B. 
0esp6pa 292 m. bereiken. Ten W. van dezen 
doorsteek ligt de kampoeng Sag6a, door een pad 
tusschen rizophoren met Sepo verbonden. Voor de 
monding der Sagda- rivier liggen koraalriffen en een 
zandbank. De Sagearivier komt uit compacten 
kalksteen te voorschijn, vormt een waterval en 
stroomt door een nauwe kloof met kalkwanden naar 
de vlakte. Ten W. van Sagda ligt tic heuvel G. 
Kawine. De kust vormt hier een vrij diepen inham 
en is vlak en zandig. V66r den G. Kawin6, die steil 
uit zee oprijst, ligt de afvloeiing van het zout- 
watermeer van Sagea, dat steilo oevers heeft en, 
evenals het eilandje daarin, begroeid is met ri-
zophoren. Van de uitmonding van het klcine meer 
voert cen weg naar de Christenkampoeng G6maf. 
Van hier tot Lelilef is de kust vlak; daarachter liggen 
hooge toppen, o. a. de B. Legalo 土 622 m., en ten 
N. van het mcertje de B. Go- aradja ± 700 m. De 
weg van Lelilef naar Ekor, aan de Kaubaai gaat 
langs den B. Fogli, 782 m, 
B. Oeni3,511 m. on den Oegisoro, 182 m. Een deel 
van het zuidelijk schiereiland, benoorden de lijn T. 
D6h6podo-T. Foja bchoort met Centraal-Hal- 
inah6rft tot het Tidoreesch gobied. Ton W. van 
Lelilef is het strand vlak en zandig, hier en daar met 
rizophoren begroeid. Het verbreedt zich tot de 
mocrassige Kobevlakte, waardoor de A. Kob6 
stroomt. Deze rivier heeft als voornaamsto zij- 
takken links de A. Djira en rcchts de A. Gcmas. 
Zuidclyk daarvan ligt de groote kampoeng W6da, 
met twee wegen evenwijdig aan het strand. Zij is de 
standplaats van hot onderafdeolingshoofd en van 
een districtshoofd. Hier is ook de stapeL 
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plaats van de producten uit den omtrek (copra, 
damar, visch); de plaats wordt door K. P. M. booten 
aangedaan en heeft een landschapsradio- station. De 
kampoeng ligt aan de monding van de A. Fidi, die in 
den benedenloop door moe- rassig land stroomt met 
rizophoren en sagoe bosschen. De heuvels achter 
W6da bestaan uit zachten zandsteen, waarop eerst de 
kalksteen volgt en dan het centrale gebergte. Van 
Weda gaat een pad naar Pajahi aan de w.-kust, waar- 
door Ternate in 24 uur kan worden bereikt. Het pad 
gaat langs B. Igo (360 m.) en langs B. Kol6- fa (397 
m.). De Weda-eilanden liggen op het groote rif der 
kust en zijn van weinig belang. Bij de kampoeng 
Noesliko is een klcine binnenzee, gevormd door een 
n.-waarts vooruitstekende landtong. Tusschen Weda 
en Foja liggen veel riffen tot ver in zee. Van Foja 
gaat een pad naar Lifofa aan de w.-kust. Zuidwaarts 
van Foja komt men op Ternataansch gebied. Het 
Tido- reesch gebied begint weer op de w.-kust bij T. 
Dehepodo of Hoek Doli. Noordelijk daarvan is de 
kust over het algemeen hoog en steil. Op vele 
plaatsen groeien rizophoren en verderop klappers en 
sagoepalmen. Pit gedeelte is weinig bewoond. Men 
vindt er de kleine kampoeng Maidi met 
pinangbosschen. De baai van Pajahi levert goeden 
ankergrond ； zij is in het W. afge- sloten door den 
80 m. hoogen T. Tesco, welke zich z.w.-waarts 
voortzet in een lang rif. Ten W. ervan ligt P. Djodji, 
hetgrootste der 5 Woda- eilanden. Op de n. kust der 
Pajahi-baai ligt de kampoeng Gita. Van T. Tesco tot 
T. Akelamo liggen veel riffen voor de kust, die ten 
N. daarvan tot de Dodinga-baai hoog en steil is. 
Sagona is een kampoeng aan een kleinen inham met 
goeden ankergrond. In het binnenland achter deze 
kust heeft men bergtoppen van 650 tot 782 m. hoogte 
(o.a. de B. Kalaodi). De Dodinga- baai eindigt bij T. 
Oba, ten Z. waarvan kampoeng Oba ligt. Achter Oba 
heeft men moerassig, allu- viaal terrein, dat zich 
uitstrekt tot het heuvel- land, dat landwaarts in 
overgaat in het oude gebergte met toppen tot 900 m. 
hoogte. Kampoeng Kajasa aan de Kajasarivier is nog 
Tidoreesch gebied； ten N. daarvan begint het 
Ternataansch territoir. Het pad, dat van Kajasa naar 
Pintatoe aan de Kaubaai leidt, is lang en wordt 
weinig gebruikt. Het binnenland van Centraal-
Halma- hera is zoo goed als niet bewoond. 
Tidoreesch Halmab6ra is verdeeld in de districten: 1. 
Wasi- 16 (ressorteerend onder de onderafdeeling 
Tob6- lo); 2. Ma ba; 3 Geb6 en 4. W4da met Patani. 
De onderafdeeling Weda omvat de laatstgenoem- de 
drie districten, benevens het Ternataansch district 
Gane op het Zuidelijk schiereiland. 

De Tfdoreesche eilanden en Tidoreesch Hal- 
mahera zijn nog rijk aan oerbosschen, waarin vele 
waardevolle houtsoorten (ijzerhout, ebben- hout, 
damarboomen enz.) voorkomen. Sagoepalmen vindt 
men in de talrijke moerassige streken; zij worden 
ook veel aangeplant. De voorkomende rotansoorten 
zijn van weinig belang. Wilde varkens en herten 
komen)iog veel voor, vooral op Halmahdra en het 
eiland Mar6. Ta mine varkens worden weinig 
gehouden. De buidelrat (koesoe), welke ook 
gevangen en ge- geten wordt, koint nog overal voor. 
Apen even- wel worden nergens aangetroffen. 
Kakatoe's en noeri*s, die schadelijk zijn voor de 
tuinen, worden veel gevangen en uitgevoerd. De 
goud- 

duif, waarvan de huid handelswaarde heeft, komt 
alleen voor op P. Ijoe in de W6da-baai. 

Op het eiland Tidore loopt een ringweg, alle 
kampoengs aan de kust verbindende, waarvan een 
groot gedeelte goed berydbaar is. Een goed voetpad 
voert van de hoofdplaata Soasioe naar de 
bergkampoeng Topo en van Alardkoe worden de 
verschillende kampoengs ook door goede paden 
verbonden. De wegen op Hahnah6- ra zijn boven 
reeds vermeld. Te Soasioe vindt men eenige fietsen 
en paarden； overigens ge- schiedt het transport to 
land per koeli. Het ver- keer te water heeft plaats met 
prauwen, al dan niet met aanhangmotor, en 
schooners. De K. P. M. booten doen Tidore en 
bijbehoorende eilanden niet aan. Wei onderhouden 
zij de eom- municatie tusschen Ternate en Boeli, 
Patani, Weda en Akeselaka (aan de Kaubaai). De 
handel is in hoofdzaak in handen van Chincezen, ge- 
woonlijk zetbazen van firma/s op Ternate. Damar 
wordt voornl. bewerkt en verhandeld door 
Europeesche firma's. De pasars te Roon, Soasioe en 
Topaloeo op Tidore worden druk bezocht. Artikelen, 
direct door de bevolking op Ternate ter markt 
gebracht, zijn uit Tidore： visch (versch of 
gedroogd), uien van de kampoeng Topo, a tap, gaba-
gaba, kalk en bamboe; voorts van het eiland Mare 
aardewerk. Laatst- genoemd artikel wordt ook door 
de mannelijke bevolking van Mare langs de kusten 
van Ilal- mahdra en overige eilanden verhandeld of 
ge- ruild tegen mais of andere voedingsmiddelen, 
welke niet voor geld te krijgen zijn. 

De bevolking van het landschap Tidore (de 
afdeeling Noord- en West-Nieuw-Guinee in- 
begrepen) bestaat uit 216 Europcancn, 18G.703 
Inlanders, 1404 Uhineezen en 177 andere Vreem- de 
Oosterlingen of totaal 188.500 zielen (zie tabel 19 in 
deel II, Ind. Verslag 1933). J n het gebied buiten 
Nieuw-Guinee bestaat de inhcemscho bevolking uit 
Tidorcezcn en Alfoereii en eenige Papoea*s; verder 
uit nfstammelingei) van immi- granten uit andere 
deelen der Moltikken on Celebes. De godsdienst is 
voornl. de J81am. Do Utrechtsche 
Zcndingsvereeniging werkt met suc- ces op de 
oostkust van Ilalmah6ra onder de Alfoeren, die voor 
een deel nog heidencn zijn of op de westkust tot den 
Islam zijn overgegaan. De Tidoreesche taal, die 
overheerschcnd was, heeft meer en meer plaats 
geinaakt voor het Ma- leisch, dat bij het onderwijs 
als voertaal wordt gebruikt. Het voomaamste middei 
van bestaan is de landbouw； klappercultuur； tee 
It van rijat, inais, tabak en kleine aardappelen (op 
Tidore), en van tweedo gewassen op ladangs; teelt 
van uien bij Topo op I'idore; sagoeteelt en bcrciding 
op de westkust van Ilabnali^ra en het Maba- sche. 
Visscherij wordt langs de kusten overal beoefend ； 
do bewoners van kamj)oong Maric- koe (Tidore) 
leven bijna geheel van zeevisch- vangst； zij gaan 
daarvoor zelfs tot naar Manado, waar zij een deel van 
hun visch verkoopen; do rest vervoeren zij, voor een 
deel gedroogd en ge- zouten, naar Ternate. Jacht 
wordt voornamclijk opHalmah6ra beoefend op 
herten en wilde varkens. Als takken van nijverheid 
zijn vermeldenswaard het woven van kleedjes op 
Tidore, het potten- bakkersbedisijf op Mar6, de 
kalkbranderijen te Maitara. de grofsmederij van 
Toloa, het bouwen van prauwen en schoeners te 
Toloa en Maba. 

Betreffende do contracten met het landschap 
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Tidore zy het volgende vermeld. Het lango contract 
van 25 September I860 (oudero contracten waren 
van 27 Mei 1824 en van 19 Fcbruari IS28) were! 
gesloten met Sultan Achmad Sjafioedin Sjah Kaitjil 
Arnold Alting en zijn landsgrooten ； het werd 
goedgekeurd bij G. B. van 18 April 1861 no. 47 en 
in 1861 aangevuld ten aanzien van de rechtspraak. 
Na het optreden van Sultan Said Achmad Fathoedin 
Sjah Kaitjil Djaohar Alam, die op 26 Augustus 1867 
een akte van verband teekende (goedgekeurd bij G. 
B. van 13 November 1867 no. 12), werd met hem en 
zijn landsgrooten een nieuw lang contract gesloten 
op 26 Maart 1872 (goedgekeurd bij G. B. van 31 
Mei 1874 no. 26), dat ongeveer gelijkluidende 
bepalingen inhicld als het contract van 30 October 
1880 met Ternate (Zie aanv. art. TERNATE). Het 
bedrag der subsidien werd vastgesteld op totaal f 
12.800, welk bedrag tot heden onver- anderd is 
gebleven. Het contract werd aangevuld bij 
suppletoire overeenkomsten van 1 Juli 1879 
betreffende de slavernij (G. B. 7/9-1879 no. 7)； 
van 18 Februari 1.889 betreffende de telegraaf- 
lijnen (G. B. 5/9-1889 no. 3); van 5 Juli 1889 be-
treffende vuurwapens (G. B. 19/11-1889 no.3). 
Bovengenoemde sultan werd opgevolgd door 
Iskandar Sahacljoean Noer Amal Kctjil Dja- ochar 
Moelki, die, na op 30 Juni 1894 een akte van 
verband to hebben geteekend (goedgekeurd bij G. B. 
van 17 November 1894 no. 14), met zijn 
landsgrooten op 22 October 1894 een lang contract 
sloot, dat werd goedgekeurd by G. B. van 14 Maart 
1896 no. 6. Bij art. 2 is een opgave gevoegd van de 
landen en cilanden, behoorende tot het gebied van 
het sultanaat Tidore; deze opgave werd op 18 
September 1899 vervangen door een bcterc. De 
opgave van havens, bij art. 13 bedoeld, werd 
vastgesteld op 13 Juni 1900, waar- van werd 
aantcekening gehouden bij G. B. van 7 Juli 1901 no. 
2. In art. 10 werd het onbetwist- bare recht van het 
N. I. Gouvernenicnt erkond, onl, zoodra het zulks 
goedvindt, zelf het be- stuur over hot geheelo 
sultanaat of over eon deol daarvan in lianden te 
nemen. By art. 17 werd een rijksraad ingestekl, 
zijnde con rcchtbank, rechtsprekendo in naam der 
Koningin. Dat contract werd aangevuld door 
suppletoire overeenkomsten :a van 30 September 
1897 betreffende den mijnbouw (G. B. 23 December 
1897 no. 60); b van 7 Juni 1900 (G. B. van 12 Juni 
1902 no. 40) betreffende do overnamo van het recht 
tot hoffon van in- on uitvoerrechtcn on accijnzen en 
havon- on ankoragegoldcn, havonbeheer on 
havonpoli- tic tegen oon jaarlijkscho 
schadoloosstolling van f 1800 aan den sultan (nu aan 
de landschapskas van Ternate, Batjan en Tidore), 
van f 300 aan den radja van Soknr on van f 300 aan 
den radja van Ati-ati-Oniin (boide laatste bedragen 
nu aan do landschapskas van Nieuw-Guineo); c. van 
7 October 1901 (G. B. van 23 November 1901 no. 
26), waarbij door het Gouvernemont zolf tor hand 
werd genomen hot bestuur over hot gcdeelte van 
Nodcrlandsch Nieuw-Guineo, golegen tusschen de 
monding van do Bcnsbach- rivier on Kaap 
Stcenboom met daartoe behooren- do cilanden 
(thans de onderafdeelingZuid-Nicuw- Guinee on 
Boven Digoel der afdeeling Toeal van do residentio 
Molukken). Sultan Iskandar Saha- djoean Noor 
Amal Ketjil Djaoohar Moelki was door zijn 
vexatoire handolingon zoo gohaat, dat in 1904 eon 
deol der bevolking van de kam- 

poeng Hamtofkange (nabij Soa-Sioe) een aanval 
deed op de kedaton (het sultansvrcrblijf), welke 
aanval werd afgcslagen. Na zyn overlijden in 1905 
werd bij gebreke van geschikte candidaten het 
bestuur voorloopig opgedragen aan een be- 
stuurscommissie, bestaande uit den controleur van 
Tidore cn 6 landsgrooten. Daarna werd bij G. B. van 
14 Maart 1909 no. 1, met intrekking der voorloopige 
bestuurscommissie, het bestuur opgedragen aan een 
raad van 4 landsgrooten (djogoegoe, kapitein laoet, 
hoekoem en secre- taris), waarin evenwcl de 
controleur geen zitting meer had. Deze raad legde 
op 3 Juni 1909 de korte verklaring volgens 
Ternatemodel af, welke werd goedgekeurd bij G. B. 
van 6 September 1909 no. 20. Thans (1935) bestaat 
die raad nog uit 2 leden： den ambtenaar ter 
beachikking (lid van het sti Itansgeslacht) en den 
secretaris. Beiden genicten bezoldiging uit de 
landschapskas .Hot landschap, buiten Nieuw 
Guinee, is verdeeld in districten, waarvan de 
hoofden ook bezoldiging ontvangen. De districtcn 
zijn verder verdeeld in Inlandscho gemeenten met 
eigen budget, waaruit de gemeentehoofden 
bezoldigd worden. Voor de landschapskas zie het 
aanvul- lend artikcl TERNATE. 

B. TIDOREESCH NIEUW-GUINEE (zie NIEUW- 
GUINEA in DI III) vormt do afdeeling Westen 
Noord- Nieuw-Guinee der rcsidentie Molukken, 
ondcr ecn assistent-resident, bijgestaan door een 
controleur bij het Binnenlandsch Bestuur, met 
standplaats JIanokwari en verdeeld in 5 
onderafdeelingen: Manokwari, Sorong, Se- roei, 
Hollandia en Fakfak (Ind. Stb. 1934 no. 620). 

Geschicdenis. Als ontdekker van het eiland 
Nieuw-Guinee moet worden aangemerkt de 
Spanjaard Alvaro de Saveedra (1528), terwijl de 
naam Nueva-Guinea aan het eiland isgegeven door 
den Spanjaard Inigo Ortiz de Retes, die in 1545 op 
do N.-kust ,waarschijnlyk bij de monding van do 
Maniberamorixner, is geland. In 1657 sloot de O. 1 
.C. met Tidore een extirpatie- contract, waarbij ook 
do rechten van Tidore over „de Papoeen of allo 
oilanden van dien" werden erkend. In 16G7 
verkreeg Tidore het uitsluitend recht om handel te 
drijvcn op de Papocsche eilanden, maar 
daartegenover moest het den zeeroof der Papoeas 
beteugelen, terwijl dezo laatsten zonder licentio van 
den Gouver- neur van Tomato niet in de Molucco's 
mochten komen. De souvereiniteit van Tidore over 
de Papocsche oilanden beduidde, dat de sultan ver- 
plicht was do Papoescho zeeroovers in tooin to 
houden on de specerij boomen aldaar uit te roeien. 
In de 17do eeuw had do O. I. C. van geen enkelo 
Europeesche mogendheid concurreutie te vreezon; 
maar in do 18do eeuw merkto men dat Engelschen 
schepen uitzonden om op de Papoescho eilanden 
specerijen op te koopen. In 1705 werd Jacob 
Weyland met de ”Geelvink‘‘， ,,de Kraanvogol "en 
de „Nova Guinea,* naar Nieuw-Guinee uitgezonden 
om de n.>kust van dat eiland te oxploreeren. Op die 
rois word de ,,Groote inbogt” verkend en door hem 
do Geel- vinkbaai gonoemd; op dien tocht werd 
uitge- maakt, dat cr geon goede specerijsoorten op 
Nieuw-Guinea voorkwamen, terwijl tevons bleek 
dat do Sultan van Tidore op de n.-kust invlood had. 
By het contract van 1733 werd bopaald, dat do 
sultan van Tidoro in den vervolge voor Pa- 
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poesche moord- en roofpartijen een boeto in slaven 
zou opbrengen. Bovendien werd bedongen dat in 
streken ,waar specerijboomen werden geextirpeerd, 
gijzelaars moesten worden ge- steld om de 
veiligheid van hen, die de extirpatie ten uitvoer 
brachten, te waarborgen. 

Het tydvak 1733-1763 kenmerkte zich door een 
reeks van tochten op Nieuw-Guinee tot het 
tegengaan van den sluikhandel, waarbij de 0. I. C. 
door ziekte vele manschappen en offi- cieren 
verloor. Engelsche schcpen t-rof men op die tochten 
niet aan. Eerst in 1764 bezocht de Engelschman 
Watson Salawati en sedert kwa- men vele 
Engelschen en ook Franschen op de n.-kust van 
Nieuw-Guinee. Tegen het eind der 18de eeuw 
stichtten de Engelschen Maccluer en John Hayes 
aan de Restauration-baai (ver- moedelijk Doreh) het 
fort Coronation, waarin een bezetting werd 
achtergelaten. De gezond- heidstoestand was er zoo 
slecht, dat in 1795 het fort weer werd verlaten. Toen 
in 1780 de opstand van prins Noekoe uitbrak, die 
met prins Djamaloedin ontevreden was, orndat men 
hen bij de benoeming van sultan Pata A]am in Ti- 
dore had gepasseerd, sloten de Papoea's zich bij hem 
aan. Met de Engelschen, aan wie hij het geheele 
Papoealand had afgestaan, bevocht prins Noekoe de 
Hollanders, toen in 1796 in Indie bekend werd, dat 
de Bataafsehe Ro- publiek in oorlog was met 
Engeland. De Molukken, door de Engelschen met 
prins Noekoe veroverd, werden in 1802 bij den 
vrede van Amiens teruggegeven aan de Bataaf- sche 
republiek (De O.I.C. was in 1800 opge- heven). In 
1804 brak opnieuw de oorlog uit met Engeland en 
in 1810 vielen de Molukken weer in handen 
der^ngelschen. De Engelsche gou- verneur Forbes 
sloot in dat jaar een „treaty of amity and alIiance,, 
met Ternate en bracht een contract tot stand 
tusschen Tidore en Ternate, waarin beider 
grondgebied nauwkeurig werd oin- schreven. Onder 
Tidore werden gebracht de dis- tricten Mansary 
(Roemsarai), Karandifer (Gradi- foer), 
Amburpoera(Amberpoer) en Amberpon van 
Nieuw-Guinee. Door de conventie van 13 Augustus 
1814 met Engeland, waarbij het goed recht van 
Tidore op de Papoesche eilanden werd er- kend, 
verkreeg het contract van 1810 een Internationale 
beteekenis, voorzoover de rechten be- treft die 
Nederland op deze landstreken kan doen gelden. Bij 
het Londensch tractaat van 17 Maart 1824 erkende 
Engeland het handelsmonopolie van Nederland in 
de Molukken en werden tot het gebied van Tidore 
ook eenige Papoesche eilanden gerekend. Zoowel 
aan Nederland als aan Engeland werd vergund zich 
op Nieuw- Guinee te vestigen. Toen in 1826 werd 
vernomen, dat Engelschen zich op Z.-Nieuw-
Guinee wil- den vestigen, werd in 1828 een 
oorlogsschip ge- zonden en besloten tot stichting 
van Fort du Bus in de Tritonbaai op W.-Nieuw-
Guinee. Bij proclamatie werd door den 
regeeringscominis- saris Van Delden bezit genomen 
van dat deel van Nieuw-Guinee, dat gelegen is ten 
W. van de lijn, die aanvangende bij een punt op 141° 
0. L. van Greenwich op de z.-kust, naar het N. W. 
en n.-waarts loopt naar de Kaap de Goede Hoop, 
behoudens de rechten, die de Sultan van Tidore 
hierop kan doen gelden. In 1835 werd Fort du Bus 
wegons ongezondheid van het klimaat ont- ruimd en 
afgebroken. Sedert 1848 neomt op 

Nieuw-Guinee de wapenbordenpolitiek een zeer 
voornanie plaats in. Vertoonden zich Engelschen, 
Franschen of Italianen op Nieuw-Guinee, dan werd 
een oorlogsschip of Gouvernementsstoomer 
uitgezonden met opdracht wapenborden te plaatsen, 
hoofden aan te stellen en inmenging te zoeken in 
roof- en inoordzaken der Papoea's, ten einde althans 
een schijn van gezag over de be- volking te kunnen 
uitoefenen. Op de acte van aanstelling stond steeds 
vermeld dat het hoofd verplicht was om de 
Nederlandsche vlag uit te steken bij nadering van 
vreemde schepen of van bestuursambtenaren. In 
1824 waren hongi- tochten door het vervallen der 
extirpatie offici- eel afgeschaft； zij bleven echter 
nog jarenlang bestaan. Sedert 1854 werden zij 
beperkt en valt er een neiging waar te nemen om 
Nieuw-Guinee onder geregeld bestuur te brengen. 
Toen de zendelingen Ottow en Geisler zich te 
Manokwari wilden vestigen, werden zij gesteund. In 
1858 werd de "Etna" gezonden oin de n.-kust van 
Nieuw-Guinee te exploreeren en een geschikte plaats 
van vestiging te zoeken. Een zoodanige plaats werd 
evenwel niet gevonden. De onder- zoekingsreiziger 
Wallace had bovendien een on- gunstig rapport over 
Nieuw-Guinee uitgebracht, zoodat tc verwachten 
was, dat vreemde natie's voorloopig wel weg zouden 
blijvcn. In 1864 werd te Doreh een Tidoreesche 
luitenant met Tido- reesche soldaten gelegerd. Dezc 
bezetting deed meer kwaad dan goed en werd 
spoedig weer opgeheven. Te Manokwari werd een 
kolenloods opgericht ten behoove van bezoekende 
Gouver- nementsvaartuigen. In 1870 bezocht de 
Italiaan Emilio Cerruti de Telok Berau en ontwierp 
plannen om op Noord-Nieuw-Guinee een Itali- 
aansche strafkolonie te stichten. Hiervan kwam 
evenwel niets. 1872 was ecn belangrijk jaar voor 
Nieuw-Guinee door het bezoek van d*Albertis on 
Beccari aan DorGh, door den tocht van het 
Italiaansche oorlogsschip „Vettor Pisani'' en door de 
oprichting van de „Now-Guinca Prospecting 
Association" en van de ,,London Missionary 
Society**. In dat jaar inaakte do re- 
geeringscommi8saris Coorengel een tocht naar 
Nieuw-Guinee met de “Dasnoon" om voor de 
Gouvernementsbelangen te waken. Ofschoon 
Beccari, d'Albcrtin on Petermann zich bijzonder 
ongunstig uitlieten over Nieuw-Guinee, bleven toch 
Engelschen, Italianen en Duitschers grootc 
belangstelling toonen voor dat gebied. De „Vet- tor 
Pisani** kwam ten tweede male te Dor6h, de 
„Challenger** bezocht de Humboltsbaai en do 
“Gazelle'' onder commandant Freiherr von 
Schleunitz de Telok-Berau. Naar aanleiding daarvan 
werd de ,,Socrabaja" met J. Swann en A. J. 
Langeveldt van Hemert uitgezonden, terwijl Beccari 
den tocht meemaakte. To Manokwari werd opnieuw 
een kolenloods opgericht. Bij proclamatie van 4 
April 1883 nam C. Hestert jiamens de regeering van 
Queensland (Australic) bezit van dat deel van 
Nieuw-Guinee, dat zich tusschen den 141 sten en 
155sten graad O. L. be- vond. Niettegenstaande 
vertoogen der Engel- scheii vestigden zich de 
Duitachers op de n.-kust van Nieuw-Guinee 
(beoosten 141 O. L.). De di- ploniatieke 
onderhandelingen naar aanleiding daarvan verliepen 
ton gunste van Duitschland, dat zich het deel van 
Oost-Nieuw-Guinee too- gewezen kreeg benoorden 
do gebroken lijn, aanvangende op 5° Z. B. tot aan de 
Hercules-baai. 



TIDORE. 1567 

In 1889 word aan een Engelschman een con- cessie 
op een terrein van e6n millioen acres door de 
Indischc Regeering geweigerd, omdat men hem 
geon bescherming kon waarborgen. In December 
1892 werd aan deze kust een posthouder met 10 
gewapende politiedienaren geplaatst, doch deze 
post werd in Januari 1893 reeds weder verlaten. 
Eindelyk werd in 1895 bij overeenkomst tusschen 
Engeland en Nederland de grens van beider gebicd 
op Nieuw-Guinee geregeld (Incl. Stb. 1895 No.'s 
220 en 221). Volgens die regeling loopt de o-grens 
van het Nederlandsch gebied van af het midden der 
mending van do Bens- bachrivier, 
gelegenopongeveer 141° 1'47,9〃O.L. noordwaarts 
langs den meridiaan, die door het midden van die 
riviermonding gaat tot aan zijn snijpunt met de Fly-
rivicr, van daar langs den ,,thalweg" der Flyrivier tot 
aan den meridiaanop 141° 0. L. en verder langs dien 
meridiaan tot aan de n.-kust. In 1898, nadat 
Engeland op ons gebied een strafexpeditie had 
gehouden tegen de koppcnsnellers, werden twee 
bestuurs- vestingen opgericht： een tc Manokwari 
(n.-kust) en een te Fakfak (w.-kust). In 1900 
beklaagden de Engelschen zich weder over invallen 
door de Tugeri's van Ned. Nieuw-Guinee op Britsch 
gebied. Dit leidde tot snel ingrijpen ter z. kust en 
begin 1902 werd Meraukc gesticht. N. en W. 
Nieuw-Guinee in a ken nu nog deel uit van het 
landschap Tidore, tcrwijl Z. Nieuw-Guinee (Me- 
rauke) bij supplctoire overeenkomst van 7 October 
1901 (G. B. van 23 November 1901 no. 26) tegen 
een afkoopsom van f 6000 door Tidore aan het Gou 
vernement is afgestaan en gevoegd bij het 
rechtstreeks bestuurd gebied (thans onder- 
afdeeJing Zuid-Nieuw-Guinee en Boven-Digoel 
van de afdecling Tocal der residentie Molukken). 

])c grens van Nederlandsch-N. Nieuw-Guineo 
met het Duitsf he gebied werd nimmer officieel 
vastgestekl ； aangcnonien werd de meridiaan op 
141 ° O. L.,zooals bcj)aakl werd in de 
overeenkomst van 1895 met ICngeland. Toen na 
den wereld- oorlog het J)uitschc gebied 
mandaatgebied were! van Engeland (Australii*), 
blcef dat zoo. In 1934 werd <loor II. M. W. SncHius 
in ovcreenstein- ming met het Britsch bestuur ter 
plaatse de grens aaugegeven door een grenstceken 
aan de noordkust op 167.7 m beooHten den 141en 
meridiaan (op droog, vcilig terrein) en van dnaruit 
over een afstand van 9 km in zuiver zuidelijko 
richting con rij pilaren gebouwd. 

Do tocnmaligc kapitein in commissie H. Colijn 
gaf na zijn bczock aan Niouw-Guince in zijn ,,nota 
betreffendc de ten uanzicn van dat gebied te volgen 
gcdragslijn" van 5 Februari 1907 als zijn meoning te 
kennen dat, wilde men van Nieuw- Guinee ecn 
bezitting van beteekenis maken, men beginnen 
inoest met een stelselmatige explorat ie van het ci 
land. Particulier initiatief was reeds voorgegaan 
door de expedities naar Noord- cn Z. Nieuw-
Guineo, ondernomen door de Maatschappij ter 
bevordering van het Natuur- kundig Onderzock in 
de Nedcrlandschc Kolonien (Trcub-Sorrurier-
maatschappij), onder leiding van prof. dr. C. E. A. 
Wichinan, die de Hum- boldtbaai en omgeving 
onderzocht, en van 1904 (ondernomen door het 
Kon. Ned. Aardrijks- kundig genootschap onder 
loiding van Do Rocho- mont on Posthumus Meyes) 
in Zu id- Wost- Nieuw-Guinee. De raad van den 
heer Colyn word opgevolgd on sedert haddon 
militaire 

exploraties plaats: in Z. Nieuw-Guinee van 1907-
1913； in West-Nieuw-Guinec van 1907-1914 en in 
N. Nieuw-Guinee van 1909-1915. De Treub-
Serrurier My. zond in Mei 1907 een weten- 
schappelijke expeditie uit onder Mr. H. A. Lorentz, 
J. W. van Nouhuys, G. W. Versteeg en 
J. H. Dumas, tot het bereiken van het Sneeuw- 
gebergte en het onderzoek van de in de Oostbaai 
(Flamingo-baai) uitmondende rivieren. In 1909 
vertrok Lorentz weer naar dit terrein voor de Treub-
Serrurier-maatschappij in aamenwerking met het 
Kon, Nederl. Aardrijkskundig Genootschap en het 
Indisch Comitd voor wetenschap- pelijke 
onderzoekingen. Hij bereikte op 7 November 1909 
op 4450 m. hoogte, op den Wilhelmina- top, de 
eeuwige sneeuw. De derde expeditie, uit- gezonden 
door bovengenoemde drie instellingen, onder 
leiding van kapitein A. Franssen Herder- schee, 
bereikte op 21 Februari 1913 den Wilhelmina-top en 
constateerde, dat het gebergte ten N. daarvan en van 
de Rumphiusketen niet zoo sterk geaccidenteerd 
was als het doorloopen terrein； achter een drietal 
evenwijdige ketens strekto zich een breede 
hoogvlakte uit. Een expeditie onder leiding van 
kapitein A. Franssen Herderschee in 1909 
ondernomen met het doel langs de 
Mamberainorivier zoo spoedig mogelijk door te 
dringen tot den kam van het centrale gebergte 
mislukto door vele tegenslagen. Slechta werd 
geconstateerd dat ten N. van de centrale bergketen 
een uitgestrekte vlakte gelegen was, waarin veel 
moerassen voorkwamen. Deze op ±50 m bo ven den 
zeespiegel gelegen vlakte werd “mcervlakte" 
genoemd. Een Engelsche wetenschappelijke 
expeditie onder Dr. Wollaston, Rawling en 
Marschall, die 10 Januari 1910 langs de Aliniika-
rivier noordwaarts trachtte door tc dringen, 
mislukte; op 5 April 1911 moest men wegens gebrek 
aan levensmiddelen en vele ziekten naar Parimau 
terugkeeren, zonder het centrale gebergte bereikt te 
hebben. Een andere Engelsche expeditie onder 
denzelfden Dr. Wollaston were! per 
Gouvernementsstoomer „Valk" naar de Otakwa-
rivier gebracht om van daar uit over land de 
Carstensz-toppen te bereiken. Na den 30sten Januari 
1913 de sneeuwgrens te hebben bereikt, keerdo de 
expeditie terug. Vermelding verdienen nog: de 
exploratietocht van Dr. Max Moszkowski in 1910 
en 1911 in het terrein aan den benedenloop van do 
Mamberaino； de oxpe- dities naar ceutraal Nieuw-
Guinee van de N. kust: van 1920-1922, die den 
Wilhelmina-top bereikten en in 1926 de 
zoogenaamde Neder- landach-Amerikaansche 
expeditie naar het Nas- saugebergte. 

De Regeering meende goedo resultaten te mogen 
verwachten van do vereeniging van geheel hot 
Nederlandsch。gebied op Nieuw-Guinee tot 6en go 
west. In 1920 werd do eerste resident van Nieuw-
Guinee te Manokwari geplaatat met bijna 
onbeperkte vohnacht. Na het overlijden van dit 
bestuurshoofd in 1922 bloken do vorwachtingen ten 
aanzien van de jonge residontio te hoog ge- spannen 
te zijn geweest en word zij weer opge- heven. Zy 
werd gevoegd bij het in 1925 ingo- stcldo 
gouvernomeut der Molukken, dat met 1 Januari 
1935 geworden is de residentio Molukken (zio 
boven). Na eon reis van Hertog Adolf van 
Mecklenburg naar Nieuw-Guinee verzocht in 1924 
hot Duitsch-Hollandsch Koloniaal Syndi- caat hot 
oordeel dcr Regcering aangaande een 



1568 TIDORE. 

poging tot ontsluiting van Tidoreesch Nieuw- 
Guinee door een kapitaalkrachtige maatschappij, op 
te richten door genoeind syndicaat. De Regeering 
had tegen dit plan bezwaar, o.a. omdat con- trole op 
in het binnenland wcrkende onderne- mers nog te 
moeilijk was en zij hun nog steeds geen voldoende 
bescherming kon verleenen. 
Landbeschrijving. Het gchcele eiland Nieuw-
Guineeiseigenlijkeen groot vastland in een ondiepe 
zee gelegen. Het is ±24 maal zoo groot als 
Nederland, met een lengte-as van 土 2400 km en een 
grootste breedte van 土 600 km, welke laatste 
zoowat samcnvalt met de grens tusschen het Ned.-
Indischegedeelte en de onder Australisch beheer 
staande “Territories of.Papua and New-Guinea". 
Ongeveer de belft van het eiland behoort tot het 
gebied van N.I. Hiervan staat het z.-lijk deel onder 
rechtstreeksch bestuur, terwijl het grootere w.- en n.-
deel nog behoort tot het zelfbesturend landschap 
Tidore (afdee- ling N. en W. Nieuw-Guinee). Tot 
Tidoreesch Nieuw-Guinee behooren de omliggende 
eilanden (gerekend van het N. 0. af): 1. de zeer 
kleine Po- dena-cilanden；2.de Wakde-eilanden 
(zeerklein); 
3. de Koewamba eilanden (zeer klein); 4. de Japdn 
groep(heteilandisgroot,zieDI. II);5. de Schou- 
teneilanden (eil.Biak-Soepiori isgroot, zie DI. HI); 
6. Noemfoor (vrij groot); 7. de kleine eilanden in de 
Geelvinkbaai (zie DI. I) w. o. het eiland Roon; 8. de 
kleine Mapia-eilanden (zie DI. II)； 9. de Asia en 
Ajoe-eilanden (zeer klein)； 10. de Waigeo-groep 
(eil, Waigeo groot); 11. Batanta (vrij groot); 12. 
Salawati (groot); 13. Misool (groot). De laatste vier 
worden samengevat onder den naam： "Radja-
Ampat-groep" en behooren tot de onderafdeeling 
Sorong (zie DI. IV). De Mapia- met de 
Schouteneilanden vorinden vroe- ger de 
onderafdeeling Schouteneilanden met de 
hoofdplaats Bosnek; thans zijn zij met de Japdn- 
groep ondergebracht bij de onderafdeeling Seroei. 
Het zeegebied van Noord-Nieuw-Guinee wordt 
gevormd door den Stillen Oceaan. Langs de kust van 
O. naar W. gaande vindt men de volgende baaien, 
kapen en zeestraten: 1. Humboldtsbaai met de 
onderafdeelingshoofdplaats Hollandia (zie DI. II.); 
2. Tandjong Tanah-Merah; 3. Dem- ta- en Tanah-
Merahbaaien met de belangrijke kampoengs 
Depaprd en Deinta; 4. T. Kanidara met P. Manggai 
ervoor; 5. Walckenaarbaai； Kaap d'Urville, by de 
monding der groote Mam- beramo-rivier; 6. de zeer 
groote Geelvinkbaai, genoemd naar het fregat 
“Geelvink", dat in 1705 deze baai bezocht, met in 
den zuidelijksten hock de kampoengs Wangar en 
Hamoekoe; aan den w.-kant vindt men den Iloogen 
Zuidhoek, de Jauer- of Oemar-baai, Straat 
Noemamoeran tusschen P. Roon en den vasten wal, 
de mooie Wand a in men baai, T. Oransbari; de Dor 
也 h-baai met de afdeelingshoofdplaats Maiiokwari 
(zie DI. I en II) en oostelijk daarvan Straat Japdn 
tusschen de Schouteneilanden en Japin; 7. T. 
Sawdba; 8. de Kleine Geelvinkbaai; 9. T. Saoeke- 
ris; 10. de Valsche Kaap; 11 Kaap de Goede Hoop; 
12. de Dorehoembaai tusschen de kapen Sansapor en 
Sawasar, een der weinige plaatsen aan de w.-kust 
van den Vogelkop, die eenigszins beschut zijn; 12. 
T. Sorong met do onderaf- deelingshoofdplaats 
Sorong; 13. de zeestraten, die de w. doorgangen 
vormen van de Seranzee naar den Stillen Oceaan, nl. 
Str. Dampir tus- schen Waig6o on Batanta, Str. 
Sagewin tusschen 

Batanta en Salawati en Straat Sele tusschen Salawati 
en den vasten wal van Nieuw-Guinee； 14. Str. 
Bougainville tusschen de eilanden Waigeo en Kaw6 
(in de zee van Halmahera); 15. T. 8616 op de grens 
der onderafdeelingen Sorong en Fakfak; 16. de 
Kaiboes- en Waronge-baaien； 17. T. Sabra aan den 
n.-lijken oever der Maccluer- golf, die meer naar 
binnen toe Bintoeni-baai heet en waaraan gelegen is 
de belangrijke kampoeng Kokas; 17. T. Fatagar aan 
den z.-lijken oever der monding van bovengenoemde 
golf； 18. de reede van de 
onderafdeelingshoofdplaats Fakfak met P. Pandjang 
en zuidelijk daarvan P. Semai； 
19. T. Sebakor of Rijklof-vanGoens-baai met P. 
Karas en eindigende bij 19. T. Tongerai； 
20. Kaap Van den Bosch; 21. T. Papisol en T. 
Oesan met Str. Nautilus tusschen P. Adi en den 
vasten wal； 22. de diep n.-w.-waarts het land 
indringende Kanirau en Argoeni-baai； oostelijk 
daarvan ligt 23. de Kaimanabaai met de belangrijke 
plaats Kai mana en Bitsjaroe-baai ； 24. de Tri- 
tonbaai met n.-1 ijk daarvan P. Mamatote en zuide-
lijk daarvan P. Aidoema;25. Kajoemcrah-baai en 
bocht van Lakahia, welke laatste naar binnen- toe 
overgaat in de Etn)a-baai； 2G. den Vlakken Hoek 
en ten laatste: 27. Kaap Steenboom. 

De volgende bevaarbare rivieren van Noord- en 
West- Nieuw-Guinee kunnen worden venneld (van 
het O. naar het W. en langs de w.- en z.-kust tot Kaap 
Steenboom)： 1. de Tainirivier, op eeni- ge kms van 
de o.-grens uitmondend in den Stillen Oceaan. Zij 
wordt gevoed door de Arse, de Se- kante en het 
Sentanimeer (zie 1)1. IV), zoomede door eenige 
kleine stroomen van het Waris- en 
Bougainvillegebergte. Zij kan per prauw ongeveer 8 
dagen worden opgevaren ； verder ver- hinderen 
stroom versncllingen en watcrvallen den doortocht. 
Het water van het Cycloopge- bergte, waarvan de 
hoogstc top, de Sinakob, 1959 m. hoog is, valt in het 
Sentani nicer en wordt door de Djafoeri naar de 
Sekantc, een zijtak van de Ta mi, afgevoerd. Het 
niveau verschil tua- schen de zee en het meer 
bedrangt 士 74 m. De benedenloop van de Tami is 
omringd door moerassen; do bestuursinvloed gaat 
nict verder dan tot do Njao-dorpen, gelegen op 3 dag- 
marschen van de monding. Ten Z. van het Son- 
tanimeer ontspringen: 2. de Korime en 3. de 
Sermowai； eerstgenoemde rivicr stroomt bijna van 
haar oorsprong tot de monding door cen vlakte, die 
als Nimboranvlakte wordt aangeduid. De Korime 
valt in de Modif, die 土 25 km. ten W. van Demta de 
zee bereikt en bij gemiddclden waterstand voor 
prauwvaart geschikt is. De Ser- mowai (zie DI. XV) 
stroomt ten Z. van het Nim- boerangebergte, breekt 
w.-lijk daarvan door een bergketen, die zich op 60 
km afstand evenwijdig aan de kust door het geheele 
district Bonggo uitstrekt, doorsnijdt dan het laagland 
tusschen Demta en Bonggo en valt ten W. van de 
Moaif in zee. Van de monding tot ongeveer 40 km 
boven- strooms is zij geschikt voor prauwvaart. Tus-
schen de Sennowai en de Mambcramo (de w.- grens 
der onderafdeeling Hollandia) stroomen vele rivieren 
nagenoeg in de richting Z.-N., waarvan sommige 
ontspringen z.-lijk van bovonge- noemden bergketen 
en andere haar bronnen hob- ben op de n.-hellingen 
van dat gebergte, dat een afscheiding vormt tusschen 
de groote meer- vlakte en het kustland. De 
voornaamsto dezer rivieren zijn 4. de Wiroowai 
(bevaarbaar voor 
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sloepen)； 5. do Tor en G. de Matabari(bovaarbaar 
voor groote vaartuigen). Geen dozer rivieren kent 
cen goregelde prauwvaart, daar de stam- men in 
het binnenland geen contact zoeken met de kust 
evenmin als het omgekeerde het gev«l is. De 
moerasscn der laagvlakte in het Bonggo- distrikt 
bemoeilijken ten zeersto het doordringen te voet. 
De Tor-rivier, ook wel Kinamowi ge- naamd 
(ongevcer tegenover het eiland Wakd6), vormt den 
toegang tot een vrij dichtbevolkte streek nabij het 
Gantieren Foja-gebergte, waar nog veel gemoord 
wordt. In de kuststrook tus- schen Kaap d'Urville 
tot Demta komt veel la- gunen-vorming voor. Voor 
de lagunen is een zandige strook, geschikt voor 
klapperteelt. Achter de lagunen vindt men 
uitgestrekte moe- rassen met sagoepalinen. Alleen 
bij de Tor-rivier en bij Tarfia (bewesten Demta) 
komt een uit- looper van het gebergte aan de kust. 
In het ge- heele ressort Hollandia komen kalk- en 
zand- steenformaties voor. Ook laterictgronden 
komen veelvuldig voor, doch worden in 
uitgestrektheid overtroffcn door terreinen met 
marinesedimenten. Deze laatste terreinen zijn over 
het algemeen vruchtbaar en bestaan uit klei dan 
wel uit een mengsel van klei met hchtcre gronden. 
De Tami-, Keriine-, Sermowai-, Biri-, Tor-, 
Apauwar- en vele andero vlakten zijn vruchtbaar 
en ver- kceren in gunstige omstandigheden wat 
afvoer- mogelijkheid betreft. De Dojovlakte bij het 
Sen- taniineer is geblcken minder vruchtbaar te 
zijn. De n.-westelijk en noordcJijk van het Sentani- 
meergelcgcn vlakten van Dojo en I far en de berg- 
hellingen Z.-O. van het Cycloopgebergte zijn voor 
een groot dccl ontwoud cn met alang-alang, varens 
en struikgewas begroeid. Een deel van deze 
terreinen is door de bcvolking en een deel door 
Europcancn voor klappercultuur en tuin- bouw-
gewassen geoccupeerd. Do groote Niin- bocran-
vlaktc met de daaraan aansluitende Grissivlakte 
langs de Korimc-rivier, ten Z. en Z. W. van de 
havcni)laals Demta, is zeer vruchtbaar. Hot ineer 
binnenwaarts gclegen gedeeltc van deze terreinen 
wordt door de bevolking geoccupeerd (nabij de 
districtshoofdplaats Gen- jcm). Jlet 
kalksteengebergte tusschen Demta en Niinboeran 
is stoil en onvruchtbaar. Do hellingen van het 
Cycloopgebergte zijn door hun steilto ongesebikt 
voor cultuur. 7. De Mamberamo- rivier is 
bovaarbaar voor groote vaartuigen tot 
hetzgn.Pioniersbivak.Bij karnpoeng Bonoi splitst 
de Weir zich van do Mambaramo af en stroomt in 
westclijke richting naar zee; aan de inon- ding 
vertoont zij een bchingrijke deltavorming. Nabij do 
uitvloeiing van de Weir, op don rech- teroever dor 
Mambaraino on hiermede in verbinding staando, 
bevindt zich het 16 km. lango cn 6 km. breedc 
Rombebai-mcer. Tusschen do Marnberamo en de 
Wapongga-rivier (in het W.) Hgt de Waropdn-
streek, behoorende tot de onder- afdceling Seroei. 
Voor de kust, behalve voor de monding der Ma in 
ba ra mo, bevindt zich cen zandbank, die voor 
schepen een belommering vormt oni de kust te 
naderen. Slechts vaartuigen met 66n vadem 
diepgang kun non bij vloed bin- nenvaren bij 
karnpoeng Wont6 en Noeboeai. De kuststrook is 
nioorassig en begroeid met ri- zophoren over een 
afstand van eenige km. land- waarts in. Daarachter 
vindt men droog terrein, geschikt voor landbouw. 
De rivioren van Waro- p6n zijn elechta met 
prauwen ecnigszins to be- 

varen. 8. De Wapongga, die in de richting Oost- 
West stroomt, ten N. van do centrale bergketen, 
mondt ten Z. van den Olifantsberg, aan de o.- kust 
van de Geelvinkbaai uit. Zij is in den benedenloop 
voor kleine prauwen bevaarbaar. Het 
Weylandgebergte vormt de waterscheiding tusschen 
de rivieren, die ten Z. van den Olifanta- berg aan de 
o.-kuat der Geelvinkbaai uitmonden (Warenai, 
Siriwo enz.), en den linkerzijtak van de 
Rouffaerrivier (een tak van de Mambaramo), die op 
de Carstensztoppen ontspringt. In het ressort van de 
onderafdeeling Manokwari (tusschen de 
Wapongga-rivier en Kaap de Goede Hoop) zijn 
geen goed bevaarbare rivieren. De grootste is de 
Wahsimi, die in de Wandammen- baai uitmondt. De 
kustvlakte en het aangren- zende heuvelland in het 
Zuiden en Z. 0. van de Geelvinkbaai bevatten goede 
cultuurgronden, terwijl meer naar binnen (boven de 
Boemirivier) hoogvlakten voorkomen met 
vruchtbaren grond. De w.-kust van de Geelvinkbaai 
is meerendeels rotsig, met de Wasikiri- en Arfak-
gebcrgten er vlak langs. In het laatstgenoemd 
bergland liggen de Anggimeren. Het oostelijkste, 
het Anggimeer genaamd, ligt 1900 m. boven den 
zeespiegel en is 9 bij 4 km. groot; aan den n. o.-kant, 
bij de afwatering, is het terrein min of meer 
moerassig. Door een ± 2250 m. hoogen bergrug 
daarvan gescheiden, ligt westelyk het Warmasin-
meer, dat in n. o.-lijke richting zijn water door de 
Wajoririvier naar de Kleine Geelvinkbaai af- voert. 
± 90 km z.-waarts van do goede haven en 
afdeelingshoofdplaats Manokwari, aan de n. w.-kust 
van de Geelvinkbaai, liggen voor landbouw 
geschikte kleine kustvlakten en daaraan grenzendc 
Mamigebcrgte-uitloopers bij de karnpoeng Momi 
en de streek bij de karnpoeng Waroom, die 
gedeeltelijk nog beboscht zijn. Bij Waroem is een 
landbouwconcessie, gedeeltelijk met klappers 
beplant. Ten W. van do Geelvinkbaai tot voorbij de 
Kaap de Goede Hoop liggen langs de kust de 
Amberbaken- en Kamrau- gebergten. In het N. W. 
van den Vogelkop en in het achterland van 
Amberbaken heeft men goede cultuurgronden in het 
dal van Wai-Samson en in de hooglanden van 
Amberbaken. 

Van Kaap de Goede Hoop tot Tandjoeng S6Ie 
behoort de Vogelkop tot de onderafdeeling Sorong. 
Behalvo Wajori en do Wai-Samson vindt men hier 
geen vermeldingswaardigc rivieren. Van T. S616af 
begint de z.-kust van den Vogelkop en het ressort 
van de onderafdeeling Fakfak. In den Vogelkop is 
de z.-kust vlak, laag cn op vor- scheideno plaatsen 
moerassig. De rivieren stroo- men, met cen enkcle 
uitzondering (de Wajori en Waisamson), naar het Z. 
en vormen aan de monding delta's of breedo 
zeearmen, doch zijn over het algemeen 
onbevaarbaar. De 9. Kara- bra, 10. Kaibocs, 11. 
Sekah en Waronge, 12. Kais en Metamani en 13. 
Sigaroi zijn bovaarbaar, de nos. 9 t/m 11 voor kleine 
vaartuigen en nos. 12 en 13 voor stoomsloepen. 
Oostelijk van Tandjoeng Sabra, uitmondendo in de 
Maccluer- golf en Bintoenibaai, stroomen de 
Kamoondan, aan den bovenloop Aifat gcheoten, de 
Waian (bij den Steenkoolborg), de Anakasi, 
Tirasahi on Mootoeri, allccn bovaarbaar voor 
prauwen. Aan de oostkust van de Teloek-Bintoeni 
monden de rivieren van Jakati en Idoro uit, welke 
ten W. van het Wasikirigebergto stroomon on voor 
prauwen gedeeltelijk bevaarbaar zijn. De z.-kust 
99 
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van Teloek Bintoeni en Maccluer-Golf is tot de 
kampoeng Goras laag en daar dringt de zee op 
verschillende punten diep landwaarts in. Nabij 
Goras naderen de uitloopers van het westelijk 
gelegen heuvelland de kust; van de grootc kam- 
poeng Kokas af vertoont de westkust van Nieuw- 
Guinee een sterk gebrokkelde lijn (het schier- 
eiland Kapaur met in het Z. de onderafdeelings- 
hoofdplaats Fakfak), welke tot en met de Rijk- 
lof van Goensbaai doorloopt, dan afgewisseld 
wordt door een minder gebroken kust, om van de 
Argoenibaai af weder verbrokkeld te zijn. In dit 
laatste gedeelte dringen verschillende baaien 
diep landwaarts in. Van het hooge bergland 
tusschen het Jamoenneer en Straat Namamoe- 
ran (in de Geelvink-baai) af loopen in w.-lijke 
richting verschillende ruggen. Groote rivieren 
worden in dit bergland niet aangetroffen. Onder 
de voornaamste dienen gerekend te worden: de 
Wohsimi, die in de Wandammenbaai uit- mondt; 
de Naremas, die hare monding heeft in Teloek 
Bintoeni； de Bomberai en de Bcdidi, die in de 
Maccluergolf uitstroomen en ten laatste 14. de 
Karocfa (bevaarbaar voor groote vaar- tuigen)； 
15. Ombwallar- en Irimawa-rivieren (bevaarbaar 
voor kleine vaartuigen), die in de Kamraubaai in 
zee vallen. Ten 0. van de Etna- baai tot aan de 
grens (Kaap Steenboom) vindt men verscheidene 
rivieren: de snelstroomende Omba, die door de 
moerasscn stroomt; de Boha- mau, onbevaarbaar 
door stroomversnellingen ； aan 16, de Mimika, 
bevaarbaar voor kleine vaar- tuigen, liggen twee 
groote kampoengs: Wakati- mi en Atapo. 

De kust van Tandjoeng Sele naar en langs de 
Maccluergolf, de Teloek-Bintoeni omvattende, tot 
kampoeng Goras is overal laag en moerassig met 
hier en daar een zandig strand ； alleen bij Tanah-
merah (z.-lijke ingang van Teloek Bintoeni) ligt een 
steile heuvel, einde van een rug. De kust van Goras 
tot aan de baai van Lakahia is overal bergachtig, met 
uitzondering van het stuk tusschen T. Oesau tot in de 
Kamrau-baai, dat moerassig en begroeid is met 
rizophoren. Be- oosten de baai van Lakahia heeft 
men afwisse- lend een moerassige en zandige kust； 
alleen oost- waarts van T. Nariki, een uitlooper van 
den berg Boeroe, is de kust hoog en rotsig; voor de 
kust beoosten T. S616 liggen eenige koraal- eilanden 
en riffen; waar zij naar het Z. 0. om- buigt beginnen 
groote droogvallingen. De zee is hier over grooten 
afstand ondiep en ver uit de kust liggen nog banken. 
Zandige kuststrookcn, waarop hooge tjemara's 
groeien, vindt men o.a. bij T. Oewaim, T. 
Mesjateririvaim, bij den ingang der Metamani-
rivier, nabij de monding der Sigaroi of rivier van 
Inawatan (Bira), bij T. Sabra en bij Tarof (beoosten 
Sabra). Een breede, door afgevoerd slib ontstane 
inodderbank loopt verder Jangs deze kust tot aan de 
breede en diepe binnenwateren van den n.w.-hoek 
der Bintoeni- baai. Bij de bestuursvestiging Babo 
(z.-kust Bintoeni-baai) is een goede ankerplaats voor 
schepen even buiten de monding der Kasira-rivier. 
In het 0. en Z. dier baai zijn weer droogvallende 
modderbanken, eveneens van Tanah-m6rah tot 
Goras. Voor verbinding met het binnenland van het 
schiereiland Bomberai zijn slechts van belang de 
Kaitero en Aroba-rivieren, welke ge- schikt zijn 
voor prauwvaart. Bewesten Goras wordt de zee snel 
dieper. De overgang tusschen 

rizophorenkust naar het steil uit zee oprijzende 
bergland is scherp. Tandjoeng Goras is een berg- je, 
door cen landstrook met den vasten wal ver- bonden, 
waarbij een paar rotsige eilandjes aan- sluiten. 
Oostelijk van die kaap is cen modder- strook, 
westelijk daarvan staat een hooge rots- punt in zee, 
de Batoe La jar genoemd. Waar de kust weer 
westelijk ombuigt vindt men een aan- tal eilandjes, 
waarvan het grootste Poegar heet. In de baai van 
Sekar liggen de schepen veilig. Hierligtde 
bestuursvestiging Kokas, het centrum van den 
geheelen handel in de Maccluergolf en de Teloek 
Bintoeni. Achter in de baai mondt de Kajoeni uit, die 
den Wertoear opneemt. Per prauw is zij bevaarbaar 
tot kampoeng Kajoeni en bij kampoeng Obedari 
wordt zij gcsneden door den weg Fakfak-Kokas. 
Voorbij Kokas gaat de kust nog naar het W. ； 
buiten de mending der Maccluergolf vormt zij de 
kleine baai van Patipi met de kampoeng Degen aan 
het uiteinde en de nieuwe k&mpoeng Patipi op een 
zandige kust op den z.-oever. Hier is men reeds op 
de w.-kust van Kapaur en Onin, met kampoeng 
Roembati, T. Fatagar en een paar kleine baaien. Aan 
de z.-kust van het schiereiland vindt men de diepe 
Werbabaai, waarin groote schepen kunnen liggen； 
achtcrin komt een snelstroomend riviertje uit met 
helder water. De baai van Fakfak, lets oostelijker, 
ligt beschut achter P. Pandjang en het eilandje 
Toebi-Serang met daarbij liggende riffen. Op den o.-
lijken uitlooper van P. Pandjang staat een vuurtoren. 
Z.-O. van Fakfak ligt in de Weribaai de kampoeng 
Weri, van waaruit een pad loopt dwars door de 
landstreek Baham naar Goras, De Sebakor of Rijklof 
van Goensbaai, waarin het eiland Karas en een paar 
kleincre eilandjes liggen, is in het o.-lijk dee] 
bezaaid met riffen, waartusschen wel geulen zijn. 
Onge veer in het midden van den oever dor baai ligt 
kani- poeng Sopinoesa； van hicruit bcrcikt men go- 
makkelijk in het binnenland den bo ven loop der 
riviertjes Batoefarra en Madoefa, die de Beroedi 
vorinen, welke bezuiden de Kamrau- baai uitmondt. 
Van de Scbakorbaai gaat men bet binnenland van 
Sebakor in voor de vogel- jacht en het inzainclen van 
boscbproducten. Het schiereiland Mom mon, 
ongeveer N.-W. uitstekend, vormt twee kleine 
baaien: de Sengga- la- en Wapbaai. Het ciland P. 
Adi, bezuiden Koeinawa is lang, mnal en 
heuvclachtig. De Ka- roefa-, de Barowai- en de 
Ombevallar- en Irima- wa rivieren, uitmondende in 
de Kamraubaai, zijn afwateringen van rnoerasland. 
In de Argoenibaai zijn voor j)rauwen van eenig 
belang de Tonggarau- en Beraririvieren, ak 
toegangswegen naar hetdamarrijke achterland. De 
ingang van de Argoenibaai, de ,, Pin toe Setan1*, 
wordt bemoei- lijkt door vier steenriffen. Het ciland 
Sjirmoesir is heuvclachtig, evenals de kust 
daarachter. Het eiland Fraternoe» in de baai is 
bergachtig. Aan de n. w.-kust der baaien ligt de 
kampoeng Ala- doea. De Kai in ana baai wordt 
gevormd door het Bitsjaragebergte en den ]agen 
hoek Simora. De plaats Kai mana, een 
bestuursvestiging en handeJscentrum van een 
uitgestrekt gebied tot kaap Steenboom, ligt aan den 
oostelijken oever der baai. Het terrein tusschen het 
strand en het achterliggende bergland is 
schoongcmaakt en gedraineerd. De kust in den n.-
hock van do Tritonbaai is laag; in den n. w.-hoek ligt 
Lobo, waar Fort du Bus heeft gestaan. De zee tot 
dicht 
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onder den wal is vrij diep; tusschen do kust en het 
Lamansiere-gebergte vindt men zacht glooiend 
terrein. Hier zijn uitgebreide klapper- tuinen 
aangelegd. Ten N. 0. van de baai bevindt zich het 
nieer Enah of Kamakawaller (10 bij 3 km), 75 m. 
boven den zeespiegel. Tusschen de Kajoemdrahbaai 
en den ingang van de Etna- baai ligt op 200 m 
hoogte het 'm Boetanicer, met veel riet bcgroeid. De 
bocht van Lakahia ver- schaft toegang tot de 
Etnabaai, welke o.-waarts lOzecmijl het land 
indringt; achter dien nauwen, tusschen twee bergen 
besloten toegang stort een zeer hooge waterval van 
den steilen n.-Iijken rotswand trapsgewijs omlaag. 
De hecle noord- kust is hoog, met hier en daar een 
paar stukken met rizophoren begroeid. Het 
achterstuk der baai is ondiep, maar een geul dringt 
daarin ver door. Aan de z.-kust zijn eveneens hooge, 
maar niet aaneengesloten bergen； de beide alleen- 
staande berggroepen staan in verband met het 
oostelijk bergland； tusschen haar stroomt de 
Orema, met moerassige oevers, waarop enkele 
stukken vaste grond. De kust beoosten Lakahia is 
open, zonder landtongen of inham men van 
beteekenis. Bij hoog water kan een motorboot de 
Oeta, de Atapomonding der Mimikarivier, de Keka 
en de Atoeka binnenvaren, terwijl de monding van 
de Aika een behoorlijk beschutte ankerpiaats biedt 
voor kleine Gouvcrnements- vaartuigen. 

Bergen. Ecn hooge, centrale bergketen vomit de 
ruggegraat van Nicuw-Guinee. Waar de 
Nedcrlaudsche, Britsche en vroegere Duitsche 
gebieden samenkomcn, is die centrale keten meer 
dan 4000 m. hoog; meer naar het W. verheft zij zich 
vrij spoedig boven de grens der eeuwige snecuw 
(Julianatop 4700 m.) Do eveneens met sneeuw 
bedekte Wilhelminatop (4780 m.), de Carstcnsztop 
(sneeuwtop volgens Doorman 5000 >n, volgens 
Leroux ；：0；0 ni) benevens de Idenburgtop 
liggen jnede in dezen bergkam, die den algemeenen 
naam Nassaugebcrgte draagt. Ten Z. van de 
Geelvinkbaai in liet Charlouis-ge- bergte is de 
hoogte veel minder (1200 m). De hoofdrug buigl 
zich af in n. w.-lijkc richting en gaat tusschen de 
Geelvinkbaai on de Teloek Bintoeni (Mazikiri-geb.) 
door naar het hoogere gebergle, dat zich vrij dicht 
langs de n.-kust van den Vogelkop in algemeen w.-
li)ke richting tot T. Sansapor voortzet. Ten N. van 
het deel van dozen bergkam, tusschen do o.-grons 
en het Jainoer-rneer (dat in de Ombarivier 
uitwatert), verheffen zich verscheidene ketens, die 
met den lioofdrug evenwijdig loopen; in do 
gevornule dalen banen zich verschillendo zijrivicren 
van de Mainberamo een weg in algemeen noorde- 
lijkc richting. Uet bergland neemt langzamerhand 
naar het N. in hoogte af en gaat ten slotte plot- scling 
over in de groote “mecrvliiktc'', waardoor de 
midden- cn bonedenloop der Idenburg-, Van der 
Willigen-, Vun JJaalen- en Rouffaerrivieren 
strooinen. Ten W. van de meervlakte verheft zich 
het VVcylandgebergte met toppen tot 士 3C00 m 
hoogte. Bit lautste gebergte, dat in het W. 
samenhangt met het Charlouis-gcbergte is in het N. 
verbonden met het Van Rees-geberg- te, waardoor 
de Mamberamo zich een weg baant om door een 
lage vlakte de kust bij Kaap d'Urville te bereiken. 
Het Van Rees-gebcrgte hangt naar het O. weer 
samen met het veel hoogere Gautier-gebergte, dat 
zich in o.-lijke richting 

onder verschillendo namen vrij dicht langs de kust 
voortzet en in het Mokofiangcomplex do grens van 
ons gebied overschrijdt. Een lage rug begrenst het 
gebied der bronrivieren van de Idenburgrivier 
(Nawa, Poeweh-, Keerom- en Sobgdrrivieren) in 
het O,. welke rug weder de verbinding met het 
centrale gebergte vormt. In het 7i. rijst het bergland 
van den centralen keten bijna zonder overgang uit 
de groote vlakte aan de z.-kust op. Deze vlakte, die 
zich over groote afstanden langzaam glooiend onder 
den zeespiegel voortzet en waardoor velo onderling 
ongeveer cvenwijdige rivieren van N. naar Z. 
stroomen, is in het O. het breedst, doch versmalt 
zich naar het W. om bij Vlakke Hoek te eindigen. 
Groote moerassen worden in deze vlakte nabij de 
kust aangetroffen. De rivieren in dit gebied zijn met 
elkaar verbonden door z.g. antasans, zoodat 
binnendoor gemeenschap bestaat tusschen de 
verschillende stroomge- bieden. 

Afzonderlijke gebergten zijn in W.-Nieuw- 
Guinee dat, hetwelk het groote schiereiland Ka- 
paur vormt, en dat van Koemawa, eindigende bij 
Kaap Van den Bosch ； zij zijn gescheiden door het 
lage land van Sebakor. Het Kapaurgebergte zet zich 
in lage ruggen voort tot aan de Argoeni- baai； het 
bestaat uit kalksteen. De riviertjes in dat bergland 
stroomen door diepe kloven, ver- dwijnen so ms 
onder de steenen om een heel eind verder weer te 
voorschijn te komen； het bergland is waterarm en 
dor. Een afzonderlijke berg- klomp van kleiner 
omvang strekt zich van den w.-lijken oever van de 
Bitsjaroebaai af langs den o.-lijken oever der 
Kamraubaai uit. Het is van het oostelijker gelegen 
gebergte, dat den ingang der Argoenibaai bereikt, 
gescheiden door cen groote vallei. 

Het gebergte in het n. w.-lijk deel van den 
Vogelkop gaat naar het Z. over in zacht glooiend 
heuvelterrein, dat spoedig eindigt in een grooten- 
deels moerassige vlakte. In de lagcre deelen liggen, 
als eilandjes verspreid, stukken hooger terrein, 
aangewezen plaatsen voor kampoengs. In het 
moerassige deel vindt men aan de kust rizophoren 
en meer binnenwaarts sagoebosschen. Een 
vooruitgeschoven bergklomp is de Steen- koolberg, 
waarlangs de Wasiaurivier stroomt en waarachtcr, 
ongeveer 0. N. O. daarvan, de Si- gemeraiberg ligt 
met twee toppen (£22 m en 537 m). Trekt men een 
lijn van Konda, nabij de jnonding der Kaibocs-rivier 
over den Steenkool- berg naar cio kftmpoeng Simir 
in den n. o.-hoek van de Teloek Bintoeni, dan geeft 
die lijn ongeveer de scheiding aan tusschen de 
hooge en lage gronden. 

Wegen cn paden. De verbindingen tc land 
wordon gevorind door paden, zooveel noodig en 
mogelijk verbreed en verbeterd. Wegen vindt men 
voornainelijk in en om de bestuursvestigin- gen en 
eenige grooto kampoengs; voorts in de 
onderafdeeling llollandia: 1. paardenpad van 
Hollandia naar Pim (土 15 km); 2. weg van Pim naar 
Kobajo; 3. paardenpad van Ko ba jo naar Iffar langs 
den n.-oover van het Sontanimeor; 
4. weg van Iffar naar Depaprd, die van veel be- 
lang is voor de kolonistcn (K. N. G.), die in De- 
papro hun aanvoerhavon hebben; 5. paardenpad van 
Dojo naar Jakondc; takt zich af van den grooten weg 
Ifdar-Dcpapr6 ongeveer 8 kin voor- bij Iffar; G. weg 
van Jakonde naar Genjom en 



1572 TIDORE. 

Demta is een hoofdweg; de Koriind-rivier snijdt den 
weg op twee plaatsen, voor en na Genjem. Voor 
directe verbinding met Demta is tusschen Berap en 
Koeangsoe over Warombain (dus met vermijding 
van Genjem) een nieuwe weg aan- gelegd, 10 km 
korter； 7. kustweg Denita-Bonggo- Sarmi ；vele 
grooterc rivieren (o.a. de Tor) moe- ten worden 
overgestoken, thans door iniddel van 
prauwenveeren, welke ook paarden kunnen over- 
brengen en door heerendienstplichtigen worden 
bediend. Het ligt in de bedoeling, den weg van 
Hollandia naar Sarmi over Demta voor auto- verkeer 
geschikt te rnaken. Die weg loopt door een voor 
Nieuw-Guinee goed bevolkte kuststreek, waar 
prauwenvaart voor het grootste deel van het jaar niet 
mogelijk is. In de onderafdeeling Seroei heeft men 
in de Waropdnstreek sleehts een weg van 3 km. 
lengte te Demba, en overigcns voetpaden. In de 
onderafdeeling Manokwari bestaan wegen in 
Manokwari (de hoofdplaats) en van daar naar Andai, 
naar Paini en naar Rasei. De weg van Windesi naar 
Idore vormt de verbinding tusschen de Geelvinkbaai 
en Teloek Bintoeni, waardoor een vlugge post 
verbinding tusschen Manokwari en Fakfak plaats 
vindt (Manokwari-Windesi per gewestelijk 
vaartuig, Windesi-Idore over land en Idore-Fakfak 
per gewestelijk vaartuig); verder is een weg aange- 
legd van Nabirei, a an de z.-kust van de Geelvink-
baai, naar het vruchtbare Boemigebied. In de 
onderafdeeling Sorong bestaan alleen paden； het 
voornaamste is dat van Sorong naar Dor6- hoem. In 
de onderafdeeling Fakfak komen sleehts paden voor
； de voornaamste zijn： a. een paardenpad van 
Fakfak naar Kokas (±50 km)； b. een pad van 
kampoeng Sawatawera (in het noordelijk deel van 
de Argoenibaai) naar Tama- rome, gelegen aan een 
zytakje van de Kaite- rorivier, die in de Teloek 
Bintoeni uitmondt： het doortrekken van het pad 
naar de kust is niet mogelijk door de aanwezigheid 
van een uitgestrekt moeras langs genoemde rivier. 
Kam- poeng-baroe, aan de Kaisrivier, als meest toe- 
gankelyk centrum van handel met cen achter- land, 
rijk aan boschproducten, is een knooppunt van 
paden (van Kampoeng-baroe over Saga naar Odeari 
en van hier per prauw in 2 uur naar Inawatan; van 
Kampoeng- baroe naar Seranggo en voorts loopen 
van hier paden naar het bin- nenland (Atinjoestreek, 
Kaiseroekoestreek), naar Hor6-hor6 en Simai met 
achterland en naar Mo- getemin — Bagaraga — 
Teminaboean. In de Mimikastreek vormen de bij eb 
droogvallende stranden verbindingen over land met 
de kam- poengs aan de kust. Van Kekwa naar 
Mimika loopt een pad meer binnenwaarts langs het 
strand achter het tjemarabosch. 

Verkeersmiddelen zijn： te land: koeli's, fietsen 
en paarden (waar de wegen daarvoor geschikt zijn); 
te water: prauwen, schoeners (sarmi), ge- westelijke 
vaartuigen, Gouvernenientsstoomers en K. P. M. 
booten. Deze laatste doen aan： van en naar 
Ternate: Saonek (op het eiland Waigioe), Sorong, 
Manokwari (Doreh), Wasior (in de Geelvinkbaai), 
de Wooibaai en Seroei op Japdn, Bosnik op het 
eiland Biak (Schouteneilanden), Sarmi, Demta, 
Hollandia en de Mapiacilanden； van en naar 
Ambon: Kaimana, Fakfak en Kokas. Hollandia heeft 
een radio-ontvangststation van de Jandschapskas. 
Te Fakfak, Sorong, Manokwari en Seroei zijn P.T.T. 
stations (ontvang- en zend-). 

G e o 1 o g i e e n mineralogie. Kris- tallijne 
schisten komen op Nieuw-Guinee wei- nig voor； 
wel oude zandsteencn, trias, jura en krijtformaties, o. 
a. aan de westkust der Geelvinkbaai en op het eiland 
Misool en oinliggende eilandjes. Tertiaire 
sedimenten van kalk en zandsteen, mergels en leien 
zijn overal gevonden, zelfs op hooge toppen van het 
centraalgebergte. De Wilhelminatop bestaat uit 
alvcolinenkalk. Eruptiva vindt men in de 
stroomgebieden van enkde rivieren der zuidkust, aan 
den noordvoet van het centraalgebergte, in het aan 
de n. o.- kust gelegen Cycloopgebergte (serpentijn), 
in de Van Rees- en Gantiergebergten, in het 
Weijlnnd- gebergte, in het Arfakgebergte (bazalt), in 
het bergland van Amberbaken. De vlakten zijn voor 
een deel door jonge gesteenten bedekt. De groote 
vlakte ten Z. van het centraalgcbergte wordt door 
een roodwitte kleisoort bedekt van ver- moedelijk 
diluvialen ouderdom. De vulkanische natuur van het 
Arfakgebergte kan als bewezen worden aangenomen 
en de Oemsinitoj) moet tot de actieve vulkanen 
gerekend worden. Vermoe- delijk is het 
Kamraugebergte ook vuJkanisch (zie Jaarboek 
Mijnwezen in N. I. jaar 1930, deel Vei'handelingen). 
Steenkool komt voor achter Betaf in het district 
Sarmi cn bij kampoeng Iboep (Grissistreek) in 
Noord-Nieuw-Guinee, verder van uitstekende 
kwaliteit bij Horn a op den Vogelkop. Bij Lakahia, 
bij den ingang van de Etnabaai, vindt men 
bruinkolen. Sj)orcn van goud zijn gevonden in het 
gebergte van Amberbaken (n.-kust Vogelkop) en in 
J)et Cycloopgc- bergte. Sporen van loodglans, 
zinkblendc en mangaanerts werden aangetroffen in 
Amberbaken en aan de w.-kust der Geeivin kbaai. J 
Jzer- erls komt veel voor, o. a. in het 
Cycloopgebergte. Phosphaat wordt gevonden op 
ccnige kJcine eilandjes ten N. W. van de 
Schouteneilandcn (o. a. op Meo$, Bepondi en 
Ajawc). J)c aanwezigheid van petroleum is 
geconstateerd op vijf plaatsen: ten Z. v. Betaf 
(district Sarmi, N. Nieuw-Guinee) in het 
stroonigebied van de Moe- toeri (op 2 plaatsen) ； 
in de strcck tusschen den bo venloop van de Kaitero 
en de Argocui- baai (sehiereiland Bombcrai) en in 
het w.-lijk deel van den Vogelkop in het 
stroonigebied van de Beraoer. Het olieveld ten Z. 
van Betaf valt in de concessie der N. V. Phoenix in 
liquidatie, dio overgenoinen is door de Japanschc 
maat- schappij „Nanyo Kohatsu Kaishan. Doze 
maat- schappij exploiteert damarconcessics bij Wau- 
gar ten 0. van de z.-punt der Geelvinkbaai,, voert van 
do bcvolking opgekocht ijzerhout uit en exploiteert 
drie erfpachtsperceelen bij Andai,. Manokwari en 
aan de Noenirivicr, waarzij goede katoen plant en 
klappers; zij heeft motorschoe- ners en voert paarden 
in van Bima. Volgens Inch Stb. 1935 no. 68 (wet van 
14 December 1934〉 is de Minister van Kolonicn 
geinachtigd een 5a contract betreffende de opsporing 
en ont- ginning van aardolien enz. met een door de 
Ba- taafsche Peti'oleum-Maatschappij, de Neder- 
landsche Koloniale Petroleum Mij en do Neder- 
landsche Pacific Petroleum Mij op te rich ten naaml. 
vennootschap te sluiten, in een terrain of in terreinen 
van hoogstens 10 millioen hoctaron in het 
Nederlandsch gedeelte van Nieuw-Guinee en 
omliggende eilanden (dit is dan in de afdeeling 
Noord- en West-Nieuw-Guinee). Genoemde maat- 
schappij is opgericht en het contract is gesloten. 
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De voorbereiding tot de luchtkaarteering van het 
terroin of do terreincn der concessie, welke wordt 
uitgevoerd door do K. N. I. L. M., is aan- gevangen 
in September 1935. De werkzaam- heden zullen 
naar schatting ongeveer drio jaren duren. 

Flora c n fauna. Nieuw-Guinee heeft in 
hoofdzaak nog de arme flora en fauna van het 
Australische werelddeel, waarbij echter, vooral bij 
de flora, allengs veel vreemdelingen ingeburgerd 
zijn. Langs de Iago en modderige kusten komen 
mangrovebosschen (rizopho- ren) in groote 
uitgcstrektheden voor, vooral langs de z.-kust, rond 
de Maccluergolf met Teloek Bintoeni en aan de n. 
o.-kust van de Geelvink- baai (de Waropen-strcek) 
toten met de Mambera- mo-delta. Langs de zandige 
kusten vindt men dikwijls zuiverc hoog-opgaandc 
tjemarabosschen. Achter de rizophoren-strook 
komen in de moe- rassen cn langs waterloopen 
sagoebosschen, die het hoofdvoedingsmiddel dcr 
inheemsche be- volking opleveren, en de nipahpalin 
voor. Hooger in de bergen beginnen de coniferen op 
te treden, die, zooals de dainarboom, in Nieuw-
Guinee o. a. aan den bovenloop der Tor-, Biri- en 
Werkam- rivieren en in W. Nieuw-Guinee en den 
Vogel- kop, benevens de araucaria's in het 
Cycloopge- bergte karaktcristick voor het 
boschbeeld zijn. Op een duizend meter hoogte 
beginnen de nevel- wouden met lage, krommc en 
knoestige boomcn, zwaar met mos begroeid en 
steeds in nevel ge- huld. Slechts het 
Snceuwgcbergte steekt boven de boomgrens uit； 
boven de 3000 ni vindt men slechts kale rotsen. 
Goed ijzerhout (kajoe swan) komt in den regci op 
kalkhoudenden bodem voor, zooals aan den weg 
van Hollandia naar Pim, in de Waropdnstreek en in 
W. Nieuw-Guinee. An- dcre waardevoile 
boojnsoorten zijn kajoe koening, xnasoi, ebbenhout, 
wiklc notemuskaat. De voor- komende rolansoorten 
hebben weinig handels- waarde. Nieuw-Guinee is 
arm aan zoogdicren. Aangetroffen worden ratten, 
muizen, vleermui- zen en zwijnen ； verder 
buideldieren (groote springkangoeroes, k I cine 
booinkangoeroes) en koeskoes. Tot do 
vogelbckdieren behoort do eicrleggendc 
mieroiieter. Van de vogels zijn de paradijsvogels en 
kroonduiven overbekend. De j acht hierop is 
geslotun. Vcrder komen er casua- rissen, kakatoc'w, 
lorries, parkieten, ijsvogels, neushoorn vogels en 
mooie zeearenden voor. 0veral vindt men 
krokodillen, schildpadden en pythonslangen. 

B e v o 1 k i n g. De sterkte is niet juist op te geven 
； in het binnenland zijn nog zwerfstammen, 
waarmedo het bestuur weinig of geen aanraking 
heeft. In tabcl II der ,,Voorloopigo uitkomsten van 
de Volkstelling ] 930" wordt voor elk dor 6 
toenmaligo onderafdeelingen van Tidoreesch 
Nieuw-Guinee de sterkte der verschillende bevol- 
kingsgroepen opgegeven, maar de cijfers voor de 
Ini. bovolking zijn veelal verkregen door eenvou- 
dige opname, ruwe schatting en met overslaan der 
bevolking van de zoogenaamde onbekende 
gebieden. Bij samentelling der opgegoven getal- Icn 
krijgt men voor hot geheele gebied (afdeeling N.- en 
W.-Nieuw-Guinee) de volgendo getallen: 
Europeanen en daarinede gelijkgesteldcn 211; 
Inlanders 312912; Chineezen 1280; andere 
Vreemde Oosterlingen 136, of totaal 314530 zie- 
len. De inheemsche bevolking bestaat uit Pa- poea‘8 
(zie DI. Ill en DI. V of suppl. afl. biz. 

276). Zij zyn in talrijke stammen verdeeld, ver- 
schillend in taal en gowoonten. Het aantal talen is 
groot. Waar onderling verkeer plaats had, vindt men 
een gemeenschappelijke voertaal, zoo- als in de 
onderafdeeling Seroei en in de Geelvink- baai, waar 
het zoogenaamd Noe(m)foorsch (zie DI. IV) 
gesproken wordt. Malcisch wordt meer en meer 
verstaan in de kuststreken en waar scholen zyn. In 
deze inrichtingen leeren de Papoeakinde- ren goed. 
De inheemsche bevolking verkeert nog in een 
hoogst primitief ontwikkelingsstadium. 
Cultuurinvloeden werken alleen in de kuststre- ken. 
De stammen, genealogische gemeenschap- pen, 
toonen zich voor het overgroote deel solidair naar 
buiten. Slechts de familiehoofden oefenen zekere 
leiding uit. Gezag hebben alleen de voor- ouders, 
waardoor het zeer conservatieve karakter dier 
groepen verklaard wordt. Hier en daar beginnen die 
genealogische gemeensehappen eenig territoriaal 
karakter aan te nemen, vooral waar door onzen 
bestuursinvloed kampoengconcentra- tie plaats 
heeft en getracht wordt landbouw ingang te doen 
vinden. In vele streken wordt nog ruilhandel 
gedreven en worden belastingen in natura 
opgebracht. Ala symptoom van achter- lijkheid kan 
men beschouwen de nog voorko- mende 
,,raaktochten‘‘ in het binnenland van den Vogelkop, 
in het achterland van Hollandia, in het stroomgebied 
der Mimika en in het bergach- tige binnenland. 
Niettegenstaande de achterlijk- heid blijkt toch dat 
de Papoea zeor leerzaam is en graag nieuwigheden 
aanneemt. In Hollandia mocht het gelukken om in 
gezamenlijken arbeid van verschillende kampoengs 
koffietuinen en klapperaanplantingen aan te leggen. 

De godsdienst der Papoea's is heidensch (ani- 
misme). In 1855 werden vanwege de Commissie 
voor den Zendeling-werkman de heeren Ottow en 
Geissler gezonden, die zich op Mansinau in de 
Doreh-baai vestigden. De zending had op Nieuw- 
Guinee slechts met het animisme te maken. De 
Islam had nog geen vaston voet. In 1862 zond de 
Utrechtsche zendingsvereeniging daarheen haar 
cersten zendeling Van Hasselt. Het aantal zende- 
lingen nam spoedig toe en na 1906 begon de zen-
ding zich uit te breiden langa de N.- en W.-kust. De 
school tot opleiding van Papoeasohe goeroe's is 
gevestigd to Miei aan de Wandammenbaai. In 1930 
heeft de U.Z. V. cen deel van haar taak over- 
gedragen aan de Indische Kerk. Op enkele plaat- sen 
aan de Geelvinkbaai wordt van Mohamme- 
daansche zijde propaganda gemaakt, die echter van 
nict veel beteekenis is. Meer succes heeft die 
propaganda op de eilandon en in de kuststreken van 
West-Nicuw-Guinee (Argoenibaai). In 1912 were! 
door Paus Leo XIII ingesteld de Aposto- lische 
Prefectuur van Nederlandsch Nieuw- Guinee, 
omvattendo de Kei-, Aroe- en Tanimbar- eilanden, 
de Ambon- on Halmaheragroepen en Ned. Nieuw-
Guinee. Zy is onder het bestuur go- steld der paters 
missionarissen van het H. Hart. Van Toeal uit word 
het werk uitgebreid. In begin 1935 werd Manokwari 
als zetel der missie aange- wezon. 

Verschillende verdorfelijke gewoonten en ge- 
bruiken waron bij do Papooa*s in zwang, in verband 
met hun animistische levensopvatting. Dit was 
voornamelijk het geval by het Karawari- wezen, dat 
vooral in do districten Sarmi en Bong- go 
(onderafdeeling Hollandia) voorkwam. In do 
districten Kimboeran, Demta, Sentani en Hol- 
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landia heeft het nooit een grooten invlocd gehad, 
omdat het daar niet inheemsch was, maar inge- voerd 
werd. Aan de Geelvinkbaai bestond het Roem-
Seramwezen, identiek aan het Karawari- wezen. Het 
bestuur ging over tot uitroeiing dier misbruiken, tot 
vemietiging der Karawarihuizen, tot verbod om 
feesten te vieren, welke met het Karawariwezen 
verband hidden en tot dansver- boden. Jammer dat 
met zoovcel vcrkeerds ook reel goeds is verdwenen. 
Door de zending, met name haar goeroe's, werd op 
dien weg voortge- gaan. De Resident van Ternate 
nam in 1931 als richtlijn aan dat het dansen der 
Papoea's niet kan worden verboden, tenzij het 
aanleiding geeft tot nachtelijke orgieen of andere 
misstanden. Een nadeel van het optreden tegen 
animistische ge- bruiken is het verdwijnen van de 
kunstnijverheid als houtsnijwerk en versierkunst, die 
in nauw verband staat met die gebruiken. De 
Karawari- huizen en -fluiten waren dikwijls versierd 
met wonderen van houtsnijwerk, kunstig bewerkte 
beelden van menschen en dieren. Bij het maken van 
die voorwerpen moest de Papoea de hulp inroepen 
van allerlei geesten, zonder wier mede- werking het 
werk niet kon worden bezield. Het- zelfde was het 
geval bij den aanmaak van steenen bijlen, waarvan de 
kampoeng Omroe in het Cy- cloopgebergte het 
monopolie had. Men weigert thans die voorwerpen 
aan te maken, zelfs tegen goede betaling.Van de 
reeds onder bestuursinvloed staande stammen kan 
worden gezegd, dat zij met het oorlogvoeren en het 
houden van sneltochten geheel hebben gebroken. Het 
zijn de kampoengs buiten onze invloedssfeer, die in 
onbeperkte mate zich daaraan schuldig maken. In den 
regel richten zich de aanvallen tegen de 
grensstammen, welke zich reeds onder onze protectie 
hebben gesteld, maar een enkele maal strekken deze 
sneltochten zich ook tot kustkampoengs uit, zooals in 
1931 plaats vond in de kampoeng Bimeraf in bet Sar- 
mische (n.-kust). De beruchtste binnenlandsche 
stammen in de onderafdeeling Hollandia zijn de Jafsi 
in de Nimboeranstreek, de Sigi, Foja, en Wares in het 
binnenland achter Bonggo en Sarmi. De laatste drie 
treden dikwijls op in vereeniging met de stammen 
Etik en Mander (wonende aan de Boe, een zijrivier 
van de Tor). Hun slachtof- fers zijn meestal de Beo, 
Kwestan, Saberi en Maf- finstammen, meer 
benedenstrooms de Tor wonende. De laatsten zoeken 
nu dan ook meer aan- raking met het bestuur en laten 
zich bewegen zich in vastc kampoengs aan de 
beneden Tor te vestigen (zie DI. VII of suppl. afl. biz. 
J 428 onderTAKAR en TOR-RIVIER). In de 
Waropdnstreek heeft de zending slechts toegang tot 
de kampoeng Waren, overigens is zij om politieke 
redenen voor haar gesloten. 

M i d d e 1 e n van b e 8 t a a n. Landbouw •wordt 
voornamelijk als tuinbouw uitgeoefend； allerlei 
groenten, oebisoorten en mals worden ge- plant. 
Sagoe, het volksvoedsel, verkrijgt men uit de 
sagoebosschen dan wel van aangeplante sagoe- 
boomen in streken, waar de in het wild groeiende 
schaarsch zijn geworden. De op N. Nieuw-Guinee 
groeiende broodvruchtboomen leveren ook een 
waardevol voedsel op. In de kuststreken worden op 
droge strooken klappers geteeld, waarvan de copra 
aan Chineezen wordt verkocht voor den uitvoer. Rijst 
wordt nog weinig aangeplant, voornl. in Amberbakcn 
en in de omstreken van Ifar. Ingevoerde cultures zijn 
nog: die van koffie 

in kampoengtuinen in de Dojovlakte (Sentani) en 
Nimboeran, van kapok in Demta, Nimboeran en 
Sentani; van aardappelen in het Arfak-gebergte; van 
katoen, vooral op Japdn en van vruchten, waarvoor 
het plantmateriaal meestal van Bui- tenzorg is 
verkregen. Een voornaam middel van bestaan is nog 
het inzamclen van boschproduc- ten： in N.- en W.-
Nieuw-Guinee damar, ijzerhout, koelit lawang, 
geelhout en masoibast; verdcr wilde notemuskaat en 
foelie in West-Nieuw- Guinee. Aan de Geelvinkbaai 
wordt nog maroa- hout voor prauwenbouw 
verhandclcl en ook aan- geplant. Rotan wordt zoo 
good als niet meer inge- zameld. Te Kodas 
(westkust) en te Manokwari zijn 
landschapshoutzagerijen in bedrijf. Op het eiland 
Misool bestaat een landschaps damarbe- drijf. 

De veeteelt is nog van weinig betcekenis. Tain- 
me varkens worden door de Papoea's gehouden, 
geiten voornamelijk door “Amberies" (geimmi- 
greerde inlanders). Te Babo (westkust) is een gei- 
tenfokkerij van het landschap. Er zijn land- 
schapsveestapels te Sorong, Manokwari, Hollandia 
en Fakfak. Alleen de eerste twee leveren reeds 
inkomsten op. Bij Sorong bestaat ook een 
veeteeltonderneming. Eenige runderen en paar- den 
vindt men nog op de Japansche en Europee- sche 
ondernemingen. Het Europeesche bestuur bezit 
enkele dienstpaarden. 

Vischvangst heeft plaats op zee en in de meren, 
voornamelijk voor binnenlandsch verbruik. 
Haaienvinnen, tripang, schelpen en schildpadden 
worden verkocht aan Chineezen voor den uitvoer. 
Voor het plaatsen van sdro's kunnen licentie's 
worden verstrekt tegen betaling. De jaclit wordt door 
de Papoea's beoefend op casuarissen, wilde varkens, 
buidelratten, boomkangoeroe's en ve】d- ratten voor 
eigen voedselvoorziening. Merten zijn in Fakfak en 
Manokwari ingevoerd van Ceram, ter vergrooting 
van den wildstand. J)e jacht daarop is nog niet 
geopend en de jacht op para- dijsvogels is gesloten. 
De nijverheid bestaat voornl. uit het vervaardigen 
van vlcchtwcrk door vrouwen, het bouwen van 
prauwen in de Gecl- vinkbaai; op de westkust en op 
de cilandcn, wat grofsmederij (vischhaken, 
lanspunten en parangs) van ingevoerd ijzer, vooral 
op het eiland Biak en wat houtsnijwerk in de 
Mimikastreck. Sagoebereiding voor den verkoop 
geschicdt vooral op de westkust. Een ander middel 
van bestaan vindt de bevolking in het werken als 
vrijc kocli op de ondernemingen en bij particulieren. 
In do afdeeling N.- en W.-Nieuw-Guinee zijn 62 erf- 
pachtsperceelen en J1 damarconcessies. 

De handcl is in handen van Chineezen, Japan- 
ners en enkele Arabieren. De inlandschc handel is 
vcelal ruilhandel. Enkele Chineezen en J a panners 
hobben ook erfpachtsperceelen. 

Tot de inlandschc bevolking behooren ook 
immigranten uit Celebes (Manado, Boeton) en do 
eilanden der Molukken. Zij houden zich bezig met 
handel, inzamclen van boschproducten cn werken als 
koeli. Ambonncezen cn Manadonee- zen werken 
gewoonJijk bij de zending (gocroe's), bij het 
zelfbestuur en het Europeesch bestuur. Een deel der 
kustbevolking van Kapauer (westkust) is van 
gemengd bloed door huwelijkcn met Ceramsche en 
Gorainsche vrouwen. De Eu ropoa- nenin N.-en W.-
Nieuw-Guinee zijn landsdienaren, zendelingen, 
missionarissen, erfjjachters of kolo- nisten. Het 
aantal van do laatsten nee mt toe. Zy 
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worden uitgezonden door de stichting „Immigra- tie 
en Kolonisatie Nieuw-Guinee" (terrein bij 
Manokwari) en door de Vereeniging “Kolonisatie 
Nieuw-Guinee" (terrein bij Hollandia — zie HOL- 
LANDIA, suppl. afl. biz. 1429). Er bestaat ook een 
„Nieuw-Guinea-Comite,,

J dat zijn hoofdzetel in 
Nederland heeft en de exploratie, exploitatie en 
kolonisatie van Nieuw-Guinee stelselmatig op 
goede grondslagen wil ten uitvoer brengen. 

B e s t u u r. Het zelfbestuur van Tidore stelt de 
begrooting van de landschapskas van Nieuw- 
Guinee vast en regelt de bestuursindeeling, de 
belastingen, heerendiensten en rechtspraak van zijn 
onderhoorigen, welke regelingen moeten wor- den 
goedgekeurd, vroeger door den Resident van 
Ternate (voor 1935) en thans door den Resident der 
Molukken. 

De bestuursressorten in de onderafdeelingen 
staan onder inlandsche bestuurs-assistenten en 
inlandsche hulp-bestuurs-assistenten, die bezol- 
diging en vergoeding van reiskosten genieten uit de 
landschapskas, evcnals sommige volkshoofden. 

De landschapskas van Nieuw-Guineeis noodlij- 
dend. 

De inkomsten vloeien voort uit： schadeloos- 
stelling wegens overdracht aan het Gouverne- ment 
van het recht tot heffing van in- en uitvoer- rechten 
en accijnzen (suppletoir contract met Tidore van 7 
Juni 1930); inkomstenbelasting en crisisheffing; 
recht van verzamelde bosch- en zee- producten bij 
uitvoer (ngase), licenties voor stel- len van s6ro's, 
cijns van ondernemingen van land- bouw, canon van 
erfpachtsperceelen； verbuur van gronden； 
afkoop van heerendiensten； onder- wijs en 
geneeskundigen dienst; den veestapel te Manokwari 
； de landschapsonderneming te Sorong; verhuur 
van landschapsgebouwen en goederenloodsen (in 
liavenplaatsen)； de radiostations; de waterleiding 
te Manokwari; de land- schapshoutzagerijcn te 
Manokwari cn Kokas. De voornaainsto uitgavon 
zijn: rcstitutiepost; col- lectelooncn； kasbeheer; 
rente en aflossing van geleende gcldcn (van do 
landschapskas van Koe- tai) ； hezoldiging van 
hoofden on onderhoofdon ； aalarissen van 
bestuurs-assistenten, hulpbestuurs- assistenten en 
schrijvers; rcis- en verblijfkosten van de laatsten； 
landschapspolitie; onderwijs en geneeskundigen 
dienst en maatregelen in het belang van den 
landbouw； openbare landschaps- werken, w.o. 
voor wegen on bruggen; de waterlci- ding te 
Manokwari, do overvaarten, assaince- ringswerken 
en landschapsbedrijven. 

De zelfbestuursainbtenarcn worden door het 
zelfbestuur benoemd onder bekrachtiging van den 
Resident. De kampoonghoofden worden geko- zen 
door do bevolking en daarna bonoemd door het 
hoofd van plaataolijk bestuur namens het 
zelfbestuur; zij genieton geon bezoldiging uit de 
landschapskas. In do districten heeft men nog d汰
wijls kassen, waarvnn de voornaamste in- komst is 
10 opcenten op de inkomstenbelasting; uit die kas 
worden kleine uitgaven in het belang der 
kampoengs bestreden. 

R e c h t s w e z o ii. Op iedere onderafdee- 
lingshoofdplaats is gevestigd eon landschaps- 
rechtbank, voorgezeten door don Europeeschon 
bestuursambtenaar ter plaatse； die rechtbank is d.e 
dagelijksche rechter der zelfbestuursonderhoo- 
rigen. In de districten heeft men districtsrecht- 
banken, voorgezeten door den bestuursassistent; 

berechten kleine ovortredingszaken en civiel- 

rechtelijke geschillen van geringe waarde. De sa- 
menstelling, competentie en procedure zijn vast- 
gesteld bij zelfbestuursverordening. 

De machtsmiddelen zijn： zelfbe- stuurspolitie, 
algemeene politic en gewapende politic； de 
gewapende politic wordt vervangen door 
veldpolitie. Militairen zijn er niet. 

Eiltinden. Tot de onderafdeeling Seroei, met 
gelijknamige hoofdplaats op do z.o.-kust van het 
eiland Japdn gelegen, bchooren de Japdn-groep (zie 
DI. II), de Schouten-eilanden (zie DI. Ill en voor 
Soepiori en Wiak of Biak DI. IV) met de Padaido-
eilanden en de Mapia-eilanden (zie DI. 
II) . Op Jap^n is een nieuw voetpad 
aangelegd van kampoeng Ansoes naar Moenggoei, 
waardoor de bergkampoengs Mataboei I en II met 
een moei- lijke bevolking veelvuldiger kunnen 
worden be- zocht. Op genoemd eiland wordt de 
rijstteelt ge- propageerd met nog weinig resultaat. 
Chineezen planten er ook cacao en koffie. De 
assaineering van de hoofdplaats Seroei 
(drooglegging van moe- rassen) geschiedt volgens 
aanwijzingen van den Gouvernementsarts en den 
eerstaanwezend wa- terstaatsambtenaar. 

Tot de onderafdeeling Sorong behooren de 
Radja-Ampat-eilanden: Misool, Salawati, Batanta 
en Waigco (zie NIEUW-GUINEA en PA- POEA'S 
in DI. III). Misool (zie DI. II) behoorde vroeger 
onder Fakfak. De voornaamste kam- poeng is 
Waigawa. Er zijn op het eiland slechts voetpaden. 
Het eiland Salawati (zie DL III) is van den vasten 
wal gescheiden door Str. Sele, welke met kleine 
eilandjes bezaaid is. De voornaamste kampoengs 
zijn Sailolof en Samate. De Wadjan-rivier, ten Z. 
van Samate, is deaangewe- zen verbindingsweg met 
de kampoengs Mutkoe en Fiawat. Voetpaden zijn 
van kampoeng tot kampoeng aangelegd ； het 
voornaamste is van Saildof naar Samate en naar 
Salwatloe. Het eiland Waigeo (zio DL IV) is het 
grootste der Radja Ampat-eilanden en heeft als 
havenplaats Saonek, welke door do K.P.M. wordt 
aangedaan. Belangrijke voetpaden op het eiland 
loopen van Waimowin naar Fakak, van Djakari naar 
de n.- kust en van Wailoekoem naar Wajai. De gods- 
dienst is op de eilanden over het algemeen de Islam, 
en de omgangstaal het Biaksch. 

Litleratuur; Deze is zeer uitgebreid; vooral in do 
laatste jaren is zeer veel over Nieuw-Guinee in druk 
verschenen. Als aanvulling van het in vorigo dcelen 
der Enc. reeds vermelde, diene het volgende: J. C. 
Lamster, Een merkwaardige groep afgodsbeelden, 
T. A.G. dl. XLVII (1930), 452; A. Tissot van Patot, 
Geogr. namen in Nieuw Guinea, T.A.G. XLVIII 
(1931), 1035; N. Halie, Overlevoringen en 
gebruiken van do bevolking aan de Tanah-
merahbaai (N. Nieuw-Guinee), T.A.G. 1931, biz. 
1050; Paul Wirz, Die totemisti- schen und socialen 
Systcmo in Hollandisch Neu- Guinea, T. Ind. T. L. 
V. dl. LXXI (1931), 30 v.v.； Mevr. M. Krom-
Veerman, Manokwari, m. ill; Tropisch Nederland 
1931—1932, biz. 153—163; J. C. van Eorde, 
Nieuw-Guinea in zicht, m. ill. T.A.G. 1932, biz. 
609; C. C. M. F. Leroux, Is Inigo Ortiz de Rotes in 
1545 op Nieuw-Guinea aan do monding der 
Mainbcraino geland?, T. T. L. en V., deel LXXHI 
(1933), 257; Uit het rapport der Studiecommissie 
Nieuw-Guinea, terrei- nen in don Vogelkop, m. ill. 
Nieuw-Guineer 1932 No. 5, 1; Dr. H. J. F. Bijlmer, 
Aan de grens der beschaving, Reisherinneringen 
aan de Papoea's 
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yaa. Z. W. -Nieuw-G.uinea. T. A. G. 1933, 229; Dr. 
W. C. Klein, m.i., Het oritwikkelingstempo v. Ned. 
Nieuw-Guinea in vergel力king met dat van het Austral, 
gebied, in het bijzonder wat den mijn- bouw betreft, 
m.k. T. A. G. 1933, 714； Dr. W. C. Klein en Dr. A. 
N. J. Thomassen i Thuessink v. d. Hoop, 
Mogelykheden voor gebruik van vlieg- tuigen bij 
econoniische exploratie op Nieuw- Guinea, K.oL 
Tijdschr. 1933, biz. 561; Dr. W. K. H. Feuilletau de 
Bruyn, Economische ontwikke- lingsmogelijkheden in 
het bijzonder door koloni- satie van Europcanen en 
Indo-Europeanen, Koi. Studien 1933, 2e dl., 514； J. 
Luymes, De plaats gehad hebbende grensbepaling 
tusschen het man- daatgebied en Ned. N. Nieuw-
Guinea, T.A.G. dl. L. I (1934), 709; J. Bierdrager, 
Verslag van een tournee naar het binnenland van 
Waropdn van 14 September tot 1 October 1933. T.A.G. 
dl. LI (1934), 532; J. L., Herlevende belangstelling in 
Nieuw-Guinea, als boven, biz. 422； H. J. F. Bijl- mer, 
De dwerg-Papoea's van Nieuw-Guinea, als boven, biz. 
403; Dr. B. Vrijburg, Nieuw-Guinea roept, brochure, 
E. J. Brill, Leiden； J. G. Detiger, Een tournee in het 
binnenland van Waroppdn, Ind. Gids. 1935, afl. 1. 

WEST- EN NOORD-NIEUW-GUINEE. Zie TI- 
DORE. 

NIEUW-GUINEE (WEST- EN NOORD). Zie 
JTIDORE. 

3 0 - COEN (JAN PIETERSZ.), (Aanv. Dl. I). 8 Jan. ■' 
1587 te Hoprn.in de gereformeerde kerk ten doop 
gehouden, zoon van Pieter Jansz., geboortig van het 
Westfriesche dorp Twisk. Op 13-jarigen leef- tijd 
vertrok bij naar Rome om zich bij het han- delshuis 
Pescatore (de~Xrissclier) te bekwamen ； na een 
leertiijd van zes of zeven jaren keerde hij terug. 22 Dec. 
1607 voer hij voor onderkoopman uit op de vloot van 
den admiraal Pieter Willemsz. Verhoeff, 13 schepen 
sterk. 

Verhoeff had in last, Mozambique en Goa te 
nemen, maar beide expedition mislukten. Naar 
Patani opgezeild, vaardigde hij twee zijner sche- pen 
naar Hirado af, om daar eene factorij te ves- tigen, 
die Jacques Specx tot opperhoofd kreeg (1609). 
Intusschen hadden bewindhebbers 29 Maart J 608 
Verhoeff eene aanschrijving nage- zonden: „de 
eylanden van Banda en de Molukken is het 
principaele wit, waernaer wy schieiefi**'; zij 
moesten, bij verdrag of door geweld, v66r 1 Sept. 
1609 in Nederlandsch bezit zijn gebracht, elk met 
eene fertores voorzien. Op Banda was nog geene 
fertores; alleen maar eene factorij, en naar Banda 
zette nu Verhoeff van Patani koers. De Bandaneezen 
wilden de oprichting eener sterkte niet dulden, en 
toen hij er tegen hun wil eene trachtte op te werpen, 
werd Verhoeff, met 50 volgelingen, overvallen en 
vermoord. De vice-adnii- raal Simon Jansz. Hoen 
echter tastte door, ver- klaarde Banda Neira „aen de 
Staten-Generael, syne Princelijcke Excellentie en de 
Generale Compagnie" voor eeuwig vervallen, en 
stichtte er een fort Nassau. Coen moet daarbij 
hebben medegewerkt en van deze aangelegenheid 
aan bewindhebberen een „ breed discoers" gegeven, 
dat echter niet bewaard is. Zij moeten den indruk 
hebben gehad (toen hij in het najaar van 1(510 was 
thuisgevaren) met een buitengewoon man te doen te 
hebben gehad; namen hem althans on- middellijk in 
aanmerking tot hooger ambt: 12 Mei 1612 vertrekt 
hij opnieuw naar Indie, thans als opperkoopman, 
commandeur over twee door 

de kamer Amsterdam tjisschentijds daarheen ge- 
zonden scKepen. Aan een thuiszeilend Guinees- 
vaarder geeft hij het bericht mede, dat onder de 
krijgslieden „veel ongeoeffende" zijn, maar dat 
men die op het schip wel oefenen zal. 
Te Bantam, waar hij 9 Febr. 1613 ter reede kwam, 

trof hij cen verdrietelijken toestand aan： de logo 
verbrand, ecnige Nederlanders vermoord, de 
administratie in ver warring. Den president Mateo 
Coteels achtte Coen geheel onbekwaam en nam zich 
voor, bij den G.-G. Both op diens ver- vanging aan 
te dringen. 22 Febr. 1613 zeilde Coen naar Jacatra en 
yond daar „een schoon groot huis,,ropgetrokken, 
„maer noch onder geen stee- nen dack"； aan den 
bouw van een bijbehoorend pakhuis was de hand 
gelegd. Jacques 1'Hermite namelijk, president der 
loge te Bantam (voor Coteels), was de onveiligheid 
dier plaats een da- gelijksche ergernis, en het gclukte 
hem in November 1610 een contract met Jacatra te 
sluiten, waarbij „vrije handelinge en suffisante 
woon- plaets" werden toegestaan. Een lid van het 
Ban- tamsche vorstenhuis placht te Jacatra als stad- 
houder te vertoeven. 

De eerste G.-G., Pieter Both, was 19 Dec. 16] 0 
voor Bantam geweest, om er een ,,rcndez-vou8‘‘ te 
stichten (blijkbaar stond het denkbeeld van Goa voor 
den geest). Een Europeesche kolonisa- tie moest 
daar worden ingericht; handwerkslie- den en 
predikanten werden Both medegegeven, ook 36 
vrouwen ； de keus dcr plaats werd hem overgelaten
： Djohore, Bantam, Jacatra. V66I was voor 
Djohore te zeggen: station tusschen de Molukken en 
KoromandeJ, tevens knooppunt voor den handel op 
Patani en China. Maar Djohore was nooit 
vertrouwbaar gcblekcn, en 16 Oct. 1610 sloot het 
zijn vrede met Portugal. Wat Bantam betreft, de 
rijksbestierder wilde er geen versterking der loge 
toestaan. J3oth koos Jacatra, en verzocht daar, in 
plaats van cen Joge, een fort te mogen bouwen. De 
„koning>, evcnwel weigerde (Januari 1611), en Both 
onlscheepte nu zijn kolonisten, ten einde raad, op 
Ambon. Ook Coen kwam daar (]9 Maart 1613), en 
ergerde zich over het „beeste)ijck Jcven1, dcr 
kolonisten, (lie „croech endc cuff houden"； de 
voorlezora zijn „plompe onbesneden idioten", 
tcrwijl toch „de religie den etercksten bandt'5 behoort 
te zijn. Het is zijn eer te na, dat de vijand schijnen 
zal zijn Christendom ijveriger dan de Compagnie het 
hare voor te staan. 

]3 Mei was, uit Banda, Both gekomen; 22 Mei 
vertrok Coen in diens gezelschap naar Ternate, waar 
men nu 13 schepen bijeenhad, en cen aan- slag op 
Tidore beraamde. Het oude Portugecsche fort op 
Tidore werd 9 Juli stormenderhand go- nomen ； het 
Spaansche fort evenwel kon men niet in handen 
krijgen. Van een scheepstocht van Manila werd 
afgezien. Den 3den Augustus scheep- te Coen zich 
in bij den G.-G. naar Bantam, waar men 6 Oct. 
vernam dat de president Mateo Coteels „in den 
Heere gerust" was. Coen krijgt van Both de 
bijzondere opdracht, te Bantam ,,'G go- nerael 
comptoir als hooft te becleedcn". Zijn 
aangekondigden opvolger, Gerard Reynst, bleef 
Both te Bantam inwachten. 

Tegelijk met den brief van 1 Jan. 1 ()14 waarin 
Coen van zijn bovindingen gedurende het jaar 1613 
aan bewindhebberen verslag geeft, zendt hy hun een 
wijdloopig opstel toe „toucherende den 
Nederlantsche Indischen staef*, dat als een dis 
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cours mini sire is op te vatten. Het bclang der 
Compagnio behoeft nauwclijks bctoog. Niet al- leen 
dat men den vijand don aanvoer naar Europa 
onttrekt, maar men shiit hem van Indie zelf uit: in 
den inlandschen handel wordt nog veel meer dan in 
Europa gewonnen. De Republiek moet een 
„magnificque,, resolutie nemen: reeds is, door wat 
zij bezit, „de doore geopent". De Compagnie 
onderhoudt nu in de watercn der Molukken geregeld 
12 groote schepen cn een jacht, tezamcn bemand 
met 900 koppen； de forten daar zijn met ruim 500 
man bezet. Voorts bezit zij op Ambon een kasteel, 
houdt van de Banda-grocp het ciland Neira in 
bedwang, en heeft zoo juist het fort op Solor 
yeroverd. Op de kust van Koromandel, op Sumatra, 
de kust van Java, Borneo, Celebes, Patani, Japan, zal 
zy het door kloekheid van de mededingers moeten 
wilinen. 

Tot dusver wordt de clagelijksche strijd tegen den 
vijand in de Molukken bekostigd uit de winst, op de 
retouren naar patria behaald. Dien oorlog op te 
geven is omnogelijk: er moeten dus andere profijten 
worden gezocht. De inlandsche scheepvaart zal van 
de specerij-eilanden moeten worden geweerd. „De 
religie dient in de Moiuc- ques voor dees tijt in 
geenderley manieren ge- touchecrt"; men heeft de 
Ternatanen noodig niet alleen om het land tegen den 
vijand te be- waren, maar ook om er de nagelen te 
teelen. Op den duur echter zal men moeten trachten 
„de plaetse te peupleren ende selven volck ende on- 
dersacten te crygcn", opdat men van kwaad- 
willigen onafhankelijk zij. „Datter eens in onse 
vaderlandt gercsolveerdt worde eenighe jaeren after 
den anderen een machtige vloote herre- waerts te 
sciiidcn ende colonie te planten, alsoo dit de cenigen 
mid del is om Indien te verseecke- ren ende ccn seer 
magnifique dact to doen Reikcn de micldelen der 
Coinpagnie tot zoo groote expeditie niet toe, dat zij 
van landswege on- derstcund worde. Behalve 
zeevolk en soldaten moeten ter kolonicplanting 
gezinnen worden aangevoerd, onder genot van 
„borgcrlijcke poli- tic" cn „gcnieyner volckeren 
rechtn. Dat men dan Manila, Macao, Malaka, 
Meliupoer bespringe, zich van den Chineeschcn 
handel meester make, den kleedjcHhandel in handen 
der Compagnie levere, met hulp van den “coninck" 
van Ceylon de Portugcezen ook van dit eiland 
verdrijvc! 

Doch zulion particulieren den handel der Com-
pagnie niet onderkruipen ? Ecnig kwaad zal niot te 
vcmiijilen zijn, doch het voordeel overweegt. „Wat 
deeso vryluyden conquesteercn, haer slae- ven endo 
rniddclen, sullen mede in tyde van noot ten dicnste 
der Compaignie sijn.... Sien wy niet fonser 
Hchanden do Chineesen, dio mede vremdelingcn als 
wy sijn?... . Doch do personen, die harrowarts 
werden ghesonden, diencn paci- ficq ende ervaeren 
te sijn....''. Welke echter hun economische rol zal 
zijn on hoe zich die met het nionopolie der 
Coinpagnie verdraagt, staat hem nog geenszins held 
er voor den geest. „De peuplatie van eenige plaetsen 
in U.E. discours gestelt", antwoorden hom hecren 
meesters uit Amsterdam,. 21 Nov. 1G14, „wert by 
ons oock wel ten hoochsten noocligh govonden; dan 
soo- lango wy in de Molucques de handen soo vol 
werex, ende ointrent Bantam geen verseeckerdo 
plaetse hebben, soo kan daerin weynich gedaen 
worden". Hun G.-G. Reynst (4 Nov, 1614 to 

Bantam aangokomen) hebben zij de vestiging van 
een rendez-vous in Straat Soenda aanbevo- len, „om 
aldaer mettertijt colonie te planten"； Coen mag 
hem bij de kcus behulpzaam zyn, en mag 
Bcwindhcbberen daarover ook particulier schrijven. 
Lid van den Raad van Indie is Coen eerst geworden 
bij benoeming door Reynst op 13 Nov. ； tenzelven 
dago wordt hij benoemd tot president der kantoren 
te Bantam en te Jacatra; directeur-generaal van alle 
kantoren in Indie. Daarmede vangt eene nieuwe 
registratie zijner resolution en uitgaande brieven 
naar alle Indische kwartieren aan. 

Intusschen was hy, bij brief van 10 Nov. 1614 aan 
Bewindhebberen, op zijn discoers van 1 Jan. 1G14 
teruggekomen. Wat uit verscheiden kwartieren 
vernomen was, bevestigde hem in zijne meening. 
,,Daer moet een groot capitael wesen, soo men 
jaerlijex alle de comptoiren behoor- lijcken met 
cleeden sal versien.... Alsoo ver- staen, dat in 
Araccan, Pegou ende Bengala, maar voornemelijek 
over de stadt Tanasseri in Siam, een treffelijeke 
negotie can werden gedre- ven, hebben last gegeven 
dat daervan een onder- soeck werde gedaen". Den 
,,koning" van Jacatra blijft het om geld te doen; 
„daeris tusschen Bantam en Jacatra onsenthalven 
seer grooten ja- lousie". — Coen keurt af dat de 
gouverneur der Molukken, Laurens Reael, zoo 
groote scheeps- macht in die watereii vasthoudt： 
de schepen kun- nen elders meer nut doen. Tot het 
drijven van den inlandschen handel acht Coen een 
kapitaal van 700.000 realen vereischt; daarmede 
eenmaal Indie voorzien hebbende, dienen de heeren 
meesters tot retour naaYpatria nog bovendien 
1.200.000 realen beschikbaar te hebben. 

Nog eer hij antwoord heeft op zijn vorig discours, 
gedraagt zich Coen of hij het denkend hoofd van 
Compagnie's bestier in Indie is. Doch laconiek 
antwoorden de XVII, 30 April 1615, „dat U.E. 
vermanen van alle jaren 1.200.000 realen te 
seynden, daerop sal dienen voor ons advijs, dat de 
meyninge van de Vereenichde Compagnie zulx niet 
en is". 

Een brief van 27 Dec. 1614 herhaalt de diepe 
teleurstelling over wat Coen de zorgeloosheid der 
heeren meesters acht. Men had gehoopt, met Reynst 
volkomen van a lies voorzien te zullen worden; 
„men heeft claarna gehaeckt als een visch na 't 
water... . Mon soude bycans seggen dat, naor 
alsulcken doone, na de generale Neder- lantsclie 
ruyne getracht wort...Reynst was naar Banda om 
zich gowapenderhand meester te maken van het 
eiland Pocloe Ai, waarna men hoopte de Banda-
grocp geheel te kunnen be- heerschen ； daarna zou 
hij Ambon en de Molukken voorzien, om 
vervolgens de blokkade't zy van Manila, 't zij van 
Malaka te ondernemen. 

Coen's volgende brief naar patria, van 3 Maart 
1615, bericht do aankomst van nieuwe Engelsche 
schepen; er waren er al op Banda en op Ambon 
geweest; zij expedieeren nu op de westkuat van 
Sumatra, op Japan, en nogmaals op Ambon； zij 
willen maaien waar de Nederlandsche Compagnie 
gezaaid heeft, alsof dit hun, „wegen d,autoriteyt van 
haeren coninck over de Nederlantscho na- tie", vrij 
zou sta&n to doen! 

Ook de volgende brief (22 Oct. 1615) begint in 
mineur: "Mogen wel versekert wesen, dat nyet 
alleeu den Chinesen handel, maer oock de 
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geheele Indische negotie voor de Compagnie te nyet 
gaen sal". — Reynsfs aanslag op Poeloe Ai, met een 
macht van 550 ondernomen, was jammerlijk 
mislukt. lets beter was Reynst ge- slaagd op Ambon, 
waar hij twee Engelsche jach- ten had verjaagd. 
Over het be wind van Read blijft Coen ontevreden. 
In Jacatra hebben de Engelschen nu mede residentie 
genomen, en zijn ons naar Djambi, Patani, Siam en 
Japan gevolgd. Reynst, na de Molukken voorzien te 
hebben, is thans met zijne scheepsmacht naar 
Bantam te- ruggekeerd, om de vloot uit patria te 
blijven in- wachten; de tocht tegen Malaka wordt o 
verge- laten aan Steven van der Haghen. — Een 
brief van Coen, van 27 Oct. 1615, bericht diens ver-
trek, met 6 schepen. 

De schepen uit patria kwamen 2 Dec. 1615 te 
Bantam aan； 7 Dec. 1615 overleed Reynst te 
Jacatra； Coen geeft daarvan 25 Dec. bericht.— 
„Het different tusschen Bantam en Jacatra is weder 
toenemende" (brief van 5 Jan. 1616).— Dienzelfden 
5 Jan. 1616 kwam een schip uit patria aan waarin de 
XVII ampel verslag doen van ondcrhandelingen met 
de Engelsche O.I.C. gevoerd. Was deze Compagnie 
bereid, in de kos- ten van den oorlog tegen Spanje 
gelyk op met de Nederlandsche te deelen ? De 
Engelschen ver- klaarden zich ongelast, waarop de 
onderhande- ling werd afgebroken. Zij machtigen 
hun diena- ren in Indie zich daartegen, doch niet dan 
naar behoorlijke “insinuatie", te verzetten. In ant- 
woord meldt Coen (14 Jan. 1616), dat de insinua- tie 
aan John Jardin, overste der Engelsche negotie te 
Bantam, beteekend is. — Steven van der Haghen 
heeft voor Malaka „twee geweldige gal- lioenen 
ende een craecke van oorloge” vernield. Zijne vloot 
(schrijft Coen, 31 Maart 1616) was nu terug, en 
werd voor de Molukken bestemd, waar, blijkens 
onderschepte brieven, een aanval der Spanjaarden te 
wachten was. Doch die groote toeleg (brief van 10 
Oct. 1616) is verijdeld: Don Juan da Silva, die 
meende de Nederlandsche vloot nog voor Malaka te 
zullen vinden, was, met 25 zeilen in al, van Manila 
uitgezeild om haar te vernielen, maar had ze gemist, 
was ziek gevallen en in Mei te Malaka overleden. 
De Spaansche vloot heeft niets uitgericht dan het 
garnizocn van Malaka te versterken, en is 
vervolgens naar hare basis teruggekeerd. 

Poeloe Ai was nu (door Jan Dircksz. Lam) met 9 
Nederlandsche schepen veroverd； de bevolking 
was naar het naburig Poeloe Roen gevlucht. Poeloe 
Ai was nu opnieuw bevolkt met 446 in- boorlingen 
door Reael van het eiland Siau ge- licht, 100 vrije 
inboorlingen van Solor, 30 Mar- dykers en 64 
gevangen Spanjaarden en Goeserat- ten, te zamen 
794 zielen. De vrede heeft na Lam's vertrek niet lang 
geduurd: 246 Siauers zijn door de Bandaneezen 
ontvoerd, en tot weer- wraak zijn door de bezetting 
van het fort Nassau 90 Lontoreezen aangehouden. 
Intusschen was Reael, toen alle schepen in de 
Molukken by el- kander waren, bij meerderheid van 
stem men tot G.-G. verkozen. Er waren toen 16 
schepen bijeen geweest: die van Lam en Van der 
Haghen, en ook de vijf waarmede Joris van 
Spilbergen, door de XVII via Straat Magellaan 
geexpedieerd, zoo juist uit de Stille Zuidzc.e was 
komen op- dagen. 

De Engelschen hebben nu 7 schepen in Indie en 
er zijn er 6 onderweg, zoodat zij zeker, om 

lading te vinden, Ambon, Banda on de Molukken 
opnieuw zullen aandoen. 

Bij brief van 4 Febr. 1616 hadden bewindheb- 
bers gelast, de expeditie, door Isaac le Maire uit- 
gerust om bezuiden Vuurland een nieuwe door- 
vaart te zocken, bij aankomst in Indie den handel te 
beletten en de schepen aan te slaan. Coen bericht (10 
Dec. 1616) dat hieraan voldaan is; het volk is 
gedeeltelijk in dienst der V.O.C. genomen, 
gedeeltelijk op haar vaartuig naar patria inge- 
scheept. — Verschillendc uitgediende personen 
hebben verlof bckomen, zich als vrijburgers neder te 
zetten in de Molukken, Ambon en Banda. Op eigen 
vaartuig mogen zij daar dan rijst of snuiste- rijen 
invoeren, maar geen kleedjes of zijde. Hun gage is 
op zes maanden na betaaid, zoodat men ze 
eenigermate in de hand heeft. 

Brieven door Coen op 22 en 30 Maart 1G17 aan 
bewindhebberen gezonden, zijn niet bewaard, doch 
de inhoud is uit Coen's resolutieboek te re- 
construeeren. Uit Dieppe waren in Mei de Mont-
morency en Marguerite vertrokken, „waerop di- 
versche Ncderlanders syn", die vroeger onder de 
V.O.C. hadden gevaren. Zij kwamen in Februari 
voor Bantam, waarop 17 Nederlanders in dienst der 
V.O.C. werden genomen； naar Ambon en Banda 
werd order gegeven, de Fransche schepen, zoo die 
daar mochten aankomen, desnoods met geweld te 
doen vertrek ken. 一 De Fransche schepen (vervolgt 
nu Coen's brief van 22 Aug. 1617 uit Jacatra) liggen 
nog te Bantam, en moeten, bij gebrek aan geld, 
geschut verkoopen, om aan provisie te geraken. In 
Januari zijn twee Engelsche schepen voor Poeloe 
Roen gekomcn, en door Cornelis Dedel, van Ambon 
tegen hen af- gezonden, buitgemaakt; het andere is 
naar het fort Nassau opgebracht. Reael, naar Banda 
ge- komen, biedt de Engelschen hun beidc schepen 
aan, zoo zij Poeloe Roen verlaten willen, doch zij 
antwoorden het met de wapencn tc willcn ver- 
dedigen, en Reael acht zijne macht te goring, om tot 
den aanval over tc gaan. — Tusschen Reael en Coen 
is verschil gerezen ter zake van het weren der 
„inlantsche vrccmdclingen" uit de Molukken en 
Ambon: Reael acht dien maatregel ,,dangcreu8‘‘. 
Hun toclating zal volgens Coen altijd aanleiding 
geven op inbreuk op de contracten,—— De 
Franschen (brief van 1 Sept. 16J 7) hebben al 22 
stukken geschut verkocht, cn zijn nu ook van plan de 
Marguerite te verkoopen of verlaten (het werd 
eindelijk aan Goeseratten te Bantam ver- kocht) en 
met de Montmorency alleen naar huis te keeren (dit 
geschiedde blijkens brief van 18 Dec, 1617). — 
Reael heeft Coen ad vies gevraagd, waar het rendez-
vous zal worden aangelegd; „hebbe sijn E. geraden 
metten eersten herwerts te comen,^, Reael verkiest 
altijd „soete middelen", en Coen ,,horde". 

In October komen 6 schepen te Banta in uit patria 
aan, die brie ven van de bewindhebbers 
medebrachten, gedagteekend 26 Nov. 1616. Zij 
bieden Coen / 300 per maand aan, inits de Com-
pagnie nog 3 jaren dienende; wil hij nog 5 jaar 
blijven, dan zal hij buitendien na thuiskomst een 
gepaste vereering genicten. Kolonie in Ambon en 
Banda te planten komt de bewindhebbers wen- 
schelijk voor; de bijzonderheden, vrije hande], 
uitdeeling van land cn vruchtboomen, inoeten zij 
hun dienaren in Indie overlaten. Van kapitalen 
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van 700.000 realen tot den inlandschen en 1.200.000 
realen tot den buitenhandel kan echter geen sprake 
zijn. 

Reael (hcrvat Coen zijne berichtgeving, 10 Nov. 
1617) is te Bantam wel aangekomen. „In- terim 
connen van Jacatra ons genochsaem van een 
provisionele rendevous dienen, gelijck tot noch toe 
geschiet is.... lek hebbo moet metten coninck van 
Jacatra alsoo te verdragen". Tot de continuatie zijner 
diensten doen bewindhebbers een te gering bod. Het 
is volkomen duidelijk dat Coen, die zich een 
bezoldiging van mcer dan / 300's inaands vooratelt, 
geen ander ambt kan hebben begeerd dan dat van 
G.-G. Had hij zich gevleid tot opvolger van Reynst 
te zullen worden verkozen ? 

Waarschijnlijk wel; over Reael is hy van den 
aanvang af slecht te spreken. Reael stelde Coen 
hooger dan deze hem. Het ambt van G.-G. was door 
hem zonder ingenomenheid aanvaard. 22 Sept. 1616 
had hij aan bewindhebberen geschre- ven, dat hij na 
ommekomst van zijn verband (dat nog twec-en-een-
half jaar zou duren) liefst thuis zou varen, en hun 
verzocht, uit de in Indie aan- wezige dienaren een 
opvolger te willen benoemen. Hij laat hun de keus 
uit Coen, IIans de Hase of Dedel; Coen wordt 
daarbij genoemd „een per- soon van grooten 
oordeel, neerstich ende cloeck- moedich, die ter 
plaetse leyt daer den stant van geheel Indien hem 
thuys compt". Het zou 1617 worden, eer de XVII op 
dezen brief een besluit konden nemen, en 1G18, eer 
dit besluit iiaar Indie kwam. 

Een brief van Coen uit 10 Jan. 1618 geeft verslag 
van zijn ovcrleg met Reael omtrent het be- grypen 
van het rendez-vous; „Schijnt, dat die in de 
jurisdictie van Jacatra wel soud mogen val- 】en‘‘. 
Reael is 27 Dec. van Bantam weder naar do 
Molukken vertrokken. 一 Nogmaals over zijn 
bevordering: „de Hecre geve ons Synen segen ende 
U. E. libcraler gemoct". — Twee Fransche schepen 
van St. Malo zijn door Straat Malaka naar Bantam 
gczeild, inaar beneden Bantam om de oost vervalleii 
en van elkander geraakt. Reael heeft 28 Dec. hun 
vice-adiniraal St. Louis ont- nioet en op dreigement 
uit dit schip 10 Nederlan- ders gelicht. Jlct andere 
schip, St. Michel, wordt door Compagnie's schepcn 
opgewacht, om visite te doen. Kort v66r het 
aanhouden van do St. Louis kreeg Read (gclijk 
Coen's ecrstvolgende brief van 1J Maart 1618 
verhaalt) ook do St. Michel in het zicht en lichtto er 
de Nederlanders uit. De Franschc adniiraal blcek 
overleden en door een Nederlander, Hans de 
Decker, vervangen, dien Reael naar Bantam zond; 
do Decker wist ovenwel aan boord van een Engelsch 
schip te ontvluchtcn dat hem aan den rijksbestierder 
uit- leverdo. Coen nam daarop de St. Michel, die 
toen van Jacatra naar Bantam aanzeildo, in arrest, 
doch de rijksbestierder geliet hem of hij de terug- 
gn-vo van de St. Michel af zou dwingen; hij ver- 
bood don afscheep van peper en de sabandar zeide
： „ Wilt gy oorlogh, suit ons wel vinden". Coen gaf 
hierop last, de loge af to broken, en lict dit ten hove 
aanzeggen, waarop de rijksbestierder bijdraaide. 
Het staat nu bij Jacatra het rendezvous to verkrijgen
； „oni gelt is het hem en sijnnen adel te doen. De 
saecke staet nu tusschcn *t loven on bieden. *t 
Succes staet U.E. inct de nacsto te verncmcn". 
<1 Het verveelt my bykana, do stomnie vorflout 

ende de penne wort traech" te moeten herhalen, „dat 
U.E. haer altoos in 't een off ander meacin laten 
vinden.... Ontsiet noch en vreest U vyanden niet.... 
In groote interprinsen moet de corragie groot, ,t 
gemoet nobel ende liberael syn, off het is beter dat 
men *t niet begint.... In veele daer ghylieden thien 
bespaert, wort de Compagnie wel hondert schade 
gedaen. Neemt de vryheyt ten goede, want ay wort 
tot U.E. ende 't gemeene beste gebruyckt". 

Men moest dezen man ontslaan, of (zij het met 
vreezen en beven) hem vertrouwen. Bewindheb-
beren hadden reeds, sedert eenige maanden, het 
laatste verkozen. 

Had Coen dikwijls over traagheid van Com- 
pagnie's schepen moeten klagen, het schip Tho- len, 
dat hem in kennis stelde van het besluit, door de 
XVII op Reaefs aanbod van ontslag genomen, had 
een zeer voorspoedige reis gehad： eind October 
1617 uit het vaderland vertrokken, was het 30 April 
te Bantam. De brief der XVII (van 25 Oct. 1G17) 
valt met de deur in huis: ter jongste vergaclering, te 
Middelburg gehouden, is, bij eenparige stemmen, 
Coen tot G.-G. benoemd, op / 600's maands, 
ingaande zoodra hij, bij aan- komst in de Molukken, 
zijne commissie aan Reael zal hebben vertoond. 
Coen wordt gemachtigd, bij geheim bi 1 jet, in zijne 
commissie te leggen, een opvolger voor het geval 
van zijne aflijvigheid te benoemen. 

Coen antwoordt bij brief van 24 Juni, uit Jacatra, 
dat hij van plan is zoo spoedig mogelijk naar de 
Molukken te vertrekken. Over het ren- dez-vous 
geen woord； blijkbaar neemt hij zich voor, geheel 
zijn gang te gaan. — Het bleek dat Hans de Decker 
niet meor bij den rijksbestierder were! schuil 
gehouden: hij was door eenige Ja- vanen heinielijk 
in Straat Soenda aan boord van een naar Europa 
vertrekkend Engelsch schip ge- bracht. Coen gaf 
echter de St. Michel niet vrij, daar hij vernomen had 
dat de St. Louis omtrent de Roode Zee, onder de vlag 
der Nederlandsche Compagnie, Goeseratsche 
schepen had geplun- derd. Hij gaf bevel het naar 
Jacatra te doen ver- zeilen, doch, op drie man na, 
bleken de Fran- schen, met achterlating van lading 
en a lie bagage, hun schip te hebben vcrlaten; Coen 
liet het verchibbelen on ten dienste der Compagnio 
ge- bruiken. — Do St. Louis (brief van 29 Sept. 
1618) is van Bantam naar St. Malo teruggekcerd. 

Een Engelsch schip (vervolgt Coen's bericht- 
geving, 26 Juli 1G18), do Solomon, is met zyn by- 
hebbend jacht do Attendant 4 April door 4 Ne-
derlandsche schepen genomen. De Engelsche op- 
varendon zijn over de schepen en forten ver- deeld 
； 22 Bandaneezen, die zich niet gevangen wilden 
geven, hebben zich doodgevochten.— Door goeden 
ijver dcr predikanten Danckaert en Tieleman 
Theunisz begint de exercitie van religie en school op 
A in bon toe te nemen. 

Die het met Bantam aanlei (brief van 29 Sept. 
1618), kon niot met Jacatra to vriend blijven. Over 
een nieuw contract, dat Coen met den rijks- 
bestiorder hoopte to kunnen sluiten, werd hij aan do 
praat gehouden. Maar ook de onrust nam te Jacatra 
met den dag toe. Den 24sten Aug. kwam een 
inlander Coen verzekeron, dat een aantal grooten de 
loge hadden willen afloopen, maar koning en 
sabandar haddon het belet. Hij deed nu geschut 
planton en de rieten bijgebouwen der 
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loge, uit vrees voor brandstichting, afbreken. Het is 
nu het oogenblik, meent hij, het rendezvous eens 
voor al met geweld te begrijpen. Men heeft op dit 
oogenblik 8 schepen te Jacatra aan de hand, waarvan 
eerlang twee naar het vader- land, en andere naar 
verschillende kwartieren zullen moeten vertrekken. 
Van de Oost verwacht men een schip om 
verdubbeld, en een om ge- sleten te worden. Zes zijn 
in de Molukken, be- stemd om naar Manila te varen. 
,,Datte hee- ren metten eersten herwaerts aen 
gelieven te senden groote menichte van volck, 
menichte van schepen ende groote somma gelt, met 
alderley nootlijkheden.... Dispereert niet, ontsiet 
uwe vyanden niet, daer en is ter werelt niet dat ons 
can hinderen noch deeren, want Godt met ons is; en 
trect de voorgaende misslagen in geen consequentie, 
want daer can in Indien wat groots verricht ende daer 
connen tegelijck jaerlicx groote rijeke retoeren 
gesonden worden.  '' 

Een na-brief (5 Oct. 1618) deelt mede dat hij den 
4den October zijn raad had ingelieht van de 
benoeming tot G.-G., en dat de heeren van den raad 
„geensints goet connen vinden dat ick met d'eerste 
schepen innewaerts varen soude, maer is 
gearresteert, dat vooreerst noch blyven sal". 

Nader beraad (brief van 12 Nov. 1618) deed 
aannemen, dat het huis te Jacatra zoodanig kon 
worden versterkt, dat daarmede alle geweld ge- 
keerd kon worden. Die van Bantam en Jacatra 
zonden hunne spieen, maar hadden geen mood, het 
werk te verhinderen. „AIs nu is dcse coninck besich, 
om sijn stadt te verstercken en rontsom- me in 
steenen muren te leggen". 

De koning van Jacatra (brief van 14 Jan. 1G19 
beoosten JagaraUii,^ schip d'Oude Sonne) is met de 
vers terking van zijn stad voortgevaren. Hout en 
steen, door Coen op levering gekocht, sloeg hij aan. 
Te Bantam hadden de Engelschen 10 schepen bijeen
； 8 Dec. kregen zij er 5 uit patria by, onder een 
nieuw admiraal, Sir Thomas Dale. Het schip Swarte 
Leeuw, van Patani naar Jacatra, verviel 14 Dec. 
tegen den avond onder Poeloe Pandjang en ging daar 
voor anker, omdat het te laat was de reede van 
Jacatra te halen; vier Engelsche schepen hebben het 
buitgemaakt en hidden de bemanning gevangen. Te 
Jacatra werd het nu een wedloop tusschen Coen en 
den koning in het optrekken van versterkingen; de 
koning kwam met de zijne eerder gereed. De rivier 
tusschen het fort en de reede vond men met palen 
afgesloten. 

Den 23sten bespeurde men dat op het terrein der 
Engelsche loge, aan de overzijde van de Ne- 
derlandsche, door de Javanen een wal werd 
opgeworpen die reeds een vadem uit den grond was: 
een „baterye recht op onse neuse*'. De Engelsche 
loge werd vechtenderwijze ingenomen en verbrand; 
het kostte 11 dooden en 12 gewonden. Den 25sten 
werd vruchteloos een bolwerk aan- gevallen, dat die 
van Jacatra op den westhoek van de uitmonding der 
rivier hadden opgericht; een luitenant en 3 man 
kwamen daarbij om. Daar het kruit niet lang meer 
zou strekken, bleek de meerderheid van den raad van 
gevoelen, dat het beter ware, geld, volk en goederen 
in te schepen en het fort te verlaten. Daartoe moest 
eerst de rivier door het uittrekken der palen worden 
vrijgemaakt; het geschiedde. Nu was nog het 
bolwerk in den weg dat men den 25sten 

vruchteloos had aangevallcn. Den 30sten kreeg men 
de Engelsche schepen in 't zicht. De raad besloot dat 
Coen zich onmiddellijk aan boord zou begeven en de 
Engelschen tegemoet loopen. In het fort bleven 
achter Pieter van den Broeck als commandeur, Jan 
Jansz. van Gorcum als kapitein, en Abraham 
Strijcker als luitenant, met 250 geweervoerenden. 
Aan leeftocht was er genoeg, maar slechts 30 vaten 
kruit, waar Coen van de schepen nog J 0 byvoegde. 
Aan geld blcef er voor 100.000 realen achter, en aan 
koopman- schappcn evenveel. 

31 Dec. zette, met den landwind, Coen met 7 
schepen zoo na aan de Engelsche vloot als hij ko- 
men kon. Na noene, met den zee wind, kwamen de 
Engelschen op hem af, en eischten de vloot 
vruchteloos op. Om te voorkomen dat de Be.rge.r- 
boot, van Djambi naar Jacatra, de Engelschen in den 
mond liep, lichtte Coen het anker en trachtte boven 
den wind te geraken. Den 2den Januari ontwaarde hij 
de Bergerboot; dien dag bleven de Engelschen drie 
uren met hem slaags, maar hadden geen lust te 
enteren ； Coen verloor in het ge- vecht zeven man, 
maar won de Bergerboot. 's Avonds zetten beide 
vloten het onder den wal. Er gingen stem men op den 
strijd te hervatten； anderen achtten dit niet 
raadzaam, bij gebrek aan kruit. Toen echter den 3den 
de Engelschen versterking van 3 schepen uit Bantam 
kregen, leek de strijd al te ongelijk, en lict men het, 
met leedwezen, om de Oost Joopen ； aan die van 
het fort werd gelast de plaats te houden zoolang het 
mogelijk was; „soo ,t geviele dat die niet houden 
cost, soo maeckt dan accoort met d'Engelsen". Met 
vier schepen (dric zijn om verversching ge- zonden, 
en een naar patria) zet hij de reis naar Ambon voort, 
„om met den eersten vandaer wc- der met alle macht 
naer Ban tain te keeren, 't fort Jacatra te assisteren 
ende revengio van d'JEn- gelschen te halen". 

Als hij, 5 Augustus 1619, zijn volgcndcn brief 
schrijft, is het rendez-vous al begrepen. 

Men was 4 Februari te Ambon ter reede, waar men 
3 schepen vond； den Gden kwam daarbij een uit 
Banda； 20 Febr. ver trek t Coen nanr de Mo- 
lukken. Jo Maart, voor Batjan, konit J<eael met een 
schip bij Coen, en vaart in diens gezelschap naar 
Ambon terug, waar men wederoni 3 andere schepen 
vereenigd vindt, spoedig door nog 3 andere gevolgd. 
Inmiddels ontplooit hij (23 Maart) het karakter van 
G.-G. en benoemttot Jiaden van Indie Pieter de 
Carpentier, Arent Maertsz., Willem Jansz., Andries 
Soury en Herman van Speult. Men besluit alle 
Engelsche schepen, waar men ze ook vinden zal, aan 
te vallen. 1 April kwam nog van Djambi de Tiger 
aan. Dit jacht had Jacatra aangeloopen en bracht 
bericht hoe de zaken daar stonden； het luidde niet 
gun- stig. 5 April vertrok Coen van Ambon met 12 
schepen; voor noodzakelijke diensten in do AIo- 
lukkenzee blcef eenig klein vaartuig achter. Don 
9den liep de snelzeilende Ceylon naar Jacatra 
vooruit, met Pieter do Carpentier en Andries Soury 
aan boord, om het ontzet aan te kondigen. Den 21sten 
overleed een der nieuwe raden, Arent Maertsz., in 
wien Coen een ijverig dienaar be- treurde. Tusschen 
2 en 14 Mei kreeg men bewea- ten Madoera (behalve 
de Ceylon) nog 6 nieuwe schepen bijeen (waarvan 
twee uit patria geko- men), zoodat men besloot niet 
langer naar den 
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Arent en Groenen Leeuw (die nog van Timor 
moesten komen) to wachten. 23 Mei was de ge- 
heele vloot voor Japara (waar men een wraak- 
oefening hield, claar' cTe'inLtttaram de logo had af- 
geloopen) ； hi er kwam de Ceylon by de vloot 
terug met het bericht dat de Engelschen, 11 schepen 
sterk, in Straat Soenda waren gaan liggen,,,pre-
paratie makende omme door te gaen, soo haest onse 
compste vernemen souden". De vloot blijkt 1220 
koppen sterk. De laatste vergadering wordt 
gehouden ter reede van Jacatra, 28 Mei, waar met 
eenparige stemmen tot de landing wordt be- sloten. 

Het bleek Coen dat bij zijn terugkeer maar wei- 
nig minder kruit in het fort was verschoten dan bij 
zijn vertrek, zoodat de oorlog „meest met praetjens" 
moest zijn gevoerd. 

De situatie was er beheerscht door de verlan- gens 
eerst, de foutcn later, van den rijksbcstierder van 
Bantam. Zijn gezichtspunten waren: dat de handel 
te Bantam gevestigd moest blijven en niet vcricgd 
naar Jacatra, en dat hij te Bantam zelf de 
Nedcrlanders tegen de Engelschen moest kunnen 
uitspelen en omgekeerd. Voor het oogen- blik waren 
de Engelschen aan de bovenhand. De 
gevolgtrekking was voor Bantam niet ver te zoe- 
ken. 

Sir Thomas Dale wilde het Nederlandsche fort 
wel aan den regent van Jacatra ovcrlaten om het te 
verniclen, mits deze vooraf verlof gaf tot den 
wederopbouw van hun eigen verwoeste loge. Voor 
men het hier over eens wos wilde hij hem tegen het 
Nederlandsche fort geen hulp vcrlee- nen. I'egen 
betaling van 2200 realen gaf eindelijk de regent het 
gevraagde verlof (17 Jan.)； hij had de 
gescliutbcdicniug dcr Engelschen noodig om het 
fort to neinon. J)e Engelschen begonnen nu hun 
gescliut tc Linden en in battcrij te stellen. 

Maar terwijl bij aid us met do Engelschen on- 
derhan(ic]dc, had de regent al dezen tijd ook met de 
Nedcrlanders in betrekking gestaau. 

Aanvankelijk richtte van den Broeck's geschut in 
de kota zware schade aan; er was den regent allc8 
aan gelegun, lict oinniddellijk tot zwijgen to 
brengen; 14 Jan. bood hij daaroni herstel van den 
vredc aan. Van den Broeck benoemdo onder- 
handclaars, die 19 Jan. inct den regent overeen- k 
wain on dat tot Coen's terugkeer aan het fort (aan 
welks voltooiing de laatste weken met kracht 
gcarbcid was) niet verder zou worden getiminerd. 
Do bezetting bctaalde (lit met 5000 realen in geld, 
en met klccdjes ter waardo van 1000 realen; den 
20sten Jan. werd eon en under gehoel voldaan.Dcn 
22stcn noodigdo do regent van den Brocck tot een 
vricndschapsbczock in zijn da- lam. H ij gaf met een 
gevolg van zes personen aan de uitnoodiging gehoor
； aile zeven werden zij in de gevangenis geworpen. 
Tot Josprija eischte do regent van den nieuwen 
bovelhebber, Pioter van Racy, 10.000 realen, kruit, 
lood en 2 stukken gescliut. JIij noodzaakto van den 
Broeck, wien thans allc bravade vreemd was, dezen 
eisch bij briefjes te ondersteunen, maar van Racy 
hield zich doof. 

Nog altijd was het fort niet aangevrallon. Den 
24sten hadden de Engelschen, op verzoek van den 
regent, de hoeveelheid geschut die zij hem ter 
beschikking steldon verdubbeld, en in don nacht van 
28 op 29 Januari werd cen brug over do 1,ivier 
geslagon. Den 29stcn cischte Dale het fort op, 

met aanbieding van lyfsbehoud. Van den Broeck 
werd door den regent onder den wal van het fort 
geleid, en riep van Racy toe het bij verdrag over te 
geven. Deze begon met de Engelschen te onder- 
handelcn, en 1 Februari kwam de capitulatie tot 
stand. Het fort (met bezetting, geschut en krijgs- 
voorraad) zou aan Dale, de koopmansgoederen on 
juweelen aan den regent worden overgegeven. De 
bezotting zou zich op een vaartuig, door de 
Engelschen tegen betaling te leveren, naar de kust 
van Koromandel mogen inschepen ； van den 
Broeck zou door den regent worden uitgele- verd, en 
met de bezetting vertrekken. Den vol- genden dag 
zou de overgave van fort en koopmansgoederen 
plaats hebben. Nauwelijks werd dit in het fort 
bekend, of alle tucht ging te loor； ieder eigende 
zich toe wat hij meester worden kon. 

Op dit oogenblik greep Bantam in, dat zich de 
heele maand door van alles op de hoogte had 
gehouden. 

In den vroegen morgen van 2 Februari zag men 
op den linkeroever van de Tjiliwoeng eenige 
duizendcBantamsche krijgslieden opgesteld,onder 
den Sjabandar van Bantam, die de overgave van het 
fort verbood en van den Broeck opeischte. Dale 
vluchtte naar zijn schepen. De regent moest van den 
Broeck en do zes anderen uitleveren; de Sjabandar 
slaakte hun boeien en zond hen naar Bantam op. Den 
Engelschen werd verlof ge- weigerd hun geschut 
weder in te schepen. Be- vreesd voor hun geld en 
goed verzeilden zij naar Bantam. De regent van 
Jacatra werd door Bantam afgezet en de wi Idem is 
ingedreven. 

Maar nu hij tegen Bantam alleen stond, kreeg van 
Raey zyn bezinning terug. Bantam's eisch was 
overgave van het fort, dat met den grond zou worden 
gelijk gemaakt. De bezetting zou, ter reede van 
Bantam, Coen's terugkeer mogen ver- beiden. 
Bantam eischte de helft der koopmansgoederen, en 
al het geschut. Doch de bezetting weigerde, en van 
Raey doopte, onder het luiden der klokken het fort 
met den naam Batavia (12 Maart). Het Bantamsche 
leger waagde geen storm; do batterijen, door 
Jacatranen en Engelschen indertijd opgeworpen, 
werden (9 April) ver- nield en verbrand; tegenstand 
ontmoette men daarbij niet. 10 Mei waren de 
Carpentier en Soury aan land. 

*s Avonds van den 2Ssten Mei, en den 29sten, 
werd het volk uit de schepen binnen het fort ge- 
bracht. „Den 30 ditto met den dach sijn met 13 
coinpagnien en vliegonde vaendelen, sterck we- 
senclo ontront 1000 munnen, daeruut getrocken, 
hebben de stadt Jacatra met gewelt aengetast, die van 
Bantam daeruut gedroven, ende door Godts genade 
vermeestert". 3000 mannen sterk zijn die van 
Bantam daarbinnen geweest, be- halve die van 
Jacatra. „Die van Bantam deden eenige resistentie, 
maer soo haestig ons volck in de stadt was, begaven 
haer de hoop". De geheele affaire kostte maar e6n 
doodo en eenigo gewon- den； van den vijand vond 
men 9 lijkeu, maar eenigo clooden waren 
weggesleept. ,,De stadt is goheel ver brant on de 
voornaemste mueren sijn geraseert**. Uit militair 
oogpunt een volstrokt onbclangrijke affaire. Coon 
vond in de kota 29 stukken geschut; niet meer dan 3 
waren geplant, on dnaruit is geon schot gelost. 

Op 1 J uni werd met GOO man een landtocht 
gedaan, waarbij cen tamboer werd gedood. 
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,,d'Eere ende reputatie van de Nederlantse natie sal 
hierdoor seer vernieerderen. Nu sal elckeen soecken 
onse vrient te wesen. Een goet deel van 't 
vruchtbaerste lantschap ende de visrijcxte zee van 
Indien is uwe.... Bat men de Javanen niet leere 
oorlogen". 

Er ontbreekt iets a an den zegekreet. Maar de 
overwonnenen hadden ook niets verhevens. De 
jammerlijke Dale zinkt bij Coen in het niet. En aan 
haar schraper van een regent heeft Java niets verloren. 

Bantam bekroop nu de vrees, dat het eedang om het 
eigen leven zou gaan. Het eerste bericht kreeg de 
rijksbestierder door Coen zelf, die den 30sten Mei per 
prauw de verwoesting van Jaca- tra berichtte en 
eerlang .,die van Bantam', zou komen spreken. De 
stad werd in staat van tegen- weer gebracht en daartoe 
het geheele Chineezen- kwartier afgebroken. 

7 Juni was Coen voor den wal, en eischte de 
onmiddellijke uitlevering der Nederlandsche ge- 
vangenen. Er werd aan voldaan, maar Rana- 
manggala (de rijksbestierder) liet vervolgens niet toe, 
dat de log^Thaar oude bedrijf van peperin- koop 
hervatt^Coen liet nu het geld en de goe- deren der 
logfe aan zijn boord brengen en or- ganiseerde de 
blokkade van Bantam ； Batavia kon niet anders dan 
op den ondergang van Bantam worden gebouwd. 

Dale zond, langs Sumatra's Westkust, zijn 
schepen op verschillende expeditieh uit. Ook Coen 
brak zijn vloot op： 3 schepen bleven voor Bantam 
liggen, 3 werden voor Straat Soenda op wacbt gelegd, 
3 onder Hendrick Jansz. naar Pa- tani gezonden, 6 
onder Willem Jansz. naar de peperhavens op 
Sumatra's Westkust. 

Coen heeft op Ambon „ongeschickte, onge- 
regelde vrouwen" aangetroffen, die hij naar Ne-
derland terugzendt. — Hij hoopte (lit jaar een einde 
aan den oorlog in Banda te maken. — Het fort 
Jacatra, in haast ter verdediging opgewor- pen, is te 
klein tot behoorlyke huisvesting, en moet door een 
geheel nieuw kasteel worden vervangen. Maar wie 
zal het bouwen ? „Ons en ge- breeckt niet dan alle 
dinck". 

De XVIJ, minder gevoelloos dan Coen ze uit- 
maakt, deden waarlijk hun best: niet minder dan 12 
schepen tegelijk hadden zij uitgerust, die in Augustus 
en September 1619 te Jacatra kwa- mcn. Daarmede 
schrijft Coen zijn eerstvolgenden brief (7 Oct, 1619). 
De wachtschepen in Straat Soenda hebben een 
Engelschman verineesterd. —De Mataram heeft zijn 
onderdanen de vaart op Jacatra verboden. — 
Chineezen zijn er nu 3》 400 te Jacatra. 

Uitvoeriger is een brief van 22 Jan. 1620: aan het 
verbod van vaart op Jacatra kan blijkbaar de Mataram 
de hand niet houden, — Hendrick Jansz., voor Patani 
komende, heeft twee Engel- sche schepen 
vermeesterd, en Willem Jansz. vier. —Tot 
versterking van het garnizoen zijn Ja- pansche 
soldaten ontboden. — De schipper Willem 
IJsbrantsz. Bontekoe heeft schipbreuk ge- leden. — 
Met Bantam is men nog „in 66nen graet"; Coen wil 
Bantam dooddrukken, door Jacatra zijne functie te 
doen overnemen. — Hij heeft een staat van de 
scheepsmacht in Indie doen opmaken, die 38 schepen 
en jachten, met nog 7 sloepen en fregatten vermeldt. 
Worden 

bewindhebbers te zeer om uitdeeling gekweld, dat 
men dan de zaak aan de Staten-Generaal ver- toone, 
opdat men uit de gemeene middelen de Compagnie 
soulageere; beter den oorlog hier te voeren dan den 
vijand op de grenzen te verwach- ten. Groote 
middelen zijn noodig om Jacatra to peupleeren. 
Bovenal noodig zijn vrouwen. 

Om Bantam de visscherij te benemen (brief van 11 
Mei 1G20) bedient men zich nu van prau- wen „op 
de Javaensche maniere gemandt". De hoeveelheid 
volk laat nu wel toe 1000 koppen te velde te brengen 
om een einde aan den oorlog in Banda te maken, maar 
men kan niet tegelijk de Engelschen opzoeken, die 
nog 10 schepen sterk zijn en er nog 6 te verwachten 
hebben. Na herhaalde overweging is op 18 Febr. 
besloten, den tocht tegen Banda voor ditmaal uit te 
stel- len. — „De spraecke gaet nu, dat de Mattaram 
100.000 mannen doet prepareeren om ons tot Jacatra 
aen te tastcn". 

Reeds sedert 1611 had de Engelsche Compagnie 
koning Jacobus met klachten over hare Neder-
landsche zuster overstelpt. De Staten-Generaal 
hadden geantwoord, dat uitsluitend de Nederlandsche 
Compagnie den ]ast der verdediging tegen 
Spanjaarden en Portugeezen droeg. Nu naderde 
evenwel het Twaalfjarig Bestand zyn einde, en de 
Staten-Generaal waren huiverig zonder 
overeenkomst met Engeland (dat in de verleiding 
komen kon, een Spaanschgezinde houding aan te 
nemen) de toekoinst in te gaan. Te Londen werd nu 
19 Febr. 16】9 besloten, el- kander alle genomen 
schepen en gocderen terug te geven. Nader werci 
overcengckomen (17 Juli 1619), dat in de Nolukken, 
Ambon en Banda de Engelschen een derde van den 
ha nd cl zullen ge- nieten. Een Raad van Defensie van 
achl leden, vier van iedere partij, wordt ingcstekl. Een 
vloot van defensie van 20 schepen. ] 0 van iedere 
partij, zal dezen Raad ter beschikking staan. De 
forten die men inniiddels gezamenlijk verovert, 
zullen gezamenlijk worden bezet. 30 Juli 16J 9 
zenden gecominitteerden der XV」I te Londen Coen 
af schrift van het tractaat too met het Engclscho schip 
den Bull. Oplettendhcid wordt he in aan- bevolen 
„opdat dJingelse U.E. in geon poinct en 
vercloecken,*. 

27 Maart 1620 kwam de Bull te Jacatra aan; een 
door de gecommitteerden der XVII medege- scheept 
onderkoopmun Jan Clant overhandigde een 
gezegelde doos, waarin de voor hem verplet- terende 
schrifturen besloten waren. Hij noemde zich „met 
harden toom gebreydelt" (brief van J1 Mei 1620). 
„Grooten danck sijn [de Engelschen] U.E. 8chu】
dich, want hadden haerwelven inet recht uut Indien 
geholpen, ende de heeren hebben hun daer weder 
middenin geseth". 

Intusschen, de bevelen moesten worden uitge- 
voerd. 13 April vertrok do Bull gezamoiilijk met het 
jacht't Herl naar Tikoe, Pariaman, Atjeh de kust van 
Koromandel om de Engelsche schepen op te zoeken. 
J 8 April trof men in Straat Soenda 1 \ Engelsche 
schepen aan (8 van de kust van Koromandel, 3 van 
Tikoe), die men naar Jacatra geJeidde; de Engelsche 
kapiteins kwamen aan boord, „ma]canderen alle eer 
ende vrient- schap bewysende". 24 April 
constiueeren zich Martin Pring, adiniraal, Thomas 
Brockedon, Augustine Spalding en George 
Muschamps als 
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Engelscho leden van den Raad van Defensie, waarin 
van Nederlandsche zijde plaats nemen Coen, Willem 
Jansz., Martinus Sonck, advocaat- fiscaal, en Jacques 
Lefebvre. Den 28sten doet Coen den Raad van 
Defensie goedkeuren niet meer met Bantam te 
onderhandelen, dat met twee Engelsche en drie 
Nederlandsche schepen bezet zal blijven, en met 10 
schepen gezamenlijk naar Manila te varen. 
Met scherpen blik onderkent Coen de moeilijk- heid, 
die weldra met de Engelschen zal rijzen. “D'Engelscn 
zijn genootsaect tot Jacatra neder te slaen, 't Is een 
superbe natie, ende wy sijn geensints van meninge 
andre authoriteyt dan de hooge mogende heeren 
Staten-Generael in 't landt van Jacatra te gedogen". 
Coen verzoekt, „soo U.E. geen eerlijcke ge- troude 
lieden becomen connen", jonge meisjes te zenden. De 
brief is nog steeds gedateerd uit Jacatra. „De plaetse 
hebbe tot noch toe geen andre naem gegeven, maer 
sulex tot U.E. dispositie uutgeslelt". — Coen 
verzoekt thans, niet later dan 1621 thuis te mogen 
varen. 
3 Juni 1G20 kwam te Jacatra het schip de Vrede aan, 
met ratificatie der in Juli 1619 met de Engelschen 
gesloten conventie. De XVII bevelen opnieuw (brief 
van 10 Sept. 1019) zich niet door de Engelschen te 
laten “vercloecken", en met name de for ten te willen 
verzekeren en bewaren, „doch verstaen evenwel geen 
hostile proceduren voor te nemen.... Wy sijn in 
cleliberatie met advijs van die van de Engelsche 
Compagnie, dat wy, met haer gemeyn oft elck apart, 
aen de Capo Bona Esperanza een reduyt oftc fort 
sullen doen leggen, ofte voorts sien eene colonie van 
ons volck te doen planten,\ het plan dat eerst vele 
jareii later door van Riebeeck zou worden uit- 
gevoerd, — Na kennisneming der ratificatien (schrijft 
Coen 31 Juli 1620) we rd het verdrag 9 Juni te Jacatia 
plechtig afgekondigd. Door Coen met een zwaar 
gemoed ； „om gesamentlijek con- questen tc doen 
is ongeraden". — Met Bantam duurt de oorJog 
voort. ― De vloot van defensie naar Manila is 
vertrokken, — Adolf Thomasz., gouverneur van Jiet 
fort te Paliakate, heeft zyn vryheid verzoeht om 
slaven te koopen cn naar Jacatra tc vertrekken. — 
Daar zijn nu 800 Chi- ncezen. — Jlct verdrict den 
Engelschen, onder NederJandsch „gcrccht en 
heer8chappien te le- ven. De raad veroordeelt een 
Engclschman, publick gegeeseld te worden gelijk hij 
het eon Chinees heeft gcdaan ； Coen wijst de 
protesten der Engelsche opperhoofden af. 一 Aan do 
blokkade van Bantam nemen geen Engelschen meer 
deel, maar laten die aan de Nedcrlariders over. „Be- 
sluyton (latter ter werelt niet en is dat d'Engel- sen in 
devoir sal doen blijven dan macht en ge- 
2G Oct. 1620 schrijft Coen (na, gelijk hij bij ie- dcrc 
golegenheid doet, in alle variation op het ko- 
lonieplanten terug te zijn gekoinen) dat Banda met 
under volk moet worden gepeupleerd. De 
garnizoenon dienen noodig versterkt: op allo forten in 
de Molukken liggen maar 440 blanke koppen, op 
Ambon 196, op Banda 245. Do sultan van Atjeh 
ontzegt beiden Nederlanders en Engelschen don 
handel op Tikoo en Pariaman. “Den Atchynder mach 
wat wupstaerten, stoffen en blasen, te sijnder tijt moet 
hyder al mode aen". De Matarain wonscht dat do 
Compagnio weder | 

een kantoor te Japara opent, maar het is niet ge- 
raden. — 350 vrijburgers heeft Jacatra onlangs 
aangewonnen. 

Bij brief van 8 Jan. 1G21 schrijft hij over het 
schip L'Esperance, van Dieppe, dat 15 Nov. be- 
westen Sumatra door het schip Leyden „gantsch 
machteloos" is aangetroffen, vol zieken: de Leyden 
heeft hulp verleend (het schip heeft later in Bantam 
peper gekocht, maar weigerde, waar- op was 
aanspraak gemaakt,争 aan de Engelschen en 
Nederlanders te betalen； toen het werd ge- 
arresteerd geraakte het schip in brand en de ge- heele 
lading ging verloren). „Van armoede sijn dagelicx 
veel Chinesen van Bantam by ons over- comende； 
....alles tot Jacatra, Godtloff, is abondant. . . . Daer is 
goede apparentie dat de stapel van den handel tot 
Jacatra becomen.... U.E. gelieve metten eersten 
ordre te geven wat tollen d'Engelschen, Fransen, 
Denen ende andre tot Jacatra betalen sullen.n 

Het besluit is thana gevallen, dat Coen met 12 
schepen, ophebbende 1500 koppen, naar Banda zal 
vertrekken ； de Engelschen hebben zich ver- 
ontschuldigd； het ontbreekt hen aan volk en 
schepen. — Groote behoefte is er aan „A.B.-boe- 
cken'L — Na het exploit van Banda wil hij naar huis, 
„om nieuwe cracht te mogen scheppen". 

Nog altijd heet (bij Coen) zyn stad Nieuw- 
Jacatra; 25 Aug. 1621 gaat hij in zijn uitgaand 
briefboek en resolutieboek van Batavia spreken. Den 
brief der XVII van 4 Maart 1621 waarbij zij hem 
opdragen “andermael" de stad Batavia te noeinen, 
had hij nog niet ontvangen； het schip 
Westvrieslandt, dat die aanschrijving overbracht, 
kwam eerst 13 Oct. 1G21 te Batavia aan. 

Hoe moeten wij ons de Europeesche bevolking 
voorstellen die er vereenigd was ? De verzameling 
van Coen's Bescheiden (de gencrale land- en zee- 
monsterrollen vindt men in dezen tyd nog niet) nee 
mt 1100 personen op die met name in het boek, met 
geboorteplaats, vermeld zijn； 109 zijn gekleurde 
dienaren of slaven. De overbly vende 991 zijn dus 
van Europeesche herkomst (694 binnen de 
Republiek, 294 uit Europeesche landen buiten do 
Republiek, 3 Europeanen buiten Europa geboren). 
198 zijn uit Amsterdam en naasto omgeving, 173 uit 
do Maassteden, 147 uit het Noorderkwartier, 56 uit 
Zeeland； uit de overige gewesten kleinere getallen. 
Van de vreemdelingen zijn 173 Duitschers 
(waaronder 134 van den zee- kant cn nangrenzendo 
cleelen van Nederduitsch- land geboortig), 53 
geboren in de Zuidelijke Ne- derlandcn, 18 
Skandinaviers, 15 Engelschen en Schotten, 11 
Portugeezen, 10 Franschen. Uit den aard der zaak 
zijn dit cijfers die op het geheele Compagnie*s volk 
betrekking hebben, dat evenwel Batavia steeds in- en 
uitloopt. 

„Alsoo dese plaetse ende 't geheele lant van 
Jacatra hot verleden jaer by ons met de wapenen 
geconquesteert is”，en men voorheeft, ,/t lant met 
een goedo geineente te peupleeren", wordt 29 Maart 
1620 Jan Stijns tot baljuw aangesteld. 24 Juni 1G20 
volgt eon schepenbank voor de ci- viele zaken (blij 
vende de crimineclo bij den raad): 2 van *t fort en 3 
(genomineerde) burgers die 6en jaar zitting hobben. 
In zaken tusschen burgers en Chineezen zal 
bovendien als schepen stem hebben Beacon, 
„opperste der Chinesen''. 

Eeno resolutie van 15 Aug. 1620 rcgelt do com- 
potontio van „do gereohtsluyden van *t fort". 
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kiem van den Raad van Justitie. — Bij resolutie 
tenzelven dage wordt „de stat (olim) Jacatra" voor 
wapen gegeven „een sweert van azur in een orange 
schilt, steeckende met de poincte deur een laurieren 
crans, van coleur bruyngroen". 

18 Aug. 1620 wordt een eerste politiestatuut 
ingesteld, en 27 Aug. tot notarius publicus aan- 
gesteld Melchior Kcrchem. Een plakaat heft in- 
komende en uitgaande rechten (1 Oct.); een tap- 
vergunning wordt ingesteld (9 Oct.); een hoofdgeld 
voor Chineezen (9 Oct.); a an speel- schulden der 
Chineezen rechtsgeldigheid ont- zegd (14 Nov.); 
verboden in zijn huis een bij- zit of bijzitten te 
houden (11 Dec.). 

Onder Coen's voorzitterschap of gezag zijn van 4 
Dec. 1613 tot 19 Maart 1022 uitgesproken 401 
crimineele sententien, en wel wegens plichtsver- 
zuim (53), hoogverraad (52； de Bandaneezen), 
ontrouw (33), insubordinatie (31), conspiratie (27), 
ontduiking (26), desertie (9), broken van *s heeren 
boeien (6), overschrijding van bevoegd- heid (I)； 
— totaal der vergrijpen tegen de Com- pagnie: 238; 

verwonding (29), diefstal (25), laster (18), moord 
en poging tot moord (10), zedenmisdrijf (4), poging 
tot brandstichting (1), afpersing (1), verbreking van 
trouwbelofte (1); — totaal der gemeene delicten： 
89; 

vechterij (40), straatschenderij (22), dronken- 
schap (8), besmet zijn met morbus gallicus (2), 
tappen aan jongens (2)； — totaal der wanorde- 
lijkheden en overtredingen: 74. 

Door deze sententien werden getroffen 299 
Europeanen, 54 Bandaneezen, 28 Chineezen, 11 
“swarten", 7 Javanen, 2 Japanners;—en wel tot 
boete (119 maal), doodstraf (89 maal), ,,laarzen" (82 
maal), dwangarbeid (33 maal), andere straffen (78 
maal). 

Tantae molis erat eoum co nd ere gentem. Na- 
tuurlijk heeft niet het gansche leven uit misdrij- ven 
en overtredingen bestaan, maar men kan er zeker 
van zijn dat het een wrang leven voor harde 
menschen geweest is. 

Wij zijn het detail genaderd dat ook Coen in voile 
hardheid heeft doen kennen； de onderwcr- ping 
van Banda. 

Banda wilde zich onder een vreemden heer- echer 
niet schikken, en was in haar hooggelegen 
schuilplaatsen moeilijk te bed wingen. De spe- 
cerijen waren niet alleen voor de Europeesche 
markt, maar ook voor de handelsbeweging in het 
Oosten zelf van de grootste beteekenis. 

13 Jan. 1621 — wij volgen den brief aan de XVII 
van 6 Mei, waarin hij van zijn tocht „inne- waerts" 
verslag doet — vertrok Coen naar Ambon waar hij 
14 Febr. aankwain; 23 Febr. van daar vertrokken, 
was hij den 27sten voor Banda en had eenige dagen 
later 13 schepen en 3 advies- jacten bijeen, 
ophebbende 1655 koppen en 286 gevangen Javanen 
(roeiers). Tusschen Jacatra en Banda zijn in de vloot 
gestorven 150 man. Men brengt 】4 compagnieen te 
velde van ieder 70 koppen, twee compagnieen 
Japanners ieder van 40 koppen, cn 6en compagnie 
„8warten,> van 56 koppen. 

Van de Banda-groep waren Neira en Poeloe Ai 
bezet, Poeloe Roen door de Engelschen. Groot- 
Banda, hoewel bij contract tot uitsluitende levering 
aan de Compagnie verplicht, bleef nooit volgzaam 
tenzij er een sterke macht voor de 

Banda-groep lag oin volgzaamheid af te dwingen. 
Zij stonden in verkeer met opkoopers uit Makassar 
die op hun beurt Malaka met noton voor- zSgeii. Met 
Poeloe Roen stonden zij op goeden voet. Toen men 
in 1620 van het te Londen ge- sloten verdrag nog 
niets wist, was het opperhoofd van Poeloe Roen, 
Courthope, bij een bezoek van Lon tor 
terugkeerende, door de Neder- landers overvallen, 
en, daar hij zich te weer stel- de, gedood. Zyn 
opvolger had daarop de Lonto- reezen van geschut 
voorzien, op voorwaarde dat zij den Koning van 
Engeland als hun heer er- kenden. Wat de 
Engelschen aan macht nog over hadden zonden zij 
ook “innewaerts" maar on- afhankelijk van Coen: 
drie schepen naar Makassar； e6n van de drie, de 
Star, kwam 19 Febr. te Ambon oni Coen in het oog 
te houden. 

Eerst was Coen voornemens te Lakoei, aan de 
zuidzijde van Groot-Banda te landcn, maar het jacht 
*t Hert were! door een stuk zoodanig getroffen dal 
het dreigde te zinken. De onzen zagen er een 
Engelsch konstabel op aan, maar volgens de 
Engelschen zou heteen Portugees zijn geweest. Na 
dezen misslag werd beslotcn tusschen Kombir en 
Ortattan te landcn (8 Maart); “marcheerden langs de 
strant binnen schools van drie stucken geschut, die 
haer van d'Engelsen gedaen, ende corteling daer 
geplant waren.... Hierover von- den goet, 't geheele 
leger weder f scheep te doen gaen". Een „generael 
assault', op bcide zijden van het eiland werd den 1 
Iden Maart onderno- men. 

Een troep van 50 uitgelezen soldaten, onder den 
Ambonsehen vrij burger Vogel, bcklom 
stoutmoedig den berg, „maer alsoo van d'andre wel 
gevolcht wierden, mosten de vyanden wije- ken.... 
Soo haest Lon tor ovcrwonnci) hadden, hebben die 
van Slamma, Comber, Ouwendenner, Way er, 
Rossangin cn Puloron pardon cn vredo versocht. 
Haer is aengeseyt, soo gratic begeerden, dat haere 
stercten ende muyren ccrst souden slechten, en haer 
geschut, basHcn, rocru ende mus- quetten overgeven 
； . . . . item is haer belast dat aJle hunne huysen van 
geben hte af'fbreeekon en beneden aen de strunt 
souden gaen woiien.... In alle de voorsz. rencontres 
hebben 5 niannen verlooren ende omtrent 20 
gequeste gccrcgen". 

Ook in liet gebergte gevluchtc Lontoreezen 
willen in onderwerping kornen. „Soo gratie be- 
geerden, dat mede allc haere musquetten endo roers 
overgeven", en elk ecn zoon van een orang- kaja tot 
onderpand. "Nadal vecl tijt verloopen was, hebben 
eyntlijck 10 zoonen cnfle 27 musquetten endo roers 
(nicest onbequacin geweor) gcbracht". Daarom 
wordt besloten den onwil van Lon tor te straffen. „ 
JJ'orangkays vergadert we- sendo, is die van Lontor 
aengeseyt (nadat te voren haar 10 kinderen, 
musquetten ende roers wedergegeven waren) hoe wy 
niet goet en von- den haer in *t lant te gedogen ； 
derhalven belas- ten haer binnen dien duch met 
vrouwen, kinde- ren aen strant te komen orn scheep 
te gaen dacr 't ons gelieffde** (naar Jacatra). Met 
hulp van dio van Seiamnia krijgt men 340 
Lontoreezen (man- nen, vrouwen en kinderen) aan 
boord, maar zij beklagen zich nu, dat ook die van 
Sela in ma onder hen waren geweest op het 
oogenblik van den aanval. „ H ierop hebben co nt 
geniaect, dat niet alleen de naturale Lontoresen 
begeerden, maer oock alle die daer woonden, doen 
wy do stadt in- namen". Die van Sel&mma 
protesteeren nu, en de 
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nog niet aan boord gebrachte Lontoreezen vluch- ten 
opniouw den berg in. 50 soldaten worden hun 
nagezonden, die onmiddellijk 5 gekwctsten heb- 
ben, en weder aftrekken. „Hierop sijn die van 
Slamma met a compagnien soldaten omsingelt ende 
aen boort gebracht. D'andre, van Ouwen- denner, 
Way er, Rossangin ende Comber hebben haer mede 
in't geberchte by den hoop begeven". AUe 
strandplaatsen zijn daarop „verdestru- weert", 
uitgezonderd Poeloe Roen, „dat in esse laten, 
vermits hun still© houden". 789 Banda- neezen (287 
mannen, 356 vrouwen, 246 kinderen) worden met 
het schip den Dragon naar Jacatra overgebracht; 
men schatdat er in het gebergte nu nog 2000 over 
zyn, waaronder 600 mannen. „Na- dat Lontor 
overwonnen hadden, is onder de ge- vluchte 
inwoonderen de bloetganck alsoo ge- raect, dat tot 
noch toe ontrent 150 persoonen, soo mannen, 
vrouwen als kinderen, daervan ge- storven sijn. Wy 
eouden niet geerne vertrecken voordat het spel 
geeyndicht sy; dan alsoo de schepen niet lanck 
genoch mogen leggen om de vyanden uyt te 
hongeren ende veel difficulteyten gemoveert 
worden om haer met tier haeste uyt het geberchte tc 
crygen, blyven in bedenckinge wat voorder in Banda 
doen sullen". 

Intusschen was de cominandeur Humphrey 
Fitzherbert met de Engelsche schepen Royal 
Exchange, en Hub in voor Banda aangckomen, en 
verweet Coen, „dat Lontor de coninck van Enge- 
lant ontnomen hndden". Die van Poeloe Roen 
hadden nu gdijk de anderen hun land aan de Staten-
Generaal opgedragen. „Tot assistentie van Puloron 
hebben ,d Engelsen op een cleyn eylan- deken 
[Nailaka], aen Puloron leggendc, 9 stucken geschut 
geplant, daer hun achter een borstwering in cleenc 
hutkens sect sober behelpen". 

Om in Banda incester van het veld te blijvcn, laat 
Coen daar cen garnizoen en alle gevangen Javanen 
achter, om de noten en foelie to pluk- ken, die anders 
verlorcn zouden gaan. Een troep van 80 inusketiers 
en 2 compagnieen werd (2 Mei) het gebergte 
ingezonden om *s vijands ver- sterking te verkennen 
； men verloor 9 dooden en 35 gcwonden, 
„\vaerover door honger vandaer verdreven sullen 
moeten worden.... De ge- vluchtc Bandancsen 
willen gaerne vrede inaecken maer aJaoo haer 
geweer niet eerst willen over- geven, vinden niet 
geraden met haer to accor- dcren". — 45 reeda 
ingCHcheepto orangkaja's heeft Coen wcer uit het 
schip gelieht; „met onso naeste «al U.E. naerder 
bcscheet van de guy- teryc dor Bandancsen 
verncincn". 

,,Dc naeste" is paa van 16 Nov. 1621, wanneer 
het ,,8pel" van Banda lang tot zijn droevig eindo is 
gcbrucht. De “guyterye" had bestaan in het 
voornenion eon inaand of tweo “credit te beco- mon, 
de forten aff to loopen endo *t volck to ver- 
moorden", den generaal Coen to vermoorden, *t 
volk van don Dragon af te loopen, en andore wildo 
plannen. „By den raet hierop gelet wesende, sijn alle 
de gevangen orangkays ter doot verwesen ondo 44 
inet den awaerdo gerecht. Tweo hebbon haer selvon 
in torture verstiot**. 

De ooggetuigo Nicolaes van Waert, luitenant van 
de tingans, zegt dat die tweo „by haer ont- konnen 
blyvende, doot gepynicht sijn; wy en hob ben noyt 
cunnen verstaon dat syliedon icts tot haercr lasts 
gelccht bokont hebben, ter con- trario hebben 
geprotesteert van innocentie; 

....cen wasser die in onse Duytsche talo vraechde: 
mijn heeren en isser dan geen genade ? maer ,t 
mocht niet helpen.... Godt weet wie recht heeft.... 
Sijn met verbaestheyt yder ver- trocken, geen 
behagen scheppende in sulcken coophandeP*, — 
De gerepatrieerde opperkoop- man Aert Gysels, als 
hij in patria van de execu tie verneemt, keurt goed 
dat men lieden verwijderd heeft, „die rechtuyt 
seggen, dat haer Mahomet toestaet den Christenen 
geen gelooff te houden； doch met waerheyt moet 
oock gesecht worden, dat door d*onse te rigoreus 
geprocedeert is in't ombrengen van de principale 
hoofden van 't landt. Wy moeten welen dat sy voor 
de vryheyt van haer landt gevochten hebben, daer 
wy soo men- nighe jacren lijff ende goet voor 
opgestelt hebben”. —De Bewindhebbers zelf 
schrijven 14 April 1622： „Laet het eens ende 
genoegh wesen. Wy hadden wel gewenst, dattet met 
gematichder middelen hadde mogen beslist worden. 
. . 't Sal wel ontsagh, maer geen gunst baren. Die 'r 
veel doet vresen, moet veel vresen. De geslagen 
won- den moet men met alle sachlicheyt soeken te 
ver- binden". 

Toen, den 8sten Mei, het gruwelstuk plaats had, 
was men met de vluchtelingen in onderhan- deling, 
maar vond niet goed hun een vrede toe te staan, voor 
zij hun geweer hadden ingeleverd. „Soo haest de 
Bandanesen gerecht waren, hebben 
d'onderhandelinge naergelaten ende haer el- lende 
met groot gecarm ende geween beclaecht,^. 

Coen verlangde naar Ambon, beval dat Lontor, 
Sammer, Rosengein en Poeloe Roen bezet moesten 
blijven om de vluchtelingen den toevoer af te 
snijden, liet Martin us Sonck als gouver- neur 
achter, en zeilde 16 Mei naar Ambon. 6 Juli, „alsoo 
meest alle de Bandanesen gestorven waren", kreeg 
men den berg „met cleene res- contre" in; „sijn 
genootsaect geworden eenige die haer geensints 
gevangen wilden geven, doot te slacn. Andere 
hebben haer selven van de clippen geworpen en lijff 
gemorselt.... Daeren- boven syn in Banda ontrent 
1800 zielen vrye- lieden en slaven. De meeste part 
woont op Pu- loay, doch sullen haer nu op't groot 
eylant Banda inedo verspreyen,>. Maar ,,meest alle 
degene die haere vryheyt versoecken sijn gants 
onbe- quaem tot plantingo van colonie"; men 
behoort „cerlijcke huysgesinnen" te zenden. 

Op Ambon hernieuwde men den eed van trouw 
aan de Staten-Generaal, den Prins van Oranje en de 
Compagnic. Kimelaha Daja, stadhouder van den 
sultan van Ternate (op Ceram) weigerde te koinon. 
Coen nam maatregelen om ten alien tijde van de 
..boosheyf' der Mooren op de kust van Ceram 
gediend te zijn door do hulp der Al- foeron. Zij 
verzoeken dat ter kust van Ceram een fort zal 
worden opgericht; Coen verzoekt van Spcult tor 
eerste gelegenheid hiertoo over te gaan. 

Te Ambon richt Coen reeds het oog op het 
“procureren" van den Chineeschew handel. 
Trokkon de Engelschen zich tcrug, zooveel te beter. 
“Hebben geordonneert, dat op de custe van China 
allo Chineesse j one ken aentasten sul> len, 
uytgesondert alleeno die welcko met onson pas na 
Batavia souden mogon varon**. 

Van Ambon koerde Coon 14 Juni naar Batavia 
terug, waar hij 12 Juli aankwarn. Makassar on do 
Mataram „trachton seer hart na vrede,1. Niot 
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minder dan 20 schepen waron sedert Coen's vertrek 
naar Banda aungekomcn en 2 van de kust van 
Koromandel. Uit de medegedeelde brieven bleek, 
dat ook bewindhebberen van het nut eener vestiging 
op de kust van China overtuigd waren. Zij dragen 
(locn op, ontdekking van het Zuidland te doen. Eon 
particulier Ncderlandsch scheepje is aan de Kaap 
geweest onder voorgeven van rob- ben te vangen; het 
is echter ook verder geweest, tot in het gezicht van 
Madagascar; ,,omme ge- rechticheyt van 't octroy te 
bewaren" hebben de heeren het scheepje doen 
aanhouden. Be- windhebbenm verzocken aandacht 
voor den Per- zischen handel. Het schip de Witte 
Beer is 22 Dec. 1620 te Plymouth aangehouden, 
hetgeen onbe- grijpelijk voorkomt. Het ware te 
beproeven met 10 of 12 schepen naar de haven van 
Chincheu te loopen, „daer men secht uytgevoert wert 
al 't gene uut China compt"; Macao zou tevens zijn 
te bezetten, waardoor men „de Philipinas best sonde 
cunnen ruineren.... Rechten ende wetten sal U.E. 
aldaer doen observeren die hier in Hollandt 
geobserveert werden" (de politieke ordonnantie van 
1 April 1580, de ordonnantie op de successie van 19 
Maart 1594, en het plakaat op de successie ab 
intestato van 18 Dee. 1599). Bewindhebberen zullen 
Batavia aan goede eerbare vrouwen en jonge meisjes 
helpen. Zij zullen onderzoeken of ook eenige 
getrouwde paren met kinderen daar- heen kunnen 
worden gezonden, — „U.E. eere is gelnteresseert, 
indicn de vruchten van uwen arbeyt aen een ander 
over soud laten", weshalve hij verzocht wonlt zich 
opnieuw voor 3^4 jaren te verbinden; zijne jaren als 
directeur-generaal zullen hem a / 400's maands 
worden aangerekend en die als gouverneur-generaal 
a / 800. „Op re- kening van *t geene U.E. sal comen" 
is aan Abram Lamberts te Amsterdam uitgekeerd / 
14.000, „sooveel als hy verclaerde van noode te 
hebben tot betalinge vaji 1000 ponden capitael ende 
actie in de Vereeniclide Compagnie, voor U.E. inge- 
cocht". — Tot de W.I.C. zal de O.I.C. 10 k 12 ton 
bijdragen. 

In antwoord schrijft Coen (16 Nov.) dat een vloot 
van defensie, 18 Oct., van de kust van Goa is 
vertrokken, met 7 Nederlandsche en 4 Engel- sche 
schepen. „Begeeren de heeren wat groots gedaen te 
hebben, soo ontlast ons van d'Engel- senn. Het 
Zuidland te ontdekken komt nu niet wel te pas; 
,,d'occasie ende tijt sullen daertoe waernemen". De 
expeditie naar China zal in April 1622 vertrekken. 
Nu Batavia de stapel worden rnoet, kunnen de 
kantoren te Atjeh, Patani, Sangora, Ligor, 
Bordelong, Siam en Kambodja worden gelicht. Naar 
Atjeh en Patani is daartoe reeds bevel gezonden. Van 
de vrye luiden, die consent hebben gekregen met 
klcin vaartuig in het vaarwater van Al alaka te 
kruisen, beleeft men vordriet. ,J)aer zijn eenige met 
der doot gestraff*. Voor het eervol aanbod hem ge- 
daan bedankende, meklt Coen dat hij genegen was 
geweest met (lit schip de Ilollandia naar 't vaderland 
te keeren, doch men heeft de gouver- neurs der 
Molukken, Ambon en Banda omtrent de keuB van 
een opvolger moeten raadplegen, ,,'t welck 
verhoopen Juny naestcumende wesen sal”.
 ° 

De vloot van defensie (voor Manila) heeft van 
Januari tot Juni de wateren bekruist (brief van 20 
Dec. 1621) en 5 Chineesche jonken genomen. 

Van het effect der blokkade van Manila krijgt men 
geen hoogen dunk bij het bericht dat twee dagen na 
het vertrek der vloot drie fregatten van Macao naar 
Manila zijn aangekomen, het zilverschip van 
Acapulco Manila heeft bereikt, en twee jachten 
vandaar naar Nieuw-Spanje zijn uitgevaren； van 
Macao zijn dit jaar in Japan geweest 6 fregatten. Te 
Hirado heeft de raad der vloot besloten, primo 
December de bekrui- sing van Manila te hervatten, 
maar Coen ver- wacht dat de Engelsche schepen zich 
onttrekken zullen en naar Batavia keeren. 

De vloot van defensie tegen Goa (brief van 21 Jan. 
1622) richt niets uit; de een geeft den ander de 
schuld. 

De Bandaneezen (brief van 2G Maart 1622) zijn 
27 Jan. in hechtenis genomen op verdenking van 
moordaanslag tegen Coen, en voornemen Batavia af 
te loopen. De (acht) orangkaja's zijn alien ter dood 
veroordeeld en de gemeene lieden veroordeeld, de 
Compagnie als slaven te dienen. Naar Banda zijn 
gezonden 530 slaven, die daar noodig zijn om de 
noten te plukken ； er moeten echter ook getrouwde 
lieden komen, die slaven kunnen regeeren. — 
Opnieuw klachten over de vrije lieden, die met pas 
op vrye plaatsen varen- de, 't volk hebben vermoord 
en de jonken verbrand, „gelijck Godt betert aen haere 
confessie blijekt; wy hebben hierover eenige met der 
doot gestraft.... Soo't uutterste recht mocsten doen, 
meer dan 100 souden wy moeten doodon**.— Met 
eenparige stem men heeft de Raad van Indie tot de 
Chineesche expeditie besloten; 12 schepen zijn er toe 
bestemd, gemand met 1000 Neder- landers en 150 
slaven. Naar een bevelhebber ziet Coen nog om. „Wy 
seggen andermael, dat voor zeecker houden dat de 
Chineessen handel op d,een maniere off (Pander 
becomen sullen". 

Voor de eerste maal vernemen wij weder van de 
Chineesche expeditie bij een schrij ven van () Sept. 
1622, waarin Coen een brief der X VJI be- antwoordt 
van 6 Dec, 1621. Er zijn nu 3 a 4 fa- milien voor 
Batavia aangenomen en eenige meisjes, die onder 
haar opzicht mede zullen va- ren ； dezc dochters 
moeten in Indiii aangekoinen in een huis der 
Compagnie worden gesteld en on- derwezen, om, tot 
jaren gekomen, ten hu welijk to worden uitgegeven. 

Niet minder dan 16 schepen heeft Cornelia 
Reyersz. (want deze is do uitverkorene) naar China 
medegekregen, gemand met 1300 koppen; hij is 10 
April van Batavia vertrokken. „ls ons leet dat soo 
royalen tocht persoonlyck niet hebben mogen 
doen.... *t Sy dat Maccau becomen off niet, in alien 
gevalle hebben belast dat d'onse in do Piscadores een 
fort ende rendevouz mae- cken". Hoe nu aan den 
handel te komcn? Met geweld, want er is geen ander 
middel. „Hebben geordonneert, dat niet toestaen 
zullen dat eenige Chineese joncken elders dan na 
Batavia inot haeren pas vaeren.... Alle de Chinesen 
dio op do custe van China, Manilha ende elders 
becomen, sijn wy van meninge tot de peuplatio van 
Batavia, Amboyna ende Banda te gebruycken**. 

Jan Compagnie, die met een onnoozel eiland als 
Banda de grootste moeite heeft, en een paar 
strandkampongs op Ceram niet naar de hand vermag 
te zetten,en met een millioenenrijk korte met- ten 
maakt! Aan Reyersz. is ook opgedragen „ee- nige 
schepen om de Noortwest na d'uutterste pa- 
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  len van Nanguin [Nanking], daer do bcsto zyde 
vandaen conipt, Correa ende Tartaria te zen- den.... 
Soo imant onse ordre presumtueus ende hardt dunct, 
gelijek alsoff wy ons onderleyden ,t geene eertijts in 
do Spangiaerden ende Por- tugiesen laeckten, willen 
desulcke gebeden heb- ben geen oordeel daerover te 
geven sonder ons eerst te hooren.... D'Engelsen sijn 
onder protestatie van 't oylandeken Nielacke, aen 
Pu- loron gelegen, vcrtrocken." — Naar de kust van 
Koromandel is een schip gezonden „principael om 
een groote menichte van slaven te haelen, 
daeromme uytdermaten verlegen s可n".——Her-
man van Speult is een gouverneur naar Coen's hart. 
Te Kowak (op Ceram) is, „volgens onse ordre ende 
versoeck van de boeren" (Alfoeren) een fort 
opgeworpen en met 40 koppen bezet. ,,Met 
d'aenwas van de Christelycke religie gaet het, 
Godtloff, redelijek toe; de kinderen van alle de 
principaelen gaen ter schoolen.... Laurens Marcusz. 
Hattiva, een van de jonge studenten, heeft de helft 
van zijn dorp Christen gemaect .............................  
Een treffelijcke kercke sal daer, sonder last van de 
Compagnie, door de burgerye begost ende volmaect 
worden". — Naar den Mataram is 24 Juni Doctor de 
Haen gezonden „met een goede vereeringe**, — 
Hendrick Bruystens en conaor- ten, vrijburgers, 
hebben verlof bekomen met 3 jachten tot afbreuk 
van den vijand naar de kust van Indie en tot 
Mozambique te varen,— Aan navale macht 
beschikt men thans in Indie over 52 schepen, 18 
jachten, 13 fregatten. 

Dit is de laatste brief dien Coen uit Indie schreef. 
20 Jan, 1623 kwam te Batavia het schip Cleen 
Erasmus aan, met een brief van gecom- niitteerden 
uit de XVII, gedagteekend *s-Gra- venhage 14 
April 1G22, die hern bewoog zijn vertrek naar patria 
geen oogonblik langer uit to stcllcn. 

Hot was een antwoord op Coen's brief van 6 Mei 
1621 uit Banda geschreven, doch Bewind- hebberen 
hadden bovendien bericht gehad van do Carpentier 
(to Batavia) van 9 Juli 1621, die de executie dor 
orangkaja,8 vermeld had. „Be- vinden", zeggen de 
XVII, „dat ghyluydon al- daer uwe conseptcn seer 
hooch, breet endo wijt hebt uytgcstreckt, wyder, 
hooger ende bredor als wy u souden connon voJgen
 .......................................... Wy on willen nict 
seggen, dat uwe hooge conincklycke con- aepten 
geen goede gronden en sijn hebbende, maer hier by 
ons in close onse tegenwoordigo we- relt leyt do 
swarichcyt.... Macht moot naer verinogen 
gerichtHyn ......................... Denckt dat wy coop- 
luyden sijn, endo meynende d'Indischo worelt to 
conqueateren, ons eleen gedeelto in de Neder- 
lantse verlicscn. Wy sijn inet ontrent 80 tonnen 
gouts a deposit。lopende beswaert. Ons credit can 
niot mecr lyden .................. Slaet geen hunt aen 
Fransche, Deensche, veelmin Engelscho sc he pen, 
goederen ofte volck.. .. Wijat alle crakolon van de 
hant, *t poinct van de reputatie, dat monich- maol 
Bcharp genoinen wert, niot te hooch mic- kendc''. 
Voigt do (reeds venneldo) afkeuring van het hard 
beleid in Banda. De Compagnio zal voortaan 
jaarlijks niet meer kunnen uitrusten dan 4 groote en 
2 kleino schepen. Do Engelschen zijn een 
hoovaardigo natie; „gedenckt dat wy haer vrinden 
moeten weson om reden van staet.... Daer wert 
vermaent by U.E. omme Maccau op 't lijff te vallen. 
Dit ineynen wy gantsch ende al 

te atryden met ons voornemen. Ons ontbreken in 
Indie geon oorlogen, die a)lea verteeren.... Gy soudt 
daer licht meer rockenen, als wy hier connen 
affspinnen. Gy sijt in Indicn wy in Europa; men 
moot altoos naer sijn meester omsien". 

Staatbouwer tegen koopman! Geen letter in den 
brief, dien Coen niet reeds door onherroe- pelijke 
handelingen had verzaakt. Naar deze in- structien 
verkooa hij niet te dienen. Hij in- strueorde in den 
breede zijn opvolger Pieter de Carpentier (31 Jan.), 
gaf de Bataviasche gemeente verlof tot uitoefening 
van den parti- culieren handel (31 Jan.), en vertrok 
2 Febr. naar patria. Den 11 den Mei was hij aan 
Tafelbaai waar hij brieven van de XVII vond. 8 
Sept. 1622 verwijten zij hem „alle maet, regel ende 
discre- tie" te buiten te gaan, „niet off wy u, maer 
gy- lieden ons te bevelen haddet...., in alien sch^n 
off wij geen patriotten en waren. . . . Wy willen u 
vermaent hebben, uwe te vrymoedige penne wat in 
te binden". — 10 Dec. 1622 berichten zij den 
goeden voortgang van de W.I.C. die den vijand 
zooveel handen vol werks zal geven, dat zij hem in 
het Oosten minder zullen hebben te duchten. 

18 Mei verzeilde hij van Tafelbaai naar St. He-
lena, waar hy 12 Juni aankwam. Van de om- 
standigheid dat hier ververscht werd, maakte hij 
gebruik om door een laatste rapport zijn be- 
richtgeving uit Indie af te sluiten (20 Juni 1623). 

Reyersz. was 22 Juni 1622 voor Macao aange- 
komen, vond daar nog 4 schepen van de vloot van 
defensie, en besloot de landing te wagen. Reyersz. 
voer (24 Juni) zelf mede, maar werd onmiddellijk 
gewond en weder aan boord gebracht. Kapitein 
Ruffijn viel een verschansing aan en verjoeg daaruit 
den vijand, maar kon de stad zelf niet riemen; 13G 
van de onzen werden gedood en 126 gekwetst. Na 
deze nederlaag trachtte Reyersz. nog bij den 
mandarijn eener kustplaats in de buurt van Canton 
zijne boodschap aan den „co- ninck van China" uit 
te brengen, maar werd „met veel schoone woorden" 
afgewezen, waarop hy naar de Pescadores vertrok, 
en aan 't grootste der eilanden, door de Chineezen 
Pehoe genaamd, een schoone baai, maar geen 
geboomte aantrof. Hij legde er een fort aan, „van 
aoden opgeleyt". Onderwijl zond hij naar Chincheu, 
met zijn bood- schap voor den koning； „een 
overate van seecker crychsvolck1* zou den brief 
opzenden. 1 October kwam een weigerend 
antwoord. Hierop vorklaardc Reyersz. den oorlog 
en zeildo 18 October met 8 schepen togen Chincheu
； men ver- nielde 80 jonken, maar kreeg niet meer 
dan 60 Chineezen aan boord. 26 Nov. besloot men 
tot een landing op een eiland in do baa.i van 
Chincheu; dorpen en veel jonken werden vorbrand, 
maar Coen heeft bevel gezonden het vooreerst bij 
Pehoe te laten. „Aldus was tot dien tijdt d'eerste 
tocht met soo treffelijcken vloto op China gants 
vruchteloos affgelopen". 

De Haen is bij den Mataram te Karta ge- weest; 
„wiste wel dat coopluydon een plaetse of casteel 
mocsten hobben om haer goederen te be- waren.... 
Naor Surrebaye. spnd nu eon groot leger. Ala dio 
plaetse overwonnen hadcle, soude dan Bantam 
aentasten ................................ Soyde dat het goet 
soud wesen dat een man in Charta by hem hiclt om 
de spraeck to leeren endo mondelingh van't 
voorvallonde to spreecken". — Bantam goeft zijn 
aanspraak, Jacatra terug to bokomen, uog 
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niet op. De naaste omgeving zelfs van Batavia blijft 
onveilig. Hendrick Bruystens, met 3 jach- ten tegen 
den vijand gevaren, hceft in straat Malaka een 
Portugeesch schip veroverd met 200 slaven; van 
Koromandel zijn aangekomen de Witte Beer met 
150, en Nieuw Zeelandt met 930 slaven; „dit is 't 
eerste begin dat cenige slaven crygen". — Menigte 
van vrije Nederlanders, zegt Sonck, zijn op Banda 
noodig, maar naar Coen*s opinie moeten er minstens 
3000 slaven bij. „By provisie wert aen ieder burger 
voor ieder siel die sterck is 50 muscaetbomen 
uytgedeelt". De overgebleven Bandaneezen van 
Poeloe Roen hebben het met de Cerammers 
aangelegd； 160 mannelijke Bandaneezen zijn met 
den dood ge- straft. — 20 Jan. 1623 hebben de 
Engelsohen in Rade van Defensie verklaard, „dat 
genegen wa- ren haer volck al te samen van de 
Molucques, Amboyna ende Banda te lichten" en op 
Neder- landsche schepen te laten overkomen, 
hetgeen hun is toegezegd, mits vracht betalende. 

In plaats der oude trias geld-schepen-volk (alle 
drie uit Europa), treedt eene trias bezuini- ging (in 
Indie) — baten (uit Indie) 一 volk (groo- tendeels uit 
Indie en aangrenzende landen). In de jaren 1613-
1622 is uitgegeven aan mondkosten /2.258.000, 
soldij / 3.237.000, schepen / 2.490.000, fortificatien 
/1.032.000, schenkagien / 379.000, te- zamen f 
9.396.000 (waarvan op de jaren 1613-)! 9 vallen / 
4.575.000, en op de jaren 1620-'22 f 4.821.000). 
Deze posten zullen aldus verdwij- nen： fortificatien 
en schenkagien (tezamen / 1.411.000): „wy hebben 
expresse belast dat men in Indien naerlate eenige 
oncosten meer aen forten of huysen te doen, gelijck 
mode aen schen- kage"; — mondkosten en soldij 
(tezamen / 5.495.000): „de meeste comptoiren sijn 
alrede gelicht; .... de garnisonen sullen sooveel ver- 
mindert mogen werden, dat men de resterende seer 
gevoechelijck sal connen betalen met't gene voor 
gerechticheyt van den heer van de burgerye en slaven 
trecken sullen, gelijck alrede in Batavia geschiet; .... 
met haer slaven hebben de Portugesen d'onse van 
Maccau affgekeert";— schepen (/ 2.490.000): 
oorlogsschepen moeten haar onderhoud aan prijzen 
op den vijand vin- den, de rest zal „licht te vinden" 
zijn. „In deser voegen connen de voorsz. / 9.390.000 
eensdeels seer licht verspaert ende ten anderen van 
de rente van de Janden gevonden werden.. . Met 
winst van 't capitael dat nu in Indien is, met tollen 
ende incompsten, off met beyde te samen, connen de 
retouren voor Europa sonder gelt gevonden werden. 
Wy hebben ordre gegeven dat geen gelt meer na de 
Molucques, Amboyna ende Banda gesonden worde, 
maer dat men alleen met cleden ende andere 
coopmanschappen cope 't gene van dese speceryen 
notelijck gecocht dient". — Er moet zooveel volk te 
Bataviu, in de Molukken, Ambon en Banda komen, 
„dat voorsz. voorstel volcomen effect sortere. Bit 
volck moet eensdeels van Nederlandt co men maer 
incest in Indien gevonden werden, van China, de cust 
van Coromandel, Bengala, Ceylon, Madagascar, Mo- 
renlandt (Oost-Afrika) en andere quartieren meer. 
Van vrienden moeten haer copen ende van vyanden 
met de wapenen halen.... Daer is geen volck die ons 
beter dan Chinesen dienen".— De slaven moeten 
gebruikt worden „tot de landt- bouwerye, tot 
aenplantinge van allerley vruch- ten, aentelinge van 
alderley vee, tot de vis- 

scherye, tot alderley handtwercken, tot de forti- 
ficatie". Daarnaast zijn noodig goede Neder- 
landsche officieren, „om tot pilaren endo voor- 
gangers te dienen", en goede Nederlandsche 
huisgezinnen, ,,om de slaven wel to regeeren". Men 
bestemme er „expresse slechte schepen" toe, „die 
men slyten mach soo haest in Indien arriveren". Er is 
nog een andere mogelijkheid: „dat vele met de vrye 
inlantsche handel geloct werden hun op haer eygen 
costen naer Indien te transporteren ； de redenen 
sullen mondelingh naerder verclaren. Soo U.E. 
goetvinden dit te aproberen, ick mene dat U.E. sonder 
hare last ende costen sooveel volck met goet capitael 
in Indien becomen sullen, dat de Compagnie daer- 
aen seer grote treffelijeke dienst geschieden sal. ... Ick 
ben beschaempt dat sulcke onge- schicte woorden 
gebruyct hebbe dat U.E. haer sulex comen te 
belgen.... Nader verclaringhe van sulex als hier 
gebreect, hopen U.E. monde- linghe te doen. 
Hiermede sullen d'Almogende Godt bidden dat U.E. 
affairen met sijn heylige, miltrijcke genade zegene, 
tot welstandt der Ver- eenichde Nederlanden, ende 
bekeringhe van d' ongelovighe". 

Toen Coen 9 Sept. 1623 in het vaderland aan- 
kwain, „betoonden ons", gelijk bij 21 Oct. aan de 
Carpentier schrjjft, „de heeren regenten van de ateden 
ende landen, daer geweest ben, veel cere". Van 66n 
bezoek is schriftclijk bewijs: hij ver- scheen, met 
twee gedeputeerden van de XVII, ter Staten-Generaal 
(21 Sept.), deed van zijn reis mondeling verslag, cn 
we rd verzocht, zijn rapport over te geven bij 
geschrifte, waaraan hij 24 Nov. voldeed, in een 
onpersoon lijk ovcrzicht, waarin zijn eigen naam 
slechts bij de reductie van Banda, in 1621, verschijnt. 
Dan vcrvolgt hij: 

„Alle swaricheden connen met d^enplantingo van 
collonien wechnemen.... De natuerlijckc aenwas is 
zoo crachtich (hoc onsichtbaer, sacht ende soet die 
oock geschiet), dat se geen macht noch wijsheyt 
wederhouden can. De wasdoin berst tegen alle 
ordinantie uyt: cPccn looj)t in Vranckrijck, d'ander 
na Engclant, Duytul&nt” Oostlant, Denemurcken 
ende Sweden, ja zelfs by open bare vyanden.... Met 
goede bencfitio dienen veel goede lieden beweecht, 
om haer op haer kost ende avontuyr, 't sy met haer 
eygen ofte met des Coinpagnies ende Jantsschcpen, 
na Indien te transporteren. 't Benefitie welck haer 
sonder nadeel can gedaen worden, is d'uytdee- linge 
van landen, vruchtboomen ende slaven. Item dat 
d'inlantschon handel van Batavia op alle quartieren, 
Cape de Bone Esperance ende Japan incluys, liber 
ende vry onder behoorlijek reglement toegelaten 
worde .......................................... Onghelijck be 
ter zal d'inlantschen handel door ])articuJieren dan 
door de commysen van de Coinpagnie waer- 
genomen werden.... Nu moet de Compagnie t' 
avontuyr staen ende quaetste dccl genieten; dan 
sullen de particulieren de risico loopen ende de 
Compagnie haer inkomsten seker wesen.... Door den 
Raet van Indien can seer wel met orcire bepaclt 
worden, op wat plactsen, in wat goederen en met wat 
quantiteyt d*een en d'ander handelen sal.... Van 
Ncderlant behoeven oock niemant naer Indien te 
laten varen dan met speciael consent van de 
Compagnie, ende dese licentie kan onder suJcke 
borgo ende reserve gegeven worden, dat men 
daarmede voorcome, dat niemant eenige 
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goederen met sijn schepen, off van andere natie, na 
Europa sende". 

Een vrije burgermaatschappij, met handels- 
betrekkingen van de Kaap tot Japan, hoe zou zij er 
zich toe bepalen, voor participanten te varen eener 
Amsterdamsche compagnie waarin zij geen 
zeggenschap krceg ? „Alle natie" en permissie- 
handel van enkelen； „liber cnde vry" en door de 
Compagnie „met ordre bepaelf' — het zijn on- 
verzoenlijke tegenstellingen. Zij zouden bij de 
Nederlanders van 1623 niet onopgemerkt blijven. 

Maandag 9 Oct. en beide volgende dagen las hij, 
voor de inmiddels bijeengekomen XVII, zijn groot 
rapport van 20 Juni 1623 en lichtte het toe； 
Donderdag 12 Oct. viel, „na veel discoursen over en 
weder", het besluit, dat de advocaat der Compagnie 
(Willem Boreel) Coen's (reeds be- kende) voorstel, 
alsmede „een deductie van de difficulteytcn by de 
XVII gemoveert", in ge- schriftc zou brengen； 
welk alles aan de kamers zou worden toegezonden 
om ter naaste vergade- ring van de XVII daarop 
volkomen te zijn ge- last; waarop, „des 
goetvindende nae communica- tie aen haere Ho.Mo. 
en aen syne Princelijcke Ex- cellentie" de XVII 
zullen besluiten. 

21 Oct. schrijft hij aan de Carpentier： „Wat 
recompense becomen sullen, sal den tijdt leeren. Tot 
noch toe hebben hiervan met de heeren niet cunnen 
handelen. De Seventhiene hebben al te reel te doen". 
Coen schreef dit op een Zaterdag; Maandag 23 Oct. 
werd bij de XVII zijn belooning in geld be pa aid. 
„Om alle prctentien aff te sny- den" die Coen in 
rekening had gebracht (het stuk i8 niet bewaard) en 
„die dienvolgens als ongefondeert werden 
affgeslagen,>, wordt, „als na costume", het 
commandeursainbt vereerd met 100 realen van 
achten; het directeursambt met 3000 Carolus 
guldens; de conqueste van Jacatra met 7000 Carolus 
guldens; do conqueste van Banda met 3000 Carolus 
guldens; en „allc goede diensten die gedaen heeft, 
waerinne mede alles is gecoDHidereert't gene sijn 
E. soude moveren tot eenige verder pretentien", met 
10.000 Carolus guldens； en met een gouden 
ketting ter waarde van / 2000, met een in cd ai lie 
daaraan ha nge ride met een loffelijke inscriptie, en 
een eeredegon, tezamcn ter waarde van 400 Carolus 
guldens. 

Op het punt der geldelijke waftrdeering zijner 
diensten was Coon niet kiesch van opvatting. 
“Hierinedc", schrijft hij 12 Dec. 1023 aan de Car-
pentier, „souden de heeren inijno praetentio georno 
annuleren; maer eer afrokene, dencke haer eens aen 
te spreken.... Sullen mede verwachten wat de 
Ho.Mo. Heeren Staten-Generael sullen doen". 

Boreel kwam met de redactie va.n Coen*s voor- 
stel in November gereed; do deductie van be- 
zwaren der XVII volgde in December. Coen's 
voorstol heeft dan ook eerder by de kamers ge- 
circuleerd, dan de deductie. Reael (op goe- den voet 
met de bowindhebbers tor kamer Amsterdam, die 
hem in 1625 in hun college zouden opnemen) kreeg 
aanstonds van het voorstel kon- nis, waarby hy eene 
„wederleggingon schreef. ,,'t En is geen wonder", 
zegt hij, „dat men van het capitael heeft moeten 
affstccckon, als men op ecnen sprong de lasten 
brengt van 6 % tot 16 tonnen gouts ‘8 jaers.... 
Amboina is gepeupleert onde niet van noode aldacr 
volck te brongen. Men moot do lantsaten aldaer 
houden endo niet soe- 

eken te verdry ven.... In Banda sijn te bestellen 
inwoonderg met sooveel slaven alsmen noodich 
acht tot het plucken van de speceryen.... Uut de 
Molucos, Amboina ende Banda heeft men alle 
frequentatic geweert ende de Indische natien den 
handel aldaer belet.... Batavia is vooralsnoch de 
eenige plaets daer goede apparentie is om eene 
colonic met voordeel van de Compagnie te plan- 
ten, doch niet met soodanige middelen als be- 
gonnen is.... Om beulen ende guardiaens te wesen 
van een cudde slaven, om voorgangers te wesen van 
de vrye luyden, sijnde meest het schuym onset natie, 
ende met het veroveren, mishandelen ende moorden 
der Indianen de Nederlanders door geheel Indien 
bekent maecken voor de allcrwreetste natie van de 
geheele werelt, is niet te verwachten dat eenige 
ervaerene luyden van hier zullen opbreecken om 
hun tot sulex te laten employeren.... Souden de 
Nederlanders gebonden sijn aen sooveel 
beswaerlijeke condi- tien, articulen, limitatien, soo 
van hier gaende als in Indion sijnde, ende geen 
waren voor retour overbrengon, soo souden 
diegeene moeten veel grooter winninge doen, die 
vry, sonder soodanige conditien souden gaen.... *t Is 
inpertinent dat iemant, capitael hebbende, *t selve 
besteden soud in slaven en sichselven begeven in 
slavernie, als sy met coophandel souden weten 
proffijt te doen.. .. Dese vrye luyden connen de 
Indianen wel gewelt aendoen, maer met redelijcke 
mid- delen niet uut het vaerwater helpen, want de 
In- diaenen equiperen met veel minder cost dan 
d'onse ........ Als de Indische coningen sien, dat wy 
het alleen willen hebben, sullen se haer daer te- gen 
setten.... Wil men alle de trafique ende na- -vigatie 
ende daertoe alle de lantbouwinge van Indien 
hebben, waerby souden de Indianen dan levcn ? Wil 
men se dootsmyten ofte van honger laten sterven, 
daermede en waer men oock niet geholpen, want in 
een ledige zee, op ledige landen ende oock met 
doode menschen is gantsch geen proffijt te doen.... 
De Compagnie is seer veel gelegen aen de 
vrientschap, goede genegentheyt ende het welvaren 
van de cleyne handelaers.... De rijeken souden haer 
mogen generen met gelt op interest en bodemerio 
soo aen Chinesen als andere natien te geven, ende 
waeren uutter see vallendo te coopen om voor een 
tijt op te leggen, 't welck seeckero onde vasto 
middelen zouden zijn.... Do mindere souden hun 
generen connen, d'cen met winckelneringhe, d'ander 
met een slaeff 3 ofte 4 te houden tot aentelinge van 
vee, oock om te tuynnen ende visschen,.... Daer en 
is noch geen lant om grooter lantbouwinge te doen, 
vermits men de lantsaten aldaer te vyant heeft, 
welcke altemets de beesten buyten de stadt wey- 
dende comon rooven, soodat deselve met swaero 
wachten werden beswaerf*. 

Aanvankelijk heoft de geschiedenis Reael ge- lijk 
gegevon, wions gedroomd Batavia nader bij dat van 
1650 of zelfs 1750 staat, dan dat van Coen. Reael 
denkt aan de Compagnie, Coen minder aan de 
Compagnie dan aan het openen van eon ruimon 
werkkring voor het Nedorlandsche volk. 

Tot dusver had Coen zijne opwaohting nog niet 
bij Maurits kunnen maken, die met het leger te veldo 
lag, doch 12 Dec. schreef hij aan do Carpentier, dat 
hij den Prins heeft ontmoet en horn voor zijne 
menagerie een luipaard had ver- 
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eerd ； een kleine olifant of kakatoe zou den Prine 
ook welkom wezen. „Soo haest de praegnante 
affairen sulcx toelaten, sullen de Ho.Mo. Heeren 
Staten Generael, met sijn Excellentie, naerder op ons 
verhael letten.... Interim worden nu naer Indien 
gesonden de schepen Hollandia, Gouda, Dordrecht 
ende de Leeuwinne met ontrent 100 
vrouwspersonen**. Aanwas van kolonie in Batavia, 
Ambon en Banda zal in goede aarde vallen. Met 
advies van Coen zijn twee rechtsgeleerden voor 
Indie aangenomen, waaronder een bewind- 
hebberszoon, Dr. Pieter Vlack. 

Het voorloopig verslag (de ,,deductie") was nu 
ook gereed gekomen. De voorstanders van den 
nieuwen voet zijn bewijs schuldig, „dat de 
Compagnie een notabel soulagement sal beco- men”. 
Niemand zal, op eigen schip, naar Indie varen dan op 
licentie, en niemand dan uit Nederland. Op specialen 
artikelbrief. De goederen mogen niet van Batavia 
worden vervoerd dan op verlof. leder die met eigen 
schip en goederen naar Indie vaart moet gehuwd zijn, 
vrouw en kinderen medenemen en zich verbinden er 
min- stens tien jaar met zijn gezin te blrjven. — Vol-
gen artikelen die in het algemeen betrekking hebben 
op de vrijelieden (die er dus reeds zijn of op 
Compagnie's of eigen schepen zullen komen): zij 
mogen slechts handeldrijven in koopman- schappen 
door G.-G. en R. vergund ； de handel op de 
Molukken, Ambon en Banda „in *t eerste voor de 
Compagnie te houden"； de Compagnie mag 
goederen door vrijelieden aangebracht, tot zich 
nemen „tot prijs courant**; peper, nagelen, no- ten, 
foelie slechts aan de Compagnie, tot vast- gestelden 
prijs te verkoopen; geen goederen of geld naar 
Nederland dan met licentie; alleen gehuwde 
vrijelieden mogen den particulieren handel 
uitoefenen, „ten waer hy borge wist te stellen, dat hy 
ter plaetse van sijn afvaren weder- omme sal comen". 

Een Zeeuwsch bewindhebber, die ReaeFs „we- 
derlegginge" in handen had gekregen, vraagt 
waarom de Compagnie den particulieren handel niet 
aan Indianen toestaat ? Read antwoordt: ,,Daer de 
Compagnie contracten heeft van alleen te mogen 
handelen, is de negotie den Indianen niet alleen 
simpelijck ontseyt, maer oock met hardicheyt 
verhindert. Op alle plaetsen daer de Compagnie geen 
contracten en heeft, gedoocht de Compagnie de 
Indianen oock niet, maer de Indianen gedoogen de 
Compagnie. Godt ende do nature geeft den Indianen 
het vrye gebruyck van de wilde zee ende locht. De 
navigatie ende coophandel hebbense van hare 
voorouders van over veel hondert jaren, van handt tot 
handt, geerfd.... ,t En is de Compagnie geensins scha- 
den, dat de cleyne handelaers oock wat version sijn 
met gelt... 

Na deze wisseling van echrifturen kwarn men 5 
Mei 1624 ter vergadering van XVII tot het be- sluit, 
dat Coen en Boreel in artikelen zouden stellen de 
vrijheid, die aan particuliere handelaars zou kunnen 
worden verleend. Zoodra het concept gereed was, 
zou de advocaat het aan de kainers zenden, en in de 
najaarsvergadering zouden de XVII er op besluiten. 

Het moet de veelvermogende invloed van Prins 
Maurits zijn geweest, die niettegenstaande het 
“afsnyden" van Coen's „verdere pretentie" (23 Oct. 
1623) de financieele onderhandeling 

heeft doen heropenen. 13 Mei 1624 worden drie 
bewindhebbers en een hoofdparticipant gecom- 
mitteerd met Coen te sprekon. 16 Mei rapportee- ren 
de heeren, dat Coen “eyndclingh" nog / 50.000 zou 
hebben begeerd, „hoewel meende dat syne meriten 
meerder waren"； dat zij echter op hem hebben 
vermocht, zijn gehcele pretensie te submitteeren aan 
de XVII, welke er geen be- sluit op nemen, maar de 
zaak bij de kamers brengen, om ter 
najaarsvergadering „gelast te comen". Coen 
boudeerde. Tegen de najaarsvergadering is zijn 
concept over de vrijeluiden nog niet bij de kamers 
ingekomen, en moet de kamer Amsterdam worden 
verzocht, hem de XVII te doen bijwonen en het 
concept mede te brengen. Hij voldoet hieraan, en 
“informeert" mondeling van alles de vergadering, 
die hierop 25 Sept. 1624 het concept voorloopig 
arresteert, en (ten- zelven dage) hem “alsnoch" / 
20.000 toelegt, benevens 5 ten honderd van de som 
hem in Oct. 1G23 gecomporteerd hebbend (die dus 
nog niet was afgerekend). In de morgenvergadering 
van 3 Oct. werd besloten, dat Coen zal worden 
„gesondeertn zich nog te willen laten ge- bruiken als 
G.-G. naar Indie te varen „met d, eerste vloote, ende 
presentatie van in de condi- tien wel te sullen 
accorderen in redeljjkheyt". Later op den dag doen 
gecommitteerden, „by d'heer Generael Coen 
geweest hebbende", rapport: „seyde niet qualijck 
genegen soude sijn omme den dienst aen te nemen, 
indien sijn E. alvoren soude connen geraecken tot 
een bequaem ende goet partur tot eene huysvrouw 
om met hem na Indien te gaen, ende indien syne E. 
met de Compagnie over eerlijcke conditien sal 
connen accorderen, maer absolute】日eke condo ,t 
selve niet verclaren nochte toeseggen". 
Gccommitteer- den gingen ten volgenden dage 
wederoin naar Coen, en brachten „voor eenig 
rapport,* een cartelelletje van hem mede, waarvan 
de inhoud in de resolutie niet is opgenomen, cn 
waarin het besluit valt, gecommitteerden ten derden 
male naar Coen te zenden „aengaendc 'C part in de 
prinsen, de tafel van den G.-G. endo 't tracto- nient". 
5 Oct. rapporteeren zij thans, dat zij op alle punten 
met Coen tot overeenstemming zijn geraakt, waarop 
de XVII een “secrete notulle*, stellen (die uit het 
archief is verdwenen). 

Hy is dus opnieuw als G.-G. aangenomen. — 15 
Oct. wordt het voorloopig gearresteerde concept 
aangaande den vrijen handel, „na verandering, 
verbetering en deliberatie**, definitief aangeno- 
men, „om alsoo gepractiseert te worden, ten waeren 
iet anders hiernaer bij de X VII verandert o/te 
goetgevonden soude worden''. De oppositie wist dus 
een achterdeurtje op de kier te zetten. 

Het reglement van 17 Oct. 1624 (toen Boroel het 
afteekende) bevat 19 artikelen: 1. te Batavia, 
Ambon, Banda blijft bevestigd de tegenwoordige 
„Iiberteytn; — 2. de V.O.C. reserveert zich alle 
rechten uit haar octrooi； — 3. G.-G. en R. worden 
gemachtigd, aan vrijelieden in de landen van Ja- 
catra, Ambon, Banda „seeckere parthyen van 
landen, bosschen en tuynen** uit te deelen;— 
4. idem, de vrijelieden te vergunnen „den vryen 
handel ende traffique van d'Oost-indien, by Speciale 
gratie ende concessie te obtineren";— 
5. geen vaart clan op „expres consent" van den G.-
G.; — 6. niet dan aan vrij burgers van Batavia, 
Ambon, Banda en de Molukken; — 7. ter 
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plaats van bestemming mag vrijelijk worden gc- 
handeld ； — 8. is daar een Compagnie's schip, dan 
in overleg met de commiezon daarvan oen gestel- 
den prijs te beramen； — 9. do commissie wordt 
slechts tegen recognitie verleend； — 10. zij wordt 
slechts verleend onder borgstelling ； — 11. ,,eer- 
lijcke luyden die met hare familien ende capi- talen 
naer Indien varen willen" kunnen passage op 
Compagnie's schepen bekomen zoover do ge- 
legenhcid strekt; — 12. zij zullen ook op eigen 
schepen mogen varen； — 13. onder borgstelling 
dat zij zekeren tijd in Indie zullen vertoeven ；— 
14. voor zij te Batavia zullen zijn aangekomen, 
mogen zij van de medegenomen cargasoenen niets 
verkoopen; — 15. op licentie mogen zij den vijand 
afbreuk doen „in 't passant"； — 16. zij moeten zich 
te Batavia, Ambon, Banda neder- zetten ； — 17. 
schepen van vrijelieden, 't zij uit Europa naar Indie 
gevaren of daar gebouwd of gekocht, moeten op 
straffe van verbeurte in Indie blijven; — 18. geen 
goedoren van vrijelieden mogen naar Europa 
worden overgebracht, op straffe van verbeurte en 
arbitrale correctio;— 19. vrijelieden die middelen 
naar Europa willen overmaken mogen dit doen 't zij 
in contant, 't zij bij wissel door den directeur-
generaal in Indie te verkoopen op de Compagnie in 
Nederland. 

„Daer en is geen dinck", schrijven, onder aan- 
kondiging van dit reglement, de XVII 17 Oct. 1624 
aan G.-G. en Radon, „daer de Compagnio vooreerst 
meet dienst aen geschieden can dan aen de 
versamclingh ende acnplanting van me- nichtc van 
alderley volck; doet hiertoe u uytter- sto debvoir". 
Coen's formule overgenomen door het 
Compagniesbestuur in Nederland! Licden als Read, 
met arininiaansche verbindingen, waren nog nict 
wecler in de meerderheid. Voor de tweede maal 
Gouverneur-Gcneraal zoo hij wil, op voor- waarden, 
die hij zclf hceft mogen dicteeren. Maar hij wordt 
reeds door het lot beloerd. Coen‘8 gun- stige 
vooruitzichten achterhaalden hem door de 
staatkunde, die hij in Indie had gevoerd. 

Toon 5 Juni J 624 een Nederlandsch gezant- 
schap, na lange ondcrhandelingen, er in slaagdc met 
Jacobus I van Engeland een verdedigend ver bo nd 
tc sluiten, voor do koning heftig uit over een moord, 
te Ambon op dienaron der Engolsche Compagnie 
bedreven. De zaak was, uit berichtcn van de 
Carpentier, in Nederland reeds bekend. 

23 Febr. 1G23 ontving van Speult bericht, dat 
Japansche soldaten verspiedersdiensten voor de 
EngeJschen zoudon hebben ondernomen. De 
Engelschcn werden gevat en bekenden onder tor- 
tuur, en 6en buiten tortuur. 8 Maart bracht van 
Speult in overweging, de beschuldigden aan G.-G. 
en Raden op te zenden ； zelf ontried hij het op 
grond der noodzakelijkhoid een exempel te stcl- lon, 
„alsoo men niet en wiste wat vyanden van buyton en 
van binnen men meer soude kunnen hebben" ； do 
raad besloot volgens zyn nd vies; tion Engelschen 
werden terechtgesteld, twee van hot vonnis 
uitgesloten om mot do goederen der En- gelscho 
Compagnio naar Batavia te kunnen worden 
vorwijderd. Zij kwamon er 16 Juli 1G23 aan; 
Edward Collins (de man die op Ambon buiton 
pijniging bekend had) ontliep naar do Engel- uche 
logo； John Beaumont legde, buiten pyn on banden, 
een vollodige bokontenis af. Hom on Collins werd, 
„soo ten reapeote van mindero sohuld 

als om anderc consideratienn, pardon verleend. 
Beaumont werd aan den president (ler Engelsche 
loge overgeleverd, die opmerkte dat van Speult beter 
zou hebben gedaan, alle beschuldigden op te zenden. 

17 Aug, 1624 richtte zich de Engelsche ambas- 
sadeur, Sir Dudley Carleton, met eene klacht tot de 
Staten-Generaal. Op door pijniging afgedwon- gen 
beschuldiging van Japanners wier getuigenis tegen 
Christenen niet mocht gelden, had men Engelschen 
ter torture gebracht, met overtreding van den 
rechtsregel： inculpatio sola a torto facta non facit 
indicium sufficiens ad torturam. Twee der 
geexecuteerden, Gabriel Towerson en Samuel 
Coulson, hadden v66r de terechtstelling hun be- 
kentenis herroepen: Towerson door op te schrij- ven 
dat hij zich onschuldig wist aan eenige zaak, die hem 
met recht te last kon worden gelegd (guiltose of annie 
thing that can be justly laied to me charge), Coulson 
door een aanteekening in zijn psalmboek, dat hij door 
pijn alleen ter confessie was gebracht van daden die 
hij nimraer verricht had. Wat gelden zij tegen de 
bekuntcnis van Beaumont? De Staten-Generaal 
verklaarden het eene klacht „van partye tegens 
partye", en hoorden er het Compagniesbestu ur op 
(17 Sept. 1624). Met verontwaardiging wees het 
Carleton's beschuldiging af. Van Speult en de zijnen 
konden uit de rechtspleging geen eor of voordeel 
beha- len, „macr, behalve de beswaemissc in hunne 
conscientie, sich blootstellen, als sy naer Europa 
overquamen, aen nadeel, boete, ja selfs straffe aen 
den lyve" (12 Oct. 1624). 

2 Nov. werden door Engeland brieven van re- 
presaille tegen de Compagnie verleend, en 23 Nov. 
gelastten, tegen ad vies der XV〔I, de Staten-
Generaal van Speult, in Nederland, van dege- houden 
procedure rekenschap af te leggen. De reprcsailles, 
werden, tegen de verwachting, niet ingetrokken. Zij 
zyn in Sept. 1625, na Jacobus' dood x), in afwachting 
van satisfactie, voor 18 maanden geschorst, doch 
werden, in strijd met deze toezegging, in Maart 1626 
weder van kracht verklaard. Nadat (met uitzondering 
van van Speult, die overledon bleek) de Ambonscho 
rech- ters in Nederland waren aangekoinen, 
verwezen do Staten-Generaal do zaak aan een 
gedelegeerde rechtbank (26 Juli 1627), die 2 Jan. 
1632 een ontwerp van algeheele vrijspraak indiende, 
dat niet is afgedaan, omdat de Staten-Generaal gel- 
del ijko vergoeding aanboden; eon daartoe strek- 
kende acte were! (Nov. 1633) door Engeland niet 
aanvaard, waarmede do zaak bleef hangen, om, 
wanneer Engeland scherpo taal tegenover Nederland 
dienstig achtte, te worden voor den dag ge- haald. 
Eerst bij het vredcsverdrug van Westminster werd do 
zaak geregeld en door de blicilc aan de erfgenainen 
van eonige geexeouteor- den 3615 pond sterling 
uitbetaald. Hetgeen Karel II niet verhinderen zou, in 
1665 den ,,Ambon- schen moord" onder de redenen 
eener oorlogs- verklaring aan Nederland op te 
nemen. 

Kort na (of voor) Oct. 1624 bleek Coen tot 
huisvrouw te wenschen de 19-jarige Eva, dochter van 
Claes Ment en Sophia Bcnninck. Van moe- dorszijdo 
was do bruid verwant aan een aanzien- lijk v66r 1578 
bekend Amsterdauisch regeerings- geslacht; de 
vader was een opgekonien man, by 

i) 6 April 1625. 
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buwelijk zwager geworden van Pieter Dircksz. 
Hasselaer, oprichter der Compagnie van Verre. Doch 
beider huwelijk en vertrek (Coen had met de 
Decembervloot willen varen) mocsten worden 
uitgesteld, daar de bruidcgom, aan het Neder- 
landsche klimaat niet meet gewoon, zwaar ziek viel. 
De aanteekening had eerst plaats 15 Febr. 1625, en 
het huwelijk 8 April. 

In den tusschentijd pakte zich de vijandschap 
tegen hem samen. 

Bij een groep aandeelhouders, sedert 1622 als de 
„dolerende participanten" bekend (David Nuyts, 
Claude de Groot, Simon van Middelgeest; de oude 
strijder zelf, Isaac le Maire, was afge- leefd en 
overleed 20 Sept. 1G24), rees verzet tegen Coen's 
vrijen handel. Bewindhebberen, heette het, zonder er 
de aandeelhouders in te kennen, schonken het geld 
aan particulieren weg. Het morsen van Compagnie's 
dienaren, reeds al te veel voorkomende, zou na het 
toelaten van ko- lonisten niet meer te keeren zijn. 

Is het toeval, dat op een dag, 17 Dec. 1624, de 
doleanten en de Engelsche ambassadeur zich tot de 
Staten-Generaal wenden, de een tegen de ver- 
wezenlijking van Coen's denkbeelden, de ander 
openlijk tegen zijn persoon gericht ? Eenige do- 
leerenden staan binnen en verzoeken in gewich- tige 
Compagnie's zaken voor de aandeelhouders 
„resolutive stemme"; Carleton dient eene me- morie 
in tot verzet tegen Coen's vertrek, „waar- door een 
tweede kwaad, erger dan het eerste, staat geboren te 
worden". Toen in het begin van 1625 bekend werd 
dat Coen aan de beterhand was en hij met een 
voorjaarsschip wilde vertrek- ken, diende Carleton 
28 Febr. het verzoek in hem te straffen als 
„perturbateur der gemeene ruste", die het tractaat van 
1619 niet gepubli- ceerd had toen het hem 
toegekomen was per En- gelschen Bull, maar eerst 
toen het bovendien ontvangen was per 
Nederlandschen Vrede; die Lontor had ingenomen 
en Poeloe Roen gestolen ； die te Batavia een 
geldboete tegen de Engelschen bij geweld had geind. 
De Staten-Generaal ren- voyeerden het stuk aan de 
Compagnie, „om Coen daerop te doen seggen". — 
13 Maart slaat Carleton, ter zake van Amboina, tot 
een middel van accommodate voor, „dat men Coen's 
vertreck soude retarderen". — 17 Maart beklagen 
zich David Nuyts en Claude de Groot, dat zich aan 
boord van de Delfshaven bevindt Cornells van der 
Dussen, zoon van wijlen een Delftsch bewindheb- 
ber, met licentie om in Indie den vrijen handel te 
gaan uitoefenen, hoewel Coen's reglement nog niet 
,t zij door de Staten-Generaal,，tzij door aan-
deelhouders is goedgekeurd. — 4 April herhaalt 
Carleton de waarschuwing tegen Coen's vertrek. —5 
April worden dan de bewindhebbers in den Haag 
aanwezig, ter vergadering geroepen en hun 
voorgehouden „het geproponeerde by den heer 
Carleton"; zij achten Coen* *s vei'trek „dienstich 
ende noodich, ende oock van de grootste deser lan- 
den aengeraden te wesen hem wederoni derwaerts te 
8egnden'' 1), waartegen de Staten opmerken, ,,dat het 
tot een trots ende teycken gedaen wert, ende 
oversulcx met de gedecreteerde represalien sal 
voortgaen; behalven dat oock, naer genotnen advis 
van de luyden, hun des verstaende z), sal 

*) Prins Maurits, — Hij overleed 23 April 
1625. 

*) De doleanten. 

moeten gedelibereert worden opte openstelling van 
den vryen handel; gelijek mede aen Coen sal worden 
geschreven, dat hy niet en vertrecke sonder haer Ho. 
Mo. naerder ordre ende last".— 15 April vorderen de 
Staten afschrift van het reglement op den vrijen 
handel. — 17 April wordt, daar Coen niet 
teruggeschreven heeft en eenige bewindhebbers van 
meening zouden zijn „dat men hem nu naer Indian 
wel soude mogen senden, vermits door het overlyden 
des conincx van Engelant ') de saecken in Engelant 
souden mogen wesen ver&ndert", besloten „dat hy 
hem niet en onderstae, te vertrecken, ende haer Ho. 
Mo. daerop rcscribere". 

Nil antwoordt Coen (Amsterdam, 22 April 1625): 
„In plaets van eere ende recompence, welck voor 
mijn vertreck naer Indien van uwe Ho.Mo. noch was 
verwachtende, hebbe wel ont- fangen d'expresse 
bevelcn van den 5en en 17en deser. . .. Met wat recht 
(lit by eene vreemde natie versocht is, en can niet 
bcdencken, want byaldien by dese resolutie 
persisteren, soo is te beduchten dat de Staet deser 
Vercenichde Neder- landen daerdoor eene 
irreparabele schade sal commen te lyden.... 't Sal my 
oock in myne dispositie crencken, alsoo de 
hardicheyt van desc climaet gansch outwent ben. 
Ende onder- tusschen sal aen de jalouse van den 
welstant deser landen geen tijt nochte inacht in Oost-
Indien gebreken, om't beste deci van de Compagnie 
al- daer te renverseren. Hierover sal uwe Ho.Mo. 
gebeden hebben, mijn vertreck nae fndien immer soo 
nodich ende important voor dese landen te willen 
houden, als in Engelant wcrck gemaect wert om my 
van daer tc weiren.. . . Wy sullen uwe Ho.Mo. ordre 
volgen ende naer Indien niet vertrecken voor dese 
tijd, te»sy uwe Ho.Mo. suclx al noch goetvinden 
ende anders ordonne- rcn”. 

De XVII schrijven aan G.G. en Raden, 24 April 
1625, dat, blijkens de bij hen ontvangen brieven 
„hunne maximen ende bclcy met Coen 
overeenstemmen； dat dus zij zelven, Prius Maurits 
cn “notable heeren regenten van desen Staef, hebben 
gewenscht, Coen wedcroin uit te zenden, „daerinne 
eynxlelingh heeft geconsentcert, met voornemen om 
met de voorJcden schepen, die in win ter tijt anno 16 
2d uytgeloopen sijn, ofte met dese schepen, na Indien 
te varen ； ende opdat syne E. een goet exeinpel 
soude geven aen velo andere eerlijeke luyden hier te 
lande, alsmede aen de voornaemste officieren van 
Indien, soo heeft hy hem begeven tot den 
houwelijeken staet, om met syne huysvrouwe 
derwaerts sich te transporteren. Doch syne E. 
dispositie dese ganache wintertijt is seer slecht ende 
weeck geweest, ende dit huwelijck is eerst 
geconsumeert ge- werden nu omtrent veerthien 
dagon, ende syne 
E. in alnoch niet becomen; by welck inconvenient 
alsoo noch gecomen is, dat, eensdeels ter con- 
teinplatie van Engelant, als andersints, haere Ho.Mo. 
hebben goetgevonden dat de heer Ge- nerael Coen 
hier te lande noch eenige tijt be- hoorde te blijven, 
soo sullen U.E. geinelde heer Generael niet eer 
hebben te wachten als met de schepen die in den 
herfst anno 1625 van hier sullen 8cheyden". 

Dit is het schrijven van een college dat Coen wil 
handhaven, en den nieuwen voet; maar het 

*) 6 April 1625. 
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zal er niet bij blijven. — 27 April 1625 besluiten de 
Staten-Generaal, Carleton bij monde te kenncn te 
gevcn, „dat Coen gelast is niet te vertrecken sonder 
naerder ordrc". — 31 Mei, herhaling van het bevel 
van 15 April tot inzending van het reglement op den 
vrijen handel. — 6 Juni staan de voltallige XVII 
binnen (zij vergaderden in den Haag) ； zij hcbben 
het reglement niet bij zich, daar zij er ditmaal niet 
op bcschreven zijn, doch zullen het inzenden； 19 
Juni heeft de inzending plants, met verzoek, het niet 
te „divul- geren". — 20 Juli laten de XVII het 
reglement en Coen's vertrek „in state". — 6 Nov. 
gelasten zij „den Generael Coen hier te blyven”. — 
30 Nov. laten zij de beide punten nogmaals „in 
state". — 3 Dec. nemen zij den Rotterdamschen 
bewindhebber Daniel van der Leek tot eersten raad 
van Indie aan, waarvan deze (9 Dec.) Coen verslag 
geeft: . 

„Van U.E. goede resolutie ben ten hoochste 
verblijdt, ende insonderheyt dat met syn huys- 
vrouwe ende kinderen naer Indien gaet.... AIs voor 
desen altemet was denckcnde op vele saecken die 
my met mijn huysvrouwe op d'aen- staende reyse 
van Indien souden mogen voor- comen, vyel my niet 
swaerder dan dat niet en wiste noch bedcncken cost 
met wat geselschap ons souden mogen troosten ； 
doch alsnu ben dacrinne gerust, ende sullen de reyse 
(soo die voortgaet) met vecl betcr genoegen 
aannemen. Wat bescheet U.E. van sijn Vorstelijcke 
Genade de Prince van Orangien desen aengaende 
be- comt, sullen seer gaerne hooren" (Dec. 1625). 

Coen stclt zich dus nog voor dat de mogelijk- heid 
van zijn vertrek bestaat (van der Leek liep uit 17 Jan. 
1626). Mooi Heintje, de voorzichtig- heid zelf, zal 
vvel bevonden hebben dat de liga tegen Coen op (lit 
oogenblik zeer sterk was. Zooci ra het vertrek van 
cen compagnie's schip aan- staande is, loopt zij te 
hoop. 9 Maart 1626 schrijft Karel van Engcland in 
persoon aan de Staten- Generaal, jnet verzoek dat 
Coen niet weder naar Indie gaat. Weliswaar 
besluiten de XVII (29 Maart) „alle debvoiren aen te 
leggen" clat het vertrek nu in den herfst voortgang 
hebben zal, maar het wordt twijfelachtig of hij zijn 
groote plan ooit ten uitvoer zal leggen: „is 
goetgevon- den het poinct van den vrycn handel 
voortaen tot be ter gelegentheyt uyt do beschry ving 
te laten, alsoo de tegenswoordige staet der Com- 
pagnie sulex vooralsnu niet en can lyden,^.— De 
Staten-Generaal antwoorden Karel I, „dat haer 
Ho.Mo. him verwonderen over het quaet bcricht, 
sync Majesteyt gedaen, dewyle in de reso- lutien 
voor desen op *t vertreck van den generael Coen 
genomen, geen veranderinge is gevallen" (4 April 
1626). — Aan Daniel van der Leek schrijft hij (17 
April 1G26, uit Amsterdam), dat de Staten van 
Holland niet langer dan tot den herfst willen 
“treyneren" '). Naarmate de resolution der XVII 
omtrent de inscheping te botter zwijgen, staat hun 
besluit, er de hand toe to leenen, des te 
onwrikbaarder vast. Niets hoe- genaamd is 
opgcteckend, dan dat de schepen die naar Indie 
vertrekken, „met den eersten be- quamen wint haer 
reyso sullen vervorderen, ende haer cours achter 
Engelant om nemen" (13 

*) Daniel van der Leek is op de uitreis over- 
leden. — In de Staten van Holland is geen be- sluit 
opgeteekend. 

Maart 1627). Do eerste bekwame wind voer 19 Maart 
1627, en dien dag, vroeg in den morgen zeilde de 
Gallias, met Coen, Eva Ment en haar zuster Lijsbeth 
aan boord, het zeegat uit. 

Intusschen berustte het reglement op den vrijen 
handel bij de Staten-Generaal, die de zaak vergeten 
wilden. De XVII schreven (10 Sept. 1627) Coen een 
aanschrijving na, geen opening van den vrijen handel 
te doen, „op den voeth van voorgemelde concepten of 
diergel^jcke''. Rea el had over Coen gezegevierd, 
want hij mocht zelf de aanschrijving onderteekenen, 
afgevaar- digd als hij was tot de XVII. Coen had zich 
gevleid op een andere manier naar Indie te kunnen 
gaan. Een gekortwiekte gouverneur-generaal! 

In tweeerlei opzicht had zich het handelsver- / 
keer onder de Carpentier nog uitgebreid： in 1623 
werd een logo gevestigd te Gamron (dat nu Bender 
Abbas heet; Perzie zond in 1625 een gezant naer 
Nederland, Musa Beg, die een voorkomende 
ontvangst genoot), — en in 1624 werd de vesti- ging 
te Pehoe naar het naburig Formosa (Tay- ouan) 
verlegd, in de hoop dat de Chineezen, ge- autoriseerd 
of niet, wel zouden komen handelen (waarin men zich 
niet vergiste). — In Maart 1625 verscheen de 
Nassausche vloot： gecombineerde onderneming der 
Staten-Generaal en van de V. O.C. om met een 
expeditie den vijand afbreuk te doen op de Westkust 
van Amerika en in Oost- Indie (12 zeilen, 1200 
koppen, onder Gheen Huygsn Schapenham). De zaak 
leverde niets op clan de vernieling van de 
nagelboomen der „baetsoeckcnde valsche Mooren" 
van Ceram. Toen in 1624, een gezantschap aan het 
hof van Karta verscheen om op geregelder 
rijstlevering in de kustplaatsen aan te dringen, 
verzocht de Mataram den bijstand van Ncderlandsche 
schepen tot het insluiten van Soerabaja. In 1625 viel 
Soerabaja zonder Ncderlandsche hulp, en nam de 
panambaham den weidscher titel van soe- soehoenan 
aan. Een gezantschap dat de Car- pentier^an het hof 
van Karta zond, werd niet ontvangen. 

Op de reis van de Kaap verviel Coen 5 Sept. 1627 
op Eendrachtsland, hetgeen hij tijdig door de 
branding bemerkte. 27 Sept, was hij voor Batavia. 
„Het casteel en de stadt vonden in rede- lijcken 
goeden staet ende seer veele verbetert". —Het 
droombeeld dat Indie het zonder geld zal kunnen 
stellen, blykt nog niet verwezenlijkt. —„ Groot 
gebreck isser aen woningen ende pack- huysen in't 
Casteel Batavia; een goet huys isser korteling 
gemacct, daer ons met onse fa mi lie behelpen
 ...................... Lange jaren issor aen de stadt ende 
casteel nocli werck.... D'Mattaram heeft Batavia van 
don beginne met sijn macht gcdreycht, ma er tot noch 
toe niets geattenteert" (30 Oct. 1627). — Onlangs 
hebben de Engelsohen naar Bantam willen 
vertrekken； zy vroegen of onzo schepen voor 
Bantam liggende, het ver- hinderen zouden ? „Wy en 
vonden niet goet haer prompte antwoorde hierop te 
geven, maer na- men, alsoo 't een saecke van grooten 
gewichte was, tijdt van beraedt. Ondertusscben sijn 
sy tot noch too om antwoorde niet wederom geco- 
men" (9 Nov. 1627). — Jacques Specx, die vijf jaren 
het ambt van Raad van Indiii bediend heeft, vertrekt 
naar het vaderland (10 Nov. 1627). 
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Coen heeft order gegeven, de Cerammers te 
bevredigen, „soolange niet gedisponeert sijn *t selve 
anders te beletten •... „In Nangesacque werden de 
Roomsche Christenen uyttermaten hert vervolcht; t' 
schijnt dat voorhebben do christelijcke religie 't 
eenemael in Japan uyt te roeyen". — Iquan, „sijnde 
Compagnies tolck op Teyouhan geweest ende 
stilswygens van daer vertrocken", heeft zich tot 
zeeroof begeven zoodat de mandarijns geen raad 
wisten hem van de kust te krijgen en onze hulp 
daartoe verzocbten. De commandeur Gerrit 
Fredericksz. de Witt zei- de dat zij bun verzoek 
schriftelijk moesten her- halen, en daarbij 
verzekeren, dat de Chineezen ,,liber ende vry" in 
Tayouan en Batavia mochten gaan handelen. 
Brieven van den kombon en toe- tok („dat is, de 
gouverneur van de provintie van Hocheo en de 
admirael van der zee") hielden in wat verlangd was. 
Na Iquan op 6 Nov. van zijn voomemen te hebben 
geinsinueerd, is de Witt den 13den met de schepen 
Vrede, Erasmus, Haen, Sloten en Cleen Heusden 
naar Amoy ver- trokken om hem op te zoeken, maar 
had geen succes. „Alsoo de Vrede en Erasmus 
costelijck geladen waren, ende oock tijt was dat naer 
Batavia vertrocken, vonden niet goet de roovers met 
de geheele vlote te volgen"； de Witt ging met 
Vrede en Erasmus naar Batavia door, en zond de 
andere schepen aan den toetok, die evenwel tegen 
wind en stroom zijn “verdreven". De Witt gaat bij 
dezen op de Vianen naar patria. —29 Nov. zijn de 
Engelschen inderdaad naar Bantam vertrokken (6 
Jan. 1628). 

Wanneer Coen zijn volgenden brief schrijft (3 
Nov. 1628), heeft hij, 22 Juni 1628, het nekbre- kend 
schrijven van 10 Augustus 1627 ontvangen. Geen 
tegenbetoog: „op 't stuck van den vryen handel sal 
volgens U.E. ordre geen ouverture gedaen worden". 
Hij verheelt niet, wat er van een vrijburgerdom, niet 
uit „eerlijcke Neder- lantsche huysgesinnen" 
opgebouwd, terecht was gekomen. Het gaat „gants 
slecht; daer sijn eenige weynige die wat middelen 
hebben, maer seer weynich die yets by der handt 
nemen omme haer eerlijck te generen ； 't sijn meest 
tappers en dronckaerts; onder haer is geen ander 
vaertuych dan de Peerle, Brotchia, den Harinck, 
Gorcom ende 't fregat Nera, die al fsamen wel haest 
slyten moeten". 

Atjeh tracht weder de peperhandel op Sumatra^ 
Westkust te verbieden, — Daar do rijstaanvoer uit 
de havens van den Mataram stilstaat, heeft men zich 
met rijst uit Balamban- gan, Kotaringa op Borneo, 
en van Sumatra's Westkust beholpen. — De 
Engelschen zijn met twee, de Denen roet 66n schip 
in Makassar geweest; een ander schip hebben de 
Denen te Ja- para liggen. In Perzie valt goede 
negotie. — 28 Januari is de Engelsche loge te 
Batavia voorgoed opgebroken en alles naar Bantam 
gebracht. 

Omtrent tien maanden geleden had Bahoerak- sa, 
„admirael wegen de Mattaram van de Ja- vaensche 
zeestrant", gelast „dat niemant sonder syne licentie 
na Batavia soud, varen； .. .. allo vremdelingen int't 
landt van den Mattaram ge- comen hebben daer 
opgehouden ende，t gansche landt aldus gesloten, 
dat noyt yet seeckers van haer voornemen condon 
verstaen". Het gerucht dat de Mataram met 100.000 
man, anderen zeideu 48.000 te lande en 3000 
prauwen, in aantocht was, 

dook weder op. 13 April verzocht de Mataram, 
Bantam to willen helpen aantasten en een ge- zant te 
zenden, 't welk geweigerd werd. 22 Aug. kwamen te 
Batavia aan 59 goraps en prauwen, gemand met 
uitgelezen volk； zij kwamen hoorn- beesten en rijst 
brengen doch deden den 24sten een nachtelijken 
overval, die werd afgeslagen. Den 26sten kwam een 
groote menigte volks naar de stad aanrukken； den 
27sten begonnen zij de redoute Hollandia af te 
snijden, doch 120 sol- daten en eenige burgers 
verdreven hen naar „de thuyn van Specx"; zij 
beschutten zich achter .,cocusboomen, pinang en 
gecloven riet aen mal- kandcren gebonden....De 
Chineezen had- den de vlucht genomen, doch toen 
zij zagen hoe goede courage was getoond, keerden 
velen terug. 

's Nachts tusschen 10 en 11 Sept, naderde en 
begroef zich de vijand; „hadden in een nacht sooveel 
hout ende geclooven riet byeen gebracht, dat achter 
't selve van grof geschut scheutvry waren,,. Den 
12den deed men een uitval „onder faveur van 150 
musquettiers, op de wal staende； d'onse trocken 
tusschen 't leger van de vyant van achteren in de 
approche, dreven 2 a 300 oft meer daeruut. ende 
sloegen 30 a 40 op de plaetse doot". — *8 Avonds 
volgde nog (21 Sept.) een aanval op de redoute 
Hollandia; „brachten ladders ende ram men by de 
wercken om de reduyt te bedim men oft de mueren 
door te rammen, maer door d'onse, die 24 sterck op 
de reduyt wa- ren, wierd soo goede tegenweer 
gedaen, dat de gantsche nacht de geheele macht 
afdkeerden, ende de vyandt niet anders vorderdc dan 
dat hun op vijff plaetsen begroeven ende met hout- 
werck tegens ons geschut versccckerden. 's Morgens 
den 22en resolveerden de reduyt t'ontset- ten； 
vielen uut met 300 soldatcn, 100 burgers ende groot 
gevolch van Mardickers ende Chinee- sen, dreven de 
vyandt uut alle haer aproches tot in heur leger； .... 
allo de naerderingh die meer dan op thien plaetse 
begost was wierd geraseort ende verbrant". De 
vijand zou 12 A, 1300 dooden hebben (de 
gevangenen zeggen 2 A. 3000); slechts 12 
Nederlanders zijn gevallen. 

Hiermede schcen ‘8 vijands kracht gebroken. 
Onder beleid van Jacques Lefebvre deed men 21 
Oct. met 3000 man een uitval (waaronder 640 
Nederlanders waren) en joeg den vijand geheel op de 
vlucht. Bahoeraksa en zijn oudste zoon vielen. 
Slechts 3 Nederlanders en 2 Japannera sneuvelden, 
maar men had 26 Nederlandsche ge- kwetsten. Den 
23sten keerde de vijand bij en in den tuin van Specx 
terug en verdreef de onzen die niets vermoedend in 
het veld verschenen waren ； hij moest versterking 
hebben ontvangen. „Onse ruyters droegen haer seer 
qualijek, liepen 't voetvolck onder de voet. In dese 
riscontre syn van d'onse dootgesmeten ende in de 
revier ver- droncken 56 soldaten ende 4 burgers; 140 
sol- daten ende burgers keerden weder sonder ge- 
weer.... 't Afhacken van de boomen ende 't werck dat 
voorgenomen hadden to slecliten is door dese 
disordre naergcbleven". — Bij het afsluiten van den 
brief is dus Batavia nog altijd belegerd. „Van't 
garnisoen sijn ons in do maen- den September ende 
October afgestorven 157 personen (soldaten ende 
bootsgesellen), ende daerenboven 72 in den oorloch 
gebloven.... U.E. dienen Indien met den eersten wel 
te se- cunderen van cloeck volck". 
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Het nieuwo leger (zegt een brief van 17 Nov. 
1628) staat onder drie hoofden, Sura Ngolaga, 
Madoera Radja en Toposanta. Het heeft zich in 
tweeen verdeeld; ,,'t eene deel is gelegen aen 
d'Oostsyde van de stadt, omtrent de thuyn van 
Specx, ende't andere in't Zuydtwesten". 

Den afloop leert men eerst uit een brief van 10 
Febr. 1629 kennen. „Siende geen apparentie omme 
met gewelt voordeel te docn", besloot Sura Ngolaga 
„off de revier van de stadt soud connen verleyden, 
omme ons de plaetse door ge- breck van water te 
doen verlaten. Tot desen eyndc heeft omtrent een 
myle te landewaert boven de stadt 30 dagen lang 
1000 mannen daechs doen graven, maer siende hoe 
weynich vorderden ende dat ondertusschen sijn 
eygen volck van honger ende gebreck vergingh, 
werd genootsaeckt dit werck nae te laten ende van 
Batavia te vertrecken". — De gebroeders Madoera 
Radja en Toposanta beslopen in den nacht van 28 
Nov. de redoute Hollandia, „maer alsoo ontdeckt, 
ende eenige geschooten wierden, liepen door, haer 
voornemen nalatende". Hierop heeft Sura Ngolaga 
de gebroeders en hun gevolg te- rechtgesteld cn is 3 
Dec. van Batavia vertrokken; „744 doode lichamen 
sijn daer byeen van d'onse gctelt". 

Van 30.000 man die in het geheel voor Batavia 
geweest moeten zijn, zouden er niet meer dan 
10.000 zijn teruggekeerd； „seer veele sijnder van 
honger ende ongemack vergaen.... Naderhant 
hcbben verstaen, dat de Matteram voorsz. tom- 
megon Suragulagul met veel cdelen mede heeft 
doen dooden.... De sprnecke gaet, dat de Mat- taram 
rnetten eersten selffs in persoon met meer- dcrc 
macht wedercomen sal". 

Gedceltelyk uit Batavia (gaat het schrijvon van 10 
Fcbr. 1629 voort), gedeeltelijk uit Japan, heeft men 
11 schepen bijeengehad, eene vloot, raachtig genoeg 
de zceroovers to verstrooien, „maer alsoo den mover 
Icquan voor de kompste onser sc he pen groot 
mandorijn van Amoy ende admiracl van de geecuste 
geworden was, vonden d'onse niet gcraden macht te 
gebruyckcn, nochto vorder vryheyt van handel met 
maclit to soe- ckenn. Men is met Iquan in 
onderhandeling ge- treden; „hierop gaff by open 
bare placcaet alle cooplieden Jiceiitie met de 
Ncderlanders te mo- gen handelcn". Maar zelf 
hanclc]t hij ook, en (incent Coen) niet tot ons 
voordeel. — „Wy sijn genegen" (brief van 18 Maart 
1629) „Nuyts *) met d'eerste gelegenheyt herwaerts 
t'ontbieden". —Uit Matarain's land geen tijding. De 
verster- king van Batavia inaakt goeden voortgang. 

Nu Coen's brieven naar patria ons begeven, zaJ, 
voor de overblijvende maanden van zijn le- ven, uit 
zijn reaolutien en Indische brieven, be- novens uit 
de eerste generale missive van zijn op- volger 
wordon geput. 

Coen's voornemon, Nuyts to vervangen, were! 24 
April 1629 ton uitvoer gelegd; do nieuwe gou- 
vernour heet Hans Putmans; in diens instructio kiest 
Coon met stelligheid tegen de roovers partij. De 
prodikant in het „fort Zeelandian (Tayouan), 
Candiclius, krijgt een bemoedigond woordje tot 
vervolg van „de voortplantingho van do Christe- 
l^cke religie onder dese rouwo endo onbesneden 
menschen"； Robertus Junius gaat met deze 

')Den nieuwen gouverneur van Tayouan. 

schepen „tot cen medehulper in de dienst Godts". — 18 
Juni een kapitale sententie die bevestiging noodig heeft
： Pieter Jacobsz. Corten- hoeff van Arakan zal bij 
eenparig ad vies „met- ten swaerde'5 worden gerecht, en 
Sara Spccx, „Staetdochterken van sijn E. gcmaele, in 't 
stadthuys met open deuren wel strengelijck ge- geeselt. 
Actum Jan Pietersz. Coen, PieterVIack''~lj2二＞ —
“Batavia", wordt Hans Putmans ingelicht, „wordt 
opnieus van de Mattaram gedreycht; wat ons aengaet, 
sijn sijn aencomste getroosf* (22 Juni 1629). — Brief 
van den opperkoopman Vapour, te Agra： „adviseert 
ons in't breede wat in't hoff ende rijek van den coninck 
van Hindo- stan voorvalt" (18 Aug. 1G29). 

Van nu aan houden de brieven op en zijn er nog 
slechts resolutien; voorloopers van des Ma- taram's leger 
zijn in't veld verschenen ； Adriaen Block Maertsz. is 
het toezicht in de stad bevolen (22 Aug.). — „Den vyant 
uyt sijn werck te slaen ende't selve te slechten" (8 Sept.). 
— Eenstem- mig ad vies der krijgsofficieren, „de saecke 
wat aen te sien" (11 Sept.). — „Is by den Raedt 
geadviseert, dat men op morgen een preuve op den vyant 
sal doen om t' onderleggen off men sijn wercken sal 
connen verbranden" (17 Sept.). —En dan de laatste 
resolutie door Coen ge- teekend (vroeg in den morgen): 
„wert gearres- teert, dat men tegen een of twee uyren 
naemid- dach, als den zeewint doorwaeyt, d'aproches te-
gen de reduyten Bominel ende Weesp tegelijek sal 
aentasten*' (IS Sept.). 

Over de uitvoering vermeldt het Bataviaasch 
dagregister： „Over de eene parthye was als op- 
perhooft d'hcer Antony van Diemen, d'ander den 
capiteyn majoor Adriaen Antonisz. Door het gedurich 
schieten ende stout entre is den vyant op de vlucht 
geraeckt, zijnde na ons geadviseert is ontrent 8000 
sterck.... Doch alsoo den brant niet voortginck alsmen 't 
gemeynt hadde, sijn van dien avont l) heel sterck weder 
in 't voor- schreven werck gemarcheert, daerin d'heer 
Ge- nerael euvel tevreden was.... Des nachts heeft den 
vyant al les weder gerepareert.... Op dato 

i) Cortenhoeff en Sara waren door hun va- ders 
erkendo kinderen： Cortenhoeff Sr. had lang als 
koopinan in Arakan gelegen; het meisje, 12 jaar oud, 
was door Jacques Specs by een Japansche verwekt, en 
bij zijn vertrek naar patria Coen aanbevolen, die haar als 
„8taatsjuffer,n bij zijn vrouw had geplaatst. Het feit der 
inbraak en copulatie in zijn huis had Coon in zulk cen 
woede ontstoken dat hij den onmiddellykcn dood der 
beide schuldigen eischtc, zonder vorm van proces; de 
fiscaal had moeite de zaak in eigen hand te brengen. 
Pieter Vlack was Coen's zwager (bij Lysbeth) en 
approbeert hier (als Raad van Indie) zyn eigen onder 
prossie van Coen uitgesproken vonnis (als president van 
den raad van justitie gowezen). De geheele Raad van 
Indie bo- stond toen slechts (met Coen) uit van Diemen 
en Vlack; van Diemen had hardnekkig ge- weigerd z\)n 
naam to zetten. Dat het vonnis by eenparigheid was 
gowezen is lator ontkend: de stem mon zouden gclyk 
verdeeld zyn geweest, doch die van den president den 
doorslag heb- ben gegovon. Geon voorspraak by Coen 
mocht baten. 

*) 18 September. 
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cregen tydinge dat Jacques Specx, raet van In- dien, 
met't schip Hollandia ende 3 jachten in de straet 
Sonda was, ophebbendc 600 coppen die alhier 
wonder wel te passe quamen. ... 20 Sept, is den 
capiteyn majoor door sijn knie geschoten, daer de 
heer Generael heel om verstoort was. Ditto des nachts 
is in den Heere gerust den manhaften wysen ende 
gestrcngen Heer Jan Pietersz. Coen, gouverneur 
generael, naedat hy een tijt lanck aen de loop gegaen 
hadde, een weynich sieckelick gegaen, seer subijt 
ster- vende aen een hartvanck, sommige souden seg- 
gen aen 't spasmus.... Op dato was sijn huys- vrouwe 
in 't kinderbet van eene jonge dochter out 4 dagen
 ........................... Omtrent den avont *) is de heer 
Specx aen lant gecomen ende door de raden van 
Indien gewillecomt. Op dato approcheerden den 
vyant soo dicht dat men een steentgen in haer werck 
can werpen. 22 ditto 's morgens is de begraeffenis 
van den heer Generael geschiet.... Het lichaam wiert 
begraven in *t stadthuys.... Wie datter in plaetse van 
'dE. heer Generael Coen sal succederen is noch 
onbewust. 24 ditto is by provisie tot Generael 
gecoren d'heer Jacques Specx". 

15 Dec. 1629 schreef Specx zijn eerste generale 
missive. „Tusschen den 20 en 21 September des 
nachts ontrent een uyre is de Heer Generael Jan 
Pietersz. Coen seer subijt overleden；.... hadde noch 
's middachs hertelijck aen taeffel gegeten, ende des 
naermiddachs boven op de galerye van *t buys 
geweest. Tegen den avont over- viel hem de sieckte, 
in voegen dat hy sich ten 7 uyren aen *t leggen 
begaff, sonder in 't avont- gebet te verschynen, 't 
Gebet gedaan sijnde gin- gen d'heeren van Diemen 
ende Raemburch 2) binnen, vindende sijn E. vry 
swacker als gemeent hadden. Doctor Bontius wiert 
ontboden, die soo haest hy sijn E. hadde gevisiteert, 
oordeelde de sieckte van sijn E. soodanich dat den 
morgen- stont niet halen soude". Pieter Vlack werd 
ge- roepen, en de predikant Justus Heurnius. Toen 
men hem vroeg of hij nog zakelyke beschikkingen te 
treffen had, antwoorde hij slechts “terstond". Om elf 
uur werd Mevrouw Coen geroepen. Thans ontbood 
hij Heurnius en noemde hem „wie in generael gou 
vernement succederen soude"; Heurnius moest na 
zijn overlijden den naum bij be- sloten mssive aan de 
Raden toonen. „De Raden verstonden gesamentlijek 
wel, sijn E. alleen tot soo absoluyte dispositie nieten 
wasgequalificeert, maer insiende sijn swaeckheyt 
vonden niet goet daertegen te contesteeren. Seer cort 
daernaer heeft sijn E. den geest gegeven". 's Anderen 
daags wordt orde geraamd tot een zoo eerlijke 
begrafenis als de gelegenheid toelaat, „aleoo de 
kercke in den vorigen oorloge was verbrant". 23 Sept, 
assumeert men tot Raden van Indie Jan van der 
Burcht, opperkoopman van 't kas- teel, Cornelis van 
Maseyck, ontvanger-generaal, en Ariaen 
Antheunisz., kapitein-majoor van 'C garnizoen. 24 
Sept, levert Heurnius de besloten missive over, doch 
daar de bijzondere commissie, 10 Aug. 1617 door de 
XVII Coen verleend, de heeren niet bekend was, 
werd zij „in geen voirdcr consequentic getrocken'', 
dan dat Coen's stem maar een valeeren zou, „ende is 
by de stem men 

*) 21 September. 
2) Crijn van Raemburch, raad van Indie 

se- dert 18 Juli 1629. 

van d*E. heeren Pieter Vlack, Antonio van Diemen, 
Crijn van Raemburch, Jan van der Burcht ende 
Ariaen Antheunisz. bevonden dat den heer Jacques 
Specx tot successeur op U.E. approbatie geeligeert 
is" (Coen heeft dus niet Specx aan- gewezen, of zijne 
stem zou hier zijn inedegeteld； vermoedelijk heeft 
hij van Diemen aangewezen. Op wien Specx en van 
Jlaseyck hebben gestemd, is niet aangeteekend). 

27 Sept, werd besloten niet tot een algemeenen 
aanval over te gaan daar de overloopers van toe- 
nemenden hongersnood bij den vijand gewaag- den. 
Den 29sten 's nachts viel de vijand zonder gevolg de 
redoute Weesp aan ； bij een uitval uit de redoute de 
Sterre (1 Oct.) toonde hij weinig courage; 2 Oct. trok 
hij af. „Een miserabele thuysreyse", zegt Specx (15 
Dec. 1926), „sal dit volck erlangen". Vecl doode 
menschcn en doode buffels, verlaten karren werden 
bij den weg gevonden. In alles waren 10 a 12 
Nederlan- ders gesneuveld, en nog minder 
Japanners, Chineezen of Mardijkers. ,,'t Js 
gedenckwaerdich dat desen jongsten oorloch soo 
wcynich alteratie in de stadt gecausecrt heeft. Alles 
heeft sijn voege ende ganck gehadt ofter geen vyandt 
waere ge- wecsf*. 

Coen is een werkzaam, onvermoeid, onver- 
schrokken, getrouw, in openhartigheid eigen- 
baatzuchtig, en een hardvochtig man geweest. Een 
sterk exemplaar van den N(!(lerlandschen calvinist, 
die in voorspoed 's Heeren zegen ziet. Zijn bedrijf 
ligt open: van huichelarij is daarin geen spoor te 
bekennen. Wij vragen niet hem te bcminnen, maar 
hem te begrijpen. 

Plantagcbouw met slaven heeft, in zijn tijcl, 
gemeenschappen opgebouwd die blocien cn zich 
handhaven konden. In Amerika wel te ver- staan, 
waar geen inheemscho rnaatscliappij van beteckenis 
te verdringen viel. Tcgcnovcr <lcn inlander staat 
Coen met een vollcdige g<*voellooa- heid niet 
alleen, maar ook met een voiledig wan- begrip. 

Het rijk waarvan Coen gedroomd had: waarin 
vrije Nederlanders te midden van inlanders een 
dagtaak konden vinden, is eerst in de 19dc ecuw 
ontstaan. Het is ecn ongeinecne verbecl- dingskracht 
die er, vanaf 16J3 zoo niet cerder, van droomen kon. 
De V.O.C. kon het denkbeeld niet verwezenlijken. 
„Meent gylieden,\ schrij ven de XVII 23 Nov. 163J 
aan G.-G. en R., „dat de burgery sonder de negotie 
sich niet can staende houden, dan ware het beter, dat 
soodanige burgery niet op Batavia ware, want al» 
een van beyde moet lyden, dan is het verre beter dat 
de burgery lyde". Zij slaan dus Coen's gedachtenis in 
het gezicht. 

Op de krachtsinspanning tijdens Coen volgde 
verslapping. Ter bevestiging van Conipagnie's 
positie had hij de verovering van Malaka on- 
vennijdelijk geacht: Bewindhebberen houden die 
tegen. Zij onderschatten hun kans, die inderdaad niet 
slecht is. Portugal en Spanje zijn niet inach- tiger 
geworden; Engeland minder gelukkig dan te voren. 
Coen en de Carpentier hadden een re- 
geeringstraditie gevormd： het Bataviaasche per-
soneel van 1628 en '29 hield zich beter dan dat van 
1619. De kans was er en de mannen waren er, slechts 
de leiding was onvast geworden. In 1631 was van 
Diemen commandeur der retourvloot 
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naar Nederland. Daar werd hij, bij zijn terugkcer 
naar Indie, bij acto van 12 Febr. 1633 tot op- volger 
van Brouwer bestemd, en op nieuwjaars- dag 1636 
zal hij optreden; — de man dio Malaka doet 
vernieesteren, en op wien Rijklof van Goens zal 
volgen, die Colombo forceert, en Speelman, die 
Makassar beilwingt en de verovering van Java inzct. 
Coen in 1587, van Diemen in 1593, van Gocns in 
1619, Speelman in 1628, zulke Nederlandcrs wcrden 
toen geboren. 

Mon mete Coen niet aan de maatstaven die men 
zichzelf wil zien aangelegd. De schaduw- zijden van 
zijn aard heb ik vertoond. Macht vestigt zich nooit 
zonder onmacht te breken, en daarbij wonden te 
slaan. Wij die slechts te heelen hebben, wetcn, dat 
zonder Coen, Nederlandsch- Iildie niet zou bestaan.
 H.T.C. 

Literatuur: De latere is vervangen door H.匕 
Colenbrander, Jan Pietersz. Coen. Bescheiden 
omtrent zijn Bedrijf in Indie, 5 deelen, 1919- 1923, 
en dezelfde, Jan Pietersz. Coen, Levensbe- 
■schrijving, 1934. 

SIDJOENDJOENG. (Aanv. DI. III). Onderaf- 
deeling van de afdeeling Solok, residentie Sumatra^ 
Westkust, met gelijknamige hoofdplaats; standplaats 
van een controleur-onderafdeelings- chef, 43 km ten 
Oosten van Sawah Loento gc- legen. Met 
noordelijkc gcdeeltc van dezc lang- gerekte 
onderafdecling, welke ongeveerG100 km. bcslaat en 
volgens de volkstelling 1930 G8.000 zielen telt, 
bchoort tot het stroomgebied van de Batang 
Koeantan, het zuidelijkc en oostelijke tot dat van de 
Djambirivicr of Batang Hari. De waterscheiding 
tusschen deze hoofdstroomen wordt gevorind door 
het gebergte, gelegen tusschen de kanipoengs Boekit 
Sebalah en Tan- djoeng Uadang. De hoofdplaats 
Sidjoendjoeng, gelegen aan de Batang Sockani, cen 
zijrivier van de Kocantan, waarin hij bij MoearS 
uitmondt, is door zecr goede, verharde wegen 
verbonden, eener- zijds met Sawah Loento cn met 
Fort van dor Capcllcn (6(> km), anderzijds, via 
Socngai Dardi), met de residentie Djambi (de 
zoogenaamdo Midden-Su niatraweg). I)c 
eerstgenoemde weg gaat via Moearo (5 km) naar 
Tandjoeng Ainpaloc (15 km verder), waar hij zich 
splitst: naar het Westen, via Padang Siboesoek cn 
Moearo Kelaban (op 5 kin afstand van Sawah 
Loento gelegen en waar de weg zich ook naar Solok 
afbuigt) naar Sawah Loento, en in noordclijke 
richting, via Kocinanis, naar Sitangkai (resp. 17 en 
21 km vercicr), vanwaar men links afslaande Fort 
van dcr C&pellen en rcchtdoor rijdendc Boeo (46 
km van Sidjocndjoeng) bcrcikt. De Miclden-
Sumatra- weg volgt, van Sidjoendjoeng af, cerst den 
linker- oever van de Soekam, kruist dezo bij Moearo 
Batoek (k in 9), stijgt daarna bij Loerah Djirak — 
Teratak Baroe (kin 18; prachtig uitzicht op do bergen 
van Alahan Pandjaug!) en daalt dan af in de vlnkte 
van Tandjoeng Gadang (km 27). Vervolgens guat 
men de bovengenoemde wa,ter- Bcheidijig tusschen 
de Koeantan on de Batang Hari over en daalt weer 
af naar Tandjoeng Lold (km 40) om via cen vecl 
lugeren bergrug Soengai Lansat (km 57), op don 
linkcroever van do Ba- tangTakoeng, te berciken. 
Bij Kiliran Djad(km()5) —volgens Westenenk een 
verbastering van Kiliran Dj4wa, de slijpsteen 
waarop do Javanen hun wftpena gewet hebben 
alvorens de Minang- 

kabausche Bovenlanden binnen te trekken — buigt 
de zgn. Koeantanweg zich af, welke tot Kamang (13 
km) gereed is en bedocld is tot den wegRengat-
Taloek-Pakan Baroe-Sumatra'sWest- kust te 
worden doorgetrokken. Bij km 70 kruist de 
hoofdweg de Batang Pangean, even beneden- 
strooms de samenvloeiing van deze rivier met de 
Batang Takoeng. Bij km 88 bereikt men Poe- loe 
Poendjoeng en, via een pont, het aan de overzijde 
liggende Soengai Dardh ； 16 km verder (bij 
Sitioeng) houdt de verharding op, maar kan men in 
normale omstandigheden zonder bezwaar 
doorrijden naar de grens van de residentie Djambi 
(zie verder BATANG HARI).Behalve die van 
Sidjoendjoeng naar Loeboek Tarab; van Tan- 
djoeng Ampaloe naar Palaloear en via Tandjoeng 
naar Padang La was; en van Koto Baroe naar Koto 
Besar, is er verder nog slechts een voor auto's 
berijdbare binnenweg, t.w. die van Sidjoendjoeng 
via Pematang Pandjang (6 km) naar Palangki (9 km 
verder), gelegen aan de Batang Palangki en 
behoorend tot de onderafdeeling Sawah Loento, aan 
welks overkant Moearo Bodi ligt. (Een brug 
ontbreekt tot nu toe, en voor een pont is de rivier te 
ondiep gebleken). Even voor Padang Siboesoek 
sluit deze weg weer aan op do bovenbeschreven 
verbinding Tandjoeng Ampa- loe-Sawah Loento. 

Onze eerste aanraking met de bevolking van deze 
streken ilngteekcnt van voor 1842. Van dat jaar af 
namclijk is de onafgebroken opeenvolging van de 
bestuurders bekend, die alien militair- tevens civiel-
gezaghebbers zijn geweest; daarvoor ech- ter had er 
reeds een militaire bezetting gelegen. De destijds 
Koto VII geheeten onderafdeeling bestond toen uit 
de larassen Moearo, Poelasan, Sidjoendjoeng, 
Loeboek Tarab, Kotd VII, Pa- dang Siboesoek, Koto 
Baroe en Siloengkang. Met ingang van 1859 traden, 
inplaats van civiel- gezaghebbers, controleurs op, en 
bij de reorgani- satie van het Civiel Bcstuur ter 
Sumatra's West- kust (Ind. Stbl. 18G3 no. 45) 
werden de larassen Moearo cn Poelasan ingedeeld 
bij resp. de laras- sen Sidjoendjoeng en Loeboek 
Tarab. Bij Ind. Stb. 1894 no. 119 werd de 
onderafdeeling ver- groot met de laras Talawi, dio 
tevoren onder Fort van der Capellen had 
geressorteerd, en te- vons Sawah Loento in plaats 
van Sidjoendjoeng als Htandplaats van don 
Controleur van Koto VIL aangewezen, een minder 
gelukkigo keuze, omdat de onderafdeolingschef het 
to Sawah Loento met de mijnen, de dwangarbeiders 
en de contractan- ten zoo volhandig kreeg, dat hij 
daarnaast bo- zwaarlijk voldoendo aandacht kon 
wijden aan do rest van de toen nog zeer moeilijk 
bereisbare on- derafdeeling, al kreeg hij dan ook ecn 
aspirant- controleur toegevoegd, die te 
Sidjoendjoeng ze- teldc. 

Bij Ind. Stb. 1904 no. 29 were! de onderaf- 
dccling Koto VII gcsplitst in do onderafdeelingen 
Sidjoendjoeng (larassen Sidjoendjoeng, Loeboek 
Tarab, Koto VII en Koto Baroe) en Sawah Loento 
(larassen Padang Siboesoek, Siloengkang en 
Talawi), en in 1906 verdween do aspirant-contro- 
leur te Sidjoendjoeng. 

Toon in 1905 do zolfbesturende landschappon 
Padang Tarab en IX Koto *) onderworpen waren 

*) Aanvankolijk de XI V Koto nl.: V Koto di 
Moedik (of V Kot3 Soongai Batoeng) t.w. Ill Koto 

Air Ain6 (Air Aino, Tandjoeng Ka- 
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en de „Korte Verklaring" hadden geteekend, werd 
de controleur van Sidjoendjoeng in dat jaar belast 
met de leiding van de bestuursvoering al- daar, 
daarin tot 1907 bijgestaan door den commandant 
der te Soengai Batoeng gelegerde mili- tairen en, 
toen dit detachement in dat jaar was opgehevcn, 
door een aldaar geplaatsten „controle- mantri". In 
1913 (Ind. Stbl. no. 285) werden. zy bij de 
onderafdeeling ingelijfd en kwainen zij dus onder 
het rcchtstreeksch bestuur, i.c. van den Controleur 
van Sidjoendjoeng. 

Ingevolge Ind. Stbl. 1913 nos. 321 en 326 (jo. het 
G.B. 1914 no. 17 en de daarbij aansluitende 
besluiten van den Gouverneur van S. W. K. van dat 
jaar) werden ter Sumatra's Westkust de larassen 
verkaveld tot districten en onder- districten, de 
larashoofden vervangen door de- mangs en 
assistent-demangs, en werd de ad- ministratieve 
indeeling van het gewest ook overi- gens geheel 
gewijzigd. Zoo werd o.a. de onderafdeeling Boeo en 
Lintau (gevormd door de voormalige larassen Boeo, 
Lintau, Koemanis en Soempoer) opgehevexi en 
werden de larassen Koemanis en Soempoer by de 
onderafdeeling Sidjoendjoeng gevoegd * * * * * * * * * 

x). 

ling en Meloro), Soengai Batoeng en Faroe; IV 
Koto di Tengah (of IV Koto Kamang) t.w. 
Kamang, Koenangan, Parit Rantang en Ga- lagah
； V Koto di I Ur (of V Koto Timpdh) t.w. 
Timpfeh, Tab6k, Tamasoe, Bakar Dalam en 
Koto Tinggi. Nadat de bevolking van Tama- soe, 
Bakar Dalam en Koto Tinggi door ziekte en 
misoogsten zoo sterk was achteruitgegaan 
dat deze kampoengs tenslotte geheel werden 
verlaten, scheidden Timpeh en Tabfek zich om- 
streeks 1800 van de XIV Koto af en lijfde het 
landschap Sigoentoer (zie aldaar) hen op hun 
verzoek in. (Omtrent de kampoengs, 
welke tezamen de V Koto di llir vormden, 
loopen de xnededeelingen van Grijzen en Pal 
mer van den Broek in het T. B. G. 1907 uit- 
een). 

De V Koto di Moedik en de IV di Tengah 
sloten zich toen aanecn tot de IX Koto. In 
1837 werd Paroe bij het Gouvernementsgebied 
ingelijfd, nl. bij de laras Soempoer. Bij de or- 
ganisatie van het negeriwezen (1915) werden de 
resteerende acht negerien van de IX Koto, 
zoomede Padang Tarab, als volgt onderge- 
bracht en vereenigd: Soengai Batoeng on Padang 
Tarab tot de negeri Soengai Batoeng ； Air 
Amo, Meloro, Tandjoeng Kaling en (het eerst 
later gcstichte) Pinang Pantai tot de negeri Air 
Amo; Kamang, Galagah, Koenangan en Parit 
Rantang tot de negeri Kamang. 

x) Aldus omvatte deze toen: 
A. Het district Sidjoendjoeng, bestaande 

uit de onderdistricten Sidjoendjoeng (rechtstreeks 
onder den demang van hetgelijknamige district) en 
Soengai-Batoeng (standplaats Soengai Batoeng) ;en 

B. Het district Koto VII (standplaats Tan-
djoeng Ampaloe). 

Het onderdistrict Sidjoendjoeng werd ge- 
vorind door de voormalige larassen Sidjoendjoeng 
(de negerien Sidjoendjoeng, Moearo, AiSr Hangat, 
Tiinboeloen, Tandjoeng-Gadang, Tandjoeng Lolo 
en Soengai Lansat, Loe- boek Tarab, Boeloeh-
Kasab, Teratak Baroe, Poelasan, Sibakoer, Lanki, 
Loeboek Karak 

Ingevolge Ind. Stbl. 1914 no. 303 werd de on- 
dcrafdeeling uitgebreid met de onderdistricten Boeo 
en Lintau, en haar indeeling opnieuw gewijzigd 】
).Ingevolge Ind. Stbl. 1915 no. 356 werd de 
onclerlinge omvang der onderdistricten alweer 
veranderd, Soengai Lansat de hoofdplaats van het 
met Faroe, Soengai Lansat en Tandjoeng Lolo 
vergroote onderdistrict Soengai Batoeng, en een 
nieuw onderdistrict, gcnaamd Loeboek Tarab, 
gecreeerd, met de gelijknamige plaats als zetel van 
den assistont-demang, en de oude laras Loeboek 
Tarab zoomede de negerien Tandjoeng Gadang en 
Lalan omvattend. In 1921 werd Tandjoeng Gadang 
de hoofdplaats van laatstge- noemd onderdistrict en 
in 1923 werden de onderdistricten Koemanis en 
Koto VII tot een onderdistrict: Koto VII vereenigd. 

Bij Ind. Stbl. 1925 nog. 22G werden de onder-
districten Boeo en Lintau uit verkeers-economi- 
sche, bestuurlijke en adatrechtelijke overwe- gingen 
weer bij de onderafdeeling Fort van der Capellen 
gevoegd. 

Bij Ind. Stbl. 1929 no. 1G2 werd de onderaf-
deeling Batang Haridistricten ingelijfd bij de on-
derafdeeling Sidjoendjoeng; werden de onder-
districten Sidjoendjoeng, Loeboek Tarab en 
Soengai Batoeng herverkaveld tot twee onder-
districten :Sidjoendjoeng en Soengai Lansat; cn 
werd de demang van Sidjoendjoeng eindelijk 
ontheven van het rechtstreeksche bestuur over het 
gelijknamige onderdistrict door plaatsing van een 
assistent-demang op de hoofdplaats. 

Overwegingen van bezuiniging leidden in 1932 
toteen nieuw besluit van denResident vanS.W.K., 
waarbij o.a. de onderdistricten Soengai Lansat en 
Sidjoendjoeng nogmaals verkaveld werden,nl. tot 
de onderdistricten Tandjoeng Gadang (standplaats 
van den assistent-demang) cn Sidjoendjoeng, en de 
demang van Sidjoendjoeng opnieuw met het 
rechtstreeksche bestuur over het gelijknamige 
onderdistrict belast werd. 

De thans (ult° 1935) bestaande adniiiiistratievc 
indeeling is als volgt: 

en Silago) en Koto Bnroe (Koto Baroc, Kaboen, 
Moeard Bodi, Palangki, Pematang Pandjang on 
Lalan). J let onderdistrict Soengai Batoeng 
bestond uit de IX Koto. Het district Koto VII 
werd gevormd door de larassen Koto VII (V 
Koto, Padang La- was, Goegoek, Tandjoeng en 
Pulaloear), Koemanis (Koemanis, Tandjoeng 
Bonai Aoer en Sisawah) en Soempoer 
(Soempoer, Silantai, Oenggun, Tamparoengo, 
Doerian Gadang en Paroe), zoomede Padang 
Tarab. 

i) Nl.: A. het district Boeo met de onder-
districten Boeo (de vroegere laras Boeo), Lintau 
(do voormalige laras IJntau) cn Koe- nianis 
(standplaate Koemanis; de larassen Koemanis en 
Soempoer). 

B. hot district Sidjoendjoeng met de onder-
districten Sidjoendjoeng (de larassen Sidjoen-
djoeng cn Loeboek Tarab: de laras Koto Baroo 
werd toen nl, bij de onderafdeeling Sawah Loen- 
to getrokken), Kot6 VII (standplaats Tandjoeng 
Ampaloe； de laras Koto VII) en Soengai 
Batoeng (Padang Tarab en IX Koto). Naar 
aanleiding van hun daartoe strekkend verzoek 
werden in 1915 de negerien Pematang Pandjang 
en Lalan weer bij het onderdistrict Sidjoendjoeng 
ondergebracht. 
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A. het district Sidjoendjoeng met do onder- 
districten: 

1. Sidjoendjoeng, omvattendo de negerien Si-
djoendjoeng, Moearo, Aier Hangat, Pematang 
Pandjang, Lalan, Loeboek Tarab en Boeloeh Kasab; 

2. Tandjoeng Gadang, bestaandeuitde negerien 
Tandjoeng Gadang, Timboeloen, Tandjoeng Lolo, 
Soengai Lansat, Kamang, Teratak Baroe, Poe- lasan, 
Air Amo, Soengai Batoeng, Faroe, Siba- koer, 
Lanki, Loeboek Karak en Silagd; en 

3. Koto Toedjoeh, gevormd door de negerien 
Limo Koto (Tandj. Ampaloe), Palaloear, Tan-
djoeng,Padang La was, Goegoek,Tandjoeng Bonai 
Aoer, Tamparoengo, Sisawah, SoempoerKoedoes, 
Silantai, Oenggan en Doerian Gadang； 

B. het district Batang Hari, onderverdeeld in de 
negerien Soengai Dareh, TebingTinggi-Sigoen- 
toer, Sitioeng, Timpdb, Koto Baroe, Koto Salak, 
Tioemang, Sialang Gaoeng.Koto Besaren Soengai 
Limau. 

Ter hoofdplaats is een belangryke markt (des 
Donderdags), die het centrum is van de geheele 
omgeving. Verder is er een keurige, nieuw gebouw- de 
kazerne voor de veldpolitie, een nieuwe Gou- 
vernements-pasanggrahan en een vervolgschool. y
 ------- Lilcratuur•. Grijzen (T. B.G. 50 (1907), afl. 1); 
trr-—* Twiss (ibidem 44 (1901), biz. 255, en 45 (1902), 

biz. 93); Daniste (Tijclschr. v. h. B.B. 1906). 
-• BATANG HARI. (Aanv. DI. I). District, ge- ' noemd 
naar de rivier van dicn naani, in de onder- afdeeling 
Sidjoendjoeng (zie aldaar), residentie Sumatra's 
Wcstkust. Oppervlakte 土 2550 km2, aantal zielen 16.500 
(volkstelling 1930). De Mid- den-Sumatraweg loopt er 
doorheen tot aan de grens van de residentie Djambi, waar 
verder aansluiting bestaat naar Aloearo Tebo en naar de 
residentie Palenibang. Vcrhard is deze weg reeds van 
zijn beginpunt, Sidjoendjoeng, via Poeloe Poendjoeng en 
Soengai Dardh tot Sitioeng (10-1 km), terwijl het mi(ult° 
1935) reeds in het droge seizoen mogclijk is van Sawah 
Loonto uit in 21 dag Mocara Eni in (residentie 
Paleinbang) to bereiken (900 km). 

Do bevolking is van Minangkabausche afkomst, 
al wijzen de resten van tempels en beelden erop, dat 
Hindoos deze landen van Java uit (in de 13c ecuw n. 
Chr.) hebben bezocht (zie RAMBAHAN, 
SOENGAI LANS AT, SIGOENTOER en PA-
DANG LA WAS). Het dorpsbestuur is dan ook in- 
gericht als in de Minangkabausche landen. 

]Je niiddcleii van bcHtaan zijn: teclt van rijst en 
tai van undcre gewassen, als djagoeng, gierst, ardn, 
suikerriet, kcladi, klappcrs, koffie (alleen op de 
orven), pinang sirih, gambir en rubber； Hier en 
duar worilt voetcelt gedreven; vooral het aantal (in 
het wild weidende) karbouwen is aan- zienlijk (ult°. 
1934 circa 2700 stuks); runderen worden vcel 
minder gchouden (G60). Andere mid- tlelcn van 
bestaan zijn: vischvangst — de rivieren zyn zeer 
vischrijk —, het maken van vlecht- werk, waarin 
mon zeer bedreven is, en in do Siatstrcek van 
vaartuigen； op onkele plaatsen het wasschon van 
goud ； by Inamar komen bruinkool en aardolie 
voor, die echter niet ge- wonnen worden. Met den 
rijstbouw voorziet do bevolking in haar behoofte. 
Hij geschiedt op sawahs en op ladangs; het eerste 
vrijwel uit- aluitend in de negeri Soengai Dardh. 
Onder loi- ding en op kosten van het Gouvernement 
is tus- schen do jaren 1911 en 1922, voor de 
bovloeilng 

van een arcaal van 1500 bouws, door de bevol-
king van het Soengai Dardhsche de belangrijke 
Mimpileiding aangelcgd (bevloeiingscapaciteit 
400 bouws). Legio is het aantal rubbertuinen, 
aangelegd in den tijd der rubberhausse, toen de 
bevolking hier dan ook een groote mate van 
welvaart heeft gekend. Het totaal aantal tapbare 
rubberboomen bedroeg ult° 1934 ± 3,5 millioen. 
De belangrykste rubberpasars zijn Koto Baroe 
en Poeloe Poendjoeng. 

Het district Batang Hari in zijn tegenwoordi- gen 
omvang bestaat sedert 10 November 1914 (besluit 
van den Gouverneur van Sumatra's Westkust van 
dien datum no. 768). In aansluiting van hetgeen 
daaromtrent in het oorspronke- lijke artikel in DI. I 
reeds is medegedeeld diene het volgende: Bij Ind. 
Staatsblad 1913 no. 285 were! uitvoering gegeven 
aan het K.B. ddo. 12 October 1912 no. 82, waarbij 
machtiging was verleend om zekere landschappen 
onder rechtstreeksch bestuur te brengen. Te dien 
einde werden nu de IX Koto (zie 
SIDJOENDJOENG) en Padang Tarab (zie aldaar) 
gevoegd by de onderafdeeling Sidjoen- djoeng； 
Soengai Koenit en Talao bij de onderafdeeling 
Moearo Laboeh (zie aldaar), en de overige 
vereenigd tot een nieuwe onderafdeeling： Batang 
Haridistricten; dat waren: de vijf staat- jes der 
vroegcre onafhankelijkc Batang Haridistricten, 
Poetjoek Rantau Indragiri *) en het voormalige 
landschap Koto Besar (inclusief Batoe Kangkoeng, 
Soengai Limau, Inamar en Tandjoeng Alam, maar 
exclusief Poeloe Batoe, dat bij Djambi gevoegd 
werd). De nieuwe onderafdeeling word verdeeld in 
tweo districten: Batang Hari en Koto Besar, elk 
onder een de- mang met resp. Soengai Dardh en 
Koto Baroe als standplaats, en kwam aanvankelijk 
te staan onder een civiel gezaghebber met 
standplaats Sitioeng (even later Koto Baroe en ten 
slotte, in 1915, Soengai Dardh) ter vervanging van 
het in 1905 ingevoerde militaire bestuur. Inge- volgo 
het bovengenoemde besluit van den Gouverneur van 
Sumatra's Westkust werden in 1914 de beide 
districten tot onderdistricten ge- degradeerd en werd 
een nieuw district: Bala ng Hari gecreeerd, dat beide 
omvatte en aan welks hoofd een demang kwam te 
staan, die tevens het directc bestuur over het 
gelijknauiige onderdis- trict te voeren kreeg. Nadat 
reeds van 21 November 1921 af de Controleurs van 
Sidjoendjoeng steeds belast waron gewccst met de 
waarneming van het bestuur over de onderafdeeling 
Batang Haridistricten, werden bij de wijziging van 
do administratieve indeeling van Sumatra's West-
kust (Ind. Stb. 1929 no. 162 jo. het besluit van den 
Resident van Sumatra's Westkust van 28 Februari 
1930 no. 229) deze boide ondorafdee- lingen 
vereenigd tot een nieuwe onderafdeeling 
Sidjoendjoeng. Ten slotto werden bij besluit van den 
Resident vd. van 26 Juli 1932 de onderdistricten 
Batang Hari en Koto Besar opgeheven, zoodat het 
district Batang Hari thans recht- streeks bestuurd 
wordt door nog slechts een de- mang, met Socngei 
Dardh als standplaats. Zie verder ook BONDJOL, 
KOTO BAROE, KOTO BESAR, POELOE 
POENDJOENG SITIOENG SOENGAI DARf：H 
en SOENGAI LIMAU, 

KOEANTANWEG. Zio SIDJOENDJOENG. 

i) Thans deel uitiuakende van de residentie 
Riouw en Onderhoorigheden. 
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MOEARd. Negeri, met gelijknamige hoofd- 
plaats, in het onderdistrict Sidjoendjoeng (zio 
aldaar) op 5 K.M. ten Westen van de onderafdee- 
lingshoofdplants, aan den grooten weg naar Sawah 
Loento en aan de samenvloeiing van de 
Ombilinrivier met de Batang Palangki en de Ba- 
tang Soekam tot de Koeantanrivier, zooals de 
stroom dan verder heet. Hier eindigt de zijlijn van 
den spoorweg Sawah Loento-Padang, die, vanaf 
Moearo Kelaban (bij Sawah Loento), spe- ciaal is 
aangelegd voor het vervoer van het mijn- hout, dat 
het Ombilinbedrijf te Sawah Loento noodig heeft en 
dat in deze stroken wordt gekapt, waarvoor de 
Resident van Sumatra's Westkust in 1932 een 
uitgestrekt areaal van de boschrcser- ves als 
bedrijfsbosschen heeft aangewezen (土 62000 
H.A.). De boscharchitect van genoemd bedrijf, dat 
voor de bevolking van groote be- teekenis is, heeft 
dan ook Moearo tot stand- plaats. 

RAMBAHAN. Kampoeng van de negeri Soe- 
ngai Dardh, district Batang Hari ； vormde tezamen 
met de in de onmiddellijke nabijheid daarvan gele- 
gen kleine vestiging Loeboek Boelang het staatje 
Loeboek Boelang, en ligt op een smalle vlakte 
tusschen den linkeroever van de Batang Hari en den 
rechteroever van zijn linkerz彳rivier, de Pa- ngean, 
een der toegangswegen van de Oostkust naar de 
Padangsche Bovenlanden, die dan ook 
waarschijnlijk door dit rijkje beheerscht is gc- 
weest, aangezien de Pangean tot daar voor kleine 
vaartuigen bevaarbaar is. Daar deze vlakte steil naar 
de beide rivieren afdaalt en aan de landzijde door 
zware aarden wallen, die thans nog duide- lijk 
zichtbaar zijn, was omringd, viel ze niet moeilijk te 
verdedigen. Hier heeft, even voordat de Pangean in 
de Batang Hari vloeit, op den rechteroever van 
eerstgenoemde rivicr, op een laag heuveltje een 
Amoghapa?a voorstellend beeld gestaan, waarop de 
te Soengai Lansat (zie verder aldaar) gevonden wij-
inscnptie betrekking heeft en dat dan ook het daarin 
bedoekle.in 1286 n. Chr. op bevel van Koning 
Kptanagara van Java, naar deze streken vervoerde 
Hindoobeeld is. In zijn in het archief van den 
Controleur van Si- djoendjoeng berustend „ Verslag 
van eene reis naar de Batang Haridistricten en IX 
Koto van 16 Juli- 11 Augustus 1909" maakt de 
toenmalige Assistent-Resident van Ta nah Datar L. 
C. Westenenk melding van dit beeld. (Zie verder 
T.B.G. d!. 49 (1907), biz. 206 e.v., en Fruin-Mees, 
Geschiedenis van Java, Deel I, 2e druk (1922), biz. 
G3, met de daarbij afgedrukte foto. Het beeld en het 
voetstuk (waarin nl. de bovenbedoelde wij-
inscriptie van 1286 n. Chr. is uitgehouwen) staan 
sedert November 1935, hereenigd, in den tuin van 
het museum te Fort de Kock. 

SITIOENG. Een der yijf vroeger onafhanke- lijke 
landschappen van de toenmalige onaf- hankelijke Batang 
Haridistricten. J'hans een negeri van het district Batang 
Hari (zic aldaar). 早弋 SOEMPOER KOEDOES. (Zie 
SOEMPOER sub C deel IV). Negeri van het 
onderdistrict Koto VII (zie aldaar), district en 
onderafdeeling Sidjoendjoeng, afd. Solok,residentie 
Sum.Westkust, gele- gen aanHe Batang Soempoer (een 
linkerzijtak van de Ombilin), ten oosten van Boeo en op 
土 27 K.M. afstand van Koemanis, waarmede het door 
een paardepad is verbonden; een belangrijk gambir-
centrum. Zie behalve de reeds in het oorepr. artikel 
opgegeven literatuur: Westenenk, De Minangka- 

bausche Nagari (Mededeelingen Encyclopaedisch 
Bureau afl. 17, biz. 33 en 47/8). 

SOENGAI LIMAU. Negeri van het district Batang 
Hari, onderafdeeling Sidjoendjoeng, afd. So- lok, 
residentie Sum. Westkust, vroeger deel uit makend 
van het toenmalige zelfbesturende land- schap Batoe 
Kangkoeng (zie aldaar). 

SOENGAI LANSAT. (Aanv. DI. IV). A. Negeri< 
van het onderdistrict Tandjoeng Gadang, district cn 
onderafd. Sidjoendjoeng, afd. Solok, res. Sum. 
Westkust, aan de Takoeng-rivier en den Midden- 
Sumatraweg, op 57 K.M. afstand van Sidjoendjoeng. 
Is een niet onbelangrijk rubbercentrum. 

B. Kampoeng van de negeri Sigoentoer(zie al-
daar), in welks omniddellijke nabijheid (op den 
linkeroever van de Batang Hari) op de vlakte, ge- 
naanid Padang Rotjo, tot voor kort (medio 1935) een 
reusachtig dharmapalabeeld heeft gelegen, bijna 4 
meter hoog (wegende 土 4000 K.G.), voorstellend 
Awalokite^wara, dat waarschijnlijk der- waarts op 
bevel van Koning Kptanagara (2e helft van de 13e 
eeuw) van Java were! overgebracht. Vlak er naast 
heeft zich het bijbehoorende, met doodskoppen 
versierde, omstreeks 0,75 m hooge en eveneens 
omgevallen voetstuk (circa 3500 
K.G.) bevonden, zoomede een aan drie der op- 
staande zrjclen met kawi-karakters beschrevcn 50 
cm hooge rechthoekige steen, met een inscriptie, 
welke betrekking heeft op het Amogha- pa^a-beeld 
bij Rambahan (zie aldaar). (Oudh. Verslag 2c kw. 
1912, biz. 49, no. 50/52； Krom, In- leiding I biz. 
73, II biz. 131-133 en 426-427, en in Versl. Kon. 
Acad. v. W. afd. Letterk 5: II (1916) biz. 306-339). 
Met die, welke te Rambahan cn te Padang La was 
(zie aldaar) gevonden zijn, vor- men deze beelden de 
allerbelangrij kste groep oudheden van de 
Sumatraanschc I I indoe-j>oriodo. In 1935 zijn zij 
naar het museum te Fort de Kock getransporteerd. 

Te Soengai Lansat bevindt zich ook nog ecu 
heuveltje (ojntrek 60, iniddcllijn 18, hoogte 2} 
meter), waaromtrent de toenmalige Assistcut- 
Resident van Tanah Datar, H. J. A. Raedt van 
OJdenbarneveldt, in zijn „Reisbeschrijving van een 
tocht naar de Batang Hari-districten en de IX Koto, 
van 26 Mei tot en met 6 Juni 1907" (aanwezig in het 
archief van den ControJcur van Sidjoendjoeng) 
schrijft, ddo. 30 Mei: „Noord- westelijk van dit beeld 
op een afstand van 土 400 meters hiervan gelegen 
bezichtigdcn wij de ge- deeltelijk blootgelegde 
fundamenten van rooden baksteen van een tjandi 
nabij cen rond niet groot heuveltje, in den vorm van 
een zuiver bewerkte architraaf. Dit stuk vertoont cen 
rech- ten hoek, die ten opzichte van het midden van 
den heuvel uitspringend is. Volgens de ons ver- 
gezellende inlanders loopt dit bouwwerk gchee) oin 
de heuvel heen. Het zou wellicht de moeito Joonen 
oin deze fundamenten geheel open te leggen en den 
grond binnen de tjandi uit te graven met het oog op 
het vinden van Hindocscho voorwerpen, beeldjes als 
anderszins". In October 1935 heeft voor eerst de 
archaeoloog F. M. Schnitger dit heuveltje ontgraven 
cn toen een vierkant terras blootgelegd, waarvan 
iedere zijde ongeveer 20 meter lang is en een trap 
heeft, en bovendien het allcnnerkwaardigste is, dal 
hot een „dubbele beklecding" heeft, evenals de voet 
van den Boroboedoer 

SOENGAI DAREH. (Aanv. DI. IV). Negeri in het 
district Batang- J lari, onderafdeeling Sidjoen- 
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djocng, afd. Solok, residentie Sum. Westkust. 
Standplaats van het districtshoofd en van den 
opzichtcr bij het Dopartemont van Verkeer on 
Waterstaat. Gelegen op den rechteroever van de 
Batang Hari.tegenover Poeloe Poendjoeng. Heeft een 
goede Gouvernementspasanggrahan. Een gierpont (in 
onderhoud en bcheor bij het Gouver- nement) zorgt 
voor de verbinding tuaschen de . oevers en de 
instandhouding van het verkeer • langs den Midden-
Sumatraweg (zie SIDJOEN- DJOENG en BATANG 
HARI). 

SOENGAI BATOENG. (Aanv DI. IV). Negeri in 
het onderdistrict Tandjoeng Gadang, district en 
onderafdeeling Sidjoendjoeng, res. Sum. Westkust; 
dooreen paardenpad van 37|km verbonden met 
Sidjoendjoeng. Is een belangrijk rubbercentrum, welk 
product, de Koeantan af, o.a. te Taloek ter markt 
wordt gebracht. Maakte vroe- ger deel uit van de 
onafhankelijke IX Koto (zie SIDJOENDJOENG). 

KOEMANIS. (Aanv. DI. II). Negeri in het on-
derdistrict Koto VII. Door zijn pasar het middel- punt 
van de omliggende negerieen, die er hun gambir ter 
markt brengen, een bij de Chineesche handelaren (van 
Pajokoemboeh) zeer gewild product. Het is met dit 
achtcrland verbonden door een paardenpad, dat thans 
geleidelijk ver- i(anderd wordt in een rijweg (士 30 
km). • 

K0T6 BAROE. (Aanv. DL II). In atede van liet in 
het oorspronkelijke artikel sub II en Ill vermelde, te 
lezen: 

II. Negeri in de onderafdeeling Sawah Loento. 
(Zie ook SIDJOENDJOENG.) 

III. Negeri in het district Batang Hari (zie 
aldaar). Heeft een drukke rubberpasar. Ligt aan den 
Midden-Sumatraweg tusschen de grens van de 
residentie Djambi (op 18 km afstand) en Soengai 
Daroh (37 km verwyderd). Er is een 
Gouvernementspasanggrahan.; 

POELOE POENDJOENG. (Aanv. DI. III). Een 
der vroeger zelfstandige 5 staatjes van de toen- malige 
onafhankelijke Batang JIaridistricten. Thans 
verreweg de belangrijkste pasar van dezo Btrckeii 
(rubber). Ligt op den linkeroever van de Batang Hari 
tegenover Soengai Dardh (zie verdcr aldaar cn 
B^VTANG HARI). 

PADANG TARAB. (Aanv. DI. III). Nedcrzet- 
ting, gelegen op den linkcroever van do Koeantan- 
rivier, tegenover Pin toe Batoc, en behoorende tot de 
negeri Soengai Jiatoeng, onderdistrict Tan- djoeng 
Gadang, district en onderafdeeling Sidjoendjoeng. Dit 
in vroeger tijden zelfstandige land- schapjo, dat bij 
K.IJ. 1912 no. 82 jo. Ind. Stb. 1913 no. 285 word 
ingelijfd (zio SIDJOENDJOENG en BATANG JI A 
KI), is van zeer weinig beteeke- •nis. (ZieT.B.G. 50-
1907, afl. 1). 

PADANG LA WAS. (Aanv. DI. III). A. Negeri in 
het onderdistrict Koto VI1, district cn onderafdeeling 
Sidjoendjoeng, residentie Sumatra's Westkust, 
gelegen op den rcchtoroever van de Oin- bilinrivier 
en mot Tandjoeng Ampaloe verbonden door eon voor 
auto's berijdbaren weg van ±11 km. Het 
Ombilinstecnkolenbedrijf te Sawah Loento, dat voor 
het met zand dichtspoelen van de leeggohakte 
kolcnlagen gebruik maakt van uit pandanbladeren 
gevlochten matten, betrekt dezo hoofdzakelijk uit 
doze negeri. 

B. Kampoeng van de negeri Tiooniang, district 
Batang Hari (zio aldaar), gelegen op den hoogen, 
steilen linkeroever van de Batang Hari. Was het 
uitgangspunt van een vroeger vrij belangrykon 

handelaweg over Ibocl naar Pangkalan (土 12 uur 
gaans), vanwaar men, met vaartuigen de Batang Pranap 
afzakkcnde, Pranap aan de Indragiri- rivier bercikte. Het 
Hindoebeeld, dat op den rechteroever der Batang 
Tempdh lag (zie DI. Ill, biz. 239)is in den loop van het 
jaar 1935 naar het museum te Fort do Kock 
overgebracht. 
c < KOTO BESAR. (Aanv. DI. II). Negeri in het district 
Batang Hari (zie aldaar). In de latere jaren van belang 
geworden door de vele rubber- tuinen. Is van Koto 
Baroe uit te bereiken langs een tot Abei Siat voor auto's 
berijdbaren, onver- harden weg (11 km) en een daarop 
(aan de over- / zijde van de Batang Siat) aansluitend 
voetpad./ SIGOENTOER, (Aanv. DL III). Negeri in het 
district Batang Hari (zio aldaar). Tegenover deze plaats, 
dus op den linkeroever van de Batang Hari, ligt (op 
Poeloe Sawah) een vyftal tot nu toe nooit ontgraven 
heuveltjes, waaronder resten van baksteen bedolven 
zyn. De toenmalige Assistent Resident van Tanah Datar 
L. C. Wes- tenenk, die ze ontdekt heeft, schrijft hierover 
in zijn reisverslag (zie RAMBAHAN) ddo. 3 Augustus 
1909: „Aan den overkant der rivier, op de Poeloe 
Sawah, vond ik inderdaad een heuvcl- tje van 
baksteenen. Verder doorloopende von- den wij nog vier 
van dergelijke heuveltjes en nog meer stroomop een 
heuveluitlooper, waarop on- miskenbare teekenen zijn 
van zeer regclmatigen menschelijken arbeid; in het 
midden ligt in een cirkelvormigen wal van 士 8 meter 
middellijn een inzinking van 1 * meter diep, om dien 
wal we- der eon cirkelvormige gracht en daaromheen 
voor een gedeelte weer cen ronde wal, met een mid-
dellijn van 土 25 meter. Ten Westen van dezen heuvol 
loopt aan zyn voet een beek door een ra- vijntje, de 
Soengai Gobah, en aan den anderen oever ligt een 
begrooide heuvel: do Boekit Gobah, „de grafheuvel" 
dus; en de Toeankoe verteldo mij dat daar graven 
moeten zijn uit den ouclen tijel, dat enkele 
bevoorrechten ze weleens haclden ontdekt, doch ze later 
nict terug kon- den vinden". 

Voor de andere in de buurt van Sigoentoer, en wel 
op de vlakte Padang Rotjo by Soengai Lan- sat, 
gevondon overblijfselcn uit_clew Hindoetyd zie 
SOENGAI LA NS AT sub BC 

TAMIANG (Aanv. DL IV, zie TEMIANG). De 
onderafdeeling Tamiang (uitgesproken. TSmijSng) is 
do incest zuid-oostelijk gelegen onderafdeeling van het 
gewest Atjdh en Onderhoorigheden. Zij behoort tot do 
afdeeling Oostkust van Atj6h en is gelogon tusschen 
98°17‘ O.L. on 3° en 4°25‘ N. B. aan de Straat van 
Malaka. Dcze onderafdeeling o in vat cen go bicd tor 
grootto van 3000 km2; haar uitorste gronzen, n.l. van de 
Gajogrens tot aan de Straat van Malaka, liggen in rechte 
lijn gemote n 64 km van elkaar verwijderd. Ton N. en 
ten W. wordt zij begronsd door do onderafdeeling 
Langsa, ten N.O. door de Straat van Malaka, ten 0. door 
de afdeeling Langkat van het gouverno- ment Oostkust 
van Sumatra, ten Z.W. door do onderafdeeling Gajo-
Loeos. 

Bij Gouv. Besluit van 4 Februari 1908 no. 20 (Ind. 
Stb. no. 112) word do onderafdeeling Tamiang met 
ingang van 1 April 1908 van de afdeeling Langkat der 
toenmalige residentie Oostkust van Sumatra 
afgcschoiden en a Is nieuwo onderafdeeling van de 
destijds bestaande afdeeling Onderhoorigheden van 
Atjdh toegevoegd aan het gouvemement Atj6h on 
Onderhoorigheden. 

101 



1602 TAMIANG. 

De onderafdeeling bestaat (Ind. Stb. 1934 no. 
539), uit een viertal landschappen n.l,: 

1. Noordelijk Tamiang of het landschap Ka- 
rang; 

2. Zuidelijk Boven Tamiang of het landschap 
Kedjoeroean Moeda; 

3. Zuidelijk Beneden Tamiang of het landschap 
Soetan Moeda; 

4. het landschap Soengai Ijoe. 
Zij hebben gezamenlijk een kas, de onderaf- 

deelingskas Tamiang, en vormden vroeger den rijk 
onder e6n vorst, welk rijk in den loop der tijden 
uiteengevallen is in de vier bovengenoemde 
landschappen. 

Behalve dit landschapsterritoir treft men nog ia 
deze onderafdeeling den z.g. vierkanten paal 
Gouvernementsgebied van de onderafdeelings- 
hoofdplaats Koealasimpang aan, waarvan de 
vaststelling plaats had hij Gouv. Besluit ddo. 5 Juli 
1911 no. 11. 

Aan het hoofd der landschappen staan de zelf- 
bestuurders of radja's (aanspreektitel „Teng- koe"). 
Een verdere verdeeling van bun gebied in 
onderdistricten bestaat niet officieel, doch wel is er 
een neiging tot geleidelijke vorming van 
onderdistricten onder lagere hoofden (datoek IV- 
soekoe). De datoeks IV-soekoe schijnen oor- 
spronkelijk uitsluitend raadgevers van den radja 
(zelfbestuurder) geweest te zijn, door wien zij ook 
werden benoemd. In lateren tijd, toen de taak van 
den radja toenam in omvang, droeg hij be- paalde 
werkzaamheden op aan de datoeks IV- soekoe, wier 
aantal, hetgeen ook uit den titel blrjkt, 
oorspronkelijk vier was. De Datoek hneum Balai 
werd belast met het opzicht over het kan- toor van 
den radja; hij ontving de bezoekers en hij was het 
ook, die den radja bij afwezigheid doorgaans 
verving； verder verrichtte hij het vooronderzoek 
in rechtszaken. De Datoek Hakim was belast met de 
rechtspraak voorzoover deze niet werd uitgeoefend 
door een landschapsrecht- bank, bestaande uit den 
zelfbestuurder en de Datoek IV-soekoe, die in 
grootere zaken bevoegd was. De Datoek 
Penghoeloe ging over de financien, en de 
verschillende rechten enz. Verder had hij allerlei 
kleinere werkzaamheden als het oproepen voor den 
krijg, het rangschikken van de aanwe- zigen by 
vergaderingen en bijeenkomsten. De Datoek Tandil 
had de zorg over den landbouw, over de wegen, had 
de leiding bij uitvoering van werken en daarnaast 
was hij overbrenger van de vorstelijke bevelen en 
verrichtte hij oproepingen. Een uitzonderlijke 
positie namen de Datoek Lak- samatia en de Datoek 
Panglima Benar in, blijkens hun naam hoofd van 
vloot en leger. Hoewel de Datoek Laksamana thans 
ook datoek 1 V-soe- koe is, werd hij vroeger niet als 
zoodanig be- schouwd, evenmin a Is de Datoek 
Panglima Besar. De datoeks IV-soekoe werden 
benoemd door den radja, waarbij de and ere datoeks 
IV-soekoe ge- hoord werden. Hun ambt was 
erfelijk; bij over- lijden ging het normal iter over op 
den oudsten zoon. Ontzetting uit het ambt was 
mogelijk en geschiedde door den radja, eveneens na 
even- bedoeld overleg. 

Geschiedenis. In oude tijden stoncl heel 
Tamiang, zooals hierboven reeds is medegedeeld, 
onder 6en vorst, Radjainoeda Sedia, die in 
kampoeng Benoea Radja-toenoeh zetelde. Zijn 
rijksbestuurder was zijn broeder Radja Moeda 
Sedenoe te Kota-blang aan de Aloer-Masih, 

een rechterzijrivier van de Tamiang. Na een inval 
van Javanen, die het rijk verwoestten en don 
vorstenzetel Benoea in de asch legden, werd niets 
meet van dit vorstengeslacht vernomen. Gebruik 
makend van de verwarring in het land, wist een 
Batak, Kedjoeroean Pendekar, ook wel genoemd 
Radja Mengkoeta, wonende te Tandjoengkarang en 
gehuwd met een dochter van bovengenoemden 
rijksbestuurder, van den Sultan van Atjdh, Is- 
kandar Sjah, een aanstellingsbrief als onaflian- 
kelijk hoofd met het negenvoudig zegel en een 
„golok berhoeloe soeasa, saroengnja soeasa" als 
rijkssieraad te verkrijgen. Hij wordt als stam- vader 
der Karangsche zelfbestuurdersfamilie aan- 
gemerkt. Toen zijn dochter met een Atjdher huw- 
de, sc honk hij haar een gebied, dat de tegenwoor- 
dige landschappen Soetan Moeda en Kedjoeroean 
Moeda omvatte. Een aangenomen zoon Proom of 
Prooinsjah volgde hem op in het overige deel van 
het rijk, dat het tegenwoordige Karang en Soengai 
Ijoe omvatte. Twee Atjdhers, af- komstig van 
Meureudoe, vestigden zich, na een aanstellingsbrief 
met het negenvoudig zegel van den sultan van Atjish 
te hebben verkregen, te Oepah als Kedjoeroean 
Pdndek en Dewa Per- kasan en hieven rechten op de 
Tamiangrivier. Door de twee bestaande 
Tamiangsche vorsten beoorloogd, wisten zij zich 
lang te handhaven totdat onder leiding van Tjoet 
Gat, een zoon van Panglima Deli uit Seroewai, de 
Meureudoeers werden verslagen en uit Tamiang 
verdreven. Tjoet Gat evenwel sneuvelde in den 
laatsten strijd en uit erkentelijkheid voor zijn 
diensten schonken de beide Tamiangsche vorsten 
aan zijn zoon Tengkoe Tengoh in leen een gebied, 
dat de latere landschappen Bandahara, Soengai I joo 
en Kedjoeroean Moeda omvatte. Tengkoe Tengoh 
werd opgevolgd door zijn zoon Tjoet A mat, die 
tegen betaling van 120 dollars van den Sultan van 
Atjdh een aanstellingsbrief kreeg met het negen-
voudig zegel, al8 Radja Bandahara. Het foil, dat 
Panglima Deli en Tengkoe Tengoh oorspronkelijk 
inheeinschen waren van Besitang, een kamjjoeng in 
Langkat, gaf den Pang6ran van Langkat aanlci- ding 
om zich als opperheer van Bandahara en aln 
zoodanig zich gercchtigd te beschouwen om aan zyn 
stiefzoon T.Soeloeng Laoet een deel van dat 
landschap toe te wijzen. Onderden titel van Soetan 
Moeda Indera Koe8oema trad T. Soeloeng als be- 
stuurder op van het landschap Soetan Moeda, met 
standpluats Soengai Koeroek. Dit had een strijd 
tengevolge tusschen Langkat en JJandahara, dat 
gesteund werd door de twee andere Tamiangsche 
radja‘8. Eerst na een Nederlandsche expeditie in 
1865 nuar Sumatra's Oostkust, waarvan een deel 
doordrong tot Seroewai en Soengai Koeroek, werd 
het Tamiangsche verzet gebroken. De vorsten van 
Karang, Kedjoeroean Moeda en Bandahara werden 
naar Poelau Kainpai opge- roepen, waar zij Tengkoe 
Soeloeng Laoet inoesten erkennen als zelfstandigen 
radja van het landschap Soetan Moeda, met den titel 
Soetan Moeda Indrakoesoeina, onder suprematio 
staande van Langkat. Bij akte van 21 October 1865 
erkende de Resident van Riouw den nieuwen 
bestuurder van Langkat, Pangeran Indra di Radja 
Amir, in zijn rang als radja van het landschap 
Langkat, Poeloe Kampai en Tamiang, welke akte 
werd goedgekeurd en bekrachtigd bij G. B. van 26 
October ] 869. Aan de vier Tamiangsche hoofden 
werden een aanstellingsbesluit en een Neder- 
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landsche vlag uitgereikt. De invallen dor Atjdhers in 
de Tamiangsche landschappen waren aanlei- ding 
om tc Tandjoeng Poera (Langkat) een mili- taire 
bezetting te leggen. Bij akte van 13 Januari 1878 
droeg de Pangeran van Langkat aan het N.I. 
Gouvernement over alle rcchten door hem 
uitgeoefend op de landschappen aan den rechter- 
oever der Tamiangrivier. Deze akte is goedge- keurd 
bij G.B. van 2 September 1878. De grens van 
Langkat met de inmiddels aan het gouvernement 
Atjdh en Onderhoorigheden toegevoegde 
Tamiangsche landschappen were! vastgestcld bij G. 
B. van 13 Nov. 1881 no. 16 en gewijzigd bij G.B. 
van 10 October 1908 no. 3 (Ind. Stb. no. G04). 
Reeds in Januari 1878 word bepaald, dat de 4 
Tamiangsche landschappen zouden worden ge- 
steld onder het bestuur van een controleur B.B. met 
standplaats Seroewai. Daar de Europeesche 
ondernemingen zich in Langkat verder uitbreid- den 
in de richting van Tamiang, werd de inilitaire 
beveiliging tegen Atjdhsche benden in 1879 ver- 
plaatst naar Koealasimpang. Invallen door Atjdh- 
sche benden leidden ertoe, dat het garnizoen van 
Koealasimpang werd overgebracht naar Seroewai; 
met het gcvolg, dat tot 1885 geen Atjdhsche invallen 
meet plaats hadden. J n 1885, 188G en 1893 werd 
Seroewai wederom aangevallen door sterke 
Atjdhsche benden onder Nja ftMakam uit Groot-
Atjeh. Koealasimpang, van militairen ont- bloot, 
were! bezet door Nja ^Makam, die de hoof- den van 
Karang en Kedjoeroean Moeda dwong zijn zijde te 
kiezen. Den 13 Februari 1893 kwam een nieuwe 
troepenversterking aan de monding der 
Tamiangrivier； van Rantau Pakam af tot Seroewai 
werd de streck van Atj6hers schoonge- veegd en 
verder stroomopwaarts werd cen banting van Nja 
ftMakain bij Locbock Batil in elkaar geschoten. 
Hicrna evcnwel vertrok de expeditie weer naar Bela 
wan, hetgeen tengevolge had dat Nja^Makani wcer 
even driest als tevoren optrad. Men moest weer een 
inilitaire macht uitzenden, maar nu bestaande uit 8 
officieren met 400 man en 4 bergkunonnen, onder 
bevel van kolonel A. H. van Pel (29 Maart 1893). 
Tot en met LQeboek Batil werden jiiet mindor dan 
10 Atjdhschc bon- tdngs ingenomen. Nja frMakani, 
teruggetrokken tot Oepah, werd ook vandaar 
verdreven. De uitgeweken bevolking keerde naar 
haar woon- steden tcrug. Maar do bestuurder van 
Karang, Radja Silang, bleef in verzet. In Juli J 893 
worden ter bestraffing van (lien radja de kainpoengs 
Oepah en Tandjoeng Soumantok getuclitigd, maar 
hij kwam toch nict in onderwerping, blijven- de hij 
als eisch stellen, dat het landschap Banda- haru weer 
bij zijn gebied zou worden ingelijfd. In Augustus 
1893 werd Kedjoeroean Maiin van het landschap 
Kedjoeroean Moeda door Karangers vermoord en 
dit landscha]) als veroverd land be- flehouwd. Radja 
Silang stcldo daarover aan als Radja Moeda den 
jongen Tengkoe Mangkoo- boemi Nja °Moet. Deze, 
aan het bestuur geko- inen, trachtte van hot 
Gouvernement hulp on vuurwapens to krijgen oin 
vrij to komen van Radja Silang. Zijn versterking te 
Tandjoeng Mantjang werd door Atjdhers ondor 
Panglima P6rak, die in verbinding stond met Radja 
Si- lang, aangevallen. Panglima Perak sneuveldo en 
zijn 】ijk werd door Mangkoe Boe mi naar Seroewai 
gezonden, als bewijs van zijn goedo trouw. Bij 
besluit van don Resident der Oostkust van Sumatra 
werden Radja Silang on zijn fami- 

lieleden, die nog in verzet waren, van het radja- 
schap over Karang vervallen verklaard (October 
1893). Koealasimpang werd bezet en de vestiging 
van Radja Silang to Tandjoengkarang verwoest. In 
December 1894 werd Radja Silang eindelijk door de 
radja's van Soengai Ijoe en Langsa over- gehaald 
zich by het bestuur te Seroewai te mel- den. Wegens 
samenspanning tegen ons gezag werd hij met zijn 
broeders bij G.B. van 12 October 1895 no. 2 naar 
Bongkalis verbannen. Met het bestuur over Karang 
werd tijdelijk belast Kedjoeroean Tandil. De laatste 
inval der Atjdhers in Tamiang geschiedde in 1898 
onder Tengkoe Tapa. Zij vielen kampoeng 
Menirang aan, maar werden door de militairen. 
verdreven en vervolgd tot Loeboeksidoep. Sedert 
dien werd de rust niet mcer verstoord en kon 
Tamiang voor Europeesche cultures worden 
opengesteld. In Karang kon Kedjoeroean Tandil, 
niet behooren- de tot de oude vorstenfamilie, niet 
goed met de bevolking overweg. Deze weuschte den 
verbannen Radja Silang als bestuurder terug. In 
Januari 1899 werd den banneling toegestaan voor 
eenige dagen in Karang te komen. Met groot eer- 
betoon werd hij door de bevolking ontvangen en ten 
slotte erkende de Regeering hem weer als 
Kedjoeroean Karang, nadat hij te Medan op 16 April 
1901 de korte verklaring volgens Atjdh- model had 
afgelegd (goedgekeurd. en bekrach- tigd bij G.B. 
van 7 December 1902 no. 12). Al dadelijk moeat 
Radja Silang optreden tegen Gajoscho 
rooverbenden, die de Simpang Kanan afzakten en te 
Sekrak het pompstation der B.P.M. aanvielen. Na 
verdryving van de Gajo,s richtte Radja Silang een 
sterkte op aan de grens bij Batoebedoelang en liet 
haar bezetten door Serawaksche rotanzoekers onder 
hun hoofd, Rage b genaamd. Dcze Serawakkers 
brachtcn onder do Gajo's een zoodanigen schrik 
teweeg, dat er geen invallen meer plaats hadden. 
Rageb werd kampoenghoofcl van de nederzetting 
Batoebedoelang. 

Zooals bo ven reeds vermeld is, heeft Tjoet Amat 
van Bandahara van den Sultan van AtjBh een 
schriftelijke erkenning verkregen van zelf- standig 
hoofd met hot recht zich Radja Bandahara negeri Ta 
miang te noeinen. Toen hij stierf, volgdc zijn 
minderjarige zoon Mohamad Ali hem op onder 
voogdy van zijn oom Soetan Oesinan. Nadat dezc 
laatsto was vermoord, nam Mohamad Ali zelf hot 
bestuur in handen. Hij werd in 1904 opgevolgd door 
Tengkoe Ibrahim, die te Medan op 27 Februari 1904 
de korte verklaring volgens Atjdh-model afiegdo, 
goedgekeurd en bekrach- tigd bij G.B. van 16 April 
L904 no. 20. Dezc bestuurder werd bij G.B. van 3 
December 1906 no. 28 „met het oog op zijn 
ziekelijken toestand.'* voor den tijd van een jaur in 
het bestuur van het landschap Bandahara vervangen 
door Tengkoe Radja Silang, zelfbestuurder van 
Karang. Na afloop van dat jaar werd bij G.B. van 10 
Januari 1908 no. 31 bopaald, dat het bestuur over 
Ban- dahara voorloopig bleef opgedragen aan 
Tengkoe Radja Silang voornoemd, welke 
waarneming be- stendigd bleef tot hot overlijdon 
van genoemden bestuurder op 13 Februari 1925. Bij 
G.B. van 20 Augustus 1926 no. 30 werden toen de 
land- schappcn Karang (Noordolijk Bo ven-Ta 
miang) en Bandahara (Noordelyk Beneden-
Tamiang) samengevoegd tot e6n landschap 
“Karang” (Ind. Stb. 1926 no. 355). Als bestuurder 
hiorvau 
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trad op Tengkoe Mohamad Arifin, zoon van wijlen 
Tengkoe Radja Silang, die op 15 Augustus 1927 de 
korte verklaring volgens uniform model aflegde, 
welke werd goedgekeurd bij G.B. van 21 December 
1927 no. 44. Deze bestuurder is nog in functie en 
woont in .Kampoeng-djawa, Karang. Toen Radja 
Bandahara nog in leven was, zag hij zich in 1898 
genoodzaakt zekeren Si Atas gelar Moeda Tjhifr als 
zelfstandig hoofd over een decl van zijn gebied te 
erkennen, nl. over het te- genwoordige landschap 
Soengai Ijoe. Tongkoe Tjihiq, zooals hi) officieel 
heette, legde op 11 Juni 1903 te Medan de korte 
verklaring volgens Atjdh- model af, die werd 
goedgekeurd en bekrachtigd bij G.B. van 5 
November 1903 no. 13. Hij werd opgevolgd door 
zijn zoon Tongkoe Ismail, met den titel van 
Kadjocroean Soengai Ijoe, die op 25 Juni 1909 de 
korte verklaring volgens uniform model aflegde, 
goedgekeurd bij G.B. van 3 October J910 no. 26. Hij 
is nog in functie en woont te Soengai Ijoe. In het 
landschap Kedjoeroean Moeda (Zuidelijk Boven-
Tamiang) liet de in Augustus 1893 vermoorde 
Kedjoeroean Ma an twee minderjarige zoons na. Het 
voorloopig be- stuur werd daar gevoerd door 
Mangkoe Radja Hoesin. Toen in Februari 1895 de 
oudste recht- hebbende zoon Radja Adil stierf, werd 
de tweede zoon Radja Habesa (Habsjah) wettige 
opvolger, onder voogdij van Tengkoe Nja ^Moet 
gelar Mangkoe Boemi en Mangkoe Radja Hoesin. 
Deze laatste legde als regent, in overeenstemming 
met den eersten, den 11 den April 1903 te Medan de 
korte verklaring volgens Atj Mi-model af, welke 
werd goedgekeurd bij G.B. van 5 November 1903 
no. 13. Na de inlijving bij Atjeh legde bedoelde 
regent als Mangkoe Radja den 25 Juni 1909 de korte 
verklaring volgens uniform model af, goedgekeurd 
bij G.B. van 3 October 1910 no. 26. In 1911 nam 
Tongkoe Radja Habsjah het bestuur zelf in handen, 
na op 6 Juli van dat jaar de korte verklaring volgens 
uniform-model te hebben afge- legd, die 
goedgekeurd werd bij G.B. van 23 Ja- nuari 1912 no. 
11. De twee voogden werden ge- pensionneerd. 
Tevoren hadden zij bij verklaring van 19 December 
1910, goedgekeurd bij G.B. van 5 Juli 1911 no. 11, 
terrcin (den z.g. vierkan- ten paal, zie boven) 
afgestaan aan het Gouver- nement van N.I. ten 
behoeve van de vestiging van de 
onderafdeelingshoofdplaats Koealasim- pang. 
Tongkoe Radja Habsjah stierf in 1917 en opnieuw 
werd Mangkoe Radja Hoesin regent en voogd over 
den minderjarigen oudsten zoon van den overledene, 
Tongkoe Radja Soeloeng. Toen de Mangkoe Radja 
Hoesin stierf, werd ccn regentschapsraad ingesteld, 
waarvan in 1933 nog twee leden overbleven: 
Tongkoe Mangkoe Boemi en Datoek TandiL In 
April van dat jaar werd Tongkoe Radja Soeloeng 
zelfstandig met het bestuur belast, onder het genot 
van de inkomsten van zelfbestuurder. De oude 
Mangkoe Boemi kreeg in 1929 de zilveren ster voor 
trouw en ver- dienste en is thans gepensionneerd. De 
stand- plaats van den zelfbestuurder is Benoearadja. 

In het landschap Soetan Moeda (Zuidelijk 
Beneden-Taniiang) stierf de eerste bestuurder 
Toengkoe Soeloeng Laoet, gelar Soetan moeda Indra 
Koesoema op 21 Februari 1902. Hij werd opgevolgd 
door Tongkoe Soetan Abdoehnadjid, ook wel 
Tengkoe Hitam genaamd. Deze legde op 11 April 
1903 als Tongkoe Soetan Moeda Indera Koesoema, 
hoofd van Zuidelijk Beneden-Ta- 

miang, de korte verklaring volgens A句6h-model af, 
welke werd goedgekeurd bij G.B. van 5 November 
1903 no. 13. Bedoelde akte werd vervangen door de 
korte verklaring volgens uniform mode], door hem 
afgelegd op 25 Juni 1909, en goedgekeurd bij G.B. 
van 3 October 1910 no. 26. Tijdcns zijn bestuur werd 
in 1905 de standplaats van den Europeeschen 
bestuursanibtenaar over- gebracht van Seroewai naar 
Koealasimpang (Ind. Stb. 1905 no. 192). In 1908 
(Ind. Stb. 1908 no. 112) volgde de afscheiding van 
de onderaf- dceling Tamiang, metinbegrip van het 
landschap Zuidelijk beneden-Tamiang (Soetan 
Moeda), van het gewest Oostkust van Sumatra en 
inlijving bij het gebied van het gouvernement Atjeh 
en Onderhoorigheden. In 1917 stierf Tongkoe 
Soetan Abdoelm&djid en bij G.B. van 3 December 
1917 no. 17 werd, gedurende de minderjarigheid van 
den rechthebbende op de waardigheid, Tongkoe 
Zainal Abidin, als waarnemend bestuurder 
aangewezen Tongkoe Kolok, ook genaamd Tongkoe 
Kamaroedin. Ofschoon toege- laten tot het afleggen 
van de korte verklaring, is hij daartoe niet 
overgegaan. In 1928 werd hij bij G.B. van 28 
Februari 1928 no. 13 eervol van zijn waardigheid 
ontheven ； op 29 Maart 1928 tee- kende Tongkoe 
Zainal Abidin een akte van verband, als Soetan 
Moeda Indera Koesoema, bestuurder van Zuidelijk 
Beneden-Tamiang. Die akte werd goedgekeurd bij 
G.B. van 12 September 1928 no. 32. Hij is nog in 
functie en woont in Seroewai. De bezoldiging der 
zdfbestuurders, welke ten laste van de 
onderafdeelingskas koint, bedraagt: van Karang / 
500, van Soetan Moeda / 300, van Soengai Ijoe / 230 
en van Kedjoeroean Moeda / 250. 

Bodcmgesteldheid. Van het binnenland naar do 
kust kan men achtereenvolgons onder- scheiden: 

a. Een heuvelland uit hoofdzakelijk jong ter- 
tiaire en neogene afzettingen gevormd. Wannc 
bronnen in West-Tamiang, o.a. bovenstrooms van de 
kampoeng Kaloeii, wijzen nog op vulka- nische 
uctiviteit. In het grensgebied tusKchen Langkat en 
Tamiang buigen deze terliaire hcu- velruggen zich 
zeewaarts om on gaan over in een steiler heuvelland, 
dal zich ten W. van de Aroe- baai tot ver in het 
kustmangrovegebied voortzet. De vlakke gedeelten 
tusschen de heuvels zijn do kern geworden, waar de 
Europeesche cultures zich vestigden, waardoor 
Tamiang een ten op- zichte van Langkat op zichzelf 
staand cultuur- gebied is geworden. De heuvels 
hebben over het algemeen een sterk gelaagdo 
structuur, als ge- volg van de wijze, waarop zij 
werden gevormd, n.l. als zeeafzetting in het tertiaire 
tijdperk. Toen deze zeebodem in het pleocene 
tijdperk werd samengedrukt, waardoor de 
oppervlakte barstte en gedeeltelijk omhoog werd 
geheven, ontston- den uit die verhoogde gedeelten 
de heuvels. De kleilaag van (lien zeebodem is nu 
daarin terug te vinden in dikwijls grillig gevormde 
lagen, dio op sommige plaatsen een hoog 
kalkgehalte (soms 2.6%) hebben, veroorzaakt door 
de aanwezigheid van resten van foraminiferen en 
andere zeeor- ganismen. Vooral bij 
heuveldoorgravingen vindt men dikwijls tusschen de 
klei- en kleisteenlagen door ijzeroxyd-afzettingen, 
daarvan gescheidon door een blauwachtig fijn zand, 
glaukoniet ge- heeten (o.a. op den z.g. Loeboek 
Sidoepweg), dat algemeen voorkomt in 
zeeafzettingen. Daar, 
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waar het aan de oppervlakto komt, vormt het 
een onvruchtbaren bodem. 

b. De gronden, welke zich ongeveer ten N.O. 
van de lijn, loopendo van Kroceng Merbau over 
Koealasimpang naar Goenoeng Dasi uitstrek- 
ken, zijn voor het meerendeel alluviaal en groo- 
tendeels door aanglibbing der rivieren ontstaan. 
Deze rivieren voeren inergel en klei met zand 
vermengd uit het centrale gebergte en de hcuvels 
mee, welko in den benedenloop dier stroomen 
bezinken. 

c. De kustgronden, waar door slikvorming en 
deninvloed dergetijden op alle plaatsen, waar de 
branding niet te sterk is, de mangrove- of vloed- 
bosschen van rizophoren. ontstaan. De stammen 
dier boomen reiken niet tot op den bodem, maar 
worden geschraagd door een dicht luchtwortel- 
stelsel, dat bijna verticaaJ uit den bodem oprijst. 

Rivieren. De voornaamste rivier is de 
J?amiangrivier, die bij Koealasimpang ontstaat 45 
km van de monding verwijderd, uit de samen- 
vloeiing van de Simpang Kanan en Simpang Kiri, 
welke beidestroomen in het gebergte op de grens 
der Gajolanden ontspringen. De monding dier Ta- 
miangrivier, ±116 meter ' ' 
aanslibbing steeds ondieper, 
miangrivier, ±110 meter breed, wordt door 
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zoodat zij nog slechts 

voor prauwen toegankelijk is, terwijl een vrij sterke branding in de monding het uit- en invaren 
voor die kleine vaartuigen zeer bemoeilijkt. Van- 
daar dat de grootere vaartuigen, zooals steam- 
launches en Chinecsche jonken gebruik maken van 
de noordelijker gelegen Soengai Ijoe rivier (Koeala 
Genteng, vaargoul bij laag water nog 5 voet diep) 
om via de Aloer Boegin, een verbinding (teroesan) 
tusschen Tamiangrivier en Soengai Ijoe rivier, 
Scroewai, aan eerstgenoemde rivier gelegen, tc 
bereiken. Steamlaunches met 5 voet diepgang 
kunnen nog tot Oepah opvaren； hooger op is de 
vaart, althans bij laag water, on- mogelijk door het 
groote aantal banken. De Simpang Kanan is door het 
groote aantal banken, stroomversncllingen en het 
vele daarin aanwezige hout zeer inocilijk te bevaren. 
De Simpang Kiri, die cen diepere vaargeul heeft, is 
tot Semadan beter bevaarbaar. De overige grooto 
rivieren zijn van Noord imar Zuid: le. Pantei 
Keurcuma, grensrivier tusschen de onderafdee- 
lingen Langsa en Tainiang； 2e. Telaga Moekoe 
rivier; 3e. Soengai Ijoe rivier, die talrijkc ver- 
bindingen heeft met de Tainiang- en Telaga Moe- 
koerivier (z.g. teroesan) en tot kainpoeng Soe- 
ngai Ijoe voorsteamlaunches bevaarbaar is; 4c. do 
Air Masin, grensrivier tusschen Tamiang on 
Langkat, voor steamlaunches bevaarbaar tot 
bij de ondorncming Gedongbiaro. 

W e g e n. Bchalve door de baan van do 
Atjehtmm (van Jjangsagrcns tot Langkatgrens 
36 km) wordt de onderafdeeling Tainiang door- 
sneden door den grooten aswog van de Langsa- 
grens (Kampoong Toealang-Tjoet) tot aan de 
Langkatgrens (halte Atj6h-tram Halaban). De- 
ze weg is in onderhoud bij het departement 
van Vei'keer en Watcrstaat. Hij is over een 
lengte van 士 5 km, hoofdzakelijk in de ondcr- 
afdeelingshoofdplnats, geasphnlteerd op koston 
der onderafdeelingskas. Do asphalteering van 
undero wegen op de hoofdplaats wordt door het 
stadsfonds uitgevoerd, terwijl die van do land- 
schapswegen daar buiten ten laste van de ondor- 
afdeelingskas geschiedt. 

De z.g. ondernemingswogen worden door do 

cultuurondernemingen onderhouden ； voor 
enkeJe, die voor de bevolking van belang zijn, wordt 
ecn bijdrage voor onderhoudskosten uit de onder- 
afdcelingskas verleend. De kampoengwegen en 
voetpaden worden door de bevolking zelf onder-
houden. De Atjeh-tramlijn van Langsa naar 
Koealasimpang kwam in 1912 in exploitatie en in 
1916 was die tot Besitang gereed, waar zij na 
December 1919 aansloot op de normaalspoorlijn der 
Delispoor naar Medan via Pangkalanbrandan 
(Langkat). De afstand Langsa—Koealasimpang is 
33 kni (langs de spoorbaan). Door het sterk 
ontwikkelde vrachtauto- en autobusverkeer wordt 
de Atjeh-tram concurrentie aangedaan. Van Medan 
via Pangkalanbrandan en Koealaaim- pang naar 
Lh6° Seumawe bestaat een dagelijksche 
autobusdienst. Op verschillende ondernemingen 
heeft men railbanen voor het transport van de 
producten； ten deele worden daarop de wagons 
getrokken door een locomotiefje, ten deele door 
karbouwen； so ms geschiedt de voortbeweging 
door koeli,s, Veel rubber- en oliepalmproducten der 
ondernemingen gaan naar Air-poetih aan de 
Salahadjirivier (in Langkat), waar een aanleg- 
steiger is voor kleine K.P.M. booten. De afstand 
Koealasimpang-Airpoetih is 15 km, waarvan 10 km 
reeds is verhard en 5 km nog grasweg is. De 
landschapsweg van Koealasimpang naar Salahadji 
is 4 km (tot de grens met Langkat). De gezainenlijke 
lengte der landschapswegen be- draagt nu ruim 213 
km; in aanleg is voorts een grasweg van Talaga-
moekoe naar Malimpang. De voornaamste 
landschapswegen zijn die van Koealasimpang naar 
Bookit Slamet, naar Seroe- wai, naar Rantau ； van 
Scroewai naar Oepah, naar B. Slamet, naar Lalang, 
naar Rantaupakam, naar Aroenggadjah, naar 
Gedongbiaro; van Simpang Tiga naar 
Telagamoekoe (grensLangsa) via Soengai Ijoe; van 
Karang over Pantai tindjau naar Loeboeksidoep； 
van Simpang Kiri naar Ka- loec, enz. 
Transportmiddelen zijn te la,nd： Atjdh-tram, 
vracht- en personenauto's, fietsen, ossenkarren, 
paarden; te water: prauwen, steamlaunches, 
inotorbootjes, tongkangs en langs de kust 
Chineesche schepen voor afvoer van pinang, 
boombast en houtskool naar de Straits (douanepost 
Koeala Genteng). De bestuurs- ambtenaar heeft de 
beschikking over een snel- varend bootje met 
aanhangmotor en een groote prauw, waarop die 
motor ook kan worden ge- montccrd. Beide 
vaartuigen zijn eigeudom van de 
onderafdeelingskas. De pasanggrahan ter on- 
derafdeelingshoofdplaats is van het Gouverne- 
mont, die bij Batoebcdoclang (landschap Kara ng) 
aan de Simpang Kanan, op het kolonisatie- terrein 
Tjintaradja (landschap Soengai Ijoe) en aan de 
monding der Tamiangrivier (landschap Sootan 
Moeda) zijn van de onderafdeelingskas. 

B o s c h w e z e n. Voor do inzameling van 
boschproductcn(rotan, nipahbladercn, boom bast, 
hout) door de inheemsche bevolking wordt pan- 
tjongalas betaaid aan de onderafdeelingskas. Die kas 
ontvangt ook cijns van kapvergunningen aan 
Chineezen (merbau-, damarlaoet- en meranti- hout). 
Er zijn thans nog drie houtaankapcon- cessics, 
verleend door den Gouverneur van Atjdh on 
Onderhoorighedcn; van het vastrecht on de cijns 
daarvan komt 4/16 ten bate van het Land en 4/10 van 
do onderafdeelingskas, welke vau het laatstbedoelde 
gedeelto weer 15% uitkeert aan de botrokken 
zelfbestuurders. 
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K 1 i m a a t. Het klimaat is gematigd warm. 
Scherp gescheiden moessons zijn er in Tamiang 
niet. De meeste regens vallcn van November tot 
Januari,terwijl Juni, Juli en Augustus de droogste 
maanden zijn. Met vrij groote bestendigheid waait 
in Januari en Februari een oostenwind en van April 
tot October cen z.w. wind. Ook in Tamiang zijn do 
„Sumatraantjes*', plotselinge ruk- winden, gepaard 
met regen en onweer, merkbaar. Voor de klcine 
scheepvaart zijn zij aan de kust vrij gevaarlijk. 

L a n d b o u w. Door de vestiging van Euro- 
peesche landbouwondcrnemingen in deze streken 
werd Tamiang in den loop der jaren tot een centrum 
van cultures. Aanvankdijk werd tabak ge- teeld, na 
1905 door rubber vervangen. 

De heer H. C. Reuter, de cerste Nederlander, die 
in dien tijd met ontginningen begon, opende eerst de 
concessie „Koeala Simpang,\ later „Tan- djoeng 
Genteng**, „Tandjoeng Scumantoh", „Alocr 
Djamboe" en tenslotte „ Rim ba Sawang". In 
October 1924 stierf deze Nederlandsche pionier. 

Door het op ruime schaal uitgeven van land- 
bouwconcessies (in totaal ruim 47000 ha — er zijn 
thans 39 landbouwondernemingen) in deze aan- 
vankelijk dun bevolkte streken ontstond v.n.l. in de 
onmiddellijke nabijhcid dier concessies een snelle 
aanwas van bevolking. Daar was werkge- legenheid 
en kon geld worden verdiend. Zoo- doende is het te 
vcrklaren, dat na verloop van jaren conflicten 
moesten ontstaan tusschen de bevolking, die steeds 
meer gronden voor ladang- en tuinbouw noodig had, 
en de cultuuronderne- mingen, die steeds verder hun 
aanplantingen uit- breidden. Voornamclijk rezen er 
moeilijkheden in het aaneengesloten 
concessiegebied tusschen de 
onderafdeelingshoofdplaats on de Langkatgrens. 
Voor zoovel noodig werden woeste gronden, bui- 
ten de concessies gelegen, voor de bevolking ge- 
reserveerd en zoodoende onttrokken aan even- 
tueele uitgifte in erfpacht voor het groot land- 
bouwbedrijf. 

Ten einde de rcchten der zelfbestuursonder- 
hoorigen op gronden door hen duurzaam geoc- 
cupeerd, waarop zij Inlandsch bezitsrecht kon- den 
doen gelden, te verstevigen, werd in 1930 
overgegaan tot de instelling in deze onderafdee- ling 
van het z.g. Atjehsch kadaster. Facultatief werd 
degelegenheid opengesleld dergelijke gronden door 
den Landschapsopnemer te doen op- meten, in kaart 
te brengen en een en ander bij den betrokken 
zelfbestuurdcr te doen registree- ren. De bedoeling 
wag oin, wanneer van deze re- gistratie op ruime 
schaal zou zijn gebruikt ge- maakt, later op 
gemakkelijker wijze een Inlandsch kadaster te 
kunnen instellen, doch bij de bevolking schijnt geen 
bijster groote behoefte te bestaan aan deze 
registratie. Ruim 1/6 deel van Tamiang wordt thans 
door de groote cultures ingenomen. De directe 
financieele voor- deelen dezer Europeesche cultures 
voor de kas van Tamiang bestaan in het vastrec lit, 
dat voor concessiegronden betaaid moet worden en 
dat / 3 per ha per jaar bedraagt. Alleen in geval de 
onderneming geen winst maakt, hetgeen door een 
accountantsonderzoek moot worden aange- toond, 
kan ingevolge een clausule in de concessie acten op 
een desbelreffend verzoek, gericht aan het hoofd 
van het gewest, dit bedrag tot /1.50 per ha per jaar 
verminderd worden. Voor J 932 werd aan vastrccht 
van concessies en aan canon van erf- 

pachtsperceelen in totaal een bedrag ontvangen van 
bijna / J 20.000 (na aftrek van restitutiebe- dragen 
op grond van bovengenoemde verlies- clausule). 
Van dit bedrag wordt 15% uitbetaald als aandeel aan 
de zelfbestuurders. 

Voor de inheemache bevolking is rijst het 
voornaamste cultuurgewas, dat wordt geteeld 
voornamclijk op ladangs en in mindere mate op van 
regenval afhankelijke sawahs. Alleen bij de 
kampoeng Batoebedoelang cn op een door de 
onderneming Simpang Kiri teruggege- ven 
terreingedeelte is irrigatie mogelijk. In dezen 
crisistijd is het met rijst beplant areaal sterk 
uitgebreid. Het tekort aan dit artikel wordt thans 
voornumelijk aangevuld met Atj^hrijst. 
Buitenlandsche rijst mag alleen worden inge- voerd 
via Koeala Langsa op licenties. De klapper- cultuur, 
die vooral in het landschap Soetan Moeda zeer 
uitgebreid is, levert weinig voordeel meer op 
wegens de lage copraprijzen. Evenzoo is het met de 
pinangcultuur gesteld. Koffie is als bevolkings- 
cultuur van geen beteekenis. De Inlandsche 
rubbercultuur is vrij belangrijk. Groententeelt wordt 
bijna uitsluitend door Chineezen gedreven. Van de 
vruchten worden het meest ananas en doerian 
geteeld. Op het kolonisaticterrein legt men zich toe 
op het planten van andere smake- lijke vruchten (zie 
over kolonisatie ook de aan- vullende artikelen 
PEUREULA。en LANGSA). In de nabijhcid van de 
ondernemingen Poelau- tiga en Alopali werd bij 
Aloer Sileboe landschaps- grond in heuvelachtig, 
door talrijke beekjes doorsneden terrcin, aan 
arbeidcrskolonisten (Ja- vanen) uitgegeven, 
aanvankelijk met verstrek- king van eenige 
werktuigen en / 5 voorschot. Later block dat ook 
zondcr die hulp versebeidene personen zich daar 
wcnschten te vestigen. J'hans verkeert die kolonie in 
gunstigen toestand. JJoor dit succes aangemoedigd 
werd aan de west-g re ns der concessie Poelftu-tiga 
土 1200 ha door het zelfbestuur van Kedjoeroean 
Moeda gcrcscrveerd voor kolonisatie met de 
bcpaling evenwel, dat behalve Javanen ook 
inheemschcn zich daar kunnen vestigen. Buiten de 
ondernemingen, op landschaj)8grond, heeft 
arbeiderskolonisatie plaats door gewezen 
contractarbeiders zondcr hulp van landschapswcgc 
(spontane kolonisatie). Volgens de volkstelling van 
1930 blijken op landschapsgrond gevestigd te zijn 
5380 zielen, af- komstig van elders (4046 Javanen, 
440 Mandai- lingcrs, 202 Minangkabaucrs, 202 
Bandjareezen enz.). Zij gaan langzamerhand geheel 
in de in- heemsche bevolking op, betalen belasting 
en ver- richten heerendienst evenals deze. 
Landbouw- kolonisatie met hulp van 
landschapswege heeft plaats in het landschap 
Soengai Ijoe. Het hoofd- docl van deze soort 
kolonisatie i» het tot ont- wikkeling brengen van 
achterlijke streken. Zoo is ontstaan de kolonisatie 
I'jintaradja (van Ja- vanen) met een Javaansch 
kampoenghoofd. Een vijf meter brecde en 2'/2 kin 
lange weg verbindt het kolonisatieterrein met 
kampoeng Soengni Ijoe, den zetel van den 
zelfbestuurder, die oj> het terrein zelf een woning 
heeft, bonevens twee stuk- ken grond, die geregeld 
bowerkt worden. In December 1933 waron daar 
reeds 125 gezinnen gevestigd. In de kolonisatie 
staan thans een pasanggrahan en eon volksschool, 
terwijl er ook polykliniek wordt gehouden. Ook zijn 
er een desaloemboeng en ddgabank. De hulp aan 
den kolonist in den beginne verstrekt (ton laste der 
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onderafdeelingskas) bestond uit: toekenning van 
Inlandsch bezitsrecht (met uitreiking van een 
schriftelijk bewijs) op een stuk woesten grond van I
】I * ha; vrijdoni van belasting en heeren- dienst 
gedurondo 2 jaren； gratis verstrekking van 10 kg 
rijst voor hem en zijn gezin, te ver- deelen over drie 
maanden; gratis verstrekking van atap voor de 
dakbedekking； indien noodig, gratis verstrekking 
van werktuigen (patjoels, parang enz.) tot een 
waarde van hoogstens / 5. Door het verrichten van 
betaalden arbeid aan de wegen kon de kolonist geld 
bijverdienen. Eenige gewezen Javaansche 
contractarbeiders vestigden zich bij kampoeng 
Tengkoe-Tinggi op landschaps- grond, dien zij, nog 
contractant zijnde, hadden verkregen en in hun 
vrijen tijd hadden bewerkt. Deze kolonisatic is 
ontstaan zonder eenige hulp van overheidswege. Op 
het kolonisatieterrein Tjinta- radja zijnook 
vruchtboomen en kapok aangeplant, waarvoor 
superieur plantmateriaal, van Java be- trokken, 
gratis aan belanghebbenden werd ver- 
strekt.Eenterrein,groot ±2ha, werd met djati be- 
plant； langs de wegen gebruikt men als schaduw- 
boom mahonie. Deze kolonisatie in Soengai Ijoe kan 
als zeer geslaagd worden aangemerkt. On- 
middellijk grenzend aan Tjintaradja ligt een ko- 
lonie van Maleicrs, do z.g. Kampoeng Melajoe, en 
op 60 km van Koealasimpang, in kampoeng 
Batoebedoelang, een kolonie van Serawakkers. 

De jacht is in Tamiang van geen bclang. Vis- 
scherij wordt op zee beoefend door de kustbe- 
woners van de landschappen Soetan-Moeda en 
Soengai Ijoo, voor voorziening in plaatselijke be- 
hoefte, voornl. van de onderafdeelingshoofd- plaats. 
Ook riviervisch wordt hier ter markt ge- bracht. Van 
buiten Tamiang wordt visch aan- gevoerd via 
Langsa en Pangkalansoosoe. De inheemsche 
industrie is van geen belang. Het in- zamelcn van 
rotan, da mar, boombast, het ver- vaardigen van atap 
uit nipahbladeren en het kappon van hout loveren 
aan een kloin decl der bcvolking cen bestaansiniddcl 
op. De veestapel is klein; hij bestaat uit eenige 
paarden, runderen, karbouwen, geiten en schapen. 
Er is gebrek aan goede weidegronden. Slachtvco 
wordt grooten- deels uit Atjih betrokken. Melkvee 
wordt te Kocalasimpang gehouden door 
Bengaleozen. Do varkonsfokkerij isgehcel in 
handen vanChineezen. 

O ii d e r w ij a. Er zijn 】5 landschapsvolks- 
Bcholen en een paar particuliere Chineesche scho- 
Icn. Te Koealasimpang is een Gouvernements 
Inlandsche Hchool on een centraal plantershos- 
pitaal, waarvan de geneesheer ook polykliniek houdt 
voor landschapsonderhoorigen ter hoofd- plaats on 
te Si in pang Am pat. 

F i n a n c i 6 n. Do bclastingen der land- 
schapsonderhoorigen zijn gercgeld bij zelfbe- 
Htuursbcsluit, goedgekeurd door het hoofd van het 
gewest. Zij zijn: inkomstenbelasting mot 
crisisheffing; motorvoertuigenbelasting; slacht- 
bolasting en rijwielbelasting. De vuurwapenbe- 
lasting wordt door het Land geind en later aan de 
onderafdeelingskas gerestitueerd. Voor de 
heerendiensten is een aflcoopgeld vastgesteld van / 
3 per heerendienstplichtige per jaar. Do 
heerendienstwerken worden dan in betaaldon arbeid 
uitgevoerd. De kampoenghoofden genie- ten geen 
bezoldiging, maar ontvangen voor do door hen 
gelnde bclastingen 8% collecteloon. Als belastingen 
zyn nog to beschouwen do hacil ooleebalang van 
pinang en do pantjoeng-alas van 

boschproducten, welke medc in de onderafdee-
lingskas vloeien. 

Rechtspraak. De inheemsche rechtspraak is 
geregeld als in andere Atjdhsche landschappen (zic 
aanv. art. “PEUREULA。'')，In elk land- schap is 
een moesapat (voorgezeten door den 
ondcrafdeelingschef) en een landschapsgerecht met 
den zelfbestuurder als alleensprekend rechter onder 
toezicht van het hoofd der onderafdeeling (zie Ind. 
Stb. 191G no. 432). Allecn de zelfbestuurder van 
Karang is gerechtigd verklaard zelfstandig 
landschapsgerecht te houden. 

De voornaamste inkomsten van de onderafdee-
lingskas van Tamiang bestaan uit； Gouverne- 
mentsschadeloosstellingen wegens overname van 
het recht tot verkoop van opium, vast recht van 39 
ondernemingen van landbouw； houtbeschik- 
kingsrecht van 2 ondernemingen van landbouw； 
vastrecht van 3 ondernemingen van boschex- 
ploitatie； cijns van die ondernemingen ； vast-
recht en cijns van 2 mijnbouwondernemingen； 
cijns van opgegraven grind en zand; grondhuur van 
bebouwde erven en aanplantingen； recht van 
pijplcidingen en pompstations (petroleum)； ver- 
goeding voor vergunningen voor telefoonverbin- 
dingen, verhuur van landschapsgebouwen en van 
zitplaatsen op de vier landschapspasars te Oepah, 
Seroewai, Soengai Ijoe en Rantau. Andere dan 
hiervoren reeds vermelde uitgaven zijn voornl. voor 
justitie; voor financien (dieust der belastingen, 
collecteloonen, pensioenen, onderstanden, 
kasbeheer) ； terugbetaling van geleendegelden aan 
de Javasche Bank; bczoldiging, reis- en verblijf- 
kosten en persoonlijke toelagen van zelfbestuur- 
ders en ondergeschikte hoofden. Op de bezoldi- ging 
van laatstgenoemden wordt een crisiskor- ting 
toegepnst van 15%, Verder bekostigt de kas een 
landschapsboot met aanhangmotor en drie 
overvaarten: te Seroewai, Loeboeksidoep en 
Simpang Kiri. (De onderncming Rim ba Sawang 
heeft een eigen veorpont). 

B e v o 1 k i n g. Do bevolking van Soengai Ijoe 
bestaat uit: 5 Europeanen, 2301 Inlanders, 93 
Chineezon, 12 andere Vreemde Oos- torlingen of 
totaal 2411 zielen; van Zuid Boven-Tamiang ： 133 
Europeanen, 15207 Inlanders, 1054 Chineezen, 151 
andere Vreemde Oosterlingen of totaal 16545 
zielen; van Zuid Benedeji-Tamiang: 12 Europeanen, 
5036 Inlanders, 129 Chineezen, 42 andero Vreemde 

Oosterlingen of totaal 5219 zielen (zie tabel SE van 
het 2e deel van hot Indisch Verslag 1934). Om onbe- 
kendo redenon wordt het landschap Karang daar- in 
nict vorineld. Volgens opguve van het B.B, bedraagt 
het aantal zielen dcr onderafdeeling Tainiang bij de 
volkstelling van 1930 in totaal 44565; trekt men 
hiorvan af 24175, zijnde do som der aantallon zielon 
van bovenvermelde drie landschappen, dan moet de 
sterkte der bevolking van Karang 20390 zielen zyn. 

De inheemsche bevolking bestaat voor het 
grootste cieel uit Tamiangers, verder uit een klein 
aantal At祯hers, Gajo's enz. Do Tamiangers zyn wat 
taal en zeden betreft verwant aan de Malei- ors van 
Langkat, die weor uit Siak afkomstig zouden zijn, 
terwijl Minangkabau als oorsprongs- land wordt 
genoemd. Echtor schijnt vermenging mot Bataks 
vrij veelvuldig voor te komen. Atjdh- ers treft men 
in goring aantal en verspreid in hot landschap 
Soengei Ijoo aan. Moes tai ko* men zij alleon als 
wcrkzockenden hier, houden 
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zich bijv. enkele maanden met vischvangst bczig en 
vertrekken dan na langer of korter tijd weer naar 
andere streken. De Gajo's wonen voorna- melijk in 
het bovenstroomgebied van de Sim- pang Kanan- en 
Simpang Kiririvier. 

De niet-inheemsche Inlanders, die de inheem- 
sche bevolking in getalsterkte overtreffen, zijn 
voomamelijk Javanen, verder Soendaneezen en 
Maleiers van Sumatra's Westkust. De van Java 
geemigreerde bevolking kwam oorspronkelijk als 
contractkoelie hier. 

Van de niet-Inhecmsche bevolking verdienen 
voorts nog afzonderlijke vernidding de Serawak- 
kers in kampoeng Batoebedoelang, 土 60 km van 
Koealasimpang stroomopwaarts, aan de grens der 
Gajo-landen. Deze Serawakkers, aan- vankelgk hier 
gekomcn als handelslieden, voor de inzameling van 
boschproducten, schijnen een reputatie van 
onverschrokkenheid te hebben meegebracht. Bij hun 
komst werden zij n.l. door den radja van Karang 
aangezocht te willen op- treden tegen de Gajoers, die 
door hun herhaalde invallen in Tamiang in dien tijd 
de inwoners veel overlast aandeden. Blijkbaar 
konden of durfden de Tamiangers hen niet aan. In elk 
geval was dit een kolfje naar de hand der 
Serawakkers, die naar de n.w.-grens trokken en daar 
zoo krachtig optraden, dat de overvallen der Gajoers 
voorgoed waren afgeloopen. Als dank voor de door 
hun bewezen diensten mochten zij zich in kampoeng 
Batoebedoelang vestigen, waarvan hun leider, 
Penghoeloe Rageh, het hoofd werd, wat hij tot op 
den huidigen dag is gebJeven. 

De Chineezen, die in de tien jaren, die tusschen 
de beide volkstellingen vcrliepen, op de Inheem- 
sche bevolking na procentsgewijze het sterkst in a 
anta! zijn toegenoinen, werken voor een deel op de 
ondernemingen. Een andcr zeker niet minder 
belangrijk deel heeft zich als handelaar ter onder- 
afdeeUngshoofdplaats of te Seroewai gevestigd. 
Voorts hebben zich, overal waar nieuwe wegen 
werden aangelegd, onmiddelJijk langs die wegen 
Chineezen als tokohouder gevestigd. Een andere 
groep is gaan wonen aan de uitmonding der Ta- 
miangrivier in zee, in kampoeng Koeala Genteng, 
waar zij zich een bestaan heeft gezocht in de 
vischvangst. De Chineezen staan onder een eigen 
hoofd, den kapitein der Chineezen. In verband met 
het feit, dat vele Chineezen het Maleisch slechts ten 
deele machtig zijn, is een officiee] tus- schenorgaan 
tusschen het Gouvernement en de Chineeschc 
onderdanen niet overbodig. Zoo fun- geert deze 
“Kapitein" meestal als tolk bij zit- tingen van het 
Magistraatsgerecht, waar Chineezen als beklaagden 
of getuigen moeten wor- den gehoord. De 
voornaamste werkzaaniheden van dezen kapitein der 
Chineezen bestaan voorts, naast het geven van 
adviezen over en aan zijn landgenooten, voor het 
grootste deel uit het innen van de belastingen van 
zijn landgenooten in deze onderafdeeling. De andere 
Vreenide Oosterlingen zijn naast enkele Arabieren in 
hoofdzaak Benga- Jeezen en Klingen, die handel 
drijven. 

De taal derinheemsche bevolking, die weliswaar 
het meest verwant is aan de in het nabije Lang- kat 
gesprokene, vonnt toch een dialect op zich zelf, 
waaraan een Atjdhsche inslag niet vreemd is. Het 
Maleisch, dat de door alle bevolkings- groepen 
gebezigde voertaal is, en dat door vrijwel iedereen 
wordt verstaan en gesproken, is niet vrij gebleven 
van den invloed van het Javaansch, 

als gevolg van de komst van duizenden Javanen, 
werkzaam als koelie op de ondernemingen, van wie, 
zooals boven uiteengezet, velen zich na om- 
mekomst nederzetten in inheemsche contra. De ge- 
heele Inlandsche bevolking is Mohammedaansch. 

Ten slotte kan nog met betrekking tot Tamiang 
het volgende medegedeeld worden. 

Met de Bataafschc Petroleum Maatschappij werd 
door het Gouvernement van Ned.-Indie een z.g. 5a 
contract gesloten voor de ontginning van een terrein 
van 41500 ha, dat voor 6/7 deel in Tamiang, voor 1 
/7 deel in de onderafdeeling Lang- sa is gelegen (Ind. 
Stb. 1928 no. 456, bekrachtigd bij de wet van 21 Juli 
1928, Ned. Stb. no. 268). De petroleum komt 
meestal slechts voor in jonge tertiairc 
grondformatie's, zooals die in Tamiang worden 
aangetroffen. Reeds were! petroleum gevonden bij 
Sendi Batoe, Aloer Gringgan en Aloer Minjak 
Tanah. Te Sendi Batoe werd tusschen 1898—1900 
verder geboord, doch zon- der gewenscht resultaat. 
Ook bij Kp. Batoebedoelang zijn er vindplaatsen, 
maar blijkbaar van te weinig belang. Hoewel in den 
loop der jaren reeds vele vergunningen tot 
exploitatie werden verleend, is het alleen te Rantau 
tot exploitatie gekomen. Te Rantau maakte de 
B.P.M. eind 1892 cen begin met de eigen]ijke 
exploitatie. Begin 1929 kwam de eerste put in 
productie en se- dert dien breidde het bedrijf zich 
daar zoodanig uit, dat het aantal Europeesche 
employe's tot 3G steeg en 1100 koelies op de 
terreinen werkzaam waren. De bodem is er 
buitengewoon rijk aan olie, terwijl de winning wordt 
vergemakkelijkt doordat de boringen gemiddeld niet 
diepcr dan 350 meter behoeven te gaan (op andere 
terreinen in Noord-Sumatra gemiddeld een 5 a 600 
meter). Het verkregen product wordt via een 
pompstation der B.P.M. te Soengei Li poet naar 
Pangkalan Brandan verpompt. 

KARANG (landschapk Zie TAMIANG. 
SOENGAI IJOE. Zie TAMIANG, 
ALASLANDEN (Aanv. dl. I). Onderafdeeling 

van de afdeding Oostkust van Atjch met de Alas- 
landen, Gajo Loceus en Serbocljadi, gouverue- nient 
Atjdh en Onderhoorigheden. Hoofdplaats is 
Koetatjan6. Wordtin het Noorden begrensd door de 
onderafdeeJing Gajo Loeeus, in hot Oosten door het 
gouvernement Oostkust van Sumatra, in het Zuiden 
door het gouvernement Oostkust van Sumatra, de 
reHidentie Tapanoeli, de ondcr- afdecling Singkel en 
de onderafdeeling Zuidelijke Atjthsche 
L&ndschappen en in het Westen door de 
onderafdeeling Tapafr Toean. 

De Alaslanden beliooren tot het stroomgebied 
van de Law6 Alas, een breede, snelstroomende 
rivier, dio ontspringt op den Goenoeng Leuser en bij 
Nw. Singkel uitinondt in den Jnd. Occaan. Deze 
rivier vormt de groote, zich N.O.-Z.O. uit- 
strekkendo 土 35 km lange en gemiddeld G km 
breede Alasvallci, die aan de o.- en w.-zijde door 
hoog gebergte wordt begrensd (Wilhehnina- 
gebergte en Barisangebergte). Het overige niet tot de 
vallei behoorende deel der Alaslanden is met 
oerbosch bedekt. 

Verineldenswaard is voorts, dat de gcheele on- 
dcrafdeeling Alaslanden (met uitzondering van een 
strook grond, oostelijk en westelijk van de Law6 
Alas gelegen, voorzoover dio dooi' de bovol- king en 
de grootcultures wordt geoccupeerd) deel uitmaakt 
van het reusachtige wildrcservaat G. Lcuser, dat in 
1934 alu zoodanig is aangewezen. 
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Do oppervlakte van degeheele onderafdeeling is 
土 3500 km2, waarvan 土 200 km2 bebouwd is. De 
hoofdplaats Koeta句an6 is met de Karolandon en 
Medan verbonden door ecn verharcTeiTautbweg, 
waarlangs een vrij geregeld en druk verkeer met 
autobussen plaats vindt. Deze weg kwam in 1914 
gerccd. In de richting Blangkedjerdn (hoofdplaats 
van de onderafdeeling Gajo Loeeus) is deze auto- 
weg doorgetrokken tot het militaire marschbivak 
Goenoeng Setan (afstand Koetatjane—Goenoeng 
Setan 土 29 km). Van hier loopt een transportpad 
naar de n.grens van de onderafdeeling (afstand 
Goenoeng Setan—n.grens 土 11 km) en -verdor naar 
Blangkedjerdn. Vervoer met autobussen is langs (lit 
transport niet mogelijk; op- en afvoer geschieden 
hier door Gajosche draagkoelies. 

Behalve de asweg zijn in de vallei eenige vrij 
goede landschapswegen aangelegd, waardoor vele 
kampoengs thans per auto bcreikbaar zijn. 

De bevolking van de Alaslanden beloopt 土 
20.000 zielen. Zij bestaat uit Alassers (ruiin 16000), 
Bataks (ruim 3000), G&jo's, een gering aantal 
Atjehers, Chineezen, eenige Europcanen en 
Japanners. 

De inheemsche bevolking leeft van landbouw, 
rijst- en tabakscultuur, cen weinig veeteelt en 
inzameling van boschproducten. Voorts is de 
vruchtenteelt van eenige beteekenis (doerian, 
manggis, ramboetan, dockoe enz.). Uitgevoerd 
worden rijst, vce, boschproducten, vruchten (vooral 
doerian en inanggis). Ingevoerd worden zout, 
lucifcrs, stukgoederen. In de onderafdeeling zijn 
voorts eenige koffieonderneniingen gevestigd, die 
onder Europeesch en Japansch behcer staan. 

Het bcstuur over de onderafdeeling wordt gc- 
voerd door een gezaghebber of fungeercnd contro- 
leur bij het Bi»ncnlandsch Bestuur (dan wel door 
een officier der land mac lit met den titel van gp- 
zaghebber) met standplaats Koetatjand. 

Er zijn twee landschappcn nl. de landschappen 
Bambi I (zuidcJijk deel) cn Poelo Nas (noordelijk 
deci). Ann het hoofd van icder lanschap staat de 
zelfbcstuurder, die den titel clraagt van kedjoc- 
roecn. Het hindschap is vcrdcekl in 4 zg. inarga's, 
aan het hoofd waarvan het margahoofd of peng- 
hoeloe sicnipat. Zoo bestaat het landschap Bam- bel 
uit de voJgende marga's: I. rnarga Ngkeran, 2. niarga 
Beroeh, 3. marga Sekedang cn 4. niarga Selian ； 
en het Jandschap Poelo Nas uit: 1. marga Pelis, 2. 
rnarga Kcpala desa, 3. marga Kcling en 4. marga 
Tjiberau. J)e gevvone kampoenghoofden worden 
pcilghoeloc sockoo of kortweg penghocloc 
genoeind/ 

KOETATJANE (Aanv. DI. II). Hoofdplaats van 
de oiHlerafdcciing Alaslanden, standplaats van den 
gezaghebber of fungeerend controleur bij het 
Binnenlandsch Bestuur. De plaats is door een 
autoweg met Medan^vorbondon, afstand 土 218 km. 
Verbinding met de Gajo Loeiius (Blang- kedjordn) 
wordtgevorrnd dooreen 土 29 km langcn an to weg, 
die daarna overgaat in een paardenpad. Afstand tot 
Blangkedjerdn ± 107 km. Er ligt een militaire 
bezetting van 4 brigades infanterie. Do bij het 
militaire detachcment ingedceldc officier van 
gezondheid is tevens belast met den Dienst van 
Volksgezondheid. 

To Koetatjan6 zijn een volksschool, een Gouvts 
vervolgschool, een Chineesche school, een huip- 
postkantoor en tclefoonkantoor, een huis van 
bewaring, een opiumverkoopplnats, een land- 
schapshospitaal on twee pasanggrahans. Do 

pasar wordt iederen dag vrij druk bezocht. 
MEULABOH, (Aanv. DI. II). I. Onderafdee- •' 

ling van de afdeeling Westkust van Atjdh, gou- 
vernement Atjdh en Ondcrhoorigheden, staan- de 
onder een kapitein-divisiccommandant der ma- 
rechausgee, bijgestaan door een adspirant-contro- 
leur. De onderafdeeling beslaat een oppervlakte van 
土 5500 km2 en een bevolking van ongeveer 54000 
zielen. De detachementscommandanten te Djeuram, 
Lam le en Koeala Bde zijn tevens scha- kelofficieren 
van het hoofd van plaatselijk bestuur. 

Het land bestaat uit een lage kuststrook, die na 士 
20 km overgaat in heuvelterrein, dat aansluit aan de 
in n.o.lijke richting doorloopende berg- keten van de 
Boekit-Barisan, welke op sommigo plaatsen ecn 
hoogte bereikt van meer dan 2000 m. De 
bevolkingscentra met de bebouwde vlakten. liggen in 
hoofdzaak langs de rivieren, waarvan de 
belangrijkste: de Woila, de Meureubo, de Seuna- gan 
en de Tri pa, alle in het Gajosche laaggebergte haar 
oorsprong vinden, terwijl de Boebon, de Trang en de 
Tadoerivier en de Seumanjam, welke laatste geheel 
in een moeras overgaat, laagland- rivieren zijn. 

Wat de bevolking betreft, wordt aangenomen, dat 
er in deze streken oorspronkelijk Bataksch- Gajosche 
nederzettingen zijn geweest, die later door Malcische 
kolonisten werden verdrongen. Tocn de Pedireezen 
uit N.-Atjdh hierheen trok- ken, ontstonden er 
tusschen dezen en de Maleiera langdurige oorlogcn, 
de prang-rawah genaamd — naar het 
^linangkabausche land, waar de Maleiera van 
afkonistig heeten te zijn. De tegenwoordige 
bevolking is voor het grootste gedeelte Atjehsch ； 
allccn in de kota Meulaboh vindt men een sterk 
^linangkabausch-Maleischcn inslag, terwijl hi or en 
daar klcine nederzettingen van Javanen zijn. De 
bevolking bclijdt den Islam. De taal is ovcral 
Atjdhsch, behalve aan de grooterc kustplaatsen, waar 
algemeen JIaleisch wordt gesproken. 

Het voornaamste middel van bestaan is de 
rijstcultuur.waarnaastala bijproducten verbouwd 
worden suikerriet, ketAla, klappers, pisang, kapok, 
ma is, pinang, sirihen verschillendegroenten. De 
pepercultuur is bijna geheel verloren gegaan. Er is 
echtcr in de onderafdeeling een groot aantal 
bevolkingsrubbertuinen, met een totaal van byna 
750.000 boonien, waarvan rubber van goede kwa- 
liteit wordt uitgevoerd. Ilundcl wordt gedreven in 
karbou wen en in de bergstreken in boschproducten, 
witte da mar, rotan cn hout, welk product ook over 
zoo wordt uitgevoerd. Sommigen hou- den zich bezig 
met het winnen van goud in do rivier. Van beteekenis 
is voorts de visschcry, vooral in zee, doch ook in de 
riviermonden. De jacht is economisch niet van 
belang, hoewel het hier zeor talrijke wiki, als herten, 
wilde zwijnen en hier en daar olifanten, grootc 
stukken ladang en sawah verniclt. 

Door de zelfbestuurders is cen aantal perceelen 
inerfpacht uitgegeven voor rubbercultuur, hoofd- 
zakclyk aan de Socidte Financidre des Caoutchoucs, 
welke ook enkele oliopalinonderncmingen hceft. 

Er zijn goede wegen. Langs den grooten weg naar 
Kootaradja, langs do kust, en voorts naar Tapftfr 
Toean, Djeurani, Koeala Toetoct, onder- neniing 
Moureubo Estate, cn Koeala Bde vindt hoofdzakclijk 
het transport van personen en goo- deron plaats. 

II. Standplaats van den assistent-rcsident van 
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de afdeeling Westkust van Atjdh. Zij ligt, als eenig 
stuk rechtstreeks bestuurd gebied, de zgn. vierkante 
paal, binnen het landschap Kawaj XVI aan zee aan 
den rechteroever der Koeala Tjang- koej, (gegraven) 
monding der Meureubdrivier, aan de oostzijde der 
landtong, welke de baai van Meulaboh begrenst. 

Het o.lijk gedeelte met zijn ruime pasarloodsen 
wordt voomamelijk ingenomen door de keudd of 
handelswijk met een gemengde bevolking van 
Atj6hers, Maleiers en anderen, maar vooral Chi- 
neezen. In het Westen ligt het militaire kampe- ment, 
waar 5 brigades infanterie in garnizoen lig- gen. Om 
het kampement hcen zijn de woningen van 
burgerlijke en militaire ambtenaren ge- bouwd. 
Behalve het bestuurskantoor en de ge- vangenis zijn 
er verder nog een ijs- en limonade- fabriek, een 
postkantoor, telegraafkantoor, pand- huis, een 
overdekt binnenbad, een flinke pasang- grahan en 
een societeit, en sinds korten tijd nog een 
buitensocieteitje en een zweminrichting aan de zee. 
Aan de baai ligt het douanekantoor, waarlangs een 
vrij levendige in- en uitvoer plaats vindt. Ten N. van 
Meulaboh staat aan zee een eenvoudig 
gedenkteeken, de plaats aanduidend, waar T. Oemar 
doodelijk verwond werd. De plaats ligt aan den 
westkustweg van Koetaradja naar Singkel, terwijl er 
behalve het postautover- keer met Bakongan en 
Koetaradja regelmatige autodiensten zijn naar 
Koeala-Bfee aan de Mid- den-Woila en met 
Djeuram. Een stadsfonds draagt zorg voor de 
straatverlichting, den reini- gingsdienst en andere 
plaatselijke behoeften. 

GAJO LOEfiUS (zie GAJOLANDEN, GAJO 
LOEOS en GAJOSCH in Din. I en V of suppl. biz. 
258) is een zelfbesturend landschap in midden N.- 
Sumatra, dat met uitzondering van de Tampoer- 
kampderigB, de onderafdeeling Gajo Loeeus vormt 
der afdeeling Oostkust van Atjeh van het gouver- 
nement Atjdh en Onderhoorigheden (Ind. Stb. 1934 
no. 539). De onderafdeelingshoofdplaats is Blang 
Kedjerdn en de standplaats van den zelfbe- stuurder 
is de kampoeng Penampaiin, op korten afstand 
daarvan gelegen. Het landschap wordt ook wel 
genoemd het gebied van Kedjoeron Pe- tiambang 
naar den officieelen titel van den be- stuurder. Het 
Europeesch bestuur wordt uitge- oefend door een 
officier van de landmacht, met den titel van 
fungeerend controleur. De land- schapskas van Gajo 
Loeeus is de onderafdeelings- kas van 
hetgelijknamige bestuursressort. 

Een deel van het landschap, bestaande uit het 
samenstel van kampoengs aan de samenvloeiing van 
de Poenti- en Tampoerrivier, is met het landschap 
Serbodjadi gevoegd bij de onderafdeeling Langsa 
(zie de aanv. artt. LANGS A en SERBODJADI) Het 
overige deel, vormende de onderafdeeling Gajo 
Loeeus, bestaat uit een hoogvlakte, 土 1000 m hoog 
gelegen, en is naar schatting ± 5000 km2 groot. In 
hoofdzaak zijn slechts de vaJ- leien bewoond. De 
grenzen met Serbodjadi zijn vastgelegd in een door 
een grenscommissie onder- teekende verklaring van 
22 Mei 1930. Degrens met de Alaslanden gaat in 
zuiver o.—w.lijke richting door het vaste punt 
Pelipin-liang, gelegen aan de monding der 
Bentjirim-rivier, een linker zijtak van La we Alas. In 
het Oosten is de grens de kam van de Serbeulangit. 
De grens met zuidelijk Bo- ven-Tamiang wordt 
gevormd door de bergketen Goerioeng Oeloe 
Besitang (G. Misigit)-Goenoeng Gajo-Goenoeng 
Bada-Goenoeng Segama tot aan 

het bergmassief, waarop de Simpang Kiri ont- 
springt en hetwelk door Gajo's G. Pengkalap, door 
de Boven-Tamiangers G. Batoe-arang en door de 
Karangers Poetjoek Bampoe wordt genoemd. De 
grens met de Deureutstreek wordt gevormd door de 
Intem-Intemketen. Met de West- kustlandschappen 
is de grens niet vastgesteld. 

Bodemgesteldheid. De Gajo Loeeus is van de 
kustlanden gescheiden door een gordel met oer- 
bosch begroeide gebergten. Het bewoonde gedeelte 
bestaat uit heuvelland, bedekt met den non (Pinus 
Merkussii), uit grasvlakten (blangs) en uit sawahs. 
Het gebied wordt door bergruggen ver- deeld in vijf 
streken ： 1. de eigenlijke Gajo Loeeus, een 
hoogvlakte； en 2. de Ordng-, Pdnd6ng- en Lestdn-
valleien in het 0.; 3. de Agoesan- en Geum- pang-
valleien in het Z.; 4. de Ako)-, Pasir- en 
Padangvalleien in het W.; 5. de Rikit-Goipvallei in 
het N. De sub 1,4 en 5 genoemde streken behoo- ren 
tot het stroomgebied van de boven-Tripa en haar 
voornaamste zijrivieren； de Or6ng-, Pdn- deng- en 
Lestdn-valleien (sub 2) tot het stroomgebied van den 
bovenloop der Simpang Kanan en de Agoesan- en 
Geuinpangvalleien (sub 3) tot het stroomgebied van 
de Lawe Alas. De streken sub 1 en 2 zijn van elkaar 
gescheiden door don Boer-ni- gadjah, terwijl 
tusschen sub 1 en 3 het Senoeban- gebergte staat. De 
gronden in het Gajo-Lestdn- gebied, aan de boven-
Lestdnrivier en ten N. van de Rikit-Goipvallei, nabij 
Atangpoetar cn boven- strooms van de 
Kenjaranrivier, zijn vruchtbaar en geschikt voor 
groote cultures. Volgens Ir. Ta- verne in zijn 
„Bijdrage tot de geologic van de Gajo-, Lestdn- en 
aangrenzende gebieden" wordt mariner 
aangetroffen langs den weg tusschen Blang 
Kedjeron en Koetatjand, nabij Agoctian, Koengke, 
Meloeak en Pelipin-liang. Voorts wor- den graniet, 
mica, zandstecn, leien en kalksteen aangetroffen, 
terwijl de bodem aan de bovcii-Lc* tdnrivier 
volgens de lijn ])jamboer Empen-zuide- lijk naar 
Wolh Uang tot Ngoerah cn noordclijk langs de 
zwavelbergen tot het pad Ocloc Besitang- Goenoeng 
Besitang, Kapi-J)jambocr-Empen nil jong-
vulkaniBchegestcenten, andcsietcn en bazal- ten 
bestaat. 

Rivieren. Geen der rivieren in Gajo LOCCUH is 
bevaarbaar. De voornaamste is de Tri pa, die in het 
Koningin Wilhelmina-gebergte ontspringt. Zij 
stroomt eerst in ongeveer n.lijkc richting door de 
Boekit- en Penampaanvlakte, waar zij ver- 
scheidene zijriviertjes opneemt, o.a. de Woih- ni 
Pocang en de Sang6r. Bij de kampoeng Badak gaat 
de weg van Blang Kedjerdn naar Ordng met een 
houten brug over de Tripa. Bij Lein be, na do 
opname dor Woih ni Papariq en de Penanipaiin- 
rivier, breekt de Tripa door het ringgebergte om 
eigenlijk Gajo Loeeus te verlaten en gaat eorst 
n.w.Jijk cn dan w.lijk door de valleien van Kcn- 
dawi, Rikit-Goip en Remokot, waar de Kenjaran in 
haar valt. Na Ketoeka, waar zy zich met de Akol 
vereenigt, buigt zij zich naar het N. en stroomt door 
de valleien van Pasir-Rcreubeu on Kia, waar de 
Klarivier wordt opgenomen. In dit gedeelte is de 
rivier niet nicer doorwaadbnar; rotanbruggen 
verbinden de beide oevers. Van kampoeng Kia af 
stroomt de Tripa naar het Z. W., buigt bij Kala-
lawang, waar de Padangrivier (Woih ni Rampang) 
in haar valt, naar het W., breekt door het 
Barisangebergte en komt in de afdeeling Atjdhs 
Westkust, waar zij langs de kam- poeng Lam le 
stroomt naar den Indischen Ocoaan 
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en uitmondt bij kampoeng Koeta Niboeng. Minder 
belangryk is do Ordng-P6nd6ng-rivier (boven- loop 
van do Simpangkanan), die op den Boerni- Gadjah 
ontspringt, eerst in o.lijke richting door de Orfeng-
vallei stroomt, om bij Pertiq zich naar N. W. te 
buigen en de Pdnddng-vallei te doorloo- pen tot aan 
Djamboer Poelo-besar. 

Van hier gaat zij in algemeen o.lijke richting, 
neemt de Woih ni Serdang op en vereenigt zich bij 
Koeala Pdnddng met de Lcstdnrivier. Zij is bij de 
kampoengs Ordng en Pdnddng overbrugd en slechts 
gedurende den drogen tijd doorwaadbaar. Van 
Lestdn af is zij voor kleine prauwen bevaar- baar. De 
Law6 Alas, in haar bovenloop Woih ni Agoesan 
genoemd, ontspringt op den Goenoeng Losdr 
(Padang Seriboelan), stroomt eerst in o.lyke 
richting, buigt zich bij Blang Agoesan naar het Z. en 
verlaat, na de Goempangvallei doorloopcn te 
hebben, bij Pclipin-liang de Gajo Loeous. Zij is in 
dit gebied nict bevaarbaar en slechts bij Koengk6 
Serikol en Liang in den drogen tijd doorwaadbaar. 

Wegen. Er zijn drie autowegen van buiten in de 
richting van de Gajo Loceus aangelegd: 1. van 
Tak6ngon door de Isaq-vallei; reeds 28 km is 
daarvan voor auto*s berydbaar, maar het werk is 
stopgezet, zoodat verder in gebruik blyft het 
paardenpad naar Blang Kedjerdn； 2. in het 0. via 
Lokop is de autoweg slechts tot Djamboer Bata ng 
gereed. De verdere aanleg van beide wegen is 
wegens financiecle en technische moeilijkheden 
stopgezet; 3. van Koetatjane naar Blang Keel jerdn 
(afstand 105 km) is de weg reeds tot La we Aoenan 
(30 kin) voor auto's berijdbaar; van Blang Kedjeron 
uit is zulks reeds over een afstand van 15 km het 
geval ； daar tusachenin heeft men een paardenpad, 
dat voortdurend zooveel mogelijk wordt verbreed en 
verbeterd. Voor den opvocr van goederen naar 
Blang Kedjerdn wordt van dezen weg druk gebruik 
gemaakt. Belangrijke verbindingen zijn nog van 
Blang Kcdjer6n uit: a. een knrrenweg (13 km) door 
de Rema-Pepn- roq vlaktc langs Koetapandjang cn 
andere kain- poengs naar den voet van den Boer ni 
Pepariq, wclke weg hier overgaat in een paardenpad 
door de Akolvallei over den Boer ni Kekemoe naar 
Trangon; b. cen paardenpad (55 km) langs de Tri- 
parivier over Lem be, Kendawi, Rikit-Goip, Son- 
doron, Kladi, Oning, Rcmokot, Ketocka en Pasir 
naar Rereubeu; het cerste gedeeltc is reeds gc- schikt 
voor karrentransport; c. ecn paardenpad langs Badak 
over den Boer ni Gadjah naar Ordng on Penddng； 
van hier gaat een steil borgpad over <len B6nt6ng-
Gajo naar Lcstdn en verder over den Singgah-mata 
naar Kaloe (in Tainiang); ook gaat van Pending uit 
een paardenpad over Kala- wah naar Lokop; d. een 
paardenpad over Rikit- Goip, Kocta Kenjaran, 
Atangpoetar, Simpang- Tigu, het Intem-
Intemgebergte, Poetjoek Lomot, Pajong Tenggoelon 
naar de Isaq-vallei. Ala verbinding met do Westkust 
van Atjdh heeft incn cen berg pad van Trangon naar 
Soesoeh en van Rereubeu naar Lam le. 

Plantengroei. Het onbewoonde godeelte van het 
landschap in met clicht oerbosch bedekt, dat vele 
goede houtsoorton oplevert. De blangterreinen zijn 
met dennen (Pinus Merkussii), door de Gajos 
oejomoejom genoemd, begroeid. Het branden van 
alang-alang en gras op do blangs wordt strong 
tegengegaan, hetgecn de dennen zeer ten goede 
komt. Deze boomen hebben eon voldoonclo 
terpentijngehalte van zeer goede kwaliteit. 

Klimaat. Het klimaat is koel en gezond. Blang 
Kedjer6n ligt op 812 m hoogte bo ven de zee. De 
gemiddelde temperatuur overdag is 25°C en 's nachts 
15°C. De meeste regens vallen tusschen November 
en Mei; de droogste maanden zijn Juni Juli en 
Augustus. In laatstgenoemde maanden waaicn droge 
rukwinden, komende uit het N.W. Het zijn de z.g. 
depeqwindcn, die veel schade aan- richten aan den 
plantengroei. 

B evol king. Volgens tabel 8E van het 2c deel van 
het Indisch verslag 1934 bestaat de bevolking - van 
de Gajo Loeeus uit： 14 Europeanen, 22858 
Inlanders, 83 Chineezen, 9 andere Vreemde Oos- 
terlingen of totaal 22964 zielen. De inheemsche 
bevolking behoort tot het Gajovolk. De Gajo's 
vormen 6en ethnografisch geheel； zij hebben een 
taal met betrekkelijk kleine verschillen in tongval en 
spraakgebied. In zeden en gewoonten heerscht 
dezelfde 6enheid met geringe locale verschillen. De 
inrichting van de familie en den stam, de vormen van 
bestuur en rechtspraak zijn dezelfde in het geheele 
Gajoland. Men kan evenwel niet zeg- gen, dat het 
Gajovolk van een herkomst is. Vreemd bloed stroomt 
in ruime mate toe, door adoptie en door 
angkaphuwelijk. Het zijn in den regel vreemden, die 
zoo in de familie komen, meestal Atjdhers, so ms 
Maleiers en Korintjiers, zeldzainer Klingaleezen en 
bastaard-Arabieren, een enkelen keer een tot den 
Islam bekeerde Chinees. Een ander belangrijk 
element van aan- was der Gajobevolking vormen de 
Bataks, die tot den Islam zijn bekeerd. Over den 
oorsprong van het Gajovolk is niets positiefs bekend. 
De meeste en voornaamste kampoengs der Gajo 
Loeeus lig- gen dicht bijeen in do 土 120 km® groote 
en 土 900 m boven de zee gelegen hoogvlakte, de 
eigenlijke Gajo Loceus genoemd, die beschouwd 
wordt als het stamland der Gajo's. Die lioogvlakte 
wordt door laag heuvelland (blangterrein), waarop 
Blang Kedjerdn is gelegen, in twee deelen ver- deeld: 
de Geuleu- en Boekitvlakte, gelegen langs den 
bovenloop der Tri pa en de Rema-Pepardq- vlaktc, 
gelegen langs de voornaamste zijrivier, de Woih-ni-
Peparoq. Over dit heuvelterrein loopt de eonige 
grenslijn, waarvan wordt gewag gemaakt in de 
inondelinge overlevering der Gajo's, nl. een grens 
tusschen het gebied van het tjdq- schap Goulen en het 
tjdqschftp Rema. Zy waren do eerste 
reohtsgemcenschappen, die in de Gajo Loceus 
ontstonden. Alle andere gemeenschappen zijn, 
ovenals het kedjoeronschap, van lateren da- tuin. Do 
Gouleu-Bookitvlakte bevat de kam- poengs cn 
sawahs dor Reudjcu's Berampat, nl. de Reudjeu-tjdq 
van Geuleu, Porang, Bockit en Koe- tcu Lintang, die 
de steunpilaren van het kedjoe- ronscliap bohooren 
to zijn. Penampaan, de kam- poong van don 
kedjocron, ligt in het midden van dit complex. 
Boekdt, Koeteu Lintang, Penam- patin en Blang-
Kedjerdn vormen thans feitelijk 6en geheel; de 
vroegere versterkte kampoeng- randen zyn 
opgeruimd; slechts op zichzelf staan- do 
bamboestoelen dienen nog als afscheiding. Breede 
wegen, geschikt voor lichte voertuigen, doorkruisen 
het geheol. De kampoengs Porang, woonplaats van 
don Reudjeu-tjdq Porang, en Kooteu-Boekit, waar 
zijn moeder woout, liggen ten Z.W. van Penanipaiin, 
door een weg daarmee verbondon. Op den weg naar 
Koctatjan6, 2 km van Penampaiin, ligt kampoong 
Geulou, woon- pla&ts van den Reudjou-tjdq; vercler 
z. waarts liggen de ondor Geulou staande kampoengs 
Koe. 
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teu-sere, Lempoeh en Penggalangan. Op den weg 
naar Ordng-Pdnddng ligt op ±4 km afstand van de 
onderafdeelingshoofdplaats de kampoeng Badak, 
staande onder den Reudjeu tjdq van Koeteu Lin- 
tang. De kampoengs Lembe, Ordng, Pdnddng, Pertiq 
en Lestdn erkennen Bockit niet meer als tjdq, maar 
staan in rechtstrecksche verhouding 
totl?enampaan,—In de Rema-Pepardq vlakte lig- 
gen de kampoengs van de Rcudjcu-tjdq van Rcma en 
Tampeng； verder w.lijk die van de Reudjeu tjdq der 
Toeloe-Sagi, nl. Pepardq, Penosan en Gegarang. Tot 
Re ma behooren nog de kampoengs Rikit-Dckat, 
Oeleun-tanoh, Beundcur-klipah, Tjike, Kong-paloeh 
en Kong-boer. Verder heeft men er de kampoeng 
Brandang, die Tampdng als tjdq crkent. Noordelijk 
van Gegarang, woonplaats van den Reudjeu-tjdq, 
ligt Koeteu-oedjoeng, waar de Reudjeu-Moedeu 
verblijf houdt. Er zijn 2 kampoengs Pepardq, nl. 
Pepareq-dekat, woonplaats van den Reudjeu-tjdq en 
Pepardq-goip, waar de Reudjeu-Moedeu woont. De 
grootste kampoeng in deze vlakte is Penosan. Alle 
genoem- de kampoengs liggen aan den karrenweg 
van Blang-kedjeren naar Pepar6q (12 kin) of zijn 
door zywegen met dien weg verbonden. Te Koeteu- 
pandjang, vroeger cen onbewoond klein plateau, zijn 
een volksschool, een polykliniek en een pasar 
gebouwd, als centraal punt voor de Benia- en 
Pepareq- vlakte. Ten N. van de eigenlijke Gajo 
Loeeus cn daarvan gescheidcn door de Boer-ni- api, 
ligt de Rikit-goip, een goed bevolkt en uitge- strekt 
kampoeng- en sawahcoinplex langs de Triparivicr. 
In deze streek zijn gelegen de ka)n- poengs van 2 
Reudjcu-tjeqs, nl. van Kcinala- derma en 
Kemalaradja, wicr hoofdkampoengs naast elkaar 
liggen, nl. Lem plain cnTjan6-oekeun. Tusschen 
beide kampoengs zijn gebouwd een school, een 
pasanggrahan, een polykliniek en cen pasar. 
Bovenstrooms liggen de kampoengs van 
Kemaladerma, nl. Lemplam en Toenggal met de 
pedoesoeneuns Dah Tedaloe en Penombon, verder 
Pinang-reugeup en Kendawi. Benedenstroonis van 
genoemde kleine nieuwe vestiging heeft men de 
kampoengs van Reudjeu Kemalaradja nl. Tjane-
oekon, Ampa-koloq, Tjane Teua, Kondng, Kopor, 
Manggang, Kroeeng-ringkaul en Seundeu- reun; dit 
gebied strekt zich benedenstroonis uit tot Kladi-
ondng (Kala-Kenjeureun). Westelijk hiervan en van 
het heuvelterrein van Keretan- djalang ligt de z.g. 
westeJijkc Gajo Loeeus, be- staande uit de Akol-
Ketoeha, Pas6r-Rereubeu en Padangvalleien Jangs 
de Triparivicr. Eerst heeft men de kampoengs van 
den Reudjeu-tjdq Remokot en Koeteu-tinggi； 
vervoJgens, nadat de Tripa de Akol-Ketoekarivier, 
waaraan de pedoc- soeneuns Akol en Ketoeka, beide 
behoorende tot Penosan, heeft opgenomen, komt 
men aan de kampoengs Paser en Rereubeu van den 
Reudjeu tjdq Baser. Aan de Woih-ni-Padang, een 
zijtak van de Tripa, liggen, gescheiden van de 
Pas6rval- lei door den Boer-ni-Kekemoe, de 
kampoengs van den Reudjeu-tj6q Padang, nl. 
Padang, Le in plain- pinang, Oemah-toenggeul, 
Roempi, Doerfen, Koeteu-sangg6 en Peteri-pintoe. 
Tusschen die kampoengs in hebben zich gevestigd 
de Reudjeu- poedoeng in de kampoeng Trangon en 
de Pengoe- loe Padang (Reudjeu-djabo) in de 
kampoeng Lem- plam-djabo. Beiden hebben 
tegenwoordig den rang van Reudjeu-tj4q. In 
Trangon heeft zich een kleine kota gevormd met een 
marsclibivak, ecn pasanggrahan, een school en een 
pasar. Ten 0. 

van eigenlijk Gajo Loeeus, daarvan gescheiden door 
den Boer-ni-Gadjah, liggen aan den boven- loop der 
Simpang Kan an de kampoengs Ordng, Pertiq en 
Pfenddng en de pcdocsoeneun LestAn. Pending 
heeft een school, een polykliniek en een pasar 
(kede). De ineestc Gajo's huizen nog in 
familiewoningen. Hier en daar zijn dezo door gc- 
zinswoningen vervangen. Dit gaat evenwel lang- 
zaam, daar de bouw voor een gezin duur isen veel 
werk vcreischt. 

Middelen van bcslaan. Het hoofdmiddel van be- 
staan is de rijstbouw en wel op sawahs. Ladang- 
bouw komt niet veel ineer voor. Sedcrt de invoe- 
ring van ons bestuur is het sawahareaal belang- rijk 
uitgebreid, zijn waterleidingen aangelegd en 
verbeterd. In den regel is de rijstproductie zoo groot, 
dat een decl van den oogst uitgevoerd wordt, voornl. 
naar Atjdh's Westkust (Pameue). De cultuur van 
aardappelen, groenten en koffie is van weinig 
belang, wegens gemis aan een afvoer- gelegenheid. 
Van meer belang is de teelt van tabak, die veel naar 
de Westkust van Atjdh wordt uitgevoerd. 
Landbouwondcrneiningen komen in Gajo Loeeus 
niet voor. De veestapel is zeer voor- uitgegaan. To 
Blang Kedjerdn is een Gouverne- ments Indisch 
veearts gevestigd, benevens een veemantri. Ten 
gevolge van de hecrschende malaise zijn de prijzen 
zeer gcdaald en is de uitvoer merkbaar verniinderd. 
Karbouwen worden voor de sawahs gebruikt en 
paarden voor goederen- transport van en naar 
Koctatjane. Het aantal schapen en geiten i» 
bijzonder groot. Zij worden evenals karbouwen 
voornamelijk naar de Oost- kust uitgevoerd. De 
handel is levendig cn in han- den van Maleiers, 
Atjdhers en Chineezen； in de laatste jaren hebben 
ook Gajo's zich daarop toe- gelegd. Er zijn vijf 
pasars (kcdcs): te Blang Kedjerdn, Koeteu-
paneljang, Ribit-goip, Trangon en Pdndeng. De 
invoer van goedcren heeft plants van Medan via 
Koctatjane en thans in mindere mate iiog^an 
Koealasimpang； de weHt<-lijk(5 val- leien 
ontvangeh goederen van Soesoch en Blang Pidie 
(Atjeh's Westkust). Visscherij wordt uitge- oefend 
in de westelijke vallcicn in de Triparivicr cn haar 
grootc zijtakken om in eigen behoeften te voorzicn. 
Jn do Lest6n-rivier wordt ook ge- vischt en het 
surplus wordt gedroogd vcrkocht. Jaclit beoefent de 
Gajo op herten en soms op oli- fanten en 
neushoorns. De nijverheid is van geen belang. Aan 
weven wordt nog wat gedaan. Van de 
boscliprodukten worden rotan, timmerhout en getab 
ingezameld.Degezondheidstocstand is over het 
algeineen goed. Er zijn 5 polyklinieken bij de pasars. 
De officier van gezondheid van iiet garni- zoen is 
belast met den dienstder volksgezondheid en 
behandelt de zieken in het landBchapshospi- taal te 
Blang Kedjerdn. Te Agoesan is een land- 
Bchapsleprozerie. Er zijn 5 volksschoJen (Blang 
Kedjerdn, Koeteupaneljang, Rikit-goip, Trangon en 
Pdnddng). Ter onderafdeelingHhoofdplants be- 
staatook een vervolgschool. GodsdienstonderwjjH 
wordt in de kampoengs gegeven door goeroe‘8, die 
voorzien zijn van eon bewijs van bevoegdheid, 
afgegeven door den zelfbestuurder. De economise 
he toestand is nietgunstig. Wei heeft nienover- vloed 
van rijst, maar de prijs ervan is, evenals die van vee 
laag, terwijl de importartikelen, door do hooge 
transportkosten, nog duur zijn. De trans- 
portiniddelen zijn voornl. koelic's en pikoelpaar- 
den. Ook zijn ereenige grobaks en rijwielen. Soms 
worden de Gajopanrdjes alu rijdier gebezigd. 
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De Belaslingen worden geheven volgens zelfbe- 
stuurverordeningen, goedgekeurd door den Gou- 
vorneur. Zij zijn： inkomsten- en orisisbelasting, 
slacht-, rijwiel- en motorvoortuigenbelasting, 
puntjongalas en vuurwapenbelasting. De afkoop- 
som van heerendiensten bedraagt / 6 's jaars per 
heerendienstplichtige. 

De Inheemsche rechtspraak is geregeld bij Ind. 
Stb, 1916 no. 432, gewijzigd en aangevuld bij Ind. 
Stb. 1917 no. 497, 1918 no. 481 en 1925 no. 81. Het 
landschapsgerecht wordt gehouden door het 
landschapshoofd als ulleensprekend rechter, in 
tegenwoorcligheid vjin en in overleg met het hoofd 
der onderafdeeling. De moesapat (inh. rechtbank) 
wordt voorgezeten door den onderafdeelingschef en 
bestaat uit minstens drie leden. 

Geschiedenis en Bestuur. Zooals door Dr. Snouck 
zHurgronje in zijn boek ,,Het Gujoland en zijn be- 
Woners" is uiteengezct, was het van oudsher wei- 
riig beteekenende centrale gezag van den kedjoe- ron 
Petiambang in het begin der twintigste eeuw geheel 
in discrediet geraakt, zoodat de kedjoeron eigenlijk 
niets meet was dan de radja van de niet zeer 
belungrijke kttmpoeng Penampaan. In 1902 were! 
cen minderjarige, Beden, als zoodanig geko- zen. 
Zijn vader Njaq Sara stond in verbinding met 
concessiejagers en trok naar Tamiung, spoedig 
gevolgd door Bed6n, dien men niet wilde latcn gaan, 
zoodat hij des nachts uit zijn land moest vluchten. In 
1903 trokken vader en zoon naar Koetaradja, alwaar 
Beden in November de korte verklaring volgens 
Atjdh-mode] uflegde, goedgekeurd bij G.B. van 1 
September 1905 no. 3. Toen de colonne Van Daalen 
in 1904 in de Gajo Loeeus kwam, had het in naam 
wettige landschapshoofd dus het land reeds onder de 
hecrschappij van Nederland gesteld, editor zonder de 
andere hoofden daurin te kennen, zoodat de Gujo's 
cladclijk be- weerden, dat Njaq Sara en Beden het 
land aan de “Compcni" hadden verkocht. De 
geschiedenis van hctlandschaj), de koinst van de 
eerstc mili- tairo colonne, is de geschiedenis van ecn 
volhar- dend Btroven onzcrzijds om den kedjocroen 
als centranl gezag te doen erkenneu en van een uit 
den unarchistischcn en vrijhcidlievonden aard van 
het volk geaproten verzet (laartegen; geeste- lijken 
he b ben uan d»t verzet een godsdienstig tintje 
gegeven, dat mecr client tot verfrauiing dun dut het 
den waren ward ervan zou hob ben gewijzigd. Bij de 
oj)de tocgebnichtc slagen volgonde onderwerpingen 
en politieke inaatregelen deed overate Van Dualen, 
die behalvo culonnecomman- dunt tevens bestuurder 
was van de Gajo- en Alas- htnden, iugevolge zijn 
instructie, niets zondcr do kedjooronsfanjilic (Njaq 
Sara en Beden waren in- tusschen teruggekonien). 
Den Gajo moest duido- lijk geinaukt worden, dat de 
kedjoeron de lund- vorst zou zijn. Do 
kedjoeronfamilio muukte van deze gedrugslijn van 
den bestuurder cen ruim ge- bruik oin zich te 
bovoordeeJen； zij wist do bevol- king van Pending, 
Ord ng en Lombe over te halen uan den bestuurder te 
verzoeken haur van Boekit nf te schcidcn en bij 
Penampaan te voegen, welko verzoeken werden 
ingewilligd. De Reudjeufamilie van Boekdt werd 
daardoor huar doodsvijand. Ook op andere wijze 
wist de kedjooronfamilio zich te bevoordeclen ten 
koste vim underen, waurdoor zij vrij ulgeineen werd 
gehuat. Bij het vertrek van do colonne Van Daalen 
naar de Alitslanden werd Kedjoeron B6d6n 
ineegenoinen on geen bezetting in Gajo Loeeus 
achtergelaten. Het land verviol 

weer in anarchie； alle bcstuuramaatrcgelen kon- 
den als ongedaan worden beschouwd. Toen onge- 
veer 10 muanden later de nieuwe bestuurder, ka- 
pitein Colijn, met een colonne uit de Alaslanden 
kwam, 'EIeek~airas, dat bestuursvestiging in het 
land, geschraagd door een militaire macht, drin- 
gend noodig was. Voorloopig werd een officier met 
60 man infzmterie achtergelaten. De benoem- de 
civiel gezaghebber, kapitein Snijders, kwum eerst 
drie maanden later. De toestand was toen als volgt: 
de minderjarige kedjoeroen was op school te 
Koetaradja； eenfaniilielid(uiteenande- ren tuk van 
het geslacht) Aman Sapi'i was waar- nemend 
landschapshoofd. De militaire bezetting was 
gelegerd in Boeket, daardoor de bevolking van deze, 
bij onze komst machtigste en meest krijgshaftige 
kampoeng, nog meer van ons ver- vreemdend. De 
vijandige reudjeu-tjdq was wel even te voren met 22 
volgelingen neergelegd, maar de overige leden van 
het reudjeu-tjdq-ge- slacht vormde met de uit haar 
haardsteden verdreven bevolking van Boeket onze 
ernstigste vyanden, die belangrijk in krucht 
toenamen, toen de voornaamste oelamu van Gajo 
Loeeus, tengkoe Moedeu Pending, zich aan hun 
zijde stelde. Van de andere kampoengs weken vele 
voornamen uit, vooral toen met de registratie 
begonnen werd, o.a. de oelama tengkoe Moedeu 
Koeteu-Sere. In de westelijke valleien, die met 
Penosan aan Tengkoe Ben Blung Pidie, voornaam 
bendehoofd van A- tjdhs westkust, herhaaldelijk 
gastvrijheid verleen- den, was de stemming der 
bevolking zeer vijan- dig. In Augustus 1905 kreeg 
de civiel gezaghebber met zijn dekking een klewang 
aanval in de mena- sah van Ampa Kolaq, 
onmiddellijk gevolgd door een klewanguanval 
bewesteii Rcreubeu； deze waren de eersten in de 
geschiedenis van Gajo Loeeus en bij beiden was het 
succes aan，s vijands zijde. Begin 1906 werd 
kapitein Snijders vervangen door kapitein 
Mathijsen, onder wiens bestuur de pacificatie van 
het landschap grooten voortgang maakte, behalve in 
de w.lijke valleien, voornl. onder invloed van T. Ben 
Biting Pidiii. De uitge- weken tjdqfamilie van 
Boeket vormde een roof- zieke bende in de 
Pdnddngvallei, dio vroeger onder haar ressorteerde. 
De overlast, der bevolkingaan- geduan, had 
tengevolge, dat van Penddng zelf velen uitweken om 
aldus een bende ter bescher- ming van hun 
kampoeng togen vreemde benden te vormen. Onder 
invloed vun Tengkoe Moedeu Pdnddng werd dezo 
bende zeer funatiek. In 1906 werd bij de 
verzetsparty een nieuwe taktiek gevolgd op 
instigatio van bedoelden geestelijke en den ouden 
Reudjeu Pas6r, nl. het overwicht der uitgewokoncn 
op de kumpoengbevolking te ver- zekeren door 
alien, en in de eerste plants de hoof- den, die 
verdacht werden met het Europ. bestuur op meer dun 
uiterlijk goedon voet stnan, te ver- moorden. 
Hiermede werd een inbreuk op de adat gemaukt, die 
den reudjeu-tjdq voiligheid van per- soon on goed 
waarborgde, en dezo inbreuk heeft een blijvonde 
wond gealagen, dio zeker niet zou helen voor de 
luatste uitgewekene was teruggo- keerd. Die taktiek 
hud tengevolge, dat vele reu- djeu's een vertrouwd 
familielid in het gebergte ula bendehoofd hidden oin 
hun leven te dekken, waardoor do pacificatie weer 
niet kon vorderen. Zoo was do toestand ondor hot 
bestuur van kapitein Mathysen. Inmiddels was 
bcsloten een eigen bivak op te rich ton on kampoeng 
Booket te ont- ruimen. Dit zou een gunstigen 
invloed op de stem 
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ming der uitgewekenen van die kampoeng gehad 
hebben, ware het niet, dat het verzamelen van de 
materialen tegen lagen prijs voor het uitgebreid 
bivak voor de betrekkelijk kleine bevolking een 
groote last was, die onmiddellijk volgde op de tal- 
ryke heerendiensten voor den aanleg van wegen 
gevorderd. Bovendien had men te lijden van een 
misoogst en werd de militaire actie nicer en meer op 
de westelijke valleien gericht. Het was dus niet te 
verwonderen, dat aan de verzetsparty in de 
eigenlijke Gajo Loeeus nieuwe krachten toe- 
vloeiden. De vorming van de twee sterke Penosan- 
benden dateerde uit dien tijd. In Augustus 1907 werd 
kapitein Mathijsen vervangen door kapi- tein Van 
Harencarspel. De nieuwe bestuurder vond ook een 
nieuwen waarnemenden kedjoeron, daar Beden nog 
steeds te Koetaradja vertoefde. Aman Sapi'i was nl. 
in Juli 1906 wegens knoeie- ryen van zijn 
waardigheid ontheven en ver van- gen door 
Amanratoes. In December 1907 werd Boeket 
ontruimd en het bivak Blang Kedjeron door de 
marechaussee betrokken. De uitgewekenen kregen 
twee nieuwe aanvoerders in Reudjeu tj4q Baser en 
Pang A rip van Badaq, een ontsnap- ten 
veroordeelde, die zijn loopbaan a Is bende- hoofd 
begon met de pasar bij het bivak in brand te steken. 
De onderwerping van Teukoe B6n Blang Pidie te 
Tapatoean, deed de onverzoenlij- ken onder zijn 
aanhang overgaan naar de Gajo- benden van Gajo 
Loeeus. In 1908 kregen onze troepen niet minder 
dan 4 klewangaan vallen. In October van dat jaar 
kwam kedjoeron B6den ein- delijk van Koetaradja 
en aanvaardde het bestuur over het landschap. 
Amanratoes behield evenwel nog veel invloed op 
den gang van zaken, hetgeen Beden zoo mishaagde, 
dat hij — zooals later is bewezen — hem door Pang 
Arip liet vermoorden. In J uni en Juli hadden 3 
succesvollc klewangaan- vallen op infanterie-
patrouilles plants, die ons 7 karabijnen en vele 
dooden en gewonden kostten. Meer en meer weken 
geregistreerdcii uit, ook oindat de oogst van 
verschillende kampoengs mis* lukte. Tot de 
uitgewekenen behoorde Sapi'i, de zoon van den 
vermoorden Aman-Sapi'i. Een en ander gaf 
aanleiding tot vervanging van de infan- 
teriebezetting door 8 brigades mardchuussee, ter- 
wijl het bestuur overging van kapitein Van Ha-
rencarspel op kapitein Muurling (15 September 
1909). In de westelijke valleien, werd onderluite- 
nant, later luitenant, Kaniess met een marechaus- 
see-colonne geplaatst. Het gelukte langzainer- hand 
door krachtige actie en goed bestuurbeleid den 
achteruitgang in den politieken toestand te stuiten en 
dien te verbeteren. In de periode September 】909 tot 
April 1911 werd het verzet in de w.lijke valleien 
geheel gebroken en verminderde dat in het 0. sterk 
in kracht. Deze vooruitgang ging niet zonder 
schokken; vele goedgezinden wa- ren daarbij eerst 
onder moordenaarshanden ge- vallen. In November 
1910 werd kedjoeron B6d4n vermoord, 
vermoedelijk op instigatie van de fa- milie van 
Amanratoes en met instemming van vrijwel het 
geheele landschap. Hij kon met zijn schoolsche 
opleiding met het onbeschaafde berg- volk niet 
omgaan. Hij werd opgevolgd door Sapi'i 
Amanrampa, die op 8 April 1911 de korte verkJa- 
ring volgens uniform-model aflegde, welko werd 
goedgekeurd bij G.B. van 10 Januari 1912 no. 7. 
Deze zelfbestuurder is nog in functio en werd in 
1920 begiftigd met de kleine goudon ster. In 1912 
werd kapitein Muurling vervangen door 

den luitenant, later kapitein, Kaniess. De consoli- 
datie van het gezag en bestuur werd door dezen 
officier volbracht. In 1913 werd nog eon kleino 
bende, die een klewangaanval op een in Pdnddng 
bivakkeerende patrouille had gedaan, met behulp der 
bevolking onschadelijk gemaakt, ook het laatste 
bendehoofd Pang Manap werd toen neer- gelegd. 
Nadat nog in begin 1914 een tiental on- ruststokers 
door de hoofden was gearresteerd en door de 
moesapat veroordeeld, kwamen geen be- langrijke 
rustverstoringen meer voor. 

Onder den kedjoeron staan 17 stamhoofden, de 
zg. reudjeu-tjdqs, waarvan de voornaamste zijn die 
van Geuleu, Porang, Boeket en Koeteu Lin- tang. 
Deze heeten radja-berempat en zijn de hechte 
steunpilaren van het kedjoeronschap. Oor- 
spronkelijk hoofden eener genealogische eenheid, 
zijn zij langzamerhand tevens territoriale (dis- tricts-
jhoofden geworden. 

De reudjeu-tjeq wordt in zijn ressort bijgestaan 
door den petoeha dalam voor godsdienstzaken en 
hoofden van blahs (familie of geslachten), peng- 
hoeloes geheeten. leder tjdqschap heeft ten hoog- ste 
vijf blahs： blah reudjeu-t时q met den reudjeu- tj6q 
als hoofd, bijgestaan door een of meer pe- tocha's； 
blah moedeu met den reudjeu-moedeu a]s hoofd, 
bijgestaan door cen of meer petoeha's; blah imeuni, 
met den iineuni als hoofd, bijgestaan door een of 
meer petoeha's; blah katib, met den katib a)s lioofd, 
bijgestaan door een of meer pc- toeha's en blah wakil 
onder den wakil van den reudjeu-tj&q, zonder 
petoeha's. Het kedjoeronschap is erfelijk in de 
familie Petiambang, die uit drie takken bestaat, 
waarvan de oudsto, als zijride de vrouwelijke linie, 
volgens de adat feitclijk niet voor het am bt in 
aanmerking kornt. Uit dien tak wordt echtcr de 
petoeha dalam van Penam- paan gekozen. De 
middelste tak is do blah lah, thans onder den 
kedjoeron moedeu, en de jongsto tak de blah 
bongsoe (hiertoo behoort de tegen- woordige 
kedjoeron). Een vaste lijn is in de erfop- volging niet 
gevolgd. Kedjoeron Bed6n wa» van de blah lah. Bij 
ontstane vacaturo draagt het Europeesche bestuur, 
door tusschenkoniHt van den petoeha dalam van 
Penainpaan, uan do Pc- tiambangfamiJie op om een 
geschikten candidaat uit de blah lah en blah bongsoe 
te kiezen. Wordt de keuze door het bestuur 
goedgekeurd, dan wordt eerst het ad vies 
ingewonnen van de reudjeu be- rampat en daarna 
van de overige reudjeu-tjiqs. Hierna wordt een 
voordracht opgemaakt en aan den Gouverneur 
aangeboden. De reudjeu-tjdqs worden door den 
kedjoeron benoemd, nadat do reudjeufainilie en de 
kampoenghoofden zijn ge- hoord. Het 
aanslellingsbesluit moet door den Gouverneur 
worden goedgekeurd. De blahhoofden wordon 
gekozen door de soedeureus en voor- zienvan een 
aanstcllingsbesluit van den kedjoeron, dat door den 
Gouverneur moet worden goedgekeurd. De 
kedjoeron ontvangt uit de onderafdoo- lingskas een 
maandelijksche bezoldiging van / 125 en een toelage 
voor reis- en verblijfkosten van / 25 ‘8 maands. 
Bezoldigd worden nog： de ondcr- geschikte 
lioofden kedjoeron moeda, kedjoeron dagang,! 5 
reudjeu-tj&qs en 5 andere mindere hoofden. Het 
Land betaalt aan de landschapskas een 
schadeloossteHing wegens derving van vroegere 
adatinkomsten der hoofden. Verdere inkomsten der 
ondcrafdeelingskas vloeien voort uit belastin- gen, 
recht van ingezamelde boschproducten, af- koop van 
heerendiensten,grondhuurvan bobouw- 
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de erven en aanplantingen, verhuur van land- 
schapspaarden en gebouwen, schoolgelden. De 
voornaamste uitgaven betreffen o.m. justitie, 
financien, onderwijs volksscholen, goneeskundi- gen 
dienst, leprozerieen, wegen en bruggen enz. 

Lileratuur: M. Joustra, Een nieuw werk over de 
Gajolanden； Bespreking van Prof. W. Volz, Noord 
Sumatra II, Die Gajolander, I. G. 1912 I, 540; 
Bespreking door N. W. E. en S. van Prof. Dr. W. 
Volz, Noord-Sumatra I en II, T. A. G. 1912, 690; De 
Gajolanden en hun economische beteekenis 
(gegrond op het werk van Prof. W. Volz), T. Ec. 
Geogr. 1914, 145; J. C. J. Kempees, De tocht van 
overate Van Daalen; Dr. R. Pick, Das Gajoland und 
seine Bewohner, Mitt. Geogr. Geselsch. in Wien L, 
379; Prof. W. Volz, Reise- ergebnisse in Nord-
Sumatra, m. k., Deutsche Rundschau XXXI, 403. 
捉 VOLKSRAAD (Aanv. DI. IV en DI. VI of suppl. 
afl. biz. 491 e.v.). In het belang der over- 
zichtelijkheid worden in de hieronder volgende 
aanvulling, die een beknopt, doch min of meer 
voiledig algemeen overzicht in hoofdtrekkcn tracht 
te geven van den tegenwoordigen stand van zaken 
met bctrekking tot den Volksraad, eerst eenige 
gcgcvens, we Ike in de voorgaande uitge- breide 
artikelen omtrent deze materie (DI. IV en VI) reeds 
in meer uitgewerkten vorm voorkomeu, in het kort 
herhaald. 

De Volksraad, waarvan de eerste zitting op 18 
Mei 1918 geopend we rd, is ingesteld bij de wet van 
1916, Ned. Stb. No. 535 (Ind. Stb. 1917 No. 114), 
welke daartoe aan het Regeeringsreglement van 
1854 een nieuw hoofdstuk, het tiende, toevoegde. 
Aan den V'olksraad we rd aanvankclijk slcchts 
raadgevende bevoegdheid toegekend, waarin echter, 
vooral uithoofdo van de bemoeienis met de 
begrooting, reeds een belangrijke macht bleek 
opgcslotcn te liggen. 

De Grondwetsherziening van 1922 bracht ccne 
radicaJe omworking der koloniale artikelen cn legde 
daarmcde den grondslag voor ecn gewich- tige 
hervorjning ook van den Volksraad. Do in- wen dige 
aangelcgenhedcn zouden ter behartiging aan in 
In(Ue zelf zetelende lichamen en overheden 
overgelatcn worden. Aan de aldnar gevestigdo bc- 
volking zou een zoo groot mogelijken invloed op en 
aandecl in do sunienntclling dier lichainon vor- 
zekerd worden. Naar deze richtlijncn word de in 
1925 tot stand gekonien herziening van het Rc- 
geeringsreglemcnt van 1854 opgebouwd, do thans 
geldende Wet op do Indische Staatsinrichting, 
kortweg gonaaind do I ndischc Staatsregcling. 

Deze keiuncrktc zich vooral door beperking van 
do macht des Konings op rcgelgevend gebied (art. 
61), het terugdriiigen van den Raad van In- diu tot 
een louter advieeorend College en hot daarentegen 
geven van niedewetgevende bevoegdheid aan den 
Volksraad, die voortaan ook eon hoofdrol zou spelen 
by do vaststelling van do begrooting. 
By het overleg tusschon Regeoring en Staten-Gc- 
neraul over het ontwerp van deze wet word echter 
door een amondoment van de Tweedc Kainer de 
bevoegdheid van do Kroon om richting te geven aan 
het algemeen bestuur van den Landvoogd buiten 
alien twijfel gesteld, doordat do Gouvor- nour-
Generaal uitdrukkelijk gobonden word aan do 
„aanwyzingenn van de Kroon, torwijl de Kamer 
voorts wijziging bracht in de voorgesteldo 
verhouding dor in den Volksraad vertegenwoor- 

digde groepen, waarop hieronder uitvoerig zal 
worden tcruggekomen. Tenslotte kwam het bij 
compromis tusschen Staten-Generaal on Regeering 
tot de schepping van het „College van Gede- 
legeerden" uit den Volksraad, dat op het terrein der 
wetgeving den Volksraad in pleno zou kunnen 
vervangen. Hierop komen wij eveneens nader terug. 

V66r do inwerkingtreding der nieuwe Indische 
Staatsregcling 1925 bestond, met inbegrip van den 
door den Koning benoemden Voorzitter, tevens lid 
van den Volksraad, dit College uit een door het 
Regeeringsreglement op een minimum van 39, doch 
bij algemeenen maatregel van bestuur van 1920 
(Stb. 776) op 49 gebracht aantal leden, deels door 
den Gouverneur-Generaal be- noemd, deels door de 
locale raden verkozen. Een rechtstreeksche 
verkiezing had derhalve niet plaats. Gewaarborgd 
was een minimum aantal Inlandsche leden. De 
benoeming door den Gouverneur-Generaal had 
plaats na afloop der verkiezing en diende als 
corrigens daarop. 

Na de inwerkingtreding der Staatsregeling van 
1925 zou de Volksraad bestaan uit 60 leden en den 
Voorzitter, tevens lid. De voornaamste verandering 
bestond hierin, dat het aantal leden in de 
Staatsregeling zelf precies werd aangegeven en dat 
het rassencriterium (onderscheiding in Europeanen, 
Inlanders en Vreemde Oosterlingen) voor actief cn 
passief kiesrecht van den Volksraad vervangen werd 
door een nationaliteit- en landaardcriterium, 
waardoor een indeeling der leden in drie groepen 
(onderdancn-Nederlanders, inheemsche onderdanen 
niet-Nederlanders en uithecmsche onderdanen niet-
Nederlanders) tot stand kwam, en 
dienovereenkomstig ook het kiezerscorps in drie 
groepen verdeeld werd, die elk slechts 
vertegenwoordigers van de eigen groep mochten 
kiezen, een belangrijke afwyking van de oude 
regeling. 

Het Regecrings-ontwerp voor de nieuwe Indi-
sche Staatsregeling stelde eene indeeling voor van 
30 Inheemscho leden, 25 Nederlandsche en ten 
hoogste 5 uithcemschen. Het bovenbedoelde 
aniendement der Tweede Kamer, gegrond op de 
overweging dat de leidende positie van Nederland 
ecn Nederlandsche meerderheid eischte, had ten 
govolgc dat het aantal Inheemsche leden van 30 op 
25 werd gebracht on dat het aantal der 
Nederlandsche leden verhoogd word tot een 
minimum van 30 en een maximum van 32. Het 
aantal leden der uitheemscho onderdanen niet- 
Nederlanders werd bopaald op ten hoogste 5 en 
tenniinsto 3. Deze wyziging had, naar de Indische 
Regeering in 1927 vermeende, bij de Inheemschen 
groote ontstemming gewekt en Gouverneur-Ge-
neraal De Graeff achtto tegemoetkoming aan do tot 
uiting gekomen bezwaren in *s Lands belang 
noodzakelyk. Het govolg was, dat, onder groote 
tegenactio van bepaftlde Europeescho zijde, in 1929 
do Staatsregeling (Stbl. 1929 No. 285) aldus 
gewijzigd werd, dat het aantal Inheemsche leden 
weder op 30 werd gebracht, dat der Nederlanders op 
ten hoogste 27 en tenminsto 25, en dat der 
uitheemscho niot-Nedorlanders op ton hoogste 5 on 
tonminsto 3 (samenstelling sinds Mei 1931). 

Er zijn dus thans in den Volksraad buiten den 
Voorzitter 30 Inheemsche leden en 30 anderen 
(bestaande uit twoo groepen). Eon “inheemsche 
meerderheid1, zou ontstaan zoodra tot Voorzitter een 
lulander benoemd zou worden. 
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Het aantal voor elke groep te kiezen ledcn on- 
derging geen wijziging, zoodat de mogelijkheid tot 
corrigeering der verkiezing van do Inheemsche leden 
ruirncr is gcworden (van 5 op 10 gekomenX： 
Gekozen worden 38 leden, d.i. 20 Inheemsche, 15 
Nederlanders en 3 uitheemschen. Benoemd worden 
23 leden, n.l. het lid-Voorzitter door den Koning en 
de andere door den Gouvemeur-Ge- neraal, n.l. 10 
Inheemschen, tenminstc 10 Neder- landers en ten 
hoogste 2 uitheemschen. 

De te kiezen 20 Inheemschcn worden door 12 
kieskringen afgevaardigd, waarvan 4 op Java en 
Madoera en S in de Buitengewesten. Buiten de 
Vorstenlanden zijn kiezer de Inheemsche leden van 
locale raden, regentschappen en stadsge- 
meenteraden. In de Vorstenlanden (kicskring IV) zijn 
het oudste Hoofd van Gewestelijk Bestuur en de 
Zelfbestuurders kiezer. 

In 1929 (Ind. Stb. 1929 No. 285) werd artikel 55 
der Indische Staatsregeling zoodanig aan- gevuld, dat 
voortaan mede als kiezer van In- heemschc leden 
kunnen optreden zij, die bij or- donnantie voor den 
betrokken kieskring aan te geven waardigheden 
bekleeden, welke in betee- kenis voor het volksleven 
bij het lidmaatschap van bovengenoemde 
zelfstandige gemeenschap- pen niet achterstaan. Men 
dacht aan volkshoof- den en andere functionnarissen, 
als vertrouwens- mannen der bevolking te 
bcschouwen,die men tot kiezers zou kunnen maken. 
De betrokken or- donnantie kwam echter nog niet tot 
stand. 

De te kiezen 15 Nederlanders en 3 uitheemschen 
worden gekozen door de tot hun eigen groep 
behoorende leden van locale raden of andere in art. 
120 der Indische Staatsregeling bedoelde 
zelfstandige gemeenschappen, be halve de provin- 
ciale raden, in heel Indie, die daartoe elk 66n 
kiezerskorps vormen. Ecu gcsplitsl kiezerscorpa 
derhalve, hetgeen men voor 1925 niet kende. Dit is 
de groote verandering, welke 1925 ten aanzien van 
het kiesrecht in de Staatsregeling bracht. Be- streden 
door hen, die de associatie-idee voor- stonden, werd 
het aanvaard door de Regeering, die mcende dat de 
samen working tusschen de volksgroepen eerst in den 
Volksraad zelf mocst beginnen, In welke richting dit 
verloopen is, zul- len wij later aangeven. 

De benoeming van leden door den Gouverneur- 
Generaal geschiedt ook thans bij de periodieke 
vernieuwing van den Volksraad na de verkiezing, 
zoodat daarbij corrigeerend kau worden op- 
getreden, (Aanvullende Volksraadregelen, Ind. Stb. 
1926 No. 277 art. 1—7 j° Ind. Stbl. 1931 No. 62 en 
1933 No. 473). 

De leden van den Volksraad inoeten zijn inge- 
zetenen, Nederlandseh onderdaan, en 25 jaar oud. 
Ook vrouwen zijn sedert 1925 verkiesbaar en be- 
noembaar. Actief kiesrecht is aan de vrouwen nog 
niet toegekend. Sedert heeft het eerste vrou we- lijk 
lid haar intrede in den Volksraad gedaan. 

De verkiezing of benoeining geldt voor 4 jaar 
(vroeger 3 jaar). De leden treden gelijktijdig af en 
zijn dadelijk herkiesbaar of herbenoembaar. 

Een recht tot ontbinding van den Volksraad werd 
niet in de wettelijke regeling neergelegd. Men 
oordeelde dat dit recht enkel paste bij het 
parlementaire stelsel en zag op tegen de mocilijk- 
heden, die de ontbinding zou opleveren bij een 
college, dat ten deele benoemd wordt. 

Het onderzoek naar de geloofdsbrieven moest 
vroeger iu de eerste vergadering van den Volks 

raad geschicden； thans staat eene regeling van Ind. 
Stb. 1931 No. 62 toe, dat dit na een periodieke 
verkiezing „zoo spoedig mogel可k" ge- "schiedt. 
(Aanvullende Volksraadregelen 1926, art. 8—14). 

De Volksraad vergadert te Batavia. De ver- 
gaderingen zijn openbaar als waarbbrg voor een 
behoorlijke behartiging van het algcmeen belang. In 
bijzondere gevallen knn echter met gesloten deuren 
vergaderd worden, behalve bij bepaalde financicele 
aangelegenheden. 

Zonder voorafgaande oproeping worden jaar- 
lijks twee gewone zittingen gehouden, aanvanke- lijk 
eene voorjaars- en eene najaarszitting. Doch in 1929 
(Ind. Stb. 66/67) werd de voorjaars- zitting e6n 
maand later gesteld en de najaarszitting verschoven 
naar Januari en Februari van het volgend jaar. Dit 
geschiedde om de departemen- ten meer lijd te geven 
voor het verrichten van de voorbereidende 
werkzaamheden der hoofdbo- grooting voor het 
volgend jaar. De eerste zitting vangt thans aan op 15 
(respcctievelijk 16 indien de 15e een Zondag is) Juni 
eneindigt uiterlijk 15 September d.a.v. ； de tweede 
op 10 (respectievelijk 11 indien de 10c een Zondag 
is) Januari en eindigt uiterlijk 20 Februari d.a.v. Ook 
voor de begroo- tingen zijn termijnen gesteld. 
Omtrent de hoofd- begrooting moet de Volksraad 
uiterlijk 29 Augustus zijn gevoelen aan den 
Gouverneur-Genc- rual medcdeelen. Bij 
aanvullingsbegrootingen wordt telkenmale de 
termijn van terugzending bepaald. 

Buitengewone zittingen, waarin alleen behan- 
deld kunnen worden de in de oproeping vermclde 
onderwerpen, kunnen gehouden worden als do 
Gouverneur-Generaal het noodig oordeelt of ten- 
minste 1 /3 der leden daartoe hun wcnsch te ken- nen 
geven. Sedert 1925 mist de Voorzitter zclf do 
bevoegdheid om het College in buitengewone zitting 
bijeen te roepen. 

In spoedeischendc gevallen, ter bcoordceling van 
den Gouverneur-Generaal, kunnen ter be- handeling 
van ontwerpen van aanvullingHbe- grootingen, 
buitengewone zittingen worden go- houden waartoe 
alleen de op Java en Madoera gevestigde leden 
worden opgeroepen (Juvaraad). Ecn dergelijke 
zitting vond nog niet plants. 

De Gouverneur-Gencraa] kan desgcwenscht in 
persoon de beraadslagingen van den Volksraad 
bijwonen. J J ij heeft dan een raadgevende stem, 
lliervan maakten de Landvoogden nimmer ge- bruik, 
doch zij doen ingevolge de bevoegdheid, hun bij art. 
63 tweede lid der Indische Staatsregeling verlcend, 
de beraadslagingen door ge- jjiachtigden bijwonen 
teneinde het College namens hen voorlichting te 
vcrschaffen. Als zoodanig treden als regel op de 
J)epartemcntshoofdon; bovendien is er een 
Regeerii)gsgemachtigde voor Algemecne Zaken 
voor de toclichting van hot al- geineen 
regeeringsbeleid of voor zaken, die niet een bepaald 
departement betreffen. 

Werd het reglement van orde voor de verga- 
deringen tevoren bij algemeenen maatregel van 
bestuur gegeven, sedert de nieuwe staatsregeling 
stelt de Voiksraad zelf dit reglement vast. 

Beraadslagen noch bcHiuiten mag de Volksraad, 
zoo niet temninste de helft der leden (de Voorzitter 
niet medegerekond) tegenwoordig is. De leden 
stemmen zonder lust van of ruggespraak met hen, 
door wie zij zijn verkozen of benoemd. 

Onder de werking van het Regeeringsreglement 
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was de Volksraad een raadgevcnd lichaam, welks 
adviseerende bevoegdheid ten deele parallel liep 
met die van den Raad van Indie. 

In verschillende aangelegenheden was de Gou- 
verneur-Gencraal toen verplicht het College (den 
Volksraad) te raadplegen, speciaal ten aanzien van 
de begrooting. Dit heeft den Volksraad van den 
beginne af de gelegenheid gegeven telken jare het 
gansche gebied van Regeeringszorg in het openbaar 
te bespreken. 

De Gouvcrncur-Generaal moest de begrooting 
voorloopig overeenkomstig het gevoelen van den 
Volksraad vaststellen, maar hij kon zijn eventu- eele 
bezwaren daartegen aan den Minister van Kolonien 
kenbaar maken. Vastgesteld werd daar- op de 
begrooting door den wetgever in Nederland. 

Gaf de beoordeeling van de begrooting aan den 
werkkring van den Volksraad reeds van den beginne 
af relief en beteekenis, dit is door de wijzi- gingen, 
in de Indische Staatsregeling ten opzichte van den 
werkkring van het College gebracht, zeker niet 
verminderd. 

Sedert 1922 schreef de Grondwet iminers voor, 
dat de regeling der inwendige aangelegenheden van 
Indie overgelaten moest worden aan „aldaar 
gevestigde organen". De Indische Staatsregeling 
maakte daarop den Volksraad tot mederegelend 
lichaam. 

De groote afstanden in Nederlandscli-Indie en de 
eigenaardige samenstelling der Indische 
maatschappij zouden het echter bezwaarlijk maken 
personcn te vinden, ten alien tijde bereid en geschikt 
om aan het wetgevend werk deol te nomen. Daarom 
is men er toe overgegaan daar- voor een speciaal 
college tc creeeren, bestaande uit den Voorzitter en 
een aantal leden, op den grondslag van evenredige 
vertegenwoordiging door cn uit den Volksraad tc 
benoemen (het College van Gcdelegcerden). De 
Volksraad behield echter de bevoegdheid oin de 
behandeling van be- paaklc ontwerpordonnanties 
aan zich te houden. Waar aan den Volksraad slechts 
twee betrekke- lijk kortc zittingen per jaar zijn 
toegestaan en buitengewonc zittingen uitzondering 
zijn gcble- ven, moet practisch wel het grootstc deel 
van den wetgevcuden arbeid aan het College van 
Ge- delegeerden overgelaten worden, al heeft in de 
practijk do Volksraad wel in zeer ruime mate gc- 
bruik geniaukt van zijn bovonbedooklo voorbe- 
houdingsbevoegdheid. 

Ook wat de begrootingsarbeid aangaat, kwam 
door de nieuwe Indische Staatsregeling in den 
werkkring van den Volksraad groote verande- riiig. 
Voorzoover toch de Gouverneur-Generaal zich 
thans met het gevoelen van hot College ver- eenigt, 
stelt hij de algeincono begrooting en de 
aanvullingsbogrootingen vast bij bealuiten, elk niet 
nicer dan 66n afdeeJing betreffende. Deze bosluiten 
behoeven daarna dan nog de goedkeu- ring der wet, 
om te kunnen worken. 

Wordt die goedkeuring niet vcrleend, of wordt 
ton aanzien van een afdeeling geen overeenstem- 
ming tusschcn Gouverneur-Goneraai en Volksraad 
verkregen (c.q. van ondordcelen van afdeo- lingen, 
indien daaraan behoeftc bestaat), dan ge- schiedt de 
vaststelling bij de wot. 

Voor den Volksraad in pleno is deze begroo- 
tingsarbeid thans de voornaamste taak. 

Sedert do nieuwe Indische Staatsregeling heeft de 
Volksraad, in verband met de van dien tijd 

stammende mederegelende bevoegdheid, het recht 
van initiatief gekregen en ook het recht van 
amendement. Voorts heeft de Volksraad het pe- 
titierecht en kan het College den Gouverneur- 
Generaal uitnoodigen nopens zaken Indic betref-
fende inlichtingen aan den Raad te geven. Daar- 
naast bestaat dan nog het individueele vragen- recht 
(art. 70 Reglement van Orde). Een recht van enquete 
bezit de Volksraad daarentegen niet. 

Adviesrecht heeft de Raad ten aanzien van 
wetten en algemeene maatregelen van bestuur, 
uitsluitend of in belangrijke mate Nederlandsch- 
Indie betreffende. 

De afwijkingen voor den Volksraad gemaakt ten 
aanzien van het stelsel, geldend voor de Staten- 
Generaal in Nederland, laten zich in hoofd- zaak 
verklaren door het feit dat de Volksraad geen 
parlement is. Wij komen hierop nader terug. 

Het hiervoren reeds genoemde College van Ge- 
deleyeerden bestaat uit den Voorzitter van den 
Volksraad, lid tevens ambtshalve Voorzitter van dit 
College, benevens uit tot voor korten tijd 20 
leden.Om bezuinigingsredenenis ditaantalbijInd. 
Stb. 1935, No. 242, j° 257 tot 15 teruggebracht. 
Binnen de eerste 14 dagen van elk vierjarig tijd- 
perk benoemt de Volksraad dit College uit zijn 
midden voor den duur van deze periode. Aan- 
vankclijk moest de benoeming reeds in de eerste 
vergadering van den Volksraad in het 4-jarig tijd- 
perk plaats hebben, hetgeen practisch te bezwaar- 
lijk blcek omdat de leden van den Volksraad zich 
hierop moeilijk konden voorbereiden. Dicnten- 
gevolge werd by de wet van 1929, Stb. No. 2S5 
hiervoor een tennijn van 2 weken gcstcld. 

De verkiezing der leden van het College van 
Gedelegeerden geschiedt op den grondslag van 
evenredige vertegenwoordiging en wel zoo, dat de 
overeensteinmende wil, vroeger van elk drietal, 
thans, in verband met de zoo juist genoemde in- 
krimping van het aantal leden van het College van 
Gedelegeerden, van elk viertal Volksraad- ledcn 
leidt tot dienovereenkomstigo vervulling van cen 
plaats in hot College van Gedelegeerden. 
(Gedelegeerden Kicsvcrordening 1927, gelyk ge- 
wijzigd bij Ned. Stb. 1935 No. 258). 

De leden van het College van Gedelegeerden 
houden op lid te zijn door het eindigen van hun 
lidniaatschap van den Volksraad en zij kunnen 
ovei'igens uitcraard ten alien tijde a Is lid van het 
College van Gcdelegcerden ontslag nomen. (Volks-
raad positieregoling 192(1). 

Het College van Gedelegeerden is een permanent 
College. Het vorgudert te Batavia, in den regcl in 
liet openbaar, hetgeen voor de totstand- koming van 
ordonnanties van veel belang is. De vrocgcre 
wettclijko rogelingen iminors kwamen tot stand 
zonder open bare behandeling en zonder publicatie 
van wat op do wording der ordonnantie betrekking 
had. 

Het College van Gedelegeerden werkt mede aan 
de vaststelling van ordonnanties onder ge- wone en 
dringendo omstandigheden; mot recht van initiatief 
en amendement en bohoudeus ten aanzien van 
ontwerpen, welker behandeling do Volksraad zich 
voorbohoudt. Kan in dit geval echter, naar het 
oordeel van den Gouverneur- Generaal, die daarop 
het College van Gedelegeerden hoort, niet op hot 
bijeenkomen van den Volksraad gcwacht worden, 
dan geschiedt de behandeling door eerstgenoemd 
College. 

Voorberoidendo werkzaamheden ton aanzien 
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van de ontwerpen, welker behandeling de Volks- 
raad zich voorbehield, geschieden door het College 
van Gedelegeerden, tcnzij de Volksraad an- ders 
besliste. 

Is de Volksraad niet bijeen, dan heeft het College 
van Gedelegeerden het petitierecht en het recht om 
inlichtingen te verzoeken. 

De behandeling der algemeene bcgrooting en 
rekening is .evenals andere onderwerpen de fi- 
nancieele Landsaangelegcnheden betreffende, 
daarentegcn uitdrukkelijk a an den Volksraad in 
pleno voorbehouden. 

Wat den wetgevenden arbeid van den Volksraad 
(College van Gedelegeerden) betreft, voor- ziet de 
wet in gevallen dat geen overeenstemming wordt 
verkregen tusschen Gouverneur-Generaal en het 
College. 

De artikelen 89 en 90 der Indische Staatsrege- 
ling regelen dit. De zoogenaamde lange conflic- 
tenregeling (artikel 89) schrijft voor, dat op uit- 
noodiging van den Gouverneur-Generaal de ont- 
werp-ordonnantie door het College opnieuw in 
behandeling genomen wordt binnen 6 maandcn 
nadat de niet-overeenstemming is gebleken. Wordt 
alsdan nog geen overeenstemming verkregen, dan 
kan de regeling geschieden door de Kroon bij 
algemeenen maatregel van bestuur. 

De korte conflictenregeling, in artikel 90 der Jn- 
dische Staatsregeling, laat den Gouverneur-Ge- 
ncraal toe een door hem aan den Volksraad toe- 
gezonden ontwerp-ordonnantie op eigen gezag en 
verantwoordelijkheid vast te stellen, als de 
Volksraad (College van Gedelegeerden) in gebre- 
ke blijft binnen den gestelden termijn mede te 
deelen of hi) zich al dan niet met het on twerp ver- 
eenigt, dan wel indien overeenstemming met den 
Volksraad (College van Gedelegeerden) niet is 
verkregen, doch dringende omstandigheden een 
onverwijlde voorziening vorderen. In het laatste 
geval kan de Volksraad binnen 2 maanden na 
vaststelling en inwerkingtreden der ordonnantie het 
verzoek doen, dat de regeling nader bij algemeenen 
maatregel van bestuur zal geschieden. 

Tenslotte verleent artikel 99 der Indische 
Staatsregeling aan de Kroon en de wetgevende 
macht in Nederland een repressieve bevoegdheid 
ten aanzien van ordonnanties. Deze kunnen na- 
melijk op grond van strijel met de Grondwet, de wet 
of het algemeen belang geheel of gedeeltelijk door 
de Kroon worden geschorst en bij de wet worden 
vernietigd. 

Zoo blijkt uit hetgeen hiervoren were! opge- 
merkt omtrent de bevoegdheid van de wetgevende 
macht in Nederland ten aanzien van de Indische 
begrooting en omtrent die van den Land- voogd, de 
Kroon en de Nederlandsche wetgever ten aanzien 
van den wetgevenden arbeid in Jndie wel, dat sterke 
waarborgen zijn gczocht en gevon- den om het 
algemeen belang van het Koninkrijk te beschennen 
tegen ongewenscht eenzijdig drijven in den 
Volksraad zelf. 

Het laatste woord hierbij wordt niet in Indie, 
maar in Nederland gesproken. 

Tot een parlement in den gang baren zin van het 
woord groeide de Volksraad dan ook, zeJfs door de 
wijzigingen in 1925 en daarna in de Indische 
Staatsregeling gebracht, nog geenszins uit. 

De Gouverneur-Generaal is aan den Volksraad 
niet verantwoordelijk en zijne Regeeringsge- 
machtigden evenmin. De Indische Regeering be- 

hoeft zich in haar beleid niet te richten naar de in de 
meerderheid der volksvertegenwoordiging in 
Nederlandsch-Indie tot uiting komende staat- 
kundige beginselen. Ook zal zij niet aan andcren het 
Regeeringsbestel hebben over te dragen, indien een 
nieuwe staatkundige meerderheid aldaar haar beleid 
zou afkeuren. 

Dat neemt niet weg, dat de Volksraad als cen- 
traal vertegenwoordigend lichaain getoond heeft een 
voor Indie waardevol instituutte kunnen zijn, waarin 
uiting kan worden gegeven aan de be- hoeften, 
wenschen en grieven der bevolking； dat samen kan 
werken met de Regeering om wette- lijke regelen tot 
stand te brengen en dat kan toe- zien op het beleid 
der administratie en de beste- ding der gelden. 

De loop der tijden heeft ook in dit College het 
opkomen en verdwijnen van partijen, de ver- 
schijning van nieuwe groepen en de verschuiving 
van machtsverhoudingen met zich gebracht. 

In den eersten Volksraad had de vrijzinnig 
democratische associatie partij, waarby leden van 
verschillende bevolkingsgroepen waren aange- 
sloten, de leiding. 

Maar reeds in den tweeden Volksraad werd zij 
geheel overvleugeld door den Politiek-Economi- 
schen Bond, welke eveneens uit verschillende 
bevolkingsgroepen was samengesteld en even- zeer 
associatie beoogde, doch die veel meer rcchta 
liberaa] georienteerd was. 

Sedert enkele jaren is ook de Politiek-Econo- 
inische Bond weder geweken voor de Vaderland， 
sche Club, welke het zuiver Nederlandsch belang 
sterk naar voren schoof en van associatie binnen 
partijverband met andere bevolkingsgroepen niet 
wilde weten. 

De bij het begin van den Volksraad opgerichte 
links staande N.-I.-Partij, welke onderleiding van 
Douwes Dekker de associatie der in Indiii gebo- 
renen van welk ras ook tegenover de import- 
Europeanen voorstond, had slcchts een kort- stondig 
bestaan. 

Daarvoor in de plaats ontwikkelde zich krach- tig 
het Indo-Europeescl) Verbond, hctwclk op- komt 
voor de vooral ook van inhccmsche zijdo 
economisch steeds meer bedreigde maatschappe- 
lijke positie der in indiii geboren en daar blij- vend 
gevestigde Europeanon. 

De kleinere Christelijke cn Katholieke associatie 
partijen splitsten zich zelf vrijwillig in een 
Europeesch en Inlandsch deel tot een voortaan 
gescheiden samengaan. 

De Inlandsche leden van het College maakten 
zich ook hunnerzijds meer en ineer Jos van Euro- 
peesche leiding om ton deele over te gaan in zuiver 
nationalistische orienteering. 

Zoo ontstond van lieverlede een :cherpe schei- 
ding tusschen de rassen in de partijgroepeering, 
eenerzijds uitgaande tot een streven naar strakko 
rijkseenheid en bescJierining vooral van zuiver 
Ncderlandsche belangen in Indie, anderzijds do 
Inlandsche nationalen en daartusschen dan de 
Chineesche leden. De tijd der “gemengde" pnr- tijen 
is dus voorbij. 

Interraciale samenwerking, vroeger binnen 
partijverband gezocht, moot thans daarbuiten 
gevonden worden. Overigens is het politieke beeld 
bij elke bevolkingsgroep nog weinig scherp en, als 
regel, is het de Regeering nog mogelijk ge- bleven 
om met den Volksraad samen te werken aan Indie's 
belang. 



VOLKSRAAD—IDENBURG (ALEXANDER WILLEM FREDERIK). 1619 

 

De Volksraad heeft altijd enorm veel arbeid 
verzet. 

Als tribune der Indischo samenleving, maar 
niet minder als hot lichaam, in welks midden de 
Indische Regeering hare bedoelingen in het opon- 
ba,ar uiteen kan zetten en misverstanden uit den 
weg kan ruimen, heeft dit staatkundig College 
zijn groote beteekenis in de Indische samenleving 
verkregen. 

Vooral echter de moeilijkheden, welke de hui- 
dige wereldcrisis ook voor Indie brachten, hebben 
ongetwijfeld medegewerkt om het aantal con- 
flicten tusschen Regeering en Volksraad te ver- 
menigvuldigen. 

Lileratuur: Tien begrootingen met den Volks- 
raad, 1919/28, samengesteld bij de Generale The- 
saurie van het Departement van Financien in 
Nederlandsch-Indie ter gelegenheid van het 10- 
jarig bestaan van den Volksraad (Landsdruk- 
kerij, Weltevreden 1928); Tien jaren Volksraad- 
arbeid 1918—1928； Overzicht betreffende de 
zittingsjaren 1928/29, 1929/30, 1930/31, Lands- 
drukkerij, Weltevreden ； Mr. Ph. Kleintjes, 
Staatsinstellingen van Nedcrlandsch-Indic, 1932； 
Mr. Dr. H. Weatra. De Indische Staatsregeling, 
1934 ； Mr. W. H. van Helsdingen, De Volksraad 
en de Indische Staatsrcgeling, 192G; Dr. H. C'o- 
lijn, Koloniale vraagstukken van heden en mor- 
gen, 1928； Mr. W. H. van Helsdingen, Colijn 
contra den Volksraad； Mr. J. Drijvers, De prak- 
tijk der conflictenregeling tusschen Volksraad en 
Regeering, 1934； Mr. A. Neijtzell de Wilde, De 

Z^Inwendige aangelegenheden van Nederlandsch- 
Indie, Koi. Tijdschr., I8e jrg. No. G (1929); Mr. 
A. Neijtzell de Wilde, Vijftien jaren Volksraad 
(Koloniaal Bijblad van de Haagsche Courant, 18 
Mei 1933). ' 
,,/；. ' IDENBURG (ALEXANDER WILLEM FRE- 
DERIK) we rd 23 Juli 1861 tc Rotterdam gebo- 
ren, doorliep de 5-jarige H.B.S. te (Jtrccht en 
daarna de Koninklijke Militaire Academic te 
Breda. Bij K.B. van 5 Juli 1881, dus nog v66r hij 
aeri ^0-jarigen Iceftijd had bereikt, were! hij be- 
noemd tot 2den Luitcnant bij de Genic van het 
legcr in Ncd.-lndie. JJaarop woonde hij de lessen 
bij aan de Iloogerc Krijgsschool te 's-Gravenhage., 
en 14 October 1882 vertrok hij, vergezcld van 
zijne echtgenootc, naar Indie. 5 Deco in ber 1882 
word hij geplaatst bij de Genietroepen tc Willein 
waar hij 8 JuJi 1883 zijne bevordering tot Istcn 
Luitcnant ontving. Zijne plnatsing bij den Staf 
van het wapen oj)2 Januari 1885 bracht ho in 
nuar den Gcwestelijken Dicnst te Soei^abaja; 10 
Juni 1886 volgde zijne benoeniing lot ^Vdjudant 
van het korps Genictroopen en 24 December 1888 
zyne wedor-indeeling bij den Staf, waarbij een 
overplaatsing naar don Gcwestelijken Dionst in 
Atj6h aaiisloot. Tot 1892 bleef hij daar werkzaam; 
dat jaar bracht zijne })lautsing aan het Hoofd- 
bureau dor Genie te Batavia en — den 23sten 
April — zijne bovorderiilg tot'Kapitein. Na een 
afwezighoid met buitenlandsch verlof wogens 
langdurigon dionst, van 8 Augustus 1894 tot 20 
Februari ] 896, we rd hij als overcompleet op non- 
uctiviteit gesteld totdat de gelegenheid ontstond 
hem op 11 Mei 1896 wedor in actieven dicnst op 
te nemen en hem te benoomen tot Adjudant, Chef 
van het Kabinet van don Legercommandant. In- 
middels was hij in commissie gesteld voor de om- 
werking van de technischo voorschriften derGenie. 
Reeds spoedig na zyne aanstelling als Kabiuets- 

chef viel hem cen plaatsing ten deel bij den Gene- 
ralen Staf van het leger (13 Juli 1896), en wel i la 
suite van den Staf, aangezien hij in zijne bijzonde- 
re functie gehandhaafd bleef. Hoe hij zich daarin 
onderscheidde kan blijken uit zijne benoeming, bij 
K.B. van 29 Augustus 1899, tot Ridder in de orde 
van den Nederlandschen Leeuw. 

In den aanvang van 1901 (10 April) werd het 
verblijf in Indie afgebroken door ziekteverlof naar 
Europa, welk verlof eind September werd 
ingetrokken en vervangen door non-activiteit 
wegens zijne verkiezing tot lid der Tweede Ka- mer. 
De band met Indie werd tenalotte geheel verbroken 
bij K.B. van 24 September 1902, waar- bij hem op 
zy n verzoek een eervol ontslag uit dec militairen 
dienst werd verleend, in verband met zijne 
benoeming tot Minister van Kolonien. 

Lid der Tweede Kamer. De maidenspeech van het 
Kamerlid Idenburg, afgevaardigde van de 
Antirevolutionaire partij voor het district Gouda, op 
21 November 1901 in de Kamer uitgesprolcen 
(Handelingen 1901-1902, bl. 105 vlg.), trok al 
dadelijk bijzondere aandacht. Daar was een be- 
ginselvast man van buitengewone gaven aan het 
woord, die, zich aansluitend aan het Program van 
Dr. Kuyper, in den breede aandrong op het aan- 
vaarden van een politick van. zedelijke roeping 
tegenover Nederlandsch-Indie, diametraal ge- richt 
tegen elk stelscl van exploitatie en tot eenig doel 
hebbend de opvoeding van de volkeren van den 
Indischcn archipcl, opdat zij geestelijk, eco- 
nomisch en politiek tot meerdcre zelfstandigheid 
zouden worden geleid. 

Nog geen jaar later, op 25 September 1902, 
volgde de benoeming van Idenburg tot 

Minister van Kolonien. Hy nam de plaats in van 
den, op 9 September overleden Minister Jhr. Mr. T. 
A. J, van Asch van Wijck, onder zeer moei- lijke 
omstundigheden. Het was de tyd der „inzin- king"： 
Indie verkeerde in nood. Er deden zich 
verschijnselen voor, die wezen op een economi- 
schen toestand, welke door sommigen als onrust- 
barend werd gekenschetst en die weerspiegelde in 
de begrootingscijfcrs op zorgwekkende wijze (zie 
WELVAARTSONDERZOEK). Wat zal Nederland 
doen ? was de vraag, die in de Tweede Kainer bij do 
behandeling der Indische begroo- ting voor 1903 
gesteld werd. In een rede van 20 November 1902 
(Handelingen 1902-1903, bl. 146 vlg.) — de 
begrootingsrede, waarvan het Kamerlid Van Koi 
verklaarde, dat zij de belangrijkste woorden bevatte, 
die ooit van de Regeeringstafel uit den mond van ecn 
Minister van Koionion wa- ren gehoord — erkende 
Minister Idenburg de ver- plichting van Nederland 
om steun aan Indie te vcrleenen. Indordaad werd bij 
de Indische be- grooting voor 1901 een eerste 
crediet aange- vraagd voor de bekostiging van 
eenige economise ho mautrcgelen en van defensie-
uitgaven,voors- hands bedocld als een voorschot 
van Nederland (BijLigon 1903-1904, 4, 25). De 
definitieve rege- ling van do hulpverschaffing had 
eerst later plaats, nadut de financieele verhouding 
tusschen Nederland en Indie ineer principieel bezion 
was. Gelegenheid daurtoe gaf een nog aanhangig 
wets- voorstel van Minister Cremer om uit de 
Indische Comptabiliteitswet te verwyderen de 
artikelen (4 en 28), die botrekking haddon op 
Indische bydra- gen aun do Rijksmiddelon. In Maart 
1903 kwam dit voorstol in openbiiro bohundeling, 
tegelyker- tjjd met een motie om, in de 1g vun Mr. 
vau Do- 
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Venter's Gids-artikel over de Eereschuld van Ne- 
defIan3nmi-lTi3ie, niTooIi een defiriitiev'e^afreKe- 
nin^'tussclien Indie en het Rijk in Europa over het 
verleden te doen plaats hebben. De Minister wilde 
daar niet aan. Geheel in overeenstennning met den 
inhoud cener Nota van 21 Februari 1903, welke hij 
aan de stukken had toegevoegd (Bijla- gen 1902-
1903, 6), betoogde hij het bestaan van scheiding 
tusschen de geldmiddelen van Nederland en Indie, 
zoodat de gedachte aan een Indische bijdrage 
inderdaad moest worden losgelaten, doch hij 
weigerde terug te treden in het verleden en te tornen 
aan hetgeen destijds op volkomen legale basis was 
geschied. Het wetsontwerp werd aangenomen, ook 
in de Eerste Kamer (Ned. Stb. 1903 no. 172, Ind. 
Stb. no. 315; zie BIJDRAGE), de motie verworpen. 
Het eereschuldvraagstuk was van de baan. 

In zijne nota van 21 Februari 1903 had Minister 
Idenburg ook de hulpverschaffing besproken en de 
wijze, waarop men door een rubriceering der 
uitgaven tot een gezond beheer van de Indische 
financien zou kunnen komen. Een uitge- werkt plan 
van hulpverleening kon toen nog niet gegeven 
worden. Eerst moest overleg gepleegd worden met 
de Indische Regeering en bovendien had de Minister 
het voornemen voorlichting te vragen van eeriige 
kenners van Indie. Die werd hem verschaft in de drie 
deelen „Koloniaal Eco- noiuische B^dragen" van de 
heeren Mr. C. Th. van Deventer (Overzicht van den 
econo mischen toestand), Dr. E. B. Kielstra (De 
financien van Nederlandsch-Indie) en Mr. D. Fock 
(Beschou- wingen en voorstellen). 

Was het vorenvermelde crediet op de Indische 
begrooting voor 1904 slechts toegestaan als een 
bewijs, dat het Nederland ernst was met zijne 
steunverleening, een voorstel tot verhooging van de 
begrooting voor 1905 ten behoeve van inaat- 
regelen in het belang van de economische ontwik- 
keling van Nederlandsch-Indie (Bijlagen 1901- 
1905, 76) bracht het cindresultaat der overwegin- 
gen. De financieele grondslag was, aangezien tegen 
het aanvankelijk gedachte renteloos voor- schot 
ernstige bezwaren waren ingobracht, dat Nederland 
een Indische schuld van ten hoogste / 40 millioen 
voor zijne rekening zou nemen en Indie naar gelang 
van de behoefte een nieuw kapi- taal van gelijk 
bedrag zou kunnen opnemen lot bekostiging van 
hetgeen het in het belang zijner economische 
ontwikkeling noodig zou hebben. Beide Kamers 
namen het voorstel aan ； de Hulp- verschaffing 
had haur beslag gekregen (zie KO- LONIALE 
POLITIEK (NED.), bl. 418). 

Een derde belangrijke maatregel uit die dagen is 
de Decentralisatie, die eenerzijds ten doe] had de 
ovcrdracht van bevoegdheden van het cen- traal 
gezag op lagere bestuursorganen, anderzijds het 
inroepen van de inedewerking der ingezetenen bij 
de behartiging van de plaatsehjko publieke zaak. 
Fonneel werd de decentralisatie belichaanid in eene 
aanvulling van het Regeeringsreglement met de 
artikelen 68a, 686 en 68c (Ned. Stb. 1903 no. 219, 
Jnd. Stb. no. 329. Zie DECENTRALISATIE). 

Bij de mondelinge verdediging van de Decen- 
tralisatiewet in de Tweede Kamer wees Minister 
Idenburg er op, dat de drie besproken inaatrege- len: 
de wijziging der Comptabiliteitswet, de hulp- 
versebaffing en de decentralisatie, de inleiding 
vormden tot eene wijziging in het politick beleid 

ten aanzien van Nederlandsch-Indie, naar de eischen 
van den nieuwen tijd. In dezelfde lijn ligt zijn besluit 
om voortaan het ontwerp der Indische begrooting in 
eerste instantie in Indie zelf te laten samenstellen. 
Het was het begin der vol- strekte scheiding tusschen 
Nederlands cn Indie's financien, die later wettelijk 
zou worden vastgo- legd door de uitspraak van 
Indie's rechtspersoon- lijkheid en bezit van een eigen 
verniogen, met de daarniede sa men hangen de 
bevoegdheid om lee- ningen te sluiten ten name en 
ten laste van Indie zelve (Ned. Stb. 1912 no. 207; 
Ind. Stb. no. 469. Zie BEGROOTING VAN N.-I.). 
Het was de eerste inbreuk op het gesloten, sterk 
gecentrali- seerde bestuur in Indie, de eerste schrede 
naar de medewerking van particulieren aan de 
behartiging van de Landsbelangen, die ten slotte 
aanliep op de instelling van den Volksraad in 1916 
(Ned. Stb. no. 535, Ind. Stb. 1917 no 114. Zie 
VOLKSRAAD). Het was ook de eerste poging tot 
ver- plaatsing van het zwaartepunt van het beheer 
over Indie naar Indie, waarover de beslissing viel bij 
de Grondwetsherziening van 1922 en waar- voor de 
toepassing neergelegd werd in de Indische 
Staatsregeling van 1925 (zie BESTUURS- 
WEZEN). 

Al droegen niet al die maatregelen zijn naam, 
toch kan gezegd en aangetoond worden, dat in 
Idenburg's eersten Ministerstijd de grondslagen 
gelegd zijn voor cen algeheele hervorming van de 
verhouding tusschen Indie en het moederland cn 
Indie's inwendig bestuur. 

Het Departement van Landbouw kwam gedu- 
rende zijn Ministerschap tot stand (Bijlagen 1903 -
1904,138. Zie DEPARTEMENTEN VAN A LG. 
BESTUUR); de belangrijke herziening van de 
artikelen 75 en J 09 van het Regeeringsreglcment 
werd door he in aanhangig gemaakt (Bijlagen 1904-
1905, 121. Zie RECHTSWEZEN), bij welko 
gelegenheid hij de unificatie der wetgeving be- 
pleitte. Tijdens zijn derde Ministerschap werd do 
definitieve tekst vastgesteld (Ind. Stb. )919, nos. 
G21 en G22). 

In de Tweede Kamer, waarmede hy als I'cgel in 
goede hannonie samenwerkte, had de Minister 
eenige malen harde noten te kraken. llerinnerd zij 
aan het Atj6h-debat naar aanleiding van de 
krijgsverrichtingen in de Gajo- en Alaslanden 
(Hmidelingen 1904-1905, bl. 254 vlg.) en dat over 
inisstanden ter Oostkust van Sumatra (Bijlagen 
1904-1905, 4, 46 en Handellilg^n "bl. 3】6 vlg. Zie 
KOELIE), welk laatste, na 's Ministers verkla- 
ringen en toezeggingen, uitliep op een motie van 
vertrouwen in zijn beleid. 

Een daad van bijzondere beteekenis was in 1904 
de voor HOmmigen verrassende voordracht van 
Gcneraul van Heutsz tot Gouverneur-Gene- raal van 
Nederlandsch-Indie. Minister Idenburg zag in hem 
den man — en tcrecht — die in de zelfbesturende 
lunden der Buitengewesten do orde en de rust zou 
vestigen, welke noodig waren oxn ook daar Ifet 
work der opvoeding van de Indische volkeren te 
kunnen volbrengcn. Iinmers een eerste vereischte 
duarvoor was, dal hot Noder- landsche gezag in die 
streken werkelijkheid zou worden, en daaraan 
ontbrak nog heel wat. 

De verkiezingen van 1905 brachten het Kabi- 
net-Kuyper ten val; dientengevolge trad ook 
Minister Idenburg af, op 17 Augustus. Den 14den 
September volgde zijne benoeming tot 

Oouverncur van Suriname. Op 18 November 
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1905 aanvaardde hij dit ambt in een plechtige 
vergadering van de Koloniale Staten, overeen- 
koinstig het voorschrift van het Regeeringsrcgle- 
ment. In de rede, die hij bij die gelegenheid uit- 
sprak, stelde hij voorop, dat hij, in overeenstem- 
ming met zijne beginselen, aan de geestelijke, 
zedelijke en godsclienstige bclangen der ingezete- 
nen zijne voile aandacht zou schenken en zegde op 
stoffelijk gebied de voortzetting en uitbreiding toe 
van al die in de laatste jaren aangevatte en beraamde 
plannen tot opheffing van het econo- misch verval 
van Suriname, waaraan hij reeds als Minister van 
Kolonien zijn steun gegeven had. Het land 
verkeerdc in zeer ongunstige omstandig- heden en 
er heerschte een geest van ontmoedi- ging. Schier 
op elk gebied was er behoefte aan op- bouw en 
Gouverneur Idenburg zette er zijne ster- ke 
schouders onder. In zijne bcstuursperiode, die in 
Februari 1908 reeds werd afgebroken, kwam de 
doortrekking van den spoorweg tot Dam, boven de 
vallen van de Sarakrcek, tot stand, waardoor, naar 
men destijds meendc, het ontoegankclijk 
binnenland althans ten decle voor ontginning zou 
worden gcopend, en in elk geval het bestaande 
goud- en balata bedrijf — in wclk eerste hij een 
kleinbedrijf in het leven riep — dadelijk zou worden 
bevorderd. In rechtstreeksch verband daar- mede 
werd het onderzoek naar den mineraJen- voorraad 
in het La wage bi ed voortgezet; de bosch- stand 
were! verder onderzocht en een proefaan- plant 
aangelegd, beide als voorloopers van ecn 
oordeelkundig en deskundig boschbcheer. Ter 
aanvulling van het winbedrijf van balata, de wilde 
boschrubbcr, were! een Gouvernements- j)lantagc 
aangelegd voor het k wee ken van hevea. De klcin-
landbouw werd bevorderd door voort- zotting van 
den polderaanleg en de inrichting van oudc 
plantages tot vestigingsplaatsen van kolo- nisten. 
Do voorgenomcn aanplant, met steun uit de 
Landskas, van bacovcn (pisang) over een ftreaul 
van 3000 ha werd verwezenlijkt, dank zij eon 
contract met een groote N.-Amerikaansche 
vruchtenn)autschapj)ij,die zich verbond de vruelite 
n af to ncincn, te vervoeren en te vorhandelen. Dey.c 
maatrcgel wa« van bijzondere betcekenis voor het 
groot-landbouwbedrijf, dat door een ziekte in de 
cacao aan den rand van den afgrond gcraakt was en 
nu tot den aanplant van bacovcn zou kun non 
overgaan. De koffiecultuur werd aan- gemoedigd, 
die van nieuwe gewassen bevorderd. Nieuw loven 
werd in het bedrijf gewekt. Bedacht op uitbreiding 
van het plantarcaal, stelde Gouverneur Idenburg hij 
verordening de gelegenheid open om uitgestrekte 
terreinen voor onderzoek naar hunno geachiktheid 
voor den aanplant van verschillendo gewasaen in 
concessie te verkrij- gon. 

Ook de financien van Suriname hadden zijne 
byzondere aandacht. Het chronisch tekort op de 
begrooting, dat niet nlleen de buitengewono uit- 
guven, maar zelfs de zuiver huishoudelijke kosten 
van het Imndsbehcer in zich bevatte, en de vol- 
strokte financieele afhankelijkheid van Nederland 
veroorzaakte, gaf hem aanleiding een saneerings- 
plan te ontwerpen. Bij zyn ontwerp der Suri- 
naamsche begrooting voor 1908 zette hij in een 
betoog, waarin men de donkbeelden van den schry 
ver der ministerieele nota aan de Tweede Kamer van 
21 Fobruari 1903 (zie hiervoren) terugvindt, zijne 
gedachten uiteen over den weg, langs welken 
Surinuine in de toekomst zou kun- 

nen bereiken, dat het gewest zijn eigen huishou- 
ding zelf zou betalen en alleen voor buitengewone 
uitgaven een beroep op de Nederlandsche schat- kist 
zou behoeven te doen (Plan-Idenburg). 

Het innerlijk welzijn van de bevolking van Su-
riname diende Gouverneur Idenburg door de in- 
voering van de Kinderwetten, zijne voorschriftcn 
met betrekking tot den verkoop van sterken drank, 
met het doel het drankmisbruik te breide- len, zijn 
Opiumverordening, die een absoluut verbod van 
aanplant en invoer van opium en ganja inhield, met 
inachtneming van zekeren over- gangstijd, en zijne 
verordening op den wekelijk- schen rustdag 
(Zondagsverordening). 

Den 2Ssten Februari 1908 trad Gouverneur 
Idenburg af. Ontijdig kwam een einde aan het 
bekleeden van een ambt, dat hij op zoo verdien- 
stelijke wijze vervuld had, dat hem, naast de al- 
gemeene genegenheid en erkentelijkheid van de 
Surinaamsche bevolking, de onderscheiding van het 
Commandeurschap van den Nederlandschen Leeuw 
te bcurt viel. Doch een andere functie riep hem terug 
naar Nederland. Andermaal werd hij geroepen tot 
het vervullen van het ambt van 

Minister van Kolonien (2cle periode). Op 20 Mei 
1908 trad hij als zoodanig op in het rechtsche 
Kabinet-Heemskerk, dat het linksche Kabinet- De 
Meester was opgevolgd. In de behartiging van de 
koloniale zaak bracht die politieke verwisse- 
linggeen wezenlyke veranclering; op het stuk van 
het koloniaal belcid waren de politieke partijen 
elkander tot zeer naby genaderd, en voor voor- 
ganger en opvolgor in het beheer van het Depar-
tement van Kolonien beteekende het eenvoudig een 
verwisseling van plaats. Suriname werd aan oud-
Minister Fock toevertrouwd. Deze was als Minister 
voortgegaun in de richting van zijn 
ambtsvoorganger Idenburg; de luatste kon het werk 
van den afgetredene vervolgen. In letterlij- ken zin: 
de verdediging van het Atjeh-beleid, dat Minister 
Fock, op wiens verzoek de Gouverneur- Generaal 
Van Heutsz een persoonlijk, plaatselijk onderzoek 
naar de toestanden in Atjdh en het be- leid van 
Gouverneur Van Daalen had ingesteld, niet inecr 
had kunnen becindigen, kreeg Minister Idenburg, na 
ontvangst van het rapport van den Landvoogd 
(Bijlagen 1907-1908, 4) te voltooien (Handelingen 
1908-1909, bl. 2G0 vlg.). En by het de bat, in 
hetzelfde jaar, over de onlusten ter Sumatra's 
Westkust, ging hot over de invoering-!!! dat gewest 
van de, door Minister Fock gesanc- tionneerde 
bedrijfsbelasting voor de Buitenbezit* tingen 
(Handelingen 1908-1909, bl. 263 vlg.). 

Deze ministerieele periode duurde slechts kort; 
zij eindigde reeds op 16 Augustus 1909 en maar 66n 
enkelo begrooting, die voor 1909, viel daar- binnen 
te verdedigen. Vraagstukken van die groote 
betcekenis, als die in het eerste tydperk aan de orde 
waren, deden zich niet voor. Toch gaf de 
bchandeling van die begrooting hem gelcgen- heid 
zich uit to spreken over tnl van belangryke 
onderwerpen, zooals de geleidelijke opheffing van 
onnoodige rasverschillen in de wetgeving (het uni- 
fiefttie-stroven), do ontwikkeling van het onder- 
wijs en de subsidieering van het byzondor onder- 
wys, de voortgaande bestuursbemoeiingen met het 
niet-rcchtstreeks bestuurd gebied(landschaps- 
kassen, aanstolling van een Adviseur voor do Bui- 
tenbezittingen), do rationeelo bestrijding van het 
opiumgebruik (het dicnstbaar maken van de regie 
aan die bestrijding) enz. (Zie stukken over Ind. 
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begrooting 1909; voor opium in het bijzonder de 
nota-wisseling met de Ecrste Kamcr). 

De reden van het aftreden van Minister Iden- 
burg was zijne benoeming, bij K.B. van 20 
Augustus 1909, tot 

Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie. 
Den ISden December 1909 nam hij het bestuur over 
Indie over van den Gouverneur-Generaal Van 
Heutsz. Het zou cen onbegonnen werk zijn een 
volledige beschrijving te geven van alles, wat hij in 
die, gedurende 6i/? jaar bekleede functie ver- 
richtte. Zijn levendige, werkzame geest begaf zich 
op alle terreinen van het Staatsbestuur en gaf er zijn 
eigen cachet aan. Bovendien waserdestijdsnog geen 
Volksraad, zoodat bij reel, dat bij Koninklijk besluit 
of wet geregeld word, niet uit de gepubli- ceerde 
stukken is na te speuren welk aandeel de 
Gouverneur- Generaal aan de regeling had gehad. 
Doch uit wat vroeger in andere wcrkkringen be- 
kend is geworden, door zijne openbare geschriften 
en woorden, valt wel af te leiden, dat zijn aandeel 
groot was en zijn initiatief overwegend, Zijne ge- 
zindheid, die hij in de rede bij zijn optreden nog- 
maals openlijk uitsprak, was voor niemand een 
geheim; nochtans gaf zijne praktijk aanleiding tot 
veel misverstand en vaak ongerechtvaardig- de 
beschuldigingen. Zijne houding ten opzichte van 
het werk van Zending en Missie — de open- stelling 
van Soerakarta, de ondersteuning aan Christelijke 
scholen en ziekeninrichtingen, de be- kende Pasar-
circulaire J) — deed ten onrechte het vermoeden 
rijzen, dat hij een gedwongen kerste- ning van Indie 
beoogde, waartegen in Nederland, in den 
verkiezingstijd van 1913 voora], heftig te velde 
getrokken wercte^^. 

Een enkel woord 4ot nadere verklaring. De heer 
Idenburg was persoonlijk ongetwijfeld een 
belijdend Calvinist en, politick gesproken, Anti-
revolutionair. Maar hij trok een scherpe lijn tus- 
schen zijn persoonlijk gevoelen, denken en wen- 
echen en de taak, die hem als orgaan dcr Overheid 
was toevertrouwd. De vrijheid, die hij opeischte 
voor zijn persoonlijk leven, gunde en waarborgde 
hij aan ieder, van wclke gezindheid ook. Dwang 
was hem hierin absoluut vreemd； dwang van den 
kant der Overheid stond hem beslist tegen. Hij zag 
de grens van roeping, tank en plicht d&Ar, waar de 
individueele conscientic vrijgclaten moest worden. 
Hoe hoog de beJijdcnis van het Christendom bij 
hem ook in cere stond； hoe nood- zakclyk hij, 
zooids hij meermalen betoogde, de inwerking 
achtte van het Christendom op de Mo- 
hammedaansche en hcidensche volkeren van den 
Indischen Archipel bij voortschrijdende ontwik- 
keling naar den Westerschcn kant, wclke ontwik- 
keling hen immers losniaakte van hun eigen reJi- 
gie, zonder daarvoor icts vergelijkbaars in de plaats 
te geven ； hoe hartelijk hij daarom het werk dcr 
zending en aBen Christelijken arbeid genegen was, 
toch vroeg hij zich steeds zorgvukiig af hoever hij 
als Gouverneur-Generaal mocht gaan in de 
bevordering der vervulling zijner liefste persoon- 
lijke wenechen. Zending was naar zijne overtui- 
ging geen Overheidstaak, maar even in in was het 
der Overheid vcroorloofd haar belemmeringen in 
den weg te leggen, indien nict de maatschappe- 

】)Zie voor de hier genoeinde en de later te 
noemen onderwerpen de Encyclopaedic onder de 
desbetreffende hoofden. 

lijke orde cn rust andere eischen stelde. Steun aan 
haar sociaal werk daarentegen lag wdl op den weg 
der Overheid, mits zij dan niet alleen den Christe-
lijken arbeid op dat gebied bijstond, doch gelijke 
ondersteuning verleende aan hetgeen tegen een 
anderen religieusen achtergrond verricht werd. De 
eisch van gelijke behandeling leek hem voor het 
openbaar gezag een axiom a. Schonk hij der- halve 
aanspraken aan Christelijke instituten, hij erkende 
tcgelijkertijd het recht van Mohamme- daansche 
instellingen op tegemoetkoming op den- zelfden 
voct. En ook voor alles wat niet rustte op een 
uitgesproken religieusen grondslag. 

Dit is van hem niet altijd begrepen, ten minste 
niet in den aanvang van zijn bestuur. 

Voor Gouverneur-Generaal Idenburg was de taak 
weggelegd om het door zijn voorganger ge- vestigd 
gezag in de Zelfbesturen to bevestigen door 
feitelijke orde te scheppen in die gemeen- schappen 
en de bevolkingen te doen deelen in de 
Overheidszorgen, die gericht waren op hun wel- 
zijn. Hij deinsde, waar hij niet de noodige mede- 
werking van de machtsdragers vond, niet terug voor 
krasse maatregeJen. In 1911 zette hij den Sultan van 
Riouw-Lingga af en maakte een einde aan het 
Sultanaat; in 1915 onthief hij den Sultan van Ternate 
van zijne waardigheden. 

Overigens deden zich in de Buitcngewesten 
geene moeielijkheden van beteekenis voor, daar- 
gelaten enkele plaatselijke incidenten, als bijvoor- 
beeld op Timor, bij gelegenheid van de grensaf- 
bakening tusschen het Nederlandsche en het Por- 
tugeesche gebied ter uitvoering van het grens- 
tactaat van 1904. 

Ernstiger lieten zich aanzien de ongeregeklhe- 
den op Chineesch nieuwjaar 1912 oj)Java ver- wekt 
door Chineczen, die, aangevuurd door de jongste 
gebeurtenissen in China, waar de Jtcpu- bliek was 
uitgeroepen, op ontoelaatbare wijze hunne grieven 
begonnen te uiten tegen de v»»or hen, als Vreemde 
Oosterlingen geldende on van de bepalingcn voor 
Europeanen afwijkendc voor- schriften, welke 
Jaatste sedert de dcftbctreffcn- de wijziging van het 
Regecringsreglement w引 voor Japanners golden. 
De schermutselingen, aanvankehjk alleen tegen het 
Gezag gericht, doch ontaardend in groepsbotsingen 
tusschen Chinee- zen cn Inheemschcn, werden tijdig 
onderdrukt. Gouverneur-Generaal I den burg was tc 
voron al tegemoetgekomen aan grieven der 
Chineczen. 11 ij had de bepalingen omtrent het 
verplicht woncn in afzonderlijke wijken — een der 
stcencn (ICB aanstoots — reeds in J9J0 (Ind. Stb. 
no. 537) in milden geest herzien ； later, 1914, ging 
hij een 8tap verder (Jnd. Stb. no. 7G0) en ruimcle 
tevens voor •Java en Madoera de 
bcwegingsbclemmeringen, die de regeling van het 
passenstelsel veroorzaakte, grootendeels op. De 
instclling van het Landge- reclit als gomcene rechter 
voor alle bevolkingH- groepen in datzelfde jaar mag 
tevens QIH zulk eene tegemoetkoming beschouwd 
worden. 

BeJangrijker was de opkomst van de stroomin- 
gen, die men kan samenvatten onder den term 
InJandsche beweging. Zij lict niet na onrust, gc- 
mengd met vrees, te verwekken, speciaal onder het 
Europeesche dee! der samcnleving. Men ver- weet 
de Hegccnng, dat zij te lankmocdig en toe- gevend 
ertegenover stond en legde hare be- heerschtheid uit 
als onmacht. Totdat het fiere woord van den 
Gouverneur-Generaal op Konin- ginnedag 1913 
getuigde, dat do Overheid volko- 
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men op de hoogte was van wat er broeide en pa- raat 
alle excessen te keeren. 

Twee vormen van deze boweging, de Indischo 
Partij en de Sar^kat Islam, mogen hicr vermeld 
worden. Met de eerste, die met hare leuze „Indie 
voor de Indiers'' en haar doel, de voorbereiding van 
Indie's onafhankelijkheid, een beslist revolu- 
tionnair streven toonde, was de Gouverneur-Ge- 
neraal spoedig gereed ； tot tweemaal toe weigerde 
hij de rechtspersoonlijkheid en toen niettemin de 
actie we rd voortgezet, sprak hij de interneering uit 
over de leiders (Douwes Dekker, Tjipto Ma- ngoen 
Koesoema en Soewardi Soerjaningrat). 
Ook aan de Sar&kat Islam, die statutair slechts de 
economische verheffing der bevolking en de bevor- 
dering van het Islamisme ten doel had, werd geen 
rechtspersoonlijkheid toegekend, doch niet als 
gevolg van deze doelstelling, maar omdat de Gou- 
verneur-Generaal de onmisbare waarborg miste, dat 
de centrale leiding van deze vereeniging, waartoe 
vele duizenden in den lande waren toege- treden, 
voldoende krachtig zou zijn om nlle uitin- gen in alle 
onderdeeJen binnen de grenzen van het geoorloofde 
te houden. In het algemeen belang dus kon de 
erkenning van de verceniging als ge- heel niet plaats 
hebbcn ； clit bezwaar zou echter niet gelden. 
wanneer men zich beperkte tot plaat- selijke 
vereenigingen. Tegen de algemeene opinie in nam 
Gouverneur-Generaal Idenburg clit be- sluit, dat 
gebleken is een daad van Staatsmans- wijsheid 
geweest tc zijn. 

Op het gebied van algemeene politick verdient 
hier een plaats de vermelding der wijziging van 
artikel J11 van het Regeeringsreglement (Ind. Stb. 
1915 no. 542), waardoor de erkenning van het recht 
van verceniging en vergadering in de plaats trad van 
het verbod. 

Zonder de belangen van andere groepen der be-
volking te veronachtzamen, stoncl bij Gouver- neur-
Generaal Idenburg de bchartiging van het weJzijn 
der Inhecnischon beslist op den voor- grond. Onder 
zijn bestuur valt het wegruimen van de laatste resten 
der gedwongen cultures en der hcerendiensten op 
Java en Madoera: artikel 50 van het 
Regeeringsreglernent were! ingetrok- ken (Ind. Stb. 
1915 no. 491) en de ordonnantie in Ind. Stb. 1916 
no.()G maakto aan alle regelmatig gevorderdc 
dicnsten cen ein do. 

Zijne bijzonderc aandncht had het onderwijs voor 
Inhcemschen. De noodzakclijkheid inziende van de 
bestrijding van het analphabctisme en het recht 
erkonnende van don toonemenden aandrang tot 
intellcctueelo vorming, ook in Westcrschcn geest, 
begreep hij, dat er reeds oin financieelo redenen niet 
aan te denken viel hot geheole onderwijs to 
organisceren op Euro- pecHcho leest. De „geniale 
greep" van Gouver- nour-Generaal van Heutsz — 
zooals hij (liens stichting van dfesa-scholen ten 
behoeve van do gowonc volksklasse typoerdo — 
had een bruikbaar fundament gelegd, dat hij wildo 
bc- houden en vergrooten. Doch (lit volksonderwys 
kon natuurlijk niot voldoen aan allo behoef- ten, ook 
niot te zarncn met de andore bestaando Inlandsche 
scholen van hooger orde in hare toen- m&lige 
samenstelling. Do eischen, waaraan vol- daan inoest 
worden, waren ruime verspreiding, boroikbftarheid 
dus, vostiging van een betaalbnnr onderwijs, 
aanpassende aan do workolijke behoef- ton van do 
bovolking in het algemeon, in hoofd- zaak dus op 
inhecmschen grondslag, inaar mot 

gelegenheid om een mecr Westersch georienteerd 
onderwijs te ontvangen, zonder van meet af aan 
Europeesche scholen tc bezoeken. De oploasing 
werd gezocht in een organisatic, die den overgang 
van het Inlandsch naar het Europeesch onderwijs 
toeliet, met handhaving van de onderscheiding 
tusschen die beide soorten van onderwijs, in dien zin 
dat in beide takken cindonderwijs genoten zou 
kunnen worden naar landaard en behoefte, maar dan 
zoodanig, dat voor de inheemschen in zeker stadium 
het Inlandsch onderwijs naar het Europeesche 
toeboog, het aanraakte. Dit was de hoofd gedachte, 
die den Gouverneur-Generaal Idenburg bij zijn opzet 
leidde en waaruit de tegenwoordige organisatie van 
het Inlandsch onderwijs, met hare volksscholen, 
standaardscholen, schakel- scholen en Hollandsch-
Inlandsche scholen (de Hollandsch-Chineesche 
scholen waren reeds inge- steld) is ontstaan. Zij heeft 
er toe bijgedragen, dat de unificatie in den 
burgerlijken dienst — het be- kleeden van 
betrekkingen door Inhcemschen, die vroeger door 
Europeanen pleegden te worden ver- vuld — met 
behulp van het ingevoerd meer tech- nisch onderwijs, 
kon worden voltrokken. 

In dit verband moge mede vermeld worden, dat 
Gouverneur-Generaal Idenburg ook ingreep in het 
Europeesch onderwijs, door de bevordering van het 
Mulo-onderwys, waardoor de stichting van meer 
Hoogere Burgerscholen eenigermate zou kunnen 
worden beperkt. Een werd in zijne bestuursperiode 
opgericht, die te Bandoeng. De aantrekkelijkheicl 
van het Mulo-onderwya bevor- derde hy door aan het 
Mulodiploma de benoem- baarheid tot zekere 
ambten te verbinden. 

Behalve opleidingsinstituten voor Inlandsche 
onderwuzers, mantris bij den veeartsenijkundigen 
diensten ambtenaren — zelfs een Hoogere Kweek- 
schoolvoordeeerstgenoemden vonddaarondereen 
plaats —, en scholen en cursussen voor landbouw, 
am bach t en nijverheid, stichtte hij onderschei- dene 
instellingen van onderwijs, die opengestekl werden 
voor Europeanen en Inheemschen beiden： de 
Artsenschool te Soerabaja (de Nias), de Mid- delbare 
Landbouwschool en de N.-L Veeartsen- school te 
Buitenzorg, de Cultuurschool te Soeka- boemi, de 
iConingin Wilhelminaschool te BataviaT" vbor de 
opleiding van machinisten, bouwkun- digen en 
mijnbouwkundigen, de Koningin-Emma- school te 
Soerabaja, voor die van bouwkundigen en 
machiniston, don Hundelscursus aldaar. 

In het belang van de intellectueele vorming der 
Inhcomschen legde hy den grondslag, waaruit later 
het Bureau voor de Volkslcctuur zou groeien. 

Van harto maakte hij bij dozen arbeid voor de 
volksontwikkcling gebruik van de medowerking van 
hot particulier initiatief, dat vooral uitging van 
Zending en Miasic. Ten eindo allo gedachte aan 
dwang op anders-gezinden te weerleggen, verbond 
hij aan de subsidien voor hare instellingen het 
beding, dat op do byzondcre scholen, niet gevestigd 
op plaatsen, waar voldoende gelegenheid gegeven 
werd andersoortig lager onderwijs te ontvangon, de 
lecrlingcn, wier ouders op grond van 
gemoedsbozwaron dat mochten verlangen, 
vrijgcstekl nioesten worden van het volgen van het 
gocUdionst-onderwijs en van het bijwonen van 
godsdjenstigo verrichtingen (de facultatiofstel- 

U/en anderondorwerp, datin hooge mate deaan- 
dacht van Gouvernour-Goneraal Idenburg had, was 
de volksgezondhoid. Do roorganisatie van 
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den Geneeskundigen Dienst — scheiding van de 
militaire en burgerlijke diensten — stelde hem in 
staat aan deze zaak bijzondere zorg te wijden en in 
vele behoeften te voorzien. Ook hierin nam hij de 
medewerking, die de Zending met hare zieken- 
inrichtingen hem verleende, gaarne aan. Er is op dit 
stuk gedurende zijne bestuursperiode groot werk 
verricht, niet alleen wat betrcft de indivi- dueele 
ziekenzorg en kraainverzorging, maar ook in 
algemeen hygienisch opzicht. Genoemd mogen 
worden de uitgevoerde assainceringswerken en de 
aanleg van waterleidingen, welke laatste krachtig 
hielpen aan de bestrijding van epidemische ziek- ten 
als bv. de cholera. Een bezoeking trof Indie in het 
uitbreken van de pest in 1911. In de krach- tige 
maatregelen, die daartegen genomen werden, vaak 
ondcr persoonlijke opperleiding van den 
Landvoogd, hebben de systematische woningver- 
betering, als grondmiddel tegen de rattenplaag, en 
woning-uitzwaveling een belangrijke plaats in-
genomen. 

Volkskwaad bestreed hij doorintensieve voort- 
zetting van den kamp tegen opiumgebruik. Ultimo 
1913 kon verklaard worden, dat de regie over geheel 
Indie was ingevoerd. Een enquete om- trent het 
drankgebruik liet hij instellen. De uit- slag was niet 
onbevredigend； de behartiging van dit belang kon 
aan locale besturen worden over- gelaten. De 
centrale Overheid steunde door af- schaffing van de 
drankenpacht in verschillende gebiedsdeelen van 
den Archi])el (1915). 

Op economisch gebied werd de bevolking ge- 
baat door tai van maatregelen in oude, nieuwere en 
geheel nieuwe vormen: aanleg van irrigatie- werken, 
uitbreidingen vestiging van volkscrediet, 
menigvuldigen bijstand van de instituten van het 
Landbouwdepartement. 

Het grootverkeerswezen, waarbij alle groepen 
der bevolking betrokken waren, vertoont in den tijd 
van Gouvcrneur-Generaal J den burg een op- 
merkelijke ontwikkeling. Aanleg van gewone we- 
gen en van spoorwegen, verbetering van vaar- 
waters, waren aan de orde van den dag； aan de 
bestaande spoorwegen, die cen steeds grootcr areaal 
gingen bestrijken, were! een gehed nieuwe 
verbinding, de Zuid-Siunatraspoor, toegevoegd. 
Havens werden aangelcgd (Socrnbaja, waar de 
Landvoogd zelf de eerste schop in de aarde stak in 
19J J), uitgebreid (Tandjoengj)riok en Makas- ser) 
en verbeterd (Semarang en Bela wan). De 
Hra'adlooze telegrafie deed haar intrede. 

Veel bleef hiervoren onvenneld — de wij zigin- 
gen op het stuk van de rechtsbedeeling, waarvan 
naast de reeds genoemdc instelling van het Land- 
gerecht, ook de unificatie van het materieelc 
strafrecht voor alle bevolkingsgroepen zij aange- 
stipt; de hervoriningen in de Vorstenlanden van 
Java; de organisatie van de politic; de voorberei- 
ding van de exploitatiecontracten voor het winner! 
van petroleum;de regeling der terugbrenging van 
particuliere Janderijen tot het Landsdomein; de 
herzieningder koeliewetgeving; de nieuwe rege- len 
aangaande de toelating en vestiging enz., alle 
maatregelen van zeer groot belang, die ,s Lands- 
voogds gespannen aandacht vroegen. En daarbij de 
zorg voor de financien, de verplichting om te zorgen 
voor sluitende begrootingen — wat hem mocht 
gelukken — cn dat allcs doorbroken, maar niet 
gebroken, door de diepe zorgen en de haast 
ondragelijke verantwoordelijkheid, die de wereld- 
oorlog den Gouverncur-Gencraal op】egde! 

Tot 21 Maart 1916, zes cn een half jaar, torste hij 
zyn z66 wichtig en gewichtig ambt. Gesierd met het 
Grootkruis van den Nederlandschen Leeuw keerde hij 
tcrug. Zijne laatste woorden bij de overgave van het 
Bestuur aan den nieuwen Landvoogd, Graaf van 
Limburg Stirum, waren: „dat Nederland en Indie, 
waarlijk 66n cn daar- door krachtig, door Gods zegen 
voortgaand bloei- 
I en onder den scepter van Oranje." 

Hij had het zijne er toe bijgedragen. 
Den 9den September 1918 werd Idenburg an- 

dermaal benoemd tot 
Minister van Kolonien. Deze derde periode was 

van korten duur. Reeds ] 3 November 1919 trad hij, 
wegens ziekte, weder af. Slechts e6n enkele Indische 
begrooting hud hij in dien tijd te verde- digen, die 
voor het dienstjaar 1919, de eerste die onder het 
nieuwe bestel al voorloopig in Indie was vastgesteld 
met medewerking van den Volks- raad. Zakelijk 
bevatte zij geen verrassend-nieuwe maatregelen； to 
ch leverdc hare behandeling in de Staten-Generaal 
stof tot een belangrijke gedach- tenwisseling, waarbij 
Minister Idenburg gelegen- heid kreeg, zoowel 
schriftclijk in de gewissdde stukken (Bij la gen 1918-
1919 ,4, no. 15), als mondeling in zijne toegejuichte 
rede in de Tweede Ka- mer (Handelingen a. v., bl. 
2082/2087) zijne in- zichten te ontvouwen over 
loslating van Indic en zijn stundpunt ten aanzicn van 
de geruchtmnken- de vcrklaring, die in ver bund met 
de gebeurtenis- sen in Nederland van November 1918 
namens den Gouverneur-Gcncraal in den Volksraad 
over „verschuivingen van bevoegdheden" was afge- 
legd. De elotwoorden van die rede waren ： ,,Indicn 
de hand van Nederland aldus door Indie wardt 
aangevut, dan kan met blijheid en goeden moed de 
taak worden voortgezet, die ons op de HCbonders i» 
gelegd. Dan moge de koloniale figuur niet de laatste 
figuur zijn : dan mogc met zekerheid zijn te zeggen, 
dat in de tockoinst ook de «taat- kundige 
verhoudingen zich zullen wijzigcn; dan staat. . . . 66n 
ding vast: dat tot in lengte van cl a - gen de 
Nederlander in Indie zal blijvcn, o)»<lat hij 
onuitwischbaar het stem pel vun zijn cultuur, van zijn 
den ken, van zijn inethode, van zijn taal, moge 't ook 
zijn van zijn religic, dien band van hoogerc eenheid, 
heeft gezet op Indic, dat juist daardoor zijn eigen 
plaats te midden van do volkcren in- neemt!,, 

Reeds het volgend jaur na zijn aftreden als Mi-
nister van Kolonien were! hij afgevaardigd als 

Lid der Eerste Kannex (1920-1924). Als 
zoodanig hicld hij, bij gelegcnheid van de 
behandeling der Grondwetsherziening van ] 922 
(die o.a. een in- grypende verandering van de 
koloniale Grond- wctsurtikelen ten doel had) en 
van Jndische begrootingen opmerkelijke 
redevoeringen van bree- de allure, wuarvoor 
verwezen moge worden naar de Handelingen dcr 
Kamer (Zitting 1920-1021, bl. 628 vlg,； 1921-
1922, bl. 553 vlg. en 642 vlg.; 1922-1923, bl. 316 
vlg.). 

In 1923 benoemde de Koningin hem tot Minis- 
ter van Slaat (22 Augustus) en een jaar later, op J 7 
December 1924, tot 

Lid van den Raad van Slate. Van dat oogenblik 
af blijft zijne werkzuamheid onttrokken aan de 
publieke waarneming. IJet eenige, dat daarvan naar 
buiten kwa)n, was begrepen in het warmo woord, 
door den Vice-President van den Raad te I zijner 
nagedachtenis in een vergadering gespro- I ken, 
waarin hij hulde bracht aan Staatsraad Idea 
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burg's adviezen, die „in keurigen vorm gegoten, 
blijk gaven van zijn breeden blik, van zijn gron- dige 
kennis, van zijn algeheele toewyding aan de hem 
opgedragen taak". Gcdurende zijn lidmaat- schap 
van den Raad van State aanvaarddc en volbracht hij 
nog ecnmaal een openbare opdrucht, het 
Voorzitterschap van de Commissic, welke de 
mogelijkheid to onderzoekcn had van een reorga- 
nisatie der weermacht, die zou kunnen leiden tot een 
aanzienlijke bcsparing op de dcfcnsie-uit- gaven. 

Idenburg overleed op 28 Februari 1935 en were! 
4 Maart begraven op de Algemeene Begraafplaats te 
's-Gravenhage. 

Bchalve zijn ainbtelyk work, is slechts weinig van 
hem in het licht gegeven. Hij voorzag eenige 
boekwerken van een voorrede en schrcef enkele 
verspreide artikelen, waarvan hier zijn „Ons be- 
ginsel voor koloniule pol^tiek,, in „Schrift en His- 
torie", het Gedenkboek der Antirevolutionairc Party 
(1928), genoemd mogen worden. Na zijn overlijden 
verschenen over hem: Ter nagedach- tenis aan Zijne 
Excellentie A. W. F. Idenburg, extra-nunimer van 
Antircvolutionaire Staatkun- de; G. J. Lammers： 
A. W. F. Idenburg in zijn leven en werken geschetst; 
C- J. Middelberg- Idenburg： A. W. F. Idenburg. 

BANJAKEILANDEN, (Aanv. DI. I), ten getale 
van ongeveerGO, zijn gelegen ten N. van Nias en 
ongeveer 50 km ten W. van Singkel. Administra- tief 
maken zij een district uit van de onderafdee- ling 
Singkel, afdeeling Westkust van Atjeh. Bij 
Gouvernemenlsbeshiit van 26 Mei 1920, No. 57 
werdon twee onderdistrictshoofden in dienst ge- 
steld. Zij dragen den titel van datoek en staan ondcr 
een districtshoofd met den titel van toean- koc. De 
zetel van den tocankoe is Haloban, ecn kampoeng op 
het hoofdeiland Poelau Toeankoe, waar ook con dor 
beide onderdistrictshoofden verblijft. 11 cl andere 
ondcrdistrictshoofd woo nt op Pcela.ii JJalei, ecn 
ciland van de Delapan groep. De Banjakeilandcn 
bestaan uit: I. het eiland Baugkaroe, l)ct incest 
zuidelijke, (lat nog vrijwel onbewoond is, geheel 
met bosch en enkele klap- pertuincn beclekt is, cn 
verschinenclc heuvels niet hooger dan 300 m heeft
； 2. ten Noord-Oosten van (lit eiland het eiland 
Toeunkoe, dat nog iets groo- ter is, ook bergen heeft, 
waarvan de hoogste 313 m. bcreikt en evencena 
grootendeels met bosch be- dekt is； 3. do Dciapan 
groep, welke vcle kleine ei- landen telt, zooals 
Poelau Balci.PaulauPandjang, Poelau Bagoe, Poelau 
Tepoes-Tepocs cn Puelau Tel ok Niboeng. De 
gehcele groep eilanden iigt in ondiep vaarwater, dat 
door kornairiffen onvei- lig geinaakt wordt; het 
douanekantoor is op het best bcreikbaro eiland 
Bagoe govestigd. Het wordt door de K.P.M.-
stoomers eens in de drio weken aangedaan. De 
Delapangrocp is grooten- decls met klapperbooinon 
volgeplant; alleen op Poelau Telok Niboeng komt 
nog vry veel bosch voor. 

De handel betreft dan ook in hoofdzaak de export 
van copra, tripang, visch en schelpen en de import 
van ryst en kuins. De copra were! vroe- ger veel naar 
Penang verscheept, doch gaat te- genwoordig nicer 
en meer nnarSiboga en Pa da ng, waar oliefabrieken 
zijn opgericKt. T)c prijsdaling van do copra heeft 
aan den handel cen zwaren slag toegebracht. 
Mosselen (lokan) worden voor eigen gebruik 
gevischt; tri pang en schelpen (Iola) worden meest 
naar Penang uitgevoerd, hoewel 

men zich in den laatsten tijd ook mcer naar Si- boga 
richt. Vanzclf werden dan ook de benoodig- do rijst 
en kains van Penang besteld. Door de intusschen 
afgekomen invoerverboden wendt men zich thans 
meer naar de binnenlandsche markt en bovendien 
neemt de eigen rijstaanplant, speciaal op het eiland 
Toeankoe, sncl toe. De vecstapel bestaat uit een 100-
tal karbouwen op het eiland Toeankoe en verder uit 
geiten en pluimvee. 

De bevolking op de Banjakeilanden is gemengd 
Simaloersch, Niasch, Atjfehsch en Minangka- 
bausch; de taal doet het meest denken aan die van 
Simalocr. Het zielental was volgens de volks- telling 
1930 op Poelau Tocankoe 1014 en de Poelau 
Delapan (of Selapan) 710, vertoonende een toename 
sinds 1905 van 470%. Er is een volksschool op 
Poelau Toeankoe. 

Geschie denis. De vroeger door onder- linge 
twisten verzwakte eilandbewoners werden 
onderworpen door de Pedireezen, die zich reeds in 
het landschap Troemon hadden gevestigd. De 
Atjdhers werden daarbij niet alleen aangelokt door 
den rijkdom aan klappers, maar ook werden de 
menschen gehaald om als slaven in de peper- tuinen 
te werken. Alichiels, dcstijds adjudant van den 
Gouverneur Van den Bosch en door dezen met een 
bijzondere zending om den Noord belast, „had al de 
eilanden bewesten Sumatra (omvat- „tende onder 
andere de eilanden Poelau Balei, „Poelau Pandjang, 
Poelau Rangit en Poelau „Pelambak) ontvolkt 
bevonden, tengevolge van „de rooverijen der 
Atchineczen, en de flotillen „waarmede hij den togt 
maakte had zelve twee ,,Troemomsche sc he pen 
moeten opbrengen, die „kennelijk op zeeroof uit 
waren.'5 Teneinde den gemccnschnppelijken vijand 
met succes te kunnen bestrijden were! de behoefte 
gevoeld aan een cenhoofdige leiding. Dus stelden de 
aan- wczige adathoofden, de datoek nan balimo, 
zich met de inachthebbcrs in het stamland Minang- 
kabau in verbinding, teneinde met hun hulp een 
gegadigde van voorname afkorast te zoeken, die 
bereid zou worden gevonden het bestuur over de 
Poelau Banjak te voeren. Deze porsoon, die volgcns 
de eene lezing geparenteerd zoude zyn aan het 
vorstengesJacht van Pagar Roejoeng；, en volgens 
een andcro aan hof-toeankoegeslacht, (lateren 
regent) van Padang, were! tenslotte gevonden ;cn 
vergezeld van een staf van helpers aan- vaardde deze 
toeankoe het bestuur over ge- noenid eilandenryk, 
aan wien de datoek nan baliino zich ondcrgeschikt 
verklaarden. Zich nog niet sterk genoeg voelende 
om de Pedireezcu uit zijn gebied te verdrijvcn, 
wendde zich daarop de toenmaiige toeankoe oin 
hulp tot den vorst van Troemon, Radja Boedjang, 
wiens vader, de ver- nuiarde Teukoe Singkel, er 
bereids in geslaagd was het Pedireesche element uit 
Troomon te ver- drijven. De gevraagde hulp we rd 
verleend met het resultaat-, clat de Atjdhsche 
indringers uit de Poelau Banjak werden verjaagd. 
Uit erkente- lykheid voor Troemons daadwerkolijke 
hulp moot do toeankoe daarop do groep dor Poelaw 
Delapan aan den bestuurder van Troemon heb- ben 
geschonken. Liedcn uit gemeld landschap legden 
toen op de Poelau Delapan klapperaan- plantingon 
aan en uit dicn tijd zal waarschijnlyk de uanstolling 
van den datoek Atj6h, staando ondcr de bevelen van 
den tocankoe, dateeren. Door het vorenstaande 
wordt eenigszins ver- 
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klaard, hoe tot voor eenige decennia terug door den 
radja van Troemon bezitsrechten op boven- bedoelde 
eilandengroep werden gepretendeerd, welke 
aanspraken evenwel door de elkaar op vol- gende 
toeankoe's niet werden erkend. Volledig- heidshalve 
zij nog vermeld, dat het huidige landschapshoofd van 
Troemon geen aanspraken op de Poclau Delapan 
meer doet gelden. Door de immigratie van Niassers 
en van andere vreemde- lingen (Bataks, 
Mandailingers e.a.) werd de be- hoefte geschapen de 
betrokkenen onder de leiding van eigen hoofden te 
plaatsen, die zicb respectie- velijk met den titel van 
datoek Bandaharo en penghoeloe dagang (dagang = 
vreeindeling) tooiden. Ofschoon de „datoek nan 
balimo" aan- vankelijk hun positie van genealogisch 
hoofd vrij zuiver bewaard zullen hebben, verloren zij 
hun oorspronkelijk karakter als zoodanig volkomen, 
toen omstreeks 1907 de concentratie van wijd en zijd 
verspreide oorden van samenwoning (ge- huchten) 
op deze eilanden met kracht ter hand werd genomen. 
De op het Toeankoe eiland woon- achtige bevolking 
werd bijv. geheel samenge- trokken in gampong Halo 
ban； de „datock nan balimo,, werden tot 
wijkhoofden gemaakt. In 1908 werd het gebied van 
den toeankoe tot district verklaard. Wijl dit 
veelhoofdige bestuur over het gering aantal eilanders 
te topzwaar bleek te zijn, werden de titularissen 
datoek Atjeh en panghoeloe dagang uit de 
bestuursmachine ge- schakeld. Omstreeks 1910 word 
in de bestuurs- voering nogmaals wijziging gebracht, 
doordat de toenmalige datoek besar — met 
terzijdestel- ling van de wijkhoofden datoek 
pamoentjak en datoek moedo—tot territoriaal hoofd 
der kam- poeng Haloban werd aangesteld, terwijl het 
bestuur over de door een smalle vaargeul van elkaar 
gescheiden kampoengs Poelau Balai en Telok 
Niboeng (op de Poelau Delapan gelegen) in han- den 
van datoek maharadja werd gelegd. Afstam- 
melingen van vorengenoemde datoek pamoentjak en 
datoek moedo worden op het eiland Toeankoe nog 
wel aangetroffcn, doch aangezien geen hunner thans 
nog eenige waardigheid bekleedt, zijn die lieden tot 
den status van den orang ke- banjakan — den 
gemeenen dorpeling — terug- gevallen. 
Afstammelingen van datoek baroe worden 
momenteel niet meer aangetroffen ； genoemd 
geslacht is reeds jaren geleden uitgestorveiy 

SINGKEL (Aanv. DI. III). Onderafdeeling van 
de afdeeling Westkust van Atjdh, onder een con- 
troleur bij het Binncnlandsch Bestuur met stand- 
plaats Nieuw Singkel, en bestaande uit 4 dislric- ten
： 1. Beneden Singkel; 2. Simpang Kiri； 3. Sim 
pang Kanan; 4. Banjak Eilanden (zie aldaar). Het 
landschap Troemon, dat vroeger bij de on- 
derafdeoling Singkel behoorde, is bij Gouver- 
neursbesluit in 1926 met het landschap Kloeetsa- 
mengevoegd tot de tijdelijke onderafdeeling Zui- 
delijke Atjdhsche Landschappen. 

Aan het hoofd der districten staan districts- 
hoofden ,die tevens een of meer onderdistricten 
hebben te besturen, n.l. in Beneden Singkel: de 
onderdistricten Nieuw Singkel en Rantau Ge- dang； 
in Simpang Kiri: de onderdistricten Bi- nanga en 
Belegen; in Simpang Kanan: de onderdistricten 
Tandjoeng Mas, Soerau en Kota Ba- toe. De 
onderdistricten Rantau Gedang, Belegen, Soerau en 
Kota Batoe werden na het defungeeren van het 
betrokken hoofd bij verschillende Gou- 
verneursbesluiten onder het onmiddellijke toe- 

zicht van het betrokken districtshoofd gesteld. De 
overige 11 onderdistricten, n.l. in Beneden Singkel: 
Telok Ambon, Paja Boemboeng en Gosong Telaga
； in Simpang Kiri: Koeta Baharoe Longkib, 
Toealang, Pasir Bio Batoe-Batoe on Kombih;in 
Simpang Kanan： Sclatong en Poe- naga, staan 
onder onderdistrictshoofden. Zie Ind. Stb. 1908 no. 
41； 1913 no. 541 ； 1914 no*s 87 en 622; 1915 
no. 156; 1922 no's 451 en 772. 

De onderafdeeling Singkel is rechtstreeks be- 
stuurd gebied, waarvan de bevolking is gelaten in 
het genot harer eigen rechtspleging. De recht- 
spraak werd er opnieuw geregeld bij Ind Stb. 1933 
no. 333. 

Voor de onderafdeeling is een onderafdeelings- 
kas ingesteld onder den naam „Kas der Inland- sche 
rechtsgemeenschappen van Singkel", welke 
haarinkomsten trekt uit een rctributie van bosch- en 
zeeproducten van 10% van de waarde, met 
uitzondering van de houtretributie, welke door het 
Gouvernement wordt ontvangen, waarna35 % wordt 
uitgekeerd. Voorts trekt zij nog inkomsten uit de 
pasar on uit bijdragen voor de straatver- lichting en 
ontvangt zij de schoolgeldcn. Daar- tegenover 
betaalt zij de leermiddelen van de volksscholen, 
onderhoudt zij de gebouwen en de 
onderwijzerswoningen, betaalt zij de salarissen van 
8 districtsoppassers en 4 districtsschrijvers. In een 
ziekeninrichting worden zoowel kampoeng- lieden 
als contractanten verpleegd ； de kosten worden 
door de belanghebhenden betaaid. 

De Singkelrivier is met Nieuw Singkel ver- 
bonden door een kanaal, dat door de eb- en vlocd- 
beweging opengehouden wordt, en een 2 km langen 
weg. Doordat zich cen cl re in pel in den riviermond 
gevormd hceft kunnen de zeeschepen niet meer 
binnenkomen, doch komej) zij voor anker in een 
baai ten Oosten van cen door het ri- vierzand 
gevormde kaap, waar de goederen over- geladen 
worden op prau wen, die door de bran<ling den 
riviermond binnenvaren. PassagiorH gaari niet door 
de branding hcen, maar debarkeeren door iniddel 
van prauwen aan den houten hulp- steiger, waarna 
Singkel langs ecn weg van 1 '/2 km lengte bcreikl 
kan worden. Tot dusver verbreedt zich nog ieder jaar 
de kust ten Oosten van den riviermond inet een 
ongeveer ] 0 in breede strook zand, zoodat de be 
WOOD bare oppervlakte steeds grooter wordt en de 
hulpstciger steeds moet worden verlengd. Achter de 
kota Singkel strekte zich tot voor kort een groot 
moerasbo8ch uit, waarin de bevolking geen ladangs 
kon maken. Sinds eenige jaren is echter een 
verscheidene honderden meters diepe strook bosch 
gekapt en is het moeras cloor het maken van vele 
slooten droog geloopen, zoodat sawahaanleg 
mogelijk is geworden. Dit drooggelegde terrein 
block op verschillende plaatsen zecr vruchtbaar te 
zijn. Er wordt gewerkt aan wegaanleg naar Gosong 
Telaga, een in oostelijkc richting 14 Ion verder aan 
de kust gelegen plaats; in aanleg is cen weg in 
noordelijke richting naar Telok Ambon (3 km). fre 
Nieuw Singkel staan controlcurswoning, post- en 
telegraafkantoor, dokters- en luitenants- woningen 
en ecn militair kampement voor 3 brigades 
infanterie. De 2de klasse school, welko ongeveer 
200 lecrlingen telde, werd in 1934 wo- gens de 
bczuiniging omgezet in een volksschool en 
vervolgschoo). 

De inheemsche bevolking ter hoofdplaats is 
gemengd Singkelsch (van Pak-Paksche origino), 
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Maleisch, Atjfehsch, Niasch, Minangkabausch en 
Mandailingsch. De Chineesche bevolking is wei- 
nig talrijk. 

De handel heeft veel van zijn vroegeren om- vang 
ingeboet sinds de Batoeeilanden, de Ban- 
jakeilanden en Simaloer zelf door de booten van de 
K.P.M. worden aangedaan en de benzoe, de tabak 
en de andere producten uit de Pak-pak- landen meer 
en meer hun weg vinden naar Siboga en naar 
Medan, terwijl de invoer van visch, zout en 
katoentjes ook meer en incer langs deze nieuwe 
wegen gaat. Zout voor eigen gebruik wordt in Atjeh 
zelf gewonnen. Visch (versche en gcdroog- de) en 
trasi evenals rotan, da mar, benzoe en het bekende 
kamferhout vinden in den jongsten ma- laisetyd 
alleen aftrek tegen ongekend lage prij- zen. Door de 
geldschaarschte wordt de handel in katoentjes e.a. 
importartikden minder. Ook het opiumverbruik, dat 
in vroeger jaren zeer groot was, loopt snel terug. De 
N.V. Hout Handel Singkel heeft sedert 1906 
verschillende houtaan- kapconcessics in exploitatie 
gehad, doch is in 1933 gefailleerd. Eens in de 
vcertien dagen wordt Singkel door een K.P.M.-boot 
aangedaan op weg naar Koetaradja en een kcer op 
weg naar Siboga, terwij] ook de 
Gouvernementsstoomer nog ccn- maal 's maands 
Singkel aandoet. De prauwen- vaart op Siboga en 
Padang is door de malaise toegenomen, omdat deze 
goedkooper is clan de K.P.M. 

Het districtshoofd van Simpang Kanan heeft 
thans Li pat Kadjang tot standplaats. 

In Simpang Kiri is een voor auto's berijdbare 
grasweg gerced gekomen van Roend^ng naar het 20 
km noordelijker gelegen Kala Kepeng (onder- 
district rI'oea]ang) en van daar westwaarts 6 kin tot 
de grons van het landschap Troemon, Aid us is ook 
de hoofdplaats Trocmon te berciken ； cr wordt 
hard gewerkt om de verbinding met Ba- kongan, dat 
reeds op het Atjbhschc wegennet is aangcslotcn, tot 
stand te brengen. De weg langs de Simpnng Kiri kan 
verder verbeterd worden, maar is niet bandjirvrij, 
doordat enkele keeren per jaar bij zeer zwarc regens 
het rivierwater er bovenuit Ktijgt. A an do 
voortzetting van dozen weg in zuirlelijke richting 
wordt voortgewerkt door de beschikbare 
heercndienstplichtigen. 1 n Simpang Kanan is een 
bnndjirvrije autoweg ge- recd gekomen van de 
districtshoofdplaats Lipat Kadjang naar Riinau (17 
km), welko over de eultuurondernerning „Lae 
Boetar" loopt. Ge- brek aan jncnschcn belct de 
epoedige tolstund- koming van de verbinding met 
Singkel, hetgeon een groot nadeel is, want langs den 
veel kortcrcn autoweg zon de afstancl van Singkel 
naar Li pat Kadjang slechts 40 km bedragen en dus 
binnen het uur kuiincn worden afgelegd, terwijl de 
motorboot cr thans 8 uur over doot. Zoo zou de weg 
naar Roonding, ongevcer 90 km lang zijnde, in 2 uur 
afgelegd kunnen worden tegen nu 11 uur. 

De drio districten op het vasteland van Singkel 
teldon volgcns de volkstelling van 1930 totaal 
20300 ziolen, n.I. Beneden Singkel 5900, Simpang 
Kiri 9660 on Simpang Kanan 4760, en vertoonden 
Binds 1905 een toename van respectievelijk 371 %, 
82% en 74%, waaruit volgt dat er een voortdu- rende 
immigratie van elders, speciaal van do bo- 
vonlanden, heeft plaats gehad. 

In hoofdzaak is do bevolking Mohamme- 
daansch. Alleen in de boven Simpang Kanan ko- 
men nog enkele heidensche kumpoengs voor. 

De drie vastelandsdistricten tellen 11 kampoeng- 
scholcn, t.w. te Koeta Semboling (Telok Ambon), 
Pemocka (Paja Boemboeng), Boetar (onderdis- trict 
Kota Baharoe), Roenddng, Dah (onder- district 
Binanga), Kala Kdpdng (Toealang), Si- groen (Pasir 
Bio), Lipat Kadjang (onderdistrict Selatong), Kota 
Batoe, Gosong Telaga en Koeala Baroe 
(onderdistrict Beneden Singkel). Vroeger zijn er 
veel meer scholen geweest, doch deze ble- ken geen 
levensvatbaarheid te bezitten en wer- den weer 
opgeheven. De moeilijkheid voor het onderwijs en 
in het algemeen voor de verdere ontwikkeling van 
de nog achterlijke bevolking der binnenlanden is, dat 
de gezinnen zoo verspreid langs de rivier wonen, dat 
het schoolbezoek moei- lijkheden ondervindt en dat 
samenwerking van de gezinnen onderling, zich 
uitende in een ge- zamenlijk bewerken van de 
sawah's, waardoor grootere complexen kunnen 
worden bewerkt met minder kans op ziekten en 
plagen, nict wordt ge- stimuleerd. Ook wordt de 
arbeidsverdeeling, welke deskundigheid op 
bepaalde gebieden kweekt, niet in de hand gewerkt. 
Men ziet dan ook weinig goede huizen, hoewel er 
hout in over- vloed is. Veeteelt is zeer weinig 
ontwikkeld, zoodat niet eens in de eigen behoefte 
aan slachtvee kan worden voorzien. Dit houdt 
onmiddellijk verband met den grooten boschrijkdom 
van dit gebied en met de geringe rijstaanplant 
tengevolge van de vroeger zoo ruimo verdiensten, 
welke de handel, het houtkappen, de inzameling van 
boschproducten en de vischvangst mogelijk 
maakten, want de landbouw noopt tot het happen 
van bosch, waarna vanzclf meer of minder 
uitgestrekte grasvelden ontstaan. 

Een groote hulp voor de openlegging van het land 
was de vestiging van de eultuurondernerning Lae 
Boetar (Societd Financidre) in 1927. Deze 
onderneming heeft een totaal areaal van 4410 ha, 
doch is nog slechts gedeeltelijk in cultuur gebmcht, 
n.I. 213,ha koffie, 540 ha rubber en 290 ha oliepalni. 
7 

IDI. (Aanv.，DL II). Onclerafdeeling der afdee- 
ling Oostkust van Atjdh jnet Alaslanden, Gajo 
Loeeus en Sorbeudjadi, gouvernenient Atjdh en 
Onderhoorigheden, omvattende de landschap- pen 
Simpang Oelim, Tandjong Seumanto en Meureubo, 
DjoeldfrTjoet, Djoelo^Rajeu*. Bago*-en Boegeng, 
Idi Tjoet, Idi Rajou*- en Peudawa Rajeu。 met 
volgcna de telling van 1930 een totaal zielen- tal van 
49907. Hoewel poper en pinang nog steeds de 
voornaanisto uitvoerproducten vormen, ver- dient de 
in 1906 begonnen en geleidelijk toe- nemende 
export van copra thans eveneens ver- meJding. Do 
onderafdeelingskas van Idi boekte over 1934 eon 
totaal van / 181.113 aan ontvang- sten, 
waartegenover een gclijk bedrag aan uit- gaven 
stond. In 1932 werd dicht bij de hoofdplaats Si in pa 
ng Oelim, in de Koeala Simpang Oelim (ongoveer 
een uur stooinen van de uit- inonding in zco) een 
aanlegsteiger gebouwd, wolke geregeld door 
gchepon van do K.P.M. wordt aangedaan. Do zeer 
gunstig gelegon afscheepplaats gaat eon goede 
toekomst tegemoet. Door het oprichten van een 
tweetal rijstpellerijen in Simpang Oeliin kon deze 
streek in 1934 — zij het ook in goringo 
hocveelheden 一 een aanvang inaken met uitvoer 
van Atj6h-rijst naar ^umatra^ Oostkust. 
IDI. (Aanv. DI. II). Hoofdplaats van de ge- 
lijknamigo onderafdeeling dor afdeeling Oost- 
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kust van Atjdh met Alaslanden, Gajo Loeeus en 
Serbeudjadi. De militaire bezetting is tegen het einde 
van 1912 opgeheven en vervangen door veldpolitie, 
die op ha ar beurt werd vervangen door marechaussee 
(legerpolitie). 

Door verzanding van de riviermonding wordt de 
toegang tot de haven zeer bemoeilijkt en zijn zelfs de 
kleinere K.P. M. schepen genoodzaakt op de reede te 
blijven liggen. Over 1934 beliep de invoer / 5824,58, 
de uitvoer / 922,25, terwijl de andere ontvangsten, 
w.o. uitvoerrecht van rub-, ber, / 12507,05 of totaal / 
19253,88 bedroegem/ :LANGSA. (Aanv. DI. II). De 
onderafdeehng Langsa maakt deel uit van de 
afdeeling Oost- kust van Atj&h met Gajo-Loeeus, 
Alaslanden en Serbeudjadi, gouvernement Atjfeh en 
Onderhoo- righeden. De gelijknainige hoofdplaats 
van het gelijknamige landschap, is de standplaats van 
de Europeesche bestuursambtenaren. Behalve het 
landschap Langsa omvat de onderafdeeling de 
landscbappen Peureulafr, Soengai Raja en Ser-
beudjadi, alsmede het tot het landschap Gajo Loeeus 
(Keudjroeen Petiainbang) behoorende samenstel van 
gampoengs, gelegen aan de sa- menvloeiing van de 
Poenti met de Tampoerri- vier (hot zg. district 
Tampoer). De onderafdeeling telt volgens de in 1930 
gehouden volkstelling 44335 zielen, waarvan 39973 
Inlanders, 3743 Chi- neezen, 214 Vreemde 
Oosterlingen en 405 Europe- anen en daarmede 
gelijkgestelden. 

De hoofdplaats Langsa is in 1917 tot recht- 
streeks bestuurd gebied verklaard. Zij is de 
standplaats van den afdeelings- en van den on- 
derafdeelingschef en telt 4785 zielen, w.o. 221 
Europeanen. Er zijn ter plaatse een Europeesche 
school, een Hollandsch-Inlandsche school, een 
vervolgschool en twee volksscholen. Er is een 
stadsfonds, waaruit eenige locale voorzieningen 
bekostigd worden. De plaats bezit een Gouverne- 
ments waterleidingbedrijf en een particulier hos- 
pitaal van de Centraal Planters Hospitaal Veree- 
niging Langsa. Met steun van de landschapskas- sen 
Langsa-Soengai Raja en Peureula*- werden de 
voornaamste wegen op de plaats door het stads- fonds 
geasfalteerd. Voor do verlichting zorgt de 
Nederlandsch-Indische Gas jMaatschappij. Eenige 
handelsmaatschappijen hebben er ter plaatso hun 
agentschappen. Aan den westrand ligt tegen de 
Langsarivier aangebouwd het militaire kampement. 
De hier gestationneerde troe- pen worden opgeleid tot 
marechaussee. 

Verbonden door een zijlijn van de Atjdh tram, 
ligt 7 km. van Langsa de havenplaats Koeala Langsa, 
welke door schepen van de Koninklijke Paketvaart 
Maatschappij wordt aangedaan. De voornaamste 
producten, welke via Koeala Langsa worden 
uitgevoerd, zijn peper, rubber, pinang, copra en boom 
bast. In 1933 heeft de palmolie onderneming Karang 
Inoue hier een tank met pompinstallatie opgericht 
voor de ver- scheping van palmolie. 

De bestuurders der landschappen hebben de 
Korte Verklaring afgelegd. Zij worden bijgestaan 
door oeldebalangs-tjoet (districtshoofden) en 
peutoea's (dorpshoofden). Zoowel ten aanzien van de 
functie van peutoea, oeldebalang tjoet, als van 
oeleebalang (bestuurder) geldt hier het 
erfelijkheidsbeginsel. 

De rijstcultuur is thans voor de bevolking 
verreweg de voornaamste. De pepercultuur nain 
tengevolge van de ernstige peperziekte in 1918 

zeer sterk af. Aangelokt door den hoogen rub- 
berprijs in de jaren 1922 tot 1928 legden zoowel 
Chineezen, Javanen als Atjdhers zich toe op do 
rubbercultuur. Tengevolge van de sterke daling van 
den rubberprijs in het begin van de huidige crisis 
werden de rubbertuinen zeer verwaarloosd, terwijl de 
algemeene daling van do producten- prijzen en de 
afname van de arbeidsgelegenheid op de 
ondernemingen van land- en mijnbouw tot gevolg 
heeft gehad, dat de rijstbouw zeer sterk toegenonien 
is. De intensieve bemoeienis van den 
landbouwvoorlichtingsdienst deed de bevolking zich 
meer en meer toeleggen op den aanplant van voor 
den handel geschikte witte rijstsoorten. De sawahs 
zijn grootendeels regen- sawahs. In het landschap 
Peureulafr werden op kosten van het landschap 
wadoeks aangelegd, terwijl in het landschap Langsa 
het eerste irri- gatiewerk de „Kroeeng Mcrbau'' in 
1933 tot stand kwam. Na den rijstbouw zijn pinang- 
en klappercultuur voor de bevolking van beteeke- 
nis. Verder treft men een weinig kruidnagelcul- tuur 
in het oeldebalang-tjoctschap Manjafr Pajed van het 
landschap Langsa aan. Zoowel door het Europeesche 
bestuur als door de zelfbesturen wordt de stichting 
van Javanenkolonisaties aan- gemoedigd. Men treft 
hier aan zoowel spontane kolonisaties als 
kolonisaties, welke met behulp van het bestuur 
werden opgericht. Verreweg de ineeste zijn 
gemengde kolonisaties. Arbeiders- kolonisaties treft 
men aan in de nabijheid van de ondernemingen 
Boekit Pandjang van de N.V. Cultuur Maatschappij 
Ngredjo, Tim bang Langsa van de Langsa 
Rubbercultuur Maatschappij en van de Bataafsche 
Petroleum Maatschappij te Rantau Pandjang 
Peureula*-. De meeste ko]oni- saties bestaan uit 
Javanen. Allcen in het landschap Soengai Raja 
bestond een vestiging van Bandjareezen, die thans 
echter weer is verloopen, aangezien Bandjareezen en 
Atj6l)ers slecht )nct elkaar harmoniecren. In 1916 
werd door het zelfbestuur van Langsa ter 
beachikking van l)et Gouvernement van N.I, een 
stuk grond gcstcld, gelegen in de onmiddellijke 
nabijheid van de hoofdplaats Langsa, groot 5604*/2 
ha. voor rub- bercultuur (Gouvernements caoutchouc 
onderneming Langsa). Het doel was tweelcdig, nl. 
om een nieuwe bron van inkoinsten voor het Gou-
vernement to scheppen cn oin den particulicren 
landbouw tot voorbeeld te strekken. Deze con- cessie 
werd in 1925 uitgebreid met een afdeeling Soengai 
Loeeng, groot 土 1185 ha. Men treft thans in de 
onderafdeeling een 20-tal landbouw- onderneiningen 
aan, waarvan elf NederJandsche, zes Japanscho cn 
drie Engelwche, met een totale oppervlakte van rond 
32460 ha. De meeste hicr- van zijn 
rubberondernemingen; allecn de Japanscho 
onderneming Kurang Inoue in het landschap 
Peureula。is een palmolieonderneming. Jn de 
onderafdeeling zijn voorts houtaankapcon- cessies 
verleend, welke vnj. zijn vloedboBchcon- cessies. 
De cersten leveren aan de Atjdh-tram en de Deli 
Spoorweg Alaatnchappij d warsliggern en verder 
timmerhout, terwijl de laatstgenoem- den zich 
uitsluitend bezig houden met de in- zameling van 
looistofhoudende bakaubast; het gekapte hout wordt 
gobruikt als stookhout door de Atj6h-tram en als bra 
nd hout. In 1931 werden gronden voor 
bevolkingslandbouwdoeleindcn ge- reserveerd, 
terwijl 25000 ha als boschreserve aangewezen werd, 
Verder treft men in de onder- 
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afdeeling boorterreinen van de B. P. M. aan. De 
voornaamste zijn gclegen in het landschap Peu- reulafr, 
namelijk Rantau Paneljang, cen plaatsje gelegen ± 19 km 
van do spoorhalte Peureula6- en per auto bereikbaar. 

Vrijwel evenwijdig aan de A. S. S. spoorbaan 
loopt de asweg van Medan naar Koetaradja. Deze 
weg wordt onderhouSenTIoor het Gouvernement, 
echter sedert 1934 met eenigen steun van land- 
schapswege. De overige wegen zijn uitsluitend 
landschapswegen. In 1930 werd het door het 
landschap Peureulaft aangelegde gedeelte van den 
weg naar Lokop (hoofdplaats landschap 
Serbeudjadi) voor het publiek verkeer geopend. De 
verdcre aanleg van het door het Gouverne- ment te 
bekostigen gedeelte van dezen weg in het landschap 
Serbeudjadi, van de grens Peureulafr af, were! om 
bezuinigingsredenen in 1932 stopgezet; thans wordt 
uit de onderhoudsfondsen, afkoop 
heerendienstgelden en met heerendienstplichti- gen 
langzaam aan dit gestaakte werk verder af- gemaakt. 

De belangrijkste rivieren zijn de Kroeeng 
Peureula。，Kroeeng Simpang Aneueh, Kroeeng 
Bajeuen en de Kroeeng Langsa. De eorstgenoem- de 
twee rivieren zijn zeer goed bevaarbaar voor kleine 
schepen met geringen diepgang. Het ver- voer van 
de B. P. Al. materialen naar het boor- terrein in 
Rantau Pandjang Peureulafr, en van de producten der 
palmonderneming Kara ng Inoue heeft dan ook 
grootendeels langs de Kroeeng Peureula*- plaats. 

De bevolking belijdt den Mohammedaanschen 
godsdienst. In de landschappen Langsa, Soengai 
Raja en Peureula*- bestaat de oorspronkelijke 
inhecmsche bevolking uit Atjdhers; door de vele 
Javanenkolonisaties van de laatste jaren en de 
iinmigratie van Alaleische on andere elementen 
vindt men hicr zeer vcel niet-Atj6hsche elementen 
ondcr de bevolking. Het landschap Serbeudjadi on 
het district Tampocr van het landschap Gajo Loeeus 
hebben con uitsluitend Gajoschc bevolking. 

De handcl wordt voornanielijk gedreven door 
Chincezen, Britsch-Indiers en enkele Atjdhers. 
Overul in de landschappen vindt men kleino 
neringdoende Chineezen. De nijverheid is van geen 
beteekenis. Langs de kust leeft de bevolking van de 
vischvangst. De voornaamste visschers- plaatsen 
zijn TeJaga Toedjoeh, Koeala Lcugo on Koeala 
Boega. De laatste ligt 土 7 km van Peu- reulafr 
(Pcrlak) en is daarmede verbonden door een voor 
autoverkeer borijdburen landschaps- weg. Koeala 
Boega heeft een mooi strand, waar- door deze 
})laats als badplaats voor de Europea- nen in de 
afdeeling fungeert. 

Do voornaamste bron van inkonisten voor do 
landschappon zijn naast de belasting, de cijns van do 
ondcrncmingen van land- en mijnbouw. De 
landschapsgelden worden gestort in de land- 
schapskassen, wuarvun de Controleur van Langsa 
ambtshalve kashoudor is, terwijl deze onder direct 
toezicht van den administrateur van do 
landschapskassen (assistent-resident ter be- 
scliikking van den Gouverneur van Atjdh on 
Onderhoorighoden) te Koeta Radja staat. Do 
ondorafdeeling telt 3 kassen, nl. de landschaps- kas 
van Peureulafr, de onderafdeelingskas van Langsa 
met Soenaai Raja en de landschapskas van 
Serbeudjadi， 

火)(，, LOKOP. (Aanv. DI. II). Hoofdplaats van het 
ponder do onderafdeeling Langsa, afdeeling Oost- 

kust van Atjdh met Gajo Loeeus, Alaslanden en 
Serbeudjadi, gouvemement Atjdh en Onder- 
hoorigheden, ressorteerende landschap Ser-
beudjadi en hoofdzetel van den kedjoeroean 
aboq, den bestuurder van genoemd landschap. 
Zij is ook de standplaats van den 
detachementscom- mandant, die tevens als 
schakelofficier tusschen het genoemde 
zelfbestuur en het binnenlandsch bestuur 
optreedt. Goederentransporten vinden sedert 
1934 plaats per vrachtauto tot Kroeeng Penaron 
en verder te voet of te paard tot Lokop. Men is 
bezig met den aanleg van een autoweg van Lokop 
naar Kroeeng Penaron, in aansluiting op den 
reeds tot stand gekomen 46 km langen auto- weg 
Kroeeng Penaron—Peureula*-, zoodat bin- nen 
niet al te langen tijd verwacht kan worden, dat 
Lokop in een dag van Langsa uit per auto te 
bcreiken zal zijn. 
Van het in aanleg zijnde weggedeelte Lokop— 

Kroeeng is thans (1936) van het 15 km lange ge-
deelte Kroeeng Penaron—Djamboer Batang het 
aarden weglichaam reeds gereed； van Djamboer 
Batang af tot Bon6n (afstand 25 km) bestaat nog 
slechts een voetpad； van Bonen tot Lopkop (15 
km) heeft men evened reeds een behoorlijk 
bruikbaren autoweg/ 

SEULIMEUM (Aanv. DI. III). Standplaats van 
den controleur der gelijknamige onderafdeeling der 
afdeeling Groot-Atjdh. De ondorafdeeling telde naar 
de gegevens der volkstelling 1930 een bevolking 
van 44.663 zielen. Hiervan waren 44 Europeanen, 
352 Chineezen, 13 andere Vreemde Oosterlingen cn 
44254 Inlanders, waaronder 21713 mannen. 

De z.g. VII Moekims Pidie (centrum Padang- 
tidji) behooren tot de Sagi der XXII Moekims; reeds 
v66r onze komst was het getal der moekims (ook 
van die buiten het gebied der VII Moekims Pidie) 
ver boven de 22 uitgegroeid, en immer heeft het 
Padangtidjische tot de invloedssfeer van het 
Sagihoofd behoord; zelfs was zijn in- vloed er 
grooter dan in menig ander deel van de Sagi. Het 
sagihoofd heeft een Gouvernements be- zoldiging 
groot f 4800's jaars, waarbij komt een personeele 
toelage tot eenzelfde bedrag, beide verininderd met 
17% crisissalariskorting. De tractementen der 
oeldebalangs van Ba*et en Mon- tasiii*- bedragen 
resp. / 1800 en f 2400 *s jaars, eveneens verininderd 
met 17% salariskorting ； de 
hoofdon der zelfstandige moekims zijn eveneens 
bezokligd. De veestapel telt ruim LS700 runderen 
en 10150 buffels. Mohammedaunsche onderwija- 
centra zyn Lam Bi rah (moekini Loethoe), Indra- 
poeri, Lam Djampo, Montasie8- (beide in het oelfee- 
bnlangschap van dozen naam), Lam Si (nioekim 
Gle Jeuong) on Lam Pisang (moekim Tandh 
A bee). Een Gouv. vcrvolgschool vindt men te 
Seulimeuin en te Padangtidji; een volksschool 
met 4-jarigen cursus te Kroeeng Raja, en elders 
tai van gewone volksscholen met drie klassen. 
De voormalige onderafdeeling VII Moekims 
Pidie, welke in 1912 bij Seulimeum word ge- 
voegd, doch in 1922 weer word afgescheiden, 
rnuftkt sedert 1930 wecr deel uit van deze onder- 
afdeeling. Do asweg voert van Koetaradja over 
Lambaro, Sibr6e, Sa ma ha ni, Indrapoeri, Gle 
Jeueng, Lain Ta mot, Seulimeum en Padangtidji 
naar Sigli, welke weg tot Seulimeum den linker- 
oever dor Kroeeng AtjAh volgt. Aan den rechter- 
rivieroever bestaat eon weg van Sibrdii over 
Mata-lii, Indrapoori, Lamsi naar Seulimeum. 
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TJALANG (Aanv. DI. IV). Standplaats van den 
controleur, hoofd der gelijknamige onderafdeeling 
van de afdeeling Westkust van Atjih. De plaats ligt 
aan de Tjalang-baai in het landschap Teu- nom. De 
onderafdeeling Tjalang onivat een tien- tal 
landschappen: Kloeang, Koeala Daja, III moekims 
Lambeusoe, Koeala Oenga, Lho° Kroeet, Pato*", 
Lageuen, Rigaih, Kroeeng Sab6 en Teunom. Het 
ressort telt totaal slechts 5031 geregistreerde 
mannen (1933). 

TOONEEL. (Aanv. DI. IV). Sinds in het artikel 
“TOONEEL" de feitelijke gegevens werden mee- 
deeld en voorts in hoofdzaak de uitkomsten van 
Hazen's studiGn werden weergegcven, hebben zich 
geleidelijk de opvattingen over de herkomst en de 
geestelijke grondslagen van het Javaansche theater 
voldoende gewijzigd om een korte aanvulling 
wcnschelijk te doen zijn. Men zou trouwens kun- 
nen opinerken dat bedoeld artikel, op het oogen- blik 
dat het werd gepubliceerd, op een enkel punt den 
stand der problemen reeds niet geheel juist meer 
weergaf. De stelling dat de wajang op Java zelf door 
Javanen zou zijn uitgedacht, en waar- voor, toen 
Hazeu die voor het eerst formuleerde, zeker veel te 
zeggen was, werd reeds toen niet al- gemeen meer 
aanvaard. In 1906 toch had Pischel (in 
Sitzungsberichte der Kon. Preussischen Aka- demie 
der Wissenschaften) uit een plaats bij den 
commentator Nilakai^tha (laatste 3de dee) der 
XVJIe eeuw) vastgesteld dat — anders dan men tot 
hiertoe had genieend — de Indiers wel dege- ]ijk, 
behalve een soort poppenvertooning, ook een 
schimmenspel hebben bezeten: en het opmerke- 
lijke is dat dit Indische schimmenspel een treffen- de 
gelijkenis moet hebben vertoond met het Ja-
vaansche, zooals wij dit nu kennen: ook in Voor- 
Indie werden de poppen uit leer vervaardigd en 
achter een scherm ten tooneele gevoerd. En de- 
zelfde geleerde wist bovendien aannemelijk te 
maken dat dit spel, in Nilakaptha's tijd, in Indie geen 
nieuwigheid was; want er wordt naar alle 
waarschijnlijkheid reeds op gedoeld in Varaha- 
inihira's Brhatsarphita, en misschien zelfs reeds in 
het Xllde boek van het Mahabharata. Ananda 
Coomaraswainy vestigde in 1930 (in Journal of the 
RoyaJ Asiatic Society of Great Britain and Ireland) 
nog de aandacht oj)een andere plaats, waaruit kan 
blijken dat, in de Xllde eeuw, ecn vertooning met 
Jederen poppen in Zuid-Indic en Ceylon bekend 
inoet zijn geweest. Het is duide- lijk dat door deze 
feiten het vraagstuk van de originaliteit van het 
Javaansche schimmenspel in een geheel ander lichl 
is komen te staan: en wanneer men bovendien in 
aanmerking neemt — Krom heeft hierop met nadruk 
gewezen in zijn Hindoe-Javaansche Geschiedenis 
(2de druk 1931: biz. 49) — dat de wajang niet 
thuishoort in In- donesie-als-geheel, maar alleen op 
Java en Bali, juist dus op die eilanden waar de 
Hindoe-inuni- gratie een diepgaanden en blijvenden 
invloed heeft uitgeoefend, dan ligt het voor de hand 
te be- sluiten, dat het schimmenspel door de 
Hindoo's in den Archipel moet zijn ingevoerd. 
Hiermee zijn echter andere feiten weer niet zoo 
gemakkelijk in overeenstemming te brengen: 
vooreerst kan men zich moeilijk losmaken van den 
indruk dat de wajang een organisch deel uitmankt 
van de echt- Javaansche, d.w.z. Jndonesische, 
beschaving, en verder moet het, bij het aannemen 
van vreemde herkomst, ook zonderling aandoen dat, 
men mag we] zeggen zonder uitzondering, alle tech- 

nische wajang-termen zeer oud Javaansch zijn. 
Andere onderzoekingen, die den weg openden tot 

nieuwe inzichten, betreffen de beteekenis der lakons 
en de verhouding van de Javaansche too- 
ncellitteratuur tot de Sanskrit heldendichten. Tot 
hiertoe had zich de bestudeering van de lakons in 
hoofdzaak bepaald tot een vergelijking van den 
inhoud van eenige, daarvoor geschikte, 
tooneelstukken met wat men wel moest houden voor 
de Indische bronnen daarvan. Tot een hel- der 
inzicht in de verhoudingen hadden deze po- gingen 
uiet gelcid. Men vond in de lakons de hoofdfiguren 
der Sanskrit verhalen terug, en ook het algemeene 
beloop der gebeurtenissen was vcelal wel 
herkenbaar, maar daarnaast bleef men staan voor 
talrijke, voor een deel zeer zonderlinge afwijkingen, 
die den gang van het oorspronkelijke geheel 
verstoorden en waarvan het ontstaan niet nacler kon 
Worden verklaard. De conclusie scheen wel te 
moeten luiden dat deze pogingen om een 
uitheemsche stof voor het Javaansche tooneel te 
bewerken vry wel mislukt zijn, en dat daarin wei- 
nig zin of systeem is te ontdekken. Dat intusschen 
een dergelijk ongunstig oordeel over bijna de ge- 
heele Javaansche dramatische litteratuur juist zou 
zijn, moest a priori onwaurschijnlijk genoemd 
worden, en wel om verschillende redenen. Im- mers, 
men moest zich wel afvragcn, hoe het dan mogelijk 
was, dat de Javanen bij voortduring, ja tot den 
huidigen dag toe, geboeid en ontroerd bleven door 
de opvoering hunner lakons; en voorts wist men ook 
reeds sedert lang, dat er, al- thana in den bouw dezer 
stukken, wel degelijk systeem is en er een vaste 
traditie in tot uiting komt. De lakons behooren alle 
tot een type; hoo zij ook naar den inhoud van elkaar 
afwijken, zij vertoonen toeh altijd gelijke trekken, 
vaak tot in de details toe. Een vaste, zeer in het oog 
valJcnde eigenaardigheid is dat er altijd een strijd is 
tus- schen een goede e» een booze macht, waarin ten 
slotte de vertegenwoordiger van de goede macht 
overwint. 

Een poging oin aan te wijzen wat deze eenvor- 
migheid beteekent en waarop zij berust, is gedaan 
door Rassers in zijn procfschrift over den Pandji- 
roman (1922). Bij de bestudeering van dozen cyclus 
bleek hern dat, hoe ingcwikkcld en verward deze 
romans met hun voortdurende naains- 
veranderingen van vrij wcJ alle daarin optredende 
personcn ook zijn, de kern daarvan toch gevorind 
wordt door een betrekkelijk eenvouciige mythe, 
waarvan ook elders in den Archipel parallellon 
vallen aan te wijzen, en die hi er in eindelooze vu■- 
riatie en gecombinccrd met allerlei historische en 
quasi-historische ej)isoden telkcns opnieuw wordt 
verhaald. Kecds vroeger waren pogingen gedaan om 
tot een aannemeJijke interpretatie te komen van een 
tot dit type behoorend mythisch verhaal, maar de 
uitkomsten waren niet bevredigend； een bezwuar 
bleef, dat de hoofdtrekken en de alge- meene gang 
die van een inaan-mythe schenen te zijn, terwijl dan 
daarnaast vooral de hoofdpcr- soon Pandji 
bovendien duidelijkc solaire trekken vertoonde, Een 
bevredigende verklaring bleek eerst mogelijk, toen 
het inzicht rijpte dat wij hier te doen hebben met een 
priinitieve, toteinistische classificatie, waarin o.a. 
ook de zon en de maan- phasen zyn opgenomen, CM 
die in laatste instantic teruggaat op een stamdeeling 
in twee exogume phratries. Pandji en Sfikar Tadji 
(Tjandra Kira- na) bleken de voorouders der beide 
stainhelften, 
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en de romans verhalen, hoe zij, als goddelyke 
tweelingen geboren, op aarde de vreeselyke smarten 
der initiatie hebben te doorstaan en eindelijk, als alle 
leed voorbij is, met elkaar in het huwelijk treden en 
de groote gemeenschap stichten, die de stam is. Dat 
dit inzicht van belang moest zijn voor een 
waardeering van den inhoud der lakons, springt in 
het oog; immers de Pandji-verhalen behooren tot de 
wajang-litteratuur en staan in een vrijwel exclusief 
verband met enkele vormen van het Javaansche 
tooneel： de wajang geQog en de toping 
behandelen uitsluitend de avonturen van Raden 
Pandji, en ook in de wajang keroetjil worden wel 
Pandji-lakons vertoond. Maar hoe gewichtig de 
plaats is, die deze mythe inneemt in het geestelijk 
leven en de litteratuur der Javanen, we rd toch pas 
duidelijk, toen bij een summier onderzoek van het 
Indonesische Ramayaija en van eenige, niet tot den 
Pandji-cyclus behooren- de, lakons, hetzelfde thema 
weer teruggevonden werd ； onder andere namen 
en in andere verhou- dingen bleken de 
hoofdpersonen in den grond dezelfde avonturen te 
beleven, en tegelijkertijd vonden thans allerlei, in 
deze geschriften voor- komende, afwijkingen van de 
Voor-Indische hel- dendichten vanzelf een gereede 
verklaring. Het bestaan van een vast, doorgaand 
verband tus- schen het Javaansche drama en deze 
specials mythe was thans wel zeer waarschijnlijk 
gewor- den, en deze waarschynlijkhcid steeg weer 
aan- zienlijk, toen aannemelijk kon worden 
gemaakt, dat het sociule duali«mc, dat het raam 
vornit waarin de vertoonde mythe zich beweegt, 
even- cens naar voren komt in een van de incest mar- 
kante eigermardigheden van het apparaat van het 
schiminentoonecl, nl. in de vaste, als het ware 
religieus gesanctioneerde verdeeling dcr poppen en 
daarmee van den geheclen toonceltocstel in twee 
afdeelingcn, ivajang tengen en wajang kiwa. De 
conclusie was nu geoorloofd dat in de vertoo- ning 
van deze stain-mythe met dit tooneelappa- raat geen 
toevallig Kajnentrcffen te zien is； zij behooren 
gemdiscli bijeen. Rassers forniulecrdc dit op deze 
wijze: het verlichtc scherm vcrbeeldt steeds 
hetzelfde, nl. do totaliteit van den stain; de rcchter- 
en linkerafdecliugen van het schcrm verbeeldcn de 
beidc phratries. Het overgrooto deel dcr lakor)8 van 
de wajang poorwu ontleent weliswaar de Htof aan 
de J ndische hcldendichten, maar toch stuan de 
drama's daar onafhankclijk tegenover; zij hebben 
een eigen, zelfstftndig be- loop； naar him 
bcHlissende trek ken zijn zij bewer- kingon van do 
Javaansche stain-mythe. 

Tegen dezo laatate uitspraak zijn bezwaren ge- 
I'ezen. Bij een door W. F. Stutterheim onderno- nien 
onderzoek (in zijn acad. proefschrift Rama- 
Legenden und Kiima-Reliefs in Indonesien, 1925) 
Jiaur de verhoudingen van de vorschillcnde Indo- 
neHischc Riiinuynya-redactie's tot elkaar en tot hot 
klaBsieko Voor-Indische epos kwanien nieuwo 
gegevens voor den dag, die voor dezo kwestie van 
belang zijn. Het bleek nl. dat er in Indiii nog thans 
populuire versie's van het Riimayaya in omloop zyn, 
waarin o.u, juist zoodanige, van het litterai- re 
heldondicht afwijkende, passages voorkomen als die 
door Rassers in direct vorband waren ge- brucht met 
de ken merkendo trekken van de wajung-techniok 
d.w.z. (naar zijn opvatting) met de hoofdlijncn der 
Javaansche. sociule atructuur. Hiormee werd een 
deel van het tot hiertoe bereik- te weer min of nieer 
onzeker； en, daargelaten de 

vraag of, in het algemeen, de methode om voor deze 
afwijkingen een verklaring te zoeken juist was of 
niet, in iedor geval scheen het specifiek- 
Indonesische karakter van deze trekken niet te 
kunnen worden gehandhaafd. 

In een nieuwe studie, die Rassers aan deze pro- 
blemen wijdde (Over den oorsprong van het Ja-
vaansche tooneel, in Bijdragen Kon. Instituut, dl. 88, 
1931), zocht hij niet meer zijn eerste aan- 
knoopingspunten in de dramatische litteratuur, maar 
in de eigenaardige inrichting van den too- 
neeltoestel, zooals die bij het schimmenspel ge- 
bruikt wordt. Hij trachtte allereerst vast te stel- len 
wat eigenlijk de oorspronkelijke functie is van het 
wajang-scherm, en hi] moest daarbij teratond de 
oude kwestie behandelen van de wonderlijke 
opstelling van het publiek, die daarbij wordt in acht 
genomen: de vrouwen bevinden zich uitsluitend aan 
de zijde waar de schimmen te zien zijn, terwijl de 
mannen bij den vertooner zitten, waar zij dus de 
poppen zien. Was men in den laatsten tijd, voorai 
door wat Rouffaor erover had opge- merkt in 
Bijdragen Kon. Instituut dl 54 (1902), gewoon 
geraakt in deze scheiding van mannen en vrouwen 
iets ongerijmdste zien en dus iets nieuws, Rassers 
toonde aan — en opnieuw was het weer in 
hoofdzaak de bovenvermelde verdeeling van het 
scherm in een linker- en een rechterhelft, die hier den 
weg wees — dat de Javanen dit gebruik volkomen 
terecht als een oude adat beschouwen De scheiding' 
van het publiek houdt direct verband met den 
wezenlijken aard van het spel. De zichtbaarheid der 
sc him men is een secundair ver- schijnsel； 
eigenlijk gaat het om een vertooning van poppen. 
Alleen de bij den Malang zittende mannen zien het 
drama in zijn juiste verhoudingen, de vrouwen 
daarentegen zien niet alleen slechts schaduwen van 
de acteerende figuren, maar bovendien zien zij de 
geheele handeling averechts. Het scherm is dan ook 
niet het eigen- lijke tooneel, maar een wand die de 
vrouwen van de mannen schcidt; de eigenlijke sedne 
wordt ge- vormd door een ruimto aan do 
mannenzijde van het scherm, die oorspronkelijk — 
het blijkt nog uit den naam： page(;longan —
rondom afgesloten moet zijn geweest en door de 
vrouwen niet mag worden betreden. Met andere 
woorden: het too- necl, waarop zich de Javaansche 
vertooning af- speelt, hebben wy ons te den ken als 
iets in den trant van een sacraal inannenhuis. 

Het zoo gewonnen resultnat gaf onmiddellyk 
volkomen bevestiging aan de hoofdzaken van wat 
aangaande don zin van het Javaansche drama 
gevonden was door analyse dor lakons. Immers, het 
is bekend, dat het tot de vaste trekken van het sacralo 
inannenhuis behoort, dat het is ver- deeld in een 
rechtor- en een linkerhelft. die in dezelfdo 
ainbivalente vorhouding tot elkaar staan als de 
partijen in het Javaansche drama. En wij weten ook 
wat deze verdeeling beteekent. Het inannenhuis staat 
in direct genctisch verband met wat, in meer 
priinitievo verhoudingen, het terrein is voor de totale 
totemistische plechtighoden. Onder deze 
ceremonien nee in t de initiatie der jongo stainleden 
de voornaamsto plaats in, en steeds is de goheelo 
stain hierbij tegenwoordig in een opstelling van 
phratrie togenover phratrie. Tevens werd het thans 
mogelijk tot een botor be- grip to komen van eon van 
de meest karakteris- tieke rekwisieten van het 
wajangspel, nl. van het hartvorinig schermpje 
(kajon, goenoengan), dat 
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door den vertooner midden voor de kelir wordt 
geplaatst, zoodra de handeling, tijdelijk of voor 
goed, afgebroken wordt. Tot hier toe had men hierin 
veelal een afbeelding willen zien van den 
“hemelboom" of den “heinelberg". Deze verkla- 
ring behoefde niet te worden losgelaten, maar kon 
worden verhelderd en verdicpt door de thans voor 
de hand liggende opvatting dat dit schermpje de 
verkleinde afbeelding is van den voorwand van een 
sacraal mannenhuis. In dit licht bezien, wer- den de 
vorm, de versiering en de functie van het stuk 
terstond volkomen begrijpelijk. Hetzelfde sociale en 
religieuse dualisine, dat aan het geheele wajangspel 
ten grondslag ligt, bleek ook hier dui- delijk uit te 
komen. 

De opvattingen omtrent de onderlinge verhou- 
ding der verschillende Javaansche tooneelsoorten 
werden door dit a lies niet in belangrijke mate ge- 
wijzigd, maar wel zijn de relaties helderder gewor-
den tusschen schimmenspel en topeng, tusschen 
schimmenspel en poppenvertooning, en vooral ook 
tusschen wajang koelit en wajang beber. De nog 
altijd niet geheel opgegeven meening, dat in de 
platanvertooning de oudste vorin van het Ja-
vaansche tooneel zou zijn te zien, is onhoudbaar 
gebleken. 

Eindelijk — doordat een wezenlijk verband was 
aangetoond van het Javaansche tooneel, in al zijn 
vormen, met een bepaalde structuur der sa- 
menleving —• is thans ook hetvraagstuk van de 
verhouding van de wajang tot de primitieve theaters 
van het vasteland van Aziii doorzichtiger ge- 
worden. Dit vraagstuk, dat door de vondst van 
Pischel en door de afwijkingen, die Stutterheim in 
populaire Indische Ramiiyaija-redacties had 
aangetroffen, weer meer acuut was geworden, kreeg 
thans een ander aspect. Het was reeds vroe- ger 
opgemerkt, dat de door de Hindoe's ineege- brachte 
geestelijke cultuur, voor zoover de groote massa van 
het volk daar deel aan had, in sterke mate congeniaal 
moet zijn geweest aan Javaansche voorstellingen en 
begrippen, en gaandeweg heeft men ingezien, dat 
het hierbij in den grond gaat om gelijkheid, in Indie 
en op Java, van de essentieele trekken der 
maatsehappij-ordening. Het staat vast dat het oude 
Indie een sociaal dua- lisme en ook het instituut van 
het mannenhuis gekend heeft, en na het uitvoerig 
onderzoek van G. J. Held (The Mahabharata, an 
ethnological study, 1935) kan er zelfs moeilijk aan 
getwijfeJd worden, dat het Mahabharata 
oorspronkelijk thuishoort in de sfeer van een 
mannenhuis-rituecl. Aan de omstandigheid, dat de 
wajang innig ver- weven is met het heele Javaansche 
leven en tot heden toe zelfs een zekere ritueele 
waarde heeft weten te behouden, behoeft niet de 
beteekenis te worden toegekend, dat het spel, hi 
dezen vorin, ook een vinding der Javanen is. Er kan 
alleen uit besloten worden ——en ook (lit mag men 
voor uit- gemaakt houden — dat het Javaansche 
volk te eeniger tyd geleefd heeft in 
eei)samenlevings- vorm, waarin het 
mannengenootschap als een, weliswaar niet 
noodzakelijk, maar toch normaal verschijnsel tot 
ontwikkeling komt. Zoo doet zich de wajang thans 
aan ons voor als iets, dat door de Hindoe-immigratie 
op Java is gebracht; inaar daar, op Java, lag alles 
bereid om dit, tot een schimmenvertooning 
geworden, mannenhuis- ritueel geheel in zijn eigen, 
bijzonderen aard te ontvangen en in het inheenische 
beschavingsbezit in te lijven. Dit blijkt dan ook 
volkomen gelukt, 

en men mag aannemen dat het hierbij een in sterke 
mate eigen, Javaansch karakter heeft ge- kregen. In 
zooverre kan men blijven sprekeu van ecn Hindoe-
Jaxraansche schepping. 
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Bijdragen Kon. Inst, d】88 (193J); K. A. H. Ifidding, 
De beteekenis van de Kekajon, in Tijdschr. Bat. Gen. 
dl 71 (1931); JJ. Overbeck, Eenige opmerkingen 
naur uanleiding van „Over den oorsprong van het 
Javaansche tooneel" door Dr. W. H. Rassers, in 
Djawa dl XII (1932); Mangkocnagoro, Over de 
wajang- koelit (poerwa) in het a Igo in een en over 
de daar- in voorkomende symbolische en inysticke 
elejnen- ten, in Djawa dl XHJ (1933); G. J. Held, The 
Mahabharata, an ethnological study (1935). 

R. 
ASTRIDIET is een fraai donkergroen ge- steente 

inetlichtgroenetot witte aders, dat hoof'd- zakelijk 
bestaat uit een chroomrijk, op jade (het lichtgroene 
materiaal, waaruit sieraden worden gesneden) 
gelijkend inineraal. Het is afkomstig van Nieuw 
Guinec, doch de primaire vindplauts is onbekend. 
Gepolijst verkrijgt het een fraaien glans en zou als 
Biersteen toepassing kunnen vinden. Het gesteente 
we rd, met U are instein- ming, genoemd naar wijlen 
H.M. Koningin Astrid van Bclgie, die gedurende 
haar bezoek aan Ned. Indic in 1932 een bijzondcre 
belangstelling voor dit gesteente aan den dag legde. 
Monsters zijn aanwezig in het Museum van den 
Dienst van den Mijnbouw te Bandoeng. 

BAUXIET (Aanv. van Dl. VI of suppl. afl. biz. 
979). J Jet in 1926 gevornule Bauxiet Syndicaat, 
waarin de Billiton Mij. voor de helft en de Oost 
Borneo Mij. en de Mijnbouw Mij “Aequator" elk 
voor een kwart deeJnamen, ging in 1929 met de Ned. 
Indische Tin Exploitatie Mij (Nitem) 



BAUXIET—DIENGPLATEAU. 1633 

cen overeenkomst aan betreffende het onderzock 
naar bauxiet, waarbij de prcferentierechten van het 
syndicaat op de Nitem overgingen. In 1932 werd de 
Ned. Indische Bauxiet Exploitatie Mij. opgericht 
(Nibem, waaraan de Nitem haar rech- ten overdroeg) 
met een maatschappelijk kapi- taal van / 650.000, 
waarvan volgcstort door de Nitem / 65.000, de 
Billiton Mij / 29.000, de Oost-Borneo Mij. / 22.000 
en de “Aequator" / 14.000, in totaal / 130.000. Voor 
nader onder- zoek en het uitvoeren van een 
proefexploitatie werd het geplaatste en volgestorte 
kapitaal in begin 1934 uitgebreid met / 130.000 
(Nitem / 90.000 en de Bill. Mij. / 40.000), terwijl op 
ultimo 1934 het geplaatste kapitaal, in verband met 
de toe- komstige ontginning, nogmaals verhoogd 
werd met / 260.000. Van het volgestorte kapitaal be- 
zit de Nitem thans / 164.000, de Billiton Mij / 73.000 
en de Oost Borneo Mij. / 23.000. 

Met het Japan Aluminium Syndicate te Tokyo 
werd in 1934 een overeenkomst aangegaan voor een 
jaarlijksche afname van minstens 24.000 ton voor 
haar te stichten aluminiumfabriek op Formosa. De 
eerste verscheping heeft in dit jaar (1936) plaats 
gehad. 

De Nibem bezit thans 7 winningsvergunningen 
met een totaal oppervJak van 120 ha in het Ka- lang 
Toeah terrein op Bintan. Deze voorkomens liggen op 
士 2 km afstand van de diepe Straat Kidjang en be 
vat ten een reserve van 2 tot 5 mil- Hoen ton bauxiet, 
afhankelijk van de kwaliteit. Tot 5 m diepte en over 
een oppervlak van 110 ha bedraagt de reserve 5 
millioen ton erts, dat gedeelteJijk echtcr een hoog 
ijzergehalte bevat. De reserve aan erts met een 
ijzergehalte van minder dan 20% bedraagt 2 millioen 
ton, ver- spreid over ecn oppervlak van 75 ha. 

BLEEKAARDEN of vollersaarden worden 
hoofdzakelijk gebruikt als kleurabsorbens en als 
zoodanig in Ned. J ndie in de olie-industrie toe- 
gepast. Naar het uiterlijk zijn het lichtgckleurde of 
witte, fijnkorrelige verwceringskleien ； de chemise 
he Hainenstelling dcr handelsvaricteiten is echter 
zecr wisseleucl, terwijl deze toch, volgens de 
onderzockingen door Mom uitgevoerd, aan bcjiaalde 
eischcn client te voldoen (vide C. P. Mon), 
„Vollersaarde", Med. 3 v. h. Lab. v, Agro- geol. en 
Groiulondcrz., Dept. L.N,H 1917). Voor het 
ontkleurcn van mineralc olicn wordt het ge- bruik 
van zurc narden aanbevolen, waardoor ba- sische 
organische kleurstoffcn en anorganische 
yzerverbindingen verwijdcrd worden. 

Op Java was het voorkoinen van bleekaarden 
reeds bokend van Buitenzorg en ten W. van Nang- 
goclan (Jogja). In de latere jaren zijn nog proe- ven 
genomen met een witte tufaardo uit de om- geving 
van Boemiajoe en ecn witte glastuf met radiolaiien 
en sponsiinaldcn van een terrein ten Z. vun 
Nanggoelan. Bij deze proeven, die op diverse 
olieproducten en ruwo aardolic werden uitgevoerd, 
bleek dat deze bleekaarden practisch in ontkleurende 
eigenschappcn gelijk te stellen wnren mot de door 
den handel ingevoerdc pro- ducten. Deze uitkomsten 
hebben intusschen nog nict gcleid tot cen ontginning. 

CHINEESCHE GENEESMIDDELEN. Het ge- 
bruik van mineralen en fossielen als geneesniid- del 
is in China zeer oud. Ook in Ned. Indie WQF- den in 
de Chineesche apotheken dergelijke ge- 
neesmiddelcn aangetroffen, o.a. de mineralen gips, 
vloeispaat, ecnige glimmersoorten, cinna- 

ber, auripigment, kwarts, kalksteen in diverse 
vormen, ijzeroxyden, pyriet, opaal in stukjes, 
kubusjes van bruinijzersteen； bovendien ver- 
schillende gesteenten, terwijl een donker zand in 
hoofdzaak magneetijzersteen bleek te bevatten; 
voorts aan fossielen: verschillende palaeozoische 
brachipoden (schelpdieren), tertiaire en diluviale 
krabben en tertiaire zoogdierbeenderen en -tan* den, 
vooral van neushoorns, doch ook van een oerpaard 
e.a. zoogdieren. 

In de geologische literatuur zijn eenige malen 
vondsten van voor Ned.-Indie bijzondere fossielen en 
ook mineralen (o.a. een radioactief uraanmineraal 
van Z.O. Borneo) vermeld, welke mogelijk wel uit 
Cmneesche apotheken afkom- stig zijny/ 

G 明XESMIDDELEN (CHINEESCHE). Zie 

CHIKEESCHE GENEESMIDDELEN. 
DIAMANT (Aanv. van DI. I en DI. VI of suppl. 

afl. biz. 958). De gewonnen diamanten zijn vrijwel 
geheel a flcomstig uit de onderafd. Martapoera van 
Z.O. Borneo, terwijl in vroegere jaren ook de 
onderafd. Pleihari eenig product op- leverde. Tot 
voor kort vond de winning uitslui- tend in inlandsche 
ontginningen plaats. Van 1914 t/m 1923 bedroeg de 
jaarlijksche productie van Z.O. Borneo gemiddeld 
1286 karaat met een waarde van / 95.050, van 1924 
t/m 1933 gemiddeld 403 karaat met een waarde van 
/ 24.620 en in 1934 590 karaat vertegenwoordigende 
een waarde van / 11.320. In 1933 werden door de 
Mij. tot Mijn-, Bosch- en Landbouw Exploitatie 
Lang- kat voorbereidingen getroffen voor een 
proefontginning op haar concessieterrein Rantjah 
Sirang i nabij Martapoera. In het 2e halfjaar van 1934 
produceerde zij 435 karaat met een waarde van / 
7165. In de onderafd. Landak in W. Borneo word 
onregelmatig gewerkt； de productie was ook steeds 
zeer gering en bedroeg in 1934 slechts 17 karaat, 
echter met een waarde van / 1500. Al deze producties 
zijn afkomstig uit alluviale af- zettingen. 

Bij het onderzoek naar de oorspronkelijke lig- 
plaats der diamanten, dat gedurende de jaren 1931 tot 
1933 door den Dienst van den Mijnbouw werd 
ingesteld, is het primair diamanthoudende gesteente 
gevonden. Bij de S. Parnali, behoorende tot het 
stroomgebied der B. Riamkanan, werd een 
poridotiotische breccie (Pamali-breccie ge- nocmd) 
aangetroffen, welker verweeringsgrond diamantjes 
bleek te bevatten. Ook het gesteente zelf, dat in cen 
pijpvormige masa met een ovale doorsnede van 150 
by 300 m voorkomt, bevatte diamantjes, welke allo 
cchter zeer klein (minder dan 1/5 karaat) waron. De 
Painalibreccie is verwant aan de kimberliet, het 
dianiantvoerende gesteente van Zuid Afrika, zonder 
daar evenwel identiek mede te zijn. Voorts is 
gebleken, dat de bekendo diamantbegeleiders van de 
secundaire ligplaatscn, good, platina, 
korundgesteenten (batoo tatiinahan e.a.) onz. niet van 
de Pamali- breccie afkomstig zyn.' 

DIENGPLATEAU <Aanv. van DI. I). Uit on- 
derzoekingen, in 1927 en 1928 door personeel van 
den Dienst van den Mijnbouw ingestekl, is ge- 
bleken dat de oude opvatting betreffendo den ge- 
ologischen aard van het Diengplateau herzion moet 
worden. Volgens die opvatting zou het plateau met 
do in wijden kring daaroinheen gc- groepeerde 
bergen een caldeira vonnen. Geble- ken is dat die 
bergen zelfstandige vulkanen zijn, 
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welke ten deele oude erosievonnen bczitten. Het 
Dicngplatcau zelf is in wezcn ecn dal, dat voiledig 
ingesloten werd tusschen de G. Prahoe, G. Sipandoe, 
G. Pangonan en G. Kendil, waardoor de normale 
afwatering en afvoer van materiaal tijdelijk 
ondcrbroken werdcn. Er vormde zich een groot inecr, 
dat door de K. Toelis overvloeide en dat geleidelijk 
met erosie- en vulkanische pro- ducten opgevuld 
werd. Een soortgelijk proces is zich thans aan het 
voltrekken in het dal van het nieer Tjebong, zuidelijk 
van het Diengplateau. Uit verschillende 
waarnemingen valt voorts af te leiden, dat or geen 
essenticel verschil is tusschen den tegenwoordigen 
toestand en den toestand zooals die in den Hincloetijd 
moet zijn ge- weest. Het verlaten van het 
Dicngplatcau door de oude bevolking (土 900 n. Chr.) 
zal dan ook niet een gevolg zijn geweest van 
gewijzigde, door vulkanische gebeurtenissen van 
eenigen omvang ver- oorzaakte, topografische en 
hydrologische om- standigheden. 

Het aantal eruptiepunten van het Dienghoog- 
land is zeer groot. Naast stratovulkanen (zie on- der 
VULKANEN) zooals de G. Prahoe, G. Bismh e.a., 
komen vele ,,maaren" (explosietrechters) voor, die ten 
deele met water zijn gevuld (T. Mer- dada, T, Warna-
Pengilon, T. Mendjer e.a.). De 
G. Koeniris een lavadoin met uitvloeiing naar het 0.; 
ook van de G. Kendil zijn in een wijden sector van 
N.O. naar Z.W. machtigc lavastroomen uit- gevloeid. 

Voor een uitvoerige beschrijving van dit in- 
teressante gebied wordt verwezen naar „Het ont- staan 
van het Diengplateau,5 door Dr. J. H. F. Umbgrove, 
verschenen in/de Leidsche Geol. Meded. 1929, dl. Ill, 
af], 3/ 

： AARDE (Eetbare). (Aa*riv. DL I). Het gebruik 
van aarde als genecsmiddcl en als toeslag bij het sirih-
kauwen was op Sumatra reeds lang bekend. Het 
voorkomen van den Boekit Pandjang, ruim 10 km ten 
N.O. van Pajokoeniboeh, bleek hoofd- zakelijk te 
bestaan uit witte Kadlieni verder uit scherfjes van and 
ere mineralen en is te beschou- wen als ecn 
gekaoliniseerde andcsiettuf. De eetbare aarde of 
„napa,i wordt voor het gebruik ge- roost, wraarbij 
bladeren van de „sikadoedock,) (Melastoma 
malabcithricum L) of van de „kara- moenting" 
(lihodomyrt'us lomenlosa Wight) wor- den 
toegevoegd, om aan de napa geur en een glan- zend 
uiterlijk te geveiyz 
，FOSFORIET (Aan/van Dl. VI of suppl. afl. 
' biz. 957). De toepassing van natuurfosfaat voor 
landbouwdoeleindcn nam in de laatste jaren niet 
onaanzienlijk toe. Uit het Kromonggebergte werden 
van 1929-1932 ruim 7000 ton en in 1933- 1934 13000 
ton fosfaat geproduccerd met een gehalte van ± 28% 
P2O5. LJit een recent onder- zoek is gebleken, dat op 
Java nog een belang- rijke reserve aanwezig is, welke 
echter in ver ba nd met de ontstaanswyze zeer 
versj)reid voorkomt. AHe bekende afzettingen 
moeten nl. als holen- vormingen aangezien worden cn 
zijn ontstaan door de inwerking van dierlijke 
excrenienten (vleermuizen) op den grotbodem. 
Onderscheiden moeten worden aluminiuinfosfaten, 
ontstaan uit holenleem, en tricalciumfosfaten, 
ontstaan uit den kalksteen, waarin de grotten 
voorkomen. 

Kalkfosfaten zijn bruikbaar gebleken voor zu- re 
bodems, terwij] de aluminiumfosfaten, waar- aan 
vroeger geen waarde werd toegekend, bij 
proefnemingen een goede bemesting bleken te 

zijn voor basische gronden zooals mergcls. Vind- 
plaatscn van natuurfosfaat komen o.a. voor in do 
oingeving van Buitenzorg, ten Z. van Tjibadak, 
tusschen Tasiknialaja en Tjilatjap, in Z. ,Ma- dioen, 
tussclien Bodjonegoro cn Toeban, terwij 1 in alle 
lcalkgesteenten nog dergelijke afzettingen mogen 
worden verwacht. De reeds onderzochte 
vindplaatsen kunnen naar schatting 1.000.000 ton 
oplevcren. 

Literaluur: de beteekenis en het voorkomen van 
fosfaat op Java, door Dr. Ir. L. J. C. v. Es, Ing. Ned. 
Indie 1935 no. 5.Z 

SERBODJADI. (Aanv. Dl. III). Een zelf- 
besturend landschap met eigen landschapskas, dat 
bij de nieuwe adrainistratieve indeeling van het 
gouvernement Atjdh en Onderhoorighcden (Ind. Stb. 
1934 no. 539) opgehouden heeft een onderafdccling 
te vormen en gevoegd is bij de on- derafdeeling 
Langsa van de afdeeling Oostkust van Atjdh. 

De grens tusschen Langsa en Peureula' eener- 
zijds en Serbodjadi anderzijds is vastgesteld bij G.B. 
8 Juli 1918 no. 6. 

Serbodjadi is een berglandschap op 600-800 m. 
boven den zeespiegel gelegen ； enkele toppen als 
de Kemenian, Bandahara en Sangkah ver- heffen 
zich boven 1000 in. Het landschap wordt doorsneden 
door drie voorname rivieren, welke de natuurlijke 
verbinding vormen met de aan zee gelegen streken 
Peureul&“，Langsa en Tamiang. i. De Kroeeng 
Peurcula。ontstaat uit de samcn- vlociing der Kr. 
Semboeang en Kr. Bondn bij de kampoeng Bondn. 
De laatstgenoemdc twee ri- vicren ontspringen op 
den Goenoeng Semboeang en aangrenzend gebergte. 
De Kr. Peureula*- stroomt met velc bochten in 
algemecn n.o.-lijko richting. Zij is voor k lei no 
prauwen bevaurbaar tot haar Rftmenvloeiing met de 
Aloec Ma)ne« cn verder tot Djamboer Batang met 
prauwen van 25 pikoc) inhoud. De voornaamste 
zijrivieren zijn de Panggo, Aloee Maines, Kr. 
Djaniboerbatang cn Kr. Penaron. 2. De Serbddjadi-
rivicr, ook wel Kr. Bcm ban genoemd, vcrci wijnt 
halverwcgo Oedjoengkarang en Djamboerbatoe 
vicnnalen in de kalkroteen on) bij laatstgenoemdc 
plants weder to voorschijn tc komen. Zij ontspringt 
op den Boer Moegadjah en het Van Daalcii-ge- 
bergte, loopt in algcinecn n.-lijke richting tot de 
snmenvlociing)net de Aloe。Aloente buigt daar om 
naar het O. tot nabij Rantaupanrljang cn stroomt 
verder in algemeen z.o.Jijke richting naar 
Koealasimpang. Het stuk van Rantau- pandjang af 
tot de kampoeng Simpangdjernih, waar de 
Serbodjadi zich verecnigt met do Tain- poerrivicr of 
Kr. Al aria in, wordt Kr. Djcrnih gonocmcl. Na de 
samcnvlociing met de '.I'ampocr- rivier krijgt de 
Serbodjadi den naam Sirnpang- Kannn. Na haar 
sainenvloeiing met de Aloeii Moente tot even 
voorbij de Lokoj>vaJlci i» zij bevaarbaiir voor 
kleinc prauwen tot 5 j)ikoel inhoud, daarna is zij on 
bevaarbaar tot voorbij Djamboerbatoe en van 
Rantaupandjang af is zij weer bevaarbaar met 
prauwen van 土 25 pikoel inhoud. De voornaainsle 
zijrivieren zijn do A. Moente, de Simpang-Kiri en 
daarna de Tain- poer. 3. Deze Tampoer is van 
voldoendc bclang, om nader te worden besproken. 
Zij wordt ge- vormd door de Woih ni Lesten en de 
Woih ni P6nd6ng, die bij Djamboer Koeala Pendeng 
sa- menvloeien. Van Tainpoer-paloeh af, de cersto 
kampoeng in de Tampoervallei, is zij bevaarbaar 
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met prauwen van 土 25 pikoel inhoud. Zij vormt, 
waar zij door het gebcrgte hecnbreekt, twee ge- 
vaarlijke stroomversnellingcn, het laatst tus- schen 
G. Bandahara en G. Bangkapaneh. Haar 
voornaamste zijrivieren zijn: de Serdang, die reeds 
in de Wolh ni Pendeng uitmondt, en de Poenti. 
Vrijwel alle rivieren zijn vischrijk. 

Aan de n.- en o.-zijde bestaat het landschap uit 
heuvelland, dat in algemeen z.w.-Iijke richting 
oploopt tot 土 2600 m. (Goh-lemboe). Groote 
vlakten koinen niet voor； kleine vlakke stukken 
vindt men in de dalen der groote rivieren, na- melijk 
de Lokopvallei, de Bondn-Semboeang- vallei en do 
Tampoervallei cn verder langs de Peureulafr en de 
Kroeiing Djernih. Deze stukken zijn in cultuur 
gcbracht; het overige land is met bosschen bedekt. 

De ondergrond bestaat overal uit blauwzwarte 
kleisteenen, waarop een laag met zand vennengde 
roode klei ligt, die naar de kust gaande in dikte 
toeneemt. Op hooger terrein vindt men harde losse 
steenen en ten laatste karang. Het bergland is sterk 
verbrokkeld en vertoont steile hellingen. De 
voornaamste bergcomplcxen zijn de Sangka- paneh 
(750 m.), de Bandahara (1100 in.) en Sem- boeang 
(1600 m), de Simpangkalang met de Sing- gamata 
(1300 m en 1000 in), voorts het Van Daa- 
lengebergte met den Boer Moegadjah en de uit- 
loopers hiervan, culmineerend in den Goh-lemboe 
(2600 m). In de dalen vindt men de kam- poengs en 
op de bcrghellingen eenige ladangs. Nabij Batoe 
Medoelang en kampoeng Sem- boeang benevens 
langs de Kr. Djamboerbatang wordt steenkool 
gevonden. Petroleum komt op verschillcndc 
plaatsen voor (o.a. bij de Aloee- minjeu"). De 
geheelc streek, grenzende aan Lang- sa, Peureula*- 
en Idi is in de laatste jaren op de aanwezigheid van 
petroleum onderzocht. Er loopen in het landschap 5 
vergunningen voor mijnbou wkundige opsporingen 
en een mijnbouw- conccssie {!) overccnkomst) van 
de Bataafsche, Rajeu^ genaamd (Ind. Stb. 1931 no. 
328). Een half uur van Lokoj) kornen warme 
bronnen voor. 

Wegen. De voornaamste weg in Scrbodjadi is de 
weg van Lokop-Bondn-Djainbocrbatang- Kroeiing 
Penaron, ii)beheer bij het departement van Verkecr 
en Waterstaat. H ij is reeds voor een decl voor 
antoverkecr gcschikG. Bcreikte men vroeger 
Lokop, hetzij via Kocalasimpang per prauw tot 
Rantaupandjang en verder te voet, in vier dagen, 
hetzij via Birim Rajeuft te voet in 5 dagen, thans 
duurl de reis in den regentijd 2 da- gen en in den 
drogen tijd 66n dug (zic ook aanv. art. LANGSA). 
Er zijn paardenpaden van Lokop naar 
Rantaupandjang en Birim Rajeufr. Er is verder een 
moeilijk to onderhouden pad naar Pending (Gajoc 
Ix)eo8), dat nicer van bclang is voor do 
Pend6ngers, voor afvoer van hun rijst. Een 
boschpad verbindt Lokop over Djamat met Ta- 
k6ngdn en eon tweedo boschpad met Samarki- lang. 
J let voetpad naar Tampoer wordt verbe- terd tot een 
paardonpad. 

De kampoengs liggen in do Lokopvallei, do 
Bondn-Somboeangvallei, bij Djuniboerbatang en in 
de Djernihstreek. De Tampoerkainpoengs bchooren 
bij Gajo Loeos. Alle kampoengs wor- don bewoond 
door 66n of nicer blahs en bestaan uit 3 tot 10 
huizon, waarin verscheidcne families zijn 
gehuisvest. De kanipoengwegen zijn goed on- 
derhouden. Behalvo bij do bewoonde streken vindt 
men in het landschap overal oerbosch. In 

gewassen en wel voornamelijk rijst, zoowel op 
sawahs als op ladangs. Mais en oebisoorten plant 
men ter aanvulling van het tekort aan rijst. De 
meeste sawahs zijn van regen afhankelijk. Een- 
voudige irrigatieleidingen voeren water aan in de 
Lokopvallci uit de A. Dangla en in de Bondn- 
Scmboeangvallei uit de BonAnrivier. De ladangs 
worden niet ver van de kampoengs aangelegd. Van 
eenig belang is de gambircultuur. Het product wordt 
uitgevoerd naar de kuststreken en Gajo Loeos. Door 
de lage prijzen der boschpro- ducten doet men aan 
de inzameling hiervan niet veel meer. De 
belangrijkste houtsoorten zijn meranti en 
damarlaoet. Doerianboomen komen veel voor in de 
kampoengs en nabijgelegen bosschen. Andere 
vruchtboomen (o.a. klappera) vindt men weinig. 
Voor eigen gebruik haalt de bevolking uit het bosch
： bamboe, daoensalak (voor dakbedekking) en 
brandhout. Visch wordt gevangen voor 
binnenlandsch verbruik. De vee- stapel bestaat uit 
karbouwen en eenige geiten en schapen. Het aantal 
paarden is gering. De landschapskas verhuurt 
paarden voor transport. Een weinig jacht wordt 
uitgeoefend op herten en rhinocerossen. 

Van een bcpaalden regentijd kan in Lokop niet 
gesproken worden ； het regent het geheele jaar 
door. De natste maanden zijn September tot en met 
December, terwijl in Februari en Juli de geringste 
hoeveelheid regen valt. 

De bevolking van Serbodjadi bestaat uit 13 
Europeanen, 3411 Inlanders, 71 Chineezen, en G 
andere Vrcemde Oosterlingen of totaal 3501 zie- len 
(zie tabel 87, deel II, Ind. verslag 1934). De 
inheemsche bevolking is van Gajoschen oor- sprong 
en belijdt den Alohaminedaanschen gods- dienst. De 
taal is het Gajosch, maar de meeste mannen vcrstaan 
en s pre ken ook Malcisch en Atjdhsch. Chineezen 
en Maleiers hebben den handel (voornamelijk 
kleinhandel) in handen. 

Geschiedcnia en besluur. Het landschap Ser- 
bodjadi moet ruim een ecuw geleden bevolkt zijn 
geworden door Gajo's uit het Linggo-en D6- 
rotgebied, wnarbij zich later andere personen uit de 
overige deelen van het Gajoland hebben ge- voegd. 
Uit Gnjo Loeos kwamen lieden zich vesti- gen in de 
Tampoervallei; zij hebben zich zoo goed als niet met 
de overige Serbddjadiers verniengd. De bewoners 
der eerste nederzettingen vormden drie groote 
families： de Mojang Toealang en de Mojang 
Terdjoen in de eigenlijke Scrbodjadi- vallei en do 
Mojang Bondn uit het Dorotgebied in de vlakten van 
Bondn en Semboeang. Van laatstgenoeincle streek 
uit trok men de Kroeeng Peureula6- af en vestigde 
een Gajo-nederzetting in Leubo Sigeunap. Do 
bowonors van oiiy^nlyk Serbodjadi trokken naar de 
Pjcrnih-rivier en verder naar do Soengai Baong on 
Kr. Bajeuen. Daur hefc grootste deel der bevolking 
afkomstig was uit Linggo, oefendo Rad jo Linggo 
invloed uit op den gang van zaken in Serbodjadi en 
stel- de hy er een hoofd aan ondcr den naa m van 
Mera h Aboq, wclke naaiu door do bevolking werd 
veranderd in dien van Kedjoeron Aboq. Do 
landschapshoofdcn van Serbodjadi begonnen zich 
mecr en meer onafhankolyk te voelen van Linggo, 
maar men vcrleende nog onder Aman Kanipong 
voor het laatst hulp aan Rad jo Linggo in zijn strijd 
tegen Radja Boekct. Zekere Njcrang van Lokop 
bowees daarbij bolangryke diensten 



1636 SERBODJADI—LANGSA EN SOENG0E RAJA. 

en verkreeg van Radjo Linggo den titel van Ra- djo 
Moedo. Na den dood van Aman Kampong trachtte 
Njerang in Serbodjadi kcdjoeron te worden, hetgeen een 
tweejarigen binnenland- schen oorlog tengevolge had, 
die eindigde met de nederlaag en den dood van Radjo 
Moedo Njerang. Aman Njaq Ara, door aanhuwelijking 
verwant aan de kedjoeronsfamilie, wist de verhef- fing 
van Rike Aman Oejom, den wettigen pre- tendent-
kedjoeron, te verhinderen en zich in diens plaats als 
hoofd van Serbodjadi te stellen. Van den Sultan van 
Atjfeh, die, door onze troe- pen opgejaagd, te Samalanga 
vertoefde, verkreeg hij een z.g. aanstellingsbrief. Toen 
ons bestuur in de jaren 1901 en 1902 in meer directe 
aanra- king kwam met Serbodjadi, vluchtte Aman Njaq 
Ara bij de nadering van onze troepen. Rike Aman Oejom 
werd toen kedjoeron aboq en legde de korte verklaring 
volgens Atjdh-model af op 24 October 1903, welke werd 
goedgekeurd bij G. B. van 1 September 1905. Hi) had 
geen man- nelijke nakomelingen en toen hij op verzoek 
van zijn waardigheid werd ontheven, kwam Banta A】i 
Aman Lage, de zoon van zijn broer, die in een 
hoofdenvergadering als opvolger was aangewezen, aan 
het bestuur. Als Aman Lage, kedjoeron aboq, legde hij 
op 10 October 1912 de korte verklaring volgens uniform 
model af, welke werd goedgekeurd bij G.B. van 31 Juli 
1913 no. 31. Hij werd aldus bestuurder van Serbodjadi 
met Bondn, Semboeang en Djernih en is nu nog in 
functie. 

De zelfbestuurder wordt uit de landschapskas 
bezoldigd met / 60 's maands (minus 17% kor- ting) 
en ontvangt daaruit ook een idemniteit voor reis- en 
verblijfkosten van / 40 ‘8 maands. Hij woont te 
Lokop, waar een militair detache- ment is, waarvan 
de commandant als zg. scha- kelofficier fungecrt. 
Voor het bezoek aan Tam- poer krijgt de kedjoeron 
van Patiainbang uit de landschapskas van Serbodjadi 
een toelage van / 40 ‘8 jaars. De ondergeschikte 
hoofden, n.l. 5 districtshoofden (van Lokop, Bonen, 
Semboeang, Djernih en Djamboerbatang), 4 ama*n 
opat en 8 siwaloeh in bet district Lokop krijgen mede 
een kleine bezoldiging en toelage voor reis- en 
verblijfkosten. De zelfbestuurder wordt in de 
uitoefening van zijn bestuur bijgestaan door den radja 
banta (tevens districtshoofd van Djam- boerbatang), 
de districts-, kampoeng- en blah- hoofden, waarbij 
voor het district Lokop nog komen de twee raden 
ama*n opat en siwaloeh. Laatstgenoemde raden 
hebben weinig te betceke- nen en worden slechts 
gehandhaafd uls oude adat- instellingen. De 
landschapskas van dit weinig bevolkte landschap is 
noodlijdend. De inkonisten uit belastingen en ook die 
uit de 5 vergunningen voor mijnbouwkundige 
opsporingen en de eenige onderneming van 
mijnbouw zijn gering. De 
Gouvernementsschadeloosstelling voor derving van 
vroegere adatinkomsten bedraagt / 2700. De regeling 
van de belastingen, heerendiensten en de rechtspraak 
is als in de andere landschap- pen der onderafdeeling 
Langsa. De landschapskas onderhoudt maar 66n 
volksschool en wel te iLokop/ 

择 LANGSA EN SOENGOE RAJA (SOENGAI RA- 1 
JA). (Aanv. Din. II en IV) vormen met Peureulaft en 
Serbodjadi, benevens de tot het landschap Gajoe Loeos 
behoorende kampoengs aan de sa- menvloeiing van de 
Poenti met de Tampoerrivier, de onderafdeeling Langsa 
der afdeeling Oost- 

kust van Atj&h van het gouvernement Atjdh en 
Onderhoorigheden. Terwijl de landschappen 
Peureula4- (zie aanv. art. PEUREULA。)en Ser-
bodjadi (zie aldaar) elk een eigen landschapskas 
hebben, beheert de onderafdcelingskas van Langsa 
en Soengai Raja het vermogen van de eerst- 
gonoemde twee zelfbesturende landschappen. Do 
begrooting van laatstbedoelde kas wordt door de 
zelfbesturen van beide landschappen vastgesteld. 

Hieronder volgen bijzonderheden van elk der 
twee landschappen afzonderlijk. v z. v. niet reeds 
vermeld onder LANGSA (bldz. 1628). 

Langsa (zie DI. II) grenst ten N. aan het land-
schap Peureulafr, waarvan het gescheiden is door de 
Bajeuenrivier； ten 0. aan Straat Malaka； ten Z. 
aan het landschap Karang (onderafdeeling Ta- 
miang).；_ten W. aan Serbodjadi. Langs de kust 
loopt een 7 tot 9 km breede strook vloedbosschen 
(bakau2). Een smal strand scheidt die bosschen van 
de zee. De kust is ingesneden door talrijke kreken 
en zeeboezems, waardoor de sniokkelhan- dcl in de 
hand wordt gewerkt. De voornaamste rivieren, 
zooals Kroeeng Bajeuen, Kroeeng Langsa en 
Kroeeng Radja Toeka, zijn onbevaarbaar voor 
diepgaande schepen ； de eerstgenoemde twee ri- 
vieren zijn evenwel tot aan de heuvels met prau- 
wen te bevaren. Alle rivieren bandjiren in den 
regentijd hevig. Aan den landkant van de bakau2 ligt 
een ±10 km breed laagland, waar de bcvol- king 
haar van regen afhankehjkc sawahs, benevens haar 
klapper-, pinang- en rubbertuinen heeft. 
Cultuurondernemingen op Europeesche wijze 
gedreven komen ook in dit laagland cn het lage 
heuvelterrein voor. Dit heuvelterrcin wordt hooger 
en geaccidenteerder naar de wcstgrenj toe en is daar 
ongeschikt voor grooten landbouw Wel treft men 
daar ncderzettingen aan van Gajocrs, die van 
ladang-rijst leven. Voor den inond der Langsarivier 
liggen eenige kleine eilanden, waarvan het grootste 
Poolau Telaga Toedjoeh hcet en bewoond is door 
visschers (zie LANGSAR- BAAI in DI II). 

Evenals Peureula*- (zie aldaar) wordt Langsa van 
N. naar Z, doorsneden door den grooten HK- weg 
Koelaradja-Mcdan cn de baan van de Atjdhtram. 
Het onderhoud der wegen in Langsa geschiedt op 
dezelfdo wijze als in Pcurcu". Bi rim Rajeufr is door 
een autoweg verbonden met het oude 
boorterreinPajabilik. Bij PajaKaniboeng begint het 
±100 km lange oude pad naar Lokop, waarlangs de 
tdefoon verbinding Joopt. Van Langsa naar 
Keumoening bestaat eveneens een weg. Rondoni 
Langsa loopt de landschaj)sweg Birimpoentoeng-
Matangseulimeng-Socngai Pa- oeh. Toealangtjoet 
is verbonden met Manjaj)adt en sinds J 933 met 
Soengai J joe in I'amiang. Het oude colonnepad 
Soengailoeeng-Manjapadt wordt onderhouden, daar 
bet van belang is voor het kolonisatiegebied te 
Matang-ara. Er is cen zij weg aangelegd van den 
asweg af door de Blang-ileu- randdh naar 
Baharanbatoe in de Gouvernenients caoutchouc-
ondernoming, alsinedo van Aloer- Gading II naar 
Panton-meuriah; wordt deze weg doorgetrokken 
dan komt men in de groote vlakte van Plawi, die 
geschikt is voor vestiging van kam- poengs. 

De bevolking van Langsa bestaat uit 53 Euro- 
peanen, 15564 Inlanders, 1196 Chineezen en 52 
andere Vreemde Oosterlingen of totaal 16.865 
zielen (zie tabel 19, Ind. Verslag 1933, 2e deel). 
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 Het voornaamste bevolkingscentrum is Langsa, 

afdcelings-en onderafdeelingshoofdplaats en zetel 
van den zelfbestuurder. De kampoengs liggen aan of 
in de nabijheid van de wegen ； de belangrijke zijn 
Geudobang, Teungoh, Aloee Merbau, Ma- njapadt, 
Toealangtjoet, Soengaipaoeh, Matang Seulimeng, 
Koeala-Langsa. Telagatoedjoeh, Bi- rimpoetoeng, 
Pajaboedjoe, Birim Rajeu' de spon- taan ontstane 
Javanen-landbouwkolonies Boe- kittinggi en Birim 
Rajeu。，benevens de door het bestuur ingestelde 
arbeiderskolonisatiekampoeng Baroh en de 
landbouwkolonisatie Soengailoeeng. 

Het landschap is 土 78400 ha groot. Bij G.B. van 
11 Mei 1917 no. 15 werd goedgekeurd de afstand 
ten behoeve van het Land van een stuk 
landschnpsgrond, ingenomen door de afdee- lings- 
tevens onderafdeelingshoofdplaats Langsa (de z.g. 
vierkante paal — voor de grenzen zie Bijbl. no. 
8736). Dit terrein is rechtstreeks be- stuurd gebied 
geworden, maar de aan de monding der Langsarivier 
in Bijbl. no. 6809 tot ha- venterrein vcrklaarde 
strook grond is zelfbe- stuursgebied gebleven, ter 
beschikking gesteld van het Land. De haven is met 
Langsa verbon- den door de Atjohtram; van den 
voorgenomen aanleg van ecn voor motorrijtuigen 
berijdbaren weg is wegens de kosten nicts gekomen. 

De inheeinsche bevolking van het landschap 
bestaat hoofdzakelijk uit Atjohers, afkomstig uit 
Groot-Atjfeh, de Pascistreken cn Pidie; immi- gratie 
van daaruit heeft nog plants. Door de vestiging van 
landbouw- en mijnbouwonderne- mingen kwam een 
aanzienlijk aantal Javanen als contractarbeiders naar 
deze streken. Velen hunner vestigden zich na 
ommekomst van hun dicnstverband in het 
landschap. De laatstc jaren heeft de kolonisatieproef 
met Javanen de vestiging van deze bevolkingsgrocp 
zeer in de hand ge- werkt. De bevolking is 
Mohammedaansch; de taa) is het Atjuhsch, maar 
Maleisch wordt nu zeer reel als onigangstaal 
gebruikt. Het hoofclmiddel van bestaan dor 
bevolking is landbouw. Rijst wordt zoowel op van 
regen afhankclijke sawahs als op droge gronden 
(ladangs) verbouwd. Het beplante Hawaii- en 
ludangopjiervlak is ten gevolge van aanwas der 
bevolking en van de lage prijzen voor 
handcJsgewassen (pinang, rubber, copra) sterk 
uitgebreid. Tweedo gewassen, (niais, katjang- 
Boorlcn, cassave) worden hoofdzakelijk voor eigen 
gebruik aangeplant. In de nabijheid der hoofdplaats 
telen Chineezen varkens cn planten zij groenten. Het 
aantal Chineezen op de houta- koolbrandenjen is 
zeer achtcruitgegaan, onidat de onderneniers 
goedkoopcr werken met Atjdhers. Verder werken 
Chineezen als houtkuppers en za- gers op 
houtaankapondernemingon in de om- goving van 
Langsa, terwijl andcrcn hun le- venBonderhoud 
vinden in handeldrijven. En- kclc Jupanners wonen 
tc Langsa als hotelhou- dor of winkelier, terwijl 
andere wcrkzaain zijn op do onderneniingen Paja 
Rambocng en Paja Turn pa. Eenige V66r-lndiers in 
de oingeving van Langsa houden zich bezig met 
vecteelt, han- del cn uitleencn van geld. 

De pepercultuur begint Binds 1932 weer op te 
leven. De lancibouwvoorlichtingsdienst heeft te 
Goudobang een demonstratiotuin. Hicruit worsen 
ter verbeterlng van de vruchtenteelt occula- ties van 
vruchtboonien aan de ingezetenen van Langsa gratis 
verstrekt op kosten van het stads- fonds. Do overige 
cultures (pinang, klappor, 

rubber) maken slechte tijden door. De rubber- 
restrictie heeft cultuur van (lit gewas weer doen 
opleven. De veeteelt is van weinig belang. De 
groothandel is in handen van drie Europeesche en 
eenige Chineesche handelshuizen te Langsa. De 
Chineezen handelen in rijst, peper, boschpro- 
ducten en kramerijen. Atjdhsche en Padangsche 
handelaren drijven winkelzaken. Pasars treft men 
aan te Langsa, Koeala Langsa en Telaga- toedjoeh. 
Op laatstgenoemde plaats is een visch- paaar van het 
landschap. De visscherij wordt be- oefend door de 
kustbevolking te Koeala Langsa en Telagatoedjoeh. 
Te laatstgenoemder plaats zijn vischdrogerijen en 
trasimakerijen van Chineezen. De nijverheidis van 
weinig belang. Te Langsa bestaan drie 
rystpellerijen, waarin voomLpadi van Lho° 
Soekoen en Lhofr Seumawe wordt ver- werkt. 
Verder zijii er te Langsa een ijsfabriek en een 
klapperoliefabriek, welke laatste de geheele 
afdeeling van olie voorziet. De houtskoolbran- 
derijen langs de rivieroevers in de vloedbos- schen 
maakten slechte zaken en werden voor het grootste 
gedeelte gesloten ； in werking bleef een negental. 
De houtskool wordt voor een groot deel uitgevoerd. 
De steenbakkeryen bij Langsa staan zoo goed als 
stil. Te Socngai-paoeh is nog een leerlooierij van 
een Chineesche kongsi. 

Wat betreft den mijnbouw hebben de concessies 
Soengai Raja, Pajabilih en Kroeeng-meureubo 
nimmer iets opgeleverd. De Bataafsche Petro- 
leum-maatschappij heeft nog de concessies Oost- 
Atjdhblok en Tamiangblok (Ind. Stb. 1928 no. 456). 
Daar beide blokkcn zich ook uitstrekken over de 
landschappen Peureula6, en Langsa ont- vangen de 
kassen van genoemde landschappen een aandeel in 
den cijns. De onderafdeelingskas van Langsa-
Soengai Raja krygt 2/S2 der opbrengst van het Oost-
Atj6hblok en */7 van de opbrengst van het 
Tamiangblok. Van den in 's Landskas gestorten 
olieeijns wordt 4/10 aan de betrokken landschapskas 
uitgekeerd. De vloedbosschen worden 
hoofdzakelijk geexploiteerd door de N.V. Deli-
Atjeh en Giintzel en Schumacher. Het hout wordt in 
hoofdzaak gebruikt als brandhout voor de 
Atjdhtram. De koelit-bakau en tengar worden als 
looistof uitgevoerd. Het boschwezen atelt zich voor 
de vloedbosschen in kaart te brengen en te verdeelen 
in perceolen, waarin aannemers op vergunning 
mogen kappen en boombast winnen en verder de 
bevolking voor eigen gebruik op vergunning hout 
mag halen. Een deel der lauds- bosschen is 
gereserveerd, een deel in houtaan- kapconcessio 
uitgegeven en in nog een ander deel worden 
kapvergunningen verstrekt (panglongs). Hetgekapte 
hout is zooals vroeger reeds venueld —zie 
LANGSA — bestemd voor dwarsliggers van de 
Deli-spoorweg-maatschappij en voor tim- merhout. 
In het landschap zijn nog 14 landbouw- concessies 
en 4 erfpachtsperceelen. De Gouver- 
nementscaoutchouconderneming Langsa en do 
concessie Paja Rainboeng werken nog met koelies 
onder poenale sanctie. Het overige werkvolk op de 
ondernemingen bestaat uit contractanten, werkende 
onder de bepalingen van Ind. St bl. 1911 no. 540 of 
uit vrijc lieden, zoo we 1 Atjdhers als Javanen. 
Chineezen zijn er nagenoeg niet. Tenge- volge van 
de malaise hebben vele ondernemingen 
onontgonnon gronden teruggegeven, welke voor- 
namelijk voor do bevolking worden goreser- veerd. 

Do gezondheidstoestand is over het algemeen 
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gunstig .De officier van gczondheid bij het gar-: 

nizoen te Langsa houdt polyklinick op die plaats ' en 
te Toealangtjoet. De volksscholen buiten de 
hoofdplaats zijn van het landschap. 

De arbeiderskolonisatics zijn van geringeii om- 
vang. Zij staan op grond der ondernemingen en zijn 
van de welvaart hiervan afhankelijk. De ko- lonisten 
hebben gewoonlijk te weinig grond ； sa- wahs 
ontbreken bijna altijd. Een deel dier kolo- nisten kon 
geholpen worden met landschaps- grond, zooals te 
Bakaran-batoe en Soengai Loeeng； anderen trokken 
weg, huis en erf prijs gevende en schulden bij de 
volkscredietbank achterlatende. Slechts op de 
onderneming Boe- kitpandjang doet de behcerder 
veel moeite om de arbeiderskolonie uit te breiden en 
te behouden. De kolonisten krijgen voldoende tuin- 
en sawah- grond om van de opbrengst te leven. 
Kolonisa- ties zonder hulp van overheidswege 
(zonder voor- schotten) of van ondernemingszijde 
ontstaan, zijn de beste en houden nagenoeg alle stand. 
Zij ontstonden, waar wat te verdiencn viel, hetzij in 
de nabijheid van ondernemingen van land- of 
mijnbouw, hetzij in de nabijheid der hoofdplaats. Van 
dien aard zijn de Javanen-landbouwkolonien in de 
omgeving der ondernemingen Paja Ram- boeng, 
Aloer-gading I en II, Timbanglangsa, Langsa-estate, 
Soengai Loeeng, Boekit-pandjang, Aloer-itam en 
Tandjoeng-Seumanto, Toealang- tjoet-estate. Waar 
eenmaal flinke vestigingen zijn worden wegen, 
afvoerleidingcn, waterkeeringen en 
bevJociingsleidingen aangelegd. In 1932 werd een 
kanaal gegraven van kampoeng Matang-ara naar 
kampoeng Aloee-boeaja, waardoor een groote vlakte 
werd gedraineerd. De kolonisten van Matang-ara 
hebben er zich gevestigd. Eenig ploegvee werd tegen 
betaling verstrckt； de oog- sten waren zeer goed. 

Volgens alinea 13 van art. ] 7 der „Zelfbe- 
stuureregelen 1927" blijft het bepaalde in dit art. 17 
betreffende de rechtspraak buiten toepassing voor de 
landschappen in het gouvernement Atjoh en 
Onderhoorigheden ； voor deze gebieden is van 
kracht Ind. Stb. 1916 no. 432. De rechtbanken voor 
de inheemschen van een landschap zijn nu het 
landschapsgerecht en de moesapat. 

Geschiedenis e n b e s t u u r. Langsa is een der 
oudste staatjes ter O.kust van Atjdh. Het werd in de 
laatste helft der achttiende eeuw gesticht door een 
Minangkabauer, Datoefr Da- jang, van wien thans nog 
afstammelingen aan- wezig zijn, zonder echter eenig 
gezag uit te oefe- nen. De stamvader van het tegen 
woordig oelde- balanggeslacht was, volgens de 
overlevering, een aangenomen zoon van Datoefr 
Dajang on werd door dezen tot zijn opvolger 
aangewezen, daar zijn eigen zoon beperkte 
geestvermogens had. Bij onze komst in Atjdh 
weigerde de toenmalige oeldebalang van Langsa 
onze souvereiniteit te erkennen. In 1877 werd 
besloten ook deze streek te onderwerpen. De 
expeditie had succes en de Oeldebalang T. Tjhifr 
Bentara Bia ng legde den 18den Mei 1877 den eed 
van trouw aan het Indi- sche Gouvernement af. 
Daarna legde hij in 1891 af en beeedigde de 
verklaring van 18 artikelen (G.B. 23 Aug. *91), een 
additioncele verklaring op 7 Mei 1897 en ten laatste 
de korte verklaring volgens Atjdh-model op 23 
Januari 1900 (G.B. 15 Juni 1900). Hij bleef ons echter 
minder goedgezind en liet het bestuur meer overaan 
zijn broederT. Moe- da Lamkoeta en de mindere 
hoofden. In 1901 werd 

hij verbannen naar Kediri, alwaar hij in 1906 
overleed. Hij was kiri^erloos en werd opgevolgd 
door zijn bovengenoemden broeder T. Moeda 
Lamkoeta, die op 2 December 1901 de korte ver-
klaring volgens Atjdh-model aflegde, goedge- keurd 
bij G.B. van 6 Maart 1902. Na zijn dood in 1904 
werd zijn twecde zoon, T. Oebit, alszijn opvolger 
aangewezen. Na eerst onder voogdij van zijn 
aangehuwden neef Habib Ali of Habib Ra- jeu« van 
Manjapadt te hebben gestaan, legde hij op 17 Juni 
1908 de korte verklaring volgens uniform model af 
(goedgekeurd bij G.B. van 17 Augustus 1908 no. 6) 
en wel onder den naam Tenkoe Banta Peureudan. Op 
30 November 1910 legde hij een verklaring af 
betreffende den afstand van terrein voor de 
hoofdplaats Langsa (G.B. 5 Juli 1911 no. 11), welke 
op 25 Mei 1916 nader werd gewijzigd (G.B. 11 Mei 
1917 no. 15). Ingevolge G.B. van 12 Januari 1911 
no. 15 was hij gerech- tigd tot het voeren van den 
titel Tenkoe Tjhi° Langsa. Bij zijn dood in 
November 1918 was zijn oudste zoon T. Ali Basjah 
nog minderjarig, wes- halve een bestuurscommissie, 
bestaande uit drie leden, ingesteld werd. In 1931 
word T. Ali Basjah toegelaten tot het teekenen van 
een acte van verband, welke werd goedgekeurd bij 
G.B. van 22 Juli ] 931 no. 14. Deze jcugdige 
oeldebalang werd bij Gou verneursbesluit van 5 
Februari 1932 no. 26/P.Z. geschorst wegens zijn 
onjuiste hou- ding tegenover het Europeesch bestuur 
en zijn vertrek naar Singapore zonder eenige 
kennisge- ving of verlof. Met het bestuur van het 
landschap werd tijdclijk belast T. Radja Mohamad 
Ali, vee- mantri te Langsa en een neef van den 
overleden oelfeebalang. Bij G.B. van 31 Maart 1934 
no. 15 were! T. Ali Basjah van zijn waardigheid ont- 
heven en daar zijn jongere broer T. Ismail j)as J 4 
jaar was, werd T. Radja Mohamad Ali toegelaten tot 
het teekenen van een acte van verband wnd. 
oelAebalang. Den 30sten Mei 1934 teeken- de hij die 
acte, welke werd goedgekeurd bij G.B. van 8 
Augustus 1934 no. 26. Hij is nog in functio. 
Ingevolge ZelfbeHtuursbeshiit van 26 .Januari J931, 
goedgekeurd door den Gouvcrneur van Atjdh on 
Onderhoorigheden bij besluit van 30 Maart 1931 no. 
53/P.Z., bestaat het landschap Langsa uit de 
Oclicbalangtjoetschajjpcn: Ma- njapait, Langsa, 
Birim Rajeuft en Bajeuen (rech- teroever). J)e toeha 
peuiit vormden vroeger met den oelfeiibalang een 
raad, die in belangrijke zaken, ook in 
familiekwestics, in gemeenschappelijk overleg 
beslissingen had te nemen. Ondergeschikt aan den 
oeldcbalang en staande in rang cn aan- zien beneden 
de toeha peuet, was de panglima pcrang, de 
rechterhand van den bestu lirder; deze functie bestaat 
niet meer. Vercler had men banta's, familieledcn van 
den oeldebalang, dienst- doende a)s 
vertegenwoordiger van dezen bij zen- dingen, 
onderzoekingen enz. De sjahbai)cinr hicld toezicht 
op den handel en was belast met de hef- fing van in- 
en uitvoerrechten. Het toezicht ter zee, op 
riviermondingen en de prauwenvloot berustte bij den 
teukoe pangliina-laoet. Peper werd geplant door 
Atjihsche immigranten van elders. Elke 
peperplanterskolonie ha.d een peu- toeha (hoofd), 
die langzamerhand territoriaal gezag kreeg en 
kampoenghoofd werd. Meer en meer deed de 
behoefte zich gevoelen om tusschen den 
zelfbestuurder en de kampoenghoofden een scha.- 
kel te creceren ter vergemakkelijking van do be- 
stuursvoering, vooral toen Europeesche onder- 



LANGSA EN SOENG0U RAJA. 1G39 

nemingen in het landschap ontstonden, waaraan 
veel werkzaamhedeii warcn verbonden, die de 
zelfbestuurder niet alleen af kon. Zoo ontstond het 
moekimbestuur te Langsa. De moekimhoof- den 
(onderdistrictshoofden) zijn de oeldebalang- tjoets. 
De toeha peuet en de verschillende pang- lim&'s en 
banta's verdwenen langzamerhand, totdat ten slotte 
nu nog overblijven 4 oelfecba- langtjoets (zie 
boven) met onder zich de peutoo- ha's 
(kampoenghoofden). Do oeldcbalangtjoet van 
Manjapa6t nam in vooroorlogsche jaren ecn 
zelfstandige positie in, een gevolg van de wijze 
waarop die streek door den van Groot-Atjdh af- 
komstigen T. Habib Ali alias Habib Rajeuft met zijn 
peperplanters we rd in cultuur gebracht, on- 
afhankelijk van den oeldebalang van Langsa. Deze 
toestand gaf eertijds bij herhaling aanleiding tot 
twisten en roofpartijen, waaraan een einde werd 
gemaakt door een overeenkomst, gesloten op 14 
Mei 1886, waarbij de rechten en verplichtingen van 
Habib Ali behoorlijk werden omschreven. Eerst na 
onze vestiging in Bajeuen (1899) en de vaststelling 
der grenzen tusschen Langsa en Manjapadt is aan 
alle kwesties tusschen den oel^ebalang en het hoofd 
van Manjapa^t een einde gemaakt. Do 
oeldebalangtjoets, ook van Manjapadt, worden door 
den oeldebalang van Langsa benoemd en ontslagen. 
Zij genieten be- zoldiging, personeele toelage en 
indemniteit voor reis- en verblijfkosten. De 
kampoenghoofden zijn onbezoldigd en genieten 
collectcloonen. 

Soengde Raja (Aanv. DI. IV) is een klein zelf- 
besturend landschap, dat vroeger dccl uitinaakte van 
het landscliaj) Peureula^. Zelfstandig ge- worden, is 
het nog geheel geenclavcerd in laatst- genoemd 
landschap. Met weinig bcvolking en weinig cigen 
middelen declt het in de onderaf- dcelingskas van 
Langsa. en Soengde Raja. Het grenst ten 0. aan 
Straat Malaka, tusschen Koeala Bfcukah en Koeala 
Nij)ah. Het landschap wordt doorstrooind door de 
gelijknainige rivier en haar zijtakken, welke tot den 
midclenloop voor kleine prauwen bevaarbaar is. Het 
bewoonde gedcelte bestaat uit een vruchtbaar 
heuvelland. In de bovenstreken zijn 
petroleumvindplaatsen. 

De bevolking van Soengde Raja bestaat uit 18 
Europeanen, 2162 Inlanders, 99 Chineezen, 14 
andere Vreomdc Oosterlingon of totaal 2293 ziclen 
(zie tabel 19, deci 2, Indisch Verslag 1933). De 
inhecmsche bevolking bestaat voornamelijk uit 
Atjdhers, afstammclingen van immigranten uit 
Samalanga, Peusangan en de Pasei-streek; in 
verband met de afkoin«t der oeldtibalangfa- milie 
vindt inen er ook vecl personen van Malci- schen 
oorsjjrong. In kunipoong Ramboeng Kangkang 
vindt men cen geslaagdc kolonisatie van 
Bandjareezen. In het landschap bovinden zich 
landbouwconccssic en cen erfpachtsperceel. Het 
voornaainsto in id del van bestaan is land- bouw. De 
rystveldcn zijn, op eon klein complex na, 
afhankelijk van regen. De aanplant van witte rijst 
neomt toe, het sawahareaal wordt uitge- breid. De 
vier zelfbestuurders der onderafdeeling werkon 
samen om te komen tot eon genoegzamo en 
aaneengeslotcn bebouwing van do rystveidon, het 
schoomnaken on verbeteren van de aan- en 
afvoerleidingen en het bestrijden van ziekten. Naast 
don rijstbouw neemt de popercultuur eon voomame 
plaats in. Klappcrs en pinang worden ook in 
voldoende mate aangeplant. De veoteelt is nog niet 
van belang. Men vindt er nicer runde- 

ren dan karbouwen. Ook geiten en schapen worden 
gehouden. De kustbevolking, en wel te Koeala Parit, 
houdt zich bezig met vischvangst voor 
binnenlandach verbruik. De nijverheid bepaalt zich 
tot atap-makerij. Het landschap heeft geen pasar. De 
voornaamste nederzetting is Keudeh Soengde Raja, 
in de nabijheid van de koeta van het 
landschapshoofd ； verder woont de Atjdhsche 
bevolking voornamelijk in de seuneubohs. 

De twee landbouwondernemingen (Gadjah 
Meuntahen AloeeSimpang)in SoengdeRajaplan- ten 
vooral rubber. Na invoering van de restrictie wordt 
weer een behoorlijke rubberprijs gemaakt. De 
toestand der bosschen is als in Langsa. De 
mijnconcessie “Soengairaja” heeft nimmer iets 
opgeleverd. De asweg Koetaradja-Medan en de baan 
van de Atjdhtram doorsnijden het landschap 
Soengoe Raja van N. naar Z. 

Geschiedenis e n b e s t u u r. Op last van den 
Sultan van Atj&h werd in 1855 door den 
oeldebalang van Peureula。aan Said Agil bin 
Aloewi Sjahaboedin een terrein aan weers- kanten 
van Soengde Raja afgestaan als belooning voor zijn 
aan den Sultan bewezen diensten in een oorlog met 
den Sultan van Deli. De ver- houding tusschen den 
oeldebnlang en Said Agil werd ongeveer als die van 
leenheer tot leenman. Op 25 Maart 1874 teekende 
Said Agil een ver- klaring van onderwerping aan het 
Gouverne- nient, wclko verklaring bij G.B. van 24 
Juli 1875 no. 2G werd goedgekeurd. Toen hij in 
1876 stierf, werd hij als Oeldebalang van Soengde 
Raja op- gevolgd door zijn tweeden zoon Teungkoe 
Sajdt Djapa, aangezien zyn oudste zoon Saj6t Malim 
vrijwillig afstand deed van zijn recht als eerst- 
geborene op de waardigheid. T. Sajfet Djapa legde 
in 1877 een beeedigde schriftelijke belofte af om 
zich geheol te zullen houden aan de door zijn vader 
afgelcgde verklaring van onderwerping, waarop 
hem een acte van erkenning, geteekend door den 
militairen tevens civielen bevelhebber van Atjdh, 
werd uitgereikt. In 1880 werd een politick contract 
in 13 artikelen door hem en den Gouverneur van 
Atjdh en Onderhoorigheden onderteekend. Geen 
van beide acten is door de Regeering be- krachtigd 
； zelfs van de bestuursverandering in Soengde Raja 
werd haar geen mededceling gedaan. Toen door den 
arbeid van Sajdt Agil en zijn zoon Soengde Rftjft 
een rijk peperlancl met bclangrijken uitvoer was 
geworden, herinnerde do oeldeba- lang van 
Peureula*- zich zijn oeldebalangrechten en 
ontstondon twisten cn moeilijkheden tusschen den 
voorninligcn loonheer en den door het contract met 
don gouverneur zich onafhankelijk voelcnden T. 
Sajdt Djapa. In 1888 wist de wnd. assistent-resident 
Van Assen de beido partijen to bewegen tot het 
sluiten van een contract, dat werd goedgekeurd door 
den toenmaligon Gou- vorneur van Atjdh, waarbij T. 
Saj6t Djapa er- kendo een ondergcschikt hoofd van 
T. Tjhift Peuroula*- te zijn en dozen behalve een 
cijns, ook een aandeel in de rechtspraak in zijn 
gebied toekende. Hierdoor verbetorden do 
toestanclen in die strekon on toen in 1890 een 
voornaam peu- toeha van Peureula■七 T. Tibang, 
zyn wettigen oeldebalang beoorloogde, kwam het 
hoofd van Soengde Raja zijn vcrplichting, om zijn 
leenheer gewapend te steuncn, trouw na. In 1897 
inoesten do verschillende politioke contracten in 
Atjdh in dien geest worden gewijzigd, dat de 
oeldiilabangs hun rcchten om mynconcessies uit te 
geven aan 
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het Gouvemement afstonden. Toen kwam de ei- 
genaardige toestand van Soengde Raja &an het licht 
en bleek de noodzakelijkheid om het met de vroeger 
door de Regeering gesanctionnecrde on- 
afhankelijkheid van Soengde Raja strijdigc con- 
tract-Van Assen tc niet to doen. Vermoedelijk on- der 
den indruk van ons militair succes ter Oost- kust van 
AtjBh. verklaarde T. Tjhi。Peureula6- in 1898 zich 
dadelijk bereid, de 10 jaar vroeger gc- sloten 
overcenkomst met Soengde Raja te ver- breken. 
Ondershands werd evcnwel bepaald, dat hem 10 
dollar per kojan peper van het land- schap Soengde 
Raja zou worden uitbetaald. Op 28 Juli 1899 legde 
Teungkoe Sajdt Djapa, hoofd van het landschap 
Soengde Raja, de korte verkla- ring volgens Atjdh-
model (in 3 artikelen) af, wel- ke door hem beeedigde 
verklaring bij G.B. van 3 Februari 1900 no. 25 werd 
goedgekeurd. Een grenskwestie tusschen beide 
landschappen ont- stond, tocn in de nabijheid van 
Djamboer-Tjam- pli een oliebron werd gevonden. 
Eerst in 1906 werd de kwestie opgelost toen de 
grenzen van Soengde Raja definitief werden 
vastgesteld. De binnenlandsche politieke toestand 
van Soengde Raja was onder T. Sajdt Djapa niet 
gunstig ten- ■" gevolge van knevelarijen van de 
oelfeebalangfa- ' milie. De toehapeuet en mindere 
hoofden kwa- men in 1893 in opstand en deden een 
aanval op de Keudeh Soengde-raja. Na dat oproer 
hield Saj机 Djapa de mindere hoofden zooveel mo- 
gel ijk buiten alle bestuurszaken. Het gevolg daar- 
van was groote ontevredenheid, die nog erger werd 
door de oplichterijen en knevelarijen van zijn oudsten 
zoon Habib Sjech. Dcze werd in 1900 te Buitenzorg 
geinterneerd. In 1904 werd hem vergiind terug te 
keeren; spoedig bleek evenwel, dat hij niet tot inkeer 
was gekomen en opnieuw wandaden pleegde. Bij 
vonnis van de moesapat te Bajeuen, bekrachtigd door 
den civielen en militairen Gouverneur van Atjeh en 
Onderhoo- righeden, werd Habib Sjech in 1905 
veroordeeld tot wegzending naar een oord van 
ballingschap voor den tijd van 10 jaar, ter vervanging 
van de straf van dwangarbeid in den ketting van ge- 
lijken duur. Hij werd bij G.B. eerst te Bandoeng, 
daarna te Garoet en vervolgens te Buitenzorg 
geinterneerd. De oude oeliebalang werd bij G.B. van 
14 April ] 9J1 no. 8 op verzoek van zijn waardigheid 
ontheven en opgevoJgd door zijn tweeden zoon, die 
als Said Hoesin bin Djaafar bin Agil Sjahaboedin als 
bestuurder van Soengde Raja optrad, na op 10 
Augustus 1911 de korte verklaring volgens uniform 
model te hebben af- gelegd, die werd goedgekeurd bij 
G.B. van 22 Juli 1912 no. 30. Said Hoesin werd in 
1929 on- derscheiden met de kleine gouden ster voor 
trouw en verdienste; hij is nog in functie. ]n 1933 ver- 
zocht hij het bestuur te mogen overdragen a an zijn 
zoon T. Said Abdulazis. Bit verzoek werd door den 
Gouverneur afgewezen; wel werd goed- gevonden, 
dat die zoon voor zijn vader ondershands alle 
oeleebalang-werkzaamhedcn vcrricht- te. Onder den 
oeldiibalang staan 2 bezoldigde oeldebalang-tjoet, nl. 
van Kiri- moedik Soengde Raja en van Kanan-
moedik Soengdii Raja; bei- den zijn broers van T. 
Said Hoesin. Het verdere bestuujyen de rechtspraak 
is als in Langsa ge- regeld/ 

SOENGOfi-RAJA (SOENGAI RAJA). Zie 
LANGSA en SOENG0E RAJA. 

SIGAROIT of BIRA. Rivier met korten loop 

aan de zuidkust van den z.g. Vogelkop (West- 
Nieuw-Guinee), welke ontstaat uit het samen- 
vloeien van talrijkc riviertjes en kreken, afwa- 
teringen van het uitgestrekte moerasland. Voor de 
scheepvaart is de rivier dus van weinig belang. Zij 
stroomt met eenige groote bochten in zuide- lijke 
richting； haar oevers zijn laag en mocrassig, 
begroeid met rhizophoren. Vijf kwartier roeien van 
de monding ligt op den rechteroever de zeer 
volkrijke, bijna geheel gekerstende kampoeng 
Inanwatan, welke het grootste bevolkingscen- trum 
in de onderafdeeling Fakfak vormt (2000 zielen)； 
standplaats van een bestuursassistent en sinds 
Augustus 1933 ook van een Europee- schen 
bestuursambtenaar t/b van don onderaf- 
deelingschef te Fakfak, alsmede van een zende- ling 
der Utrechtsche Zending Vereeniging, welke 
verecniging hier ook twee bijzondere volksscho- len 
gesticht he eft. Voor de Biramonding bevindt zich 
een bank, waarop bij hoog water ongeveer zeven 
voet water staat, zoodat slechts een klein stoomschip 
(gewestelijk vaartuig type Anna) nog juist kan 
binnenvaren. Een primitieve bebake- ning is van 
bestuurswege aangebracht. 
,KAIS. (Aanv. DI. II). Even voorbij de samen- 
vloeiing van Kais en Dafoer ]igt op den rechteroever 
op een hooger stukje grond de kampoeng Jahadian 
(300 zielen, bevolking nagenoeg geheel gekerstend, 
volksschool van de U. Z. V.), ter- wijl hooger op, 
eveneens op den rechteroever, Kampoengbaroe is 
gelegen (500 zielen, bevolking nagenoeg geheel 
gekerstend, volksschool van de U.Z.V.), een 
concentratie van eenige vroe- gerc nederzettingen. 
Even boven Jahadian is het water reeds zoet. Een 
gewestelijk vaartuig (type Anna) kan op de Kais nog 
eenige uren boven Kampoengbaroe opstoomen, 
alwaar de oevers geleidelijk hooger worden. De 
bovculoop is onbevaarbaar door sterken strooin en 
tulrijko versnellingcn. Een uur stoomen 
benedcnstrooinH Kampoengbaroe mondt aan den 
rechteroever de Sekakweri of 86pa uit, aldaar vrij 
smal, doch spoedig breeder wordend, welko 
verbinding brengt inet Sekak- en Waromgdrivier 
(zie aJdaar). De Kais is gemakkelijk toegankelijk 
voor kleino zeeschepen en voldoende bevaarbaar tot 
daar, waar hoogere gronden zijn gelegen ； van daar 
kan het achterland zonder veel moeite (althans voor 
Nieuw-Guinee) worden bereikt (Kainpoepgbaroe) 
Aan de monding is van bestuurswege' een ecn- 
voudige be ba kening aangebrachkz^ 

IWETAMANI. (Aunv, DI. 11). Ongeveer zeven 
zeemijlen van de inonding Jigt op wat hooger terrein 
aan den rechteroever de kampoeng Moe- gim, het 
grootste bevolkingscentruin van dit strooingebied 
(500 zielen), alwaar een zeventai vroegere 
nederzettingen zijn bijeengebracht. De bevoJking is 
nagenoeg geheel gekerstend; ter plaatse zijn con 
kerkje en een volksschool van do U. Z. V. Even ben 
eden Mocgim brengt een zij- strooinpjc — alleen per 
sloop of prauw bevnar- baar — verbinding met 
Dafoer en Kais. Hoogerop ligt aan den linkeroever, 
op een door zeer sterko ombuiging van de rivier 
gevornide landtong, de kampoeng Saga (240 zielen, 
bevolking nagenoeg geheel gekerstend, volksschool 
van de U. Z. V.). Voorbij Saga is de rivier nog zeer 
diep (4 也 5 vadem) en voor een gewestelijk vaartuig 
(typo Anna) bevaarbaar tot de op den rechteroever 
gelegen kampoeng Poeragi, een concentratio van de 
vroegere vestigingen Awiak, Armanjak 
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en Baoemadak (400 zielen, bevolking nagenoeg 
geheel gekerstend, volksschool van de U. Z. V.). Het 
water van de Mctamani is donker geklourd en blijft 
in tegenstelling met dat der Kais nog ver van de 
monding zout. 

SEBJAR. (Aanv. DI. III). Voor kleine zee- 
schepen (type gewestelijk vaartuig Anna) is de 
Sebjar slechts toegankelijk bij hoogwater en kan met 
dergelijke schepen worden opgevaren tot in de 
nabijheid van Barma. Het bandjirkarakter der rivier 
en het vele doode hout, dat afdrijft met den stroom, 
leveren vaak moeilijkheden op. Aan een rechter 
zijriviertje, vier uur roeien van de Sebjarmonding en 
een uur roeien het riviertje op, liggen de kampoengs 
Tomoe, Weriagar, en Baroe- masamboit, gebouwd 
op palen aan weerszijden van het stroompje en door 
middel van steigers verbonden. (Tomoe 129 zielen, 
Wariagar 135 zielen, Baroemasamboit 139 zielen). 
Hoogerop ligt aan den linkeroever Arandai (163 
zielen), standplaats van een bestuursassistent en aan 
den rechteroever Ketjap (205 zielen). Verder 
stroom- opwaarts nog de kampoengs Iriza (57 
zielen), Ja- kora (39 zielen) en Barma (41 zielen). Al 
deze kampoengs bcstaan uit paalwoningen met stei- 
gerverbindingen, zulks in verband met het onder- 
loopen van de oevers in bandjirtijd. De breedte der 
rivier is hier 75 m., de diepte ± 4 vadem. Argoeniers 
van den overwal komen geregeld hun goederen, 
kains, parangs, messen, tabak enz. inruilen tegen 
sagoe van de kustbevolking aan de benedcnloop van 
de Sebjar； ook wel tegen damar van de 
bergbewoners in de stroomge- bieden van 
Timavorre en Rawarre. Een dergelijke ruilhandel 
wordt ook gedreven tusschen kust- en 
bergbevolking. Alle kustkampoengs in het 
Sebjarsche zijn Mohaminedaansch. 

WERIAGAR. Rivier in West-Nieuw-Guinee. Z3, 
Zij mondt uit aan de noordkust der Maccluer- golf ten Oostcn 
van de Kainoendan. De Weriagar loopt recht Noord—Zuid ； 
haar bronnen bevinden zich in het centrale gebergte van den 
Vogelkop, op den G. Fauinai (1500 m). De bovenloop heet 
Aiman. Door de banken voor de nionding is do Weriagar zeJfs 
voor kleine zeeschepen ontoegan- kelijk; slechts in haar 
benedenloop wordt een diepto aangetroffen van 4 tot 5 vadem 
bij een grootste breedte van 75 m. Langs den rechtor- oever 
bovenstroonis vindt men terrassen van met mos en zeer schrale 
stainmetjes begroeiden grond, met een ondergrond van losso 
steonen; hier groeicii veel orchidceeii. In bandjirtijd is het 
water zclfs ver in zee nog zoet. De eenigo groote zijrivicr 
(linker) is de Wanoeini, die water uit het Makiri- on het 
Tancniotmeer afvoert.. 

KAMOENDAN. (Aanv. 1)1. II). Door de^ban- 
ken voor do monding is dezo rivier zclfs voor kleine 
zeeschepon ontoegankelyk en is dus slechts van 
beteekenis voor de prauwvaart.In bandjirtijd is het water 

zelfs vor in zeo nog zoet. 1”，WAR6MGE. (Aanv. D
】.IV). Na ongeveer eon uur stooiuen tusschen de Iago 
rhizophorenoovers van deze rivior bereikt men het eerste 
hooge punt, nl. kampoeng Waromgd (120 zielen), 
gelegen op den rechteroever, ongeveer 30 zeemijlen van 
de monding, torwijl tien ininuten verder op den lin-
keroever, oveneens op cen steil heuveltcrrein, de 
kampoeng Bagaraga ligt (120 zielen). De hei- densche 
bowoners van beide kampoengs be- hooren tot de 
borglieden, welko gewoonlijk wor- den eamengevat 
onder den naam „Nasvan, hot- 

geen “Halifoeren" of “Wilden" beteekent. Ten 
aanzien van de bergbewoners ten Noorden van 
de Kaiboesrivier spreekt men in dezelfde betee- 
kenis van “Moraid". Kannibalisme, koppensnel- 
len en slavenhandel komen in genoemde kam- 
poengs en omstreken, waar reeds hoofden zijn 
aangestejd en belasting wordt geheven, niet meer 
voor.^/ 

KnlBOES. Rivier in West-Nieuw-Guinee. / 
Zij mondt uit in zee aan de zuidwestkust van den 
z.g. Vogelkop in een breede baai — de Kaiboes- 
baai — tusschen de kapen Bahoi en Seleboi. Zij is 
gemakkelijk toegankelijk voor kleine zeeschepen 
(type gewestelijk vaartuig Anna). In vroeger ja- 
ren is zij reeds eenmaal opgevaren door den gou- 
vernementsstoomer „Albatros,' tot even beneden 
de kampoeng Wersar, doch het binnenkomen 
van de baai is voor een schip van dien diepgang 
wegens de kustbank, waarop ten hoogste 2 va- 
dem water staat, niet gemakkelijk. De Kaiboea 
voert spoedig tot het hooge terrein. Reeds op on- 
geveer zes zeemijlen van de monding ligt op den 
aldaar zandigen linkeroever de kampoeng Konda, 
een concentratie van een vijftal vroegere neder- 
zettingen met 950 zielen； de bevolking der vroe- 
gere kampoengs Konda, Simora en Genapi is 
vrij wel geheel gekerstend; er is een volksschool 
van de U. Z. V. Ongeveer zes zeemijlen hoogerop 
ligt aan een linkerzijriviertje, een vijf minuten 
roeien naar binnen, de kampoeng Wersar, op een 
hoogen, smallen heuvelrug (570 zielen, bevolking 
nagenoeg geheel gekerstend, volksschool van de 
U. Z. V.). Van kampoeng Wersar af een half uur 
roeien de hoofdrivier op bereikt men Teminaboe- 
an, gelegen op een hoogen, vrij steilen heuvel, 
nabij de samenvloeiing van twee riviertjes, welke 
hier de Kaiboes vormen. Het eene riviertje om- 
sluit de kampoeng, welke op den linkeroever ligt, 
aan drie zijdcn en vormt twee watervallen. Te- 
minaboean is de standplaats van een bestuurs- 
assistent, telt 305 zielen； de bevolking is nage- 
noeg geheel gekerstend ； er is een volksschool van 
de U. Z. V. Ten Oosten van de Kaiboes vormt een 
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lage heuvelreeks van granietgesteente de water- 
scheiding mot het Waromgestroomgebied； de 
hoogte daarvan nee mt noord waarts geleidelijk toe. 
Ten Noorden van de Kaiboes strekt zich tot het 
Amarooineer een heijvelland van kalksteen uit, met 
stcile toppeiv/* 

FILMBEDRIJF. Fumproduclie. Van een eigen 
fihnindustrie kan in Ned.-Indie nog nauwelijks 
gesproken worden. Omstreeks 1929 en 1930 zijn to 
Bandoeng twee Europeescho en een Chinee- sc 
1)e'onderneining gevestigd geweest, welko zich ten 
clod stelden films te vervaardigen, doch fi- 
nancieelc moeilykheden deden deze bedrijven in de 
jaren 1933 en 1934 achterecnvolgens verdwij- nen. 
In laatstgenoemd jaar word een nieuwe po- ging 
gedaan oin tot een eigen filmindustrie te geraken. De 
daartoe onder den naam „Java Pacific Film", 
opgerichte onderneming, welko to Bandoeng is 
gevestigd, leverdo nog in 1934 de eersto geluidfilms 
af. De producten blijken op een aanzienlyk hooger 
pcil to staan dan dio van de inmicldels verdwonen 
bedryven； niettemin zal do „Java Pacific Film" 
haar levensvatbaar- heid nog dionen te bewyzen. Dit 
geldt ook voor het sedert 1933 te ^Batavia 
gevestigde Chinee- scho filmbedrijf, 
„Java"Tiidtfstriar,. Nu on dan worden voorts in 
Indio door buitenlandscho on- dernemors films 
opgenomen, doch de verkregen 



1642 FILMBEDRIJF. 

negatieven worden verder in het buitenland ver- 
wcrkt. Als voorbeeld moge worden genoemd de 
in 1932 op Bali opgenomen, bekende film „Insel 
der D句monen”, welke nog jaren later met succes 
is vertoond en wel bewijst, dat, onder deskundige 
leiding, op filmgebied in Indie nog veel kan wor- 
den bereikt. Behalve op particulier initiatief, wor- 
den ook nog door enkele overheidsdiensten films 
vervaardigd, als b.v. door de afdecling Medisch- 
Hygienische Propaganda van den Dienst der 
Volksgezondheid. De productie bestaat uit stille 
films, welke dienen tot het verbreiden van een- 
voudige hygienische bcgrippen onder de groote 
massa in Indie. 

De productie bedroeg onderscheidenlijk in de 
jaren： 1931: 69915 m, 1932： 30120 m, 1933: 
26841 m, 1934： 25399 m. 

Filmimport. Bij gebreke aan een eigen film- 
industric vertoonen de bioscopen in Indie dan 
ook vrijwel uitsluitend geimporteerde films. In 
het jaar 1931 werd totaal ongeveer 21/* millioen 
meter bioscoopfilm】)ingevoerd, welk cijfer, 
tengevolge van de ongunstige tijdsomstandig- 
heden, in 1934 tot ongeveer 1牛 millioen is terug- 
geloopen. De importeur betaalt sedert 1 Januari 
1934 per meter / 0,15 — voordien / 0,09 - invoer- 
recht en / 0,03 keuringskosten, zoodat, ongere- 
kend nog de door de bioscopen op te brengen 
locale vermakelijkheidsbelasting, de filmimport 
uit een fiscaal oogpunt niet van belang is ontbloot. 

Onder de importeerende landen staat Amerika 
bovenaan. Het Amerikaansche contingent be- 
droeg in 1931 ongeveer 70%, in 1934 ongeveer 
63%. Daarna volgt Duitschland met voor ge- 
noemde jaren een percentage van ongeveer 14 en 
resp. ongeveer 20 van den totalen invoer. Als 
bijzonderheid zij vermeld dat de Amerikaansche 
film gewoonlijk door den producent zelf wordt 
geimporteerd, door de, van ieder groot Ameri- 
kaansch filmconcern deel uitmakende, eigen 
werelddistributie-organisatie, welke als rcgel 
door een manager te Batavia is vertegenwoordigd. 
Deze is tevens met de verdere exploitatie van de 
films in Nederlandsch-Indie belast. De Ameri- 
kaansche producent draagt derhalve het cen- 
suur- en exploitatie-risico zelf en blijft ook eige- 
naar van de door hem ingevoerde film. De films 
van andere nationaliteit daarentegen zijn als 
regel copieen, welke bij de betrokken fabriek 
worden gekocht door een in Indie gevesligd 
filmverhuurkantoor, hetwelk die copieen ach- 
tereenvolgens aan verschillende bioscoopexploi- 
tanten tijdelyk in huur afstaat. 

De import van bioscoopfilms - inclusicf de on- 
beteekenende Nederlandsch-J ndische productie - 
bedroeg, blijkens de jaarvcrslagen der Filmcom- 
missie, onderscheidenlijk in de jaren: 
 aan geluidfilm aan stille film totaal 

1931 1.397.064 m 885.650 in 2.282.714 in 
1932 1. J 72.909 m 237.332 m ].410.241 m 
1933 1.366.121 m 132.404 m 1.498.525 m 
1934 J.298.934 m 55.386 m 1.354.320 m 

i) De z.g. bioscoop- of normaalfilm heeft een 
lintbreedte van 35 mm; daarnaast bestaat de z.g. 
amateur- of smalfilm, waarvan de breedte op het 
in 1935 te Berlijn gehouden internationale 
filmcongres is genormaliseord op J6 mm. 

Neemt men voor het topjaar 1931 een index- cijfer 
aan van 100, dan levert de verdeeling in geluidfilm 
en stille film het volgende beeld op, waaruit blijkt 
dat de stillo film practisch heeft afgedaan: 

 geluidfilm stille film totaal 

1931 G1.2 38.8 100.- 
1932 51.4 10.4 61.8 
1933 59.8 5.8 65.6 
1934 56.9 2.4 59.3 

De differentieering van de films naar de landen 
van herkomst teekent zich in de betrokken jaren als 
volgt af: 

 
1931 1932 1933 1934 

Amerika ..................  G9.1 35.4 38.1 37.3 
Britsch-Indie ... — 0.7 0.3 0.5 
China .......................  9.1 6.5 4.9 1.8 
Duitschland .... 13.9 12.4 ]4.7 11.7 
Egypte .....................  一 — 0.2 — 
Engeland .................  — 1.- 3 1 2.9 
Frankrijk .................  05 2.1 1.2 J.7 
Nederland ................  2.2 1.3 1.2 2.4 
Ned.-Indic .... 5.2 2.4 1.7 1.0 
Tsjecho Slowakije . — — 0.2 — 
Index  ......................  100.- 61.8 65.6 59.3 

De bioscoop in de koloniale samenlcving. Even- 
als in de oinringende kolonien vindt men in Ne-
derlandsch-Indie slechts in de hoofdsteden bij wijze 
van uitzondering een enkel bioscoopthea- ter, dat 
vrijwel uitsluitend door Europeesch pu- bliek wordt 
bezocht. Tegenover doze z.g. Euro- peesche tlicaters 
— in Nederlandsch-1 ndie totaal ruim een tiental - 
staan honderden bioscopen waar uitsluitend 
inheemsch publick komt of waar althans het 
inheemsche element overhcerBcht. De film wordt 
derhalve in hoofdzaak gezien door inheemsche 
bezoekers, mcerendccls analphabe- ton, die vrijwel 
vreemd ntaan tegenover de op het dock vertoonde, 
vcelal aan de westersche samenleving ontleende 
tooneelcn cn scones. Met deze omstandigheid client 
terdege rckening te worden gehouden bij de 
beantwoording van de vraag of een film geeigend is 
voor vertooning in Indie. 

Uit winstbejag wordt in de film vaak gestreefd 
naar ongezonde sensatie en zinnenprikkeling, 
waartoe de inhoud rijkelijk wordt gekruid met 
naaktvertoon, hartstocht, misdaad, dronken- sehap 
onz. Op den indruk, welke filniH van dit ge- haltc op 
de weinig critischo inheemsche massa inoeten 
niaken, is reeds van verschillende zijden de aandacht 
gevestigd. 

Zoo schrijft Sir Hesketch Bell in “Foreign、 
Colonial Administration in the Far East*' (1928, pag. 
121-)23), het volgende： „Op zijne Aziatischo 
reizen heeft steller nininier iemand ontmoet, die niet 
met hem van oordeel was, dat de film een 
betreurenswaardig effect heeft gehad voor het 
prestige van den Europeaan in het Verre oosten. 
Voordat de bioscoop den zelfkant van de blanke 
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samenleving bloot legde, was het meerendeel der 
inheemschen onkundig van het diepe zedelijk verval 
van bepaalde kringen der Westerscho maatschappij. 
De massa der gekleurde rassen was onbekend met de 
psyche van den blanke en in het byzonder met de 
mentaliteit, welke heerscht in de Westersche centra 
van misdaad en verwording, totdat de 
Amerikaansche (!) film een irreeel beeld er van op 
het dock bracht". Het is, volgens dezen schrijver, 
opvallend hoe de bioscoop zich in de laatsto jaren 
ook in afgele- gen tropische gebieden heeft verbreid. 
Vrijwel elk plaatsje met een paar duizend inwoners 
kan op een “filmpaleis" bogen. De in die gelegenhe- 
den vertoonde films dragen veelal een uiterst 
sensationeel karakter en, ondanks een zekere 
politioneele censuur, is de inhoud maar al te rijk aan 
scenes van misdaad en geweld van allerlei soort. De 
tooneelen van misdaad en verwording worden door 
den eenvoudigen Maleier, Javaan en zelfs door den 
Indier en den Chinees aange- zien voor eon getrouwe 
weergave van het dage- lijksche bestaan van den 
blanke in diens eigen land. De liefdessc&nes, 
waarvan er vele naar zijn opvattingen indecent zijn, 
geven hem cen betreu- renswaardigen indruk van de 
zedelijkheid van den blanke en, wat erger is, van die 
der blanke vrouw. De politieautoriteiten in het 
Oosten schrijven — aldus genoemde auteur — 
eenstemmig vele ern- stige en gecompliceerde 
misdaden toe aan de suggesties, welke van de film 
uitgaan. ,,Het pu- bliek kan zelfs kosteloos van de 
meest pakkende, gewelddadige filmtooneelen 
genieten, want de aanplakbiljetten buiten de 
bioscoop cxposecren met de grootstc overdrijving 
scenes van gevech- ten, moord en doodslag. De 
kleine „katjong,, kan zijn verbaasden blik vergasten 
aan den aan- blik van den ,,tocan‘‘，die bezig is een 
halfnaakte blauwoogigc, blonde vrouw te worgen. 
Voor zijn primiticven geest moeten dergelijke 
afbeeldin- gen wel een verbluffcnde open baring 
zijn. Zelfs al betreft het thema's en situaties, welke 
bij niet kan bevatten, de levendige gebaren der 
acteurs 8j)reken een voor zijn geest vokloend 
duidelijke taal on stcllen hem volkomen in staat de 
opwin- dendc details tc volgen van een inbraak of do 
gruwelijke phasen van ecn moord". 

Dr. Legendre in zijn book „L*Asio contre 
L'Europc” (biz. 288-289), constateert, sprekende 
over wat de bioscoop aan don Inlander vertoont: 

„Voor zijn wijd opengesperde oogen ziet hij 
voorbijtrekken: scones van verdachto huizen, 
nachtkroegen, inbraak, moord, treinovervallen. Hij 
ziet schoone vrouwen, gedecolleteerd tot den navel, 
do revolver hantecren of zich aanbie- den aim den 
eersto den beste met eene gelaats- uitdrukking, 
welke aan duidelijkheid niets te wenschen overlaat. 
II y ziet zooveel hij maar wil bekoorlijke 
jongedames met cen schijnbaar zedig voorkonien en 
in burst op een jongeman toesnel- Icn, hem 
omhelzen en oneindig lang op de lippen kussen. De 
kus, die bij den Chinees, Hindoe en Malcier niet in 
zwang is, doet hem ontstellen en gillen van 
verrassing en afkeer. Hij zal dan ook een diepo 
verachting koestcren voor de blanke vrouw, die hij 
v66r (lien ver boven zich achtte en die hij in alle 
opzichtcn dcugdzaam on zedig waande. Voor he in 
zijn zij voortaan schaainte- looze deernen, erger dan 
hij zich had kunnen voorstellen. Bit is hetgeen hem 
is geopenbaard door de export-film, de film, welke 
do Ameri- 

kaan 1) qualificeert als sensationeel en als een 
uitstekend product**. Voorts： „Ik sprak zoo juist 
van de blanke vrouw. Een dergelijke indruk vea- tigt 
zich natuurlijk ook bij den Oosterling met betrekking 
tot die deftige heeren, die hij diefstal ziet plegen 
onder bedreiging met een revolver, die brandkasten 
openbreken, den chauffeur in de auto neerschieten, 
postkantoren overvallen, die in e6n woord, door hun 
“heldendaden" hem duivels in menschengedaante 
toesch可nen". Ten slotte: „In zijn eenvoud zal hij 
stellig gelooven, dat deze donkere zyde van onze 
maatschappij regel is en geen uitzondering, dat 
hetgeen hij ziet ons normaal bestaan is; dat dit in alle 
lagen van onze samenleving aaneenhangt van 
laagheid en misdaad, als in de film. In zijn 
gedachten- gang zijn Europa en Amerika dan ook 
landen van misdadigers en prostitutuee's. Het is 
treurig maar waar ； de hem vertoonde al te 
suggestieve filmsednes kan hij bezwaarlijk anders 
opvatten. Dit is het niet te ontkennen, betreurens- 
waardige effect geweest van de bioscoop, zooals 
deze geexploiteerd is geworden in Azie en in zekere 
gedeelten van Afrika. TerwijI zij den Oosterling 
geprikkeld heeft, heeft zij tevens den weg bereid 
voor het communisme en voor de Mos ko use he 
propagandisten". 

In vorenstaanden zin uit zich ook Antoine Zischka 
in zijn werk: „Le Japon dans le Monde" (1935). 

Uitspraken als de vorenaangehaalde leiden, ook al 
acht men deze niet geheel vrij van overdrij ving, toch 
tot de gevolgtrekking, dat in kolo- niale gebieden 
meer d&n elders een streng toe- zicht op hetgeen in 
de bioscopen wordt vertoond onontbeerlijk is, 
waarbij rekening zal zijn te houden met den indruk, 
dien de — als regel niet voor de koloniale mnrkt 
vorvaardigde - films in staat zijn op de inheemsche 
massa te maken. In dit opzicht staat men vaak voor 
verrassin- gen. Toen b.v. in Augustus 1934 do 
bekende film „King Kong" in Deli werd vertoond, 
deed)nder de bevolking het verhaal de ronde, dat 
King Kong, de voorwereldlijke monsteraap, 's nachts 
aan de baldh baleh der vrouwen verscheen. Er 
werden amuletten tegen dit gevaar gekocht. Wel een 
bewijs, dat de moderne film de kinderlijke 
volkspsycho licht op minder gewenschte wijze kan 
beinvloeden. 

De filmkeurimg. De cerate regeling van het 
toczicht op de openbare bioscoopvoorstellingen in 
Ncdcrlandach-lndie is vervat in Ind Stb, 1916 no. 
276, bekend als de „Bioscoop-Ordonnantie,,

> wolke 
sedert word vervangen, gewijzigd dan wel aangevuld 
bij de in Ind. Stb. 1919 no. 377, 1919no. 742 en 1922 
no. 668 opgenomen regelingen.By Ind-, Stb. 1925 
no. 477 word een nieuwe regeling af- gekondigd, 
bekend als do „Filmordonnantie 1925", welko in 
hoofdzaak nog geldt, doch wijzi- ging en aanvulling 
onderging achtereenvolgena bij Ind Stb. 1925 no. 
478, 1926 no. 7, en laat- stelijk bij die van 1930 no. 
447 en 448. 

De „Bioscoop-Ordonnantie" droeg de keuring van 
de films op aan een of meer door den Gou- verneur-
Generaal aan te wijzen regionale com- missics; bij do 
op 1 Januari 1926 in working ge- treden 
„Fihnordonnantie 1925" is de keuring echter 
gecentraliseerd en opgedragen aan de te 

i) Films van andere nationaliteit volgden eerst 
later. 
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Batavia gevestigde „Commissie voor de keuring van 
films” (gewoonlijk Filmcommissie genoemd), 
welke ressorteert onder het departement van 
Binnenlandsch Bestuur. De centraliseering biedt het 
voordeel, dat elke film slechts 66nmaal aan keuring 
behoeft te worden onderworpen. De uitslag is geldig 
voor geheel Nederlandsch-In- die en de importeur is, 
bij de circulate van zijn film, niet langer afhankelijk 
van de vaak uit- eenloopende opvattingen der 
onderscheiden plaatselijke com missies. 

Sinds 1 Januari 1926 mogen voorts de bios-
coopfilms niet anders worden ingevoerd dan langs 
het tolkantoor te Tandjoengpriok, alwaar zij door het 
personeel van de Filmcommissie worden in 
ontvangst genomen. De tot vertoo- ning toegelaten 
films komen, ingevolge deze re- geling, eerst na de 
keuring en nadat eventueel ongewenschte gedeelten 
daaruit zijn verwijderd, in handen van den 
importeur. Niet tot openbare vertooning toegelaten 
films worden door de zorg van de Filmcommissie 
weder aan het voornoem- de tolkantoor ingeleverd, 
om desgewenscht door den eigenaar weder naar het 
buitenland te worden verscheept. Door deze 
regeJing wordt de mo- gelijkheid tot ontduiking van 
de bepalingen tot een minimum gereduceerd. 

Aanvankelijk geschiedde de keuring aan huis bij 
enkele, speciaal aangewezen, commissieleden, 
waartoe deze de beschikking kregen over een klein 
proj ectie-apparaat. Betrokkenen waren ook belast 
met het aanbrengen van de noodig geoordeelde 
coupures. Het nadccl van deze in- dividueele 
werkwijze was dat de zoozeer ver- eischte eenheid 
van opvatting inzake de beoor- deeling van films 
uiteraard illusoir bleef, terwijl voorts het knippen 
van de films niet door ge- schoold personeel 
geschiedde. 

Inmiddels is de toestand belangrijk verbeterd. Dit 
is te danken aan de, in het laatstaangehaalde 
staatsblad afgekondigde wijzigingen in de rege- 
ling, als gevolg waarvan in Februari 1931 werd 
overgegaan tot de huidige werkwijze, waarbij alle 
keuringen goschieden in het eigen gebouw der 
Filmcommissie, gelegen aan de Theresiakerk- weg 
no. 4 te Batavia-Centrum. De commissie kreeg de 
beschikking over een volledige bios- coop-
installatie, zoowel voor stillc als voor ge- luidfilms, 
terwijl zij voorts het noodige technische 
bedieningspersoneel in dienst kon nemen. De 
vereischte coupures worden sedert aangebracht door 
een bepaaldelijk daarmede belasten employ& die 
inmiddels een ruime ervaring op dit gebied heeft 
vergaard. Ultimo 1934 werd daarenboven een 
moderne outiHage voor het knippen, speciaal van 
geluidfilms, aangeschaft. Het is thans een 
uitzondering, indien een aangebrachte coupure in 
het oog valt. 

Beteekent de nieuwe werkwijze derhalve een 
technische vooruitgang, de belangrijkste ver- 
betering, die zij heeft gebracht, is de ver van- ging 
van de individueele keuring door een com- 
missiorale. Doze bevordert de eenheid in de wijze 
van beoordeelen en beperkt oenzijdigheid en gebrek 
aan objectiviteit tot een minimum. De commissie 
bestaat uit een voorzitter en minstens 15 leden, 
waaronder 3 Europeesche en 1 inheemsche dame en 
4 heeren van niet-Euro- peeschen landaard. In de 
formatie is begrepen 1 sinoloog en 1 japannoloog 
voor liet beoordeelen van Chineesche, resp. 
Japansche films. De be- 

docling is dat bij de samenstelling van het college 
zooveel mogelijk rekening wordt gehouden met de 
voornaamste stroomingen en geestes- richtingen der 
Indische samenleving, met bui- tensluiting van de 
politiek. Het benoemingsrecht berust bij den 
directeur van Binnenlandsch Bestuur. De keuringen 
in eersten aanleg geschieden door sub-commissies 
van 3 leden, van telkens wisselende samenstelling. 
Haar besluiten mogen slechts met eenstemmigheid 
worden genomen. Kunnen de leden eener sub-
commissie het on- derling niet eens worden, dan 
wordt de film opnieuw gekeurd door de commissie 
in pleno, die bij meerderheid van stem men beslist. 
Aan den voorzitter is een veto-recht toegekend ten 
aan- zien van de beslissingen der sub-commissies, 
hetgeen derhalve een tweeden waarborg ople- vert 
tegen abnormale beslissingen. Maakt hij van 
ditrechtgebruik, dan wordt de film herkeurd op 
dezelfde wijze als hiervoren aangegeven. Wenscht 
de aanvrager eener keuring zich niet neer te leggen 
bij de beslissing eener sub-commissie, dan heeft 
eveneens herkeuring van de film plaats; aan deze 
„herkeuring in hooger bcroep" wordt niet 
deelgenomen door de leden, die de keuring in 
eersten aanleg hebben verricht. 

De keuring betreft alleen de normaalfilms. De 
sma]films, welke derhalve niet worden gekeurd, 
mogen niet in het openbaar worden vertoond. 

Hoewel herhaalddijk wordt aangedrongen op 
eene afzonderlijke - minder strenge - keuring voor 
geselecteerd publiek, heeft de Regeering steeds 
afwijzend tegenover dit denkbeeld gestaan op grond 
van de overweging, dat een dergelijk afzonderlijke 
keuring een soort klassencensuur zou worden, 
waartegen overeenkomstige bezwaren zouden 
worden geopperd als tegen klasscnjusti- tie. Evenals 
in de omliggende koloniale gebieden is de keuring 
in Indie dus geunificecrd, d.w.z. alle films worden 
naar eenzelfden jnaatHlaf be- oordeeld, ongeacht of 
de film is besternd voor Europeesche, inheemsche 
of gemengde bios- copen. 

Het leidende beginsel voor de commissio is 
neergelegd in artikel 6 der „Filmordonnantie 1925", 
luidende: “Films, waarvan de commissie de 
vertooning strijdig acht met de open- bare orde of de 
zedelijkheid, of welke zij om andere redenen voor 
personcn bo ven de zeven- tien jaren aanstootelijk of 
van verderfelijken invloed oordeelt, worden door 
haar afgekeurd". De hanteering van deze uiterst 
rekbare criteria is geheel aan het beleid der 
commissie overgclaten en levert in de practijk heel 
wat moeilijkheden op. Behalve met de eischen van 
openbare orde cn zedelijkheid, client rekening to 
worden gehouden met gevoeligheden, welke uit 
politiek, godsdienst of russentiment kunnen 
voortspruiten. 

Zooals uit de redactie van het aangehaalde artikel 
blijkt, is de keuring geheel op negatieve leest 
geschoeid ； artistieke of cultureele eischen mogen 
niet aan den inhoud der films worden ge- steld. Van 
een keuring in den normalen zin van het woord is 
dan ook eigen]ijk geen sprako. Naar de Regeering in 
1928 in den Volksraad heeft verklaard, is zij slechts 
bedoeld als een politie- maatregel, strekkende tot 
wering van films of filmgedeelten, waarvan de 
vertooning voor de groote massa schadelijk moet 
worden geacht. Ook de keuring van films voor 
kinderen draagt 
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een negatief karakter. Ten aanzien van elko 
goedgekeurde film wordt beslist of do vertoo- ning 
“onschadel^k" moet worden geacht voor kinderen 
beneden de zeventicn jaar. Opzettelijk heeft de 
ordonnantie uitgesloten een beoordee- ling op 
“geBchiktheid" voor kinderen, welk cri- terium een 
positief karakter draagt. Zoodanige beoordeeling 
ligt minder op den weg der over- heid en behoort 
ook niet thuis in het negatieve stelsel, dat als 
politiemaatregel is bedoeld. 

De uitslag van de keuring wordt vermeld op een 
bij ordonnantie vastgesteld formulier van groene 
kleur voor films toegankelijk voor alle leeftijden, 
dan wel wit, voor films uitsluitend toegankelijk voor 
personen boven de zeventien jaar. Dit 
keuringsbewijs moet bij open bare ver- tooning van 
de betrokken film op eerste aanvraag kunnen 
worden overgelegd, opdat kan worden ge- 
controleerd of de voorstelling niet wordt bijge- 
woond door personen, die niet hadden mogen 
worden toegelaten, welke controle in hoofdzaak tot 
de taak der politie behoort. 

De uitslag van de keuringen over de laatste jaren 
moge blyken uit de volgende percentages per land 
van herkomst: 

gevestigd. Zooals uit den naam valt af te leiden, 
behartigt de bond in de eersto plaats de belangen der 
bioscoop-exploitanten. Hij streeft voorta naar 
samenwerking met de importeurs. 

Het aantal bioscopen in Nederlandach Indie 
bedraagt ongeveer 250, waarvan meer dan de helft 
met,, een installatie voor geluidfilms is uit- gerust. 

BIOSCOPEN. Zie FILMBEDRIJF. 
PEUREULA。(PERLAK) (Aanv. Dl.III) vormt 

met de landschappen Langsa, Soengai Raja en 
Serbodjadi, benovens het tot hetlandschap Gajo 
Loeos behoorende samenstel van kampoengs, ge- 
legen aan de samenvloeiing der Poenti- met de 
Tampoerrivier, de onderafdeeling Langsa der af- 
deeling Oostkust van Atjdh van het gouveme- ment 
Atjdh en Onderhoorigheden (zie Ind. Stb. 1934 no. 
539). Het zelfbesturend landschap Peu- reulafr heeft 
een eigen landschapskas, in 1909 opge- richt. Het 
landschap Soengai Raja, daarin geen- claveerd, is 
sedert 1899 geen onderhoorigheid meer daarvan en 
deelt thans in de landschapskas van het 
zelfbesturend landschap Langsa. 

De kroeeng Peureula6- is aan de monding zeer 
moeilijk bevaarbaar door de aanwezigheid van 

 1931 1932 1933 1934 

 A. B. C.1 2) A. B. C.1) A. B. C. i) A. B. C.【) 
Amerika ...............  36% 60% 4% 46% 48% 6% 44% 44% 12% 41% 49% 10% 
China ....................  68% 31% 1% 87% 5% 8% 77% 21% 2% 78% 21% 1% 
DuitschJand ... 28% 69% 3% 51% 46% 3% 54% 41% 5% 70% 28% 2% 
Engeland .... — — — 55% 45% - 39% 48% 13% 2) 36% 51% 13% 2) 
Frankrijk .... 23% 76% 1% 39% 56% 5% 43% 38% 19% 41% 50% 9% 
Nederland ....  100% -- 90% 9% 1% 86% 14% 一 
Ned. Indiii .... 62% 36% 2% 74% 25% 1% 84% 14% 2% 100% 一 - 
Jaargciniddelden . 40% 56% 4% 54% 41% 5% 50% 41% 9% 51% 41% 8% 

1) De cijfera onder A hebben betrekking op de goedgekeurde films toegangelijk voor alle leeftijden, 
die onder B op de films uitsluitend toegankelijk voor personen boven de 17 jaar, die onder C op de 
totale lengte van hetgeen word afgekeurd dan wel geknipt, en derhalve ongeschikt voor vertooning 
werd geacht. 

2) ])it hooge percentage is to wijten nan de oinstandigheid, dat de importeurs een of meer groote 
films weigerden tc doen knippen, daar zij geen financieel succes van deze producten verwachtten. 
Zoodanige films worden beschouwd als te zijn afgekeurd (..Filmordonnantie 1925" art. 7, lid 4). Op 
den weinig oinvangrijken Engelschen import deed zulks het ftfkeuringspercentage sterk stijgen. 

De stijging van het gemiddelde afkeurings- cijfer 
in 1933 en 1934 is hoofdzakelijk te wijten aan den 
achteruitgang van den inhoud dor Ame- rikaansche 
films, welke, zooals vermeld, ca. 60% van den 
import uitmaken. 

Voornamelijk met het oog op do noodzako- 
lijkheid om ook do smalfilm in de keuring te 
betrekken, in verband met de vlucht, welke do 
smalfilmtechniek heeft genoincn, is een ontwerp 
voor een nieuwe film-ordonnantie aanhangig go- 
maakt. 

I id film- en bioscoopbedrijf. Behalvc hetgeen 
reeda hiervoor omtrent de filmproductie en -import 
is vermold, zij wat betreft het filmbedrijf nog 
aangcteckend, dat te Batavia is gevestigd een „Bond 
van Filmiinporteurs", waarin echter sedert eenige 
jaren nagenoeg uitsluitend do Ameri- kuanscho 
filmbelangen zijn vertegonwoordigd. Daarnaast 
bestaat een Nederlandsch-Indische Bioscoopbond, 
welke een officieel orgaan uit- geeft onder den titel 
„Vakblftd voor do Cinoma- tografie in Indie'*. Ook 
deze bond is te Batavia 

ecn zandbank; kleine motorschepen kunnen slechts 
in bijzonder gunstige gevallen tot aan de groote 
spoorbrug komen. Met prauwen is de rivier in den 
drogen tijd bevaarbaar tot het begin der palmolie-
onderneming “Karang-InouE", zoodat de olie 
gedeeltelijk per prauw, gedeeltelijk per vrachtauto 
gebracht wordt naar den grooten spoorbrug om 
verder per Atjdhtram vervoerd te worden naar de 
monding der Lansga-rivier ter verdero vorscheping. 
In den regentijd bandjiren de rivioren zwaar en 
treden vaak buiten hun oevers, wanneer de vloed het 
rivierwater opstuwt. Van N. naar Z. wordt het 
landschap doorsneden door don grooton asweg 
Koetaradja—Medan, dio ongoveer evenwijdig aan 
de kust loopt. Deze weg wordt op verschcideno 
plaatson gekruist door do baan van de Atjfehtram. 
Sincls begin 1934 is er samenwerking tusschen 
bestuuren waterstaat tot onderhoud van en 
aanbrengen van verboteringen aan bedoelden 
asweg. In 1930 is de 38 km lange weg Kroeeng 
Peunaron-Poureula*- geopend, die aansluit op den 
weg Lokop—Kroeeng Peunaron, 
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hetgeen van groot belang is voor den opvoer van alle 
benoodigdheden van de militairen te Lokop. Op 
dezen weg komt cen zijweg uit, die leidt naar het 
boorterrein der B.P.M. (Pasir Poetih-Post Sebelas). 
Een 5 km lange weg verbindt den asweg nabij Kota 
Peureula*- met Koeala Boega(aan zee). Verder is 
Kota Peureula*- met een 5 km langen autoweg 
verbonden met Aloerinas, waar de Petr. Mij. Zuid-
Perlak haar boorterreinen heeft. Ba- jeuen is 
verbonden met do onderneming Damar- Sipoet (7 
km), terwijl een G kin lange onverhardc weg loopt 
door de kolonisatie Bajeuiin. 

De bevolking van het landschap bestaat uit： 114 
Europeanen, 19414 Inlanders, 867 Chineezen, 54 
andere Vreemde Oostcrlingen of totaal 20449 zielen 
(tabel 19, Ind. Verslag 1933, deel II). De 
inheemsche bevolking bestaat uit Atjdhers, veelal 
afkomstig uit Pidie en Pase, die hier voorheen 
peperaanplantingen hadden of als koeli's op on- 
dernemingen kwamen werken. De kampoengs zijn 
voornamelijk aan of in de nabijheid van we- gen 
gelegen. In de omgeving van de landbouw- en 
mijnbouwondernemingen hebben zich meer en 
meer Javanen gevestigd. De taal is hoofdzakelijk 
Atjdhsch, maar overal vindt men wel inheem- 
schen, die ook Maleisch spreken en verstaan. Chi- 
neezen wonen te Kota Peureula*- en Koeala Boega. 
Zij houden zich hoofdzakelijk bezig met kleinhan- 
del en handel in boschproducten, met planten van 
groenten, houtzagen en houtskoolbranden. Te 
Bajeucn en Aloee Seuleuniafr wonen Japansche 
landbouwers en verder zijn er Japanners werk- zaam 
op de onderneining Karang-Inoue. 

Het voornaamste middel van bestaan is rijst- 
bouw. Desawahs worden deels bevloeid uit water- 
loopen, maar voor een grooter deel zijn zij afhan- 
kelijk van den regenval. In den loop der jaren zijn 
eenige wadoeks aangelegd: bij de kampoengs 
Oeteuen Dama, Aloee Niboeng, Aloeii Bo en Aloee 
Goerip. Door samenwerking met den landbouw- 
voorlichtingsdienst neemt de verbouwing van witte 
rijst sterk toe. Door voortzetting van het 
droogleggen van Paja Gadjah wordt een belang- 
rijke uitbreiding van het sawah-areaal verkregen. 
Een aansporing om meer rijst te planten is ont- staan 
door de opening van de mogelijkheid om Atjdh-rijst 
naar Sum. Oostkust uit te voeren. De pepercultuur is 
sinds 1932 weer begonnen op te leven. Te Aloee 
Lho。heeft het landschap een proeftuin, waaruit de 
bevolking plantmateriaal kan betrekken. De overige 
cultures, als pinang, klapper en rubber, maken 
slechte tijden door. In ]angen tijd was er geen rubber 
getapt tot de rub- berrestrictie weer wat opleving 
bracht. De indi- vidueeJe rubberrestrietie is in April 
1935 inge- voerd. Veeteelt is nog niet van veel 
belang. Ter bevordering van de runderteelt werden 
te Aloeii Lho° 2 koppels Hissarrunderen van de 
JandschapB- kas gestald. Pasars zijn er te Peureu】
a° en Ran- taupandjang. De doorChineezen 
opgekochte pro- ducten worden over Koeala Langsa 
verscheept. Zeevisscherij wordt beoefend door de 
kustbevoJ- king te Koeala Lengo en Koeala Boogo
； de visch wordt op de pasar van Peureulafr 
verkocht. Te Koeala Boego wordt ook visch 
gedroogd en trasi bereid. De nijverheid is evencens 
van weinig belang. De houtskooJbranderjjen langs 
de rivieren in de vloedbosschen zijn wegens slechte 
prijzen voor een deel gesloten. De Bataafsche heeft 
te Rantaupandjang nog slechts een olieveld in ex- 
ploitatie. De exploitatie van de mijnconcessie 

“Zuid-Perlak" is stopgozet. De mijnconcessie Oost-
Atjdhblok van de Bataafsche strekt zich ook over 
Peureula6- uit, zoodat de landschapskas van 
Peureula6, mede een aandeel in den cijnskrijgt. Een 
groot deel der vloedbosschen is in Peurcula*- 

omgezet in pejiertuinen en sawahs. De landbos- 
schen zijn gedeeltclijk gereserveerd: gcdccltelijk 
zijn er houtaankapconcessies of kapvergunningen 
voor verleend. Er zijn nu in het landschap G land- 
bouwondernemingen (waarvan drie van Japanners) 
en den erfpachtsperceel. 

Het in 1932 te Peureula8- met veel kosten ge- 
bouwde landschapshospitaal is omgezet in een 
ziekenzaal. De officier van gezondheid te Langsa 
houdt op eenige plaatsen van het landschap poli- 
kliniek. De Bataafsche heeft te Rantaupandjang een 
hospitaal. Te Damar-Toetoeng is een leproze- rie. 
Over het algcmeen is de gezondheidstoestand in het 
landschap goed. Malaria komt veel voor bij 
Bajeucn. 

De volksscholen zijn van het landschap. Te Kota, 
Peureula®- is een vervolgschool en zal een meis- 
jesvolksschool worden geopend. Te dier plaatse 
bestaat ook een particuliere H.l.S. Chineesche 
scholen vindt men to Peureula*- en Rantaupandjang. 

Kolonisatie. Als gevolg van te weinig grond voor 
bebouwing kunnen de arbeidcrskolonien 
(gewoonlijk van Javanen) op ondernemingsgrond 
niet opbloeien. De door de B.P.AI. te Peureula6- 

gestichte kolonie kan als inislukt worden be- 
schouwd. Een deel der kolonisten, dat een zeer 
armoedig bestaan leidde, kon geholpen worden door 
het verstrekken van meer grond in het landschap bij 
Soengai Loeeng cn Bakaranbatoe; een ander deel 
trok weg met achterlating van huis en een schuld bij 
de volkscredietbank. i)a kolonisa- tiekampoengs 
buiten het boorterrein der waar arbeidslustige 
menschen met verstajid van landbouw zich zonder 
voorschot vestigden, onder leiding van den 
tegenwoordigen wnd. zelfbestunr- der, gewezen 
Oeldiibalang-tjoet van Rantaupan- djang, Btaan er 
goed voor. Het zijn de kolonieii Aloeii Doea, Aloeii 
Boekit Paia, Mata le, Paja Palau, Poelo Blang, 
Pocnti Pajoeng, Seu- neubo Baro en Seuneubo 
Balam, beneveus do kolonisatie om de onderneming 
J)amar-Sipoet in Bajeuen, geleid door T. Sabih, 
OcJ^cbulangtjoet van Aloee Nirih en Bajeucn. Dezo 
Jaatste kolonie heeft een disaloemboeng, waaruit de 
kainpocng- liedcn padi kunnen leenen. Zij heeft een 
weg van 6 km uungelegd van Aloeii Poenti naar Sim 
pang Am pat. Waar eenmaal flinke vestigingen zijn, 
vcrleent het bestuur hulp voor aanleg van wegen, 
afvoerlcidingen en waterkeeringen. De in 1934 door 
do gesloten klapperonderneming Paja Gadjah, 
voorheen Aloee Boe, teruggegeven gronden zijn 
verkaveld en worden uitgegeven aan Atjdhers, die 
zich van ekiers in het Jandschap komen vestige n, 
Zij krijgen bovendien een stuk sawahgrond in de 
Paja Gadjah, waarvan de drooglegging in 1934 
begonnen is. Tengevolge van den algeineenen 
teruggang in handci en cultures is de econoinischo 
toestand ook aohteruitgegaan. Er komt minder geld 
onder de bevolking, maar zij kon, door zich meer op 
eigen landbouw toe te leggen, nog steeds in eigen 
levensonderhoud voorzien. 

Gesckicdenis. Volgens de overlevering is de 
eerste stichter van het landschap de Minangka- 
bauer Datoe。Panglima Garang, die uit 8orb6- djadi 
de Pcureula^rivier was komen afzakken en 
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zich bij de Koeala vestigde. Daar huwde hij met een 
vrouw van Djoelo。Rajeu' waarbij hij een dochter 
kreeg. Als medestichtcr wordt genocmd Datoe6- 
Sinta van Pidie, die gchuwd was met ecn Gajo-
vrouw. Zijn afstammelingen wonen nog to Kaboc 
(linkeroever der Peureula^) en het hoofd der familie 
is een dor peutoeha-ampat van het landschap. De 
dochtcr van Datoe^ Panglima Ga- rang huwde met 
Datoefr Doelah van Pase, die na den dood van zijn 
schoonvader het gezag in Peu- reu】a° in handen 
kreeg. De dochtcr van Datoc" Doelah huwde met 
een zekeren Datoe° Po Kalam, een Atjeher 
uitlndrapoeri. Doze Datoe° Po Kalam wordt als de 
eerstc werkelijke oeldcbalang van Peurcula*- 
genoemd ( 土 1775). De familie woondo eerst te 
Kaboe, maar verhuisde onder zijn zoon en opvolger 
Teukoe Moeda Radja naar Toealang, het verblijf der 
latere ocldebalangs. Het landschap nam in bloei en 
bevolking toe, voornamelyk door emigratie uit de 
noord kust. JI ij were! opgevolgd door zijn zoon 
Teukoe Tjhifr Blang en deze weer door zijn zoon T. 
TjhKroeeng Baro, die zich in 1874 aan het 
Nederlandsche gezag onderwierp en op 28 Juli van 
dat jaar de verklaring van G artike- len teekende 
(goedgekeurd bij G.B. van 24 Juli 1875) onder den 
naani van Tongkoe Tjhik Pcrlak. Na zijn dood word 
hij opgevolgd door zijn zoon T. Moeda Peusangan, 
geboren uit Tjoet Soerat, een vrouw uit het 
oeldebalanggeslacht van Peusa- ngan. Dcze Icgde 
op 29 September 1883 tc Koeta- radja den eed van 
trouw af en teekende de ver- klaring van 18 
artikelen, goedgekeurd bij G.B van 30 November 
1883. Op 28 Juli 1897 legde hij een additioneelc 
verklaring af betreffende de toc- lating van en den 
afstand van grond aan vreem- deJingen en de 
overdracht van de mijnrechten aan het 
Gouvernement (goedgekeurd bij G.B. van 28 Maurt 
1898), tcrwijl hij 16 September 1899 de kortc 
verklaring volgcns Atjdh-inodel teekende on 
becedigde (goedgekeurd bij G.B. van 15 Juni 1900) 
onderden naam TcungkoeTji6,Moeda Peusangau, 
hoofd van het landschap Peureula*- Onder dozen 
zelfbcstuiirder was de politieke toestand in het 
landschap nict gunstig. Bij elke rust- verstoring tx，
r oostkust van Atjoh levcrde Peu- reula*- het 
grootste nnntal strijders. Het were! de 8tapel])laats 
van uit Malaka ingevoerd oorlogH- inateriaal. Bern 
ch tc zeeroovers vonden steeds con vcilige 
schui]plants in Djcunki en Simj)ang Anas. J)e 
oeldebalang was cvenwel door zijn gic- righeid en 
hebzucht bij zijn bevolking weinig ge- zien. I n 1890 
brak een opstand uit te Kroeiit Lin- tang (J)jeunki), 
die met moeite door 3'. Tjhifr word gedempt. In 
1898, na de Teukoe Tapa-beweging (zio Koi. 
verslag van 1899, hfdst. C 83 en hfdst. D. 84, 8U b 
e), werti Pcureula®- voor het cerst door onze 
troepen bezocht. J)oor onze vestiging te Ba- jeuen 
en de jietroleuinindustrie te Rantaupan- djang 
verbeterdo de ])olitieke tocstand; Simpang Anas, 
een broeinest van ongcrechtigheden, were! con 
riistigc slrcek, vooral door het contractueel 
vaststcllcn van do inkomsten der hoofden, waar- 
door alle reden tot ontevredenheid word weggeno- 
inen. Pcrsoncn, die zich in de nieuwe toestanden nict 
konden schikken, weken uit, of werden ge- 
arresteerd cn verbannen. Den 20sten April 1909 
diende T. Tjhi。een vorzoek in om ontheffing van 
zijn waurdighoid, wegons ouderdom on ziekte, on 
on】 hem te doen vervangen door zijn oudsten zoon 
T. Mohamad Thajdb, die 19 jaar oud was en to 
Bandoeng de school voor Ini. ambtenaren bc- 

zocht. Bij G.B. van 21 Juli 1909 no. 47 werd aan dat 
verzoek voldaan, maar tevens bepaald dat T. 
Mohamad Thajeb eerst met het oeldcbalangschap 
zou worden belast na voltooiing van zijn oplei- ding 
te Bandoeng en dat intusschen door den Gouverneur 
van Atjdh en Onderhoorigheden tij- dclijk in die 
waardigheid zou worden voorzien. Dicntengevolge 
werd T. Mohamad Alibasa tyde- lijk met het bestuur 
over Peureulafr belast. Na be- eindiging van zijn 
studio te Bandoeng werd T. Mohamad Thajeb ter 
beachikking gesteld van den Assistent-Resident der 
Westkust. van Atjeh om de bestuurspraktijk te 
leeren. Einde 1912 te Peureula*- tcruggekcerd, legde 
hij op 21 Januari 1913 de korte verklaring volgens 
uniformmodel af, goedgekeurd bij G.B. van 7 
Augustus 1913 no. 5. Daar de oeldebalangs van 
Peureula^ steeds den adattitel Tjhift voeren, werd bij 
G.B. van 16 Januari 1915 no. 32 aan T. Mohamad 
Thajeb vergund zich voortaan te noemen Teukoe 
Tjhifr Mohamad Thajeb Peureula*-. Bij G.B. van 22 
Augustus 1934 no. 14 werd hij op verzoek wegens 
ziekte, met ingang van 1 October 1934, eervol 
ontheven van het bestuur over Peureula*-. Als 
waarnemend bestuur- der van Peureula*- treedt thans 
op de door den Gouverneur van Atjdh en 
Onderhoorigheden daartoe aangewezen bantu van 
Peureula七 Teukoe Tjoet Achinad genaamd, een 
oom van den afge- treden bestuurder. 

De wnd. bestuurder, aan wien als banta in 1929 
reeds de groote zilveren ster is toegekend, is zie- 
kclijk, waardoor hem als “bnntoe" is toegevoegd T. I 
tarn Oesman, oeldiibalang tjoet van Peureula七 die 
in de laatste waardigheid is vervangen door T. 
Hasan, zwager van den afgetreden bestuurder en 
landbouwkundige van Peureulafr. Ofschoon het 
landschap officieel nog in 10 oeldebalangtjoet- 
schappcn is verdeeld, kent men thans nog maar 5 
oeldebalangtjoets nl. 1. van Blang-Simpo en Ran- 
taupandjang; 2. van Peureulafr; 3. Rambong-pa- 
joeng; 4. Aloee Nirih en Bajeuen; 5. Aloee Lho°. 
Door samenvoeging en het laten waarneinen van het 
ambt wordt getracht het te groote aantal te 
verininderen. De wnd. zelfbestuurder wordt be- 
zokligd met / 300.— ,s maands en krijgt boven- dien 
ecn personeele toelago van /130. — *s maands, een 
toelage voor representatie van / 100.— 's maands, 
een idem voor rcis- en verblyfkosten van / 200.— ‘8 
maands, eh voorts een aandcel in het vastrecht van 
ondernomingen van land bo uw, boschcxploitatie en 
mynbouw. De bantoe en oeldebalangtjocts krijgen 
ook bezoldigiiig en de verschillende toelagon tot 
geringcre bedragen. De inkomsten van do 
landschapskas vloeicn voor- namclijk voort uit: 
Landsschadeloosstelling voor overnamc van het 
rccht van verkoop van opium (G.B. 2-1-000 no. 6); 
Landsschadeloosstelling wegens overnnme van 
tolrechten (G.B. 14-4-1910 no. 5)； 
inkomstenbelasting en crisishcffing； mo- 
torvoertuigen- en I'ijwielbelasting; slachtbelas- ting, 
pantjong-alas, vuurwapcnbelasting, vast recht van 
ondernemingen van landbouw, bosch- exploitatio cn 
mijnbouw; cijns van die ondernemingen (behalve 
van landbouw); grondhuur van erven en 
aanplantingen; verhuur van land- schapsgebouwen 
enz. De uitgaven zijn in hoofd- zaak: restitutiepost, 
vorder voor justitie, voor personeol voor aanslag cn 
inning van bolastingen, collccteloonon, kasbehcor, 
pensioenon en onder- standon, rente opgenomen geld 
bij de Javascho Bank, bezoldiging en toolagen 
zelfbestuurder en 
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ondergeschikte hoofden, bezoldiging schrijvers en 
landschapspolitie, aandeel zelfbestuurder in vast- 
recht en cyns ondememingen, voor kantoor- en 
telefoonuitgaven, onderwijs en genceskundige 
dienst, landbouw, handel en nijverheid, aandeel in 
de kosten van den technischen dienst, voor be- 
vloeiings- en afwateringswerken, onderhoud van 
wegen en bruggen enz. 

MATEN EN GEWICHTEN. (Aanv. DI. II, V (of 
suppl. afl. biz. 219) en VI (of suppl. afl. biz. 797). 
De verplichte ijk en herijk van maten, ge- wichten, 
meet- en weegwerktuigen is thans in ge- heel 
Nederlandsch-Indie ingevoerd, met uitzon- dering 
van de residentie Riouw en Onderhoorig- heden en 
de residentie Westerafdeeling van Borneo. Het 
metrieke stelsel zal met ingang van 1 Januari 1938 
in geheel Nederlandsch-Indie als eenig stelsel 
verplicht zijn. 

Bij Gouv. Besl. van 9 Juli 1934 no. 2S is inge- 
steld een „standaard-commissie voor den meter en 
het kilogram'', aan welke commissie door den 
directeur van Economische Zaken opgedragen is 
„het beheer en deverzorging van deNederlandsch- 
Indische standaarden van den meter en het kilo- 
gram1*. Bij dit besluit zijn tevens als primaire 
standaarden aangewezen: a. een platina-iridium 
streepmaat van X-vormige doorsnede, zijnde no. 27 
van de prototypen van het „alliage van 1874'' en b. 
een verguld koperen tonvormig kilogram, waarvan 
de waarden zijn vastgesteld door het „Bureau 
international des Poids et Mesures'* te Sfevres. Deze 
standaard-commissie (kortweg S.C. genoemd) kan 
voor wetenschappelijke instellin- gen, eventueel 
particulieren, inetingen en weging- en met 
standaardnauwkeurigheid uitvoeren (adres 
Hoofdkantoor IJkwezen Bandoeng). 

NORMALISATIE IN NED.-INDlfi. (Aanv. DI. 
VI of suppJ. afl. biz. 698). Het hoofddoel der nor- 
malisatie is bezuiniging. Zij beoogt deze te verkrij- 
gen door het tegengaan van noodelooze verschei- 
denheid ter bevordering van een meer economische 
goederenvoorziening. Zij is op natuurlijke wijze 
gegroeid, niet alleen als noodzakelijk cor- 
rectiemiddel tegen de onnoodige variatie in af- 
metingen cn kwaJiteiten van producten, voort- 
gebracht door ondernemingen, welke onafiian- 
kelijk van elkaar werken, maar ook als gevolg van 
de geheel uiteenloopende eischen, welke vaak door 
afnemers, eveneens onafhankelijk van elkander, 
worden gesteld. Zij treedt dus naar voren in die 
gevallen, waarin de onderlinge be- langen der 
producenten en hun verhouding tot de consumenten 
in het geding komen. 

De normalisatie is, bchalvc in de in het vorige 
artikel reeds genoemde landen, thans ook ter hand 
genomen in Roemenie, Spanje en Grieken- land. 

De Raad voor de normalisatie in Ned.-Indie 
wordt vertegenwoordigd door een dagelijksch 
bestuur, dat toczicht houdt op de wcrkzaujnhe- den, 
opgedragen aan een te Bandoeng, onder leiding van 
een bezoldigd lioofd, gevestigd cen- traal 
secretariaat. Zoo we! de Hoofdcomniissie voor de 
Normalisatie in Nederland als de Nor- malisatieraad 
kunnen voor de verschillende in behandeling 
genomen onderwerpen commissies van 
deskundigen instellen. De door deze com- missies 
ingezonden voorsteJlen worden eerst gevolgd nadat 
zekerheid is verkregen, dat alle belangen zooveel 
mogelijk worden gediend. Hier- bij wordt voorts van 
de gedachte uitgegaan, 

dat de vastgcstelde normalen slechts ter aanne- ming 
kunnen worden aanbcvolcn; de toepassing van de 
standaardvormen en -voorschriften moet immers door 
haar innerlijke waarde verzekerd zijn. 

De Norinalisatieraad treedt bovendien op als 
vertegenwoordiger in Ned.-Indic van de Neder- 
landsche Hoofdcommissie, in het bijzonder ten aanzien 
van den verkoop en de verspreiding van de uitgegeven 
normalen. In de „ Korte Mede- deelingen van het 
Secretariaat", welke maande- lijks in 1600 exemplaren 
gratis worden verspreid, wordt een kort overzicht 
gegeven van den nor- malisatiearbeid naast de meer 
uitvoerige mede- deelingen, opgenomcn in het door de 
H.C.N.N. uitgegeven periodiek “Normalisatie". 

Voorts draagt de Raad zorg, dat de Neder- landsche 
ontwerp-voorschriften tijdig ter critick worden 
gepubliceerd en dat het Centraal Normalisatie Bureau 
te 's Gravenhage in kennis wordt gesteld met 
eventueele voorsteJlen tot wijziging dan wel 
aanvuHing, welke de toepassing van de voorschriften 
in Ned.-Indie zouden kunnen bevorderen. 

In elke — sedert 1929 ingestelde — Neder- landsche 
nomialisatieconimissie, wordt, in overleg met den 
Norinalisatieraad een z.g. „Indisch Lid" benoemd, 
waardoor reeds van meet af aan rekening kan worden 
gehouden met de eischen, waaraan de 
norniaalvoorschriften voor toepassing in Ned.-Indie 
zullen hebben te voldoen. 

Specifiek Indische normaalbladen zullen slechts bij 
uitzondering worden vastgesteld en slechts dan, 
wanneer bijzondcre cischen zich verzetten tegen het 
gebruik van de Nederlandsche voorschriften, dan wel 
uit de Jndische mnatschappij het verzoek komt tot 
normalisatie van bcj)aa)do objecten en do Rand de 
overtuiging heeft, dat het algemeen belang daamiede 
zal worden gediend. 

Sedert 1932 is hot secretariaat van den Raad tevens 
belast met het corrc8i)on(l<：ntBchiip van het 
Nederlandsch Eloetrotcchnisch (.,'oniite, dat in 
Nederland de International EJectrotechnieal 
Commission vertegenwoordigt. Bovendien heb- ben in 
het Nederlandsche Coznit6 „.I ndisch-des- kundigen" 
zilting, zoodat oj> deze wijze voeling wordt geJiouden 
met de internationale n or in al i- satie op 
electrotechnisch gebied, 

WATERSTAAT. (Aanv. DI. J V). In het laat-上 ste 
decennium (1925-1935) kwamcn ver«eh^idene 
wijzigingen tot stand in de taakverdeeling van de 
verschillende diensten, aan welke een deel van de 
overheidszorg voor de j)ublieke werken, die in 
ruimeren zin kunnen worden samengevat onder het 
begrip ,, water血aat", was toevertrouwd. 

Zoo we rd de in J 915 aan het departement der 
Burger! ijke Open bare Werkcn (B.O. W.) ingestelde 
afdceling Assaineeringswerken in 1925 overgebracht 
naar den Dicnst der Volksgezond- heid (D. V.G.), 
ressorteerende onder het departement van Onderwijs en 
Eercdienst, alwaar een technische afdeeling 
Gezondmakingswerken en Volkshuisvesting we rd 
opgericht (J nd. Stb. 1924 no. 576). De regeering was 
van meening, dat hierdoor een betere sameuwerking 
zou worden verkregen tusschen de hygienisch 
deskundigen en de technisch deskundigen, welke 
samenwer- king een eerste voorwaarde is voor de 
totstand- koming van de werken in het belang van de 
volksgezondheid. Echter verkreeg de evenbe- 
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doelde afdeeling Gezondmakingswerken niet de 
beschikking over het noodige technischo personeel 
voor de uitvoering van nieuwe werken, noch voor de 
exploitatic van drinkwaterleidingen, daar zulks tot 
een te kostbarc personeelsbezet- ting van die 
afdeeling zou leiden. Het departement B.O. W. bleef 
derhalve belast met de zorg voor de uitvoering en de 
cxploitatie van wcrken in het belang der 
volksgezondheid, voor zoover deze zorg niet aan 
anderen (zelfstandige gebieds- deelen) is 
opgedragcn of overgelaten. De daaraan verbonden 
werkzaamheden, w.o. het verificeeren van de 
ontwerpen der door den D.V.G. voor uitvoering 
voorgestelde werken, werden opgedragen aan de 
afdeeling Irrigatie van het departement B.O.W. 
Geleidelyk breidde de afd. Gezondmakingswerken 
van den D.V.G. zich uit. Zoo werd in 1929 als 
onderafdeeling voor het oostelijk deel van den 
archipel een assaineeringskantoor te Soeni.baja 
opgericht. Verder werden, indien de uitvoering van 
nieuwe gezondmakingswerken tot een uitbreiding 
van de B.O.W.-personeelsorga- nisatic zou leiden, 
die werken door de afd. Gezondmakingswerken van 
den D.V.G. zelfstandig aangelegd, derhalve buiten 
bemoeienis van het departement B.O.W. (b.v. de 
drinkwaterleidin- gen van Djainbi, Tabanan en 
D6npasar,^de gezondmakingswerken rondom cie 
hoofdplaats Batavia, cnz.). 
"""Tct evengenoenule assaineeringskantoor te 
Soerabaja word echter in 1932 wederom opge- 
heven in ver ba nd met de zeer ongunstige finan- 
cieele omstandigheden van het Land als gevolg van 
de heerschcnde economische depressie. 

Met de instulling van de provincie West-Java op 
] Januari 1926, Oost-Java op 1 Januari 1929 en 
Midden-Java op 1 Januari J 930 word het be- heer 
van het grootste gedeelte der binnen het gebied van 
die jjrovincies gelegen aan den Lande 
tocbchooreudd watcren aan die provincies over- 
gedragen (art. 12 van de provinciale instellings- 
ordonnantie« rc$p. in I nd. Stb. 1925 no. 378, 1928 
no. 295 cn J 929 no. 227). Uitgezonderd zijn slechts 
de spoellcidingen, die in behccr werden 
overgedragen aan de gclijktijdig ingcstelde auto- 
nome regentscha])pen, terwijl de slechts van 
plaatselijk belang zijndc klcinc waterloopcn als van 
ouds in behcer blcvon bij de d^sa's. Hiermcde ging 
een belangrijk dccl van de waterstaatstaak van het 
Land over op de provinciale besturen. Slechts in 
enkelo z.g. uitgezondorde gebiedon, waar nog zeer 
groote irrigatiewerken in uitvoering waren (de 
Bantam-, Tangerang- en Kra- wangwerken in West-
.Java on de Solovallciwer- ken in OoBt-Java) bleven 
do aan den Lando toe- behoorendo watcrcn 
voorshancls in beheer bij het Land. De overt!racht 
van deze wnteren aan de provincies West- cn Oost-
Java had plaats op 1 Januari 1935 (Ind. Stb. 1934 no. 
550). 

Ook de wegen, die voorheen deela bij het Land en 
deels bij do gcwestelijkc raden in beheer waren, 
kwamen bij de instelling van de provincies en de 
gelijklijdige opheffing van de gowestelijke radon in 
beheer bij de provincies en de autonome re- 
gentschappen. Nuast deze wogen onderscheidt men 
verder nog do wegen, in beheer bij de ge- meenten 
on de diisa's. 

Met de instelling van de drie provincies werden 
voorts de drie vroeger bestaande waterstaatsaf- 
deelingon op Java en Nadoora, aan welke o.m. 

de zorg voor de landggcbouwen was opgedragen, 
opgeheven. Hiervoor in de plaats werden eenige 
ressorten voor de diensten van Landsgebouwen 
ingesteld. Ten aanzien van de Landsgebouwen, 
gelegen buiten die ressorten, namen de provincies de 
uitvoerende taak van het departement B.O.W. over, 
met uitzondering van de gebouwen van den dienst 
van het zout en van de provinciale irrigatiediensten, 
welke gebouwen met die diensten aan do provincies 
in behcer werden overge- dragen. Met ingang van 1 
Januari 1935 werden echter ook de evenbedoelde 
ressorten voor de diensten van Landsgebouwen 
opgeheven, en werden de in die ressorten gelegen 
Landsgebouwen aan de provincies ter verzorging 
gegoven. 

Als landsdiensten bleven voorts bestaan de 
diensten der z.g. bedrijfshavens, te weten de groote 
havens Tandjoengpriok, Semarang en Soerabaja en 
de onder deze havens ressorteeren- de kleine 
bedrijfshavena, alsmede de rechtstreeks onder het 
departement B.O.W. ressorteerende kleine haven 
Tjilatjap. 

Wat de organisatle'van den waterstaatsdienst in 
de provincies betreft, verdient vermelding, dat de 
vroegere Landsirrigatieafdeelingen als provinciale 
irrigatieafdeelingen gehandhaafd bleven. Daarnaast 
werden z.g. districtsdiensten ingesteld, aan welke in 
het bijzonder de zorg voor bruggen en wegen, de niet 
in bedrijf genomen kleinere havens en de gebouwen 
was opgedragen. Als overkapping van de irrigatie- 
en districtsdiensten werd in elke provincie een 
hoofdkantoor van den provincialen waterstaat 
ingesteld. 

Geleidelijk werden in de provincies West- en 
Alidden-Java als bczuinigingsmaatregel de dis-
trictsdiensten en de diensten der provinciale 
irrigatieafdeelingen samengevoegd tot de diensten 
der pro vinciale waters taatsafdeelingen. Slechts in 
de provincie Oost-Java werd tot heden (1936) deze 
reorganisatie niet ingevoerd, daar het betrokken 
provinciaal bestuur van oordeel is, dat een goede 
verzorging van de beide diensten niet gewaarborgd 
kan worden, indien zij onder 66n leider worden 
geplaatst. Slechts in de aan die provincie 
overgedragen dienst der Solovallei- werken bleven 
als v66r do ovcrdracht de irriga- tiedienst on de 
districtsdienst samengevoegd 

Werden aanvankclijk de groote waterstaats- 
werken binnen de provincies, waarvan de uitvoering 
de financieele draagkracht van die zelfstandige 
gebieclsdeelon te boven ging, als Lands- werk tot 
stand gebracht door hot personoel van de provincie, 
met ingang van 1 Januari 1935 worden die werken 
als provinciaal werk tot stand gebracht met subsidic 
van hot Land (Ind. Stb. 1934 no. 548). Ook do 
laatstgenoemde regeling houdt in, dat de ontwerpen 
voor die werken als voorheen door de Regeering 
moeten worden bo- krachtigd na ingewonnon advies 
van den direc- teur van Vcrkeor en Waterstaat, op 
wiens departement die ontwerpen aan een nadore 
beoor- deeling worden onderworpen. 

By Ind. Stb. 1934 no. 547 werden voorts rege- len 
gesteld botreffonde het door den Gouverneur- 
Goneraal uit te oefenen toezicht op do uitoefoning 
van de waterstaatstaak in het algemeen door do 
provincies. 

Een moeilijk vraagstuk bij do instelling van do 
provincies vormdo do personoelsvoorziening tor 
behartiging van de aan die gebicdsdeelcn opge-
dragen waterstaatstaak. Die gobiedscleelen kre- 
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gen n.l. bij haar instelling de bevoegdheid tot het 
aanstellen van eigen pcrsoneel. Het van de op- 
geheven locale ressorten vrijgekomen water- 
staatspersoneel werd al dadclijk bij de instelling van 
de provincies in provincialen dienst overgenomen. 
Voorts werden door de eerst ingestelde provincie 
West-Java nog ecnige Landswater- staatsingenieurs 
in dienst gen omen. Het overige benoodigde 
personeel werd door het Land ter beschikking van 
de provincic gesteld. O.m. uit financieelc 
overwegingen (inkoop in het locaal pensioenfonds) 
kon het vorenbedoeld systeem van overgang van 
Landsingenieurs in provincialen dienst niet 
algemeen toegepast worden. Doch ook do directeur 
B.O. W. maakte tenslotte bezwaar tegen verderen 
overgang, daar gevrcesd werd voor cen ontwrichting 
van den Landswater- staatsdienst. De Regeering 
vaardigdc dientenge- volge een verbod uit tot 
overgang van het hoogcr en middelbaar 
Landswaterstaatspersoneel in dienst dcr provincies. 
De provincie West-Java ging toen over tot de 
aanstelling van eigen wa- terstaatspersoneel, dat 
aangeworven werd op de vrije arbeidsmarkt. Daar 
een consequente toepassing van dit systeem 
uiteindelijk zou leiden tot een zeerschadelijk 
overcompleet van Landsperso- neel, werd door de 
Regeering ook de aanwerving van eigen personeel 
door de provincies aan be- perkende bepalingen 
gebonden. Deze oplossing voldoet over het 
algemeen de provincies nict, daar deze zelfstandige 
gebiedsdeelen zich nog op het standpunt stellen, dat 
zij voor de vervulling van de haar opgedragen 
verantwoordclijke wa- terstaatstaak de beschikking 
diencn te hebben over het noodige personeel, 
waarover zij de voile zeggcnschap hebben. Een 
oplossing van (lit jnoeilijke personeelsvraagstuk is 
thans (begin J 936) nog niet gevonden. 

Als gevolg van den algeincenen drang naar be- 
zuiniging in verband met den sinds 1930 steeds 
ongunstiger wordenden toestand van 's Lands 
financien werd met ingang van I Januari J 934, met 
gelijktijdige opheffing van de dej)artementen der 
Burgerlijke Openbarc Werken en van Gou- 
vernements Bedrijven, ingesteld het departement 
van Verkeer en Waterstaat (Ind. Stb. 1933 no. 509 
j°. 1934 nos. 603 en 704). Hiermede waren wederom 
onder 6en departement allc takken van dienst en 
staatszorg tezamen gebraclit, die bc- trekking 
hebben op het verkeerswezen. De af- deeling I 
rrigatie en Assaineering van het departement werd 
in den loop van 1934 uitgebreid met de afdeeling 
Waterkracht van de voorheen onder het departement 
van Gouvernements Bedrijven ressorteerende dienst 
voor Waterkracht en Elec- triciteit (Ind. Stb. J 934 
nos. 565 en 578). 

Mede als gevolg van de inkrimping van de 
werkzaamheden aan de dei)artcmentsftfdee]ingen 
Gebouwen en Bruggen en Wegen, werden deze 
beide afdeelingen samengevoegd. 

Met ingang van 1 Januari 193G werd voorts het 
Centraal Waterschapskantoor voor de Vor- 
stenlanden opgeheven en werden de Vorsten- 
Jansche waterschappen onder 66n leidcr gebracht 
(Ind. Stb. 1935 no. 451). 

In de Buitengewesten zijn geleidehjk eveneens 
als bezuinigingsmaatregel de drie inspccties voor 
waterstaatsaangelegenheden opgeheven. 

De sterke inkrimping van personeel leidde er 
voorts toe, dat steeds meer werd overgegaan tot het 
uitvoeren van werken in aanneming. Als ge 

volg hiervan werd de noodzaak gevoeld tot het 
vaststcllcn van nieuwe regiementen op het hou- den 
van open bare aanbestedingen en van aanbe- 
stedingen met beperkte inededinging (Ind. Stb. 1933 
no.l46),/ 

TASIKMAiLAJA. (Aanv. DI. IV). Regentschap 
van de residentie Priangan, provincie West-Java. 

Bij de instelling van de provincie West-Java werd 
o.a. gevormd de residentie (afdeeling) Oost- 
Priangan, omvattende de regentschappen Ga- roct, 
Tasikmalaja en Tjiamis, met hoofdplaats 
Tasikmalaja. Bij de reorganisatie, wclke op 1 No-
vember 1931 werd ingevoerd (Ind. Stb. 1931 no. 
425), werd de residentie Oost-Priangan opgeheven 
en met Midden-Priangan vereenigd tot de residentie 
Priangan. 

Het regentschap Tasikmalaja heeft een uitge- 
strektheid van 4608 km2 en is het oostelijkste 
regentschap dcr residentie Priangan. Tot dit re- 
gentschap behoort het eilandje Noesa Were, groot 士 
*/a km2. Het regentschap telde tijdens de volkstelling 
van 1930 een be vol king van 88G.973 zielen, 
waaronder 658 Europeanen en 4617 Chi- neezen. 

Het regentschap wordt begrensd: ten Westen door 
het regcntschap Garoet; ten Zuiden door den 
Indischen Oceaan ； ten Oosten door de Tji- tandoej, 
die het scheidt van de provincie Midden- Java； ten 
Noorden eveneens door de Tjitandoej, die het 
schoidt van de regentschappen Tjiamis en 
Madjalengka, terwijl de Goenoeng Tjakraboeana de 
grens vormt met het regentschap Soemedang. 

Het regcntschap bestaat uit ] 0 districten : Tjia- 
wi, Tasikmalaja, Manondjaja, Band jar, Pangan- 
daran, Tjidjoelang, Tjikatonias, Karangnoeng- gal, 
Taradjoe en Singaparna. 

De spoorlijn Bandoeng-Jogjakarta loopt langs de 
noordgrens van het regcntschap. J'ramwegen zijn 
aangelegd van Tasikmalaja naar Singajjarna cn van 
Bandjar via Kalipoetjang naar J'j id joe- lang. 
PJannen hebben bestaan om d<- luatste lijn langs de 
zuidkust te verlcngen tot Parncungpeuk, waar 
aansluiting zou worden verkregen op de 1 ijn 
Tjibatoe-Tjikudjang, die eveneens tot Pameung- 
peuk zou worden doorgetrokken. Het regent- schaj) 
bezit ongevccr 450 km per auto berijdbaro wegen, 
waaronder in de districten Tasikmalaja, Singaparna 
en Tjiawi zeer vole disawegen. 

Er zijn ± J 60 erfpachtspcrceelen, samengevat in 
土 50 ondcrneiningen. 

Jn het district Karangnocnggal vindt exploita- tie 
van maugaanertsen pJaats door eon Europce- sche 
maatschappij, terwijl eveneens mangaan- en 
koperertsen worden gevonden in het aangrenzen- dc 
district Tjikatomas. 

J n de noordclijke districten leeft de bevolking 
grootendccls van den verbouw van sawah-padi en 
van de klappcrteelt; in de zuidelijke districten wordt 
naast de klapperteclt zeer veel aan vruch- tenteelt 
gedaan (doerian, manggistan, doekoeh, rnmboetan), 
terwijl de hoeinnbouw (verbouw van padi op droge 
gronden, die cens in de 3 tot 5 jaar worden beplant) 
er nog op groote schnal wordt be- oefend. In het 
district Tjiawi en het daarbij aan- sluitende gedeelte 
van het onderdistrict Indi- hiang (district 
Tasikmalaja) vindt inen, in don vorm van 
huisindustrie, de hoedenvlechtery. Voor het grootste 
deel gaan deze hoeden in onge- bleekten toestand 
naar Tangcrang, wanr zij ver- der worden bewerkt 
(inaandelijkschc uitvoer per S.S. in het Iste kwartaal 
1935 士 10.000 kg). In 



TASIKMALAJA—BANDJAR. 1651 

het district Singaparna bestond voor het intre- den 
van de huidige malaise een bloeiende vlecht- 
werkindustrie, welke Industrie thans echter zeer is 
ingekrompen. In de kota Tasikmalaja en om- geving 
zijn nog vele batikkerijen, terwijl de pa- 
joengindustrie de laatste jaren een zeer grooto vlucht 
heeft genomen. De uitvoer van pajoengs naar andere 
gedeelten van Java, naar Sumatra, Borneo en 
Celebes wordt geschat op 50.000 stuks per maand. 
Voorts wordt uit de districten Manon- djaja en 
Tjikatomas maandelijks 土 15.000 kg citronella-olie 
uitgevoerd, in meerendeels zeer priinitieve 
Chineesche en inheemsche fabriekjes bereid uit 
serdgras. 

Vermelding verdient ten slotte de ontginning, 
grootendeels door Javanen, van de Rawah Lak- bok 
en de Rawah Bijoek, een moerassen-com- plex op 
den westelijken oever der Tjitandoej tus- schen 
Bandjar en Kalipoetjang. In de afgeloopen 10 jaar is 
onder leiding van den regent 土 14.000 ha 
moerasgrond geschikt gemaakt voor beplan- ting en 
wel bijna geheel met inlandsche hulpmid- delen. 

TASIKMALAJA, (Aanv. DL IV). District met 
gelijknainige hoofdplaats van het gelyknamig 
regentschap, residentie Priangan, provincie West- 
Java, met een oppervlakte van 177 km2. Het district 
telt 3 onderdistricten en 30 dfesa's. De bevol- king 
bedroeg op 1 Januari 1935 83090 zielen, waaronder 
539 Europeanen en ± 2300 Chineezen. 

Men vindt er een uitgebreide pajoengindustrie, 
uitgeoefend als huisnijverheid, terwijl de vroeger 
bloeiende batikindustrie, tengevolge der malaise, 
zeer is tcruggeloopen. 

TASIKMALAJA. (Aanv. DL IV). Hoofdplaats 
van het gelijknamige regentschap, residentie 
Priangan, provincie West-Java. Het ligt aan de 
spoor]iji) van Bandoeng naar Jogjakarta en aan den 
zuidclijken autoweg van Bandoeng naar Midden-
Java. 

Het had ten tijde vmi de volkstelling van 1930 
ruim 25.000 inwoners, waaronder ± 2000 Cbinee- 
zen en 土 500 Europeanen. Men vindt er een groo- 
tc moskce on een uitgestrekte pasar, welke door den 
regentscI)apsraad wordt beheerd. Er is een 
watcrieiding, waardoor een zeor fraai gelegen 
zwembad kon worden aangelegd. In 1929 kwam de 
stad in het bezit van electrisch licht. Er be- staat ccn 
bcJangrijkc pajoeng- cn batikinduHtrie, welke 
laatste zeer door de malaise heeft gelcclen. 

TJIAWI. (Aanv. .DL IV). District met gelijkna- 
migo iioofclplaats van het regcntschap Tasikma- 
laja, residentie Priangan, provincie West-Java, met 
een oppervlakte van 252 km2. Het district telt 4 
onderdistricten en 46 dMa's. Op grooto schaal 
worden hier pan dan- en panamahoeden gc- inaakt. 
De bevolking bedroeg op 1 Januari 1935 139.266 
ziolcn, w.o. 259 Chineozcn en 3 Euro- peanciv 

MANONDJAJA. (Aanv. DI. II). District met 
gelijknainige hoofdplaats van het rcgentschap. 
TaBikinalaja, residentie Priangan, provincie West- 
Javn, inet een oppervlakte van 262 km，. Het dis-
trict omvut 2 onderdistricten en 23 d&sa's. J)o disa 
Manondjaja is thans ecn stille binnenplaats, slechts 
opvallend door de groote aloen-aloen, waaraan de 
vroegero assistent-rcsidents- (thans wedana-
)woning benevens de zeer groote moskco liggen. Do 
bevolking bedroeg op 1 Januari 1935 86.812 zielen, 
w.o. 157 Chineezen en 21 Europeanen. 

MANGOENREDJA. (Aanv. DI. II). Tot 1901 
hoofdplaats der afdeeling Soekapoerakolot, daar- na 
der controle-afdeeling van dien naam van de afdeeling 
Tasikmalaja, residentie Preanger-Re- gentschappen. 
Bij de instelling van de autonome regentschappen op 
1 Januari 1926 werden de con- trole-afdeelingen alle 
opgeheven, zoodat Ma- ngoenredja thans een gewone 
ddsa is, reeds geheel overvleugeld door de op 士 5 km 
afstand gelegen districtshoofdplaats Singaparna. 

SINGAPARNA, (Aanv. DI. III). District, met 
gelykuamigc hoofdplaats, van het regentschap 
Tasikmalaja, residentie Priangan, provincie West- 
Java. Het district telt 4 onderdistricten en 39 desa's en 
beslaat een oppervlakte van 476 km2. De vanouds 
bekende vlechtwerkinduatrie in dit district heeft zeer 
door de crisis geleden. Ook de bezitters der 
uitgestrekte bevolkingstheetuinen zijn door de malaise 
zwaar getroffen. De hoofdplaats bezit een druk 
bezochte pasar, beheerd door den regentschapsraad. 
De bevolking bedroeg op 1 Januari 1935 130.187 
zielen, waaronder 234 Chineezen en 12 Europeanen. 

TARADJOE. (Aanv. DI. IV). District, met 
hoofdplaats Deudeul, van het regentschap Tasik-
malaja, residentie Priangan, provincie West- Java, met 
een oppervlakte van 340 km2. Het district telt 3 
onderdistricten met 21 desa's. Taradj oe is bekend om 
de groote uitgestrektheid der bevolkingstheetuinen 
van uitstekende kwaliteit, die het bezit. De bevolking 
bedroeg op 1 Januari 1935 74.379 zielen, w.o. 96 
Chineezen en 21 Europeanen. 

KARANGNOENGGAL. (Aanv. DL II). Dis- 1 trict, 
met gelijknamige hoofdplaats, van het regentschap 
Tasiknmlaja, rqsidentie Priangan, pro- vincic West-
Java, groot 560 km2, omvattende 3 onderdistricten met 
20 dMa's. De N.V. Maat- schappij tot Exploitatie der 
Pamanoekan- en Tjiasenilanden bezit in dit district 
uitgestrekte erfpachtsperccelen, bcplant met thee en 
rubber en tezamen bekend onder de benaming： 
Landen aan de Zuid. Er worden hier mangaanertsen 
ge- vonden, die sinds eenige jaren door een Europee- 
sche inaatschappij worden ontgonnen. Uit het 
zuidelijk deel van het district vindt nog veel uitvoer 
van boschproducten plaats. In de kampoeng 
Painidjahan der dosa Bongas ligt begraven het 
stoffelijk overschot van Sjech Abdoelmoehji, die 
begchouwd wordt als de grondvester van den Islam in 
dezo strekon. Vooral oinstreeks de herden- king van 
Mohammad's geboorte- en sterfdag ko- men van heel 
Java bedevaartgangers naar dezo plaats (zie over dit 
heiligdom voorts Dr. G. F. Pij- per： Fragmenta 
Islamica, biz. 41, v.). De bevolking bedroeg op 1 
Januari 1935 68.30-1 ziclcn, w.o. 91 Chineezen en 48 
Europeanen. 

TJIKATOMAS. (Aanv. DL IV). "District, met、 
gelijknamige hoofdplaats, van het regentschap 
Tasikmalaja, residentie Priangan, provincie West- 
Java, met een oppervlakte van 522 km2, omvattende 3 
onderdistricten met 21 ddsa,s. Dit district telt nieer dan 
40 citronella-oliefabriekjcs, gedreven zoowel door 
inheemschen als door Chineezen. Een uitgestrekt 
areaal is dan ook met sere-gras bcplant. Uitvoer van 
vruchten en boschproducten vindt op grooto schaal 
plaats. De bevolking bedroeg op 1 Januari 1935 
64.035 ziclen, w.o. 38 Chineezen en 2 Europeanen^/
 - 

BANDJAR. (Aanv. DI. I). District, met namigo 
hoofdplaats van het regentschap Tasik- 
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a, residentie Priangan, provincie West- 
met een oppervlakte van 土 830 km2, om- 

vattende 4 onderdistricten met 28 dfcsa's. De ont- 
ginning van de Rawah Lakbok (zie onder Tasik- 
malaja) heeft de hoofdplaats Bandjar een nieu- 
wen stoot vooruit gegeven. Bandjar ligt aan de 
spoorlijn en den zuidelijken verbindingsweg Ban- _ 
doeng-Jogjakarta en is het beginpunt der tram- 
Iyii'via

，
^Bandjarsari, Kalipoetjang en Panganda- 

ran naar Tjidjoelang. De bevolking bedroeg op 1 
Januari 1935 土 20.000 zielen, w.o. 998 Chineezen 
en 68 Europeanen. 

BAND JARS ARI. Hoofdplaats van het gelijkna- 
mige onderdistrict van het district Bandjar, re- 
gentschap Tasikmalaja, residentie Priangan, pro- 
vincie West-Java. Het is het centrum van het 
groote complex drooggelegde gronden der Rawah 
Lakbok cn Rawah Bijoek (zie onder Tasikmalaja) 
waardoor de plaats een periode van grooten bloei 
tegemoet gaat. Het is gelegen aan de tramlijn 
Bandjar-Tjidjoelang en bezit/een druk bezochte 
pasar, in beheer bij de desa,z/ 

PANGANDARAN. (Aan《DI. III). District, met 
gelijknamige hoofdplaats, van het regentschap 
Tasikmalaja, residentie Priangan, provincieWest- 
Java, groot 492 kmz, en omvattende 4 onderdis- 
tricten met 26 d6sa*s. Op aanstichting van den 
Regent van Tasikmalaja heeft zich de laatste ja- 
ren een vrij aanzienlijke vischvangst met sleep- 
netten ontwikkeld in de Dirk de Vriesbaai, dicht 
bij de pasanggrahan. De klapperteelt heeft in het 
zuidelijk deel van het district een hooge vlucht 
genomen. De bevolking bedroeg op 1 Januari 
1935 70.307 zielen, w.o. 261 Chineezen en 18 Eu- 
ropeanen,- 

PANAUDJOENG. (Aanv. DI. III). Hetschier- 
eiland Panandjoeng is bij Ind. Stb. 1934 no. 665 
tot natuurmonument verklaard. 

TJIDJOELANG. (Aanv. DI. IV). District met 
gelijknamige hoofdplaats van het regentschap Ta- 
sikmalaja, residentie Priangan, provincie West- 
Java, groot 435 km2, omvattende 3 onderdistric- 
ten met 23 ddsa,s. Langs de zuidkust vindt men 
veel aanplant van nipah-palmen en van klappers. 
In de disa Tjigoegoer, hoofdplaats van het gelijk- 
namige onderdistrict, woonteen bevolking, die tot 
voor kort haar huizen op den grond bouwde in 
plaats van op neuten； zij houdt runderen in plaats 
van karbouwen en de Soendasche taal, die zij 
spreekt, bevat verschillende Javaansche woorden. 
Volgens de overlevering zyn zij de afstammelin- 
gen van een groep Javanen, daarheen gevlucht 
na afloop van den Java-oodog (1825-1830). De be- 
volking bedroeg op 1 Januari 1935 51.716 zielen, 
w.o. 48 Chineezen en 10 Europeanen. 

PAMIDJAHAN. Zie KARANGNOENGGAL. 
PREANGER-STELSEL. (Aanv. DI. III). Het 

literatuuroverzieht (biz. 508) aan te vullen met: 
yJ. W. de Klein, Het Preangerstelsel (1677-1871) 
en zijn nawerking, Delft, 1931. 

KALIPOETJANG. (Aanv. DI. II). De motor- 
bootverbinding tusschen Kalipoetjang en Tjila- 
tjap heeft veel van haar beteekenis verloren sinds 
er een voor auto% berijdbare weg van Bandjar 
via Sidaredja en Madjenang naar Banjoemas 
loopt. Slechts vindt nog veel afvoer van klappers 
naar coprafabrieken in Tjilatjap plaats. 

RAWAH-LAKBOK. Zio TASIKMALAJA. 
RAWAH-BIJOEK. Zie TASIKMALAJA. 
SUMATRA'S WESTKUST. (Aanv. DI. IV). 
B e 81 u u r. Bij Ind. Stb. 1929 no. 100 werd aan de 

Inlandsche gemeenten het recht toegekend om 
onder toezicht van het hoofd van gewestelijk be- 
stuur belastingen to heffen; ingevolge Ind. Stb. 1929 
no. 101 zijn zij eveneens bevoegd om binnen 
bepaalde grenzen op overtreding van haar ver- 
ordeningen straffen te stellen. 

In 1915 (Ind. Stb. 1915 no. 493) word de gou- 
verneur vervangen door een resident. Bij Ind. Stb. 
1921 no. 798 werd de afdeeling Koerintji der 
residentie Djambi van dat gewest afgescheiden en 
met ingang van 1 Januari 1922 aan de residentie 
Sumatra*s Westkust toegevoegd (Ind. Stb. 1921 no. 
799). Bij Ind. Stb. 1925 no. 354 is het grondgebied 
der onderafdeeling Batoe-eilanden der afdeeling 
Padang van de residentie Sumatra's Westkust 
afgescheiden en met ingang van 1 Januari 1926 bij 
de residentie Tapanoeli gevoegd (Ind. Stb. 1925 no. 
355). 

Bestond de residentie Sumatra's Westkust vol-
gens de reorganisatie van 1913 uit 8 afdeelingen, 
welke onderverdeeld waren in 23 onderafdee- 
lingen, bij de reorganisatie in 1929 (Ind. Stb. 1929 
no. 162 jo. 1930 no. 13) werd het aantal afdeclingen 
— elk staande onder een assistentresident —met 
twee verminderd, terwijl het aantal 
onderafdeelingen tot 19 werd terugge- bracht. 

Bij Ind. Stb. 1935 no. 450 word het aantal af- 
deelingen met ingang van 1 Januari 1936 op- nieuw 
met 1 verminderd. Sindsdien is de ad- ministratieve 
indeeling en het zielental (volgens volkstelling 
1930, achter den naam van elk res- sort tusschen 
haakjes vermeld) van de residentie Sumatra's 
Westkust als volgt (besluit resident Sumatra's 
Westkust ddo. 8 October 1935 no. 457): 

I. de afdeeling Padang (408.356), bestaando uit 
de onderafdeelingen Padang (148.315), Painan 
(140.560),Koerintji-Indrapoera (10U8J) en Mcn- 
tawei eilanden (18.000); 

IL de afdeeling Tan ah Datar (453.30-1), be- 
staande uit de onderafdeelingen Batipoeh on X Koto 
(66.926), Fort van dor Capellen (J56.277) en 
Pariaman (230.101); 

III. de afdeeling Agam (430.877), bestaande uit 
de onderafdeelingen Oud-Agam (192.249), 
Manindjau (103.718), Loobock Sikaping (51.555) 
en Ophir (83.356)； 

IV. do afdeeling L Koto (259.575), bestaande 
uit de onderafdeelingen Pajokoemboeh (127.303), 
Soeliki (69.483) en Bangkinang (62.789); 

V. de afdeeling Solok (335.420), bestaando uit 
de onderafdeelingen Sawah Loento (44.227), Solok 
(123.442), Alahan Pandjang (58.181), Moeard 
Laboeh (42.446) en Sidjoendjoeng (G7.124). 

M i d d e 1 e n van best aa n. In 1934 bedroeg het 
aantal erfpachtsperceelen 66 met een oppor- vlakte 
van rond 70.000 ha, beplant met koffie, thee, rubber, 
kina en een klein gedeelte met klappers. De beplante 
oppervlakte bedroeg ongevoer cen vijfde van de 
total© grootte der perceelcn. Kleine gedeelten 
daarvan bovinden zich in de Be- neden-
landen,voornamelijk met klappers beplant, maar 
hoofdzaak is de koffiecultuur in het Moearo 
Laboehsche en de Ophirdistricten, terwijl daar- 
naast de theecultuur van beteekenis bogint to wor- 
den voornamelijk in Koerintji on Moearo Labooh. 

De rijstcultuur der bevolking levert een surplus 
op, dat aan de ondernemingen verkocht wordt voor 
de voeding dor koelies. Do belang- 
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rijkste cultuur, die het mcost bijdraagt tot den 
handelsomzet, is die van de koffie, welke in 1908 
als dwangcultuur is opgeheven. Van de voor- 
naamste haven Padang werden uitgevoerd: 
van 1905t/m 1909：15.808.000kg koffie 

„ 1910 „ 1914: 13.400.000 ,, „ 
,,1915 ,, 1919: 21.232.000 ,, „ 
,,1920 ,, 1924：31.254.000 ,, ,, 
,,1925 ,, 1929: 81.287.000 ,, ,, 
,,1930 ,, 1934：71.701.000 ,, „ 

Sumatra's Westkust is een cler belangrijkste 
productiegebieden van copra in Nederlandsch Indie. 
In 1905 werden uitgevoerd 6660 ton； in 1914: 
18833 ton; in 1919: 39671 ton; in 1924： 23129 ton
； in 1929: 32540 ton en in 1934： 18114 ton. 

De tabaksverbouw is vrij omvangrijk, vooral 
nabij Pajokoemboeh. De tabak wordt uitgevoerd als 
kerftabak en is van goede kwaliteit. Export heeft 
uitsluitend plaats naar de Straits Settlements. Java 
en verse hi lien de deelen van Sumatra. In 1914 
bedroeg de totale uitvoer 1.492.000 kg, waarvan 
ongeveer de hclft naar de Straits ging; in 1919 
bedroeg deze uitvoer: 1.477.000 kg; in 1924 
597.000 kg; in 1929: 1.100.000 kg; in 1934： 
258.000 kg. 

In 1931 bedroeg de thee-uitvoer 624.000 kg en in 
1934： 1.588.000 kg. 

De daniar, die te Padang bij de diverse hande- 
laars en tusschcnhandelaars komt, kan uit ver- 
schillende streken afkomstig zijn. In het gewest zelf 
zijn plaatsen van herkomst: de omstreken van Air 
Hadji, Sidjoendjoeng, Poelaupoendjoong 
Boengoes, Pai nan, Loeboek Aloeng Kajoetanam, 
Air Bang is, Rao, Balai Selasa, Fort de Kock en 
Pajokoemboeh. Buiten het go west kan dit bosch- 
product afkomstig zijn van Kroe, Bintoehan, 
Benkoelcn, Moko 2, Poelau Tello, Sibolga, Natal, 
SingkeJ, Sinabang, Langsa. In den handel te Padang 
kent men cvenals op Palembang, Ben- koelcn en 
"I'clockbetoeng twee damar-soorten nl.: de witte 
dainar (damar poctih of damar mata koetjing), die 
de grootste handelswaarde verte- genwoordigt en do 
zwarte damar (damar itain), die de minsto waarde 
heeft. Onder verschillcndo namen, afhnnkelijk van 
de vermoedelijke plaats van herkoinst, of cenvoudig 
onder den naam van damar poetib of damar itam, 
wordt dit product door de verzamelaara en 
tusachenhandelaars aan de groothundelaren te 
Padang verkocht. Van de overige boschproducton 
heeft allcen rotan nog eenige be tec ken is; het 
hoofdproductiegobied hiervan zijn de Mentawoi-
eilanden, waar do be- kende rotun sago voorkomt. 

Wat do vccteelt betreft is hot gewest Sumatra's 
Westkust verdeeld in tweo vccartsenijkundigo 
ainbtskringcn, t.w. Padang en Fort de Kock. Do 
veestapel in het gewest bestond op ultimo 1933 uit 
12457 paarden, 9250(5 runderen, 76490 buf- fcls, 
2531 vurkens, 1515 schapen en 32239 geiton. 

Speciaal in de Bovenlanden is de paardonfok- 
kerij nog van vrij grooto beteokenis. Do animo voor 
do paardenteelt is dan ook nog aanzienlyk. Sinda 40 
jaren wordt do verbotering van het paard gezocht in 
kruising van het inheomscho paard met volbloed 
sandels en in de laatste jaren ook met do door het 
Gouvernementsfokstation Padang Mangatas (bij 
Pajokoemboeh) afgelovordo sandel-arabische 
hengsten. Genoemcl fokstation tracht vorder het 
gewest van goede hengston to voorzien. De 
bemoeienissen mot do paardonfok- 

kerij hebben inderdaad geloid tot succes. Er is thans 
cen good type gebruikspaard met voldoende 
schofthoogte, goed temperament en behoorlijke 
uithouding. Van belang voor de paardenfokkerij zijn 
de jaarlijksche races, die waarlijk echte volks- 
feesten zijn geworden. Ultimo 1933 waren er in het 
gewest geopend 13 hengstenstations met een sterkte 
van 36 hengsten, waarvan er 9 in reserve aan het 
fokstation Padang Mangatas. 

De belangrijkheid van den runderstapel neemt 
hoc langer hoc meet toe. Het Sumatraansche rund is 
echter te klein van stuk dan dat er behoorlijke 
trekdiensten mede kunnen worden verricht. Ook de 
waardo als slachtvee van het inheemsche rund is 
door zijn geringe grootte niet hoog. Het 
Gouvernement tracht hierin verbetering te bren- gen 
door kruising met Bengaalsche stieren van het 
fokstation Padang Mangatas. De door deze kruising 
ontstane runderen zijn inderdaad for- scher, grooter 
en sterker dan het oorspronke- lyke Sumatraansche 
rund. 

In de moerassige gebieden en in streken met 
zware sawahgronden zal de buffelstapel steeds van 
beteekenis blijven. Behalve de keuringen van 
vrouwelijk vee voor de voortteling wordt aan dit 
onderdeel van den veestapel van overheidswege 
weinig gedaan. De teeltkeus wordt geheel aan do 
bevolking overgelaten. Van den kleinveesta- pel is 
de goitenfokkerij van belang. Overal tracht men de 
inheemsche geit meer massa te geven door haar te 
kruisen met etawah-bokken. 

In- en uitvoer van vee zijn niet belangrijk. De in- 
en uitvoerhaven is Emmahaven. Invoer van grootvee 
(buffels) heeft plaats uit P. Simeuloee en van varkens 
uit Nias. In een geringe hoeveel- heid wordt 
slachtvee van Emmahaven naar de Mentawei-
eilanden uitgevoerd. Overal op de plaatson van 
eenige boteekenis zijn veepasars aanwezig, alwaar 
vee voor do fok, de slacht en als trokvee ten verkoop 
wordt verhandeld. Deze pasars, die in den regel eens 
per week worden gehouden, beheerschen den 
geheelen veehandel. Koop en verkoop van vee in de 
kampoengs hebben ook plaats, doch deze zijn van 
geringe beteekenis. Behalve in de gemeente Padang, 
die over een cigen veterinair-hygienischen dienst 
beschikt, zijn in het geheele gewest met het toezicht 
op de veterinair-hygiene belast de ambtenaren van 
don Burgerlijken Veeartsenij- kundigon Dienst. Op 
de grootere plaatson zijn slachthuizen, slachtplaatsen 
en vleeschverkoop- plaatsen. Mot de vlceschkeuring 
z$n daartoe speciaal aangcstolde keurmeesters 
belast. 

V erk e e r. De rosidentie Sumatra's Westkust 
heeft cen uitgebreid net van goede, verharde 
verkeerswegen. De groote verkeerswegen hebben 
een totalo longte van rond 1600 km, waarvan rond 
100 km geasfaltoord zijn. Van doze voor- uaainsto 
verkeerswegen verclionen vooral vor- melciing do 
weg van Padang naar Fort de Kock en verder 
noordwaarts over Looboek Sikaping en Rao naar de 
resideutio Tapanoeli, die van Fort do Kock 
oostwaarts naar Pajokoemboeh on over Bangkinang 
naar Pakan Baroo (S.O.K.), en dio van Padang 
zuidwaarts naar Soengai Penooh (Koorintji). Vorder 
vormt de z.g. Midden-Suma- traweg van 
Sidjoendjoeng naar hot Oosten de verbinding van 
Sumatra's Westkust met Djaiubi. Deze wog is tot 
Sitioong gereed en voor het verdere gedeelto in 
aanleg, doch reeds thans berijdbaftr voor 
persononauto*s, behalvo bij zwaro regens 
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De in 1915 geopende Gouvernements-auto- 
diensten zijn in 1931 opgeheven. Verscheidene door 
particulieren geexploiteerde autobussen 
onderhouden thans het verkeer tusschen de ver- 
schillende plaatsen. 

PAJdKOEMBOEH. (Aanv. DI. III). Onderaf- 
deeling der afdeeling L Koto (zie VIJFTIG KOTO), 
residentie Sumatra's Westkust, met ge- lijknamige 
hoofdplaats, standplaats van den assistent-resident, 
en verdeeld in de vier onder- districten Paj 
okoemboeh, Loehak, Tandjoeng Pati en Koto Baroe-
Sialang. 

De onderafdeeling is zeer dicht bevolkt (zij telde 
in 1930: 127.303 zielen). Bij de gewestelijke 
reorganisatie in 1929 (Ind. Stb. 1929 no. 162)is de 
afdeeling L Koto verdeeld in de 3 onderafdee- lingen 
Pajokoemboeh, Soeliki en Bangkinang. Van het even 
buiten de hoofdplaats Pajokoem- boeh gelegen 
Sarilamak voert een weg, loopende door de Pintoe -
Arigln (windpoort) naar de Mahat en vervolgens via 
Bangkinang naar de haven' Pakan Baroe in de afd. 
Bengkalis in Sum. Oost- kust (163 km), zoomede een 
weg naar de zeer bczienswaardige Harau-kloof 
(watervallen, bad- gelegenheid en echo). 
Pajokoemboeh is verder door een goeden weg 
verbonden met Fort de Kock (33 y2 km), waarvan 
over Piladang een zijweg voert naar Fort van der 
Capellen (38 km), welke weg dus geheel met een 
westelijke bocht om den Sago heenloopt. Tenslotte 
voert een groote weg ten Oosten van den Sago, 
zuidwaarts naar Boeo. Een zylyntje van den West-
Sumatra spoorweg van Pajokoemboeh naar 
Limbanang is met ingang van 1 October 1933 
opgeheven. Ter hoofdplaats zijn een Hollandsch-
Inlandsche school, een Roomsch-Katholieke Holl.-
Chineesche school, drie Gouvernements Inlandsche 
scholen der 2de klasse, een meisjeskopschool en een 
Tiong Hoa Hwee school gevestigd. Er is voorts een 
nagari-hospitaal. Ook is hier een Gouvernements- 
veefok- en acclimatisatie-station, genaamd Pa- dang 
Mangatas. 

Behalve de hoofdplaats, liggen in deze onder-
afdeeling nog verscheidene belangrijke plaatsen en 
markten (zie het oorspr. artikel in DI. IV). In de 
negari .Tiakar is een race-terrein, waar druk bezochte 
jaarlijksche races worden gehou- den. Te Piobang 
(zie aldaar), 土 13 km van Pa- jokoemboeh gelegen, 
is een noodlandingsterrein aanwezig, hetwelk als 
landingsplaats kan dienen voor eventueel uit de 
richting Pakan Baroe komende vliegtuigen. 
Vermelding verdient nog de zeer geslaagde kina-
cultuur, die nu in verband met de monopolistische 
tactiek van het Kinabureau vervangen wordt door 
thee-cultuur (complex van de drie ondernemingen 
tegen de noord- helling van den Sago en bekend als 
de onder- neming „Halaban,,)< 

PAJO BASOENG. (Aanv. DI. III). Negari in de 
onderafdeeling Pajokoemboeh, afd. L Koto, 
residentie Sum. Westkust, 3 km ten 0. van Pa-
jokoemboeh. Zij heeft een zielental van 2211 
(volkstelling 】930):‘ 

LOEBOEK BATINGKAP, (Aanv. DI. II). Een 
onbelangrijke negari in de onderafdeeling Pajo- 
koemboeh, afdeeling L Koto, residentie Sumatra's 
Westkust. Zij heeft een zielental van 1295 
(volkstelling 1930). 

LOEBOEK BANGKOE (LOEBOEK BANG- 
KOENG). (Aanv. DI. II). Ligt aan den hoofdver- 
keersweg Pajokoem boeh- Bangkinang-Pakan Ba 

roe; bier is het begin van de Air Poctih-kloof (bij km 
144). De weg stijgt van hier over een af- stand van 9 
km ongeveer 400 m (de „Patah Sembilan,,)i 

LIMO POELOEH KOTO. (L Koto) (Aanv. DI. II), 
afdeeling van het gewest Sumatra's Westkust met 
hoofdplaats Pajokoemboeh (zic aldaar en VIJFTIG 
KOTO). 

LIMBOEKAN. (Aanv. DI. II). Negari in dej>n- ?= 
derafdeeling Pajokoemboeh, afdeeling L Koto der 
residentie Sumatra's Westkust. Zij heeft een zielental 
van 2736 (volkstelling 1930). 

KOTO NAN AMPAT. (Koto nan IV) (Aanv. Di~n)r 
een zeer welvarende negari (zielental volgens de 
volkstelling 1930: 9685), die gedeelte- lijk met de 
negari Koto nan Gadang (zielental volgens de 
volkstelling 195D：~9332) de hoofdplaats 
Pajokoemboeh der gelijknamige onderafdeeling vormt 
(afdeeling L Koto, residentie Sumatra's Westkust). 

KAPOER NAN SAMBILAN. (Aanv. Di. II). 
Landstreek in het onderdistrict Koto Baroe-Sia- lang, 
onderafdeeling Pajokoemboeh, afd. L Koto, residentie 
Sumatra's Westkust. 

ALANG LA WAS. (Aanv. DI. I). Kampoeng.< met 
pasar, deel uitmakend van de negari Ha- laban 
(onderafd. Pajokoemboeh afd. L Koto der residentie 
Sumatra's Westkust). De vroegere pasanggrahan 
bestaat niet meer. De negari Halaban heeft een zielental 
van 2897 (volks- telling ] 930). Alang Lawas is ook do 
belangrijkste der drie afdeelingen van de 
ondernemingen van de N.V. Cultuur Mij. Halaban. 
IJier staat cen theefabriek, waar de productie van de 
afdcelin- gen Alang Lawas en Paoeh Tinggi wordt ver- 
werkt. De Halaban-thee wordt verkocht ter Sumatra's 
Westkust, doch grootendcels geexpor- teerd naar 
Londen. De derdo afdeeling van dezo onderneming is 
de afdeeling Sago, waar uitslui- tend kina wordt 
verbouwd. 

SIMALANGGANG. (Aanv J)I. J11). Negari met 
belangrijke markt, 5 km van J?ajdkoembooh. Zij is 
gelegen in de onderafdeeling Pajokoemboeh, afd. L 
Koto der residentie Sumatra's Westkust en heeft een 
zielental van 1741 (volkstelling 1930). 

PIOBANG. Negari in do onderafdeeling Paj6-J 
koemboeh, afdeeling L Koto cler residentie Sumatra's 
Westkust； zij heeft een zielental van 1315 
(volkstelling )930). In deze negari, bekend om haar 
tabak, ligt een van Pajokoemboeh per auto bereikbaar 
noodlandingsterrein, waarop het voor vliegtuigen te 
alien tijde mogelijk is te lan- den. De afstand tot 
Pajokoemboeh bedraagt 土 13 km. 

KOTO BAROE SIALANG. Onderdistrict van de 
onderafdeeling Pajr-koemboeh, afdeeling L Koto, 
residentie Sumatra's Westkust, met de hoofdplaats 
Pangkalan Koto Baroe, Btandplaats van een 
onderdistrictshoofd. Vroeger vorindo dit onderdistrict 
een onderdeel van de onderafdeeling Pangkalan Koto 
Baroe, doch bij de gewestelijke reorganisatie in 1929 
(Ind. Stb. no. 162) were! deze opgeheven. Een gedeelte 
dezer onderafdeeling (t.w. Koto Baroe Sialang) werd 
als onderdistrict gevoegd bij de onderafdeeling Paj 
okoemboeh, tcrwijl het andere gedeelto (XIII Koto 
Kampar) bij de onderafdeeling Bangkinang werd 
gevoegd. Het onderdistrict telt thans dertien, 
meerendeels kleine negarieen cn heeft een zielental van 
17539 (volkstelling 1930). 
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Het ressort is zeer bcrgachtig en slecht bevolkt; in de 
ongerepte bosschen houdt zich allcrlei groot wild op, 
o.a. een groot aantal tijgers. Pang- k&lan Koto Baroe, 
gelegen aan den hoofdver- kcersweg Paj okoemboeh-
Bangkinang-Pakan Ba- roe, in de eerste helft van 
1930 voor dborgaand autoverkeer opengesteld, op 
een afstand van 54 km van eerstgenocmdc plaats, is 
een centrum van gambir- cn rubberhandel. De gambir 
wordt verhandcld naar Pajokoemboeh (waar deze 
han- del gehcel in Chineesche handen is) en de rubber 
naar Pakan Baroe/' 

(O -- VIJFTIG KOTO (Aanv. DI. IV). Afdeeling van de 
residentie Sumatra's Westkust met hoofd- / plaats 
Pajokoemboeh, standplaats van den as- sistent-rcsident. 
Sedert de gewestelijke reorgani- satie in 1929 (Ind. Stb. 
1929 no. 162) is zij ver- dceld in de 3 onderafdeelingen: 
Pajokoemboeh, Soeliki en Bangkinang. Het aantal zielen be- 
droeg eind J 917 ruim 185.000. Volgens de yolks- telling 
1930 bedroeg het zielental 259.575. 

f. . SOENGAI BARINGIN (Aanv. DI. IV). Negari" in de 
onderafdeeling Pajokoemboeh, afdeeling L Koto, 
residentie Sumatra's Westkust； zielental volgens de 
volkstelling 1930: 1151. Een voor de bevolking 
belangrijke stuw in de Batang Lampasi is aldaar 
aangelegd in het belang van de bevloeiing van sawahs 
tot bij Pajokoemboeh. 

PANGKALAN KOTO BAROE (Aanv. DI. III). 
Hoofdplaats van het onderdistrict Koto Baroo 
Sialang, district en onderafdeeling Pajokoemboeh, 
afdeeling L Koto der residentie Sumatra's Westkust. 
Gelegen aan den hoofdverkeersweg I*a j ukoem 
boeh- Bangkinang-Pakan Baroe. De eigenlijkc naain 
van deze plaats is Koto Baroe (negari met een 
zielental van 4544 volgens de volkstelling 1930); 
aangezicn de negari ligt langs de rivier, die indertijd 
als aanlegplaats (pangkalan) voor prauwen diende, 
staat deze negari ook onder den naam Pangkalan 
Koto Buroe bekend; in den volksmond kortweg ge- 
naamd Pangkalan. Zic Koto Baroe Sialang. 

SOENGAI POEAR (Aanv. DI. IV). I. Naam van 
een vroegere Jaras (gelegen in de onderaf- dccling 
Oud-Agam, afdeeling Again), welke be- atond uit vjjf 
negarieiin. In engeren zin besfaat Soengai Poear uit 
de beide negariecn Kapala Koto en Tengah Koto inet 
een zielental volgens de volkstelling 1930 van reap. 
4034 en 5312； in eerstgcnoejnde negari zijn 
kopergicterijen en in laatstgenoenido de in heel Oud-
Again bekende grofsmederijen (zie O (JD AGAM). 

11. Negari in do VIII Koto bij het eveneens in de 
afd. Again gelegen Palembajan (zielental volgens de 
volkstelling 1930: 1454). 

SOENGAI DJARNIH (Aanv. DI. IV). I. Kam- 
poeng bij Baso, onderafdeeling Oud-Agam, Su-
matra's Westkust, met bekende (primitieve) pot- ten 
bukkerijen. Er is een vijver met z.g. heilige visschen. 

II. Negari in de onderafdeeling en afdeeling Solok, 
met een zielental van 914 volgens de volkstelling 
1930. 

I2J1 q<JLADANG LA WAS (Aanv. DI. II). Negari in de '』
! onmiddellijke nabijheid van Fort de Kock, on- 
derafdceHng Oud-Agam, afdceHng~Aga,in der residentie 
Sumatra's Westkust, met eenzielental n jvolgens de 
volkstelling 1930 van 3751/， 

4 3 KOTO GADANG (Aanv. DI. II). I. Negari in de 
onderafdeeling Oud-Agam, afdeeling Again dor 
residentie Sumatra^ VVestkust met een zielental 

volgens de volkstelling 1930 van 2436. De 
ver- 
vaardiging van de bekendo kain Koto 
Gadang 
hceft nog slechts plaats door eenige 
vrouwen, 
die deze doeken zoo nu en dan op bestelling 
le- 
veren. Voor de markt worden geen kains 
Koto 
Gadang meer gemaakt. Veel Koto-
Gadangsche 
vrouwen vinden een geringe bijverdienste 
in de 
vervaardiging van kanten kleedjes. Sinds 
1915 
bestaat een kantschool. 

II- Koto nan Gadang. Negari in de onderaf- 
deeling Pajokoemboeh der afdeeling L Koto met 
een zielental volgens de volkstelling 1930 van 
933 女’ 

KAMANG (Aanv. DI. II). Vroeger de naam van 
een*negari"inKet district Tilatang, onderafdee- 
ling Oud-Agam, afdeeling Agam, residentie Su- 
matra's Westkust, 16 km ten N. van Fort de 
Kock. Thans is de naam van deThegari Aoer 
Paroemahan;. zielental volgens de volkstelling 
1930: 4177/ 

GALOENG (Aanv. DI. I). Vroeger vormde Ga- 
,loeng met de adat-negeri Betagak een peng- 
hoeloe-kepalaschap onder den naam van Beta- 
gak. Na de invoering van hetlnlandsch gemeente- 
wezen ter Sumatra/s Westkust in 1915 werd Ga- 
loeng op~verzoek der ingezetenen toegevoegd aan 
de tegenwoordige negari Tengah Koto, waarmede 
het kampocng-complex Galoeng in nauw adat- 
verband staat. Galoeng is gelegen in de landstreek 
Soengai Poear bij Fort .de. Kock (zie OUD 
AGAM). In Galoeng waren vroeger zeer bekende 
blauwververijen. De bedrijven liggen reeds on- 
geveer tien jaar stiL/ 

AMPAT ANGKAT (IV Angkat) (Aanv. DI. I). 
Voor de reorganisatie van 1924 district in O.ud- 
Agam (zie aldaar). Thans een deel van het onder- 
district IV Angkat-Tjandoeng, district Tilatang- 
IV Angkat, onderafdeeling Oud-Again, afdee- 
ling Again der residentie Sumatra's Westkust. 

AGAM (Aanv. DI. I). Afdeeling van de resi- 
dentie Sumatra's Westkust met hoofdplaats Fort 
de Kock (Boekit Tinggi), standplaats van den ass, 
resident en van den aan hem toegevoegden con- 
troleur. De afdeeling Again is onderverdeeld in 
vicr onderafdeelingen tw. Oud-Agam, Manin- 
djuu, Loeboek Sikaping cn~Ophir (Ind. Stb. 
1929 no. 162). Aantal zielen in 1913: 242.000. 
Volgens do volkstelling 1930： 430.877. 

SI ANOK (Afinv. DI. III). Ncgarf naast Koto -■ 
Gadang gelegen (zie aldaar), onderafdeeling 
Oud-Agam, afdeeling Agam, der residentie Su- 
matra's Westkust. Zij heeft een zielental volgens 
do volkstelling 1930 van 4110. Do negari heeft 
een tekort aan rijstvelden, waardoor het manne- 
lijk deel der bevolking tot uitzwerming gedwon- 
gen wordt. Velen vinden dan ook buiten de ne- 
gari als handelaar hun broodwinning. 

OUD-AGAM (Aanv. DI. III). Onderafdeeling 
der afdeeling Agam (Sumatra's Westkust), hoofd- 
plaats Fort de Kock, standplaats van don as- 
sistent-resident, die, bijgestaan door een contro- 
leur bij het Binnonlandsch Bestuur, dezo onder- 
afdeeling rechtstreeks bestuurt. Volgens de volks- 
telling 1930 bedraagt het zielental: 192.249, 
waaronder begrepen de gemeento Fort de Kock 
met 14.704 inwoners. 

Sinds 1932 bestaat de onderafdeeling uit twee 
districten: Boekit Tinggi met de onderdistricten 
Sarik-Boekit Tinggi en IV Koto, en Tilatang- IV 
Angkat met do onderdistricten Tilatang, IV 
Angkat-Tjandoeng en Kamang-Baso. 
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PADANG LOEAR (Aanv. DI. III). I. Een goed 
bevolkte negari. gelegen in de ondcrafdeeling Oud-
Agam. afdeeling Agam der residentie Sumatra's 
Westkust, 3 km ten Z. van Fort de Kock. Zij heeft 
een zielental volgens de volkstelling 1930 van 5406. 

II. Kampoeng 15 km ten Z.W. van Fort van der 
Capellen. Deze kampoeng vormt een onder- deel 
van de negari Salimpaoeng (zielental volgens de 
volkstelling 1930： 2980). 

2C X AJER TABIT (Aanv. DI. 1). I. badplaats 5 km ten Z. van 
Pajokoemboeh, onderafdeeling Pa- jokoemboeh, 
afdeeling L Koto van voornoemde residentie. Een 
al lang bestaan hebbend, nog niet uitgevoerd plan is 
om een van de vele krach- tige bronnen te capteeren 
voor een drinkwater- leiding voor Pajokoemboeh. 

II. een kampoeng, behoorende tot de negari Koto 
Tengah, gelegen in het district Tilatang IV- Angkat, 
onderafdeeling Oud-Agam, afdeeling Agam, bij 
Fort de Kock. De negari heeft volgens de 
volkstelling 1930 een zielental van 11397. 

TALOEK (Aanv. DI. IV). I. Negari bij Fort de 
Kock, onderafdeeling Oud-Agam, afdeeling Agam 
der residentie Sumatra's Westkust, met een zielental 
volgens de volkstelling 1930 van 1775. 

II. Negari, 6 km ten Z. van Boeo (zie aldaar), 
onderafdeeling Fort van der Capellen, afdeeling 
Tanah Datar (zie aldaar) van voornoemde re-
sidentie. Volgens de volkstelling 1930 heeft zij eon 
zielental van 2503. 

-KOTd BAROE (Aanv. DI. II). Ter Sumatra's Westkust 
zijn vele plaatsen van dien naam. De belangrijkste 
zijn： 

I. Negari ruim 10 km ten Z. van Fort de Kock, 
gelegen in de onderafdeeling Batipoeli-XlCoto, der 
afdeeling Tanah Datar. Zij heeft een zielental van 
1370 (volkstelling 1930). 

II. Negari nabij Sidjoendjoeng, ressorteerende 
onder de onderafdeeling Sawah Loento der af-
deeling Solok. Zij heeft vo]gcns de volkstelling 
1930 een zielental van 1003. 

III. Negari in het district Batang Hari der 
onderafdeeling Sidjoendjoeng, afdeeling Solok. 
V66r 1913 hoofdplaats van de in dat jaar opge- 
heven onderafdeeling Batang Haridistricten. Be- ze 
onderafdeeling werd bij de onderafdeeling 
Sidjoendjoeng gevoegd. De negari heeft een zie-
lental van 2619 (volkstelling 1930). 

IV. Negari in het onderdistrict Koto Baroe 
Sialang, district en onderafdeeling Pajokoemboeh 
der afdeeling L Koto. Zij heeft een zielental van 
4544 (volkstelling 1930). Vroeger behoorde de 
negari tot de sedert opgehoven onderafdeeling 
Pangkalan Koto Baroe. Een gededte dezer on-
derafdeeling (t.w. XIII Koto Kampar) werd bij de 
onderafdeeling Bangkinang, het andere ge- deelte 
(Koto Baroe Sialang) bij de onderafdeeling 
Pajokoemboeh gevoegd. 

V. Negari 8 km van Pajokoemboeh, op den weg 
naar Soeliki. Zij ligt in de onderafdeeling 
Pajokoemboeh der afdeeling L Koto en heeft een 
zielental van 2453 (volkstelling 1930). 

SA WANG TOENGKOE (Aanv. Dl/HI). Plaats- je 
aan de zuidkust van N. Pagei, gelegen aan de Straat 
van Sikadap; er is een bivak, waar een brigade 
infanterie gelegerd is, die er uit Moeara Siberoet 一 

standplaats van een detachement miJitairen 一 
gedetachecrd wordt. 

PAGAI OF PAGEH-EILANDEN (Aanv. DL 

III) . Met ingang van 1 Juli 1929 (Ind. Stb. 
1929 no. 162 jo. 1930 no. 13) kwamen de Mentawei- 
eilanden te behooren tot de afdeeling Padang, terwijl 
zij door de gewestelyl<(r~rebrganisatie in 1935 
(Ind. Stb. 1935 no. 450) met ingang van 1 Januari 
1936 als onderafdeeling van dien naam ingedeeld 
zijn bij de afd. Zuid-Benedenlanden der residentie 
Sumatra*? Westkust. Het civiel be- stuur wordt 
uitgeoefend door een luitenant (standplaats Moeara 
Siberoet) met den titel van gezaghebber bij het 
Binnenlandsch-Bcstuur (zie MENTAWEI-
EILANDEN). 

Tabak wordt hier niet meet verbouwd. Rijst werd 
tot voor kort slechts door eenige Maleiers geteeld. 
Sinds 1934 wordt onder leiding van Ba- taksche 
zendingsonderwijzers ook door Menta- weiers op 
Sipoera en in Noord- en Zuid-Pagai de rijstcultuur 
beoefend./ 

MENTAWEI-EILANDEN (Aanv. DI. II). Bij de 
laatste gewestelijke reorganisatie in 1935 (Ind. Stb. 
1935 no. 450) kwam de onderafdeeling Men- tawei-
eilanden met ingang van 1 Januari 1936 te behooren 
tot de afd. Zuid-Benedenlanden der residentie Sum. 
Westkust. Bet civiel bestuur wordt uitgeoefend door 
een luitenant met den titel van gezaghebber bij het 
Binnenlandsch- Bestuur, met standplaats Jloeara 
Siberoet. Aldaar is een detachement niilitairen 
gevestigd. Van Moeara Siberoet uit vinden 
detacheerin gen van brigades plaats naar Sawang 
Toengkoo (zie aldaar) en Siobang op de Pagai-
eilanden, alwaar bivakken aanwezig zijn. Volgens 
de volkstelling 1930 telt de onderafdeeling 
Mentawei-eil. 18000 inwoners. Na de opheffing van 
hot corps gewapende politic werden wcer inilitaircn 
in deze onderafdeeling gelegerd. 

Bestuur. Een hoofd, dat macht heeft over anderen, 
bestaatin een Mentawcische kampoeng niet. De 
rimata heeft allecn als ceremoniomcester bij feesten 
wat te zeggen, doordat hij als l)oofd van de ocmah 
beter oj> de hoogte in van de adat- gebruiken. In zijn 
functie van Kaoetck Loclak verdeelt hij do 
verkregen visch uit de loelnk (=schaal), Als 
zoodanig wordt hij ook zoobci hi ba (= visch 
verdeeler) genoemd. 

SIBEROET (Aanv. DI. III). Bij do gewestelijko 
reorganisatie in 1935 (Ind. Stb. 1935 no. 450) kwam 
de onderafdeeling Mentawci-cilanden met ingang 
van 1 Januari 1936 te behooren tot do afdeeling 
Zuid-Benedenlanden der residentie Sum. Westkust. 

Het civiel bestuur wordt uitgeoefend door een 
luitenant te Moeara Siberoet met den titel van 
gezaghebber B.B, 

SOLOK (Aanv. 1)1. IV). OnderafdceJing der af-
deeling Solok van do residentie Sumatra's VVest- 
kust; bij de gewestelijke reorganisatie van 1913 (Ind. 
Stb. no. 321) werd de oorspronkelijke onder-
afdeeling Solok verdeeld in drio districten: Solok, IX 
Koto en Goegoek. Tegelijkertijd word de voonnalige 
onderafdeeling Singkarak opgo- heven en als district 
aan de onderafdeeling Solok toegevoegd； de naam 
der onderafdeeling werd toen: Solok en Singkarak. 
In 1915 (Ind. Stb. no. 356) werd de naam Solok en 
Singkarak gewijzigd in Solok alleen en de 
onderafdeeling verdeeld in de districten Solok en 
Singkarak. Bij Ind. Stb. 1929 no. 162 vond een 
nieuwe reorganisatie p]aats. Sedert bestaat deze 
onderafdeeling uit het district Solok, verdeeld in 4 
onderdistricten t.w. Solok, Tala ng, Singkarak (zie 
aldaar) en 
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Soelit Air. Zielental dezer onderafdeeling volgens de 
volkstelling 1930: 123.442. 

De vruchtbare en goed bevolkto vlakte van Solok 
heeft een gem. jaarlijkschen regonval van 2074 mm. 
Goode wegen doorsnijden de onder- afdccling. De 
voornaamste zijn de vier wegen, die van Solok als 
middelpunt uitgaan. Naar het Z. loopt een weg over 
Tjoepak (onderdistr. hoofd- plaats van het 
ondcrdistrict Talang) (12 km), naar Goegoek (22 
km) en vervolgens naar Loe- boek Selasih (27 km), 
waar hij zich westelijk wendt over de befaamde 
Soebangpas, om daarna de Barisan af te dalcn naar 
Padang (64 km). De tweede weg, naar het Z.O., 
verbindt Solok met Alahan Pandjang (47 km) en 
Moearo Laboeh (113 km), de hoofdplaatsen der 
gelijknamige on- derafdeelingen. De derde weg 
loopt in n.o.-lijke richting via Soengai Lasi (ruim 13 
km) en Siloeng- kang (21 km) naar Moearo Kalaban 
(laatste spoorhaJte voor de tunnel naar Sawah 
Loento); hier vertakt de weg zich in een weg naar 
Sawah Loento en ecn naar Sidjoendjoeng, die 
grooten- deels cvenwijdig loopt aan de spoorlijn tot 
Moea.- ro. De vierdc weg loopt in n.w.-lijkc richting 
van Soemanik en Singkarak (ruim 15 km) naar Pa-
dang Pandjang (onderafdeeling Batipoeh en X Koto, 
afdeeliug Tanah Datar, residentie Sumatra's 
Westkust). Singkarak en Soemanik hebben markten 
van beteekenis (vlechtwerk). De onder- districten 
Solok en Talang hebben een nogal be- langrijk 
rijstoverschot van naar schatting 100.000 pikoels per 
jaar. 

SOLOK (Aanv. 1)1. IV). Afdecling van de re-
sidentie Sumutra's Westkust. Bij de gcwestelijke 
reorganisatic van 1913 (Ind. Stb. no. 321) werd de 
afdecling verdceld in drie onderafdeelingen: Solok. 
Aluban Pandjang en Moearo Laboeh (zie aldaar). Bij 
J nd. Stb. 1929 no. 1G2 vond een nieu- we 
gewestelijke reorganisatic plaats; de afdecling, met 
hoofd plaats Sawah Loento werd verdeeld in vicr 
onderafdeelingen, n.l. Sawah Loonto, Solok, 
Alal)an Pandjung en Moearo Laboeh. Bij Ind. Stb. ] 
935 no. 450 vond ojmicmv cen gewestelijke 
reorganisalio plaats. Sinds 1 Januari 1936 be- staal 
de afdecling uit vijf onderafdeelingen t.w.: Sawuh 
Loento, Solok, Alahan Pandjang, Moearo Laboeh on 
Sidjocndjoeng. Eind 1930 bedroeg het aantal 
inwoners (volgcns de volkstelling): Sawah Loonto 
44.227, Solok 123.442, Alahan Pandjang 58.181, 
Moearo Laboeh 42.446, Sidjocndjoeng 67.J 24, 
totaal 335.420. 

SOLOK. Tot de reorganiBatie van 1929 hoofd- 
plaats der afdecling, thans der onderafdeoling Solok. 
De plaats heeft ecn drukke pasar on eon 
Gouvcmements-pasanggrahan. Zij is gelegen aan do 
spoorlijn Padang Pandjang-Sawah Loento (bekend 
door do Oombilin-steenkolenmynen). Sedert medio 
J 931 is er een telefoonhuisje, dat gelegenheid biedt 
voor het voeron van interlo- calo gesprekken binnen 
het gewost Sumatra,s Westkust. Van de 
Gouvemementsinrichtingen verdienen vcrmelding 
het post- en telegraaf- kantoor (ondergebracht in het 
oude koffiepak- huin) en do kazerne voor do 
vcklpolitie, die in een gedcolte der door het vroeger 
aldaar gelegerdo garnizoen bezette bdntAng 
ondergebracht is. Tevens zijn er aanwezig cen 
Hollandsch-Inland- 8cho school, 2 Gouverneinents 
volledigo Inlandache scholen, waaronder een 
standaardschool, tweo vervolgscholen en een 
meisjesvervolgschool. De pJaata heoft een 
Gouvernements waterloiding. 

Solok heeft een vrij goed klimaat, hoewel het niet veel 
meer boven zeeniveau is gelegen dan het Singkarak 
meer (388 m). 

LOEBOEK SELASIH (Aanv. LOEBOEK SALAS 
IH in DI. II). Kampoeng in de Padangsche 
bovenlanden, gelegen in de onderafdeeling Solok, 39 
km van Padang, 27 km van Solok, 977 m bovon den 
zeespiegcl, aan de splitsing van de wegen naar Solok 
en Alahan Pandjang. De vroe- gere Gouvernements 
pasanggrahan is sedert als zoodanig opgeheven en. 
verhuurd aan particu- lieren. Loeboek Selasih, bekend 
door zijn berg- klimaat, is gelegen aan den grooten 
weg van Solok naar Padang, die berijdbaar is voor 
auto's. Men heeft hier thans cen klein hotel, genaamd 
„Hotel Soebangpas". In verband met het nogal drukke 
verkeer (o.a. naar het achterland Moearo Labooh, 
alwaar vele ondernemingen gelegen zyn) is aldaar 
doorloopend een veldpolitiepost ge- plaatst. 

DERTIEN KOTA'S (XIII KOT。)(Aanv. DI. I). 
Vruchtbare landstreek bij Solok (Padangsche Bo- 
venlanden), bestaande uit 13 negarien t.w.: Solok, 
Selajo, Gantoeng Tjiri, Koto Baroe, Tjoepak, Talang, 
Gaoeng, Goegoek, Koto Anau, Kinari, Moeara Panas, 
Panjakalan, Koto Hi- lalang. Koto Anau word bij G.B. 
16 Juni 1929 no. 12 ingedeeld bij de onderafdeeling 
Alahan Pandjang, de overige negarieen behooren tot 
de onder- afdceling Solok (afdeeling Solok der 
residentie Sumatra's Westkust). 

BOEKIT SIL它H (Aanv. DI. I). Oorspronkelijk 3 
naam van de pasarbuurt der negari Selajo Ta- nang, 
onderdistrict危口 onderafdeeling Alahan Pandjang, 
afdeeling Solok der residentie Sumatra's Westkust. 
Thans ook aangewend tot aan- duiding der gcheele 
negari Selajo Tanang (zielental volgens de 
volkstelling 1930: 1496) ； 950 m boven zee, 21 km 
ten Z. van Solok, 3 km ten N. van hot meer Danau di 
barqeh en aan de Lem- bang, de afwatering van dat 
meer, gelegen op de n.-lijke helling van den vulkaan 
Talang (2597 m). Er is een pasanggrahan. Een der 
schoonste panorama's ter woreld, vooral van den top 
van de Talang, dio van deze negeri uit niet moeilijk te 
bekliminen is. Koel en gezond klimaat.z- 

SINGKARAK (Aanv. DI. III). Vroeger een , 
ondorafcleeling der afdeeling Tanah Datar (residentie 
Sumatra's Westkust) met de gelijkna- inigo 
hoofdplaats, gelegen aan den z.-lijken oever van het 
incor van Singkarak, standplaats van eon controleur. 
Bij do gewestelijke reorganisatie van 1913 (Ind. Stb. 
no. 321) word deze onder- afdeoling opgeheven on 
gevoegd bij de onderafdeeling Solok ondor den 
onderafdeelingsnaam Solok en Singkarak. In 1915 
(bij Ind. Stb. no. 356) werd do naam Solok en 
Singkarak weer ge- wijzigd in Solok alleen ； de 
onderafdeeling werd verdeeld in do districten Solok 
en Singkarak. Bij Ind. Stb. blad 1929 no. 162 is het 
district Singkarak, bestaande uit do ondordistrioton 
Singkarak on Soelit Air als district opgeheven en 
bleef het onderdistrict Singkarak (met het on- 
dorclistrict Soelit Air ressorteorendo onder de 
onderafdeeling Solok, zie aldaar) ondor dien naam 
voortbestaan. Het onderdistrict Singkarak be- staat uit 
10 negarieen, n.l. Singkarak, Katjang, Tikalak, 
Soemanik, Tandjoeng Alai, Aripan, Ka- sik, 
Saningbakar, Moearo Pingei en Paning- gahan. Do 
negari Katjang is bekend door zijn „djorook manisn-
uitvoor. Van den voor auto's 
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berijdbaren bergwog van Singkarak naar Aripan (4 
km van Singkarak) heeft men mooie panorama's op 
het meer van Singkarak. 
V GOEGOEK_(ter Sumatra's Westkust) (Aanv. DI. 
I). I. Naani van verschillendc negarieen ； o.a. 
belangrijke negari aan den weg van Pajo- koemboeh 
naarSoeliki, 12 km van eerstgenoemde plaats. 
Zielental volgens volkstelling 1930: 6453. Sedert 
1914/1915 behoorende tot de onderaf- deeling Soeliki 
(zie aldaar), afdeeling L Koto. 

II. Standplaats van het negarihoofd van Koto 
Gadang, een vrij belangrijke negari (zielental volgSis 
volkstelling 1930： 3430), 22 km ten Z. van Solok 
(onderafdeeling en afdeeling Solok) met een drukke 
pasar aan den grooten weg dang-Solok. Dicht bij deze 
plaats liggen de kina- onderffemingen Boekit 
Gompong en Taloek Goe- noeng. Vroeger was 
Goegoek de standplaats van het hoofd der laras 
Goegoek, bestaande uit de tegenwoordige 
zelfstandige Inlandsche gemeen- ten: Koto Gadang, 
Koto Gaek en Djawi Djawi (alle behoorende tot de 
onderafdeeling Solok). 

III. Negari in de onderafdeeling Pariaman, 
afdeeling Tanah Datar, bij het begin van den 
bekenden weg door de Aneikloof. Zielental vol- gens 
de volkstelling 1930: 2^5"47-' 

IV. Negari in het onderdistrict IV Koto, on-
derafdeeling Oud-Agam, afdeeling Again. Zielen- 
tal"v01geris"de volkstelling 1930: 2464.' 

SILOENGKANG (Aanv. DI. III).Negari nabij 
Sawah Loento in de residentie Sumatra's Westkust, 
aan den grooten weg naar Solok. Zij behoort tot de 
onderafdeeling Sawah Loento, afd. Solok van 
voormelde residentie en heeft volgens de volkstelling 
1930 een zielental van 6067. 

Siloengkang is bekend om zijn weefsels. Tai van 
vrouwen vonden in het weven daar een middel van 
bestaan. Om deze weefkunst te be- vorderen is o.a. 
een cooperatieve organisatie ge- vormd, welke echter 
nimmer aan de hooggestem- de verwachtingen 
voldaan heeft en thans een kwijnend bestaan leidt. De 
groote achteruitgang van deze eens zoo bloeiende 
weefindustrie moet vnl. gezocht worden in het feit, dal 
de productie- kosten te hoog zijn, zoodat men niet kan 
con- curreeren met de van elders in Indie geimporteer- 
de weefsels. Siloengkang en haar directe omge- ving 
was in de maanden, welke aan de onge- regeldheden 
van 1 Januari 1927 zijn voorafge- gaan, het centrum, 
waar de voormannen van deze beweging 
samenkwamen om de plannen te bespreken. Bij een 
treffen tusschen do politie en troepen met de 
opstandelingen zijn ver- scheidene personen gedood, 
terwijl ingezotenen van de negari, w.o. de kepala 
negari, door de opstandelingen op wreede wijze 
vermoord zijn. 

PADANG SIBOESOEK (Aanv. DI. III). Een 
negari in de Padangsche Bovenlanden, gelegen aan de 
Padang La was aan den weg van Sawah Loento naar 
Sidjoendjoeng. Zij behoort tot de onderafdeeling 
Sawah Loento, afdeeling Solok der residentie 
Sumatra's Westkust en heeft volgens de volkstelling 
1930 een zielental van 3519. Oorspronkelijk hcette 
deze negari Padang Boe- loehkasok (boeloehkasok is 
een soort bamboe). Aan de ongeregeldheden op 1 
Januari 1927 he fa- ben ook personen van Padang 
Siboesoek deelge- nomen, terwijl o.m. het hoofd door 
eigen negari- genooten is vermoord. 

SAWAH LOENTO (Aanv. DI. III). Onderaf- 

Westkust, met do hoofdplaats Sawah Loento, tevens 
hoofdplaats der afdeeling (Ind. Stb. 1929 no. 162). 
Volgens de volkstelling 1930 bedraagt het zielental 
der onderafdeeling: 44227 en dat der hoofdplaats 
15147. Het district Sawah Loento is van gelijken 
omvang als de onderafdeeling en is niet meer in 
onderdistricten verdeeld； de voornaainste 
negarieen zijn: Talawi in het stroom- gebied van de 
Oembilinrivier, Siloengkang en Padang Siboesoek 
(zio onder dien naam) in het stroomgebied van de 
Padang La was, die over- gaat in de Palangki rivier. 

Op ultimo 1932 bedroeg het aantal Europee- sche 
ambtenaren bij het mijnbedrijf te Sawah Loento 100, 
waaronder 8 ingenieurs en 2 ge- neeskundigen； 
voorts werken er ± ] 000 dwang- arbeiders en 土 
2500 andere arbeiders, zoowel onder als zonder 
contract. Door mechanisatie, als- mede door 
inkrimping van de productie, is dit arbeiders-aantal 
sterk teruggeloopen ； omstreeks 1920 bedroeg dit 
土 9000. Zie ook KOLEN. 

Als gevolg van de uitbreiding van het aantal 
inwoners ter hoofdplaats is overgegaan tot in- 
stelling der gemeente Sawah Loento (Ind. Stb. 1918 
no. 312). Van eenig gemeentelijk leven is echter 
nooit sprake geweest; de negen raadsleden waren 
altijd aan overplaatsing onderhevige ambtenaren. De 
geineentelijke zorg bepaalde zich vrijwel uitsluitend 
tot onderhoud van wegen en bruggen en exploitatie 
van markt- en neven- bedrijven. Een budget van 30 
加 40 duizend gulden stempelt deze gemeente tot de 
kleinste in Neder- landsch-Indie. 

Langs den in 1929 gereedgekomen autoweg van 
Solok via Moearo Kalaban — waar vroeger met een 
cokes-fabriek een proof genomen is, en waar de 
zijlijn der S.S.S. naar Moearo, die vrijwel uitsluitend 
client voor aanvoer van het noo- dige mijnhout, zich 
afsplitst — Sawah Loento binnenrijdend, komt men 
in een smalle kom, temidden waarvan de Loento, een 
zijrivier van de Oembilin stroomt. Hier ligt de 
volkrijkste woon- wijk meer bepaaldelijk aangeduid 
met den naam Sawah Loento, waarin ook het 
hoofdkuntoor der Oembilinmijnen, de Europeesche 
lagere school, de Hollandsch-Inlandsche school, de 
R.-Katholieke kerk met Zusterschool, het 
postkantoor, de socie- teit, het hotel en do bioscoop 
gelegen zijn, alsmede het op een hoogen Bj)oordijk 
gelegen station, dat door een 828 m langen tunnel 
van het station Moearo Kelaban uit wordt bereikt. 
Voorts hevin- den zich ook in dit gedcelte de 
bestuurskantoren en woningen, het gebouw van den 
landraad alsmede het ruime, fraaie en goed 
geoutilleerde en tegen den heuvelrand aangebouwde 
hospitaal. De pasar wijk her berg t naast een 
overgroote meerder- heid van Minangkabausclie 
handelaren en arbei- ders een 168-tul Chineezen, aan 
wier hoofd een luitenant, bijgestaan door een 
wijkmeester, is ge- Bteld. In deze kom bevinden zich 
ten slotte nog de central© keuken van het bedrijf en 
vele lood- sen van de arbeiders. Van de woningen 
der J£u- ropeanen zijn alechts weinige op den bode 
in der kom gelegen ； zij zijn meer op de onderste 
ge- deelten der randheJlingen gebouwd. De kom uit- 
rijdende stijgt de autoweg 土】25 m, waarna het 
volgende bedrijfseniplacement, Doerian genaamd, 
wordt bereikt, waar ook een aantal bedrijfs- 
woningen, alsmede de markt en de kazerne voor de 
veldpolitie worden aangetroffen. Verder 
voortrijdende komt men aan het derde complex, 
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Sapan of ook wel Soengai Doerian genaamd, eveneens 
met eigen markt en arbeidersloodsen. Deze 3 
complexen, in langgerekte lijn 7 km be- slaand, 
vormen tezamen do gemeente Sawah Loento. Het 
gevangeniswezen is ook sterk ver- tegenwoordigd met 
een huis van bewaring to Sawah Loento, plaats 
biedend voor 300 personen, alsmede gevangenissen te 
Doerian en Soengai Doerian, tezamen met een 
capaciteit van 1525. De voorlaatste is thans in dienst 
der reclassee- ring gesteld. Meergenoemde hoofdweg 
geeft via Taje en Talawi verbinding met de 
onderafdee- ling hoofdplaats Fort van der Capellen in 
de afdeeling Tanah Datar./ 

SANGGARAN AGOENG. (Aanv. DI. Ill, SAN- 
DARAN AGOENG). Tevoren districtshoofdplaats in 
het landschap Kerintji (zie aldaar) van de re- sidentie 
Sum. Wcstkust. Thans standplaats van het 
onderdistrictshoofd van Kerintji Ilir, dis- strict 
Kerintji, onderafdeeling Kerintji-Indrapoe- ra, 
afdeeling Zuid-Benedenlanden dier rcsidentic. 
Sanggaran Agocng heeft een zielental van 9471 
(volkstelling 1930). 

SOENGAI PENOEH. (Aanv. DI. IV). Hoofdplaats 
der onderafdeeling Kcrintji-Indrapoera, afd.Zuid-
Bcnedenlanden derresidentieSumatra's Westkust, 
standplaats van den controleur en van het 
districtshoofd van Kerintji (zie aldaar). Do 
hoofdplaats heeft een zielental van 11898 (volks-
telling 1930). Er ligt een dctachement militairen (30 
man) en een dctachement veldpolitie (47 man). De 
plaats is voorzien van breede, goed onder- houden 
geasfaltccrde wegen cn clectrische struat- verlichling. 

KOERINTJI. Zie KERINTJI. 
.^pKERINTJI.(Aanv. DL II, KOERINTJI). Land- b e 
s c h r ij v i n g . Tot 1921 de mcest weste- lijke 
afdeeling van de residentie Djainbi. In 1921 (Ind. Stb. 
no.,8 799 en 800) werd de afdeeling Kerintji van de 
residentie Djambi afgcscheiden en toegevoegd aan de 
afdeeling Painan der res. Sumatra's Westkust, die 
daardoor a Is volgt in- gedeeld word: 

a. de onderafdeeling Paiunn, bestaande uit de 
districtcn Pain an ei> Batang Kapas; 

b. de onderafdeoling Balai Sclasa, bestaande uit 
de districton Balai Selasa en 1 ndrapoera; 

c. de onderafdeeling Kerintji, samenvallendo met 
het district Kerintji. 

(De Htandplaats van den asaistent-resident was 
Painan). 

In 1929 word de afdecJing Painan opgeheven (Ind. 
Stb. 1929 no. )62, jo. 1930 no. 13);dein- deeling werd 
tocn a)8 volgt: 

afdeeling Kcriutji-Painan (zielental 1930: 249893), 
verdeold in tweo onderafdcelingen: 

a. Kerintji-Indrapoera(zielental 1930:109333) 
bestaande uitdedistricten Kerintji(zielental 1930: 
92949) cn Indrapoora (zielental 1930: 163841^ 

b. Painan (zielental 1930: 140560) (d.i. cle^ 
voornialigo afdeeling Painan, behalve de distric- ten 
Kerintji en Indrapoera) en bestaande uit 6en district 
van denzelfden naam. 

Do standplaats van den assistent-resident werd 
Soengai Penoeh (zielental 1930: 11S98), gelegon in 
het district Kerintji. 

Bij Ind. Stb. 1935 no. 450 vond opnieuw een 
administratieve herindeeling van de residentie 
Sumatra's Westkust plants. De afdeeling Kerin- tji-
Painan werd uit bezuinigingsoverwegingen op-
geheven en met de ondorafdecling Padang on 

Mcntawci-eilanden van de gelijktijdig opgeheven 
afdeeling Padang samengevoegd tot de nieuwe 
afdeeling Zuid-Benedenlanden (zielental 1930： 
354.466). Deze nieuwe afdeeling bestaat uit de 
onderafdcelingen: Padang, Panain, Kerintji-In- 
drapoera en Mentawei-eilanden. De standplaats van 
don assistent-resident werd Padang. 

Kerintji is nu het Oostelijke district van Je meest 
Zuidelijke onderafdeeling Kerintji-Indrapoera der 
afdeeling Zuid-Benedenlanden van de residentie 
Sumatra's Westkust. De onderafdeeling telde in 1915 
ongeveer57.000 inwoners, waaronder slechts enkele 
Europeanen en 80 Chincezen. Volgens de 
volkstelling van 1930 telde het district Kerintji 
91.759 inheemsche inwoners, benevens 161 Euro-
peanen, 974 Chineezen en 55 andere Vreemde 
Oosterlingen, dus in totaal 92.949 zielen. 

Economische t o e s t a n d. Het hoofd- middel 
van bestaan is de landbouw, en wel de verbouwing 
van rijst op sawahs, waarvoor de moerassawahs zeer 
geschikt zijn. De producten, die het district Kerintji 
uitvoert, zijn koffie en rijst; het laatstgenoemde 
product echter belang- rijk minder dan het eerste, 
daar de steeds toe- nemende bevolking — 92.949 
zielen volgens de volkstelling van 1930 — meet en 
meer dit hoofd- voedselgewas voor zich zelve noodig 
heeft. Sedert de voeging bij Sumatra's Westkust (Zie 
Ind. Stb. 1921 no. 799 juncto no. 800) en door den in 
medio 1921 opengestelden Kerintjiweg, waarlangs 
nage- noeg allein-en uitvoer plaats vindt, is Kerintji 
zich geheel gaan orienteeren op Padang. De weg Pa- 
dang-Painan-Balai Selasa-Tapan-Soengai Penoeh is 
281 kin lang en uitstekend onderhouden. Door het 
goede wegennet kan de tocht Soengai Penoeh- 
Padang zonder moeite in 7 h, 8 uur worden vol- 
bracht. 

De voor het district zeer belangrijke koffie- 
uitvoer heeft plaats zoowel over land in vracht- 
auto*s naar Padang als over Moeara Sakai, waar ecn 
agentschap der K.P.M. en een opslagplaats der 
B.P.M. gevestigd is, per K.P.M.stoomer naar Padang 
en verder. Van Moeara Sakai af geschiedt de verdere 
verscheping van producten per prau- wenveer naar do 
ter reede van Pasir Ganting liggcncle zeeschepen. 

De uitvoercijfcrs voor rijst en bevolkingskoffie 
zijn van 1913 af voor Kerintji de volgcnde: 

Jaar rijst 1 koffie 
1913 .... 4000 pikoel 3000 pikoel 
1914 .... 5400 „ 3500 ,, 
1915 .... 5400 ,, G400 ,, 
1916 .... 9000 ,, 7000 „ 
1917 .... 9100 ,, 5500 „ 
1918 .... 12500 ,, 2500 ,, 
1919 .... 25000 ,, 9200 ,, 
1920 ....   ，，邛 21 ....   '1922 ....   1923 .... 52000 ,, 4800 ,, 
1924 .... 53000 ,, 10000 „ 
1925 .... 53500 „ 20000 „ 
1926 .... 13000 „ 49000 „ 
1927 .... 8500 „ 81000 ,, 
1928 ....  90000 „ 
1929 ....  95000 „ 
1930 ....  85000 ,, 

1931 .... 9694 ,, 54500 „ 
1932 .... 4407 ,, 72000 ,, 
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In Kerintji werken de volgende Europeesche 
cultuurondernemingen: 

De N.V. Handelsvereeniging “Amsterdam'', die op 
de hellingen van de Piek van Kerintji reeds 
theeontginnigen geopend heeft, terwijl te Kajoe Aro 
reeds een theefabriek werd opgericht. Gren- zende aan 
de H. V. A.-perceelen ligt de theeonder- neming Sako 
Doea. Deze ondernemingen liggen in Noord-Kerintji. 
In Zuid-Kerintji zijn eenige kof- fieondernemingen 
geopend nL: de onderneming Sandaran Agoeng, 
toebehoorende aan de firma Crone, de perceelen 
Batang Merangin, een koffie- onderneming, die nog 
niet lang in productie is en waar bereids een koffie-
fabriek were! opgericht, en de onderneming Danau 
Gadang, waar thee ver- bouwd wordt, doch die tot nog 
toe geen fabriek bezit. 

De tabaksteelt is in Kerintji tot nog toe vrijwcl nihil 
en uitsluitend voor eigen behoefte bestemd. 

Fokkerij van paarden, waarvan er in Kerintji 
slechts 192 stuks zijn, vindt niet plaats, wel daar- 
entegen die van runderen en karbouwen, waarbij de 
runderen (4888) het aantal karbouwen (3820) heeft 
overtroffen. Uitvoer van vee vindt niet plaats, wel 
daarentegen invoer van Indrapoera, doch dan vrijwel 
uitsluitend voor de slacht en vetweiderij. 

Bevolking. DeKerintjierszijngedeeltelijk van 
Minangkabausche aflcomst. Hiervoor pleiten de 
matriarchale instellingen, zeden en gewoonten, welke 
thans nog bij hen worden aangetroffen； hierbij dient 
weer onderscheid te worden gemaakt tusschen het 
noord westelijk gedeelte, de zgn. Se- lapan Helai 
Kain, en het zuidoostclijk gedeelte van Kerintji, de 
zgn. Tiga Helai Kain. De matriarchale inslag op de 
patriarchale instelJingen is in het noordwestelijk 
gedeelte grooter dan in het zuidoostelijke (Meded. 
Encycl. Bureau aflev. VIII biz. 40 rubriek 
geschiedenis). De bevolking in Kerintji is verdeeld in 
mendapo's, d.z. federa- ties van doesoens. De doesoen 
vormt voor Kerintji de genealogische en tevens 
territoriale een- heid. 

De genealogische indeeling van de doesoen is als 
volgt: de doesoen — aan het hoofd staat een kepala 
doesoen (met den titel van depati) — be〉， staat uit 
een of ineer loerahs (te vergelijken met 3 de soekoes 
in Minangkabau), aan het hoofd waarvan staat een 
kej)ala- of toeo loerah, voerende den titel van depati. 
De kepala doesoens worden steeds bij toerbeurt 
verkozen uit deze toed loerahs. Soms komt het voor 
dat een kepala kain- poeng of ninik mainak gekozen 
wordt tot kepala doesoen, doch daar gaat dan steeds 
aan vooraf zijn verheffing tot toeo loerah, desnoods 
pro forma. De loerahs zijn onderverdeeld in： kele- 
boe,s (soekoedeelen) aan het hoofd waarvan staat een 
toeo keleboe, eveneens den titel voerende van depati. 
Een keleboe bestaat weer uit een of ineer peroets 
(familiegroepen) met aan het hoofd een ninik mamak, 
00k wel genoemd kepala kampoeng. De keJeboes 
worden weer onderverdeeld in roe- mahs of pintoes, 
die de familie vormen in de engste beteekenis en 
omvang, met aan het hoofd een toengganai of mamak 
roemak. 

In 1933 waren er 29 volksscholen in Kerintji met 
een totaal van 5262 leerlingen. SoengaiPenoeh heeft 
naast een volksschool nog een Gouverne- ments 
Inlandsche school der 2e klasse met 204 leerlingen en 
een meisjesschool met 207 leerlingen. Daarnaast heeft 
Semeroep een vervolgschoo! met ' 

110 en Sandaran Agoeng een Gouvernements Ini. 
school der 2de klasse met 169 leerlingen. 

Te Soengai Penoeh is een Gouvernements In- 
disch Arts gevestigd, wien tevens het toezicht is 
opgedragen over het mendapoziekenhuis aldaar. 
Bank zij bestuursbemoeienis worden de groote 
moerassen in de vlakte meer on ineer omgezet in 
vruchtbare sawahs, terwijl door aanplant van tweede 
gewassen natte sawahcomplexen rondoin de 
doesoens zooveel mogelijk worden drooggelegd ter 
bestrijding van de alom heerschende malaria. 

B e s t u u r. Het district Kerintji der onderaf- 
deeling Kerintji-Indrapoera van de afdeeJing Zuid-
Benedenlanden, werd sedert 1929 verdeeld in 3 
onderdistricten nl. Kerintji Oeloc, Kerintji Tengah 
en Kerintji Uir (Ind. Stb. 1929 no. 162). Kerintji 
Oeloe staat onder een onderdistrictshoofd 
nietstandplaats Semoeroep. Te Sandaran Agoeng is 
ecn ambtenaar van denzelfden rang gcplaatsi voor 
het onderdistrict Kerintji Uir, terwijl Ke- rintji-
Tengah rechtstreeks wordt bestuurd door het 
districtshoofd met standplaats Soengai Penoeh. Bij 
Ind. Stb. 1929 no. 162 werd Soengai Penoeh wegens 
de groote opleving van Kerintji met zijn 
Europeesche cultuurondernemingen af- 
deelingshoofdplaats en standplaats van een assistent-
resident, aan wien word toegevoegd een controleur 
ter beschikking, benevens een adspi- rant controleur. 
M.i.v. 1 Januari 1936 is Padang de 
afdeelingshoofdplaats geworden (zie aanhef van dit 
artikel). 

Ingevolge art. 2 van Ind. Stb. 1929 no. 161 blijft 
de inheemsche bevolking van liet district Kerintji 
van de onderafdeeling Kerintji-Jrjdra- poera in het 
bezit harer cigen rechtspleging en is te Soengai 
Penoeii een inhcemsche rcclitbank (rapat) gevestigd/ 

SILAOET. (Aitnv. DI. III). Nagari met een zie- 
lental van 547, gelegen in de onderafdecJing 
Kerintji-Indrapoera, afdeeling Zuid-Bcnedcn- 
landen van de resiclentie Sumatra's Wf-Htkust. De 
weg Tapan via Loenang en Silaoct naar Moko- moko 
en verder door naar Bcnkoelen, die sJcchts 
gedeeltelijk voor asverkcer gcschikl is, gaat Jangs 
doze plaats. 
A INDRAPOERA.(Aanv. DI. II). Tot J 929 district 
van de onderafdeeling BaJai Selasa (zie aJdaar), 
afdeeling Pai nan, residentie Sum. Westkust. Thans 
district van de onderafdeeling Kerintji- Indrapoera, 
afdeeling Zuid-BenedcnJanden der residentie. Voor 
de verandering van de indee- ling wordt verwezen 
naar KERINTJl/ 

TAPAN. (Aanv. DI. J V). Eeii der nffgari's van 
hetlandschap 1 ndrapoera(ziealdaar),Sum. West- 
ku8t, zielcntal 1930: 7251. In J 923 werd de transport 
weg Padang-Tapan doorgetrokken tot de on- 
derafdeelingshoofdplaats Soengai Penoeh, (66 km), 
waardoor Kerintji werd opengelcgd en do handel in 
de Kerintjische producten zich zoo goed als gehee! 
via Soengai Penoeh op Padang concentreerde. 
Laadprauwcn kunnen de Jndra- poerarivier 
binnenvaren tot Moeara Sakai, waar een agentschap 
der K.P.M. en een opslagj)laats der B.P.M. is 
gevestigd. 

SILAJANG. (Aanv. 1)]. HI). Nugari met cen 
zielental van 979 (volkstelling 1930) in de laiid- 
streek Mapal Toenggoel(zie aldaar), onderdistrict 
Rao-Maput Toenggoe], district en onderafdeeling 
Loeboek Sikaping, afdeeling Again der residentie 
Sumatra's Westkust.' 
j OPHIR, (Aanv. DI. III). Ingevolge Ind. Stb. 
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1929 no. 162) onderafdeeling van de afdeeling Agam, 
residentie Sumatra's Westkust, met de lidofdplaats Taloe 
(zielental 1930: 4836), stand- plaats van een controleur bij 
het B.B. De onderafdeeling grenst in het N. aan de 
residentie Tapanoeli, ten W. aan laatstgenoomde residentie 
en aan den Indischen Oceaan, ten Z. aan de pnder- afdeeling 
Manindjau en ten 0. aan de onderafdeeling Loeboek 
Sikaping. Het ressort wordt voor het grootste ge.deelte 
beheerscht door eenvulkaan, waarnaar het genoemd is. De 
voornaamste rivie- ren zijn de Pasaman, welke van haar 
bron tot haar monding door het genoemde ressort loopt, de 
Batang Masang, uitmondende bij Mandiangin en de Batang 
Batahan, uitmondende by Natal (residentie Tapanoeli). De 
bevolking van deze onderafdeeling bestaat voor het grootste 
deel uit Minangkabauers, uitgezonderd in de nagariecn 
Tjoebadak, Simpang Tonang, Soengai Aoer, Oe- djoeng 
Gading, Rabi Djonggor, Batahan en Parit, alwaar de 
bevolking Mandailingsch is. Zij telt volgens de in 1930 
gehouden volkstelling 87246 zielen, waarvan 62 
Europeanen, 278 Chineezen en 18 andere Vreemde 
Oosterlingen. 

De onderafdeeling Ophir bestaat uit twee clis- 
tricten, t.w. Talaniau (zielental 1930: 52813) en Air 
Bangis (zielental 1930: 34433), het eerste verdeeld 
in de onderdistricten Talamau (zielental 1930： 
29311) on Pasamaii (zielental 1930： 23502) en het 
tweede in de onderdistricten Oe- djoeng Gading 
(zielental 1930: 20507) cn Air Bangis (zielental 
1930:13926). Het onderdistrict Ta- lainau is 
onderverdeeld in de nagarien Tjoeba- dak, Simpang 
Tonang, Sinoeroet, Taloe en Ka- djai; het 
onderdistrict Pasaman in de nagariecn Aoer 
Koeniiig, Lingkoeng Aoer, Air Gadang, Ka- par, 
Sasak, Katiagan: het onderdictrict Air Bangis in de 
nagariei): Air Bangis, Parit, Batahan, Oedjocng 
(lading, Soengai Aoer, Moearo Kiawai en Rabi 
I)jonggor. 

PASAMAN.(Aanv. DI, 111). Vroegcr landstreek, 
thans onderdistrict met een zielental van 23502 
(volkstelling i 930) in de onderafdeeling Ophir(ler 
afdeeling Agam, rosidentie Sum. Wostkust. 

/ f f ZUID-BEN EDEN LAN DEN. Met ingang van 
\ Januari J936, ingevolge het bepaalde in Ind. Stb. 
1935 no. 450, nicuw gecrecerde afdeeling in de 
residentie Sumatra's Wostkust. Dezc nieuwe 
afdeeling bestaat uit de golijktijdig opgeheven af-
deeling Kerintji-Painan (zie KER1NTJI) en do 
onderafdcclingen Pudang en Mentawei-eilandcn d击 
cveneens opgeheven afdeeling Padang (zie aldaar). 
De afd. Zuid-Benedcnlanden bestaat uit de 
onderafdeelingen Padang, Painan, Kerintji- 
Indrapoera en Mentawei-eilanden; zij heeft blij- 
konsde volkstelling 1930een zielental van 354.466
； TANAH TINGGI. (Aunv. DL IV). Tevoren dis-
trict der vroegcro onderafdeeling Padang en 
Ommelandon, afdeeling Padang dor residentie 
Sumatra's Westkust (Ind. Stb. 1913 no. 321, jo. 1914 
no. 303). Bij besluit van den Gouverneur van 
Sumatra's Westkust ddo. 10 November 1914 no. 768 
met de voormalige districten Batang Harau en 
Binocang (zie aldaar) als zclfstandige districten 
opgeheven cn als de onderdistricten Tanah Tinggi, 
Batang Harau en Binoeang tot hot district Padang, 
onderafdeeling en afdeeling Padang der residentie 
Sumatra's Westkust, sanien- gevoegd. 

Bij besluit van den Resident van Sum. Westkust 
van 30 Maart 1916 no. 334 worden de onder 

districten Tanah Tingi, Batang Harau en 
Binoeang opgeheven, zoodat het toenmalige 
district Padang niet meer in onderdistricten 
verdeeld was (vide ook Ind. Stb. 1929 no. 162 
en 1930 no. 13). Bij besluit van den Resident 
van Sum. Westkust ddo. 12 Januari 1933 no. 
19 vond een nieuwe districtsindeeling plaats; 
sedert dien vormt het gebied van gelijken 
na&m een onderdeel van het bij evenbedoeld 
besluit in het leven geroepen vergroote 
district Padang (zie onderafdeeling Padang). 
Ingevolge Ind. Stb. 1935 no. 450 werd de 
afdeeling Padang met ingang van 1 Januari 
1936 opgeheven en verdeeld over de nieuw 
ge- creeerde afdeeling Zuid-Benedenlanden 
en de be- staande afdeeling Tanah Datar. Het 
district Padang is daardoor komen te 
behooren tot de onderafdeeling Padang der 
afdeeling Zuid-Benedenlanden. 

POELAU AIR. (Aanv. DI. III). Thans (1936) 
wordt het verkeer tusschen de Emmahaven en de 
handelswijk van Padang onderhouden per spoor, 
vrachtauto en pedati. De landingsplaats wordt nog 
wel aangedaan door Inlandsche han- delsprauwen 
afkomstig van de noordelijke en zuidclijke 
kustplaatsen en ook nog gebruikt door een paar 
kleine motor-handelsvaartuigjes, die de verbinding 
met eenige diehtbij gelegen kustplaatsen en eilandjes 
onderhouden. 

PAOEH. (Aanv. DI. III). Vroeger district van de 
onderafdeeling Padang en Ommelanden, afdeeling 
Padang, residentie Sumatra's Westkust (Ind. Stb. 
1913 no. 321, jo. 1914 no. 303). Bij besluit van don 
Gouverneur van Sumatra's Westkust ddo. 10 
November 1914 no. 768 als zelf- standig district 
opgeheven en als onderdistrict bij het district 
Loeboek Bargaloeng der onder- afdceling Padang 
govoegd. Bij de nieuwe dis- trictsindecling in 1933 
(besluit van den Resident van Sumatra's Westkust 
ddo. 12 Januari 1933 no. 19) werd het district 
Loeboek Bargaloeng als zoodanig opgeheven en als 
onderdistrict toege- voegd aan het district Padang, 
onderafdeeling en afdeeling Padang. Tevens werd 
het tot het district Loeboek Bargaloeng behoord 
hebbende onderdistrict Paoeh opgeheven en het 
gebied daarvan verdeeld over de districten Kota 
Tangah (daarna genaamd Paoeh-Kota Tangah, 
district, onderafdeeling on afdeeling Padang) en het 
zoooven vcrmcldo nieuwe onderdistrict Loeboek 
Bargaloeng. Ingevolge Ind. Stb. 1935 no. 450 werd 
de afdeeling Padang met ingang van 1 Januari 1936 
opgeheven en verdeeld over de nieuw ge- crecerdo 
afdeeling Zuid-Benedenlanden en do bestaande 
afdeeling Tanah Datar. Het district Padang is 
daardoor komen te behooren tot de onderafdeoling 
Padang dcr afdeeling Zuid-Bene- donlanden. 

LIMd LOERAH.(Aanv. DL II).Tevorendistrict 
van do vroegere onderafdeeling Padang en 
Onimelanden, afdeeling Padang, residentie Su-
matra's Westkust (Ind. Stb. 1913 no. 321 jo. 1914 no. 
303). Bij besluit van den Gouverneur van Sumatra's 
Westkust ddo. 10 November 1914 no. 768 als 
zolfstandig district opgeheven en gedeel- telijk 
gevoegd bij hot district Loebook Bargaloeng, 
onderafdeeling en afdeeling Padang en go- deeltelijk 
by het onderdistrict Taroesan, district en 
onderafdeeling Painan, afdeeling Kerintji- Painan, 
residentie Sumatra's Westkust. Bij do nieuwe 
districtsindeeling in 1933 (besluit van den Residont 
van Sumatra's Westkust ddo. 12 Janu- 
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ari 1933 no. 19) werd het district Loeboek Barga- 
loeng als zoodanig opgeheven en a Is onderdistrict 
toegevoegd aan het district Padang der onder- 
afdeeling en afdeeling Padang. Ingevolge Ind. Stb. 
1935 no. 450 werd de afdeeling Padang met ingang 
van 1 J anuari 193G opgeheven en verdeeld over de 
nieuw gecreeerde afdeeling Zuid-Beneden- landen en 
de bestaande afdeeling Tunah Datar. Het district 
Padang is daardoor komen te be- hooren tot de 
onderafdeeling Padang dcr afdeeling Zuid-
Benedenlanden. 

De hierboven vermelde afdeeling Kerintji- Painan 
is eveneens op grond van laatstbedoeld staatsblad 
komen te vervallen en in haar geheel ingedeeld bij de 
afdeeling Zuid-Benedenlanden. vr KOT6 TANGAH, 
(Aanv. DI. II). Tevoren district der ^oormalige 
onderafdeeling Padang en Ommelanden, afdeeling 
Padang, residentie Sumatra's Westkust(Ind. Stb. 1913 
no. 321, jo. 1914 no. 303). Bij besluit van den 
Gouverneur van Sumatra's Westkust ddo. 10 
November 1914 no. 768 als zelfstandig district 
opgeheven en als onderdistrict Koto Tangah bij het 
district Loeboek Bargaloeng, onderafdeeling en 
afdeeling Padang, gevoegd. Bij de nieuwe 
districtsindeeling in 1933 (besluit van den Resident 
van Sumatra's Westkust ddo. ] 2 Januari 1933 no. 19) 
werd Loeboek Bargaloeng als zelfstandig district 
opgeheven en als onderdistrict aan het district Padang 
toegevoegd. Het onderdistrict Koto Tangah werd met 
een gedeelte van het onderdistrict Paoeh (zie aldaar) 
tot een grooter onderdistrict samenge- voegd onder 
den naam Paoeh-Koto Tangah, district, onderafdeeling 
en afdeeling Padang. Ingevolge Ind. Stb. 1935 no. 450 
werd de afdeeling Padang met ingang van 1 Januari ] 
936 opgeheven en verdeeld over de nieuw gecreeerde 
afdeeling Zuid-Benedenlanden en de bestaande 
afdeeling Tanah Datar. Het district Padang is daardoor 
komen te behooren tot de onderafdeeKng Padang der 
afdeeling Zuid-Benedenlanden,/Z 

BOENGOES. (Aanv. DI. I). N/Cgari met een 
zielental van 3799 (volkstelling 1930) aan de ge- 
lijknamige baai, even ten Z. van de Emmahaven, Sum. 
Westkust. Behoort sedert de nieuwe districtsindeeling 
in 1933 tot het onderdistrict Loeboek Bargaloeng, 
district en onderafdeeling Padang der afdeeling Zuid-
Benedenlanden van de res. Sum .Westkust. 

BINOEANG, (Aanv. DI. I). Tevoren district der 
vroegere onderafdeeling Padang en Omme- landen, 
afdeeling Padang der residentie Sumatra's Westkust 
(Ind. Stb. 1913 no. 321 jo. 1914 no. 303). Bij besluit 
van den Gouverneur van Sumatra‘8 Westkust ddo. 10 
November 1914 no. 768 met de voormalige districten 
Tanah Tinggi en Batang Harau (zie aldaar) al» 
zeJfstandige districten opgeheven en als de 
onderdistricten Bi- noeang, Batang Harau en Tanah 
Tinggi tot het district Padang, onderafdeeling en 
afdeeling Padang der residentie Sumatra's Westkust, 
eamen- gevoegd. Bij besluit van den Resident van Su-
matra^ Westkust van 30 Maart 1916 no. 334 werden 
de onderdistricten Tanah Tinggi, Batang Harau en 
Binoeang opgeheven, zoodat het toen- malige district 
Padang niet meer in onderdistric- ten verdeeld was (zie 
ook Ind. Stb. 1929 no. 162 en ] 930 no. 13). Bij besluit 
van den Resident van Sumatra's Westkust ddo. 12 
Januari 1933 no. 19 vond een nieuwe districtsindeeling 
plaats; sedert dien vormt het gebied van dit voormalige 
district 

Padang als onderdistrict van gelijken naam een 
onderdeel van het bij evenbedoeld besluit in het 
leven geroepen vergroote district Padang (zie 
onderafdeeling Padang). Ingevolge Ind. Stb. 1935 
no. 450 werd de afdeeling Padang met ingang van 1 
Januari 1936 opgeheven en verdeeld over de nieuw 
gecreeerde afdeeling Zuid-Benedenlanden en de 
bestaande afdeeling Tanah Datar. Het district 
Padang is daardoor komen te behooren tot de 
onderafdeeling Padang der afdeeling Zuid- 
Benedenlanden. 

BATANG HARAU. (Aanv. DI. I). Tevoren dis-
trict der vroegere onderafdeeling Padang en Om- 
melanden, afdeeling Padang der residentie Sumatra^ 
Westkust (Ind. Stb. 1913 no. 321, jo. 1914 no. 303). 
Bij besluit van den Gouverneur van Sumatra's 
Westkust ddo. 10 November 1914 no. 768 met de 
voormalige districten Tanah Tinggi en Binoeang 
(zie aldaar) als zelfstandige districten opgeheven en 
als de onderdistricten Batang Harau, Tanah Tinggi 
en Binoeang tot het district Padang, onderafdeeling 
en afdeeling Padang der residentie Sumatra's 
Westkust samengevoegd. Bij besluit van den 
Resident van Sum. Westkust van 30 Maart 191G no. 
334 werden de onderdistricten Tanah Tinggi, Batang 
Harau en Binoeang opgeheven, zoodat het 
toenmalige district Padang niet meer in 
onderdistricten verdeeld was. Zie ook Ind. Stb. 1929 
no. 162 en 1930 no. 13. Bij besluit van den Resident 
van Sum. Westkust ddo. 12 Januari 1933 no. 19 
vond een nieuwe districtsindeeling plaats; sedert 
dien vormt het gebied van dit voormalige district 
Padang als onderdistrict van gelijken naam een 
onderdeel van het bij evenbedoeld besluit in het 
leven geroepen vergroote district Padang (zie 
ondcraf- decling Padang). Ingevolge Ind. Stb. 1935 
no. 450 werd de afdeeling Padang met ingang van 1 
Januari 1936 opgeheven en verdeeld over do nieuw 
gecreeerde afdeeling Zuid-JJenedenlanden en de 
bestaande afdeeling J'anah Datar. Het district 
Padang is daardoor komen te behooren tot de 
onderafdeeling Padang dcr afdccJing Zuid- 
Benedenlanden. 

PADANG. (Aanv. 1)1. JII). Onderafdeeling der 
voormalige afdeeJing Padang, res. Sum. We«t- kust 
(vroeger Padang en Oinmclandon geheeten) met 
hoofdplaats Padang (zielental dezer gcmecn- tc in 
1930: 5J 976), onder het direct bestuur van den ass. 
resident aldaar (Ind. Stb. 1929 no. 162 jo. 1930 no. 
13). Ingevolge Ind. Stb. 1935 no. 450 werd de 
afdeeling Padang met in gang van 1 Januari 1936 
opgeheven en verdeeld over de nieuw gecreeerde 
afdeeling Zuid-Benedenlanden en de bestaande 
afdeeling Tanah Datar. De on- dernfdceling Padang 
is daardoor komen to bo- hooren tot de afdeeling 
Zuid-Benedenlanden. 

De onderafdeeling bestond voJgens de geweste- 
lijke reorganisatie van 1913 (jnd. Stb. no. 321 jo. 
)914 no. 303) uit 7 districten: Tanah Tinggi, Batang 
Harau, Binoeang, Koto Tangah, Paoeh, Soengkai en 
V Loerah； de eerste 3 omvatten(io hoofdplaats 
Padang. Bij besluit van den Gouverneur van Sum. 
Westkust ddo. 10 November 1914 no. 768 werden 
de districten Tanah Tinggi, Bn- tang Harau en 
Binoeang opgeheven en ala de onderdistricten 
Tanah Tinggi, Batang Harau en Binoeang tot het 
district Padang samengevoegd. Het district Soengkai 
en een gedeelte van het district Limo Loerah (zie 
aldaar) werden opgeheven en samengevoegd tot het 
onderdistrict 
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Loeboek Bargaloeng. Ook de diatricten Koto 
Tangah en Paoeh werden opgeheven en vormden als 
onderdistricten van denzelfden naam met het 
zooeven vermelde onderdistrict Loeboek Bar-
galoeng het nieuwe district Loeboek Bargaloeng. 
Bij besluit van den Resident van Sumatra's Westkust 
van 30 Maart 1916 no. 334 werden de 
onderdistricten Tanah Tinggi, Batang Harau en 
Binoeang opgeheven, zoodat het toen- malige 
district Padang niet meer in onderdistricten verdeeld 
was. Zie ook Stb. 1929 no. 162 en 1930 no. 13. Bij 
de nieuwe districtsindeeling in 1933 (besluit van den 
Resident van Sum. Westkust ddo. 12 Januari 1933 
no. 19) werd het district Loeboek Bargaloeng als 
zelfstandig district opgeheven en het gebied daarvan 
bij het district Padang gevoegd, zoodat thans de 
onderafdeeling Padang uit een district bcstaat. Een 
nieuwe onderverdeeling in 3 onderdistricten vond 
bij laatstvermeld besluit plaats, t.w. in de onder-
districten Padang, Paoeh - Koto Tangah en Loeboek 
Bargaloeng. Volgens de volkstelling 1930 bedraagt 
het aantal inwoners der onderafdeeling Padang: 
148.325, t.w, 2955 Europeanen, 135.950 Inlanders, 
7941 Chineezen en 1479 and ere Vreem- de 
Oosterlingen, (Hierbij inbegrepen de inwoners van 
de stad Padang bedragende 51.976, t.w. 2622 
Europeanen, 40694 Inlanders, 7204 Chineezen en J 
456 andere Vreende Oosterlingen). 

PADANG. (Aanv. DI. Ill) .Tot 1 Januari 1936 
afdeeling van het gewest Sumatra's Westkust, xnct 
hoofdplaats Padang (zielental dezer gemeen- te in 
1930: 51976), onder een ass. resident. Aantal 
inwoners in 1913： 109.161. De afdeeling grenst in 
het W. aan de zee. Bij de gcwestelijke reorga- nisatie 
in 1913 (Ind. Stb. no. 321) were! deze afdeeling 
verdeeld in 3 onderafdcclingcn: Padang (bij Ind. 
Stb. 1914 no. 303 gcwijzigd in Padang en 
OmmeJanden), Mcntawei-eilanden en Batoe- 

eilandcn (zic bij die namen). BJJ Ind. Stb. 1925 
no.,8 354 en 355 is met ingang van 1 Januari 1925 
het gebied van de onclerafdeeing Batoe-eilanden der 
afdeeling Padang van het gewest Sumatra's 
Westkust afgeschcidcn en gcvoegcl bij de residen- 
tio U'apanoeli. Bij de nieuwe gcwestelijke rcor- 
gauisatie in J 929 (iud. Stb. no. 162 word de ondcr- 
afdeeling Priam an (zic aldaar) aan de afdeeling 
Padang toegevoegd, zoodat deze afdeeling sedert 
bcstaat uit de oiKlerafdcclingen: Padang, Pria- inan 
en Mcntawei-eilanden. Aantal inwoners volgens do 
volksteHing 1930: 405808, t.w. 3020 Europeancn, 
392640 Inlanders, 8516 Chineezen en 1G32 andere 
Vrecmde Oosterlingen (het groote verschil met het 
aantal inwoners in 1913 is te verklarei) door de 
vergrooting der afdeeling). In- govolge Stb. 1935 
no. 450 werd de afdeeling Pa- dting met ingang van 
1 Januari 1936 opgeheven. De onderafdeelingcn 
Padang en Mentawei-eilan- den werden met do 
gelijktijdig opgeheven afdeeling Kerintji-Painftn 
samengevoegd tot de Hieuw gccreecrde afdeeling 
Zuid-Bcnedenlanden (zielental volgens de 
volkstelling 1930: 354.466). Do onderafdeeling 
Pariaman werd aan de be- staandc afdeeling Tanah 
Datar toegevoegd. 

LOERAH. (Aanv. 1)1. II). (Minangkabausch = 
diep dal, ravijn) I. Tigo Loerah een nagari in Oud 
Again. II. Limo Loerah tevoren district van de 
vroegere onderafdeeling Padang en Onunclan- den, 
afdeeling Padang, residentie Sumatra's Westkust 
(Ind. Stb. 1913 no. 321 jo. 1914 no. 303). Bij besluit 
van den Gouverneur van Suma 

tra's Westkust ddo. 10 November 1914 no. 768 als 
zelfstandig district opgeheven en gedeeltelijk 
gevoegd bij het district Loeboek Bargaloeng, 
onderafdeeling en afdeeling Padang en gedeelte- lijk 
bij het onderdistrict Taroesan, district en 
onderafdeeling Painan, afdeeling Kerintji-Painan 
residentie Sumatra's Westkust. Bij de nieuwe 
districtsindeeling in 1933 werd het district Loeboek 
Bargaloeng als zoodanig opgeheven en als 
onderdistrict toegevoegd aan het district Padang, der 
onderafdeeling en afdeeling Padang. Bij Ind. Stb. 
1935 no. 4S0 werd de afdeeling Padang met ingang 
van 1 Januari 1936 opgeheven en verdeeld over de 
nieuw gecreeerde afdeeling Zuid-Beneden- landen 
en de bestaande afdeeling Tanah Datar. Het district 
Padang is daardoor komen te behooren tot de 
onderafdeeling Padang der afdeeling Zuid- 
Benedenlanden. De hiervoren eveneens vermelde 
afdeeling Kerintji-Painan is op grond van laatst- 
bedoeld staatsblad komen te vervallen en in haar 
geheel ingedeeld bij de afdeeling Zuid-Beneden- 
landen. III. VII Loerah (Toedjoeh Loerah). Tot 1914 
een laras. Bij besluit van den Gouverneur van 
Sumatra's Westkust van 10 November 1914 no. 768 
als onderdistrict gevoegd bij het district Tilatang, 
onderafdeeling Oud- Agam, afdeeling Agam, 
residentie Sumatra's Westkust. Sedert als 
onderdistrict opgeheven. 

KOT。LA WAS. (Aanv. DI. II). Landstreek in 

de onderafdeeling Soeliki, Sum. Westkust; v66r de 
gewestelijke reorganisatie van 1913 een laras, thans 
onderdistrict van evengenoemde onderafdeeling, 
afdeeling Limo Pocloeh Koto, residentie Sumatra's 
Westkust. Volgens de volkstelling 1930 bedroeg het 
zielental 18920. 

SOELIKI (Aanv. DI. III). Onderafdeeling der 
afdeeling L Koto, residentie Sumatra's Westkust, 
met gelijknamige hoofdplaats, standplaats van een 
controleur. De spoorverbinding van Pajo- 
koemboeh, die tevoren tot aan de belangrijke niarkt 
Limbanang (5 km ten Z. van Soeliki) word 
doorgetrokken, is tengevolge van de on- gunstige 
financicelc tijdsomstandigheden tegen het cindc van 
het jaar 1933 opgeheven。We- gens het uitgeput 
raken van de ertsvoorraden op de ondcr den naam 
Mangani bekend staande terreinen werd omstreeks 
1 Januari 1932 de exploitatio stopgezet. In 1914 
werd bij de on- derafdccling Soeliki gevoegd de 
vroegere laras Goegoek, bestaande uit de groote 
nagarieen Goegoek, Talago, Koebang en Soengai 
Talang. In 1925 werd de onderafdeeling uitgebreid 
met de vroegere laras Moongkar, bestaande uit de 
nagarieen Aloengkar, Djopang, Tolang cn Sim- 
pang, (voorhecn evcnals de laras Goegoek deel 
uitmakende va,n do onderafdeeling Pajokoem- 
boeh). De larasscn Goegoek en Moengkar vormen 
tezamen het dichtbevolkte onderdistrict Goegoek. 
De onderafdeeling bestaat thans uit twintig 
nagarieen (Inlandsche geincenten), welke het 
district Soeliki vormen. Dit district is nader verdeeld 
in twee onderdistricten, t.w, Soeliki (mede 
bestaande uit hot met ingang van 1 Januari 1932 
opgeheven onderdistrict Koto La was) en Goegoek. 
In het noordelijk cieel van de onderafdeeling 
(Baroeh Goenoeng en Koto Tinggi) wordt goede 
koffie gekweekt; in het gebied van de nagari Mahat 
en do {nagarieen van de vroo- gero laras Aloengkar 
is de gambircultuur van belang; in de nagarieen van 
do vroegere laras Goegoek is de klappercultuur met 
de daarmee 
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in verband staande bereiding van een goed soort 
klapperolie cen belangrijk bestaansmiddel. Voorts 
wordt in de gehcelo onderafdeeling, naast rijst, veel 
tabak verbouwd. In de nagari Koe- bang bestaat 
vanouds een aanzienlyke huisweef- industrie, terwijl te 
Goegoek de pottenbakkerij van eenig belang is. Mot 
uitzondering van de nagari Mahat wordt in de geheele 
onderafdee- ling Soeliki een belangrijke veeteelt 
gedreven. Door het gebruik van door de B.V.D. 
verstrekte Bengaalsche dekstieren is de kwaliteit van 
het rundvee zeer verbeterd. Belangrijke inarkten zijn te 
Dangoeng Dangoeng (standplaats van het 
onderdistrictshoofd van Goegoek), Limba- nang, 
Soeliki, Koto Tinggi, Moengkar en Ba- roeh 
Goenoeng. Gouvernements Inlandsche scho- len 
(vervolgscholen) zijn te Soeliki, Dangoeng Dangoeng 
(een voor jongens en een voor meis- jes, en te 
Moengkar. In de nagarieen Talago (Padang Djopang en 
Tapdk Gadang) en Soengai Talang (Beloeboes) zijn 
hoogere Mohammedaan- sche godsdienstscholen van 
verschillende rich- ting, met gevestigden naam, 
waardoor het on- derdistrict Goegoek een centrum van 
Islamitisch godsdienstig leven werd. 

Het aantal zielen van de onderafdeeling Soeliki 
bedroeg bij de volkstelling 1930 71288. 

MANGGOPOH. (Aanv. 1)1. II). Belangrijke na-
gari (zielental 1930: 5645), gelegen in de onder-
afdeeling Manindjau, afdeeling Agam der resi- dentie 
Sum. Westkust. 

MANINDJAU. (Aanv. DI. II). I. Onderafdeeling 
(zielental 1930: 103727) der afdeeling Agam van de 
residentie Sum. Westkust met gelijknamige 
hoofdplaats (zielental 1930: 6315), standplaats van een 
controleur, aan den O.-lijken oever van het meer van 
Manindjau； zij grenst in het W. aan de zee. Behalve 
het Manindjaumecr en zijn omgeving, behooren tot 
deze onderafdeeling het ten 0. en N. van den meerranci 
gelegen onder- district Palembajan-Matoer (zielental 
1930: 32243) en het onderdistrict Loeboek Basoeng 
(zielental 1930: 36727, zie aldaar), tusschen het meer 
en de zee gelegen. Van Manindjau loopt de bij den 
vulkaan beschreven weg naar de boven- landen, welke 
zich te Matoer (16 km van Manindjau) splitst in een 
weg naar Fort de Kock (20 km) via Padang Loear en 
een weg via Lawang naar Palembajan (21 km) en 
vercler naar Sipi- sang (12km) aan den transportweg 
van Fort de Kock naar Loeboek Sikaping, 

II. Onderdistrict met een zielental van.34757 
(1930) van voormelde onderafdeeJing., 

MATOER, (Aanv.」)』II). Landsdiap in de 
onderafdeeling Manindjau, afdeeling Again, res. 
Sumatra's Westkust. Tevoren zelfstandig onderdistrict; 
thans vormt dit met Palembajan het onderdistrict 
Palembajan-Matoer (zielental 1930： 32243) van 
voormelde onderafdeeling. Deineven- bedoeld 
onderdistrict liggende nagarieen Matoer Uir (zielental 
1930: 4131) en Matoer Moedik (zielental 1930: 3570) 
liggen op ongeveer 1000 m hoogte. 
刃-DANAU. (Aanv. DL I). Tevoren district der 
onderafdeeling Manindjau (zie aldaar), Sumg 
Westkust. Thans vomit dit gebied het onder- / district 
Manindjau, district en onderafdeeling Manindjau, afd. 
Again der res. Sum. Westkust/ 

LOEBOEK BASOENG. (Aanv. DL II). I. Nagari 
met een zielental van 11329 (1930), gelegen 

in de onderafdeeling Manindjau, afdeeling Agam der 
residentie Sumatra's Westkust. 

II. Onderdistrict met een zielental van 36727 (1930), 
gelegen in de onderafdeeling Manindjau, sinds de 
gewestelijke reorganisatie van 1913. 

PALEMBAJAN. (Aanv. DI. III). Nagari met een zielental 
van 3500 (1930), gelegen in het onderdistrict Palembajan-
Matoer, district en onderafdeeling Manindjau, afdeeling 
Agam van de residentie Sumatra's Westkust. Vroeger stand-
plaats van een controleur. / 〃 

TIKOE. (Aanv. DL IV).'Nagari met een zielen- K- I' - Z1 
tai van 9614 (1930), gelegen in de onderafdeeling 
Manindjau, afdeeling Agam,res. Sumatra's West- Kust/、 

磷PAT TOENGGOEL. (Aanv. DL II). Land- streek in de 
noordoostelijke punt van de onderafdeeling Loeboek 
Sikaping, afdeeling Agam, Sum. Westkust; sedert de 
gewestelijke reorganisatie van 1929 (Ind, Stb. no. 162) vormt 
het een deel van het onderdistrict Rau-Mapat Toeng- goel der 
onderafdeeling Loeboek Sikaping. 

MOEAR6 SOENGAI LOLO VI KOTO. (Aanv. DI. II). 
(Zie MAP AT TOENGGOEL). Dit land- schap maakt sinds 
1929 (Ind. Stb. no. 162) deel uit van het onderdistrict Rau-
AIapat Toenggoel der onderafdeeling Loeboek Sikaping 
(Sumatra's Westkust). 

AJERBANGIS. (Aanv. DL I). District (zielen- r 〃 tai 
volgens volkstelling 1930: 34433) liggende in 幺/ 
de onderafdeeling Ophir (zielental J 930： 87246, waaronder 
(52 Europeanen en 278 Chincczcn) der afdeeling Agam (zic 
aldaar), residentie Sumatra's Westkust, met gelijknamige 
hoofdplaats, standplaats van een assistent-demang. 

De hoofdplaats Ajerbangis teklc in 1930 4734 inwoners, 
waaronder 72 Chincczcn. 

BONDJOL. (Aanv. DI. J). Het zuidclijkst gc- legen 
onderdistrict (zielental 1930: J 8310) van het district 
Loeboek Sikaping der gelijknamige onderafdeeling, 
afdeeling Again, residentie Sti nia- tra,s Westkust. Bondjol, 
t.w. pasar BondjoJ, is gelegen in de nagari Ganggo Hilir; 
zielental 1930: 3376/" 

PADANG GALOEGOER. Zie GAI.OEGOER. 
GALOEGOER. (Aanv. 1)1. I). Lan<ls< )i；i]> in, q '- 

het on(Icr(risfrrcr~)<au-Mapat I'oenggoel, onder-' 
afdeeling Loeboek Sikaping, residentie Sumatra's Westkust. 
De bevolking van dit landscl)a}), dat nicer bekend is onder 
den nagari-naam Padang- Galocgoer, 
isMinangkabausch,gemengd met Man- dailingsch bloed. 
Tegenwoordig is het eigenlijk eendubbel nagari Padang 
Galoegoer — Tandjocng Batoeng; het heeft een aardige 
pasar (Alai)； de aanwezige sawahcomplexen zijn 
uitgebreid en goed verzorgd. Banti en Padang Galoegoer 
zijn do rijstschuur voor JSoeboek Sikaping； ook voor- 
namelyk oindat de nagarieen door haar dunno bevolking 
zelve niet veel noodig hebben. Volgens de volkstelling in 
1920 bedroeg het aantal in- woners 1118, in 1930 bedroeg 
(lit 1827; dezo fichijnbare vo^ruitgang is te danken aan de 
sunien- voeging v^nPadang Galoegoer met Tandjocng 
Batoen^Z 
Z . KOEMPOELAN, (Aanv. DI. IT). Pasar in het Z. ■der 
onderafdeeJing Loeboek Sikaping der ufdee- ling Aguni, 
residentie Sumatra's Westkust,30 km ten N. W. van
 vroeger zeer bekend 
als woonplaats van den vroinen Sjech Koompoe- lan, wiens 
opvolgcrs ecliter niet die mate van be- kendheid genietfen 
(zie LOEBOEK SIKAPING)./ 



SUMATRA'S WESTKUST. 16G5 
W KOTO RADJd of KOTA RAD JA (Aanv. DI. II). 
Nagari ten N. van Loeboek Sikaping, res. Sum. 
Westkust. Zielental 1930： 1890.- 

LOEBOEK SIKAPING (Aahv. DI. II). De 
noordelijkste onderafdeeling (in de afdeeling Again) 
van de residentie Sumatra's Westkust, met 
gelijknamige hoofdplaats (gelegen in de na- garieen 
Doerian Tinggi en Paoeh met een zielental in 1930 
respectievelijk van ：1317 en 1146), de standplaats 
van een controleur of gezaghebber. De onderafdeeling 
heeft een zielental van： 51555 (1930) en bestaat uit 
het district Loeboek Sika- ping, verdeeld in de 
onderdistricten Rau- Mapat Toenggoel (zielental 
1930: 20347), Loeboek Sika- ping (zielental 1930: 
12868) en Bondjol (zielental 1930： 18340) (Ind. Stb. 
1929 no. 1G2). De bekende Sjech van Koempoelan, 
die tai van ge- loovigen trok, die zich in godsdienstige 
afzonde- ring (soeloek) zuiverden, is overleden, waar- 
door het bezoek aldaar heel wat minder is ge- worden. 

De onderafdeeling grenst in het N. aan de 
residentie Tapanoeli, in het O. aan het gouver- nement 
Oostkust van Sumatra en de afdeeling LKota, in het 
Z.aan de onderafdeeling Oud Agam, in het W. aan de 
onderafdeelingen Manindjau en Ophir. 

Sedert 1911 is de hoogste regenval in Loeboek 
Sikaping 3850 mm. 

Het woud van Panti, waarin enkele heete bron- nen 
liggen, is berucht door zijn ongezondheid (malaria) en 
tijgers; het moeras riekt sterk naar do zwavelbronnen. 
Sedert 1932 is dit bosch van Panti natuurnionument 
geworden； iedere voor- bijganger geniet van het 
natuurschoon in dit vlaktebosch. Ook het dorp Panti, 
aan de N.zijde van het woud, is ongezond evenals het 
gcheele noordelijkc gcdeelte van het onderdistrict 
Rau. Zoolang de malaria in het onderdistrict Loeboek 
Sikaping onbeperkt blijft heerschen, valt economische 
vooruitgang niet te ver- wachten. 

De afvoer van producten, bv. van de bekende rijst 
van Rau, vroeger op terreinmocilijkheden stuitende, is 
ChanH zeer good mogelijk ； het verkeer/ Fort de 
Kock-Loeboek Sikaping -Kota Nopan is thans zoer 
intens. 

Dicht bij Bondjol wordt tegenwoordig (1936) door 
een mijnbouwmaatschappjj een goudinyn 
gecxploitcerd； de rcsultaten zijn niet gunstig. 

RAU (Aanv. DI. III). Landschap in het N. der 
onderafdeeling Loeboek Sikaping, afdeeling Again, 
rosidentie Sumalrii'n Westkust, grenzendo aan de 
residentie Tapanoeli. Het landschap be- staat uit de 
volgcnde nagari^, wclker zielental voJgens do 
volkstelling 1930 achtor elk daarvan tusschen haakjes 
vermeld wordt: Panti (2099), Pudang Galoegoer-
Tandjocng Batoeng (1827), Jjaiigsat Kadap (J J 63), 
Tarocng Taroeng (1313), :Loe book Lujang (110J), 
Padang Mantinggi (689), Langoeng (828), Kota Radja 
(1890), Kota Nopan (2566), le znmen de Maj)at 
Tjantjang vormende (Oudli. Vend. 2de kw. 1912 no. 
36), en Moeara, Tais (2131), Loeboek Gadang (374), 
Silajang (979), Moearo Soengai Lolo VI Koto (3387), 
te zamcn de Mapat Toenggoel vormende. 

De vroegero soeltan (Jang Dipertoean di Pa- clang 
Noenang) van Mapat Tjantjang on Mapat : Toenggopl 
(Rau) was gczeteld to Padang Noenang. Uit.dieps 
gcslacht stamt nu nog het hoogste adathoofd in dio 
streek a.f. Het tegenwoordige 

districtshoofd (1933) is thans bckleeder van deze 
adatwaardigheid. 

Bij de gewestelijke reorganisatie van 1913 were! het 
landschap eon district van de onderafdeeling Loeboek 
Sikaping der gelijknamige afdeeling； sedert, 
ingevolge Stb. 1929 no. 162, is het onderdistrict Rau-
Mapat Toenggoel geworden met een zielental (in 1930) 
van 20347. 

De indigocultuur is geheel verdwenen. 
KOTA NQPAN- (Aanv. DI. .11). is cen wel- i 

varende nagari, een Mandai■- lingsche neder- / zetting 
in het oelajat-gebied van de nagari Kota Radja. Door 
de krachtige en gezonde bevolkingx wordt de arabica-
koffiecultuur ge- dreven/^ 

SASAK (Aanv. DL III). Kleine nederzetting in de 
onderafdeeling Ophir, afdeeling Agam van de residentie 
Sumatra's Westkust. Zielental volgens de volkstelling 
1930: 3773. 

TANDJOENG MEDAN. (Aanv. DI. IV). Een 
kampoeng van de nagari Panti in de onderafdeeling 
Loeboek Sikaping, afdeeling Agam, res. Sum. 
Westkust, waar in de 14de eeuw een nederzetting van 
Hindoo-Javanen was (zie LOEBOEK SIKAPING). 

OELAKAN (Aanv, DI. III). Klein kustplaats- je, 12 
km bezuiden de cnderafdcelingshoofdplaata Pariaman 
(residentie Sumatra's Westkust) (zielental 1930： 
6981). Er is wat kustvisscherij, doch het hoofdmiddel 
van bestaan is de klappercultuur. Het vroegere district 
Oelakan is opgeheven; thans vormt de nagari Oelakan 
een deel van het district Loeboek Alocng 
(onderafdeeling Pariaman, zie Ind. Stb. 1935 no. 450). 
Oelakan danktzijn bekend- heid aan het daar 
voorkomende heilige graf van Sjech Boerhanoeddin, 
waarheen jaarlijks in de maand Sjafar van hot 
Mohammedaansche jaar duizenden pelgrinis trekken. 
Do volksmond zegt dat het doen van zeven bedevaarten 
(die te voet behooren te worden gedaan) naar Oelakan 
gelijk- waardig is met e6n bedevaart naar Mekka. Ge- 
noomde Sjech Boerhanoeddin was een leerling van 
Abdoerraoef Singkel en de brenger van de tarikat 
Sjatarijah ter Westkust van Sumatra. 

KAJOE TANAM (Aanv. DI. II). Het vroegere 
herstollingsoord is thans in gebruik als Gouver- 
ncmontshospitaal onder een Gouvernements In- disch 
arts. Thans behoort Kajoe Tanam (zielental 1930: 2285) 
tot hot onderdistrict Kajoe Tail a in VII Koto (zielental 
1930: 52771), district Loeboek Aloong, onderafdeeling 
Pariaman, afdeeling Zuid-Benedonlanden (Ind. Stb. 
1935 no. 450.) 

PARIAMAN (Aanv. DI. III). Onderafdeeling der 
afdeeling Zuid-Bcnedenlanden, residentie Sumatra,s 
Westkust, grenzendo tea Westen aan don Indischen 
Oceaan. Hot ressort bestaat in hetW. uit do lage 
kuststrook tusschen Padang on Tikoe, tor lengte van 
ongoveer GO kin en oostelijk uit het daaraan grenzendo 
heuvel- en bergland tot aan den top van don Tandikat cn 
het randgeberg- to om het Manindjaunicer. Het 
omvatSO nagarie- en, heeft 230102 zielon (volkstelling 
1930) eu is verdeeld in do districten Pariaman en 
Loeboek Aloeng, elk onderverdeeld in 2 
onderdistricten. Het wordt doorsneden door do spoorlijn 
van Padang naar Padang Paneljang, mot zijlijn vanLoe- 
bock Aloeng via Pariaman naar Naras; verdcr zijn in allo 
richt,ingen goede autowegen aan- wezig. 

Het hoofdmiddel van bestaan is do klapper- 

105 
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cultuur, met daaraan verwante nijverheid (olie- en 
zeepfabriekjes). Vroeger werd de copra met 
prauwen naar Padang vervoerd of naar de stoo- 
mers, die toen de weinig beschermde reede van 
Pariaman nog bezochten. Thans heeft het vervoer 
van copra naar de afscheephaven Padang geheel 
over land plants (trein, auto en pedati). Verder is ook 
de rijstbouw van veel belang, alhoewel het ressort 
niet geheel voldoende verbouwt voor eigen 
behoefte. 

Het ressort heeft herhaalde adininistratieve 
wijzigingen ondergaan. Tot 1913 was het een 
zelfstandige afdeeling der residentie Padangscho 
Benedenlanden. Bij de gewestelijke reorganisatie 
van 1913 (Ind. Stb. no. 321) werd deze afdeeling 
voor het grootste gedeelte gevoegd bij de afdeeling 
Batipoeh en X Koto, welke combinatie ge- noemd 
werd Batipoeh en Pariaman. De onderaf- deeling 
Pariaman was toen verdeeld in drie dis- tricten: XII 
Koto, Pariaman. en Oelakan. In 1929 (Ind. Stb. 1929 
no. 162) vond opnieuw een gewestelijke 
reorganisatie plaats en werd Pariaman een 
onderafdeeling der afdeeling Padang. In 1935 (Ind. 
Stb. 1935 no. 450) werd de afdeeling Padang met 
ingang van 1 Januari 193G opgeheven en verdeeld 
over de afdeelingen Zuid-Benedenlan- den en Ta 
nah Datar. De onderafdeeling Priaman werd by' 
laatstvermelde afdeeling ingedeeld. De sedert 
opgeheven onderafdeeling Kajoe Tanam (1913) 
behoort thans geheel, en de ook opgeheven 
onderafdeeling Loeboek Basoeng gedeeltelijk, tot de 
huidige onderafdeeling Pariaman. 

Belangrijke plaatsen zijn Pariaman (zielental 
1930： 3949), Loeboek Aloeng (zielental 1930: 
15363), Sitjintji旬zielental 1930: 3972), Soengai 
Limau (zie aldaar), Kajoe Tanam (zie aldaar) en 
Oelakan (zie aldaar). Laatstgenoemde plaats ten Z. 
van Pariaman aan het strand gelegen, befaamd door 
het heilige graf van Sjech Boerhannoeddin, den 
brenger van den Islam in deze streken, is de 
bedevaartplaats, waar eens in het jaar duizcndcn van 
heinde en verre samenstroomen (zie OELAKAN). 
De hoofdplaats Pariaman, standplaats van den 
controleur, ligt aan zee en is een belangrijk bc- 
volkingscentrum. Er wonen slechts enkelo Euro- 
peanen, echter een 500-tal Chineezen en een 150- tal 
andere Vreemde Oosterlingen. 

De reede is slechts weinig beschermd door en- 
kele eilandjes o.w. Poelau Anso (Ganzeneiland), 
waar een heilig graf is. In 1911 werden te Pariaman 
voorhistorische voorwerpen en aarden mar- tavanen 
in den grond gevonden (Not. Bat. Gen. 1911, biz. 
124-127; 1912 bl. 4). 

Vermeldendswaard zijn de jaarlijksche „Ta- 
boet-feesten", die eenigermate overeenkomen met 
de. Hasan- Hoessein-feesten in Sjiltische lan- den./ 

SOENGAI LIMAU (Aanv. DI. IV). (onderaf-
deeling Pariaman ； res. Sumatra's Westkust). 
Voornaamste plaats van de XII Kotd, tevens 
standplaats van het onderdistrictshoofd van Soengai 
Limau, gelegen aan de kust, 14 km Noord- West van 
Pariaman, aan den grooten autoweg van Pariaman 
via Tikoe naar Manindjau. Vroeger eindpunt van de 
spoorlijn van Loeboek Aloeng via Pariaman, 
waarvan echter het laatste deel lang 8 km (van Naras 
tot Soengai Limau) in 19J5 dusdanig van bandjir-
schado heeft geleden, dat het sedert niet meer wordt 
goexploiteerd. Met den plaatsnaam Soengai Limau 
wordt meer het eigenlijke pasarterrein met 
onlgeving aan- 

geduid, gelegen in de nagari Koerandji Hilir 
(zielental 1930: 12698), onderdistrict Soengai Limau 
(zielental 1930: 49987), district Pariaman van 
voonnelde onderafdeeling. De plaats heeft een 
belangrijke pasar en is een centrum voor den 
coprahandel. 

TAROESAN (Aanv. DI. IV). Riviertjo op de 
Westkust van Sumatra； ontspringt op de zuide- 
lijke hellingen van den Goenoeng Talang en mondt 
na een vrij korten loop een weinig beneden de 
nederzetting Taroesan in de Oceaan uit. 

Onderdistrict van de onderafdeeling Pai nan (zie 
aldaar). Zielental 1930: 24427/ 

SAPOELOEH BOEAH BANDAR (Aanv. DI.' Ill), 
de vermaarde „Tien Havens" van Sumatra^ 
Westkust, ten Z. van Painan en alle in de 
onderafdeeling Painan, afdeeling Zuid-Beneden- 
landen der res. Sumatra's Westkust gelegen... 

SALIDA (Aanv. DI. III). Voorheen een ondcr- 
hoorigheid van het rijk Indrapoera, nu een nagari in 
het district Painan der gelijknaniige onderafdeeling, 
afdeeling Zuid-Benedenlanden der residentie Sum. 
Westkust. 

POELAU TJINGKOEK (Aanv. PL III). Eiland- je 
in de baai van Painan, onderafdeeling Zuid- 
Benedenlanden der res. Sumatra's Westkust. 
Overblijfselen van een oud fort — een 土 50cm dikke 
en ± 40 m lange steenen muur en cen oud poortje — 
zijn thans nog aanwezig, evenals de oude 
aanlegsteiger voor de Compagniesschepen. Voorts is 
op het eiland in 1911 door de achtcr- kleindochter 
van de echtgenoote van den in ongeveer 1765 op 
Poelau Tjingkoek gewoond hebbenden resident van 
Poelau Tjingkoek, Thomas van Kempen, een 
graftombe opgericht voor de nagedachtenis van haar 
overgrootmoeder „Mevrouw van Kempen, geboren 
Haye." 

PAINAN (Aanv. DI. Hl). Ingevolgc Ind. Stb. 1913 
no. 321 vond een reorganisatie van de res. Sum. 
Westkust (zic aldaar) plaats. Toeiunnals vormdc 
Painan een afdeeling van deze residentie, onder een 
assistant- resident, met 
Painan. De afdeeling bestond uit twee omler- 
afdeelingen, t.w.: a. Painan, bewtaande uit de 
districten Painan en Batang Kapas, onder den 
assistent-resident, chef der afdeeling； b. Balai 
Salasa, bestaande uit do districten Balai Selasa en 
Indrapoera, onder een controleur B.B., met 
standplaats Balai Selasa. Bij Ind. Stb. 1921 no. 798 
jo. 800 werd de afdeeling Kerintji van de residentie 
Djambi afgeschciden en als de onder- afdeeling 
Kerintji onder een controleur B.B. met standplaats 
Soengai Penoeh aan do afdeeling Painan toegevoegd. 
By de nieuwe administra- tieve indeeling van de 
residentie Sumatra's West- kust (zio aldaar), Ind. Stb. 
1929 no. 162 juncto Stb. 1930 no. 13, werd in de 
plaats van do voor- malige afdeeling Painan, 
bestaande uit de onder- afdeelingen Painan, Balai 
Selasa en Kerintji, gecreeerd de afdooling Kerintji-
Painan, ondor- verdeeld in do onderafdeelingen 
Kerintji-Indra- poera en Painan. De onderafdeeling 
Painan (thans beataando uit do voormalige 
onderafdeelingen Painan en Balai Selasa) met een 
zielental van 140.560 (volkatelling 1930) werd 
teruggebracht tot 66n district t.w. Painan, 
onderverdeeld in de onderdistricten Balai Selasa, 
Painan, Bajang, Taroesan en Batang Kapas. De 
standplaats van den assistent-reaident werd 
ingevolge het be- paalde bij genoemd staatsblad 
verlegd van Painan naar Soengai-Penoeh. 
Painan_(zielental 1930: 
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2247), de gelijknamige hoofdplaats der ondcr- 
afdeeling Painan, were! tot standplaats van den 
controleur aangewezen. Als gevolg van de door do 
tijdsomstandighedcn geboden bozuiniging in de 
bestuursvoering werden bij besluit van den Resident 
van Sumatra's Westkust in 1932 de onderdistricten 
Painan en Bajang samengevoegd tot edn. 
onderdistrict Bajang onder een onder- districtshoofd 
met standplaats Pasar Baroe. 

De onderafdeeling Painan bestaat thans uit een 
district Painan, standplaats van het districts- hoofd 
van Painan, onderverdeeld in 4 onderdistricten t.w. 
BalaiSelasa (zielental 1930:46169), Batang Kapas 
(zielental 1930： 29043), Bajang (zielental 1930: 
40921) en Taroesan (zielental 1930: 24427) met als 
standplaatsen van de onder- districtshoofden 
respectievelijk Balai Selasa, Pasar Koeok, Pasar 
Baroe en Taroesan (t.w. pasar Taroesan, gelegen in 
de nagari Nanggalo). 

Bij Ind. Stb. 1935 no. 450 vond opnieuw een 
administratieve indeeling van de residentie Su-
matra^ Westkust plaats. De afdeeling Kerintji- 
Painan werd uit bezuinigingsoverwegingen op- 
geheven en met de onderafdeelingen Padang en 
Mentawei-eilanden van de gelijktijdig opgeheven 
afdeeling Padang, samengevoegd tot de nieuwe 
afdeeling ,,Zuid-Benedenlanden''. 

De standplaats van den assistent-resident werd 
Padang. De nieuwe afdeeling bestaat dus uit de 
onderafdeelingen: Padang, Painan, Kerintji- 
Indrapoera, Mentawei-eilanden. 

SERANTIH (Aanv. DI. IV). Een der „Tien 
Havens" van Sumatra's Westkust (zie SAPOE- 
LOEH BOEAH BANDAR), een nagari in het 
voormalige district, thans onderdistrict, Batang 
Kapas der onderafdeeling Painan, afdeeling Zuid- 
Bonedenlanden der res. Sumatra's Westkust, aan zee 
gelegen, aan den mond van de gelijknamige rivier. 
Zielental volgens de volkstelling 1930： 8931. 

MERAK (Aanv. DI. II). Eilandjo voor de 
Westkust van Sumatra gelegen, ten Zuiden van 
Padang on belioorende tot de onderafdeeling Painan 
dor afdeeling Zuid-Benedenlanden. 

BATANG KAPAS (Aanv. DI. I). Voormalig 
district ,thans onderdistrict (bestannde uit 6 
nagarieen met een zielental in 1930 van 29043), van 
do onderafdeeling Painan (Sum. Westkust) met 
gelijknaniigc nan do kust bezuiden Painan gelegen 
hoofdplaats aan de rivier van denzelfden naain. 
Batang Kapaa is cen der in oude tijdcn vermaarde 
„Tien Havens0 (zie SAPOELOEH BOEAH 
BANDAR). Het vroeger als zoodanig nangeduidc 
Batang Kapas was een adatfederatio 
vanachtgenieen8chappen,welkegeineen8chappon 
thans do tweo nagarieen IV Koto Uir (zielental 
1930: 7355) en IV Koto Moedik (zielental 1930: 
0074) vormcn. Met de hoofdplaats Batang Kapas 
wordt bedoeld het pasarterrein en omgeving, het- 
wolk in don volksniond nog steeds Batang Kapas 
genaamd is. 

BALAI SELASA (Aanv. DI. I). Tevoren (Ind. 
Stb, 1913 no. 321/zooals gewyzigd en aangevuld) 
onderafdeeling van do vroegere afdeeling Painan 
(zio aldaar) der residentio Sumatra's Westkust. De 
hoofdplaats Balai Selasa was de standplaats van een 
controleur. De onderafdeeling omvatte, ingevolgo 
de gewesteluke reorganisatio (Ind. Stb. 1913 no. 
321), het district Balai Selasa, onderverdeeld in de 
onderdistricten Balai Soja^a, Kam- bang en 
Indrapoera. Bij de nieuwo hideeling van 

do residentie Sumatra's Westkust (Ind. Stb. 1929 no. 
162 juncto Stb. 1930 no. 13) is de onderafdeeling 
Balai Selasa als zoodanig opgeheven, het 
onderdistrict Balai Selasa en het onderdistrict 
Kambang werden samengevoegd tot het onder-
district Balai Selasa (zielental 1930: 46169) err 
gevoegd bij de onderafdeeling Painan (zie aldaar) 
；het onderdistrict Indrapoera were! gevoegd bij de 
onderafdeeling Kerintji, welke onderafdeeling in 
verband daarmede nadien genaamd is Kerintji-
Indrapoera. 

Daar dit gebied aan de oostelijke zijde geheel 
wordt afgesloten door den vrijwel ontoegankelij- 
ken Barisan, liggen do bevolkingscentra aan zee, en 
loopt ook de groote weg, die Paclang via Painan met 
do zuidpunt, Indrapoera,^verErnHt, langs de kust. 
De afstand Painan—Balai Selasa bedraagt 75 km； 
de weg van B.S. naar Indrapoera heeft een lengte 
van 39 km, terwijl de weg van Indrapoera naar 
Tapan bijna 27 km is. De hoofdplaats Balai Selasa 
(= Dinsdagmarkt) ligt in de nagari Palangai, een 
dicht bevolkte nagari (zielental 1930： 11557); 
verder moeten genoemd worden Ajer Hadji en 
Tapan (zie aldaar). In 1932 werd de transportweg 
Padang-Painan-Balai Selasa- Tapan doorgetrokken 
naar Soengai Penoeh (66 k吵’ 

TANAH DATAR (Aanv. DI. IV). Afdeeling* van 
het gewest Sumatra's Westkust met hoofdplaats 
Padang Pandjang (vroeger Sawah Loento; daarvodr 
Fort van dcr Capellen), standplaats van den 
assistent-resident. Het aantal inwoners bedraagt 
453.304 (volkstelling 1930). De afdeeling is sedert 
de gowestelijke reorganisatie in 
1935 (Ind. Stb. no. 450) met ingang van 1 Januari 
1936 verdeeld in de 3 onderafdeelingen: Batipoeh 
en X Koto, Fort van der Capellen en Paria- man. 

PANDAI SIKAT (Aanv. DI. III). Nagari met een 
zielental van 4493 (volkstelling 1930), gelegen in do 
onderafdeeling Batipoeh X Koto van do afdeeling 
Tanah Datar der residentie Sumatra's Westkust. 
Deze nagari vormt een onderdeel van de 
adatfederatie VI Koto (zie KOTO), 9 km ten N. van 
Padang Pandjang. 

BATIPOEH (Aanv. DI. I). Voormalig land- schap 
bestaande uit Batipoeh di Atas en Batipoeh di 
Baroch, benoorden het meet van Siug- karftk (Sum. 
Westkust). Vroeger eenregentschap. Na den 
opatand in Batipoeh in het jaar 1841 werd het 
regentschap Batipoeh opgeheven en vervangen door 
tweo larasschappen, de laras Batipoeh di Atas en do 
laras Batipoeh di Baroeh; na opheffing van het 
larasstelsel vormt elke laras thans een nagari, t.w. do 
nagari Batipoeh Atas (zielental 1930:2759) en 
Batipoeh Baroeh (zielental 1030: 5562). Batipoeh is 
de kern van het by de reorganisatie van 1929 
gevormde onderdistrict van dien naani, dat mot het 
onderdistrict X Koto, het district tevens do 
onderafdeeling Batipoeh en X Koto vormt. 

BATIPOEH EN PARIAMAN (Aanv. DL I). 
Voormalige afdeeling van het gewest Sumatra's 
Westkust; by de gowestelijke reorganisatie van 
I913(Ind. Stb. no. 321)gevormd uit de twee v66r 
dien bestaande afdeolingen Pariaman (beneden- 
landen) en Batipoeh X Kot6 (bovenlanden). Thans 
is de vroegero afdeeling Pariaman een 
onderafdeeling van de afdeeling Tanah Datar der 
residentie Sumatra's Westkust; ook de voormalige 
afdeeling Batipoeh is onder den naa.ni 
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Batipoeh X Koto als onderafdeeling bij even- 
vermelde afdeeling gevoegd (zie aldaar). 

PADANG PANDJANG (Aanv. DI. IIIJfHoofd- 
plaats der afdeeling Tanah Datar, residentie Su-
matra's Westkust, tevens hoofdplaats van de 
onderafdeeling en het district Batipoeh en X Koto. 

$ ： * BATIPOEHEN X KOTO (Aanv. DI. I). Onder- '•- 
Afdeeling van de afdeeling Tanah Datar der residentie 
Sumatra's Westkust met hoofdplaats Pa- dang Pandjang, 
standplaats van den assistentresident. Zielental volgens de 
volkstelling 1930: 66926. Zij wordt voor een deel gevormd 
door vlak land (Padang Pandjang = lange vlakte) op den 
westelijken rand van de Bovenlanden gelegen. Padang 
Pandjang ligt 773 m boven zee； naar het N. stijgt het 
terrein tot 1154 m bij Koto Baroe, dat 8| km verder in het 
zadel tusschen de Merapi en Singgalang gelegen is. Naar 
het Z. daalt de bodem naar het meer van Singkarak, welks 
noor- delijkst gedeelte in deze onderafdeeling valt. Sedert 
de gewestelijke reorganisatie van 1929 (Ind. Stb. no. 162) 
bestaat de onderafdeeling uit het district van dien naam en 
de onderdistricten X Koto en Batipoeh. Het eerste 
onderdistrict bestaat uit de voor 1913 bestaan hebbende la- 
rassen VI Koto en IV Koto. Het tweede onderdistrict bestaat 
uit de vroegere larassen Batipoeh di Atas, Batipoeh di 
Baroeh, Boengo Tandjoeng (Pitalang) en Soempoer. 

Van de plaatsen der onderafdeeling moeten ge- 
noemd worden: Padang Pandjang (zie aldaar)； 
Soempoer in het Z., waar tai van bewoners ettelijke 
malen de bedevaart naar Mekka hebben gemaakt, 
daartoe in staat gestold door de win- sten van hun 
handelsbedrijf； Batipoeh (zie aldaar), en de 
markten te Pakan Rabaa (bijna 3| km ten N. van 
Padang Pandjang) en te Koto Baroe (zie boven), in 
het Z. die te Batipoeh, Pitalah, Soempoer en Batoe 
Tabal aan den noor- delijken rand van het meer van 
Singkarak (18| km van Padang Pandjang). 

Voor de onderafdeeling werd bij Ind. Stb. 1918 
no. 308 met ingang van 1 Juli 1918 een plaatse- lijke 
raad ingesteld, waarvairHet hoofd van plaat- selijk 
bestuur voorzitter i/ 

'/V J，jTANDJOENG SOENGAJANG (Aanv. DI. IV). 
Vroeger een dubbel-nagari in de onderafdeeling Fort 
van der Capellen? afdeeling Tanah Datar der 
residentie Sumatra's Westkust (zie aldaar en onder 
LINTAU), door spiltsing overgegaan in twee 
afzonderlijke nagarieen, t.w. Tandjoeng met een 
zielental van 2075 (volkstelling 1930) en 
Soengajang, zielental 1930: 5394, 

TABAT PAT AH (Aanv. DI. IV). Nagari met een 
zielental van 1864 (volkstelling 1930) op de 
oostelijke helling van den Merapi(Sum. Westkust). 
Men heeft er een mooi uitzicht over de vlakte van 
Pajokoemboeh, het zgn. panorama te Tabat Patah 
(1030 m boven zeo). De vroeger te Tabat Patah 
aanwezige Gouvernementspasanggrahan is sedert 
opgeheven, 

SOEROEASd (Aanv. DI. IV). Vroeger district 
der onderafdeeling Fort van der Capellcn, afdeeling 
Tanah Datar der res. Sum. Westkust. 

De naam is ontleend aan de woorden „<lisoe- 
roeh asokan", hetgeen zeggen wil 46n laten worden. 
De verklaring hiervan is, dat de tegenwoor- dige 
nagari uit twee zelfstandige gedeelten be- gtond, nl. 
Tandjoeng Balik en Balai Aoer, dk ge- regeerd door 
een voret, respectievelijk den Radjo 

Ibadat en den Radjo Adat, die ondergeschikt wu- ren 
aan den vorst van Pagar Roejoeng. Dezo vor- sten 
waren clkanders doodsvijanden. De herhaalde 
oorlogen tusschen die twee radja's maakten dat land 
en volk aldaar tot armoede geraakten ； aan den 
voortdurenden strijd maakte de vorst van Pagar 
Roejoong een einde door den Radjo Ibadat naar 
Boekit Gombak over te plaatsen en den Radjo Adat 
daar te handhaven. De twee zelf- standigo gedeelten 
werden toen op last van den vorst van Pagar 
Roejoeng (den Radjo Alam) tot e6n gemaakt, d.i. 
„disoeroeh asokan,*. Vandaar de tegenwoordige 
naam Soeroeaso. Volgens de volkstelling 1930 
bedraagt het zielental dezer nagari 4383. 

SOENGAI TARAP (Aanv. DI. IV). Vroeger district der 
onderafdeeling Fort van der Capel- len, afdeeling Tanah 
Datar (Sum. Westkust). 

Het zielental der nagari bedraagt 4180 (1930). 
SALIMPAOENG (Aanv. DI. III). 1. Nagari met een 

zielental van 2980 (1930), ongeveer 20 km ten N. van Fort 
van der Capellen, Sum. Westkust. 

IL Onderdistrict (zielental 1930: 24784) van het district 
Batoe Sangkar (zielental 1930： 83661) der onderafdeeling 
Fort van der Capellen, afdeeling Tanah Datar, residentie 
Sumatra's Westkust. 

PARIANGAN (Aanv. DI. III). Onderdistrict' (zielental 
1930: 36310) van het gelijknamige district (zielental 1930
： 7261G) der onderafdeeling Fort van derCapellen, 
afdeeling Tanah Datar, residentie Sumatra's Westkust. De 
nagari Pa- riangan (zielental 1930： 3614) bestaat uit de 
vroegereadat-nagarieen Pariangan, Padang Pandjang, 
Goegoek en Sikaladi. Deze vier adat-nagarieen zyn de 
oudste vestigingen van de Minang- kabauers. De 
vestigingen te Padang Pandjang, Goegoek en Sikaladi zijn 
ontstaan door uitzwer- ming uit de eerste vestiging. 

De warme bronnen in de nagari Pariangan (12 km van 
Fort van der Capcllen) bestaan thans nog slechts op twee 
plaatsen (vroeger drie). Een hevige bandjir (overstroorning) 
heeft eon der drie plaatsen doon verdwijnen； de 
overblyfselon van dezo verdwenen plaats zijn nog te zien. 

PAGAR ROEJOENG (Aanv. 1)1. III). 1. Oor-，/ 
spronkclijk de naam van een historische pick in ,- z de 
Sinumar-rivier bij Koemanis ten Z.O. van ' Boeo, Sum. 
Westkust (zie DI. Ill), gelegen in do tegenwoordige nagari 
VLI Balai (zielental volgens de volkstelling 1930: 2428), 
welkc deel uit- maakt van het sub II hieronder vermelde 
onderdistrict. 

II. Onderdistrict met een zielental van 30540 
(volkstelling 1930) van het district Batoe Sangkar, 
onderafdeeling Port van der CapeHen, uf- dceling Tanah 
Datar der residentie Sumatra's Westkust. 

LINTAU (Aanv. DI. II). Bij de gewestelijke reorganisatie 
in J9J3 (Ind. Stb. no. 321) werd de geheele onderafdeeling 
Lintau en Boeo omge- vonnd tot het district Boeo, hetwelk 
later als district werd opgehoven om het tegenwoordige 
onderdistrict Boeo te vormen (zio aldaar). 

LIMd KAOEM (= 5 geslachten) (Aanv. DI. J » II). Een 
nagari met een zielental van 5211 (1930), \ ' 
gelegen in het onderdistrict Soengai Tarab—V Kaoem, 
district Pariangan der onderafdeeling Fort van der Capellen, 
afdeeilng Tanah Datar, residentie Sumatra's Westkust. 
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/ 3)FORT VAN DER CAPELLEN (Aanv. DI. I). " 

Oiiderafdeeling (zielental 1930: 156277) der afd. 
Tanah Datar (zielental 1930: 290327), residontie 
Sum. Westkust, met gelijknamige hoofdplaats 
(zielental 1930: 2905) (Ini. naam Batoe Sangkar), 
standplaats van een controleur B.B. De ryweg Fort 
van der Capellen-Lintau over den Mara- palam is tot 
stand gekomeh. 

Thans bestaat Fort van der Capellen uit twee 
districten, nl. Pariangan en Batoe Sangkar. Een 
waterleiding is aangelegd voor de bewoners van de 
plaats Fort van der Capellen. Na Fort van der 
Capellen (Batoe Sangkar) z^n de voornaamste 
plaatsen in bovenvermeldo twee districten Pa-
riangan en Batoe Sangkar： Soemanik (markt), 
Tandjoeng Alam, Soengai Tarab (markt), Rao Rao 
(markt), Limo Kaoem (markt), Soengajang (markt), 
Tandjoeng (markt), Simaboer (markt), Simawang, 
Balai Tengah (markt), Lo^boek Djan- tan (markt) en 
Tandjoeng Bonai.; 

3 〃 " BOEd (Aanv. DI. I). 1. Een nagari met een zie- , cental 
van 988 (1930) in het onderditrict Boeo, district Batoe 
Sangkar der onderafdeeling Fort van der Capellen, afdeeling 
Tanah Datar, Sumatra's Westkust. Aan den grooten weg te 
Boed is een gedenksteen geplaatst als gedachtenis aan den in 
1908 aldaar vermoorden controleur. Tusschen Sitangkai en 
Boeo vindt men aan den grooten weg, bij den zijweg naar de 
nagari Taloek, een gedenksteen ter nagedachtenis aan den in 
1930 vermoorden kepala nagari van Taloek. Taloek is nog cen 
echte adatnagari； men vindt er adat- huizen van fraaien 
Minangkabauschen bouw- trant. 

2. Onderdistrict (zielental volgens de volks- 
telling J 930 :28337) van bovenvermeld district 
Batoe Sangkar (zic LINTAU). 

BATOE BOELAT (Aanv. DI. I). Nagari met een 
zielental van 3679 (1930) in het onderdistrict Jioeo 
,district Batoe Sangkar, onderafdeeling Fort van der 
Capellen, afdeeling Tanah Datar der residentie 
Suniatra*8 Westkust. In 1810, ge- durendo den 
Padri-oorlog, werden te Padang Palo en Ma rapala 
in de Nederlandsche vorster- kingen gclegd, om van 
deze versterkingen uit de b6nt6ng Koebang 
Batoengkat van do Padri's to belegeren. De P&dri's 
hadden zich al in dit gedeelte van Lintau 
(Marapalam) teruggetrokken. Gedurende doze 
bclcgering is kapitien Schenk, wiens graf men te 
Afarapalani vindt, gesneuveld. De bevoJking vindt 
een iniddcl van bestaan in het planton van suikerriet 
on voorts in do koffie- cultuur. Dicht bij de 
pasanggrahan Marapalam staat cen koepel, van wanr 
men een schitterend uitzicht heeft over de vlakte van 
Tanah Datar met op den achtergrond hot moor van 
Singkarak. 

SIMA WANG (Aanv. DI. III). Nagari met een 
ziolontal van 5476 (1930) aan den noordooste- 
lijkon oovor van het Singkarakmeer, golegcn in do 
onderafdeoling Fort van der Capellen, afd. Tanah 
Datar der res. Stun. Westkust. 

De Ocmbilin-brug vormt do verbinding met 
Solok; do wog loopt over een groot gedeelto vlak 
langs den oovor van het meet; ook de spoorbaan 
volgt deze. 

SOEMANIK (Aanv. D】.III). Belangryko nagari 
met een zielental van 4677 (1930), in het 
onderdistrict Salimpaoeng, district Batoo Sangkar, 
onderafdeeling Fort van der Capellen, afdeeling 
Tanah Datar (Sum. Westkust). 

/BANGKINANG (Aanv. DI. I). Onderafdeeling 

van de afdeeling L Koto, residentie Sumatra's 
Westkust met gelijknamige hoofdplaata, standplaats 
van oen controleur b/h B.B. Zielental der 
onderafdeeling en hoofdplaats Bangkinang volgens 
de volkstelling 1930 resp. 62789 r^n 8912. De 
onderafdeeling bestaat uit het dstrict Bang- kinang, 
welk district is onderverdeeld in de onder- districten 
Bangkinang en XIII Koto Kampar met een zielental 
van resp. 52362 en 10427 (volkstelling 1930). Zij is 
in het W. begrensd door de onderafdeeling 
Pajokoemboeh (zie aldaar) en is verder geheol 
omringd door landschappen, be- hoorende tot de 
Oostkust van Sumatra. Langa de BovenKampar 
Kanan loopt een autoweg, die de bevolkingscentra, 
welke slechts aan den water- weg liggen, ook aan de 
landzijde verbindt en waarlangs men van 
Bangkinang via Moeard Mahat en Pangkalan Koto 
Baroe in 4 uur Pajokoemboeh (125 km) en via 
Danau Bingkoeang en Parit in tweo uur Pakan Baroe 
(64 km) kan bereiken. Afstanden: Bangkinang-
Moearo Mahat (pasanggrahan) 33 km； Moearo 
Mahat-Pangka- lan Koto Baroe (pasanggrahan) 37 
km; Pangkalan Koto Baroe-Pajokoemboeh, over de 
Pintoe Angin pas (908 m boven zee) 55 km. In 1913 
werd aangevangen met den wegaanleg vanuit Parit, 
nabij Pakan Baroe, naar Bangkinang en door naar 
Rantau Berangin in aansluiting op den in aanleg 
zijnden weg vanuit Pangkalan Koto Baroe in de 
richting Bangkinang. In 1921 werd het wegge- 
deelte Parit- Rantau Berangin opengesteld. Het 
weggedeelto Rantau Berangin- Moearo Mahat werd 
in 1930 voor het publiek opengesteld. De tunnel, 
128 m lang, bij km 229, kwam in 1928 gereed, de 
twee verstijfde kabelbruggen over de Mahat en 
Kampar nabij Moearo Mahat, waar- door de pont 
over de Kampar ter plaatse kwam te vervallen, 
werden in 1933 in gebruik genomen. 

Geregelde vrachtautodiensten uit Padang, Pa-
dang Pandjang, Fort de Kock en Pajokoemboeh 
brengen kool en gamliir naar de aan de Siakrivier in 
het gouvernement Oostkust van Sumatra ge- legen 
havenplaats Pakan Baroe, vanwaar een- maal per 
week een motorschip van de K.P.M. en tweemaal 
per week een Chineesche boot naar Singapore 
vertrekken. Als retourlading nemen de auto*8 
voornamelijk gedroogde en gezouten visch, uien en 
textielwaren mede. Ook de bevol- kingsrubber, die 
op do wekelijksche pasars ver- handcld wordt, voert 
men per auto naar Pakan Baroo af. Do belangryksto 
rubberpasar is Koeok, waar do rubber uit het 
landschap Rokan (Sumatra's Oostkust) en het 
onderdistrict XIII Kot6 Kampar per prauw 
aangevoerd wordt. Ook op de pasars Bangkinang en 
Air Tins worden aaii- zienlijko hocvcelheden rubber 
verhandeld. 

De ftanleiding tot het onder beatuurstoezicht 
brengen van de adatfederatio V Koto — be- staando 
uit do nagarieen Koeok, Salo, Bangkinang, Air Tiris 
enRoembio V, de radjaschappen Kampar en Tam 
bang met Tnrantang, benevens de nagari III Koto 
Sibelimbing — was de roof- moord in 1899 
gepleegd op den Engelschman Clifford, die to 
Poelau Gadang eon goudmijn ex- ploiteerde. Na do 
bezetting van Bangkinang door militairen in 
hetzelfdo jaar moest de federatie V Koto een 
oorlogsschatting opbren- gen. 

Bij Ind. Stb. 1929 no. 162 werd do onderaf-
deeling Pangkalan Kot6 Baroe opgehoven, het 
onderdistrict XIII Koto Kampar bij Bangkinang 
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en het onderdistrict Koto Baroe Sialang bij de 
onderafdeeling Pajokoemboeh gevoegd. 

Nadat reeds in 1903 een regeling was getroffen, 
waarbij het bestuur bemiddeling verleende voor 
verzending en verkoop van door de bevolking bij de 
kampocng Lipari (nagari III Koto Sibelim- bing) 20 
km ten Zuiden van Bangkinang ge-> wonnen tinerts, 
entanaeerde het Gouvernement" in 1920 een 
proefontginning van tinerts aan de Soengai 
Soengalan, 14 km ten Z.W. van Bangkinang. In 1923 
werd de proef wegens onvoldoende opbrengst 
gestaakt. In 1924 zette do mijnbouw- maatschappij 
Stannum, cen dochteronderneming van de Billiton 
Maatschappij de door het Gou- vernement opgegeven 
ontginning voort, bouwde op Siaboe, 4 km verder, 
een emmerbaggermolen, die in 1925 in bedrijf 
kwairi, exploiteerde eenige pompbaggerinstallaties 
bij Lipai en te Koto Ranah in het Tapoeng Kirische, 
sultanaat Siak, doch moest in J 930 wegens daling 
van den tinprijs het bedrijf staken. In 1933 werden a 
lie nog bruik- bare niachinerieen naar Billiton 
ovcrgebracht. De baggermolen is in het bosch 
achtergelaten. Enkele jaren geleden is de bevolking 
weer be- gonnen op grooter schaal dan vroeger tinerts 
uit de rivieren Siaboe en Soengalan te winnen. 
Hoofd- bedrijf der bevolking is de rijstbouw, in de 
Kam- parvlakte op sawahs, elders op ladangs. Daarna 
neemt de reeds genoemde rubbercultuur de voor- 
naamste plants in. Gambir en pinang zijn van minder 
belang. 

AIs eigenaardig gebruik valt te vermelden, dat te 
Air Tiris en Roembio ecn gedeelte der vrouwen het 
gelaat — zelfs bij de sawahbewerking — met een 
doek met twee kijkgaatjes bedekt. In 1911 is door een 
godsdienstleeraar dit gebruik in- gevoerd. In de 
andere nagarieen vindt het geen navolging. 
Merkwaardigheden omtrcnt de adat der bevolking 
zijn te vinden in L.C. Westenenk, De 
Minangkabausche Nagari, Mcdcd. Encycl. Bureau 
afd. VIII, 1915. Plaatsen van belang zijn behalve de 
hoofdplaats Bangkinang (belangrijke markt) 
benedenstrooms: Air Tiris, en van de talrijke 
kampoengs aan den oevcr bovenstrooms Koeok, 
Moearo Mahat (aan de samenvloeiing van Kanipar en 
Mahat). 

Batoe Basoerat (zie aldaar) is de standplaats van 
het onderdistrictshoofd van XIII Koto Kampar/ 

MOEARd TAKOES (Aanv. DI. II). Plants ter 
Sumatra's Westkust in de onderafdeeling Bangkinang 
(zie aldaar), aan den rechteroever der Kanipar Kanan. 
Zielental volgens de volkstelling J 930: 426. Vanuit 
Moearo Mahat is de ter plaatse zich bevindende 
stoepa, door de bevolking ,,tjandi‘‘ genaamd, langs 
een onverharden bi linen weg ter lengte van 26 km, 
by droog weer, in twee urcn per auto te bereikery 

BATOE BASOERAT (= /oeschreven steen) 
(Aanv. 1)1. I). I. De pick, waar te Pagar Roe- joeng, 
2 km van Fort van der .Capellen, de be- schreven 
steenen uit den Hindoe-tijd staan, welke volgens 
ouden van dagen onder de Minangka- bauers 
mededeelingen bevatten omtrcnt de uit- zending door 
het rijkMinangkabau van 8 vorsten, bestemd om de 
aan dit rijk oijderworpen landen te regeeren. 

2. Tevoren zelfstandige nagari. Ingevolge een 
besluit van den Gouverneur van Sumatra's Westkust 
van 1925 met de nagarieen Binaniang en Koto 
Tengah samengevoegd tot de nagari III 

Koto (zielental ingevolge de volkstelling 1930： 1956). 
De voormalige nagari Batoe Basoerat ligt aan den 
rechteroever der Kampar, onderafdeeling Bangkinang 
(zie aldaar). Standplaats van het onderdistrictshoofd van 
III Koto Kampar, district Bankinang van voormclde 
onderafdeeling.^ ?〃.KOEBANG NAN DOE。(de tweo 
koebang- ' boomen) (Aanv. DI. II). 1. Kampoeng en 
markt- plaats in de landstreek Tjandoeng bij Fort de 
Kock, Sumatra's Westkust. 

2. Ou de hoofdplaats van de onderafdeeling 
SoepajangTopgelieven in 1913 (Ind. Stb. no. 321)； 
tEans^ een gehucht van de nagari Siroekam, on-
derdistrict Soepajang, district en onderafdeeling Alahan 
Pandjang, afdeeling Solok, residentie Sumatra's 
Westkust/ 
'《KOT。ANAU (Aanv. DI. II). Nagari, ruim 12备 km 
ten Z. van Solok met een zielental van 6190 
(volkstelling 1*930); standplaats van het 
onderdistrictshoofd van Soepajang, district en on-
derafdeeling Alahan Pandjang, afdeeling Solo,k 
residentie Sumatra's Westkust; belangrijke markt； 
aanzienlijke bevolkingskruidnagelteelt,^" 

SOEPAJANG. (Aanv. DI. IV). 1. Onderdistrict van 
het district en onderafdeeling Alahan Pan- djang (zie 
aldaar), Sumatra's Westkust. Zielental volgens de 
volkstelling 1930: 22696. De standplaats van het 
onderdistrictshoofd van Soepa- jang is Koto Anau. 

2. Nagari in voornoemd onderdistrict met een 
zielental van 109G (volkstelling 1930). 

ALAHAN PANDJANG (Aanv. DI. I). Onder-厂 
afdeeling en middengedeelte van de afdeeling Solok, 
residentie Sumatra's Westkust. De onderafdeeling heeft 
een zielental van 58181 (voJkstd- ling 1930). Sedert de 
gewestelijke reorganisatic van 1929 (Ind. Stb. no. 162) 
bestaat het ressort uit het district Alahan Pandjang, 
vcrdeeld in 2 onderdistricten nl. Alahan. Paneljang en 
Soe- pajang, met een Izielental onderschcidenlijk van 
35485 en 2209G (volkstelling J930) 

De belangrijkste plaatsen in Jiet onderdistrict 
Alahan Pandjang, dat in totaal 11 nagarieiin tell, zijn： 
Salimpat, Talang Borboengo, 8arik A Jahan III (Alahan 
Pandjang-Sarik Alahan III 24k m). Eerstgenoemdo twee 
plaatsen zijn per as en Sarik Alahau III allcen te voet 
bereikbaar. (TaJang Borboengo-Sarik Alahan J If 12 
km). Voorts Soengei Nana.m, 6 km van Alahan 
Pandjang ver- wijderd aan den grooten weg naar Solok, 
Tan- djoeng nan IV, 7 km van Alahan Pandjang aan 
<len grooten weg naar Pandjang en Bockit Sildh, 20 km 
van Alahan Pandjang aan het Danau di Baroehgelegen. 
Van het onderdistrict Soepajang, in totaal ook J1 
nagarieen teJJend, moeten worden vermeld Koto Anau, 
standplaats van het onder- districtshoofd, Batoe Banjak, 
Koto La was, reap, op 2 en 4 km van Koto Anau, liggend 
aan den binnenweg, die via Boekil SiJdh langs het meer 
Danau di baroeh te Tandjong nan IV uitkonit op den 
grooten weg AJahan Pandjang-Padang. Vcr- dcr 
Siroekain, dat 3 km ten O. van Koebang nan Boeo en 
Soepajang, dat 9 km van die oude hoof<I- plaats is 
gelegen/ 

SIROEKAM (Aanv. DI. III). Nagari met eeiv 
zielental van 3506 (volkstelling ] 930) in het on-
derdistrict Soepajang, district en onderafdeeling Alahan 
Pandjang (zie aldaar), residentie Sumatra^ Westkust., 

TALAOE (Aanv. D】.IV). Dit voormalige) 
radjaschap vormt met het eveneens opgeheven 

I i 
5 
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radjaschap Soengai Koenit de nagari Soengai 
Koonit, gelegen in hot onderdiatrict Looboek Ga- dang, 
district en onderafdeeling Moearo Laboeh, afdeeling 
Solok der residentie Sumatra's West- kust. Zielental 
dezer nagari volgens de volks- telling 1930: 980. Door 
uitzwerming van lieden uit hot radjaschap Soengai 
Kocnit is het zelf- .standige radjaschap Taloo ontstaan. 

SOENGAI KOEN1T (Aanv. DI. IV). Vroeger een 
onafhankelijk landschap in de onderafdeeling 
Moearo Laboeh (zie aldaar), Sumatra's Westkust. 
Thans een nagari met een zielental volgens de 
volkstelling 1930 van 980. 

SOENGAI PAGOE (Aanv. DI. IV). Vroeger 
radjaschap in de onderafdeeling Moearo Laboeh, 
Sumatra's Westkust. Later werd dit radjaschap tot 
een laras omgevormd, bestaande uit de adat- 
nagarieen Pasir Talang en Koto Baroe. Na het 
opheffen van het larasstelsel ter Sumatra's Westkust 
werden de samenstellcnde deelen van dit larasschap 
tot de zelfstandige nagarieen Pasir Talang (zielental 
1930: 12204) en Koto Baroe (zielental 1930: 87G0) 
verheven. Op de noordelijke hellingen van den 
Goenoeng Kerintji, ongeveer 20 km ten Oostcn van 
Moearo Laboeh liggen de terreinen, waarin latere 
jaren verschillende Euro- peesche maatschappijen 
concessies tot het winnen van goud en andere 
metalen hebben bezeten, doch het nimmer tot 
loonende bedrijven konden brengen. 

LIKI (Aanv. DI. II). Het oudste complex cul- 
tuurondernemingen in het Moearo Laboch'sche, 
gelegen aan den voet van den Piek van Kerintji en 
ongeveer op het punt wanr de groote weg, die van 
Solok via Alahan Pandjang en Moearo Laboeli in 
zuidoostelijke richting loopt, zich in 
noordoostelijke richting oinbuigt. 

MOEAR。’ LABOEH (Aanv. DI. II). 

Onder- afdeeling der afdeeling Solok, residentie 
Sumatra's WcHtkust, met gelijknamige hoofdplaats, 
standplants van oon cojitroleur. Dczc 
onderafdeeling heeft een zielental van 42.446 
(volkstelling 1930). Een 134 km Jauge weg loopt 
van Moearo Laboeh via Alahan Pandjang en 
Loeboek Selasih naar Padang； ecn zijtak gaat van 
Alahan Pandjang via Kocbang nan Doeo naar 
Solok. 

De onderafdeeling Moerao Laboeh bestaat uit 
6en district, verdceld in l)ct gelijknamige onder- 
dietrict (hot gedeeJtc ten W. van Liki, en o.m. 
bevattend het vroegere landschap Soengai Pagoe) 
en hot onderdistrict Loeboek Gadang, bevattende 
o.m. de streken, die v66r de gowestelijke reor- 
ganisatie in 1913 de larasHCii Pasimpai en Abai 
vorinden, vcrineerderd met de landschappen 
Soengai Koenit en Talao, welko vodr den Djambi- 
oodog onafhuiikclijk waren. Ter hoofdplaats Moe« 
ftro Laboeh ,waar een bdangrijko inarkt gehou- den 
wordt, zijn een pasanggrahan en eenige Gouv. in), 
schoicn. >■ 

LOLO (Aanv.」)1. 11). Nagari aan den weg viui 
Alahan Pandjang naar Moearo Laboeh (Su- nintra's 
Westkust). De plaats ressortcert onder do 
onderafdeoJing Aloearo Laboeh, afdeeling So- ]ok der 
residentie Sumatra's Westkust en heeft / uy zielental 
van 3252 (volkstelling 1930). 
E GEOLOGIE (Aanv. van DI. I). In de laatsto de- • ' 
cennia is zoowel van Gouvernements- als van par- 
ticuliere zijdc een grooto activiteit op geologisch 
gebied aan den dag golegd. De gegevens, die door dczc 
ondex'zoekingen zijn verkregen, hebben in bclangrijke 
mate ertoo bijgedragon do inziohton 

in den geologischen bouw en do geschicclenis van 
Ned. Indic to verdiepen. Waar echter die onder- 
zoekingen door hun doelstelling, welke in de meeste 
gevallen gericht was op de opsporing van nuttige 
delfstoffen, een incidentcel karakter droe- gen, is de 
geologische kennis altijd min of meer 
fragmentarisch geblevcn. Door het Mijnwezen 
(sinds 1922 Dienst van den Mijnbouw) van Ned.- 
Indie zijn en worden de verspreide gegevens op een 
voorloopige geologische overzichtskaart, bestaande 
uit 21 bladen, verzameld en gepubliceerd in de 
Verhandelingen van het Jaarboek van dien Dienst. 
Van deze kaart op een schaal van 1 : 1.000.000 
verscheen het eerste blad in 1915； op uit. 1934 
ontbrakon nog de bladen van Noord- oost- en 
Zuidoost-Borneo, Celebes, de AI<5lukkdiT 

de oostelijke Heine Soencla^eilanden. Eerst in 
de latere jaren is eeri aanvang gemaakfmet een 
systematische geologische opname (zie GE-
OLOGISCHE DIENST). 

Ten aanzien van de verspreiding van de ge- 
steenten, tot de verschillende formaties behoo- 
rende, en den daaruit af te leiden toestand, waarin de 
archipel ten tijde der vroegere geologische perioden 
verkeerde, moge het volgende als over- zicht dienen. 

Als oudste gesteenten kunnen de kristallijne 
schisten worden aangemerkt. De eerste onder- 
zoekers namen voor alle schisten een zeer hoogen, 
prae-palaeozoischen (ten deele archaeischen) ou- 
derdom aan. Door latere onderzoekingen is echter 
gebleken dat verschillende dezer gesteenten jonger 
kunnen zijn en dat in het algemeen slechts een 
minimum ouderdom aan te geven is. Ook van de, 
vroeger veelal tot de kristallijne schisten gerekende, 
„oude leien" is thans bekend dat hun ouderdom in de 
meeste gevallen jonger is (tot tertiair toe). 
Kristallijne schisten komen over den geheelen 
archipel verspreid voor. In Noord- Sumatra schijnen 
zij een grootere verbreiding te bezitten dan in Zuid-
Sumatra. Hun ouderdom wordt geacht hooger te zijn 
dan die van de oudste fossielhoudende en weinig 
verauderde gesteenten, die tot het Onder-Carboon 
behooren. Op Banka komt een schistzone voor, 
ouder dan de lei-zaud- 
steenformatiedertineilanden.die voor mesozoisch 
wordt gehouden. Op Borneo treedt een schist-
formatie, bestaande uit gneissen, micaschisten en 
amfibolieten, in kleine massieven in Zuidoost- 
Borneo aan do Boven Barito, in Noordoost- en in 
West-Borneo op. Op 5Iidden^«JaYa_J<omt een 
klein gebiod van schisten voor, die zeker ouder zijn 
dan Midden-Krijt. Centraal Celebes en groote 
gedeelten van den noord- en zuidoost-arni worden 
ingenomon door gneissen e.a. kristallijne gesteenten, 
dio waarscliijnlijk zeer oud zijn. In de Molukken 
komen schisten, ouder dan Trias, voor op cilanden 
van den Ceram-Timor-boog, dor Soela-i-eeks on op 
Batjan.. .Tenslotte zijn kristal- lijno schisten bekend 
van het Cycloopgebergte en van den contralen 
bergketeu in Nieuw-Guinee. Hun ouderdom moet 
prae-devonisch zijn, daar hun rolsteenen samen 
worden gevondon met rol- steenon van weinig 
voranderdo devonischo zand- steenen. 

De ouclsto fossielhoudondo gesteenten behooren 
tot hot Devoon en zijn van slechts c6n ge- bied, nl. 
het ccntrale gobergto op Nieuw-Guinee, bokend. Het 
betreft eon zandige formatio met eon niarieno fauna, 
welke in ecn ondiopo zee is afgezet. Deze zee had 
waarschynlijk via Oost- 
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Australie, waar soortgclijke afzettingen bekend zijn, 
verbinding met den Pacifischcn Oceaan. Hoewel het 
natuurlijk mogelijk is dat elders nog Devoon 
gevonden zal worden, is men in het al- gemeen 
geneigd aan te nemen, dat gcdurende het Oud-
Palaeozoicum de archipel door een vastland werd 
ingenomen. De gneissen van Centraal Celebes, de 
oude kristallijne gesteenten van Sumatra en Borneo 
zouden dan den ondergrond van een continent of 
gedeelte van een continent, het ,,Aequinocti&" van 
Abendanon, vormen. Men moet echter voor oogen 
houden dat het trekken van een dergelijke conclusie 
uit ,,negatieve" kenmerken steeds min of meet 
speculatief blijft. 

De afzettingen van jong-palaeozoischen ouder- 
dom zullen eenvoudigheidshalve samen genomen 
worden. Ten deele laten de beschikbare gegevens 
een nadere splitsing ook niet toe. Permocarboni- 
sche en hoofdzakelijk permische afzettingen zijn 
bekend van Noord- en Midden-Sumatra tot en met 
Djambi, van Borneo, van de eilanden der 
Timorreeks en van West- en Centraal-Nieuw- 
Guinee, zoodat men den indruk krijgt dat de zee 
hoofdzakelijk van het Zuiden het oude continent 
binnendrong. Het zijn meest mariene en voor- 
namelijk bijlandsche afzettingen (w.o. veel kalk- 
steenen), in Djambi en in West-Borneo echter 
terrestrische met plantenresten. Deze laatste 
bereiken in Djambi een dikte van minstens 1500 m. 
en dragon dus een geosynclinaal 】)karakter. Zeer 
belangrijk zijn de permische afzettingen van Timor 
vanwege hun uitgebreiden fossielen- inhoud, die 
nergens ter wereld geevenaard wordt. Niet minder 
dan 600 soorten zijn gevonden, waarvan eenige in 
duizenden exemplaren. Vele soorten, vnl. 
behoorende tot de zeelelies en knopstralingen, zijn 
alleen van Timor bekend. Uit de verwantschap, die 
de jong-palaeozische fauna vertoont met die uit 
Europa, kan afgeleid worden, dat via Britsch-Indie 
en Perzie een open zeeverbinding bestond tusschen 
het Middelland- sche-Zeegebieden Ned.-Indie: de 
zg. Tethijs. Een zekere onafhankelijkheid in de 
verdere ontwik- keling van de fauna's wijst er 
evenwel op dat die verbinding niet ten alle tijde 
heeft bestaan. 

Sommige permocarbonische gesteenten zijn door 
lateren bergdruk gemetamorfoseerd. Zoo wisselen 
op Sumatra fossielhoudende permische afzettingen 
af met glansleien en komen op Ldti vrij sterk 
metamorfe schisten voor, waartusschen kalksteenen 
met permische fossielen optreden. 

Een andere zeer belangrijke bijzonderheid van 
het Permocarboon is, dat gesteenten van vulka- 
nischen oorsprong sterk vertegenwoordigd zijn, 
vooral op Sumatra, doch ook in het Oosten van den 
Archipel. Op Sumatra zijn het zoowel ba- sische 
eruptiefgesteenten (diabaas. basalt, an- desiet, enz.) 
als zure (rhyoliet, daciet, kwarts- keratofier, enz.) 
met hun tuffen en afbraakpro- ducten, die 
gedeeltelijk afwisselen met de, door hun 
fossielinhoud als Permocarboon gedeter- mineerde 
gesteenten. De toestand te di er tijde 

i) Onder een geosynclinale verstaat men een 
min of meer langgerekte en relatief smalle strook 
van de aardkorst, die gedurende een lang 
tijdsverloop aan daling onderhevig is. Hierdoor 
kunnen in die strook dikke pakketten van 
gelijksoortige sedimenten worden afgezet. 
Daartegenover staan de geo-anticlinalen, die een 
rijzende beweging doormaken. 

moet dus eenigszins vergelijkbaar zijn geweest 
met den tegenwoordigen in dien zin, dat in en 
nabij de zee zich vulkanen verhieven, welker 
lava- en laharstroomen en losse producten ook in 
zee terecht kwamen. 
In het Mcsozoicum neemt de reeds in het Perm 

begonnen overstrooming van het oude continent toe. 
Het schijnt echter dat daaraan eerst een terugtrekken 
van de zee voorafging, want de ver- breiding van het 
oudsto Mesozoicum (Ondor- en Midden-Trias) is 
geringer dan van het Perm. De oudere Trias is met 
zekerheid slechts van Ti* mor bekend in een 
mariene facies, welko een ononderbroken serie van 
Onder- tot Boven- Trias-kalksteenen omvat. In 
Midden- en Zuid- Sumatra komt de oudere 
TnasHmogelijk ook Voor 3n "een sedimentgroep, 
die zoowel palaeo- zoische (permocarbonische) als 
mesozoische afzettingen bevat. In elk geval begintin 
den Boven- Trias de groote overstrooming en men 
kent de daarbij ontstane afzettingen van Sumatra, 
waar- schijnlijk van de tineilanden, van West-
Borneo, van Zuidoost-Celebes en Boeton, van de 
eilanden van den Timor-Ceram boog en van Misool. 
Op de meeste dezer vindplaatsen dragen zij 
hoofdzakelijk kenmerken van afzettingen in een 
ondiepe zee en bestaan dan uit zandsteenen en 
kleistee- nen met weinig kalksteenen (in de zg. 
Flyschfacies), soms met plantenresten en 
koollaagjes, of ook uit kalksteenen met dikwandige 
schelpen cn koralen. Op Timor treft men naast dit 
soort afzettingen andere aan, die bijna gehcel 
bestaan uit schalen van ammonieten (de zg. 
cephalopo- denfacies van Onder- tot Boven-Trias) 
en uit kalken met dunschalige schelpen en met ra- 
diolarien, die allo in dieper water zijn afgezet. Deze 
laatste facies wordt ook in nrindcre mate op andere 
plaatsen aangetroffen. Evenals het Perm heeft ook 
de Trias van Timor con rijko fauna (ongeveer 550 
soorten zijn bekend) met vele nieuwe vormen 
opgelcverd. Ook vertoont do J n- dische Triasfauna 
wed er een zekere affiniteit met die uit Europa, 
zoodat een zeeverbinding tusschen beide gebieden 
althans tijdclijk aan- wezig moet zijn geweest. 

De kwarts en de glimmer van de zandsteenen 
worden geacht afkomstig te zijn van de schisten, die 
voor een deel de landgebieden vormden, welker 
erosio het materiaal voor do Trias-zand- steenen 
opleverden. Uit de verspreiding van deze 
zandsteenen kan men voorts afleiden, dat de Trias-
zee eilanden bevatte en dat de algemeene toestand 
dus geleek op de tegenwoordige, al was de 
verdeeling van land en zee een gehcel andere dan 
thans. Op een vorschil moet echter ge- wezen 
worden nJ. dat het vulkanisme belangrijk minder 
krachtig was. Mariene tuffen zijn van Timor en 
mogelijk van Borneo bekend. 

Do dikte dezer formatie is op vele plaatsen 500-
1000 m. Ook uit het voorkomen van de dunschalige 
schelpenafzettingen in de Molukkon mag 
geconcludeerd worden, dat de Triasperiode plaat- 
selijk een geosynclinaal karakter droeg. 

Juragesteenten zijn evenals triasgesteenten van 
verschillende eilanden bekend, terwijl over het 
algemeen de Boven-Jura een grootero ver- breiding 
heeft dan de Onder- en Midden-Jura. Overigens 
komen de verschillende Juraafzet- tingen 
afwisselend voor, zoodat slechts van cn- kele 
plaatsen volledige Jura-profielen bekend zijn, Uit 
een en ander kan de conclusie wordon 
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getrokken, dat de algemeene tocstand gelijk was aan 
die uit de Triaa-periode, doch dat de ver- deeling 
van land en zee aan herhaalde wijzigingen 
onderhevig was. 

Jura-afzettingen komen voor o.a. op de eilan- den 
van den Timor-Ceramboog, der Soela-reeks, op 
Misool, in West- on Centraal-Niouw-Guinee, in 
Oost- en Zuidoost-Celebes en Boeton, in West-, 
Midden- en Zuidoost-Borneo, mogelijk ook op de 
Natoena-eilanden en voorts verspreid over Sumatra. 
In tegenstelling met den Trias bevat de Jura relatief 
weinig zandsteenen, wat verband houdt met een 
voortschrijdende overstrooming van de 
landgebieden. (Van West-Borneo kent men echter 
een serie van zandsteenen en mergels met een 
brakwaterfauna en koollaagjes, die dus zeer naby 
het land moet afgezet zijn). Daaren- tegen treden 
kalkgesteenten meer op den voor- grond. 

Timor heeft een volledig Jura-profiel, weder- om 
met een uitgebreide fauna, opgeleverd. Zoo- wel 
hier als op eenige oostelijk gelegen eilanden treden 
in den Boven-Jura ook radiolarienhou- dende 
gesteenten, soms met mangaanconcreties, op, die 
door vele geologen als diepzee-afzettingen worden 
beschouwd. Ook van Centraal Borneo kent men 
deze gesteenten, waar zij samen met vulkanische 
tuffen en basische lavastroomen voorkomen in de 
z.g. Danau-formatie. Deze kan echter ouder dan 
Jura zijn. Hetzelfde geldt voor de radiolarieten van 
de Natoena-eilanden en Java. Behalve Timor en 
naburige eilanden heb- ben ook de eilanden der 
Soela-reeks en Nieuw- Guinee een rijke Jura-fauna 
opgeleverd, welke hoofdzakelijk tot den jongeren 
Jura behoort. Uit de duidelijko verwantschap dezer 
fauna met de Europocsche blijkt, dat de 
zeeverbinding met (lit gebied, cvenals in de 
voorafgaande periode, open stond. 

Gemetamorfosecrde Jura is bekend van Nieuw- 
Guinee (zijdeglanzende leien), tcrwijl de Jura van 
Sumatra voor een groot deel nit clergelijke 
gestconton bestaat. Uit tusschcngeschakelde 
kalksteonen, welke plaatselijk (Djambi) een arme 
fauna opleverden, kon deze serie als Jura wordon 
bepaald. 

Het vulkanisme was in dezo periodo zwak. Bo- 
halvo eventucel van Centraal Borneo zijn tufgo- 
steenten bekend van eenige eilanden in do Mo- 
]ukken (o.a. Boeroe en Misool). 

Op vele plaatsen gaat de Jura goleidelijk over in 
het Krijt, waarbij do gesteenten vooral in het 
oostelijk deel van den archipel dikwijls meer hot 
karakter dragen van afzettingen in diepere zeedn. 
Hot zijn dan mergolw en kalksteenen met fora- 
miniferon, die herhanldelijk afwisselen met ra- 
ciiolarietcn. Dergelijke afzettingen kont men van 
den Tiinor-Cerainboog, Halmahdra <?n vermoc- 
delyk ook van Oost-Celobes en Boeton. Op do 
eilanden dor Soela-reoks en Nieuw-Guineo blijven 
do krijtafzottingon vormingen van een ondiepo zee. 
Hot Boven-Krijt komt in de oostelijke helft van don 
archipel woinig voor. Op Misool zijn het dikke 
afzettingen met een kustfauna, die dus in ondiop 
water zijn afgezet. In scherpo tegenstelling 
hiermede wordt op Timor Boven-Krijt ge- vonden, 
dat meer dan eenigo andero n-fzetting in Ned.-Indid 
het karakter van een diopzeeafzetting draagt. Het 
betreft cen roode kleischalie met radiolarien, 
mangaanconcreties en haaientanden, welke hun 
dentino verloren hobben. Deze eigen- 

schappen vertoont ook de tegenwoordige zg. „roode 
diepzcek】ei", zooals die door wetenachap- pelijko 
expedities naast radiolarienslik uit de diepste 
oceanen is opgehaald. 

Van West-Borneo is het Onder-Krijt bekend als 
een kust- en ondiepe zeevorming. In het Mid- den-
Krijt trad een belangrijke transgressie op, waardoor 
grind- en zandsteenen, mergels en kalksteenen met 
foraminiferen konden worden afgezet. Men treft 
deze gesteenten aan in Westen Zuidoost-Borneo. In 
het allerjongste Krijt schijnt de zee zich dan weder 
teruggetrokken te hebben. 

Sporen van deMidden-Krijt-transgressie vindt 
men ook op Midden- en West-Java. 

Op Sumatra gaan de Jura-afzettingen geleide- lijk 
over in die van het Krijt; zoo b.v. de juras- sische 
glansleien van Djambi in matte leien met een onder-
cretaceische fauna. Van het Midden- en Boven-Krijt 
kent men in Zuid-Sumatra een formatie van zand-, 
klei- en kalksteenen, elders ook een vulkanische 
afzetting met kalksteenin- schakelingen. Van 
Noord-Sumatra z^n slechts boven-cretacelsche 
kalken bekencl/ 

In het algemeen kan men zeggen dat de con- 
figuratie van land en zee gedurende het Krijt een 
wisselende was, dat voorts tot in het Midden- Krijt 
een uitbreiding, respectievelijk verdieping van de 
zeeen optrad, doch dat daarna met enkele 
uitzonderingen de zee zich weer terugtrok. Van 
vulkanisme is zeer weinig sprake, terwijl eenige 
gebieden, o.a. blijkens de groote dikte der afzet-
tingen, een geosynclinaal karakter droegen. 

Resumeerende kan van de geologische ge- 
schiedenis van Ned.-Indie tot aan het tertiaire 
tijdvak het volgende worden gezegd. 

In het Oud-Palaeozoicum was hier mogelijk een 
vast land aanwezig, waar de zee in het Jong- 
Palaeozoicuin vanuit het Zuiden binnendrong. In het 
Mesozoicum ontstond een archipel met een 
wisselende verdeeling tusschen land en water, 
waarbij de zee nu eens grootero gebieden 
overstroomde, dan weer zich terugtrok. Trans- 
gressies zijn te onderkennen in het Permocar- boon, 
den Boven-Trias, den Boven-Jura en het Midden-
Krijt. De na de transgressies optredende regressies 
vallen vcrmoedelijk in den Onder- Trias, den Onder-
Jura, het Onder-Krijt en op het eindo va.n dezo 
laatsto periode. 

De meesto afzettingen hebben plaats gehad in 
zee. Eenigszins belangrijke continontale afzettingen 
zijn slechts bokend uit het Permocar- boon van 
Djambi en mogelijk ook van West- Borneo. Van de 
niariene afzettingen hebben die uit een ondiepe zee 
do grootste verbreiding. Uit de verwantschap, dio 
vole fauna's hebben met de Europeesche, valt af te 
leiden, dat een zeeverbinding, althans by belangrijke 
tusschen- poozen, moot hebben bestaan tusschen het 
Mid- dellandscho zeegebied (de zg. Tethys) en dit 
ge- bied. 

Hot vulkanisme was, behalve in hot Perm, zwak, 
terwijl tenslotto uit de belangryke dikten van 
sommigo afzettingen en uit hun algemeen karakter 
geconcludeerd mag worden dat ver- schillende 
gesteenten in geosynclinale gebieden afgezet 
werclen. 

Hoe belangrijk voor de geschiedenis van Ned - 
Indio het Praetertiair ook is geweest, voor de ont- 
wikkeling tot het Indie, zooals wjj dattegenwoor- 
dig kennen, zyn de jongsto geologische perioden 
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van veel meer gewicht. Bit moge reeds daaruit 
blijken, dat kaenozoische afzettingen voor meer dan 
70% den onmiddellijken ondergrond van den 
archipel vormen, terwijl door de gebcurtenissen, die 
in het Tertiair plaats grepen, de grondslagen voor de 
huidige configuratie van land en zee werden gelegd. 

Tertiaire afzettingen komen op de meeste ei- 
landen voor. Naast mariene vormingen zijn op vele 
eilanden ook continentale afzettingen be- kend； 
brakwaterafzettingen zijii echter weinig 
aangetroffen, hoewel men zou verwachten dat deze 
bij de vele faciesafwisselingen wel zouden kunnen 
ontstaan. Het mariene Tertiair draagt meestal 
kenmerken van afzetting in ondiepe zeeen. Hiertoe 
behooren conglomeraten, koraal- kalken met groote 
bodeinforaminiferen, mergels en kalksteenen met 
dikwandige schelpen, kwarts- zandsteenen en vele 
kleisteenen. Fijnkorrelige mergels, waarin schalen 
van kleine, zwevend le- vende foraminiferen 
voorkomen, zijn althans ten deele te bescliouwen als 
vormingen in een diepere zee. Gesteenten, die onder 
continentale condities zijn afgezet, zyn 
conglomeraten, zand- en kleisteenen, waarvan het 
continentale karak- ter blijkt uit plantenresten en 
koollagcii of, in de jongere afzettingen, uit de 
aanwezigheid van zoogdierresten. Vulkanische 
gesteenten, al of niet submarien afgezet, kunnen niet 
zeldeii zeer belangrijk zijn, zelfs zoo dat plaatselyk 
vrijwel het geheele Tertiair daaruit opgebouwd is. 

Het Oud-Tertiair of Palaeogeen is als mariene 
afzetting op Sumatra_alleen bekend van Noord- 
Sumatra en van Nias? Het in Midden- er? Zuid'- 
Sinnatra voorkomende PalaeogeenT draagt een min 
oF'Meer continentaal karakter (koollagen), terwijl 
een decl der vroeger als Oud-Tertiair ge- 
determineerde gesteenten tot het jonge Tertiair 
behoort. Volgens nieuwere inzichten zou be- zuiden 
Padang het Palaeogeen zelfs ontbreken. Het Boven-
Tertiair of Neogeen heeft op de ooste- lijke helft van 
Sumatra een groote verbreiding. Voor een belangrijk 
gedeelte draagt het een continentaal karakter en 
bevat (soms vele) koollagen en olie. De dikte 
varieert tusschen de 2000 en 8000 m en is vooral in 
Noord-Sumatra groot. Het is voorts rijk aan 
vulkanische producten, waar- uit ook het Neogeen 
van West-Sumatra voor het aHcrgrootste deel 
bestaat. 

Op Java is het Palaeogeen in betrekkelijk kleine 
gebieden bekend van. West- en Midden- Java. Het 
zijn voornamelijk kust- en continentale vormingen 
(koollagen) met weinig vulkanische afzettingen. Het 
Neogeen is meer inaricn ontwikkeld dan op Sumatra, 
bevat weinig kool- lagcn, doch nicer mergels en 
kalksteenen. In Noord- en Zuid-Java zijn de 
afzettingen in on- diep water, in een zone 
daartusschen voor een deel in diepere zee gevorrod. 
Het jongste Neogeen is weer continentaal met resten 
van lund- zoogdieren. Vulkanisch inateriaal is in 
Noord- Java schaarsch, behalve in het jongste 
Neogeen, overigens neenit het een belangrijk en in 
de middenzone een overwegend gedeelte van de af-
zettingen in. De dikte van het Tertiair op Java is 
eveneens zeer groot en bedraagt eenige duizenden 
meters. 

Jn West-Borneo is het Palaeogeen in hoofd- zaak 
ontwikkeld aJs een zandige brakwateraf- zetting 
(Melawi-gebied) en als een gemongde con- tinentale 
en brakwaterafzetting (de Plateau- 

zandsteenformatie); in geheel Oost-Borneo deels als 
continentale en littorale, deels als mariene 
afzettingen. De koollagen komen zoowel in het 
oudere als ook in het jongere Palaeogeen voor. De 
dikte bedraagt vele honderden tot eenige duizenden 
meters (Noordoost-Borneo). Een zeer inerkwaardig 
feit is, dat van cen groot gedeelte der in West-
Borneo over een uitgestrekt gebied optredende 
fyllieten gebleken is, dat zij een oud- tertiairen 
ouderdom bezitten. Ook in Oost- Borneo komen 
fyllietische gesteenten voor, welker ouderdom 
echter geenszins gelijk behoeft te zijn aan die van de 
juist vermelde in West- Borneo. Het Neogeen is in 
West-Borneo zoo goed als niet aanwezig, in Oost-
Borneo daarentegen komt het over groote gebieden 
voor. Voornarae- lijk zijn het zand- en kleisteenen 
met koollagen, verder ook mergels en kalksteenen. 
Deze laatste treden in het Sangkoelirangebied op 
den voor- grond. Vulkanische vormingen komen 
zoowel in West- als in Noordoost-Borneo voor. De 
dikte van het Neogeen kan eenige duizenden meters 
bedragen. 

Op Celebes.is het Palaeogeen bekend van den 
zuid- en van den oostarm en is daar vrij goed ver- 
tegenwoordigd. Ook bier is het deels inaricn ont-
wikkeld met veel kalksteenen, deels continentaal 
met koollagen, terwijl ook vulkanische afzet- tingeu 
voorkomen. Neogeen komt in dezelfde gebieden 
voor, bovendien in den noordarm en in het 
Zuidoosten, waar het evenwel minder goed 
ontwikkeld is. Het zijn overwegend mariene af-
zettingen, terwijl vulkanische vormingen vooral in 
den noordarm een belangrijk deel van het Neogeen 
innemen. De dikte bedraagt waar- schijnlijk meer 
dan 1000 in, plaatselijk meer dan 3000 m. 

Op de incesle kleino Soenda-eilanden en de 
Molukken is het Tertiair, en voornamelijk het 
Palaeogeen, aanwezig, maar is hier belangrijk 
minder dik dan op de groote eilanden. 

Op Nieuw-Guinee heeft het Tertiair cen groote 
verbreiding, zoowel in den Vogclkop als in het 
centrale gebergto en in Noord-Niouw-Guinee. Ook 
bier is hot voornamelijk het Neogeon, dat 
uitgestrekte oppervJaktcn in nee mt, dikwijls, zooals 
in het Noorden, met geweldige dikten. Evenals op 
de Molukken is hot Tertiair ook hier hoofdzakelijk 
in zee afgezet, maar conlinentale afzettingen met 
koollagen komen ook voor. Vulkanische producten 
spekn een ondergescliikte rol. 

In het voorgaunde wercl reeds niedegedeeld dot 
op het einde van het Mesozoicum een alge- jneen 
terugtrekken van de zeeen plaats vond. Het Tertiair 
is weder een periode, waarin do zee het land 
binnendrong. De belangrijke dikten, die do tertiaire 
sedimenten op de groote eilanden bezitten, wijzeji 
op een geosynclinaaJ karakter der afzetti 
ngsgebieden. Vraagt men zich af van wcJke 
landgebieden de geweldige hoeveelhcden inateriaal 
afkomstig zijn, dan blijkt dit voor lict westelijk deel 
van don archipel betrekkelijk een- voudig aan te 
geven te zijn. Uit de verspreiding en ten deele ook 
uit het karakter der tertiaire- sedimenten valt af te 
leiden, dat zich ten Noor- den van de groote 
Sumatra-Java- en ten Westen van de Oost-Borneo-
geosynclinale een vastland heeft inoeten bevinden, 
dat zich uitstrekte over de tegenwoordige Java-zee, 
het zuidweste- lijk deel van Borneo en con deel der 
Zuid-Chinoc- 
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sehe zee en dat over Malaka samenhing met het 
Aziatische continent. Ten Zuiden van dit „Soenda- 
landn en den dalenden geosynclinalen zoom be- 
vondon zich resten van het vroegero cretacelsche 
continentalo gebied in den vorm van een eilan- 
denreeks, wclke vooral ter hoogte van Java vele en 
belangrijkc vulkanen droeg. De grenzen tus- schen 
land en water hebben echter voortdurend gevarieerd, 
wat zich o.a. ook in de facieswisselin- gen van do 
afzettingen heeft geuit. De Straat Makassar zal in het 
Tertiair reeds aanwezig zijn geweest. Een 
aanwijzing hiervoor vindt men in de 
globigerinenmergels van het schiereiland Mang- 
kalihat, welke in diepere zee moeten zijn afge- zet. 

In het Oosten van den archipel is een, met het 
Soendaland vergelijkbaar, continentaal gebied 
aanwezig, dat samenhangend met Australia zich 
uitstrekt over de Arafoerazee. Ten Noorden van dit 
massief bevond zich de geosynclinale van Centraal 
Nieuw-Guinee, welke blijkens de optre- dende 
gestcenten vanaf het Devoon tot in het Ncogeen een 
bezinkingsgebied is geweest. Thans verheft zich 
daar het Sneeuwgebergte met toppen tot boven de 
4000 m. Het materiaal, dat in de geosynclinaal van 
Noord-Nieuw-Guinee is af- gezet, is mogelijk 
afkomstig van een noordelijk gelegen Pacifisch 
massief, waarvan dan resten in het Cycloopgebergte 
a an te wijzen zouden zijn. 

De tocstand in het overige gedeelte van den 
oostelijkcn archipel was in algemeenen zin gelijk 
aan den huidigen. Er waren dus eilanden en zee- en, 
de verdceling tusschen land en water was wederom 
ccn gehecl andere. Over het algemeen hadden de 
zeecn vermoedelijk niet zulke groote dieptcn als 
thans. 

De flora cn fauna van het Tertiair zijn belang- rijk 
beter bckcnd dan die uit de voorafgaande perioden. 
Nict minder dan ongeveer 4000 soorten zijn 
gevonden, terwijl elko nieuwe vindplaats wcer 
nieuwe soorten oplevert. Daaronder zijn de 
gastropodcn (slakken) het best vertegen- woordigd 
met 1500 soorten ； daarop volgen de fo- 
raminiferen met 650, de lamellibranchiaten 
(Bchelpdicrcn) met 550, do koralen met 400, de 
])lantcn met 300, de stekelhuidigen, k reef ten en 
vi«schen elk met ongeveer 100 en de zoogdieren met 
50 soorten. Een nauwkourig onderzoek van do 
zeebewoners heeft aangetoond. dat dezc Indi sc he 
fauna geen vertegenwoordigers gemeen heeft met 
Europeesche fauna's, terwijl toch in het Oud-Tertiair 
ook ginds nog tropische omstan- digheden hebben 
gcheerscht. Men ncornt dan ook aan, dat vanaf het 
Oud-Tertiair geen zoe- verbinding jnet Europa 
bestond. Wei zijn de onderscheidcn vormcn aan 
clkaar ver want, inaar naarmatc men in jongero 
tertiairo afzettingen konit worden de versohillon 
grooter. Do Indische fauna maakte een eigen 
ontwikkcling door, welke gelcidolijk voert tot do 
hedendaagsche fauna. 

Voor de onderverdeeling van het Tertiair kent 
men totnutoe alleon betrouwbare gidsfossielen uit 
do groop der foraminiferen. Voor Jiet Oud- Tertiair 
komcn in aanmerking o.a. ledon van do geslachton 
Pellatis])era, Nummulitos, Ortho- phragmina, voor 
het Jong-Tertiair o.a. Lepido- cyclina, Miogypsina, 
Cycloclypeus, Spiroclypous. Voor de bopaling van 
den ouderdom der go- steenten maakt men voorts 
gebruik van het pro- contgetal der molluskon, dat 
aangeeft hoeveol procent van de gevonden soorten 
thans nog leeft. 

Deze methode is bruikbaar, indien de fauna van het 
gesteente een groot aantal soorten oplevert. Een 
derde methode, welke echter slechts een be- perkte 
toopassing kan vinden, berust op het toe- nomende 
watorgehalte van koollagen naarmate deze jonger 
zijn (zie KOLEN). De zoogdierreaten, waaronder 
ook enkelo als gidsfossielen gebruikt worden, zijn 
hoofdzakelijk van groote dieren, w.o. nijlpaarden en 
olifantachtigen, afkomstig. Hun voorkomen op Java 
wordt verklaard door de aanwezighoid van het 
Soendaland, waarover deze dieren zich van Azie uit 
konden verspreiden. 

Van het Kwartair zijn weinig mariene afzettingen 
bekend en dan als opgeheven kustterras- sen in het 
oostelijke deel van den archipel. Toch moet 
aangenomen worden dat belangrijke mariene 
afzettingen voorkomen, want in het Kwartair zijn 
groote gebergten aan de erosie bloot- gesteld 
geweest. Zij zijn echter nog door de zee bedekt. Niet 
mariene afzettingen kennen wij in de uitgestrekte 
kustvlakten, in afzettingen van vulkanen, voorts in 
meer- en riviervormingen. Wat de fauna betreft moge 
het optreden van den voorhistorischen mensch 
worden vermeld (zie verder PITHECANTROPUS cn 
HOMO SO- LOENSIS). 

In het voorgaande is de verbreiding van de af- 
zettingsgesteenten geschetst. Behalve deze hebben 
ook dieptegesteenten belangrijk deelgeno- men aan 
do samenstelling van den ondergrond. Het zijn de 
uitersten in chemische samenstelling dor 
stollingsgesteenten, nl. de (zure) granieten en de 
(zeer basische) peridotieten, die in den archipel goed 
vertegenwoordigd zijn, terwijl de intermediaire 
typen veel minder voorkomen. 

Granieten zijn op Sumatra zcor verbreid, voor- 
namelijk in kleino massieven op de westhelft van het 
eiland. Van hun ouderdom valt in vele ge- vallen 
weinig te zeggen. Men kent prae-permo- carbonische 
granieten o.a. van Midden-Sumatra en Djambi. Hun 
puin is nl. aangetroffen in per- mocarbonische 
gesteenten, die niet contactme- tamorf zijn 
veranderd. Van de post-permocarbo- nischc 
granieten is eon deel zeker van midden- tot 
jongcrotacelschon ouderdom, omdat zij ju- rassischc 
en ondercrctacelsche sedimenten veranderd hebben 
(Djambi). Tertiaire granieten zijn hier onbekond, 
terwijl peridotieten slechts gevonden zijn in het 
uiterate Noorden. 

Op de tineilanden komen veel granieten voor, die 
mesozoische (vermoedelijk triassische) sedimenten 
hebben veranderd en dus zelf midden- tot 
jongmcsozoischon ouderdom zullcn bezitten. 

Ook de van Borneo bekendo dieptegesteenten zijn 
praetertiair. Granieten hebben een grooto verbreiding 
vooral in West-Borneo, waar het grootsto 
granietmassief van Indio voorkomt. In Oost- cn 
Zuidoost-Borneo, verder op de Natoena-, Anambas- 
en Kariniata-eilanden zijn het kleine massiovon. Van 
cen aantal is zoker dat zij prae- Midden-Krijt zijn ； 
voor een deel zyn zij post- triassisch (in West-Borneo 
hebbon zij jurakalkcn veranderd). Hot is zeer goed 
mogelijk dat alle van mesozoisohen ouderdom zyn. 
Peridotieten, vermoedelijk oveneens mesozoisch, 
komen voor in Zuidoost-Borneo, op Poeloe Laoot on 
Seboekoe. 

Van Java is eon zeer klein tortiftir granietvoor- 
komon bekend van Bantaiu»„.Op Middon-Java zijn 
in oud-tortiaire conglomeraton rolstukkon van 
graniet gevonden benovens sporen van pe- 
ridotioton. 
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Ook van Midden-Celebes is een tertiaire graniet 
bekend, die oud-tertiaire sedimenten heeft ver- 
anderd. De granieten in den noordarm zijn ver- 
moedelijk jongmesozoisch. Van vele in Centraal- 
Celebes is de ouderdom onzeker; het is niet on- 
mogelijk dat er zeer oude granieten onder voor- 
komen. Voorts komen zij voor op de Bangai- 
eilanden. Peridotieten zijn ongeveer even sterk 
ontwikkeld; hun ouderdom is waarschijnlijk 
mesozoisch. Men treft deze in grooto verbreiding 
aan in Zuidoost-Celebes en op de Boeton-eilan- den 
en in den oostarm; minder in Centraal- en Noord-
Celebes. 

In het overige gedeelte van den archipel komen 
meer peridotieten dan granieten voor； zij zijn daar 
meest van mesozoischen ouderdom. Men kent deze 
van vele eilanden van den Timor- Ceram boog, van 
Halmah6ra en de eilanden zui- delijk daarvan en van 
'3e eilanden bewesten Nieuw-Guinee. Tertiaire 
granieten zijn op Flores gevonden； deels 
mesozoische en deels van on- bekenden ouderdom 
o.a. van Ambon, Ceram, de Soela-eilanden. 

Op Nieuw-Guinee kent men peridotieten van den 
Vogelkop, uit het Cycloopgebergte en uit Centraal 
Nieuw-Guinee; granieten uit het Ar- fakgebergte. 

Resumeerende kan gezegd worden dat er slechts 
enkele granieten van tertiairen ouderdom bekend 
zijn. De meeste zijn zeker of vermoedelijk 
mesozoisch, terwijl oude granieten op Sumatra en 
mogelijk ook in Centraal Celebes voorkomen. De 
peridotieten zyn waarschijnlijk meest van 
mesozoischen ouderdom. Voorts zijn de granieten 
meer geconcentreerd in het westelijk, peridotieten 
bijna geheel in het oostelijk gedeelte van den 
archipel. 

Jongvulkanische afzettingen (Kwartair) komen 
voor in geheel Sumatra； in het Noorden weinig, in 
het Langkatsche veel； verder in een min of meer 
breede strook in het westelijk gedeelte van Midden-
Sumatra, en in groote verbreiding in Boven-Djambi 
en Zuid-Sumatra. Op Java zijn zij aanwezig in een 
strook ongeveer over het midden van het eiland 
verloopende, die zich over de kleine Soenda-
eilanden tot in den Banda-boog voortzet; op Borneo 
op weinig uitge- breide geisoleerde plaatsen in 
West-, Zuid-, Centraal- en Noord-Borneo. Voorts in 
het Westen van Celebes en in de Minahasa met de 
daarbij aansluitende vulkanische eilandenboog van 
den Sangi-archipel. Tenslotte in de Batjan-Ternate- 
Halmahdra-vulkaanreeks en op enkele plaatsen fn 
den Vogelkop (zie ook VULKANEN). 

De verspreiding van de gesteenten en hun aard 
geven reeds een indruk van den toestand, waarin 
Ned.-Indie in de opeenvolgende perioden heeft 
verkeerd. Het beeld, dat men zich zoo van de ge- 
ologische geschiedenis kan vormen, moet nog 
worden aangevuld met een overzicht van de 
orogenetische (gebergtevormende) bewegingen, die 
zich in verschillende perioden hebben voor- gedaan, 
en den invloed, dien zij op het reeds be- staande 
hebben uitgeoefend. Wii men tot een afgerond 
geheel komen dan zal men van zekere 
grondgedachten dienen uit te gaan, terwijl ook wel 
conclusies moeten worden getrokken op 
feitenmateriaal, dat niet steeds een voldoenden 
waarborg voor een juiste interpretatie biedt. 

Als oudste door gebergtevorming (hier in de 
geologische beteekenis van het woord gebruikt) 

geplooidc gesteenten moeten de regionaal-me- 
tamorfe kristallijne schistcn worden beschouwd. 
Hiervan dienen uitgezonderd te worden de 
schisteuze gesteenten, die een locale (dislocatie-) 
metamorfose hebben ondergaan en die over- gangen 
vertoonen naar of afwisselen met niet of zeer weinig 
veranderde gesteenten. Of de ,,echte‘‘ kristallijne 
schisten alle even oud zijn valt niet na te gaan. Dat 
zij een zeer hoogen ouderdom kunnen bezitten is in 
het voorgaande reeds vermeld. T.o.v. de latere 
gebeurtenissen kunnen zij als een karakteristieke 
eenheid, als de primaire basis worden opgevat. Het 
is voorts onmogelijk om uit te maken wanneer dit 
intensief samenge- perste complex geplooid werd. 
Waar overigens in den archipel geen sporen van de 
oud-pa]aeozoi- sche plooiingen, die elders in de 
wereld van grooten invloed zijn geweest, bekend 
zijn schijnt het mogelijk, dat men in de schistkemen 
do resten van die oude plooiingsfasen (caledonische 
of hercynische) moet zien. De reconstructie van een 
vastland ,,Aequinoctia?' werd in den aan- vang reeds 
vermeld. Sinds de jong-palaeozoische transgressie 
zonk dit land geleidelijk weg en maakte voor een 
groot deel plaats voor geosyn- clinale toestanden. 

Waarschijnlijk voorafgegaan door plaatselijkc 
oud-mesozoische plooiverschijnselen, treedt in het 
Jong Mesozoicum een krachtige plooiing op, waarin 
verschillende phasen zijn te onderkennen. Deze 
plooiing is zeer intensief gewecst en in het westelijk 
deel van den archipel veel krachtiger dan de tertiaire 
plooiing. In de oosthelft daaren- tegen is de 
uitwerking vervaagd door do tertiaire plooiing, die 
daar dan ook als de voomaamste be- 8chouwd moet 
worden. Voor verschillende ter- reinen wordt we I 
een isoclinalen stand der lagen aangenomen, terwijl 
volgens somrnige onder- zoekers ook resten van 
dekbladcn — dat zijn gesteentepakketten, die niet ter 
plaatso of in <le omgeving gevormd werden, doch 
afkomHtig zijn van veraf gelegen primaire 
afzettingsgebieden — met name in Djambi, moeten 
voorkomen. J let betreft de vulkanische serio van 
Car boon tot Jura, welke in het voorgaande reeds 
verincld werd. Een even oude en facieel 
overeenkomende serie is op Malaka en op eilanden 
der Riou warchi pel bekend onder den nuam 
„Pahang Volcanic Series" en dit afzettingsgebied 
wordt beschouwd als het „worteln-gebicd der 
dekbladcn. Dergclijke goweldige overplooiingen 
zijn in do Al pen het eorst bekend en bestudeerd 
gewordon. Verschillende verschijnselen (plaats der 
dekbJaden t.o.v. het wortelgebied, opBchuivingen in 
westeJijke richting) zouden dan pleiten voor een 
naar den Indischen Oceaan gerichten gebergtedruk. 

Ook voor Java werden dekbladstructuren ge- 
reconstrueerd, doch hier schijnt de overplooiing naar 
het Noorden gericht te zijn geweest. 

Op Borneo is de hoofdrichting der plooicn West-
Oost; zij hebben in West- en Centraal- Borneo een 
regelmatig verloop en geven, met de plooibogen van 
Malaka, waarschijnlijk het front van do algemeene 
plooiing aan. Het virgeeron van de plooibundels op 
Sumatra is vermoedelijk te wyten aan weerstanden, 
die een regelmatigen bouw van de plooiing 
verhinderden. In dit verband wordt herinnerd aan het 
bestaan van het hypothesieche oude continent 
Gondawa, dat eertijds op de plaats van den 
Indischen Oceaan aanwezig zou zijn geweest. In 
Oost-Borneo zijn 
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cchter cretaceische plooiingen aanwezig met cen 
andere nl. noord-zuid strekking (Meratoes ge- 
bergte, Pooloe Laoet met Seboekoo), waarvan het 
verband met de overige plooilngsgcbieden niet 
geheel duidelijk is. 

Ook in den zuidwestarm van Celebes komt een 
noord-zuid gerichte plooibundel voor. De noordarm 
van Celebes heeft weder west-oost gerichte plooien, 
die over de Straat van Makassar samen zouden 
kunnen hangen met de gelijkgerrchte ge- bergten 
van Centraal- Borneo. In Noord west- en Oost-
Celebes zijn voorts noordwest-zuidoost gerichte 
plooilngsgebieden. 

Het besproken gebied werd behalve door plooi- 
Jngcn ook door injectie van velo dieptegesteenten tot 
een stevig geheel geconsolideerd. Het was mogelijk 
als schiereiland vastgehecht aan Azie, waarvan het 
een niet geringe aanwinst uitmaak- te. Op dit stabiel 
geworden gebied, het Soenda- land van 
Molengraaff, hadden de latere gebergte- vormende 
bewegingon geen of slechts ecn zwakke uitwerking. 

Oostelijk van Celebes zijn eveneens dergelyke 
geconsolideerde gebieden aanwezig te achten, al zijn 
de aanwijzingen meer van negatieven aard. Zij zijn 
met alle door de mesozoische plooiing 
gestabiliseerd. Het Sahoelplat, de oostelijke te- 
genhanger van het Soenda-land, is ongetwijfeld van 
ouderen (Caledonischen ?) oorsprong. Be- noorden 
Nieuw-Guinee, in den Stillen Oceaan, heeft 
mogelijk een kristtallyn massief gelegen, waarvan 
zichtbare resten o.a. in het Cycloop- gebergte 
aanwezig zijn. Uit het voorkomen in neogene 
conglomeraten van mesozoische rol- steenen, 
waarvan de oorsprong ergens in het Noorden moot 
liggen, valt af te loiden dat bij de consolidatie van 
het massief misschien ook do mesozoische plooiing 
betrokkon was. Verschil- lende kleinc kristallijne 
massieven, mogelijk te beschou wen als resten van 
66n grootcr en waarop do jongere afzettingen niet of 
weinig geplooid liggen, hebben als even zoovclo 
stootblokken ge- cliend voor de latore tertiairo 
plooiing. Deze ge- consolideerde gebieden 
omringen den neogenen Bandaboog, de overigo 
praotertiair geplooide gebieden verzonken als 
bodem van een geosyn- clinaal in de dieptc, waar zij 
in de latere tortiaire plooiing betrokkew werden 
zondcr hiorop echter een bepalenden invloed uit to 
oefenon. Uit do ge- stabiliseerdc gebieden valt 
echter geon conclusio te trekken betreffende do 
uitgestrektheid der mesozoische plooiing noch over 
de richtingen der plooibogcn. 

Het Soendaland en do geconsolideerde gebie- 
<lcn in den oostelijken archipel wnren tegen het 
eindo van do besproken plooiingsperiode waar- 
schynlijk met gebergton bedekt. Door lango croeio 
werden zy echter tot tafdlandon geredu- ceerd. Bij 
het intreden van do tertiaire periode brokkoldo hot 
Soendaland aan de randen af en eon langwerpige 
dalondo trog omzoomde het aan de zuid- on 
oostzijclo. In don oostelykon archipol zakten ved 
grootero stukken weg en ontstonden de 
cirkelvormige geosyncline der Bandazee en de 
noordelijko syncline der Talaud-oilanden en 
Halmahera. Do geosynclinaal van Centraal Nieuw-
Guinee heeft .vormoedelijk door alle voor- afgaande 
perioden bestaan. 

De neogene hoofdplooilng had in het oostelyk 
gedeelte omstreeks in het midden van het Neo- goen 
plaats, in het Westen aan het oinde. Zwak- 

kere plooiingsfasen vallen in het Westen ook v66r 
dien tijd, nl. tusschen het Palaeogeen en Neogeen, 
terwijl do gobergtevormende bewegingen o.a. in de 
Molukken nog niet tot rust zijn gekomen. In het 
algemeen hebben de tertiaire plooien ook den 
ondergrond in zich opgenomen. Zoo werd op 
Sumatra niet alleen de Sumatraansche geosynclinaal 
geplooid, doch ook de Barisan in de op- heffing 
betrokken. De buitenste Barisan-coulisse duikt 
telkens weg om plaats te maken voor een neogene 
anticlinaal. De spreiding en ombuigin- gen van de 
plooibundols moeten te wijten zijn aan een 
eenigszins schuin gerichten gebergte- druk. In 
Noord-Sumatra wordt de druk geacht gekomen te 
zijn uit het Zuidweaten, in Zuid- Sumatra uit het 
Zuiden, beide dus gericht naar het oude Soendaland. 
Het Zuiden van Sumatra werd door dezen druk langs 
Straat Soenda ver- schoven naar het Noorden. 

De Javaansche geosynclinaal begint dus zui- 
delijker. De strook tusschen Cheribon en Se-^ 
marang^ vertoont een grootere compressie der 
neogene plooien dan de westelijk en oostelijk 
daarvan gelegen sectoren. Waarschijnlijk be- vond 
zich tegenover het middengedeelte een uit- buiging 
van het Soendaland, die voor den neogenen 
plooibundel weinig ruimte overliet. Ook hier was de 
druk naar het Soendaland gericht. 

Langs de zuidkusten, zoowel van Sumatra als van 
Java, is van een eenigszins intensieve plooiing van de 
neogene lagen woinig te bemerken. De lagen 
schynen min of mcer geleidelijk te hel- len naar de 
hedendaagsche diepo trog, die zich langs deze 
eilanden in zee uitstrekt. 

De overgang, indien aanwezig, van de Javaansche 
geosynclinaal naar die van Borneo is niet bekend. 
Oostelijk van het Meratoes-gebergte verloopt de 
plooiing overeenkomstig den rand van het stabiele 
binnenland. In het zuidelijke gedeelte, tusschen het 
Meratoesgebergte en Poe- loe-Laoet, is de plooiing 
zwak. Blijkbaar was de ondergrond te stijf om 
grootere beweging toe te laten. Noordelijker is het 
Tertiair tot een vrij dikken bundel anticlinalen 
samengeschoven. By het schiereiland Mangkalihat 
worden de anti- clinalcn omgebogon. Waarschijnlijk 
moet in dit gedeelte, dat tegenover den noordarm van 
Celebes ligt, een stabiele mesozoische ondergrond 
aanwezig zijn. In hot uiterste Noorden is de plooiing 
zeor intensiof en neemt een zuidelijke richting aan, 
zoodat mon hior de noordelijkste punt van het 
Soendaland moet zoeken. Het Ba- ritobekkon was 
eveneens oen mariene trog en werd in het Ooston en 
Noorden eveneens in plooien gelogd. Naar het 
Westen ging het geo- synclinale karakter over in hot 
subcontinentale van een brakwatorbekken, dat 
ovenals de wea- tdijko deelon van hot kustgobergto 
nauwelijks aan de plooiing deelgonomen heeft. 

Aan den westkant van het Celobosmassief zijn 
tertiaire plooibundols, die naar het contrale gedeelte 
overhellen. In den westarm, waar deze plooien 
eenigszins iugeklemd liggen tusschen het vroeger 
gestabiliseorde Zuidweston en het cen- trale 
gedeelte, schijnt do plooiing onvolledig te zjjn 
geschied. De goringo hoogte boven zee, do 
aanwezigheid van meren (die bezig zijn te ver- 
dwynen) en van subrocente koraalriffen zijndaar- 
voor a&nwijzingon. Do plooibundols van Boeton 
zijn naar het Oostou zwak convex on hangen samen 
met die van den zuidoost-arm van Celebes. 
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Ook over den Timor-Ceramboog loopt een 
tertiaire plooilng, waar dekbladen een belang- rijke 
rol schijnen te spelen. Zij zijn van het centrum der 
Banda-zee gericht naar de peripherie. 

Op Nieuw-Guinee komt in het centrale geberg- te 
waarschijnlijk eveneens een dekbladstructuur voor 
met overschuivingen naar het Zuiden, dus naar het 
stabiele Sahoel-plat gericht. In het Sneeuwgebergte 
werd een langdurige geosyn- clinale tot 
plooilngsgebergte gemaakt. In het noordelijke 
gebergte komen naar het Noorden overhellende 
plooien voor; het randgebergte van den Vogelkop 
moot met het Sneeuwgebergte tot een eenheid 
worden verbonden. Uit de ombui- ging, zoowel in het 
Oosten als in het Westen van den Vogelkop, valt af 
te leiden, dat de plooi- bundel a.h.w. ingedrukt werd 
in een inbuiging van het (hypothetische) Pacifische 
continent. 

Van de plooilng op Halmahera is weinig be- kend
； waarschijnlijk is zij gericht naar het Oosten. 

De tertiaire plooilng is nog niet tot rust ge- 
komen. Zoo komen op Nieuw-Guinee twee lange 
depressie's voor, welke vermoedelijk wijzen op een 
recente plooilng. De eene loopt van de Mac- Cluer 
golf in den Vogelkop over de vallei der Mamberamo 
en verder buiten het Nederlandsche gebied in 
oostelijke richting. De andere verloopt zuidelijk van 
het Sneeuwgebergte. Groote par- tijen ocrbosch zijn 
hier aan het afsterven, door- dat de aan droge 
standplaats gewende boomen niet tegen een 
onderdompeling bestand zijn. De anastomoseerende 
kanalen tusschen rivieren zijn hier some zeer diep en 
dieper dan de rivieren zelf. 

De dubbele eilandenboog rond de Bandazee met 
de daartusschen gelegen diepe zeebekkens moet 
eveneens beschouwd worden als een plooi- 
ingsgebergte in embryonaalstadium. Plaatselijk 
belangrijk opgeheven recento koraalriffen eener- 
zijds en dalende kusten anderzijds zijn getuigen van 
bewegingen in verticalen zin. Daarnaast moet ook 
rekening gehouden worden met een horizontale 
componente van den gebergtedruk. Ook elders in den 
oostelijken archipel komen dergelijke recente of 
subrecente plooiingen voor, b.v. in de groep der 
Toekang Besi-eilanden. Voorts moet de diepe geul, 
die zuidelijk van Sumatra en Java verloopt, genoemd 
worden. Achter deze als geosynclinale beschouwde 
strook bevindt zich een geoanticlinale, welker rijzing 
reeds de eilanden ten Westen van Sumatra boven 
water deed uitsteken. Deze eilanden hebben blijkens 
hun flora en fauna nooit met Sumatra 
samengehangen. De genoemde gebieden ver- toonen 
ook een groote seismische onrust (zie ook 
AARDBEVINGEN), waarin een bevestiging wordt 
gezien van den zeer labielen toestand, waar in zij zich 
bevinden. 

Voor de geringe onderdompeling, welke een deel 
van het Soendaland en van het Sahoelplat in 
subrecenten tijd onderging, heeft Molengraaff een 
verklaring meenen te vinden in het aftmel- ten van de 
ijskappen der diluviale ijstijden. De hierdoor 
vrijkomende hoeveelhedon water zou- den de 
zeespiegel hebben doen rijzen over een bedrag, dat 
overeenstemming vertoont met de diepte van de 
tegenwoordige Javazee en het zuidelyke deel der 
Chineesche zee. In de laatste jaren zijn tegen deze 
verklaring bezwaren gere- zen, welke voortgekomen 
zijn uit de bestudee- ring van de verschynselen, die 
een govolg zijn van 

de glaciaalperioden. Zouden deze bezwaren on- 
overkomelijk zijn, dan moet de onderdompeling van het 
Soendaland en o.a. ook van het Sahoel- plat worden 
toegeschreven aan zg. opirogencti- sche bewegingen, dat 
zijn bewegingon waarbij, zonder dat plooilng optreedt, 
grooto oppervlak- ten aan vertical© verplaatsingen 
onderhovig zijn. In dit verband is het interessant nog to 
vermcl- den dat op zeer vele plaatscn in Ned.-Indie ken- 
teekenen voor een recente rijzing van landge- bieden t.o.v. 
den zeespiegel gevonden zijn. Deze rijzing, die voor Indie 
maximaal 6 m bedraagt, is ook elders op vele plaatsen 
geconstateerd. Daar tegenover staat, dat andere gebieden 
in dalende beweging zijn. 

Van do vele literatuur op geologisch gebied mogen hier 
slechts cnkele werken genoemd worden, die een 
samenvatting van onze kennis van Ned.-Indie inhouden: 
H. A. Brouwer, The geolo-i gy of the Netherlands East 
Indies, New York-'^ 1925; L. M. R. Rutten, Voordrachten 
over de geologie van Ned. 0.-Indie, 1927. Van de hand / 
van laatstgenoemde verscheen in 1932 nog een，" 
beknopt, populair geschreven boekwerkje： De geologie 
van Ned.-Indie. tO. i "■ 
4，CRISISMAATREGELEN. De belangrijke wij- 
zigingen, welke zich gedurende de laatste jaren in de 
economische wereldstructuur hebben vol- trokken en 
welke voornamelijk hierop neerko- men, dat het van ouds 
beproefde en econoinisch juist te achten beginsel van den 
vrijhandel om fiscale, economische en politicke redenen 
en verder ook uit nood — omdat anderen voorgingon — 
in steeds toenemende mate plaats heeft moeten maken 
voor een tot ongekende hoogto en inten- siteit ontwikkeld 
protectionismc, hebben niet na- gelaten haar terugslag in 
Indie tc docn govoelcn. Na nog lang te hebben 
vastgehouden aan de voor dit land oude traditie van 
vrijliandel en vrij ver- keer, is ook Nederlandsch-1ndic, 
))aar mate dc belemmeringen, welke elders aan liet 
cconojnisch verkeer werden opgelegd, een steeds nicer 
cJ)ro- nisch karakter dreigen aan te neinen, gedwongen 
geworden wijziging to brengen in zijn economische 
politick en zulks wel in dio mate, dat tlians nioci- lijk 
andera dan van een complete on»zwenki»g kan worden 
gesproken. Do betrekkelijke ])assivi- teit, welko voordien 
do economischo politick van Nederlandsch-Indie 
kenmerkte, heeft in de jaren na 1930 geleidelijk plaats 
moeten maken voor een politick van actief optreden en 
ingrijpen, overal, waar do omstandigheden dit noodzakc- 
lijk maakten. 

In het navolgende zal een beknopt overzicht worden 
gegeven van de door de Nederlandsch- Indische regeering 
na 1930 uitgevaardigde crisis- maatregelen en de 
daarmede verband houdendo crisiswetgeving, waarbjj, 
voor zoover noodig, elke maatregel dan wel groep van 
maatregelen zeer in het kort zal worden toegelicht. Ter 
will。 van de overzichtelijkheid cn om den onderJingcn 
samenhang beter te doen uitkomen, dient hior- aan een 
rangschikking van de totalitcit der uit- gevaardigdo. 
maatregelen naar enkolo hoofdgroe- pen voordf te gaan. 
Hoewel niet in allo opzichtcn consequent too te passen, 
lijkt eon rangschikking naar de takken van bedrijf, waarop 
do verachil- lende maatregelen betrekking hebben, het 
incest voor de hand te liggen. Onderscheiden kunnen dan 
worden: 

A. maatregelen annex wetgeving met betrek- 
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king tot don invoor, hot import- on diatributie- 
apparaat en de Indische nyvorheid； 

B. maatregelen annex wetgoving met betrok- 
king tot den Europeesohen en inheemsohcn land- 
bouw en den exporthandel; 

C. maatregelen annex wetgoving mot betrok- 
king tot het verkeerswezon; 

D. maatregelen annex wotgeving met betrok- 
king tot het betalingavorkeer en het bnnkwezen； 

E. maatregelen annex wotgeving van meor 
algemeenen aard. 

A. Maatregelen annex w e t g e- 
v i n g met betrekking tot don i n- 
voer, het import- e n d i s t r i b u t i e- 
apparaat e n d e I n(1 i a o h o n y v o r- 
h e i d. Ouder dit hoofd dienon to wordon gorang- 
schikt: 

I. de tariefpolitick, voor zoovor goon fiscalo 
strekkiag hebbende; 

II. het congtomeraat van maatregelen, dat zijn 
grondslag vindt in de Crisiainvoerordonnantio 
1933 (Ind. Stb. 1933 no. 349); 

III. de Bedrijfsregleinenteeringsordonnantio 
(Stb. 1934 no. 595); 

IV. de Verpakkingsordonnantie (【nd. Stb. 
1935 no. 16L); 

V. de H.mdeL$contrdle-ordonnantie (Ind. Stb. 
1935 no. 428-. 

I. Met becrekking tot de door Nedcrlandsch- 
Lndie zer'ierd ? f politiek kan gesteld worden 
Li: - - - . - ： vhoudens enkele nog nader 
ce no erne ti sderingen, steeds fiscale motie- 
ven zgn Tees', welke bij de vaststelling van en 
het 二 wijziging in het algemeen tarief 
vin -，•二•：：m den doorslag hebben gegeven. 
srden ontkend, dat speciaal 
de 7-irh :- het basistarief voor alge- 

-■ - _• •. - : t>-n <：n juxc-artikclen me，. i^ri 1934 heeft ondergaan 
I'.'.-:. . ： : !- 11, iri cnkeJe govallcn ongc- 
、> v J..'1"! v1 • - ■- •. ； /：” g<： wcrkt en 
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«i侦，‘<，.、l人，(It: fihnllin llttF iiillbiilii- 
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(t nA I IIU. Itihj, UrtHii hi] «ieli 

yOAi.u, tit: bu Vi^cgdhijii Io 
iu VdricchuH v<»*»r 

"心力〃如乃3；〃, c” werktuigen ten IMI- 
JJ/KVC vu.u j/nichtjng van nicuw>： iniiuotrievle 

损"rjjvs ，/f van nicu wc on<ler<kulen van be- 
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neer dozo vrijstelling in het economisch behing van 
Ncderlandsch-Indie noodig moet worden ge- acht; 

c) do verlaging van de invoerrechten op enkele 
spocifiok Duitsche importgoederen in Ned.-Indie bij 
hot tusschen Nederland en Duitschland ge- sloton 
handelsverdrag van 15 December 1933. Ind. Stb. 
1934 no. 390 be vat de verordening, welko dezo 
tariefsverlagingen wettelijk vastlegt: 

d) do consolidatie van het invoerrecht op een 
aantal belangryke Amerikaanache importgoe- doron 
in ludie bij het tusschen Nederland en de Veroonigdo 
Staten van N.-Amerika gealoten han- delsvcrtlrag 
van 20 December 1935. 

Afzonder町ke vermelding verdient teaslotte nog 
do zgn, “retorsiewet", op grond waarvan Ne- 
derlandsch-Indie kan overgaan tot instelling van 
invoerverboden of -beperkingen en-tot heffing van 
cen bijzonder invoerrecht ten aanzien van goedcron 
uit die landen. die Xederlandsch-IndiG op 
ongunstiger wijze behandelen dan andere landen, 
dan wel op een wijze, die in strijd is te achten met de 
levensbelanaen van dit land (Xed. Stb. 1936 no. 901, 
Ind. StK 1936 no. 226). 

II. Van veel grooter belang is het complex van 
contingentcerings- en Ecentieeringsmaatr'e- gelen, 
dat zijn grondslag vindt in de Cri8i^inc"：tr- 
ordonnantic 1933 (Ind, Stb. 1933 no. 349). we ike 
ordonnantie met ingang van 19 September ! 
in working is getreden. Tot stand gekomen op grond 
van de overweging, dat het Landsbelang vorderde 
dat zoonoodig tijdelijke maatregelen zouden kunnen 
worden getroffen tegen overma- tigen invoer uit het 
buiteiiland, is dan ook in ar- tikel 2 der ordonnantie 
der Regeering de bevoegd- heid gegeven om bij 
regeeringsverordening te be- palen, dat de invoer 
van bepaalde goedereu of goederengroepen 
gedurende een bepaalde periede verboden zal zijn, 
voor zoover de totale waart-te. hoeveelheid, dan wel 
het gewicht er van een vver elk geval nader vast te 
stellen cijfer zal over- schrijdcn. Hierniede was aan 
de Indische reg earing een middel in handen 
gegeven. in de eerste plants om de tijdelijke 
moeilijkheden. waarmeue liet bcdrijfslcvcn aldaar 
— waarouder uausC de industric ook de 
importhandel client te wordeu g<Tek<'nd —- ten 
gevolge van een overvuering van <h* !n<li«che 
niarkt met uiterst Uag geprijsde goe- d<T«-n had to 
kampen, beter te kuaneu weerstaan. 

ook om steun te kuuuen vvrbsvnen aa n 
fb< N<-<i«->rUndsche indnscrieele belangvu en 
tvn- nhiltc <>m zoo noodig den La veer uit; <ii»; 
L” kunn<*n Ix'gunNtizen. wellc* Cue dw 
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Aivorens ?.oi f<e>u f.psom jninji van dr tot dus 
verre ujt^er£,wcli^-jr contingon twringsn>»uVfn*- 
gcJen uver ?<■ ettn. diont voor een gtvd begrjp van 
zaken nog op n« vojgnnric drir nunten te worden 
gevresien. 

】.Onderscheiden dionan tc wordon “\0e'‘ 
contingent^eringon cn ,landen" contingontcerin- 
gen. Is het doe] der oontingenteoring niet dan con 
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bescherming van de Indische en/of Nederland- sche 
Industrie, dan kan worden volstaan met een zgn. 
,,vr^e" contingenteering, waarbij slechts het 
maximum invoerkwantuin wordt gefixeerd en 
binnen de grenzcn liiervan, behoudens een even- 
tucel voor de Nederlandsche industrie te reser- 
veeren aandeel, de invoer wordt vrijgelaten. Het aan 
dit systeem verbonden voordeel is, dat het 
goedkoopst produceerende land kan blyven le- 
veren, waardoor prijsopdrijving voorkomen, al- 
thans beperkt wordt. Slechts in die gevallen, waarin 
aan meer dan ecn land een aandeel in den invoer van 
eenig goed moest worden toegekend, dient tot een 
„landen" contingenteering te worden overgegaan, 
waarbij dan veelal het geheele importquotum wordt 
opgedeeld. 

2. Door de Regeering is aan de door haar uit- 
gevaardigde contingenteeringsmaatregelen steeds 
doelbewust een beperkten geldigheidsduur ge- geven 
teneinde bij de hicrdoor noodzakelijk ge- worden 
periodieke vernieuwing van deze maat- regelen de 
bestaande invoeringsvoorschriften, voorwaarden, 
enz. aan eventueel gewijzigde om- standigheden te 
kunnen aanpassen. Hiervan is in de practijk reeds 
herhaaldelijk gebruik ge- maakt. 

3. Teneinde der Regeering in deze belangrijke 
materie geen te groote vrijheid te geven en den 
Volksraad niet geheel uit te schakelen, bepaalt art. 3 
van de Crisisinvoerordonnantie, dat de op basis van 
deze ordonnantie uitgevaardigde re- 
geeringsverordeningen ten hoogste 10 maanden van 
kracht zijn. Binnen genoemden termijn zal voor 
zoover noodig bij ordonnantie in de bij deze 
verordeningen geregelde onderwerpen dienen te 
worden voorzien. Ind. Stb. 1935 no. 553 bevat een 
inmiddels noodig gebleken wijziging van dit artikel, 
welke echter haar principieele doelstel- ling niet 
aantast. 

In onderstaand overzicht van de uitgevaardigde 
contingenteeringsmaatregelen is volstaan met ten 
aanzien van elken maatregel op te som- men de 
meest belangrijke bijzonderheden, zijnde de 
Staatsbladen, waarbij de maatregel is inge- voerd, 
aangevuld, gewijzigd of verJengd, de goe- deren, 
waarop hij betrekking heeft, den aard der 
contingenteering en het doel, dat ermede bcoogd 
wordt. 

Cement: „Cri8iscementinvoerordonnantie-ver- 
ordening 1933" Ind. Stb. 1933, nos. 282/3, in 
werking getreden 28/6/1933. Betreft: Portland-
cement. Verlengd, aangevuld en/of gewijzigd bij Ind. 
Stb. 1933 no. 358, 1934 nos. 473/4, 1934 no. 604, 
1935 nos. 86/7 en 1935 no. 474. De laatste 
verlenging betreft de periode van 1 October 1935 tot 
en met 30 September 1936. Aard： vrije con-
tingenteering. Doel der contingenteering: steun- 
verleening aan de Indische industrie. 

Bier: „Crisis-bier-invoerverordening 1933", Jnd. 
Stb. 1933 no. 484, in werking getreden 13/ 12/1933. 
Betreft: bier in flesschen anders dan Stoutbier. 
Verlengd, aangevuld en/of gewy- zigd bij Ind. Stb. 
1934 no. 126, 1934 nos. 581/2, 1935 no. 130 en 1936 
no. 7. De laatste verlenging betreft de periode van 13 
Januari 1936 tot en met 12 October 1936. Aard: 
Landencontingenteering. Doel： Steunver- leening 
aan de Indische en de Nederlandsche industrie. 

Bonlgeiveven slojfen: „Crisis-textiel-invoerver- 
ordening 1934”，Ind. Stb. 1934 no. 60, in werking 

getreden 14/2/1934. Betreft: saroengs en kains 
pandjang van katoen en/of zijde en/of kunstzijde, 
alsmede bepaalde bontgeweven stoffen. Verlengd, 
aangevuld en/of gewijzigd bij Ind. Stb. 1934 no. 301, 
1934 no. 638, 1934 no. 679, 1935 no. 256 en 
1935 no. 582. De laatste verlenging betreft de 
periode van 14 December 1935 tot en met 13 Ju- ni 
1936. Aard： vrije contingenteering, behoudens een 
voor de Nederlandsche industrie gereserveerd 
quotum. Doel： steunverleening aan de Indische en 
de Nederlandsche industrie. 

Gebleekte katoenen stoffen: ,,Gebleekte stoffen- 
crisis-invoerverordening 1934", Ind. Stb. 1934 no. 
98, in werking getreden 1 Maart 1934. Be-
treft :statistieknummers: 1543 t/m 1569. Ver- lengd, 
aangevuld en/of gewijzigd bij Ind. Stb. 1934 no. 114, 
1934 nos. 712/3, 1935 no. 628 en 
1936 no. 168. De laatste verlenging betreft de 
periode 1 April 1936 t/m 31 December 1936. Aard
： vrije contingenteering, behoudens een voor de 
Nederlandsche industrie gereserveerd quotum. Doel
： steunverleening aan de NederJandsche industrie. 

Aardewerk: „Crisis-aardewerk-in voerverorde- 
ning 1934", Ind. Stb. 1934 no. 435, in werking 
getreden 1G Juli 1934. Betrof： statistieknu in mers 
423 t/m 444, 44G en 447. Opgehcven, daar de eenige 
aanleiding tot dezen maatregel, de drei- gende 
machtspositie van de „Java Pottery Importers 
Associalion,, door ontbinding van deze organisatie 
inmiddels was weggevallen (Ind. Stb. 
1934 no. 530 d.d. 30 Augustus 1934). 

Oostpannen: „Crisis-oo8tpannen-invoerveror- 
dening 1934”, Ind. Stb. 1934 no. 597, in werking 
getreden 26 October 1934. Betreft： gegoten ijze- 
ren braadpannen (zgn. oost})annen). Verlengd, 
aangevuld en/of gewijzigd bij J nd. Stb. 1934 no. 750 
en 1935 nos. 34] /2. De laatste verlenging betreft de 
periode van \ Augustus J 935 t/rn 31 Juli 1936. Aard: 
vrije contingenteering. Doc]： Hteun- verlecning 
aan do Indische industrie. 

Ongebleekle katoenen filoffen: „J nvoerverorde- 
ning ongebleekte katoenen stoffci) J935", Jnd. Stb. 
1935 no. 23, in werking getreden J Januari 1935. 
Betreft: statistieknuinmers J525 t/m J530. Verlengd, 
aangevuld en/of gewijzigd bij 1 nd. Stb. 
1935 no. 153 en 1935 no. 523.laatste vorlen- ging 
betreft de periodo van 1 November 1935 t/m 31 
Pecember 1936. Aard: vrije contingenteering. Doe]: 
deze maatregel is genornen, oindat door cen 
overmatigen invoer van bepaalde, als vervan- 
gingsproduct voor gebleekte katoenen stoffon gc- 
schikte ongebleekte katoenen stoffen, de coiitin- 
genteering van de gebleekte katoenen stoffen aan 
effectiviteit dreigde in te boeten. 

Kunalmeulslollen: „lnvoerverordening kunst- 
meststoffen 1935", Ind. Stb. J 935 no. 88, in werking 
getreden ] Maart 1935. Betreft： super- en 
dubbelsuperfosfaat en meststoffen n.a.g. Ver- lengd, 
aangevuld en/of gewijzigd bij Ind. Stb. 1935 no, 357 
en J 935 nos. 624/5. De JaaUto verlenging betreft de 
periode van I Januari 1936 t/m 31 December 1930. 
Aard: vrije contingenteering, behoudens een voor do 
Nederlandsche industrie gereserveerd quotum. Doel: 
steunverleening aan de Nederlandsche industrie. 

Gloeiperen: „ In voerverordening electrischo 
gloeiperen 1935", Ind. Stb. 1935 no. 99, in wer- 
,king getreden 12 Maart 1935. Betreft： st&tistiek- 
nummers 480,1480 en 2480. Verlengd, aangevuld 
en/of gewijzigd bij Ind. Stb. 1930 nos. 8 en 9. 
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Deze verlenging botreft de periode van 12 Janu- ari 
1936 t/m 11 Januari 1937. Aard： vrije con- 
tingenteering, behoudens een voor de Neder- 
landsche Industrie gereserveord quotum. Doel: 
steunverleening aan de Nederlandsche industrie. 

Sanitair aardewerk: „Invoerverordening sani> 
tair aardewerk 1935", Ind. Stb. 1935 no. 240, in 
werking getreden 29 Mei 1935. Betreft: sta- 
tistieknummers 448, 449 en 1449. Verlengd, aan- 
gevuld en/of gewijzigd bij Ind. Stb. 1936 no. 161. 
Deze verlenging betreft de periode 30 Maart 1936 
t/m 29 Maart 1937. Aard： vrije contingenteering, 
behoudens een voor de Nederlandsche industrie 
gereserveerd quotum. Doel： steunverleening aan 
de Nederlandsche industrie. 
Badhanddoeken: "Invoerverordening badhand- 
doeken 1935", Ind. Stb. 1935 no. 171, in werking 
getreden 17 Mei 1935. Verlengd, aangevuld en/of 
gewijzigd bij Ind. Stb. 1936 no. 127/8. Deze ver-
lenging betreft de periode 18 Maart 1936 tot en met 
17 Maart 1937. Aard： vrije contingenteering, 
behoudens een voor de Nederlandsche industrie 
gereserveerd quotum. Doel: steunverleening aan de 
Nederlandsche industrie. 

Katoenen dekens: „Invoerverordening katoenen 
dekens 1935", Ind. Stb. 1935 no. 172, in werking 
getreden 17 Mei 1935. Verlengd, aangevuld en/of 
gewijzigd bij Ind. Stb. 1935 no. 301 en 1936 no. 
129/130. Deze verlenging betreft de periode 18 
Maart 1936 tot en met 17 Maart 1937. Aard: vrije 
contingcnteering, behoudens een voor de Neder-
landsche industrie gereserveerd quotum. Doe】： 

steunverleening aan de Nederlandsche industrie. 
Kaloenev, naaigarens: „Invoerverordening ka-

toenen naaigarens 1935", Ind. Stb. 1935 no. 435, in 
werking getreden 30 Augustus 1935. Geldig- 
heidsduur 10 niaanden. Betreft: alle soorten 
katoenen naaigarens vallende onder de sta- 
tistieknuminers 1511 t/m 1514. Aard： vrije 
eontingcntcering, behoudens een voor de Ne- 
clcrlaiidschc industrie gereserveerd quotum. Doc】
： steunverleening aan de Nederlandsche incl ustric. 

Pakpapicr: „1 n voer verordening pakpapier 
J935", Ind. Stb. 1935 no. 460, in werking getreden 
18 September 1935. Geldigheidsduur 10 inaanden. 
Betreft： alle soorten pakpapier vallende onder 
statistieknunimer 620. Aard: vrije con- 
tingentecring, behoudens een voor de Neder- 
Janclsclie industrie gereserveerd quotum. Boel： 
steunverJeening aan do Nederlandsche industrie. 

Katoenen manujacturen: ,,Invoerverordening 
katocnou inanufacturen 1935'', Ind. Stb. 1935 no. 
542, in werking getreden 21 November 1935. 
Geldigheidsduur 10 maandon. Deze verordening, 
wclkc mode in de plaats is getreden van do per 
(lienzelfden datum ingetrokken „Invoerlicenti- 
eeringsverordening 1935, nanvullingen II en JIIn 

(Ind. Stb. J 935 nos. 137 on 255), o in vat do goe- 
dereiisoorton vaJlonde onder do statistieknum- mors 
1570/2 ,2572, 3572, 4572, 1573/79, 2576/7, 1582/4, 
2584, 1589/92, 2591, 1594, 2606, 1596, 2590, 
1597/1002, 1607, 1610, 1G13, 1G16/20, 2621, 
1623, 1625/7, 1630, 2630/J, 3631, 1631/3, 2637 on 
588/9. Gewijzigd en aangevuld bij Ind. Stb. 1936 
nos. 05/6 van 20 Fcbruari 1936. De voor- naamste 
wijziging betreft den aard dor contin- gonteering. 
Aanvankelijk vrye contingonteoring, behoudens een 
ten aanzien van enkele goederen voor de 
Nederlandsche industrie gereserveerd quotum, zijn 
thans ook aan Engeland en Italic 

quota toegekend. Doel: steunverleening aan de 
Nederlandsche industrie en begunstiging van be- 
paalde derde landen. 

Autobandcn: „Invoerverordening autobanden 
1935", Ind. Stb. 1935 no. 567, in werking getreden 3 
December 1935. Geldigheidsduur 10 maan- den. 
Betreft: auto-buitenbanden en -binnen- banden. 
Aard： vrije contingenteering. Doel： 
steunverleening aan de Indische industrie. 

Naast steunverleening aan de Indische en de 
Nederlandsche industrie en begunstiging van be- 
paalde buitenlandsche exportbelangen, opende —
zooals reeds was gememoreerd — de crisis- 
invoerordonnantie tevens de mogelijkheid tot het 
nemen van maatregelen ter beveiliging van de 
belangen van het in Ned.-Indie bestaande import- en 
djstributieapparaat. De aanleiding tot het nemen van 
maatregelen in deze richting moet gezocht worden in 
de omstandigheid, dat speciaal in de jaren na 1930, 
naast het aldaar reeds van oudsher bestaande 
importapparaat, geleidelijk en wel voornamelijk van 
Japansche zijde, een geheel nieuw werd opgebouwd, 
hetwelk door overmatige invoeren van zeer laag 
geprijsde goederen den bestaanden handelin 
toenemende mate in zijn positie begon te bedreigen. 
Aan de be- strijding van dit ernstig gevaar zijn door 
de Regeering allercerst de diverse 
contingenteerings- maatregelen dienstbaar gemaakt 
en wel door de verdeeling van het voor eenig artikel 
vast te stellen maximum-importquotum onder de be- 
langhebbende importeurs zoodanig te regelen, dat 
aan het van oudsher bestaande importappa- raat het 
leeuwenaandeel toeviel. Deze steun was, hoewel op 
zichzelf zeker niet zonder beteekenis, door de 
beperktheid van het aantal contingen- 
teeringsmaatregelen en het feit, dat juist tai van 
massa-artikelen buiten de contingenteering ble- ven, 
niet voldoende om het gestelde doel te be- reiken, 
zoodat tot meer ingrijpende maatregelen diende te 
worden overgegaan. De mogelijkheid hiertoe lag 
reeds opgesloten in de Criaisinvoer- ordonnantie en 
wel in artikel 2, waarin der Regeering do 
bevoegdheid wordt verleend om den invoer van elke 
categoric van goederen, waarvan haar dit 
wenschelijk voorkwani, aan maxima te binden, en 
voorts die voorschriften vast te stellen, wclke noodig 
zijn om do richtige tenuitvoerlegging van een 
dergelyk besluit te verzekeren. 

Gebruik makendo van deze mogelykheid, 
vaardigdo de regeering op 22 Januari 1935 de 
Invoerliccntieeringaverordening 1935 (Ind. Stb. 
1935 no. 24) uit. Bij deze verordening, zoowel a Is 
bij de 6 aanvuHingen, welke daarop in den loop van 
1935 verschenen, is telkeninale do invoer van een 
aantal goederon of goederengroepen in dien zin 
ondor controle gobracht, dat de mogelijkheid van 
invoer van het bezit van licenties is afhankelijk 
gesteld, terwijl do verdeeling van de- zo licenties 
onder belanghebbenden zoodanig is geregeld, dat 
hiervan aan het van oudsher bestaande 
importapparaat een voldoendo aandeel toevalt om 
het uit dien hoofdo een bestaans- mogelijkheid te 
verzekeren. 

Op de tochniek van de verdeeling van de be- 
schikbaro licenties — welko speciaal in den aan- 
vang wel eenige moeilukheden heeft opgeleverd —
zal hier niet nadcr worden ingegaan. Verwo- zen 
wordt naar de desbetroffende bepalingen in do 
onderscheidone licentieeringsverordeningen. 

Een nadero regeling van de licentieeringsmate- 
106 
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rie vond plaats bij de Invoerlicentieeringsordon- 
nantie 1935, Ind. Stb. 1935 no. 554, we Ike 22 
November 1935 in working trad. In den geest van 
de Crisisin voerordonnantie be vat de 
Invoerlicen- tieeringsordonnantie de algenieene 
richtlijnen, welke onveranderlijk voor elken 
licentieerings- niaatregel gelden, terwijl 
daarnaast de voor el- ken licentieeringsmaatregel 
afwijkende uitvoe- ringsvoorschriften bij 
verordening worden ge- regeld. 

In de navolgende opsomming van de achter- 
eenvolgens uitgevaardigde licentieeringsmaat- 
regelen zal worden volstaan met vermelding van de 
goederen resp. goederengroepen, dan wel de deze 
representeerende statistieknummers en de 
Staatsbladen, waarbij de maatregelen zijn uit- 
gevaardigd, aangevuld, gewijzigd, verlengd dan wel 
ingetrokken. 

„Invoerlicentieerin(/sverordening 1935", Ind. 
Stb. 1935 no. 24, in working getreden 22 Januari 
1935. Geldigheidsduur 10 maanden. Omvat de 
goederen (-groepen) vallende onder de statistiek-
nummers 466, 1466, 474/5, 478/9, 482/3, 742/6, 
833/4. Verlengd bij Ind. Stb. 1935 no. 555 voor de 
periode van 22 November 1935 tot en met 21 
September 1936. 

„Invoerlicentieeri7igsverordening 1935, aanvul- 
ling I'', Ind. Stb. 1935 no. JOS, in werking getreden 
21 Maart 1935. Omvat die soorten ines- 
senmakerswerk, tandenborstels en petroleum- 
lampen, welke vallen onder de statistieknummers 
913-917, 90S en 936-939. 

„Invoerlicentteeringsverordening 1935, aanvul- 
ling ir\ Ind. Stb. 1935 no. 137, in werking getreden 
21 April 1935. Omvat die soorten katoe- nen 
manufacturen, welke vallen onder de statis- 
tieknuminers 588, 1570/85, 1589/1602, 1G07, 
1609, 1.626, 1629/30 en 1648. Deze verordening is 
buiten werking gesteld bij Ind. Stb. 1935 no. 542 
van 20 November 1935. 

y,Invoerlicentieeringsverordenin(i 1935, aanvul- 
ling III'1, Ind. Stb. 1935 no. 255, in werking ge-
treden op 14 Juni 1935. Omvat die soorten niet- 
katoenen manufacturen, welke vallen onder de 
statistieknummers 678, 1610/5, 1618/21, 1623, 
1625, 1627 en 1631/3. Deze verordening is buiten 
werking gesteld bij Ind. Stb. 1935 no. 542 van 20 
November 1935. 

„Invoerlicentieeringtsverordeninrj 1935, 
aanvul- Ung IV'\ Ind. Stb. 1935 no. 314, inwerking 
getreden 9 Juli 1935. Omvat die categorieen aar- 
dewerk en porcelein, welke vallen onder de sta- 
tistieknummers 423/37 en 443/7. 

,yInvoerlicentieeringsverordenin(j 1935, aanvul- 
ling V'\ Ind. Stb. 1935 no. 332, in werking getreden 
24 Juli 1935. Omvat die categorieen nie- taalwaren, 
welke vallen onder de statistieknum- mers 690, 
G93/7, 702/3, 708, 710, 7J3, 716/9, 721, 723/7, 757, 
760, 764/6, 768, 773, 775/6 en 808. 

nvoerlicentiecringsverordunin(j 1935, 
aanvul- ling VT\ Ind. Stb. 1935 no. 364, in werking 
getreden 10 Augustus 1935. Omvat de onder de 
statistieknummers 418 tot en met 421 vallende 
soorten wasch- en toiletzeep. 

Bij besluit van den Directeur van Economische 
Zaken van 5 Maart 1936 no. 3255/C.I.B. is be- paald 
ten aanzien van aJle voor dien datum ge- 
contingenteerde en gelicentieercle goederen, dat 
invoer van deze goederen, voor zoover op of na J 6 
Maart 1936 ingeladen in het schip met bestem- ming 
Nederlandsch-Indie en voor zoover deze 

goederen vervaardigd zijn in een land, dat be- 
paaldelijk is genoemd in de voor den invoer daar- 
van aan den importeur afgegeven toewijzing, slechts 
kan geschieden, indien een certificaat van oorsprong 
wordt overgelegd. 

III. ?Z>e 
Bedrijfsrcglementeeringsordonnantie van 23 
October 1934, Ind. Stb. no. 595, is door de 
Regecring uitgevaardigd, teneinde in staat te zijn 
destructieve binnenlandsche concurrentie en wel in 
het bijzonder die, welke noodwendig ont- staat, 
indien in bepaalde bedrijfstakken nieuwe 
ondernemingen worden opgericht zonder dat 
daaraan behoefte bestaat, te kunnen beteugelen dan 
wel te voorkomen. Artikel 2 van de ordon- nantie — 
waarvan de werkingsduur op instigatie van den 
Volksraad tot drie jaar is beperkt — geeft der 
Regeering de bevoegdheid om, wanneer in eenigen 
bedrijfstak deze destructieve concurrentie is 
ontstaan dan wel dreigt te ontstaan, de ordonnantie 
per regeeringsverordening op deze bedryfstakken 
van toepassing te verklaren, hetgee n dan beteekent 
dat volgens art. 4 voor de vestiging van nieuwe of 
uitbreiding van bestaan- de bedrijven in dezen tak 
van Industrie een vergunning van den Directeur van 
Economische Zaken noodig is. 

Gebruik makende van de haar geboden be-
voegdheid heeft de Regeering deze ordonnantie 
achtereenvolgens toepasselijk verklaard op： 

а) , het melkerijbedrijf in het regentschap Ban-
doeng by besluit van 19/3/'35 (Ind. Stb. 1935 no. 
106);-， 

б) . het veembedrijf in geheel NederlaTidsch- 
Indie bij besluit van I9/3/'35 (Ind. Stb. no. 1935 107, 
later vervangen door Ind. Stb. 1935 no. 313); 

c) . hetdrukkerijbedrijfingeheelNederlandsch- 
Indie bij besluit van l/4/,35 (Ind. Stb. 1935 no. 127)
； 

d) . de sigarettenindustrie in geheel Ncder- 
landsch-Jndie bij bculuit van 22/8/'35 (Ind. Stb. 】
935 no. 427)； 

e) . de metualgietcnjen in geheel Nederlandscl)- 
Indie, speciaal voor wat betreft de fubricagc van 
oostpannen, bjj besluit van I4/9/'35 (Ind. Stl>. 1935 
no. 459)； 

/). de wcverijen in geheel Nederlaj)dsch-Indic bij 

besluit van 8/11「35 (Ind. Stb. 1935 no. 538); 
(]). de ijsindustric in geheel Ncderlandsch-Indie 

bij besluit van 30/11 /*35 (Jnd. Stb. 1935 no. 568). 
IV. De Vcrpakkingnordonnanlie (fnd. Stb. 1935 

no. 1(51 d.d. l7,/5/'35) opent voor de Regecring de 
inogelijkheid om in het belang van den handcl en ter 
bcscherming van den consument bij 
regeeringsverordening voor bepaalde, daarbij aan te 
wijzen artikelen voorschriftcn te stellen inzake de 
uanduiding van den oorsprong, den aard, de 
hoedanigheid en de hoeveelheid dezer artikelen. Tot 
dusverre is een toepasselijk verklaring van deze 
ordonnantie op bepaalde artikelen nog achterwege 
gebleven. 

V. De Handelscontrole-ordonnantie (Ind. Stb. 
1935 no. 428 d.d. 27/8/'35) geeft een regeling voor 
het geval, dat do invoer van bepaalde goederen uit 
productiegebieden, welke Nederlandsch- Indie voor 
een aannierkelijk deel van die produc- ten voorzien, 
tijdelijk of blijvend zou worden stopgezet, dan wel 
in verhouding tot de behoeften van deze gewesten 
tijdelijk of blijvend to sterk zou worden 
ingekronipen. Voordat dergelijke goederen van 
elders zouden worden betrokken, 
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zouden houders van daar te lande aanwczige 
voorraden een plotselinge prijsstijging kunnen 
veroorzaken, hctwelk een aanmerkelijke bena- 
deeling van het consumentenbelang aldaar zou 
kunnen medebrengen. 

Teneinde nu in voorkomende gevallen dit ge- 
vaar te kunnen ondervangen, kent do ordonnan- tie 
aan den Gouverneur-Generaal de bevoegdhe- den 
toe om: 

a) , een commissie in te stellen om den handel 
in bepaalde goederen te bewaken ； 

b) . aan dezo commissie de bevoegdheid te ver- 
leencn tot： 

1. een rechthebbende op voorraden, welko niet 
dan tegen onoirbaar hooge prijzen verkrijgbaar 
worden gesteld, aanwyzingen te geven, strekken- de 
om die voorraden geheel of gedeeltelijk on- ver wij 
Id in het verkcer te brengen； 

2. het geheel of gedeeltelijk in beslag nemen, 
doen vcrkoopen en leveren van voorraden ten 
aanzien waarvan de onder a bedoelde aanwij- 
zingen niet of onvolledig, dan wel niet tijdig worden 
uitgevocrd. Tot instelling van de commissie kan de 
Regeering alleen overgaan, indien ten aanzien van 
de tot de gewichtige levensbchoeften te rckenen 
goederen een algemeene prijsstijging plaats vindt. 

B. Maatregelen annex wctgeving in e t b c t r e 
k k i n g tot den Europee- s c h e n c n i n h e e m s c 
h e n 1 a n d b o n w e n den ex porthan del. 

Achtcrccnvolgens zullen worden behandeki: I. de 
rcgeeringsbemoeienis met de Javasuikcr- industrie; 
II. de rcgeeringsmaatregelen tot ver- zckcring van 
de richtige nakoming van de voor Nederlandsch- 
Indie uit de toctreding tot de thee- en 
rubbcrrestrictieovercenkomsten voortvloeien- do 
verplichtingen: III. de kinarcstrictie; IV. de 
rijstpolitick; V. de rcgeeringsmaatregelen met be- 
trekking tot en kelc an (lore inheemsche landbouw- 
gewassen； VI. de crisis-cultuurordonnantie； Vlf. 
de crisis-uitvocrordonnantie; VIII. do ex- 
portcontingcntecriiig. 

I. De ccrstc regceringsbeniocicnis met de Ja- 
vasuikcrindustrio — voor zoover althans ecu ver- 
Hterking van ck: door crisisinvloeden verzwakte 
positic dezer industrie beoogende ——elateert reeds 
van 1931, toen de „Suikeruitvocrordonnaiitic I 
DBr* (I nd. Stb. 1931 no. 114) en do „Suikeruit- 
voerverordening 1931'' (Ind. Stb. 1931 no. 175 en 
Ind. Stb. 1933 no. 21,) het licht zagen, welko den 
suikeruitvocr uit Nederlandsch-Indic overeon- 
komstig do door dezo industrie bij de Chadbourne- 
overeenkoinst op zich genomen verplichtingen aan 
zekcre beperkingen onderwierpen en voorts 
uitvocrigo voorschriften gaven omtrent de verdee- 
ling van het muximum exportquotuin tusschen do 
individucele fabrioken. 

Een verdergaando inmenging van do fndischo 
regcoring in do zakon van do Javasuikerindustrio 
volgdc in 1932, toon bleek, dat oen vrijwilligo 
voortzetting van de in 1918 opgerichte V.J.P. na 
1932 niet nicer mogclijk zou zijn. Het inzicht, dat 
het outbroken van een eentrale verkooporgani- 
s&tio een chaotischcn toestand zou doen ontstaan, 
deed de Regeering niedewerken aan de oprichting 
van een niouwe verkooporganisatie: de Nivas 
(Noderlandsch*Indische Vereeniging voor don Af- 
zet van Suiker), aan welke organisatio — waarvan 
het lidmaatschap voor alle suikerproducon- ton 
verplicht were! gcsteld — met ingang vati 1 

Januari 1933, aanvankelijk voor den tijd van drie 
jaren en drio maandon, de allecn-vcrkoop van alle 
zgn. „eerste han(V, suiker werd opgedragen. De 
Regeering kreeg grooten invlocd in deze nieuwe 
organisatie, zoowel door het aan den Gouverneur- 
Generaal gegeven benoemingsrecht van den voor- 
zitter van de Nivas en het den Gouverncur-Gene- 
raal eveneens gegeven recht om de uitvocring van 
besluiten te verbieden, handelingen te verbieden en 
te gelasten, alsook door de aanstelling van twee 
regeeringscommiasarissen voor de suiker- industrie, 
die de Regeering in de besturende orga- nen van de 
Nivas zouden vertegenwoordigen. Een en ander 
kwam wettelijk vast te liggen in Ind. Stb. 1932 no. 
643, bevattende de “Verbandsui- kerordonnantie 
1932”, Ind Stb., 1932 no. 644, bevattende de 
„Verbandsuikerverordening 1932'' en Ind. Stb. 1932 
no. 645. 

Het jaar 1934 bracht twee nieuwe regelingcn, t.w. 
de „Suikeruitvoerordonnantie 1934'' (ind. Stb. 1934 
no. 19-1) —sindsdien verlengd bij Ind. Stb, 1935 no. 
132 en 193G no. 42 —, welke den invoer van suiker 
aan banden legde, teneinde een prijsbederf op de 
binnenlandsche markt door den herinvoer van 
aanvankelijk tegen lagen prijs naar het buitcnland 
uitgevoerdc suikers te voor- komen, en de 
“Suikerrict — plantmateriaal — uitvoerverordening 
1934" (Ind. Stb. 1934 no. 527), welke den uitvocr 
van plantmateriaal, antlers dan met een speciale 
vergunning, verbood. In den loop van hetzelfde jaar 
kwain reeds de vraag aan de orde of de Regeering 
haar bcmoeienis met de suikerindustrie na 1 April 
193G 一 den ex- piratiedatum van de Nivas — zou 
moeten con- tinueeren, oen vraag, welke na ampcle 
overwe- gingenvan de zijde derRcgeering 
bevestigend werd beantwoord. In Februari 1935 
werden door de Regeering aan den Volksraad in 
anticipatie op de terzake nog nader te ontwerpen 
ordonnanties reeds de voorloopige richtlijnen inzako 
de door de Regeering wenschelijk geachte 
voortgezette rcgeeringsbemoeienis met de 
Javasuikerindustrie be- kend gestekl. Behalvc op 
cen continueeren van den centralen verkoop, zou 
naar het oordeel van de Rcgcering deze voortgezette 
bemoeienis zich tevens inooten ricliten op een in 
snel tempo tot- stand te brengen inkrimping van het 
te omvang- rijk gewordon productie-apparaat van de 
Javu- suikerindustrie. Do uitwerking van de regee- 
ringsrichtlijnen were! opgedragen aan ecn speciale 
commissie onder voorzitterschap van den hecr G. R. 
Erdbrink, welke commissie einde September ]935 
haar taak voltooidc. Als resultaat hicr- van werd op 
30 September 1935 cen vyftal ont- 
wcrpordonnnnties, de regeeringsbemoeicnis met de 
suikerindustrie voor do eerstkomendo jaren be- 
treffende, bij den Volksraad ingediend, welko or- 
donnnnties door (lit lichaain, behoudonds enkele 
kleine wijzigingon, werden aanvaard. Deze or-
donnanties betreffen: 

a) do ,1Suikcrovergangsregeling 1937/39''(Ind. 
Stb. 1936 no. 38), in werking gotreden op 30 Januari 
1936, houdendo een regeling van de pro- ductio van 
suiker door suikerondernemingon ge- durendo do 
jaron 1937/39; 

b) de „Suikerconsolidaticregeling 1940”(Ind. 
Stb. 1936 no. 39), in working tredendo op 1 October 
1938, houdendo de regeling van do produc- tic van 
suiker door suikerondernomingen na 31 December 
1939; 
c) do „Vorbanclsuikerordonnantie 1936" (Ind. 
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Stb. 1936 no. 40), houdende een verlenging van den 
werkingsduur der verbandsuikerordonnantie ]932 en 
een wyziging van die ordonnantie in verband met het 
buiten working treden van do Sui- 
Iceruitvoerordonnantie: 

d) de „Suikeruitvoerordonnantie 1936", hou-
dende beperkende bepalingen op den uitvoer van 
suiker uit Nederlandsch-Indie; 

e) de „Suikerinvoerordonnantie 1936'', hou- 
•dende verdere tijdelijke maatregelen tegen den 
invoer van suiker. 

De Statuten en het Huishoudelijk Reglement van 
de onder de nieuwe regelingen voor onbe- paalden 
tijd verlengde Nivas werden voor zoover noodig aan 
den nieuwen toestand aangepast; ten aanzien van den 
regeeringsinvloed is hierbij slechts dezc technische 
wijziging aangebracht, dat het aantal 
regeeringscommissarissen van twee tot e6n is 
teruggebracht. 

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van de 
Suikerovergangsregeling 1937/39, dat jaarlijks voor 
een bepaalden datum door den Directeur van 
Economische Zaken bij verordening zal worden 
vastgesteld de jaarproductie van den volgenden 
oogst, werd sindsdien uitgevaardigd de „Suiker- 
jaarproductie verordening 1937", vaststellonde den 
Javasuikeroogst 1937 op 1.4 millioen ton. 

IL De toetreding van Nederlandsch-Indie tot de 
internationale restrictie-overeenkomsten in- zake 
rubber en thee noopte de Indische regeering tot de 
uitvaardiging van een aantal wettelijke regelingen, 
teneinde de naleving van de uit deze toetreding 
voortvloeiende verplichtingen te ver- zekeren. 

Voor de theecultuur zijn dit： 
a) de Thee-uitvoerordonnantie (Ind. Stb. 1933 

no. 220, nadcr aangevuld en gewijzigd bij Ind. Stb. 
1934 no. 559 en 1936 no. 120), en de Thee- 
uitvoerverordening (Ind. Stb. 1933 no. 222, nader 
aangevuld en gewijzigd by Ind. Stb. 1934 no. 560 en 
1936 no. 82), welke voor een tijdvak van vijf jaren na 
1 April 1933 den uitvoer van thee, welke niet is 
gedekt door van regeeringswege af te geven licenties, 
verbieden en voorts uitvoerige regelen geven met 
betrekking tot de verdeeling van de voor 
Nederlandsch-Indie voor deze jaren vastgestelde 
exportquota; 

b) de Thee-aanplantordonnantie (Ind. Stb. 1933 
no. 221), nader aangevuld en gewijzigd bij Ind, Stb. 
1936 no. 119), houdende regelen met betrekking tot 
het uitbreiden en vernieuwen van bestaanden thce-
aanplant; 

c) de Theezaad-uitvoerordonnantie (Ind. Stb. 
1933 no. 326), welke den uitvoer van theezaad, 
theeplanten en alle ander plantmateriaal ver- biedt 
zoolang de Thee-uitvoerordonnantie be- staat. 

Wat de ondernemingstlieecultuurbetreft, heeft tot 
dusver de uitvoering van de restrictiebepa- lingcn 
weinig aanJeiding tot moeilijkheden gege- ven; met 
betrekking tot de bevolkingstheecultuur bleken 
daarentegen verschillende aanvullende regeJingen 
noodig, wilden de belangen van deze 
producentcngroep voldoende zijn gewaarborgd. Met 
betrekking tot den opkoopprijs van het be- 
volkingsblad werd aanvankelijk in November 1933 
een minimumprijs van 5 ct vastgesteld, na- dien (in 
Februari 1934) werd echtor bepaald, dat hij zich in 
den vervolge als I : 10 zou moeten ver- houden tot de 
door de betreffende onderneniingen in de 
voorafgaande maanden behaakle midden- 

prijz^r?,\roorts zijn maatregelen genomen tot een zoo 
^ficient mogelijke verdeeling van het op- 
koopkwantuin over het restrictiojaar en over het 
opkoopgebied, culmineerende in de invoering in 
1935 van het zgn. “Kingmastelsel''. 

De door de Nederlandsch-Indische regeering 
uitgevaardigde wettelijke maatregelen ter waar- 
borging van de nakoming van de door de rubber 
aangeganc restrictieverplichtingen betreffen: 

a) de Ondernemingsrubber-uitvoerordonnan- tie 
(Ind. Stb. 1934 no. 342, nader aangevuld en 
gewijzigd bij Ind. Stb. 1934 no. 695), waarbij voor 
het tijdvak van 1 Juni 1934 tot ultimo 1938 de uitvoer 
van niet door uitvoervergunningen ge- dekte rubber 
wordt verboden en voorts de verdeeling van het totaal 
voor de ondernemings- rubber vastgestelde 
exportkwantum tusschen de individueele 
producenten, de voorraadvorming, enz. wordt 
geregeld; 

b) de Ondernemingsrubber-uitvoerverorde- ning 
(Ind. Stb. 1934 no. 347, nader aangevuld on 
gewijzigd bij Ind. Stb. 1934 no. 650, 1935 no's. 162, 
176, 547 en57o); 

c) de Bevolkingsrubber-uitvoerordonnantie (Ind. 
Stb. 1934 no. 343, nader aangevuld en gewijzigd bij 
Ind. Stb. 1934 no. 696), welke regels geeft met 
betrekking tot den uitvoer van bevol- kingsrubber uit 
de Buitengewesten gedurende de restrictiejaren, de 
heffing van een bijzonder uit- voerrecht, de 
voorraadvorming, enz.; 

d) de Bevolkingsrubber-uitvoerverordening (Ind. 
Stb. 1934 no. 348, nader aangevuld en gewijzigd bij 
Ind. Stb. 1935 no. 651); 

e) de Rubberaanplantordonnantic (Ind. Stb. 】
934 no. 346), welke regels geeft met betrekking tot 
het uitbreiden en vernieuwen van bestaanden 
aariplant; 

/) de Rubberinvoerordonnantie (Ind. Stb. 1931 
no. 345, nader aangevuld en gewijzigd bij Ind. Stb. 
1934 no. 697), welke, behoudens speciale 
toestemming van den directeur van Ecoj)oniiscJ)c 
Zaken, alien invoer van ruwo rubber verbi ecl t; 

g) de Rubberplantmateriaal-uitvoerordonnan- tie 
(Ind. Stb. 1934 no. 344, nader aangevuld en 
gewijzigd bij Ind. Stb. 1934 no. 698). 

Aangezien voor de bevolkingsrubbereuItuur in de 
Buitengewesten do individueele restriclie oni 
redenen van practischen aard niet onniiddellijk 
doorvoerbaar block — zulks in tcgenstelling met 
Java —, moest voor dit deel dcr rubberproductie 
aanvankelijk noodgedwongen tot toepassing van het 
veel ruwere en in de practijk moeilijker ef- fectief te 
ma ken stelse] van heffing van een bij- zonder 
uitvoerreclit worden overgegaan. Iliertoe zijn de 
ftrtikclen 5 en 9 van de Indische Tariefwct aangevuld 
met een bepaling, op grond waarvan on be perk t tot 
heffing van een bijzonder uitvocr- recht op 
bevolkingsrubber uit de Buitengewestcn kon worden 
overgegaan. Op grond van de aan het stelsel van het 
bijzonder uitvoerrecht kleven- de bezwaren is de 
Regeering dit stelsel steeds als een noodinautregcl 
blijven bcschouwen, waarvan zoo spoedig inogelijk 
diencle te worden afgestapt. De reeds spoedig 
ingezette voorbereidende werk- zaamheden hadden 
tot resultaat, dat op 1 Janu- ari 1935 reeds tot 
invoering van een individueele reatrictie op 
bevolkingsrubber in het gewest Bangka en 
Onderhoorigheden en in het zgn. vrije gobied van het 
gewest Riouw en Onderhoorigheden kon worden 
overgegaan, terwyl op 1 April daaraanvolgend de 
individueele restrictie kon 
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worden doorgevoerd in het gewest Atjdh en On- 
derhoorigheden, het cultuurgebied der Oostkust van 
Sumatra en do residohtio Tapanoeli. De hier- op 
betrekking hebbende wettelijke rcgelingen zijn 
vervat in Ind. Stb. 1934 no's. 670 en 671, en 1935 
no's. 112 t/m 115, sindsdien gewijzigd bij Ind. Stb. 
1935 no. 572. Wat de overige Buitengewes- ten 
betreft, kan de invoering van een individueele 
restrictie per 1 Januari 1937 worden tegemoet- 
gczien. 

Het bijzonder uitvoerrccht op bevolkingsrub- ber 
was aanvankelijk in zijn geheel besteind voor 
welvaartswerken ten bate van de bevolking in de 
betreffendc bevolkingsrubbcrstreken. Sinds 1 
Januari 1936 wordt echter een gedeelte hiervan, 
gelijk aan het bedrag, dat ontvangen wordt uit hoofde 
van een per dienzelfden datum ingevoerd 
uitvoerrccht op ondernemingsrubber, ten bate van de 
algemeene begrooting gebracht. 

III. Teneinde te voorkomen, dat de steeds toe- 
nemende overproductie van kinabast zoodanigen 
omvang zou kunnen aannemen, dat zij tot achter- 
uitgang dan wel ondergang van de kinacultuur in 
Indie zou kunnen leiden, is door de Regeering op 
verzoek van de Vereeniging van Kinabastpro- 
ducentcn in Februari 1934 in de kinasituatie in- 
gegrepen en zijn harerzijds ten aanzien van den 
uitvoer en het binnenlandsche verbruik van dit 
product alsook ten aanzien van het geven van 
uitbreiding aan bestaanden aanplant, een aantal 
dwingendo regelingen opgesteld, vervat in de na- 
volgendc ordonnanties, reap, verordeningen： 

a) do Kina-uitvoerordonnantie (Ind. Stb. 1934 
no. G9, nader aangevuld en gcwijzigd bij Ind. Stb. 
1934 no. 592 en 1936 no. 4)； 

b) do Kina-uitvoerverordening (Ind. Stb. 1934 
no. 71 nader aangevuld en gcwijzigd bij Ind. Stb. 
1936 no. 5); 

c) do Kina-aanplantordonnantie (Ind. Stb. 1934 
no. 70, nader aangevuld en gcwijzigd bij Ind. Stb. 
1935 no. 505). 

IV. ])o regeeringsbemoeienis met do rysfsitu- 
atie in Ncderlandsch-Indie na.m een aanvang met do 
afkondigingin Maart 1933 van de„ordonnantie tot 
tijdclijke beperking van den invoor van rijst5* (Ind. 
Stb. 1933 no. 116), waarbij de rijstinvoer in Indie 
anders dan tegen cen speciale vergunning van den di 
rec tour van Landbouw, Nij ver- heid en Handel voor 
den tijd van 4 maanden were! verboden. Met het 
afkondigen van dezo or- donnantie, welke een 
voorlooper was van do in Juli d.a.v. uitgevaardigdo 
„ordonnantie tot rege- ling van den invocr van ryst*, 
(Ind. Stb. 1933 no. 299), were! beoogd do nadcelen 
af to wenden, wel- ko voor do rijstinarkt in Indio 
reeds waren voort- gevlooid on verder droigden 
voort to vloeien uit het dringcndo aanbod van uiterst 
laag geprijsde buitcnlandsche rijst. Behalve, dat 
hierdoor ook de binnonlandscho rystprijzen tot een 
zeer laag niveau waren tcruggedrongen, viel er 
voorts eon vorschijn8cl waar te nemen, wijzende op 
een im- mobilisecring van vocdselvoorrdden in het 
bin- nenland, een ontwikkelingsgang, welke op den 
duur tot eon ernstigo ontwrichting van do ddsa- 
huishouding zou moeten leiden. Hot Gouverne- 
n)ent heeft dit weten tegen to gaan, eonorzyds door 
den rijstinvoer ondor controlo te brengen en 
zoodoonde do rijstmarkt in Indio los to makon van 
de wereldmarkt en anderzyds door to streven naar 
een redelijk, behoudens soizoonsfiuctuaties, stabiel 
pryspeil, alsniedo naar een zoo groot mo- 

golijke mobiliteit der binnenlandsche voorraden. 
Het bereiken, speciaal van dezc laatste doelein- den, 
eischtevan de Regeering in devolgende jaren het 
voeren van een zeer actieve politiek. 

Java en Madoera werden in 1933 reeds spoedig 
geheel voor den invoer van buitenlandsche rijst 
gesloten, eon maatregel, welke sindsdien onafge- 
broken is gehandhaafd. Voor zooverre in deze jaren 
Java gedurende enkelc korte perioden nog 
aanvulling van zijn rijstvoorraden uit het buiten- 
land behoefde, heeft het Gouvernement in ver- band 
met het feit, dat het prijspeil van buitenlandsche rijst 
nog steeds lager lag dan dat van het binnenlandsche 
product en dus een zonder meer openstellen van Java 
voor den invoer van buitenlandsche rijst tot 
prijsbederf aanleiding zou geven, zich in de plaats 
van de rijstimpor- teurs gesteld, om vervolgens de 
geimporteerde rijst op basis van de in Indie geldende 
prijzen aan den handel door te verkoopen. Een 
dergelijke import door het Gouvernement heeft 
plaats gevon- den in de laatste maanden van 1934 en 
de eerste maanden van 1935, alsmede in de eerste 
maanden van 1936. 

Een dergelijke consequente politiek is tot dus- ver 
ten aanzien van de Buitengewesten nog niet 
mogelyk geweest. Een verbod tot invoer van bui- 
tenlandscho rijst kan hier slechts worden uitge- 
vaardigd, voor zooverre de mogelijkheid bestaat dat 
deze gebieden hun rijstbehoefte op Java en in de 
enkele deelen van de Buitengewesten met een eigen 
rijst-surplug kunnen dekken； en waar deze 
moeilijkheid tot dusver nog nimmer ten voile on 
voorts zeer onrcgelmatig heeft bestaan, is de mate 
van afsluiting van de Buitengewesten voor 
buitenlandsche rijst aan sterke variaties onder- hevig 
geweest. Enkele gebieden met voldoende eigen 
productie zijn voortdurend gesloten geweest; 
verschillende andere daarentegen slechts bij tijd en 
wijle, al naar do omstandigheden dit toelieten, 
terwijl tenslotte Sumatra's Oostkust tot dusverro nog 
nimmer voiledig voor den invoer van rijst gesloten 
is geweest. 

Teneinde te voorkomen, dat buitenlandsche rijst, 
via de voor deze rijst nog wel opengestelde 
gewesten, toch nog in de andere deelen van Ne- 
derlandsch-Indio terecht zou kunnen komcn, heeft 
do Regeering in 1934 uitgevaardigd de z.g. 
j.Rijstvervoerordonnantie0 (Ind. Stb. 1934 no. 371), 
op grond waarvan bij regeeringsverordening het 
vervoer van rijst tusschcn bcpaalde gebieden binnen 
het toJgebied van Nederlandsch-Indie kan worden 
verboden. Verschillende verordeningen van dien 
aard zijn sindsdien afgekondigd. 

Om de mobiliteit van de binnenlandsche ryst te 
bevorderon, werden zoowel door de spoorwe- gen 
op Java als door de Kon. Paketvaart My. be- 
langrijko tariefreducties toegepast, terwijl daar- 
naast de mogelijkheid werd geopend van toekenning 
van vervoerspremies door de Regeering — 
neerkomende op een geheel of gedeeltelyk voor haur 
rekening uemen van do vracht — aan die atreken in 
do Buitengewesten, waar het verplich- te verbruik 
van Javarijst door tusschen deze en het 
buitenlandsche product bestaando prijsver- schillen 
eon to zwaro last zou beteekenen. Met ditzelfdo dool 
werd in Februari 1934 een aanvulling op do 
Rijstinvoerordonnantio afgekondigd (Ind. Stb. 1934 
no. 85), waarbij do mogelykhoid word geopond voor 
invoervorgunningen van rijst al naar gelang van de 
haven van invoor een by 
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verordening nader vast te stcllen vcrgoeding te 
heffen, waarvan de groottc zou afhangen van het 
prijsverschil tusschen het importproduct en de 
binnenlandsche rijst. 

V. Wat de regeeringsbemoeienis met de andere 
inheemsche landbouwgewassen betreft, vragen 
achtereenvolgens de ten aanzien van de produc- ten 
kadele, mais, kapok en koffie genomen maat- 
regelen de aandacht. 

Met betrekking tot het product kadeli vond in 
Februari 1934 de afkondig'ng plaats van de „or- 
donnantie tot regeling van de marktpositie van rijst 
en kedelee* (Ind. Stb. 1934 no. 85) en van de 
gelijknamige verordening (Ind. Stb. 1934 no. 8G), 
waarbij met ingang van den 25sten van die maand 
de reeds besproken Rijstinvoerordonnantie ook op 
het product kadele van toepassing werd ver- klaard. 
De bescherming van de kadelecultuur was 
aanvankelijk alleen voor Java en Madoera, alsmedc 
voor Bali en Lombok bedoeld en niet voor de 
Buitengewesten, waardoor de situ at ie ontstond, dat 
terwijl na Juni 1934 voor eerstge- noemde gewesten 
reeds vrijwel geen vergunnin- gen voor kadeld-
invoer meer werden afgegeven, in de 
Buitengewesten vooralsnog een groote in- voer 
bleef bestaan. Naar mate echter op Java een surplus 
bo ven de eigen behoeften begon te ontstaan, werd 
sindsdien geleidelijk ook tot een beperking van den 
invoer van buitenlandsche kadele in de 
Buitengewesten overgegaan. Met ingang van 1 
Augustus 1935 werd de kadeleinvoer in de 
Buitengewesten teruggebracht tot 50% van de in 
1934 ingevoerde hoeveelheden王三歹好 

Met betrekking tot het product ?«^7swefd met 
Nederland de zgn, "Mais-cambric-rcgcling" ge- 
troffen, waarbij als tegenprestatie voor de door Indie 
ten behoeve van de Nederlandsche indus- trie 
ingevoerde contingenteering van cambrics, 
Nederland zich verbond om de Indische mais- 
positie te verbeteren door met ingang van 7 Februari 
1934 voor den invoer van Javamais naar Nederland 
een zoodanige reductie op de mono- polieheffing 
van de graancentrale te verleenen, dat in Indie voor 
de Indische mais een zekoren als redelijk aan te 
rnerken minimum prijs zou kunnen worden 
gemaakt. 

De regeeringsbemoeienis met het product kapok 
dateert van 1 Juli 1935, op welken datum de zgn. 
„KapokbeIangenordonnantie 1935" (Ind. Stb. 1935 
no. 165) werd afgekondigd. Aanleiding tot dit 
ingrijpen was de sterk gebleken noodzaak een 
grondige wijziging te brengen in de bestaande 
organisatie van den kapokhandel in Indie, wclke 
zich kenmerkte door een volkoinen afwezigheid van 
onderlinge samenwerking, hetgeen eener- zijds tot 
ongewenschte verhoudingen met betrekking tot den 
opkoop en anderzijds tot weinig efficiente 
werkmethoden met betrekking tot den afzet 
aanleiding gaf. De Regeering heeft zich bJij- kens 
de considerans van de ordonnantie ten doel gesteld 
den uitvoer van kapok te bevorderen, de 
prijsvorming te verbeteren door middel van re- 
gulcering van den uitvoer, de kwaliteit van het 
product te verhoogen, het kapokverbruik te be- 
vorderen en in het algemeen voorlichting te geven 
aan producenten. Artikel 5 der ordonnantie ver- 
biedt den uitvoer van kapok zonder schriftelijke 
vergunning van den directeur van Econoinische 
Zaken, terwijl deze vergunningen slechts worden 
verleend aan als zoodanig erkende kapok-expor- 
teurs en -producenten. Bij regeeringsverordening 

zal telkenmale de maximum hoeveelhoid kapok 
worden vastgesteld, waarvoor in eenig licentic- jaar 
uitvoervergunningen zullen worden ver- leend. 
Uitdrukkelijk dient hier te worden aange- teekend, 
dat geen beperking, doch slechts een rcguleering 
van den export wordt beoogd. De artikelen 2 en 3 
van de ordonnantie handelen over de inmiddcls 
opgerichte Kapokcentrale, welk instituut de taak is 
toegewezen den directeur van Econoinische Zaken 
bij de hanteering van de uitvoerlicentieering van 
advies te dienen en voorts werkzaam te zijn op het 
terrein van onderzoek, voorlichting en propaganda. 

Aan de Javatabak, welk product door vermin- 
derde afzetmogelijkheden in steeds moeilijker 
positie geraakte, is door de Regeering steun ver-
leend door de afschaffing, aanvankelijk voor de 
periode van 1 Januari 1935 tot 30 Juni 1936, doch 
inmiddels verlengd tot 30 Juni 1937, van het 
voordien geldende uitvoerrecht op dit product. 

VI. Toen door het bedanken van een toene- 
mend aantal leden de financieele positie van do 
verschillende particuliere proefstations voor de 
bergcultures dreigde te worden aangetast, heeft de 
Regeering gemeend ook hier te moeten ingrijpen on 
is in 1933 bij Ind. Stb. 1933 no's. 202 t/m 205, 
sindsdien aangevuld en gewjjzigd bij Ind. Stb. 193G 
no's 73, 75 en 76, een viertal ordonnan- ties 
afgekondigd: de zgn. Crisisculluurordonnan- lics, 
welkc voor de rubber-, thee-, kina- en koffie- en 
cacaocultuur het bijdragen door producenten in de 
kosten van de voor deze cultures werkende 
proefstations verplicht stelden. J)c practische 
verwezenlijking van dit doel is op deze inanicr 
bereikt, dat het recht tot afvoer van de ondern(,- 
mingen der onder deze ordon nan ties vallcndc pro- 
ducten afhankelijk is gesteld van het bezit van 
speciale vergunningen, tegen zekerc vergoeding te 
verstrekken door een voor elk dezer cultures op te 
richlen ,,Crisincentra】c'', en de akhis door deze 
centrales verkregen gclden aan tc wenden voor de 
financiering van wetcnschappelijkcn <-n 
propaganda-arbeid. Een en under is nader gerc- 
gold in de Crisiscultuurverordeningen, 1 nd. Stb. 
1933 nos. 206 t/m 209. Aanvankelijk was aan de 
ordonnanties geldigheid gegeven tot 1 Januari 
1936; bij Ind. Stb. 1935 nos. 488 t/m 491 is dit 
echter verlengd tot 1 Januari 194J. 

VII. Een door de Regeering bij de beraadsla- 
gingen over de Theezaaduitvoerordonnantie reeds 
aangekondigde meer algemeene regeling inzako hot 
beperkon van den uitvoer verscheen kort na- <lien 
in den vorm van de „Crisisuitvoerordonnan- lie'' 
(Ind. Stb. 1933 no. 262). In artikel 1 bepaalt de 
ordonnantie, dat in dringende omstaudighc- den in 
het belang van de voorziening in de eersto 
levensbehoeften der bevolking of ter voorkoming 
van ongewenschte uitvoeren vanin Nederlandsch- 
Indie verkregen plantmateriaal bij regeerings-
verordening tijdeJijk kan worden verboden dun wel 
aan beperkende bepalingen onderworpen: 

a) de uitvoer van bepaalde goedcren of groe- 
pen van goedcren uit het tolgebied van Neder- 
landsch-Indie; 

b) de uitvoer van bepaalde goederon of groe- 
pen van goederen uit bepaalde tot het tolgebied 
behoorende gewesten naar buiten het tolgebied; 

c) de uitvoer van bepaalde goederen of groepen 
van goederen uit bepaalde tot het tolgebied be-
hoorende gewesten naar bepaalde andere tot het 
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tolgebied bchoorcnde gewcston, gelcgcn op andcre I 
eilanden. j 

Naast een tegcngang van ongewenschtc uit- | 
voeren naar het buitenlancl wordt dus tevens een 
tegengaan van ongewenschte goederenverplaat- 
singen binnen het tolgebied beoogd. Enkele ma- len 
heeft deze ordonnantie reeds toepassing ge- vonden, 
o.a. met betrekking tot interinsulaire verschepingen 
van rijst en kadcld. 

VIII. De noodzaak om tot conlingenteering van 
den Jndischen export over te gaan, deed zich tegen 
het einde van 1934 voor met betrekking tot den 
Indischen (en ook den Nederlandschen) export naar 
Duitschland, aangezien deze export regel- inatig de 
betalingscapaciteit van dit land te bo- ven ging. Het 
tot stand brengen van het hier ge- wenschte cvenwicht 
wordt nagestreefd door mid- del van een limiteering 
van het ton behoove van de betaling van den export 
naar Duitschland uit de clearing met dat land ter 
beschikking te stel- len bedrag. glke exporteur krijgt 
in verhouding tot de door fiert in bepaalde basesjaren 
bewerk- stelligde uitvoeren een aandeel in de voor de 
verschillcnde uitvoerproducten vastgestelde 
maximum exportquota; overschrijdt hij deze limites 
nict, dan kan hij er op rckenen voor zijn exporten 
betaling uit de clearing te krijgen, in het tegengestelde 
geval daarentegen loopt hij het volledige 
betalingsrisico. Het treffen van deze regeling was 
mogclijk door de in de clearingwet- ten voorkomende 
bepalingen, dat de Regeering bevoegd is de volgorde, 
waarin de vorderingen uit het clearingfonds worden 
voldaan, te regelen. 

C. Alaatregelen annex w e t g e- v i n g met 
betrekking tot het v e r- k e e r s w c z e n. 

Onder deze categoric client te worden melding 
gemaakl van de ii> 1 ()35 afgekondigde bclang- rijke 
aanvulling (Ind. Stb. 1935 no. 239 van 20 Mei 1935) 
van de Crisisinvoerordonnantie, welke aanvulling 
hieroj) neerkoint, dat aan alle reeds afgekondigde 
contingenteerings- en licentieerings- n)autrcgcl<：n 
de bcj)aling is toegevoegd, dat, in- <licn tcngevolge 
van eenigerlei, in het bijzonder tegen de schccpvaart 
onder Ncdcrlandsche vlag gcrichte actie, 
levensbelangen van de scheep- vaart onder 
Nederlandscho vlag tusschcn Nedcr- landsch-Indic cn 
cenig under land worden be- dreigd, de dirccteur van 
Econoinischc Zaken, na terzake bekomen machtiging 
van den Gouver- neur-(lcneraal, bevoegd is ten 
aanzien van de goederen uit het betrokkon land het 
percentage te bepalen, dat aangevoerd moct worden 
met schcpcn onder Nederlandsche vlag. 

Een complex van maatregelen van meer alge- 
ineeno strckking, hotwclk cveneens is bcdoeld als 
vorsterking van do positie van do in Ned.-Indie haar 
bedrijf uitoefenendo scheopvftart onder 
NcderlandHchc vlag, is de in Augustus 1935 bij den 
Volksra&d ingediendo „ On twerp-wet tot hor- 
ziening van het Zcehaven- cn Scheepvaartregime in 
Nederlandsch-Indio**. Naast het verkrijgen van con 
uniformc scheepvaartwetgoving voor goheel 
Nederlandsch-Indie, beoogt de herzicning in principo 
liet voorbehouclen van do kustvaart daar to Jando aan 
de scheepvaart onder Nederlandscho vlag, alnmedo 
cen vordcr beporkon van heG uantal voor do 
acheepvaart onder vrceinde vlag opengesteldo 
..zeehavons',. 

]),M a a t r o g o 1 o n annex w o t g o- v i n g in 
o t betrekking tot hot b o- 

talingsverkcer e n het b a n k w e- z e n. 
De door de overheid tot dusver ter bescher- ming 

van de bclangen van het bedrijfsleven uit- 
gevaarcligde maatregelen op het gebied van het 
betalingsverkeer betreffen speciaal het internationale 
clearingsverkeer. Met ingang van 20 November 1934 
zijn op Nederlandsch-Indie van toepassing verklaard 
de door de Nederlandsche regeering met Chili, 
Duitschland en Turkije ge- sloten clearingverdragen, 
zoodat van dien dag af de voldoening van Indische 
verplichtingen jegens deze landen uit hoofde van 
goederenin- korting niet nicer rechtstreeks, doch nog 
slechts via elearingrekening mag geschieden, terwijl 
om- gekeerd exporteurs hun vorderingen eveneens 
slechts via deze elearingrekening betaaid kunnen 
krijgen. De wettelijke bepalingcn terzake zijn 
vaslgelegd in Ind. Stb. 1934 no. 632, bevattende de 
„Wet Internationaal Betalingsverkeer 1934", in Ind. 
Stb. 1934 no. G33, bevattende het Ko- ninklijk 
Besluit tot vaststelling van het tijdstip van in 
werkingtreding van bepaalde artikelen der „Wet 
Internationaal Betalingsverkeer 1934" en in Jnd. Stb. 
1934 no. 634, bevattende het „Be- sluit Internationaal 
Betalingsverkeer Neder- landsch-Indie 】934''. 
Enkele aanvullende bepa- lingen zijn nadien nog 
gegeven in Ind. Stb. 1934 nos. 693 en 694. 

Ten aanzien van het clearingverkeer met 
Duitschland zijn bij Gouvernementsbesluit van 31 
Juli 1935 no. 28 (Javasche Courant van 6/S/ '35/) nog 
regelen gegeven in hoe ver de betalingen voor den 
aankoop in Indiii van reischdques en credietbrieven 
op Duitschland en de opening van accreditieven in 
dat land in clearing dienen te ge- schiedcn 

Met ingang van 3 September 1935 volgde het 
toepasselijk verklaren op Nederlandsch-Indie van het 
op I Augustus 1935 tusschen Nederland cn Italic 
gesloten clearingverdrag (Ind. Stb. 1936 no. 59 bevat 
het desbetreffende Koninklijk Besluit). 

Tenslotte bevat Ind. Stb. 193G no. 55 het Ko- 
ninklijk Besluit van 16 Januari 1936, bcpalende de 
bekendinaking van het op 23 September 1935 
tusschen Neclerland en Bulgarije gesloten clearing- 
cn conipeusatieverdrag, hctwelk met terug- 
workende kracht van I September 1935 af ook voor 
Nederlandsch-Indie in werking is getreden. 

Met betrekking tot het bankivezen client melding 
to worden geinaakt van de oprichting op 3 Mei 1932 
van de „Stichting Crediothulpbank voor 
Nederlandsch-IndiG", tot welke oprichting hot Gou 
vernement in bolangrijke mate den stoot heeft 
gegevon. Hot docl der stichting is: “In Ne- 
„derlandsch-lndie gevestigde cultuur- en andere 
„ondernemingen, die ten gevolge van de heer- 
„schende crisis in financieele moeilijkhcden zijn 
„geraakt cn niet van elders crcdiet kunnen krij- „gon, 
hulp to verleenen door credietverschaf- „fing, 
teneinde deze ondernemingen in staat tc „stellen haar 
bedrijf gcheel of ten deelo uit to „oefenon, doch 
alleen in die govallen, waarin „redclijkerwijzo mag 
worden aangenomen, dat „de met crediet gesteunde 
ondernemingen in “staat zullen zijn na vcrloop van 
tijd ann al haro “verplichtingen te voldoen." 

Het Gouvernement van Nederlandsch-Indie heeft 
zich jegens de Crediethulpbank onvoor- wanrdelijk 
vorbonden tot integrale terugbetaling 
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na opheffing van de instclling van allo uit de be- d
侦fvoering van do instelling en de door haar 
verstrekte credieten eventueel voortvloeiende 
verliezen cn wel tot een maximum van / 3 mil- 
Jioen. Uit hoofde van deze garantio is het Gou- 
vernemont in het bestuur van de stichting ver- 
tegenwoordigd. 

E. Maatregelen van m o e r a 1 ge- rn e e n e n a 
a r d. 

Onder dit hoofd kunnen worden gerangschikt 
enkele door de Regeering genomen maatregelen 
met betrekking tot de “arbeidsmarkt", alsmede de 
“Statistiekordonnantie”. Met betrekking tot de 
“arbeidsmarkt" in Ned.-Indie verscheen: 

le. een Koninklijk Besluit (Ind. Stb. 1933 no. 
438), op grond waarvan de bestaande voorschrif- 
ten omtrent toelating en vestiging in Neder- 
landsch-Indie met een tweetal nieuwe artikelen 
werden uitgebreid, bepalende: 

a. dat jaarlijks bij regeeringsverordening zal 
worden vastgesteld: 

1. hoeveel vreemdelingen in totaal en 
2. hoeveel vreemdelingen per landaard in het 

volgende kalenderjaar zullen worden toegelaten. 
b. dat het onder a 1 bedoelde aantal voor alle 

landaarden gelijk zal zijn. 
Voor de jaren 1934 en 1935 werd het totaal 

quotum op 12.000 en het quotum per landaard op 
800 gefixeerd. 

2e. de Crisisordonnantie Vreemdelingenarbeid 
1935 (Ind. Stb. 1935 no. 426), welke beperking van 
het verrichten van arbeid door buitenland- sche 
arbeidskrachten beoogt. Artikel 2 lid 1 der 
ordonnantie bepaalt, dat het verboden zal zijn om 
zonder schriftelijke vergunning van den Directeur 
van Justitie arbeid te doen verrichten door een 
vreemdeling, die na den dag van inwer- kingtreding 
van deze ordonnantie voor de eerste maal op den 
voet van het Toelatingsbesluit is toegelaten. Nadere 
uitvoeringsvoorschriften zyn gegeven bij Ind. Stb. 
1935 no. 435； de bepalingen zijn voorloopig van 
kracht tot 1 Januari 1938. 

Met de “Statistiekordonnantie" (Ind. Stb. 1934 
no. 508) is een algemeene verplichting tot het 
verstrekken van gegevens ten behoeve van de 
statistische berichtgeving in het leven geroepen. 
Was voordien de statistische berichtgeving, be- 
houdens de bevolkings- en de handelsstatistieken 
geheel van vrijwillige medewerking afhankelijk, 
voor de huidige tydsomstandigheden, waarin het 
vaak noodig is zich een, o.a. op snelle en volledige 
statistische berichtgeving gebaseerd oordeel over 
verschillende zaken te vormen, achtte men dit 
onvoldoende. 

Op grond van deze ordonnantie kan do Gou- 
verneur-Generaal het Centraal Kantoor voor de 
Statistiek opdragen op den voet van de bepalingen 
der Statistiekordonnantie gegevens te ver- zamelen 
betreffende onderwerpen van economi- schen aard. 
Deze opdrachten mogen echter al- leen worden 
gegeven na een adviescommiesie van minstens 3 
leden te hebben gehoord. ledereen is verplicht de 
gevraagde gegevens to verstrekken, tenzij deze 
technische proc6d6,s botreffen, waarvan kan 
worden aangenomen, dat zij tot het fabrieksgeheim 
behooren. Bij Gouvernementsbesluit van 8 
September 1935 no. 14 heeft de Gou- verneur-
Generaal van dit recht gebruik gcmaakt en aan het 
centraal kantoor voor do Statistiek opgedragen 
periodiek te verzamelen de groot- en 
kleinhandelsprijzen van alle gecontingenteerde 

en gelicentieerde goederen, alsmede van al die goederen, 
waarvan de productie gereglementeerd 厂 is.
 (Afgesloten Maart 1936^/^ .. ,■ ■ 

ADMINISTRATIEVE AMBTENAREN (A质v.扑 
DI. I). De rang van administratief ainbtenaar, vroeger de 
laagsto rang zoowel bij den bestuurs- als bij den 
bureaudienst, is in 1934 bij de invoe- ring van de “H.B.B.L. 
1934" komen te vervallen. Do naam administratief 
ambtenaar duidt dus thans nog slechts een verzamelbegrip 
aan, n.l. de ambtenaren werkzaam bij den Indischen ad- 
ministratieven dienst. 

De Indische administratieve dienst kan worden gesplitst 
in den bureaudienst en den dienst van het Binncnlandsch 
Bestuur (Zie ook BESTUUR en BESTUURSWEZEN, DI. I 
en DI. V biz. 445). De bij den dienst van het Binnen- landsch 
Bestuur dienende ambtenaren worden weder verdeeld in 
twee korpsen n.l. de gezagheb- bers (zie aldaar) en het z.g. 
hoogere korps. Tot de rangen van laatstgenoemd korps/ 
zijnde ad- spirant-controleur, controleur controlcur- 
afdeelingssecretaris bij het Binncnlandsch Bestuur, 
gewestelijk secretaris, assistent-resident, assistent-resident 
der le klasse, resident en gouverneur, zijn alleen benoembaar 
Ncderlan- ders, die geslaagd zijn voor een van de doctorale 
examens der Indologische studie (Ind. Stb. 1922 no. 650, 
gewijzigdenaangevuld bij Ind. Stb. 1924 nos. 55 en 584, 
1926 no. 319 en 1927 no. 98). 

Aanspraak op benoeming tot die rangen hob- ben slechts 
zij, die als candidaat-Indisch amb- tenaar (zie aldaar) zijn 
aangewezen. Tot het afleggen van de evengemelde examens 
zijn ook niet als candidaat-Indische ambtenaren aan- 
gewezenen toegelaten. De candidaat-1 ndischc ambtenaren, 
die in Nederland een der bcide h>- dologischo doctoraJo 
examens met goed gevolg hebben afgelcgd, worden, na 
lichamelijk gcschikt te zijn bevonden, naar gelang van de 
l)ehoefte aan aanvulling in Nederlandsch-Indio, ter be- 
sohikking gesteld van den Gouverneur-Gcneraal om te 
worden benoemd tot adspirant-controleur bij het 
Binncnlandsch Bestuur dan wcl tot con bureau-betrekking. 

Bij de z.g. benoemingsoverdrachtregelijig (Jn(i. Stb. 
1928 no. 35, juncto Ind. Stb. 1934 no. 135) is o.m. de 
bevoegdheid tot aanstelling van do ad- spirant-controleurs 
overgedragen aan den Directeur van Binncnlandsch Bestuur, 
evenals de re- geling van de uitzending der candidaat 
Jndiachc ambtenaren. Behalvo overtocht met het wettig 
gezin is aan evenbedoelde terbeschikkingstelling verbonden 
een toelage voor uitruHtingskosten van / 1000 voor 
ongehuwden en f 1500 voor gc- huwden, terwijl ten behoeve 
van laatstgenoem- den een bedrag van een jnaand salaris in 
do kas van het Weduwen- en Weezenfonds voor Euro- 
peesche Burgerlijkc ambtenaren in Nederlandsch- Indie 
wordt gestort. Van den dag van vertrek naar Nederlandsch-
Indie af tot en met de maand van aankomst aldaar genieten 
de ter beschikking gestelde candidaat-Indische ambtenaren 
eon voorloopige bezoldiging van /175 *s maands. 

Worden momenteel ook nog wel candidaat- Indische 
ambtenaren benoemd tot ambtenaren bij den bureaudienst 
van het Binnenlandsch Bo- stuur en in sommigo govallen, 
indien daartegen by den directeur van Binnenlandsch 
Bestuur geon bezwaar bestaat, bij andere departementen van 
algemeen bestuur, het ligt in het voornemen 
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in de toekomst slechts als candidaat-Indischo 
ambtenaren aan te wijzen hen, die bcstemd zijn voor 
den eigenlijken bestuursdienst. In de overige 
betrekkingen zal dan door aanstelling van par- 
ticulieren, in Nederland of in Nederlandsch-Indie, 
moeten worden voorzien. 

De benoemde adspirant-controleurs blijven als 
rege] ongeveer drie jaar in dien rang werkzaam, 
gedurende welken tijd zy geacht worden in prac- 
tische opleiding te zijn en nog geen organieke plants 
bij het Binnenlandsch Bestuur in te nemen. Daarna 
kunnen zij, naar gelang van de behoefte, 
achtereenvolgens worden bevorderd tot contro- leur 
bij het Binnenlandsch Bestuur (controleur- 
afdeclingssecretaris of gewestelijk secretaris), as-
sistent-resident, assistent-resident der le klasse, 
resident cn gouverneur. De laatste drio ambten zijn 
keuzcbetrekkingen ； overigens geschiedt de 
bevordering, behoudens geschiktheid, zoo- veel 
mogelijk volgens de ranglijst. 

De bezoldigingen zijn geregeld bij de „Herzicne 
Bezoldigingsregeling voor Burgcrlijke Lands- 
dienaren", opgenomen in Ind. Stb. 1934 no. 135. Zij 
bedragen voor adspirant-controleurs cn con- 
troleurs bij het Binnenlandsch Bestuur / 275 tot / 
575, voor assistent-residenten / 650 tot / 800, voor 
assistent-residenten der le klasse van / 750 tot / 950, 
voor residenten / 1200 of / 1250, al naar gelang zij 
op Java en Madoera of in de gewesten daarbuiten 
dienen, voor gouverneurs van gewesten, geen 
provincie zijnde / 1500 en voor gouverneurs van 
provincies /1800's inaands. 

In het Bijblad op het Staatsblad van Neder- 
landsch-Indio no. 12036 is een regeling voor de 
conduite bcoordceling van de Europeescho be- 
stuursambtenaren opgenomen. Hun ambtskos- tuum 
is geregeld bij Ind. Stb. 1919 no. 794 en Bijbladen 
nos. 10905 'en 12035. 

Tot do betrekkingen van redacteur, adjunct- 
rcfcrendaris, referendaris cn administrateur bij do 
central。landskantoren, zoomede tot die van 
Kecrctaris en onderclirecteur van do departemen- 
ten van algcmecn bestuur, sccretaris van den Raad 
van Ncderlandsch-Indid en van den Volks- raad, 
zoomedo tot gouvernementssecretaris on algcmeen 
sccretaris zijn uitsluitcnd benoembaar zij, dio cen 
der bovengenoemde examons hebben afgelegd, zoo 
mode zij, dio geslaagd zyn voor het doctoraal 
exiuncn Ncderlandsch-Indisch recht, dan wel het 
doctoraal examen van de vrijestudie- richting in do 
rechtsgeleordhcid, mits dat examen omvatto als 
hoofdvak hetzij het Ncderlandsch Ktaatsrecht of het 
staatsrecht van Nederlandsch- Indiii, hotzij de 
staathuishoudkundo. Voorsoinini- go 
bureaubetrekkingen kan, indion het landsbe* lang 
zulks vordert, clispcnsatie van do eischeii van 
bcnooinbaarheid worden verleend(Ind. Stb. 1927 
no. 98). 

Naast do gegradueerdeadministratieveambte-
naren hooft men do ongegradueerdo bureau-anib- 
tenaron. Do rangen van deze categoric Landsdie- 
naren zijn bij do contralo en anderelandskantoren: 
kantoorhoofd.hoofdcommiea.commics-redacteur, 
lo commies (alleen op Java en Madoera), commies, 
le klerk en klerk. Bij verscheideno specialedion- 
Hten bestaan voor de ongegradueerdo bureau- 
ambtenaron nog verschillende andere rangen. Do 
vorschilloncle rangen en de daaraan verbondon 
bezoldigingen zijn vastgelegd in de reeds vermelde 

1934" en do ..Regionalo bozoldigings- 
regelingen" (Ind. Stb. 1935 nos 608 en 609). 

Zio voor mededeelingcn van algemecnen aard 
ondcr AMBTENAAR (DI. I). 

CIVIEL-GEZAGHEBBER (Aanv. DI. I) is de 
naam, die vroeger werd gegeven hetzij aan offi- 
cieren van het Indiache leger, die belast waren met 
het bestuur over een onderafdeeling, hetzij aan 
particulieren, die, zonder tot het bestuurs- corps te 
behooren, toch met bestuursfunctien werden belast 
in afgelegen streken. Voor de laatste groep, die 
sedert 1914 kortweg gezag- hebber en sedert 1925 
ongediplomeerd gezag- hebber heet (zie verder 
GEZAGHEBBER), zijn afzonderlijko bepalingcn 
getroffen. 

Officieren, belast met het civiel bestuur over een 
onderafdeeling, zijn thans nog bescheiden in de 
gewesten Atjdh en Onderhoorigheden, Sumatra's 
Westkust (Mentawei-eilanden), Wester- afdeeling 
van Borneo, Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, 
Celebes en. Onderhoorigheden en Timor en 
Onderhoorigheden. Dat het bestuur over een 
afdeeling of gewest door eon officier wordt gevoerd, 
zooals vroeger wel het geval was, komt niet meer 
voor. 

Do naam civiel-gezaghebber is voor de offi- 
cioren, belast met het civiel bestuur over een 
onderafdceling, in onbruik geraakt. Zij dragon 
tegenwoordig meestal den titel van fungeerend 
controleur of gediplomeerd gezaghebber. Aan het 
civiel bestuur over een onderafdceling is een toelage 
boven do bezoldiging verbonden, als regel van / 100 
,s maands nominaal. 

Naast met het bestuur over een onderafdeeling 
belaste officicren komen ook voor de z.g. schakel- 
officieren, dat zijn officieren, die onder leiding en 
toezicht van den civielen onderafdeelingsbestuur- 
der, belast zijn met bestuurswerkzaamhedcn naast 
hun ci gen functien. De schakelofficieren ge- nieten 
als regel een toelage van / 50 's maands boven hun 
bezoldiging^/ 

GEZAGHEBBER (Aanv. DI. I). Bij Ind. Stb. 
1914 no. 503 werd do naam civiel-gezaghebber- 
vervangen door dien van “gezaghebber". In 1917, 
toen do eerste abiturienten der bestuurs- school tot 
gezaghebber werden benoemd, werd het corps der 
gozaghebbers gesplitst in „gediplo- meerde 
gezaghebbers" en „ongediplomeerde 
gezaghebbers", z.g. tijdelijke gezaghebbers. Daar- 
by werd ook eon aantal niet van de Bestuurs- school 
afkomstigc gezaghebbers, wier opleiding en 
algemeeno ontwikkelingzdaartoo voldoende werden 
geacht, bij do groep der gediplomeerde 
gezaghebbers ingedeeld../ 

Poor do opleiding trad hot vraagstuk, hoe men de 
gezaghebbers betere vooruitzichten zou kunnen 
openen, sterker op den voorgrond. Dezo aan- 
gelegenheid op een voor allo betrokkenen bevre- 
digende wijzo to rcgelen is een onoplosbare moei- 
lijkheid gobloken. De verbeteringen moesten steeds 
tot dio van financieelen aard beperkt blij- ven, daar 
geloidclyko uitbreiding eu verbetoring van do 
werkzna,mhcdon niet mogelijk bleek. Van het 
denkbeckl, om voor de betere krachten uit het 
gezaghobborscorps de niogelijkheid te openen oni in 
het hoogoro bostuurscorps opgenoinen te wordon en 
t.z.t. met het bestuur over een afdee- ing belast to 
wordon, moest in verband met de daaraan 
vorbonden bezwaren worden afgezien. 

In 1923 werd als maatregel van positioverbo-. 
tering de rung van fungeerend controleur inge- steld. 
Ook dezo maatregel gaf echter aan het 
gezaghebborscorps geon bevrediging； de voor- 
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uitzichten, vooral wat de wcrkzaamheden be- treft, 
bleven voor de betere krachten van dat corps 
onvoldoende, aangezien deze ambtenaren van het 
begin van hun loopbaan tot het einde steeds dezelfde 
functie, die van onderafdeelings- bestuurder, bleven 
uitoefenen en het nooit verder konden brengen in 
den bestuursdienst. 

Mede in verband met deze moeilijkheid werd 
tenslotte bcslotcn tot opheffing van het gezag- 
hebberscorps over te gaan ； in 1932 werd de Euro- 
pcesche afdeeling van de Bestuursschool te Ba； 
tavia opgeheven. 
~ vel van regeeringswege de overgang van 
gezaghebbers naar betrekkingen met betere 
vooruitzichten buiten het bestuur zooveel moge- lijk 
wordt bevorderd — o.m. door hen in de ge- 
legenheid te stellen buiten werkelykeii dienst een 
academische studie te volbrengen —, laat het zich 
aanzien, dat het nog wel geruimen tijd zal duren voor 
het gezaghebberscorps geheel verdwenen is, zoodat 
aan de positieverbetering van de leden van dat corps 
blijvend aandacht geschonken wordt. Bij de 
invoering van de Her- ziene Bezoldigingsregcling 
voor Burgerlijke Landsdienaren is voor de tot het 
gezaghebberscorps behoorende ambtenaren de 
betrekking van assistent-resident titulair ingesteld. 
Deze ambtenaren genieten dezelfde bezoldiging als 
de assis- tent-residenten van het hoogere corps, 
verrich- ten echter niet dezelfde werkzaamheden. 

Het ligt in het voornemen om in de toekomst, met 
het verdwijnen van het gezaghebberscorps, naast de 
tot het hoogere corps behoorende onder- 
afdeelingsbestuurders een klcine groep van 
middelbaar opgeleide krachten in dienst te stellen, 
die dan voor het bestuur der allereenvou- digste 
ressorten zullen worden bestemd. Door de minder 
uitgebreide opleiding van deze ambtenaren 
verwacht men dat het probleem van hun 
vooruitzichten niet de moeilijkheden zullen op- 
leveren, die zich ten aanzien van de gezaghebbers 
hebben voorgedaan. De plannery'hierom- trent zijn 
echter nog niet uitgewerkt/ 

SCHAKELOFFICIER. Zie CIVIIiJL-GEZAG- 
HEBBER. 

MEDEDEELINGEN (van de afdeeling Be- 
stuurszaken der Buitengewesten) (Aanv. DI. II). 
Onder dezen titel zijn de „Mededeelingen van het 
Bureau voor de Bestuurszaken der Buiten- 
bezittingen, bewerkt door het Encyclopaedisch 
Bureau*5 voortgezet. 

In 1923 werd het „Encyclopaedisch Bureau" 
wegens veranderde opvattingen omtrent de werk- 
wijze en om bezuinigingsredenen opgeheven, 
waarmede gepaard ging de opheffing van het 
kaartenkantoor. De werkzaamheden hiervan werden 
overgedragen aan den Topografischen Dienst. Ook 
werd na eenigen tijd do publicatie van de 
„Mededeelingen enz." stopgezet wegens te geringe 
personeelsbezetting van de afdeeling Bestuurszaken 
der Buitengewesten, zooals het Bureau voor de 
Bestuurszaken der Buitenbe- zittingen na de 
reorganisatie in 1919 werd ge- noemd. Alleen de 
door het “Bureau Financieele Zaken" dier afdeeling 
bewerkte publicatics der landschapsbegrootingen en 
financieele over- zichten werden nog uitgegeven als 
„Mededee- Jingen enz." 

In 1926 evenwel deed zich de drang tot her- 
vatting van de publicietisohe werkzaamheden van 
die afdeeling gevoelen, hetgeen tot uiting 

kwam in de totstandkoming van do eerstc af- 
levering in de serie A der „Mededcelingen van de 
Afdeeling Bestuurszaken der Buitengewesten", 
welke serie beoogde te zijn een verzameling van 
bepalingen en voorschriften ten aanzien van 
bepaalde onderwerpen (zelfbesturen, inlandsch 
gemeentewezen enz.). Zie het voorwoord van die 
eerste aflevering. In deze serie werden ook de 
gegevens van het bovenbedoelde „Bureau Fi-
nancieele Zaken5* opgenomen. 

In 1929 verseheen de eerste aflevering in de serie 
B der „Mededeelingen enz." Deze laatste serie was 
bedoeld als een soort periodiek, verschij- nende 
wanneer er op een gegeven moment vol- doende 
materiaal bijden was en waarin opgenomen werden 
allerlei berichten, gegevens en me- dedeelingen, 
welke hetzij om hun zeer bijzonde- ren, hetzij om 
hun voorloopigen aard nog geen plaats hadden 
gevonden in de hiervoren genoem- de 
verzainelingen, maar toch van belang ge- oordeeld 
werden voor den practischen bestuurs- man. Zij 
behelsden gedeelten uit reisverslagen, memories 
van overgave, rapporten van onder- zoek, dus 
plaatselijke tocstanden beschrijvende. 
Oorspronkelijk alleen voor den dienst bestemd, zijn 
zij later ook verkrijgbaar gesteld voor niet- 
ambtenaren, maar niet in den handel gebracht. In 
1931 verscheen de laatste (J5e) aflevering in de serie 
A, n.l. de publicatie van de gegevens van het 
„Bureau Financieele Zaken" over het jaar 1930, 
terwijl in 1930 met de 7e aflevering ook de serie B 
werd stopgezet. 

OFFICIEREN (CHINEESCHE) (Aanv. DI. HI). 
Met Chineesche officieren worden de in het 
vroegere artikel 73 van het RegeeringBregle- ment 
bedoelde hoofden der Chineezen aangeduid. In 
1918 is overgegaan tot schrapping van bc- doeld 
artikel om desgewenscht afschaffing van het 
afzonderlijke bestuur over Vrcenide Oostcr- hngen 
mogelijk te maken. 

Naarmate de Chineesche bevolking in Jndic uit 
haar vroegcr isolement 1 oskwam verloor het ambt 
van Chineesch officier geleidelijk aan be- 
langrijkheid. Vooral op Java en Madoera, waar de 
Chineesche bevolking voor het overgrooto dec】 uit 
peranakans, d.i. daargeborenen, bestaat (zie 
CHINEEZEN, DJ. I), was zulks het geval. Toen in 
de jaren 1931 e.v. een zoo groot moge- lijke 
bczuiniging en inkrimping van alle over- 
heidsorganen noodig bleek, kon dan ook zon- der 
veel bezwaar worden overgegaan tot do opheffing 
van het instituut der Chineesche officieren op Java 
en Madoera. De taak der Chineesche officieren, die 
voor een groot deel bestond uit inning van belasting 
en het geven van inlichtiugen, werd door het 
Chineesch wijk- bestuur of het inlandsch bestuur 
overgenomen. 

Gehandhaafd werden op beperkter schaal do 
wijkmeesters der Chineezen, die vroeger decls 
onder de Chineesche officieren werkzaain waren, 
decls op klcine plaatsen, waar weinig Chineezen 
gevestigd waren, ongeveer dezelfde functies als 
ciders de officieren uitoefonen. Gehandhaafd 
bleven voorts eenige Chineesche officieren te 
Batavia,. niede in verband met den aldaar ge- 
vestigden Chineeschen Raad (vgl. ook DI. I biz. 
287). Deze Raad beheert fondsen, die door de 
Chineesche gemeenschap te Batavia zijn bijeen- 
gebracht en die o.m. gebruikt worden voor het 
subsidieeren van Chineesche scholen, ondersteu- 
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ning van behoeftigen, bijdragen in bcgrafenis- 
kosten cnz. 

In de Buitengewestcn, waar de Chincesche 
bevolking meer uit in China geborenen (sing kehs 
=letterlijk nieuwgasten) bestaat, is opheffing van het 
Chineesche bestuur nog niet mogelijk gebleken. De 
formatie der Chineeache officieren in de 
Buitengewesten cn de door hen genoten toelagen 
vindt men in Ind. Stb. 1933 no. 443. Zij worden door 
den Gouverneur-Generaal be- noemd en voeren, al 
naargelang van de belangrijk- heid hunner positie, 
den titel van majoor, kapi- tein of luitenant. Hun 
instructies worden vast- gesteld door de hoofden 
van gewestelijk bestuur. Zij dienen niet in ambtelijk 
verband. 

In de residenties Bangka en Onderhoorigheden 
en Westerafdeeling van Borneo, waar een zeer 
uitgebreide Chineesche bevolking gevestigd is, 
vindt men een Chineesch bestuur, bestaande uit 
ambtenaren, wier bezoldiging in de “H.B.B.L. 
1934" is vastgelegd en wier positie is tc verge- lijken 
met die tier Inlandsche bestuursambtena- ren in 
andere gebieden. Zij voeren in Bangka en 
Onderhoorigheden de ook elders gebruikelijke titels 
van kapitein en luitenant, met daarnaast de — 
eveneens in ambtelijk verband dienende — 
Chineesche wijkmeesters. In de Westerafdceling 
van Borneo hebben zij afzonderlijke rangen n.I. 
kapitan le en 2de klasse, laothay ] e en 2de klassc en 
kaptjong, 

TERNATAANSCH (TERNATE'SCH). (Aanv. 
1)1. IV). De Ternatesche taal behoort tot de Noord-
Halmahcrasche taalgroep (GaWa'sch, TobElo'sch, 
Tabaroe'sch, Sahoe'sch, Lod&'sch), waarmee zij ecn 
innige verwantschap vertoonk Jlet is moeilijk uit te 
maken, we Ike dier vole taaltjcs als oorsprong kan 
worden aangemerkt. Dat de Ternatesche taal 
geografisch een uitge- breidcr gebied bcheerscht 
dan de andere talen, wil nog niet zeggen, dat zij de 
bron is, waaruit do andere talen zijn voortgekonien. 
Haar struc- tuur vertoont duidelijke kenmerken van 
een af- gesletcn type dezer jnerkwaardige taalgroep, 
welkcr leden niet tot clkaar staan als dialekton, doch 
als gelijkwaardigc taalvormen. Het Ter- natesch en 
aanverwante talen vertoonen in gramniatikaal cn 
lexikaal opzicht zulkc ingrij- pende verschillen met 
de omringende Alalcisch- Polyncsische talen, dat 
men inderdaad kan spreken van een zeer apart 
taaleigen. 

Het eiland Ternate is van eeuwen her het 
middclpiint geweest voor do verschillende volks- 
stammcn van den Molukschcn Arc hi pel, die ter- 
wille van de handelsbelangon met de Ternatanen 
zich de landstaal eigen maakten; niet minder omdut 
zij in don Sultan van Ternate hun hcer erkenden cn 
bijgcvolg ook zijn taal, de hoftaal, aanleerdon. Hot 
ligt voor do hand, dat, cvonals d。Tcrnataansche 
bevolking zich met die vreom- (Iclingen 
vermongden, hun taal ook elomenten xan vreemdon 
oorsprong in zich opnam, wat vooral het geval is 
met de schryftaal. 

Evenals do overige talen dezer groep kent het 
Ternatesch oorspronkelijk geen cigen lettor- schrift. 
Toen hot hof van Tomato evenwel tot den Islam 
overging, hceft dat in zijn correspon- (ientie zich 
bediond van het Arabischo lotter- schrift, dat allcen 
bekend was aan rijksgrooton, gcestclijkon, 
schrijvers on verdero ingcwijden. De -ngofa gam 
(dorpcling, ongcletterdo) droeg daarvan geon 
kennis en tot op heden kan clezo 

het goschrevcn Ternatesch met Arabisch karak- ter 
niet ontcijferen. Want het Ternatesch hceft geen 
gcschreven volksliteratuur en de gewone 
kampoengbewoners leeren derhalve niet hun taal in 
lettersclirift uitdrukken. Wat cr aan schriftu- ren 
bestaat, is dan ook alleen geboren uit directe 
belangen van Sultan en rijksgrooten om onder- ling 
briefwisseling te houden over zaken, het 
sultansgebied rakende, hetzij een kroniekmatige 
beschrijving aan te leggen voor allo voor Sultan en 
rijksgrooten belangrijke aangelegenheden van den 
dag, hetzij in contracten, overeenkomsten e.d. 
tusschen de V.O.C., het Ned. Ind. Gouver- nement 
en de ..Kompani Inggris" — zooals zij het Engelsch 
Tusschenbestuur noemen — te sluiten, welke 
laatstgenoemde schrifturen veelal in het Maleisch 
(met Ar. kar.) geschreven zijn. 

Uit deze omstandigheid volgt, dat het Ternatesch, 
vastgelegd in deze geschriften, zich be- weegt 
binnen een bepaald milieu, hetwelk dan ook aan dat 
Ternatesch een bizonder karakter geeft, welk 
karakter b.v. niet wordt aangetroffen in de gewone 
spreektaal. Immers is in deze ge- schriften in 
hoofdzaak de Sultan — de man met zijn 
ontzagwekkend langen titel — degeno van wien de 
bevelen, in deze geschriften vastgelegd, uitgaan en 
tot wien de belangstelling en vriend- schap van de 
oude, ronde, guile „Kompani Wolanda" zich keert; 
is in deze journalen al het doen en laten van dezen 
heerscher in het geeste- lijk en wereldlijk rijk vaak 
van dag tot dag be- schreven, maar aangezien het 
leven van zulk een vorstje zich schier uitsluitend 
bepaalde bij het toucheeren van zijn pipi ngara 
(maandelijk- sche gouvernementstoelage); pipi 
moesoeng (recognitiepenningen); van eenige 
zakken rijks- daaldcrs voor de levering van z.g. 
„Ternaatsche Alfoeren" (hulptroepen voor 
afstraffing van rccalcitrante rijkjes elders in de 
Molukken), enz.； do ontvangst en verzending van 
een brief van en naar Batavia; de bezoeken en 
contra-bezoeken van en aan den Resident, welke 
gebeurtenissen telkens met hetzelfde cercmonieel 
gepaard gingen, ligt het voor de hand, dat men uit 
deze geschriften wel een beeld krijgt van de 
Ternatesche taal, maar dan ook een zeer 
oppervlakkig beeld. Want dezelfde woorden en 
uitdrukkingen van de eone bladzij vindt men op een 
volgende tcrug. Elko nieuwe mededceling begint 
met denzelfden aanhef; of men nu de beschrijving 
leest van een bezoek ten hovo van een resident of 
gouverneur in den jare 1800 of 1900, doze zijn 
precies hetzelfde gcstileerd cn hetzelfde vocabulairo 
van Ternatesch is daarbij verworkt. Bovendien staan 
die schrifturen sterk ondor invloed van het Ma- 
loisch, wat geen wondor is, aangezien do brief-
wisseling der Sultans met de residenten en Batavia 
in dio taal geschiedde, waardoor als van- zelf do in 
het Ternatesch moeilijk to vertalen Maloischo 
uitdrukkingen gemakshalve onveran- derd in de 
Ternatesche schrifturen werden opgenomen, tcrwijl 
do neiging om dozo stukkon een deftiger cachet to 
gevon, het aantal Maleische woordon nog 
vormeorderde. 

Dan bediende do hoftaal zich gaarno van de 
onder de Molukscho mohammodaanscho geeste- 
lijkhoid gangbaro Arabischo woordon, welke 
evoncons onvertaald — dikwyls vorvormd naar de 
Ternatesche uitspraak — in do geschriften werdon 
ncergelcgd. Voorts client nog vermcld, dat ook de 
Nederlandsche taal een aantal woor- 
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den en uitdrukkingen aan die schrifturen gele- verd heeft, 
welke voor den vertaler menig strui- kelblok kunnen 
vormen, nl. om uit die verbas- terde, met Ar. karakter 
geschreven woorden de juiste uitdrukking in het 
Nederlandsch te ont- dekken. 

Uit het boven uiteengezette volgt, dat de Ter- 
nataan zijn volksverhalen, fabelen en raadsels e.d., 
welke men overal elders onder de bewoners van 
Halmahdra in rijke mate vinden kan, niet in schrift 
heeft vastgelegd en daartoe zeker nooit zal komen, 
aangezien het schrijven met Ar. karakter een 
privilege is van enkelen en het Ara- bisch alphabet 
een gebrekkig hulpmiddel is om een vocalische taal, 
zooals het Ternatesch in haar huidig stadium nog is, 
uit te beelden. 

Daar het Ternatesch een vocalische taal is, worden 
de uit het Maleisch of andere talen overgenomen 
woorden of van den consonantischen eindsluiter 
ontdaan 6f deze sluiter wordt door- klinkend gemaakt 
met dezelfde als de vooraf- gaande vocaal. 

Grammaticaal valt op te merken: 
De substantieven zijn grondwoorden of zijn 

afgeleid van verbale woorden of van adjectieven. Dit 
kan geschieden door verandering van den harden in 
een zachten beginmedeklinker: fiki, vegen, biki, 
staart (heen-en-weer-beweger) en door reduplicatie: 
paro, dekken, sluiten, baro- baro, omslagdoek; tafi, 
zeven, filtreeren, dafi-dafi zeef; mami, zoet, momami, 
zoetigheid. 

Adjectieven worden zonder exponent — even- als 
in het Mai. — achter het substantief geplaatst a he 
sahoe, warm water, 

De possessieve genitief wordt geplaatst v66r het 
bepalende woord. Mannelijk possessivum i： kola 
no i hohoe, de vorst z'n been, voet; vrouwelijk idem 
mi： djodjaroe mi namo, het meisje haar kip; 

zakelijk idem ma： fala ma hoenja, versiering van 
het huis. 

Bij werkwoorden komen grondwoorden en af- 
geleide vormen voor； laatstgenoemde door voor- 
voeging van het partikel si, welks functie aandui- 
ding is van het indirect object (in het Nederlandsch 
weer te geven door allerlei voorzetsels). Met 
instrumentaal object: lefo, schrijven, silefo, 
schrijven met; jangoe, betalen, aibangoe, betalen 
met; sooe, medicijn, sisooe, met medicyn behan- 
delen. Met causatieve beteekenis: oke, drin ken, 
sioke, drenken； wosa, binnengaan, singosa, bin- 
nenbrengen. 

Richtingaanduidende woordjes worden als suffix 
gebezigd: fere, klimmen, ie, boven： fere-ie, 
opwaarts gaan, lagi siie, naar boven doen gaan. 

Literatuur: Bijdragen tot de kennis der Res. 
Ternate (waarin: Kort begrip der Tern, spraak- kunst, 
teksten met vertaling en woordenlijst) Leiden 1890; 
Vertellingen, uitgeg. door Riedel, Tijdschr. N.I. 3e serie, 
5e jg; Ternate'sche Tek- ,aten, By dr. T. L. & Vk. N. I. 
DL 86, 1930, biz. •, j 216—301, door J. Fortgens; Kitab 
Arti Logat Ternate (Woordenlijst van het Ternate'sch 
met Maleisch-Nederlandsche verklaringen); Sabi Moi, 
le en 2e deeltje, Leesboekjes in het Ternatesch door 
genoemden schrijver, uitgeg. door Depot xvan 
Leermiddelen, Batavia. 
3。JAVAANSCH (Aanv. DI. II). Het Javaanseh, een 

van de talen, die men als “Indonesisch" aan- duidt, 
wordt gesproken in Midden-Java, in Oost：. Java 
behoudens daar aan^de Noordkust en in sommigo 
gedeelten van het binnenland, waar 

zich in den loop der laatsto eeuwen groote Ma- 
doereesche enclaves gevormd hebben, en in een 
deel van Banten; dit laatste taalgebied wordt van 
het hoofdgebied gescheiden door Soendaasch 
territorium. Voorts ontstaat nieuw Javaansch 
taalgebied in die streken buiten Java, waar zich 
Javaansche kolonies aan het vormen zijn (Deli— 
Lampoengsche Districten,_Suriname). In 
vroeger tyHen heefniet~^ffvaansch op de taal 
van ver- schillende streken buiten Java (b.v. Bali, 
Pa- lembang) grooten invloed geoefend. 
DE5V16ed op het Nederlandsch is tot nog toe 
zeer gering gebleven. Zelf heeft het Javaansch in 
den loop der tijden in zijn woordenschat en 
eenigszins ook wel in zijn grammatische 
structuur den invloed ondergaan van het Sanskpt, 
het Maleisch, het Arabisch en het Nederlandsch; 
aan den invloed van het Nederlandsch staat het 
de laatste jaren in hooge mate bloot, daar vele 
Javanen juist uit de leidende kringen vanaf hun 
prillc jeugd onder wijs in het Nederlandsch 
krijgen en Nederlandsch als voertaal van hun 
intellectueele leven gebruiken. Op deze wijzo 
raakt het Javaansch in de kringen der Westersch-
gevormden geleide- lijk meer gecreoliseerd. 

Het begrip Javaansch laat vele gchakceringen toe, 
daar men met betrekking tot deze taal te maken heeft 
met: 1°. ouderdomsverschillen; 2°. groepstalen; 3°. 
dialecten ； 4°. verschillendc graden van zuiverheid; 
5°. sociale differentiaties. 

Ad 1°. In het artikel Javaansch in DI. II, biz. 210, 
van deze Eneyclopaedie vindt men onder- scheid 
gemaakt tusschen Oud-> Middel- en Nieuw- 
Javaansch. Intusschen is gebleken, dat deze namen 
niet gelukkig gekozen zijn, en dat men bepaaldelijk 
niet mag don ken aan dric opeen- volgende 
ontwikkelingsphason van 66n taal, zooals vooral 
door den term Middel-Javaansch gesuggereerd 
wordt. Oud-Javaansch is aHerminst een prccies te 
omlijnen begrip. De taal van de oorkonden en 
geschriften, die v66r 1000 A. J), op Midden-Java tot 
stand gekomen zijn, verscJiilt niet onbelangrijk van 
het Javaansch, dat in dcr- gelijke stukken gebruikt 
wordt op Oost-Java tusschen 900 en 1500 A.D., 
terwijl er reden be- staat om te vermoeden, dat er in 
beido gevullcn een verschil zal hebben bcslaan 
tusschen gesproken en geschreven taal. Ons tot do 
geschreven taal beperkende, zouden wij ons uit do 
mocilijk- heid kunnen redden door onderscheid te 
maken tusschen Midden-Javaansch Oud-Javaansch 
en Oost-Javaansch Oud-Javaansch. Intuaschen heeft 
ook het Oost-Javaansche Oud-Javaunscl) in den tyd, 
gedurende welken wij het kennen, een ontwikkeling 
van belang doorgemaakt, een ontwikkeling, die wij 
echter niet op den voet kunnen volgen, omdat wy van 
de chronologic van de oudere Javaansche letterkundo 
zoo slecht op de hoogte zijn. Wat het Middel-
Javaansch betreft, dit is in het geheel geen 
overgangstaal, doch z66 wordt genoemd de taal der 
op Bali be- waard gebleven gedichten in tengahan en 
matji- pat van meestal onbekendendatum, en van 
eenige daarmee taalkundig en literair verwanto 
proza- geschriften als de Pararaton; dit taaleigen, dat 
men op Bali jBaJineesch-Javaansch" 
noemt en dat voor de Baliers een eoort van klaa- 
sieke literatuurtaal geworden is, heeft in ver- 
schillende graden invloed van het Balisch ondergaan 
en gaat op Bali geleidelijk over in Balisch Kawi. Ook 
Nieuw-Javaansch is geen eenheid, 
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omdat er naast de dialectversohillen en oventu- eele 
ouderdomsverschillen in onzen tijd een niot 
onaanzienlijk verschil ontstaan is tusschon de taal 
van de oudere en die van do jongere gonera- tie; in 
het laatste geval spreekt men dan wel van Modern-
Javaansch. Uit een en ander bl日kt, dat men met het 
gebruik van. termen ter aan- duiding van den 
ouderdom van de taal voor- zichtig dient te zijn, on 
dat men eigenlijk het ver- standigst deed door 
uitdrukkingen te gebruiken als: het Javaansoh van de 
Midden-Javaansche oorkonden van de .... eeuw, het 
Javaansch van de Mahabharata-bewerking, het 
Javaansch van de Pararaton, enz., ware het niet, dat 
er aan korte termen van algemeenen aard nu eenmaal 
behoef- te bestaat； onder voorbehoud van nadere 
be- gripsomschrijving gebruikt, kunnen dus de ter-
men Oud-, Middel-, Nieuw- en Modern-Javaansch 
bij gebrek aan beter voorshands wel dienst doen. 

Ad 2°. Tot veel verwarring heeft aanleiding 
gegeven de term Kawi, dien men ten onrechte wel in 
plaats van Oud-Javaansch heeft gebruikt. Kawi is 
een Europeanen-afkorting van het Ja- vaansche basa 
kawi, dichtertaal, on deze naam geeft duidelijk 
genoeg aan, dat het hierbij gaat om een 
onderscheiding naar den aard van. den gebruiker van 
de taal. Do schrijvers van Ja- vaansche boeken 
hebben, in aansluiting o.a. aan Voor-Indische 
gewoonten, zich voor het schrijven van hun werken 
slechts zelden bediend van de volkstaal; zij schreven 
deftig, gekunsteld, ar- chalseerend, on maakten 
gaarne overvloedig gebruik van vrcemde woorden 
en zinswendingen, die zij voor 1500 aan hot Sanslrpt 
en na 1600 aan de oude literatuurtaal van Oost-Java 
ontleenden, zoodat do woordenschat van het huidige 
Kawi naast verbasterde Sanskrt woorden ook zeer 
veel Oost-Javaanscho woorden telt. Er zou dus reden 
zijn om van een Oud-Midden-Javaansch Kawi, een 
Oud-Oost-Javaansch Kawi, een Balisch- Javaansch 
of Middel-Javaansch Kawi on een Niouw-Javaansch 
Kawi te spreken ter onderscheiding van de daarmee 
parallel loopende sprecktalen, doch hot feit, dat wij 
van de vroegere spreektalen zoo good als niets 
afweten, maakt de onderscheiding voor het Oud- en 
het Middel- Javaansch ovcrbodig. Wanneer wij 
derhalve van Kawi spreken, kunnen wij daarmee 
speciaal bedoelen de dichtertaal, die naast het zgn. 
Nieuw-Javaansch staat, onderschoiden uls dezo is 
van de volkstaal zoowel als van do vercdoldc 
spreektaal, die in brieven enz. en sinds do dagon van 
Winter ook in cenigo boeken gobruikt wordt. Van do 
anclcro groepstalen vermolden wij hior alleen nog 
de pa(,lftlangan, de taal, die de (Jalang gebruikt bij 
het voordragon van bepaalde onder- declon van do 
lakon, oon taal, die mot het Kawi veol overeenkomst 
vertoont, maar toch ook on- miskenbaro verschillon. 

Ad 3°. Dat er op Java vcrschillende dialecten 
gesproken warden, is reeds opgomorkt in deol II. Het 
ondersoheid, dat daar gemaakt wordt tusschon tweo 
hoofddialecton op grond van do ver- schillende 
uitspraak van do a, wordt vaak gemaakt, maar of hot 
goed is zulk een klcinigheid als criteriam te 
gebruiken, is een open vraag. In- tusschon is een 
rationeelo indeeling der Javaan- sehe dialecton nog 
niot wel mogelijk, omdat er de laatsto jaron aan het 
schamelo materiaal wei- nig nieuwa toegevoegd is 
gewoi'den; to noomen zjjn hior slechts do stukjes 
Javaansch in ver- 

schillende dialecten in Kats* Serat Warn& Sari 
Djawi, en die in Mardjana's Lajang isi kawroeh bab 
b&sa dj&w5, sawetArA. 

Ad 4°. In toenemende mate komt men op Java voor 
de moeilykheid te staan om uit te maken, wat goed 
Javaansch is en wat den toets der cri- tiek niet 
doorstaan kan. Wel is waar is, in over- eenstomming 
met de natuurlijke ontwikkeling van de vorige eeuw, 
die in de richting van de vorming van een algemeen-
beschaafd Javaansch ging, vastgelegd, dat het 
Javaansch van Soerakarta_ standaard-Javaansch zou 
zijn, doch de sterke invloed van het Nederlandsch, 
welk© door school en pers wordt uitgeoefend juist op 
degenen, die bestemd zijn om tot de vorming van de 
schrijf- taal het meest bij te dragen, heeft talrijke 
nieu- wigheden gebracht in den woordenschat, in 
woordvormen, zinawendingen en constructies, die 
voor een deel met het Javaansche taaleigen in 
flagranten strijd zijn, die daarom in de oogen van de 
ouderwets-gevormden geen genade kunnen vinden, 
maar die, naar het zich laat aan- zien, toch geleidelijk 
terrein zullen winnen. Deze nieuwe invloed, die zich 
niet alleen in zeer ver- schillende mate openbaart, al 
naar gelang het milieu met Europeesch onderwijs al 
dan niet, c.q. meet of min, in contact is gekomen, 
maar binnen de grenzen van 66n milieu ook in zeer 
verschillenden vorm, omdat hij b.v. veel onge- 
bondener tot uiting komt in Javaansche kranten en in 
de schooltaal dan in de uitgaven van het Kantoor voor 
de Volkslectuur en in de huiselijke conversatie, zal 
het zijne kunnen bijdragen tot een alzijdige 
ontwikkeling van het Javaansch, maar feit is, dat or 
in. onze dagen veel meet kans is op evolutie dan op 
fixatie tot een standaard- taal, en dat de begrippen 
,,goed Javaansch" en „slecht Javaansch" dus ook 
geleidelijk nog zullen moeten evolueeren. Aan het 
evolutieproces tracht men van Javaansche zijde 
leiding te geven door de zgn. taalcongressen van het 
Java-Inati- tuut; dat van 1936 was geheel gewijd aan 
de be- handeling van de vraag, of het Javaansch 
bruik- baar is als voertaal voor allerlei vormen van 
onderwijs en cultureel leven, en zoo niet, hoe het 
daarvoor geschikt kan worden gemaakt. 

Ad 5°. Over de socials differentiaties, vulgo 
taalsoorten, zio mon de opmerkingen in deel II. Ter 
aanvulling diene, dat het krarnil, de taal der 
beloefdheid, geleidelijk aan invloed wint, omdat het 
de taal is van vergaderingen on congressen, kranten, 
bookon on tijdschriften. Eon poging om de 
domocratio van den nieuwen tijd ook in de taal tot 
uiting te brengen door het uitsluitend gobruik van 
ngoko te bovorderen, ondernomen door de 
voorstandors van do zgn. Djawadipa- boweging, is op 
cen mislukking uitgeloopen. Wel rijst or, ook bij hen, 
die hot krama willen handhaven, verzot togen do 
vergaando nevenstelling van kr&mii-vormen, die hot 
kr&ma-<;loesoen ken- merkt. Het foit, dat men in het 
gobruik der soci- alo differentiaties nogal veol locale 
verschillen opnierkt, on dat or omtrent het juiste 
gobruik veel onzekerhoid bestaat, heeft de behoefte 
doeu opkomen aan fixatio, waaraan het Gouverne- 
ment mot het oog op de behoefton van het onderwijs 
zijn mode working zou moeten vorleenon. Of do tyd 
voor zulk een fixatie goschikt is, nu het Javaansch j 
uist bezig is zeer snol to evolueeren, mag ochtor 
betwijfold worden. Over de horkomst der sociale 
differentiaties zie men do 
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opmerkingen in deel II; vermoedelijk hebben ook do 
eigenaardighcden van de Javaanscho metriek een 
zekere rol gespeeld in het wordingsproces, waarvan 
intusschen nog veel duister is. 

Het Javaansche klankstelsel is eenvoudig. 
Medeklinkers zijn, naar de volgordc van het Ja-
vaansche alphabet (hanatjarakan): h n tj r k d t s w 1 
p d dj j nj m g b t. ng, waarbij de gutturale stootklank 
komt, die in het schrift met een k wordt aangeduid, 
wanneer hy aan het einde van een lettergreep staat. 
Vocalen zijn： a, a, 6, f, 1, oe, e, 6, 6, d; 
intermutabel en in het schrift op gelijke wijze 
uitgedrukt zijn a, a en &, f en i, e en 6, 6 en d. Er 
bestaat een eigen, uit Zuidelijk Voor- Indie 
afkomstig syllabisch letterschrift, met ak- sara's of 
volledige consonantteekens, met pasa- ngan's of „er 
bij ingespannen", d.w.z. in verband met een 
voorgaande aksard. geschreven, conso- nantteekens, 
met sanc^angan's of aankleedselen, welke term 
sommige consonantteekens en verder de 
vocaalteekens aanduidt, wanneer zij boven of onder 
de aksara of aksira-pasangan-combi- natie dan wel 
rechts of links er van geschreven worden — de a, a 
cn a worden echter niet door een eigen letterteeken 
uitgedrukt —, en ten slotte met enkele aanvullende 
teekens voor op zichzelf staande vocalen, cijfers en 
leesteekens; in eigennamen worden sommige 
gewone letters vervangen door de verouderde 
aspiraten-aan- duiders, die dus tot een soort van 
hoofdletters geworden zijn. Zie verder Nimpoena, 
Tjarakan (Groningen 1936). 

Op de vraag, hoe de Javaansche grondwoorden 
gevormd zijn, vindt men een antwoord in Brand- 
stetter's „Wurzel und. Wort in den Indonesischen 
Sprachen" (Luzern 1910). Naast deze grond-
woorden, die geen hypothetische uitgangspunten 
zijn, maar in levend spraakgebruik voorkomen in 
alle categorieen (substantieven, adjectieven enz.), 
gebruikt het Javaansch woorden, welke van de 
grondwoorden afgeleid zijn door nasalee- ring (kira, 
ngir&), praenasaleering (d616ng, ndfilgng), 
reduplicatie (t61oe, tfitCloe), woordver- dubbeling 
(ati, ati-ati), woordverdubbeling met vocaalvariatie 
(bali, bola-bali), praefigeering (wroeh, kawroeh), 
infigeering (soeroep, soemoe- roep), suffigeering 
(tanem, taneman), of door een combinatie van 
afleidingsmogelijkheden (panCm- bahan, van 
ngmbah, uit sSmbah gonasaleerd, plus pa- plus -an)
； contractie van vocalen speelt een belangrijko rol 
(pawon, uit pa- a woe -an), Hoch afstooting van 
consonanten komt buiten het Kawi niet [meer] voor, 
behalve bij afkorting, die veelal geschiedt door 
verwijdering van de eerste lettergreep (loeng-lit, 
voor baloeng-koelit). Zoo vormt men van toekoe, 
koopen: noekoe, welbewust een koop sluiten; 
noekoni, koopen bij, tot leverancier nemen, hebben; 
ditoekoni, leve- rancier zijn van; noeko'akd, koopen 
voor(iemand), in ruil voor (iets); ko'toeko^kd, door 
u bevoor- deeld door uw aankoop van, door u 
gebruikt ter betaling van; toekon, bruidsprijs; 
panoekoe, koopsom; patoekoe, idem； 
pitoekoe,afkoopsom； patoekon, bruidsprijs, ook 
een soort belasting. 

Het Javaansch kent geen verschil tusschen 
mannelijk, vrouwelijk en onzijdig, noch tusschen 
enkelvoud, tweevoud en meervoud; het kent geen 
declinatie of andersoortige aanduiding van functies 
van het nomen in den zin, geen trappen van 
vergelijking, geen tijdsaanduiding in het werkwoord 
en geen conjugatie (botjah, j ongen, 

meisje, jongens, meisjes, als subject, object en 
logisch subject; agCng, groot, grooter, grootst； 
toekoe, ik koop, wij koopen, ik kocht, wij koch- ten). 
Do pronomina zijn schaarsch; het persoon- lijke 
wordt veelal vervangen door titels en ver- 
wantschapswoorden, het bezittelijke door suf- fixen 
uitgedrukt, het onbepaalde gevormd door 
vcrdubbeling van het vragende； de aanwijzende 
voornaamwoorden zijn scherp te onderscheiden in 
die van den eersten, tweeden en derden persoon ；
het betrekkelijke voornaamwoord ont- breekt. 
Telwoorden zijn zeer regelmatig govormd naar het 
tientallig stelsel; 175843 luidt: sakfiti, pitoeng 
16ksa, limang dwoe, woloeng atoes, pa- tang 
poeloeh, (t6)tfiloe(ng), letterlijk: 100.000, 70.000, 
5.000, 800, 40, 3 [ngoko]; rangtelwoorden en 
vennenigvuldigingsgetallen vormt men door 
voorvoeging van ping (pingwoloe, achtste, acht- 
maal), distributiva door verdubbeling of nasa- 
leering. Het Javaansch typeeren: a) het ontbre- ken 
van qualitatieve bijwoorden en de daarmce 
samenhangende substantiveering van praedica- 
tieve begrippen, welke veelal door aparte hulp- 
woorden tot stand komt (ngg^nipoen mirgngaken 
dipoenmataken, zij luisterde er naar met een ge- voel 
van welbehagen, letterlijk: het luisteren werd door 
haar behagelijk-gedaan ； mirCngakdn, luisteren, 
met nggdnipoen gesubstantiveerd tot „haar 
luisteren''); b) de irrealiteitsvorm, die een element 
van onwerkelijkheid in den begripsin- houd van een 
woord tot uiting brengt door aan • hechting van een 
suffix -a (oedan, regenen, oedana, mocht het 
regenen, als het geregend had; sap&, wie?, sapaa, 
uitgesproken sopoa, wie ook, veronpersoonlykt); c) 
een onderschcitling van vier graden van activiteits- 
en opzettelijk- heidsaanduiding, die min of meer 
corresponded- ren met onze begrippen actief en 
passief (ningali, dipoentingali, katingalan, kfitinga], 
zicn, A ziet B, gezien worden, zichtbaar) ； d) eon 
zeer groote invloed van het zinsaccent op de 
woordvolgorde, hetgeen by het ontbreken van een 
declinatioBys- teem gemakkelijk eenige 
onzekerheid in de in- terpretatie van geschreven 
stukken veroorzuukt; e) een gebrek aan 
vormingHmogelijkheden in hot werkwoord ten 
gevolgc van J)et in onbruik raken van een aantal 
algcmecn Indonesieche affixen, en ten gevolge 
daarvan soms een oj)hooping van onderscheiden 
beteekenissen in de overgebleven vormen en een 
eigenaardig systeem van beteeke- nisvariatie der -i-
vorinen in wisselwerking met de constructie der 
objecten (nampani, icts ontvan- gen; iemand iets 
overhandigen)； /) een vergaan- do onderscheiding 
van soortaanduiding en indi- viduaanduiding in het 
nomen, en andcre, minder gemakkelijk in het kort 
aan te duiden eigenaar- digheden. 

Binds het verschijnen van het vorige artikel 
“Javaansch'' zijn de hulpmiddelen voor de bestu- 
decring van deze taal niet belangrijk uitgebreid. II. 
N. Kiliaan publicecrde een Javaansche spraftk- 
kunst (den Haag 1919), die cen wonderlijk meng- sel 
is van ryp en groen, en die de behoefte aan ecu 
behoorlijke grammatica onverininderd laat voort- 
bestaan; van de hand van Berg verscheen cen 
overzicht der Oud-Javaansche spraakkunst in zijn 
Kidung Sundayana (Inleiding tot de studio van het 
Oud-Javaansch) (Soerakarta 1928), waarop Esser 
een hartige critiek schreefin Djawa, Jrg. 9, p. 243 
sqq.; H. H. Juynboll schreof ecn niet zeer geslaagde 
Oudjavaansch-Nedcrland- 
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sche Woordenlijst (Leiden 1923), waarvoor men het 
slecht hanteerbare Kawi-Balineesch-Neder- landsch 
Woordenboek van van dor Tuuk helaas niet kan 
opruimen. Van de hand van PoerwA.- darmintS. en 
eenige medewerkers verscheen het eerste deel van 
een Javaansch-Javaansch woordenboek (Jogjakarta 
1930, A — L) en een Ne- derlandsch-Javaansch 
Woordenboekje (Amsterdam 193G). Pigeaud's 
nieuwe woordenboeken zullen echtcr niet lang meer 
op zich laten wach- ten. Andere nieuwe 
hulpmiddelen zijn： Basa Djawi (Weltevreden 1921, 
1923, 1924； lexicolo- gieche oefeningen)； 
Mardjana's hierboven reeds vermelde Lajang isi 
kawroeh bab b4sa djawa sawetara (Groningen 1933; 
Allerlei wetenswaar- digs over het Javaansch)； 
Javaansche Samen- spraken van SastrawidjanS, 
(Batavia 1933)； Tjara Djawi, van Nimpoena en 
Nauta, een prac- tische methode ter aanleering van 
het Javaansch (Groningen 1930, bruikbaar, doch niet 
zonder fouten); Mellema, .Modern Javaansch Proza 
(Groningen 】933)./‘ 

.LITERATUUR，(JAVAANSCHE) (Aanv. DL 
/ II). Ondcr Javaansche literatuur kan men ver- 北 staan 

de gezamenlijke van geslacht op gcslacht overgeleverde of 
overleverenswaardige geschrif- ten en mondclinge 
voordrachten, die blijkens hun aard als niet van zuiver 
plaatselijk en/of parti- culier bclang beschouwd kunnen 
worden, en die a) in een of ander soort Javaansch zijn vervat, 
onverschillig of de inhoud van zuiver Javaan- schen 
oorsprong is of dat er invloed van het Hin- doeisme, den 
Islam, de Westersche beschaving of eenigen and ere n vorm 
van uitheomsche cul- tuur in te onderkennen is, b) in een 
andere taal dan het Javaansch zijn vervaardigd, doch ken- 
nelijk tot een in het Javaansch gesteld prototype, of dit thans 
nog bestaat en bekend is of niet, te hcrleiden zijn. Men kan 
er dus behalve hetgeon ons, in Javaansche taal geschreven, 
in boekvorni bewaard is gebleven, too rckenen de talrijke Ja- 
vaanHcho voJksverhalen, sprookjes, legonden, raadsels, 
pantoen's, spreuken, gclegenheids- licdercn on Jakon's, die 
slechts mondeling over- gelcvcrd worden of plachten te 
worden, en verder die Maleische, Soendasche, 
Madoereesche, Ba- lischo cn eventuee] in nog andere talen 
vervaar- digde geachriften, welker inhoud zich geheel in cen 
Javaan8ch milieu afspcelt en van Javaansche zeden en ge wo 
on ten en Javaansche opvattingen blijk geeft, terwijl men 
daarentegen er van kan uitsluiten mededeelingen in k ran ten, 
tijdschrif- ton en dcrgcJijko publicities, particuliere briovon, 
advertenties cn soortgelijko aankondigingen, enz. De 
Javaansche literatuur, aklus opgevat, is nog slechts voor een 
zecr gering gedcelte aan do wetonschajjpclijkc wereld 
bekond. Met haar be- oefening heeft practisch cerst Raffles 
een begin gemaakt (History of Java, 1817), en haar be- 
oefenaarH liebbon steeds een zeer beperkton kring 
govorinci. Voor de mondeling overgeleverde let- terkundo, 
zelfs voor de lakon's, is de belangstel- ling eerst enkelo 
decennien geledon ontwaakt. Gohccle gebiedon dcr 
Javnanscho literatuur wachten nog op eon eersto 
behandeling, en van het handschriftenmateriaal, dat vooral 
in do bi- bliotlieken van de Leidsche Universiteit, van hot.. 
Bataviaasch Genootschap van Kunaten on Wo- tenschappon 
en van de Kirtya Liefrinck-van dor Tuuk to Singaradja (Bali) 
bewaard wordt, is tot dusverro alleen het Leidscho gedoolte, 
en dat 

toch ook nog slcchts zeer onbevredigend, ge- 
catalogiseerd geworden. Handboeken staan den 
student nog niet ter bcschikking. Wegwijs ma- ken, 
min of meer, in de oudere literatuur Berg'a, Inleiding 
tot de studie van het Oud-Javaansch (Kidung 
Sundayana) (Soerakarta 1928), Hooy-'' kaas* Proza en 
Poezie van Oud-Java (Groningen-- ^Batavia 1933) en 
Himansu Bhusan Sarkar's Indian Influences on the 
Literature of Java and. Bali (Calcutta 1934), en in de 
nieuwere literatuur de vroegere overzichten in deze 
Encyclopaedic, maar van veel waarde kan men geen 
van al deze pogingen achten. Eer kan men zeggen, dat 
de tijd voor een samenvattend overzicht over hetgeen 
de Javaansche literatuur uitmaakt, en voor een 
gefundeerd oordeel over haar typeerende ver- 
schijnselen en eigenaardigheden en over haar 
wetenschappelijke en aesthetische waarde nog niet rrjp 
is. Onder deze omstandigheden kan dit artikel dan ook 
niet meer zijn dan een nieuwe voorloopige schets, die 
de voornaamste resulta- ten der tot dusverre geleverde 
studien, hoe on- volledig deze tezamen ook zijn 
mogen, in een plausibel verband brengt, doch die 
uiteraard het stempel moet dragen van de min of meer 
toe- vallige inzichten, ervaringen en onderzoekingen 
van den auteur. 

Elemenlen der Javaansche literatuur. De ele- 
menten der Javaansche literatuur zijn voor een deel 
afkomstig uit de oud-inheemsche maatschap- pij, voor 
een under deel uit Voor-Indie, de Mo- 
hammedaansche wereld of Europa, en voor weer een 
ander deel uit milieus, waarin op een of andere wijzc 
en in meer of mindere mate versmel- ting van tweo of 
meer verschillende cultuurvor- men tot een nieuw 
geheel had plaats gevonden. 

Alinstens duizend jaar lang heeft Java den invloed 
ondergaan van Voor-Indie en van het daar thuis 
behooreude Hindoeisme. Voor de literatuur heeft dit 
beteekend, dat allereerst schrift en schrijftechniek uit 
dat land geimporteerd zijn geworden ； dat de taal, 
waarvan zij zich is gaan bedienen, we melt van 
Sanskpt woorden ； dat haar onderwerpen voor een 
deel ontleend z\jn aan de twee grooto Sanskpt 
verhalencomplexen Mahabharata en Rainajapa, aan de 
poer止n&'s en andere mythologische 
geschiedverhalen, aan het Pan- tajatantra en aan de 
verschillende vormen van wetenschappolijko 
literatuur in het Sanskpt Rheologic, philosophio, 
philologie, cosmologie, rechts- geleerdheid, 
sociologic, geneeskunde, tijdreken- kunde en 
wichelanj, occulto wetenschappcn enz. enz.); dat zij 
uit Voor-Indie heeft kunnen over- nemen metrick, 
atijlfiguren en zegswijzen, en literal ren smaak. Voorts 
is uit Voor-Indiii afkom- stig het schirmnenspel, welks 
opname in de Ja- vaanscho inaatschappij op de geheele 
structuur der Javaansche literatuur van 
onberekenbaren invloed geweest is (zie TOONEEL, 
suppl. afl. biz. 1630). So ms is hot geimporteerde ma- 
teriaal op Java alleon van taal veranderd en is het naar 
den inhoud iets van vreemden bodem gebleveii (b.v. 
de proza-bewerking van hot Mahabharata uit do elfdo 
ceuw, het Wphaspatitat- twa). In velo andero gevallon 
echter heeft do Javaansche cultuur aan Voor-Indie 
datgene ont- Jeend, dat bij haar oigen wezen paste, on 
heeft het dit aan oigon bezit geadapteerd en met cigen 
bezit versmolton tot iets geheel nieuws; nogatief blijkt 
dit hieruit, dat verschillende belangrijke onderdeelen 
dor Voor-lndische letterkunde op 
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Java in het geheel niet vertegcnwoordigd zijn, zooals 
de W6da,s on de daarmede samenhangende 
Brahmama's en Oepanisjad's alsmcdo de geheele 
dramatieche literatuur; positief blijkt het uit het feit, 
dat materiaal, aan welks Voor-Indische af- komst 
niet getwijfeld kan worden, op Java ge- 
remodelleerd is geworden naar het schema van de 
Javaansche stammythe, die, zooals Rassers aan- 
getoond heeft, ook aan den Pandji-roman, aan menig 
zgn. geschiedverhaal en aan het gewone type lakon 
ten grondslag ligt. Dit versmeltingsen 
omvormingsproces, van welks omvang en intensiteit 
men zich een denkbeeld kan vormen uit een 
vergelijking van de beide lezingen van het 
Pam^awa-verhaal, die Cohen Stuart geeft in de 
inleiding van zijn Br&tajoeda-uitgave, is in ieder 
geval in de elfde eeuw in vollen gang, wan- neer de 
lakon-vormige kakawin Ardjoenawiwaha ontstaat 
naast de zich bij het Voor-Indische origineel nauw 
aansluitende Mahabharata-be- werking (beide 
omstreeks 1030), en wanneer een en hetzelfde Voor-
Indische verhaal naar den oor- spronkelijken vorm 
wordt weergegeven in de kakawin Kfsj以司a以a en 
naar het model van de lakon vervormd wordt in de 
kakawin Hari- wangsja (beide omstreeks 1200). Hoe 
het verloop er van in bijzonderheden geweest is, is 
ons niet bekend ； vermoedelijk zullen allerlei 
phasen en graden tegelykertijd te onderscheiden zijn 
geweest, al naar het milieu, waarin het proces zich 
voltrok, en mogelijkerwijze zelfs binnen de gren- 
zen van 6en milieu. Wanneer echter, eerst plaat- 
selijk ten gevolge van vermindering van welvaart of 
politieken bloei, later over de geheele linie ten 
gevolge van de komst van de Europeanen in den 
Indischen Archipel en mogelijkerwijze nog van 
andere oorzaken, het directe contact tusschen Java 
en Voor-Indie aanzienlijk minder intens wordt, 
krijgen de javaniseerendo krachten ge- legenheid 
volledig door te werken. Voor Java zelf mag men het 
javaniseeringsproces afgesloten achten omstreeks 
1625; het typisch Hindoesche is dan te gronde 
gegaan, en de verwerking van allerlei uitheemsche 
elementen in de babad, die door en door Javaansch 
van aard is en innig samenhangt met de literatuur 
van het wajang- spel, is dan tot een eindpunt 
gekomen. 

Het zoo even beschreven proces herhaalt zich, 
wanneer de Islam, die zich vanaf de 15c eeuw op 
Java heeft doen gelden, zijn letterkunde intro- 
duceert. Voor een volledige islainiseering der 
Javaansche literatuur waren de omstandigheden 
echter niet gunstig. Voor den add, die in ge- vestigde 
tradities leefde en de eenige drager van erkende 
letterkunde was, had het zich meer tot het geheele 
volk richtende nieuwe stelsel weinig aantrekkelijks, 
en ofschoon ook hij er toe over- gegaan is, heeft hij 
het in het algemeen nooit enthousiast bdeefd en 
beleden. En zoo zien wij, dat de Mohammedaansche 
invloed de bestaande literatuur wel verrijkt, maar 
niet noemenswaar- dig meer vervormt; voor een 
dee! wordt het nieuw-gelmporteerde materiaal, 
hoezeer ook de Islam krachtens zijn aard 
onverzoenlijk moet staan tegenover Hindoelsine en 
oud-inheemsche cultuur, in het bestaande 
geabsorbeerd, en is het, al heeft het wel in eigen taal 
en vormen uitdruk- king gevonden, zich gaan 
bedienen van de taal en de vormen, die onder 
invloed van het Hin- doelsme ontstaan waren ； aan 
don anderen kant staat echter, dat het, omdat het nu 
cenmaal uit 

een milieu kwam, dat van het Javaansche veel meer 
verschilde dan het Hindoelstische, in voel mindere 
mate in de sfeer van schimmenspel en 
voorouderdienst getrokken is dan b.v. het Voor- 
Indische epos. Voorts bestaat de Islam op Java nog 
slechts vijf eeuwen, waarvan de laatste drie zich 
kenmerken door een geleidelijke verarming van den 
adel ten gevolge van de groeiende macht der 
Nederlanders en een geleidelyk verval van het door 
don adel gedragen letterkundige leven. Om deze 
redenen is de invloed van den Islam, al heeft hij zich 
ook in zeer merkwaardige verschijn- selen geuit, niet 
van dien aard geweest, dat hij een typeerend element 
in de Javaansche literatuur geworden is. 

Onder Nederlandschen invloed heeft de 19do 
eeuw belangrijke afwijkingen van de oude letter-
kundige tradities gebracht. Wat echter een her- 
leving scheen te worden, bleek tegen het einde dier 
eeuw een laatste opflikkcring te zijn geweest. Met 
R&nggawarsita, den grooten dichter van dit laatste 
tijdvak, die aan het geweldige materiaal van de 
traditioneele mythologische geschiedenis nog 
eenmaal een nieuwen vorm heeft gegeven in zijn 
magistrale Poestaka Radja, Het Boek der Koningen, 
sterft de laatste door hoogere machten gelnspireerde 
poedj&ngga. De 20ste eeuw brengt een steeds 
toenemenden Nederlandschen invloed, die zich aan 
de oudo tradities niet assimilceren laat. In een 
vernieuwde taal verschijnen in de Javaansche 
literatuur de biographic, de reisbe- schrijving, de 
sociale en psychologische roman, als concurrenten 
van het oude literatuurbestand, dat zich wel is waar 
taai tracht te handhaven, doch langzaam maar zeker 
zijn voedingsbodem verliest. De recente 
ontwikkeling staat in het teeken van de 
werkzaamheid van Bale Poestaka, het door het 
Indischo Gouvornement gestichte en onderhouden 
Kantoor voor de Volkslectuur. Wat voor kansen zij 
brengt, laat zich nog niet beoordeelen. 

Aard der Javaanschc literatuur. Java vomit een 
deel van het primitieve Austronesie. Het is tot een 
hoogontwikkelde beschaving gekomen, oindat het 
aan do peripJierio Jag van een oud cul- tuurgebied 
en aan den grooten handelswcg, die West- en Zuid-
Azie mot Oost-Azic verbiudt. Tegenover vreemde 
cultuur heeft het echter steeds in hoofdzaak receptief 
en assimileerend gestaan, en invloed op andere 
beschavingen is er, afgezicn van de gcvallen van 
overplanting van Hindoe- Javaansche cultuur op 
andere Indonesische ge- bieden, nauwelijks van 
uitgegaan. Ondanks het hierboven beschreven 
evolutieproces kan men de Javaansche cultuur 
derhalve statisch noeinon, en van deze statische 
cultuur eener betrekkelijk bekrompon, besloten 
gemeenschap is de Javaansche literatuur een 
getrouwo weerspiegeling. Haar aard was in de eerste 
decennien van de 19do eeuw nauwelijks anders dan 
duizend jaar to voron. Ecu wen achtereen hebben de 
Javanen in hun letterkunde dezelfde onderwerpen 
behandeld, in vrijwel dezelfde literaire vormen, in 
stereotype taal en Btijl, in versmaat en tooneelproza, 
in too- neelproza en versmaat. Van de meest geliefde 
boeken bestaan er talryko redacties, die ondor- ling 
slechts in woordkeuzo en versificatie ver- schillen, 
maar niettemin eeuwen uit clkaar kun- nen liggen; 
de Ardjoenawiwaha, de Tantri, do Jiidoeng Soenda, 
de Damar Woelan, de Babad Tanah Djawi, ze zijn 
niet 66n, doch tientallen 
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keeren geschrovon, on tcrooht kwalificoort Brandes 
het grooiproces ah con grooi in zolfhorhaling. 
Geschriften, die opvallcn door frischheid van 
verteltrant, persoonlyko trial on atijl en origina- liteit 
van onderwerp of indeeling, zijn zeldzaam. 
Javaanscho lettorkundo is niet berekend op effect of 
sengatie, noch geeft zij den auteurs ge- legenhcid om 
met eigen ideeen voor den dag te komen of om een 
eigen visie op mensch en ge- beurtenis onder woorden 
te brengen ； wanneer dit een enkelen keer te 
constateeren valt, ge- schiedt het haars ondanks. Al is 
aan menig Ja- vaansch geschrift een zekere charme 
niet te ont- zeggen, toch zal men, wanneer men de 
Javaan- sche letterkundo als geheel in oogenschouw 
neemt, moeilijk haar intrinsieke waarde als al- 
gemeen-menschelijk cultuurgoed of haar literaire 
waarde in overeenstemming kunnen achten met haar 
omvang, en vermoedelijk zullen de meeste 
Westerlingen haar monotoon en veel te wyd- loopig 
vinden. Voor de beoefenaars van de ethnologic en de 
godsdienstwetenschap is zij echter van bijzonder veel 
belang, want zij is de eenige Indonesische letterkunde, 
waarin men gedurende bijna duizend jaar de cultuur 
van een betrekkelijk primitief gebleven volk en de 
wijze, waarop dit op cultureele invloeden van buiten 
af gereageerd heeft, weerspiegeld vindt. Omgekeerd 
zal men haar niet kunnen verstaan, interpretee- ren cn 
waardeeren, wanneer men zich daarbij niet door de 
ethnologic en de godsdienstwetenschap laat 
voorlichten. 

8leer der Javaansche literatuur. De afeer van een 
gocd deel der Javaansche literatuur is die van stille 
kracht en niagie. De primitieve gedach- te, dat het 
boek op zichzelf iets geheimzinnigs is, icts, dat 
bijzondere vermogcns heeft en waarin bijzondere 
krachten verborgen liggen, vinden wij in haar 
herhaaldelijk terug, b.v. in het Kora- wasjrajna-
verhaal omtrent het boek van Gapa, waaruit de 
gobruiker allea omtrent ieder te weten kon komen, en 
uit het verhaal van de lakon Wangsat&rna memaJing 
omtrent het door den Papcjawa-vorst als wapon 
gcbruikte boek Kali- in^Bada, waar de via in men 
eens uitsloegen on welks koord zich als een 
gevaarlijke slang kon vertoonen. Uit het dogma der 
primitieve wereld- beschou wing, dat al wat gelijk 
geklassificeord. kan worden, virtueel identiek is, en 
dat er dus een identiteitsrelatie kan ontstaan tusschen 
hot totaal der letterteekens en datgeno, dat hun be- 
gripsinhoud voorstelt, vloeit verder voort, dat voor de 
Javanen boeken een magisch-weldadige en een 
mugisch-gevaarlijko werking kunnen heb- ben. Zoo 
lecst men aan het slot van het Wiriita- parwa, dat al 
wie dit boek Icest of hoort voorle- zen, geluk zal 
hobbon in zyn loven, terwijl van andere boeken het in 
huis hebben gevaarlijk go- acht wordt, b.v. oindat er 
in verhaald wordt van 
• twist en twcedracht (Rangga Law6, BratajoedA). De 
auteurs verzuimen dan ook niet in het begin van hun 
work inaatregelen te treffen tor ver- inijding van 
magisch govaar, hetzij door hot neerschrij ven van een 
bezwerende formulc („Amen, zonder stoornis 
gcschiode het, hukie aan Sjiwa!"), hetzij door gebruik 
to maken van oon inanggala, d.w.z. de vermelding van 
een ma- gisch-krachtig wezen, wions naam den stoun 
geeft, welken ook zijn lijfelijko aanwozighoid zou 
verschaffen (Wjasa en Dharmawangsja tegooh 
Anantawikrama aan hot begin van de Javaan-' 

scho Mahabharata-bocken). Ook overigena ge- 
sohiedt het reciteeren van teksten en het schrij- ven 
van boeken vaak welbewust om er een magisch 
effect mee te bereiken. Het duidelykst blijkt dat in 
dio gevallen, dat het reciet van teksten geschiedt als 
onderdeel van liturgische han< delingen, b.v. in het 
nog van Bali bekende Soer- jasewana- en dooden-
ritueel, of om magisch ge- vaar te bezweren； in het 
laatste geval gebruikt men teksten, die de verlossing 
van een vloek be- schrijven, als de Soedamala, 
omdat de voordracht van de beschrijving van een 
effect het optreden van het effect in de 
werkelijkheid. veroorzaakt. Voor zoover 
Javaansche voordrachten en ge- schriften tot de 
kraton-letterkunde behooren, geschiedt voordracht 
of vervaardiging met het doel om de magische 
kracht van den koning te versterken. Duidelijk blijkt 
dit uit Nagarakjta- gajgia 94, 1, c/d, waar Prapantja 
met een beroep op deze functie van zijn boek de 
vervaardiging van het overigens door hem — zij het 
ook slechts voor den vorm! — mislukt geachte 
gedicht rechtvaardigt. Voorts mag men, daar de 
stam- ouders in hun verschillende 
verschijningavormen in zeker opzicht als identiek 
met den regeerenden vorst beschouwd kunnen 
worden, in de opvoering der gewone — d.w.z. niet 
ter bezwering dienende —lakon's en in de 
vervaardiging van de zgn. historische gedichten een 
daad zien van literaire magie ter bevordering van 
den bloei en de goede uitwerking van het 
koningschap; wel daarom nemen de historische 
gedichten zulk een promi- nente plaats in in de 
Javaansche letterkunde. Zelfs geschriften, dio om 
hun vorm en hun in- houd bij eerste kennismaking 
zeer dicht bij de Sanskrt letterkunde lyken te staan, 
zooals de Ardjoenawiwaha en de Bharatajoeddha, 
worden door hun inleidingen in deze sfeor van 
magie ge- bracht, en het is waarschijnlijk, dat achter 
het epische verhaal dezer gedichten een cultus 
schuil- gaat van de koningen Er-Langga en 
Djajabhaja, wier geschiedenissen men er in 
epischen vorm in getransponeerd vindt. Ook andere 
eigenaardig- heden, die de hier bedoeldo werken 
vertoonen, zooals de voortdurende horhaling van 
gelyk- soortige stof, de regelmatigo invoeging van 
ero- tische sednes en van verheerlijkende beschr。- 
vingon van personen en plaatsen, vinden in het hier 
geschetste complex van voorstellingen een 
natuurlijko verklaring. 

Aan don nnderen kant moeten wy met deze sfeer 
rekening houdon, wanneor wij de waarde willen 
bepalcn, die de letterkunde voor den Javaan heeft, 
of althnns had, on den indruk, diou zij op hem 
maakt(e). Eerbicd domineert in zijn houding, niet 
smaak of belangstelling. Hij luis- tert veelal naar 
gedichten als een Christen, dio uit den Bijbol hoort 
voorlczen, welks verhalen hem reeds van to voren 
bekend zijn, of, juister wollicht nog, als een 
Katholiek, die de H. Mis bijwoont. De vraag, of hij 
don inhoud van het gesprokeno begrijpt, is he in dan 
van onderge- schikt belang, want hot luisteren heeft 
evenals het reciteeren een waardo op zichzelf; by 
een wajang-vertooning heeft hot ..auditorium" 
veelal zelfs geen kans om hot gesproken woord te 
ver- staan, overatenid als d迷 wordt door allerlei 
nevengoluidon. Wat in het boek staat, is waar, al is 
het ook nog zoozeor iu strijd met de orvaring van 
hot dagelijkscho lovon, on de Babad Tanah Djawi 
is voor horn oven onfeilbaar als voor den 
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orthodoxen Christen de Bijbel/ Zonderlinge en I zelfs 
aanstootelijke verhalen gelden voor hem niet als 
verwerpelijk, al zal hij zich in het dage- lijksche leven 
zelf ook heel anders gedragen. Hij wacht er zich voor 
den inhoud der boeken te pro- faneeren en er critiek 
op uit te oefenen. Hierniee in strijd lijkt het feit, dat 
de Javanen aan het conserveeren van hun boeken 
nooit bijzonder veel aandacht besteed hebben, zoo 
weinig zelfs, dat zij de geheele oude literatuur op 
Java zelf te gronde hebben laten gaan ； echter kan 
men hier op het parallelle geval wijzen van de 
Balische tempels, die evenmin onderhouden plegen 
te worden, doch die men vervangt door een nieuw 
exemplaar, zoo vaak daaraan behoefte bestaat. 

Onpersoonlijkheid der Javaansche literatuur. Als 
statische letterkunde is de Javaansche literatuur zeer 
weinig persoonlijk. Slechts van heel weinig 
geschriften kennen wij den auteur bij name; in de 
meeste van die weinige gevallen zegt de naam ons 
bovendien zoo goed als niets, en moeten wij zelfs 
rekening houden met mystificatie. Waar literatuur 
slechts is een schier eindelooze groei in 
zelfherhaling, is de persoonlijkheid van den auteur 
ook van weinig waarde, doch wordt hem aan den 
anderen kant noch plagiaat, noch het gebruik maken 
van stereotype taal, stijl en beeld- spraak als fout 
aangerekend; hij treedt slechts op als exponent van 
het milieu, waaruit hij voortgekomen is, en als zooda
说 wordt hij ook ge- waardeerd, want zijn 
tijdgenooten nemen niet de moeite om 
bijzonderheden van zijn leven en werken vast te 
leggen. Wat latere geslachten. om- trent oude 
dichters weten te vertellen, is meestal niets dan 
fantazie. Slechts twee boeken zijn be- kend, die ons 
omtrent dichters en hun milieu betrouwbaar en wat 
uitvoeriger inlichten: de Nagarakptagama, die 
waardevoile inlichtingen verschaft over het 
letterkundige leven te Madja- Pahit omstreeks 1365, 
en de Pamantjangah, die over het letterkundige leven 
in de Javaansche kolonie op Bali in de 15de en 16de 
eeuw bijzonderheden verstrekt. Voor het overige 
beschikken wij slechts over enkele incidenteele 
inlichtingen, en pas de vooraanstaande figuren op 
letterkundig gebied van de 19de eeuw, zooals 
Mangkoeneg&ra IV en R4nggawarsit4, zijn ons beter 
bekend, om- dat de cultureele omstandigheden van 
het Javaansche volk dan reeds grondig aan het ver- 
anderen zijn. Van de letterkundigen in het algemeen 
kan men zeggen, dat de priesterlijke aard van hun 
ambt voldoende duidelijk is, dn door- dat van 
sommige dichters uitdrukkelijk vermeld wordt, dat 
zij even goed met de religie als met de letterkunde te 
maken hadden, b.v. van Prapan- tja, en doordat 
daarop wijst de titel poedjingga, vroeger als 
bhoedjangga de naam van een bepaald soort priester, 
later de aanduiding van den hofletterkundige, dn 
doordat van den Malang bekend is, dat hij voor den 
aanvang van een wajang-voorstelling offers opdraagt 
aan de voor- vaderen. Voorbereiding tot de 
uitoefening van het beroep van letterkundige in den 
vorm van een leven van ascese en het ondergaan van 
een inwijdingsceremonieel is noodig, of althans ge- 
wenscht, om de bijzondere magische kracht te 
krijgen, die noodig is om aan het werk een diepen zin 
(rasa) te kunnen geven, zooals b. v. van Da- woeh 
Bale-Agoeng verteld wordt in de Paman-' tjangah. 
Men zegt, dat R&nggawarsitfi, de laatste poedjangg^ 
geweest is, die de wahjoe (goddelijke 

inspiratie) had, en die dus echt-Javaanscho boeken 
kon schrijven. Specialisatie op letterkundig gebied 
was onbekend； elk dichter were! geacht den 
geheelen cyclus der Javaansche wetenschap- pen te 
beheerschen en allerlei literaire vormen te kunnen 
hanteeren, terwijl hij, wanneer hij als dalang optrad, 
bovendien de techniek van het wajang-spel moest 
kunnen beheerschen, het- geen insluit, dat hij van de 
Javaansche muziek op de hoogte moest zijn voor de 
leiding van het orkest. De vorst gebruikte voorts 
zijn letterkun- dige(n) voor het opstellen van 
staatsstukken, voor het voeren van correspondentie, 
voor het berekenen van gunstige dagen, en 
soortgelijke practische werkzaamheden. Een 
hoogen rang in het maatschappelijke leven schijnen 
de letter- kundigen in het algemeen intusschen niet 
be- kleed te hebben. 

Het milieu der Javaansche literatuur. Over de 
vraag, uit welk milieu de verschillende Javaansche 
literatuurproducten voortgekomen zijn, is weinig 
met zekerheid te zeggen. In het algemeen mag men 
wel aannemen, dat de slechts mondeling 
overgeleverde letterkunde tot de wel van plaats tot 
plaats varieerende, maar niet bepaald aan e6n plaats 
gebonden volksletterkunde be- hoort, met 
uitzondering van de lakon's, al neemt men ook 
daarvan wel aan, dat er veel volksver- halen in 
verwerkt zijn geworden. Een deel van de 
geschreven letterkunde moet, blijkens zijn ge- 
schiedenis, in nauwe relatie hebben gestaan tot den 
hofkring, aangezien de ondergang van een kraton 
steeds het verlies van een groot aantal geschriften 
ten gevolge blijkt te hebben gehad. Ook positief 
weten wij, dat de Javaansche kra- ton's centra van 
letterkundig leven zijn geweest, voor den Hindoo-
Javaanschen tijd uit do bclang- wekkende 
mededeelingen van Nagarakytagamn 842, 90七 9], 
93 en 94, voor den lateren tijd uit degegevens 
omtrent de werkzaamheden der poe- djangga's. Een 
en ander is trouwens in overcen- stemming met het 
feit, dat de dichters hun kracht tot het overwinnen 
van magisch gevaar, dat zich bij hun werk zou 
kunnen voordoen, herhaaldelijk aan den koning 
zeggen te ontleencn, en dat zij met hun werk op 
magische wijze den bloei speci- aal van het 
koningschap bevorderen willen. De kraton-
Ietterkunde bestaat op haar beurt weer voor een deel 
uit geschriften, die hetzij van zulk een moeilijke taal 
en conatructie zijn, hetzij zich zoozeer beperken tot 
de behandeling van theolo- gische, philosophische 
en andere wetenschappe- 】ijke onderwerpen, dat 
zij als Jiteraire werken slechts voor een publiek van 
priester-geleerden bestemd kunnen zijn geweest, en 
voor een ander deel uit verhalen, die zich in de 
riddermaatschap. pij afspelen en zeker prim air voor 
haar geschreven zijn geworden. Naast de 
hoofdkraton zullen ook de residenties der 
landedellieden wel steeds haar letterkunde hebben 
gehad, te oordeelen miar hetgeen wij ook in onze 
dagen nog in Java en Bali waarnemen, doch 
uiteraard zullen hierin de producten van priester-
geleerden van minder belang zijn geweest en de 
ridderromans en ge- schiedverhalen op den 
voorgrond gestaan hebben. In de derde plaats zijn 
voor het letterkundig leven van belang geweest de 
kloostergeineenschap- pen, de mandala's van den 
tijd van Voor-In- dischen invloed en pesantrdn*8 
van den Moham- medaanschen tijd, meestal 
vrijheerlijk en aan do wisselvalligheden van het 
politieke leven dus 
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minder blootgesteld dan de kraton*s. Mon krijgt den 
indruk, dat de hier bloeiende letterkundo veel 
minder aan 66n plaats en aan 66n tijdvak gebonden 
was dan de letterkunde der kraton's en der 
residenties van landedelen, en dat ook de straks te 
vermelden tegenstelling van Oost- en Midden-
Javaansch voor haar in veel mindere mate geldt; 
voorts, dat in de ma口dal&'s de wissel- werking van 
Voor-Indischen invloed en oud- inheemsche cultuur 
intensiever geweest is dan in de kraton's, waar het 
contact met het buiten- land het stevigst was, terwijl 
daarentegen in den Mohammedaanschen tijd in de 
pesantrdn's een ge- leidelijk toenemende invloed 
van den Islam te bespeuren valt, dien men niet in die 
mate in de kraton's aantreft. Intusschen kan men zich 
over deze kwesties niet voorzichtig genoeg uitlaten. 
Het is lang niet altijd mogelijk van een of ander boek 
het milieu van herkomst te bepalen. Voorts zullen 
stellig de grenzen tusschen kraton, residen- tie van 
een landedelman en kloostergemeenschap niet al te 
scherp getrokken mogen worden, zooals blijkt uit 
het feit, dat een typisch kraton-pro- duct als de 
kakawin Ardjoenawiwaha in kloos- ters 
overgeschreven is geworden. Met de kwestie van het 
milieu van herkomst is het dus zoo ge- steld, dat zij 
eer voor toekomstige studies over de Javaansche 
letterkunde en haar geschiedenis in het oog 
gehouden moet worden, dan dat wij thans reeds onze 
indeeling en behandeling der stof er naar zouden 
kunnen orienteeren. 

Chronologie der Javaansche literatuur. Met het 
statische karakter der Javaansche cultuur hangt 
samen, dat de Javaansche literatuur over het 
algemcen even tijdloos is als zij ons onpersoonlyk is 
gebleken. Verreweg de meeste boeken dragen geen 
jaartal, omdat dat er nu eenmaal even wei- nig toe 
doet als de identiteit van den auteur; en daar zij 
verder grootendeels in stereotype dich- tertaal 
geschreven en dcrhalve moeilijk op grond van de 
taal te dateeren zijn, kan men veelal zelfs niet gissen, 
uit welken tijd zij zijn. Vooral geldt dit van de 
geschriften der maij(^ala-letterkunde, omtrent 
welker ouderdom de deskundigen zich een 
8peelruimtc plegen te nemen van enkele hon- 
derclen jaren, en dat op een totalen ouderdom der 
Javaansche literatuur van duizend jaar! Wat do 
kraton-letterkunde betreft, haar producten laten zich 
iets geniakkelijker in tijdvakken indeelon of inct een 
of under jaartal verbindcn, omdat wij daarbij in velo 
gevallen van de voorlichting der politieke 
geschiedenis van Java gobruik kunnen maken. Wij 
kunnen met botrekking tot haar vior tijdvakken 
onderscheiden: 1 °. het Oud-Midden- Javaansclio of 
Bir&boc(Joer-tijclvak (van ? tot 土 925); 2°. het 
Oost-Javaansche tijdvak (van + 900 tot 土 1525), 
met als afdeolingen den vodr-Er-Langga'schen tijd 
(土 900—1006), den tyd van Er-Langga on Kaijiri (
土 1030 — 士 1225), den bloeityd van Singhasari on 
van Madja-Pahit (土 1275 — ± 1375), en den tijd na 
1375; 3°. het Balische tijdvak (van 土 1340 tot 
heden); 4°. het Nieuw-Midden-Javaansche tijdvak 
(van ? , in ioder geval van 1*100, tot heden), waarin 
si nds het midden van do 18de eeuw een Soerakarta- 
scho en een Jogjakartasche letterkundo to onder-
scheiden zijn. De letterkunde van het sub 1°. 
bedoelde tijdvak is ondergegaan mdt het rijk van 
Midden-Javft, dat in die eeuwen bloeide; wy kennen 
noch haar anrd, noch haar omvang, noch haar 
samonhang met de letterkunde van Oost- 

Java en van het Midden-Java van na 1600, maar er 
zijn gegevens, die er op wijzen, dat er toe be- hoord 
heeft het zeer fraaie Oud-Javaansche ge- dicht 
Ramajai^a, dat zich in vorm, taal en stijl in vele 
opzichten van de andere Oud-Javaansche kakawin*s 
onderscheidt. De oudste letterkunde van het tweedc 
tijdvak is vermoedelijk eveneena te gronde gegaan 
ten gevolge van de catastrophe van 1006, waarover 
de inscriptiea van den Cal- cutta-steen ons inlichten. 
Voor ons is dus de oudste Javaansche letterkunde, 
wanneer wij het niet met zekerheid te dateeren 
Ramajaija buiten beschouwing laten, die van den 
tijd van Er- Langga, doch deze is in haar soort zoo 
perfect, dat wij er veilig een lange reeks van 
prototypen aan mogen toekennen； de reeds 
vermelde be- werking van het Voor-Indische epos 
Mahabharata in Oud-Javaansch proza en het gedicht 
Ardjoenawiwaha, dat in epischen vorm den le- 
vensloop van koning Er-Langga beschrijft en dat 
wellicht bij gelegenheid van zijn huwelijk ver- 
vaardigd is geworden, behooren er toe. Met den 
ondergang van Madja-Pahit verdwijnt deze let-
terkunde van Oost-Java zelf, doch in den bloei- tijd 
van Madja-Pahit op Bali ingevoerd, blijft zij daar, zy 
het in eenvoudiger vorm, voortleven en zich verder 
ontwikkelen； aan deze overplanting alleen hebben 
wij het te danken, dat ons de Oud- Javaanscho 
letterkunde in vrij gaven vorm be- waard is 
gebleven.Ook do Midden-Javaansche letterkunde, 
die ten gevolge van den val van Madja- Pahit en de 
verplaatsing van het centrum van de politieke macht 
naar Mataram omstreeks 1600 weer naar voron 
komt, verraadt in haar vormen en in haar 
samenstelling een aanzienlijken invloed van Oost-
Java, doch de traditioneele op- vatting, dat zij een 
voortzetting is van de letterkunde van Oost-Java, 
kan niet gehandhaafd worden； het is een typisch 
locale letterkunde, die vele toevoegselen van buiten 
geannexeerd en aan zich geassimileerd heeft, maar 
die zoozeer van de letterkunde van Oost-Java 
verschilt, dat de 16de eeuw, die tusschen den tijd van 
Madja-Pahit en dien van Mataram ligt, dit verschil 
niet overbrug- gen kan. Van de geschiedenis van. het 
vierde tijd- vak is weinig bekend, met uitzondering 
dan van de 19de en 20ste eeuw. 

Voor do fixatie van een aantal afzonderlijke 
geschriften kunnen wy gebruik maken van mang- 
gala's, chronogrammen en jaartallen, mededee- 
lingen in andere geschriften, en interne evidentie. 
De manggala*g, waarover reeds gesproken is ge-
worden, zijn voor de chronologie der Javaansche 
letteren van belang in die govallen, dat de er in 
vormelde vorst met behulp van gegevens tier po- 
litieko geschiedenis te dateeren is; zoo is te be- 
wijzen, dat de Oud-Javaansche Mahabharata- 
bewerking van omstreeks 1030 is, omdat de ge-
gevens van haar manggala's op Er-Langga als een 
machtig koning wijzen. Een chronogram, Javaansch 
sengk&la of tjandrasengk&Ia, van Sanskpt 
sjakakala, Sjaka-jaartelling (beginnende met 78 
A.D.), is een serie woorden, die alle een zekero 
cijferwaarde hebben, zoo gerangschikt, dat zij te 
zamen hot [omgekeerde] jaartal vormen [on met hun 
begripsinhoud do gebeurtonis van het jaartal in 
kwestie symbolisch of in geheimtaal inodedeelon; 
b.v. rasa roepa dwi sjitangsjoe, „als het ware twoo 
manen vormende", = 1216 Sjaka of 1294 A.D., 
omdat rasa = 6, roepa = 1, dwi = 2 en sjitangsjoe = 
1 is, en omdat de koning, op 
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wiens optreden dit jaartal slaat, schoon was en 
weldadig aandeed als de maan, dus om zoo te 
zeggen een tweode maan vormde]. Veelal komen 
jaartallen in cijfers slechts voor in samenhang met 
een chronogram, en slechts in een minder- heid van 
gevallen zelfstandig, zoodat wy er wel een 
verschijnsel in mogen zien van jongeren datum. Nu 
brengt de interpretatie van manggala's en 
chronogrammen vaak groote moeilijkheden met 
zich mee, zoowel voor Westersch-geschoolde als 
voor Javaansche geleerden, en het is dus geen 
wonder, dat de eene groep veelal niet verder komt 
dan het plaatsen van een vraagteeken, en dat de 
andere groep de fantazie te hulp heeft geroepen om 
hiaten in haar kennis aan te vullen. Voorts heeft 
men aan vermelding in andere geschriften alleen 
dan iets, wanneer zich niet de moeilijkheid 
voordoet, dat men tusschen twee of meer geschrif-
ten van denzelfden naam te kiezen heeft, en aan 
interne evidentie, wanneer er in een boek feiten 
vermeld worden, die buiten de normale orde van 
zaken in een statische maatschapprj vallen. Vaak 
doen zich deze gevallen echter niet voor. En dus 
kan men zeggen, dat het materiaal ter fixeering van 
de afzonderlijke geschriften der Javaansche 
literatuur, alles bij elkaar genomen, schamel is, 
moeilijk hanteerbaar en weinig betrouwbaar, en dat 
het als basis voor de inrichting van een Javaansche 
literatuurgeschiedenis nauwelijks in aanmerking 
kan komen. Intusschen geven ons de jaartallen 
slechts zelden inzicht in den samenhang van de 
verschijnselen der Javaansche letter- kunde, 
statisch als de Javaansche cultuur is, en wij 
behoeven dus de zeldzaamheid er van niet al te zeer 
te betreuren, zoomin als wij de waarde van de 
weinige betrouwbare jaartallen, die er zijn, mogen 
overschatten. 

Literaire vormen. Naar den vorm kunnen wij de 
werken der Javaansche literatuur indeelen in： 
kakawin's, gedichten in m&tj&pat-maten, ge- 
dichten in tengahan-maten, lakon's, stukken in 
vertaalproza, andere vertellingen en andere ver- 
handelingen of mededeelingen. K a k a w i n's zijn 
gedichten in versmaten der Sanskpt kawja- 
letterkunde. Zij bestaan uit een onbepaald aan- tal 
zangen, die op hun beurt een onbepaald, doch 
meestal niet zoo groot aantal strophen bevatten van 
vier regels van denzelfden metrischen bouw； 
onder metrischen bouw is te verstaan: het voor den 
zang en voor de wijze, waarop de strophen 
gezongen worden, specifieke aantal lettergrepen en 
de specifieke wijze, waarop korte en lange let-
tergrepen elkander opvolgen. Ondanks het feit, dat 
het begrip „lange vocaal" of „lange letter- greep" 
het Javaansch vreemd ofnagenoeg vreemd is, heeft 
men op Java een opmerkelijke vaardig- heid in de 
toepassing van de Voor-Indische regels der 
prosodie bereikt, zooals dat trouwens ook het geval 
is met de toepassing van Voor-Indische stijlfiguren; 
het gebruik van een kolossaal aantal Sanskrt 
woorden heeft geholpen om deze discre- pantie 
tusschen de eischen van de metriek en de 
eigenaardigheden van de taal te overbruggen, doch 
uiteraard is de toegankelijkheid van deze gedichten 
voor de groote massa er niet beter op geworden. In 
de k i d o e n g's, gedichten in matj&pat en 
tongahan, speelt de lengte der lettergrepen geen rol; 
strophen van dit soort zijn ge- bouwd volgens een 
voor eike zangwijze specifiek schema, dat het 
aantal versregels per strophe, het aantal 
lettergrepen per versregel en de vocaal 

van elke laatste lettergreep van een regel aan- geeft; 
het verschil tusschen en tenga- 
han is, dat in rflatj&pat slechts 岛n schema per zang 
gebruikt wordt, terwijl in tengahan twee of drie 
schema^ tegelijkertijd gebruikt worden, maar in 
regelmatige afwisseling van strophen- paren, 
aabbaabb enz. of aabbccaa b b c c enz., en het geheel 
ingeleid wordt door zgn. kawitan-strophen 
(praeludium), eveneena in eigen versmaat. In dit 
verstype, waarin noch rijm, noch rhythme een rol 
speelt, maar dat men steeds in verband met 
gezongen voordracht zich moot voorstellen, is het 
grootste deel der Javaansche geschriften 
geschreven. Een 1 a k o n is de tekst van een 
tooneelvertooning, zooals deze gesproken wordt 
door den ^alang of spelleider. Naar vasten regel is 
hij samengesteld o.a. uit be- schrijvende gedeelten 
of rerenggan's in archa- iseerende taal, gesprekken 
of potjapan's in de taal van het maatschappelijk 
verkeer der be- schaafde kringen, grollen of 
banjolan's in veelal triviale taal en soms zelfs in het 
Maleisch of het Nederlandsch, en recitatieven of 
soeloek's, in kakawin-versmaten, het eenige 
onderdeel van de lakon in gebonden rede. Al staan 
de opzet en de indeeling van den tekst van te voren 
vast, toch improviseert de ^alang hem voor elke 
gelegen- heid opnieuw; daardoor is de lakon langen 
tijd buiten de geschreven letterkunde gebleven. Het 
vertaalproza speelt in de Javaansche literatuur een 
zeer belangrijke rol. Men kan on- derscheiden 
vertalingen en paraphrasen van Sanskpt teksten en 
paraphrasen. van Javaansche gedichten. In de 
vertalingen uit het Sanskrt kan men de verschillende 
phasen onderscheidcn van woord-voor-woord-
vertaling tot vrije vertaling aan de hand van eenige 
ingestrooide citaten, wel als reap, begin- en 
eindpunt van een javanisee- rende ontwikkeling 
beschouwd (Goris)； zeer be- langrijke werken, ala 
de Oud-Javaanscho Mahii- bharata-bewerking, het 
Oettarakaij^a, het Brah- mai?^apperajja, behooren 
tot dit genre. Veol minder belangrijk zyn, 
behoudens een uitzon- dering als de Pararaton, de 
paraphrasen van Javaansche gedichten, die, haar 
prototypen op den voet volgende, blijkbaar vooral 
dienen om hun, die het Kawi, de Javaansche 
dichtertaal, niet beheerschen, den inhoud der 
gedichten toegan- kelijk te maken. In het aJgemeen 
kan men zeggen, dat de kakawin's het dichtst bij de 
Voor- Indische letterkunde staan, en dat de 
gedichten in m&tj&pat en tengahan bij voorkeur 
meer Javaansche onderwerpen behandelen； een 
scherpe grenslijn is echter niet te trekken, en ten 
aanzien van het proza laat zich zulk een onderscheid 
in het geheel niet maken. 

Enkele aanvullende opmerkingen over de voor- 
naamsle werken der Javaayische literatuur. Ecn 
indruk van de verschillendo genres, die in do Ja-
vaansche literatuur vertegenwoordigd zijn, geeft het 
artikel in deel II, p. 587 sqq., van deze En- 
cyclopaedie. Inhoudsopgaven van de voornaam- ste 
Javaansche geschriften en de noodige bibli- 
ographische byzonderheden geven A. C. Vreedc's 
Catalogue van de Jav. en Madoer. HSS. der 
Leidsche Univ. Bibliotheek (Leiden 1892) en Dr. H. 
H. JuynbolPs supplementen op dezen catalogus van 
1907 en 1911. Daarnaar on naar de hierboven 
vermelde publicaties van Berg en van 
H. B. Sarkar, waarbij men echter raadplego de 
recensies in Djaw&, Jrg. 9, p. 234 sqq., reap, in 
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De Indische Gids, 1935, p. 637 sqq., en in Annual 
Bibliography of Indian Archaeology, deel IX, p. 39 
8qq., zij verwezen, omdat de ruimte hier slechts 
toelaat eenige aanvullende bijzonderheden te geven 
aan de hand van het ondorzoek der laatste jaren. 

Van de nog niet gepubliceerde boeken van de 
Oud-Javaansche Mahabharata-bewerking wordt 
xthans het Bhisjmaparwa in tekst gepubliceerd in 
deel 7 der Bibliotheca Javanica door Gonda, die een 
gedeeltelijke vertaling en opmerkingen over den 
tekst uitgaf in hetTijdschr. v. Indische taal-, .land- en 
volkenkunde, LXXV, p. 36 sqq. Op volledige 
uitgave en behandeling wachten thana nog het 
Sabhaparwa, het Oedyogaparwa en het 
Swargaroha^iaparwa. Over de inleidende Sanskpt 
verzen der parwa's en hun herkomst schreef Sylvain 
Levi in The Golden Book of Tagore, Calcutta 1931, 
p. 292 sqq., en in Sanskrit Texts from Bali, Baroda 
1933. Een verhandeling van Berg, waarin getracht 
wordt te bewijzen, dat de Oud- Javaansche 
Mahabharata-bewerking tot stand gekomen is onder 
koning Er-Langga, doch dat sommige stukken van 
jonger datum zijn, waarin verder de kwestie, of het 
Mahabharata op Java al dan niet compleet geweest 
is, onbeslist wordt gelaten, en waarin ten slotte het 
Oettarak旬da met het Mahabharata op een lijn 
gesteld wordt, verschijnt vermoedelijk in de Bijdr. 
tot de taal-, land- en volkenkunde v. N.-I. (BKI). Van 
de tot den Mahabharata-cyclus behoorende 
kakawin's vertaalden Poerbitjarftk& en Hooykaas de 
Bha- ratajoeddha voiledig in Dj&wa, Jrg. 14, p. 1 
sqq. Het onderzoek van de Javaansche Mahabharata- 
literatuur, die niet op Voor-Indische prototypen 
teruggaat, vond voortgang door Prijohoetomo's 
publicatie van de Nawaroetji en de daarmee sa- 
menhungende teksten met vertaling resp. in- 
houdsopgave en aanteekeningen (Groningen 1934), 
en door SwellengrebeFs behandeling van de 
Korawasjrama (Santpoort 1936). De teksten van hot 
Brahmaij(,]apoeraija werden uitgegeven door 
Gonda (Bibl. Jav. 5), met uitvoerigo aan- 
teekoningon, een vertaling van den prozatekst (BibJ. 
Jav. 6), en een verhandeling over den aard van den 
tekst in Acta Orientalia, XI, p. 218 sqq. Eveneens 
van Gonda's hand verscheen een uitgave, met 
vertaling en bespreking, van het Agastyaparwa, in 
BKI. 90, 92 en 94, afzonderlijk uitgegeven in 1936. 
Door Hooykaas werd, eerst in een dissertatie van 
1929, later, in 1931, door een uitgave in tekst en 
vertaling van do Tantri Kamandaka (Bibl. Jav. 2), de 
Oud-Javaansche bewerking van het Voor-Indische 
Pantsjatantra behandeld. Poerb&tjar&kfi. 
publiceerdo van de ^akawin Smaradahann, welker 
herkomst nog steeds onzeker blijkt te zijn, den tekst 
en een go- deeltolyko vertaling in deel 3 van de 
Bibliotheca Javanica, terwijl hij als deel 4 van dezo 
serio in tok»t en vertaling do kakawin Nitisjastra 
deed verschijnen, en de kakawin Nirarthaprakpta in 
tekst on vertaling het licht zal doep zien in do 
Gaekwad Oriental Series van Baroda Van de the- 
ologische literatuur, door Goris ten.aeele toegan- 
kelijk geinaakt (diss.), en waarvan Sylvain L6vi 
eenige specimina heeft uitgegeven in zijn Sanskrit 
Texts from Bali, Baroda 1933, heeft laatstelyk 
vooral Zioseniss werk gemaakt; van (lions hand 
verschijnen binnenkort eon uitvoerige studio over de 
gegevens van het Oud-Javaansche Wphaspa- 
titattwa en soortgelijke geschriften in BKI., en 

een uitgavo van den tekst van het Wphaspati- tattwa 
met vertaling in de Gaekwad Oriental Series. De 
Mohammedaansch-gerichte letterkun- de heeft de 
belangstelling gehad van Pigeaud, die in deel 72 van de 
Verhand. Batav. Gen. een .... uitvoerige inhoudsopgave 
van de boeken Tjabo-\_ lang en Tjentint 
.deed.yerschijnen, en van Zoet- ffiiilder, die in zijn 
omvangrijke verhandeling over Pantheism© en 
Monisme in de Javaansche Soeloek-Litteratuur 
(Nijmegen 1935) een aantal stukken van panthelstische 
strekking uitgaf, vertaalde en van commentaar voorzag. 
De Javaansche historische literatuur is nader toegan- 
kelijk geworden door Berg's uitgave van den tekst van 
de Rangga Law^_(Bibl. Jav. 1), de / . Harsja- Widj aja
 §8), de Pamantja- 
ngah en de BabacTBlabatoeh (resp. Jav.-Balische hist, 
geschriften No. 1 en 2 van de Kirtya Lief- rinck-van der 
Tuuk), en door van den Berg's > uitgave en vertaling 
van het eerste deel d竺 So-^^ randaka (diss. Leiden 
1936). Van het boek PrS,- n&tjitra, dat men eveneens 
tot de historische literatuur zou kunnen rekenen, al is 
het ook een liefdesgeschiedenis zonder meer, 
verscheen een vertaling van de hand van Berg en 
Prawiraat- madjS, (Santpoort 1930). Ten slotte zij 
vermeld, dat het Kantoor voor de Volkslectuur 
regelmatig voortgaat met het herdrukken van 
Javaansche boeken in goedkoope uitgaven, waardoor in 
de laatste jaren o.a. de Serat R&ina, de Menak en een 
groote serie lakon*s en langendrijA-tekstenx in een 
nieuw gewaad verspreid zijn geworde宏/ 

REES (DANIEL, FRANQOIS, WILLEM VAN), 
geb. 11 Maart 1863 te Soerabaja, waar zijn vader 
resident was. Genoot zijne opleiding te Batavia aan het 
Gymnasium Willem III, vervolgens te 's-Gravenhage 
aan de H.B.S. en ten slotte aan de Indische Instelling te 
Delft 1879-1882, eene periode, waarin zijn vadef ala 
Vice-President van den Raad van Ned.-Indie, Minister 
van Kolonien en lid, daarna Voorzitter, van de 2de 
Kamer der Staten-Generaal een hoofdfiguur was in de 
her- vormingsgezinde, liberale, koloniale staatkundige 
boweging. Na het in 1882 voor den Indischen dienst 
afgelegd examen vertrok de negentien- jarige naar Java, 
waar hij 29 Nov. 1882 werd benoemd tot Ainbt. ter 
beschikking, tijd. Asp. Contr. B. B. in de residentie 
Batavia met stand- plaats Buitenzorg; hier zag hy, 19 
Nov. 1883 benoemd tot Asp. Contr. B.B., zijn vader 
terug bij diens aanvaarding van het Gouverneur Gene- 
raalschap over Ned.-Indie (April 1884). Te Bui- 
tenzorg maakto 蜿 do verwikkelingen mede, wel- ke het 
gevolg geweest zijn van gebeurtenissen, die 
voortvloeiden uit de gespannen verhoudin- gen 
tusschen landheer en opgezetenen van het partic. land 
Tjiomas, die ten slotte ertoe ge- leid hebben dat do G.-
G. zich genoodzaakt zag zijn hoog ambt nedor te 
leggon. [Zie REES (OTTO VAN)]. 

In 1887 ging de jonge Van Rees, na een oogen- blik 
in het belang eener regeling van de verplichte diensten 
toegevoegd goweest te zijn aan den Hoofdinspecteur 
der Cultures, over naar de Al- gemecne Secretarie, waar 
hij in 18SS hoofdeom- mies en in 1891 referendaris 
werd. In 1889 was hy in het huwelijk gotredon met Mej. 
E. Pruys van der Hoeven. 

Aan hot landvoogdelyk kabinet te Buitonzorg hield 
Van Rees' werkzaainheid nauw verband met de 
uitvoerige gedachtonwisseling in den 
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boezem der Regeering over voorzieningon op het 
gebied der groote landbouv-industrie op Java. De 
moeilijkhed^n, die zich hierbij voordeden, gaven 
aanleiding tot eene door den Minister-van Kolonien 
uitgelokte opdracht aan het Lid van den Raad van 
N.I., J. Mullemeister, welke leidde tot het 
voorbrengen van eene ontwerp-grond- 
huurordonnantie. De daarover handelende uit- 
voerige nota, van de hand van Van Rees, is eene 
afspiegeling zoowel van het gewichtig vraagstuk als 
van de door den steller gevolgde werkmetho- de, die 
in latere stukken werd voortgczet. Tegen het 
voorgedragen ontwerp in het bijzonder aan- voerend 
(Nota over de verhuring v. gr. .. n.a. door J. 
Mullemeister samengestelde ontwerp- ord. .. Bat. 
1895), dat de groote landbouwonder- nemers door 
de voorgestelde regeling niet alleen onder zware 
verplichtingen dreigden te geraken maar ook zeer 
afhankelijk zouden worden van ambtelijke 
bemoeienis, verwierp Van Rees eener- zijds de 
vaststelling van ecn minimum-grond- huurprijs, 
anderzyds de afbakening van exclu- sieve 
ondernemersrayons en bakende hij voor het B.B. de 
rol af van voorlichting bij het sluiten, en van toezicht 
op het verloop der overeenkom- sten tusschen 
onderneniers en de In】, bevolking. Voor de 
Industrie kwam het er op aan die belem- meringen 
weg te nemen, welke haar normale ont- wikkeling in 
den weg stonden； voor de Ini. bevolking die euvels 
te bestrijden, aan welke alleen de wetgever een einde 
kon maken； en voor het Bestuur om, door 
blootlegging der gesloten con- tracten te weten, wat 
daarbij omging, ten einde in staat te zi)D, waar 
noodig, tusschenbeide te treden of aan de Regeering 
voorstellen te doen. Deze beschouwing werd door 
den Gouv. Gen. Van der Wyck aanvaard en leidde 
tot de zgn. Fabrieken-ordonn. (Ind. Stb. 1894 no. 87) 
en de nieuwe Grondhuurordonnantie van 1895 (Ind. 
Stb. no. 247), welke, vergezeld van omstandige 
uitvoeringsvoorschriften (Bb. 5084) en voorzien van 
een uitgebreide “Toelichting" ten dienste van het 
publiek en 's Lands dienst van Regee- ringswege 
werd uitgegeven. Tot Gouv. Secretaris benoemd 3 
Mei 1896, vertrok Van Rees in de maand d.a.v. met 
buitenlandsch verlof. Eene erkenning zijner 
verdienste volgde door de toekenning van het 
Officierskruis der Orde van Oranje-Nassau. 
Inmiddels had Van Rees de uitgaaf ter hand 
genoinen van eene Verzameling van Agrarische 
Verordeningen in Ned. Indie (Batavia 1895), welke 
zich echter heeft beperkt tot 2 deeltjes. In Nederland 
weerlegde hij in een af- zonderlijke uitgaaf (*s-
Grav, 1897) „De bezwaren in het Ind. T. v. Recht 
betreffende de nieuwe regeling der zgn. Ini. 
grondverhuur op Java en Madoera". 

Van verlof teruggekeerd, herbenoemd tot Gouv. 
Secretaris, werd hij (10 Jan. 1898) met den 
Hoofdinspecteur der Cultures enz. Van La wick in 
commissie gesteld voor een plaatselijk onder- zoek 
naar de wijze van naleving der voorschrif- ten 
betreffende de verhuring van gronden door Ini. aan 
niet-Inl. op Java en Madoera met opdracht tevens te 
onderzoeken of bedoelde voor- schriften al dan niet 
wijziging behoefden dan wel andere voorzieningen 
op dit gebied behoorden te worden getroffen. Dit 
leidde na plaatsclijke be- eprekingen, critische 
behandeling der voorge- brachte quaestics en 
rapporten, tot de grondig herziene 
Grondhuurordonnantie van 27 Aug. 

1900 (Ind. Stb. no. 240). Inmiddels waren bij de 
ordonnantie in Ind. Stb. 1899 no. 263 nadere 
voorzieningen getroffen tot bescherming van de 
oeconomische belangen der Ini. bevolking bij het 
oprichten en in working brengen van suiker- en 
indigo-ondernemingen. Na de ontbinding der 
Grondhuurcommissie (29 Aug. 1899) bleef Van 
Rees onder de landvoogdij van den G. G. Roose- 
boom als G. S.布 la suite in dezelfde richting 
werkzaam, terzijde gestaan door den sedert 1898 
hem toegevoegden contr. le k】.S. de Graaff. Dit 
leidde tot eene samenwerking op agrarisch en 
daarmede samenhangend gebied, waarvan de 
uitkomsten zijn neergelegd in voor ,s Lands dienst 
bestemde nota's, inhoudende de wording, toepassing 
en ontwikkcling der bestaande, als basis voor 
toekomstige wetgeving enz. Tot deze nota's, waarbij 
het haast ondoenlijk is het aandeel der schrijvers 
afzonderlijk vast te stellen, behooren de hiervoor 
genoemde over de grondhuur (1895), over de 
ontginning van grond door Ini. op Java en Madoera 
(1898), de geschiedk. nota over de Eur. 
tabaksindustrie in de Gouvernemcntslanden op Java 
en Madoera (1898), over den invloed van de 
particuliere suikerindustrie op de teelt van Ini. 
voedingsgewassen (1898), over het oprichten en 
inwerkingbrengen van suiker- en indigo- 
ondernemingen op Java en Madoera (1898); over de 
werk- en leveringscontracten enz. (1900); 
bcscheiden over herziening van het Landhuur- regl. 
Jav.-Vorstenl. (1903); over de conversie van 
communaal in erfelijk individueel bezit en over de 
vervanging van erfelijk individuee) bezit door 
eigendom. Eindelijk over den afstand van 
staatsdomcin met het recht van eigendom en met het 
recht van erfpacht alsmede het recht van den Staat 
op den grond, alle in ] 902, en sedert mee- rendeels 
in verband met nieuwe voorzieningen voortgczet. 
Voorts nog andere, b.v. over de in- stelling der 
betrekking van Hoofdinspecteur der Cultures 
(1903), en vooral de omvangrijke mono- grafieen bij 
de behandeling van ,,de Staats-ar- menzorg voor 
Europeanen in Ned.」nd.'' en ,,hct pauperisme onder 
de Eur. in samengesteld inzonderheid met het oog 
op de voor dat onder- werp ingestelde commissie 
(G. B. 29 Juni ] 902 no. 9), waarvan Van Rees 
voorzitter, De Graa任 secretaris was. Bij deze 
werkzaamheid shut aan de verordening betreffende 
de uitgifte van do- meingrond voor den kleinen land- 
of tuinbouw voor minvermogende Eur. cn m.d.g. in 
bruik- Icen, welke regeling in 1904 plaats maakte 
voor die in Ind. Stb. 1904 no. 326 tot afstand van 
grond in erfpacht met Staatscrediet voor hetzelfde 
doel. 

In J 903 benoomd tot Directeur van B.B., hief 
Van Rees, krachtig bijgestaan, dit bureau op tot een 
volledig voor zijn taak geschikt departement. Hij 
behield de Iciding toen hij onder den Gouv.- Gen. 
Van Heutsz tot Algemeen Secretaris werd benoemd 
(8 Mei J 905), tot dat hij — na inmiddels met kort 
verlof naar Europa te zijn geweest —in 1908, eerat 
als lid (24 April) en eenigo maanden later als Vice-
President, zitting nain in den Raad van N.-I. 

Inmiddels had het reeds in J903 gerezen denk- 
beeld om, met behoud v.z.n. der bestaande grond- 
slagen, de agrarische verordeningen voor de Gouv. 
landen op Java en Madoera bij te werken on to 
herzien, geleid tot voorstellen, die in 1907 in handen 
werden gesteld van eene door Mr. C. Th. van 
Deventer voorgezeten, in Nederland inge- 



REES (DANIEL, FRANQ01S, WILLEM VAN)—GELE KOORTS. 1703 

 

 

stelde commissie. In 1911 was de Commissie met I 
haar omvangrijken arbeid gereed, doch in ver- I band 
met gewijzigde inzichten hecft deze aange- ! 
legenheid geen voortgang gehad. 

In 1914 (3 Sept.) op verzook gepensionneerd, is 
Van Rees lid van het bestuur en alg. seer, van den 
Raad van Boheer van het Koloniaal Insti- tuut 
geweest (1915)； daarnaast was hij lid van het 
bestuur der Maatschppij tot bevord. v. h. Natuurk. 
onderzoek in de Nederl. Kolonien. 

Zijn bijzondere gaven blonken opnieuw uit als 
Ondervoorzitter der Permanente Commissie voor de 
internationale mandaten van den Volken- bond te 
Gendve (1921), uit welken tijd dagtee- kent zijn werk 
over „Les mandats internationaux (1927 et 1928)^^. 
Hij woonde te Montreux, waar hij den 31 Oct. 1934 
overleed, bijzonder gewaar- deerd om zijn scherp 
inzicht, waardoor hij een belangrijk en veelal 
bealissend aandeel in de werkzaamheden dier 
commissie heeft gehad. 

Van Rees was Commandeur in de orde van den 
Ned. Leeuw, Groot-Officier in die van Oranje- 
Nassau en Commandeur in de orde van den Rooden 
Adelaar van Pruiscn/ 

KNOKKELKOORTS (DENGUE) (Aanv. DI. II 
en DI. VI of suppl.-afl. biz. 747). De verwekker van 
de dengue is een filtreerbaar virus, d.w.z. het is zoo 
klein, dat het microscopisch niet aantoon- baar is en 
de fijnste bacterienfilters passeert. Het komt in het 
bloedserum van den patient voor gedurende de 
incubatie en de eerste drie ziekte- dagen. In vacuo 
gedroogd is het lang houdbaar. De mug, die het 
geinfecteerde bloed opzuigt, is eerst na 12 dagen in 
staat de infectie over te brengen. Men noemt deze 
periode de „extrinsic incubation". 

In verschillendc deelen der wereld is de over- 
brenging door Aiides experimented vastgesteld. In 
Ned.-Indiii gcschiedde dit door Mertens bij 
Europeesche recrutcn in Tjimahi; in Amsterdam zyn 
zulke proeven vcrricht door Schiiffner en zijn 
inedewcrkers met inuggen, die blood van dongue- 
patienten in Medan hadden gezogon en, vervolgens 
naar Amsterdam gezonden, daar in staat bleken, bij 
vrijwiHigers door stoken de ziekto teweeg te 
brengen. Deze experimenten hebben in het bijzonder 
bewijskracht, omdat in Nederland de ziekte van 
nature nict voorkomt. Daarbij bleek, dat behalve do 
Aiides Aegypti ook de, Acdes albopictus de infectie 
kan overbrengen. 

GELE KOORTS. De van ouds bekende gele 
koorts-Jiaarden op de wereld zijn do oostkust van 
tropisch Z.-Anierika en do westkust van tropisch 
Afrika. Over de vraag, of do gele koorts door den 
slavenhandel van Afrika naar Amerika is ver- 81co])t 
of dat doze ziekto daar reeds was, toen Columbus 
Amerika ontdokto, loopon do meeningen uitcen. De 
eerste groote stap in do ontwikkeling van onze kennis 
van do gele koorts were! gedaan, toon omstrecks 
1900 door Ainerikaansche onder- zoekers, Reed, 
Carrol, Lazcar, Agremonte in Cuba door proeven op 
menschen word vastgesteld, dat de gelo koorts wordt 
ovorgebracht door de steek van een mug: de Aiides 
Aegypti (destijds Stego- myia fasciata geheeten). Eon 
tweedo groote schrede was do ontdekking omstreeks 
1927, we- derom door een Amerikaanscho 
commissieStokes, Hudson en Bauer, nu in West-
Afrika, dtit gele koorts wordt veroorzaakt door eon 
filtreerbaar virus, d.w.z. een sxnetstof van zoo kleino 
afme- ting, dat zij microscopisch nict zichtbaar is en 

de fijnste bacteriefilters passeert. Door deze 
onderzoekerg werd tevens do ontvankelijkheid van 
bopaalde proefdieren (apen) vastgesteld, waardoor 
de gele koorts voor experimented onderzoek 
toegankelijk werd. 

De gele koorts is een acute koortsige ziekte, 
welke aanvangt in den regel 3—5 dagen nadat de 
infectie door steken van geinfecteerde Aedes is tot 
stand gebracht. De ziekte begint plotseling met 
hooge temperatuur (40° C en hooger), ge- voel van 
zwaar ziok zijn, hoofdpijn, lichtschuw- heid en 
gevoel van druk achter de oogbollen, heftige 
lendenpijn (coup de barre), soms maag- pijn en 
braken. Na 2 X 24 uur daalt in. den regel de 
temperatuur, om bij de zwaarverloopen- de gevallen 
na enkele dagen weer te stijgen. Nu verandert het 
ziektebeeld, het braken wordt heviger en het 
braaksel ziet zwart door vermen- ging met bloed 
(vomito negro). Er ontstaat geelzucht en er treden 
behalve in de maag bloe- dingen op in huid, 
slijmvliezen en lichaamshol- ten. In de urine vindt 
men veel eiwit en galkleur- stoffen en onder 
uraemische verschijnselen gaat de patient na 5—10 
dagen te gronde. De sterfte van de typische gevallen 
is 90%, Vaak echter verloopt de ziekte abortief, 
waarbij het bij het eerste stadium blijft en de patient 
daarna geneest. 

De meest typische afwijkingen, die na den dood 
in de organen worden gevonden, zijn de genoem- de 
blocdingen in de maag en de afwijkingen in de lever. 
Hier vindt mon vettige degeneratie en necrosen en 
de door Torres beschreven insluitsels in de kernen 
der levercellen, die kenmerkend zijn voor de ziekte. 

Het virus komt bij patienten voor in het 
bloedserum in zoodanige concentratie, dat 1 mil- 
lioenste cubiek centimeter bloed soms voldoende is, 
om bij een gevoelig proefdier (aap) een doode- lijke 
infectie teweeg te brengen. Het virus is in het bloed 
van den patient echter alleen aanwezig gedurende de 
incubatie en de eerste drie ziekte- dagen. In 
gedroogden toestand en bij lage temperatuur 
bewaart het langen tijd zijn smetkracht. De mug, die 
besinettelijk bloed van een gele- koorts-lyder heeft 
gezogen, kan eerst na 12 dagen de ziekte op een 
gezondo door de steek overbrengen. 

Het is gebleken, dat behalve apen ook witte 
muizen (Theiler) govoelig zijn voor gele koorts. Het 
virus verandort by doorgang door de muis van 
eigenschappen, het wordt zgnd. „neuro- troop** 
d.w.z. het vortoont affiniteit voor het ccntralo 
zonuwstelscl, de muizen sterven alle aan een 
encephalitis. Hot is dan echter niet meer be- 
smettelyk voor don mensch, terwijl het den mensch 
wel tegon de ziekto immuniseert. Hier- van wordt 
gebruik gemaakt door menschen met zulk 
muizenvirus tegen gele koorts te vaccineo- ren (iets 
dergelyks dus als hetgeen geschiedt bij vaccinatio 
tegen hondsdolheid met rabies virus, dat door 
konijnon of apen is gevoerd). 

Ook in ander opzicht maakt men van de muis 
gebruik, nl. voor epidomiologisch onderzoek. Een 
doorgeinaakte gelo koorts nl. maakt den mensch 
voor zijn verdere loven tegon do ziekte immuun. 
Zulke menschen hebben in het bloed beschermen- de 
stoffen. Wanneer mon proefdieren (muizen) 
virulente gele-koorts-smetstof gemengd met zulk 
serum inspuit, worden de dieron niet ziek, terwijl de 
alleon met golo koorts virus geente controle- dieren 
alle stervon. Door middel van zulke „ mouse 
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tests', kan men nu heele bevolkingsgroepen on- 
derzoeken op het voorkomen van immuunstoffen 
tegen gele koorts in het bloedseruni. Uit deze 
onderzoekingen is komen vast te staan, dat de gele 
koorts endemisch is in groote gebieden, waar men 
vroeger de ziekte niet vermoedde. In derge- lijke 
„regions silencieuses1, nl. waart de ziekte in stilte 
rond onder een milderen vorm; de typische clinisch 
herkenbare en doodelijk verloopende ge- vallen zijn 
zeldzamer en, waar het bovendien meest 
ongecultiveerde gebieden betreft, moeilijk op te 
sporen. De kinderen worden reeds in de pril- le jeugd 
gelnfecteerd en daardoor geimmuni- seerd. Zoo 
strekt zich het verbreidingsgebied der gele koorts 
thans uit over geheel tropisch Zuid- Amerika 
(binnenland van Brazilie, Columbia, Bolivia) en over 
geheel Equatoriaal Afrika, de Congo en naar het 
Oosten zelfs tot in de Egypti- sche Soedan. 

Dat de gele koorts tot nu toe niet in Azie voor- 
komt, is vermoedelijk daaraan te danken, dat het 
verkeer met de gele-koorts-haarden te veel tijd nam, 
om geinfecteerde levende muggen of pa-1 tienten in 
het besmettelyke stadium naar Azie ' over te brengen. 
Toch. is over groote gebieden van Azie de Aedes 
Aegypti (die tevens de dengue overbrengt) verbreid 
en het is experimenteel ge- bleken, dat de Aziatische 
(ook de Nederlandsch- Indische!) Aedes even goed 
de ziekte kan over- brengen a Is de Amerikaansche 
of Afrikaansche. Het gevaar is dan ook niet 
denkbeeldig, dat door het toenemend snelverkeer — 
met name door de luchtvaart — de gele koorts naar 
Azie zou kun- nen worden overgebracht. In het 
bijzonder dreigt dit gevaar vanuit Afrika (de luchtlijn 
Kaapstad—Cairo loopt door gele koorts-ge- bieden). 

 ------------------  -----  
In 1933 is te Den Haag_tot stand gekomen de 

Internationale sanitaire Conventie voor de luchtvaart, 
waarin maatregeien zijn vastgesteld, om den 
onopzettelijken invoer van gele koorts in gebieden, 
waar deze zich zou kunnen verbreiden, tegen te gaan. 

Daarnaast dient gewaakt te worden tegen op- 
zettelyken invoer. Experimenteele onderzoekingen a 
Is boven genoemd, waarbij proefdieren worden 
geinfecteerd, zouden een groot gevaar voor de 
bevolking opleveren, daar zij een epidemic zouden 
kunnen ontketenen. De onderzoekingen met Ned.-
Ind. Aedes zijn dan ook niet daar te lande, maar in 
een daarvoor speciaal ingerichte kamer met tropieche 
atmosfeer te Amsterdfun, in het laboratorium van 
Prof. Schuffrierverricht. In de meeste Aziatische 
gebieden, ook in Ned.. Indie, is de invoer van gele 
koorts virus verboden. 

De bestrijding van de gele koorts in streken, waar 
deze ziekte heerscht, richt zich in de eerste plaats 
tegen den Aedes Aegypti en de broed- plaatsen van 
deze mug. Op deze wijze zijn be- langrijke centra als 
Rio de Janeiro, Havanna en de Panamakanaalzone 
van hun gele koorts be- vrijd. 

Het gevaar blijft echter dreigen uit de lande- lijke 
8treken, waar een Aedes-bestrijding prac- tisch 
onuitvoerbaar is. Bovendien is den laatsten tijd 
gebleken, dat deze „rural yellow fever" ook 
voorkomt in streken zonder Aedes Aegypti. 
Mogelijk spelen andere overbrengers hierbij een rol. 
De vaststeUing daarvan wacht nog op nader 
onderzoek. 

Naast de Aedes bestrijding heeft men thans 

ook in de vaccinatie een krachtig hulpmiddel ge- 
kregen voor de beteugeling van de gele koorts. 

Literatuur: geschiedenis： v. Dalenf' 
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Medicine July 1901; Finlay, Med. Record 1901; 
La fi6vre jaune, Rapport de la mission fran- 
^aise 1903; Stokes, Bauer en Hudson, J. Am. 
Med. Assoc. 1928; Theiler, Ann. Trop. Med. and 罗 
Paras. 1930, 1931; Torres, C. R. Soc. de Biol. 
1928; Schiiffner, Dinger, Snijders, Swellengrebel, 
Ned. Tijdschr. v. Geneesk. 1928-1931; Pettit, Vi- 
rus amaril (monografie), 1930; Hindle, Lancet / 
1930, Proc. Roy. Soc. of Med. and Hyg. 1933;4/ 
Kuczynski, Klin. Woch. Schr. 1929; recente 
literatuur vaccinatie en epidemiologisch onder- 
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GOUD (Aan匕 DI. I). Afgezien van den, in 
aen tijd der O. I. Compagnie, gedreven mijn- 
bouw en de Chineesche en Inlandsche graverijen, 
kan men het feitelijke begin van den Indischen 
goudmijnbouw stellen in het jaar 1896, toen van 
de concessies Soemalata, Paleleh en Redjang 
Lebong de eerste producties werden verkregen. 
Van een regelmatige ontginning kan echter eerst 
sinds 1900 gcsproken worden. Van dat jaar af tot 
en met 1935 werden in Ned. Indie 112.000 kg 
goud geproduceerd, waarvan uit de Lebongstreek 
(res. Benkoelen) 82.090 kg, uit den noordarm van 
Celebes 19.560 kg, van de res. Sumatra's West- 
kust 9.030 kg, uit Borneo 1.310 kg, terwijl uit 
Singkep de resteerende 10 kg afkomstig zijn. Deze 
productie werd tot 1934 geleverd door 27 onder- 
nemingen, waarvan er echter slechts J 2 in rcgel- 
matig bedrijf zijn geweeat. Het aandcel van elk 
dier ondernemingen bedroeg over de hieronder 
genoemde jaren de daarachter vermeklo hoeveel- 
heid: 
Redjang Lebong 1900—1935 40.540 kg 
Simau 1910—1935 32.100 ,, 
Paldleh 1900—1929 8.140 ,, 
Ketahoen (Lebong Soelit) 1903—1918 6.810 ,, 
Aequator (Manggani) 1012—1932 5.510 ,, 
Totok 1900—1021 5.060 ,, 
Bolaang Mongondou 1913—1932 4.920 ,, 
Kinandam (Salida) 1914—1928 3.090 ,, 
Tambang Sawah 1922—1931 2.630 ,, 
Soemalata 1900—1908 J.400 ,, 
Sintoeroe 1907—J917 390 ,, 
Balimbing 1931—1934 350 ,, 
terwijl van de in 1935 nieuw geopende ontgin- 
ningen Goenoeng Aroem (nabij de vroegere mijn 
Salida), Seloebat (W. Borneo) en Pagaran Si A joe 
(Z. Tapanoeli), de eerstgenoemde tweo samcn een 
productie van 100 kg opleverden. De jaarproduc- 
ties waren in: 
1900 635,3 kg 1920 2.757,2 kg 
1905 2.294,6 ,, 1925 4.147,0 ,, 
1910 4.792,5 „ 1930 3.436,3 ,, 
1915 4.047,6 „ 1935 2.084,9 ,, 

Deze cijfers geven een goed beeld van het ver- 
loop van do productie, daar 1910 en 1925 top- 
producties opleverden en de toename tot deze 
hoeveelheden en de afname tot de minima der 
jaren 1920 en 1935 vrij regolmatig vorliepen. 

De opbrengst bedroeg tot 1919 ongeveer f 1650 
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per kg goud, in 1920 en 1921 gemiddeld f 1950, over 
de jaren 1922-1924 f 1780, en schommelt sindsdien 
tusschen f 1650 en f 1660. In totaal werd voor rond 
f 188.000.000 aan goud goprodu- ceerd. Daar de 
meeste goudmijnbouwmaatschap- pijen tovens 
zilverproducenten zijn (geweest), vormt genoemdo 
som, vermeerderd met de zilver- opbrengst 
(ongeveer 59 millioen gulden, zio ZIL- VER) het 
bedrag der totale inkomsten die dezo 
maatschappijen hebben verkregen. Winst hebben 
echter slechts twee maatschappijen gemaakt nl. de 
Mijnbouwmaatschappijen Redjang Lebong en 
Simau, terwijl de Gouvernementsontginningen een 
overschot opleverden, groot genoeg om de aan het 
bedrijf bestede uitgaven te dekken. Van de overige 
keerden 6 meer of minder regelmatig dividend uit 
zonder dat de totale bedrijfsoverachot- ten 
voldoende waren om het geinvesteerde kapi- taal op 
te brengen. 

De Mynbouwmaatschappij Redjang Lebong bezit 
thans een maatschappelijk kapitaal van f 2.500.000; 
in totaal werd echter slechts tot een bedrag van f 
1.600.000 in deze onderneming be- legd. Het eersto 
dividend werd uitgekeerd in 1903; over de jaren 
1918-1922 vonden geen uit- keeringen plants. Van 
1900 tot ultimo 1935 be- droeg het totale dividend 
759,4 % d.i. gemiddeld 21,1 % per jaar of over het 
geinvesteerde bedrag 33 %. ^ 

Het maatschappelijk kapitaal van de Myn-
bouwmaatschappij Simau bedraagt f 1.510.000, dat, 
gedeeltelijk tegen hoogen koers (tot 710 %) 
volgestort, do beschikking gaf over ruim f 
3.440.000. Sinds 1912 werd steeds dividend uit- 
keord, tot ultimo 1935 1157,5 % of over de ont- 
ginningsperiodo gemiddeld per jaar 44,5 %, Over 
het bclegdo kapitaal wordt dit 19,4 %. 

De 6 niaatschappyen, welke uit do bedrijfsover- 
schotten dividend konden uitkeeren, nl. de Mijn-
bouwmaatschappijen Acquator.Kinandam, Keta- 
hoen, Pal616h, Bolaiing Mongondou en Sintoeroe, 
bezaten een totaal kapitaal van f 13.700.000, dat 
vermoedelyk gehecl volgestort werd, en keerden 
voor f 4.129.000 aan dividend uit. Do overige 
ondernemingen, zonder do Singkop Tin Mij on de 
Gouvernementsontginningen, hadden een totaal 
maatschappelijk kapitaal ten bedrago van ongeveer 
f 16.000.000. 

De in het voorgaando vermeldo nieuwe ontgin- 
ningen worden bewerkt door do Mynbouwinaat- 
schappijen Barisan (G. Aroem), Mocara Sipongi 
(Pagaran Si Ajoo) en de “Gold Ventures Ltd.n 

(Seloobat), een in do Federated Malay States) ge- 
vestigde Engelschc maatschappij. De Mijnbouw- 
maatschappij Barisftn, aa.nvankelyk een dochter- 
maatschappy der Mijnbouwmaatschnppy „Aequ- 
atorn, hcoft con kapitaal van f 2.000.000, waarop 
volgens de balans por uit. 1934 volgestort is f 
750.000. By do voorgonomen reorganisatio zal dit 
kapitaal word on afgeschreven, terwijl roedg f 
54.000 nieuwe aandeelen gestort zijn. De Mijn- 
bouwmaatschappij Moeara Sipongi heeft een 
maatschappelijk kapitaal van f 10.000 priori- 
teitsaandcelen, in handen van do Fa. Erdmann en 
Sielcken, en f 2.500.000 gewone aandcolen, waarin 
de Exploratie Mij Ned. Indio (Emni) voor f 400.000, 
Simau voor f 150.000 on Redjang Lebong voor f 
100.000 gelnteresseerd zjjn. Voorts heeft do 
Exploratie Mij Bengkalis (mot oon inaat- 
schappelijk kapitaal van f 3.000.000) plannen uit- 
gewerkt voor de ontginning van haar alluviale 

goudterreinen in de Boven-Kamparstreek door 
middel van baggermolens. Onderzoekingen vin- 
den plaats in alle deelen van den Archipel; meer 
in het byzonder mogen genoemd worden het her- 
nieuwde onderzoek van het Lebong Simpang erts- 
voorkomen door de Mijnbouwmaatschappij Re- 
djang Lebong en de nadere exploratie van de Zuid- 
Bantam ertsen door de Mijnbouwmaatschappij 
Zuid-Bantam — waarin de Emni en de Stannum 
elk voor f 25.000 deelnemen —, terwijl omvang- 
rijke plannen bestaan voor de exploratie van een 
tweetal terreinen op Nieuw Guinee, gelegen in de 
afd. Noord- en West-Nieuw Guinee met een ge- 
zamenlijk oppervlak van 5| millioen ha. Dit on- 
derzoek wordt uitgevoerd door de, te ‘8 Graven- 
hage gevestigde, N. V. MijnbouwMij 
Nederlan3scfi~ 
Nieuw' Guinea, onder directie der Billiton Mij 
staande, waarin deelnemen de Stannum, de Fa. 
Erdmann en Sielcken en een viertal niet-Neder- 
landsche Mijen, nl. de Australian Selection Trust 
Ltd, de New Consolidated Goldfields Ltd, de 
Anglo Oriental and General Investment Trust 
Ltd en de Mount Elliott Ltd. Het maatschappe- 
lijk kapitaal dezer onderneming bedraagt 
f 1.500.000. De zichtbare reserves bedroegen op ultimo 1935 
in afgeronde cijfers: 
Redjang Lebong 
Simau 
G. Aroem Ma. 
Sipongi Lebong 
Simpang Zuid 
Bantam Seloebat 
Boven Kampar 
(M. M. Bengka-
lis) 

97.000 ton 出 7,- gr. goud p. t. 
400.000 ,, ,, 18,- „ ,, „ „ 
106.000 „ „ 13,— „ ,,,,,, 
109.000，一，13,- „ ,,,,,, 

70.000 ,, „ 18,- ........  ..........  ....  
100.000 ,, ,, 20,-，，，，，，，, 
387.000 m3 f 1,15 per m3 

27.000.000 m3 A f 0,67 per ms 
Aangaande het geologisch voorkomen van de 
verschillende afzettingen wordt verwezen naar 
do volgendo literatuur： Palel6h, Salida, Redjang 
Lebong, in De Mijningenieur 1927; Simau, idenv, 
1928; Java, idem 1932; 1933; Salida, De Inge-'” 
nieur in Ned. Indie 1934; Djampangs: Verslagen 
en Mededeelingen, Dienst van den Mijnboi 
no. 16; Zuid-Bantam： idem no. 20; Simau： 
Verb. 

•uw 
Geol. Mbk. Gen. Mijnb. Serie, DI. II, St. 4; 
Manggani: idem, DI. III. 

De G. Aroemafzotting is een goed gedefinieerde 
kwartsgftng van gemiddeld 1 m dikte in een zuur 
eruptiefgesteento (lipariet). In het N. treedt bij don 
overgang van de lipariet naar een eveneens zure tuf 
versplintering van de gang op. De lengte, waarover 
doze afzetting ontginbaar is, bedraagt ongeveer 700 
m. In het voorkomen Pagaran Si Ajoo is hot goud 
vermoedelyk aanwezig in een storingszone, welko 
gedeeltelijk door kalksteen loopt. Dozo kalksteen is 
door oude intrusies ver- anderd in granaat- en 
vesuviaangesteenten. Jonge eruptiva moeton ids de 
ertsbrongers beschouwd wordon. Dit voorkomen is 
geologisch eohter nog onvoldoendo onderzocht. 

De werkzaamheid van do Chineesche en In- 
landscho ontginningen nain tot ongeveer 1930 
steeds af. Werden in 1900 door dezo nog 110 kg 
geproduceerd, gedurende de jaren 1920—1930 
kon van een inlandscho goudwinning nauwelijks 
sprake zyn. Van 1932 af valt een opleving te 
bespouron, voornamelijk in Z.O. Borneo; in de 
jaren 1932—1935 werden aohtereenvolgens 5.87, 
12.98, 36.33 en 36.34 kg goproducoerd. Naar 
raining bedroeg de totale productie tot uit. 1935 
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van het Grondpeilwezen, waarbij de taak van dezen 
dienst nadcre vaststelling vond. Doze taak om- 
vat: a. het algemeen onderzoek, in verband met 
artesische boringen, naar de voorhanden mid- 
delen tot voorziening van steden en volkrijke 
plaatsen van drinkwater; b. het uitvoeren en af- 
werken van boringen naar water; c. het geven 
van advies voor en het houden van toezicht op 
de door anderen dan het Grondpeilwezen uit te 
voeren boringen naar artesisch water, wat het 
toezicht betreft voor zoover dit niet onder mijn- 
inspectie mocht komen te vallen; d. alle andere 
met de bovenstaande onderwerpen in verband 
staande of daaruit voortvloeiendo werkzaam- 
heden, welke dezen dienst worden opgedra- 
gen. 

Voor Jav。en Madoera (met uitzondering van 
de zelfbesturendeT gebieden Soerakarta en Jog- 
jakarta^ en voor Sumatra's Oostkust zijn rege- 
lingen getroffen t.a.v. de behandeling van een 
aanvraag tot het uitvoeren van een artesische 
boring. Op Java en Madoera vraagt een regent- 
schap een boring rechtstreeks aan bij het Grond- 
peilwezen, welke dienst na onderzoek en goed- 
keuring, van het Hoofd van den Dienst van den 
Mijnbouw machtiging ontvangt de boring uit te 
voeren. Een aanvraag van een particulier wordt 
door tusschenkomst en met advies van het 
Grondpeilwezen ingediend bij het betrokken 
college van gedeputeerden, dat aan de hand van 
het advies beslist. In geval de boring door een 
particulier zal worden uitgevoerd ontvangt deze 
van het Grondpeilwezen de noodige voorschriften 
(zie hiervoor Bijblad 7964). Gedurende ruim 
60 jaren werden aan autonome ressorten, die geen 
directe financieele baten uit de boorputten trok- 
ken, in den regel 100 % der boorkosten als sub- 
sidie verleend. In 1932 besloot de Jiegeering, in 
verband met de tijdsomstandighedcn, de sub- 
sidies te verminderen zoodat de betrokken re- 
gentschappen een deel der boorkosten naar draag- 
kracht moesten betalen. Dit had echter ten ge- 
volge dat nagenoeg geen aanvragen van regent- 
schappen ineer binnenkwamen, waarop in 1934 
werd bepaald dat voorloopig de te boron putten 
geheel ten laste van den Lande zouden worden 
gebracht. 

Ter Sumatra's Oostkust worden aanvragen van 
zoJfbesturende landschappen en van particu- 
lieren door tusschenkomst en met advies van het 
Grondpeilwezen gericht aan den Gou verneur. Na 
goedkeuring wordt het desbetreffende besluit, 
ingeval het zelfbesturende landschappen met een 
„lang politick contract" betreft, door het Zelf- 
bestuur geslagen, voor landschappen met „korte 
verklaring" door den Gouverneur. De overige 
regeling is conform die, welke voor Java en Ma- 
doera geldt, met dien verstande dat aan de Zelf- 
besturen geen subsidies verleend worden. 

Door het Grondpeilwezen zijn sinds het begin 
van zijn bestaan (ca. I860) tot uit. 1935 ruim 
1100 artesische boringen verricht, waarbij zoo- 
wel op boortechnisch als op hydroJogisch gebied 
een groote ervaring is opgedaan. Een overzicht 
van de verkregen resultaten alsmede beschou- 
wingen en mededeelingen van theorctischen en 
practischen aard zijn opgenomcn in het Jaarboek 
van het Mynwezen. Voor een uitgebreider over- 
zicht wordt voorts verwezen naar： Over artesi- 
sche putten en hun totstandkoming, door 
Ir. Th. Nelissen, Ing. Ned. Indie 1936, no. 12.z 

ongeveer 950 kg. De waarde hiervan is moeilijk I 
aan te geven, daar het inlandsche goud wisse- 
lend van zuiverheid en dus van opbrengst is; voor | 
de laatste jaren kan men de waarde stellen op 
f 1000 per kg. 

In de inlandsche en Chineesche ontginningen 
geschiedt de winning van het goud veelal door 
eenvoudige verwassching op de doelang (zie al- 
daar), so ms ook in goten, terwijl in de Chineesche 
districten van W. Borneo de concentratie plaats 
vindt in houten bakken, waarin een stuk ruw- 
harig goed (bv. een deken) gespannen is, en die 
op de wijze van een wieg in beweging gebracht 
worden. Het goud blijft op het dock achter, ter- 
wijl het waardelooze materiaal met het wasch- 
water wegvloeit. 

In de Europeesche ontginningen werd in vroe- 
ger jaren hoofdzakelijk het anialgamatie-proces 
toegepast, dat ook thans nog, voor vrij goud be- 
vattend erts (z.g. „free milling ore"), zijn betee- 
kenis niet verloren heeft. Het fijngestampte erts 
wordt over, met kwik bestreken, platen of in een 
kwikmolen geleid en het edelmetaal door afdistil- 
leeren van het kwik uit het gevormde amalgaam 
gewonnen. Bij ertsen, waarin het goud fijnver- 
decld samen met andere metaal verbindingen 
(sulfiden) voorkomt, is het rendement echter niet 
groot. Voor dergelijke ertsen wordt het cyanide- 
proces toegepast, waarbij het fijngemalen erts 
met een oplossing van natriumcyanide uitge- 
loogd wordt, uit welke oplossing het metaal door 
zink wordt neergeslagen. Bij aanwezigheid van 
mangaanoxyden, zooals in de Gouvernements- 
mijnen en in Mangani het geval was, is de extrac- 
tie van het zilver slecht. Het erts dient dan vooraf 
gereduceerd te worden, waarbij onoplosbare 
zilver-mangaanoxyden in lagere en wel aantast- 
bare oxyden overgaan, of wel dienen de onaan- 
tastbare verbindingen overgevoerd te worden in 
chloriden. 

In de laatste jaren vindt een proc6de van ge- 
heel anderen aard meer en meer toepassing. Het 
betreft het „flotatie,,-proces, dat berust op ver- 
schillen in spanningen, welke aan de oppervlakte 
der te scheiden bestanddeelen t.o.v. gassen en 
vloeistoffen optreden. Door het invoeren van een 
gas (lucht) in de ertsbrei en het toevoegen van 
chemicalien, die de oppervlaktespanning van 
het water verminderen, wordt een schuim ge- 
vormd, dat de waardevolle ertsdeeltjes naar de 
oppervlakte brengt. Een deel dier chemicalien 
(voornamelijk minerale olien) bezit een krachtig 
schuimende werking, o.a. terpentijnolie (in de 
literatuur meestal „pine oil" genoemd) en cresyl- 
zuur; een ander deel heeft tot taak de ertsdeeltjes 
te omhullen met een oliefilm, waardoor zij zich 
gemakkelijk hechten aan de, eveneens met een 
oliehuidje overtrokken, gasblazen. Tot deze 
“collectoren" worden o.a. verschillonde koolteer- 
producten gerekend en ook niet oJieachtige rea- 
gentia zooals xanthogenaten. Het ertsconcen- 
traat wordt voor verdere behandeling (smelting 
e.d.) uit het schuim verzameld. Dit procdde werd 
reeds op de Mangani- en Balimbingmijnen toege- 
past, terwijl ook de nieuw te openen ontginningen 
op Sumatra van een dergelijke installatie worden 
Koorzien/ 

LlV ■ GRONDPEILWEZEN (tevens aanv. op AR- 
W 投 TESISCHE PUTTEN, DJ.l en suppl. afl. bldz,1561). 

Bij G. B. van 12 October 1922 no. 33a (Ind. Stb. no. 
652) kwam een regeling tot stand van den Dienst 
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ARTESISCHE PUTTEN. Zie ook GROND- 
PEILWEZEN. 

HOMO SOLOfiNSIS. In hot Kendengheuvel- 
land, reeds bekend geworden door de vondst van 
overblijfselen van den Pithecanthropus erectus bij 
Trinil, werden in 1931 naast vele zoogdierbeen- deren 
opnieuw hominidenresten gevonden. Dit- maal nabij 
de ddsa Ngandong, 10 km noordelijk van Ngawi aan 
de K. Solo, ongeveer halverwege de doorbraak door 
het Kendenggebergte. De nieuwe vindplaats bevindt 
zich ook niet ver van Tri nil (10 km) en in dezelfde 
geologische formatie, welke discordant op sterk 
geplooide jong-terti- aire (pliocene) mariene 
afzettingen ligt. Langs dit gedeelte van de K. Solo 
komen op verschil- lende hoogten rivierterrassen 
voor. De terras- afzettingen bestaan uit fluviatiele 
vulkanische zanden en rolsteenbanken. Het 
fossielvoerende terras van Ngandong ligt op 51 m b.z. 
en heeft een dikte van 士 6 m; de totale oppervlakte 
be- droeg oorspronkelijk 7500 m2; thans is het afge- 
graven op een klein gedeelte na, dat als natuur- 
monument is gereserveerd. In totaal werden 11 
schedels (calvaria en calotten) en enkele scheen- 
beenderen gevonden, welke alle afkomstig zijn uit de 
onderste 0,50 m. 

Vijf schedels werden voorloopig door Oppen- 
oorth beschreven ； twee zijn van mannen, twee van 
vrouwen en een van een kind. Zij hebben een sterk 
neanderthaloid karakter： flink ontwikkelde 
bovenoogkuilsche beenwallen, wijkend voorhoofd 
afgeplat schedeldak enz. Ook uit verschillende 
schedelmaten blijkt de groote overeenkomst met den 
Homo neanderthalensis. Op het achterhoofd echter is 
eon sterke dwarsverloopende kam aan- wezig, die de 
neanderthaler niet bezit. Deze eigen- aardighcid heeft 
de Homo soloensis gemeen met den Homo 
rhodesiensis, eon neaifflerthaloiden schedel 
afkomstig uit Afrika. De nieuwe schedel kan dan ook 
voorloopig als een varieteit van den neanderthaler 
schedel vvorden beschouwd. Door 
Oppenoorth werd evenwel voldoende reden ge-
vonden om er een subgenus aan te verbinden met den 
naam Homo (Javanthropus) soloensis. 

De ouderdom van het Ngandong-terras kan dank 
zij de begeleidende zoogdier-fauna vrij nauwkeurig 
worden bepaald. Van uitgestorven soorten komt de 
stegodon voor; van nog levcnde dieren o.a. tijgers, 
olifantcn, hertcn, nijlpaarden, buffels, neushoorn; 
verder nog schildpadden en krokodillen. Van de nog 
levende soorten komen olifant en nijlpaard niet ineer 
op Java voor. Het voorkomen van stegodon en 
nijlpaard sluit een alluvialeii ouderdom uit; het 
ontbroken van be- paaldc under。vorinen ook een 
pliocene. De ver- gelijking met nndere fauna's, o.a. 
met de Narba- da-fauna van Britsch-Indie, doet tot 
een relatief jongen ouderdom besluiten welke, 
evenals die van den Homo rhodesiensis, gesteld kan 
worden op jong-plistoceon. 

Er bcstaat voorts een groote overeenstemming 
tusschcn do Ngandong- en de Trinilfauna, welke 
laatsto blijkens do nieuwste onderzoekingen, toch 
jets ouder zal zijn en vermocdelijk totjlet niidden- 
plistoceen gerekend moet wordem/ 

KOLEN (Aanv. DI. II). E fg e n s c h a p- p o n. 
Volgens nieuwe inzichten is het waterge- halte van 
steen- of bruinkolen niet gesohikt voor hun absolute 
ouderdomsbepaling. In de eerste instantie moet toeh 
de meer of minder groote diepte, waarop de koollaag 
na haar vorming komt 

te liggen met de daarmede gepaard gaande groo- tere 
dan wel kleinere temperatuurs- en drukver- hooging 
van beslissenden invloed op het water- gehalte 
worden geacht. Voor koollagen van den- zelfden 
ouderdom, doch van verschillende plaat- sen, kan die 
diepte belangrijk uiteenloopen, het- geen uit de dikte 
der na en op de kool afgezette sedimenten kan 
blijken. Door Schurmann is, op grond van 
onderzoekingen in Z.O. Borneo uitge- voerd, 
geconcludeerd, dat voor elke 100 m diepte het 
watergehalte met 1% afneemt. In een bepaald 
koolhoudend gesteentepakket zal de oudere kool 
minder water bevatten dan de jongere, zoodat voor 
een beperkt gebied het watergehalte nog voor een 
relatieve ouderdomsbepaling kan dienen. Voor een 
absolute ouderdomsbepaling zal gebruik gemaakt 
moeten worden van andere hulpmiddelen, waarvoor 
in de eerste plaats in aanmerking komen de in het 
gesteentepakket optredende fossielen. Een zeer 
sprekend voor- beeld van den invloed van hooge 
temperaturen op het watergehalte van kolen vindt 
men in de jonge kolen van Boven Palembang, welke 
als gevolg van de inpersing van heete gesteente- 
massa's (magma) in het koolhoudende gesteente-
pakket hun water tot op enkele procenten hebben 
verloren. 

De neiging tot zelfontbranding der Indische kolen 
(zie ook onder Techn. waarde der Ind. kolen) geeft 
herhaaldelijk aanleiding tot het ontstaan van 
mijnbranden. Ter bestrijding kan het in brand zijnde 
veld onder water worden gezet of met ingespoeld 
gesteentemateriaal worden afge- sloten, of ook 
worden de toegangswegen voor lucht door middel 
van branddanimen afgesloten. In sommige gevallen 
is een dergelijk brandveld toch voor de ontginning 
verloren, omdat door spleten e.d. openingen 
buitenlucht kan blijven toetreden. Mede in verband 
met het hooge gas- gehalte en de gemakkelijke 
vergruisbaarheid der kolen vormen brandvelden een 
doorloopende be- dreiging voor het bedrijf. Vooral 
in vroeger jaren traden herhaaldelijk kleine explosies 
van mijngas op. In do laatste 20 jaren kwam het drie 
maal voor, dat mijnbranden of explosies den omvang 
van een ramp aannainen. Bij de kolenstofexplo- sio 
in de Poeloe Laoetmijnen in 1924 vonden 65 
arbeiders den dood. Uit het onderzoek bleek dat de 
kolenstofexplosie ingeleid was door een mijn- 
gasexplosie, welke door het openmaken van een 
veiligheidsniijnlamp was ontstaan. Bij de mijn- 
brand in de Oembilinmijnen in 1928 kwamen 26 
man, w.o. een opzichter, door verstikking om het 
leven. Do ontploffing in de Boekit Asammijnen van 
1933 is vermoedolijk een mijngasexplosie ge- weest. 
By dit ongehik vielen slechts 5slachtoffers, dank zij 
do omstandigheid dat de ondergrondscho 
mijnbezetting op het tijdstip der explosie slechts 7 
man bedroeg. Ter bestrijding van den, na de explosie 
ontstanen brand word het geheele veld ondor water 
gezet en na blussching van den brand weder 
leeggepompt. 

Bijzon der h eden betreffende k o- lenterreinen. 
Palembang. Het Boekit- Asamkolenveld is het meest 
noordoostelyko van de z.g. Lomatangkolenvelden, 
welke in hoofdzaak bcgrensd worden door de 
Lematangrivier en haar zijrivieren Serelo in hot 
Noorden en Westen, de Euim in het Oosten on de A. 
Olal in hot Zuiden. Dezo kolenvelden kunnen in 3 
groepen worden onderscheiden, nl. de Boekit-
Asamgroep in het 
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Noordoosten, de Serelogroep — waarin de kolen 
voornamelijk voorkomen om de Bockit Kendi en de 
Boekit Besar Enini — in het midden en de Boekit-
Besar Lahatgroep in het Zuidwesten. De kolen 
behooren tot de zg. Midden-Palembang- lagen van 
het jongste Tertiair (Plioccen). Door de, boven 
reeds vermelde, inpersing van heete 
gesteentemassa's, in dit geval van nndesiet, heb- ben 
zij gedeeltelijk een „veredelings-,,proces on- 
dergaan en zijn do bruinkolen, met cen verbran-
dings waarde van 4500-6000 calorieen, overge- 
gaan in zg. overgangskolen (verbrandingswaarde 
0000-7000 cal.) met nog bruinkoolkarakter en 
dichter bij het stollingsgesteento in glanskolen 
(verbrandingswaarde 7000-8500 cal.) en zelfs in 
anthracietische kool en natuurlijke cokes. 

Het Boekit-Asamveld ligt 13 km zuidelijk van 
Moeara-Enim, ten Westen van de doesoen Tan- 
djong aan de Enim; het veld draagt den naam van 
den voornaamsten andesietheuvel. In de 700- 800 m 
dikke Midden-Palembanglagen kunnen 3 
koolpakketten worden onderscheiden. In het on- 
derste pakket komt de 8 A, 10 m dikke Merapilaag 
voor, benevens eenige onbeteekende laagjes. De 
Merapilaag is waarschijnlijk slechts plaatselijk 
aanwezig en is alleen in onveredelden toestand 
aangetroffen. 300 m boven de Merapilaag begint het 
midden-pakket waartoe de voornaamste, voor 
ontginning in aanmerking komende, veredelde 
koollagen behooren. Van onder naar boven worden 
onderscheiden de Petailaag (met een dikte van 
gemiddeld 8 m in onveredelden en een ge- middelde 
dikte van 5 m in veredelden toestand), de 
Soebanlaag, bestaande uit 2 banken waartus- schen 
1,5 m kleisteen (totale gem. kooldikte on- veredeld 
10 m, veredeld 7 m) en de Mangoeslaag, welke 
eveneens uit twee banken bestaat, geschei- den door 
een normaal 4 4 5m dikke kleitufbank (totale 
kooldikte 22 resp. 14 m). 

Het bovenste koolpakket, dat ongeveer 125 m 
hooger ligt, bevat naast een aantal dunne laagjes 6 
onveredelde koollagen, waarvan de jongste een 
dikte van 30 m kan bereiken. De koolhoudende 
formatie heeft een weinig krachtige plooiing on- 
dergaan, terwijl eenigszins belangrijke storingen, 
althans in het voor ontginning in aanmerking 
komende gedeelte, ontbreken. 

Het verloop van het veredelinggproces komt o.a. 
in de volgende tabel van technische analyses tot 
uiting： 

van de stollingsgesteenten zeer snel en is reeds naast 
de glanskool nauwelijks meer bemerkbaar. De 
chemische samenstelling van de glanskool (o.a. het 
koolstofgehalte van ± 85 %) wijst of op ecn uiterst 
langzaam verloopende, spontane om- zetting van het 
stammateriaal (plantenresten) onder “normale" 
omstandigheden of op een om- zetting in versneld 
tempo bij relatief lagen druk en waarvoor een zeer 
hooge temperatuur geens- zins noodzakelijk is. 
Aangenomen wordt dan ook dat de 
omzettingstemperatuur niet hooger dan enkele 100° 
is geweest, terwijl de druk niet tot abnormaal hooge 
waarden opgeloopen kan zijn. Een uitzondering 
moet gemaakt worden voor kleine gebieden om de 
stollingsgesteenten waar, blijkens de verschijnselen 
van contactmetainor- fose (anthraciet-cokes- en 
hoornsteenvorming), de inpersing is gepaard gegaan 
met den verhoog- den druk en hoogere temperaturen. 
Ook het feit, dat deze strooken sterk gestoord zijn, is 
hiermede in overeenstemming. 

De hoeveelheden aangetoonde, waarschijnlijke 
en mogelijke kolen in het Boekit Asamveld zijn, 
blijkens het Jrb. Mynw. 1918 Verh. DI. II a.v.：- 
anthracietische kool 10 h 15 mill, ton, glanskool 82,5 
mill, ton en overgangskool G7 mill. ton. 

Beraoe (O. Borneo). Tusschen de S. Segah en de 
S. Kelei, langs laatstgenoemde en op ca 10 km 
(vogelvlucht) afetand van hun samenvloeiing met de 
Beraoerivier, ligt het kolengebicd, waarin de N.V. 
Steenkolen Mij „Parapattan" een vijftal concessies 
bezit. Geologisch wordt dit terrein beheerscht door 
de Rantau Pandjang-anticline, op welker vleugels de 
concessies zijn gelegcn. In den westvleugel, op het 
thans in ontginning zijnde terrein Rantau Pandjang, 
zijn ca. 70 kolenlagen aangetoond, welke onder een 
helling van ruim 50° liggen. In den oostvleugel 
(concessieterrein Parapattan) zijn slechts 18 lagen 
gcvonden, lig- gende onder een helling van 20-30°. 
De west- vleugel is de grootste kolenafzetting van 
Ned. Indie; op een totaaldikte van het kolcuvoerendo 
gesteentepakket van 1275 m is 111 in kool aan-
getroffen in lagen, welke in dikte wisselen van 20 
cm tot 5 m. Zij worden gerekend tc zijn van oud- tot 
jong miocenen oudordom; do jongHto zijn echto 
bruinkolen en koinen niet voor winning in 
aanmerking. Volgens v. d. Veldo, gewezen 
bedrijfsloider der mijn, is in deze concessie naar 
schatting 40 mill, ton kolen aanwezig. 

Koolsoort Afkomstig van Asch Water Vaste 
koolstof 

VIucht. 
best. din. 

Cal. 
Eff. S.G. 

Bruinkool Batoe Bcsi 2,10 28,10 29,70 40,10 4880 1,2J 
Overgangskool Mangoes-laag 0,40 15,70 43,50 40,4 6380 1,24 
Glanskool  0,30 5,8 55,4 38,5 7540 1,25 

,, Soeban ,, 1,60 I,— 70,4 27,- 8400 1,27 
Anthrac. kool ,， » 0,8 1 - 94,4 3,8 8460 J ,38 
De temperatuur, welke bij deze omzettingen een 

rol gespeeld heeft, kan relatief niet hoog zijn 
geweest. De veranderingen door hittewerking in het 
nevengesteente to ch zijn gering. Slechts in de 
onmiddellijke nabijheid van de stollingsgesteenten 
zijn de sedimenten hard en compact en donkerder 
van kleur geworden en bezitten zy een z.g. 
hoornsteenachtige habitus. Deze eontact- 
metamorfose vermindert op grooteron afstand 

De technische waarde der I n d i- s c h e kolen 
berust nog uitsluitend op hun stookwaarde, welke 
echter in vele gevallen lager is dan het calorisch 
effect, nl. als do kool neiging tot vergruizing heeft. 
Voor de cokesfabricago zijn zij over het algemeen 
niet of weinig geschikt, daar hot bakvermogen niet 
groot is en bovendien sterk achteruitgaat bij 
blootstelling aan de lucht. Dit moet worden 
toegeschreven aan een opnaine door 
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absorptie van zuurstof, terwijl een gering bak- 
vermogen waarschijnlijk reeds wordt veroor- zaakt 
door een relatief hoog zuurstofgehalto der 
organische verbindingen, die de kool samenstel- 
len. De absorptie van zuurstof gaat met warmte- 
ontwikkeling gepaard en leidt een chemische om- 
zetting in, welke als broeiing bekond staat. Velo 
Indische koolsoorten lijdcn dan ook aan dit euvel, 
dat door vergruizing in de hand gewerkt wordt. Ook 
voor de bereiding van nevenproducten is do 
Indische kool over het algemeen minder geschikt, 
daar de destillatieproducten zuurstofrijke ver-
bindingen bevatten (phenolen, kresolen), die een- 
geringe economische waarde bezitten. Eerst 
wanneer het zou gelukken b.v. door hydrogenatie 
(inwerking van waterstof) op economische wijze 
verbindingen met minder zuurstof (b.v. benzol, 
toluol) te verkrijgen, kan de belangrijkheid der 
Indische kolen toenemen. 

Een gedeelte van het steenkolengruis, afkom- stig 
van de Boekit Asammijnen, wordt sinds 1921 in de 
brikettenfabriek te Tandjoengpriok tot briketten 
verwerkt. AanvanEelyk was deze fabriek als 
proefbedrijf opgesteld bij de Oembilin- mijnen, 
waar zij in 1905 in werking kwam. In verband met 
het openen van de Boekit Asam- mijnen en de 
relatief groote productie aan gruis van die mijnen, 
werd in 1919 overgegaan tot de verplaatsing van de 
installatie naar Tandjoeng- priok, waar zij 
aanvankelijk ook nog als proefbedrijf, met een korte 
onderbreking van 1931-1932, in bedrijf is goweest. 

Het van de mijn afkomstige gruis, waarvan de 
korrelgrootte varieert van ± 10-0,5 mm, client v66r 
de vcrmenging met het bindmiddel, ter be- reiking 
van een betere vastheid van de briket en van een 
laag bindmiddelverbruik, verkleind te worden tot 
een korrelgrootte tusschen 1,5 en 0,1 m. Als 
bindmiddel wordt bij voorkeur steen- kolenpek 
gebruikt (ook verschillende asfalt- soorten zijn voor 
(lit dool goed bruikbaar), dat, in vaten aangovoerd, 
evoneens voor de menging gebroken wordt, waartoe 
het met het halve volume aan gruis 
achtereenvolgcns door een steen broker en ecn z.g. 
pckslagmolcn wordt ge- voerd. Daarna. vindt de 
eigenlijko vermenging met het 8teonkolengruis 
plaats in den z.g. meng- elagmolen. In pokslag- en 
mengslagmolen wordt het materiaal door kransen 
van draaiende j)ermen gedesintegreerd en innig 
vermengd. Het mongsel, waarin tlians ± 6 % 
bindmiddel is verwerkt, wordt naar den malaxcur 
gevoerd, waarin het onder roeren in aanraking 
wordt gebracht met oververhitten stoom van ca. 
350° C. Dnardoor vorweekt het bindmiddel en 
verspreidt het zich over en om do kooldeclen. By 
het verlaton van don mftlaxour heoft het mengsel 
een tomperatuur van 士 80°, by welko tomperatuur 
het in de porsen ondor eon druk van 240 kg per cma 
tot briketton van 3,5 kg gewicht (vroegor ca. 2,6 kg) 
wordt geperst. 

Het calorisch effect van de briketton bedraagt 
7000-7500 cal. tegen G900-7300 van het gebruik- 
to gruis. Bohalve door dozo vorhooging van hot ca
】. effect ontleonen brikotten hun waarde als 
brandstof voor oen groot deel aan de eigenschap in 
het vuur ,,vuurvast'' te zijn, waarmedo wordt 
bedoeld dat de briket onder het branden nage- noog 
niet uiteen vftlt en een neiging tot bakken en 
sinteren heeft. By het uiteenvallen zou weer gruis 
ontataan, dat voor normalo stookinrioh- 

tingen geen waarde heeft. In dit verband is het 
ook van belang dat de cohesie aan minimum- 
gronzen wordt gebonden. De cohesie wordt be- 
paald door ronddraaien in een trommel, waarin 
eenige opstaando ribben zijn aangebracht. Daar- 
door treedt breuk op en het percentage van het 
materiaal, dat na een bepaald aantal omwente- 
lingen nog een korrelgrootte van meer dan 25 mm 
bezit, wordt als het cohesiecijfer beschouwd. De 
practijk heeft uitgewezen dat voor het product 
van de briketfabriek te Tandjoengpriok een 
cohesie van 50 A 60 voldoende kan worden ge- 
acht. Op de cohesie zijn vanzelfsprekend de 
eigenschappen van de gebruikte grondstoffen 
van invloed, doch daarenboven is ook het water- 
gehalte van het gruis en in het bijzonder het z.g. 
,,aanhangwater" (d.i. het water, dat bij drogen 
aan de lucht verdwijnt) van belang. Wordt dit 
te hoog, dan ontstaan bij het persen water- 
scheuren, waardoor de briket een ongeveer lood- 
recht op de persrichting verloopende gelaagd- 
hoid verkrijgt en langs de scheuren gemakkelijk 
uiteenvalt. Uit verschillende proeven is gebleken 
dat de volgende eigenschappen van de grond- 
stoffen gunstig zijn voor de kwaliteit der briket- 
ten： kolen, hoog bitu mengehalte, hoog gas- 
gehalte (tot ca. 30 %), groote vastheid der kool, 
waardoor by de bewerking in de slagmolens zoo 
weinig mogelijk stof van minder dan 0,1 mm ge- 
vormd wordt en bij het persen geen vergruizing 
optreedt; bindmiddel, smeltpunt tusschen 
60° en 70°, aschgehalte minder dan 0,5 %, 
bitumengehalte hoog on voor pek minstens 80 %; 
t.a.v. de bindkracht hebben de proefnemingen 
nog niet tot bepaalde conclusies kunnen leiden. 

Van 1923 t/m 1935 werden in de fabriek te 
Tandjoengpriok geproduceerd rond 610.000 ton 
briketten; de grootste productie werd in 1927 
geleverd (112.543 ton), de kleinste in 1932 
(6.967 ton). In de jaren 1933-1935 bedroeg de 
productie achtereenvolgens 32.909, 34,926 en 
46.166 ton. 

Ontginningen e n productie s. De 
jaarlijksche productie van steenkolen in Ned. 
Indie, welko in 1915 rond 620.000 ton bedroeg, 
nam sindsdien gestadig toe tot 1930. De inge- 
treden economische depressie veroorzaakte daar- 
op een anellen val tot ± 56 % van de productie 
van hot topjaar 1930, dooh in den allerlaatsten 
tijd deed zich wedor een lichte verbetering in de 
kolenpositie bemerken. E. e. a. blykt uit het 
volgendo overzicht der producties in tonnen： 
1916 ..748.815 1926 ..1.466.359 
1917 ..831.305 1927 ..1.602.205 
1918 ..833.082 1928 ..1.703.526 
1919 ..949.670 1929 ..1.833.665 
1920 ..1.095.718 1930 ..1.870.823 
1921 ..1.212.665 1931 ..1.404.404 
1922 ..1.040.678 1932 ..1.050.300 
1923 ..1.156.625 1933 ..1.035.231 
1924 ..1.446.757 1934 ..1.032.924 
1925 ..1.400.725 1935 ..1.110.953 

zyn dus in Gedurende het vermeldo tydvak ~ 
totaal rond 23.730.000 tonnen goproduoeerd. 
Naar raining heeft do totalo productie aan steen- 
kolen in iNed. Indio sinds de helft der vorige 
eeuw ca. -33.000.000 ton bedragen. 

Gouvoriiementsontginningen. Oembilinmijnen. 
Over de jaron 1916-1031 werd door do Oombilin- 
inijnen jaarl(jks gemiddeld 538.100 ton gepro-
duceerd. Het laagsto produotieoyfer vertoont 
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1926 met 488.482 ton, terwijl in de jaren 1921, I 
1924 en 1930 meer dan 600.000 ton werd gewon- 
nen nl. resp. 602.853, 606.423 en 624.212 ton.) 
Over de jaren 1932-1935 moest de productie sterk 
worden ingekrompen; zij bedroeg gemid- deld 
slechts 383.200 ton. Over de geheele period© 1916-
1935 werd rond 9.766.600 en sinds 1892 rond 
15.500.000 ton geproduceerd, zoodat de 
Oembilinmijnen ca. 44 % van de totale N. I. 
kolenproductie opleverden. 

Onder den drang der ongunstige tijdsomstan- 
digheden vond in de Oembilinmijnen in 1931 een 
concentratie van de winning plaats. Van de korte 
pijlermethode (waarvan een uitvoerige beschrij- ving 
door Holleman te vinden is in ,,De Mijn- ingenieur** 
1931, no. 8), waarbij langs de in ont- ginning zijnde 
koolstrook in den regel op 3 werk- fronten, welke 
trapsgewijze verspringen, gewerkt wordt, werd 
overgegaan tot de winning over 6en ]ang werkfront 
van ca. 100 m lengte en meer. Bij gelijk blijvende 
dagproductie kon het aantal in ontginning zijnde 
velden tot op de helft (nl. 2) worden verminderd. Het 
succes van deze methode is in hooge mate afhankelijk 
van een snelle wijze van opvullen van de ontkoolde 
ruimten. Hiertoe bood de sinds enkele tientallen jaren 
gebezigde spoelende opvulling de gelegen- heid. Het 
opvullingsmateriaal wordt boven- gronds door 
verspuiting van een zandsteen- afzetting gewonnen 
en door boorgaten en spoel- leidingen naar het 
ondergrondsche afbouwveld gevoerd. 

De Boekit-Asammijnen werden in 1917 in 
exploratiebedrijf geopend op de concessieter- reinen 
van de Exploratie Mij, "Lematang", waarvan de 
rechten op 5 kolenconcessies door het Gouvernement 
werden teruggekocht. Bij G. B. van 23 April 1919 no. 
46 (Ind. Stb. no. 198) werd de ontginning van deze 
kolenvelden als afzonderlijk bedrijf ingesteld; in Juni 
1919 werd met het eigenlijke bedrijf een aanvang 
gemaakt. In tegenstelling met de overige grootere 
Indische kolenbedrijven vond de winning gedurende 
een reeks van jaren hoofdzakelijk in zg. dagbouw 
plaats (daarbij worden in open groeven de kool 
overdekkende aardlagen verwijdcrd, waarna de kool 
kan worden gewonnen), terwijl voor ca. 20 % de 
productie werd verkregen uit diepbouw. De winning 
vond plaats om den heuvel P. Moer- man en in den 
Berangau-koepel; om de P. Moer- man werd de Petai- 
of C-laag in diepbouw ont- gonnen, de Soeban- en 
Mangoeslagen of resp. B- en A-lagen in dagbouw, 
terwijl in het Berangau- veld de C-laag niet werd 
aangetroffen en de A en B-lagen gedeeltelijk in dag-, 
gedeeltelijk in diepbouw werden ontgonnen. Vond de 
diepbouw in de eerste ontginningsperiode uitsluitend 
plaats op door middel van tunnels ontsloten kool, in 
1926 werd aangevangen met de voorbereiding voor 
de ontsluiting van het derde ontginnings- veld, ten 
N.W. van de P. Moerman gelegen in de z.g. 
Pinangsynclinaal. In verband met de diepe, 
trogvormige Jigging van de kool werd besloten tot 
den aanleg van een tweetal schachien en af- voer van 
de kool van den schachtmond naar het zeefhuis door 
middel van een kabelbaan over een lengte van ruim 2 
km. Naarmate de belangrijk- heid van dit 
schachtenveld voor de winning toe- nam, werd meer 
kool in diepbouw gewonnen. In 1935 maakte deze 
hoeveelheid 76 % van de totale productie uit. 

Door de Boekit Asammijnen werd in 1920, het 
eerste voile bedrijfsjaar, 141.618 ton geprodu- 
ceerd,welke productie geleiddelijk werd opgevoerd 
tot 413.762 ton in 1930. De ingetreden malaise 
veroorzaakte ook hier een belangrijken terug- gang 
tot gemiddeld 236.400 ton in de jaren 1932-1934. In 
1935 vond weder een uitbreiding van de productie tot 
313.862 ton plaats. Sinds 1917, het begin der 
exploratie-ontginning, zijn 4.265.000 ton 
geproduceerd waarvan ca. 55 % uit dagbouw. 

Ook in de Boekit Asammijnen werd in 1934 de 
lange-pijlermethode, waarmede in de Oem- 
bilinmijnen ervaring was verkregen, ingevoerd. De 
moeilijkheden waren echter grooter dan bij de 
Oembilinmijnen, omdat eensdeels het beschik- bare 
opvullingsmateriaal (kleisteen, welke met behulp 
van pneumatische afbouwhamers wordt gewonnen) 
zich minder goed leent voor het doel en anderdeels 
de winningsplaats lager gelegen is dan de mondingen 
der boorgaten, waardoor het opvulmateriaal de mijn 
in wordt gespoeld. Voorts is de thans in ontginning 
zijnde A 1 -laag zeer on- regelmatig in dikte en doen 
de boven de kool liggende kleisteenen door hun 
geringen samen- hang gevaar ontstaan voor 
instortingen, indien de ontkoolde rpimte te groot 
wordt of te lang “open" staat,/Een voordeel is weer 
dat een ge-z deelte van 枇t vulmateriaal verkregen 
wordt bij het wegnemen van de deklagen boven de 
kool, welke later in dagbouw gewonnen kan worden. 
Het opvulmateriaal wordt thans nog, evenals bij de 
Oembilinmijnen, door watertransport naar de 
verbruiksplaatsen gevoerd. Binnenkort zal cchter de 
opvoer geschieden met transportbanden, waarvan de 
capaciteit en bedrijfszekerheid grooter zijn dan bij 
het pomptransport. 

De gewonnen en voor afscheep bestemde kolen 
worden in speciale kolenwagens per Z. 8. S. naar de 
afscheepplaats Kertapati gevoerd, waar de belading 
van do schepen direct van den trein plaats vindt. De 
wagonbakken (4 per wagon) worden met een kraan 
van de ondersteJlen ge- heven en boven de 
laadruimen geopend. 

De Poeloe-Laoetmijnen leverden van 1916-1930 
een jaarlijks vry stork wisselende productie van 
gemiddeld 152.600 ton met als laagsto productie 
113.218 ton in 1922 en als hoogste 208.900 en 
]97.352 ton resp. in de jaren 1921 en ] 930. In het 
laatste jaar werd besloten de Poeloe-Laoetmijnen te 
sluiten, zulks in verband met tic sterk ver- minderde 
vraag naar kolen en de ongunstige be- dryfsonkosten. 
Medio 1931 werd de winning ge- staakt nadat in dat 
jaar nog 9G.298 ton waren geproduceerd. Van J 916 
tot 1931 produceerden de Poeloe-Laoetmijnen rond 
2.385.800 ton, zoodat de totale productie, van dit 
eiland verkregen, ca. 3.700.000 heeft bedragen. 

Particuliere europeesche ontginningen. Do 
voornaamste thans nog in bedrijf zijnde particuliere 
kolenbedrijven zijn die der Oost-Borneo- 
Maatschappij en der N.V. Steenkolen Mij. „Para- 
pattan". 

De Oost-Borneo My. bezat na de afschrijving in 
1934 ad 25 % op het aandeelenkapitaal, per 31 
December 1935 een gewoon aandeelenkapitnal van f 
2.764.500 en een preferent kapitaal van f986.250, 
waarvan volgestort resp. f J. 158.625 en / 985.875. 
Buiten haar kolenconcessies bezit de Mij 
petroleuniterreinen, waarvan het Moeara- terrein 
door de Kon. Ned. Petr. Mij. wordt ont- 
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gonnen, terwijl zij voorts geinteresseerd is in de N. 
I. B. E. M. (de deelname in het geplaatsto kapitaal 
ad / 910.000 bedraagt / 81.000, waarvan / 23.000 
nog te storten) en bij de opsporingen naar nikkel in 
Celebes. Het voornaamsto kolenterrein is Loa 
Koeloe; in de laatste twee decennia droe- gen voorts 
tot de productie bij de terreinen Loa Boeah, Kedjawi 
en Perdjiwa, waarvan het laatste in 1928 en Kedjawi 
in begin 1931 gesloten wer- den. Voorts kocht de 
Mij. jaarlijks kleine hoe- veelheden door inlanders 
gewonnen kool op, welke in de 
productiestatistieken is opgenomen. Voor 1916 was 
de bedrijvigheid gering, waarvan de kleine 
jaarproducties, welke nooit boven 20.000 ton 
kwamen, blijk geven. Van 1916 tot 1920 werd 
gemiddeld 25.100 ton geproduceerd ； daarna nam 
het bedrijf geleidelijk toe tot het topjaar 1929 met 
een productie van 257.692 ton. De 
crisisomstandigheden hadden op het kolen- bedrijf 
der O. B. M., dat voor het overgroote deel van haar 
afzet aangewezen was op buitenland- sche markten, 
een ernstigen invloed en met moeite kon het zich bij 
de steeds verminderde producties handhaven. Van 
1930, met een productie van 215.319 ton, daalde de 
hoeveelheid gewonnen kool tot 71 .GI5 ton in 1935. 
Sinds 1916 zijn rond 2.404.900 ton geproduceerd en 
voor dat jaar ca. 312.000 ton, zoodat in totaal door 
de O. B. M. 2.718.000 ton kool zijn gedolven. 

De N. V. Steenkolen My Para-pattan bezit in bet 
Beraoe'sche de concessies Parapattan, Ran- tau 
Pandjang, Mary, Florence en Progress, van welke de 
eerstgenoemde twee in ontginning zijn gebracht. 
Het kapitaal bedraagt / 1.000.000 aan gewone en / 
200.000 aan preferente aandeelen, waarvan per 
ultimo 1935 volgestort resp. /400.000 (door 
inbreng) en / 100.000. Alle aandeelen, voor zoo ver 
uitgegeven, bevinden zich in handen der K. P. M. 

In de jaren 1913-1916 werd op het Parapattan- 
terrein rond 36.500 kool in inlandsche ontgin- 
ningen gedolven. In 1916 werden de terreinen 
Parapattan, Florence en Progress aan de Parapattan 
Mij. in concessie gegeven en kwam eerst- genoemd 
terrein met een geringe productie van 28.638 ton in 
productie. In 1920 were! aange- vangen met de 
openlegging van het Rantau- Pandjangterrein, dat 
mot het terrein Mary in 1917 in conceasie was 
verkregen. Geleidelijk werci de productie, die zich 
steeds uitbreidde, door Rantuu-Pandjang 
overgenomen tot in 1924 do werkzaamheden op het 
Parapattan-veld werden gestaakt. Van 28.638 ton in 
1916 werd do productie opgovoerd tot ccn niveau 
van ruim 200.000 ton in 1927, op welk niveau de 
productie sindgdien is blijven staan. Over do jaren 
1927- 1935 werden jaarlyks gemiddeld 235.225 ton 
geproduceerd met 1927 (213.803 ton) als laagste on 
J 935 (263.000) ton als hoogste productiejaar. In do 
periodo 1916-192(5 werden 855.035 ton go- won 
nen cn in de periotic 1927-1935 2.117.026 ton of in 
totaal rond 2.972.100 ton. De K. P. M.- inijn, wolke 
met uitzondering van enkele inci- dcntcele kleine 
loveringen aan Gouvernements- stoomers, de 
geheelo productie uitsluitend ten behoeve der K. P. 
M. schepen maakt, ondervond deswege geon 
invloed van de ongunstige tjjds- omstandigheden op 
haar productie. Wei werden, evenals bij de 
Oombilin- en Bt. Asammijnen, door hetinvooron 
van een gewijzigde winningsmethodo grootere 
efficiency en lagere kostprjjzen boreikt. 

In wezen is het dezelfde methode met lange werk- 
fronten, als toegepast bij de beide andere mijnen, 
waarbij in verband met de groote helling der lagen 
(ruim 50°) afwijkende voorzieningen moe- ten 
worden getroffen. Het opvulmateriaal b. v. wordt 
niet spoelend ingebracht doch is „hand- opvulling". 
Voor de opvulling wordt kleisteen gebruikt, welke 
aan de oppervlakte gewonnen wordt. Na losschieten 
met dynamiet wordt het materiaal met 
graafschoppen in mijnwagens ge- laden, welke na in 
het afbouwveld geleegd te zijn, met kool beladen 
worden teruggezonden. Evenals het schachtenveld 
van de Bt. Asamijnen is het Rantau-Pandjangterrein 
door (verticale) schach- ten ontsloten. De gewonnen 
kool wordt over een ca. 4 km lange spoorbaan 
afgevoerd naar de aan- legplaats der schepen in de 
8. Segah, waar de belading plaats vindt met een 
modern uitgeruste transportbandinstallatie. 

Op het terrein der N. V. Mijnbouw en Handel Mij. 
G. Batoe Besar werden van 1919-1931 door de 
Malayan Collieries Ltd. kolen gedolven, waar- voor 
de concessiehoudster een royalty van / 2,50 p. t. 
ontving. De productie bereikte in de jaren 1926-
1928 een niveau van ca. 138.000 ton (max. productie 
1927 met 142.033 ton), doch de tijds- 
omstandigheden hadden reeds in 1931 sluiting van 
de mijn tengcvolge. In totaal zijn geproduceerd rond 
892.950 ton. 

De Zd. Borneo Mijn Mij. (sinds 1924 de M. M. 
Martapoera) produceerde van 1916-1929 van haar 
terrein G. Koepang I rond 157.900 ton kolen. De 
maximum-producties vielen in de jaren 1926-1927 
met gemiddeld 26.960 ton. 

De Borneo-Sumatra Handel Mij. liet van 1916- 
1928 van haar concessieterrein Toeajan, gelegen aan 
de Mahakamrivier, in totaal rond 65.800 ton kolen 
delven. 

De M. M. Teweh, later de N. V. Mijnbouw en 
Handel Mij. Manoehan, won van 1920-1933 van 
diverse terreinen langs de Barito (Djankang Oost, 
Djaloewin enz.) rond 85.500 ton. 

De Kinandam Sumatra M. M. won van het Bt. 
Doerian-terrein gedurende 1917-1927 jaarlijks 
gemiddeld 200 ton kolen. 

Op Java werd in do periode 1916-1936 twee- 
niaal een poging gedaan om een kolenafzetting in 
ontginning to brengen. Van 1918-1920 werd door E. 
W. W. Freundlich van een terrein in Rembang een 
productie verkregen van in totaal 70 ton. Van 1922-
1924 verkreeg Vg. A. T. Fros- sink van een terrein 
bii Soekaboemi in totaal 240 ton. 

Somi-europeescho en inlandsche ontginningen. 
De voornaamsto ontginningsstreek ligt langs de 
Mahakainrivier (W. Kootei), stroomopwaarts van 
Samarinda, waar ook de terreinen der O. B. M. en 
der Borsumij golegen zijn. De belangrijkste 
ontginning is hot complex van myntjes bekend 
onder den naam Loa Boekit, toebehoorende aan de 
erven van Pangdran Mangkoe Negoro en ataando 
onder Chineesche leiding. Hior werden sinds den 
aanvang van de werkzaamheden in 1914 tot ult. 
1935 rond 597.000 ton geproduceerd, d.i. gemiddeld 
27.100 ton p. j. De grootste producties worden 
geloverd in de jaron 1926 (42.619 ton), 1930 
(45.421 ton) en 1932 (46.961). Het productie- 
niveau is thans ca. 40.000 ton p. j. ； de kool wordfc 
hoofdzakelijk naar China vorkocht. Dit is ook het 
goval met do kolen afkomstig van de, tegen- ovor 
Loa Boekit aan den rechteroever dor Maha- 
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kam gelegen, Loa Teboe-mijnen, eveneens onder 
Chineesch beheer staande (Fa. Swie Hong te 
Samarinda), en die thans een productie van ca. 
27.500 ton hebben. Uit deze en enkelc kleinere 
inlandsche ontginningen in de omgeving werden 
sinds 1919 tot ult. 1935 rond 340.000 ton kolen 
geproduceerd； de grootste productie was in 1924 
met 34.532 ton. 

Een ander belangrijk centrum van inlandschen 
kolenbouw ligt in de Doesoenlanden langs de Barito, 
stroomopwaarts van Ma Tew6h, in de streek waar 
ook de terreinen der M. M. Menoehan liggen. In de 
periode 1916-1935 werden hier rond 455.000 ton 
kolen geproduceerd. In dat tijd- vak werden in de 
eerste 3 jaren jaarlijks ca. 40.000 ton kolen 
gewonnen ； daarna daalde de product!© snel tot 
ruim 6.000 ton in 1925 om vervolgens weder te 
stijgen tot rond 35.000 ton in 1929. In de laatste 
jaren wordt ca. 19.000 ton gewonnen. De kool wordt 
hoofdzakelijk voor de riviervaart gebruikt en verder 
in Bandjermasin aan de scheepvaart verkocht. 

Op verschillende andere plaatsen in de res. Z. en 
O. Afd. van Borneo en vrnl. in het Marta- poera'sche 
worden nog kleine hoeveelheden gewonnen, in 
totaal sinds 1916 naar schatting 75.000 ton, welke 
meest voor plaatselijk gebruik werden aangewend. 

In W. Borneo vindt in de Boven Kapoeas en 
Selimbaustreek eenige koolwinning door inlanders 
plaats, in de laatste 5 jaren gemiddeld met een 
productie van 450 ton. 

In de res. Palembang werd van 1916 100926 in 
totaal ca. 22.500 ton kolen gewonneiy< 

KOPER, KOPERERTSEN (Aanv.福 DI. II en DI. 
VI of euppl.afl. biz. 959). Gedurende de jaren 1931-
1935 werd door de Ishihara Mijn- bouw Mij een 
intensieve exploratie uitgevoerd op de kopergangen 
in het Wonogiri'sche in de res. Soerakarta en in het 
aangrenzende gebied in de res. Madioen. In de 
omgeving van Dawoean, Petoeng Sinaran en G. Id 
jo, doch vrnl. bij eerst- genoemde d&sa komen 
eenige gangsysteinen van kwartsgangen voor, welke 
een gering gehalte aan koper, lood en zink bezitten. 
De hoeveelheid erts is zeer groot (genoemd is een 
cijfer van 5.000.000 ton), echter met een gehalte van 
minder dan 1 % koper. Omtrent de hoeveelheid beter 
erts van b.v. 2 % Cu en meer, zijn geen gegevens 
bekend geworden. 

Een economisch waardelooze, doch mineralo- 
gisch interessante vondst van gedegen koper werd 
bij het diepbooronderzoek naar tinertsgangen 
gedaan, dat bij Soengailiat op Bangka in de jaren 
1926-1931 werd uitgevoerd. Het koper komt 
vermoedelijk verapreid in het gesteente voorals 
kleine (tot ca. 2 mm groote), onregelmatig begrensde 
korrels, als kleinere platte (pseudo-) hexagonale 
kristallen, welke door vergroeiingen ook 
rondachtige vormen kunnen geven, en in 
dendritische, vaak octaedrische, kristallen. Waar- 
schijnlijk is dit koper door reductie van een pri- 
maire koperzwavelverbinding, de chalkosien, ont- 
staan, waarbij de oorspronkelijke vormen, voor 
zoover het de eerste twee soorten korrels betreft, 
behouden zijn gebleven (z.g. pseudomorfoses). Bij 
de derde soort heeft het koper een eigen kristalvorm 
ontwikkeld. De koperertsafzetting is voorts niet 
gelijktijdig geschied met de tin- ertsafzetting, daar 
vaak wel koper, doch geen tin uit de boorgaten werd 
opgehaald./ 

ATOLLEN EN BARRlfiRERIFFEN. (Aanv., van 
DI. I). Darwin's hypothese betreffende het ontstaan 
van atollen en barridreriffen bleef lan- gen tijd 
zonder tegenspraak. Een der bezwaren, welke 
tenslotte aanleiding gaf tot andere ver- klaringen, 
was dat men geen oorzaken kon vin- den, die de 
door Darwin aangenomen daling van het land 
tengevolge zouden hebben. In de laatste twee 
decennia is echter een drietal oorzaken aangegeven 
kunnen worden nl. le die, welke belichaamd is in de 
„glacial control" theorie van Daly; 2e 
gebergtevormende bewegin- gen van den zeebodem 
en 3e isostatische com- pensatie. 

Volgens de „glacial control" theorie zou het, bij 
het einde van den ijstijd door afsmelting der 
ijskappen, vrijkomende water den zeespiegel 
hebben doen rijzen over ongeveer 70 m. In Ned. 
Indie werd daarbij o.a. een gedeelte van het oude 
Soendaland (zie GEOLOGIE) overstroomd. De 
langs den rand van het vroegere land aanwezige 
strandriffen groeiden met de rijzing van het zee- 
niveau omhoog. Op deze wijze zou het Groote 
Soenda-barridrerif in Straat Makassar gevormd zijn. 
Ook langs andere, kleinere onderzeesche platten 
strekken zich thans barridreriffen uit, welker 
ontstaan aan dezelfde oorzaak te danken is, zooals 
de riffen langs de westkust van Sumatra, het 
buitenste rif der Spermonde Archipel, het barridrerif 
van Limpogeh langs de oostkust van Zuid-West 
Celebes en de riffen aan de noord- en zuidzijde van 
de Golf van Gorontalo. Ook ve】e riffen, w.o. 
atolvormige, zijn gegroeid op on- diepten, die in den 
ijstijd boven zeeniveau uit- stakcn. Voorbeelden 
hiervan zijn o.a. te vinden in de Kaloe-
Kaloekoeang-eilanden, de Postillon- eilanden en het 
groote atol der Tijgereilandcn, dat waarschijnlijk het 
mooiste atol van den archipel is. 

Ook door gebergtevormende bewegingcn kun- 
nen barrifereriffen en atollen ontstaan. Ontwikkelt 
zich b.v. de opwelving van een strook lands asym- 
metrisch, dan zal de 66ne Jangskust een stijgendc, 
de andere een dalende boweging kunnon vertoo- 
nen. Langs de laatste zullcn barri^reriffon kunnon 
ontstaan. Een fraai voorbeeld van den invloed van 
gebergtevormende bowegingon op de vor- ming van 
atollen vindt men in de Toekang Besi eilanden, Z.O. 
van Celebes, waar 2 rijen atollen af- wisselen met 2 
rijen opgeheven koraalriffen. Ook andere riffen 
worden als atollen, ontstaan door denzelfden 
invloed, gelnterpreteerd o.a. het Baars-eiland, de 
Angelicadroogte, beide ten Z. van Celebes, het 
Moeras-rif en Maratoea bij kaap Sangkoolirang (O. 
Borneo); het KisHer-atol en eenige oilanden 
oostelijk daarvan. 

Onder isostatische coinpensatie verstaat men het 
proces, dat het verbroken evenwicht in de 
zwaartekracht Lracht te herstellen. Verschillende 
ccht oceanische vulkanische oilanden zul- len, 
tengevolge van een overmaat aan inassa, in dalende 
beweging zijn. Bij atollen kan zich dezo dalende 
beweging verraden door een bijzondere diepte van 
de lagune. De postglaciale rijzing van den 
zeespiegel aH6dn zou in die gevallen niet vol- 
doende zijn om dergelijke diepten te veroorzaken en 
tot deze soort van atollen kunnen gerekend worden 
het Zandbuis atol benoorden Soembawa, De Bril en 
de Laarsbanken in Straat Makasser en verschillende 
riffon langs de westkust van Sumatra. 
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Tenslotte kunnen ook de heerschendo winden en 
zeestroomen invloed hebben op een rif en een 
atdachtige vervorming te we eg brengen (rif- eilanden 
in de Baai van Batavia). 

Literaluur Molengraaf, Geologie van de Zeeon 
van Ned. Indio, 1922; Rutten, Voordrachten over de 
Geologie van Ned. Indie, 1927,.- 

LEBOERSTEENEN. De naam „leboern wordt 
door de Landaksche diamantzoekers (W. Borneo) 
gegeven aan bepaalde rolsteenen, welke als een以 
aanwijzing beschouwd worden voor het voor- komen 
van diamant. (In Z.O. Borneo worden deze rolsteenen 
„batoe tatimahan55 genoemd). Het zijn dichte en zeer 
harde steenen van erwt- tot vuistgrootte met een 
grijsblauwe, blauwe, soms ook violette kleur. Zij 
vertoonen een glad opper- vlak en zijn meer of minder 
bezet met kleine putjes en groeven, waarin 
verschillende mineraal- korrels en soms ook diamant 
voorkomen. Een andere soort rolsteenen, welke als 
diamant- begeleiders eveneens in hoog aanzien staan, 
wordt gevormd door de z.g. djanta's met een bruine 
kleur en zeer glad oppervlak, waarin slechts 
schaarsche putjes optreden. Ook in de djanta's komen 
soms diamanten voor. 

De leboer- en djantasteenen zijn bij onderzoek 
gebleken geheel of grootendeels te bestaan uit korund 
en/of diaspoor (beide aluminiumoxyden van groote 
hardheid). De leboersteenen kunnen voorts bevatten 
glimmer of toermalijn als voor- naamste 
nevenbestanddeel; de djanta's bevatten steeds 
limoniet (ijzerhydroxyde). Bij het micros- copisch 
onderzoek is gebleken, dat de structuur dezer twee 
soorten rolsteenen onderling veel ge- lijkenis 
vertoont. Uit do mineralogische en che- inische 
samenstclling valt echter de conclusie te trekken, dat 
zij toch niet van hetzelfde gesteente afkomstig zijn, al 
zijn beide soorten te beschou- wen als 
verweeringsproducten. De leboersteenen zijn 
bovendien onderworpen geweest aan den invloed van 
heoto gesteentemassa'a, waardoor de oorspronkelijke 
samenstelling door inwerking van gassen gowijzigd 
is. 

Het optreden van diamant samen met, on 8oms in 
de leboer- en djantasteenen heeft aan- leiding 
gegeven tot de veronderstclling, dat zy oorspronkclijk 
deel zouden hebbon uitgemaakt van 66n gosteonte. 
Echtor zijn geen leboer- of djantasteenen bekend, 
waarin do diamant geheel omgeven door het loboer-
(djanta-)mntoriaal voorkomt, zoodat do conclusie is 
getrokken dat de diamant in do putten van do 
rolsteenen is terecht gekomen cn door een kitmiddel, 
opaal of klei, daaraan is vastgehecht. Door de ontdek- 
king van do priinaire vindplaata van diamant- in Z.O. 
Borneo (zie bij DIAMANT) heeft deze op- vatting 
eon groote steun gekregen en kan thans worden 
gozegd, dat diamant, leboer en djanta genetisch niet 
met elkaar in verband staan. 

Literatuur: Wotonsch. Mcded. no. 22 (uitgavo v. 
d. Dienst v. d. Mijnbouw), Petrologischo be- 
schouwingen omtrent de korund-diaspoorrots- 
rolsteenen (leboersteenen). . . . onz. 

INFUSORIENAARDE (Aanv. van DI. I eu DI. VI 
of suppl. afl., biz. 959). Het voor- naaniste 
voorkomen op Java van infusorion- aarde of 
diatomeeenaarde is wel dat van Darina ten Z. W. van 
Koeningan in do roaidontie Cheri- bon. De aardo 
komt hier afwissolend mot tuf- banken in 15-40 cm 
dikko banden voor; soms zijn de diatomeeenlagen 1 
m dik, doch dan mecst 

verontreinigd met tufmateriaal en ijzerverbin- 
dingen. Zij bestaan overwegend uit schalen van het 
geslacht Cymbella. De Darma-aarde heeft 
toepassing gevonden als isolatiemiddel (met 10 % 
asbest in den handel gebracht onder den naam 
kisolasbest) bij betonwerken (8 % Darma- aarde 
geeft een beter verwerkbare beton) en in de 
suikerindustrie, waar het onder den naam ,,Javacel‘‘ 
voor sapzuivering is gebruikt/ 

JODIUM (Aanv. van DI. II en DI. VI 应suppl. 
afl., biz. 958). De winning van jodium vindt plaats 
op eenige vergunningsterreinen der N.V. 
Vereenigde Jodiumfabrieken, op de contracts- 
terreinen Watoedakon en Soember Asin der N.V. 
Jodiumonderneming Watoedakon, en Soember 
Koentjoeng van de gelijknamige maatschappij, 
terwijl voorts de N.V. Oriental Petroleum Cy van 
haar olieconcessie Petiken eveneens een jodium- 
productie verkrijgt. Al deze terreinen zijn zuid- 
westelijk van Soerabaja^gelegen. De uitvoer van 
koperjoduur bedroeg over de 10 jaren van 1925 tot 
1934 1670 ton. Deopbrengst was tot 1931 土 f 21 
per ton, doch daalde daarna snel tot nog geen / 5 p. 
t. in 1934/ 

METEORIETEN. Slechts zelden is van het 
neervallen van deze fragmenten van planetari- sche 
massa's in Ned. Indie iets bekend geworden. Van 
Java kunnen 12 gevallen wordon vermeld, nl. 4 
meteorieten van Solo (waarvan 66n van 
Prambanan), die alle voor 1850 zijn gevallen, Tjabe 
(Renibang) 1869, Bandoeng 1871, Ngawi (M. Java) 
1883, Djati Pengilon (Madioen) 1884, Mr. Cornelia 
1915, Djoho (Rembang) 1919, Cheribon 1922 en 
Mends (Bantam) 1933. De meteorieten van Solo en 
van Djoho zijn ijzer- meteorieten, de overige 
steenmeteorieten. Eerst- genoemde, in de 
Inlandsche wereld pamor genoemd (zie aldaar voor 
het gebruik in de smeed- kunst), bestaan vrijwel 
geheel uit ijzer-nikkel legeeringen met een gehalte 
van 5 tot 10 en meer % nikkel. Hun grofkristallijne 
structuur, welke na polijsten door etsing met 
verdunde zuren te voorschijn komt in de z.g. 
Widmannstatten- figuren, is een govolg van een 
uiterst langzame aflvoeling (een der 3 stukken van 
de meteoriet van Pjoho, welke zich in het Museum 
van den Dienst van den Mijnbouw te Bandoeng 
bevinden, is op deze wijze bchandeld). De overige 
genoemde meteorieten bestaan uit kristallyne 
silicaten, hoofdzakelijk olivijn en bronziet, met een 
ge- halto aan nikkehjzer, dat van 3 tot ruim 21 % 
wisselt. Hot zijn dan ook geen zuivere steen- 
meteorieton, doch z.g. chondrieten of ook sidero- 
lieten. Voorts bevatten zij, naast geringe hoeveel- 
heden van andere verbindingen, een vrij constant 
percentage (3-6, 5 %) van een zwavel- 
ijzcrverbinding, troiliet gonoemd, die alleen in 
gesteenton van kosmischen oorsprong voorkomt. 

Enkelo van deze meteorieten hob ben vry be- 
langrijko afmetingen; die van Prnmbanan b.v. heeft 
een diainoter van 75 cm, die van Djati Pengilon van 
50 cm. Het S. G. van de ijzer- meteorieten is grooter 
dan 8, dat van de steen- meteorioten meest grooter 
dan 3,5. 

Van een dorde soort van meteorieten, tektieten 
genoemd en die uit een silicaatglas bestaan, zyn uit 
historischen tijd geen voorbeeldeii bekend. Tot deze 
groep behooren do billitonnioton (zie aldaar), die in 
Ned. Indie niet uitsluitend op Billiton, doch ook in 
Midden Java(Solo, Rembang) en in Z.O. Borneo 
gevonden zyn en voorts ook 
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in naburige landen (Australie, de Philippijnen en 
Fransch Indo-China) en in Midden Europa. Het 
voorkomen in verschillende deelen van den ar- 
chipel en omgeving en hun gelijksoortig karakter 
doen vermoeden dat zij tot edn zwerm van 
meteorieten hebben behoord. Indien dit zoo is, 
kunnen zij geologisch-historisch van beteekenis zijn 
door ouderdomsvergelijking van de afzet- tingen. 
waarin zij voorkomen. Voor Billiton is dat de 
ertslaag der tinafzettingen (zie onder TIN), voor 
Midden Java het complex der lagen, waarin ook de 
resten van den fossielen mensch gevonden zijn en 
welker oud^rdom tot het diluviale tydjjerk gerekend 
wordt/ 
.POSTSPAARBANK IN NEDERLANDSCH-IN- 
Dl£ (Aanv. Din. Ill, V of suppl. afl. biz. 32 en VI of 
suppl. afl. blz.798). Actief dienende en op wacht- 
geld gestelde of gepensionneerde burgerlijke en mi- 
litaire landsdienaren, zoomede personen in dienst 
van zelfbesturen en andere publiekrechtelijke of 
particuliere lichamen kunnen bij de Postspaar- bank 
sparen doorinhouding opinkomsten. De rege- ling 
van het sparen bij de Postspaarbank door mid- del 
van inhouding op inkomsten we rd het laatst 
vastgesteld bij Gouvernementsbesluit van 7 De-
cember 1934 no. 16 (Bijblad no. 13359). Door het 
volgen van deze wijze van sparen legt men zichzelf 
een zekeren dwang op, omdat terugbetaling van 
krachtens deze regeling aan de Postspaarbank 
verantwoorde inhoudingen, bewerkstelligd op in-
komsten van eenig jaar, niet kan worden ver- leend 
dan na ommekomst van dat jaar. 

De algemeene bepalingen betreffende de Post-
spaarbank in Nederlandsch-Indie, oorspronkelijk 
vastgesteld bij het Koninklijk Besluit van 16 Oc-
tober 1897 no. 27 (Ind. Stb. no. 296), werden 
laatstelijk in haar geheel opnieuw vastgesteld bij het 
Gouvernementsbesluit van 30 November 1934 no. 
27 (Ind. Stbl. no. 653) onder den naam van 
„Postspaarbank-ordonnantie,\ 

Het Koninklijk Besluit van 26 Januari 1921 no. 
48 (Ind. Stb. no. 251) werd op 1 Januari 1923 van 
kracht. 

Ingevolge het besluit van den Directeur van 
Verkeer en Waterstaat van 16 Augustus 1934 no. P 
25/31 /15/16 en met instemming van den Directeur 
van Financien werd met ingang van 1 September 
1934 de proefneming, volgens welke de pandhuizen 
in de voormalige gewesten Rem bang, Soerabaja en 
Madoera waren opengesteld voor den 
postspaarbankdienst, gestaakt. De proefne- ming 
heeft niet die gunstige resultaten opgele- verd, 
welke men er aanvankelijk van verwacht had, 
zoodat, mede in verband met de oprichting in den 
loop der jaren van vele (hulp)postkantoren ter 
plaatse van de voor den postspaarbankdienst 
aangewezen pandhuizen, besloten werd deze laat- 
ste niet langer voor den postspaarbankdienst open te 
stellen. 

Nadat gebleken was, dat door de oprichting van 
het agentschap te Makassar inderdaad in een 
behoefte was voorzieri, werd bij de begrooting voor 
het jaar 1931 der Regeering voorgesteld tot verdere 
decentralisatie over te gaan door de oprichting in 
den aanvang van 1931 van een kan- toor te 
Soerabaja en in den aanvang van 1932 van een 
kantoor op een nader te bepalen plaats op Sumatra. 
Conform deze voorstellen werd per 1 Januari 1931 
een agentschap te Soerabaja opge- richt, terwijl per 
1 April 1934 te Medan en to Bata via-Centrum (in 
het gebouw der Directie) agent- 

schappen werden gevestigd. Hiermede was do de-
centralisatie in eersten opzet voltooid. De Post-
spaarbank beschikt dus in Nederlandsch-Indie thans 
over vier administratieknntoren en wel te Makassar, 
omvattcnde Celebes, Flores en de ten Oosten 
daarvan gelegen eilanden, inclusief Nieuw Guinea
； Soerabaja, omvattende de provincie Oost-Java, 
Madoera, de eilanden bewesten Flores, alsmede de 
Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo； Batavia 
(C.), omvattende de provincies West- en Midden-
Java en de Vorstenlanden, de Wester-afdeeling van 
Borneo, Bangka en Billiton, alsmede het gedeelte 
van Sumatra gelegen ten Zuiden van de 
denkbeeldige lijn Benkoelen- Palembang en ten 
slotte Medan, omvattende de rest van Sumatra en de 
daarbij gelegen eilanden. Aan het hoofd der 
agentschappen staan agenten, die worden bijgestaan 
door procuratiehouders en stafemploye's alsmede 
lager personeel. De alge- meene leiding van de 
instelling berust bij de directie te Batavia (C.), aan 
welke de agentschappen dus ondergeschikt zijn. 

Waren aanvankelijk de omslagen der spaar- 
bankboekjes voor de drie series A, B en C uitge- 
voerd in verschillende kleuren, sedert worden voor 
alle series uitsluitend grijze boekjes uitge- geven. 

Konden de postkantoren vroeger rechtstreek- 
sche terugbetalingen bewerkstelligen op eigen ge- 
zag tot een maximum van f 100.— in de vier we- 
ken, deze termijn is later verminderd tot twee weken 
en na de voltooiing van de decentralisatie tot een 
week. 

Ter uitvoering van de bij G.B. van 30 November 
1934 no. 27 (Ind. Stb. no. 653) vastgestelde 
”Po8tspaarbank-ordonnantie" werd bij G.B. van 28 
December 1934 no. 8 (Ind. Stb. no. 747) opnieuw 
in zijn geheel vastgesteld het z.g. „Post- 8paarbank-
reglementn, terwijl de Instructics van den Raad van 
Toezicht op de PostHpaarbank in Ned.-Indie en van 
den directeur en diens ver- vanger in haar geheel 
opnieuw werden vastgo- steJd bij G.B. van 1 Maart 
J935 no .22 (BijbJud 13432). 

Bij do nieuwe vaststclling van de bovenge- 
noemde grondslagcn der instelling werden o.m. die 
wijzigingen aangebracht, welke door de de-
centralisatie van den dienst noodig waren geworden 
en wdko voor een groot deel den inleggers 
tegemoetkomen, door een vlottcre en soepeler 
uitoefening van den dienst. Op de pJaatsen, waar 
een agentschap is gevestigd, met uitzondering van 
Batavia (C.), heeft de Raad van Toezicht een 
gedelegeerde aangesteld； als zoodanig treden rno- 
menteel op de agenten van De Javasche Bank. 

Volledigheidshalve zij hier nog vermeld, dat do 
agentschappen der Postspaarbank beschikken over 
een eigen inleggerskas — dus gelijk aan die der 
postkantoren —； de instelling daarvan is cen 
succes gebleken en hot feit, dat de administratio- 
kantoren thans zelf mede optreden als „spanr- bank" 
is bij het publiek zeer in den smaak gcvnl- len. 
Uiteraard geldt voor deze vier kas«en niet do 
bovengenoemde beperking voor do maxi in u m- 
terugbetaling van / 100 in de zeven dagen； do 
agentschappen beschikken iminers over de reko- 
ningen-courant der inleggers in hun ressort, zoodat 
zij op aanvraag elk bedrag — v.z.v. het te- goed 
zulks toelaat — dadelijk kunnen terugbe- talen. 

Voor gelden, in de boeken der Postspaarbank 
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ingeschreven ten name van een inlegger, die vijf 
voile kalcnderjaren heeft laten verloopen, zonder 
eenige inlage gedaan of betaling van kapitaal of 
rente gevorderd te hebben, noch in dat tijdvak rente 
op zijn spaarbankboekje heeft doen bij- schrijven, 
wordt, met ingang van het jaar, vol- gende op het 
vorenbedoeld tijdvak van vijf jaar, geen verdere 
rente vergoed. Wanneer de inlegger weder een of 
meer der genoemde handelingen ver- richt ,begint 
de rente opnieuw te loopen met den eersten der 
maand, volgende op die, waarin deze handeling is 
verricht. 

Als belangrijk propagandamiddel werd by het 
lager onderwijs op westerschen grondslag het 
schoolsparen ingevoerd door middel van post- 
spaarbankzegels. Op voorstel der Postspaarbank 
were! dit systeem door den Directeur van Onder- 
wijs en Eeredienst bij de genoemde scholen in Ne- 
derlandsch-Indie verplichtend gesteld. Dat het 
schoolsparen een succes is geworden moge blijken 
uit de omstandigheid, dat op ultimo December 1935 
aan (lit systeem werd deelgenomen door 539 
scholen, welke in 1935 1.540.650 spaarzegels — in 
coupures van 2|, 5, 10 en 25 cents — afnamen tot 
een bedrag van / 88.611,25. Aan met spaarzegels 
beplakte spaarkaarten werd in 1935 bij de 
postkantoren en bij de agentschappen op spaar- 
bankboekjes ingelegd tot een bedrag van / 
79.422.40. Verder voerde de Postspaarbank medio J 
930 spaarbusjes in, welke tegen betaling ver- 
krijgbaar werden gesteld bij de postkantoren en bij 
de agentschappen. Sedert medio 1930 tot ultimo 
1935 werden in totaal 20333 spaarbusjes aan het 
publiek verkocht. 

Bij de jongste wijziging van de grondslagen van 
den dienst werd o.m. bepaald, dat de inleggers 
aansprakelijk worden gesteld voor misbruik van. 
hun bockjes door onbevoegden. De inlegger dient er 
dus op te letten, dat zijn boekje behoorlijk wordt 
bewaard. Voorts werd bepaald, dat de di- rccteur 
bevoegd is cen boekje af te betalen en aan een 
bepaald persoon het nemen van een nieuw boekje te 
weigeren. Het stellen van vingerafdruk- ken door 
hen, die niet kunnen schrijven, is voort- aan 
verplichtend gesteld. Een boekje mag niet meer 
worden gesteld ten name van me6r clan 66n 
persoon. 

Het restant-tegoed, dat na een terugbetaling 
minstens op een boekje moot blijven staun, be- 
Joopt / 2.50. Over dit restant kan vanaf 1 Januari 
1935 uituluitend bcschikt worden door de indie- 
ning van een aanvraag-algeheol. 

Rechtstreekscho terugbetaling kan voortaan 
uitsluitend gevorderd worden bij het b e- t r o k k e 
n kantoor (d.i. het kantoor, dat het boekje heoft 
uitgegeven of waarop het is overge- Bchreven). 
Andero kantoren inogen allcen recht- strceksche 
terugbetaling verleenen met persoon- lijko 
toestemming van den postkantoorchef; hij is daartoe 
cchter niet verplicht. 

Do groei van do Postspaarbank in Nederlandsch- 
Indic wordt gclllustrcerd door de volgende cijfers. 

Het inloggers-tegoed beliep op 31 December 
1935 / 35.714.316,72, t.w. van Europeanen / 
22.980.807,56, Inlanders / 9.946.507,57, Chi- 
neezen en andere Vreemde Oosterlingen I 
2.787.001,59. 

Het aantal spaarbankbookjes in omloop beliop op 
dien datum 454.770, waarvan 112.040 van 
Europeanen, 301.496 van Inlanders en 41.234 van 
Chineezen en andere Vreemdo Oosterlingen. 

Het gemiddeld bedrag van het tegoed per boek- 
jo bedroeg op dien datum / 205,11 voor Europeanen, 
f 32,99 voor Inlanders en / 67,59 voor Chineezen en 
andere Vreemde Oosterlingen of tezamen / 78.53. 

De bedrijfskosten beliepen over 1935 rond / 
500.000; de rente-rekening wees een voordeelig 
saldo aan van rond / 850.000, zoodat het netto- batig-
saldo rond / 350.000 bedroeg. 

Het reservefonds was op 31 December 1935 ge- 
stegen tot / 5.720.158,36 en maakt 16.02% uit van 
het inleggerstegoed. 

ELEPHANTIASIS (Aanv. van DI. I en DI. VI of 
suppl. afl. biz. 730). In Ned.-Indie wordt 
elephantiasis vooral gevonden op het platte land, 
zeer zelden in de steden. In de buitengewesten is de 
ziekte wijd, maar grillig verbreid. Naast zwaar 
getroffen streken vindt men landschappen, die ge- 
heel vrij blijven.Op Java werd in 1933 een haard 
ontdekt bij Tjilatjap, waarvan voordien in de ge- 
neeskundige literatuur niets bekend was. Mogelijk 
zijn er meer zulko haarden, maar sterk verbreid is de 
ziekte op Java zeker niet. 

Tot voor korten tijd werd als de oorzaak van de 
elephantiasis aangenomen een draadworm, de 
Filaria of Wuchereria bancrofti. In de laatste jaren 
is echter gebleken, dat twee verschillende filaria- 
soorten de ziekte kunnen veroorzaken, nl. de ge-
noemde Filaria bancrofti en de Filaria malayi. 
Eerstgenoemde veroorzaakt vooral zwellingen der 
geslachtsdeelen en zoo nu en dan ook olifants- 
beenen of elephantiasis der armen; voor zoover 
bekend treft Filaria malayi alleen de ledematen, 
meestal de beenen, zelden de armen en ontziet deze 
worm de geslachtsdeelen. 

Niet alls met Filaria bancrofti of Filaria malayi 
geinfecteorde personen lijden aan de genoemde 
verschijnselen. Integendeel het meerendeel dezer 
menschen ondervindt niet de geringste hinder van de 
infectie. Slechts bij een deel hunner leidt de infectio 
tot het ontstaan. van elephantiasis. In verschillende 
landstreken geschiedt dit in zeer verschillende mate. 
Zoo werd in Noord Ceram op ongeveer drie 
gelnfecteerden 6en elephantiasis- lyder gevonden, 
elders e6n lijder op 50 of 100 gelnfecteerden. 
Vermoed wordt, dat er een andere, nog onbekende 
factor is, die den geinfecteerdc tot lyder maakt; een 
factor, die dan in verschillende landstreken in 
verschillend sterke mate aanwezig zou moeten zyn. 

De beide wormsoorten leven in de weefsels, al- 
thans do volwassen, geslachtsrijpe dieren ； de 
larven (microfilaricn), door deze ter wereld go- 
bracht, vindt men in het bloed van den geinfoc- 
teerde en wel, cigcnaardigerwijze, alleen des nachts. 
Overdag zyn er in het bloed geen of slcchts zeer 
woinig larven to vinden. Een afdoen- de verklaring 
van dit verschijusel is nog niet ge- geven. Voor het 
vaststellen van een filaria- infeotio is het dus noodig 
des nachts hot bloed te onderzooken. 

De verbreiding van de filaria-infectie geschiedt 
door muskieten ； het mechanisme der verbreiding 
is voor beide soorten wormen ongeveer hetzelfde. 
Wanneer een muskict des nachts iemand steekt, die 
microfilarien in het bloed herbergt, worden dezo met 
het bloed in de maag van de muakiet opgenomon. 
Nu hangt het van de soort muskiet af, of de 
microfilarien in haar storven, dan wel zich verdor 
ontwikkelon. Is het laatsto het geval, dan doorboren 
do microfilarien den maagwand 
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van de muekiet en begoven zich naar de borst- 
spieren. Hier groeien zij in den loop van 10 tot 14 
dagen van 0,25 初 0,30 mm tot 1,5 it 2 mm leng- te. 
Dan zijn zi) „rypn; verdere ontwikkeling heeft in de 
muskiet nict plaats; zij zijn nu geschikt om den 
mensch te infecteeren. Zij begeven zich naar de 
zuigslurf van de muskiet; steekt deze een mensch, dan 
verlaten zij de slurf boren zich door de huid van den 
gestokene, en ontwikkelen zich in diens lichaam tot 
volwassen dieren, waarvan de jongen (de 
microfilarien) dan we er des nachts in het bloed 
verschijnen. Overbrenging van mensch op mensch, 
zonder dat het ontwikke- lingsproces in de muskiet is 
doorloopen, is onmo- gelijk. 

Literatuur over elephantiasis en filariasis: in het 
algemeen: alle leer- en handboeken der tro- pische 
geneeskunde in Nederlandsch-Indio; in het bijzonder: 
C. D. de Langen en A. Lichtenstein, Leerboek der 
Tropische Geneeskunde, en verspreide artikelen in de 
jaargangen LXVII— LXXVI (1927—1936) van het 
Geneeskundig Tydschrift voor Ned. Indie, benevens 
in de jaargangen 1918 afl. VI, 1921 afl. Ill, 1933 afl. 
I en 1934 afl. I en IV van de ,,Mededeelingen‘‘ van 
den Dienst der Volksgezondheid in Ned. Indie. 

S. L. B./ 
AMOK (Aanv. DI. I). Onder amok wofdt verstaan 

het plotseling verrichten van onge- motiveerde en 
ongerichte gewelddaden (tegen menschen, dieren of 
voorwerpen), waarbij de agressieve instincten — niet 
geremd door den geestelijken bovenbouw — volgens 
een geprae- formeerde, klaarliggende reactiewijze 
(ritus)— zich uitleven en waaraan slechts door 
onmacht (uitputting, “neerleggen", zelfvemietiging) 
een einde komt. Het dooden van een “ongeloovige", 
een kafir, door een Atjfeher is dus geen amok, maar 
een naar buiten gerichte zelfinoord met een motief 
(nl. het verwerven van den Mohamme- daanschen 
hemel)； het uitmoorden van een ge- heel huisgezin 
door een vader, die in een onont- warbare 
conflictsituatie is gekomen, is een onbe- redeneerde 
wanhoopsdaad, maar gericht op be- paalde personen 
en in zekeren zin gemotiveerd, uit dien hoofde dus 
gddn amok. 

Amok is een regressieverschil, een terugval naar 
een onto- en phylogenetisch ouder ontwik- 
kelingsstadium en kan veroorzaakt worden door 
lichamelijke en geestelijke factoren (somatogene en 
psychogene amok) maar ook bij typisch lichamelijke 
aandoeningen (malaria, syphilis, typhus, 
longontsteking, in het algemeen ziekten, die 
aanleiding kunnen geven tot koortsdelier) is wel de 
aanleiding somatogeen, maar dat het amok wordt is, 
in laatste instantie, toch een gevolg van de geestelyke 
geaardheid van het individu, die bij de somatogeen 
veroorzaakte regressie gebruik maakt van een 
„gejjkten uitingsvorm. Van de geestelijke factoren is 
vooral het maloe-complex (het “verlegen" raken, het 
“face" verliezen der Chineezen), in het algemeen de 
krenking in het gevoel van eigenwaarde, van het 
mceste belang. Men kan verwachten, dat bij een 
overgroote vat- baarheid voor gemoedsindrukken 
(hyper-enjoti- onaliteit) de overstrooming van het 
bewustzyn door affecten tot een uitschakeling van 
den geestelijken bovenbouw leidt en zoo tot 
regressie, maar bij Indische amokloopers is van eon 
derge- lyke hyper-emotionaliteit vooralsnog weinig 
ge- bleken. Er bestaat echter ook nog een andere 

mogelijkheid en wel deze, dat bij een ten naastebij 
normale emotionaliteit een abnormale ophooping van 
geestelijke spanningen plaats vindt — door 
belemmering van den “afvloed" — een ophooping, die 
dan plotseling, explosie£ langs den ge- baanden weg 
der amok, tot uiting kan komen 

Deze ophooping van geestelijke spanningen wordt 
veroorzaakt doordat eenerzijds de Java- nen 
onderworpen zijn aan vele en velerlei be- 
schavingsrestricties en anderzijds weinig levende 
cultuur bezitten, waarin zij zich kunnen uitleven. 

Literatuur (Aanvulling): Van Wulfften Palthe: 
Amok, Nederl. Tydschr. v. Geneesk., 77, no. 9, Maart 
1933 en Geestesstoornis in Gemeenschaps- structuur, 
Gen. Tijdschr. v. Ned. Indie, Aug. 1936 

LATAH (Aanv. DI. II en DI. VI of suppl. afl. 
biz.， 748). Onder latah wordt verstaan een 
eigenaardige reactie op een schrik, die meestal 
voorkomt bij oudere en onontwikkelde Inlandscho 
vrouwen en waarvan de voornaamste verschijnselen 
zijn： be- wustzijnsdaling, echolalie (naspreken) en 
echo- praxie (nadoen). 

Men noemt een vrouw latah wanneer zij, door haar 
te laten schrikken, in een toestand kan worden 
gebracht, waarin zij alle woorden, die men / haar, met 
die bedoeling, toeroept, naspreekt en ook allerlei 
handelingen imiteert, die men haar, met opzet, 
voordoet in de verwachting dat zij die zal nadoen. Vaak 
uiten zij ook — tegen hun wil —allerlei obscene 
woorden. Zoolang men zich met de patient bezig houdt, 
blijft zij in dien toestand, die veel gelijkt op een 
hypnotisch “rapport" en welke herhaaldelijk begint met 
het uitstooten van een obsceen of zinloos woord. Laat 
men haar aan haar zelf over of spreekt men haar 
kalmee- rend toe, dan verdwijnt deze eigenaardige toe-
stand van wezenloosheid weer en gedragen zij zich als 
geheel normale menschen. Hoewcl het latah in de 
kampoeng niet geheel onbokend is, komt het toch 
meest voor bij vrouwelijke bc- dienden van 
Europeanen en vooral de kokki'n gc- nieten in deze een 
zekere reputatie. Voornunielijk zal dit wel hieraan 
liggen, dat zoodra do Europe- aan gomerkt heeft, dat 
een van zijn bedienden latah 18, hij niet nalaat deze 
patient bij herhaling aan zijn vrienden en kennissen te 
demonstreeren, waarbij vooral de kokki met haar vele 
vaatwerk een dankbaar object is voor echopractijken. 

Latah is stellig geen psychoso, even min hysteric. 
Zij, die er mee behept zijn, zijn overigens geestelijk 
gezond en weten zich sociaal in hun milieu volkomen 
goed te handhaven ondanks de plagerijon, waaraan zij 
blootstaan. Hoogstena kan men zeggen, dat het een 
hysteriforme reactie is van oudere vrouwen, waarvan 
de verachijnse- len wel in intensiteit maar in wezen niet 
verschil- len mot wat wy dagelijks aan 
nabootsingspheno- menen in onze eigen oingeving 
zien. Veel van de latah is (ovenals de hysteric van 
Charcot) kunst- product — door veelvuldige 
herhalingen wordt de ba an ingeslepen — al blijft het 
buiten kijf, dat als kern eraan ten grondslag Jigt een, als 
men wil ziekelijke, overgevoeligheid voor prikkcls, 
zooals die, op onontwikkelde Inlandsche vrouwen, met 
de bedoeling haar te doen schrikken, kan worden 
uitgeoefend. Deze overgevoeligheid komt indcr- daad, 
ook buiten do latah om, voor by zeer vele Inlandsche 
patienten, die door den Europeaan gelmponeerd 
worden. Met groot gemak is bij hen een 
bewustzijnsdaling te weeg te brengen, een soort 
,,tr&nce" waarby echopraxie, echolalie, be- 
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velsautomatie en katalepsie (verstyving) kan 
worden opgewekt. De latah is van dezo hyper- 
suggestibiliteit slechts een bijzondero versohij- 
ningavorm. 

Beschreven is deze eigenaardige toestand be- 
halve in den Indischen Archipel en Britsch-Indie 
ook nog in Japan, in Siberie en bij de Laplanders. 

Literatuur (Aanvulling): Van Wulff ten Pathe, 
Psychiatrie en Neurologie in de tropen (De Lan- gen 
en Lichtenstein, Leerboek der tropische ge- 
neeskunde, 3e druk, 1932, Kolff & Co, Batavia). 

MARCO POLO. De naam Marco Polo wekt on- 
willekeurig visioenen op van avontuurlijke reizen en 
fantastische gebeurtenissen in het verre Oos- ten, 
gehuld in het nevelachtig waas van het grijs 
verleden. Wat Marco Polo echter precies heeft 
gezien en beleefd en waar zijne omzwervingen hem 
gebracht hebben, is minder bekend, even- min als 
het feit, dat Marco als pionier door landen is 
getrokken, die pas eeuwen later als het ware 
opnieuw ontdekt zyn, zooals b.v. het Pamir- plateau 
met den bovenloop van den Oxus en Tibet, en dat hij 
ook de eerste Europeaan was, die Nederlandsch-
Indie en wel Sumatra bezocht en berichten over 
Japan gaf. Hetgeen hrj vertelt over landen en volken 
uit eigen ervaring of van hooren zeggen is door 
latere onderzoekingen ge- blcken te berusten op 
scherpe en nauwkeurige waarneming en groote 
waarheidsliefde. Zijn Mid- deleeuwschen 
tijdgenooten in del3e eeuw moesten zijn 
wonderbaarlijke verhalen ongeloofwaardig en 
schromelijk overdreven in de ooren klinken. 
Vandaar dat hij van zijn Venetiaansche stadge- 
nooten den bijnaam kreeg van „il million。''， 
zooveel als de “millioenenzwetser", orndat hij b.v. 
sprekend over de omnetelijke rijkdommen van den 
Mongoolsch-Chineeschen keizer Kublai Khan 
dikwijls groote getallen noemde en met milliocnon 
schcrmde. Gedurende langen tijd was er tijdens het 
Carnaval te Venetie altijd 66n masker, dat „il 
millione" voorstelde on evenals do latere baron von 
Miinchhausen do incest onge- loofelijke dingen 
vcrtelde en de menschen deed lachcn. 

Van het geslacht Polo zyn bekend goworden a.18 
onderncmendo koopliedon en ontdekkings- 
reizigers de 3 brooders Marco, Nicolo en Maffeo, en 
vooral Nicolo's zoon Marco. Venetie en Genua 
waron in do Middoleeuwen belangrijko handels- 
centra, nadat do kruistochten het Oostcn voor 
Europa hadden gcopend. Een hunner handels- rcizen 
voerde Nicolo en Maffco Polo in 1260 naar 
Constantinopel, vanwaar zij mot een collectie 
juweelen naar den Krim vortrokken on zelfs tot 
Bokhara doordrongen. Hior ontmootten zy ge- 
zanten van keizer Kublai Khan, heorscher over hot 
rijk Cathay en afstammeling van den be- ruchten 
Dschingis Khan (f 1227). Doze gezanten waron door 
Kublai Khan naar zijn broeder Hu- lagu, vorst over 
Perzie, gezonden en nu op den torugwog. 
overreeddon Nicolo en Maffeo oni sarnen mot hen 
de terugreis naar Cathay to on- dornomen, zoodat zy 
niet aan govaron blootgo- Hteld zoudon zyn, Zy 
troffen Kublai aan in zyn zonierpaleis te Shangtu ten 
Noorden van Peking. Hot was voor het eerst dat 
Kublai Khan, iemand mot een zeer goed verstand en 
vol energie, Euro- peanen te zien kreeg, en daar hij 
de Westersoho beschaving wilde lecren kennen, 
besloot hy do brooders torug te zonden als zijn 
afgozanten naar don Paus met brioven, waarin hij 
dezon vorzooht 

een groot aantal ontwikkelde mannen naar het 
Oosten to willen zonden om de Mongolen te on- 
derwijzen in den Christelijken godsdienst en de vrije 
Kunsten. Voor Kublai en zijn voorgangers was de 
godsdienst slechts een politiek instrument. 
Waarschijnlijk meende hij dat de Christe- lijke 
godsdienst hem het best kon helpen om zijn wilde 
onderdanen, de Mongolen, wat te bescha- ven. Pas 
toen Rome niet op zijn voorstel inging, wendde hij 
zich tot het Boeddhisme. 

In Nov. 1271 vertrokken de twee breeders, dit- 
maal door den jongen Marco vergezeld, uit Acre 
naar Cathay, met brieven van Paus Gregorius X en 
vergezeld door twee Dominicaner monniken, wien 
het hart echter spoedig in de schoenen zonk, zoodat 
zij hals over kop terugkeerden. 

De reis ging van Lajazzo over Sivas naar Tebriz, 
en vandaar over Yezd en Kirman naar Ormuz, het 
grooto handelscentrum aan de Perzische Golf. 
Wegens de geringe zeewaardigheid der al- daar 
verkrijgbare scheepjes werd het oorspron- kelyke 
plan om vandaar naar China te gaan op- gegeven en 
reisden zij nu naarKirman terug. Vervolgens ging 
het over Khorasan naar Balkh en Badakshan 
(bergachtig landschap in Afghaanach Turkestan, in 
het gebied van de Koktsja, linker- zyrivier van den 
Amoe Darja) , in welk laatste landschap Marco door 
koortsen bijna een jaar lang ziek lag en slechts 
herstelde door zich te begeven naar een hooggelegen 
bergstreek met dennebogschcn en een gezonde 
lucht. Daarna reisden zij stroomopwaarts langs den 
Boven- Oxus door het landschap Wakhan naar het 
plateau van Pamir, een naam voor het eerst in 
Marco's reisverhaal gehoord. Deze streken waren 
behalve door Benedict Goes ternauwernood be-
zocht, laat staan beschreven door een Europee- 
schen ontdekkingsreiziger, tot de expeditie van den 
Engelschen officier Wood in 1838. Het Pamir-
plateau overstekend, daalden de reizigers af naar 
Kashgar, Yarkand en Khotan, gelegen in Chineesch-
Oost-Turkestan. Deze streken Eleven tot 土 1860 
zoo goed als geheel onbekend; daarna zou dit gebied 
door Russische, Engel- sche en andore onderzoekers 
opnieuw ontdekt worden. Van Khotan kwamen de 
Polo's in de nabijheid van Lop-Nor, sinds M&rco's 
reis voor het eerst weder in 1871 door den Rus 
Prjevalsky bercikt. Van hieruit trokken zij door de 
groote Gobi-wocstun naar het landschap Tangut in 
het uiterate Noordwesten van China. Eindelijk be- 
reikten zij in Mei 1275 na 3% jaar onderweg te zijn 
gowccst het zomerverblyf van Kublai Khan te 
Kaipingfu aan den voet der Khingan bergen, ±100 
mylen ten Noorden van den GrootenMuur to Kalgan. 
Deze plaats werd door de Chineezen Shangtu of 
,,Opper-Hof" genoemd. 

Vooral tot den jongen Marco, toen 21 jaar oud, 
voelde Kublai Khan zich aangetrokken. Marco legde 
zich mot ijver too op het bestudeeren van de 
verscbillende talen en letterteekens van Ku- blai*s 
volksstanimen, en toon de keizer merkte dat hy een 
zecr goed verstand had en daarby be- scheiden wfts, 
besloot hy hom in den staatsdienst op to nomen. De 
Fransche goleerde G. Pauthier vond in do 
Chineesche Annalen dat in 1277 een zekere Polo 
benoemd was tot beambte van de 2de klasso van den 
Keizerluken Raad, welk feit op Marco betrekking 
moet hob ben. Een der hem opgedragen zendingen 
voerde hem door de pro- vinoies Shansi en Szechuen 
(Sz-tajwan) en do 
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■wilde, oostelijke landstreken van Tibet, naar de 
afgelegen provincie Yunnan, en vandaar tot in Mien 
(Noord-Burma). Deze reis in zuid-westelijke 
richting bracht hem door een gebied, dat tot 1850 
vrywel „terra incognita" was, maar na dien tijd meer 
bekend werd door de reizen van Garnier, v. 
Richthofen en anderen. Marco steeg steeds booger 
in Kublai's gunst; zoo was hij gedurende 3 jaren 
gouverneur van de groote stad Yangchow, terwijl 
hi) vele andere steden en ook de vroegere residentie 
der Khans, Karakorum, bezocht. Ook treffen wij 
hem aan in zuidelijk Cochin-China of Ciampa. 

De Polo's werden in den loop der jaren rijk en 
wilden nu naar Venetie terugkeeren, maar de keizer 
wilde eerst van hun plan niets weten. Het toeval 
hielp hen ten slotte. Er moest een Mon- goolsche 
bruid gezonden worden naar den Khan van Perzie, 
een familielid van Kublai, en nu mochten de Polo's 
met dit gezantschap mede- gaan. In 1292 zeilde men 
weg uit de stad Zaiton in Fukien, en na een lang 
oponthoud op de kust van Sumatra en in Zuid-Indie 
(Voor-Indie) kwam men ruim 2 jaar later in Perzie 
aan. De reis ging nu verder over Tebriz, Trebisonde, 
Constanti- nopel en Nigroponte naar Venetie, waar 
men op het einde van 1295 aankwam. Eerst werden 
zij door niemand herkend, zelfs niet door hunne 
familie, maar door het toonen van een ongeloof- 
lijke hoeveelheid edelsteenen, waarin zij hun geld 
belegd hadden, wisten zij zich eindelijk te legi- 
timeeren. 

Marco's reisverhaal hebben wij te danken aan 
zijn gevangenschap. In den tusschen de handels- 
concurrenten Venetie en Genua uitgebroken oor- 
log werd Marco als commandant van een galjoen in 
den zeeslag bij het eiland Curzola op 7 Sept. 129S 
door de Genueezen gevangen genomen, maar na 
een jaar weer vrijgelaten. In de gevangenis maakte 
hij kennis met een anderen gevangene, Rusticiano 
of Rustichello van Pisa, een soort litteraire 
broodschrijver, aan wien Marco zijn 
reisherinneringen dicteerde. Na zijn gevangenschap 
is er weinig bekend over Marco*s leven en zelfs het 
tijdstip van zijn dood is niet nauw- keurig bekend, 
maar die moet in 1324 hebben plaats gevonden, 
want in Jan. van dit jaar liet hij zijn testament 
maken, dat bewaard is gebleven. 

Behalve de beschrijving van zijn reis is het 
belangrijkste in Marco*s reisverhaal hetgeen hij 
verhaalt over het hofleven en de voortreffelijke 
regeeringsinrichting van het geweldige rijk van 
Kublai Khan, over zijn verblijf op Sumatra en zijn 
berichten over Japan. In Kublai's rijk was een 
uitstekende rijks-postdienst ingericht, zoodat 
berichten zeer snel werden overgebracht, er be- 
stond reeds papiergeld, een uitnemende voedsel- 
voorziening als maatregel tegen hongerenood, 
armenzorg, een bevolkingsregister in de steden, 
brandweer, een belastingstelsel met in- en uit- 
voerrechten, terwijl Marco ten slotte het gebruik 
van steenkolen vermeldt als brandstof. Van Japan, 
waar hij zelf niet geweest is, vertelt hij, dat het rijk 
aan goud was, dat in de paleizen werd gebruikt als 
versiering, zoodat de daken en vloeren met goud 
bedekt waren; ook had men daar roodaehtige parels 
en veel edelgesteente. 

Door tegenwind was Marco verplicht langen tijd 
op Noord-Sumatra te vertoeven, door hem Klein-
Java genoemd. Volgens hem waren er ，op dit 
eiland 8 koninkrijken, waarvan hij er 

6 bezocht, nml. Ferlec (Perlak), Basma (Pas6), 
Samara (Samoedra), Lambri (Groot-Atjih), Fansur 
(Baroes), terwijl men omtrent Dragojan nog in het 
duister tast, hoewel vermoedelijk hiermede Nago of 
Pedir bedoeld is. Volgens Marco was dit eiland rijk 
aan kostbare houtsoorten, zoo- als sandelhout en 
ebbenhout. De bewoners van Ferlec en van de 
andere rijken waren meest heidenen, maar velen in 
de steden en aan de kust hadden zich door de 
Saraceensche kooplieden tot den godsdienst van 
Mohammed laten be- keeren. Ook uit dit bericht van 
Marco Polo blijkt dus, dat het Mohammedanisme 
toen reeds in Indie was doorgedrongen. In de 
binnenlanden kwam echter kannibalisme voor. In 
het konink- rijk Samara verbleef Marco met zijn 
2000 reisge- nooten vijf maanden, en om zich te 
beveiligen tegen de vijandige wilden, die alleen 
loopende personen gevangen namen en opaten, liet 
hij verscheidene blokhuizen bouwen, door een 
diepe gracht aan de landzijde omgeven, die aan 
beide kanten in de haven uitliep. Zoo groot was 
echter het vertrouwen, dat men den inboorlingen in- 
boezemde, dat dezen hun na een gesloten over- 
eenkomst levensmiddelen en andere dingen, die zij 
noodig hadden, verschaften. Geen fijnere visch kon 
volgens Marco ergens ter wereld gevangen worden, 
dan daargegeten werd. Hij roemt als een heerlijken 
drank het sap van den ardn - palm, volgens hem zeer 
geneeskrachtig en een goed geneesmiddel tegen 
waterzucht, longont- steking en miltzucht. Het 
vleesch en het sap der “Indische vruchten, zoo groot 
als een menschen- hoofdn (kokosnoten) prijst hij als 
aangenaam en frisch van smaak, lekkerder dan 
water en zelfs wijn. Ook beschrijft hij, hoe de 
inboorlingen uit de sagoepalm een soort brood 
maakten, dat voor- treffelijk van smaak was, zoodat 
hij en zijne reis- genooten herhaaldelijk dit brood 
aten. Ten slotto roert hij nog even de kwestie der 
“or&ng p^nd也k、' aan, wanneer hij zegt, dat 
hetgeen verteld werd over de gedroogde lichamen 
van dwergen, die uit Indie meegebracht zouden zijn, 
onzin is. Er was daar een soort van kleine apen met 
een ge- zicht, gelijkend op dat van een menech. 
Deze dieren vingen de jagers, waarna zij hun alle 
haren behalve de kin- en borstharen uittrokken, ver-
volgens droogden, opzetten cn prepareerden met 
kamfer en andere kruiden, totdat deze apen een 
menschelijke gelijkenis gekregen hadden. Dit was 
echter bedrog, want nergens in Indie werden 
menschen gevonden zoo klein als deze apen! 

Hoe groot de invloed van Marco Polo's reis-
verhaal geweest is blijkt wel duidelijk hieruit, dat 
het Columbus er naderhand toe gcbracht heeft een 
poging te wagen om Indie te bereiken. 

De oorspronkelijke tekst van Polo's geschrift is 
in het oud-Fransch gsteld, in een ongepolijst en 
eigenaardig soort Fransch, en de stijl is sober, dor 
en droog. Van dit origineel zijn in den loop der 
tijden vele vertalingen en bewerkingen in het 
Italiaansch, Latijn en zuiverder Fransch ver- 
echenen. Een van al deze handschriften zeer 
afwijkenden tekst geeft de bekende geograaf Gian 
Battista Ramusio in zijn verzameling reis- 
beschrijvingen ,,Navigation] e viaggi" (1550— '59) 
vol. 2, met veel meer aardige bizonderheden, niet in 
de andere teksten voorkomend, en ge- schreven in 
een vlotten en aangenamen stijl. Het handschrift, 
waarop deze tekst moet berusten, is nooit gevonden. 
Verschillende nieuwe toevoe- 
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gingen in Ramusio's tekst wyzen erop, dat deze van 
niemand anders dan van Marco Polo af- komstig 
kunnen zijn. 

Het manuscript, dat het meest met den oor- 
spronkelijken oud-Fransohen tekst overeenkomt, 
berust in de Biblioth6que Nationale te Parijs en is in 
1928 kritisch uitgegeven onder den titel： „Marco 
Polo il Milione. Prima ed. integral© a cura di Luigi 
Foscolo Benedetto. Firenze, L. S. Olschki editore 
Comitato Geografico Nazionale Italiano, 
pubblicazione no. 3." De vroegere Fran- sche 
uitgaven, o.a. van de Socidte de Geographic in 1824 
in de serie ,,Recueil de voyages" en van G. Pauthier 
(Parijs, 1865), evenals de Italiaan- sche van 
Baldelli-Boni (Florence, 1827) berusten op meet 
van den oorspronkelijken tekst afwij- kende 
handschriften. In de inleiding van boven- genoemde 
uitgave van Benedetto wordt uitvoerig gesproken 
over de verschillende handschriften en de daarop 
berustende uitgaven. Bekende ver- talingen met 
aanteekeningen zijn die van A. Biirck (2te Ausg., 
Leipzig, 1855) en vooral die van H. Yule； wiens 
werk later door H. Cordier aangevuld en opnieuw 
uitgegeven is (laatste editie, London, 1921). 

Polo,s beschrijvingen en verhalen zijn door latere 
onderzoekers ter plaatse onderzocht en bevonden 
juist te zijn. Vergelijk o.a. Palladius Katharov, 
Elucidations of Marco Polo, 1876 (ovcrdruk uit dl. 
10 van het Journal of the North China Branch of the 
R. Asiatic Society); E. C. Baber, Travels in Western 
China; opstellen van G Phillips in T'oung Pao (1890, 
1895 en 189G) enz. Het geweldige Pamir-
berglandschap is eeni- ge jaren geleden door een 
Duitsch- Russische expeditie onderzocht. Zie: W. R. 
Rickmers. Alai! AJai! Arbeiten und Erlebnisse der 
Deutsch- Russischen Alai-Pamir Expedition 
(Leipzig, 1930). De Gobi-woestijn, het landschap 
Tangut en de streek van Lob Nor zijn na Polo, 
bchalve door Sven lledin, pas weer bezocht on 
beschreven door N. Al. Prjevalsky: Mongolia, the 
Tangut country, Engl, translation by II. Yule 
(London, 1876); From Kulja across the Tian Shan to 
Lob Nor, Engl, translation by Delmar Morgan 
(London, J 879). 
'幻 LAMMEULO. Hoofdplaats van degelijknamige 
onderafdceling der afdeeling Noordkust van Atjdl), 
residentie Atjeh en Ond. De plaats heeft haar 
ontstaan te danken aan de vestiging van een militair 
bivak in J 902. Zetel van den fgd. contro- leur der 
onderafdeeling en van den zelfbestuurder van het 
grootste landschap der onderafdeeling Tjoenibot. De 
naam Lammeulo is afkomstig van het Atjdhscho wo 
ord „reuloeh,*, lietgeon beteo- kont: „or vinden 
oevorafschuivingen plaats**. Vrooger en ook thans 
nog bij grooto bandjirs slant de Kroeeng Titeuii 
geregeld groote stukken lam! weg. Lammeulo ligt in 
bet dichtst bevolkte gebied van boven-Pidiij, to 
midden van uitge- strokto kainpoengcomplexen en 
dank zy den wegenaanleg in heerendienst, aan een 
knooppunt van wogen naar alle richtingen. Sedert 
1913 is zij door ecn zylijn van de A. 8. 8. met 
Beureunoeen verbondon. Van de in de 
onderafdeeling gelegerde 4e divisie marechaussee 
zijn de staf der clivisio met zes brigades 
marechausseo te Lammeulo in garnizoen. De staf 
der devisie bestaat uit 66n kapitoin en twee 
luitenants, eon sergeant majoor- administrateur en 
een fourier. De cl^visiecom- mandant is tevons 
belast met het oiviel bestuur 

(fgd. controleur over de onderafdeeling). Door de 
vestiging van een militaire nederzetting (tellende 土 
500 zielen) is ter plaatse een levendig centrum van 
inlandsche handel en nijverheid ontstaan. De pasars 
worden 's-Maandags zeer druk bezocht door 
kampoenglieden en handelaars uit ver- schillende 
streken. Het groote complex pasar- loodsen is in 
hoofdzaak eigendom van den zelfbestuurder van het 
landschap Tjoembo". Er wo- nen 10 Europeanen, 35 
Chineezen, 30 Maleiers. Er bestaan te Lammeulo 
verschillende autobus- en vrachtautodiensten naar 
alle richtingen. Voorts zijn twee personenauto's 
beschikbaar voor inhuur. Lammeulo heeft eenige 
beteekenis voor uitvoer van pinang, peper en hout. 
Pinang en peper worden uit de omliggende 
kampoengcomplexen ver- zameld en hout 
(gezaagde planken) wordt uit het landschap Tangse 
aangevoerd； deze produc- ten worden op de pasar 
verhandeld en hoofdzake- lijk doorgevoerd naar 
Sigli. Lammeulo is in de jaren van de militaire 
periode langen tijd het centrum geweest, van 
waaruit de actie plaats vond en van waaruit het 
verzet in deze onderafdeeling bedwongen werd. 

LAMMEULO. Onderafdeeling van de afdeeling 
Noordkust van Atjfeh der residentie Atj4h en On- 
hoorigheden, omvattonde de volgende 9 zelfbe- 
sturende landschappen： Tjoembo6- (VI moeldms), 
Titeue (II moekims), Keumala (III moekims), 
Troesdb (III nioekims), Tangse (III moekims), 
Geumpang (II moekims), Andeue Lala (II moe- 
kims) Meutareuem (9 meunasahs) en Hot (5 meu- 
nasahs) onder een fgd. controleur (een kapitein, 
commandant der 4e divisie marechaussee) met 
standplaats Lammeulo. Het ressort (3100 km2) 
grenst ten N. aan de onderafdeeling Sigli zonder 
markante grenslijn, zoodat het gebied van de eene 
onderafdeeling vaak diep in dat van de andere 
dringt, terwijl over en weer vele enclaves 
voorkomen. In het gebergte zijn de grenzen on- 
zeker; de onderafdeeling grenst nergens aan zee. In 
het Z. grenst de onderafdeeling aan de onder- 
afdeelingen JMeulaboh en Tjalang. In het alge- 
meen wordt aangenomen, dat dezo grens loopt tot 
aan de waterscheiding van het Boekit Barisan 
gebergte. 

De onderafdeeling bestaat voor verroweg het 
grootste (Zuideljjke) gedeelte uit hoog bergland, dat 
in noordelyke richting in heuvelland over- gaat en 
verder in eon relatief smalle en vlakke, tot de 
Pidievlakte behoorende, strook uitloopt. De eenige 
vulkaan in de onderafdeeling is de Peuet Sagoii 
(2780 m), (landschap Geumpang), welko in 1919 
een hovige werking vertoond heeft, dock thans 
rustig is. Heetwaterbronnen komen voor in het 
vulkanisch gebergte van de Peuet Sagoe en in do 
Boungga-vallei (landschap Tangse). Hoogvlakton 
komen in de onderafdeeling niet voor, wel treft men 
hier en daar in het gebergte vlftkke gedeelton aan, 
die echter veeleer als verbreedingen van rivierdalon 
te beschouwen zyn (valleicn van Geumpang, 
Beungga, Tangsd en Blang Keudah). Op 土 5 uur 
loopen van Geumpang bevindt zich in het gebergte 
een meer van 土 4 ha oppervlaktc (Koelam si 
Tangtang;) tus- schen de twee noordelijke toppen 
van de Peuet Sagoe ligt een kratermeer van 850 m 
by 350 m (eivormig), op eon hoogte van 土 1900 m. 

Ten W. en Z. van de, tot de onderafdeeling be- 
hoorondo, vlakto liggon metalang2 begroeide, vry- 
wel op zich zelf staande heuvels, welko langza- 
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merhand in het zware gebergte overgaan. In dit 
heuvelterrein bevinden zich kleine beekjes en 
riviertjes, die hier hun ooraprong hebben en in den 
regentijd snel bandjiren en ook weer snel tot den 
normalen waterstand terugkomen. Bij de rivieren, 
die hun oorsprong in het gebergte heb- ben, 
verloopen de bandjirs veel kalmer; deze ri- vieren 
zijn ook meer waterryk. Het zware gebergte in het 
Z. der onderafdeeling wordt gevormd door de 
markante bergmassieven t.w. Goenoeng Alimoen 
(土 1800 m), Goenoeng Lhfee Sagoe (2200 m), 
Goenoeng Peuet Sagoe (2780 m), Goenoeng Singa 
Mata (1300 m) en Goenoeng Seu- keu (土 1700 m). 
In het zware gebergte bevinden zich gedeelten, 
waar de kareueng aan de oppervlakte komt en waar 
grotvormingen plaats hebben, o.a. in het 
stroomgebied van den Sa Ara Panaih, een zijrivier 
van de Kroeeng Seukoeleh. De Sa Ara Panaih (in 
het Tangsesche) verdwijnt tweemaal in den bodem 
en vormt twee groote grotten. Ook komen vele 
grotvormingen voor aan de Kroeeng Koee (zijrivier 
van de Kroeeng Papeuen in het Geumpangsche). 
Het belangrijkste gedeelte van de onderafdeeling 
wordt gevormd door de in het N. W. van de onder-
afdeeling gelegen laagvlakte (土 100 km2). Zij 
maakt een onderdeel uit van de Pidievlakte en is als 
een opgeheven zeebodem te beschouwen, waarop 
door het rivierwater medegevoerde zand- en 
kleiachtige aanslibbingen zijn afgezet. Het tot de 
onderafdeeling behoorende gedeelte van de 
Pidievlakte bestaat grootendeels uit vrucht- bare 
klei. De moerassen in het landschap Keu- mala 
worden langzamerhand gedraineerd en in 
vruchtbare sawahcomplexen omgezet. 

Door het zeer bergachtige karakter van het 
binnenland hebben de rivieren een sterk verval en 
vormen zij in den bovenloop doorloopend 
watervallen en stroomversnellingen. In tegen- 
stelling met de meeste overige rivieren in Atjdh, 
welke als regel een langen bovenloop en een korten 
benedenloop hebben, vertoonen de rivieren, die 
door de onderafdeeling loopen en op de noord- kust 
uitmonden (kroeeng Tiro en Kroeeng Baro), door 
de diepte der Pidievlakte een vrijwel even langen 
boven- als benedenloop. De verschillendo rivieren 
hebben mcestal verscheidene namen en worden 
vaak genoemd naar het landschap, waar zij 
doorstroomen. De rivieren in het Tangs6sche en in 
het Geumpangsche hebben hun uitmondin- gen aan 
de Westkust. De bevloeiing van de sawah's 
geschiedt door middel van loeengs; dit zijn 
waterloopen, welke bovenetrooms van de groote 
rivieren worden afgetapt door middel van dammen 
(seuneulobs) en dan verder door middel van vele 
vertakkingen het geheele sawahgebied bevloeien. 

Door de geheele onderafdeeling loopt de z.g. 
transversaalweg, welke aanvangt bij Beureunoe- en 
aan den grooten verkeersweg Medan—Koeta- radja 
en thane eindigt bij pl. 98 inliet Geumpangsche. Het 
voornemen bestaat dezen weg door te trekken naar 
Meulaboh, zoodat een rechtstreek- sche overland-
auto verbinding zou ontstaan tua- schen Sigli en 
Meulaboh. Voorts bevinden zich in de 
onderafdeeling nog enkele autowegen voor lichter 
autovervoer o.a. naar Padang Tidji, Troe- s6b, 
Kandang en Keumala. Alle voorname kam- poenge 
in de onderafdeeling zijn per personenauto te 
bereiken. In het heuvelland en in het gebergte 
bevinden zich grootere en kleinere voetpaden, 

die meestal niet anders zijn dan door militaire 
patrouilles en dieren plat getreden sporen, doch die 
zeer goede verbindingen vormen tusschen de 
landschappen onderling. De posten Lammeulo, 
Tangse en Geumpang zijn telefonisch verbonden, 
evenals de kantoren van de zelfbestuurders van 
Troesdb, Tjoembo*- en Tangs6. 

Bovendien is Lammeulo per spoor verbonden 
met Sigli. 

Goud is vrijwel in de meesto rivieren in de on-
derafdeeling to vinden en werd vroeger verkregen 
door wassching van het zand in houten borden. 
Aangezien de goudwasscherij te weinig loonend is, 
wordt daaraan tegenwoordig door de bevolking 
vrijwel niets meer gedaan. De Kroeeng Teungoh 
(Tangse) is rijk aan pyriet. In de Blang Keudah 
(Troes^b) is in 1929 een petroleumbron ontdekt. 
Verdere onderzoekingen schijnen aangetoond te 
hebben, dat exploitatie niet winstgevend is. 

In het gebergte groeien vele en zeer goede hout- 
soorten t.w. keumoening, meuranti, damar laoet, 
merbau, koelie en djoeling. Hier en daar in het 
Tangsesche en in Troesdb komen damarboomen 
voor, doch niet in grooten getale. Sinds de tot 
standkoming van den transversaalweg heeft het 
houtkappen (-zagen) zich belangrijk uitgebreid ； 
de uitvoer van timmerhout is stijgende. Voorts 
leveren de bosschen groote hoeveelheden rotan. 
Een product van de laatste jaren is drakenbloed 
(djeureunang), dat gewonnen wordt uit rotan- 
vruchten. Dezo rotanvruchten leveren een don- 
kerrood poeder, dat als verfstof wordt gebruikt. 
Vrijwel alle wilde diersoorten komen in deze on-
derafdeeling voor t.w. olifanten, rhinocerossen, 
tijgers, tijgerkatten, beren, martersoorten, herten 
kidangs, apen, varkens, neushoornvogels, mara- 
boe‘8, otters, roofvogels enz. 

Het aantal zielen in de onderafdeeling bedraagt 
26000; bevolkingsdichtheid 8 per km2. 

Europeesche landbouw komt in de onderafdcc- 
ling niet voor. Inlandsche landbouw: rijstbonw, 
koffiecultuur, nepercultuur, klappercultuur, pi- 
nangcultuur^Z 

LHOP SdEKON (Aanv. DI. II). De onder-
afdeeling telt 55960 zielen (1936). In 1911 werd de 
onderafdeelingshoofdplaats tot rechtstrecks 
bestuurd gebied verklaard. Door bijdragen van alle 
bevolkingagroepen ter hoofdplaats heeft zich een 
stadsfondH gevormd, dat beheerd wordt door een 
door het hoofd van het gewestelijk bestuur 
bonoemdo commissie onder leiding van het hoofd 
van het plaatselijk bestuur. De bijdragen dienen ora 
de kosten der straatverlichting te bestrijden, terwyl 
ook het onderhoud van de wegen, duikers en 
plantsoenen on pleinen hieruit wordt bo- bekostigd. 
Do plaats telt 784 inwoners (30 Euro- poanen, 684 
Jnlanders en 170 Chineezen) en be- slaat een 
oppervlakte van 土 2 km2. 

LHOfr SEUMAWE (Aanv. DI. IT). Hoofdplaats 
van de gelijknamige onderafdeeling der afdeeling 
Noordkust van Atjdh. Ondorafdeelingschef is een 
controleur of fd. controleur, die door een adspi- 
rant-controleur in het bestuur wordt bijgestaan. Het 
zielental der onderafdeeling bedroeg volgens de 
uitkomsten der volkstelling 1930: 76 Europea- nen, 
66130 Atj6hers, 3800 Chineezen, 450 andere 
Vreemde Oosterlingen ； dat der hoofdplaats: 45 
Europeanen, 280 Atjdhers, 860 Maleiers, 2980 
Chineezen, 336 andere Vreemde Oosterlingen, en 6 
personen van anderen landaard. De hoofdplaats is 
rcchtstreeks bestuurd gebied; het 
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overige deel dezer onderafdeeling is zelfbestuurs- 
gebied. De baai va,n Lhofr Seumawd biedt een goed 
beschutte ankerplaats voor de stoomsche- pen der K. 
P. M.,die op verschillende lijnen ge- middeld drie 
maal per week Lhofr Seumawd aan- doen en een 
paar honderd meters uit den wal kunnen ankeren. 
Lho* Seumawd is volgens de cijfers van den dienat 
der in- en uitvoerrechten en accijnzen de 
belangrijkste uitvoerhaven van Atjdh. De 
voornaamste uitvoerproducten uit de onderafdeeling 
zelf zijn pinang en copra. Even- wel is de afscheep 
van de onderafdeelingen Lho' Soekon, Bireuen en 
TakAngeun voor een deel in Lho° Seumawd 
geconcentreerd en eveneens zeer belangrijk. Lhofr 
Seu mawd heeft een militaire be- zetting bestaande 
uit vier brigades onder bevel van een kapitein der 
infanterie, die tevens troepencommandant van het 
detachement te Boeloh Blang Ara is. De hoofdplaats 
bezit een limonade-, een ijsfabriek en een 
rijstpellerij. Er zijn drie tennisbanen, twee 
societeiten, een zeezwem- bad, een bioscoop. Het 
bestuurskantoor, het postkantoor, de alg. 
volkscredietbank alsmede de assistent-
residentswoning zijn moderne stee- nen gebouwen. 
Er is een stadsfonds met den controleur of fd. 
controleur als voorzitter en eon aantal burgers als 
leden. 

In de onderafdeeling is het centrum geweest van 
waaruit de Islam zich over den archipel heeft 
verbreid. De koningsgraven. afkomstig uit de 
bloeiperiode van het Pase-Samoedrasehe rijk, geven 
daarvan blijk. Zij zijn hoofdzakelijk ge- legen in de 
tegenwoordige landschappen Blang M6 en 
Geudong. Andere overblijfselen van histo- rische 
waarde, waarvan enkele herinneren aan een 
Hindoeperiode, die aan het Mobammedaan- sche 
tijdperk vooraf moet zijn gegaan, worden nog 
gevonden (zilveren en gouden “derham's" 
geldstukjcs; z.g. hindoesch glas, vaatwerk, dat 
opvajlend klein is en soms van metaal, zijn o.a. 
aangetroffcn). 

De voornaamste middelen van bestaan zijn 
tegenwoordig rijstbouw, pinang- en klapperteelt. 
Met aanplant van twecde gewassen wordt hier on 
daar een aanvang gemaakt. Langs de kust is de 
vischvftngst (het z.g. poekatten) middel van bestaan. 
De nijverhcid is nog van weinig betee- kenis. 

De Ned. Kon. Petroleum Mij. vcrricht proef- 
boringen in haar 5a Pasd contract blok nabij de 
Aloer Minjcu酣,terwijl do B. P. M. eveneens boort 
in haar 6a contract blok, dat gedeeltelijk in do 
onderafdeeling Lho* Seumawd, gedeeltelijk in do 
aangrenzende onderafdeeling Birouen valt. Er is een 
behoorlyk wegennet (naarschatting 土 200 kin voor 
anto's berijdbare wegen). Het vervoor van do 
opgekochte rijst, pinang en klapper geschiedt clan 
ook per autobuH of vrachtauto. 

MEUREUDOE (Aanv. DI. II). I. Hoofdplaats 
van de golijknamige onderafdeeling der afdeeling 
Noordkuat van Atjdh en standplaats van den 
onderafdeelingschef (een controleur B. B.). Ligt aan 
do spoorlijn Koetaradja—Mod an op een afstand 
van 139 km (gemeten langs de baan) van 
eerstgenoemde plaats, nabij de kust en is door drie 
zijwegen verbonden met den asweg, waarvan de 
plaats 3 km verwyderd is. Het zielonaantal bedroeg 
volgens de uitkomston van de volks- telling 1930: 
18 Europeanen, 109 Inlanders, 133 Chineezen en 14 
andere Vreemde Oosterlingen. Er ligt een militaire 
bezetting van drio brigades 

onder een lo luitenant der infanterie. Electrisch licht 
en waterleiding ontbreken ； de verlichting 
geschiedt door middel van gasoline en petroleum 
onder druk; er zijn vrij goede waterputten. Een 
pasanggrahan is ter plaatse niet aanwezig; de 
naastbijzijnde logeergelegenheid is de pasang-
grahan te Samalanga, 24 km ten Oosten van 
Meureudoe gelegen. 

II. De onderafdeeling Meureudoe, geheel uit 
zelfbestuursgebied bestaande, t.w. de landschappen 
Meureudoe, Trieng Gading en Pant6 Radja, beslaat 
een oppervlakte van i 700 km2, grenst ten N. aan de 
Straat van Malaka, en wordt verder begrensd door 
de onderafdeelingen Bireuen ten 0., Meulaboh en 
Lammeulo ten Z. en Sigli ten W. Het grootste 
gedeelte wordt ingenomen door het met oerwoud 
bedekte bergland, dat onbewoond is en waarvan de 
voornaamste toppen de Peuet Sagoe (2780 m), de 
Lhde Sagoe (2085 m) en de Goenoeng Sala (1503 
m) zijn. Een met jong bosch en alang alang begroeid 
heuvelland vormt den overgang tot het5 A 6 km 
breede, vruchtbare en geheel in 
cultuurgebrachtelaagland. De bevolkings- sterkte 
bedroeg volgens de gegevens der volks- telling in 
1930： 18 Europeanen, 28296 Inlanders, 185 
Chineezen, 24 andere Vreemde Oosterlingen of 
totaal 28523 ziclen. Van de inheemsche bevol- king 
zwermen velen uit naar Samalanga, Idi en Langsa, 
terwijl ook werk gezocht wordt op de boorterreinen 
der B. P. M. in Atjdh en ter Oost- kust van Sumatra. 
Hoofdmiddol van bestaan is voor de inheemsche 
bevolking de landbouw, waarby de rijstbouw 
verreweg de eerste plaats inneemt. Het complex 
sawahgronden omvat 土 3100 ha. Over het 
algemeen is de grond goed. Ter 
onderafdeelingshoofdplaats zijn twee rijst- 
pellerijon, waarvan 66n den Zelfbestuurder van 
Meureudoe toebehoort. Er wordt thana een be- 
langrijk overschot voor uitvoer geproduceerd, welke 
zich voornamelijk richt naar Langsa en Ta- miang. 
Ook aan ladangbouw wordt veel gedaan, zelfa bij 
goede oogsten. Van groot belang voor de rijstcultuur 
zyn de bevloeiingswerken. Vrijwel het geheele 
landschap Meureudoe wordt van irri- gatiewater 
voorzien door een ter hoogte van de nieunasah 
Seunong in de Kroeeng Meureudoe aan- ge bra ch 
ten stuwdam, met uitzondering van de moekim 
Bourntjan, die uit de Kroeeng Beuratjan wordt 
bevloeicl, evonals de moekim Pangwa van het 
landschap Trieng Gading. De andere rivieren n.l. do 
Kroeeng Olim, de Kroeeng Pangwa, de Kroeeng 
Trieng Gading en de Kroeeng Pantd Radja, zijn voor 
do irrigatie van geen beteekenis. Het landschap 
Trieng Gading, behalve de moe- kim Pangwa, wordt 
bevloeid door do wadoek te Aloee Drien, die een 
inhoud heeft van 140.000 ms en ruim 900 ha sawahs 
van water voorziet; de afsluitdijk van dezo wadook 
werd begin 1935 door een ongekond zwaren bandjir 
weggeslagen, doch in den loop van hetzelfde jaar 
door do be- volking, onder leiding van inheemsch en 
Euro- peesch bestuur en met technische voorlichting 
van don waterstaatsdienst opgebouwd. Een wadoek 
to Oeteuen Pantang voorzietin de bevloei- ing van 
het landschap Pant6 Radja. De aanleg van dezo 
bevloeiingswerken, gecombineerd met kleinere 
werkjes, heeft de kans op misoogst zeer verkleind. 
Na den rQstbouw dienen do peper- en de 
pinangcultuur gonoemd to worden, de eerste 
voornamelyk in Trieng Gading en Pante Radja, do 
laatsto vooral in het landschap Meureudoe. 
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Van minder belang zijn de klapper- en de rubber- 
cultuur. De aanplant van tweede gewassen als 
katjang, uien en tabak, breidt zich uit onder in- vloed 
van de bemoeienissen van den landbouw- 
voorlichtingsdienst in samenwerking met het be- 
stuur. De uitvoer van de verschillende producten 
geschiedt hoofdzakclijk via de havenplaats Sigli. 
Van groote beteekenis is ook de veeteelt. Eind 1934 
omvatte de veestapel o.m. 土 2600 karbou wen en 土 
4000 runderen. Rijk aan vee is vooral het landschap 
Trieng Gading. Het vee is van goed gehalte, echter 
laat de verzorging dikwijls te wenschen over. Een 
veepasar ontbreekt; men vervoert het vee ter 
verhandeling naar de pasars te Bireuen en Faroe 
(onderafdeeling Sigli). Langs de kust is de 
zeevisscheij een middel van bestaan, evenals de 
exploitatie van vischvijvers (neuheun). De visch, 
voorzoover niet voor plaatselijk ge- bruik bestemd, 
wordt uitgevoerd naar het Sigli- sche, ook wel 
ingezouten. Verder wordt op enkele plaatsen langs 
de kust zout gewonnen, echter alleen voor plaatselijk 
gebruik. De handel con- centreert zich op de keude's, 
nl. te Meureudoe, Trieng Gading, Pante Radja en 
Olim, en is zeer levendig. De keude Meureudoe is 
verreweg de be- langrijkste, zoowel wat den groot- 
als den klein- handel betreft. De groothandel in rijst, 
peper, pinang en copra is meest in handen van 
Chinee- zen, terwijl Atjdhers als tusschenhandelaren 
op- treden; de kleinhandel daarentegen bijna uit- 
sluitend in handen van Atjehers, behalve die in 
kruidenierswaren. De pasar te Meureudoe wordt 
geexploiteerd door de landschapskas. De nijver- 
heid is nog van weinig beteekenis. Alleen pan- 
danmatten worden uitgevoerd. Er zijn verschei- dene 
Chineesche goudsmeden, slechts 66n Atjdhsche. 
Alleen de Atjdhsche kleermakerijen bloeien, werken 
echter vrywel uitsluitend voor de behoeften van de 
onderafdeeling. De gezond- heidstoestand is over 
het algemeen goed. De z.g. postendokter van Sigli 
bezoekt tweemaal per maand de 
landschapspolikliniek te Meureudoe, terwijl de 
vaccinateur van Sigli ook in de onderafdeeling 
Meureudoe tourneert. Influenzaepide- mieen komen 
als elders voor, longziekten, malaria en buikziekten 
weinig, huidziekten meer. De bevolking is over het 
algemeen weinig zindelijk, hetgeen vooral voor de 
meer afgelegen kampoengs geldt. Voor propaganda 
van meer hygienische denkbeelden is het 
volksonderwijs van belang. In de moekim Pangwa is 
aan het strand de lepra- kolonie Pangwa Pasi 
gelegen, waar een twintigtai- patienten verblijf 
houdt； feitelijke isoleering is er niet, echter blijven 
de lijders eigener beweging ter plaatse; voeding, 
kleeding enz. komen ten laste van de landschapskas. 
In het onderwijs wordt voorzien door 8 
landschapsvolksscholen, waaronder 66n 
meisjesschool, met een totaal van 657 mannelijke en 
277 vrouwelijke leerlingen. De Gouvernements 
inlandsche school der 2de klasse te Meureudoe is 
sinds 1 April 1934 omgezet in een vervolgschool 
met een landschapsvolksschool als onderbouw. De 
belangstelling van de bevolking in het onderwijs is 
toenemend. Ter onder- afdeelingshoofdplaats is 
voorts een Chineesche particuliere lagere school. — 
Het vervoer van per- sonen en goederen geschiedt 
door middel van de Atj&htram, waarvan de baan de 
onderafdeeling in w.o.-Jijke richting doorsnijdt, en 
door autobussen, behoorende aan Atjdhers en 
Chinee- zen. Het wegen net voldoet aan de 
behoeften van 

het verkeer; de landschapswegen hebben in het totaal 
een lengte van 土 60 km； het in de onderafdeeling 
gelegen gedeelte van den weg Koeta- radja—Medan 
is 土 22 km lang. De rivieren zijn uit 
verkeersoogpunt van weinig beteekenis. 

BIREUfiN (Aanv. DI. I). Standplaats van/ den 
controleur der gelyknainige onderafdeeling' van de 
afdeeling Noordkust van Atj6h, met totaal 103449 
zielen, waaronder 59 Europeanen, 1172 Chineezen 
en 109 andere Vreemde Ooster- lingen volgens de 
volkstelling 1930. De plaats ligt aan den grooten weg 
van Koetaradja naar Medan., Er liggen in deze 
onderafdeeling twee gamizoenen nl. ter 
onderafdeelingshoofdplaats en te Sainalanga. 
Ondanks het ontbreken van groote cultures is dit 
ressort uit een bevolkings- economisch oogpunt 
belangrijk als rystcentrum en in verband, met den 
pinang- en copra-uitvoer, terwijl in de toekomst de 
plaats Bireuen als eind- punt van den Gajo-weg een 
belangrijke rol zal spelen bij den afvoer van 
bevolkings- en onder- nemingsproducten uit de 
onderafdeeling Takfe- ngeun. Vermeldingswaardig 
zijn nog de uitge- breide irrigatiewerken, welke 
hoofdzakelijk in kosteloozen arbeid onder toezicht 
van den waterstaatsdienst door de bevolking in een 
be- trekkelijk korten tijd tot stand werden gebracht. 

SIGLI (Aanv. DI. III). Standplaats van den 
assistent-reaident van de in 1934 opnieuw in- 
gestelde afdeeling Noordkust van Atj6h en van den 
chef van de onderafdeeling Sigli. Bij de volkstelling 
in 1930 werd Sigli bewoond door 2043 Inlanders 
(1138 m. en 905 vr., waarvan 196 m. en 139 vr. in 
het inilitaire kampement woonden), 172 Europeanen 
(91 m. en 81 vr.), 1051 Chineezen (675 m. en 376 
vr.) en 46 andere Vreemde Ooster- lingen (34 m. en 
12 vr.) voornamelijk Bengga- leezen en 
Klingaleezen. De plaats heeft eenige beteekenis als 
uitvoerhaven van bevolkingapro- ducten, uitsluitend
： pinang, peper en copra. Do booten der K. P. M. 
komen op de reede voor Sigli. 

SIGLI (Aanv. DI. III). Onderafdeeling van de in 
1934 opnieuw ingesteldo afdeeling Noordkust van 
Atjdh van het gouverneinent Atj^h en 
Onderhoorigheden, omvattonde 14 zelfbesturende 
landschappen nl,: XII Moekims Pidiii met V 
Moekiins Laweueng-Kal6, III Moekims Gigieng, VI 
Moekiins le Leubeue, VI Moekiins Ndjong, V 
Moekims Reubde, II Moekiins Arie, VIII Moe- kin】
8 Samaindra, I Moekim Kroccng Scumideuen, 
Bambi en III Moekims Oenoe, IV Moekiins 
Pineueng, III Moekims Iboih, IX Moekims Keu- 
mangan, 111 Moekims Gloempang Pajong on III 
Moekims Aron, onder een controleur B.B. met 
standplaats Sigli, met in totaal 土 133500 zielen. Hot 
ressort strekt zich uit van de Oedjong Si- pheuet in 
liet Westen tot aan Goenong Lhdc Sagoe in het 
Oosten en landwaarts in tot aan den G16 Djroeet, 
G16 Gapoej, KroeSng Tir6, de water- scheiding 
tusschen de Kroeiing Jnong (zijrivier van de 
Kroeiing Tir6) en de Kroeengs: a. Mam- prie, b. 
Again en de Kroeeng Inong (van de Kroeeng Pant6 
Radja met als toppen de Goe- noeng Keulabde Asap 
en de Goenoeng Lhde Sagoe). 

BEUREUNOEEN (Aanv. DI. I en DI. V of suppl. 
afl. biz. 170). Plaats in het landschap Keumangan, 
onderafdeeling Sigli, gouverneinent Atj&h en 
Onderhoorigheden. Buereunoeen is de grootste 
marktplaats in de omgeving en in het bijzonder 
bekend als veepasar. 
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歹 # GAJOLAND en GAJO'S (Aanv. DI. I en DI. V 
' of suppl. afl. biz. 258). Landbeschrijving. 

Het Gajoland omvat het centrale bergland 
van den noordelijken Barisan. Behalve het 
zuid-oostelijk gedeelte, dat aan de Alaslan- 
den en Tamiang grenst, is het Gajoland overal 
door Atjdhsche landcn omgeven, die het van de 
zee scheiden. Het is voor een groot deel met 
zwaar oerwoud bedekt; en de voornaamste 
Atjihsche rivieren vinden hier hun oorsprong. 
Dit bergland van centraal Atjdh is opgebouwd 
voornamelijk uit oude leien, paleozoische kalk- 
steenen, granieten, diorieten en andere stollings- 
gesteenten en oud-tertiare sedimenten. Het kan 
waarschynlijk worden onderscheiden in drie 
ketengebergten, waarvan de westelijke en ooste- 
lijke de Sumatra richting N. W.—Z.O. hebben en 
de centrale ketens daartusschen een richting 
O.-.W. Als westelijke keten geldt voor het Gajo- 
land het scheidingsgebergte tusschen het zuide- 
lijk Gajoland en de westkust, het Gajosche 
Barisan-gebergte. De Barisan bestaat niet uit e6n 
bergrug, doch uit drie tot vijf evenwijdig loopen- 
de ketens, die herhaaldelijk onderbroken worden. 
De voornaamste centrale ketens zijn de volgende: 

a. het Geureuclong-complex, ook wel genoemd 
Pas6 gebergte of Goenoeng Pandjang, vormende 
het grensgebergte tusschen het Gajoland en de 
noordelijke kuststreek; 

b. het randgebergte ten N. van de Laoet 
Tawar, beginnende bij den Boer ni Poepandji en 
in het O. eindigende in den Boer ni Kera； 

c. het randgebergte ten Z. van de Laoet 
Tawar, loopende over den Boer ni Klieuteun； 

d. het Gajosch Centraal gebergte tusschen de 
Deureut-strcek en de Gajo Loeeus over de berg- 
toppen Boer Intem-Intem, Boer Singgah Mata 
en Boer ni Moegadjah. 

De oostelijke ketens zijn over het algemeen 
lager dan de westelijke en bestaan uit jongere 
afzettingen. Ook deze loopen hoofdzakelijk cven- 
wijdig aan clkaar en worden herhaaldelijk onder- 
broken. De voornaamste heet Van Daalenge- 
bergte en vormt de grens 
streek en Serbeudjadi. 

Dit uitgestrekto Gajosche 
zoover thans bekend slechts 
de Goenoeng Leuser, ruim 
grootste van Sumatra en het Geureudong-coi 
plex, met talrijke parasietkraters. VVerkzaam is 
thans nog slcchts de Boer ni Tdlong. De laatste 
uitbarsting heeft vermocdelijk in 1856 plaats ge- 
had. Aan den z. voet van den Tdlong ligt do eonigo 
hoogvlakto van het bergland ni. de Tdlong vlakte. 

Tusschen n-lijk en z」ijk randgebergte ligt de 
Laoet 'J'awnr (lott. zoetwatermeor), hetwelk geon 
kraterincor is, doch vermocdelijk is ontstaan door 
afdamming van de Peusangan-rivier tijclens een 
vroegero uitbarsting. Do waterspicgel ligt op een 
hoogte van 1200 ni en beslaat eon oppervlakte 
van ongeveer 1G by 4 km. De grootste diepte be- 
draagt vermoedclyk 土 75 m, volgens do bevol- 
king echtor veel ineer. Voorts liggon in de onder- 
afdceling Takdngeun nog eenige kleinero ineron. 
Do bergketenen verdeelen het land in vier ge- 
biedsdeelon, ook volgens oude politieke begrippen, 
en wel de volgendo: 

I. het gebied van do Laoet Ta war. Dit valt 

samen met het stroomgebied van de Peusangan- 

rivior en begint met de vlakte van Bintang aan 

de oostzudo van het meer. De n-l(jko meeroovor 

."/d ' ： /' 

tusschen Deureut- 
bergland telt voor 
twee vulkanen, nl. 

3000 m, eon der 
i in- 

is 

is stcil； aan don z.-kant treft men echter de 
vlak- ten van Nosar, Rawe, Toweran en 
Kinawat aan. De westoever wordt ingenomen 
door de vlakte van Tak^ngoun met de 
belangrijkste kampoengs Kebajakan en 
Beubasan. Bij Takdngeun breekt de Peusangan 
door het randgebergte en neemt daarna do 
linker zijstroomen de Pegaseng en de Tjelala 
op, die vloeien door de gelijknainige, 
vruchtbare valleien. De overige valleien van 
Sand6neun, RotBh, Pepajoengan en Kdtol zijn 
verbreedingen van de Peusangan vallei. Tot dit 
gebied moet ook gerokend worden de Tdlong 
vlakte, doorsneden door de Woih ni Trdt^t, een 
rechterzijrivier van de Peusangan. De Laoet- 
streek wordt geheel ingenomen door de Gajo- 
landschappen； Beubasan en Boekit, benevens 
de hoofdkampong Ndsar van het landschap 
Siah Oetama. 

II. de Deureut met Samarkilang. Dit valt samen 
met het stroomgebied van de Djambo Aje of Woih 
ni Djemer, die bovenstrooms dikwijls bij 
plaatselijke namen genoemd wordt. Het gebied 
wordt dus ingesloten tusschen het z-lijke 
randgebergte van de Laoet Ta war, de Gajosche 
Barisan, het Gajosch centraal gebergte en het Van 
Daalengebergte. Tot de Deureut streek moet van 
oudsher in politieken zin mede gerekend worden de 
zeer vruchtbare vallei van Djagong en Paja Djagat 
in het Westen, waar de oorsprong is gelegen van de 
rivier van Meulaboh. De heele Deureutstreek met de 
Djagongvallei, die eerst sinds kort weer ontgonnen 
wordt, daar zij vroeger tijdens de militaire actie is 
ontruimd, behoort tot het landschap Linggo. 

De Samarkilangstreek echter maakt deel uit van 
het landschap Siah Oetama, terwijl de daar- aan 
grenzenden Bidinvallei behoort tot Boekit. Ook 
Samarkilang en de Bidinvallei worden lang- 
zamerhand weer bevolkt, na geruimen tijd ont- 
ruimd te zijn geweest. 

III. Gajo Loeeus. Deze landstreek omvat het 
bovenstroomgebied van de Tripa rivier, welke op de 
westkust uitmondt. (Zie: GAJOLOEEUS). 

IV. Serbeudjadi (zie SERBODJADI). 
Typeerend voor het Gajoland zjjn de uitge- 

strekte blangs, groote grasvlakten, die bij uit- stek 
geschikt zijn voor veeweide en waar dan ook 
uitstekendo karbouwen worden gefokt. Voorts komt 
hier de eenigo inheeinsche dennensoort van Indie 
voor, de Pinus Merkussii, die geheele land- streken 
bedekt, als b.v. de Kdtolvallei, de Tdlong- vlakte, do 
Bidinvallei, de eigenlijke Meerstreek, Isaq, do 
Deureut en do Gajo Loeeus. 

B e v o 1 k i n g. Do bevolking van het Gajoland 
bedraagt ongeveer 70.000 zielon. De Gajo Looeus is 
het dichtst bevolkt, daarna volgen Laoet, Deureut on 
Serbodjadi. Zie verder GAJO LOEEUS, GAJO'S, 
TAK仓NGEUN. 

Geschiedenis. Van de oudste geschie- denis van 
het Gajoland is vrijwel niets bekend. Volgens een 
legende zouden er voor do huidige Gajo bevolking 
reeds vroegere bewoners gewoond hebben, die 
echtor volkomen werden vernietigd door hot 
neerstrijken van den vogel Gerdo (het bokende 
Iskandar verhaal, vergelijk de Javaan- scho vogol 
Garoedi). Alon wyst nog eonige plek- kon aan, waar 
graven van deze oudste bewoners zouden kunnen 
worden gevonden o.a. te Pepajoengan in het 
landschap Beubasan. Eerst veel later heeft zich do 
tegenwoordige bevolking hier neergozet. Vanwaar 
deze afkomstig is, is nog niet 
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bekend. Legenden wyzen op herkomst uit 
Meureudoe en Pas6h en wat de lieden van Beu- 
basan betreft, op het Batakland. Daarna werden de 
Gajo's schatplichtig aan het sultanaat van Atjdh. Zie 
verder het oorspronkelijk artikel in DI. I. Ten 
aanzien van de bestuursfor- matie valt nog te 
melden, dat thans (1937) Ind. Staatsblad 1934, no. 
539 de administratieve indeeling regelt. Er bestaat 
nu een tot de afdee- ling Noordkust van Atjdh 
behoorende onderaf- deeling Takdngeun, 
omvattende de Laoet en de Deureut, een 
onderafdeeling Gajo Loeeus, terwijl Serbeudjadi 
deel uitmaakt van de onderafdeeling Langsa. 
Laatstgenoemde twee Gajogebieden be- hooren dus 
tot de afdeeling Oostkust van Atjdh. 

De bewoners van het landschap Beubasan zijn 
van Batakschen oorsprong ala gevolg van emi- 
gratie en oorlogen. Ook de zelfbestuurder van 
Linggeu is van Batakschen oorsprong en erkent den 
Sibajak van Lingga als zijn bloedsbroeder, terwijl zij 
wederzyds elkaar moeten bijstaan bij groote 
adatplechtigheden. 

Een scherpe afscheiding in verschillende stan- 
den of kasten kennen de Gajo*s niet. Zij zijn alien 
Mohammedanen. Zelfs de hoofden onderscheiden 
zich uiterlijk weinig van hun etamgenooten. 

Inheemsche Bestuursinstellin- g e n. A. de 
Ueudjeu's. De Gajosche staatsinrich- ting berust op 
genealogischen grondslag； de be- volking is in 
stammen en geslachten verdeeld. De geslachten 
staan ook daar, waar zij in dezelfde nederzetting 
bijeen wonen, ieder onder gezag van hun eigen 
hoofd. Gajosche volkshoofden zijn dus de 
geslachtshoofden. Zij voeren den titel van reudjeu, 
doch worden dikwijls ook penghoeloe ge- noemd. 
De indeeling in stammen, dus overkap- pingen van 
de geslachten, wordt niet met name aangeduid, doch 
uit zich nog in het tusschen ver- scheidene 
geslachten bestaande huwelijksverbod. In Beubasan 
alleen kent men nog de stam- namen. De geslachten 
heeten blah. De leden van een geslacht zijn elkaars 
saudeureu en worden ook wel aangeduid met sara 
reudjeu (van 66n hoofd). De reudjeu is hoofd van het 
geslacht, doch wordt in zijn werk bijgestaan door 
twee helpers, den toeeu of pitoeeu, die zaken van ge- 
ringere beteekenis zelf regelt en de afdoening van de 
overige door den reudjeu voorbereidt, en den 
itneum, die belast is met zaken van godsdienst, 
feesten, ceremonien, het sluiten van huwelijken, de 
regeling van de plechtigheden bij begrafenis- sen 
enz. Voorts wordt de reudjeu buiten de moe- 
derkampoeng van de blah bij het bestuur over de in 
een andere nederzetting bijeenwonende blah- 
genooten bijgestaan door helpers, beudeuls, die 
dikwijls ook penghoeloe genoemd worden. Het 
gezag wordt door den reudjeu op republikeinsche 
wijze uitgeoefend in samenwerking met de 
saudeureus. In het geheele Gajoland heeft reeds in 
zekere mate overgang plants van genealogi- sche 
naar territoriale gemeenschappen, waardoor men 
steeds plaatselijke afwijking van de oude 
instellingen ontmoet, welke afwijkingen vaak lastig 
te onderkennen zijn. 

B. de Kedjoerons. In den grootsteu bloeitijd van 
het rijk van Atjdh was de vrees voor over- 
heereching en gewelddaden zoo groot, dat vele 
hoofden uit het binnenland zich naar het hof van de 
sultans begaven met huldegeschenken om in ruil 
daarvoor hun erfelijk gezag nogmaals te ont- vangen 
van den sultan. Ook de Gajo,8 achtten 

het noodig bevestiging en vriendschap te vragen. 
Vermoedelijk zonden zij daarom namens alle 
andere hoofden een viertal hunner naar Koeta Radja 
om erkend te worden. Deze vier hoofden werden 
door den sultan aangesteld tot kedjoeron. Zij bleven 
reudjeu in hun eigen geslacht, maar werden 
bovendien door de sultans beschouwd als hoofd van 
een bepaald gebied. Zie verder het oorspronkelijke 
artikel in DI. I. 

Bij de vestiging van het Nederlandsch gezag in 
het Gajoland heeft men de zes kedjoerons, Boekit, 
Siah Oetama, Linggeu, Petiambang, kedjoeron 
Aboq en Beubasan erkend als zelfbestuurders van 
de door hen vertegenwoordigdo gebieden, zulks met 
negatie van den patriarchaal republi- keinschen 
grondslag van het Gajosche staats- bestel. Dit is het 
gezag van de zelfbestuurders hoe lunger hoe meer 
ten goede gekomen, daar zij dikwijls adatrechten 
van den reudjeu aan zich trokken； doch natuurlijk 
vloeiden hieruit verschillende moeilijkheden voort 
met de overige reudjeus en hun saudeureus, welke 
nog niet alle zijn opgelost. 

R e c h t. a. Verwantschapsrecht. De Gajosche 
volksindeeling berust op genealogische basis. De 
bevolking is verdeeld in stammen en geslachten. De 
leden van d6n stam zijn, wat het meeren- deel 
betreft, afstammelingen (pemetjakeun) van 66n 
stamvader (datoe) in de mannelijko Jijn. De stam 
heeft soms wel een eigennaam, doch geen 
soortnaam； stamgenooten heeten wali, siwftli, 
sarasal. De geslachten, welker leden (saudeureu) 
sarineu heeten — d.i. „dezelfde moeder hebbend*, 
dus oneigenlijk gebruikt, daar het bij de afatam- 
ming alleen op den vader aankomt —, worden 
gewoonlijk blah genoemd (ook wel soekoe of 
koeroe) en hebben steeds een eigennaam. Uit de 
verte verwante saudeureus heeten aaudeureu geuip, 
na verwante saudeureu dekat. Het criterium voor de 
stameenheid is het huwelijkBverbod, dat tusschen 
de leden van 66n Btam, hoowel van verschillende 
blah, blijft bestaan. Deze exogamio wordt in het 
Gajoland strong gehandhaafd. Stammen (of 
geslachten), tusschen welke do huwelyksrestrictie 
niet bestaat, heeten elkaars ,,tegenhanger‘‘ 
(leuweun); waar zij wel bestaat, heeten de stammen 
ten opzichte van elkaar “bitter" (peuit). Splitsing 
van een stain in twee stameenheden, tot opheffing 
van trouwverbod, komt nu en dan voor en heet 
berpenrata (ver- effenen) of bersingdkeun 
(onderling geoorloofd zyn). In do onderafdeeling 
Takdngeun heeft men zich het meest aan de oude 
stamindeeling ge- liouden. 

Het geslacht (of wel de niet in geslachten on- 
derverdeelde stam) heeft als engere verwant- 
schapsgroepon onder zich soms de famiiiegroep —
■ complex van naverwante gezinnen — niet scherp 
omgrensd — en het gezin. Dit laatste wordt 
aangeduid met woorden als: sar^dlang, sara dapoer 
en sara kro. 

De Gajosche verwantschap is op vaderrechto- 町
ken grondslag gevestigd: de vrouw gaat door 
koophuwelijk uit haar stum ver band over in dut van 
den inan. Hierop zijn drio uitzonderingen: le. het 
Gajosche angkap huwelyk (te vergelijken met het 
ambil anak liuwelijk van Zuid Sumatra); 2e. do 
adoptie of kinderaanneming (menjahan); 3e. de 
vrijwiHige annexatie van een individu of een groep 
individuen door een andere stam of geslacht 
(bejjermasoekeun). In al deze gevallen 
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blijft echter de fictie gehandhaafd, dat men dan 
sarasal is. Het huwelijksverbod geldt dan ook voor 
de nieuw opgenomen verwanten. 

b. Huwelijksrecht. De algemeen gobruikelijke 
vorm van huwelijk is die, waarbij de vader zijn 
dochter tegen bruidschat uithuwelijkt. Gewoon- lijk 
wordt gelet op evenredigheid in leeftijd tus- schen 
de aanstaande echtgenooten. Een uitzon- dering op 
dezen normalen vorm van koophuwe- lijk is het 
angkap-hu welijk, waarbij de schoonzoon slechts 
een geringe bruidschat betaalt, doch dan ook bij zijn 
schoonouders moet inwonen, terwijl de uit het 
huwelijk geboren kinderen worden be- schouwd als 
afstammelingen van den grootvader van 
moederszijde. Tevens bestaan eenige vormen van 
vluchthuwelijk, nl. het neuik, waarbij het meisje 
zich *s avonds naar de woning van den reudjeu van 
den bruidegom begeeft, al dan niet begeleid door 
haar a.s. echtgenoot. Zij moet dan bepaalde, aan den 
a.s. man toebehoorende voor- werpen medebrengen 
als zichtbaar teeken (ben- deu). Gewoonlijk is een 
dergelijk huwelijk kost- baarder dan het 
koophuwelijk. Schaking door gewelddadige 
ontvoering (menjangka) komt niet meer voor. 

De formaliteiten in verband met verloving en 
huwelijk zijn velo (zie literatuur). In het algemeen 
kan gezegd worden, dat het huwelijksrecht wordt 
beheerscht door de Mohammedaansche wet, de 
huwelijksgebruiken door de eudeut. 

Kinderhuwelijken komen weinig voor, even- min 
als huwelyken van nog niet geslachtsrijpe meisjes. 
De bruidschat heet oendjoeq. Na den dood van haar 
man huwt de weduwe, indien daartoo tcrnien 
bestaan, met een van (liens verwanten. Behalve dit 
leviraat is ook het soro- raathuwelijk van den 
overgebleven man met een zuster van zijji 
overleden vrouw niet onbekend. Echtscheidiijg 
komt weinig voor, evenmin als polygainie. 

c. Muwelijksgocderenrecht. Hiervan kan men 
in het Gajoland eigcnlijk niet spreken, daar alles, tot 
de vrouw en kinderen toe, formeel den man 
toebehoort. In werkelijkheid deelt do vrouw echter 
met haar man in do goederengemeenschap. Bij een 
angkaphuwelijk is de toestand anders. In dat geval 
toch bezit de man, lictgeen hij heeft, slechts als lid 
van de fainilie; wordt hij als zoo- danig ontrouw 
door zich te vorwijderen, dan blijft hetgeen hern 
toebedeeld was, in handen der vedaton vrouw, die 
iminers niet aan hem verkocht was. 

Do vrouw brongt ten huwelijk meo al hetgeen zij 
van haar vader en verwanten aan geechenkon als 
uitzot inedekreeg (matten, sioraden, borden, 
kookgerci, vee enz.). Op die wijze komt een be- 
langrijk doel van do bruidschat en andere ge- 
schenken weer in het jonge gezin terug. 8terft do 
vrouw kinderloos, dan moet het uitzet (tem- pah) 
aan haar fainilie wordon teruggegoven. De man 
brengt gewoonlijk allcrlei van zijn vader ontvangen 
geschenken mede, zooals een stuk eawah, 66n of 
meer buffols, een afzonderlijk woonvertrek met 
slaapplaats in het huis, enz. Gewoonlijk wordt hij 
dan geacht het erfdeel van het goed zijns vaders te 
hebben ontvangen. 

d. Erfrecht. Nalatenschappon wordon slechts 
zelden overeenkomstig het Mohaininedaansohe 
erfrecht vcrdeeld. De boodolbereddering wordt 
overgelaten aan de erfgenainon. Ontstaan er 
gescbillen, dan worden doze beslist door de blah- 

genooten en in uiterste instantie door den reudjeu. De 
nadruk valt ten aanzien van het erfrecht op de 
uitsluiting van de vrouw, daar zij theoretisch niets kan 
bezitten. De verkochte dochter behoort niet meer tot 
de familie en heeft gewoonlyk al een uitzet gehad. De 
zoons ontvangen meestal bij hun huwelijk eveneens 
een uitzet, dat wordt beschouwd als uitkeering bij het 
leven van hun erfdeel. De verschillende zoons 
verlaten successievolijk het huis. De eenige, die niet 
zelfstandig wordt, is de jongste (bengsoe); hij blijft in 
het ouderlijk huis en vormt met zijn ouders e6n gezin 
(olang). Hij is daarom hun natuurlijke verzorger in 
hun ouderdom, hij moet later voor de begrafenis 
zorgen en heeft daarom recht op alles ,wat zij nalaten. 
Is dit veel meer dan zijn breeders ontvingen, dan geeft 
hij hun nog wel eens iets daarvan. Bij vooroverlijden 
van den bengsoe treden zijn mannelijke kinderen 
voor hem in de plants. Voorts zijn er nog adat- 
regelen in het geval, dat niet alle zoons bij het 
overlijden van den vader gehuwd zijn. Heeft de 
overledene slechts dochters, dan komt de zorg voor 
deze aan den jongste van de oudere breeders van den 
vader, die haar heeft uit te huwelyken en een van haar 
dan een angkaphuwelijk laat sluiten, opdat het 
gcslacht van zijn breeder niet zal uitsterven. Dochters 
krijgen slechts dan een belangrijk deel van de 
nalatenschap van haar vader, wanneer er geen zoons 
zijn en zij door angkap met vreemdelingen zijn 
gehuwd. 

e. Grondenrecht. De Gajo verdeelt de gronden in 
woeste gronden (haq olah = allah) en ont- gonnen 
gronden (haq eudeum). Rechten op woeste gronden 
hebben vermoedelijk oorspron- kelijk niet bestaan. 
Thans moet men echter voor ontginning eerst 
toestemming vragen aan den kedjoeron tegen 
betaling van een sara doa, gewoonlijk f 2.50. Ten 
aanzien van de blangs, de uitgestrekte grasvlakten, 
geldt de bepaling, dat zij, die onder 66n kedjoeron 
ressorteeren, in het landschap vrijelijk de blangs 
mogen gebruiken voor veeweide, terwijl 
vreemdelingen het verlof behoeven van den 
kedjoeron en jaarlijks een retributie moeton betalen 
per kraal (perweu- reun) of groep van aaneengesloten 
kralen in een landstreek voor de waarde van het gras 
(oedjoeng lalang of regeij ni kerepe), welke e6n buff 
el per jaar bedraagt/ 

Wat de individueole grondrechten betreft^f 
voorop staa't hot bozitsrecht (milik) door ge- 
bruikmaking van het ontginningsrecht. Inhoud 
hiervan is hot recht om de zaak als do zijne te 
behandelon, slechts boperkt door weiderocht en 
naastingsrecht. Object van het recht zijn de natto 
rystvelden (oemou), de ladangs en de tuinen. Het 
recht gaat over door vererving of door vervreoinding. 
Het gaat teniet, als do sporen van ontginning zyn 
verdwenen, hetgeen het geval is, als de grond weer is 
begroeid met jong bosch of opgaand gewas; bij 
rijstveldon, als de dijkjes zijn verdwonen. Te niet 
gaan door ver- jaring is eigenlijk onbekend, maar 
moet soms worden aangenomen, omdat het den 
oorspron- kolijken bozittor aan getuigen ontbreekt 
om zijn recht te staven. Verkoop van sawahgrond 
komt zelden voor en wordt als laakbaar beschouwd. 
By bezitoverdracht door koop en verkoop ge- schiedt 
dit djoeoul bli steeds met zooveel moge- lijk getuigen 
cn onder het uitspreken van for- mules voor aanbod 
en aanname. Zoowel door den 
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kooper als door den verkooper wordt aan hun 
respectieve reudjeu's een bed rag (teragoe) ter hand 
gesteld als zegclgeld. Gewoonlijk betaalt de kooper 
een voorschot (tjarain) als bewijs. De saudeureus, 
wier voile instemming steeds noodig is, hebben het 
recht van voorkeur of naasting. 

Een gebruik- of genotrecht is bekend, b.v. da ar, 
waar veel braakliggende rijstvelden (oemeu roh) 
worden aangetroffen en men handen te kort komt 
voor de bewerking. Echter wordt van dit recht zeer 
weinig gebruik gemaakt. Gewoonlijk wordt zulkc 
grond in deelbouw (mawah) be- werkt tegen een 
evenredig deel van den oogst. 

Men kan door huur (s&weu) recht op den grond 
verkrijgen. Verhuur van rijstvelden komt echter 
weinig voor. 

Het weiderecht is het recht van de kampoeng- 
bewoners om hun vee te weiden op de rijstvelden 
gedurende den tijd, dat deze braak liggen (moesim 
loeeus blang). Wil iemand zijn rijstveld voor tweede 
gewas gebruiken, dan moet hij dit omheinen '广 

Pandrecht op gronden komt zeer veel voor. De 
pandnemer krijgt op den grond het recht van 
gebruik, onder verplichting tot teruggave, zoo- dra 
de geleende som geld is terugbetaald, het- geen, 
vooral bij grootere leeningen, soms eerst na een 
bepaald aantal oogsten mogelijk is. In- lossing blijft 
in de toekomst steeds mogelijk, een maximum 
aantal jaren voor inlossing wordt niet gesteld. Ook 
t.a.v. verpanding hebben de sau- deureus het 
voorkeurrecht. Dikwijls wordt de grond in 
deelbouw teruggegeven aan den verpander, den 
oorspronkelijken bezitter. Het pandrecht gaat over 
door vererving. Behalve door inlossing, gaat het 
teniet door te niet gaan van den grond (b.v. bij 
overstrooming). 

Behalve gronden kunnen ook penjangkoeleuns 
(vischhuisjes voor het vangen van de depdq vischjes 
in de Laoet Tawar) voorwerp zijn van verpanding. 

Het recht op z.g. wakap grond (weukeus) komt 
eveneens voor, meestal in den vorm van vrome 
stichting, hetzij ten behoeve van een bepaald 
persoon, hetzij ten algemeenen nutte Vrijheerlyke 
wakapgronden komen niet meer voor. Vroeger werd 
de kampoeng Redelong in het landschap Boek6t wel 
als zoodanig beschouwd, omdat de voornaamste 
voorvader der ingezetenen een heilige was. Het 
vischrecht mag een ieder vrijelijk uitoefenen. 
Slechts bij de dep^qvangst in de Laoet Tawar is 
voor de installatie van een penjangkoeleun een sara 
doa van f 0,50 aan den kedjoeron verschuldigd, 
terwijl iedere penjangkoeleun een vischwater heeft 
van twaalf vadem aan weerszijden. 

Alle bewerkers van natte rijstvelden hebben 
gelijkelijk recht op water uit de leidingen. Allen 
moeten dan echter ook medewerken aan aanleg en 
instandhouding. 

f. Schuldenrecht. Tegenover de rechten op 
grond en water stelt de Gajo al die rechten, welke 
andere lichamelijke zaken dan grond en water 
betreffen, dus alle rechten op roerende goederen. 
Huizen zijn als roerend goed aan te merken. Met de 
gewone voorliefde voor het getal 4, onder- scheidt 
hij 4 soorten van schulden: le. oetang mas = 
geldschulden; 2. oetang djandji = schul- den wegens 
belofte; 3e. oetang darah = bloed- schuld wegens 
een verwonding; 4e. oetang njawa =levensschuld 
(wegens moord). Het gewone 

woord voor schuld is oetang, voor schuldvorde- ring 
ideu. Moctang is het in leen vragen of nemen； 
berideu het in leen geven. Verbruikleen heet sorah. 
Verjaring van schulden is onbekend vol- gens het 
adatrecht. Tegenwoordig wordt echter door de 
rechtbanken aangenomen een verjaring van 
schuldvorderingen na 20 jaren voor erfenia- sen en 
na 15 jaren voor alle andere schulden. Schenking 
(penosah) komt in allerlei vormen voor, onder 
diverse benamingen, evenals ruil (toekeur). 
Verkoop van roerend goed (bertangan), ook van 
kleinere zaken, komt voor. Bepaalde voorschriften 
en formules moeten dan in acht worden genomen. 
Deelbouw (mawah) komt eveneens voor t.a.v. 
roerend goed (vee, vischplaatsen). Huur (siweu) 
komt veel voor. Pandrecht komt dikwijls voor, 
wordt echter ondersaudeureus vaak als bewijs van 
wantrouwen aangemerkt. Geld- leeningen worden 
dikwijls gesloten, hetzy tegen rente, hetzij met 
beding van winstdeeling, hetzij als 
voorschotverstrekking met beding van een deel van 
de opbrengst. Eveneens komt voor geld- leening in 
den vorm van koop met recht van wederinkoop. Alle 
geldelijke transacties vinden zoo mogelijk bij 
daglicht plaats, evenals het uit- tellen van het geld. 
Schulden uit spel en wed- denschap ontstaan 
dikwijls. De Gajo dobbelt gaarne. Loonarbeid wordt 
vaak verricht, zoowel in taakloon, als in stukloon. 
Van lastgeving wordt veel gebruik gemaakt. In het 
algemeen kan gezegd worden, dat zich zeer vele 
rechtzaken voor- doen. De Gajo is zeer vasthoudend 
in zijn zoeken naar recht en een meester in het 
aangaan van schulden. 

M i d d e 1 e n van b e s t a a n. Het hoofd- middel 
van bestaan is de natte rijstbouw. Voor do irrigatie 
van de oemeu maakt men gebruik van ri- vieren en 
moerassen, dikwijls metkunstigoIcidin- gen 
(loeeungs)aangevoerd. Ook van regen afhanke- lyko 
rijstvelden komen voor. Ladangbouw wordt ech-ter 
voor rijstcultuur zeer weinig beoefcud. 

Voorts is de veefokkcrij van belang, vooral do 
karbouwenstapel is belangrijk en de grootste van 
Atjdh. yeeteelt wordt gedreven op de uitge- strekte 
grasvelden (blangs), waar het vee in kra- len aan de 
zorg van eenige hoeders wordt toe- vertrouwd, 
dikwijls op zeer grooten afstand van de kampoeng. 
De karbouwen worden veel ver- kocht naar Noord- 
en Oostkust. Ook paarden worden veel gefokt en 
uitgevoerd. 

De jacht wordt eveneens nog druk bcoefend, 
vooral voor en na den rijstoogst. In groepen trekken 
de Gtijo's dan vergezeld van honden bosch en blang 
in om herten en kidangs te jagen. Het vleesch wordt 
in de zon gedroogd. Verder wordt zoo mogelijk 
gaarne jacht gemaakt op oii- fanten en neushoorns. 
Wat de visscherij betreft, behalve de gcbruikelijke 
vormen van vischvangst in de rivieren en 
bergstroompjes, in de meer- streek is de 
depdqvisscherij een belangrijk middcl van bestaan. 
In den tijd van de horde zuid- westen winden komen 
nl. talrijke kleine vischjes aan de oppervlakte, welke 
vischjes dan inct kruisnetten vanuit spociaal daartoe 
in het water gebouwde vischhuisjes worden 
gevangen. De uit- voer van deze vischjes is 
belangrijk. Naast den natten rijstbouw is ook de 
tuinbouw van groot belang, vooral in de meerstreek. 
Verbouwd worden koffie (arabica), aardappelen, 
kool e.a. groen- ten, djeroek, tabak, enz. Deze 
tuinbouw neeint nog voortdurend in omvang en 
belangrijkheid toe. 
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Zoo is Lho« Seumawd door de cultuur van aard- 
appolen in do meerstreek de grootste uitvoer- haven 
van dat product in Indie. Door de toe- nemende 
ontginning van landbouwondememin- gen is den 
laatsten tijd ,vooral in de meerstreek, de loondienst op 
deze ondernemingen een be- langrijk nevenmiddel 
van bestaan geworden. Als zoodanig moot ook 
genoemd worden het zamelen van boschproducten, 
als rotan, damar, benzoe, getah pertja e.d. 

Literatuur (Aanvulling)： J. Kreemer, Atjdh, 
/1923; G. A. J. Hazeu, Gajosch-Nederlandsch :二
Woordenboek； Koloniale verslagen 1904 en 1905; 1 
>Indisch Militair tijdschrift 1905, extra bylage, No. 
14; J. C. J. Kcmpees, De tocht van Overate Van 
Daalen door de Gajo-, Alas- en Bataklanden； W. 
Volz, Nord Sumatra, bnd. II, Die Gajolander; W. E. 
F. Oppenoorth en Dr. J. Zwierzijcki, Geo- 
morfologische en tektonische waarnemingen als 
bijdrage van de landschapsvormen van Noord- 
Sumatra； A. Wichmann, Ueber die Vulkane von 
Nord Sumatra； Jaarverslagen Top. Dienst in . Ned. 
Indie, 1910; H. Hirschi, Geograpisch-geolo- v^gische 
Skizze vom Nordrand von Sumatra; Verslag van het 
Mijnwezen 4e kwartaal 1901, 2e kwartaal 1904； 
Kern album； Verslagen van de B. O. W, 1909, 1911; 
H. H. van Koi, Driemaal dwars door Sumatra; 
Tijdschrift Binn. Bestuur dL 48 (1915); K. Heyne, De 
nuttige planter) van Ned. Indie; Inventaris van 
voorwerpen, ver- zameld in de Gajolanden enz. ； 
Mededeelingen Encycl. Bureau, De 
Buitenbezittingen, dl. II, afl. 2; Dr. B. Hagen, Die 
GajolanderaufSumatra; J hr. Dr. Ir. F. C. van Heurn, 
De Pinus Merkussii der dennenwouden van Noord 
Sumatra, tijd- schrift econ. geographic 1923; J hr. Dr. 
Ir. F. C. van He urn, Avifaunistische studien in de 
Gajo- landcn ； A. L. van Haaselt, Ethnographische 
Atlas van Midden Sumatra. 

GAJO'SCH (Aanv. Dl. I). De Gajosche taal 
onderscheidt zich door oorspronkelijke be- 
standcleclcn zoo zeer van de naburigo Atjdhsche on 
BatakHche talen, dat, hoewel vele woorden nagenoeg 
gclijk zijn en dus verinoedelijk, al dan niet gcwijzigd, 
blijken to zijn overgenomen, toch gesproken moot 
worden van een oorspronkelyke taal. Uat veel uit de 
in oinliggcnde landstreken ge- gesproken talen is 
overgonomen, behoeft geen verwondering te baren, 
gozien het contact met Atjdhers, Malciers uit Ta mi a 
ng, Bataks cn liedon van Nias. Bovendien bracht de 
Islamiseering van het volk velc vreemde 
bestancklcelen in de taal. 

De Gajo*s onderscheiden twee hoofddialecten: 
dat van do meerstreek met de Deureut en dat van Gajo 
Loceus inet Serbeudjadi en Tampoer. In het 
meergebied onderschoidt men nog de basa Beubasan, 
hot dialect der van Bataks afatam- inonde liodon uit 
het landschap Beubaaan. Men noomt hen wel eons 
ngih-lieden, omdat zij hot ontkonningswoord voor 
neon of niet uitspreken als ngih, in plants van nggih. 
De taal van de licden uit Tampoer en Sorbeudjftdi 
vertoont cenige oigenuardigheden, waardoor men wel 
van basa Tuinpoer spreokt; de Gajo*8 zelf noemen 
haar doesoen, dat is: dorpsch, onbeschaafd. 

Het klankstelsel omvat do volgendo klankon: 
medeklinkors: k, = (hainzah), g, ng; tj, dj, ni; t, d, n； 
p, b, m； r, 1; j, w; s, h. klinkers： a, eu, i, 6, d, oe, d, 
d en 6. tweeklanken: ai of meestal eui, en au. 

De k is in de meerstreek als sluiter onvolledig. 
Men geeft deze opgeslokte k dikwijla met q weer. In 
Gajo Loceus wordt de sluit-k tot hamzah, welke 
hamzah blijft, als er een met een klinker aanvangend 
suffix of enclitisch woord op volgt. De hamzah komt 
in beide dialecten voor, ook wel genasaleerd. De g, 
tj, dj, p en t worden uit- gesproken als in het 
Maleisch. De d en b klinken iets fijner en zachter 
dan in het Nederlandsch. De neusklanken ng, nj, n 
en m hebben eenige eigenschappen gemeen. Ten 
eerste oefenen zij soma een nasaleerende werking 
uit op de volgende vocalen. Ten tweede zijn 
combinaties van een nasaal met een harde of zachte 
klemletter of s zeer gewoon. Die klankverbindingen 
worden als een klank uitgesproken; aan het begin 
van een woord, of na een op een consonant 
eindigend praefix, soms met een voorslag 6. 

In de verbindingen van nasaal met een zachte 
klemletter wordt deze soms zoo week uitgespro- 
ken, dat zij dan niet meer hoorbaar is. In de derde 
plaats wordt in de uitspraak, wanneer een op een 
neusklank ng, n of m uitgaand woord onmiddellijk 
gevolgd wordt door een met een klinker aanvangend 
suffix of nauw met het voorafgaande verbonden 
woord, dikwijls voor den neusklank de daarmee 
correspondeerende zachte klemletter g, d of b 
gehoord. Vooral is dit het geval met de d, zelfs zoo, 
dat in sommige woorden men die d ah tot het woord 
behoorende is gaan beschouwen en gebruikt, ook 
wanneer het woord door een met een consonant 
aanvangend woord of suffix wordt gevolgd. Voorts 
dienen de neusklanken ter vorming van den on- 
vervoegden z.g.n. actieven werkwoordsvorm. De 1 
is fijner dan onze 1, de r is linguaal. L en r kun- nen 
gemakkelyk met andere consonanten in verbinding 
treden en daarmee klankcombinatiea vormen. 
Dikwijls wordt dan een 6 tusachenge- voegd. De j 
en w zijn semi-vocalen. De s wordt een weinig 
tusschen de tanden, dus lispelend uitgesproken. De 
h is gelijk aan de onze, doch wordt ook aan het eind 
van een woord duidelijk uitgesproken. De a klinkt in 
open en gesloten lettergrepen als in het 
Nederlandsch. In sommige woorden hoort men een 
dubbele, gerekte a, ont- staan door het verdwijnen 
van een medeklinker h, w of ng. De eu gelijkt veel 
op het Duitsche 6, doch zweemt meer naar de a. Men 
spreekt de Gajosche eu het zuiverste uit door den 
mond te vormen naar de Duitsche 6 en dan te 
trachten een a uit to spreken. Deze eu klank schijnt 
uit de a te zijn ontstaan en wisselt daannede ook dik-
wijls af. Do i, 6, d, oe, d en d klinken als in het 
Maleisch. In een gesloten laatste en in een open 
voorlaatsto lettergreep, indien de laatste gesloten is 
en ook een dezer vocalen heeft, worden 
oorspronkelijke oo en i geaffecteerd uitgesproken, 
zoo, dat de klank zweeft tusschon oe en o, respec- 
tievelijk i en 6. De i en 6 wisselen in dergelijke 
lettergrepen dikwijls af met d en d. De 6 is de 
Javaansche pfipfit. De tweeklanken ai, meestal eui, 
en au worden kort en scherp uitgesproken. 

Overigons client opgeinerkt to worden, dat de 
Gajo's met groot gemak twee, drie tot zelfs vicr 
opeenvolgende vocalen kunnen uitspreken. De 
klemtoon wordt gelegd als in het Maleisch. 

Uit de stamwoorden heoft woordvorming, 
evenals in de vorwante talen plaats door : le. sa- 
monstelling; 2e. woordverdu bbeling; 3o. redu- 
plicatio en 4e. aanhechting van formatieven, nl. 
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praefixen, infixen en suffixen. Wat de woord- 
verdubbeling betreft, dikwijls wordt in het eerste lid 
van het verdubbelde wo ord de slotmede- klinker 
niet gehoord. Ook woordverdubbeling met 
klankverwisseling is gewoon. Praefixen zijn de 
volgende: het nasale voorvoegsel (neusklank, al of 
niet voorafgegaan door waarna de neusklank in 
bepaalde gevallen verdwijnt); i-; pg. (soms p-), poe- 
en p6r- ； pSti- (soms p6t-) of tS (soms t-); t6r- of 
t6; bfir- (soms bfi-) ；b6rsi-; 

(soms m-) of moe-; k§-; s6 en n- (in plaats van 
-6n-). Infixen: -6m- en -6n- (soms n-). Suffixen :-i 
en eun of -an. Voorts nog het pronomiale praefix 
koe- en de pronominale suffixen -koe (soms -
ngkoe), -moe, -teu (soms -nteu), -md en -e. 

De werkwoorden kunnen worden verdeeld in 
die, welke kunnen worden vervoegd, waarbij dus de 
verbinding met een persoonsexponent is toe- gelaten, 
en die, welke niet kunnen worden ver- voegd. 
Vormelijk zijn deze laatste niets anders dan 
deelwoorden. In de geconjugeerde werkwoorden 
wordt het subject aldus uitgedrukt: de le persoon: 
door koe-, kami of kiteu voor het werk- woord te 
plaatsen ； de 2e persoon: door -ko of -kam achter 
het meestal van het praefix i- voor- ziene werkwoord 
te plaatsen; de 3e persoon: in- dien uitgedrukt door 
een persoonlijk voornaam- woord, door -e achter het 
in den regel van het praefix i- voorziene werkwoord 
te plaatsen ； in- dien uitgedrukt door een 
substantief, dan door dit onmiddellijk achter het in 
den regel met praefix i- voorziene werkwoord te 
plaatsen. Soms wordt de 3o persoon in het geheel niet 
aangeduid. 

Ter aanduiding van de tijden bedient men zich zoo 
noodig van de hulpwerkwoorden: ngeu (of nggeu) 
voor den verleden tijd, tengah voor den 
tegenwoordigen tijd en maid voor den toekomen- den 

GAJO^SCH CENTRAAL GEBERGTE (Aanv. 
DL I). Dit Oost-West loopende centrale keten- 
gebergte vormt de waterscheiding tusschen de 
Deureutstreek met het Gajo Loeeus-gebied en ook 
met de westkust. De hoogste toppen zijn de Boer 
Intern Intern, Boer Singgah Mata enBtSer ni 
Moegadjah. (Zie verder GAJO-LANI))/^ 

，VAN DAALEN GEBERGTE. Een deroostelijke 
bergketens van de Gajosche Barisan. Deze loopt ten 
Oosten van de Djambo Aje en vormt de grens 
tusschen Deureut streek en Serbeudjadi. (Zie 
GAJOLAND.). 

J； ( ■}. GOENOENG GEUREUDONG. Vulkaan met talrijke 
parasietkraters in de Noordelijke centrale keten van het 
Gajosche Barisangebergte. Hij is van de kust duidelijk te 
herkennen en bereikt op enkele punten een hoogte van 土 3000 
in. De Gajo's noemen hem dan ook wel Boer Koi (=groote 
berg). Warme bronnen aan den weste- lijken voet van den 
vulkaan, niet ver van het £jnang-£lnang ravijn, en eveneens 
nabij Bandar Lampahan, alsmede twee kratermeren op den 
Boer ni Poepandji wyzon op vroegere vulkanische werking. 
Van de parasietkraters is nog werkzaam de Boer ni T61ong, 
wiens kale wanden sterk af- steken tegen het met oerwoud 
bedekte Geureu- dong-massief. De hoogte van den Tdlong is 
2565 m. De laatste uitbarstingen vonden plaats iny September 
1837, 12 Januari 1839 en 14 April 185^5 GOENOENG 
LOESER. Een der grootste vul- kanen van Sumatra, ruim 3000 
m hoog. Hij is gelegen in het Barisan gebergte tusschen Gajo 
Loeeus, het Alasland en Tapatoean. Solfatoren 

en warme bronnen duiden nog op vroegere werk- 
zaamheidy ' 

LAOEJ, TAWAR. Meer in het Gajosche berg- 
land, gelegen in de onderafdeeling Takdngeun van 
het gewest Atjdh en Onderhoorigheden. De Laoet 
Tawar (letterlijk: zoetwatermeer) is het noorde- 
lijkste van de reeks Midden-Sumatraansche meren. 
Volgens de onderzoekingen van Dr. Volz is het meer 
niet door een inzinking ontstaan, maar zou de 
vroegere loop van de Peusangan- rivier bij 
gelegenheid van het ontstaan van den Boer ni Bieus, 
hetgeen met ophooping van enor me massa's 
vulkanisch materiaal gepaard hing, zijn afgedamd, 
tot meervorniing gedwongen om zich later als 
afwatering van het meer door de hin- dernis heen te 
breken. Het meer had vroeger een grooter oppervlak, 
het niveau is belangrijk (士 60 m) gedaald. De nog 
zichtbare oude oever- lijnen zouden op deze 
niveauverlaging wijzen (Volz. biz. 328). De 
waterspiegel ligt bij Takdngeun 1200 m hoog en 
beslaat een oppervlakte van 土 16 X ± 4 km2. De 
grootste diepte bedraagt + 75 m, volgens de 
bevolking echter op sommige plaatsen belangrijk 
meer. De lengteas van het meer loopt niet evenwijdig 
met de lengteas van Sumatra, zooals bij de 
andereMidden-Sumatraan- sche meren, maar zuiver 
Oost-West, dus evenwijdig aan de centrale 
bergketens, die aan Noord- en Zuidzijde uit het meer 
oprijzen. Voor de Gajos is het meer van groote 
beteekenis voor prauwen- verkeer en visscherij. In de 
maanden Mei, Juni en Juli kunnen hier zeer harde 
stonnwinden waaien. In dezen tijd vangt dan de 
vangst aan van de dep&q vischjes. De uitvoer hi er 
van is belangrijk. Langs het meer treft men eenigo 
kleine valleien aan, die alle voor rijstbouw worden 
gebruikt. De voornaamste zijn die van Bin- tang in 
het Oosten, Nosar (do hoofdkampocng van het 
landschap Siah Oetama), Rawe, Tow6- ran en 
Kinawat in het Zuiden en in het Westen die van 
Takdngeun (ondcrafdeeling8hoofdj)laut8), waarin 
ook gelegen zyn de kanipoengs Kebajakun en 
Beubasan (hoofddorpen van de landschappen Boekit 
en Beubasan). Uit het meer ontspringt bij Tak^ngeun 
de Peusanganrivier. Be borg- wanden, die het meer 
begrenzen, zijn met denne- booinen begroeid, 
waardoor vQoral de aanblik van dit meer verrassend 
is- ■ 

TAKfiNGEUN (Aunv. DI. IV). Standplaats van 
den controleur B. B., belast met het be- stuur over de 
gelijknamige onderafdeeling van de afdeeling 
Noordkust van Atj6h, gewest Atjdh en 
Onderhoorigheden. De plaats is gelegen op ± 1205 
m hoogte bo ven zee aan den zuid- westelijken hoek 
van Laoet Tawar, daar, waar de Peusanganrivier uit 
dit meerontspringt, en telt 3428 inwoners, waaronder 
38 Europeanen, 350 Chineezen en 40 and ere 
Vreemde Oosterlingen. De grenzen van de 
onderafdeelingshoofdplaats werden vastgesteld bij 
Bijblad 7330. Takdngeun is het eindpunt van den 
bekenden Gajoweg, dio begint bij Bireuen, 103 km 
lang is en een zeer voornaam middel is geweest tot 
de ontsluiting van de onderafdeeling. Hier is 
gelegerd do 3e divisie marechaussee onder een 
kapitein en be- /staande uit 9 brigades. Het garnizoen 
telt voorts twee luitenants en een officier van 
gezondheid der 2e klasse, tevens belast met den 
dienst der Volksgezondheid. Naast een militaire 
ziekenzaal bestaat een landschapshospitaal, 
voornainelyk van belang voor de medische 
verzorging van een 
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vijftiental Europeesche cultuuronderncmingen in de 
onderafdeeling. Ter plaatse is gevestigd een kleine 
rijstpellerij. Er is eenigo handel in rijst, visch, 
bevolldngskoffie, aardappelen en groentcn. Ook is 
er een groote pasar. In de behoefte aan drink water 
wordt voorzien door een Gouverne- 
mentswaterleiding. Voorts is er een goede bioscoop. 

Takdngeun heeft een stadsfonds, eertijds 
plaatselyk fonds, ook wel gemeentefonds ge- 
noemd； het wordt beheerd door een comitd van 
beheer, onder voorzitterschap van den controlour. 

Tak6ngeun ontwikkelt zich meer en meer tot 
rust- en ontspanningsoord voor hen, die do wannte 
in de kuststreken willen ontvlieden. Een bezwaar 
blijft de groote afstand en de min of meer 
gebrekkige verbinding per autobusdienst. 

TAKENGEUN. De onderafdeeling Takdngeun, 
rondom de Laoet Ta war, is do meest centraal ge- 
legen onderafdeeling van het gewest Atjdh en 
Onderhoorighedcn. Sedert 15 September 1934 (Stb. 
1934, no. 539) maakt zij deel uit van de af- deeling 
Noordkust van Atjdh. De onderafdeeling, die een 
oppervlakte heeft van ongeveer 4700 km2, telde 
eindo 1934 32485 zielen, waarvan 104 Europeanen, 
4G6 Chineezen, 51 andere Vreemde Oosterlingen, 
9028 inheemsche Gouvernements- onderhoorigen 
en 22836 inheemsche zelfbestuurs- onderhoorigen. 
Ten Noorden wordt zij begrensd door de 
onderafdeeling Bireuen, Lho° Seumawe en Lho^ 
Soekon, ten Oosten door het landschap Serbeudjadi 
van de onderafdeeling Langsa, ten Zuiden door de 
onderafdeeling Gajo Loceus, ten Westen door de 
ondcrafdeelingen 31eulaboh en Lannnculo. De 
onderafdeeling wordt geheel in- genoincii door 
zwaar bergJand en wordt bewoond door Gajo*8. 
\'oor een beschry ving van land en volk wordL 
verwezen naar de artikelen GAJO- LAND； 
GAJO'S, GAJOSCH. Tot het begin van de 20c ceuw 
was het land nog volkomen onbe- kend. De 
rusteloozo vervolging van de verzet- leidcrs aan de 
kuststreken sinds 1900 nooptc dezcu ten slotte een 
wijkj>laats te zoeken in de bergachtige Oajolunden, 
dio toen nog geheel terra incognita waren. Nog 
niminer had een Europc- aun flat uitgestrekte 
binnenland betreden. Jlet was (his noodig hen ook 
daar te vervolgen, bo- vendicn omdat do Gnjo's 
daadwerkelyk aan den strijd liadden declgenoinen. 
Dus werden eenigo cxpeditics uitgerust, waarvan de 
ccrste vertrok op 27 September 1901 uit Pant6 
Lhong onder cominanclo van den toennialigcn 
majoor G. C. E. van Daalen. Op 3 April 1905 were! 
daarop cen permanente bczelting van 4 brigades 
marechaus- see to Takdngeun gelegerd, waarvan de 
commandant tevens optrad als ci viel bestuurdcr. 
Eerst op 15 October 1933 werden de function van 
civicl en militair bestuurdor gescheiden en word 
con coutroleur B. B. met hot bestuur over de 
ondcmfdeeling beiast. Do onderafdeeling onival het 
gebied van do vier zelfbesturende land- schaj)pen 
Tjiq Beubasan, Linggeu, Siah Oetuina on Bockdt. 
De geld rniddelen van de landschappon zijn 
ondcrgebracht in een ondcrafdeelingskas. De 
Gajoweg van Bireuiin naar Takdngeun verbind t de 
onderafdeeling met do kuststreken. Daze 
Gouvernenientsweg is van groot belang ge- weest 
voor de ontsluiting van hot land. Voorts is er een 
vrij goed net van landschapswegen in de nabijheid 
van de hoofdplaats. Meer het binnenland in heeft 
het verkeer plaats langs smallo 

voetpaden. Prauwvaart heeft slcchts plaats op do 
Laoet Tawar en een klein gedeelte van de Djambo 
Aje rivier in Samarkilang. Overigena zijn rivieren 
en beken onbevaarbaar. In de di- recte omgeving 
van do hoofdplaats Takdngeun (1205 m hoog) is het 
klimaat uitstekend. In Linggeu, Samarkilang en 
andere lager gelegen streken is het warmer. De 
regenval is vrij groot, het grootst in het noordclijk 
gedeelte van de onderafdeeling bij Blang Rakal, nl. 
in een jaar 3066 mm verdeeld over 245 dagen. De 
gezond- heidstoestand is beter dan elders in Atjdh. 
Het hoofdmiddel van bestaan is van oudsher de 
natte rystbouw. De aanplant heeft eenmaal per jaar 
plaats, daar het gewas 9 maanden noodig heeft om 
te rijpen. Daarnaast vindt de bevolking bijver- 
diensten uit enkele tuingewassen (tabak), bosch- 
producten, visscherij en jacht (zie: GAJOLAND, 
GAJO'S). Sinds het gereedkomen van den Gajoweg 
in 1914 legt de bevolking zich ook in toe- nemende 
mate toe op den tuinbouw. De uitvoer van koffie, 
aardappelen, groenten e.d. is zeer belangrijk, zoo 
zelfs, dat Lhofr Seumawe de be- langrijkste 
aardappeluitvoerhaven van Indie is geworden. Door 
de gunstige Jigging van de gron- den vestigden zich 
langzamerhand ook verschei- dene Europeesche 
landbouwers in de onderafdeeling. Thans zyn er 
vcertien ondernemingen gevestigd, waarvan do 
meeste op koffiecultuur zijn gencht (arabica). Het 
product is zeer goed en begint naarn te verwerven. 
Op een der ondernemingen wordt thee verbouwd, 
ten behoeve waarvan ook een groote fabriek wordt 
opgezet. Bovcndien is van groot belang voor de 
onderafdeeling het Gouvernements hars- en 
terpentyn- bedrijf. Het product wordt gewonnen uit 
een inheemsche pijnboomsoort, de pinus Merkussii, 
waarvan groote complexen het landschap be- 
dekken. In 1927 werd cen proefbedrijf begonnen, 
dat zich sindsdien heeft ontwikkeld tot een be- drijf 
met een uitgestrektheid aan terreinen van meer dan 
10000 ha. 

De bevolking bezit een belangrijken veestapel. 
Uitvoer van vee heeft doorloopond plaats naar 
Bireuen en verder. Het aantal karbouwen be- droeg 
ultimo 1934 totaal 10158. 

PELALAWAN (Aanv. DI. Ill) is een der zeven 
zelfbesturende landschappen in het gewest Oostkust 
van Sumatra, dio nog con lang contract met het N. 
I. Gouvemoinent hebben. De om- schrijving van de 
grenzen van het landschap komt voor in bijIago A 
van het thans (1937) nog geldendo politieke contract 
van 29 December 1006, goedgekeurd bij G. B. van 
15 April 1907, no. 15. De bestanddeelen van hot 
landschap zijn verineld in artikel 2. In Ind. Stb. 
1935, no. 457 is het G. B. van 13 September 1935 
no. 21 opgo- nomen, Wciarbij werd bepaald dat de 
grens tus- schen het gouvernement Oostkust van 
Sumatra en do residentie Riouw en 
Onderhoorigheden, voorzooveel deze samenvalt 
met de zuidelyke grens van het landschap 
Pelalawan, wordt ge- vornid door een denkbeeidige 
lyn, loopende van don Bakal-riboe over do 
waterscheidiug tusschen do Groote Kam par- of 
Pelalawanrivier en de oostclijk van Tandjoeng 
Oengka-diloear in zeo uitmondende rivieron, tot aan 
gonoemdo kaap Tandjoeng Oongka-cliloear. Do 
grootte van hot landschap wordt gcschat op 18000 
km1. Volgens tn be! 8E in het 2e deol van het Ind. 
Vorslag 1935 telt de bevolking van het landschap 
15.266 In. 
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Zanders en 197 Chineezen of totaal 15.463 zielen. 
Administratief behoort het tot de onderafdeelihg 
Selat-pandjang, afd. Bengkalis van het gewest 
Oostkust van Sumatra. 

Bodcmgesteldhcid. Het geheeie landschap be- 
staat uit laagland, zonder bcrgen, met laag heu- 
velterrein op eenigen afstand van de rivieren. Het 
omvat het stroonigebied van de groote Kampar- 
rivier met vele linker- en rechterzijtakken. Het 
kustgebied is bedekt met een breede strook vloed- 
bosch (bakau-bakau) en bestaat uit kleigrond. Langs 
de rivieren treft men uitgestrekte ter- reinen aan, die 
onder water staan en slechts bij langdurige droogte 
van water vrij zijn； op die tcrreinen groeit zwaar 
bosch. Achter de vloed- bosschen met moddcr aan 
de zeekust, vindtmen een strook veengrond met 
zandbodem. Verder het binnenland in, langs de 
Kaniparrivier, treft men een slibsel aan van zand en 
klei en binnen- waarts ten N. en Z. van de Kampar 
een zandlaag met of zonder veen. Verder van de 
rivier af liggen de droge, min of meer 
geaccidenteerde gronden, waarop de bevolking haar 
landbouw uitoefent. 

Rivieren. De voornaamste rivier is de Kampar- 
besar, die slccht bevaarbaar is voor groote vaar- 
tuigen. Van Tandjoeng Niboeng af naar zee komen 
vele zand- en modderbanken voor, welke het varen 
zeer bemoeilijken. Het communicatie- vaartuig 
Juliana, dat 士 5 voet diepgang hceft, moet steeds 
den vloed afwachten om tusschen de banken door te 
kunnen varen. De belangrijkste zijrivieren van de 
Kampar zijn, van de samen- vloeilng der 
Kamparkiri en Kamparkanan af gerekend, rechts: de 
S. Segati, bevaarbaar voor prauwen； de Batang 
Nila, die met de Juliana tot Koeala Napoeh 
bevaarbaar is; de S. Boeloe, S. Tolan of S. Boenoet, 
en links: de S. Pelalawan, gedeeltelijk bevaarbaar 
voor grootere booten en verder voor prauwen. De S. 
Lahar, grensrivier met het landschap Siak, is 
bevaarbaar voor prauwen en bij vJoed ook voor 
grootere vaartuigen. 

Weffen, bruggen en verkeersmiddeleti. Vrijwel 
het geheeie verkeer is nog op de waterwegen aan- 
gewezen en het transportmiddel is dan ook de prauw 
in allerlei grootte. De landschapskas heeft sampans 
en prauwen voor den zelfbestuorder en 
districtshoofden, met aanhangmotoren, te Pela- 
lawan, Boenoet, Serapoeng en Langgam. Jn alle 
kampoengs, voor zoover zij op het land liggen, heeft 
men stukjes weg met houten bruggetjes en verder in 
het binnenland zijn voetpaden van ladangbouwers 
en boschprod uctenzoekers. Een behoorlijke weg is 
aangelegd van Koeala Teroesan over de grens met 
Sink naar Boeatan aan do Siak-rivier; op het eiland 
Penjalai loopt een weg van kampoeng Telokdalam 
naar kampoeng Penjalai. 

De bevolking bestaat uit: 1. Maleiers afkomstig 
van Djohore, Riouw, Siak en Minangkabau; 
2. de orang talang (de oorspronkelijke bewoners); 
3. de orang hoetan op de voor de kust liggende 
eilanden en in het kustgebied. Terwijl de eerste twee 
groepen Mohammedaan zijn, belijden de 
laatstgenoemde geen bekenden godsdienst; wat 
feestdagen betreft doen zij een beetje mee zoowel 
met de Mohammedanen als met de Chineezen； 
vermenging met Maleiers komt niet voor, met 
Chineezen wel. De algemeene taal is Maleisch. 

Middelen van bestaan. Het hoofdniicldel van 
bestaan is landbouw. Rijst wordt verbouwd op 

ladangs, verder plant men rubber, klappers en 
tweede gewassen. Het inzamelen van boschpro- 
ducten, vooral van rotan, neemt in den laatsten tijd 
weer toe. Sagoe wordt bereid en niboeng ge- kapt 
(voor dit laalste is retributie aan de landschapskas 
verschuldigd) grootendeels voor ver- koop naar 
elders. Visscherij wordt overal op de rivieren 
beoefend voor eigen behoefte. Maar de vangst 
brengt toch niet zooveel op of er wordt nog veel 
droge, gezouten visch ingevoerd. De Industrie is van 
geen belang. Vroegcr verleende 
landbouwconcessies zijn reeds vervallen. Er zijn 
nog vier vergunningen tot het doen van mijn- 
bouwkundige opsporingen (verleend aan de Ned. 
Koi. Petroleum Alij.). 

Handel. Deze is voornamelijk georienteerd op 
Singapore. De in- en uitvoerhaven is Penjalai op het 
gelijknamjge eiland. De voornaamste uit- 
voerproducten zijn rubber, rotan (in den laatsten tijd 
toenemend), niboeng en sagoe. Ingevoerd worden 
voornl. eetwaren, lijnwaden, kramerijen, gedroogde 
visch, zout, petroleum. Van Ta rata k- boeloeh uit 
komen Maleische handelaren met allerlei goederen 
de Kamparrivier afvaren om hun handelswaar in de 
verschillende kampoengs te slijten. De 
communicatie van Penjalai met de kampoengs aan 
de Kampar-besar geschiedt vnl. met een Chineesche 
motorboot, die naar Pcla- lawan, Langgain en 
Koeala Napoeh aan de Batang-Nila heen en terug 
vaart. 

De rechtspraak in het landschap Pelalawan is 
geregeld in de artt. 16 en 17 van het nog van kracht 
zijnde contract, voorzoover betreft de 
strafvorderingen en burgerlyke rechtsvordc- ringen 
tegen landschapsonderhoorigen, welke behooren tot 
de competentie der rechtbankcu en rechters van het 
Gou vernement. Artikel 19 be- paalt dat, behoudens 
de bepalingen van de artt. 16 en 17 bovenvermeld, 
alle onderdancn (onder- hoorigen) van den 
bestuurder onderworpen zijn aan de rechtsprnak van 
het zelfbestuur, wcJke rechtspraak plaats heeft 
onder loiding van de Gouvernementsambtenaren. 
Die rechtspraak be- rust in Pelalawan bij: 1. de 
kerapatan besar, onder voorzitterschap van den 
bestuurdcr, en bestaande uit de landsgrooten, de 
districtshoof- den en den pengoeJoe van Pelalawan 
als leden, met een mohainmedaanschen adviscur en 
con djaksa tevens griffier; de Europeescbo bestuurs- 
ambtenaar treedt op als leider; 2. de kerapatan 
district onder voorzitterschap der districtshoof- den 
en 3. de kerapatan kampoeng onder den pengoeloe 
kampoeng. In strafzaken wordt vrijwel geen 
adatrecht meer toegepast. In de bo ven- streken en 
onder de orang-talang volgt men voor familierecht 
de Alinangkabausche adat. 

Besluur. Toen omstreeks 1800 Pelalawan on- 
afhankelijk were! van Siak Seri Indrapoera, word 
daar een bestuursformatie ingesteld in navolgifig 
van die van Siak, n】.een radja met vier datoeks 
eoekoe als „tiang-keradjaan,,

t welke laatsten don 
rijksraad vorinden. Twee landsgrootcn had men 
reeds, nl. den ovorwonnen Radja Leia Poetera to 
Langgain en zijn wazir Datoek Bandar te J?ela- 
lawan ； de twee anderen werden uit Siak gehaald: 
Datoek Laksahiann, een familielid van den gc- 
lijknainigen datoek van Boekit-batoe en Datoek 
Kampar, een lid van de Siaksche soekoe Pasisir. 
Behalve aandeeJ in het bestuur en de rechtspraak als 
leden van den rijksraad, hadden de lands- grooten de 
volgende functies: 1. Datoek Radja 
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Leia Poetera, gevestigd te Langgam (de drie anderen 
te Pelalawan evenals de Tengkoe Besar), voerde het 
bestuur over de streek bovenstrooms van Pelalawan, 
door tusschenkomst van de batins over de orang-
talang en van de pengoe- loe's karapoeng over de 
Maleische bevolking； 2. Datoek Laksamana voerde 
het bestuur in de kota Pelalawan en was tevens belast 
met de justitie; 3. Batoek Kam par had het gezag over 
de orang-dagang (lieden van buiten het landschap 
afkonistig); 4. Datoek Bandar was de inner der 
toJrechten. Het eerste contract met het N. I. 
Gouvernement were! te Bengkalis op 4 Februari 
1879 gesloten (goedgekeurd bij G. B. van 18 October 
1881) door Sjarif Aboe Bakar bin Said Sjarif 
Almarhoem Abdul Rachman Sjahab'oedin, tengkoe 
besar van Poeloe La wan en zijn rijks- grooten: Intje 
Siembook gelar Tengkoe Radja Lela-Poetra, Intje 
Sidik gelar Datoe Bandar, Intje Tjoet gelar Datoe 
Laxamana en hadji Mohamad Basir gelar Datoe 
Kampar. De voor- naamste bcpalingen zijn de 
erkenning van het Nederlandsch oppergezag en de 
afschaffing van de slavernij. Na aanvullingen 
omtrent over- neming van belastingen, het 
onderdaanschap, de havens cn telcgraaflijnen (G. B. 
14 December 1882, 28 Mei 1885 cn 6 Maart 1890), 
were! op 9 April J 895 een nieuw lang contract 
gesloten met den optredenden Tengkoe Besar Said 
Hasjim bin Aboebakar bin Sjahaboeddin, vorst van 
Pelalawan cn zijn landsgrooten (G. B. 14 Juni 1895).
」)ezc overeenkomst word aangevuld met nieuwe 
bepaJingen omtrent onderdaanschap en rechtspraak 
(G. B. 1J Ma art 1899) en een opgave van havens (G. 
B. 16 Februari 1901). Toen de lange contracten op de 
Oostkust van Sumatra in J 906 we rd c» vernieuwd, 
teekende bovengenoemd zolfbestuur van Pelalawan 
ook een nieuw contract op 29 December 1906, dat 
word goedgekeurd bij G. B. van 13 April 1907, no. 
15. Deze ovcreenkonist is, na eenige aanvullingen 
betref- fende vendureglement, koelie-ordonnantie, 
zee- bricven, schecpspasscn en oiidcrhoorighcid van 
Inlanders, die gebonden zijn door een werkover- eon 
komst ()])den voet van de „Koclie-ordonnantie 
Sumatra^ Oostkust" (G. B. J0 October 1913, 17 
Februari 1917, 24 December 1929) tot lieden nog van 
kracht. Tengkoe Besar Said Hasjim stierf op I 
Augustus 1930. Bij G. B. van 18 Juni 1931, DO. J 
weixl Tengkoe Said Ilaroen, ininder- jarige zoon van 
den ovcrledone, aangcwczen als opvolger in het 
bestuur, met den gelar Tengkoe Soelocng. 
Gedurendezijn minderjarigJieid worden de function 
van bestuurder van het landschap Pelalawan 
uitgeoefend door Said Ocsman bin Tengkoe 
Oebaidillah, thans Pangdran (lands- grootc) van 
Pelalawan, als regent. Said Oesman teekendo eon 
akte van verband, goedgekeurd bij G. B. van 15 
November 1932,no. 31. Bij verklaring van 16 Januari 
1933 heeft het zelfbestuur van Pelalawan (de regent, 
de aangewezen opvolger in liet bestuur, de 
landsgrooto Datoe Radja L61a, districtshoofd van 
Langgam ,cn de landsgrooto Datoe Kampar, 
districtshoofd van Boc-' noet) ingestemd met de 
voorgenoinen invoering ! van de korte verklaring by 
optreden van Tengkoe Said Haroen gelar Tengkoo 
Soeloeng als bestuurder. Van deze verklaring is 
aanteekening gehouden bij G. B. van」5 Maart 1933, 
no. 21. Volgens art. 8 van het contract wordt het be-
stuur over het landschap gevoerd door den Teng- 

i koe Besar en den Raad van landsgrooten, die do titels 
voeren van Radja Leia Poetra, Datoe Lak- 
| samana en Datoe Kampar, in overleg met en naar de 
aanwijzingen van den resident en de betrok- ken 
ambtenaren. De landsgrooten worden aange- steld en 
ontslagen door den bestuurder in over- eenstemming met 
den resident en met inacht- neming van de 
landsinstellingen. Omstreeks 1914 werd het landschap 
verdeeld in districten: Langgam ondcr Datoe Radja L61a 
Poctra, Pangkalan Koeras ondcr Datoe Laksamana, 
Boenoet onder Datoe Kampar en Serapoeng onder een 
familielid van den Alantri Penghoeloe- soekoe Pelalawan. 
De districtshoofden worden ook benoemd en ontslagen 
door den bestuurder van het landschap. Zij genieten 
evenals de bestuurder bezoldiging (vaste uitkeering) en 
reis- en verblijfkosten uit de landschapskas, zonder 
korting. Verder ont- vangt het zelfbestuur 10% van het 
vastrecht van mijnconcessies en vergunningen tofc 
mijnbouw- kundige opsporingen. Van den staat der uitkee- 
ringen uit de landschapskas aan den Tengkoe Besar, do 
landsgrooten en de ambtenaren van het landschap, 
gevoegd als bijlage B bij het contract, is reeds jarenlang 
afgeweken met vrijAvillige medewerking van het 
zelfbestuur, dat de be- grootingen van de landschapskas 
opmaakt en teekent. Daardoor kunnen gelden vrijkomen 
en besteed worden in het belang van land en volk. De 
kanipoenghoofden ontvangen alleen collecte- loonen. De 
voornaamste inkomsten zijn: Gouver- 
nementsschadeloosstelling voor vroegere overgenomen 
rechten； belasting op bedrijfs- en andere inkomsten; 
crisisheffing； pantjongalas, rente en winst op belegde 
gelden； afkoop heerendiensten； vastrecht van 
mijnconcessies en vergunningen tot mijnbouwkundige 
opsporingen. De voornaam- ste uitgaven zijn: 
restitutiepost; bezoldiging personeel rechtbanken en 
uitgaven voor kasbe- heer； vaste uitkeeringen 
(bezoldiging) van zelf- bestuurder en landsgrooten, 
ambtenaren en beam bten； hun reis- en verblijfkosten: 
bezoldiging onderwijzers (66n vakschool te Pelalawan); 
voor wegen en landschapsgebouwen. 

Literatuur (Aanvulling): K. A. F. R. Musper, Indragiri 
en Pelalawan, uitkomsten van het mijnbouwkundig-
geologisch onderzoek in do ja- ren 1922—1926 m. bijv. 
krt. en ill., Jaarb. mijnw. N. I. verh. I 1927; Bespreking 
van het boven- staande artikel door N. Wing Easton in T. 
A. G；. 1929, biz. 968 en door G.J. L. Kenimerling in T. 
A. G. 1931, biz. 1146/ 

VISSCHERIJ (Aanv.4)1. IV) is in Ned.-Indie, ? zooals 
meestal elders ook, van zeer ouden oor- sprong. De wijze, 
waarop in de minst gecultiveer- de streken, b.v. Nieuw 
Guince, gevangen wordt, toont dat de primitiviteit van een 
beschaving geen belctsel is voor een vernuftig verschalken 
van visch. Zoo is het minder de algemeene trap van 
ontwikkeling van een bevolking, die den stand van de 
visscherij bcpaalt, dan do kans, door de natuur geboden. 
De warmte is van gun- stige uitwerking op do visschery. 
Niot alleen maakt zij het werk van den visscher 
aangenanier, maar ook bovordert zij onder bepaalde 
omstan- digheden de procluctie van visch. Da ar bij komt, 
dat de uitgestrekte kuston van de eilanden van Ned.-Indie 
in ruimo mate gelcgenheid voor visscherij bieden. Voorts 
is de rijkdom aan rivieren groot. Voor de binnenvisscherij 
is van groot belang, dat uitgestrekto gebieden een heet, 
vochtig 
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oerboschklimaat hebben, waar het zelfs geduren- de 
het minder vochtig gcdeelte van het jaar regent. De 
periodiek droge streken, zooals Oost- Java en de ten 
Oosten hiervan gelegen eilanden, bieden uiteraard 
minder gelcgenheid voor de uit- oefening van de 
binnenvisschcrij, ofschoon ook daar in het gebergte 
plaatselijk meer water voor de visscherij, vooral de 
vischteelt, ter beschik- king staat dan veelal 
verondersteld wordt. In haargeheel is daarom de 
visscherij in den Archipel van oneindig grooter 
belang dan de jacht, vooral daar, waar de 
toenemende cultuur in hooge mate tot ontbossching 
geleid heeft, zooals op het dicht- bevolkte Java. 

Uit historische gegevens mag men afleiden, dat 
dit reeds lang zoo geweest is. Zooals bij de behan- 
deling van de binnenvisscherij nader beschreven zal 
worden, toonen rechtsbronnen van omstreeks 1400 
aan, dat toen al een vischteelt bestond, die wettelijke 
bescherming vereischte. Gezien echter de 
overeenkomst tusschen de vischteelt in den 
Archipel en de oude Chineesche methoden, kan 
men wel veronderstellen, dat vischteelt en visscherij 
in Indie van nog veeJ ouderen datum zijn. 

Betrekkelijk jong is dus wat wij uit den Com- 
pagniestijd van de regeling der visscherij weten. 

Deze regelingen betreffen Batavia. Tegen het 
„visschen in dezer stede riviere" anders dan met 
werpnet en hengel werd in 1620 een verbod uit- 
gevaardigd, terwijl in 1658 ook voor het visschen 
met het werpnet een consent vereischt werd. Dat 
ook de handel in visch aan banden gelegd werd, 
bewijst een order uit 1628, toen tengevolge van den 
oorlog met Bantam onvoldoende concurren- tie 
bestond en de in dien tijd al, voornamelijk door 
Chineezen, gedreven vischhandel allengs te veel 
ging vragen. In een vischzetting werd bepaald, dat 
de visch door ,,voorkopers" tegen vaste prij- zen 
moest worden opgekocht. Het is zeer interes- sant, 
dat toen al het euvel van beperking dor prijzen 
grooter bleek dan het voordeel da ar van, want de 
zetting werd wegens het ondervondcn nadeel weder 
ingetrokken. 

Uit verschillende door de O.I. Compagnie uit- 
gevaardigde plakaten blijkt, dat de visch vangst in 
de 18e eeuw soms verpacht werd. Het is niet 
duidelijk, welke vischvangst hierbij bedoeld werd: 
die buiten en langs de kustlijn — dus zcevisscherij 
—of binnen visscherij. Even min weten wij iets o 
mt rent de grenzen of de verdeeling van vangst- 
rechten, die door de verpachting werden ver- 
kregen. Er werd pacht geheven op de aange- brachte 
visch zelf, ook de verduurzaamde, in- clusief 
garnalen, tri pa ng, haaienvinnen, enz. Betaaid werd 
hetzij in geld, helzij in visch. Wel kan men uit de 
gegevens opmaken, dat de verpachting zich niet tot 
de vischvangst beperkte, die van het land uit 
rechtstreeks bedreven werd, doch ook de visscherij 
van vaartuigen uit — de zeevisschery — betrof. 
Misschien was het meer een heffing van to! op do 
ter markt gebrachte waar, dan een verpachting van 
het recht o】n te visschen zelf. 

In een plakaat van 1757 werd de „pagters van de 
boom gerecommandeerd zig aan de billijkheid en 
discretie te schikken en te laaten vinden zander sig 
te verstouten de grootsto en besto vissen uijt de 
party te zoeken en voor zijn eigen aandeel voor zig 
te nemen". Hierbij ging het vermoedelijk om een 
beschermenden maatregel ten bate van de visschers, 
die hun vangsten naar Batavia brach- 

ten, tegenover de pachters van de tol. Het is moei- 
lijk uit te maken, of slechts de visschers, die hun 
waar per boot aanbrachten, de „boom,^ moesten 
passeeren, of dat ook de exploitanten van de na- 
bijgelegen kustvijvers hiertoe gedwongen werden. 
Het kan reeds toen zoo geweest zijn, dat de pro- 
ducten van de binnenvisscherij, dus ook van de 
kustvijvers, e vena Is die van de zeevisscherij op 
den waterweg naar de markt te Batavia vervoerd 
werden. 

Het is niet altijd gemakkelijk een scherpe 
scheidingslyn te trekken tusschen de zee- en de 
binnenvisscherij, noch te Batavia noch elders. Ten 
onrechtc wordt verondersteld, dat zich cen- voudig 
cen indeeling laat ma ken, die overeenkomt met 
visscherij in zout- en in zoetwater. Is al in de 
praktijk der visscherij een scherpe schciding on- 
doenlijk, omdat het zoute water in de riviermon- 
den en in kustvijvers en Jagunen geleidelijk in 
zoetwater overgaat en op dezelfde plaatscn, af- 
hankelijk van het getij, meer of minder zout is, ook 
biologisch is geen scherpe en vaste grenslijn te 
trekken. In de tropen is dat zelfs in nog vcel hooger 
mate het geval dan in cen gematigd kli- maat, omdat 
daar meer zoutwatervischsoortcn ver de rivieren 
optrekken, zoodat soms nog hon- derden kilometers 
binnenslands zeevisch kan worden gevangen. De 
indeeling in zeevisscherij en binnenvisscherij berust 
dan ook meer op over- eenkoinst en is plaatselijk 
uiteenloopend. Jn Ned.-Indi。is een indeeling 
gebruikelijk, die meer op een van overheidswege 
getroffen organisatie in verschillende diensten ter 
bevordering van de visscherij, dan op economische 
of natuurlijke gegevens berust. Zoo rekent men tot 
de zeevisscherij de visscherij op zee, de 
kuslvisschcrij in zee cn in baaien, ook van het land 
uit bedreveu, en de visscherij in de eenigszins 
breede riviermondin- gcn. Onder de 
binnenvisscherij echter ressorteert naast visscherij 
on vischteelt in zoetwater ook hcl opkweeken van 
in zee gevangen vischbro(；«l in langs do kufit 
gelegen, met zout- of brakwater gevuldc vijvers. 

ZEEVISSCHERIJ. Ge^chicdenis. Zie het oorspron- kcJijk 

arlikcl in DI. IV. 
Versprciding van het bedrijf. De zcevisscherij 

wordt in den Ned. Ind. archipel vrijwel overal 
uitgeoefend, doch de min of meer “mufifnilc" 
drijven beperken zich toch tot de Noordkust van 
Java en Madocra (incl. Htraal Madocra en Bawcan)
； Zuid-Celebes en verscheidcnc tusschen Java en 
Celebes gelegen cilanden (Sapeken, Li ma); de 
Minahasa, Tidore en Amboina； Borneo in cnkele 
kaiifpoengs bij Bandjannasin en bij Pontianak； 
Sumatra, be halve Bagan Si Api A]>i cn Bengkalis, 
de eigenlijke “Oostkust" en het kustgcdcelte bij 
Palembang. Aan de Westkust van Sumatra komen 
vele strandkainpoengs voor, zich echter tot 
kustvisscherij bepalen, daar z可 door de ruwe zee 
geen zeevisscherij kunnen beoefenen. Om dezelfde 
redenen op Java's Zuidkust vrijwel in het gcheol 
geen bedrijf. ])o verschillende in de onderscheidene 
gcbicdsdeelen uitgeoefende zeevisscherijen passen 
ullc bepaaklo vischmethodes toe, welke met den 
aard van het vischvoorkomen en velerlei andere 
omstandig- heden nauw verband houden. 

Soorlen van zeevisscherij. Vcrrewcg hot voor- 
naamste visscherijbedrijf, dat langs de Noord- kust 
van Java en Madoera in do betrekkelijk on- diepe 
Java-zee (土 50 m) wordt uitgeoefend, is do 
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majangvisscherij. Zoowel de prahoe majang (koldk, 
bese, alis-alis etc.) als do poekatpajang dragen velc 
en vcrschillende namen on vertoonen meermalen 
belangrijke afwijkingen in bouw en samenstelling in 
de oostelijke ten opzichte der westelijke dBsa's, 
welkc hoofdzakelijk samen- hangen met kust, 
weersgesteldheid, vischvoor- komen en dergelijke 
ornstandigheden. Niettemin is het bccirijf in de 
hoofdzakcn overal opmerkelijk uniform. 
Vergeleken met zeevisscherij-klein- bedrijven in 
Westersche landen staat het op een hoogen trap. De 
prahoe majang is een geheel aan de vlakke kust en 
ondiepe riviermondingen aangepast vaartuig, 
zeewaardig en bij ruimen wind een uitstekend zeiler; 
zes mijl vaart bij goede gelegenheid is niets 
buitengewoons. Varieerend met het type bedrnagt 
de bemanning 7, 12 of 土 20 man. Men treft deze 
prauwen aan tot over de 50 zeemijl uit de kust. Het 
pajangnet, dat van agcl (uit pinti) is gemaakt en zeer 
goedkoop is, bevischt allcen de bovenstc waterlagen 
nl. tot op ongeveer )5 meter diepte. Deze soort 
visseherij wordt buiten Ned.-Indie en Malaka zelden 
aan- getroffen ； zij vertoont oogenschijnlijk siechts 
groote gelijkenis met de visseherij met het „Klus- 
garn" in sommige Europeesche meren. De pajang 
bestaat uit een wijde en zeer langc zak, waaraan 
twee groote wijdmazige vlerken. De onderlip stcekt 
verder vooruit dan de bovenlip. Het net is gebonden 
aan zeer bepaalcie ornstandigheden van wind en 
strooin cn vangt, wanneer daaraan vol- daan wordt, 
zeer reel visch. Waar echter in door- snee niet 
gpregeld ten voile aan deze omstandig- heden wordt 
voklaan. zijn de doorsnee vangsten bij het 
zeiJbcdrijf niet hoog. Bij deze visseherij wordt in 
voile zee altijd met lokkers (tendak, rocinpon) 
gevischt. De rondzwemmende school- tjes visch 
verzainclcn zich daarbij. Het eigen- aardige dezer 
lokkers, welkc uit ecn lang touw met palmbladcren 
bestaan, voorzien van een anker en cen drijver, is, 
dat de visch meestal en groot(ni<lcels daarbij blijft, 
ook wanneer deze lokker bijna geheel opgehanld 
wordt. De oor- zaken dozer lokwerking zijn 
onbekend, doch de vangst is cr geheel op ingestcld, 
De kunst is om de zak oj> de juiste wijze voor de 
verzamelde vis<：hsc h()<il te krijgen. De prauwen 
zeilen 's a- vonds met de land wind uit en keeren, als 
een goede vangst gemaakt is, '$ mid dags laat, met 
de zee wind, terng. J let vischgebied is door de rich- 
tingvastheid dor wiudeji tamclijk begrensd, inaar 
tevens is het bedrijf daardoor mogclijk. Is te wei- nig 
gevangen, dan overnacht men een of nicer etnialen. 
Per dag kun non alechts enkele lokkers afgevischt 
worden. Daarbij mag het water niet te troebel en niet 
tc holder zijn. Bij de onder de kiiKt uitgeoefende 
majangvisscherij (djaboer ==pajang met waringzak) 
wordt geen lokker ge- bruikt, doch tracht men de 
scholen op te sporen. De met do pajung in voile zee 
govangen soorten zijn siechts enkelc, die als regel 
tot de makreel- achtigen cn de hnringachtigon 
behooren. Het is allcs vrij klcine visch (lajnng gatel, 
kemboeng, tembaug, bawaJ), vrijwel ninimcr 
grootcr dan cen middclsoort haring. De 
kustvangsten bestaan in hoofdzaak uit veel klcinero 
visch (tori, perek), Avaurtusschen echter ook 
meermalen grootei'o soorten (koero, tongkoi) 
voorkomen, en tevens uit cen grootcr 
verscheidenhoid van soort. De majangvisscherij 
levcrt meestal de besto vangsten op in den 
oostmoesson en do daarop volgen- 

de kentering, hetgeen vermoedelijk o.m. verband 
houdt met de moessonstroomingen in de Java-zcc. 
Neer naar het Oosten worden ook in het voorjaar 
goede vangsten gemaakt. 

De overige visscherijen langs Java's Noordkust 
zijn eveneens over de geheele kustlengte tamelijk 
uniform. Men treft in vele ddsa's een beugvis- 
scherij met zeer klcine “majang" prauwtjcs aan, 
welke eveneens zeer ver gaan. Op bepaalde tijden 
van het jaar vangt men daarmede haaicn, welke 
anders zeer weinig worden aangebracht. Voorts 
vischt men overal soms tot vrij ver uit de kust met 
kleine treknetjes, werpnetten en onder de kust veel 
met verschillende soorten kieuwnetten en netjes. 
Een speciale nachtkustvisscherij op lichtende 
vischscholen (kemboeng) is aan enkele bepaalde 
ddsa's gebonden. Opmerkelijk is, dat uit deze en 
dergelijke speciale kustvisscherij- d^sa's met de 
moessons naar de verschillende gunstige gebieden 
wordt getrokken. Dit geldt veelal ook voor de groote 
treknetten, die langs de kust worden aangetroffen, 
meestal als strand- treknet. Op de gunstige plaatsen 
langs de kust worden last not least groote 
„bamboefuikenn (sero*s) geplaatst, welke echter 
zeer van moesson en stroom afhankelijk zijn. Deze 
bamboe visch- staketsels, door welker geleiders de 
visch in een „vangkamern geleid wordt, geven 
dikwijls groote vangsten, doch vorderen 
daartegenover vrij hoo- ge kosten, daar zij in haar 
geheel na enkele weken uit den grond gehaald en 
schoongemaakt moeten worden. Wat verder nog 
aan vischmethodes wordt gevonden is als regel 
keuterbedryf. 

Zuid-Celebes is grootendeels omgeven door een 
rifgebied, dat de specifieke rifvisscherijtjes ver-
toont. Daarnaast treft men in de stukken tus- schen 
de verschillende rifgedeelten verschillende soorten 
lijn-, en drijfnet- en langs de kust s6ro- visscherij 
aan, terwijl in de diepere gedeelten 
majangvisscherij wordt uitgeoefend. Het be- 
langrijkste bedrijf is echter de visseherij op vlie- 
gende visch in open zee, welke in groote hoeveel- 
heden wordt aangebracht in het voorjaar en een 
waar stapelartikel oplevert, dat door de vracht- 
zeilprauwen veel naar Java wordt afgevoerd. Deze 
visch wordt in voile zee met kleine oppervlakte 
fuikjes govangen. Het diepe heldere water van 
Straat Makassar en zuidelijker zeeen geeft uiter- 
aard een geheel anderc visseherij to zicn dan de 
Java-zee. Men treft er veel, zich dikwyls ook aan de 
oppervlakte vertoonende groote soorten rond- visch 
aan, zooals zwaardvisch, groote en kleine soorten 
tonijn etc. Bijgcvolg heeft zich in streken als de Golf 
van Mandar e.d. overal een vrij groote lijnvisscherij 
ontwikkckl. In tegenstelling tot de Java-kust is de 
zeilvrachtvaart van de kusten van Zuid-Celebes uit 
belangrijker dan de zee- visscherij. In do eilandon-
gebiedon tusschen Java en Celebes heeft veel 
schelpvisscherij plaats (troca en Iola). Do Lima-
eilanden en Sapcken hebben reap, ecn groote lijn- 
en majangvisscherij. 

De zeevisseherij van do Minahasa, Tidore en 
Ambon is, wat het grootero bedrijf betreft, geheol 
ingestcld op de vangst van kleino tonynsoorten 
(vooral tjnkallang) met do hengel en van een in 
groote scholen voorkomende, in de Java zee vrijwel 
niet gevangen kleine vischsoort (roa-roa) met een 
soort buiclelnet (giob). Do hongelvisschcrij (foenai) 
geschiedt uit relatief zwaarbemantle pagaai-
prauwen on met lovencl aas (noenaai), dat inot 
plenzen in zee goworpen wordt in do nabij- 
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heid van een school tonijn. Het wordt dus niet aan 
de hengels bevestigd, welko geen aas dragen, daar 
de visch gulzig is. Bij do giobvisscherij wordt het 
net om een school heen gczet en door duikers zoo 
goed mogelijk in het net gohouden, totdat de 
vleugels een eind zijn ingehaald, waarna het net 
dichtgeregcn wordt als een buidelnet. Dezelfde 
vaartuigen (rordhe) worden voor de tjakallang als 
voor de roa-vangst gebruikt. Het zijn geen goede 
zeilers cn zij zijn niet geschikt voor gere- gelde 
visscherij veel verder dan een paar mijl uit de kust, 
hoewel de Tidoreezen soms groote trek- tochten 
ermede maken. Voor het overige treft men langs de 
kusten van deze gebieden ontelbare vlerkprauwen 
aan, die dicht onder de kust vaak met lijnen 
visschen. In deze streken wordt veel met een sterk 
loklicht gevischt. 

De Aroe-eilanden zijn bekcnd wegens hun parel 
visscherij. 

In den Timor-archipel leggcn enkele kampoengs 
zich toe op de vangst van verschillende soorten wal 
visschen. 

Van de zeevisscherij langs de kust van Borneo is 
nog weinig bekcnd. Het is hoofdzakelijk kust- 
visscherij met sero's, drijfnetten etc. In het voor- 
jaar komen soms groote hoeveelheden visch en 
garnalen met zeilvrachtprauwen naar de trasi- 
fabrieken in Rembang. 

De „zee,,-vissclierj] langs Sumatra's Oostkust 
draagt een geheel eigen karakter. De groote en 
breede riviermondingen in samenwerking met de 
veelal groote getijverschillen hebben overal langs 
de kust van voor Palembang tot Atjdh toe een 
stroomvisscherij met de bekende “djermals" doen 
ontstaan, welke haar voornaamste concentratie- 
punt in de daarvoor bijzonder gunstige Rokan- 
monding (Bagan Si Api Api) vindt. Deze djermals 
zijn niet anders dan, bij uitgaand tij visschende, 
groote rotanzeeven met geleidarmen. Het zijn vaste 
vischtuigen, welke veel onderhoud en groote 
bouwsommen vergen, en die tegenwoordig z6er ver 
in zee worden gebouwd. Zij vangen meestal kleine 
tot middelsoort visch, inaar soms, nl. de ver in zee 
gelegene, ook groote. De vangst is ty- pisch voor 
deze riviermond-fauna. Daarnaast vischt men ook 
met een batterij van fuiken (zgn. boeboes) van net-
werk (zakken) zoowel bij in- als bij uitloopend tij, 
maar niet met springtij. Deze vischtuigen staan niet 
zoover in zee cn de vang- sten bestaan uit garnalen 
en kleinere visch. Tegenwoordig is een derde 
vischtuig in zwang ge- komen, de tjitji, welke het 
midden houdt lus- schen djermal cn boeboe en veel 
bewegelijkcr is dan de eerste. Van enkele eilanden 
van den Riouw- Archipel uit, het eiland Bengkalis, 
Bagan Si Api Api,en vooral van Poelau Ketam(aan 
denMaJaka- wa】tegeuover de Rokanmonding 
gelegen, welk gebied tevens een groot 
djermalgebied is) heeft een vrij belangrijke 
drijfnetvisscherij plaats respectievelijk in de diverse 
straten, v66r de Rokanmonding, en op en om 
Eenvadeinbank. De vangsten van Poelau Ketam en 
van v66r de Rokanmonding, zelfs ten deele die van 
de bui- tenste djermals, gaan in ijs met opkoop-
sampans naar Malaka. Bagan Si Api Api heeft verse 
h ci dene crises gekend. Na afschaffing van de zout- 
pacht bloeide het bedrijf, dat, ook relatief, enor- me 
kwantums zout noodig heeft, op. Beugkalis, en 
vooral de troeboekvisscherij a)daar, liep na deze 
afschaffing achteruiy 

De eilanden Bangka en Billiton hebben nogal 

wat lijnvisscherij langs hun oostkusten, naast s6ro*s 
etc., en hebben nicts gemeen met den Sumatra wal. 
Tusschen Billiton en Bangka is een niet 
onbelangrijke rifvisscherij. 

Een vermcldenswaard bedrijf is, tenslotte, de in 
den Ned.-Ind. archipel uitgeoefende Japansche 
rifvisscherij. Teneinde cen voldocnde aantal riffen 
te kunnen bewerken en dus groote afstanden te 
kunnen bestrijken, beschikken deze visschers over 
motortransportbooten. Het eigenlijke bedrijf heeft 
echter met een 4-tal gewone prauwen (50 man) 
plaats en als regel binnen de 3-mijls- grens. De 
eigenaardigheid van dit bedrijf is, dat het net, dat uit 
drie afzonderlijke deelcn bestaat, nl. 2 vleugels en 
een rechte lap netwerk, welke als zak wordt 
gebezigd, duikende uitgezet nioet worden op ecn 
bepaaldc manier ten aanzien van stroom en 
rifhclling. Deze rifvisschers komen uit een bepaald 
gebied in Japan, waar reeds generates lang dit 
bedrijf beoefend wordt. 

Zee-visscherijprodricten. Java. De groote af- 
hankelijkheid van weer en wind maakt, dat de in 
voile zee visschende majangprauwen hun visch 
dikwijls in bedorven toestand moeten aanbrengen, 
terwijl de vangst ook in gunstige omstandigheden 
vele uren oud is, voor zij aan wal komt. Alleen de 
eilanden Ba wean en Sapeken liggen zoo gunstig in 
de vischgronden, dat daar dicht bij de kust op lajang 
etc. kan worden gevischt. Als regel kan men zeggen, 
dat allc visch, die in voldoend ver- schen toestand 
wordt aangevoerd en die niet voor directe 
consumptie in den omtrek wordt verkocht, tot zgn. 
pindang wordt verwerkt, daar de pin- dangbereiding 
de beste opbrengst geeft, wannecr ten minste de 
aanvroercn niet plotseling al te overvloedig zyn. Is 
dit laatste het geval, of is de vangst reeds niet versch 
meer, dan maakt men er gezouten (pedah) of 
gedroogde (gerdh) visch van ； het laatste alleen 
indien er voldoende zon is. De pindang is, als zij 
zorgvuldig bereid wordt, ccn zeer goede conserve, 
die ongeveer J £ muand good eetbaar kan blijvcn. 
Soins wordt de visch sJechts in mandjes gekookt e)i 
is dan slcchts enkele dagen houdbaar (tjoee). Wordt 
zij bereid in speciale aarden potten, dan wordt de 
visch daarin in la- gen, met veel zout crtusschen, 
gepakt. Vervol- gens wordt de pot geruimcn tijd op 
een vuurtje gekookt, waarna het water wordt 
afgegoten (petis). Deze j)indang is tot ver in de 
binnenlan- den van Java bekcnd en is zecr gezocht. 
Het is een veel beter product dan de gerdh of pedah, 
hetzij uit het land of gennporteerd. Een inecr op zich 
zelf staand bedrijf is de trasibereiding, waar- voor 
meer de dicht onder de kust gevangen kleine visch 
en garnalen als grondstof worden gebruikt. Voor het 
overige wordt het grootste deel der kleine 
djaboervisch gedroogd. De overige visscherij- 
producten staan in belang meestal ver achter bij de 
genoemde. 

Sumatra. De massale aanvocren ter Oostkust 
worden nicest gedroogd op droogvloercn, nadal zij 
reeds zwaar gezouten werden. De garnalen worden 
cvenecns in het groot op houten vlocren 
(pelantarans) tot terasi verwerkt. 

Celebes. De vlicgende visch wordt aan boord 
licht gezouten en gedroogd. Deze behandeling aan 
boord van ])et visschersvaartuig wordt zoover 
bekend in Jndic nergens anders aange- troffeji, dan 
alleen soms bij oplcoopprauwen bij Bawean. 

Minahasa etc. De tjakallang en ook de roa 
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wordt daar gorookt (foefoe); eon bchandeling, die 
men op Java weinig vindt. 

Voornaamste visschersplaatsen. Dit zijn in West- 
Java Laboean (Str. Soenda), Tanara, Batavia, 
Tjemara. In Midden-Java Eretan, Indramajoe'" 
Gebang, Sawodjadjar, Tegal, Pemalang, Peka- 
longan, Batang, Weleri, Kendal, Semarang, Moro en 
Japara. In Oost-Java Reinbang, Sarang, Boeloe, Toe 
ban, Palang, Naglik, Laboean, Blim- bing, Weroe. Op 
Madoera Klampis, Sepoeloe, Aroesbaja, Ketapang, 
Pasongsongan, Amboen- ten en nog vele kleinere. 
Aan Straat Madoera vooral Lekok en Ketapang on 
Besoeki. Gebang en Sawodjadjar zijn speciale 
kustvisscherij- ddsa's, evenals Laboean en Naglik. 

Op Celebes heeft men geen speciale visschers-
plaatsen. Alle bewoonde eilanden van den Sper- 
monde-archipel b.v. doen aan visscherij en prauw- 
vaart, maar vooral de bocht van Mandar is 6en groote 
reeks van prauwvaart- en visscherij-kam- poengs. De 
verkoop van versche visch heeft in de Buiten-
gewesten echter minder beteckenis en daardoor is het 
bedrijf daar minder opvallend. 

In de Minahasa zyn bij Manado en bij Straat Lem 
beh visscherij-kampoengs. Op Sumatra's Oostkust 
zijn behalve Bagan Si Api Api ook Tandjoengbalai, 
Selatpandjang en dcrgelijke plaatsen bclangrijk. 

Omvang van het bedrijf. De verschillende aan de 
Noordkust van Midden-Java bestaande veiling- 
vercenigingen hebben het mogelijk gemaakt vrij 
nauwkeurige gegevens te verkrijgen over de gel- 
delijke waarde der aanvoeren. Deze bedroeg in 1935 
nog voor een flinke ddsa ± / 150.000 of meer bij een 
aantal van ongeveer 100 inajang- prauwen en de 
noodige kleinere vaartuigjea. In totaal wordt in de 
tusschen do plaatsen Indrama- joc cn Japara gelcgen 
disa's ongeveer voor een millioen gulden en 
omstreeks 15 millioen kg aan visch aangevoerd. Op 
de veiling in Batavia wordt voor bijna cen millioen 
gulden aangevoerd, waar- van 土 & vijvervisch cn de 
rest zecvisch is. De to talc aanvoer aan do Noordkust 
van Java en Madoera, inclusief Straat Madoera, 
Sapeken en Ba wean, kan voor 1 !>34 veilig op 4 
millioen gulden en 60 millioen kg worden gesteld. 
Daarvan was dan ongeveer de helft tot 芬 van de 
majangvis- schcrij afkonistig. 

Over den omvang der zeeviHschcrij in den loop 
der jaren loopen de mceuingen nogal uiteen. Veelal 
wordt aangcnonien, dat doze omstreeks 1900 sterk is 
afgenomen. Ecn officieel onderzoek als dat der 
Groote Welvaartconimissio vcrachaft daaromtrciil 
echter geen zekorheid. 

Vernioedclijk is het bedrijf in zijn gohccl gono- 
men roods vcle ticntullon van jaron min of meer 
stationnair. Achteruitgang op soimnigc punton wordt 
(lenkclijk door vooruitgang op andcro pun- ten wcl 
ongeveer gecompenseerd. Toch is er zeker geen 
neiging tot groei te constateeren. 

Import. Ongeveer hetzelfde bedrag, dat naar 
schutling wordt aangevoerd, wordt op Java ge- 
importeerd, nl. 45 millioen kg tegen 土 7 millioen 
guklcn, terwijl van Bagan Si Api Api ongeveer 25 
millioen kg aan vischproductcn op Java binnen- 
komt. Hoewel do import dus belungrijk is, is zij niet 
overwegend. Waar bovendicn vrijwel de- zclfde 
vischsoorten worden ingovoord, clio in clc Java zee 
worden gevangen, is het indordaad denk- baar dat 
door een aanzionlijko vorhooging der vangsten een 
deel der importen wordt vordrongen. 

Regeeringsbemoeienis. Vergrooting der aan-
voeren uit Indische wateren kan echter niet worden 
verkregen door ongewijzigde invoering van 
Westersche methodes, zooals reeds meermalen het 
plan gewecst is b.v. door uitzending van Hol- 
landsche stoomtrawlers (Eekhout 1904). 

Uit de proeven tusschen 1906-1911 door het 
Gouvt. vaartuig ,,Gier‘‘ genomen onder luitenant ter 
zee Van Roozendaal bleek duidelijk, dat de 
vooruitzichten voor stoomtrawlers niet voldoen- de 
waren om particulieren zonder Regeerings- steun 
naar Indie te lokken. Deze proeven deden vreezen, 
dat de vangsten in voile zee te gering- zouden zyn 
en die onder de kust te weinig markt- waardige visch 
zouden bevatten. Een nadere be- vestiging leverde 
de proeven door den Straits visscherijdienst in 
Singapore omstreeks 1928 genomen, die een 
mocTefhe stoomtrawler in exploi- tatie bracht, 
welks jaarverlies op 土/ 100.000 moest worden 
becijferd. 

Na publicatie van de rapporten der Welvaarts- 
commissie werd voor het eerst de Regeeringsbe-
moeienis met de zeevisscherij actief ter hand ge-
nomen door de ,,Gier''proeven, welke echter on- 
tijdig werden afgebroken. Naast een klein biolo- 
gisch station in Batavia (1906), ontstond voorts in 
1914 een Afdeeling Visscherij aan het Dept, van 
Landbouw, Nij verheid en Handel, welke zich meer 
met de economische vraagstukken had te bemoeien. 
Deze afdeeling werd echter in 1922 weder 
opgeheven. Behalve de verstrekking van goedkoop 
zout en de oprichting van enkele veilingen waren 
geen tastbaro resultaten bereikt. 

In 1928 werd wederom een zeevisscherijdienst 
annex den Landbouwvoorlichtingsdienst in het 
leven geroepen, welke in 1934 geincorporeerd werd 
in het Instituut voor de Zecvisschery, dat voor 
researchwerk een subsidio ontvangt. Deze instelling 
is er in geslaagd door gebruikmaking van moderne 
vaartuigen en verbetering der pa- jangnetten cen 
vertienvoudiging der vangsten tegenover het 
majangzeilbedrijf te verkrijgen. Naast verbetering 
van het bestaande bedrijf wordt ook in andere 
richting researchwerk ver- richt. 

BINNENVISSCHERIJ. Geschiedenis, oude regclin- gen. De 
binnenvisscherij, speciaal ook de visch- teelt, d.w.z. 
het laten paaien van visschen in vij- vera cn het 
opkweoken van het broed, als ook het opkweeken 
van in zee of elders gevangen broed, wordt, zooals 
in de inleiding werd vermeld, reeds lang in den 
Archipci bedreven. Het Javaanscho wetboek, do 
Kootara Manawa, gecodificeerd om- streeks 1400, 
als samcnstelling van ouder Hin- doorecht met 
inheomsch Javaansche rechtsbe- grippen, niaakt 
reeds een verschil tusschen zoet- watervijvers 
(siwakan) en zoutwatervij vers (tam- bak). Ten 
opzichte van beide zoekt voormeld wetboek de 
eigendomsrechten van den kweeker te bcschermen. 
Hicrbij is interessaut, dat wat betreft de siwakan het 
leegscheppen door onbe- voegdon onder verbod 
wordt gesteld, terwijl, wat de tambakan betreft, hot 
stelen van visch met straf wordt bedreigd. Het 
leegscheppen komt slechts in aanmerking voor zoor 
kleino vijvertjes. Het is merkwaardig gonoeg nog 
tegenwoordig nabij Pasar Minggoo in do rosidentie 
Batavia ge- bruikelijk, om do goerami-vijvertjes 
leeg te schop- pen, terwyl oklors, b.v. in do 
Preanger, vuvers reed a lang zoo aangolcgd wordon, 
dat zij boven den grondvvaterspiogol komen. te 
liggon on doo 



1736 VISSCHERIJ. 

een toevoerleiding, bij een stuw afgetapt, gevuld 
door een uitlaat. echter geheel droog gelegd kun- 
nen worden. Het is dus niet zeker, of de oud-Ja- 
vaansche siwakans reeds door indijking gevornid 
werden of slechts diep uitgcgraven waterputten 
waren, al zou dit laatste, in verband met de oude 
gewoonte sawahs door opstuwing te bev】oeien, 
eenigszins verwonderlijk zijn. Dat tambaks niet 
uitgeschept worden en dat de diefstal van visch 
daarom vermoedelijk met nettcn bedreven wordt, 
houdt verband met het feit, dat een tambak meestal 
uit een reeks van vijvers bestaat, die aangesloten op 
een leiding zoo met de zee in verbinding staan, dat, 
ondanks de sluizen, bij een eenigszins hoogen 
waterstand water naar binnen dringt. Ook zijn de 
zeewatervijvers, waarin grootere visch gehouden 
wordt, meestal te groot om uitgeschept te kunncn 
worden. 

Al kan men als vaststaand aannemen, dat 
siwakan en tambak reeds voor 1400 bestonden, toch 
is het niet zeker of de Javaansche vischteelt in 
zoetwatervijvers en het opkweekcn van zee- visch in 
kustvijvers zich in den Archipel zelfstan- dig als 
bedrijf ontwikkeld heeft. Er pleit veel voor de 
goeramiteelt als wd! van Javaanschen oorsprong te 
beschouwen en er bestaal ook geen reden voor om 
te meenen, dat het opkweeken van bandeng in 
kustvijvers uit den vreemde overgebracht is. Wat 
echter de tcelt van andere visschen, vooral van 
karpers (ikan mas) betreft, duiden ve]e 
omstandigheden op een Chineeschen oorsprong. 
Toch schijnt ook deze teelt reeds sinds vele eeuwen 
op Java gedreven te worden, ook in de 
binnenlanden, b.v. in de streek om Garoet. 

Uit lateren tijd (1809) zijn er bepalingen be- 
kend, waarbij in het Krawangsche het verleende 
recht tot visschen de visschers tevens verplichtte de 
moerasachtige waterreservoirs (rawa's) te zuiveren 
van „alle ruigtens en vuilnis waarmede dezelve zijn 
bewassen of bezet"; de afvoer van brandhout langs 
de rivier mocht niet vcrhinderd worden, het strand 
en de zee moesten vrij gelaten worden, terwijl de 
monding der rivier en de poelen aan den zeekant niet 
mochten worden afgezet met kribben, fuiken 
(8ero*s) als anderszins. 

Gegevens, vroegere wettelijke regeling van de 
visscherij betreffende, zijn zeer onvolledig. Des- 
niettegenstaande mag veronderstcld worden, dat 
reeds vroeg het recht om te visschen voorbe- houden 
was aan de plaatselijke overheid of vei1- bonden was 
aan andere heerenrechten. Deze vischrechten 
werden echter in de tweede he]ft der 19e eeuw 
opgeheven, zeer ten nadeele van de visschery, 
omdat daarna een beheer ontbrak en iedereen 
trachtte zooveel mogelijk visch te vangen, ongeacht 
den stand van den vischstapel. 

Doordat de vangst met behulp van bedwelmen- 
de middelen als fijngestampte toeba (Derris-) 
wortel, enz. de overhand nam, werd de visch 
plaatselijk uitgeroeid. Waar men aan het einde der 
20ste eeuw meer ondcr den invloed geraakte van 
opvattingen, welke in Europa ten opzichte van een 
bescherming van den vischstapel door- drongen, 
ging men tot nieuwe inaatregelen over. Zoo werd 
een ordonnantie uitgevaardigd (Ind. Stbl. )894, no. 
286), waarin het visschen in open- bare wateren 
onder aanwending van vergiftige, bedwelmende en 
ontplofbare stoffen, zonder vergunning door of 
namens het hoofd van plaatselijk bestuur verleend, 
strafbaar werd gesteld; bij hoo- 

ge uitzondering werden zoodanige vcrgunning- en 
verleend. 

In 1898 en *99 zijn in de Preanger en in Cheri- 
bon politie-keuren uitgevaardigd, tcneinde de daar 
heerschende roofvisscherij, welke volgcns toen- 
malige opvatting den geheelen vischstand met 
ondergang bcdreigde, tegen te gaan (Jav. Cour. 
1898, no. 66, 27 Dec. 1899). Ook elders, op Java 
zoowel als op Sumatra, werden plaatselijk bepa-
lingen uitgevaardigd om schuilplaatsen voor visch 
te verzekeren. Meestal werd verboden om onder aan 
watervallen, waar zich diepe kuilen vormen, te 
visschen. Was de bedoeling al goed, zoo berustten 
dergelijke verboden toch op een te geringe kennis 
der levensgewoonten van visschen, want nu werden 
zulke kuilen de standplaatsen van groote 
roofvisschen, die, naarrnate de stand van het 
rivierwater daalde, hun prooi maar voor het grijpen 
hadden. Onder deze omstandigheden konden ook 
andere stappen, die men ter be- vordering van de 
binnenvisscherij deed, niet baten en wcl des te 
minder, waar men tot eon oncritische toepassing van 
soortgelijke maatrege- len, in Europa genomcn, 
overging. Dit gcldt in het bijzonder voor het 
uitzetten van jongc visch (visch-bibit), waarvoor 
niet onbelangrijke middelen beschikbaar werden 
gesteld (in 1899 in de Preangcr van 
Gouverneinentswege / 1500). 

De fout, in de tropen zonder meer te willen toe- 
passen, wat in een gematigd klimaat voor een mid 
del ter verbetering van de visscherij geldt, loopt als 
een roode draad door cen groot deel van de 
bemoeienissen, welke door het N.I. Gouverne- ment 
werden ingesteld ten bate van de binnenvisscherij. 

Alvorens op de jongste Gouvernementsbe- 
moeienissen ter bevordering van de binficnvis-
scherij in te gaan, volgt hi er een overzicht van de 
verschillende onderdeelen van de binnenvis- 
scherij. 

Kweek-kustvijvers of tambaks. Van buitcuge- 
wone beteekenis, vergeleken met de toestand on in 
andere landen, is in Nederlandsch-l ndiii do kweek, 
d.w.z. het opkweeken van joj)g, in zee gevangen 
vischbroed (ncn6r) in vijvers, die in gunstige 
gevallen met zuiver zee- of weinig brak- water, in 
minder gunstige gevallen met sterk brak of met zelfs 
sterk verzoet water worden gevuld. 

Volgens Reijntjes beslaan op Java en Madoera de 
tambaks, zooals een groep kustvijverw aan een 
gemeenschappelijke toevoerleiding en onder 4en 
beheer staande genoemd worden, tusschcn de 
55.000 en GO.000 ha, terwijl Celebes bclangrijk 
minder en de rest der overige eilanden, met uil- 
zondering van Atj6h en enkele andere streken, zoo 
good als geen kustvijvers hebben. Jlet ontstaan van 
de kustvijver is te danken aan het feit, dat de natuur 
aan de ondiepe riviermondingen door vorniing van 
tijdelijke plassen het voorbcekl heeft geleverd. 
Hiermede houdt verband, dat de aan- leg van 
kustvischvijvers op groote schaa] gebon- den is aan 
kuststrooken van een breed laagland, en dat b.v. de 
Zuidkust van Java nauwelijks tambaks tc zien geeft. 

De vischvijvers ontstaan in den regd door 
ontbossching van de mangrovestrook langs do kust. 
Het recht om hout te kappen en daarna vijvers aan 
te leggen wordt van Gouverneinentswege aan 
belangstellenden verleend, waardoor deze 
belastingplichtig worden. De belastingplicht is 
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geregelcl bij Ind. Stb. 1893, no. 30, waarvan art. 2 
bepaalt: „De aanslag in de belasting heeft plaats bij 
admodiatie op den grondslag der geschatte 
jaarlijksche opbrengst van de vijvers, zooals die 
volgens bestaande gebruiken thans in elk gewest 
wordt bepaald'*. Dit is gewijzigd bij Ind. Stb. 1905 
no. 290 en 1917 no. 755. 

De opbrengsten der kustvijvers zijn zeer 
verschillend, naarmate de meerdere of mindere 
vakkennis van den exploitant en de vruchtbaar- heid 
van de vijvers. Deze kan belangrijk verhoogd 
worden door juiste exploitatie en bemesting. De 
natuurlijke vruchtbaarheid is echter aan een ver- 
andering onderworpen, waaraan geen kustvijver in 
den loop der tijden ontkomt. Deze verandering 
wordt veroorzaakt door de toenemende kustvor- 
ming aan de zeezijde als gevolg van slibafzetting der 
riviercn onder de inwerking van den vlocd. Doordat 
op deze wijze het land naar zee toe aan- groeit, 
komcn de vijvers verdcr van de kust te liggen. Wordt 
niet kunstmatig ingegrepen, dan verliezen zij ten 
slotte de geregelde waterverbinding met de zee, 
worden mcer en meer afhan- kelijk van den 
watertoevoer uit de rivieren cn verzoeten in den loop 
der jaren om ten slotte niet meer rendabel to zijn 
voor de kweek van de meest belangrijke vischsoort, 
de bandeng (Chanos chanos). Dan verlaat men de 
vijvers, waardoor zich gevaarlijkc moerassen 
kunnen vormen. 

Liet men in vroegere jaren de wijze van ex-
ploitatie cn het onderhoud der vijvers zoo goed als 
gcheel over aan de bevolking, zoo is in de laatste 
deccnnia bierin veel verandering gekomen, en wel 
om twee redenen. Er blcek verband te be- staan 
tusschen <le uitbreiding en de wijze van onderhoud 
van de vijvers eencrzijds en do ver- spreiding der 
malaria anclerzijds. Kustvijvers bleken de 
brocdplaatscn te zijn van die muggen- soorten, 
welkc de oorzaak van de verspreiding der malaria 
zijn (Anophelinen). De Dienst van 
VolkHgczondheid drong daarom vooral na 1920 niet 
sJechtH aan op tegengang van den aanmaak van 
nieuwe vijvers, maar ook op het doorsteken van de 
dijken tier reeds bestaande. Hiertegen kwamen 
bclanghcbbenden bij de vischkweck op, ook de 
ambtenaren voor de binnenvisscherij (zie beneden). 
Tcngcvolgc van dezen tegenstand were! de 
jilaatsclijk recds doorgevoerdo opheffing der 
kustvijvers wecr stopgezet en vervangen door een 
systeem, waarvan men redeJijkerwijze niocht 
verwachten, dat het de maJariabestrijding zou be vo 
rd ere i), zondcr dat de k ustvij vers opgeofferd 
behoefden te worden. AanJciding tot de invoe- ring 
van dit systcein gaf de ervaring door visch- 
kweekers in Oost-Java, vooml in de streek van 
Pasoerocnn opgedaan. Men had daar ydervon- clcn, 
dat de duur van den exploitatietijd van een vijver 
aanincrk(*lijk verlcngcl kan worden door goed 
onderhoud van de leidingcn van uit zeo naar den 
vijver. Dit vcreischto een geregcldo selioonniaak der 
leidingcn van ])lantcnaangroei. Verder jnoest ook 
voorkomen worden, dat do vijvers zelf 
dichtgrocidcn. Dit bleek op den duur het 
gernakkelijkst te gaan door periodickc droog- 
leggingen van de vijvers, waarbij de waterplan- ten 
binnen slechts enkelc clagcn door de inwerking van 
de zon geclood werden. Aangezicn men de visschen 
niet telkens bij een ..schoonniaak1* van den vijver in 
een andero kon overbrengen, ging men over tot het 
annloggen van ,,ringslo- ten”, greppels langs do 
binnenzydo van de vijver- 

dijken, waarin de visschen konden blijven,terwijl 
het overige, dus hooger gelegen ,,middenveld'' werd 
droog gelegd. 

Bij proefnemingen van Gouvernementswege 
genomen gehikte het, door de drooglegging van de 
vijvers over kortcro perioden te herhalcn, deze zoo 
schoon van waterplanten (incl. drijvende algen) te 
verkrijgen, dat het watcroppervlak over het geheel 
vrij van planten bleef. Bij niet te hooge dijken of te 
kleine vijvers kon door dezen maat- regcl de 
zeewind het wateroppervjak in een voort- durendc 
kabbeling houden, waardoor de voor zout- en 
brakwater het meest in aanmerking ko- mende 
Anophelinensoort, Anopheles ludlowi, er van 
afgehouden wordt haar eieren aldaar te deponeeren. 
Geschicdt (lit so ms toch nog, dan worden de zich 
ontwikkelende larven meestal een prooi van 
vischsoorten, die van muggclarven leven, zooals de 
kepala tima (Panchax panchax), omdat zij zich niet 
meer in de drijvende kussens van algen en andere 
planten kunnen schuil hou- den. 

Alhoewel de mcening wordt verkondigd, dat de 
groei van de bandeng door herhaaldelijke droog-
legging van den vijver wordt tegengehouden, kan 
niet ontkend worden, dat het bovenomschreven 
„hygienische systeem" voor de kustvijverexploi- 
tatie een uitkomst is gebleken, zoodat men den 
eisch, de kweek van visschen in kustvijvers aan de 
volksgezondbeid op te offeren, kon laten varen. 

Het Gouvernement heeft dan ook groote som- 
men aan een “assainecring" van de complexen van 
vijvers besteed, die ten gevolge van een slor- dig 
onderhoud voordien, zoowel in Batavia als elders, 
de oorzaak van zware malaria-epidemieen waren. 

Hoe groot het volksbelang is, dat met het be- 
houd van de vischteelt gemoeid is, blijkt uit de 
uitgestrektheid der kustvijvers. Al mag men de 
cijfers daaromtrent geenszins nauwkeurig achten, 
zooals bij steekproeven in kleine ressorten telkens 
weer blijkt, kan men toch aannemen, dat het to- taal 
niet minder dan 55.000 ha beloopt; vermoe- delijk is 
het zelfs niet onbelangrijk grooter. De schattingen 
van de waarde van de totale pro- ductie van bandeng 
loopen ook sterk uiteen, reeds naar gelang van den 
prijs, dien men aan de be- rekeningen ten grondslag 
legt. Bcter doet men zich te beperken tot de aangifto 
van de hoeveel- heid visch, die volgens schatting en 
berekening uit do kustvijvers wordt verkregen. 
Reijntjes becijferde do bandengproductie in 1926 op 
23.000.000 kg, waarin echter de byvangst aan 
kreeftdieren en andero vischsoorten begrepen is, die 
sonis van mccr waarde is dan die van bandeng. Na 
den aanleg van niouwe kustvyvers en verbetering 
van do exploitatio is do productie belangrijk 
verhoogd, zoodat een rami ng van de totale 
productio van do kustvy vers op meer dan 
40.000.000 kg visch en kreeft niet als overdroven 
kan wordon bcschouwd. 

Wat de tcchniek van het opkweekon van visch in 
kustvijvers betreft, zou het tot onjuisto ge- 
volgtrekkingen leiden, indien men een van de vele 
plaatsnlijk toegopaste werkwijzon als voor alge- 
meon gcklend bcschouwdo en dnarvan oon meer 
nauwkeurige beschrijving zou go von. Een vast 
kenmerk van het op hooger peil staand kustvijver- 
bedrijf is, dat het bandeng-brood in oen zeer jong, 
slechts enkcle clagcn oud stadium (ndn^r) in zee 
gevangen en over afstandon van verschei- 
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dene honderden kilometers naar de vijvers wordt 
overgebracht. Madoera is een bijzondcr belang- 
rijke streek voor de vangst, handel en vcrzending 
van bandeng-broed. 

Met klem dient op een zcer eigenaardig feit go- 
wezen te worden, nl. dat het opkweeken van 
baudeng-broed in het grootbedrijf tenminste in 
wezen niet slechts overeenkomt met dat van het 
broed van zoetwatervisschen op Java, doch ook met 
de werkwijze, die sinds 土 50 jaar bij het opkweeken 
van karpers in Europa wordt toegepast en daar onder 
den naam van “Dubisch-methode" bekend staat. en 
voor modern geldt. Het door den Boheemschen 
vischkweeker Dubisch ontdekte verschijnsel, dat 
men de groei van jonge visch belangrijk kan 
versnellcn, als men, naarmate de groei van de visch 
toencemt, hem ook een grooter, meer ruimte en meet 
natuurlijk voedsel bie- denden vijver als milieu ter 
beschikking stelt, schijnt op Java reeds van ouds 
bekend te zijn. Deze waarneming pleit echter niet 
voor meer intelligentie of bcter 
waarnemingvermogen van den Oosterling. Het is te 
verklaren uit den snellen groei van de visschen in de 
tropen — een gevolg van de warmte —, waardoor 
de grootere beboef- te aan voedsel en ruimte 
duidelijker te voorschijn treedt dan in een gematigd 
klimaat. Aan den ande- ren kant blijkt toch een groot 
verschil in de werk- wijze van een vakkundig 
Europeeschen en in die van een ervaren Javaanschen 
vischkweeker. Ter- wijl de eerstgenoemde 
tegenwoordig volgens be- paalde berekening te 
werk gaat, meont do Javaan een succes te kunnen 
verzekeren, door veel broed of pootvisch in den 
vijver uit te zetten, met het gevolg, dat een groot 
percentage, in verband met ondervoeding, een prooi 
van zijn vijanden en van ziekten wordt. Het verband 
tusschen een ruimen voedselvoorraad, snelle groei 
der visschen, ver- mindering van kans op 
vischziekten en andero verliezen, is over het 
algemeen den fatalistisch ge- orienteerden 
Oosterling lang zoo duidelijk niet als den 
Europeaan. Ook dit verschijnsel is terug te brengen 
tot verschillen van klimaat, want be- reikt een 
v^vervisch niet in een zomerperiode een gewicht, 
dat hem geschikt maakt voor gebruik — hetzij als 
consumptie-, hetzij als pootvisch — dan moet een 
geheele win terperiod e afgewacht wor- den, voordat 
een voortzetting van den groei in den volgenden 
zomer daarin verbetering brengt. In de tropen echter, 
waar geen jaargetijden van stil- stand in den groei 
voorkomen, valt de vertragi ng van den groei met al 
haar gevolgen minder op. 

De beteekenis van den vischkweek in kust- 
vijvers is van minder belang, wanneer men de 
daardoor geproduceerde hoeveelheden visch ver- 
gdijkt met die door de zeevisscherij aan wal ge- 
bracht. Wat echter de handelswaarde der ban- 
dengproductie betreft, zoo is die betrekkelijk groot, 
omdat deze visch bij de duurdere, bij voor- keur door 
wclvarendc Chineezen gckochte soor- ten, behoort. 
De prijs van groote exemplaren, vnl. die van meer 
dan 35 cm lengte, is naar ver- houding hooger dan 
die voor kleinere. Terwijl kleine bandeng een artikel 
van dagelijksch gebruik is, worden groote 
exemplaren meestal bij feestelijke gelegenheden 
genuttigd. 

De baten van de kustvischvijvers berusten 
echter, vooral in de eerste jaren van het bedrijf, 
wanneer de verzoeting nog niet is ingetreden, 
evenzeer op de vangst en den verkoop van kreeft- 
dieren, z.g. garnaal, als op de productie van visch. 

Daarbij komt, dat de jonge kreeftdieren uit zee in de 
vijvers binnen komen, zonder dat hiervoor on- 
kosten behoeven worden gemaakt, zooals voor de 
n^ndr van de bandeng. Het is dan ook vol- strekt niet 
zeldzaam, dat het exploitatie bedrijf geen winst 
meer afwerpt, wanneer de vangst van garnalen 
ophoudt. Er bestaat echter een moge- lykheid om, 
ondanks den achteruitgang van de vangst van de 
zeegarnaal en de verzoeting van het water, het 
kustvijverbedrijf ecnigszins loonend voort te zetten 
door de combinatie van bandengkweek met die van 
een zoetwater-visch- soort, nl. tawes (Puntius — of 
Barbus-javani- cus). Terwijl de bandeng in staat is 
nog in normaal zoet water te groeien, verdraagt de 
tawes voor niet te langen tijd een geringe bij- 
menging van zoutwater in zoetwater. Van groote 
economische beteekenis is echter het gecombi- 
ncerde bandeng- tawesbedryf niet, eerder is het 
hygienisch belangrijk, omdat tawes, een haast 
uitsluitend vegetariscli levende vischsoort, ge- 
bruikt kan worden ter bestrijding van een al te 
weelderigen plantengroei in het water, die een 
broedplaats van muggenlarven is (zie boven). 

De vischteelt in kustvijvers valt daardoor op, dat 
zij op sommige plaatscn een groot oppervlak in 
beslag neemt, zoo vooral ten N. \V. van Soera- baja, 
westelijk van Grisee en in de streek ten Oosten van 
de lijn Bangli-Gempol-Wonokromo. Voorts hebben 
de tambaks groote uitgestrektheid bij Pasoeroean, 
Djoeana, Semarang. De visch- markten in de 
nabijheid van deze tainbakstrcken bij 
uitnemendheid hebben cen groot aanbod van 
bandeng, waardoor de indruk kan ontstaan, dat deze 
visch verreweg de belangrijkste van alle N.-Indische 
binnenvisscherijproducten is. Aan den anderen kant 
inag men echter niet over het hoofd zien, dat het hier 
gaat oin cen concentratie op betrekkelijk weinig 
plaatsen, terwijl de zoet- watervisch over een zeer 
veel grootcr gebied ver- spreid in de consumptie 
worcit gebracht. J)aaroni is het moeilijk de 
belangrijkheid van het kustvijverbedrijf zuiver met 
die van de vischteelt ii) zoetwater te vergelijken, 
alvorens cen met do feitelijke vischproductie goed 
overeenkomendo etatistiek tot stand is gekomen. Dit 
laatslc is reeds in Europeesche landcn niet 
geinakkehjk ge- wcest of zelfs in het gcheel niet 
gehikt, nog moci- lijker is dit voor Ned.-Indie, waar 
de groote uit- breiding van tijdelijke bedrijven, 
zooals de vischkweek op rijstvelden, het overzicht 
belangrijk be- moeilijkt. 

Beteekenis der zoetwalervisscherij voor de 
bevol- king. Het zou ook niet juist zijn alleen oj)de 
hoe- veelheid of de waarde van de geproduceerde 
visch af te gaan, want nog andere omstandiglie- den 
bepalen mede de waarde van een vi«chpro- ductic 
voor een bcvolking. Zoo is het I). v. zcer belangrijk, 
dat een kustvijverbedrijf zijn producten in 
kuststreken op dezelfde markt brengt als de 
zeevisscherij. De prijs wordt dan beinvloed door het 
aanbod van andere visch, waaraan het koo- pend 
publick ongeveer dezelfde waarde hecht als aan de 
bandeng. 

Bij de visscherij in zoetwater dienen de eigen- 
]ijke teelt, kweek en vischvangst uit cikander ge- 
houden te worden, ofschoon in de praktijk dik- wijls 
het ecn in het ander overgaat. Voor den 
Europeeschen Nederlander, die van huis uit weinig 
bekend is met vischteelt, — ecn tak van particulier 
bedrijf, die in het moederland nauwe- 
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lijka bestaat, — is het geonszins vanzelfsprekend, 
dat vischteelt als zelfttandige vorin van bedrijf kan 
bestaan. 

Do bcstaansmogelijkheid van zoetwatervisch- 
tcelt berust op geografische cn economische om- 
standigheden. Er inoet voldoende water, vol- 
doendc terrein, dat bovlocid kan worden, een be- 
paalde teinperatuur en een behoorlijko vraag naar 
visch aJs volksvoedsel aanwezig zijn. Deze 
voorwaarden zijn in vele streken van Java en 
Sumatra vervuld. In verband met den hoogen prijs 
van vleesch is vooral op Java de behoefte aan visch 
groot en in de bergstreken van West- Java zouden er 
moeilijkheden in de voedselvoor- ziening van het 
volk kunnen optreden, wanneer de productie uit de 
zoctwatervijvers zou verval- len. Naarmate de 
afstand van de kust grooter en het vervoer van zee- 
en kustvisch in verband hiermede moeilijker wordt, 
neemt de belangrijk- heid van de vischteelt in het 
zoete water toe, want gedroogde of op andere wijze 
geconserveer- de visch kan wat voedingswaarde, in 
het bijzon- der wat vitaminegehalte betreft, de 
versche visch niet geheel vervangen. 

Het is een opvallend feit, dat de zoetwater- 
vischteelt nict algemeen verspreid is. Op Java b.v. 
was zij, voordat door het Gouvernement 
maatregelen daartoe genomen werden, in hoofd- 
zaak beperkt tot de door Soendaneezen bewoonde 
streken. Dit kan ecn verklaring vinden in het feit, dat 
daar, waar voldoende visch in meren en ri- vieren 
aanwezig is, geen vischteelt in vijvers zal ontstaan. 
In Hidden- en Oost-Java zijn de rede- nen voor een 
achterlijken stand van de zoetwater- vischteclt 
echter mecstal te zoeken of in water- gebrek of in de 
onbekendheid der Javaansche bevolking (niet van 
de Malcische en Madoeree- sche) met de vischteelt 
zclve. Een andcr opval- ]ond feit in, dat de cchte 
Javnnen, ook de berg- bevolking, die van versche 
visch zoo goed als verstoken zijn, in lichamelijkc 
ontwikkeling ten achter 8taai)bij den Soendanees. 
In dit verba nd eischt een Javaansch bijgeloof 
bijzondore belang- stelling, nl. dat de levcnslust van 
de Socnda- neescho bevolking, voornamelijk van 
het vrou- welijk gedeeltc, op x'cclvuklig gebruik 
van goud- visch (ikan jna«), ecu dikwijls go nd of 
licht ge- kleurd ras van den karper (Cyprinus 
carpio)— niet te verwarren met de ..Chineesche 
Goudvisch" (Carassius nuratus), — zou berusten. Al 
wordt hier bij vergissing ecn verband gelegd met de 
klcur van do visch, het feit, dat de bevolking zelf 
kracht en levenslust datir in hooger inate aanwezig 
acht, waar de zoetvvater-vischteelt van do daarvoor 
nicest gcschiktc soort, de karper, op ccn hoog peil 
staat, spreekt zeer duidclijk voor de bclangrijkhcid 
der vischteelt voor de volksge- zondheid. Hot is 
daarom uit algemeen politick oogpunt bezion 
minder juist, de belangrijkheid van do vischteelt inet 
ecu zuiver economischen of zelf« coniincrcicelcn 
maatstaf (exportwaarde) to willcn meton. Beperkt 
men zich hiertoo, dan loo|)t incn bovendien de kaus 
op grond vnn on- deugdclijk Htutistisch materiaal 
lot ook econo in isch —zecr verkeerde conclusies te 
geraken. Derhalve is het be ter zich niet to beperkon 
tot vcrgelijkingen van de handelswaurden der pro- 
ducten van do vcrschillende takken van visschorij 
en vischteelt en vooral de vmag naar hot plaat- selijk 
belang der bevolking bij de visscherij op don 
voorgrond to stollen. 

De zoctwatervischtcclt, waaronder het docn 
paaien van tecltvisschen en het opkweeken van de 
jongen uit het ei tot een bcpaald stadium wordt 
verstaan, haar werkwijze, de mogelijkhcden van 
uitbreiding op Java en op de andere cilanden van den 
Archipci, vooral op Sumatra, zijn reeds sin da tai van 
jaren bestudeerd. Vooral heeft K. F. Hoile zich zeer 
verdienstelijk gemaakt met haar be- vordering op 
West-Java alsook in de Padangscho. Boyenlanden. 
De vischteelt in deze twee zoo ver uit clkaiider 
gclegen streken vertoont veel over- eenkomst, een 
gevolg van het feit, dat door toe- doen van Hoile 
vischtelers uit de buurt van Soe- kaboemi naar de 
Padangsche Bovenlanden wer- Hen gezonden om 
aldaar voorlichting te geven bij den aanleg en de 
exploitatie van de vijvers. Ook H. J. van Swieten 
(1868) en J. J. H. van Hal (1871) hebben door 
propaganda in woord en geschrift tot de bevordering 
der vischteelt en zoetwatervisscherij bijgedragen. 
Wat de maat- regeleu, later van Gouvernementswege 
in deze richting genomen, bet-reft, deze worden in 
het ondervolgende overzicht van teeltmethoden be- 
sproken. 

De bemoeicnissen van Hoile moeten als een zeer 
gelukkig begin worden beschouwd, alhoewel ook 
deze uitstekende kenner van land en volk, de „vader 
van den landmnn" op Java, zich heeft laten 
beinvloeden door minder juiste denkbeel- den, welke 
op de toemnalige zienswijze van niet geheel 
vakkundige vrienden en bevorderaars der vischteelt 
in Europa terug te brengen zijn. Hier- mee client men 
ook wel het feit te verklaren, dat de karaktertrekken 
van de zoetwatervischteelt in Indie en misschien van 
die in de tropen in het algemeen niet onderkond 
werden cn men in de waardeering van de aldaar 
geboden mogelijk- heden ver achter de feiten bleef. 

Afgezien ook van de groote vraag naar visch, zijn 
de voorwaarden van een zeer intensieve 
vijverexploitatie in de tropen en speciaal daar op 
Java en Sumatra, waar in elk jaargetijde voldoende 
water ter besch汰king staat, zeer gunstig. De 
temperatuur van het vijverwater varieert, wisselendo 
met de hoogteligging tusschen 32° C, —soms ruiin 
34° C 一 in laaggclegen streken op de uren van 3 J-5 
uur in den namiddag als maximum en 18° C, — bij 
uitzondcring lager, —■ in het bergland in do vroege 
ochtonduren als mini- nium (te Buitcnzorg gem. 24-
32。C, tc Bandoeng 22-28° C). Doze teinperatuur is 
zeer bevorderlijk voor het lager plantaardig on 
dierlijk leven, zoodat in den vijver een snellc 
stofwisselingscyclus tot stand komt, waarvan, van 
ons oogpunt uit bezicn, do visch het uiteindelijko 
product is. Ver- geleken mot de voor 
zoetwatervischteelt meest belangrijke gebieden van 
Midden Europa (voor- malig Oostenrijk, Polon, 
Silozie, Saksen, Bcieren), verloopt de omzotting van 
dood organisch of anorganisch materiaal door 
bacterion, edncellige organismen, kreeftdiertjes, 
wormon, insecton- larvon en visch, waarvan het cen 
van het andcr leeft, op Java 3-5 maal zoo snel, wat 
tongovolge heeft, dat karpors in Indie reeds met 土 1 
Jaar hun geslachtsrijphcid kunnoii bercikon, terwijl zij 
in Europa daarvoor 土 3-5 jaar noodig heb- bon. Do 
voor de tropen goschikte visschon kunnen in Ned.-
Indio aldus zeer vlug grooien, wan- neer slechts 
voldoende voedsel aanwezig is. Aan den anderen 
kant is de kans groot, dat bij gebrok aan voedsel do 
visch van zija verbazingwekkende 
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vermogen om het met vecl minder voedsel te doen 
dan normaal, gebruik maakt en dienover- 
eenkomstig minder groeit of zelfs elke groei staakt. 
Het gevolg hiervan is, dat niet slechts in de vrije 
natuur, maar ook in vijvers bij toepassing van 
Oostersch fatalistische praktijken een zeer gering 
percentage van de visch op voile kracht groeit. 

Moderne methoden van teelt en opkweeken van 
visch bieden de mogelijkheid vraag en aan- bod naar 
voedsel voor de visch in evenwicht te brengen. Dat 
dit bij de Indische vischtelers niet meet is 
doorgedrongen, berust voor een deel op de groote 
vruchtbaarheid van de visschen in de tropen, die in 
vijvers bij so in mi ge vischsoorten, zooals karpers, 
aan geen jaargetijde gebondon is. Groote verliezen 
aan jonge visch voor een fataal, onvermijdclijk 
verschijnsel houdend, werkt de Oosterling, zooals 
reeds boven aangeduid werd, met veel overtoilig 
kweekmateriaal, terwijl de Westerling op de 
betrekkelijk geringe hoeveelheid broed, in een korte 
voorjaarsperiode gewonnen, is aangewezen en 
geleerd heeft daarmede zuinig om te gaan. 

De verbetering van de vischteelt van den 
Archipel zal daarom voor een groot gedeelte daarop 
inoeten berusten, dat de bevolking leert met de 
voedselbehocfte van de visch op de juiste wijze 
rekening te houden. Dat vereischt zorg cn werk voor 
den teler en den kweeker. Daarom dient de 
bevordering van de vischteelt in tropi- sche kolonien 
hoofdzakelijk beschouwd te worden als een kwestie 
van algemeene opvoeding van de bevolking. Waar 
hiervoor geen kans bestaat, zullen a lie pogingen tot 
verbetering zonder gevolg blijven. 

De speciale karaktertrekken van de Indische 
vischteelt, vooral de Soendaneesche, zijn buiten kijf 
zeer interessant. Hun behandeling zou echter buiten 
het bestek van een encyclopaedic vallen. Er moge 
daarom worden volstaan met de opsom- ining van 
enkele zeer belangrijke punten, zooals de so ms 
immens groote vruchtbaarheid van op zeer jong 
vulkanisch, meer alkalisch dan zure gronden 
gelegen vijvers. Een voorbeeld van dien aard is het 
土 468 ha groote vijvercomplex, dat door vele kleine 
heete, en enkele groote koele bronnen, die aan den 
voet van den Goenoeng Goentoer (Onweersberg) bij 
Trogong in de buurt van Garoet ontspringen, gevoed 
wordt. Niet alleen de vruchtbaarheid 
derTrogongsche vijvers en de voor Westersche 
begrippen haast onge- looflijke opbrengsten aan 
visch, maar ook de veelvuldigheid van verschillende 
vischsoorten, die elkaar niet door eenzelfde 
voedselvoorkeur beeoncurreeren, is buitengewoon. 
Ten rechte geldt Trogong dan ook voor een unicum 
op het gebied van vischteelt. De jaarlijksche 
opbrengsten aan viseh van deze vijvers en op andere 
gunstige plaatsen, die door de natuur op groote 
schaal van minerale meststoffen worden voor- zien, 
overtreffen die van Europeesche vijvers soms met 
het 10- tot 20-voudige. Door deze cijfers mogen wij 
ons echter niet laten verlciden over het hoofd te zien, 
dat ook de productie van den landbouw per jaar — 
het oogstgewicht per hectare berekend —aldaar veel 
hooger pleegt te zijn dan in een geniatigd klimaat. 

Het recht van bestaan voor de vischteelt moet 
ook in de tropen berusten op de mogelijkheid om 
met den landbouw te concurreeren. Dat dit ook het 
geval is, blijkt onder meer uit de voorkeur 

voor vijvers als objecten van kapitaalbelegging. 
Vooral in de Preangerlanden werden in jaren van 
voorspoed zeer hooge prijzen voor den aankoop van 
vijvers besteed. 

Teeltwijzen en vischsoorten. Van bijzonclere bo- 
teekenis is de vischteelt in verband met den (natten) 
rijstbouw. De manier, waarop vooral door de 
Soendaneezen rijstbouw en vischkweek 
geebmbineerd worden, wijkt vaak sterk af van de 
mcestal veel primitievere werkwijzen elders toe- 
gepast en is bovendien gebonden aan het bestaan 
van vischteeltcentra, waar men te alien tijde 
pootvisch verkrijgen kan. De aangehaalde, meer 
primitievc methode om rijstveldcn (sawahs) voor de 
productie van visch te gebruiken, bestaat uit het 
opkweeken van visch, die uit rivieren en beken in de 
ondergeloopen sawahvakken trekt. Voor dit doel 
behoeft er slechts gezorgd te worden, dat de trek van 
de visschen, vooral bij het begin van den regentijd, 
niet bclem merd wordt. Wanneer het water in de 
sawahs eenigs- zins hoog is opgestuwd (20 cm en 
meer), paaien daar vele soorten visch. De jongen 
ontwikkelen zich terwijl de rijst groeit, en kort voor 
den rijstoogst worden oude en jonge visschen ge- 
vangen, doordat men het water door roosters in de 
dijkjes laat wegvloeien. Op het vasteland van 
Achter-Indie speelt deze manier van vischteelt een 
belangrijke rol. De op Java geim- porteerde sepat 
kring (gedroogde sepat) is voor een groot deel uit 
deze vischteelt afkomstig. In den Archipel ontbreekt 
de daarvoor hoofdzakelijk gekweekte vischsoort — 
Trichogastcr pec- toralis — en wordt vervangen 
door de kleinere „ikan sepat" — Trichogaster (of 
Trichopodus) trichopterus —, die weliswaar in 
rivieren, plassen en slooten veel gevangen, maar niet 
opzettclijk gc- teeld of gekweekt wordt. 

De kweekvisch van de rijstveldcn van .Java en 
Sumatra is de Indische karper, „ikan mas". J)c teelt 
— dus de afzetting en het bevruchtcn der eieren — 
vindt in vijvers plants, meestnl, zooals reeds gezegd 
\verd, in bepaalde centra van vischteelt, b.v. in de 
buurt van Soekabocini, U'jian- djper, Bandoeng, 
Garoet en Tasikinalaja. Het jonge'brocd wordt in 
draagmanden, die van bam- boe gevlochten en met 
tear waterdicht gemankt zijn, naar bepaalde 
marktplaatsen gisbracht, welke meestal uitsluitend 
voor pootvischhandel dienst doen en door 
particulieren opgericht zijn. Veelal wordt het broed 
ook op bestelling bij den rijstbouwer-vischkweeker 
aan huis ge- leverd of in de dorpen van huis tot huis 
gevent. Daarom heeft het bedryf van clcn pootvisch- 
venter, dat zich met den handel van vischbrood of 
iets oudere pootvisch bezig houdt, Java vrij groote 
beteekenis. Het aantal vischhandelaars, dat de 
producten der vischteelt rondbrengt, loopt op 
sommige plaatscn in de honderden. De visch- drager 
is dan ook eon typische verschijning op do 
straatwegen van West-Java. 

Daar, waar de vischkweek op rijstveldcn bij- 
zonder veel bedreven wordt, nJ. tusschen Socka- 
boemi en Buitenzorg, Soekaboemi en Tjiandjoer, op 
de Bandoengsche en Garoetsche hoogvlakte, in den 
omtrek van Tasikinalaja en Tjiamia, vindt men vedal 
de volgende werkwijze. Het jonge, 2-3 cm lange 
broed van de ikan mas wordt uit de teeltvijvers bin 
non een rayon van ± 50 km aan landbouwers 
verkocht, die hun rijst ge- oogst en de velden weer 
onder water gozet hob- 
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ben. 1 tot 3 maandcn later wordt het kweekina- 
teriaal, dat intusschen meer weerstftndsvcrmogcn 
verkregen hecft en 5-8 cm lang gewordon is, we- 
derom gevangen, door handelaren opgckocht on 
over een omgeving van so ins 100 km, ook wel eens 
meer, door verkoop wederom onder rijstbou- wers 
verspreid. Het komt zelfs voor, dat doze pootvisch 
nog eens afgevischt, verder getranspor- teerd en op 
andere sawahs uitgezet wordt, voor- dat hij voor 
consumptie gebruikt wordt. Al komt het ook veel 
voor, dat ikan mas door berocps- vischtelers in 
vijvers tot consumptievisch opge- kweekt wordt, 
zoo mag men toch aannemen, dat het grootste 
gedeelte van de consumptievisch in West-Java van 
sawahs afkomstig is. Echter lang niet de voile 
sawah-vischoogst komt op de markt. Een groot 
gedeelte blijft binnen de dorpsgemeen- schap 
(desa). Bij klcine vischoogsten is het veelal 
gebruikelijk, dat de visch als vergoeding aan de 
medewerkers bij het afvisschen en het plantklaar 
maken van de sawah verstrekt wordt. Bij grootere 
zijn er toch niecstal voldoende liefhcbbers uit het 
dorp of omliggencle streken aanwezig, die in ruil 
tegen andcre waar de visch in ontvangst nemen. In 
sommige streken is daarom de ruil in naturali- bus 
voor den vischafzet van veel grooter belang dan de 
open bare markt. Hiermee valt vermoede- lijk ook 
het eigenaardige verschijnsel te verklaren, dat men 
dikwijls op de marktcn meer poot- dan 
consumptievisch te zien krygt. 

De rcdcnen voor het inlasschen van een visch- 
kweekperiodc i)a een rijstbouwperiode, of „het 
planten van visch als tweede gewas,* op de sawahs, 
zijn van verschillenden aard. Ten eerste is de 
boclcm gcinakkelijker te ploegen, welke be- 
werking ineestal met een plank gebeurt, die door 
66n of twee karbouwen getrokken wordt of met ecn 
hakschop (patjoel), wanneer do grond good vochtig 
is. Den doorslag geeft echter meestal de gewoonte, 
dat de pacht voor landgebruik in een percentage van 
<le geoogste rijst bestaat, die in natura aan den 
landeigenaar afgcleverd wordt, tcrwijl de 
tusschcntijdsche vischkweck, evenals de tijd, 
gedureiulc welken het veld braak ligt, aan geon of 
betalingen onderworpen is. 

Men dient daarom de vischteelt op rijstvelden als 
een vervanging van een periode van braaklig- ging 
te beschou wen of ook als ccn soort vruchtcn- 
wisseling. Soortgelijke Jandbouw-vischkwcek- 
vruchtenwisseJing treft men ook in Oost-Europa 
aan, waarbij dan echter do vischkweek meestal de 
hoofdrol specll en de landbouw ccn tusschcn- 
studium vornit. Het keninerk van al dezo vormcn 
van wisselbouw i», dat de eene exploitaticwijze 
bevordclijk is voor de andere in de beteekenis van 
vruchtbaar maken van het land ten bate van de 
volgendc cultu ur. Een goedc rijstoogst plccgt dan 
ook ecn goeden vischoogst te voorspellen, terwijl 
het onigekeerde niet altijd het geval is. In (lit 
verband zullcn echter de leeringon omtront 
doelniatigo exploitatie en bemesting der sawah- 
vi«chvijvorH ook nuttig kunnen wordon voor don 
rijstbouw. 

De vischoogsten op sawahs zijn bij juiste cx- 
ploitatie sonis zeerhoog en dieno vereenkoinstig do 
baten, vooral wanneer de bevolking afstand (loot 
van het k wee ken van licht gekleurdo visch (goud- 
viach), die gemakkelijk een prooi van roofvogels 
wordt. Bij donker gekleurde visch is het stukver- 
lies in den regel 25-50% minder. 

Een andero methode van vischkwock bestaat 

uit het uitzetten van visch op de beplante sawah. 
Kort voor den rijstoogst wordt cr afgcvischt. Dit 
minder winstgevendo bedrijf heeft slechts recht van 
bestaan, daar, waar niet het geheele jaar door over 
water wordt beschikt, zoodat slechts een drooge 
tusschencultuur in aanmerking komt. 

Voor de combinatie van vischteelt in vijvers en 
het opkweeken van poot- tot consumptievisch op 
sawahs, speelt de karper, thans meestal nog in den 
van ouds bekenden vorm van de „ikan mas", de 
hoofdrol. Voor do vischteelt en de vischkweek in 
groote of kleine vijvers, incl. de kleinste huis- 
vijvers, die men in vochtige streken van den 
Archipel vooral op West-Java haast ovcral aan- 
treft, komen echter nog verschillende andere 
soorten in aanmerking. Zoo b.v. de nilem (Os- 
techilus hasselti) van nature een, in de voile 
strooming, bij voorkeur op beschaduwde plaatsen 
zich voortplantende riviervisch, die in de Preanger 
en in de Padangsche Bovenlanden op groote schaal 
geteeld wordt. De hierby toegepaste methoden, 
waarvan die te Trogong gebruikelijke het meest 
verfijnd is, berust daarin, dat men op een bepaalde 
plaats een sterke strooming doet ontstaan, die 
buitendien door steenhoopen en schaduw voor do 
paairijpe visschen aanlokkelijk wordt gemaakt. Dit 
gebeurt te Trogong door verhooging van den stuw 
in de gewone groote vijvers en hot maken van een 
opening in de dykkroon. In doze opening stort men 
grof grind, waardoor het water in een voordien 
drooggelegd byvijvertje stroomt. De wijfjes-nilem 
zet haar eieren af tegen deze grindhoopen, waar zij 
door de mannetjes bevrucht worden. Het binnen 1-
3 etmalen uitkomende broed geraakt tusschen het 
grind door in het bi)vijvertje, dat aan den ande- ren 
kant zoo dicht afgesloten is, dat de vischjes niet 
kunnen ontsnappen. Enkele dagen later wordt het 
broed met doeken uit het vijvertje ge- schept en in 
gcreed liggende Icege groote vijvers overgebracht. 
Deze van een fijn waarnemings- verniogen 
getuigende teeltwijze van riviervis- schen is in 
Europa en Amerika geheel onbekend. 

De nilem voedt zich met kiezelalgen, die op en 
tusschen do waterplanten groeien, en is daarom 
aangewezen op een rijke onclcrgedoken vegetatie in 
de vijvers. Een andere, bij de karperachtigen 
behoorendc vischsoort, de tawes (Puntius javani- 
cus) cot waterplanten. Tawes kan daarom niet op 
groote schaal tegelijk met nilem in dezelfde vijvers 
opgekweekt worden, oindat de eerstge- noemde 
soort door het verwijderen van de plan- tengroei de 
Icvensvoorwaarden voor de laatstge- noemde to 
ongunstig maakt. Deze door enkele Indische 
vischkweekers in de praktijk waarge- nomen 
tcgenstrijdigheid werd pas in de laatste jaren door 
do visscherijdeskundigen biologisch verklaard. Van 
dezo zijde werd er echter op ge- wczen, dat de tawes 
zeer gcschikt is oni al to wccldcrigc plantengroci, 
die men ter bestrydiug van het malariagovanr client 
te verwijderen, tegen to gaan (zio beneden: 
Voorlichting, biologi- scho malariabestrijding). De 
tawes zal daarom in do toekomst eon grooto rol in 
de vischteelt van Nod.-Indie spelen. 

Een zecr belangrijke vischsoort is ook de op 
Sumatra, Borneo en Java versproide tainbakan of 
poni (Helostoma temmincki), die zich zeer 
gemakkelijk in kleino vyvera laat tolon. Zyn waardo 
berust niet alleen op de kwaliteit van zijn vleesch, 
maar vooral op hot feit, dat de visch 
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leeft van de in het water zwcvende kleine orga- 
nismen, vooral plantanrdige. Daar, waar het water 
van vruchtbare meren en vijvers dikwijls gcheel 
groen gckleurd is door dit zgn. phytoplankton, 
groeien detambak uiterst snel en maken van een 
natuurlijken rijkdom gebruik, waarvan anders geen 
rechtstreeksch nut getrokken zou kunnen worden. 
Europa b.v. mist ecn vischsoort, die geschikt is voor 
het rechtstreeks nuttigen van phytoplankton in 
zoetwater. De samenstelling van de Indische 
zoetwatervischfauna. is aldus zeer gunstig voor een 
uiterst intensieve vischteelt en vischkweek. 

Naast de teelt van karper, tawes, nilem en 
tambakan, speelt die van de alom bekende goerami 
een betrekkelijk weinig bclangrijke rol. 

Dit strookt niet met de voorstelling, die velen 
zich van de vischteelt in Indie maken, want juist de 
goeramiteelt is het, die van oudsher de aan- dacht 
heeft getrokken van den Europeaan. De reden 
hiervan is de bijzonder goede kwaliteit van het 
goeramivleesch, dat de vergelijking van die van de 
forel, zalm, enz. kan doorstaan. Een overeenkomst 
tusschen de forel, die voor de fijnste Europeesche 
zoetwatervisch geldt, en de goerami, bestaat ook in 
zooverre, dat beide soor- ten bijzonder langzaam 
groeien en in verband daarmede, wat de productie 
betreft, dure visschen zijn.Terwijl echterin Europa 
dit feit tot een sterke beperking van de forellenteelt 
heeft geleid, was het in Indie, vooral in vroegere 
tijden, mogelijk om, door druk van de zijde der 
hoofden, vorsten en ambtenaren op de bevolking 
uitgeoefend, de goeramiproductie aan den gang te 
houden, die vergeleken by de teelt van 
bovengenoemde visch- soorten (karpers enz.) 
weinig loonend is en soms zelfe tot verlies leidt. 
Hierin moet men waar- schijnlijk ook de reden 
zoeken voor het feit, dat daar, waar men zich 
uitsluitend op goeramiteelt toelegt, aanleg van 
vijvers en wijze van exploita- tie uiterst primitief zijn 
gebleven, b.v. in de om- streken van Pasar Minggoe 
bij Batavia. In tegen- stelling hiermede staat de 
goeramiteelt in Oost- Priangan, die meestal naast de 
teelt van andere vischsoorten bedreven wordt, op 
hooger peil. 

De goede kwaliteit van het goeramivleesch heeft 
er dikwijls toe geleid, deze vischsoort naar andere, 
subtropische landen over te brengen, echter meestal 
met slecht resultaat (Palestina, Sicilie e.a.). Op 
Madagascar echter is het, vol- gens bericht van 
reizigers, gelukt den goerami in te burgeren. In de 
literatuur vindt men dikwijls vermeld, dat het den 
Parijschen vischteler Car- bonier tegen het einde der 
19e eeuw gelukt zou zijn den goerami te telen. Uit 
de beschrijving van een, op het wateroppervJak 
drijvend nest, dat uit schuim bestaat, blijkt, dat hier 
een verwisse- ]ing met een sepat-soort 
(Trichogaster) in het spel moet zijn, daar de echte 
goerami zijn nest van plantenvezeJs bouwt. 

In tegenstelling met de publieke opinie is de 
visscherij in rivieren op Java van veel minder belang 
dan de vischteelt en vischkweek in stil- staand water. 
Slecbts in de laagvlakte, in moeras- en 
riviermondingsgebieden, is de vischvangst soms van 
grootere beteekenis. Afwijkend is dit op Sumatra cn 
juist andersom op de overige groote eilanden, vooral 
Borneo. Dit feit staat niet zoo zeer, zooals veelal ten 
onrechte wordt ver- ondersteld, met de dichtheid van 
de bevolking en haar “roekelooB” visschen in 
verband, als 

wcl met de natuur van het landschap en de wis- scling 
van natten en drogen tijd. Wanr het rivier- water snel 
tusschen kale rotsen over stccnen stroomt, kan niet 
zooveel vischvoedsel ontstaan als in ondiep, 
stilstaand water. Daar zijn alleen voor kleine 
vischsoorten, die betrekkelijk jong — d.w.z. binnen 
志 jaar — tot voortplanting kunnen overgaan en voor 
roofvisschen, die van deze kleine soorten leven, de 
levensvoorwaarden alge- meen gunstig. Het 
achteruitgaan van den visch- stapel ten gevolge van 
roekeloos visschen, zooals dat hier en daar feitelijk 
werd waargenomen, berust dan ook meer op sterke 
vermindering van de roofvisschen. Aangezien de 
bevolking echter ook de kleine vischsoorten 
gebruikt, zou het economisch onjuist zijn door 
bescherming der roofvisschen de totale productie tc 
verminderen en dit door het instandhouden van een 
kleiner aantal minder groote visschen, die grooter 
van stuk worden. De belangen van het meer koop- 
krachtige deel der bevolking strookt hierin niet met 
die der breede massa. Dit neemt niet weg, dat 
roofvisscherij, b.v. met behulp van vergiften (akar 
toe ba) of explosieve middelen — van geli- censeerde 
uitzonderingsgevallen afgezien — ook in Indie 
ontoelaatbaar is. 

Bclangrijke opbrengsten leveren sommige ri-
vieren op Sumatra, vooral de Moesi, die cen Jan- gen 
bencdenloop door een gedceltclijk nioerassig terrein 
heeft en zeer gunstige levensvoorwaarden voor vele 
vischsoorten biedt. In nog ruiinere mate geldt (lit van 
sommige stroomen oj> Borneo, vooral de Kapoeas, 
die het water van verschillen- de meren cn 
moerasgebieden opneeint. 

De binnenmeren van den Archipel zijn, w.it hun 
natuurlijken vischrijkdom of hun ex])loite(H-baar- 
heid door visschcrij en vischteelt betreft, van ze(；r 
verschillende waarde. Eerst si nds eenige jaren is 
bekend. dat in de meeste, vooral de jnindcr groote 
meren der tropen op cen diepte van <n)kele 
tientallcn meters, veelal nog minder, zoo weinig 
zuurstof aanwezig is, dat visschen daar niet kunnen 
adeinhalen. De groote mex-en, die (lank zij wind en 
golfslag in de diepte wel voidoende zuurstof 
bevatten, liggen dikwijls nauw tusschen de rotsen of 
bergen en missen een ondicjie oever- zone waar zich 
veel vischvoedsel kan ontwikke- len. De ondiepe 
Jndische meren kunnen echter, in tegenstelling met 
de diejie, van een naar vroegere begrippen 
ongekende vruchtbaarhei<l zijn, vooral wanneer zij 
op kalkrijke, jong-vulkanische gron- den gelegen 
zijn. 

Het is nog niet gelukt de op oude lateriet- gronden 
gelegen ondiepe ineren, waarvan veie een eenigszins 
zuur water bevatten, door visschcrij goed productief 
te maken, hetgeen, ook in verband met de 
bezuiniging, de tot verbeteiing genomen maatregclen 
deed stopzetten. Echter mag in de toekomst hierin 
verandering verwacht worden. Aan den anderen kant 
is men er wel in gcsJaagd ondiepe stuwnieren op 
Java, die in kalkrijk tor- rein gelegen zijn, op een 
wijze, die eenig in haar soort is, te verbeteren en te 
exploiteercn. Zij berust: 1° op het feit, dat bijna elke 
Socndanees graag visch.t en voor een gelegenheid 
daartoo veel overheeft, 2°. op de mogelijkheid om in 
ecn tropisch klimaat groote hoeveelheden niest- 
stoffen aan het water toe te voegen, zonder dat rotting 
optreedt, 3°. op de omstandigheid, dat men de 
pootvisch, die in de vijvers geteeld wordt, goedkoop 
en in zoo groote hoeveelheden kan op- 
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koopen, dat de natuurlijke rijkdom aan visch- 
voedsel, die in zoodanig sterk bemest water ont- 
staat, ook verbruikt wordt en de visschen uiterst snel 
groeien. Do algemeene beteekenis van zulk een 
hoogst intensieve exploitatie van de meren mag 
echter niet overschat word on, omdat op nict veel 
plaatsen de onmisbare natuurlijke en economische 
voorwaarden vervuld zijn. Dcsniet- tegenstaande is 
het feit van belang, dat men to Tjiboeroei bij 
Bandoeng er in geslaagd is gere- gcld tot jaarlijksche 
vischopbrengsten van 2000 kg en meer per ha tc 
geraken, terwijl in Europa bij meren 75 kg voor een 
zeer goed gemiddeldc ge】dt en 200 kg slechts bij 
hooge uitzondering behaald wordt. 

Zoodanige intensieve vischproductie in zoet- 
watermeren mag men niet als iets typisch Oos- 
tersch of Jndisch beschouwen. De wijze van uit- 
zetten van pootvisch, het zorgen voor voedse! door 
een systeem van bemesting, enz. is van zui- ver 
Europeeschen oorsprong； slechts de wijze van 
exploitatie is van Indischen oorsprong en wordt ook 
buiten Java in den Archipel aange- troffen. 

Het z.g. nicer van Tjiboeroei is niet van gcheel 
natuurlijken aard. Het oorspronkelijk meertje is door 
een stuwdam vergroot. Tengevolge daar- van kan 
vlak, vruchtbaar oeverterrein onder water worden 
gezet evenals een eiland, dat bij lagen waterstand 
met groenbemesters bezaaid wordt. Reeds daardoor 
heeft intensieve bemes- ting, vooral met stikstof, 
plaats. Daarbij komen groote hoeveelhedcn mest uit 
geiten- en paarden- stallen, afval van 
cassavewasscherijen, enz. Ook de temperatuur van 
het water, die gemiddeld 23° C bedraagt, is zeer 
gunstig voor de verwer- king van de groote 
hoeveelhedcn bemestende stoffen door plantaardigc 
en dierlijke organismen, die zoo niet rechtstrccks, 
clan toch indirect visch- vocdsel vornicn. In verband 
luermee is het moge- lijk elk jaar zeer groote niassa's 
van verschillende floorten klcinc pootvisch in het 
meer uit te zetten en 7.66 sneJ tc laten groeien, dat 
het grootste ge- deelte daarvan in 土 10 mnanden 
haast volwas- 8en is cn gevangen inag worden. 

Ook elders in West-Java, plaatselijk ook op 
Borneo, Celebes cn Sumatra, bestaat het gebruik, dat 
degene, die zeggingsschap over een visch- waler 
heeft, anderen tegen vergoeding van de vangst en op 
cigen risico luat visschen. Voor (lit doel worden z.g. 
vischfeesten gearrangeerd, waarbij hondcrden 
visschers, so ms zelfs meer dan duizend, van 
bamboevlotten af, hoofdzakelijk inct werpnetton, 
vungen. To Tjiboeroei zijn van do inheenischc 
..vischpartijen*' groote feesten — jaarlijks 3 of I 一 
gemaukt, waarbij de cxploitant- pachler van het 
nicer slechts voor vlotten, de orde en de feestclijkc 
stemming zorgt. De vlotten worden verhuurd tegen 
prijzen, die cen handigen visscher een goede kans op 
winst 】aat. De aan- trckkingskracht van dozo 
feesten is zoo groot, dnt (luizenden van 
toeschouwers en koopers van heindo on ver komon 
en de kooplust de prijzon dikwijls bo ven do normalc 
drijft. Do popularitcit van doze vischpartijcn berust 
voor een groot deol in de sensatie- en goklust van de 
bevolking. Het is niet slechts een geldelijko winst, 
inaar ook eon eer cen groote vangst te maken. Dit 
geklt ovon- zeer van vischpartijen, die op meren en 
rivioren gearrangeerd worden, waar niet speciaal 
poot- visch uitgezet wordt. 

De vischpartijen van Tjiboeroei toonen aan, hoe 
door organisatie on gebruik van Westersche 
methoden van voorbereiding op langen duur het 
inheemschc gebruik tot een solide economische 
factor van belang gemaakt kan worden, want dezc 
aamonkomsten van duizenden menschen zijn voor 
do welvaart van Tjiboeroei en omgeving van niet te 
onderschatten beteekenis. 

Wat in vroegere tijden door de bevolking zelf 
gedaan were! aan onderhoud en exploitatie van den 
vischstapel in meren is niet van belang. Wel- iswaar 
is het reeds lang gebruikelijk om aan de oever van 
meren een soort vijvertjes aan te leg- gen, waarin 
men soms jonge pootvisch uitzette, maar 
vermoedelijk werden deze vijvertjes in de meeste 
gevallen meer voor de vangst van visch gebruikt, die 
door een gat in den dijk van den vijver 
binnengedongen waren om in het ondiepe water te 
paaien. Voor dit doel wordt dikwijls het bed van een 
beekje omgelegd, zoo, dat dit in deze randvij vertjes 
uitloopt. 

De methoden van vischvangst, die in den Ar-
chipel toegepast worden, varieeren van zeer handige 
en voordeelige tot uiterst primitieve. Zij komen allo 
slechts in een punt overeen, nl. dat zij volgens 
westersche opvatting min of meer „roe- keloos" zijn 
en b.v. met een bevordering van het paaien meestal 
geen rekening houden. Integen- deel wordt er 
meestal van de onvoorzichtigheid van paaiendc 
visschen gebruik gemaakt om ze te vangen. Daarbij 
wordt dikwijls een vrouwelijke visch, die op de een 
of andere wijze vastgezet wordt, voor het aanlokken 
van de mannetjes gebruikt. In de Serajoe (Midden-
Java) bouwen de v;sschers een tot boven den 
watcrspiegel rei- kenden steenen ringdam, waarop 
palnibladeren gestoken worden, zoodat een 
aantrekkelijk be- schaduwde paaiplaats tot stand 
komt. Achter de palmen of achter een schutting van 
bamboe- vlechtwerk (bilik) zit de visscher te 
wachten, totdat eon groot aantal visschen binnen de 
steenen o in mu ring aan het paaien is om clan den 
ingang, die totdien opengelaten was, van boven af to 
sluiten inet steenen en op zijn gemak de gevangen 
dieren op te scheppen. 

Zeer algemeen is het gebruik de rivier geheel af 
te dammon, wat door de vele steenen in berg- 
stroomen zeer vergemakkelijkt wordt. Men maakt 
een nauwen doorgang, plaatst daar netten in en leidt 
het rivierwiitcr een eind stroomopwaarts langs een 
anderen weg. De visschen uit het droog- loopende 
gcdeelte komen in de netten terecht of worden op het 
drogo opgeraapt. Daarbij yfrdt ook de jonge en 
kleino visch niet ontzien^^" 

Wordt van deze tijdelyko afdaminingen meer bij 
gemeenschappclijkc, meestal feestclijke visch-
partijen gebruik gemaakt, en dan slechts op tijden 
van lagen waterstand, die in den rcgel buiten de 
paaitijden vallon, zoo ziet men op volo plaatsen hot 
gehcele jaar door totale of gedeeltelijke afsluitingen 
van de doorgangswegen der visschen door 
staketsels, bamboefuiken, enz. Het is voor de 
visschen, die juist bij het begin van den regen- tijd, 
soms in scholon de rivieren optrekken, een 
gelukkige omstandigheid, dat hoog water veelal over 
deze installaties voor de vangst been stroomt. 

Eon dergclijke “rockelooze" wyzo van vangst zou 
in eon gematigd klimaat don vischstapel to- taal 
vorn'don. D:t is meestal niet het geval in do tropon, 
omdat er een overvloed van jong brood 
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is en de groei van de visschen zeer veel sneller 
verloopt, vooral wanneer niet door een teveel aan 
concurrenten de natuurlijke vocdselvoorraden 
ontoereikend zijn. 

Het is een opvallend feit, dat de Oostersche 
werktuigen voor de vangst weinig verschillen van de 
Westersche, iu de oogen van den kenner ten- minste. 
Het eigenaardige van de gereedschappen is nieest&l 
meer het materiaal, waarvan zij ver- vaardigd 
worden, dan wel de vorm. Het veel- vuldig gebruik 
van bamboe-vlechtwerk als poreus materiaal, echter 
ook voor het transport met teer waterdicht gemaakt, 
is het meest kenmerkende verschil. Wei dienen die 
methoden van vangst genoemd te worden, die op de 
neiging der visschen berusten, om een schuilplaats 
op te zoeken, b.v. de roempoen-visscherij of het 
gebruik om een pisangblad op het water te leggen en 
kort daarna de daaronder verscholen visch met een 
net op te scheppen. Deze wijze van vangst beoefent 
men weliswaar ook ciders, b.v. in Noord- en Zuid- 
Europa, echter wordt er in Indie om nog onbe- kende 
redenen meer gebruik van gemaakt. 

Enkele gereedschappen voor de vangst mag 
men, voor zoover die bekend zijn, wel voor ty- pisch 
Oostersch aanzien. Zoo b.v. de uit onge- veer | cm 
breede ba mboestrooken gevlochten k or ven in den 
vorm van uien, waarvan het spitse uiteinde afgeknipt 
is. De opening van deze kor- ven is iets nauwer dan 
hun grootste diameter. Zij worden door een of twee 
vrouwen, kinderen of oude niannen, door de 
weelderigc waterplanten- massa getrokken. De 
meestal slcchts enkele cm lange visch, die na 
verwydering van de planten uit de korven overbiijft, 
dient voor eigen gebruik. 

Een ander eigenaardig gereedschap, dat even- als 
deze korven op het meer van Bagendit bij Garoet 
(West-Java) gebruikt wordt, is een trech- tervormig 
net, dat door sterke bamboestrooken opengehouden, 
door den visscher met een stok van uit een bootje 
over klcine roempoens (zie zeevisscherij) en 
waterplanten gestulpt wordt. Met een soort Ians 
voelt de visscher door de ma- zen van het net been, 
of hij iets gevangen heeft, dat hij met de Ians kan 
doodsteken. Dit uiterst primitieve net kan natuurlijk 
slechts op zeer on- diepe plaatsen en in vischrijk 
water gebruikt worden. 

Het stulpnet herinnert aan de stulpmand 
(soesoek), een in tegenstelling met het eerste zeer 
handig gereedschap, dat dienst doet om visch, die 
zich b.v. na het leegloopen van cen vijver in het slik 
schuil houdt, te vangen. De ongeveer kegclvormige 
mand wordt met zi)n breede opening, die uit vrij 
uitloopende bamboelatten be- staat, in den modder 
gestoken, daar, waar de visscher meent een 
bewegiiig van een visch waar- genomen te hebben. 
Daarna grijpt hij met den rechterarm door de nauwe 
opening naar boven, pakt de visch, draait de mand 
snel oinhoog en houdt dan ook met de linkerhand het 
dier vast. Dit gereedschap wordt in de laatste jaren 
in Europa geintroduceerd. 

Specifiek Oostersch, alhoewel niet alleen in den 
Archipel thuis hoorend, zijn verder tai van fuik- jes, 
die voor de vangst van garnalen dienen; ten- slotte 
ook mandjes, dikwijls in den vorm van fJesschen 
met een vernauwde hals. Zij dienen voor het 
bewaren van gevangen visschen en leve- ren het 
voordeel op, dat zij voor de borst van den door het 
water wadenden visscher hangend, dik 

wijls onder water geraken, zoodat de visch lan- ger 
levend en frisch blijft. 

Van medelijden met do visch treft men geen 
spoor aan. Daarvan getuigt ook de gewoonte om de 
gevangen visch aan een bamboebandje, dat men 
door kieuwdeksel en bek doortrekt, te 
transporteeren, zonder hem door een slag op den 
kop te bedwelmen. Een eigenaardige tegenstelling 
hiermee vormt het geduld en de zorg, waar- mee 
welvarende vischliefhebbers, waaronder dikwijls 
hoofden der bevolking, siervisschen in de op hun erf 
gelegen vijvers opkweeken. Men kan opmerken, 
hoe visschen van verschillendc soort, dagclijks met 
zorg uit de hand gevoederd, met trots aan vrienden 
vertoond cn tenslotte op de gewone wijze gedood en 
gegeten worden. Deze liefhebberij voor het 
opkweeken van visschen op eigen erf treft men in 
den Indischen Archipe] vooral bij Chineezen aan. 

Oouvernements-regelingen. Gezien de populari- 
teit van de vischvangst en vischteelt is het niet 
verwonderlijk, dat het Ned.-Indischo Gouver- 
nement betrekkelijk vroeg belangstelling voor de 
instandhouding en verbetering ook van de bin- 
nenvisscherij toonde. Hoewcl men er eerst toe 
overging maatregelen ter bevordering van de 
zeevisscherij te neinen, werd reeds voor 1914 
overwogen, tot welke stappen men zou kunnen 
overgaan, om de binnenvisscherij ineer tot een bron 
van volkswelvaart te maken. Bij de instel- ling van 
een specialen dienst voor de visschcrij, die een 
onderdeel vormde van het Departement van Handel, 
Landbouw en Nijverheid in het jaar 1914, werden 
bijzondere ambtenaren voor de bevordering van de 
binnenvisscherij aangewczen. Dit waren een 
bioloog, die belast werd met de op- richting van een 
instituut voor de biniH：nvis- scherij te 
Tasikmalaja, dat echter nooit tot stand is gekomen, 
en ecn technisch adviscur, wicns tank het werd het 
kustvijverbedrijf in Dost-Juva te bevorderen, 
alsmcde de vischteelt in zoetwatcr volgens West-
Javaansch voorbceld in Oust-Java in te voeren. 
Terwijl de wcrkzaamhedcn in West- Java met de 
opheffing van den vissclx.Tijdicnst (Afd. 
Visscherijcn) in 1922 in het zand verliepen, 
ontwikkelde zich in Oost-Java cen Visscherij- 
voorlichting, die onder de Landbouwvoorlichting 
ressorteerde. Nadat het aantal, later „visscherij- 
ambtenarenn genoemde deskundigen geleidelijk 
was uitgebreid, werd de bchoefte gevoeld om de tot 
dusverre min of ineer ])laatselijkc voorlichling 
weder uit te bouwen tot een tak van dienst. Jn 1928 
werd een visschcrijconsulent 1 ste klasse 
aangesteld, en hicrinee werd cen begin gemaakt met 
de instelJing van een „Onderafdeelii)g Bin- 
ncnvisfjcherij" bij de afdeeling Landbouwvoor- 
lichting van het Dep. van L. N. en H. 

In 1929 verrees in Buitenzorg-Pautjasan een 
modern la boratori um voor de binnenvisscherij, dat 
echter niet als afzonderlijke weleiischnj)pc- lijke 
inrichting, doch als algeinecn centru in van 
voorlichting op binnenvisscherij-gebied zich 
evenzeer met wetenschappelijk onderzoek als met 
de jjraktijk bezig hield. De reeds v66r deze uit- 
breiding van de visscherijvoorlichting to Poenten bij 
Malang en elders in Oost-Java tot stand ge- komen 
Gouvernements vischkweekerijen werden in 
103J/32 met een speciaal voor de vischteelt werkend 
Gouvernenionts proefbedrijfte Bandoeng 
vermeerderd. 

Terwijl zich deze instellingen in het bijzonder 
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toelegden op het uitwerken van nieuwe, aan de 
tropen aangepaste werkwijzen van vischteelt, viel 
aan do viascherijdeskundigen op het gebied van de 
vischkweek in kustvijvers in hoofdzaak de taak toe 
om, in samenwerking met den dienst van 
Volksgezondheid, de tambaks, totdusverre ideale 
broedplaatsen van verschillende soorten van 
malariamuggen, te assaineeren, zonder dat de 
viscbproductie belangrijk verminderde. 

Het werk van voorlichting op het gebied van de 
binnenvisschcrij draagt in Nederlandsch-Indie nog 
een bijzonder kenmerk, in zooverre, dat het 
veelvuldig verhonden is met credietverleening aan 
de bevolking. Nadat de in vischteelt of in visch- 
kweekerij belangstellende bevolking hierdoor de 
mogelijkheid verkregen heeft kortstondige cre- 
dieten tegen een lagen rentevoet te ontvangen, 
indien het bedrijf in casu door de officieele vis- 
scherijdeskundigen voor credietwaardig wordt 
verklaard, is tevens de weg gevonden ook daar met 
voorlichting door te dringen, waar de bevolking 
vroeger, de fiscale bemoeizucht vreezend, den 
voorlichtingsdicnst met weinig vertrouwen 
tegemoet trad. 

Op den totdicn gestadigen vooruitgang van de 
voorlichting op visschcrygebied, heeft de in het jaar 
1930 ingetreden exportcrisis haar invloed in sterkc 
mate doen gevoelen. echter niet alleen door een 
minder gunstige beperking van perso- neele en 
werkfondsen op de begrooting van het Departement 
van Landbouw, doch gelukkig ook daardoor, dat de 
visscherijvoorlichting en maat- regelen tot het 
tegengaan van noodtoestanden werdeii 
gecombineerfl. Van de middelen voor 
werkverschaifingen uitgetrokken werden be- 
langrijke som)nen ter beschikking gesteld voor 
assainecring van bestaande, aanleg van nieuwe 
kustvijvers en ontginning van tot inoerassen ge- 
worden mcrcu. 

Van de vi.Hscl)erij van Ned.-Indie in haar geheel 
kan daarom gezc«d worden, dat zij reeds tot een 
belangrijk vulksbt^drijf is uitgegroeid, dat niet 
slcchts ii) stnat is in tijden van voorspoed de 
volkHwelvaart te verineerdcren, maar waarvan ook 
gobleken is dat het een econoiniachen buffer kan 
vormcn in tijdcu van achternitgaande export. Al zijn 
de overdreven verwachtingen, die men, zij het <>ok 
niet in den kring dcr deskundi- gen, aan de 
exportrnogelijkheden van visscherij- j)ro(hicten 
heeft gehtcld, niet in vervulling gegaan, zoo heeft in 
elk geval de in de laatste decennia zoozecr 
gevorderde onderkenuing van de grond- beginseleii, 
waarop de tropische visscherij bell oort tc beriiHten, 
ongetwijfekl vcel bijgedragen tot hctopencn van de 
mogelijkheid tot een verderc gunHtigc ontwikkcling 
van de visscherij in Ned.- hidic. 

VAN EERDE (Prof. JOHAN CHRISTIAAN), 
gob. te Work uni 11 Maart 1871, overleden te Am-
sterdam 1 April 1936, heeft in een aantal belang- 
rijke functics zij n Jevcn gewijd aan de studie van de 
kolonialo volkcnkunde en was de organisator der 
Afdeeling Volkenkunde van de Kon. Ver- oeniging 
Koloniaal Instituut te Amsterdam. Na het onderwijs 
aan het gymnasium en de H.B.S. to Deventer 
gevolgd te hebben, studeerde hij aan de voorinalige 
Indische Instelling te Delft en legde in )892 het zgn. 
Groot-Ambtenaars- examei) met gunstig gevolg af. 
In Augustus van dat jaar werd hij ter beschikking 
van den Gouver- neur-Goneraal van Ned.-Indie 
gesteld om in den 

administratieven dienst aldaar te worden ge- plaatst. 
Als bestuursambtenaar was hij ter Sumatra^ 
Wcstkust en op Lombok (residentie Bali en 
Lombok) werkzaam op zoodanige wijze, dat hem 
een tevredenheidsbetuiging van de Regeering ten 
deel viel en hij in 1900 tot ridder in de Orde van 
Oranje Nassau werd benoemd. Ook buiten de 
ambtelijkekringen werd zijnarbeid hoog geschat, 
zooals blijkt uit de woorden, waarmede v. S(andick) 
de later te noemen publicatie van Van Eerde's 
rapport over de agrarische toestan- den op Lombok 
in de Ind. Gids inleidde. Met ver- lof in Holland 
teruggekeerd, werd hij voor den verderen dienst in 
Indie afgekeurd en trad gedu- rende enkele jaren als 
directeur van het dagblad „Het Vaderland" op. In 
1909 werd hij benoemd tot referendaris op het 
departement van Kolo- nien. Toen de Raad van 
Beheer van het Koloniaal Instituut hem evenwel 
aanzocht op te treden als directeur van de toen juist 
ingestelde Afdeeling Volkenkunde nam hij die 
functie met 1 Januari 1913 op zich. Van Eerde gaf 
zich geheel aan de hem opgedragen taak. Het 
museum van de Afdeeling Volkenkunde legt een 
sprekend getui- genis af van de toewijding, kennis 
en smaak, waarmede op geniale wijze een geheel tot 
stand werd gebracht, dat door ordoning en 
schoonheid ieders bewondering afdwingt. 

In 1917 werd Van Eerde benoemd tot bijzonder 
hoogleeraar in de koloniale volkenkunde van- wege 
het Koloniaal Instituut aan de Universiteit van 
Amsterdam en twee jaren later tot buiten- gewoon 
hoogleeraar aan de Ned. Handelshooge- school te 
Rotterdam, terwijl hij in 1922 tot bui- tengewoon 
hoogleeraar in do volkenkunde van Zuid- en Oost-
Azie, inzonderheid Ned.-Indie, aan eerstgenoemde 
Universiteit werd benoemd. 

Op het Kolonianl Instituut stelde hij de ,,In- 
dologische leergangen" in en trad hij als voorzit- ter 
van den Koionialen Vacantiecursua voor Geo- 
grafen op, door welke cursussen de mogelijkheid 
geopend werd in breederen kring kennis omtrent 
land en volk van Ned. Indie te verspreiden. Van de 
op zijn initiatief in het leven geroepeii hulp- 
instituten van het Koloniaal Instituut bekleedde hij 
vele jaren het secretariaat en later het onder- 
voorzitterschap. 

Ondertusschen was hem (in 1923) het onder- 
richt in de kennis dor kolonien en het koloniaal 
staatsrecht aan Prinses Juliana opgedragen, wel- kc 
taak gedurende vier jaren beslag legde op een deel 
van zijn werkkracht. Naar aanleiding hier- van 
ontving hij het coinmandeurskruis van de Huisorde 
van Oranje. Reeds in 1926 was hij tot ridder in de 
Ordo van den Ncderlandschen Leeuw benoemd. 

De laatste belangryke opdracht, dio hem werd 
gegeven, was het mandaat als regeeringsgedole- 
geerde bij het Rijksmuscum voor Volkenkunde te 
Leiden, in het bijzonder in ver band met alles, wat 
betreft de voorbereiding, de uitwerking en de 
uitvoering van do plannen voor de nieuwe mu- 
seuniinrichting en de overbrenging en opstelling dcr 
verzamelingeii naar en in het oude xkcade- mische 
zickenhuis aldaar. Van dit work, met de hem cigen 
energie aaugevangen, heeft hij de vol- tooiiug niet 
mogen bclevcn. 

Buiteii zijn taak in deze gewichtigo functies had 
Van Eerde cen belangrijk aandeel in den ar- bcid 
van het Kon. Ned. Aardrykskundig Go- nootschap 
als bestuurslid en tevens ala lid en 
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voorzitter van de redactiecommissie voor het 
Tijdschrift van dit genootschap. Toen hij 25 ja- ren 
in die redactiecommissie werkzaam was ge- weest 
benoemde het genootschap hem tot eere- lid. 
Overigens was hij bestunrslid van het Kon. Inst, 
voor Taal, Land- on Volkcnkunde van Ned.- Indie 
en lid van de commissie voor het adatrecht, in welke 
functie hij den stoot gaf tot de uitgave door het 
Koloniaal Instituut van de Pandecten van het 
Adatrecht, die ondcr leiding van Prof. Mr. C. van 
Vollenhoven in tien deelen zijn ge- puBGceerd. 
Bovendien gaf hij zijn medewerking aan tai van 
andere Nederlandsche en buiten- landsche 
instellingen van wetenschappelijken aard. 

Toegerust met dien diepen zin voor waarachti- 
ge humaniteit, uitgaande van een op religieuzen 
grondslag gebouwde levenshouding, was het zijn 
streven om alien, die een bestaan in de kolonicn 
hadden, te doordringen van de noodzakelijkheid de 
bekwaamheden van den inboorling te waar- deeren 
en recht te doen wedervaren. Alleen, zoo betoogde 
hij, indien de Europeaan dit begrijpt en in 
toepassing brengt, kan hij zijn aandeel ver- vullen 
in de „reuzentaak,> om wijziging ten goede te 
brengen in de stoffelijke en geestelijke ont- 
wikkeling der inheemsche bevolking. De be- 
stuursambtenaar kan zyn taak niet naar behoo- ren 
verrichten zonder stage bcstudeering van hetgeen er 
in de bevolking leeft en zonder zich een voiledig 
denkbeeld te vormen van hare noo- den en 
wenschen. Dat, zooals hij op biz. 10 van zijn 
„Koloniale Volkenkunde" schreef, zulk een 
belangstelling „een reden (zou) zijn tot aanhan- 
kelijkheid van Indische z^de”, ondervond hij zelf, 
toen hij in 1929 op zijn Indische reis ter bij- woning 
van het vierde Pacific Science Congress te Batavia, 
een bezoek bracht aan zijn voormalig 
bestuursressort op Lombok. 

Van zijn hand verscheen een groot aantal studies 
over algemeen koloniale, ethnografische, 
adatrechtelijke en historische onderwerpen. Van 
zijn boek „Koloniale Volkcnkunde, Istc st呜 

Omgang met Inlandcr6"'(T914；■成hTdr. 1928) 
verscheen in 1927 een Fransche bewerking ： 
„Ethno- 

1919, bl. 214), „Duitschland zonder kolonien,' (Koi. 
Tijdschr. 1919, bl. 1044), f„Koloniale zclf- 
opvoeding,, (Gids 1923, bl. 102), „Exacte vol- 
kenkunde" (Haagsch Maandblad 1925, bl. 685), 
„Investituursteenen in Zuid Celebes" (T.A.G. 1930, 
bl. 813). Ten slotte zij vermeld, cl at onder zijn 
leiding het werk: „De volken van Neder-： landsch-
Indie', door een aantal deskundigen word 
geschreven en dat hij daarin zelf de in- leiding gaf. 

Een levensbericht omtrent hem van de hand van 
Prof. Dr. J. P. Kleiweg de Zwaan verscheen in het 
jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche 
Letterkundc te Leiden 1935/1936, biz. 113./ 

SABANG (Aanv. DI. IV). De onderafdeeling 
telde einde 1935 278 Europeanen, 3200 Atjdhcrs, 
4000 andere Inlanders, 1700 Chineezen, 200 ando- 
re Vreemdc Oosterlingen en 30 Japanners, totaal 
9400 zielen. Hicronder zijn niet begrepen de ver- 
pleegden in het groote krankzinnigengesticht 
waarvan 1700 ter hoofdplaats Sabang, 500 in 
Balohan, 800 in Paja en 200 in Iboih. De vee- stapel 
telt slcchts 900 runderen en enkele buffels. Per jaar 
zijn er 土 900 stuks runderen voor de slacht noodig, 
welke wordcn aangevoerd uit Groot-Atj6h en Sigli. 

De baaien van Balohan, van Sabang en Pria Laot 
zijn verbonden door een 10 km langen, o m breeden 
autowcg. Andere wegen leiden van Sabang naar 
Paja, I5】/? km en naar het mecr Aneu*- Laot, het 
radiostation en langs de kust. Ter ondcr- 
afdeelingshoofdplaats zijn de wegen gcasfaltcerd. 
De vaste uitstapjes van reizigers gedurendc het 
oponthoud van de booten in Sabang zijn naar do 
baai v. Balohan, de Aneufr Laot, het zwembad, het 
zee-aquarium en de zeetuinen. 

Het uit 1898 datcerende 2800-tons dok word in 
1933 afgekcurd; in October 1924 word Sabang 
echter voorzien van een 5000 tons dok. 

Voor het aantal schepen, dat Sabang aandee<I in 
1930/35 zie onderstaande tabel. 

In 1928 word door de Sabang Mij. besJotcn eon 
vliegveld aan te leggen met het oog op de aan- 
sluiting met de luchtverbindingen op Medan cn 

 
1930 1931 1932 1933 1934 1935 

Oorlogs- en Gts. schepen: 
Aantal ..................................  38 37 42 28 37 28 

Koopvaardijschepen: Aantal

 ............................................  938 778 620 672 815 765 
Bru to M3 .............................  12.761.920 10.510.539 8.51 J.348 8.914.386 10.655.774 9.710.797 

logie Coloniale, l'europ6en et I'indigbne", waarin 
Joseph Chailly een voorbericht schreef. In 1920 
verscheen zijn „Inleiding tot de Volkcnkunde van -
Nederlandsch-Indiii" (Vol ksu n i versi tei ts bi bl io 
- theek I). Betreffende Minangkabau en Lombok 
publiceerde hij een aantal geschriften, o.a. „De adat 
voJgens Minangkabausche bronnen" (Wet en Adat 
J J I, Iste jaarg. bl. 209) en het reeds ge- noemde „ 
Rapport over de regeling der agrarische toestanden 
in West Lombok" (Ind. Gids 190J, 23, bJ. 318). Tot 
zijn verdere geschriften behooren o.a. „Over de ver 
wan ten van de Indonesiersn (Rede, uitgesproken bij 
de aanvaarcling van het hoogleeraarsambt aan de 
Universiteit van Amsterdam, 19J 7), “Koloniaal 
Beleid,' (Ind. Gids 

Java, en Penang. Met afbouw en verbetering van 
dit, vliegveld wordt nog steeds voortgegaan. Op het 
eiland Roebiah v66r Sabang is een modern 
ingericht quarantaine-station, 

GORONTALEESCHE TALEN (Aanv. DI. I). 
Het onmiddeUyk in het Westen aan het Mongon- 
dousch grenzendc complex van een vijftal talon: het 
Kaidipansch, het Bolangosch (of Atinggo- Jasch), 
het Soeawasch, het Gorontoleesch en het Boeolsch, 
is vooral merkwaardig teachten om zijn 
overgangspositie tusschen de Filippijnscbo talen 
eenerzijds en de twee groote groepen gevormd door 
de Toradja talen en de Loinangsche met de 
Boengkoesch-Morische anderzijds. Deze talen 
kunnen naar de nicest gesproken representaiif 



GORONTALEESCHE TALEN—SNOUCK HURGRONJE (PROF. DR. CHRISTIAAN). 1747 

van de groep onder de benaming Gorontaleesche 
talcn samengevat worden. Haar gebied valt vrij- wel 
geheel samen met dat der afdeeling Goronta- lo, 
slechts het ten Noordoosten daarvan gelegen gebied 
van het Kaiclipansch ligt daarbuiten, ter- wijl ook 
een deel der Bolango-sprekers zijn woon- plaatsen 
aan de noord- en de zuidkust ten Oosten van 
genoemde afdeeling heeft. 

Zooals reeds gezegd, is het Gorontaleesch verre- 
weg de meest gesproken taal dezer groep. Het telt 
meer dan 150 000 sprekers, wat ongeveer driemaal 
zooveel is als het aantal sprekers van allc overige 
talen tezamen. Bovcndicn breidt het zich nog steeds 
uit ten koste van de andere idiomen. De 
verschillende centra, waar deze taal met overigens 
vry onbeduidende dialec- tische afwijkingen 
gesproken wordt, zijn Goron- talo, Limboto en 
Tilamoeta aan de zuidkust, Kwandang en Soemalata 
aan de noordkust. Bo- vendien vindt men in 
oostelijke richting langs de noordkust van de 
Tominibocht verschillende ne- derzettingen van 
Gorontaleezen. Wil men het Gorontaleesch naar zijn 
ontkenningswoord be- nocnien, dan zou men het den 
naam diila moeten geven. 

De voorvoegsels zijn reeds minder talrijk dan in 
de Fili])pijnsche talen; van de invoegsels zijn -il-, 
uit -in-, en -oem- nog levend, hoewel het laatsto nog 
slechts in een betrekkelijk beperkt aantal 
werkwoorden gebezigd wordt. Het infix -il- dient in 
de eerste plaats om het preteritum van passieve 
vormen aan te duiden, b.v. tilali'oe (door mij were! 
gckocht) van motali (zullcn koo- pen). Bit geldt voor 
de groote meerderheid der ww., slechts de zeer 
weinig talrijke oem-ww. vormen den gewonen 
verleden tijd door invoeging van -iloem-, b.v. 
tiloemoeoto (is binnengegaan) van toemoeoto 
(binnengaan). Daarnaast wordt dan de passieve 
verleden tijd gevormd door invoeging van -il- 
allecn, b.v. tiloeotalio (door hem word 
binnengegaan). De overige ww。，n.l. die met 
voorvoegscl mo-, vormen hun preteritum met lo- 
volledigcr jilo-, b.v. lotali of jilotali (heeft ge- 
kocht). Een aanvangs 1 verandert bij invoeging van 
-iJ- in j, b.v. nioloboe'o (zullcn stampen), ji- loboe'io 
(door hnar werd gestampt). 

AJlccn de actievo vormen van den tegenwoor- 
digen en den verleden tijd kennen meervouds- 
vornici), b.v. he!nonga*ato wa'u (ik vceg) cn 
hiponga'ata ami (wij vegen); lolihoe en tilong- 
golihoe (heeft en hebben gebaad). 

Van (le achtervoegsels zijn belnngrijk -alo en -a, 
-olo en -o, zij hebben vaak passieve beteekenis, b.v. 
mornaJi (icts zullen veranderen) en bolialo 
(veranderd zullen worden), bolialio (door hem zal 
voranderd worden); moniali (iets zullen broken) en 
boliolo (gobroken zullen worden), boliolio (door 
hem zal go broken worden). Het achtervoeg- sel -a 
treedt ook op in de gebiedende wijs, b.v. 
bindn'uma'o (ncem dat weg, claarheen), nioinin- 
da*o (ztiJlon wegneinen, opruimcn). Een geheel 
andero functie heeft het achtervoegsel -olo, -o in 
woorden als bitioJo (honger hebben), biti (de 
honger) en tohulowo, tohuloolo (ziek zijn), toll ulo 
(ziekte). Het achtervoegsel-i treedt op in im- 
peratiovon met een bepaald object, b.v. diila oli- pati 
(vergeet het niet), a'atimai (veeg dit hicrL^ 

SNOUCK HURGRONJE (Prof. DR. CHRIS-
TIAAN), geboren te Oosterhout 8 Fehr, 1857, 
overleden te Leiden 26 Juni 1936, orientalist en ad 
vigour der Regeering, studeerde aan do Leid- 

sche Universiteit theologie en lettcren en ver- wierf 
den graad van doctor in de semietische Ict- teren op 
grond van een proefschrift getiteld Het Mekkaan^che 
Feest (24 November 1880). Pro motor was de Goeje; 
keuze en behandcling van het onderwerp waren 
geheel geestelijk eigendom van den promovendus, 
die bovendien een geboren autodidact was Naast de 
Goeje staat onder zyn leermeesters, als door Snouck 
ook om zijn per- soonlyke eigenschappen 
hooggeschatte figuur, in de eerste plants die van 
Kuenen. Op de wetenschappelijke schaal stelde hij 
bovenaan den Straatsburgschen orientalist Theodor 
Noldeke, dien hij na zijn proinotie eenigen tijd 
hoorde. Doch ook Noldeke's philologische hartstocht 
kon Snouck's richting niet bepalen： zij was reeds 
ge- kozen met het „Mekkaansche feest". 

Inderdaad is in dit proefstuk een groot deel van 
de latere ontwikkeling van den meester reeds in kern 
annwezig: de ethnoloog, de godsdienst- historicus en 
de philoloog hebben er him beste krachten aan 
gegeven cn voor den toekomstigen Mekkaganger is 
het een voorstudie. 

Het is de bedevaart met hare voorbereidingen in 
drie stadia, die in het boek behandcld werden: in het 
heidensche, in dat van de hervorming door 
Mohammed, en in dat van de wet en de latere 
praktijk. De vergclijking tusschen de bedevaart in den 
heidenschen tijd en die in de nieuwe ge- daante, haar 
door Mohammed geschonken, houdt een grondig 
critische beschouwing in zoowel van oud-arabische 
instellingen en tradities als van de 
wordingsgeschiedenis van den Islam naar de 
voorstelling tier moslimsche traditie. Dozy's eens zoo 
geruchtmakcnde stelling, dat de cercmonien van het 
feest van JVIekka haar ontstaan te danken hadden aan 
een daarheen verdwaalden israelieti- schen stam, liet 
geluidloos het leven, zonder dat de vadcr dier stclling 
zich eigenlyk good bewust was van wat er gebeurd 
was. Snouck Hurgronje daarentegen had zich daarvan 
nauwkeurig reken- schap gegeven en slechts de 
aandrang van de Goeje had hem kunnen weerhouden 
ronduit te zeggen, dat Dozy het slachtoffer van eigen 
ver- nuft geweest was. 

De studie van het leven van Mohammed voor de 
dissertatie ondernomen, dionde ook als basis voor 
latere schitterende studies, waaronder De Islam („de 
Gids" 1886) en de mccsterlijke critiek op Grimine's 
biographic van Mohammed (Une nouvelle 
biographie de Mohammed in ,, Revue de Phistoire 
des Religions,* 1894). 

De historisch-critische beschouwingen van het 
ontstaan van de drie vormen van den ihram be- vatten 
de beloftc van de principieelc traditie-kri- tiek, die 
Der Mahdi („Revue coloniale internatio- nale,^ 1880) 
tot den wegbereider van de beroeinde theorie inakcn, 
die gewoonlijk aan Goldziher toe- geschreven wordt, 
een critiek waarvan ook de studie over de zakat cen 
prachtige proeve is (Nieuwe bijdragen tot de kenni-3 
van den Islam in ,,Bijclragen tot de Taal-, Land- en 
Volkenkunde van Ned.-Indic, ISS2). 

Verdcr vertoont do bcschrijving van de rege- ling 
van de bedevaart volgens de inohamme- , daanscho 
wet den hartstocht voor juridische scherpte, die voor 
Snouck's gcheele werk karak- toristiek is. 

En tenslotte kan in den geographischen achter- 
grond van het book de aankondiging van den tocht 
naar Mckka gespourd worden. De vier 
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jaren, die tusschen de promotie en het vcrblijf te 
Mekka liggen, zijn vcrvuld van cen koortsachtige 
activiteit, sterk uitgebreid en gevarieerd, doch 
uniform in de hoofdzaak. De studie van den fikh, 
zonder leiding begonnen — de Goeje's be- 
langsteDing lag elders; Noldeke had een antipathic 
tegen alles wat naar fikh zweemde — were! verdiept 
en naar allc zijden uitgebreid: Mr. L. W. C. van den 
Berg en anderen vingen de klappen op, die bcdoeld 
waren als afrekening met de dil- lettantische periodc 
der Islamstudie. De eenige, die Snouck op dit gebied 
kon bijhouden, was Goldziher, met wien een 
groeiende vriendschap hem verbond. Het verbiijf te 
Straalsburg was voor de Islamstudie van geen 
belang, doch van des te grooter voor de 
philologische en histori- sche. Weldra voegden zich 
bij deze gebieden — ieder op zich zelf reeds 
uitgebreid genoeg — nog eenige andere: dat van het 
hedendaagsche Ara- bisch; en dat van den Islam in 
Nederlandsch- Indie. 

Het verlangen naar het Oosten, dat zich als 
machtige factor voegde bij de doorgevoerde studie 
van den fikh, werd niet opgemerkt of aan- 
gemoedigd door zyn naaste omgeving： de tra- 
dities der zeventiende eeuw op dit punt waren op 
den achtergrond geraakt. Niet zonder invloed 
evenwel bleef de kennismaking met den Zweed- 
schen orientalist en reiziger Carlo Landberg, die in 
deze jaren te Leiden woonde, cn die met een 
Arabischen boekhandelaar, Amin al-Madani, wiens 
indrukken van het internationale orienta- 
listencongres van 1883 door Snouck Hurgronje 
vertaald zyn (Verspr. Geschr., VI, 240 vgg.). 

Zoo aanvaardde Snouck Hurgronje in Augustus 
1884, tegen het advies van zijn Leidsche omgeving, 
de reis naar Djidda, waar hij van den Ne- 
derlandschen consul J. H. Kruyt alien gewensch- ten 
steun ontving. Zoo was hij voor het verblijf te 
Mekka beter uitgerust dan de groote meerder- heid 
der pelgrims en kon hij tijdens een verb]ijf van zes 
maanden in de ontoegankelijke stad een schat van 
gegevens, indrukken en herinneringen vergaren, die 
dit verblijf tot een unicum maken, die verder op zijn 
loopbaan een grooten invloed hebben geoefend en 
die tot het cind een levend en vruchtdragend bezit 
zijn gebleven. S. H. trad te Mekka op als 
wetgeleerde, als oogarts (hij had bij prof Doyer te 
Leiden de elenientaire behandeling van oogziekten 
geleerd) en als foto- graa£ in deze laatste kunst 
buitenshuis verte- genwoordigd door een Turkschen 
bekende, doch niet z66 of zijn reputatie in dezen 
drong door tot den regeerenden sherief, wiens 
portret dan ook onder de „Bilder aus Mekka" is 
opgenomen. 

Hoezeer zijn kennis van de inoliaininedaan- sche 
wet hem ten goede kwain blijkt vooral uit het 
hoofdstuk uit J/ekka over het wetenschappe- lijk 
leven aldaar. Hoe aan zijn verblijf een plot- seling 
einde kwam dooi- de ongeJukkige be- moeiingen 
van den Franschen consul te Djidda, is door 
hemzelven beschreven (Aus Arabien, Verspr. 
Geschr., Ill, 1 vgg.). 

In Nederland teruggekeerd hervatte hij zijn 
werkzaamheid aan de Instelling tot oplei di ng van 
Indische Ambtenaren te Leiden, waar hij te- vens tot 
lector aan de universiteit benoemd werd. Eenige 
jaren later trad hij ook op als docent aan de 
Delftsche Instelling tot opleiding van Indische 
Ambtenaren. 

Inmiddels werkte hij aan zyn Mekka, waarvan het 
cerste decl, de geschiedenis der stad, ver- scheen in 
1888, een jaar later gevolgd door het twcecle deel, 
waarin zijn ervaringen in streng systematischen 
vorm werden geordend, zoo dat ieder hoofdstuk een 
monographic vormt, achter- eenvolgens over de 
bcvolking en haar godsdien- stig leven en 
gebruiken; over het familielevcn en tenslotte over 
„de Djawa". Persoonlijkc ervaringen komen slechts 
bij uitzondering voor; waar zou de auteur begonnen 
en waar zou hij ge- cindigd zijn, had hij ze willen 
opnenien ? Hij gaf ze gaarne in mondelinge 
mededeeling； velen zijner vrienden bewaren 
danrvan de levcndigste herinBering. Het tweede 
deel werd, in verkorten vorin, door J. H. Monahan 
in het Engelsch vertaald (Leiden — Londen 1931). 
Het uitvoerige hoofdstuk over de Indonesiers te 
Mekka bevat de belofte van wat Snouck Hurgronje's 
levenswerk genoemd mag worden: zijn 
werkzaamheid ten behoeve van de bevolking van 
Nedcrlandsch- Indie, gebaseerd op een 
ongeevenaarde kennis van de volken, de 
gedachtenwereld en de talen van datgewest. Ook als 
kenner van versclullende indo- nesische talen was 
Snouck Hurgronje autodidact. Voor de studie van 
het Atjdhsch heeft hij bijzon- dere verdiensten; zijn 
laatste academische werk- zaamheid — ongehoorde 
krachtsinsj)anning in zijn laatste we ken — bestond 
in het afnemen van twee tentamens in die taal. Als 
kenner van het MaJcisch werd hij uitgenoodigd de 
Maleischc handschriften der Koninklijke 
Bibliotheck te Berlijn te beschrijven (niet 
gepubliceerd). Mel verblijf te Berlijn, waar hem 
tevens eon leer- stoel in de instellingen van den 
Islam a<m het Seminar fiir Or. Sprachen werd 
aaugeboden, waarvoor hij bedankte, ligt in het juar 
1887. V66r zijn vertrek naar 1 ndiii werd hij tevens 
aai)- gezocht voor den leerstoel van Robertson 
Smith te Cambridge. Ook dit aanbod wees hij van 
de hand; hij wist, dal zijn weg naar Indiii leidde. 11 
ij is er den toeninaligen Minister van Kol<jni<;n 
Keuchenius steeds erkenteiijk voor gebleven, dat hij 
hem dien weg geopend heeft. 

In 1889 vertrekt Snouck JIurgronje naar Ne- 
derlaiidsch-Indie, voor den tijd van twee jaren, ten 
einde den Islam aldaar te bestudeeren. J)cz<s zijde 
zijner studie had zich Binds 1883 reeds doen kennen 
in verschiJlende geschriftcn (zic de Bibliographic in 
Vcrsprcide Gcschriften, VI, 589). Hoe snel en hoe 
diep hij zich in het geestcHleven dor Javanen 
inwerkto in de beide hem toege- dachte jaren op 
Java, kan blijken uit de Brieven van een wedono-
pensioen (Verspreide Geschriften, J V/I, 111-248), 
verschenen in ,,l)e Locomotief" van 7 Januari J891 
tot 22 December J892; zo gclden tot op den 
huidigen dag als de beste in- leiding tot de kennis 
van den populairen Islam op Java; het kan ook 
blijken uit het uitvoerige Rapport over de 
Muhammedaansche {jodudieii^tifje rechlspraak (24 
Februuri 1890; Vcrsjjr. (Jeschr., 1V/I, 87-110; 
Adatrechtbundcl, J, 201-221). Van do verdere 
rapporten uit dicn tijd kan geen indruk verkregen 
wordon, zoolang ze ni(^t gepu- blieeerd zijn. 
Jilijkbaar heeft de Regcering van de waarde van 
Snouck Hurgronje's werkzaainheid in Indie een 
diepen indruk ontvangen: in 1891 wordt de 
tijdelijke opdracht gewijzigd in het adviseurschap 
voor de Oostcrsche talen en het Mohamniedaansche 
recht. 

In datzelfde jaar vangt de Atjih-periode aan, 
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in zcker opzicht de kern van zijn indisch werk. In Juni 
1891 vertrekt hy naar Atjdh. Binnen het jaar is hij 
terug te Batavia: hij had een nieuw Mekka ontsloten. 
De Atjehers(2 deelen, 1893/4) wordt door den 
schrijver zelf genoemd „eene in- gevolge eene 
opdracht van Zijne Excellentie den Gouverneur-
Generaal van Ncderlandsch-Indic [Pijnacker 
Hordijk] ondernonien, zeer breede omwerking van 
de eerste helft van een verslag ointrent de religieus-
politieke loestanden in Atjeh, dat door mij 23 Mei 
1892 were! ingediend en waarvoor ik de gegevens 
verzamekle gedurende een verbiijf in Atjdh van Juli 
1891 tot Februari 1892''. Het werk is baanbrekend en 
om zyn beteekenis voor de kennis van den Islam in 
Ne- derlandsch-Indie, en om de ontleding van het 
volk van Atjdh tot in de vezels van zijn bestaan. Deze 
ontleding leverde de basis voor de latere pacificatie. 
Snouck Hurgronje's bekendheid met Atjehsch en 
Atjdhers gaat terug tot Mekka, waar het door hem 
bewoonde huis tegenover het „ho- teln der Atjehers 
lag, dat hij bijna dagelijks bc- zocht. Grondleggcnd 
zijn ook de in 1892 ver- schenen Studien over de. 
Atjehschc klank- en 8chrijtle.cr (Verspr. Geschr., V, 
1G9-248; later ge- volgd door Atjehsche Taalstudien, 
1900, Verspr. Geschr., V, 285-372). 

Sindsdien wordt Atjeh nict meer nit het oog 
verloren. De publicaties dcr jaren v6dr het begin der 
grootc expoditie wijzen dat uit. Toch vormen deze 
slechts een kleine minderheid in de vijftien numiners, 
die de bibliographic van dien tijd te zien geel't en die 
studies vermeldt als Une nouvelle biograp/iie de 
Mohammed^ Le droit musubnan; Eenige araijisclte 
slrijd^chriilen besproken en verci er vier
 ke opstellen over den Islam in 
thcoric on jiraktijk. De kroon van (lit alles spant Le 
dr oil mvsuhtui-n. In den vorm cener boekaan- 
kondigiu^ wunit hier de geheele leer van de worteJs 
van den fikh in haar beteekenis voor het systecm van 
den Islam blootgelegd. Alis- schicn hadden WPI 
cnkele weinigeii dit inzicht bcreikt, d“ch het was 
nooit duidelijk uiteengezet. Het Htuk werkte als een 
openbaring en is nog altijd het pronkstuk der 
fikhstudie. 

In 1898 hegiut de expeditie met Van Heutsz. De 
aard van l)ct Atjdhsche verzet was in De AIjehers 
doorgrond. ])c vraag was nu, hoe dit verzet to broken. 
Snouck JIurgronje on Van Heutsz hadden hierin 
gelijk inzicht; de tot nog toe gevolgde methodes 
deugden nict. Slechts ovcrmacht van een kmchtigen 
arm kon do Atjdh- ers tegenover zich zelven en 
tegenover de wereld van den Islam het rccht, ja den 
plicht geven het verzet op tc geven. De uitvocring 
van het plan xtuitte evenwel op den tegenstand van 
ecn groote groep van niilitaire, arhninistratieve en 
regee- ringspersonen. J)c Gouverneur-Generaal Van 
der Wijck slaagde erin Van Heutsz op de hoogste 
militaire pluats in Atjdh te brengen, ondcr voort- 
(hirende voeling met Snouck H urgronje. Men zic 
over dit alles de zeer gedocumenteerde en op 
(liepgaaiido studio berustende artikelen van JI. T. 
Damste Drie Aljik-nuinnen (Koloniaal Tijelse h rift, 
XXVI, nos. 1, 2, 3, 4), waarin de voorbe- rciding van 
de expeditie wat leiding en beginselen betreft tot in 
byzonderheden aan de hand van officieele stukken en 
brieven wordt blootgelegd. 

Snouck Hurgronje‘8 adviseurschap werd gowij- 
zigd in dat „voor Inlandsche Zaken" met bijzon- dcre 
opdracht voor Atjdh. En zoo begint dan do 

nauwe samenwerking in Atjeh met de militaira 
autoriteiten, in de eerste plaats met Van Heutsz. Het 
is niet van deze plaats het verloop der expeditie te 
schetsen: zij bchoort tot de belangrijke episoden 
onzer nationale geschicdenis en de lei- dende rol van 
Snouck Hurgronje moge nooit worden vergeten, ook 
niet door wie over onze ver- houding tot Indie anders 
denkt dan hij deed. 

De volgende jaren vinden Snouck Hurgronje 
afwisselcnd te Batavia en in Atjdh. In verschil- lende, 
anoniem of onder een schuilnaam ver- schenen 
dagblaclartikclen uitte hij zich over het Atj6h-
vraagstuk; ook wetenschappelijke bij- dragen over 
den Islam in ruimeren zin ontbreken Diet. In Atjeh 
zelf bereidt hij zijn boek Het Ga- joland en zijne 
bewoners voor (Batavia 1903), voorafgegaan door 
zijn Nota van wenken die bij de aanrakingen met 
koofden en bevolking van het Gajoland te behartigen 
zullen zijn (1902, Verspr. Geschr. IV/II 5-34). In het 
voorbericht van het uitvoerige werk geeft de 
schrijver er rekenschap van hoe hij zijn gegevens 
over land en volk ver- kregen heeft. 

Inmiddels was zijn belangstelling voor een ander 
deel van Sumatra opgeeischt; zijn aandeel in de 
Djambi-expeditie behoort evenwel nog niet tot het 
eigendom der geschiedenis. 

Tusschen deze overstelpende werkzaamheden en 
beslommeringen werd te Batavia het verkeer met 
Arabieren, voor bet meerendeel Hadramieten, op 
intensieve wijze voortgezet. Daarvan getui- gen niet 
alleen de drie in druk verschenen hadra- mietische 
studies (zio Bibliographic in de Verspr. Gcschr., nos. 
85, 86, 114), doch ook omvangrijke, niet 
gepubliceerde aanteekeningen, die thans bij het 
Legatom Warnerianum te Leiden berusten. 

In 190G vroeg en verkreeg Snouck Hurgronje 
Europeesch verlof, daar hij dringend rust be- hoefde. 
Nauwelijks in het vaderland terugge- keerd word 
hem de leerstoel in het Arabisch te Leiden 
aa,ngeboden als opvolger van de Goeje. Voor den 
leerstoel in de Land- en Volkcnkunde van 
Nederlandsch-Indie aan dezelfde universi- teit had 
hij eenige jaren te voren bedankt. Thans aarzelde hi]. 
Men mag onderstellen, dat het adviseurschap in Indie 
voor hem zijn be- koring verloren had sinds Van 
Heutsz Gouver- neur-Gencraal geworden was: 
beider inzichten cn persoonlijkheden liepen to ver 
uiteen dan dat verdere samenwerking Snouck 
Hurgronje zou kunnen bevredigen. Hij stelde voor 
het advi- seursehap in Nederland te behouden; onder 
deze voorwaarcle, wcldra vervuld, aanvaardde hij het 
hoogleeraarschap (23 Januari 1907). 

In welke mate hij zich aan de belangen van Indie 
zou blijven wijden, daarvan hadden, ter- stond na zijn 
terugkeer in het vaderland, talrijke en uitvoerige 
artikelen getuigd (Bibliographic, nos. 88-92); 
daarvan getuigdo ook zijn inaugu- reele oratio over 
Arabie en Oost-1 ndie. Weklra legde niot alleen zijn 
ambt, wuaraan hij zich met den hartstocht van zyn 
aangeboren doceertalent wjjdde, beslag op horn, 
doch ook talrijke instel- lingen en com missies in 
binnen- en buitonland, waarvan hij lid was of werd 
en waarin hij groo- ten invloed uitoefendc. 

Bovendien dorstte hij naar wetcnschappelijk 
verkeer, zoodat zijn correspondentio weldra veel tyd 
eischto en zijn huis om zyn gastvrijheid bo- kend en 
gezocht werd. Ook voor eon breederon kring van 
hoorders of lezors zette hij gaarne zijn 
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denkbeelden over den Islam en de islam-politiek, in 
het bijzonder de hadjdj-pohtiek der Regeering, 
uiteen. Weldra trad hij ook openlijk op als pleit- 
bezorger van de culturcele belangen dcr indischc 
Mos)inis, waarbij hij medestanders vond in C. van 
Vollenhoven en C. Th. van Deventer. De vacanties 
bracht hij door te Stuttgart waarheen hem de 
aanwezigheid van een Turksch oud-of- ficier dreef, 
die hem behulpzaam was bij zijn studie van het 
Turksch tot voorbereiding van zijn reis naar 
Constantinopel. Tijdens zijn verbi ijf in deze stad van 
25 Juli tot 23 September 1909 was hij getuige van de 
jong-Turksche revo- lutie, die hem een menigte van 
indrukken gaf zoowel van personen als van 
toestanden (Biblo- gr., no. 10S). 

In 1913 werd Snouck Hurgronje door het 
American Committee for Lectures on the History of 
Religions uitgenoodigd tot het houden van lezingen 
over den Islam. Met inevrouw Snouck Hurgronje-
Oort, met wie hij iu 1910 in het huwelijk was 
getreden, maakte hij een rond- reis in verschillende 
universiteitssteden van Amerika. De lezingen 
verschenen in 1916 on- der den titel Moha mmeda 
nism. Lectures on its Origin, its Religious and 
Political Growth and its Present Stale. In de laatste 
lezing „Islam and modern Thought'*, schetste hij de 
veranderingen, die in het leven en denken der 
mohammodaan- sche volken gedurende de laatste 
halve eeuw zich hadden voltrokken cn gaf hij uiting 
aan de overtuiging, dat de middeleeuwsche periode 
van den Islam bezig was plaats te maken voor op- 
vattingen, die over de kloof tusschen de moslim- 
sche cn de westersche wereld een brug zouden 
kunnen slaan. Het deelnemen van Turkije aan den 
wereldoorlog in 1915, met tebaatneming van het 
apparaat van den djihad, was voor Snouck Hurgronje 
een groote teleurstelling. Hij rea- geerde er op in zijn 
Gidsartikel Heilifje Oorlog made in Germany, dat 
velen van zijne Duitscbe vrienden tijdelijk van hem 
vervreemdde; ook Goldziher begreep zijn houding 
niet; de vriend- schap der beide groote mannen leed 
daaronder evenwel niet. De gebeurtenissen in Arabic 
in de volgende jaren en de invloed van den oorlog op 
de bedevaart gaven aanleiding tot belaugrijke 
beschouwingen cn voorstellen (Bibliographie, nos. 
130, 132, 13G, 140). 

In de jaren J 920-1922 nam Snouck Hurgronje 
achtereenvolgens het ambt van secretaris van den 
Senaat en van Rector Magnificus der uni- versiteit te 
Leiden waar. Zijn rectorale oralie De Islam en het 
rassenprobleem verschecn ook in fransebe vertali ng. 

In deze jaren volgde hij met gespannen belang- 
stelling de gebeurtenissen in Arabic (Bibliograph ie, 
nos. 149-151, 154), onder onverholen be- wondering 
voor Sultan, weldra Koning, I bn Sa- oed, het bezoek 
van wiens zoon Faisal hern een inagistraal 
courantenartikel in de pen gaf, dat in de volgende 
jaren in taJrijke beschouwingen over de arabische 
politick werd voortgezet. 

In 1925 werd Snouck Hurgronje zeer nauw 
betrokken bij de agitatie tegen verschillende le- den 
der Vereenigde Faculteiten te Leiden. Zijn 
Gidsartikel Vergcten jvbiU's (Verspr. Geschr., IV/ II, 
415 vgg.), waarin hij niet alleen de Nederland- sche 
rechtspraak over de inlanders, maar ons be- stuur als 
zoodanig in het geding bracht, had zeker niet 
nagelaten de beweging, die weldra leidde tot 

het oprichten van een fonds voor indologischc studie 
aan de universiteit te Utrecht, krachtig te 
stimuleeren. De aangevallen hooglecraren stelden 
een verweer op, waarin zij ontkenden, dat hun 
onderwijs ooit met propaganda van hunne 
zienswijze betreffende onze indische politick was 
vermengd geweest. Van Vollenhoven verdedigde 
zich bovendien in afzonderlijke artikelen tegen de 
beschuldigingen van Mr. Treub. Snouck Hurgronje 
heeft voor deze affaire, ten koste van een groote 
mate van zclfbcheersching, zijn pen nooit in de inkt 
gedoopt. 

In 1927, bij gclegenheid van zijn 70sten ver- 
jaardag, werd hem door een comite van vrienden, bij 
monde van den oud-Gouverneur-Generaal Idenburg, 
een som aangeboden voor een door hemzelf te 
bepalen doel. Hij gebruikte haar tot het stichten van 
het Oostersch Instituut, waarbij zich weldra een 
aantal Oostersche genootschap- pen aansloten. 
Thans is het Instituut, dank zij een aantal giften na 
Snouck Hurgronje's over- lijden geschonken, 
gehuisvest in het door hem bewoonde huis, 
Rapenburg 61, te Leiden. 

Na zijn aftreclen bij het berciken van den ze- 
ventigjarigen leeftijd, werd hem, krachtens art. 93 
der Hooger-Onderwijs-wet, de gelegenheid 
geschonken zijn colleges in het Atjdhsch en in het 
Arabisch voort te zetten. Voor H. K. H. de Prinses 
der Nederlanden en Hare studiegenooten gaf hij een 
privatissinium over Arabic. 

Talrijk zijn de artikelen, die Snouck Hurgronje in 
zijn laatste Icvensjaren geschreven heeft in het 
dagblad ,,De Telegraaf". Zij raken voor het 
meerencleel de Arabische politick. Lcctuur van de 
Arabische pers, van Europeesche tijclschriften over 
het nabije Oosten en een nauw pe.soonlijk contact 
met de vertegenwoordigerH van onze Re- geering in 
Djidda, alien door hem voorbereid voor hun 
gewichtig ambt, — en verder de persoonlijke 
herinneringen in zijn machtig geheugen bewaard —
maakten hem tot een ongeevenaard Icejincr dier 
politick. Uit het bestuur van verschillende licha- 
inen en genootschappen, waarin hij een leidendc 
plaats bckleed had, —de Koninklijke Akademie van 
Wetenschappon, waarvan hij in de jaren 19 J 8 -20 
het voorzitterschup bekleedde, het Kon. 1 n- stituut 
voor de Tual-, Land- en Volkenkunde van Ned.-
Indie — waarvan hij eerclid was 一 het Oostersch 
Genootscliup — waarvan hij sedert de op- richting 
voorzitter was — trok l)ij zich langzamer- 
handterug. Hoewelzijn geest de hem cigen kracht en 
scJierpte behield, begon do ouderdom zich te doen 
gevoelen. Het Jnternationaal Orientalisten Congres, 
in 1931 te Leiden gehouden, leidde hij als voorzitter 
met algeineen bewonderde geest- kracht. In den 
winter van 1933-34 onderging zijn gestel een schok, 
waarvan hij zicli, mede dank zijn wilsinspanning, 
zoo herstelde, dat de bui- tenwereld van de gevolgen 
niets bespeurde. De herhaling daarvan, in AJuart 
1936, dwong liein het bed te houden. Langzaain 
herRteldc hij, toon een longontsteking hem deed 
instorten; ook deze doorstond hij; doch de 
lichaainskracht was op- geteerd. Tot het laatst holder 
van geest, overlecd hij op 26 Juni van dat jaar. 

Snouck Hurgronje was eerclid van talrijko 
academies en genoot8chaj)pen, doctor honoris 
causa van de universiteiton van Groningen, Am-
sterdam en Parijs, Conunandeur in de Orde van den 
Nedcdandschen Leeuw cn Grootkruis in de Orde van 
Oranje-Nassau. 
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PREANGER REGENTSCHAPPEN (Aanv. DI. 
III). Voormalig gewest op Java, sedert 1 September 
1925 (Ind. Stb. 1925 no. 285) opgeheven. Het 
grondgebied werd verdeeld in de 3 residen- ties 
West-, Midden- en Oost-Priangan. Bij Ind. Stb. 
1931 no. 425 heeft met ingang van 1 Fe- bruari 
1932, onder toevoeging van de voormalige 
residentie Buitenzorg, een nieuwe administratieve 
indeeling plaats gevondep, nl. in de residenties 
Buitenzorg en Priangan. 

PRIANGAN Landbeschrijving. Re- sidentio van 
de provincie West-Java, deel van de voormalige 
residentie Preanger Regentschappen (zie aldaar en 
verder B e s t u u r hierachter). De residentie wordt 
begrensd: ten N. door de residenties Batavia en 
Cheribon, ten 0. door Cheribon en Banjoemas, ten 
Z. en Z. W. door den Indischen Oceaan, en ten W. 
door de residentie Buitenzorg. In het N. loopt de 
grens over den kam van het Boerangrang-
Tangkoebanprahoe gebergte; ten 0. scheidt de Tji 
Tandoej over een groote uitgestrektheid de 
residentie van Banjoe- mas. De oppervlakte 
bedraagt 13 855 kin2. 

Bij de volkstcllingen op het eind der jaren 1895 
1900, 1905, 1920 en 1930 telde de bevolking res- 
pectievelijk 2.195.000, 2.436.000, 2 697.000, 
2.876.582 en 3.449.000 zielen, of resp. 107, 119, 
J32, 210 on 252 per km2; een bijzondere vermeer- 
dering van de bevolking in een tijdsverloop van 35 
jaar dus; in de stijging van het zielental op Java en 
Madoera heeft deze residentie een ruim aandeel 
gehad. 

Volgens de gegovens van de laatste volkstelling 
(1930) waren de verschillende cijfers voor de (5) 
ondcrscheiden regentschappen dezer residentie als 
volgl: 

Een begin is gemaakt met de afwatering en om- 
zetting in beplantbare sawah van de groote Rawa 
Lakbok ten Z.O. van Bandjar, tusschen de Tji 
Tandoej en de Tji S6el in het regentschap 
Tasikmalaja, en van de Rawa Onom in het re- 
gentschap Tjiamis.Het meer Sitoe Tji Leuntja is van 
belang geworden in verband met de levering van 
electrische energie en voor irrigatiedoeleinden. 

Aan nuttige mineralen is de residentie, voor 
zoover bekend, vrij arm. Slechts sporadisch zijn de 
ertsen in gangmassa's verspreid, terwijl deze 
gangen slechts een geringe lengte schijnen te be- 
zitten (Verbeek en Fennema II, bl. 771). Zwavel 
wordt aangetroffen bij de solfatoren van den 
Wajang, den Papandajan (zwavelontginning 
„Kawah Poetih") e.a. vulkanen in het regentschap 
Bandoeng (zie WAJANG en PAPANDAJAN). 
Kalk van zeer goede kwaliteit wordt ge- brand bij 
Tagogapoe (regentschap Bandoeng), en elders, 
waar in de nabijheid van de spoorbaan goede kalk 
voorkomt. De vulkanische terreinen en oude 
meerbodems in deze residentie zijn de 
vruchtbaarste en zijn vrij dicht bevolkt, nl. de re- 
gentschappen Bandoeng, Tasikmalaja en Garoet. 

Bevolking. Over de geheele residentie wordt de 
Soendaneesche taal gesproken. 

De huizen zijn, behalve in de groote centra (re- 
gentschaps-hoofdplaatsen, gemeente Bandoeng), 
nog meerendeels op palen gebouwd； steeds meer 
ziet men echter ook steenen huizen verrijzen. In 
verband met den strijd tegen de gevreesde pest- 
ziekte, die hier begin 1929 op eenigszins uitge- 
breide schaal haar intrede deed en zich sedert meer 
en meer over de geheele residentie uitbreid- de, 
wordt op den woningbouw door do betrokken 
instanties Strenger toegezien dan vroeger (ge- 

regentschap bevolking oppervlakte in 
km2 

aantal zielen 
per km2 

waar van 

Soendaneezen Javanen 

JJandoeng .........................  1.203.288 3.254.25 3G9.7G 1.096.445 47.256 
Soemedang.........................  330.552 1.565.98 211.08 327.573 1.418 
Garoet ...............................  G70.870 3.098.20 216.54 663.705 2.G38 
rJ'asikmnIaja.......................  886.973 4.608.59 192.46 831.747 49.570 
Tjiamis ...............................  357.114 1.128.33 316.50 353.826 1.853 
Totaal (of geiniddeldc).. 3.448.797 13.655.35 257.56 3.273.296 102.735 

Voor de overige landbeschrijving wordt verwo- 
zen naar hot artikel Preanger Regentschappen (DI. 
Ill), waaraan nog het volgende kan worden 
toegevoegd. 

Behalve de Tji Tandoej, die bijna over haar 
geheele longte, on de Tjitaroeni en Tjimanoek, 
wclkc openkele deelen van geringe lengte na, voor 
klcine prauwen bevaarbaar zijn, zijii de rivieren van 
deze residentie voor de scheepvaart niet van 
beteekeniH. Van zooveel to meer belang echter zijn 
dezo rivieren voor de bevloeiing en de drainage van 
de vJakten, alsinede voor de zand-, grind- en 
steenwinning ton behoove van bouwwerken en als 
wegverhardingsmaterianl. Als echte bergstroo- men 
bevatten zij in den drogen tijd meestal be- trckkelijk 
weinig water; in den westinoesson echter zijn zij 
vaak de oorzaak van groote overstroo- iningen, 
veelal zeer tot sehade van de to velde staande padi 
e.a. gewasson. Uiteraard wordt ook vischvangst in 
de rivieren beoefend； van groote botcekenis is 
deze echter over het algemeon niet. 

ineontelijke en regentschaps bouwverordeningen, 
pestbestrijclingsvoorschrifton, woningverbetering 
(Tjiamis)). De hoofdiniddelcn van bestaan zijn de 
verbouw van rijst en tweede gewassen, o.a. mais en 
katjang tjina op sawahs, die tot op 1200 in bovon 
zee worden aangetroffen. 

Volgens de gegevens dcr laatste volkstelling 
(1930) bedragen de uitgestrektheden aan sawahs en 
droge gronden: 

regontschap opp. in kmJ sawahs droge 
gronden 

Bandoeng.. 3.254.25 725.80 1.702.84 
Soemcdang . 1.565.98 278.22 742.SS 
Garoet ... 3.098.20 412.50 1.141.77 
Tasikmalaja. 4.608.59 588.37 2.247.93 
Tjiamis... 1.128.33 189.59 858.17 
Totaal ... 13.655.35 2.194.48 6.693.59 
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Deopbrengst aan padi, het voomaamste gewas, is 
in de onderscheiden regentschappen verschil- lend. 
In het regentschap Bandoeng is de gemid- delde 
oogstproductie 30,6 pikoel droge padi per bouw ； 
deze hooge opbrengst, welke ongeveer 8 pikoel bo 
ven het Java-gemiddelde ligt, is te dan- ken aan 
gunstige bodemgesteldheid en bevloei- Ing, 
waardoor meerendeels minstens driemaal in de 2 
jaar kan worden geoogst. Opvoering van de 
productie is bovendien nog mogelijk door inten- 
sievere bestrijding van ziekten en plagen (wortel- 
rot, muizen) en door middel van plantregelingen; in 
beide richtingen is reeds veel bereikt, dank zij mede 
de bemoeiingen van den provincialen Land- 
bouwvoorlichtingsdienst, die o.m. ook het ge- bruik 
van kunstmest sterk propageert. In het regentschap 
Soemedang is de gemiddelde productie 27 pikoel 
droge padi per bouw. Da ar zijn zoowel 
bodemgesteldheid als irrigatie minder gunstig dan 
in het regentschap Bandoeng, hoewel de productie 
aan droge padi per bouw toch ook hier nog 3 pikoel 
boven het algemeen Java-ge- middclde ligt. 

Vanwege de in vele districten dichte bevolking in 
het regentschap Garoet is het grondbezit in dit 
regentschap zeer versnipperd. Vrijwel ner- gens in 
West-Java wordt de landbouw zoo inten- sief 
beoefend als hier; Garoet is de eenige streek, waar 
de cultuur van palawidja (tweede gewassen) van 
eenige beteekenis is (aardnoten, tabak); ver- der 
neemt de inheemsche theecultuur in dit re- 
gentschap een voorname plaats in onder de be- 
staansmiddelen der bevolking. Nu het afzetge- bied 
voor theeblad als gevolg van de lage wereld- prijzen 
de laatste jaren sterk ingekrompen is, hebben de 
regelingen op het gebied der thee- restrictie 
gelukkig ordenend ingegrepen, zoo- dat de 
theecultuur voor den Inlandschen planter nog 
eenigszins loonend blijft. De bereiding van groene 
thee neemt echter, tengevolge van de inkrimping 
van het afzetgebied, in betecke- nis af. 

In het regentschap Tasikmalaja bedraagt de 
gemiddelde productie per geoogste bouw droge 
padi slcchts 20.1 pikoel. Behalve evengenoemde 
ziekten en plagen heeft de aanplant hier vaak te 
lijden van bandjirs, vooral in de vlakte van Bandjar 
(zie hiervoor bij Rawa Lakbok). Het minst is de 
gemiddelde opbrengst in het regentschap Tjiamis, 
nl. J 6.9 pikoel droge padi per bouw, wellicht een 
gevolg van de onjuisto planttijden, waardoor 
ziekten en watergebrek vaak oogst- mislukkingen 
veroorzaken. 

Irrigatiedienst en Landbouwvoorlichtings- 
dienst, welke beide diensten ook in de reeds ge- 
noemde andere regentschappen nuttigen arbeid 
verrichten, hebben reeds veel bereikt om ook in 
Tjiamis den landbouwkundigen toestand te ver- 
beteren. 

Een groot deel van do bevolking in de berg- 
8treken vindt een bestaan op de talrijke erfpachts- 
perceelen, waarop voornamelijk kina, thee, rubber 
en ook wel koffie, klappers en vezelplanten 
gekweekt worden. 

De kinaondernemingen (w.o. de groote Gou- 
vernementskinaondemeining ..Tjinjiroean" op de 
P^ngaldngansche hoogvlakte, regentschap Ban-
doeng) liggen tusschen 1000 en 1800 m boven zee; 
de thee- en koffieondernemingen tusschen 300 en 
1400 m. 
Het grootste aantal en tevens de best rendee- 

rende theeondernemingen treft men aan op de reeds 
genoemde Pdngaldngansche hoogvlakto en rondom 
den Patoeha. 

Wat de kina betreft, Java is al sedert jaren het 
voomaamste kinabast-produceerende land dor 
wereld, zoowel om het hooge kinagchalte van den 
bast als wegens de uitgestrektheid der aanplan- 
tingen. Evenals t.a.v. de rubbercultuur (o.m. van 
beteekenis in de regentschappen Bandoeng, Ta- 
sikinalaja en Tjiamis) is ook, wat betreft de kina- 
cultuur, in verband met de heerschcnde crisis door 
het Gouverncment door middel van een 
licentiesysteem regelend opgetreden, waarbij beide 
cultures zeer gebaat zijn gebleken. 

De oorspronkelijke wildhoutbosschen, waarvan 
er vele ten behoeve van de Europeesche cultures 
zijn gekapt, hebben veel bruikbaar timmerhout 
geleverd, o.a. het rasamalahout, dat zeer goede 
balken oplevert voor bruggen- en huizenbouw. In 
het regentschap Soeinedang treft men nog eenige 
djatibosschen aan. De boschreserves worden, ter 
bevordering van den hydrologischcn toestand, waar 
mogelijk steeds uitgebreid door inlijving van vrije 
Gouvernements domeingronden ； vanzelf- 
sprekend zal hieraan in de nabije toekomst een 
einde komen. O.a. zijn in het regentschap Bandoeng 
practisch vrijwel alle, tot het vrije staats- domein 
behoorende, gronden reeds ontgonnen. 

Andere middelen van bestaan vindt de be vol- 
king in eenige takken van nijverheid, waarondcr de 
steeds groeiende weefindustrie (regentsehap- pen 
Bandoeng, Garoet, Tasikmalaja) de voor- naamstc 
plaats inneemt. Andere takken van nij- verheid zijn 
het vlechten van matten (tikars) in het regentschap 
Tasikmalaja, de pamienbakkerij (Garoet, 
Bandoeng), bereiding van groene theo (Garoet, 
Tasikmalaja), kerftabak (Garoetcn Bandoeng), enz. 
De eertijcis bekende batikindustrie (Tasikmalaja) is 
door de Japansche concurrentie e.a. 
omstandigheden zoo goed als verdwencn, evenals 
de voorheen van zoo groote betcckinis zijnde 
pandanhoedenindustrie van Radjaj)oioh 
(regentschap Tasikmalaja) en Pandjaloe (regent- 
schap Tjiamis), welke achteruitgang voornuine- lijk 
is too te schrijven aan de verandering van <Ic 
hoedenmode in Europa, waarheen het. grootste deel 
der hoedenproductie verzonden werd. 

Onder de middelen van bestaan moot ook ge- 
noeind worden de kunstmatige vischtecJt op sa- 
wahs, na afloop van den rijstoogst, en in vij vers, 
o.a. van goeramdh, goudvisch, tawes, nilen, tem- 
bakan en karper. Deze viscliteelt is een waar 
volksbedrijf； duizenden Inlanders zijn in het be- 
zit van vischvijvers of teelen de zoetwatcrvisch op 
sawahs bij wijze van tweede gewas na den padi-
oogst. Een gunstige factor voor deze wijzo van 
vischteelt is de ligging van de vijvers tusschen 200 
on 800 m op de hoogvlakten van Bandoeng, 
Soemedang, Ldl6s, Garoet, en Tasikmala- j&. 
Juistc cijfers kunnen voor de gehcele residen- tie 
niet nauwkeurig en volledig worden ojigegeven ； 
het aantal der vijvers loopt in de tienduizenden, de 
totale uitgestrektheid in de duizendon bouws. De 
geteelde visch dient zoowel voor eigen ver- bruik 
als voor verkoop; de opbrengst varioert van / 10.— 
tot / 100.― per jaar, al naar gelang van de grootte 
der vijvers, de hoeveclheid water, de mate van zorg, 
de soort van visch, enz. In nor- male jaren wordt er 
bijna 1 millioen kg conaump- tievisch op de diverse 
pasars in de residentie ten verkoop aangevoerd voor 
eon totale waardo van 
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ongeveer l/1 inillioen gulden； deze cijfers geven 
slechts een gedeelte weer van de totale opbrengst, 
daar veel visch niet naar de pasars wordt ver- voerd, 
maar direct in de dbsa's zelvo wordt ver- handeld. De 
zeevisschcrij is niet van beteekenis; wel van ecnige 
beteekenis is de visscherij in ri- vieren en meren, 
vooral in de ineren z.a. de Sitoe Bagendit, S. 
Pandjaloe, S. Tjiboeroej en S. Tjang- koeang. 

Wat de veeteelt betreft, de hoornveestapel tel- de 
ulto 1934 (laatste telling)： 32.108 runderen en 
141.680 karbouwen. Er waren 21.863 paarden. De 
(oude) Preanger Regentschappen waren van oudsher 
het centrum van de paardenfokkerij op Java; op 
verschillende plaatsen zijn van Gouver- 
nementswege dekhengsten (Sandelhout- en Au- 
stralische paarden) ter beschikking gesteld, ten- 
einde de kwaliteit van den paardenstapel te ver- 
beteren, waar de bevolking, tegen een gering bedrag, 
haar merries kan doen dekken. In verband met de 
malaisejaren en het toenemende gebruik van 
motortractic voor transport van menschen cn 
goederen, zijn enkele hengstenstations echter sedert 
opgeheven of tijdelijk buiten gebruik ge- steld; de 
paardenfokkerij beweegt zich den laat- sten tijd in 
dalende richting. De klein-veestapel (geiten, 
schapen, pluimgedierte, enz.) neemt ge- stadig in 
beteekenis toe. 

V e r k e c r s m i d d e 1 e n. Sinds de instelling 
van de autonome ressorten (gemeenten, provin- cien 
en regentschappen) is de toestand der wegen enorm 
verbeterd. Het particuliere autobuswezen num, 
vooral de laatste jaren, een geweldige vlucht. De 
K.N.I.L.M. cxploiteert de hichtlijn van Bandoeng 
naar Batavia v.v., terwijl de luchtverbin- ding tier 
K.L.M. naar Nederland te Bandoeng haar eindpunt 
vindt. 

G e s c h i e d e n i s. In de Rawa Lakbok en a an 
de oevers van de Tji Tandoej, in het regent- schap 
Tasikinalaja zijn eenige Hindoe-oudheden (beeldcTi 
(ui ()otten) gevonclen, welke wijzen op cen 
vroegere JI indoe-kolonisatie. Van een veel vroegcro 
period。nl. uit het Neolithicum, het jongere stcenen 
tijdperk, zijn vondsten gedaan in het rcgcntschap 
Bandoeng (steenen bijlen, werktuigen van absidiaan, 
in de buurt van Dago, z.a. pijlpunten, mesjes, enz.). 
Uit de Jatere Bron- zen- en llindoetijdperken zijn 
veel minder reston bekend. Zie verder PREANGER 
REGENTSCHAPPEN. 

B e s t u u r. Voor het bestuur tot 1 Sept. 1925 zic: 
PKEANGER REGENTSCHAPPEN. 

Bij Ind. Stb. 1925 no. 285 werd hot gewest der 
Preangcr Rcgentschappen, met ingang van 1 Sept. J 
925 opgehoven, en verdeeld in do drie af- doelingen 
(residonties) West-, Alidden- en Oost- Priangaii, 
deel uitinakende van hot gewest (eorst 
gouvernement, oven Jatcr provincie) West-Java. In 
ver ba nd met de zgn. ..herschikking" en do nieuwe 
taakverdeeling tusschen het Europeesoh en het I 
nlandsch Binnenlandsch Bestuur (1 Nov. 1931), 
welke leidde tot do vorming van grootere 
residenticB, werden met ingang van 1 Februari 1932 
(Ind. Stbl. 1931 no. 425) o.m. do voormaligo 
afcleelingen Midden- en Oost-Priangan samen- 
govoegd tot de huidige residentie Priangan. Do 
resident zetelt te Bandoeng. Op elk der re- 
gentsehaps hoofdplaatsen zijn een regent on een 
assistont-resident bescheiden. 

BANDOENG (Aanv. DI. I en DI. V of suppl. afj. 
biz. 355). Hoofdplaata van de reaidontio Pri- 

f angan der provincie West-Java, zetel van stads- 
gemeente- en regentschapsbestuur. Een gelijk- 
namige plaats, waar toenmaals de regent zijn zetel 
had, bevond zich omstreeks het begin der vo- rige 
eeuw ongeveer tien km. zuidelijker, waar men thans 
nog Dajeuh-Kolot (= oude stad) aan- treft. 

■Het tegenwoordige Bandoeng dateert van 25 
Mei 1810, op welken datum Gouverneur-Generaal 
Daendels Bandoeng stichtte. Het N.I. plakkaat- boek 
van Mr. J. A. van der Chijs, deel XVI, biz. 210 
vermeldt terzake: „De landdrost der Jacatra- „sche 
Preanger Bovenlanden bij missive hebben- ”de te 
kennen gegeven, dat hem bij zijn jongste „inspectie 
was ter oore gekomen, dat de hoofd- „negorijen 
Bandoeng en Praccamoentjang te „verre van den 
nieuwen weg" (bedoeld werd. de Groote Postweg) 
„afgelegen waren, waardoor de „werkzaamheden 
aan de postwegen als anderen „sterk kwamen te 
lijden; met voordragt mitsdien „om gedagte 
hoofdnegoryen te doen verplaatsen, „als die van 
Bandoeng naar Tjikapoendoeng en „die van 
Praccamoentjang naar -Andawadak, „welke beide 
plaatsen aan den grooten weg gele- „gen en daartoe 
zeer geschikt waren; en conside- „reerende, dat, 
behalve de voor de genoemde ver- „plaatsing 
opgegeven, plausible redenen, daartoe „tevens 
onderscheidene cultures zullen worden ,,bevorderd, 
uithoofde van de bijzondere geschikt- „heid, welke 
daarvoor de gronden hebben, die in „de environs, van 
de opgenielde, tot hoofdnego- „rijen voorgedragen 
plaatsen, gelegen zijn; is con- „form de gedane 
voordracht, besloten de hoofd- „negori)en van 
Bandoeng te doen verleggen naar „Tjikapoendoeng 
en die van Praccamoentjang „naar Andawadak, met 
autorisatie op gedagten “landdrost om hieraan te 
geven de noodige “executie." 

In den eersten tijd was het effect van die ver- 
plaatsing zeer gering. Zoo telde het plaatsje b.v. in 
184G nog slechts 9 Europeanen, 13 Chineezen, 28 
Arabieren en ruiin 11000 Inlanders. Eerst in 1862 
toen de zetel van den Resident der Preanger 
Regentschappen van Tjiandjoer naar Bandoeng word 
verplaatst, steeg het aantal inwoners aan- merkelijk 
en ging de plaats ook in belangrijkheid vooruit. Het 
eigenlijke begin van Bandoengs grooi dateert echter 
van 1884, iu welk jaar de spoorlijn Tjiandjoer-
Bandocng geopend werd. (Zio DI. V, of suppl. afl. 
biz. 355). 

Do rechtstreekscho spoorwegverbinding met 
Clicribon znl echter als gevolg van de economise he 
clepressie in do jaren na 1929 en het opko- men van 
het inotorverkeer wel nimmer nieer tot stand komon. 

Nanst een zeer goede, viermaal daagsche trein- 
verbinding met Batavia (reisduur 23/4 uur), wordt eon 
dagelijksche'luchtvaartdionst naar en van de 
hoofdplaatson van Java door de Koninklijke Ne- 
derlandsch- Indische Luchtvaart Maatschappij 
(Knilm) onclerhouden, terwijl diverse autobus- 
ondernemingen dagolijks verscheidone keeren 
verschillende trajecton naar plaatsen binnen en 
buiten het rcgentschap Bandoeng berijden. 

De spoorweg doorsnijdt de stad van Oost naar 
West, de Tjikapoendoeng in de richting Noorcl- 
Zuid. Vroeger had de stad door den aanleg langs den 
grooton postweg eon gerekten vorru; sindsdien is 
doze door gestadigo uitbreiding rnoer viorhoe- kig 
geworden. 

Bandoeng heeft zijn enormen groei te danken 
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aan verschillendo factoren, o.a. zijn ligging op de 
hoogvlakte (± 715 m) omsloten doorecn ring van 
bergen, waardoor de stad tegen hevige winden 
beschernid is, met als natuurlijk gevolg een koel 
klimaat. De gcmiddelde temperatuur is niet minder 
dan 7 graden Fahrenheit lager dan die te Batavia ； 
zij wisselt van 士 62 graden des morgens vroeg tot 
80 graden ,s middags. Tegen de stelling, dat 
Bandoeng vochtig zou zijn, zooals wel eens beweerd 
wordt, spreekt onderstaand vergelijkend overzicht: 

 gemiddelde jaar- 
lijksche regenval 

in mm 
aantal 

regendagen 
per jaar 

Bandoeng ... 1907 148 
Amsterdam... 534 181 
Soerabaia.... 1729 11G 
Batavia .... 1815 137 
Malang ..............  1981 136 
Gardet ...............  2130 151 
SoeEaljoemi... 3029 188 
Buitenzorg . 4282 231 

T.a.v. den gezondheidstoestand zij opgemerkt, 
dat de stei'fte in Batavia sedert 1919 terugliep van 59 
tot 38%0, die van Semarang van 73 tot 35%o, van 
Soerabaia van 59 tot 30%o en van Bandoeng van 25 
tot 20°/oo, waaruit blijkt, dat van de vier grootste 
steden op Java de hygieni- sche toestand zeer 
verbeterde, en Bandoeng, voor wat de geringheid 
van het sterftecijfer be- treft, aan de spits staat. 
Verder vormen de mooie omstreken, waarheen zeer 
goede, veelal geasphal- teerde wegen voeren, een 
groote attractie, terwijl de hygienische stadsbouw 
ook het zijne tot den groei bijdraagt. 

Een fraaie, logische stadsaanleg in de nieuwere 
wijken, de keurige kampoengbouw, de gezellige, 
Europeesch-aandoende winkelstraten der binnen- 
stad, de gezondheidstoestand (goede waterlei- ding), 
de zeer vele scholen op aUerlei gebied, de talrijke 
hotels en amusementsgelegenheden, enz. hebben 
Bandoengs bloei bevorderd en doen zulks nog 
steeds. De groote bevolkingsaanwas wijst daarop, 
nl. 

Jaar (1 
Jan.) 

Europe- 
anen Chineezen Inlanders Totaal 

1920.. 9.370 
1 

nog nietgeregistreerd 90273 
1925.. 15.695 12.590 J 05.263 J 

33.548 1930.. I8J43 15.072 123.734 156.949 
1936.. 22.226 19.290 142.273 >) 183.789 

Sedert 1 April 1906 (Ind. Stb. 1906 no. 121) is 
Bandoeng een administratief zelfstandige ge- 
meente geworden. De Assiatent- Resident van 
Bandoeng, hoofd van plaatselijk bestuur, bleef tot ] 
Juli 1917 voorzitter van den gemeenteraad, op 
welken datum Bandoeng zijn eersten burge- meester 
kreeg (Ind. Stb. 1917 nos. 243 en 244). 

Zooals uit de bovenstaande bevolkingscijfers 
blykt, is de groei van Bandoeng vooral sedertdien 

】)Excl, 土 J 2000 inwonende bedienden en 
gekazerneerde militairen. 

zeer sterk geworden/ Groote terreinen zijn bouw-Z 
klaar gemaakt en yborzicn van wegen, assainee- 
ring, waterleiding, straatverlichting, pleinen en 
parken, volgens een van te voren opgemaakt uit- 
breidingsplan； het geineentelijke grondbedrijf 
heeft dit alles op weinig kostbare wijze mogelijk 
gemaakt, terwijl grondspeculatie op eenigszins 
belangrijke schaal daardoor is voorkomen. De wijze 
van uitgifte en de grondprijzen, welke zijn 
vastgesteld in verband met den aard der bebou- 
wing, alsmede de aantrekkelijke betalingsvoor- 
waarden hebben den woningbouw dan ook sterk 
gestimuleerd. De belangrijkheid van het in 1916 
opgerichte gemeentelijke grondbedrijf moge 
tenslottc spreken uit de volgende cijfers. Aan 
afkoop van gronden, hoofdzakelijk van de in- 
landsche bevolking, werd in de jaren 1917 tot en met 
1930 uitgegeven cen bedrag van / 4.750.000, aan 
wegen en werken / 3.850.000; totaal werd 
uitgegeven ruim 11 millioen gulden, waartegen- 
over een bate stond van ± 8 millioen uit verkoop van 
bouwgronden (土 2000 perceelen). 
Nieuw-Bandoeng is in verschillendo wijken- plans 

van het grondbedrijf verdeeld, waar talrijke 
woonhuizen in den modernen Indischen trant zijn 
verrezen en waarvan o.m. vermelding ver- dienen de 
Archipelwijk, de Schilderswijk, de Zec- heldenwyk, de 
Professorenwijk, de Oranjewijk, Ke bon Djamboe en 
Karees. 

Van de bezienswaardigheden dienen te worden 
genoemd het Bandoengsch Zoologisch Park, het 
Jubileuinpark (en diverse andere mooie stads- parken), 
de musea van den Dienst van den Mijnbouw 
(Geologisch museum) en van den Post- Telegraaf- en 
Telefoondienst, zoomede de Cen- trale 
Gouvernements-Vischkweekerij. 

Vooral op het onderwijsgebied is Bandoeng be- 
voorrecht. Daar is in de eerste plaats de Tcchni- sche 
Hoogeschool, op welks terrein zich bevindcji 
laboratoria voor onderzoek van bouwstoffen, op het 
gebied van de technischo hygiene, enz. Naast de 
lioogeschool aJs inlcllectueel iniddclpunt dienen, als 
zich evencens op wetenschappelijk terrein (studie, 
excursies, Jezingen) bewegend, te worden genoemd de 
Sterrenkundige Verecniging, de Natuurkundige 
Vereeniging en het Koninklijk Instituut van 
Ingonieurs. 

Naast de H.B.S. met 5-jarigen curs us (de aan 
leerlingen volkrijkste van Ned. Jndic) en ecn 
ChristeJijk Lyceum, verdienen nog vermelding een 
H.B.S. voor meisjes van de Zusters Ursulinen (St. 
Angela-schooJ), de Technische School, (Dick de 
Hoogschool), do GemeenteJijke Ambacht- school, de 
Open bare HollaiKlsch-J nlandsche KweekschooJ 
(voor Jnl. onderwijzers), waaraan is verbondon een 
cursus voor opleiding tot hoofcl- onderwijzer(de 
vroegere Norinaalschool ter voor- bereiding tot het 
examen van hoofdonderwij- zer(es) en de idem 
IIoogere Kweekschool voor Inlandsche onderwijzers 
zijn sedert opgeheven), een groote Kweekschool van 
het IndoJCuro- peesch verbond (annex 
hoofdactecursus) voor Eur. ondcrwijzers, verdcr open 
bare en particu- liere mulo- en lagere scholen, 
JlolJandsch-In- landsche scholen, enz. Naast een 
school voor blin- den client ook zeker het Doofstom 
meninstitu ut niet in deze lange, zij het nog zeer 
onvolledigo lijst te ontbreken. Op I Januari 1931 telde 
Bandoeng 116 scholen; sedert is dat aantal, door de 
oprichting van diverse particuliere scholen voor 
hooger, mulo en lager onderwijs nog aanzienlijk 
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vermcerderd. De Opleidingsschool voor Inland- 
scho Ainbtenaren is echter sedert opgeheven en 
samengesinolten met de gelijke inrichting te Ma- 
gelang.__ " 

aast het gemeentelijke Juliana-Ziekenhuis treft 
men verdcr nog eenige grootere particuliere 
ziekeninrichtingen aan, z.a. het R. K. St. Borro- 
meus-Ziekenhuis, het Zendingshospitaal Immanuel, 
enz. 

Van een andere nuttige instelling op sociaal- 
maatschappelijk gebied, het Leger des Heils, zyn het 
Territoriaal Hoofdkwartier en de Kweek- 
school voor Officieren van het Leger des Heils te 
Bandoeng gevestigd. 

Behalve de Textielinrichting van de afd. Nij- 
verheid van het Departement van Economische 
Zaken bevinden zich te Bandoeng eveneens de 
onder dit departement ressorteerende Dienst van het 
Ykwezen en het Keramisch Laboratorium. 

Bronnen： Zie het artikel in DI. V en verder: 
N.I. Plakaatboek van Mr. J. A. v. d. Chijs, dl. XVI, pag. 
210; Gemeente Bandoeng, Dienst van het Grondbedrijf, 

1931; 3Iooi Bandoeng, Maand- X blad van de 
Vereeniging Bandoeng Vooruit, "/^jaargangen 1934-

1936; Bandoeng, 190G/193J, / Officieele Ju bileu 
muitgave ter gelegenheid van 

het 25-jarig bestaan van de Gemeente Bandoeng 
op 1 April 1931. 

BANDOENG (Aanv. DI. I). Hoogvlakte of pla- 
teau tusschen 650 en 680 m boven den zeespiegel, 
bodem van een voormalig ineer, dat is leeggeloo- 
pen door de kloof van de Tji Taroem. De meest- 
bekendc, terzake bestaande legende spreekt van 
cen vorst van Gtiloeh, Sri Painckas geheeten, 
wiens dochter, Njai DajangSoembi, een zoon had, 
Sangkoeriang genaamd, een voortreffelijk jager. 
Na een twist met zyn moedcr, zoo luidt het ver- 
haal, verliet Sangkoeriang zijn huis, zwierf over 
Java rond met een grooten aanhang, doch keerde 
tenslottc terug naar zijn nioeder, die inmiddels 
bij dcu vorst van Galoeh in ongenade was ge- 
vaJlen, zonder dat zij elkander Jierkenden. Ver- 
lie fd op clkaar geworden — Naji Dajang Soembi 
had nog nicts van haar vroegere schoonheid in- 
geboet —, verloofden zij zich, Toen echter de 
moeder tenslotte Sangkoeriang aan een oude 
hoofdwondc als haar zoon herkendc, trachtte zij, 
door schaamte on angst duartoo gedreven, door 
list het aanHtaande huwcJijk to verhindcron; zij 
eischto nl. dut Sangkoeriang in den nacht v66r 
het huwelijk een dam zou bouwen in de Tji Ta- 
roein, waardoor do hoogvlakte van Bandoeng 
onder water zou loopen. Geholpen door zijn le- 
gioenen dewata's aclitte Sangkoeriang zich in 
staat aim den blijkbaar onmogclijken eisch wel te 
kumien vokloou; na het leggen van oen dam in 
het sniaisto gedeelte van de Tji Taroem-kloof 
werd dicn cigen nacht de iioogvlakte in een ineer 
herHchapen on Sangkoeriang inaakte zich gereed 
in ccn geweldigo prauw zijn bruid te gaanafhulen; 
het gebed van doze laatstc om haar in dezen nood 
to hulp to koincn were! verhoord, en de dam were! 
door hot water ondermijncl; tor plaatso vormde 
zich do zgn. Sanghiang Tjikoro en het meer liep 
leeg. Do prau w kantelde daardoor om, en Sang- 
kooriang on de zijnen kwamen jaiumerlijk in de 
golvcn om. De omgekantelde prauw veranderdo 
in den bekendon vulkaan Tangkoeban.. Prghop 
(Soond. letterlijk omgekeerde prauw). Njai Da- 
j a ng Soembi, die alles wat er gobeurd was, had go- 
zien, sprong van den berg naar beneden en we rd 

met haar zoon in den dood vereenigd; daar door 
ontstond ter plaatse de krater Kawah Ratoe. 
" Het geologisch onderzoek heeft aangetoond, dat 
inderdaad de oude loop van de Tji Taroem, waar haar 
bed het smalst is, wijl zij door een heuvelrug 
heenbreekt door de geweldige turfbrecciestroo- men 
van den Tangkoeban Prahoe, wellieht in een nacht 
were! afgedamd. 

In den westmoesson treedt, na aanhoudende 
regens, de Tji Taroem vaak buiten haar oevers, 
daarbij dikwerf veel schade aan het op de, dan 
overstroomde, sawahs staande rijstgewas toe- 
brengende. 

De hoogvlakten van Bandoeng en Tjililin heb- 
ben ongetwijfeld deel uitgemaakt van hetzelfde meer
； de hoogte der beide vlakten en van de grens der 
meerafzettingen met het oudere ge- bergte is in beide 
deelen volmaakt gelijk. Alhoe- wel de 
meerafzettingen van wat geringer vrucht- baarheid 
zijn dan de vulkaanhellingen, zoodat de meeste 
sawahs in de vlakte, ondanks voldoende bevloeiing, 
meestal maar een rijstoogst per jaar leveren, zoo 
kwam hongersnood onder de vrij dichte, steeds 
wassende, tamelijk welvarende be- volking sedert 
menschenheugenis niet voor. 

Door haar hooge ligging en betrekkelijk koel 
klimaat onderscheidt de hoogvlakte zich in gun- 
stigen zin van de warme kuststreken； op de nog 
koelere berghellingen langs de randen bouwden vele 
Europeanen zich een “optrekje" en verrezen hotels, 
pensions en zgn. „bungalows,' (Pengald- ngan, 
Ldmbang). 

Litleratuur： Verbeek en Fennema II, 757 e.v.； 
Ch. E. Stehn en J. H. F. Umbgrove, B^jdrage.tot de 
geologic der vlakte van Bandoeng,--Tijdschr. Kon. 
Ned. Aardr. Gen., 2de Serie,-dl. XLVI-afl.- 3, Leiden 
1929; Dienst v. d. Mijnb. in N.I. 1934, Geologische 
kaart van Java, Toelichting bij blad 36 (Bandoeng) 
door Dr. R. W. van Beinmelen en Ing. J. Szemian. 

BANDOENG (Aanv. DL I). Regentschap van de 
residentie Priangan, met gelijknamige hoofd- plaats, 
tevens hoofdplaats van genoemde residentie. Het 
regentschap wordt ten N. begrensd door de 
regentschappen Krawang en Soemedang，一ten 0. 
door de regentschappen Soemedang en Garoet,. ten 
Z. door de regontschappen Garoet en Tjian- djoor, en 
ten VV. door do rcgontschappen_Speka-_. boemi en 
Tjiandjoer. Het noordelijk deel wordt gevormd door 
do hoogvlakte van Bandoeng, aan de noordzijde 
begronsd door den kam van hot Bocrangrang- cn 
Tangkoebanprahoegebergte en den Boekit-
Toenggoel, terwyl het zuidelijk deel zeer bergachtig 
is en gevormd wordt door de noor- delijko hcllingen 
van de bergen (G. Patoeha, G. Malabar), die de 
zuidzijde van de hoogvlakte be- grenzen. Naast do 
cigonlijke hoogvlakte van Bandoeng treft mon nog 
verschillonde andere, kleine- re plateau's aan, 
waarvan de voornaainste zijn die van Tjililin, 
Ldmbang en Pengaldngun. 

Het regontschap heeft een oppervlakte van 
3.254.25 km3 on is administratief ondcrverdeeld in 
10 districtcn, nl. Bandoeng, Tjimahi, Ldmbang, 
Tjikalongwdtan, Tjililin, Soroang, Bandjaran, 
Tjiparaj, Tjitjaldngka en Oedjocngbroeng. Het 
regontschap tolde in 1935 271 ddsa's. Volgens do 
gegovons der volkstelling 1930 bedroeg het zielen- 
tal in totaal 1203.287, waarvan 25.211 Europeanen 
en 23.703 Chineezen en andero Vreemde 
Oosterlingen. Sedert do volkstelling 1920 (totaal 
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960.031 zielen) nam de bevolking met ongeveer 
25% toe. 

De regentschapsraad, ingesteld bij Ind. Stb. 1925 
no. 388, telt 35 ledcn, t.w. 10 Europeanen, 23 
Inlanders en 2 Vreemde Oosterlingen (Chinee- 

Afzonderlijk te noeinen industrieen zijn de 
papierfabriek te Padalarang en de vele machinaal en 
met de hand ge3reven~weverijen, vnl. in de 
districten Tjiparaj (vooral onderdistrictshoofd- 
plaats Madjalaja), Bandjaran, Tjitjaldngka en 
Oedjoengbroeng. 

Naast den rijstbouw worden als de voornaam- ste 
cultures gedreven de theecultuur en de kina- cultuur. 
Er zijn zeer groote, bekende cultuuron- 
dernemingen, vooral in het Z. van het regentschap 
tegen de hellingen van den G. Patoeha en G. 
Malabar, w.o. de bekende Gouvcrnements- 
kinaonderneming Tjinjiroean. Het Landswater- 
krachtbedrijf, ter opwekking van electrischeener- 
gie, heeft centrales te Dajeuhkolot, Plengan en 
Lamadjan, alle gelegen op de Bandoengsche hoog- 
vlakte. Op de zuidelijke hellingen van de Tang- 
koebanprahoe ligt de Bosschasterrenwacht. Ver-
melding verdient tenslotte, dat naast het radio- 
ontvangstation te Rantjadkdk de voor geheel Indie 
van zooveel gewicht zynde radio-zendsta- tions 
JIalabar Tjililin, Tjiminde en Dajeuhkolot, zich 
mede in het regentschap Bandoeng be- vinden. 

BANDOENG (Aanv. DL I). District van het 
gelijknamige regentschap, residentie Priangan, met 
een oppervlakte van 70.63 kin2. Het district telde in 
1935 20 ddsa*s. Voor 1911 heette (lit district 
Oedjoengbroengkoelon (zie Ind. Stb. 1911 no. 622). 
Het is onderverdeeld in de onderdistric- ten 
Bandoeng en Bodjongloa. Aantal zielen 
(volkstelling 1930): 214.141, waarvan J 9.263 Eu- 
ropeanen en 17.442 Chineezen en andere Vreemde 
Oosterlingen. 

Het district Bandoeng (buiten de stadsge- 
meente van dien naam) is het dichtst bevolkte van 
geheel West-Java/" 
羽 TANGKOEBAN PRAHOK (Aanv. DI. TV). Deze 
vlak ten Noorden van Bandoeng (residentie 
Priangan), langzaam uit het 
baHg opstygende vulkaan. waarvan de-top echter in 
het regentschap Krawang (residentie Batavia) is 
gelegen, toont, van de Bandoeng*zijde (zuid- zijde) 
gezien, een lange rechte kamlijn met a an de 
westzijde een kleine verhevenheid. Tangkoe- ban 
Prahoc beteekent omgekeerde prauw; zie bij 
BANDOENG, hoogvlakte. Het kratercomplex 
bestaat uit 2 hoofdkraters, de kawah Ratoe en de 
kawah Oepas, met diverse kratervelden. Verbeek en 
Fennema JI, (1896) 735, 736 spreken van vier 
kraters, nagenoeg op 66n lijn liggende, waarvan de 
uiterste ruim 2 km uiteen liggen. Sindsdien is 
tengevolge van eruplies de toestand weer aan- 
merkelijk verandcrd, terwijl nauwkeuriger me- 
tingen beteregegevens vcrschaften dan t.a.p. ver-
meld. Volgens Dr. Ch. E. Stehn (Tangkoeban 
Prahoe, Fourth Pacific Science Congress, Java 1929) 
kunnen naar tijdsorde van hun ontstaan de volgende 
kraterranden en kraters (in de rich- ting 0. W.) 
worden onderscheiden: 

I. Panggoejangan Badak-krater; 
II. de oudste kraterrand van de kawah Oepas; 
III. een jongere kraterrand van de kawah Oe- 

pas; 
IV. de oudste rand van de kawah Ratoe; 

V. de jongsto rand van de kawah Oepas; 
VI. een jongere rand van de kawah Ratoe; 
VII. kawah Baroe (1896); 

VIII, de jongsterand van dekawah Ratoe(1910); 
IX. Het eruptiepunt van 1926 (kawah Ecoma). 

Voorts zijn op de oostflank van de kawah Ratoe 
aanwezig: 

X. kawah Djoerig; 
XI. kawah Do mas, kawah Badak, kawah 

Djarian ； 
XII. de “doodenvallei" van de kawah Siloe- 

man. 
De oudste krater, de Panggoejangan Badak 

(badplaats van den badak, neushoorn,) 2005 m, is 
feitelijk niet meet dan een klein moeras, dat in den 
regentijd afwatert naar het Zuiden door het riviertje 
de Tjihideung. 

De kawah Ratoe en de kawah Oepas, verreweg 
de bekendste van aHe, vonnen een geweldigcn 
dubbelen kraterkoik, gescheiden door een aan beide 
zijden vrij steil afdalenden rug. 

De wal rondom de kawah Oepas heeft een straal 
van 600 m (behalve aan de kawah Ratoe- zijde) en 
is van 2000-2084 m hoog. De bodem van dezen 
krater ligt op 1788 in hoogte. Aan de oost- zijde 
grenst deze krater aan de kawah Ratoe, daarvan 
gescheiden door een 土 80 in hoogen wand, den 
reeds hierboven genoemden scheidings- rug. T.a.v. 
dien rug leest men op biz. 97 van de „Gids van 
Bandoeng en Midden-Priangan>, door S. A. Reitsnia 
en W. II. Hoogland, Bandoeng ]927 ： ,,1'usschen 
beide kraters ligt een sinalJe rug, „waarlangs kan 
worden afgedaald. Deze weg is „o.a. door De Wilde 
in zijn, in J 830 uitgegeven „boek „De Preanger 
Regentschappen" beschre- „ven. Als men weet, dat 
De Wilde den tocht naar „clen Prahoe in 1815 
maakte, dan blijkt daaniit „wel, dat het verhaal, dat 
de rug in 182!) ont- „stond, onjuist moot zijn. 
Horsfieki, dit: den „Tangkoeban Prahoe in 1804 
besteeg, spreekt ,,echter van 66n grooten krater, dien 
1)ij aan- schouwde; vermoedelijk is de dam 
tusschen ,,1804 cn J8J5 opgeworpen**. 

De wal rondom de nicer genoenide kawah Ratoe 
heeft een straal van 350 in ci)cen lioogtc van 1790-
1880 m, de bodem iigt op IV22% m hoogte, d.i. 00 
m lager dan die van de kuwah Oepas. Deze twee 
groote kraters zijn de door do vele touristen 
jneestbezochte. Een zeer goede geasphalteerde 
autoweg, de zgn. „Hoogland-weg** (genoeind naar 
den oprichter van de vereeniging „Bandoeng 
Vooruit", tevens promotor van dezen weg), 29 km 
lang, voert den automobilist in minder dan 1 uur tijd 
van Bandoeng tot aan den rand van de kawah Ratoe; 
het Jaatste gedeelte loopt geheel door oerwoud. 

De kawah Oepas (gifkolk) bevatte oorspronke- 
lijk een meertje met lichtgroen water, dat echter nu 
steeds door jniddcl van een Jeiding tot bij de 
observatiepost van het Vulcanologisch Onder- zoek 
wordt afgovoerd, waar het water langs de 
berghelJing verdwijnt. 

De bodein van kawah Ratoe (vorstelijke krater, 
vgl. de legende van de Bandoengsche hoogvlakte 
terzake； zie bij BANDOENG, hoogvlakte), die in 
1910 een sterke eruptie vertoonde, is in den 
regentijd inin of meer bedekt met groenachtig 
troebel water en heeft een putvormige inzinking, de 
kawah Econia, in 1926 bij een stoom-eruptio 
ontstaan. Aan den voet van de n.w.-helling van den 
krater is de bodem geel gekleurd door zwa- 
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velafscheiding en ontwijkende dampen； in deze 
omgeving kwamen in Juni 1924 drie H.B.S.-leer- 
lingen tengevolge van stikgassen, die so ms ook op 
verscheidene, door waarschuwingsbordjes aan- 
gewezen plaatsen elders op de hellingen van den 
Tangkoeban Prahoe (stikvalleien) voorkomen, om 
het Icven. Een monument ter herinnering aan dit 
fcit, op den rand van de kawah Ratoe opge- richt, 
dient tevens ter waarschuwing van hen, die zonder 
voorafgaande informaties in de kraters mochten 
willen afdalen. Voor de genoemde uit- barsting van 
7 April 1910 zie men de met fraaie photo's verluchte 
publicatie in het Jaarverslag 1910, Pl. XII bl. 63 van 
den Topogr. Dienst; zie idem Douglas in Jaarboek 
Mijnw. 19J 0, biz. 80. In Juli 1913 vertoonde deze 
krater wederom een ver- hoogde werking, zonder 
dat het echter tot een bepaaldc uitbarsting kwam (zie 
Brouwer in Tijd- schr. Aardr. Gen, 1913, biz. 782). 

Ten Westen van de kawah Oepas stroomt voort- 
durend de tengevolge van een eruptie in Mei 1896 
ontstane kawah Baroe. Reeds sedert September 
1895 was in de kawah Oepas meer activi- teit 
opgemerkt (zie rapport Fennema, gepubl. in Jaarb. 
Mijnw. 1910, biz. 74). 

Aan de bui ten helling van den berg, aan de oost- 
zijde, ligt de kawah Domas, — die nog vele , (domas 
= 800) sterk werkende solfatoren be vat —,welke 
krater pas in den laatsten tijd, door de zorgen van de 
reeds genoemde Vereeniging ,,Ban- doeng Vooruit" 
voor touristen beter bereikbaar, en daardoor nicer 
bekend geworden is (vgl. Ver- beek en Fcnneina 
11,735, 736). Een uitvoerige geo- logische bcschrij 
ving t.a.v. den Tangkoeban Prahoe is te vinden bij 
Vcrbeek en Fennern a II, 734, c.v., die tevens op 
verschillcnde punten de op vat- tingen van Junghuhn 
(Java II, 47) bestrijdt; deze laatste besclirijfl <lc cru 
pties van 1829 en 1846. 

T.a.v. de vegetatie (o.m. boschbessen (Vacci- 
nium varingiifolium), kratervaren(Pleopeltisfeei; 
Polypodia in vtilcanicum), kratervijg (Ficus diver- 
sifoliu) enz.) zie men o.a. ..Tangkoeban Prahoo 
(Botany)" bij Or. W. M. Docters van Leeuwen 
(Fourth Pacific Science Congress Java 1929). 

Op de helliiigeii van de Tangkoeban Prahoe 
komen thee- en kinaaanplantingen voor. 

Literatuur： Junghuhn, Java (1854) II, 47; Ver- 
beek en Fennema 11, 734, e.v. ； Taverne, Vulkaan- 
Htudien oj> Java, Vulkanologische Mededeelingen No. 7, *s 
Gravenhage 1926; Stohn^ea Umbgrove, •,■Bijdragc tot de 
geologic der vlakte van Bandoeng, Tijd«chr. Koi. Ned. 
Aardr. Gen. 2c. Serie, dl. / XLV1, afJ. 3, Leiden J 929； Ch. 
E. Stehn, Tangkoeban Prahoe. Fourth Science Congress Ex-
cursion, B. 3, 1929; Geologische kaart van Java, Toelicliting 
bij bind 36 (Bandoeng) door J)r. R. W. van Bcm melon on 
Ing. J. Szemian (Djenst van .0 don Mijnbouw in Ned. Indie, 
1934),, / 估公？ WAJANG-WINDOE (Aanv. DlflV). Vulka- 
fiisch gcl»ergte, zich verheffend tusschen do hoogvlakten 
van Pcngal6ngan on Lodaja, regent- scha() Bandoeng, 
rcsidentie Priangan, met de Goenoeng Bcdil decl uitma 
kende van eon on den, meor dan 6 kin wijden, naar hot 
Westen geopon- clen ringwal; op don oostrand van dion 
ringwal verrijzon deze beide stoile, jongere twecling- 
eruptiekogels, de G. Kawah Wajaug (met zijn fumarolon 
Kawah Seeing)； verdcr de Kawah Ma- npek, wftaruit heeto 
dampen ontsnappen; het zuursinakende water wordt 
afgevoerd langs do Tjikdsdd (kesdd = wrang)) en de 土 2 km 
zuide- 

lyk daarvan gclegen G. Kawah Windoe met de 
Kawah Bodas aan de z.w.-helling； deze vertoont 
evenals de Kawah Windoe, geen vulkanische wer- 
king meer. Meer z.w.-lijk ontspringen nog enkele 
war me bronnen. Hoogte G. Kawah Wajang en id. G. 
Kawah Windoe reap. 2181 en 2110 m. Literatuurx 
Junghuhn II, 69, 82 e.v.; Verbeck en Fennema II 703-
705； J. Groneman, Dagboek 232; Not. Bat. Gen. 
XXV, 1887, 113; Jaarboek Topogr. Dienst 1923; J. 
K. Schuitenvoerder, De Waj ang- Wi ndoe 
vulkaan^/* 

TJAKRABOEWANA (Aarfv： Dl. IV). Deze, op 
de grens van de residenties Priangan en Cheribon 
gelegen, onwerkzame vulkaan heeft een kruin, be- 
staande uit een ringwal met een straal van 1450 m, 
waarvan het noordelijke gedeelto vrij goed is 
bewaard gebleven. Van O. naar W. vindt men langs 
dien wal de toppen Tjakraboewana (1720 m), 
Pangangingan (1700 m) en Sangiang peuteuj (1620 
ni). De buitenhelling van genoemden ringwal heeft 
een rnooi, ontwikkeld vulkaanprofiel. De zuidzyde 
van den wal vertoont een diepe kloof, waarnaast een 
jongere eruptiekegel, de Bongoeng, zich verheft, 
ontstaan door verplaat- sing van het eruptiepunt van 
den Tjakraboewana. Onge veer in het midden van 
den grooten ringwal verheft zich een nog jonger 
eruptiepunt, de Tja- krawati, een vlakke kegel, 
waarvan de kleine ringwal naar het/.O. geopend is. 
(Verbeek en Fennern a II, 712). 

TILOE (GOENOENG). Niet actieve vulkaan in 
het regentschap Bandoeng, residentie Priangan, zoo 
genoenid omdat men, uit het Noorden ko- inende, 
drie toppen naast elkander ziet (tiloe = drie); de twee 
uiterste inaken deel uit van een ringwal met een straal 
van 1450 n】，terwijl de middelste, hoogste top 
(2040 m) binnen dien ringwal oprijat. (Verbeek en 
Fennema II, 724)；，： 

MALABAR (Aanv. Dl. II). Onwerkzame vuE 
kaan in het regentschap Bandoeng, residentie 
Priangan, midden over welken de grens loopt 
tusschen de districten Bandjaran en Tjiparaj van 
genoemd regentschap. Op de zwaar beboschto 
heHingen van den Malabar treft men naast groote 
kinaondernemingen de Gouvernenients-kinaon- 
derneming Tjinjiroeanaan, wellicht de grootste kina 
plan tago van de wereld, in 1855 door Junghuhn 
aangelegd. In een kloof van dezen vulkaan is hot 
wercldbckonde rndiozondstation Malabar gobouwd. 
Peautotocht om den Malabar (uitzicht- koepel „ Res 
mi Tingal", ongeveer halvcrwege) geniet bij 
touristen verdionde vermaardheid oin zijn velc fraaie 
uitzichten. 

PATENGAN (TELAGA) (Aanv. Dl. III). Zeer 
fraai, te midden van zwaar bosch en thee- en kina- 
tuinon, op de w. helling van den Patoeha (regent-
schap Bandoeng, residentie Priangan) gelegen berg 
nicer op 1575 m hoogto, van onregelmatig 
vierkanten vorm; de oppervlakte bedraagt 土 3/< 
km2. Het meer heeft geen zichtbare afwatering en 
wordt gevoed door de omringende berghellin- gen; 
het overtollige water verdwijnt onder do lavabrokken 
aan den westelijken oever. In het nieer ligt een klein 
eilandje; op het in het meer uitstekende 
schiereilandjc woondo eons (1857) Junghuhn in een 
eenvoudige berghut. Het meer is natuurinonumcnt; 
aan zijn oevora wordt door de jeugd vaak 
gekampccrd. 

Literatuurx Junghuhn I, 546, 547; Verbeek en 
Fennema II, 710; Dr. Groneinan, Dagboek 190; id. 
Bladen, 169; Jaarversl. Top. Dienst 1916, 235. 
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PADALARANG. Onderdistrictshoofdplaats van 
het district Tjimahi, regentschap Bandoeng der 
residentie Priangan, provincie West-Java. Vooral 
bekend door de aanwezigheid van een groote 
pajpierfabriek en het militaire Remonte- depot.y^ 

OEDJOENGBROENG (Aanv. DI. HI). District 
met gelijknamige hoofdplaats, van het regent- schap 
Bandoeng der residentie Priangan, 11 km ten Oosten 
van Bandoeng gelegen, met een opper- vlakte van 
222.52 km2； het district telt (1935) 25 dBsa's. Het 
is onderverdeeld'in de onderdistricten 
Oedjoengbroeng, Boewah-batoe en Tjitjadas. Aantal 
zielen (1930): 117.757. 

Te Soekamiskin, aan den wcg Bandoeng-Oe- 
djoengbroeng, bevindt zich de „Strafgcvangenis 
Soekamiskin*' (voor zgn. mannelijke ontwikkel- 
den)/ 

TJIPARAJ (Aanv. DI. IV). District met gelijk-
namige hoofdplaats van het regentschap Bandoeng, 
residentie Priangan, met een oppervlakte van 393.33 
km2; het telt (1935): 27 d也sa's, Aantal zielen (1930)
： 119.1G1. 

Het is onderverdceld in 3 onderdistricten, nl. 
Tjiparaj, Madjalaja (weverijen) en Patj6t (thee- 
ondernemingen). 

LfeMBANG (Aanv. DL II). District van het re-
gentschap Bandoeng, residentie Priangan, met een 
oppervlakte van 224.89 km*. Het district telde in 
1935 22 ddsa's. Het is onderverdeeld in de 
onderdistricten Lembang, Tjipaganti en Tjisa- roea. 
Aantal zielen (1930)： 99.170, w.o. 1.035 Eu- 
ropeanen. 

In het district komen vele groote en kleine 
melkerijen voor, die voornamelijk Bandoeng, 
Ldmbang en Tjimahi van melk voorzien夕 

TJIKALONG-WfiTAN (Aanv. DI. IV)fDistrict, 
met gelijknamige hoofdplaats. van het regentschap 
Bandoeng, residentie Priangan, met een oppervlakte 
van 341.89 km2; aantal d^sa,s (1935)： H.Aantal 
zielen (1930): 67.719. Het is onderverdeeld in de 
onderdistricten Tjikalong- w6tan, Tjipeundeuj en 
Tjipatat. In het district zijn enkele 
theeondernemingen gelegc】*' 

TJILILIN (Aanv. DI. IV). District met gelijk-
namige hoofdplaats van het regentschap Bandoeng, 
residentie Priangan, met een oppervlakte van 592.42 
km1. Aantal zielen (1930): 124.336. Aantal desa^ 
(1935)： 33. Het is onderverdeeld in de districten 
TjiJilin, Sindangkerta en Goenoeng- haloe/ 

PENGALfiNGAN (Aanv. DI. III). Hoofdplaats 
van het gelijknamige onderdistrict, district Ban-
doeng, residentie Priangan, 54 km ten Zuiden van 
Bandoeng en door een mooien autoweg met 
laatstgenoemde plants verbonden. De hoogte va- 
rieert van 1400 tot 1550 m boven de zee. Er zijn te 
Pengaldngan en omgcving kina- en theeonder- 
nemingen, w.o. zeer groote, o.n). de Gouverne- 
ments kinaonderneming “Tjinjiroean", verder enkele 
melkbedrijven, die hun melk voornamelijk afvoeren 
naar Bandoeng. Vanwege het natuur- schoon der 
omgeving, de fraaie wandelingen en groote tochten, 
die men van Pengaldngan uit kan maken, gepaard 
aan het heerlijk koele klimaat, heeft de plaats vooral 
in de laatste jaren meer be- kendheid gekregen als 
herstellings- en vaeantie- oord; als gevolg daarvan 
verrezen vele hotels, villa's en bungalows; het laat 
zich aanzien, dat de be bo u wing van Pengaldngan 
zich nog verder zal uitbreiden, Het meer van 
Tjileuntja, — met hotel 

aan den oever — dichtbij Pengaldngan gelegen, en het warme-
bronbad Tjipanas behooren o.m. tot de attracties der plaats. 

BANDJARAN (Aanv. DI. I). District (met ge- ' 、： ", 
lijknamige hoofdplaats) van het regentschap Bandoeng, 
residentie Priangan, met een oppervlakte van434.62km2 en een 
zielental van 120.268 (1930). Het telt (] 935) 33 ddsa's. Het is 
onderverdeeld in de onderdistricten Bandjaran (weverijen), Pe- 
ngaldngan (theeondernemingen, hotels en bungalows) on 
Pameungpeuk. Tc Lamadjan en Ple- ngan zijn groote centrales 
van het Landswater- krachtbedrijf. In een kloof van den G. 
Malabar bevindt zich het bekende radio-zendstation van dien 
naam. 

LEMBANG (Aanv. DI. II). Districtshoofd- plaVits van het 
gelijknamige district, regentschap Bandoeng, residentie 
Priangan, vroeger hoofdplaats van het toenmalige district 
Oedjoeng- broeng-koelon, gelegcn 16 km ten Noorden van 
Bandoeng, op de zuidelijke helling van den Tang- koeban 
Prahoe, wiens kraters — dank zij de Vereeniging „Bandoeng 
Vooruit" — per auto ge- makkelijk bereikbaar zijn. De war me 
niinerale bron, Mirabaja geheeten, welke op ongeveer 6 km 
van de plaats gelegen is, wordt geexploiteerd door het 
regentschap Bandoeng. Door haar hooge Jigging (ruim 1200 
m), gezond klimaat cn mooie omgeving zijn deze plaats en 
omstreken tot een touristenoord geworden ； hotels en 
bungalows treft men in en bij Lombang in vrij grooten getale 
aan. Vermelding verdienen verder nog de talrijke, grootere en 
kleinere melkerijen, die ook Bandoeng van de noodige melk 
voorzien. Deze plaats heeft electrisph lieht (Gebeo) cn een 
regentscJiapswater- leiding. 

TJITJALfiNGKA (Aanv. DJ. IV). District met. 
geJijknamige hoofdpJaats van het regentschap Bandoeng, 
residentie Priangan, met ecn oppervlakte van 271.93 km2； het 
telt (1935) 33 d加a's Aantal zielen (J930): J04.122. Het district 
is onderverdeeld in de onclerdislricten ^I'jitjalcngka, 
Rantjadkek, (machinale v/overij, radio-onlvangst station) en 
Pas6h. 

SOREANG (Aanv. DI. IV). District met gelijknamige 
hoofdplaats van het regentschap Bandoeng, residentie 
Priangan, met een oppervlakte van 464.14 kin2, vroeger (tot 
1925； Ind. Stb. 1925 nos. 403/404) de stand])laats van een 
controlcur B.B. Het district telt 26 d6sa*8 (1935). Het is on-
derverdeeld in de onderdistricten Sordang, Pasir- djnmboe en 
J'jiwidej. Aantal zielen (1930): 83.323 In de onderdistricten 
Tjiwidej en Pasirdjamboe treft men vele theeondernemingen 
aan, alsmede de zwavelfabriek “Kawah-Poetih" bij den krater 
(op den Patoeha) van dien naam. Tjiwidej (voor J 913 
Tjisondari gchecten) was vroeger een district (met 
gelijknamige hoofdpJaats). 

TJIMAHI (Aanv. 1)1. J V), District van het regentschap 
Bandoeng, residentie Priangan, met een oppervlakte van 
235.88 km2 en 26 ddsa's (1935). Het is onderverdeeld in de 
onderdistricten Tji- inahi, Batoedjadjar (artillerie) en 
Padalarang (Remonte-depot, papierfabriek). Aantal zielen 
(J930): 153.290, \v.o. 3.598 Europeanen. V66r 1913 lieette het 
diKtrict I'jilokolot, 厂 

BEUBASAN, BOEKET, LINGGEU en SIAH-，站 / 

0ETAMA zijJI vier niet zeer belangrijke zelfbe- sturende Gajo-
landschappen, die de onderafdee- ling 3.'akengeun vormen der 
afdeeling Noordkust van AtjBh (gouvernement Atjdh en 
Onderhoorig- 
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heden). (zie ook GAJOLAND in DI. I en V en 
TAKENGON in DI. IV). Zij hebben tezamen een 
landschapskas, die „Onderafdeelingskas Takd- ngeun" 
wordt genoemd. Hun gezamenlijke opper- vlakte is 土 
4700 km2 met een bevolkingssterkte van 27.640 zielen (zic 
tabel 8E in het 2e deel van /het Ind._ Verslag 1935). In het 
landschap Beuba- / san wonen: 7 Europeanen, 10.564 
Inlanders, 34 Chineezen en 5 andere Vreemde 
Oosterlingen of totaal 10.G10 zielen: in B<. eket: 28 
Europeanen, 13.443 Inlanders, 124 Chineezen, en 7 andere 
Vreemde Oosterlingen, totaal 13.602 zielen: in Linggeu: 
alleen Inlanders tot een totaal van 2391 zielen; in Siah-
Oetama eveneens enkel Inlanders tot een totaal van 1037 
zielen. Officieel (o.a. in den Regeeringsalmanak) worden 
genoemde land- schappen aangeduid met de benamingen: 
]. ge- bied van Rodjd Tjek Bobasan; 2. gebied van Rod jo 
Boekdt; 3. gebied van Rodjo Linggo en 4. gebied van 
Rodjo Siah Oetama. In de korte verklaringen dragen zij 
evenwel bovenvermekle verkorte namen. Het grootste der 
vier landschap- pen is Bockdt (土 2000 km2), waarin de 
onderaf- deelingshoofdplaats Takongeun, tevens stand- 
plaats van den zelfbestuurder is gelegen. De gren- zen van 
genoemde onderafdeelingshoofdplaats zijn aangegeven in 
Bijbl. no„ 7330. De Laoet- Tawar valt bijna geheel in het 
gebied van Boekdt; slechts een klein deel van den 
zuidelijken oever behoort tot het gebied van Siah-Oetama. 

Alleen tusschen de landschappen Beubasan en Bockdt 
werd in 1928 officieel een grensregeling getroffen. De 
vier landschappen beslaan een bergland, dat door een 

gebergte met de toppen Boer ni jMdintang (1812 m), B. 
n. Keleleng (1425 m), B. n. Klieuteun (2524 m), B. n. 

Me- ngoerong (J 935 m) en B. n. Kera (1938 ni) in twee 
hoogvlakten verdeeld is： a. het meergebied in het N. en 
b. het Deureut-gebicd (landschap Linggeu) in het Z. Het 

n.-lijk deel van het bergland wordt 7刃髡rootcndecls door 
den Goenoeng Geurcudongr *■'" "7 door de Gajo's Boer 

Kaoel genoemd, ingenomen. 
Op de n.-lij ke helling zijn war me bronnen en twee 
meertjes, op de z.-lijke helling een nog werkzame 
vulkaan , de Boer ni Tdlong (verbran- de berg, 2()00 
m hoog). Verdcr zuidelijk verheft zich de Boer ni 
Bicus (2026 m), vanwaar een rug loopt in n.o.-lijke 
richting over den Salahnama (2003 m) en den B.n. 
Poepandji (1895 m) oin zich daar in o.-lijke richting 
als B. n. Bobocli (1825 m), B. n. Tanggak Kain bing 
(2128 ni) en B. n. Segi (2315 m) langs het nicer 
Laoet-Tawar om to bui- gcn. De borgen om het incer 
komon in het N. tot vJak aan den oever en in het Z. 
wijkon zij op ver- Bcheidene plnatsen terug en 
vorinen vlakten, die bewoond zijn cn geheel door 
sawahs worden ingenomen. i)e w.-lijko oever is vlak 
en bij kam- poeng Kcbajaknn zijn ook uitgestrekte 
sawahs aangelegd. De vier landschappen behooren 
vnl. tot het stroomgebied dor Peusangan cn 
Djamboe- ajc (Woih ni Djemcr)-rivieren en haar 
zijtakken, welke onbevuarbaar zijn. Alleen beneden 
Sa- niarkilang wordt de Djamboe-aj6 bevaurbaar 
voor klcino prauwen (maximaal 20 pikoel laad- 
vermogen)； daar vormt zij een afvoerweg voor do 
boschproducten uit die streek, welke in Simpang- 
Olim worden verhandeld. In het W. ligt nog do 
bovenloop der groote Kroeiing Meureubo, do Woih 
ni J)jagong, welke rivier op de westkust in den 
Indischen Oceaan valt. De voornaainsto vlakten zijn
； aan de Peusangan-rivier de Ketol- 

vallei en aan de Djamboe-Aje de Isak- en Sa- 
markilang-valleien. De berghellingen en 
ravijnen zijn met wildhoutbosschen bedekt, 
afgcwisseld door dennenbosschen en gras- en 
alang-alang velden, terwijl de dalen door 
sawahs worden ingenomen. De 
dennenboschcomplexen zijn： 1. het La m 
pah an- Baldk- Ketol- co mplex (in Balek ligt 
de fabriek van het hars- en terpentijnbedrijf, 
waar het geheele product der vier 
landschappen wordt verzameld) ； 2. het 
T61ong-complex; 3. het Bidin-complex； 4. 
het meercomplex; 5. het Isak- Oeneng-
complex ； 6. het Lojang Nalon-complex en 
7. het Linggeu-complex. De laatste twee zijn 
niet geschikt voor exploitatie. De 
belangrijkste blangs (gras- en alang-
alangvclden) voor weideplaatsen in gebruik, 
zijn: de blang Rakal, blang Broeksah, blang 
Telong, blang Obor-Obor en de blang Wak. 
Bij Pang-mok (土 2000 m hoog), langs een 
voct- pad, 26 km lang, te bereiken van uit de 
Isak- vallei, groeien kastanjes, azalea's, eiken, 
begonia's, rhododendrons en vele orchideeen-
soorten in het wild. De regenval is het sterkst 
in het n.-lijk deel der onderafdeeling (Blang 
Rakal). De tem- peratuur om het meer is 
gemiddeld 's morgens 16° C, 's middags 25° C 
en 8 uur's avonds 19° C. De maanden April 
t/'m September zyn relatief de droogste 
maanden, de z.g. depek of xnoesin-barat. De 
in dien tijd voorkomende z.w.lijke winden 
(de- pekwinden) groeien so ms tot een orkaan 
aan en maken alle communicatie over het 
meer onmoge- lijk. De voornaamste weg in 
het meergebied is de 103 km lange Gajoweg, 
die van Tak^ngeun naar Bireuen loopt. Deze 
autoweg is in onderhoud bij het departement 
van Verkeer en Waterstaat. Het paardenpad 
van Takdngeun naar de Isak-vallei (34 km) 
wordt voor autoverkeer geschikt ge- maakt. 
Een lengte van 28 km is reeds berydbaar voor 
auto's. Bij Isak sluit de weg aan bij het 
paardenpad Isak-Oening-Penaron-Oewak-
Ling- geu-Djamat. Door gebrek aan fondsen is 
de ver- dere aanleg stopgezet. Van Djamat 
gaat een pad naar Gorpa, Seroel6n, Bintang en 
langs het ineer naar Takdngeun. Van deze 
plaats af werd in 1934 begonnen het pad langs 
den z.-lijken oever van het meer naar Bintang 
tot een autoweg te ver- breeclen. In 1934 
kwain de autoverbinding Takdngeun met de 
cultuurondcrneniing Boer ni Bieus tot stand 
(langs den n.-lijken oever der Peusangan-
rivier). De bevolking heeft dadelijk de 
gronden langs dien weg geoccupeerd en be- 
bouwd. Van Kedch Trdtdt aan den Gajoweg 
gaat een autoweg naar de theeonderneming 
Redelong, vanwaar het hars- en 
terpentijnbedrijf voor zijii werkzaamheden in 
de Bidin-vallei den weg door- trok (土 10 km). 
Van den Gajoweg gaat nog een autoweg naar 
kainpoeng Tocndjang. Bij km 84 van den 
Gajoweg leidt cen zij weg naar hot kolo- 
nisatieterroin Pantai-raja (landschap Bockdt). 
De kolonisten, meest Atjdhers, planten er 
koffie, aardappelen en groenten. 

De bevolking belijdt den Islam en bestaat uit 
Gajo's (zie aanv. artikel GAJO LOEEUS). De 
Atjdhers beschouweii de Gajo's als afkomstig van de 
kuat (Pase). De bevolking van Beubasan is 
voornamelijk van Bataksche en die van Boekdt van 
Atjdhscho afstamming. Voor de komst van do 
Hollanders waren de Gajo's recds in politieken zin 
afhankclijk van Atjdh. Een viertal hunner hoofden 
word door den sultan vorheven tot ke- djocron. Zij 
bleven reucljeu in eigen gobied inaar werden de 
vertegonwoordigers van allo reudjeu's 
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in hun streek bij den Sultan van Atj&h； geleidelijk 
kregen zij de bevoegdheid geschillen tusschen de 
verschillende reudjeu's en hun onderhoorigen te 
beslechten. 

Allereerst kregen de reudjeu's van Boekdt, 
Linggeu en Siah-Oetama den kedjoerontitel; later 
werd ook reudjeu Tjisk Beu ba san tot die waar- 
digheid verheven. Ter achtervolging van den pre- 
tendant-sultan, die naar het Gajoland was uitge- 
weken, maakte de toenmalige majoor Van Daa- len 
in 1901 zijn eerste Gajotocht tot in de Deu- 
reutstreek. Alleen reudjeu tjdk Beubasan, aan- 
vankelijk gevlucht, meldde zich bij hem. Zonder 
den pretendent-sultan in handen te kunnen krij- gen 
trok majoor Van Daalen terug naar de kust. In het 
volgende jaar trokken nog andere colonnes, o.a. 
onder kapitein Colijn, naar het Gajoland, ook zonder 
succes. In 1902 werd de Gouverneur van Atjdh en 
Onderhoorigheden gemachtigd de Gajo- hoofden. 
de korte Atjdh-verkiaring te laten tee- kenen. 
Reudjeu tjdk Beubasan was de eerste, die dat deed 
(23 September 1902). Luitenant kolonel G. C. E. 
van Daalen vertrok 8 Februari 1904 met een colonne 
van 10 brigades marechaussee vanuit Koetaradja 
over Lho° Seumawe en Bireuen naar de Gajolanden, 
met de opdracht: 1°. het bezoe- ken van het Gajo-
gebied aan de Laoet-Tawar, het bijeenroepen van de 
hoofden aldaar, het bespre- ken van 
bestuursmaatregelen en het behandelen van den 
aanleg van een karreweg van Peusangan naar het 
meergebied, die tot de Blang Laka door de AtjAhers 
van de kust, vandaar af echter door Gajo's moest 
worden gemaakt (die weg kwam eerst in 1913 
gereed). Ook moest reudjeu Linggeu worden 
opgeroepen, de eenige Kedjoeron, die nog 
vermeden had aanraking te zoeken met het 
Gouvernement; 2°. het bezoeken van de Isak- vallei
； 3°. het bezoeken van de Gajo-Loeeus, enz. Voor 
de afdoening van zaken in het meergebied werd te 
Kong (kainpoengcomplex Pegaseng) ge- 
bivakkeerd (16 t/m 20 Februari 1904). Door pa- 
trouilles gehaald, verschenen voor den overste 
reudjeu Boedjang (alias Genap) en reudjeu Oe- tjak 
van het landschap Beubasan. Het bleek, dat, sedert 
vorige bezoeken van onze colonnes aan het 
meergebied, de laatstgenoemde was ver- kozen tot 
Reudjeu tjdk, op welke waardigheid hij volgens 
erfopvolging recht had, zoodat reudjeu Boedjang 
niet meer a]s zoodanig mocht worden aangemerkt. 
Hij had zich door knoeierijen on- mogelijk gemaakt. 
Reudjeu Oetjak, ook wel Be- doe】 genoemd, legde 
op 11 Maart 1905 de korte verklaring volgens 
Atjdh-model af, welke were! goedgekeurd bij G.B. 
van 1 September 1905 no. 3. Bedoel, alias reudjeu 
Oetjak Aman Daoed, bestuurder van Beubasan, 
werd bij G.B. van 1 November 1934 no.ll op 
verzoek eervol ontheven van zijn waardigheid met 
ingang van 14 Mei 1934. Met het bestuur van het 
landschap werd tijdelijk belast reudjeu Oejam, 
reudjeu tjek van Ketol. Hij is nog in functie en 
wooiit in Beubasan. Van het landschap Siah-
Oetama verscheen voor overste Van Daalen de 
beudeul van den Kedjoeron, die ze]f in Temiang 
verbleef. Genoemde beudeul, Lalam 
genaaindi*leg^e onder den naam van Aman 
Djelekah Siah Oetama (Kedjoeron), hoofd van 
Nosar, den 22en April 1903 de korte verklaring 
volgens Atjeh-model af, welke werd goedgekeurd 
bij G.B. van 1 September 1905 no. 3. Na zijn dood 
op 6 Februari 19J2 werd als waarnemend bestuurder 
aangesteld reudjeu Bital alias Pas6, die 

in medio 1919 van zijn waardigheid werd ontheven 
en vervangen als wnd. bestuurder door Banta Tjoet. 
Deze legde eerst op 16 Juli 1934 de korte verklaring 
volgens uniform-model af (goedgekeurd bij G.B. 
van 24 October 1934 no. 30). Hij is nog in functie 
en woont in Nosar. Van het landschap Boek机 
verscheen de geheele reudjeu- familie. De verkozen 
kedjoeron Maoen (van den tak Boek机 Mamat) was 
minderjarig en voor hem voerde het bestuur Ama'n 
Sri Koeala, die op 14 April 1903 als wnd. bestuurder 
de korte verklaring volgens Atjdh-model aflegde 
(goedgekeurd bij G.B. van 1 September 1905 no. 3), 
inaar reeds in 1910 eervol werd ontheven van zijn 
waardigheid en definitief werd opgevolgd door 
Reudjeu Maoen. Deze legde op 6 Januari 1911 de 
korte verklaring volgens uniform-model af als 
bestuurder van het landschap Boeket (goedgekeurd 
bij G.B. van 30 October 1911 no. 29). Na een bijna 
15-jarig bestuur werd hij op 13 November 1925 
vermoord. Zijn reeds meerderjarige zoon Mohamad 
Zainoeddin werd nog niet geschikt geacht hem op te 
volgen; met de waarneming van het bestuur werd 
toen belast Djemelah alias reudjeu Hang, een 
stiefbroeder van reudjeu Maoen. Deze teekeude op 
15 November 1928 een akte van verband 
(goedgekeurd bij G.B. van 3 Maart 1929 no. 2). 
Reudjeu Hang is nog in functie en woont in 
Takfengeun. Na alle bestuursaangelegenhcden in 
het eigenlijk meergebied geregeld te hebben, 
vertrok overste Van Daalen naar Isak, welke plaats 
denzelfden dag werd bereikt. De IsakvaJiei behoort 
tot het gebied van reudjeu Linggeu, die nog vijandig 
bleef, maar in die streek weinig in- vloed had. 
Hoofden en bevolking van die vallei waren 
welgezind, wat niet gezegd kon worden van de 
anderc kamj)oengs, die onder reclitfitrcek- schen 
invloed van reudjeu Linggeu stonden. J>cn 29sten 
Februari 1904 marcheerde overste Van Daalen met 
zijn colonne naar Gajo-Joeciis, zijn weg nemende 
over Djagong, de Singga-»nata naar Kia, de 
westelijkste kampoeng van Gajo-Jjoccu.s. In de vier 
landschappen oin de Laoct-Tawur was dus geen 
beJangrijke tegenstand gevonden. Op 3 April 1905 
werd te Takongeun cen j)ern)a- nente bezetting 
gclegerd, waarvan de com mandant tevens als ci viel 
bestuurder optrad. i)a alge- heelc pacificatie van dit 
gebied kon beschouwd worden te zijn ingetreden in 
19J 3. 1 n October van dat jaar onderwierp zich de 
lang gezochte kedjoeron van Linggeu Ama'n 
Tjahjamani. Na zijn dood werd in 1919 ziijn zoon 
Sasa Ama'n Talib met de tijdelijke waarneming van 
het bestuur van het landschap Linggeu belast. Eerst 
J 0 jaar later, op J 2 April 1929 legde hij de korte 
verklaring volgens uniform model af (goedgekeurd 
bij G.B. van 13 Augustus 1929 no. 43). Hij is nog in 
functie cn woont te Linggeu. De zelfbestuurders van 
de vier landschappen ontvangen ))aast hun 
bezoldiging ieder nog een toelage voor reis- en 
verblijfkostcn en voorts 15% van het vastrecht van 
onderne- mingen tot boschexploitatie, gelegcn in 
hun landschappen. 

Onder de kedjoerons staan als territoriale hoof-
den de kampoeng-hoofden en penghoeloe's. Zij 
krijgen uit de onderafdcelingskas een kleine be-
zoldiging en toelage voor reis- en verblijfkosten. 
Over het algemeen is de opvolging van de zelfbe-
stuurders en ook van de andere lagcre hoofden 
erfelijk, behoudens de te dien aanzien geklende 
beperkende adat-bepalingen. Zic over familie, 
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blah- en stamhoofden ook het aanvullend artikel 
GAJO-LOEliUS. 

Rijstbouw en wcl op sawahs is het voornaam- ste 
middel van bestaan der bevolking. Er wordt een 
goede witte soort verbouwd. De oogsten zijn 
overvloedig, zoodat rijst kan worden geleverd aan de 
ondernemingen en ook kan worden uitge- voerd. De 
aardappelteelt is cen zeer belangrijke 
bevolkingscultuur geworden. Ook koffie en kool 
worden wel aangeplant en uitgevoerd. De land- 
bouwvoorlichtingsdienst verleent de noodige rne- 
dewerking. In de Isakvallei is de ardncultuur van 
belang voor de bereiding van suiker. De Europee- 
sche cultures deden in 1924 hier haar intrede. Er 
waxen in 1935 nog 18 landbouwondernemin- gen 
(erfpachtsperceelen) in werking en wel alleen in. de 
landschappen Beubasan en Boekdt. Zij planten 
voornl. koffie (arabica); op ecn paar on- 
dernemingen komt ook robusta voor. Aardappe- len 
en groenten vindt men als bijculturea. Op Redelong 
wordt thee geplant. De financiccle toestand van vele 
kleine ondernemingen is niet roos- kleurig. Het 
Gouvernements hars- en terpentijn- bedrijf heeft 
twee ondernemingen tot bosch- exploitatie in 
werking, e6n in het landschap Beubasan en een in het 
landschap Boekdt. De fa- briek ter verwerking van 
de producten bevindt zich te Balek (landschap 
Beubasan). De gewon- nen hars gaat voornl. naar 
Java en de terpcntijn naar Amsterdam. Een ander 
middel van bestaan der bevolking is de inzameling 
van boschproduc- ten, voornl. rotansoorten (uit 
Samarkilang en van Goenoeng-pandjang), damar 
matakoetjing (van Goenoeng-geureudong) en 
benzoe (van Samarkilang en bij kampoeng 
Serocldn). Op den Goe- noeng-pandjang wordt ook 
nog getfth-pertja ge- wonnen. De handel is 
voornamelijk in handen van Chineezen, die de 
landbouw- cn boschpro- ductcn der bevolking 
opkoopen. Ecnige Maleiers, andcro Vreemde 
OostcrJingen en Gajo's hebben ook toko's. Ecn 
geregelde pasar bevindt zich slechta to Takcngcun. 
De pasarloodscn zijn eigen- dom van het stadsfoncls. 
De kleinhandcl is bviiten do 
onderafdcclingshoofclplaats gering. Te Kedeh 
U'rdtiit, kamjjoeng Kota Duh (in de Isak-vallei) en 
op de ondernemingen bestaan enkcle toko's. De 
inheemscJic nij verheid bepaalt zich tot potten- 
bakken, vervaardigen van ligmatjcs en borduren met 
de naaimachino. J)c vroeger blociende zilver- 
smeedkunst is vcrdwencn. Het aantal kurbouwen is 
zecr groot. Uitvoer heeft plaatu naar de kust. Zij 
worden voornl. gebruikt voor den sawahbouw. De 
belangstelling voor paarden wordt gestiimi- lecrd 
door het houden van races op do onderaf- 
dcelingshoofd])laats.invoor van Sandclhoul- en 
Batakhcngsten heeft weinig resultant gehad voor do 
verbetering van het Gajo-paardenras. De runderteelt 
is gering, sapi's worden ingevoerd uit de AtjMischc 
kuststreken. Goede weidegronden voor allo soorten 
vco zijn er in overvloed. Het aantal geiten en schapen 
is vrij groot. Een proef met het fokken van 
inerinosschapen is mislukt. Eon Gouvernements 
veemantri is in het belang van den inheemschen 
veestapcl to Takdngeun ge- plaatst. Visscherij wordt 
beoefend in het meer en in do Peusanganrivier. Do 
„ikan depek" van Laoot-Tawar wordt te Takengeun 
vorhandeld en gedroogd uitgevoerd naar de 
kuststreken en Ga- jo-Loeous. Do zelfbestuurders 
van Beubasan en Boekot liebben vischvijvers 
aangelegd voor do teelt van goeramo en 
goudvisschon. 

De belangstelling van do Gajo's voor het volks- 
onderwijs is over het algemccn bevredigend. Het 
zenden van mcisjes naar school gcschiedt alleen in 
Takdngeun. Hier heeft men een Gou vernements 
vervolgschool en eon Mohammadyahschool. Eenige 
zonen van hoofdon en andero daarvoor in aanmerking 
komende personen genieten ten laste der 
onderafdeelingskas hooger onderwijs buiten de 
onderafdeeling. 

De economische toestand in de vier landschappen 
is niet slecht, al is de invloed van de malaise ook 
merkbaar. Er is vocdsel in overvloed. Bijver- diensten 
heeft de bevolking nog uit veeteelt, visscherij, verkoop 
van landbouw- en boschproduc- ten, voorts uit arbeid 
op de nog in werking zijnde ondernemingen. 

De rechtspraak is op dezelfde wijze geregeld als in 
de andere zelfbesturende landschappen van Atjdh en 
Onderhoorigheden (zie aanv. art. GAJO- LOEfiUS). 

Van de onderafdeelingskas Takengeun zijn de 
voornaamste inkomsten： schadeloosstelling we- 
gens derving van vroegere adatinkomsten, 
Landsbydrage ter dekking van het tekort op den 
gewonen dienst; uit bclastingen: inkomsten- en crisis-
belasting, uitkeering door het Land wegens intrekking 
van de motorvoertuigenbelasting, slachtbelasting, 
pantjong-alas enz. ； afkoop hee- rendiensten; 
vastrccht van landbouwonderne- mingen, vast recht en 
cijns van ondernemingen tot boschexploitatic; 
grondhuur voor bebouwde erven en aanplantingen 
enz. De voornaamste uit- gaven zijn, behalve de boven 
reeds vermelde ten behoeve van de hoofdon: 
bezoldiging van schrij- vers en oppassers; voor 
kantoren, pasanggrahans en post ver voer； voor 
volksonderwrjs, ziekenin- richting, polykliniek, 
leprozen en krankzinnigen; voor landbouw en 
nijverheid, het boschwezen en openbare 
landschapswerken. De restitutiepost bedraagt / 21.768. 

Literatuur (aanv., zie ook aanv. art. GAJO- 
LOEiiUS): C. C. van Helsdingen, Indische reis- 
brieven XII, Takengon-Balek, Banier 1929, biz. 232; 
M. Oostwoud Wijdenes, Redelong-Estate (Takengon, 
Atjdh), m. ill. Eigen Haard 1930, biz. 866; R. W. van 
Bcm melon, Geologische waarne- mingen in do 
Gajoclandeii (N.-Suinatra) met k. en ill., Jadrbock 
Mijnwezon N.-I., Verh. 3, 1930, biz. 7；/ 

KLOEEIT on TROEMON (Aanv. DI. II en DI.( 
IV) zijn twee zelfbesturende landschappen in het 
gouvernernent Atjdh en Onderhoorigheden, die na de 
daar plaats gehad hebbende onlusten 'van 1925 werdon 
verccnigtl tot do tijdelijko onderaf- decling 
„Zuidelijke Atjdhsche landschappen" der afdeeling 
Westkust van Atjdh, met de hoofd- plaats Bakongan 
(Ind. Stb. 1934 no. 539). 

Beidc landschappen hebben samen e6n land- 
schapskas, i】l. do onderafdeelingskas, De voor-
naamste inkomsten zijn schadeloosstelling wegens 
overname door het Land van het rccht tot verkoop van 
opium en schadeloosstelling wegens overnamo door 
het Land van het recht tot heffing van tolrechten; 
voorts uit bclastingen: inkom- stenbelasting, 
crisisheffing, slacht- en rijwielen- belasting, pantjong 
alas, vuurwapenbelasting； uit afkoop van 
hcerendienston (slechts in Kloeet), grondhuur, 
vorhuur van gebouwon on zitplaatsen op pasars. De 
voornaamste uitgaven zijn voor justitie, kasbeheer, 
pensioenen on onderstanden, bezoldiging on rois- cn 
vorblyfkoston van zelfbe- 
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stuurders en ondergeschikte hoofden, volksonder- 
wijs, geneeskundigen dienst (o.a. verpleging van 
krankzinnigen en leprozen). Voor irrigatiewezen cn 
onderhoud van wegen en bruggen kunnen slechts 
geringe bedragen worden uitgetrokken. De kas 
onderhoudt een overvaart over de Bako- nganrivier. 
Het rechtswezen is als in andere Atjdhsche 
landschappen geregcld. Hieronder volgen eenige 
bijzonderheden over elk der landschappen 
afzonderlijk: 

A. Kloeet (Aanv. DL II) grenst ten 0. a an de 
Gajo-Loeeus en de Alaslanden. Als grens wordt 
hier aangenomen (zij is nog niet officieel vastge- 
steld) de watersebeiding tusschen de Kloeetri- vier 
en de Agoesan (Alasrivier), in welke bergke- ten de 
Goenoeng Los6r ligt. In het Z. grenst Kloeet aan het 
landschap Troemon, waarvan het gescheiden wordt 
door den bergrug tusschen Si- bad仓h en Sileukat, 
ten W. aan den Indischen Oceaan en ten N. aan de 
onderafdeeling Tapafc- toean, bij Goenoeng 
Tangga-besi. 

De kustlijn tusschen Tjalo^-Bat^e tot Tangga- 
besi is weinig gebroken; het strand is vlak. Bij 
Bakongan kan men te alien tijde landen; in den 
westmoesson evenwel alleen met Atjehsche prau- 
wen. Het gebergte, dat de nJijke-grens vormt, sluit 
aan bij de waterscheiding tusschen de Kloeet-rivier 
en de Agoesan. De toppen G. Teu- reubangan, G. 
Sialang, G. Poelo, G. Peuntji, G. Kalang-boeloh en 
G. Goeha zijn van uit de vlakte zichtbaar. De 
alluviale vlakte van Kloeet wordt door vele rivieren 
doorsneden: de Teureubang- tjoet, Teureubangan-
rajeufr, Seuneubo, Rasian, Asahan-rajeufr, Kloeet, 
Limbang, Oedjoeng Ka- reueng, Oedjoeng Mangki 
(de laatste twee ko- mende uit het meer Laoet-
Bangko), Braham, Ba* Siron, Bakongan, 
Oedjoeng-Poelo-tjoet en Oe- djoeng-Poelo-rajeu。
， Sibad6h en Meureudoe. Slechts de Rasian-, 
Asahan-rajeu-*1, Kloeet-, Lim- bang- en 
Bakonganrivieren zijn in den beneden- loop voor 
prauwen bevaarbaar. In de zg. onder- hoorigheden 
Rasian, Asahan, Limbang en Ba- kongan vindt men 
moerassen van de kust af tot in de bovenstreken. 
Het gebergte bestaat uit graniet en porfier met kalk 
en zandsteen in de hoogere lagen. 

Behalve vele voetpaden, die zooveel inogelijk 
verbreed en verbeterd zijn, is er een autoweg, die de 
onderafdeelingshoofdplaats verbindt naar het N. 
met Tapa'toean, Meulaboeh en Koetaradja en naar 
het Z. met Troemon en Ronddng. Waar noodig en 
mogelyk zijn tijdelijke bruggen ge- bouwd. Bij 
Bakongan onderhoudt de onderaf- deelingskas een 
overvaartdienst. Baar is ook een pasar, die eenige 
inkomst aan die kas oplevert. 

B e v o 1 k i n g. Volgens tabel 8E in het 2e /'deel 
van het Indisch verslag 1935 bestaat de be- volking van 
het landschap Kloeet uit: 1 Euro- peaan, 19.493 
Inlanders, 4 Chineezen en 14 andere Vreemde 
Oosterlingen of totaaJ 19.582 zielgn, 任yerdeeld over 
een oppervlaktc van 1700 kin2./De ' oorspronkelijke 
bevolking was van Alasschc af- stamming; 
vernienging had plaats met Bataks en Gajo's. In enkele 
kampoengs spreekt men uitslui- tend Gajo'sch. Later 
imnligreerden Maleiers uit Pasainan in Koeala Bafroe 
en uit Priaman in Bakongan. Tegen het einde der 18de 
eeuw kwamen Atjehsche kolonisten zich langs de kust 
vestigen. Zij brachten de pepercultuur, welke tot 
grooten bloei kwam en projiageerden den Islam. De 
oorspronkelijke bevolking werd naar het binnenland 

teruggedrongen en bewoont thans voornamelijk 
eigenlijk Kloeet en Mengainat. Haar soekoe's 
(marga*s) zijn Pinim en Silian (van Karo-Batak- 
schen oorsprong). Haar taal is Alasch, vermengd met 
Bataksche, Maleische en Atjdhsche woorden. Zij 
belijdt den Islam, evenals de Maleische en A句
6hsche kustbevolking. Exogamio bestaat nog. Als 
hoofd dier oorspronkelijke bevolking fungeert 
Imeum-balai, aan wien vooral inzake rechtspraak 
eon groote invloed is gelaten. 

M i d d e 1 e n van b e s t a a n. Het hoofd- middel 
van bestaan der bevolking is landbouw. De rijst 
wordt voornamelijk op sawa-hs verbouwd, die goed 
geirrigeerd worden. Bij Goenoeng Poe- doeng is een 
nieuwe leiding van ±20 km lengte aangelegd. Het 
water wordt uit den bovonloop der rivieren getapt. 
Andere cultures zijn van weinig beteekenis. 
Vischvangst in de rivieren en op zee, benevens het 
inzamelen van boschpro- ducten vooral damar, zijn 
mede voorname mid- delen van bestaan. De 
veestapel, vooral van kar- bouwen, is belangrijk; 
uitvoer heeft plaats naar de Alaslanden en via de 
Karolanden naar Medan.. Runderen vindt men er 
weinig; geiten in vrij groot aantal. 
Transportmiddelen zijn voornamelijk prauwen, 
koelie's en fietsen. De handel is van weinig 
beteekenis. 

Geschiedenis. De kuststreken, ook die bewoond 
door Maleiers, zijn onder heerschappij van Atjdhers 
gekomen, wier hoofd van den Sultan van Atjdh een 
acte van erkenning en bevestiging kreeg als 
Keudjroeen van het geheele landschap Kloeet. 
Hoewel daardoor een 66nhoofdig gezag bestond in 
het geheele landschap, gcvoelden de kust- 
oeldebalangs zich langzamerhand onafhan- kelijk en 
oefenden sommigen hunner supreniatie uit aan de 
kust, zoo zelfs, dat de gebruikelijke peperschattingen 
nooit werden voldaan. Op 11 Maart 1874 teekende 
nict de Keudjroeen, maar Tjoet Ma^ Fatima, de 
vrouwelyke radja van Teu- reubangan Rajeu*-, de 
verklaring van 6 artike- len 
(souvereiniteitsverklaring), welke goedge- keurd 
werd bij G.B. van 24 Juli 1875. Voor den 
tegenwoordigen titularis waren 7 keudjroecn« aan 
het bestuur. Do vijfde keudjroeen, Datoc" Ambon, te 
zwak om zclf zijn gozag over de onder- hoorigheden 
krachtig to handhaven, stond om- streeks 1826 hcl 
gezug over alle kustonderhoorig- heden af aan 
Teukoe Toeha, grootvader van het tegenwoordige 
hoofd van Bakongan (T. Mohamad Noer), den 
machtigsten der kust-ocldeba- langs en zulks onder 
verplichting, dat dezo voor alle onderhoorigheden de 
pcpcrh&qil zou afdra- gen. Als gevolg van oorlogen 
tusschen de kust- oeldiibalangs onderHng en ook 
met den keu- djroeen, waardoor de pejjercuJtuur 
bijna geheel vernietigd werd, viel Bakongan in drie 
deelen uit66n： Limbang, Bakongan en Koeala 
Baoe, met eigen oeloebalangs. De zeebeving in 1861 
en de blokkade van de westkusthavenH hadden ook 
bijgedragen tot den achteruitgang van do peper- 
cultuur. De blokkade werd in April ] 874 opgehe- 
ven, toen de meestc staatjes (ook Teureubangan 
Rajeu8-, zie bo ven) de acte van onderwerping in 6 
artikelen onderteekend hadden. Officicelo onder- 
werping van den keudjroeen zelf had eerst in 1880 
plaats. Op 16 December 1880 legde Datoe 
Keudjoeroeen Aman Sjah, radja van het landschap 
Kloeet en zijn vazallon, de verklaring vtm 18 
artikelen af, welke werd goedgekeurd bij G.B. van 
11 Januari 1882 no. 4. Kloeet was intusschen 
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nog in beroering door onclerlinge twisten. In Fe- 
bruari 1900 trok T. Bin van Blang-Pidie naar Kloeet 
om sainen met do benden kwaadwilligen aldaar onze 
troepcn te bcstrijden. Aan luitenant Colijn- uit 
Tapa^toean, dat in 1899 een bezetting kreeg, gelukte 
het het verzet te breken en in November 1901 kon 
door hem getuigd worden, dat de militaire actie zoo 
goed als geeindigd was. Op 20 November 1900 
legde Teukoe Keudjroeen Amansah, hoofd van het 
landschap Kloeet en On- derhoorigheden, de korte 
verklaring volgens Atjdh-model af, goedgekeurd bij 
G.B. van 23 Maart 1901 no. 20. Deze keudjroeen, 
die in de laatste jaren het bestuur veelal overliet aan 
zijn aanstaanden opvolger T. Radja Momin, werd op 
verzoek wegens hoogcn ouderdom eervol onthe- 
ven van zijn waardigheid; tevcns werd de op 29 
November 1911 door T. Keudjroeen Radja Mo- min 
afgelegde korte verklaring volgens uniform model 
goedgekeurd en bekrachtigd. Dit land- schapshoofd 
was zwak en stond onder den in- vloed van Radja 
Amdh, den Imeum-balai, hoofd der oorspronkelijke 
Kloeetsche bevolking en Teungkoe Hadji Joesoef, 
zoon van T. Meurah, ouderen broer van Keudjroeen 
Amansah. In den laatsten tijd van zijn bestuur werd 
zijn werk ge- daan door zijn neef T. Marah Adam 
(tweeden zoon van T. Radja Iman, ouderen breeder 
van Keudjroeen Radja Momin). Bij G.B. van 9 De-
cember 1924 no. 17 werd Keudjroeen Radja Momin 
op verzoek wegens lichamelijke ongeschikt- heid 
eervol ontheven van zijn waardigheid en werd de 
Gouverneur van Atjdh en Onderhoorig- heden 
gemachtigd om Marah Adam als waarne- niond 
bestuurder van het landschap Kloeet de korte 
verklaring te latcn afleggen en bccedigen, onder 
mededeeling, dat de aflegging van de korte 
verklaring niet te bctcckcnen heeft, dat hij recht- 
hebbende is op het oel^ebalangschap van Kloeet. Op 
4 Februari 1925 werd die korte verklaring volgens 
uniform-model afgelegd, waarop bij G.B. van 16 
September 1925 no. 18 de goodkeuring cn 
bekrachtiging volgdc. Teukoe Marah Adam, thans 
ondcrscheidcn met de kleine gouden ster, is nog in 
functie. 

Na de verklaring van luitenant Colijn in 1901, dat 
de militaire actio in Kloeet zoo goed als geeindigd 
was, moest toch van Tapa^toean uit ge- regeld 
gepatrouillccrd worden voor wapen- en 
passencontrole en onulat het mocilijk tocgankelij- 
kc landschap Kloeiit steeds con tocvluchtsoord was 
voor uit andcrc kmdschappen verdroveii 
kwaadwilligen, met wie inhcemsche ontevrede- nen 
gemecne zaak maakten. In 1905 werden met Hucces 
klcwangaanvallen gedaan op de patrouillo van 
luitenant Donner (in Rum bong en Sibaddh). In 1908 
sloeg do bovolking van Kan dang een aan- val van 
de bendo T. Bin Blang-Pidie, die voor do twecdo 
maal in Kloeet was gekomcn, af. Nog in 1925 wist 
een zekcro T. Angkassah een bendo to vormen, die 
klcwangaanvallen deed op militaire patrouilles, 
waarby o.a. sncuvelde kapitein Paris by het vlot van 
kampoeng Padang (3 April 1926). Door de slechte 
verbincling met Kloeet kon door het bestuur niet 
voldoende contact met do hoof- den on bevolking 
onderhoudon worden. Daarom werd door den 
Gouverneur van Atjdh en Oncler- hoorigheden 
bepaald, dat Kloeet met Troomon een tijdelijke 
onderafdeeling der Westkust van Atjdh zal uitmaken 
onder een officior der land- jnacht als fgd. 
controleur, welke toestand werd 

bevestigd bij Ind. Stb. 1934 no. 539. In begin 1927 
is het verzet in beide landschappen door een 
krachtigen en succesvollen patrouillegang gebro- 
ken. Nog wordt veel gepatrouillcerd om de verbe- 
terde toestanden te consolideeren. Het gezag van den 
keudjroeen wordt thans iu de onderhoorighe- den 
erkend. De hoofden, oeldebalangs dier onder- 
hoorigheden, worden door hem benoemd en ont- 
slagen. 

B. Troemon (Aanv. DI. IV). Dit zelfbesturend 
landschap is het zuidelijkstc van het gouverne- ment 
Atjdh cn Onderhoorigheden. Zijn grenzen zijn in het 
N.: de bergrug tusschen Sibaddh en Sileukat, tot aan 
het punt waar deze rug den bergrug ontmoet, 
komende van G. Tindjo-Laoet tot den oorsprong der 
La we Bengkoeng, deze ri- vier stroomafwaarts 
volgende tot aan de uitmon- ding van haar 
rechterzijtak, de le Itam; in het W.: de Indische 
Oceaan van Pintoe-rimba tot Oedjoeng Pasi-kala ;in 
het Z. en O. de onderafd. Singkil. Tegenover de 
koeala van de Troemonri-. vier ligt Poelo Troemon, 
een onbewoond eil&ndje、 Het landschap is ±1300 
kin2 groot. 

Het noordelijk grensgebergte met de toppen 
Tindjo-Laoet, Kokohan, Galanggang-merak en 
Manok-manok, loopt in o.-lijke richting door naar de 
Simpang-Kiri en vormt de waterscheiding tusschen 
de Troemonrivier en de Lawe Bengkoeng、 Van den 
rand van het bergland daalt de bodem langzaam naar 
zee af en is geschikt voor sawah- bouw. Meer naar 
de kust too was de bodem. vroe- ger ook voor 
rijstbouw geschikt, maar is meer en meer moerassig 
geworden, omdat het regen- en rivierwater moeilijk 
naar zee kan afvloeien door duinvorming aan het 
strand en dichtslaan van de riviermonden met 
zeezand. Enkele droge stukken (padangs genoemd) 
in de moerassige kuststreek worden gebruikt voor 
weideplaats van vee en voor ladang- en tuinbouw. 
De namen le Meutima en Oeroe Meuioh duiden op 
de nanwezigheid van tin en goud in den bodem. 
Door de sterke branding langs de geheele kust is het 
landen zeer moeilijk en alleen mogelijk bij Troemon 
met Atjdhsche prauwen (parahoe pockat). 

De eenige rivier van beteekenis is de Kroeeng 
Troemon, die bij Keude Troemon in zee uitmondt en 
op den G. iManok-manok ontspringt. Voor djaloers 
is zij van de inonding af tot Kroeeng- Loeas 
bevaarbaar. Haar zyrivieren zijn de Djam- 
boedaling, dio op do Galanggang-inerak ontspringt 
de Aloor-Lho,1, dio van G. Kokohan komt, en de 
Kroeong-Loeas. De Boeloh-Seuina ontspringt na- 
bij Dah aan do Simpang-Kiri en stroomt geheel door 
moerussen. Bij zware bandjir stroomt het water van 
do Simpang-Kiri in do Boeloh-Seuma- rivier bij 
Bah, en in de Troomonrivier door de Alocr Bocdjoft 
vanuit Loobang-boeaja. In den regentijd is do 
Boeloh-Seuma met sampans bevaarbaar tot aan 
Souneubo Manggoita. De Law6- Bengkocng is con 
snelstroomende borgrivier, een zijtak van do 
Simpang-Kiri, ontspringende op de Tindjo-Laoet. 
Alle rivieren zijn vischrijk. 

In 1935 kwam de autoweg Bakongan-Troemon 
gereed; thans is ook Ronddng van Troemon uit te 
berciken. Alle rivierovergangen zijn overbrugd. Van 
Kroeeng-Locas loopt een weg naarDjamboer- 
daling. Verder zijn er verbeterde paden als ver-
binding tusschen de verschillende kampoengs, 
waarvan de voornaamste zijn： langs de kust van 
Troemon over Booloh-Seuma naar Singkel, van 
Troemon over Tjalo^-batiso naar Sileukat; van 
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Djamboerdaling over Kaphai-sasak naar Pasir- blo 
(Simpang-kiri); van Goenoeng-kapho over Si- leukat 
naar Sibaddh; van Boeloh-Seuma over Koealabaroe 
naar Kajoemenang; van Seumeu- bo Manggoita naar 
Dah en naar Koetawaringin (Simpang-Kiri). 

Buiten de bowoonde oorden is het landschap 
vrgwel geheel met bosch bedekt. Het boschryke 
terrein tusschen Djamboerdaling, Kaphai-sasak, 
Simpang-Kiri en het grensgebergte is vlak en volgens 
den landbouwconsulent geschikt voor Euro- peesche 
cultures. In de kustvlakte wisselen alang- alangvelden 
af met terreinen, begroeid met lage boschjes en 
complexen hoog bosch, waarin damar voorkomt 
(Boeloh Seuma). Veel damar wordt ook ingezameld 
in de Lawe-Bengkoengstreek en Si- leukat. Dit 
boschproduct en rotan wordt naar^Si- 
bolgajcerhandeld in zeilprauwen. 

B e v o 1 k i n g. De sterkte der bevolking volgens 
tabel.8E.in deel II van het Indisch verslag >4935 is: 1 
Europeaan, 19.493 Inlanders, 4 Chinee- * zeiij 14 
andere Vrecmde Oosterlingen of totaal 19.382 zielen. 
De dichtheid is ongeveer 15 per km2. De inheemsche 
bevolking bestaat- hoofdzakelij k uit afstammelingen 
van Atjdhsche immigranten uit de XXV en XXVI 
Moekims van Groot-Atjdh. Eenige kampoengs 
hebben een bevolking van bijna uitsluitend 
afstammelingen van Pedireezen (Ladang-Rimba, 
Aloer-Lhofr); verder treft men er afstammelingen van 
Maleiers en van vroegere Niassche slaven aan. De 
Atjdhsche kaoem-indee- iing is vervaagd. In 
Troemon is een panglima kaoem, die beschouwd 
wordt te zijn het hoofd van alle kaoems, dus zoowel 
van hen uit de XXV en XXVI Moekims als van die 
uit Pi die, en van Niassers en Maleiers. Hij wordt 
aangesteld door den zelfbestuurder. De godsdienst 
der bevolking is de Islam en haar taal het Atjdhsch. 
Maleisch is er ook gangbaar. De woningen zijn over 
het alge- meen niet fraai; de bouwtrant is Atjfehsch. 
De zelfbestuurder heeft te Troemon een in Europee- 
schen stijl gebouwde en ingerichte wooing. 

De rijstbouw op sawahs is het voornaamste 
niiddel van bestaan. Terwijl vroeger veel rijst moest 
worden ingevoerd, heeft men thans door de krachtige 
maatregelen van den zelfbestuurder Tenkoe Hoesin, 
die zelf ±14 jaar bij den land- 
bouwvoorlichtingsdienst heeft gewerkt, een surplus. 
De verwaarloosde waterleidingen zijn her- steld en 
twee nieuwe aangelegd (in Sileukat en bij 
Djamboerdaling). In de bovenstreken wordt nog wat 
ladangbouw gedreven. De peper- en klap- percultures 
zijn van weinig beteekenis. De aan- plantingen van 
kruidnagelen worden uitgebreid. Van de 
boschproducten worden ingezameld da- mar, 
ramboeng, rotan en hout. De visscherij wordt 
voornamelijk aan de kust beoefend met prahoe-
poekat. De visch wordt verseh en ge- droogd 
vei'handeld. Het vervoer naar de kam- poengs in het 
binnenland geschiedt tegenwoordig veel per rijwiel. 
De jacht wordt beoefend voor eigen 
vleeschvoorziening en ter bescherming van den 
landbouw. 

De veestapel is niet groot en bestaat voorname- lijk 
uit karbouwen en geiten. Een klein aantal runderen is 
in het bezit van den zelfbestuurder. Uitvoer van 
karbouwen heeft nu en dan plaats naar de 
Bataklanden. Nijverheid komt niet voor. De handel is 
gering. 

Geschiedenis e n bestuur. Er zijn twee verhalen 
omtrent het ontstaan van het 

landschap Troemon. Volgens het eerste werd een 
Atjdher van de kaoem Dja Batd door den kramat 
Tengkoe Andjoeng (Koetaradja) naar de westkust 
gezonden orn een volksplanting tc stichten. Onder 
den naam Leu be Tapa vestigde hij zich te Boeloeh-
Seuma en verjoeg van daar de reeds sedert het laatst 
der 18de eeuw in Troemon gevestigde Pedireezen. 
Ook in Singkil kreeg hij gezag en werd sedert 
Teungkoe Singkil genoemd. Een zijner zonen, Radja 
Boedjang, in vereeniging met een zwager, Teungkoe 
Daoed, verjoeg de Pedireezen weer van Koeala 
Troemon. Zij vestigden zich daar, de eerste aan de 
zuidzijde der Koeala, do andere aan de noordzijde in 
de oude koeta der Pedireezen (Koetatoeha). Radja 
Bocdjang werd oeldebalang (radja) van Troemon 
met de „tjap sikoereung” van den sultan van Atjdh 
en ccn broeder van hem, MacTahir, werd radja van 
Boe- loeh-Seuma zonder tjap. Volgens het andere 
ver- haal trokken twee breeders, si Roejoeng en 
Leube Tapa, afstammelingen van een Atjdher uit de 
XXV Moekims (kaoem Dja Batee) vanuit Soe- soeh 
de westkust langs naar het Zuiden. 

Si Roejoeng en volgelingen ontgonnen den grond 
aan de Koeala Troemon, terwijl Leub6 Tapa naar 
Singkil trok, daar de dochter van den radja huwde en 
tot groot aanzien en rykdom kwam. Hij volgde den 
radja op en is bekend geworden onder de naam van 
Teungkoe Singkil. Naar Troemon verhuisd, 
verdrong hij daar zijn broeder Si Roejoeng en deed 
als radja het landschap vooral door de pepercultuur 
in welvaart toenemcn. Hij voclde zich machtig 
genoeg om den Sultan van Atjdh de 
gehoorzaamheid op te zeggen. Na zijn dood word 
zijn oudste zoon Radja Bocdjang radja van Troe-
mon, terwijl hij in Singkil werd opgevolgd door een 
tweeden zoon, Teukoe Mohamad Arif. Een derde 
zoon, Teukoe Mattahir, vestigde zich te Boeloeh-
Seuma. Toen in )819 het Nederland sc he gezag op 
Sumatra's Westkust (Padang) vveer werd gevestigd, 
was Radja Bocdjang ons vijaixlig gezind. Hij 
pleegde voortdurend menschcnroof op Nias on 
terroriseerde de kust van Tapunocli. Uit die dagen 
dateert de groote waarde, die het bestuur te Padang 
heclitte aan een goedc gezind- heid van Troemon, 
weshalve ijverige pogingen tot toenadering werden 
gedaan. Na 1830 ging lict landschap en de macht 
van Radja Bocdjang sne】 achteruit. Hij leefde in on 
min met zijn ondcr- hoorigen, waarvan ecn groot 
dccl uit verwanten bestoud, personen uit dezelfde 
kaoem. Zij kwa- men in opstand en belegerden zijn 
bdntdng, waarvan nog ruine's bestaan. Door het 
sncuvclen van zijn voornaamsten vijand werd hij 
bevrijd. Maar de bevolking verliep voor ccn groot 
deel door verhuizing naar Tapaetoean en Groot- 
Atjdh, De overgebleven verwanten blcven kui- pen 
en intrigeeren, zoodat van de macht van den radja 
weinig overblcef. In 1833 stierf Radja Boe- djang 
aan de gevolgen van vergiftiging. Hoe veel- vuldig 
de slavinnen (van Niassche afkomst) in Troemon 
ook voorkwamon, loch was het zelfbe- wustzijn bij 
de Atjdhers nog te sterk oin den zoon eener slavin 
zelfs den naam van radja te gunnen. Zoo werd na 
den dood van Teukoe Radja Boe- djang niet de 
oudste zoon T. Nja° DoeJlah, (T. Hadji Tji*-), 
geboren uit een Klingaleesche vrouw, maar de 
tweede zoon, Teukoe Radja Moeda, geboren uit een 
half- Europccsche vrouw Loena (Lena), dochter van 
Kaatje Stolte en een nacho- da, radja van Troemon. 
Veertien jaar oud zijnde, 
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kwam hij onder voogdij van twee ooms, die meer 
aan zich zelven dan aan hun pupil dachten. Op in- 
stigatio van zijn Hollandsche grootmoeder voerde 
hij een grooten staat en vormde zich een lijfwacht 
van Maleiers, waarbij later Pcdireezen werden ge- 
voegd. Toen Singkil door onze troepen werd bezet 
in 1840, steldc hij zich met het Gouvernement in 
verbinding en sloot hij met Michiels een contract 
onder den indrukwekkenden naam Seri Moeda 
Padoeka Alam Sultan Mansoer Toeankoe Radja 
Moeda. Hij liet voorkomen alsof hij radja was van 
de heele westkust van Atjdh. Hij werd met een 
oorlogsschip van Singkil naar Troemon terugge- 
bracht en onder gebulder van kanonschoten ging 
men aan wal. Men beschouwde Troemon als een 
voormuur, die Singkil moest beschermen tegen 
Atjdhsche aanvallen. Na een bezoek aan Troemon 
achttc Michiels het noodig aan Radja Moeda, ter 
tegemoetkoming in zijn werkelijk armoedige om- 
standigheden een gift van / 1000 en een maande- 
lijksche toelago van / 200's maands tc doen toe- 
kennen. De Regeering legde er den nadruk op dat de 
gunstige stemming van den radja jegens het 
Gouvernement bestendigd moest worden. Door het 
verbond met Troemon kon de militaire bezet- ting 
van Singkil sterk verminderd worden. De blokkadc 
der westkusthavens in het begin van den 
Atjdhoorlog werd in April 1874 opgeheven toen de 
mccste staatjes de verklaring van zes ar- tikelen 
badden geteekend. Radja Moeda van Troemon 
teckende die acte onder zijn bovenver- melden titel 
op 29 April 1871, welkc verklaring werd 
goedgekeurci bij G.B. van 24 Juli 1875. Daarin 
erkendc hij dat Troemon bchoort tot het 
grondgebied van Ned.-Indie. Bij Ind. Stb. 1881 no. 
72 werd Troemon ingedeckl bij het gewest Su-
matra^ Westkust. Als noordgrens van Troemon 
word aangenomen do grens tusschcn Sibadiih en 
Sileukal. Op 5 October 1882 legde Radja Moe- du 
de verklaring van 17 artikelen af, welke werd 
goeclgckcurd bij G.B. van 29 Januari 1883 en op 10 
Mnart 1883 ver bond hij zich tot afstand van de 
inkonistcn nit n(>iii)n tegen cen schadeloosstelling 
van / 750 *s niaan<ls. De vcrdceling van deze opiu 
jnschadeloosstc]Iing word later aanlciding tot 
hevige twisten in de radjafamilie. In 1884 stierf 
Radja Moeda en werd niet opgevolgd(!oor zijn 
oudsten zoon Teukoe Djafar of Hadji Rajeu^ (gc- 
boren uit ecu bijzit), maar door zijn twooden zoon 
Teukoe Radja Iskundnr Moeda, die op 6 October 
1884 de verklaring van 17 artikelen tc Padang nf- 
legdo, welkc werd goedgekourd bij G.B. van 7 
December 188-1. Als zijn banta fungeerde zijn 
oudcre stiefbroeder Hadji JJjafur (Rajeufr). .Dio 
verklaring word aangevukt met een verklaring 
betreffendc de rechtspraak, ulgclegd op 22 Juli 
1888 (goedgekourd by G.B. 18 Juli 1889) en een 
verklaring betreffendc de in- cn uitvoerrechten en het 
bezit van vuurwapenen, afgeiegd op 8 Mei 
1889 (goedgekeurd bij G.B. van 18 Augustus 
1889). Het bestuur van Radja fskaiidar kennierk- te 
zich door binncnlandsche onlusten en familie- 
twisten. Den 6 November 1893 werd hij vernioord en 
ojjgcvolgd door zijn minderjarigen zoon Tcu- koo 
Bidjeh gclar Teukoe Alocda Naajrocddin, on- der 
voogdij van zijn oom Teukoe Djafar gclar Teukoe 
Hadji Rajcu气 Deze logde op 10 April : 
1896 de verklaring van 17 artikelen af, welkc werd 
goedgekeurd bij G.B. van 30 Septomber 
1897 no. 9. Met ingang van 1 Januari 1902 werd 
Troemon b。het gouvernement Atjdh en Onder- 

I hoorigheden gevoegd en wel bij de ondcrafdeeling 
Tapa^tocan. Het landschap kwam onder militaire 
I controle, wat zeer nuttig was met het oog op de verwarde 
toestanden aldaar. Hadji Djafar stierf ' 6 Maart 1903, 
waarop Teukoe Moeda Nanggroc pemangkoe werd, 
totdat in April 1904 Teukoe Radja Nasjroeddin de kortc 
verklaring volgens uniform model aflegde, goedgekeurd 
bij G.B. van 12 October 1904 no. 25. Deze zelfbestuurder 
was niet bemind bij zijn onderhoorigen； hij was zeer 
hebzuchtig en indolent. Hij vcrleende weinig mc- 
dewerking aan de militaire macht, die de kwaad- willigen, 
die in zijn landschap roofden en plunder- den, 
achtervolgde. De economische toestand van zijn 
landschap ging hard achtcruit. Na geinter- neerd te zijn, 
verzocht en verkreeg hij eervollc ontheffing van zijn 
waardigheid ten behoeve van zijn jongeren broeder 
Teukoe Leh, die in Fort de Kock en Bandofijag.school 
was gegaan en behoor- lijk Hollandsch sprak. Op 28 
November 1910 legde T. Leh de korte verklaring volgens 
uniform model af, welkc werd goedgekeurd bij G.B. van 
11 Januari 1912 no. 34. Ongelukkig voor het landschap 
had hij evenals zijn voorganger slechts hart voor zijn 
handelszaken en genoegens. Van land- 
schapsaangelegenheden trok hij zich weinig aan. In de 
laatste jaren van zijn bestuur hadden de ongeregeldhcden 
plaats in Kloeet en Troemon en werden de twee 
landschappen vereenigd tot een onderafdeeling (zie 
boven). Bij G.B. van 28 September 1927 no. 3 werd T. 
L&h op verzoek eervol ontheven van zijn waardigheid； 
alstijdelijk waar- nemend bestuurder van Troemon werd 
aangewe- zen zijn ncef Teukoe Hoesin, zoon van Teukoe 
Djafar gelar Tengkoo Hadji Rajeufr (zie boven). Bij G.B, 
van 23 Mei 1928 no. 11 werd de ondor- stand groot f 200 
maands, in 1849 toegekend aan den zelfbestuurder van 
Troemon, ingetrok- ken en were! het inkomen van dien 
bestuurder vastgestekl op / 350 's maands, te splitsen in 
een vasto bezoldiging van / 150 en een personeele toelage 
van / 200's maands. T. Hoesin teekende op 5 Augustus 
1928 cen acte van verband, welke werd goedgekeurd bij 
G.B. vn 20 Fcbruari 1929 no. 9. Hij is nog in functie, 
woont in Troemon en is gehuwd met Johanna Strandt. 
Nadat Troeinon in 1902 bij do onderafdeeling Tapa^toean 
was gevoegd, werd het bij G.B. 10 Juni 1908 weer daar- 
van geschoidcn on gevoegd bij de onderafdeeling Singkil. 
Gedurondo de laatste onlusten werd het van Singkil 
afgcnomen om samen mot Kloeet do onderafdeeling 
Zuidelijkc Atjehschc land- schappcn to vornicn. I let 
landschap is vordeekl in 3 deelen: 1. Troemon met 14 
kampoengs recht- streeks onder den zelfbestuurder; 2. 
Moekim 4<oeta-toeha met 5 kampoengs, waarondor 
Sileu- kat, en 3. Moekini Boeloeh-Seuma met 7 kam-
poengs. De twee gonueindo inoekims staan onder 
oclecbalangs-tjoet, die bezoldiging en indemniteit voor 
reis- en vcrblijfkostcn ontvangen uit de 
onderafdcelingskas. Do voornaamste ooliebalang- tjoet is 
T. Radja Nagor van Boeloeh-Seuma. Hij behoort nog tot 
de kaoem van den zelfbestuurder. Gedurendo de 
interneering (zic bo von) van T. Radja Nasjroeddin had 
hij het zelfbestuur waar- genonien tot het onireclcn van 
Teukoe Leh in 1900. In dat jaar wdrd hem ook de grootc 
zilveren ster toegekoncL,/ 

TROEMON：'Zic KLOEfiT cn TROEMON. 
LABOEHANBATOE is do zuidelyke onder-// ? 

afdeeling der afdecling As&hnn van het gewest 
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Oostkust van Sumatra. Bij G.B. van 12 Augustus 
1931 no. 18, opgenomen in Ind. Stb. 1931 no. 336, 
is bepaald, dat de standplaats van den controleur 
B.B., belast met het bestuur over de onderafdee- 
ling Laboehanbatoe zal zijn Rantauprapat (in het 
landschap Bila). De onderafdeeling omvat vier 
zelfbesturcnde landschappen: a. Koealoe (of 
Koealoe en Ledong) met een lang contract; b. 
Panai; c. Bilah en d. Kotapinang met een korte 
verklaring volgens uniform model. De naan】der 
onderafdeeling is ontlecnd aan de kampoeng 
Laboehanbatoe aan de Boroemoenrivier, de eerste 
standplaats van den onderafdeelingschef, Bij G.B. 
van 11 October 1910 no. 13 is het landschap Panai 
uitgebreid met het vroeger Gouver- nementsgebied 
Laboehanbatoe. Te Laboehan- bilik, de vorige 
onderafdeelingshoofdplaats, is thans een 
gezaghebber gcplaatst, ondergeschikt aan den 
controleur te Rantauprapat. 

De grenzen van Laboehanbilik zijn vastge- steld 
bij Ind. Stb. 1901 no. 90. De onderafdeeling grenst 
ten N. aan het Jandschap Asahan, ten 0. aan Straat 
Malaka, ten Z. aan de afdeeling Beng- kalis 
(landschap Siak) en ten W. aan de residen- tie 
Tapanoeli. Van deze westgrens is vastgelegd het 
gedeelte, loopende tusschen de landschappen 
Kotapinang met Bilah cenerzijds en Padangla- was 
anderzijds, van den riviermond van de A. Pinarik 
(Binanga-tolang) af tot iets voorbij Tano- na-baro 
(aan de Beroemoenrivier), vormende 
laatstgenoemd punt de samenkomst van de grenzen 
tusschen het landschap Kotapinang, de af- deeliug 
Bengkalis en de residentie Tapanoeli. De grens 
tusschen het landschap Koealoe en Habin- saran 
(Tapanoeli) is in 1909 onderzocht door een officieel 
ingestelde commissie, maar nog niet de- finitief 
vastgcsteld. jDe grens met de afdeeling Bengkalis, 
die tusschen de landschappen Panai en Kotapinang 
met Koeboe (Siak) werd in 1885 door een 
commissie opgenomen en omschreven. Tusschen 
de landschappen Asahan en Koealoe is de grens 
vastgelegd in een overeenkomst tusschen beide 
zelfbesturen van 1912. De topografi- sche dienst 
lieeft de grenspalen geplaatst. Tusschen de 
landschappen Koealoe en Bilah is de grens in 1888 
vastgesteld door den resident der Oostkust van 
Sumatra. Die grens is in 1919 op het terrein uitgezet 
van de samenvloeiing van de Aek Lingkoeang met 
de Aer Natas, via kampoeng Djandjilobi over de 
concessies Pajnigoran en Brussel, tot aan de O.-
grens van Brussel-estate. 

De oppervlakte van de onderafdeeling be- draagt 
858.990 ba. De vier landschappen zijn groot: 
Koealoe 224.980 ha, Kotapinang 252.000 ha, Bilah 
279.000 ha en Panai 103.010 ha. 

De kust is laag en heeft modder- en zandban- 
ken, die zich ver in zee uitstrekken en waarin min 
of meer diepe geulen toegang geven tot de 
riviermondingen. 

Landbeschrijving. De onderafdeeling 
Laboehanbatoe wordt zoo goed als geheel door 
laagvlakten ingenomen, die zich kemnerken door 
uitgestrekte moerassen, aan de kust met bakau-
bakau en meer landwaarts in met andere bosschen 
begroeid. Het Jaagland gaat naar het Westen 
langzaam over in het heuveHand, waar men de 
groote cultuurondernemingen vindt. Het heuvelland 
gaat in Boven-Koealoe en Bo ven- Bilah tot aan de 
grens met Tapanoeli in zwaar geaccidenteerd 
terrein over en in Kotapinang loopt het ten slotte uit 
in de onvruchtbare vlakte 

van Padanglawas (Tapanoeli). Het zuidelijk deel 
der onderafdeeling heeft een voor cultures niet al 
te gunstige bodemgesteldheid. Slechts met den 
oliepalm heeft men er nog succes. Het bergland 
in Boven-Koealoe is moeilijk begaanbaar; veel 
van het oerwoud is daar door ladangbouw ver- 
dwenen. De voornaamstc toppen in het westelijk 
grensgebergte der onderafdeeling (in Boven- 
KoeaJoe on Boven-Bilah) zijn de G. Tomoes 
(1050 m), de Tor Sibongol (495 in), de T. Batoe 
Manoempah (618 m), de T. Batoe Ginalong 
(318 m). 

De onderafdeeling wordt doorstroomd door 
drie groote rivieron: de Bcroeinoen- of Kota- 
pinangrivier, de Bilah- en de Koealoerivier. De 
voornaamstc en langste is de eerstgenoemde, die 
in de residentie Tapanoeli ontspringt. Haar 
eenige zijrivier van beteekenis is de Soengai Ka- 
nan. Voor zij de zee bereikt, vereenigt zij zich 
even beneden de oude onderafdeelingshoofd - 
plaats Laboehanbilik bij kampoeng Djawi-djawi 
met de Bilahrivier en heet dan verder tot aan 
zee de Panairivier. Bij Laboehanbilik is de breed- te 
der rivier reeds ± 1 玲 km. Zij is het geheele jaar 
bevaarbaar voor Paketbooten, die op deze kust 
varen, tot kampoeng Laboehanbatoe; voor groote 
steamlaunches en laadprauwen (sa- gors) tot 
kampoeng Aermerah op ongeveer 7 uur stoomens 
van Laboehanbilik en verder voor 
kleinere motorbooten en laadprauwen tot kam- 
poeng Rasau. In den westmoesson kunnen stoom- 
barkassen met 1,25 in diepgang gemakkelijk tot 
Kotapinang komen. De be vol king van Padang- 
lawas voert langs deze rivier op bamboevlotten 
haar producten (rijst en vee) af naar Laboehan- 
bilik, voorzoover zij die nog niet verkocht heeft 
op de ondernemingen, waarlangs zij varen. 

Ook de Bilahrivier ontspringt in Tapanoeli cn 
wel op Dolok Mariah. Even voorbij kampoeng 
Boekittinggi komt zij in het landschap; zij is 
van belang voor den afvoer van producten. Haar 
voornaamstc zijtak is de Marbau, die zij op den 
linkeroever bij do kampoeng Koeala Al er ban OJJ- 
neemt en die medc van beteekenis is voor den 
op- en afvoer van goederen. Do laatstgenoemdc 
twee rivieren voeren veel J)out af. Sedert 1914 
wordeii die waterwegen geregeld schoonge- 
maakt, zoodat do Bilahrivier tot kampoeng 
Pangkatan en de Alarbaurivier tot kampoeng 
Par6-Pare vrij zijn van houtversperringen. Van 
Laboehanbilik tot Negerilama is de Bilahrivier 
bij vloed voor K.P.M.-bootcn, die deze kust be- 
varen, bereikbaar. Een wekelijksche motorboot- 
dienst onderhoudt de verbiuding tusschen La- 
boehanbilik en Rantauprapat. Hier en daar 
voorkomendc ondiepten beniocilijken even wcl bij 
laag water de doorvaart der motorbooten. Daar 
gebruiken bovengclegen ondernemingen voor op- 
voer van goederen platbodeni-vaartuigen, die 
slechts 2 voet steken. 

De Koealarivier is van de groote rivieren het 
slcchtst bevaarbaar. Bij vloed is kampoeng 
Masdjid nog te beroiken door stoomscheepjes met 
6 voet diepgang. 3?an(ljoengmeng6dar kan gere- 
geld door de K.P.M.-stoomers worden aangedaaii. 
Motorbooton met 10 布〕2 tons laadprauwen kun- 
nen komen tot Tandjoengpasir, woonplaats van 
den bestuurder van Koealoe. De voornaamstc 
z彳rivieren van de Koealoe zijn de Aek Kanopan 
en de Aer Natas. Door het doortrekken van den 
Asahanweg over Rantauprapat naar Kotapinang 
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en van den Delispoorweg tot voorbij Marbau hebben 
de rivieren, vooral de Koealoe, voor den op- en 
afvoer van-goederen veel aan belangrijk- heid 
verloren，二从7 

W eg e n. De rijwegen kunnen worden verdeeld 
in： 1. cultuur-, 2. landschaps- en 3. onderne- 
iningswegen. De cultuurwegen worden aangelegd 
en onderhouden op kosten van den Plaatselijken 
Raad van het Cultuurgebied der Oostkust van 
Sumatra (ingesteld bij Ind. Stb. 1909 no. 181), 
terwijl de aanleg en het onderhoud van de land- 
scliapswegen geschieclen door de betrokken land- 
schappen. 

1. Cultuurwegen. De groote asweg Med^iL=- 
Tandjoengbalai—Simpangkawat (o.a. Asahan) is 
doorgetrokken tot de cniclerneiiiing Wingfoot in het 
landschap Bilah. Hij komt bij Aek Kano- pan 
(landschap Koealoe) in de onderafdeeling 
Laboehanbatoc en loopt over Marbau en Ran- 
tauprapat naar Wingfoot, waar hij aansluit op den 
landschapsrijweg Kotapinang—Wingfoot― 
Laboehanbilik. Het ligt in de bedoeling om van dien 
asweg een intergeweste]yken verbindings- weg te 
maken door hem door te trekken over 
Langgapajoeng en Goenoengtoea naar Padangsi- 
dempoean. Andcre cultuurwegen zijn' die van 
Goenting-Saga naar Tandjoengpasir (lang 10 km) en 
de 3 km lange hoofdweg in Laboehanbilik. 

2. Landschapswegen. Dcze worden aangelegd 
en onderhouden door den dienst der Locale wer- ken 
van den Cultuurraad op kosten der betrokken 
landschappcn. De voornaamste zijn: van Aek 
Kotabatoe over Marbau naar Poelaubargot (±km)； 
van km 287 van den asweg richting Aek-bocro (3 
kin)； van Wingfoot naar Kotapinang (土 3G km)
； van Kotapinang naar Langga- pajoong (土 30 
kin) en van daar tot aan de grens met Tapanocli (土 

12 km); van Wingfoot naar Laboehanbilik (土 67 
km); de weg van Laboehanbilik Jiaar Soengai Brom 
bang (12 km)； van kampoeng naar 
Tandjoeng Mengedar 
(12 km.) 

3. On(leri)cniingswegen. Deze zijn royaal op- 
gezet en bedekken de ondcrncmingen met cen 
nctwerk van elkaar onder rcchte hoekon snij- dende 
wegen. Eenige zijn officieel open bare we- gen (van 
Mambangmoeda naar Bandarpoelau; van Do mooli 
naar Si Lais-lais; van km 238 op den asweg naar 
Tandjoengpasir en Sitoenggir; van Soemoet naar 
Pakan Soemoot). Behalve bo- vengenoenKie groote 
wegen hceft men kampoeng- wegen, die de 
kainpoengs ondcrling en met den grooten weg 
verbinden. Zij worden in heeren- diennt 
onderhouden en zijn meestal voor wiel- rijders 
gesehikt. 

V or k c o rB m i(1 d o 1 en. Te land： do Doli- 
spoor, porsonon- en vrachtauto's, fietsen, twee- 
wieJigo rij- on voertuigen; te water: boo- 
ten, steamlaunclies, motorbooten, groote laacl- 
prauwen cn gewono prauwen； vlotton in don 
bovenloop der rivicren. Behalve do K.P.M. beva- 
ren Chineescho stoombooten uit de Straits clezo 
kuston. IIetGon vernementheeft te Laboehanbilik 
twee motorbooten ten dionsto van den bestuurs- 
ambtenaar aldaar gestationneercl. De Deli- 
spoorwcg-maatschappij, dio in do onderafdeeling 
haar eindstation heeft bij Marbau, denkt haar lijn 
door te trokken tot de kampoeng Laboehan- batoo 
aan de Beroomoenrivier. Er zijn (hulp-) post- en 
telegraafkantoren te Rantauprapat, Laboehanbilik, 
Kotapinang, Wingfoot, Marbau 

en Membangmoeda. In de onderafdeeling heeft men 
ook een Gouvernements telefoondienst met centralen 
te Rantauprapat, Laboehan bilik Negeribahroe, 
Kotapinang, Marbau en Tandjoengpasir. Nabij 
Langgapajoeng in het landschap Kotapinang cn ook te 
Rantauprapat is een noodlandingstcrrein voor de 
K.N.I.L.M. 

Het k 1 i m a a t is warm en vochtig; alleen in het 
bergland is het koel en dikwijls guur, vanwege de felle 
winden, die er kunnen waaien. De regen- val neemt van 
de kust landwaarts gaande met de hoogte bo ven de zee 
toe. Een bepaald droge tijd, als op Java, komt niet voor. 
In September en October vallen de meeste regens. Ook 
November is een zware regenmaand. 

B e v o I k i n g. De bevolking der onderafdeeling 
Labochanbatoe is over de 4 landschappen aldus 
verdeeld (zie tabel 8e in dl. II van het Ind. Yer/ slag 
1935〉； in Koealoe en Ledong: SO Europea- nen, 
33219 Inlanders, 3038 Chineezen, 100 ande- re 
Vreemde Oosterlingen of totaal 3G.437 zielen; in 
Bilah: 246 Europeanen, 50.948 Inlanders, 4557 
Chineezen, 123 andere Vreemde Oosterlingen of totaal 
55.874 zielen; in Panai: 55 Europeanen, 15.147 
Inlanders, 2001 Chineezen, 110 andere Vreemde 
Oosterlingen of totaal 17.340 zielen; in Kotapinang： 
112 Europeanen, 25.03G Inlanders, 946 Chineezen, 24 
andere Vreemde Oosterlingen of totaal 2G11S zielen. 
De onderafdeeling heeft dus, bij een oppervlakte van 
858.990 ha, een bevolking van 135.769 zielen. De 
inheemsche bevolking is overwegend Bataksch, 
behalve in de benedenstreken naar de kust toe, waar 
men de z.g. Oostkust-Maleiers vindt, een volksgroep 
ont- staan door vermenging van talryke bevolkings- 
groepen: Atjohers, Maleiers uit Djohore en Mi- 
nangkabau, Mand^Iingers (vooral in Bilah), 
Bandjarcczen en Klingaleezen. De Bataksche taal (in 
Bilah Mandelingsch) is overhcerschend, zij het 
vermengd met Maleische woorden. In de kuststreken is 
Maleisch gangbaar, in de boven- streken alleen bij 
hoofden en oudsten. De gods- dienst is de Islam. By do 
Bataks in de borgstre- ken vindt men nog enkele 
heidenen. De Christe- lijke leer wordt gepropageerd 
door de ,,Methodist mission", die een zendeling hceft 
te Rantauprapat en vorder enkele posten o.a. to 
Laboehanbilik en Padangnabidang. Er wordt, behalve 
onder Bataks, ook onder Chineezcn gewerkt. 

M i d cl c 1 o ii van b e s t a a n. Het voornaain- ste 
is landbouw. Aan do rijstcultuur wordt weinig zorg 
besteed.Inde bovenstreken heeft men ladangs, waar, 
naast padi, djagoeng wordt geplant. Aan de grenzen 
van Asahan in Koealoe en ook in Bilah zijn gronden 
gesehikt voor irrigeerbaro sawahs, maar de bevolking 
voclt niets voor irrigatie. Bij Soengei Brombang 
(landschap Panai) heeft men behoorlijke sawahs, maar 
die zijn van Mandeli- ngers en Bandjareezen. Op 
enkele plaatsen zijn er nog woinig uitgestrekto van 
regen afhankelijke sawahs. Een groot deci dor 
bevolking voedt zich met import-rijst. Do voornaamste 
cultures der Inlandschc bevolking zijn rubber en 
klapper. Vooral nu de prijzcn weer stijgende zijn, 
wordt daaraan alle aandacht besteed. Uitgebreide 
klappernanplantingcn vindt men in het Panai- scho, bij 
Soongai Bronibang. De rubberaanplan- tingen der 
bevolking zijn zeer uitgebreid. De in- voering van de 
rubberrestrictie en van de rubber- verordening, dio het 
fabriceeren van rubberkoe- ken van een dikte van meer 
dan 30 mm ver- 
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bood, hebben ertoe bijgedragen om het bevol- 
kingsproduct te verbeteren. Uit de opbrengst van het 
bijzonder uitvoerrecht worden maatrege- len 
bekostigd tot het verleencn van bijzonderen steun 
aan en het verlichten van lasten van de bevolking. De 
nipahcultuur (atapindustrie) in de kuststreken levert 
der bevolking aldaar ook behoorlijko inkomsten. 
Verder zijn van belang de cultuur van pinang en 
vruchtcn, die naar de Straits worden uitgevoerd. 
Ardnsuiker wordt in de bovenstreken voor 
binnenlandsche consump- tie bereid. De vloed- en 
nipahbosschen aan de kust staan onder toezicht van 
het Boschwezcn. De inzameling van boschproducten 
(rotan, getah- soorten, was, kapoelaka) levert niet 
meer zoo- veel inkomsten op a Is vroeger. 
Houtkappers werken gewoonlijk voor houtzagerijen 
(van Euro- peanen en Chineezen). Voor het gekapt 
hout inoet retributie worden betaaid. Zoo goed als 
alle zagerijen en panglonghouders betrekken hun 
hout uit de paja- (moeras-) bosschen. De hoog- 
landbosschen worden zelden gecxploiteerd. 

Een deel der bevolking vindt werk als vrije koeli 
en in andere ondergeschikte betrekkingen op of bij 
de cultuurondernemingen. 

Visscherij. De vangst van zeevisch en garnalen 
op djermals en tangkols is uitshiitend in handen van 
Chineezen. De poekat-visscherij wordt uit- geoefend 
door Chineezen en Maleiers. Deze laat- sten visschen 
ook met eenvoudiger niiddelen： hengel, fuik, enz. 
De gevangen visch en garnalen worden voor het 
grootste gedeelte uitgevoerd naar Singapore, China 
en Java. De riviervisch- vangst is van weinig belang 
en geschiedt door Inlanders voor eigen behoefte. De 
visschers- kampoengs zijn voornamelijk Soengai 
Brom bang, Simandoelang en L6dong; minder 
belangrijk zijn Tandjoengmcngedar, Kampoeng 
Masdjid en Sitoekang. Jacht wordt door Inlanders 
weinig uit- geoefenden alleen op herten in de 
bovenstreken. 

Nijverheid. De atapindustrie is van groot belang 
in Beneden Koealoe en Panai. Cooperaties 
verzekeren de atapmakers een behoorlijke opbrengst 
van hun product. Verder vindt een gering deel der 
bevolking nog een bestaan in pottenbakken, 
vlechtwerk, breien van visch- netten en grofsinederij. 

Mijnindustrie bestaat niet. Wcl wordt in den bo 
ven loop der Bilahrivier wat stofgoud gevon- den, 
maar de winning is niet loonend. Tusschen <le 
kampoengs Bandar en Sibargot (Bilah) komen 
steenkoollagen voor, maar van zeer jongeformatie. 

Veeteelt is van geen belang. Slachtvee wordt van 
PadangJawas ingevoerd. Het aantal geiten is groot. 
Varkens worden in de benedenstreken door 
Chineezen gefokt. 

Do gezondheidstoestand is over het algemeen 
goed. Voor de bevolking is een land- schapsdokter te 
Laboehanbilik. Geregeld bezoekt hij alle 
districtshoofdplaatsen. Te Kampoeng Masdjid, 
Kotapinang en Negerilama zijn polikli- nieken met 
een man tri - verpl eger. Ondernemings- artsen en 
hospitalen vindt men te Soemoet, Wingfoot, Sermah, 
Marbau en Mambang-moeda. Behoeftige zelf best u 
ursond erh oorigen kunnen daar ook behandeld 
worden. 

Onderwijs is voornamelijk volksonderwijs. Er 
zijn 20 volksscholen, 2 open bare Ini. scholen 2e kl., 
een particuliere H.I.S. (te Rantauprapat) en een 
Methodistenschool ook te Rantauprapat. De 
Gouvernementsscholen staan te Kampoeng Mas 

djid en Laboehanbilik. Particuliere Chineesche 
scholen vindt men te Laboehanbilik en Soengai- 
Brombang. 

]< o I o n i s a t i e. De kolonisten in deze onderaf- 
deeling zijn Javanen, gewezen contract-arbeiders cn 
arbeidsters. Een belangrijkc spontane kolonisa- tie is 
de jonge kampoeng Si Gam bal, gelegen langs den 
grooten weg en aangeleund tegen de rubber- 
onderneming Wingfoot. Ondernemingskolonisatie 
vindt men onder anderen op de onderneniingen 
Rantauprapat, Telokpandji en Damoeli. Van 
Gouvernementswege is een bedrag van / 500 
gegeven aan de N.V. Hollandsch Amerikaansche 
Plantage Mij. ten behoeve van de kolonisatie op 
Damoeli. 

Agra rise he a a n g e 1 e g e n h e d e n. De 
kampoengs in de uitgestrekte benedenstreken zijn 
slechts plaatsen van samenwoning zonderinnerlij k 
ver band. Zij hebben geen territoriale grenzen. De 
uitgifte van gronden ten behoeve van Europee- sche 
cultuurondernemingen maakte het kam- 
poengverband losser. De kampoeng is niet meer een 
e6nheid. Van een autonome dorpsgemeen- schap is 
geen sprake meer. De onderhoorigen, die leven op 
geenclaveerde stukjes grond, gingen zich los voelen 
van de kampoeng en vele neder- zettingen 
ontstonden zonder adat verba nd. De groote cultures 
als oorzaak van bnitenaf cn de neiging der bevolking 
om extensieven landbouw uit te oefenen als factor 
van binnenuit deden het inlandsch bezitsrecht op den 
duur plaats maken voor genotrecht. In het algemeen 
kan men zeggen, dat de radjaschappen (behalve die 
der Radja na IX en na X, welke federatiegrenzen 
hebben), de districten en de landsclmppen 
afzondedijke tcr- ritoriale grenzen hebben. ])e 
onbebouwde gronden worden aangeduid met de)i 
verzamelnaam „tanah keradja角n". De tot een 
rcchtHgeinecji- schap behoorende onbebouwde 
gronden (tanali keradjaiin) vormcn geen 
aaneeugeschakeld gt；- heel. In het landschap 
Kotapinang heeft men de eenigszins zelfstandige 
Kam])oengradja cn vroeger bovendien 21 min of 
meer zelfstandige radjaschappen. In Koealoe be von 
d zich, naast de apanage van Tengkoe besar 
Poldocng, een 12-tal radjaschappen, in Bilah 28. In 
elk der fe- deraties Radja na IX en na X is de grond 
ge- meenschappelijk eigendom. In Panai zijn ra- 
djaschupjjcn onbekend. Die kleine radja's waren 
vroeger zeer zelfstandig en hceren van den grond. 
Hun toean tanah-reehten bleven onverkort, wanneer 
zij op vriendelijkc wijze onder ecn groo- ter rijk 
kwamen. Was hun gebied veroverd, dan werd 
aangenomen, dat zij him rechtcn op den 
I grond aan den vorst ontleendcn, die hen wazir 
maakte. Sommige radja's ontleenden hun grond- 
rochten aan den vorst, die hun als familiclid of 
vertrouweling een eigen gebied gaven dan wcl hen 
als wazir aanstclden. De radjaschappen na IX en na 
X werden door het Gouvernement bij Bilah gevoegd. 

De tot een kampoeng behoorende gronden zijn 
niet door vaste grenzen aangegeven. 'J'hans woi'- den 
de bestuurders (de vorsten) als cigenaar der woeste 
gronden beschouwd, hetgeen de eenvou- digste 
grondslag is voor het goedkeuren der 
landbouwconccssies. Er drukken volgens de adat 
geen lasten in geld, nutura of arbeid op be- zit van 
grond. De vervreemding van bezitsrecht is 
vastgesteld in grondbewijzen, z.g. sultans- grants, en 
aan geenerlei beperkingen onderhevig. 
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Bij verkoop is bystand der districtshoofden ver- 
plicht. Het overschrijvingsrecht bedraagt 5% van de 
koopsom en valt der landschapskas toe. 
Verwaarloozing van den grond kan leiden tot het 
tenietgaan van het bczitsrecht； in Kotapi- nang en 
Panai na een kcrapatanvonnis. 

B e s t u u r. De zelfbestuurders worden bijge- 
staan door districtshoofden. In 191G werden de 
soekoehoofden en landsgrooten afgeschaft en dis-
trictshoofden ingesteld. Het landschap Koealoe is 
verdeeld in drie districten： Koealoehilir (hoofd- 
plaats Kampoeng JMasdjid), Koealoehoeloe 
(hoofdpl. Tandjoengpasir), Aer Natas (hoofdpl. 
Bandardoerian); het landschap Bilah in 4 districten : 
Bilahhilir (hoofdpl. Negerilama), Bilah- hoeloe 
(hoofdpl. Rantauprapat), Marbau (hoofdpl. 
Marbau), Radja na IX en na X (hoofdplaats Aek 
Kotabatoe); het landschap Kotapmang in 3 
districten: Kotapinang (hoofdpl. Kotapinang), 
Soengaikanan (hoofdpl. Langgapajoeng), Kam- 
poengradja (hoofdpl. Tandjoengmoelin); het 
landschap Panai in 2 districten: Panaitengah dan-
hoeloe (hoofdpl. Laboeanbilik)； Panaihilir 
(hoofdpl.[Soengai Brom bung). De district 
shoofden zijn landschapsambtenaren en a an 
overplaatsing onderhevig. Onder hen heeft men de 
kampoeng- hoofden, die den titel clragen van 
katoea, pengoe- loe of radja. De kleine radja's 
(karadjaiin) ver- dwijnen en worden kcpala 
kampoeng. Het hoofd van Kampoengradja 
(landschap Kotapinang) is nog adathoofd ； de ver 
vu Hi ng van het am bt ge- schiedt nog volgens 
erfopvolging. 

Opvolgcrs in Jiet bestuur. In Koealoe is bij G.B. 
van 10 Mei 1916 no. 25 als opvolger in het bestuur 
(Tongkoc Bcsar) aangewezen Tongkoe Mansoer 
Sjah, zoon van den Zelfbestuurder. Hij heeft te 
Tandjoengbalai (Asahan) ecn H.I.S. be- zocht en 
t<! Batavia cen bijhelschool. In Bilah is Tongkoe 
Hainan als opvolger in het bestuur aan- gewezen bij 
(JJk van 23 J uni 1923 no. 20. Hij heeft te Sera ng 
de school voor opleiding van In- landsche~ oofden 
met vrucht doorloopen. In Panai heeft zoodanige 
aanwijzing nog niet pJaats gehad. In Kotapinang 
weer wel. Jn J934 is U!H opvolger in het bestuur 
van Kotapinang aangewezen I'ungkoc 
Abdoelhamid, tweede zoon van flcn 
Zelfbcstuurder, met clcn titel van Tong- koc Besar. 
Tcvorcn word hij genoomd Tongkoe Mahkota. JI ij 
heeft do Mulo tc Medan en de O.S. V.l.B.A. te Fort 
de Kock afgeloopen. 

0 n d e r a f d e e 1 i n g 8 1< a s v a n L a b o e h 
a n- b a t o e. De 
vierlatnlschappcnlicbbcnecngenieen- schappelijkc 
landschapskas, die onderafdeelings- kas van 
Laboehanbatoe beet. De voornaamste in- koinsten 
zijn Gou veriiementsschadeloosstellingen 
wogensovcrgenoinenrecbtcn; inkoinstenbelasting 
cn ftfkooj, hecrcn(liensten,crisishcffing, uitkeoring 
door het Land wegens intrekking van de motor- 
voertuigenbclasting； vuurwapen-, honden- en 
vrachtkarrcnbelaHting; cijns van onclernemingen 
van land bouw (ook van kleine landbouw) cn van 
boschoxploitatie. Voorts worden iiikomsten ge- 
trokken uit vastrecht voor vergunningon tot 
mijnbouwkundige opsporingen; canon van kleine 
erfpachtsperceelen; uit vergunningon voor huur- 
contracten, recht van opstal, vergunning tot op- 
richting van steenbakkerijen en kalkbrandorijen, 
zand- en grintwinning; uit houtretributie, land- 
sehapsbedrijven (pasars, slachthuizcn, electrici- 
teitsbedrijf te Laboohanbilik). Bo voornaamste 
uitgavon zijn: restitutiepost, vasto uitkeeringen 

aan zelfbestuurders en hoofden； aandeelen der 
zelfbestuurders: in den cijns van landbouwonder- 
nemingen (incluis ondernemingen van kleinen 
landbouw en tuinbouw) en van ondernemingen van 
boschexploitatie, in vergoeding voor grond- 
huurcontracten en voor recht van opstal, in canon van 
kleine erfpachtsperceelen, in vergunnin- gen voor 
steenbakkerijen en kalkbranderijen, in vastrecht van 
vergunningen tot mijnbouwkundige opsporingen en 
in “present-tanah". Die aandeelen bedragen de helft 
van de ter zake ontvan- gen gelden, verminderd met 
10%, door de be- stuurdera tydelijk aan de 
onderafdeelingskas afgestaan. Aan elk der 3 
Tongkocs Besar in de onderafdeeling (zie boven) 
wordt een personeele toelage toegokend. Andere 
belangrijke uitgaven zijn: voor justitie (Ini. 
rechtbanken, gevange- nissen, landschapspupillen te 
Langsa en Blijtaiv steun aan werkelooze 
inheemschen in het asyl in Deli, steun aan 
antiwoekervereeniging); voor financien 
(belastingaanslag, collecteloonen aan bezoldigde 
kampoenghoofden en administra- teurs van 
ondernemingen; kasbeheer, pensioenen en 
onderstanden ； voor bezoldiging en reis- en 
verblijfkosten van hoofden en Inlandsche amb- 
tenaren; voor postdienst, brandweer, pasars en 
electriciteitsbedrijf te Laboehanbilik en Rantau- 
prapat, kadaster, onderwijs en geneeskundigen 
dienst, het boschwezen, openbare landschaps- 
werken als onderhoud van rivieren en afwaterin- gen, 
wegen en bruggen, assaineeringswerken. 
drinkwaterleiding te Rantauprapat). 

De ondcrafdeelingskas trekt groote inkom- sten 
uit de landbouwondernemingen. De rub- bercultuur 
doinineert in dit ressort. Naast 28 
rubberondernemingen heeft men 6 olicpalm- 
ondernemingen, 1 rubber- tevens oliepalm- 
onderneming, 1 vezelonderneming en 1 getah- 
pertjaonderneming. Het complex Wingfoot van het 
Amerikaansche concern „Thc Good Year Rubber 
Plantations Company5* is de grootstc onderneming 
in dit ressort. Het werkvolk be- staat uit vrije 
arbeiders, alle gehuisvest in eigen of twce-familics-
kolonisatiehuizen met eigen tuintjes. 

Geschiedenis. De bestuurder van Koealoe is door 
banden dos bloeds verbondeii aan dien van Asahan. 
Omstreeks 1829 werd Koealoe met de 
ondorhoorighcicl Ledong, tijdens een expeditic 
tegen liet landschap Bilah door Asahan vero- verd. 
Als apanage word het geschonken aan den Radja 
moeda Mohamad Ishak van Asahan, die den titel 
ontving van Jang Dipertoean (Jam- toean) Moeda 
van Asahan. Toen in 1865 Sultan Achniad Sjah van 
Asahan vervallen werd ver- klanrd van zijn 
waardighoid, werd het bestuur over Asahan 
voorloopig opgedragen aan den bestuurder van 
Kocaloo en L6dong (een neef van Sultan Achmad 
Sjah). Een groot deel der Asa- hansche bcvolking 
kwam tegen die beslissing in verzet; do Jang 
Dipertoean Moeda werd na vele mocilijkhcdon wecr 
naar zijn apanago terugge- wezen. De kerapatan van 
Asahan werd toen met het clagelijksch bestuur 
belast. De eerste bestuui'- cler van Koealoe (en 
Ledong) was, zooals boven verinekl, Mohamad 
Ishak. Hy overleed in 1882. Zijn opvolger stierf ook 
spoedig en liet eon min- derjarigen zoon Tongkoe 
Biocng, ook gonaamd Hadji Mohamad,' na. Deze 
kwam onder vbogcly" van zijn oom Tongkoo 
Achmad, als regent, by- gestaan door de kerapatan 
van Koealoe, te za- 
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men vormende het bestuur van Koealoe. Den 20sten 
Augustus 1885 sloot het Gouvernement een contract 
met dat bestuur ter overneming van belastingen. Op 
25 Maart 1886 teekende Tongkoe Bioeng, ±19 jaar 
geworden, een akte van verband onder den naam en 
titel Jang Dipertoean Hadji Mohamad Sjah, als 
i*adja van Koealoe en Ledong. Het woord „mocda,\ 
dat zijn vadcr en grootvader in hun ambtstitel 
voerden, werd weggelaten om alien schijn van 
onderhoorigheid aan Asa han te voorkomen. De akte 
van verband werd goedgekeurd bij G.B. van 3 
Augustus 1SS6 no. 1. De installatie van Jang 
Dipertoean Hadji Mohamad Sjah had te Bengkalis 
])laats, gelijkty- dig met die van den opnieuw tot 
sultan van Asa- han verheven Achmad Sjah (zie 
boven). Door den bestuurder van Koealoe werden, 
ter nadero rege- ling van zijn verhouding tot het 
Land, verkla- ringen afgelegd: op 4 Augustus 1SS9 
betreffende havens en telegraaflijnen (G.B. 6 Maart 
1890); op 23 November 1890 betreffende 
mijnrechten, oorlogsbehoeften, verbanning (G.B. 2 
Juli 1891); op 15 November 1898 betreffende 
onderdaan- schap, rechtspraak (G.B. 11 Maart 
1899). Op 23 September 1907 werd met Jang 
Dipertoean Hadji Mohamad Sjah, bestuurder van 
Koealoe, een lang contract gesloten in hoofdzaak 
overeenko- mende met dat van het landschap 
Asahan (G.B. 23 November 1907 no. 6). 
Aanvullende overeen- komsten werden gesloten: op 
25 Maart 1913 betreffende vendureglenient en 
koelie-ordonnantio (G.B. 10 October 1913); op 22 
October 1916 betreffende de koelie-ordonnantie en 
zeebrieven (G.B. 17 Februari 1917 no. 20 en 11 
October 1917 no. 20), op 28 Juli 1920 betreffende 
de rechtspraak (G.B. 20 Januari 1924) en op 7 
November 1929 betreffende vrije arbeiders (G.B. 11 
December 1929 no. 2). Het lange contract van 1907 
met zijn aanvullingen zal eerlang door een nieuw 
worden ver vangen, waarin de nieuwe Regeerings- 
beginselen tot uitdrukking komcn. Hadji Mohamad 
Sjah is nog in functie. Hij is Ridder in de Orde van 
den Ned. Leeuw en Officier van de Oran- je-
Nassauorde en woont tc Tandjoengpasir. Na een 
tweejarig ver J of wegens ziekte trad hij op 1 Juli 
1934 weer in functie. Gedurende zijn ziekte werd 
het landschap bestuurd door zijn zoon Tengkoe 
Mansoer Sjah, Tengkoe Besar van Koealoe, die als 
opvolger is aaiigewezen bij G.B. van 10 Mei 1916 
no. 25 (zie art. 5 van het vigeerende contract). De 
oude Sultan is analfabeet en kail alleen zijn 
handteekening stellen. In belangrijke zaken gaat hij 
te rade met het Zelfbestuur van Asahan, waaraan hij 
verwant is. 

De andere landschappen van Laboehanbatoe, n.l. 
Kotapinang, Bilah en Panai hebben een nauw 
samenhangende geschiedenis. De eerste radja van 
Kotapinang zou zijn Bataru Pina- joengan of Batara 
Sinomba, afkomstig van Pa」 garroejoeng^^die 
wegeiis bloedschande met zijn JjafCzuster uit zijn 
nagari verstooten werd. Hij vestigde zich te Otang-
momo (Pinangawan) en bleef er tot zijn dood. Zijn 
zoon stichtte een ves- tiging te Aer Merali. Onder 
dezen radja Si no in ba inengde zicb Sultan Mahkota 
'Altin】 Aladdin Sjah Djohan van Atjeh in 
Kotapinangsche zaken, te hulp geroepen door twee 
verstooten zoons van Radja Sinomba bij een 
adellijke vrouw. Die verstootiiig had plaats op 
aanstoken van een bijzit,die hooptedat 
haarzoon,Soetan Segarala ni, radja van Kotapinang 
zou worden. RadjaSinomba 

sneuvclde en werd na zijn overlijden genocmd 
Marhoem Mangkat di Djamboe； zijn dochter Siti 
Oengoe werd geroofd on werd een bijzit van den 
Sultan van Atjeh (de zoon uit deze samenleving 
geboren werd de eerste Sultan van Asahan). De o])- 
volgingskwestie werd in der minne geschikt: de 
oudste der adellijke zoons Tengkoe Radja Tohir 
vestigde zich te Koemboel en werd de stamvader 
der radja's van Bilah en Panai ； de jongste, Maha- 
radja A wan te Soengai Tasik of Pinangawan, werd 
de stainvader der radja*s van Kotapinang； de 
derde zoon (uit de bijzit) Soetan Segaralam vestigde 
zich te Soengai Toras cn werd de stain- vader der 
radja's van Kainpoengradja. 

Bovengenoemde Tengkoe Radja Tohir te 
Koeinboel met den gelar Radja Indra Alam was de 
eerste radja van Bilah (土 1G30-1650). De derde 
radja van Bilah, Radja Noeloeng. had vier zoons, 
waarvan de oudste, Tengkoe Soeloeng Riouw, zich 
in 1G70 te Si Pcge in de streek La - boehanbatoe 
vestigde. Hij veroverde het geheele gebied van 
Radja Gonting van Soengai Toras en Oela Si Pasoe 
en werd de eerste radja van Panai. Zijn opvolgers 
blevcn te Negerilama in de streek Laboehanbatoe 
gevestigd. De tweede radja van Panai, Tengkoe 
Radja Moerai, ordende zijn rijk en stelde 
verschillende hoogwaardigheidsbe- kleeders aan. 
Hij sloot vricndschap met Atjdh, Riouw, Siak en 
Djohor. Van Atjeh kreeg liij een ,,bawar'' (sabel) en 
van Djohor een “sendcrik", die rijkssieraden van 
Panai werden. Met Radja Gading, zoon van Radja 
Gonting van Soengai Toras (zie boven), sloot hij 
een verbond, waarbij Radja Gading als apanage 
kreeg het gebied van het tegenwoordige 
Kampoengradja en tcvciis Radja-moeda van Panai 
werd. Radja Aloerai jiam zelf den titel Pcrtoean 
besar van Panai aai), terwijl zijn oudste zoon en 
opvolger bij zijn oj»- treden den titel kreeg van 
Jamtoeanbesar (derde radja van Panai). Tengkoe 
Socloeng, zijn oudste zoon cn opvolger, vestigde 
zijn verblijf te Ncgcri- baroe, etrooinafwaarts van 
Negerilama. JJ ij sloot een verdrag met Siak tot 
wedcrzijdsche ))u)|> en bijstand. Het gevolg ervun 
Avas dat Siak zich veeJ in Panaische 
aangclegeiiheden incugdc. Toen na den dood van 
Tengkoe Soeloeng (AJarhoem Sakti) de 
Jandsgrootcn zijn oudsten zoon ti>t Jamtoeanbesar 
van Panai wilder) uitroepen, verscheen de Sultan 
van Siak in Panai cn verbood den nieuwen radja 
dien titel te geven, dien de Sultan van Siak zelf 
droeg. J J i j gelastte den nieu- wen radja den titel 
van Soetan te geven, waarin de Panaierw berustten. 
Zoo aanvaardde de vijfde radja van Panai als 
Tengkoe Soetan Alengedar Alam het bestuur. 
Tegen het midden dor vorige eeuw kwani (lit 
landschap in botsing met Soc- tan Bongsoe, radja 
van Kotajiinang. Deze werd vermoord te Poelau 
JJirniata. Zijn zoon Moeslafa zoeht en vond steun in 
Mandailing cn bij de al- daar tegen de Padri's 
ageerende “Compeni". Moestafa werd bevesligd lot 
Jang J)ipertoean van Kotapinang cn een militaire 
bezetting werd gelegd te J'andjoengkoepiah aan de 
sainen- vloeiing van de Panai- en Bilahrivieren 
(J839- 1843). Na de opheffing van do bezetting ont- 
stond opnieuw een Htrijd tusschcn Panai en 
Kotapinang. De zesde radja van Panai, Tengkoe 
AbduDali gelar Soetan Gegar Alam, were! versla- 
gen en vluchtte naar Bilah, vanwaar hij de hulp 
vroeg en kreeg van dit landschap en van Asahan. 
Intusschen had de Jang Dipertoean van Kota- 
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pinang zich gevestigd in het op Panui veroverdo 
gobied van Labochanbatoe. Toen de drio ver- 
bonden machten Asahan, Bilah cn Panai tegen hem 
optraden, waarbij zich nog Padanglawas dreigde te 
voegen, bood hij in 1862 het Gouverne- ment zijn 
onderwcrping aan en den afstand van 
Laboehanbatoe, met verzoek oni plaatsing van een 
bestuursambtenaar aldaar. In Augustus 1862 kwam 
de Resident van Riouw met den Mangkoeboemi 
(later sultan) van Siak op de recde van Panai, waar 
de Soetans van Bilah en Panai aan boord werden 
ontboden. Zij erkenden Siaks suprematie, legdcn 11 
Augustus in handen van den Resident een verklaring 
af en on tvingen een akte van crkenning. Ten aanzien 
van het verzoek van Kotapinang om zich aan het 
Nederlandsche gezag te onderwerpen, were! door 
den Resident van Riouw machtiging aan de 
Regeering gevraagd tot aanvaarding da ar van, 
aangezien Kotapinang een onafhankelijk landschap 
was en nimmer tot de onderhoorigheden van Siak 
had behoord. Bij G.B. van 25 December 1862 no. 3 
were! die machtiging verleend. Eerst op 2 October 
18G4 kon de Resident te Laboehanbatoe den radja 
van Kotapinang Soetan Moestafa (toen officicel 
abusieve- lijk Sultan 3Ioestafa genoemd) de 
verklaring doen afleggen van erkenning van 
Nederlands souverei- niteit. Den 20sten April 1864 
were! het gebied van Laboehanbatoe (door 
Kotapinang op Panai veroverd) door de radjaE van 
beide landschap- ])en geschonken aan den 
Gouvernements poli- tieken zendeling Radja 
Boerhanoedin, die het weer overdroeg aan het N.I. 
Gouverneincnt. Bij G.B. van 27 Juni 1865 no. 15 en 
3 October 1SG5 no. 44 werd cen deel van het 
geschonken gebied aanvaard en te Laboehanbatoe 
een controleur geplnatst. Toen de bestuurszetel werd 
verplaatst naar Laboehanbilik word het gebied van 
Laboehanbatoe weer bij Panai govoegd. Onder het 
be- stuur van Soetan 31oestafa Jang Dipertoean Be- 
sar van Kotapinang werd in 1871 dit landschap in 
beroering gebracht door twee ojistandige hoofden, 
die gesteund werden door het hoofd van Kam- 
poengtinggi, een onafhankelijke kani])oeng in 
1 Padaiiglawah./ Een strafexpeditie verwoestto 
Kamj)oengtiiiggi cn Jierstclde de rust. Soetan 
Moestafa werd opgevolgd door Jang Dipertoean 
Sati, die op 4 September 1872 ecn akte van verband 
teekende (G.B. 24 Februari 1879). Hij sloot op 21 
November 1875 met het Gouvernenient cen 
overeenkonist omtreat do bclastingen (G.B. 10 
Maart 1876) cn oj)7 Januari 1884 onltrent on- 
derdaanschap cn rcchtsj)raak (G.B. 26 December 
1884). Voorts ]egdo hij vorklaringon af: op 18 Juli 
J898 betreffende havenbehcer en telegraaf- lijnen en 
o]> 15 November 1890 betreffende mijn- 
ontginningen, vuurwapens en recht van verbanning 
(G. B. 6 Maart 1890 on 2 Juli 1891). Aan- gaando 
onderdaanschap en rechtspraak word nog een 
suj)j)lotoire overeenkonist gcsloten op 8 November 
1898 (G.B. 11 Maart 1899). 

Jang Dipertoean Sati overleed op 27 April 1905 
cn word opgevolgd door zijn oudsten, wettigen zoon 
Teungkoe Bestir Sooloong Moestafa, corst a Is 
waarnemond radja. Nft op 24 Juni 1907 do korte 
verklaring volgens uniform model to hebben 
afgolegd, goedgekeurd bij G.B. van 25 Augustus 
1907 no. 7, werd liij als Jang Diportoc- an Maiimoer 
Pcrkasa Alain Sjah in zijii waardig- heid van 
bestuurder van Kotapinang bevestigd. Hij is nog in 
functie en onderschcidcn mot de 

Groote Gouden Ster. Zijn woonplaats is Kota 
Bachran. 

Soetan Abdoellah van Panai, die op 11 Augustus 
1862 te Laboehanbatoe de verklaring van erkenning 
van Nederlands souvereiniteit had afgelegd (G.B. 20 
Mei 1863), voerde den titel Soetan Gegar Alam. Den 
21sten November 1875 sloot hij een overeenkomst 
betreffende het recht tot belastingheffing (G.B. 10 
Maart 1876). Zijn opvolger, Tengkoe Tengah 
Mohamad Tahir gelar Sootan Mangddar Alam Sjah, 
legde de volgende verklaringen af： op 24 Juni 1889 
betreffende ha- venbeheer en telegraaflijnen (G.B. 6 
Maart 1890); op 8 November 1890 betreffende mijn- 
ontginningen, vuurwapenen en recht van verbanning 
(G.B. 2 Juli 1891); op 2 November 1898 betreffende 
onderdaanschap en rechtspraak (G. B. 11 Maart 
1899). Op 28 Februari 1903 sloot het N.I. 
Gouvernement met Tongkoe Bandahara, bij ziekte 
van den radja Soetan Mangedar Alam, waarnemend 
bestuurder van Panai en de lands- grooten een 
overeenkomst betreffende de inwen- dige 
organisatie van het landschap (G.B. 26 April 1903). 
Het radja-moedaschap werd afge- schaft. Zijn 
opvolger Tengkoe Soeloeng Sjah- mara werd niet 
erkend door de Regeering en in 1907, toen liij 
weigerde de korte verklaring te teekenen, vervangen 
door Tongkoe Kalana Poe- tera, die als Soetan Gagar 
iklam Rah mat 'Oellah als zelfbestuurder van Panai 
optrad, na op 24 Juni 1907 de korto verklaring 
volgens uniform model to hebben afgelegd (G. B. 15 
Februari 190S no. 43). Wegens ziekte werd hij in een 
sanatorium te Kabandjahd (Karolanden) verpleegd. 
Met het clagelijksch bestuur in het landschap werd 
belast Wan Tajang, districtshoofd van 
Laboehanbilik. Hij was onderscheiden met de 
Groote Gouden ster en stierf in December 1936. Zijn 
woonplaats was Laboehanbilik. 

Betreffende het landschap Bilah zij het volgende 
nog aangeteekend. Na den dood van Radja Noeloeng 
(zie boven) was er in het landschap geen eenhoofdig 
bestuur 土 20 jaar lang. Na de vestiging van Tongkoe 
Soeloeng Riouw als radja van Panai, voerdeu de drie 
broers Tongkoe Radja Laoet, Tongkoe Radja 
Masjhoer en Tongkoe Radja Djoemahat tezamen het 
bestuur, maar Tongkoo Soeloeng bleef nog grooten 
in- vloecl oefenon. Toen deze stierf, verjoeg 
Tongkoe Radja Djoemahat zyn beide broedors en 
werd met den titel Sultan Bidar Alam de vierde radja 
van Bilah (1720-1760). Hij vestigde zich te Haloban 
(waar hij stierf) en was de stichter van Ne- geriltima, 
dat tot heden do woonplaats is van den bestuurder 
van Bilah. Do achtste radja was Tongkoe Aloesa 
gelar Soetan Bidar Alam, dio op JI Augustus 18G2 
te Laboehanbatoe de verklaring tot erkenning van 
Nederlands souverci- niteit aflegde (zie boven). 
Onder hem werden verovord cn aan Bilah 
toegevoegd do staatjos Marbau, Poelaudjantan on 
Bel i in bi ng. Hij stierf op 11 Februari 18G5, na nog 
op 9 Januari een verklaring to hebbon afgelegd 
omtrent de toelating van vroeindelingon (G.B. 31 
Juli 1865). Hij word opgevolgd door zyn 
minderjarigen zoon Tongkoe Abas, voorloopig 
onder voogdij van zijn oom, den radja-moeda van 
Bilah. In 1875 ein- digde hot voogdijsehaj), waarna 
Tongkoe Abas door don Sultan van Siak plechtig 
wordgelnstal- loerd mot don titel van Soetan Bidar 
Alam. Onder horn werd het radja-moodaschap 
afgeschaft. 
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Bij G.B. van 31 Mei 1895 no. 11 werd zijn oudstc 
zoon door de Regeering aangewezen als verinoede- 
lijke opvolger in het bestuur met den titel Tong- koe 
Besar. Tongkoe Abas gelar Soetan Bidar Alam sloot 
met zijn Jandsgrooten op 21 November 1875 met 
het N.I. Gouvernement een over- eenkomst omtrent 
de heffing van belastingen (G.B. 10 Maart 1S76). 
Verder legde hij de volgen- de verklaringen af: op 
24 Juni 18S9 bctreffende havens en telegraaflijnen 
(G.B. 6 Maart 1S90); op 10 November 1890 
betreffende mijnontginnin- gen en vuurwapens 
(G.B. 2 Juli 1S91); op 3 November 189S 
betreffende onderdaanschap en rechtspraak (G.B. 
11 Maart 1899). Op verzoek werd hij bij G.B. van 2 
November 1903 no. 16 eervol van zijn waardigheid 
ontheven en vervan gen door zijn zoon Tongkoe 
Adil, die, na op 14 Januari 1904 een akte van 
verband tc hebben ge- teekend (G.B. 26 Augustus 
1904), met den titel goetan Bidar Alam Sjah als 
radja van Bilah en 苗云crhcroTighedeh -茹宓In 1907 
werd zijn verhouding tot het N.I. Gouvernement 
opnieuw geregeld; op 25 Juni legde hij de kortc 
verklaring volgens uniform model af (G.B. 25 
Augustus 1907 no. 7). Op 7 Januari 1916 legde hij 
opnieuw de korte verklaring volgens uniform model 
af (G.B. 8 Juni 1916 no. 24), waarna hij werd 
bevestigd en erkend als bestuurder van het met de 
federa- ties Keradjaan na Sembilan en Keradjaan na 
Sepoeloeh vergroote landschap Bilah en Onder- 
hoorigheden. Deze federaties met een bevolking 
van Toba-bataksche afkomst, waren gevestigd in 
het bovenstroomgebied der Aer Marbau (de Radja 
na IX) en in het bovenstroomgebied der Bilahrivier 
(de Radja na X). Door hun afgelegen en moeilijk 
begaanbaar gebied hebben zij lang hun 
onafhankelijkheid weten te bewaren. In 1907 
vroegen zij onder gezag van het Gouvernement te 
komen. Na lang onderzoek gelukte het in 1915 de 
toestemming der radja's van die federaties te 
verkrijgen, dat hun gebied gevoegd werd bij het 
landschap Bilah en Onderhoorigheden. Soetan 
Bidar Alam "Sjah, die is onderscheiden met de 
Groote Gouden Ster, is nog in functie； zijn 
woonplaats is Negerilama. 

Literatuur: M. Hamerster, Bijdrage tot de ken- 
妒，nis van de afdeeling Asahan, „Mededeeling no. 13 
van het Oostkust van Sumatra-instituut (1926)”. Zie 
ook OOSTKUST VAN SUMATRA in DI. HI en DL 
VII of suppl. afl. biz. 1348/ 

KOEALOE. Zelfbesturend ^andschaj). Zie 
LABOEHANBATOE. 

KOTAPINANG. Zelfbesturcnd landschap. Zie 
LABOEHANBATOE. 

BILAH. Zelfbesturcnd landschap. Zic LABOE-
HANBATOE. 

PANAI. Zelfbesturend landschap. Zie LABOE- 
HANBATOE. 
一 KRANKZINNIGENVERPLEGING (Aanv.」

)]. 
II en DL VI of suppl. afl. biz. 729). Voor de 

verzorging van inheemsche en daarinede gelijk- gestelde 
krankzinnigen in Nederlandsch - Indie is nog steeds verdere 
uitbouw van de bestaande organisatie noodzakelijk 
gebleken. Hoewel de .vcrplecgruimte werd opgevoerd van 
4200 plaat- / : . sen in 1922 tot ruim 9300 in 193G, blijkt tel 
kens 

! I weer na eenigen tijd de gelegenheid tot opname 
'achter te blijven bij de behoefte. Bij een getals- 
verhouding tusschen geestesgestoorde en norinale 
inheemschen, die niet zeer aanzienlijk afwijkt van de 
overeenkomstige verhouding in Europa, 

nioet, gezien het bevolkingsgetal, reeds met een 
zeer groot aantal krankzinnigen rekening 
worden gehouden. Toeneniende 
bestuursbomoeienis heeft meer evacuatie uit de 
kampoeng ten gevolge； de tolerantie van het 
ddsamilieu voor de aanwezig- heid van 
krankzinnigen wordt minder, waarbij zich de 
laatste jaren ook wel economische facto- ren 
doen gelden. De overheidszorg client zich 
alleen reeds om financieele redencn op dit 
gebied tot het allerdringendste te beperken. 

Uitbreiding van verpleegruimte had plaats door 
het tot stand brengen van de annex-in- richting 
Semplak bij het gesticht te Buitenzorg. in 1931 en 
van een inrichting te Pasoerocan, waarheen in 1932 
een 300-ta] rustige verpleegden uit het gesticht te 
Lawa-ng zijn overgebracht. Met deze bij-
inrichtihgen meegerekend kwam de capaciteit te 
Buitenzorg op ongeveer 1900, tc Lawang op 
ongeveer 3000 plaatsen, waaronder ,\Tijwel 
constant resp. 400 en 280 voor Europea- nen. Te 
Magelang werd de capaciteit in 1935 opgevoercTtbt 
fuim 1420 plaatscn voor iuheem- schen; in 1937 
komen deze op 1540. Nicu we door- gangshuizen 
verrezen te Medan (1934) en te Ma- kasaar (1935, 
in plaats van het oude verpleeg- teHuis) met elk 
voorloopig 150 plaatsen. Het aantal 
,,verpleegtehuizeii'' in de Buitengewcsten werd in 
1933 vermeerderd met cen inrichting te 
Bangli^(Zuid-Bali). 

Siiids einde 1928 functioniiecrt bij den Diensl der 
Volksgezondhcid de krankzinnigenverzorginir als 
een afzonderlijke afdeeling onder den Jnspec- teur 
van het Krankzinnigenwezen. Vcrschi)lendc 
maatregelen zijn genomen om de beschikbare 
gestichtsruiinte zoo efficient inogelijk te gebrui- 
ken. Bij de opzending van de krankzinriigen naar de 
gestichten zijn in mcerderc mate de plaatselij- kc en 
gewestelijke Gouverncnicntsgcneeskinid i- gen 
ingeschakeld cn lieeft een strenge selccti'- plaats, 
opdat alleen diegenen, waarvoor ge- stichtsopname 
zeer urgent is, worden opgezon- den. Anderzijds 
wordt getracht door vroegtijdigc terugzending uit 
het gesticht naar hun disa vnn rustige gecstesziekcn, 
ook al zijn zij niet geni^zon, meer plaatsen voor 
opname van urgente gevallen vrij te krijgen. Bij dit 
vrocgtijdig ontslag, het eerst toegepast sinds J92G tc 
Lawang, wordt re- gclmatig door de directeuren van 
de inrichtingen informatie ingewouncn naar het 
milieu, waarin de lijder lerugkeert, en of dnar 
cenigerinate voor hem kan worden gezorgd. Mecstal 
wordt begon- nen met een ))rocfo»l8J.ag. 
Gediirc)i(lc de eerslc jaren dat dit systcem werd 
gevoJgd is door een enquete regelniatig na-
onderzoek gedaan naar de lotgcvallen van deze niet 
voiledig herstcldc ont- slageii patienten ； de 
resultatcn bleken niet on- gun stig. 

Voorts wordt getracht de ojiname-capaciteil der 
gestichten to verineerderen door <le daarin 
aanwezige rustige gcestelijke defectcn, die ni<-t 
naar de kampoeng kunnen worden teruggezoi)- den 
omdat er niemand is die voor hen zorgt, in 
eonvoudige landbouwkolonie's en werktehuizen 
over te brengen. Op initiatief van den booglee- 
raarin de psychiatric aan de geneeskundige hoo- 
geschool te Batavia werd in 1934 een zoodanige 
kolonic te Eehtang-Agoeng gesticht met eindo 1936 
200 mannelijke verpleegden. Een dergelijke kolonie 
bestaat bij het gesticht te Sa bang en sinds 1936 te 
Wedi (Soerakarta); in voorberei- ding zijn 
soortgelyke inrichtingen* voor de zelf- 
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besturen te Jogjakarta (te Pakem nabij Jogja) en voor 
de resulentie Semarang. 

Wat de vormen van krankzinnigheid onder de 
inheemsche bevolking betreft, is gebleken dat de 
voornaamste psychosen, welke in Europa 
voorkomen, hier eveneens worden aangetroffen. Bij 
overeenkomst in eleinentaire verschijnselen heeft 
echter de \-erdere psychischc symptoma- tologie 
vaak een speciale kleur, waarvan de beteekenis 
gedeeltelijk in verband met de geeste- lijke structuur 
van de normale inheemsche eenigszins begrijpelijk is 
to maken. Bepaalde reactievormen zooals acute 
verwardheid en acute paranoide toestanden zijn 
bijzonder frequent, daarentegen is het zuivere 
mclancholische symp- tomencomplex opvallend 
zeldzaam. Bij die bevolkingsgroepen, waar syphilis 
verbreid is, komcn ook dementia paralytica en andere 
lueti- sche hersenziekten vrij veelvuldig voor. 

Evenals in de gcstichten in Europa vormt in die 
in Nederlandsch-Indic de tuberculose een der 
belangrijkste doodsoorzaken. Bacillaire dysenteric 
komt niet zooveel meer voor, waarop ver- moedelijk 
de vaccinatie daartegen van invloed is. 

De opleiding van inhecmsch vcrplegend per-
soneel, waarmede reeds in 1915 te Buitenzorg was 
begonnen, wordt bij alle gcstichten en bij het 
doorgangshuis te Batavia op ruime schaal voortgezet. 
Het Europeesch verplegcnd personeel is op de 
inheemsche afdeelingen de laatstc jaren zeer sterk 
beperkt. 

Bij de bchnndeling van de krankzinnigen staat de 
door Simon in Europa sinds 1926 krachtig 
gepropageerde „actieve arbeidstherapie" ook in de 
Indische gcstichten op den voorgrond. Voor de 
inheemsche gestichtsbevolking blijft de landbouw 
het voornaamste； daarnaast hebben do gcstichten 
hun batikbedrijf cn woverij, naast andero 
ccnvou<ligcr bcdrijven; voor meer ont- wikkelden 
voorzid ook eenig fijner handwork in een behoefte. 
Differentiatie van arbeid cn in- tlividualiseeren wordt 
nagestreefd. De ontwik- kcling van de nioderne 
arbeidstherapie heeft ook in do Indischc； gcstichten 
do onrust en veel sto- rende verschijnselen sterk doon 
verminderen; vroeger daartegen vecl toegepaste 
middelen, zooals langdurigc bedverj)leging, zijn 
geheol op den achtergrond gekomen; de geheelo 
verpleging iser door op een hooger peil go brae 
?/HUIDZIEKTEN (Aanv. DI. 11). Er zijn geon 
ziekten van de huid, die slechts in Nedcrlandsch- 
Indie voorkoincn. Het aantal nandoeningen van de 
huid is cchter zeer groot, doch de frequontio van de 
vcrschillcnde huidziekten is anders dan bv. in 
Nederland. De huidaandooning, die het inccat 
voorkomt, is ongctwijfcld de schurft, scabies, welke 
liaar oorzaak vindt in een nauwe- lyks zichtbarc niijt, 
do sarcoplea scabiei homints. Mon vindt de scliurfL 
zoowel in do groote stoden a Is in de desa^, bij den 
ccnzaam wonenden tnni, als bij de in gerneenachaj) 
levendo koeliobevolking op do ondornemingen. Alic 
rassen kunnen aan- getast worden;——ook de 
primitievo volkcren in (ion Indischen Archipel lijden 
veel aan deze ziek- te — noch leeftijd, noch gcslacht 
hebben eenigon invloed op het krijgcn van schurft. 
De aandoe- ning is zeer besmottelyk. Krijgt iomand 
scabies, clan worden weldra alien of velen, die met 
hem in lietzelfdo huis wonen, door de ziekto 
aangetast. Men neemt aan dat een bos in otting met 
scabies gesebiedt, als een eierdragend wijfjesdier van 
den 

zieke op den gezonde overgaat. Ongeveer tien dagen 
na zulk een besmetting kunnen de teeke- nen van tie 
zickte zich voor het eerst openbaren. Het 
eierdragend wijfje graaft een gang in de hoornlaag 
van de opperhuid en legt eieren in dezen gang. Uit 
deze eieren komen larven. die verschillcnde 
vervellingen ondergaan en die iedcr voor zich ook 
weer een gang graven. Deze gangen zijn meestal 
slechts enkele millimeters lang, doch kunnen veel 
langer worden. Het voornaamste symptoom van de 
schurft is jeuk. Zij begint of aan de han den, of aan 
het geslachtsorgaan, of aan het zitvlak en breidt zich 
in korten tijd over het geheele lichaam uit. Doch 
hoofd en hals worden niet aangetast. Aan de voorste 
okselplooi, rond- om den navel, aan het 
geslachtsorgaan en omge- ving, aan den binnenkant 
van de dijen, aan het zitvlak, aan de knieen, aan de 
voeten, rondom de ellebogen en aan de handen, 
vooral tusschen de vingers, aan de ellepijpszyde aan 
den pols schijnen de parasicten zich op te hoopen en 
op die plaatsen wordt de jeuk waargenomen. De 
jeuk is in den regel 's nachts vecl erger dan overdag, 
vaak gebonden aan een bepaalden tyd. Doch 
overdag kunnen jeukaanvallen voorkomen, die den 
patient tot krabben dwingen. Door het krabben 
wordt de ziekte over het lichaam uitge- breid, doch 
de jeuk vermindert door het krabben. 

Om de scabies te herkennen is het noodig de 
gangen aan te toonen en nog beter is het om een mijt 
uit den gang te lichten en die onder het microscoop 
te determineeren. Nu kost het in Ne- derlandsch-
Indie zeer veel moeite gangon te vin- den en 
clerhalve is het aantoonen van de parasie- ten niet 
goed mogelijk. Men is dus aangewezen op do 
teekenen: jeuk en localisatie van de jeuk, om tot de 
diagnose tc komen. 

Slechts van een minderheid der gevallen komt het 
bij scabies niet verder clan de gevolgen van het 
krabben: streepvormige krabeffecten samen- 
gesteld uit kleine stipvorniige bloedkorstjcs. Bij de 
meerderheid en in het bijzonder bij inheem- sehen 
cn kinderen ontstaat zg. secundaire in- fectie; op do 
plaatsen, waar de scabies gewoonlijk zit, vindt men 
etterblazcn van verschillenden vorm en grootte, 
terwijl een aantal van die blazon, hetzij in ondiepe 
zweren, lietzij in korsten, is overgogaan. Doch de tot 
verettering gekomen schurft is het mcnigvulcligst 
cn sommige men- schen ku nnen zoodanig onder 
etterend uitslag zitton, dat zij er invalide door zijn 
en in een zie- kenhuis moeten worden opgenomen. 

Op zicli zclf is do scabies geen gevaarlijke ziekte. 
Zeer sterke uitbreiding over het lichaam kan voor 
komon (Noorweegscho schurft) cn toch wor- den do 
mcnschen or niet ziek van. Onder behoor- lyke 
behandoling wordt zoo goed als zeker her- stel 
bereikt. Doch het is mogelijk, dat de geln- fectecrde 
scabies met haar talryke ontvellingon cn zweren 
gelegenheid biedt tot besmetting met frambocsia, 
syphilis, tuberculose, lepra, die- po schimmolziekte 
on andere meer gevaarlijke aandocningon van do 
huid. Bewozen hierom- trent is niots, doch do 
inogelijkhcid alleen zou het rechtvaardigen dat 
tegen scabies, wellicht de incest vorbreide ziekto in 
Nederlandsch-Indie, krachtigor inaatrogolcn 
genomen wordoii dan tot dusver gesohiedt. 

Velo middelen zyn werkzaam tegen scabies; uit 
di。vele genieton zwavol on Pcrubulsem een zokore 
voorkour. Zij wordon voorgesohroven in 
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den vorm van zalven, de zwavel ook als suspen- sie 
in o】ie. 

Na afloop van de behandeling tegen scabies, 
welke behandeling ongeveer drie dagen duurt, 
krijgen sommige menschen weer jeuk. In den regel 
is dat goen nieuwe schurft, doch een op vrees niet-
genezen-te-zijn gebaseerde psychische aandoening, 
die men wel acarophobie noemt. Een nieuwe 
behandeling tegen scabies is bij deze lijders ineer 
schadelijk dan heilzaam. 

Luizen, pedicidi, kunnen aanleiding geven tot 
ziekten van de huid, welke worden aangeduid als 
pediculosis. Al naar de plants van voorkomen 
spreekt men van: hoofdhiis-. kleerluis- on schaam- 
luisziekte respectievelijk: pediculosis capitis, 
vestimenii en pubis. 

De kleerluisziekte mag in Nederlandsch-Indie 
gehouden worden voor een zeldzaine ziekte, ten- zij 
het waarnemen van deze aandoening nooit wordt 
gepubliceerd. De schaamluizen of platjes 
veroorzaken, behalve zeer dragelijke jeuk, zelden 
eigenlijke ziekteverschijnselen. Zij zijn bij den 
Inlander moeilijk vast te stellen, bij den Chinees en 
den Europeaan is het veel gemakkelijker. Be-
handeling met blauwe zalf (ruitertjeszalf, kwik- 
zalf) is afdoende, doch zeer gevaarlijk. De hoofd- 
luizen komen in Nederlandsch-Indie in grootenge- 
tale voor; in de koelie- en taniklasse mag men wel 
aannemen, dat elke vrouw en elk kind, doch ook 
menige man hoofdluizen heeft. Tot ernstige 
verwikkelingen van de pediculosis capitis zooals 
verettering, verward raken van het hoofdhaar (plica 
polonica), infectie-processen in den nek of zelfs op 
den rug komt het nooit, vermoedelijk wijl de 
menschen elkaar met regelmaat en ijver ont- luizen. 
Dit regelmatige ontluizen is blijkbaar niet 
voldoende om deze insecten bij een bepaald 
individu geheel tot verdwijnen te brengen. 

Amoeben, Leishmanniae, Anchylostomen, kun-
nen optreden als oorzaak van ziekten van de huid; 
ook besmetting met filarien, bv. den Medi- na-
worm (Dracunculosis),zijn in Oost-Indie moge- 坷
k. Door het aantoonen van den parasiet is met- een 
het wezen van de huidaandoening onderkend. 

Stellig zijn er in Indie tai van aandoeningen van 
de huid, die door dierlijke wezens worden 
veroorzaakt, doch waarvan de verwekker nog niet 
bekend is. Zoo bv. een jeukende aandoening van het 
zitvlak van kinderen, die in een zandbak plegen te 
spelen. Vermoedelijk dringt een clierlijk wezen in 
de huid en verplaatst zich daar, doch wat het voor 
een soort dier is, is nog niet bekend. Ook de 
creeping disease, Myiasis linearis kan inen hier 
waarnemen. Hiervan meent men wel te we ten, dat 
een vliegenlarve de oorzaak is, doch omtrent de 
soort Joopen de meeningen van de onderzoekers 
uiteen. 

Zeer veel ziekten van de huid in Nederlandsch- 
]ndie worden veroorzaakt door sdiimmels (fungi). 
Alen noemt deze aandoeningen derwitomy- cosen 
en kan ze, al naar de plaats waar de fungus woekert, 
te weten: opperhuid, lederhuid, haar- schachten, 
nagels, onclerverdeelen in: epidermo- mycosen, 
dermomycosen, Irichomycosen en ony- 
chomycosen. 

De fungussoorten, die deze aandoeningen ver- 
oorzaken, zijn lang niet alle bekend, doch in de 
Jaatste tientallen jaren neeint de kennis omtrent 
deze schimmels snel toe. 

Achorion, trichophyton, microsporon, epider- 
mophylon zijn namen van schimmelsoortcn, die 

ziekelijkc veranderingen in de huid teweeg brcii- 
gen, doch er zijn er nog tientallen andere. 

De ineest voorkoinende, door schimmel ver- 
oorzaakte aandoening van de huid is de panoe. Zij 
wordt vooral gezien bij Inlanders en doet zich voor 
als lichter gekleurde plekken op de huid. Ook 
Europeanen en Chineezen kunnen door panoe 
aangetast worden. doch bij hen komt do aandoening 
in den regel niet tot groote uitbrei- ding, wat bij den 
Inlander wel het geval kan zijn. Bij den Chinees en 
den weinig gepigmenteerden Europeaan zyn de 
vlekkcn grauw tot bruingeel en maken den indruk 
donkerder te zijn clan de norniale huid. Bij 
soinmigen veroorzaakt de aan- docning jeuk, by 
andere in het geheel niet, doch allo lijders merken, 
dat de huid er leelijk uitziet. Daarom zijn het vooral 
jonge meisjes, die zich tot den dokter wenden om 
herstel te krijgen van een zeker gebrek in hun 
schoonheid. De gewonc man klaagt niet over panoe 
en denkt er niet aan om voor deze aandoening naar 
een dokter te gaan. In de schilfers van dezo affectie, 
die men wel pityriasis versicolor noemt, vindt men 
een groo- ten overvloed van schimmeldraden en 
sporen. Deze schimmel nocint men: Malassesia 
(micro- sporen) furfur. Vermoedelijk is hy de 
oorzaak van de aandoening. De behandeling van 
panoe is moeilijk； met succes behandeldc plekken 
blij- ven nog langen tijd licht van kleur, cn de 
aandoening recidiveert gaarne en gemakkelijk. 
Gewaar- schuwd dient te worden tegen het gebruik 
van 10% salicylspiritus, die de huid wel is waar ont- 
schilfert, doch haar vaak een onaangename don- 
kere verkleuring geeft, die niet gemakkelijk " weg 
te krijgen. 

Een tweedc schimmelaandoening, die vermo(•- 
delijk alleen by Inlanders voorkomt, is de £)aja/:- 
sche schurfl (tinea imbricala). In de schilfers van 
deze aandoening vindt men zeer veel schiminel- 
draden. Tot welken schimmel deze draden bchoo- 
ren is niet juist bekend, somniigen herkennen er een 
ti'ichophyton in, andere een aspergillus. J)。 ziekte 
wordt voor besmettelijk gehouden cn zoo- wel in 
Borneo als op Celebes zou een groot decl der 
bevolking van cen nan tai kampoeugs door de ziekte 
zijii aangetast. De ziekte veroorzaakt heftige jeuk en 
is herkenbaar aan een merkwaai-- dige schilfering, 
die bestaat nit concentrische ringen, weJke 
ringsystemcn kunnen samcn vlocien en aanleiding 
geven tot figuren. Dezo figuren kunnen zoo mooi en 
regel ni a tig zyn, dat men zou denkcn aan 
opzettelijke aangebracht versie- ringen van de huid. 
Do ziekte is berucht om hanr ongeneeslijkheid. 

Een dordo huidaandoening, veroorzaakt door 
schimmeJs, is het eczema margiwxlum, beter: 
epidermophytia cutis. Al naar de plaats, waar de 
schimniels wockeren wordt zij door hot publiek met 
verschillcndc namen aangeduid. Zitten de 
parasieten tusschen de teenen, dan spreekt men van 
Hongkong-, Slianghay- of tetter-foot. Wordt de 
voetzool aangedaan, dan noemt men de ann- 
doening koetoeajer. Zit zij meer aan den binnen- 
kant va» de dijen, dan duidt men die aan als dhobie-
itch. Zijn de vlekken uitgezaaid over het lichaam, 
dan geeft men die den naam van ringworm of 
koerab. De aandoening wordt waargeno- inen bij 
alle rassen. Do uitzaaiing over het li- chaam komt 
het nicest bij Inlanders voor, do aan- doening 
tussclien do teenen het ineest bij Euro- peanen. De 
aandoening is vooral veelvuldig in de 
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warme, laag gelegcn kustplaatsen en kan door de 
vaak zeer hoftige jcuk den lijders het leven zeer 
onaangenaam maken. Zij schijnt het vaakst ver- 
oorzaakt te worden door verschillende soorten van 
epidermophyt^p, doch by den interdigitalen vorm 
staat het wel vast, dat ook andere schim- mels, zg. 
lagerc schinimels, blastomyceten, oor- zaak of 
mede-oorzaak kunnen zijn. 

Een zeldzame schimmelaandoening van de huid 
is de tineca albigena, die voornamelyk aan de 
handpalmen en voetzolen zit en daar de huid bleek 
maakt, al is die blanke huid dan ook door- spikkeld 
met pigmentvlekken. Zij is het eerst beschrevcn 
door Nieuwenhuis《1904). Zij komt in hoofdzaak 
bij Inlanders voor, soms ook bij Europeanen. 

Van de in Europa voorkomende schimmel- 
ziekten, de favus, trichophytie en microsporie kan 
men de laatste ook in Nederlandsch-Indio gere- geld 
waarnemen, vooral bij kinderen, die zijn 
ondergebracht in weeshuizen of internaten. De 
genoemde ziekten zitten met voorliefde op het 
behaarde hoofd, de microsporie eveneens; zij 
vormen in den haardos groote, grijze tot witte 
vlekken, die al heel weinig last veroorzaken. De 
ziekte is genoemd naar den verwekker, t.w. de 
verschillende vormen van microsporen. Is in zoo'n 
internaat een aantal kinderen aangetast, dan blij- ven 
die kindcren aangetast, zelfs bij goede behan- 
deling. Vermoedelijk worden zij na het ophouden 
van de behandeling tel kens opnieuw aangesto- ken. 
Met het bcreiken van de puberteit zou de 
aandoening vanzelf genezen. 

Faviis schijnt in Nederlandsch-Indie al heel 
weinig voor te komen. Voor zoover de ziekte werd 
waargenomen, was dat bij inenschen, die haar van 
elders (China, Nederland) hadden inee- gebracht. 

Trichophytie van het behaarde hoofd schijnt 
zeklcn voor te koincn, doch do diagnose is moei- 
lijk, wijl het vaardigheid eischt de zieke haartjes te 
vinden. 

Schimmelaandoeningen van de baardstreek, zg. 
baardschurll, zijn eveneeiis zeer zeldzaam en dat 
mag ook verwacht worden, want het grootsto 
gedeelto van de bevolking van Nederlandsch- I 
ncliii heeft geon of nauwelijks baardgroei. 

Afwijkingen van de nagels koinen zeer veel- 
vuklig voor. Soins zijn ze to wijten aan ongcluk- 
ken, soms aan ontstekingen (fijt, syphilis, c.a.), inaar 
velo zullen wel met in fee tic door schimmels 
samenhangen. 

Alic aandocningen van do huid en haar aan- 
hangselen door sc hi nun els hobben dit geineen, <lat 
zij moeilijk tot herstel to brengen zijn en ge- 
inukkclijk opnieuw optreclen. Middelen, die tegon 
schiinmels van de huid worden voorgeschroven on 
bedocld voor uitwendig gebruik, zijn o.a.: zwavcl, 
salicylzuur, resorcine, kwik, benzoezuur, formaline, 
acctuin Rliinancanthi, jodium, terwijl so in migen 
vertrouwen hebben in behandeling met ultraviolet 
licht. Soms lijkt het wel of icder, die aan een 
huidschinunel lijdt, cen eigen indivi- ducelo 
behandeling noodig heeft. 

Ook kunnen ernstige huidzicktcn ontstaan, 
doordat hoogorc of lagerc schimmels woekeren in 
do lederhuid, zelfs soms nog dieper. Mon noamt 
dezc ziokton: dermomycosen. Actinorny- cose, 
sporotrichose, bldstomycoac en Madura-voet zjijn 
er voorbeelden van. 
Impetigo, te weten oppervlakkigo, besmetto- 

lijke ettervorming aan de huid, doct zich voor in den 
vorm van etterblazen on korsten van verschillende 
grootte en is cen in Nederlandsch-Indie bui- 
tengewoon vaak voorkomende dermatose. In dit 
opzicht toont zij overeenkomst met de scabies. 
Tusschen bcide ziekten bestaat verband in dien zin, 
dat zeer velo scabieslijders secundair door impetigo 
worden aangetast cn het dus geoorloofd is te zeggen, 
dat waar veel scabies is, ook veel impetigo inoet 
zijn. De crusteuse impetigo van het gelaat, in het 
Nederlandsch ,,krentenbaard”. wordt niet dikwijlg 
waargenomen. Doch vaak en soms in den vorm van 
kleine epidemieen komt hier de vesico-bulleuse 
impetigo voor, die voor- namelijk kinderen aantast 
en hen overdekt met tai van blazen, helder of troebel 
van inhoud en met een kortstondig bestaan. Men 
noemt deze vorm van impetigo “apepokken". Doch 
ook bij volwassenen kan dit type zich voordoen en 
bij hen kenmerkt het zich door hardnekkigheid en 
neiging tot recidief. Bij kinderen duurt de aandoe-
ning meestal drie weken; blyft zij langer aanhou- 
den, dan kan dat wijzen op stoornissen in den 
algemeenen gezondheidstoestand. In het alge- meen 
is impetigo, vooral het blazonvormende type, zeer 
besmettelijk. 

Een vooral bij blanken optredende aandoening 
van de huid, zeer frequent bij hen, die pas in de 
tropische gewesten komen, doch evengoed voor- 
komend bij hen, die al jaren tusschen de keer- 
kringen verblijf hidden, is de roods, hond (miliaria 
papulosa tropica). Men ziet deze aandoening vaker 
in do beide kentcringen dan in den natten of drogen 
moesson. Do polsen en de hals genieten een zekere 
voorkeur voor den uitslag, doch hij kan zich over het 
gehcele lichaam uitbreiden. De oorzaak van deze 
aandoening is niet bekend. Bij buien van het warm 
hebben, benauwd zijn door de hitte en bij niet of juist 
bij te profuustranspi- reeren kan de roodo hond op 
ernstige wijze toc- nemen, evenals bij gebruik van 
alcoholica en in het bijzonder vau bier. Bij deze 
verergeringen wordt de jcuk zeer lastig en door het 
vele krab- ben stellen do lijders zich bloot aan 
secundaire infectic. De aanvallen van roode hond 
vordwijnen vanzelf, doch gedurencle haar 
aanwezigheid kunnen depwaters met salicylzuur en 
alcohol ver- lichting brengen. Lydon menschen op 
byzonder heftigo wijzo nan roodo hond, dan wordt 
soms diethetischo en medicamcnteuse behandeling 
noodig. Bij Inlandschc, Chineesche en Indo-Eu- 
ropcesche volwassonon is do aandoening zeld- 
zaam, al noemt men er nu en dan sporen van waar. 
Doch bij kinderen van alle rassen kan men do roode 
hond waarnemen. 

Psoriasis, lichen ruber planus en pityriasis rubra 
pilarix, do zg. groote dermatosen, worden in 
Nederlandsch - Indio bij de verschillende rassen 
waargenomen. In het algenieon inag men zeggen, 
dat de psoriasis bij do Tnlanders zelden voorkomt, 
torwijl de lichen ruber planus vrij vaak ge- zien 
wordt. De pityriasis rubra pilaris, een zeer ernstige 
cn heftig jeukendo aandoening van do huid, is in 
Indie gelukkig zeker niet frequenter dan in het 
Westen. 

Prurigo wordt in Nederlandsch- Indie veel 
frequenter waargenomen dan in Europa. Do 
aandoening is al even moeilijk tc behaudelen als in 
het Westen, doch het is inogelijk, dat menigo 
prurigo spontaan tot herstel komt, want men ziet 
dezo aandoening in Ind'c zeldon bij men- 
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sc hen, die de puberteit. bereikt hebbcn, daarente- 
gen vaak bij kinderen. 

Een buitengewoon onaangename aandoening is 
de voortschrijdende stoomis van de pigment- 
afzetting. Zij wordt waargenomen bij Inlanders, 
Indo-Europeanen en Chineezen. Ergens op het 
lichaam ontstaat een witte vlek, die zich lang- zaam 
a an uitbreidt. Geleidelijk komen er meer, vaak 
geschiedt dat symmetrisch. Elke vlek wordt grooter 
en grooter, bovendicn komen er tclkens nieuwe bij 
en op deze wijze is het inogelijk, dat een donker 
getinte Inlander alle pigment verliest on blanker 
wordt dan een blanke. GeJukkig komt dit totale 
pigmentverlies zelden voor. De oorzaak van de 
aandoening is onbekend. 

Tenslotte is het aantal aandoeningen van de huid, 
die samen blijken te hangen met syphilis, 
framboesia, tuberculose en lepra, zeer groot. 

Dit is ook het geval met de zweeren aan de 
onderbeenen, die vrij dikwijls worden waargeno- 
men, al is dan in het algemeen vermindering van 
deze affecties te bespeuren. De zweeren komen bij 
alle rassen voor, bij de blanken stellig vaker bij 
kinderen dan bij volwassenen, bij de Inlanders is 
vermoedclijk geen leeftijdsklasse voor deze kwaal 
gevrijwaard. De zweeren kenmerken zich door een 
sleepend bdoop. sommige lijders heb- ben er slechts 
een, andere meer. Het uiterlijk van deze zweeren kan 
zeer uiteenloopcn, doch de re- denen van hun 
ontstaan eveneens. 

Het „ulczts phage-duenicum lropicum,i, dat 
buiten de tropen niet of zeer zeldzaam schijnt voor te 
komen, is gckenmerkt door stank en door het feit, dat 
men er steeds een bepaalde combi- natie van micro-
organismen in aantreft: spoel- vormige bacillen en 
spirillen. Stellig kan deze zweer een op zich zelf 
staande ziekte zijn, doch meestal is hij een 
secundairo besinetting van andere zweeren. Naast 
dien zweer is zeer frequent de ecthyma vulgaris, een 
zweer, die voort- komt uit de etterblaas van de reeds 
geschetste impetigo. Mag impetigo dan gerekend 
worden tot de gemakkelijk te genezen aandoeningen, 
met deze ecthymac vulgaris is dat geenszins het 
geval en deze zweeren kunnen het geduld van den 
lij- der en den behandelenden geneesheer op zware 
proef stellen. 

Voor nadere inlichtingen omtrent aandoeniri* 
gen van de huid in Nederlandsch-Indie wordt 
verwezen naar J. D. Kaiser, 1'ropische Huid- ziekten; 
L. E. Hoolboom, Dhobie-Itch, tcr- wijl ook de 
jaargangen van het Geneeskundig Tijdschrift voor 
Nederlandsch-Indic wetenswaar- dige artikelen 
omtrent ziektery van de huid in Nederlandsch-Indie 
bevatteny 
匕 KROP (STRUMA) (AanZ KROPGEZWEL- LEN 
in DI. II en DI. VI of suppl. afl. biz. 70J). 

Onder krop of struma, die in Ned.-Indie veel- 
vuldig voorkomt, verstaat men een zweHing aan den 
hals, veroorzaakt door een nu eens diffuse dan weer 
knobbelvormige vergrooting van de schildklier of 
door een combinatie van beide. Vergrootingen, die 
op bloedingen, chronische ontsteking en op de 
ontwikkeling van kwaad- aardigo gezwellen 
berusten, vallen niet onder het begrip “krop"; 
evenmin de zwellingen, veroorzaakt door de 
aanwezigheid van grootere parasieten. 

Naar gelang van het anatomische beeld worden 
verschillende soorten van struma onderscheiden. Bij 
gelijkinatigen bouw spreekt men van struma 

diffusa; zijn er grootere of kleinere knobbek aan- 
wezig van: struma nodosa. Bevat een struma weinig 
colloid (colloid is het secretieproduct der kliercellen), 
dan spreekt men van struma paren- chymatosa; is er 
veel colloid van struma colloi- des. Deze groepeering 
geeft de volgende indee- ling： Struma diffusa 
colloides; Struma diffusa parenchyma tosa: Struma 
nodosa colloides; Struma nodosa parenchymatosa. 

De nodcuze krop ontstaat in de mecste gevallen 
door de ontwikkeling van knobbels, z.g. adenomen, 
die tot de echte gezwellen gerekend worden. In een 
zeker percentage wordt de knob- belachtigheid echter 
niet veroorzaakt door ade- nomen, maar door minder 
scherp begrensde hy- pertrophische kliergedeelten. 
Dit is het geval bij de z.g. struma nodularis 
hypcrplastica. De nodeuze krop wordt door 
secundaire degeneratie van de adenomen vaak 
cysteus; deze cysten — met vocht gevulde holten —
—kunnen soms een zeer grooton omvang bereiken. 

De ware aard van een krop is intusschen in vole 
gevallen niet door clinisch onderzoek, inaar eerst aan 
het operatiepreparaat vast te stellen, orndat zich in een 
diffuse krop b.v. adenomen kunnen ontwikkelen, die 
zich aan de betasting onttrek- ken. 

In landstreken, waar bijna iederecn cen zicht- 
bare m.a.w. vergroote schildklier hceft cn waar zeer 
vele kropdragers voorkomen, heerscht de krop zooals 
men dat noemt endernisch. Ende- misch struma treft 
men op vele plaatscn in den Ned.-Ind. Archipel aan. 

De zoo juist genoemde nodeuze krop is de 
belangrykste kropsoort voor de endeinische 
krophaarden in Indie; het is de tyj)ischo vorm, 
waaronder in het algemeen de gebergtekrop 
(Alpinekrop) zich voordoet. 

Vrouwen Jijden mecr aan struma dan inuiinen; 
hoe ernstiger de kropendemie cchtcr wordt, tics te 
grooter wordt het aantal inannclijkc kropdragers. Ook 
ziet men dan in grootere frequenlie de kwaadaardige 
krop optreden, terwiji teveus het aantal kinderen, dat 
met «trun)a tor wercld komt, tocneemt. Voorts gaat 
met con grootere intensiteit der endemie het 
overwegen van de struma nodosa ton opzichte van de 
andere krop- vormen hand in hand. 

Hoc langer een kropendemie in(：cn bepaalde 
strcck bestnat en hoe ouder zij wordt, des te fre-
quenter ontstaat ten«lotte onder iovlocd van de vaak 
gebrekkige functie van de schildklier op het groeiend 
organisme een symptomencoinplex, dat men 
crelinisme. noemt. Hicrbij treden zoowel lichamclijke 
(dwerggroei, typisch aspect) als gecstelijke 
stoornissen (idiotie, zwakzinnigheid) op. Is het 
ziektebeeld niet volledigontwikkeld.dan spreekt men 
van cretinoid. Tenslotte neemt men in streken, waar 
de krop endernisch heoracht, vaak familiaire 
doofstomheid waar. Cretinisme cn doofstomheid zijn 
in de Indische kropgebieden geen zeldzaamheid. 

Evenals in krophaarden elders wordt ook in de 
tropen de kropdichtheid n)et de hoogte, wanr- op de 
inwoners leven, grooter. 

Een enkel woord moge gezegd worden over <le 
ziekte van Basedow, die in zijn ty pise hen uit- 
gesproken vorin in de Indische kropgebieden een 
zeldzaainheid is. Geheel in overeenstemming met 
andere kropcentra ziet mon deze soort pa- * tienten 
hoofdzakelijk aan den rand van het 
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endemiegebied. Een bewijs te meer, dat men do 
vergrooting van de schildllcier, die bij het symp- 
toniencomplcx der ziekto van Basedow wordt 
aangetroffen, geschciden van het kropprobleem 
moet beschouwen. Hoewel er nog geen volkomon 
overeenstemming op dit punt tusschen de onder- 
zoekers bestaat, behoort bij de genuine morbus 
Basedowi een afzonderlijke soort struma. 

Lijders aan krop met lichte toxische ver*, 
schijnselen (vcrhoogde grondstofwisseling, frc- 
quente hartslag, tremoren, etc.), doch zonder 
exophthalmus (uitpuilende oogen) zijn met ze- 
kerheid in de Indischc kropstreken waargenomen. 

Het ongemak, waartoe de krop verder aan- 
leiding kan gevcn, wordt door de inhcemsche be- 
volking gewoonlijk met vee] berusting gedragen. 
Weliswaar blijken bij navragen vaak klachten te 
bestaan tengevolgo van druk op de luchtpijp of 
hartafwijkingen, doch hulp wordt meestal zeer 
laat ingeroepen. In een aantal gevallen is het feit, 
dat de struma een belctsel is om te trouwen, vol- 
doende om cerder hulp te zoeken. 

In vele streken wordt de krop aanvaard als iets 
onafwendbaars. Men gebruikt allerlei bezwerin- 
gen, die van zelf sprekend niets helpen. De huid 
bo ven de struma wordt. echter ook wel inge- 
smeerd met planten- of boombastaftrekseis. Soms 
ziet men biervoor eon kalkpapje bcreiden. Af cn 
toe is waargenomen, dat door doekoens gramo- 
phoonnaalden onder de huid. die de krop bedekt, 
worden gebracht om op deze wijzc een magische 
genezing tc bereiken. 

Over het voorkomen van endeinische krop- 
haarden in den Nederlandsch-Indischen Archipel 
is thans het volgcnde bekend. 

 1. Diengplateau: op de hellingcn van de Prahoe, 
Sencloro en Soo in bi ng. 

2. N. W. decl van het gouvt. Jogjakarta op do 
Ateraj)ihclliiigcn. 

3. Hellingen van de Willis naar don Madioon- 
schen kanI. 

4. Residontio Kcdiri. 
5. Hellingcn van do Kawi cn do streek naar Batqe, 

Poedjon cn Ngantang. 
•>. Tcngger. 
7. Bondowoso en Djember. 

Sumatra. 
J. Bergaclitig binnenland van Groot-Atjdh. 
2. Bergachtig binnenland van de Gajo-Loeeus. 
3. Lokopvallei. 
4. Alasvullei. 

Bo yon - Langkat.. 
6. Rond den Sinaboengbcrg. 
7. Zuid-Asahan op de grens van Tapanoeli. 
8. Karohoogvlakte. 
9. Dairilanden onder de Pak-Pak- en de Karo- 

batakn. 
10. Stroonigobied vn.n do Baroemoon en boven- 

stroomgebied van de Bila on Panai. 
11. Landschup Mandailing in de dalen der Gadis- on 

Angkolarivior. 
12. Boschstreek tusschen de Kampar- en Siak- 

rivier. 
13. Hellingcn van de Ophir. 
14. Sommigo streken van de afdeeling L Koto.. 
Jo. Onderafdceling Padang Pandjang. 
16. Solok (bovenstroomgebied der Batang Hari). 
I 7. Tftnah Datar (bo venstroo mgebied der Koo- 

antan). 
J 8. Fort do Kock. 

19. Redjanglanden (Ketaun- en Tabahoogvlakte, 
dalen bovenloop Ketaunrivier). 

20. Pasemahhoogvlakte. 
21. Bovenloop van de Enim en Lematang. 
22. Mekakau en Bclalau. 
23. Vallci van de Ogan- en Komeringrivier. 
24. Bovenloop van de Toelang Batang. 
25. Bovenloop van de Sipoetih/ 

Borneo. / 
In de Westcrafdeeling: 

1. Brongebied van de Sekajam. 
2. Melawivallei. 
3. Sipoeahvallei. 

In de Zuider- en Oosterafdeeling: 
4. Apokajanplateau. 
5. Bovenstroomgebied der Mahakam. 
6. Bovenstroomgebied der Koeteirivier. 
7. Tenggaroeng (W.-Koetci). 
8. Bovenloop der Barito. 
9. Martapoera. 
10. Dalen van do Patai - en Karaurivier. 
11. Mcratocsgebergte. 
12. Tidoengsche landon. 
13. Moeara Teweh. 
14. Boven Sampit. 
15. Tandjoeng. 
16. Barabai cn Amoentai. 

Celebes. 
1. Berglandschap Koelawi ten Z. van Paloe. 
2. Dalen van het Rongkonggebergte (district 

Rongkong, speciaal Parara, Lena en Tan- doeng). 
3. Omgeving van Rantepao (district Palessang, 

Boeakajoe, IMappa, Balapo en Simboeang). 
4. Berglandschap ten N. van Enrekang (Banti, 

Maloea, Kalosi, Pasoei, Alla en Bonto-Batoe). 
5. Berglandschap van Maros en Pangkadj6n6. 
G. Bergdistrict Galoempang^ 
7. Hoogvlakte van Motoling. 
8. Raanain Baroe, Tondey op de helling van de 

Lolomboelan. 
9. Boven-Loboedal, speciaal onderdistrict Ling- 

ketting. 
10. Toearo (boven Loregebied). 
11. Ensa (boven Morigebied). 

Verder komon krophaarden voor op： 
Bali, Lombok, Plores (Daloeschap Tjibal). 

Middcn-Alor, Soomba, Soembawa besar (stroom- 
gebied van do Batoelante), Portugeesch-Timor, terwijl 
op Nieuw-Guince krop word waargenomen: 
1. in de bergstreok bij do Dorebaai, 
2. liot bergachtig binnenland bij Boven-Digoel en 
3. onder den Papoeastam dor Timorini. 

Cretinisme en doofslomheid is ook in Ned.-India 
geen zeldzaamheid, hoowcl do frequentie ten ach- ter 
blijft bij de kropstreken in Europa. 

l)o genoemdo degoneratievo afwijkingon zijn 
waargenomen op Java in Kediri, de Tengger, n.w. deel 
van Jogjakarta on hot Dieng-plateau; op Sumatra in de 
Gajo-Loeeus, Lokopvallei, Alasvallei, Boveil-
Langkat, Asalian op de grens van Tapaiiocli, 
Karohoogvalkte,... Paleinbang, Bonkoelcn en de 
taiupoengscho Districton; op Borneo in de 
Pinoehlanden en voorts in Apoka- jan, Tenggaroeng 
(W. Koetoi), Boven Sampit en in het district Ta bang, 
en op Celebes in het land- schap Koelawi, het 
bergdistrict Galoempang ne in do omgoving van 
Rantepao. Ten slotte zijn ook op Bali 
(Tjatoerhoogvlakte) ordtins en doofstom- men 
gorogistreerd. 
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Vele thcorieen zijn opgesteld over de oorzaak 
van de endemische krop; exogene en endogcno 
factoren doen zich hierbij gelden. Tegenwoordig 
kan men wel met bijna volkomen zekerheid aan- 
nemen, dat een tekort aan toevoer van jodium bij 
het tot stand komen van de endemische krop de 
belang侦kste rol speelt. Het jodium is nJ. 
noodzakelijk voor den opbouw van het onmis- bare 
schildklierhormoon, het z.g. thyroxine. Deze 
zienswijze is niet nieuw, want reeds in 1850 kwam 
Chatin op grond zijner onderzoekingen tot deze 
conclusie. De jodiumanalyses van Von Fellen- berg 
hebben zijn bevindingen later (1922) be- vestigd. In 
streken, waar krop endemisch is, is het bronwater 
jood-arm (het jodiumgehalte van het drinkwater 
vormt een goeden indicator voor het jodiumgehalte 
van den bodem en de produc- ten van den bodem). 
Ook voor enkele krophaar- den in Indie is dit komen 
vast te staan. 

Het gaat bij dit alles om zeer kleine hoeveel- 
heden. Per dag moet het menschelijk lichaam met 
lucht, water en voedsel ongeveer 50-100 gamma 
jodium opnemen om beschermd te zijn tegen krop 
(1 gamma = 0,001 mgr). 

Een belangrijke steun kreeg de jocliumdefi- 
cientiethcorie in het succes, dat de joodzout- 
prophylaxe in de kropcentra in Zwitserland, Oos- 
tenrijk, Beieren en Noord Amerika had. Zoo bleek 
bv. voor het kanton Appenzell, waar Eg- genberger 
uit Herisau onvermoeid voor het in- voeren van het 
gejodeerde zout gestreden heeft, dat na 10 jaar de 
krop bij pasgeboren kinderen verdwenen is 
(vroeger kwam 50% der kinderen met een struma 
ter wereld). Het aantal dood- geboren cn 
misvormde kinderen liep er terug, de schoolkrop bij 
10-jarige kinderen is gedaald van 95-100% tot 5%, 
de puberteitskrop komt er niet meet voor, mits er op 
] 2-jarigen leeftijd geen krop bestaat, terwijl ten 
slotte sedert G jaar slechts 4 van de 2000 
Appenzeller recruten wegens krop voor den 
militairen dienst zijn atgekeurd tegen vroeger 1-
7%. 

Naast het jodiumtekort kunncn echter ook andere 
factoren de ontwikkeling van krop in de hand 
werken. Endogene factoren bv. spelen, zooals werd 
opgemerkt, in vele gevallen zeker een rol. Immersal 
naargelang van den leeftijd, den algeineenen 
gezondheidstoestand en de van Jiet Jichaam 
gceischte functies wordt jneer of minder van de 
schildklier, die een schakcl in het endocrine 
systeeni is, vedangd. Daarmee stijgt ofdaalt de 
gezamenlijke endogene behoefte aan jodium. 

In verba nd met het bovenstaande is het niet te 
verwonderen, dat de Dienst der Volksgezond- lieid 
— na rijp overleg en voor zoover dit door de 
ingewikkelde zoutverhoudingen mogelijk was ■— 
tot een proefneming met de joodzoutprophylaxe 
overging. Jansen en vooral Donath hebben den 
stoot hiertoe gegeven. Zij voerden de moderne 
jodiumbepalingen in, waarbij uiterst kleine hoe- 
veelheden jodium kunnen worden aangetoond, en 
werkten een methode van bereiding uit, waarbij het 
jodiumgehalte van de zoutbnketten voor minstens 3 
maanden als vrij constant kon worden 
gegarandeerd. Per blok zout van J kati (GOO gram) 
wordt door de Zoutregie 3.3 mgr jodium 
toegevoegd; de briketten wordon in papieren 
zakken verpakt, waarop een roode J is gedrukt (in 
Zwitserland geeft men 10 mgr K.J. op 1 kg zout). 
Op deze wijze voert men bij een zoutge- bruik van 
10-12 gram zout per dag de uiterst 

kleine dosis van 50-60 gamma J. toe. Het spreekt van 
zelfi dat deze niaatregel in een kropstreek steeds 
moet worden voortgezet, wanneer men er eenmaal 
nice begonnen is. Het eerst kwamen in 1927 de 
Tengger en het JDiengplateau aan de beurt. Daarna 
volgden in 1930 Djainbi, in 1933 Celebes (Koelawi, 
Peana en Boven-Morigebied) in 1934 Kediri en de 
onderafdeeling Malawi in de Westerafdeeling van 
Borneo, in 1935 de Zuider- en Oosterafdeeling van 
Borneo en in 1936 de onderafdeeling Lebong in 
Benkoelen. In voor- bereiding zijn thans het 
gouverneinent Jogjakarta, de residenties Malang en 
Besoeki, waar de ernst der endemiehaarden dit 
noodzakelijk maakt. 

Het zwakke punt bij de joodzoutprophylaxe in 
NederJandsch-Indie is gelegen in het feit, dat de 
hoeveelheid zout, door de bevolking per dag 
gebruikt, afhankelijk is van den economischen 
welstand. Zoo komt vennoedelijk in de krop- streken 
niet iedereen aan zijn benoodigde 10-12 gram zout 
per dag om het jodiumdeficit geheel te dekken. Door 
den prijs zoo laag mogelijk te houden zal de 
Zoutregie hier het zout ook onder het bereik der 
armsten moeten brengen. Tn som- mige streken zal 
het zelfs nagenoeg gratis ter beschikking gesteld 
moeten worden. De recente verlaging van den 
zoutprijs is een stap in de goe- de richting. 
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SANATORIA (Aanv. DI. VI of suppl. afl.-llz. 
732). Langzaam aan, in den laatsten tijd cchter in 
veel sneller tempo, breidt zich in Ned.-Indie het 
aantal sanatoria voor longlijders uit, terwijl even- als 
in Europa hun karakter een belangrijke wijzi- ging 
heeft ondergaan. Waren het in Indie tot voor kort nog 
een soort rusthuizen, zoo nu en dan eens bczocht 
door een dokter, die toevallig in de buurt woonde, 
om naast zijn werkelijken werkkring de jnedischc 
verzorging van de sanatoi'iunipatienten op zich te 
neinen, in ver ba nd met de zeer belangrijke 
vorderingen en het vecl acticvcr worden van do th 
crap io van de longtuberculose, bleek het 
noodzakelijk aan de sanatoria to verbinden in 
spccialo richting opgcleide artsen, die zich geheel 
aan deze inrichtingcn wijden, terwijl de sanatoria 
naar don cisch des tijds o.a. met cen gelcgcn- heid 
tot Rontgenonderzoek geoutillcerd word on. 

Van dergelyke nicer modern gcoutilleerdo sa-
natoria bezit de Stichling Ccntralo Verccniging tot 
beslrijding der Tuberculozc in Ned.-Indie (S.C. 
V.T.) er vicr op Java, die zij met Gouverne- 
mentssubsidic exploiteert, en wcl: 

1. Het sanatorium tc Tjisaroea bij Buitcnzorg 
uan den Poentjakweg, gehuisvest in het daartoe 
omgebouwdc voormaligc Zendingshospitaal der 
Alethodistcn, 900 m boven zee. Dit sanatorium biedt 
plants aan 120 mannelijke longlijders cn 12 
kinderon. Het trad in 1928 in do ])]aats van het 
sanatorium, dat in het landhuis Somplak bij 
Buitonzorg was govestigd. 

2. Hot Hanatorimn te Patjet, aan do andere van 
den Poentjak op 1100 rn hoogte, ge- 

sticlit in 1019 op initiatief van Mevrouw Van 
Limburg Stirum-Van Sminia； in dit sanatorium 
worden 80 vrouwelqke patienten vcrpleegd. 

3. Het juist gerced gekomen sanatoriam te 
(Jdaaan in Midden Java boven Salfttigu op 600 m 
bovon zee gelegen, geopend in December 193G, 
plaatsbiedcnd voor 62 pationten van beide gc- 
slachten. 

4. Het sanatorium te Batoe bovon Malang, 800 
in. boven zee, op het oogenblik nog op een wyze, dio 
niet meer voldoet aan matigo eischon, 

gevestigd in de oucle controleurswoning; plannen voor 
verbetcring van dit sanatorium zijn in voor- bereiding. 
Er is plants voor 80 patienten van beide geslachten. 

Voor dezo 4 sanatoria, voor personen van alle 
landaardcn, geldt, dat de zieken zooveel mogelijk 
worden opgenomen door tusschenkomst van een der 
consultatiebureaux, die in den laatsten tijd ontstaan zijn 
in nagenoeg alle eenigszins belangrijke plaatsen op 
Java, of, waar dit nog niet mogelijk is, op aanvragen van 
den behandelenden. geneesheer. Het is n.l. van het 
grootste belang bij het nog onvoldoende aantal 
sanatoriumplaat- sen er voor te waken, dat deze alle 
bezet worden door patienten, die zeker tuberculose 
hebben en voor wie een redelijke kans op genezing 
bestaat. De sanatoria van de S.C. V.T. hebben alle 4 
klas- sen, terwijl een beperkt aantal gratis patienten kon 
worden opgenomen. 

Naast deze sanatoria der S.C.V.T. zijn er nog de 
volgende volledig geoutilleerde sanatoria: 

5. Het sanatorium te Noongan boven Manado, 
gcopend in 1934 en plaats biedend voor 60 patienten 
;het wordt met steun van de S.C. V.T. ge- exploiteerd 
door het Minahasafonds. 

6. Het sanatorium te Kaban Djahi (1200 m boven 
zee) bij Medan, een particulier sanatorium met plaats 
voor 65 patienten. 

Beschikken de genoemde sanatoria alle, behal- ve 
voorloopig het sanatorium te Getasan, over een 
inwonenden arts, in den laatsten tijd heeft men ook 
getracht op andere wijze tegemoet te komen aan de 
steeds dringender wordende vraag naar goedc 
verpleging en behandeling van ook die lijdcrs aan 
tuberculose, die niet in staat zijn in eenigszins 
belangrijke mate in de kosten van hun verpleging bij te 
dragen. Zoo ontstonden drie sanatoria annex bestaande 
groote ziekeninrich- tingen, die van deze uit geregeld 
door een arts bezocht worden. Zoodoende wordt een 
belangrijke bezuiniging op do exploitatiekosten bercikt. 
De in deze soort sanatoria opgenomen patienten 
ondergaan corst een voorbeliandeling in het bc- trokken 
ziokenhuis; is dezo zoover gevordord, dat geen 
dagelijksche doktershulp meer noodig is, dan worden zij 
naar het sanatorium overgeplaatst. 

Als cersto van dergelijke sanatoria, die men kan 
noemcn saiuitoria voor nabehandeling, ontstoiul bij het 
Zendingshospitaal te Modjowarno in 1934 het 
sanatoriuin to Wonosalam (500 in boven zee), waar 
plaats is voor 45 mannelijke patienten. 

In 1935 kreeg de afdceling Batavia van de 
S.C. V.T. van don Dienst der Volksgezondheid de 
beschikking over cenigc gebouwen op het qua- rantaino 
oiland Onrust in de baai van Batavia ； dit sanatorium, 
Zecruslgedoopt, waar uitsluitond patienten, dio een 
voorbehandeling in de Gouver- nements Ccntrale 
Burgerlijke Ziekeninrichting te Batavia hebben gohad, 
worden opgonomon, biedt plaats aan 45 niannelijke 
patienten en 15kindcren./ () 

Een derde soortgelijk sanatorium word in 1936 , 
geopend to Pakcrn (GOO m boven zee), annex aan het 
Petronella Ziekonhuis te Jogjakarta, voor 42 patienten 
van boide geslachten. 

Over de resultaten van behandeling in de nu goed 
ingerichte sanatoria in Nederlaudsch- Indid mag men 
thans een zeer gunstig oorcleel uitspreken; het succes 
van de behandeling van de in do tropen geboronen blijft 
niet achtor bij de resultuton in do Europeesche sanatoria 
beroikt. Voor de niet in do tropen geborenen ochter blijft 
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vooral in eenigszins emstiger gevallen cn vooral oin 
psychische redenen een beliandeling in hun 
geboorteland verkieslijker. 

. 扣 yj) INSTITUUT VOOR VOLKSVOEDING. Dit In- ，史
' stituut werd opgcricht in 1934 door Prof. Dr. 

C. D. de Langcn, Dr. A. G. van Veen en Prof. Dr. 
\V. F. Donath met het doel nicer samenwerking te 
verkrijgen tusschen de verschillende laboratoria op 
Java, die zich met de studio van de volks- voeding 
bezighouden. Door den nadeeligen in- vloed van de 
reeds in 1930 begonnen langdurige malaise-periode 
op de kwalitaticve en kwanti- tatieve 
voedselvoorziening van de inhcemsche bevolking 
werd cen dergelijke cooperatie een dwingendc 
noodzaak. 

Bovcngenocmde drie ondcrzockers vormden 
voorloopig het dagclijksch bestuur, dat bijgestaan 
wordt door een uitgebreid algcmeen bestuur, 
waarin behalvc de meestc in voedingskwesties 
geuiteresseerde persouen, ook de direcleur van het 
Departement van Econornische Zaken en het hoofd 
van den Dienst dor Volksgezondheid zitting 
hebben. 

Waar de mceste betrokken laboratoria vol- 
doende ingericlit waren, was een afzonderlijk In- 
stituut voorloopig niet noodzakelijk. 

Gedurende de eerste drie jaren werd het In- 
stituut voor Volksvoeding gefinancieerd door de 
Koningin Wilhelmina Jubileum Stichting, 
waardoor het mogelijk werd voor de bewerking van 
bepaalde onderwerpen nicer hulp en geld te 
verschaffen. Na Januari 1936 zal, althans ge-
durende de eerste drie jaren, de financiering ge- 
schieden uit het z.g. ,,25.000.000-fonds", waar- van 
in totaal een bedrag van / 250.000 beschik- baar is. 

Gedurende de eerste driejarige periode van het 
bestaan van het instituut hadden talrijke onder- 
zoekingen p]aats in de verschillende laboratoria, 
o.a. voedings-analyses, vitamine-bepalingen (A, B 
en C), bongkrdk-onderzoek en nog vele andcre. 

Ook de bekende voedingsonderzoekingen te 
Koetawinangoen en te GdseO-hadden in nauwe 
samenwerking met het Instituut voor volksvoeding 
plaats. 

Het bedrag van f 250.000 zal besteed worden 
aan een op breede basis opgezet voedingsonder- 
zoek in verschillende streken van den Archipel met 
aansluitend laboratoriumonderzoek, met het doel 
om zooveel mogelijk tot practische inzichten en 
resultaten te komen op grond waarvan het in de 
toekomst steeds mogelijk zal zijn, waar noodig, op 
volksvoedingsgebied van nuttig ad vies te 
dienen>X' 

' ■ GEZONDHEIDSLEER (HYGIfiNE) (Aanv. DI. 
1 en DI. VI of suppl. afl. biz. 745). Het wordt ons 

steeds duidelijker, dat de tropische gezondheids- 
leer in wezen nict verschilt van de hygiene der 
gematigde z6nen, al stelt ook het leven binnen de 
keerkringen veel lioogere eischen a an de toepassing 
van de gezondheidsleer. Vooral daar, waar de 
technische verbetering van het milieu, zooals 
drinkwatervoorziening, faecaal- en vuilafvoer te 
kort schiet en waar het contact met de op veel lager 
hygienisch peil levende bevolking groot is, zal de 
toepassing van do hygiene voortdurondc aandacht 
en aanhoudende persoonlijke offers vragen. Hoewel 
de fundamenteele beginsMen voor alle 
bevolkingsgroepen gelijk zijn, biedt de practische 
toepassing daarvan rijke varialie al naar gelang van 
welvaartspeil, beschavingstoe- 

stand en gccstelijko ontwikkeling. De inogolijk- 
heden der toepassing zijn dus zeer afhankelijk van 
beschikbare gelden, de bereidheid deze voor hy- 
gienische doeleinden te voteeren, de lagcn der be-
volking a&n welke zij ten goede komen en haar 
geschiktheid de gelden ten voile te benutten. Zoo 
bewees reeds omstreeks 1904 het voortreffelijke 
werk van tropenhygiiinisten, zooals Baermann, 
Schiiffner, Kuenen cn Van Loghem, on(3cr do koe- 
lies der Deli-plantages, dat het mogelijk is bij een 
lerachtig doorgevoerdc adininistratic een sani- taire 
organisatie op te bouwen, die aan zwaar werkende 
Inlandschc en Chineesche koelies een 
gezondheidstoestand schenkt, welke voor die van in 
Europa werkende arbeiders nict onder- doet. Het 
hangt dus in hoofdzaak van de voort- gezettc sociale 
en economische ontwikkeling van de tropische 
wereldstreken af, hoelang het zal duren, aleer het 
peil der tropische volksgezondheid dat van de 
Europeesche zal hebben bereikt. Doch niet alleen op 
ondcrneiningen, waar de hygiene grootendeels op 
dwangmaatregelen berust, ook bij dat gedeelte der 
vrijlevende bevolking, waar de hygiene haar intrede 
deed, zag men, voor zoover dit statistisch is na te 
gaan, cen duiclelijkc daling van de sterfte cn van de 
slachtoffers van epidemieen. 

Onder de Europeanen, in vorige eeuwen ge- 
teisterd door het beruchte „tropenklimaaf,, bleek in 
later jaren, dat de directe invloeden van klimaat en 
bodem gering zijn en dat de sterfte onder hen, die 
zich in acht nemen, nauwelijks grooter is dan in 
Europa. De voortreffelijke resultaten der 
rechtstreekschc epidemiebeslrijding, de technische 
verbetering van het milieu, het ver- worven inzicht 
hoc men leven moot oin gezond te blijven, 
verrichtten wonderen. Prof. J)r. W. Radsma haalde 
in zijn dies-redc statislischc ge- gevens aan, die 
bewijzen, hoe gering de invlocd van kliinaat en 
andero tropische factoren is op geboorte en sterfte, 
Ci lento bewees in tropisch Queensland, dat er geen 
verschil in ontwikkeling is vast te stellen tusschen 
de in de tropen geboron Europeesche kinderen cn de 
daarhecn gci'inmi- greerde, noch wat lichanielijke, 
noch wat gccste- lijke ontwikkeling betreft. 
Intussclicu hebben Radsma^, zich over jaren 
uitstrekkende physio- logische onderzoekingen 
aangetoond, dank zij o.a. de uiterste verfijning van 
het microchemisch bloedonderzoek, dat de 
intensticit der stof- wisseling, de 1 
ichaamstemperatuur, de koolzuur- spanning in de 
longblaasjes en andere factorcn onder invlocd van 
het verblijf in de tropen ver- anderingen ondergaan. 
Ook Prof. Dr. P. M. van Wulfften Paltl»e woes op 
klimaalsin vloedcn cn op geestelijkc factoren zooals 
heimwee, de cenzaam- heid, het leven temidden van 
cen ander ras, waar- mede geen dieper gccstelijk 
contact verkregen wordt, de beperkte keuzc van den 
dagelijkschen omgang, de eentonigheid van de 
landstreek, waar geen seizocnsinvloeden zich laten 
gelden. Dat alles werkt op den Europeaan, vooral op 
psy- chisch en lichamelijk daartoe gedisponeorden, 
waarbij misschien verzwakking door ziekten, on- 
hygienische levensomstandigheden of psychische 
invloeden komen, waardoor zij z66 uit hun even- 
wicht geraken, dat de stoornis als ziekto kenbaur 
wordt (Pa]the noemde deze Jabiliteit der vegeta- 
tieve functies leiodystonie). Deze ondorzoekin- gen 
en waarnemingen mogen bewijzen, dat het 
tropenklimaat den blanke toch niet onopgemerkt 
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voorbij gaat, al zijn de invloeden op gezondcn veel 
geringer dan men vroeger meende. De 
laatstgenoemde toonen tevens aan, dat ook de 
geestelijke hygiene haar tropische facetten heeft. 

In Di. VI werd er reeds op gewezen, dat ook de 
Aziaten wel degclijk voorzorgen nemen tot be- houd 
hunner gezondheid. Onder invloed van be- stuur, 
onderwijs, genceskunde, zending en missie, wijken 
langzamerhand de volksopvattingen be- treffendo de 
allesbeheerschende macht der “geesten" o.a. als 
ziekteverwekkers. Doelbewuste volksopvoeding in 
medisch-hygienischen zin, de zoogenaamde 
mcdisch-hygicnische propaganda, bouwt uiterst 
langzaam, maar zeker aan cen nicer bewust 
hygicnisch leven en betero op- vattingen ointrent 
Westersche genees-, heel- en verloskunde. Het 
wondermiddel salvarsan, dat met zoo veel opvallend 
succes tegen framboesia werd toegepast, wekte het 
vertrouwen der sebu- we bevolking, deed 
vooroordeelen en godsdien- stige bezwaren tegen 
inspuitingen als sneeuw voor de zon verdwijnen. 
Von Romer was de cerste, die de propaganda als 
onderdeel van den toen- maligen Burgerlyken 
Geneeskundigen Dienst opzette en uitbouwde. Met 
uitgebreiden finan- cieelen en personeelen steun van 
de Rockefeller Foundation groeido dit begin uit tot 
een belang- rijk onderdeel van den Dienst der 
Volksgezond- heid. De laatste loot is de 
Demonstratie-Regent- schapsgezondheidsdienst en 
het Opleidings- centrum te Poerwokcrto 
(Banjoemas), waar de techniek van een algemeene 
propaganda voor hygiene ontwikkeld en 
gedemonstreerd wordt. Ala een poging om de 
onderwijzers en de school- kinderen rcchtstreeks te 
bereiken, moge nog „De Gezondhcidg-Brigadc" 
genoemd worden, aan- vankelijk een onderdeel van 
den D.V.G., thans georganiaeerd tot .Jlet 
Ncderlandsch-Indisch Jeugd Roodo Kruis" dat door 
Icerboekjes over hygiene, hetgeven van cursusaen 
ende uitgiftevan een jeugdblaadje tot zijn doel tracht 
te komen. 

Ramali kicst in TsJaniitischo streken een ande- 
ren weg, door do gczondheidsvoorschriftcn te 
basceren op gedecltcii uit den Qoran. .„De Islam zij 
de basis der propaganda". 

Do ovorheidszorg inzakc het afweren van opi- 
demieen vcrrichtte zcgeiirijk werk (zio QUARAN- 
TAINE; EPIDEMlEliN). Voor do bclichaming van 
dio zorg, den Dienst der Volkagezondheid, zio men 
onder GENEESKUNDIGEN DIENST. Do 
deccntralisatio en reorganisatie van dio over- 
heidszorg legt do uitoefening daarvan in de handen 
van besturen, welke dicht bij de inge- zetenen staan 
en dientongevolgo beter op do hoogte zijn van 
plaatselijko omstandigheden, be- Jiooften cn 
wocialo opvattingen. Daardoor zal on- gctwijfeld op 
den duur de gezondheidszorg sterk nitgebroid eu 
gcintousivccrcl worden. Spccialo (lienston en 
verscliillcndo contrftlo apparaten, zooals do 
assaineeringsdienst, malaria-bestrij- dingsdienst, 
quarantaine, pestbestrijding, me- diHch-hygionischo 
propaganda, de Landskoepok- inriohting on het 
Instituut Pasteui', het Contraal (Aoneeskundig 
Laboratorium, de verschillendo op- Jeidingen, do 
krankzinnigengestichten en do Cen- tralo 
Gouvcrnements Burgerlijke Ziekeninrich- tingen 
zullcn ook in do toekomst onder do cen- trale 
overheid, i.c. hot Hoofd van den D.V.G. blijven. 
Voor bijzonderheden zio men onder: 
GENEESKUNDIGE DIENST； MALARIA; PEST
； VACCINE. 

Alhocwcl de gelc koorts (zic aidaar) in Ned.- 
Indio nog niet is aangetoond, wordt do belangstel- 
ling voor dit vraagstuk toch geleidelijk grooter. Dczc 
ziekte wordt nl. van de zieke of misschien van een 
virusdragend di er op gezonden overge- bracht door 
den stock van een besmette mug. De Aedes-soorten, 
in Ned.-Indie voorkomend, bleken bij onderzoek in 
laboratoria elders (het is ver- boden in Indie proeven 
op dit gebied te verrich- ten!) smetstof-overdragers 
to zijn. Van groot belong in dit opzicht is de 
Internationale Sanitaire Conventie voor de 
Luchtvaart, den Haag 1933, door Nederland reeds, 
door Ned.-InHie nog niet geratificeerd,waarbij naast 
het tegengaan van ver- breiding van de pest, cholera, 
pokken, enz. ook de gele koorts een belangrijke 
plaats kreeg. Aan- gezien dit „gele govaar,* ook voor 
Indie steeds dreigt door middel van het luchtverkeer, 
ziet men de uitwerking van deze maatregelen be- 
langstellend tegemoet. 

Voor de eischen aan ziekeninrichtingen te stel- 
len zie men de literatuuropgave. De uitspraak in deel 
I, dat de afvoer van de faecalien a lies te wenschen 
overlaat, mag thans misschien lets ver- zacht 
worden. Enkelo steden gingen over tot een 
gedeeltclijke rioleering, anderc tot den bouw van 
openbare privaten; ten plattenlande ziet men op die 
plaatson, waar daarvoor propaganda gemaakt wordt, 
eenvoudige, zinkputten, die althans een 
beginstadium der oplossing van dit moeilijke 
vraagstuk beteekenen.Dit probleem en het vraagstuk 
dcr dr ink water voorziening (zie DRINKWATER) 
bohooreu tot de moeilijkst uitvoerbarc technisch-
hygienische opgaven, waarbij inge- nieur en 
hygienist nauw samen behooren te werken. 

In het analyselaboratorium to Buitenzorg (van 
het departement van Economische Zaken) be- staat 
gelegenheid tot het doen keuren van levens- 
middelen op chemischo samenstelling. De parti- 
culiere stichting „Instituut voor Volksvoeding,> 

bestudeert de voeding in verschillende deelen van 
den Archipel. Verder stelde de Regeering een com- 
missie in, wier taak o.a. omvat eischen te ont- 
werpon, waaraan ten verkoop aangeboden voe- 
dingsmiddelen bohooren te voldoen. Verschenen 
zijn tot nu toe de onderzoekmethoden voor melk (en 
molkproducton) en voor cirink water. Tevens 
ontwerpt deze commissio do eischen, waaraan 
voedingsmiddelon volgens de Verpakkingsordon- 
nantio mooten voldoen (azijn, uieel, kaas, koffie). 
(Zie VOEDINGSMIDDELEN-COMMISSIE). 

Eindelijk zijn in soiumige geineenten ook plaat- 
selijko regelingen van overheidswege getroffen ten 
aanzien van den verkoop van voedingsmiddelen 
(melk, brood) en wordt op do winning, bereiding cn 
verkoop controle uitgeoefend van gemeente- wege. 

In een vergevorderd stadium van voorberoiding 
bevindt zich een ontwerp-ordonnantie op den ver-
koop van inedische vergiften. 
Wenschelijk blyft het, dat door de Regeering be- 
palingcn worden gemaakt, dio den verkoop ver- 
bieden van vergiftigo stoffen, dio thans nog op 
pasars, enz. gemakkelijk verkrijgbaar zijn. 

Aan de in DI. I gonoemdc persoonlijke niaat- 
regolen om de gezondheid te bowaren kan nog het 
volgendo worden toegovoegd. Hoewel nog talloo- zo 
bolangon aan historie, handcl on scheepvaart 
ontsproton, velcn aan de warm。kuststrekon ge- 
bonden houden, bestaat het strevon de werk- en 
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woongelegenheden naar de hooger gelegen stre- ken 
te verpfaatsen: men clenke bv. a an de ont- wikkeling 
van Bandoeng. Kustplaatsen bieden het nadeel van 
eeiHidSge' tcinperatuur on hooge vochtigheidsgraad, 
met geringe schomnielingen in beide, wat de 
warmteregeling van ons lichaam niet ten goede komt. 
Zij hebben het nadeel van de aanwezigheid van 
broedplaatsen van gevaarlij- ke anophelinen in de 
nog niet geassaineerde brak- waterzone en van de 
tusschcn Europeesche woon- wijken ingeklemde 
kampoengs der inheemschen, die, zoolang zij niet 
door kostbare maatregelen verbeterd zijn, een 
voortdurende bron van ge- vaar beteekenen. Dit 
verklaart de hoogere sterfte in de kustplaatsen, al is 
deze thans niet meer zoo hoog als destijds berekend 
werd. De hoog- vlakte biedt de lagere temperatuur 
(>/2 graad Celsius per 100 m stijging), de grootere 
verschillen in dag- en nachttemperatuur, den lageren 
vochtig- heidsgraad. 

Het verband tusschen gezondheid en woning is 
heel belangrijk, doch kan slechts summier aange- 
stipt worden. Nauwe behuizing, zooals men in steden 
aantreft, bevordert contact en daarmede \ b.v. de 
verbreiding van ziekten der ademhalings- I wegen, 
darmziekten en huidziekten. Duistere wo- ■ ningen 
werken onzindelijkheid in de hand met alle gevolgen 
daarvan. Tevens vinden in deze woningen ratten een 
nestelplaats (pest), muggen een schuilplaats 
(malaria). Te dunne wanden leiden in stedelijke 
kampoengs met hun potakwoningen en pondokbouw 
tot onvrijheid van de bewoners, in koude streken tot 
te groote afkoeling met als ge- volg ziekten der 
ademhalingsorganen. Dichtge- plakte wanden leiden 
tot gebrekkige ventilatie en warmtestuwing, vooral 
bij zuigelingen. Gebrekkige faecaalafvoer geeft 
gevaren van worm- en darmziekten, vuile erven 
trekken gevaarlijke vliegen, een vochtige grond biedt 
mijnwormlarven gelegenheid tot ontwikkeling. Het 
vraagstuk van de volkshuisvesting is moeilijk en de 
oplossing kostbaar. De dienst der Pestbestrijding gaf 
waar- devolle voorschriften (zie aldaar), zij het ook, 
dat deze grootendeels repressief werken. In samen- 
werking met de gemeenten werden door het Land 
naamlooze vennootschappen opgericht tot ver- 
betering van de volkshuisvesting. Cultures, in- 
dustrieen en groote maatschappijen stichtten ar- 
beiderskampoengs; ook de kolonisatie en particu- 
Jieren werken op dit gebied. Hier kunnen de ei- schen 
te stcllen aan stadskampoengs, halflande- lijke 
enlandelijke kampoengs niet verderopgesomd 
worden. Van verschillende zijden gaan stemmen op 
voor de stadskampoengs verdiepingbouw te 
probeeren, waaraan aanlokkelijke voordeelen, doch 
ook groote nadeelen en gevaren verbonden zijn. Wat 
betreft de woningen voor Europeanen, zij herinnerd 
aan het streven deze zoowel naar bouw als 
bestemming en inrichting op Holland- sche huizen te 
doen gelijken. Dit verdient uit hy- gienisch oogpunt 
niet steeds aanbeveling. Gor- dijnen en tapijten zijn 
stofnesten en echuilplaat- sen voor muggen. 

Niet steeds is voldoende rekening gehouden met 
de zoo belangrijke ruime ventilatie, waarin rele oude 
Indische woningen uitmuntten. Het hooge, goed 
geventileerde dak met oversteek, ja- louzieen of 
zonneschermen, dikke of beter nog dubbele muren 
met een laag daartusschen, oordeelkundig 
aangebrachte luchtgaten, juiste Jigging en 
verdeeling, waardoor een breede 

luchtstrooin door de kamers strijkt, stempelen het 
huis tot de zoo bogeerde koele woning. Het 
aanbrengen van fans, in het bijzonder plafondfans, 
kan daartoe vecl bijdragen. De hichtcondi- 
tionneering", hier en daar reeds toegepast, ver- kcert 
nog grootendeels in het stadium van labo- 
ratoriumonderzoek. Voor de slaapkainer zij gewe- 
zen op goede klamboes en op ruime klamboeka- 
mers, voor eetkamer en keuken op maatregelen, 
tegen de vlieg gericht. Een wekelijksche inspectie 
van badkamer, W.C.'s, antimieren-bakjes, dak- 
goten en het erf voorkomt vaak een hinderlijke en 
soms gevaarlijke muskietenplaag. 

In verband met de gewijzigde opvattingen om- 
trent voeding en voedingsmiddelen en het voor de 
tropen zoo uiterst belangrijke vitaminenvraagstuk 
zie men onder VOEDINGSMIDDELEN *) 

De raad, niet in rivieren to baden, kan geacccn- 
tueerd worden door de mededeeling, dat het thans 
gelukt is door toepassing van nieuwe k week me- 
thoden levende typhus bacillen in openbare stads- 
wateren aan te toonen. De mededeeling, dat tjd- bok 
(wasschen van den anus na defaeceeren) een 
uitstekende gewoonte is, kan onderschreven worden 
na de aanvulling： mits daarna handen en nagels 
terdege gereinigd worden. De raad, van ‘8 morgens 
9 tot 'B middags 4 uur niet in de open lucht te 
werken, verraadt meer zonnevrees dan 
gerechtvaardigd is. Het staat nu o.a. ook we I vast, 
dat door het zonlicht in het lichaam het tegen rachitis 
beschermende vitamine gevormd wordt. 

Literatuur: J. E. Dinger, Het gcle koortsvraagstuk 
en Ncd.-Indie; G.T.N.I. deel 72, biz. 1331; 
Feestbundel 1936 van het Geneeskundig Tijd- 
schrift voor Ned. Indie; P. C. Flu, Voordrachten 
over aetiologie, epidcmiologie en specieelo pro-
phylaxis van de infectie- en parasitaire ziekten bij 
den mensch； A. P. Ketel, Ziekenhuisbouw in de 
tropen, G.T.N.I. deel 7G biz. ]827, (waarin tevens 
literatuuropgave) en Mulock Jfouwer id. biz. 2093; 
J. J. van Loghem, Tropische Gezondheide- loer; id. 
Algemeene Gezondheidslcor; C. P. Mom, De 
toegepaste gezondheidsleer voor den ingeni- eur； 
De Ingenieur in Ned. Indie; J. A. de Nooy, 
Faecalienafvoer, I.B.T. Locale Tcchnick J 934, No. 
4— ; id. G.T.N.I. deel 76, biz. 962; Pracven- tieve 
genceskundo, deel I； W. Radsma, InvJoed van het 
verblijf in tropische kuststreken op het 
lichaamsgestel van den blanke, G.T.N.I. deel 72, 
biz. 1090; A. Ramali, Medisch-hygienische pro-
paganda in een Islamitische streek; G.T.N.I. deel 73, 
biz. 548, G74, 815, 879, 1188, 1253, 1396; G. A. 
Slot, Ventilatie en zuigelingensterfte, G.T.N.I. deel 
77, biz. G77. 

Men zic verder in Geneeskundig 7'ijdschrift voor 
Ned. Indie; Mededeelingen van den Dienst der 
Volksgezondheid, uitgaven van Volkslectuur, 
Medis^li-hygienische propaganda, Jeugd Roode 
Kruis. 

*) Met nadruk zij gewaarschuwd tegen de 
nog veel verbreide meening, dat het uitspoelen 
van rauwe groenten in kaliumpermangaan de 
„rauwkostn ook voorIndietoegankelijk maakt. 
Dit uitspoelen doodt bacillen, cysten en worm- 
eieren niet. Het is gevaarlijk stukjes ijs in dran- 
ken te doen. Ook na filtratie van onbetrouw- 
baar oppervlaktewater door kool- of 
zandfiltcrs of Berkefeld koke men het water. 
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/牛 7 ' VOEDINGSMIDDELENCOMMISSIE (Aanv. v. 
V}. D】.VI of suppl. afl. biz. 795). De Commissie ver- 
leende haar mcdewerking bij het ontwerpen van 
verschillende regelen, welke werden belichaamd in een 
aantal op de Verpakkingsordonnantie steu- nende 
verordeningen. 

Deze Verpakkingsordonnantie, lioudende voor- 
schriften betreffende de aanduiding van handels- waren, 
gegeven „in het belang van den handel en ter bescherming 
van den verbruiker", were! afge- kondigd bij Ind. Stb. 
1935, no. 161. Hierdoor wordt de mogelijkheid geopend 
om ten aanzien van bepaalde, nader bij 
regeeringsverordening aan te wijzen handelswaren 
voorschriften te ge- ven omtrent met den oorsprong, den 
aard, de sa- menstelling, de hoedanigheid en de 
hoeveelheid verbandhoudende aanduidingen of 
kenmerken, welke op die handelswaren, op haar 
verpakking, op de plaatsen, waar deze ten verkoop worden 
aangeboden dan wel op de reclamemiddelen,waar- mede 
die handelswaren worden aangeprezen, moeten 
voorkomen dan wel niet mogen voorko- 7 勿 men. Tevens 
kunnen in die regeeringsverordening I ' '} voorschriften 
worden gegeven omtrent de wijze van aanbrenging van de 
bedoelde aanduidingen of kenmerken. Tenslotte kan de 
Gouverneur-Ge- neraal onder door hem te stollen 
voorwaarden be palen, dat de vercischte aanduiding mag 
worden vervangen door het gebruik van een voor deze 
waren algemeen gangbaren naani, waaruit die aard of 
samenstelling niet blijkt. Bij regeerings- . verordening kan 
ook worden bcpaald, dat de ge- stclde voorschriften onder 
de daarbij te stellen voorwaarden niet van toepassing zijn 
op handels- waren, welke bestemd zijn voor uitvocr. 

Overtreding van de verbodsbepalingen(ler or- 
donnantie wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste cJric rnaanden of geldboete van ten hoog- 
«te vijfduizend gulden. De handelswaren en voor- 
werpen, waarmedc of ten aanzien waarvan de 
overtreding is geplcegd, kunnen worden verbeurd 
verklaard, terwijl voorts de rechter de openbaar- 
making van zijn uitspraak gelasten kan. De straf- 
baar gesteldo feiten worden beschouwd als over- 
tredingen 

Bijzonderc bcj)alingen regelen voorts de gevol- 
gen van het plcgen van ecn bij de ordonnantie 
Btrafbaar gcBteld feit door een reclitspcrsoon en 
geven bevoegdheid aan de met de opsporing van de 
in de ordonnantie strafbaar gcsteldo feiten be- laste 
personon tot het houden van huiszoekingon en tot 
het te alien lijde betreden van de plaatsen, waar 
handelswaren, ten aanzien waarvan krach- tens de 
ordonnuntie voorschriften zijn gegoven, vermoed 
worden aanwezig te zijn. 

Nadat bij Ind. Stb. 1936 No. 223 nader was be- 
paald, dut de Verpakkingsordonnantie met ingang 
van 9 Mei I93(> in werking trad, werden de 
verpakkingavoorschriften het eer»t toegepast op de 
handelswaren ,,az可nessence", „azijnzuurop- 
lossing" en „gcconcentreerde azijnn (Ind. Stb. 1936 
no. 224). Behalve ten aanzien van do ver- pakking 
en de daarop en op de reclame iniddclen op 
onuitwischbare, blijvende en duidelijko lees- baro 
wyze aan te brengen aanduidingen omtrent den aard 
der handelswaar in minimum letter- grootte, 
letterdikto en lengte der aanduiding, worden tevens 
voorschriften gegeven nopens de samenstelling en 
de hoedanigheid dozer handels- waron en word 
bepaakl, dat de voorschriften dier verordening niet 
van toepassingzijnop de handels 

waren, bestemd voor den uitvoer, mits die 
waren niet aanwezig zijn in winkels, op 
markten of pasars of op ecnige voor het 
publiek toegankelijke verkoopplaats, noch 
bestemd zijn om na uitvoer wed er in Ned.-
Indie te worden ingevoerd. 

De „Verpakkingsverordening-Azijn1, trad in 
werking op 15 November 1936. 

Bij Ind. Stb. 1936 no. 254 werd de „Verpak- 
kingsverordening- margarine" afgekondigd. Naast 
het voorschrift, dat margarine, mot uitzondering van 
hoeveelheden van 50 gram en minder, niet antlers 
clan verpakt in den handel mag worden gebracht, 
bevat deze verordening voorschriften teneinde 
margarine van boter te kunnen onder- schciden, 
terwijl de aanduiding “margarine" op bcpaalde 
wijze, grootte, enz. op de verpakkingen, 
reclamemiddelen enz. dient te zijn aangebracht. De 
netto-inhoud moet op de verpakking van mar-
garine—op onuitwischbare, blijvende en duidelijk 
lees bare wijze — worden aangegeven in kilogram-
men tot in drie decimalen nauwkeurig dan wel in 
gram men, met inachtneming van een minimum 
hoogte en dikte der latijnsche karakters en cijfers. 
Ook hier is dezelfde uitzondering als bij de Ver- 
pakkingsverordening-Azijn ten aanzien van de voor 
uitvoer bestemde margarine opgenomen. Een 
ovcrgangsbepaHng bepaaJt de inwerking- treding 
van deze verordening op 1 Januari 1937 ten aanzien 
van margarine, welke reeds op 1 Augustus 193G in 
Ned. Indie was verscheept. 

De “Verpakkingsverordening-Meel" werd af-
gekondigd bij Ind. Stb. 193G no. 574 en trad in 
werking op 1 Mei 1936. Ten aanzien van het ver- 
pakkingsmateriaal, de capaciteit en het gewicht van 
de verpakking worden bepaalde eischen ge- steld. 
De aanduidingen van de handelswaar op de 
verpakking moeten op dezelfdo wijze als in de vo- 
rengenoemde verordening in latynsche karakters in 
mini mum-hoogte en dikte worden aangebracht 
terwijl het in kilogrammen uitgedrukte bruto-ge- 
wicht en do naain van het land van oorsprong in 
minder groote aanduiding, welke echter ook aan 
minima gebonden grootte en dikte is gebonden, 
moeten worden vermeld. Ook hier is de meerge- 
noemde uitzondering gemaakt ten aanzien van de 
niet-toepasselijkheid dezer bepalingen op meel dat 
bestemd is voor den uitvoer, mits dat meel niet 
aanwezig is in fabrieken of werkplaatsen, waar meel 
als grondstof wordt gebezigd, waaraan toegevoegd 
is de bepaling, dat deze voorschriften evenmin 
tocpassclijk zijn ten aanzien van meel, dat niet 
bestemd is om als grondstof to worden ge- bezigd in 
de vorenbedoelde fabrieken of werk- plaatsen en 
niet in zoodanigo inrichting aanwezig is, mits het 
nctto-gewicht van den inhoud dor verpakking ten 
hoogste 5 kg bedraagt. 

Tenslotto word bij Ind. Stb. 1937 no. 24 afgo- 
kondigd de „Vcrpakkings-verordening-Boter,\ 
welke in werking is getreden met ingang van 1 Juli 
1937. Aangeduid moet wordon met den naam 
“boter" of “butter" dan wel “roomboter", 
“creambutter'' of ..creamerybutter" de als boter 
bekend staando handelswaar, waarin geen andere 
vetbestanddeelen voorkomen dan die, welke van 
inelk afkomstig zijn en die voorts voldoet aan be-
paalde in de verordening omschreven eischen. Als 
botor bekend staande handelswaar, welker aard en 
samenstelling niet met deze omschry ving over- 
eenkomt, mag niet worden aangeduid met een van 
de hierboven tusschen aanhalingsteekens ge- 
plaatsto liftmen, terwijl in dat goval noch op do 
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verpakking, noch op de gebczigde reclamemidde- 
len aanduidingen of kenmerken mogen voorko- 
men, welke den indruk zouden kunncn wekken dat 
het artikel gelijkwaardig zou zyn a an ,,boter‘‘ enz. 
in den zin der verordening. Ook deze verdrde- ning 
geeft voorschriften over de grootte en dikte van de 
letters, waarin de voorgeschreven aan- duiding der 
waar op alle verpakkingen en reclame middelen 
moot worden aangebracht. Onverpakt mag de waar 
niet in den handcl worden gebracht. De verordening 
bevat voorts een reeks voorschriften over de 
eischen, waaraan aard en kwaliteit van het 
verpakkingsmateriaal moeten voldoen, ter- wijl 
tevens standaard-nctto-gewichten van den inhoud 
der verpakkingen zijn vastgesteld. Het netto-
gewicht behoort, evenals de naam van het land van 
oorsprong, op de buitenzijde van allo verpakkingen 
te worden vermeld op de wijze in de verordening 
bepaald. Aanduidingen of kenmerken, waaruit zou 
kunnen worden afgeleid, dat de boter is bereid door 
aangeslotenen bij een onder Rijkstoczicht staand 
botercontrole-station in Nederland, zijn verboden, 
tenzij die boter krachtens de in Nederland op dit 
punt bestaande voorschriften mag zijn voorzien van 
het Rijksbotermerk. Een bepaling, analoog met die 
in de overige ver- pakkingsverordeningen, 
betrcffeiide namelijk de niet toepasselijkheid der 
voorschriften op ,,boter" enz., welke bestemd is 
voor uitvoer, ontbreekt in de 
,,Verpakkingsverordenings-Boter" niet. De 
uitzondering ge】dt, mits de waar voor uitvoer be-
stemd niet aanwezig is in winkels, op markten of 
pasars, of op eenige andcre voor het publiek 
toegankelijke verkoopplaats, noch bestemd is om na 
uitvoer weder in Nederlandsch-lndio te worden 
ingevoerd. 

Bij de Voedingsmiddelencommissie zijn voorts 
in voorbereiding ontwerpen van een „Verpak- 
kingsverordening-Melk" en een „Verpakkings- 
verordening-Koffie'：// 

PEST (Aanv. DI： III en DI. VI of suppl. afJ. 
biz. 720). De verdere studie van het wezen en de 
epidemiologic der pestziekte, voor Ned.-Indie nog 
steeds een zaak van veel belang, heeft op menig 
punt tot verandering van inzicht geleid. 

K 1 i n i s c h. Het gebruikelijke scherpe on- 
derscheid in verschillende pestvormen, al naar de 
lokalisatie der infectie, heeft hoogstens de betee- 
kenis van een practijk-schema. Niet altijd over- 
eenkomende met de werkelijkheid, kan een al te 
simplistische en dogmatische indeeling in bubo- 
nenpest, huidpest, bloedpest, enz. verwarrend en 
misleidend zijn en plaats laten voor tegenstrijdig- 
heden, zoowel ten aanzien van het ziektebeeld als 
ten aanzien van den sa men hang der gevalJen. 
Juister lijkt het om de ziekte in overeenstem- ming 
met modern laboratoriumonderzoek en met de 
recente gegevens der kliniek, in principe als een 
algemeene infectieziekte op te vatten onder den 
aJgemeenen naam ,,pest” zonder nadere pre- 
ciseering, en de ietwat kunstmatige rubriceering 
naar den primairen versch ij nings vorm zoo nietge- 
heel ter zijde te laten, dan toch als bykomstig te 
beschouwen. De bevindingen, die hiertoe geleid 
hebben, zijn als volgt. Indien het te onder- zoeken 
bloed van den pestlijder in gal wordt opge- vangen, 
kan de ziektekiem, de Pasteurella pestie, daarin 
regelmatig /in 90%) van den aanvang# af worden 
aangetoond (Kirschner, Instituut Pasteur te 
Bandoeng, 1933). Bloedbesmetting (bacillae- miej 
is bij pest dus een fundamenteel verschijnsel, 

geen bijzonderheid. Hioruit volgt, in afwijking van 
vroegere opvattingen, dat pestbubonen slechts 
betrekkelijk zcldcn de uiting zijn van zuivere 
bubonenpest zonder bacillaemie. 

Anderzijds weet men nu, dat pestbubonen veel 
vaker niet-primair van aard zijn, dan men vroe- ger 
meende. Hoewel volgens gangbare voorstel- lingcn 
meestal ontstaan als regionale reactie op infectie 
door de huid (de vlooienbeet) en dan ka- rakteristiek 
voor het ziektebeeld, dat in engeren zin als 
builenpest wordt aangeduid, zoo treden sommige 
klierzwellingen stellig ingovolge bJoedbe- smetting 
op en in aansluiting aan bestaande zielite-1) a arden 
(retrograde lymphklierontsteking). Zij zijn dan 
secundair van karakter en vertroebe- len het begrip 
builonpest s.str. Heel vaag blijkt wel de beteekenis 
te zijn van den ziektevorm, welken men als 
blocdpest (septichacmischo pest) pleegt aan te 
duiden, gekenmerkt zijnde door het ontbreken van 
localfsatie en door het bestaan van bloedbesmetting. 
Daar het eerste kenmerk mcest- al faalt bij de 
toepassing van lijkschouw (ob- ductie) en het 
tweede geen qualitatief, doch hoogstens een 
gradueel verschijnscl is, heeft het on- derscheid 
slechts zeer betrekkelijkc waarde. Aan de (primaire) 
longpest komt nog wel ecn aparte plaats toe wegens 
de directe voortplanting van mensch op mensch, 
onder een constant beeld. maar zoo nauw 
omschreven, als men eerst meen- de, is deze 
ziektevorm klaarblijkelijk wecr niet. Ook dit 
ziektebeeld kan door het optreden van bubonen, 
zoowel primair als secundair, vertroe- be]d worden, 
tcrwjjl anderzijds de besmetting met (long)pest 
langs den luchtweg ook tot andcre ge- volgen dan 
longpest blijkt te kunncn vocren (pestangina? met 
halsbubo; bronchitis met pest- klieren in de 
borstholte). Er zijn dus overgangcji van longpest tot 
bubonenpest. Op grond van dit alles verdient het 
wellicht de voorkeur, tie pestge- vallen in principe 
slechts to verdeelen in pa/-a sila i- re pest, door 
parasieten overgcbraclit, on in conlact-pesl 
(longpest), door <le aanrakii)*r met den pestlijder 
ontstaan. 

Bij de huidpest daarentegen tracht men than8 wat 
meer dan voorhecn to onderscheiden tus- schen den 
primairen vorm met het z.g. primair affect (het 
phlyctaen 一 entblaasjc --- op de plaats der 
vlooienbeet) en do secundaire vormen, welke in 
aansluiting aan bloedbesmetting optre- don 
(pestparbunkel — beter pestulcus ―• on pest- 
puisten)/ 

Het inzicht in het verloop van de ziekte baseert 
zich tlians op de groote toxiciteit der infectie, welk 
standpunt voor de behandeling niet on verschillig 
kan zijn. De intoxicatie is verantwoordehjk voor don 
zeer acuten, intensen ziektetoestand en voor de 
sterkc storing van de hartswerking, waardoor de 
lijder tot in do recon valescentie met den acuteii 
hartdood wordt bedreigd; zoo ook voor de men- tale 
stoornissen en de neiging tot bloedingen en voor het 
moeizame herstel. 

De behandeling heeft zich dan ook n)e6r op den 
intoxicatietoestand ingesteld. Tcrwijl voor alles 
wordt getracht om de hart working te stiinu- leeren, 
zijn pogingen tot ontgiftiging van het or- ganisme 
van niet minder belang, o.a. langs hor- monalen weg 
met behulp van extracten uit den bijnierschors (het 
cortine). De specifieke therapio heeft nog weinig 
voortgang gemaakt; vaccino- therapie door middel 
van gedoode pestcultures, zoomede sero-therapie 
(inspuitingen met het se- 
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rum van voorbehandelde dieren) worden in het 
buitenland wel toegcpast, maar vinden geon al- 
gomeene waardeering. In Nedcrlandsch-Indie wordt 
siods eenige jaren cen proef genomcn met 
behandeling door den pest-bacteriophaag van het 
[nstituut Pasteur te Bandoeng (phaagstam van 
Pasteur-Dakar, geont op virulente Preanger- 
peststammen). De resultaten met dit middel, dat o.a. 
in de zickeninrichtingen te Bandoeng, Garoet eu 
Tasikmalaja is toegepast, zijn eveneens weinig 
bevredigend, hoewel niet geheel negatief； de 
mees- te beteekenis heeft deze behandeling bij 
snello toepassing in den eersten aanvang van de 
ziekte, wannecr de ziektekiemen inogelijk nog niet 
in de bloedbaan zijn binnengedrongen. Aan de 
toepassing van bactericide therapie is intusschcn het 
ge- vaar verbonden van de overstrooming van het 
organisme met toxinen als gevolg van het massaal 
afsterven der bactericn.een factor, waarinedo men 
goed doet rekening te houden ； combinatie met 
een antitoxisch iminuun-serum lijkt gewenscht. 

Het gevaar der toxinen heeft mede invloed uit- 
geoefend op het probJeem van de behandeling van 
de pestbuboncn. 

Vrij algemcen lijkt dezo strijdvraag thans bc- slist 
in het voordeel der vroegtijdige en ruime in- 
snijding, onder de overweging dat de afvoer van de 
toxinen door den afvloed van ontstekingspro- 
ducten kan worden bespoedigd. De algeheele uit- 
snijding der pestbuilen vindt da a rentegen slechts 
weinig aanhang. 

Wat de patliologische anatomic der pest betreft, 
hier legt men thans vooral den nadruk op het 
haemorrhagischc en iijfiJtreerende karakter der 
inflaniniaties en op de voorkcur der infectie voor het 
lymphoied wecfscl. 

De prophylaxis der pest door vaccinatie heeft 
groote vorderingen geinaakt Hinds de invoering van 
het levcnde vaccin, dat kraclitiger werkt dan de 
bestc doode vaccins. De individueele vaccina- tic 
nccint cchtcr geon groote plaats in, omdat de moor 
ontwikkclden in den rcgel reeds zijn voor- bchoed 
door veiliger Jiuisvesting, zindelijkheid, enz. Van 
nicer belmig is de vaccinatie voor de massu der be 
vol king. Zij zal daarom bespreking \ inden bij het 
ojidcrwcrp Pestbcstrijding. 

Tcgen het gevanr van besmetting mot longpcst, 
waaraan onder omstandigheden een iccler bloot- 
8taat, biedt de vaccinatic hclaas gecn bcscher- ining, 
cen vooral voor het medisch en verplegend 
j)crsoneel van ziekenhuizen in pest besmetto landen 
sterk govocldo Iceinte. Voor hen brongen niet al 
Icon longpest-, maar ook builenpestlijdors groot 
gevanr mede, omdat de zieken veolal eerst warden 
biruicngobracht gedurendo oen meer- gevorderd 
ziektestndiuni, waarin de kans op s.ecundair 
ontwikkclde, nog niet onderkende long- haarclen 
het grootat in. 

In opidciniologisch opzicht hobben de heer- 
schondo opvattingen evoncens nadero afronding 
ondurgaan. l>at het probleem der pest overal en te 
alien tijde in de eerste plaats de knaagdier- pest 
betreft — en dan niet al Icon de rattonpcst —on dat 
de mcnschenpest in do epidomiologie eerst op het 
tweedo plan komt, vindt reeds lang algemeenc 
erkenning. Daarnuast is in de latero juron het beg rip 
der ,,8elvatisch。'' pest („selva- tic plague") 
ingevoerd, afkoinstig van don Por- tugeeschcn 
epidemioloog Jorgo (1928). Volgons dozen verdient 
het aanboveling, in de opidemiolo- gjo onderscheid 
to maken tusschenpest onder de in 

het wild levcnde knaagdieren eencrzijds: sclvati- 
sche pest, en pest onder de knaagdieren, welke zich 
nabij of te midden der menschelijke samen- leving 
ophouden (zg. „domestic rodents"), tc- zamcn met 
de menschenpest anderzijds： pande- mische pest. 

Terwijl de pandemische (knaagdier-) pest voor 
het probleem der menschenpest de meeste betee-
kenis heeft, aangezien de epi(en-)demieen der 
menschenpest bijkans altijd uitgaan van en sa- 
menvallcn met bestaandc pandemische knaag- 
dierpest, hetgeen de reden is, dat men beide in een 
adem als pandemische pest aanduidt, komt aan de 
selvatische pest meer belang toe voor de 
instandhouding van het pestvirus, omdat deze 
haarden, geheel buiten de menschelijke samenle- 
ving staande, zoo al onderkond, zich aan bestrij- 
ding onttrekken. Zij zijn nls zg. virus-reservoirs te 
beschouwen. 

Volgens de tegenwoordige kennis van zaken be- 
vinden zich haarden van selvatische pest in Azie, in 
Rusland, in Afrika en in Amerika. Onder deze 
ondcrschcidt men de van oudsher bestaande pri- 
maire foci, de eigenlijke uitgangspunten van alle 
pest, van de nieuw-gevormde haarden, welke in den 
jongcren tijd secundair zijn ontstaan uit de 
pandemische pest. Als prim a ire focus is met ze- 
kerheid het Aziatische centraal-plateau (Mongolie 
met Transbaikalia) bekend; van do selvatische 
haarden in Zuid-O. Rusland en Centraal-Afrika is 
het priinaire karakter dubieus. In Voor-Indie, waar 
de pest reeds lang endemisch hcerscht, is de 
selvatische pest, lioewel vrij oud, waarschijnlijk 
secundair van aard； stellig van secundairen aard 
daarentegen zijn de foci in Noord- en Zuid-Ameri- 
ka, in Noord- cn in Zuid-Afrika, \raar de pest eerst 
in den jongeren tijd is ingevoerd en ten deele zelfs 
nog tot de kustzones beperkt is. Geen selvatische 
haarden zijn bekend in Australic en op Java. Voor 
de bestrijding van de ziekte is dit een punt van groot 
gewichE, daar de kans op nieuwe infecties zonder 
selvatische pest veel geringer is. In Oost-Azie bijv. 
gaan van de selvatische foci reeds ecu wen la ng 
steeds weer nieuwe besmet- tingen in do richting 
der menschelijko samcnle- ving uit. Van de 
selvatische haarden worden he- don ten dugo dio in 
Chineesch Turkestan, Califor- nie en Zuid-Afrika 
als actief beschouwd; het Cen- trale Azintische 
plateau en Z.-Rusland schijnen in de laatsto jaren in 
rust to zijn. De selvatische haarden veroorzaken 
uitoraard op zich zelf slechts incidentieelc gevallen 
van menschenpest (onder ])olsjagers e.d.); him 
gevaar ligt in het beam otten van do „domestic 
rodents'*. 

Hot verspreidingsgebied van do pandemische 
knaagdier- on menschenpest, de hedendaagsche 
pestpandoinie, oinvat alle werelddeclen ； met dien 
verstanclo dat zij in Europa, Noord-en Zuid-Ame- 
rika en Australic nicer tot do grooto havensteden 
met haar omgeving is beperkt. Groote haarden 
bestaan dnarentegen in Azie en Afrikn; onder dezo 
treden inomentccl Voor-Indie, Ceylon, Java en 
Madagascar op den voorgrond ； in Kenya, Uganda 
en de Kaap (\'rijstaat) breidt de besmetting zich uit; 
minder intensief zijn thans de haarden van Achter-
Indic, China, Mandsjoerije, Mongolie, N. Afrika en 
Senegal. Ook in Peru en Ar- gentinie neenit de pest 
in beteekenis toe. In over- eenstomming inet de 
voreiigenoomde gegeven epidomiologisclie 
opvattingen neernt men aan, dat de bestaande 
pandemie, niet ininder dan de 
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groote pestgolven der historic, afkomstig is van 
haarden, die zich van tijd tot tijd plegcn to ont- 
wikkelen in de omgeving van de selvatische en- 
zootie op het Aziatische Centraal plateau. Terwijl de 
oudere epidemiecn, zooals de in het oude testament 
bedoelde (ca. 1300 v. C.)> de door Rufus- Oribasius 
genoemde oin de Midd. Zee (ca. 200 v. C.) en die 
uit den tijd van Justinianus.waarschijn- lijk de uit 
Centraal-Azie voerende karavaanwe- gen hebben 
gevolgd, speelt in de verschijning van de latere 
pestilenties (den zwarten dood van de 15e, 16e en 
17e eeuw) de scheepvaart wellicht reeds een 
aanmerkelijke rol; de ontwikkeling van de 
hedendaagsche pandemic komt in elk geval 
grootendeels op rekening van het wereldscheep- 
verkeer, hetwelk de besmetting uit de Chineesche 
havens (Hongkong, Amoy 1894) geleidelijk naar 
alle windstreken heeft overgebracht. 

Inzake het probleem van de gastheeren der 
pestinfectie en de overbrengers van de ziektekiem 
verdient het volgende in het licht te worden ge- 
steld. 

De specifieke gastheeren worden uitsluitend 
onder de knaagdieren, Rodentiae, aangetroffen en 
van deze zijn het hoofdzakelijk de Sciuridae, wan- 
neer het selvatische pest en de Muridae, waar het 
pandemische pest betreft. Met betrekking tot de 
selvatische pest moeten genoemd worden de tar- 
bagaan of Siberische marmot (Ardomys bobac) van 
het Aziatische centrale plateau ； andere mar- 
motten als de „sisels,^ (“susliks", kleine mar- 
motten) van Z.O.-Rusland, Siberie en Mongolie 
(Citellus pygmaeus, C. mongolicus en Oropsylla 
Silantiewi); de ,,gerbilles" (Tatera lobengulae) en 
de multimammaire muis {Mastomyscoucha) op de 
hooge plateau's, de gestreepte muis {Jihabdomys 
pumilio) en de Micromys agraria op de lage pla-
teau^ van Z.-Afrika; de “groundsquirrel'' (Citellus 
beecheyi) in Californie; wilde cavia's: "cuis" (Cavia 
aperca) in Z.-Amerika en de “bandicoots" 
(Bandicota indica en B. malaberica) ,,gerbi】le8‘‘ 
(Ta ter a sp.) en „mole rats" (Gunomys bengalensis) 
in Voor-Indie. 

De gastheeren der pandemische pest zijn prac- 
tisch gesproken beperkt tot de Muridae en wel tot 
twee soorten uit de subfam. Murinae: de huis- of 
scheepsrat {Rattus ratlus) en de riool- of zwerfrat 
(Rattus norvegicus). Terwijl de in Voor-Indio in- 
heemsche huisrat als de oorspronkelijke soort wordt 
aangeduid: R. rattus species, wordt zij elders 
onderscheiden als R.r.rallus, de zwarte rat (Europa); 
R.r. alexandrinus, de bruine rat(Klein- Azie, 
N.Afrika) en JR.r.diardi, de maleischc bruine 
huisrat (Java). Van deze is de R.r.rattus, vroeger in 
Europa db rat, vrijwel uitgestorven (onlangs werd 
haar wederverschijnen in Engeland gemeld). In 
Europa is thans de R. norvegicus de alom 
tegenwoordige pestrat. In de belangrijke pest- 
haarden van Azie en Afrika daarentegen is de rol 
van R. rattus nog overwegend; de havenplaatsen en 
kustlanden vertoonen in den regel een verdee- 】ing 
over R. norvegicus en R. rattus. Of ook de z66r 
locale R. concolcr, de kleine huisrat, be- teekenis als 
gaetheer heeft, blijft onzeker. 

Sommige knaagdiersoorten genieten bijzondei'e 
bekendheid als „agent de liaison** tusschen sel-
vatische en pandemische pest; o.a. de Mastomys 
coucha in Z.-Afrika. 

Het verdient vermelding, dat behalve op deze 
specifieke gastheeren, de pestinfectie ook op eeni- 
ge andere vrijlevende diersoorten is aangetroffen, 

o.a. op primatcn; onder de apen zouden werkelij- ke 
uitbarstingen niet zeldzaam zijn (Voor-Indie). 
Onder de carnivora dient de kat te worden genoemd
； de waargenomen besmettingen warcn echter 
steeds individucel. Andere carnivora als honden en 
fretten komen praktisch niet in aan- merking, 
evenmin als de insectivora, waaronder de 
stinkdieren. De muskusrat en de stinkmuis zijn 
anders dan de misleidende naam aangeeft, geen 
knaagdieren en g6en pestoverbrengers, maar leg- 
gen grooten weerstand tegen de pestinfectie aan den 
dag; onder deze verdient ook do Java-stink- muis 
(spitsmuis), 8uncus indicus vennelding, wel- ke wol 
met pestvlooien behept, maar vrijwel nooit besmet 
is bevonden en die in onvatbaarheid de Voor-
Indische „mongoose,, (inuskusrat) klaar- blijkelijk 
nog overtreft. In elk geval spelen alle hier genoemde 
dieren in de verspreiding van de pest geen roL 

De specifieke overbrengers van de Pasteurella 
pestis zijn niet alleen de vlooien der ratten, maar ook 
die van vele andere knaagdieren. Ook op luizen, 
wantsen, rnijten e.d. is de pestbacil aangetroffen ；
als epidemiologische vestor kunnen al deze 
laatstgenoemde insecten echter worden uit- 
geschakeld. 

De vlooien (Siphonaptera) der knaagdieren zijn 
z66r talrijk, maar praktisch behoeven als pestvector 
slechts vermelding ten eerste het geslacht 
Xenopsylla met de drie soorten: X. cheopis, X. 
brasiliensis en X. astia en vervolgens de geslach- 
ten Ceratophyllus, Pulex en Leptopsylla. 

X. cheopis is de cosmopolitische pestvJoo 
„par excellence"; zij speelt overal in de 
pandemische pest de hoofdrol, heeft ook in de 
verspreiding van de selvatische pest een werkzaani 
aandeel en komt op alle Rattus-soorten voor. 
X.brasilienai«, daarentegen heeft slechts locaal 
belang o.a. in Afrika, (Uganda, Kenya en Nigeria), 
evenals X.astia, die bovendien een veel grooterc 
dicht- heid (index) behoeft als de Cheopsis 
(Ceylon). Zoo zijn er plaatsen met v6el Astia en 
weinig of vcel Cheopis, waar g66n pest en ])laatscn 
met veel Astia en veel Cheopis, waar w61 pest 
voorkomt. Dat tijdens de hedendaagsche pandemic 
soinmigo wereldhavens onbesniet bleven, kan aan 
de afwe- zigheid van X.cheopis te danken zijn 
(New-York). 

In de selvatische pest nemen naast(1c Xenopsylla 
e de Ceratophylli een zekere plaats in. 

Omtrent de beteekenis van de menschenvloo, 
Pulex irritant), die echter niet mindcr een knaag- 
diervloo is, verkeert men nog in het onzekerc; do 
belangwekkende vraag, of zij de pest van mensch op 
mensch kan overbrengen, onder uit- schakeling van 
de rat, wordt niet eenstemmig bc- antwoord. 
Ertogen zou pJeiten, dat de dichtheid van de 
ziektekiem in het menschelijk bloed wellicht 
onvoldoonde is om de voor het inechanisine der 
overbronging noodzakelijke blokkeering van de 
vlooienniaag te veroorzaken ； te denken geven 
daarentegen recente ervaringen in Noord-Afrika, 
waar de pulex-overbrenging volgens Fransche 
onderzoekers van veel gewicht is. In elk geval zou 
—de vlooienplaag in alle lagen der Europeesche 
bevolking destijds buitenkijf zijnde — deze in- 
fectie-modus een gereede verklaring geven voor de 
overigens onbegrijpelijke hevigheid, die de 
vroegere Europeesche pestgolven (den zwarten 
dood) heeft gekenmerkt, tenzij men in afwijking van 
de beechikbare gegevens een overwegen der 
longpest wil aannemen. Op deze plaats mag wor- 
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den opgemerkt, dal het verdwijnen van de pest uit 
Europa in de twcede helft van de 17e eeuw in elk 
geval niet uitsluitend aan het verdwijnen van 
R.r.rattus moet worden toegeschreven (R. 
norvegicus trad eerst in de 18e eeuw op); de genius 
epidemicus zal hierin een belangrijk aandeel hebben 
gehad (o.a. het overblijven van pest- immune 
rattenstammen), zoomede de toeneming van de 
civilisatie en de verlegging van het han- 
delscentrum van de Middellandsche naar de Noord-
zee. Zeer zeker is het heden ten dage voor- al de 
vooruitgang van de lichamelijke en woning- 
hygiene, welke zich met kracht tegen een terug- 
keer van de epidemische pest in Europa verzet; nok 
al zou de zwarte rat terugkomen, het gevaar is er niet 
groot meet. 

De longpest met liaar mensch-op-mensch over- 
brenging verdient epidemiologisch geheel apart te 
worden gesteld. Hoewel zij afkomstig is van door 
longcomplicaties besmettelijk geworden ge- vallen 
van gewone pest, wordt haar verloop geens- zins 
door den ernst dcr heerschendo (builen-) pest 
bepaald, maar uitsluitend door de ontvankelijk- heid 
der menschclijke samenleving in een gegeven geval 
voor de voortplanting van de contactin- fectie. De 
ernstigste longpestepidemieen, welke bekend zijn: 
die van Mandsjoerye in 1910—1911 met ongoveer 
60.000 dooden en in 1920—1921 met ongeveer 
9.000 slachtoffers, ontstonden in het domein der 
selvatische pest, waar de builenpest tot enkele 
incidenteele gevallen onder de pels- jagers 
(tarbaganenbont) beperkt pleegt te blijven. Eenige 
naar de verzamelplaatsen teruggekeerde 
eontaetpersonen, reeds de kiem der longpest in zich 
dragend, waren voldoende om in dit armelijk 
milieu, waar men wegens do strenge koude in 
krotten sainenhokte, lievige uitbarstingen van 
Jongpest tc doen ontstaan, welko zich vervolgens 
naar de centra dcr mijnworkers voortplantten. 

De pandcmischc post legt over het algemeen in 
haar verbreiding en frcquentic een zekere gevoe- 
ligheid voor klimatologische factoren aan den dag, 
hetgecn wel vorband houdt met de biologie van 
X.cheopis; zoo nee mt do vitaliteit dezer vloo (ac- 
tiviteit en voortplanting) af, naarmato de rela- tieve 
vochtighcid van het milieu daalt, terwijl haar 
infectuositoit door hooge temperaturen wordt 
beperkt, daar de infectueuse bloeddrop dan snel uit 
de vlooieninaag verdwijnt. Labora- toriumproeven 
hebben aangetoond, dat 68-78° F en 0-7,5 nun 
saturatio-tekort de incest geschikto condities zijn 
voor do overbrenging van do in- fectie, waarden, 
welk overeenkomen met die van het vochtigo 
gomatigde tot subtropische klimaat. Hoowel er 
ongetwyfcld niot nltijcl overeenstoin- ming bestaat 
tussohen den heerschendon atmos- foriachon 
tocHtand on het „microklimaatn in do vacht of in do 
neHten van den gastheor der vloo, zoo is hot ecn 
feit, dat do laboratoriunibevindin- gen betroffende 
de biologie van X. cheopis zeer wel aaneluitcn bij 
do waarneiningen, welke uitwijzen dat opidernischo 
pest oen duidolijke voorkeur heeft voor atreken met 
vochtig klimaat, terwijl tro- pische hitte, vooral 
indien gepaard met droogte, een beletsel vormt. 
Sterko seizoenschommelingen (landklimaat) gaan 
gepaard met een concentratio van de pestgevallen 
op het regenseizoen; is de tegenstelling der 
Beizoenen minder groot (zee- klimaat), dan doet het 
onderscheid zich meor in de topografische hoogto 
voelon, mot dien ver- stande, dat het bergklimaat de 
plants inneemt van 

het natte seizoen. Op Java bijv., waar een typisch 
zeeklimaat heerscht, zijn de seizoenschommelingen 
van de endemie minder opvallend dan de voorkeur, 
die zij voor de bergstreken ver- toont. 

Overigens vormt ook de dichtheid der bevol- 
king een uiterst belangrijken factor, omdat de 
huisrat aanmerkelijk sessiel is en de epizootie zich 
dus moeilijk ontwikkelt, wanneer de menschelijke 
nederzettingen ver uiteen liggen. 

Op Java mogen de epidemiologische grondsla- 
gen der heerschende pestendemie thans voldoende 
bekend heeten. Terwijl in dit land geen primai- re 
selvatische pest bestond, is de pandemische pest 
omstreeks 1910 en volgende jaren van over- zee 
aangebracht. Van de groote havenplaatsen uit kwam 
het vervolgena tot verspreiding in het bijbehoorende 
achterland, waar zich een groot pestgebied vormde, 
dat in drie deelen kan worden onderscheiden, nl. dat 
in Oost-Java (van Soera- baja uit), in Midden-Java 
(van Semarang uit) en in West-Java (van Cheribon 
uit) (zie ook DI. Ill en DI. IV of suppl. afl. biz. 720). 
De besmetting van de haven van Batavia (1920), 
had, voor zoover bekend, voor het achterland geen 
blijvende gevolgen. De endemie vertoont in haar 
ontwik- keling een uitgesproken voorkeur voor het 
berg- land boven 500 m en verloopt met een 
regelmati- ge inzinking tijdens den drogen 
oostmoesson, gevolgd door een opleving in het 
regenseizoen, zonder daarbij in den drogen tijd 
geheel tot stil- stand te komen, zoodat in 
tegenstelling tot Voor-Indie slechts seizoennaire 
remissies optro- den, geen interniissies, hetgeen kan 
worden terug- gevoerd op het verschil tusschen het 
zeeklimaat van Java en het vastelandsklimaat van 
Voor- Indic. Terwyl de laagvlakten, w.o. de meeste, 
veelal dichtbevolkto kustzones, practisch ge- spaard 
blijven, worden de hoogvlakten (Malang, 
Magelang-Temanggoeng,Garoet-Ldl6s, Bandoeng) 
zwaar geteisterd. In de gordels der vulkanen woedt 
de pest heviger naarmate de hellingen tot grootere 
hoogte bevolkt zyn, d.w.z. naar gelang do 
bergflanken minder steil naar de laagvlakte afdalen. 
Een typisch voorbeeld is de Goenoeug Slainat in 
Midden-Java, welker Noordzijde, onder 
terrasvorming afloopend, intensief werd be- smet, 
terwijl de Zuidkant, steil van vorm, nage- noeg vrij 
bleef; dezelfde tegenstelling geldt voor do West- 
reap, do Oostzijdo van den Gg. Semeroe. Ook de 
tusschen de toppen gelegen zadels vormen een 
praedilectieplaats. De hoogvlakten en de berg- 
terrassen zijn de brandpunten der pest op Java. 

De verspreiding van de pest in do buitengo- 
westen wordt voornamolijk belemmerd door de 
mindore dichtheid der bevolking. Terwijl ver- 
scheidene havenplaatsen buiten Java besmet zijn 
geweest, heeft de pest daar nergens vasten voet 
gekregen. De laatste gebeurtonis was de besmet- 
ting van Makassar, welke zonder op het binnen- 
land over te grijpen, in 1930 is geeindigd. Ook in do 
toekomst behoeft het gevaar voor de buiten- 
geweston niet hoog to wordon aangeslagen. Een 
uitzondering hierop zal wellicht de vry dicht be- 
volkte hoogvlakte van Minangkabau (Fort do Kock) 
maken, welke in railverbinding staat met do 
havonplaats Padang. Ook de streek van Bras- tagi 
zou eenig govnar loopen, indien de neder- zettingon 
daar toenemen. 

Het binnondringen van deze pandemische post 
heeft op Java, voor zoover bekend, gd6n selva- 
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tische pest tengevolge gehad, hetgcen van gun- stige 
beteekenis is. 

De vooraanstaande gasthecr der pandemische 
pest op Java is de Maleische huisrat, R.r.diardi; de 
notoire pestvloo is de X.cheopis. Van de andere 
rattensoorten zijn de rioolrat: H. norvegicu-s en de 
kleine huisrat R. Goncolor Otleni in hun verbreiding 
practisch tot de havenplaatsen be- perkt; do rioolrat 
is des te minder te vreezeu, om- dat zij weinig 
binnenshuis nestelt en geen klim- mer is. De kleine 
bergrat: H.concolor ephippium is 
hoogstwaarschijnlijk van ondergeschikt belang. Ten 
aanzien van de saAvah(veld-)rat, R.r.brevi- 
caudalus, staat thans wel vast, dat zij niet aan de 
epizootie deelneemt. Deze bijzondcrheid, zoome- dc 
het door de meeste onderzoekers erkende feit, dat de 
huisrat nagenoeg niet migreert, zijn voor de 
beperking van de besmetting in Indie gunstige 
factoren. Van de andere rattenvlooicn zijn de al- 
daar voorkomende X.aslia en Slivalius cognatus (s. 
Pygiopsylla ahalae) van geen of weinig ge- wicht. 
De menschenvloo, Pulex irritans, heeft als j)arasiet 
van den mensch op Ja va al heel weinig te 
beteekenen. De mogelijkheid van de ontwikkeling 
van een mensch-vloo-mensch cyclus is reeds 
daarom daar te lande zeer gering. 

De besmetting van Java heeft zich sinds de 
samenstelling van het artikel in DI. VI (of suppl. a 
fl. biz. 720) vnl. op West-Java geconcentreerd. 
Terwijl uit Oost-Java de epidemic na de door- 
voering van de woningverbetering sinds 1931 
practisch verdween, is ook in Midden-Java de pest 
in evenredigheid met de vorderingen van de be- 
strijding sterk afgenomen. Slechts in enkele stre- 
ken, vooral de zone van den Gg. Slamet (regent-
schappen Brebes, Tegal, Pemalang en Poerbo- 
linggo), houdt de ziekte nog stand. 

In West-Java is het grootste deel van den haard 
in het gebied van den Gg. Tjercmai (regentschap- 
pen Koeningan en Madjaldngka) eveneens door de 
voortschrijdende woningverbetering gedoofd. 

In de residentie Priangan daarentegen nam de 
epidemic sinds het vorig bericht sterk toe, zoo- wel 
in frequentie als in omvang； sinds 1932 ver- loopt 
de pestcurve daardoor zeer ongunstig. De jaren 1933 
en 1934 zijn met 16.881 resp. 23.339 sterfgevallen 
topjaren geworden, die de voorgaan- dc critieke 
perioden, zoowel van 1913—1914 (11.386 resp. 
15.756 sterfgevallen) als van 1924- 1925 (15.053 
resp. 14.484 sterfgevallen) aanmer- kelijk in de 
schaduw steHen. Na 1934 is do toestand door de 
toepassing van de pestvaccinatie weer belangrijk 
verbeterd. 

De pest komt thans (aanvang 1937) voor in de 
regentschappen: 

Midden-Java: Jokjakarta, Magelang, Te- 
manggoeng, Wonosobo, Poerbolinggo, Pemalang, 
Tegal en Brebes. 

West-Java: Madjaldngka, Tjiamis, Tasikmala- 
ja, Garoet, Soemedang en Bandoeng. Hiervan zijn 
de regentschappen Garoet en Bandoeng, epidemi- 
ologisch gesproken, het belangrijkst. 

De longpest komt te midden van deze builen- 
pestepidemie onophoudelijk voor, maar de ge- 
vallen blijven bij toepassing van geschikte maat- 
regelen meest tot kleine series beperkt. Enkele 
malen kon een uitbarsting van eenigen omvang niet 
worden verhinderd. 

Het totale aantal pestgevallen, dat vanaf het 
begin der ziekte op Java is waargenomen, be- draagt 
thans (Januari 1937) ongeveer 207.000.： 

PESTBESTRIJDING (Aanv. DI. II). 
Longpest. De bestrijding van de contactpost 

(longpest), die vrijwel identick is met die van andere 
zeer besmettelijke ziekten, mag wel afzon- derlijk 
worden genoemd, omdat zij zich princi- pieel scherp 
onderscheidt van do bestrijding van de builenpest, 
d.i. pestbestrijding in engeren zin. Zij heeft geen 
verandering ondergaan en ge- schiedt in Indie door 
toepassing van de z.g. Epi- demic-Ordonnantie; 
lijders en contactpersonen worden ten spoedigste in 
strenge afzondering ge- stc】d, gedurende minstens 
tien dagen ； talrijke zg. pestbarakken staan voor dit 
doel in de pest- streken gereed. In de groote steden 
wordt uiter- aard gebruik gemaakt van de bestaande 
inrich- tingen ter behnndeling van besniettelijkc 
ziekten. 

Voorbehoedend e middelen tegen de besmet- ting 
met longpest zijn niet bekend ； vaccinatie is helaas 
onwerkzaain. 

Strikte toepassing van de isolatie doct de be- 
smetting steeds spoedig doodloopen； echter komt 
slechts in inaatschappelijk goed ontwikkel- de 
landen de maatregel volkomen tot zijn recht. Waar 
primitievo toestanden heerschen, heeft de longpest 
vrij spel, zooals in Mandsjoerije, waar tijdens de 
longpestcpidemie van 1910-1911 tallooze dooden 
vielen. In 1920-1921, toen de ontwikkeling van het 
land reeds ecnige vooruitgan^ vertoon de, maakte 
cen tweede epidemic vee] in i n - der slachtoffers. 

In koloniale landen gelijk Java, waar de zickte- 
gevallen meerendeels buiten medisch bcreik val- 
len, zijn de uitkomsten van de bestrijding van de 
longpest bevredigend, maar niet volmaakt. Hoe- wel 
voJslagen epidemieen verlioed kunnen worden. 
komt het incidenteel tot explosies van bctcckcjiis. 
De zg. inlichtingsdienst, in Jndie in de pcststre- ken 
werkzaam, is met algemcenc doodschouw he- last, 
hetgeen veel tot de tijdige toepassing van de isolatio 
en do beperking van de longpest bijdruagt. Zoo 
werden in 1936 in 55 kanipcmcnten totaal 10.407 
personen in afzondering qestcld. Jfct aan- tal 
longpcstgevaHcn kan op Java als rcgel tot oen 
quantum groot G A 7% van het totale pestcijfer 
worden beperkt. 

Daar do longpest ii)epidemiologisch opzicht 
nooit langdurig een ze压tandig bestaan voert, maar 
slechts als begeleider optreedt van parasi- taire pest, 
sterft zij uit, wanneer de l)uilenpest is onderdrukt. 
Tenslotte is voor het probJeem der longpest dus me 
de heslissend het verioop van den strijd tegen de 
builenpest. 

De bestriding van de para«itaire pesl (builenpest) 
is principieel steeds tegen de epizootic, dus tegen het 
betrokken knaagdiei' gericht. Tooh wordt zij niet 
overal eenvormig gevoerd; in 8om- mige landen 
moet men zich noodged wongen bepalen tot 
maatregelen van opportuun en palli- atief karakter. 
Zij heeft tot opdracht zoowel te- gengang van de 
uitbreiding van de pandemic als onderdrukking van 
de efsnmaal uitgebroken opi- demieen. 

Uitbreiding van builenpest is synonieni jnet 
uitzaailng van knaagdierpest en dozo kan prac tisch 
slechts worden tegengegaan voorzoover het groote 
scheepsverkeer daaraan schuld is. Te lande staat 
men tegen het voortschryden van de knaagdierpest 
vrijwel machteloos. 

De groote scheepvaart wordt overal bewaakt in 
opvolging van de Sanitaire Conventie van 1912 
(herzien in 1926) en wel door de toepassing van 
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quarantaine en ontratting. Schepen, uit ver- dachto 
resp. besmette havens afkomstig, worden medisch 
gecontroleerd en tovens ontrat; pestbe- smette 
schepen komen in quarantaine. De ontratting 
geschiedt door uitgassing met cyaan- 
waterstofdamp (cyclon B) of wel met zwavelgas- 
sen (claytonneering). Het zeer afdoende cyaan, 
onschadelijk voor schip en lading, maar hoogst 
gevaarlijk voor den mcnsch, vindt slechts toepas-
sing, waar goed ontwikkeld en geschoold personeel 
ter beschikking staat. In Nederlandsch- Indie, waar 
men zeer waakzaam blijft, is het cyclon B om vele 
redenen weinig geschikt; men volstaat hier met 
uitzwaveling. 

De uitgassing blijft echter niet beperkt tot ver- 
dachte schepen, maar wordt periodiek op elk schip 
toegepast, teneinde de scheepvaart geheel tegen 
besmetting met pest te iminuniseeren. Daar de 
maatregel tevens zeer nuttig is voor het dooden van 
ander ongedierte (luizen, kakkerlak- ken en 
mieren), mag het berokkende ongerief ruinischoots 
verantwoord heeten. De kosten blij- ven evenwel 
eon bczwaar vorinen en niet minder de aan 
eventueele uitzwavcling verbonden scha- dc voor 
schip en lading. Ter verlichting daarvan zijn door de 
herzicnc Convcntie (Parijs, 1926) de zg. 
„exemption-ccrtificates,' ingevoerd, d.w.z. dat door 
do havenautoriteiten vrijstelling van uitgassing kan 
worden verleend, indicn bl ijkens dcskundig 
onderzoek van het schip hot getal der scheepsratten 
gering is. Een groote ervaring maakt het thans 
mogelijk om door methodische inspectie de 
getalsterkte der ratten inet groote nauwkeurigheid te 
schatten. Een dergelijke Kclieepsinspectie wordt in 
de havens van Ned.- I ndic gcrcgcld toc;x<：pa.st. 

Zooals gezegd kan men te lande tegeu do ver- 
«preiding van de knaagdierpest nog weinig uit- 
richten. In Zuitl-Afrika, waar men heden ten <iage 
zeer oiidcr den indruk is van de snellc uit- breiding 
van de selvatischo pest, tracht men vrijo zones t(s 
scheppen om het doordringen naar de bewoojjdc 
streken to betotten, in hoofdzaak door uitgassing 
van de holcn der schukligo knaagdieron ondcr aan 
wending van het handigo cn ongevaar- lijke 
„cyanogas>, (niet tc verwarren met cyaan- 
Avaterstofdarnp). Het lijkt ovenwcl hoogst twijfel- 
achtig of hicrniedc veel bcrcikt zal worden. 

De onderdrukking van do cn(epi)demie vor- 
eischt het onschadelijk ma ken van de huisrat door 
sanccring van de besmetto landstrcck. JJaarnaust 
kan men gebruik niaken van vaccina- tic om de 
bevolking inmidclcls tegen do infectie to 
beschcrmcn. Voorul daar, wnar pogingen tot sa- 
neering geon uitzicht bieden, treedt de systematise 
ho vaccinatio op den voorgrond. 

Voor do fianeering staan twee wegon open: ver- 
dclging van do schukligc knaagdieron of boveili- 
ging vun don mensch tegen hun nabuurschap. 

De eerstgcnoenidc bcstrijdingswijze, waaraan 
zooals bekend, het bezwuur verbonden is ven 
sloohts tydelijke uitwerking in verbund mot hot 
enormo regoncratiovorniogon der knaagdieron, 
wordt nog in verschillendo landen toegepast, waar 
zij in verband inet kortstondigo besmetting op 
beperkt terrein wel rationed wordt geaoht. Aan de 
daarbij gebruikelijko vergiften zijn wedor- om 
nieuwe toegevoegd (thalliuinverbindingen); van 
Fransche zijde wordt vooral hot gif van den zee-
ajuin (bulbus scillae maritimac) gepropa- goerd. 
Ook bactcrieele middelcn zijn ingovoord 

(,,rattin‘‘)； verder past men als vanouda het 
ganscho arsenaal toe der barium-, strychnine- en 
arsonicumverbindingen. Tenslotte maakt men nog 
gebruik van rattenjacht met premies, door honden en 
fretten en ook wel van uitgassing. 

In landen als Java, waar de besmetting ende- 
misch is, kan men van rattenverdelging geen heil 
verwachten. De aangewezen methode is hier de 
beveiliging, het “ratproof1' maken van woningen on 
gebouwen, de zg. woningverbetering, waarom-, treat 
naar het vorig bericht (DI. VI) verwezen mag 
worden. Java vorkeert in het gunstige geval, dat de 
bouworde der volkswoningen (kampoeng- huizen) 
zich vrij gemakkelijk voor het ratproof- maken leent, 
met dicn verstande, dat niet zoo- zeer het 
binnendringen van de ratten algeheel kan worden 
voorkonien, als wel hot onopgemerkt nes- telen. 

In lauden, waar de moeilijkheden voor de toe-
passing van woningverbetering te groot zijn, zooals 
Britsch-Indie, bepaalt men zich tot vaccina- tie, een 
bestrijdingswijze, dio thans als hulpmid- del ook op 
Java wordt toegepast. 

De pestvaccinatie heeft het voordeel van ge- 
makkelijke toepassing en snelle uitwerking, maar 
deelt met rattenverdelging het bezwaar, dat het 
succes slechts van tijdelijken aard is, welk nadeel het 
des te noodzakelyker maakt, dat het toe te passen 
vaccin een hooge mate van werkzaamheid vortoont. 
Ann dezen eisch voldeden tot voor kort de 
beschikbare pcstvaccins niet, weahalve zij in Ned.-
Indie geen systematische toepassing von- den; na 
1934 is daar een nicuw, zeer krachtig, levend vaccin 
in gebruik genomen, zooals in het volgende zal 
worden beschreven. 

De organisatie der pestbcstrijding op Java heeft 
sinds het vorig bericht eenige wijziging ondergaan. 
De centrale zetel werd in den loop van 1931 ver- 
plaatst van Semarang naar het hoofdkantoor van den 
Dienst der Volksgezondheid te Batavia. De 
algemecne inkrimping van de Landsdiensteu in de 
periode van 1931-1934 heeft ook bij de 
Pestbestrijding tot belangrijke vermindering van 
personeel en boperking van werkzaamheden ge- leid. 

De deccntralisatie, welke met ingang van 1 Ja- 
nuari 193G bij den Dienst der Volksgezondheid op 
Java we rd ingevoord, is op de Pestbestrijding niet 
van toepassing. 

De werkwijze is in zooverro onveranderd dat aan 
aaneering, uitsluitend in den vorm der zg. 
woningverbetering, als “rat-proofing'' dus, wordt 
vastgehouden. 

Na Oost-Java heeft do woningverbetering thans 
ook haar tank in Midden-Java, op eenige restanton in 
het gebied van don Gg. Slamet (ro- gentschappen Pe 
mala ng on Poerbolinggo) na, voltooid. Sinds het 
vorig bericht were! daar ach- terecnvolgons het 
pestgobied van de regent- schappcn Klatdn, 
Jogjakarta, Bantoel, Wonoso- bo, Bandjernegara, 
Pckalongan, Tcgal en Brebes onderhanden gonomen 
en van pest bovrijd. Een work van bijzondercn aard 
word in do residentio Kedoe volbracht, waar de 
pestgevaarlijke leemen woningen in grooten getalo 
werden opgeruimd. Ruim dertig duizend goheel 
nieuwe huizen zijn daar aan do bevolking vorstrekt. 

In West-Java deed do woningverbetering in 1930 
haar intredo in het regcntschap Koeningan (res, 
Chcribon.) in 1933 in hot rogexitschap Tjia- mis en 
in 1925 in hot rogentaohap Tasikmalaja 
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(res. Priangan). Veel aanpassing was hier noodig 
aan de eigenaardigheden der Soendaneesche be- 
volking; ook haar behuizing heeft een afwijkend 
type. 

Het totale aantal verbeterde woningen is tbans 
(aanvang 1937) gestegen tot ongeveer 1.430.000; 
ongeveer dertig millioen gulden is door het Land in 
den loop der jaren aan dit werk ten koste ge- legd, 
waarvan de bevolking een gedeelte heeft te- 
rugbetaald. Aan het verbouwen van de bestaan- de 
woningen sluit een toezicht aan over nieuw te 
bouwen huizen, welke niet minder aan bepaalde 
voorwaarden moeten voldoen. Ook dit zg. „Bouw- 
toezicht der pestbestijjding" heeft reeds belangrij- 
ke resultaten afgeworpen ； sinds 1921 bedraagt het 
getal der onder deze controle nieuwgebouwde 
woningen ongeveer 680.000. 

Een belangrijke wijziging onderging de werk- 
wijze der pestbestrijding echter, toen in Januari ■ 
1935 de pestvaccinatie werd ingevoerd, nadat door 
I den Nederlandschen bacterioloog Dr. Otten (1934 
Instituut Pasteur te Bandoeng) na volhardende 
studie een nieuw pestvaccin van groot immuni- 
seerend vermogen was vervaardigd, dat op gelij- ke 
wijze als de vroegere vaccina (zie DI VI), door 
middel van een proefvaccinatie in November- 
December 1934 getoetst, een veel krachtiger uit- 
werking in de beperking van de sterfgevallen ver- 
toonde en derhalve geschikt geacht mocht worden 
voor gebruik gedurende de periode, welke aan de 
toepassing van de woningverbetering voorafgaat. 

De kenmerkende eigenschap van het vaccin van 
Otten is, dat het levende, uiteraard niet-ziekma- 
kende pestbacillen bevat, terwijl de andere pest- 
vaccins uit gedoode pestbacillen bestaan ； het is 
"een levend, a virulent vaccin. Ook op Madagascar 
is sinds eenige jaren een levend vaccin in gebruik ； 
men kan zich daar echter niet op zulke overtui- 
gende proefnemingen beroepen. 

Zooals gezegd, is in Januari 1935 de inenting 
van de bevolking met Otten's vaccin op groote 
schaal aangevangen. De vaccinatio werd georga- 
niseerd met behulp van een aantal vaccinatie- 
ploegen, uit medisch en deskundig hulpperso- neel 
(1 arts en mantri-verplegers) bestaande, welke 
ploegen zich van plaats tot plaats begaven en snel 
voortwerkten met een globaal gemiddelde van 
12.500 inentingen per ploeg en per week. Om de 
behandeling voor de bevolking te vergemakke- 
lijken, werden ook de meest aigelegen dessa*s in 
moeilijk begaanbaar bergterrein alle door vacci- 
nateurs bezocht. 

De inenting geschiedt door de onderhuidsche 
inspuiting van ongeveer 500 millioen levendo kie- 
men in eens (kinderen de helft). Om afeterven van 
het vaccin te voorkoinen, moest de verzending met 
groote zorg worden geregeld. Daar de in- spuitingen 
vrijwel geen reactie opwekten en het vertrouwen in 
het middel groot was, kwam de bevolking nagenoeg 
volledig op. De massacampag- nes zijn derhalve 
zeer guiistig verloopen ； er werden geen nadeelige 
gevolgen voor de gevacci- neerden waargenomen. 

De uitkomsten hebben ruinischoots aan de ver- 
wachtingen voldaan. De pestepidemie, sinds 1931 
onaigebroken toenemend, verkeerde aanvang 1935 
op een niveau van ongekende hoogte, maar reeds na 
eenige maanden van vaccineeren trad een echerpe 
daling in, die van blijvenden aard bleek te zijn. Het 
aantal sterfgevallen, dat in 1934 het recordcijfer van 
23.239 bereikte, nam in het 

jaar 1935 dan ook af tot hot getal 12.995, terwijl in 
1936 een verdere verlaging tot 6.187 tot stand 
kwam. Voor zoover uit de beschikbare aanwijzin- 
gen valt op te maken, zou de epidemic zonder de 
vaccinatie dezen teruggang niet hebben vertoond ； 
de daling van de peststerfte mag zonder vrees voor 
overdrijving voornamelijk aan de toepassing van de 
vaccinatie worden toegeschreven. Het aantal 
injecties bcliep in 1935 het getal 2.391.024 (224.606 
hiervan waren herhalingsinentingen) en in 1936 het 
getal 1.827.629, ditmaal uiteraard meerendeels 
revaccinaties. De duur der opgewekte immuniteit 
kan op ongeveer zes maanden worden gesteld. 

Tegen de longpest biedt de vaccinatie geen be- 
scherming, maar deze noodlottige ziekte zal uiter-
aard in evenredigheid met de builenpest ver- 
dwijnen. 

Het onafgebroken verbruik van het nieuwe 
pestvaccin in groote hoeveelheden heeft aan de 
bereiding hooge eischen gesteld. Bij alle moeilijk- 
heden, reeds verbonden aan den geregelden aan- 
maak van een levend bacteriologisch product, dat 
zich uiteraard niet leent voor conserveering door 
verwarming of toevoeging van antiseptica, komen 
nog de bijzondere bezwaren, eigen aan het werken 
met quanta als hier benoodigd: in 1935 werden 
ongeveer 3000 I en in 193G ongeveer 2000 1 
pestvaccin bercid. Het instituut Pasteur heeft echter 
op bewonderenswaardige wijze aan alle aanspraken 
weten te beantwoorden. De groote verdiensten van 
Otten werden ook door de Regeering erkend. 

Ook in het buitenland is de belangstelling door de 
op Java verkregen successen gaande gemaakt. 

Terwijl de vaccinatie het aantal slachtoffers 
voortaan binuen de perken houdt, zal de sanec- ring 
van het pestgebied op Java dooi, middel van 
woningverbetering voortgang vinden, om op cion 
duur zoo niet de pest gcheel uit te roeien, dan toch 
de endemie vrijwel te onderdrukken. De mo- 
gelijkheid hiertoe wordt gegeven door de gunsti- ge 
positie, waarin Java in vergelijking met veel andero 
landen ten aanzien van het pestvraagstuk verkcert, 
gezien de betrekkelijk groote iminuniteit der 
kustvlakten, waarin zich het meercndcci der groote 
steden zoomede het grootstc dcel der be volking 
bevindt, en de voor sanccring gcmakkelijk 
toegankelijkc bouworde der volks won ingen cn het 
kennelijk ontbreken van selvatisehe pest. 

Literatuur： dr. L. Otten, Jininunization against 
plague with live vaciine (Indian Journal of Medical 
Research, No. 29, 1 July 1936); dr. F. Kop- stein, De 
ratten en rattenvlooien van Java (Me- declee)ingen 
van den Dienst der Volksgezondheid in Ned. Indie, 
afl. 1 anno 193】)； A. Bonebakker, Over Pest, en 
Bijdrage tot de kliniek der pest (Ge- neesk. 
Tijdschrift voor Ned.-Indie, 】)】.76, reap, no. 23, 9 
Juni 1936 en no. 30, 28 Juli 1936); Roos van den 
Berg en Vos, Kliniscbe cn Patholoog- anatomieche 
waarnemingen bij pestgevallen te Bandoeng (ibid, 
dcel 72 Nos. 8/9); dr. L. Kirschner, Gal als 
voedingsbodem bij de diagnose der 
pestseptichaemie (ibid. DI. 74 no. 18); Jorge, La 
Peste Afi-icaine (Bulletin mensuel de POffice In-
tern. d*Hygiene Publique, t. XXVII no. 9, Sept. 
1935); Wu c.s., Manual of Plague (Nat. Quarantine 
Service, Shanghai, 1936); de Jaarverslagen van de 
afd. Pestbestrijding van den Dienst der 
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、Q 3 INDRAGIRI (aanv. DI. II) is een zclfbesturend '〉,厂 
landschap, welks verhouding tot het Land ge- geregeld is bij een 
korte verklaring volgens uniform model. Tezamen met de onder 
rechtstreeksch bestuur staande landstreken (districten, ami- raten) 
Gaoeng, Mandah en Ret6h, alsmede het gebied der 
Koeantandistricten vormt het de afdeeling Indragiri van het 
gewest Riouw en Onderhoorigheden. Het landschap grenst ten N. 
a an het zelfbesturend landschap Pelalawan (gewest Oostkust van 
Sumatra) en het Riouwdis- trict Mandah-Gaoeng, van welk laatste 
het ge- scheiden is door de Anak-serkarivier en de Ba- tang 
Gaoeng. Bij G. B. van 13 September 1935 no. 21, opgenomen in 
Ind. Stb. 1935 no. 457, is bepaald, dat de grens tusschen het 
gouverne- ment Oostkust van Sumatra en de residentie Riouw en 
Onderhoorigheden (dus de afdeeling Indragiri), voorzooveel deze 
samenvalt met de zuidelijke grens van het landschap Pelalawan, 
wordt gevormd door een denkbeeldige lijn, loopend van den 
Bakal-riboe over de waterscheiding tusschen de Grootc Kampar 
of Pelalawanrivier en de oostelijk van Tandjoeng Ocngkadiloear 
in zee uitmondendc rivieren tot aan evenge- noemde kaap. In het 
W. grenst het landschap aan de Koeantandistricten en aan de 
Batangha- ridistricten (afdeeling Tanahdatar, gejyest Sumatra's 
Westkust). Van de Koeantandistricten is het gescheiden door een 
in n. o.-Iijke richting loopende lijn van Danau Pasadjian, bij de 
grens van Sumatra's Westkust gelegen, tot Batoeri- j
 djal aan de Kocantanrivier, welke lijn verder 

in n.-lijkc richting loopt tot aan de grens met 
Sumatra's Oostkust. Ten Z. grenst het landschap aan 
de residentio Djambi. Deze zuidgrens is vastgcsteld 
by G. B. van 6 Januari ] 909 no. 28 (Ind. Stb. 1 J)09 
no. (i) on Joopt langs den rechter- oover dcr Soengai 
Laboc, van haar monding tot haar oorsprong, en 
vervolgens langs do waterscheiding tusschen de 
stroomgebieden der Soengai Gangsal, de Soengai 
R6teh en de Indragiri- rivier in liet N., on die van de 
Soengai Toekal (Pengabocan) en de Batanghari in 
het Z. tot aan do grens tusschen de rcsidenties 
Djainbi on Sumatra's Westkust. Verder grenst liet 
landschap indragiri in het Z. aan het Riouw-district 
Retell, wuarvan het gescheiden is door de Soengai 
R6t6h tot hnar samenvloeiing met de Soengai 
Gangsal, waarna do grenslijn in n. o.-lijke richting 
loopt tot aan do Sepatdalainmonding van de 
Indrugiririvier (overeonkomst van 29 April 1900, 
gcsloten tusschen Riouw en Indragiri, goedgokeurd 
bij G. B. van 19 Januari 1902 no. 25). J ii het O. 
grenst het landschap aan de Z.-Chincesche Zeo. 

Uodcmyenteldheid. Met uitzondering van het 
Iftgc heuvelland in hot Z., waarvan de hoofd- koten do 
waterscheiding tusschen Koeantan en Batangharirivicron 
vormt, met als hoogste toppen do Boekit Li man en do Boekit 
Tigapoeloeh, bcataut liet landschap voor cen groot deel uit 
nioerassig, alluviaal land met bosch bedekt, zijndo hot 
stroomgebied van de Koeantan-, W- Gangsul- en 
R6t6hrivieren. De I'ivieroevers zijn door de jaarlykscho 
overstroomingen, die het grootsto deel van het slib dichtbij do 
rivier achterlaton, hooger dan hot jucer binnenwaarts gelegen 
land, waar poelen en moorassen zijn ontstaan. Het landschap 
wordt ongeveer in het middon door een N. W.-Z.O. 
verloopende anti- 

clinaal met een lage diluvialo heuvelreeka door- 
sneden, alwaar petroleum moet voorkomen. De 
ontginning van de steenkolenlagen in de uit- loopera 
van de Boekit Limau aan de boven Tjinako werd 
reeds lang geleden gestaakt. Goud komt voor in den 
bovenloop der rivieren. 

Kzisten, b er gen, rivieren. Do kustlijn loopt in 
hoofdzaak in z. o.-lijke richting en vormt de 
Amphitritebaai, waarin onder meer de Batang 
Indragiri uitmondt. De zeeoever bestaat gchcel uit 
modeler； voortdurend vormen zich nieuwe 
modderbanken en eilandjes. Landingsplaatsen vindt 
men te Koeala Mandah en Koeala Gaoeng (in het 
amiraat Gaoeng-Manclah), voorts te Pri- giradja 
(landschap Indragiri) en te Poelauki- djang (Amiraat 
R6teb). Het kustgedeelte tusschen de uitmonding 
der Gaoengrivier in het N. en de Enokrivier in het Z. 
behoort tot het landschap Indragiri. In het begin van 
het jaar (in den westmoesson) staan op de kust harde 
n.- lijke winden door, die de vaart met zeilprauwen 
en zeilschepen ten zeerste bemoeilijken. Telken jare 
vergaan eenige zeilprauwen bij Tandjoeng Datoe. 
De voornaamste rivier is de Batang Indragiri 
(Batang Koeantan), die het landschap hoofdzakclijk 
in w.-o.-lijke richting met vele boch- ten doorloopt. 
Zij is van belang voor op- en afvoer van 
handelsgoederen. Haar vele zijrivieren beb- ben 
alleen in den regentijd voldoende water voor 
prauwenvaart. De verbinding van de Koean-
tandistricten met Rengat is in don regentijd goed; in 
den drogen tijd heeft men veel last van zandbanken. 
Motorbooten, sleopende 1 tot 3 blongkangs 
(laadvermogen 100 tot 250 pikoels), kunnen zonder 
moeite tot Taloek, ja zelfs tot Loeboek Ambatjang 
komen. De vaart is druk, vooral voor rubbervervoer. 
Van de kust tot Re- ugat is de rivier bevaarbaar voor 
vaartuigen met 7 tot 10 voet diepgang. De grootere 
scheepvaart heeft last van banken in de rivier(Pelor- 
en Poe- lau-Djoemaatbank, voorts de ondiepten bij 
Soengairaja en Tandjoengpoetoes). Do Tjenako. 
haar voornaamste zijrivier, is evenals de Gang- sal- 
en R6t6hrivier alleen in den regentijd voor do kleine 
scheepvaart van beteekeuis. De monel ingen dcr 
Indragiririvier zijn： de Sapatdalani, waarin do 
Enokrivier uitloopt, de Ladjan, de Tjontjong en do 
Perboeng, terwijl zij door de fI'eroesar)-inas en 
Teroesan-batang met Batang Toeaka in verbinding 
staat. Deze laatste is geen eigenlijkc rivier, maar een 
diep landwaarts in- dringende zecarm, die 
ovonwijdig loopt inot de Indragiririvier. Do 
Retdhrivier stroomt voor een deel door het 
landschap cn valt in bet amiraat R4t6h met 4 
mondingen (Soengai Patahparang, Soengai 
Hoedjan, Soengai Tongah on Soengai K a rang) in 
zee. 

Wegen en paden. De voornaamste weg in het 
landschap is de groote autoweg van Rengat over 
Tclook Paoeh (grons met de Koeantandistricten) 
naar Taloek. Rijwcgen (vroeger paden) zijn met 
subsidies uit het bijzonder uitvoerrecht op be- 
volkingsrubbor in aanlcg van Talang-Djerin- djing 
naar Pangkalan Kasai en Pcknn Lerang, van Rengat 
naar Tjenako en van Tandjoengbe- loedoo naar 
kampoeng Benio. Uit die fondsen worden ook 
bestaando tydelijko kunstworken in don hoofdweg 
door permanonto vervangen en schroefpaalbruggen 
gebouwd. De weg van Pang- kalankasai naar 
Sebrida en van daar over kam- poeng Kritang naar 
Kemooningmooda (aan do 
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Ret6brivier) wordt ook verbeterd. Een belang- rijk 
pad loopt van Kelajang naar Doerian Tja- tj ar en van 
daar naar Kotabaroe en verder boven- strooms. In de 
Benedenlanden heeft men een weg van. Tambilahan 
naar Tempoeling via de kampoengs Pcndjamahan, 
Poelau Palas en Soe- ngai Djaroen； een wcg van Ta 
mbilahan naar Soengai Loear enz. De in de vlakte 
gclegen wegen en padon loopen in den regentijd so 
ms twee malen per dag ondcr water. 

Transporlmiddelcn te land zijn personen- en 
vrachtauto's en 珂wielen, en te water： prauwen met 
en zonder aanhangmotor, motorbootjes voor sleepen 
van groote laadprauwcn. De onder- nemingen bebben 
stoombootjes voor sleepdien- sten en te land 
railbanen voor goederentrans- port. De verbinding 
overzee gescbiedt voorname- lijk door middel van K. 
P. M.-booten en zeil- schepen (prauwen). Ook wordt 
de communi- catie met den overwal met Chinccsche 
scbepen ouderhouden. 

Planlengroei. Een groot dee! van het landschap 
is nog begroeid met dicht bosch, waarin goede 
houtsoorten voorkomen, zooals koelin, pinis, resak, 
meranti en medangsoortcn. De langs de kusten en aan 
de mondingen der rivieren voor- komende 
houtsoorten zijn： bakau, njirih, toe- noe, niboeng, 
api-api, pedada enz. Tot aan de plaatsen, waar het 
zeewater bij vloed in de rivieren stroomt, komt nipah 
voor. De harde houtsoorten worden door de bevolking 
voor huizen- bouw en vervaardiging van prauwen 
gebruikt; uitvoer van timmerhout heeft niet plaats. 
Chi- neesche panglongs zijn er in het landschap maar 
twee. Nipahbladeren worden als a tap uitgevoerd naar 
Singapore jiiet zeiltongkangs. De landschaps- kas 
trekt inkomsten uit kapvergunningen, de panglongs 
en vergunningen voor inzameling van nipahbladeren 
en niboenglatten. In de wilder- nissen van Oeloe-
Reteh en Sebrida worden rotan, darnar en 
getahsoorten aangetroffen, voor de inzameling 
waarvan pantjong-alas aan de land- schapskas wordt 
betaaid. 

De bevolking van het landschap bestaat uit 49 
Europeanen, 90G31 Inlanders, 2704 Chineezen, 162 
andere Vreemde Oosterlingen of totaal 93.540 zielen 
(zie tabel 8E in deel II, Indisch / verslag 1935). Do 
oorspronkelijke bevolking van /' I ndragiri bewoonde 
oudtijds voornamelijk de “padangs" langs de Batang 
Koeantan. Dczc rivier mondde toentertijd nog bij 
Djapoera in zee uit; de alluviale strook tusschen 
Djapoera cn de kust bestond nog niet en de 
heuvelreeks bij Djapoera vormde een in zee 
uitstekende kaap. Die autochtonen van Indragiri zijn 
de Ma males (zie ook DI. III). Zij noemen zicbzelven 
Sakais, heidensche nomaden. Een Mamak, 
mohamine- daan geworden, noemt zich geen sakai 
meer, maar is en blijft mamak. Onder den druk van do 
uit het Westen komende Minangkabauers en de uit het 
Oosten immigreerendo Malaka- en Riouw- Maleiere 
zijn de heidensche Mamaks terugge- trokken naar het 
binnenland; zij bowonen tbans het gebied tusschen de 
Batang Koeantan en Batang Tjenako, den bovenloop 
van deze laatst- genoemde rivier en van de Gangsal- 
en R6t6h- rivieren/Slechts enkele Mamaks zijn 
mohainme- daan geworden, o. a. hun hoofd Toefr 
Patih te Doerian Tjatjar en zijn kamanakan. Hij heeft 
hierdoor veel van zijn invloed verloren en of- schoon 
volgens de “langkah lama" (de oude ad at 

der Mamaks) de waardigheid van Toe° Patih zou 
moeten overgaan op den kemanakan, wii verreweg 
het grootste deel der Mamaks niet dien neef, maar 
den zoon als opvolger hebben. Ongo- veer 4 A 5 
eeuwen geleden hebben de Mamaks, do 
oorspronkelijke bevolking van Indragiri, hun hoofd 
Toefr Patih naar Djohore gezonden om ecn 
vorstentelg met zijn Djohorsche Maleiera te halen, 
ten einde de invasie der Minangkabauers tc keeren. 
Die Djohorsche prins, Radja Merlang, aanvaardde 
het bestuur over Indragiri als Soe- tan Ala* oeddin 
Inajat Sjab. De radja heeft al- vorens het bestuur tc 
aanvaarden door een ,,soempah sati" moeten zweren 
de oude instel- lingen en ceredienst der Mamaks te 
cerbiedigen, terwijl de Mamakscho hoofden van hun 
kant gozworen hebben geen ander dan den Djohor- 
schen prins of zijn afstanunelingen als radja te 
erkennen. Het mohammedaansche soetanbestuur 
heeft later toch pogingen aangewend de Mamaks te 
dwingen tot den Islam over te gaan, evenwcl met 
zeer weinig resultaten. De oudste neder- zettingen 
(de soekoe nan anem) worden aangc- troffen aan den 
bovenloop der Tjenakorivier en tusschen deze en de 
Batang Koeantan. De kani- poengs zijn 
Doeriantjatjar, zetel vau hun hoofd Toe" Patih, Parit. 
Prigi, Kedaboe, Soengailimau en Selantai, elk met 
een cigen hoofd (pengoeloe of batin) ondergeschikt 
aan Toefr Patih. Daar Doeriantjatjar, Parit en Prigi 
als moederkam- poengs worden beschouwd, wordt 
de „soekoe nan anem" ook wel de ,,soekoe tiga 
balaiM ge- noemd. De uit de soekoe nan anem" (den 
stam, de ,,pokok‘‘)ontstanc nederzettingen (de tak- 
ken, de ,,ranting tjawang") zijn J'alang JJjerin- djing, 
Bclongkawang, Soengaitadoeug (de ,,toc- djoe 
boeah tangga** genoemd) in het binncnlan<l van 
Pakanherang cn Socngai-parit. beneden- strooms 
van Kelajang. J)e nederzettingen in Sebrida en de 
Tjenakostreek zijn de ,,scmbilau soekoe Batang 
Tjenako,* en do „8cmbilan BOC- koo Batang 
Gangsal sepoeloeh dengaii Djena- lah''. Dcz。
Mamaks behooren niet tot de ,,soc- koe nan anem**, 
maar erkennen toch Toefr Patih als hun ,,indoek‘‘. 
Ofschoon heiden gcbleven, bewonen zij niet 
afzonderlijkc kainj)oengs, maar gezamenlijk met 
andere inhcemschc mohammc- dancn de dorpen, 
waarin zij cchtcr hun eigen hoofd hebben; 
vermenging door huweJijk heeft niet plaats. 

De andere bestanddcclen der Inlandsche be-
volking van het landschap Indragiri zijn: Mi- 
nangkabausche, Riouwschc en Straits-Maleiers, Dj 
am biers, Pulem bangers, Bandjarcezcn, Orang- 
Timoer (afkomstig van do oostkust van Borneo on 
Celebes), Orang-Laoet, Javancn. De grenw- lijn 
tusschen do Minangkabausehe en andere Maleischc 
invlocdsferen is thans nog sclicrp to trekken; zij ligt 
benedenstrooms Kelajang. Hot taaJverschil is 
duidelijk merkbaar, ook adatver- schillen zijn aan te 
toonen. De Maleicrs vormon het hoofdbestanddeel 
der bevolking van het soetanaat; op hen volgen in 
getalstcrkto do Bandjareezen, afkomstig uit 
Bandjarmasin, Ba- rabai, Kandangan en Ainoentai. 
Sinds zij vastei) voet hebben gekregen in do 
Indragirische Benedenlanden is hun penetratie naar 
het Westen niet meer te keeren; zij nadert reeds de 
grens der Bovenlanden. leder jaar verhuist een groot 
aantai MaJeischo gezinnen uit het district Re- ngat, 
waar nog overvloedig goede gronden be- 
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schikbaar zijn, naar de kampoengs a an de Tji- 
nakorivier (Pajaroembai, Pangkalun Kasai). Die 
verhuizing is waarschijnlijk te wijten aan den druk 
dcr immigratie van de krachtiger en arbeid- zamer 
Bandjareczen. Oorspronkelijk gevestigd in de 
Rdtehstreek, zijn zij verhuisd naar Panjamahan oin 
van daaruit zich over de geheele onderafdeeling 
Indragirische Benedenlanden te verbreiden. Zij 
leven voornamelyk van land- en tuinbouw. De 
Orang-Timoer hebben zich in de Beneden-
Rdtehstreek gevestigd. De Orang- Laoet zijn 
vcrmoeclelijk afkomstig van Malaka. Zij woonden 
vroeger uitsluitend in prauwen en zwerven langs de 
kust van Prigiradja tot Tan- djoengdatoek. Thans 
hebben velen reeds huizen. Zij leven van 
vischvangst. De Boegineezen hebben zich eerst 
gevestigd te Takoclai als landbouwers en daarna 
zich verbreid langs de Enokrivier. De aanwezige 
Pale nibangers zijn woonachtig te Tambilahan, 
Prigiradja en op bagans in de Ampliitritcbaai. Hun 
voornaamste middelen van bestaan zijn vischvangst 
en handel. Velen oefenen ook het beroep uit van 
kleermakcr. De talrijke Chineczcn in het landschap 
leven voornl. van handel of werken als koelics op 
ondcr- nemingen en als zagers in de panglongs. 
Eenigen hunner hebben sagoerasperijen aan de 
Anak- serkahrivier of zijn kleerinaker en 
timmerman. Te Rengat cn Tambilahan zijn 
hiitcnants der Chineezen gevestigd. De 
Klingaleezen wonen te Tambilahan, Sa pat en 
Poelaupalas cn leven van handel evciials dr 
Arabieren, die uitsluitend te Tambilahan huizen. De 
Bandjareezen, over bet algemecn noestc arbeiders, 
leven hoofdzakc- lijk van landbou w. De 
uitgestrekte klapper- tuinen in <l<： Indragirische 
Benedenlanden zijn door hen aangelogd. Velen zijn 
ook handelaren en hajidwfrklicdcn (grofsmeden, 
goud- en zil- verHinedcn of timmerlieden). De 
Indragiri-Ma- Iciers zijn niot zoo arbeidzaain als de 
Bandjareczen. IIun mifldclcn van bestaan zijn 
vischvangst en land- en tuinbou\v. Ook werken 
eenigen als loonarbeiders bij Chineezen en 
Bandjareczen. Javanen cn Socndancczen treft men 
voornl. als contract-arbeiders aan op de 
ondernomingen. Verscheidenc van hen hebben zich 
te Rengat en nabij de onderncniingen gevestigd als 
handwerk- lieden, waronghoudera of tuinbouwors. 

De Inlandschc be vol king van I ndragiri be- lijdt, 
met nitzondcring der hcidensche Maniaks, den 
iKlain. 

Tnal. Maleisch is de algcmeene taal, Riouwsch 
en Minangkabuu8(：h door elkaar. De Bandjaree- 
zen spreken Inin eigen dialcctcn cn de meesten 
hunner ook Mnleisch. 

Woouplaatsen. De kampoengs in de 1 
ndragirischo BovenlftiHlen zijn bijnu uitsluitend 
langs de rivier- oevers aungclcgd; zij hebben ineer 
lengte dan breedt(5. J)c 1)uizon zijn door tuinen 
omueven en hebben het gewono Maleische type. 
Toon de hooge rubbcrprijzen overvloed van gold 
onder- do bevolking bracht, begon men betere 
bouw- materialen to gebruiken; cen vasto bouwtrunt 
werd niet meer gevolgd. Doordat in de Benedon- 
landen de bevolking verspreid woont, ieder in zijn 
cigen tuin of ladang en liefst aan de rivier- oevers, 
treft men in deze streken minder neder- zettingen 
aan dan in de Bovenlanden. Do kaiu- poengs zijn of 
op den vasten wal, of op palen aan de rivioroevers, 
of aan zee gebouwd. Prigi- radja bv. behoort tot do 
laatsto soort noder- 

zetting. Evcnals in do Bovenlanden zijn de op den 
vasten waJ gelegen kampoengs langwerpig langs de 
grootc rivieren gebouwd. Tambilahan, Sapat en 
Poelaupalas zijn ook naar de landzijde uitgestrekt. 
Het verkecr in de kampoengs, niet op den vasten 
wal gebouwd, heeft plaats over loopbruggen van 
niboeng. Deze nederzettingen zijn bewoond door 
Chineezen, Indragiri-Maleiers, Palembangers, 
Bandjareezen , Boegineezen on Orang-Laoet. 
Bandjareesche huizen vindt men in de kampoengs 
langs de hoofdrivier en de Ba- tang-Toeaka. Buiten 
de eigenlijke kampoengs kornen zij sporadisch 
voor. Alle woningen zijn gebouwd op palen van 
ijzerhout, uit Borneo of Palembang ingevoerd. De 
palen rusten op in den modder ingegraven stammen 
van bakau of pedada; de omwanding is van 
merantiplanken. Het dak is zadelvormig en met 
atap, zink of si- rappen gedekt. De Maleische 
woningen zijn ook gebouwd op palen van harde 
houtsoorten uit de nabygelegen bosschen. 

Middelen van bestaan. Het grootste gedeelte der 
Ini. bevolking in de Indragirische Benedenlanden 
leeft van landbouw. Rijst wordt daar ver- bouwd op 
laag gelegen ladangs, die geregcld be- vloeid 
worden in ver band met de vloedstanden in de 
rivieren. Jiroge rijstvelden worden langs de heuvels 
van de bo ven-Retch rivier aangclegd. Het beschot 
is gewoonlijk ruim voldocnde voor do behoefte. De 
Bandjareezen leven nog boven- dien van de 
opbrengst van hun klapportuinen. De 
bevolkingsrubbertuinen in Poelaupalas cn 
Pekantoea leveren nu (1937) weer groote ver- 
diensten op. De opbrengst van de rivier- visscherij 
is voor plaatselijke consumptie be- stemd. 
Zecvisschorij wordt uitgeoefend door Inlanders en 
Cbincezen. De uitvoer van trasi en gezouten visch 
te Prigiradja is zeer belangrijk. In de Indragirische 
Bovenlanden geschiedt rijst- bouw op ladangs in de 
heuvels en op drassigen grond in de lager gelegen 
streken. die in den re- gentijd onderloopen, 
waardoor dikwijls de rijpen- de padi bederft. De 
uitgestrekte rubberaan- plantingen der bevolking, 
gedurende den ina- laise-tijd zoo goed als verlaten, 
zijn nu weer in onderhoud en in tap cn brengen veel 
geld in het land. Klappcrs en koffie worden op de 
erven ge- plant voor eigen gebruik. De veestapel is 
van geen belang. Paarden cn rundcren komen zoo 
goed als niet voor. Geiten worden we! gehoudon, 
maar bij kleino hocveelheden tegelijk. Uitvoer van 
rubber cn rotan is nu van groot belang. De handel is 
voornanielijk in handen van Chineezen, die nicest a 
I met Chincesche booten in- en uit- voeren. Pasars 
worden aangetroffen te Rengat, AerinolMi, 
Kelajang, Kota ba roe, Pranap en Silocnak. Rengat 
wordt aangedaan wekelijks door 3 K. P. M. booten 
cn 3 Chineeschc schepen onder Engelscho vlag. Do 
nijverheid is niet van belang. Bij Rougat worden 
zijden saroongs gewe- ven, welke kostbaar zijn. 
Vcrder vindt mon eonige goud- en zilversmeden, 
benevens grof- smedon. In Batoeridjal worden 
sampans on blong- kans gebouwd voor de 
Inlandsche prauwvaart. 

Onderwijft. In het landschap zijn 2 Gouvprne- 
inents Jnl. scholen 2e klasse (Rengat en Tam-
bilahan) bonovona tai van volksscholon, die ten 
histe van de landschapskas komen. Verdor heeft 
men particuliere inlandschc en Chinecsche ondpr- 
wijsinrichtingen te Rengat, Prigiradja, Sapat on 
Tambilahan. 

113 
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Geneeskundige dien^l. De gezondheidstoestand 
is over het algemeen goed. Malaria konit veel voor 
te Rengat en eenige kampoengs in het Se- bridasche. 
Frambosia en elefantiasis zyn nog verbreid. Te 
Rengat is een landschapsarts en te Tambilahan een 
Gouvernements Indisch arts bescheiden. Op beide 
plaatsen zijn landschaps- ziekenhuizen, terwijl door 
de geneesheeren op verschillende plaatsen 
polykliniek wordt gehou- dcn. Te Kelajang en 
Kotabaroe zijn polykli- niekgebouwen. 

Ge^chiedenis. De aanrakingen van de 0. I. C. met 
Indragiri dateeren van de eerste helft der 
zeventiende eeuw. Omstreeks 1640 werd in In-
dragiri een loge gesticht, die in 1679 door Ban- 
tammers werd verwoest en daarna door de Com- 
pagnie verlaten. Later kwam te Kocala Tjenako een 
vestiging tot stand, die evenwel in 1843 op 
vertoogen van Engeland weer werd opgehe- ven. 
Intusschen was op 26 September 1838 (G B. 28 
Februari 1839 no. 1) met Soetan Said van Indragiri 
en zijn landsgrooten een lang contract gesloten, 
waarbij o. a. aan het Gouvernement het recht werd 
toegekend een of twee punten aan den wal, nabij een 
der oevers van de rivier van Indragiri, in bezit te 
nemen en forten te bou- wen ter bescherming van de 
vaart en den handel op het landschap, terwijl mede 
werd bepaald, dat op de plaats, waar een Gou 
vcrnementseta- blissement gevestigd zou zijn, 
bestendig een Gouvernements gezaghebber 
aanwezig zou zijn. De vestiging kwam te Pekan Lais 
en een assis* tent-resident werd er geplaatst. Zooals 
boven vermeld, werd in 1843 de 
Gouvernementsves- tiging in Indragiri opgeheven, 
maar tevens op 13 Januari van dat jaar een nieuw 
contract ge- teekend met Soetan Said en zijn 
landsgrooten (G. B. 29 Maart 1843 litt x geh.), 
waarin de nieu- we bepaling werd opgenomen, dat 
de troons- opvolging onderworpen zou zijn aan de 
goed- keuring van het N. I. Gouvernement in 
overeen- stemming met den Sultan van Lingga, 
zoodat dus de suprematie van laatstgenoemde over 
Indragiri offieieel werd erkend. Op ] 4 Juli 1858 
werd met Soetan Said en zijn landsgrooten een 
suppletoire overeenkomst gesloten betreffende 
mijnontginning en heffen van grondhuur (G.B. 29 
Septeujber 1858 no. 4). Soetan Said stierf in 1876 
en werd opgevolgd door zijn zoon Soetan Hoessin, 
die op 6 September 1877 een akte van verband en 
tevens een suppletoire overeenkonist teekende, 
welke werden goedgekeurd bij G. B. van 25 Maart 
J 878 no. 16. De aanvulling be- trof regelingen 
omtrent: de inkomsten van bet zelfbestuur, een 
vestiging te Rengat, den tegen- gang van 
slavenhandel en pandelingschap, de grondverhuur, 
de toelating van vreemdeJingen en de opvolging in 
het bestuur. Bij G.B. van J 7 December 1878 no. 9 
(Ind. Stb. no. 330) werd een controleur B. B. te 
Rengat geplaatst. In 1883 stierf Soetan Hoessin en 
werd opgevolgd door zijn oudsten zoon Radja Aisja, 
die op 8 Augustus J 885 een akte van verband 
teekende, welke werd goedgekeurd bij G.B. van 8 
October 1885 no. 19. Onder het bestuur van de 
laatstgenoemde drie Soetans was het land 
voortdurend in onrust. Eerst hadden eenige grooten 
(anak- radja's) en saids zich aan opruiing en 
willekeur schuldig gemaakt： na de onderdrukking 
hiervan ontetonden na den dood van Soetan Hoessin 
weer troebelen, omdat een pretendent naar do 

soetanswaardigheid, een zekere Radja Abdoellah, 
meer bekend onder den naam van Ongkoe Long, 
zich door de be vol king van Boven-Indragiri te 
Pranap als soetan had doen uitroepen en daar rechten 
hief, zeer ten nadeele van de hoofden te Rengat. 
Pogingen tot verzoening met den wet- tigen soetan 
faalden. Na den dood van Ongkoe Long trad zijn 
zoon Ongkoo Nong (Radja Ibrahim) in zijn 
aanspraken. Na zijn huwelijk met een dochter van 
Jang dipertoean (Sultan) van Kwantan wist Ongkoe 
Nong zich op bet eind van 1889 als vorst door het 
grootste deel der bevolking van Tambangan af tot 
Djapoera te doen erkennen. Noch Soetan Aisja, noch 
een zijner landsgrooten waagde het die landstreek te 
betreden. Eindelijk in 1890 gelukte het den Resident 
van Riouw in een samenkomst te Rengat van 
Ongkoe Nong en zijn voornaamste aan- hangers met 
Soetan Aisja en zijn landsgrooten aan de 
verwikkelingen een einde te niaken. Radja Ibrahim 
(Ongkoe Nong) erkende Soetan Aisja als zijn 
wettigen vorst en nam genoegen met een aanstelling 
tot soetan moeda en als zoo- danig 
vertegenwoordiger van den soetan in de 
bovenstreken van Indragiri met standplaats Pranap, 
gelijk in de Benedenstreken de Radja Moeda. Den 
23sten Maart 1892 werd met Radja Aisja, Soetan van 
Indragiri, en verdere leden van het rijksbestuur een 
suppletoire overeenkonist gesloten (GB. van (i J uni 
1892 no. J), waarin be- paald werd, dat namens den 
soetan twee rijks- bestuurders met de titels Soetan 
Moeda en Radja Moeda het landschap zouden 
besturen. Radja Ibrahim, de eerste Soetan Moeda, 
kreeg als rcs- sort de landstreek bewesten Djapoera 
tot aan de grens met Kwantan en als stand|)iaats 
Pranap. Met overige deel van het landschap blccf 
onder het bestuur van het toenmaligc hoofd Radja 
Mohamad Joesoef, wiens titel van jang dipertoean 
moeda werd veranderd in Radju Alocda. Tevens 
werd in die aanvullei)de overeenkoinst bepaald, dat 
aan het N.-Jnd. Gouverncincnt werden afgestaan alle 
in- on uitvocrrcchtcn ( n pachten binneu het 
landschap logon scha<le]o(»s- stolling van / 30.000 
'w-jaars, te betakn in maan- delijksche terinijj)(jn 
van / 2300. Ueze suhade- loosstelling wordt heden 
ten dago nog uitgekeerd aan de landschapskas. Van 
1892 af blccf het rustig in het landschap. In dat 
suppietoir contract werden ook geregeld: 
ondordaanschap, reehtspraak, tegengang in- en 
uitvoer oorlogs- behoefteii, mijnbou w, poliliekc 
verbanning, wettige belastingen. Bij suj)pletoire 
overeenkonist van 22 Mei J 887 was reeds geregeld 
de bescher- ming van telegraafJijn en kabeJs (G. B. 
van 21 October 1887 no. Il), terwijl op 13 Mei 1893 
ecu overeenkoinst werd gfsloten tot ruiling van 
grondgebied (G. B. 30 September 1893). In 1893 en 
1894 wist een Jjjambier, Si Noengoeng of Nek 
Onizkoe geheeten, te Pema tang Derrs zich als radja 
op te werpen en eenige verwikkelingen te doen 
ontstaan, maar deze werden spoedig door het 
zeJfbestuur bedwongen, waarbij in een ge- vecht in 
het begin van 1894 Nek Ongkoe word gedood. Den 
J 6den October 1902 stierf Soetan 4isja en werd 
opgevolgd door den ininderjari- gen Radja 
Moehamad onder een rogentschap, waarvan de 
assistent-resident van Rengat deel uitmaakte en 
voorzitter was (G. B. 28 Mei 1903 no. 34). Het 
regentschap duurde tot 1912. Den Sen Januari 1906 
legden hot regentschap en 
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landsgrooten cen verklaring af betreffendc het recht 
van gratie, goedgekeurd bij G. B. van 17 Augustus 
1906 no. 24. Intusschen hadden onze bemoeienissen 
met het inwendige bestuur van het landschap zich 
zoo zecr uitgebreid, dat het sluiten van een lang 
contract met den nieuwen bestuurder niet meer 
gewenscht werd geacht. Den 20sten J uni 1912 legde 
Radja Mahmood, bestuurder van het landschap 
Indragiri, de korte verklaring volgens uniform 
model af, goedgekeurd bij G.B van 3 September 
1912 no. 17. 

Bestuur. Radja Mahmoed is nog in functie. Zijn 
woonplaats is Kotaradja Rengat. Met de 
vermindering van het groote aantal dignitarissen 
wordt consequent doorgegaan, waartoe telkcns 
gebruik wordt gemaakt van het defungeeren van een 
hunner. Het landschap is nu verdeeld in districten en 
onderdistrictcn： 1. district Rengat, 2. id. Sebrida, 
3. id. Pranap, 4. zelf- standig onderdistrict Kelajang, 
5. district Tam- bilahan , 6. onderdistrict 
Tempoeling, 7. id. Enok en 8. id. Soengai-loear. De 
districts- en onder- distrietshoofden worden door 
den zelfbestuurder benoemd, na ovcrleg en in 
overeenstemming met het Europeesch bestuur. Al 
deze hoofden zijn nog verwant aan het 
soetangeslacht. Zij ontvangen bezoldiging, 
vergoeding voor reis- en verblijfliosten, benevens 
gelden voor kantoor- behoeften uit de 
landschapskas. De kampoeng- hoofden worden door 
den zelfbestuurder be- nocmd op voorstcl der 
districts- of onderdis- trictshoofden en onder nadere 
goedkeuring van het Europeesch bestuur. Een vast 
beginsel voor de benoeming van de 
kampoenghoofden bestaat niet; sorns heeft 
verkiezing door de bevolking plaats; ook wcl eons 
geschiedt verruiling van ambten tusschcn de leden 
van het kampoeng- bestuur ondcrling. Het 
kampoenghoofd (peng- hocloe-kanipocng) wordt 
bijgestaan door cenige manti's en doebalangs. Ook 
dezo ontvangen een bcnoeiningsbesluit van den 
zelfbestuurder. De bovenstrooms van Batoesawar in 
de Indragi- rische Bovcnlanden gclegcn kampoengs 
zijn vcrdeeld in 3 of 4 soekoe'a (territoriale 
ressorten). De 5 kampoengs Kelajang, Loeboek 
Setarah, Doesoen-toea, Potonggan en Teloek 
Sidjoeal vormen een genieenschap, de Docsoen-
lirna ge- naamd, onder cen hoofd met den titel Setia-
per- kasa, bijgestaan door ocn Radja-niakoeta on 
eon wakil. Ook in het Scbridasche konit de 
verdeeling van de kampoengs in territoriale soekoe'a 
voor. De verspreid wouende 
landschapsonderhoorigen, niet Indragiriers, zijn niet 
onderworpen aan het gezag der hoofden van do 
kampoengs, wanr zij woonachtig zijn, jnaar hebben 
eon eigon dorpa- bestuur, zooals bijvoorbeeld in 
Pranap. Hier hebben zij cen dorpsgemeenschap met 
een Mi- nangkabauschcn penghoeloc, een 
Javaanschen manti en doebalang. In do 
Indragirische Bone- dcnlanden bestaat het 
kampoengbestuur allccn uit don penghooloe. Dezo 
wordt zonder verkiezing of erfopvolging door den 
zelfbestuurder benoemd en ontslugen. Van do 
rechtstrcoks door de pengboeloe's gonoten 
inkomsten is in de Bovenlanden nog overgebleven 
hot recht om voor zich 10% van de waardo van 
ingozameldo bogohproducten te heffen. Practisch is 
(lit recht alleen nog van beteekenia voor do 
pcnghocloo‘8 van de kampoengs langs de Gangsal 
en do Tjina- korivier, die er evenwel weinig gobruik 
van ma- ken. In de Benedenlandcn hebben de 
betrokkon 

hoofden van dit recht afstand gedaan en genieten zij 
krachtens goedgekeurd zelfbestuursbesluit do helft van 
de ontvangen re tri bu tie voor het recht van inzamcling 
van nipahbladeren en niboenglatten. Verder genieten 
de penghoeloes geon bczoldiging, maar alleen 
collecteloonen. 

Do rechtspraak geschiedt volgena de bepalin- gen 
van art. 17 der Zelfbestuursregelen ] 927. 

De landschapskas, ingesteld bij Residentsbe- sluit 
van 31 December 1909 no. 372, verkeert in zeer 
gunstige financieele omstandigheden. De inkomsten 
der landschapskas zijn afkoop van heerendiensten, 
belasting op inkomsten, vissche- rij, slacht en 
rijwielen; Gouvernementsschade- loosstelling 
krachtens suppl. contract van 21 Maart 1892 (zie 
boven)； Landsuitkeering voor intrekking van 
belasting op motorvoertuigen, keu- ringskosten van 
auto's, vuurwapenbelasting, hout- retributie; 
inkomsten uit kapvergunningen, vergunning tot 
inzameling van nipahbladeren en ni- boengJatten en 
boschproducten； cijns van onder- nemingen van 
landbouw (erzijn in de Indr. Bovenlanden 13 en in de 
Indr. Benedenlanden 5 onder- nemingen), grondhuren 
enz. Uit het bijzondere uitvoerrecht op 
bevolkingsrubber worden be- langrijke subsidies 
ontvangen voor boschver- kenning, verbetering en 
aanleg van wegen en voor verbetering van vaarwaters, 
voor aanleg- steigers in de Benedenlanden, voor 
vernieuwin- gen van moskeeen, voor verbetering van 
de pa- sars. De belangrijkste uitgaven zijn ： de restitu- 
tiopost, bezoldigingcn zelfbestuurder, Ini. amb- 
tenaren en beambten, collecteloonen; voor jus- titio, 
administratie financier!, pensioenen en onderstanden, 
gevangeniswezen, volksonderwijs, geneeskundigen 
dienst (te Tambilahan en Rengat zijn o. a. 
landschapsvroedvrouwen) ； voor landbouw, bosch 
verkenning, bruggen en wegen, landschapsgebou wen, 
watervoorziening te Rengat en op verschillende 
plaatsen in de Benedenlanden, 
landschapsvervoermiddelen (motorboo- ten en auto's); 
voor uitvoering van heerendienst- werken in betaalden 
arbeid, landschapsbedrijven (pasars, lorries, 
veerponten, clectriciteitsbedrijf te Rengat, 
straatvcrlicbting te Tambilahan). 

Litcratuur (aanvulling): V. Obdeyn, De lang-, kah-
lanm der Orang Mamak van Indragiri, nx ill. T. B. G. 
1929, 353; K. A. F. R. Musper, Th： dragiri on 
Palalawan； uitkomsten van het myn- bouwk. en 
geologisch onderzoek in de jaren 1922-1926 door J. H. 
F. Uinbgrovo m. k. en iU. Jnarb. Mijnwezen N. I. verh. 
1927, I; N. Wing Eaaton, Bespreking van bovenstaarid 
artikei,—- T. A. G. 1929, 868； J. E. Loth, Ecnige 
nieuwo gezichtspunten in verband met het ontstaan der 
stroomgoudafzettingen in Indragiri en het aan- 
grenzend Zuid-Pelalnwan, ni. k. Handel. 4e N. I. 
natuurw. Congres 1926,430; G. L. L. Kommerling, 
Bespreking van K. A. F. R「Mu spot, Indragiri 二 on 
Bela 1ftwnn, T. A. G. 1931, 1146^/ 

WEGVERKEER. Wegverkeerswetgeving. Van」 
cenigc regeling van het wegvorkcer v66r 1 Janu- ari 
1900 kun eigenlijk niet worden gesproken; eenige 
plaatselijke bepalingen en het gebruik van links houden 
(stammend uit den tijd van het Engolsche 
tusschenbewind in de jaren 1811一 1816) vormden do 
regeling van het verkecr. Dannn kwam verandering 
toen tegon het einde van do 19do eeuw hot motorrijtuig 
in Indie zijn intredo deed. In lad. Stb. 1899 no's 301 en 
302 is opgonomen hot op 1 Januari 1900 in working 
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getreden „Algemeen regiement op het gebruik van niet 
op spoorstaven loopende, door mechani- sche 
beweegkracht voortbewogen voertuigen (automobielen) 
op de openbare wegen in Neder- iandsch-IndiW. Het 
regelde tezamen met zijn uitvoeringsvoorschriften in 17 
artikelen het ver- keer met automobielen. De wetgever 
van 1899 verbood in principe a lie gebruik van motorrij- 
tuigen op de openbare wegen. Van dit verbod kon echter 
ontheffing wordew verleend. Het hoofd van gewestelijk 
bestuur kon een vergunning voor het gebruik van cen 
automobiel verleencn. Dit geschiedde niet voordat een, op 
kosten van den aanvrager gehouden, deskundig 
onderzoek met de noodige proefritten had uit- gewezen, 
dat het voertuig zonder bezwaar tot het gebruik op den 
opcnbaren weg kon worden toegelaten. Er gold een 
algemeene maxi mu m- snelheid. van 20 km per uur, 
terwijl op gevaarlijk geachte puntcn de snelheid moest 
worden ver- minderd tot S km per uur. Een auto moest by 
voile snelheid binnen 10 m tot stilstand kunnen worden 
gebracht. De bestuurder moest alles ver- mijden wat het 
schrikken van vee cn paarden tengevolge kon hebben. 
Voor alles en nog wat moest hij bovendien seinen geven. 
Verder was eenvoudig bepaald, dat de bestaande of later 
t-e ma ken bepalingen en geldende gebruikcn voor andere 
rij- en voertuigen ook op auto's toepasse- lijk waren. 
Rybewijzen werden reeds aanst onds ingevoerd. 

Ind. Stbl. 1910 no. 465 bevatte het “Algemeen 
reglement op het gebruik van rijwielen op de 
openbare wegen in Nederlandsch-Indi©". Dit 
reglement verwees voor wat de vcrkcersregelen 

betreft naar de gebruiken op de openbare wegen. 0 
verigens was slechts verboden op een rijwiel over 
een openbaren weg te rjjden op zoodanige wijze of 
met zoodanige snelheid, dat de veiligheid van het 
verkeer op dien weg wordt belemmerd of in gevaar 
gebracht. Het reglement hield voorts slechts eenige 
voorschrifien omtrent de inrich- ting van rijwielen 
in/ 

'光 In 1917 kwam emdelijk het Motorreglement 、' 
(Ind. Stb. 1917 no. 73) het reglement van 1899 vervangen. 
Zooals de naam reeds uitdrukt, had ook dit reglement 
slechts een beperkte strekking； het gold alleen voor 
motorrijtuigen en was in verband daarmede slechts 
toepasselijk op voor het openbaar verkeer openstaande rij 
wegen. Behal ve het algemeen verbod om de vrijheid van 
het verkeer te belemmeren of in gevaar te bren- gen, 
waren ook eenige suinmiere verkeersregels opgenomen. 

De bestuorders van motorrijtuigen werden 
verplicht uit te wijken naar links bij het tegen- komen 
of ingehaald worden, en naar rechts bij het inhalcn. 
Uit deze bepaling kon worden afge- leid dat men 
verplicht was links te houden. 

Indien de veiligheid van het verkeer het vor- 
derde, was de bestuurder van een motorrijtuig 
verplicht het motorrijtuig tot stilstand te bren- gen en 
c. q. den motor af te zetten. Hy mocht het 
motorrijtuig niet onbeheerd laten staan zonder den 
motor tot rust te hebben gebracht en was verder 
verplicht zorg te dragen dat andere weggebruikers 
niet ernstig door jook of damp uit rijtuig werden 
gehinde也伊den hoorn moest een signaal worden 
gegeven vtelkens wan- neer de veiligheid van het 
verkeer dit vorderde. De vergunning om een 
motorrijtuig te gebruiken 

was vcrvallen en vervangen door het 
nummerbe- wijs, dat voor geheel Ned.-Indic 
geldig was. Slechts voor het gebruik van 
aanhangwagens was bovendien nog eon 
vergunning vereis cht. Voorts hield het 
reglement nog bepalingen in omtrent 
rijbewijzen, vcrlichting, rem men etc. 

De redenen, waarom al spoedig tot een her- 
ziening van het Motorreglement were! besloten, 
kunnen worden gekend uit de meinorie van toe- 
lichting op de ontwerp-Wegverkeersordonnantie. 

,,Met betrekking tot het verkeer op de wegen hier 
te lande bestaat thans een tweetal algemeene 
verordeningen, het R. R. en het M. R., alsmede tai 
van verordeningen van openbare gemeen- schappen 
en keuren van gewestelijke bestuurs- hoofden. Het R. 
R. werd bij ordonnantie vast- gesteld in 1910 (Ind. 
Stb. 465), het M. R. in 1917 (Ind. Stb. 73).De sterk 
toenemende omvang van het motorverkeer sinds 
1920 en de bijzondere vraagstukken, die zich 
voordeden tengevolge van autobussen en 
vrachtauto's op den weg, leidden al spoedig tot de 
wenschclijkheid het M. R. te her- zien. Het bleek 
evenwel niet gewenscht daartoo over te gaan zonder 
het verkeersvi'aagstuk in ruimer verband te bezien, 
ten ein de reken i ng te kunnen houden met den 
invloed van Jiet toenemende motorverkeer op de 
bestaande spoor- en tramwegen en op de eischen, aan 
de wegen to stellen. Daartoe werd bij G. B. van 9 
.JuJi J 925 no. 25 een commissie ingesteld, aan we 
Ike werd opgedragen: 

le. een onderzoek in te stellen naar den omvang 
van het verkeer met vrachtautomobielen en 
autobussen, en daaromtrent aan de Regeering verslag 
uit te brengen; en 2e. de Rcgeering voor te lichten 
omtrent de vraag of, en zoo ja, we Ike maatregelen 
noodig zijn: a. om het vrachtauto- en autobusverkeer, 
alsmcdc het verkeer over de spoor- en tramwegen, op 
do beste wijze dicnst- baar te maken aan de 
verkeersbehoeften en zoo aan de economische 
ontwikkcling; b. ter verze- kering van de veiiigJicid 
van met vrachtauto's en autobussen niederijdendc 
personon, alsmede van andere gebruikers der open 
bare wegen, en c. om de gebruikers van de openbare 
wegen, in- zonderheid die groepen van gebruikers, 
<lio versterking van deze wegen noodzakelijk maken 
en aan het onderhoud hiervan bijzondere eischen 
stellen, naar redelijkheid te doen bijdragen in de- 
financieele lasten van den aanleg van nieu wc wegen, 
alsmede de versterking, de verbetering en het 
onderhoud van bestaande wegen. 

De 0. v. M. diende op 9 Januari 1928 haar rapport 
in. 

Inmiddels was in afwachting van den arbeid der 
commissie in do meest dringende behoefte aan 
herziening van het M. R. voldaan, door de wijziging 
opgenomen in Ind. Stb. 1927 no. 253, welke 
voornamelijk ten doel had de mogelijkheid te openen 
om in verordeningen van openbare ge- 
meenschappen, of in gewestelijke reglementcn of 
keuren van politic snelheidsgrenzen vast te stellen en 
voorschriften betreffendo openbare motorrijtuigen te 
geven. 

Krachtens deze nieuwe voorschriften werden vele 
der in den aanhef bedoelde plaatselijke ver-
ordeningen tot stand gebracht. Dit moest er overigens 
toe leiden de noodzakclijkheid van een uniforme 
regeling van het verkeer over grooten afstand 
duidelijker te doen uitkomen, zoodat het verlangen 
naar een algemeene verordening, 
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die het wegverkeer in vollen omvang zou regelen, nog 
versterkt werd". 

In 1933 kwamen de Wegverkccrsordonnantie 
(Ind. Stb. no. 86) en haaruitvoeringsvoorschriften —
de Wegverkeersverordening (Ind. Stb. 1933 no. 138), 
de Wegverkeersbesluiten - B. B. en - G. B. (bijblad 
no's 13017 en 13018 — tot stand. Het 
Motorreglcment en het Rijwielreglement werden 
ingetrokken. Met ingang van 1 September 1933 trad 
de nieuwe wegverkeerswetgeving in werking. Zij 
regelt het verkcer in vollen omvang. Dit omvat: I. de 
eigenlijke verkeers- regelen betreffende gaan, 
stilstaan, uitwijken, met inbegrip van de voorschriften 
inzake ver- lichting en waarschuwen； II. de 
voorschriften betreffende inrichting, afmeting en 
bela- ding van rij- en voertuigen； III. die betreffende 
de identificatie van rij- en voertuigen en van 
bestuurders, alsmede betreffende de be- voegdheid 
om als bestuurder op te t re den (nummer- en 
rijbewijzen); IV. de bijzondere re- gelen, noodig ten 
aanzien van rij- en voertuigen, die aan het publiek 
vcrvoersgelegenheid bieden, (openbarc rij- cn 
voertuigen) met als bijzonder ge- val de regeling van 
de autobus- en vrachtauto- ondernciningen, die 
gercgclde diensten tusschcn bepaalde plaatscn 
onderhouden (autodiensten)： V. de noodige 
voorschriften in het belang van de instandhouding dor 
wegen (wegenkJassen, weg- bebakening). 

De nieuwe wegverkeerswetgeving beantwoord- 
dc niet ten vollo aan de verwachtingen .Dat dit het 
geval zou zijn, was te voorzien De wetgever heeft 
hoog gegrepen door het verkcer in vollen omvang to 
wilb-n rcgclcn, waarbij onderwerpen in den 
geziclitskring werden betrokken, welkc gc- heel niftu 
w v/aren, zoonls o. m. het openbaar ver- voer en de 
instandhouding van do wegen. Het wegverkeer i-： 
<-en zoovee] oinvattcnd onderwerp, dat de Kfgcei iui
； ；il irizag, dat voortduren- 
<le bestu(lc<*rin,r rv；i n door(renspcciaal bureau 
noodzakclijk is. i n vei'band daarmede weid in begin 
1931 (L af(l(i lii)g Wegverkeer bij het departement 
van \'( rkccr en Waterstaat gc- crcecrd. 

De \v( gvcrk(!orsvvetgcvii)g onderging eon stel- 
selmatige herzinning, welkc in J 936 haar eind- vorrn 
kreeg door een ingrijpende wijziging van de 
Wegverkccrsordonnuntic (!)xl. Stb. 1936 no. 83); 
geldcnde tekst algemeen bokend gemaakt in Ind. Stb. 
1936 no. 201; een nieuwe Wegver- kcers 
v(!ror(lening werd opgenomen in I nd. Stb. 1936 no. 
451 (gewijzigd by Ind. Stb. 1937 no. 114); nieuwe 
Wegverkeersbesluiten-Verkcer en Wa- terstaat in 
bijblad 13699, gewijzigd en aan- gcvuld bij bijbind 
13778, 13785, 13858 en 13879 en - Binncnlandsch 
Bestuur in bijblad 13700, ge- i wijzigd en aangcvuld 
bij bijblad 13887. 

Het internationaal verdrag betreffende het verkeor 
inet motorrijtuigen van Parijs van 24 April 1926 is op 
Nedorlandsch-Indio van toepassing (Ind. Stb. 1930 
no. 184). Uitvoeringsvoor- schriftcn betreffende dit 
verdrag zijn opgenomen in bijblad 13019, 13739 en 
13854. 

Als grondbeginsel, waartoe allc verdere be- 
palingcn kunnen worden teruggebracht, geldt het 
verbod om op zoodunige wijze van een weg ge- bruik 
te maken, dat de vrijheid of de veiligheid van hot 
verkeer kan worden belemmerd of in gevaar gebracht, 
of dat gevaar kan ontstaan voor beschadiging van den 
wcg. ' 

De hoofdregel van het verkeer is het gebocl om 
de linkerzijdc van den weg te houden. Ver- der is het 
den weggebruiker verboden zich zonder noodzaak te 
bevinden op een andere verkeers- strook dan die, 
welke bepaaldelijk voor hem is aangewezen dan wel 
kennelijk voor hem is be- stemd, tenzij om deze over 
te steken. 

Een ieder is verplicht voorrang te geven: 
bij het komen uit een zyweg op een hoofdweg, 

aan het verkeer op den hoofdweg. Als hoofdweg 
gelden de wegen, welke door den Directeur van 
Verkeer en Waterstaat in het belang van het 
doorgaande verkeer als hoofdweg zijn aangewezen 
(zie bijblad 13382, 13596, 13859 en 13880), en 
binnen de grenzen van stadsgemeenten en gemeenten 
bovendien de wegen, welke door het dagelijksch 
bestuur van die gemeenschappen als zoodanig zijn 
aangewezen； 

bij kruising van hoofdwegen, aan het verkeer op 
den weg, waaraan blijkens een baken voorrang moot 
worden gegeven ； 

in alle overige gevallen, bij het ongeveer ge- 
lijktydig bereiken van ecn vcelsprong, aan het 
verkeer, dat van links komt. 

Voorts bestaat nog de verplichting om voorrang 
te geven bij smalle weggedcelten aan het tegemoet 
komend verkcer ter plaatsc, waar door een baken of 
tceken is aangeduid, dat aldaar aan het 
tegemoetkomend verkeer voorrang moot worden 
gegeven. Voorrang moet steeds worden vcrlcend aan 
langs spoorstaven voortbewogen voertuigen, brand 
weervoertuigen, ziekenvoer- tuigen, voertuigen 
bestemd om hulp te vcriecnen bij 
verkecrsongevallcn, een begrafenisstoet, een 
militaire colonne, een troep van de politie, een 
optocht cn in behoorlijk verband loopende of 
wielrijdende colonnes van schoolkinderen onder 
geleide. 

Er gelden de volgende algemecne maximum” 
snelhedcn voor: 
a) autobussen 55 km/h; 
b) vrachtauto's 50 km/h; 
c.) autobussen en vrachtauto's met een aan- 
hangwagen en tractoren met een oplegger -10 km/h. 

Voorts is de mogelijkheid geopend om nog tweo 
andere maximum-snelheden (-10 en 25 km/h) vast te 
stollen, indien de veiligheid van het verkeer of de in 
standhouding van een wcg zulks eischt. 

Naast deze belangrijke voorschriften gelden nog 
tai van gedctailiccrde bepalingen, welke het stelsel 
van verkeersrcgelen vcrvollcdigen. Ver- wacht mag 
worden ,dat deze regelen voor ver- schoidene jaren 
nan de hoogsto eischen van het verkeer zullen 
vokloon. 

Motorrijtuigen moeten voorzien zijn van een 
nummerbewijs en een kenteeken (nummerplaat), 
vermeldcndo letter (s) en nummer van het num- 
merbewijs. De nuinmerbewijzen zyn geldig voor 
gchcel Nederlandsch-Indie voor een termijn van vijf 
jaren. 

Ann repaniteurs en fabrikanten van, en hande- 
laron in motorrijtuigen kunnen proefritbewijzen 
worden afgegeven, welke — anders dan nummer- 
bewijzen ,dio slcchts betrekking hebben op een 
bepaald in het bowijs nauwkeurig omschreven 
motorrijtuig — aclitereenvolgens voor verschil- 
lendo motorrijtuigen mogen worden gebruikt; deze 
bewyzen cliencn om hot bedrijf van den hou- der te 
verge ma kkelijkon. 

Aan eon verplichte numinering zijn voorts 
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ook niet motorische rij- en voertuigen — met 
uitzondering van rijwiden, brancards en rij- en 
voertuigen van een geringere breedte dan een meter 
— onderworpen. Bij Ind. Stb. 1936 no. 649 is deze 
verplichting voor verschillende ge- biedsdeelen in 
de buitengewesten buiten werking gesteld voor den 
tijd van drie jaren. 

Tot het besturen van motorrijtuigen zijn slechts 
bevoegd personen, die in het bezit. zijn van een 
geldig rijbewijs. De motorrijtuigen wor- den te dien 
aanzien verdeeld in drie groepen: A. personenauto's, 
B. autobussen en vrachtau- to's, en C. 
motorrij,widen. 

Voor rybewijs A is de leeftijd van 18 jaar, voor 
rybewys B die van 21 jaar en voor rijbewijs C die 
van 16 jaar vereischt. Voor het besturen van 
openbare motorrijtuigen moet men in het bezit zijn 
van een bijzonder rijbewijs, dat slechts wordt 
uitgereikt aan personen, die den leeftijd van 21 jaar 
hebben bereikt. Voorts moet men vol- doenaan de 
gestclde eischen betreffende lichame- lijke en 
geestelijke geschiktheid, kennis der ver- 
keersregelen en bekwaamheid in het besturen. Naar 
de kennis van de verkeersregelen en de be-
kwaamheid in het besturen wordt door de politie een 
onderzoek ingesteld, terwijl, indien aan de 
lichamelijke of geestelijke geschikthcid wordt 
getwijfeld, kan worden gelast dat de betrokkene zich 
aan een medisch onderzoek, te houden door een 
ambtelijken geneeskundige, onderwerpt. 

Als bijkomendc straf kan de rechter de be- 
voegdheid om motorrijtuigen te besturen voor ten 
hoogste een (bij recidive twee) jaar ontzeggen. 

Een rijbewjjs kan worden geweigerd aan per- 
sonen, die door herhaalde veroordeeling wegens 
overtreding van de bij of krachtens de Wegver- 
keersordonnantie gegeven voorsehriften blijk heb-
ben gegeven niet geschikt te zijn om als bestuur- der 
van een motorrjjtuig op te treden. 

De rijbewijzen zijn geldig voor geheel Neder- 
landsch-Indie voor een termijn van vijf jaren, De 
rijbewijshouder kan echter, indien vermoed wordt 
dat hij niet meer aan de gestelde eischen voldoet, 
tusschentijds worden opgeroepen om zich aan een 
nader onderzoek te onderwerpen. Dit onderzoek kan 
leiden tot ongeldigverk]aring van het rybewijs. 

Aan een halfjaarlijksche keuring zijn onder-
worpen alle autobussen, vrachtauto's, opleggers, 
aanhangwagens en openbare personenauto's. Het 
keurloon bedraagt / 5 voor een autobus en een 
vrachtauto, / 2.50 voor een oplegger, een aanhang- 
wagen en een personenauto. De keuring geschiedt 
door ambtelijke keurmeesters. In elk der pro- vincies 
is eeu provinciale keuringsdienst, in het 
cultuurgebied van Sumatra's Oostkust een keu- 
ringsdienst van die openbare geineenschap, ter- wijl 
elders de keuring is opgedragen aan geweste- lijke 
keuringsdiensten, ressorteerend onder het 
departement van Verkeer en Waterstaat (zie voor de 
organisatie van laatstbedoelde keurings- diensten 
bijblad 13777, gewijzigd en aangevuld bij de 
besluiten van den Directeur van Verkeer en 
Waterstaat van 17 Februari en 14 Juli 1937 no's 
104/3/14 en 104/17/19). 

Ten behoeve van hun instandhouding worden de 
wegen ingedeeld in klassen, welke worden 
onderscheiden naar de toelaatbare maximum- 
asbelasting. Er zijn zes klassen van wegen, aan- 
geduid door de cijfers I, II III, Ilia en IV en V. 

In de klassen I, II, III, Illa en IV worden in 

gedeeld die wegen, welke geschlikt zijn voor 
motorrijtuigen op luchtbanden, met een asbe- lasting 
van ten hoogste respectievelijk 7000 kg, 5000 kg, 
3500 kg, 2750 kg en 2000 kg bij een onderlingen 
afstand der assen van tenminste 3 m. 

De wegen, welke niet zijn ingedeeld in een der 
klassen I—IV, worden gcacht niet geschikt te zyn 
voor motorrijtuigen op hichtbanden met een 
asbelasting van meer dan 1500 kg； zij vormen de 
klasse V. De indeeling van de wegen in de klassen I 
t/m IV wordt bekend gemaakt in het Wegenboekje, 
dat jaarlijks door het departement van Verkeer en 
Waterstaat in 10 afzonderlijke bij het D6pdt van 
Leermiddelen verkrijgbare deelen (n.l. West-, 
Midden- en Oost-Java, Noord- en Zuid-Sumatra, 
Borneo, Celebes, Molukkcn, Timor en Ond. en Bali 
en Lombok) wordt uitge- geven. 

De wegbebakening is geheel geregeld over- 
eenkomstig het Ver drag van Gendve van 30 Maart 
1931 tot het brengen van eenheid in de 
verkeersteekens (Ned. Stb. 1933 No. 5G1), of- 
schoon dit verdrag formeel nog niet op Neder- 
landsch-Indie van toepassing is verklaard. De bakens 
worden onderscheiden in 3 categorieiin: die, welke I 
een gevaar aanduiden; II een verbod of gebod 
aanduiden； III slechts een aan wijzing geven. 

De zorg voor de plaatsing en het onderhouden van 
de sub I en III bedoeldc bakens is — behou- dens een 
enkele uitzondering — toevertrouwd aan de Kon. 
Ned. Ind. Motor Club en de Deli Automobiel Club 
(bijblad 137(53), die daarbij door den Directeur van 
Verkeer en Waterstaat goedgekeurde richtJijnen 
hebben te volgen cn welke beide vereenigingen 
tezamen door het Gouvernement voor dit doel 
worden gesteund met cen jaarlijksche subsidic van f 
20.000. De gebods-en verbodsbakens worden 
geplaatst en onderhouden door de wegbeheerders. 
Een gebod of verbod heeft tegenover de 
weggebruikers geen rechtskracht zoolang de 
voorgcschreven bakei)« niet zijn geplaatst. 

De wegverkeerswetgeving houdt, naast eigeu- 
lijke verkeersvoorschriften en technischc vci- 
ligheidseischen, in een regcling van vcrkeerseco- 
nomische onderwerpen, veelal ten onrcchte aan- 
geduid met den naam ,,verkcersco6rdina.tic''. 

V66r 1927, in welk jaar aan de openbare gc- 
ineenschappen, door cen aanvulling van het mo- 
torreglement, de bevoegdheid were! toegekend om 
voorsehriften omtrent openbare motorrij- tuigen te 
geven, ontbrak elkc regcling van het openbare 
vervoer van personen en goederen langs den weg. 

De volkomen vrije concurrentie tusschen de 
autodiensten heeft geleid tot een te niet gaan van 
sonityds goed opgezette, geregelde auto onder- 
nemingen op groote Bchaa]. Belangrijke, goed go- 
organiseerde ondernemingen gingen na enkele jaren 
ten onder, niet omdat er wat beters voor in de plaats 
kwam, maar uitsluitend, omdat wcor een ander zijn 
geld in dergclijke ondernemingen ging verliezen. 

Eenige met gebruikmaking van de in 1927 
toegekende bevoegdheden tot stand gekomen 
plaatselijke verordeningen brachten op het ge- bied 
van het verkeer met openbare personen- auto's en 
autobussen reeds aanzienlijke verbete- ring. De 
wegverkeerswetgeving, zooals deze op 1 September 
1933 in working is getreden, hield 
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de eerste wetteJijko regeling van het openbare 
goederenvervoer per vrachtauto in. 

Daarbij were! tevens getracht het autobussen- 
verkeer in goede banen te leiden. Er is bij die 
gelegenheid een principieele fout gemaakt door de 
autobus en de vrachtauto op gelijken voet te 
behandelen. Artikel 35 (oud) W. V. O. verbood het 
exploiteeren van een autobus- of vracht- autodienst 
anders dan krachtens een vergunning van het 
bevoegde gezag. Onder een autodienst verstond de 
toenmalige W. V. 0. een vervoers- bedrijf, dat als 
regel tusschen bepaalde plaatsen met een autobus 
personen, die zich daartoe aan- melden, dan wel met 
een vrachtauto goederen, die ten vervoer worden 
aangeboden, tegen ver- goeding vervoert. Alleen al 
de omstandigheid, dat regelmatige verbindingen per 
vrachtauto vry- wel niet bestaan, maakte dat de 
desbetreffende voorschriften van de W. V. 0. 
practisch buiten toepassing bleven. 

Met betrekking tot het personenvervoer was het 
resultaat van deze regeling eveneens negatief. Het 
autobusverkeer brengt in zijn wezen en be- 
stemming een zekere regelmaat mede. De aard van 
het personenvervoer stelt in dit opzicht een 
onafwijsbaren eisch. In de practijk begonnen de 
ondernemers dit zelf reeds in te zien. 

De bepaling, dat elke regelmatige dienst van een 
vergunning moest zijn voorzien, dreef velen van hen 
ertoe om deze zoo zeer gewenschte regel- maat op 
te geven en over te gaan tot wilde ex- ploitatie. Dit 
was derhalve een stap terug, een etap, die des te 
erger was, omdat de overblij- vende regelmatige 
diensten door de wilde autobussen op de scherpste 
wijze werden beconcur- reerd. Het door dcji 
wetgever gestelde doel： het ontstaan van met het 
aJgemeen belangstrijdig te achten uitwassen bij de 
vrije ontwikkeling van het verkeerawezen tegen te 
gaan, kon dua langs dezen weg nict worden bereikt. 

De herzicning van de wegverkeerswetgeving, wc
】ke in J 936 tot stand kwam, had voor zoover 
botreft het vrachtautoverkeer ten doel een stel 
practise!) hantecrbarc bepalingen in het leven te 
roepen. De wetgever heeft zich bij die gelegenheid 
nog eens rijpelijk bcraden op het doel, dat met de ten 
opzichto van de vraclitauto te nenien maat- regelen 
dient te worden bereikt. 

De practijk had intusschcn nog duidelijker 
uitgewezen, dat onderlinge concurrentie niet vanzelf 
tot ordening Jeidt, doch integendeel be- lemmering 
oplevcrt voor den groei van georden- de toestanden. 
Enkele vrachtauto-onderne min- gen hebben zich 
kunnen handhaven, mcestal doordat de exploitanten 
zich ook nog met andere zaken bezig houden ； als 
transportbedryf is haar bestaan noodlijdond. 

Het vrachtautotransport is het terrein ge- worden 
van den klcincn, ondeskundigen exploitant, die er 
vandaag is, doch morgen weder is verdwenen. Het 
huurkoopstelscl workt in dit opzicht funcst. Te vccl 
oncrcdietwaardige per- sonen kunnen op een 
gemakkelijke wijze aan een vrachtauto komen. 
Looptde zaak mis — en dat is rcgel 一，dan koint de 
teruggenomen vrachtauto op de tweedehands-
markt, welke dientenge- vo】ge steeds weer niouwe 
aanvulling krijgt on het niogelijk maakt, dat op nog 
minder goede basis werkende exploitanten de 
irredole concurrentie nog verergeren. 

Met betrekking tot het autobusverkeer is als 

doel gcsteld bevordering van een rcgelmatig ver- 
keer met uitschakeling, zoover als daarmedp kan 
worden gegaan, van onderlinge concurrentie- 
mogelijkheden. 

Als overweging heeft gegolden, dat een zekere 
bescherming aan het regelmatige transport dient te 
worden verleend tegen ongebreidelde concurrentie, 
doch tevens dat deze bescherming haar grondslag en 
haar begrenzing uitsluitend moet vinden in het 
algemeen belang, verbonden aan het verkrijgen van 
een veilige, regelmatig en economisch werkende 
vervoersgelegenheid. De volgende passage uit de 
desbetreffende M. v. T. verduidelijkt deze bedoeling 
nader: ,,Teneinde te bereiken, dat in de verschillende 
in een volkshuishouding bestaande 
verkeersbehoeften zoo alzijdig mogelyk wordt 
voorzien, zal het regelende ingrijpen van de 
overheid zich dan ook dienen te beperken tot 
breideling van die concurrentie tusschen 
gelijksoortige of ongelij ksoortige 
vervoersgelegenheden, welke tot ernstige 
economische bezwaren aanleiding geeft. Waar het 
motorisch wegverkeer in verschillende streken in 
het bijzonder met het railverkeer in concurrentie 
zeer gewichtige verkeersbelangen betrokken kunnen 
zijn — als deze concurrentie leidt tot het sluiten van 
een spoor- of tramweg, wordt voor goed een 
belangrijk economisch ver- voersapparaat buiten 
working gesteld — treedt bij de breideling van de 
concurrentie tusschen ongelijksoortige 
vervoersgelegenheden in het bijzonder het bereiken 
van een bevredigende ver- houding tusschen motor- 
en railverkeer op den voorgrond'X；.：。 一 

Teneinde de mogelijkheid te openen om het 
gestelde doel te bereiken is in de wegverkeers- 
wetgeving een viertal regelingen opgenomen 
betreffendo het verkeer met le openbare auto- 
busaen; 2e openbare personenauto's; 3e open- bare 
vrachtauto's; 4e niet- openbare vracht- auto's. Elk 
dezerregelingen zal hieronder in de ge- noemde 
volgorde in het kort worden besproken. 

Vooraf zij nog vermeld, dat onder openbare rij-
en voertuigen verstaan worden die rij- en 
voertuigen, waarmede personen of goederen tegen 
vergoeding pl egen te worden vervoerd, on- gcacht 
of deze verschuldigd is ingevolge een af- 
zonderlijko vervoersovereenkomst dan wel be- 
grepen is in een vergoeding uit hoofde eener 
overcenkomst, welko me de op het vervoer van 
personen of goederen betrekking heeft. 

De eigenaar of houder van een openbaar rij- of 
voertuig is aansprakelyk voor de schade toe- go brae 
ht aan zich daarin bevindendo reizigers of goederen, 
tenzy hij bewijst, dat de schade buiten zijn schuld of 
die van zijn personecl is ontstaan. 

Elk beding strijdig mot deze bepaling is nietig. 
Voorts is aan den exploitant en het personeel van een 
oponbaar rij- of voertuig vervoersplicht opgelegd, in 
dien zin, dat zy verplicht zijn personen on goederen, 
door wio of voor welke het verlangen daartoe wordt 
te kennen gegovon, met het rij- en voertuig te 
vervoeren tegen voldoe- ning van do vastgestelde 
dan wol, indien geen tarievon zijn vastgesteld, van 
de gebruikelyke vergoeding, tenzy een gesloten 
overeenkomst zich daurtegen verzet. 
1. Het vervoer van personen met openbare auto-
bussen. De regeling van het verkeer met opon- baro 
autobusson kan als volgt worden samen- gevat. 
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Eenvoudigweg is bepaald, dat het verboden is een 
open bare autobus voor het vervoer van per- sonen 
te exploiteeren zonder een vergunning. Geen open 
bare autobus kan dus meer zonder vergunning 
worden geexploiteerd. 

By het openbare vervoer van personen is cen 
eerste vereischte, dat daarbij regelmaat wordt 
betracht, zoodat men op een punt van een tra- ject, 
waarop een openbaar vervoermiddel wordt 
geexploiteerd, met redelijke zekerheid moet kunnen 
verwachten, dat het vervoermiddel op een bepaald 
tijdstip zal passeeren. Aan de exploi- tanten van 
openbare autobussen wordt, om dft desideratum te 
verwezenlijken, bij de aan hen te verleenen 
vergunningen een aantal voorwaar- den opgelegd. 

De vergunningen worden verleend met vast- 
stelling van: 
le het traject of de trajecten, waarop het vervoer zal 
geschieden; 2e de dienslregeling； 3e de tarieven, 
tcgen welke het vervoer zal plants heb- ben; 4e het 
minimum-aantal autobussen, waar- mede het bedrijf 
zal worden uitgeoefend ； 5e den tijdsduur, 
waarvoor de vergunning zal gelden, welke tijdsduur 
ten hoogste vijf jaren zal bedra- gen; 6e zoodanige 
voorwaarden als in het alge- mcen belang worden 
noodig geacht. 

Op andere trajecten dan de in de vergunning 
genoemde mag de autobus niet worden geexploi-
teerd, tenzij met een bijzondere vergunning voor 
incidenteel vervoer (waarover straks nader). 

De dienstregelingen van alle, cenzelfde traject 
berijdende autobussen worden in ecn alge- meen 
tijdschema ingepast, hetgeen op zoodanige wijze 
dient te gesclxieden, dat niet twee of meer 
autobussen van concurreerende diensten gelijk- 
tijdig vertrekken, waardoor een wcdloop pleegt te 
ontstaan om de voorstc te zijn, hetgeen de 
verkcersveiligheid in gevaar brengt. 

Indien de bussen met behoorlijke tijdsruimten na 
elkaar vertrekken, zoo mogelijk van ecn gc- 
meenschappelijke standplaats, is tevens aan het 
stclsel van reizigerswervers — dat het publiek 
zooveel last bezorgt en de unfaire concurrentie in de 
hand werkt — de bestaansreden ontnomen. In de 
vergunning wordt bovendien een verbod 
opgenomen om op deze wijze reizigers te werven. 

Bij de dienstregeling dient eventueel ook op 
facultatieve en extra-ritten te worden gerekend. 

De onderlinge concurrentie van hetzelfde traject 
bedienende autobusdiensten zal voorts worden 
getemperd door voor alle bussen, welke met 
dezelfde sneJheid rijden en hetzelfde comfort 
bieden, gelijke tarieven vast te stellen, Voor snel- en 
luxe autobusdiensten zullen uiteraard hoogere 
tarieven kunnen worden vastgesteld. 

Voor de behoorlijke exploitatie van een aan- 
gevraagden dienst is een zeker minimum-aantal 
autobussen noodig, dat afhankelijk is van de 
frequentie van de door den aanvrager gedachte 
dienstregeling, waarbij ermede rekening moet 
worden gehouden, dat de autobuesen van tijd tot tijd 
buiten dienst moeten worden gesteld voor herstel en 
onderheud, zoodat over 66n of meer reservebussen 
naar gelang van den omvang van den dienst moet 
worden beschikt. Dit mini- mum-aantal moet in de 
vergunning worden vast- gelegd, opdat een goede 
vervoersbodiening zij gewaarborgd. 

Vaststelling van het minimum- of het maximum-
aantal beschikbare plaatsen zal zoo noo 

dig als voorwaarde bij de vergunning kunnen worden 
gesteld. 

In verreweg het grootste deel van de Buiten- 
gewesten, waar het verkeer zeer weinig inten- sief is, 
bestaat geen behoefte aan het vaststellen van 
dienstregelingen, tarieven en maximum- aantal 
autobussen. Het publiek belang is daar voorshands 
het meest gebaat met groote vrij- heid en 
beweeglijkheid van het verkeer. In verband 
daarmede is aan den Gouverneur-Generaal de 
bevoegdheid toegekend om voor deze gebie- den de 
verplichting, om dienstregelingen, tarieven en 
minimuin-aantal autobussen in de vergunning vast te 
leggen, voor bepaaldcntijd buiten werking te stellen. 
Van deze bevoegdheid is op ruime schaal gebruik 
gemaakt (zie Ind. Stb. 1936 no. 649, 1937 no's 6 en 
HlkZ 

Een vergunning kan om ecn vijftai redenen 
worden geweigerd. In de eerste plaats kan dit 
geschieden, indien tegen het verleenen van de 
vergunning bezwaren bestaan met het oog op de 
vrijheid cn de veiligheid van het verkeer. Voors-
hands is deze weigeringsgrond slcchts van geringe 
practische beteekenis. Zoo geweldig druk is het 
verkeer nog niet, dat niet op alle wegen een aan- 
zienlijke toename mogelijk is, voordat men op grond 
daarvan een vergunning zou moeten wei- geren. 

Als tweede grond, waarop een vergunning kan 
worden geweigerd, is genoemd het bestaan van 
,,ernstige economischc bezwaren tcgen uit- breiding 
van de vervoersgelegenhei<r,. J)iC ver- 
keerseconomische criterium is voor de beoor- 
deeling van de vergunningsaanvrageu van het 
grootste gewicht. De economischc bezwaren tegen 
uitbreiding van de vervoersgelc^enlifi'l jnoeten in de 
eerste plaats door l>eIangl)<U)beii<lc (<：o))- 
curreercnde vcrvoersondern<!iningen) vx-lf naar 
voren worden gebracht, Tcncindc IK-JI daartoe in de 
voile gelcgenheid te stollen, is ijigevo<-r'l de 
mogclijkheid van verzet tcgen ccn aaiigcvraag- de 
vergunning binnen een bepaaldcn termijn na de 
])ublicatie van de aauvraag. JJe gekozen 
omschrijving laat de vrijheid om elk geval op zich 
zelf nanr de oinstandiglicdcn cn aan de hand van 
ingekomen bezwaren te bcoordeeien, waardoor 
redelijke beslissingen kunnci) worden genomcn. Op 
den voorgrond staat ccliter, dat de bezwaren, willen 
zij tot ccn weigering van de aangevraagde 
vergunning kunnen leiden, ge- wichtig (in den term 
“crnMig" koint dit tot uiting) cn van economischen 
aard moeten zijn. Het spreekt van zelf, dat de 
bclangen van alle in deze betrokken 
vervoersbedrijven bij de beoordceling in het geding 
komen. Niet die be- langen op zich zelf vormen 
echter de elementen voor de beoordceling, het gaat 
ojn de beteekenis van de vervoersbedrijven uit een 
economisch oogpunt, om de nutligc, vaak onnnsbarc 
taak, die zij in de maatschappij vervullcn. 

Een vergunning kan verder worden geweigerd, 
indien aanvrager niet in staat wordt geacht om het 
vervoer overeenkomstig de gevraagde vergunning en 
onder de gebruikelijke daarby vast te stellen 
bepalingen en voorwaarden te bedie- nen. Als 
zoodanig kan worden beschouwd ecn aanvrager, die 
niet de vrije beschikking heeft over cen voldoend 
aantal autobussen om een dienst overeenkomstig de 
aangevraagde vergunning te onderhouden. 

In de vierde plaata kan een vergunning worden 
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geweigerd, indien de aanvrager niet bereid is ne- 
vens het aangevraagde traject tevens een aanslui- 
tend traject te berijden, terwijl voor de gezamen- 
lijke trajecten een loonende exploitatie mogelijk 
wordt geacht ingeval op dat aansluitend traject 
behoefte aan vervoersgelegenheid bestaat en het in 
het algemeen belang gewenscht wordt geacht daarin 
te voorzien. Tegenover de bescherming, welke de 
autobusondernemingen volgens deze regeling 
genieten, komt het redelijk voor van haar te eischen, 
dat zij in bepaalde gevallen tevens na- burige 
trajecten, waarop behoofte aan vervoers- 
gelegcnheid bestaat, bediencn, a] zal de exploitatie 
van de gezamcnlijkc trajecten wellicht een geringere 
win st laten, dan alleen die van het aangevraagde 
traject. Bij het eventueel stellen van de bier bedoelde 
eischen zal uiteraard met redelijke bezwaren 
zooveel mogelijk worden reke- ning gehouden. 
Deze verpJichting zal slechts worden opgelegd in 
geval de overheid positief ter voorzicning in 
vervoersbehoeften moet op- treden, omdat geen 
vcrvoersonderneming bereid is daarin eigcner 
beweging te voorzien. Onder een „loonende 
exploitatie" zal in (lit verband moeten worden 
verstaan een zoodanige exploitatie, waarvan de 
baten de uitgaven (met inbe- grip van redelijke 
afschrijving) dekken en welke bovendien een 
matige winst afwerpt. 

Als vijfdc en laatste reden, waarom een ver-
gunning kan worden geweigerd, geldt de bereid- 
heid van bestaande autobusondernemingen, web ke 
hetzeJfclc of een aanshiit^nd traject berijdcn, om 
haar uit te hreiden, dan wel het ge- vraagde traject tc 
br-(li<-nen, indien zij niet minder waarborgen voor 
ecu goede en billijkc ver- voersbediening bieden dan 
de aanvrager. Aan bc«taande 
autobusondernemingen, welko haar dicnstcn op b'-
hoorlijkc wijze cxploiteeren, dient een 
voorkeur.srecht te worden gegeven boven nieuwe 
aanvrnvan wicr wijze van cxploita- tie weini^ v;i It 
tc vo<Hspcl)en. Deze be paling werkt den groci van 
bc-staandc autobusonder- nemingen in de Jiand, 
hetgeen met het oog op het pubJiek belang 
wenschelijk to achten is. Doordat do overheid (lc 
tarieven vaststelt, be- hoeft voor misbruik niet tc 
worden gevreesd. 

In aansluiting o|> clczen Inatsten weigerings- 
grond is voorts bcpaakl, dat een vergunning- houdcr, 
die voor het einde van den geldigheids- duur van de 
hem verlcendo vergunning een aan- vraag om een 
nieuwe vorgunning voor het be- rijden van 
ecnzelfdc trajeut indient, de voor- keur geniet boven 
undere aanvragers van een vergunning voor het 
berijdcn van dat traject, indien hij niet minder 
waarborgen voor een goedo en billijkc 
vervoersbediening biedt dan deze aanvragers. Het 
zou onredelijk zijn om een auto- busonderncming, 
welke gedurendc eon reeks van jaren het verkeer op 
behoorlijke wijze heoft ge- diond en daarbij wellicht 
moeilijke jaren heeft doorgemuakt, zonder aan wijs 
bare voordeelen voor het publiek, plaats te doen 
maken voor nieuwe exploitanten. De 
vergunninghouder moot tevens met het oog op de 
vernieuwing van zijn materieel roeds geruimen tijd 
voor expiratie van den geldigheidsduur van zijn 
vergunning zekerheid kunnon krijgen omtrent de 
voortzet- ting van zijn bedrijf. 

Do gewone of onbeperkte vergunning voor het 
vervoei* van personen met openbaro auto- bussen is 
Jiiet vereischt voor vervoer, dat slcchts 

eens of weinige malen zal plaats hebben. Deze 
uitzondering heeft betrekking o. m. op touring- cars, 
waarmede een gezelschap touristen, voet- ballers 
etc. een trip maakt. De uitdrukking ,,eens of weinige 
malen" doetuitkomen, dat het vervoer een 
incidenteel karakter moet dragen. Zoodra het 
vervoer een zekere regelmaat gaat vertoonen, moet 
een gewone autobusvergunning worden 
aangevraagd. Voor dergelijk incidenteel vervoer 
wordt een bijzondere vergunning uitgereikt. 
II. Het vervoer van personen met openbare per- 
sonenauto's. Zooals vermeld, beoogt het vergun- 
ningsstelsel voor openbare autobussen de in- 
atandhouding van regelmatige vervoersgelegen- 
heden te bevorderen en de concurrentie mogelijk- 
heden tusschen de autobusondernemingen onder- 
ling en tusschen het autobusvervoer en het spoor- 
vervoer op voet van gelijkheid te brengen, onder- 
scheidenlijk te beperken. 

Dit doel zou kunnen worden verijdeld, indien het 
verkeer met openbare personenauto's geheel zou 
moeten worden vrij gelaten. De mogelijkheid is 
daarom geopend om indien op een bepaald traject, 
waarop of waarlangs een of ineer vervoers- 
ondernemingen een gcregelden dienst onder- 
houden, een zoodanig aanbod van vervoers-
gelegenheid met snorrendo openbare personen- 
auto's (taxi's autoletten, tricars) bestaat, dat daaruit 
ernstige economische bezwaren voort- vloeien, bij 
besluit van de tot het verleenen van vergunningen 
voor autobussen bevoegde auto- riteit te bepalen, dat 
het traject door dergelijke openbare personenauto's 
slechts mag worden be- reden met een door of 
namens haar verleende vergunning. 

Deze inaatregel mag slechts worden toegepast op 
trajecten gelegcn buiten de grenzen van stads- 
gemeenten en gemeenten, derhalve op de inter- 
Jocale wejjen en is niet tocpassclijk op auto's van 
verhuurderijen, welke slechts worden verhuurd na 
voorafgaandc afspraak met den exploitant en dus 
niet langs den weg vrachtjes oppikken. 

Het aantal voor het berijden van het aangc- wezen 
traject uit te geven vergunningen wordt jaarlijks 
vastgesteld, omdat het wenschclijk is om voor elk 
jaar onder het oog te zien in hoeverre de ingevoerde 
inaatregel noodzakclijk is teachteii. 

Bcpaakl kan worden, dat eon vergunning niet 
wordt vorlecnd dan tegen betaling van een zeker 
bedrag, f 10 niet te boven gaandc. De vordering van 
dezo betaling heeft do strekking om het in- diencn 
van onnoodige aanvragen (door degeneii, dio slechts 
zelden het traject berijden) te beperken en verdcr om 
de kosten van do admini- stratie van de overheid tc 
dekken. Door deze betaling zal worden bereikt, dat 
de bestuurders van taxi's zich zullen beperken tot het 
gebied, dat zij zich als hoofdlerrein van hun 
werkzaam- heden hebben uitgekozen. 

Ann den eigenaar of houder van een taxi, die 
aantoont dat een aangowezen traject gedurendo de 
drie aan hot tydstip van openbaarmaking van het 
vorenbedoelde besluit voorafgaande maan- den 
geregeld door dat motorrijtuig is bereden, wordt, 
indicu hij daartoe binnen een maand na die 
openbaarmaking het verzoek doet, een vergunning 
uitgoreikt, ongeacht of daardoor het vastgcstclde 
maximum wordt overschreden. 

De betrokkenen mogon hun motorrijtuigen op het 
traject, waarvoor zy cen vergunning heb- bon 
aangevraagd, zonder vergunning bluveit 
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exploiteeren totdat een vergunning is vcrleend of 
geweigerd, dan wel op een beroep tegen de 
weigering van een vergunning is beschikt. 

Aan dengene, aan wien in het voorafgaande 
kalenderjaar een vergunning is uitgereikt, wordt 
indien hij binnen een niaand na de openbaarma- king 
van het besluit, waarbij het maximum- aantal 
vergunningen wordt vastgesteld, daartoe het verzoek 
doet, een nieuwe vergunning uitge- reikt, ongeacht 
of daardoor het voor het betrok- ken kalenderjaar 
vastgestelde maximum wordt overschreden. 

Door deze overgangsbepalingen zijn de be- 
langen van de bestaande exploitanten volledig 
verzekerd. 

Binnen de grenzen van stadsgemeenten en ge- 
meenten kunnen bijzondere regelingen worden 
getroffen. 

Indien zulks ter bevordering van een geregeld en 
economisch vervoer van personen binnen de 
grenzen van die open bare gemeenschappen nood- 
zakelijk is, kunnen bij verordening van den raad dier 
stadsgemeente of gemeente aanvullende 
voorschriften ter regeling van het vervoer met open 
bare autobussen en personenauto's worden 
aangegeven. De verordeningen treden niet in 
werking dan na door den Gouverneur-Generaal te 
zijn goedgekeurd. 

In de groote gemeenten draagt het verkeers- 
vraagstuk een geheel ander karakter dan ciders. 
Typeerend is het zeer intensieve personenverkeer op 
korten afstand, waarbij op bepaalde tijden zelfs 
sprake is van drangverkeer. Teneinde voor dat 
stadsvervoer een zoo goed mogelijke regeling te 
kunnen treffen, werd het gewenscht geacht om aan 
de raden van stadsgemeenten en gemeenten de 
bevoegdheid to geven, aanvullende voorschriften 
vast te stellen, welke dug verder kunnen gaan dan de 
regelen, welke in de ordonnantie z日n opgenomen en 
met name ten doel zullen kunnen hebben om voor de 
onderscheidene ver- keersmiddelen, welke ter 
voorziening in de plaat- selijke verkeersbehoeften 
noodzakelijk zijn te achten, een behoorlijk 
arbeidsveld te verzekcren. Uiteraard zal daarbij 
nimmer bescherming van bepaalde ondememingen 
het doel kunnen zijn; de voorschriften zullen wel 
kunnen strekken in het belang van het instand 
blijven van bepaalde vervoersgelegenheden, welke 
voor het stadsver- keer onmisbaar zijn. 

Bij dergelijke verordeningen zou verder kunnen 
worden voorgeschreven het gebruik van taxa meters 
voor open bare personenauto's, kunnen vaste 
tarieven voor open bare personenauto's worden 
vastgesteJd, kan het aantal open bare personenauto's 
worden gecontingenteerd, en kunnen verdere 
maatregelen in het belang van het openbare 
personenvervoer met autobussen en personenauto's 
worden genomen. 
HI. Vervoer van goederen met openbare vracht- 
auto's. Ter bestrijding van de ernstige econo- mische 
bezwaren tegen een ovennatig aanbod van 
vervoersgelegenheid per motorrijtuig kan op de 
trajecten, waarop of waarlangs ec n of meer 
vervoersondernemingen een geregelden dienst 
onderhouden, een vergunningsstelsel worden 
toepasselijk verklaard. 

De trajecten worden aangewezen door den 
Gouverneur-Generaal na ingewonnen ad vies van de 
betrokken vervoerscommissie en het betrok- ken 
college van gedeputeerden van de provineie 

dan wel het betrokken hoofd van gewestelijk be- 
stuur. 

Op de aldus aangewezen trajecten is het ver- 
boden met een openbare vrachtauto, waarvan het 
toelaatbaar totaal-gewicht 2000 kg te boven gaat, en 
met een openbare autobus, welke is inge- richt voor 
het vervoer van meer dan 1000 leg goederen, 
goederen te vervoeren anders dan krachtens een 
vergunning van den Directeur van Verkeer en 
Waterstaat. 

De begrenzing van het toelaatbaar totaal-ge- 
wicht tot 1000 kg laat het vervoer van goederen met 
bestelauto's en de lichtste typen van vracht- auto's 
buiten de vergunningregeling. Door in autobussen 
het vervoer van goederen tot 100 kg steeds toe te 
laten, vallen voor zoover kon worden nagegaan alle 
in Indie thans aanwezige autobussen, ingericlit voor 
gemengd vervoer, buiten deze regeling. Voor 
autobussen, welke in de toe- kornst eventueel wel 
onder deze bepaling vallen, zal de vergunning voor 
het exploiteeren van een openbare autobus en die 
voor het vervoer van goederen bij een beschikking, 
en wel van den Directeur van Verkeer en Waterstaat, 
worden verleend. 

Ook het vervoer van goederen met personenauto's 
wordt vrygelaten, omdat het draagvermo- gen van 
die motorrijtuigen z66 gering is, dat eeo- nomisch 
vervoer van hoeveelheden goederen van eenige 
beteekenis daarmede niet mogelijk is. 

Het vergunningsstelsel kan niet worden toe- 
gepast op trajecten, gelegen bimnen de grenzen van 
stadsgemeenten en gemeenten. Het plaatse- lijk 
vervoer is geheel buiten de regeling gdaten, oindat 
de behoefte aan ordenende overheids- inaatregelen 
daar niet is gebleken. Tot het plaat- sclijk vervoer zal 
als rcgel mode nioeten worden gerekend een strook 
van eenige kilo meters buiten de grenzen van de 
stadsgemeenten en gemeenten. Daarmede kan bij de 
aanwijziging van trajecten worden rekening 
gehouden. 

De vergunning wordt verleend met vaststel- Hng 
van : le. het traject of de trajecten, waarlangs het 
vervoerzal geschieden ； 2e. het maximum aantal 
motorrijtuigen, met inachtneming daarbij van het 
draagvermogen dier rij- of voertuigen, waarmede het 
bedrijf zal worden uitgeoefend; 3c, den tijdsduur, 
waarvoor de vergunning zal gcldcn, welke tijdsduur 
ten hoogste vijf jaren zal bedra- gen ； 4e. de soorten 
van de te vervoeren goederen, indien de aanvrager 
zich tot het vervoer van bepaalde soorten van 
goederen wenschtte beperken; 5e. zoodanige 
voorwaarden als in het algemeen belang worden 
noodig geacht. Gegeven het doel van de invoering 
van het vergunningsatelsel op de aangewezen 
trajecten, n. 1. om de ernstige econo in ische 
bezwaren ,die zich daar door over- maat van 
vervoersaanbod voordoen, op te heffen dient bet 
maximum-aantal motorrijtuigen en daaraan te 
koppelen aanhangwagens te worden vastgelegd. 

In verband met te verwachten snelle wijzigingen 
in de bediening van het goederenvervoer zullen als 
regel de vergunningen voor niet langer dan drie jaren 
worden verleend. 

Do mogelijkheid is geopend om vraehtauto- 
exploitanten de gelegenheid te la ten zich tot be- 
paald vervoer te beperken, b. v. tot dat van ver- 
huisboedels, visch, bloemen, inelk etc. 

Indien de exploitant zijn vervoersplicht niet heeft 
beperkt tot bepaalde goederen is hij ver- 
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plicht alle goederen te vervoeron, behoudens dat de 
voorschriften omtrent de belading niet mogen 
worden overtrcden, terwijl voor motorrijtuigen, 
ingericht voor bijzonder vervoor, geen vervoers- 
plicht geldt voor het vervoer van goederen, waarop 
het motorrijtuig niet is ingericht. Heeft hij evenwel 
op deze wijze zijn vervoersplicht beperkt, dan is het 
hem verder verboden andere soorten van goederen te 
vervoeren dan wel te doen of te laten vervoeren dan 
in de vergunning zijn vermeld. 

De toepasselij kverklaring van het vergun- 
ningsstelsel op een bepaald traject eischt uiter- aard 
een overgangsregeling ter verzekering van de 
belangen van de ondernemers, die reeds een 
vrachtauto of autobus voor het vervoer van goederen 
op het aangewezen traject exploiteeren. Aan hen, die 
binncn een maand na openbaar- making van de 
aanwijzing van het traject een vergunning aanvragen 
en aantoonen een open- bare vrachtauto of autobus in 
het tijdvak van zcs maanden, voorafgegaande aan de 
aanwijzing, op dat traject geregeld te hebben 
geexploiteerd, wordt een vergunning verleend, met 
dien ver- stande, dat de geldighcidsduur van de 
vergunning en het maximum-aantal motorrijtuigen 
kunnen worden beperkt teneinde de economische 
bezwaren zoo spoedig mogelijk op te heffen. 

De bestaande exploitanten mogen hun motor-
rijtuigen op het traject, waarvoor zij een vergunning 
hebben aangevraagd, zonder vergunning blijven 
exploiteeren totdat een vergunning is verleend of 
geweigerd, dan wel op een beroep tegen de weigering 
van een vergunning is beschikt. De belangen van 
bestaande vrachtauto onder- nomingen zullen 
zoevecl inogelijk worden ontzien. 

Is de toestaud op een bepaald traject door ver- 
leening van de vergunningen geregeld, dan is 
daarmedc natuurlijk voor eenigen tijd uitbreiding van 
het aantal op dat traject toegelaten vracht- auto*s stop 
gezet totdat blijkt, dat de overmaat van 
vervoersgelegcnhcid heeft opgehouden te bestaan. 

In de toekonist zal het dan mogelijk zijn dat door 
de toename van de vervoersbehoeften de 
vervoersgelegenJieid dient te worden vergroot. 
Alsdan kan aan bestaande vrachtauto onderne- 
mingen, op haar verzoek, wordoil vergund liaar 
bedrijf uit te breiden, cn kunnen nieuwe vergun-
ningen worden verleend, indien daartegen geen 
ernstige economische bezwaren bestaan. Een be-
staande vrachtauto onderneming, welke boreid is 
haar bedrijf uit te breiden, geniet de voorkour bovon 
aanvragers van een nieuwe vergunning, indien zij 
niet minder waarborgeu voor een goede en 
billykyvervoersbediening biedt dan deze aan- 
vrageraZ. 

De AMirgunningliouder, die tenminste zes inaan- 
den voor het einde van den geldigheidsduur van do 
hem verleende vergunning een aanvraag om een 
nieuwe vergunning voor het berijden van hotzelfde 
traject indient, geniet de voorkeur hoven andere 
aanvragers van een vergunning voor het berijdcii van 
dat traject, indien hij niet minder waarborgen voor 
een goede en billijko vorvoersbediening biedt dan 
dezo aanvragers. 

Een nieuwe vergunning kan slechts worden ge- 
weigord, indien bij gehouden onderzoek is ge- 
bleken, dat door het verleenen van de vergunning de 
ernstige economische bezwaren zouden voortduren 
of herlcvon. 

De houder van een vrachtautovergunning is 
verplicht de tarieven voor het vervoer van door hem 
te vervoeren goederen openbaar te maken op de 
volgende wjjze. De tarieven worden ten kan- tore 
van den vergunninghouder op een in het oog 
vallende plaats aangeplakt en voor een ieder ter 
inzage gelegd op de door de autoriteit, die de ver-
gunning heeft verleend, te bepalen kantoren. Bo- 
vendien moet de vergunninghouder zorgdragen, dat 
de bestuurder van de vrachtauto in het bezit is van 
een kaart, welke deze tarieven mede bevat. Het is 
den vergunninghouder verboden goederen te 
vervoeren dan wel te doen of te laten vervoeren 
tegen andere vrachtprijzen dan die, welke, op 
zooeven bedoelde kaart zijn vermeld, tenzij voor 
den aanvang van het vervoer anders is overeen- 
gekomen. De vergunninghouder is vrij om zijn ta-
rieven te alien tijde te wijzigen. Een wijziging is 
echtereerst van kracht nadat het gewijzigde tarief op 
de zoo juist vermelde wijze isaangeplakt en ter 
inzage gelegd en de tariefkaart daarmede in 
overeenstemming is gebracht. Het publiek kan 
eischen, dat de exploitant tegen de op deze 对ze 
bekend gemaakte vrachtprijzen vervoert. Bij 
bijzondere overeenkomst kan echter van deze 
algemeene tarieven worden afgeweken, mits voor 
den aanvang van het vervoer gesloten. 

Het is den eigenaar of houder en den bestuurder 
van een motorijtuig, waarvoor een vracht- 
autovergunning is verleend, verboden daarmede 
goederen te vervoeren clan wel te doen of te laten 
vervoeren, indien de bestuurder niet kan toonen den 
vrachtbrief of de vrachtbrieven, waaruit blijkt welke 
goederen in het motorrij- tuig zijn geladen. De 
vrachtbrief moet voldoen aan door den Directeur 
van Verkeer en Water- staat te stellen eischen, welke 
ongeveer overecn- koinen met die van artikel 90 W. 
v. K. 

Een vergunning is niet vereischt voor vervoer, dat 
slechts eens of enkele malen zal plaats hebben. Voor 
dergelijk incidenteel vervoer wordt een bijzondere 
vergunning uitgereikt. 
V. Vervoer van goederen met niet-openbare vracht- 
atdo's. Indien wordt overgegaan tot regelend en 
ordenend ingrijpen in het openbare vervoer van 
goederen met motorrijtuigen, dient ook het 
partciuliere goederenvervoer met vrachtauto's cn 
autobussen in de regeling te worden betrok- ken. Op 
trajecten, waarop het vergunningsstel- sel voor 
oponbaro vrachtauto's en autobusson toepassclijkis 
vorklaard, moet lietparticulieregoederen vervoer 
met die motorrijtuigen onder con- trole worden 
gesteld om den vervoersomvang op dergelijke 
trajecten ten voile te kunuen voorzien. Dit is van 
veel bolang voor de beoordeeling van de vraag hoe 
groot do capaciteit van de open- bare vrachtauto-
onderneming moet zijn om in do vervoersbehoeftc 
to voorzion. Voorts is controlo op het particuliere 
goederenvervoer noodig om ontduiking van het 
vergunningsstelsel voor het openbare 
gooderenvervoer per motorrijtuig te voorkomcn. 
Tenslotte kan het geboden zyn om het particuliero 
vervoor van goederen met vrachtauto's on 
autobussen te boperken ter wille van in het 
algemecn belang in stand te houdon open- bare 
vervoersgelegenheden. 

Deze overwegingon hebbon geleid tot de vol- 
gende rcgeling. 

Het is verboden met een niet-openbare vracht-
auto, waarvan hot toelaatbaar totaalgewicht 2000 kg 
to boven gaat, of met eon niet-openbare 
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autobus, welke is ingericht voor het vervoer van 
meer dan 1000 kg goederen, goederen te ver- voeren 
anders dan krachtens een vergunning van den 
Directeur van Verkeer en Waterstaat: a. op de 
trajecten, waarop het vergunningsstcl- sei voor 
openbare vrachtauto's en autobusson tocpasselijk is 
verklaard; b. op andere door den Gouverneur-
Generaal aangewezen trajecten, waarop of 
waarlangs een of meer vervoersonder- nemingen een 
geregelden dienst onderhouden, indien uit het 
onbeperkt toelatcn van goederen- vervoer met de 
vorenbedoelde niet-openbare motorrijtuigen 
ernstige economische bezwaren voortvloeien. 

Een vergunning kan niet worden geweigerd, 
indien de aanvrager aantoont, dat hij bij weige- ring 
in zijn bedrijf aanmerkelijk nadeel zou on- 
dervinden. 

Het gaat hier dus over twee scherp van elkaar te 
onderscheiden gevallen. 

De maatregelen om tot opheffing van de ernstige 
economische bezwaren te geraken op de onder a 
bedoelde trajecten — dat zijn dus de trajecten, 
waarop of waarlangs een overmatig aanbod van 
openbare vervoersgelegenheid be- staat —zouden in 
belangrijke mate kunncn worden tegengewerkt, 
indien het particulicr vervoer zich onbeperkt zou 
kunnen uitbreiden. 

Intusschen zijn de belangcn van de bestaande, 
particuliere vrachtautohouders op deze trajecten 
voiledig gewaarborgd. Aan degenen, die binnen den 
maand na openbaarmaking van de aanwij- zing van 
een traject een vergunning aanvragen en aantoonen 
een vrachtauto gedurende het tijd- vak van zes 
maanden voorafgaande aan die openbaarmaking op 
het aangewezen traject te liebben geexploiteerd, 
wordt een vergunning verlcend. Degenen, die 
binnen e6n maand na openbaarmaking van de 
aanwijzing van het traject een vergunning 
aanvragen, mogen hun motorrijtuigen zonder 
vergunning op dat traject blijven exploi- teeren 
totdat een vergunning is verleend of ge- weigerd, 
dan wel op cen beroep tegen de weige- ring van een 
vergunning is beschikt. 

Nieuwe vergunningen moeten echter kunnen 
worden geweigerd, indien tegen verdere uit- 
breiding van het particuliere vervoer ernstige 
economische bezwaren bestaan. 

In de twecde plaats zal het eigen vervoer aan cen 
vergunning moeten worden gebonden op trajecten, 
waar het voortbestaan van een open- bare 
vervoersgelegenheid, welke een geregclde 
verbinding onderhoudt, slechts door dezen niaat- 
regel kan worden verzekerd. Bit is editor een 
maatregel, die slechts in uitzonderingsgevallen zal 
behoeven te worden toegepast, n. J. indien de 
mogelijkheid om een dergelijke vervoersge-
legenheid in stand te houden afhankelijk is van de 
omstandigheid dat een of enkcle personnn of 
lichamen, die groote hoeveelheden goederen moeten 
op- of afvoeren, van de diensten der ver- 
voersondernemingen gebruik inaken. Indien deze 
personen in eigen vervoer voorzien, zal in een 
dergeJijk geval de vervoersonderneming het 
onderhouden van de verbinding moeten opgeven, 
waardoor het belang van de bevolking van een 
geheeJe streek ernstig kan worden bcnadeeld. Zal 
dan in begin sei een vergunning voor eigen vervoer 
niet worden uitgereikt, dit zal echter toch 
geschieden, indien het vervoer door de vervoers- 
ondernemingen den aanvrager aanmerkelijk na 

deel zou berokkenen, hetzij doordat hij in eigen 
vervoersbehoefte noemenswaard billyker kan 
voorzien, hetzij doordat de openbare vervoers-
onderneming de verbinding niet onderhoudt op een 
wijze, welke strookt met de bclangen van den 
aanvrager, en dus niet aan diens redelijke ver- 
voersbehoeften kan tegeinoet komen. Overigens zal 
het feit, dat een vergunning voor particulier vervoer 
steeds kan worden verleend, terwijl ook de 
aanwijzing van het traject kan worden inge- trokken, 
voor de vervoersonderneming een aan- sporing zijn 
om haar tarieven niet op to voeren en haar diensten 
zoo goed mogelijk in te richtcn. 

In dit geval bestaat de mogel^khcid om dadelijk 
beperkend in te grijpen, door weigering van ver-
gunningen of het slechts toestaan van beperkte 
vergunningen. 

De vergunning wordt verleend voor elk motor- 
rijtuig afzonderlijk met vermelding van de goederen, 
waarvan het vervoer is toegestaan, en van het traject 
of de trajecten, waarop het vervoer zal mogen 
geschieden. Aan de vergunning kunnen zoodanige 
voorwaarden worden verbonden als in het algemeen 
belang worden noodig gcacht. Zij is geldig gedurende 
hot kalenderjaar, waar- voor zij is afgegeven, cn hot 
daaropvolgcndc jaar. 

De vergunning wordt slechts verleend voor de 
goederen, welke de aanvrager ten behoeve van zijn 
bedrijf op- cn afvocrt. 

Het is den vergunninghouder verboden andere 
soorten van goederen te vervoer(；n dan wel te doen 
of te laten vervoeren dan in de vergunning zijn 
vermeld. 

Voor ineidentecl vervoer kan ook hicr con bij- 
zondere vergunning worden verlcpnfl. 

Vervoerscommissies. J)c vcrvoerscom missies 
spelen op het gebied van het goederenvervoer een 
belangrijke roJ. 

Voor bepaaldc gcbiedsdeclen, omvattend 66n of 
meer trajecten, waarop het vergunningsHtolHcI voor 
het openbare goederenvervoer per niotorrij- tuig 
tocpasselijk is verklaard, kan d(? Gouverneur- 
Generaal een vervocrscomrnissie iustellen. 

Voorshands kon worden volstaan mol iiiHtel- ling 
van dric vcrvoerscon)missies, n. L ctni te J纽- tavia 
voor West-Java, 66n te Scmarang voor Midden-Java 
en de Vorstcnlancli-n, en cen tc Soerabaja voor Oost-
Java. 
" J)e vervoerscommissies bestaau nil cen voor- zitter 
en tenminstc vier leden, die door den Directeur van 
Vcrkecr cn Waterstaat voor den tijd van twee jaren 
worden benoeind. 

Bij het goederen vervoer zijn veJerlei belangen 
betrokken, n. 1. do directe belangen van de bc- 
trokken vrachtauto-onderncniers, van de spoor- 
wegondernemingen, van importeurs, exportcurs, 
cultuurondcrneniingen enz. en de diverse belangen 
der bevolking, welke weliswaar in den regel niet 
rechtstreeks aan het vrachtautoverkeer deelneemt, 
maar doordoor in haar bedrijf en leven wordt 
beinvloed .Al deze bclangen die- nen integraal in de 
vervoerscommissies te worden vertegenwoordigd. 

De vervoerscommissies zijn uitsluitend op het 
gebied van het goederenvervoer werkzaam. 

Deze commissies moeten zich op de hoogto 
houden van de aangelegenheden betreffende het 
vervoer van goederen, haar bemiddeling ver- leenen, 
indien tusschcn vervoersonderneiningen 
tegenstrijdigheid van belangen bestaat, en den 
Directeur van Verkeer en Waterstaat van a cl vies 
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dienen ontrent de terzakc van het vervoer van 
gooderen te trcffen maatregelen. 

De vervoerscominissies brengen in concroto ad 
vies uit omtrent: 
le. de aanwijzing van trajecten, waarop de ver- 
gunningsstelsels voor het openbare en het parti- 
culiere goederenvervoer der motorrijtuigen dienen 
te worden toegepast; 2e. de in het kader van die 
vergunningsstelsels te verleenen ver- gunningen ； 
3e. de bezwaarschriften in verzet en hooger beroep 
tegen verleening, onderschei- denlijk weigering, 
intrekking of wijziging van vergunningen tot 
exploitatie van vrachtauto's. 

De commissics zullen cchter haar werkzaain- heid 
niet behoeven te beperken tot het uitbrcn- gen van 
ad vies ointrent aan haar voorgelegde vragen. 

Het gekozcn stelsel van inaatrcgelen met be- 
trekking tot het goederenvervoer draagt een min of 
meer negatief karakter. Het sluit slechts do 
mogelijkheid in om door invoering van eenig 
vergunningsstelscl de tot ernstige economische 
bezwaren leidende concurrentie te breidelen, het 
ontstaan cn de verdere ontwikkeling van in het 
algemeen belang ongewenschtc uitwassen by hat 
goederentransport te bcletten. 

Tot een positieve ordening van het goederen- 
vervoer kunnen dezc maatregelen alleen niet Iciden. 
Op dit gebied nu is voor de vervoerscom- missics 
een bclangrijkcr tank weggelegd. De vvet- gever 
heeft deze willen aangeven door de op- dracht tot 
bemiddclcnd optreden bij het bestaan van 
tegenstrijdigc beiangen tusachcn de ver- 
voersonderneiners. 

Dit bemiddelend oj)treden zal kunnen leiden tot 
nfbakeniug va)i het vervoersgebied van ge- 
lijksoortigeen ongelijksoortige transportmiddelen, 
of tot verdeeling van het vervoer naar den aard der 
goederen en tot vaste, overccnkomstige tarioven, 
derlialve kortoin tot hetgeen als rcgel wordt verstaan 
ouder positieve vervoersordc- ning. 

De Wegverkeerscommissie. De permanente 
wegverkoerscommiHsio, welkc zctelt te Bandoeng 
in het departement van Verkecr cn Waterstaat, is 
door den Gouverncur-Gencraal ingestcld, tcr- wijl 
ook haar voorzittcr en leden door den Gou- verneur-
Gcneraal worden benoemd en ontheven. 

Be commisHie client den Gouvcrncur-Generaal 
en den hoofden van dej)artejnenten van raad oin-
trent de behartiging van allc verkeersbelangcn on 
omtrent allcs wat met de working van de Weg- 
verkeersordonnantio on de krachtens haar vast to 
stollen voorschriften ver ba nd houdt. 

De ontwerpon van algcmeene vorordeningen cn 
besluilen van dopurtenientshoofdon tot wijzi- ging 
en aanvulling van de wegverkeerswetgeving vinden 
in de vergaderingen van de coinmissio bo- spreking. 
Ook do ontwerpon van ordonnantics, wolko aan hot 
wegverkeer lastcn opleggen (mo- 
torvoortuigenbelasting, personccle bclasting, ac- 
cijns, invoerrechten), wordon aim do commissie om 
ad vies toegezonden. Verder bcraadslaagt de 
coinmissie over ulle onderwerpen het verkeer 
betroffende in den ruimsten zin, zooals veiligvor- 
keerspropaganda, verkeersonderwijs, wegenpoli- 
tiok enz. 

Bo commissie is bovoegd eigenor initiatief 
voorstellen het verkcor betreffende bij den Gou- 
verneur-Generaal on de departementshoofden in to 
dionen. 

De commissie bestaat uit ambtelijke en niet- 
ambtelijkc leden. Tot deze laatstc behooren ver- 
tegenwoordigers van vereenigingen, die de be-
hartiging van verkeersbelangcn ten doel hebben, en 
van het taxi-, autobus-, en vrachtautobedrijf. 

Als voorzittcr pleegt in de practijk te worden 
aangewezen het hoofd van de afdeeling Wegverkeer 
van het departement van Verkeer en Water- staat. 

De commissie brengt jaarlijks verslag uit omtrent 
haar werkzaamheden, waaraan de noodige 
beschouwingen omtrent de ontwikkeling van het 
wegverkeer worden vastgeknoopt. 

Statistieken van rij- en voertuigen. Aangezien 
statistische gegevena omtrent de aantallen door 
dierlijke trekkracht voortbewogen rij- en voertuigen 
en rijwiden tot dusver ontbreken, kunnen slechts 
gegevens omtrent motorrijtuigen worden vermeld, 
waarvoor naar de tabellcn voorkomende op biz. 
1S06 wordt verwezen. 

Belastingen. Motorverkeer. In Nederlandsch- 
Indie werd de eerste belasting op het motorverkeer 
gelegd bij de ordonnantie in Ind. Stb. 1908 no. 48 (in 
werking getreden op 15 Februari 1908), welko de 
accijnsplichtigheid van benzine invoerde door voor 
de toepassing van de ordonnantie in Ind. Stb. 188G 
no. 249 — waarbij petroleum, waaronder begrepen 
alle aardolien, geschikt voor het gewooii gebruik tot 
verlichting, aan een ac- cijns were! onderworpen — 
met licht-petroleum of benzine gelijk te stcllen: 
gasoline, petroleumbenzine en al die andere 
aardoliedistillaten, welke met de evengenoemdo 
gemeen hebben dat zij vluchtiger zijn dan 
petroleum. 

Deze accijns, welke oorspronkelijk / 1.75 per 
hectoliter bedroeg, werd 1 Januari 1894 (Ind. Stb. ] 
893 no. 308) verhoogd tot / 2 en daarna (Ind. Stb. 
1899 no. 1) gebracht van / 2 op / 2.50 per hectoliter 
met ingang van 11 Januari 1S99 voor Java en 
Madoera en 1 Februari 1899 voor de 
Buitcngewesten, welk laatste tarief in 1908 werd 
gehandhaafd. 

Ecrst in 1921 werd een scheiding tusschen den 
accijns op petroleum on benzine gemaakt en werd de 
laatste zeer belangrijk verhoogd. Bij de ordonnantie 
in Ind. Stb. 1921 no. 304 (in werking getreden op 1 
Juni 1921) werd o.a. bepaald, dat de accyns 
bedraagt: 

a. voor petroleum： / 3.50 por hectoliter; b. voor 
gasoline, petroleumbonzinc en al die andore aard- 
oliediHtillaton, welkc met do evengenoemdo ge- 
ineen hebbon, dat zy vluchtiger zijn dan petroleum: 
f 7.50 por hectoliter. 

Tot ultimo 1931 is de accijns op benzine vast- 
gestold goblevon op / 7.50 per hectoliter = 7,5 cent 
per liter. Met ingang van L Januari 1932 werd die 
accijns verhoogd met 20 opcenten, d.w.z. op 9 cent 
per liter gebracht, welke opcenten van 16 Maart van 
dat jaar af werden verhoogd tot 33，/“ zoodat de 
accijns toen 10 cent per liter bedroeg. 

Op 1 Januari 1932 trad in werking do ordonnantie 
op de motorvoertuigenbelasting Buiten- gewesten 
van 1G Januari 1932 (Ind. Stb. no. 36), gewijzigd en 
aangevuld bij do ordonnanties van 21 December 
1932 (Ind. Stb. no. 617) en 29 December 1933 (Ind. 
Stb. no. 523). Op 1 Januari 1933 word ingovoerd do 
„MotorvoertuigenbeIas- ting ordonnantie Java on 
Madoera** van 10 Maart 1933 (Ind. Stb. no. 111). 

By de ordonnantie van 31 December 1934 (Ind. 
Stb. no. 716) werden do bovenbedoeldo motor- 
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AANTAL MOTORRIJTUIGEN IN NEDERLANDSCH-INDI& 

op  Autobussen Vracht- 
auto's 

Personen- 
auto's 

Driewie- 
lige motor- 

rijtuigen 
Motor- 

rijwielen Totaal 

1-1-36 Java en Ma- 
doera .... 

Buitenge- 
westen... 

1.460
、 
5.179 6.639 

5.086' 
4.516 9.G02 

31.424) 
U1422 

9.998J 

1.815] 
>2.02

4 
209) 

9.567) 
1.69

1 2.124J 
49.352 
22.026 

>71.37

8 

1-1-37 Java en Ma-
de era .... 

Buitenge-.. 
westen... 

1.494 
5.614 

•7.10

8 

5.311
〕 
4.997 

■10.30

8 

33.711) 
,44.918 

11.207) 

1.583) 
\1.799 

216) 
9.3U1 

VU.767 
2.456J 

51.410 
24.490 75.900 

AANTAL HOUDERS VAN MOTORRIJTUIGEN EN AANTAL AAN HEN UITGEREIKTE 
NUMMERBEWIJZEN. (Stand op 1 Januari 1935) 

 Europeanen Inheemschen Vr. Oosterl. Rechtspers. Totaal 
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 内      
说q w U O 2  

Java en Madoera 16.511 19.705 10.617 12.094 7.744 10.993 2.2G9 6.213 37.141 49.005 
per 1-1-1935 15.359 17.836 9.438 10.391 7.484 ]0.132 2.389 5.343 34.670 43.702 
Buitengewesten 3.837 4.448 7.838 8.797 4.584 5.960 722 2.873 1G.981 22.078 
per 1-1-1935 3.253 3.691 6.475 6.985 3.978 4.972 G73 2.594 14.379 18.242 
Nederl.-Indie 20.348 24.153 18.455 20.891 12.328 16.953 2.991 9.086 54.122 71.083 
per 1-1-1935 18.612 21.527 15.913 17.376 11.462 15.104 3.062 7.937 49.049 61.944 

AANTAL RIJBEWIJSHOUDERS OP 1 JANUARI I93G 

 Europeanen Inheemschen Vreemde Oosterl 
ingen 

Totaal AJgem. 
tot aal 

mannel. vr. mannel. vr. mannel. vr. mannel. vr. 

Java en Madoera ... 17.623 1.647 30.180 44 9.014 26 56.817 J.717 58.534 

Buitengewesten .... 5.169 448 21.348 13 7.647. 8 34.16d 469 34,633 
Nederiandsch-Indie. 22.792 2.095 51.528 57 16.661 34 90.981 2.186 93.167 

voertuigenbelastingen, gerekend van 1 Januari 1935, 
vervallen verklaard. 

Ter compensatie van de als gevolg daarvan ge- 
derfde opbrengsten werd de benzine-accijns met 
ingang van denzelfden datum verhoogd van 10 tot 
13 cent per liter (Ind. Stb. 1934 no. 717) en werd bij 
de ordonnantie, eveneens van 31 December 1934 
(Ind. Stb. no. 718), gewijzigd bij de ordonnanties 
van 26 November 1935 (Ind. Stb, no. 551) en van 28 
Januai,i 1937 (Ind. Stb. no. 33), een nieuwe 
motorvoertuigenbelasting in- gevoerd. Ingevolge 
artikel 1 lid 1 van die ordon- nantie wordt onder den 
naam van „motorvoer- tuigenbelasting" een 
belasting geheven ter zako van het houden van: 

a. motorvoertuigen, die worden gedreven door 
een motor, gevoed door een houtskoolgasgenera- tor 
of door een petroleum dan wel een mengsel van 
petroleum en benzine als brandstof gebrui- 

kendcn motor, ongeacht of dczc al dan nict bij- 
zonderlijk voor het gebruik van petroleum of een 
mengsel van petroleum en benzine is ingericht; b. 
aJle and ere motorvoertuigen, die niet worden 
gedreven door een uitsluitend benzine als brandstof 
gebruikenden motox*； c. motorvoertuigen, die 
worden gedreven door een uitsJuitcnd benzine als 
brandstof gebruikenden motor, waarvan het toe- 
gestaan totaal-gewicht 5500 kg of meer bedraagt; d. 
aanhangwagens van motorvoertuigen. 

Voor bedrijfsau 10*8 werd het tarief bepaald 
voor de motorvoertuigen, genoeind onder a. op / 12 
en die, genoemd onder b. (dieselauto^) op / 24 per 
】00 kg toegestaan totaal-gewicht, terwijl het tarief 
voor personenauto's werd gesteld voor mo-
torvoertuigen genoemd onder a. op / 9 en die, ge- 
noemd onder b. (dieselauto's) op / 18 per 100 kg 
eigengewicht. 

Voor de motorvoertuigen, vallende onder de 
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omschrijving onder c. (zware benzme-bedryfs- 
auto,s) is de belasting vastgesteld op f 30, ver- 
hoogd met / 6 voor elke 100 kg toegestaan totaal- 
gewxcht bovon 5500 kg. 
De belasting voor aanhangwagens bedraagt voor 
die, voortbewogen door motorvoertuigen, bedoeld 
in art. 1 lid 1 onder b. (dieselauto's), / 9 en voor die, 
voortbewogen door andere motor- voertuigen, j 5 
per 100 kg toegestaan totaalge- wicht. 
Deze belasting werd op 31 December 1935 geheven 
van de in onderstaande tab el aangegeven 
motorvoertuigen en aanhangwagens. 

waarde. Onderdeelen, welke slechts gebruikt 
kunnen worden voor motorrijtuigen, waarvan het 
invoerrecht 12% bedraagt, zijn onderworpen aan 
een invoerrecht van 12%, terwijl van andere 
onderdeelen een invoerrecht van 20% wordt ge-
heven. Op het invoerrecht worden 50 opcenten 
geheven. 

Nummer，, proefrit-, rij- en keuringsbewijzen, 
de verschillende op den voet van de 
wegverkeerswet- geving af te geven vergunningen, 
zoomede de aanvragen ter erlanging van deze 
bewijzen en vergunningen, zijn onderworpen aan 
een zegeh recht van / 1.50. 

MOTORVOERTUIGEN, TERZAKE VAN HET HOUDEN WAARVAN IN 1935 M0T0R- 
VOERTUIGENBELASTING IS GEHEVEN (Ind. Stb. 1934 no. 718) 

Soort 

Java en 
Madoera 

Buiten- 
gcwcsten 
Ncderl.- 

Motorvoertuigen, vallende 
onder art. 1 (1) a 

gedreven 
door een 
houtskool 
gasgene- 

rator 

gedreven 
door 

petroleu m 

gedreven 
door een 
mengsel 
van petr. 
en benz. 

Motorvoertui- 
gen, vallende 

onder art. 1(1)6 
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Personenauto's .. 一 
Autobussen ........  — 
Vrachtauto's.. .. 50 
Tractors met op- 
legger  ....................... 1 
Aanhangwagons . — 
Totaal ........................  51 

Pcrsouenauto's .. 
Autobusaen ........  
Vrachtauto's.... 
Tractors met op-   
AanhuD.ywagcn.s 
. 

Totaal .................  

Indie q'Jtaal  ......  .  .............| 51 

20 
59 

4 

76 
116 
33 

83 225 

— 21 
55 224 
27 一 
1 5 

1 
52 
155 
32 

240 

12 
26 

250 38 8 

1 
190 

25 
lie' 

7 
192 

2 

201 

267 

~2Q

1 

137 

137 

166 | 475 | 278 | 13 | 417 404 

Het benzine verbruik in millioenen liters kan 
worden gekend uit onderstaandc tabel: 

Jaar Java on 
Madoera 

Bui tenge 
weston Totaal 

Vermeerdc- 
ring of ver- 
inindoring 

1931 151 89 240  
1932 144 70 214 -11% 
1933 106 60 166 一 22% 
J 934 109 61 170 + 2,4% 
1935 95 55 150 一 12% 
1936 101 60 161 + 7% 

De opbrengst van den benzineaccijns bedroeg in 
1936 rond/21.000.000. 

De wenschelijkheid van een verlaging van den 
benzineaccijns is in onderzoek. 

Het invoerrecht voor motorrijtuigen bedraagt 
voor personenauto*s en motorrijwielen 20% en 
voor autobussen en vrachtauto's 12% van de 

Het internationaal verdrag van Gendve van 
30 jMaart 1931 (Ind. Stb. 1934 no. 122) betref- 
fende de bdastingheffing van vreemde motor- 
rijtuigen is op Nederlandsch-Indie van toepas- 
sing. 

Niel-motorisch verkeer. Door de plaatselijke 
overheden wordt belasting geheven van rijtuigen, 
vrachtwagens en rijwielen, waarvan de tarieven 
uiteenloopen. 

De nuinmer-, rij- en keuringsbewijzen, af te 
geven voor deze ry- en voertuigen, z\jn onderwor- 
pen aan een zcgelrecht van / 0.25. 

Literaluur: Dr. Ir. L. J. De Vent on Mr. DP<_ 
F. J. W. H. Sandbergen, De Wegverkeersordonx ? 

nantie, 2de druk 1936; Dr. Ir. L. J. do Vent, Het、)/ 
Wegverkeer, 2de druk 1937, bewerkt door Mr. Dr."二 
F. J. W. H. Sandbergen; Mr. Dr. F. J. W. 
Sandbergen, Wat ieder van de Verkeersregel?、' 
weten moet, 1937; J. H. Smith, De gids voor be- 
stuurders van motorrytuigen, 5de druk 1937; B/ yj 
Hartman en M. Cozijn, Het rijbewijs, 1937; MrrV 
Dr. F. J. W. H. Sandbergen en Dr. H. J. Levelt, 
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De algemeene motorvoertuigenbelastingen 1933, met 
supplement 1934; Het motorverkecr, weke- lijks 
versch ijnen dprga an van de K.N.I.M.C.; De Motor, 
weekbladf 

SPOOR- EN^RAMWEGEN (Aanv. DI. IV). 
Ultimo 193G waren in Nederlandscb-Indie de volgen 
de spoor- en tramwegen in exploitatie: 

Spoorwegen 
Spoor- 
wijdte 
in m 

Lengte 
in km 

Staatsspoorwegen op Java ... 1.067 2929 
„ Zuid-Sumatra 1.067 645 
,, Sum. Westk. 1.067 264 
,, in Atjdh .. 0.75 512 

Gezamenlijke Staatsspoorwegen  4350 
Nederlandsch-Indiscbe Spoor-、 

wegMaatschappij ...................... / 
1.435 261 

1.067 602 
Deli Spoorweg Maatschappij . 1.067 541 
Overige particuliere spoorwegen 1.067 1618 

Gezamenlijke particuliere 
spoorwegen .........................   3022 

Totaal der spoorwegen.............  7372 

Tramwegen 
Spoor- 
wijdte 
in m 

Lengte 
in km 

Electrische stadstram wegen der 
Bataviasche Verkeers Maat- 

  

schappij .................................. 
Electrische stadstramwegen der 
Oost-Java Stoomtram Maat- 

1.188 28 

schappij te Soerabaja .... 1.067 18 

Totaal stadstramwegen .... 46 

De spoor- en tramwegen nemen in het econo- 
mische leven van Java en Sumatra nog steeds een zeer 
belangrijke plaats in ondanks het feit, dat in het laatste 
decennium een aanzienlijke verschuiving van het 
vervoer ten voordeele van het motortransport langs 
den weg heeft plaats gehad. 

Omstreeks het jaar 1925 toch begon de auto aan 
den spoorweg afbreuk te doen, aanvankelijk aan het 
personenvervoer, later ook aan het goederenvervoer. 
Er ontwikkelde zieh geleidelijk een sterke 
concurrentie van autobussen, waar- door een groot 
aantal reizigers aan den spoorweg vverd onttrokken. 
Het gevolg was, dat de spoorwegen hun 
monopolistisch karakter verJoren. Om aan deze 
concurrentie het hoofd te kunnen bieden, waren de 
spoorwegondernemingen ge- dwongen 
tariefsverlagingen in te voeren, met het doel het 
reizigersvervoer zooveel mogelijk te stimuleeren en 
het verloren terrein, zij het slechts ten deele, terug te 
winnen. Later deed ook de vrachtauto op de langs den 
spoorweg loopende trajecten zijn invloed gelden en 
were! de krachtige positie van de spoorwegen met 
betrekking tot het goederenvervoer meer en nicer 
verzwakt. 

De spoor- en tramwegen waren in de concurrentie 
met de auto in het nadeel, gebonden a Is zij waren 
aan de strenge voorschriften, t.o.v. de exploitatie en 
tarieven in de spoor- en tram- wegwetgeving 
gesteld, terwijl de auto door het ontbreken van de 
noodige wettelijke bepalingen een veel grooter 
bewegingsvrijheid had, vooral op tariefsgebied. De 
vervoersplicht, cen der hoofd beginselen van de 
spoor wegwetgeving, ontbrak voor het 
inotorvervocr langs den weg geheel. De wilde-
vrachtauto bewoog zich uit- sluitend op de gunstige 
trajecten en nam alleen de voordeelige vrachten ten 
vervoer aan, daarbij het minst loonende vervoer aan 
den spoorweg latende. Op den duur gingen echter de 
vrachtauto ondernemers niet alleen met den 
spoorweg, maar ook met elkaar concurreeren, 
waardoor de vervoerstarieven tot een zoodanig laag 
peil daalden, dat een op gezonde basis berustend be- 
drijf voor de bonafide vrachtautobedrijven on- 
mogelijk word. Ingrijpen van regeeringswege kon 
niet uitblijven en de regeling van het verkeer op de 
open bare wegen van 1933, vervat in de AVeg- 
verkeersordonnantie, was dan ook bedoeld als een 
eerste stap in de richting van verkeersordening. (Zie 
WEGVERKEER). 

Ondanks de van het motorverkeer Jangs den weg 
ondervonden mededinging konden, dank zij de 
gunstige conjunctuur in de jaren 1927 t/m 1929, de 
mceste spoorwegondernemingen in Ne- derlandsch-
Indie goede bcdrijfsresultaten boeken. Geheel 
anders we rd cvenwel de toestand in 1930 en 
volgende jaren, toen de econoniisclie crisis ook de 
bedrijven en industrieiin in Jiidii- aantastte. Vooral 
de depressie in de suikcrindustrie op Java bracht een 
cnormc vervoersdaling yoor de be- trokken 
spoorwegen mode. 

Verder kenmerkte de economise」。crisis van 
1930 en volgende jaren zich o.a. door ecn tocne- 
mend gebrek aan werkgelegenhcid in de door do 
spoorwegen doorsueden gcbicden, dalcjKle Joonen 
cn geringe opbrengst van de verbouwde gewaa- sen, 
tengevolge wuarvan geldsclmarschte ondcr de 
bevolking ontstond, zooals in vcrrscheidcno 
achtereenvolgende decennia niet was voorgeko- 
men. 

Deze omstandigheden oefenden con zeer sterken 
terugslag uit op het reizigersvervoer per spoor- en 
trainweg. AJs afwecrinaatregcl tegen do autobussen 
gingen de spoorwegen over tot op- voering van de 
treinsnellieid en tot vergrooting van de 
treinfrequentie op versch i lien de trajecten, gepaard 
met zeer vergaande vcrlaging van tarieven. 

Voor sommige lijngedeelten brachten de bo ven- 
genoeindc maatregelen echter niet het gewensch- te 
effect en inocst de treinfrequentie noodge- d won 
gen weer tot het uiterste worden ingekrom- pen on 
de exploitatie in — geJukkig zeldzamc —— 
gevallen tot uitsluitend goederenvervoer worden 
beperkt dan wel geheel worden gestaakt. Het 
behoeft geen verwondering te wekken, dat ondanks 
een etraffe bezuinigingspolitiek bij i>a- genoeg alle 
spoorwegondernemingen de daling in de 
ontvangsten de beperking van de uitgaven 
belangrijk ovortrof, waardoor verHezen op do 
exploitatie niet konden uitbJijven. Enkele train- 
wegondernemingen, welke niet meer geheel aan 
haar financieele verplichtingen konden blijven 
voldoen, geraakten zelfs in den toestand van 
sursdance van betaling (zie hieromtrent onder 
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Semarang-Joana en Oost-Java Stoomtram Maat- 
schappij). 
In de ondervolgende vier staten, betrekking 
hebbende op de jaren 1929, 1931, en 1933 t/m 1936 
zijn achtereenvolgens aangegeven: 

1. het aantal reizigers; 
2. het aantal tonnen vervoerde goederen
； 
3. de bruto-ontvangsten； 
4. de exploitatie-uitgaven. 

Aantal reizigers in duizendtallen 

 1929 1931 1933 1934 1935 1936 

   S p o c r w e g n  

Staatsspoorwegen Java ...........................................  50999 49392 27651 24802 23640 23166 
,, Sumatra ...................................  10279 7075 5329 7292 7026 6768 

Ned. Ind. Spoorw. Mij ............................................  15140 11199 7237 5389 4637 4879 
Sem.-Cheribon St. „ ....................................  6629 3781 2806 2144 1697 2113 
Semarang-Joana ,, „  ....................................  6658 4245 3388 3297 2559 2344 
Serajoedal „ „  ........................................  2326 1169 720 642 826 1052 
Oost-Java ,, ,,  ............................................ 6814 5732 5408 4535 3847 3467 
Modjokerto „ „  ............................................ 772 476 184 233 231 226 
Kediri ,,,, .............................................. 1744 1373 677 650 654 704 
Madoera ,, „  ....................................  1524 1492 1110 930 865 842 
Pasoeroean „ „  .................................... 1675 1043 224 252 279 219 
Malang   ......  ..........................................  1705 1124 564 610 675 689 
Probolinggo   ......  .......................................... 662 543 146 114 130 139 
Deli Spoorweg Mij.  ................................................ 6496 4064 3683 3197 3265 4047 

Totaal ..........................................................  113423 92708 59127 54087 50331 50655 

  S t a d s t r a m w s g e n  

Bataviasche Verkecrs Maatschappij ....................  11739 9508 6591 6819 4992 5821 
Oost-Java St. Mij (Elcctrische tram in Soerabaja) 12297 10223 746G 7260 6513 5476 
Somarang-Joana (Spoorlijn in Semarang)... 6658 4823 6392 5419 4678 4526 

Totaal ..................................................  ...  ...  30694 24554 20449 19498 16183 15823 

Aantal vervoerdo tonnen goederen in 
duizendtallen 

■.........  .......................  ...  ...  
1929 1931 1933 1934 1935 1936 

   S p o o r w o g o n  

Staatsspoorwegen Java ..........................................  8443 5514 3480 3211 3021 3243 
„ Sumatra ...................................  1858 1430 1045 1105 1840 1232 

Nod. Ind. Spoorweg Mij ........................................  2953 2187 1059 981 948 996 
Som.-Cheribon St. My ............................................ 1337 854 623 482 469 460 
Semarang-Joana ,, ................................................. 

 ...................................... 
664 424 554 551 229 261 

Serajoedal ,, ,,  .......................................  273 206 50 74 57 66 
Oost-Java ,, „  ...........................................  232 153 56 81 62 48 
Modjokorto ,, ,,  ...................................  258 169 42 20 30 35 
Kediri ,, „  .......................................  330 198 155 87 101 91 
Madoera „ „  .......................................  170 132 110 102 103 106 
Pasoeroean ,, „ ........................................  318 266 no 90 86 73 
Malang ..................  ......  ......................................... 

 ...............................  
347 313 243 198 201 223 

Probolinggo „ ,, ........................................  186 119 80 49 72 44 
Deli Spoorweg Mij .................................................  1014 682 584 561 608 700 

Totaal ..........................................................  18383 12647 8201 7592 7927 7578 

114 
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Bruto-opbrengsten in millioen guldens 

 1929 1931 1933 1934 1935 1936 

   Spoor w e g e r   

Staatsspoorwegen Java ........................................ 70.8 48.9 29.2 25.4 23.1 23.2 
Sumatra .................................  1 0.9 7.08 4.6 4.7 5.4 4.6 

Ned. Ind. Spoorweg Mij ......................................  21.8 13.2 8.46 7.16 6.64 6.34 
Sem.-Cheribon St. Mij ........................................  6.05 3.77 2.55 2.08 1.89 1.88 
Semarang-Joana „ ,, ..................................  4.47 2.67 1.65 1.48 1.19 1.21 
Serajoedal „ „  .................................  1.48 0.90 0.34 0.35 0.29 0.29 
Oost-Java „ ,, .................................. 0.83 0.61 0.36 0.30 0.25 0.21 
Modjokerto „ „ .................................  0.52 0.31 0.10 0.0G 0.08 0.09 
Kediri ,, ,,  ....................................  0.82 0.53 0.33 0.22 0.24 0.19 
Madoera ,, ,,  ....................................  1.35 1.05 0.76 0.65 0.60 0.55 
Pasoeroean ,, ,,  .................................  0.37 0.27 0.06 0.05 0.04 0.03 
Malang „ ,,......................................  0.88 0.66 0.45 0.33 0.30 0.31 
Probolinggo   .....  ......................................  0.47 0.30 0.10 0.09 0J0 0.06 
Deli Spoorweg Mij............................................  9.7 6.02 4.47 4.12 4.28 4.67 

Totaal .....................................................  130.44 86.27 53.43 46.99 44.50 43.63 

  St a d s t r a m w e g c n  

Bataviasche Verkeers Maatschappij ..................  0.85 0.70 0.39 0.38 0.32 0.33 
Oost-Java St. Mij (Electrische tram in Soerabaja) 0.86 0.73 0.42 0.34 0.31 0.30 

Totaal ....................................................  1.71 1.43 0.81 0.72 0.63 0.63 

Exploitatiekosten in millioen guldens 

 1929 】93I 1933 1934 1935 1936 

   Spoor w e g e r   

Staatsspoorwegen Java .....................................  42.5 37.7 25.6 22.7 21.2 19.97 
„ Sumatra ................................  8.5 6.8 4.7 4.3 4.1 3.8 

Ned. Ind. Spoorweg Mij ...................................  11.8 9.9 G.22 5.2 4.89 4.23 
Sem.-Cheribon St. Mij .......................................  3.00 2.55 1.53 1.33 1.24 0.21 
Semarang -Joana „ „  .....................................  2.56 2.14 1.46 1.31 1.14 1.05 
Serajoedal ,, ,,  ....................................  0.66 0.53 0.31 0.27 0.24 0,23 
Oost-Java ,, „  ........................................ 0.50 0.47 0.31 0.27 0.26 0.21 
Modjokerto ,, ,,  ........................................  0.22 0.18 0.09 0.08 0.08 0.08 
Kediri ,,,, ..........................................  0.36 0.33 0.24 0.21 0J9 0.17 
Madoera „ ,,  ....................................  0.94 0.75 0.54 0.48 0.4 J 0.38 
Pasoeroean „ ,,  ....................................  0.22 0.19 0.06 0.0(> 0.01 0.04 
Malang ,,,, ..........................................  0.41 0.35 0.24 0.22 0J9 0.15 
Probolinggo „ ,, .........................................  0.25 0.22 0.15 0.08 0.08 0.07 
Deli Spoorweg Mij ............................................  4.13 3.76 2.(54 2.37 2.23 2.14 

Totaal ......................................................  76.05 65.87 44.09 38.88 36.29 32.73 

  St a d s t r a. m w e g e n  

Bataviasche Verkeers Maatschappij ...................  0.61 0.50 0.44 0.38 0.27 0.22 
Oost-Java St. Mij. (Electrische tram in Soorabaja) 0.52 0.48 0.37 0.32 0.28 0 26 
 1.13 0.98 0.81 0.70 0.55 0.48 
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Een maatstaf voor het reizigers- en goederen- 
verkeer wordt gevormd door de z.g. "reizigers- 
dichtheid" en ,,goederendichtheid" op bepaalde 
lijngedeelten. Onder “reizigersdichtheid" van een 
bepaald jaar verstaat men het gemiddeld per dag 

en per kilometer vervoerde aantal reizigers. Onder 
“goederendichtheid" van een bepaald jaar verstaat 
men het gemiddeld per dag en per kilometer 
vervoerde aantal tonncn goederen. 

Reizigersdichtheid 

 1929 1931 1933 1934 1935 1936 

 Spoorwegen in Ned.-Indie 

Staatsspoorwegen Java .......................................  1390 1088 790 706 670 679 
,, Sumatra ................................. 471 302 237 292 291 271 

Ned. Ind. Spoorweg Mij ...................................... 960 706 484 391 391 419 
Sem.-Cheribon St. Mij ........................................ 992 629 623 554 511 528 
Semarang-Joana ,, „  .....................................  942 465 414 387 332 332 
Serajoedal „ ..................................... . 668 349 230 190 229 326 
Oost-Java (spoorw.) „ ............................ . L .. 1516 1168 1179 961 802 714 
Modjokerto „  .............................  ... 211 133 87 124 125 127 
Kediri „ .......... 371 289 162 172 165 170 
Madoera „ .................................. 483 370 296 2G7 255 250 
Pasoeroean ,, . . . . 646 398 181 190 205 173 
Malang ,, ..................................  483 309 15G 171 193 203 
Probolinggo „ . . . . . ' / .. 411 441 132 132 147 159 
Deli Spoorweg Mij. „  .................................  791 348 368 321 366 523 

Goedercndichtheid 

 1929 1931 1933 1934 1935 1936 

Staatsspoorwegen Java ." ....................................   457 328 316 299 329 
,, Sumatra .................................   324 227 240 257 273 

Ned. Ind. Spoorweg Mij .....................................   583 410 359 354 358 
Scni.-Chcribon St. Mij ........................................   272 208 177 157 177 
Semarang-Joana “  .................................   1S8 130 114 91 107 
Serajocdal „  .....................................   171 52 71 55 60 
Oost-Java (spoorweg) „  .................................   85 45 39 42 31 
Modjokerto „  .....................................   108 40 27 40 46 
Kediri „  .................................   111 89 49 63 50 
Madoera „  .................................   12G 82 79 72 75 
Pasoeroean „  .................................   111 34 20 10 G 
Malang ,,  .................................   219 182 139 US 173 
Probolinggo ................  ....................................... 

 ...................................  
 129 79 37 46 40 

Deli Spoorweg Mij.  321 285 272 299 341 

Pcrsoneel. Het bedrijf van de spoor- en tram- 
wegen in Nederlandsch-Indie omvat do volgende 
dionstonderdcelen: 1. algoineon beheer en ad- 
ministratio (w.o. magazijnon); 2. weg en werken; 
3. tractie on materieel; 4. beweging en vervoer. 

De leidendc functies worden beklccd door in- 
gcnieurs of andere gegradueerden, terwijl de 
iniddclbare en lagero betrekkingen voor het 
overgroote deel worden vcrvuld door in Ned.- Indio 
aangeworven en opgelcide krachten. Voor de 
laagste functies zooals baanwerkor, re mm er, cnz. 
worden uitsluitend inhccinsche kraohten gobruikt. 

Spoorwegwetgeving. De spoor- cn trainwegen in 
Ned.-Indie zijn onderworpen aan de volgende 
algemeene verordeningen en daarbij bohoorendo 
uitvoeringsvoorschriften: 

1. Algemeone Regolen betreffende don aanleg 
on de exploitatio van spoor- on tramwegen, be- 
stemd voor algemeen verkeor in Ned.-Indie, 

vastgesteld bij Kon. Besl. van 17 Juni 1926 No. 52 
(Ind. Stb. no. 334), gewijzigd by Kon. Bcsl. van 27 
Maart 1927 No. 16 (Ind. Stb. no. 295); 

2. Algemeene Bepalingen Spoor- en Tram- 
wegen (A.B.S.T.), vastgesteld bij ordonnantie van 
11 Mei 1927 (Ind. Stb. no. 258), gewijzigd bij de 
ordonnanties van 31 October 1930 (Ind. Stb. no. 
387), van 9 Mei 1931 (Ind. Stb. no. 168), van 11 
April 1933 (Tncl. Stb. no. 139) en 1 Mei 1937 (Ind. 
Stb. no. 291); 

De A.B.S.T. zijn onderverdeeld in de volgende 
deelon: 1. Spoorwcgen; II. Stadstramwegen; III. 
Landelijke trainwegen； IV. Straf- en slot- 
bepalingen. 

3. Bepalingen Aanleg en Bedrijf Spoorwegen 
(B.A.B.S.), vastgesteld bij ordonnantie van 11 Mei 
1927 (Ind. Stb. no. 529), gewijzigd bij do 
ordonnantie van 31 October 1930 (Ind. Stb. no. 387) 
en 1 Mei 1937 (Ind. Stb. no. 290); 

4. Bepalingen Stadstramwegen (B.S.T.), vast- 
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gesteld bij ordonnantie van 11 Mei 1927 (Ind. Stb. 
no. 260) en gewijzigd bij ordonnantie van 1 Mei 
1937 (Ind. Stb. no. 290); 

5. Bepalingen Landelijke Tramwegen (B.L.T.), 
vastgesteld bij ordonnantie van 11 Mei 1927 (Ind. 
Stb. no. 261), gewijzigd bij do ordonnantie van 31 
October 1930 (Ind. Stb. no. 307) en 1 Mei 1937 
(Ind. Stb. no. 290); 

6. Bepalingen Vervoer Spoorwegen (B.V.S.), 
vastgesteld bij ordonnantie van 11 Mei 1927 (Ind. 
Stb. no. 262), gewijzigd bij ordonnantie van 31 
October 1930 (Ind. Stb. no. 387)； 

7. Spoorwegverordening (S.V.), vastgesteld bij 
regeeringsverordening van 9 Juni 1928 (Ind. Stb. 
no. 200), gewijzigd bij de regeeringsverordenin- 
gen van 24 October 1931 (Ind. Stb. no. 437) en van 
23 Januari 1935 (Ind. Stb. no. 30); 

8. Stadstramwegverordening (S.T.V.), vast-
gesteld bij regeeringsverordening van 9 Juni 1928 
(Ind. Stb. no. 201); 

9. Landelijke Tramwegverordening (L.T.V.), 
vastgesteld bij Regeeringsverordening van 9 Juni 
1928 (Ind. Stb. no. 202); 

10. Concessieaanvraag-verordening (C.A.V.), 
vastgesteld bij Regeeringsverordening van 9 Juni 
1928 (Ind. Stb. no. 203); 

11. Algemeen Seinreglement voor de spoor- 
wegen in Ned-.Indie, vastgesteld by Gouverne- 
mentsbesluit van 8 October 1920 (Ind. Stb. no. 
733), gewijzigd bij Gouvernementsbesluit van 18 
Mei 1922 (Ind. Stb. no. 336); 

12. Regeling van het Spoorwegtoezicht, vast-
gesteld bij Gouvernementsbesluit van 23 December 
1931 (Ind. Stb. no. 516); 

13. Algemeen Kruis:ngsreglement voor de 
spoor- en tramwegen in Ned.-Indie (A.R.K.), 
vastgesteld bij beschfkking van den Directeur van 
Gouvernementsbedrijven van 31 Januari J933no. 
10/T.S.T.； 

14. Algemeene Voorschriften betreffende IJ- 
zeren Bruggen en Pijlers (A.V.B.P. 1932), goed- 
gekeurd bij beschikking van den Directeur van 
Gouvernementsbedrijven van 30 October 1931 no. 
1187/Dir. T.S.T. 

Indexing van de spoorwegen in klassen. Volgens 
de A.B.S.T. (art. 3) worden de spoorwegen on- 

derscheidcn in spoorwegen der eerste klasso 
(maximum treinsnelheid 60 km per uur of hoo- ger) 
en der tweede klasse (maximum treinsnelheid 59 km 
per uur). Bij G. B. van 14 Mei 1935 (Ind. Stb. no. 
173), laatstelijk gewijzigd bij G. B. van 22 Juli 1937 
(Ind. Stb. no. 466) is vastgesteld, tot welke klasse de 
verschillende baanvakken van de spoorwegenin 
Ned.-Indie behooren. De maximum snelheden, 
waarop de treinen op de onderschei- dene 
spoorwegen der tweede klasse mogen rijden, is 
vastgesteld bij G.B. van 14 Mei 1935 (Ind. Stb. no. 
174, laatstelijk gewijzigd bij G.B. van 22 Juli 1937 
(Ind. Stb. no. 466). 

Snelhedcn. De maximum op de spoorwegen der 
eerste klasse toegelaten treinsnelheid be- draagt ten 
minste 60 km per uur, voor die der tweede klasse 59 
km per uur. Op spoorwegen der eerste klasse 
bedraagt de grootste snelheid, waarmede de treinen 
mogen rijden (S.V. art. 73): 

a. voor reizigerstreinen 75 km per uur (met dien 
verstande, dat een grootere snelheid is toegelaten 
voor treinen, bestaande uit materieel, waarvoor de 
Directeur van Verkeer en Water- staat die grootere 
snelheid heeft vastgesteld (de maximum suelheid 
bedraagt voor de hoofdlijnen der Staatsspoor thans 
90 km per uur); 

b. voor gemengde-, goederen- en werktreinen, 
zoomede voor alle treinen, waarin een stoom- 
locomotief, voorzien van een lossen tender, 
achteruit rijdt, 45 km per uur； 

c. voor geduwde en voor niet vooraf aange- 
kondigde treinen 30 km per uur； 

d. voor losse locomotieven 45 km per uur. 
Voor de spoorwegen der tweede klasse mag de 

snelheid niet worden opgevoerd boven: 
45 km per uur voor gemengde-, goederen- en 

werktreinen; 
30 km per uur voor geduwde en voor niet vooraf 

aangekondigde treinen; 
45 km per uur voor losse locomotieven; 
5 km per uur voor geduwde treinen binnen een 

bebouwde kom. 
Een globaal beeld van hot alignemcnt cn de 

gemiddelde behouden snelheid over de spoorver-
bindingen tusschen de hoofdplaatsen op Java vindt 
men in het volgende overzicht. 

Trace Max. 
helling 7oo 

klcinste 
boog in m 

lengte in km 
Rijtijd in 

uren 
gemiddelde 

snelheid 
km/h berglijn vlakte lijn totaal 

Batavia-Cheribon- 
Kroja-Soerabafa... 13.3 300 70 765 853 12 70 
Batavia-Cheribon- 
Semarang .................  10 300 0 732 732 J 3/ 70 
Semarang-Soerabaja. 5 500 0 230 230 4*/a 5J 
Batavia-Bandoeng . 16 150 56 J18 174 23/, 63.5 

Spoorwegtoezichl. Het toezicht op de spoor- en 
tramwegen wordt uitgeoefend door de afdeeling 
Spoorwegtoezicht van het departement van Verkeer 
en Waterstaat, staande onder het Hoofd van het 
Spoorwegtoezicht. Het omvat de con- tr61e op de 
naleving van de desbetroffende wette- lijke 
bepalingen en van de concessievoorwaarden der 
particuliere spoor- en tramwegondernemin- gen. 
Het dagelijksch toezicht wordt uitgeoefend door 
eenige inspecteerende ambtenaren. 

Staats8i)oor- e n tramwegen (S.8.) in N e d.-I n d 
i e. De Staatsspoorwegen vonn- den sedert 1875 een 
afzonderlijken dicnst onder een Inspecteur-
Generaal. Met ingang van 1 Maart 1888 werd deze 
diensttak opgeheven en toogo- voegd aan het 
departement der Burgei'lyko Openbare Werken. Op 
1 Juli 1909 were! do dienst van spoor- en 
tramwegen en het beheer van do Staatsspoor- en 
tramwegen gesteld onder de leading van den 
Hoofdinspecteur dor Spoor- on 
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tramwegdiensten, rcssorteerende onder het de-
partement van Gouvernementsbedrijven. Na 
verschillende achtereenvolgende verandenngen op 
het gebied van inwendige organisatie was de toestand 
op 1 Januari 1937 als volgt. 

De geheele dienst der Staatsspoorwegen, staande 
onder de bevelen van den Hoofdinspec- teur, Hoofd 
der Staatsspoorwegen, ressorteert onder het 
departement van Verkeer en Water- staat te 
Bandoeng. Het hoofdbureau der S.S. is gevestigd te 

Bandoeng en omvat： a. secretariaat; 
b. magazijnsdienst; c. algemeene dienst; d. dienst 
van verkeers- en handelszaken; e. technische dienst. 

Ondervolgend schema geeft een overzicht van de 
organisatie van het hoofdbureau der S.S. op 1 April 
1937. 

De uitvoerende- of lijndienst der Staatsspoor- 
wegen omvat de vijf volgende exploitatiekringen, elk 

gesteld onder een chef van exploitatie： a. wes- 

terlijnen op Java, kantoor te Batavia ； b. ooster- 

lijnen op Java, kantoor te Soerabaja； c. spoor- 
wegenter Su matra's Westkust, kantoor te Padang 

； d. Zuid-Su matraspoorwegen, kantoor te Palem- 
bang; e. Atjehspoorweg, kantoor te Koetaradja. 

Elk dezer exploitatiekringen is onderverdeeld 
H00FDIM5PECTEUR. 

 
uitgedrukt in procenten van de bruto-opbrengst) in een aantal inspecties van weg on werken, van 

tractie en van vervoer, aan het hoofd waarvan staan 
onderscheidenlijk ingenieurs van weg en werken, 
ingenieurs van tractie en inspecteurs van vervoer. 

De personeelsterkte van de Staatsspoorwegen 
bedroeg op 1 Januari 1937: 
hooger personeel ..............................  103 
middelbaar personeel .... 2403 
lager personeel .............................. 26159 

Totaal ................................  28665 personen 

Op ultimo 1936 was de lengte van het net der 
Staatsspoorwegen in Ned.-Indie 4350 km. De 
Staatsspoorlijn op Celebes, loopende van Makasar 
naar Takalar, werd in 1930 opgeheven. Het totaal 
van de aanlegrekening bedroeg op ultimo 1936 rond 
620 millioen gulden. 

De total© bruto-ontvangsten en exploitatie- 
uitgaven (inclusief vernieuwingen) bedroegen: 
Per dag km in guldens Per dag km in guldens 

 Bruto- 
ontvangsten in 

guldens 

P
er

 d
a
g
 k

m
 

in
 g

u
id

o
n

s 

Ecploitatie- 
uitgaven in 

guldens 

P
er

 d
a
g
 k

m
 

in
 g

u
ld

en
s 

1929 82.7 millioen 52.0 53.6 millioen 33,7 
1930 70.4 ,, 44.5 53.3 ,, 33,9 
1931 56.5 „ 35.7 46.4 ,, 29,4 
1932 44.3 ,, 27.9 38.2 ,, 24,1 
1933 34.0 „ 21.4 31.9 ,, 20 
1934 30.3 ,, 19.0 28.7 ,, 18.0 
1935 28.0 „ 17.6 25.3 „ 15.9 
1936 28.0 ,, 17.6 23.8 ,, 14.9 

De exploitatiecoefficient (de exploitatie kosten 

bedroeg in 1936： 逮 
Spoorwegen op Java ...................................  86,96% 

,, in Zuid-Sumatra .............................  74,92% 
,, ter Sumatra'sWestkust . 80,28% 
,, in Atjdh ...........................................  95,06% 

alle lijnen in Ned.-Indie................................ 85,16% 
Staatsspoorwegen op Java. Deze worden onder- 

scheiden in do lijnon bewesten iJogjakarta (wes- 
terlijnen) en die beoosten Soerak&rta (oosterlij- 
nen). 
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Het net van de Staatsspoorwegen op Java om- 
vatte op ultimo 1936: 
spoor两dte 1.067 m (normaalspoor) 
1. hoofdlijnen met 2270km lengte 
2. nevenlynen ,, 580 „ ,, 
Totaal normaalspoor 2850 km 
smalspoor (0.60 m) __79 „ 
Totaal Staatsspoorwegen 2929 km lengte. 

Behalve 79 km locaallyntjcs met een spoor- 
wijdte van 0.60 m, is het gebeele net der S.S. op Java 
met de spoorwijdte 1.067 m aangelegd. Dub- 
belspoor komt voor op de lijngedeelten Soerabaja- 
Wonokromo-Porrong (35 km) en Wonokromo- 
Tarik (30 km) der oosterlijnen en op de lijngedeelten 
Batavia-Tjikampfek (85 km) en Padala- rang-
Bandoeng (18 km) der westerlijnen. Op het baanvak 
Batavia-Tandjoengpriok ligt viervou- dig spoor. 

In de lijnen der Staatsspoorwegen op Java ko- 
men 10 tunnels voor, waarvan de langste 950 m is. 

De centrale werkplaatsen voor den bouw en 
herstelling van het rollend materieel bevinden zich 
te Madioen (uitsluitend voor locomotieven), 
Manggarai (uitsluitend voor rijtuigen en elec- trisch 
materieel) en Soerabaja- Goebeng (uitsluitend voor 
wagens). 

Een gedeelte van het net der Staatsspoorwegen, 
u.l. de lijnen in de gemeente Batavia en de lijn 
Manggarai-Buitenzorg, zijn geelectrificeerd. De 
lengte van het electrische net is 138 km, waarvan 31 
km dubbelspoor. 

De totale kosten voor den aanleg van de spoor- 
wegen op Java hebben tot ultimo 1936 462 mil- ]ioen 
gulden bedragen. 

De ontvangsten in 1936 waren als volgt: 
opbrengst reizigers ...................... / 6.553.000 
opbrengst ijl- en vrachtgoed. . . ”14.648.000 
overige ontvangsten ................... ,, 2.122.000 

Totale ontvangsten . ... f
 23.323.000 

De exploitatie-uitgaven bedroegen in 1936 / 
20.072.000. 

Het materieelpark der Staatsspoorwegen op Java 
bestond op 1 Januari 1937 uit: 563 stoom- 
Jocomotieven, 1874 rijtuigen, 14752 wagens, 13 
electrische locomotieven, 25 motorrijtuigen en 26 
volgrijtuigen. 

Op 1 November 1929 kwam de eendaagsche ,., 
Batavia 「 ,. 

verbmaing tusschen——： ----  --  Socrabaia vice 
Bandoeng 

versa (z.g. eendaagsche expres) tot stand. 
Op 1 November 1936 reden de eerste slaap- 

rijtuigen le en 2e klasse in de z.g. naohtexpres 
tusschen Batavia en Soerabaja vice versa. 

Staatsspoorwegen ter Sumatra's Westkust(S.S.S.) 
Op ultimo 1936 waren in exploitatie totaal 264 km 
enkelspoor met wijdte 1.067 m, waaronder cl i
 Kajoetanam . 
35 km tanaraabaan   ------------- ；~~— naar Paaang- 

Batoetabal 
pandjang/Sawahloento en van Padangpandjang naar 
Pajakoemboeh, alle behoorendo tot de spoorwegen 
der 2de klasse, met maximum snel- heid van 45 km 
per uur. 

Vervoer. In het jaar 1936 werden over de S.S.S. 
vervoerd 2502000 personen en 624000 tonnen 
goederen. Reizigersdichtheid in 1936 was 441, 
goederendichtheid 625, verkeersdichtheid (aantal as 
km) 
aanta】 dag km 

De totale kosten voor den nan leg en uitbrei- 
ding van de S.S.S. hebben tot ultimo 1936 be- 
dragen 36,2 millioen gulden. 

De ontvangsten in 1936 waren als volgt: 
opbrengst reizigersvervoer . . . / 229.000 
opbrengst ijl- en vrachtgoedvervoer ,, 1.114.000 
and ere ontvangsten ........................ ,, 83.000 

Totaal ....................................... / 1.496.000 
De exploitatie-uitgaven bedroegen in 1936 

/ 1.201.000. Het materieelpark der S.S.S. bestond 
op 1 Januari 1937 uit 59 locomotieven, 136 rij- 
tuigen en 1041 wagens. 

Staatsspoorwegen in Zuid-Sumatra (Z.S.S.). Op 
ultimo 1936 waren in exploitatie totaal 648 km 
enkelspoor met wijdte 1.067 m, behoorende tot de 
spoorwegen der tweede klasse. De maximum snel- 
heid is 59 km per uur. 

In het jaar 1936 werden over de Z.S.S. ver- 
voerd 1245000 personen en 480000 tonnen goe- 
deren. 

Reizigersdichtheid in 1936 197, goederendicht- 
heid 301 en verkeersdichtheid 230. 

Do totale kosten voor den aanleg en de uit- 
breiding van de spoorwegen in Zuid-Sumatra 
hebben tot ultimo 1936 bedragen 96.9 millioen 
gulden. 

De ontvangsten waren in 193G als volgt: 
opbrengst reizigersvervoer . . . / 511.000 
opbrengst vraclrt- en ijlgoedvervoer / 1.495.000 
andere ontvangsten ............................. „ 184.000 

Totaal .......................................... / 2.190.000 
De exploitatie-kosten bedroegen in 1936 

/ 1.642.000. 
Het materieelpark der Z.S.S. bestond op ultimo 

1936 uit 57 locomotieven, 142 rijtuigen on 1214 
wagens. 

Staatsspoorwegen in Atjeh (A.S.S.). Op ultimo 
1936 waren in exploitatie totaal 512 kin enkel- 
spoor met wijdto van 0.75 m, behoorende tot de 
spoorwegen der tweede klasse. Do maximum 
snelheid is 30 km per uur. 

In 1936 werden over den Atjdhspoorweg ver- 
voerd 3021000 personen en 1277000 tonnen goo- 
deren. In 1936 was de reizigersdichtheid 279, de 
goederendichtheid 57. De totale kosten voor aan- 
leg en uitbreiding van den Atjdhspoorweg heb- 
ben tot ultimo 1935 bedragen 25,2 miJlioen gul- 
den. De ontvangsten in 1936 waren: opbrengst 
reizigersvervoer ..................................... / 365.000 
opbrengst vracht- en ijlgoederenver- 

vocr ................................................... „ 489.000 
andere ontvangsten ............................  ....  GJ .000 

Totaal ............................................. / 915.000 
De oxploitatie-kosten bedroegen in 1936 / 

870.000. 
Het materieelpark van den Atjdhspoorweg be-

stond op ultimo 1936 uit 37 locomotieven, 167 
rijtuigen en 1039 wagens. 

Spoorwegen der Ned.-Indische Spoor- we g 
Maatsc happy (N.I.S.). 

I. Lijn Semarang- Vomlerdanden. In de periode 
1894—193G is in den vorm van jaarlijksch winst- 
aandeel van den spoorweg Semarang-Vorsten- 
landen (S/V) door de N.I.S. aan den Staat dor 
Nederlanden uitgekeerd een bedrag van rond 15 
millioen gulden. 
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Op I Januari 1937 waren in exploitatie： 

Spoorweg 
Spoor-

wijdte in 
m 

Lengte 
in km 

Semarang-Vorstenlanden .. 1.435  
J ogj akarta- Brossot ..............  1.435  Jogjakarta-Willem I .... 1.067  Goendih-Soerabaja ...............  1.067  Soera karta- Bojolali .... 1.067  Semarang-Gambringan ... 1.067  

Totaal ...........................   863 

Smalspoorverbinding Soerakarta-Jogjakarta (ten 
behoeve S.S.) 60 km. 

Vrije verbinding Soerakarta-Jogjakarla： Ter 
wegneming van de bezwaren, welke door den dienst 
der S.S. werden ondervonden doordat de schakel 
JogJakarta -Soerakarta in de verbinding van West- 
met Oost-Java in handen der N.I.S. was, were! 
omstreeks 1911 overwogen op welke wijze een 
tweede verbinding met een wijdte van 1.067 m ten 
behoeve van de Staatsspoor tot stand zou kunnen 
komen. Na langdurige onder- handelingen tusschen 
het Gouvernement en de Nederlandsch-Indische 
Spoorweg Maatschappij kwam de „Overeenkomst, 
regclende den aanleg eencr door de Nedcrlandsch-
Indische Spoorweg Maatschappij te bouwen 
vrijliggende spoorverbinding met een spoorwijdte 
van 1.067 m van Soerakarta naar Jogjakarta en de 
verhuur dier verbinding aan het Gouvernemenf, tot 
stand. De onderteekening gesebiedde door den 
Directeur van Gouverncmentsbedrijven op 1 Juli 
1925 en door het Comite van Bestuur der N.I.S. op 
19 Juni 1925. De bouw van de z.g. vrije verbinding 
tuKschen Soerakarta en Jogjakarta door de N.I.S. 
we rd op I Januari 1926 aangevangen. Op 1 Mei 
1929 kwam de nieuwe lijn in exploitatie. De to- talc 
bouw- cn uitbreidingskosten hebben tot ultimo 1936 
/ 5.202.851 bedragen. Volgens deze overeenkomst 
betaalt het Gouvernement jaarlijks aan de N. I.S. 
voor het vrije gebniik vun deze lyn ecn huur, 
berckend volgens ecn vastgesteld percentage van 
het bedrag van het gezamenlijk saldo der bouw- en 
uitbreidingsrekeningen en een in gemeen overlcg, 
tusschen S.S. en N.I.S. en, bij gehreko van 
overccnstemming tusschen dezo, door 
scheidslieden vast te stellen som ter vergoe- ding 
van de kosten van onderhoud, herstelling, 
vernieuwing en bedicning van de verbinding. 

De opbrengst van het tx-ansitverkeer komt ge- 
hcel ten bate van de S.S., die cchter ten laste dier 
opbrengst cen jaarlijksche royalty uitkeert voor de 
ontstanc winstderving op basis van / 0.50 per 
roiziger, / 1. 10 per 100 kg bagage of bestclgoed en 
/ 0.05 per 50 kg gewicht ijl- of vrachtgoed, tot een 
minimum van / 250.000. 

De overccnkomst eindigt bij overgang van den 
cigendom van den spoorweg Semarang-Vorstcn- 
landen aan het Gouvernement dan wel bij het 
vervallen van de concessie. 

II. Overige lynen. Behalvo den spoorweg Se-
marang-Vorstenlandcn, heeft de N.I.S. nog in 
exploitatie de z.g. stoomtramlijnen (thans spoor- 
wegen der 2e klasse) zooals boven vermekl. 

Bij G. B. van 28 October 1913 no. 13 werden do 
oorspronkelijke vergunningen ingetrokken en 
vervangen door de nieuwe concessievoorwaarden 

voor den aanleg cn de exploitatie van de hooger- 
genoemde stoomtramwegen (bijblad 7931 en 
10440). De concessie dezer spoorwegen eindigt op 
31 December 1971. 

De opperste Iciding over de N.I.S. berust by 
den Raad van Bcheer, gevestigd to 's-Graven- 
hage. De Indiscbe dienstleiding berust bij het 
Comit6 van Bestuur, bestaande uit een voorzitter 
en vier leden (de dienstvakboofden) te Semarang, 
waar het hoofdbureau der maatschappij in Indie 
gevestigd is. 

De kosten van aanleg en uitbreiding bedroegen 
tot ultimo 1936: 
lijn S/V ............................................. /
 ......................................... 33.844.000 
overige spoorwegen ......................... ,,
 ......................................... 60.988.000 

De centrale werkplaatsen der N.I.S. voor het 
onderhoud en de herstelling van het rollend ma- 
te rieel zyn gevestigd te Jogjakarta en Tjepoe. 

Het inaterieelpark der N.I.S. bestond op 1 Ja 
nuari 1937 uit: 
locomotieven breedspoor ........................  64 

,, normaalspoor . . . . 102 
166 

rijtuigen breedspoor ...............................  99 
,, smalspoor ...................................... 234 

333 
bagagerijtuigen breeclspoor .... 29 

,, smalspoor ................................  51 
80 

wagens breedspoor .............................. 1750 
,, smalspoor .................................... 1807 

3557 

Lengte der gezamenlyke lijnen der N.I.S. 863 
km. 

Op ultimo 1936 waren by de maatschappij in 
dienst: 
hoogere ambtenaren .......................... 34 
middelbare ambtenaren .... 274 
beambten en werklieden .... 3557 

Totaal .................................  3865 personen 
S e m a r a n g-C h e r i bon Stoomtram 

Maatschappij (S.C.S.). Tezamen met de 
Semarang-Jonna, do Oost-Java on de Serajoedal 
Stoomtram Mnatschappijen, staat de Semarang- 
Cheribon Stoomtram Maatschappij onder 6en 
directie, gevestigd te 's Gravenhage. Het kan- 
toor van den hoofdvertegenwoordiger dezer 
vier z.g. "Zustcrinaatschappjjen" is gevestigd te 
Semarang. 

In exploitatie zijn de baanvakken： spoorweg 
le klasse Semarang-Cheribon, (maximum snel- 
heid 75 km per uur) en cenige gedeelten met 
spoorwegen tweede klasse (maximum snelheid 
30 km per uur), met een totale lengte voor het 
geheolo net der S.C.S. van gerond 386 km. 

Het rollend materieel der S.C.S. bestond op 
ultimo 1936 uit 85 locomotieven, 150 rijtuigen, 
39 bagagewagens en 1377 goederon- en andere 
wagons. 

Op ultimo 1936 waren bij de S.C.S. in dienst 
1478 personon. 

S o m a r a ii g-J o a n a Sto omtram M a at- 
s c h a p p y. (S.J.S.). Op ultimo 1936 waren de 
volgendo spoorlijnen der Semarang-J oana 
Stoomtram Maatschappij in exploitatie: 
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A. Stadslijnen in de gemeente Semarang 
(maximum snelheid 30 km per uur) tot een ge- 
zamenlijke lengte van 10.8 km. 

Deze stadslijnen zijn in 1922 het eigendom van 
de stadsgemeente Semarang geworden. Ingevolge 
overeenkomst tusschen deze gemeente en de S.J.S. 
geschiedt de exploitatie door de S.J.S. 

B. Buitenlijnen (maximum snelheid 30 en 45 
km per uur) tot een gezamenlijko lengte van 408.7 
km. 

Het totale net der S.J.S., inclusief haven- en 
pakhuissporen, is 431 km lang. 
De reizigersdichtheid was 6234. 

Op ultimo 1936 waxen in dienst bij de S.J.S. 1687 
personen. 

Het rollend materieel der S.J.S. bestond op ultimo 
1936 uit 77 locomotieven, 1G5 rijtuigen en 1027 
wagens. 

Tengevolge van de economische crisis geraakte 
de maatschappy in financieele moeil日kheden. Ge- 
bruik makend van de speciaal voor de spoor- wegen 
tot stand gebrachte aanvuHing van de Indische 
Faillissementsverordening (Ind. Stb. 1933 no. 64) 
vroeg de maatschappij in November 1933 aan den 
Raad van Justitie te Semarang surseance van 
betaling aan. Bij vonnis van 15 December 1933 
werd de gevraagde surseance van betaling met 
ingang van 15 December 1933 verleend. In ] 935 en 
1936 werd de surseance van betaling telkens 
verlengd, laatstelijk tot 15 Juni 1938. 

0 o s t-J a va Stoomtram M a a t s c h a p- p ij 
(O.J.S.). Bij G.B. van 1 Augustus 1931 no. 8 
(bijblad 12620), gewijzigd bij G.B. van 18 Mei 1935 
no. 19 (bijbladl 3741), werden vast- gesteld de 
nieuwe voorwaarden, waaronderaan de Oost-Java 
Stoomtram Maatschappij vergunning werd verleend 
tot den aanleg en de exploitatie van een spoorweg, 
loopende van de Oedjoeng ter hoofdplaats 
Soerabaja, langs den Stadstuin, over het land Dermo 
langs Wonokromo en Sepandjang naar Krian en van 
den Grisseeschen weg naar Tandjoengperak ter 
hoofdplaats Soerabaja. 

De electrische lijnen te Soerabaja werden in 
1923 en 1924 voor het verkeer geopend. Bij G.B. 
van 19 December 1935 no. 18 werden, ingaande I 
Januari 1936, alle rechten, bevoegdheden en 
verplichtingen, voortvloeiende uit de concessie voor 
de electrische lijnen van )915 (bijblad 840G) 
overgedragen op de stadsgemeente Soerabaja. 

De O.J.S. exploiteert de volgende lijnen： 
A. Spoorweg Soerabaja-Krian (maximum snel-

heid 30 km per uur) uitsluitend bestemd voor het 
vervoer van personen en met een lengte van 37.6 
km. 

B. Spoorweg Modjokerto-Ngoro-Dinojo (ma-
ximum snelheid 30 km per uur) met een lengte van 
81.9 km. 

C. Electrische lijnen te. Soerabaja (maximum 
snelheid 40 km per uur) met een lengte van 18 km. 

Het rollend materieel der electrische lijnen be- 
staat uit 36 motorrijtuigen, 46 aanhangrijtuigen en 8 
marktwagene. 

Bij de O.J.S. waren op ultimo 1936 in dienst 548 
personen. 

Tengevolge van de economische crisis geraakte 
de O.J.S. in 1933 in financieele moeilijk- heden. Zij 
verzocht, gebruik makende van de speciaal voor de 
spoor- en tramwegen in 1933 tot stand gekomen 
aanvuHing van de Indische Fail- 

Overzicht van het vervoer in 1936. 
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lissementsverordening (Ind. Stb. 1933 no. 64), in 
Augustus 1933 aan den Raad van Justitie te 
Semarang surseance van betaling aan, welke ver-
leend werd voor den tijd van I1/, jaar en in 1935 en 
1936 telkens met P/2 jaar verlengd is, laatstelijk tot 1 
Maart 1938. 

In 1936 heeft de stadsgemeenteraad van Soera-
baja een commissie ingesteld om het gemeente- 
bestuur in den ruimst inogelijken zin van ad vics te 
dienen omtrent de vraag of behoud van een stadstram 
uit een verkeersoogpunt in het belang van de 
stadsgemeente Soerabaja is. 

Deze commissie heeft haar taak nog niet vol- bra 
ch t. 

8 er a j oedal 8 toomtram M a a ts c h a p- p ij 
(S.D.S.). In exploitatie zijn 125.7 km. 

Op ultimo 1936 waren bij de S.D.S. in dienst 332 
personen. 

K c d i r i Stoomtram M a a t s c h a p ij (K.S.M.). 
Op ultimo 193G waren in exploitatie J20.8 km. 
Maximum snelheid 30 kin per uur. 

Malang Stoomtram M a a t s c h a p p ij (M.S.). 
De verschillende lijngedcelton werden 
achtereenvolgens in de jaren 1899 t/m 1908 in 
exploitatie gcbracht. 

Op ultimo 1936 waren in exploitatie 8d,!) km. De 
maximum treinsnelheid beilraagt 30 km per uur. 

Pasooroean Stoomtram M a a t s c h a p j) ij 
(Pas.S.M.). Het net was in 1909 over do geheclo 
lengte (44 km) in exploitatie. Op ultimo 1936 waren 
nog slechts 27 km inexploitatie. JJc maximum 
treinsnelheid is 30 km per uur 

Pro b ol i n gg o S to o m tram Maatschap- p ij 
(Prob.S.M.). Op ultimo 1936 waren 44 km lijn in 
exploitatie. De maximum treinsnelheid be- draagt 30 
km per uur. 

Modjokerto Stoomtram M a a t s c h a p- p ij 
(M.S.M.). In exploitatie waren op ultimo 1936 77,6 
km baanvakken. De maximum treinsnelheid 
bedraagt 30 km per uur. 

M a d o e r a Stoomtram Al a a t s c h a p- p ij (M 
a d. S. M.). Van de lijn Kamal-Kwan jar werd de 
exploitatie van het lijngedeelte 7'anuh- m6rah-
Kwanjar met ingang van I Juni 1936 gestaakt. 

De maximum treinsnelheid is 40 km per uur. 
De maatschappij exploiteert mode twee zee- 

verbindingen： van Kamal naar Soerabaja en van 
Kalianget naar Panaroekan. Het drijvend materieel 
der maatsdiappij bestond op ultimo 193G it 1 
Btoomschip, 8 motorsebepen, 4 prauwen en 2 
sampans. 

Van alle goederen, met den Madoeraspoorweg 
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vervoerd, neemt het zout van de Gouvernements 
zoutlanden de voornaamstc plants in. In 1936 
werden op contract vervoerd 20000 ton loszout van 
Pamekasan naar Kalianget en 27000 ton briketzout 
van Krampon naar Soerabaja. Door den dienst der 
Zout- en Opiumregie werd in 193G een voorstel tot 
reorganisatie van het zoutwin- ningsbedrijf op 
Madoera voorgesteld, waarbij de winningsplaats 
Pamakasan zou worden opge- heven, zoodat dit 
zoutvervoer aan de Madoera St. Mij zou ontvallen. 
Verder lag het in de be- doeling het vervoer van 
briketzout van Krampon naar Soerabaja per Oost-
Java Zeetransport te doen geschieden. Daar het 
bedrijf der Madoera St. Mij bij invoering van de 
bovenbedoelde reorganisatie in haar bestaan zou 
worden aange- tast, werd bij G.B. van 6 Augustus 
1936 no. 16 ingesteld de ,,Co】nmissie tot 
onderzoek van het Madoeraverkecrsvraagstuk", 
welke tot taak had na te gaan en der Regeering te 
berichten: 

a. of door de wijzigingcn in het zoutvervoer, 
welke het gevolg zullen zijn van de voorgenomen 
reorganisatie van het Zoutwinningsbcdrijf, de 
financieele positic der Madoera Stoomtram Maat- 
schappij in die mate ongunstig zal worden bein- 
vloed, dat zij tot inkrimping dan wel tot geheele of 
gedeeltelijkc staking van haar bedrijf zal moe- ten 
overgaan ； 

b. indien de vraag sub a bevestigend mocht 
worden beantwoord, of dan het economisch belang 
van Madoera vordert, dat op eenigerlei wijze uit- 
gaven ten laste van de Landsbegrooting worden 
gedaan met het clod het voortbestaan der Macloe- ra 
Stoomtram Alaatschappij, al dan niet in den 
bestaanden vorm, to verzekeren, dan wel; 

c. of het economisch belang van Madoera wel- 
licht be ter wordt gediend door het in het leven 
roepen van a nd ere verkcersmogclijkheden en zoo 
ja, van welke. 

Ji a t a v i a s c h e Verkeors M a a t s c h a p- JJ 
ij (B. V.M.). Gevcstigd te Batavia. Deze Vcr- 
kcersMaatschapfjij exploitcert de electrische tram- 
wegen in <!«■ Htadsgemcentc Batavia. Zij is ont- 
staan uit ccn funic van de in 1881 opgerichte 
Nederlandsch-Iudische trainweg Maatschappij en 
de in 1897 opgerichte Bntaviasche Electrische Tram 
Maatschappij, welko combinatie in Bamen- 
werking met het Gouvernement van Neder- 
landsch-Indie en <ic stadsgemccnte Batavia do 
B.V.M. hceft opgericht op 31 Juli 1930. De ge- 
meente Batavia is financii-cl in het bedrijf dor B. 
V.M. geinteresseerd door de z.g. garantie-over- 
eenkomst van 9 April 1931. 

Hot net van do electrische stadslijnen der B.V.M. 
(maximum snelheid 40 km per uur) is in totaal ]&ng 
35,3 km. 

In het jaar 1936 werden vorvoord in do le klas- 
se 869000 reizigers, in de 3c klasso 4952000 reizi- 
gers, zijndc in totaal 5821000 roizigers tegen 
4092000 in 1935. 

In 1936 bedroeg de verkeersdichtheid 
(askilometers ) OAO , .. , 

— --  --------  898 en do reizigorsaichtheia 
(dagkilometers) 
(reizigerskilometers) 

(dagkilometers) 
De personeelsterktc was in 1936: 258 ambte- 

naren, beainbten, werkliedcn, enz. 
Ingevolge de statuten hebben in den Raad van 

Commissarissen, bestaando uit 6 personen, 3 ver- 
tegenwoordigers van de stadsgemeento Batavia 

zitting. Bovendien heeft een regeeringsgemach- 
tigcle, waarvoor het Hoofd van de afdeeling 
Spoorwegtoezicht van het departement van Ver- 
keer en Watcrstaat is aangewezen, dezelfde be- 
voegdheden als de commissarisaen. 

Deli Spoorweg Maatschappy (D.S.M.). Thans 
zijn alle spoorwegen van de D.S.M. onder- worpen 
aan de concessievoorwaarden, vastgesteld bij 
artikel 3 van het G.B. van 26 October 1917 no. 56 
(bijblad 9028, 11214 en 11782). 

De spoorwydte bedraagt 1.067 m. Op I Sep-
tember 1937 waren 553 km lijn in exploitatie, 
waarvan: 

A. Spoorwegen der lo klasse (maximum snel-
heid 75 km per uur), 197,3 km. 

B. Spoorwegen der 2e klasse, met een lengte 
van 356 km. 

Kunstwerkcn. Over den zeearm, waarin de De- 
lirivier uitmondt, is een brug van 60 m geslagen, 
welke voor dubbcl spoor is ingericht. De onder- 
grond is zeer slap cn bestaat tot op groote diepte uit 
eenzelfde soort slappe, grijze klei. De toege- paste 
palen van gewapend beton staan op kleef. Hun 
lengte bedraagt rond 25 m. De doorsnede is 38/38, 
waarbij de doorsnede tot over 4 m van de punt af 
verkleind is. Om de palen hecn is een ijzeren 
damwand geslagen, teneinde een kuip te vormcn, 
welke als zoodanig aan de krachten weer- stand kan 
bieden. Ten cinde de gronddruk op deze kuip zoo 
veel mogclijk weg te nemen, werden ter 
weerszijden der 60 m bruggen aanbruggen ge 
maakt, waardoor de grond tot over rond 2o m aan 
weerszijden van het kunstwerk kon worden weg- 
gegraven. Daar, waar de aanbruggen op de aarde- 
baan aansluiten, is een „zwevend'' landhoofd ge- 
maakt, dat op den opgohoogden grond rust. De 
aanbruggen zijn proficl yzeren bruggen. De 60 m 
brug is van het mode) S.S. 

Aan de oevers van de Soengai Asahau bevindt 
zich steeds aan de eene zijde goede fundeerings- 
grond, terwijl aan de andere zijde slappe grond 
voorkomt. Bij de 77l/2 m brug over genoemde rivier 
werd daarom het eene landhoofd ondf- heid, terwijl 
aan do andere zijde eew puttenfun- deering werd 
gemaakt. In verband met de groot- to van de putten 
werden deze in tweeen verdeeld. Beide putten 
werdon onafhankclijk van elkaar op diepto 
gezonken en werden vervolgens aan de bovenzijdo 
met elkaar door cen plaat van gewapend beton 
verbondpn. 

Tradie en materieel. Op ultimo 1930 was het 
rollend materieel dor D.S.M. als volgt samenge- 
steld: 61 locomotioven, 10 inotorrijtuigen, 1 
stooinrijtuig (Sentinel waggon), 176 rijtuigen, 54 
bagagcrijtuigcn, 1451 goederenwagens, 228 
tankwagens, 7 hulpwagens, 23 veewagens. 

De maatschappij betrekt hot brandhout, dat voor 
het stoken van locomotieven gebruikt wordt, uit de 
eigen houtaankap Perlanaan. 

Literatuur. A. W. E. Weyorman, Geschiedkun- 
dig overzicht van de tot standkoming der aan spoor- 
en tramwegmaatschappijen in Neder- landsch-Indio 
verleende concessievoorwaarden en der op grond 
van die concessievoorwaarden gesloten 
overeenkomsten (Algemeone Mededee- lingcn S.S. 
no. 11, 1916); W. Koch, De ver- kcers- en in hot 
bijzonder do spoorwegtoestanden in en om Batavia 
(Mcdedcelingen S.S. 2e afdee- ling no. 4, 1917); 
Rapport dor Commissie tot onderzoek der spoor- on 
tramwegtoestanden in en om Seinarang, ingesteld 
bij Gouvernementsbe- 
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sluit van 26 October 1918 no. 6S, Weltevreden 
1915; lr. W. F. Staargaard, Een zelfstandig 
Staatsspoorbedrijf in Nederlandsch-Indie, Ban-
doeng 1929; Mr. J. van Nus, De Staatsspoorwe- gen 
in Nederlandsch-Indie gcdurende de crisis- jaren 
1930 t/m 1934 (Overdruk uit „Koloniale Studienn), 
Weltevreden 1935;; Rapport uitge- bracht door de 
commissie, welke bij besluit van 

den raad der stadsgemeente Batavia dd. 6 Mei 1935 
no. 355/G.R. is ingesteld om advies uit te brengen 
betreffendo de Weltevreden 
1935 ； A. W. E. Weyerman, Geschiedkundig over- 
zicht van de toepnssing der concessie-voorwaar- 
den van de Nederlandscb-Indische Spoorweg 
Maatschappij, loopende van 1 Januari 1917 t/m 1 
Januari 1935, 's-Gravenhagc 1935. 

Statistische gegeven^ van de parliculiere spoor- en tramwegen in N.-I. over het jaar 1936. 
A. Aanleg, materieel en brandstofverbruik. 
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Semarang-Vorstenlanden 1.435 205 33.5, 41, 
38, 26,5 

33.844 165.000 60  128 1746    

J ogjakarta - Brosot ... 1.435 56 33.5, 35.5 3.150 56.250 4  — 4    
    33.7          Jogjakarta-Willem I .. 1.067  25.7, 27.8 8.281 74.G00 29  85 325  82440  Goendih-Soerabaja.... 1.067   25.7 33.475 95.100 51  144 1067    Solo-Bojolali ...................  1.067   27.8 7.436 94.100 8  27 279    Semarang-Gambringan . 1.067  38.4, 25.7 8.653 144.200 14  29 136    Semarang-Cheribon Stm. 1.067  25.7, 33.4 40.217 103.G5

0 
85  139 1407  24G8

6  Semarang-Joana Stm... 1.0G

7  20.8, 25.7 24.462 57.558 77  129 1097  31069  Serajoedal Stoomtr. Mij.. 1.067   25.7 8.601 69.000 22  43 245 123 5788  Oost-Java Stm. spoorw.. 1.067  20.8, 25.7 5.954 72.600 23  54 102  G132  Id. Electr. bedr ...............  1.067   32.4 6.871 381.200'36  26 8   1840205 
Kediri Stoomtr. Mij... 1.067  20.1, 25.7 3.781 31.200 28  34 202  8239  Malang Stoomtr. My... 1.067   25.7 5.613 66.000 24  33 254  9300  Pasoeroean Stoomtr. Mij. 1.067  16.6, 20.8 1.595 34.700 13  30 138 452 ]16  Probolinggo Stm ............  1.067  16.6, 20.8 2.352 53.500 II  25 123 272 454  Modjokerto Stoomtr. Mij. 1.067   20.8 3.286 42.100 16  24 155    Madoera Stoomtr. Mij... 1.067   20.0 8.730 30.100 33  43 324 G5IJ   Deli Spoorweg Mij.... 1.0G

7   25.7 60.148 111.200 61  241 ]709  46748  Bataviasche Ver. Mij... 1.188  32, 38 3.553 127.000 64 ) 52 29   1955000 

i) motorrijtuigen. 

? BURGERLIJKE LUCHTVAART. (Aanv. DI. 
II en DI. VI of suppl. a fl. biz. 575). De burger- lijke 
luchtvaart in Indie kwam in een nieuwe phase, toen 
in 1927 de heeren Dr. C. J. K. van Aalst, president 
der Ned. Handel Maatschappij, en E. Enthoven, 
gedelegeerde commissaris der Deli Maatschappij, het 
initiatief namen tot stichting vau een zelfstandig 
luchtverkeer in Ned.-Indie waarby zij den steun van 
vrijwel a lie groote Indische maatschappijen 
verkregen. De eigenlijke initiatiefnemer was de heer 
Ent- hoven geweest. Op 25 April 1927 had deze zich 
tot den Minister van Kolonien, Dr. J. C. Ko- 
ningsberger, gewend met de vraag op welke wijze 
van particuliere zijde iets zou kunnen worden gedaan 
(het was nog in de dagen van voorspoed en bloei) om 
de algemeene, en tegelijk de internationale positie 
van Indie te verstevigen. Men wenschte door een 
daad van eenige be- teekenis iets te scheppen, dat 
langs anderen weg, of onder den gewonen gang van 
zaken, niet zoo spoedig tot stand zou komen. De heer 
Enthoven verzekerde zich de medewerking van den 
heer Van Aalst en een maand na het zooeven 
genoem- 

de onderhoud kon den Minister van Koloniiin 
worden medegedecld, dat een bedrag van 5 niil- 
lioen gulden ter beschikking was gesteJd i) om in 
Indio een burgerluchtvaart te scheppen. 

】)Bit kapitaal was toegezegd door: Admin, 
kant. Unitas; Bat. Petroleum Mij.； Birnie*8 
Expl. Mij.; Bogokidoel； Cult. Mij. Genipol- 
krep; Cult. Mij. Tangoenan； Cult. Mij. der Vor- 
stenlanden ； DeH-Batavia Mij.; Exp]. Mij. 
Davo; H. P. Gelderman; Gem. Mijnb. Biliton; 
Handelsver. "Amsterdam"; Van Hcek & Co.; 
G. J. van Heek & Zn. ； Javasche Cult. Mij.; 
Koloniale Bank; K.L.M.; Kon. Paketv. Mij.; 
Kon. Stoomwevcrij Nijverdal; Kon. Wecfg. fabr. 
v/h C. T. Stork & Co.; Landb. Mij. Oud- Djember
； Mach. fabr. Gebr. Stork; Mij. t. Expl. 
d. Ver. Majanglanden; Ned. Handel Mij.; H. 
Nieuwenhuis; Rotterdainsche Lloyd; Rubb. Cult. 
Mij. Amsterdam; Rubb. Mij. Kendeng Lemboe; 
Senembah Mij.; Stoornv. Mij. „Neder- landn; 
Ver. Klatensche Cult. Mij.; Zeehaven en Kolenst. 
Sabang. 
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Nadat samenwerking was tot stand gebracht met 
de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij en 
overeenstemming was verkregen omtrent de tech- 
nische inrichting, de statuten der op te richten 
maatschappij en de grondslagen van financiering en 
exploitatie, vertrokken in Augustus 1927 de heeren 
Mr. D. A. Delprat en A. Plesman naar Indie, om de 
noodige onderhandelingen te voeren. Binnen 
betrekkelijk korten tijd werd de volgende basis 
gevonden voor een overeenkomst tusschen het Land 
en de op te richten maatschappij: 

a. De maatschappij verplicht zich van 1 Sep-
tember 1928 af de trajecten Batavia-Bandoeng v.v. 
en Batavia—Semarang-Sderabaja v.v. dage- lijks 
met landvliegtuigen en van 1 Januari 1929 af het 
traject Batavia-Singapore-Medan v.v. eens per week 
te vliegen met watervliegtuigen ； 

b. de maatschappi] is bevoegd tot de uitoefe- 
ning van andere verrichtingen tot het lucht- 
vaartbedrijf behoorende, welke niet vallen onder de 
verplichte verkeersdiensten, zooals het taxi- bedrijf, 
plezier-, toeristen- en propagandavluch- ten, 
luchtfotografie en terreinopname; 

c. de Regeering behoudt zich het recht voor, na 
overleg met de maatschappij, ingestelde diensten te 
doen uitbreiden of inkrimpen, dan wel nieuwe 
luchtverbindingen door de maatschappij in ex- 
ploitatie te doen nemen, nadat de voorwaarden, 
waarop de exploitatie zal geschieden, in overeen-
stemming met de maatschappij nadcr zijn vast- 
gesteld; 

d. de dienstregelingen, de maximum-tarieven 
voor het vervoer van passagiers en goederen be- 
hoeven de goedkeuring van de Regeering ； 

e. overeenkomsten met andere luchtvaart- 
maatschappijen vereischen de goedkeuring van de 
Regeering； 

/. alle overeenkomsten — niet zijnde arbeids- 
overeenkomsten —, welker onderwerp gedurende 
den duur der overeenkomst in totaal een waarde van 
/ ] 0.000 of meer beloopt, of waarvan de gel- 
digheidsduur langer dan een jaar kan bedragen, 
behoeven de goedkeuring van de Regeering； 

g. voor de benoeming van de directeuren en den 
vertegenwoordiger is de goedkeuring van de 
Regeering vereischt; 

h. de Regeering stelt de noodige luchtvaartter- 
reinen met de daarbij behoorendc gebouwen en 
andere onroerende goederen, noodig voor de ex-
ploitatie van de verplichte luchtlijnen, op over- een 
te komen voorwaarden tot gebruik of inede- gebruik 
ter beschikking van de maatschappij en houdt deze 
in bedrijfswaardigen staat. (Aan de maatschappij 
wordt een percentage van de bouw- kosten a Is huur 
van de gebouwen en hangars in rekening gebracht, 
terwijl voor het gebruik van de terreinen 
landingsgelden verschuldigd zijn); 

i. de financieele regeling is zoodanig, dat de 
maatschappij een vast bed rag aan subsidio ge- niet, 
doch van de eventueel te behalen winsten 9h 
gedeelte aan het Gouvernement afstaat. Bij een 
volledige exploitatie van de onder a genoem- de 
diensten bedraagt de subsidie / 1.000.000 per jaar; 

j. de jaarlijksche balans en winst- en verliesre- 
kening vereischen de goedkeuring van den Gou- 
verneur-Generaal; 

k. de maatschappij is gehouden in Neder- 
landsch-Indie volledige administratie van haar 
bedrijfte houden en zal steeds aan door of namens 
den directeur van Gouvemementsbedrijven aan， 

gewezen personen, op hun verzoek, inzage verlee- 
nen van haar boeken en alle inlichtingen geven 
zoowel wat do exploitatie, als wat do administra- tie 
betreft; 

l. do overeenkomst is aangegaan voor ruim 5 
jaar tot ultimo 1933; 

m. wanneer de Regeering de voortzetting van de 
luchtverkeersdicnsten na afloop van deze over-
eenkomst in het algemeen belang noodig acht, zal de 
maatschappij, voor zoover de diensten alsdan niet als 
Landsbedrijf zullen worden uitgeoefend, den 
voorrang hebben boven anderen ； 

n. mocht na afloop van de overeenkomst deze 
niet worden verlengd of vernieuwd, dan neemt het 
Land de bezittingen van de maatschappij tegen 
boekwaarde over. Op de wijze van boeking van deze 
bezittingen houdt de Regeering geregeld toezicht; 

o. ingeval van algemeenc rampen en voor spe- 
ciale diensten heeft de Regeering het recht, on- 
verminderd bevoegdheden, voortspruitend uit 
wettelijke voorschriften, naar kcuzc 6en of mecr 
vliegtuigen van de maatschappij, welke voor het 
luchtvaartbedrijf worden gebezigd, met het voor de 
bediening daarvan vereischte personeel, onder nader 
vast te stellen voorwaarden, in huur te nemen. Dit 
zelfde recht bceft do Regeering in ge- val van oorlog, 
oorlogsgevaar on militairc ex- pedities; 

p. de statuten, evenals de mogelijk daarin aan te 
brengen wijzigingen, vereischen de goedkeuring 
vanRegeering ； 

q. niet alleen de leden van den raad van bc- stuur 
en de directeuren, maar ook de vertegenwoordiger 
der maatschappij in Indie, de vlieg- tuigbestuurders 
en stationschcfs moeten Ncdcr- landsche onderdancn 
zijn. Voorts jnoeten de vliegtuigen van Ncderlandsch 
fabrikaat zijn. 

Nadat over de beginselen in het laatst van 1927 
overeenstemming was verkregen, kwa)n do be- 
doelde overeenkomst tusschen het Land en de in- 
middels op 16 Juli 1928 te Anistcnhim opgerichte 
Naamlooze Vennootschap Koninklijke Nedcr- 
landsch-Indische Luchtvaart Maatschappij 
(K.N.I.L.M.) op 24 October 1928 tot stand. Deze 
overeenkomst werd namens de K.N.I.L.M. ge- 
teekend door den heer If. Nieuwenhuis, die in Juni 
van dat jaar als vertegenwoordiger dier maatschappij 
in Indiii was aungekomen. 

Het was tc verwachten, dat de ontwikkeling van 
het burgerlijk luchtverkccr ii)Indie en de nauwe 
relaties tusschen het Gouvernement en de op te 
richten luchtvaartmaatschappij veel meer 
bomoeiingen van regeeringswege met de luchtvaart 
zouden vorderen, dan tot nu toe. Aan de CommisBio 
voor den Luchtverkeersdienst konden deze 
omvangrijke werkzaumhcden niet worden 
opgedragen, zoodat op ] Ma art J 928 aan het de-
partement van Gouvemementsbedrijven, voor- 
loopig als onderdeel van het Teclinisch-Econo- 
misch Adviesbureau, gesticht werd een „Bureaii 
Luchtvaartn, waarvan tot hoofd werd benoenid de 
heer Dr. W. L. Groeneveld Meijer, die deze functie 
gedurende zes jaren, dus tot 1 Maart 1934, vervuld 
heeft. 

De werkzaamheden van dit bureau omvatten 
voornamelyk: 

a. het voorbereiden van wettelijke maatrege- len 
in verband met het burgerlijk luchtverkeer; 

b, het toezicht op de uitvoering van de met de 
Koninklijke Nederlandsch-Indische Luchtvaart- 
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Maatschappij gesloten subsidie-ovoreenkomst; 
c. het toezicht op de veiligheid van het burger- 

lijk luchtverkeer in het algemcen (bijhouden van 
registers van burgerlijke luchtvaartuigen, rego- ling 
van de afgifte van bewijzen van geschiktheid voor 
vliegers, navigators en werktuigku/idigen, bewijzen 
van luchtwaardigheid en van deugdelijk- heid, 
medische controle op vliegtuigbestuurders en 
controle op materieel)； 

d. de grondorganisatie van bestaande en ont- 
■worpen luchtroutes, den aanleg en het onderhoud 
van burgerlijke luchtvaartterreinen ； 

e. het samenstellen en verspreiden van publi- 
caties in het belang van het burgerlijk luchtverkeer; 

/. het geven van inlichtingen en het verleenen van 
hulp aan binncn- en buitenlandsche civiele vliegers, 
etc. 

Na de oprichting van bovengenoemd bureau werd 
de Luchtverkeorscom missie bij Gouverne- 
mentsbesluit van 30 Juni 1928 no. 12 onder dank- 
betuiging voor haar belangrijken arbcid ontbon- den. 

Het ontwcrpen van een wottelijke basis voor het 
burgerlijk luchtverkeer kon nog in overleg met de 
Luchtverkcerscommissie geschieden. Na haar 
opheffing werd dit werk door het Bureau Luchtvaart 
verder voortgezct, doch een defini- tieve regeling 
met inbegrip van de uitvoerings- bepalingen kon 
eerst in 1936 haar beslag krijgen. 

Voor het burgerlijk luchtverkeer op Java wer- 
<len door het legerbcstuur de militaire luchtvaart-
terreinen Andir (Bandoeng), Tjililitan (Batavia) en 
Simongan (Scmarang) bcnevens alle nood- 
landingsterreincn voor medegebruik beschikbaar 
gesteld, terwjjl de Commandant dor Zeemacht 
toestemming verlecndc om het landingsterrein van 
het marinevlicgkamp Morokrembangan (Soc- 
rabaja), benevens de aanwezige watervliegkam- 
|>on, voor de civiclo luclitvaart te gebruiken. 

Aanstonds werd begonnen met het inrichten van 
de noodige voorzieningen op de eerstgenoem- de 
drie terreinen, waarbij groote medewerking van de 
deparlemcntcn van Oorlog en dcr Burgerlijke Open 
bare Wcrkcn werd ondervonden. Op Andir en 
Tjililitan werden hangars gebouwd van 1330 m* 
vloeroppervlaktc met autogarages, benevens 
afzonderlijke stationsgebouwen voor den 
verkeersdienHt.Op Simongan word voorloopig vol- 
staan met do inrichting van ccn kleiner stations- 
gebouw. Door de ]Jataafscho Petroleum Maat-
schappij worden op dezc terreinen do noodige 
bcnzine-installaticH aangebracht. 
Kon ernHtigc tegenslag doecl zich voor, toen in <lon 
loop van 1928 bleek, dat het luchtvaarttcr- rein 
Morokrembangai) niet geschikt was voor het 
gobruik door zware vcrkeersvlicgtuigcn, waardoor 
Soerabaja voorloopig van het luchtverkeer moest 
worden uitgeschnkeld. Ecn tweedo tegenslag deed 
zich voor, toen door vertraging in do af- levering van 
de vliegtuigen de opening van do (lienston twee 
maanden inoest wordon uitgesteld en nador moeat 
worden bepaald op 1 November 1928. Bovendien 
waren 2 van de 4 niouwe machines, wclko door de 
lucht naar Indio vervoerd werden, op Britsch-
Indischc terreinon achterge- hleven en konden eorst 
lator in Indio aankomen. 

Op 1 November 1928 had onder zeer groote be- 
langstelling do plechtige opening van de lucht- 
Hjnen door den Gouvemeur-Goneraal oj)het vlieg- 
veld Tjililitan plaats. 

De dienstregeling van de K.N.I.L.M. omvatte 
voorloopig iederen voormiddag een tocht Batavia-
Bandoeng v.v. en des morgens een reia Batavia-
Semarang en des middags terug Sema- rang-
Batavia, in aansluiting op de treinverbin- ding 
Semarang-Soerabaja v.v. Daardoor werd het 
mogelijk door een gecombineerd gebruik van trein 
en vliegtuig in e6n dag van de hoofdstad naar 
Soerabaja of omgekeerd te reizen. 
Behalve de dagelijksche vaste lijnen werden door de 
maatschappij ook rondvluchten, taxi- en extra-
vluchten uitgevoerd. 

Uitbreiding van de luchtlynen. Nadat in October 
1929 op het militaire terrein Darmo ten Z.W. van 
Soerabaja door de zorgen van~3e^enie een 
luchtvaarterrein was aangelegd, kon op 1 November 
van dat jaar de lijn van Batavia naar Sema- rang tot 
Soerabaja worden doorgetrokken. 

De luchtvaartterreinen Darmo (Soerabaja) en 
Simongan (Semarang) op Java en voorts alle ter-
reinen buiten Java werden door het departement van 
Oorlog aan het departement van Gouverne- 
mentsbedrijven overgedragen. 

Nadat het landingsterrein Talang Betoetoe bij 
Palembang eenigo uitbreiding had ondergaan, was 
het mogelijk op 23 Augustus 1929 een dienst, 
eenmaal per week, van Batavia naar Palembang v.v. 
te openen, waarvan de bezetting van den aanvang af 
zeer gunstig was, hetgeen in verband met de groote 
tijdsbesparing, welke gebruikma- king van die 
luchtverbinding opleverde, niet te verwonderen is. 

In Maart 1930 werd, nadat in Februari het 
hulplandingsterrein op het eiland Singkep was 
gereed gekomen, de geregelde wekelijksche lucht- 
dienst Batavia—Palembang-Singapore v.v. ge-
opend, waardoor tevens Palembang een tweedo 
verbinding mot Batavia kreeg. De vliegtuigen op 
deze lijn waren uitgerust met radio-ontvang- en 
zendtoestellen, waardoor zij verbinding konden 
onderhouden met het marineradiostation te Batavia 
en het radiostation te Singapore. De 
K.N.I.L.M. is de eerste luchtvaartmaatschappij 
gewecst, die een geregelde luchtverbinding met 
Singapore tot stand heeft gebracht. 

Do belangrijksto uitbreiding van het luchtnet was 
ongetwijfelcl de indicnststelling van de verbinding 
Batavia—Medan. De niaatschappij had 
oorspronkelijk de vorplichting op zich genomen 
deze lijn met watervliegtuigen te exploiteeren. Toen 
haar eohtor block, dat een daartoe geschikt type niet 
beschikbaar was, vcrzocht en verkreeg zij de 
toestemming om op deze lijn landvliegtui- gen to 
gobruiken. Hiertoe was van Gouverne- mentszijde 
een uitgobreidc voorbereiding noodig, daar op de 
aslyn van Sumatra verschillendo lan- dingsterreinen 
moesten worden aangelegd. met name to 
Pakanbaroe, gelegen halfweg tusschon Palembang 
on Medan, waar het luchtvaartter- rein als het ware 
uit het oerbosch. moest worden weggokapt. Deze 
plaats word gekozen, omdat eenerzijds de booten 
van de K.P.M. van Singapore do Siakrivier opvaren 
tot Pakanbaroe, zoodat een gunstige 
zeetransportgelegenheid bestaat, terwijl anderzyds 
eeu autoweg Pakanbaroe ver- bindt met Padang en 
de tusschenliggende plaat- sen. 

Den 27sten September 1930 werd, na een go- 
slaagdo proefvlucht, do lijn naar Medan geopend, 
welke eon vorlenging vormde van de reeds ruim cen 
jaar bestaando lyn van Batavia naar Palom- 
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bang, waarbij, tusschen die laatste plaats en 
Medan, Pakanbaroe als tusschenstation werd aan- 
gedaan. Al spoedig bleek, dat deze ruim 1700 km 
lange luchtverbinding, welke te Medan aanslui- 
ting geeft op de naar Holland vertrekkende en 
van Holland komende mailbooten, een gewaar- 
deerde schakel vormde in het Indische verkeers- 
stelsel. Ook voor de verbinding met Sumatra's 
Westkust is deze lijn, vooral na de opheffing van 
den sneldienst van de K.P.M. tusschen Tandjoeng- 

■ k en Emmahaven, van groote beteekenis ge-
' 
en." 

Twee jaar na de opening van haar eerste lucht- 
verbinding was de K.N.I.L.M. er aldus in ge- 
slaagd alle luchtlijnen te exploiteeren, waartoe zij 
zich contractueel had verbonden. 

Nadien is in de verdere uitbreiding van de 
luchtverbindingen vnl. als gevolg van de econo- 
mische crisis een groote stagnatie ingetreden. 

In 1931 werd de luchtlijn van Batavia naar 
Singapore bij wijze van proef doorgetrokken naar 
Medan, doch de verbinding Medan-Singapore 
werd op 1 Februari 1932 reeds weer gestaakt we- 
gens den geringen bezettingsgraad van de toe- 
stellen op die lijn. 

Op 1 Mei 1933 werd een wekelijksche verbin- 
ding Medan-Alorstar v.v. ingesteld in aansluiting 
op de K.L.M.-toestellen, welke van dien datum 
af over Singapore werden geleid met uitschake- 
ling van Medan. Op 1 November 1934 werd deze 
verbinding weer opgeheven als gevolg van de 
verlegging van de route der K.L.M., waardoor 
opnieuw Medan werd aangedaan, van welke 
plaats via Singapore naar Batavia werd gevlogen. 

Het Gouvernement van Ned.-Indie was door de 
ongunst der tijden genoodzaakt in de landsuit- 
gaven de grootst mogelijke soberheid te betrach- 
ten. Aan den aanleg en de verdere uitrusting van 
luchtvaartterreinen konden geen gelden meer 
worden besteed.In de nieuwe overeenkomst, welke 
van 1 Januari 1934 tot ultimo 1936 liep, werd de 
jaarlijksche subsidie aan de K.N.I.L.M. van 
/ 1.000.000 verminderd tot / 400.000. In de daar- 
op volgende overeenkomst, welke weer voor een 
periode van drie jaren werd aangegaan en die dus 
tot ultimo 1939 loopt, is deze subsidie verder ver- 
laagd tot / 240.000 jaars, waartegenover de 
K.N.I.L.M. echter het voordeel kreeg van een 
gunstig postcontract met den P.T.T.-dienst en 
voorts vrijdom van invoerrechten werd verleend 
voor verkeers- en bedrijfsvliegtuigen, benevens do 
onderdeelen daarvan, welke vrijdom van invoer- 
rechten later ook werd uitgestrekt tot sportvlieg- 
tuigen. 

Nadat door particulier initiatief een luchtvaart- 
tenein te Makassar was tot stand gebracht, werd 
op den 6den Mei 1935 een wekelijksche proef- 
dienst voor den tijd van drie maanden ingesteld 
van Soerabaja via Ddn Pasar (Zuid Bali) naar 
Makassar. Daar na drie maanden bleek, dat deze 
lijn niet aan de verwachtingen beantwoordde, 
werd zij opgeheven en bleef zij verder slechts ge- 
handhaafd tot Ddn Pasar. 

Het belangrijke feit voor het luchtverkeer in 
1935 is geweest de vervanging door do K.L.M. op 
haar Indie-route van de Nederlandsche Fokker- 
toestellen door de Amerikaansche DouglasDC-2- 
vliegtuigen en de aanschaffing door de K.N.I.L.M 
eveneens van drie toestellen van het laatstge- 
noemde type. 

Het snellere Amerikaansche vliegtuig, met een 

kruissnelheid van 270 km per uur, maakte het 
mogelijk den duur van verschillende verbindingen 
belangrijk te bekorten — de duur van de reis 
Batavia—Medan werd daardoor tot 61/2 uur terug- 
gebraclit ——doch had tevens tot gevolg, in verband 
met de hoogere eischen, welke door dit vliegtuig aan 
de grondorganisatie worden ge- steld, dat van de 
voornaamste luchtvaartterreinen een uitbreiding en 
zelfs algeheele ver- plaatsing onder het 00g moest 
worden gezien, terwijl ook de urgentie van den 
opbouw van een volledigen radio- en 
weerberichtendienst meer op den voorgrond trad. 

Ten behoeve van de luchtverbinding met de 
oliehavens van Noord-Borneo werd in 1935 door het 
Land een luchtvaartterrein aangelegd nabij 
Bandjermasin en door de B.P.M. nabij Balik- papan 
en op het eiland Tarakan, welke terreinen voor het 
bevliegen met Douglas-vliegtuigen werden 
ingericht. De eerste twee terreinen kwamen in het 
laatst van 1935 gereed, zoodat op 8 Februari 1936 de 
feestelijke opening van de luchtlijn naar Balikpapan 
kon plaats hebben. Deze nieuwe verbinding, welke 
zich van den aanvang af in een zeer druk gebruik 
heeft mogen verheugen, bracht de bclangrijkste 
plaatsen op Borneo, Bandjermasin en Balikpapan, op 
resp. 2 uur en 31/2 uur afstand van Soerabaja. 

Daar bij de voltooiing van het luchtvaartterrein op 
Tarakan veel moeilijkhcden werden onder vonden, 
kon de lijn eerst in Januari 1937 tot Tarakan worden 
doorgetrokken. 

Van Mei 1937 af worden door de K.N.I.L.M. 
bevlogen: de lijn Batavia-Semarang-Soerabaja v.v. 
66n of tweemaal daags; 

de lijn Batavia-Bandoeng v.v. driemaal daags (in 
den westmoesson tweemaal daags); 

de lijn Batavia-Soerabaja-Bandjermasin- 
Balikpapan-Tarakan v.v. tweemaal per week (tot 
Tarakan slechts 66nraaal per week); 

de lijn Batavia-Palembang-Singapore v.v. 
66nmaal per week; 

de lijn Batavia-Palembang-Pakanbaroe-Me- dan 
v.v. 66nmaal per week; 

de lijn Soerabaja-Ddn Pasar (Z. Bali) v.v. twee 
maal per week; 

terwijl op 27 September 1937 ook weer, eens per 
week, een directe dicnst tusschen Soerabaja en 
Makassar word ingesteld. 

De regelmaat van het verkeer op de door de 
K.N.I.L.M. geexploiteerde luchtlijnen heeft 
practisch steeds 100% bedragen. 

Reeds in 1936 werd door de K.N.I.L.M. 土 66n 
millioen km gevlogen, terwijl het aantal passa- 
giers/km vier millioen bedroeg. In 1937 werd het 
aantal gevlogen km opgevoerd tot 1,173.433, terwijl 
het aantal passagiers/km toen bedroog 4.824.972. 

Binds de opening van haar luchtlijnen op 1 
November 1928 werden door de K.N.I.L.M. tot 
ultimo 1937 ruim 140.000 passagiers ver- voerd. In 
1937 bedroeg dit aantal 14.069. 

In het laatst van 1935 kwam voor de K.N.I.L. 
M. als chef van den vliegdienst uit kapitein (thans 
jnajoor) W. C. J. Versteegh, oud-instructour van 
Soesterberg, die in 1937 en de eerste maanden van J 
938 gedurende het verlof van den heer Nieuwenhuis 
dezen als vertegenwoordiger der maatschap- pij 
verving. 

Ultimo 1937 bestond de vloot van de K.N.I.L. 
M. uit: 
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4 Fokker F VII-B vliegtuigen (2 met Lynx- en 2 
met Titanmotoren), ingericht voor 7 passagiers; 

2 Fokker F XII vliegtuigen met Waspmotoren, 
ingericht voor 12 passagiers; 

3 Douglas DC-2 vliegtuigen met Wright Cy- 
clonemotoren, ingericht voor 14 passagiers; 

2 De Havilland Dragon-Rapide vliegtuigen type 
DH-89 met Gypsy-motoren, welke werden 
overgenomen van de Nederlandscho Nieuw- Guinee 
PetroleumMaatschappij en uitsluitend voor 
karteeringsdoeleinden dienst doen, terwijl ook een 
der bovengenoemde Fokkers V VII-B voor dat doel 
werd uitgerust. 

Voorts werden door de K.N.I.L.M.in Amerika 
nog besteld: 

5 Lockheed Super Electra vliegtuigen, uitgerust 
met Wright Cyclone motoren, kruissnelheid ruim 
300 km/h, ingericht voor 11 passagiers, af te leveren 
in 1938. 

Deze uitbreiding van de vloot is noodig in ver-
band met de vergunningsaanvragen van de 
K.N.I.L.M. tot het exploiteeren van hichtlijnen naar 
de buurlanden van Nederlandsch-Indie, t.w. 

le. Van Soerabaja via Ddn Pasar (Zuid Bali) —
dan wel Rambang (Lombok) — en Koepang 
(Timor) naar Port Darwin en verder door naar 
Sydney. Door de Australische regeering werd 
hiervoor in Mei 1937 reeds principieel tocstem- 
ming verleend, terwijl daartegenover door de 
Nederlandsch-Indische regeering aan de Imperial 
Airways is vergund om, naast de overland- lijn van 
de Qantas Empire Airways tussehen Singapore en 
Port Darwin v.v., een verbinding met vliegbooten te 
onderhouden ； 

2e. van Soerabaja naar Manilla, welke verbinding 
tot stand zal worden gebracht door de doortrekking 
van de Borneolijn van Tarakan af naar de 
Philippijnen. Hiervoor is de tocstemniing vereischt 
zoowel van de Philippijnsche als van de 
Amerikaansche regeeringen, welke waarschijnlijk 
cchter niet zullcn worden verlcend alvorens een 
algemeene ovorcenstem ming is verkregen tus- 
schen de Nederlandscho luchtvaartmaatschap- pijen 
(K.L.M. on K.N.I.L.M.) en de Pan American 
Airways, zoowel met betrekking tot haar 
samenwerking in den Pacific als in het gebied van 
den Atlantischen Oceaan; 

3e. van Batavia naar Saigon, welke verbinding tot 
stand zal worden gebracht door de doortrekking van 
de Singapore!ijn naar Indochina. De Fransche 
regeering heeft de toestem mi ng tot deze lijn 
afhankelijk gcsteld van een voorafgaand algemeen 
accoord van de Ncderlandsche lucht- 
vaartinaatschappijen (K.L.M. en K.N.I.L.M.) on de 
Air France met betrekking tot alle vraagstuk- ken op 
de luchtroute van Europa naar het verro Ooatoii. 

Bohalve door de K.N.I.L.M. wordt het geregeld 
luchtverkeer binnen het Nederlandsch-Indisch 
rechtsgebied onderhouden door de Kon. Lucht- 
vaart Maatschappij voor Nederland en Kolo- nion 
(K.L.M.) en de Qantas Empire Airways Ltd. 

De Holland-Indie dienst van de K.L.M. Nadat in 
1929 de proefvluchten voor den Holland-Indie 
dienst waren voortgezet, sloot do K.L.M. met de 
postadministratio van Nederland en Neder- landsch-
Indio cen overeenkomst af, waarbij zij zich verbond 
van October 1930 tot October 1931 een 
veertiendaagschen luchtdienst tussehen Amsterdam 
en Batavia (Bandoeng) te onderhouden. 

Na langdurige diplomatieke onderhandelingen 
waren alle vereischte toestemmingen voor het 
overvliegen van de gebieden der betrokken lan- den 
verkregen, zoodat eind September 1930 de 
veertiendaagsche dienst tussehen het moederland en 
Nederlandsch-Indie kon worden geopend. 

Wel verviel na de eerste vlucht de toestemming 
van Turksche zijde, doch door het omleggen van het 
gedeelte BoedapesVBagdad over Athene en Cairo 
kon de*lijn zonder bezwaar worden be- vlogen. 

Door de Nederlandsche postadministratie werd 
per uitgaand vliegtuig een opbrengst gegaran- deerd 
van 375 kg mail ad / 50 per kg, terwijl een 
overeenkomstige garantie door den Indischen 
P.T.T.-dienst werd gegeven voor het thuiskeerend 
vliegtuig. Het gegarandeerde gewicht aan post 
werd, behalve voor het z.g. Kerstvliegtuig, dat half 
December uit Indie vertrok, gemiddeld slechts voor 
iets meer dan de helft bereikt. Het luchtrecht (boven 
het gewone porto) was gesteld op 75 cent per 20 
gram en 50 cent voor de volgen- de 20 gram. Door 
het instellen van een laag tarief van 30 cent 
luchtrecht voor lichte brieven tot 5 gram nam het 
aantal der vervoerde stukken weliswaar belangryk 
toe, hetgeen de populariteit van de luchtpost zeer 
heeft bevorderd, doch het gewicht van de vervoerde 
mail bleef ongeveer 200 kg. 

De dienst werd met groote regelmatigheid uit- 
gevoerd en het pleit zeker voor de uitstekende 
eigenschappen van het personeel en het materieel 
(Fokker F VII-B vliegtuigen), dat alle vluchten van 
dezen eersten regelmatigen luchtdienst naar het 
verro Oosten in 10 a. 12 dagen werden vol- bracht-. 

In October 1931 werd de veertiendaagsche dienst 
in een wekelijkschen dienst omgezet. De garantie 
voor de opbrengst van de mail, welke werd bepaald 
op / 25.000 per enkele vlucht of bijgevolg op / 
50.000 per heengaand en terug- keerend vliegtuig, 
werd in haar geheel door de Nederlandsche 
posterijen overgenomen, terwijl de Indische 
postadministratie, behalve dat zij het geheele 
luchtrecht afstond, daarenboven per jaar een vaste 
bijdrago van / 200.000 aan den Neder- landschen 
P.T.T.-dienst overmaakte, welk bedrag in 1935 tot / 
150.000 werd verminderd, nadat in 1934 een soni 
van 土 / 79.000 aan den Indischen P.T.T.-dienst was 
gcrestitueerd. Door den Ncderlandschen P.T.T.-
dienst werd van October 1931 tot de invoering van 
het z.g. plan- Dainme in Juni 1937 gemiddeld por 
jaar ongeveer / 800.000 bijgepast. 

De F VII-B toestellen werden op de Holland- 
Indic-route spoedig door grootere vliegtuigen ver-
vangen, eerst de Fokker F XII en daarna de Fokker 
F XVIII, plaats biedend voor 7 passagiers. De 
regelmatigheid, waannede de wekelyk- sche dienst 
over de 15.000 km lange luchtlijn ook in de 
volgende jaron werd bovlogen, dwong in de geheolo 
wereld by alle geinteresseerdeu in de luchtvaail 
bewondering af. Do reisduur werd ge- leidelijk 
verkort. Voor de zouierdienstregeling werd deze 
teruggebracht van 9 op 71/2 dag en voor de 
winterdienstregeling van 10 op 9 dagen. 

Slechts 6en ongeluk had gedurende die jaren op 
de Holland-Indie-route plaats, nl. met het F VII- B 
vliegtuig „Ooievaarn, welk vliegtuig op de thuisreis 
op 6 December 1931 niet tydig nan het vliegvokl 
Don Muang bij Bangkok kon loskomen 
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en tegen den dijk aan den rand van het vliegvcld 
botste, waarbij drie leden der bemanning en 2 pas- 
sagiers het leven verloren. 
Teneinde tot een versnelling van de postverbinding te 
geraken, werd door het Comite SneL post de 
scheiding van het post- en passagiers- vervoer 
gepropageerd. Op 9 December 1933 ver- trok in 
opdracht van dit Comit6 het Pandervlieg- tuig „De 
Postjager" voor een studievlucht van Holland naar 
Indie, doch tengevolge van een motorstoring kwam 
het eerst op 31 December te Batavia aan. Daar dit 
vliegtuig ook overigens niet bleek te voldoen en 
tenslotte in October 1934 tijdens de Mac Robertson 
Air Race in Britscli- Indie verbrandde, hebben de 
pogingen van het Comite Snelpost geen verdere 
gevolgen gehad. 

In het laatst van 1933 ontstond een ongekend 
enthousiasme voor de vlucht van het K.L.M.- 
vliegtuig „Pelikaan,\ dat met I wan Smirnoff als 
eersten en Piet Soer als tweeden piloot in 100 uren en 
40 minuten de Nederlandsche Kerstmail naar Indie 
vervoerde en na een tocht van 100 uren en 34 minuten 
ruim een halve ton Indische nieuwjaarsmail op 30 
December te Amsterdam bracht. 

De post tusschen de eindpunten nam toch slechts 
zeer langzaam toe. Het gemiddelde bruto- gewicht 
aan post, dat per week per K.L.M. uit Indie werd 
verzonden, steeg slechts van circa 225 kg in 1932 tot 
260 kg in 1934 en in omgekeerde richting van 245 kg 
tot 280 kg. Wei steeg zeer aanmerkelijk de mail, die 
werd meegegeven uit Duitschland en uit Malaka, 
vooral nadat door de K.L.M. in 1933 Singapore werd 
aangedaan (van Britsch-Indie mag geen mail aan de 
K.L.M. wor- den meegegeven, terwijl voor Britsch-
Indie be- stemde mail tot voor zeer kort te Karachi 
moest worden gelost om vervolgens per trein te 
worden vervoerd). Ook het passagiersvervoer 
bewoog zich in sterk stijgende lijn, zoodat door 
gebrek aan plaatsruimte een groot aantal passagiers 
moest worden geweigerd. 

De K.L.M. ging er daarom in Juni 1935 toe over 
de verbinding Amsterdam-Batavia (Bandoeng) v.v. 
twee maal per week te bevliegen, terwijl te- 
gelijkertijd de Fokkertoestellen werden vervangen 
door de snellere Amerikaansche Douglas DC-2 
vliegtuigen, die voor het afleggen van den afstand 
Amsterdam-Batavia 55 vlieguren noo- dig hebben, 
waardoor de reisduur tot 5*/i dag ('s winters op de 
uitreis dag) kon worden be- kort. 

De garantie voor de opbrengst van de post van / 
50.000 per retourvlucht werd omgezet in een garantie 
voor een postvervoer per vlucht van 300 kg ad / 42,50 
per kg of per week van 4 x 200 kg ad / 42,50 = / 
51.000, hetgeen bijgevolg voor den Nederlandschen 
P.T.T.-dienst ongeveer op hetzelfde neerkwam. De 
uit Indie verzonden post steeg geleidelijk per week tot 
485 kg bruto in den aanvang van 1937 en de uit 
Holland verzonden post nam gedurende dien tijd toe 
tot 645 kg bruto per week. 

Reeds in 1936 was het passagiersvervoer, ver- 
geleken met het jaar te voren, verdubbeld, zoodat 
spoedig een bezettingsgraad van 90% werd bereikt. 
In Juni 1937 werd daarom een grooter type vliegtuig 
op de Indielijn gezet, n.l. de Douglas DC-3, plaats 
biedend voor 12 .passagiers in plaats van 7 in de DC-
2. 

Bovendien werd op datzelfde moment, nl. met 

ingang van 5 Juni 1937, door de invoering van het zg. 
plan-Damnie, in Nederland het luchtrecht voor 
brievenpost afgeschaft, zoodat alle eerste klasse mail 
van dien datum af per vliegtuig werd verzonden (naar 
Indie tegen een tarief van 121/8 cent per 10 gram), 
terwijl met- ingang van 16 Juni 1937 van Indie uit het 
port, met inbegrip van het luchtrecht, voor een brief 
van 10 gram naar Nederland op 20 cent werd gesteld. 
De post- garantie van den Nederlandschen P.T.T.-
dienst werd toen bepaald per week op： 4 x 300 kg 
ad f 42,50 + 4 X 250 kg ad / 12,50 = per week op / 
63,500, terwijl de Indische postadministratie, behalve 
dat zij het luchtrecht van cent per brief van 10 gram 
afstaat, haar vaste bijdrage weer tot / 200.000 per jaar 
verhoogde. Na de invoering van het plan-Damme 
nam het postvervoer van Indie uit toe tot 840 kg bruto 
per week (waarvan 635 kg voor Nederland) en van 
Holland uit tot 1095 kg bruto per week (waarvan 875 
kg voor Indie). Het bedrag, dat uit hoofde van deze 
nieuwe regeling door den Nederlandschen P.T.T.-
dienst op het postvervoer moot worden bijgepast, 
steeg in 1936 nog betrekkelijk weinig, nl. tot / 
860.000. 

In October 1937 (2 October van Amsterdam uit 
en 23 October van Batavia uit) werd do tweemaal ‘8 
weeksche dienst tot een driemaal 's weekschen dienst 
uitgebreid, doch de post- garantie bleef per week op 
hetzelfde bedrag vastgesteld. 

De reisduur van de vliegtuigen bleef ongewij- 
zigd, maar zoodra op de Holland-Indic-route de 
weerberichtendienst nog meer geperfcctionneerd zal 
zijn en alle luchtvaartterreinen van volledige 
nachtverlichtings- en radiopeilinstallatics zullen zijn 
voorzien, zoodat nacht en dag kan worden 
doorgevlogen, kan de reisduur tot 2*/2 dag worden 
teruggebracht. 

De mogelijkheid van dezc vcrkorting van den 
reisduur was reeds in October 1934 aangetoond, toen 
het eerste DC-2 vliegtuig, dat door do K.L.M was 
aangeschaft, de ”Uivcr", deelncmcnd aan de Mac 
Robertson Air Race van MiJdenhall naar Melbourne, 
onder commando van Parmen tier, den afstand van 
Mildenhall in Engeland naar Batavia, met 
medeneming van passagiers en post, in 52 uur aflegde 
en als twee de in Melbourne aankwam. 

In December van hetzelfde jaar, toen de “Uiver", 
evenals de “Peliknan" een jaar tevoren, ‘8 nacht 
doorvliegend de Kerstmail van Nederland naar Indie 
wilde brengen, is zij echter in ecu onweersnacht in het 
woestijngebied van Irak te plotter gevlogen en met 
bcinanning en passagicra vrijwel totaal verbrand. 

Na de ramp van de „Ooievaar,> was dat het eerste 
ernstige ongeluk, dat do K.L.M. op de Indiii-route 
overviel, welk ongeluk betrekkelijk korten tijd 
daarna, n.l. medio Juli 1935 door ecn tweede werd 
gevolgd, toen het DC-2 vliegtuig „Maraboe** op de 
thuisreis bij het taxieen op het luchtvaartterrein van 
Bushire — nadat het voordien een noodlanding aan 
de kust van do Perzische golf had gemaakt in brand 
vloog. Alle leden der bemanning en alle passagiers 
konden echter nog tijdig uit het vliegtuig weg komen. 

Indie zelf is langen tijd van ernstigo ongeluk- ken 
met verkeersvliegtuigen verschoond ge- bleven. Het 
eerste en tot heden too eenige on- ' geluk, waarbij het 
toestel werd vernietigd en 
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menschenlevens te betreuren waren, dat daar te lande 
heeft plaats gehad, is dat van het K.L.M. DC-3 vliegtuig 
,,Specht" geweest, dat op 6 October 1937 op de thuisreis 
naar Holland, enkele seconden na het opstijgen van het 
vliegveld Pa- lembang, op den grond neerstortte, bij welk 
on- gel uk drie leden der b状manning en een passagier het 
leven verloren..' 
I J De dienst van de Qantas Empire A irways Ltd, '~ welke 
maatschappij, waarin de Imperial Airways Ltd een 
overwegend be]ang heeft, in aansluiting op de Britsche 
luchtverbinding London-Singapore vice versa, de 
laatstgenoemde plaats via- Muntok of Palembang-
Batavia-Soerabaja- Rambang (Lombok)-Koepang 
(Timor)-Port Dar- wirTmet Brisbane vice versa verbindt, 
werd op 13 December 1934 geopend. 

De vergunning om over het Nederlandsch- 
Indisch rechtsgebied te vliegen was reeds in 1930 
verleend als contraprestatie voor de vergunning aan 
de K.L.M. om over Britsch-Indie te vliegen. 

De verbinding, welke oorspronkelijk eenmaal per 
week were! onderhouden, werd, na de verdub- beling 
in 1935 van den dienst van de Imperial Airways 
tusschen Londen en Singapore, in den loop van 1936 
evencens verdubbeld. 

Aangezien de betrckkelijk kleine De Havilland 
DH-86 vliegtuigeii, welke op die lijn worden ge- 
bruikt, een zeer groot postvervoer hebben en 
bovendien door den Jangen oversteek van 850 km 
tusschen Koepang en Port Darwin in hun nutti- gen 
last beperkt zijn, bieden zij slechts een ge- ringe 
mogelijkheid voor passagiersvervoer. Hier- in zal 
verandering worden gebracht, zoodra de geheele 
luchtdicnst tusschen Engeland en Australis met 
groote Short- vliegbooten zal worden on- derhouden, 
waartoe in den loop van 1938 zal worden 
overgegaan. Op 23 Februari 1938 is begonnen met 
een dienst met doze z.g. Empire- vliegbooten en wel 
4 maal per week van Engeland naar Karachi. Van 
deze vier vliegdiensten op Karachi zullcn voorloopig 
twee doorgaan naar Singapore. Van 
bovengenoemden datum af wordt ook alle bricfj)o»t 
van Engeland naar Britsch- Indie en MaJaka door de 
lucht vervoerd tegen een tarief van 1 »/2 penny per 
“half ounce" (6 cent per M1/2 grain). 

De sportvlief/erij in Indie is nog weinig ontwik- 
keld. Actieve sportvliegdubs treft men slechts in 
Bandoeng en Soerabaja aan, aangezien daar over 
instructeurs, rcsp. van de inilitairc luchtvaart- 
afdeeling en het marine vliegkamp, kan worden 
beschikt. 

Memoreering verclicnt de fraaie vhicht met het in 
Bandoeng ontworpen en gebouwde vliegtuig, de 
Walraven W 2, welke in 1935 door de heeren Terluin 
en Khouw Ke Hien naar Nederland en tcrug word 
ondernomen. De laatstgenoemde jnaakte met 
lietzeJfde toestel in den aanvang van 1937 een vlucht 
naar Shanghai en Nanking en terug. 

Door de lucJilkarteering werden voor do bur- 
gerlijke luchtvaart nieuwe bedrijfsniogelijkhe- den 
geopend. 

Do K.N.I.L.M. verrichtte op dit gebied pio- 
niersarbeid door do kaarteering, in opdracht van de 
Nederlandsche Nieuw-Guinee Petroleum 
Maatschappy, van 10 millioen ha land in Nieuw- 
Guinee, waarnlee in November 1935 werd aan- 
gevangen en welke in 1937 werd voltooid. 

De op dezc wijze verkregen kaarten bevatton 

niet alleen alle details en zijn zeer nauwkeurig, maar 
zij leenen zich daarenboven goed voor ver- 
schillcnde geologische doeleinden. 

Bij luchtkaarteering worden uit een vliegtuig, dat 
zich op eenige duizenden meters hoogte — in dit 
geval 4000 m 一 over het terrein beweegt, met een 
camera foto's genomen, die elkander voor on- 
geveer 60% overlappen. De automatisch wer- kende 
camera is hierop ingesteld. De grootte der foto's is 
ongeveer 20 cm in het vierkant, zoodat, gelet op 
brandpuntsafstand en vlieghoogte, met iedere foto 
een aardoppervlak van ongeveer 4 km2 wordt 
opgenomen. In een uur tijds kan dus gefotografeerd 
worden een strook van 2 km breed en ter lengte van 
den afstand, dien het vliegtuig per uur aflegt. Daar 
de K.N.I.L.M. vlieg- tuigen bezigde met een 
snelheid van ongeveer 200 km per uur, zou in dien 
tijd met een vliegtuig om- streeks 40.000 ha 
gefotografeerd kunnen worden. Het geheele 
feusachtige terrein van 10.000000 ha zou dan met 
eenige vliegtuigen ook binnen enkele weken 
afgewerkt kunnen zijn, indien althans de 
gelegenheid tot fotografeeren steeds gunstig ware. 

Aangezien echter het fotografeeren door zelfs 
zeer ijle wolken niet mogelijk is, terwijl de wolken 
in den regel beneden 4000 m voorkomen, is het om 
te kunnen werken noodig, dat de hemel vrij- wel 
wolkenloos is, hetgeen in Nieuw-Guinee nog in 
veel mindere mate het geval is dan in Nederland. 
Het gevolg is dan ook geweest, dat de voltooiing 
van het werk anderhalf jaar ge- vorderd heeft. 

De moeilijkheid bij de uitwerking is, dat de foto's 
niet precies op dezelfde schaal zijn. Dit zou n.l. 
alleen het geval zyn, wanneer het vliegtuig steeds 
oven hoog boven de aardoppervlakte vloog. Om 
twee redenen kan dit niet worden be- reikt: le. 
omdat de aardoppervlakte niet vlak is en 2e omdat 
ook het vliegtuig zich niet steeds vol- komen op 
dezelfde hoogte kan voortbewegen, hoe 
nauwkeurig de piloot dit ook tracht te doen. Door 
deze beide oorzaken ontstaan afwijkingen in de 
schaal. Tenslotte is het niet mogelijk alle foto*s 
volkomen vertieaal te nemen en ook hierdoor ont-
staan afwijkingen. Deze fouten worden door mid- 
del van speciaal daartoe vervaardigde instrumen- 
ten gecorrigeercl. Hierbij werd bij de kaarteering in 
Nieuw-Guinee een nauwkeurigheid verkregen 
zooals totdusverre nog nooit by luchtkaarteerings- 
werkzaamheden in het buitenland was bereikt. Dit 
goede resultaat was in hoofdzaak te danken aan de 
goccle dicnsten van Prof. Ir. W. Schernier- horn, 
hoogleeraar te Delft. 

De kaarteering van Nieuw-Guinee bracht op dit 
gebied nog geheel nieuwe moeilijkheden, daar 
astronomische plaatsbepaling van pun- ten, de basis 
van iedere kaarteering, hier slechts Jangs of kort bij 
do kust mogelijk is. Aan do andere grens van het te 
kaarteeren gebied, 100 km het binnenland in, kon 
uiteraard geen astro- nomische plaatsbepaling 
geschieden. Desniet- tegenstaande voldoet de 
nauwkeurigheid der kaart aan zeer hooge eischen. 
Ter controle zijn eenige 100 km landwaarts gel egen 
plaatscn, die in kaart waren gebracht, 
teruggokartcord naar astrononiisch bepaalde 
plaatson aan de kust, waarbij slechts een geringe 
fout werd ge- vonden. 

Oorspronkelyk lag het in de bedoeling het ge-
heele terrein to kaarteeren met landvliegtuigen, 
welke acbtercenvolgens zouden werken van 4 op 
115 
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verschillende plaatsen gelegen landingsterreinen. 
Tot dit doel werden aangeschaft 3 De Havilland- 
Dragon-Rai)ide-vliegtuigen (2-niotorig), welke 
uitnemend voor het doel geschikt bleken. Daar 
echter later op 2 van de 4 plaatsen aanleg van een 
landingsterrein onmogelijk bleek, kon deze wijze 
van werken niet voor het geheele terrein worden 
toegepast, en daarom werden ook nog aangeschaft 
2 Sikorsky-38 amphibie-vliegtuigen, welke na 
afloop van de kaarteeringswerkzaamheden door 
de Nederlandsche Nieuw-Guinee Petroleum 
Maatschappij in Nieuw-Guinee werden aange- 
houden voor transportdoeleinden. Een van de 
Dragons is bij een landing even buiten het lucht- 
vaartterrein van Babo verongelukt, waarbij de 
inzittenden er evenwel ongedeerd af kwamen, 
terwijl de overblijvende twee Dragons door de 
K.N.I.L.M. werden overgenomen. 

Na de kaarteering in Nieuw-Guinee heeft de 
K.N.I.L.M. nog verder kaarteeringsopdrachten 
gekregen, met name van de Bataafsche Petroleum 
Maatschappij, voor kaarteering van terreinen in Zuid-
Sumatra, Bantam en Borneo. In Januari 1938 kwam 
voor de B.P.M. echter ook een eigen, voor 
luchtfotografie uitgerust ,,Grumman" am- phibie-
vliegtuig uit Amerika in Indie aan, waar- mee 
eveneens kaarteeringswerkzaamheden in Borneo 
zullen worden verricht. 

De luchtkaarteering biedt in Indie wijde per- 
spectieven, waardoor voor de burgerlijke lucht- vaart 
een nieuw, veelbelovend arbeidsveld is ge- schapen. 

Aan de grondorganisalie worden door de mo- 
derne vliegtuigen steeds hoogere eischen gesteld. 
Teneinde bij dag en nacht, onafhankelijk van de 
weersomstandigheden, veilig te kunnen landen en 
opstijgen, zyn luchtvaartterreinen noodig met zoo 
mogelijk tenminste 800 en bij voorkeur 1000 m 
middellijn in alle richtingen, omgeven door ruime 
invliegstrooken en uitgerust met volledige 
nachtverlichtings- en radio-installaties. 

Het eerste luchtvaartterrein, dat in Indie aan deze 
eischen zal voldoen, is het nieuwe vliegveld, dat op 
het land Kemajoran, gelegen dicht nabij het centrum 
van Batavia, wordt aangelegd en in den loop van 
1938 zal gereed komen. 

Voor Semarang wordt een nieuw luchtvaart- 
terrein te Kali Banteng, nabij de kust gelegen, 
opgespoten. Het bestaande terrein Simongan, dat in 
de heuvels ligt, is ongeschikt voor groote vliegtuigen. 

Het Soerabajasche 1 uchtvaartterrein Darmo 
werd uitgebreid en verbeterd, doch daar het aan 66n 
zijde begrensd wordt door heuvels en aan een andere 
zijde door een militair kampement, is er nooit een 
volledig geschikt vliegveld van te ma- ken, zoodat 
ook te Soerabaja naar een ander terrein wordt 
uitgezien. 

Het luchtvaartterrein te Medan werd belang- rijk 
uitgebreid en van nachtverlichting voorzien. Hiermee 
zou in Maart 1938 worden gereed geko- men. 
Tijdelijk moest Medan wegens den toestand van het 
vliegveld door de K.L.M. worden over- geslagen, 
zoodat door de K.N.I.L.M. een op de K.L. M.-
toestellen aansluitende luchtdienst tus- schen Medan 
en Penang, welke plaats door de K.L.M. sedert 1936 
in plaats van Alor Star wordt aangedaan, moest 
worden ingelegd. 
Ook het landingsterrein te Pal«i.nbarqe werd 
uitgebreid en were! voorzien van een radiopeilin- 
richting, evenals zulk reeds voordien het geval 

was geweest met de luchtvaartterreinen van Pa- 
lembang, Medan en Bandjermasin. Vcrdcr zijn ook 
nog Adcock-peilers in aanbouw op de terreinen te 
Koepang, Batavia (Kemajoran), Soerabaja en 
Makassar, terwijl nog acht van dergelijke peil- 
inriclifth'gerr werden besteld, o.a. voor Balik- papan 
en Tarakan. 
''Voor de uitbreiding van het bestaande v]ieg- veld 
van Paleinbang werd reeds enkele jaren ge- leden een 
project opgemaakt, doch de uitvoering daarvan werd 
vertraagd door de hooge kosten, die er mee gemoeid 
zijn. In 193S zal echter met deze uitbreiding worden 
begonnen, terwijl op het luchtvaartterrein van 
Palembang ook een nachtverlichtingsinstallatie zal 
worden aange- bracht. 

Bali kreeg een nieuw vliegveld, dichter bij Den 
Pasar gelegen, dat in Januari 1938 voor het ge- Kruik 
werd opengesteld. 

In verband met de in te stellen luchtlijn naar 
Australie, op welke route modern vliegtuigmate- 
riee] zal worden gebezigd, zal het luchtvaartterrein 
Koepang belangrijk worden uitgebreid en bovendien 
van een nachtverlichtingsinstallatie worden voorzien, 
met welke werkzaamheden, evenals die te 
Palembang, zoo spoedig mogelijk na aanneming door 
den Volksraad van de desbe- treffende aanvullende 
begrooting voor 1938 een aanvang zal worden 
gemaakt. 

Voor de geprojecteerde luchtlijn naar de Mo- 
lukken zal een landingsterrein noodig zijn op Ambon, 
dat ook van belang zal zijn voor de Glenn Martin-
bommenwerpers van de militaire lucht- 
vaartafdeeling. 

Voor de geprojecteerde luchtlijn naar Sumatra's 
Westkust worden eveneens verschillende terreinen 
verkend. Bij Padang werd reeds door 
particulierinitiatiefeen landingsterrein aangelegd, dat 
evenwel belangrijk zal moeten worden ver- groot. 

Ingevolge een in de nieuwe, van 1937 tot ulti* mo 
1939 geldende overcenkomst met K.N.I.L.M. 
opgenomcn bepaling, zal bij het exploiteeren, in 
opdracht van de Regeering, van nieuwe lucht- lijnen 
in den Archipel het verlics gedurende het eerste jaar 
voor de helft door die maatschappy en voor de helft 
door het Land worden gedragen. 

Met het inrichten en invoeren van een radio- en 
weerbericJilendienfit ten behoove van de luditvaart 
werd in 1935 een begin gemaakt. Hiertoe werd de 
medewerking van het Koninklijk Magnetisch en 
Meteorologisch Observatorium en de radio- diensten 
van het departement der Marine cn den P.T.T.-dienst 
verkregen. 

Ter insteBing van een weerberichtendienst in 
Nederlandsch-Indie in gainenworking met Malaya en 
Australia had in Juni van dat jaar te Batavia een 
bijeenkomst van deskundigen uit die landen plaats. 
Op deze conferentie waren vertegenwoor- digd van 
Nederlandsch-Indie, bchalve het Bureau Luchtvaart, 
de P.T.T.-dienst, het departement der Marine, het 
Magnetisch en Meteorolo- gisch Observatorium, 
deK.L.M. en de K.N.I.L.M. Van Malaya en Australie 
waren vertegenwoor- digd de Imperial Airways, de 
Qantas, de R.A.F., het P. & T. Dept, of Malaya, de 
Malayan Meteorological Service en het Central 
Weather Bureau van Melbourne. 

Van talrijke stations uit den geheelen Archipel, 
evenals uit Australie en Malaka, worden thans 
dagelijks weerberichten, veelal aangevuld met 
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hoogtewindwaarnemingen, ontvangen, welke door 
het Koninklijk Magnetisch en Metereolo- gisch 
Observatorium wordcn verwerkt tot een omroep-
weerbericht, dat des morgens om 8.50 uur door de 
groote P.T.T.-zenders PLA en PLO op een 
golflengte van 15.600 m en 26,22 m wordt 
omgeroepen. 

Bovendien worden op de verschillende vlieg- 
routes op de uren, dat dit noodig is, en zoo moge- 
lijk, wanneer de piloten dit vragen, extra-weer- 
berichten van plaatsen op die routes gegeven. 
Zooveel mogelijk wordt er voor gezorgd, dat steeds 
voor het vertrek van een vliegtuig een weerbericht 
van het luchtvaartterrein van be- stemming 
aanwezig is. Door de opgave van de richting en 
sterkte van hoogtewinden, waardoor het voor de 
vliegtuigen mogelijk is luchtlagen met gunstigen 
wind te kiezen, wordt economisch vliegen 
bevorderd. 

De luchtvaartioetgcving, strekkende ter uit- 
voering van het hichtvaartverdrag van Parijs van 
1919 (Ind. Stb. 1928 no. 53G), kon in Indie eerst met 
ingang van 1 Augustus 1936 in werking tre- den, 
aangezien toen, dank zij de tijdelijke combi- natie 
van het Bureau Luchtvaart met de Afdee- ling 
Wegverkeer van het departement van Ver- keer en 
Waterstaat, van Februari 1935 tot April 1937 over 
de noodige krachten kon worden be- schikt ter 
opstelling van de uitvoeringsvoor- schriften. 

Ingevolge dit verdrag zijn de daartoe toege- 
treden staten verplicht aan de bepalingen van het 
verdrag en van de daaraan toegevoegde bijlagen in 
hun nationale wetgevingen effect te verzekeren. Het 
verdrag zelf bevat slechts enkele bepalingen van 
beteekenis voor de luchtvaart; deze betreffen de 
nationaliteit van luchtvaartui- gen, de toelating van 
vreemde luchtvaartuigen boven het gebied van de 
contracteerende staten, verboden luchtkringcn, de 
hichtwaardigheid tier luchtvaartuigen, de 
gcschiktheid van de beman- ning, zoo mode cenige 
onderwerpen betrekking hebbende op de defensie. 
De beteekenis van het verdrag voor de practischc 
luchtvaart is overi- gens geheel gelegen in de 
bijlagen A-H, welke achtereenvolgens 
gedctaillcerde regelingen go- ven betreffende de 
nationaliteit van luchtvaartuigen, de classificatie cn 
de inschrijvingskennier- ken (A), de 
luchtwaardigheid (B), de luchtvaart- boeken 
(journalen cnz.) (C), de regels van hot verkeer in de 
hicht (D), de gcschiktheid van de bemanning (E), 
kaarten en inrichting van lucht- vaartterreinen 
(luchtvnartatlas) (F), den weer- berichtendienst (G) 
en de douane (H). 

De bijlagen hebben dezelfde rcchtskracht als de 
bepalingen van het cigenlijke verdrag. Door de 
Internationale Luchtvaartcommissie, welke zetelt in 
Parijs, kunnen de bijlagen worden ge- wyzigd en 
aangevuld. Dit is een zeer practische regeling, 
waardoor wijzigingen op betrekkelijk kortenterinijn 
kunnen worden tot stand gebracht, waar antlers do 
lange weg der internationale diplomatic zou moeten 
worden bewandcld. 

De Indische luchtvaartwetgcving wordt ge- 
vormd door het „Luchtvaartbesluit 1932" (Ind. Stb. 
1933 No. 118), de „Luchtvaartordonnantie 1934" 
(Ind. Stb. 1934 No. 205, gewijzigd en aangevuld bij 
de ordonnantie in Ind. Stb. 1936 No. 423), de 
“Luchtverkeersverordening" (Ind. Stb. 1936 No. 
425), do ,,Verordening Toezicht Lucht- vaart,5 (Ind. 
Stb. 193()No. 42G) — beide laatsto 

verordeningen gewijzigd en aangevuld bij de 
verord. in Ind. Stb. 1937 No. 621 — en het be- sluit 
van den directeur van Verkeer en Water- staat van 2 
December 1936 No. Bl 1/33/7 (bij- blad 137SG), 
houdende voorschriften ter uitvoe- ring van de 
luchtvaartwetgeving. 

Door het tot stand brengen van de luchtvaart-
wetgeving heeft de Indische Regeering voldaan aan 
de bij het Luchtvaartverdrag aanvaarde ver- 
plichtingen. 

Regelen betreffende vluchten over het Neder- 
landsch-Indisch rechtsgebied met burgerlijke 
luchtvaartuigen van vreemde nationaliteit (General 
Rules regarding flights of civil Foreign Aircraft 
above Netherlands Indian Territory) kwa- men 
reeds in 1929 tot stand, doch werden in 1936 nader 
gewijzigd. Deze regelen werden opgenomen in de, 
in Augustus 1929 door het Bureau Luchtvaart 
uitgegeven “Luchtvaart- atlas voor Nederlandsch-
Indie11, waarvan medio 1934 een nieuwe uitgave tot 
stand kwam, waar. in voHedige gegevens zijn 
verzameld omtrent alle luchtvaartterreinen, welke in 
Ncderlandsch- Indie voor het burgerlijk 
luchtverkeer zijn open- gesteld. 

Door den dienst van de In- en Uitvoerrechten en 
Accijnzen zijn slechts de luchtvaartterreinen te 
Medan, Pakanbaroe, Batavia, Soerabaja en Koe- 
pang aangewezen voor het inklaren van goederen. 
Accijnsvrije benzine kan worden ingenomen op de 
luchtvaartterreinen te Medan, Pakanbaroe, 
Palembang, Batavia en Koepang. 

Bij Ind. Stb. 1937 No. 619 zijn verboden lucht- 
kringen aangewezen boven Tandjoengpriok, Soe-
rabaja, Balikpapan en TarnIC 

De regeling van het sanitaire toezicht op de 
binnenkoinende luchtvaarttuigen is nog bij den 
Dienst van de Volksgezondheid in bewerking. 

Het aantal bij het Bureau Luchtvaart van het 
departement van Verkeer en Waterstaat inge- 
schreven vliegtuigen bedroeg op 31 December 
1937: 9 verkeersvliegtuigen, 4 bedrijfsvliegtuigen 
11 sportvliegtuigen. 

Het aantal vliegtuigbestuurdera bedroeg op 
genoemden datum: 

10 verkeersvliegers, 3G leerling verkeersvlie- 
gers; op enkele na zijn (lit alle vliegers van de 
inilitaire luchtvaartafdeeling ； 50 sportvliegers, 
waarvan ongeveer de helft militaire dan wel 
marinevliegers zijn. 

De periodieke keuringen van de Indische ver- 
keersvliegtuigen en hun motoren worden ver- richt 
door de militaire luchtvaartafdeeling op Andir 
(Bandoeng). 

De technische verzorging van do K.L.M.- 
vliegtuigen heeft in do K.N.I.L.M.-wcrkplaatsen op 
Andir plaats. 

De eerste en periodieke medischo keuringen van 
de Indische verkeersviiegera geschieden door de 
daartoe door den directeur van Verkeer en 
Waterstaat aangewezen geneeskundigen van den 
vliegmedischen dienst van de militaire luchtvaart-
afdeeling op Andir, terwijl voor do kcuring van 
sportvliegers ook andere geneeskundigen zijn 
aangewezen. A. M. H. 

GOWA (Aanv. DI. I) is met ingang van 1 Ja- 
nuari 1937 hersteld als zelfbesturend landschap, 
hetgeen bij B. G.S. van 16Juni 1936 no. 
1234/Awerd bekendgesteld onder aanteekoning, dat 
de hoofd- plaats Soenggoeminasa zal zijn en verder 
dat de door den bestuurder af te leggen korte 
verklaring 
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mede onderteekend moet worden door de „Bate 
salapanga'1 of door de beide Tomailalangs. Het 
herstel geschiedde bij G.B. van 12 November 1936 
no. 8, dat ongeveer luidt: „Overwcgende dat 
wenschelijk is voorgekomen het voormalig zelf- 
besturend landschap Gowa als zoodanig te her- 
stellen en in verband daarmede een zelfbcstuur- der 
voor dat landschap aan te wijzen； dat de Bat6 
salapanga (kiesheeren) van Gowa heeft verklaard 
Mangi-Mangi Karaeng Bontonompo te beschou- 
wen als den aangewezen persoon om als zelfbe- 
stuurder van Gowa op te treden; heeft bcsloten: te 
bepalen, dat tot het zelfbesturend landschap Gowa 
worden gerekend de in het gouvernement Celebes en 
Onderhoorigheden gelegen Gowasche 
gebiedsdeelen Karoewisi, Mangasa, Tombolo, 
Pattallassang, Borisallo, Manoedjoe, Borongloe, 
Parigi, Limboeng, Bontonompo, Malakadji en Pao; 
den Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden 
te machtigen om Mangi-Mangi Karaeng 
Bontonompo de korte verklaring te doen afleggen en 
beeedigen; met ingang van het tijdstip van 
goedkeuring en bekrachtiging van bedoelde korte 
verklaring buiten werking te stellen het besluit van 3 
November 1910 (Ind. Stb. no. 573), voor zoover nog 
van kracht (Ind. Stb. 1936 no. 601); den Gouverneur 
van Celebes en Onderhoorigheden uit te noodigen de 
optre- dende landsgrooten van Gowa, den 
Tomailalang- toa en den Tomailalang-lolo, de korte 
verklaring Ite doen medeonderteekenen", enz. 

Bovenbedoelde korte verklaring volgens uni-
form model werd op 30 November 1936 afgelegd en 
beeedigd door Mangi-Mangi Karaeng Bontonompo 
als bestuurder van het landschap Gowa, 
onderafdeeling Gowa, afdeeling Soenggoeminasa, 
gouvernement Celebes en Onderhoorigheden, in 
tegenwoordigheid van den optredenden Tomaila- 
lang-toa en den optredenden Tomailalang-loIo/Bij 
G.B. van 31 December 1936 no. 1 werd die akte 
goedgekeurd en bekrachtigd. De rijks- en andere 
sieraden van Gowa zijn door het Bataviaasch 
Genootschap, waar zij in bewaring waren, terug- 
gezonden (zie literatuur-opgave bij aanvullend 
artikel Bon6 in DL VII of suppl. afl. biz. 1141). 

Grenzen, grootte, bevolkingsterktc. Het 
landschap grenst in het W. aan de onderafdeeling 
Makassar en aan de Straat van Makassar； in het N. 
aan de onderafdeeling Maros en de afdeeling Bon6, 
in het 0. aan de onderafdeelingen Sindjai, Boeloe- 
koemba en Bonthain en in het Z. aan de onder-
afdeelingen "Bonthain en Djen6ponto-Takalar. De 
grootte is ongeveer 3000 km2 en de sterkte der 
bevolking (volgens opgave van het B.B.) be- draagt 
165. 852 zielen. 

Kusten, vlakten, bergen. De kuststrook in het W. 
van het landschap is slechts 土 6 km lang. Daaraan 
liggen enkele visscherskampoengs. Het westdijk 
deel van het landschap bestaat uit een vruchtbare en 
voor het grootste gedeelte be- bouwde hoogvlakte. 
De daar gelegen sawahs zijn meerendeels van regen 
afhankelijk. De oostelijke heJft van het landschap 
wordt ingenomen door bergland, dat in den 
tweelingtop Bawakaraeng— Lompobatang (Piek 
van Bonthain) een hoogte bereikt van 3042 m. Hier 
komen nog uitgestrekte bosschen voor, welke 
meerendeels binnen de boschreservegrens vallen. In 
de ravijnen zijn sawahs aangelegd, terwijl de 
berghellingen voor tuinen en veeweiden worden 
gebruikt. In de vlakte komt bijna geen bosch voor. 

JRivieren. De voornaamsto rivieren zijn de Tel- 
lorivier en Djeneberang met haar zijtakken, de 
Dj6nemalino en Djendrakikang; verder de Pokok-
ma mining (een zijrivier van de Dj6nepon- to) en de 
Tangka- of Tangararivier. De eerstge- noemde twee 
en de Djeneponto monden uit in Straat Makassar, 
terwijl de Tangka uitwatert in de Golf van Bond. De 
Djendberang heeft 4 monden en vormt een groote 
vruchtbare delta ten Zuiden van Makassar. Al deze 
rivieren zijn weinig bevaarbaar; in den regentijd 
kunnen groote prauwen slechts een paar km van de 
monding af stroomop komen. 

Bevolking. De bevolkingsdichtheid is 土 55 zielen 
per km2. De bevolking is over het a]gemeen zuiver 
Makassaarsch en spreckt die taal en wat Maleisch. 
Alleen in de adatgemeenschappen Pao, Parigi en 
Malakadji (gedeeltelijk) wordt het zg. Kondjo-
dialect gesproken. De godsdienst is de Islam. Slechts 
in de bergstreken van Malakadji en Parigi wonen 
nog de heidensche Patoentoens. 

De zending (gereformeerde kerk) werkt in den 
laatsten tijd in het landschap, evenwel nog met 
weinig succes. 

Klasse-indeeling en titels. De Gowareezen ken- 
nen drie standen: adel (karaengs), middenstand 
(daengs, taoe badji) en het gemeene volk (taoe 
samara). Tot de laatste groep behooren ook de 
vroegere slaven en hun afstammelingcn. De adel- 
stand wordt gevormd door de afstammelingen van 
den vroegeren vorst en van diens naastc familie- 
leden. De middenstand omvat de mindere hoof- den, 
de geestelijken en de gegoeden. De adel wordt 
aangesproken met karaeng. De adatgemeen- 
schapshoofden, voorzoover geen karaeng, heeten 
galarang. Alleen in Pao voeren zij den titel van aroe. 
De kampoenghoofden worden genoemd galarang, 
anronggoeroe, batlang-banocwa, djan- nang en taoe 
towa. 

Middclen van beslaan. Landbouw is het voor- 
naamste nliddel van bestaan. Beneden-Gowa heeft 
een uitgestrekt sawahgebied, maar ook cen zeer 
dichte bevolking. Slechts cen klcin deel der sawahs 
wordt geirrigeerd (met primitieve leidin- gen). 
Wanneer nict door overvloedigc regens ecn goede 
oogst, ook van tweede gewassen, wordt verkregen, 
heerscht er voedsclHchaarschte. In do laatste jaren 
zijn de bestaande irrigatiewerken verbeterd en 
nieuwe aangelegd. De voornaamsto irrigatieleiding 
is de Pakatoleiding, die een ]700 hft sawahs bevloeit 
van de adatgemeenschappen BorongloE, Tombolo, 
Mangasa en Karoewisi. Ook de verbouw van tweede 
gewassen is uitge- breid. De bergstreken en het 
heuvelland hebben betere, doch weinig sawahs, 
terwijl de droge gronden van de westzijde van den 
Lompobatang van slechte kwaliteit zijn, zoodat ook 
hier slechts ten deele in de behoefte kan worden 
voorzien. Uitvoerproducten (naar Makassar) zijn 
weinig in aantal en lioeveelheid: wat aardappeien, 
koffie en rotan uit de bergstreken, kemiri, djagoeng, 
widjen, groenten en vruchten. Nijvcrheid is van 
weinig beteekenis; er zijn enkele steen- cn potten- 
bakkerijen in de buurt van Makassar en weverij- en, 
door vrouwen gedreven met geimporteerde garens 
en voor plaatselijk gebruik. 

Wat de veeteelt betreft, zoo is de karbouwen- 
stapel verreweg de belangrijkste. De beesten worden 
gebruikt bij de sawahbewerking, voor de slacht en 
een klein deel voor verkoop naar Makassar en elders. 
Na de karbouwen zijn de paar- 
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den de belangrijkste huisdieren. De teelt gaat 
evenwel achteruit door de sterk gedaulde prijzen. 
Ten gevolge van den aanleg van goede wegen is het 
vroeger zoo belangrijke vervoer met draag- paarden 
en het gebruik van paarden voor trek- diensten zeer 
verminderd. Runderen vindt men slechts in gering 
aantal en in handen van hoof- den, die deze dieren 
op den voet van een z.g. Soemba-contract hebben 
gekregen. Geiten en kippen komen in alle 
kampoengs voor. De jacht is van weinig belang. De 
hertenjacht wordt nog door de hoofden beoefencl. 
De visscherij is van ge- ringe beteekenis; daar de 
kuststrook kort is, wordt niet vecl zeevisch 
gevangen. De voornaam- ste visscherskampoeng is 
Barombong. Wei wordt visch geteeld in vijvera bij 
de kust en op sommige laaggelegen plaatsen in het 
binnenland. De han- del bestaat alleen uit 
kleinhandel, die voorname- lyk wordt gedreven 
door Chineezen. 

Orondbezit. De gronden kunnen worden ver- 
deeld in: 1. gronden in erfelijk individueel bezit; 2. 
ornamentsgrondcn ； 3. ambtsvelden; 4. adatge- 
meenschapsgronden en 5. gronden met Europee- 
sche rechten. 

1. Het grondbezit met erfelijk individueele 
rechten is zoo goed als gelijk aan dat in andere 
streken in N.I. De planter van vruchtboomen 
evenwel blijft eigenaar daarvan ook al verliest hij 
zijn recht op den grond. Het grondbezit is zeer 
versnipperd. Weinig personen bezitten meer grond 
dan zij en hun familie zelf kunnen bewer- ken. Dat 
meerdere wordt dan in deelbouw (te- sang) aan 
anderen gegeven. Verkoop en vcrpan- ding van 
gronden komen veel voor. 2. Ornaments- gronden 
(boctta gaoekang) zijn die, welke hoof- den der 
adatgemeenschappen, als houders van het 
ornament, van de bevolking, die hen als haar beer 
erkende, in vrocgeren tijd ontvingen oin naar rang 
en stand tc leven. Deze gronden mochten niet 
verpand of verkocht worden cn werden in 
heerendienst bcwerkt. Tcgenwoordig wordt aan die 
oudc udat niet nicer strong de hand gehouden. Van 
velc k<jnicn de inkomsten in de adatgemeen- 
Kchapskassen, waaruit de betrokken hoofden be- 
zokliging genieten. 3. De ambtsvelden (boetta 
kakaraengang) verkregen do hoofden, die als 
ornamentshouderH grootc niacht hadden, door 
verbeurdverklaring van gronden van hen, die ad at 
misdrijven en overtredingen hadden gcplccgd, of 
door verovering ofanderc omstandigheden. Die 
hoofden konden de ambtsvelden als zoodanig toe- 
kennen aan kan)|)ocnghoof(len, boodschappers en 
andere function narissen. Zij mochten niet in 
heerendienst worden bewerkt, noch worden ver-
pand of verkocht. Ook aan deze bepalingen is niet 
nicer strong de hand gehouden. Velc ambtsvelden 
werden verpand of in deelbouw uitgegeven, ten- 
cinde uit de inkomsten via de adatgeineenschaps- 
kas de betrokken function narissen to bezoldigen. 4. 
De adatgemeenschapsgronden vindt men slechts in 
knmpoengs Rappotjini (adatgemeen- achap 
Karoewisi), zijnde 260 ha sawahs. Oorspron- kolijk 
wuren deze van den karaeng Kappotjini on werden 
door de bevolking bewerkt tegen betaling van 10% 
van do opbrengst in natura. Nn den dood van den 
laatsten karaeng ontstond cen ge- schil tusschen de 
erfgenamen en de bowerkors. De Hadat besliste dat 
de gemeenschap rechthcbben- de was op de sawahs. 
Bij contract were! bepaald, dat de bowerkers het 
recht hadden de sawahs to blijven bebouwen； dat 
dat recht kon overgnan op 

hun erfgenamen, dat zij evenals voorheen 10% van 
de opbrengst in natura hadden te betalen, maar de 
gronden niet mochten verpanden of ver- vreemden. 
Dat is zoo tot nu too gebleven. 5. Er zijn 16 
perceelen uitgegeven in erfpacht, 69 in eigendom en 
3 in huur op den voct van Ind. Stb. 1924 no. 240 en 
1933 no. 481. 

Wegen en bruggen. Bij do instelling van het 
landschap Gowa zijn eenige wegen en kunstwer- 
ken in dat gebied gelegen door het departement van 
Verkeer en Waterstaat aan dat landschap 
overgedragen. De hoofdwegen zijn goed verharde, 
breede autowegen. De talrijke binnenwegen van 
Gowa zijn meerendeels licht verhard en met een 
lichte auto berijdbaar. De autoweg Alakassar- 
Soenggoeminasa-Malimo (in adatgem. Parigi) is 
doorgetrokken naar Tombolo (adatgem. Pao) en 
grens Sindjai. De weg van Malakadji over Pala-
dingang naar Tanete (in Parigi) is ook al voor een 
groot deel berijdbaar met auto's. 

Transporlmiddelen. Het voornaamste trans- 
portmiddel is de automobiel (autobus, vracht- auto). 
Voor goederenvervoer wordt ook nog gebruik 
gemaakt van pikoelpaarden. Het gebruik van rij 
widen is zeer sterk toegenomen. Het ver- voor te 
water is van geen belang. 

Geschiedenis en bestuur. Het Bongaaisch ver-
drag, gesloten op 18 November 1667 en vernieuwd 
in 1669, gaf de verhouding tusschen het oude land-
schap Gowa en de V.O.C. aan. In 1710, 1740, 1781 
en 1824 werden verdragen gesloten ter bevesti- ging 
en aanvulling van het Bongaaisch verdrag. Het 
laatste contract voor de expeditio van 1905 was van 
2G October 1894. Na de onderwerping van het 
landschap werd het (zie Ind. Stb. 1910 no. 573) bij 
het rechtstreeks bestuurd gebied ge- voegd. Voor de 
inlijving bestond de kern van het landschap uit de 
rechtsgemeenschappen Manga- sa, Tombolo, 
Saoemata, Patalasang, Patjelle- kang, Manoedjoe, 
Borisallo en Soediang. De hoofden van deze 8 
ressorten waren tevens „kieshee- ren". Als negende 
kiesheer fungeerde karaeng Bontomanai, die geen 
eigen gebied had. Deze negen personen werden de 
„bat6 salapang" (ne- gen vaandels) genoemd. Zij 
vormden geen be- sturend college, maar traden pas 
op na het over- ]ijden of defungecrcn van een vorst 
(radja) om cen keuzo van een opvolger uit de 
pretendenten to doen. Bestuurd were! alleen door 
den radja of, nainens hem, door don Tomailalang-
towa, die als rijksbestuurder kon worden 
beschouwd. Buiten oigenlijk Gowa lagen do 
veroverdo gebieden: Limboeng (het restant van het 
oude rijk der To- bacljeng), Bontonompo, Parigi, 
Malakadji, Kin- dang, Pao, in gcdeeltcn in leen 
gegeven aan fami- lieleden van don radja, aan 
aanzienlijken en gun- stclingen. Als enclaves lagen 
in het Gouverne- mentsgebied nog Soediang, 
Gantarang-Matinggi (onderafd. Djdneponto). Het 
bestuur in de rechtsgemeenschappen we rdgevoerd 
door de plaatselijke hoofden onder de bovelen van 
den Tomailalang- towa, die veelal werd bijgestaan 
door do gelarangs van Tombolo en Mftngasa, 
oindat zij dicht bij do hoofdplaats Djongaja 
woonden en gomakkelijk bereikbaar waren. Als 
vervanger van den Tomai- lalang-towa kon 
optredon do Tomailalang-lolo, eon aanzienlijke van 
gelijken rang. De leenman- nen deden woinig aan 
het besturen van hun ge- biod, dat zij slechts 
beschouwden ala bron van inkomsten. Zij woonden 
meestal op de hoofdplaats Djongaja of in do 
omgeving daarvan. Het 
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bestuur in hun gebied werd overgelaten a an de 
hoofden der kampoengs of kampoengcomplexen. 
De gebiedcn Kindang, Pao, Aroengkeke, Para- 
sangangbaroe en Soediang hadden hun eigen 
hoofden. Het gebied onmiddellijk om de hoofd- 
plaats Djongaja stond niet onder een eigen hoofd, 
doch werd rechtstreeks bestuurd door den Tomai- 
lalang-towa namens den vorst; het omvatte het 
gelarangschap Karoewisi, het anronggoeroeschap 
Rappotjini, de kampoengcomplexen Goesoeng, 
Bontotanga, Djongaja en Balangbaroe. In dat gebied 
woonden zooveel aanzienlijke bloed- en 
aanverwanten van den radja, dat onmogelijk een 
hoofd daarvoor te vinden zou zijn, hoog genoeg in 
rang om gezag over hen uit te oefenen. De in- lijving 
van Gowa bij het rechtstreeks bestuurd gebied in 
1910 had plaats na velerlei organisatie en 
reorganisatie van het Inlandsch bestuur, ge- baseerd 
op practische en overzichtelijke groepee- ring van 
kampoengs en kampoengcomplexen onder den 
naam van districten en onderdistricten. Door het 
verdwijnen van den radja en den Toinai lalang-towa 
werd het gebied om de hoofdplaats Djongaja onder 
den naam Karoewisi onder een kraeng gesteld. De 
bateschappen Tombolo en Saoemata werden 
samengevoegd en Tombolo genoemd. Het bateschap 
Patjellekang, geogra- fisch uit twee deelen 
bestaande, werd verdeeld en ingelijfd bij Manoedjoe 
en Pattalassang. Lim- boeng werd verdeeld in twee 
districten Mon- tjongbalang en Limboeng, 
diegevoegd werden bij de onderafdeeling Takalar. 
Bontonompo, Kin- dang, Pao, Gantarang Matinggi 
werden als districten ingedeeld bij de 
onderafdeelingen Boeloe- komba, Sindjai en Maros, 
terwijl de kleinere enclaves Parasangangberoe en 
Aroengkekd onder Takalar en Djeneponto kwamen. 
Het gebied Ma- lakadji werd een district van 
Bonthain； Parigi werd als onderdistrict eerst 
gevoegd bij Bonthain, later, na protest der 6 
zelfstandige hoofden bij West-Gowa, dus bij de kern 
van het voormalige landschap Gowa. Behalve 
Soediang, werden de oude bateschappen, 
voorzoover ongewijzigd ge- handhaafd, 
onderdistricten genoemd； de gecre- eerde 
ressorten Karoewisi, BorongloE en Parigi, de 
wingewesten (zie boven) werden districten. De 
voorname waardigheidsbekleeders uit den vors- 
tentijd werden uit bestuursfuncties gewcerd. Het 
bestuur werd gevoerd door bestuursassistenten. 
Daardoor ontstond steeds grootere verwijdering 
tusschen de adatwaardigheidsbekleeders en het 
Europeesch bestuur en ontstonden ernstige on- 
geregeldheden. Nog meer aanzienlijken werden 
verbannen en de administratieve indeeling werd 
gewijzigd, waarbij de afdeeJing Soenggoeininasa 
werd gevormd onder een assistent-resident, die zelf 
de onderafdeeling West-Gowa bestuurde, bijgestaan 
door een Europeesche hulpkracht en Inlandsche 
bestuursassistenten. Op voorstel van gouverneur 
Couvreur werd deze maatregel offi- cieus weer 
ongedaan gemaakt en werd de assistent-resident van 
Makassar belast met het bestuur over de afdeeling 
Soenggoeininasa, waar- door althans het grootste 
gedeelte van het oude landschap Gowa weer onder 
de leiding van 66n afdeelingshoofd kwam. West-
Gowa werd met Limboeng en Bontonompo 
vereenigd tot een onderafdeeling met een controleur 
te Soenggoeininasa. Toenadering werd gezocht met 
betrouw- bare leden van de oude radjafamilie. 
Karaeng Mandjalling, zoon van den laatsten 
Tomailalang- 

lolo werd adatgemeenschapshoofd van Karoewisi; 
Andi Mappanjoekki, zoon van den laatsten radja van 
Gowa bij den gewezen Datoe van Alita, werd veel 
geraadpleegd in adatzaken ； zijn zoon Pangeran 
daeng Para mi werd adatgemeenschapshoofd van 
Bontonompo. De bestuursassistenten werden 
teruggetrokken naar de hoofdplaats en 
adatgemeenschapskassen werden ingesteld. De 
vorschuiving van het zwaartepunt in de bestuurs- 
voering van het ambtelijke Europeesche en In-
landsch bestuur naar de hoofden en aanzienlijken uit 
den vorstentijd bleek op den duur een succes te zijn. 
Toen scheen de tijd gekomen voor verdere 
reorganisatie, die leidde tot herstel van een on-
derafdeeling Gowa, die op enkele kleine stukken na 
(Soediang, Gantarang-Matinggi, Parasangangberoe 
en Aroengkeke) territoriaal gelijk werd aan het oude 
landschap Gowa (1 Augustus 1931). Malakadji, 
Kindang en Pao waren bij de onderafdeeling Gowa 
gevoegd, maar in Februari 1935 werd Kindang weer 
bij Boeloekoemba getrokken. Het gebied van het 
met 1 Januari 1937 herstelde zelfbesturend 
landschap Gowa is gelijk aan dat van de 
bovengenoemde onderafdeeling. Deze bestaat uit 12 
adatgemeenschappen: Mangasa, Tombolo, 
Patalasang, Manoedjoe, Borisalo, Karoewisi, 
BorongloE, Parigi, Pao, Bontonompo, elk onder een 
karaeng of gelarang, benevens Limboeng en 
Malakadji onder een bestuursassistent. Die 
adatgemeenschappen bestaan uit kampoeng-
complexen, onder hoofden met titels als djan- nang, 
gelarang, batambanoea, anroenggoeroe en kapala. 
Zij hebben over het algenieen weer sari- angs en 
soero's onder zich. Deze worden officieel 
aangesteld, maar door de kampocngcomplex- 
hoofden aangewczen. In Bontonomj)o staan onder 
een kampoengcoinplexhoofd (anroenggoeroe) 
verschillcnde djannangs (hoofden van kleinere 
coinplexen), die weer soero's hebben aangewczen. In 
andere streken, b. v. Mangasa, hebben de kam- 
poengcoinplexhoofden onder zich kajjala's. Deze 
hebben allcen sariangs onder zich. Onder het 
bestuurvangouverneur Couvreur werden adatge- 
xnecnschapskassen ingesteld. J)ie kussen zijn thans 
in beheer bij den controleur, hoofd dor on-
derafdeeling Gowa. Jaarlijks worden begrootin- gen 
vastgesteld. De voornaamste inkoinsten zijn: 
pasarheffingen, adatheffingen (opbrengst van 
ornamentsveJden en vischvijvers, bilangtanah, 
soesoengromang) ； uit overvaarten, waterleiding, 
pasanggrahans, gerechtsgclden, verhuur van 
gronden, houtverkoop, Btraatvcrlichting, ini. 
notariaat, verhuur van gebouwen. Bovendien wordt 
jaarlijks van het Land een subsidie ont- vangen ter 
tegemoetkoming in de bezoldiging der hoofden. De 
voornaamste uitgaven zijn: salaris- sen der hoofden 
en van lager personeel, onderHtand aan gewezen 
volkshoofden, onderhoud en ver- nieuwing van 
bruggen, pasars, gebouwen enz., straatverlichting, 
stroomlevering voor watcrlei- dingponip, 
volksscholen enz. De gezamenlijke kassen hebben / 
50.000 in het Malinobedrijf ge- stoken. De 
adatgemcenschapshoofdcn worden uit die kassen 
bezoldigd. De lagere hoofden hebben of 
ambtsvelden of worden in natura betaaid, nJ. met 
padi, verkregen uit de „bilangtanah>,. Alleen de 
kampoengconiplexhoofden krijgen een kleine 
toelage in geld. Verder genieten de hoofden, behalve 
collecteloonen, geen inkomsten, liechtspraak. De 
onderafdeeling Gowa is gela- ten in het genot van 
eigen rechtspleging. Deze 
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inheemsche rechtspraak is geregeld bij Ind. Stb. 
1932 no. 80, terwijl de uitvoering nader is geregeld 
bij besluit van den Gouverneur van Celebes en 
Onderhoorigheden van 8 September 1933 no. 429 
(Hadat-verordening Gowa, Gantarang-Matinggi en 
Laikang). Voor het nieuwe landschap geldt de 
regeling in artikel 17 der Zelfbestuursregelen 1927. 

ATJfiH (Aanv. DI. I). Economische toestand van 
het g e w e s t. 

a. Cultures Sedert eenige jaren is als gevolg van 
het werken van den landbou wvoorlichtingsdienst 
de inheemsche rijstproductie opgevoerd, de kwa- 
liteit der inheemsche rijstsoorten verbeterd en de 
rijstexport en organisatie van den rijsthandel 
gestiniuleerd. 

In de onderafdeelingen Idi, Lho^Soekon en 
LhofrSeumaw6 bedraagt het norniale rijstsur- plus 士 
15000 ton ongepelde rijst en het sawaha- reaal 
35000ha, waarvan een beperkt gedeelte van een 
bevredigende bevloeilng is voorzien. Het 
gemiddelde bezit aan rijstvelden bedraagt in dit 
gebied per landbouwgezin 1 tot P/2 ha. Er is weinig 
groot grondbezit. Vooral in Lho*- Soekon heeft de 
bevolking nog de beschikking over uitgestrekte, 
voor sawahbouw geschikte terreinen. 

Als resultant van jarenlange proefneiningen is het 
gelukt eenige inheemsche varieteiten, die in 
productiecapaciteit ver uitsteken boven de 
plaatselijk aangeplunte soorten, te verkrijgen. De 
padi tjina staat zoowcl aan de spits der import rijst 
als der inheemsche varicteiten en is reeds in allc 
streken doorgedrongen. 

De stiinuleering van den aanleg van nieuwe 
rijstvelden wordt in de hand gewerkt door samcn- 
werking met het Binnenlandsch Bestuur en met de 
volkscredietinstellingen: vlotte uitgifte van grond, 
landbouwcrcdicten in den vorm van zaai- zaail on 
ploegvec, on de invoering van betere land bou 
wwerktuigen. 

Dank zij de groote niedewerking van de bevol-
king is, ontianks de stork ingekrompen werk- 
fondsen, een aantal bevlociingswerken tot stand 
gebracht. 

In 1936 werdeii nict minder dan 8 nieuwe 
rijstpellerijen opgcricht, zoodat Atjdh thans 
zeventien rijstpelbedrij ven bezit. Voortdurend 
houdt de laudbouwvoorlichtingsdienst contact met 
de firma^ in het gouvernenient Oostkust van 
Sumatra, die rijst uitvocrcn. 

De pepercultuur, <lic Jang niet nicer zoo be- 
langrijk is als vroeger, heeft nog het ineeste te 
beteekenen in Pidie, Groot-Atjeh, Idi, Meulaboh, 
Bireuen en Meureudoe. De uitvoer bedroeg in 1934 
nog sleehts 3.444.490 kg. De peperplant heeft sinds 
1915 over het geheele gewest zeer te 侦den van 
afstervings- of voetrotziekte, veroor- ztinkt door een 
bodemschimmel, waardoor de rnnken in het derde 
cn volgonde jaren afsterven. De 
landbouwvoorlichtingsdienst is doende een 
bepaaldc Lampongpepervarieteit in te voeren, 
waurvoor belangstelling bestaat in Pidie, Sama- 
langa en Kroecng Raja. Behnlve in eind 1934, 
bleven do peperprijzen tot ultimo 1936 uiterst l&ag. 
Witto peper we rd bijna niet bereid. Do peperhandel 
is in handen van Chineezen en Atjdhers en is geheel 
gericht op den overwal (Penang). 

Pinang is het voornaamsto uitvoerproduct, daarna 
volgen copra en peper. In 1934 werden 

23.290.760 kg. pinang uitgevoerd. Door betere 
pryzen sedert medio 193G neemt do uitvoer 
wederom toe. De landbouwvoorlichtingsdienst 
werkt voortdurend aan de verbetering van de export-
soort^U—-… 

De destijds voor de lage copraprijzen gewilde 
klappercultuur is evenals andere cultures sterk 
teruggeloopen als gevolg der tijdsomstanclig- 
lieden, doch sinds 1933 ontstond er een opleving. In 
1934 bedroeg de uitvoer van copra 8.740.506 kg. 
Nog in 1932 orienteerde de copramarkt zich 
overwegend op den overwal, waar het product tot 
klapperolie werd verwerkt en van waar her- export 
naar Europa plants vond. 

Deze handel was in handen van Chineezen te 
Penang, doch ging later over naar twee Euro- 
peesche firma's te Medan en een Chineesche te 
Sabang, die zelf de copra naar Europa verscheep- 
fen. Aanvankelijk bleek dat de gemiddelde kwaliteit 
der Atjdhcopra aanmerkelijk beneden den in Europa 
aangelegden kwaliteitsmaatstaf lag. De 
landbouwvoorlichtingsdienst heeft de inheemsche 
bereidingsmethode zeer verbeterd, door propaganda 
te maken voor sundrying en de oprichting van 
copraovens, waardoor het product niet meer in 
aanraking komt met rook. Uit 1000 klappers krijgt 
men in Atjdh na twee dagen drogen gemiddeld 230 
kg volkomen droge copra. De vrachtprijzen, die 
meermalen werden verhoogd, zijn van 
buitengewoon grooten in- vloed op den 
coprauitvoer. Van 1934 af zijn de prijzen weer 
stijgend, waardoor een groote opleving ontstond. 

De rubbercultuur, vroeger van zoo groot be- lang 
in Taniiang, waar sinds 1909 tai van onder- 
neiningen zijn gevestigd, vooral Belgische, en in 
Langsa, waar na de vestiging van een gouverne- 
mentscaoutchouconderneming op initiatief van 
Gouverneur-Generaal van Heutsz in 1907 00k 
particuliere maatschappijen zijn gaan werken, heeft 
van 1930 tot 1935 zeer slechte jaren door- gemaakt. 
Ook ter Westkust van Atjdh zijn Belgische 
rubberondernemingen gevestigd. De 
rubberrestrictie 1934 bracht de eerste prijsver- 
betering, de devaluatie van den gulden de tweede. 
De uitgestrektheid dor rubberondernemingen in. 
Tamiang bedroeg ultimo 1930, 48.297, 5059 ha en 
ultimo 1934, 41.303,382 ha. Sinds 1 April 1935 is 
het individueele rubberrestrictiestelsel voor de 
bevolkingsrubber ingevoerd. Het bevol- 
kingsproduct werd verbeterd. 

Oliepalmcultuur bestaat in Tamiang eu Peureula 
(Lnngsa); ook deze cultuur maakto zeer moeilijke 
tijden door. Ultimo 1936 is do prijs van het product 
echter weer belaugrijk gestegen. 

Koffie (arabica) wordt geteeld in do onderaf- 
deeling Takdngeun. Do groontencultuur is van meor 
belang, speciaal die van kool, welkc deela in Atjdh, 
deels op den overwal geconaumeerd wordt. Ook aan 
de vruchtenteelt wordt meer en meer aandacht 
bestced. Do tweede-gewassen- tcelt is vooral in 
Bireuen on Meureudoo van be- lang ten aanzien van 
lombok, arachis on uien, in mindere mate van 
kadele, mais en tabak. 

Een typische Westkustcultuur, voor dit gebied 
van bijzonder belang, is de nilam. In 1936 werden 
meer dan 520.000 kg ter waardo van f 110.000 
uitgevoerd, terwijl do 11.200 kg uit- govoerde 
nilamolie een waarde van f56.000 
vertegenwoordigde. 
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b. VeeieeU. De veeteelt ter Westkust en op Si- 
maloer bepaalt zich hoofdzakelijk tot karbouwen. Er 
bestaat een flinke handel in slachtvee langs de 
noord- en oostkust op Deli. Drukke weekvee- 
markten treft men te Lamnjong, Sibrde, Lampa- koe, 
Padang Tidji (afdeeling Groot-Atjdh), Beu- 
reunoeen, Paroee, Bireuen, Matanggloempang- 
doea, Samalanga, Geuroego, Krocengmand, 
Kroeeng geukoeeh, Pantonlaboe en Blangdjroe- en 
(afdeeling Noordkust van Atjdh). Intotaal wer- den 
in 1936 9540 Atjdh sapi's en 6448 karbouwen van 
Atjeh naar Deli voor de slacht verhandeld. 

c. Jacht en visscherij. De jacht op varkens en 
herten wordt slechts in hoogst enkele gevallen 
beoefend als middel om in het onderhoud te 
voorzien. Er wordt algemeen gejaagd met het 
geweer, in mindere mate met netten en vang- kuilen. 
Ter bescherming van haar padi jaagt de bevolking op 
varkens (vergiftigde oebi) en herten. 

De visscherij wordt een in belangrijkheid toe- 
nemend middel van bestaan, nu men met ijs de visch 
kan bewaren en per auto langs het steeds zich 
verbeterend wegennet naar bevolkingscen- tra kan 
vervoeren. Langs de kust wordt ge- vischt met 
poekats, een soort zegen of treknet (Leupoeeng, 
Oel6e-Lheue, Kroeeng Raja, La- weueng, le 
Leubeue, Samalanga, Koeala Boegee, Langsa). 
Nabij de riviermondingen zijn vaak groote 
vischvijvers (neuheuen) aangelegd. De visschers 
zijn alien Atj6hers, op enkele Chineezen na, waarvan 
die te Telaga Toed joe (Langsa) een goede soort trasi 
xnaken. Te Sabang en Oelde- Lheue wordt gevischt 
door Japanners, die hun product te Sabang 
verkoopen. 

d. Houtaankap enz. Aankoop van hout heeft 
plaats in de strandbosschen ter Oostkust en in de 
oerbosschen van de Oostkust en van Singkel. Uit de 
strandbosschen haalt men brandhout. Het 
strandbosch in Tamiang en Langsa is sinds 1936 
door het boschwezen verdeeld in vakken, ten einde 
den houtkap te kunnen regelen en den roofkap tegen 
te gaan. De bakau-bakau- en tengarbast wordt als 
looistof van Kwala Langsa uitgevoerd naar Penang 
en China. De uitvoer bedroeg in 1930 6.000.000 kg, 
in 1936 1.200.000 kg ter waarde van rcsp. f 139.000 
en fl 3.000. Voor de landschapskassen van Tamiang 
en Langsa vormt dit een flinke bron van inkomsten. 

Boschproducten worden uitgevoerd van de 
Westkust en de Oostkust. Van de Westkust komen 
bovendien vogelnestjes. 

Sinds 1924 heeft het Gouvernement te Take- 
ngeun een proefbedrijf geopend met deterpentijn, 
welke getapt wordt uit de pinus merkusii (Jungh en 
de Vries). Dit bedryf wordt nog steeds ver- beterd en 
uitgebreid. 
• De petroleumproductie in Peureula*- is thans van 
minder belang, doch groote hoeveelheden olie 
komen nu uit de rijke bronnen van Rantau 
(Tamiang). Alle olieterreinen pompen door pijp- 
leidingen de olie naar Pangkalan Brandan. 

e. Handel, scheepvadrt, ve.rke.er enz. De 
import- handel is voornamelijk in handen van Euro- 
peesche firma’B, waarvan de Atjdh Handelmaat* 
schappij de oudste is; andere groote importeurs zijn 
Giintzel en Schumacher, Deli Atjih Handel- 
maatschappij en de Borneo Sumatra Handel- 
maatschappij. Ook door Chineezen en Atjdhers 
worden goederen in kleine hoeveelheden inge- 
voerd. De export is voornamelijk in handen van 
Giintzel en Schumacher, de Deli Atjdh en 

Chineezen. De kleinhandel wordt gedreven door 
Atjdliers en Chineezen. Te Koetaradja is een 
agentschap van de Javasche Bank; de Algemeene 
Volkscredietbank heeft agentschappen to Koeta- 
radja, Sigli, Lho° Seumawd en Langsa. Was de 
handel voorheen geheel gericht op Penang, thans 
loopt een deel van den uitvoer ook over Sabang. De 
Atjdhsche scheepvaart ging door den oorlog en de 
concurrentie der groote scheepvaartmaat- schappijen 
geheel ten onder. 

Over den afstand Koetaradja tot Besitang. (509 
km) rijdt de A. S. S. op smalspoor (wijdte 0.75 meter) 
twee dagen. De Delispoor neemt hier de passagiers 
en goederen over in de richting Medan. De 
autobussen ,die veel sneller gaan, doen de A. S. S. 
groote concurrentie aan. 

Het ss. Sabangbaai van de Sabang Mij onder- 
houdt sinds 1903 geregeld een driemaal's week- sche 
verbinding tusschen Sabang en Oel&e-Lheue. 

De Sabang Mij is bezig een klein vliegveld aan te 
leggen, terwijl te Lho°Nga weldra een groot 
vliegveld gereed zal komen. Ook Bireuen en Idi 
hebben een landingsterrein voor vliegtuigen. 

Administratieve indeeling, b e- stuur, 
rechtspleging, Gouverne- mentsbelastingen e n o n d 
e r w ij s. 

a. Aan het hoofd van het gewest Atjoh en On- 
derhoorigheden staat een resident. Ingevolge Ind. 
Stb. 1934 no. 539 werd het gouvernement Atj&h en 
Onderhoorigheden verdeeld in vier af- deelingen 
nml. a) Groot-AtjMi, b) de Noordkust van Atjdh, c) 
de Oostkust van Atjeh en cl) de Westkust van Atjih, 
met de afdeelingsstandplaatsen a) Koetaradja, b) 
Sigli, c) Langsa en d) Meulaboh. 

b. In het bestuur wordt van de hoofden steeds 
meer medewerking ondervonden. In Groot-Atjdh, 
dat rechtstreeks bestuurd wordt, worden de hoofden 
(sagihoofden, oel6ebalangs en jmourns) door het 
Gouvernement bezoldigd. Zij zijn echter 
volkshoofden, geen ambtenaren. 

c. De rechtspraak over de niet-inhccmsche In-
landers en daarmede gelijkgestelden is opgedra- gen 
aan den te Koetaradja gevestigden Lanclraad en de 
Magistraatsgcrechten (Rechtsrcglement 
Buitengewesten), terwijl de inheemschen gelaten zijn 
in het genot eener eigen rechtspleging. Do regeling 
van deze inheemsche rcchtspraak in rechtstreeks 
besluurd gebied is vervat in Ind. Stbl. 1932 no. 80 jo. 
1933 no. 333 cn 193G no. 181, en betreffende het 
zelfbestuursgebicd in Ind. Stbl. 1916 no. 432. 

d. De belasting op het inkomen is in het recht- 
strecks bestuurd gebied geregeld bij de ordonnan- tie 
op de inkomstenbelasting, Ind. Stbl. 1932 no. Ill jo. 
1932 no. 637 jo. 1934 no*s 106, 133, 535 en 612. In 
de zelfbesturen gelden overeenkomstigo 
landschapsregelingen. Hetzelfde geldt t. a. v. do 
slachtbclasting. De met 1 Januari 1935 in wer- king 
getreden loonbelasting (Ind. Stbl. 1034 no. Oil) heeft 
daarentegen in landschapsgebied geen invoering 
gevonden. In het Gouvernementsgebied beliep in 
1936 de totale ontvangst der belastingen 

inkomstenbel. 
loonbel. 
personeelbel. 
verpondingbel. 
vennootschapsbel. 
vermogensbel. 
motorvoertuigenbel. 

Totaal 

,,200.838.32 
„ 85.283.26 
„ 28.217.82 
,,34.387.67 
,, 2.100.— 
,,3.837.48 
,,6.104.87 
,,420.769.42 
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In de zelfbesturende landschappen bracht de 
inkomstenbelasting over 1936 f 47.470 op. 

e. Het onderwijs onderging in de jaren vo6r den 
crisistijd sterke uitbreicling. Het totaal aan- tal 
volksscholen bedroeg in 1937 326, waarvan 312 voor 
jongens en meisjes, en 14 voor meis- jes; bovendien 
zijn er 36 vervolgscholen, waarvan 4 alleen voor 
meisjes. Op 2 plaatsen is aan deze vervolgscholen een 
landbouwklasse ver- bonden (een 6e klasse), 
waarvooreen toenemende belangstelling bestaat. 
Metilaboh, Sabang en Lho^Seumawe hebben een 
standaardschool, be- staande uit 3 klassen met 
Nederlandsche taal als leervak. Hollandsch-
Inlandsche scholen zijn er te Koetaradja (2), Sigli, 
Bireuen, Langsa, Koeala Simpang, Tapa^toean en 
Meulaboh. Koetaradja bezit bovendien een HoH. -
Chineesche school, behoorende bij de Pastoor 
Verbraakschool, als- mede een speciale Ambonsche 
school van het Gouvernement. De toeloop naar deze 
soort scholen is zeer groot. Ook voor de Muloschool 
te Koetaradja en haar voorklasse voor leerlingen van 
de H. I. S. bestaat een goede belangstelling. Te Sigli 
en Langsa bestaan Gouvernements Euro- peesche 
lagere scholen, die tengevolge van al- lerlei 
omstandigheden slechts een matig onderwijs voor de 
jeugd geven. 

De Pastoor Verbraakschool te Koetaradja, van 
goede leerkrachten voorzien, schenkt den Euro- 
peeschen leerlingen goed lager onderwys. 

In Atjeh zijn verdcr: G opleidingen voor onder- 
wijzers der Volksscholen； cen volledige stan- 
daardschool met Neclerlandsch te Lho^Seumawe, 
een vervolgschool met Neclerlandsch te Sabang； 
een handwerkschool to Langsa en 2 weefscholen te 
Samalanga en OelieLheue. 

G e s c h i e <1 ei s. In 1926 begon ter West- kust 
een nieuwe vcrzctstocht, welkc o. a. tot uiting kwam 
in den aanval op het bivak Blang Pidie (26 September 
1926), voorafgegaan door den ondergang van ecn 
brigade onder kapitein Paris in het Bakongansche in 
April 1926. Ruste- looze opsporingen en 
vervolgingen van de kwade elementen lieeft ook hicr 
tcnslotte het terrein weer gezuiverd.」)at men op zijn 
hoede client te blijven, bleek o. a. in November 1933, 
toen een aantal personcn uit het Lhongsche uitweek. 
Do niilitaire actie ciiuligde met het neerleggen van 
alle verzetslieden. In April 1935 herhaalde zich claar 
hetzelfde, doch het bestuur wist toen met 
medewerking van voornaine Atjihsche hoofden alien 
tot overgavc to bewegen. Alle vijandige organisaties 
zijn uitgerocid.- ^^KOETARADJA (aanv. DI. II). 
Ondcrafdeeling 'van de afdeeling Groot-Atjdh. De 
onderafdeelin- gon Oelde-Lheuii en LhofrNga werden 
onderschei- donlyk in 1922 en 1934 bij de 
onderafdeeling Koetaradja gevoegd, welko 
ondcrafdeeling toen onder een controleur word 
gesteld. Zy omvat: 

a) het (jebied builen de twee Sagi's: 
I. de hoofdplaats Koetaradja, bestaande uit de 

zelfstandige gain pongs Keudah en Blang Peu- reula,fr 
Djawa, Baroe en Pasar Meusigit Raja, Planggahan ； 

II. de havenplaats Ocldo-Lheue; 
III. de oeldebalangschappen Meura'sn (Oelde- 

Lheue) en Meusigit Raja linker oever; 
IV. de zelfstandige mookims Loeeng Bata en 

Pftgar Ajer en do zelfstandige gampongs Peu- 
najong, Lem Poelo, Lam Dingin, Beurawe, Lam 
Bho°; 

b) het gebied der twee Sagi's: 
I. De Sagi der XXVI moekims, waarvan Teu- 

koe Nja'Arif sagihoofd is, bestaande uit de III 
Moekims Oelde-Kareng, de IV mks Ateufr； de III 
mks Lam Rabo; de III mks Kajfee Adang; de IX mks 
Toengkob; de III mks Kcureukon. 

II. De Sagi der XXV moekims, waarvan Teukoe 
Rajeu' wd. sagihoofd is. Deze Sagi bestaat alleen 
nog in naam. Zij omvat： de IX mks Lho*Nga, de 
IV mks Lho^Nga en de VI inks Lhofr Nga 
(tegenwoordig VI mks Peukan Bada ge- noemd) en 
de zuidelijke nederzettingen VI mks Lhong en de 
mks Leupoeeng. 

Aan onderwijsinstellingen bestaan te Koetaradja 
een Mulo, de Pastoor Verbraakschool, een 
gesubsidieerde Europeesche lagere school, (de 
Gouvernements Eur. lagere school werd in 1937 
gesloten), twee Holl.-Inlandsche scholen, een R. K. 
Holl. -Chineesche school, een speciale Ambonsche 
school, 2 volksscholen, 2 vervolgscholen voor 
jongens en 'meisjes, en 1 vervolgschool voor 
meisjes, een leergang voor onder- wijzers voor de 
volksscholen, een particuliere 
H. I. S. der Mohammadijah en Taman Siswa- 
school, twee Chineesche scholen. In de onder-
afdeeling Koetaradja zijn 31 volksscholen en 6 
vervolgscholen, voor jongens en meisjes, terwijl 
Oel6e-Lheue bovendien een weefschool bezit. 

De Pastoor Verbraakschool heeft twee frobel- 
klassen, verder bestaat nog de „Sekola Christi- ani” 
eveneens een soort frobelschool. Koetaradja heeft 
een christelijk internaat voor Ini. leerlingen der 
scholen； een internaat voor hoofden- zonen, 
alsmcde een internaat verbonden aan de Pastoor 
Verbraakschool. 

Te Koetaradja zijn gevestigd de kantoren der 
Atjdh Handelmaatschappij; Ned. Handelmaat- 
schappij, Deli Atjfeh- en Borneo Sumatra Han- 
delmaatschappij. De Javasche Bank heeft in een 
prachtig gebouw haar kantoor ondergebracht. 

Op initiatief van Gouverneur Van Daalen. werd 
de Groot-Atjdhsche afdeelingsbank opge- richt, 
thans een afdeelingsbank der Algemeene 
Volkscrcdietbank. Op industrieel gebied vallen te 
vermeldcn de Atjdh-drukkery, waar o. a. het 
Nieuwsblad voor het gouvernement Atjdh en 
Onderhoorigheden verschijnt, een vrij matig 
verzorgd blaadje; verder twee ijsfabrieken, een 
leerlooierij, ecn steenbakkerij, eenigo limonade- 
fabrieken on de centrale der Nederl. Ind. Gasmij. 

Koetaradja is verbonden met Medan <k>or den 
asweg en Atjdh trambaan langs^de 5ioord- en 
oostkust, en met Roeddng aan de Singkelrivier langs 
de westkust. Deze weg wordt doorgetrok- ken tot 
Tapanoeli. Langs do kust loopt een goede weg van 
Koetaradja naar Pedropunt (Kroeeng Raja), welke 
weg verlengd wordt tot (30 km verder het 
binnenland in) Lam Panaih. Het vlieg- veld in 
Lho^Nga, dat nog steeds verbeterd wordt, is op 15 
km afstand van Koetaradja gelegen. Tai van kleinero 
wegen doorkruisen do onderafdeeling. 

De ondcrafdeeling is rijk aan natuurschoon, o.a. 
Lho^Nga, Gio Taron, Gio Grocote, water- val to 
Kroccng Kala, grotten te LhofrNga, Mata le, strand 
Oel6e-Lheue. 

Door de slechto peperprijzen is de cultuur in 
deafdeeling Groot-Atjdhsterk aohteruitgogaan. Do 
bovolking hoopt nog steeds op botere tijden voor 
den peperhandel. De klappercultuur is van groot 
belang, eveneens de rijstcultuur. Het 
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in uitvoering zijnde irrigatieplan voor de bevloei- ing 
van de Atjdhvallei uit de Kroeeng Dreue belooft een 
zcer belangrijke verbetering te bren- gen in de 
oogstresultatenr 
发 A ,B£RI-B£RI (Aanv. M I en DI. VI of suppl. 
"4fl. biz. 730). Vroeger was de bferi-b6ri een van de 
ergste gevaren, waaraan menschen waren 
blootgesteld, die in tropische en subtropische 
landstreken opeengehoopt leefden, zooals de 
bewoners van kazernes, gevangenissen, onder- 
nemingen en gestichten, en de opvarenden van 
schepen. De ziekte trad veelal endemisch op en 
daarom was men geneigd aan een besmetting te 
denken. Si nds de onderzoekingen van Eijkman en 
Grijns st a at echter vast, dat de b 也 ri-b&ri niets te 
maken heeft met infectie door een levende smetstof, 
maar veroorzaakt wordt door een fout in de voeding, 
die gemakkelijk is te voorkomen. De verschijnselen 
der bdri-bdri vin- den hun oorsprong grootendeels in 
een zenuw- degeneratie, die ontstaat wanneer de 
stofwisse- ling in het zenuwweefsel niet op de gewone 
wijze kan plaats vinden, omdat een daarbij onmis- 
bare stof in het voedsel ontbreekt. Het voed- sel van 
de bewoners der landstreken met koel en gematigd 
klimaat, waarin brood en aardappelen de 
hoofdbestanddeelen zijn, bevat voldoende van deze 
onmisbare stof, de vita mine B】genaamd, om beri-
bdri te voorkomen. Anders is het, wanneer rijst de 
hoofdschotel der volksvoeding uit- maakt: door de 
machinale ontbolstering in de rijstpellerijen wordt de 
rijst ontdaan van het vitaminehoudende zilvervliesje, 
waarna de ge- polyste rystkorrel te weinig vitamine 
bevat om tegen bdri-bdri te beschutten. De overige be- 
standdeelen van het gewone volksmenu, visch en 
langgekookte groenten, zijn meestal arm aan vitamine 
BH met uitzondering van verschillende boonsoorten, 
katjang idjo, katjang tanah, ka- tjang kadele, die echter 
zelden in voldoende hoe- veelheid worden genuttigd, 
om het tekort aan vitamine goed te maken. 

De ondervinding heeft de juistheid van deze 
opvattingen bewezen. Bdri-bdri is met zekerheid te 
voorkomen, wanneer als hoofdvoedsel roode rijst of 
zilvervliesrijst wordt verstrekt, of indien men, waar dit 
niet mogelijk is, zorgt voor een vitaminerijke 
bijvoeding. Ook dient de noodige aandacht te worden 
besteed aan de bereiding van de bijvoeding, omdat 
door langdurig koken de vitamine grootendeels 
overgaat in het kookwater, dat dus niet mag worden 
weggeworpen. Door eterke verhitting, b.v. bij bakken 
en braden, wordt de vitamine Bj vernietigd. Rijk aan 
vitamine Bt zijn verder nog versch vleesch, eieren, 
gist, verse he groenten en tomaten; weinig of geen 
vita- minen bevatten melk, boter, kaas, margarine, 
spek, klapper, cassave, sagoe en de ineeste in- 
heemsche vruchten, waaronder pisang. 

Door deze verruiming van ons inzicht heeft de 
beri-bdri, die vroeger vele slachtoffers opeisehte, haar 
verschrikkingen verloren. In de ziekenhui- zen en 
poliklinieken ziet men slechts af en toe beri-
bdrilijders, en steeds is in zulke gevallen een 
ondoelniatige voeding als oorzaak aanwijsbaar. Toch 
blijft waakzaamheid geboden, yooral op plaatscn waar 
in hoofdzaak geslepen rijst wordt gegeten. Dat 
grootere endemieen van bdri-bdri ook in den 
tegenwoordigen tijd nog mogelijk zijn, bleek in 1932 
en 1933 in Zuid-Oost-Celebes. Hier veroorzaakten het 
mislukken van de rijstoogst en 

de sterke achteruitgang van den economischen 
toestand, die een prikkel was tot verkoop van rijst, 
een belangrijke verschuiving in de volksvoeding van 
rijst naar sagoe. In sommige kam- poengs werd ruini 
een vierde der inwoners ziek, in het geheel 
omstreeks 3000 personen op een be- volking van 
116500. 

In dit geval was de bdri-bdri-endemie een ge- volg 
van armoede en misoogst. Gewoonlijk is het echter 
anders, en ziet men de enkele gevallen, die nog 
voorkomen, eerder bij welgestelden dan bij 
onvermogenden. Kenmerkend hiervoor is de er- 
varing, welke men in eenige rubberstreken in Su-
matra heeft opgedaan, waar de bevolking den 
rijstbouw had verwaarloosd, om zich geheel aan de 
rubbercultuur te kunnen wijden. Met het hier- mee 
verdiende geld werd ingevoerde witte rijst gekocht. 
Zooals te verwachten was, bleven de gevallen van 
bdri-bdri niet uit. Toen echter de rubberprijzen 
daalden en het geld uit het land verdween, keerde 
men terug tot de ouderwetsche verbouwing en 
bewerking van de ryst, en kwam aan de bdri-bdri een 
eind. 

Wanneer iemand, die te voren een volwaardige 
voeding heeft genoten, in omstandigheden komt, 
waardoor hij geen vitamine Br kan opnemen, zullen 
bij hem niet omniddellijk duidelijke teeke- nen van 
beri-bdri waarneeinbaar worden. Ge- woonlijk blijft 
hij nog een of nicer maanden ge- zond. Het 
menschelijk lichaam heeft dus de eigen- schap, zich 
een voorraad van vitaminen te vor- men, waarop het 
eenigen tijd kan teren. Het is begrijpelijk, dat deze 
voorraad des te grooter zal zijn, naarmate de vroeger 
gebruikte voeding rijker aan vitaminen is geweest. Is 
de voeding nog maar net voldoende om in de 
dagelijksche behoeften aan vitamine te voorzien, dan 
wordt in het geheel geen voorraad gevormd. In dezen 
toestand van wankel evenwicht, die men inet den 
naam van hypovitaininose bestenipell, kunnen zich 
plotseling zeer dreigendc verschijnselen voordoen, 
wanneer door bijzonderc onistandig- heden het 
lichaam een verhoogde bchoefle aan vitamine krijgt. 
Dit is o.a. het geval bij zware koortsende ziekten, bij 
do zwangere en de zoo- gende vrouw, bij zeer 
zwaren arbeid cn overdreven wedstrijdsport, na 
operaties cn ongevallen en wellicht ook bij sterke en 
langdurige gemoeds- bewegingen. Ook overdadig 
gebruik van kool- hydraten, b.v. van geslepen rijst, 
verhoogt de be- hoefte der weefsels aan vitamine, en 
kan daardoor de gevreesdo hartbiri-bdri doen 
uitbreken. Deze vorm, uitvoerig bestudeerd door 
Wenckebach en Aalsmeer, wordt ook herhaaidelijk 
gezien bij zuigelingen, wier moeders een hypo vita 
mi nose hebben zonder duidelijke 
ziekteverschijnselen. 

In zulke gevallen kan een tijdige inspuiting van 
vitamine Bt nog levensreddend werken. Do daarvoor 
geschikte vloeistof wordt door lict Ge- neeskundig 
Laboratoriurn te Batavia op groote schaal uit 
rystzemelen vervaardigd. In 1936 is men in 
Duitschland er in geslaagd de chemische 
samenstelling van vitamine Bj te vinden, waarbij 
bleek dat zij geen P2O6, maar wel een weinig zwavel 
bevat. Binds (lien is men ook in staat de vitamine 
kunstmatig samen te stellen. De werk- zaamheid van 
(lit synthetische praeparaat, be- taxine genaamd, 
doet niet veel onder voor die der praeparaten van het 
Geneeskundig Laborato- rium. Van velc andere 
vitaminepraeparaten, die op de Indische markt 
worden gebracht, 
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bleek het vitaminegehalte zeer gering te zijn. 
Literatuurt C. D. de Langen en D. Lichtenstein, 

Leerboek der Tropische Geneeskunde, 3e druk, y--1933 ； 
W. F. Donath, D. R. Koolhaas en A. G. ■kx van Veen, 
Voedingstabellen, Geneeskundig Tijd- /schrift voor 
Nederlandsch-Indie 1935 biz. 426; 
/ J. M. Elshout en L. J. Lentjes, De bdri-bferi- epidemie op 
het eiland Onrust, Geneeskundig J^Tijdschrift voor 
Nederlandsch-Indie 1933, biz. 
W 1288; D. Fleischer, De beri-bdri atrophica op Zuid-
Oost-Celebes, Geneeskundig Tijdschrift voor 
^z^Nederlandsch-Indie 1935 biz. 1975; J. K. Baars, Over 
vitamine-praeparaten, Geneeskundig 务， schrift voor 
Nederlandsch-Indie 1937, biz. 1^5/ 

SPRUW (INDISCHE) (Zie ook DI. I). Aphthae - 
tropicae of Psilosis is een ziekte, die voornamelyk in heete 
klimaten wordt aangetroffen (Zuid- Amerika, Voor- en 
Achter-Indie, Malaya, Indi- sche Archipel, Ceylon, Zuid-
China； zelden Afn- ka), maar die so ms ook in Europa 
kan ontstaan, zoowel bij menschen, die vroeger in de 
tropen woonden, als bij hen, die de gematigde luchtstre- 
ken nooit verlieten. In het Maleisch heet zij saria- wan, in 
het Javaansch srijawan, maar met deze namen worden ook 
andere aandoeningen bestem- peld. De Nedcrlandsche 
naam van spruw is hier- aan te dan ken, dat in het verloop 
der ziekte een pijnlijke aandoening van den mond 
voorkomt. De ziekte hceft ecn slepend verloop met 
afwisse- lende periodo van beterschap en achteruitgang. 
De hoofdverschijnselen. bestaan in hardnekkige diarrhee 
van eigenaardig karakter, aandoening van den mond en 
toenemende uitputting. 

Vaak gaat aan de spruw vooraf een aanval van 
dysenteric of een acute maagdarmontsteking, waaruit 
zich een slcpende maagdarmcatarrh ontwikkelt. 
Indien doze niet geneest, treden lang- zamerhand aan 
de tong kersroode puntjes op, en wordt de tong 
gcvoelig. In verdcr voortge- scliredcn stadia zet do 
buik op (buik als een trom), do lijder hceft vcel last 
van darmknorren, winden en oprispingcn, en wordt 
gekwekl door diarrhee, waarbij in <lc inorgenuren 
een paar ma al groote hoeveelhcden outlasting 
wonlen geloosd, die 8terk schuinit, grijsachtig van 
kleur is, en eigenaardig Jij rnachtig riekt. Hij is 
prikkelbaar gc- worden, gevoelt zich slap en 
lusteloos en klaagt over zwakte in zijn geheugen on 
gemis aan werk- kracht. De tong wordt nu rood en 
glad, met op- pervlakkige zweren, cn so ms klcine 
blaasjes aan de punt en aan de ondervlakte, 
zoogenaamde aphthen. Ook de binncnvlakte van de 
lippen, het tandvleesch, het slijmvlies der wangon en 
het verhemelte kunneii rood cn pijnlyk zijn. De lijder 
eet en drin kt dan jnoeilijk cn klaagt over pijn achter 
het borstbeen bij het doorslikken van do spijzen, als 
gcvolg van geJijkaardige veranderin- gen in don 
slokdarni. Deze verschijnaelen treden niet steedH in 
dezelfde volgorde op, soms staan de aandoeningen 
van den mond nicer op den voorgrond, soms do 
diarrhee. Braken komt voor, maar niet als regel. 
Wanneer alleen het wang- slijmvlies cn het 
verhemelte zijn aangedaan, ter- wijl de tong gozond 
is en diarrhee ontbreekt, heeft men te doen met een 
andere ziekte, die van on- schukligen aard is, 
ofschoon liardnekkig en hinder! ijk. 

Door onvoldoende voedselopname en door het 
verlics mot de ontlaating van voedingsstoffen, vooral 
van vet, gaat op den duur de voedings- toestand meer 
en meer achteruit. De lijder ver- 

magert tot op het skelet, alleen de opzetting 
van den buik blijft bestaan. De slijmvliezen 
van de mond- en keelholte worden glad, rood 
en glinste- rend, de tong is kleiner geworden 
en dikwerf door kloven in kwabben verdeeld. 
De bloedarmoede, die vaak reeds in geringe 
mate in het eerste tyd- perk der ziekte 
aanwezig was, neemt nu een ern- stig karakter 
aan en tenslotte voIgt de dood door uitputting. 

De ziekte vertoont groote neiging tot recidi- 
veeren, zoodat bij lijders, die geheel genezen 
schenen, het geheele ziektebeeld weer kan terug- 
keeren. Het optreden van recidieven wordt be- 
vorderd door andere darmaandoeningen, door een 
onverstandige leefwijze, door zwangerschap en 
door langdurige gemoedsbewcgingen. 

Indische spruw komt vooral voor bij Euro- 
peanen, en meer bij vrouwen. dan bij mannen. Ook 
onder de Chineezen wordt de ziekte waarge- nomen, 
bij de inlieemsche bevolking daarentegen uiterst 
zelden. Zij ontstaat het meest in het heu- velterrein, 
minder in de laagvlakte, en weinig boven de 1000 
m. Ochtenddiarrhee, lichte vermagering, gevoelige 
tong en gevoel van lusteloos- heid met prikkelbare 
stemming komen onder de Europeesche bewoners 
der hoogvlakten veel voor. Deze spruwachtige 
aandoeningen gaan slechts zelden over in het 
bovenbeschreven ernstige ziek- tebeeld. 

De geneeswijze van de Indische spruw is in den 
laatsten tijd zoodanig verbeterd, dat bijna nie- mand 
meer aan de ziekte behoeft te sterven, indien hij zich 
tijdig onder goede behandeling stelt. Alleen in 
vergevorderde en verwaarloosde geval- len is 
redding niet nicer niogelijk. De behandeling is 
grootendeels dietetisch, cn het succes hangt 
voornamelyk af van de wilskracht der lijders, 
noodig voor het langdurig volhouden van een be- 
paald dieet. Dikwijls is in het eerste tijdperk der 
behandeling hiervoor verwijdering uit de omge- 
ving noodzakelijk, liefst naar eon ziekenhuis. In 
Nederlandsch-Indie worden meestal vruchten- 
kuren gegeven (het eerst toegepast door Sonius) met 
aardbeien of pisangs. In andere landen ver- kreeg 
men goede resultaten met melkkuren en met 
vleeschkuren. De hoofdzaak is, dat het voorge- 
schrevcn dieet stipt door den lijder wordt gehou- 
den. Toevoeging van lever of leversoep aan het 
dieet, of indien dit moeite geeft, inspuitingen onder 
do huid of in de spieren van leverextracten zijn 
vooral in het eorste tijdperk der behandeling van 
zeer groote waarde. Zij doen de mond- en 
tongverschynselen dikwijls in eenige dagen ver- 
dwijnen, terwijl ook de bloedarnioede snel ver- 
betert. Het gebruik van inlandsche geneesmid- 
delen (obat sariawan) is hierdoor overbodig ge-
worden. Om recidieven te voorkomen moet de lijder 
ook na zijn genezing de voorschriften be- treffende 
voeding, kleeding en leefwijze nauw- keurig blijven 
opvolgen. 

Indien een Europeaan aan spruw gaat lijden, die 
ondanks zorgvuldige behandeling herhaalde- lijk 
recidiveert, dan is het gewenscht, dat hij voor goed 
naar Europa terugkeert. In verroweg de meesto 
gevallen is echter een doeltreffende behandeling in 
Indie even goed niogelijk als in Europa. 

Omtrent het ontstaan van de Indische spruw tast 
men nog steeds in het duister. Dat dierlijke of 
plantaardigo organisnien do oorzaak zoudon 
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Vermoedelijk speelt een voedingsstoornis, in den 
zin eener deficientieziekte, een groote rol bij het 
ontstaan, een meening voor het eerst door Elders in 
1919 uitgesproken. Het is echter niet aan- nemelijk, 
dat het geheele ziektebeeld uitsluitend berust op een 
avitaminose, zooals b.v. bij b6ri- b&ri. 

Lileratuur: C. Elders, Over Indische spruw, 
Nederl. Tijdschrift voor Geneeskunde, 1919 II, 
16S3; P. B. van Steenis, Tropische Spruw, Ne- derl. 
Tijdschrift voor Geneeskunde, 1931II, 2113; C. D. 
de Langen en A. Lichtenstein, Leerboek der 
Tropische Geneeskunde, 3e druk, 1933/ 

PENSIOENFONDSEN (DE INDISCHE) Aanv. 
DI. I sub AMBTENAAR en DI. V of suppl. afl. biz. 
180 sub WEDUWEN- EN WEEZENFONDS). 

I. Aanlal en omschrijving van de fondsen. Ten 
behoeve van het Indische overheidspersoneel 
(landsdienaren, leerkrachten bij het bijzonder 
onderwijs en locale ambtenaren) bestaan 9 fondsen, 
t. w.: 
1. het Europeesche ambtenaren pensioenfonds; 
2. het Inlandsche ambtenaren pensioenfonds; 
3. het pensioenfonds voor de officieren van de 
landmacht; 4. het pensioenfonds voor de Euro-
peesche en met dezen gelijkgestelde militairen 
beneden den rang van officier; 5. het pensioenfonds 
voor de niet-Europeesche militairen beneden den 
rang van off icier； 6. het weduwen- en 
weezenfonds voor Europeesche burgerlijke lands- 
dienaren in Nederlandsch-Indie; 7. het weduwen- en 
weezenfonds der Europeesche officieren van het 
NederJandsch-Indische Leger; 8. het weduwen- en 
weezenfonds van Europeesche militairen beneden 
den rang van officier bij de kolo- niale troepen; 9. 
het pensioenfonds voor Europeesche locale 
ambtenaren in Nederlandsch- Indie. 

IL Dod der fondsen. Het doel van de fondsen 
genoemd onder 1 t/m. 5 is de verzorging van de 
eigen pensioenen, van de fondsen genoemd onder 6 
t/m. 8 de verzorging der uitkeeringen aan de 
nagelaten betrekkingen van de in de namen dezer 
fondsen aangegeven groepen van landsdienaren ； 
van het onder 9 genoemde fonds zoowel de ver-
zorging van de eigen pensioenen als de uitkeeringen 
aan de nagelaten betrekkingen van de Europeesche 
locale ambtenaren. 

De pensioensvoorwaarden, zoowel voordeover- 
heidsdienaren zelve als voor hun nagelaten be-
trekkingen, zijn neergelegd in verschillende pen- 
sioen- Jen fbndsreglementen (zie sub V hierna). 

III. Oprichting van de fondsen en 
samenstelling van de vermogens. De in sub. I, onder 
1 t/m 5 genoemde fondsen voor de eigen pensioenen 
der landsdienaren zijn ingesteld bij de wet van 25 
Juli 1918 (Ned. Stb. no. 480, Ind. Stb. 1918 no. 846). 
Tot het tijdstip van totstandkoming van deze wet 
werden de eigen pensioenen der landsdienaren 
rechtstreeks uit de Indische schatkist betaaid (op de 
Indische begrooting werden jaarlijks onder de 
gewone uitgaven de gelden gebracht, benoo- digd 
voor de uit te betalen pensioenen). De 
evengenoemde wet bracht hierin in zooverre ver- 
andering, dat de pensioenen van de landsdienaren, 
wier indiensttreding moest worden gerekend te zijn 
geschied met ingang van den Isten Janu- ari 1917 of 
later, ten laste dezer fondsen werden gebracht. 

Sedert 1 Januari 1935 zijn alle landsdienaren en 
gepensionneerde landsdienaren, dus ook de 

v66r 1 Januari 1917 indienst getredencn, als decl- 
genooten in de fondsen opgenomen (wet van 28 
December 1934, Ned. Stb. no. 703, Ind. Stb. 1934 
no. 748). 

Omtrent de vorming van de vermogens der eigen 
pensioenfondsen bepaalt de wet van 1918, dat deze 
worden samengesteld uit: 
le. zoodanige uitkeeringen uit de Indische schatkist 
als berekend worden noodig te zijn om de 
verplichtingen na te komen; 2e. bijdragen der 
deelgenooten; 3e. renten van belegde gelden； 4e. 
toevallige baten. 

De hierboven sub. I onder 5 t/m 8 genoemde 
weduwen- en weezenfondsen zijn van hun op- 
richting af bestemd geweest voor de financiering van 
alle uitkeeringen aan nagelaten betrekkingen van de 
in de namen dezer fondsen aangegeven groepen van 
landsdienaren. 

De oudste van deze fondsen zijn het “Weduwen- 
en Weezenfonds voor Europeesche burgerlijke 
landsdienaren in Nederlandsch-Indie), en het 
„Weduwen- en Weezenfonds der Europeesche 
officieren van het Nederlandsch-Indische Le- ger", 
we Ike fondsen werden opgericht onder- 
scheidenlijk in 1817 en 1842. Daarop volgde eerst in 
1909 de oprichting van een derde weduwen- en 
weezenfonds, namelijk het .,Weduwen- en 
Weezenfonds van Europeesche militairen beneden 
den rang van officier bij de koloniale troepen". 

Voor elk dezer drie weduwen- en weezenfondsen 
afzonderlijk zijn alle regelen, zoowel die, welke de 
inrichting en het beheer tier fondsen betreffen, als 
die omtrent het deelgenootschap, den 
contributieplicht der deelgenooten en de uit de 
fondsen uit te keeren weduwenpensioenen en 
weezenonderstanden als een samenhan- gend geheel 
neergelegd in ecn fondsregJement. 

In beginsel moeten de 3 weduwen- en wcezen- 
fondsen. in stand worden gehouden rlooi- de bij- 
dragen der deelgenooten zelve. NocJitans zijn ter 
dekking van ontstane tekorten in vorige jaren 
subsidies ten laste der Indische geldmiddelen 
uitgekeerd. Voor het Weduwen- en Weezenfonds 
voor Europeesche burgerlijke landsdienaren zijn die 
subsidies te beginnen met het jaar 1933 opge- 
houden, aangezien het fonds toen verzekerings- 
technisch in evenwicht was. Voor de ovorige 2 
weduwen- en weezenfondsen, zoomerle voor de 5 
eigen pensioenfondsen, worden de bijdragen ten 
laste der Indische geldniiddelen niet uitgekeerd 
gedurende de jaren 1936 tot en met 1942, zulks 
ingcvolge do hierboven reeds genoemde wet van 28 
December 1034 (Ned. Stb. no. 703, Ind. Stb. 1934 
no. 748), de z.g. ensioenlinancierings- weC't waarbij 
o. m. tevens bepaald is, dat gedurende het 
evengenoemde tijdvak aan elk tier pensioenfondsen 
en weduwen- en weezenfondsen voor landsdienaren 
jaar voor jaar ten Jaste van de Nederlandsch-
Indische gcldmiddelen uitge- keerd dan wel door elk 
fonds aan die geldmidde- len wordt toegevoegd het 
nadeelig, respecticve- lijk voordeelig, verschil 
tusschen de over het be- trokken jaar door het fonds 
gedane uitgaven aan pensioenen, 
weezenonderstanden en andero uit- keeringen, 
zooinede beheerskosten en de daar tegenoverstaando 
inkomsten uit rente van belegde gelden, bijdragen 
van deelgenooten en toevallige baten. 

Het hierboven onder 9 genoemde pensioenfonds 
voor Europeesche locale ambtenaren in 
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Nederlandsch-Indie werd opgericht op 1 Juli 1922. 
Het is het eenige Indische fonds, hetwelk bestemd is 
zoowel voor het uitkeeren van pen- sioen aan 
deelgenooten zelven, als voor het doen van 
uitkeeringen aan den door hen nagelaten ge- zinnen. 
Ook voor dit fonds zijn alle regelen, zoowel die voor 
de inrichting en het beheer van het fonds, als voor 
het deelgenootschap, de uit het fonds uit te keeren 
pensioenen en onderstanden en de middelen tot 
dekking daarvan in een fonds- reglement 
samengevat. Het fonds wordt gevormd en 
instandgehouden door de bijdragen der locale 
gemeenschappen en der deelgenooten, door rente 
van de belegde kapitalen en door toevallige baten. 

IV. Beheer van de fondsen, toezickt op het 
beheer en belegging van de kapitalen. De regelen 
van het beheer en het toezieht daarop, de 
vertegenwoor- diging in en buiten rechten, de 
belegging van de kapitalen, de opneming als 
deelgenoot en andere onderwerpen betreffende de 
fondsen zijn, wat de vijf eigen pensioenfondsen voor 
de landsdienaren betreft, opgenomen in het Kon. 
Besl. van 16 October 1918 (Ned. Stb. no. 5G6, Ind. 
Stb. 1919 no. 199), wat de overige fondsen betreft in 
de onder- scheidene fondsreglementen. 

Deze regelen zijn wat het beheer, het toezieht, do 
vertegenwoordiging en de belegging van de 
kapitalen betreft, voor alle fondsen van gelijken aard
； zij kunnen in het kort als volgt worden 
samengevat. 

De 9 fondsen, tezamen geheeten de Indische 
pensioenfondsen, zijn elk afzonderlijk rechtsper- 
soon en gevestigd te 's-Gravenhage. Zij zijn ge- steld 
onder een directie in Nederland. Het beheer wordt 
gevoerd door den directeur, onder het oppertoezicht 
van den Minister van Kolonien en onder het toezieht 
van commissarissen in Nederland. Voor dit 
laatstbcdoelde toezieht bestaan twee radon van 
commissarissen, namelijk voor： a. de pensiocn- en 
weduwen- cn weezenfonclsen voor de Indische 
landsdienaren; b. het pensioen- fonds voor 
Europeesche locale ambtenaren in Nedorlandsch-
Indie. 

Do dirccteur vertegenwoordigt de fondsen in en 
buiten rechte, behalvc in Nederlandsch- Indie. De 
dicnstvoorschriften voor den direc- teur, de 
instructies voor do raden van commissa- rissen in 
Nederland, de regelen voor de aanbeveling van 
commissarissen aldaar en enkele andere daannede 
verband houclende aangelegenheden zijn geregeld 
bij het besluit van den Alinister van Kolonien, 2e 
Afd., van 6 Mei 1935 no. 25. 

In Nederlandsch-Indie geschiedt die vertegen-
woordiging door ecn ambtonaar mot den titel van 
„Vertcgonwoordiger der Dircctic van de Indi- scho 
Pensioenfondsen", <lie overeenkomstig hem door 
don directeur gegeven voorschriften het beheer 
aldaar over de fondsen voert. De stand- plaats van 
den vertegenwoordiger is Batavia. In 
administratieven zin is de vertegenwoordiger 
rechtstreeks ondergeschikt aan den Gouvor- neur-
Generaal. 

IIct toezieht, speciaal op het beheor in Neder- 
landscli-Indie, wordt uitgeoefend door commissa- 
risson aldaar, waarvoor twoo rftden van commis-
sarissen zijn aangewezen, namelijk onderschei- 
denlijk voor: 
a. de pensioen- en weduwen- en weezenfonclsen 
voor de Indische landsdienaren; b. het pensioen- 
fonda voor Europeesche locale ambtenaren in 
Nederlandsch-Indie. 

De instructie voor den vertegenwoordiger der 
directie is opgenomen in bijblad no. 13495. De 
organisatie van het Indische beheer is geregeld in 
bijblad no. 13460. De instructie voor den raad van 
commissarissen in Nederlandsch-Indie voor het 
toezieht op de fondsen der landsdienaren is 
opgenomen in bijblad no. 13461. De instructie voor 
den raad van commissarissen in Neder- landsch-
Indie voor het toezieht op het Europeesch locaal 
pensioenfonds is opgenomen in byblad no. 13462. 

De gelden, die voor belegging beschikbaar 
komen, worden zoo spoedig mogelijk op een der 
volgende wijzen belegd: 
le. in schuldbewijzen, als voorkomen op de laatst 
openbaar gemaakte lijst der schuldbewij- zen, 
waarin de Javasche Bank ha ar kapitaal en haar 
reservefonds mag beleggen, of op die van fondsen, 
welke in aanmerking komen voor de belegging van 
gelden der Rijksverzekeringsbank; 2e. in andere dan 
de onder le bedoelde schuld- bewijzen, onder 
voorbehoud van voorafgaande goedkeuring van den 
Minister van Kolonien ； 3e. in schuldvorderingen, 
gewaarborgd door het recht van eerste hypotheek op 
onroerende goede- ren in Nederland of 
Nederlandsch-Indie gelegen, met inachtneming van 
de algemeene voorwaar- den en waarborgen, welke 
voor Nederland door den Minister van Kolonien en 
voor Nederlandsch- Indie door den Gouverneur-
Generaal worden ge- steld. Zie voor de Indische 
regelen voor het beleg- gen in hypotheken bijbladno. 
13463; voorde regelen, betreffende het aangaan van 
geldleeningen met locale gemeenschappen en 
naamlooze ven- nootschappen voor de 
volkshuisvesting, bijblad no. 13464； voor het 
kassierschap van de Javasche Bank en de regeling 
betreffende het aankoopen, te gelde maken en 
bewaargeving van effecten, bijblad no. 13465; voor 
de regeling betreffende de kaspositie bijblad no. 
13466. 

V. De -pensioen- en de fondsreglementen. De 
pen- sioenbepalingen en -regelingen voor 
Nederlandsch Indie zijn over tai van voorschriften 
en regle- menten verspreid. Zelfs zijn alle 
onderdeelen. der materie niet geregeld door 
denzelfdon wetgever. 

De regelen voor de pensioensvoorwaarden en de 
wijze van financiering van de pensioenen voor het 
pensioengercchtigd Indisch overheidsperso- neel 
zijn neergelegd in de volgende regelen: 

I. Landsdienaren (met inbegrip van de leer- 
krachten bij het gesubsidieerd bijzonder onder- 
wijs.) 

A. E i g e ii pensioenen. 
1. Het Indisch burgerlijlc -pensiocnrec/lement en de 
pensioenkorlingswellen. Dit regloment, waaronder 
vallen alle burgerlijke landsdienaren, is vastge- steld 
by Koninklijk Besluit van 2 December 1926 no. 29 
(Ned. Stb. no. 391, Ind. Stb. 1926 no. 550) en sedert 
hcrhaaldelijk gewijzigd en aangevuld, laatstelijk bij 
Ind. Stb. 1934 no. 554. 

Het bepaalt, dat met betrekking tot de daar- aan 
verbonden rechten en aanspraken op pensi- oon, de 
burgerlijko ambten door den Gouverneur-Generaal 
worden ingedeeld in twee groepen, t. w. de 
pensioensgroep I en de ponsioeusgroep II. In de 
pensioensgroep I zyn ingedeeld de ambten, 
waarvoor in beduidende mate moet worden reke- 
ning gehoudon inct aanstelling van uit Europa 
uitgezonden krachten. In de pensioensgroep II 
worden ingedeeld alle overige ambten. Deze indee- 
ling heeft plaats govonden bij hot besluit van den 
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Gouverneur-Generaal van S Augustus 1935 no. 26 
(Ind. Stb. 1935 no. 365). 

Na eervol ontslag uit den Nederlandsch-Indi- 
schen dienst bestaat recht op pensioen: in de 
pensioensgroep I, na een diensttijd van ten- minste 
20 jaar en het bereiken van een leeftijd van tenminste 
50 jaar in's Lands dienst; in de pensioensgroep II, na 
een diensttijd van tenminste 25 jaar en het bereiken 
van een leeftijd van tenminste 55 jaar in *s Lands 
dienst, dan wel een leeftyd van 50 jaar, wanneer het 
ontslag eervol anders dan op eigen verzoek, op grond 
van de omstandigheid, dat ongeschiktheid voor den 
dienst bestaat wegens andere redenen dan wel- 
bewezen ziels- of lichaamsgebreken, wordt ver- 
leend. 

Verhoogd pensioen wordt toegekend aan eervol 
uit 's Lands dienst ontslagen burgerlijke ambte- 
naren, die wegens welbewezen physieke of psy- 
chische ongeschiktheid, in en door den dienst, 
volstrekt ongeschikt zijn om langer te dienen. 

Evenredig pensioen wordt, na bekomen eervol 
ontslag uit's Lands dienst, toegekend aan bur- 
gerlijke landsdienaren, die een diensttijd hebben van 
tenminste vijf jaren en physiek of psychisch 
ongeschikt zijn voor verderen dienst. Voorts, indien 
het ontslag is verleend wegens benoeming tot hoofd 
van een departement van algemeen be- stuur in 
Nederland, en tenslotte, wanneer na een diensttijd 
van tenminste tien jaren ontslag uit de betrekking is 
gevolgd wegens overtolligheid en op het tijdstip van 
ontslag uit's Lands dienst geen uitzicht op 
herplaatsing bestaat en op dat tijdstip de 45-jarige 
leeftijd is bereikt. 

Het pensioen, dat in totaal niet meer kan be- 
dragen dan / 750 % ma an ds, wordt in de pensi-
oensgroep I berekend naar reden van 1,8 % van den 
pensioengrondslag — d. i. het bedrag gelijk aan de 
hoogste maandelijksche bezoldiging, ge- durende 36 
maanden genoten, of, indien de hoogste 
maandelijksche bezoldiging niet is genoten 
gedurende 36 maanden, het bedrag gelijk aan het 
gemiddelde van de hoogste en de naast daarbij 
komende maandelijksche bezoldiging berekend over 
36 maanden —per dienstjaar, tot een maximum van 
46 % van den grondslag； in de pensioensgroep II, 
berekend naar reden van I, 44% van den 
pensioengrondslag per dienstjaar, even- eens tot een 
maximum van 46% van dien grondslag. 

Aan burgerlijke landsdienaren, die recht op 
pensioen kunnen doen gelden, wordt, indien zij v6or 
het bereiken van den 55・jarigen leeftijd den dienst 
moeten verlaten wegens overtoHigheid, geen lager 
pensioen toegekend dan ten bedrage van 40% van 
den grondslag, tenzij het percentage, dat bun bij 
doordienen tot het bereiken van den 55-jarigen 
leeftijd zou worden toegekend minder dan 40 zou 
bedragen, in welk geval hun pensioen wordt 
toegekend tot bedoeld percentage. 

Tijdelijke dienst alsmede andere overheids- 
dienst, zooals Nederlandsche dionst, dienst door- 
gebracht bij een locale gemeenschap, telt onder 
bepaalde beperkende voorwaarden mede voor 
Indisch burgerlijk pensioen. 

De burgerlijke landsdienaren betalen als bij- 
drage ten behoeve van de pensioenen twee procent 
hunner bezoldigingen, of hunner inkomsten, die 
daarmede volgens het reglement worden gelijk 
gesteld. Bij geldigmaking van tijdelijken of 

anderen pensioengeldigen diensttijd is twee procent 
over het bedrag der gedurende dien diensttijd 
genoten inkomsten als inkoopsom verschul- digd, 
behoudens het geval van inkoop van Neder- 
landschen diensttijd, als wanneer de berekening 
geschiedt alsof betrokkene gedurende dien tijd een 
maandelijksche bezoldiging had genoten gelijk aan 
de lielft van de eerste door hem in Indischen 
burgerlijken dienst genoten bezoldiging, met een 
maximum van het bedrag, gelijk aan die eerste 
maandelijksche bezoldiging. 
Overgangsbepalingen en Kortingswetten. De bo- 
venomschreven pensioenvoorwaarden zijn voor een 
groot dee! eerst van kracht geworden met ingang van 
1 October 1934. Tevoren bestond een indeeling in 
drie pensioensgroepen, A, B en C, elk met 
afzonderlijke diensttijd- en leeftijd- eischen voor het 
verkrijgen van recht op pensioen. Deze leeftijd- en 
diensttijdeischen zijn voor een deel van de op 1 
October 1934 in dienst zijnde burgerlijke 
landsdienaren, n. 1. voor hen, dienen- de in de 
groepen B. en C, die binnen een termijn van tien 
jaren, en in de groep A, die binnen een termijn van 
een jaar, recht op pensioen hadden kunnen doen 
gelden, door een overgangsbepaling gehandhaafd. 
Eveneens is gewaarborgd, dat zij, die na October 
1934 gepensionneerd worden, geen lager bedrag aan 
pensioenen zullen ontvan- gen dan dat ,waarop zij 
bij pensionnecring op 1 September 1934 recht 
hadden. Hicrbij moet in aanmerking worden 
genomen, dat de pensioenen, toegekend volgens het 
reglement voor de wijziging per 1 October 1934, 
onderworpen zijn aan de daarop bij de op 1 Januari 
1934 in werking getreden wet van 29 December 
1933 (Ned. Stb. no. 7G3, Ind. Stb. 1933 no. 562) 
gelegde korting. 

Bij een volgende kortingswet, die van 29 De-
cember 1934 (Ned. Stb. no. 721, Ind. Stb. J 935 no. 
4), is bepaald ,dat voor de gevallen, dat de 
pensioenen. toegekend volgcns de gewijzigde be- 
palingen, welke dus niet onderworpen zijn aan een 
korting volgens de eerste kortingswet, hooger zijn 
dan de pensioenen, welke met toepassing van deze 
wet zouden zijn toegekend, indien de snlaris en 
pensioenregelingen niet waren gewijzigd, worden 
teruggebracht tot de laatstbcdoelde pen- 
eioenbedragen. 
2. Het pensioenregle?nent voor bijzandere leer- 
krachten. Dit reglement, hetwelk den Jccrkrach- ten 
bij het gesubsidieerd bijzonder onderwijs zooveel 
mogelijk gelijke pensioenvoorwaarden waarborgt 
als de burgerlijke landsdienaren, is vastgesteld bij 
ordonnantie (Ind. Stb. 1932 no. 154). Het is 
laatstelijk bij Ind. Stb. J 934 no. 557 in 
overeenstemming gebracht met het ge- wijzigde 
Indisch burgerlijk pensioen regie inent. 
3. Het dienellijdpensioenreglement voor 
oflicieren. Dit reglement is vastgesteld bij K. B. van 
2 December 1920 no. 30 (Ind. Stb. no. 551) en sedert 
herhaaldelijk gewijzigd en aangevuld, laatstelijk bij 
ordonnantie van 4 December 1936 (Ind. Stb, no. 
636). 

Na eervol ontslag uit den Ned.-Indischen dienst 
hebben recht op pensioen: a. de officieren, die 
twintig of meer dienstjaren kunnen doen gel- den en 
den leeftijd hebben bereikt van: veertig jaar voor 
subalterne officieren; drie en veertig jaar voor 
majoors; vijf en veertig jaar voor officieren van 
hoogeren rang; b. de officieren, die, door 
welbewezen ziels- of Hchaamsgebreken, ongeschikt 
zijn geworden voor de waarneming van 
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den actieven militairen dienst in Nederlandsch- Indie. 
Aan de onder a bedoelcle officieren beneden den 

rang van luitenant-kolonel wordt het pen- sioen 
alleen toegekend onder de verplichting om, op den 
voet van het bepaalde in de „RegeIing voor het 
reservepersoneel van het leger in Neder- landsch-
Indie," tot het bereiken van den leeftijd van vijf en 
veertig jaar als reserve-officier te dienen. 

Aan eervol ontslagen officieren kan voorts 
pensioen worden toegekend, wanneer het eervol 
ontslag werd verleend wegens een benoeming tot 
hoofd van een departement van algemeen be- stuur in 
Nederland. 

Verhoogd pensioen wordt toegekend aan eervol 
uit den dienst ontslagen officieren bij afkeu- ring, 
wanneer verwonding, verminking, letsel of andere 
lichaams- of zielsgebreken, welke tot af- keuring 
hebben geleid, gepaard gaan met: le. het verlies van 
een of meer ledematen; 2e. het geheel en 
onherstelbaar verlies van het ge- zichtsvermogen in 
een of beide oogen ； 2e. het verkeeren in een 
hulpbehoevenden lichaams- of geestestoestand 
wegens andere oorzaken dan die genoemd onder le 
en 2e. 

Het pensioen wordt berekend naar een pensi- 
oengrondslag, die: 
a. voor officieren beneden den rang van kolonel 
gelijk is aan de hoogste inaandclijksche bezoldi- 
ging, welke gedurende vier en twintig maanden is 
genoten; b. voor kolonels en generaals gelijk is aan 
de hoogste maandelyksche bezoldiging, welke 
gedurende zes en dertig maanden is geno- ten; 
waarbij alleen bezoldiging genoten n& 1 April 1934 
in rekening wordt gebracht. 

Indien de hoogste maandelijksche bezoldiging 
niet gedurende 24 resp. 36 maanden is genoten, wordt 
de pensioengrondslag berekend naar het gemiddelde 
van <lc hoogste en de naast daarbij komende genoten 
bezoldigingen over 24 resp. 36 maanden. Waar de 
hiervoren gestelde maatstaf ontbreekt, st rekt tot 
pensioengrondslag een bedrag gelijk aan de 
middelsom der genoten maandelijksche bezokliging. 

Bij ongeschiktverklaring voor de waarneming van 
den militairen dienst in Nederlandsch-Indie wegens 
ziel- of lichaamsgebreken, ontstaan in en door den 
dienst, wordt het pensioen berekend naar een 
pensioengrondslag, welke gelijk is aan de hoogst 
genoten maandelijksche bezoldiging, ongeacht den 
tijd gedurende welken die bezoldiging is genoten. 

Het pensioen, dat, met inbegrip van mogelijke 
verhoogingen, in totaal niet meer kan bedrngen dan / 
750 *s inaands, wordt verder berekend naar reden 
van 1.8% van den pensioengrondslag per dienstjaftr 
tot een maxi in u in van 46% van den grondslag. 

Wanneer de pensioengrondslag meer clan / 1000 
bedraagt, stijgt het maandelijksch pensioen niet 
boven 46% van den grondslag, vermin- derd met 】
5% van hetgeen die grondslag meer dan / 1000 
bedraagt. 

Behoudens mogelijke verhoogingen bedraagt het 
pensioen van de officieren, die gepensionneerd 
worden wegens in en door den dienst ontstano ziels- 
of lichaamsgebreken, 46% van den pensi-
oengrondslag. 

Aan officieren, die recht op pensioen kunnen doen 
gelden wordt, indien zij wegens overcom- 

I pleet in verband met opheffing van de betrek- king 
of inkrimping van het wapen of den dienst, 
I waartoe zij behooren, het leger moeten verlaten, 
geen lager pensioen toegekend dan ten bed rage van 
40% van den pensioengrondslag. 

Mede wordt geen lager pensioen toegekend dan 
ten bedrage van 40% van den pensioengrondslag aan 
de subalterne officieren van ge- zondheid, militaire 
apothekers en militaire paar- denartsen, die recht op 
pensioen kunnen doen gelden, ten minste 20 voor 
pensioen tellende dienstjaren in rekening kunnen 
brengen en, hoe- wel nog volkomen geschikt voor 
den door hen bekleeden rang, uit hoofde van 
dienstbelang het leger moeten verlaten. 

Aan officieren, die door welbewezen ziels- of 
lichaamsgebreken ongeschikt zijn geworden voor de 
waarneming van den actieven militairen dienst in 
Nederlandsch-Indie, wordt aan pensioen niet minder 
dan 18% van den pensioengrondslag toegekend. 

De officieren betalen als bijdrage ten behoeve 
van de pensioenen twee procent over de bezoldiging 
en wat daarmede wordt gelijkgesteld. Bij 
geldigmaking voor pensioen van tijdelijken of 
anderen diensttijd, is als inkoopsom verschul- digd 
2% over het bedrag van de gedurende dien diensttijd 
genoten inkomsten. Bij inkoop van Nederlandschen 
diensttijd geschiedt de bereke- ning alsof 
betrokkenen gedurende den in te koo- pen diensttijd 
in Nederland een maandelijksche bezoldiging 
hebben genoten gelijk aan de helft van de eerste door 
hen in Indischen militairen dienst genoten 
bezoldiging, terwyl de inkoopsom in totaal het 
bedrag van die eerste maandelijksche bezoldiging 
niet mag overschrijden. 

Overgangsbepalingen. De bovenomschreven. 
pensioenvoorwaarden zijn voor een deel eerst van 
kracht geworden met ingang van 15 December 1936. 
Tevoren bestond naast het diensttijdpen- 
sioenreglenient nog het rangspensioenreglement met 
afzonderlijke leeftijd- en diensttijdeischen. 

By wijze van overgang is bepaald, dat voor de op 
15 December 1936 in dienst zijnde officieren, die, 
krachtens de tot (lien dag voor hen geldende 
bepalingen, met ingang van (lien dag dan wel met 
ingang van een dag liggende binnen een termijn van 
10 jaren daarna, recht op pensioen hadden kunnen 
doen gelden, de in bedoelde bepalingen gesteldo 
diensttijd- en leeftydsgrenzen voor het verkrijgen 
van recht op pensioen van kracht blijven. 

Eveneons is bepaald, dat zij, die op of na 15 
December 1936 gepensionneerd worden, geen lager 
bed rag aan pensioen ontvangen dan dat, wnarop zy 
volgens het diensttijdpensioenregle- ment bij 
pensionneering op 1 December 1936 en volgens het 
rangspensioenreglement bij pensionneering op 14 
December 1936 recht hadden kunnen doen gelden, 
onverminderd de korting, welko daarop krachtens 
wet is of zal worden gelegd. 

Aan officieren, dio op 14 Dec. 1936 reeds recht of 
aanspraak op rangspensioen konden doen gelden, 
kan, indien zij uit den militairen dienst zijn of zullen 
worden ontslagen met recht of aanspraak op 
pensioen, op verzoek het op den 14 Dec. 193G reeds 
verdiende rangspensioen worden toegekend. Indien 
door die officieren op 14 Dec. 1936 nog geon 2 jaren 
in den laatsten rang is ge- diond, wordt het reeds 
verdiende rangspensioen vastgesteld op het bedrag 
van den naastlageren 
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rang, vermeerderd met 1/24 decl van het ver- schil 
tusschen dat bedrag en het voor den laatst- bekleeden 
rang vastgesteld pensioenbedrag, voor elko maand of 
gedeelte daarvan, welke zij —- ge- rekend tot 14 
Dec. 1936 — in den laatstbekleeden rang in 
werkel^ken dienst hebben doorgebracht. Dit 
evenredige rangspensioen wordt slechts toe- gekend, 
indien bedoelde officieren bij het ver- late n van den 
dienst ten niinste 2 jaren werke- lijken dienst in den 
laatstbekleeden rang hebben doorgebracht. Is dit 
laatste niet het geval, dan wordt het reeds verdiende 
rangspensioen vastgesteld op het bedrag van den 
naastlageren rang. 

De pensioenen toegekend voor 15 Dec. 1936, 
zoomede de pensioenen toegekend op of na 15 Dec. 
1936, maar met gebruikmaking van de ge- noemde 
overgangsbepalingen, zijn onderworpen aan de 
korting daarop gelegd bij de op 1 Mei 1937 in 
werking getreden wet van 2 April 1937 tot 
herberekening van de korting op de Indische 
pensioenen. 
4. Het diensttijdpensioenreglement voor onderoffi- 
cieren. Dit reglement is vastgesteld bij K. B. van 2 
December 1926 no. 30 (Ind. Stb. no. 551) en sedert 
herhaaldelijk gewijzigd en aangevuld, laatstelijk bij 
ordonnantie van 25 Februari 1937 (Ind. Stb. no. 125). 

Recht op voortdurend pensioen wordt verkre- 
gen door： 
a. onderofficieren, die twintig of meer voor pensioen 
tellende dienstjaren kunnen doen gclden en den 
leeftijd van 40 jaar hebben bereikt; b. onder- 
officieren, die den dienst moeten verlaten wegens in 
en door den dienst ontstane ziels- of lichaams- 
gebreken, die hen ongeschikt maken voor de verdere 
waarneming van den militairen dienst; 
c. onderofficieren, die den dienst moeten verlaten 
wegens ziels- of lichaamsgebreken, die hen 
ongeschikt maken voor de verdere waarneming van 
den militairen dienst, mits zij een diensttijd van 
minstens 6 dienstjaren kunnen doen gelden ； 
d. onderofficieren, die den dienst moeten verlaten 
onder gelijke omstandigheden als onder c, zonder te 
voldoen aan den daarbij gestelden eisch ten aanzien 
van den diensttijd, doch voor altijd geheel of ten 
deele buiten staat worden bevonden om in hun 
levensonderhoud te voor- zien. 

Het bedrag van het pensioen wordt verhoogd, 
wanneer verwonding, verminking, letsel of ande- re 
ziels- of lichaamsgebreken gepaard gaan met: le. het 
verlies van een of meer ledematen; 2e. het geheel 
onherstelbaar verhes van het gezichts- vermogen in 
een oog of in beide oogen ； 3e. het verkeeren in een 
hulpbehoevenden lichaams- of geestestoestand 
wegens andere oorzaken dan die genoemd onder le 
en 2e. 

Recht op tijdelijk pensioen wordt verkregen: le. 
door onderofficieren, die den dienst moeten verlaten 
wegens ziels- of lichaamsgebreken, we】ke hen 
ongeschikt maken voor de verdere waarne- ming van 
den militairen dienst en een diensttijd kunnen doen 
gelden van minder dan 6, doch ten minste 4 
dienstjaren; 2e. door onderofficieren, die den dienst 
moeten verlaten onder dezelfde omstandigheden als 
hiervoren onder 1 bedoeld, en wier diensttijd minder 
dan 4 dienstjaren be- draagt, doch die tijdelyk geheel 
of ten deele buiten staat worden bevonden om in hun 
levensonderhoud te voorzien. 

Het tijdelijke pensioen wordt voor niet korter 

dan een jaar en voor niet langer dan 5 jaar toegekend. 
Het tijdelijke pensioen wordt veranderd in 

voortdurend pensioen, wanneer bij een genees- 
kundig onderzoek blijkt, dat de tijdelijk gepensi- 
onneerde voor altijd geheel of ten deele buiten staat 
is om in zijn levensonderhoud te voorzien en 
oorzakelijk verband bestaat tusschen de bij dat 
onderzoek bevonden ziels- of lichaamsgebreken en 
die, welke aanvankelijk tot de toekenning van het 
tijdelijke pensioen aanleiding hebben gegeven. 

Recht op onderstand voor eens wordt ver- kregen: 
a. door de niet voor toekenning van pensioen in 
aanmerking komende onderofficieren, die den dienst 
moeten verlaten wegens ziels- of lichaamsgebreken, 
welke hen ongeschikt maken voor de verdere 
waarneming van den militairen dienst zoowel in als 
buiten Europa ； b. door de ge- wezen onder-
officieren, wier tijdelijk pensioen niet verlengd 
wordt, omdat zij nog dan wel wederom geschikt zijn 
om in hun levensonderhoud te voorzien. 

De onderstand bedraagt J/10 gedeelte van twaalf 
maal den pensioengrondslag. Het pensioen wordt 
berekend naar een pensioengrondslag, welke gelijk 
is aan de hoogste maandelijksche bezoldiging, welke 
gedurende 24 maanden is ge- noten. Indien de 
hoogste maandelijksche be- zoldiging niet is genoten 
gedurende 24 maanden, wordt de pensioengrondslag 
berekend naar het gemiddelde van de hoogste en de 
naast daarbij komende genoten bezoldigingen over 
24 maanden. Waar de hiervoren gestelde maat- staf 
ontbreekt, strekt tot pensioengrondslag een bedrag 
gelijk aan de middelsom van de genoten 
maandelijksche bezoldigingen. 

Bij ongeschiktverklaring voor de waarneming 
van den militairen dienst in NederJandscb-Indie 
wegens ziels- of lichaamsgebreken, ontstaan in en 
door den dienst, wordt het pensioen berekend naar 
een pensioengrondslag, welke gelijk is aan de hoogst 
genoten niaandcJijkHchc bezoldiging ongeacht den 
tijd gedurende weJken die bezol- diging is genoten. 

Ten aanzien van hen, die bij wijze van straf hetzij 
bijkoniende of krijgstuchtelijkc, dan wel bij wijze 
van administratieven maatregel anders dan buiten 
schuld van betrokkenen zijn terug- gebracht tot een 
lageren rang of tot den stand van soldaat, alsmede 
ten aanzien van hen, die na een zonder het praedicaat 
eervol verlecnd ontslag uit den militairen dienst, dan 
wcl na een eervol ontslag uit den dienst wegens 
ongeschikt- heid, weder in dienst zijn opgenonien in 
een lageren rang dan den tevoren door hen 
bekleeden, komen de v66r bedoeld ontslag of 
terugstelling genoten bezoldiging niet voor een 
hooger bed rag in aamnerking dan tot het bed rag van 
de bij de wederopneming in den lageren rang of na 
de terugstelling toegekende bezoldiging. 

Het pensioen wordt, bchoudcJis niogelijke 
verhoogingen, verder berekend naar reden van 1.8% 
van den pensioengrondslag per dienstjaar tot een 
maximum van 46% van den grondalag. 

Behoudens mogelijke verlioogingon bedraagt het 
pensioen van den onderofficier, die wordt ge- 
pensionneerd wegens in en door den dienst ontstane 
ziels- of liciiaainsgebreken, 46% van den 
pensioengrondslag. 

Aan de onderofficieren, die recht op pensioen 
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kunnen doen gelden, wordt, indien zij wegens 
overcompleet in verband met opheffing van de 
betrekking of inkrimping van het wapen of den 
dienst, waartoe zij behooren, het leger moeten 
verlaten, geen lager pensioen toegekend dan ten 
bedrage van 40% van den pensioengrond- slag. 

Aan de onderofficieren, die recht op pensioen 
kunnen doen gelden en die door welbewezen ziels- 
of lichaamsgebreken ongeschikt zijn ge- worden 
voor de waarneming van den actieven militairen 
dienst in Nederlandsch-Indie, wordt aan pensioen 
niet minder dan 18% van den pen- sioengrondslag 
toegekend. 

De onderofficieren betalen als bijdrage ten be- 
hoeve van de pensioenen twee procent over de 
bezoldiging en wat daarmede wordt gelijkgesteld. Bij 
geldigmaking voor pensioen van tydelijken of 
anderen diensttijd is als inkoopsom verschul- digd 
2% over het bedrag van de gedurende dien diensttijd 
genoten inkomsten. Bij inkoop van Nederlandschen 
diensttijd geschiedt de bereke- ning alsof 
betrokkenen gedurende dien tijd een maandelijksche 
bezoldiging hebben genoten ge- lijk aan de helft van 
de eerste door hen in Indischen militairen dienst 
genoten bezoldiging, ter- wijl de inkoopsom in dat 
geval een bedrag, gelijk aan die eerste 
maandelyksche bezoldiging, niet mag overschrijden. 

Overgangsbepalingen. De bovenoinschreven 
pensioenvoorwaarden zijn voor een deel eerst van 
kracht geworden met ingang van 15 December 193G. 
Tevorcn bestond naast het diensttijd- 
pensioenreglemcnt nog het rangspensioenregle- 
ment met afzonderlijke leeftijd- en diensttijd- 
eischen. 

Bij wijze van overgang is bepaald dat vou de op 
15 Dec. 1930 in dienst zijnde onderofficieren, die 
krachtens de tot dien dag voor hen geldende 
bepalingen, met ingang van dien dag dan wel met 
ingang van ccn dag liggende binnen een tcr- inijn van 
10 jaren daarna ,recht op pensioen hadden kunnen 
doen gelden, de in bedoelde be- palingen gesteldc 
diensttijd en leeftijdsgrenzen voor het verkrijgen van 
recht op pensioen van kracht blijvcn. 

Evoneens is bepaald dat zij, die op of na 15 Dec. 
1936 gepensionneerd worden, geen lager bedrag aan 
pensioen ontvangen dan dat, waarop zij volgens het 
diensttijdpcnsioenreglement bij pensionneering op 1 
Dec. 1936 en volgens het rangspejisioenreglement 
bij ])ensionneering op 14 December 1936 recht 
hadden kunnen doen gelden, onverminderd de 
korting, welke daarop krachtens wet is of zal worden 
gclegd. 

Aan onderofficieren, die op 14 December 1936 
reeds recht of aanspraak op rangspensioen Rondon 
doen gulden, kan, indien zij uit den militairen dienst 
zyn of zullen worden ontslagen met recht of 
aanspraak op pensioen, op' verzoek het op den Helen 
Dec. 1936 reeds verdiende rangspen- sioen worden 
toegekend, berckend volgens de be- palingen van het 
rangspensioenreglement, onverminderd de korting, 
welke daarop krachtens wet is of zal worden gelegd. 

Indien door die onderofficieren op 14 Deo. 1936 
nog geen 2 jaren in den laatsten rang is ge- diend, 
wordt het reeds verdiendo rangspensioen vastgesteld 
op het bed rag van den naast lageren rang, 
vermeerderd met 1 /24 deel van het versehil tusschen 
dat bedrag en het voor den laatstbe- 

Ideeden rang vastgesteld pensioenbedrag, voor elke 
maand of gedeelte daarvan, welke zij — gerekend 
tot 14 Dec. 1936 — in den laatstbe- klecden rang in 
werkelijken dienst hebben door- gebracht. Dit 
evenredige rangspensioen wordt slechts toegekend, 
indien zij by het verlaten van den dienst ten minste 
2 jaren werkelijken dienst in den laatst bekleeden 
rang hebben doorgebracht. 

Is dit laatste niet het geval, dan wordt het reeds 
verdiende rangspensioen vastgesteld op het bedrag 
van den naastlageren rang. 

De diensttijdpensioenen van de onderluite- nants 
en adjudant-onderofficieren, toegekend voor 15 
Dec. 1936, en dezelfde pensioenen, toegekend na 15 
Dec. 1936 maar met gebruikmaking van de 
overgangsbepalingen, zijn onderworpen aan de 
korting daarop gelegd bij de op 1 Mei 1937 in 
werking getreden wet van 2 April 1937 tot 
herberekening van de korting op de Indische 
pensioenen. 
5. Het reglement op het verleenen van pensioenen 
en van onderatanden voor eens aan de Europeesche 
en met dezen in pensioensvooruitzichten gelijkge- 
stelde militairen beneden den Tang van sergeant 
(wacldmeester) van het KoninklijkNederl.-Indische 
leger. Dit reglement is opnieuw vastgesteld bij Kon. 
Besluit van 4 Dec. 1919 no. 66 (Ind. Stb. 1920, no. 
65) en sedert herhaaldelijk gewyzigd en aangevuld, 
laatstelyk bij ordonnantie van. 4 Dec. 1936 (Ind. Stb. 
no. 636). 

Recht op voortdurend pensioen wordt ver- 
kregen: 1. door geheele voldoening aan het laatst- 
aangegane dienstverbancl of door het stellen van een 
plaatsvervanger, die de verplichting op zich neemt 
om ten minste dat verband uit te dienen, in beide 
gevallen echter alleen, als de belangheb- bende 
tevens een diensttijd van ten minste acht- tien 
dienstjaren kan doen gelden; 2. als de mili- tair den 
dienst moet verlaten wegens in en door den dienst 
ontstane ziels- of lichaamsgebreken, die hem 
ongeschikt maken voor de verdere waarneming van 
den militairen dienst zoowel in als buiten Europa; 3. 
als hij den dienst moet verlaten wegens ziels- of 
lichaamsgebreken, die hem ongeschikt maken voor 
de verdere waarneming van den militairen dienst 
zoowel in als buiten Europa, niet ontstaan in en door 
den dienst, rnits de belanghebbende tevens een 
diensttijd van ten- mi nste 6 
dienstjarenkandoengelden; 4. als hij den dienst moet 
verlaten onder gelijko oinstandighe- den als 
hiervoren onder 3 bedoeld, zonder te vol- doen aan 
den daarbij ten aanzien van den diensttijd gestelden 
eisch, doch voor altijd geheel of ten declo buiten 
staat wordt bevonden om in zijn levcnsonclerhoud te 
voorzien; 5. door den in Ned.-Indio geboren en 
aldaar in dienst getreden militair, zooinede door den 
met een in Ned.-Indie geboren vrouw gehuwden 
militair, die, hoewel alleen lichamclijk ongeschikt 
voor de verdere waarneming van den militairen 
dionst in Nederl.- Indie, nochtans op dien grond den 
dienst moet verlaten en overigens in de termon valt 
van het bepaalde onder 2, 3 of 4 hiervoren. 

Recht op tydelijk pensioen wordt verkregen: 
1. als de militair den dienst moet verlaten wegeus 
ziels- of lichaamsgebreken, die hem ongeschikt 
maken voor de verdere waarneming van den mi. 
litairon dionst, zoowel in als buiten Europa, niet 
ontstaan in en door den dienst en hij een dienst- tyd 
kan doen gelden van minder dan zes dooh tenminsto 
vier dienstjaren; 2. als hy den diexist 
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gens ongeschiktheid, weder in dienst zijn aange- 
nomen in een lageren rang dan tevoren door hen 
bekleed of in den stand van soldaat, in welke ge-
vallen de voor bedoelde terugbrenging of ont- slag 
voJbrachto diensttijd slechts in aanmerking komt als 
diensttijd in den rang of stand tot wel- ken zij zijn 
teruggebracht of in welken zij weder in dienst zijn 
aangenomen. 

Ongerekend mogelijke verhooging, wordt bij een 
diensttijd van 18 dienstjaren of minder voor elk 
dienstjaar toegekend een achttiendo gedeelte van het 
normaal pensioensbedrag met dien ver- stande, dat
： 1. het normaal bedrag steeds ten voile wordt 
toegekend aan den militair, die in de termen valt voor 
pensionneering wegens ziels- of lichaamsgebreken, 
ontstaan in en door den dienst; 
2. niet minder dan twee derde gedeelte van dat 
bedrag wordt toegekend aan den militair, die in 
aanmerking komt voor pensionneering wegens ziels- 
of lichaamsgebreken, niet ontstaan in en door den 
dienst en voor altijd of tydelijk geheel buiten staat 
wordt bevonden om in zijn levensonderhoud te 
voorzien ； 3. niet minder dan de helft van het 
normaal pensioenbedrag wordt verleend aan den 
militair, die in aanmerking komt voor 
pensionneering om dezelfde reden als onder 2 
hiervoren vermeld, doch voor altijd of tijdelijk 
slechts gedeeltelijk buiten staat wordt bevonden om 
in zijn levensonderhoud te voorzien: 4. dat in geen 
geval minder wordt toegelcgd dan een derde 
gedeelte van het normaal pensioensbedrag. 

Bij een diensttijd van meer dan 18 dienstjaren 
wordt het normaal pensioen voor elk dienstjaar meer 
verhoogd met f 40, met dien verstande dat uit dien 
hoofde geen hooger pensioen zal worden toegekend 
dan /900 voor een brigadier cn / 800 voor een soldaat 
(ongegradueerde). 

Het bedrag van het pensioen wordt verhoogd, 
wanneer verwonding, verminking, letsel, ofandere 
ziels- of lichaamsgebreken gepaard gaan met: 1. het 
verlies van 66n of meer ledcmaten; 2. het geheel en 
onherstdbaar verlies van het gczichts- vermogen in 
e6n of beide oogen ； 3. het verkeeren in een 
hulpbehoevenden lichaams- of geestes- toestand 
wegens andere oorzakon dan die, ge- noemd oncler 
1 en 2. 

De verhooging wordt berekend naar reden van het 
maximum pensioen vastgesteld voor den rang of 
stand, waarnaar het pensioen wordt geregeld. De 
verhooging onder 3 bedoeld kan zijn voortdurend en 
tijdelijk, in het laatste geval voor niet korter dan een 
jaar en voor niet langer clan 5 jaar. De tijdelijke 
verhooging kan worden veranderd in een 
voortdurende verhooging. 

Door de militairen, die uitzicht hebben op 
pensioen volgens dit reglement, wordt ten behoe- ve 
van de pensioenen een bijdrage betaaid van 2 
procent van hun bezoldiging (soldij) en wat 
daarinede wordt gelijkgestcld. Bij geldigmaking van 
tijdelijken of anderen diensttijd is als inkoop- so ni 
verschuldigd 2% over het bed rag van de ge- durende 
dien diensttijd genoten inkomsten. Bij inkoop van 
Nederlandschen diensttijd geschiedt de berekening 
alsof betrokkenen gedurende dien tijd een 
maandelijksche bezoldiging hebben genoten gelijk 
aan de helft van de eerste door hen in Indischen 
militairen dienst genoten bezoldiging (soldij), terwijl 
de inkoopsom in dat geval een bedrag gelijk aan die 
eerste inaandelijk- sche bezoldiging (soldy) niet mag 
overschrijden. 

Overgangsbepalingen. De bovenomschreven. 
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pensioensvoorwaarden zijn voor een deel eerst van 
kracht geworden met ingang van 15 Dec. 1936. 
Tevoren bestonden andere diensttijden- grenzen en 
andere pensioenbedragen. Bij wijze van overgang is 
bepaaJd, dat voor de op 15 Dec. 1936 in dienst 
zijnde militairen beneden den rang van 
onderofficier, die krachtens de tot dien dag voor hen 
geldende bepalingen met ingang van dien dag dan 
wel met ingang van een dag, liggen- de binnen een 
termijn van 10 jaren daarna, recht op pensioen 
hadden kunnen doen gelden, de in bedoelde 
bepalingen gcstelcle diensttijdgrenzen voor het 
verkrijgen van recht op pensioen van kracht blijven. 
Voor de militairen, die krachtens deze 
overgangsbepalingen het leger vrywillig verlaten na 
een diensttijd van 15 tot en met 17 jaren, wordt het 
normale pensioensbedrag — dat is het 
pensioensbedrag waarop aanspraak bestaat na 18 
dienstjaren — voor ieder dienstjaar, dat aan de 18 
ontbreekt, verminderd met 40 gulden. Voorts is 
bepaald dat zij, die op of na 15 Dec. 1936 worden 
gepensionneerd, aan pensioen geen lager bedrag 
ontvangen dan dat, waarop zij bij pensionneering op 
15 Dec. 1936, berekend naar de voor dien dag van 
kracht zijnde bepalingen, recht hadden kunnen doen 
gelden. 
6. Het regiement op het verleenen van pensioenen 
en van onderstanden voor eens aan niet- 
Europeesche en in pensioensvooruitzichten met 
dezen gelijkge- stelde ■militairen beneden deu rang 
van sergeant- majoor (opperwachlmeester) van het 
Koninklijk Ned.-Indischc leger. Dit reglement is 
vastgesteld bij ordonnantie van 11 Mei 1927 (Ind. 
Stb. no. 265) en sedert hcrhaaklelijk gewijzigd en 
aange- vuld, laatstelijk bij ordonnantie van 4 Dec, 
1936 (Ind. Stb. no. 636). 
Recht op voortdurend pensioen wordt verkregen: 1. 
door geheele voldoening aan het laatstaange- gane 
dienstverband of door het stellen van een 
plaatsvervanger, die de verplichting overneemt om 
ten minste dat verband uit te dienen, in beide 
gevallen cchter alleen als de belanghebben- dc 
tevens cen diensttijd van ten minste twintig 
dienstjaren kan doen gelden; 2. ah de mili- tair den 
dienst moet verlaten wegens in en door den dienst 
ontstane ziels- of lichaamsgebreken, welke hem 
ongeschikt maken voor de verdere waarneniing van 
den militairen dienst;3.als hij den dienst moet 
verlaten, wegens ziels- of lichaanis- gebreken, 
welke hem ongeschikt maken voor de verdere 
waarneining van den militairen dienst en hij tevens 
eon diensttijd van tenminste acht dienstjaren kan 
doen gelden ； 4. als hij den dienst moet verlaten 
onder gelijke oinstandigheden als hiervoren onder 3 
bedoekl, zonder te voldoen aan den daarbij ten 
aanzien van den diensttijd gesteldeji eisch, doch 
voor altijd geheel of ten dcele buiten staat wordt 
bevonden om in zijn levcnsonderhoud te voorzien, 

Recht op tijdelijk pensioen wordt verkregen.: 】
.als de inilitair den dienst moet verlaten wegens 
ziels- of lichaamsgebreken, welko hem ongeschikt 
maken voor de verdere waarneming van den 
militairen dienst en een diensttijd kan doen gelden 
van minder dan acht, doch tenminste vijf 
dienstjaren; 2. als hij den dienst moet verlaten onder 
dezelfde omstandigheden als hiervoron onder le. 
bedoeld, zijn diensttijd minder dan vijf dienstjaren 
bedraagt, doch hij tijdelijk geheel of ten deele buiten 
staat wordt bevonden om in zijn levensonderhoud te 
voorzien. 

Het tijdelijke pensioen wordt voor niet korter dan 
e6n jaar en voor niet langer dan vijf jaren toegekend. 

Het tijdelyke pensioen wordt veranderd in 
voortdurend pensioen, wanneer bij een genees- 
kundig onderzoek blijkt, dat de tijdelijke gepen- 
sionneerde voor altijd geheel of ten deele buiten 
staat is om in zijn levensonderhoud te voorzien en 
oorzakelijk verband bestaat tusschen de bij dat 
onderzoek bevonden ziels- of lichaamsge- breken en 
die, welke aanvankelyk tot de toekenning van 
tijdeljjk pensioen aanleiding hebben ge- geven. 

Recht op onderstand voor eens wordt verkre- 
gen: 1. door den niet voor toekenning van pensioen 
in aanmerking komenden militair, die — tenzij 
binnen drie maanden na zijn indiensttre- ding — den 
dienst moet verlaten wegens ziels- of 
lichaamsgebreken, welke hem ongeschikt maken 
voor de verdere waarneming van den militairen 
dienst; 2. door den gewezen militair, wiens tijde- lijk 
pensioen niet verlengd wordt, omdat hij nog dan wel 
weder geschikt is om in zijn levensonderhoud te 
voorzien. 

Het bedrag van den onderstand is voor iederen 
rang en stand opgenomen in rubriek D van den 
hierachter opgenomen staat. 

De regeling van het pensioen geschiedt naar den 
bekleeden rang of stand, indien de betrokkene 
daarin tenminste twee jaren werkelijken dienst heeft 
doorgebracht of wel in de termen valt voor 
pensionneering wegens in en door den dienst 
ontstane ziels- of lichaamsgebreken. In andere 
gevallen wordt het pensioen geregeld naar den 
onmiddellijk voorafgaanden lageren rang of stand. 

De berekening van den tijd hiervoren bedoeld 
geschiedt over den geheelen duur van den dienst- 
tijd, behalve ten aanzien van hen, die bij wijze van 
straf, hetzij bijkomende of krijgstuchtelijke, dan wel 
bij wijze van administratieven maatregel anders dan 
buiten schuld van betrokkenen, zijn teruggcbracht 
tot een lageren rang of tot den stand van soldaat, 
alsmede ten aanzien van hen, die, na een zonder het 
praedicaat eervol ontslag uit den militairen dienst 
dan wel na een eervol ontslag uit den dienst wegens 
ongeschiktheid, weder in dienst zijn opgenomen in 
een lageren rang dan tevoren door hen bekleed of in 
den stand van soldaat, in welke gevallen de voor het 
ontslag of de terugbrenging volbrachte diensttijd 
slechts in aanmerking komt als diensttijd in den rang 
of stand tot welken zij zijn teruggebracht of in 
welken zij wccler in dienst zijn aangenomen. 

Het normanl pensioensbedrag, zonder verhoo- 
ging om bijzondere redenen, is voor elken rang of 
stand opgenomen in rubriek A van den hierachter 
opgenomcn staat-. 

Ongerekend mogelijko verhoogingen wordt bij 
een diensttijd van twintig dienstjaren of minder voor 
elk dienstjaar toegekend een twintigste gedeelte van 
dat normale pensioensbedrag, met dien verstande, 
dat: 1. het bedrag van het normale pensioen steeds 
ten voile wordt toegekend aan den inilitair, die in de 
termen valt voor pensionneering wegens ziels- of 
lichaams- gobreken, ontstaan in en door den dienst; 
2. niet minder dan 2/3 gedeelten van dat bedrag 
wordt toegekend aan den militair, die in aanmer- 
king komt voor pensionneering wegens ziels- of 
lichaamsgebreken, niet ontstaan in en door 
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den dienst en voor altijd of tijdelijk, geheel buiten 
staat wordt bevonden om in zijn levens- onderhoud 
te voorzien; 3. niet minder dan de helft van dat 
bedrag wordt toegekend aan den militair, die in 
aanmerking komt voor pen- sionneering om dezelfde 
reden als onder 2 be- doeld, doch voor altijd of 
tijdelijk, slechts ge- deeltelijk buiten staat wordt 
bevonden om in zijn levensonderhoud te voorzien; 4. 
in geen geval minder wordt toegekend dan een derde 
gedeelte van het bedrag van het normale pensioen. 

Bij een diensttijd van meer dan twintig dienst- 
jaren wordt het normaal pensioen voor elk dienstjaar 
meet verhoogd met het bedrag voor elken rang en 
stand of elke klasse, aangeduid in den hierna 
volgenden staat onder B, met dien verstande, dat uit 
dezen hoofde geen hooger pensioen zal worden 
toegekend dan het mede in dien staat onder C voor 
iederen rang en stand of elke klasse vermelde bedrag. 

Het bedrag van het pensioen wordt verhoogd 
wanneer verwonding, verminking, letsel of ande- re 
ziels- of lichaamsgebreken gepaard gaan met: 1. het 
verlies van een of meer ledematen; 2. het geheel en 
onherstelbaar verlies van het gezichts- vermogen in 
een of beide oogen; 3. het verkeeren in een 
hulpbehoevenden lichaams- of geestes- toestand 
wegens andere oorzaken dan die ge- noemd onder 1 
en 2. 

De verhooging wordt berekend naar reden van 
het maximum pensioen vastgesteld voor den rang en 
stand of de klasse, waarnaar het pensioen wordt 
geregeld. De verhooging onder 3 bedoeld kan zijn 
voortdurend en tijdelijk, in het laatste geval voor niet 
korter dan een jaar en voor niet langer dan 5 jaar. 

Door de militairen, die uitzicht hebben op 
pensioen volgens dit reglement, wordt ten be- hoeve 
van de pensioenen een bijdrage betaaid van 2 procent 
van hun bezoldiging (soldij) en wat daarmede wordt 
gelijkgesteld. Bij geldigmaking van tijdelijken of 
anderen pensioengel- digen diensttijd is als 
inkoopsom verschuldigd 2% van het bedrag der 
gedurende dien diensttijd genoten inkomsten. 

0vergangsbepalingen. De bovenomschreven 
pensioensvoorwaarden zijn voor een deel eerst van 
kracht geworden met ingang van 15 Dec. 1936. 
Tevoren bestonden andere pensioensbe- dragen. By 
wijze van overgang is bepaald dat zij, die op of na 15 
Dec. 1936 worden gepensionneerd, aan pensioen 
geen lager bedrag ontvangen dan dat, waarop zij bij 
pensionneering op 15 Dec. 1936, berekend naar de 
voor dien dag van kracht zijnde bepalingen, recht 
haddcn kunnen doen gelden, onverminderd de 
korting, welke daarop krachtens wet is of zal worden 
gelegd. 

Indien deze militaircn op 14 Dec, 1936 nog geen 
twee jaren in den laatsten rang hebben ge- diend, 
wordt het reeds verdiende rangspensioen vastgesteld 
op het bedrag aangegeven voor den naastlageren 
rang of stand (zooals dat bedrag was voor de laatste 
wijziging van de ordonnan- tie), vermeerderd met 
1/24 deel van het verschil tusschen dat bedrag en 
hetvoor den bekleeden rang vastgestelde 
pensioensbedrag voor elke maand of gedeelte 
daarvan, die zij in den bekleeden rang in werkelijken 
dienst hebben doorgebracht. Dit evenredige 
rangspensioen wordt slechts tcege- kend, indien 
belanghebbenden by het verlaten 

van den militairen dienst in totaal ten ininste 
twee jaren in werkelijken dienst in den laatstbe* 
kleeden rang hebben' doorgebeacht. Is dit laatste 
niet het geval, dan wordt het reeds verdiende 
rangspensioen vastgesteld naar den naastlageren 
rang of stand. 

De pensioenen, toegekend voor 15 Dec. 1936, 
zoomede de pensioenen toegekend op of na 15 
Dec. 1936, maar met gebruikmaking van de 
overgangsbepalingen, zijn onderworpen aan de 
korting daarop gelegd bij de op 1 Mei 1937 in 
werking getreden wet van 2 April 1937 tot her- 
berekening van de korting op de Indische pen-
sioenen. 

 A B C 

Sergt. le kl. (wachtmr. le kl.)

 .....................................  
Sergt. 2e kl. (wachtmr. 2e 

600 30 750 

kl.) ................................  360 18 450 
Brigadier ..........................  265 10 315 
Korporaal .........................  
Amboneesch (Manado- 

210 JO 2G0 
neesch)soldaat .... Soldaten 

van andere niet- 
175 10 225 

Eur. landaard Je kl.. 175 JO 225 
2e kl.. 140 7 175 

7. De wet van 25 Juli 1918. (Ned. Stb. no. 480, 
Ind. Stb. 1918 no. 846), houdende opricliting van 
de eigen pensioenfondsen voor de Indische lands- 
dienaren. Deze wet, welke reeds is vcrmeld onder 
III, be vat slechts enkele grondbepaJingen, n. L 
omtrent de instelling van de 5 fond.sen en bun 
doel, de wijze van vorming van de vermogens, 
wat ten laste der fondsen wordt bctaakl en de 
vestiging van de rechtspcrsoncn tc 's-CJravcnhage. 
8. De wcl van 28 December 1934. (Ned. Stb. 703, 
Ind. Stb. 1934 no. 748), houdende wijziging van 
de wet van 1918, in dier voege, dat met ingang 
van 1 Januari 1935 alle landsdienaren deeJge- 
nooten der fondsen zijn en verdcr regclende de 
financiering van de pensioenen in het tijdvak 
1935 tot en met 1942. 
9. Het Koninklyk Besluit van 16 October 1918 no. 
73. (Ned. Stb. no. 566, Ind. Stb. 1919 no. 199), 
tot vaststelling van de regelen voor het beheer, 
enz. betreffende de pensioenfondsen voor de 
Indische landsdienaren. Bij dit besluit worden 
geregeld: welke categorieen van landsdienaren 
deelgenooten in de fondsen zijn, t. w. die, wier 
indiensttreding valt na 1 Januari 1917, de wijze 
van het beheer der fondsen en het toezicht daar- 
op, de belegging van de kapitalen, de wijze van 
verhandeling van de ontvangsten en uitgaven 
en het vijfjaarlijksch wetcnschappelijk onder- 
zoek omtrent de baten en lasten. 
10. I I el Koninklijk Besluil van 29 Januari 1935. 
(Ned. Stb. no. 33, Ind. Stb. Ind. Stb. 1935 no. 91) 
tot nadere wijziging van de regelen voor het be- 
heer, enz. in het hierboven aangehaalde Konink- 
lijk Besluit, in dier voege, dat te rekenen van 
1 Januari 1935 onder het begrip deelgenooten 
alle landsdienaren en gepensionneerdo landsdie- 
naren vallen. 

B. Gezinsuitkeeringen. 
1. Het Reglement van het Weduwen- en Weezen- 
jonds ooor Europeesche burgerlijke landsdienaren 
in 
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Nederlandsch-Indie. Het reglement is vastge- steld 
bij K. B. van 12 November 1935 no. 48 (Ned. Stb. 
no. 649, Ind. Stb. 1935 no. 600) en is in werking 
getreden met ingang van 1 December 1935. Het 
strekt ter vervanging van het reglement in Ind. Stb. 
1913 no. 359, zooals het her- haaldelijk is aangevuld 
en gewijzigd. 

Het reglement bevat eenerzijds de regelen 
omtrent het deelgenootschap, den bijdrageplicht der 
deelgenooten en de uit te keeren weduwen- 
pensioenen en weezenonderstanden, anderzijds de 
regelen, welke de inrichting en het beheer van het 
fonds betreffen. 

Deelgenootschap. Deelgenooten zijn de in dienst 
zijnde en gepensionneerde Europeesche burger- 
lijke landsdienaren met uitzondering van de 
Roomsch-Katholieke geestelijken, wier bezoldi- 
ging / 50 of meer 'smaands bedraagt of heeft be- 
dragen, en die den leeftyd van 18 jaren hebben 
bereikt. 

Bijdrageplicht. De bijdragen worden onder- 
scheiden in gewone, buitengewone, huwelijks- en 
extra-bijdragen. De gewone bijdrage bedraagt voor 
de mannelijke deelgenooten 5%, voor de 
vrouwelijke deelgenooten 2,5% van de bezoldi- 
ging, de verlofsbezoldiging, de non-activiteitsbe- 
zoldiging, het wachtgeld, het pensioen of den 
onderstand. 

De buitengewone bijdrage bedraagt voor man- 
nen bij toetreding het bed rag van een maand der 
bezoldiging, bij vermeerdering van bezoldiging, het 
bedrag dier vermeerdering. Voor vrouwen de helft 
van het bedrag, dat onder gelijke omstan- digheden 
door mannen verschuldigd is. 

De huwel ijksbijdrage bedraagt voor mannen, die 
gehuwd toctrcden, het bedrag der bij toe- treding 
verachuldigdc buitengewone bijdrage; voor 
mannen, die tijdcns het deelgenootschap huwen, het 
bedrug van de hoogste gedurende het loopendc 
deelgenootschap reeds genoten of ge- golden 
hebbende bczoldiging. Bij vermeerdering van 
bezoldiging voor gvliuwde mannen het ver- schil 
tusschen de nieuwe maandelijksche bezoldiging en 
de hoogste gedurende het loopende 
deelgenootschap reeds genoten bezoldiging. Bij 
bepaalde verschillcn in leeftijd tusschen de echt- 
genooten worden de verschuldigde bedragen aan 
huwelijkscontributie met een zeker percentage 
verhoogd. 

Vrouwelijke deelgenooten, die gehuwd toe- 
treden of tijdcns het deelgenootschap huwen, beta! 
en 30% van hetgeen mannelijke deelgenooten onder 
gelijke omstandigheden verschuldigd zijn, met dien 
verslande, dat leeftijdsverschil tusschen de 
cchtgcnooten geen aanleiding geeft tot ver- hooging 
van de liuwclijksbijdrago. 

Be huwelijksbijdrage is voor elk huwelijk op- 
niouw verschuldigd. 

De extra-bijdrngo is verschuldigd door onge- 
huwde manncJijke deelgenooten met kinderen, bij 
toetreding of bij wettiging van een of meer kin- 
deren tijdens het deelgenootschap. Zij bedraagt 30% 
van de bezoldiging. Bij vermeerdering van 
bezoldiging is 30% verschuldigd van het verschil 
tusschen de nieuwe en de hoogste gedurende het 
deelgenootschap genoten bezoldiging. 

De buitengewone, huwelijks- en extra-bijdrage 
bij toetreding, huwelijk of wettiging kunnon in- eens 
dan wel in 3G maandelijksche tennijnen voor do 
actief dienenden en in 60 maandelijksche termijnen 
voor de gepensionneerden, met 

25% v.h. aankomend wed.pens. 
40% ,, ,, ,, 
50% ,, ,, ,, 
55% ,, ,, ,, 
60% ,, ,, ,, 

40% v.h. aankomend wed.pens. 
70% ,, ,, ,, 
100% » ” ，， 
115% ,, ,, „ 
120% „ ,, ,, 

bijberekening van een rente van 5%，s jaars, 
worden voldaan. 

De bydragon by vermeerdering van bezoldi- 
ging zijn ineens verschuldigd. 

Uitkeeringen. Het pensioen der weduwe be- 
draagt 22,5%, met een maximum van / 225 per 
maand, van den grondslag, welke moet atrekken 
voor de berekening van het eigen pensioen van 
den man. 

Bij overlyden van den deelgenoot voor het be- 
reiken van den leeftijd van 35 jaar wordt een toe- 
slag toegelegd van 3% voor elk vol jaar, dat de 
deelgenoot bij zijn overlijden jonger was dan 33 
jaar, eveneens tot een maximum van het ver- 
meerderd pensioensbedrag van / 225 's maanda. 

Het weduwepensioen vervalt bij hertrouwen 
van de weduwe. 

De onderstand van de weezen, wier moeder 
recht heeft op pensioen ten laste van het fonds 
(halve weezen), bedraagt voor: 
1 kind 
2 kinderen 
3 ,, 
4 » 
5 of meer 
kind 

Indien de moeder geen recht heeft op pensioen 
ten lasto van het fonds of, wanneer zij eveneens 
is overleden, bedraagt de onderstand voor de kin- 
deren van een overleden deelgenoot (voile wee- 
zen) voor: 
1 kind 
2 kinderen 
3 ,, 
4 ,, 
5 of meer 
k Onder weezen worden in het reglement ver- 
staan minderjarige kinderen van overleden deel-
genooten, die geboren zijn uit een huwelijk, dan wel 
gewettigd zijn. 

Het weduwepensioen, waarvan voor de bere-
kening van den onderstand der halve weezen wordt 
uitgegaan, bedraagt ten hoogste / 200 's maands. 

Toekenning van onderstand aan weezen, die 
denzelfden vader hebben, doch uit verschillenden 
moeders zijn geboren, geschiedt voor elke groep 
afzonderlijk. Zoolang de door den deelgenoot na- 
gelaten weduwe pensioen ten lasto van het fonds 
goniet, mag het totaal bedrag der onderstanden het 
beclrag van dat pensioen niet overtreffen; indien de 
door don deelgenoot nagelaten weduwe is overleden 
of geen recht meer heeft op pensioen ten laste van 
het fonds, mag het totaal bedrag der onderstanden 
het dubbele van het weduwepensioen niet 
overtreffen. De vermindering geschiedt in 
dergelijke gevallen in verhouding tot de 
aanvankelijk berekende bedragen. 

Vrijwillig deelgenootschap. Deelgenooten, dio 
uit，s lands dienst worden ontslagen zonder toe-
kenning van pensioen, of wier pensioen vervalt, 
kunnen, tenzij zij deelgenoot worden in een ander 
onder Regeeringstoezicht gesteld weduwen- en 
weezenfonds, voor de op dat tijdstip aanwezige 
betrekkingon en voor de uit het op dat tijdstip 
bestaande huwelijk te spruiten kinderen, vry- willig 
deelgenoot in het fonds blijven. Als grond- slag voor 
de uitkeeringen geldt de pensioens- grondslag op het 
oogenblik, dat zij ophielden ver- plicht deelgenoot 
te zijn, dan wol een lager bedrag 
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naar hun eigen keuze, niits niet minder dan / 50 's 
maands. 

Overgangsbepalingen. Ingevolge dit nieuwe 
reglement wordeii de voor de invoering, op den voet 
van het reglement van 1913 toegekcnde 
weduwenpensioenen, inclusief de daarop bij wijze 
van tijdelijken maatregel, bij het besluit van 28 
December 1920 no. 6 (Ned. Stb. no. 917, Ind. Stb. 
1921 no. 335) gelegde verhooging, bestendigd. 

De reeds toegekende weezenonderstanden, welke 
als regel speciaal voor de halve weezen volgens het 
reglement van 1913, inclusief de daarop bij het 
hierboven genoemde koninklijk besluit gelegde 
tijdelijke verhooging, lager zijn dan be- rekend 
volgens het nieuwe reglement, worden volgens de 
berekeningswijze van het nieuwe reglement herzien, 
in de gevallen dat zij daardoor booger worden. 

Voorts is den op den dag van inwerkingtreden 
van het nieuwe reglement aanwezigen def Ige- 
nooten gewaarborgd, dat de uitkeeringen aan hun 
nagelaten betrekkingen niet lager zuJlen worden dan 
die, waarop zij, inclusief de tydelijke verhoo- ging, 
recht zouden hebben gehad, als zij op den dag voor 
inwerkingtreden van het nieuwe regle- ment 
overleden waren. 

2. Rcgden belreffende het deelgenootschap in 
het 'Weduwen- en Weezenfonds voor Europeesche 
bur- gerlijke landsdienaren in Nederlandsch-Indie 
van Europeesche leerkracJden bij het bijzonder 
onder- wijs. Ingevolge deze regelen, vastgesteld bij 
het Koninklijk Besluit van 11 Mei 1932 no. 20 (Ned. 
Stb. no. 197, Ind. Stb. 1932 no. 379), zooals deze 
zijn gewijzigd en aangevuld bij het Koninklijk 
Besluit van 29November 1935 (Ned. Stb. no. 682, 
Ind. Stb. 1936 no. 13) worden de Europeesche 
leerkrachten en personen, op wie het pensioenre- 
glement voor bijzondere leerkrachten in Ind. Stb. 
1932 no. 154 van toepassing is of wordt, met uit- 
zondering van de Roomsch-Katholieke geestelij- 
ken, ordebreeders en ordezusters, aangemerkt als 
deelgenooten in het Weduwen- en Weezenfonds 
voor Europeesche burger]ijke landsdienaren in 
Nederlandsch-Indie en is op hen het reglement voor 
dat fonds van toepassing. 

3. Het Reglement voor het Weduwen- en 
Weezenfonds der Europeesche officieren van het 
Neder- landsch-1 ndische Lcger. Dit reglement is 
laatste- lijk vastgesteld bij het Kon. Besl. van 27 
September 1923 no. 67 (Ned. Stb. no. 466, Ind.Stb. 
1923 no. 543) en is sedert herhaaldelijk gewijzigd en 
aangevuld, laatsteJijk bij Ind. Stb. 1935 no. 168. Het 
strekt ter vervanging van het reglement in Ind. Stb. 
1913 no. 540. 

Naast regelen omtrent deelgenootschap, bij- 
drageplicht der deelgenooten en uit te keeren we- 
duwenpensioenen en weezenonderstanden, bevat 
ook dit reglement regelen betreffende de inrich- ting 
en het beheer van het fonds. 

Deelgenootschap. Deelgenooten zijn alle Euro 
peesche beroepsofficieren van het Nederlandsch- 
Indische leger, benevens de daarvan herkomstige 
officieren, die recht hebben op een voortdurend 
pensioen. 

Eveneens zijn deelgenoot in het fonds de niet- 
Europeesche officieren van het leger in Ned.- Indie, 
die zich hebben onderworpen aan het ge- heele voor 
de Europeanen vastgestelde burger- lijk- en 
handelsrecht, of op wie dat recht uit anderen hoofde 
reeds toepassel日k is (Kon. Besluit van 27 Sept. 1919 
no. 59, Ind. Stb. no. 789) 

Bijdrageplicht. De bijdragen worden onder- 
scheiden in gewone, buitengewone, huwelijks- en 
extra-bijdragen. De gewone contributie bedraagt 
6% van de militaire bezoldiging of van het pen- 
sioen. 

De buitengewone contributie is alleen verschul- 
digd bij verhooging van bezoldiging en bedraagt 
het verschil tusschen de hoogste als inilitair reeds 
genoten en de nieuwe bezoldiging. 

De huwelijkscontributie is verschuldigd door 
officieren, die gehuwd toetreden, en door officie- 
ren, die tijdens het deelgenootschap in het huwe- 
lijk treden. Zij bedraagt in hoofdsom duizend 
gulden en wordt in bepaalde gevallen met een 
percentage wegens leeftijdsverschil tusschen de 
echtgenooten verhoogd. Bij huwelijk van een 
deelgenoot, die langer dan tien jaren heeft bijge- 
dragen en gedurende het deelgenootschap geen 
deelgerechtigde betrekkingen heeft gehad, wordt 
op de voile huwelijkscontributie zooveel keer 
/ 50 in mindering gebracht als het aantal voile 
jaren van zijn deelgenootschap meer dan tien 
bedraagt, tot een maximum van / 1000. 

Bij een nieuw huwelijk worden op de voile 
huwelijkscontributie de wegens vorige Jiuwelijken 
aan het fonds betaalde hoofdsommen in minde- 
ring gebracht, waarbij verminderingen als bo ven- 
bedoeld als betaaid worden beschouwd. 

Extra-bijdrage, ten bedrage van / 300, is by 
toetreding verschuldigd door ongehuwden, dus 
ook weduwnaars en van echt gescheidenen, in- 
dien zij deelgerechtigde kinderen hebben en, bij 
wettiging tijdens het deelgenootschap, indien 
nimmer huwelijksbijdrage is voldaan. 

De buitengewone contributie is ineens ver- 
schuldigd; de huwelijks- en extra-bijdragc bij 
toetreding, huwelijk of wettiging kunnen ineens, 
dan wel, wat de actief dienenden bet reft in 36 
maandelijksche, en wat de niet acticf dienenden 
betreft in 20 driemaandelijkschc of(；0 inaande- 
lijksche termijnen, met bijberekeniug van een 
rente van 5% ‘8 jaars, worden voldaan. 

Uitkeeringen. Het pensioen bedraagt voor de 
weduwe van een： 
luit.-generaal of generaal-majoor / 2640 jaars 
kolonel of luitenant-kolonel .... - 2520 ,, 
majoor  .........................................  - 2400 ,, 
kapitein  .......................................  - J 920 ,, 
eersto luitenant  ............................  - 1500 „ 
tweede luitenant  ..........................  - 1200 „ 

Een weduwe, die liertrouwt, verliest haar pen- 
sioen. 

De onderstand der weezen, wier inoedcr pen- 
sioen geniet ten laste van het fonds, bedraagt: 
voor een kind  ...............................  / 480 ‘8 jaara 
” twee kinderen  .........................  - 900 „ 
,,drie  ..............  .............................. - 1200 „ 
„ vier ,,   - 1380 „ 
,, vijf of meer kinderen ............  - 1500 „ 

De onderstand der weezen, wier moeder is over- 
leden of geen pensioen geniet ten laste van het 
fonds, bedraagt: 
voor een kind .................................  / 720's jaars 
,, twee kinderen  .......................  - 1350 „ 
,,drie ,,  ....................  - 1800 ,, 
„ vier kinderen .........................  - 2070 „ 
„ vijf of meer kinderen ............  - 2250 „ 

Toekenning van onderstand aan weezen, die 
denzelfden vader hebben, doch uit verschillende 
nioeders zijn geboren, geschiedt voor elke groep 
afzonderlijk. Zoolang de door den deelgenoot na- 
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gelaten we du we pensioen ten laste van het fonds 
geniet, mag het totaal bed rag der onderstanden het 
bedrag van dat pensioen niet overtreffen; in- dien de 
door den deelgenoot nagelaten weduwe eveneens is 
overleden of geen recht meer heeft op pensioen ten 
laste van het fonds, mag het totaal bedrag der 
onderstanden het dubbele van het weduwep.ensioen 
niet overtreffen. De verminde- ring geschiedt in 
dergelijke gevallen in de ver- houding van de 
aanvankelijk berekende bedra- gen. 

Bij overlijden van een deelgenoot wordt ter 
tegemoetkoming in de kosten van de begrafenis ten 
laste van het fonds vergoed, zoo de overledene is 
geweest: 

Opperofficier / 250, hoofdofficier / 225 en 
subaltern officier / 200. 

Vrijwillig deelgenootschap. Officieren, die uit 
den dienst worden ontslagen zonder toekenning van 
voortdurend pensioen of wier pensioen ver- valt, 
kunnen, tenzij zij deelgenoot worden in een ander 
onder Regeeringstoezicht gesteld wedu- wen- en 
weezenfonds, voor de op dat tijdstip aanwezige 
betrekkingen of voor de kinderen uit het op dat 
tijdstip bestaande huwelijk, vrijwillig deelgenoot in 
het fonds blijven, naar den rang, welke zij bij het 
verlaten van den dienst bekleed- den, dan wel naar 
een lageren rang. De contribu- tiebetaling wordt 
geregeld naar de hoogste be- zoldiging, welke in de 
voor de uitkeeringen ge- kozen rang zou kunnen zijn 
genoten. 

4. Het reg lenient voor het Weduwen- en 
Weezen- fonds van de Europee.sche militairen 
beneden den rang van olficier bij de koloniale 
trnepen. 

Het regie men t is vastgcsteld by het Kon. Best 
van 8 Juli J 924 no. 124 (Ned. Stb. no. 347, Ind. Stb. 
1924 no. 419) en is sedert herhaaldelijk ge- wijzigd 
en aangevuld. Ook (lit reglement bevat zoowcl de 
regclen omtrent het deelgenootschap, den 
contributicj>licht en de uit te keeren wedu- 
wen])ensioenen cn weezenonderstanden, a Is de 
regelen omtrent de inrichting en het beheer van het 
fond«. 

Deelgenootschap. Met uitzondering van hen, die 
den leeftijd van 18 jaar nog niet hebben be- rcikt, 
zijn verplicht deelgenoot in het fonds de hierondcr 
aangeduide groepen van Europeescho en met dezen 
gclijkgcsteldo bcroepsinilitairen: 

a. bij de landmacht in Nederlandsch-Indie, met 
inbegrip van de koloniale reserve: 

1. de gehuwde militairen beneden den rang van 
officier; 2. de ongehuwde onderofficieren ； 3. de 
ongehuwde militairen beneden den rang van on- 
derofficier, die deelgerechtigde kinderen hebben； 

b. bij de landmacht in Suriname en Curasao, 
met inbegrip van de bij de politie dienstdoende 
militairen, de gehuwde en ongehuwde militairen 
overeenkomstig de onder a. gemaakte onder- 
scheidingen. 

Zij blijven deelgenoot na pensionneering, be- 
houdens, dat de gewezen militairen beneden den 
rang van onderofficier het deelgenootschap ver- 
liezen, wanneer zij ophouden deelgerechtigde be-
trekkingen te hebben. 

Bijdrageplicht. De contributie is verschuldigd 
over de traktementen, jaarwedden, weekloonen en 
soldijen en over alle inkomsten, die onder de 
benaming van dagloon, week- of zakgeld, enz. in de 
plaats van traktement of soldij worden genoten, 
voorts over de pensioenen. Zij bedraagt voor de 
onderluitenants en de naar dien rang gepen- 
sionneerden 6%, voor de overigen 5% van de in- 
komsten. 

Bovendien moet de militair of gewezen mili- tair, 
verplicht deelgenoot, die in het huwelijk treedt, 
binnen een rnaand na voltrekking van het huwelijk 
een som ineens voldoen, ten bedrage van een 
twaalfde deel van het voor zijn rang of stand 
vastgestelde minimum jaar- lijksche 
weduwepensioen. Deze huwelijksbijdrage is voor 
elk opvolgend huwelijk opnieuw verschul- digd. Bij 
huwelijk met een vrouw, die tien of meer jaren 
jonger is, is bovendien verschuldigd een som 
ineens, ten bedrage van een bij het reglement 
bepaald percentage van het voor den rang of stand 
van den deelgenoot vastgestelde minimum 
weduwepensioen. 

Uitkeeringen. Het pensioen voor de weduwo 
bedraagt driekwart van het door den deelgenoot 
genoten pensioen, of van het pensioen, waarop deze 
aanspraak had, zonder de daarop gelegde 
verhooging wegens zicls- of lichaamsgebreken. 

Het minimum en het maximum van het toe te 
kennen jaarlijksche weduwepensioen bedragen 
echter: 

Voor do weduwe van den deelgenoot, 
die laatstelijk contribueerdc naar Minimum Maximum 

 
den rang of stand van:    

a. onderluitenant  ............................  / 1500 / 1500  
b. kapelincestor der stafmuziek .. 
c. alle verilere onderofficieren bo- 

1500 1500  
ven den rang van sergeant- majoor

 ...................................................  840 12G0  
d. sergeant-inajoor ..........................  735 1103 

Voor de sergeanten le kl. behoord e. sergeant of sergeant lo kl.... G30 945 
  

hebbendo tot de voormalige in- 
heemsche troepen, indien zy val- len 
onder art. 39 van het niet-  

   
Europeesch militair pensioen- 
reglement 1925. Voor de overige 
sergeanten lo kl., indien zij niet 
behooren tot die, bedoeld onder / 

   hieronder. 
/. sergeant le kl ..............................  540 567 Voorzoover betreft de sergeanten 

  le kl., op wie niet van toepassing 
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Voor de weduwe van den deelgenoot,    
die laatstelijk contribueerde naar Minimum Maximum  den rang of stand van:    
   is het niet-Europeesch militair 

pensioenreglement 1925, behou- 
dens die vallende onderart. 39 van 

   (lit reglement. 
g. brigadier (korporaal) ..................  450 600  Behoudens wat betreft de hieronder 

   bedoelde militairen en gewezen 
h. soldaat ......................................... 396 525  militairen. 
i. sergeant 2de kl ............................  420 420   j. brigadier ......................................  339 339  Voorzoover betreft gewezen mili- 

korporaal le kl.    tairen, bedoeld in art. 40 van het 
k. korporaal  ...................................  309 309  niet-Europeesch militair pensi- 

korporaal 2de kl. 
1. soldaat le kl ...............................  285 285  oenreglement 1925. 

m. soldaat 2de kl .............................  2G4 264   n. sergeant 2de kl ...........................  360 420   o. brigadier .....................................  282 339   p. korporaal  ...................................  225 309  Voorzoover betreft militairen en 
q. soldaat le kl ...............................  189 285  gewezen militairen, op wie van 

soldaat en soldaat 2de kl. behoo-    toepassing is het niet-Europeesch 
rende tot de militairen, bedoeld in 
art. 38 van het niet-Euro-    militair pensioenreglement 1925. 
peesch militair pensioenregle- ment 
1925.     

r. soldaat 2de kl ............................. 150 264   

0,6 v.h. aankomend wed.pens. 
0,8 ,, 
1.0 ,, 
1,2 ,, 

Voor de weezen, wier moeder aanspraak heeft 
op pensioen, bedraagt de onderstand. voor： 
1 kind 0,2 v.h. aankomend wed.pens. 
2 kinderen 0,3 ,, ,, 、, 
3 of meer kinderen 0,4 „ ,, 

Voor de weezen, wier moeder geen aanspraak 
heeft op pensioen of overleden is, bedraagt de 
onderstand voor: 
1 kind 
2 kinderen 
3 ,, 
4 ,,  ....................  ,, 
5 of meer kinderen 1,4 „ ,, ,, 

Toekenning van onderstand aan weezen, die 
uit verschillende moedere zijn geboren, geschiedt 
voor elke groep afzonderlijk. Zoolang de door den 
deelgenoot nagelaten weduwe pensioen geniet ten 
laste van het fonds, mag het totaal bedrag der 
onderstanden het bedrag van dat pensioen niet 
overtreffen. Indien ook de door den deelgenoot 
nagelaten weduwe is overleden, of indien zij geen 
aanspraak heeft op pensioen ten laste van het 
fonds, mag het totaal bedrag der onderstanden 
het dubbele van het weduwepensioen niet over- 
treffen. De vermindering geschiedt in zulko ge- 
vallen in verhouding tot de aanvankelijk bere- 
kende bedragen. 

Het weduwepensioen vervaJt bij hertrouwen 
en bij veroordeeling tot gevangenisstraf van 3 
jaren of tot een zwaardere straf. 

Ter tegemoetkoming in de begrafeniskosten 
wordt ten laste van het fonds voldaan, zoo de 
overledene laatstelijk heeft gecontribueerd naar 
den rang van: 
onderluitenant of kapelmeester der staf- 
muziek ........................................................ /175 
onderofficier ............................................... /125 
korporaal (brigadier) of soldaat (ongegra- 
dueerde)  ..................................................... / 
Vrijwillig deelgenootschap. Militairen, die den 
dienst verlaten zonder pensioen of gagement, en 

gewezen militairen, wier tijdelijk pensioen niet door 
voortdurend pensioen wordt gcvolgcl of wanneer het 
pensioen of gagement vcrvalt, kun- nen voor de op 
die tijdstippcn aa,nwczige deelge- rechtigde 
betrekkingen en voor de uit de op die tijdstippen 
bestnande huwelijk^n to spruiten kinderen, vrijwillig 
deelgenoot in het fonds blij- ven. De 
contributiebetaling geschiedt over de laatstgenoten 
inkomsten, totdat, indien door- gediend ware, 
pensioen zou zijn ^enoten, als- wanneer de 
contributie verschuldigd i» over het fictieve 
pensioen. 

Overgangsbepalingen. De voornaamste, thans nog 
van belang zijnde overgangsbcpaling is die, welke 
aan de weduwen en wcczen uit ecn voor of tijdens 
den militairen dienst geslotcn huwelijk van militairen 
of gewezen jnilitairen, die geen deelgenoot in het 
fonds zijn gewcest, doordat zij voor de oprich ting 
van het fonds (J Augustus 1909) voorgoed den 
militairen dienst hebben verlaten, pensioen en 
onderstand waarborgt tot de halve bedragen van het 
reglement. 

5. Ilel Iteglement op het verlcenen van -pensioen 
aan weduwen van niet-J3uropeesche burgerlijke 
amblenaren. 

Bit reglement is vastgesteld bij de ordonnantie van 
30 November 1931 (Ind. Stb. 1931 no. 473) en is in 
werking getreden met ingang van 1 Ja- nuari 1932. 
Het heeft ten doel uitkeering van pensioen te 
verzekeren aan de weduwen van de op den datum van 
in werking treden in dienst zijndo of daarna in dienst 
tredendc niet-Europeescho burgerlijke ambtenaren. 
Voor de financiering van deze pensioenen werd, 
althans voorloopig, van fondsvorining door 
belegging nfgezien. Men heeft zich ertoe bepaald een 
zoogonaamde pensioen- rekening ten laste van den 
buitengewonen dienst der Indische begrooting aan te 
leggen. De door de ambtenaren te betalen bijdragen, 
de ten lasto van den gewonen dienst der begrooting 
komende subsidie en de rente daarop worden ten bate 
van 
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een afzonderlyke rekening gebracht, ten laste 
waarvan worden gebracht de uitbetaalde pen- 
sioenen en de beheerskosten. 

De voorschriften omtrent deze pensioenreke- 
ning zijn vastgesteld bij regeeringsverordening 
(besluit van den Gouverneur-Generaal van 7 Juli 
1932 no. 30, opgenoinen in Ind. Stb. 1932 no. 381). 

Verplichte contribuanten zijn de mannelijke niet-
Europeesche burgerlyke ambtenaren met een 
bezoldiging van /50 of meer 5s maands en zij, die 
voor hun pensionneering tot deze categorie 
behoorden. Zij betalen maandelijks als gewone 
contributie 5% hunner inkonisten. Als buitenge- 
wone contributie is bij bezoldigingsverhooging 
verschuldigd het bedrag diet verhooging. Als 
huwelijkscontributie is bij volgende aanwijzing van 
een pensioengerechtigde echtgenoote (zie omtrent 
dit bcgrip hieronder) verschuldigd een maand der 
bezoldiging of laatstgenoten bezoldiging; zij wordt 
ingehouden in 36 gelijke maande- lijksche 
termijnen. 

Pensioengerechtigde echtgenoote. De verplichte 
contribuanten moeten binnen 6 maanden, na- dat zij 
als zoodanig worden aangemerkt, hun echtgenoote 
of, indien zij meer dan 6en vrouw hebben, een 
hunner echtgenooten als pensioengerechtigde 
aanwijzen. 

Een volgende aanwijzing van een echtgenoote als 
pensioengerechtigde is alleen geoorloofd na 
ontbinding van het huwelijk met de tevoren aan- 
gewezen echtgenoote of na het aangaan van een 
nieuw huv/elijk, terwijl de aanwijzing van een 
andere echtgenoote nog van kracht is. In het laatste 
geval kan geen andere dan de nieuwe echtgenoote 
als pensioengerechtigde worden aangewezen. Ecn 
volgende aanwijzing moet zijn geschied binnen dric 
niaanden na het tijdstip, waarop de mogclijkheid van 
een zoodanige aan- wyzing ontstaat-. 

Weduwepensioen. De als pensioengerechtigde 
aangewezen echtgenoote ontvangt bij overlijden van 
den contribuant een nmandelijksch pensioen, 
bedragende 18% van de laatstelijk door den 
contribuant genoten bezoldiging, met een minimum 
van / 9 en een maximum van / 200. Een weduwe, die 
hertrouwt, verliest het pensioen. 

Vrijwilligc contribuanten. Niet-Europeesche 
burgerlijke ambtenaren, die ophouden verplicht 
contribuant te zijn en op dat tijdstip een pen-
sioengerechtigde echtgenoote hebben, kunnen te 
haren behoove vrijwillig contribuant blijven over do 
so in, die tot grondslag strekte voor de bereke- ning 
van de uitkeering of over eon lagere soin, (loch niet 
lager dun / 50. 

De ad ministratie voor do toepassing van het 
reglement wordt in hoofdzaak gevoerd op het 
bcheerskantoor dcr In disc he pensioenfondsen te 
Batavia. 

Enkele uitvoeringsvoorschriften van het regie- 
ment, o.m. ver ba nd houdende met de adininistra- 
tio, zijn vastgesteld bij het besluit van den Gou-
verneur-Generaal van 7 Juli 1932 no. 30 (Ind. Stb, 
1932 no. 381). 

6. Het Reglement op het verleenen van pensioen 
aan ivedutvcn van niet-Europeeschc militairen van 
het Leg er in N ederlandsch-l ndie en van I nlandsche 
8chcpelin(jen der Koninklijke Marine. 

Dit reglement is vastgesteld bij de ordonnantie 
van 30 November 1933 no. 1 (Ind. Stb. 1933 no. 462) 
en is in werking getreden met ingang van 

1 Februari 1934. Het bevat een volkomen analoge 
regeling voor de financiering van deze weduwe- 
pensioenen aan die voor de weduwen der niet- 
Europeesche burgerlijke landsdienaren. 

Verplichte contribuanten zyn： 1. de op 1 Fe-
bruari 1934 in dienst zijnde in Nederlandsch- Indic 
opgeleide niet-Europeesche beroepsoffi- cieren, die 
zich niet hebben onderworpen en voor zoolang zij 
zich niet onderwerpen aan het geheele voor de 
Europeanen vastgestelde burgerlijk en handelsrecht 
(dat zijn dus de in Nederlandsch- Indie opgeleide 
niet-Europeesche beroepsoffi- cieren, die niet 
deelgenoot zijn in het weduwen- en weezenfonds der 
Europeesche officieren van het Nederlandsch-
Indische leger) ； 2. alle op 1 Februari in militairen 
dienst zijnde of na dien datum in dienst tredende 
niet-Europeesche be- roepsmilitairen beneden den 
rang van officier, met uitzondering evenwel van hen, 
op wie op grond van het vijfde lid van artikel 163 der 
In- dische Staatsregeling de bepalingen voor Euro-
peanen toepasselijk zijn verklaard, dus met uit-
zondering van hen, die deelgenoot zijn in het 
weduwen- en weezenfonds van Europeesche 
militairen beneden den rang van officier bij de 
koloniale troepen ； 3. allo Inlandsche schepelin- 
gen, behoorende tot het korps Inlandsche schepe- 
lingen der Koninklijko Marine, zoomede de kor- 
poraal-koks en korporaal-hofmeesters, behoorende 
tot het korps Inlandache bedienden bij de 
Koninklijke Marine; 4. de onder 1 en tot en met 3 
genoemde militairen, die ornniddellijk aanslui- tend 
op hun in werkelijken dienst genoten inkom- sten na 
1 Februari 1934 in het genot treden van voortdurend 
of tijdelijk pensioen, indien zij op dat tijdstip met een 
pensioengerechtigde echtgenoote gehuwd zijn en 
zulks zoolang dit huwelijk blijft bestaan. 

Van alle onder 1 tot en met 4 genoemde ver-
plichte contribuanten wordt 5% voor gewone 
contributie geheven van het bruto bedrag hunner 
inkonisten. 

Buitengewone contributie ten bedrage van het 
derde gedeelte van het verschil tusschen het 
weduwepensioen, vastgesteld voor den nieuwen 
rang of stand, en dat, vastgesteld voor den laatst- 
bekleeden rang of stand, wordt geheven van ser- 
geanton lo kl. (wachtmeesters le kl.), die in be- tnling 
worden gelijkgesteld met Europeesche sergeanten 
(wachtmeesters), alsmede van de overige verplichte 
contribuanten, die bevorderd worden of nangesteld 
tot een hoogeren rang of stand, indion daarmede 
gepaard gaat cen verhooging van het later eventueel 
toe to kennen weduwepensioen. Deze bijclrage 
wordt ingevorderd door middel van een extrft-
inhouding van 5% op de inkonisten. 

Huwelykscontributie ten bedrago van een der- de 
gedeelto van het voor den rang of stand vastgestelde 
weduwepensioen wordt geheven bij vol- gende 
aanwijzing van een pensioengerechtigde 
echtgenoote. Deze bijdrage wordt ingehouden in 3G 
gelijke maandelijksche termijnen, dan wel 72 
halfinaandclijksche of 156 wekelijksche termijnen 
van de inkomsten. 

Pensioengerechtigde echtgenoote. Hiervoor 
golden voorschriften gelijkluidend aan die van het 
reglement op het verleenen van pensioen aan 
weduwen van niet-Europeescho burgerlyke amb- 
tonaren. 

Weduwoponsioen. Dit bedraagt per maand 
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voor de weduwe van hem, die laatstelijk contri- 
bueerde naar den rang of stand van: 

A. Niet-Eurojjeesche militairen van het leger 
in Nederlandsch-Indic. 
a. kolonel of van een hoogeren rang . . . / 200 
b. luitenant-kolonel .................................. - 195 
c. majoor  ................................................ - 180 
d. kapitein ................................................   145 
e. onderluitenant ...................................... - 85 
/. adj.-onderofficier ..................................... - 60 

g. sergeant-majoor (opperwachtmeester) - 50 
h. sergeant, waaronder mede te verstaan sergeant 

of wachtmeester le kl. in be- taling 
gelijkgesteld met Europeesch 
sergeant of wachtmeester ........................... - 40 

i. sergeant le kl. (wachtmeester le kl.).- 
niet in betaling gelijkgesteld met Euro- 
peesch sergeant (wachtmeester) . . . - 30 

j. sergeant 2de kl. (wachtmeester 2de kl.) - 2^ 
k. brigadier (korporaal le kl.) ................ - 15 
l. korporaal  ........................................... -12 

m. Amboineesch (Manadoneesch) soldaat - 9 
n. soldaat le kl. van anderen dan Amboi- 

neeschen of Manadoneeschen landaard - 9 
o. soldaat 2de kl. van anderen dan Amboi- 

neeschen of Manadoneeschen landaard - 7 
B. Schepelingen van het korps Inlandsche 
schepelingen der Koninklijke Marine. 
a. adjudant onderofficier ..................... - 42 
b. sergeant-majoor  .............................. - 35 
c. sergeant, bezoldigd als schepeling, af- 

komstig van de K.I.S ................................ -30 
d. sergeant, niet bezoldigd als schepeling, 

afkomstig van de K.I.S ............................. -20 
e. korporaal, bezoldigd als schepeling, af- 

komstig van de K.I.S ................................ -15 
/. korporaal, niet bezoldigd als schepeling, 

afkomstig van de K.I.S ...................... - 12 
g. matroos, bezoldigd als schepeling, af- 

komstig van de K.I.S ................................ -9 
h. matroos, niet bezoldigd als schepeling, 

afkomstig van de K.I.S ..........................   7 
Het weduwepensioen vervalt bij hertrouwen. 
Vrijwillige contribuanten. Zij, die ophouden 

verplicht contribuant te zijn en op dat tijdstip een 
pensioengerechtigde echtgenoote hebben, kunnen te 
haren behoeve vrijwiHig contribuant blijven naar 
den rang of stand, dio zij laatstelijk bekleedden, of 
naar een lageren rang of stand. 

De voorscliriften omtrent de pensioenrekening 
zijn vastgesteld bij het besluit van den Gouver- 
neur-Generaal van 30 November 1933 no. 1, 
opgenomen in Ind. Stb. 1933 no. 464. 

De administratie voor de toepassing van het 
reglement wordt gevoerd op het beheerskantoor der 
Indische Pensioenfondsen te Batavia. 

Enkele uitvoeringsvoorschriften, o.m. hierme- 
de verband houdende, zijn vastgesteld bij het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van 30 November 
1933 no. 1, opgenomen in Ind. Stb. 1933 no. 463. 

H. Locale ambtenaren. 
I. Het Reglement op het verleenen van 

pensioenen 
aan Europeesche locale ambteiuiren in Neder- 
landsch -Indie en van pensioenen en onderstanden 
aan de weduwen en weezen di er ambtenaren. 
(„Euro- 
peesch locaal pensioenreglement 1935**). 
Het reglement is vastgesteld bij het Kon. Besluit 
van 12 November 1935 no. 49 (Ned. Stb. no. 650, 
Ind. Stb. 1935 no. 599) en inwerking getreden 
met ingang van 1 December 1935. Het strekt ter 

vervanging van het reglement in Ind. Stb. 1931 no. 
93 („Europeesch locaal pensioenreglement 1931"), 
zooals het sedert herhaaldelijk is gewij- zigd en 
aangevuld. 

Het fonds is zoowel bestemd voor het uitkeeren 
van pensioen aan de deelgenooten zelve, als voor het 
doen van uitkeeringen aan de door hen nage- laten 
betrekkingen. 

Het reglement bevat de regelen omtrent het 
deelgenootschap, den bijdrageplicht der locale 
gebicdsdeelen en der deelgenooten en de uit te 
keeren pensioenen, weduwenpensioenen en wee- 
zenonderstanden ； voorts de regelen, welke de in- 
richting en het beheer van het fonds betreffen. 

Deelgenooten in het fonds zijn, wat de eigen 
pensioenen aangaat, de Europeesche ambtenaren in 
vasten dienst bij een localen raad, een provin- .cie of 
een als zelfstandige gemeenschap aane ewe- zen 
gedeelte van een provincie, die voldaan heb- ben aan 
de keuringseischen voor landsdienaren； wat de 
gezinsuitkeeringen betreft dezelfde ambtenaren, 
mits zij 18 jaar oud zijn. en een bezoldi- 
ginggenieten van tenminste f 50,s maands, en zij, die 
voor hun pensionneering tot deze categorie 
behoorden. 

Bijdragen voor het eigen pensioen worden vol-
daan door de locale gebicdsdeelen, die een gedeelte 
(2%) op de deelgenooten vcrhalen. Het bijdra- 
gepercentage, thans 20, wordt eens per 5 jaren bij 
Kon. Besl. vastgesteld. Voor de gezinsuitkeeringen 
worden de bijdragen door de deelgenooten zelve 
voldaan； zij zijn dezelfde als die, welke 
Europeesche burgerlijke ambtenaren aan het ten 
behoeve van hen ingcstelde weduwen- en weezen- 
fonds verschuldigd zijn (zic hiervoren B 1). 

Uitkeeringen. Voor het eigen pensioen gelden 
dezelfde regelen als die voor de burgerlijke Jands- 
dienaren, zooals die zijn neergelcgd in het Indisch 
burgerlijk pensioenreglement (zie ondcr A J). 

Voor de weduwen en weezen golden dezelfde 
uitkceringsregelen als die voor de nagclaten be-
trekkingen der Europeesche burgerlijke lands-
dienaren. 

2. Het niet-Europeesch locaal 
pensiocnre(jlement 
1931. 

Het reglement is vastgesteld bij ordonnantie 
(besluit van den Gouverneur-Generaal van 17 
December 1931 no. 21, Ind. Stb. 1931 no. 500) en 
inwerking getreden met ingang van J Januari 
1932. Het is de eerste centrale regeJing voor de 
pensioengerechtigdheid der niet-Europeesche locale 
ambtenaren en regelt alleen de aanspraken op eigen 
pensioen, op dezelfde voorwaarden als die, welke 
gelden voor de Europeesche locale ambtenaren (zie 
onder IJ, 1). 

Voor de op den voet van het reglement te ver- 
lee»en pensioenen is geen verzekeringstechniscli 
pensioenfonds opgericht; de verleende pensioenen 
komen ten laste van de begrooting van het gc- 
biedsdeel, in welks dienst de gepensionneerde het 
laatst is geweest. 

PROSTITUTIE (en de strijd tegen den vrou- 
wenhandel) (Aanv. DI. III). De belangstelling voor 
het vraagstuk van de prostitutie is in den loop der 
jaren wel zeer van karakter veranderd. Andere 
opvattingen hebben zich baan gebroken en een 
geheel nieuwe beschouwingswijze noodig gemaakt. 
Vooreerst is de bestrijding van den vrouwenhandel 
(en in het algemeen van het voor- deel trekken door 
derden uit de ontucht van anderen) thans een 
stelselmatig onderdeel van het 



PROSTITUTIE. 1851 

overheidsbeleid geworden. Voorts is zij in alge- meen 
internationaal verband gebracht. Daarom zal bij een 
behandeling van het vraagstuk van de prostitutie thans 
op geheel andere factoren de na- druk behooren te 
worden gelegd dan vroeger in deze encyclopaedic is 
geschied. 

Voor een juist inzicht is een korte terugblik in het 
verleden onmisbaar. Gedurende het tijdperk van de 
Oost-Indische Compagnie gold in Ned.- Indie het zgn. 
repressieve stelsel, d.w.z. een verbod van elken vorni 
van prostitutie. Daarna kwam een periode, waarin 
men de prostitutie trachtte te breidelen. In 1852 werd 
het stelsel van reglementeering ingevoerd (Bijblad 
1255: ,,Re- glement tot wering van de schadelijke 
ziektege- volgen welke uit de prostitutie 
voortvloeien"). Het toezicht op de bordeelen werd 
sinds 1874 een aangelegcnheid van de hoofden van 
gewestelyk bestuur (Bijblad 2741: de directeur van 
Justitie werd uitgenoodigd „om de Hoofden van Ge- 
westelijk Bestuur op te dragen, te zorgen, dat de door 
hen te ontwerpen gewestelijke en plaatselijke keuren 
op de prostitutie tijdig gereed zijn en, na raadpleging 
van hem, Directeur, afgekondigd worden, om met 1 
Juli 1874 in werking te kunnen treden"). Het 
onclerzoek van ingeschreven prostitutes werd gelast: 
„waar dit mogelijk was een- maal's weeks en anders 
zoo dikwijls zulks mogelijk was." Bij Ind. Stb. 1876 
no. 127 werd een or- ganisatie vastgesteld van 
gestichten voor zieke prostituees. Deze gestichten 
waren o.a. te Batavia Pontianak, Tandjoengpinang en 
Bandjerinasin. In dien tijd trof men als normaal 
verschijnsel aan, dat heele stegen of wijken huisaan 
huis bordeelen waren (bijv. de Venusstraat te 
Soerabaja). 

Intusschen begonnen de dusgenaainde abolitio- 
nislen (afschaffcrs van het reglementeerings- stelsel) 
hun actie, welke, klein begonnen, mcer en nieer veld 
zou winnen. Ook Indie ondervond den invloed 
daarvan, weshalve het noodig is om haar kort te 
beschrij ven. Omstreeks 1869 was Josephine Butler in 
Engeland den strijd begonnen tegen het instituut van 
gereglementeerde prostitutie. Dit gebeurde in ccn tijd, 
waarin de publieke opinie de prostitutie ecn 
onvermijdelijk kwaad achtte: bij den 
onbeheerschbaren sexueelen nood van den man had 
strijd tegen de prostitutie feitelijk geen zin. Men 
achtte het, uit een oogpunt van open bare onio en 
publieke gezondheid (do strijd tegen de 
geslachtsziekton), daarom beter, dat de autoriteiten 
maatregclen zouden neinen, die alleen de strekking 
hadden om dit kwaad in te dammen, door het in 
bepualde, ondcr officieel toezicht gestelde, bordeelen 
tc concentreeren en daarbuiten geheel to verbieden. 
Op deze wijze zouden — meendo men — de kwade 
gevolgen van de prostitutie het besto bestreden 
worden. Josephine Butler trok tegen deze opvatting te 
velde, onidat deze gebaseerd was op een dubbele 
moraal en op een systeeiJi van slavernij voor do 
prostitu6es. Zij begon den strijd in Engeland en zette 
dezen voort in andere landcn van Europa. In 1877 
vond het eerste groote congres van de „F6d6ration 
abolitioniste international。’’ te Gcndve plaats, dat 
de belangstelling in Europa in breede kringen gewekt 
heeft. Vervolgens trokken Alexander Cooto en 
senator Berengor dezen strijd in den kring van actie 
der regeeringen: in 1899 werd het eerste 
internationalo congrcs van vertegenwoordigers van 8 
regeeringen te Louden, gehouden. In 1902 vond een 
tweede conferentie te I 

Parijs plants, die resulteercle in het Parijsche ver-
drag van 1904, waarover hieronder nader zal wor-
den gehandeld, evenals over het verdrag van Parijs 
van 1910, dat hierop volgde. Intusschen was het 
principe van de reglementeering ook in behandeling 
genomen op het internationaal me- disch congres te 
London in 1923 en aldaar uit zuiver medisch 
oogpunt unaniem veroordeeld. 

Het Parijsche tractaat van 1904 is voor Neder- 
landsch-Indie van groote beteekenis geweest (zie 
Ind. Stb. 1907 no. 279). Het gaf bepalingen 
strekkende om zoowel meerderjarige door geweld 
of bedrog misleide vrouwen, als minderjarige 
meisjes bescherming tegen den vrouwenhandel te 
verzekeren. De contracteerende regeeringen ver- 
bonden zich om een autoriteit aan te wijzen voor, of 
te belasten met het bijeenbrengen van alle in- 
lichtingen o nitrent ronselarij van vrouwen en 
meisjes met het oog op het plegen van ontucht in 
den vreemde (artikel 1). Aangezien dit tractaat ook 
voor de kolonien van toepassing verklaard werd, 
werd voor Nederlandsch-Indie bij Ind. Stb. 1907 no. 
340 de officier van justitie te Batavia aangewezen 
als de autoriteit, bedoeld in artikel 1 van het 
Parijsche tractaat. 

Het verdrag van 1910 (Ind. Stb. 1913 no. 25S) 
verscherpte de bepalingen van het verdrag van 1904 
in dien zin, dat thans strafbaar werd de handel in 
minderjarige vrouwen, die den leeftijd van twintig 
jaar nog niet bereikt hebben, ook in- dien deze met 
haar toestemining geschiedde, en in meerderjarige 
vrouwen, die worden vervoerd door bedrog, of met 
behulp van geweld, bedreiging, misbruik van gezag 
of eenig a nd er dwangmiddel. Een uitvloeisel van 
het verdrag van 1910 was voor Nederland, dat 
aldaar in 1910 de zgn. “Zedel^kheidswetten'' 
werden ingevoerd. Dit ge- schieddde, in navolging 
van het moederland, eveneens voor Indie op 1 
September 1913. Deze wetten brachten bepalingen 
nopens de straf- rechtelijke bestrijding van de 
openbare onzede- lijkheid, waarbij voornainelijk de 
navolgende artikelen in het Wetboek van Strafrecht 
van be- lang zijn: 

art. 295, dat de koppelarij strafbaarstelt, d.w.z. 
onderscheidenlijk van den vader, moeder, voogd of 
toezienden voogd of van ieder ander, die het plegen 
van ontucht door een toevertrouwde minderjarige 
met ecn derde opzettelijk teweegbrengt of 
bevordert; 

art. 296, dat het houden van een bordeel strafbaar 
stelt (n.l. een beroep maken van het opzettelijk 
teweegbrengen of bevorcleren van ontucht door 
anderen met derden); 

art. 297, dat den vrouwenhandel strafbaarstelt 
(d.w.z. alle handelingen, die rechtstreeks ten doel 
hebben een vrouwte brengen in een toestand van 
afhankelykheid van anderon, die haar in hun macht 
willen hebben om haar voor ontucht met derden te 
gobruikon); 

art. 506, dat den souteneur strafbaar stelt (d.w.z. 
den man, die geheel of ten deele weet te leven ten 
koste eener publieke vrouw, met wie hij gemeenlijk 
samenwoont of samenleeft, en die hij hetzij dwingt 
of noopt tot ontucht, hetzij holpt en bijstaat om haar 
ontucht zoo winstgevend moge- lyk te maken). 

De invoering van deze Zedelijkheidswetten was 
voorafgegaan door het Gouverncmentsbesluit van 
29 November 1910 (Bijblad 7332), waarin werd 
verklaard, dat mot ingang van 1 Maart 1911 hot 
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medisch onderzoek vanwege de overheid niet ineer 
zou plaats hebben en dat de zgn. “inrichtingen voor 
zieke prostitutes" zouden worden gesloten. 
Laatstgenoemde maatregelen en de invoering van de 
Zedelijkheidswetten beteekenden te zamen de 
beeindiging van het stelsel van reglementeering voor 
Nederlandsch-Indie. Toen dit systeeni ver- laten 
was, werden de buitenlandsche in bordeelen 
opgenomen prostitutes door de consulaire amb- 
tenaren naar haar land teruggezonden. Tegen de 
inheemsche prostituees werden geen speciale 
maatregelen getroffen. 

Echter kon de strijd tegen den vrouwenhandel en 
de prostitutie eerst effectief ter hand worden 
genomen, toen in 1915 het regeeringsbureau ter be- 
strijding van den zgn. handel in vrouwen en kin- 
deren en van dien in ontuchtige uitgaven werd 
gevestigd; in plaats van een ambtenaar, die deze taak 
als een bijfunctie vervulde, kwam er nu een 
afzonderlijk bureau. Vervolgens werden in 1918 
bepalingen ingevoerd met betrekking tot de be-
straffing van minderjarigen, welke het mogelijk 
maakten om minderjarigen in speciale instituten op 
te nemen. Bestaande particuliere instellingen 
werden hiervoor gebruikt, maar er werden ook 
Landsgestichten opgericht. Deze regeling maakte 
het tevens mogelijk om maatregelen te treffen met 
betrekking tot in gevaar verkeerende of on- 
beschermde meisjes en om in deze gestichten 
minderjarigen op te nemen, die in gevaar ver- 
keerden in handen van den vrouwenhandel te vallen 
of tot prostitutie te geraken. Tenslotte werd in 1919 
een speciale regeling getroffen ten opzichte van 
jonge emigranten, hetgeen een zeer belangrijke stap 
verder op den goeden weg be- teekende. Hieronder 
zal daarover nader worden gehandeld. 

Al deze factoren te zamen — n.l. de invoering 
van de Zedelijkheidswetten, de speciale maatregelen 
met betrekking tot de minderjarigen, de moge- 
lijkheid van opneming in inrichtingen, de regeling 
met betrekking tot jeugdige immigranten — 
maakten het mogelijk om, met het evengenoemde 
regeeringsbureau als het centrale punt van activi- 
teit, den strijd tegen vrouwen- en kinderhandel en 
tegen het bordeelstelsel energiek en van verschil- 
lende kanten ter hand te nemen. 

Dat deze regelingen invloed ten goede oefen- 
den bleek den inspecteur van het regeeringsbureau, 
toen deze in 1920 gedurende een onderzoek in 
Singapore kon constateeren, dat een directe 
vrouwenhandel van Nederlandsch-Indie naar het 
buitenland vrijwel niet meer bestond. In de bor-
deelen in Singapore, dat toen nog het regiemen- 
teeringsstelsel kende, werden slechts tien uit Ne- 
derlandsch-Indie afkomstige vrouwen in drie van de 
bordeelen gevonden. Evenwel waren er meer van 
deze vrouwen in de zgn. clandestiene bordeelen. i) 
Verder was gebleken, dat door het op- treden van de 
overheid de vrouwenhandel van China naar 
Nederlandsch-Indie was afgenomen. 

Sedert 1910 zette een kentering in de publieke 
opinie in, toen, na de afschaffing van het systeem 
van reglementeering, de prostititie van hooger hand 
niet langer als een uit moreel oogpunt nor- maal 
verschijnsel werd beschouwd. Men besefte in het 
moederland en in Nederlandsch-Indie, dat, 

i) Hieruit blijkt, dat het reglementeerings- 
stelfiel er niet in geslaagd was om de clandes- 
tiene prostitutie uit te roeien. 

indien dit stelsel uit moreel oogpunt veroordeeld 
was, er ook geen andere weg overbleef, dan het af 
te schaffen, omdat in dit opzicht moreele normen 
op een geheel ander niveau staan dan sociologi- 
sche, hygienische en andere overwegingen: zij 
zijn absoluut en laten geen alternatief. 
Deze zienswyze heeft voor Nederland en Neder- 

landsch-Indie den doorslag gegeven om tot de af-
schaffing over te gaan, hoewel nog niet alle conse- 
quenties geheel konden worden overzien en het ook 
niet mogelijk was om aanstonds ten voile de 
gunstigste voorwaarden te scheppen. Het standpunt 
van de Regeering blijkt uit de woorden van den 
minister van Justitie in Nederland: ,,De zorg „dat er 
goede zeden onder het volk zijn, is niet „de plicht van 
den Staat. Dat is in werkelijkheid „allereerst de plicht 
van den godsdienst, van het „onderwijs; het is de 
roeping en de plicht van „allen, die zich bemoeien 
met het sociale leven, „het is zelfs de plicht en de 
roeping van weten- „schap en kunst. Maar waar heeft 
de staat voor te „zorgen ? De staat heeft te zorgen, 
dat degenen, ,,wier roeping het is op zedelijk gebied 
voor de „verheffing van het volk of althans voor het 
be- „houd der goede zeden te zorgen, niet 
vruchteloos „en zonder gevolg arbeiden. Daarom 
moet de „staat doen, wat nu ligt in de lijn van dit 
wets- “ontwerp." 

De tijd was toen nog niet gekomen om een der- 
gelijken, nieuwen maatregel volleclig te kunnen 
doorvoeren. Immers was Indie de andere landen in 
het Oosten ver voor. Op velerlei — ook moreel —
gebied, moest in het overige Azic nog het noo- dige 
geschieden om dit werelddeel voor een geza- 
menlijke en ook internationaal ih-een-grij pende 
actie rijp te maken. Om het intrinsiekc verband, dat 
er in dit opzicht bestaat tusschen de internationale 
activiteit in het algemeen cn de situatie in 
Nederlandsch-Indie in het bijzonder, is het noodig 
het verdere internationale verJoop na 1910 hier 
verder weer te geven. 

Gedurende den wereldoorlog stond de Inter-
nationale actie uiteraard stil. Mede dank zij den 
arbeid van den reeds genoemden Alexander Coote, 
werd het vraagstuk van de bestrijding van den 
vrouwen- en kinderhandel na den oorlog op het 
program ma van den VoJkcnbond geplaatst. In Juli 
1921 werd een Volkenbondsconfcrcntic over dit 
onderwerp gehouden. Bij het verdrag van 1921 (Ind. 
Stb. 1924, no. 70) werd de leeftijdsgrcns, ge- noemd 
in het verdrag van 1910, verhoogd van twintig tot 
een-en twintig jaar. Bij het verdrag van 1933 (Ind. 
Stb. 1935 no. 537) werd de vrouwenhandel altijd en 
onder iedere omstandigheid strafbaar gesteld: ook 
indien deze handci met goedvinden van de 
meerderjarige vrouw zelf ge- schiedde. 

In 1925 besliste de Volkenbond, dat door een 
commissie van experts een uitgebreid onderzoek zou 
worden ingesteld in Europa, Amerika en Afrika naar 
de feiten en oorzaken van den vrouwen- en 
kinderhandel en naar het verband, dat er bestaat, 
tusschen dezen handel en het regie men- 
teeringsstelsel, Dit zeer gedegen en diepgaand 
onderzoek strekte zich uit over 28 landen; een 
uitvoerig rapport verscheen in 1927, dat op grond 
van zeer overt uigend feitenmateriaa) tot de 
conclusie kwam, dat de hoofdoorzaak van dezen 
internationalen handel gelegen is in h.et stelsel van 
reglementeering. In 1933 volgde hierop nog een 
aanvullend onderzoek in versehillende landen van 
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Europa (hoofdsteden, garnizoenssteden, haven- 
steden en internationale centra), welke het sya- teem 
of nooit hadden gekend of hadden afge- schaft. 
Hierbij werd beoogd het vraagstuk van de andere 
zijde te belichten： nl. of de afschaffing van het 
systeem geen slechte gevolgen had gehad voor de 
openbare gezondheid of de openbare orde. De 
algemeene conclusie luidde, dat de gevaren van 
vrouwenhandel en vrouwenexploitatie na de 
afschaffing verminderd waren, dat het sluiten van de 
gelicentieerde publieke huizen geen ongunsti- gen 
invloed had gehad op de gezondheid (de ge- 
slachtsziekten niet had vermeerderd) en dat de 
openbare orde en veiligheid er niet onder ge- leden 
hadden. Eenzelfde onderzoek als in 1925 in het 
noordelijk halfrond der wereld werd ingesteld, vond 
vanwege den Volkenbond in 1930-1931 ook plaats 
in het zuidelijk halfrond. Ook Neder- landseh-Inclie 
werd door de commissie van onderzoek bezocht. 
Het eind 1931 verschenen rapport kwam tot 
dezelfde conclusie als dat van 1927. 

Intusschen waren zoowel onder invloed van deze 
Volkenbondsonderzoekingen, doch ook los van 
deze, de inzichtcn van het overwegend deel der 
Europeesche landen ten aanzien van het vraagstuk 
van de reglementeering geheel ge- wijzigd. Ook in 
liet Oosten begon zich een kentering te voltrekken. 
De vroeger algemeen gehuldigde opvatting kan in 
de twee volgende punten wordcn samengcvat: a. 
omdat de pros- titutie er steeds geweest is, is zij een 
noodza- kelijk, onontbeerlijk kwaad. Men grondde 
dit veelal op de zienswijze dat de mannelijke ge- 
slachtsdrift iets onbedwingbaars was (indien het 
lichaam in dit opzicht nietbevredigd werd, on- 
dervond dit allcrlei physieke en psychische sto- 
ringen). Nu redeiieerde men als volgt: Indien de 
ongetrou wde man niet in staat was om zich bij de 
erkende proslilulie uit te leven, zou dit ernstige 
kwade gevolgen \roor de openbare orde hebbeu； 
eerbarc vrouwen zouden het slachtoffcr worden, 
doorclat de man, die de verborgen prostitutie niet 
wenschte of aandurfde, allerlei ongeoorloofde 
relaties inct Iiaar zou scheppen. Ook zou het 
huwelijk aangerand worden, aangezien aan den 
gelrouwde/i njaii, die huiten het huwelijk zijn 
hurtstochten wil uitvieren, zonder reglementeering 
geen andere keus wordt gelaten dan tusschen de 
gevaarlijke clandestiene prostitutio en het scheppen 
van relaties met of onzedelijke dwangpractijken ten 
aanzien van eerbare vrouwen. b. Voorts was men 
algemeen van oordeel, dat door de reglementeering 
de geslachtsziekten het best© bestreden konden 
worden. Men dacht zich dit als volgl： in bet 
reglementeeringsstelsel zijn wij het besto in staat om 
do zieke prostituees uit to schakelcn en te genczen. 
Wij dwingen de pros- tituces om zich tc laten 
inschrijven; prostitutie buiteii deze inschrijving 
wordt verboden en ver- volgd. De ingesclireven 
prostituees worden nu regelmatig medisch 
onderzocht. Degenen, die ziek zijn, worden in de 
ziekeninrichtingen opgenomen en genezen; 
degenen, die nu over blijven, zijn ongevaarlyk 
geworden. 

Hiertegen kwam de nieuwe, zgn. abolitionis- 
tische beweging in verzet, o.a. op de navol- gende 
gronden: J. Allereerst veroordeeldo men de sociale 
degradatio van de vrouw, die uit het 
reglementeeringsstelsel sprak; do prostituee was 
aldaar onder een afzonderlijkon vonn van recht 
gesteld, die viel buiten die, welko voor 

den staatsburger als zoodanig geldt; zij wordt anders 
behandeld, zij leeft onder bijzondere be- palingen, 
die haar ,,beroep" regelen. 2. Het werd onbillijk en 
immoreel geacht om een systeem te scheppen, dat 
den man niet treft maar de vrouw wdl ten aanzien 
van een daad, die zy ge- meenschappelijk 
uitoefenen. Men achtte dit een dubbele moraal, 
welke strijdt tegen het zedelijk bewustzijn； ook al 
mocht het waar zijn dat de mannelijke liartstocht 
grooter is dan die van de vrouw, dan achtte men het 
toch ongeoorloofd om een verschil in zedelijken 
maatstaf aan te leggen. 3. Voorts was men van 
oordeel, dat door dit stelsel het overheidsgezag 
werd onder- mijnd, doordat de overheid feitelijk 
samen- werkte met de exploitanten der ontucht. 

Toen hierbij het overtuigend. internationaal 
feitenmateriaal kwam, dat de Volkenbond bijeen 
had gebracht, 'bleek het vroegere standpunt geheel 
onhoudbaar. 

In 1936 besloot de Volkenbond tot een con- 
ferentie van de centrale autoriteiten van het Verre 
Oosten te Bandoeng, om het vraagstuk van den 
vrouwen- en kinderhandel en hetgeen hiermede 
verband houdt, voor het Oosten onder de oogen te 
zien en maatregelen te beramen om tot een ver- 
betering van toestanden te komen. 

Gedurende deze conference, welke in Februari 
1937 werd gehouden, were! het geheele vraagstuk 
in al zijn onderdeelen in beschouwing genomen. 
Dat diverse landen hier voor een oogenblik te- 
zamen waren, kan van groote beteekenis worden 
geacht om tot een betere samenwerking te gera- ken. 
Ook heeft deze conferentie de gelegenheid geboden 
om het vraagstuk onder een scherpe be- lichting te 
plaatsen. Aan de hand van het schema van de 
agenda van deze conferentie en hetgeen naar 
aanleiding daarvan besproken werd, kan men thans 
een zeer duidelijk beeld krijgen van de situaties in 
de verschillende landen in het Oosten. Hieronder 
volgt een overzicht van de toestanden in Indie. 

I. De samenwerking van de autoriteiten in 
binnen- en buitenland met betrekking tot de be- 
strijding van den vrouwen- en kinderhandel. 

Het hiervoren reeds genoemde in 1915 gestichte 
regeeringsbureau is in Nederlandsch-Indie aan- 
gewezen als de in artikel I van het Parijsche Verdrag 
van 1904 bedoelde autoriteit, die belast is met het 
bijeenbrengen van alle inlichtiugen omtrent 
ronselarij van vrouwen en kinderen met het oog op 
het piegen van ontucht in den vreemde. (zie Ind. Stb. 
1907 no. 279, 1915 no's 152 en 199, 1924 no. 70, 
1926 no. 154). De werkzaamheden van dit bureau 
zijn echter niet strikt beperkt tot de uit het verdrag 
rechtstreeks voortvlooiende internationale 
verplichting, doch strekken zich meer in het 
algemeen uit over allo exploitatie van vrouwen en 
kinderen, ook buiten het gebied van den eigenlijken 
vrouwenhandel. 

Het bureau beoogt derhalvo het centrum te zijn 
van alle overheidsbenioeienis ter bestrijding van do 
zedeloosheid — dit laatste alleen voor zoover dit op 
den weg der overheid ligt, dus zonder op het terrein 
van het particuliere leven te treden — zoomedo cen 
schakel te vormen tusschen justitie en politic 
eenerzijds en de particuliere voreeni- gingen, die 
zich bemoeien met bescherming van vrouwen en 
meisjes anderzyds. In verband met dezo beginselen 
worden thans de navolgende werkzaamheden door 
meergenoemd bureau verricht. 
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Allereerst het verzamelen van gegevens in- zake den 
vrouwen- en kinderhandel in Neder- landsch-Indie 
en omliggende landen en de vor- men, waarin deze 
handel zich da ar voordoet. Ten aanzien van de 
politieautoriteiten in Neder- landsch-Indie is cen 
regeling getroffen, inhouden- de, dat van elk proces-
verbaal, betreffende door de politic gedane invallen 
in clandestiene huizen van ontucht en het verhoor 
van de daarin aangetrof- fen prostituees en houders 
van deze gelegenheden, dadelijk een afschrift wordt 
gezonden a an het regeeringsbureau, vergezeld van 
foto's en sig- nalementstaten van verdachte 
personen (zie Ind. Stb. 1926 no. 154). Verder staat 
dit bureau in nauw contact met de verschillende 
immigratie- commissies, die over de toelating en 
vestiging in Nederlandsch-Indie van Nederlanders 
en vreem- 
delingen hebben te oordeelen. De immigratie- 
autoriteiten doen aan het regeeringsbureau op- 
gave van de aankomst van prostituees en vrou- 
wenhandelaren en zenden foto's en signalements- 
siaten van hen voor het noodige gebruik. Last 
not least staat het bureau, op grond van de over- 
tuiging, dat het afdoen van de zaken op de stuk- 
ken alleen tot versteening van den dienst leidt en 
dat het om de werkelijke waarheid en niet om de 
„papieren waarheid" te doen is, door zijn inspec- 
teerende ambtenaren in voortdurend persoonlyk 
contact met het binnenlandsch bestuur, de politie, 
den immigratiedienst, de Weeskamer, de ver- 
eenigingen en personen, die bescherming van 
vrouwen en kinderen beoogen enz. Waar noodig 
stellen deze inspecteerende ambtenaren zelf- 
standig een onderzoek in naar voorvallen, die in 
verband staan met vrouwenhandel, verwaarloo- 
zing van de opvoeding van meisjes en dergelijke. 
Op dit bureau worden registers aangehouden van 
verdachte personen (waarin tevens hun foto's en 
vingerafdrukken worden opgenomen). Vanwege 
dit bureau worden signalementstaten van alle 
verdachte personen gezonden aan de betrokken 
binnen- en buitenlandsche autoriteiten, die in sa- 
menwerking met genoemd bureau met de bestrij- 
ding van den vrouwenhandel belast zijn (poli- 
tic, immigratiedienst, consulaire autoriteiten te 
Singapore, Penang, Hongkong, enz.), teneinde 
een nationale en Internationale politiecontrole 
ten deze te bewerkstelligen. 

Voorts wordt naar aanleiding van gegevens, 
aangetroffen in de vorengenoemde processen- 
verbaal van verhoor van clandestiene bordeel- 
houders en prostitutes, de aandacht van binnen- 
en buitenlandsche vervolgende ambtenaren ge- 
vestigd op bepaalde personen en toestanden, het- 
geen meermalen tot een nader onderzoek en straf- 
vervolging leidt. Nog worden, wanneer blijkt, dat 
in een bepaald gewest of plaats het clandestiene 
bordeelwezen of de straatprostitutie zich weer 
uitbreidt, aan den betrokken plaatselijken wet- 
gever concept-verordeningen tot regeling van het 
clandestiene bordeelwezen en de straatprostitutie 
gezonden, waarbij in overweging wordt gegeven 
deze concepten in een locale verordening te doen 
vastleggen. Door deze verordening worden de be- 
palingen van den algemeenen wetgever aangevuld 
en wordt de mogelijkheid geopend, om dadelijk en 
doeltreffend tegen de onderwerpelijke euvelen te 
kunnen optreden. O.m. wordt daarin aan de 
betrokken autoriteit de bevoegdheid verleend een 
clandestien huis van ontucht te doen sluiten en 
het bezoek daaraan te verbieden. 

Tenslotte stelt dit bureau zich enkele andere 
verrichtingen ten taak: a. het terugleiden voor 
zooveel mogelijk van de slachtoffers van den 
vrouwenhandel naar het land van herkomst (Ind. Stb. 
1907 no. 279 artikel 3); b. het ver- leenen van 
bemiddeling om meisjes, die den weg der prostitutie 
dreigen op te gaan, in ge- stichten te plaatsen; c. 
adviezen aan particu- lieren, hoe in bepaalde 
gevallen van meisjesex- ploitatie voor sexueel 
immoreele doeleinden moet gehandeld worden ； d. 
subsidieering van en toe- zicht op vereenigingen, die 
tehuizen oprichten en in stand houden voor 
slachtoffers der prostitutie； e. bestrijding van den 
handel in ontuchtige uitgaven; deze taak is sedert 
1922 aan het bureau opgedragen (Ind. Stbl. 1922 no. 
413). 

Voor het controleeren van films bestaat een 
afzonderlijke centrale commissie te Batavia, die een 
streng standpunt inneeint. 

De vestiging van het regeeringsbureau te Batavia, 
zijn inschakeling in het departement van Justitie, 
waardoor het contact met de Regeering en 
verschillende andere diensten — welker mede- 
werking ter zake voor het bereiken van het door dit 
kantoor beoogde doel noodzakebjk is (immi- 
gratiedienst, arbeidsinspectie, kantoor voor 
Japansche zaken, kantoor voor Chineesche zaken 
hoofdparket, weeskamers, enz.) — zeer nauw kan 
zijn, mag een bij uitstek gelukkige gedachte ge-
noemd worden, terwijl, waar de dagelijksche lei- 
ding berust bij den hoofdambtenaar aan wien, onder 
het oppertoezicht van den directeur van Justitie, het 
beheer van het tucht-, opvoedings-, en armwezen is 
opgedragen, een juiste arbcidsver- deeling en een 
harmonische samen working ge- waarborgd is 
tueschen de diensten, welke ter willo van de 
bescherming van de vrouw en het kind in het leven 
geroepen zijn. 

II. Karakter en omvang van vrouwenhandel, 
koppelarij, bordeelstelsel en souteneurschap. Hier- 
voren werd reeds over den vrouwen- en kinder- 
hande!, het bordcelstelsel en het soutcucurschap 
gesproken. De vraag moet thans worden gcsteld, op 
welke wijze en in welke uitgebreidheid zich deze in 
Ned. Indie voordoen. 

De vrouwenhandel in Ncderlandsch-Indie is 
voornamelijk in handen van Chineezcn. I)c hande- 
laren zijn veelal Chineezen, de slachtoffers evenzoo. 
Van een handel in Japansche vrouwen is, dank zij 
ook de krachtige mode working, die ten deze 
onclervonden wordt van de Japansche re- geering, in 
de laatste jaren in Indie weinig meer bespeurd. 
Evenmin kan gesproken worden van handel van 
ecnigen omvang in Jnlandsche vrouwen. 

Het elders op het terrein van bestrijding van den 
handel opgemerkt verschijnsel, dat n.l. deze handel 
des te sneller van vormen wissclt, naar- mate hij 
stronger bestroden wordt, is ook in Nederlandsch-
Indie waargenomen. 

De wajangtroep (rondreizende tooneeltroep) 
bleek een belangrijk middeJ om Chineesche vrouwen 
in Nederlandseh-Indic te brengen. De hande- laren 
lieten hun slachtoffers onder het mom van actrice met 
den troep meereizen ； waren zij een- maal in 
Nederlandsch-Indie, dan traden zij een- of tweemaal 
bij voorstellingen op en werden ver- volgens naar 
clandestiene bordeelen gebracht. Door den 
wajangtroep van plaats tot plaats te doen 
controleeren is het het regeeringsbureau ge- lukt, de 
mogelijkheid om langs dezen weg vrouwen 
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aan het bordeeJbedrijf over te leveren tot een 
minimum te beperken. 

Vervolgens wordt wel een andere kunstgreep 
beproefd. Ingevolge Ind. Stb. 1917 no.,s 129 en 130 
is in Nederlandsch-Indie een burgerlijke stand voor 
Chineezen ingevoerd en moet hun huwelijk 
voltrokken worden door een ambtenaar van den 
burgerlijken stand. Deze regeling trach- ten de vrou 
wenhandelaren op de volgende wijze te misbruiken 
voor hun misdadigen opzet. De in het buitenland 
vertoevende handelaar schrijft aan een handlanger in 
Indie, bijv. te Semarang, dat hi) een Chineesche 
vrouw wil binnensmokkelen. Deze handlanger 
vervoegt zich tot den immigratie- dienst met de 
bewering, dat een bepaald persoon, bijv. komende 
van Singapore, zijn echtgenoote is. Niet dadelijk 
geloofd wordende, biedt hij aan zijn huwelijk te 
doen voltrekken door den ambtenaar van den 
burgerlijken stand te Semarang. Zulks ge- schiedt. 
Na eenigen tijd wordt de vrouw, in het bezit van een 
extract huwelijksacte op zegel, in een clandestien 
bordeel aangetroffen. De „echt- genoot" is 
verdwenen en tracht in een andere plaats hetzelfde 
spel te spelen. Brieven, gesteld in de Chineesche 
taal, in beslag genomen door de politic, toonden aan, 
dat de handlangers vol- komen op de hoogte waren 
van de wettelijke be- palingen in Nederlandsch-Indie 
en precies wisten, hoe zij deze konden ontduiken. 

Thans een enkel woord over den zgn. kinder- 
handel. Deze is in Oostersche landen even reeel als 
de zooeven besproken vrouwenhandel. Weke- lijks 
voeren de uit China komende schepen groote of 
kleine aantallen alleenreizende minderjarige 
immigranten aan, die soins voor sexueel-iinmo- 
reelo en in vele gevallcn voor arbeiclsdoeleinden 
verkocht zijn. Het bcwijs daarvoor kan evenwel in 
de meeste gevallcn niet geleverd worden. Alles gaat 
ondcr het mom van in verzorging nemen van 
verarmde kinderen uit China. Eenige cijfers mo- gen 
het voorgaande ten slotte nog toclichten. 

III. Maalregeleti ter bescherrning van vrouwen 
en 

kinderen om te voorkomen, dat deze, bij aankomst 
in Indie of vertrek naar het buitenland, het slacht- 
offer van vrouwen- en kinderhandel worden. 

Uit het vorenstaande is gebleken, dat een streng 
en voortdurend toezicht, in samenwerking met alle 
betrokken autoriteiten, gebiedend nood- zakelyk is. 
De immigratiecommissies, welke een nauwlettend 
toezicht ter zake uitoefenen, ver- schaffen aan het 
regeeringsbureau zeer belang- rijke gegevens. 
Omgekeerd licht het centrale regeeringsbureau de 
plaatselyke immigratiecom- missies in nopens alle 
aangelegenheden, die voor de bestrijding van den 
vrouwen- en kinderhandel van beteekenis zijn. 
Voorts worden via het regeeringsbureau opgaven 
van immigranten inzake familierelatie, bekendheid 
in het buitenland enz. geverifieerd. Kan het bewijs 
niet geleverd worden, dat een bepaald geval 
betrouwbaar is, dan wordt als regel tot verwijdering 
van de betrokken personen overgegaan, tenzij er 
termen aanwe- zig zijn om de slachtoffers in een der 
in Indie ge- vestigde gestichten te doen opnemen, 
terwij 1 in zgn. grensgevallen (gevallen, waarin de 
betrouw- baarheid niet ten voile kan worden 
aangetoond) sedert eenigen tijd ook wel een 
voorloopig toe- latingsbewijs gegeven wordt (geldig 
voor ten hoogste 6 maanden; Ind. Stb. 1924 no. 260). 
Hierdoor kunnen belanghebbenden gedurende ge- 
ruimen tijd door het regeeringsbureau en de politie 
worden nagegaan. Wanneer in dien tijd blijkt, dat zij 
voor prostitutie-doeleinden in den ruimsten zin van 
het woord (vrouwenhandel, bordeelbedrij f, 
souteneursbedrijf, prostitutie, enz.) in Indie 
gekomen zijn, kunnen zij onmiddellijk verwijderd 
worden. 

Ten aanzien van den zgn. kinderhandel worden 
ook ingrijpende maatregelen getroffen. Aan deze 
kinderen de toelating in Nederlandsch-Indie te 
weigeren en hen terug te zenden naar de plaats van 
herkomst leidt tot niets. Immers worden zoo- danige 
immigranten niet toegelaten, dan is het gevolg 
daarvan geen ander dan dat zij opnieuw in 

  ..  .............  1928 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 1935 

Aantai onderzochte zaken van vrouwen-
handel, clandestien bordeelbedrijf cn 
souteneurschap ......................................  38G 

 

202 246 i) 80 93 157 96 89 
Veroordeelingen volgcns ecn der mis-

dryven, bedoeld in do artt. 295, 296, 297, 
328, 330 en 506 W. v. S ........................  GO 

 
84 74 45 39 104 64 59 

Ten behoove ecner nationulc en interna-
tionale politiecontrolc verzonclen sig- 
nalcmenten .............................................  8000 5040 G400 6320 1920 2) 1387 232 210 
Personen uit NederJ.-Indie verwijderd, 
wegens betrokken zijn bij vrouwen- 
hundcl, prost. bedrijf, enz ......................  27 
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Onder controle van het kantoor gesteklo 
jeugdigo immigranten (zonder wetti- gc 
verzorgers aangekomen kinderen van 
vreemcicn landaard)： M 122 

 

104 97 99 53 14 78 69 
V 28  32 30 30 22 13 21 21 

Totaal aantal onder controle van het 
kantoor staande j eugdige im migranten 542  563 591 551 426 398 415 405 

i) In 1030 en vorige jaren is het aantal tot logenheid geven tot het plegen van ontucht in 
66n zaak behoorendc gevallcn opgegeven. Een kleine woningen van zeor arine Inlandscho on- 
zaak omvat gemiddeld 2 布 3 gevallen. 

2) Hot signaleeren were! in den loop van 1932 
derdanen en derg., waarin of het signaleeren minder 

juist of overbodig moot worden ge- 
beperkt; niet meer kwamen daarvoor 

merking prostitutes, de gevallen van 
in aan 
het ge-  

noemd.      
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handen vallen van hen, die bedoelden handel driven. 
Teneinde nu in dezen ongewenschten toestand 
verbetering to brengen, is de volgende regeling 
vastgesteld. Komt een jeugdige immigrant niet in 
gezelschap van zijn ouders of zijn werkelijken 
verzorger aan en blijkt de werkgever reeds tevoren 
van do aankomst kennis gegeven te hebben aan den 
secretaris der betrokken immi- gratiecommissie 
onder overlegging van de ter zake gevoerde 
briefwisseling, dan kan genoemde amb- tenaar, 
indien hij overigens de overtuiging ge- kregen heeft 
met betrouwbare personen te doen te hebben, den 
immigrant toelating verleenen. Indien er echter geen 
voldoende zekerheid ver- kregen kan worden, dat de 
zich aanmeldende verzorger volkomen betrouwbaar 
is, kan weliswaar de jeugdige immigrant aan hem 
toegewezen wor- den, maar wordt hiervan dan 
dadelijk kennis gegeven aan het hoofd van de 
afdeeling Tucht-, Opvoedings-, Reclasseerings- en 
Armwezen van het departement van Justitie, welke 
hoofd- ambtenaar met de dagelijksche leiding van 
ge- meld regeeringsbureau is belast. Deze 
ambtenaar oefent controle uit op de verzorging en 
de op- voeding van den immigrant. Blijkt de 
verzorger zijn verplichtingen niet goed na te komen 
en kan de leider van het regeeringsbureau geen 
voldoende zekerheid krijgen, dat de immigrant bij 
even- tueele terugzending naar zijn land van 
herkomst behoorlijk zal worden verzorgd, dan wordt 
de immigrant door tusschenkomst van bedoelden 
ambtenaar opgenomen in een der in Indie gevestigde 
gestichten of kolonien, welker besturen zich be- reid 
verklaard hebben jeugdige personen als hier bedoeld 
te doen verzorgen. In laatst omschreven geval (n.l. 
als de betrouwbaarheid van den verzorger niet 
boven alien twijfel verheven is) wordt geen 
toelatingskaart uitgereikt, doch wordt tegen den 
jeugdigen immigrant een bevelschrift tot 
verwijdering uit Nederlandsch-Indie uitgevaar- 
digd, welks tenuitvoerlegging echter wordt op- 
geschort, zoolang het hoofd van het Tucht-, Op- 
voedings-, Reclasseerings- en Armwezen het 
noodig acht. Meermalen wordt evenwel reeds bij 
aankomst in Indie dadelijk ingegrepen, vooral 
wanneer het meisjes betreft en de zich aanmeldende 
verzorger weinig betrouwbaar wordt geacht. Het 
betrokken meisj e (slave-girl, girl-prostitution) 
wordt dan in het Tehuis voor Chineesche meisjes 
Ati Soetji te Batavia in verzorging genomen. 
Eenige cijfers betreffende den omvang van dezen 
maatregel werden hierboven gegeven. 

Over het algemeen kan over de behandeling, die 
zij van de zijde van hun verzorgers genieten, 
evenwel niet geklaagd worden. In elk geval hebben 
zij het in Nederlandsch-Indic heel wat beter dan in 
het verarmde, door oorlogen geteisterde China. 

IV. Samenwerkin{/ van overheid en 
particuliere organisaties bij de bestrijding van het 
prostitutie- euvel. De ervaring heeft overal in de 
wereld ge- leerd, dat het prostitutiekwaad eerst 
effectieve bestrijding kan vinden, indien, gesteund 
door de publieke opinie, ook vrijwillige krachten in 
de maatschappij zich opmaken om de helpende hand 
te bieden. Geldt dit in het algemeen voor het ge- 
heele terrein van den socialen arbeid, voor dit 
Speciale gebied is dit zeker het geval. De bespre- 
kingen gedurende de Volkenbondsconferentie te 
Bandoeng hebben het nogmaals in breeder verband 
ten aanzien van prostitutie en vrouwen- handel 
bevestigd. 

In Nederlandsch- Indie is nog slechts een be- 
perkt aantal van particuliere organisaties op dit 
gebied werkzaam. Dit vindt in de navolgende 
omstandigheden zijn verklaring. Vooreerst in de 
constellatie der maatschappij zelf. 

De overwegend inheemsche samenleving, met 
haar veelal nog primitieve toestanden, is nog 
voldoende in staat geblekcn om de slaehtoffers van 
de prostitutie te absorbeeren en te verzorgen, omdat 
de oorzaken, welke tot prostitutie lei den, minder 
dringend en gemakkelijker weg te nenien zijn dan in 
Europa. Bovendien heeft de ervaring geleerd, dat de 
reclasseering van de prostituees minder 
moeilijklieden gaf dan in Eux-opa： na een bepaalde 
periode, waarin zij dit bedrijf uitoefenen, gaat het 
meerendeel van haar, door terugkeer naar haar 
dorpen, huwelijk, huiselijke diensten enz. weer 
gemakkelijk tot het normale leven over. Vervolgens 
is de omstandigheid, dat de overheid de 
medewerking van particulieren nog niet in 
bijzondere mate heeft gezocht, de oorzaak ge- weest, 
dat deze nog niet zoozeer in den arbeid zijn 
betrokken. Dit komt allereerst omdat- de staat tot nu 
toe aan andere sociale kwestics in grootere mate haar 
aandacht moest wijden en daarvoor de hulp van 
particuliere organisaties ineer noodig had 
(kinderbescherming, ziekenzorg, e.d.)； voorts 
omdat de bestryding van vrouwenhandel enz. een 
zeer specifiek politioneclcn kant heeft, waardoor het 
particulier initiatief minder noodig is; ten- slotte 
omdat de wereldcrisis de staatsinkomsten zoodanig 
heeft verminderd, dat cr voor financiee- len steun 
aan het particuliere initiatief geen fond- sen 
beschikbaar waren. Toch is dit vraagstuk door 
verschillende organisaties ter hand genomen. 
Verschillende malen vormde het ccn onder- werp 
van bespreking bij speciale vrouwen- organisaties in 
verband met de vruag naar de positie van de vrouw. 

De ,,Perkoenipoela» Pembasmian Pcrdaga- ngan 
Perempoean dan Anak-anakn, welke haar zetel te 
Jogjakarta heeft, stclt zich de bestrijding van den 
vrouwen- en kinderhandel ten docl voor zoover deze 
de inheemsche wereld betreft. Men stelt zich voor 
deze taak te vervullcn door voor- lichting van de 
bevolking, hulpverleening bij op- sporing van 
ontvoerde vrouwen en kinderen, oprichting van 
tehuizen voor de slacb Loffers van het 
prostitutiebedrijf, enz. Deze vereeniging telt thans 
meer dan 25 afdeelingcn. Er bestaat een. vereeniging 
„Vrouwentehuis Soerabaja", die een gelijk doel 
beoogt. Onder de Chineezen is de in- richting ,,Ati 
Soetji" te Batavia werkzaam, op- gericht in 1914 
naar het model van de，/Po Leung Kuk Society" te 
Singapore. Zij stelt zich ten doel Chineesche jonge 
vrouwen voor vcrval tot een immoreele levenswijze 
te bewai'en door haar in haar gesticht op te nemen. 
Van de Europeesche organisaties kunnen hier nog 
genoemd worden de „Indo-Europeesche-
Vereeniging-Vrouwenorgani- satie", die weliswaar 
zich voornamelijk de ont- wikkeling van de 
Europeesche vrouw uit econo- misch, inteUectueel 
on morcel oogpunt ten doel stelt, maar ook zrjdelings 
op het terrein van de bestryding van de prostitutie 
werkzaam is. Ver- der de tehuizen van het Leger des 
Heils voor ge- vallen vrouwen en meisjes in Batavia 
en Sema- rang. Tenslotte de in 1910 opgerichte 
“Vrouwen- bond" te Batavia, die tehuizen heeft in 
Batavia en Bandoeng en zich ten doel stelt om den 
moreelen standaard van meisjes op booger peil te 
brengen 



PROSTITUTIE—ADATRECHT. 1857 

brengen ； zij verleent bijstand aan alleenreizende 
vrouwen, die uit Europa komen. Een afzonder- 1 可 
ke plaats nemen de Pro-Juventute-vereenigin- gen 
in, die tot taak hebben de bestrijding van de misdaad 
en verwaarloozing onder de jeugd. Deze sluit de zorg 
in voor ininderjarigen, die tot pros- titutie vervallen 
of dreigen te vervallen. Deze or- ganisaties staan in 
nauw contact met politic, justitie, departement van 
Justitie en Regeerings- bureau. 

3 - ANETA (N.V. Algemeen Nederlandsch-Indisch 
' 'Persbureau ,,Aneta") (Aanv. DI. VI of suppl. afl. 

biz, 1413). Nadat Aneta in de laatste helft van den 
wereldoorlog Reuter onder zijn diensten had ge- 
trokken, zijn geleidelijk hierop gevolgd contracten 
met de groote buitenlandschepersagentschappen, die 
het nieuws leveren uit talrijke bronnen. Op het 
oogenblik levert Aneta aan de dagbladen, behalve 
nieuws van Reuter, beriehten van Havas, 
Transocean, Domei, Central News Agency, United 
Press e.a. 

Zoowel langs den kabel als langs radiotelegrafi- 
schen weg staat Aneta op het oogenblik met de 
nieuwsbronnen van vrijwel de geheele wereld in 
verbinding. 

In 1924 we rd het persbureau Aneta omgezet in 
een naamlooze vennootschap, de N.V. Algemeen 
Nieuws- cn Telegraaf-Agentschap Aneta, ge- 
vestigd te Batavia. De groote meerderheid tier 
aandeelen bleef in handen van den oprichter, den 
heer D. W. Berretty, die zelf als directeur der 
vennootschap optrad. Een bijkantoor is gevestigd te 
Den Haag. In de afgeloopen jaren heeft cl it bureau 
tijdelijk ecn eigen karakter gehad met eigen 
rechtspersoo nl ij k heid. Si nds 1 Januari 1936 is het 
echter weer georganiseerd als zuiver bijkantoor in 
Nederland, dateen dubbele taakheeft. In de eerste 
plaaIs zorgt het voor de distributie aan de 
Nederluiulsche pers van de telegrafische 
berichtgeving door Aneta uit Indic, in de tweede 
plaats geeft het dagelijks de bclangrijkstc be- richten 
uit Nederland door naar Batavia ter ver- spreiding in 
Indiii. De beriehten uit Indie, die naar Holland 
worden geseind, omvatten niet het buitenlandschc 
nieuws. Dit wordt rcchtstreeks in Nederland 
ontvangen. Het betreft uitsluitend nieuws uit Indiii, 
dal voor Nederland evcnals ten behoevc van de 
dagbladen in Indie zclf door Aneta met behulp van 
eigen redacteuret) en cor- respondenten door den 
geheelen Arc hi pel wordt verzamekl, cn verder aan 
dagbladen ontlecnd. Met het Algemeen 
NcdcrlandscJ) Persbureau, do cen- trale organisatie 
der dagbladpera in Nederland, heeft Aneta 
betreffende deze nieuwsvoorzioning ecn contract 
gesloten. Jlet kantoor in Den Haag staat onder 
leiding van den directeur voor Nederland. 

Met de pern in Ncdcrlandscli-Indie staat Aneta in 
nauw contact. Alle groote en vele kleinc Euro- 
peesche dagbladon cn een groot dee! der Malcische 
j)ers hebben cen abonnement op de verschillendo 
diensten van Aneta. Ten behoeve van de Malei- sche 
pers is een afzonderlijke Maleische afdeeling 
georganiseerd. Behalve aan de dagbladpers ver- 
strekt Aneta ook nieuws ten behoove van den radio-
omroep. Bit geschicdt in Indie aan don Nirom en in 
Nederland aan de Phohi. Bovondien voorziet Aneta 
de onder Nederlandscho vlag varende schepen over 
de geheele wereld van da- gelijksche 
nieuwsberichten. 

Op 20 December 1934 was de heer Berretty, do 

stichter van Aneta, een der slachtoffers van 
het ongeluk met de ,River" bij Rutbah Wells. 
Na zijn dood werd de naamlooze 
vennootschap ge- reorganiseerd. Het 
aandeelenkapitaal werd van de erfgenamen 
van den heer Berretty overgenomen door een 
nieuwe groep aandeelhouders, waarin vrijwel 
alle takken van bedrijfsleven in Neder- 
l\ndsch-Indie (handel, scheepvaart, 
bankwezen, cultures, mijnbouw) alsmede 
verschillende parti- culieren zijn 
vertegenwoordigd. De bewilliging op de statu 
ten der gereorganiseerde naamlooze ven-
nootschap werd verleend bij 
Gouvernementsbe- sluit van 17 Juni 1935 no. 
23. 

De overgangsperiode na het overly den van den 
heer Berretty verliep niet zonder schokken. Een deel 
der Europeesche dagbladen op Java kon zich niet 
vereenigen met het bestaan van een persbureau, dat 
naast de bladen staat, en richtte een eigen dienst op 
onder den naam „Vereenigd Persbureau". Gedurende 
eenige maanden be- stonden de beide persbureaux 
naast elkander, totdat op 6 November 1935 een 
compromis werd gesloten tusschen Aneta en de 
bladen, welke het Vereenigd Persbureau steunden, 
waarbij overeen- gekomen werd dat het laatste bureau 
zou worden opgeheven en in de organisatie van Aneta 
reke- ning zou worden gehouden met eenige 
wenschen ten aanzien van dit bureau. De officieele 
naam luidtsindsdien： Algemeen Nederlandsch-
Indisch Persbureau “Aneta". Een der voornaamste 
overwegingen, welke tot het compromis leidde, was 
deze, dat voor twee persbureaux in Neder- landsch-
Indie geon plaats is. De regeling is ten- slotte tot stand 
gekomen door de medewerking van den als arbiter 
optredenden president van de Javasche Bank Mr. Dr. 
C. G. van Buttingha Wichers. Een nieuw staxidaard-
contract voor de Europeesche dagbladen op Java werd 
vastgesteld. Afzonderlijke van dit standaard-contract 
afwij- kende contracten zouden niet meer door Aneta 
worden afgesloten.. 

Als directeur zijn opgetreden: H. Salomonson (29 
Mei 1935-12 Mei 1936, vertrokken naar Nederland 
voor de leiding van het kantoor in Haag); F. 
Brandenburg van Oltsende(l November 1935-30 Juni 
1937) en sedert 1 Juli 1937 Dr. N. A. C. Slotemaker 
do Bruine. 

ADATRECHT. (Aanv. DI. I en DI V of suppl. afl. 
biz. 127). De aanvaarding van den term adatrccht voor 
het niet in ordonnanties of locale verordeningen 
nccrgelegde recht der inheemsche bevolking van 
Nederlandsch-Indio is si nds 1923 (DI. V of suppl. afl. 
biz. 127) voortgogaan en mag voltooid heeten. De 
wetgever (Koning en Staten-Generaal) nam het woord 
aan voor het tweede lid van art. 134 Ind. 
Staatsregeling, ge- wijzigd bij de wet van 24 April 
1929 (Ind. Stb. 1929 no. 221): „indien hun adatrecht 
dat mee- brengt", hier in den zin van adatstaatsrecht. 
De ordonnantie bezigt het woord regelmatig, bijv. de 
Iloogeronderwijs-ord, 1924 art, 9 punt 5, de ord. van 
18 Febr. 1932 (Ind. Stb. no. 80) op de inheemsche 
rcchtspraak, o.a. art. 3, in don zin van 
adatprivaatrocht, adat strafrecht en adatproces- recht 
en die van 15 Febr. 1933 (Ind. Stb. no. 74) op het 
huwolijksrecht Christen Inlanders, o.a. art-. 4l, in den 
zin van adatprivaatrecht. Do gouverne- mentsrechter 
noomt voortdurond als grond. voor z^n beslissingen 
,,het adatrecht". Voor een nadore be paling van do 
structuur van hot adatrecht zie mr. B. ter Haar Bzn, 
Het adatprivaatrecht van 
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L/"Nederlandsch-Indie in wetenschap, praktijk en A/* 
onderwijs, oratie Batavia 1937. Bezwaren tegen v ' het 
gebruik van den term door den rechter wor- i /den nog 
eens geopperd in Themis 1937 biz. 298 en vlg. (mr. De 
Fouw). 
匕’ De hulpmiddelen ter bestudeering van het adatrecht 
zijn gegroepeerd rondom hetstandaard- werk van Van 
Vollenhoven (DI VII of suppl. afl. biz. 1380): Het 
adatrecht van Nederlandsch- Indie, 2 din, 1900^193 
r*(zie 'VaiirOssehbfuggen, /De Gids 1932, Een 
standaardwerk voltooid), aan- gevuld met een derde deel 
in 1933也oudende de losse opstellen over adatfeclit 1901-
1931 (daar- buiten vallen vooreerst de vier boekjes 
Misken- ningen van het adatrecht (]909), Een adatwet- 
boekje voor heel Indie (1910), De Indonesier en zijn 
grond (1919), De ontdekking van het adatrecht (1928) en 
voorts de aula-voordracht te Batavia over De poezie in het 
Indisch recht, 23 Aug. 1932, Verspr. Geschr. I, biz. 119). 

De literatwur nam sinds 1927 wederom met tai 

van boeken en opstellen toe; zie den tweeden 
druk van de Literatuurlijst voor het adatrecht 
van Indonesie 1927 en de telken jare verschijnen- 
de aanvullende literatuuropgaven (no. 20 is van 
Oct. 1935). De adalrechtbundels_te\\en {Oct. 1937) 
39 deelen; zij werden na 29 April 1934 bezorgd 
door Van Ossenbruggen. De Pandecten van het 
adatrecht bestaan thans uit tien deelen (elf boek- 
deelen). Na 1923 verschenen de deelen VII (Het 
recht in zake huwelijkssluiting), VIII (Het recht 
in zake gezinsleven en huwelijksontbinding), IX 
(Schuldenrecht) en X (Delictenrecht), het laatste 
deel na 29 April 1934 onder leiding van Ide ma. 
Begin 1934 werd door de Kon. Ak. van Weten- 
schappen te Amsterdam een door D. van Hin- 
loopen Labberton~samengestelde „Diclionnaire 
de termes de droit coutumier indonesien" uitge- 
geven (DI. I biz. 7). In dat zelfde jaar verscheen 
de nog onder leiding van Van Vollenhoven be- 
werkte tweede druk van Verorderiingen In- 
landsch Privaatrecht, waaruit de aanraking van 
het adatprivaatrecht met de wetgeving te kennen 
is. Van 1929 af bevatten afleveringen van het 
Indisch tijdschrift van het recht (twee per jaar) 
onder den naam landraadnummers (het IGde 
___.verscheen Augustus 1937) speciaal de adatrecht- 
vonnissen. De in 1917 te. Leiden opgerichte, door 
de commissie voor het adatrecht beheerde, 
Adatrechtstichting wordt sinds 1 Febr. 1926 niet 
meer geholpen door de commissie van bijstand 
voor het adatrecht (DI. I biz. 7) doch door de, in 
haar plaats getreden, door het Kon. Bat. Genoot- 
schap van K. en W. ingestelde afdeeling Adat- 
recht (eerste voorzittcr Van Ossenbruggen). 

De „strijd om het adatrecht" is tot rust ge- 
komen; het regeeringsbeleid heeft tot uitgangs- 
punt verbetering van kennis en hanteering van 
adatrecht. Van het eerste is een uitvJoeisel het 
vanwege het departement van Justitie uitgegeven 
werk van raden mr. Soepomo, Het adatprivaat- 
recht van West-Java ] 933; van het tweede de 
regeling van de inheemsche rechtspraak (Ind. 
StbJ. 1932 no. 80) en de instelling van een derde 
kamer bij den raad van Justitie te Batavia (Ind. 
Stb. 1937 no. 631). 

Over beoefening van het adatrecht in het 
buitenland, zie Van Vollenhoven, De ontdekking 
—van het Adatrecht 1928 en Ter Haar, oratie 193弓/ 
，:晶 MOEARA BOENGO. Onderafdeeling der ar 
：'' deeling en residentie Djambi, met gelijknamige 

hoofdplaats; standplaats van cen controleur of ge- 
zaghebber. De oppervlakte bedraagt ca.|5400 km2. 
Hetaantal bewoners bedroeg in 1935 36000, w.o. 
enkele Europeanen en ongeveer 250 Chineezen. De 
onderafdeeling omvat vrij wel het geheele 
stroomgebied van de Tebo- en Moeara Boengo- 
rivier, zijrivieren van de Batang Hari. Het n.o.-lijk 
gedeelte is laag en mocrassig en bevat vele kleine 
meertjes, voor het meerendeel gevormd door doode 
rivierarmen; het overig twee derde gedeelte is 
bergachtig. Uitloopers van de Barisan naderen op 
korten afstand de hoofdplaats, die op den 
rechteroever der Boengorivier ligt, bij haar 
uitmonding in de Teborivier. Gedurende de 8 
maanden van het jaar (November tot en met Juni) 
kunnen hekwielers van ongeveer 31/2 voet diepgang 
de onderafdeeJingshoofdpIaats bereiken. 

De onderafdeeling bestaat thans uit 8 marga's, 
t.w. Batin II, Batin III di Uir, Pelepat, Batin VII, 
Batin III di Oeloe, Tanah Spenggal, Bilangan V en 
Djoedjoehan. Laatstgenoemde marga werd in 1933 
van Moeara Tebo afgesplitst en aan Moeara Boengo 
toegevoegd, waartoe zij oorspronkelijk 
adatrechtelijk 00k behoorde. 

De vruchtbare vlakten van de Tebo- en Boengo-
rivier boven de onderafdeelingshoofdplaats zijn door 
de bevolking benut voor het aanleggen van veel 
geirrigeerde sawahs dan wel van djadjaran'a (d.z. 
van regen afhankelijke sawahs). In de Tebo- vlakte 
is 00k de veeteelt van belang. De vce- stapel bedroeg 
in 1935 4581 buffels en 1) 70 run- deren. De 
bevolkingsrubberaanplant is, zooals elders in het 
gewest Djambi, gedurende de rub- berhausseperiode 
omstreeks 192G en J 927, enorin uitgebreid. Een 
schatting, naar aanleiding van bij de registratie in J 
936 verkregen cijfers, geeft een getal van ongeveer ] 
G milJioen boo men. 

De rubber heeft de cultuur van and ere liundcJs- 
of nijverheidsproducten verdrongen. JJc vroeger 
bestaande katoenteelt is verdwenen; koffie kon)t in 
geringe hoeveclhcid voor, doch wordt nict nit- 
gevoerd. 

In de bevolking is een Minangkabauschc inslag 
merkbaar, inzonderdheid in de Bovcn-'J'cbo- en 
Boven-Boengostreek, hetgeen jnerkbaar is uit den 
huizenbouw en uit het familieverband, waar- in de 
keleboe (kalboe beteekent geslacht) nog ecn rol 
speelt. De onderafdeelingshoofdplaats is een zuiver 
Minangkabausche nederzetting, dateerend van ] 902, 
In tegenstelling met het gebied der on- 
derafdeelingen Djambi, Moeara Tam besi en Moeara 
Tebo, dat uit apanages van familicleden, etc. van den 
vorst bestond, behoorde Moeara Boengo 
oorspronkelijk tot het schatplichtig gebied van den 
sultan en werd voor hem bestuurd door een djenang. 

De opstand in 19]6 liet de ondej^fdeeling Moeara 
Boengo ongemoeid, hoewcl de toestand 00k hi er 
gespannen was. Ter dood brenging van een drietal 
verzctsleiders, die trachtten 00k hicr een opstand te 
verwekken, smoorde de beweging in haar kiem. 

Autowegen leiden van Moeara Boengo naar 
Moeara Tebo en Bangko, en verder langs de 
Boengorivier 40 km het binnenland in en langs de 
Teborivier langs een 60 km langen weg naar Tanah 
Toemboeh, een bevolkingscentrum in de Tebo- 
vlakte, en verder naar Rantau liir in de Djoe- 
djoehanstreek. 

Literaluur: Tijdschrift B.B. DI. 45, (1913 biz. 
292).Z- 



MOEARA TEBO—FRAMBOESIA TROPICA 1859 

MOEARA TEBO. Hoofdplaats der onderaf- 
deeling Moeara Tebo, gelegen aan de samen- 
vloeiing van Teborivier en Batang Hari. De be- 
volldng in de ondcrafdeeling Moeara Tebo be- draagt 
volgens de gegevens van de volkstelling 1930 in 
totaal 26760 zielen. De onderafdeeling bestaat uit 
6en district, Moeara Tebo. en twee onderdistricten: 
Moeara Tebo Oeloe, onder het districtshoofd, en 
Moeara Tebo Ilir, onder een districtshoofd te Soengei 
Bengkal. 

Verbindingswcgen met Moeara Tebo zyn： de 
weg Djambi-Moeara Tebo, lang 213 km, waarvan het 
gedeelte in de onderafdeeling Moeara Tebo, 71 km 
lang, per 1 November 1935 voor het ver- keer werd 
geopend； de weg Fort de Kock-Moeara Tebo, lang 
297 km； het in de onderafdeeling Moeara Tebo 
gelegen gedeelte is 108 km lang； de verharding van 
dit weggedeelte is 1 Mei ] 935 ge- reed gekomen ； 
de weg Moeara Boengo-Moeara Tebo 46 km ； deze 
weg geeft aansluiting naar La- hat, Palembang, etc. 

Te Moeara Tebo zijn gelegen 5 brigades militai- 
ren onder een kapitein en een luitenant. Voorts is daar 
een officier van gezondheid geplaatst. Het 
detachement behoort tot het garnizoensbataljon van 
Palembang en Djambi. 

TOENGKAL. District in de onderafdeeling 
Djambi (residentie Djambi) met de aan de monding 
der rivier Soengei Toengkal (S. Pengaboean) gelegen 
plaats Koeala (Moeara) Toengkal als zetel van het 
districtshoofd (deinang). IIet district is verdeeld in 
twee onderdistricten: Toengkal en Sabak. 
Ecrstgenoemd onderdistrict wordt in- genomen door 
twee adatdistricten (marga's) nl. Toengkal Oeloe en 
Toengkal I lir. Toengkal Oeloe is oorspronkclijk voor 
ecn cl eel gevormd door immigranten uit Sumatra's 
Wcstkust. Volgens de overlevcring zoiideii zich 
onder deze immigranten Javanen bevonden hebben, 
die door Adiawatia- warrnan (d.i. Adityawarniai), 
vgl. N. J. Krom, Hindoc-Javaansclic gcschiedcnis, 2c 
druk biz. 392 e.v.) van Java medegenomen waren 
naar Mi- nangkabau. Ecn under dcol van do inwoners 
is afkomstig van Djohorc. Verschillende geografi- 
sche numen als Alcndahara cn Be tar a brengt de 
traditie nog in betrekking tot de eerste aanraking met 
vertegeiiwoordigcrs van den Sultan van Djo- hore, 
aan wien men Jatcr ook schatplichtig is ge- weest. De 
afstamnjcJingcn van de Minangkabailors, Javanen en 
J)johorcezcn vormen onder- scheidenlijk de sockoe 
Nantigo, desoekoeDemang (Kedcmang) en de 
soekoe Bidoeanda. 

In de Sadjarah Malajoe wordt melding gemaakt 
van een reis, die do Radja van Toengkal in het gevolg 
van den vorst van Mulakji, Sultan Mansoer Shah (】
374-144 7) rumr Al adj a pah it gernaakt zou hebben 
(zie； Pararaton, Verhandelingen van het .K.B.G. 
dee! LXJ.I, pag. 187). Geruimen tijd, nl. van! 629-
1681 .heefter over Toengkal oneenigheid bestaan 
tusschen Djohore en Djambi, welkestrijd ten slotte 
ten gunste van luatstgenoemd rijk is beslist. Pas 
omstreeks het midden van de negen- tiendc eeuw 
slaagde do Sultan van Djambi er echter in, 
effectieven invlocd tc krijgcn, Tevens word 
Toengkal toen gcsplitst en de grens tusschen Oeloe 
en Ilir vastgesteld. In dozen tijd begonnen zich 
bewoners van de bovenstreken in Toengkal Ilir tc 
vestigen. Do groote meerderheid is evcnwel 
afkomstig van anderc streken van den Archipel, vnl. 
Bandjereezen, Boogincczen cn Javanen. De eerste 
Bandjereeschc immigranten kwamen van 

de Straits Settlements en legden zich op de klap- 
percultuur toe. Toen deze zeer goed bleek te slagen 
en vooral sinds 1912 door het Gouverne- ment 
aangemoedigd werd, ontstond een immi- gratie op 
grootcr schaal. In de jaren na 1920, na- dat het gelukt 
was de vele plagen, waaronder de nieuwe aanplant te 
lijden had, te bestrijden, komt de groote trek van 
Bandjereezen, weldra gevolgd door andere 
bevolkingsgroepen. In 1936 bedroeg het aantal 
vruchtdragende klapper- boomen 400.000; een aantal 
van 750.000 droeg nog geen vruchten. Deze cultuur 
is uitsluitend beperkt tot Toengkal Ilir. In Toengkal 
Oeloe vindt de bevolking haar bestaan in rubber. Ge-
nomen katoenproeven zijn, niettegenstaande de 
resultaten niet onbevredigend waren, door de 
opkomst van de rubbercultuur niet voortgezet. 

Koeala Toengkal, aanvankelyk een visschers- 
dorp gelegen aan den linkeroever der Soengei 
Toengkal, werd in 1898 naar den rechteroever 
verplaatst, aangezien deze zich beter leende voor 
huizenbouw. In verband met de gunstige ligging 
tegenover Singapore en den opbloei van het 
achterland, kreeg deze plaats spoedig beteekenis als 
markteentrum en breidde zich door vestiging van 
Chineezen uit. De reedegrens werd vastgesteld bij 
Ind. Stb. 1924 no. 231. Ind. Stbl. 1926 no. 89 stelde 
de haven open voor den algemeenen handel. Een 
centrale voor electrisch licht werd in 1923 opgericht. 

Het onderdistrict Toengkal telde in 1936 ruim 
27.000 inwoners; het oppervlak bedraagt 6159 km2. 
De lengte van de landwegen (voor rijwielen geschikt) 
is 土 100 km, waarvan 40 km verbindingen zijn van 
Koeala Toengkal met omringende plaatsen. 
Kampoeng Baroe en Merloeng (Toengkal Oeloe) zijn 
verbonden door een autoweg (34 km). 

Naast een geringe hoeveelheid rotan (o.a. de 
bekende semamboestokken, welke in Singapore tot 
wandelstokken verwerkt worden) wordt naar het 
buitenland uitgevoerd copra, droge rubber, pisang, 
keladi en pinangnoten. In 1936 werden de eerste 
vergunningen verleend voor het openen van een 
panglong (Ind. Stbl. 1923 no. 220). 

De K.P.M. onderhoudt verbindingen van Koeala 
Toengkal met Djambi, Singapore en Palembang. Do 
afstand van Koeala Toengkal tot Djambi bedraagt 
120 zeeinylen, tot Singapore 150 zeemijl. 

Lileratuur: Adatrcchtbundcl XXII, pag. 337 e.v. 
Weilan, Zuid-Sumatra, Economisch over- zicht, 
1932. 

FRAMBOESIA TROPICA (Aanv. DI. [ en ' DI. 
VI of suppl. afl. biz. 720). Het lijkt merk- waardig, 
dat men na zoovele jaren van toepassing van het 
uitstekende geneesmiddel neosal- varsan hi sommige 
streken van Ned.-Indie meet dan 10% van de 
bevolking aantreft, lydende aan frambocsia, terwijl 
ook de invaliditeit een groote rol spcelt. 

Het neosalvarsan on analogc praeparaten zijn 
krachtig werkzame middelen tegen do framboe- sia, 
die meestal na een injectie de uitwendige ver- 
schijnselon van het tweede stadium met de fram- 
bocsiaknobbcls doen verdwijnen. Juist in deze 
treffendo werkzaamheid van het middel schuilt hot 
groote gevaar on de oorzaak van het on- loochcnbaro 
fe>t, dat na jaron van bohandeling van 
honderdduizenden, ja milliocnen patienton, de Dicnst 
der Volksgczondhoid, geholpen door 
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particuliere ziekeninrichtingen, deze volksziekte 
nog niet heeft kunnen uitroeien, zoodat zij in 
sommige streken nog steeds de belangrijkste 
volksziekte genoemd moet worden. 

De injectie met neosalvarsan is zoo populair 
geworden, dat de bevolking gaarne een kwartje 
betaalt, hetgeen ongeveer de kostprijs is. Het leek 
dus dat de overheid weinig kosten a an de bestrijding 
van deze volksziekte behoefde te besteden, hetgeen 
vooral in de crisisjaren van veel belang werd geacbt 
(vgl. het artikel in DI. VI of suppl. op biz, 720). De 
ervaring heeft echter ook hier geleerd, dat het niet 
mogelijk is een volksziekte afdoende te bestrijden 
zonder dat de overheid zich hiervoor belangrijke 
uitgaven getroost. De eenmalige injectie, in het 
algemeen door den patient zelf betaaid, geeft wel in 
de meeste gevallen een verdwijnen van de uitwen- 
dige verschijnselen, doch in geen geval een gene- 
zing van de ziekte, al is de patient eenigen tijd niet 
meer besmettelijk voor anderen. In de om- geving 
van den met 6en injectie behandelden patient, die na 
eenigen tijd (bijv. na een jaar) de oude of nieuwe 
verschijnselen der ziekte terug- krijgt, zijn steeds 
onbehandelde infectieuze pa- tienten, die geen 
kwartje konden missen en zich niet op de 
behandelingsplaats vertoonden. 

Het staat thans wel vast, dat in normale gevallen 
3 tot 4 injecties noodig zijn om de ziekte afdoende 
te kunnen genezen, terwijl het vanzelf spreekt, dat 
de patient, die na 66n injectie zich reeds genezen 
waant, niet uit eigen beweging voor volgende 
injecties tegen betaling zal terug- komen. De taak 
der overheid is dus aanvullend werkzaam te zijn en 
te zorgen voor een werkelijke bestrijding met 
herhaalde gratis gegeven injecties. Zelfs langs dezen 
weg zal de bestrijding nog zeer moeilijk zijn, daar er 
veel propaganda noodig is om de patienten ertoe 
over te halen zich vol- ledig te laten behandelen. 
Naast de individueele behandeling op verzoek van 
den patient, die niet gemist kan worden, is daarvoor 
noodig een systematische campagne, waarbij men in 
een be- paald gebied de behandeling zoo dikwijls 
her- haalt tot alle infectieuze gevallen zijn genezen. 
Deze methode wordt sinds eenigen tijd door eenige 
medici van den D.V.G. in een gedeelte van de 
residentie Kediri toegepast. 

De internationale conferentie voor hygiiine ten 
plattelande, in 1937 te Bandoeng gehouden, sprak 
als haar eindoordeel uit: dat nog nergens ter wereld 
bewezen is, dat men de framboesia heeft kunnen 
uitroeien uitsluitend door behandeling van de 
patienten. De aandacht were! ge- vestigd op het in 
Kediri toegepaste systeejn, waarvan men goede 
verwachtingen had, en te- vens op het feit, dat de 
behandeling 】net bis- niuthpraeparaten minder 
kostbaar zou zijn. Bij de hier bedoelde methode 
wordt de geheele ddsa onderzocht — alle patienten 
worden gere- gistreerd en behandeld tot alle 
verschijnselen verdwenen zijn. Op geregelde tijden 
wordt een controleonderzoek verricht om recidieven 
op- nieuw te behandelen en nieuwe patienten, waar- 
onder meestal een aantal nieuw gevestigden, onder 
handen te nemen. Bij elke volgende con- trole vindt 
men minder patienten, terwijl ook in de perioden 
tusschen de controles geboren, an- ders juist zoo 
gevoelige kinderen vrij blijven van de infectie. Deze 
methode, die veel tijd en personeel kost, zal 
misschien op den duur de fram 

boesia kunnen uitroeien. De systematisch herhaalde 
injecties zullen economischer blyken te zijn dan de 
hernieuwde behandeling, die anders / na eenige jaren in 
dezelfde streek weer noodig is/ 

TENGGAROENG (Aanv. DJ. IV). Residentie van den 
sultan van Koetei. Standplaats van den controleur der 
onderafdeeling West-Koetei, af- deeling Samarinda, 
residentie Zuider- en Ooster- afdeeling van Borneo. Gelegen 
aan de Mahakam- rivier bovenstrooms van Samarinda, 
waarmede het is verbonden door een 45 km langen autoweg 
op den rechteroever van de Mahakam, is het plaatsje, behalve 
door de in de nabijheid zijnde steenkolengraverijen, slechts 
van belang als zetel van het vorstenbestuur. 

WEST-KOETEI (Aanv. DL IV). Onderaf-?；，" deeling 
van de afdeeling Samarinda, residentie Zuider- en 
Oosterafdeeling van Borneo. Met de onderafdeelingen Oost-
Koetei en Balikpapan omvat West-Koetei het landschap 
Koetei, en is van dat landschap het westelijk deel, nml. dat 
gedeelte, hetwelk gevormd wordt door het zelf- 
bestuursdistrict Tenggaroeng en de ondcrdistric- ten Moeara 
Kainan, Kota Bangocn, Moeara Moentai, Moeara Pahoe, 
Melak (alle aan de Ma- hakamrivier), Moeara Antjalong, 
Moeara Wahau (aan de Kedang Kepala, linker zijrivier van 
de Mahakam), Kembang Djanggoet en Ta bang (aan de 
Belajan, linker zijrivier van de Mahakam). Het inwonertal 
van de onderafdeeling bedroeg in 1930 ruim 67.000, terwijl 
de oppervlakte ongeveer 30.000 km2 bedraagt... 

MOEARA MOENTAI. Plaatsje, gelegen op Borneo's 
Oostkust, landschap Koetei, hoofd- plaats van het 
gelijknamige ondcrdistrict, van belang als centrum van het 
z.g. rnerengebied, van waar de uit dit gebied afkomstige 
gedroogdo visch naar Samarinda verscheept wordt. In het 
drukst van het seizoen (Juli en Augustus) bedraagt de 
hoeveelheid gedroogde visch, ■- stemd voor uitvoer (vnl. 
Java), r maand 土 500.000 虹/ 

BALIKPAPAN (BAAI VAN) (Aanv. i)\. I). De kustlijn 
van dit gedeelte van Bf,rne<) vor- loopt vanZuid-West naar 
Noord-Oost, de strakke Jijn hiervan slechts onderbroken 
door den zecr diepen in ham van de Balikpapan-baai. Is de 
zee langs de kust over het algemeen zeer ondiep (op 4 tot 6 
km wordt pas een diej)te van 10 ni bereikt), in de baai treft 
inen tot vlak langs den wal eenige diepe vaargeulen aan, 
welkc de baai van Balikpnj)an met zijn groote dicjite Jan(l-
in- waarts (40 kin), wnar schepen met den grootsten diepgang 
ecn veilige ligplaats aan de vele aan- legsteigers kunnen 
vinden, maken tot eon van de weinige, rnooie, natuurJijke 
havens van Neder- landsch-Indie niet alleen, doch een van de 
wei- nige aantrckkelijke toegangsj)unten van het overigens 
moeilijk toegankclijkc Born no. 

De Jigging op ± Z.B. met de belangrijke oliepJaats 
Balikpapan, gunstig centraal gelegen tegenover de groote 
handelsplaatsen Soerabaja, Makasser, Manilla, en verder aan 
een dor groote, veeFKevaren routes naar Japan en China (ge- 
tuige de vele vrachtschepen van diverse nationa- litcit, die 
BaJikpapau aandoen), inaken het tot een belangrijk 
economisch punt in het wereld zeevaartverkeer. De 
aardolien, in de naaste oni- geving gewonnen door de 
Bataafsche Petroleum Maatschappij, maken deze ha ven, 
inede in verband met de prachtige centrale ligging en de 
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gunstige natuurlijkc gesteldheid, tot een begeer- lijk 
punt voor vreemde mogendheden, hetgeen wederom 
met zich medebrengt het groote belang uit 
defensieoogpunt van deze baai. De baai vormt niet, 
zooals dit op het eerste gezicht lijkt, het aestuarium 
van cen groote rivier, doch wordt uit het achterland 
slechts door eenige onbeduidende rivieren gevoed, 
alle met betrekkelyk korten loop, en waarvan de 
voornaamste zijn de Soengei Riko, de Soengei Wain 
en de zich tot de Soengei Balikpapan vereenigende 
Soengei's Maridan, Biroeang, Pemaloean, Saboet, 
Sepakoe, Semoi, Mentawir en Tempoeroeng, welke 
rivieren alle benedenstrooms voor motorbooten 
bevaarbaar zijn. Deze rivieren met haar vole 
zijrivieren vor- men aan den overkant van de baai een 
waar dool- hof voor oningewyden, doch zijn, eenige 
onbe- langrijke voetpaden buiten beschouwing 
gelaten, tezamen met de zee de eenige verbinding 
voor de zeer verspreid hggende kampoeng-
nederzettin- gen aan de zuid- en noord-oost-zijde van 
de baai. De baai wordt in het Oosten door steile 
heuvels begrensd, waarvan de Toekoeng-hcuve], de 
Balikpapan-heuvcl, de Technische heuvel, de 
voornaamste zijn, voorts de heuvels benoorden 
Tandjoeng Batoe en Tandjoeng Makasser. De 
begrenzing in het Westen wordt gevormd door laag, 
vlak moerasland. De topografische accen- tueering 
necmt va n de kust naar het binnenland geleidelijk 
toe. De vrij uitgestrekte kustmoeras- sen worden 
gevolgd door cerst lage, westwaarts hoe langcr hoe 
hooger wordende heuvels, waarna de mecr of minder 
evenwijdig aan de kust ver- loopende bergr<-( ks(m 
volgen, die in den Goe- noeng Katam (Pi<'k van 
Balikpapan, naar schat- ting 1500 m hooe) 
euhnineeren. De onbewoonde bergstreken zijn sh 
chts zoer zclden door Europc- anen bezocht ci) 
<laarom onvoldoende bekend. De te vooFHchijn I 
i<-(iendo lagen zijn (gcologisch) jong (tertiair) 
<,!)bestaan in hoofclzaak afwisse- Icnd uit 
zandstcon, zandige kleisoorten, klei en briiinkolen. 
I)<• briiinkoollagen zijn vooral in het kustgebied zeer 
tali ijk, doch volgens de geologen wlechtH dun 
ontwikkeld. Meer landwaarts in komen ook kalkHt( 
(-nlagen voor, die even min als de bruinkooHagen 
van eenige cconomische be- teekenis zijn. ])(• 
plooiing van de gestecntclagen heeft volgens dt-
Hkundigcn aanleiding gegeven tot oiieaccumulatic8 
in de diepte, van welkcr beJangrijkheid het 
boorterrein te Sam bodja een treffend voorboehl was. 
Alle gronden (dit geldt trouwens voor de gcheelc 
onderafdccling) oni do baai gelcgcn, op een enkele 
gunstige uitzondering na, zijn ndatief arm en 
ongeschikt voor land- bouwdocloinclen. Vroeger<3 
proefnemingen in den vorm van 
landbouwconccssies, zooals Sesoempoe, Wailawi, 
Barak, IJidadari, Bangoen, Soengei Mingkoor, 
Marindan cn Lampasoeng, zijn alle Oj)eei)totale 
minlukking uitgcloopen. Uit land- bouwkundig 
oogpunt schijnt (lit geheele gebied van weinig belang
； van de zijde van den land- bo uw 
voorlichtingsdienst bestaat geen interesse voor dit 
gebied. Eruptieve ertsen en gesteenten worden in 
deze streek niet aangetroffen. Het schrijven van een 
schets over de baai van Balikpapan cn de plaats 
Balikpapan komt eigenlijk neer op een beschrijving 
van het belangrykste gedeelte van de onderafdeeling 
Balikpapan. Het belang van deze onderafdeeling 
iminors is gc- concentreerd in de baai met omgeving 
en do plaats Balikpapan met zijn uitgestrekte centra 

van bowoning en het boorterrein Sambodja met 
omliggende kampoengs. Deze geheele samenle- ving 
wordt gedomineerd door het machtige, uitgestrekte 
bedrijf van de Bataafsche Petroleum Maatschappij, 
welker vestiging op dit eenzaam gelegen punt van 
Borneo naast den olierijkdom van den bodem alleen 
te dan ken is aan de gunstige ligging en de prachtige 
natuurlijke zee- haven, die de baai van Balikpapan 
vormt. 

Te beginnen met den zuid-oost-kant van de baai, 
aan de kust en aan de rivieren (stroomop- waarts), 
wederom langs de kust tot de plaats Balikpapan vindt 
men een geheelen krans van kampoengs, waarvan 
een gedeelte onderling verbonden is door voetpaden, 
het grootste deel slechts te bereiken is van de kust of 
van een der vele rivierarmen met haar tallooze 
zijarmen, die een uitgebreid doolhof van 
waterverbindingen vormen. Elke kampoeng is dan 
ook voorzien van een menigte prauwen en kano's, 
voortbe- wogen door pagaaien en zeilen. 

Rondom de baai wordt veel hout gekapt en lig- 
gen vele belangrijke houtaankapperceelen, van- waar 
export plaats heeft van eenige goede hout- soorten 
(ijzerhout, bangkirai, meranti en ka-) poer). Verder 
treft men aan de baai eenige bevoJkings- steenkool- 
en houtskoolwinningen aan en wordt op sommige 
plekken ten behoeve van wegen- en woningbouw 
karangsteen, zand en kalksteen gewonnen. Het 
belang van deze onderafdeeling zal zeer toenemen, 
als de groote wegverbinding Moeara Ocja-
Balikpapan-Sama- rinda, met den aanleg waarvan in 
1938 een aan- vang is gemaakt, en waarvan de duur 
der werkzaainheden op tenminste tien achtereenvol- 
gende jaren wordt geraamd, zal zijn gereed ge- 
komen. Een groot achterland van de baai zal dan voor 
export, voornamelijk van goede houtsoor- ten, 
worden opengelegd, van welk achterland Balikpapan 
ongetwijfeld de uitvoerhaven zal worden. 

De bevolking van de kampoengs is van zeer 
gemengden aard. De oudste bevolkingsgroep 
(autochtone bevolking is er thans niet meer) is de z.g. 
„Orang Balikpapan", welke thans nog maar weinig 
zielen telt. In den loop der tyden vestigden zich 
langzamerhand in de kampoengs Badjau's, die ook hi 
er thans nog hun visschersbestaan leiden, 
Boegineezen, Makassaren, Boetonneezen, 
Bandjereezen, Pasircczen, Javanen, Soendanee- zen, 
hicr en daar een enkele Chinees en Britsch- Indicr. Te 
Balikpapan (zio aldaar) is do vermen- ging van de 
bevolkingsgroepen nog veel grooter, hetgeen vooral 
werd bevorderd door de groote import van 
werkkrachten door de Bataafsche Petroleum 
Maatschappij. Vele lieden, elders on- der minder 
goede economische omstandigheden levende, 
aangelokt door de toenmalige hooge loonen, en 
lieden, ontslagcn door de maatschappij, kwamen zich 
eerst vestigon in de plaats Balikpapan, daarna veelal 
in do omliggende kampoengs of in de kampoengs aan 
do overzyde van de baai, waar zij een nerinkje 
opzetten of zich gingen toeJcggen op landbou w of 
vischvangst. Do onderlingc verhouding tusschen dit 
mengelmoea van inhccmschc volkercn is zeer good; 
twisten en onderlinge veeten komon zoo good als niet 
voor, terwijl toch vermenging weinig plaats vindt, 
integendeel iedere groep zich mot zyn eigen 
adntinstellingen zooveel mogelyk tracht te 
handhaven. Do naain Balikpapan zou volgona de 
legende zijn ontstaan te danken hebbon aan 
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een gebeurtenis, die plaats zou hebben gehad in 
1739 onder de regeering van sultan Mohamad Idris 
van Koetei. De verschillende nederzettin- gen, aan 
de baai gelegen, ontvingen toen van genoemden 
sultan opdracht tot bijdrage in na- tura in don 
voorgenomen bouw van een nieuw paleis te Koetei 
Lama, welke bijdrage in totaal neerkwam op de 
levering van 1000 plankcn. Toen deze planken 
gereed gekomen waren, wcrden zij tot vlotten 
samengebonden en langs de kust naar Koetei Lama 
geboomd. Bij aankomst aldaar bleken er 10 planken 
te ontbreken. Later spoelde een dezer vermiste 
planken aan bij het tcgen- woordige Djeneboera. 
Men noemdc die plek daarom Balikpapan. Deze 
naam werd later ten onrechte gegeven aan de 
tegenwoordige onder- afdeelingshoofdplaats. 
Sindsdien wordt het ei- genlijke Balikpapan 
(Djeneboera) Balikpapan Lama genoemd. 

BALIKPAPAN (Aanv. DI. I). Hoofdplaats van 
de gelijknamige onderafdeeling, gelegen aan de 
gelijknamige baai, afdeeling Sainarinda, residentie 
Zuider- en 0osterafdeeling van Borneo in het gebied 
van het landschap Koetei. De on- 
derafdeelingshoofdplaats met omliggende kam- 
poengs (inclusief de krans van kampoengs om de 
baai), tezamen met het boorterrein Sambodja, vormt 
de geheele onderafdeeling, die vrijwel al- leen aan 
de kusten bewoond is, en waarvan het binnenland 
zeer onbelangrijk is. 

De weg Balikpapan-Sambodja ter lengte van 50 
km is aangelegd en wordt onderhouden door de 
Bataafsche Petroleum Maatschappij ； deze niet 
voor het openbaar verkeer opengestelde weg met 
aan weerszijden een strook gronds, ter breed- te van 
50 m, behoort tot B.P.M.-erfpachtster- rein. De olie- 
en gaspijpleidingen van Sambodja en de overige 
oliewinningsterreincn loopen langs dezen weg. De 
wegen in de kota Balikpapan zijn, voor zoover zij 
gelegen zijn in het erfpachts- terrein van de
 door deze maatschappij 
aangelegd en worden door haar onderhouden. 
Slechts een klein gedeelte van het wegennet in en 
om Balikpapan behoort aan het landschap en wordt 
van landschapswege onderhouden. 

Samengegroeid met de kota zijn de kampoengs 
Baroe Ilir en Oeloe, Klandasan Ilir en Oeloe, 
Pantjoer, Karang Anjar en Straat Baroe, alle langs 
autowegen bereikbaar via de kota. De be- woners 
van deze kampoengs zijn grootendeels 
loontrekkenden (koelies of huisbedienden). Waar 
Jandbouw wordt beoefend, dientdeze in hoofdzaak 
voor eigen levensonderhoud. 

Het kJiraaat van Balikpapan is dat van een 
kustplaats. Overdag is het er tamelijk warm, doch 
bijna elken dag waait er een frissche zee- wind. De 
nachten zijn over het algemeen koel. Van April tot 
October staat de zoogenaamde se- latan, een sterke 
zuidenwind, door. Dit is de periode van 
verkoudheden en influenzagevalJen. 

De inheemsche bevolking is een mengbevol- 
king en is over het algemeen hier nog meer 
vermengd dan de normale kustbevolking elders op 
Borneo. Zij bestaat uit Boegineezen, Makas- saren, 
Bandjereezen, Boetonneezen, Pasireezen, 
Koeteineezen, Javanen, Madoereezen, Soenda- 
neezen; daarnaast Europeanen van diverse na- 
tionaliteit, Japanners, Chineezen, Voor-Indiers en 
Arabieren, De volkstelling van 1930 gaf de volgen 
de sterkte aan： 1304 Europeanen, 5163 Chineezen, 
1187 andere Vreemde Oosterlingen, 

39065 Inlanders. Sindsdien is het bevolkingscijfer 
aanzienlijk gedaald door de zeer belangrijkc in- 
kriniping, zoowel van het Europeesche als het 
Aziatische personeel van de Bataafsche Petroleum 
Maatschappij. Ultimo 1936 waren de be- 
volkingscijfers: 800 Europeanen, 2500 Chineezen, 
150 andere Vreemde Oostcriingen, 44 Japanners en 
28600 Inlanders. 

De godsdienst is overheerschend Islamiticsch. 
Slechts het Pasirsche gedeelte der bevolking, de 
Badjau's en de zeer kleine groep dcr z.g. „Orang 
Balikpapan" zijn animisten. Te Rapak Kampoeng 
Baroe en Klandasan zijn moskee's. Onder het 
Manadoneesche gedeelte der bevolking, die hier als 
kranie (schrijver) bij de B.P.M. en als militair in vrij 
belangrijke mate vert egen- woordigd is, is de 
Christelijke godsdienst overheerschend. Zij hebben 
hier een kerkeraad en een godsdienstleeraar. Zij 
houden kerk in de z.g. ,,aula'', een door de B.P.M. 
beschikbaar gesteld gebouw ten behoeve van de 
westersche, door de Regeering erkende 
godsdicnsten. W at betreft de geestelijke zorg voor 
de Europeesche Pro- testanten, hierin wordt voorzien 
door een domi- nee, met standplaats Bandjcrmasin, 
die periodiek de geineente alhier bezoekt. De 
Roomsch-Katho- lieken nemen langzaam, maar 
zeker in aantal toe. Een kerkgebouw met pastoric 
staat te Klandasan Ilir, en een hulpkerkje, 
ondergebracht in een B.P. M.-schuur, te Pandansari. 
Twee pas- toors en een breeder zijn te Balikpapan 
geplaatst. 

Doordat het B.P.M.-bedrijf gevestigd is aan de 
sixialle strook tusschen do kust en de heu- velrijen, 
die Balikpapan dicht omgeven, en het noodig werd 
geoordeeld dat het Europeesche technische 
personecl vlak bij de diverse fabricks- complexen 
woont, ontstonden tamelijk ver uit- een liggende 
woon wijken, n.l. Kampoeng Baroe, Pantjoer, 
Technische hcuvcl en Dubbs. Met overige 
Europeesche pcrsoncel woont vrij wel geheel bijeen 
in de mooic, in het Jieuvelgcbied terrasvormig 
aangelegde woonwijk Klandasai). Hier staan tevens 
de z.g. ,,auJa'', het godsdienstig centrum, de B.P.M.-
paHanggrahan met zoer goede accomodatie, en het 
keurige, nioderne societeitsgebouw met groot 
tennisbanencomplcx, bioscoopgebouw tevens 
feestzaal on kcgelbaan, het middelpunt van de 
sociale sarnenleving te Balikpapan. De 
sportvereeniging biedt tegen zeer matig tarief 
gelegenheid tot beoefening van tennis, zeilen, 
voetbal, schermen, Hchieten, etc. In het bioscoop- en 
societeitsgebouw geeft men goedo films, concerten, 
tooneeluitvoeringen, etc. Niet tot het -personeel 
behoorende per- sonen worden tegen een zeer rnatig 
tarief in de gelegenheid gesteld van <leze 
ontspanningen mede te profitccren. In dezelfde wijk 
staat de z.g. „Tnkoop Centrale'*, een cooj)eratieve 
veree- niging van de B.P.M.-employe's, die in mime 
mate voorziet in consumptievc behoeften van den 
meest uiteenloopenden aard. Het scheppen van deze 
vereeniging, die tevens omvat de z.g. 
ondernemingswinkels voor het Aziatisch personeel, 
geschiedde teneinde het volledige personeel, zonder 
dat van eenigen koopdwang sprake is, in staat te 
stellen zich van al het noo- dige voor 
levensonderhoud te voorzien tegen redelijken prijs 
en onafhankclijk te zijn van prijs- opdrijving van de 
Chineescho kamp (z.g. „eco- nomisch eil&nd"). 
Verder dient nog te worden genoemd ..Hollandia1,, 
een groote electrische 
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brood- en banketbakkerij. Deze zaak, tevens 
restauratie voor allerlei delicatessen, wordt ge- 
exploiteerd door de firma Van Swaay, die onder den 
naam E.M.B.P. „Electrische Maatschappij 
Balikpapan,> den stroom, opgewekt door de B.P. M., 
van de maatschappij overneemt en distribu- eert 
onder de niet-B.P.M.-ers. 

Militairen, zoowel minderen als de meeste 
officiercn, zijn ondergebracht in B. P. M. - woningen 
en B.P.M.-schuren als voorloopige maatregel. De 
ambtenaren wonen in Gouvernements- of 
landschapswoningen, de particulieren in parti- 
culiere woningen. 

Buiten hot bcdrijf der Bataafsche Petroleum 
Maatschappij, wordt handel in geringe mate 
gedreven in de Chineesche kamp, die een geduch- 
ten concurrent vindt in de Inkoop Centrale met haar 
ondcrnemingswinkels. De kleinhandel con- 
centreert zich op de landschapspasar te Klan- dasan 
(de pasar te Kampoeng Baroe is zeer on- 
beteekenend). Op het B.P.M.-erfpachtstcrrein liggen 
pasars to Balikpapan, Pandasari, Ka- ranganjer en 
Pasarbatoe, die belangrijk zijn. De handel, die nog 
van eenige beteekcnis is, is in handen van 
Chineczen, Bombaycrs cn een enke- len Japanner. 

In verband met de drukke scheepvaart is er te 
Balikpapan een haven- cn loodsdienst ingest eld met 
een havenmeester, twee Europccsche loodsen en 
verder vrij uitgebreid personeel. Van de 8 steigers 
behooren er 7 aan de we Ike 
laatstgenoemde steigers ligging biedcn aan groo- te 
zeeschcpen, en vvaarvan er 3 voorzien zijn van 
olieleidingen, z.g. “oliesteigers", waar brandstof kan 
worden ingenomen. De andere steiger, de z.g. 
,,doua,ncstcigcr'' is van minder belang, aan- gezicn 
hi er geon zeeKchcpen kunnen meren. Alle goedercn 
worden dan ook aan de B.P.M.-steigers gcJost cn per 
B.P.M.-trein (smalspoor) naar de douaneloods ter 
inklaring gezonden. Uitbrei- dingHplannen v«)or de 
douaneloods en -stciger zijn in b(Jjandeling. Het 
aantal binnengekomen schcpcn en de tonnenmaat 
claarvan bedroeg over 
1934 aan vaartuigen, op zeebrief varcud, 826 met 
een totaal toninhoud van 7039113 m3, aan 
vaartuigen, op jaarpas varend, 1082 met een ton- 
inhoud van J12955 m3. JJezc cijfers bedroegen over 
1935 aan vaartuigen, op zeebrief varend, 716 met 
een touinhoiHl van 64()0521 in3 en aan vaar- tuigen, 
op jaarpaa varend, I I 72 mot een toninhoud van 
1249-12 m3, over 1936 t/in September luatato 
categoric aan toninhoud 5012891 in3. In deze jaren 
werd de haven van Balikpapan aangedaan door de 
volgendo oorlogsschepen cn Gouverne- 
montsvaartuigen: in 1934 Nedcrlandsche oor-
logsschepen 33 cn Gouvcrnementsschepen 39, in 
1935 Nedcrlandsche oorlogsschepen 17 en Gou- 
vcrnejnoiitsschepen 52, in 1936 Nederlandsclie 
oorlogsschepen 17 (tot ultimo September). Ln 
1935 kwam bezoek van 1 oorlogsschip van Brit- 
Bche nationalitcit, in 1936 een oorlogsschip van 
Jaj)anscl)e nationnliteit. De haven van Balikpapan 
wordt aangcdaan door handclsstoomers van de 
volgendo maatschappijcn: de K.P.M., de B.P.M., 
Java-China-Japan-lijn, Stooinvaart My. Nederland, 
Rotterdamsche Lloyd, Stoom- vaart Mij. Oceaan, 
Ocean Steamship Company, H a in bu rg-A merika 
-1 ij n, Silverline Ltd. on A.P. Klavcmess Lino. 
Bovendien komon veolvuldig gecharterde schepen 
van Noorache, Engolsche, Zweedsche, Duitsche en 
Japansche nationali- 

tcit de haven aandoen. Van bijna al deze stoom- 
vaartlijnen is de B.P.M. agente. De prauwvaart van 
Celebes naar Balikpapan is vrij belangryk vanwege 
de rijstimport. Van Bali en Madoera wordt slachtvee 
per prauw ingevoerd. Het groot- ste deel der 
motorrijtuigen behoort aan de B.P.M. of aan haar 
personeel. Er is een 40-tal taxi's, die de verbinding 
onderhouden tusschen de on- derling ver uiteen 
liggende woonwijken. Door de maatschappij 
worclen bussen ter beschikking gesteld voor 
transport van haar employe's van de woonwijken 
naar fabrieken en kantoren, zoomede voor de 
schoolkinderen. Van zeer groot belang is de in begin 
1936 tot stand geko- men 3-wekelijksche 
K.N.I.L.M.-vliegverbinding van Balikpapan, t.w. 
Zaterdags route Batavia- Sperabaja-Bandjermasin-
Balikpapan-Tarakan en Maandags omgekeerd en 
Woensdags Soerabaja- Bandjermasin-Balikpapan-
Bandjermasin-Soera- baja. Het vliegveld Manggar, 
gebouwd en onderhouden door de B.P.M., is op een 
afstand van ruim 25 km buiten Balikpapan aan de 
wegver- binding naar Sambodja gelegen. De 
maatschap- py is agente van de K.N.I.L.M. en heeft 
een auto- busdienst vice-versa van Balikpapan naar 
Mang- gar loopen. 

De Bataafsche Petroleum Maatschappij heeft in 
deze onderafdceling twee concessies, Mathilde en 
Nonnic. Eerstgenoemde omvat Balikpapan en naaste 
omgeving en een deel der baai. De con- cessie 
Mathilde, waar de machtige fabriekscom- plexen van 
de maatschappij zijn gevestigd, levert zeer weinig 
olie. Het bedrijf te Balikpapan is raffinaderijbedrijf. 
Men vindt er de petroleum-, zuurstof-, zwavelzuur-, 
parafine-, drum-, blik-, smeerolie- en salpcterzuur-
fabrieken, de z.g. kraakinstallatie, de machtige 
electrische centrale, die gehcel Balikpapan van 
electriciteit voorziet, etc. Door de contrale ligging 
van deze plaats kunnen olien ook van andere 
oliewinningsterrei- nen uit Nederlandsch-Indie hier 
geraffineerd worden, hetgeon dan ook geschiedt. 

Over het algeincen is de gezondheidstoestand 
gunstig .Onder de inhecmsche bevolking zijn 
huidziekten in vele varianten en amoebe-dysen- terie 
do meest voorkomende ziekten. Verder komt ook 
veel, speciaal onder de Europeesclie bevolking, voor 
de z.g. Balikpapankoorts, een ziekte, die het midden 
houdt tusschen vijfdaag- sche koorts cn influenza, 
voornamelijk optredend tengevoJge van 
klimaatsverandering bij nieuw- aangekoinonon. De 
belangen van den D.V.G. worden hior behartigd door 
een Gouvernements Indisch arts, die aan het hoofd 
staat van het landschapshospitaal, bestaande uit een 
hoofd- gebouw en twee grooto zalen voor mannen en 
vrouwen, een blokinrichting voor krankzinnigen, een 
besmettclijkeziektcn-afdeeling, eon pixviljoen voor 
beter-gesitucerdon met volledige bezotting 
verplegcnd personeel. De Militaire Geneeskundi- ge 
Pionst staat ondor leiding van een officier van 
gezondhoid met don rang van kapitein, dio bcschikt 
over eon klein ziekenzaaltje, uitslui- tond bestomd 
voor inilitairen. De Bataafsche Petroleum 
Maatschappij heeft eon groot zioken- buis, onder 
leiding van een Europeeschon arts tovens chirurg, 
dio bcschikt over een Indisch arts en een 
gediplomcord Europeesche verpleeg- ster, eon 
apothokoren een verploger, bonovens vol- ledig 
lager verplegcnd personeel. Te Balikpapan is voorts 
bescheiden een Europeosch tandtechni- 
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ker, werkende onder toezicht van den arts, die 
tandheelkundige hulp verleenen kan. Te Balikpapan 
is sinds 1934 gevestigd een plaat- selijke afdeeling 
van het Nederlandsche Roode Kruis, dat reeds 
eenige successen boekte met haar arbeid. lets later 
werd de plaatselijke afdeeling van de 
luchtbescherming in het leven geroepen, die thans 
georganiseerd is. Om de reeds vermelde redenen is 
de verdediging van de onderafdeelingshoofdplaats 
van groot defensief belang； vandaar een militaire 
bezet- ting. Deze militaire bezetting staat onder het 
commando van een luitenant-kolonel. Een mij- 
nenlegger wordt afwisselend gestationneerd te 
Balikpapan en in de kleinere oliehaven Tarakan. 

Aanwezig zijn de ondervolgende scholen, t.w. 1 
openbare Europeesche lagere school met 3 leer- 
krachten, 1 openbare Hollandsch-Inlandsche school 
met volledige leerkrachten, 1 openbare 
vervolgschool, 5 openbare volksscholen, 1 par- 
ticuliere volksvervolgschool van de door 
haar zelve bekostigd, 1 particuliere Chineesche 
school van de Tionghoa Hwee Kwan, die een 
kwijnend bestaanleidt, 1 particuliere Hollandsch- 
Inlandsche school, 1 Pergoeroean Ra'jat school van 
de “Parindra" te Klandasan, 1 Mohammady- 
ahschool te Klandasan. In 1937 werd opge- richt een 
Roomsch-Katholieke school onder leiding van de 
pastoors te Balikpapan. Te Sam- bodja is een 
Europeesche lagere school, een B.P. M.- en een 
volksvervolgschool. Over het alge- meen voorziet de 
onderwijsvoorziening ter- nauwernood in de 
behoefte. 

Naast het controleurskantoor zijn te Balikpa- 
pan gevestigd een druk post- en telegraafkantoor, 
een havenkantoor en een douanekantoor. Daar- naast 
heeft de Bataafsche Petroleum Maatschap- pij een 
geheele reeks van kantoren en een hoofd- kantoor, 
dat centraal in het emplacement is gelegen. Als 
handelskantoren dienen voorts nog te worden 
genoemd de kantoren van de Ko- ninklijke 
Paketvaart Maatschappij en de Borsu- my. 

BOVEN-MAHAKAM (Aanv. DI. I). Onder- 
afdeeling van de afdeeling Samarinda der resi- 
dentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo onder 
een Europeesch bestuursambtenaar met standplaats 
Long Iram. De onderafdeeling be- staat uit 6dn 
district n.L Boven-Mahakam, hetwelk weer 
onderverdeeld is in de onderdis- tricten Oost- en 
West-Boven-Mahakam. Aan het hoofd van het 
district, inclusief het onder- district Oost-Boven-
Mahakam, staat eendistricts- hoofd (kiai), eveneens 
met standplaats Long Irani en aan het hoofd van het 
onderdistrict West-Boven-Mahakam een assistent-
kiai met standplaats Long Pahangei. De grens 
tusschen de beide onderdistricten wordt gevormd 
door de groote kihamreeksen (kiham = stroomver- 
snelling) in het midden-Mahakam-gebied. De heele 
onderafdeeling tell in totaal 55 kampoengs. 

De onderafdeeling Boven-Mahakam is gelegen 
tusschen 0°20' Z.B. en J°20' N.B. en 113°30' tot 
115°40, O.L. De oppervlakte wordt geraamd op 350 
vierkante mijlen, zijnde het 1/21 deel der residentie 
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, 
overeenkomende met ongeveer 0,6 van Nederland. 
De voornaamste rivier is de Maha- kam, waaraan 
deze onderafdeeling haar naam ontleent. Zij 
ontspringt op den Batoe Tiban. Men kan veilig 
aannemen dat ±75% van den 

bodem met bosschen van de nicest samengestel- de 
boomflora is bedekt. Bekende houtsoorten, welke uit 
dit gebied worden uitgevoerd, zijn lenipong, kapoer- 
en ijzerhout. Verder leveren de bosschen getah 
hangkang, damar en rotan. 

De bevolking bestaat uit 土 10000 heidenen, ± 
2000 Islamieten en 士 1000 Katholieken, te- zamen 
土 13000 zielnn, waarvan 土 5500 in Oost-Boven-
Mahakam en 土 7500 in West- Boven-Mahakam. 
Het overgroote deel der bevolking behoort tot de 
Bahau Dajaks (土 11000). De rest zijn Maleiers, 
Chineezen (土 150), andere Vreemde Oosterlingen (
士 35) en Europeanen (19). Op 12 na zijn alle kam- 
poengs aan de Mahakamrivier gelegen. 

De middelen van bestaan van de bevolking zijn 
hoofdzakelyk boschproductenwinnmg, verder 
verzamclen van grint en zand, ladang- bouw 
(rijstbouw op droge velden) en de jacht (voor 
varkensvet). 

Het vervoer geschiedt langs de rivieren hoofd- 
zakelijk per prauw. De lengte van de voetpaden 
bedraagt in totaal 土 20 km, 

LONG-IRAM (Aanv. DL H). Standplaats, 
behalve van het Europeesch en Inlandsch B.B., ook 
van een Gouvernements Indisch arts. Het aantal 
inwoners bedraagt ± 1200. Er is een negriziekenhuis 
en een radio-ont vangstation. Op deze plaats, een 
belangrijk punt van den han- del in boschproducten, 
afkomstig uit de beven- streken, zijn vele 
Chineesche en Maleische han- delaren gevestigd. 
Vast garnizoen ligt bier niet, wel wordt doorloopend 
6en brigade militairen uit Samarinda of Poeroek 
Tjahoe voor 2 A 3 maanden te Long-Iram 
gedetacheerd. 

TERING. Bahaukampoeng in de ond<;raf<l. 
Boven-Mahakam (res. Z. en O. afd. van Borneo), 土 
8/t uur varens benedenstrooms van Long- Iram 
gelegen. Aantal inwoners 土 500. Hoofd- zetel van 
de R.K. missieordc „De Cnngregatio van de Heilige 
Familie te Grave'*. De niissie werkt in deze 
onderafdeeling in totaal met 9 pastoors, 4 zusters en 
4 brooders. IJet kcurig aangelegde inissieem 
placement bcHtuat uit: kerk, pastorie, zusterhuis, 
klein ziekenhuis, door het Gouvernement 
gesubsidieerde niissicvolks- en vervolgscholen 
annex jongens- cn jneisjes- internaten, alsmede een 
leergang voor volks- onderwijzers. s 

LAHAM. BalVauka mpoeng in de oiulerafd. 
Boven-Mahakam (res. Z. en. O. afd. van Borneo), 
66n dag varens stroomopwaarts van Long-Tram 
gelegen. Aantal inwoners ± 120. Zetel van een 
pastoor en breeder. Het emplacement bestaat uit een 
kerk, pastor:e en 66n door het Gouver- nement 
gesubsidieerde volksKchool anncx jon- gen«- en 
meisjesinterna ten// 

MAMEHAK. Bahaukampoeng in de onderafd.. 
Boven-Mahakam (res. Z. en O. afd. van IJornoo), 2 
dagen varens stroomopwaarts van Long-Iram 
gelegen. Aantal inwoners 土 000. Zetel van een 
pastoor en broeder. Verder is er een ongesubsi- 
dieerde missievolksschooL， 

LONG-PAHANGEI. Bahau- en Maleische kam- 
poeng in de onderafd. Boven-Mahakam (res. Z. en 
O. afd. van Borneo). Aantal in woners 土 800. 
Standplaats van den assistent-kiai van West- Boven-
Mahakam. Zetel van 2 pastoors met gesubsidieerde 
missievoJksschooI annex jongens- internaat. Verder 
is aanwezig een negriziekenhuis onder leiding van 
een mantri-verpleger, e.e. 
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a. onder controle van den Gouvernements In- disch 
arts te Long-Iram. Op deze plaats zijn Chineesche en 
Maleische opkoopers gevestigd, die voor handelaren 
te Long-Iram boschproduc- ten opkoopen uit de 
bovenstreken. 

LONG-PAKA. Kajankampoeng in de onderafd. 
Boven-Mahakam (res. Z. en. 0. afd. van Borneo), 2 
dagen varens van Long-Pahangei gelegen. Aan- tal 
inwoners 土 900. Op deze plaats is een ge- 
subsidieerde missievolksschool. 

S f ? U-jBATOE OERAH. Pnihingskampoeng in de 
onderafd. Boven-Mahakam (res. Z. en 0. afd. van Borneo), 
4 dagen varens van Long-Pahangei gelegen. Aantal 
inwoners 土 200. Gelegen in het centrum van het, 
Pnihingcomplex, zetel van een pastoor met gesubsidieercle 
missievolksschool f annex jongensinternaat. 
,. SPAARBANKEN, SPAARKASSEN (Aanv. DI. IV). Van 

de einde 1937 in Nederlandsch-Indie werkzame 
spaarbanken dienen als de voornaam- ste te worden 
genoemd: 

De Postspa arbank i n Neder- I a n d s c h - Indie, 
zijnde de door het Gou- verncment van 
Nederlandsch-Indie in 1898, in navolging van 
Nederland, in Indie in hetleven geroepen instelling, 
met het doel het sparen aan te moedigen en de 
gelegenheid te bieden, orn spaargclden in bewaring 
te geven, 

en de navoJgende particuliere spaarbanken: 
De A 1 g c m e e n e S p a a r - e n d e posit o b a 

n k, opgericht te Batavia in het jaar 1895; 
De Bataviasche Spaarban k, opgericht te Batavia 

in het jaar 1857; 
De 8 p a a r ))a n k t e Bandoeng, opgericht te 

Bandoeng in het jaar 1903; 
De S p a a r b a n k t c 8 e m a r a n g, opgericht te 

Scmarang in het jaar .1853; 
De G e m e c n t e Spaarban k, voorheen S p a a r 

b a n k van d e M ij. tot N u t- van het A I g c m e e 
n, opgericht tc Soera- baja in het jaar 1859； 

De P u cl a n g s c h c S p a a r b a n k, opgericht 
te Pudang in het jaar 1879; 

De 8 p u a r b a n k v a n Makassar, opgericht te 
Makassar in het jaar 1875; 

De 8 p u a r I)a n k M i n a Ji a s s a, opgericht te 
Manudo in het jaar 1896. 

Naar uit het bovenstaande blijkt, is hetaantal 
particuliere spaarbanken reeds sedert zeer ge- 
ruimen tijd niet meer toegenomen. Het arbeids- veld 
van de particuliere spaarbanken is in de laatste jaren 
niet onbelangrijk ingekrompen, deels door de 
tijdsomstandigheden, welke vele inleggers 
noodzaakten op vroegcr gemaakte be- sparingen 
terug te vallen, daarnaast echter ook door een 
toenemende activiteit van de Post- spaarbank in 
Nederlandsch-Indie, welke gelei- delijk een grooter 
deel van de daar te lande aangehouden spaargelden 
en speciaal van de nieuwe besparingen tot zich heeft 
weten te trek- ken. In 1930 maakte het gezamenlijke 
spaar- tegoed bij de Postspaarbank 53 % uit van het 
totale tegoed bij de Postspaarbank en de particuliere 
spaarbanken tezamen； in 1936 was het aandeel van 
de Postspaarbank reeds tot ongeveer 71 % gestegen. 

Het aantal spaarders nam van 1930 tot 1936 bij de 
Postspaarbank toe van 362.973 tot 466.568, bij de 
particuliere spaarbanken daarentegen af van 
ongeveer 21.200 tot 17.897. Het gezamenlijke 
tegoed by de voornaamste particuliere spaarbanken 
nam in dezelfde jaren af van / 22.3 millioen tot / 15.5 
millioen, of met ongeveer 31 %, terwijl dat van de 
Postspaarbank toe- nam van / 24.3 millioen tot / 36.8 
millioen, of met ongeveer 51 %, 

Terwijl bij de particuliere spaarbanken de 
inleggers voor het overgroote deel zijn blijven 
behooren tot de Europeesche bevolkingsgroep en het 
aantal spaarrekeningen van Inlanders en Chineezen 
en andere Vreemde Oosterlingen, speciaal op Java, 
zeer gering is gebleven, zijn bij de Postspaarbank de 
spaarrekeningen van Inlanders verve in de 
meerclerheid. Per ultimo 1936 stonden van de 
466.568 door de Postspaarbank uitgegeven boekjes 
er 308.295 op naam van Inlanders, 43.222 op naam 
van Chineezen en andere Vreemde Oosterlingen en 
115.051 op naam van Europeanen. 

De ontwikkeling van de Indische spaargelden 
gedurende de laatste jaren blijkt uit het hier- onder 
volgende staatje： 

De particuliere spaarbanken piegen de haar 
tocvertrouwde golden voornamelijk te beleggen 

  (inlagcn in dnizondon guldens)     

Jaar Post- 
spaarb. 

Air 
Spaar- & 

Dep. 
Bank 

B'via- 
sche 

Sj)aarb. 

8 paar b. 
tc Ban-
doeng 

bpaarb, te 
So- 

marang 

Gein. 
Spaarb. 
S'baja 

Paclang- 
scho 
Spaarb. 

Spaarb. 
van Ma- 
kasser 

Spaarb. 
Mina- li 
assa 

1930 ... 
1931 ... 
1932 ... 
1933 ... 
1934 ... 
1035 ... 
1036 ... 

in effecten e 
schen deze 
zich de laat 
gunsto van 
1931 nog 32. 
was belegd, 

24.310 
27.290 
29.605 
31.839 
34.790 
35.714 
36.826 

n hypoth 
beide be 
ste jaren 
de effect 
8 % van s 
dit pert 

7«7 
478 
366 
304 
275 
216 
234 

,ken. De 
eggingsca 
geleidelij 
snportefei 
de inlagei 
entage si 

1.400 
1.362 
1.152 
1.143 
1.098 
1.114 
1.065 

verhoudii 
tegorieen 
< 
gowyzig 
ille. Ter\ 
in hypot 
idsdien g 

2.094 
1.924 
1.638 
1.589 
1.660 
1.441 
1.277 

g tus- 
heeft 
d ten vyl 
in hoken 
eleide- 

5.929 
5.469 
4.900 
4.888 
4.970 
4.706 
4.248 

lijk terug 
wikkelin
g 
;emerkt. 
ringen is 

6.65 mi 
Het pe 

8.156 
7.534 
8.169 
7.560 
7.371 
6.001 

5.797 

^eloopon 
welko a 
is 
Het tota 
in deze 
lioen tot 

rceelenbe
zi 

2.369 
2.549 
2.360 
2.224 
2.1G6 
1.961 
1.711 

ot 26.6 gu 
nstig cl 
al aan h 
periode 
/ 4.06 mi 
van de 

805 
754 
452 
533 
634 
611 
630 

in 1936, 
：cnt te 
wo 
ypothecai 
;eruggelo
c lioen. 
particulie 

een ont- 
rden aan- 
co vordo- 

pen van 
re spaar- 



1866 SPAARBANKEN, SPAARKASSEN—DACTYLOSCOPIE. 

banken is de laatste jaren eenigermate toegenomen, 
doordat ten gevolge van de ongunstige 
tijdsomstandigheden vele hypothecaire vorde- 
ringen gedwongen moesten worden afgewikkeld en 
daarbij dan veelal tot eigen inkoop van de verbonden 
perceelen moest worden overgegaan. Per ultimo 
1936 bedroeg dit perceelenbezit voor de 
gezamenlijke particuliere spaarbanken / 4.29 
millioen tegen f 3.99 millioen in 1930, van welke 
bedragen resp. 3.63 millioen en / 3.42 millioen voor 
rekening komcn van de Gemeente Spaar- bank 
Soerabaja. 

De liquiditeit der particuliere spaarbanken heeft 
zich de laatste jaren gunstig ontwikkeld; mede door 
de reeds gememoreerde terugbrenging van de 
beleggingen in hypotheken is het liqui- 
diteitspercentage — waaronder dient te worden 
verstaan de verhouding tusschen „het totaal der 
kasmiddelen, giro's, deposito's, effecten en nog te 
ontvangen rente" eenerzijds en „de direct 
opeischbare verplichtingen, zijnde inlagen, debet- 
saldi bij de Javasche Bank enz." anderzijds — 
opgeloopen van 49.95 % in 1932 tot 71.67 % in 
1936. 

De particuliere spaarbanken hebben de laatste 
jaren haar renle-uiikeeringen aan inleggers be- 
langrijk moeten verlagen, naarmate door het 
terugloopen van do kapitaalrente ook het rende- 
ment van haar effecten- en hypothekenporte- feuilles 
ongunstiger werd. Tegen 4 % a 5 % in 1930 bedroeg 
de uitgekeerde rente in 1936 nog slechts 3 % a 3l/a %, 
terwijl het gemiddelde in 1937 nog weder eenigszins 
lager is konien te liggen. 

De voornaamste in Indie einde 1936 werkzame 
spaarkassen waren de N. V. D e E e r s t e 
Nederlandsch-Indische S p a a r- k a s, opgericht te 
Bandoeng in het jaar 1915 en de N. V. Nieuwe 
Nederlandsch- Indische Spaarban k, gevestigd te 
Lawang, opgericht in het jaar 1928. Eerstge- noemde 
instelling had per ultimo 1936 26.807 spaarbrieven 
uitstaan met een saldo-tegoed van / 5.602.000. De 
beleggingen van deze instelling bestonden per 
ultimo 1936 voor 63.9 % uit hypotheken, voor 
10.5 % uit effecten en voor het overige uit kasgelden, 
deposito's, enz.. 

■ DACTYLOSCOPIE (samengesteld uit dactylos 
of dactylus = vingers, Grieksch en skopein = 
bekijken, Grieksch); het beschouwen van vinger- 
afdrukken derhalve. De dactyloscopic is dus de 
wetenscJiap, welke zich bezig houdt met het vast- 
stellen van de identiteit van menschen door middel 
van vingerafdrukken en wat daarme- de verband 
houdt. 

Historisch overzicht. In tegenstelling met de 
meening van velen is de vingerafdruk a Is middel tot 
identificatie geen product van den modernen tijd. 
Reeds in oeroude tijden vond vastlegging van 
identiteit door middel van den vingerafdruk plants. 
Men heeft in Babylonie vingerafdrukken op zegels 
gevonden, welke da- teeren van 2200 j. v. Chr. In het 
bijzonder in China en Japan speelt het zegelen en 
stempelen een zeer belangrijke rol, waarom het dan 
ook geen verwondering behoeft te baren, dat in deze 
landen de vingerafdruk al spoedig op den voor- 
grond trad. Ongeveer 650 j. n. Chr. (Tang-perio- de) 
werd zeJfs in China reeds de vingerafdruk als 
vervanger van het z.g. kerven bij overeenkom- 

veelal afdrukken gesteld. Daarna kwam de vin-
gerafdruk meer en nicer in gebruik. Men wist de 
door de vingertoplijnen gevormde figuren reeds zeer 
goed te ondcrkennen ； zelfs werden deze in de 
chiromantie betrokken. 

In Japan worden de oudste aanwijzingen be- 
trcffende den vingerafdruk gevonden in de oude 
Japansche annalen (Nihongi), ongeveer 700 j. n. 
Chr. Ook hier veelvuldig gebruik van den vin-
gerafdruk als identificatiemiddel. 

In overig Azie is het moeilyker een tijdstip vast te 
stellen, waarop voor het eerst kennis werd gemaakt 
met dit identificatiemiddel. Uit gevonden afdrukken 
op oorkonden blijkt even- wel, dat het reeds in zeer 
oude tijden bekend en gebruikt werd. 

In Europa werd eerst veel later gebruik gemaakt 
van den vingerafdruk. Toch was in Europa en ook in 
Nederland het gebruik van den vingerafdruk niet 
geheel onbekend. In de Geschiedenis van 
Amsterdam, door J. Ter Gouw, wordt gewag 
gemaakt van het gebruik door ,,0nze Goede lieden 
van den Gerechte" in de 13de eeuw. De achterzijde 
van het zegel aan den brief van den Isten Juni J347 
heeft een indruk van een duim. Het zegel aan de 
brieven van 18 Juli 1388 en het grootzegel aan den 
brief van 22 April 1360 hebben elk indrukken van 
twee vingers. In 1527 werd in verband met den 
,,zorgclijken tijd'1 scherp toezicht gehouden op 
vreemdelingcn. ,,In herbergen, aan de Vesten 
gelegen of in slop- „stcegjes bij het Vesten, mogen 
geen vreemde- ,Jingen vernachten. En alle anderen, 
die her- „berg houden, moeten hunne gasten laten in- 
„schrijven bij Kornelis Gijsbertszoon Plenip, „die 
gemachtigd is paspoorten op den duim af te geven". 

Hoewel in 1764 en omstreeks 18J 3 reeds door 
enkele schrijvers de aandacht was gevestigd op het 
bestaan van paj)illaire lijnen, komt eerst in J 823 aan 
Purkinje de eer toe, het eerst ccn poging gedaan te 
hebben tot het bestudecren van het verloop van de 
vingertoplijnen en het classificeeren van de door de 
lijnon gevormde figuren. Hij stelde een aantai tyj)en 
vast en schiep daarmede de grondslagen van de 
huidige dactyloscopic. Herschell tracljtte voor het 
eerst (1858 te Calcutta) de dactyloscopic dienstbaar 
te maken aan politic en adininistratie (uitbeta- ling 
aan pensioengerechtigden). Door onder- vonden 
tegen working gaf hij eehtcr zijn pogingen ten slotte 
op. Geheel onufhankeJijk vzin Horse lie JI werkte 
Henry Faulds. In 1880 stelde hij voor om 
signalementen tc vervaardigen van alle tien vin-
gerafdrukken (Herschell gebruikte HJcchts cen of 
twee afdrukken). Ook Faulds vestigde — echter 
eveneena zonder resullaat — de aandacht van de 
autoriteiten op het nut, dat van de dactyJos- copie ter 
bestrijding van de criminaliteit kon worden 

getrokken. De groote Btoot tot de j)ractische 
aanwending van de dactyloscopic werd gegeven 
door Sir Francis Galton, doordat hij voor het eerst en 
met succes een poging'deed tot classificatie van een 
stel vingerafdrukken, d.w.z. het toekennen van een 
forniule aan de lien - vi ngerafd ru k ken van een 
persoon, weJke formule afhankelijk is van elk door 
de opgedrukte vingertoplijnen gevormde figuren, 
alsmede van in dien afdruk ge- constateerde 
bijzonderheclen. 

Toe passing. Eerst in de laatste tientallen jaren 
heeft men de mogelijkheid tot identificatie 
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zeer belangrijk uitgebreid door het aanwenden van 
verschillende systemen van classificatie van de 
vingerafdrukken. Daardoor kon dit identifi- 
catiemiddel veelzijcliger worden toegepast. Het 
gebruik, dat men van de dactyloscopic maakt, is 
onder twee groote groepen te brengen: (a) die in 
dienst van de controle en (b) die ten dienste van de 
opsporing. In beide gevallen is uiteraard het doel： 
idcntificatio van den steller van een afdruk. 

Ad a (controle). Hierbij beschikt men over een op 
een schrift gestelden afdruk, alsmede over een 
anderen afdruk, waarvan verondersteld wordt, dat 
hij a flcomstig is van den persoon, die den afdruk op 
eerstbedoeld geschrift heeft gesteld. Deze wijze van 
toepassen wordt zeer veel voor adniinistratieve 
doeleinden gebezigd； in Indie bij v. op 
rijbewijzen, passen, aanvragen om geldleeningen en 
op de akten van beleening van afdeelingsbanken, 
postwissels, op stukken betreffende uitbetaling van 
loonen etc. Ook onder de inhecmsche bevolking 
(i.h.b. tusschen analfabeten) wordt het gebruik van 
den vinger- afdruk naast of in de plaats van een 
handteeke- ning onder verzoekschriften, 
overeenkomsten betreffende verkoop en koop, huur, 
gelclleening etc. meer en meer populair. Men ziet in 
het stel- len van een vingerafdruk thans zeker niet 
meer een handeling, welke uitsluitend in de wereld 
der criminaliteit thuis behoort. 

Voor de onderwerpelyke toepassing is het in het 
algemecn nict noodig, dat men over afdruk- ken van 
meer clan een vinger van een persoon beschikt. Een 
enkcle vingerafdruk is reeds vol- doendc, in its deze 
afd ruk slechts afkomstig is van denzelfden vinger, 
waarvan men ter control een afdruk te zijner 
bcschikking heeft. Eon (*lassificatie van de 
afdrukken gebaseerd op technischc grondslagen is 
hierbij gehccl over- bodig. Men zou de 
controleafdrukken eenvoudig op aclrniriistratieve 
wijze kunnen nummeren. 

Ad b (opsporing). Deze wijze van toepassen stelt 
zeer veel zwaardere cischen. Practisch kornt het vrij 
wel steeds hicrop ncer, dat men de be- schikking 
vcrkrijgt over eon stel van tien vingerafdruk ken met 
het doel a an de hand daarvan vast te stcllen, aan 
wien die ufdrukken toebe- hooren, dus de identiteit 
van den persoon, van wien de afdrukken afkomstig 
zijn, vast to stcllen. Geheel anders dan bij de 
adininistratieve toepassing staan geenerlci 
aanwijzingen o nit rent den betrokken persoon ter 
bcschikking. Men zou aan dergelijkc aan wijzingen 
toch geen waardo mogen hcchtcn, aangezicn zij een 
misleidend karakter zouden kunnen dragon. Hier 
dus mag men slechts gebruik maken van hetgeen de 
tcchniek biedt. 

Aan Galton-Henry (Henry verbeterde het 
oorspronkelijk door Galton ontworpen classifi- 
caticKyHtcoin) kornt de ecr toe een bruikbaar sy- 
8teem van classificatie te hebben gevonclen, ge- 
baseord op de door de lijnon in de huid van do 
vingers gevormde figuur, waardoor de aan- 
wending van de dactyloscopio in het belang van 
registratie en idcntificatio op uitgebreide schaal 
mogelijk were!. Dit systcem berust op het 
samcnstellen van een classificatieforinule aan de 
hand van de figuron in de afdrukken van de tien 
vingers. Sedert zijn verscheidene systemen ont- 
worpen, waarvan de mceste slechts geringe afwij- 
kingen van het systeem Henry vertoonen. De 

grondslagen door Galton gelegd, vindt men ech- ter 
in alle systemen weder terug. Deze grondslag berust 
op de onderscheiding in eenige hoofd- typen, n.l. 
boog-, tentboog-, radiaal en ulnair lus-, en kringtype. 

Voorbeclden van toepassing van deze classificatie 
treft men aan bij het onder het departement van 
Justitie ressorteerend Centraal Kan- toor voor 
Dactyloscopie te Batavia. Naast de crimineele 
toepassing vindt men aldaar de ad- ministratieve 
(bijv. controle op candidaten voor den dienst bij 
leger, vloot en politic). 

De particuliere dactyloscopische centralen als 
bijv. die van den Java Suiker Werkgeversbond, van 
het Algemeen Landbouw Syndicaat en Zuid- en 
West Sumatra Syndicaat etc. houden zich uiteraard 
uitsluitend bezig met contrdlfi op administratief 
terrein (aanneming van personeel voor fabrieken, 
kantoren, landbouwondernemin- gen etc.). 

Naast deze op de afdrukken van alle tien vingers 
berustende classificatie treft men ook nog aan de 
classificaties op een enkelen vingerafdruk, de z.g. 
monodactyloscopische systemen, zooals bijv. het 
systeem van Oloriz, Jorgensen en van jongeren 
datum, dat van Larson (Single Fingerprint system; 
1924). Aangezien men i.c. voor de classificatie 
slechts de beschikking heeft over een enkelen 
vingerafdruk, is men. ter verkrijging van voldoende 
onderscheiding bij de indeeling in klassen, wel 
genoodzaakt meer in details te treden t.a.v. de door 
de lijnen gevormde saillante bijzonderheden. 
Daarom is zeer groote accura- tesse eisch, terwijl het 
systeem practisch slechts bruikbaar is voor de 
registratie van een betrek- kelijlc gering aantal 
signalementen. 

B e w ij s k r a c h t. Deze berust op twee 
grondstellingen: 
1°. onveranderlijkheid in het verloop van de 

papillaire lijnen; 
2°. verschil in het verloop van die lijnen bij ver- 

schillcnde menschen. 
Ad 1 (onveranderlijkheid der lijnen). Dr. Heindl 

heeft langs microfotografischen weg kunnen 
vaststeilen, dat de papillairlijnen zich tusschen den 
90sten en 120sten dag van do zwangorschap vormen 
en de vingertoppen van cen embryo van dus slechts 
4 maanden oud reeds veiled ig ontwikkclde 
papillairlijnfiguren vertoonen. Voorts heeft hij 
geconstateerd, dat onder elke papillairlijn 66n door 
kliertjes gevormde plooi uanwezig is, welke 
klierplooien volkomen do papillairlijnen volgen, 
weshalve de door deze plooien govorinde figuur 
geheel overeenkonit met de daarbovon loopende 
papillairlijnfiguur. Do klierplooien en daarmedo die 
van de huid- lijnen worden bij het embryo gevorind 
van do toppen der vingers naar het gewricht too en 
wel lijn na lijn. Vorming van nieuwe lijnen tusschen 
de reeds bestaando kornt nimmer voor; de nieuwe 
lijnen sluiten zich bij de laatst ontstane lijn aan, 
totclat het geheelo vingerlid met klier- plooicn is 
bezet. Een latere verandering van de figuur is 
derhalve niet meer mogeltj/c, tenzij door litteckens, 
welke een voor don deskundige dade- lijk te 
onderscheidcn vervorming kunnen cloen ontstaan. 

Ad 2 (geon tweo personen gelijke afdrukken). Hot 
bowijs voor deze grondstelling is empirisch. Zooals 
hoogor reeds opgemerkt, gobruikten do Chincezen 
blijkens gevonden oorkonden do via- 
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gerafdrukken reeds in de zevende eeuw n. Chr. als 
identificatiexniddel, zoodat vaststaat, dat minstens 
een twaalftal eeuwen achtereen de grondstelling op 
haar juistheid getoetst is. Ver- moedelijk gaat de 
ouderdom van de dactyloscopic echter veel verder 
terug dan 650 j. n. Chr. Van veel grooter belang voor 
de langs empiri- schen weg verkregen uitkomsten 
moeten echter worden geacht de gedurende de 
laatste tientallen jaren opzettelijk verzamclde 
signalementen in de groote dactyloscopischc 
centralen. De hon- derd-duizenden en zelfs 
millioenen signalementen (het Federal Bureau of 
Investigation te Washington beschikt over een nog 
steeds in aantal snel toenemende verzameling van 
acht millioen dactyloscopischc signalementen) wor-
den in die centralen in klassen bij elkaar gevoegd en 
wel op zoodanige wijze, dat in elke klasse de 
signalementen (Engelsch: slips), waarvan de 
afdrukken in overeenkomstige volgorde dezelfde 
typen vertoonen, bij elkaar worden gelegd. Zoo ooit, 
dan bestaat bij deze dactyloscopische centralen toch 
wel een zeer bijzondere kans, dat gelijke afdrukken 
van verschillende personen bij elkaar komen te 
liggen. Desondanks heeft men nimmer gelijke 
afdrukken afkomstig van verschillende personen 
kunnen aantreffen; men heeft daarentegen zonder 
uitzondering steeds geconstateerd, dat inclien twee 
afdrukken gelijk zijn, die afdrukken van denzelfden 
persoon af- komstig zijn. Windt en Kodicek hebben 
becij- ferd, dat eens in de 4G60337 eeuwen, de 
moge- lijkheid bestaat, dat twee verschillende 
personen gelijke afdrukken hebben. Zij hebben 
daarbij een groote theoretische 
Mraarschijn]ykheidskans aangenomen； de practijk 
wijst evenwel uit, dat deze kans zonder bezwaar in 
elk der d6tails honderdvoudig zou kunnen worden 
verkleind, weshalve dus het evenvermeld aantal 
eeuwen nog met een niet uit te spreken aantal zou 
moeten worden vermenigvuldigd. Nog nimmer zijn 
zelfs van twee verschillende vingers van een zelfden 
persoon of van vingers van (zelfs e6neilge) twee- 
lingen tot in details overeenkomstige afdrukken 
aangetroffen. De met (lit laatste in strijd zijnde zoo 
nu en dan ten beste gegeven verhalen, bleken bij 
nader onderzoek steeds naar het rijk der fabelen te 
moeten worden verwezen. 

Literatuur: Francis Galton, Fingerprints 1892; 
Sir E. R. Henry, classification and uses of fin- 
gerprents, 4th. edition 1913; Windt und Kodicek, 
Daktyloskopie, Verwertung von Finger- abdriicken 
zu Identifizierungszwecken, 1904； Surety 
publique Internationale, (Journal officiel de la 
Commission Internationale de Police cri- minelle 
1937 XHIe jaargang no. 14)； Dr. Robert Heindl, 
System und Praxis der Daktyloskopie und der 
sonstigen technischen Methoden der Kriminal-
polizei, Dritte Auflage 1927; Dr. Hans Schneickert, 
Der Beweis durch Fingerabdriicke in juristischer 
und technischer Beziehung, 1923; Dr. Robert 
Heindl, Lezing gehouden voor den Bond van 
Inspecteurs bij de Amsterdamsche Politic op 7 
December 1921; J. H. Smith, Hand- leiding bij het 
onderzoeken van strafbaro feiten in Indie, deel I 
1928; J. H. Smith, Crimineele en ad ministrati eve 
dactyloscopic, deel I 1935; G. H. A. Hoedt. 
Handleiding voor Dactyloscopic. 

HAAN (Dr. FREDERIK DE). Geb. te Leou- 
warden, 22 Juli J 863, bezocht het stedelijk gyin- 
i)asium aldaar, studeerde vervolgens te Utrecht 

en promoveerde er in 1SS4 tot doctor in de klas- 
sieke letteren. Hij voelde zich aangetrokken tot 
Indie, maar Icon niet in *s Lands dienst worden 
aangenomen, daar de Geneeskundige Commissie 
van het Departement van Kolonien hem te zwak 
achtte voor dienst in de tropen. Toch vertrok hij, op 
eigen risico, derwaarts en was geruimen tijd 
werkzaam als particulier docent, eerst te Riouw, 
vervolgens te Batavia, waar hij verschillende 
jongelieden opleidde voor het staats-examen tot 
toelating aan de universiteit. Toen den 23sten Jan- 
uari 1905 de bekende Landsarchivaris, Mr. J. A. 
van der Chijs, overleden was, werd De Haan den 
24sten Februari daarop benoemd tot waarne- 
mend archivaris, om nog in November van dat- 
zelfde jaar definitief als zoodanig te worden aan- 
gesteld. Tot 1922 heeft hij dat ambt vervuld en 
zich in deze functie vooral grooten naam ver- 
worven door zyn standaardwerken Priangan en 
Oud-Batavia. Is het eerste een onuitputtelijke 
Bron'voor alles, wat met de geschiedenis der Pre- 
anger-regentschappen in verband staat, het 
laatste is een geschiedenis van de stad Batavia en 
zijn bewoners, geheel berustendc op authentieke 
gegevens, maar vol geest en humor geschreven. 
De Haan overleed te Haarlem op 16 Augustus 
1938. Zijn voornaainste"werkcn zijn : Ond- Bata- 
via, De Portugeesche Buitenkerk, Batavia 1898; 
Priangan, De Preanger-regentschaj>j)en onder 
het Nederlandsch bestuur tot 1811, Batavia, 
1910—1912； Oud-Batavia, Gedenkboek uitge- 
geven door het Bataviaasch Genootschap naar 
aanleiding van het 300-jarig bestaan d<-r sta(l in 
1919, twee deelen met platen-atlas, Uatavia 
1922—1923, 2de druk te Bandoeng, J 935. Van 
de bekende serie der Daghregisters van het kas- 
teel Batavia heeft De Haan die over de jaren 
1678, 1679, 1680 en 1681 uitgegeven. Als zijn 
voornaamste tijdschriftartikelen noeineii wij: 
De „Academie de Marine*5 te Batavia, 1895;- 
Naar Midden-Sumatra in J684, 1 897: Icts'aan- 
gaande den dood van Francois Tack tc Karta- 
soera, 1898; De Jacobijnen te Batavia, 1899; 
Uit oude notarispapieren, J, J900; Uit Oud- Ba- 
tavia, Kota tahi, ] 900; J)e historic van eon oud- 
gast, LQ0;.,Uit oudc notarispapicrej), 11, 1903 en 
Opium ,,schuiven", 1903, alle verschenen in het 
Tijdschrift van het Bataviaasch Genoolschaj). 
Verder： De laatste der Mardijkers, in Jiijdragon 
Kon. Instituut, ^-Gravenhage ] 917 en Personalia 
der Periode van het Engelsch bestuur over Java, 
1811—1816, eveneens in de Bijdragen van het Kon. 
Instituut, ^-Gravenhage 1935. 

F.W.S. 
SNELLEMAN (JOHAN FRANCOIS). Gcboren 

26 Dec, 1852 te Rotterdam, overleden 18 Mei 
1938 te ^-Gravenhage, was een der deelnenicra 
aan de Midden-Sumatra-expeditie in 1877—79, 
onder leiding van D. Veth, ondernomen op ini- 
tiatief van het Kon. Nederl. Aardrijksk. Genoot- 
sehap. Deze expeditie „dwars door Suniatra,, 

was in dien tijd een zeer mocilijke onderneming. 
Zijn deelname eraan bracht Snelleman,behalve 
tot de studie der volkenkunde, ook in de journa- 
listiek, want reeds in 1877 schreef hij er over in 
de Nieuwe Rotterdainsche Courant; tot in 1930 
is zijn betrekking tot (lit dagblad blij ven bestaan. 
Van zijne hand verschenen daarin zeer vele arti- 
kelen, vooral uitvoerige boekbesprekingen, go- 
ken merkt door een zeer bijzonderen, Jevendigcn 
stijl, vaak door een soort van drogen humor ge- 
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kruid. Na zijn terugkeer uit Sumatra was hij nog 
eenigen tijd als redacteur verbonden aan het dagblad 
„de Amsterdammer", later aan „De Nieuwe 
Courant", doch zijn levenswerk heeft Snelleman 
vooral gevonden in de ordening van het rijke 
materiaal van het Museum voor Landen 
Volkenkunde en het Maritiein Museum Prins 
Hendrik aan de Willemskade te Rotterdam. Van 1 
Febr. 1901 tot 31 Juli 1915 voerde hij daar als 
directeur het beheer, en gedurende dien tijd heeft hij 
vooral het Ethnologisch Museum weten te 
hervormen tot een van de best ingerichte musea voor 
ethnologie in Europa. Toenemende doofheid deed 
hem in 1915 ontslag nemen, doch nog tai van 
artikelen op het gebied van algemee- ne en Indische 
volkenkunde verschenen van zijn hand. 

Als resultaat van de Sumatra expeditie ver-
schenen van zijn hand: Bijdragen tot de kennis der 
fauna van Midden-Sumatra I (1887) en II (1892). 
Voorts: (met A. L. van Hasselt) Reizen in Midden-
Sumatra I (188J) en (met A. L. van Hasselt en C. H. 
Cornelissen) II (1882). Met Prof. P. 
J. Veth gaf hij uit： Daniel Veth's reizen in Ango-
la (1887), met Dr, Hendrik P. N. Muller： Industrie 
des cafres du Sud-cst de PAfrique (1892). In 
samenwerking met Prof. J. F. Niermeyer gaf hij een 
nieuwe bewerking van Veth's „Java, geo- graphiscli, 
ethnologisch, historisch" in 4 deelen (1896—1907), 
waardoor in velerlei opzicht een nicuw werk 
ontstond. Met Prof, van der Li th voerde hij de 
redactie van het 3(le deel tier Encyclopaedic van 
Ned. Indie (1 e druk 1902)； na den flood van Van 
der Lith was hij allecn redacteur van het 4e deel 
(190a)； met J)r. H. 1). Benjamins die der 
Encyclopaedic van Nederl. West-Indie (1914—
1!>17). In 1 !103—-1904 verscheen van zijn hand: 
De Volken der Aarde, in 2 dcelcn. Verder 
I)ubHceerde hij <-<>n zecr groot aantal artikelen in: 
De Jndische(；ids, De Wcst-Indischc Gids, de 1 nd. 
M<Tcuur, Ncdfriandsch-Indic Oud en Nicuw, 
Tijdschr. v.h. Aardr. Gen., Le Tour du Monde cnz. 
en, wat de dag bl ad on betreft, vooral in de Nieuwe 
Kotterd. Courant .Snelleman was lid van de 
Maatschajtpij der Nederl. Letterkuncle, van het 
Prov. Utrcchtsch Genootschap vun Kunsten en 
\V<!tenschaj)pen en van het Zeeuw- sche 
Genootschap der Wetenwchappen. 

CRISISMAATREGELEN (Aanv. van biz. 1678). 
In (lit nanvulhuid artikel zijn bij de behaiulc- ling 

van de stof (lezelfdt^ indeoling cn volgorde in achl 
geiiojnen als in het oorspronkclijk artikel, zoodat 
derhal vre achtcrecnvolgens zullon wonlen 
behandekl: 

A. maatregelen annex wetgeving inct betrek- 
king tot don invoer, hot import- en distributie- 
upparaat en de I ndische nij verheid; 

B. maatregelen annex wetgeving met botrek- 
king tot den Europeeschcn cn inhecmschen land- 
bou w en den exj)orthandcl ； 

C. maatregelen annex wetgeving met betrek- 
kiijg tot het verkeerswczon； 

D. maatregelen annex wetgeving met betrek- 
king tot het beta lings verkeer en het bankwezen； 

E. maatregelen annex wetgeving van meer al- 
gemeenen aard. 

A. Maatregelen annex w e t g e- v i n g mot b e t 
r o k k i n g tot cl o n i n- v o e r, het import- e n d i 
s t r i b u t i e- apjiaraat e n d e Indische n ij v o r- h 
o i cl. 

I. De tariefpolitick van Nederlandsch-Indie is 
fiscaal gebleven. Slechts in enkele gevallen zijn met 
andere oogmerken — t.w. handelspolitieke 
overwegingen dan wel verleening van steun aan 
bepaalde onderdeelen van de Indische nij verheid —
wijzigingen gebracht in de Indische Tariefwet cn het 
tarief van invoerrechten. Deze gevallen be- treffen: 

a. Bij ordonnantie van 27 Maart 1937 (Ind. Stb. 
1937 no. 175) is in verband met de voort- schrijdende 
industrialisatie de mogelijkheid tot het verleenen van 
vrijdoin van invoerrechten voor grondstoffen 
verruimd en zijn voorts de invoerrechten op 
vuursteentjes, vliegtuigen en ge- merceriseerde 
manufacturen verlaagd ； 

b. van de onder a bedoelde mogelijkheid is ge- 
bruik gemaakt voor de grondstoffen aluminium-
chloride, caselnelijm en natriumacetaat (Ind. Stb. 
1937 no. 417), voor buthylxantaat, te be- nutten voor 
verwerking van goud- en zilvererta (Ind. Stb. 1938 
no. 9) en voor „actieve kool" voor het raffineeren van 
suiker (Ind. Stb. 1938 no. 104)； 

c. de verlenging van den geldigheidstermijn van 
de in 1934 voor enkele specifiek Duitsche 
importgocdcren doorgevoerde tariefsverlaging van 1 
Juli 1937 tot 1 Juli 1940 (Ind. Stb. 1937 no. 482)： 

d. de verluging van de invoerrechten voor de 
pcriode 1 Juli 1937 tot 1 Juli 1940 van enkele verdere 
specifiek Duitsche importgoederen — o.a. 
Rontgenfilms en verschillende electrische 
huishoudelijke apparaten — als uitvloeisel van een 
met Duitschland gesloten nieuw verdrag (Ind. Stb. 
1937 no. 482). 

Voorts dient onder dit hoofd melding te wor- den 
gemaakt van de afkondiging van de wet van 2G 
Maart 1936, de „Indische Retorsie-wet" (Ind. Stb. 
1936 no. 226). Op grond van deze wet kan worden 
overgegaan tot instelling van invoerver- boden of -
beperkingen en tot heffing van bij- zondere 
invoerrechten ten aanzien van goederen van 
oorsprong of herkomstig uit landen, waar- van het 
economisch verkeer met Nederlandsch- Indie niet bij 
handelsverdrag is geregeld en die Nederlandsch-
Indie ongunstiger behandelen clan a adore landen, 
dan wel op een wijze, welke in strijd is met de 
levensbelangen van Nederlandsch J ndie. 

[1. Met complex van contingenteerings- en li- 
ccntiecringsmautregelon, <lat zijn grondslag vindt in 
de Crisisiuvocrordonnanlie 1933 (Ind. Stb. 1933 no. 
349 j°, 1935 no. 553). 

Sedert 1 April 1936 is het aantal „contingen- 
tecringen" met 4 uitgebreid, t.w. die van： 
Uzervitriool, het eerst gerogekl bij de „Invoer- 
verordening IJzervitriool 1936" (Ind. Stb. 1936 no. 
323), in working getreden 20 Juni 1936 voor don 
termijn van 10 niaandon. Aard： Vrijo con- 
tingenteering. Docl： Steunverleening aan de Indisc 
ho Industrie. 

Zwavelzure ammonia/c, het eerst geregeld bij de 
..Invoerverordening Zwavelzure amnioniak"1937 
(Ind. Stb. 1937 no. 30), in werking getreden 27 
Januari 1937 voor don tijd van 10 maanden. Aard： 
Vrije contingenteering. Docl: Steun aau do 
Nederlandsche industrie. 

Mierenzuur, het oerat geregeld b^j de „Invoer- 
verordoning Mierenzuur 1937" (Ind. Stb. 1937 no. 
31), in werking getreden 27 Januari 1937 voor den 
duur van 10 maanden. Aard: Vrijo oontin* 
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genteering. Doel: Steunverlcening aan de Neder- 
landsche Industrie. 

Gloeidraad en gloeidraadmateriaal, het eerst 
geregeld bij de „lnvoer-verordening Gloeidraad 
1937" (Ind. Stb. 1937 no. 192), in werking getre- den 
10 April 1937 voor den tijd van 10 maanden. Aard
： Vrije contingenteering. Doel: Veiligstel- ling 
contingenteering electrische gloeilampen. 

Na afloop van den eersten termijn zijn niet 
verlengd de contingenteeringen: IJzer-vitriool en 
Gloeidraad en gloeidraadmateriaal. 

Voorts is een uitbreiding gegeven aan de con-
tingenteeringen van： 

Katoenen naaigarens met statistiek no. 1517, 
vide Ind. Stb. 1937 no. 165 en 

Ongebleekte katoenen t,toffen met de statistiek 
nos. 1534 t/m 1540, vide Ind. Stb. 1937 no. 677. 

Op 1 April 1938 waren nog van kracht de na- 
volgende contingenteeringen: 

Bontgeweven stoffen, laatstelijk geregeld bij Ind. 
Stb. 1937 no. 371, loopende tot 13 Juni 1938; 

Katoenen naaigarens, laatstelijk geregeld bij Ind. 
Stb. 1937 no. 430, loopende tot 30 Juni 1938; 

Oo^tpannen, laatstelijk geregeld bij Ind. Stb. 
1937 no. 468, loopende tot 31 Juli 1938; 

Manufacturen, laatstelijk geregeld bij Ind. Stb. 
1937 no. 536, loopende tot 21 September 1938; 

Cement, laatstelijk geregeld bij Ind. Stb. 1937 
no. 549, loopende tot 30 September 1938； 

Autobanden, laatstelijk geregeld bij Ind. Stb. 
1937 no. 553, loopende tot 2 October 1938; 

Bier, laatstelijk geregeld bij Ind. Stb. 1937 no. 
564, loopende tot 12 October 1938; 

Zwavelzure ammoniak, laatstelijk geregeld bij 
Ind. Stb. 1937 no. 626, loopende tot 26 November 
1938; 

Confectiegoederen, laatstelijk geregeld bij Ind. 
Stb. 1937 no. 637, loopende tot 8 December 1938; 

Mierenzuur, laatstelijk geregeld bij Ind. Stb. 
1937 no. 664, loopende tot 27 Juni 1938; 

Gebleekte katoenen stoffen, laatstelijk geregeld 
bij Ind. Stb. 1937 no. 67(), loopende tot 1 Januari 
1939; 

Ongebleekte katoenen slofjen, laatstelijk 
geregeld bij Ind. Stb. 1937 no. 677, loopende tot 1 
Januari 1939; 

Kunstmeststoffen, laatstelijk geregeld bij Ind. 
Stb. 1938 no. 19, loopende tot 18 Juli 1938; 

Electrische gloeiperen, laatstelijk geregeld bij 
Ind. Stb. 1938 no. 18, loopende tot 17 Januari 1939; 

Pakpapier, laatstelijk geregeld bij Stb. Ind. 
1938 no. 90, loopende tot 10 Augustus 1938; 

Badhanddoeken, laatstelijk geregeld bij Ind. Stb. 
1938 no. 115, loopende tot 17 Ma art 1939; 

Katoenen dekens, laatstelijk geregeld bij Ind. Stb. 
1938 no. 120, loopende tot 17 Maart 1939; 

Sanitair aardewerk, laatstelijk geregeld bij Ind. 
Stb. 1938 no. 127, loopende tot 29 Maart 1939. 

De aard en het doel van de verschillcnde con-
tingenteeringen hebben geen principieele wijzi- 
gingen ondergaan, wel zijn in eenige gevallen de in 
te voeren hoeveelheden en de voor Nederland te 
reserveeren percentages gewijzigd. 

Nieuwe licentieeringen zijn sedert 1 April 1936 
niet ingevoerd. 

Op ] April 1938 waren van kracht de navolgen- 
de licentieeringsmaatregelen: 

„Invoerlicentieerin(/sverordenin(f 1936/37, aan- 
vulling 〃"，Ind. Stb. 1937 no. 325, gel dig tot 9 Mei 
1938; deze licentiecring o in vat die categorie- en 
aardewerk, wclke vallen onder de statistiek nos. 423 
t/m 437 en 443 t/m 447 ； 

„Invoerlicentieeringsvcrordening 1936/37, aan- 
vulling III”, Ind. Stb. 1937 no. 345, gcldig tot 27 Mei 
1938; deze liccntieering omvat die cate- gorieen 
metaahvaren, vallende onder de statistiek nos, 690, 
693 t/m 697, 702 t/m 703, 708, 710, 713, 716 t/m 
719, 721m 723 t/m 727, 757, 7G0, 764 t/m 7G6, 768, 
768, 773, 775 t/m 776, 808; 

„Invoerlicentieeringsverordening 7936/37, aan- 
vulling IV'\ Ind. Stb. 1937 no. 366, geldig tot 10 Juni 
1938; deze licentiecring omvat de onder de statistiek 
nos. 418 t/m 421 vallende soorten wasch- en 
toiletzeep ； 

„Invoerlicentieeringsverordeni)ig 1937]38、', 
Ind. Stb, 1937 no. 617, geldig tot 22 November 1938, 
omvat die goederengroepen, vallende onder de 
statistiek nos. 466, 1466, 474 t/m 475, 478 t/m 479, 
482 t/m 483, 742 t/m 746, 833 t/m 834； 

„Invoerlicentieeringsverordening 1937/38, aan- 
vulling I", Ind. Stb. 1938 no. 16, geldig tot 21 Januari 
1939, omvat die goederengroepen, vallende onder de 
statistiek nos. 908, 913 t/m 917, 936 t/m 939. 

III. De Bedrijfsreglementeeriny^-ordojinfinlie van 
23 October 1934 (Ind. Stb. 193^1 no. 595 j° 1935 no. 
264) verviel op 16 October 1937. Bij Ind. Stb. 1937 
no. 567 is de werkingsduur der ordon- nantie 
verlengd tot 1 Januari J 938, waarna zij met ingang 
van dien datum is vervangen door een nieuwe — 
gewijzigde en aangevulde — Be- 
drijfsreglementeerings-ordonnantie (ind. Stb. 1937 
no. 689 en )938 no. 86). Eon van de wijzigingen is, 
dat aan de ordonnaiitic thans een on- beperkte 
geldigheidsduur is gegeven. Van bclang is voorts de 
inlassching van een aantai bepalin- gen, welke het 
mogeJijk maken vestigings- of uitbreidingsverboden 
uit te vaardig(?n voor bij regeeringsverordening aan 
te wijzen bedrijfs- takken, speciaal met de 
bedocling())n zoo noodig steun te kunnen verleenen 
aan „j)ionicr-indus- trieiin" en bescherming te 
kunnen verleenen aan uit een oogpunt van 
werkverschaffing be- langrijke kleine industrieen in 
de inhecmschc sfeer tegen groote modern opgezette 
Europeesche be- drijven. In nauw verband met (lit 
laatste staat het in het leven roepen van een 
Algemeenen Reglementeeringsraad als 
adviescollege, hetwelk zijn oordeel zal moeten 
uitspreken over elke nieuw overwogen of gevraagde 
toepassing van de ordonnantie. 

Het aantal bedrijfstakken, waarop de Bcdrijfs- 
reglementeerings - ord on n an tie van toepassing is 
verklaard, is sedert April 1936 met slechts 6en 
toegenomen. In 1937 is afgekondigd de „Bedrijfs- 
reglementeeringsverordening Rookliuizcn 1937" 
(Ind. Stb. 1937 nos. 499, 500 en 5J 9), speciaal voor 
het rookhuizenbedrijf in de gewesten Pa- lembang, 
I)jam bi en de Westerafdecli ng van Borneo. Voor 
Paleinbang en Djainbi is de vex ordening in werking 
getreden op 28 Augustus 1937 en voor de 
Westerafdeeling van Borneo op 11 September \ 937. 

Voorts is aan de „Bcdrijfsregle)nftnteerings- 
verordening Weverijen 19355' bij Ind. Stb. 1937 no. 
85 een uitbreiding gegeven in dien zin, dat met 
ingang van 13 Fcbruari 1937 onder de 
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gereglementeerdc artikelen eveneens vallen: 
saroengs en kainspandjang met ongetwijnde ketting, 
welke deels uit katoen en deels uit kunstzijde 
bestaan, alsmcde geheel katocnen saroengs met 
getwijnde of ongetwijnde ketting, welke meer dan 
130 draden per inch in ketting of inslag bevatten. 
Nadere wijzigingen van deze verordening zyn 
doorgevoerd bij Ind. Stb. 1937 nos. 357 en 457; bij 
laatstgenoemd Stb. is vast- gesteld, dat met ingang 
van 6 Augustus 1937 de verordening zal gelden voor 
alle weverijen met minstens vijf getouwen, terwijl 
vroeger de grens op 15 was gesteld. 

Op 1 April 1938 was de Bedryfsreglementee- 
rings-ordonnantie van kracht voor de navolgende 
bedryfstakken： 

a. het melkerijbedrjjf in het regentschap 
Bandoeng (Ind. Stb. 1935 nos. 106 en 507 en 1936 
no. 356)； 

b. het veembedrijf in geheel Nederlandsch-In- 
die (Ind. Stb. 1935 no. 313); 

c. het drukkerijbedrijf in geheel Nederlandsch- 
Indie (Ind. Stb. 1935 no. 126 en 193G no. 364); 

d. de sigarettenindustrie in geheel Neder- 
landsch-Indie (Ind. Stb. 1935 no. 427 en 1936 no. 
363); 

e. de metaalgieterijen in geheel Nederlandsch- 
Indie, speciaal voor wat betreft de fabricage van 
oostpannen (Ind. Stb. 1935 no. 459); 

/. de weverijen in geheel Nederlandsch-lndie (Ind. 
Stb. 1935 no. 538 en 1937 nos. 85, 357 en 475)； 

g. de ijsindustrie in geheel Nederlandsch-Indie 
(Ind. Stb. 1935 no. 568)； 

h. het rookhuisbedrijf in de gewesten Palem- 
bang, Djainbi cn Wcstcrafdeeling van Borneo (Ind. 
Stb. 1937 nos. 499, 500, 519). 

IV. De Ver-palclcinr/^ordonnantie (Ind. Stb. 
1935 no. 161), in werking getreden op 9 Mei 1936, 
is sindsdien gelcidelijk van toepassing verklaard op 
verschillende artikelen. In verband hiermede zijn 
afgekondigd： 

de „Verpak kings verordening Azijn" (Ind. Stb. 
1936 nos. 224), in working getreden op 15 
November 1936; 

de „ Vcrpakkingsverordening Margarine** (Ind. 
Stb. 1936 no. 254), in working getreden op 2 Juli J 
936; 

de „Verpakkingsverordcning Mcel" (Ind. Stb. 
1936 no. 574), in werking getreden op 1 Augustus 
1937 ； 

de „ Verpakkingsverordcinng Boter" (Ind. Stb. 
1937 nos. 24, 433 en 597), in werking gotre- den op 
1 Januari 1938; 

de „ Vcrpakkingsverordening Roquefort" (Ind. 
Stb. 1937 nos. 335 cn 684), in werking getreden op 
J Januari J 938. 

B. M a a t r e g e 1 c n annex w e t g e- v i n g 
met betrekking tot don E u- r o p e e 8 c h o n e H 
den i » li e e m s c 1)c n I a n d b o u w e n den e x 
p o r t h a n d e 1. 

In het navolgende is een opsomming gegeven van 
de sedert het afsluiten van het vorige over- zicht 
voor de verschillende producten uitgevaar- digde 
nieuwe maatregelen, alsook van do voor- naamste 
wijzigingen, respectievelijk aanvullin- gen van 
reeds bestaande maatregelen. 

Suiker. Afgekondigd zijn: 
het Bcsluit van den Directeur van Economi- sche 

Zaken om toeslagen toe te kennen aan al- 
leonstaande suikerondememingen; 

de „Suiker-jaarproductieverordening 1938" (Ind. 
Stb. 1937 no. 1), vaststcllende oogst 1938 op 1.2 
millioen ton； 

de „Suiker-jaarproductieverordening 1938 II" 
(Ind. Stb. 1937 no. 1J 8), nader vaststellende oogst 
1938 op 1.4 millioen ton； 

de „Suikerinvoer~ordonnantie 1937" (Ind. Stb. 
1937 no. 181), regelende de verlenging van het 
Suikerinvoerverbod tot 1 April 1938； 

de „Suiker-jaarproductie verordening 1939" (Ind. 
Stb. 1938 no. 7), vaststellende oogst 1939 op 1.55 
millioen ton； 

het Koninklijk Besluit van 11 Februari 1938 (Ind. 
Stb. 1938 no. 84), houdende voorschriften ter 
uitvoering in Nederlandsch-Indie van de op 6 Mei 
1937 te Londen gesloten internationale 
overeenkomst betreffende de regeling en den afzet 
van suiker. 

Gewijzigd is de „Suikerovergangsregeling 1937 
一1939" (Ind. Stb. 1936 no. 38), t.w. art. 21 — 
handelende over de toerekening —, eerst bij Ind. 
Stb. 1937 no. 180 en later bij Ind. Stb. 1938 no. 117. 

Thee. Afgekondigd zijn： 
de „Theerestrictie-ordonnantie 1938" (Ind. Stb. 

1938 no. 121), bevattende regelen ten aan- zien van 
den uitvoer van thee en de beperking van den 
aanplant van thee gedurende de periode 1 April 1938 
t/m 31 Maart 1943 in verband met de verlenging van 
de internationale restrictie- overeenkomst voor die 
periode； deze ordonnantie is in de plants getreden 
van de Theeuitvoer-or- donnantie, de Theeaanplant-
ordonnantie en de Theezaaduitvoer-ordonnantie, 
waarvan de gel- digheidsduur per 31 Maart 1938 
afliep; 

de “Theerestrictie verordening 1938" (Ind. Stb. 
1938 no. 122 juncto no, 149), bevattende de 
uitvoeringsvoorsebriften van de gelijknaniige 
ordonnantie. 

Rubber. Afgekondigd zijn： 
de „ Bevolkingsrubberrestrictie-verordening 
Bengkalis" (Ind. Stb. 1936 no. 674)； 
de idem Sumatra's 

Westkust ( ,, „ 1936 ,, 675); 
,,,,Indragiri ( ,, ,, 1936 „676)； 
„ ,, Djambi ( „ ,, 1936 ,,677)； 
,,,,Zuid-Sumatra ( ,, ,, 1936 ,, 678); 
,,,,Wester-afd. 

van Borneo ( ,, ,, 1936 „ 679); 
,, ,,Zuider- on 

Ooster-afdeo- 
ling van Bor 
neo en Manado ( „ ,, 1936 ,, 680); 

houdende bepalingen tot invoking per 1 Januari 
1938 van de individueele rubberrestrictie in ge- 
nocnide gewesten; 

de „Wet van 2 April 1937 tot instclling van een 
Rubberfonds" (Ind. Stb. 1937 no. 279). In dit fonds 
zullen gelden wordon gestort afkomstig uit het 
bijzondere uitvoerrccht op bevolkingsrubber, 
teneinde te wordon bestemd voor de financiering 
van verschillende maatregelen als bedoeld in ar- 
tikel 20 van de Bevolkingsrubbcruitvoer-or- 
donnantie. In werking gotredon met ingang van 1 
October 1937; 

de „ Ru bberfonds-ordonnantie 1937" (Ind. Stb. 
1937 no. 379), tor uitvoering van de wet tot 
instelling van een Rubberfonds. 

Gewijzigd zijn： 
de ,,Ondernen】ingsrubbor-uitvoerordonnantie'' 

bij Ind. Stb. 1936 no. 487, speciaal voor wat be- 
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treft de grondslagen voor den uitvoer t/in 1938, 
waarover het restrictiepercentage wordt bere- kend, 
en bij Ind. Stb. 1937 no. 195; 

de “Ondernemingsrubber-uitvoerverordening" bij 
Ind. Stb. 1936 no. 685 en 1937 nos. 346,501 en 690; 

de „BevoIkingsrubber-uitvoerordonnantieM bij 
Ind. Stb. 1936 no. 488, speciaal voor wat betreft de 
grondslagen voor den uitvoer t/m 1938, waarover het 
restrictiepercentage wordt berekend； de door het 
l.R.R.C. toegestane verhooging van de grondslagen 
is geheel gebracht ten bate van de bevolkingsrubber 
； 

de “Rubberaanplaiit-ordonnantie" bij Ind. Stb. 
1937 no. 614； 

de ,,Bevolkingsrubberrestrictie-verordeningen" 
bij Stb. 1936 no. 709 en bij Stb. 1937 nos. 196, 220, 
393 en 632. 

Kina. Afgekondigd zijn： 
de „Kinarestrictie-ordonnantie 1937'' (Ind. Stb. 

1936 no. 508), welke in de plaats is getreden van de 
Kinauitvoer-ordonnantie en de Kina- aanplant-
ordonnantie, waarvan de werkingsduur met 1 Januari 
1937 afliep; de ordonnantie beoogt een bestendiging 
van de regeling van den afzet van kinabast en van de 
beperking van den kina- aanplant; 

de „Kinarestrictie-verordening 1937" (Ind. Stb. 
1936 no. 509). 

Kojfie. Afgekondigd zijn： 
de „Uitvoerordonnantie Koffie-plantmateriaal 

1936" (Ind. Stb. 1936 no. 215), ten doe! hebbende 
ongewenschten uitvoer van plantmateriaal van 
koffie uit Nederlandsch-Indie tegen te gaan； 

de „Koffiebelangen-ordonnantie 1937" (Ind. 
Stb. 1937 no. 383); deze ordonnantie is voorna- 
melijk van belang in verband met de daarin ge- 
regelde instelling van een Koffiefonds, dat in het 
bijzonder tot taak heeft het uitvaardigen van 

verschillende maatregelen tot versterking van (IP 
positie van de Nederlandsch-Indische koffiecultuur; 
de kosten worden bestreden uit door het Landbouw-
Crisisfondg en het Rijk der Nederlanden te 
fourneeren gelden； in working getreden met ingang 
van 28 Juni 1937; 

de „Koffiebelangen-verordening 1937" (Ind. 
Stb. 1937 no. 384). 

Oliepalmen. Afgekondigd is: 
de „Uitvoerordonnantie Oliepalmplantmateri- 

aal 1636" (Ind. Stb. 1936 no. 623), bevattende 
maatregelen ter voorkoming van ongewenschten 
uitvoer van plantmateriaal van den oliepahn uit het 
tolgebied van Nederlandach-Indie. 

Kapok. Afgekondigd is: 
de „ Kapok-Eta blissexnenten-

verordeninglSSG*, (Ind. Stb. 1936 no. 478), 
gevende verdere uitvoeringsvoorschriften van de 
Kapokbelangen- ordonnantie 1935. De verordening 
be vat met name bepalingcn inzake het verkrijgen 
van ver- gunningen tot het drijven van 
kapokbereidings- etablissementen. Voorts is 
bepaald, dat in het belang van de goede uitvoering 
van voormelde ordonnantie en verordening 
voorwaarden kunnen worden gesteld, betrekking 
hebbende op de in de kapoketablissementen te 
verwerken grondstoffen en den voor deze 
grondstoffen te betalen mini- mu mprijs. Deze 
verordening is in werking getreden op 26 September 
1936. 

Van deze laatste mogelijkheid is in het jaar 1937 
door de Nederlandsch-Indische Regeering in ruime 
mate gebruik gemaakt; zoowel wat be- 

treft den aard en de kwaliteit van de op to koopen en 
de te verwerken grondstoffen als ten aanzien van de 
bij den opkoop aan te leggen prijzen zijn tai van 
voorschriften uitgevaardigd ； een deel hiervan is 
echter in verband met nader gebleken minder 
gewenschte consequenties weder inge- trokken. 
Wijzigingen van de Kapoketablissementen-
verordening 1936 zijn afgekondigd bij Ind. Stb. 1937 
nos. 465 en 589. De eerste wijzi- ging betreft het van 
toepassing verklaren van de verordening op het 
gouvernement Celebes en Onderhoorigheden. 

Gewijzigd zijn： 
de „Kapokbelangen-ordonnantie 1935" t.w. bij 

Ind. Stb. 1937 no. 287; o.m. is vastgesteld, dat het 
tweede licentiejaar 14 maanden zou omvatten en dus 
tot 31 Augustus 1937 zou loo- pen, waarna volgende 
licentiejaren teJkens op 1 September zullen ingaan
； 

de „Kapok-belangenverordening 1935" bij Ind. 
Stb. 1937 no. 288. 

Tin. Afgekondigd is: 
„Gouvernementsbesluit van 17 Februari 1937 no. 

40", waarin is bekend gemaakt, dat de Neder- lanclsc 
h -1 ndische regeering zich heeft vereenigd met het 
door het International Tin Committee op zijn 
bijeenkomst van 5 Januari 1937 te Brussel 
opgestelde schema tot regeling van den export en de 
productie van tin. De nieuwe Internationale 
overeenkomst is van kracht tot uit. J 941. 

Rysl. Het doel van de regeeringsbemoeienis met 
de rystcultuur is 00k na 1 April J 936 on- veranderd 
gebleven: het losmaken van de rijst- markt in Indie 
van de wereldinarkt en het handhaven in Indie van 
cen redclijk on, behou- dens seizoensfluctuaties, 
stabiel prijsj)eil. Ter verwezenlijking van dit doel 
wordt door de Regeering een zeer actieve politick 
gevoenl, eens- deels gericht op een zoo nauwknurig 
inogelijke aanpassing van de rijstinvocren in Jjidie 
aan de behoeften en voorts op een zoo groot inog(；
lijke inobiliteit van de bi))nci)lan(lHch(- 
rijstvoorra- den. 

Java en Madoera zijn onveranderd gesloten 
gebleven voor den invoer van buitenlandsche rijst; 
wel heeft nog enkele malen tot bcpcrkte kwantiteiten 
rijstiinjjort door het Gouvernement zelve plaats 
gevonden. Wat de Buitengewesten betreft zijn 
slcchts die go bi eden met ecn vol- doende eigen 
productie bij voortduring gesloten geweest; do 
overige zijn slechtH gesloten geweest wannecr en 
voor zoo ver op Java en in enkele an- dere deelen van 
den Archipel voor uitvoer be- echikbare surjilussen 
dit toelieten. Jn de eerste helft van 1937 zijn deze 
surplussen door gunstig uitgevallen oogsten zoo 
grootgcwcest, dat de Rc- geering per 1 April J 937 
voor enkele maanden tot een algehcelc sluiting van 
de Buitengewesten voor den invoer van 
buitenlandsche rijst kon overgaan, waarmede toen 
voor het ecr«t de bun- den tusschen de rijstmarkt in 
Nederlandsch- Indie en Ze wereldrijstmarkt geheel 
waren ver- broken. / 

Java-tabak. De termijn, waarvoor het voordien 
geldend uitvoerrecht op dit product is afgeschaft, is 
verlengd tot 30 Juni 1938. 

Diverse producten. Afgekondigd zijn: 
de “Ordonnantie Aetherische Olien 1937" (Ind. 

Stb. 1937 no. (501); 
de „Ordonnantie Cassave-producten 1937'' (Ind. 

Stb. 1937 no. 602); 
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de „Harsen-ordonnantie 1937" (Ind. Stb. 1937 no. 
603); 

de „Krossok-ordonnantie 1937" (Ind. Stb. 1937 
no. 604), welke ordonnanties voorzien in de 
oprichting van Centrales voor aetherische olien, 
cassaveproducten, harsen en krossok, welke zul- len 
worden belast met het treffen van maatrege- len ter 
verbetering van de winning, productie en bereiding 
van, den handel in en den afzet van deze producten. 
Ind. Stb. 1937 nos. 605 t/m 608 bevat de 
verordeningen ter uitvoering van deze ordonnanties. 

C. Maatregelen annex w e t g e- v i n g met 
betrekking tot het v e r- keerswezen. Afgekondigd 
zijn： 
de „Indische Scheepvaartwet 1936" (Ind Stb. 
1936 no. 700) en de „Scheepvaart-verordening 
1936” (Ind. Stb. 1936 nos. 703 t/m 706), houden- de 
een herziening van het zeehaven- en scheep- 
vaartregime in Nederlandsch-Indie. 

O.m. worden geregeld： de toelating van de 
scheepvaart in zeehavens en kustplaatsen voor het 
vervoer ten handel naar en van het buiten- land, de 
toelating van schepen in zeehavens en kustplaatsen 
voor andere dan handclsdoeleinden en de kustvaart. 

De zeehavens staan onbeperkt open voor den 
buitenlandschen handel, de kustplaatsen slechts 
voor zoo ver zij daartoe uitdrukkelijk zijn aange- 
wezen. I)e kustvaart is in beginsel voor de Ne- 
dcrlandsche vlag gereserveerd. Deze wet is in 
working getredcn op 1 Februari 1937. De 
„Scheej)vaart-verordening 1936'' heeft sindsdien 
bij Ind. Stb. 1938 no. 142 eenigo wijzigingen 
ondergaan. 

D. Maatregelen annex w e t g e- v i n g met 
betrekking tot het b e- talingsvcrkeer e n het bank 
we- z e n. 

De Ja vase he Courant van 13 November 1936 
bevat de officieele nicdedeeling inzake de aanwy- 
zing van Spanje als clearing-land in autonome 
clearing. 

Ind. Stb, 1937 no. 5 bevat regelen nopens ont- 
hej'fing van de verplichting tot storting in de 
Nederlandsch-Spaan8che clearing. 

J)c Javasche Courant van 9 Maart 1937 bevat een 
nicdedeeling inzake een nieuw verdrag ge- sloten 
met Turkije. 

E. M a a t r e g e 1 e n van a n d e r o n a a r <1. 
Be „Cri8is-ordonnantie Vreemdelingen-ar- beid" 

([nd. Stb. 1935 no. 426) is bij Ind. Stb. 
1937 no. 680 tot I April 1938 verlongd. 

By Ind. Stb. 1037 no. 681 is afgekondigd de 
„Ordonnantie Vrecnidelingcn-arbeid", welke met 
ingang van I April 1938 in working is getreden mot 
gcldighcidsduur tot 1 Januari 1941. In deze 
ordonnantie is hot verrichten van arbeid door 
vrcemdelingen verder aan regelen gebonden, 
tcncincle een redelijk deel van do werkgelegen- heid 
in Nedorlandsch-Indio voor Nedorlandsche 
onderdanen te reserveeren. Ind. Stb. 1938. no. 147 
bevat nadere uitvoeringsvoorschriften. 

De „Sttttistiek-ordonnantie 1934” (Ind. Stb. 1934 
no. 508). Bij besluit van den Gouverneur- Gencraal 
van 19 October 1936 no. 3 is aan hot Centraal 
Kantoor voor de Statiatiek opgedragen, om op den 
voct van voornoemde ordonnantie gegevona te 
verzamelen inzake de voorraden padi, gepelde en 
ongepelde rijst op Java en Ma- 

doera, in verband met een geconstateerde tendons tot 
prijsopdrijving. 

INDAROENG (Aanv. DI. II). Kleine neder- 
zetting in de negeri Loeboek Kilangan, (zielental 
volgens volkstelling 1930: G.889), onderdistrict 
Loeboek Begaloeng, onderafdeeling Padang, 
afdeeling Zuid-Benedenlanden der reaidentie 
Sumatra's Westkust, op 14 km afstand in ooste- lijke 
richting van Padang, aan den grooten weg door den 
Soebangpas naar Solok, 280 m bo ven zeeniveau." ' 

Hier bevindt zich de eerste en eenige fabriek in 
geheel Nederl.-Indie tot vervaardiging van 
portlandcement, behoorende aan de N.V. Ne- 
derlandsch-Indische Portland Cement Mij., op- 
gericht in 1910 te Amsterdam. Gebrs. Veth's Handel 
My. te AmsterBanTtreedt op als directie der 
Maatschappij, terwijl deze firma te Padang de 
directie in Ned. Indie vertegenwoordigt. 

Als stichter van de fabriek kan beschouwd. 
worden Carl Lau, een architect te Padang, Duit- 
scher van geboorte, die omstreeks 1905 als on- 
derofficier bij de genie het leger verliet en, na zeer 
veel tegenslag ondervonden te hebben, Gebr. Veth's 
Handel Mij. te Amsterdam voor zijn plannen wist te 
interesseeren, als resultaat waar- van te Indaroeng de 
fabriek werd opgericht. Begonnen werd met een 
roteeroven. van 35 m lengte en een dagproductie van 
500 vaten met de bij behoorende maalwerktuigen. 
De cement- afvoer geschiedt per luchtkabelspoor 
van onge- veer ll1，km lengte naar het pakhuis te 
Boekit Poetoes, vanwaar het cement via Emmahaven 
gedistribueerd wordt over geheel ISfederl-Indie? De 
steenkool, benoodigd voor het brandproces in de 
roteerovens, wordt als nootjeskolen ont- vangen van 
de Ombilinmijnen, per trein aange- voerd in het 
magazijn te Boekit Poetoes en vandaar met dezelfde 
luchtkabelspoor naar Indaroeng getransporteerd. 

De benoodigde energie wordt opgewekt in het 
waterkrachtstation te Rasak Boengah, dat in 1910 
met een turbine van 750 pk in bedrijf genomen werd. 
In 1912 volgde de tweede oven van gelijkc 
capaciteit, eveneens met de bijbehoorende 
maalwerktuigen. Het waterkrachtstation werd met 
een tweede turbine van 750 pk uitgebreid. De voor 
cement benoodigde grond- stoffen worden in de 
onmiddellijko nabijheid van de fabriek gevonden. 
De kalksteen werd oorspronkelijk gewonnen in de 
steengroef Boekit Ngalau; in 1931 geraakto doze 
groef uitgeput en word de geheele winning 
overgebracht naar de steengroef Boekit Batoo 
Poetih, eveneens in de nabijheid gelegen. Sedcrtdien 
levert de groef B. Ngalau do benoodigde klei en 
kiezollei. 

Om aan de stijgende cenientconsumptie te kunnen 
blijvon voldoen word in 1920 een derdo oven van 50 
m lengte met een dagproductie van 700 vaten in 
bedrijf genomen. In 1924 volgde de vierdo oven van 
gelijke capaciteit. Deze nieuwe productie-eenheden 
hadden tot gevolg dat de inolenafdeelingen eveneens 
uitgebreid moesten wordon. Het bleek toen tevena 
nood- zakelijk do waterkrachtinstallatie uit to 
breiclen. Eon tweede waterkrachtstation in de 
Koerandji- rivier, , 8 km van do fabriek verwyderd, 
werd in bedrijf gestold met eon totaal vermogen van 
2400 pk. Eon verdere belangrijko uitbroiding kwam 
in 1927 tot stand door de inbedrijfname van een 
vijfden roteoroven van 86 m lengte 
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en een dagproductie van 1300 vaten. De tech- niek 
van de cementfabricage ging in de laatste jaren met 
sprongen vooruit, vooral werd de aan- dacht 
gevestigd op een verlaging van het kolen- verbruik 
der roteerovens, dat een belangrijk percentage van 
den kostprijs uitmaakt. De twee oorspronkelijke 
ovens bleken niet nicer econo- misch te zijn； om aan 
de scherpe concurrentie het hoofd te kunnen bieden 
werden deze ovens buiten bedrijf gesteld. Hiermede 
ging echter een belangrijke vermindering van de 
productie- mogelijkheid gepaard. Daarom werd 
besloten een economischen oven, uit deze beide 
ovens samengesteld, te bouwen. De lengte van dezen 
oven, welke in 1936 in bedrijf genomen werd, 
bedraagt 110 m, de dagproductie 1600 vaten. De oven 
werd uitgerust met de nieuwste vin- dingen op 
warmtetechnisch gebied. 

De t-otale capaciteit van de fabriek bedraagt nu 
4300 vaten per dag. 

De oorspronkelijke verpakking van het cement 
geschiedde in ijzeren vaten met houten bodems met 
een nettogewicht van 170 kg. In 1927 werd begonnen 
met de verpakking in papieren zak- ken； nadat de 
consument met deze verpakkings- wijze vertrouwd 
geraakte, welke niet alleen goedkooper is, maar 
tevens groote voordeelen biedt vnl. tijdens zwaar 
transport in de binnen- landen (] zak heeft een netto-
inhoud van 42.5 kg), nam deze verpakking dusdanig 
toe, dat tegenwoordig 土 98 % van de totale productie 
in zakken vervoerd wordt. 

De N.V. Nederlandsch-Indische Portland Ce-
ment Maatschappij ondervond na 1930 aanzien- lijke 
moeilijkheden, doordat groote hoeveelheden cement 
uit het buitenland werden ingevoerd, tegen prijzen 
waarvoor het haar niet mogelijk was, ondanks een tot 
het uiterste gedreven be- zuiniging in haar bedrijf, een 
redelijke hoeveel- heid te produceeren. Reeds vroeger 
werden pogingen in het werk gesteld om aan deze 
moei- lijkheden tegemoet te komen, hetgeen leidde 
tot de totstandkoming van de cementbonus-over- 
eenkomst — het zoogenaamde Cement-agreement —
van 7 Maart 1932. Importeurs van Japansch cement 
— het eenige cement, dat medio 1933 geimporteerd 
werd — kwamen hierbij overeen, voor elk door hen 
ingevoerd vat cement aan de Padangsche 
Cementfabriek een bonus van / 0.30 uit te keeren. 
Deze overeenkomst ondervond den zeer loyalen steun 
en medewer- king van de Japansche fabrieken. 
Nietteinin werk- te zij voor de Padangsche 
cementfabriek finan- cieel niet, doch economisch wel 
onbevredigend. De fabriek vcrloor, tengevolge van de 
lage prijzen van het buitenlandsch cement (o.rn. door 
de sterke daling van de yen) meer en meer terrein op 
de binnenlandsche markt; zoo ging de Javamarkt voor 
haar reeds, behalve voor bestellingen van de 
Overheid, bijna geheel ver- loren. Het gevolg hiervan 
was, dat haar productie aanmerkelijk beneden een 
redelijke grens daalde. Deze grens ligt, zooals uit een 
uitvoerig bedrijfs-economisch onderzoek is gebleken, 
bij een productie van 600.000 vaten per jaar, hetgeen 
overeenkomt met de helft van de totale 
productiecapaciteit van het bedrijf. De Jaj)an- sche 
fabrieken werken eveneens op omstreeks 50 % van 
haar voiledig vermogen. 

Het onbevredigende verJoop van zaken Jeidde er 
toe, dat, met instemming van de Regeering, 

pogingen werden aangewend om tot een voor de Padangsche 
Cementfabriek dochnatiger regcling te komen. Moeilijk toch 
zou de Regeering lijde- lijk kunnen aanzien, dat, tengevolge 
van abnor- rnale omstandigheden, het eenige cementbedrijf 
in Indie zou verdw^nen of in buitenlandscho handen 
overgaan, waardoor het Land geheel af- hankelijk zou worden 
van vreemde producenten. k—；— Een oplossing werd 
gezocht in aanneming van een, door een der belangrijke 
cementimporteura, van de zijde van een groot Japansch 
cementconcern ontvangen voorstel tot verdccling van de 
Indische ceinentmarkt tusschen de Padangsche fabriek en de 
Japansche producenten. 
Deze vcrdeeling hiekl in een vrijwillige contingen- teering 
van den Japanschen uitvocr naar, en van den invoer in 
Nederlandsch-Indie. Daar de onderhandelingen tusschen 
bclanghebbenden echter, naar het zich liet aanzien, eenige 
maanden zouden duren, was het te verwachten, dat zoo- wel 
de onderhandelingen als de cementmarkt inmiddels door 
speculatieve invoeren zouden worden verstoord, hetgeen niet 
alleen het tot- standkomen van den beoogden niaatrcgel 
ernstig beinoeilijken, doch ook de werking daarvan voor 
geruimen tijd verlamnien zou. Teneinde zulk een verstoring 
te voorkomen achtte de Regeering het noodzakelijk met 
spoed een tijdelijko contingenteeringsordonnantie in werking 
te doen treden. Deze ordonnantie — welke de instejn- ming 
had van de voorname importeurs, tc zamcn bijna den 
geheelen cementinvoer behccrschend —had derhalve geen 
ander doel, dan een rustige atmosfeer voor de 
onderhandelingen te schcppen en het weJslagen daarvan te 
bevorderen. Zij discrimineerde ook niet ten opzichto van be- 
paalde landen, maar contingenteerdc het bui- tenlandsche 
cement, ongeacht het land van herkomst. Als basis voor de 
contingentccring werden de zuivere invoeren gedurendc de 
boniiH- periode aanvaard, doch in verba nd met verschil- 
Icnde eigenaardigheden in den cementluuidcl der laatste 
jaren, met correcties. Voorshands mcendo de Regeering met 
twee mogelijkhcden rekening te moeten houden. Er komt 
tusschen betrokke- nen of een regcling tot stand, welke 
zonder over- heidshulp kan worden nageleefd, of ecn 
waarvan de uitvoering ——evenals van bijvoorbcckl de 
thcerestrictie — zonder overhcidshulp niet mogelijk blijkt. In 
beide gevallen vormt een vrijwilligo marktverdceling den 
grondslag. 

Het Japansche schema, hetwelk medio 1933 de basis van 
de onderhandelingen vormde, stelde bij verschillcnd verbruik 
verschillende ver- houdingscijfers. Voor ] 933 was de 
verhouding die van 2 op 1, zoodat Padang 600.000 vaten, of 
een daarmede gelijkstaande hoeveelheid zakken, kon 
produceeren. Bit aantal zou ook, behoudens bijzondere 
omstandigheden, het iniiiiinum inoc- ten blijven. 

Deze vereischt gebleken tijdelijke overheids- niaatregelen 
kwamen tot stand bij de „Crisi8- ceinent-invoerordonnantie 
J933" (Ind. Stb. no. 282), houdende tijdelijke beperking van 
den invoer van cement, de „Crisis-cement-invoer- 
verordening J 933" (Ind, Stb. no. 283) en „Crisis-cenient-
invoerverordening 1933-II" (Ind. Stb. no. 358). Bij deze regel 
ingen werd de invoer van cement beperkt tot 12.750.000 kg 
voor het tijdvak 28 Juni tot 27 September 1933, terwijl voor 
het tijdvak 27 September 1933—27 Maart 
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1934 het maximum van den cemontinvoer werd 
gesteld op 35.062.500 kg. De „Crisis-cement-in- 
vocrverordening 1934" (Ind. Stb. no. 149) con- 
tingenteerde den invoer voor het tijdvak 27 Ma art—
27 Juli 1934 op 19.805.000 kg. 

Deze maatregelen blekcn geheel aan de ver- 
wachting te beantwoorden, zoodat in 1934 be- sloten 
werd de contingenteering te handhaven. Dit 
geschieddc bij de „Crisis-cement-invoer- 
ordonnantie 1934'' (Ind. Stb. no. 473), welke 
bepaalde dat het ingevoerde contingent telkens voor 
niet langer dan zes maanden bij regeerings- 
verordening zou worden vastgesteld. 

De „Crisis-ccment-invoerverordening 1934-11" 
(Ind. Stb. no. 474) stelde den invoer voor het tijdvak 
28 Juli—27 October 1934 op 11.475.000 kg, terwijl 
bij de regeeringsverordening in Ind. Stb. 1934 no. 
604 de invoer voor de periode 28 October 1934 tot 
en met 27 Februari 1935 werd bepaakl op 
15.300.000 kg. 

De werkingsduur van laatstgenocmde ordon- 
nantie werd tot zeven maanden beperkt, ten- cinde 
de Rcgeering in staat te stellen in den Volks- raad 
geuite bezwaren — in hoofdzaak betreffende de 
belangen van de cement ver bruikers en in verband 
daarmede de gevolgde uiteenloopende 
prijsberckening van het cement in de verschil- lende 
deelcn van Ned.-Indie — in gezette over- weging te 
kunnen nemen. Daarbij bleek dat de kapitaalslasten, 
die op het Portlandcenientbe- drijf Indaroeng 
drukten, den verkoopsprijs van het product, sterker 
dan verantwoord werd geacht, beinvJoeden. Door 
een kapitaalsreorga- nisatie zoti een aanmerkelijke 
verlaging van den kostj)rijs zijn te bereiken De 
Regcering nioende, dat het niet op haar weg lag een 
dergelijkc kapi- taalsreorganisatie als voorwaardc 
voor de voort- zetting van de contingenteering voor 
te schrijven. Wei achtte zij het alleszins redclijk als 
voorwaarde voor die voortzetting te stcllcn het 
aanvaarden van con richtprijs voor den verkoop van 
cement en dan bij het bcpalen van dien richtprijs uit 
te gaan van do exploitatierekcuing, die zou worden 
verkregen al» gevolg van de doorvoering van eon 
ka|)itaalsreorganisatie. De niaatschappy vcrklaardc 
zich bereid tot maatregelen in dezen zin over te gaan 
en de verkoopprijzen met ingang van 28 Februari ) 
935 volgens de hierboven aangegeven grondslagcn 
aanzienlijk te redu- cecrcii. 

Uienovereenkomstig werd bij de “Invoeror- 
donnuntie cement 1935'' (Ind. Stb. no. 86) de 
contingenteering voortgezet. Bij de „Invoer- 
verordening cement 1935" (Incl. Stb. no. 87) werd 
de invoer voor het tijdvak 1 Muart tot en met 30 
September 1935 beperkt tot 26.775.000 kg, terwijl 
bij do „Invoerverordening cement 
1935 II** (Ind. Stb. no. 474) de invoer voor de 
periodo 1 October 1935 tot en met 30 September 
1936 werd be pan Id op 45.900.000 kg. Bij de 
,,Invoerverordening cement 1936" (Ind. Stb. no. 
491) werd gedurende het tijdvak 1 October 193G tot 
en met 30 September 1937 een invoer toege- staan 
van 59.500.000 kg netto; voor de periode 1 October 
1937 tot en met 30 September 1938 stelde de 
„Invoersverordening cement 1937" (Ind. Stb. no. 
549) den invoer op ecn zelfde hoe- vce】 heid. 

BERAOE of BEROUW (Aanv. DI. I). De 
gelijknaniige onderafdeeling, administratief be- 
hoorend tot de afdeeling Boeloengan en Beraoe 

der residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, gouvt. 
Borneo, is gclegen aan de oost- kust van Borneo tusschen de 
onderafdeeling Boelongan ten N. en de onderafdeeling Oost- 
Koetei ten Z. De onderafdeeling bestaat groo- tendeels uit de van 
elkander onafhankelijke zelfbesturende landschappen 
Sambalioeng en Goenoeng Taboer cn voorts uit een klein gedeelte 
rechtstrecks bestuurd gebied — de z.g. vierkante paal — waarop 
de standplaats van den bestu- renden ambtenaar (controleur B.B.), 
genaamd Tandjoeng Redeb, is gelegen. De afstand van bedoelden 
vierkanten paal Gouvcrnementsge- bied door de beide 
zelfbestuurders vond plaats bij akte van afstand ddo. 6 Juli 1896 
(zie SAMBALIOENG, GOENOENG TABOER en TAN-
DJOENG REDEB). 

Literatmir: J. E. Tehupeiory, Onder de Dajaks in Centraal 
Borneo. 

BERAOE (Aanv. DI. I). Rivier in de gelijk- namige 
onderafdeeling ter oostkust van Borneo, ook wel Koerau genoemd. 
De voornaamste affluenten zyn de Kclai, Birang, Soembarata 
Poera en AJalinau. De Beraoerivier wordt in haar bovonloop in 
den volksmond vcclal aange- duid met de namen Segah of 
Makam^-' 

TANDJOENG REDEB (Aanv. DI. IV). Hoofd-」 plaats dcr 
onderafdeeling Beraoe van de af- dceling Boeloengan en Beraoe 
der residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, gelegen op 
den vierkanten paal gouvernementsgebied. Tandjoeng Redcb is de 
standplaats van den besturen- den ambtenaar (controleur B. B.) en 
telt 土 1700 inwoners. De handel dezer plaats, die geregeld door 
de schepeii der Koninklijke Paketvaart- Maatsehappij en t.b.v. den 
houtexport ook door spcciaal daartoe toegelaten chartcrschepen 
van vreemde nationaliteit wordt aangedaan, is vrij levendig en 
bestaat voornamelijk uit de uit het achterland aangevoerde 
exportartikelen als hout, rotan, da mar, reukhout, vogelnestjes en 
pro- ducten der visscherij, terwijl rijst, manufac- turen, tabak, zout 
en kramerijen de voornaamste invoerartikelen z^n/ 

ASAM-ASAM (Aanv. DI. 1). Hoofdplaats van )、/1 %，? het 
voormalige district Satoei. Behoort thans tot het district Pleihari 
van de onderafdeeling Plcihari, afdeeling Bandjermasin, residentie 
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo. Afvoer- hnven van 
ijzcrhout, vooi'al van sirappen. Het ligt in do bedoeiing binnen 
afzicnbaren tijd Asam-Asani tot hooftlplaats te ma ken van het 
zclfstandig onderdistrict Asam-Asani. 

BATI-BATI (Aanv. DI. 1). Voormalige dis- trictshoofdplaats. 
Si nds de opheffing van het district Maloeka behoort het ressort, 
waarvan Bati-Bati vroeger de hoofdplaats was, tot het district 
Pleihari van de onderafdeeling Pleihari, afdeeling Bandjerniasin, 
residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo. De plaats is het 
middelpunt van de pooroonindustrio in de on- derafclccling 
Pleihari. Inhecmsche zeczeilprau- wen komen tot in Bati-Bati 
(Maloekarivier). Langs deze rivier heeft afv^er van producten naar 
Bandjcrmasin plaats^ ^z 

MALOEKA (Aanv. DI. II). Voorinalig district der 
onderafdeeling Pleihari, afdeeling Bandjer- masin. Het district 
werd in verband met do verbetorde verbindingen opgeheven en 
ingelyfd bij het district Pleihari. 

PLEIHARI (Aanv. DI. III). District der ge-' 
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lyknamige onderafdeeling, afdeeling Bandjer- 
masin, residentie Zuider- en Oosterafdeeling van 
Borneo. Het district omvat de geheele on- 
derafdeeling en staat onder het bestuur van een 
districtshoofd (kjai) met standplaats Plei- hari. Het 
ligt in de bedoeling binnen afzicnbaren tijd van dit 
district een zelfstandig onderdistrict Asam-Asam, 
omvattende de kampoengs Djo- rong, Asam-Asam, 
Kintap en Soengei Tengah, belangrijk wegens 
ijzerhout en sirappen, af te scheiden. (Zie voorts 
PLEIHARI, onderafdee- ling). 

PLEIHARI (Aanv. DI. III). Onderafdeeling der 
afdeeling Bandjermasin, samenvallende met het 
district Pleihari, residentie Zuider- en Ooster-
afdeeling van Borneo, gouvt. Borneo, onder een 
gezaghebber met standplaats Pleihari. Het ligt in de 
bedoeling binnen afzienbaren tijd van dit district een 
zelfstandig onderdistrict Asam-Asam af te scheiden 
(zie ASAM-ASAM). 

Volgens de uitkomsten van de volkstelling 1930 
telde de onderafdeeling 22 Europeanen, 26.022 
inheemschen, 517 Chineezen en 167 andere 
Vreemde Oosterlingen, De inheemsche bevol- king 
bestaat uit Bandjereezen. Op sommige plaatsen zijn 
vestigingen van Hoeloe-Soengeiers (Djilatan, 
Tadjau-Pe句ah, Koerau). 

De onderafdeeling is schaars bevolkt en be- staat 
grootendeels uit woesten grond (n.l. alang- 
alangvlakten, z.g. padangs, bosschen en moeras- 
sen). Van de rivieren zijn de Tabaniorivier en de 
Maloekarivier de belangrijkste. Het voornaam- ste 
middel van bestaan is de veeteelt, hoofdzakc- lijk die 
van karbouwen, waarvan wekelijks te Pleihari een 
drukke veemarkt wordt gehouden. Uitvoer heeft 
plaats naar de afdeelingen Hoeloe- Soengei en 
Bandjermasin. Verdere bestaansmid- delen zijn： 
goudwinning (Pleihari, Parit-Baroe, Sarang-Alang, 
Batoe-Toengkoe, Asam-Asam, Oedjoeng-Batoe), 
ijzerhoutwinning (Ketapang, Badjoein, Tambang 
0elang, Asam-Asam, Djo- rong, Kintap, Soengei-
Tengah), poeroenindustrie (Bati-Bati, Batakan, 
Seboehoer), diamantdelven (Banjoe-Irnng, Bentok 
Kampoeng) en visch- en garnalenvangst 
(trasibereiding) indestreken langs de kust. Verder 
doet de bevolking aan la- dang- en sawahbouw. Den 
laatsten tijd hebben emigranten uit de Hoeloe-
Soengai pepercom- plexen aangelegd (Djilatan, 
Tadjau-Petjah en Soengai-Lioek). Voorts zijn door 
de rubberres- trictie de rubberkampoengs Banjoe-
Irang, Bentok Kampoeng, Liang Anggang, 
Oedjoeng en Bati-Bati tot welvaart geraakt. De 
voornaamste kampoengs zijn Pleihari, Bati-Bati, 
Oedjoeng, Parit-Baroe (Chineesche kampoeng) en 
Tabanio, voormalige districtshoofdplaats van het 
gelijk- namige district der onderafdeeling, aan de 
monding van de Tabaniorivier gelegen. 

De voornaamste autowegen loopen van Pleihari 
naar Martapoera (56 km), van Pleihari naar 
Takisoeng en Tabanio (36 km), van Pleihari naar 
Batakan (39 km) en van Pleihari naar Asam-Asam 
(51 km). 

Pleihari wordt begrensd ten N. door de onder- 
afdeelingen Bandjermasin, Martapoera en Poe- loe 
Laoet-Tanah Bopmboe, ten W. en ten 0. door de 
Javazee^./ 

SATOEI (Aanv. DI. III). Voormalig district van 
de onderafdeeling Pleihari, afd. Bandjer- masin, res. 
Z. en 0. afd. van Borneo. Sedertde op- heffing 
ressorteert het gebied van dit district 

gedeeltelijk onder de onderafdeeling Pleihari, 
gedeeltelijk onder de onderafdeeling Poeloe Laoet-
Tanah Boemboe van de residentie Zuider- en 
Oosterafdeeling van Borneo. 

BANDJERMASIN (Aanv. DI. I en V of supp]. afl. 
biz. 267). Afdeeling der residentie Z. en 0. afdeeling 
van Borneo, gouvernement Borneo, ingevolge de 
organieke indeeling in Ind. Stb. 1935 no. 248 
verdeeld in 4 onderafdeelingen, te weten: 

1. Bandjermasin-Marabahan, bestaande uit het 
district van dien naam, onder den assistentresident, 
hoofd der afdeeling, bijgestaan door een controleur 
met standplaats Bandjermasin; 

2. Martapoera onder een controleur met 
standplaats Martapoera ； 

3. Pleihari onder een gezaghebber met stand-
plaats Pleihari； 

4. Poeloe Laoet-Tanah Boemboe onder een 
controleur met standplaats Kota Baroe. 

De afdeeling Bandjermasin (met uitzonde- ring 
van de onderafd. Poeloe Laoet-Tanah Boemboe) is, 
tezamen met de afdeeling Hoeloe Soengai, bij de 
ordonnantie in Ind. Stb. 1938 no. 133 gevormd tot 
een “groepsgemeenschap", Bandjar genaamd, op 
den voet van de „Groepsge- meenschaps-
ordonnantie" (Ind. Stb. 1937 no. 464). 

Volgens de volkstelling ] 930 bedraagt het 
zielenaantal van de afdeeling 210590. 

BANDJERMASIN. (Aanv. DJ. I en V of suppl. 
afl. biz. 267). District der onderafdeeling Ban-
djermasin van de gelijknainige afdeeling der res. Z. 
en 0. afdeeling van Borneo onder lict bestuur van 
een kjai (districtshoofd) met standplaats 
Bandjermasin. Het is een klein, maar volkrijk 
district. 

BEKOEMPAI (Aanv. DI. I en V of suppl. afl. biz. 
2G8). Onderdistrict van de onderafdde- ling 
Bandjcrmasin-Marabahan der afdeeling 
Bandjermasin, res. Z. en 0. afdeeling van Borneo, 
onder het bestuur van cen assistant kjai 
(onderdistrictshoofd). Voornaamste plaats is 
Marabahan (zie aldaar), uit verschillcnde groote 
kampoengs bestaande, de standplaats van den 
assistent kjai. De bevolking leeft van rijst- bouw, 
rubbercultuur, inzameling van bosch- producten en 
opkoop hiervan van de bevolking der bovenstreken, 
atapfabricage, j)oeroencultuur, roembia- 
aanplantingen. Koemjjai2 is cen be- paalde 
grassoort, welke veel langs de Barito groeit en 
waaraan een zijriviertje benoorden Marabahan den 
naam soengei Bekoempai ont- leent. De eerste 
vestiging van de bevolking van dit onderdistrict 
geschiedde langs dit zijriviertje. 

MARABAHAN (MOEARA-BAHAN) (Aanv. DI. 
II). Onderdistrict der onderafdeeling Bandjermasin - 
Marabahan van de gelijknainige afdeeling der res. Z. 
en 0. afd. van Borneo, onder een assistent kjai 
(onderdistrictshoofd). 

Volgens de volkstelling van 1930 telt het on-
derdistrict 21551 zielcn. 

POEROEK TJAHOE (Aanv. DI. III). Onder- 
afdeeling der afdeeling Kapoeas-Barito van de 
residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo 
met gelijknamige hoofdplaats aan de Bovcn- Barito. 
De onderafdeeling ligt tusschen 1° N. B. en 1° Z.B. 
en tusschen 113° en 115° O.L. Opper- vlakte 
ongeveer 19500 km2 of 6/g van Nederland. 

Het noordelijk gedeelte, het strooingebied van de 
bronrivieren van de Barito, bestaat uit zwaar 
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bergland van middelbare hoogte. In het Z. en ZW. 
treft men het vcel lagere scheidingsgebergte aan van 
de Toehoep — Lahei en Barito — Ka- poeas en 
Kahajan rivieren. Heuvel- en bergland zijn bedekt 
met dicht bosch, bij de nederzet- tingen der bevolking 
veel secundair bosch (bloekar). 

Behalve cnkele vruchtbare streken, is nagenoeg de 
geheele onderafdeeling met bruingele klei- aarde, die 
minder vruchtbaar is, bedekt. 

De onderafdeeling beho'ort tot het stroomge- bied 
der Baritorivier； de bronrivieren zyn ：. Soengai 
Moeroeng, Soengai Djoeloi met linker- zijrivier de 
Soengai Boesang. De waterstand in de Barito bij 
Poeroek Tjahoe is afwisselend ； het verschil 
tusschen hoogsten en laagsten stand is 15 m en meer. 
Al lee n bij hoogen waterstand loopt het gedeeltc 
tusschen het civiel- en mili- tair emplacement onder 
water. De beide em- placementen zijn op 
heuvelterrein gebouwd. De Barito is door hekwielers 
te bevaren tot Bekanon, bovenstrooms Poeroek 
Tjahoe, bij normalcn waterstand. Bij laag water is de 
Barito nog bevaarbaar tot Djoeking Sopan met motor- 
booten. In het brongebied komen in de rivieren veel 
stroom versnell ingen voor, die so ms wel, soms niet 
met prauwen kunnen worden gepas- seerd. 
Bolangrijke zijrivieren van de Barito zijn de Soengai 
liabocat.Menaniing, Soekoe.Boemban, Laoeng, 
Toehoep. De Laoeng is de grootste en vormt in den 
bovenloop voorbij Batoe Boea een reeks gemakkcJijk 
te passeeren stroomversnel- 1 ingen. 

J)e oiHk-rafdeeling bestaat uit drie onder- 
districten: Barito Zuid-Laoeng en Toehoep- streek, Si
：itigland en Barito brongebied met als hoofdpla;its< 
n reap.: Poeroek Tjahoe, Seripoi en Moeara Djoeloi. 
A Been in Siangland bestaat een uitgebreid net van 
voetpaden. Ook met de onderafdeclingen Bovei) 
Mahakam-Boven Da- jak en de Wcsterafdceling van 
Borneo bestaan verbin<l ing8paden. 

De b“v<)lking (ler kamj)oengs is te verdeelen in 
zuiver Ba koetnpaische-, Bakocmpai- Dajaksche en 
zuiver Dajaksche. De J)ajaks bouwen groote huizen 
(beteng), waarin soms de geheele kam- poeng 
siunciiwoont. Men gaat cchter ook wel over tot het 
bouwen van afzonderlijke Dajak- woningen. 

Het kliinaat is over het algemeen vochtig; overdag 
warm, met koele tot koudc nachten. Soins des 
morgens zware mistwolken. Geen scherpc 
afHcheiding tusschen nioessons; zelden perioden van 
laugdurige droogte, wel van lange regen periotlen. 

Do sterkte der bevolking bedraagt volgena een 
telling in 1934: Barito brongebied 2135, Barito Zuid-
Laoeng en Toehoepstreek 13374 en Siang- land 4082 
ziolcn. 

Middclcn van bestaan: landbouw, vischvangst, 
jacht op varkens, houtaankap en inzamelen van 
boschproducten; bij Maleiers: kleinhandel. 

Onderwijs: Er is een Gouvernements school der 
2de klasso en een volksschool te Poeroek Tjahoe en 
bovendien in 7 andcre kampoongs eveneens 
volksscholen. Van de Bazelzending zijn sedort 1936 
allc scholen gcsloten wegens gobrek aan 
belangstelling. Deze zending heeft alleen nog 
goeroe's in dicnst, die als pemberita's langer of korter 
tijd in een kampoeng verblijven. 

Poeroek Tjahoe heeft een militaire bezetting, 

waarvan de commandant tevens belast is met het civiel 
bestuur. 

BENEDEN DAJAK (Aanv. DI. I). Onderaf" % 2 dceling van 
de afdeeling Kapoeas-Barito, resi- dentie Zuider- en 
Oosterafdeeling van Borneo, bestaande uit het district Kapoeas 
en het onder- district Beneden Kahajan, het eerste zich uit- 
strekkende langs de Kapoeas-Moeroeng, het tweede langs de 
Kahajan-rivier, beide ressorten in het N. begrensd door de 
onderafdeeling Boven Dajak, het oorspronggebied dezer 
rivieren. Beide rivieren zijn onderling verbonden door een 
kanaal (Andjir Klampan), aan welks ingangen belang- rijke 
nederzettingen zich hebben gevormd： aan de Kapoeas het z.g. 
Mandomai-complex, aan de Kahajan het dorp Poelang Pisau, 
standplaats van het onderdistrictshoofd van Beneden Ka- hajan. 

De bevolkingssterkte bedraagt: onderdistrict Kapoeas: 
30.095, onderdistrict Kahajan： 13557 zielen. 

De districten stem men in zoover overeen, dat in de lagere 
(moeras) zone de bevolking sterk gemengd is, terwijl in de 
bovenstreken de stam- zuiverheid beter bewaard is gebleven； 
de bevolking van boven- en benedenstreken is ge- scheiden door 
een (bijna geheel) onbewoonde landstrook van c.a. 100 km. In 
de bovenstreken werden hoogere hoofden aangesteld (土 I860) 
met den titel van demang, standplaatsen Poe- djoen (Kapoeas) 
en Pahandoet (Kahajan). De uit- voer aan boschproducten, t.w. 
djeloetoeng, hangkang, katiau en velerlei rotansoorten, is nog be- 
langrijk. Groote arealen zijn beplant met hevea, waardoor een 
landelijke Industrie (native-smoked-sheet bedrijfjes, thans 土 60) 
is mogelijk geworden. In de crisisjaren 1930—1936 is de 
rijstbouw van bestuurswege aangemoedigd, waardoor het ressort 
(eind 1936) ongeveer aan eigen behoeften kon voldoen, maar 
door de on- voldoepdc irrigatie blijft de veldarbeid zeer ris- 
kant./ 

KOEALA KAPOEAS (Aanv. DI. II). VoorqR.x' malige 
afdeeling dor residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo 
met gelijknamige hoofd- plaats; thans vereenigd met de 
voormalige afdeeling Doesoenlanden tot de afdeeling Ka- 
poeas-Barito (zie aldaarJJ^ 

KOEALA KAPOEAS>(Aanv. DI. II). Hoofd- plaats der 
onderafdeeling Beneden Dajak van de afdeeling Kapoeas-Barito 
der res. Z. en O. afd. van Borneo (zio aldan,r). De plaats staat 
door het Aernout- of Serapatkanaal naar de Baritorivier in 
rechtstreeksche verbinding met Bandjermasin. 

Zij bestaat uit vorschillende kainpoengs, ge- legen aan 
weerszijden van de Poeloe P^tak- rivier. Behalve 
bestuursvestiging, is het de standplaats van een zendingsarts 
(met hospitaal) en eon zendelinglceraur. De plaats gaat in 
handels- opzicht achteruit doordat het z.g. Aernout- kanaal 
practisch doorloopend onbevaarbaar is (in 1933—1935 
verdiept), doch heeft nog eenige be- tcokenis als knooppunt van 
den rubber- en ro- tanhandcl. De handel is geheel georienteerd 
op de hoofdplaats Bandjermasin； verkeer met an- dere 
kustplaatspn is er niet. De bevolking bestaat uit: Ini., 13 Eur., 
299 Chin, en 12 
Arabiereip< ? r 

DEMANG (Zuider- en Oosterafdeeling van 亍' Borneo). De 
middonloopen der Dajak-rivioren 
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staan elk onder een (vermoedelijk 土 I860 aan- 
gesteld) adathoofd met den titel van demang 
(temanggoeng), waaraan deze gebiedsdeelen den 
naam kedemangan (Poedjoen en Pahandoet, zie 
aldaar) ontleenen. Mallinckroclt bestrydt op 
verschillende gronden hun adatrechtelijke positie en 
houdt het er voor, dat ten tijde van het Bandjereesche 
sultanaat Maleische of Da- jaksche avonturiers, of 
kleine hoofden uit eigen beweging naar het hof 
gingen om daar, na aan- bieding van geschenken, 
een titel cn aanstel- lingsbrief van den sultan te 
bekomen; hrj ont- kent dat het instituut stamt uit de 
Dajaksche volksinstellingen. In het algemeen 
ontkent Mallinckrodt, dat de Ngadj oe-sprekende 
Dajak- s tarn men een algemeen stamhoofd hebben 
ge- kend en meent, dat de literatuur bewyzen geeft 
dat de Ngadjoe's slechts familiehoofden bezaten, die 
geen grooter territoir kenden dan een dorp, (zie o.a. 
Koi. Studien DI. II jaargang 24 ： H. Mallinckrodt, 
De adatgemeenschappen in Zuid Borneo). 

BOENTOK (Aanv. DI. I). Standplaats van het 
onderdistrictshoofd van West-Doesocn der 
onderafdeeling Moeara Teweh, afdeeling Ka- poeas-
Barito, residentie Zuider- en Oosteraf- deeling van 
Borneo. Sedert 1928 is de vroegere onderafdeeling 
Boentok opgeheven. Het grootste deel van het gebied van 
dit ressort were! toege- voegd aan de onderafdeeling 
Moeara T6weh. Het aantal inwoners van het onderdistrict 
West- Doesoen bedraagt volgens de laatste gegevens 
21925, waaronder 3 Europeanen en 23 Chineezepf “ 

MOEARA TEWEH. Hoofdplaats van de oh- '
 “derafdeeling Moeara T6weh, afdeeling Kapoeas- 

Barito, residentie Zuider- en Oosterafdeeling van 
Borneo, standplaats van een controleur of 
gezaghebber. Sinds de opheffing van de afdeeling 
Doesoenlanden in 1934 is Moeara T6w6h geen 
afdeelingshoofdplaats meer. De onderafdeeling 
Moeara Teweh bestaat uit de onder- districten 
West-Doesoen, Montallat en Lahai. Het aantal 
inwoners bedraagt 43099, waaronder 8 Europeanen 
en 67 Chineezen.Z 

PASIR (Aanv. DI. III). De onderafdeeling Pasir, 
afdeeling Samarinda der residentie Z.- en O.-afd. 
van Borneo, heeft een rechthoekigen lang- gerekten 
vorm. Zij is begrensd door een ongeveer 200 km 
lange kustlijn en een evenlange op som- inige 
punten tot 2000 m stijgende grensketen (het 
Meratoesgebergte), die aan de westzyde de 
waterscheiding vormt met de affluenten van de 
Negararivier. Tusschen deze oostelijke en weste- 
lijke grenslijnen is een landstrook gelegen ter 
breedte van ongeveer 80 tot J 20 km, die vrijwel 
overal eenzelfde typisch becld vertoont met drie 
duidelijk te onderscheiden zones: 

eerste zone: een met modderbanken omzoomde 
moerassige kuststrook, schaars bewoond door een 
visschersvolk, de Badjau's； 

tweede zone： gronden, die zich een weinig 
verheffen boven het moeraspeil, afgewisseld met de 
laatste heuveluitloopers van de derde zone en 
moerassen van de eerste zone. Dit gebied is het 
dichtst bevolkt, aangezien de voor- waarden voor 
een meer samengestelde samen- leving zoowel in 
maatschappelijk als geologisch opzicht hiertoe 
gunstig zijn, Boegineezen, Pasi- reezen en 
Bandjereezen zijn hier de bewoners; 

derde zone: het heuvel- en bergland, bewoond 
door Pasireezen, Doesoens (onderdistrict Sam- 

panahan) en eenige kleine andere stammen (ten 
deele nog ongclslamiseerd). 

Het land wordt doorsneden door vele rivieren, 
loopend in oost-westelijke richting, waarvan de 
grootste zyn de Kendilo en de Telakei. De kust- lijn 
wordt onderbroken door drie trechtervor- mige 
baaien, Adangbaai, Aparbaai en Pamoekan- baai. 
Aangezien de rivieren over een kort verloop een 
groot verval hebben te overwinnen, zijn zij slecht 
bevaarbaar. 

De onderafdeeling Pasir telt 44460 zielen. Zij 
grenst ten N. aan de onderafdeeling Balikpapan 
(landschap Koetci), ten Z. aan de onderafdee<- ling 
Poeloe Laoet-Tanah Boemboe, ten W. aan de 
afdeelingen Hoeloe Soengai en Kapoeas-Barito en 
ten O. aan Straat Makassar. 

De onderafdeeling is verdeeld in het district Zuid-
Pasir en de onderdistrieten Noord-Pasir, Boven-
Pasir en Sanipanahan. Sampanahan be- stond voor 
1905 uit twee zelfbesturende land- schapjcs, het eene 
gevormd door het stroomge- bied der Sampanahan, 
het andere door het stroomgebied der Tjengal en 
Menoenggoel. De overige (onder)districten 
vormden voorheen het zelfbesturend landschap Pasir 
met de hoofd- plaats Pasir Blengkong. Het landschap 
is in 182G door het sultansbestuur van Bandjermasin 
aan het Ned.-Ind. Gouvernement- afgestaan. Met 
den vierden vorst van Pasir, sultan Adam, werd het 
eerste politieke contract in 1844 gesloten. In 1908 
were! het landschap op verzoek van den sultan bij 
het rechtstreeks bestuurd gouverne- mentsgebied 
ingelijfd. In 1916 werd nog eenige beroering 
veroorzaakt, waaraan de sultansfamilie en de 
plaatsclijke Sar6kat-Islam nict vreernd waren, doch 
de ontevredenheid werd snel bo- dwongen met 
militaire hulp, terwijl eenige vorHte- lijke 
familieleden werden verbaimcii. Sindsdieti is de rust 
niet meer verstoord. 

Het belangrijkste exportproduct is rotan, af- 
komstig uit het heuvel- en bergland. J)e P心i- reesche 
rotan is van goede kwaliteit en is Ghaiis geen 
zainelproduct ineer, doch tu in product. In de tweede 
zone heeft zich een bclangrijke rub- bercultuur 
ontwikkeld, terwijl voorts de klaj)j)er- (olie) en de 
pisangcultuur leiden tot uitvoer naar Balikpapan of 
Kota Baroe met eigen zcilprau- wen. In Sanipanahan 
verdif;nt de pepcraai)plant aandacht. Vermelding 
verdient ook de sawah- bouw, dio in deze zone 
vrijwel algemeen ge- <1 reven wordt, doch niet 
voldoendc r>plevert, zoodat tclkcn jare rijst moet 
worden ingevoerd. 1 n de moerassige kustzone we 
ten de Badjaus met hun vischvangst zich een 
beHtaan te ver- werven. De visch guat eveneens naar 
Balikpapan of Kota Baroe, of wordt Jocaal ingeruild 
tegen land bou wproductcn. 

De onderafdeeHngshoofdpiaats, Tanah Gro- got 
(zie aldaar), is gelegen aan de linkerzijrle van de 
Ssratairivier, doch is door een korte ver bind 
ingsrivier (antasan) verbonden met de belangrijker 
KcndiJofivier. Zij is het handels- centruin van Pasir. 

TANAHjGROGOT. Hoofdplaats van de onder- 
afd. Pasir, afd. Sainarinda der res. Z. en O. afd. van 
Borneo. Het plaatsjc telt met de ra»d- kampoengs 
ruim 5000 inwoners, waaronder 154 Chineezen en 
110 andere Vreemde Oosterlingen. Er is een 
militaire bezetting van 5 brigades. Zij is gelegen aan 
de linkerzijcle van de Seratairivier, doch is door een 
korte verbindingsrivier ver- 
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bonden met de belangrijker Kendilorivier. Tanah 
Grogot is het handelscentrum voor de stroom- 
gebieden der Adangbaai, Scratai- en Kendilo- 
rivieren on der Aparbaai. De belangrijkste uit- 
voerproducten zijn rotan, rubber, klapper(olie), 
pisangs en gezouten visch. De K.P.M. onder- houdt 
een tweewekelijksche verbinding met deze 
havenplaats (zie PASIR). 

SAMPANAHAN (Aanv. DI. IH). Onderdistrict 
van de onderafdeeling Pasir, afdeeling Samarin- da, 
residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo 
(zie PASIR). De hoofdplaats is Goe- noeng Batoe 
Besar.； 
APAR-BAAI. Zie TELOK APAR (DI. IV). 

STEIN CALLENFELS (Dr. PIETER VINCENT 
VAN), geboren 4 Sept. 1883 te Maastricht, over- 
ledcn 26 April 1938 te Colombo. Legde in 1904 het 
Groot-ambtenaarsexamen voor den Indischen dienst 
af, vcrtrok dat jaar naar Indie, en wcrd daar geplaatst 
bij de Algemeene Secretarie, later als adsp. 
controleur bij den bestuursdienst in Modjokerto. In 
i 908 verliet hij den bestuursdienst en was tot 1915 
in verschillende betrek- kingen werkzaam. 

Als administrateur van de koffieonderneming 
Djaejan op den Kloet kwam hij voor het eerst in 
aanraking met den Oudheidkundigen Dienst. In 
1915 volgdezijn toevoeging aan en in 19) 7 zijn be- 
noeming tot tijdelijk Inspecteur bij dien dienst. Door 
zijn buitengewone kennis van het Ja- vaansch, de 
volkenkunde en de Indische ge- schiedeiiis 
gcvoeldc hij zich bijzonder aangetrok- ken tot de 
bestudeering der latere pcriode van de Hindoc-
Javaansche cultuur op Java. Van hem zijn afkomstig 
een aantal verklaringen van bas-reliefs der tcin pels 
van Panataran, Toempang en Kedaton, en van den 
Wishnoe-tempel te Prain- banan； cvcnccns de 
oplossing van een aantal historische er> 
topografische vraagstukken, waar- op zijn aand.icht 
was gevallen bij de bestudeering van den 
Niigarakrtagama van Prapantja (1365), de Pararaton 
en de oud-Javaansche inscripties. Van zijn werk te 
vcldc in deze jaren moeten worden genocmd de 
ontgraving van de tempel- groep Geelong Songo op 
de helling van den Oe- ngarai), de ontdelcking op 
Bali van een 72-tal koperen platen van oorkonden, 
en zijn inspec- tiereizen door Sumatra, waardoor hij 
de aan- dacht op de daar aanwezige oudheden 
vestigde. 

In 1921 vcrtrok hij naar Nederland om cr de 
colleges te volgcn van de hoogleeraren Vogol, 
Krom(；n llazeu en er na volbrachtc studie den 
doctorsgraad te vcrwcrven. In 1921 proinoveerde hij 
tot doctor in de letteren op het proefschrift ,,De 
Sudarniilu in do Hindoe-Javaanschc Kunst." Zijn 
verblijf in Nederland niaukte hij zich bo ven- dicn 
ten nuttc door zich op de hoogte to stellen van de 
moderne methode en tech nick van ont- graviug van 
prachistorische ovcrblijfselen. Met was hem tijdens 
zijn verblijf in Indie nml. dui- dclijk geworclen, dat 
het ter re in der prao- historic d.t.l. nog vrijwel 
geheel braak lag en or eon groote achterstand zou 
zijn in te halen om het peil van het dosbetreffendc 
onderzoek op gc- lijke hoogte te brengen als in 
Europa. Nadat hij in 192-1 naar Ned.-Jnd. WAS 
teruggekcerd en zijn taak als Inspecteur hervat had, 
wijdde hij zich in hoofdzaak aan het prnehistorische 
onderzoek, ofschoon hij de studie der Hindoe-
Javaanscho oudlieid niet uit het oog verloor. Op het 
laatste gobied publiceerde hij o.m. nog bijdragon 
over 

de topographie van de Brantas-delta, de Arjuna- 
wiwaha op Oost-Javaansche tempelrelicfs en de 
inscriptie van Soekaboemi. Bovendien bezorgde hij de 
uitgave van de Epigraphia Balica. Van zijn 
praehistorische werkzaamheden moeten vooral 
worden genoemd de aan hooge wetcnschappelijke 
eischen beantwoordende ontgraving van de Goewa 
Kcrbo in P6rak op Malaka en van de Goewa Lawa te 
Sampoeng bij Ponorogo, later gevolgd door 
onderzoekingen o.a. te Patjitan, Lamongan en 
Galoempang op Celebes. Zijn be- langrijkste 
publicaties op dit gebied zijn： Het eerste 
palaeolithische werktuig in den Archipel (Oudheidk. 
Versl. 1924), Bijdrage tot de chronologic van het 
neolithicum in Zuid-Oost-Azie (Oudh. Verslag 1926), 
Report on Cave Excavations in Perak (Oudh. Versl. 
1926), Note prelimi- naire sur les fouilles dans F abri-
sous-roche du Guwa Lawa a Sampung (Hommage. . . 
au Premier Congrds des Prehistoriens a Hanoi), The 
Melanesoid Civilisations of Eastern Asia (Bulletin of 
the Raffles Mus. 1936). Voor de door hem 
bijeengebrachte en aan het Bataviaasch Genoot- schap 
geschonken collectie van praehistorische voorwerpen 
werd door hem een gids samen- gesteld, die een goed 
overzicht geeft van den stand der praehistorische 
wetenschap in het jaar der uitgave (1934). Van Stein 
Callenfels1 naspo- ringen hebben er voornamelijk toe 
bijgcdragen de cultuur van het mesolithicum, waarvan 
het Pa- poe- inelanesische ras de drager was, beter 
bekend te doen worden, maar ook aan de 
vermeerdering van kennis omtrent de andere perioden 
—het pa- laeolithicum, het neolithicum en de bronstijd 
— is zijn arbeid in niet geringe mate ten goede ge- 
komen. Met recht kan er dan ook worden ge- zegd, dat 
hij de grondlegger is geweest van de 
wetenschappelijke bestudeering der praehistorie in den 
Archipel. 

Het streven van Van Stein Callenfels naar 
aaneensluiting en samenwerking van de prae- historici 
in geheel hot Verre Oosten had tot resul- taat het tot 
stand komen der drie jaarlijksche congressen voor de 
praehistorie van het Verre Oosten, waarvan het eerste 
in Jan, 1932 te Hanoi bijeenkwain ondcr patronaat van 
de Ecole fran- gaiso d'Extr也me Orient. Groot was het 
gezag, dat Van Stein Callenfels ook bij buitenlandsche 
vakgenooten en regeeringen bezat, hetgeen o.a. kan 
blijken uit het feit dat hij in 1933 en volgende jaren met 
de leiding van verschillende praehisto- rischo 
onderzookingon op Malaka were! belast. Als blijk van 
waardeering voor zijn werk be- noenide do Britscho 
regeering hem tot Honorary- Officer of the Most 
Excellent Order of the British Empire. De grooto 
waardeering, die hij in het buitenland ondervond, bleek 
voorts uit zijn benoeming in de Ordo van den Witten 
Olifant van Siam, do Rijzendc Zon van Japan, den 
Draak van Annam on de Ordo van Cambodja; ook was 
hij Ridder in de Orde van Oranje- Nassau. In 1929 
werd hij correspondent van do Kon. Akademio van 
Wetcnschappon. 

Op weg naar Europa, om de Nederlandsch- Indischo 
Regecring te vertegenwoordigen op het in den zomor 
van 1938 te houden intermitionaal Congres voor 
antropologio en ethnografie te Ko- penhagen, werd hij 
ziek en ovorleed in een zioken- huis to Colombo.z 

BASAPS (Aanv. DI. I). In de geheele onder- .5 
afdeeling Beraoe, afdeeling Boeloengan en Beraoe 



1880 BASAPS—AMANDIT. 

van de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van 
Borneo, en ten grootsten getale in het onderdis- trict 
Talisajan voorkomende Dajaks, die eertijds tot de 
zwervende stammen behoorden. Thans hebben zij 
zich na voortdurenden aandrang van bestuurszijde in 
permanente woonplaatsen geves- tigd. Hoewel hun 
afkomst niet geheel valt na te vorschen, kunnen zij, 
naar taal en adat, in vijf verschillende groepen 
worden ondergebracht. Als bijzonderheid kan 
worden vermeld, dat de Ba- saps, in tegenstelling 
met de Segafs en Kenja's, tot de niet snellende 
Dajakstammen bchooren. Tot geruimen tijd na de 
plaatsing van een Euro- peesch bestuursambtenaar te 
Tandjoeng Redeb (1897) werden de Basaps 
beschouwd als eigenhoo- rigen der z.g. ,,poean 
poesaka soengai", Maleische grooten, die als 
eigenaar der rivieren golden, in welker 
stroomgebieden de Basaps van oudsher verbleven. 
Behalve dat de Basaps gedwongen waren alle door 
hen verzamelde boschproducten tegen exorbitant 
lage prijzen met den poean poesaka soengai te 
verhandelen en van hem de door hen benoodigde 
verbruiksartikelen, uiteraard tegen zeer hooge 
prijzen, te koopen, waren zij voorts verplicht den 
eigenaar na el ken oogst cen bepaal- de “huldegift" 
op te brengen, soewaka geheeten. Deze bestond o.a. 
uit: 1 bangkat beras van ±16 kati, 1 kip, 5 
kippeneieren, 5 boengkoes damar, een ikatan rotan 
e.d. De vrijgezeHen waren van het opbrengen van de 
huldegift vrijgesteld. Tegenover deze rechten had de 
eigenaar de verplichting de Basaps na elken oogst te 
voorzien van tabak, zout, etc. In den regel bestond 
deze gift uit een groote lempeng tabak ter waarde 
van 土 50 cent, 66n takaran zout ter waarde van 土 8 
cent, vijf stukjcs gambir en 6en ikatan daoen roko. 

Zooals boven vermeld hebben de Basaps sedert 
eenigen tijd het zwervend leven geheel opgegeven. 
Hun hoofdmiddel van bestaan is de landbouw, in de 
beoefening waarvan zij over het algemeen niet bij de 
overige bevolking achter staan. Met name in het 
Talisajansche verkrijgen zij in den regel zeer goede 
rijstoogsten. Overigens behooren zij tot de z.g. 
,,primitieve" Dajak-bevolking; zij kunnen lezen 
noch schrijven en zijn ook in andere op- zichten zeer 
onontwikkeld. Voor het overbrengen van berichten 
e.d. bestaat een soort code van rotan-bindingen, 
terwijl hetzelfde hulpmiddel, c.q. steentjes e.d., bij 
het rekenen wordt aange- wend. Om te voorkomen, 
dat zij in hun ruilhan- del met Chineesche en 
Maleische handelaren op grove wijze worden 
afgezet, mag deze alleen on- der direct toezicht van 
het Inlandsch bestuur plaats vinden. 

Betreffende hun kleeding kan worden medege- 
deeld, dat bij de meest primitieven de vrouwen nog 
steeds met een tjawat (schaamdoek) gekleed gaan, 
bij de meer ontwikkelde Basaps daarente- gen met 
garoeng en baadje. De mannen gaan doorgaans nog 
gekleed in een tjawat, al dan niet met een baadje, 
hoewel ook de pijama meer en meer ingang vindt. 

Opmerkelijk zyn hun dansen, welke vnl. indi- 
vidueel en naar het schijnt vooral door de vrouwen 
worden uitgevoerd, in tegenstelling tot de andere 
Dajakstammen, waarbij de dansen geza- menlijk 
door mannen en vrouwen worden uitge- voerd. De 
danskunst der Basaps maakt den indruk op een 
hoogeren trap te staan dan die der andere 
Dajakstammen en vertoont een overigens 

niet te verklaren sterke overeenkomst met de 
danskunst der Soloks en Badjau*s. 

TANDJOENG SEILOR (Aanv. DL IV). Hoofd-乡 
plaats der afdeeling Boeloengan cn Beraoe der re-
sidentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, gouvt. 
Borneo, gelegen aan den rechteroever van de Kajan- of 
Boeloenganrivier op een afstand van ongeveer 40 km 
van de monding dier rivier in de Celebes-zee. De plaats 
ligt op Gouvernementsge- bied, waarvan de grenzen 
zijn vastgesteld bij Ind. Stb. 1897 no. 83, terwijl het 
omringendo gebied behoort tot het zelfbesturend 
landschap Boeloengan, welks zelfbestuur zetelt in het 
tegenover Tandjoeng Seilor, op den linkeroever van de 
Kajan, gelegen plaatsje Tandjoeng Pelas. 

Het is de standplaats van een assistent-resident, een 
le luitenant als commandant van het militaire 
detachement, benevens van een contro- leur. Te 
Tandjoeng Seilor wonen een twintigtai Europeanen, 
ruim 200 Chineczen, ruim 250 andere Vreemde 
Oosterlingen en ongeveer 800 in- heemschen van 
verschillenden landaard. Er is een vrij levendige handel 
in boschproducten, voorna- melijk damar en rotan, 
welke producten van de bovenstreken door de 
Dajaksche bevolking worden aangebracht. In verband 
hiennede is ook de invoer van verschillende 
verbruiksartikelen niet onbelangrijk. De handel wordt 
voornamelijk door Chineezen, in mindere mate door 
Arabieren, ge- dreven. Zie ook BORNEO. 

ALALAK MOENING KANAAL (Aanv. J)J. T). Dit 
kanaal vormt een kortere verbinding tus- schen Negara 
en Bandjermasin. Het beizint niet ver van Negara (bij 
kampoeng Bajanan), loopt vandaar naar Soengai 
Roetas (onderdistrict Mar- gasari), waardeSoengai 
Tapin wordt gokruist, en gaat daar over in liet Alalak 
kanaal. Ute kanaal wordt vrij druk bevarcr) door klcine 
prauwen. 

AMANDIT (Aanv. 1)1. I). District v；>n <le on- 
derafdeeling Kandangan-Rantau, afdeeling lloe- loe 
Soengai, residentie Zuider- en Oosteral'rlcding van 
Borneo, gouvt. Borneo. Het district is ver- deeld in 3 
onderdistricten: Noord Amandit, Zuid Amandit en 
Negara. Aan hethoofd van het ondcr- district Noord 
Amandit staat cen districtshool'd. Dit onderdistrict is 
rijk aan sawahH, klapper- aanplantingen en 
rubbertuinen. J)c copraberei- ding is hoofdzakelijk in 
handen van een Chinees. Het voornaamste 
uitvoerj)roduct is rubber en wel voor het grootste deel 
in den vorm van smoked sheets, welke bereid worden 
in rookhui- zen, opgericht en gedreven door de 
bevolking ze]f. 

Aan het hoofd van hetonderdistrictZuid Ainan- dit 
staat een onderdistrictshoofd met standplaats Simpoer. 
Afstand Simpoer-Kandangan 10 km. Het voornaamste 
middel van bestaan is de rijst- bouw, waarbij vermeld 
moge worden dat de beste sawahs in dit onderdistrict 
gelegen zijn. Verder bronnen van bestaan zijn： de 
klappercultuur en de rubbertap. 

Het onderdistrict Negara staat onder het bestuur van 
een ondcrdistrictshoofcl met standplaats Negara, aan de 
Negararivier gelegen. Het ressort bestaat voor het 
grootste deel uit laag moerassig land. De verbinding 
met Kandangan wordt gevormd door een 28 km langen 
autoweg, welkegood te berijden is. De bevolking vindt 
haar bestaan voor een groot deel in de nijverheid en 
Industrie zooals: houtzagerijen, prauwinakerijen, 
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smederijen. Vooral het koperwerk van Negara is 
bekend. Veeteelt wordt beoefend in do kam- poengs 
Soengai Mandala, Baroeh Kembang, Pa- eoengkan 
en Hamajoeng. Met uitzondering van den weg naar 
Kandangan, vormt de Negarari vier de voornaamste 
verbindingsweg met de buiten- wereld. De 
stoomschepen stoomen van Bandjer- niasin af de 
Barito op tot Marabahan, alwaar de Negarari vier 
uitmondt, varen daar de Negarari- vier in en kunnen 
alzoo Negara bereiken. Het aantal inwoners 
bedraagt 40583 zielen. 

BENOEA IV (Aanv. DI. I). Onderdistrict van de 
voormalige onderafdeeling Rantau. Binds de 
onderafdeeling Rantau in 1935 bij Kandangan werd 
gevoegd. bestaat dit onderdistrict niet meer en leeft 
de naam slechts in den volksmond voort. 

KANDANGAN (Aanv. DI. II). Onderafdeeling 
van de afdeeling Hoeloe Soengai, residentie Zuider- 
en Oosterafdeeling van Borneo, gouvt. Borneo, 
onder een assistent-resident, bijgcstaan door een fd. 
controleur of gezaghebber met standplaats 
Kandangan, die het dagelijksch bestuur voert. Sinds 
1935 is de onderafdeeling Rantau bij de on-
derafdeeling Kandangan gevoegd, zoodat het da-
gelijksch bestuur over de vroegere onderafdeeling 
Rantau eveneens uitgeoefend wordt door den 
controleur of gezaghebber van Kandangan. 

De oppervlakte van de onderafdeeling Kanda-
ngan-Rantau bedraagt 2396 k m 2.'Het gedeelte van 
de onderafdeeling, dat ten Noorden en Oosten van 
den grooten postweg ligt, is heuvelachtig. Het 
overige gedeelte is lager on gaat in de richting van 
de Negararivier over in moeras. De groote postweg 
komt bij kampoeng Binoeang de onderafdeeling 
binnen, passeert de plaatscn Rantau en Kan- dangari 
en gaat van de laatste plaats naar Barabai. Tusschen 
Kandangan en alle districts- en onder- 
districtsplaatsen loopen goed bcrijdbare auto- 
wegen. A De districts- en onderdistrictsplaatsen zijn 
met K aixlangan verbonden door een tele- foonlijn. 
Ilct aantal inwoners bedraagt 土 180000 zielen. 

KANDANGAN (Aanv. DI. II). Hoofdplaats van 
de afdneling Hoeloe Soengai, residentie Zuider- en 
Oosterafdeeling van Borneo, gouvt. Borneo, zetel 
van een ussistent-resident. Het is tevens de 
standplaats van een controleur of gezaghebber, een 
landraadvoorzitter, een sectie-ingenicur van Verkeer 
en Waterstaat en het districtshoofd van Amandit, 
tcrwijl er ook garnizoen en een deta- chenient 
vel(lj)olitie onder leiding van een inspec- teur van 
politic liggen. 

Er zijn verschillendc fabrieken en wel een klap- 
perolie-, rubber- en ijsfabriek, alle in handen van 
66n ChineeHche fa mi lie. Verder zijn er kleine in- 
landscho zeopfabrickjcs. 

De plaats IH het centrum van het district Amandit 
en heeft een zeer druk bezochto pasar (vele 
kampoengs zijn dicht bij Kandangan gele- gcn). De 
plaats is met Negara verbonden door een 28 km 
lungen, goed berijdbaren autoweg. Het 
goederenvervoer van Negara heeft veelal per prauw 
plaats. Te Kandangan is een pasanggra- han met een 
bchoorlijke logeergelegenheid. Het aantal inwoners 
bedraagt (1938): Europeanen, 45, Inlanders 6258, 
Vreemde Oosterlingen 289. 

MARGASARI (Aanv. DI. II). Onderdistrict van 
do onderafdeeling Kandangan-Rantau, afdeeling H 
oeloe Soengai, residentie Zuider- on Oos- 
terafdceling van Borneo, gouvt. Borneo, onder het 
bestuur van een assistent-kiai met standplaats 

Margasari, aan de Negararivier. Het district is dun 
bevolkt. De voornaamste kampoeng is Margasari met 
een pasanggrahan. Middelen van bestaan zijn： 
rijstbouw, het vlechten van roem- biamatten en 
visschcrij. Vele inwoners vertrek- ken elk jaar naar 
de Kelajanpolder in de onderafdeeling Bandjermasin, 
planten aldaar rijst en kee- ren na afloop van den 
rijstoogst weer naar hun kampoeng tcrug. Margasari 
ligt 30 km van Rantau en is daarmede door een 
autoweg verbonden. Het aantal inwoners bedraagt 
14649 zielen (1938). 

NEGARA (Aanv. DI. III). Hoofdplaats van het 
gelijknamige onderdistrict en standplaats van het 
onderdistrictslioofd van Negara (Z.- en O.-afd. v. 
Borneo). Centrum van de Inland- sche nijverheid 
aldaar. Men vindt er ijzer- smederijen, die kapmessen 
en landbouwwerktui- gen vervaardigen, zilver- en 
kopersmederijen en houtzagcrijen. Verder worden 
prauwen en aarde- werk vervaardigd. Afzetgebied 
van deze produc- ten is hoofdzakelijk de residentie 
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo. 

HOELOE SOENGAI (Aanv. van OELOE . 
SOENGEI, DI. III). Afdeeling der residentie Zuider- 
en Oosterafdeeling van Borneo, gouvt. Borneo. 
Ingevolge de organieke indeeling van Ind. Stb. 1935 
no. 248 verdeeld in 4 onderafdeelingen: 

1. Kandangan- Rantau onder den assistent-
resident, chef der afdeeling, bijgestaan door een 
gezaghebber met standplaats Kandangan ； 

2. Barabai onder een controleur of gezaghebber 
met standplaats Barabai； 

3. Amoentai onder een controleur of gezaghebber 
met standplaats Amoentai; 

4. Tandjoeng onder een controleur of gezag-
hebber met standplaats Tandjoeng. 

(Voor de onderverdeeling in districten zie bij de 
verschillende onderafdeelingen). 

De afdeeling Hoeloe Soengai is, tezamen met de 
afdeeling Bandjermasin (met uitzondering van de 
onderafd. Podoe Laoet-Tanah Boem- boe), bij de 
ordonnantie in Ind. Stb. 1938 no. 133 gevormd tot 
een „g^oepsgemeenschap,^ met name Bandjar op 
den voet van de “Groepsgemeen- schapsordonnantie" 
(Ind. Stb. 1937 no. 464). 

Geographisch omvat deze afdeeling het 
strooingobicd van de Negararivier, die in Tan- 
djoong Tabalong heet, in Amoentai de Amoentai- 
rivier genaamd is, voorbij Babirik, Negara, Mar-
gasari stroomt en in Marabahan (onderafdeeling 
Bandjermasin) uitmondt in de Barito. Het noor- 
delijk en oostelijk gedeelte der afdeeling is heu- vel- 
en bergachtig'/De groote weg van Bandjermasin 
komt bij kampoeng Binoeang de afdeeling binnen en 
gaat via Kandangan naar Amoentai en Tandjoeng. 
Het eindpunt is 土 48 km benoor- den Tandjoeng by 
kampoeng Mocara Oeja. Tot Amoentai kan do 
Amoentairivier door kleine stoomschepen bevaron 
worden. Van hier zal een weg aangelegd worden naar 
Tanah Grogot en Balikpapan., Het gedeelte bewesten 
den grooten weg is laag gelegen en gaat in do richting 
van de Barito in moeras over. 

Hoofdmiddelen van bestaan zijn： sawahbouw en 
rubbertap. Rubber wordt uitgovoord in den vorm van 
smoked sheets, welke gefabriceerd worden in 
bevolkingsrookhuizen. 

De bovolking (Bandjereezen genoemd) is een 
inengsel van de oorspronkelijko bevolking, de 
Dajaks, met Maleiers en Javanon en Arabieren. De 
Bandjoreeezen zyn energiek van karakter, 
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hebben aanleg voor den handel, zoodat dcze voor het 
grootste gedeelte in handen van de bevolking is. De 
auto en de fiet« zyn naast de prauwen de 
belangrijkste vervoermiddelen en zijn vooral sinds 
de rubberrestrictie in aantal toegenomen. De 
individueele restrictie heeft een gunstigen invloed 
geoefend op de welvaart; economisch be- hoort deze 
afdeeling tot de welvarendste van Ne- derlandsch-
Indie,^ 

RANTAU (Aariw. DI. III). District van de on- 
derafdeeling Kandangan-Rantau, afdeeling Hoe- loe 
Soengai, residentie Zuider- en Oosterafdeeling van 
Borneo, gouvt. Borneo, aan het hoofd waar- van een 
districtshoofd staat met standplaats Ran- tau. Het 
district bestaat uit twee onderdistricten Rantau en 
Margasari ,welk laatste onderdistrict bestuurd wordt 
door een zelfstandig onder- districtshoofd met 
standplaats Margasari. Het onderdistrict Rantau 
wordt bestuurd door het districtshoofd met 
standplaats Rantau. 
De groote weg van Bandjennasin komt by kam- 
poeng Binocang het onderdistrict binnen en loopt via 
Rantau naar Kandangan. De verbinding met 
Margasari wordt gevormd door een weg ter lengte 
van 30 km. De kampoengs in Rantau zijn door goed 
berijdbare wegen verbonden. Het gedeelte ten 
Oosten van den grooten weg is heuvelachtig en gaat 
langzamerhand over in het scheidingsge- bergte met 
Tanah Boemboe. Voornaamste mid- delen van 
bestaan zijn de rubbertap en de sawah- bouw. 
Belangrijke plaatsen: Rantau, Lok Paikat, Benoea 
Padang en Tatakan. Te Rantau is een pasanggrahan 
en een groote pasar. Het zielenaan- tal bedraagt 
34514,，' 
:]BOVEN DAJAI<(Aanv. DI. I). Onderafdeeling ' 
van de afdeeling Kapoeas-Barito der residentie 
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo； deze om- 
derafdeeling omvat den bovenloop van de Kaha- jan 
of Groote- en van de Kapoeas of Kleine Da- jak-
rivier. Zij wordt bestuurd door een gezagheb- ber of 
controleur met standplaats Koeala Koe- roen. Het 
Inlandsch bestuur bestaat alleen uit een 
districtshoofd met gelijke standplaats. Het district 
omvat de geheele onderafdeeling en is ver- deeld in 
vijf bestuursressortenj(kedemangans), elk onder een 
demang, d.i. een Dajaksch hoofd en assistent van het 
bestuur. 

De bevolking telt 17.332 zielen, waarvan 5 Chi- 
neezen en 6 Europeanen, (volkstelling 1930; thans 
(1938) globaal 20.000 zielen), op een opper- vlakte 
van 土 20.000 km2, dus minder dan 1 per km2. De 
inheemsche bevolking bestaat bijna uit- sluitend uit 
Dajaks; ongeveer 2/3 behoort tot de groep der 
Ngadjoe-Dajaks, l/3 tot die der Da- noem-Dajaks. De 
laatsten bewonen de bronge- bieden van de Kahajan 
en haar zijrivieren, de eersten zijn ineer 
benedenstrooms gevestigd. Deze groepen 
verschillen in taal en adat. De groote meerderheid 
van de bevolking (土 85%) gelooft in de 
overgeleverde magisch-animistische voor- 
steJlingen en gebruiken. Bekend zijn de groote 
zorgen en vele kosten, die onder de Ngadjoes be- 
steed worden aan het doodenfeest (tiwah) voor de 
zielerust der gestorvenen. Ook is opmerkeJijk de 
booge prijs, dien men stelt op het bezit van groote, 
oude Chineesche potten of martavanen (be- langa, 
halamaung). Voorts is nog ± 10% der bevolking 
Christen en ± 5% Mohammedaan. 

Te Koeala Koeroen en te Tewah is een Euro- 
peesche zendelingleeraar geplaatst vanwege de 
Bazelsche Zending. Er zijn 13 volksscholen en 1 

vervolgschool, alle onder beheer van de zendc- 
lingleeraren. 

De rijstbouw op ladangs is het voornaamste 
bestaans middel. Ook wordt veel „oebi kajoe*1 

(cassave) aangeplant. In inlandsche mijnontgin- 
ningen te Goenocng Mas (bij Tewah) wordt goud uit 
ertshoudend gesteente gewonnen (productie 1937 士 

300 thail). Voorts wasclit men goud aan den 
bovenloop van alle rivieren. Het zamclen van hout 
en andere boschproducten als damar, djeloe- toeng, 
hangkang, is verder een belangrijke inkoin- 
stenbron, alsmede de opbrengsten uit rotan- en 
rubbertuinen. 

Uitge voerd worden hout en andere boschpro-
ducten, rotan, rubber en goud； ingevoerd ka- 
toentjes, tabak, zout, kramerijen en dergelijke. De 
handel wordt veelal door kooplieden van ri- 
viermotorbooten en prauwen gedreven,die uit 
Bandjermasin en de Hoeloe Soengai afkomstig zijn. 
Voorzoover gelocaliseerd in de onderafdeeling is 
Tewah het centrum. 

NOENOEKAN, eiland ten Oosten van Borneo, 
behoorende tot de onderafdeeling Tarakan, dicht 
naby de Britsch Noord Borneo-grens gelegen. Op dit 
eiland is werkzaam de N.V. Houtaankap- 
Maatschappij Noenoekan, welk bedrijf den rijken 
boschvoorraad exploiteert voor de leverantie van 
verschillende soorten ti minerhout (meranti, ka- 
poer, kroewing, bangkirai enz.). 

TARAKAN (Aanv. DI. IV). I. Onderafdeeling 
behoorende tot de afdeeling Boeloengan en Bcraoe 
der Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, gouvt. 
Borneo. Deze onderafdeeling bestaat uit het 
hoofdeiland Tarakan met alle verder tot het 
landschap Boeloengan behoorende eilanden, uit- 
gezonderd die van de Kajan-delta, en grenst ten 
Noorden aan Britsch Noord Borneo. Het meerendeel 
dezer eilanden bestaat uit vlak en laaggelegen land 
met vJoedbosschen aan de kusten. Enkele grooterc 
eilanden —- Tarakan, Boenjoe, Mandoel, 
Nocnoekan, Sebatik — zijn heuvelachtig； ook deze 
eilanden hebben rnodder- kusten, waarop een 
overvloedige moeras- en vloedboschvegetatie wordt 
aangetroffen. 

IL Eiland ten Oosten van Borneo, hoofdeiland der 
onderafdeeling Tarakan, me ten de over de grootste 
lengte ongeveer 25 km en over de groot- ste breedte 
ongeveer 18 km. Dit eiland is zeer onvruchtbaar; het 
ontleent zijn belangrijkheid aan de werkzaamheid 
van de N.V. De Bataaf- sche Petroleum 
Maatschappij, aan welk bedrijf mijnconcessies zijn 
verleend, welke nagenoeg het geheele eiland 
bcslaan. De door de B.P.M. gewonnen aardolie 
wordt niet geraffiiieerd, doch slechts ontwaterd, 
waarna het onder den naam van „Tarakan crude" aJs 
stookolie wordt ge- bruikt. De productie bedroeg in 
de jaren 1933 tot en met 1937 jaarlijks tusseben de 
700.000 cn 800.000 kg/ton. De defensie van dit 
eiland is opgedragen aan een bataljon infanterie en 
een compagnie kust- en luchtdoelartiJIerie. Het zie- 
lental der op Tarakan gevestigde Europeanen be-
droeg in 1937 omstreeks 600, dat der iiihecmsche- 
ongeveer 7000, dat der Chineezeii ongeveer 3000. 
Onderwijs wordt gegeven op een open bare Euro- 
peesche lagere school, een particuliere Holland- sche 
school, een Gouverneinents vervolgschool en eenige 
volksscholen. De ver binding met Java wordt 
onderhouden door de K.P.NI. en sedert 1937 
eveneens door de K.N.I.L.M. 

BANJOE IRANG (Aanv. DI. I). Rivier op 



BANJO E I RANG—RI AM KIWA. 1883 

Borneo's zuidkust. Het dal van deze rivier bevat van 
20 km boven kampoeng Banjoe I rang af 
diamantafzettingen. Men vindt er dan ook vcel 
dianiantputtcn van de bevolking. 

GOENOENG KOEPANG (Aanv. DI. I). Deze 
mijnbouwconcessie is sedert 1930 verlaten wcgcns 
mocilijkheden met den afzet van het product. 

KARANG INTAN (Aanv. DI. II). Districts- 
hoofdplaats van Riam Kanan (zie aldaar). Ook de 
naam van een rubberondcrneining (thans in Eu- 
ropeesche handen) gelegen aan den rechteroever 
van de Riam Kanan< 

TANAH INTAN. Een groote rubberonderne- 
ming (1348 ha) aan den linkeroevcr der Riam Kiwa 
in de onderafdeeling Martapoera der afdee- ling 
Bandjermasin, residence Zuider- en Ooster- 
afdeeling van Borneo, tegenover de kampoeng 
Boeinirata. 

MARTAPOERA (Aanv. DI. II). Hoofdplaats der 
gelijknamige onderafdeeling der afdeeling 
Bandjermasin van de residentie Zuider- en Oos- 
terafdeeling van Borneo, vroeger de zetel van een 
assistent-rcsident, thans de standplaats van een 
controleur en cen districtshoofd. Zij bestaat uit de 
kanipoengs Pasajangan, Kraton, Pakaoeman, Djawa 
en Toenggoel frang. Vroeger was zij de 
verblijfplaats van Sultan Adam van Bandjerma- ein. 
Men vindt tc Alartapoera een belangrijke pa- sar, 
een fraaie moskee en vier diamantslijperijen, 
waarvan een cigendom is van een Ara bier. 

MARTAPOERA (Aanv. DI. II). District der 
gelijknamige onderafdeeling van de afdeeling 
Bandjermasin der residentie Zuider- en Ooster- 
afdeeling van Borneo, onder het bestuur van een kiai 
(districtshoofd) met standplaats Martapoera, 
bcstaandc uit de onderdistricten Martapoera, Rianl 
Kiwa en Hi a in Kanan (voor deze bcido laatste zic 
aldaar). Het ondcrdistrict Martapoera is dicht 
bcvoJkt； de bevolking woont hoofdzake- 1 ijk 
langs de rivieren. De bevolking leeft in hoofd- zaak 
van : sawahbouw, tuinbou w, handel en dia- mantslij 
perij. Langs den weg van Martapoera naar Pleihari, 
in kampoeng Tjempaka, en verder langs den 
postweg naar de Hoeloe Soengai, in de kampoengs 
Antasan Senoer tot Mataranian, als- mede in de 
kampoeng Mali-Alali, liggen veel rub- bertuinen. 

MARTAPOERA (Aanv. 1)1. II). Onderafdeeling 
van de afdeeling Bandjermasin van de residentie 
Zuider- en Oosterafdceling van Borneo, gouvt. 
Borneo, onder een controleur met standplaats 
Marta|)oera, bestaande uit het district Martapoera, 
onderverdeeld in 3 onderdistricten: Martapoera 
(omvattende de voormaligc onderdistricten Noord- 
en Zuid-Martapoera), Riam Kiwa en Riam Kanan 
(zie aldaar). De onder- afdecling telt volgcnstlc 
volkstelling 1930 75390 inwoners, w.o. 109 
Europeancn, 190 Chincezcn en 652 andere Vreenide 
Oosterlingen. Zij omvat het stroorngebied der 
Martapoerarivier en haar bronrivicren Riam Kiwa 
en Riam Kanan tot do Antasan Soetoen, (een 
oorspronkelijk voor do schoepvaart met de Hoe- loe 
Soengai gegraven kanaal), die bij kampoeng 
Koeliling Bentong Oeloe, en de Soengai 
Penggalaman, die beneden die kampoeng in de 
Martapoerarivier uitmondt, welke beide de grens 
vornien met de onderaf- deeHng Bandjannasin-
AIarabahan. 

De voornaamstc autowegen loopen stervormig 
van Martapoera uit, te woten de oude postweg van 
Martapoera naar Bandjermasin (35 km), die 

verder de Martapoerarivier by de hoofdplaats 
kruisende, de Riam Kiwa tot kampoeng Mata- raman 
(24 kin) volgt, om vervolgens naar Rantau af te 
buigen ； voorts sedert 1920 de nieuwe ver- 
bindingsweg van Bandjermasin naar Martapoera 
langs het in Februari 1936 geopende vliegveld Oelin 
(22 km van Bandjermasin)； de verbindings- weg 
van Martapoera naar Pleihari (tot Banjoe Irang, 18 
km), van Martapoera naar Karang Intan (12 km) langs 
de Soengai Bintjau en verder naar de kampoengs 
Soengai Alang en Mandika- pau tot Awang Bangkal 
aan de Riam Kanan en de verbindingsweg van 
Pengaron naar Mata- ranian (IS km). 

De mineralenrijkdom geeft thans uitsluitend werk 
aan de bevolking, die op eigen gelegenheid kolen 
delft in het heuvelland nabij Pengaron, tusschen Riam 
Kiwa en Riam Kanan en langs de Banjoe Irang, en 
voorts goud en diamant wascht in de beddingen van 
Riam Kiwa en Riam Kanan en Banjoe I rang en 
enkele zijriviertjes hiervan, en uit putten in de 
omgeving, waaroude rivierloopen afzettingen 
gevormd hebben, in hoofdzaak in den middenloop. 
De bovenloop bevat geen of economisch te weinig 
mineraal, de benedenloop ligt in te diep moeras. Deze 
goud- en diamantwasschery vormt een goede 
bijverdienste voor de overigens bijna geheel op 
landbouw aan- gewezen bevolking. Bovendicn heeft 
deze mine- ralcnrijkdom de oprichting van 
diamantslijpe- rijen ter hoofdplaats en in de naaste 
omgeving tengevolge gehad； thans zijn er 5 in 
bedrijf, waarvan 4 geheel, en 1 ten deele in handen 
van Ma- leiers zijn. Deze onderafdeeling is ook 
belangrijk wegens de vele niet-inheemsche 
rubberonderne- mingen, t.w. Tanah Intan, 
Pengioeran, Bawahan (Japansch), Danau Salak 
(Japansch), Lok Tabat, Indrasari en Karang Intan. 

PENGARON (Aanv. DI. Hl). Hoofdplaats vau het 
onderdistrict Riam Kiwa, onderafdeeling Martapoera 
van de afdeeling Bandjermasin van de residentie 
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo. 

RIAM KANAN (Aanv. DI. III). Onderdistrict . der 
onderafdeeling Martapoera, afdeeling Bandjermasin 
van de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van 
Borneo, onder het bestuur van een assistent kiai 
(onderdistrictshoofd) met standplaats Karang Intan 
(thans tijdelijk: Martapoera) aan de Riam Kanan. De 
bevolking bestaat in hoofdzaak van lundbouw； in de 
benedenstreek vindt men veel bevolkingsrubber; 
voorts zoekt de bevolking goud en diamant in het dal 
van de Riam Kanan en steenkolen in het heuvelland 
op de waterscheiding van deze rivier en de Banjoe I 
rang. 

RIAM KIWA (Aanv. DL III). Onderdistrict der 
onderafdeeling Martapoera, afdeeling Bandjermasin 
van de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van 
Borneo, onder het bestuur van eeu assistent kiai 
(onderdistrictshoofd) met standplaats Pengaron (zie 
aldaar). De voornaamste kampoengs zijn: Pengaron, 
Lok Tjantoeng, Boe- mirata, Soengai Raja en Lok 
Toenggoel, voorts Mengkaoek en Soengai Pinang, 
waar veel pisangs worden geproduceerd (50000 
boomen), alle aan do Riam Kiwa golcgon. Dit 
onderdistrict is dun bevolkt door Maleiers en, aan don 
bovenloop van de Riam Kiwa, eenige niet veel van 
deze Maleiers nicer verschillendo Dajaks; deze 
bevolking woont voor het meorendeol aan deze rivier 
en houdt zich 
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in hoofdzaak bezig met den landbouw. Velen vin- den 
ook nog een bestaan door kolen te graven uit de 
verlaten schachten der Gouvcrnemcntsmijnen te 
Pengaron en uit de heuvels in de oingeving en deze 
kolen in den westmoesson te Bandjermasin te 
verkoopen; voorts zoeken vele kampoenglieden naar 
diamant en goud in Boemirata, Soengai Raja, Soengai 
Pinang en Pengaron./ 
七4 BARABAI (Aanv. DI. I en DI. V of suppl.afl. "'biz. 
26S). Onderafdeeling der afdeeling Hoeloe Soengai 
van de residence Zuider- en Oosterafdee- ling van 
Borneo, onder een controleur of gezag- hebber B.B. 
met standplaats Barabai ； bestaande uit het district 
Barabai en de onderdistricten Bata ng Alai, Barabai en 
Laboean Amas (zie al- daar). De oppervlakte bedraagt 
1434 km3. 

Vrijwel in de geheele onderafdeeling komen zeer 
uitgestrekte bevolkingsrubberaanplantingen voor tot 
een totale hoeveelheid van ruini 15 mil- lioen 
boomen, terwijl daarnaast het land grooten- deels 
door de bevolking voor den rijstbouw in cul- tuur 
gebracht is, thans in hoofdzaak voor eigen behoefte. 
De bevolkingsrubber wordt voorname- lijk verwerkt 
tot de z.g. smoked sheet en verhan- deld op de 
moderne rubberpasar ter onderafdee- 
lingshoofdplaats Barabai. De smoked sheet-fabri- 
catie is een echte bevolkingsindustrie en ge- schiedt 
voor het meerendeel in de rookhuizen, waarvan 
Barabai er ruim honderd telt, doch ook in de 
Japansche Rubber Refinery te Barabai Da- rat. 
Vrijwel het geheele economische leven in dit ressort 
orienteert zich op de rubbersituatie en derhalve doen 
prijsstijging dan wel prijsdaling van dit product daar 
vrijwel onmiddellijk haar in- vloed gelden. 

De Maleische bevolking van Barabai, een 
mengvolk met de typische kenmerken daarvan, 
vormt de hoofdbevolking der onderafdeeling Ba-
rabai. Van een bepaald ras kan niet worden ge- 
sproken, daar veel bloedmenging heeft plaats gehad 
(o.a. Javaansche inslag). De door de bevolking 
gesproken taal is het z.g. Bandjereesch- Maleisch, 
waarin vele Javaansche woorden voor- komen, en 
zich kenmerkend door onwelluidend- heid. De 
groote kampoeng Pemangkih heeft een afwijkend 
dialect. De Dajaks hebben geen eigen taal meer, 
doch spreken het Bandjereesch-Ma- leisch, 
vermengd met locale uitdrukkingen en woorden van 
Dajakschen oorsprong. De bevol- kingscijfers per 
ultimo 1937 waren als volgt： Europeanen 11, 
Maleiers 137427, Dajaks 1547 (in de onderafdeeling 
zijn in totaal slechts 5 Dajak- kampoengs), 
Chineezen en andere Vreemde Oos- terlingen 833. 

BARABAI (Aanv. DI. I). Hoofdplaats van de 
gelijknaniige onderafdeeling in de afdeeling Hoeloe 
Soengai (residentie Zuider- en Oosterafdee- Jing van 
Borneo). Het heeft tegenwoordig (1938) electrische 
verlichting en is als zoodanig een uni- cum in de 
Hoeloe Soengai; voorts vindt men er een kazerne van 
de veldpolitie, een hospitaal, groote pasars w.o. een 
moderne in beton opge- trokken rubberpasar, 
schakelschool, meisjes- en jongensvervolgschool, 
enkele volksscholen als- mede een pasanggrahan. 
Voorts bevinden zich ter onderafdeelingshoofdplaats 
een ijsfabriek, een rijstpellerij alsmede een rubber 
refinery, het laat- ste bedrijf toebehoorende aan het 
Japansche Nomura concern. Het districtshoofd van 
Barabai, wiens district samenvalt met de grenzen der 
onderafdeeling, woont ook ter hoofdplaats. 

De vrywel dagelijksche verbinding met Ban-
djermasin wordt tot stand gebracht door een 
autobusonderneming. Eentypeerendvcrschil,dat, de 
kota Barabai onderscheidt van de overige plaatsen in 
de afdeeling Hoeloe Soengai, is nog dat de eerste, 
dank zij de betere grondgesteldheid, een aantal 
steencn woningen rijk is (o.a. voor den Europ. 
bestuursambtenaar en het districtshoofd). 

BARABAI. Onderdistrict van het district Barabai 
der gelijknamige onderafdeeling. Werd in- gesteld in 
het jaar 1929 en geplaatst onder recht- streeksch 
bestuur van het districtshoofd met standplaats 
Barabai. Dit onderdistrict omvat het centrum der 
onderafdeeling en telt 18 kainpoengs, waaronder 1 
Dajakkampoeng, t.w. Haroejan Dajak. De 
oorspronkclijke bevolking dier kampoeng heeft zich 
echtcr sterk vermengd met Maleiers, heeft hun 
gewoonten en gebruiken overgenoinen en is voor een 
belangrijk deel reeds geislamiseerd. De overige 
bevolking is overwe- gend orthodox 
Mohammedaansch (kaoem toea). De voornaamste 
kampoengs zijn Barabai Kota, Barabai Darat, Ma 
hang en Kambat. 

Het onderdistrict is grootendeels bedekt met 
rijstvelden, terwijl in het heu velterrcin (Pagat en 
omstreken) uitgestrekte rubbercoinj)lexen voor- 
komen. Werd vroeger vcel rijst uitgevoerd, thans 
client deze in hoofdzaak voor dekking van eigen 
behoeften. Voor de rubberver working on den rub- 
berhandel wordt verwezen naar het artikel nopens 
deze onderafdeeling. Copra wordt jn ^<a inge hoe- 
veelheden geexporteerd naar Bandj^rrnasin. Do 
veeteelt is van uiterst weinig belajif,. He bevolking is 
vrij welgesteld ； velen bezitten auto's en 
motorrijwielcn en vrijwel alien een of meer rij- wielen. 
Goederentransport vindt vooral plaats per grobak, 
doch in geaccidcntecnl ter re in wordt voor het vervoer 
voornanielijk van paarden ge- bruik gemaakt. Het 
onderdistrict is buiten de hoofdplaats Barabai (zie 
akJaar) een groot aantal volksscholen rijk. 
Bevolkingscijfers per ultimo 1937: Maleiers 43.276, 
Dajaks 645, Chineezen en andere Vreemde 
Oosterlingen 757. 

BATANG ALAI (Aanv. J)l. I). Onderdistrict der 
onderafdeeling Barabai, afdeeling Jloeloo Soengai, 
residentie Zuider- cn Oosterafdeeling van Borneo, 
onder het bestuur van een assistent kiai 
(onderdistrictshoofd) met standplaats Bira- jang. Het 
ressort omvat het n.o.-lijk gedeelte der onderafdeeling 
en telt 19 kainpoengs, waaronder 4 Dajakkampoengs 
t.w. Laboehan, Hinaskiri, Hinaskanan en 
PembakoeJan. De Dajaks der laatstgenoomde drie 
kampoengs liebben zich ech- ter sterk vennengd met 
de Maleische bevolking, hebbon hare gewoonten en 
gebruiken overgenomen en zijn voor een belangrijk 
deel reeds gelsla- miseerd. De bevolking der 
Dajakkampocng La- boehan, alwaar de Bazelsche 
Zending werkt, in gedeeltelijk tot het Christendom 
bekeerd. De overige bevolking (Maleisch) is 
overwegend orthodox Mohammedaansch (kaoem 
toea). De voornaamste kampoengs zijn Soengai-
rangus, Iloeng (pasar, betonboogbrug over de Soengai 
Batang A]ai), Birajang (groote pasar aan de Batang 
Alai rivier, polikliniek) en Aboeng. Het onderdistrict 
is rijk aan rijstvelden en uitgebreido 
heveaaanplantingen. De padi is hoofdzakelijk be- 
stemd voor eigen behoefte; de rubberhandel con- 
centreert zich op de onderafdeelingshoofdplaats (zie 
aldaar). Aan den veestapel wordt weinig zorg 
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besteed. De bevolking is vrij welgesteld ； velen 
bezitten auto's en motorrijwielen on vrijwel alien eon 
of meer rijwielen. Het goederentransport met grobaks 
is aanzienlijk. Behalve do vervolgschool te Birajang en 
de zendingsschool van de Evange- lische Missions 
Gesellschaft te Bazel to Laboehan, heeft (lit 
onderdistrict cen groot aantal volks- scholen. Per 
ultimo 1937 bedroeg het aantal Ma- leiers 44.088, het 
aantal Dajaks 902 en het aantal Q Chineezen en andere 
Vreemde Oosterlingen 23/ 0* 7 LABOEAN AMAS 
(Aanv. DI. II). Onderdistrict '■T der onderafdeeling 
Barabai, afdeeling Hoeloe 

Soengai, residentie Zuider- en Oostcrafdeeling van 
Borneo, onder het bestuur van een assistent kjai 
(onderdistrictshoofd), met standplaats Pantai 
Hambawang. De onderdistrictshoofdplaats is 
gelcgen aan de samenkomst van de wegen Amoen- 
tai-Soengai Boeloeh-Walangkoe-Pantai Harnba- 
wang-Kandangan en Barabai-Pantai Hambawang, 
derhalve aan het knooppunt der wegen naar 
Kandangan en Amoentai. Het ressort omvat het z.w.-
lijk gedcelte der onderafdeeling en telt 19 
kampoengs met uitsluitend Maleische bevolking, 
behoorende tot de orthodox-Mohammedanen (ka- 
oem toea). De voornaamste kampoengs zijn Pantai 
Hambawang (weverij, groote pasar aan de Soengai 
Laboean A mas, polikliniek — evenals die te 
Birajang staande onder toezicht van den Gou- 
vernements Indisch arts te Barabai), Nanoea 
Koepang (vervolgschool), Pemangkih (zie aldaar) 
en llaroejan (pasar). Evenals elders in de onder- 
afdecliug Barabai zijn, afhankelijk van de ter- 
reinsgenteld heid ter plaatse, de kampoengs om- 
geven door klapper- en vruchtboomen, hi er en duar 
on<ler broken door bamboestoelen. Het groot- 8te 
gedcelte van het onderdistrict is door de bevolking 
in cultuur gebracht voor den rijstbouw, tcrwijl het 
overige gedcelte in beslag wordt genome n door 
bcvolkingarubbcrtuinen. SIcchts weinig ])adi wordt 
uitgevoerd ； de in de bevolkingsrub- bcrinstallnties 
geproduceerde smoked sheet, als- ook de natte 
rubber, wordt verhandeld te Barabai (zie aldaar). De 
veeteelt is van gering belang. J)c bevolking is 
welgesteld; velen bezitten auto's en motorrijwielen 
en vrijwel iedercen heeft een of jnecr rijwielen. Het 
goederentransport vindt in hoofdzaak plaats inet 
door sapi's getrokken grobaks. 

Jiehalve vervolgscholcn te Pantai Hambawang en 
Banoea Koepang is cr in Laboean A mas een groot 
aantal volksscholen. Per ultimo 1937 bedroeg het 
aantal Maleiers 50063, terwijl het aantal Chineezen 
en audere Vreeindo Oosterlingen 53 bedroeg// 

PEMANGKIH. Kampoeng in het onderdistrict 
Laboean Ainas, onderafdeeling Barabai, (zie aldaar) 
afdeeling Hoeloo Soongai, residontie Zuider- cn 
OoHterafdeeling van Borneo. Deze kampoeng is de 
grootsto en rijkste van de onderafdeeling en heeft 
een uitsluitend Maleische bevolking (z.g. 
IJandjercezen). Het inwoneraantal bedraagt ruim 
5000. J)e bowoners spreken een dialect, hetwelk 
afwijkt van dat der andere kanipoenga van Barabai, 
terwijl zij ook in gebruiken en gewoonten af- wijkcn. 
Het plaataje heeft een flinke moskee en een 
volksschool. Groote, goed gebouwde huizen (hout, 
op palen) staan, dichter dan in de andero kampoengs, 
langs den hoofdweg naar Amoentai in lange lijn 
naast elkaar. De vorm is derhalve zeer langgerekt. 
Het merkwaardigst is echtor het feit, dat nagenoeg 
de geheelo klein- en tusschen- 

handel in plaatsen a Is Barabai, Birajang en Pantai 
Hambawang (zie aldaar) en zelfs in Amoentai in 
handen is van personen uit Pemangkih. Dit 
verklaart dan ook waarom de Pemangkeer over het 
algemeen beter gesitueerd is dan de gemiddel- de 
Barabaier. Het individucele karakter dringt hem 
vaak tot reizen buiten Borneo, ook naar andere 
landcn. Over het algemeen heeft hij dan ook reeds 
vrij moderne handelsbegrippen, behoorlijke 
kennis van handel en verkeer in modern wester- 
schen zin en een flinke dosis ondernemingsgeest. 
ALABIOE of ALABIO (Aanv. DI. I). District der 

onderafdeeling Amoentai (Z. en O. afd. van Borneo), 
tellende 18 kampoengs met hoofdplaats Soengai 
Pandan, alwaar een dis- trictshoofd (kjai) zetelt. Het 
district telt 50500 zielen, alien Inlanders. Dajaks 
komen in dit district niet voor. De bevolking is zeer 
ener- giek en bezit een aangeboren handelsgeest. De 
landbouwende bevolking is hoofdzakelijk aange- 
wezen op rijstbouw in den zoogenaamden Alabio-
polder, langs welk gebied een ringweg van 54 km 
loopt, welke in 1938 zoodanig opgehoogd is, dat 
deze polder niet ineer door bandjirwater kan warden 
overstroomd en betere oogstverwachtingen voor de 
ruim 0000 in dien polder werkende gezin- nen mogen 
worden gekoesterd. In het district met zijn 
uitgestrekte watergebieden bestaat eveneens een 
belangrijke pluimveeteelt, hoofdzakelijk van eenden, 
terwijl elke week een boot van Bandjer- masin 
speciaal op Alabio komt om gezouten een- deneieren 
te laden, welke eieren te Soerabaja op de markt 
gebracht worden. Ook uitvoer van ge- droogde visch 
heeft geregeld plaats. De visch- vangst wordt 
beoefend door middel van groote fuiken 
(soelambaus) in het merengebied van Da- nau 
Panggang en Bitin. De bevolking van Alabio'is 
streng Mohammedaansch en heeft voorgodsdien- 
stige vraagstukken een intensieve belangsteling. 

AMOENTAI (Aanv. DI. I en DI. V of suppl.- afl., 
biz. 267). Onderafdeeling van de afdeeling Hoeloe 
Soengai der residentie Zuider- en Ooster- afdeeling 
van Borneo, bestaande uit de voorma- lige districten 
Amoentai, Balangan (met de on- dcrdistrictcn 
Paringin en Awajan) en Alabioe (met de 
onderdistricten Soengai Pandan en Da- nau 
Panggang). De grenzen zijn bepaald bij Ind. Stb. 
1913 no. 199, terwijl de administratieve in- deeling 
het laatst is geregeld in Ind. Stb. 1935 no. 248. 

De onderafdeeling bevat de stroomgebieden van 
de Balangan- on Pitaprivior, alsmede het me- ron- en 
moerassengebied van Amoentai en Ala- bio. Hot 
grootsto gedeelto der onderafdeeling wordt gevorind 
door laag, inoerassig land, met heuvelland in hot 
Paringinsche en Awajansche. Er is een goed 
autowegennet, dat echter in den regentyd (December 
tot en met April) grooten- deels onder water komt te 
staan tengevolgo van bandjir in do Tabnlongrivier en 
de Soengai Balangan, die bij de 
onderafdeelingshoofdplaats Amoentai tezainen 
komen in de Negararivier, waardoor deze cenige 
malen per jaar buiten haar oevers treedt. Tonoinde de 
jaarlijks tengevolge daarvan voorkomendo 
rijstoogstmislukkingon zooveel mogelijk te 
boperken, is in 1936 eon aan- vang gemaakt met 
indijking van de voornaamste rystgebieden, 
waardoor eerlang do Alabiopolder, Moeroeng 
Bajoerpoldor, Pekatjanganpolder, Sim- pang 
Empatpoldor en Knlocdanpolder zullen ontstaan.^ 
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De standplaatsen der (onder) districtshoofden 
zijn a lie telefonisch verbonden met de onderaf- 
deelingshoofdplaats. In 1937 bedroeg het aantal 
zielcn der onderafdeeling 155.662, waarvan 38 
Europeanen, 147 Chineezen en 2982 Dajaks. De 
overige bevolking vormen de zoogenaamde Hoe- loe 
Soengaiers, die de Bandjereesche taal spreken en 
waarvan de Alabioers zich door een specialen 
tongval onderscheiden. Uitvoerproducten zijn 
voornamelijk rubber en rijst, alsook eendeneieren en 
poeroenmatten. 

De Inlandsche bevolking is energiek en zwcrmt 
gaarne uit, zoodat zij door den geheelen Archipel 
wordt aangetroffen. Zy is streng Mohamme- daansch 
en verdiept zich gaarne levendig in gods- dienstige 
vraagstukken. I)e godsdienstige recht- spraak is 
geregeld bij Gouvernenientsbesluit van 9 December 
1937 no. 19 (Ind. Stb. 1937 no. 638). In 1937 telde 
de onderafdeeling 75 pasarloodsen, waarvan 23 
belangrijke, terwijl het aantal Inlandsche scholen 48 
was, waaronder 34 volks- scholen. 

AMOENTAI (Aanv. DI. I en DI. V of suppl.- a fl. 
biz. 267). District der onderafdeeling Amoen- tai (Z. 
en 0. afd. van Borneo), tellende 20 kam- poengs met 
totaal 62118 zielen. De bevolking best a at 
hoofdzakelijk uit handelaren en land- bouwers. Het 
districtshoofd (kiai) woont te Amoentai en is tevens 
voorzitter van den dis- trictsraad. Dajaks komen in 
dit district nict voor. 

AMOENTAI (Aanv. DI. I en DI. V of suppl. afl. 
biz. 267). Onderafdeelings- en districtshoofd- plaats 
in de residentie Zuider- en Oosterafdecling van 
Borneo. Heeft zich langzamerhand onVwik- keld tot 
een centrum van rubberhandel. De bevolking telt 
(]938) ruim 6500 zielen, waaronder 32 Europeanen 
en 101 Chineezen. In 1937 waren er een postkantoor, 
zoutverkoopplaats, biscoop, societeit, ziekenhuis, 
ijsfabriek en een pasanggra- han. Ook is er een 
uitgebreid pasarcomplex met een flinke loods voor 
droge rubber, waarin iedere week een druk vertier 
heerscht. Er is een geregel- de bootverbinding met 
Bandjermasin, terwijl we- kelijks zeven Chineesche 
booten voor het laden van rubber Amoentai aandoen. 
Si nds 1936 is deze plaats een centrum van BPM-
belang geworden in verband met aardolieboringen in 
de nabij gelegen onderafdeeling Tandjoeng en in het 
district Bala- ngan, nabij de districtshoofdplaats 
Paringin. De voornaamste onderwijsinstellingen ter 
plaatse zijn een Hollandsch-lnlandsche school en 
een (tij- delijke) opleidingscursus voor 
volksschoolonder- wijzers. 

BALANGAN (Aanv. DI. I en DL V of suppl.- afl. 
blz.267). District in de onderafdeeling Amoen- tai, 
afdeeling Hoeloe Soengai der res. Z.- en 0.- afd. van 
Borneo. Het is gesplitst in twee onder- districten, nl. 
Paringin onder den kiai (districtshoofd met 
standplaats Paringin),tellende 13 kampoengs met 
totaal 30400 zielen, waarvan ruim 2800 Dajaks zijn, 
en Awajan ondereen assistent kiai 
(onderdistrictshoofd met standplaats Batoe Mandi), 
tellende 10 kampoengs met totaal 12596 zielen, 
waaronder 151 Dajaks. 

Het district omvat de bovenloopen der Bala- ngan 
en Pitaprivieren, waarvan het terrein op- glooit van 
moeras- tot berggronden (Meratoesge- bergte). 
Nabij de districtshoofdplaats Paringin zijn 
aardolielagen aangeboord. Indien deze ex- 
ploiteerbaar blijken, zal het district, dat thans van 
beteekenis is door de aanwezigheid van uit- 

gestrekte rubbertuinen, veel aan belangrijkheid 
winnen. De Dajaksche bevolking van het district is 
verdeeld in Balangandajaks (2612 zielen), wonende 
langs den bovenloop der Balangan- rivier, de 
Dejadajaks (219 zielen), wonende langs den 
bovenloop der Geloembangrivier in kam- poeng 
Goenoeng Rioet en de Pitapdajaks (151 zielen), 
wonende langs den bovenloop der Pita- rivier. Deze 
Dajaks, die hoofdzakelijk door rijst- bouw en 
pisangteelt in hun onderhoud voorzien, leven met 
elkander op goeden voet. 

HAJOE? (Aanv. DI. II). Groote rubberondcr- 
neming, gelegen in het onderdistrict Noord Ta- 
balong van de onderafdeeling Tandjoeng, afdee- 
ling Hoeloe Soengai, residentie Zuider- en Oos- 
terafdeeling van Borneo. De onderneming beslaat 
een oppervlakte van ruim 3000 ha, waarvan een 
derde gedeelte beplant met hevea. De naburige 
onderneming Tabalong Kiwa, welke van den- 
zelfden eigenaar is (The New Hajoep Rubber Estates 
Ltd) en die ongeveer 1000 ha groot is, waarvan ruim 
een derde beplant, wordt met Hajoep beheerd door 
6en adininistratcur. 

KLOEA (Aanv. DI. II). Onderdistrict en plaats in 
de onderafdeeling Tandjoeng, afdeeling Hoeloe 
Soengai, residentie Zuider- en Oosteraf- deeling van 
Borneo. Te Kloea, aan de Ta balong- rivier ongeveer 
20 km stroomafwaarts van Tandjoeng, is een 
belangrijke pasar, waar o.a. rubber verhandeld 
wordt. Kloea is een klein, doch dichtbevolkt 
onderdistrict met ongeveer 35000 inwoners, bijna 
uitsluitend Maleicrs. Het land bestaat voor een groot 
gedeelte uit moerassen, die in den drogen tijd met 
padi worden beplant en deels door bedijking en 
sluizen tegen bandjirs beschermd zijn. Langs de 
rivieren en tusschej) do moerassen zijn hoogere 
terreinstrooken (pema- tangs), waarop de 
kampoengs gelegen zijn. Deze pematangs zijn 
nagenoeg gehcol vol gcpiant met rubberboomen 
(hevea). Voornaamste nii<ldelen van bestaan zijn 
rubbercultuur cn sawahbouw, naast handeJ. Een 
gedeelte van de bevolking bc- oefent gedurendc 
enkelc maanden van het junr den landbouw in de 
dmgeving van Bandjennasin in de daar aanwezi^e 
groote, gedeeltelijk ingepol- derde moerassery 

TABALONG (Aanv. DI. J V). Landstrcek met 
ongeveer 45.000 inwoners in de onderafdeeling 
Tandjoeng, afdeeling Hoeloe Soengai, residentio 
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo. Admi- 
nistratief thans verdeeld in twee onderdistricten, 
Zuid- en Noord-Tabalong, met de hoofdplaalsen 
Tandjoeng en Haroeway, vroeger een district met de 
hoofdplaats Mah6, De bewoners zijn voor het 
grootste deel Maleiers. In enkele afgelegen stre- ken 
wonen nog Dajaks, belioorende tot de Maii- njan en 
Doesoen-Dea stammen. Het gebied is grootendeels 
heuvelachtig met hier en daar klcine 
sawahcomplexen. De kampoengs zijn nagenoeg al- 
le omgeven door uitgestrekte heveaaanpJantin- gen. 
Voor het overige is het land grootendeels be- dekt 
met alang-alang, al lee n in de bergen in het Noorden 
en Zuiden treft men nog groove bos- schen aan. 
Hoofdbestaansmiddel is de rubbercultuur, daarnaast 
de landbouw met in het Noorden bij Moeara Oeja 
een niet onbeJangrijke pepercul- tuur. 

TANDJOENG (Aanv. DL IV). Noordelijkste 
onderafdeeling der afdeeling Hoeloe Soengai van de 
residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, 
bestaande uit de onderdistricten Noord- 
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Tabalong, Zuid-Tabalong, Kloea en Oost-Doe- soen 
met ongeveer 100.000 inwoners. Behalve Oost 
Doesoen, behoort dit ressort tot het stroom- gebied 
van de Tabalong, die het land in z.w.-lijke richting 
doorstroomt en met de Balangan bij Amoentai de 
Negara vormt. De bodem is in het Zuiden en Westen 
laag met moerassen, verder heu- velachtig, in het 
Noorden en Oosten overgaande in het 
Meratoesgcbergte. De belangrijkste plaatsen zijn 
Tandjoeng, standplaats van. den controleur, Kloea, 
Pemarangan Kiwa, Haroeway, Moeara Oeja, 
Tamiang-Lajang en Ampah. De bevolking bestaat 
voornamelijk uit Maleiers met Dajaks in de meer 
afgelegen streken; deze laatsten behoo- ren tot de 
Maanjan, Lawangan en Doesoen-Dea stammen. 
Alleen in het onderdistrict Oost-Doe- soen is het 
Dajakelement overwegend. 

Hoofdmiddel van bestaan is de rubbercultuur. 
Om de kampocngs is vrij wel alle droge grond met 
hevea beplant. Door de oprichting van bcvol- 
kingsrookhuizcn wordt thans een groot gedeelte van 
de verkregen rubber als “native smoked sheets'1 
uitgevoerd. Naast de rubbercultuur is de landbouw 
van belang. J n de moerassige streken wordt in den 
drogen tijd rijst geplant, terwijl in de hoogere streken 
in den regentijd, meest op opengekapte ladangs, ryst, 
cassave en mais wor- den verbouwd. Op enkele 
plaatsen heeft men van regen afhankelijke sawahs. 
Door de hooge vlucht, die de rubber genomen heeft, 
is de oudc landbouw eenigszins in het gedrang 
geraakt. Ook wordt aan gewasson als klapper- en 
ar^npalmen en aan tweede gewassen minder 
aandacht besteed dan vroeger, zoodat feitelijk alleen 
nog de pepercul- tuur in de omgeving van Moeara 
Oeja van betee- kenis is. Nijvcrheid wordt vrijwel 
niet beoefend; alleen te Kloea is een Japansche 
rubbcrremilling- fabriek. I)e veeteelt is van wcinig 
belang. Enkele Dajaksche kainpoengs in Noord-
Tabalong hebbcn kuddcn verwildcrde karbouwen, 
die echter gaan- dewcg klciner worden. In Kloea 
treft men een- denfokkerijen aan. 

Oudcr de delfstoffen, die in Tandjoeng aange- 
troffen worden, heeft de petroleum de meeste 
aandacht getrokken. Exploratieboringen hebben de 
aanwezigheid daarvan aangetoond, tot ex- ploitatie 
is het echter nog niet gekomen. Vorder treft men 
goud en steenkolcn aan, doch in geringc 
hoeveelheden. 

Uitvoer van boschproducten, hoofdzakelijk 
rotan, heeft plants van uit het onderdistrict Oost 
Uoesocn. Deze rotan is echter voor hot meeren- deel 
afkomstig van aangolcgde rotantuinen. Door het 
voortdurend afbrandcn van de bosschen ten behoeve 
van den ladangbouw vcrkleint het be- boschte 
oppcrvJak van jaar tot jaar. Ocrbosch is nog slechts 
in zecr afgelcgon streken tc vinden, tei'wijl liet 
opslagboscli door het ontbreken van voldoenden 
vruchtbaren bouwgrond meermalen te spoedig wordt 
gekapt om opnieuw als ladang- terrein te dienon, 
waarna vcelal de boonigroei gc- hecl ophoudt en 
plaats maakt voor alang-alang, met welk gewas 
groote uitgestrektheden bedekt zijn. Indien door de 
rubbercultuur niet een herbe- bossching had plaats 
gevonden, zou dit land groo- tondoels ontboscht zijn. 
In Tandjoeng ligt een vierta! erfpachtsperceo- len, 
welke gedecltclijk met rubber beplant zijn. Een 
tweetal, nl. Hajoep en Tabalong-Kiwa, staat onder 
Europeesch beheer. 
Tandjoeng, de hoofdplaats van do gelijknainigo 

onderafdeeling, heeft een belangryke pasar. Er ligt een 
detachement veldpolitie en er is een Gou- verncmcnts 
Indisch arts geplaatst. De plaats dankt haar naam aan 
het feit, dat de bestuursves- tiging gebouwd is op een 
smalle landtong, die ge- vormd wordt door de 
Tabalongrivier. 

OOST DOESOEN. Onderdistrict van de onder- 
afdeeling Tandjoeng, afdecling Hoeloe Soengai, 
residentic Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, met 
ongeveer 15.000 inwoners. Tot 1928 maakte dit gebied 
deel uit van de sindsdien opgeheven onderafdeeling 
Boentok. De hoofdplaats is door een autoweg 
verbonden met Tandjoeng via Kloea. Het land is 
grootendeela heuvelachtig met moerassige plekken 
tusschen de heuvels: naar het Westen daalt het af naar 
de Barito en in den regent ijd staan aldaar groote 
uitgestrektheden onder water. Het wordt doorsneden 
door verschil- lende kleine rivieren, waarvan de 
voornaamste de Karau, Pakoe en Patai zijn, welke meest 
in wes- telijke richting stroomen en in de Barito uitmon- 
den. Aan den benedenstroom van deze rivieren liggen 
verschillende kleine Maleische kainpoengs, het grootste 
deel van de bevolking bestaat echter uit Dajaks van de 
stammen Maiinjan en Lawangan. De bevolking houdt 
zich vooral bezig met de rubbercultuur en den 
ladanglandbouw, voert rotan uit en legt zich toe op de 
vischvangst. In tegenstelling met het overige deel van 
de afdee- ling Hoeloe Soengai, behoort dit ressort niet 
tot het Borneo-landrentegebied, maar wordt er in- 
komstenbelasting geheven van de landelijke in- 
komsten, 

LAOET (STRAAT) (Aanv. DI. II). Zeestraat • / 
tusschen Borneo en het eiland Laoet. Straat Laoet wordt 
aan de zuidzijde begrensd door de kapen Petang en 
Kiwi, terwijl zij aan de noord- zijde eindigt bij de kapen 
Dewa en Kemoening. Het vaarwater in straat Laoet 
kenmerkt zich door ondiepten, vnl. de gosong Pajoeng, 
doch is door de goede betonning en verlichting ook 's 
nachts bevaarbaar. Er bevinden zich in de straat drie 
vuurtorens, n.l. te Tandjoeng Petang, op het eiland 
Soewangi en nabij Kota-Baroe (Blingkar), benevens 
enkele lichtboeien. 

In de straat liggen de eilanden Soewangi, Boe- roong 
en Tampakan. Het eiland Soewangi stcekt hoog uit zee 
op, de eilanden Boeroeng en Tampa- kan zijn laag en 
moerassig. 

De Borneowal is in een breede strook begroeid met 
inangrovebosch ； met het eiland Laoet is zulks slechts 
het geval van Kota Baroe tot Tandjoeng Serdang. De 
bast dezer mangrove wordt gewonnen door een 
Philippijnschc niaatschappij voor looistofbereiding. 
Ten zuiden van Tandjoeng Sordang is de kust van hot 
eilaud meer heuvelachtig; daar ligt o.a. tegenover de 
monding van do Pegatanrivier de Djombangan, naar 
den vorm tc oordeelen een zeer oude krater, die onge-
veer 450 m hoog is. De vischvangst in dit visch- rijke 
water wordt uitgeoefend door de Badjaus, die zich in 
hun paalwoningen vrijwel voor elko belangrijke 
riviermonding hebbcn gevestigd. De Straat Laoet is eon 
vrij belangrijke scheepvaart- weg, die door de van 
Soerabaja en Bandjermasin op Borneo's oostkust 
varondo K.P.M.-schepen geregold gcpasscerd wordt. 
Do kolenlaadplaats Stagdn, die vroeger belangrijk was, 
is na de slui- ting van de Poeloe Laoet mijnen in 1932 
geheel in verval geraakt. Hot plaatsje leeft nu weer 
eonigszins op door do bakau-bakau winning. Aan de 
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noordzijde ligt uabij den ingang van de straat, op het 
eiland Laoet* de onderafdeelingshoofdplaats Kota 
Baroe. 

PEGATAN en KOESAN (Aanv. DI. III). De 
Koesan is een rivier, die ontspringt in het Mera- 
toesgebergte en uitmondt in Straat Laoet, tegen- over 
den op het eiland Laoet gelegen Goenoeng 
Djambangan. Aan den benedenloop draagt de ri- 
vier, benedenstrooms van de districtshoofdplaats 
Pegatan, den naam van Pegatanrivier. 

Pegatan is tevens de naam van het voormalige 
zelfbesturende rijk, omvattende in hoofdzaak het 
stroomgebied van den benedenloop van de Pega-
tanrivier. Volgens de overleveringen werd het rijkje 
Pegatan in het midden van de achttiende eeuw 
gesticht door een groot aantal uit Celebes 
uitgeweken Boegineezen onder aanvoering van een 
zekeren La Palewang, afstammeling van de vorsten 
van Par6-Pare. Genoemde La Paldwang zou daarop 
deze landstreken in pacht hebben ver- kregen van 
den toenmaligen Sultan van Bandjer- masin. Aan La 
Pale wang werd de titel verleend van „Aroeng 
Abdoelkarim, Radja dari Pegatan dan Koesan". De 
vorst Aroeng Abdoelkarim, als mede zijn broeder La 
Palebi, overleden beiden kinderloos, zoodat tot 
vorstin werd uitgeroepen hun zuster I Senging, die in 
het huwelijk trad met den vorst van Tjantoeng, 
Pangeran Moeda. Zij regeerde onder den titel van 
,,Ratoe Aroeng Da- eng Mangkaoe**. Deze vorstin 
liet bij haar over- lijden (土 1883) twee kinderen na, 
t.w. een doch- ter, genaamd Andi Tangkoeng, en een 
zoon, Andi Sallo. Andi Tangkoeng trad in het 
huwelijk met Daeng Mahmoed, die werd aangesteld 
tot Mantri Pangeran Mangkoeboemi en als regent 
optrad gedurende de minderjarigheid van den 
wettigen troonopvolger Andi Sallo. Bij zijn 
aanstelling tot vorst verkreeg, Andi Sallo den titel 
van „Aroeng Abdoerachim". 

De vorsten van Pegatan stonden steeds aan de 
zijde van het Gouvernement en hielpen meerma- len 
krachtdadig mee om de opstanden rondom 
Bandjermasin te onderdrukken. De laatste vorst 
Aroeng Abdoerachim overleed in 1908. Van 1908 —
1912 werd het bestuur over het landschap uit- 
geoefend door een besturenden raad (kerapatan). Bp 
Ind. Stb. 1912 no. 312 werd Pegatan ingelijfd bij het 
rechtstreeks bestuurd gebied en werd inge- steld de 
onderafdeeling Pegatan met gelijknamige 
controleursstandplaats en ingedeeld bij de toen- 
malige afdeeling Zuid-Oostkust van Borneo. Het 
district Pegatan zelve was onderverdeeld in een 
onderdistrict Koesan en Batoelitjin. 

De Koesanstreek werd destijds aan de vorsten van 
Pegatan in leen gegeven als belooning voor de hulp, 
verleend gedurende de Bandjereesche onluaten. 

Het land van Pegatan en Koesan is in den bo- 
venloop bergachtig en beboscht; langs den be-
nedenloop laag en vruchtbaar. 

Tusschen de tegenwoordige districtshoofdplaats 
Pegatan en de kampoeng Batoelitjin be- vinden zich 
vrij wel aaneengesloten aan Boegineezen 
toebehoorende sawahcomplexen. De Boegi- neesche 
bevolking is welvarend, de Bandjereesche bevolking 
aan de bovenloopjvan de Koesanrivier daarentegen 
vindt haarbestaan in hoofdzaak in do winning van 
boschproducten en is minder welva- rend. 

De voornaamste uitvoerproducten zijn klap- 
pers, copra, ijzerhout, rotan, damar, gezouten visch 
en rubber. Vroeger werden in het Koesan- 

gebicd diamanten gevonden, thans is deze dia- 
mantwinning van geen belang meer. De peper- 
cultuur boven Batoelitjin is sterk in verval. Het 
district Pegatan telt 20261 zielen, verdeeld als volgt
： 7730 Bandjereezen, 11310 Boegineezen, 284 
Mandareezen, 116 Javanen, 116 Madoereezen 260 
Dajaks, 315 Chineezen, 130 Arabieren. De 
districtshoofdplaats Pegatan zelve telt 1372 zie- len, 
in hoofdzaak bestaande uit Boegineezen. 

POELOE LAOET (Aanv. DI. III). Eiland gelegen 
ten Zuid-Oosten van Borneo. Het eiland is 
langgerekt van vorm. De grootste lengte be- draagt 
99 kin (gemeten in rechte lijn van Tan- djoeng 
Keinoening tot Tandjoeng Pelajar), ter- wijl de 
grootste breedte bedraagt 34 km (gemeten van 
Tandjoeng Laoeran tot Tandjoeng Alang Alang). 
Het eiland is in het noordelijk gedeelte doorsneden 
in de lengterichting door een berg- keten, waarvan 
de Goenoeng Sebatoeng (676 in) den hoogsten top 
vormt. Deze bergrug loopt van het Noorden uit tot 
halverwege het eiland en gaat dan over in 
heuvelland. Deze bergketen is be- boscht en 
opgenomen in de hydrologische en pro- 
ductiereserve. De westkust van het eiland is, 
voorzoover zij aan Straat Laoet gelegen is, laag en 
modderig, ten Zuiden echter hooger en steen- achtig. 
De oostkust is, met uitzondering van het gedeelte aan 
straat Seboekoet, hoog cn steen- achtig. Ten Oosten 
van het eiland Laoet ligt het eiland Seboekoet, 
hetwelk bekendheid geniet door de bclangrijke 
pepercultuur. De voornaamste ri- vieren op Poeloe 
Laoet zijn: aan de oostkust uit- mondende： Seratak, 
Boengoer, Sedjaka, Kapis, Emboeng-Einboengan； 
aan de westkust uitmon- dende: de Sigam, Baharoe, 
Semblimbingan, Seni- boeloean, Soengoep, 
Sekoejang, Semaras. In het noordelijk gedeelte van 
het eiland woi-dt nabij de 
kampoengSemblimbingansteenkool gevon<len,die 
vanl 905-1932 door de Poeloe Laoet Mijubouwmij. 
were! gewonnen. Deze steenkool word door middcl 
van een Decauville-spoorbaan afg<!vocnl naar den 
kolenlaadsteiger te Stagdn. Na de sluiting van deze 
mijnen is het eiland Laoet vrij stork in be- 
langrijkheid afgenomen. Nabij Scmblimbingan 
bevindt zich een Europeanen-kolonisatieterrcin der 
Stichting Kolonisatie Poeloe Laoet. Aan de 
noordzijde is gelegen de vroegerc afdeeling* 
hoofdplaats, thans onderafcleeliugshoofflplaats 
Kota Baroe. Het eiland behoort thans tot do on-
derafdeeling Poeloe Laoet en Tan ah Boemboe, 
(ingesteld bij Ind. Stb. 1935 no. 248), afdeeling 
Bandjermasin. Het is administratief verdeeld in twee 
onderdistricten, nl. 1 het onderdistrict Noord Poeloe 
Laoet, bestaande uit de noordelijke helft van het 
eiland benevens Poeloe Seboekoct; aanta] zielen 
10804 en 2°. het onderdistrict Zuid Poeloe Laoet, 
bestaande uit de zuidelijke helft van het eiland en de 
ten Zuiden van het eiland gelegen eiJanden; aantal 
zielen 8964. 

De standplaats van het onderdistrictHhoofd van 
Noord Poeloe Laoet is Kota Baroe, die van het 
onderdistrictshoofcl van Zuid Poeloe Laoet Tan-
djoeng Pelajar. De onderafdeelingshoofdplaats Kota 
Baroe is bekend wegens uitvoer van peper en 
ijzerhout (zie KOTA BAROE). 

Van de vroegere geschiedenis van het eiland 
Laoet is weinig bekend. Het rijk Poeloe Laoet zou 
gesticht zijn van Pegatan uit door een zekaren 
Pang6ran Kadir, die met zijn broeder Pangdran 
Samitra, mantri van Sultan Adam, uit Martapoe- ra 
via Pegatan naar Poeloe Laoet trok. 
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Deze Pang6ran Kadir wordt beschouwd als de 
eerste vorst van Poeloe Laoet. Bij Ind. Stb. 1903 
no. 179 werd Poeloe Laoet gebracht onder recht- 
streeksch bestuur, in feite ingaande op 1、Januari 
1905. 

NOORD-POELOE LAOET. Onderdistrict be- 
staande uit de noordelyke helft van het eiland 
Laoet en het geheele eiland Seboekoet, adminis- 
tratief behoorende tot de onderafdeeling Poeloe 
Laoet en Tanah Boemboe, afdeeling Bandjernia- 
sin, residentie Zuider- en Oosterafdeeling van 
Borneo, met hoofdplaats Kota Baroe. Totaal zie- 
lenaantal 10084 (zie verder POELOE LAOET). 

SEBOEKOET (Aanv. van SEBOEKOE, DI. 
III). Eiland gelegen ten Oosten van Poeloe Laoet, 
administraticf behoorende tot het onderdistrict 
Noord-Poeloe Laoet, onderafdeeling Poeloe 
Laoet en Tanah Boemboe, afdeeling Bandjerma- 
sin, residentie Zuider- en Oosterafdeeling van 
Borneo. Het eiland is 土 32 km lang, terwijl de 
grootste breedte 10 km bedraagt. Het is laag heu- 
velachtig met als hoogsten top de Goenoeng 
Saoeng (192 m). Er liggen drie kampoengs op het 
eiland met een totaal zielenaantal van ± 3500. 
Het eiland heeft beteekenis gekregen door de 
pepercxiltuur. IJzererts wordt er in belangrijko 
hoeveelheden aangetroffen, steenkolen op het 
zuidelijk gedeelte in veel mindere mate. Alhoewel 
op vele kaarten de naam Seboekoe voorkomt, 
Js de juiste naam Seboekoet. 

KOTA BAROE (Aanv. DI. II). Hoofdplaats 
van de onderafdeeling Poeloe Laoet en Tanah 
Boemboe, afdeeling Bandjermasin, residentie 
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, gouvt. 
Borneo. Vroeger hoofdplaats van de afdeeling 
Zuid-Oostkust van Borneo, opgeheven bij Ind. 
Stb. 1935 no. 248. De plaats is gelegen aan de 
noordpunt van het eiland Laoet on wel aan de 
westzijdc v<>or aan den ingang van de zeeatraat 
Laoet, aan den voet van het Sebatoenggebergto 
(676 in hoog). Kota Baroe heeft in totaal 1400 
inwoners, v.'iiarondcr 11 Europeanen cn 400 Chi- 
neezen. llet plaatsjc is in beteekenis achteruitge- 
gaan na de opheffing van de Poeloe Laoet mijn- 
ontginning in 1932, (loch is nog steeds een belang- 
rijke uitvoerhaven van pe])er, ijzerhout en bosch- 
producten, zooals rotan, damar. Electrischo ver- 
lichting en walerlciding zijn aanwezig. Het kli- 
maat is regcnachtig. Alic K.P.M.-lijnen van Soe-Z. 
rabaja en Bandjerniasin naar Borneo's Oostkust 
en Makassar doen Kota Baroe aan. De handol ia 
voornainclyk georienteerd op Soerabaja en Si- 
ngapore. 

ZUID-POELOE LAOET. Onderdistrict op het 
/eiland Laoet, omvattende de zuidelijke helft van 
dit eiland, administratief behoorendo tot de on- 
derafdoeling Poeloe Laoet en Tanah Boeinboe, af- 
deelingBandjerniasin, residentie Zuider- en Oos- 
terafdeeling van Borneo, gouvt. Borneo. Totaal 
zielenaantal 8964. Ondordistrictshoofdplaats Tan- 
djoeng Pelajar. 

TANAH B6EMBOE (Aanv. DI. IV). Naam van 
het tegenwoordige district Pegatan on de vroe- 
gere onderafdeeling Tanah Boemboe. 

Deze onderafdeeling maakte vroeger deel uit 
van de afdeeling Zuid-Oostkust van Borneo, doch 
werd bij Ind. Stb. 1935 no. 248 met Pooloo Laoot 
gevormd tot do onderafdeeling Poeloe Laoet en 
Tanah Boemboe, behoorende tot de afdeeling 
Bandjermasin. Men vermoedt, dat do naam Ta- 
nah Boemboe zijn ontstaan dan kt aan de Soongai 

Boemboe, zijriviertje van de Sampanahanri- 
vier. 

TJENGAL (Aanv. DI. IV). Naam van een ri- / 
viertje aan de zuid-oostkust van Borneo, welka 1 

stroomgebied vroeger het landachapje Tjengal 
vormde, behoorende tot Tanah Boemboe. In 1905 
kwam dat landschapje onder rechtstreeksch be- 
stuur en werd tezamen met Menoenggoel en Sam- 
panahan tot een district gevormd. Thans behoort 
het tot het onderdistrict Sampanahan, onderaf- 
deeling Pasir, afdeeling Samarinda, residentie 
Zuider- en Oosterafdeeling van. Borneo. 

STAGEN (Aanv. DI. IV). Naam varf een kam- 
poeng gelegen 10 km bezuiden Kota Baroe op 
Poeloe Laoet (Z.- en O.-afd. v. Borneo). Voor 
1932 had deze plaats beteekenis als kolenaf- 
scheepplaats van de Poeloe Laoet Mijnen. Thans 
is deze plaats geheel in verval geraakt. 

TJANTOENG (Aanv. DI. IV). 1. "Naam van 
een riviertje aan de zuid-oostkust van Borneo, 
uitmondende in de Kloempangbaai en gelegen in 
het onderdistrict Tjan.toeng. 

2. Naam van een voormalig zelfbesturend 
rijkje der Tanah Boemboe (zie aldaar), hetwelk 
in 1905 onder rechtstreeksch bestuur kwam en 
met het landschapje Bangkalaan een district 
vormde. Thans vormt Tjantoeng het meest noor- 
delijk gelegen onderdistrict van de onderafdeeling 
Poeloe Laoet en Tanah Boemboe, afdeeling Ban- 
djermasin, residentie Zuider- en Oosterafdeeling 
van Borneo, gouvt. Borneo. De onderdistricts- 
hoofdplaats is Sonakin. Het zielental bedraagt 
18612, in hoofdzaak Bandjereezen en Dajaks. De 
bevolking is minder welvarend en vindt haar be- 
staan in de pepercultuur en de inzameling van 
boschproducten. De pepercultuur, die hier vroe- 
ger van belang was, is sterk in verval/ 

ZUID-OOSTKUST VAN BORNEO (Aanv. DI.' 
IV). Naam van een voorinalige afdeeling der resi- 
dentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, 
omvattende de onderafdeelingen: Poeloe Laoet, 
Tanah Boemboe en Pasir. By Staatsblad 1935 no. 
248 werden de voormalige onderafdeelingen Poe- 
loe Laoet en Tanah Boemboe samengevoegd tot 
de onderafdeeling Poeloe Laoet en Tanah Boem- 
boe en ingedeeld bij de afdeeling Bandjermasin. 
Do onderafde^lhig Pasir kwam bij de afdeeling 
Sa marine、/ 
? KLOEMPANG (Aanv. DI. II). Baai in het Z.-O. 
■'van Borneo en uitkoinendo in Straat Makassar. 
Doze baai wordt aan de zeezijde begrensd door de 
Tandjoeng Dcwa in het Zuidcn en de Tandjoeng 
Batoe aan de noordzyde. Voor den ingang van do 
baai liggen de Nangka-eilanden. De voornaamste 
rivieren, die in de Kloempangbaai uitmonden, 
zijn de Tjantoengrivier en de Bangkalaanrivier. 
De Kloempangbaai heoft aan de zeezijde een goe- 
don ankergrond. Landinwaarts is zij vol ondiep- 
ten. De oevers der baaien zijn begroeid met man- 
grove (bakau-bakau), waarvan do bast gewonnen 
wordt voor looistofberoiding. 

MENOENGGOEL (MANOENGGOEL) (Aanv. 
DI. II). Riviertjo aan do zuid-oostkust van Bor- 
neo, uitmondende in de Paiuoekanbaai, welke 
thans valt binnen de onderafdeeling Pasir, afdee- 
ling Samarinda. Het stroomgebied van deze ri- 
vier vormde vroeger hot zelfbesturendo rijkje Ma- 
noenggoel, behoorendo tot de Tanah Boemboo. 
I Bij Ind. Stb. 1903 no. 179 werd dit rijkje, teza- 
I men met do rijkjos Tjengal, Tjantoeng, Bangka- 
I laan, Batoelitjin en Sampanahan, onder rochfc- 
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streeksch bestuur gebracht. Het feitelijk bestuur 
hierover werd uit Kota Baroe pas aanvaard op 1 
Januari 1905. Het gebied werd toen met Sampa- 
nahan en Tjengal tot een district gevormd. Thans 
valt het binnen de onderafdeeling Pa sir. 

C q MANOENGGOEL. Zie MENOENGGOEL. 
4 KOTA WARINGIN. Onderafdeeling van de af- deeling 

Kapoeas-Barito der residentie Zuider- en 
Oosterafdeeling van Borneo. De grenzen van de 
onderafdeeling vallen samen met die van het ge- 
lijknamige landschap (zie aldaar). Sinds 1929 is te 
Nanga Boelik een zendeling-leeraar van het Bazel- 
sche zendinggenootschap woonachtig. Het zen- 
dingswerk heeft uitsluitend plaats onder de Da- 
jaksche bevolking van het onderdistrict Nanga 
Boelik. Sedert 1934 wordt in toenemende mate a an 
de kust rijstbouw op „sabah,sn gedreven; ook langs 
de benedenloopen van de groote rivieren heeft deze 
sawahaanleg plaats.Door voortdurende 
bestuursbemoeienis inzake rijstbouw is het res- sort 
thans (1939) zoo goed als selfsupporting. Een 
belangrijk uitvoerproduct is het ijzerhout, dat 
geregeld naar Singapore en Bandjermasin wordt 
verscheept. Voorts heeft export van sirappen naar 
Java plaats. 

Volgens de gegevens. verzameld tijdensden be- 
lastingaanslag 1937, bedroeg het aantal inwoners 
van Kota Waringin: 15308 Maleiers, 14397 Da- 
jaks, 2 Europeanen en daarinee gelijkgestelden, 223 
Chineezen en 1 Arabier, totaal 29931 zielen. De 
Inlandsche bevolking is samengesteld uit: 
a. Maleiers, aan de kust en aan den benedenloop 

der rivieren gevestigd, b. Madoereezen, in de om- 
geving van de hoofdplaats, Pangkalan Boen, 
woonachtig, c. Dajaks, grootendeels aan den 
bovenloop der rivieren en voor een klein deel 
landinwaarts wonend. De Maleiers en Madoeree- 
zen zijn Mohammedanen. De Dajaks zijn heide- 
nen; zij zijn voor een kkin gedeelte (2%) tot het 
Christendom bekeercLz 

SAMPIT (Aanv. DI. HI). Onderafdeeling van de 
afdeeling Kapoeas-Barito der residentie Zuider- en 
Oosterafdeeling van Borneo, bestaande uit 6en 
district (Beneden Sampit) en vier onderdis- tricten 
(Pemboeang Oeloe, Oost Boven Sampit, West Boven 
Sampit en Kasoengan), bestuurd door Inlandsche 
ambtenaren met den titel van kiai en assistent kiai. 
Tusschen deze Inlandsche ambtenaren en de 
kampoenghoofden (pembekals) vindt men in de 
Dajakstreken als schakel de de- mangs, vijf in getal. 
Hun invloedssfeer wordt ke- demangan genoemd. 
Deze volks- en adathoofden zijn niet bezoldigd, doch 
zijn gerechtigd van alle werkbare xnannen in hun 
gebied het z.g. „wang demang" of „wang 
kehormatan,> te innen, ten bedrage van / I per jaar. 

De onderafdeeling grenst ten Westen aan het 
zelfbesturende landschap Kota Waringin en ten 
Noord-Westen aan de onderafdeeling Melawi. De 
noordgrens is het Schwanergebergte en ten Oos- ten 
liggen de onderafdee]ingcn Boven- en Beneden 
Dajak. De zuidgrens vornit de Java-zee. Slechts in het 
Zuid-Oosten bestaat geen natuur- Jijke grens, doch is 
een willekeurige lijn geko- zen. 

De oppervlakte der onderafdeeling is niet met 
juistheid bekend,maar moet volgens de bestaande 
topografische schetskaart ongeveer 47000 km2 

bedragen; dus zou dit ressort bijna P/2 niaal zoo groot 
als Nededand zijn. 

De onderafdeeling is vrij dun bevolkt; de jong- 

ste gegevens vermelden de volgende aantallen: 
Europeanen 25, Inlanders 63657, Chineezen 972 en 
Arabieren 126. 

De Inlanders kunnen worden verdeeld in Maleiers en 
Dajaks. Eerstgenoemden bewonen den beneden- en 
middenloop der rivieren, laatstge- noemden meer het 
binnenland. Zij zijn te verdee- len in de volgende stain 
men: 1 de Tamoean Dajaks, 2 de Katingan Dajaks, 3 de 
Koehin Dajaks, 4 de Ot Danoem Dohoi Dajaks en 5 de 
Sabaoeng Dajaks. Immigratie van Bandjareezen heeft op 
groote schaal plaats gehad. 

De onderafdeeling is tot op heden niet rijk aan 
delfstoffen gebleken. Slechts goud wordt door de 
bevolking op primitieve wijze, door wassching op de 
grintbanken gewonnen. De voornaamste uit- 
voerproducten zijn, in volgorde van hun belang- rijkheid: 
rubber,damar, rotan, djeloetoeng, ka- tiau, klappers, 
gcdroogde visch, kadjang- en poe- roen matten en 
hangkang. 

In de onderwijsbehoefte wordt voorzien door 16 
openbare volksscholen, 11 zendingsvolksscho- len en 2 
vervolgscholen. 

De zending, welke hier vertegenwoordigd is door de 
Classis Amsterdam, verricht in de boven- streken nuttig 
werk. 

De handel is voor een belangrijk deel in handen der 
Chineezen, doch ook de Alaleier speelt hierin nog een 
belangrijke rol. Het vrachtvervoer vindt plaats door de 
K.P.M., een vaartuig van de Bor- sumij, enkele kleinere 
stoombootjes en door mid- del van prauwen. 
Madoereesche vaartuigen on- derhouden het verkeer 
tusschen Java en de onderafdeeling. 

Drie groote rivieren van het Westen naar het Oosten in 
volgorde, de Pemboeangri vier, de Men- taja en de 
Katingan, dringen honderden km het binnenland in. 
Slechts de middelste is voor groote schepen bevaarbaar; 
bij de twee andere rivieren vormen ondiepe banken voor 
de monding een na- tuurlijk beletsel. Tot zeer diep het 
binnenland in blijft het land vlak en mocrassig, om zeer 
lang- zaam en geleidelijk over te gaan in hcuveUand； 
daarna in gebergte. Wegen zijn er vrijwcl niet, alle 
transport gaat over water.」)c voornaamste plaatsen zijn 
Sampit, Samoeda, Koeala-Pem- boeang, Pemboeang 
Oeloe en Kasoengan. 

SAMPIT. Standplaats van den controleur van de 
gelijknamige onderafdeejing. Sampit Jigt aan de Mentaja 
of Sampitrivier, vijf uurKtoomens van de kust. Het totaal 
aantal inwoners bedraagt (1939) 5892, t.w. 15 
Europeanen, 340 Chineezen, 98 Arabieren en 5439 
Inlanders. De plaats teJt een gambir- ,een palmolie-, een 
rubber-, een ijsfa- briek en een lioutzagerij. Het is het 
belangrijkstc hajidelscentrum van de onderafdeeling en 
heeft een 14-daagsche K.P.M. verbinding zoowc] met 
Bandjermasin a]s met Singapore, 

VRIJE KATHOLIEKE KERK IN NEDER- /Q 
LANDSCH-INDlfi (DE) is cen oiulerdcel van de '.-y 
Ecclesia Catholica Li bera (Liberal Catholic / Church), 
welke in 19】6 ontstond als gevoJg van een reorganisatie 
der Oud-Katholicke beweging in Engeland. Zij ontJeent 
haar apostolische suc- cessie aan de Oud-Katholieke 
Kerk in Nederland. Onder haar eersten Voorzittenden 
Bisschop James Ingall Wedgwood verbreidde zij zich in 
alle werelddeelen. Zij vereenigt den Katholielcen vorin 
van eeredienst en het uitdeelen der zeven KathoJieke 
sacramenten met volkoineii vrijheid van denken en 
volkomen vryheid van uitlegging 
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der Christelijke geloofsbelijdenis en der Vrij Ka- 
tholieke Liturgie. De tegenwoordigheid van Christus 
in het Sacrament staat in het middel- punt van haar 
eeredienst. 

Haar diensten — H. Mis, Prime, Completen, 
Vespers, Lof, Genezingsdienst, Wijdingen — wor- 
den in de onderscheidene landstalen gehouden en 
begrijpende deelneming der gemeente aan de 
diensten staat bij haar op den voorgrond. Zij is 
“modern" in den zin dat zij aanneemt, dat de 
godsdienstvormen moeten evolueeren met den groei 
van beschaving en wetenschap; zij is „his- torisch" 
in den zin dat zij gelooft, dat de Kerk een hoogst 
waardevolle erfenis bezit en doorgeeft, welke 
Christus zelf haar gegeven heeft. Zij gelooft in God 
transcendent en immanent, het Eene Be- staan, 
waaruit alle bestaan voortkomt, in de Drieeenheid, 
in Christus als een machtige geeste- lijke 
Tegenwoordigheid in de wereld, die de menschheid 
leidt en steunt, in den mensch als goddelijk van 
inwezen, in de wereld als het tooneel, waarop zich 
een door God voorgedacht plan van ontwikkeling 
ontplooit. 

De Ecclesia Catholica Libera wordt bestuurd 
door de Algemeene Bisschoppelijke Synode, waarin 
alle bisschoppen — in 1938: 18 — zitting hebben en 
die wordt voorgezeten door een Voor- zittend 
Bisschop (sedert 1934 Bisschop F. W. Pigott 31. A. 
te Londen). Zij is verdeeld in Kerk- proviiiuies 
(sonis onderverdecld in diocesen), die bestuurd 
wordcn door regionale d.z. gewestelijke 
bisschoppen, waar noodig bijgestaan door suffra- 
gane en uuxiliaire (of wij-)bisschoppen. De Vrije 
Katholieke Kcrk in Nederlandsch-Indie werd 
gcsticht door haar eersten gcwestelijken bisschop 
aldaar, AJgr. J hr. Julian Adrian Mazel (geboren 1 7 
September 1869 te Washington D. C. Ver. St. van 
Ain. ； pricsterwijding 16 April 1917 en bis- 
schopsu ijding 21 Juni 1917, beide in Sydney), die 
in J 9J 9 daartoe uit Australiii naar Nederlandsch- J 
udi(- kwarn. Bijgestaan door vele Icden der Theo- 
Hofische \'cn：onigii)g stichtte hij kerken te Ba-
tavia, Buitenzorg, Bandoeng en Soerabaja en 
wijdcle zes prieeters. I n 1921 en ] 926 bezocht hij 
Indie npnieuw. Mgr. Mazel benoemde Prof. Ir. J. 
N. van dor Ley tot Vicaris Gcneraal voor de Ne- 
derJaiHl.sch-lndische kerkprovincie. In 1924 werd 
Algr. Mazcl ook benoenid tot gewestelijk bisschop 
vaii Nederland. In 1926 vestigde hij zich aldaar. Na 
zijn ovcrlijtlen oj)J 2 Januari J 928 werd hij 
opgevolgd door ?4gr. Dr. Adriaan Gerard Vreede 
(geb. 2 Juli J877 tc 's Gravenhage, priesterwij- ding 
6 Juli 1919 te Sydney), die daartoe op 15 Augustus 
J928 te Huizen de bisschopswijding ontving. Nadat 
Bisschop Vreede zich in 1934 in Nederland had 
gevestigd, waar hij in J 935 tevens tot gewentelijk 
bisschoj； der Nedcrlundsche Kerk- j)rovincie 
(sedert 1938 Nederlandsch-Belgische 
Kerkprovincie) werd benoeincl, werd op 6 Sep-
tember 1936 de toenmalige Vicaris Generaal der 
Nederlandsch-Indische Kerkprovincie Ir. F. L. P. G. 
Fournicr, te 'n Gravonhage tot suffragaan bisschop 
voor Ned.-Indie gewijd. Vicaris Gcneraal is 
sedertdien Priester Ir. L. de Vogel, die, evenals Mgr. 
Fournier, te Bandoeng zijn woon- plaats heeft. De 
Ned.-Indische Kerkprovincie werd driemalen, in 
1924, J 926 en 1929, door den toenmaligen 
Voorzittenden Bisschop der Kerk, Mgr. C. W. Lead 
beater, bezocht. 

De Vrije Katholieke Kerk in Nederlandsch- Indie 
telt thans (1938) tien afzonderlijke gemeen- 

ten, waarvan die te Batavia (pro-Kathedraal), 
Bandoeng en Soerabaja met eigen kerkgebouwen, 
die te Buitenzorg, «Jogjaka^r-AIadio^n, Malang, 
Medan_en Semarang^eBruik maken van-cfe- ge- 
Bouwen der NecT-Incr? Theosofische Vereeniging. 
Te Djoenggo boven Malang is een “centrum" met 
een eigen kapel en een tweetal priesters. De Kerk in 
Indie wordt gediend door 1 Suffragaan Bisschop, 1 
Vicaris Generaal en 22 priesters. Bij de volkstelling 
van 1930 gaven zich 615 personen op als Vrij 
Katholiek. De Stichting loannes Baptistes zorgt voor 
de centrale geldmiddelen der In- dische Kerk, terwijl 
de gemeenten veelal als rechtspersoon zijn erkend. 

De Vrije Katholieke Kerk in Nederlandsch- Indie 
alsmede haar zelfstandige onderdeelen zyn voorts 
door de Indische Regeering op den voet van het Kon. 
Bt. van 29 Juni 1925 No. 80 (Ind. Stb. 1927 No. 156) 
erkend by Besluit van den Gouverneur-Generaal van 
5 Juli 1929 No. 22. 

Literatuur-. Liturgie in gebruik bij de Vrije Ka-
tholieke K.erk, Batavia 1924; B. Wouters, De Vrije 
Katholieke Kerk, Uitgave Kerk en Secte, Baarn 
1927； Dr. A. Besant, Esoteric Christianity; C. W. 
Lead beater, De Wetenschap der Sacra- inenten, The 
Christian Creed, The Hidden Side of Christian 
Festivals; J. I. Wedgwood, Nieuwe denkbeelden 
over Kerkelijk ceremonieel, The larger meaning of 
religion, The Presence of Christ in the Holy 
Communion； F. W. Pigott, Religion for Beginners, 
The Parting of the Ways; Tijd- schrift： De Vrije 
Katholiek, adm. Julianalaan 6a Bilthoven bij 
Vtr.ecb.tZ 

OUDHEIDKUNDldE DIENST (Aanv. DI. III). 
De oudheidkundige dienst in Ned.-Indie werd by 
Gouv. Best van 14 Juni 1913 no. 62 (Ind. Stb. no. 
407) ingesteld ter vervanging van de by G.B. van 18 
Mei 1901 no. 4 in het leven geroepen commis- sic in 
Ned.-Indie voor oudheidkundig onderzoek op Java 
en JIadoera. 

Deze, drie leden tellende commissie stond tot 
1905 onder voorzitterschap van Dr. J. L. Brandes en 
hield zich bezig met het samenstellen van 
archaeologische en architectonische beschryvin- gen 
van de oudheden van Java en Aladoera, het in 
teekening brengen en fotografeeren daarvan, het 
vervaardigen van gipsafgietsels en het aan- geven 
van middelen om de oudheden voor verval te 
behoeden. De door het commissie-lid J. Kne- bel 
samcngestekle beschrijvende inventaris der Hindoe-
oudhedcn van Java en Madoera werd in de 
kwartaalsgewijs verschijnende rapporten der 
commissie gcpublicecrd. De voorzitter stekle be- 
schrijvingen samen van de tjandi's Djago (1904) cn 
Singosari (in 1909 posthuum met een bijlage over de 
wolkentooneelen van Panataran door den schrijver 
en enkele zecr waardevolle bijlagen van G. P. 
Rouffaer versehenen). Gedurende het bestaan van de 
commissie werden o.a. gerestau- reerd de tjandi's 
Mendoet, Pa won en Boroboe- doer, de eerste twee 
onder leiding van den voorzitter, de laatste door Th. 
van Erp. Na het over- lijden van Brandes in 1905 
werd geen voorzitter benoenid tot in 1910 Dr. N. J. 
Krom als zoodanig optrad. Deze wist in 1913 de 
weinig bevredigende tijdelijkheid der commissie te 
cloen vervangen door het permanent karakter van 
een overheids- dienst, welke van een ruimo, in 1927 
bij G. B. van 8 September no. 16 gewijzigde en 
aangevulde in- structie werd voorzien. Hij werd in 
1916 opge- volgd door Dr. F. D. K. Bosch; 
laatstgenoenide 
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vervulde de betrekking van diensthoofd tot medio 
1936. ' 

Instructie. De instructie omvat het opsporen, 
blootleggen, opnemen, inventariseeren en be- 
schrijven van de oudheden van Ned.-Indie; het 
toezicht op die oudheden, in overleg met de hoof- 
den van gewestelijk bestuur; de beraming en 
uitvoering van maatregelen tot instandhouding c.q. 
reconstructie van die oudheden; in het alge- meen het 
oudheidkundig onderzoek in den ruim- sten zin, ook 
op epigraphisch gebied (zie OUDHEDEN).
 —— 

Samenstelling. Het hoofdkantoor is gevestigd te 
Batavia-C. (Koningsplein N. 17), alwaar zich het 
diensthoofd, de weterischappelijke ambtena- ren en 
het kantoorpersoneel bevinden en de ver- 
zamelingen worden bewaard (fotografieen, foto- 
grafische negatieven, teekeningen, afprenten van 
inscripties, lantaarnplaatjes, boekerij). Te Pram- 
banan bevindt zich de bouwkundige afdeeling onder 
leiding van een bouwkundig inspecteur, aan wien 
ondergeschikt personeel is toegevoegd (bouwk. 
adjunct-insp.; bouwk. opzichter, bouwk. adj.-opz.; 
opzichter-teekenaars; teekenaars enz.). Het 
bewakingspersoneel der door den dienst on- 
derhouden oudheden ressorteert eveneens onder het 
kantoor te Prambanan. 

Werkzaamheden. Te Batavia vindt de alge- 
meene dienstleiding plaats, wordt het weten- 
schappelijk onderzoek op het gebied der praehis- 
torie, archaeologie, iconographie, epigraphie enz. 
ingesteld en de algemeene administratie gevoerd. 
Het onderzeok heeft betrekking op de praehis- 
torische, hindoeistische en mohammedaansche 
(inheemsche) en de Europeesche of Chineesche 
(uitheemsche) oudheden. Te Prambanan worden 
deontgravingen, herstellingen, reconstructies enz. 
voorbereid, alsmede alle daarmede verband hou- 
dende technische en administratieve arbeid ver- 
richt. Enkele tijdelijke opnemers bereizen sinds 1938 
stelselmatig Java en Madoera voor de her- 
inventarisatie van de oudheden. Van de door den 
dienst uitgevoerde restauraties en reconstructies 
kunnen als de belangrykste worden genoemd die van 
de Naga- en jaartaltempels te Panataran (Blitar 
1917/18); de badplaats nabij Panataran (idem 1919); 
de tjandi Sawentar (Blitar ]921); de poort te 
Ploembangan (Wlingi 1921 )； de tjan- di's Badoet 
(Malang 1926) en Ngawen (Moentilan 1927); een 
tempel van het Sdwoe-complex (Pram- banan 1928); 
de tjandi's Kalasan (Jogjakarta 1929) en Sari (idem 
1929); enkele tjandi's van de groep Gedongsongo 
(Oengaran 193J/32); twee tempels van het complex 
te Prambanan (]931 / 32); tjandi Singosari (Malang 
J936)； enkele oud- heden op den Penanggoengan 
(Soerabaja 1937) en de stoepa te Soemberawan 
(Malang ] 938). Van de door of onder leiding van den 
dienst her- stelde mohammedaansche oudheden 
mogen worden genoemd de groote moskee te 
Cheribon, de kraton Kasepoehan aldaar en enkele 
poorten op Madoera; van de Europeesche, de 
Portugeesche Buitenkerk te Batavia en het fort 
Rotterdam te Makassar. Belangrijke praehistorische 
onderzoe- kingen hadden plaats op Sumatra, Java 
(Sam- poeng), Bali en Zuid-Celebes. 

Publicaties. De dienst publiceert een geillus- 
treerd oudheidkundig verslag (uitgegeven onder de 
auspicien van het Kon. Bataviaasch Genoot- schap 
voor Kunsten en Wetenschappen), dat tot 1929 
kwartaalsgewijs, daarna jaarlijks ver- 

scheen. Tengevolge van de crisis bleven de ver- slagen 
over 1931-1935 onuitgegeven, doch in 1938 
verscheen een geillustreerd uittreksel daaruit. 
Hiernaast word in 1925 een aanvang ge- maakt met 
een serie publicaties over afzonder- lijke 
onderwerpen, waarvan echter slechts eenf deel 
verscheen ； tot 1930 werden dergelijke af- 
zonderlijke studies in de oudheidkundige ver- slagen 
opgenomen. De rapporten van de oudheidkundige 
commissie werden ook na 1913 voort- gezet en wel 
gedurende 1914, 1915 en ] 923. De laatste drie 
bevatten een inventaris der Hindoe- oudheden van 
Java en Madoera. In 1931 gaf de dienst een H omni 
age uit bij gelegenheid van het eerste praehistorisch 
congres te Hanoi, terwijl in 1938 een geillustreerde 
brochure het licht zag naar aanleiding van het 25-jarig 
bestaan van den dienst. De serie beschrijvingen were! 
in 1919 en 1931 met een derde deel uitgebreid, 
handelende over den Boroboedoer en samengesteld 
door Dr. 
N. J. Krom (archaeolog. beschrijring) en Th. van Erp 
(bouwkund. beschrijving). Voorts werden geregeld 
gidsjes voor de door toeristen bezochte oudheden 
uitgegeven. 

Monumentenzorg. Te Batavia wordt liet open- baa 
r centraal monumentenregister aangehouden, terwijl 
voorstellen tot inschrijving daarin geregeld van den 
dienst uitgaan en door zijn arnbte- naren controle 
wordt uitgeoefend op de naleving van de bepalingen 
der monumentenordonnantie. Van de krachtens deze 
ordonnantic aan den dienst gerapporteerde vondsten 
worden die, welke voor de kunst of wctenschap van 
belang zijn, opgenomen in de verzainelingen van het 
Kon. Bat. Genootschap (praeliistorische, ar- 
chaeologische, ethnographische, historische, ke- 
ramische, sinologische en numismatische verza- 
melingen). Geregeld overleg wordt gej»kcgd met de 
besturen der autonome ressorten (Zr-lfbestu- ren, 
gemeenten enz.), terwijl het diei)8thoofd in 
voortdurend contact staat met de instanties van het 
binnenlandsch bestuur, een on a nd er ten be- hoeve 
van de monumentenzorg. Zie M 0N UMIsN- 
TENORDONNANTIE. 

Oudheidkundige Commissie. In 1927 word een 
oudheidkundige commissie ingesteld, welke het 
diensthoofd desgewenscht van ad vies dient in aan- 
gelegenheden van technischen of cultureelen aard. 

WEGVERKEER (Aanv. suppl. afl. biz.， 1795). 
In 1938 kwam een vrij belangrijke herziening van de 
wegverkeerHwelgeving tot stand. J)c 
Wegverkeersordonnantie were! gewij- zigd bij de 
ordonnantie van 25 November J938 (Ind. Stb. no. 657)
； de Wegverkeersverordening (zooals gewijzigd en 
aangevuld bij de regeerings- verordeiting van 
H)Februari en 21 Augustus 1937 (Ind. Stb. no's 114 
en 497)) werd nador gewyzigd en aangevuld bij de 
regeerings- verordening van 28 December 1938 (Ind. 
Stb. no. 714); het Wegverkeersbesluit-Verkeer en 
Waterstaat (bijblad 13699) word opnieuw her- zien bij 
bijblad 14136, waarin alle sinds 1 Janu- ari 1937 
aangebrachte wijzigingen en aanvullin- gen van dit 
besluit zijn verwerkt, terwijl ten slotte het 
Wegyerkeersbesluit-Binnenlandsch Be- stuur (bijblad 
13700) werd aangevuld bij bijblad 14137. 

De belangrijkste wijzigingen en aanvullingen, 
welke met ingang van 1 Januari 1939 zijn in working 
geti-eden, komen, kort samengevat, op het volgende 
neer. 
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De definitie van openbaar rij- of voertuig is 
zoodanig gewijzigd, dat thans alle twijfel of daar- 
onder mede worden verstaan motorrijtuigen, welke 
met of zonder chauffeur door den eigenaar of houder 
voor zekeren tijd aan derden worden verhuurd, is 
xiitgesloten. Na deze wijziging wordt als openbaar 
rij- of voertuig aangemerkt： 

elk ry- of voertuig, waarvan het gebruik tegen 
vergoeding pleegt te worden afgestaan, zoomede elk 
rij - of voertuig, waarmede personen ofgoederen 
tegen vergoeding plegen te worden vervoerd, on- 
geacht of deze verschuldigd is ingevolge een af- 
zonderlijke vervoersovereenkomst dan wel be- 
grepen is in een vergoeding uit hoofde eener over- 
eenkomst, welke mede op het vervoer van personen 
of goederen betrekking heeft. 

Als een openbaar rij- of voertuig wordt daaren- 
tegen niet meer beschouwd de zg. schoolautobus, 
waaronder wordt verstaan een autobus, welke door 
een cultuur- of industrieele onderneming, een 
schoolbestuur of een vereeniging van ouders wordt 
gehouden uitsluitend voor het vervoer van kinderen 
van him woonplaats naar school en van school naar 
hun woonplaats. 

De bepalingen betreffende het houden van 
wedstrijden en snelheidsritten op den weg is ver- 
scherpt, waardoor de mogelijkheid is geopend om 
Strenger te kunnen optreden tegen het houden van 
recordritten. 

De groepcering van de rijbewijzen is gewijzigd. 
De vroegcre onderscheiding van de motorrijtui- gen 
in drie groepen (A personenauto,s, B auto* bussen 
en vrachtauto's en C motorrijwielen) niaakte, dat de 
eischen ter verkrijging van een rijbewys eenerzijds 
te zwaar, anderzijds te licht waren gesteld. 

Het besturcn van lichte autobussen en vracht- 
auto*s (tot een toelaatbaar totaal-gewicht van 2000 
kg) vcreischt geen bijzondere, althans niet meer 
vaardigheid dan het besturen van gewone 
personcnanto's, zoodat het afleggen van cen rij- 
bcwijs<^xamen met een v^olbeladen motorrijtuig 
met ecu toelaatbaar totaal-gewicht van tenminste 
27.»0 kg, zooals ingevolge artikel 7 van het Weg- 
verkeersbesluit B.B. (bijblad 13700 j° 13887) word 
jzceischt o)n de bovocgdhcid tot het besturen van 
autobussen en vrachtauto's in het algemeen te 
vcrkrijgen, onnoodig bezwarend was. Andcr- zijds 
gaf het voldoen aan de examcneischon met een 
rnotorrijtuig, als bedoeld in artikel 7 van het 
Wegverkeersbesluit-B.B., volstrekt geen waar- 
borg, dnt de betrokkene in staat was een tractor met 
opJegger of cen vrachtauto met cen of nicer 
aanhangwagenH te besturen. - De besturing van 
dergeljjke combinaties eischt zeer byzondere 
vaardigheid, die niet a priori bij el ken vracht- a u to 
bestuu rd or kan worden verondersteld. Naar deze 
vaardigheid dient v66r de afgiftc van een rijbewijs 
een onderzoek te worden ingesteld. 

Ingevolge artikel 9 lid (1) onder 2 van het 
Wegverkeersbesluit-B.B. diendo de aanvrager van 
cen rijbewijs voor motorrijwiden o.m. blijk te geven 
behoorlijk gebruik te kunnen ma ken van den 
gangwisscl. Deze eisch was terecht gesteld voor zoo 
ver betreft normaal zware motorrij widen. Hij ging 
evenwel te ver voor lichto motorrijwielen met een 
zeer gering motorvermogen, welke categoric 
grootendeels wordt gevormd door gewono rijwielen 
met een hulpmotor. Deze motoren zijn als regel niet 
van een gnngwissel voorzien, terwijl het adspirant-
bestuurders van dergelijke motor- 

rij wielen meestal niet gemakkelijk valt om de beschikking 
over een zwaarder motorrijwiel te verkrijgen om zich de 
voor rijbewys C vereischte vaardigheid eigen te maken en 
om daarmede examen te doen. Het verwerven van de 
bevoegd- heid tot het besturen van een dergelijk motor- 
rijwiel is daarom vergemakkelijkt, waartegen in verband 
met de geringe snelheid, welke daarmede kan worden 
ontwikkeld, uit een oogpunt van ver- keersveiligheid 
bezien geen bezwaar bestaat. 

Uit deze overwegingen zijn thans de volgende 
5 soorten van rijbewijzen ingevoerd t.w. voor: 

A. personenauto's, zoomede autobussen en 
vrachtauto's met een toelaatbaar totaal-gewicht van minder 
dan 2000 kg； 

B. I. autobussen en vrachtauto's met een toelaatbaar 
totaal-gewicht van 2000 kg en meer; 

II. tractoren met oplegger en motorrijtuigen, waarmede 
een aanhangwagen met een toelaatbaar totaal-gewicht van 
meer dan 1000 kg wordt voortbewogen ； 

C. motorrijwielen, waarmede op een horizon- talen 
weg met een snelheid van meer dan 35 km per uur kan 
worden gereden; 

D. andere motorrijwielen dan bedoeld onder 
c. ・ 

De mogelykheid om voorschriften omtrent dienst- en 
rusttijden van bestuurders van motor- rijtuigen te geven 
was tot dusver beperkt tot bestuurders van openbare rij - en 
voertuigen. Deze beperking was niet logisch. Bestuurders 
van niet- openbarc rij- en voertuigen kunnen door over- 
vermoeidheid uiteraard evenzeer de veiligheid van het 
verkeer in gevaar brengen als bestuurders van openbare rij- 
en voertuigen. 

Deze vroegere voorschriften eischten vooraf- gaande 
goedkeuring door de arbeidsinspectie van de door den 
werkgever op te stellen regeling van de dienst- en rusttijden 
van de bestuurders. 

In de praktijk kwam de toepassing van deze bepalingen 
daarop neer, dat de arbeidsinspec- teurs de roosters van de 
dienst- en rusttijden voor de exploitanten ontwierpen, 
terwijl van toezicht op de naleving eigenlyk geen sprake 
was. In verband daarmede is een ander, belangryk eenvou- 
diger controlesysteem op de naleving van de voorschriften 
omtrent de dienst- en rusttijden ingevoerd, waardoor deze 
voor de veiligheid van 、 het verkeer van zooveel bclang 
zijnc^bepalingen 匕*. beter tot haar recht zullcn 
komen^Dit systeeiu^^^ " bestaat daarin, dat aan de 
bestuuftiers de ver- plichting is opgelegd in een door hen 
aan te houden contrdleboekjo — ingericht overeeukomstig 
eon door den dirccteur van Verkeer en Water- staat 
vastgesteld model — gedurende den dienst- tijd met inkt 
of inktpotlood onverwijld aan te teekenen het tydstip, 
waarop de diensttijd, de besturing en een rustpoos zijn 
aangevangen en geeindigd, terwijl daarin voorts 
aanteekening dient te worden gehouden van de genoten 
rust- dagen. Aan den werkgever is de verplichting op-
gelegd op de naleving van (lit voorschrift toezicht te 
houden. 

Zoolang het toezicht op de naleving van deze 
voorschriften nog gebrekkig was, werd het niet van belang 
geacht oin de mogelijkheid te openen ook voor bestuurders 
van niet-openbare ry- en voertuigen voorschriften omtrent 
de dienst- en rusttijden te geven, aangezien het daarvan in 
do practijk te trek ken nut niet evenredig zou ziju geweest 
aan de verineerdering van den daaraan 
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verbonden administrate ven omslag. Door de 
wijziging cn de vereenvoudiging van het controle- 
systeem is dit bezwaar evenwel opgeheven, zoodat 
thans tot de wenschelijke uitbreiding van de 
categorieen van bestuurders. waarvoor deze be- 
palingen gelden, kon worden overgegaan. 

De bepalingen omtrent de dienst- en rusttijden 
gelden thans voor de bestuurders van a lie autobussen 
en vrachtauto's, ongeacht of zij al dan niet openbaar 
zijn. 

Voor de toepassing van deze voorschriften gelden 
als: 

a. diensttijd： de tijdruimte gelegen tusschen het 
oogenblik, waarop de betrokkene aanwezig moet zijn 
om zijn werk te beginnen en dat, waarop hij zijn werk 
kan verlaten tot het genieten van den onder b 
omschreven rusttijd, verminderd met de onder d 
bedoelde, tusschen het begin en het einde van den 
diensttijd gelegen rustpoozen ； 

b. rusttijd： de tusschen twee diensttijden ge-
legen onafgebroken tijdruimte van tenminste tien 
uren, gedurende welke de betrokkene vrij is van elke 
bemoeienis met den dienst; in bijzondere gevallen 
mag een rusttijd, die buiten de stand- plaats wordt 
doorgebracht, tot acht uren worden verminderd: met 
den daarop volgenden rusttijd tezamen moet deze 
echter tenminste 20 uren bedragen; 

c. rustdag: een rusttijd van tenminste 30 uren; 
d. rustpoos： elke tusschen het begin en het 

einde van den diensttijd gelegen onafgebroken 
tydruimte van tenminste een half uur, gedurende 
welke de betrokkene vrij is van bemoeienis met den 
dienst. 

De diensttijd van bestuurders mag niet meer dan 
twaalf uur bedragen. In buitengewone om- 
standigheden kan de maxiinumduur van niet meer 
dan twee opeenvolgende diensttijden worden 
overschreden, in welk geval de so in der twee 
eerstvolgende diensttijden niet meer mag bedragen 
dan 24 uren, verminderd met zooveel uren a】s de 
twee vorige diensttijden meer dan 24 uur hebben 
bedragen. Bij de berekening van den diensttijd 
mogen ten hoogste twee rustpoozen van tezamen niet 
meer dan twee uren in minde- ring worden gebracht. 
In een diensttijd moet een rustpoos van ten minste 
een uur worden toege- staan voor het gebruiken van 
een maaltijd. 

Het is den bestuurder verboden in een diensttijd 
langer dan acht uren een autobus, of tien uren een 
vrachtauto te besturen. Na het besturen gedurende 
vier achtereenvolgende uren geniet de bestuurder een 
rustpoos van tenminste een half uur. Bij de 
berekening van bedoelde vier uren wordt een 
oponthoud voor het in- of uitlaten van reizigers dan 
wel voor het laden en lossen van goederen, dat korter 
heeft geduurd dan een half uur, buiten beschouwing 
gelaten. 

Het verbod om langer dan vier achtereenvol-
gende uren het stuur te bedienen is niet toepasse- lijk 
op bestuurders van vrachtauto's, die uit- sluitend 
dienst doen binnen de grenzen van stads- gemeenten 
of gemeenten. 

Aan de bestuurders worden per kalendermaand 
tenminste twee rustdagen toegekend. Deze rust- 
dagen worden zoo regehnatig mogelijk over die 
maand verdedd. Voor elke tien dagen, gedurende 
welke wegens ziekte of verlof geen dienst is ge- 
daan, kan het aantal rustdagen met e6n dag worden 
verminderd. 

De bepalingen omtrent de inbeslagneming van 

nuinmer-, rij-, proefrit- en keuringsbewyzen en 
andcre bewijsstukken bij het constateeren van een 
overtreding tegen afgifte van een ontvangst- bewijs, 
dat het in beslag genomen bewijs ver- vangt, zijn 
eveneens herzien. 

Van deze bepaling wordt in de practijk veel nut 
getrokken voor de opsporing van verkeers- 
delinquenten, die gemakkelijk verdwijnen. Bij 
constateering van een overtreding begaan door een 
houder of bestuurder van een rij- of voertuig, van 
wien wordt vermoed, dat hij zich later niet zal 
aanmelden, dan wel zich aan de tenuitvoer- legging 
van een hem eventueel op te leggen straf zal 
onttrekken, wordt van de gegeven bevoegd- heid 
gebruik gemaakt door inbeslagname van nummer- 
en rijbewijzen. Om de betrokkenen te dwingen zich 
te melden, wordt de geldigheids- duur van het 
ontvangstbewys tot een korten termijn beperkt. Deze 
toepassing van de bepaling strookte geheel met de 
bedoeling van den wet- gever, doch was niet zoo 
duidelijk geredigeerd, dat de wettigheid van de 
geldigheidsbeperking boven alien twijfel was 
verheven. In de practijk is echter gebleken, dat van 
de hier toegekende bevoegdheid een te algemeen 
gebruik wordt gemaakt. Daardoor werd deze 
bevoegdheid buiten dedoorden wetgever bedoelde 
grenzen uitgebreid. Slechts in gevallen, dat het 
betrokken motorrij- tuig of de bestuurder daarvan 
niet gemakkelijk opspoorbaar zou zijn, client tot 
inbeslagname te worden overgegaan. Moeilijkhcden 
doen zich in het algemeen slechts voor bij de 
opsporing van de bestuurders van taxi,s, wilde 
vrachtauto's e,d. De bepaling is thans zoodanig 
geredigeerd, dat de eerstebedoelde moeilijkheid is 
opgeheven cn de hiergegeven bevoegdheid voorts 
binnen de boven getrokken grenzen is beperkt. 

Het komt meermalen voor, dat bestuurders van 
rij- en voertuigen bij het veroorzaken van een 
ongeva] een dergelijke mate van ongcHchikhteid om 
rij- of voertuigen te besturen of een zoodanig 
verkcerd gerichte mentaliteit aan d<-n <la<^ Icggcn, 
dat hiin in het belang van de verkeersveiligheid het 
verdcr besturen van cen rij - of voertuig dade- lijk 
moet kunnen worden beJet. In de gevallen, dat het 
niet mogelijk is den dadcr in preventive hechtenis te 
nemen, moest tot dusver worden ge- duld, dat hij met 
het besturen van rij- of voertuigen doorging. In ver 
ba nd daarrnede is de volgcn- de nieuwe bepaling 
opgenonien: 

Jndien de bestuurder van cen rij- of voertuig een 
der bij of kraciitens deze ordonnautie, dan wel een 
der bij de artikelen 359, 360, 406, 408, 409, 410 of 
492 van het Wetboek van Strafrecht straf- baar 
gestelde feiten begaat, waartegen als bij- koinende 
straf is bedreigd ontzegging van de bevoegdheid oin 
bepaalde rij- of voertuigen te be- sturen, onder 
zoodanige ernstige omstandigheden dat het niet 
verantwoord wordt geacht hem ver- der als 
bestuurder van een dcrgelijk rij- of voertuig op den 
weg toe te laten, kan de officier van justitie of de 
hulpofficier van justitie, dan wel op Java en Madoera 
de aHsistent-resident cn in de buitengewesten de 
niagistraat, al naar gelang het een strafbaar feit 
belreft, hetwelk op den voet van de bepalingen der 
Europcesche, dan wel der In- landsche 
strafvordering client te worden onder- zocht, de aan 
den betrokkene uitgereikte rij be- wyzen of de 
vorenbedoelde ontvangstbewijzen in beslag nemen 
totdat het begane strafbare feit bij onherroepelijke 
rechterlijke uitspraak is berecht, 
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dan wel totdat is beslist, dat niet tot strafvervol- ging 
zal worden overgegaan. In dit geval wordt geen 
ontvangstbewijs als vorenbedoeld afgegeven. Bij 
toepassing van dezen maatregel door een 
hulpofficier van justitie wordt daarvan door hem 
onverwijld kennis gegeven aan den betrokken 
officier van justitie. 

De bedoeling van de nieuwe bepaling is om aan 
de boven uiteengezette bezwaren tegemoet te ko- 
men. De terzake toegekende bevoegdheid is van 
zeer vergaande strekking en dient daarom slechts te 
worden toegepast in zecr evident© gevallen. De 
bevoegdheid is daarom met de noodige waarbor- 
gen omkleed. Doordat de bevoegdheid is toege- 
kend aan de vervolgingsautoriteit onder toezicht van 
het parket c.q. hoofdparket, mag een juiste 
toepassing van den maatregel worden geacht 
verzekerd te zijn. 

Aangezien het hier betreft een maatregel om te 
voorkomen, dat een bestuurder, alvorens het door 
hem begane feit is berecht, voortgaat met onge- 
vallen te veroorzaken of de verkeersveiligheid in 
gevaar te brengen, is de toepassing van dezen 
maatregel beperkt tot die strafbare feiten, welke 
aanleiding kunnen geven tot het als bijkomende 
straf ontzeggen van de bevoegdheid om bepaalde 
rij- of voertuigen te besturen. 

De eigenlijke verkeersregelen zijn mede op 
enkele pun ten gewijzigd en aangevuld. 

Nieuwe definities zijn opgenoinen voor de be- 
grippen „parkeeren'\ „standplaats innemen", 
“stoppen'', ,,ha】te'' en „wegbeheerder"; vooral de 
laatste dezer definities is van veel belang, aange- 
zieji daardoor veel practische moeihjkheden worden 
opgcJost. Ingevolge deze onischrijving wordt als 
wegbeheerder aangemcrkt degene, door wien 
gehcel of voor het grootste deel de kosten van her- 
titel en onderhoud van een wcg worden gedragen. 

Voor de toepassing van den algenieenen ver- 
keersrege] betreffende het linkshouden is thans 
bepaald, dat een weg, welke door een scheidings- st-
rook in twee deelen is gesplitst, wordt be- schouwd 
aU een weg, mits beide deelen van den weg 
denzcJfden naain dragon. Deze aanvuHing word 
gewcnscht geacht, oindat in de practijk nog al eens 
twijfel bestond ofecn weg, welke door een boo men 
rij, grasstrook, voetpad, kali, kanaal of anderszins in 
twee deelen is gesclieideu, al dan niet nioe«t worden 
beschouwd als een weg. Van de beantwoording van 
deze vraag hing af of de twee deelen van ecn 
zoodanigen weg al dan niet in beide richtingen 
niochten worden bereden. 

Venler is een vorbod opgenoinen om een ver- 
keersheuvel (vluchtheuvel, vhichttrottoir) aan de 
rechterzijdo voorbij te gaan. De danrtoe bevoegd 
verklaardo autoriteit kan evenwel tocstaan, dat een 
zoodauige verkecrsheuvel door motorrijtui- gen aan 
beide zijdcn wordt voorbygereden. 0nitre nt do 
bobakening van vorkeersheuvels, welke cchter niet 
verplicht is, zijn uniforme voorschrif- ten gegoven, 
terwijl in ecn tabel modellen voor duartoo to 
bezigen „verkeer8zuilen,' zijn vastge- steld. 

De mogelijkheid is geopend om een ulgomecn 
stopverbod uit te vaardigen, hetgeen is gescliicd uit 
overweging, dut aan cen dergelijk verbod in enkele 
groote steden op zecr drukke wegen tijdens de 
spitsuren behoefte is geblcken, terwijl ecn 
stopverbod tevens een werkzaam middel kan zijn 
om te voorkomen dat reizigers, die op de stop- 
plaatsen van trains en autobussen op de koinst 

van deze vervocrmiddelen wachten, door be- 
stuurders van taxi's door onderbieding van de tram-
of autobustarieven worden bewogen van hun 
voornemen, om zich met tram of autobus te doen 
vervoeren, af te zien om gebruik te maken van de 
taxi. 

Voorts kan ook het rechtsafalaan van ry- en 
voertuigen tot het inrijden van zijwegen worden 
verboden. Het verbod is zoodanig geredigeerd, dat 
het rechtsafslaan tot het inrijden van een erf 
geoorloofd blijft. 

Nadere bepalingen zijn opgenomen betreffende 
voetgangers ingevolge welke voetgangers op we-
gen, waarlangs geen voetpaden aanwezig zijn, 
verplicht zijn om： 

a. op den wegberm te loopen, indien deze goed 
begaanbaar is; 

b. indien een zoodanige wegberm ontbreekt, de 
uiterste linkerzijde van den weg te houden. 

Over de onvoldoende verliohting van vracht- 
wagens en handkarren, welke als gevolg daarvan 
een voortdurend ernstig gevaar voor de verkeers-
veiligheid vormen, werd terecht algemeen ge- 
klaagd. Aangezien aan den voor rijtuigen en 
ricksha's geldenden verlichtingseisch met geringe 
kosten kan worden volstaan, achtte de wetgever er 
geen bezwaar tegen de verlichtingsvoorschrif- ten 
voor laatstbedoelde rij- en voertuigen toe- passelijk 
te verklaren op vrachtwagens en hand- karren. 
Dezelfde motieven gelden voor driewieli- ge 
rijwiden, waarvan het aantalsterk stygende is. Te 
dien aanzien geldt thans het voorschrift dat tusschcn 
zonsondergang en zongopgaug een rij- tuig, een 
vrachtwagen, een ricksha, een handkar en een drie- 
of meerwielig rij wiel voorzien moeten zijn van twee 
aan weerszijden aangebrachte lan- taarns, welke 
duidelijk zichtbaar voor- en zy- waarts helder 
ongekleurd of geel licht en achter- waarts duidelijk 
zichtbaar helder rood licht uit- stralen en welke 
zoodanig zijn aangebracht, dat zij door de van voren 
zoowel als van achteren naderende weggebruikers 
onder alle omstandig- heden goed kunnen worden 
waargenomen. 

Hoewel het eigenlijk vanzelfsprekend moet 
wordeu geacht, dat in een land als Nederlandsch- 
Indie met zijn zware regons motorrijtuigen van 
ruitenwisschers zijn voorzien, bleekditinde practijk 
niet steeds het geval te zijn, zoodut het noo- dig werd 
geacht, dienaangaande een imperatief voorschrift to 
geven. 

Voorts is bepaald, dat voorruiten van niotor- 
rijtuigen moeten zijn vervaardigd van goed door- 
zichtig glus, hetwelk geen hinderlijke vervorinin- 
gen van het daardoor waar te nemen beeld geeft. De 
eisch van onbroekbaarhoid geldt slechts voor 
motorrijtuigen, waarvoor na 1 Januari 1940 voor de 
eerste maul eon nieuw nummerbewijs wordt 
uitgereikt. 

Nauwkeurig is thans vastgelegd hot maximum 
dor belading van do verschillende soorten van 
motorrijtuigen. 

De aanwijzing van hoofdwegon door don diroc- 
teur van Vorkeer on Watorstaat is uitgebreid; zio 
voor de hoofdwegen buiten de gronzen van (stads) 
gemeenten bijblad 14101 en voor do hoofdwegen 
binnen de grenzen van (stads)geineonten bijblad 
14014). 

De organisatie van do kcuring in de Vorsten- 
landen en in de Buitongewesten is nuder geregeld in 
bijblad 1413S. 
I. Het vervoer van personen met oponbare auto 
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bussen. De oude bepalingen ter bestrijding van de 
unfaire concurrentie tussohen de autobusonder- 
nemers, die een zelfde traject berijden, o.m. be- 
staande in vaststelling van dienstregelingen en 
tarieven door de overheid, werden geacht nog niet 
geheel aan het gestelde doel te beantwoorden. Door 
voorverkoop van plaatsbewijzen en door het 
aanbieden van wachtgelegenheid trachtten de 
autobusondernemers reizigers te bewegen van hun 
autobussen gebruik te maken. Het gerief van de 
reizigers speelde daarbij voor hen geen rol. De 
reizigers werden dikwijls niet naar de eerste ver- 
trekgelegenheid gebracht, doch aangehouden in de 
wachtkamers van den ondernemer totdat in een van 
zijn autobussen plaatsen vrij blijven. Het kwam zelfs 
voor, dat de reizigers een geheelen nacht daar 
doorbrachten, terwijl in de autobussen van een 
concurreerende onderneming gele- genheid te over 
was om hen te vervoeren. 

Voorts is gebleken, dat de voorwaarde in het 
model，vergunningsbesluit, verbiedende aan den 
houder van een vergunning tot het exploiteeren van 
openbare autobussen en zijn personeel op of nabij 
standplaatsen of halten van openbare ver- 
voersondernemingen reizigers door middel van 
wervers te bewegen van de autobussen van den 
vergunninghouder gebruik te maken, niet af- doend 
is om aan het euvel van reizigers werven een eind te 
maken. De wervers opereerden wel in belangrijk 
mindere mate op de standplaatsen en halten, doch op 
eenigen afstand daarvan en bij de spoorwegstations 
en zelfs in de treinen tierde dit bedrijf nog welig. De 
eenig afdoende maatregel werd geacht het strafbaar 
stellen van de wervers zelven. 

Aan het werverseuvel kan slechts door rigou- 
reuze maatregelen een eind worden gemaakt. Het 
autobusbedrijf heeft bewezen nog niet rijp te zijn 
voor de vrjjheden, welke aan andere vorrnen van 
transport zonder bezwaar kunnen worden toe- 
gestaan. Het zou onjuist zijn het beroep van den 
werver te beschermen. De wervers behooren tot het 
uitschot van de inheemsche maatschappij; veelal zijn 
het personen, die voor niets terug- deinzen. Zij 
vorrnen een soort „gang", welke op het 
autobusbedrijf parasiteert. Het ligt op den weg van de 
overheid om het openbare personen- transportbedrijf 
te helpen om zich van de wervers vrij te maken en 
zich zoodoende op gezondere basis te stellen. Door 
het op hinderlijke wijze werven van reizigers te 
verbieden, kan tegen de slechte elementen in dit 
“beroep" worden opge- treden, terwijl de goeden van 
dezen maatregel geen schade zullen ondervinden. 

De deelen der Buitengewesten, waar het be- 
perkte vergunningsstelsel voor autobussen — daarin 
bestaande dat geen dienstregeling, tarieven en 
minimum-aantal autobussen in de ver- gunningen 
worden vastgelegd ——toepasselijk is, zijn voor 
1939 bepaald in Ind. Stb. 1938 no. 694. 

De werkzaamheden, verbonden aan de uitvoe- 
ring van het autobusvergunningsstelsel, zullen op 
Sumatra worden toevertrouwd aan verkeers- 
inspecteurs (acadeinici), waarvan er reeds 6en met 
standplaats Padang_in dienst is gesteld. 

HI. en IV. Vervoer van"goederen met openbare 
en niet-openbare vrachtauto.s. Bij het Gouverne- 
mentsbesluit van 15 Juli 1938 no. 44 zijn op den voet 
van art 40 W. V. 0. de trajecten aangewe- zen, 
waarop of waarlangs het met een openbare 
vrachtauto, waarvan het toelaatbaar totaal-ge- 

wicht 2000 kg te boven gaat, en. met een openbare 
autobus, welke is ingericht voor het vervoer van meer 
dan 1000 kg goederen, verboden is goederen te 
vervoeren anders clan krachtens een vergunning van 
den directeur van Verkeer en Waterstaat. 

Daarinede zijn op deze trajecten de vergun- 
ningsstelsels voor het vervoer van goederen met 
openbare en niet-openbare vrachtauto's in wer- king 
getreden en is dus een aanvang gemaakt met den 
ordenenden arbeid op het gebied van het 
goederenvervoer. Het aantal ingediende ver- 
gunningsaanvragen beloopt ongeveer 900 voor 
openbare en 350 voor niet-openbare vrachtauto's. 
Maatregelen zijn getroffen om te geraken tot een 
goede statistiek van de met vrachtauto's op deze 
trajecten vervoerde goederen door aan de ver- 
gunninghouders de verplichting op te leggen be- 
treffende elken gemaakten rit een ladinglijst in te 
dienen. Voorts zyn te Batavia, Semarang en 
Soerabaja verkeersinspecteurs (academici) met 
toegevoegd personecl in dienst gesteld, wier tank het 
is o.m. de verleening van de vergunningen plaatseljjk 
voor te bereiden en op de uitvoering van de 
desbetreffende bepalingen toezicht te houden. 

Statistieken van rij~ en voerttiigen. Met ingang 
van 1 Januari 1939 is ingevoerd een statistiek van de 
aantallen houdei's (onderscheiden naar den landaard) 
van rijwielen, rijtuigen, vrachtwagens en 
handwagens en de aantallen der door hen ge- houden 
rij- en voertuigen. 

Wegverkeersongevallenntatistiek. Met ingang 
van denzelfden datum is tevens ingevoerd een op 
breede basis opgezette ongevallenstatistiek, welke —
rekening houdende met de plaatsclijke om- 
standigheden — geheel is ingericht overeenkom- stig 
de door den Volkenbond geuite desiderata. 

Literatuur： dr. ir. L. J. De Ven en rnr. dr. F. J. 
W. H. Sandbergen, De Wegverkeersordonnatie/ 
Supplement 1939; mr. dr. F. J. W. jl. Sand Bergen, 
Wat de cultuurondcrncmer van <ie wegver- 
keerswetgeving moot weten; dezelfde, Wat do 
autobusexploitant van de wegverkeerswetgeving 
moet weten; dezelfde, Wat de vrachtautocxploi- tant 
van de wegvcrkcerswctgeving moot weten. De laatste 
drie boekjes versehenen in 1938 en werden 
aangevuld in 1939. ])e laatste twee boekjes, zoomede 
„Wat ieder van de verkeersregels moet weten" van 
denzelfden schrijvcr, worden door 
Volkslectuurookin hetMaleisch uitgegeven^ 

GENEESKUNDIGEN (INLANDSCHE) 
D】.I). Met dezen naam worden alleen aangeduid 
Inlanders, die de zoogenaamde inlandsche ge- 
necskunde of volksgeneeskunst uitoefenen, en ge- 
woonlijk d o e k o e n genocmd worden. De In-
landsche geneeskundigen, die een opleiding tot 
geneeskundige in Europeeschen zin hebben ge- 
noten, dragen den titel van Jndisch arts of arts, 
a) naar gelang van de door hen genoten opleiding 
aan een artsenschooJ in Indie (de NJ.A.S. te Soe-
rabaja, de voormalige S.T.O.V.I.A. te Batavia), de 
Geneeskundige Hoogeschool te Batavia of een 
universiteit in Nederland. Zie GENEESKUNDE. 

De doekoens (zie ook HEIDENDOM), die de 
volksgeneeskunst in de inheemsche maatschappij 
beoefenen, kunnen zoo we] mannen als vrou- 
wenzijn, in den regel op de plaats zelve, waar zij hun 
beroep uitoefenen, geboren. Hun beroep hebben zij 
van hun vaders en moeders of andere familieleden 
geleerd en overgenomen, waarna zij hun kennis nog 
door eigen ervaring trachten te 
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verrijken. De vrouwelijko doekoens houdcn zich 
meer speciaal bezig met de verloskunde (Mai,: d o e 
k o e n b e r a n a k of b i d a n, Soend.: p a r a d j i, 
Jav.: d o e k o e n b a j i), met de besnijdenis bij 
meisjes of met de massage (Jav.: cl o e k o e n p i d 
j e t). Ook onder de mannelij- ke doekoens bevinclen 
zich verschillende specia- listen ； er zijn er, die 
uitsluitend inwendige ziekten behandelen, andere 
beoefenen als specialisme het tandenvijlen, de 
massage of de besnijdenis (Mai.: d o e k o e n s o e 
n a t, Soend.: bengkong Jav.: t j a 1 a t of d o e k o e 
n soepit). Bo- vendien kan het voorkomen, dat een 
doekoen, ook al doet hij algemeene praktijk, toch 
voor een bepaald onderdeel een grooten roep heeft 
ver- kregen; zoo zijn er b.v. algemeene practici 
onder hen, die bijzonder bekwaam worden geacht in 
het genezen van ziekten, welke door tooverij of door 
geesten en daemonen veroorzaakt worden, en in 
zoo'n geval dan ook gaarne geraadpleegd worden. 
De doekoens staan bij hun landgenooten in hoog 
aanzien, niet alleen wegens hun kennis op 
geneeskundig gebied, maar vooral ook, omdat zij 
door hun bezweringsformules en tooverspreuken in 
staat zijn den strijd te voeren tegen booze geesten of 
ziekteverwekkende magische krachten zoomede, 
omdat zij als priesters en sjamanen (Mai.: orang k e 
t o e r o e n a n, Soend.: d o e k o e n kasoeroepan, 
Jav,: d o e- k o e n prewangan) zich met de 
daemonen in verbinding weten te stellen. 

De kennis gaat eenvoudig mondeling, in den 
regel van vader op zoon over, dan wel van moe- der 
op dochter. Toch schijnen er wel handschrif- ten te 
bestaan. De Balineesche doekoens of bali- jan 
puttei) hun kennis niet alleen uit lessen, die zij 
volgen bij berocmdc doekoens, maar ook uit 
boeken, de zoogenaamde oesada. Zoo is de „o e s a 
d a d a r m a" een op lontar in Balisch karakter 
gescl)reven werk, dat hier en daar op- gesmukt is 
inet Kawiwoorden. Het be vat als aan- hef ecn 
opdrncht aan de goden, daarna volgt de leer tier 
diagnose, voorts de pharmacopeo en daarna de 
gebeden en spreuken, welke bij het klaarniakeu van 
de genecsmiddelcn behooren te worden 
uitgesproken. In de leer der diagnose wordt 
voorgeschreven een betasting van het lichaam van 
den zieke, waarbij de doekoon letten moet op de 
klaehten van don patient; speciaal onderzoeke hij 
den poJs on het bloed in het nagel- bed, den hurtslag, 
de kleur der pupil, do ontlas- ting en do urine. Een 
frequente pols, een sterke en vltigge hartHlag en eon 
gele pupil wijzen voJgens (lit bock op koorts： sakit 
panas; een blauwachtige pupil, een langzame pols 
en een zwakke hartslag doen den ken aan sakit 
dingin. Eenige bladzijden worden daai'na gewijd 
aan het beschrijven van verschiHondo 
ziekteverschijnselon. Zoo wijzen bloedvloeiingen 
uit den anus zonder pijn in den buik cr op, dat de 
patient lijdende is aan „tocdjoe bengang>, 
(aambeien); klnagt de zieke tevens over heftige 
buikpijnen, terw^ h可 dikwijls per dag bloederige 
outlasting heeft, dan lydt hij aan ,,medjenn 
(dysenteric). Het hoofdstuk der ge> neesmiddelen, 
dat nu volgt, bevat 249 rccepten, met ver melding 
voor welke ziekten deze dienen, op welke wijze de 
geneesmiddelen moeten worden bercid en 
toegediend, of zij inwendig dan wel uitwendig 
moeten worden gebruikt. Dit recepten- boek kornt 
veel overeen met een dergelijk hand- schrift op Java, 
door de doekoen's gebruikt (o.a. 

Primbon). Het voorgaande is wel een bewijs, dat de 
doekoen's, althans de ervaren doekoen, haar of zijn 
beroep dikwijls niet zoo ondeskundig uit- oefent als 
men wel zou meenen. Integendeel, deze inlandsche 
geneeskundigen behoeven zeker niet altijd en 
onvoorwaardelijk gerekend te worden tot de klasse 
der onontwikkeklen en onbeschaafde kwakzalvers, 
die alleen uit winstbejag en op goed geluk een 
beroep uitoefenen, waarvan zij hoege- naamd geen 
begrip hebben. 

De belooning, welke de doekoen krijgt voor de 
behandeling van een zieke, hangt af van de draag- 
kraeht van den patient en verder van den aard van 
het medicament, hetwelk aan den patient wordt 
verstrekt. Is dit geneesmiddel zeer moeilijk te 
vinden en moet de doekoen om het te zoeken zich di 
ep in het oerwoud wagen, waar hij zich aan allerlei 
gevaren blootstelt, dan zal de zieke meer moeten 
geven. Het verdrijven van booze geesten uit het 
lichaam van den lyder is een ge- vaarlijk werk, dat 
naar waarde moet worden be- loond. De vergoeding, 
welke aan den doekoen voor zijn behandeling wordt 
toegekend, bestaat b.v. in sommige streken in de 
Padangsche Bovenlanden uit een gantang rijst, een 
kip, vijf el witte kain, twee klappers en de 
ingredienten voor het sirihkauwen; op Java, althans 
in het regentschap Toeban, bestaat deze belooning 
uit 6 kati rijst (beras sepitrah), een kip, 171/2 cent 
(rong wang segobang), gewikkeld in wit katoen, een 
klapper, bloemen en de ingredienten voor het 
sirihkauwen. De betaling kan echter ook in geld 
geschieden. 

Als oorzaken van het ontstaan van ziekten vindt 
men bij de verschillende volkeren in den Indischen 
Archipel verscheidene denkbeelden, die zich laten 
terugbrengen tot de volgende hoofdgroepen: 1. de 
invloed van geesten en dae- monen, als uitvloeisel 
van het animisme; 2. de invloed van de van materie 
of organismen uit- stralende krachten, als uitvloeisel 
van de leer van het dynaniisnie,waarvan de magie 
met haar tech- niek en handelingen de toepassing is: 
3. wormen (zie G. T. v. N. I., X, 1); 4. vergiften 
(Mai.: t a m a k a n, Soend.: d i p a n g g a w e, Jav.: 
d i p a s a n g i of d i p a n g g a w e). Als oor- zaak 
mogo ook worden genoemd het kouvatten (Mai. en 
Jav.: m a s o e k a n g i n). 

Tot goed begrip van sommige handelingen der 
doekoens mogo hieronder volgen een korte op- 
somming van verschillende magische methoden: 

a) De eonvoudigste vorm van magie is het 0 in 
an eoren van den m e n s c h e 1 ij- k e n w i 1, welke 
gewoonlijk versterkt wordt door een eenvoudige 
handeling, dio mede eina- neert. De Soendanees b.v. 
gelooft, dat, wanneer men zijn wil op een vast doel 
vestigt, dit zich geleidelijk in een stoffelijk resultaat 
omzet. De uitwerking zal des te sterker worden, als 
velen tegelijk hun gedachten op dit doel vestigen. 
Richten velon ter will© van een zieke hun wil op 
iets uitorlijk schoona en moois, dan zal de ziekte 
hem niet schenden of vermin ken (zooals de pok- 
ken, die men daarom ook wel „de mooie ziekte” 
noemt). Daartoe werken alle buren en vrienden mee. 

b) Men spreokt van bosmottende m a- g i e , 
wanneer men een woorwerp of organismo, waarin 
men bepaalde krachten veronderstelt, in contact 
brengt met andere om hierop dezo krachten to laten 
overgaan. De werking van amu- 
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letten of djimats beboort tot de besmettende magie. 
Men tracht zich door de amuletten te ver- sterken of 
gevaren en ziekten te voorkomen. 

c) Aan con tact magie schijnt de vol- gende 
gedachte ten grondslag te liggen: Alles wat eenmaal 
met elkaar in contact is gewcest, blijft, hoever ook 
gescheiden, in zeker contact met elkaar. Elk deel van 
een geheel blijft ook op groo- ten afstand een deel 
van het geheel vormen. Wij kennen ditzelfde op 
psychisch gebied. Behooren wy tot een bepaalde 
groep menschen van bijzon- dere opvattingen of 
zeden, dan blijft dezeinvloed nawerken, waar wij ons 
later ook rnogen bevin- den. De Engelschman blijft 
in geestelijken zin Engelschman, al leeft hij in Spanje 
en wordt hi) da ar genaturaliseerd. Veel sterker blijkt 
(lit verband bij den primitieven mensch te zijn, die 
zoo onpersoonlijk en arm aan gedachten is en door 
de zede beheerscht wordt. Bij zijn gebrek om goed te 
abstraheeren brengt hij ditgevoel der saamhoorig- 
heid op het materieele over, des te gemakkelijker, 
daar het psychische voor hem meer of minder 
materieel is. Er blijft na de scheiding van onder- 
deelen van een organism© een magisch verband 
bestaan tusschen alle deelen, wat de grondstel- ling 
der contactmagie is. Al wat men nu met een 
afgescheiden gedeelte doet, zal invloed oefenen op 
het geheel. Alles wat men doet zijn handelin- gen en 
handelingen emaneeren. Daarom kan men iemand 
kwaad doen, ziek maken of betoove- ren, als men 
eenige haren, afgeknipte nagels, bloeddruppels, wat 
speeksel of een weggeworpen pruim van hem bezit. 
Dezelfde diensten bewijzen uitwerpselen en 
overblijfselen van maaltijden, oude kleeren of iets 
anders, wat den persoon, dien men benadeelen wil, 
toebehoort. Hieruit volgt vanzelf, dat iedereen tracht 
zoovecl mogelijk al het bovengenoemde te 
verbergen, te begraven, enz., opdat niemand er zich 
meester van kan maken. In al deze gevallen ligt by 
de handeling tusschen de deelen een natuurlijk 
verband ten grondslag; men kan evenwel ook een 
kunstmatig verband vormen en dan gaat de 
contactmagie over in： 

d) homoeopathische magie, waar- onder men 
verstaat, dat het gelijke het gelijke voortbrengt, zelfs 
op grooten afstand. Iiniteert men regen of onweer, 
clan ontstaat regen of on- weer. Zulk een overgang is 
het volgcnde： men werkt dan n.l. met afbeeldingen 
en verwacht, dat hetgeen men met de afbeeldingen 
doet, ook met het afgebeelde zal geschieden. Dit zou 
zuivere homoeopathische magie zijn, als men niet 
een kunstmatig contact maakte. Een portret staat in 
zeker verband met den persoon, het is een uitstraling 
van den persoon, maar men verkrjjgt hetzelfde 
contact door een ruw beeldje van was of klei te 
maken en hieraan den naain van den bedoelden 
persoon te geven. Door den naam ver- krijgt men nu 
het contact evengoed, alsof men er deelen van zijn 
lichaani, zooals haren, a an toe- voegt. Want evenals 
in haren, nagcls en bloed de kracht van het organisme 
schuilt, zetelt die ook in den naam. Prikt men in zulk 
een gedoopt of van een naam voorzien beeldje, dan 
zal het overeenstemmende lichaamsdeel van den 
gehaten persoon ziek worden. Prikt men in de 
hartstreek, dan zal de persoon sterven. Deze beeldjes 
zijn de zoogenaamde wraakpoppen, die in de meeste 
Jan den bekend zijn (voor Azie b.v. Burma, Malaka, 
Bataklanden, Borneo, enz.). Men kan 

ook vergiften in het beeldje doen of het onthoof- 
den, begraven, snielten, verbranden of ophangen. 
Het is echter niet noodig om een beeldje te maken 
； men kan zich den persoon ook in een ander voor- 
werp denken, zooals een kokosnoot of kaars (op 
Borneo wasfiguren). Men begraaft b.v. een kokos-
noot met het oog naar boven onder den haard van 
een tempel, waarop steeds een vuur brandt. 
Naarmate de klapper verkoolt, zal de gezondheid 
van den persoon, die dan door den klapper ge- 
representeerd wordt, achteruitgaan. Voor het 
emaneeren van de handeling van mensch op mensch, 
waarbij het gelijke het gelijke voort- brengt, geeft de 
volkenkunde tai van bewijzen. Niemand mag 
aarzelend blijven staan op de trap van een huis, waar 
een zwangere vrouw verblijft, daar de geboorte 
anders vertraagd zou kunnen worden (Toradja's). Dit 
is homoeopathische magie in de emaneerende 
handeling. Men helpt de kraamvrouw door de 
bevalling na te bootsen en goed te doen beeindigen. 
Gedurende het ont- sluitingstijdperk mag niets in 
huis gesloten of toegebonden zyn. Deuren van 
kamers en kasten, luiken, deksels van kisten, van 
theepot, kopjes, enz., alles wordt geopcnd. De 
mannen maken hun riem los. SOJIIS zelfs de 
vrouwen haar haarwrong. Het slachtoffer ligt 
natuurlijk ook met losse ha- ren. Uit voorzorg legt 
de doekoen oniniddellijk als de partus begint een 
takje van de keinbang Patimah (Fatimah was de 
lievelingsdochter van den pro feet Mohammed) = de 
roos van Jericho (Anastatica Hierochuntica) in water 
te weeken. Wij zien dan, hoe het ineengerolde 
balletje open- gaat en de takjes zich ontplooien in het 
water. Drinkt de in partus zijnde vrouw dit water — 
waarin de kracht van de zich opcnciide roos overgaat 
— dan zal de baarmoedermond zich schielijk geheel 
ontsluiten (Oost-Java). 

De homoeopathische handeling wordt versterkt 
door de tooverspreuk en ook de cercmouic gaat in 
den regel gepaard met het uitspreken van een 
tooverspreuk. Dikwyls ziet men in die tooverspreuk 
de hoofdzaak on gebruikt die zonder cere- inonie. 
Dit zien wij in de tooverle<?r van de Ma- leiers of 
Javanen; van de rapul (spreuk) eener 'ilmoe (Jav,: 
ngdlmoe) is het succcs ufhankdijk. DikwijJs 
versterkt men de tooverspreuk door er allerlei nainen 
aan toe te voegen. JCvenals in elk onderdeel van een 
organisme, zetelt ook in den naam de kracht van de 
persoonJijkheid. j)c kracht van een krachtige straalt 
uit van zijn naan】. De kracht van een tooverspreuk 
wordt verhoogd door er namen van krachtige 
geesten of goden in op te nemen. Deze 
ziekteoorzaak tengevolge van de toegepaste magie 
(betoovering) tracht de doekoen nu te bestrijden 
door tegenmagie, iiet zoogonaainde onttooveren. 

Naast het geloof van betooveren van menschen 
door levende menschen bestaat ook de voorstel- 
ling, dat geesten of daemonen ziekte veroorzaken 
door de z i e 1 te s t e 1 e n of in den z i e k e te v a r 
e n. Het laatste blijkt bij het delireeren, waarbij de 
zieke dan met een vreemde stem gedachten uit; zijn 
gelaatstrekken zijn veranderd. Nog duidelijker blijkt 
dit bij de razernij. Daemonen en geesten doen dit o.a. 
om een mensch te straffen, die tegen de udat of taboe 
zondigde (Timor, e.a.). De farailieleden moeten den 
geest dan verzoenen. Of de daemonen verwekken 
ziekte, omdat zij zich beleedigd acliten. Ook dan nog 
kan men hen op de een of andere wijze verzoenen. 
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In andere gevallen is het, om iomand de gezond- 
heid te ontnemen, dikwijls reeds voldoende, dat de 
booze geest dien persoon even aanraakt. Het zou 
ineermalen voorgekoinen zijn, dat menschen 
plotseling ziek werden. en stierven en dat men op 
hun lichaam den afdijuk eener hand had gevon- den; 
dit was de hand van den boozen geest, die door zyn 
aanraking de ziekte had veroorzaakt (Minangkabau, 
Timor). In Atjdh schrijft men het ontstaan van de 
pokken toe aan een oude vrouwelijke geest, Po Ni 
genaamd, die de menschen ziek maakt door hun k 1 
e i n e, korrel- a c h t i g e partikels o p het lichaam 
t e w e r p e n, die dan ter plaatse het exan- theem 
doen ontstaan. Dit idee, dat de booze geesten met 
iets werpen tengevolge waarvan ziekte ontstaat, 
treft men ook bij de Minangka- bauers en Niassers 
aan. Bij de Niassers zijn het de kwaadgezinde bela's, 
die de menschen met zand, asch en andere dingen 
werpen, hetgeen koorts en uitslag tengevolge heeft 
(Vgl. Oude Testament, Exodus IX, 10; Koran, CV, 
1—5). 

In sommige gevallen neemt men aan, dat de ziel 
eenvoudig aan het dwalen is geraakt of door 
toovenaars gestolen is. Het is dan do taak van. de 
sjamanen om de ziel terug te roepen of te vangen en 
in het lichaam terug te brengen. Zoowel voor het 
stelen van zielen als voor het terugbrengen van 
gevluchte zielen maken vele toovenaars ge- bruik 
van de hulp van geesten, met wie zij een verbond 
hebben gesloten. Bij verschillende volke- ren 
werken de toovenaars zich in een toestand van 
trance, waarbij hun ziel hun lichaam verlaat en door 
de wereld vliegt om de afgedwaalde of gestolen ziel 
te zoeken. Heeft hij ze gevonden, dan grijj»t hij ze 
en brengt ze terug. De Dajaks bieden aan den 
zieleroovcr een poppetje aan ； neemt deze dit aan, 
dan is de ziel vrij en wordt nu naar huis gelokt met 
dezelfde geluiden, waarmede men een kip lokt. Bij 
de Bataks vangt men de afgedwaalde ziel in een 
dock en legt die op het hoofd van den ziek。； de 
ziel komt dan weer in het lichaam van den zicke. 
Wanneer bij de Toba-Batak ieinand door schrik ziek 
is geworden, dan moet de datoe (doekocn) de ziel 
terugbrengen. Voor hem uit gaat dan cen meisje met 
eon zakjo rijst op het hoofd, gcvolgd door cenige 
nicisjes met offeran- den, begelcid door 
muzikanten. Aldus begeven zij zich naar de plaats, 
waar de persoon geschrokken is. Aluttcn worden 
uitgespreid, een altaar wordt oj)gcricht, de datoe 
richt zich inet de woorden: „hier is ruilwaar voor de 
tondi (ziel)'' tot de gees- ton. De priester voert een 
dans uit en lokt de ziel zooals mon kippen lokt, 
daarna slacht hij de orakelhanen om to zicn of het 
gelukt is. Js het gelukt, dan keert men huiswaarts; 
het meisje met het zakjo ryst op het hoofd moet de 
ziel mee- lokkon. To Bolaiing Mongondou tracht 
men de ziel te vangen met een speer, waaraan het 
poppetje uls aas liangt. Meent men, dat de ziel in het 
j)oppetje is gevaren, dan hult men dit vlug in con 
dock on bed ekt daarmede het hoofd van den zieke. 
Onder de Dajaks hebben de sjamanen ook wel 
haken om de ziel te vangen ； men legt zelfs voet- 
angels om de voeten der ziel te verlamincn, zoodat 
zij het zwerven nalaat en naar huis tcrugkeert. 

Op Celebes bevestigt men vischhaken aan neus, 
navel en voet van den zieke, opdat, als de ziel het 
lichaam zou willen verlaten, zij door deze haken 
toruggehouden wordt. Zeer veel komt het vooral in 
Maleische streken voor, dat men ontvluchte 

zielen door spijzen terug lokt, waarbij men de zielen 
gewoonlijk in vogelgedaante of als insect denkt 
(Batakland, Minangkabau, Celebes). 

Uit de bovengenoemde voorbeelden blijkt, dat 
door de leer, dat ziekte berust op het afdwalen van de 
ziel, aan de toovenaars een uitmuntend middel 
verschaft wordt om ziekten tc genezen langs 
suggestieven weg. Er zijn ziekten, die ontstaan, omdat 
een booze, ziekmakende geest of een beleedigde, zich 
wrekende geest of de ziel van een zich wrekende 
doode in den mensch gedron- gen is. Dan moet de 
sjamaan dezen geest uitdrij- ven, hetzrj door eigen 
kracht, hetzij door gebruik te maken van de hulp van 
een machtiger geest, waarmede hij een verbond 
gesloten heeft (Ma- leiers, Javanen, enz.). 
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ARMWEZEN EN ARMENZORG. Elk land en 
elke tijd kent de verzorging van armen, al komt deze 
niet in officieele en wettelijke regelingen tot uiting. 
Ook in Nederlandsch-Indie werd weinig voor ar men 
gezorgd en werden althans stelselma- tig van 
overheidswege weinig maatregelen getrof- fen en 
voorschriften gegeven, welke er toe strek- ten om 
bcpaalde groepen van behoeftigen gelde- lijk te 
stcunen, v66rdat er sedert het jaar 1934 van cen 
officieolo, systematischc en algemeene armenzorg 
sprake was. 

Welke was de toestand van voor de invoering der 
armenzorgordonnantie van 1934 ? 

De groote groep van Inheemsche en andere niet-
Europeesche arinlastigen vond haar verzorging in een 
onderling hulpbetoon, waarvan de o in vang zich aan 
de waarneming geheel onttrekt, al dan niet gesteund 
door institute!! als de zakat (een armenbelasting; een 
der grondzuilen van den Islam), pitrah (verplichte 
armengift geduren- de de lebaran) en de gift aan de 
armen bij het sluiten van een huwelyk e. d. Daarnaast 
stond een uitgebreide kerkelijke diaconale zorg en op 
ver- schillende plaatsen een particuliere armenzorg in 
allerlei vorm, op dezelfde wyze zooals deze over- al 
elders hebben bestaan in een tijd, waarin de overheid 
deze zorg nog niet in den kring van haar 
bemoeienisson had getrokken. Kort tevoren had- den 
ook reeds enkele stadsgeiueenten eenige stap- j)en op 
dit terrein gedaan. 

Van groot belang was ovonwel de arbeid der 
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Commissies tot ondersteuning van behoeftige 
Christenen en van enkele armbesturen in de 
Buitengewesten, waarvan de taakomschrijving was 
neergelegd in Ind. Stb. 1886 no. 127, houdende 
„regelen voor de verdeeling en de aanwending der 
opbrengst van het een per mille voor de armen en van 
de door de ambtenaren van den burgerlijken stand 
gecollecteerde giften". Hierin was uitge- sproken, dat 
de particuliere en kerkelijke lief- dadigheid voorop 
heeft te gaan en de armenzorg vanwege deze 
commissies en armbesturen slechts een subsidiair 
karakter droeg en beperkt was tot de aan de 
Commissie op dat oogenblik aangewezen middelen. 
Voor hulp konden alleen behoeftige Christenen in 
aanmerking komen, die niet of niet voldoende uit 
andere fondsen bedeeld werden; hieronder vielen 
ook Christen-Inlanders. 

De ontvangsten dezer armenzorginstellingen 
bestonden uit: 

1) renten van door de Regeering beschikbaar 
gestelde kapitalen (over welke kapitalen slechts met 
machtiging der Regeering mocht worden beschikt); 

2) bij openbare verkoopingen, zoomede op 
loterijen en premieleeningen ten behoeve der armen 
geheven gelden ； 

3) de collecten van de ambtenaren van den 
burgerlijken stand . 

De commissies waren gevestigd te Batavia, 
Semarang, Soerabaja en Padang en wendden de 
vorengenoemde gelden op Java en Madoera en 
Sumatra aan. Elke commissie bestond uit vijf leden, 
bijgestaan door een secretaris. Ambtshalve lid tevens 
voorzitter, was het hoofd van het ge- westelijk 
bestuur ter plaatse, waar de commissie gevestigd 
was. De vier andere leden werden op voordracht van 
den voorzitter door den Gouver- neur-Generaal 
benoemd; twee daarvan behoorden tot de 
Protestantsche en twee tot de Roomsch- Katholieke 
kerk. De werkkring dier commissies strekte zich uit 
over bepaald aangewezen ge- westen, uit welke zij 
de hierbovengenoemde gelden ontvingen. Zij 
ontvingen van de betrokken hoofden van gewestelijk 
en plaatselijk bestuur opgave van de voor bedeeling 
van harentwego in aanmerking komende 
behoeftigen, die buiten de plaats woonden, waar zij 
gevestigd waren. 

Armbesturen waren gevestigd in de hoofd- 
plaatsen van gewesten buiten Java, Madoera en 
Sumatra. Zij kregen de evenbedoelde inkomsten en 
bestemden deze voor bepaalde nader genoemde 
gebieden. 

Aan het begin van de twintigste eeuw were! het 
duidelijk, dat een betere regeling van armenzorg 
noodig was. 

De heer D. F. W. van Rees (zie onder dien naam) 
had toen een uitgebreid onderzoek naar het 
pauperisme gehouden en de resultaten daarvan in een 
lij vig rapport neergelegd J). Van dat oogenblik af 
datecren verschillende pogingen om tot een 
algemeene regeling van de armenzorg te geraken. 

Bij de invoering van de decentralisatie in de be- 
i) Een rapport, gedrukt bij de Landsdrukkerij te 

Batavia in de jaren 1901 en 1902 in de volgende 
deelen: 

A) De Staatsarmenzorg voor Europeanen in 
Nederlandsch-Indie: in 5 hoofdstukken. 

B) Het pauperisme onder de Europeanen in 
Nederlandsch-Indie: in 5 gedeelten benevens een 
nota. 

ginjaren dezer eeuw heeft men gemeond, dat ar-
menzorg in samenhang met decentralisatie moest 
worden behandeld. Eerst kort voor den oorlog echter 
kwam bij het kantoor voor de decentralisatie een 
ontwerp gereed, dat beoogde om het- geen aan 
armenzorg vanwege de commissies tot 
ondersteuning van behoeftige Christenen aanwezig 
was bij de locale ressorten over te brengen. Van een 
verdere uitvoering is evenwel niets gekomen 
voornamelijk omdat de bestaande armenzorg zich tot 
behoeftige Christenen beperkte en het voor de 
toekomst moest gaan om een armenzorg voor alle 
landaarden, waarvoor een meer algemeene en meer 
omvattende regeling noodig zou zijn. 

Na den oorlog is eerst bij de afdeeling Armenzorg 
van het departement van Onderwijs en Eeredienst 
een breed opgezette algemeene armen- zorgregeling 
ontworpen, welke in de bezuinigings- periode echter 
is blijven liggen. Daarna kwam Armenzorg bij het 
departement van Justitie, alwaar opnieuw een 
uitvoerige regeling werd ontworpen, welke evenmin 
aanvaard is, voornamelijk omdat zij te omvangrijk 
was en een cen- trale regeling instelde, welke voor 
een groot land als Nederlandsch-Indie minder 
wenschelijk ge- acht werd. 

Aldus werden verschillende ontwerpen samen- 
gesteld, die echter geen van alle tot uitvoering 
kwamen. De practijk kon evenwel niet wachten tot 
het oogenblik, dat men ecn bevredigende op- lossing 
zou hebben gevonden ； zij vroeg aanstonds eenige 
zeer noodzakelijke en voor de hand lig- gende 
rectificaties op het bestaande stelsel. Deze werden 
aangebracht ingevolge een ojidracht van de 
Regeering bij een tot hoofden van gt* westc- lijk 
bestuur en evengenoemde commissies gc- richte 
circulaire van den directeur van Onderwijs en 
Eeredienst van 8 December 1923 (bijbind 10502). 
Hierin werd allereerst gecon.statc(J-<l, dat de 
bestaande regeling van 1886 geen voklocnde 
rckening met den bestaanden locstanfl meer hickl. 
Vervolgens werd de wenschelijkheid bftoogd van het 
bestaan van cigen commissies dan wel overdracht 
van de armenbedeeling aan do locale raden. Verder 
werd vastgestckl, dat o(；k het be- ginsel, dat alleen 
behoeftige Christenen voor steun in aanmerking 
kwamen, niet meer voldced. Ten slotte werd als 
nieuwe gedragslijn aangegeven, dat in afwachting 
van een nieuwe regeling van armenzorg aan de 
gebleken bezwaren de volgende wijze tegemoet zou 
worden gekomen. Voorccrst zouden de armengeklen 
zoovcel niogelijk en zoo- vcel noodig bestenid 
blijven voor de behoeftigen in de gewesten, waaruit 

die gelden afkoinstig wareJI ; men beoogde 
hierrnede een meer evenredige en be ter door het 
betrokken bestuurshoofd te controleeren verdeeling 
van die gelden./Verder wilde men voorzien in de 
behoefte, die in Ac maat- schappij gebleken was aan 
eigen organen, buiten de commissies, voor de juiste 
aanwending van de armengelden, en verleende 
daartoe aan de hoofden van gewestelijk bestuur de 
bevoegdheid, om bij de samensteHing van de aan de 
commissies in te dienen opgaaf van steunbehoevende 
Christenen zich te laten voorlichten en te doen 
bijstaan door een eigen gewestelijke commissie, 
samengesteld volgens de kerkelijke verhouding in 
het gewest. Ook in gebieden, waar armbesturen 
gevestigd waren, zou het bestuurshoofd met dezo 
verhou- dingen rekening kunnen Jiouden, wanneer 
ecn 
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bepaalde kerkelijke groep tekort zou komen； do 
resident zou dan wijziging in de bestaande situ- atie 
kunnen brengen. 

Geleidelijk aan is in den loop derjaren de armen- 
zorg, waar de overheid de hand in had, van ka- rakter 
veranderd. Van overheerschend werd de zorg van 
overheidswege bijkomstig. Haar om- vang nam 
steeds af bij een behoefte, die voort- durend 
stijgende was; ten slotte was zij omstreeks 1934 zoo 
gering, dat daaruit duidelijk bleek, dat armenzorg 
feitelijk geen taak der centrale overheid was. De 
gang van zaken laat zich in het kort als volgt 
schetsen: 

In het begin der 19e eeuw werd voor zoover het 
Christenen betrof, de plicht tot ondersteuning van 
behoeftigen van overheidswege erkend. Deze strekte 
zich uit over de personen, die in de In- landsche 
maatschappij niet op de daar bestaande onderlinge 
steunverleening konden rekenen. Al spoedig werden 
echter kerk en particuliere lief- dadigheid naar voren 
geschoven en de bemoei- ingen der Staatsorganen 
ingekrompen. 

Deze inkrimping van gouvernementeele be- 
moeienissen moest op zich zelf als juist worden 
erkend. Ook in Nederland heeft men dit gedaan. 
Evenwcl was er in een ander opzicht een zeer groot 
versehil met het Moederland. Dit laatste kende 
overal, waar maatschappelijke krachten te kort 
schoten, plaatselijke armbesturen om de kerkelijke 
en particuliere liefdadigheid aan te vullen en hulp to 
verleenen aan die noodlijciende leden der 
maatschappij, die bij deze particuliere organen geen 
gehoor vonden of konden vinden； derhalve kon de 
centrale overheid zich daar af- zijdig h<»uden. In 
Nederlandsch-Indie lag de zaak even we J anders； 
de kerkelijke en particuliere 6tcunvcrl<M-ning 
verleende slechts een goedwillen- dc, doch niet 
volkoincn tegen haar taak opgewas- sen 
huJpverleening; organon van plaatselijken a a rd 
ontbraken； zoodat de centrale overheid, ter 
auuvulling van deze particuliere liefdadigheid, haar 
arn)( i)zorg ——zij het dan ook in beperkte mate - 
- door in id del van de com missies tot onder- 
steuning van behoeftige Christenen en kerkelijke 
armbesturen wel moest latcn voortduren. 

Van ecu algemeene centrale armenzorg van 
Landswegc als een speciale taak van de centrale 
overheid is evcnwel geen sprake gewcest. Veeleer 
vertoont de toestand v66r 1934 groote overeen- 
koinst met dicn in Nederland onder vigueur van de 
oude wetgeving *)• Het is voor een juist in- zicht in 
de verdere ontwikkcling van de armenzorg van 
bclang om van de toeninalige wituatie nog de 
volgcnde korte algoineenc karakteristiek to goven. 

Naast olkaar bestonden in de maatschappij ver- 
schillende vormen van armenzorg： die van het 
onder!ing hul])bctoon in de niet-Europeesche bc- 
volkingsgroopen, die van de philanthropic van 
cnkelc particuliere liefdadige instcllingen, die vuu 
de bovengenoemde com missies voor behoeftige 
Christenen en armbesturen. Dezo werkten allc in in 
of nicer naast elkaar ieder op eigen wijze voort, 
waarbij de laatstgenoemdo com missies en 
armbesturen in zekeren zin de taak 

i) De oudo Armenwet in Nederland datcert van 28 
J uni 1854 (Ned. Stb. no. 100); de nieuwo van 27 
April 1912 (Ned. Stb. no. 165). Aan de laatsto zijn 
vrijwel geheel de beginselen van do Neder- landsch-
Indisohe armenzorg van 1934 ontleend. 

vervulden van de „burgerlijko armenzorg" in 
Holland onder de werking van de Armenwet van 
1854. De zgn. „burgerlijke armenzorg" in Indie 
verschafte nu, bij wijzo van politiezorg, alleen hulp, 
indien deze beslist onvermijdelijk was en voor 
zoover de begrensde geldmiddelen hierop berekend 
waren. 

Deze toestand riep nu ernstig om verandering, 
omdat er een dringende behoefte aan stelselmatige 
armenzorg bestond. In de tijden van den economi- 
schen teruggang van na den oorlog werd er veel 
armoede geleden, welke niet op natuurlijko wijze 
verholpen kon worden en waarbij de noodzaak bleek 
van openbare instanties, die leiding konden geven. 
Geregeld kwamen gevaHen voor van Euro- peanen, 
die in de kampoengs van honger aan het omkomen 
waren (waarvoor inzamelingen moesten gehouden 
worden), van Inlandsche families, die dakloos 
waren, van zwervers, die omkwamen e. d. 
Noodzakelijk bleek de aanwijzing van een instan- tie 
op welke een beroep zou kunnen worden gedaan. 
Zoolang er immers in dit opzicht een halfslachtige 
toestand bleef bestaan in dien zin, dat de centrale 
overheid zich wel met armenzorg bezig hicld, maar 
toch de algemeene armenzorg niet op zich had 
genoinen, integendeel zich hiervan meer en meer los 
maakte, was er geen kwestie van het treffen van 
radicale maatregelen ter verbetering van den 
toestand. 

Eenerzijds vroegen reeds aanwezige armenzorg- 
organen om krachtigen steun van overheidswege bij 
haar arbeid, anderzijds maakten plaatselijke 
autoriteiten, op wier hulp een beroep werd gedaan, 
zich hiervan af met een verwijzing naar de centrale 
overheid, die deze aangelegenheid reeds verzorgde. 

Aldus bestond op het gebied van de armenzorg 
een groote vcrscheidenheid: cen enkele gemeente 
had haar ter hand gen omen (regelingen gegeven en 
particuliere organisaties gesubsidieerd), de andere 
verrichtten in het geheel niets; er waren 
rcgentschappen, die een kampong-miskin in het 
leven hadden geroepen, andere hadden, in overleg 
met hoogere organen, elke voorziening achter- wege 
gelaten； verder waren er de commissies tot 
ondersteuning van behoeftige Christenen, aau welke 
echter steeds op het hart was gedrukt, dat zij er niet 
waren om eenige systematische armenzorg te 
bedrijven, maar zich moesten bepalen tot eon 
verdeeling op do best© wijze van bepaalde door de 
Rcgeering beschikbaargesteldesommen； verder 
werden door het Land plaatselijke annenzorg- 
kolonies gesubsidieerd en een oudemannenhuis te 
Semarang onderhouden； ton slotte werden in 
verschillonde gou vernements ziekeninrichtingen en 
loprozerieiin patienten verpicegd, die feitelijk alleen 
armenzorg behoefden. 

Uit het vorenstaando blijkt hoe ondoeltreffend en 
onpractisch de bestaande ongeregelde armenzorg 
werkte. Bovendien was de vorrn van gouver- 
nemeats armonzorg goheel uit den tyd. Eenerzijds 
was het n. 1. niet langer to vordedigen oin do hulp 
uitsluitend nan behoeftige Christenen te verleenen, 
anderzijds bleek het noodzakelijk om het centrale 
gezag van deze zorg, waar dit mogelijk was, te 
ontlasten; do central。overheid staat iminers te ver 
af van do plaatselijko toestanden om deze taak 
effectief te vervullen. Langs andoren weg moest 
derhalve verbetering worden gezocht. De centrale 
overheid begreep, dat zij, indien zij wilde blijven 
kunnen vasthouden aan het in de ervaring meest juist 
gebleken beginsel, dat armenzorg van 
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nature een specifiek plaatselijke taak is, die door de 
centrale regeering van een zoo groot land nimmer 
goed verzorgd kan worden, een alge- meene regeling 
moest treffen. Deze is in Ind. Stb. 1934 no. 26 tot 
stand gekomen. 

De nieuwe regeling is zoo eenvoudig mogelijk 
opgebouwd： nadat nauwkeurig was nagegaan 
welke punten voor Indie, met het oog op de toe- 
standen aldaar, van belang waren, wat de spre- kende 
practische moeilijkheden waren, heeft men zich in de 
nieuwe arinenzorgordonnantie tot een regeling van 
deze hoofdpunten beperkt. 

De algemeene strekking was, dat het Land zich 
voiledig van de armenzorg zou terugtrekken en aan 
de zelfstandige bestuurslicha men het werk over zou 
lat-en, dat het, bij gebreke van anderen, tot nog toe 
noodgedwongen aan zich had gehou- den. Tot een 
overdracht aan de locale autonome gemeenschappen 
gaven twee motieven aanleiding: Vooreerst werd 
hierbij de ontwikkelingsgang van het bestuurswezen 
gevolgd, welke hierdoor gekenmerkt wordt, dat 
overdracht van staatkun- dige bevoegdheden plaats 
vindt uit het regeeringscentrum op autonome locale 
organen (zie DECENTRALISATIE en 
BESTUURSWEZEN). Voorts werd als beginsel 
aangenomen hetgeen de ervaring in alle landen (en 
ook in het Moederland), waar men zich meer 
intensief met de regeling van armenzorg heeft 
ingelaten, onweerlegbaar geleerd had, n. 1. dat de 
eenige goede vorm van armenzorg de sterk-
gedecentraliseerde is, m. a. w. de armenzorg, die een 
zuiver plaatselijk karakter draagt en zich niet verder 
uitstrekt dan tot een groep van armlastigen, die men 
van nabij kent en efficient verzorgen kan. 

De regeling en algemeene organisatie van de 
.armenzorg kwam nu bij twee groepen van organi- 
saties te berusten: 

1) Allereerst bij de locale autonome 
gemeenschap- pen. 

Artikel 1 van de nieuwe armenzorgregeling 
bepaalt n.l. dat de regeling van de armenzorg op Java 
en Madoera tot de huishouding van stadsgemeenten 
en regentschappen, in de Buiten- gewesten tot die 
van de gemeenten behoort. Deze kunnen door 
karakter en bestuursuitrusting voiledig geschikt 
worden geacht voor de armenzorg- werkzaamheden. 
Indien de bestuursvorming nog verder nieuwe 
gemeenschappen brengen zal 】)， zal kunnen 
worden nagegaan of ook deze hierbij betrokken 
zullen kunnen worden. 

De bestaande administratieve regelingen zouden 
nu worden ingetrokken en door een nieuwe orde- 
ning van overheidswerkzaamheden vervangen. 

Genoemde locale gemeenschappen zullen in 
tweeerlei richting werkzaam zijn. Vooreerst zullen 
zij — en hierop valt de nadruk ——de kerkelijke en 
particuJiere Jiefdadigheid stimuleeren en de 
gamenwerking tussehen de reeds binnen hun 
grenzen aanwezige instellingen van armenzorg 
bevorderen, ten einde dezen tak van soeiale zorg aan 
doelmatigheid te doen winnen en een vooral in deze 
tijden zeer noodzakelijke schifting van de 
maatschappelijke hulpverleening in armenzorg en 
werkloozensteun te kunnen bereiken. Hierin kwam 
het grondbeginsel tot uiting, dat de armenzorg 
zooveel mogelijk wordt overgelaten aan religieuze 
en maatschappelijke instellingen of gebruiken. 

i)Bijv. de “groepsgemeenschappen”. 

Met betrekking tot de Europeesche groep zullen 
het de particuliere armcnzorgorganisaties zijn, bij 
welke het zwaartepunt komt te liggen. In het 
regentschap zal de armenzorg zich kunnen be- palen 
tot centrale punten binnen zijn gebied, terwijl het aan 
het onderling hulpbetoon in de desa blijft 
overgelaten voor de eigen armen op de oude wijze te 
zorgen ； eerst bij gebreke daarvan zal men 
particuliere organisaties laten optreden. 

Uitdrukkelijk is in dit verband nog uitgespro- ken, 
dat het particulier initiatief voorop moet gaan en de 
plaatselijke overheidssteun subsidiair moet zijn. 
Derhalve wilde men de suprematie van het zgn. 
burgerlijk armbestuur voorkomen. Eerst dan zullen 
de locale ressorten tot “aanvullende" armenzorg 
overgaan, als met ondergang bedreig- den, die noch 
van familie, noch van andercn steun ontvangen, zich 
tot haar wenden ； de ressorten nemen dan zelf de 
daadwerkelijke steun- verleening ter hand. 

Ten slotte werd nog verklaard, dat de zelf- 
standigheid der armenzorginstellingen, met in- 
achtneming van een behoorlijke samenwerking, 
zooveel mogelijk gehandhaafd wordt. 

2) Voorts werd bepaald, dat in de Vorsten- landen 
op Java en in de Bui tenge westen buiten het gebied 
der gemeenten, de taak, welke elders aan de locale 
gemeenschappen is opgedragcn, door gewesteJijke 
algemeene armenzorgcommissies zal worden 
behartigd. Haar taak zal het zijn, onder leiding van 
het gewestelijk bestuur, de gelden, welke het Land te 
harcr beschikking kan stellen en de fondsen, welke 
zij daarbuiten jnocht ver- werven, zoo goed mogelijk 
aan te wenden ten be- hoeve van behoeftigen in het 
algemeen. fSamen- stelling, taak en werkingsgebied 
van daze com- missies werden door den Gouverneur-
Generaal vastgesteld; over dit onderwerp zal 
hieronder na- der gesproken worden. In het algemeen 
bcoogde de wetgever, dat de van deze cominissic 
cmanee- rende armenzorg zooveel mogelijk op 
dezelfde leest zou worden geschoeid als die van de 
(stada) gemeente en het regentscljap. 

De kosten der armenzorg komcn ten laste van de 
locale ressorten, Derhalve verdiende het aan- 
beveling, dat deze gemeenschappen, teneinde 
aanstonds met het werk te kunnen beginnen, de 
beschikking krijgen over fondsen, welke zc daar- toe 
in staat zouden stellen. 

Ter voorziening in deze fondsen werden nu de 
hierboven genoemde, eerlijds ter beschikking van de 
commissies tot ondersteuning van behoeftige 
Christenen gestelde gcldmiddelen thans — nadat zij 
bij Ind. Stb. 1934 no. 27 waren verhoogd J)— 
bestemd voor een verdeeling onder stadsgemeenten, 
gemeenten, regentschappen, algemeene ar- 
mencommissies en eventueel verder aanwezige 
officieele armenzorgorganisaties. De Gouverneur- 
Generaal kreeg de bevoegdheid om voor de ver-
deeling nadere regelen vast te stellen. 

Het vorenstaande geeft in het kort de algemeene 
regelen weer, welke in de armenzorgrege- 

i) De „armengeldenn bedragen nu: 
voor verkoopingen van onroerende zoomede van 
eenige andere zaken: vier per millc van het bed rag 
waarvoor is toegewezen ； 

voor bepaalde nader omschreven roerende zaken
： zeven per mille; 

als belasting op in Nederlandsch-Indio uitge- 
geven loterijen: zeven per mille. 
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]ing van 1934 werden gegeven. De locale ressorten 
moeten nu door middel van armenzorgverordenin- 
gen deze materie voor hun ressort regelen. 

In de algemeene armenzorgregeling is het pre- 
ventief toezicht, dat op de verordeningen wordt 
uitgeoefend, opgedragen ten aanzien van de ge- 
meenten aan den Gouverneur-Generaal en ten 
aanzien van de stadsgemeenten en regentschappen 
aan het college van gedeputeerden, zonder wier 
voorafgaande goedkeuring een plaatselijke 
verordening niet zal kunnen werken. Dit is ge- 
schied, omdat deze ressorten voor do beharti- ging 
van een gehcel nieuwe stof gesteld worden, waarbij 
hun geldmiddelen nauw betrokken zijn. In dit 
verband had de memorie van toelichting op de 
Armenzorgregeling van Ind. Stb. 1934 no. 26 
verklaard, dat de gemeenschap plaatselijk uit eigen 
middelen moest vinden wat voor de be- kostiging van 
armenzorg benoodigd was en dat zij, als uiteindelijk 
doel, naar volledige bekosti- ging uit eigen middelen 
moest streven. 

Vervolgens lag het in de lijn om de com missies 
tot ondersteuning van behoeftige Christenen in het 
gebied van deze plaatselijke gemeenschappen te 
ontbinden en de in haar bezit zijnde stamkapi- talen 
onder deze gemeenschappen te verdeelen. Door het 
departement van Justitie was een model voor een 
armenzorgverordening van de (stads) gemeente en 
van het regentschap ontworpen. 

De model-verordening is het voorbeeld geweest, 
waarnaar de locale gemeenschappen zich gericht 
hebben. Hierin zijn de beginselen gevolgd van de 
Nederlandsche Armenwet van 1912 (Ned. Stb. no. 
165, zooals dit is gewijzigd laatsteiijk bij Stb. 1929 
no. 326), wclkc sindsdien in de praktijk hun 
beteekenis proefondervindelijk hadden bewezen. 

Het algenieen schema van de armenzorgbe- 
palingen kan als volgt worden samengevat: 

I hegripsomschrijvingen in verband met eenige 
grondbeginselen van armenzorg; 

II do orgainsntie en bevordering van armenzorg 
; 

JI [ de ondersteuning van de armen ； 
1V vcrrichtingen van gemeentewege en het 

jaarlijksch verslag van den tocstand van het arin- 
wezen. 

Ad /. Een omschrijving van de begrippen “armen" 
cn ,,instcllingen van weldadigheid** voert vanzeJf 
tot een bespreking vun enkele wezenlijke elejnenten 
van armenzorg. 

I. Vooreerst wordt het begrip ,,armen" om- 
schreven. Hieronder worden ingevolge artikel 1 van 
de verordening verstaan: die personen, die zich het 
noodzakelijk levensonderhoud niet kunnen 
versehaffen cn zonder de hulp van andoren to gronde 
zouden gaan. Aan een dergclijke oinschrij- ving 
moot het allergrootste gewicht worden ge- hecht, 
omdat hiervnn afhangt of do armenzorg al dan niet 
aan een bedoeling zal beantwoorden, welko men op 
principieele en historische gronden HIH de juiste 
heeft aanvaard. Armoede is n.l. een zoodanig 
veelzijdig en samengcsteld levensver- schijnsel, dat 
vrijwel iedere omschrijving, die er nanr streeft on】 
een scherpere dan de bovonge- noemdo oinlijning to 
geven, niet met de wcrkelijk- heid zou strooken en 
daardoor in de beoefening van de armenzorg een 
ongewenschte eenzijdigheid en verstarring brengen 
zou. De armoede vindt n.l. in een samenwerking van 
algemeene en in- diviclueele oorzaken haar 
oorsprong, we Ike een dusdanige verseheidenheid 
van combinatie-moge- 

lijkheden geeft, dat bij een limitatieve omschrijving 
niet al de gevallen, welke, gezien hun inner- lijke 
waarde, werkelijk voor ondersteuning in aanmerking 
komen, een verzorging zouden kunnen vinden. 

Mitsdien heeft, in verband met het specifiek 
karakter van dit sociaal verschijnsel, de Neder-
landsche wetgever zich van elke uniformiteit vrij 
willen houden en, bij het bepalen van de vraag of 
armlastigheid aanwezig is, onbeperkt het be- ginsel 
van individualiseering op den voorgrond willen 
plaatsen; in navolging hiervan streven ook de 
gemeenteverordeningen hiernaar. 

Het vorenstaande houdt in, dat de armenzorg in 
de practijk zal moeten aanvangen met zich uit te 
strekken over al diegenen, wier inkomsten, uit 
welken hoofde ook, niet voldoende zijn voor hun 
noodzakelijk levensonderhoud. Eerst daarna zal het 
streven er op gericht kunnen zijn om door middel 
van een scherp onderzoek en arbeidsthe- rapie de 
elementen, die onwillig tot werken en werkschuw 
blijken te zijn, te onderkennen en uit den toestand 
van armlastigheid, met of tegen hun wil, te 
verwijderen. 

2. Dit voert tot een ander belangrijk element van 
armenzorg. 

De geldende beginselen van armenzorg zijn er n. 
1. op gericht om zoo mogelijk de armlastige tot een 
herwinning van economische zelfstandigheid te 
brengen. De armenzorgverordeningen maken als 
regel een onderscheiding, waarbij aan de eene zijde 
zij staan, die wederoin in staat kunnen worden 
gesteld in hun onderhoud te voorzien, en aan de 
andcre zijde diegenen, die uit den toestand van 
armlastigheid niet meer kunnen worden opgeheven. 

Ten aanzien van de eerste groep moet de onder-
steuning er op gericht zijn, den arme weder in staat 
te stellen in het onderhoud van zich en zijn gezin te 
voorzien； aan de armen van de tweede groep mag 
geen hoogere ondersteuning worden verleend dan 
voor het levensonderhoud noodzakelijk is. De geest 
van deze bepaling brengt mede, dat men principieel 
begint met in elk geval een op- heffingsgeval to zien 
en slechts wanneer blijkt, dat reclasseering niet 
mogelyk is, er toe overgaat zich te beperken tot het 
minimum van het nood- zakelijko levensonderhoud. 

Op beide hierboven omschreven fundamenten 
heeft men een stelsel opgetrokken, dat eenerzijds 
met de voile werkelijkheid van den nood der ar- 
inoede rckening houdt en anderzijds er tevens op 
bedacht is om dezen nood waar mogelijk op te 
heffen. 

Verder bevat do hierboven gegeven omschrijving 
van arme een begrenzing naar twee zijden： 
eenerzijds wil zij het begrip ,,arme" niot zoo eng 
nemen, dat daaronder slechts die personcn vallen, 
die allc middelen tot levensonderhoud missen; 
anderzijds valt hieronder ook weer niet de groep van 
zgn. minvermogenden, d. w. z. zij, die nog in staat 
zijn om zelf in minimumeischen van levens-
onderhoud to voorzien. 

Tegen zuiver onsociaal ingestelde personen zal 
men met andero middelen moeten optreclen, dan hen 
aanstonds van armensteun uit te sluiten. 

Tegen menschen, die arbeidsschuw blijken te 
zijn, zou men kunnen beginnen een bedeeling in den 
vorm van een vorgoeding voor to verrjehten arbeid 
te geven, waaraan men een zooclanige scherpe 
begrenzing en verplichtend karakter (bijv. in 
werkgelegenheden met strenge tucht) geeft, dat 
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deze voor werkwilligen den arbeid in de vrije maat- 
schappij aanlokkelyker maakt en dus blijvend tot het 
zoeken van werk stimuleert. In andere geval- len zou 
men weer een oplossing kunnen vinden door 
toepassing van artikel 137a van het Regie- ment op de 
rechterlijke organisatie en het beleid der Justitie en 
van artikel 234& van het Inlandsch Reglement, dat de 
mogelijkheid opent om bij een- voudige beschikking 
van den rechter de opneming in een daartoe bestemde 
werkinrich机ng te ge- lasten van personen boven den 
leeftijd van 18 jaren, van wie door den directeur van 
Justitie is verklaard, dat zij behooren tot de 
arbeidsschuwe werkloozen zonder voldoende 
middelen van be- staan, indien zij door bedelarij, 
landlooperij of onmaatschappelijk gedrag de goede 
orde verstoren (verg. Ind. Stb. 1936 bo. 81). 

3. Vervolgens wordt een omschrijving 
gegeven van het begrip ..instelling van weldadigheid" 
(artikel 2). Hieronder vallen de instellingen, welke 
hetzij vanwege een kerkelijke gemeente, hetzij 
vanwege bijzondere vereenigingen, stichtingen of 
personen, hetzij van overheidswege worden be- stuurd 
en verzorging van armen, in of buiten ge- stichten, 
voortdurend ten doel hebben; ook vallen hieronder 
instellingen, welke tevens andere doeleinden 
nastreven, voor zooveel zij armenver- zorging 
beoogen. 

De wetgever heeft bepaaldelijk bedoeld, de 
particuliere en kerkelijke armenzorg in practische 
(daadwerkelijke beoefening van )armenzorg voor- op 
te doen gaan, zoodat er voor de overheid, ook voor de 
lagere overheid, alleen een aanvullende taak is. In 
dezen zin is dus niet de daadwerkelijke beoefening 
van armenzorg, maar alleen de „rege- ling" van de 
armenzorg tot de huishouding van het plaatselyk 
ressort gebracht. Indien geen in- stelling van 
weldadigheid zich het lot van een armlastige aantrekt 
heeft echter het locale ressort hiervoor te zorgen: dit 
is zijn zgn. „aanvul- lende" taak. In een moderne 
wereld gaat het im- mers uiteraard niet aan om iernand 
onverzorgd te laten omkomen. 

Ad II. Met betrekking tot de organisatie en be- 
vordering van armenzorg geldt dus, dat de uitvoe- 
ring van de verordening in gemeenten aan het 
college van burgeineester en wethouders is opge- 
dragen. Voor het regentschap zie hierachter. 

In verband met het maatschappelijk karakter van 
de haar daarbij toebedeelde taak zal in de 
stadsgemeenten een commissie van ad vies (annen- 
zorgcommissie) het college ter zyde staan (artikel 

3) . In de gemeenten, waarbij een dergelijk 
offici- ecl lichaam niet mogelijk is, zal, zoo noodig, 
een onofficieele armenzorgcommissie deze taak kun-
nen overnemen; het zwaartepunt van de armen- 
zorgtaak komt echter niet bij deze commissie te 
liggen, maar blijft bij den burgemeester. In deze 
commissie van ad vies zullen armenzorg-deskun- 
digen-niet-raadsleden zitting kunnen hebben, be- 
nevens leden van den raad, die van dezen socia- len 
arbeid kennis dragen cn zich daartoe aange- trokken 
voelen. Op deze wijze is een levend contact tusschen 
het gemeentebestuur en de maat- schappy 
gewaarborgd en zal het college bovendien Zyn taak 
zeer ver】icht zien, waar het eteunen kan op 
deskundige adviezen. 

Voor de dagelijksche behandeling van zaken 
wordt ter gemeentesecretarie een ambtenaar aan- 
gewezen, wiens taak verder nauwkeurig oinschre- ven 
is. 

Als eerste taak van het gemeentebestuur ver- 
meldt artikel 4 de bevordering en organisatie van de 
particuliere liefdadigheid en het tot stand brengen 
van goede samenwerking tusschen de aanwezige 
instellingen van dicn aard. Een ver- standig beleid 
van het locale ressort zal er op ge- richt zijn de 
werkzaamheden der particuliere armenzorg op te 
wekken en to stiinuleeren. Bovendien zal het zaak 
zijn, teneinde de armenzorg zoo efficient mogelijk te 
maken en met de minimum- middelen, die ter 
beschikking staan, een zoo groot mogelijk nuttig 
effect te verkrijgen, het particu- lier initiatief 
plaatselijk zoo goed mogelijk te coordineeren. Indien 
de instellingen zich ten gemeentekantore hebben 
laten inschrijven en zich bereid verklaren om nopens 
haar inrichting en werkzaamheden de noodige 
inlichtingen te verstrekken, nemen zij haar plaats in 
in den kring der met de gemeente samenwerkende 
armenzorg- instellingen. Dit houdt verder in, dat zij 
zich (krachtens artikel 5) verplichten aan het ge-
meentebestuur alle inlichtingen te verstrekken over 
de door haar ondersteunden, over weige- ring van 
steun en de reden daarvan e. d. Een en ander wordtin 
een centraal registeraangeteekcnd. Dit register heeft 
de strekking om de gemeente- armenzorg en de 
andere instellingen tot infornia- tiebron te dienen en 
wordt met betrekking tot nieuwe gcvallen zoo noodig 
vau geineentewege aangevuld. 

Deze onderlinge uitwisseling van gegcvens is van 
groot belang； het centraal register beoogt nu een 
volledige kenbron ten opzichte van de gevallen te 
zijn, een nietbedoelde mcvrvoudige bedeeling tegen 
te gaan en, bij noodzakdijke her- vatting van 
gestaakte hulp over de gegevens van de vroegere 
periode de beschikking te hebben. Voor 
geheimhouding wordt streng gewaakt. 

Slechts aan ingeschreven instellingei) van wcl- 
dadigheid kan van gemeentewege subsi<lic worden 
verleend (artikel 0). Hiervoormoctaancenige 
voorwaarden voldaan zijn： a) de doeltreffende 
verzorging van en toezicht op stcuu behoevenden, 
b) de volstrekte noodzaak van subsidievprl<( ning, 
c) voldoende eigen inkomsten on diligcntic v;in het 
bestuur oin deze op een voJdoend pcil te brengen, d) 
de zekerheid dat het bestuur van de instelling 
overeenkomstig l)aur aard, doel en be- stemming aan 
zijn verplichtingen naar vernwgen voldoet. 

Ad III. De ondersteuning van de armen. Voor 
ondersteuning koinen als regel slechts zy in aan- 
merking, die binnen het territoir van het locale ressort 
gedurende een bepaalden tijd domicilie hebben. 
Ondersteuning wordt in zoodanigen vorin en 
zoodanige mate verstrekt als met het oog op de 
behoeften en de persoonlijke eigen- schappen in ver 
ba nd met de omstandigheden van den 
steunbehoevende het meest gewenscht is. 

Over het beginsel van de herwinning van de 
econo in ische zelfstandigheid word hierboven reeds 
gehandeld. Hierkan verder volstaan worden met te 
zeggen, dat deze maatschappelijke regone- ratie kan 
geschieden bijv. door geld of materi- alen te geven 
voor het opzetten van een kleinen handel, een nering 
of een bedrijfje. 

Is een armlastige in staat tot werken, dan wordt 
de ondersteuning zooveel mogelijk verstrekt in den 
vorm van loon voor arbeid. 

Kan de toestand van armlastigheid niet worden 
opgeheven, dan mag de te verstrekken steun de 
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grens van het voor het levensonderhoud nood- 
zakelyke niet overschrijden. 

De ondersteuning kan worden verleend in den 
vorm van een geldelijke uitkeering, of in natura 
(onderdak, voeding, kleeding e. d.), of als tcge- 
moetkoming in de kosten der verpleging in een 
inrichting voor armenzorg of een kampong miskin 
(in vele gevallen komen geestelijk achter- lijken, 
zwakken, blinden, oude lieden e. d. daar beter tot 
hun recht dan in ziekeninrichtingen, leprozerieen e. 
d.), een ziekeninrichting of een inrichting voor 
jeugdzorg, dan wel in het ver- leenen van zedelijken 
steun aan het gezin. 

In alle gevallen gaat het hier om ,,bedeelende‘‘ 
armenzorg en niet om ,,gestichtszorg". Hieronder 
wordt begrepen de ondersteuning van de zgn. 
huiszittende armen en van hen, die in armente- 
huizen zijn opgenomen. Gestichten voor jeugd- zorg 
vallen hier niet onder ； wel kan het voor- komen, 
dat jeugdige armen (weezen en verlaten kinderen e. 
d. )in een inrichting voor jeugdzorg worden 
opgenomen in verband met de armlas- tigheid van 
het kind of zyn familie. Een scherpe principieele 
onderscheiding is hier noodzakelijk. 

De steun strekt zich uit over den armlastige en 
zijn gezin. 

Ad 1 V. Verrichtingen van gemeentewege en het 
jaarverslag. Als regel bestaat er een gemeen- telijk 
kantoor voor armenzorg en een speciale ambtenaar 
voor dezen tak van dienst. Deze amb- tenaar 
onderzoekt de gevallen, die zich voordoen en wint 
inlichtingen bij de particuliere instel- lingen in. 
Soms worden hiervoor nog speciale andere 
particuliere personen aangewezen. 

De commissie voor armenzorg, waarover hier- 
boven gesproken werd, houdt regelinatig ver- 
gaderingen om de gevallen te bespreken. Er wordt 
gestreefd naar doclmatige en niet dubbele 
verzorging. In een centraal kaartregister worden de 
bedecldcn met vermelding van de redenen voor 
hulpverlecning ingeschrcven. De steunver- leening 
in geld en natura en de zedelijke steun kunnen ook 
door cen particuliere instelling ge- schiedei). 

Burgemcester of burgemeester en wethouders 
brcijgen jaarlijks een verslag uit van den toestand 
van het arinwezen in de gemeente en van de 
inaatregelen, die ter bestrijding van de ar- moede 
getroffen zijn, van de rcsultaten van de 
bemoeienissen der instellingcn en der gemecntc- 
lijke armenzorg en van de bevonden algeineene 
oorzaken der armlastighcid. 

Door het feiteninateriaal, dat dit verslag in- houdt, 
geeft het een scherp inzicht in wat op (lit terrein te 
doen valt en dwingt het den gemeen- teraad en 
andere belanghebbenden er too zich ernstig te 
bezinnon op inethoden tot verbetering van de 
armenzorg. 

Een verordening van vrijwel gelijken inhoud aJs 
die, welko door do gemeenten wordt gebruikt, doet 
ook in de regcntschappen dienst. Omdat in opzet de 
armenzorgregeling voor beide groepen van locale 
ressorten vrij wel gelijk is, wordt een verdere 
bespreking van de regentschapsverordening 
achterwege gelaten. 

Ook met betrekking tot het regentschap is het de 
strekking van de nieuwe armenzorgregeling, om uit 
den aldaar bestaanden ongei'egeldon toestand te 
geraken en onder leiding van het locale rcssort te 
komen tot een situatie, waarin de voor- waarden 
geschapen worden, om in den nood van 

armlastigen van allc bevolkingsgroepen (dus niet 
alleen van de Inheemsche bevolking) to voorzien. 

Toen de autonome ressorten op Java en Ma- 
doora aldus de armenzorg ter hand gingen nemen, 
behoorde dit terrein van de feitelijke armenzorg der 
centrale overheid te worden vrij gemaakt. Daartoe 
moest het vorenbesproken Stb, 1886 no. 127 buiten 
werking worden ge- steld en dienden voorts nieuwe 
regelen te worden gegeven voor verdeeling en 
aanwending van de in Ind. Stb. 1934 no. 27 
genoemde gelden over de thans optredende 
openbare lichamen. Dit ge- schiedde bij Ind. Stb. 
1934 no. 705, dat voors- hands een voorloopige 
regeling gaf. Daarbij werd, wat betreft de 
werkzaamheid van de commissies tot ondersteuning 
van behoeftige Christenen en de armbesturen, 
uitgegaan van een onderscheid tusschen de 
gouvernementslanden op Java en Madoera, waar de 
bestuurshervorming reeds ten voile is ingevoercl, en 
de Buitengewesten, waar deze hervorming nog in 
staat van wording was. 

Op Java en Madoera kwamen deze commissies 
tot ondersteuning van behoeftige Christenen te 
vervallen; haar kapitalen werden overgedragen aan 
de stadsgemeenten, waar zij gevestigd waren. 

Dit geschiedde, omdat de grootste druk der 
armenzorg op deze gemeenten zou neerkomen en 
om een versnippering van gelden te voorko- men, 
welke het govolg zou zijn van een verdeeling over 
alle gemeenten, die zulke kleine be- dragen voor elk 
zou opleveren, dat feitelijk geen enkel ressort 
noemenswaardig geholpen zou worden. 

In de Buitengewesten bleven de commissie te 
Padang en de armbesturen, elk in hun ressort, Tnin 
functien tot een nader aan te geven tijdstip 
zelfstandig verrichten. 

Ind. Stb. 1934 no. 705 had dus tot resultaat, dat 
op Java het terrein voor de nieuwe armen- 
zorginstanties geheel vrij was gemaakt, maar dat in 
de Buitengewesten de oude toestand gehand- haafd 
bleef. De verandcringen, die daarin ten aanzien van 
de Buitengewesten zeer spoedig ge- bracht zouden 
worden, zullen aanstonds worden beschreven. 

Eerst client echter nog to worden uiteengezet 
hetgeen Ind. Stb. 1934 no. 705 verder inhoudt. 

De in artikel 4 van de nieuwe armenzorgregeling 
van Ind. Stb. 1934 no. 26 genoemde op- brengst dor 
heffingen van openbare verkoopin- gon en van 
loterijen en preinieleeningen ten behoove van de 
armen zullen kwartaalsgewijzo door don dircctour 
van Justitie overeenkomstig de behoefte verdeeld en 
uitgekeerd wordon aan de stadsgemcenten en 
regentschappen in de gouvernementslanden van 
Java en Madoera en de even- genoemdo andere 
daarbuiton werkzame offici- eele 
armenzorgorganen. Do armengiften, welke door de 
ambtenaren van don burgerlijken stand worden 
gecollecteerd, zullen wordon uitgekeerd aan do 
officieele armenzorgorganen van de ge- bioden, 
waarin zij ontvangen zijn. 

Worden hierboven van do nieuwo armenzorg- 
instanties do stadsgemcenten en de regent- schappen 
besproken, thans behooron nog de algomeene 
armoncommissies in boschouwing te worden 
genomen om het beeld voiledig te maken. Deze co 
in missies zouden i mmers worden inge- steld in do 
Vorstenlanden en in de Buitengewes- 
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ten in de gebieden, waar geen gemeenten be- 
stonden. Tot de instelling van deze algemeene armen 
com missies werd minder snel overgegaan dan tot 
een regeling van de armenzorg vanwege de 
stadsgemeenten en regentschappen. Ook de regeling 
van de armenzorg in de gemeenten in de 
Buitengewesten ging in een langzamer tempo dan 
die in de stadsgemeenten op Java. In de 
Vorstenlanden op Java moesten deze commissies 
evenwel zoo spoedig mogelijk worden ingesteld. 

Vooreerst leidde hiertoe het feit, dat de com-
missies tot ondersteuning van behoeftige Chris- 
tenen op Java opgehouden hadden te bestaan, zoodat 
de Vorstenlanden onverzorgd waren ge- raakt. 
Verder noopte hiertoe de omstandigheid, dat de 
betrokken gebiedsdeelen op Java lagen en in de 
betrokken gebieden een groot aantal armen te 
verzorgen was. 

Bij Ind. Stb. 1935 no. 436 werden daarna al- 
gemeene armencommissies in de gouvernemen- ten 
Jokjakarta en Soerakarta ingesteld. De armenzorg 
vanwege deze beide commissies strekt zich evenwel 
alleen uit over de gouvernements- onderhoorigen, 
niet over de zeJfbestuursonder- hoorigen ； op de 
armenzorg van de zelfbesturen zal hieronder nog 
nader worden teruggekomen. 

De reglementen, die voor haar werden vast- 
gesteld, werden zoo soepel mogelijk gehouden, 
omdat de noodige ervaring nog slechts ten deele 
verkregen was en veel op dit terrein nog bij wijze 
van proef geschiedde. Daarom werd volstaan met 
enkel aanwijzingen inzake de samenstelling, taak en 
werkwijze der commissies, welke zich zooveel 
mogelijk aansluiten bij de regeling voor de 
stadsgemeenten en regentschappen. De leden, ten 
minste 5 en ten hoogste 10, worden benoemd en 
ontslagen door den gouverneur, die bij be- noeming 
zooveel mogelijk rekening houdt met de religieuze 
en maatschappelijke instellingen in zijn gewest. De 
commissie beoogt immers een weerspiegeling te zijn 
van al de groote bevolkings- groepen, welke in een 
bepaald gebiedsdeel aan- wezig zijn. Ook de 
armenzorg in die gebieden wordt zooveel mogelijk 
aan religieuze en maatschappelijke instellingen naar 
plaatselijke ge- bruiken overgelaten en eerst indien 
deze ontoe- reikend blijken, vanwege de commissie 
aanvul- lend ter hand genomen. Drie leden kunnen 
met de dagelijksche leiding worden belast. De com- 
missie gedraagt zich bij de uitoefening van haar taak 
naar de door den directeur van Justitie gegeven 
aanwijzingen of instructies, die ook eventueel alle 
verdere aangelegenheden regelt. Buiten bezwaar van 
den Lande kunnen agenten worden aangesteld. 

Een aan de goedkeuring van den directeur van 
Justitie onderworpen reglement van orde geeft 
richtlijnen nopens de te beoefenen armenzorg en de 
aanwending van de voor dit doel beschikbaar 
gestelde gelden. 

De bepalingen van het reglement van orde zijn 
opgesteld in overeenstemming met die van de 
gemeente- en regentschapsverordeningen en ver- 
schillen slechts in de volgende onderdeelen van die 
van de hierboven genoemde locale ressorten: 

a. de commissie kent geen ,,commissie van ad 
vies" voor de dagelijksche leiding; deze be- rust bij 
drie nader uit haar midden aan te wijzen leden; 

b. terwijl het locale ressort subsidie verstrekt uit 
eigen middelen, krijgt de commissie steun 

van de centrale overheid uit de promille-gelden. 
In de Buitengewesten he eft sindsdien ook de 

organisatie van de armenzorg voortgang ge- vonden. 
Verschillende gemeenten begonnen haar ter hand 

te nemen en ontwierpen armenzorgver- ordeningen, 
welke de opzet hadden van die op Java. 

Daarnaast werden geleidelijk aan in verschillende 
gewesten buiten Java Algemeene Armen- 
commissies ingesteld op dezelfde wijze en volgens 
dezelfde regelingen als die in de Vorstenlanden op 
Java. 

Op Sumatra had ten slotte in 1936 de toestand zich 
zoover ontwikkeld, dat de commissie van behoeftige 
Christenen te Padang kon worden opgeheven (vide 
de wijziging bij Ind. Stb. 1936 no. 440 op het 
vorenbesproken Ind. Stb. 1934 no. 705 aangebracht). 
Degemeentenen algemeene armencommissies 
vingen toen als officieele instances de armenzorg op, 
die door de commissie te Padang was losgelaten. 

In de overige Buitengewesten is het verloop 
evenwel veel langzamer geweest. Ultimo 1937 
hadden aldaar de gemeenten nog geen armen- 
zorgverordeningen aangenomen. De aloude arm- 
besturen waren hier toen nog de officieele armen- 
zorgorganen. Dit waren overwegend Protestant- 
sche, en in enkele gevaJlen Roomsch-Katholieke 
armbesturen, die evenwel ,in dit opzicht, op de wijze 
waarop dit in het Moederland geschiedt, geen 
„kerkelyke,,> maar ,,burgerlijke'' armen- 
zorgorganen waren, in dien zin, dat zij ver- 
deelingsorganen van overheidsgelden waren en de 
bedeelingen zonder onderscheid van gezindte 
hadden te verrichten. Slechts in enkele ge- vallen 
hadden de hoofden van gewestelijk be- stuur, toen zij 
meenden dat de zaken niet naar wensch verliepen, of 
dit om andere redencn raad- zaam vonden, 
gewestelijke commissies in het leven geroepen om 
zich te doen voorlichten. 

Eind 1938 waren er in de Buitengewesten in 
vrijwel alle residenties Algemeene Arinencom- 
missicH ingesteld: 
in de Lampongsche Districten (ingevolge Ind. Stb. 
1935 no. 590); in de Molukken (ingevolgo Ind. Stb. 
1936 bo. 61); in Benkoclen (ingcvolge Ind. Stb. 1930 
no. 124); in Atjdh en Onder- hoorigheden (ingevolgo 
Ind. Stb. 1936 no. 228); in Djambi (ingcvolge Ind. 
Stb. 1936 no. 407); in Bangka en Onderlioorigheden 
(ingevolgo Ind. Stb. 1936 no. 408); in Sumatra's 
Westkust (Padang) (ingcvolge Ind. Stb. 1936 no. 
440); in Timor en Onderlioorigheden (ingcvolge Ind. 
Stb. 1936no. 474); in Palembang (ingcvolge Ind. Stb. 
J 937 no. 158); in Tapanoeli (ingcvolge Ind. Stb. J 
937 no. 444). v 

Wat tenslotte betreft de zelfbesturende land- 
schappen, zoo verzet het karakter van het recht van 
zelfbestuur er zich tegen, dat een gouverne- 
mentsregeling van de armenzorg zonder mede- 
werking van het zelfbestuur in zelfbesturend ge- bied 
wordt toegepast. Met de armenzorgrege- ling van 
1934 is derhalve slechts de armenzorg ten aanzien 
van landsonderhoorigen bedoeld. Daar- oni hebben 
de financieele regelingen van deze armenzorgrege】
ing ook alleen op de landsonderhoorigen betrekking. 
De zelfbesturen zuJIen voor zoover noodig zelf tot 
regeling van deze materie moeten overgaan en 
hiervoor ook zelf de gelden beschikbaar hebben te 
stellen.  --- " 
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AANVULLENDE PLANTERSREGELING. Na 
de invoering van de Assistentenregeling (zie 
ASSISTENTEN-REGEL1NG) voor Sumatra in het 
jaar 1922, werd bij Koninklijk Besluit van 12 Juni 
1926 (Ind. Stb. 1926 no. 335) een algemeene 
regeling van het arbeidscontract voor Europeanen 
ingevoerd. Deze regeling, welke als 7e titel A van 
het derde Boek in het Burger- lijk Wetboek voor 
Nederlandsch-Indie werd opgenomen, is in werking 
getreden op 1 Januari 1927 (zie 
ARBEIDSCONTRACT). 

Door enquetes over de verschillende berg- 
cultuurondernemingen op Java werd echter de 
noodzakelijkheid van een betere regeling van de 
rechtspositie en de voornaamste arbeidsvoor- 
waarden der cultuuremployS's overtuigend aan- 
getoond. Zoo werd in het jaar 193G door den 
Gouverneur- Generaal bij den Volksraad een 
ontwerp-ordonnantie, houdende een ,,Aanvul- lende 
Plantersregeling,* ingediend, welke voor heel 
Nederlandsch-Indie zou gelden en dcrhalve 
intrekking van de Assistentenregeling zou mede- 
brengen. Omtrent eenige zeer belangryke pun- ten, 
waarop door den Volksraad werd geam&n- deerd, 
kon, ook nadat op uitnoodiging van den Gouverneur-
Generaal de ontwerp-ordonnantie opnieuw in 
behandeling werd genomen, geen overcenste 
naming worden bereikt. Krachtens art. 89 lid 3 der 
Indischo Staatsrcgeling werd deze regeling daarop 
bij algemeenen maatregel van bestuur vastgesteld 
(K.B. van 17 Januari 1038, Ned. Stb. no. 940, Ind. 
Stb. 1938 no. 98). Deze algemeene maatregel van 
bestuur, waarbij de Assistentenregeling werd 
ingetrokken, ver- leende den Gouverneur-Generaal 
de bevoegd- heid den datum van inwerkingtreding 
nader vast te stellen. 

Bij Gouv. besluit van 18 Ma art 1938 no. 26 (Tnd. 
Stb. 1938 no. 136) werd de inwerking- treding van 
de Aanvullende Plantcrsregding bcjiaald op〕Juli 
1938. Bij regeeringsverorde- ning van 22 April 1938 
(Ind. Stb. 1938 no. 164) zijn eenige 
uitvoeringsvoorschriften gegeven. 

Inhoud der reg cling. De bedoeling is deze rege- 
]ii)g allecn in te voeren voor Jandbouwonderne- 
mingen en handelsondernemingen, doch op- zichzelf 
staande fabricken erbuiten te doen val- len. 

Jn artikel ] lid 1 van do uitvoeringsverorde- ning 
is voorts bepaakl, dat onder onderneming in den zin 
van de Aanvullende PJnntcrsregeling wordt 
verstaun: een onderneming van landbouw met een 
areaal van temninste 75 hectare, met inbegrip van de 
daarvan een onderdeel vormen- de bedrijven tot het 
verwerken of vervoeren van lioofdzakelijk eigen 
producten. Evenala de Assistenten-Regeling is ook 
deze regeling toepasselijk op alle 
bovolkingsgroepen. 

Wie onder arbeider in den zin van deze regeling 
moeten worden verataan, is vastgelcgd in art. 1 lid 4 
van de Aanvullende Plantersregeling, waarbij met 
vooropstelling van het arbeidscri- terium — arbeider 
is de beheerdcr eener onderneming, zoomede 
degene, die onder den bc- heorder belast is met 
deskundigo leiding of des- kundig toeziclit op den 
arbeid in veld, fabriek, werkplaata of kantoor — ook 
een looncriterium is aangenomen, n.l. de bepaling, 
dat arbeiders, die tenminste / 100 per niaand 
verdienen, in ieder geval a]s arbeider in den zin van 
deze regeling worden beschouwd met uitzondering 
van 

mandoers, tanclils, toekangs en Inlandsche schrij- 
vers. 

Ten aanzien van den contractsduur is in artikel 4 
dwingend bepaald, dat de overeenkomst met 
arbeiders, die door de werkgevers buiten 
Nederlandsch-Indie zijn aangenomen of aange- 
worven, geacht wordt voor den tijd van tenminste 
.een jaar te zijn gesloten. 

Krachtens artikel 5 moet in de overeenkomst 
worden bepaald: 

a) de soort van den bedongen arbeid, 
b) de tijd, waarvoor de overeenkomst wordt 

aangegaan en 
c) het aan den arbeider verschuldigde geld- loon 

per maand. Overtreding hiervan is in artikel 15 
strafbaar gesteld. 

Voorts moeten in de overeenkomst bepalingen 
worden opgenomcn t.a.v. eenige punten z.a. vrije 
dagen, binnenlandsch verlof, op de niet opneming 
waarvan evenwel geen straf is gesteld. 

Wei is in artikel 7 bepaald, dat de arbeider met 
behoud van vol loon recht he eft op minstens vier 
vrije dagen per maand 一 w.o. twee Zon- dagen — 
en op een verlof van tenminste 14 dagen, telkens 
nadat hij een jaar bij denzelfden werkgever in dienst 
is geweest. In artikel 8 wordt de beheerder verplicht 
te zorgen, dat dit verlof en de vrye dagen op de 
voorgeschreven wijze aan den arbeider worden 
verleend, terwijl ter controle op de richtige naleving 
is bepaald, dat het door iederen arbeider genoten 
verlof en de genoten vrije dagen door den beheerder 
moeten worden ingeschreven in een daarvoor 
vastgesteld modelregister .Niet nakoming van deze 
verplichtingcn is mede in artikel 15 strafbaar gesteld. 

Ook het buitcnlandsch verlof is door den wet- 
gever dwingend voorgeschreven. Artikel 9 be- paalt 
n.l., dat de arbeider, die door den werkgever buiten 
Nederlandsch-Indie is aangenomen of aangoworveu, 
alsmede de arbeider, die een geldloon geniet van 
tenminste f 350 per maand, telkens nadat hij 7 jaren 
bij denzelfden werkgever onafgebroken in 
Nederlandsch-Indie heeft gediend, recht heeft op een 
in het buitenland door te brengen verlof van zes 
maanden, met behoud van het voile geldloon. 

Voorts is in artikel 13 geregeld de verplich- ting 
van den werkgever om ingeval van ziekte of ongeval 
van den arbeider en/of het gezin van den arbeider in 
do kosten van de daaruit voort- vloeiende verpleging 
on geneeskundige behandeling bij te dragen. 

Tenslotte zijn in artikel IS eenige overgangs- 
bepalingen opgenomen. 

Literatuur: Publicatie no. 13 van het Kantoor van 
Arbeid, hetwelk de officieele bescheiden inzake do 
Plantersregeling be vat; „Het modelcontract", 
uitgave van het Algemeen Landbouw Syndicaat — 
Zuid- en West-Sumatra Syndicaat; Commentaar op 
de Aanvullende Plantersregeling, samengesteld door 
Mr. W. J. Haisma-Rahder. 

ARBEIDSCONTRACT (Aanv. v. DI. VII of 
suppl. afl. biz. 994). Zie ook ASSISTENTEN-
REGELING en AANVULLENDE PLANTERS- 
REGELING. 

DE HOOG (FREDERIK HERMANUS), geb. te 
^Vhvboina T6 Jiini 188J, overletlen te Bandoeng 1 
Maiirt 1939. 
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Op 11-jarigen leeftijd kwam De Hoog op de 
H.B.S. te Soerabaja.. waar hij in 1897 het eind- 
diploma behaalde. Door financieele oinstandig- 
heden gedwongen zoo spoedig mogelyk in eigen 
onderhoud te voorzien, trad hij, na het behalen van 
zijn einddiploma, als stationsklerk in dienst bij de 
Staatsspoorwegen te Soerabaja, klom snel op en wist 
het al spoedig te brengen tot stationscommies 2e 
klasse. Toen in 1909, na de reorganisatie bij de S.S., 
de hoogere rangen bij dien dienst slechts openstonden 
voor academic), begreep De Hoog, dat hij met zijn 
einddiploma H.B.S. alleen niet veel kans inaakte op 
een betere positie dan de tot dusver door hem be- 
kleede. Van het hem wegens langdurigen dienst in 
Mei 1914 voor den tijd van e6n jaar verleende 
buitenlandsch verlof, hetwelk om verschillende 
redenen werd verlengd tot October 1917, maakte hij 
gebruik om in Leiden^te studeeren voor het Groot-
Ambtenaarsexamen ； het eindexainen voor den 
Nederlandsch-Indischen adininistratieven dienst 
werd in 1916 afgelegd. In 1917 keerde hij naar Indie 
terug, werd bij de S.S. benoemd tot gegradueerd 
ambtenaar, in 1922 tot hoofd- ambtenaar en in 1925 
tot inspecteur le klasse met den persoonlijken titel 
van hoofdambtenaar bij genoemden dienst. 

In Juni werd hij in verband met de aanvaar- ding 
van het lidmaatschap van het college van 
gedeputeerden van den Volksraad eervol uit deze 
betrekking ontslagen. 30 November werd hem op 
verzoek eervol ontslag uit 's Lands dienst verleend. 

De naam De Hoog is onafscheidelijk verbon- den 
met het Indo-Europeesch Verbond, dat op 13 Juli 
1919 te We】tevreden werd opgericht. De Hoog heeft 
in ^iet*I.E.V. reeds deel uitge- niaakt van het eerste 
hoofdbestuur. In de alge- meene vergadering van het 
Verbond op 28 Febr. 1920 werd de leiding van het 
I.E.V. door het hoofdcomit6 overgedragen aan het 
(eerste) hoofdbestuur met Mr. A. H. van Ophuysen 
als voorzitter. In dat hoofdbestuur was De Hoog 
mede als lid verkozen. In 1923 werd De Hoog vice-
voorzitter van het hoofdbestuur van het I.E.V. Deze 
functie bekleedde hij tot hij zich in hetzelfdc jaar in 
Qandoeng vestigde en weer gewoon lid van het 
hoofdbestuur werd. Drie jaren later, in 1926, trad Mr. 
Van Ophuysen als voorzitter van het I. E. V. af en 
werd als zoodanig opgevolgd door Mr. K. L. J. 
Entho- ven, die de congres-vergaderingen van het te 
Semarang (1926), Bandoeng (1927) en Jogjakarta 
(1928) leidde. In deze laatste vergacleririg £rad Mr. 
Enthoven als bondsvoor- zitter af en werd als 
zoodanig vervangen door De Hoog. Tijdens het 
eerste door De Hoog te Batavia gepresideerde I.E.V.-
congres werd te- vens het tienjarig jubileum van het 
Verbond (30 en 31 Maart 1929) gevierd. Tot zijn 
dood toe heeft De Hoog met bezieling, kunde en 
groote tact de functie van bondsvoorzitter be- kleed. 
Van de Schoolvereeniging van het I.E.V. is hij 
eveneens lange jaren voorzitter geweest. 

Ook buiten het I.E.V. was De Hoog in de politieke 
wereld geen onbekende. In den Volksraad kreeg hij 
zitting als gekozen lid (partij: I.E.V.) in 1924. Dit 
lidmaatschap heeft hij be- houden tot de dood 
daaraan een einde maakte. In 1927 werd hij 
gedelegeerd lid en twee de plaatsvervangend 
voorzitter van den Volks 

raad； in het college van gedelegeerdcn was hij 
eerste plaatsvervangend voorzitter. 

Niet alleen in eigen kring, doch ook daar- 
buiten ondervond De Hoog om zijn kunde en 
werkkracht waardeering en bewondering. De 
erkenning van zijn verdiensten voor het Land 
kwam tot uiting in twee Koninklijke onder- 
scheidingen: in 1928 werd hij benoemd tot Offi- 
cier in de orde van Oranje Nassau, in 1935 
volgde zijn benoeming tot riddqr in de orde 
van den Nederlandschen Leeuw. 

NIJVERHEID (Aanv. DI. III.). De poeroen- 
mattenvlechtnijverheid in de Builengewesten. De 
tropen in het algemeen en de eilanden van 
den Indischen Archipel in het bijzonder leveren 
talrijke deugdelijke plantaardige vlechtmate- 
rialen op. De voornaamste daarvan zijn： bam- 
boe, een algemeen toegepast vlechtmateriaal 
op Java, Madoera, Bali en Lombok； rotan, 
in de Buitengewesten, speciaal Borneo, het 
vlechtmateriaal bij uitnemendheid； pandan, 
het meest toegepaste vlechtmateriaal op Java 
en Sumatra； lontarpalmbladeren, het bij uit- 
stek geschikte vlechtmateriaal op Celebes en 
op de oostelijke eilanden van den Archipel 
(Molukken, Kleine Soenda-eilanden) ； biezen, 
waarvan de voornaamste soorten zijn inendong, 
poeroen, welinggi, mansiang, roembai; men- 
dong- en welinggibiezen worden gebruikt op 
Java en Madoera, terwijl de an dore genoemde 
biessoorten uitsluitend in Midden-Sumatra (man- 
siang) en Zuid-Oost-Borneo (poeroen) verwerkt 
worden. 

Reeds van oudsher heeft de inheemschc be- 
volking genoemde vlechtinaterialcn verwerkt. 
Historisch kan de vlechtnijverheid dan ook tot 
de oudste en meest verbreide takken van han- 
denarbeid in den Indischen Archipel worden 
beschouwd. Thans vormt zij nog een min of 
meer belangrijke bezigheid voor de in licemsche 
bevolking. Daai'bij is deze vlechtnijverheid steeds 
handenarbeid gebleven, waarvan de b«fO<；fcning 
overwegend in individueele huisvlijt gcschierlt. 
Slechts in die streken, waar het vlecht\v<-ik 
door zijn specifiek genre of algemeenc toej)as- 
singsmogelijkheid buiten de streek van vervanr- 
diging afzet heeft gekregen, draagt het vlcchtcn 
een bedrijfsmatig karakter, zooals de poeroen- 
mattenindustrie in Zuid-Oost-Borneo. De vlecht- 
arbeid geschiedt als regel door vrou wen en 
kinderen ； groot, stijf vlechtwerk wordt door 
mannen vervaardigd. De inzaineling van de ru we 
vlechtmaterialen geschiedt ak regel door mannen. 

De economische beteekenis van de poeroen- 
inattennijverhcid voor de Buitengewesten nioge 
uit het voJgende blijken. 

De waarde van den uitvoer van vlechtartike- 
len uit de Buitengewesten »aar het buitenland 
bedroeg in 1937: / 146.546, die naar Java 
/ 339.500 en de uitvoer van het eene gebied 
naar het andere in de Buitengewesten / ] 39.000, 
zoodat de totale exportwaarde der vleeht- 
artikelen uit de Buitengewesten in dat jaar 
/ 624,546 bedroeg. 

De exportwaarde, naar de soort der verschil- 
lende vlechtproducten gespecificeerd, was: atappen en kadjangmatten . ... j 111.803 
pandanmatten ................................... - 11.208 
matten en matwerk (hoofdzakelijk 

poeroenmatten) ..............................- 492.002 
werk van vlechtmaterialen n.a.g. . . - 9.713 
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Neemt men aan dat de productiewaarde ca. 60 % 
van de exportwaarde uitmaakt (20 % voor den 
export en 20 % voor den tusschen- handelaar), dan 
kan de waarde van de productie der vlechtnijverheid 
in het jaar 1937 op rond f 374.000 geschat worden. 
Daarbij is nog niet in rekening gebracht de waarde 
van de vlecht- artikelen, welke de bevolking voor 
eigen ge- bruik benut. Een schatting van dit 
consumptie- cijfer is moeilijk te geven. Naar 
schatting hou- den 土 300.000 vrouwen zich met 
genoemde bedrijfsmatige vlechtproductie bezig. 
Meer dan 75 % van deze productie wordt geleverd 
door de poeroenmatten vlechtnijverheid, waarvan 
het voornaamste productiecentru m de Zuider- en 
Oosterafdesling van Borneo is. 

Het materiaal dezer matten is de poeroenbies, 
welke in twee varieteiten, t.w. poeroen tikoes 
(Fimbrystilis globulosa Kunth.) en poeroen danau 
(Lepironia mucronata Rich.), voorkomt. 
Eerstgenoemde soort, welke smaller van blad, fijner 
van bouw en structuur is dan de poeroen danau en, 
volgens botanici, identiek schijnt te zijn met de 
Javaansche mendongbies, komt in het wild voor. 
Fijnere, meestal met plantaardige kJeurstoffen (o.m. 
kesoemba) gekleurde lig- en bidmatjes worden van 
de poeroen tikoes ver- vaardigd. Een speciaal 
product van inheemsche huisvlijt zijn deze matten in 
de afdeelingen Marabahan (Belawang, Boentok), 
Beneden- Dajak- en Beneden-Doesoenlanden. 

De poeroen tikoes matten kunnen uithoofde van 
liaar karakter worden gerekend tot z.g. luxe- of 
fancy-vlechtproducten. Productiehoe- veelheid, 
prijzen en andere prijsbepalende fac- toren bewegen 
zich clan ook binnen het kader van con 
kunstnijvcrheidsproductie, n.I. geringe aaninaak, 
lange vervaardigingsduur, hoogo prijzen, afzet in 
beperkten kring. 

Een gansch ander karakter bezit de huis- 
nijverheid, welke verband houdt m「t de ver- 
vaardiging van matten, gebruiksmandjes en zakken 
uit poeroen danau. 

J)c poeroenmattenvlechtnijverheid in Z.O.- 
Borneo heeft in tcgenstelling met andere taliken van 
vlechtnij verheid in den Archipel, welke als regcl in 
individueelen huisvlijt worden be- oefend, een 
bedrijfsmatig karakter. De matten vinden toepassing 
uls goedkoop en betrekkelijk duurzaam 
emballagemateriaal voor tnbak, kapok, rubber, 
katocn, gambir, droge melasse, krosok, remiJled 
rubber, rijst, gedroogcle visch en soortgelijke 
jiroducten, voor welk doel zij dan tot rechthoekigo 
zakken worden genaaid. 

In tegensteiling met de teelt van poeroen tikoes 
koint die van poeroen danau a Is neven- cultuur naast 
den rijstbouw voor. Eon voornaam middcl van 
bestaan is de poerocncultuur in het achterJand van 
Bandjerinasin o.a. te Soengei Seloenng, Margasari, 
Amoentei, Kandangnn, Negara, verder in Pleihari, 
Martapoera, en Bati- Bati. Do aanplantingen 
dateeren van jaren her; het als onkruid opschietende 
gewas wordt in sonimige streken dan ook niot 
uitgetrokken, doch met een soort zeis (tadjak) 
gemaaid. 

Hooge bodemeischen stellen beido genoemde 
poeroenbiessoorten niot; zeer moerassige gron- den 
met bij voorkeur zachte, zwarte modeler, waarboven 
ca. 1 voet water staat, zijn voor een weelderigcn 
groei der biezen een voortreffelijke voedingsbodem. 
De eenige cultuurbewerking 

bestaat uit het schoonhouden van het beplante terrein. 
Op drie-jarigen leeftijd zijn de poeroenbiezen 

geschikt om tot vlechtmateriaal verwerkt te worden. 
Slechts lange, donkergroen gekleurde biezen worden 
geoogst. Approximatief is de op- brengst per bouw 
en per jaar te stellen op 7.500 bossen (1 bos bestaat 
uit 200 A 300 halmen, waaruit 1 mat van ca. 70 bij 
ca, 105 cm kan worden gevlochten). 

Na het oogsten worden de poeroenhalmen op het 
veld op maat (ca. 1,5 meter lengte) gekapt en 
vervolgens in bossen bij elkaar gebonden. De halmen 
worden op een met houtasch be- dekt, vlak gedeelte 
van den grond in een laag van ca. 3 cm dikte 
uitgespreid. Op deze laag wordt weder houtasch 
gestrooid. Naar verluidt verkrijgt het materiaal door 
bedekking met houtasch niet alleen een lichtgele 
kleur, doch ook een zekere mate van soepelheid. Na 
3 祝 5 dagen, soms 1^3 dagen aan zonnewarmte te 
zijn blootgesteld, worden de halmen aan de uiteinden 
bij de bladscheeden gestampt, opdat deze laatste bij 
slaan tegen een houten blok gemakkelijk zullen 
afvallen. Vervolgens worden de van de bladscheeden 
bevrijde halmen tot bossen van 200 A 300 biezen 
(,,g4d8ngs'' genoemd) samengebonden. De gedengs 
worden tenslotte op een blok hout met een houten 
stamper over de geheele lengte flink gestampt. Door 
het stampen verdwijnen de halmgeledingen, zoodat 
de biezen de voor het vlechten vereischte soepelheid 
verkrijgen. Het vlechtmateriaal, de gestampte 
,,g4dbng'', is thans gereed. Voor een klein gedeelte 
worden de vlechtreepen door de 
gdddngvervaardigster zelf tot matten, een hoe- 
veelheid voldoende voor eigen gebruik, gevlochten; 
voor het grootste deel echter zijn de ,,gd- d&ngs" 
verhandelbaar fabrikaat. Een levendige handel 
bestaat er b.v. tusschen de ged6ng- vervanrdigers te 
Margasari en de opkoopers of agenten van de in 
poeroenmatten geinteres- seerde gewestelijke 
exportfirma's, welke be- trokken zijn in de 
vlechtnijverheid te Negara, Amoentai en 
Bandjermasin. Als regel verkoopt de inheemsche 
poeroenveldbezitter het half- fabrikaat, de 
,,g4d8ng$'', niet rechtstreeks aan den vlechtnijvere, 
doch aan de in het gewest rondtrekkende opkoopers 
van een matten- exporteur. Voor 100 g6ddngs we rd 
in 1937 een prijs van / 0,50 tot f 1,50 betaaid. Deze 
prijzen zijn hooger of lager al naar gelang de 
marktwftarde der poeroenmatten stijgt of daalt. 

De opkooper besteedt de bewerking van de 
gdddngs tot matten aan de vlechtsters in de 
kampoengs uit. Als bijzonderheid moge vermeld 
worden, dat voor het zoo men van de matten geen 
textielgaren wordt gebruikt, doch te Bandjermasin 
bocdoengvezel (afkomstig van Cyperus malaccensis 
Lam.), in Margasari en Benoea IV garen, vervaardigd 
uit waroebast (Hibiscus tiliaceus Linn.). 

In de etablissementen van den agent van de matten 
exporteerende firma vindt de sortee- ring naar 
kwaliteit en soort plants. Van deze inrichtingon uit 
heeft de export naar het buiten- land plaats via don 
exporteur. Naast recht- streeksche lovering aan de 
opkoopers heeft ook levering via, de pasars plaats. 

Evenals b\j de inheemsche hoedenvlechtnij- 
verheid op Java (Tangerang), is het verleenen 
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van voorschotten aan de vlechtsters een veel- vuldig 
voorkomend verschijnsel. 

De jaarlijksche productie van de poeroen- 
mattenvlechtnijverheid in de Zuider- en Ooster- 
afdeeling van Borneo is niet constant. Primair wordt 
zij beinvloed door de rubberconjunctuur in het 
gewest en eerst daarna door den markt- prijs der 
poeroenmatten. Een periodiek terug- keerend 
verschijnsel is b.v., dat in de hausse- perioden van de 
rubber aan een groote vraag naar poeroenmatten van 
de exportmaatschap- pijen tegen vrij gunstige 
opkoopprijzen door de mattenproducenten niet 
voldaan kan worden. Met rubbertappen wordt dan 
meer verdiend dan met matten vlechten. Men schatte 
in 1911 op het vezelcongres te Soerabaja de 
poeroenmattenproductie op 12*/3 millioen stuks, een 
cijfer, dat hoogstwaarschijnlijk enkele tien- tallen 
procenten hooger is dan de werkelijke productie. 
Volgens schattingen van de Borneo- Sumatra Handel 
Maatschappij, de belangrijkste exportfirma in 
poeroenmatten in de Zuider- en Oosterafdeeling van 
Borneo, bedroegen in de jaren 1907, 1908 en 1909 
de productie*s respectievelijk 4.000.000; 4.250.000 
en 4.800.000 stuks. Voor de jaren 1934, 1935,1936 
en 1937 werden door even- genoemde maatschappij 
de productie's (gebaseerd op de totale uitvoeren uit 
het gewest) geraamd op resp. 3.471.994; 2.590.405
； 2.571.137 en 3.300.000 stuks. 

De productie's, uitgedrukt in de uitvoerwaar- den, 
bedroegen voor： 
1934 Uitvoerwaarde p. 100 st. / 6 / 208.322 
1935 ,, 6 - 155.424 
1936 ,, ,, ,, „ - 6.50 - 167.124 
1937 ,, ,, ,, „ - 7 ± - 231.000 

De productie van poeroenmatten, bestemd voor 
eigen gebruik der bevolking (voor transport van 侦st, 
zout, gedroogde visch), kan globaal worden 
gefixeerd op 1 millioen stuks per jaar. 

Op basis van vorengenoemde cijfers, welke 
uitsluitend betrekking hebben op poeroenmatten 
bestemd voor emballagedoeleinden, kan de 
jaarlijksche productie worden geraamd op min- stens 
3,5 millioen stuks. De gemiddelde gelds- waarde der 
productie kan worden geschat op / 250.000. Van de 
fancy-poeroenmatten zijn geen productie's bekend. 
Ten opzichte van even- genoemde 
productiehoeveelheid kan de fancy- mattenproductie 
verwaarloosd worden. 

Het aantai nijveren, dat zich met genoemde 
productie bezighoudt, kan niet met juistheid worden 
opgegeven. In het onderdistrict Mar- gasari beoefent 
nagenoeg de heele vrouwelijke bevolking de poeroen 
matten vlechtnij verheid； een belangrijke 
nevenwerkzaamheid naast den landbouw is deze tak 
van nijverheid ook in het aan Margasari grenzende 
onderdistrict Benoea IV, het onderdistrict Negara, 
het onderdistrict Pleihari, het district Bandjermasin 
en in het onderdistrict Martapoera. 

Het vlechten geschiedt geheel uit de hand. De 
gevolgde vlecbtwijze is de zg. „ajam doos‘‘・ Per 
dag kan een vlechtster 2 tot 6 matten ver- vaardigen. 
Het laatste cijfer wordt alleen door de meest 
bedrevene bij doorwerken gedurende de avonduren 
gehaald. 

Betreffende het huidige met poeroen danau 
beplante oppervlakte staan geen exacte gegevens ter 
beschikking; in 1911 werd deze oppervlakte door 
verschillende bestuursambtenaren in het ge 

west op 2.000 bouw geschat. Door de bank ge- 
rekend kan het huidig oppervlak eveneens op ± 
2.000 bouw gcsteld worden. 

Ofschoon de matten uit hetzelfde district af- 
komstig, van hetzelfde gewicht, afmetingen en kleur 
zijn, bestaan tusschen de producten der verschillende 
districten belangrijke verschillen. 

Op de pasars in het gewest worden de poe-
roenmatten voor 50 A 70 centen per 10 stuks (alle 
afmetingen) verkocht. 

Als materiaal voor rubberverpakking dienen 
poeroenmatten met afmetingen van G5 x 105 cm of 
90 x 140 cm, voor kapokverpakking matten van 70 
x 110 cm of 75 x 105 cm of 80 X 120 cm, voor 
tabakverpakking 75 X 115 cm of 70 X 110 cm of 65 
x 105 cm. 

De matten zijn alle, zonder uitzondering, in 
reclithoekvorm gevlochten. De uit Bati af- komstige 
matten worden als van de beste kwali- teit 
aangemerkt, aangezien zij bij lagering niet door 
boeboek worden aangetast. De oorzaak daarvan 
moet in de grondstof, de poeroenbies uit genoemde 
streek, gezocht worden. Voor andere matten 
kwaliteiten dan die van Bati is met het oog op 
boeboek- aantasting een vlugge afscheep 
noodzakelijk. 

De voornaamste groothandelaren in poeroen-
matten (1937) zijn de Borneo-Sumatra Handel- 
Maatschappij, de firma Hong Hin Hoo, de Handel-, 
Industrie- en Landbouw-Maatschappij “Ammar'' en 
Joseph Tan, die alien hun etablis- sementen te 
Bandjermasin hebben. Daarnaast treft men een 20 tai 
Bandjareesche en Chinee- sche kleinhandelaren aan, 
die voor een groot deel gecentraliseerd zijn in 
Kampong Alalak en Koeala Tambangan van het 
onderdistrict Bandjermasin. 

Bij de prijsbepaling wordt door den exporteur 
gelet op kleur van de mat, of het vlech twerk goed 
dichtgevlochten is, of de afwerking (randr-n) niets te 
wenschcn overlaat. Lichtgekleurdc mat- ten worden 
hooger gewaardecrd dan donkere. Gevlekte matten 
worden afgewezen. 

De export van de poeroenmatten uit Ban- 
djermasin is voor een belangrijk deci (土 70%) 
gericht naar Java, verder naar Sumatra's Oost- kust, 
Singapore en het buitenland. 

Op Java worden de matten voornamelijk ge- 
bruikt voor verpakking van tabak en kapok, op 
Sumatra's Oostkust voor cm ballage van tabak, te 
Singapore hoofdzakelijk voor de verpakking van 
remilled rubber. 

Voor emballage van copra, suiker en zout 
schynen do poeroenmatten niet geschikt te zijn, 
aangezien door het inslaan van haken bij het 
verschepen het matten weefsel spoedig in- scheurt. 
Als c in ball age materiaal van tuinbouw- producten 
(boonen, doperwten, spinazie, enz.) en gedroogde 
vruchten (z.g. vijgeinatten)schijnen poeroenmatten 
te voldoen. Een uit po< roen- biezen vervaardigde 
zak, ,,haarb'' niet, wax bij een jutezak wel het geval 
is. Het verwijderen v< n hinderlyke ..zakkenhaar*' 
uit de gcJ：mballeerde producten, hetwelk een 
kostenverhe^ng be- teekent, wordt hierdoor 
vermeden. Een ?,ve- voordeel van de poeroenzak is, 
dat door de po- reuziteit van het materiaal het 
broeien, dat bij tuinbouwproducten zooals spinazie 
spoedig optreedt, voorkomen wordt. 
Volledigheidshalvo dient vermeld te worden, dat 
voor poeroenmatten, geschikt voor verpakking van 
tuinbouw- 
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producten, in Nederland octrooi is aangevraagd. 
De poeroenmatten vlechtnijverheid in de Zuider- 

en Oosterafdeeling van Borneo is voor een deel der 
betrokken bevolking een voornaam bestaansmiddel, 
voor de meesten echter een bron van 
neveninkonisten. De distributieverhou- dingen van 
grondstof en afgewerkt product zijn echter van dien 
aard, dat de produeenten slechta gering geldelijk 
profijt van hun arbeid trek ken. 

Een sc hets van deze verhoudingen volgt hier- 
onder. De produeenten werken op stukloon, neer- 
komend op 2 立 3 centen per mat per dag. Het 
vlechten geschiedt thuis, tusschen andere werk- 
zaamheden door. Aangezien het geringe stukloon 
het verlangen bevordert om zooveel mogelijk af te 
krijgen, helpen de kinderen de outiers bij het 
vlechten. De vlechtsters, die de matten voort- 
brengen, staan geheel los van de opkoopfir- ina's. 
Tusschen producent en opkoopfirma be- vindt zich 
een reeks van kleine en groote op- koopers, de 
schakels vormende in de lange keten, waarlangs de 
producten gaan. Het gevolgde opkoopsysteem komt 
hierop neer, dat de producten via verschillende 
tusschenhandelaars naar de opkoopfirma (al dan niet 
tevens export- firma) gaan. De grootste 
tusschenhandelaars (o.m. Chineezen) ontvangen van 
de opkoopfirma voorschotten. Deze opkoopers 
verleenen weer voorschotten aan kleine opkoopers, 
die of zelf de kampoengs ingaan om de matten van 
de bevolking op te koopen, of zooals ook 
gebruikelijk is, hiervoor medewerking vragen van 
nog kleinere opkoopers, al dan niet met 
voorschotten. In de kampoengs n.J. zijn er altijd 
enkele personen, die in het klein matten opkoopen 
en deze naar de mattenpasar brengen of ze aan 
grootere opkoopers levcren. Grondstofverstrekking 
door oj>kooper aan vlechtstcr komt ook voor. In 
tijdcn van groote vraag naar matten worden de procl 
uconten door vooi'Hchotlcn van den opkooper 
gebonden “in te leveren tegen vastgcsteldc prij- zen, 
met het gevolg dat spoedig een permanent voorscliot 
ontstaat. Uit het voorgaande blijkt, <laL tusschen de 
])oeroenmattenvlechtnijverheid en do 
hoedennijverheid te Tangcrang op Java, wat betreft 
de distributieverhoudingen, een duidelijk 
aantoonbare paralleliteit bestaat. In- dicn door 
voorstanders van meergenoemd distributiesysteem 
wordt aangevoerd, dut door het bestaan van de 
tusschenschakels het risico der proflucenten (bij 
hetzakken der marktprijzcn) autoinatisch op dit 
interinediair wordt overge- dragen, zoo client liierbij 
direct oj)gcnierkt te worden, dat de als regel 
uitgebreide marktkennis van den opkooper 
dergcJijke voordeelen voor den j)roduccnt tot nihil 
doet reduceeren. De vlochten- do bevolking, als 
zijndo de zwakste partij, zal het bij dergelijkc 
transactio's doorgaans nioeten afleggen. De 
omstandigheid, dat do poeroen- niattenvlechterij 
voor de meesten slcchts neven- bedrijf is naast den 
landbouw en de verdiensten dus het karakter hebben 
van bijverdiensten, doet niets af aan het gebrek, 
waaraan het systeem Jijdt. Dat in ar me kampoengs 
in het gowest, waar de landbouw niet genoeg 
oplevcrb, zoodat do vlechterij min of meer een 
noodzakelijkheid is geworden, het opkoopsysteem 
het nadceligst werkt, ]aat zich gemakkelijk 
begrijpen. 

De weefnijverheid in Tapanoeli. De vormon, 
waaronder de weefnijverheid in deze residentio 
wordt beoefend, varieert thans van priniitieve 

huiavlijt tot modern fabriekmatig bedrijf. De 
huisweefvlijt, reeds van oudsher bekend, ia 
voornamelijk geconcentreerd in den kern van het 
Batakland, m.n. de omgeving van het Toba- meer 
met het daarin gelegen eiland Samosir, alwaar naar 
globale sc hatting gezamenlijk on- geveer 36.000 
kampoenggetouwen worden aange- troffen. In 
tegenstelling met de huisweefvlijt op het vasteland 
wordt het weven op Samosir naast andere kleinere 
middelen van bestaan, z.a. visscherij en 
pottenbakkerij, als een voor- name nevenbron van 
inkomsten beschouwd. Er bestaat dan ook op de 
plaatselijke pasars een drukke handel in geweven 
doeken. 

Het aantal weefsters op Samosir bedraagt naar 
schatting 11.000, d.i. ongeveer 25% van het totaal 
aantal aldaar aanwezige vrouwen. 

De producten van huisweefvlijt in het Centraal- 
Batakland bestaan voornml. uit kains, omslag-, 
hoofd- en lendendoeken, al dan niet geikat of met 
gouddraad doorweven (de z.g. adatkains). De 
welbekende fraaie ,,ragidoep‘‘- (eigenlrjk ragiidoep) 
weefsels worden in dit gebied ver- vaardigd. Waar 
echter de afzetmogelijkheid voor deze sierweefsels 
beperkt is, ligt het voor de hand, dat men zich aldaar 
in hoofdzaak toe- legt op de vervaardiging van de 
goedkoopere Batakweefsels voor dagelijksch 
gebruik.. De ge- middelde prijs dezer doeken 
varieert tusschen 2 tot 3 gid. per stuk, die der 
adatkains tusschen 7.30 en 15 gid. Voor 
eerstgenoemde kains kan de weeftijd worden gesteld 
op 2 tot 4 weken, voor laatstgenoemde op 6 maanden 
en langer. 

In dit weefgebied is Balige, gelegen aan den 
zuidelijken oever van genoemd meer, het indus- 
trieele en commercieele centrum. 

De gemiddelde productie van de huisweefvlijt 
kan worden aangenomen op ongeveer 30.000 stuks 
weefsels per inaand. De grootste werk- zaamheid 
wordt waargenoinen gedurende de maanden Juli- 
November, wanneer de vrouwen geen veldarbeid 
verrichten. Het weefloon voor een eenvoudige 
Batakkain is gemiddeld f 1, gevende bij een weeftijd 
van ± 14 dagen een dagloon van 7 cent. De grootste 
garenhandelaar te Balig6, die de garenverstrekking 
aan de weefnijveren verzorgt, heeft maandelijks een 
gemiddelde omzet van ruim 40 balen garens, ter 
waarde van rond f 5400. 

Het verven van de garens met plantaardige 
kleurstoffeji vindt in dit gebied nog in ruime mate 
toepassing. De meest gebruikelijke hoofd- kleuren 
zijn blauw tot zwart, bcreid uit de indigo, en rood, 
beroid uit de mengkoedoe (meekrap- wortels). 
Tusschen-nuances als grijs en bruin worden uit deze 
hoofdkleuren verkregen. Al- hoewel dezo wijzo van 
verven geen noemens- waardige geldelyko uitgaven 
vergt — de benoo- digde ingredienten kunnen uit de 
omgeving vrijwel kosteloos worden verkregen — 
heeft deze methode het nadeel, dat cen zeor omslach- 
tig en langdurig proedde moet worden gevolgd. 

De ontwikkeling van het fabriekmatige bedrijf ig 
nog maar van zeer reconton datum. Om- streeks 
begin 1934 word het z.g. T.I. B. getouw (een in de 
textielinrichting der afdeeling Nijverheid te 
Bandoeng geconstruecrd handweefge- touw) door 
het voormaligo Textielfiliaal te Padang in Tapanoeli 
geintroduceerd, na welken tijd een gcleidelijko 
ontwikkeling van de weefnij verheid kon worden 
waargeuomen. Onder- 
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staand overzicht geeft een beeld van de ontwik- 
keling van de weverijbedrijven in Tapanoeli. 

Tijdstip Aantal 
weverijen 

Aantal 
weefgetouwen 

Ulto 1934 6 50 
,,1935 11 70 
,,1936 11 133 
,,1937 I】 308 
,,1938 14 374 
Het aantal getouwen, dat daarvan voor de 

vervaardiging van saroengs is bestemd, bedraagt 
ongeveer 150; op de overige getouwen worden 
Batakkains, pakeanstoffen en servetten vervaar- 
digd. Twee belangrijke representanten van het 
fabriekmatige bedrijf zijn te Balige gevestigd, resp. 
beschikkende over een we very, waarin 
respectievelijk 125 en 100 handgetouwen alsmede 
een eigen ververij zijn ondergebracht. Beide 
weverijen zijn thans doende om haar inrichtingen 
gedeeltelijk te mechaniseeren door aanschaffing van 
klos- en copsmachines. 

In den laatsten tijd worden door een der weve-
rijen ook damesstoffen gemaakt van 64/2 ka- 
toengaren (Schotsche ruiten). De met indan- threen- 
en naphtol geverfde stoffen zijn alle waschecht. De 
verkoopprijs van deze stoffen bedraagt f 9.60 per 
blok van 30 yard. De weef- sels worden zonder 
eenige “finishing" rechts- streeks van het touw 
verkocht. 

Kleinere bedrijven in de omgeving van het 
Tobameer worden aangetroffen op Pangoeroean (op 
het eiland Samosir) en Porsea, gelegen aan den zuid-
oostelijken oever. 

In tegenstelling met de Javaweverijen worden in 
Balige en omgeving saroengs vervaardigd uit fijnere 
garensoorten nl. No. 100/2, 80/2 en 60/2. De prijzen 
der kains, wdke in kwaliteit boven die der doorsnee 
Java saroengs uitgaat, liggen dan ook aanmerkelijk 
hooger en wel veelal tusschen 40 en 50 gid. per corge 
(20 saroengs) voor de fijn- ste, 30 tot 40 gid. voor de 
middelmatige en ± 28 gid. voor de gewone kwaliteit. 
Vanwege het grooter aantal inslag- en kettingdraden 
(ca. 20 a 25% meer draden) zijn de weefloonen in het 
Batakland dan ook veel hooger dan die op Java (15 
tot 20 cent). 

Voor deze speciale soorten katoenen saroengs 
bieden de plaatselijke markten nog ruime af- 
zetmogelijkheden. Naast deze Batakkains worden 
nog katoenen saroengs met Oostkust- en 
Atjdhdessins vervaardigd, bestemd voor afzet in de 
betrokken gebieden. 

Tot slot zij nog het typisch verschijnsel vermeld, 
dat in de Bataksche weefbedrijven het vrouwelijk 
element onder de arbeiders zeer groot is. Een 
Bataksche manspersoon voelt niets voor weven. In 
een dier bedrijven, werkende met ongeveer 200 
arbeidskrachten, werden niet minder dan 198 
vrouwen geteld. Het weven is in de Ba- taklanden 
specifiek vrouwenarbeid. 

Bevolkingsweefnijverheid in de Pajakoemboeh- 
vlakte,in de ondera/deeling Soeliki van de. residentie 
Sumatra's Westkust. Een van oudsher bekend 
centrum van weefnjjverheid op de Westkust van 
Sumatra is de negari Koebang, gelegen in de 
onderafdeeling Soeliki, afdeeling 50 Kota van de 
residentie Sumatra's Westkust. In vroegere jaren 
stond de bevolking van de vlakte van 

Pajakoemboeh bekend om haar weefactiviteit. Het 
belangrijkste centrum was de negari Koe- bang ； 
van mindere beteekenis waren de negari's Kota nan 
Ampat, Taram, Andalas en Kota nan Gadang. 

Het weven, hetwelk met behulp van eenvoudi- ge 
handgetouwen plaats vond, vormdc voor de 
betrokken bevolking een belangrijke bron van 
verdiensten. De vervaardigde weefsels, met den 
verzamelnaam ,,Pajakoemboehweefselsn aan te 
duiden, waren specifiek voor de streek. De pro- 
ductie in de bloeiperiode van deze weefnijverhei d 
werd geschat op meer dan 250 weefsels per week, 
welke tegen den prijs van f 15 per stuk gereeden 
afzet vonden. Met de introductie van 
Boegissaroengs (saroengs van het eiland Celebes) 
op de Westkust, welke door Boegineesche zee- 
vaarders tevens handelaren werden aangevoerd, 
begon de weefnijverheid in de Pajakoemboeh- 
vlakte achteruitgang te vertoonen. Geleidelijk 
verlegde zich de vraag van den sarocng-consu- ment 
van de oude, dure, zijden, al dan niet met goud- en 
zilverdraad doorweven volksweefsels naar de, meest 
in katoen uitgevoerde, goedkoo- pere en modernere 
Boegisweefsels. Het tempo van de toename van den 
invoer van de Boegisweefsels was daarbij ongeveer 
gelijk aan het tempo van de vraagwisseling. Tegen 
het begin dezer eeuw, toen de Europeesche en in 
lateren tijd Japansche saroengs, in groote 
hoeveelheden in het gewest verschenen, were! het 
tempo van den achteruitgang van de 
bevolkingsweefnijverheid in de Pajakoemboeh-
vlakte versncld.De locale weefnijverheid kon zich 
slechts met moeite aan de gewijzigde 
omstandigheden aan- passen. Overschakeling van 
het weefapparaat op de productie van weefsels met 
modern＜；r textielversiering, zooals de Boegis- on 
de uit het buitenland ingevoerdesaroengs,word 
genund door traditie. Het gevolg daarvan was, dat in 
1922 het productiepeil van de weefnijverheid in de 
Paja- koemboehvlakte gedaald was tot een geringe 
fractie van wat het eens geweest was. Voor de 
meeste nagari's ging de beteekeiiis vnn dozen tak 
van nijverheid als bestaansmiddel gchc(l verloren. 
Slechts de nagari Koebang wist zich als centrum te 
handhaven, hoewel op een stork verlaagd niveau in 
vergelijking met eertijds. Teneinde deze nijverheid 
niet geheel to niet te doen gaan, werden in de jaren 
1922—1923 van overheidswege pogingen in het 
werk gestekl om de weefny verheid in Koebang en 
omstreken te doen hedeven. Een van de middelen 
was o.a. den weefarbeid op cooperatieven grondslag 
te doen plaats vinden. Ter verhooging van de 
productie van het weefapparaat werden bij de 
bevolking de z.g. handweefgetouwen" gelntrodu- 
ceerd (geconatrueerd in de Textielinrichting van de 
afdeeling N ijverheid te Bandoeng). Het gebruik van 
deze getouwen door de bevolking, was, als gevolg 
van den in vergelijking met het oude negari-getouw, 
hoogen aanschaffingsj)rijs, gering. De poging tot 
cooperatieven arbeid stuitte op de in deze streek in 
sterke mate ontwik-, kelde individualiteit van de 
weefnijveren. De stimuleeringspoging had dan ook 
nagenoeg geen resultaat. 

In 1922 werd het machinale weefbedrijf van de 
firma Van Houten Steffan te Padang opge- richt en 
11 jaar later de groote handweverij van Van BateJes 
te Padang Tabing. Voor de Koe- 
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bangweefnij verheid beteekenden deze weverijen in 
feite de meest ernstige concurrentie op eigen terrein, 
aangezien genoemde weverijen saroengs 
produceerden, welke nagenoeg gelijksoortig waren 
aan het Koebangproduct (merken Tjap Koppie, 
Melati van Agam, Balairoeng). Van het 
bevolkingsweefcentru m Siloengkang (onderafd. 
Sawahloento) werd geen concurrentie ondervon- 
den, aangezien de weefsels uit Siloengkang in wezen 
ongelijksoortig zijn aan die uit Koebang. 

In 1932 waren dan ook 土 1.000 negari ge- 
touwen (nagenoeg het totale weefapparaat) te 
Koebang en omstreken stil gelegd. De bevolkings- 
weefnijverheid bezat echter nog voldoende 
levensvatbaarheid om in 1932, toen van over- 
heidswege tot permanente plaatselijke voorlich- ting 
van de weefnijverheid in de residentie Sumatra^ 
Westkust werd overgegaan, weder op gang te 
koinen. Geleidelijk kwam het weefapparaat we- der 
in bedrijf. In 1935 werd de eerste inheemsche 
loonweverij in de Pajakoemboehvlakte op- gericht. 
Aanvankelijk met 2 getouwen en een scheermolen 
opgezet, breidde de outillage dezer loonweverij zich 
geleidelijk uit tot 43 T.I.B. getouwen in 1936. 
Geschoolde krachten, afkom- stig van de weverijen 
op de hoofdplaats Padang, vonden in de Koebang-
Ioonweverij hun arbeid. Tcvens werd door het 
bedrijf een aantal plaatse- Hjke mannelijke krachten 
tot wevers opgeleicl. Daarnaast werden door de 
oprichters van de loonweverij garens op 
gemakkelijke betalings- condities aan de indivueele 
wevers te Koebang en omtreken verstrekt. De 
vervaardigde saroengs konden later weer aan de 
loonweverij ver- kocht worden. De voorlichting van 
overheids- wege zorgde verder voor cen gezonde 
ontwikke- Hng van de geheelc Kocbangsche weefnij 
verheid. Tegcn de groote weverijen te Padang kon, 
hoe- wel moeilijk, geconcurreerd worden, Uiteraard 
hebben vei'der de van overheidswege getroffen 
crisismaatregelen, zooals afschaffing van do 
invocrrcchten op weefgarens, contingentecrings- 
inaatregeleii, met betrekking tot den invoer van 
bontgewoven sftroengs, bedrijfsreglementcering 
van weverijen, ook het hunne bygedragen tot con 
wederopbloei van de weefnijverheid in do 
PajakoemboehvlAkte. 

\n 1936 was de weefnijverheid te Koebang en 
omstreken samcngcsteld uit de loonweverij met 
totaal 土 60 arbeiders en de eigen!ijke bevolkings- 
nijverheid, arbeidende op 士 1.000 oude negarige- 
tou wen, en op z.g. verbeterde Siloengkangne- 
garigetouwen (goring aantal). De loonarbcidor in het 
georganiseordo bedryf verdiende 40 cent per dag, de 
wever op het oude negarigetouw + 8 centen per dag. 
Het grooto verschil in opbrengst alsinede do groote 
individualiteit van do bevolking waren oorzaak, dat 
enkelo ont- slagen arbeiders van do loonweverij zich 
te Koebang vestigden als individueele wover, ar-
beidende op eigen T.I.B.-weeftoestellen. Ver- 
scheidene anderen volgden. Begin 1936 waren gecn 
T.I.B.-getouwen buiten de loonweverij on- der de 
bevolking in gebruik, in Februari 1936 waren het er 
3 h, 4, in Mei 2o, in Augustus 144, waarbij enkelen 
in het bezit van 2, en 5 in het bezit van 3; in 
September waren er 328 T.I.B.-toestellen in 
geregeld bedrijf met daarnaast 16 scheermolens. 
Mannen en jonge vrou- wen bedienden alleen of in 
toerbeurt de toestellen. Ultimo 193G werd een 
T.I.B.-toestel 

een fel begeerd goed, ter verkrijging waarvan 
sawah's, tuinen en klapperboomen werden ver- pand, 
runderen en karbouwen te gelde gemaakt. Het 
weefeentrum verplaatste zich daarbij van de negari 
Koebang naar de negari Kotabaroe. Met de toename 
van de individueele wevers viel de loonweverij te 
Koebang geleidelijk uiteen. In 1937 moest het 
bedrijf tenslotte stopgezet worden. De loonweverij 
kon derhalve worden beschouwd als een goed 
geslaagd opleidingsinstituut van latere concurrenten. 

De productie van het weefapparaat te Koebang 
kon omstreeks dezen tijd op ongeveer 300 saroengs 
per dag (inclusief die van de oude negari- getouwen) 
geschat worden. Het afzetgebied van de Koebang-
saroengs was ruim, n.l. behalve de 
Minangkabaustreek, Tapanoeli, Indragiri, Djam- bi, 
Kwantan, Medan tot Atjfeh toe. Een regis- tratie van 
de weeftoestellen in November 1937 gaf tot 
resultaat, dat te Koebang aanwezig waren: 425 
wevers te zamen in het bezit van 441 T.I.B.-
toestellen, verdeeld over 411 bedrijven d. 1 toestel, 
10 a 2, 2 ii, 3 en 1 a 4 toestellen, terwijl 23 wevers in 
het bezit waren van scheermolens, welke tevens den 
opmaak van de garens van de wevers zonder 
scheermolens verzorgden. Aan dezen opbloei kwam 
echter spoedig een einde. Ultimo 1937 en in het jaar 
1938 ondervond de bevolkingsweefnyverheid te 
Koebang in toe- nemende mate de concurrentie van 
de op de Westkust en andere streken van Sumatra 
inge- voerde Java saroengs. Vanwege de, in vergelij- 
king met Sumatra, gunstiger vestigingsfactoren en 
het lage loonpeil der Java weverijen, kunnen de Java 
saroengs op Sumatra tegen prijzen ver- kocht 
worden, welke relatief lager zijn dan die van eigen 
bodern. Geleidelyk gingen de boven- genoemde 
afzetgebieden verloren. Welke blij- venden invloed 
de concurrentie van de Java saroengs uiteindelijk op 
de Pajakoemboeh- weefnijverheid zal hebben, zal de 
toekomst moe- ten uitwijzen. 

Tot slot volgt hieronder de omvang van de 
weefnijverheid in de vlakte van Pajakoemboeh in het 
jaar 1938. Medio 1938 bestond de outillage van de 
Koebangsche weefnijverheid uit 452 T.I.B.-
getouwen, 1.000 negarigetouwen en 32 verbeterde 
Siloengkanggetouwen, met in totaal 土 1500 
weefnijveren. Weefgetouwen en scheermolens 
waren als volgt verspreid over de ver- schillende 
negari*3： 
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Kotabaroe........................  9 286 11 
Koebang ..........................  5 77 10 
Kota Batoeng ..................  3 38 — 
Kepohan  .........................  2 18 — 
Djoear  ............................  1 16 — 
Balai Mansiro Goegoek . 1 10 — 
Tandjoeng Baroelak .. 1 4 1 
Taratak  ...........................  1 3 — 
Simpang ..........................  - - 1 

Ultimo 1938 bedroeg hot aantal T.I.B.-ge- 
touwen 517, waarvan slechts 17% in bedrijf waren. 
De gemiddelde productie van de 517 T.I.B.-
getouwen,indien deze in geregeld bedryf 



1914 NIJVERHEID—ELECTRICITEITSWEZEN. 

waren, kan worden geschat op ongeveer 450 corges 
per maand met een productiewaarde van 

14.400. De maandelijksche behoefte aan gate ns 
(voornaamste garennummei,s zijn katoen 80/2 en 
64/2) bedroeg in aansluiting op genielde productie ± 
3.500 kg met een waarde van f 6.000. De gemiddelde 
weefverdienste per sa- roeng per we ver bedroeg ± 40 
cent. 

ELECTRICITEITSWEZEN (Aanv. DI. V of 
suppl.-afl. biz. 303, WATERKRACHT EN 
ELECTRICITE1T). Als nagenoeg alle bedrijfs- 
takken voor openbaar nut (public utilities) of waarbij 
althans belangen van derdeu ten nauw- ste betrokken 
zijn, kan ook de electriciteitsvoor- ziening niet 
blijven buiten een tamelijk intensieve bemoeienis der 
overheid. Is op zich zelf reeds een verbreiding en 
verruiming van de electrici- teitsverzorging en van de 
mogelijkheden, die deze biedt, van de allergrootste 
beteekenis voor de ontwikkeling des Lands en aldus 
reeds gemoti- veerd als een onderwerp van 
overheidszorg, zoo brengt verder het om 
economische en technische redenen 
noodzakelijkerwijs monopolistisch ka- rakter van 
bedrijven voor openbare electriciteits- levering met 
zich, dat deze overheidszorg zich mede uitstrekt tot 
de bescherming van de belangen van verbruikers en 
anderen, die door dit monopolie anders wellicht 
zouden kunnen wor- den geschaad. Voorts grijpen 
werken voor opwek- king en overbrenging van 
electrischen arbeid so ms tamelijk in in de belangen 
van derden, zoo bijv. die bij het bedrijf van nabij 
gelegen zwak- stroomleidingen, terwijl omgekeerd 
het openbaar belang bij de electriciteitsvoorziening 
bescher- ming verdient tegen eventueel door derden 
tegen ha ar getroffen maatregelen. Dit alles maakt 
een vrij omvangrijke overheidsbemoeienis onvermij- 
delijk. 

Nederlandsch-Indie mag zich erin verheugen tot 
de allereerste landen ter wereld to behooren, die een 
electriciteitswetgeving deelachtig werden. Reeds in 
1890, d.w.z. slechts na Engeland, Duitschland en 
Frankrijk, kwam daar te lande een ordonnantie tot 
stand, houdende „BepaIin- gen omtrent den aanleg en 
het gebruik van gelei- dingen voor electrische 
verlichting en het over- brengen van kracht door 
middel van eleetrici- teit (Ind. Stb. no. 190). Deze 
ordonnantie is sindsdicn op meer of minder 
belangrijke punten herhaaldelijk gewijzigd, dock de 
grondslagen er- van zijn tot op den huidigen dag in 
de Indische electriciteitswetgeving behouden. 

In de eerste jaren der overheidsbemoeienis met 
electriciteit en electrische werken werd daar- mede 
bijna uitsluitend beoogd een verzekeren van de 
veiligheid, zoowel van personen als wel in het 
bijzonder van het bedrijf van telegraaf- en 
telefoongeleidingen, waarvan gevreesd werd, dat zij 
door nabij gelegen sterkstroomleidingen zouden 
kunnen worden gestoord of beschadigd. In dit 
stadium van ontwikkeling, waarin electrische 
verlichting nog als een luxe werd be- schouwd en 
andere toepassingen van electriciteit nog ontwikkeld 
moesten worden, kon er van een erkenning van het 
algemeen belang bij de open- bare 
electriciteitsvoorziening dan wel van bescherming 
van de belangen van verbruikers nog geen sprake 
zijn, In verband hiennede werd de uitvoering van de 
bepalingen van 1890 opge- dragen aan den P.T.T.-
dienst, toenmaals ressor- teerende onder het 
departement der Burgerlijke 

Openbare Werken, die van de hem ingevolge de 
voorwaarden der vergunningen toekomende be- 
voegdheden tot het uitoefenen van toezicht nog in 
hoofdzaak gebruik maakte ter bescherming van de 
belangen van het eigen of geconcession- neerde 
zwakstroombedrijf. 

In 1911 werd bij het departement van Gouver- 
nementsbedrijven, naai* welk departement de 
P.T.T. inmiddels was overgegaan, voor de hier- 
mede verband houdende werkzaamheden een in de 
sterkstroomtechniek opgeleide ingenieur aan- 
gesteld, die later in 1913 belast werd met de lei- ding 
van de afzonderlijke afdeeling Electricileits- wezen 
van dit departement. Deze afdeeling werd in 1917 
samengevoegd met het Waterkrachtbu- reau der 
Staatsspoorwegen tot den Dienst voor Waterkracht 
en Electriciteit, aan welken dienst volgens het 
stichtingsbesluit, dat in Ind. Staats- blad 1917 no. 
468 verscheen, werd opgedragen: 

le. stelselmatige opsporing en verkenning van 
waardevolle waterkrachten in die streken, waar aan 
die krachtbronnen in het algemeen de meeste 
behoefte gevoeld zal kunnen worden ； 

2e. inventarisatie van de gevonden waterkrachten 
en voorlichting van gegadigden ； 

3e. het maken van begrootingen en ontwerpen en, 
waar noodig, het voeren van de bouwlciding van 
voor het departement van Gouverneinents- 
bedrijven en desgewenscht ook voor andere de- 
partementen, voor gewesten en gemecnten be- 
noodigde waterkrachtwerken en andere belangrijke 
werken op electrotechnisch gebicd, hier- onder ook 
begrepen de voorbereiding van de 
spoorwegelectrificatie en van de reserveering van de 
daartoe bijzonder geschikte walerkrach- ten, 
benevens bestudeering van de wijzc, waarop in de 
toekoinstige energiebehoeften zal zijn te voorzien, 
voorzoover deze niet ten voile door waterkracht 
bevredigd kunnen worden; 

4e. de behandeling van de aangelcgculieden 
betreffende concessies voor waterkrachten on 
vergunningen voor den aanleg en het gebruik van 
gelcidingen voor electrische verlichting e)i het 
overbrengen van kracht door middel van 
electriciteit, benevens het uitoefenen van toc- zicht 
op de naleving van de oj)deze concessies en 
vergunningen betrekking hebbende bepalingen; 

5e. het bevorderen van het economischgebruik 
van de beschikbaar te stellen groote kruchtbron- nen 
en het voorkomen van verspilling van de 
waardevolle energiebronnen van het land; 

6e. het bevorderen van een economische en 
stelselmatige voorziening in de behoefte aan 
electrische energie en voorlichting van belang- 
hebbenden; 

7e. het steunen en tot stand brengen van krachtige 
electrische bedrijven in streken, waar waardevolle 
krachtbronnen beschikbaar zijn en waar behoefte 
bestaat aan electrische energie onder meer door： 

a. het verstrekken van beschikbarc technische 
gegevens en voorlichting tegen vergoeding van niet 
meer dan de gemaakte kosten; 

b. proefnemingen en technische onderzoekin- 
gen te verrichten op electro- en nij verheidsgebied 
en ter bevordering van de levensvatbaarheid van 
waterkrachtwerken in het algemeen. 

De dienst voor Waterkracht en Electriciteit, bij 
afkorting Dienst voor W. en E. genaaind, om- vatte 
aanvankelijk een tweetal afdeelingen, t.w. een 
Electrotechnische en een Jlydrotechnische 
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afdccling, waaraan later een Bedrijfsafdecling were! 
toegevoegd. Voor de werkzaamheden der 
Hydrotechnische afdeeling zie WATER- KRACHT, 
voor die der Bedrijfsafdeeling zie 
LANDSWATERKRACHTBEDRIJVEN. 

Aan de Electrotechnische afdeeling werd o.m. als 
taak toegewezen: 

a. het verleenen van voorlichting en het ver- 
strekken van adviezen op electrotechnisch ge- bied 
aan overheidsorganen zoowel als aan parti- culieren; 

b. het richting geven aan de electriciteitsta- 
rieven in de onderscheiden gebiedsdeelen； 

c. het verzamelen van statistische gegevens van 
de electrotechnische bedrijven in Neder- landsch-
Indie; 

d. de werkzaamheden, verbonden aan de voor- 
bereiding van te verleenen electriciteitsvergun- 
ningen； 

e. het uitoefenen van toezicht op de ingevolge 
deze vergunningen opgerichte leidingen en be- drij 
ven. 

In 1934 werd de Dienst voor W. en E. onder den 
drang der bezuiniging tijdens de toen heer- schende 
economische crisis opgeheven. Het elec-
trotechnische gedeelte van zyn taak. waaronder o.m. 
de volledige hierboven opgesomde taak der 
Electrotechnische afdeeling, werd toen onderge- 
bracht bij de nieuwe afdeeling Electricileitswezen 
van het departement van Verkeer en Watcrstaat, van 
welke afdeeling de Landswaterkrachtbe- drijven 
sindsdien een onderafdeeling uitmaken. 

Volgens de ordonnantie van 1890 mogen geen 
leidingen voor electrische verlichting of voor het 
overbrengen van kracht door middel van electricitcit 
worden aangclegd en in gebruik gesteld dan op last 
of met vergunning van den Gouvcrneur-Generaal. 
Van deze verbodsbepaling zijn uitgezonderd 
geleidingen, die uitsluitend voeren over terreinen, 
die bij een bijzonderen I)ersoon of 66n bijzondcrc 
onderncming in gebruik zijn. Voor wat betreft 
leidingen, welko uitsluitend ten nutte van den 
aanvrager zullcn dicnen, is de bevoegdheid tot het 
verleenen van vergunning aan den JJirectcur van 
Verkeer cn VVaterstuat gedelcgeerd. 

De ordonnantie van J 890, terzake van het 
electriciteitswezen regelend willende optreden, 
heeft dus van den aanvang af het vergun- 
ningstclHel gekend. Zij onderscheidt naast Jei- 
dingen, welke door den Staat zelve worden 
aangelegd en geexploitcerd en die, waarvan de 
aanlcg vrijelijk is toegestaan, oindat zij nict ko- nicn 
buiten de grenzen der terreinen, die bij den 
exploitant dior leidingen in beheer zijn, in beginsel 
twee typen vergunningen, t.w. die voor leidingen 
voor eigen gebruik en die voor leidingen ten 
algcmeenen nutte. 

Alhoowcl de ordonnantie, zoowel als de ver- 
gunijingen in den considcrans slcchts spreken van 

t,leidin(/en voor .... enz.'', worden, zooals blijkt uit 
do daarop volgendc bepalingcn, de bijbehoorende 
apparatuur, zoo ook de inrichtin- gen voor 
opwekking, omzetting en vcrdeeling van den 
electrischen arbeid, (lat wil dus zeggen de kracht- en 
onderstations en, wanneer deze nan dozelfde 
onderneming behooren, ook de ge- 
bruiksinrichtingen, daartoo mede gerekend en zijn 
deze installatie-deelen dus mede in do vergunning 
begrepen. 
Vergunnin(/en voor eigen gebruik worden, zooids 

gezegd, vcrleend door den Directcur van Verkeer en 
Waterstaat en wel steeds tot wederop- zeggens; zij 
kunnen mitsdien, ook zonder in- gebrekestelling van 
den vergunninghouder, ten alien tijdo worden 
ingetrokken. In de voor 1932 verleende 
vergunningen werd bovendien vast- gelegd, dat de 
vergunning uiterlijk zou komen te vervallen op het 
tijdstip, dat ter plaatse electrische leidingen ten 
algemeenen nutte op last of met vergunning van den 
Gouverneur-Generaal zouden worden in gebruik 
gesteld. De aan deze bepaling ten grondslag 
liggende gedachte was die, dat bij het tot stand 
komen van een open- bare electriciteitsvoorziening 
het algemeen be- lang de aansluiting van de 
verbruiksinstallaties van den vergunninghouder 
daarop vorderde. In genoemd jaar werd evenwel 
door de Regeering bepaald, dat het tot stand komen 
van een open- baar electriciteitsbedrijf geen reden 
meer zou mogen oplevcren tot het intrekken van 
vergunningen voor eigen verbruik, waarbij door haar 
dus het standpunt werd ingenomen, dat geen 
aansluitingsdwang zou worden uitgeoefend. 
Sindsdien worden zoodanige vergunningen des-* 
gewenscht ook verleend ondanks de aanwezig- heid 
ter plaatse van een openbaar distribu- tienet. 

Voor het overige bevatten vergunningen van deze 
soort slechts summiere bepalingen, waarvan de 
voornaamste die zijn, waarin voorschrif- ten worden 
gegeven, waaraan de leidingen en bijbehoorende 
inrichtingen zullen hebben te voldoen. Voor het 
gebruik of meclegebruik van openbare gronden, 
wegen of wateren kan een jaarlijksche vergoeding 
worden geheven, waarvan het bedrag in de 
vergunning wordt vastge- legd. Het storten van een 
waarborgsom wordt tegenwoordig niet meer 
verlangd. Vroeger ge- storte waarborgsoinmen zijn 
reeds teruggegeven. 

Aanvragen moeten op zegel van / 1.50 worden 
gericht aan den Directeur van Verkeer en Wa-
terstaat, bij voorkeur door tusschenkomst van de 
betrokken ambtenaren van het Binnen- landsch 
Bestuur, waarbij tevens de noodige gegevens en 
plannen der aan te leggen werken moeten worden 
overgelegd. Voor een en ander bestaan modellcn 
voor desbetreffende verzoek- schriften en 
vragenlysten, die op aanvrage by het departement 
van Verkeer en Waterstaat worden toegezonden. 
Over de aanvrage wordt niet beslist, alvorena 
daarover advies van den P.T.T.- dienst, zoomede van 
locale autoriteiten is inge- wonnen. De 
aanlegplannon der werken, met uit- zondcring van 
die dor leidingen, worden doorge- geven aan den 
Dienst van het Veiligheidstoe- zicht, door wclken 
dienst ingevolge een getroffen taakverdeoling ook 
het daadwerkelijk toezicht op dezo werken wordt 
uitgeoefend. 

Vergunningen voor leidingen tenalgemeenen 
nutte, d.w.z. in het algemeen dus voor de oprichting 
van bedrijven voor openbare electriciteitsleve- ring, 
worden door de Regeering verleend bij Gou- 
vernemcntsbesluit. Zij worden steeds verleend voor 
cen in do vergunning nader onischroven ge- bied en 
voor cen zekoren tijdsduur, welko maxi- maal 40 
jaren bedraagt. Sinds 1913 worden deze 
vergunningen steeds verleend met uitsluitend recht, 
hotgeen dus inhoudt, dat binnen het ge- bied, 
waarvoor de vergunning is verleend, en voor don 
duur der vergunning, geen andere ge- lijksoortige 
vergunningen zullen worden ver- 
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leend, hetgeen den vergunninghouder in dat ge- bied 
terzake dus een monopolistische positie verschaft. 
Wei zullen daarentegen binnen dat gebied 
vergunningen voor eigen gebruik, zoo- mede in 
sommige gevallen ook vergunning voor een 
eventueel op te richten bedrijf voor- verdee- ling en 
levering van electrischen arbeid in het groot aan 
electriciteitsbedrijven verleend kunnen worden. 

De monopolistische positie, welke den vergun-
ninghouder als gevolg van het uitsluitend recht wordt 
verschaft, maken de noodige waarborgen ter 
bescherming van het publiek belang onont- beerlijk, 
welke in de overige vergunningsvoor- waarden 
geregeld zijn. Zoo heeft de vergunninghouder binnen 
het gebied, waarvoor hem uitsluitend recht is 
verleend, de verplichting tot- levering aan ieder die 
dat wenscht, behoudens beperking ten aanzien van 
hen, die electrischen arbeid geleverd willen hebben 
op plaatsen, waar- voor het electriciteitsbedrijf 
onevenredig hooge aansluitingskosten zou hebben te 
maken, tenzij zij bereid zijn in die kosten by te 
dragen, en behoudens opheffing van de verplichting 
ten aanzien van wanbetalers en van hen, wier 
verbruiks- installatie niet aan daarvoor vastgestelde 
voor- schriften voldoet en die in gebreke blijven die 
te verbeteren. 

Voorts bevatten nagenoeg aUe nog geldende 
vergunningen bepalingen voor de vaststelling, 
periodieke herziening en goedkeuring van over- 
heidswege van de tarieven en leveringsvoorwaar- 
den. Volgens het meerendeel der vergunningen komt 
tariefherziening eens in de vijf jaren aan de orde. 
Volgens de oudere vergunningen moe- ten zij dan in 
overleg met locale autoriteiten of instanties worden 
vastgesteld, terwijl bij gebrek aan overeenstemming 
de Directeur van Verkeer en Waterstaat in hooger 
beroep besHst. Aange- zien evenwel in de practijk 
gebleken is, dat bij locale instanties als regel niet de 
vereischte des- kundigheid aanwezig was en deze 
instanties ook niet over de vereischte gegevens 
beschikten om de onderhandelingen ter zake met 
vrucht te kunnen voeren en voorts teneinde een 
gewenschte coordinatie van de tarieven in 
verschillende ge- biedsdeelen te bevorderen, werden 
deze bevoegd- heden in de sindsl934verleende 
vergunningentoe- gekend aan den Directeur van 
Verkeer en Waterstaat met de mogelijklieid van 
beslissingin hoog- ste instantie door den 
GouverneurGeneraal. 

Ook omvatten de vergunningsvoorwaarden een 
uitvoerig stelsel van naaslingsbcpalingen, die het 
mogelijk maken om, indien dat noodig wordt geacht, 
de onderneming ten behoeve van de over- heid te 
naasten, zoomede bepalingen tot inbreng van de 
vergunning in een bedrijf voor electrici- 
teitsvoorziening in grooter verband. 

De plannen van aanleg voor de ingevolge do 
vergunning aan te leggen werken moeten, al- vorens 
met den aanleg mag worden begonnen, door den 
Directeur van Verkeer en Waterstaat zijn 
goedgekeurd. Goedkeuring door genoemd 
departementshoofd wordt eveneens vereischt op de 
door het electriciteitsbedrijf 5-jaarlijks in te dienen 
revisieteekeningen dier werken. Voor zoover deze 
teekeningen dien departementschef daartoe 
aanleiding geven, kan hij aanwijzingen verstrekken 
omtrent noodig geachte wijzigingen en omtrent de 
wijze, waarop verdere uitbreiding tot stand zal 
moeten worden gebracht, aan welke 

aanwijzingen de vergunninghouder verplicht is 
gevolg te geven. 

De vergunninghouder is voorts vorplicht om in 
het belang van een ongestoorde en geregelde 
electriciteitslevering ten genoegen van den Directeur 
van Verkeer en Waterstaat alle maatre- gelen te 
nemen, welke de wetenschap en de on- dervinding 
als noodig of nuttig hebben doen ken- nen. Ten 
aanzien van de toegestane afwijkingen van de te 
leveren systeem^panning worden uiter- ste grenzen 
aangegeven, welke volgens de nieu- were 
vergunningen op 6% naar boven en 4% naar beneden 
in stedelijke netten en op 7% naar boven en 5% naar 
beneden in landelijke netten zijn gesteld. 

Op grond van desbetreffende vergunnings- 
bepalingen worden voor het betrokken vergun- 
ningsgebied door den Directeur van Verkeer en 
Waterstaat technische voorschrijten vastgesteld, 
waaraan de leidingen en inrichtingen van het 
electriciteitsbedrijf zullen hebben te voldoen, 
zoomede installatie voorschrijten, welke gelden 
voor de op de netten van het bedrijf aangesloten 
installaties van verbruikers. Beide stellen voor- 
schriften zijn tegenwoordig voor alle nog van kracht 
zijnde vergunningen practisch eenslui- dend en 
bevatten bepalingen, zoowel van tech- nischen als 
van adininistratieven aard. 

Zoo zijn in de technisc/ie voorschriften o.m. ge-
regeld 1) de mogelijkhcid om leidingen en in-
richtingen van overheidswege buiten bedrijf te doen 
stellen, indien deze naar het oordeel van den 
Directeur van Verkeer en Waterstaat ge- vaar 
opleveren voor andere werken van op-nbaar nut of 
voor de veiligheid van personen ； 2) de verplichting 
tot voorafgaande kennisgeving aan de beheerders 
van andere werken van openbaar nut, indien in de 
nabijheid dier werken gj'aaf- werkzaamheden 
moeten worden verricht, die voor het gebruik van die 
werken schade of hinder zouden kunnen opleveren; 
3) de verplichting tot toelating van en het verstrekken 
van inliclitin- gen aan inspecteerende ambtenaren en 
4) de verplichting tot kennisgeving van on het ver-
strekken van inlichtingen omtrent in of aan het 
bedrijf voorgekomen ongevallen. 

De installatie voorschriften bevatten daarentegen 
meer bepalingen tot veiligstelling van de belangen 
van het electricitcitBbedrijf tegenover verbruikers; 
zij regelen o.m. de aansluiting op on verdeeling van 
de afnemers over de verschillende phasen van het 
net, de plaatsing van de controJe- toestellen, 
zoomede eenige beperkingen van de vrijheid van 
verbruikers tot aansluiting van motoren en toestellen. 

Voorts is in de installatievoorschriften een 
hoofdstuk gewijd aan het in^tallateurswezen. Vol-
gens de bepalingen van dit hoofdstuk dienen in- 
stallateurs, om tot den aanleg van in overeen- 
stemming met deze voorschriften ingerichte 
verbruiksinstallaties te worden toegelaten, zich bij 
het electriciteitsbedrijf te doen inschrijven, waarbij 
eenige waarborgen terzake van hun be- kwaamheid 
en verantwoordelijkheid van hen worden verlangd. 
De door hen aangelegde installaties worden, 
alvorens te worden aangesloten, vanwege het 
electriciteitsbedrijf gekeurd, waarbij de installateur 
gehouden is om, zoo noodig op zijn kosten, de 
noodig geachte verbeterin- gen te doen aanbrengen, 
tot de naleving van welke verplichting zoo noodig 
een door hem ge- 
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storte waarborgsom kan strekkon. Voor den 
opdrachtgever biedt deze regeling dus de zeker- 
heid, dat voor de aannemingssom een aan alle te 
stellen eischcn beantwoordende installatie zal 
worden opgeleverd. Voorts zijn de installa- teurs 
nog verplicht de nooclige installatieteeke- ningen 
aan het electriciteitsbedryf over te leggen. 

Zoowel door do technische als door de installatie 
voorschriften worden overigens voor de des- 
betreffende leidingen en inrichtingen de Al- 
gemeene Voorschriften voor Electrische stcrk- 
stroominstallaties in Nederlandsoh-Indie(^[. V.E.) 
bindend van kracht gesteld. 

In de eerste periode van ontwikkeling van de 
opcnbare electriciteitsvoorziening werden elec- 
triciteitsvergunningen ten algeineenen nutte als 
regel voor het- gebied van slechts 66n bepaalde 
plaats verleend. In dit geval was het uit den aard der 
zaak voor den vergunninghouder mogelijk —en 
were! hierop ook toegezien — het gansche hem 
verlcende gebied op zoodanige wijze met 
distributicleidingen te beleggen, dat een ieder, die in 
die plaats gevestigd was, daarop op niet te kostbare 
wijze kon worden aangesloten. Met de 
voortschrijding van de ontwikkeling van de elec-
triciteitsvoorziening werden evenwel voor groo- 
tere gebieden, zooals regentschappen en residen- 
ties, z.g. landelijke electrciteitsvergunningen ver-
leend, welker voorwaarden zich van die der 
plaatselijke vergunningen in hoofdzaak daarin 
onderscheidden, dat het uitsluitend recht en de 
verplichting tot levering niet reeds dadelijk voor het 
gchecle vergunningsgebied werden verleend, resp. 
opgelegd. Voor zoover de verplichting tot levering 
door den vergunninghouder niet werd aanvaard, 
konden volgens deze vergunningen dcelen van het 
vcrgimningsgebicd worden afge- scheidpn en aan 
andcre gegadigden, die daartoe eveutucel we I 
bercid zouden blijken, verleend worden. Simls 1937 
heeft ten slotte als inodernste vergunningsvorm, de 
z.g. regionale vergunning haar inlrcdc gedaan, die 
vroor nog grootere ge- bieden, bijkans voor geheelo 
provincies, ver- IcencJ wordt. In enhole 
vergunningen van deze Hoort zijn groote nantallen 
aan eenzelfden ver- gunninghouder verleende 
landelijkc en plaatse- lijke vergunningen omgezet cn 
aklus gecoordi- neerd. 

\)a voornaainste gcvolgen van deze onizetting 
zijn een nog ingrijpendcr bevoegdheid der over- 
heid op turiefsgebied, waarbij de inogelijkheid is 
goschapen om de rentabiliteit der electriciteits-
voorziening van de schralere deelen des Lands niet 
elk afzonderlijk, doch in samenhang met die in mcer 
wclvarendc gebieden en in de steden in 
l)eschouwing te nomen. Voorts maakt eon nieu- we 
be paling, die de overname rcgelt na afloop van de 
concessie, het voor de electriciteitsmaat- 
Hcl)a])pijen mogelijk een op de tarieven minder 
zwaar drukkende afschrijvingspolitiek te volgen, 
doordien de zekorheid wordt geboden, dat by niet-
verlenging van de vergunning do aangelegdo 
werken door do overheid worden overgenoinen en 
niet, gelijk volgens de oude vergunningen, op kosten 
van den vergunninghouder inoeten worden 
opgeruimd en afgebroken. Door een en and er zijn 
in het bijzonder voor de plattclandselectrifi- catio 
nieuwe perspectieven geopend. 

Regionale vergunningen zijn tot dusver verleend : 

aan de A.N.I.E.M. voor een gebied, omvat- tende 
een groot deel van de provincie Oost-Java; aan de 
A.N.I.E.M. voor een gebied, omvatten- de een groot 
deel van de provincie Midden-Java en het gewest 
Jogjakarta； aan de S.E.M. voor het gewest 
Soerakarta； aan het G.E.B.E.O. voor een gebied, 
omvattende een groot deel van de provincie West-
Java； aan de A.N.I.E.M. voor een gedeelte van de 
residentie Westerafdeeling van Borneo. 

Naast de vergunningen voor eigen gebruik en die 
voor leidingen te algemeenen nutte heeft zich in de 
practijk nog een derde soort van vergunningen 
ontwikkeld, n.L de z.g. gemengde vergunningen of 
vergunningen niet uitsluitend voor eigen gebruik. 
Zoodanige vergunningen worden o.m. verleend aan 
bedry ven of ondernemingen, voor wie de open bare 
electriciteitslevering niet tot de eigenlijke taak 
behoort cn die deze taak ook niet wenschen te 
entameeren, doch niette- min bereid zijn om onder 
bepaalde omstandig- heden uit haar voor het eigen 
bedrijf opgerichte krachtwerken en electrische 
inrichtingen ook stroom aan derden te leveren. 
Vergunningen van deze soort zijn formeel, volgens 
de ordonnantie, vergunningen te algemeenen nutte 
en moeten dus door de Regeering worden verleend. 
De voor- waarden zijn evenwel eenvoudiger dan die 
voor bedrijven voor openbare electriciteitslevering. 
Zoo blijvcn de verplichting tot levering en het 
toezicht op de tarieven daarbij gewoonlijk ach- 
terwege. 

Zooals reeds were! opgemerkt, berust de voor- 
bereiding van en het toezicht op de naleving van de 
voorwaarden der electriciteitsvergunningen bij de 
afdeeling Elcctriciteitswezen van het departement 
van Verkeer en Waterstaat. Het is ook deze 
afdeeling, die in algemeene zaken van 
electrotechnischen aard of het electriciteitswezen 
betreffende als overheidsadviseur optreedt. Het 
toezicht op de bedrijven voor openbare electri-
citeitsvoorziening omvat tegenwoordig: 

le. toezicht op de uitvoering van de leidingen en 
installaties en de wijze van bedrijfsvoering, o. m. 
met botrekking tot 

a. een economisch gebruik van de beschikbare 
krachtbronnen en andere middelen, 

b. de bcdrijfszekerheid en 
c. do veiligheid van het bedienend personeel cn 

van derden; 
2e. de beacherming van de rechten en belan- gen 

van andere openbare worken, van openbare 
lichamon cn van particuliercn; 

3e. toezicht op de kwaliteit der levering (con- 
tinuiteit, juiste spanning en frequentie); 

4e. toezicht op de tarieven en andere leverings- 
voorwaarden. 

Daarnaast heeft ook de Dienst van het Veilig- 
heidstoezicht een niet onbelangrijk aandeel in het 
toezicht op electrische installaties, meet speciaal die 
in fabrieken en werkplaatsen, waar- too ook 
ondernemingen gerekend worden. 

Aangezion de geldeiido wettelijke regelingen, die 
deze materie beheerschen, t.w. de reeds ver- melde 
ordonnantie van 1890 en het Veiligheids- reglement 
(Ind. Stb. 1910 no. 406), torzako niet volkomen 
duidelijk zijn en de taak en bevoegd- heden van 
bcide toezicht uitoefenendc diensten volgcns deze 
ordonnantion elkaar ten deele overlappen, is in 1933 
door de Regeering een taakverdeeling vastgestekl, 
volgens weike de 
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Dienst van het Veiligheidstoezicht met de elec- 
trische inrichtingen der bedrijven voor openbare 
electriciteitslevering geenerlci beniocienis hceft, 
anderzijds het toezicht op de electrische instal- laties 
in fabrieken en werkplaatsen en op de 
emplacementen van ondernemingen uitsluitend tot 
de taak van het Veiligheidstoezicht behoort, ook al 
zouden deze installaties op grond van cen 
vergunning op den voet der bepalingen van 1890 zijn 
aangelegd. Deze taakverdeeling is, hoewel zij als 
voorlbopig was bedocld, sindsdien tot den huidigen 
dag in stand gebleven en hoeft tot een vruchtbare 
samenwerking van de beide toezicht uitoefenende 
diensten geleid. Op ver- zoek van de afdeeling 
Electriciteitswezen worden in de Buitengcwesten in 
sommige gevallen door plaatselijk bescheiden 
personeel van het Veiligheidstoezicht ook inspecties 
van openbare elec- triciteitsbedrijven gehouden. 

Deze samenwerking kwam voorts in het bij- 
zonder tot uiting op het gebied der voorschrifl- 
geving. Zoowel door den Dienst van het Veilig-
heidstoezicht als door de afdeeling Electriciteits- 
wezen en haar rechtsvoorgangers werden bij het door 
haar uitgeoefende toezicht reeds si nds jaren de z.g. 
veiligheidsvoorschriften gehanteerd, vast- gesteld 
door de Afdeeling Electrotechniek van het 
Koninklijk Instituut van Ingenieurs in 19)4 en later 
omgewerkt en aangevuld door de Hoofd- commissie 
voor de Normalisatie in Nederland tot de in 1927 
door die conimissie goedgekeurde 
normaalvoorschriften (normaalblad N 1005). Deze 
voorschriften waren door den Chef van het 
Veiligheidstoezicht voor electrische installaties in 
fabrieken en werkplaatsen verbindend ver- klaard, 
terwijl hetzelfde het geval was voor installaties, 
aangelegd ingevolge een electrici- teitsvergunning, 
door vermelding van deze voorschriften, voor wat 
betreft de vergunningen voor eigen gebruik, in het 
vergunningsbesluit en, voor wat betreft die voor 
leidingen te alge- meenen nutte, door vermelding in 
de op grond dier vergunningen vastgestelde 
technische voorschriften. Voor installaties, 
aangeslotcn op de netten der openbare 
electriciteitsbedrijven, waren zij eveneens 
verbindend door vermelding in de z.g. 
installatievoorschriften, waaraan die installaties 
moeten voldoen. 

Aangezien deze Instituutsvoorschriften slechts 
zeer summiere bepalingen over buitenleidingen en 
kabels inhielden, waren daarvoor in de eigen- 
gebruiksvergunningen en in de technische voor-
schriften bovendien nog bijzondere bepalingen 
opgenomen, terwijl voor buitenleidingen van 
middelhooge spanning (tot 25.000 Volt) niede de z.g. 
„ Nonna lien fiir Freileitungen" der V.D.E. van 1913 
verbindend waren verklaard. 

Evenals dat in Holland het geval was, we rd 
omstreeks 1927 ook in Indie behoefte gevoeld om ten 
behoeve van het uit te oefenen elec- triciteitstoezicht 
te beschikken over voorschrif- ten, welke in hooger 
mate dan de hierboven vermelde 
Veiligheidsvoorschriften in overeen- stemming 
zouden zijn met de verdere ontwikke- Jing van de 
electrotechniek, zooals die sinds de samenstelling 
van die voorschriften had plants gevonden en die 
bovendien aangepast zouden moeten zijn aan de 
bijzondere omstandigheden van klimatologischen en 
anderen aard, welke in Nederiandsch-Indie de 
inrichting en het gebruik van electrische installaties 
beinvloeden. 

Op voorstel van het toenmalig Hoofd van den 
Dienst voor Waterkracht en Electriciteit werd toen 
in nauwe samenwerking met den Bienst van het 
Veiligheidstoezicht besloten om met de 
samenstelling van geheel nieuwe ^Algemeene 
Voorschriften voor Electrische sterk^troominstal- 
laties in Nederlandsch-Jndie (A.V.E.) een com- mi 
ssie te belasten, waarin de voornaamste be- trokken 
overheidsdiensten en particuliere be- langenkringen 
vertegenwoordigd zouden zijn. Da arbij werd o.m. 
als leidend beginsel voorop- gesteld, dat voor den 
inhoud der voorschriften niet slechts de veiligheid 
maatgevend zou zijn, doch dat het verkrijgen van 
een voldocnden graad van algemeene 
deugdelijkheid en bedrijfs- zekerheid daaraan mede 
ten grondslag zou worden gelegd. Als specifiek 
Indische omstandigheden, welke op het bedrijf van 
electrische installaties in Indie van invloed zijn, en 
mitsdicn bij de sa- menstelling van de 
voorschriftsbepalingen als overweging liebben 
gegolden, kunnen o.m. de navolgencle worden 
genoemd： 

a. de inheemsche bevolking heeft over het 
algemeen een grootere gevocligheid voor elec- 
trischen stroomdoorgang dan de gemiddelcle 
Europeaan； daarentegen is bij de inheemsche 
bevolking in het algemeen het gevoel voor even- 
wieht beter ontwikkeld; 

b. in verband met de hooge temperatuur en het 
hooge vochtigheidsgehalte van de atmosfeer moet 
rekening worden gehouden met de ver- mindering 
van den overgangsweerstancl van de lichaamsliuid 
ten gevolge van overmatige traiis- piratie ； 

c. vele installaties zijn in Indie ondergcbracht in 
meer of minder open ruimten ； bovendien zijn in 
het meerendeel der ruimten, waarin zich elcc- trische 
installaties bevinden, steencn of so ms ook aarden 
vloeren met tamelijk groote geleid- baarheid 
aanwezig; een en ander verinindert den 
overgangsweerstand van het menscholijk Jichaain 
tegen aarde, hetgeen nog wordt versterkt door de 
omstandigheid, dat de inheemsche bevolking als 
regel geen schoeisel draagt; 

d. als gevolg van de klimaatsoinstandighedcn 
zijn de mceste isolatiematerialen, in het bijzon- der 
rubber, in veel sterkere mate dan in cen gematigd 
klimnat aan vertering ond(?rhevig, hetgeen 
uiteraard de bescherming, welke zij bieden, 
ongunstig beinvioedt en de kans op sluitingcn 
verhoogt; 

e. het bezwaar van vervuiling door stof, 
schimmels of gedierte en het gevaar voor aan- 
tasting daardoor doen zich in Indie in stcrkei, mate 
gcvoelen dan in een gematigd kliinaat; 

/. met extra- ver war m i ng a!s gevolg van feJle 
zonbestraling dient in sommige gevallen rekeiiing te 
worden gehouden； 

(/. het geringere verscliil tusschen hoogste en 
laagste temperatuur, de geringere windsterkte en de 
afwezigheid van bijkomstige be lastin gen 
beinvloeden in sterke mate de berekening van 
buitenleidingen ； 

h. de in het algemeen geringere deskundigheid 
van het lager personeel en de neiging tot zorge- 
loosheid van den inheemschen werkman ver- 
meerderen de kans op verkeerde manipulaties en 
ongevallen ； 

daarbij komt, dat het toezicht op lager perso- neel 
als regel beperkter is dan in Europeesche bedrijven. 
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De commissie ving in ] 928 haar arbeid aan en 
heeft deze in 1937 voorloopig beeindigd. In haar 
personeele samenstelling was toen onvermijdelijk 
reeds herhaaklelijk wijziging gekomcn. Zulks was 
cvenwel niet het geval met de vertegenwoor- digde 
belangengroepen. Van den aanvang af waren in de 
commissie vertegenwoordigd de Dienst voor 
Waterkracht en Electriciteit (later afdeeling 
Electriciteitswezen), de Dienst van het 
Veiligheidstoezicht, de Post-, Telegraaf- en Tele- 
foondienst, de Dienst der Staatsspoor- en Tram- 
wegen, de Dicast van den Mijnbouw, de open- bare 
electriciteitsbedrijven, de electrotechnische 
importeurs en handelsfirma's, de suikcrindustrie en 
de bergcultures, terwijl de commissie in een later 
stadium nog werd aangevuld met een ver- 
tegenwoordigcr der afdeelingen Havenwezen en 
Landsgebouwen van het departement van Ver- keer 
en Waterstaat. 

In 1938 zagen de door de commissie samen- 
gestelde voorschriften het licht, doordien zij door 
den Raad voor de Normalisatie in Neder- landsch-
Indic als Indisch Normaalblad N 2004 werden 
uitgegeven. De commissie was daarmede evenwel 
nog niet aan het einde van haar taak, doordien de 
voorgenomen samenstelling van bij- zondere „ 
Voorschriften voor den Aanleg van Bui- 
tenleidin(ien,' (V.A.B.) niet tijdig kon worden be-
eindigd. Voorts werd gemeend, dat zij nog nut- tigen 
arbeid zou kunnen levcren bij de verwerking van 
inkomende critiek en gebleken bezwaren, zoomcde 
bij een eventueele, zoowel door haar als door de 
overeenkomstige instanties in Nederland, 
gewenschte coordinatie der Nederlandsche en 
Indisehe voorschriften. Zij werd mitsdien 
gecontinuecrd. 

De noodige besluiten, zoowel van den Chef van 
het Vciligheidstoezicht als die van den Directeur van 
Verkeer en Waterstaat tot wijziging van de 
voorwaarden der vergunningen voor eigen ge- bruik 
en van de technische cn installatie voor- schrifteJi 
kwamcn eind 1938, reap, begin 1939 tot stand, 
zoodftt thans de A. V.E. voor alle aan toe- zicht 
onderworpen clectrische sterkstroominstal- latics in 
Nederlandsch-Indie van toepassing is. Voor allc 一 
ook de overige — electrische instal- laties hebben zij 
overigens de beteekenis van een door bevoegdo 
deskundigen ontworpen norm van algemeenc 
dcugdelijkheid. In verband met bij de iiivoering in 
acht genomen overgangsbe- palingen, zoowel als 
wegens het vooraJsnog outbroken der V.A.B. wordt 
de electrotechnische voorschriftgeving voor het 
oogenblik echter mode nog behecrscht door den 
inhoud der hicr- boven vermckle oude voorschriften, 
zoodat doze nog geenszins hun beteekenis verloren 
hebben. 

Noch in de vroegere, noch in de thans van kracht 
zijnde voorschriften zijn, finders dan op weinige 
zeer bepaalde punten, bepalingen van kwalilatievcn 
of constructicvcn aard voor de toe te passen 
matoriaJen, werktuigen of toestellen oj)genoinen. 
Zij bowegen zich dus in hoofdzaak op het gebied der 
installatiemethoden en geven in het algemeen geen 
gedetailleerde constructie- voorschriften en 
inateriaaleischen. Zulks ligt in de rede, in verband 
met de omstandigheid, dat Nederlandsch-Indie 
nagenoeg niet beschikt over een eigen 
electrotechnische Industrie en dus prnctisch uJ het 
benoodigde electrische inateriaal van elders moet 
betrekken. De daar te lancle gel- 

dende voorschriften mogen dus de toepassing van 
deugdelijke constructies, welke zijn ver- vaardigd 
volgens in andere landcn gebruikelijke 
constructienormen geen onnoodige belemmerin- gen 
in den weg leggen. Terzake zijn daarom als regel 
slechts zeer algemeen gestelde bepalingen 
opgenomen, welke het mogelijk maken de toe-
passing van ondeugdelijke uitvoeringen te wei- 
geren of te verbieden. Voor zoover de voorschriften 
geen uitsluitsel geven omtrent de toelaat- baarheid 
van bepaalde materialen, werktuigen of toestellen, 
worden — een en ander volgens in de Inleiding der 
A.V.E. gegeven richtlijnen — in de eerste plaats als 
deugdelijk erkend alle materia len, welke zijn 
samengesteld volgens specifiek Indisehe 
Normaalbladen ； voor zoover deze niet of nog niet 
zijn afgekondigd, treden hiervoor de 
overeenkomstige Nederlandsche Normaalbladen in 
de plaats. Materialen, welke noch in Neder- landsch-
Indie noch in Nederland zijn genorma- liseerd, 
zullen ten minste hebben te voldoen aan de 
constructievoorschriften en keuringseischen, welke 
door op dit gebied gezaghebbende instanties in het 
land van herkomst zijn vastgesteld. Voor zoover 
door de “International Electrotechnical Commission 
([.E.C.)‘‘ voorschriften en normen zijn vastgelegd, 
worden ook materia- len, welke daaraan voldoen, als 
deugdelijk erkend. 

De deugdelijkheid van een materiaal wordt geacht 
vast te staan, indicn aan de hand van een rapport van 
een erkend deskundig keurings- bureau kan worden 
aangetoond, dat het in over- eenstemming met de 
hier uiteengezette beginse- len is vervaardigd, resp. 
beproefd. In twijfel- gevallen beslissen, in 
overeenstemming met deze beginselen, de Dienst 
van het Veiligheidstoezicht cn de afdeeling 
Electriciteitswezcn, gewoonlyk in onderlinge 
samenwerking. 

De intensieve bemoeienis der overheid op het 
gebied der electriciteitsvoorziening niaakt een 
geregeld overleg met belanghebbenden noodza- 
kelijk. Daartoe werd o.m. in 1931 de Commissie van 
Overleg met houders van electriciteitsver- 
gunningen ingesteld, welke tot taak heeft het 
onderhouden van een geregeld ovcrleg tusschen 
vertegenwoordigers der openbarc electriciteits- 
bedrijven en de tot hot uitoefenen van toezicht op die 
bedrijven bevoegde instantie. De commissie staat 
onder voorzitterschap van het Hoofd van de 
afdeeling Electriciteitswczen; zij heeft in 
verscheidone gevallen de interpretatie van ver- 
schillende voorschriftsbepalingen besproken, 
wenschen met betrokking tot het electriciteits- 
toezicht en do verdere overheidsbemoeienis met 
betrekking tot het electriciteitswezen voorge- bracht 
en de hooger vermelde voorschriftencom- missio 
terzake van in het bijzonder op haar terrci n liggendo 
onderwerpen door het uitbrengen van een praeadvies 
van ad vies gediend. 

Voorts kan in dit verband genoemd worden de 
Commissie inzake bevordering van het electrici- 
teilsgebruik voor industrieele doeleindon, waarin 
naast ambtenaren van de departementen van Verkeer 
en Waterstaat en van Economische Zaken 
vertegenwoordigers van elk der drie groote 
electriciteitinaatschappijen zitting hebben. Deze 
commissie, waarvan het voorzitterschap eveneons 
door het Hoofd der afdeeling Electrici- toitswezen 
wordt vcrvuld, beweegt zich in hoofd- zaak op 
tariefsgobied, een en ander in verband 
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met de ontwikkeling en electrificatie van de klein-
industrie. 

Een vorm van overheidsbemoeienis, waarvan de 
noodzaak zich eerst in den lateren tijd he eft doen 
gevoelen, is de opheffing van aan de ontwikkeling 
van de electriciteitsvoorziening in den weg staande 
publiekrechtelijke en privaat- rechtelijke 
belemmeringen. Tot publiekrechte- lijke 
belemmeringen worden gerekend die, welke bij de 
uitvoering van werken van openbaar belang kunnen 
voortspruiten uit bepalingen van besluiten van open 
bare lichainen. Deze materie is geregeld bij de 
ordonnantie van 1931 (Ind. Stb. no. 125). Volgens 
deze ordonnantie kan van bepaalde werken, waartoe 
ook belangrijke krachtwerken of 
overbrengingsleidingen, welke op grond eener 
electriciteitsvergunning zijn of worden aangelegd, 
kunnen behooren, het openbaar belang door den 
Gouverneur-Generaal worden erkend. Is dit eenmaal 
geschied, dan zal, in- dien ten behoeve van een 
zoodanig werk een handeling in strijd met een 
bepaling van een door een locaal gezag genomen 
besluit noodig is, door dat sezag op aanvraag van 
belanghebbende onthef- fing worden verleend, aan 
welke ontheffing geen andere dan in het openbaar 
belang noodzakelijke voorwaarden mogen worden 
verbonden, terwijl bij weigering of in gebreke blij 
ven van dit locaal gezag de ontheffing door hooger, 
in de ordonnantie omschreven gezag kan worden 
verleend. 

Onder privaatrechtelijke belemmeringen verstaat 
men moeilijkheden, welke bedrijven voor openbaar 
nut kunnen ondervinden by de verkrijging van het 
voor hen noodzakelijke beschikkings- recht over 
bepaalde gronden. Tot voor kort be- stond daarvoor, 
in gevallen dat niet langs min- nelijken weg tot 
overeenstemming kon worden gekomen, slechts de 
omslachtige en Jangdurige weg van publieke 
onteigening. In het bijzonder ten aanzien van 
electrische overbrengingsleidin- gen leverde deze 
toestand belangrijke bezwaren op, doordien voor 
deze gewoonlijk op korten ter- mijn te bouwen 
werken als regel niet op de onteigening kon worden 
gewacht, terwiji anderzijds in zeer vele gevallen ten 
behoeve van deze bepalingen niet het volledige 
beschikkingsrecht wordt vereischt, doch slechts zal 
nioeten worden verkregen, dat de betrokken 
grondeigenaar de bo ven zijn terrein hangende 
leidingen, waarvan hij veelal nagenoeg geen last 
ondervindt, zal dulden. 

Bij den vroeger bestaanden toestand was ech- ter 
de electriciteitsondernemer genoodzaakt om op 
korten termijn met de betrokken grondeige- naren of 
-beheerders tot overeenstemming te geraken, een 
omstandigheid, waarvan door sommige eigenaren en 
beheerders wel misbruik is gemaakt door bedragen 
te vorderen, die in geen verhouding stondeii tot de 
waarde of waarde- vermindering van den door hen 
geoccupeerden grond. Hierin is verandering 
gekomen door de „Belemmeringenordonnantie 
electrische geleidin- gen", die in afwachting van een 
meer algenieene regeling dezer materie in 1939 is tot 
stand gekomen (Ind. Stb. no. 75). Volgens deze 
ordonnantie kan tegen redclijke vergoeding en onder 
waar- borg van een eventueele latere rechterlijke 
beslis- sing de duldplicht worden opgelegd, indien 
door den Gouverneur-Generaal is verklaard, dat het 
algemeen belang de spoedige tot standkoming van 
de betrokken overbrengingsleiding vordert. 

Voor wat betreft gronden, waarover de volledige 
beschikking wordt vereischt (plaatsen van mas- ten, 
aanleg van inspectiepaden e.d.), blijft onteigening 
noodzakelijk, doch ook in dat geval be- paalt de 
ordonnantie, dat, eveneens onder waar- borg van een 
latere rechterlijke beslissing, de on- middellijke 
inbezitneming van den grond kan worden toegesta 
an. 

WATERKRACHT EN ELECTRICITEIT. Zie 
ook ELECTRICITEITSWEZEN. 

KLEINTJES (PROF. Dr. PH.). Philip Kleintjes 
we rd in 1S67 te Tokio geboren. Hij bezocht het 
Erasmiaansch gymnasium te Rotterdam en werd in 
1885 als student in de faculteit der rechtsge- 
leerdheid te Leiden ingeschreven, de stad waar hy 
later, tot driemaaTtoe, Van_yollenhoyen zou ver-
vangen. In 1888 en 'S9 studeerde hy aan de Kon. 
Friedrich Wilhelm Universitat te Berlijn. Den 17en 
Juni J 890 promoveerde hij aan de Leidsche 
Universiteit op een proefschrift over： „Het fail- 
lissement in het internationaal privaatrecht''‘tot 
doctor in de rechtswetenschap. Na het afleggen van 
het examen, bedoeld bij art. 141 lid 2 (oud) der 
Hoogeronderwijswet (het z.g. faculteitsexa- men), 
werd hy in 1891 werkzaam gesteld aan het 
departement van Justitie te Batavia. In 1895 volgde, 
op zijn verzoek, eervol ontslag uit den Indischen 
dienst. Vier jaren oefende hij nu te Am- sterdam.de 
advocatuur uit en daarna was hij, tot 1907, in het 
buitenland werkzaam als hoofd van instellingen, die 
borgtochten steldcn voor rijks-, provinciale en 
gemeenteambtenaren in Honga- rije, Oostenrijk en 
Frankryk; hij was achtereen- volgens woonachtig te 
Boedapest, Wecncn en Parija^Van 1907 tot 1908 
trad hij als tijdcJjjk lector op aan de Rijksuniversiteit 
te Leiden. Het was in dien tijd, dat hij voor de eerste 
ma al voor prof, van Vollenhoven waarnain, 
gedurende de eerste reis van dezen naar Indic. Hij gaf 
toon colleges in koloniaal recht en examinecrd<； 
<laar- in. De tweede maal viel, dit inoge hieraan 
dade- lijk worden toegevoegd, 25 jaar later, 
gedurende Van Vollenhoven^ tweede reis, in 1932 
dus； ook toen nam hij examens in het koloniaal 
rccht af. En ten slotte werd hij gedurende de 
vacattirc, ontstaan door het overlijden van prof, van 
Vol- lenhoven, in de jaren 1933 en 1934 belasl met 
het afneinen van dezelfde examens. Dczc vacature 
heeft ongeveer een heel jaar geduurd. 

In J 907 was dr. Kleintjes ook benoemd tot Je- 
raarin de rechtswetenschap aan de NedcrJandsch- 
Indische Bestuurs-Academie in Den Haag. Deze 
functie bekleedde hij tot den ] 4en December J 912, 
toen zijn benoeming volgde tot go wo on hoogleeraar 
in het staats- en voikenrecht aan de Rijksuniversiteit 
te Groningen. Den lOclen Maart 】913 bield hij zijn 
inaugurale rede over: „Verband en verschil tusschen 
rijks- en koloniaal staats- recht". Dit a in bl 
verwisselde hij in J 921 met dat van gewoon 
hoogleeraar aan de Universiteit van Amsterd.ajn, 
waartoe hij den 26en Januari van dat jaar benoemd 
werd； den 9den Mei hield hij zijn intree-rede over: 
„VoIkenbond en staaf*. Z^jn bekendstc werk is: „De 
staatsinsteningen van- Nederlandscb -Indig^ 

Op 22 September 1937 had de gemeenteraad van 
Amsterdam hem eervol ontslag verleend met ingang 
van 19 September J 938. Nog voor dien datum, en 
wel op 23 Mei 1938, stierf hij plotse- ling, nadat hij 
even te voren z可n afscheidscollege gegeven had / * 
k 3 < 
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INHOUD van Afl. 61 

Bleotrioiteitsvoorsiexiing V 

(A308),Vni (A 1914), A1924 

Geologie I, VH (A 1671), A 1M8 

Heerendiensten II, A 1952 
Koetai, Oost- III, A 1921 
Luohtbesoherming A 1945 
Samarinda (afii.) Ill, A 1921 

Samarinda (hoofdpl.) Ill, A 1921 
Sanga-Sanga III, A 1923 
Sangkoelirangbaai III, A 1922 

Soetomo (Raddn) A 1923 
Volksleotuur IV, A 1942 
Waterkraoht en Electrioiteit 

A 1942 

Het RomewBche cijfer verwijst oaar een der 8 deelen van den 2en druk; dat achter A naar de bladz^dcn dor Aan« ▼uDingen en 
Verwjzingen. 

De tuBMhen haakjes geplaatste verwijzingen hebben betrekking op artikelen in de suppl, afl. 1 t/m 60, die alle ook (telkoris in alfob. 
volgorde) voorkomen in DI. V, VI, VII en VIII. 



SAMARINDA—OOST-KOETAI. 1921 

SAMARIND A (Aanv. DI. III). Het gebied tier tot 
de afdeeling Samarinda behoorendo on- 
derafdoelingen Oost-Koetai, West-Koetai cn 
Balikpapan, uitgezondcrd de viericante paal, het 
terrein ingenomon door de hoofdplaats Sa- marinda, 
waarvan de gronzen zijn vastgesteld bij het 
Gouvcrncmentsbesluit van 18 April 1903 (Ind. Stb. 
no. 194), vormt tevens het gebied van het in deze 
afdeeling gclegen landschap Koe- tai, waarvan do 
bestuurszetol is Tcnggarong, de hoofdplaats van de 
onderafdeeling West- Koetai, tevens zetel van den 
Sultan en het ge- heele zelfbestuur. 

De geheele afdeeling tclt 233.506 zielen, waarvan 
in het Gouvernementsgebied (de onderaf- deelingen 
Pasir, Boven-Mahakam cn do hoofdplaats 
Samarinda) 65.389 en in het landschaps- gebied 
(landschap Koetai) 1G8.117 zielen, 

SAMARINDA (Aanv. DI. III). Hoofdplaats van 
de afdeeling Samarinda, waarvan de gren- zeet zijn 
vastgesteld by G. B. van 18 April 1903 (Ind, Stb. no. 
J 94). Samarinda is tevens de hoofdplaats van de 
onderafdeeling Oost-Koetai, we Ike onderafdeeling, 
uitgezondcrd de z.g. vier- kante paal, deel uitmaakt 
van het landschap Koetai. 

Samarinda was oorspronkclijk eon vestiging van 
Boegincezen, dateerende van het jaar 1668. Het 
gebied met de bovenbedoelde grenzen is door het 
Zelfbestuur aan het Gouvcrncment afgestaan bij het 
politick contract clclo. 10 October 1907. 

De hoofdplaats Samarinda, gdegen aan den 
linkeroever boven do groote delta van de Ma- 
hakamrivier, die nog ver bovenstrooms van Sa- 
inarinda voor groote zeeschepen bevaarbaar is, is ecn 
havenplaats en een zeer belangrijk han- delscentruin 
van de Oostkust van Borneo. De Koninklijke 
Paketvaart 31 尔 onderhoudt gere- gcldc 
vaardiensten van Soerabaja, Makassar cn 
iiandjerniasin, terwyi ook door middel van 
chartcrschepen voornamclijk hout, kolcn en 
boschproducten worden uitgevoerd naar China, 
Japan en Singapore. Do inheemschc prauwvaart over 
zee (Boegineesche, Boetonneesche en Ma- 
<!oereesche) iu van vrij geringc beteekenis. 

J)e hoofdplaats Samarinda is tevens de in- en 
uitvoerhaven van het stroomgebied van do zeer 
groote Mahakumrivier, een uitgestrekt ach- tcrJand, 
waarmede het hoofdzakclijk door middel van 
pramven en kleinc stooni- cn motorvaar- tuigen in 
verbinding staat. 

De uitvoer bestarit voornamelijk uit hout, af- 
komstig van de langs de Mahakamrivier gclegen 
kappcrccelen, kolen, afkomstig van do boven- 
strooms van Samarinda gclegen mijnconeessic cn 
inhecmsche niijnontginningcn, cn boschproducten 
(rotan in alle s(»orten, damar, vogel- nestjes, 
sernainboestokken, was, getah hangkang, getah 
paloeng, getah katiauw, getah djeloetocng, 
tengkawangpitten, boom bast en honig), 
hevearubber, yzerhouten sira])pen, weinig copra, 
reptielhuiden, gezouten zoetwnter- visch, afkomstig 
van de in West-Koetai gelegcn groote meren. 
Ingevoord wordt voornamelijk: rijst, nieel, inclk, 
suiker, zout, kramerijon, inanufactin'cn, ijzerwaren, 
lucifers, alcoholischo drunken. 

To Samarinda ziji) vcrscheidonc groote import- 
en exportfirma/s gevestigd mo. de Borneo- Siunatra 
Handel Maatsehappij, Mohrmann, 

Jacobson van den Berg, Geo Wehry, Moluk- schc 
Handels Vonnootschap, Samarinda Produce 
Company, Borneo Produce Company, Bantlc, Oost-
Borneo Maatschappij, N.V. Handels My. „Swee 
Hong”，N.V. Loa Boekit Ilir on Oeloe. 

Do tusschenhandcl is voornamelijk (士 85 %) in 
handen van Chineezen. Voor do rest wordt hij door 
Bandjareesche handelaron gedreven. De pasar- en 
waronghandel is voornamelijk in handen van de 
inhcemsche be vol king, overigens van Chineezen en 
andcre Vreemde Oosterlin- gen, terwijl de z.g. 
middenstandshandel in handen is van Chineezen en 
andcre Vreemde Ooster- 1 ingen. 

Inheemsche nijvcrheid wordt bijna niet aan- 
getroffen. Van ecnig belang is slechts het weven van 
zijden saroengs (z.g. Samarindakains) in 
huisnijverheid te Samarinda-Sebrang, gelegen 
tegenover Samarinda, aan den rechteroever van de 
Mahakamrivier. Voorts worden aange- troffen: 2 
houtzagerijen, 2 ijsfabrieken, I klap- peroliofabriek, 
2 rijstpellerijen, 3 drukkerijen, 1 zeepfabriek, diverse 
goudsmederijen en eenige kleine 
scheepstimmerwerven. 

Samarinda heeft een garnizoen, aan het hoofd 
waarvan staat een kapitein, de plaatselijke mili- taire 
commandant, bijgestaan door een laten luitenant. De 
sterkte van het garnizoen is 5 brigades, de 
geneeskundige verzorging waarvan wordt 
uitgeoefend door een officier van gezond- heid. 

De plants is in de laatste 25 jaren sterk voor- uit 
gegaan. Het totaal aantal zielen bedraagt 11.0S6 
(gegevens volkstelling 1930), w.o. 270 Europeanen 
en gelijkgestelden, 8411 Inlanders, 2201 Chineezen 
en 20-1 andere Vreemde Ooster- lingen. De 
inheemsche bevolking is zeer hetero- geen en bestaat 
uit Bandjareezen, Koetainee- zen, Javanen, 
Boegineezcn Makassaren, Boe- tonneezen, 
Madoercezen, Timoreezen, Ambon- neezen en staat, 
uitgezondcrd de Makassaren, Boegineezcn en 
Boetonneezen,onder2 kampoeng- hoofden 
(pcmbakal), bijgestaan door hun wakils, terwijl do 
Makassaren, Boegineezen en Boeton= neezen staan 
onder een eigen hoofd met den titel van Kapitan 
Boegis. Hoofd der Chineezen is een Luitenant dor 
Chineezen. 

De vroeger ongunstige hygienische tocstand is 
zeer verbeterdu Do wegen zijn goed en voor een zeer 
groot gedeelte geasfalteerd. 

De Europeanen cn inheemschen bewonen voor 
het meercncleel op palen gebouwde houten wo- 
ningen. Dit in verband met de laag gelegen erven en 
de hoogo waterstanden van de Alaha- kamrivicr. 

Ter plafttse zijn nog aanwozig: een behoorlyk 
uitgerust landsohapshospitaal, eon landschaps- 
doorgangshuis voor krankzinnigen, landschaps- 
watcrlciding, electrieiteit, een landschapspolitic- 
kazerne cn verder Gouverncnientsscholen, t.w. cen 
Europeescho lagcre school, ccn Hollandsch- 
Inlandsche school, ecn Hollanclsch-Chinecschc 
school, twee vervolgscholen on ten slotte 2 volks- 
scholen. 

OOST-KOETAI (Aanv. DI. III). Uitgezondcrd de 
afdeolingshoofdplaats tevens onderafdeelings- 
hoofdplaats Samarinda, de z.g. vierkante paal 
(Gouvernementsgebied), bchoort het gebied van 
deze onderafdeeling tot hot landschap Koo- tai en 
wel tot het oostclijk dccl hiervan. hetwclk 
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gevormd wordt door het tegenwoordig district 
Samarinda-Sebrang, het zelfstandige onder- district 
Sanga-Sanga, liet zelfstandige onder- district 
Bontang en het district Sangkoclirang, aan het 
hoofd waarvan staan districts- of onder- 
districtshoofden in dienst viin hot landschap 
Koetai. 

Het gebied van het district Samarinda-Se- brang 
en het onderdistrict Sanga-Sanga behoort tot het 
stroomgebied in de groote delta van do 
Mahakamrivier en is voor het mcerendeel met 
bosch begroeid, laag en mocrassig land en een 
weinig laag henvelland. Ook het onderdistrict 
Bontang, dat zich ten Noorden van de Maha- 
kamdelta langs de kust uitstrekt, is voorname- lijk 
beboscht laag- en moerasland met laag heu- velland 
en meet in het binncnland cen in Zuid- Noord 
richting vcrloopcnd laag bergland. Het laagland 
van het district Sangkoelirang strekt zich 
voomamelijk uit langs de baai en het stroomgebied 
van de Sangkoclirangrivier, ter- wijl de oostkust 
van (lit district henvelachtig is en het binnenland 
wordt ingenomen door lage, met bosch begroeide 
bergen, die zich van kaap Mangkalihat af in het 
N.O van dit district west- waarts uitstrekken naar 
het binnenland. Van alle vier (onder)districten kan 
gezegd worden, dat het boschrijke binnenland 
geheel onbewoond is. Het echte kustgebied van alle 
(onder)distric- ten is voomamelijk onbewoond laag 
moerasland, begroeid met vloedbosschen van 
rhizo- phoren (bakau-bakau) en nipabosschen langs 
de oevers der riviermondingen. De kampoengs van 
de bevolking zijn dan ook over het algemeen niet 
aan of dichtbij de kust gelegen, doch bo ven- 
strooms van de rivieren. Langs de kust wordt 
slechts hier en daar eon visscherskampoeng aan- 
getroflen. 

Het zielental van de geheele onderafdeeling 
bedraagt 49.224, w.o. 841 Europeanen en met 
dezen gelijkgestelden, 43.771 Inheemschen, 4.003 
Chineezen en 609 andere Vrcemde Ooster- 1 ingen. 
De inheemsche bevolking van Oost- Koetai is zeer 
heterogeen en voomamelijk van elders afliomstig; 
zij bestaat uit Koetaineezen, Basap Dajaks, 
Bandjareezen, Makassaren, Boe- gineezen, 
Boetonneezen, Javanen, Madoeree- zen, 
Timoreezen, eenige Amboneezen en Mana- 
doneezen. De zwerflustige Bandjareezcn, zijn daar 
het grootst in aantal vertegenwoordigd, behalve in 
enkele kustkampoengs en aan de delta, waar 
Boegineezen on Badjaubevolking de meerderheid 
vormcn. 

De kampoengbevolking vindt haar bestaan in 
landbouw (ladang- en sawahbouw, tuinbouw, 
verbouwing van tweede gewassen, hevearubber, 
vruchtboomen en klappers). De rijstcultuur is in 
geheel Oost-Koetai van regen afhankelijk cn wordt 
meerendeels zeer extensief beoefend en client 
slechts voor eigen voedselvoorziening. 

Het rijsteentrum van Oost-Koetai is de om- 
geving van Samarinda (district Samarinda- 
Sebrang). In de kampoengs Socngei Pinang, 
Karang Asem, Air Poetih en te Samarinda- Scbrang 
met een totaal van tani*s geschat op —1000, 
worden groote uitgestrektheden sawahs beplant (de 
z.g. repaksawahs of inoerassawahs). Deze streken 
kunnen belangrijke overschottcn leveren. De 
cultuur, typisch Bandjareesch, is van regen 
afliankelijk en behoort tot de best ontwikkelde van 
geheel Koetai. De planters 

zyn in hoofdzaak Bandjarcozen, verder Boegineezen 
en Javancn. Hot totaal beplanto opper- vlak van dit 
rystcontnim wordt getaxeerd op 1000—1200 bahoo 
met een jaarproductie van 土 15000 pikoel beras. 

De in Oost-Koetai wonendc Koetaineezen, die de 
autochthono bevolking vormen, zijn zeer gering in 
aantal en wonen verspreid en ver- mengd met do van 
elders gokomon bevolking in do kampoengs, over het 
algemeen nog vrij recente vestigingen van ongeveer 
25— 0 jaron geleden. De Basap Dajaks, die allecn in 
het district Sangkoelirang en het onderdistrict Bon-
tang zijn vertegenwoordigd, zijn vermoedeJijk 
afkomstig van de onderafdeeling West-Koetai en 
Beraoe en wonen aan den bovcnloop der in deze 
ressorten voorkomende rivieren, waar zij hun bestnan 
vinden vnl. in ladangbouw (ryst) en het inzamelen van 
boschproducten. De kampoengbevolking van Oost-
Koetai vindt, behalve in landbouw, hnar bestaan in het 
O- zamelon van boschproducten, aanmaak van ijzer- 
houten sirappen en het verrichten van koeliear- beid, 
voor welken laatsten ruimschoots gelegen- heid 
bestaat bij de in dit ressort gevestigde maat- 
scliappijen voor exploitatic van hout, olieen kolen. 
Waar de houtexploitatie, naast de olie- en kolen- 
exploitatie, voor het landschap Koetai van zeer groote 
economische beteekenis is, were! het Boschwezen 
belast met het toezicht op deze houtexploitatie ten 
behoeve van de instand- houding van de voor deze 
cxploitatie waardc- volle houtbosschen. De 
houtexploitatie is voor- namclijk in handen van de te 
Samarinda gevestigde Borneo Produce Company en 
de tc Sangkoelirang gevestigde N.V. Nanyo Ringyo 
Kaisha, twee Japanschc inaatschappijen, en van 
kapperceelhouders. In de jaren 1934, 1935, 1936, 
1937 en 1938 beclroeg de houtuitvocr uit Samarinda 
resp. 24.367, 37.483, 33.815, 42.837 en 24.979 m8 en 
uit Sangkoelirang 24.849, G6.103, 64.780, 49.292 en 
60.897 m3. De houtexploitatie in het district 
Sangkoelirang is geheel in handen van de Japanschc 
maatschappij N.V. Nanyo Ringyo Kaisha (zie ook 
SANGKOELIRANG- BAAI). De kolenexploitatic 
heeft plants door de te Samarinda gevestigde N.V. 
Oost Borneo Maatschappij, de N.V. Handel My. 
„Swee Hong" en de N.V. Loa Boekit Jlir en Ocloe； 
de koJenmijnen zijn echter momenteel gelegen in do 
onderuf- deeling West-Koetai. Pc olie-cxploitatie gc- 
sohiedt door de N. V. Bataafschc Petroleum Maat-
schappij (zie ook SANGA-SANGA). 

Vischvangst is van geringe beteekenis en heeft, wat 
zoutwatervisch betreft, slccJits plants in eenige in de 
Mahakamdelta en langs de kust van het onderdistrict 
Bontang en de kust en baai van het district 
Sangkoelirang gelegen kam- poengs. De 
riviervissclierij wordt beoefend voor eigen 
consumptie. De prauwvaart Jangs de kust geschiedt 
voornamelyk door Bandjarcezen cn Boegineezen, 
terwijl door Boegincesche, Booton- necsche en 
Madocreesche prauwen de plautscn , Sainarinda en 
Sangkoelirang worden aangcdaaix^- 

SANGKOELIRANGBAAI (Aanv. DI. HI). Op do 
zuid-oostpunt van het grootste ciland in do baai ligt de 
hoofdplaats van het district Sangkoelirang, Benoea Ba 
roe, we Ik district behoort tot de onderafdeeling Oost-
Koetai, af- deeJing Samarinda, residentie Zuider- en 
Oostcr- afdecling van Borneo; dit district is gelegen 
in 
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het gebied van het landschap Koetai (zie ook 
OOST-KOETAI). 

In verband met do aanwezigheid van twee 
•Japanscho maatschappijen, n.l. de N. V. Hout- 
exploitatic Maatschappij Nanyo Ringyo Kaisha en 
de N. V. Borneo Olie Maatschappij, is de 
districtshoofdplaats van Sangkoclirang sedert 1934 
tevens stand plants van eon adspirant con- troleur, 
die toegovoegd is aan den ikssistcnt- resident van 
Samurinda. De boteckenis van het district 
Sangkoelirang is door de aanwezigheid van do twee 
genoemdc Japansche maat- schappijen sterk 
gestegen. 

De bevolking van het district Sangkoclirang 
bestond oorspronkelijk uit Koetaineezcn, Boe- 
giiieezen, Bandjareczen, Badjau's en Basap Dajaks, 
waarvan het zielental thans bedraagt resp. 2230, 
1931, 1521, 1127 cn 1-498. Hicrvan hebben zich de 
Boegineezen hoofdzakelijk aan de baai, de 
Koetaineczen cn Bandjareezen voor- if3,melijk aan 
den benedcnloop van de Sang- koelirangrivier en 
ook aan de baai en de oostkust van het district 
Sangkoelirang, Badjau's aan den benedcnloop van 
de Kariorangrivier en de Basap Dajaks in het 
binncnJand bovenstrooms van de rivieren 
gevestigd. Door de vestiging van de twee 
bovengenoemde Japansche maatschappijen werd 
het zielental vermeerderd met 土 1500 van elders 
afkomstige koclies, voornamelijk Javanen, Boe-
gineezen, Bandjareezen, Boctonneezen, Timorce- 
zen on Tidoengers. 

De N.V. Houtcxploitatic Maatschappij „Na- nyo 
Ringyo Kaisha15 voerde in de jaren 1934, 1935, 
1936, 1937 en 1938 resp. 24849, 66103, (>4780, 
49292 en 66897 m3 hout uit. Het hoofd- 
emplacement van deze maatschappij is gevestigd tc 
Benoea Baroe en te Pelawan Besar, terwrjl bier en 
op de kapplaatsen 士 1200 koclies zyn te 
werkgestcld. De leiding berust bij 3 dircc- teuren, 
alien Japanners, bijgestaan door lager Japansch 
personeel tot een sterkte van 35 man. De 
kapwcrkzaamiicden gcschiedcn voornamelijk in 
handenarbeid, terwij] het transport mccha- nisch 
wordt gedreven. Maandelijks wordt ± 5000 m3 hout 
afgevoerd per Japansche liout- boot. De N.V. 
"Borneo Olic Maatschappij" is Hcdert 1929 
werkzanm met de opsporing vau olie ter exploitatie 
van de concessics Koetai I en Koetai JI: de 
proofboringcn hebben echter tot dusver (1939) nog 
geen resultaat opgcleverd. 

J let hoofdcniplaccment van deze maatschap- pjj 
is Kariorang op een afstand van 土 10 km gcJcgen 
van Malocwi aan do Sangkoelirangbaai, vanwaar 
Iict voor do proefboringen benoodigdo inaterinal 
met duwlorrics wordt opgevoerd naar <lc boringen. 
De leiding van het bedrijf berust bij cen directeur, 
een Japanner, liierin bijgestaan door cen technisch 
Icider en 18 n)an Japansch jjcrsoncel. Het aantaJ 
tcwerkgesteldc koelies bedrangt 士 300 man. 

SANGA-SANGA (Aanv. Bl. JII). I[oofdplaats 
van bet ondcrdistrict Sanga-Sanga -Dalani, we Ik 
<)ndcr(listriet belioort tot het gebied van het 
landschap Koetai, gclegcn in de ondcrafcleeling 
Oost-Koetai (afdecling Sainarinda, residentio 
Zuider- cn OostcrafdecJing van Borneo). Dezo 
plaats is gelegen aan den rechteroever van de 
Sanga-Sangarivier, cen zijrivicr van do Maha- kuin, 
waarin zij uitmondt even bo ven de groote delta van 
de Mahakain. Do plaats hceft haar betcokenis 
slechts tc danken aan de zeer be- 

langryko olic- en gasproductio van de uitge- strekte 
boortcrreincn det conccssio van de Ba- tftalschc 
Petroleum Maatschappij, gekgen aan wcerszijdcn 
van de Sanga-Sangarivicr, in de Mahakamdclta en 
langs de Koetailamarivier. Onder den terreinchcf 
van het boorterrein Louise, dio gevestigd is te 
Sanga-Sanga, ressortcert cen gcdeeltc van het 
boorterrein Nonny, do boorterreincn Louise, 
Anggana, Zuid- en Noord Koetailama en Sftmbera. 
De olie- en gaspro- ductie van al doze terreinen 
wordt dagelijks door middcl van 4 pijpleidingen naar 
Balik- papan, gelegen ten Zuiden van Sanga-Sanga, 
gcleverd, alwaar het product in de groote raffi- 
naderijen wordt verwerkt cn daarna verschccpt’. De 
gasproductie van deze terreinen bedraagt l)er 
ctnrnal 土 350.000 kubieken meter, de olie- 
productie ± 3.500 kubieken meter. De boven-
genoemde terreinen tellen gczamenlijk 土 250 
boorputten (productictorens). Op de terreinen zijn 士 
1350 vaste cn 土 1000 losse koelies werk- zaam. 
Voor de communicatic tusschcn de werk- plaatsen 
werden op de uitgestrekte terreinen autowegen 
aangelegd tot cen totale lengte van 土 120 km, 
waarvan het grootste gedeelte ge- asfalteerd is. 

Het totaal aantal op deze terreinen te werk 
gcstelde Europeesche employes bedraagt thans 
(1939) G9. 

De gezondheidstoestand op de terreinen is zeer 
gunstig, terwijl voor een behoorlijke ge- 
neeskundige verzorging wordt zorg gedragen. Op 
het hoofdemplacement te Louise (Sanga- Sanga) is 
een behoorlijk uitgerust hospitaal, aan het hoofd 
waarvan cen maatschappij-genees- heer staat, terwijl 
op diverse meer afgelegen jjlaatsen nog 
polyklinieken worden aa ngetrof- fen. Zoowel de 
Europeesche als Inheemsche employes en 
koelicbcvolking kunnen hun dage- lijkscho 
Icvensbehocften betrekken •van de In- koop-
Centrale (toko I.C.) en den ondernemings- winkcl, 
die tegen billijkon prijs goederen van goede qualiteit 
leveren. 

In verband met het ontbreken van cen recht- 
streekschc wegverbinding tusschcn Sanga-Sanga cn 
Balikpapan wordt de onderlingc communi- catie 
tusschcn deze beide plaatscn, vooral ten behoove 
van den aanvoer van materialen, brand- stoffen en 
Icvcnsmiddelen, onderhouden door kleine 
zeeschepen. 

SOETOMO (RADfiN), geboren 30 Juli 1888 in 
de ddsa Ngopeh, res. Madiocn, stamt af van een oud 
adellijk geslacht. IIij bezocht te Madioen eerst ccn 
niet-Europeeschc lagere school, daarna de 
Europeesche J age re school te Bangil cn kwam, toen 
hij ongevecr 1G jaar oud was, op de Stovia (School 
tot opleiding van InJandschc artsen) te Batavia. In 
1911 verkreeg hy 6 maanden v6drhet eind-examen 
het diploma als Inlandsch arts en werd tc Scmarang 
geplaatst, waar hij tot 1913 blcef. Na tot 1919 in 
Batavia, Blora en Batoeradja werkzaam tc zijn 
gewccst, ging hij zijn studio in Nederland 
voortzetten, met een studieopdracht, bchaaldo or het 
artsdiploma on spccialisecrdc zich in huidziekten. In 
1923 in Indie tcruggekeerd, werd hij als leeraar aan 
de Nias (Ned. Ind. Artsenschool) te Socrubaja 
goplaatst, welke betrek- king hij tot zijn overlijden, 
op 30 Mei 1938, heeft vervuld. 

Gedurcnde zijn stuclie aan de Stovia inaakto 
Soetomo kennis met dokter Wahidin Soediro- 



1926 ELECTRICITEITSVOORZIENING. 

EBaLom nog belangen op do Buitengewcstcn. 
Tezamen met deNIGMverzorgen deze maat-schap- 
pijen 87% van de to tale door open bare bedrijvon 
geleverde consumptie van electrische energie in 
Nederlandsch-lndie, zoodat er voor de overigo 
kleinero electriciteitsonderneuiingen tezamen 13% 
overblijft. 

Met den groci en ontwikkeling van de electri- 
citeitsvoorziening op Java van ondcrling ge- 
scheiden plaatselijke bedrijvon in de richting van 
landelijkc clectrificatic met opwekking, zooveel 
mogelijk uit waterkracht, overbrenging over 
grooten alstand on koppcling der afzonder- lijke 
bedrijven, kwam al spoedig ook de vraag nan de 
orde in hoeverre opwekking on overbrenging 
eenerzijds en distributie andcrzijds tezamen in 66n 
hand dan wel gescheiden be ho orc n te worden 
gecxploitcerd cn in hoeverre in dit opzicht voor de 
overheid ccn taak, anders dan het uit- oefenen van 
administratief toezicht, was wegge- legd. In West-
Java, ahvaar do electriciteitsvoor- ziening die in 
andere gebiedsdeelen steeds voor- uit is geweest, 
kwain deze vraag het eerst aan de orde. Mede in 
verband met de aanwezigheid van aanvankelijk 
voor andcre doeleindcn gebouwdo 
Landswaterkrachtwerken werd hiertotoverheids- 
exploitatie der bedrijven voor opwekking cn 
overbrenging in hetgroot beslotcn, wclke bedrijfs- 
vorm en taakvcrdeeling toentertijd ook voor de 
overige gebiedsdeelen de meest juistc we rd ge- 
acht. Aan deze beslissing danken de Landswater- 
krachtbedrijven “West-Java" cn ,,Bandocngsche 
Hoogvlaktc,> hun bestaan. Voor de distributie in dit 
gebied werd de gemengde bedrijfsvorni ge- kozen 
cn hiervoor is toen met deelname van het Land, de 
provincie en enkele gemcenten het GEBEO 
opgcricht. Voor Oost-Java lag aanvan- kelijk 
eenzelfde taakverdeeling tusschen over- heids-
enparticuherinitiatiefinbet voornemen.De planncn 
voor een opwekkings- en overbrengings- bedrijfin 
Oost-Java met gebruikmaking van de waterkracht 
der Kali Konto zijn dan ook complect door den 
betrokken Gouvernementsdienst uitgewerkt. Toen 
evenwel deze plannen tot uit- voering moesten 
komen, bleek het als gcvolg van cen inmiddels 
ingetreden cconomische crisis voor het Land 
bezwaarlijk het geheele kapitaal te fourneeren. Zoo 
werd hiervoor in 1925 de gemong- dc 
vennootschap Ncderlandsch-Indische Waterkracht 
Exploitatie Maatschappij (N.I.W.E.M.) opgericht, 
waarin het Land cn de ANIEM ieder voor de hclft 
participeeren, terwijl de directie evenecns door de 
N.V. Hnndelmaatschappij v.h. Maintz & Co wordt 
gevoerd. 

Inmiddels had in competente kringen de over- 
tuiging veld ge won non, dat het ook uitandoren 
hoofde vvenschelijk was om aan het particulier 
initiatief op dit gebied cen belangrijker rol toe to 
bedeelen dan daaraan tevoren was toegedacht. Zoo 
word in 1937 aan de ANIEM een regionalo 
vergunning ver】eend, waarin nietalleen de aan die 
maatschappij voor in Midden-Java gelegen ge-
biedsdeelen reeds verlecnde distri butievergun - 
ningen werden ondergebracht, doch aan die maat- 
schappij bovendien voor het geheele gebied der 
provincie Midden-Java en de Vorstcnlanden ver-
gunning werd verleend voor den aanleg en ex-
ploitatie van werken voor het opwekken en over- 
brengen van electrische energie in het groot. 

In de Buitengewesten bevindt zicJi de electrici- 
teitsvoorziening ook thans nog in het stadium van 

in hoofdznak plaatscl\jko voorzioning in do be- 
Jangrijkste centra, waarbij slechts in enkele go- 
vallen de olcctricitoitsvoorzicning in eenige nabij 
gelegen plaatsen tot eon samonhangend goheel is 
vereenigd, dat van uit cen gcineonschappelijk 
krachtwcrk wordt govoed. Behalvc de NIGM, die 
in velo plaatsen op Sumatra en in cen twcctal 
gebieden op Celebes clectriciteitsbcdrijven bezit, 
cn de ANIEM, die op Borneo eenige van deze 
bedrijven cxploiteert, zijn in de Buitcngewesten —
zulks in tegenstelling met Java — op het gebied der 
electriciteitsvoorziening een groote ver- 
scheidenhcid van vergunninghouders en cxploi- 
tanten wcrkzaam, waaronder groote cn kleinc 
maatschappyen, genieenten, zelfbcsturen en andero 
locale overheden, alsook prive-personcn. 

Als gevolg van het vroegtijdig tot stand komen 
van ccn olectriciteitswetgeving en van cen uit- 
voerend overheidsorgaan, aan hetwelk o.m. ook de 
bevordering van een economischo en stelse?- 
matige voorziening in de behoefte aan electrische 
energie was opgcdragen,hccft do ontwikkoling van 
de electriciteitsvoorziening in Nederlandsch-In- 
dic, in tegenstelling met die in velc andere landeu, 
ccn tamelijk planmatig vcrloop gehad. Alhoewel bij 
een snel groeienden jongen bedrijfstak, stcu- nende 
op een gchcel nieuwe zich ontwikkelende tcchniek, 
het voortijdig abandonneeren van reeds 
geinvesteerd kapitaal nimmer geheel is te ver- 
mijden, is dan ook het achtcraf nemen van in- 
grijpende en kostbare coordinatiemaatregelen in 
Indic tot zecr weinige op zich zelf staande gc- 
vallen beperkt kunnen blijven. 

In het jaar 1923 kwam in een door den Dicnst 
voor Waterkracht en Electriciteit bijeengeroe- pen 
vergadering van belanghebbcndcn een nor- 
malisatie van electrische spanningen en stroom- 
stelsels tot stand, die sindsdicn in het nomiaal blad 
N 90 is ncergelegd. Met deze normalisatie, die tot 
stand gekomen is in cen tyd, toen over 
internationale spanningsnornialisatie nog geen 
overeenstemming was te bcrcikon, is over het 
algcmeen cen gclukkige greep gedaan. Zij be vat 
bijna zonder uitzondering slcchts spanningen, 
welke als hoofdnormalen in de tegenwoordige 
internationale normalisatie zijn opgenomen cn 
heeft zeer reel bijgcdragen ter verkrijging van den 
evenvermelden gunstigen toestand. 

Ook thans nog staat incn in Indie op het stand- 
punt, dat de staalkaart der too te passen strooin- 
soorten, pcriodentallcn, spanningstrappen cn 
distributiesystemen een zoo gering mogclijko ver- 
schcidcnheid moot bieden als met de verschei- 
denheid der eischen, welke door do cconomio en de 
techniek gesteld werden, in overeenstemming te bi-
engen is. Onder krachtige leiding van over- 
heidswege 浦 uldus indcrdaad een groote mate van 
eeuvormigheid der daar te lando toegepastc distri 
butiestclsels verkregen. 

Van de in aanmerking komendo stroojnsoorten 
is draaistroom sterk favoriet. Behoudens in cn- kelc 
op zich zell staande krachtbedrijven wordt 
gelijkstroom nog bijna uitsluitend toegepast voor 
tractiedoelcindon en wel bij 1500 Volt voor 
spoorwogolectrificatie (E.S.S.) en by 600 Volt in 
stedelijke tramnetten. Het grootste openbarc 
distributienet, waarin van gelijkstroom ge- bruik 
wordt geinaakt, is dat te Saba»g, waar mon daartoe 
een dricleidernet voor"2^X 220 Volt toepast. 
Ednphase wisselstroom is vroeger op enkele 
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plaatscn voorgckomcn, o.a. te Batavia on in Tegal, 
dochis sindsdien verlaten voor het norma】。 
distributiestelsel. 

Pcriodentallcn, andero dan het normalo perio-
dontal 50, komen ,voor zoovor bokend, niet meer 
voor, althans niet in bcdryven voor openbaro 
electricitoitslevering. Ook in dit opzicht bcstaat dus 
volkomen eenvormigheid. 

De normalisatie van de spanningon heeft even- 
wcl niet kunnon verhinderen, dat in Indie nog een 
tweetal laagspannings-draaistroomstelsels, t.w. 
220/127 Volt en 190/110 Volt, naast clkaar 
voorkomcn. Toen in 1923 tusschen bcide weinig 
uiteenloopende spanningon — thans bcido als 
gelijkwaardig in de internationale normalisatie 
opgenomen — een keuzc moest worden gedaan en, 
in hoofdzaak om economische redenen, aan 220/127 
Volt als hoofdnormaal de voorkcur ge- is geven, 
bestonden in verschillende der grootsto jjlaatsen op 
Java, o.a. te Soerabaja, Semarang en 国ndoeng, 
reeds netten voor 190/110 Volt. Al- hoewel aan de 
toepassing van deze laatstc spanning voor nieuw aan 
te leggen netten sindsdien practisch geen verdcre 
uitbreiding gegeven is en in 6en cnkel bedrijf (Solo) 
zelfs overgang naar de normale spanning plaats 
vond, vormen de netten, waarin 190/110Vrolt wordt 
toegepast, niet- temin ook thans nog een niet to 
verwaarloozen clcel van het voor de 
clectriciteitsvoorzicning van Indie aanwezige 
apparaat. 

Met gebruikmaking van 6en der beide span- 
ningen wordt in de laagspanningsnetten der open- 
bare electricitcitsbedrijven overigens vrijwel uit- 
sluitend het draaistroom-vierlciderstelscl toc- 
gepast, waarbij de nulleider in do transformator- 
stations deugdelijk wordt geaard. Het z.g. „nul- ]cn" 
is hierbij niet toogestaan. De laagspannings- 
Icidingen worden nagenoeg allecn bovengronds 
uitgevoerd, hetgeen om economische rcdeneii 
noodzakelijk is in verband met de gcringe be- 
lastingdichtheid per eenheid van oppervlakte —ook 
in de steden wegens de verspreidc bouw- wijze —, 
het groote aantal dcr zeer kleine aan- sluitingen en 
het zeer veclvuldig voorkomen van mutaties, vooral 
juist onder clezo kleinste con- sumenten. Slcchts in 
cen enkel geval is in een <lrukke winkelstraat 
ondergrondschc laagspan- ningsdistributic 
toegepast. Als stcunpunten voor dezc loidingen 
wordt in de netten in grootere plaatscn als regel van 
Mannesman buismasten gebruik gomaakt. In netten 
van jninder betee- konis past men ook wel uit 
gasbuizen samenge- 8tcklc of houteii masten toe. 
Voor grootere kracht- inHtanuties is do spanning 
380 Volt normaal on in auiiHltiiting daarop mag ook 
voor distributic van 380/220 Volt gebruik worden 
gemaakt. Zulks komt evenwel slcchts op enkclc 
kleincre plnatsen voor. 

Als voornaumste niickielhuoge spanning is 6000 
Volt genormaliseerd. Niet allecn wordt voor 
generatoren van ccnig verniogcti bijna zonder 
uitzondering van dezospanninggobruik gomaakt, 
doch ook hot meereiidecl dcr stedclijke kabol- 
netten en der secundaire distributiekabcls en 
biiitcnleidingcn in landelijke netten is voor deze 
spanning uitgovoerd. In eon beperkt en afnemend 
aantal gevnllen is voor dezelfde doeleimien van 
3000 Volt gebruik gemaakt; daarentegen kornon 
nog wcl gcvalleu voor, waarin ook voor nieuwe 
installuties de ncvennornialc spanning 15.000 Volt 
wordt toegopast, waarbij de betrokken lei- 

dingen of cen deel ervan dan als regel meet het 
karakter van ovcrbrcngingslcidingen verkrijgen. 

In verband met de betrckkclijk lage verdecl- 
Hpanning is hot rayon, dat van 66n voedings- punt 
uit met lage spanning kan worden bestre- kon, niet 
zoo groot. Gewoonlijk gaat men in dit opzicht niet 
verder dun cirkelvormige gebieden inet eon straal 
van ca 300 m, hetgeen in verband met de zwarc 
gebruikelijke verspreidc bouwordo slechts een 
goring stadsdeel is. Het aantal dezer voedingspunten 
(transformatorstations) wordt daardoor tamclijk 
groot en beloopt voor de grootere steden op Java ca. 
100-200, terwijl de be- lasting van ieder station 
beperkt is. Buiten de- industrieele gebieden varieert 
het in deze voedingspunten opgestelde 
trangformatorenvermo- gen van 10 — 100 kVA. Ten 
behoove van de stroomlcvering aan industrieen en 
onderncniingcn komen uiteraard ook veel grootere 
vermogens in e6n voedingspunt voor. Daarentegen 
komt dit ve^mogen in zuiver landelijke netten (d^sa- 
electrificatie) meestal niet bo ven 10 A. 20 kVA. 

Voor overbrenging van energic over groote af- 
standen komt op het reeds genoemde normaal- blad 
nog slechts 6en enkele spanning voor, nl. 30.000 
Volt, van welke spanning voor dU docl dan ook 
veelvuldig is gebruik gcmaakt/''Daar- naast komt 
evenwel op verschillende plaalsen de ten tijde der 
spanningsnormalisatie reeds be- staande spanning 
25.000 Volt voor, zij het dat het in het voornemen 
ligt t.z.t. op de normale spanning over te gaan. O.m. 
is het gcheele net van hetLandswatcrkraclitbcdrijf op 
deBandoeng- schc hoogvlaktc voor deze spanning 
ingericht. 

In een tweetal gevallen t.w. voor het Lands- 
waterkrachtbcdrijf West-Java en voor het hoofd- 
overbrengingsnet der NIWEM, waar behoefte 
bestond aan een hoogere spanning dan 30 kV, is van 
70 kV gebruik gemaakt./ Hiermede is een minder 
gclukkige keuze gedaan, aangezien deze spanning in 
de internationale normalisatie niet opgenomen is. 
Het ligt in de bcdoeling de Indische 
spanningsnormalisatie aklus voort te zetten, dat 100 
kV hoofd- en 60 (70) kV nevennormaal zal zijn. 

Een korte beschrijving van den stand der 
elcctriciteitsvoorziening in de verschillende gc- 
biedsdeelen van Nederlandsch-Indie op ultimo 1938 
cn van de toenmaals aanwezige werken moge hier 
volgon. 

West-Java. De clectriciteitsvoorziening in West-
Java is die in andere gebiedsdeelen altijd vooruit 
goweest en zoo is zij ook thans nog in dit go west hot 
verst gevorderd. De totale electrici- tcitsconsumptie 
uit openbare olectriciteitsbe- clrijvon in West-Javu 
bodi*oog in 1938 rond 12 milliocn kilowatturen of 
ruiin 40% van die in geheel Ncderlandsch-Indie. Het 
totaal aantal afnemers tier bedrijven voor openbare 
electrici- tcitslovering bedroeg in dezo provincio 
71.000, zoodat per afnemer 1760 kWh en per hoofd 
dcr bovolking 11 kWh werden vorbruikt. 

De opwokking en overbrenging van olectrischo 
energic in het groot worden in nagenoeg de ge- hcele 
provincie verzorgd door de Landswater- 
krachtbedrijven,,West-Java** en „Bandoengsche 
Hoogvlaktc". Tusschen deze beide bedrijveu, welke 
geleid worden reap, uit Buitonzorg on Bandoeng, 
bestaat, alhoewel de uitloopers der er op aangcsloten 
netten clkaar reeds zeer nabij ko 
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men, tot dusver nog gcen directe verbinding. Een 
koppelleiding, voerende van het waterkrachtwerk 
Lamadjannabij Pengaldngan via de onderstations 
Padalarang, Poerwakarta on Kosambi naar het 
pnderstation Tjawarig nabij Meeeter-Cornelis.. 
word evenwel reeds gcprojectcer^ on zal wellioht 
binnen niet te langen tyd tot stnnd koine吒 f 

Het Landswatcrkrachtbcdrijf „ schikt voor de 
productie over ecn twcetal water- krachtwerken. 
t.w. het krachtwork Oebroeg nabij 
Tjjbadak.gelegen aan de Tjitjatih, ca 55 km ten 
Zuiden van Buitcnzorg, cn het krachtwerk Kra- 
tjak, gelegen ca 20 km ten Westen van Buitenzorg 
aan de Tjianten (met medegebruik van water uit de 
zijrivier Tjikloewoeng), zoomede over de 
stoomcentrale Weltevreden. In elk der beide 
waterkrachtwerken is een twectal inachinc-aggrc- 
gaten voor ongevcer 7000 kVA (8000 P.K.) opge- 
steld. 

leder der beide waterkrachtwcrken is door 
middel van eon dubbel-circuit 70 kV hoogspan- 
ningsleiding verbonden met het nabij Buitenzorg 
gelegen openlucht-onderstation Kcdoeng Badak, 
vanwaareen dubbel-circuit 70kV hoogspannings- 
leiding voert- in de richting Batavia, van welke 
Iciding de onderstations Depok, Tjawang, Mees- 
tcr-Cornelis, Weltevreden en Antjol.zijn afgetakt. 

De stoomcentrale Welte vreden is een der oudste 
centrales in Indie; zij werd aanvankelijk gebouwd 
voor de plaatselijke electriciteitsvoor- zicning van 
de stad Batavia cn tot dit doel door het 
electriciteitsbedrijf der Nededandsch- Indische Gas 
Maatschappij daar ter stede ge- exploiteerd. 

In 1924 werd tusschen de NJ GM en het Lands- 
waterkrachtbedrijf een contract tot wederzijdsclie 
stroomlevering gesloten, volgens hetwelk de 
NIGM in normale tijclen stroom van het Lands- 
waterkrachtbedrijf zou betrekken, doch waarbij 
verder werd bepaald, dat de tekorten aan elec- trisch 
verniogen van het Landswaterkrachtbedrijf in 
tijden van buitengewonc waterschaarschte als 
anderszins door de calorische centrale der NIGM 
zouden worden aangevuld. Dit contract werd in 
1931 vervangen door eon nieuw, waarbij o.m. de 
NIGM haar centrale om niet aan het 
Landswaterkrachtbcdrijf in beheer overgaf. De 
centrale wordt door dit bedrijf vooralsnog uit- 
sluitend gebezigd als reserve voor aan vu Hi ng in 
gcval van noodzakelijkc bedrijlsonderbreking 
wegens werkzaamheden of storingen in 6en dcr 
waterkracht^verken of ovei'brengingsleidingen. 
Het ligt cchter in de bedoeling om, indien bet 
noodig zou worden tot calorische aanvulling in 
tijden van waterschaarschte of tijdens de belas- 
tingspits overte gaan, in de centrale Weltevreden 
cen of meer Dieselaggregaten op te stellen. 

De centrale Weltevreden, welkcr machines voor 
de spanning van het kabeJnct te Batavia i.c. 7 kV 
zyn uitgevoerd, is door middel van kabeJs en een 
drietal transformatoren verbonden met de 70 kV-
rails in het nabij gelegen onderstation van gelijken 
naani. Het stadsnet te Batavia wordt tegenwoordig 
via dit onderstation van de scha- kclruimte der 
centrale uit gevoed. Behalve in de centrale wordt 
bovendien binds eind 1938 aan de NIGM strooni 
gelevcrd in het onderstation An- tjol, en wel onder 
een spanning van J 2 kV, in het bijzonder ten 
behoevc van het industriege- bied in de 
benedenstad en te Tandjoengprioek. 
Het electriciteitsverbruik te Batavia en on- 

middenijke omgeving bedroeg in 1938 34 millioen 
kWh of nicer dan de helft van de totale productie 
van het Landswaterkrachtbedryf. Het maximum 
afgenomen vermogen bedroeg in dat jaar onge- veer 
7500 kW. Als gevolg van een sterke toename van 
het industricel gebruik is het electriciteitsbe- drijf te 
Batavia het eenige groote openbaar clec- 
triciteitsbcdrijf, waar gecn uitgesproken avond- 
spits nicer voorkomt cn waar een enkele maal de 
dagspits wel cons in do ochtenduren valt. 

Ecn tweede bclangrijke afnemer van hot Lands- 
waterkrachtbedrijf (ca. 15 millioen kWh per jaar) is 
de Dicnst der Staatsspoor- cn Tramwegen ten 
behoove van het geelectrificecrdo baanvak 
Buitenzorg-Tandjoengprioek en van do ring- baan 
to Batavia. Tot dit doel wordt stroom af- genomen 
in de onderstations Antjol, Mcester- Cornelis, 
D&pok cn Buitenzorg, in de beide eerste waarvan 
roteerende omvormers, in de beide laatste 
kwikdamp-gelijkrichters zijn opgesteld, alle voor 
ccn gelijkspanning van 1500 Volt, in het Os. 
Meester-Comelis zijn bovendien de be- langrijke 
S.S. werkplaatsen te Manggarai aange- sloten, 
terwyl het Os. D6pok mede aan de elec- trificatie 
(door het GEBEO) van het plaatsje van dozen naam 
dienstbaar is gemaakt. 

De derde groot-afnemer van het Landswater- 
krachtbedrijf West-Java is bet Gemeenschappe- lijk 
Electriciteitsbedrijf Bandoeng cn Omstreken, door 
welke maatschappij stroom beti'okken wordt in de 
onderstations Buitenzorg, D6pok, Tjiba- dak, 
Tjitjoeroeg, Lemboersitoe (bij Soekaboemj), 
RangkasBitoeng en Tjadasari en in de centrale 
Oebroeg, een en ander tot een totaal van ca 14,5 
millioen kWh. Verreweg het grootste de el hiervan 
wordt afgenomen in het Os. Buitenzorg, van weL 
ke afnamc het meerendeel of 6,6 millioen kWh be- 
stemd is voor de Good Year bandenfabrieken, van 
welke fabriek het electriciteitsverbruik in de enkele 
jaren vanhaar bestaan reeds gestegen is tot het 
drievoud van hetgeen bij de oprichting werd 
verwacht. Het benoodigd vermogen voor de stad 
Buitenzorg (exclusief Good Year) bedraagt ca 700 
kW cn wordt slechts gedurende de avond- uren 
afgenomen； wegens het ontbreken van an- dere 
industric is het verbruik overdag hier zecr gering. 

In het complex Sockaboemi-Ocbrocg-Tjibadak- 
Tjitjoeroeg wordt door het GEBEO, behalve in de 
stad Soekaboemi stroom gcleverd in cen der incest 
intensiefgeexploitcerdc bergcultuurgebie- den op 
Java. Het bcschikt duartoo over cen wijdvertakt net 
van 6 kV hoogspanningslci- dingen en kabels, 
waaraan tai van onderne- mingen aangesloten zijn 
en waarvan soinmigc alle benoodigde energie van 
het GEBEO be- trekken, andere daarentegen 
slcchtH zijn aangesloten ter aanvulling en reserve 
naast eigen mid- delen voor energievoorziening. De 
onderstations Lemboersitoe, Tjibadak en 
Tjiljoeroeg zijn door middel van 30 kV 
hoogspanningsleidingen met het krachtwerk 
Oebroeg verbonden cn worden vandaar uit gevoed. 
Deze leidingen cn onder stations worden door het 
Landswaterkrachtbe- drijf geexploiteerd; in de 
onderstationH wordt do energie op een spanning 
van 6 kV getransfor- meerd, alvorens te worden 
afgelevcrd. Te Oebroeg wordt evenceus 
rechtstreeks energie onder 6 kV gelevcrd. De totale 
behoefte van dit complex bedraagt ongeveer 1000 
kVA met tanielijk siech- ten arbeidsfactor; het 
maximum valt overdag 
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Van het krachtwerk Kratjak vocrt ecn ca. 90 km 
lange 30 kV-lijn in de rich ting Bantam naar 
Rangkasbitoeng en vandaar ecn (xElBEO- lijn van 
dozelfde spanning naar het ondcrstation Tjadasari 
nabij Pandeglang- Van doze beido vocclingspunten 
uit worden de plaatscn Rangkasbitoeng, 
Serang.,Pandeglang en Tjilegou van stroom 
voorzien. In cerstgenocmd'c plaats" bo- hooren de 
Mexoliefabrieken tot do voornaamste afnemers; in 
feito hceft de aansluiting van dezo fabrioken de 
electrificatie van dit gehceJe complex mogelijk 
gemaakt. Thans is in dit gebied bovendien nog een 
aantal rijstpellcrijen aange- sloten. 

Als jongste uitbreidingin het verzorgingsgebied 
van het Landswatcrkrachtbedrijf ,,West-Java" kan 
het Os. Tjawang nabij Air. Cornelis worden 
genoemd, van waaruit stroom zal worden ge- Icverd 
aan het GEBEO ten behoevc van de in aanbouw 
zijndc schoenenfabriek van Bata en v岛rts ten 
behoeve van do electrificatie van enkele plaatsjes in 
het regentschap Mr. Cornelis, zooals Kramatdjati, 
KIdnddr/en Bekasi, alsmccle van het vliegvckl 
Tjililitan,/. 

Het Landsivalerkracktb^arijf op de Bandoeiit/- 
sche hoogvlakte beschikt over een twectal groepen 
van waterkrachtwerken, t.w. de krachtwerken 
Bcngkok en Dag£ aan de Tjikapoendoeng op ca. 7 
km ten Noorden van Bandoeng cn de werken 
Plengan en Lamadjan, wclke de waterkracht in de 
Tjisankoei en haar zijrivier de Tjisaroea ge- legen 
nabij Pengaldngan benutten. 

Het krachtwerk Bengkok kwam in 1923 in de 
plaats van het door de Bandocngschc Elcctrici- 
teitmaatschappij reeds in 190G gcbouwdc kracht-
werk Pakar, dat inmiddels verouderd was, en 
gebruikt dan ook de waterkracht van hetzelfde 
riviervak als laatsgenoemd werk. 

Bcncdenstrooms van Bengkok wordt een deel 
van het afvoerwater dezer centrale opnieuw benut 
in ccn aanvullend werkje, Dago genaamd, dat in cen 
enkel machine-aggregaat over een vermogen van 
1000 PK beschikt. Het is inge- richt als automatisch 
krachtstation en wordt van uit Bengkok, waarmede 
het door middel van ecn kabel verbonden is, 
bediend. 

Het waterkrachtwerk Lamadjan is met zijn 3 
verticale turbinc-nggregaten voor 9000 Pk bij ccn 
netto valhoogtc van 208 m verreweg het grootstc 
krachtwerk van dit bedrijf. Dit werk verwerkt het 
afvoei'water van het krachtwerk Plengan (3 x 1500 
P.K.), dat het water ontleent aan de rivicrcn 
Tjisankoei en Tjisaroea. 

Een belangrijk onderdeel van de waterwerken 
van Lamadjan en Plengang vormt de aanwezige 
gelegciiheid tot waterberging, teneindo eon deel 
van het surplus in den natten tijd to kunnen hewaren 
voor aanvulling in den drogen tijd (sei- 
zoensaccumulatie). Doze in Indie vrij zekizame 
gelegenheid is verkregen, doordien door afdam- 
>ning en opstuwing een twectal kuustmatige inc- re 
n kon worden gevormd,de SitooTjilcuntja en de 
Sitoe Tjipanoendjang, die tezamen 16.000.000 m3 
water bergen kunnen, hetgeen voldocnde is voor het 
opwekken van rond J 0 inilliocn kWh. Dezc 
hoevcclheid kan indien noodig door ophoo- ging 
van de betrokken dammen tot het dubbele worden 
vergroot. 

De centrales Plengang cn Lamadjan zijn door 
middel van een 25 kV hoogspanningsleiding onder- 
ling verbonden, welkc hoogspanningsleiding 

voortzetting vindt in do leiding, die deze kracht- werken 
via de onderstfttions Ma la bar, Dft j eu hkolot en 
Kiaratjondong met de centrale Bengkok ver- bindt. 
Voorts vocrt van Lamadjan een hoogspanningsleiding 
via Padalarang cn Poerwakarta naar Kosambi 
(tussclicn~Krawang cn TjiEampek-). -------------------- ■ 
welko leiding als oncicrdcel der geprojecteerdo 
koppelleiding Lamadjan-Batavia-.roeds dadelijk voor 
100 kV bedrijfsspanning is gebouwd, doch thans nog 
met 25 kV wordt bedreven. Doordien ook nog een 25 kV 
hoogspanningsleiding van Bengkok via Tjhnajii naar 
Padalarang is uit- gevoerd, wordt rondom Bandoeng een 
geslo- ten ringnet verkregen, waaruit Bandoeng van drie 
punten (de centrale Bengkok en de Os. Kiaratjondong cn 
Tcgallcga) en Tjimahi langs twee wegen uit kan worden 
gevoed. 

Van do centrale Plengang uit voert nog do SO km 
lange 2o kV leiding naar de onderstations Soemadra, 
Garoet en Singaparna, dienende voor de 
stroomverzorging van do Oost-Prcanger, waarin o.m. 
Garoet en Tasikmalaja gelegen zijn. Voorts voert van 
hot onclerstation Kiaratjondong af een 25 kV leiding via 
Rantjaekek naar het Noord-Oosten tot Soemedang. 

Behoudens de hjn Rantjaekdk-Soemedang en 
voorloopig de lijn Padalarang-Kosambi zijn alle 
genoemde hoogspanningslijnen als dubbele lei- dingen 
uitgevoerd. Teneindc het gemis aan be- dr舔reserve voor 
de stroomverzorging vanSoeme- dang te vergoeden, 
beschikt het Landswater- krachtbcdrijf in dat plaatsjc 
nog over een krachtwerk je, waarin cen motoraggregaat 
van 80 P. K. is opgesteld . 

De voornaamste afneiner van het Landswater- 
krachtbedrijf op de Bandoengsche hoogvlakte is het 
Gcmeenschappelijk Elcctriciteitsbedrijf Bandoeng cn 
Omstrckcn, hctwclk in nagenoeg alle reeds gonoeinde 
onderstations stroom be- trekt voor plaatselijke 
distributiedocleinden, in totaal ca 35 millioen kWh per 
jaar (in 1938). Het bclangrijkste object daarvan is uit den 
aard der zaak de stad Bandoeng, waar vooral de verschil- 
lende artillerieinrichtingen belangrijke afnemers zijn. 
Het totale verbruik tc Bandoeng en onilig- gende 
plaatsen, w,o. Tjimahi, Lembang en Padalarang, 
bedroeg in 1938 28 millioen kWh, het maximum van het 
afgenomen vermogen ca 5200 kW. 

Te Padalarang is de aldaar gevestigde papier- fabriek 
groote afneiner van electrische energie. Behalve energie 
voor krachtdoeleinden betrekt deze fabriek bovendien 
groote hoeveelheden electrische energie voor 
stoomproductie (electro- ketels) en electrolyse 
(chloorbcreiding). Deze energie wordt geleverd als 
overschotenergie tegen zeer lagcn prijs volgens een 
bijzonderlyk daar- voor gesloten 
stroomlcveringsox,ereenkomst; zij vindt plaats 
rechtstreeks door het Landswater- krachtbedryf, waarbij 
het GEBEO slechts om formeele redenen 
tusschcnpersoon is, doch geener- lei winst in rekening 
brengt, tcrwijl deze energie ook geen GEBEO-werkon 
passeert. De levering van overschotenergie kan door den 
stroomlevo- rancier to alien tydo onderbroken of beperkt 
worden cn kan dus op voor dien levcrancier gun- stige 
tijdstippen plaats vinden. In 193S were! aan 
overschotenergie ca 16 millioen kWh geleverd bij een 
maximaal vermogen van 3000 kW. 

De afname van electrische energie door den 
Radiodienst in het onderstation Malabar ten 
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behoove van het beroemdo zendstation van dicn 
naam is sinds de toepassing van do korte golf- 
zcnders stork verminderd. Voorts neemt do 
Radiodienst energic af to Dnjeuhkolot voor het 
aldaar opgerichte moderne zendstation cn in het 
Radiolaboratorium bij Tcgallega. In 1938 werden 
nog slechts 3 millioen kWh verbruikt. 

Naast het ccntrale netgedeelte hebben vooral in 
de latere jaren ook de nets-extremiteiten zeer aan 
beteekenis gewonnen. Zoowel in de richting 
Garoet a Is in de richting Krawang wordt thans een 
vermogen van ca 1000 kVA geleverd, zulks in <le 
Oost-Preanger voor een bclangrijk deel als gevolg 
van de daar in opkomst zijnde weefin- dustrie en in 
de omgeving van Krawang door de aansluiting op 
het GEBEO-net van talrijke rijst- pellerijen. De 
grootste henielsbreede afstand tus- schen plaatsen. 
welker energievoorzicning van de centrales op de 
Bandoengsche hoogvlakte uit wordt verzorgd, t.w. 
Batoedjaja aan de Noord- kusl en Bandjar in het 
Oosten, bedraagt thans 210 km of even reel als de 
afstand Rpiterda-m- Groningen; langs de leidingen 
gemeten is deze afstand zelfs 300 km. 

To Tjiandjoer beschikt het GEBEO over cen 
eigen waterkrachtwerkje, de centrale Tjidjcdil, 
waarin turbines tot een totaal vermogen van 650 
P.K. zijn opgcsteld, waarmede de plaats Tjiandjoer 
en haar omgeving, o.in. de plaats Sindanglaja op 
den Poentjakpas, van cnergie wor- <len voorzien. 
Het net is voor aanvulling en reserve door middcl 
van een 30 kV hoogspannings- leiding te 
Padalarang op het net van het Lands- 
waterkrachtbedrijf aangesloten. In dit net wordt 
evenwel van Tjiandjoer uit geen stroom geleverd, 
terwijl paraUelbedrijf nonnaal niet plaats heeft. 
Voorts beschikt het GEBEO in een vieilal plaals- 
jes nog over op zich zelfstaande kleine motorcen- 
tralcs voor plaatselijke stroomvoorziening. Deze 
zijn evenwel bestemd om gaandeweg weer te 
verdwijnen door aansluiting van de distributie- 
bedrijfjes in deze plaatsjes aan het hoofdnet. 

De energieverzorging van de stad Cheribon en 
naaste omgeving geschiedt thans nog van uit een 
motorcentrale met een totaal opgesteld vermogen 
van 3150 P.K. verdceld over een 4 tai Diesclaggre- 
gaten. De generatoren leveren electrische ener- gie 
onder 6 kV spanning en voeden rechtstreeks het 
stadsnet zoomede den kabel naar Ploembon en 
Palimanan. Plannen zijn evenwel in voorbereiding 
voor den bouw door de Landswaterkrachtbcdrij - 
ven van een waterkrachtwerk nabij Parakankon- 
dang mot een max. capaciteit van ongeveer 9000 
P.K., van waaruit Cheribon langs een 30 kV hoog- 
spanningslijn zal worden gevoed, terwijl eveneens 
een leiding naar het Zuiden zal voeren in de 
richting van de Oost-Preanger ter gedceltelijkc 
outlasting van de lijn Plengan-Garoet. 

In de electriciteitsverzorging van het vroegerc 
particuJier land „PanianoelMn en Tjiasemlan- 
dent, wordt voorzien door de maatschappij tot 
exploitatie van dit land, die daartoe een afzo)i- 
derlijke dochteronderneming, de ,,Maatschappij tot 
Exploitatie van Openbare Werkcn op de 
Pamanoekan- en Tjiasemlanden" heeft gesticht, 
aan welke inaatschappy voor dit gebied een 
electriciteitsvergunning is verleend. De maat- 
schappij beschikt thans over een drietal water- 
krachtwerken, met name Tjidjanib6 (2 X 500 P.K.), 
Goenoengtoea (2 X 750 P.K.) en Tji- nang]ing (1 
X 1800 P.K.), waarvan het laat- 

ste van recenten datum is cn voLautomatisch is 
uitgerust. Van dozo werkcn uit worden door middel 
van 30 cn 6 K.V hoogspanningloidin- gen een aantal 
ondernemingen der maatschap- pij, zoomede 
distributienetten teSoebang, S egala- h6rang.cn 
Kalidjati van elcctrischcn stroom voorzien. 

Midden-Java en de Vorstenlanden. Van de drie 
Java-provincies is Midden-Java wat de eleotrici- 
teitsverzorging betreft het ininst ver gevorderd. 
Behalvo door ccn goringere rijkdom en welva- 
rendheid van het betrokken gebied, is zulks mode 
veroorzaakt door de omstandigheid, dat in dit 
gebied het laatst de voor een economischo elec-
triciteitsverzorging noodzakelijke concentratie van 
het opwekkings- en overbrengingsbedrijf tot stand 
is gekomen. 

De totale electriciteitsconsumptie in de pro- 
vincio Midden-Java en do gouvernomenten 
.Socrakarta en Jogjakarta bedroeg in 1938 rond 50 
millioen kWh, het aantal afnemers der oj^n- baro 
electriciteitsbcdryven in dit gebied bedroeg 5G.000. 
Hot- jaarverbruik per afnemer bedroeg derhalve 893 
kWh, dat per hoofd der bevolking 3,27 kWh. 

Het grootste elcctriciteitsbedryf in Midden- Java 
is dat der Algemecnc Nederlandsch-In- dischc 
Electricitcit Maatschappij te Semarang, waarvoor 
deze maatschappij tot voor kort be- schikte over het 
waterkrachtwerk Soesoekau aan de Tocntangrivier, 
ca. 27 kin ten Zuiden van Se- marang en met de stad 
verbonden door middel van een twcetal 30 kV 
hoogspanningslijnen, elk voor 66n circuit. 

Voorts bezat dezelfde maatschappij op zich zelf 
staande plaatselyke clectriciteitsbedrijven in de 
plaatsen Tegal, Pekalongan, Koedocs, Mage- Jang, 
Jogjakarta en Pocrworedjo, elk met een eigen 
Diesclccntrale, behoudens Poerworedjo, dat door 
cen waterkrachtwerkje in de Kali Bogowonto van 
stroom were! voorzien. 

HoeweJ in aansluiting op de plaatselijke ver- 
gunningen voor genoemde plaatsen in ccn later 
stadium landelijke vergunningen waren verleend 
voor de gelijknainige regentschappen en /of resi- 
denties , waren in die gebieden tot voor kort nog 
slechts enkele nabij gelcgcn plaatsen en <16- sa's 
door middel van kabels met de locale netten 
verbonden, doch kon van cen bepaalde streek- 
voorziening nog niet worden gesproken. 

Voor ecn gebied, grootendeels overeenkomende 
met de vroegere residentio Banjoemas en eon 
gedeelte van Kedoe cn thans omvattondo de 
regcntschappen Banjoornas, Pocrbolinggo, Tjila- 
tjap, Bandjarnegara, Kebocm6n en Wonosobo 
waren en zijn nu nog distributicvcrgunningen 
verleend na)i do EIcctriciteit Mafttschappii Ban- 
joemas, van welke inaatschajipij tot in 1933 de 
directie gevoerd werd door het Kantoor Van 
Aulderen. 

Deze maatschappij beschikte over motorcen- 
trales to Soekaradja, Tjilatjap, Keboemdn en 
AYonosobo met opgestelde vermogens van 700, 
1200, 800 en 230 P.K. Hiervan verzorgde de 
centrale Sockaradja de stroomvoorziening van do 
plaatsen Banjoemas, Poerwokcrto en Pocrboling- 
go, terwijl van de ccntrale te Keboemdn uit mode de 
plaatsen Gombong en Koetawinangocn werden 
voorzien. 

Even zoo zijn aan de Electricitcit ilaatschappij 
Rembang distributicvcrgunningen verleend voor 



ELECTRICITEITSVOORZIENING. 1931 

do tegcnwoordige regcntschappon Rembang cn 
Blora, zoomede voor hot in de provincio Oost- Java 
gclegen regentschap Bodjonegoro. Dezo 
inaatschappij beschikt over motorcontrales tc Lasem 
en to Tjcpoe, resp. met opgestelde ver- mogons van 
550 en 1350 P.K. Do plaats Rcmbaiig_ is door 
middel van cen 6 kV Kabel mot de cen- trale to 
Lasem verbondon. 

To Tjepoo wordt de clectrische arbcid eveueons 
ondcr 6 kV opgewekt cn onder die spanning in het 
locale kabelnet gevoecl. Ten behoove van do 
voeding van Blora en van do in Oost-Java ge- Icgen 
plaats Bodjonegoro cn enkolc tusschen- gelegen 
dissa's wordt de energie echter opgetrans- formeerd 
tot 15 kV cn onder die spanning langs de 15 kV 
hoogspanningsleiding Tjepoe- Bodjonegoro cn den 
15 kV kabel Tjepoe-Blora naar ge- noemde plaatscn 
gevoerd. De transformator- stations tc Blora en in 
enkelc andere langs den kabel gelegcn plaatsen zijn 
alle direct voor 15 kV ing@richt. Te Bodjonegoro 
daarentegen bevindt zich een overgangsstation met 
15/G transfor- matoren, van waaruit het plaatsclijk 
GkV kabelnet wordt gevoed. Eon bijzonderheid van 
de centrale Tjepoe is, dat het aan de Solorivier laag 
gelegen centrale terrein met behulp van cen wa- 
terwering bandjirvrij is gemaakt. 

Voor het gewest Soerakarta is een vergunning 
verleend aan de N.V. Solosche Electriciteit 
Maatschappij, die cen der oudste thans nog be- 
staando electriciteit maatsehappijen in Neder- 
landsch-Indie is. Ook deze maatschappij stond 
jarenlang ondcr het beheer van het Kantoor Van 
Aalderen. In haar centrale Pocrwodadi nabij Solo 
beschikt deze maatschappij over vijf Diesel- 
aggregaten met een gezamenlijk vennogen van 3750 
P.K., welkc clectrische energie opwekken bij 6 kV 
spanning. Be halve voor de stroomvoor- ziening van 
de hoofdplaats Solo wordt deze energie 
opgetransformeerd tot 15 kV langs een tweeta! 
hoogspanningslijnen voor die spanning gevoerd naar 
de plaatsen Klatdn cn Bojolali en enkelc tusschcn 
gelegcn desa's en ondernemingen, waarbij voor het 
eerst op tamelijk ruime schaal gebruikgeinaaktis van 
masttransformatorposten. De ouderdom dcr 
maatschappij (opgericht in J 901) on de 
verscliillendc wisselingcn in het be- Jicer hebben 
medc haar stempci gedrukt op do tcchnischc 
bedrijfsvocring. J)c aanvankelijk toe- gepastc 
spanningen, t.w. 110 Volt voor het laag- 
spanningsnet en 3000 V voor het kabelnet, wcr- dcu 
in den loop dcr jaren ver vangen door de norinale 
spanningen 220/127 en 6000 V, hetgeen uit den aard 
der zaak met cen algeheclon ombouw van de netton 
gepaard is gegaan. Bij overname van het beheer door 
hot ANIEM-concorn block nochtans opnicuw con 
grondige, zij het minder ingrijpende revisio 
noodzakclijk. Ook de centrale cn 
transfonnatorstations werden ccnige malcn op 
ingrijpontic wijze verbouwd. 

In de electriciteitsvoorziening van Midden-Java is 
sinds 1937 een belangrijke verandering ge- koinen, 
die voor de verdoro ontwikkeling goede 
verwachtingen biedt. Nedat in 1933 de S.E.M , 
E.M.B. cn met bohoud harcr zelfstan- 
(ligheid als rechtspersonen, in het ANIEAI-con- ccrn 
waren opgenoinon, konden in 1937 na langdu- rigo 
ondcrhandclingon aan de ANI EM regional。 
vergunningon wordeii verleend, waarbij haar o.m. 
voor het goheelo gebied der provincio Middon-Ja- va 
cn de bciclc Vorstenlandcn vorgunning were! 

verleend tot do opwekking en overbrenging van 
elcctrische energie in het groot, d.w.z. voor lovering 
aan elcctriciteitsbcdrijven. De reeds genoemde 
niaatschappijen bleven, elk voor het gebied, 
waarvoor haar reeds concessie was ver- Iccnd, als 
afzonderlijkc distributiemaatschappijen bestaan, 
terwiji in het overige dec! der provincie Midden-
Java cn in het gewest Jogjakarta de ANIEM ook de 
distributie verzorgt. 

Ter uitvocring van deze vergunningen werden 
door de ANIEM twee overbrengingssystemen ge- 
bouwd, wslke resp. gevoed worden door de 
waterkrachtwerken Djelok en Ketenger. Het W. 
K.W. Djelok is gebouwd aan de Toentangrivier en 
wel met gebruikmaking o.m. van hetzelfde 
riviervak, waaraan tevoren de centrale Soesoe- kan 
de energie ontleendc. Deze laatate centrale is dus na 
de inbedrijfstelling van Djolok buiten gebruik 
gesteld. 

Met de stad_Seinarangjs de centrale Djelok ver- 
bonden door de beidc eerder genoemde lioogspan- 
ningslijncn Toentang-Scmarang. Van hier were! 
cen nieuwe hoogspanningslijn naar Kocdoes_ge- 
bouwd. Een ringleiding van hoogspanningslijnen, 
voerende van Djelok over Magelang, Jogjakarta en 
Solo terug naar Djelok, verbindt de centrale met de 
overige voornaamste punten van stroom- afname. 
Van Magelang voert bovendien nog een 
hoogspanningslijn naar Poorworedjo en Koetoar- 
djo. Al deze hoogspanningslijnen zijn gebouwd 
voor twee circuits vau 30 kV, doch voorloopig is 
slechts cen circuit uitgevoerd. 

Naast dit voorzieningssystcem wordt in de 
plaatsen Solo, Jogjakarta, Magelang cn Koedocs 
beschikt over motorcentrales, die voorloopig nog in 
staat zijn om de energielcvoring voiledig over to 
nemen, terwiji ook in Semarang cen motor- centrale 
aanwezig is, waarin 6en Dieselaggregaat voor 1500 
P.K. is opgesteld. De in eerstgenoemde centrales 
totaal opgestelde vermogens bodragen 
onderscheidenlijk 3750, 3600, 1950 cn 9G0 P.K. 

Van de centrale Koedoes, cindpunt dor hoog-
spanningslijn Semarang-Koedocs, voert een 6 kV 
kabel naar Pati en Djoeaua. Voorts is op genoemde 
hoogspanningslijn nog de plaats Demak 
aangesloten. Evenzoo voeren van de centrale 
Djelok kabels naar Salatiga, Ambarawa cn 
Banjoebiroe en van Semarang'een'ra 1<V hoog-
spanningslijn naar Kondal en con 6kV kabel naar 
Oengaran. Van Magclang voert een 15 kV 
hoogspanningslijn naarParakan en Te manggoeng, 
terwiji in de andere richting~een 6 kVTcabel naar 
Moontilan leidt. Het op het onderstation nabij Solo 
aangesloten hoogspanningsnet der S.E.M. is 
hierboven reeds beschreven. 

In Noord-Banjoemas word voor de voorziening 
met uit watcrkracht opgowekte cnorgie van de 
netton, welko voorheen door de centrales te 
Soekaradja, Tjilatjap en Koboemen werden ge-
voecl, door de ANIEM het waterkraehtwerk Kete-
nger gebouwd, gelegen aan de kali Bandjaran 
(valhoogto 300 m) , In dit krachtwerk zijn twee 
Pelton turbines opgesteld, direct gekoppold met 
draaistroomgeneratoren voor 4400 kVA. Van deze 
centrale voert een 30 kV hoogspanningslijn via 
Poerwokorto naar het Zuiden, welko lyn zich 
vertakt eenerzyds naar J'jilatjap, anderzyds naar 
Koboemdn. Langs dezo hoogspanningslijn zijn 
voorts nabij Gombasari en Pasanggrahan twee 
pompstations voor irrigatiedoeleinden aangesloten. 
De aanslniting van deze stations 
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was mede 66n der factoren, welke den aanleg van 
dit opwckkings- cn overbrengingssystecm niogelyk 
hebben gomaakt. 

Deplaatsen Tegal.cn l^kalonganz^n voorloopig 
nog, evenals die in het Rembangsche, van uit 
waterkracht opgewekte oncrgie verstoken. In deze 
plaatsen heeft do ANIEM motorcentrales met totaal 
opgestelde vermogens van resp. 2050 on 1950 P.K. 
Planncn bcstaan om deze beide centrales voor 
wederzijdschen bijstand door middel van cen 30 kV 
hoogspanningslijn te verbinden, waardoor tevens de 
mogelijkheid zou ontstaan tot elcctrificatie van de 
tusschen- gelegen plaatsen Pemalang en Tjonial. De 
be- doeling is om deze hoogspanningslijn te ceniger 
tijd door te trekken voor aansluiting op een in de 
nabijheid van Kedoengwocni te bouwen water- 
krachtcentrale. welke dan in de strooniverzorging 
van dit gebied zal voorzien. Op elk der plaatse* lijke 
hoogspanningsnetten is een aantal nabij ge- legen 
dissa's, waarondcr Brebes, Slawu,.3Virad6sa, 
Batang, Kcdoengwoeni en Wonopringgo, aange- 
sloten. 

Geheel zonder verband met de reeds besproken 
bedrijven en werken bcstaan nog geisoleerde open 
bare electriciteitsbedrijfjes in de bergoor- den 
Kalioerang en Tawangmnnggoe, welke door de 
betrokken zelfbcsturen, t.w. het sultanaat Jogjakarta 
en het Mangkocnegorosche Rijk, worden 
geexploiteerd. 

Voorts bestaan bij de E.M.B. nog plannen tot 
oprichting van een gelsoleerd bedrijfje te Ban- 
djarnegara.alwaardaartoeeen waterkrachtwerkje zal 
worden gebouwdin de Karangtengga-irrigatie- 
leiding, voor welk werkje gebruik zal worden 
gemaakt van van de ANIEM over te nemen ma- 
chines, afkomstig van de buiten gebruik gesteldc 
waterkrachtcentrales te Poerworedjo. 

Oost-Java. In Oost-Java zijn sinds omstrecks 
1910 electriciteitsbedry ven gevestigd in de plaatsen 
Soerabaja, Malang en Pasocroean, alle geex- 
ploiteerd door de N.V. Algemeene Nederlandsch- 
"Indische Electriciteit MaatschappyT^oen zich in 
dit gewest, mede in verband met' planncn tot 
spoorwegelectrificatie, de wenschelijkheid voor- 
deed over te gaan tot de oprichting van een bedrijf 
voor opwekking en overbrenging in het groot van 
electrischen stroom met gebruikmaking van 
waterkrachtenergie, bleek het voor het Gouver- 
nement bezwaarlijk allc daarvoor benoodigde 
gelden te fourneeren. AIs gevolg van met de firma 
llaintz & Co, directrice der ANIEM, ge- voerde 
onderhandelingen is tocn een gemengde 
vennootschap, de N.V. Nederlandsch-Indisclie 
Waterkracht Exploitatie Maatschappij (N.I.W. 
E.M.) opgericht, waarin het Land voor de helft van 
het aandeelenkapitaal participeert en waar- van het 
dagelijksch beheer onder de dfrectie van genoemde 
firma in nauwe samenwerking met dat der ANIEM 
wordt gevoerd. 

De NIWEM beschikt thans voor de productio 
over de centrales Mendalan en Si man, beide 
gelegen aan de Kali Konto en behoorende tot de z.g. 
Kalikontowerken. Deze werken, waarvoor de 
plannen dcstijds zijn ontworpen door den Dienst 
voor Waterkracht en Electriciteit, zuJ- len in 
volledigen uitbouw een drietal centrales omvatten. 
t.w. het krachtwerk Maron, valhoogte 300 m, debiet 
3, 6 m3 en machines 4 x 5000 P.K., het krachtwerk 
Mendalan met valhoogte van 150 m, debiet 7, 7 m8 
en machines 6 x 8000P.K. 

on het krachtwerk Siman met valhoogte 100m, 
debiet 7, 7 in3 en machines 4 x 7£00 P.K, In dozen 
volledigen uitbouw zullen do Kalikonto- werkon 
tezamen een gemiddeld vermogen van 30.000 P.K. 
kunnen leveren, terwyl toppen van 77.500 P.K. 
zullen kunnen worden opgenomon. Wanneer do 
belasting evenwel tot een dergelijke waarde zou 
stijgen, zou in den drogen tijd calo- rische suppietie 
noodzakelijk zijn； immers is het minimum 
rivierdebiet ter plaatso waar het work Maron het 
water aftapt slechts 2, 5 m3 en ter plaatse waar de 
werken Mendalan en Siman zulks doen 5 m3. 

Van de genoemde werken zijn thans ovenwel 
nog slechts de werken Mendalan cn Siman aan- 
wezig cn wel met vier, resp. twee machines. Deze 
beide werken zijn thans nog in staat om zonder 
calorischo suppietie in de energiebchoef- ten van 
het verzorgingsgebied der Kalikontower- ken te 
voorzien. In 1938 werden afgegeven 76 millioen 
kilowatturen bij een hoogste belaSting van 14. SOO 
kw of oa. 20. 000 P. K. 

Het werk Siman Jigt benedenstrooms van Mcn- 
dalan en verwerkt het reeds door Mendalan ge- 
bruikte water. lederc machine in Siman is door 
middel van twee kabels van 3 X 150 mm2 elk 
verbonden met de 6 kV installatie te Mendalan, 
waar de bedicning (regelen, synchroniseeren) plaats 
vindt. Voor verlichting en eigen bedrijf te Siman is 
een afzonderlijke kabel aanwezig, welke energie 
van de verzamelrails te Mendalan naar Siman voert. 
Deze kabel is mede ten nutte gemaakt voor de 
voeding, via een transformator, van de na te 
bespreken 30 kV hoogspanningslijn Siman-
Djoinbang. 

Van de ccntrale Mendalan voert een dubbel- 
circuit 70 kV hoogspanningslijn via Modjokerto 
naar Soerabaja, waar zij eindigt in het onder- station 
Sawahan, terwijl een andero 70 kV lijn, geschikt 
voor dubbel circuit, doch voorloopig nog met 66n 
circuit bespannen, via Blimbing( nabij Malang) en 
Bangil eveneens naar Sawahan voert, aldus een 
ringnet vormende, waarin Soera baja, Bangil cn 
Modjokerto de voornaamste punten van 
strooinafname uitmaken. 

Van Blimbing voert een zijlijn voor 70 kV naar 
de cultuuronderneming K re bet nabij Boe- 
loelawang, ten Zuiden van Malang, thans uit- 
sluitend dienende voor de stroomlevering aan die 
onderneming, doch bestemd om t.z.t. te worden 
verlengd naar in de nabijheid van Dampit gelegen 
waterkrachten. 

Behalve de reeds genoemde hoofdvocdiiigs- 
punten bestaan nog eenvoudige aftakstutionH voor 
70 kV te Soekoredjo en Porrong, terwijl een derde 
station van dit type in aanbouw is nabij Waroe ten 
Zuiden van Soerabaja. Laatstgenoemd station zal in 
hoofdzaak dicnen voor de verzor- ging van een 
industriegebied aan den Zuidrand van Soerabaja, 
waardoor anders het 6 kV kabeJ- net in die stad te 
zwaar zou worden belast; de beide andere zijn 
opgebouwd elk ten behoeve van 66n grooten 
afnemer, n.l. het eerste voor de stroomlcvering aan 
de gelyknamige cultuuron- derncming (nabij 
Lawang), het andere ten behoeve van een 
poinpstation der waterleiding van Soerabaja. 

Voorts beschikt de NIWEM nog over eon twee- 
tal 30 kV ovorbrengingslijnen, t.w。de lyn Bangil- 
ProboJinggo, welke lijn onlangs is verlengd naar de 
in aanbouw zijnde papierfabriek Letjes, ten 
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Zuiden van laatstgenoemde plants, cn de lyn 
Mendalan-Kediri- Tocloengagoeng-Blitar. 

Aan do lijn Bangil-Probolinggo zijn bohalvc het 
eindstation nog de eenvoudigor uitgevoorde 
stations Pldrdt on Winongan gelcgcn, waarvan het 
cerste dicnt voor de voeding van de op eenigon 
afstand gelegen plaats Pasoeroean, welke plaats 
bovendien ook door middel van ccn oudero 6 kV 
kabel mot hot o.s. Bangil verbonden is, terwijl het 
o.s. Winongan bestemd is vooraansluiting van het 
pompstation Oemboelan der waterleiding van 
Soerabaja. 

Van Probolinggo voert cen 6 kV ANIEM-kabcl 
verder langs de kust naar Gending cn Kraksaan, 
terwijl van het o.s Bangil G kV kabels zijn gelegd 
naar Pasoeroean (via Kraton), naar het visschers- 
plaatsjc Kalianjar, naar de bergoorden Prigdn en 
Trdt6s via Pandaan en naar Gempol cn Por- rong, 
waar aansluiting bestaat op het reeds go- noemde 
onderstation van dien naam. 

iSk hoogspanningslijn Mendalan-Kediri- Toe- 
loengagoeng-Blitar client uiteraard in de eerstc 
plaats voor de stroomverzorging van de genoemdc 
plaatsen, waar 30 kV stations met cen transfor- 
matorvermogen van 2 x 1000 kVA elk aanwezig 
zijn. Voorts bestaan nog eenvoudiger stations te 
Ngadilocwdh en Koenir, resp. ten behoove van de 
stroomlevcring aan de suikerfabriek van dien naam 
cn voor clcctrificatie van het plaatsjc Ngoenoet. 
Plannen bestaan voor oleetrificatic van de disa's 
Garoem, Taloen en Wlingi door aansluiting door 
middel van een kabel van Blitar uit. 

In al haar 70 en 30 kV onderstations levert de 
N.V. NJWEM de energie ondcr een spanning van 6 
kV aan de ANIEM ,dio voor verdere distribu- tie 
en/of aflevcring aan afnemers zorg draagt. Volgcns 
het tusschen NIWEil en ANIEM gc- sloten 
stroomJeveringseontract is de ANIEM ver- plicht 
haar stroomcentrale Semampir (2 x 5210 

4 x 1G00 kVA) nabij Soerabaja cn de Diesel-
centra le te Malang (3 x 500 + 1 x 200 kVA), welke 
kraebtwerken vroegcr voor de geregelde 
stroomverzorging van genoemde plaatsen ge- diend 
hebben, in stand te houden, teneinde zoo noodig jn 
gcval van storing of watertekort in de behoefte nan 
calorische suppletio to voorzien. 

In 66n enkcl geval wordt de van de NIWEM 
afgenomon cnergic opnieuw opgetransformeerd tot 
30 kV cn wel ten behoevo van de voor die spanning 
gcbouwde hoogspanningslijn Siman- Djoinbang. 
Dcze lijn dicnt ter vers terking van de cnorgio 
voorzicning van het voedingsgebied rondo in Dj 
on)ba ng, waar ook eenige ondernemingen 
aangewloton zijn, we Ik gebied overigens door 
middel van een kabol is aangeslotcn op het onder- 
stalion Modjokerto. Voorts zijn ook enkelo langs 
dezo lijn gelegon d^sa's onder toepassing van 
masttransforinatorstations geelectrificeerd. 

Voor hot overige zijn ten behoove van de lan- 
deJijkc clectricitoitsvoorzicning in dit gebied nog 
de volgcndo werken aanwezig. Van het onder- 
station Kcdiri voeron G kV hoogspanningskabels 
van tnmelijk groote lengto naar do plaatsen Par6, 
Ngandjock en Kertosono, langs welke kabels uok 
enkelo dbsa's zyh aaiigesloten. Rond- om Malang is 
cen tameJijk uitgeatrekt gebied vrij intensief 
geelectrificeerd. Ondcr meer voeren van doze 
plaats uit 6 k V knbols naar hetNoorden naar 
Lawang, naar het Wostcn naai* Batoc cn Poenten, 
welke kabel corlaiig zal worden vor- 

Icngd tot Pocdjon, naar het Oostcn naar Pakia en 
Toe m pa ng cn naar het Zuiden naar Kendalpajak, 
Bocloelawang, Kcbonagocng cn Kepandjdn. 
Tonslottc voeren van Soerabaja kabels naar het 
Zuiden naar Sicloardjo, Gedangan cn Sepandjang, 
naar het Noordcn naar Grisec en Soetji en naar het 
Westen naar Keclangah, van\vaar dcze laatste kabel 
overgaat in cen vrijleiding naar de vezel- 
ondernoming Tjerme. 

Voor de regentschapshoofdplaats Lamongan is, 
als enclave in het vergunningsgebied der ANIEM, 
een clcctriciteitsvergunning verleond aan het 
regcntschap van dien naam, op grond waarvan hi er 
door dit regcntschap een electriciteitsbedrijf- je van 
beperkten omvang wordt gecxploiteerd. In de 
centrale to Lamongan zijn hiertoe twee 
Dieselaggrcgatcn opgesteld met een gezamenlyk 
vermogen van 165 P.K. Tot het gebied, waarvoor 
aan het regcntschap vergunning is verleend, be- 
hoort ook een strook ter weerszijden van den 
grooten weg naar het Westen tot aan de regent- 
schapsgrens, in welke strook o.m. de plaats Babat 
gelegen is. Een electriciteitsvoorziening is voor 
dcze plaats evcnwel nog niet tot stand gekomen. 

Met in de provincie Oost-Java gelegen electri- 
citeitsbedrijf te Bodjonegoro der Electriciteit 
jMaatschappij Rcmbang we rd reeds eerder bij 
Midden-Java behandeld, aangezien het van de in die 
provincie gelegen centrale Tjepoo door middel van 
con 15 kV hoogspanningslijn den stroom ontvangt. 
Voorts verdient nog vermelding het 
electriciteitsbedrijf der Oost-Java Electri- citcit 
Maatschappij te Toeban (enclave in E.M. R. 
gebied), welke maatschappij in die plaatsen een 
electrische centrale cxploitecrt, waarin twee 
JDieselaggregatcji voor 210 P.K. elk zijn opgesteld. 

Aan de geincento Madioen is cen electrici- 
teitsvergunning verlcend, welke nict slechts het 
ressort dier gcmccntc, doch de geheele residentie 
van dien naam omvat. Het Gemeentelijk Elec- 
triciteitsbedrijf betrekt den stroom van hot 
Landswaterkrachtbedrijf “Blndioen", dat voor de 
opwekking beschikt over het waterkraeht- 
werkGiringan( valhoogte ca. 100 m, machines 2 x 
1000 + ] x 2000 PK) en de motorcentrale Madioen 
(1 x 390 P.K.). Beide centrales wekken den stroom 
op bij G kV, doch zijn verbonden door 30 kV 
hoogspanningslijnen, waartoe de noodige 
transforinatoren zijn opgesteld. Een zoodanige lijn 
loopt van Giringan via Madioen naar Maos- pati, 
van waar 6 k V kabels van het G.E.B. voeren naar 
het Noordcn naar Ngawi en naar het Westen naar 
Magetan, Plaosan cn Sarangan. Van genoemde 30 
kV lijn takt naby Doengoes een dito lijn af naar 
Dclopo, van waar cen 6 kV kabel van het G.E.B. 
voert naar Ponorogo.. 

Bchalvo het G.E.B. zijn de S.S. werkplaatsen een 
belangrykc afnomer van het La nds water- 
krachtbcdrijf. Het krachtwerk Giringan is oor- 
spronkelyk door den Dienst der S.S. gebouwd ton 
behoove van do energievoorzicning van die 
werkplaatsen, doch is later aan de Laudswater- 
krachtbedrijvcn overgedragen. 
Voorts vindt men in den Oosthoek plaatselijke 
bedrijven der Oost-Java Electriciteit Maatschappij 
te Loemadjang cn Sitoebondo, beide als en- elavcs 
hi ANIEM-gebic(rgelegen. Evcnwel maakt do
 e vena Is do E.M.R. thans deol van 
het ANIEAl-concern uit. In de ccntrnle Loema- 
djang wordt beschikt over twee machines (Diesel) 
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van 1 SO P.K. cn twee machines van 90 P.K. elk; 
in die te Sitoebondo over twee vnn 200 P.K. cn e6n 
van 310 P.K. 

Door de ANIEM worden in den Oosthoek elec- 
triciteitsbcdryven geexploitcerd in do hoofdplaat- 
sen Djember. Bondowoso on Banjoewangi . on 
enkele naby of tusschengelegen kleiriere plaatsen. 

In de ccntrale te Djeinber zijn 4 niotoraggre- 
gaten opgesteld met ecn gezamenlijk vermogen 
van 1000 P.K. De by 6 kV opgevcekte energie 
wordt voor een gedeelte opgctransfornieerd tot 
lokV en langs een hoogspanningslijn voor die 
spanning gevoerd naar Bondowoso, alwaai' via een 
15/6 overgangsstation het plaatselijk6 kV net wordt 
gevoed. Enkele langs dezc lijn gelegen plaatsjes, 
met name Kalisat cn Soekowono, zijn door middel 
van niasttransforinatoren medc aangesloten. Te 
Bondowoso bevindt zich eveneens cen 
motorcentrale ,waarin drie machines zijn opgesteld 
tot een gezamenlijk vennogon van 235 P.K. 
Dezecentrale dient evenwcl uitsluitend voor 
reserve. 

Te Banjoeii'fingi bevindt zich een nieuwo cen- 
trale met een tweetal niodernc Diesel-aggregaten 
van 580 P.K. elk. Een tweede motorcentrale van 
ouderen datum werd medio 1938 buiten bedrijf 
gcsteld. Bovendien bevindt zich in de nabijheid van 
Banjoewangi nog een klcin watcrkracht- werkje 
met name Klontjeng met cen aggregaat van 74 
P.K., dat mede aan de electriciteitsvoor- ziening 
van Banjoewangi is dienstbaar gemaakt. In het 
waterkrachtwerk Klontjeng wordt de electrische 
energie opgewekt bij 3 kV en langs een kabel voor 
die spanning naar de hoofplaats gevoerd. In het 
plaatselijk kabelnet en in de nieuwe centrale aldaar 
wordt thans 6 kV toege- past. Van Banjoewangi 
voert een 6 kV kabel naar het nabijgclegen 
Rogodjampi ten behoeve van de 
electriciteitsvoorziening van die plaats. 

Op het cHand Madoera komcn drie plaatselijke 
electriciteitsbedrijfjes voor, n.l. te Pamekasan, 
Bangka]an cn Soemenep, welkc alle door de 
ANIEM worden geexploitcerd. Het oudste dezer 
bedrijfjes, dat te Pamekasan, was aanvankelijk in 
handen van de provincie Oost-Java (loch i« sinds 
Maart 103S door de ANIEM overgenomen. De 
getotaliseerdc centralevermogcns in genoem- de 
bcdrijfjes bedragen resp. 310, 76 en 76 P.K. In de 
centrales te Bangkalan en Socmencp is voorshands 
slechts 6en machine opgesteld; uit den aard der 
zaak wordt in deze bcdrijven uitsluitend 
nachtstroom gcleverd. De energie wordt in alle drie 
bedrijfjes bij laagspanning opgewekt. Te 
Pamekasan wordt zij ver volgens opgetrans- 
formcerd tot 6 kV en bij die spanning langs ka- bels 
naar enkele transformatorstations gevoerd. Te 
Bangkalan en Soemenep zijn geeii hoogspan- 
ningsnetten aanwezig. 

Voorts bezit de Dienst der Zoutregie te 
Krampon cn Kalianget inrichtingcn voor opwek- 
king van electrische energie ten behoeve van het 
bedrijf der zoutwinning en zoutverpakking, uit 
welke inrichtingcn op beperkte schaal eveneens 
stroom aan derden wordt gcleverd. 

De totale eloctriciteitsconsumptio in de pro-
vincie Oost-Java heeft in 1938 rond 82 niilliocn 
kWh bedragen; het aantal afnemers der open bare 
electriciteitsbedrijven in dit gewest was 78.000, 
Het jaarverbruik per afnenjer bedroeg derhalvc 
1050 kWh, dat per hoofd der bevoJking 5,43 kWh. 

De Bultengcwcstcn. De electriciteitsvoorziening 
in de Buitcngewcsten draagt vooralsnog een in 
hoofdzaak locaal karakter. Zy beperkt zich tot 
dusver tot de aanwozigheid van distributionotten in 
een beperkt aantal plaatsen van grootcrcn omvang 
of betcckenis, wclke netten als rcgcl gevoed 
worden uit een eigen plaatselyk kracht- werk. In 
enkele govallen is de aanwezigheid van groote 
industrieele of mijnbcdrijven, welko con 
krachtstation voor cigen energievoorziening 
exploiteeren, medc dienstbaar gemaakt aan de open 
bare electriciteitsvoorziening in nabijgelcgcn 
plaatsen. 

Electriciteitsvergunningcn voor meer of minder 
uitgestrekte landelijke gebieden zijn in de 
Buitengewestcn slechts sporadisch vcrleend. De 
groote afstanden en geringo bevolkingsdichtheid 
hebben het tot stand komen van groote over- la nd 
bedrij ven tot dusverre verhinderd. Deelcctri- 
ficatie van een langs den weg van Manado naar Ke 
ma gelegen strook in de Minahasa, dooF de 
Nedcrlandsch-Indischc Gas Maatschappij, kan als 
een eerste poging in deze richting worden gezien. 

Overigens was de werkzaamheid der locale 
overheden tot stiinuleering en oprichting van 
clectriciteitsbedrijven in het door hen bestuurde 
gebied in de Buitcngewcsten over het algcmecn 
grooter dan op Java, waar de voor electrificatic 
geschikte objecten reeds spoedig door de groote 
particuliere electricitcitsondernemingcn onder- 
kend en geexploitecrd waren. Aldus bevindt zich in 
de Buitengewesten een groot aantal bedrijfjes in 
handen van gemeenten, groepsge- jneenschappen, 
zelfbesturen, landschapskassen en plaatselijke 
fondsen. 

Do verspreide ligging van de voor electrificatic 
geschikte centra van veelal beschcidcn omvang is 
oorzaak, dat voor de opwekking van de electrische 
energie als regel in aanmerking ko- niende 
vvaterkrachten gewoonlijk op te grooten afstand 
dezer centra gelegen waren om ecn renda- bele 
cxploitatie inogelijk te maken. Zulks heeft er toe 
gelcid, dat, niettegenstaande 85% der in 
NederJandsch-Indie voor exploitatie bcHchikbarc 
waterkracht in de Buitengewestcn gelegen is, men 
in die gewesten nagenoeg uitsluitend calori- schc 
centrales aantreft. 

In den allerjongsten tijd wordt vun particu- Jiere 
zijdo een onderzock ingcsteld naar de moge- 
lijkheden tot exploitatie van de waterkraclit der 
zksahan watervalJen in Noord-Sumatra, de groot- 
ste in Indie voorkomende waterkrachten, zulks 
teneinde deze allcreerst dienstbaar to rnaken nan de 
energievoorziening van in de nabijheid daar- van 
op te rich ten chcmische cn metallurgiscbo 
bcdrijven. Mocht evrenwel een dergclijko ont- 
ginning tot stand komen, dan mag warden ver- 
wacht, dat deze eveneens benut zal worden voor de 
electriciteitsverzorging van het omliggcndc gebied
。Voorts bestaun bij de NIGM reeds sinds 
geruimen tijd plannen om voor de reeds vermeldc 
streekvoorziening in de Minahasa ccrlang gc- bruik 
te inaken van de waterkraclit in de Mala- lujnn-
rivier. 

Het in totaal door open bare clcctriciteits- 
bedrijven gelcverde electriciteitsgcbruik bedroeg in 
1938 voor de Buitengewesten tezamcn 52 millioen 
kWh; het aantal electriciteitsgcbruikers in deze 
gewesten was 53.000. Het clcctriciteits- gebruik per 
verbruiker was derhalve 987 kWh, 
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dat per hoofd der bcvolking 2, 76 kWh. Het aan- tal 
aansluitingen op openbarc clcctriciteitsnetten 
bedrocg in do Buitcngewesten 2,8 per 1000 in- 
woners tegen 6,2 in West - Java. 

Eon uitputtcnde opsomming on beschrijving van 
alle in de Buitengewesten geelectrificeerde plaatsen 
cn aanwezige krachtwerken on werkjes zou buiten 
het bcstek van dit artikel vallen. Hieronder kan 
derhalve slechts een korto vermelding van de 
voornaamsto werken en be- dryven volgcn. 

Te Sabang cxploitcert de N.V. Zcehavcn cu 
Kolenstation Sabang eon motorcentrale met een 
totaal opgesteld vermogen van ruim 1000 P.K. 
Stroomsoort en spanning zijn 440 V gelijkstroom. 
De centrale is allercerst bestemd voor de haven- 
inrichtingen dcr maatschappij; open bare dis- 
tributic heeft plants bij 220 V met behulp van ecn 
drieleidcrstelsel. 

To Koetaradja, Sigli, Langsa ,Beraslagi en 
Tebint/linggi bestaan plaatsclijkc electriciteits- 
bcdrijven der NIGM, elk met motorcentrales van 
rcsp. 700, 450, G50, 300 en GOO P.K. Van Langsa 
uit wordt tevens Koealasimpang, van Bcrastagi uit 
Kabandjahe door iniddcl van cen 6 kV kabel van 
stroom voorzien. 

In de hoofdplaats Medan wordt een plaatselijk 
electriciteitsbedrijf geexploiteerd door de NIGAI 
met kabeluitloopcrs naar Arnhemia, Bindjai en naar 
Belawan-Dcli via Laboean cn Titipapan. De 
spanning van het kabelnet is 7000 Volt； in do 
stoomcentralc te Poeloe B raj an zijn stoom- 
turbines voor 2250 cn 1450 P.K.,zoomed。twee 
aanvullendc Dieselaggregaton voor 500 P.K. elk 
opgesteld. 

Te Pemata ngs ia nt ar cn Ta. ndjoengbala i 
worden clectriciteitsbedrij ven geexploiteerd door 
de gemeenten van clien naam. De geincente Tan- 
jocngbalai bcschikt hiertoe over een oude centrale, 
waarin drie inotoraggregaten van 100 P.K elk zijn 
opgesteld, zoomede over cen meer moder- nc 
centrale met 66n jnotoruggregaat van 300 P.K Door 
het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf tc 
Pematangsiantar wordt de benoodigdo energie 
ingckocht van de daar gevestigde N.V. IJs- fu briek 
Sian tar, door welke vennootschap mede een klcin 
distributiebedrijf wordt geexploiteerd t.e 
Padangsidompoean. 

Onder toezicht van den gewestelijken water- 
staat der Oostkust van Sumatra worden in een groot 
nantal plaatsen in dat gewest kleine elec- 
Criciteitsbedrijfjes geexploiteerd door de betrok- 
ken zelfbesturen. Hiertoe behooren o.m. Tan- _ 
djoengpoera, Tandjoengliram, Laboeanroekoc, La- 
boeanbilik, 11 anlaupraen Kisaran. De ver- 
niogens (ler centrale varieeren van — 100 P.K. 

In do bekendo visschersplaats Bagansiapiapi 
wordt een electriciteitsbedrijf geexploiteerd door de 
Electriciteit AJaatschnppij .Balik PapaiK De 
cnpaciteit <lcr centrale is 200 P.K. Voorts worden 
op zich zelf staande particulicre elcctricitcitsbe- 
drijvcn gcexj)Joiteerd in do plaatsen Prapat en 
Jialigc (N.V. Industrie en IJandelmaatschappij 
Prapat), Pa da nt/sidempoea n (N. V. [Jsfabrick 
Siantar) cn Socngaipenoe(N. V. Ilanclehnaatschap- 
pij Indrapocra). De in de desbetrcffenclc centrales 
opgestclde vermogens zijn resp. 60, 90, 430 en 60 
P. K. 

To Padatuj bestaat een gemeentelijk clectrici- 
teitsbedrijf, dat de bnnoodigde stroom inkoopt van 
de stoomcentralc Kam pong Doerian nabij 

Emmfthaven. Dezc centrale is in bchccr bij den 
dienstA^an'dcn Mijnbouw cn is allereerst bestemd 
voor de energievoorziening van de Jos- cn laad- 
inrichtingcn ten behoove van den afschcep der 
Oembilin steenkolen. Decentrale verstooktuitden 
aard der zaak Oembilinkolen ； opgesteld zijn een 
turbo-aggregaat van lOOOen twee vTano00 P.K. 

Nabij Sawahloento beschikken de Ocmbilin- 
mijnen ten behoeve van het bedrijf dier mijnen thans 
over de stoomcentralc Taajeh met drie 
turbincaggregaten voor 2000 kW elk. Deze centrale, 
die Oembilingruis verstookt, is mede dienst- baar 
gemaakt aan de electrificatie van het plaats- jc 
Sawah Loonto. 

Verder is in de Padangschc Bovenlanden voor 
een sainenhangend gebied een landelijke vergun-
ning verleend aan de Electriciteit Alaatschappij 
Sumatra (E.M.S,), die van uit haar centrale te Pa- 
dangloear door middel van 6 kV kabels de plaatsen 
Fort de Kock, Padangpandjang en Pajakoemboeli 
van stroom voorziet. 

Dczclfdo maatschappij cxploiteert evenecns een 
electriciteitsbedrijf te Sibolga, waar zij be- schikt 
over een motorcentrale met drie Diesel- aggregaten 
voor 200 P.K. elk . In het nabij deze hoofdplaats 
gelegen Taroe.toc.ng wordt een electriciteitsbedrijf 
geexploiteerd door het stads- fonds, dat hier toe 
gebruik maakt van een nabijge- legen 
waterkrachtwerkje, waarin twee turbines van 85 
P.K. elk zijn opgesteld. 

In de residentie Bcnkoelen bezit de NIGM ver 
gunning voor een gebied, waarin bchalve de 
hoofdplaats Benkoelen ook de plaatsen Moeara A 
man, Tjoeroep en Kepahiang gelegen en aange- 
sloten zijn. De NIGM betrekt de hiertoe benoo- 
digde energie van het Landswatcrkrachtbedrijf 
“Benkoelen”, dat die energie opwekt in de water- 
krachtcentrale T6s. Dit kraehtwerk were! in 1919 in 
bedrijf gesteld met twee waterturbines voor 1000 
P.K,elk en was bestemd voorstroomlcvering aan de 
Gouvernements goud- en zilvermijnen te 
Tambangsawah en aan de Mynbouw maatschap- pij 
Redjting Lebong. Na de sluiting van het des- 
betreffende Gouvernements mijnbedrijf is de 
centrale door het Landswaterkrachtbedrijf van den 
Dienst van den Mijnbouw overgenomen; de 
Mijiibouwniaatschappij Redjang Lebong is ech- ter 
nog steeds de grootste afneemster van dit wa- 
tcrkrachtbedryf. Van de centrale Tds voeren cen 
dubbelcircuit 25 kV lijn naar Moeara-A man, van 
waar ook Redjang Lebong den stroom ontvangt, en 
een dubbelcircuit 30 kV lijn via Tjoeroep naar 
Kepahiang. De lijn Kcpahiang-Benkoelen is slechts 
voor cnkel-eircuit uitgevoerd; evenwel is te 
Benkoelen cen calorischo reserve-ccntrale 
aanwezig, waarin een Dicsel-aggregaat voor 220 P. 
K. is opgesteld. 

De NIGil cxploitcert in Zuid-Sumatra voorts 
bedrijvcn tc Palembang, Lahat cn Moeara Enim, 
zoomede in Telokbetoent], Tc Palembang cn To- 
lokbctoeng oeschikt deze maatschappij over eigen 
centrales en wcl to Palombang ovor een 
stoomcentralc inct twee turbo-aggregaten voor 1800 
P.K. on een voor 3000 P.K., terwijl te Telok- 
betoeng een motorcentrale aanwezig is waarin twee 
Diesel-aggregaten zijn opgesteld voor 300 P.K. elk. 
Do spanning in het kabelnet is to Palem- bang 7000 
V; to Tclokbetoeng is zij normaal. Van de centrale 
te Tclokbetoeng uit zijn tevens het nabij gelegen 
Tandjocngkarang on de ha ven- plants Oosthaven 
aangesloten. 
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Tc Tandjoeng Enim bcschikkexi do Boekit A- s@m 
stconkolonmijnen voor het cigen bedrijf over cen 
stoomcentrale, waarin vicr turbo-aggre- gaten zijn 
opgesteld met ecn gezamenlyk vormo- gen van 7200 
kW. Deze centralc is uiteraard te- vens dienstbaar 
gemaakt aan de elcctrificntic van de plaats Tandjoeng 
Enim, waar ook de distributio door de B.A.M. 
verzorgd wordt. Van Tandjoeng Enim voert een 30 kV 
lijn naar Lahat, bestemd voor stroomlevering aan de 
S.S. werk- plaatsen aldaar. Tc La hat wordt voorts 
stroom afgenomcn door de NIGM ten behoevc van het 
plaatselijk distributicbcdrijf. Ook voor het dis- 
tributiebedrijf te Sloeara Enim betrekt de NIGM den 
stroom van de B.A.M. en wel via eon 6 kV kabel 
rechtstreeks uit do centrale. 

In Djambiy Koealatoengkal en Rcngat bestaan 
kleine electricitcitsbedrijfjcs, die geexploitecrd 
worden door plaatselyke fondsen, resp. door het 
Zelfbestuur. De centrale-vermogens in deze plaatsen 
bedragen 400, 70 en 100 P.K. 

Op het ciland Bangka beschikt de Bangka Tin- 
winning voor haar bedrijf over de stoomcentrale 
Mantoeng nabij Belinjoe, alwaar 5 turbo-aggre- gaten 
voor 2000 kW elk zijn opgesteld, zoomede een 
S.T.A.L. turbine, type Ljongstrom, voor het dubbele 
vennogen. Als brandstof voor de ketels worden Boekit 
Asam gruiskolen gebezigd. Van de centrale Mantoeng 
voeren een 30 kV lijn naar het mijngebied ten Noorden 
van Belinjoe,zoo- niedc een dubbelcircuitlijn voor 
dezelfde spanning via Soengailiat naar Pangkalpinang, 
wcl- ke voedingslijn tot een halverwege Soengailiat 
gelegen station door een derde zwaardere lijn, 
evencens voor 30 kV , wordt versterkt; beide laatste 
lijnen volgen overigens hetzelfde trace. 

Van een 10-tal aan deze lijnen gelegen 30/6 kV 
overgangsstations uit wordt het meerendeel der in de 
secties Belinjoe. Soengailiat en Pang- kalpinang 
gelegen tinmijnen cn baggennolens door middel van 
buitenleidingen voor 6 kV van stroom voorzien. Deze 
lijnen zetten zich, na cen z.g. mijnschakelstation te zijn 
gepasseerd, tot in de — open — myngroexren voort, 
waar de electrische energie in een by iederen 
pompmotor in ecn bcschcrmende kooi opgestelden 
transfor- inator wordt oingezct op een spanning van 
500 Volt, bij welkc spanning de poinpmotoren worden 
gevoed. 

Boor het stroonileveringsbcdrijf dor Bangka 
Tinwinning wordt mode de openbarc stroom- levering 
verzorgd in de plaatsen iluntok, Belinjoe, Soengailiat, 
Pangkalpinang cn Batoerocsa. Te Muntok is hiervoor 
een afzonderlijko niotor- centrale aanwezig met cen 
totaal vermogen van 250 P.K. De overige 
distributienetten ontleenen de energie aan het 
algemeene net, waartoe in iedere plaats de stroom van 
een dor overgangs- stations langs G kV kabels naar 
enkelc transfor- matorstations wordt gevoerd. 

Voorts bevinden zich op Bangka nog enkele zeer 
kleine clectriciteitsbedrijfjes tc Ko ba en Toboali, 
weJke met behulp van de B.T.W. door het 
Binncnlandsch Bestuur uit plaatseJijke fond- sen 
worden geexploitecrd. Als krachtbron be- bruiken 
deze bedrijfjes oudc, van de B.T.VV. overgenomcn 
locomobielene 

Een soortgelijke tocstand als op Bangka bestaat op 
het eiland Billiton, waar de Gemengde Mijnbouw 
Maatschappij Billiton te Manggar beschikt over een 
Dieselcentrale met een ] 2-tal 

aggregaten van 1200 cn 2000 P.K. Via cen 30 kV 
hoogspanningslijn, zoomede eon aantal sccundaire 
lijnen voor 6 kV worden van cloze centrale uit de 
voornaamste myngebieden gc- voed, terwijl ook de 
plaats Manggar is geelcctrifi- ccerd. In de hoofdplaats 
Tandjoengpundan bezit de maatschappij ten behoevc 
van enkele bcdrijfs- inrichtingcn cen kleinere centrale 
van ca. 400 P・K・. van waaruit tevens stroom 
gcleverd wordt aan het stadsfonds, dat do plaatsclyke 
openbarc distributie verzorgt. 

Op het eiland Riouw bestaat op de hoofdplaats 
Tandjoengpinang ecn plaatsclijk electriciteitsbc- drjjf, 
dat geexploitecrd wordt door een particu- lier (centrale 
vermogen ca. 300 P.K.)・ 

Op Borneo exploitcert de AN1EM o.m. elec- 
triciteitsbcdrijvcn in de beide residentiehoofd- 
plaatsen Bandjermasin en Pontianak, die zij in later 
jaren van de locale maatschappijtjcs, die deze 
bcdrijven gesticht hebben, hceft overgeno men. Te 
Bavdjcrmasin heeft sinds de overn^mc langen tijd de 
toestand bestaan, dat de aanwezige centralc geen 
voldoendc vennogen bezat en ook onvoldoende was 
gcoutillecrd om in debehoeften der plaats te kunnen 
voorzien, terwijl geen vergunning voor uitbreiding 
kon worden verkregen, aangezien doze midden in de 
stad gelegen centrale hinder voor de onuvonenden 
oplevcrdc.Vran- wegc den in dit deltagebied zeer 
slappen bodcin was het uiterst moeilijk ecn stuk grond 
tc vinden voor het bou wen van cen nienwe centrale. 
In de behoefte aan electrische onergie is toen tijdelijk 
voorzien met behulp van cen drijvende centrale, die, 
gebouwd op con twcetal ijzeren pontons, eon 
Dieselaggrcgnat van 600 P.K. bevatte, dat door middel 
van kabels van spcciale constructie ver- bonden was 
met cen schakclstation op den vasten wal. J)oor den 
bouw van een nieuwe centrale op cen daartoe 
opgespoten terrein, die in 1938 ge reed gekomen is, is 
deze drij vende centrale thans overbodig geworden en 
door de ANIEM voor algemeene reserve naar 
Socrabaja teruggcsleept. 

In de residcntic Westerafdeeling van Borneo bezit 
de ANIEM cen region ale vergunning voor con gebied, 
waarin be halve de hoofdplaats Pontiaiiak ook de 
plaatsen Si7i(jkawan(/ en mangkal gelegen zijn. In de 
centrales te Pontianak cn Singkawang zijn 
maclnncvermogcns opge- steld tot een totaal van 1280 
resp. 750 P. K. Van Singkawang voert ecn 6 kV kabel 
naar Pernan*(- kat. 

In cen enclave in het evenbedoelde vergun- 
ningsgebied ligt voorts het eJectriciteitsbedrijfjc tc
 dat geexploitecrd wordt door een 

particulier. In de centralc tc Me in pa wa h bevinden 
zich twee machines, iedcr voor 20 1<K. Mecr in het 
binncnland bevindt zich het clectricitcits- bcdrijfjc te 
Sangc/au, evencens geexploitecrd door ecn particulier. 

In de plaatsen Smnurindfi en T顷ggucsig wor- dc】
i electricitcitsbcdrijven gcexploiteerd door de 
Sarnarinda Tenggarongschc Electriciteit Maatschappij 
(S.T.E.M.), die den hiervoor benoodigden stroom 
betrekt van de centrale Batoepanggal van het 
stecnkolcn mijnbedrijf der Oost'Borneo Maatschappij 
(O.B.M.), Jn dit krachtwerk zijn twee 
stoomaggregaten (cen turbine en cen zui- germachine) 
oj)gcstcJd met ecn vermogen van ca. 650 P.K. elk. i)e 
stroom wordt onder 6 k V spanning langs ecn kabel, 
resp. hoogfipannings- lijnen, naar de gcnocnule 
plaatsen gevoerd. 
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Ecn zustcrmaatschnppij dcr S.E.T.M., do 
Elcctriciteit JIaatschappij Balik Papan (E.M. B.P.), 
cxploiteert cen clectriciteitsbedrijf te Balikpapan, 
alwaar do stroom betrokkon wordt van de 
plaatsdijke bedrijfscentralo der B.P.M. (2 X 4000 
P.K.). 

Voorts kunnen nog genoemd wordon het 
clectriciteitsbedrijfje te Barabai in het binnen- land 
dcr Zuider- cn Oosterafdeeling, gecxploi- tcerd 
door het plaatselijk fonds a Ida ar, zoomodc dat te 
Kotabaroe op het eiland Poelau Laoet, ge- 
cxploiteerd door een particuliero maatschappij, do 
Kotabarocsche Electriciteit Maatschappij. 

Op het eiland Celebes worden op de beide 
hoofdplaatsen Manado en Makassar electriciteits- 
bedrijven geexploiteerd door de NIGM. Te Ma-
kassar beschikt zij daartoe over een stoonicen- tralc 
nabij Soengeiminassa (twee turbine-aggre- gaten 
van 1800 P.K. elk), van waar ook laatstge- noemdo 
plants van onergie wordt voorzien. 
^In do motorcentralo te Manado zijn drie 
Dieselaggregaten opgcsteld, elk voor 300 P K. Van 
deze ccntrale uit voeren langs den grooten weg, 
dwars door de Alinahasa en langs een enke- len zij 
weg 15 kV kabels, waarop o.m. de plaatsen 
Tondano, Tomohon, Aennadidi, Ke ma en vele 
kleincre gehuchten aangesloten zijn, Voor het 
kabclnet in de hoofdplaats Manado is G kV toe- 
gepast. Plannen bestaan om voor de landelijko 
electrificatie van de Minahasa t.z.t. gebruik te 
maken van de waterkracht der Malalajanrivier. 
Voor een achttal plaatsen in Zuid-Cclebea, t.w. Pa 
repare, ^ladjene, Paloppo, Singkang, Watam- 
pon(5, Sindjai, Bonthain cn Baoobaoe, het laat- ste 
op het eiland Boeton, zijn vergunningen ver- leend 
aan de Maatschappij tot Exploitatie van Plaatselijke 
Bcdrijven (M.E.P.B.), een vennoot- schap waarvan 
het kapitaal practisch geheel in Ii an den is van een 
aantal landschapskassen in het betrokkon gebied en 
onder toezicht staat van het Binncnlandsch 
Bcstuur. Deze maatschappij beschikt in de 
genoemde plaatsen over inotor- centrales, waarvan 
die te Parepare met vier machines van 100 P.K. elk, 
de grootste is. De gelijktijdige bouw van deze 
bcdrijven, die tezamen met ijafabrieken worden 
gcexplo让cerd, heeft het mogclijk gemaakt een 
grooto mate van ccnvor- migheid in de technische 
uitvoering te verkrijgen, die aan ecn ccnvoudig cn 
cconomisch behcer zeer ten goedc is gekomen. 

Aan deze maatschappij is in den luatsten tijd 
rondoin Pari pa re ook voor een landelijk gebied 
vergiuining verlcend, vvaarin o.m. de plaata Pin- 
rang gelegeii is. Tijdciis den aanlcg der Sawitto- 
bcvloeiingswcrken is aldaar van Parepare uit via 
een lokV hoogapanningslijn electrischc energio 
geleverd. Plunncn voor den bouw in samonhang 
met deze bovlociingswerken van een water- 
krachtwerk, dat het nanwezige verval (ca. 5m) in 
het hoofdtoevoerkanaal dezer werken zal benutten 
en dan langs dezelfde hoogapanningslijn cncrgio 
terug zal leveren in do richting van Par6- pare, 
verkeeren in ecn vergevorderd stadium van 
uitvoering. 

Door de thans tot liet A.N.I.E.M.-concern 
behoorende Electriciteit Maatschappij Bali en 
Loinbok(EBuLom) worden electriciteitsbedryven 
geexploiteerd in do plnatsen Singaradja en Disn- 
pasur op het eiland Bali en in do plaatsen Mata rain, 
Amponan en Tjakranegara op het eilnnd Lombok. 
De maatscliaj)pij bezit hiertoe motor- 

ccntrales to Singaradja, Ddnpasar cn Ampenan mot 
opgestcldc vermogena van 300, 420 en 330 P.K. 

Voorts bezit dezelfde maatschappij nog elec- 
triciteitsbedryven tc Goronlalo (N. Celebes) en 
Ternate.. Do totalo vermogens opgesteld in de 
Eraclitwcrken in deze plaatsen zijn 400 en 330 P.K. 

Te Amboina- en Batoemerah, beide op het eiland 
A rnbon, worden electriciteitsbedrij ven ge- 
exploitecrd door de Electriciteit Maatschappij 
Ambon (E.M.A.). In de contralo te Amboina zijn 
Dieselaggregaten tot een totaal vermogen van 1000 
P.K. opgesteld. 

Een dergelijk bedrijf bestaat te Koepang, ge- 
exploitcerd door do Electriciteit Maatschappij 
Timor en Onderhoorigheden. Een bijzonclerheid 
van dit bedrijf is, dat daarbij van de apanningen 500 
Volt en 220/127 Volt gebruik is gemaakt, beide 
uitgevoerd als buitenleidingen op dezelfde masten 
onder toepassing van masttransforma- toren. De 
capaciteit der centrale is 120 P.K. 

Het ineest oostelijk gelegen openbaar elec- 
triciteitsbedryf is dat te Manokwari op Noord 
Nieuw-Guinea, geexploiteerd door een particu- lier. 
De centrale-capaciteit van dit liliput-bedrijf 
bedraagt 30 P.K. 

Tot de ontwikkeling van de electriciteitsvoor- 
ziening wordt door doelmatig gekozen, niet te 
booge tarieven en bill^ke levcringsvoorwaarden 
zeer vcel bijgedragen. 

De tarieven en aansluitiiiysvoorivaarden, der in 
Nederlandsch-Indie werkende openbare electri-
citeitsbedrij ven zijn in het algemeen aan goed- 
keuring door de overheid onderworpen. Volgens de 
meeste electriciteitsvergunningen komt her- 
ziening van deze tarieven en voorwaarden eens in 
de 5 jaren aan de orde, indien altbans niet een 
tusschentijdache herziening bij onderlinge over- 
ecnstemming tuaschen de electriciteitsonder- 
nemers cn de overheid is tot stand gekomen. Een 
uitzondering vormt alleen het electriciteitsbedrijf te 
Batavia, dat volgens ecn der oudste thans nog van 
kracht zijndo vergunningen werkzaam is, volgens 
welkc vergunning het electriciteits- bedrijf vrij is in 
de vastelling van zijn tarieven, mits het deze slechts 
niet verhoogt. Voorts zijn ook in aan locale 
overheden voor het eigen ressort verlcende 
electriciteitsvergunningen (o.a. voor de gemeenten 
Madioen, Padang, Tandjoeng- balai en 
Pematangsiantar) de tarieven en aan- 
shutingsvoorwaarden buiten toezicht door hoo- ger 
gezag gelaten, nndera dan dat, hetwelk uit hoofde 
van de decentralisatiewetgoving op die overheden 
wordt uitgeoefend. 

Bij do electriciteitsbedrijvon in Nederlandsch- 
Indie wordeii in hoofdzaak do volgende tariefs- 
vormen aangetroffen. 
a. Volgcns het z.g. vlakmelertarief wordt een 
zekere prijs per verbruikto eenheid van energie 
(kWh) betaaid, waarnaast dan gewoonlijk nog ocn 
vaste maandelijkscho bijdrage in den vorm van 
klantrecht of incterhuur gehoven wordt. Dit tarief 
wordt het meest aangetroffen iu de bedrijven dcr 
Nedcrlandsch-Indische Gas Maatschappij, waar het 
vroeger ovorhcorschte, dock wordt ook in dio bedrij 
ven geleidelyk verdrongen door mccr moderno 
tariefsvorinen. Het tariefs- bedrag per kWh client 
bij dezen tariefsvorm, vooral voor kleine 
verbruikers, vrij hoog te zijn, 
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doordion daarin ook allo vaste kosten, vooral ook 
die der distributie, omgeshgon moetcn wor- den; 
het overtrcft dan vole malen de eigenlijke 
opwekkingskosten, waarmede het door het pu- 
bliek al te spoedig, doch ten onrechte vergeleken 
wordt. Bovendien werkt doze tariefsvorni rem- 
mend op de ontwikkeling van het electriciteits- 
gebruik.doordicn het tot uiterste spaarzaamheid in 
het gebruik van electrische energie aanspoort. Voor 
de bevordcring van het cleetriciteitsgcbniik ten 
dienstc van huishoudelijkc doelcinden, welk 
gebruik in den laatsten tijd zoo op den voorgrond 
treedt, is dit Mricf dan ook ondeugdelijk geblc- 
ken. 

de Indischc becirijven varicert het tariefs- 
bedrag volgens dit tarief tusschen f 0,25 (haven van 
Tandjoengprioek) en f 0,45 (Sabang) per kWh; te 
Batavia en Medan, waar dit tarief het meest 
voorkoxnt. bedraagt het f 0.35. Het klant- recht 
varieert bij de verschillcnde bedrijven en is veelal 
bovendien afhankclijk van de grootte tier 
aansluiting. Voor normale aansluitingen kunnen f 
0.60 en f 1,50 als uiterste grenzen van het klant- 
recht volgens dit tarief worden aangenonien. 
b. Het tegenovcrgcsteldc uiterste op tariefs- 
gebied vormen de abonnementstarieven, waarbij 
uitsluitend voor de beschikbaarstelling van ver- 
mogen wordt betaaid en de maandrekening dus 
onafhankelijk is van het gebruik. Bij nonnale 
aansluitingen van eigendomsinstallaties is het 
tariefsbedrag veelal per 25 Volta mpere vastge- 
steld en varicert tusschen ca. f 0.75 (Bandoeng) enf 
1.60 (Bagansiapiapi). Bij sommige bedrijven (w.o. 
Bandoeng) is het klantrechtin dit tariefsbc- drag 
begrepen, waardoor gecn voJkomen evenre- 
digheid tusschen de verschillcnde tariefstrappen 
bestaat; het genoemde bedrag is clan als een gc- 
middelde voor verscheidene trappen gevonden. 

In tegenstelling met het vlakmetertarief, dat tot 
zuinigheid prikkelt, werkt het abonnements- tarief 
binnen de door de instelling van het con- 
troletoestel (stroonibegrenzer) gcstelde grenzen 
verspilling van energie in de hand. Tot zoodanige 
verspilling moet b.v. worden gerekend het on- 
noodigen overdag laten doorbranden van lampen, 
hetgeen vooral bij de kleinere verbruikers veel 
voorkomt. Hoewel zulks volgens de xroorwaarden 
van het tarief weliswaar verboden is, is het zeer 
moeilijk hierop een afdoende controle uit te 
oefenen. Voorts maken sommige moderne toe-
passingen van electriciteit, zooals b.v. watcr- 
verhitters met accumulatie-mogelijkheid cn 
sommige kooktoestellen, het mogelijk oin in het 
ingestelde vermogen practisch gedurende bijna 24 
uren per dag te benutten, waardoor sommige 
verbruikers, die van deze toepassingen gebruik 
maken, de electrische energie tegen onevenredig 
Jagen prijs ontvangen, zulks ten detrimentc van de 
overige verbruikers voJgens dit tarief, die 
gemiddeld een gebruiksduur van ca. 250 a 300 
gebruiksuren per maand bcreiken. Er is in den 
laatsten tijd bij de electriciteitsbedrijven daarom 
een streven te be ni er ken om de beschikbaarstel-
ling van dit tarief te beperken tot de kleinere 
verbruikers, waar het langzamerliand de plaats van 
het bierna te behandelen lainpentarief gaat innemen 
； thans is in de bedrijven van ANIEM en GEBEO 
dit tarief nog slechts verkrijgbaar tot 200 VA. 
Het zijn vooral de eenvoud dcr controlemidde- 】
en en de eenvormigheid der maandelijksche 

strooinrekcningon, wnarvoor gecn mctcraflezing 
noodig is, die dit tarief, vooral voor de klcino cn 
middclgrooto afnemers zoo bijzonder geschikt 
ninken, waardoor het jarcnlang het in Indic nicest 
verbreide tarief voor licht en huishoudelijke doel- 
cindcn is gewecst. Eerst de belangryke toenamc van 
het huishoudclijk gebruik van electrische energie 
hebben tot het verlaten van dit tarief voor de groote 
aansluitingen genoopt. 

In die bedrijven, wclke het abonneinentsta- rief 
ook voor groote afnemers beschikbaar stollen, komt 
als alternatiove vorm als regel ook het 
abonnementstarief met overschrijdingsmogelijk- 
heid voor. Tegen betaling van ccn hoogcr klant- 
reclit ontvangt men daarbij in plaats van den 
stroonibegrenzer een overschrijdings-kWh meter, 
welke het aantal kWh aangeeft, welkc boven het 
ingestelde vermogen zijn afgcnoinen. Dcze kWh 
worden afzonclerlijk berekend tegen een tamelijk 
hoogen eenheiclsprijs, welke varieert van f 0,30 
(Karangascm) tot f 0.60 (Bangansiapiapi.). 3 

Voor hen, die niet over een cigendomsinstal- 
latie beschikken, wordeii door de meeste elcctri- 
citeitsbcdrijven abonnementstarieven beschikbaar 
gesteld tegen tariefsbedragen, die als regcl f 0,15 
per 25 VA. hooger liggen dan het tarief voor 
eigendomsinstallaties cn waarbij de instal- latiehuur 
in het tariefsbedrag inbegrepen is. Per 25 VA 
ingestcld vermogen wordt als regel een lichtpunt ter 
beschikking gesteld; voor nicer lichtpunten moet 
extra worden betaaid. 
c. Als een bijzondere vorm van het abonne-
mentstarief komt in Indie voor zeer kleine af- 
ncmers nog het tarief per verbruikstocstel, meestal 
lainpentarief genaamd, voor. VoJgens dit tarief zijn 
tariefsbedragen vastgesteld per gloeilamp van 
bepaaldc lichtsterktc, terwijl in de tarieven van 
sommige bedrijven nog afzonderlijke bc- dragen 
worden vcrnicld voor enkele der meest 
voorkomende gebruikstoestcllen, zooals strijk- 
ijzers en fans van gefixeerd vermogen en radio- 
toestellen, zoomede voor de mogelijkheid tot 
omschakeling van meer lampcn, welke niet gelijk- 
tijdig kunnen branden, Klantrecht wordt vol- gens 
dit tarief niet geheven. 

Een afzonderlijk meet- of controletoestel ont- 
breekt bij dit tarief geheel en aL De controle ligt 
opgeslotcn in den aard der installatic, die by dit 
tarief uitsluitend vnnwege het electrici- teitsbedrijf 
in huur ter beschikking wordt gc- steld en waarbij 
van onvcrwisselbare (pauschal-) fittings en — voor 
wat betreft de toestellcn -… van niet losncenibare 
stopcontacten (wandro- setten) gebruik wordt 
gemaakt. Deze wijzc van controle is nochtans niet 
afdoende gcbleken om het hoofd te kunnen bieden 
nun de vindingrijk- heid van ee» dee I van het 
publiek in het bedenken van middelen tot 
ontcluiking; bovendien legt zij aan den verbruiker 
een groote mate van be- perking op in de 
mogelijkheid tot bemitting van het beschikbaar 
gestelde vermogen. 

De voornaamsto bestaansreden van dit tarief was 
gelcgen in de omstandigheid, dat clc teelmiek der 
controle-instrumenten tot voor kort niet in staat was 
om goede en betrouwbare stroonibe- grenzers voor 
zeer kleine verinogens (beneden 100VA) voor 
voldoend Jagen prjjs te fabricoercn. Nu deze 
mociJijkheid evenwel opgclost is cn doclmatig 
geconstrueerde stroombegrenzers voor vermogens 
van 20 VA af kunnen worden ge- levcrd, is het 
lampcntaricf voorbestemd om ge- 
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Icidelijk te vcrdwijnen cn door het abonnements- 
tarief met stroombegrenzing te worden ver van- gen. 
d. Ondcr (/eniengde tarieven worden in hot al- 
gemeen verstaan tarieven, waarbij zoowel voor de 
bcschikbaarstelling van vermogen als voor het 
verbruik per ccnheid van onergio betaaid moet 
worden, zoodat zoowel de vaste als do variable 
bedrijfskosten in het tarief tot uitcirukking warden 
gcbracht. 

Binnen deze tarievengroep bestaat een on- cindig 
aantal variaties al naar gclang het zwaartc— punt 
cler tariefsheffing meer bij het belasting- recht dan 
wel bij het vcrbruiksrecht is gelegen of wel het 
verbruik of de tarifieering volgens de voorwaarden 
van het tarief aan bepaalde be- perkingen of 
begrenzingen (spertijd) onderworpen is. Al 
naarinate de maximaal opgetreden belas- ting wordt 
gemeten dan wel de maximaal toege- stane belasting 
op een van te voren overeenge- kamen waardc 
wordt ingesteld, kunnen dezc tarieven roorts in twee 
groepen onderscheiden worden. De tarievon van de 
eerstgenoemde groep verschaffen den verbruikcr 
wel een maximum aan bewcgingsvrijheid voor wat 
betreft den aarcl en de hoeveelhcid van zijn 
verbruik. Het door de meer ingewikkelde 
mcetapparatuur hooge klantrecht maakt deze 
tarieven evenwel ongc- schikt voor klcine 
verbruikers. 
e. Een overgang tusschen de abonnementsta- 
rieven en de gemengde tarieven vormt het abon- 
nementstarief met begrenzing van het verbruik. 
Volgens (lit tarief, dat bij zeer vele electrici- 
tcitsbedrijvcn voor do groote afnemers in de plaats 
is gekomen van het zuivero abonnements- tarief, 
wordt voor het abonnementsbedrag slechts een 
vrijdom van energicvrerbruik verleend, dat met een 
zekeren gebruiksduur van het ingesteld vermogen 
overeenkomt. Voor grooter verbruik moet 
afzonderlijk worden betaaid, welk verbruik —
indien do apparatuur voor de controle hierop is 
i»gericht — buiten den spertijd ongelimiteerd is 
toegestaan, doch binnen <ien spertijd beperkt blijft 
tot het ingesteld vermogen. 

J)e vrij toegestane gebruiksduur van het ingesteld 
vermogen bedraagt bij do bedrij ven van AN【EM 
en GEBEO 300 uren, bij die der NIG5I 120 uren per 
maand. Het abonnementsbedrag varieert van f 0,72 
(Bandoeng) tot f 1,075 (de tocslag voor het grooter 
verbruik van f 0.0-15 (Bandoeng) tot f 0,065 
(Bundjermasin). Voor Batavia (NIGM) zijn deze 
bedragen f 0,75 en f 0,05. 
/. De in Indic het laatst ingevoerde tariefsvorm voor 
Jicht- en huishouclclijk gebruik is het 
vaslrechltarief, dat in de laatstc jaren mccr en meer 
in gebruik komt. Volgens de tarieven van deze soort 
wordt volgcns een meer of minder willekcurigen 
grondslag (vloeroppervlak, huur- waardc e.d.) voor 
ieder aan to sluiten ])erceol eej) zeker minstens te 
bctaleii tarieisbedrag, het vustrccht, vastgcstelcl, 
waarnaast nog cen be- trekkclijk gering 
verbruiksrecht vorschuldigd is, varieerende van f 
0,045 (Bandoeng) tot f 0,07 (Pudang) per kWh. 
Onder de vastrcchttarieven kan con pj'incipicel 
oncierscheid geinaakt worden tusschen die, volgcns 
welkc voor ulle verbruikte enorgic verbruikersrccht 
verschuldigd is en die, waarbij voor het vastrecht 
een zeker aantal kWh vrij wordt gegeven, zoodnt het 
verbruiksrecht slechts voor het grooter verbruik 
beJioeft to 

worden bctaaJd. Do in de mccste Indische clec- 
tricitcitsbcdrijvcn geldendo vastrcchttarieven 
behooren tot deze laatstc categoric, waarbij het 
vastrecht en het daarvoor verstrekto aantal kWh 
zoodanig bemeten zijn, dat daarmede de ge- schattc 
lichtbehoefte van het betrokken perceel gedekt en 
betaaid is. Het grooter verbruik (voor huishoudelijke 
doeleinden) geschiedt dan tegen het lage 
verbruiksrecht. Het vastrecht* tarief is derhalvc cen 
min of meer gecamou- fleerdo toepassing van het 
bcginscl cler waardc- schatting, vol gens welk 
beginsel do voor verlich- ting gebezigde electrische 
cnergie duurder moet worden bctaald dan die voor 
and ere, tot klassen van minder hooge 
waardeschatting bchoorende toepassingen. Het 
tarief werkt hierdoor zeer stimuleerend op het 
verbruik voor deze i.c. huis- houdelijke 
toepassingen. 

Een nadeel van het vastrechttarief is hierin 
gelegen, dat de grondslagcn voor indeeling tier 
verbruikers naar vastrechtklassen, d.w.z. de 
vaststelling van het vastrecht, noodzakelijk in een 
meer verwyderd verband staan tot de cner- 
gicafname en do afnemer de vryheid mist om in 
eerste instantie zclf den omvang der uit zijn aan- 
sluiting voortvloeiende verplichtingen te bepalen. 
Hierdoor is een arbitrair element in de tarifieering 
ingeschakeld, waarbij de electriciteitslc- verancier 
bemoeienis heeft met omstandigheden, die niet 
rechtstreeks een maatstaf zyn voor het geleverde. 

In de eerste jaren, gedurende welke dit tarief werd 
toegepast, heeft ook het z.g. „stroomverle- den", 
cl.w.z. het stroomgebruik — by toepassing van een 
ander tarief — in een zeker aantal der aan den 
overgang tot hot vastrechttarief voor- afgaande 
maanden, tot grondslag voor de vast- recht-
vaststelling gediend. 

Bij de vastrcchttarieven, die thans in de bedrij ven 
van ANIEM en GEBEO worden toege- past, is aan 
degenoemde bezwaren zoo goed moge- lijk 
tegemoet gekomen. Tot grondslag voor de vastrecht-
vaststelling client volgcns deze tarieven het 
vloeroppervlak van het woongedeelto der huizen en 
wel volgens een reglcment, dat aan de op deze bedrij 
ven toeziende overheden bekend is gesteld. 
Bovendicn wordt voor dit vastrecht vrijdom van 
verbruik verlcend tot een hoeveel- heid, die met het 
bedrag daarvan ovenredig is. 

In de tarievenboekjes der clectriciteitsbedrijven 
komen als regel naast elkaar enkele der boven- 
vcrmelde tariefsvormen voor, waaruit door den 
verbruiker het hem meest passenclo tarief kan 
worden gekozen. Dezc vrijo tariefkeuzo is een 
essentieel kenmerk der in Indie toegepaste ta- 
rievenstcl.sels, waarop van overheidswege scherp 
wordt gclet. 

De overige Icvcringsvoorwaurden, regelendc de 
contractuecle verhouding tusschen afnemer en 
elcctriciteitsbedrijf, worden ondergcbracht in de z.g. 
„aansluitin(]svoorwaarde)i,\ Zij zyn e vena Is de 
tftricvcn aan goedkouring onderworpen eu worden 
als regcl vastgesteld overeenkomstig cen daarvoor 
van overheidswege sainengesteld uniform model. 
Do voorwaarden omvatten o.m. be- palingcn 
omtrent aanmekling voor en beeindi- ging van do 
stroomlevcring, de wjjze van bctaling, het storton 
van ccn waarborgsom, de wijze van aansluiting op 
het net en do plaatsing van do controletoeste] len 
enz. 

fn do meeste tariovenstelsels komt, naast de 
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reeds besprokcn tarieven voor vorlichting en 
huishoudelijk gebruik, ook eon l^achttariej voor, 
passend voor de kleine cn middelgrooto 
industrieele en andere krachtafnomcrs. Hier- voor 
wordt meerendecls een gemengd tarief ge- kozen 
met geringere tariefsbedragen dan die voor licht- en 
huishoudelijk gebruik en waarbij voorts 
spertijdsbepcrkingen ecn rol spelen. Op dit gebied 
is in recentcn tyd ccn Staatscommissic werkzaam 
gewecst, die tot laak had middelcn tc beramen tot 
bevordering van het industricel gebruik van 
electrischo energie cn wclker voor- stellcn voor wat 
betreft de industrieele electrici- teitstarieven een 
groote mate van ccnheid zullen brengen. Het door 
deze commissie voor geheel Java voorgestclde 
tarief is cen gemengd tarief omvattende een 
klantrecht, varieerende van f2,50 tot f 10.00 al naar 
de grootte deraansluiting en de wijze van meting of 
begrenzing van het bcschikbaar gestelde vermogen, 
ecu belasting- recht van f 1,50 per 500 VA en con 
verbruiksrecht van f0,035 per kWh, zulks met 
inachtneming van cnkele bijzondere bepalingen. 
Het tarief geeft slechts recht op verbruik buiteii den 
spertijd. Voor verbmik in den spertijd is een 
verbruiks- recht van f 0,20 per in dien tijd 
verbruikte kWh verschuldigd. 

Groote krachtafnemers, zooals fabrieken en 
ondernemingen van ecnige beteekenis, zullen zich 
echter gewoonlijk niet doen aansluiten volgens een 
der in de tarievenboekjes voorkomende algemeene 
tarieven. De groote omvang der levering stelt deze 
afnemers in staat speciale en gunstiger tarieven en 
regclingen te bedingen, welke dan in een 
bijzondere stroomleveringsover- cenkomst worden 
vastgelcgd. Zulks gcldt in het bijzonder voor die 
afnemers, die do onergie af- nemen voor bijzondere 
doeloinden, zooals voor verwarming of voor 
chemischo of metallurgische processen en voor 
hen, die bijzondere beperkingen ten aanzien van 
den tijdsduur en de continulteit der levering kunnen 
aanvaarden (spertijd, over- schotenergie). 

Sinds door een in 1936 uitgezonden studie- 
commissie onder leiding van den toenmaligen 
directeur van Verkeer en Waterstaat, Mr, Dr. Ir. J. 
A. M. van Buuren, de groote vlucht werd 
waargenomen, welke de open ba re electriciteits- 
voorziening in Japan genomen heeft, mede als 
gevolg van een hoogen graad van electrificatie van 
de Industrie, mag zich de bevordering van het 
industricel gebruik van electrische energie in een 
groote mate van belangstelling verheugen. 

Zooals in dit artikel reeds eerdcr is vermeld, 
werd bij Gouvemementsbesluit van 31 Juli 1936 
een Staatscommissie benoemd, welke tot taak werd 
gesteld de Regeering omtrent de tot dit doel te 
nemen maatregelen van ad vies te dienen. Deze 
commissie is onlangs(1939) met haar ar- beid 
gereed gekomen, zoodat haar rapport bin- nenkort 
kan worden tegemoet gezien. 

Aan alle beschouwingen van dezen aard ligt de 
overweging ten grondslag, dat de zelfkosten der 
opwekking van electricische energie sterk afnemen 
bij toenemende productie en meer nog bij 
intensieveren afzet binnen een zeker verzorgings- 
gebied en toenemende benutting van het reeds 
gelnstalleerde productieapparaat, zoodat ver- 
grooting van den afzet als gevolg van een belang- 
rijko toename van het industricel verbruik gun- stig 
zal werken op den gemiddelden prijs, waar- 

tegen clcctrischo energie gelcvcrd kan worden. 
Hierdoor wordt het niogelijk met voordoel de 
nieuwe — industrieele — levering in mindore mate 
dan die voor licht- on huishoudclijkc doel- 
einden to doen bijdragen in de vasto kosten der 
electricitcitsvoorziening, waardoor voor doze 
levering tarieven aangelcgd kunnen worden, 
waarvan verwacht wordt, dat zij het industricel 
elcctricitcitsgebruik zullen stimulcoren, hetgeen 
op zijn bcurt voor de algemeene clectricitcitsvoor- 
zioning weer gunstiger voorwaardeii zal schep- 
pen in den zin van verderc vcrlaging van clc gc- 
iniddclde kosten daarvan. 

Voorts worden door het tot stand konien van 
leidingon en andere werken ten behoove van in- 
dustrieelc elcctriciteitslevering nieuwe mogelijk- 
beden voor de algemeene electricitcitsvoorzie- 
ning geopend, doordien hierdoor nieuwe objccten 
binnen haar bereik zullen komen, welker electrifi- 
catic zondcr dien nict rendabel to maken zou ziin 
geweest. 

De industrieele electriciteitslevering zal overi- 
gens uit den aard der zaak ten hoogste gelijken tred 
kunnen houden nict de ontwikkling van de 
Industrie, welke medc van andere factoren af- 
hankelijk is dan van de mogelijkheid tot het be- 
komen van goedkoope electricische energie al- 
leen. Los hiervan zal het inten^ivecren van de lan- 
delijke electrificatie, d.w.z. het bereiken en ver- 
zorgen met electrische energie voor verlichting en 
eventueel voor andere doeleinden van de 
groote massa der bevolking,nog gedurendc langen 
tijd ecn vraagstuk blijven, waarover nog in 
geenendeele het laatste woord is gezegd. 

De moeilijkheden, die zich hierbij voordocn, 
komen gocddcels voort uit de geringc behoefte 
aan do voordeelen van electriciteit, welke tot 
dusver bij de groote meerderheid der bevolking— 
die haar als zuivere weeldc beschouwt — wordt 
aangetroffen cn voorts uit de bij haar gebleken 
onmogelijkheid oin voor deze behoefte ecn — zij 
hot geriug — maandelijks terugkecrend bedrag 
op zij te leggen. 

Een maandelijksch a bon iienients bedrag van fl, 
bij voorkeur te innen in wekelijksche termijnen 
a f 0,25, kan voorshands worden geacht het maxi- 
mum te zijn, dat, op eenigszins grootere sc ha al 
dan thans, het nicer welvarende deci van de 
landclijke bevolking in staat zou steHcn van elec- 
trische verlichting gebruik to maken, zondcr 
dat nochtans beweerd kan wordeii, dat met con 
dergelijk tarief vooralsnog meer dan een fractic 
van do totalc inlandschc bevolking zou kunnen 
worden bereikt. 

Voor evengonoemd bedrag zou o.m. een huis- 
installatio ter bcschikking moeten worden gc- 
steld, die in ver band met de vcle mutatics, welke 
onder deze afnemers plegen voor te komen (wan- 
betaling uitgeldgebrek), gemakkelijk aan te bren- 
gen en weer to verwijderen inoet zijn. Voorts 
zouden ook bijlevei'ing en verwisscling van de 
gloeilarnpen — uit den aard der zaak van ui- 
terst gering vermogen — in het tariefsbedrag 
dienon te zijn begrepen, aangezien de noodznak 
tot aanschaffing van nieuwe lampen voor deze 
soort van afnemers prohibitief kan wezen. Een 
algemeene landelijke clectriciteitsvoorziening op 
dezen voet is onder de bestaandc prijsverhoudin- 
gen evenwcl gobleken cconomisch nog nict te 
verwezenlijken te zijn. 

Uit het voorgaande is gemakkelijk af te leiden, 
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van hoc uitzonderlijk bolang voor do ontwikkc- 
Jing van de clcctriciteitsvoorzicning in Indie het 
verkrygbaar zyn van goedkoope glocilampcn van 
voldoenden levenduur is. De kosten van verwis- 
seling van do gloeilampon maken, in het bijzondor 
bij de zeer klcine aansluitingen, tot 30 % van do 
totale vcrlichtingskosten uit. Het is daarom voor het 
doordringen van de electriciteitsvoorziening tot het 
minder draagkrachtige deci dcr bevolking van 
belang, dat do prijzen van cnkele typon kleine 
Jampen, die in Indie het vcclvuldigst ge- bruikt 
worden, onlangs niet onbclangrijk zijn verlaagd. 
Vooral de nieuwe 5 decahi men lamp, die in het 
bijzonder voor de Indische markt wordt 
gefabriccerd, moot als ecn nanwinst voor de 
cicctrificatio van de kampoeng worden be- 
schouwd. Nochtans moot de huidige prijsnotce- 
ring van glocilampcn uit een oogpunt van de 
behoeften dcr Indische electriciteitsvoorziening 
nog beJangrijk te hoog worden gcacht. 
o Van een cn ander is het gevolg, dat over geheel 
Ncderlandsch-Indie per 1000 inwoners slechts 4,2 
aansluitingen aan de netten der open bare 
electriciteitsvoorziening voorkomen tegen b.v. 267 
te Rotterdam. Het jaarverbruik per hoofd dcr 
bevolking bedroeg in 1938 5,1 kWh. Ver- geleken 
met het overeenkomstige cijfer voor Japan, dat 
ongevecr 100 maal zoo groot is, toont wel, welk ccn 
enorm gebied in Indie nog voor verdere 
ontwikkeling van de electriciteitsvoorziening braak 
ligt. 

Het is nochtans ecn verheugend verschynsel, dat 
de clcctriciteitsconsumptie in Ncderlandsch- Indie, 
we)k cijfer gedurende de crisisjarcn 1930- 1935 
ongeveer stationnairgcbleven was, sindsdicn weer 
met ca. 10 % per jaar toegenomen is en thnns xvecr 
een regelmatige stijging vertoont. In dezelfde jaren 
(1930 -1935), dat ten aanzien vnn het 
energieverbruik lioogstens van ccn stil- stand in de 
ontwikkeling kan worden gesproken, vertoonde het 
aantal der consumenten een dui- del ij ken 
teruggang. Het is hi emit duidelijk, dat het 
verminderd elcctricitcitsgebruik, veroorzaakt door 
het zich terugtrekken van een minder draag- 
krachtig deel dcr consumenten, grootcndeels moet 
zijn goedgemaakt door het niet stilstaan van den 
voortgang in de ontwikkeling cn de olectrifitiatie 
van de industrie, die juist in dien tijd ornstig ter 
hand i» genomen. 

J let verschijnscl van het zich terugtrekken van 
een grooto consumentcngroej) wordt mede gelllus- 
treerd door het getal dcr niet-aangesloten huurin- 
stallatics in woonhuizen. Hiervoor word door de 
drio groote clectriciteitsrnaatschap))ijcn in 1934 
een getal van ongeveer 60.000 opgegeven, of onge-
vecr 34% van het totaal dezer installaties. In 1938 
was dit cijfer wcer teruggeloopcn tot ca. 35.000 of 
20% van het totaaJ, hetgeen reeds belangrijk dichter 
gelcgen is bij ccn normaal te achten percentage, dat 
zich tusschen 10% en 15% bc- weegt. 

On dcr de Europcescho en I nd o - E u ropeesc ho 
bevolking vertoont het olectricitoitsgebruik, vooral 
ook ondcr den invJoed van de invoering van de 
vnstreehttarieven een gestftdigen voor- uitgang, 
waarbij de elcctrischc arbeid niet slcchts voor 
verlichting, doch reeds op vrij groote schfial ook 
voor huishoudelyko en andcre doeleindcn wordt 
gebruikt. Hiervoor wordt door do grootc 
electriciteitsondernemingen een levendigc pro-
paganda gevoerd. Een nietonbelangrijke bijdrage 

tot de clcctriciteitsconsumptie wordt ook gc- leverd 
door het tocnemend aantal radiotoestel- Icn, die 
tegenwoordig ook bij de klcinere afnemers worden 
aangetroffen. 

Als jongstc toepassing van de electrische energio 
kan in 1938 ecn belangrijk gebruik van tocstcllcn 
voor airconditioning worden gemcld. Door de 
ANIEM wordt het verbruik voor dit doel op het 
eindc van dat jaar op rond 90.000 kWh per maand 
getaxeerd of J.% % van het totaal gebruik voor 
licht- en huishoudelijke doeleinden. 

Een bijzonderc plaats in het bestcl dcr elec-
triciteitsvoorziening van Nedcrlandsch-Indie, 
zoowel door haar omvang cn de belangrijke functic, 
welkc zij in de ontwikkelingsgeschiede- nis der 
Indische electriscitcitsvoorziening ver- vuld 
hebben, als van haar openbaar karakter, nemen de 
Landsicaterkrachtbcdrijven in. 

Er bestaan thans vier afzonderlijke bedrijfs- 
deelen dezer Landsonderneming, nl. dat op de 
Bandoengsche Hoogvlakte, het LWB „West- Java", 
het LWB ,,Madioen" en het LWB .,Ben- koelen". 
welke, behalve het laatste. dat voorloo- pig ccntraal 
van uit Bandoeng wordt beheerd, elk gclcid wordt 
door een bedrijfsingenieur. Deze bedrijfsdeelen 
vormcn tezamcn het Landsbedrijf „de 
Landswatcrkrachtbedr日ven" enproduceeren ca. 
40% van de totale door openbare electrici- 
teitsbedrijven gelcvcrdo electriciteitsconsu mp- tie. 
Mon bedenkc daarbij, dat het GEBEO en, voor wat 
betreft het electriciteitsbedrijf te Batavia, de NIGM 
de clcctrische energie niet zelf op- wekken, doch 
van de Landswaterkrachtbedrijven inkoopen. 

In 1938 Averden door de gezftmenlijke Lands- 
watcrkrachtbedrijven 134,5 millioen kWh op- 
gewekt, waarvan 125,4 millioen kWh aan de 
verschillcnde afnemers werden afgeleverd. De 
NIGM nam hiervan ca. 45 millioen, het GEBEO 51 
millioen, de SS. 15 millioen, de Radiodienst 3 
millioen en de papierfabriek te Paclalarang 
(overschotencrgie) 16 millioen. Verdere afnemers 
der Landswaterkrachtbedrijven zijn de Mijnbouw 
maatschappij Redjang Lebong, het electriciteits-
bedrijf der gemeente Madioen en de ondernemin- 
gen Tjondong en Tjiboengoer. 

De Landswaterkrachtbedrijven zijn goeddeels 
gebouwd in ecn tijd, toen de prijs der materialen 
hoog was. Voorts is de bouw van sommige wer- ken 
in een geforceerd tempo opgezet op grond van 
overvzegingen. waarbij andcre belangen dan dat 
cener goede rendabiliteit van doorslaggeven- (le 
bctcckeniB zijn geweest. In denzelfden tijd was de 
rentestandaard voor het gcleendo kapitaal hoog. 
Een cn ander heeft tengevolge gehad, dat 
deLandswaterkrachtbedrijven langen tijd boveu de 
volledig gedekto exploitatie-uitgaven en de 
voorgeschreven nfschrijvingen do aan den Lande 
versehuldigde leeningrente wel voor een be- 
langrijk deel, echter niet ten voile hebben kunnen 
opbrengen. 

Sinds als gevolg van do conversie van de Staats- 
leeningcn het percentage der vcrschuldigdo rente 
aanzienlijk vorminderde en do afzet sterk is 
toegenomen, kunnen de geldclijke uitkomsten der 
Landswaterkrachtbedry ven alleszins bc- vredigend 
worden genoomd. Scdort 1936 wordt niet alleen de 
vcrschuldigdo kapitaalrente op- gebracht, doch 
bovendieix een niet onbelangrijke 
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extra-xvnnst gemaakt. Het gclnvesteerd kapitaal, 
waarvan do boekwaarde in 1938 ruim 24 miHioen 
gulden bedroeg, wierp in dat jaar ruim 6% af, 
waarvan slechts 4 % verschxildigde leeniiigrente. 
Dit kapitaal necmt door rcgehnatigc afschrijvin- 
gen thans voortdurcnd af, waardoor de op de thans 
aanwezige werken drukkende kapitaals- lasten 
verdcr zullen vcrmindcren. Binnenkort dient 
evenwel gerekend te worden met noodza- kelijke 
uitbreidingswerken tot opvocring van het 
beschikbare vennogen. Deze uitbreidingen zullen, 
naar vervvachting, niet alleen het gelnves- tcerde 
kapitaal weer doen oploopen, doch zullen in de 
cerste jaren onvcrmijdclijk de rentabiliteit van het 
gehcel ongunstig beinvloeden. 

In 1938 was de kostprijs per afgeleverde kWh 
2,13 cent (alles inbegrepen), de gemiddelde 
opbrengst daarentegen 2,31 cent. Beide cijfers 
vertoonen een voortdurcnd afnemend bceld; in 
1930 waren zij nog 4,17 cn 3,60 cent/kWh. De to- 
tale ontvangsten bed roegen in 1938 ruim f 
3.000.000. De verdeeling van clit bedrag geeft het 
typisch beeld van cen kapitaal-intensief bedrijf. 
Slechts 14,7% ervan waren noodig tot dekking van 
de exploitatieuitgaven, 37,1 resp. 35,7% werden 
gebruikt voor de verplichte afschrijvingen cn de 
verschuldigde Iceningrente, terwijl het voordeelig 
saldo 12,5 % der ontvangsten uitmaakte. 

Voor wat betreft de overheidsbeinoeienis met 
electriciteit cn electriciteitsvoorziening, zie overi- 
gens onder ELECTRICITEITSWEZEN.zz 

WATERKRACHT EN ELECTRICITEIT. Zie 
ook ELECTRICITEITSVOORZIENING. 

VOLKSLECTUUR (Aanv. DI. IV). In de Re， 
• geeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie 1939 
wordt als ondercleel van den werkkring van het 
departement van Onderwijs cn Eeredienst het 
volgende vermeld over het Kantoor voor de 
Volkslectuur (biz. 255-256): 

„Gesticht in 1917； aan het Jioofd staat een 
hoofdambtenaar voor de Volkslectuur. Instructie in 
Bijbl. nos. 10190 jo. 12534, 12888 en 13348. Bij 
G.B. 14 September 1908 no. 12 is ingesteld een 
Commissie voor de Volkslectuur, welke tel- kens 
vergadert wanneer de omstandigheden dit 
gewenscht inaken. Het auteursrecht van alle 
publicaties van Volkslectuur is voorbehouden bij 
St. 1923 no.549. De taak van het Kantoor voor de 
Volkslectuurenaanverwanteaangelegen- heden 
omvat： 
1. de uitgave cn verspreiding van boeken zoowel 
oorspronkelijkc als vertaalde, ingezondene als ten 
kantore samengestelde; 
2. de uitgave van periodieken: 
Pandji Poestaka (tweemaal per week), Maleisch; 
Kadjawen (tweemaal per week), Javaansch; 
Parahiangan (wekelijks), Soendanecsch; 
als bijvoegsel dezer publicaties versehijnt voorts 14 
daags de „Perekonomian Rajat ‘‘ (MaL, in het 
Soendaneescli cn Javaansch onder den titel 
„Ekononiie Rajat'*); 
het weekoverzicht van de Inlandschc en Maleisch- 
Chineesche pers; 
3. het vervaardigcn van vertalingen van daartoe in 
aamnerking gebrachte staatsbladen in de 
Maleische, Javaansche en Soendaneesche taal； 
vertalingcn ui't en in het Nederlandsch en <lc 
Inheemsche talen, indicn dnartoe van Regeerings- 
wege opdracht wordt gegeven; 
4. de zorg voor de Inlandschc en Nederlandsche 

volksbibliothokon, ondergobracht onderscheidon- 
lyk in do 2dc klasse Inlandsche scholen (vervolg- 
scholen) cn do Holl.-Ini. Scholen. D。school- 
hoofden boheeren deze bibliothekon ainbtshalvo cn 
zijn daarvoor verantwoordelyk. Hot toezicht wordt, 
bchalvo door de Inlandsche schoolconi- missies, 
inede uitgeoefend door de inspecteurs van het 
Inhindsch onderwijs, die vail hun bo- vindingen 
verslag uitbrengen aan den Hoofd- ambtenaar； 
5. de plaatsing cn de verrekening van allo van het 
Land cn van de provincies uitgaande ad- vertentien 
in de Inheemsche bladen ； 
G. het verstrekken van pcrsberichten ter voorlich 
ting van de Inheemsche en Mal.-Chin. pers, af- 
komstig van overheidsdiensten, speciaal tor 
toclichting van maatregclen en voorzieningen van 
algeinccne strekking (R.G.S. 14 Mei 1936 No. 
1001/C). 

Bepalingen omtrent do bibliothekon, bedoeld 
onder 4, zijn vastgestelrl by G.B. 13 October 1910 
No. 5 cn 9 Maart 191G No. 37. Daarnaast worden 
ter booordeeling van den Dir. O. cn E. aan diverse 
andere open bare en particuliere in- stellingen van 
onderwijs bibliotheken verstrekt (G.B. 14 
November 1914 No. 29). In 1939 zal voor hot eerst 
bij het Kantoor voor de Volkslec - tuur in druk 
verschijnen con door dat kantoor in samenwerking 
met het departement van Onderwijs cn Eeredienst 
samengestelden „A1- inanak Gocroe''. bestemd 
voor do onderwijzers der volks- en vcrvolgscholeii. 
Deze in het Ma- leisch gestclde uitgave be vat naast 
artikelen ter voorlichting van de Icerkrachten op 
onderwijs- technisch gebied, allerlci 
wetenswaardigheden van algemeenen aard, welkc 
voor genoemde onderwijzers van belang zijn. 
Jaarlijks verschijnen voorts de 
„Volksalnianakken,,

> in het Javaansch 
Soendaneesch en Maleisch". 

Deze suinmierc sainenvatting in de Rcgcerings 
almanak moge door het volgende hi er en (laar 
worden aangevuld cn verduidclijkt. Toen in het 
begin dezer ceuw het onderwijs aan de I n hoe in- 
scho bevolking gemoderniseerd en geintensi- veerd 
word, speciaal onder het bewind van den 
Gouverneur-Generanl J. B. van Heutsz en zijn 
opvolgers, deed zich spoedig de bclioefte gevoe len 
aan goede lectuur voor dat deel der bevolking, dat 
van dit onderwijs had kun non geniotcu. En 
aangozien en het Inheemsche en het [Curopec- sche 
particuliere initiatief over het algenieen slechts op 
onvoldoendc of op con onjuistc wijzc aan deze 
behoefte komlen voldo(?n, zoowel wat de 
quantitcit, de qualitcit als de distributicniogelijk- 
heid van de boeken betrof, zag het Gouvernement 
zich genoodzaakt ze]f de verstrekking van goede en 
nuttigo lectuur ter hand te nemen. Miervoor word 
in 1908 een commissie voor de Inlandschc School- 
cn Volkslectuur ingesteld onder voorzit- terschap 
van .Dr. G- A. J. Hazeu, die do Regcering omtrent 
de uitgave vaiY werken in de inhcemschc talen van 
advics diende. In den ccrsteii tijd legde zij zich 
vooral toe op do uitgave van inheemsche verhalcn, 
die den leeslust moesten aanwakkeren en gaandc 
houden, hetgeen in het midden der vorige couw ook 
reeds goschicd was, maar daar- nais mon ook 
overgegaan tot de verspreiding va» uit do 
Wcsterschc Jiteratuur vertanlde werken cn van 
voorlichtende lectuur, speciaal op landbou w- 
kundig cn incdiHch gebied. Uit den aard der zaak 
groeiden de werkzaamhcden van deze commissie 
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voortdurond, daar de mogelijkhedcn zecr velc 
waren. Want niot alleen de keuzo van de geschik- 
te verhnlon uit handschrifton en dergolyke vroeg 
de voortdurondo aandacht, ook moeston cr tal- 
rijke ingezondcn manuscripten beoordeeld worden, 
die van de door de Commissie stelscl- m&tig 
bevorderdc schrijflust van de Inheemscho 
onderwijzcrs en anderen getuigden. In 1916 word 
dan ook het Kantoor voor de Volkslectuur ge- 
sticht, dat oncler Iciding van Dr. D. A. Rinkos, die 
een jarcniango ervaring had als voorzitter en 
sccretaris van de Commissie, steeds intensiever 
zijn taak trachtte te vcrvullen. Differentiatie en 
uitbreiding van de wcrkzaamheden blcven steeds 
noodig, aangezien de taak van dit Kantoor zich met 
den groei van de inhccmsche maatschappij en 
dedaarin optredende vermeerdcring en diffe-
rentiatie van behoeften voortdurend uitbreidde. 
Want naast de boeken, die voornamelijk in het 
Maleisch, Javaansch en Socndaneesch, doch ook 
Pel in andere talen, verschenen, zagen sinds 1919 
ook tijdschi'iften het licht, die op hun wijzc het- 
zelfde doel, de ontspanning en alzijdige voorlich- 
ting van de bevolking dicnen. Het bleek dan ook in 
1920 noodzakelijk om, wildo Volkslectuur zijn 
taak naar behooren kunnen vervuHen, aan dit 
kantoor een drukkerij te verbinden, speciaal voor 
de eigen behoeften ingericht, waardoor met alle 
eischen, dio dit bijzondcre werk stelt, zoowel wat 
de uitvoering als wat de distributie betreft, speciaal 
rekening gchouden kan worden. 

Distributie. Langs twee wegen bereikt de door 
Volkslectuur in velerlci vorm uitgegeven lectuur 
het Inheemscho publiek. In de eerste plants zijn er 
alom in den Archipel de door dit Kantoor 
opgerichtc en verzorgde volksbibliotheken on- 
dergcbracht in de vervolgscholen en beheerd door 
de hoofden hiervan. Deze bibliothcken zijn nict in 
de eerste plants voor de leerlingen be- stemd, al is 
cr ook een bepaalde afdeeling kin- derlectuur, maar 
voor de bevolking in de omge- ving, die de boeken 
voor een h twee centcn leenen kan. Ook in 
kazernes, hospitalcn, gevangenissen en derg. zijn 
deze bibliothcken te vinden, terwijl juist de Jaatstc 
jaren speciaal propaganda ge- maakt wordt voor 
het oprichten van uitleen- bibJiothckcn door 
particuliere personen. Voor (lit doel 1 evert 
Volkslectuur voor een goring bedrag reeds een 
voldoend aantal ingebonden boeken, complect met 
nummer en reglemcnt, cen jnaatrcgel, die zeer veel 
succes heeft, daar in korten tijd velo honderdtallcn 
van dergelijke bibliothcckjes zijn opgcricht. Uit 
den aanl der zaak zijn de cigenaren dezer 
bibliothcken uan Volkslectuur gecn 
veranlwoording over het aantal uitleeniugen cn den 
staat dcr boekwerken verschuldigd, hetgeen we I 
het Kevul is bij de behccrders der in de scholcn 
geplaatstc volksbibliotheken ,dic ook geregeid 
gratis nieuwe aanvullingen ontvangen en die voor 
de helft van het door hen geinde leesgeld 
geschonden exeni- plarcn vernieuwd krijgen. 
Hoeveel boeken door de particuliere 
bibliotheckhouders worden uit- gclcend is dus 
onbekend, rnaar gezien het feit, dat er gercgckl vole 
nabestellingon komcn, mag men dit aantal voor 
zeer behoorlijk houden, zoodat ook langs dozen 
weg vole door Volkslectuur uitgegeven 
boekwerken onder do inenschen komcn, dio 
hierdoor tevens in hun smaak geleid cn hopelijk 
afgehouden worden van hier en daar door 
particuliereuitgevors op de rnarktgebrachte, 

uit vcrschillend oogpunt minder gewenschte 
lectuur. Op grond van de door do beheerdera der 
volksbibliotheken ingediende gegevena kunnen do 
uitleencijfers voor de volksbibliotheken de laatsto 
jaren gcmiddeld per jaar op ruim twee millioen 
gcsteld worden. 

Hiernaast zorgt de verkooporganisatie voor 
verdere distributie. Vclc agenten in vcrschillcndc 
streken van den Archipel treden als verkooper op, 
terwijl er ook voor de propaganda geregeid over 
Java en Sumatra vior als boekwinkel in- gerichtc 
vrachtauto's rijden, die ook zecr af- gelegcn streken 
en ondernemingen bezoeken. Bovendien bestaat er 
gelegenheid op de post- kantoron de uitgaven van 
Volkslectuur to bcstel- len, terwyl cr ook zeer veel 
van het centraal- kantoor wordt besteld. Om telkens 
wear op het nut van goeclo lectuur en op nieuwe 
uitgaven te kunnen wijzen, verschijnt cr eenige 
malen per jaar een Boekennieuws in dric talcn in een 
zeer groote oplage, waarvan een grootc 
stimuleorendc werking blijkt uit te gaan en die den 
naam van Balai Poestalca (Boekenzaal, de 
inheemscho be- naming van Volkslectuur) 
algemeen bekend raaakt. In de tijdschriften en de 
jaarlijks in groote oplagc vcrschijncnde 
volksalmanakken wordt mode voor de boeken 
propaganda geniaakt. 

Tenslotte mogc met een enkel woo rd worden 
gewezen op de voorlichting, die Volkslectuur als 
pers- en advertentiebureau door middcl van de 
particuliere Inheemsche bladen geeft, o.a. door het 
vertalen van belangrijke redevoeringen van 
officieele personen cn het verstrekken van in- 
lichtingcn op allerlci gebied. 

Uitgaven,. Voor cen goede lectuurvoorziening 
van de bevolking kan men noch zonder meer putten 
uit de oude inheemscho iiteratuur, noch datgene wat 
in het Weston als zoodanig geldt door vertaling of 
bewerking beschikbaar stellen. In bcidc gcvallen 
dient mon critisch te werk te gaan om uit tc inaken 
wat in elk geval afzonder- lijk aan het gestelde doel 
dienstbaar gemaakt kan worden. En zoo zijn cr dan 
ook, vooral in het Javaansch, maar ook in andere 
talen, Ma- leisch, Bataksch, Minangkabausch, 
Atjehsch. etc., velc oude, inythische of 
legendarische ver- halen uitgegeven, die tot het oude 
cultuurbezit dezer vol ken behooren en die als 
zoodanig onder belangrijke groepen der bevolking 
nog steeds in hoog aanzicn staan, zooals op Java de 
wajang- verhalen in velerlei vorin, in proza en 
poezie bewerkt, nog steeds een van de meest 
fundamen- teele en levende onderdcelen der 
Javaansche cultuur zijn. 

Verstrekking van goede edities dezer „klassie- 
ken" hceft Volkslectuur zich dan ook steeds tot taak 
gestold, een taak, die ook uit wotenschappe- lijk 
oogpunt van bijzonder belang is. Handschrif- ten uit 
de Vorstonlanden cn ook elders van Java liggen aan 
deze uitgaven ten grondslag evenals manuscripten 
uit de rijke collectics van L.ei-, den en Batavia,-
zoodat in modern gewaad te- geii billijkcn prijs, 
dank zij de drukpers, deze verhalen den weg 
terugvinden naar het hart van het volk, dat zc 
voortbracht. 

Maar naast het behoud van en do zorg voor het 
oude, dat van culturcelo waarde is, krijgt het 
inoderno zijn rechtmatigc plaats, gezien de eischen 
van den tegenwoordigen tijd.waarin oud en niouw, 
Oost cn West clkaar op alle terroincn dagelijks 
ontmooten. Ook dit mo?t goschieclen mot oordeol 
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des onderschcidsen met gebruikmakingvan mnat- 
staven, die de ervaring cn ecn verdiept besef van de 
moeilykheden en de mogelukhedcn, dio op dit 
gebied liggen, steeds duidelijker aan de hand doen. 

Dit nieuwo valt uiteen in twee groepen: 
Westerschc vertaalde of bewerkte romans, reis- 
beschrijvingen en derg. en moderne inhcemsche 
verhalen, die steeds nicer de bolangstcHing, zij het 
ook wecr van bepanldc groepen . gaan vragon. 

Voor de eerste groep hceft men steeds gezocht 
naar die werken, waarin op cen roniantische wijze 
de beide universeele grondtrekken van allc litera- 
tuur, de strijd en de liefde, sterk naar voren tre- den. 
Avontuur, strijd cn liefde, hierin is het mecrendcel 
van alle literairc verbeelding sainen te vatt-cn, en 
zoo zijn er ook in de Westerschc verhalcn vele te 
vinden, dio in stoat zijn bij ccn goede vertaling en 
bewerking de Oostersche le- zers te bocien. Om een 
indruk te geven van de schrijvcrs, van wie cen of 
nicer werken vertaald zijn, mogen hier enkele 
namen volgcn: Oltmans, Been, Marryat. Swift. Ma 
lot. Kipling. Curwood, Tolstoi, Jules Verne, Mark 
Twain, Dickens, Al. Dumas, Orczy, Daudet, 
Tagore, Conan Doyle, Farrol, Stevenson, 
Shakespeare. Dahn, Loti, Cervantes. Sienkicwiez. 
Hedin. Dat het succes van al doze schrijvcrs nict 
steeds even groot was, spreckt evenzeer vanzelf als 
het feit, dat de ken- nismaking met deze Westerschc 
literatuur ook stimuleercnd gewerkt hceft op de 
vernieuwing van de eigen literaire productie. die 
zich aan de realiteit van het heden orienteert. 

En hierin ligt het principieele nieuwe. Nict mccr 
bovennatuurlijke hcldendaden, maar het gewone 
levcn met zijn conflictcn, nict mecr vorsten en 
prinsessen, maar gewone menschen met hun lief en 
leed vragen nu de aandacht. Geen vaste schema's 
worden hierin gevolgd als in de oude literatuur, 
maar de reeele werkelijkheid levert de stof voor de 
verbeelding, zoodat deze moderne letterkunde een 
duidelijk becld kan geven van wat er in bepaalde 
kringen omgaat cn van de con- flicten, die daar 
voorkoinen, terwijl ook de Listo- rische roman, in 
modernen zin, opkomt. Bij alle verschil is er ook 
overeenkomst, want nog altijd is de strijd en de 
liefde het hoofdthcma, zij het dan ook op een 
nieuwe wijze. Nu is het b.v. de jonge man, die ver 
van huis op school of in be- trekking aan zijn 
uitverkorene trouw belooft, en die juist daardoor in 
een diepgaand conflict ge- raakt met zijn fa mi lie, 
die volgens ouden trant meent te weten welk een 
wedcrhelft den jongen man past op grond van de 
adat, het matriftrchale stelsel of om welko reden 
ook. De vryheid, die den nieuwen tijd kenmerkt, 
brengt als over- al conflicten mce, die op allerlci 
terrein zich kun- nen afspclen. En zoo kan men de 
vrouweneman- cipatie in romanvorm uitgebeeld 
vinden, evenals 
b. v. het probleem van het huwelijk 
tusschen ecn Oosterling en cen Westcrling, de 
gevaren van de geslaclitsziektc, of het 
Iiuurkoopsystccm. Manr als altijd gaat het om de 
realiteit, die men door de aanraking met het Westen 
op een nieuwe wijze ontdekt. 

Dat er ook hier zeer vee] kaf onder het koren 
schuilt, voor ecn deel door den invjoed van de 
bioscoop of minderwaardige Westersche literatuur, 
doet nicts af aan het belong van dit genre, dat zeer 
de aandacht trekt. 

Naast de veelzydige bejnoeienis met de eigen- 

lijke literatuur is er do voorlichting op allerlci 
terrein, waarvoor Volkslectuur door het uitgeven 
van geschriften, brochures etc. zorgt. Werkjes op het 
gebied van landbouw, vceteclt, nyver- heid, hygiene, 
handel, etc. zijn vcrschonen naast hnndlcidingen 
voor bepaaldo categoriecn van anibtenaren, 
vertalingcn van wetboeken, roglc- menten en 
dcrgelijkc. Ook boekjes over opvoc- ding, de radio, 
de sport, de kunst cnz. namen onder de 1300 
verschillendo uitgavon van Volks- lectuur, welke tot 
nu toe verschencn zijn, hun plaats in. 

Volksopvoeding door voorlichting en ontspan- 
ning st-rceft dit kantoor dus na met alle ton dien- sto 
staande iniddelen. Een belangrijke plaats hicrondcr 
nomen do door Volkslectuur uitgegeven 
geillustrccrdc bladen in, die voor het Maleisch 
(Pandji Poestaka) en Javaansch (Kadjawcn) twee ma 
al cn voor het Soendaneesch (Parahian- gan) 6en 
maal per week verschijnen, voorzicn van kinder- en 
vrouwenbladen. Binnen- buitenlandschc 
gebeurtenissen worden hierin besproken, de eigen 
oudc cultuur vindt hierin haar plaats, artikelen over 
allerlci nuttigo ondcr- werpen warden opgenomen, 
alle van goede illu- straties voorzien, terwijl een 
door het departement van Economische Zaken 
geredigeerd een- voudig econoinisch blad op dit 
gebied voorlich- ting geeft. 

Problemen. Wie als het Gouvernenient bewust 
ingrijpt in en leiding wil geven aan gccstclijke 
ontwikkeling van de Inhcemsche bevolking stelt 
zich voor velc moeilijke problemen. die de voort- 
durende aandacht vragen. 

Ook Volkslectuur krijgt hieraan zijn deel, daar 
dit Kantoor voomamclijk tot taak heeft het zijne bij 
te (Iragcn tot de geestelijkc ontwikkeling van de 
bevolking, naast vole andere organcn van 
particulieren en gouvernementeclen aard, die 
mondeling of via geschriften hun inziebten op 
godsdicnstig, politick, cconomisch, paedagogisch en 
vele anderc terrcincn ten beste geven. Uit den aard 
der zaak is de werkzaamheid van ecn offici- eelcn 
dienst in dozen principled beperkt, hetgeen cvenwel 
niet uitsluit, dat objcctievc voorlichting, steunend op 
cen weloverwogen inzicht in de behoeften cn 
verlangens dezer ook in geestelijk opzicht in cen 
moeilijk overgangsstadium ver- keerende 
samcnleving, steeds van groot belang blijft. Een 
gefundeerdc kennis van do geestelijkc cn sociale 
struetuur van de Inhocmschc maat- schappij en van 
de daarin levendc tondentics blijft hiervoor 
onontbccrlijk, en dit vraagt niet allecn een juist 
verstaan van de oude, thans in verschillendc Jagen 
verzwakkende Inhcemsche cultuur, doch ook van de 
moderne stroomingen, denkwijzen cn opvattingen, 
die van velerlei zijden hierop invJocd ocfenen. De 
oudc, volgens evolulionnair-rationalistisch begrip 
vcelal ver- werpcJijko inhccmscho 
besehouwing«wijzc blijkt zeer vaak grooter 
levenskracht, maar ook Icvens- waardo te bezitten 
dan men tot voor kort vaak gcncigd was aan te 
nemen, zoodat hiermede positief rekening dient te 
worden gchoudon, even positief als met de vele uit 
de WestcrHchc cultuur afkomstigo opvattingen, die 
hun weg noodwendig moeten vinden, al is in vele 
gevallen geestelijkc onrust en verwarring als in alle 
overgangstijdon hierbij een onvermydelijke 
verschijnsel. Nnar reeds were! opgemerkt, openbaart 
dit alles zich min of mcer duidelijk in don inhoud der 
moderne 
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Jitcratuur, die vroeger volstrokt onbekondo on- 
dcrwerpen cn problomcn behandelde, ook al hor- 
kcnt men op antler plan bcpaaldo motieven en 
stijlfiguren uit de oudo litcratuur, die hicr tcrug- 
keeren. En. naar ook reeds we rd opgemerkt, is 
speciaal in het Javaanscho taalgebied de belang- 
stelling voor (lit oude literairo bezit in grooto 
kringen nog zeer Icvcnd, hetgeen uit de bolang- 
stelling voor typisch ouderwctsche, vooral his- 
toriach-legendarische cn mythischo verhalen- cycli 
blijkt, die regclmatig, aan handschriften- collecties 
ontleend, door Volkslcctuur uitgegeven worden. 

Biedt dus de inhoud van de uit to geven werken 
een problccm, claar in elk gcval opnieuw bcoor- 
deeld moot worden in hoe ver bepaalde inzichten in 
de gegeven omstandigheden waardevol of te 
eenzijelig zijn, ook de vorm, waarin de lite- ratuur 
cn de gegeven voorhehting zich kleeden, levcrt 
mocilijkheden op. Nict alleen de nioeilijk- hold om 
den juisten toon tc treffen bij allcrlci voorlichtende 
lectuur, die in den regel voor een tamclijk 
cenvoudig publick bestemd is, maar speciaal het 
problccm, dat de moderne ontwikkeling van de 
Inhccnische talen vorint, die zich thana moeton 
leencn voor het weergeven van velerlei begrippen 
en denkwijzcn. die volkomcjn nieuw zijn. 

Speciaal by het moderne Maleisch treedt (lit 
duidelijk nan den dag, daar deze taal steeds mecr de 
rol van lingua franca nioet vervullen cn als 
zoodanig aan volerlci invlocden bloot staat. Zoo- 
wel de Chineesch-Maleische als Inhecmschc pers 
als het Hollandsch onderwys, het Javaansch, 
Soendancesch. Minangkabausch, Bataksch en 
anderc talen spclen hierbij cen belangrijke rol, 
tcrwijl ook de factor, dat de a arc! van het Maleisch, 
zooals dit in de vcrschillende dcelen van den Ar.- 
chipel gebruikt wordt, wctcnschappcHjk onvol- 
doende bekend is bij de beslissing： wat als ge- 
rechtvaardigde ontwikkeling en wat als taal- bederf 
te golden heeft, dit problecm nog ten zeerste 
verzwaart. Volkslectuur tracht zich van <iezc 
inocilijkliedcn voortdurend zoo goed moge- lijk 
rekenschap te geven om zoodoende te komen tot 
cen standaardtaaJ, die gebruikt kan worden floor 
alien, die hun gedaehten in ccn beschaafde, 
nlgemccn begrijpelijke taal willen klccden. Den 
lautBten tijd gebeurt dit in sa men working met do 
Inspcctic vnn het Jnlandsch Onderwijs, die speciaal 
by do schoolbockcnvcrzorging in toc- nemende 
mate voor ditzelfde problecm geplaatst wordt. Juist 
het feit, dat Volkslectuur zich practise!) op a lie 
gobieden van het moderne Icven bewegen inoet, 
legt vooral dozen dienst de taak op hieraan zoo 
mogelijk die leiding to geven, welke tot stand kan 
komen door do samen working van 
wctenschappclijk govornide oriontnlis- tcn-
tniilanibtenaren met bekwame, taalkundige en 
litcrair geschooldo Inhcemscho krachten, die als 
adjunct-taalkundigcn, lioofdredacteuren, rc- 
dacteuren etc. de Malcische, Javaanscho en 
Soendanecschc rcdnctics voor de uitgavo dor 
boeken en tijdschriften vormen. K. H, 

LUCHTBESCHERMING. Ondcr luchtbcschcr- 
ming wordt verstaan het samcnstcllcn van maat- 
rcgelon, in vrcdcstijd voor to berciden door do 
inilitairc overheid in wainenworking met burger- 
lijkc gczagslichamen on in oorlogstijd uit te voc- 
ren met het doel de wcerloozo burgerbevolking 
zooveel mogelijk tc beschermen tegen do gcvol- 

gen van do gevaren uit de lucht cn dezo gcvolgen 
zooveel mogelijk tc beperken. In tegenstelling met 
de luchtverdediging is de hichtbcscherming gohecl 
passief. Zij heeft haar ontstaan te danken aan het 
vlicgtuig. De wcrcldoorlog 1914—1918 bracht 
duidclyk aan het licht, dat de tockomstigc oorJogen 
zullen zijn een strijd van volk tegen volk cn dat de 
strijd niet mcer uitsluitend zou worden gestreden 
door de legers op het slagveld, doch dat deze zich 
ook zou verplaatsen achter de fronton. Wil het leger 
zijn ingcwikkelde taak naar behooren kunnen 
vervullen, zoo zal het noodzakelijk zijn de 
apparaten, die het claartoe in staat zullen stellen, 
naar behooren te beschermen. Toen, na afloop van 
den wercldoorlog, rapporten en medcdcclingen van 
ooggetuigen Europa cen blik deden slaan op het 
gebeurde tijdcns luchtaanvallcn op de grooto centra, 
gingen in de landen, die aan dicn strijd hadden 
deelgenomen, stem men op om de verkregen er- 
varingen te benutten voor het nadcr treffen van 
maatregelen om in de tockomst de inwoners to 
beschermen tegen de gevolgen van dergelijke 
ondernemingen ； de luchtbescherming werd ge- 
boren. 

In 1937 word in Nederlandsch-lndie de In- 
spectie voor de Luchtbescherming ingesteld. 
ressortccrcndc onder het departement van Bin- 
nenlandsch Bcstuur. Vcrschillende plaatsen op Java 
en ook in de Buitengewesten kregen cen 
luchtbeschcrmingsdicnst toebedecld en voor- 
namelijk die plaatsen, welke uit een oogpunt van 
defensie van vitaal belang zijn. Men zag echter 
weldra in, dat men zich niet uitsluitend kon bcpalen 
tot plaatsclijke luchtbcachermings- maatregelen, 
daar een goedc luchtbescherming toepassing van 
enkele clier maatregelen cischt ook voorgebieden, 
gelegcn om do tegen luchtaan- vallen beschermde 
plaatsen. Doze bcschermde plaatsen vormen dus het 
kernpunt van een liichtbeschcrmingsgcbied cn deze 
gebieden kregen den naam van 
luchtbeschcrmingskrin- gen； deze kringen zijn 
thans nog slechts op Java ingesteld. De leiding in 
eon kring be- rust bij den z.g. technisch leidcr van 
den kring, die tevens is het hoofd van den Luchtbe- 
schermingsdienst van de belangrijkste in den kring 
gelegen plaats. 

Rokening houdendo met het vitaal belang ee- ner 
plaats worden de steden ondcrgebracht in 
govarenklasscn. De plaatsen, behoorende tot de 1c, 
2e en 3e gevarcnklassc, hebben allo ecn lucht- 
bcscherniingsdienst, terwijl voor die der 4c klasse 
een zoodanige dicnst voorhands nog nict noodig 
wordt gcacht. 

Met het algeniccn toezicht op de uitvoering van 
de hichtbeschcnningsmaatrcgelen is belast de 
dirccteur van Binnonlandsch Bcstuur, daar- toe 
bijgestaan door cen Centralo Inspectie voor de 
Luchtbescherming. Mot het toezicht op de 
uitvoering van do luchtbeschcrmingsniaatrege- len 
in de binnen hun rcssort gelegcn luchtbe- 
schermingskringcn zijn belast de hoofden van 
gowestelijk bcstuur on in do gowesten buiten Java 
do residenten. In elken luchtbcschcnnings- kring 
bcrust de uitvoering van de tc nomen 
hichtbeschermingsmaatregelcn bij con luchtbc- 
schcrmingsdircctic, bestaande uit ten minste twee 
en ten hoogsto drie leden. De samcnstelling van de 
tiirectie wordt bepaald door den Gouverneur- 
Gcncraal. In de gonvernementslandcn. van Java 
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nemen in de dircctic voor zoovcel mogolijk zitting: 
een resident, een burgemeestcr en eon regent; in hot 
reohtstrecks bcstuurd gebicd in ge- wcstcn buiten 
Java cn Madoora: een assistcnt-re- sident als 
voorzitter cn een burgemeester of voor- zitter van 
een gemeenteraad； is do luchtbcschor- 
miugskring gelcgen in het gebied van een zclfbc- 
sturend landschap in de gewesten buiten Java en 
Madoera: cen ambtenaar van het Europeesch 
bestuur als voorzitter, ecn vertegenwoordigcr van 
het betrokken zclfbcstuur. aan tc wijzcn door het 
zelfbestuur, en cen burgemeester of voorzitter van 
een gemeenteraad, waar die er is. 

In de luchtbeschcnningskringen, gelcgen in de 
gouvernementen Socrakarta en Jogjakarta, heb- 
ben in de directie zitting： een vertegenwoordiger 
van den gouverncur, aan te wijzen door dien 
gouverneur, als voorzitter en een vertegonwoor- 
diger van elk dcr bin non die kringen gelegen 
zelfbesturen, aan tc wijzen door die zelfbesturen. 

Waar het hoofd van gewestelijk bestuur of, in de 
gemeenten buiten Java en Madoera, de resident dit 
noodzakelyk acht, of de Legercomman- dant dan 
wel de Commandant der Zccmacht zulks wcnscht, 
wordt ecn officier der Landmacht cn/of Zeemacht 
door een der laatstgenoemdc autoriteiten als 
adviseerend lid a tin de directie toegevoegd. Elke 
tegen aanvallen uit de lucht beschermdc plaats is in 
het bezit van de navol- gende min of nicer volledige 
organisatie: 
a. het hoofd van den plaatselijkcn hichtbc- 
schermingsdienst met diens onderhoofd: aan het 
hoofd wordt toegevoegd een staf, waarvan de 
samenstelling wordt bepaald door het hoofd en 
waarin zitting nemen verschillendc deskun- digen 
op vclcrlei gebied (electriciteit, telcfoon, 
watcrlciding, gasbedrijf, medische dicnst, politic, 
enz.); 
b. de sectorhoofdcn met ondersectorhoofden, die 
de leiding hebben in de sectoren of vakken, waarin 
een stad uit luchtbeschermingsoogpunt wordt 
verdeeld ； 
c. de alarmeeringsdienst, tot taak hebbende de 
bevolking te waarschuweu tegen komend gevaar; 
als alarmeeringsmiddelcn worden gebezigd: 
sirenes, bedoegs, kentongans. kerkklokkcn cn 
bellen; 
d. de verbindingsdienst tot taak hebbende door 
middel van de telefoon dan wel ordonnansen do 
verbinding tot stand tc brengen tusschen de 
verschillendc luchtbeschermingsinstanties: 
c. de politic voor het verrichtej) van be wakingsen 
patrouillcdiensten, het handhaven van de or- de, bet 
controleeren van de naJeving van de bevolen 
maatregelen; 
/. de brandweer, verdeeld in brandsjiuiten cn 
slangenwagens met hun bedieningen cn in con 
groot aantal brand weerhulpploegen ； 
g. de opruimingsdienst, verdeeld in verschillendc 
oj)rui mingsploegen voor het verrichten van 
opruiiningswerkzaamhftdcn； 
h. de ontsmcttingsclienst, bestaande uit verscl)il- 
Icnde ontsniettingsploegen, tot taak Jiebbende de 
ontsmetting van terreinen. straten, huizen, enz. 
welke door gas besmet zijn ； 
i. degeneeskundige dienst.waarbij 
ondergcbraclit de zickeninrichting cn polikliniekcn 
en genccs- kundige hulpposten ； voor de opname 
van gas- j)aticnten zijn do ziekinriehtingen en 
geneeskundige hulpposten voorzien van 
ontsmettingsin- richtingen; tot den genceskundigen 
clienst be- 

hoort ook de z.g. reddingsdienst, bestaando uit 
verschillende i,cddingsplocgen, die tot taak hebben 
ter plaatse de eerstc hulp tc verleenen aan ge- 
wonden on voor het vervoer van dez。gewonden te 
zorgen； 
j. de herstcllingsdiensten, wnarbij ondergebracht 
het technisch personeel behoorendc tot de be- 
drijven der clectricitcit, telefoon, gas cn watcr- 
Iciding. 

In tcgenstelling tot de outlet c t/m i genoemde 
z.g. liulpdicnsten zijn de hcrstellingsdiensten 
gecontraliseerd. 

Zij het, dat de waarschuwingsdienst. bestaande 
uit een organisatie van posten Jangs de kustlijn cn 
op verschillende plaatsen in de gewesten buiten 
Java, niet geheel ondergebracht wordt bij de 
luchtbescJierniing en gedecltclijk cen militaire 
organisatie is, toch vervult zij ten behoevc van de 
luchtbeschenning cen zeer belangrijke taak. omdat 
zij de bewegingen van vijandelijke vlieg- tuigen 
observeert cn uit de van dezen dieilst verkregen 
bcrichten door den luchtbeschcrinings- dienst een 
conclusie kan worden getrokken, of een stad al dan 
niet gevaar loopt aan een lucht- bombardcnient te 
worden onderworpen. 

De gevaren, welke de bevolking uit de lucht 
bedreigen, zijn de navolgendc： 

1. B r i s a n t b o m in e n. Onderverdeeld in 
mijnbommen en scherfbommcn. De schcrfboni 
hceft ecn grootc scherfworking en wordt gebruikt 
wanneer de aanvaller het toebrengen van ver- liezen 
aan menschonlcvcns beoogt; zij komen tot explosic 
bij het ondervinden van cen geringen weerstand en 
zullcn dus vaak boven den grond explodceren. De 
mijnenbom heefteen vertraagde ontsteking en komt 
tot explosie, nadat zij cen cind in de materic is 
gedrongen； zij bcoogt ver- nieling van objcctcn. 
De bom men worden gebezigd in gewichten van 25 
tot 2000 kg. 

2. B r a ii d b o m m c n. Zij worden uitslui- tend 
gebruikt om brand te stichten ； het meest 
gebruikelijke gewicht is 1 tot 5 kg; zij worden uit 
het vliegtuig afgeworpen in koffers verpakt, welke 
koffers zich opencn, nadat zij het vliegtuig verlatcn 
hebben. De inhoud dozer bommen bc- staat uit 
verschillendc soorten chemische ver- bindingen, we 
ike bij onthranding een tempera- tuur ontwikkelen 
van 2000 tot 3000 graden C. Deze bommen worden 
tot ontbranding gebracht dooi' ecn 
ontstckingsmcchnnismc, dat in working komt 
zoodra (lit inechanisme ccn weorstancl ondervindt. 
De nicest gebruikelijke chcmischc verbindingen 
zijn : phosphor, thermiet (mengsel van ijzcroxyde 
en aJuininiunipoccler), benzol (ecn kern van 
thenniot met cronihecn de benzol), electron (ecn 
thermietkorn, tcrwijl het omhulsel bestaat uit ecn 
metaullcgeering van aluminium en magnesium). 
Het cenigo middel om de brand- bom tc blusschen 
bestaat in afdekken met zand. Weliswaar blijft de 
brandende massa onder het zand doorbrunden 
(ontwikkeling van eigen zuurstof), doch men 
voorkornt het uit broken van sccundaire branden. 

3. G a s b o m m e n. J)eze docn bij do ont- 
ploffing stoffen vrij komen, die govaarlijk zijn voor 
het organ ism e van jncjisch en dier, terwijl ook plan 
ten kun non worden gedood. De vrijko- niende 
stoffen worden strijdgassen genoemd cn zijn 
zwaarder dan de lucht. Enkclc van doze gassen kun 
non ook uit het vliegtuig gesprocid worden, o,a. het 
mosterdgas. naani strijdgas of 
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oorlogsgas is niot in ovcrocnstcmming met den 
werkelijkon toestand, waarin deze stoffen worden 
gebruikt; tot deze groep bchooron slochts woinig 
gasvormige verbindingen. Deze stoffen komcn dn.n 
ook mccstal voor in vlooistof-, nevel- of vasten 
vorm. 

Demeestvoorkomendc oorlogsgassen zijn： 
a. verstikkende gassen: phosgeen COCL chloor- 
verbindingen, diphosgeen; 
b. prikkelcnde gassen, onderverdecld in: nies- 
gassen: arsincn； traangassen: brooniaccton ；-. 
c. bJaartrekkcnde gassen: mosterdgas SICI' 
CHSC1); Icwisict CICH: CH — AsCJj 

Naar het tijdstip van optreden van de vcrschijn- 
sclen kunnen de gassen worden verdeeld in: 
a. gassen met onmiddellijk waarneombare uit- 
werking: traangassen, chloorvcrbindingon; 
b. gassen, waarvan de uitwerking eerst na cenige 
minuten waarncembaar is: niesgassen, Icwisict; 
c. gassen, waarvan de uitwerking eerst na ccni- 
gcPuren waarncembaar is： phosgeen cn 
diphosgeen, inosterdgas. 

De navolgcnde niaatregclen kunnen worden 
getroffen tcncinde het gas- cn scherfgevaar tc 
beperken: 

1. Het dragen van ecn gasmasker. Dit bestaat uit 
cen gelaatstuk, hctwelk ccn gasdichte af- sluiting 
oin het gelaat vormt. Op het gelaatstuk wordt ecn 
filterbus geschroefd, waarin zich twee filters 
bevinden: eon nevelfilter cn cen kool- filtcr. Het 
nevelfilter bestaat uit lagcn cellu- losevezcls; in dit 
filter worden de neveldceltjes van het gas 
tegengchouden. Van dit filter uit gaat het gas door 
het koolfiltcr, bestaandc uit ccn zeer groot aantal 
cylindcrtjcs kool met een groot aantal kanalcn cn 
poricn ； de kool is z.g geactivccrd ； een gram 
geactivecrde kool heeft een gezamenlijk 
porienoppcrvlak van ongevcer 700 m2. De in te 
ademen lucht gaat door het z.g. inlaatventicl nadat 
zij de filters hcoft gepasseerd; do uit te ademen 
lucht treedt door liet z.g. uit- ademingsventiel 
onmiddellijk in de buitenlucht. J)o filterbus geeft 
bcscherming tegen alle thans bestuande 
oorlogsgassen, niet cchtcr tegen de koohnonoxyden 
on het blauwzuur, welko gassen o.a. vrykomen bij 
de explosic van projectielen. Er bestaan twee 
soorten maskers, n.l. het leger- maskcr of actief 
masker, in gebrnik bij het legcr en het personee] der 
luchtbeschcrming cn het b irger- nf passief masker, 
dat op de open niarkt to verkrygen is. 

2. Tegen het gasgevaar kan men zich ook be= 
Hclicrnicn dnor zich gedurende ecn luchtaanval 
oj)tc lioiidcn in: een gasvrij vertrek in do eigen 
woning, ccn gasvrijc loopgraaf, aan te leggen op 
eigen erf dan wel op open bare terreinen, of ccn 
schuilkelder. Het is gewcnscht het gasvrij。ver- 
trek, dan wcl loopgranf of keldcr tc voorzien van 
een z.g. gassluis.Do gassluis is een soort voorj)or- 
taa] met cen door iniddcl vim gasdichte «4ordijnon 
afgcsloten ingang Jiuar het eigenlijkcj schuilver- 
trok cn uitgang naar de buitenlucht, \r<)or men dus 
in <le eigen!ijke schuilruiintc koint, heeft men cen 
andere — zij het dan ook klcine — gasdichte mimte 
tc passeeren. fJicrmcdc voorkomt men, dat, indien 
or buiten gas aanwezig is, bij het bin- nentreden dan 
wcl verhiten vu» het schuilvcr- trek, tovens eon 
woJk Htrijdgas mede naar bi mien zou stroomcn. 

3. Tegen het scherfgevaar kan men zich bo- 
veiligon: 

door tijcicnH ecu hichtaanval zich op to houden in: 
a. ecn schcrfvrij vertrek in de eigen woning； 

als vertrek er ecn kiczon met zoo weinig mogelijk 
buitenmuren； 

b. ecn oponbiire of op cigon erf aangclcgde 
schcrfvrijo loopgraaf; 

c. ecn schuilkclflcr, wo!kc schcrfvrij 
iagemaakt. 

Schcrfvrijheid wordt verkregen door: wanden, 
vervaardigd uit gowapend beton met minimum 
1/2 % wapening cn 300 kg. cement per m3 ter d汰te 
van 15 cm minimum, kalistcen mctssl- werk in 
sterko P.C. specie (1 : 2 of 1 : 3) ter dikte van 32 cm 
minimum, bakstecn metsehverk in sterke P.C. 
specie (1 ： 2 of 1 ： 3) ter dikto van 1 steen 
minimum, deuren en ramen tc vervaar- digen van 
staal tor dikte van minimum 15 mm. Niet scherfvrijs 
wanden kunnen, om schcrfvrij te zyn, bekleed 
worden met： ecn laag zand ter dikte van minimum 
50 cm opgcsloten in zakken dan wel tusschen 
houten wanden, cen laag aarde ter dikte van 73 cm 
minimum, opgesloten als voren. 

De ruimte, welkc ah schuilplaats dienst doet, 
moot aan onderstaande eischen voldocn ； 

a. schcrf -en brandvryc wanden. alsmede een 
hrandvrijc afdekking bezitten； 

b. bestand zijn tegen tc verwachtcn instortings- 
lastcn; 

d. gasdicht zijn; 
b. mingtens 0,6m2 grondoppcrvlak en 3m3 in- 

houd per persoon hebben; 
e. is er gclegenheid om gezuiverde lucht in te 

voeren, dan kan worden volstaan met 1 m3 per 
persoon (zonder hichtvervcrsching, heeft de inensch 
per uur 1 m3 lucht nooclig)； 

/.is de schuilplaats een kelder, dan moet mi listens 
6en gassluis cn eon nooduitgang aanwezig zijn; 

g. is de schuilplaats cen loopgraaf, zoo is een 
gassluis eveneens zeer gewenscht; 

h. de kelder dan wel het vertrek moet zoo min 
mogelijk buitenmuren hebben； 

i. voorzien zyn van cen of mecr noodprivaten, 
van ecn noodverlichting, van bergruimte voor be- 
sinette kleeding, vanecn huisapotheek, van cenige 
wei'ktuigen (schoppcn, breekijzers, cnz.) en van 
drink water; 

j. gcmakkelijk bereikbaar zijn, zoodat binnen 3 
minuten na het alarmsignaal zij door allc daarin tc 
bcschermon personen kan worden bczet; 

k. bij voorkeur niet mecr dan 100 personen crin 
bergen: 

l. do horizontale afstand tot conig contructie- 
decl van ccn belenclend gebouw moet ininstens 
gelijk zij n nan de hoogte van dat constructiedccl bo 
ven hot niaaivekl. 

Wanneor in ccn schuilplaats 3in3 lucht per 
persoon aanwezig is, kan mon daarin 3 » 4 uur 
vorblijven, zonder dat zuurstof behoeft te worden 
ingevoerd. Hoewel mag worden verwacht dat cen 
langer verbiijf niet nooclig zal zijn, verdient het 
toch aanbevoling ecn schuilplaatsgasfiltertoc- stcl, 
ook wel schuilplaatsgasinnskcr genoenicl, too te 
passen, zijndo ccn luchtpomp, die lucht van buiton 
aanzuigt cn zuivert. Een schuilplaatsgas- masker 
<liont per persoon ongevcer 25 L gezuiver- clc lucht 
per minuut te kunnen levcrcn. 

Lileratuurz Dr. Phil. Julius Meijer, Der Gas- 
kanipf und die (.'hetnisehen Kampfstoffe; Dr. Wirth 
on Dr. Muntsch, Die Gefahron der Luft und ihre 
Bekampfung; Hermann Biiseher, Gift 
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gas und wir; A. J. Th. Booster en Th. G. van 
Leeuwen. Kent het Gevaar! Beveiligt Ul; Dr. Rudolf 
Hanslian, Der Chcmische Krieg; A. A. J. J. Thomson 
en Dr. H. Peeters, Het govanr uit de lucht; 
Tijdschriften： Gasschutz und Luft- schutz; Dr. P. 
Povcrelli, Het gevaar uit de lucht; /Dr. J. Vissor, 
Medcdeelingen uit de gaslabora- 'toria van 
hctJv.N.LL. no. 1; Publicatios van het Air*Raid 
Precautions Department (Engeland). 

GEOLOGIE (Aanv. DI. I en DI. VII of suppl. 
afl. biz. 1671) KWARTSZAXD IN NED. INDIE. De in 
Ned.-Indie aungetroffen kwartszandafzettingen 
datecren van cocecn en neogeen (tertiair). De 
zandsteenfacies zijn verreweg de meest versprei- de. 
Zij bestaan voJgens Verbeek uit zandsteenen, welke 
gekenmerkt zijn door een zeer groot gehalto aan 
kwartskorrels (Dr. L. 31. Rutten, Voordrach- ten 
over de geologic van Ncd.-Oost-Indie). 

In 1918 werd door Mom het cersto onderzoek 
ingeleid naar de geschiktheid van enkelc in Ned.- 
Indie aaugetroffen kwartszanden voor de glas- 
fabricage. De resultaten zijner onderzoekingen 
betreffende kwartszanden van Noord-Rembang en 
van Bangka werden gcpubliceerd in een brochure, 
getiteld: „Kaolin en kwartszand" (Meded. v.h. Lab. 
Agrogeologie en Grondondcrzoek no. 4, 1918). 
Sindsdien zijn verscheidene kwartszanden, -gcschikt 
voor glasfabricage, bekend geworden op Sumatra. 
Borneo cn Java. Van de andere eilanden van den 
Indischcn Archipel ontbreken tot heden concrete 
gegevens. Een overzicht van de vindplaatsen en 
eigenschappcn van de thans bekende kwartszanden 
in Ned.-Indie voIgt hicr- onder. 

Sumatra. Sumatra's Oostkust. Naar aanleiding 
van de plannen van particu- liere zijde om een 
glasfabriek op Sumatra's Oostkust te vestigen 
werden omstreeks 1922 van Regecringswege de vo
】gendc zanden op hun bruik- baarheid onderzocht. 
De resultaten dezer onderzoekingen zijn in het 
volgende samengevat: 

A. Masihizanden. 1. Zand, vindplaats op de 
onderneming aan de Masihirivier (Asahan), met een 
opvallend grijze kleur, betrekkelijk fijn van korrel, 
vermengd met enkcle stukken lipariet- puimsteen. 

2. Zand, uit de Masihirivier nabij Air Batoe 
(Asahan), leexnig en kleirijk, een weinig veroerd, 

3. Zand uit de Masihirivier bij het kruispunt van 
den weg Aer-Batoe - Bandar Slamat, samen- gesteld 
uit veel grove kwartskernen, ijzerconcre- tics, 
puimsteenkorrels, veldspaat (orthoklaas en 
plagcoklaas), veel glimmercn weinig hoornblcnde. 

Genoemde zanden, welke beter met kwarts- 
zandstcen kunnen worden aangeduid, komen niet in 
voldocnde exploitable hoeveelheden voor. De 
gemiddelde samensteHing van deze Masihizanden is 
als volgt: SiO- 72,84%, Al,03 16,44%, FeO 5,52%, 
CaO 0,75%, MgO 0,36%, Gloeiverlies 1,0%, rest 
door aftrek 3,09%. 

Door smelting van 100 di. van dit zand met 30 
dL soda en 10 dl. kalksteen were! cen donkcr- groen 
gekleurd glas verkregen van de samenstel- ling: SiO2 
64,83%. A1,O3 11,98%, Fe 0,84%, CaO 6,30%, Na20 
10,90%, K,0 4,60%. 

B. Silauzanden. 1. Zand uit de Silau-rivier 
(Asaban), betrekkelijk fijn van korrel, veront- reinigd 
met vele puimsteenkorrels, weinig ijzer- concreties. 

2. Zand uit de Piasa-rivier (Asahan), kalk- 
zandsteen. 

Als gciniddeldo samenstelling van het Silau- znnd 
word opgegoven： SiO. 74,88%, A1,O314,92% 
FeO 2,88%, CaO 0,73%, MgO 0,57%, glooivcr- lies 
0,44%, rest (door aftrek) 5, 58%. 

De kleur van het uit deze zanden vervaardigd 
glas varieerde van groen tot lichtgroen. 

C. Asahanza-nden. 1. Zand uit de Asahanri- 
vier by het douanekantoor bo vat puimstcen- 
korrcls, ijzerconcrcties en vry veel glimmer. Eon 
lichtgroen glas werd uit dit zand verkregen. Vcr- 
schillende monsters Asahan-zand waren als 
volgtsamengcsteld： SiO, 73,68% 79.67% 80,02% 
A12O3 1-k 25% 14,37% 14,44%, Fe2O3 2, 98% 
2,0% 1,71%, CaO 1,97% 1,20% 0,93%, MgO 
0,51%, gloeiverlics 3,04% alkali 2, 76% 2,90%. 

2. Zand, afkomstig uit de omgeving van het 
station Kisanm (Asahan),bijna uitsluitend kwarts 
met wat zandsteenkorrels, kalk-natron veldspaat en 
kaliveldspaat, weinig ijzcrconcretics. Een monster 
van dit zand had de volgende sa- menstcHing； 
SiO2 82,1%, K„O 2,92%, Ak03 11,4%, Na20 0,87%, 
CaO 1,8%, TiO, sp., Fe2O3 0,77%, gloeiverlics 
0,15%, MgO 0,08%. 

Uit dit zand werd een grocngekleurd glas ver-
kregen van de samenstelling SiO2 62,03%; AL03 

6,41%； FeO 0,54%； CaO 6.G5%： K,0 3,G8%: 
rest 20,69%. 

D. Zand van Tandjocng Tira in. Het zee- zand 
van Tandjocng Tiram bij Laboean Roekoe heeft een 
helderwit uiterlijk. De oorzaak daarvan moet o.m 
aan de reinigende working van den golfslag 
toegeschrevcn worden. Een monster van dit zand 
bleck de volgende chcmische samenstelling te 
bezitten： SiO, 72,92%, ALO3 14.73%, FeO 
0,31%, CaO 2,81%, MgO 0,65%, Na,0, 1,59%, K.O 
6,17%, gloeiverlics 0,64%. 

Onder het microscoop werd aangetoond, dftt het 
zand uit een grooto boeveelhcid sanidien en kwarts, 
weinig jjagioklaas cn amfibool was sa- mengesteld. 
De mineralogische analyse gaf het volgende 
resultaat: veldspaat ±61%, amfibool 土 2%, kwarts 
37%. Smelting van lOOdl. van dit zand met 30 ell. 
soda en 10 dl. kalksteen gaf cen lichtgroen glas van 
de samenstelling： SiO, 64,17%; A1,O3 12,08%; 
Fe O,^%; CaO 0,38 % I Na2O 11,43%; KZO 4,61 

Samcnvattend bleken /Dovcngenoemde ,,zanden 
van Sumatra's Oostkust" do volgende cigen- 
schappen te bezitten. Do grootste fractic van de 
afzonderlijko zanden had een korrelgroottc van 
meor dan ] mm. Het kiezcJzuurgehaltc gaat in het 
algemcen 75 % niet te boven. terwiji het ALOa-
gehalte gemicldeld ongeveer 15% is en het 
ijzcrgehalte 土 2%. Het witte zcczand van Tan- 
djoengTiram met 0,24%Fe2O3 is minder met ijzcr 
verontreinigd. Naast kwarts (SiOa) bezitten de 
zanden een zeer belangrijk gehalte aan helcicr 
sanidien (zuiver sanidien : 05% SiOa; 17% K2O en 
ruim 18% A!2O3) en/of ander veldspaat. Aau deze 
veldspaten is voornamelijk het Iioogo alu- 
miniumgehalte toe te schrijven. Ecn klein deel van 
het nluminium is afkomstig van in de zanden 
aanwezigo biotict. Aan het voorkomen van deze 
glimmers is ook het relatief hooge ijzcrgehalte toe 
to schrijven. Voorts bevatten de zanden nog ecn 
belangrijk percentage puimsteen, Zoowel veldspaat 
als biotict zijn alkalirijke niineralon (alkaligehalto 
in biotict kan van 5 tot 11 % be- dragen), zoodat 
deze zanden cen betrekkelijk hoog alkaligehalto 
moeten bezitten. Vanwcgo het hooge 
veldspatitgehalto kunnen do zanden beter 
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veldspaatzandcn dan kwartszandon wordcn gc\ 
noemd. Voor ocn groot deci bovatton do zandcn 
nog bestanddeelen van het mocdcrgestccnte, 
waaruit zij afkonistig zyn t.w. lipariettuffen. 
Zulks blykt uit do vergolyking van het Tan- 
djoeng Tiram-zand mot lipariet. (llosonbusch: 
“Element。cler Gcstcinslehro '
八八' n~~' 

1901, p. 275). 
d van Tandjoeng Tiram. Lipariet. 
SiO2 72,92% 75,39% 
A1SO3 14,73% 13,65% 
FeO \ 
Fe.Oa / 

0,31% 0,56% 
CaO 2,14% 0,51% 
MgO 0,65% 0,15%. 
Na,0 1,59% 1,84% 
K3O 6,17% 0,81% 

De Oostkustzanden zijn uit hoofde van hun 
cigenschappen, welke in de smeltproeven beves- 
tiging vonden, ongeschikt voor de fabricage van 
spVegelglas, instrumentenglas, kristal en half- 
kristal en venstcrglas van normale samenstel- 】
ing. Zij kunnen hoogstens aangewend worden voor 
de fabricage van flcsschenglas, voor zoover het 
hooge aluminiumgehalte hiervoor geen bezxvaar 
oplevcrt. In hoeverre het aluminiumgehalte 
ongunstig is voor glas, moct in het midden worden 
gelaten. Een special!tcit als Prof. Seger acht het 
hooge Al-gehalte een voordecl voor de eigen- 
schappen van glas. Andere glastechnici bcschou- 
wen aluminium als een uitgesproken nadeel. 

Bangka, De onderzockingen betreffeude 
kwartszand van Bangka dateeren eveneens van 
omstreeks 1922. Een uitgebreid onderzoek als voor 
het zand van S.O.K. were! echter niet ver- 
richt. Kwartszandafzettingen op Bangka worden 
aangetroffen bij Ko ba, aan het zeestrand, bij 
Soengeiliat cn bij Toboali. De kleur van het zand 
varicert van hclderwit tot grijs. Het in de buurt 
van de tinmijnen aangetroffen zand is paars- 
grauw gckleurd. De korrelgrootte varicert van 
0,5 mm. tot ± l,o mm. De witte, fijngekorrcldc 
zandcn worden te Toboali en Koba aangetroffen. 
Voor de behoefte van een glasfabriek zijn de 
aangetroffen zandhocveelhcdcn ruiin voldoende. 
EnkeJe analysen van monsters Bangkazand had- 
den tot resultant: 

Zecstrand Koba. Bangkazand. 
«iO, 98,12% 96,1% 97,6°O 
Al263 0,02% — — 
Fe3O;1 0,1(5% 0,15% 0,51% 
CaO 0,67% — — 
glociverlics 0,57% 0,8% 0,8% 

Door smelting van 100 di. van dit zand met 
38 dl. soda en 18 dl. kalkstecn were! cen kleurloos 
glas verkregen met een samenstclling van SiO2 

74,6%; 。，为“o； (%() 7, 9(；%; Na,0 
11,01 
%; K,0 2,93%. Het Bangkazand in geschikt voor de 
Jabricagc van ivilglas, half wilrjlas en flcsschen- 
glas. Voor kristal is het hoogst waarschijnlyk nog te 
onzuiver. 

Billiton. Analyse van monsters kwarts- zand, 
afkoinstig van zandplaten op het eiland Billiton, 
goven de volgcnde cijfers (Ir. C. P. Mom； Kaolicn 
en kwartszand 1918): 

SiO2 99,50% 99,36% 
Al,03 0,27% 0,27% 
Fe3O3 0,15% 0,15% 
CaO spoor — 

In samensteHing komt dit zand het Duitsche 131 
be-kwartszand nabij. Het door organischo stof 

grauwgeklcurdo zand kan door gloeien in cen 
heldcrwit product worden omgezet. Over de 
beschikbarc hoeveelhcid van het Billitonzand is, 
voor zoover bekend, niets mcdogodceld. 

K u s t v a n Bonkoolon. Monsters kwartszand, 
afkomstig van cen niet nader aan- geduidc plaats 
aan de kust in de omgeving van Benkoolen, hadden 
de volgende samenstelling： 

SiO, 72,00% 81,70% 
Fe2O3 4,0% 2,24% 
gloeiverlies 3,35% 1,7% 

Smeltproeven werden met dit zand niet gc- 
nomon. De beschikbare hoevcclheid is evenmin 
bekend. 

Benedenloop van d e T o eI a n g B a w a n g r i 
vier in d c Lam p. Di s t ric- t e n (Ir. C. P. Mom ； 
loc. cit.) Een analyse van een monster van dit zand 
leverdo tot resultaat： 

SiO, 98,98% (AI3O5.CaO,MgO,Zr) 
0,69% 

Fe3O3 0,20% 
gloeiverlies 0,13% 

De kwartskorrels waren een weinig veront- 
reinigd met zirkoon en toermalijnknstallen. Een 
monster zand, afkomstig van den benedenloop van 
de Way Toelangbawang in de buurt van kampoeng 
2»Ienang, 士 90 km stroomafwaarta van Menggala, 
block na onderzoek in het Laborato- riuin voor 
Materiaalonderzoek te Bancloeng de volgcnde 
samenstelling te bezitten T 
SiO2 99,62%, Fe2O3 0,12%, AIR 0,12%, CaO nihil, 
MgO sporen, Na；O H-K2O practisch geen, 
gloeiverlies 0,15%. 

Op grond van bovengenoomde analyse zou het 
zand geschikt zijn voor do fabricage van wit- glas 
(gecn kristal). Smeltproeven zyn er niet mede 
genomen. De beschikbare hoeveelheid is onbekend. 

Samenvattend, blijken op Sumatra veldspaat- 
zanden, geschikt voor de fabricage van flcsschen 
en halfwitglas, te worden aangetroffen in de 
zuidclijko kuststreek van S.O.K., aan de kust 
bij Benkoelen, tcrwijl voor witglas geschikte 
zandcn worden aangetroffen op de eilanden 
Bangka cn Billiton en aan de kust van het noord- 
oostelijk decl van de Lampongsche Districten. 
Geexploitccrd worden dezo zanden momentecl 
nog niet. 

Java. Kwartszandstcen uit de Goenoeng Walat 
tusschen Soekaboemi en Tjibodas en verder bij 
Pondokleungsi (tusschen Tjisaat-Karangtengah) 
wordt kortweg aangeduid met den naam Tji- 
badak-zand. Volgcns de mededeelingen van Mom 
bestaat het geheelo gebergto in deze streek uit 
eocecne zandsteen (dikko kwartszandsteenban- 
ken) met afwisselende korrelgrootte, n.l. van 
fijno kwarts tot groote kiezelconglomeratou. De 
fijnkorreligo zandsteenen zyn poreus en kunnen 
gemakkclijk fijn worden gestampt; de grofkorre- 
lige kiezels zijn zeer hard. Het zand is grauw tot 
bruin, al naargelang het ijzergehalte van het 
oorspronkelijk gesteonto. De win ba re hoeveel- 
heid bedraagt naar ruwo schatting 土 120.000 
ton (schatting van de afdeeling Geologisch- 
Technische Onderzoekingen van den Dienst van 
den Mijnbouw). Een tweetal monsters kwarts- 
zandsteen hadden de volgende samenstelling: 

I II 
SiO. 96,37% 93,80% 
AJ263 0,71% 4,18% 

0,25% 0,11% 
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CaO 0,58% — 
MnO — 9,005% 
MgO sp. 0,34% 
KSO — 0.33% 
Na.O — 0,13% 
gloeiverlics 0,33% 1,4% 
onst-ers met 89% Si02 en een Al2O3-gchaltc 

van hooger clan 4 % werden evencens nangetrof- 
fen. Als gcmiddelde samcnstclling van het Tji- 
badakzand mag worden aangcnomen: Sio2 ca, 89%, 
AfaO3 ca. 7%, Fe2O3 ca. 1%. gloeiverlics ca. 3%. 

Mineralogisch bcstaat de kwartszandsteen van 
Tji.badak nit: k warts 86,94%, veldspa at 2, 05%, 
kaolicn 9,16%, vocht. 0,31 %, augiet, hoorn- blcnde 
e.d. 1.04%. 

Exploitatie van kwartszandsteen van de G. 
Walat (niet voor glasfabricagc, doch voor de 
fabricage van cementtegels) gcschiedt thans door de 
N.V. Cultuur- en Handel- on Exploitatie Mij. 
„Goenoeng Karang1*, liggende 土 5 kin zui- delijk 
van het station Tjibadak, aan den grooten weg naar 
Palaboean Ratoe. Smcltprocven in 1935 
(smeltproeven genomcn door de Indische 
Maatschappij voor Individucclc Werkverschaf- fing 
tc Bandoeng) met het Tjibadakzand ge- nomen 
gaven tot resultaat, dat het zand geschikt werd 
bevonden voor de fabricage van Jialfwiiglas 
alsmede voor jlesschen. De kleur van het glas was 
groen tot lichtgroen. De door berekening gevon- 
den samenstelling van dit glas was: Si02 68,4%, 
AljOj 0,18%, CaO 16,0%, MgO 0,39%, Na2O 
12,1 %, KSO 0,24%. 

Toeban kwartszand. Met den naam Toeban- 
kwartszand wordt bedoeld het complex van 
zandafzettingen (duinen) aan de kust van de 
residentie Rembang en wel dat deel, hetwelk zich 
van de plants Toeban af naar het Westen tot aan de 
dfesa Bantjar uitstrekt. Het gebied ten Oosten van 
Toeban (o.a. by Palang en verder tot Patjitan) 
bestaat hoofdzakclijk uit kalkzand (zand met fijne 
schelprcsten). ])e zandafzettingen ten Westen van 
Toe ban zijn het eerst bc- schreven in 1918 door ir. 
C. P. Mom (loc. cit-.). In 1926 werd naar aanleiding 
van een verzoek van de afdeeling Handelsmuseum 
van het Kolo- niaal Instituut te Amsterdam door den 
Dienst van den Mijnbouw (afdeeling Geologisch-
Tech- nische Onderzoekingen) een geologisch-
tcchnisch onderzoek naar het Toebanzand 
ingesteld. Uit genoemde onderzoekingen zijn de 
volgcndo ge- gevens bekend geworden. 

Voorkomen van het Toebanzand. Het strand aan 
de noordkust van Rembang, van Bantjar tot Djenoe, 
bestaat uit kwartszand, hetweJk zich in den vorm 
van zandwallen en duinen heeft af- gezet. Het zand 
ten Oosten van Toe ban, b.v. te Palang, bestaat uit 
met fijne schclpresten ver- ontreinigd zand. Bij 
Bantjar wordt het kwartszand aangetroffen op de 
strandgcdecltcn tusscheu de uit koraalsteen in zee 
vooruitstekende kajien. Naarhet Oosten gaandc 
komt het zand aan de kust bij Boeinen en Gadon, 
ten Westen van Tambak- bojo, in een smallc strook 
van iage duinen voor. Op het kustgedeelte voorbij 
Tambakbojo tot Tasikhardjo v/orden de duinen 
breeder en hooger. Een breede duinenreeks met een 
maximum hoog- te van 5 m wordt aangetroffen bij 
Sabantara, ten Oosten van Tambakbojo. 
Aangenoinen mag worden, dat in de onigeving 
vrijwel de geheele oppervlakte tusschen den 
verkeersweg en de 

kustlijn door duinzand van gcniiddcld 3 m hoogte 
wordt ingenoinen. Oostelijk voorbij het triangu- 
latiepunt Q./5 wordt de breedtc van do znnd- strook 
minder. Voorbij Karangdowo wordt ccn zecr smajlc, 
maar tamelijk hooge duinon- rceks 
aangetroffen.Verderop wordt de zandstrook met 
ccnigo ondcrbrekingcu weer breeder. Do 
mogelijkheid is niet uitgcsloten, dat ccnige bin- 
nenwaarts gelegen heuvcls by Derma en Djatirogo 
kwartszand bevatten, onder de vrij dikke humus- 
laag. Bij het plaatsjo Tasikhardjo is het gchecle 
gebied tusschen clcn berydbaren weg en de kust 
door duinzand ingenomen. Dicht bij Ocdjoeng 
Awar-awar bouden de zandafzettingen op om plaats 
to in a ken voor een opgeheven koraalkalk- gebied. 
hctwelk zich tot de kampoeng Mia ng we uitstrekt. 
Bij Mentaso vangen de zandafzettingen opnicuw 
aan. Zij zijn hier echter beperkt tot een snialle, iage 
zandstrook langs het strand, wclke zich uitstrekt tot 
voorbij Djenoc, waar de zandwal de ter plautse 
aanwezige vischv)jv&rs van de zee afsluiten. 
Oostelijk van Djenoe worden de zandafzettingen 
smaller on lager om ten- slotte in de buurt van Toe-
ban geheel te verdwij- non. Waargcnomcn werd, dat 
de korrelgrootte van het zand van West naar Oost 
afneemt. Hier- uit zou kunnen worden afgeleid, dat 
de bron van het zand ten Westen van Bantjar nioet 
lig- gen. Door de westinoessonwinden cn zeestroo- 
mingen is dit zand langs de kust verplaatst en 
algezet. Op die plaatsen, waar de sterkc westen- 
wind vat op het zand kreeg, dus waar de kust een 
nicer n.o.-lijke richting heeft, werd het zand tot een 
min of inecr breede duinstrook opgewaaid. Op de 
plaatsen, waar de kust mcer evenwijdig aan de 
windrichting ligt, kan bovengenoemd ver- schijnsel 
njet plaats hebben, zoodat het zand voor een groot 
deel verder were! gevoerd, daarby slechts ecu 
Kmalle strook zand op de kust achter- latende. 
Tevens werd geconstateerd, dat met de afnemende 
korrelgrootte een blocker worden (het zand bij 
Bantjar is b.v. geeJ) van het zand gepaard gaat. De 
oostelijkst gelegen zandafzettingen zijn dan ook het 
lichtst van kleur cn het minst ijzerhoudend. 

Hoevcclheid van het Toebnn-kwartszand. Mom 
geeft in zijn publicatic geen cijfers, doch uit zijn 
hieronder vermekle omschrijving van den omvang 
dcr zandcoinplexen kan worden afgeJcid, dat het 
zand in belangrijke hoeveelhedcn voorkomt. 

A. Duin Djagatamoc bij de ddsa Tii«ikhardjo. 土
GOO m. lang, gelegen vlak bij den grooten ver-
keersweg Rembnng-Toeban, ongeveer 23 km van 
Tocbah. 

B. Duin Modungan bij de desa Teuiadji. 土 
1450 in lang, gelegen aan denzclfdcn verkeersv/cg 
op 24 km van Toe ban. 

C. Duin Tabakkali bij de dcsa Soljo. 土 1000 m 
lang, gelegen aan denzelfden verkeersweg op 27 kin 
van Toe ban. 

D. Duin bij de(16sa Tanibakbojo. 士 6 km lang, 
gelegen ann denzelfden verkeersweg op 30 km van 
Toe ban. 

Het niecrgenocnide vcrsJag van den Dienst van 
den Mijnbouw geeft ten aanzien vun de bc- 
schikbare hoeveelhedcn zand concrete gegevens. De 
zandafzettingen bij Tasikhardjo worden oj)- 
pervlakkig geschat op 600 (lengte) X 100 (breedte) 
x 3 (hoogte) = 1S0.000 ni3. Bij een soortelijk 
gewicht van 1,5 voor droog zand (droog zand van 
Djenoe bezit een litergewicht 
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van 1,48 kg) is het gowicht van doze hocvcel- heid 
270 milliocn kg of 士 270.000 ton. Bij Saban- tara 
werd de hoevcclheid zand gcschat op 2000 X loO x 
3 = 900.000 HP d.i. 13o0 niillioon kg = 1,35 
milliocn ton. Voor Djenoe kon gecn schatting 
worden gomaakt, omdat do dikto moeilijk kon 
worden gotaxeerd. Do hooveelhcid is cchter aan- 
zienlyk, gclet op de groote lengte, waarover het 
zand langs do kust voorkomt. 

Eigcnschappen van het Tooban-kwartszand. De 
door Mom onderzochte Tocban-kwartszan- den 
hadden do volgcnde cheinische samenstcl- 

aan de zuidkust, lict strand van Ponjawoengan, in de 
Tjioedjocng bij Rangkapbitocng^.. in de residentie 
Batavia in de Tjisedanc bij Tangcrang； en in het 
oostclijk gcdeclto van do residentie，8 Banjocmas 
en Socrakarta. Hoogstwaarschijn- Jijk zou uit dezc 
zanden slechts groen cn halfwit glaswerk te 
vervaardigon zijn. 

Madocra. Aan het strand van B16ga (zuidkust 
van Wcst-JIadocra in de afdeeling Bangkalan) 
wordt voor een glasbedrijf in voldocndc hoevecl- 
heid kwartszand aangetroffen, hetwelk geschikt is 
voor de fabricage van halfwitglas en flesschen- glas. 
Andere kwartszandafzettingen op Madoera 

Herkomst van het zand. SiO2 % AI3O3 Fe2O3 % CaO % Gloeiverlies 
qz /o 

Duin Djagatamoe (d6sa Tasikhardjo) 93,72 1,95 0,59 2,33 1,56 
Duin jModangan (ddsa Temadji) .. 93,92 1,65 0,67 2,11 1,98 
Dui. Tainbakkali (ddsa Sotjo)... 93,63 2,0 0,93 2,28 1,23 
Duin bij desa Tambokbojo .... 92,57 1,19 1,15 3.12 1,87 

Het dichtst bij Toe ban is het zand, zooals de 
analyse aangeeft, het minst ijzerhoudend. Het 
ontstaan van de zandafzettingen in aanmerking 
genomen, is het echtcr bcgrijpelijk, dat de zware 
ijzerhoudende korrels zich meer in het westclijk 
gedeelte van de kustrook hebben aigezet. Uit 
bovenstaande analyse blijkt verder, dat de zanden 
nog wat klei (A12O3) bevatten en van 1 /2 tot ruim 
1 % Fe2O3 (voornamelijk in den vorm van wat fijn 
magncetijzerstof) korreltjes bruin- ijzererts en 
huidjes van ijzeroxyde op de kwarts- korrels. Uit 
Moin's slibanalyse's bleek, dat de zanden vrij fijn 
zijn. De korrelgrootte ligt voor + 90% tusschen 0,65 
cn 0,25 mm in. Onderling Joopen de zanden, wat de 
korrelgrootte betreft, met sterk uitcen. Zanden van 
de duincomplexen bij Djenoe en Sabantara werdeix 
in 1926 in het laboratorium van het Koloniaal 
Instituut te Amsterdam onderzocht *). Daarbij 
bleek, dat het zand van Sabantara, hetwelk 
oppervlakkig gecl gckleurd was, cen ijzcrgehaltc 
had van 0,74%, gloeiverlics 2,20%, J)oor slibben 
(op een slibtafel) was het ijzergeliaitc slechts tot 1/4 
van het oor- spronkclijkogckalte terug tc brengen. 
Het grauw- witte zand van Djenoe bevatte 
korreltjes donkc- rc mineralcn. Het ijzergehalte 
bedroeg 1,41%, het CaO-gehalte 21,7%, Het voor 
kwartszand hooge kalkgehalte doet het Djcnoezand 
onder do groep ,,kalkrijk kwartszand,, vallen. De 
ver- Iaging van het ijzergehalte door slibben was 
niet iioenienswaard. Sineltproeven met zanden van 
Sabantara, Djenoe cn nog enkelo andere zand- 
vindplaatsen, gclcgen in het complex ,,Tooban- 
kwartszand", resiiltccrdcn in een don leer totlicht- 
groen glus, verkregen door samensmelting van 100 
dl. zand, 30 dl. soda -asch en 20 dl. kalkstecn. Dit 
mengscl liot zich bij 土 1200°C. goed smclton. 

Uit het bovenstaande mag worden gcconclu- 
deerd, dat het Tocbanzand voor de labricage van 
z.g. hnlfivilglaH geschikt is. Voor z.g. witglas cn 
hulfkristal cn kristalglas komt het Tocbanzand in 
hetgoheel uict in aanmerking. 

Kwartszandafzettingcn van gcriugcr opper- vlak 
dan tc Toeban cn tc Tjibadak worden op Java nog 
aangetroffen in ilo residentie Bantam: 

')Inlichtingcn en onderzockingen van de 
afdeeling Handclsmuseum in het jaar 1926. 

aangetroffen in de heuvels op 士 2 km van de ddsa 
Mangkaan (onderdistrict B16ga) op 士 3m 
gronddieptc, bij de ddsa Pagok op 土 1 km van de 
desa 3Iangkaan, bij de ddsa Boerne op ca. 7 km van 
Bangkalan, bij de d6sa Tocndjocng op 8 km van 
Bangkalan, bij de ddsa's Tambroe en Ta- lang bij 
Pamckasan, bij de ddsa's Slapeng, Pasan- sangan bij 
Soemenep cn bij do ddsa Ketapang bij Bangkalan. 
Eon analyse van cen monster zand van Blega gaf 
het volgendc rcsxiltaat: SiO2 95,0%, A12O3 3, 51%, 
CaO 0,17%, Fe2O3 0,29%： gloeiverlies 1,17%. 

Monicnteel wordt dit zand, hoewel in geringe 
hoevcclhedcn, door een glasbedrijf te Soerabaja 
met succes voor de fabricage van halTwit-glas- 
werk toegepast. 

Borneo. In de opgeheven pleistoceen-kwar- tairc 
strandterrasson in de nabije en verderc omgeving 
van Balikpapan, Samarinda en Ban- djermasin (aan 
clcn' Oelinweg tusschen Bandjcr- masin cn 
Martapoera) komen talrijke ontslui- tingen van 
kwartszand voor. Het materiaal is in verschcn 
toestand meestal iets grauw of geel- achtig van 
gelijkmatige zuiverheid. Onder den invlocd van de 
atinosphacrilien krijgen deze kwartszanden een 
helderwit uiterlijk. 

Waar dit zand vrywcl langs de geheele oost- kust 
van Borneo voorkomt, is de win bare hoe- veclheid 
buitengewoon groot. Een analyse van cen monster 
zand van Balikpa])an gaf tot resul- taat 99,7% SiO,, 
0,09% Fe,O3, 0,17% A12O3, derhalvc een zeer 
zuiver zand, hetwelk voor de witglasfabricagc zou 
kunnen worden toegepast. Tot dusver zijn met deze 
zanden gecn srnclt- proeven genomen. 

Op hot ciland Celebes en de andere hicr niet 
genoemdc eilanden van den Indischen archipel zijn 
tot heden geen kwartszandafzettingen be- kend 
geworden. 

Samenvattend kunnen wy besluiten met do 
medcdccling, dat de tot heden in Ned.-Indie bekend 
geworden kwartszanden, in de hoeveel- heden en 
kwaliteit zooals zij op Bangka, Toeban, Tjibadak, 
Madoera, in de omgeving van Balik- papan worden 
aangetroffen, voor de fabricage van halfwitglas in 
aanmerking komen. Het zand van Bangka cn 
Balikpapan zou tevens voor do witglasfabricagc 
geschikt zijn. Iloogerc verwach- 
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tingeu mogen on kunnen van genoemde zanden 
niet wordcn gekocsterd. Fabricage van kristal of 
halfkristal uit de thans in Ned.-Indie bekende 
kwartszanden moot dorhalve als uitgcsloton 
worden beschouwd. 
HEERENDIENSTEN (Aanv. DI. II). Met re- 
glcmcnteering van do heerendienstcn in het 
rechtstreeks bestuurdc gebied dor Buitcngewcs- 
ten lict de overhcid zich aanvankelijk weinig in. 
Een cerste regcling van doze verplichte dicnstcn 
kwam o.a. tot stand in hot „Reglcmcnt op het 
binncnlandsch bestuur en dat dcr financien op 
Amboina en Onderhoorigheden" (Ind. Stb. 1824 
no. 19a, artt. 154 e.v.) Dit regienient bevatte 
voornamelijk een opsomming van de werkzaani- 
heden, waarvoor heerendieusten mochten wordcn 
gevorderd ； van een limiteering van het aantal 
dagdiensten, dat gevorderd mocht worden, was nog 
geen sprake, wel van een betaling voor het 
presteoren van die dicnsten. Een andere voorloo- 
pige regeling van de verplichto dicnsten vond 
plaats in de artt. 44 e.v. van het rcglcment voor het 
Inlandsch Bestuur op Bangka (Ind. Stb. 1854 no. 
De opneming vau cen bcpaling in het Regeerings- 
reglement (art. 57, thans art. 4G van de Indische 
Staatsregeling) inzake het verplicht treffen van 
voorzieningen betreffende den aard en den duur der 
persoonlijke dicnsten, bracht ook hierin ver- 
andering, al zou het nog een tiental jaren duren 
alvorons do eerste regelingen terzake het Staats- 
blad bereikten. Wei gcschiedde de regeling van dit 
onderwerp — in tegenstelling met Java en 
Madoera ― van den aanvang af, overeenkomstig 
de wettelijke voorschriften, derhalve gewestelijk 
(later residentiegewijs) per ordonnantie. Uitzon- 
dering hierop vormde cchter een regeling van deze 
dicnsten in de Zuider- cn Oostcrafdeeling van 
Borneo door den Resident van Soerakarta, tevens 
Gouvernements-commissaris in de Zuider- en 
Oostcrafdeeling van Borneo, bij publicatie van 11 
Juni I860 no. 24 en bij besluit van 25 Juni 1872 no. 
22. Een ten opzichte van de overige gebieden 
toentertijd geheel afwijkendo regeling van deze 
materie kwam iu 1858 (Ind. Stb. no. 60) tot stand 
voor de heerendienstplichtige bevol- king to 
Padang, welke van dat jaar af de vrye keus werd 
gelaten om de verplichto diensten in arbeid dan wcl 
in geld op te brengen. 

Vorenbedoelde, op grond van het bepaalde in 
artikel 57 van het Regeeringsreglement voor 
onderscheidene residenties in de Buitengewesten 
tot stand gekomen heerendienstregelingen, zijn 
over het algemeen zeer beknopt. Eon maximum 
werd nergens bepaald； bijna algemeen beperkto 
men zich, evenals in 1824 t.a.v. Amboina, tot een 
opsomming van de soorten der werkzaam- heden, 
waarvoor heerendienst mocht worden gevorderd 
(Amboina Ind. Stb. 1869 no. 91, Ma- nado Ind. Stb. 
1870 no. 85, Benkoelen Ind. Stb, I860 no. 79, 
Celebes en Onderhoorigheden Ind. Stb. 1868 no. 
19, Zuider- en Oostcrafdeeling van Borneo Ind. 
Stb. 1879 no. 92, Sumatra's Wcst- kust Ind. Stb. 
1877 no. 248, Bali Ind. Stb. 1883 no. 38, Bangka 
Ind Stb. 1868 no. 78, Billiton Ind. Stb. 1878 no 
180, Palembang Ind. Stb. 1878 no. 33, 
Lampongsche Districtew Ind. Stb. 1866 no. 137). 
In de residenties Timor en Onderhoorigheden (Ind. 
Stb. 1866 no. 68), Riouw en Onderhoorigheden 
(Ind. Stb. 1867 no. ]), Westerafdeeling van 

Borneo (lud. Stb. 1870 no. 25) en in do residentic 
Tomato on de onderafdeeling Banda (Ind. Stb. I860 
nos 41 en 42 )werd de bevolking vrygesteid van het 
verrichtcn van heerendionsten, bchou- clens in geval 
vordering van dio diensten noodig mocht zijn tot 
wering van rampen van hoogcr hand dan wel tot 
afwending van algemeen gevaar Voorts werd de 
heerendienstplicht voor do bevolking op de 
hoofdplaatsen Benkoelen (Ind. Stb. 1874 no. 276), 
Palembang (Ind. Stb. 1877 no. 198)en MakasserUnd. 
Stb. 1891 no. Ill) om- gezet in een~ljelasting. 

Aan den in het Regeeringsreglement uitdruk- kclijk 
gestcldcn cisch tot vijfjaarlijkscho her- ziening van de 
heercndienstregeling is ook in de Buitengewesten niet 
steeds de hand gehouden. Verschillende dier 
verordeningen zijn tien, twin- tig, ja zclfs bijna dertig 
jaar onveranderd gc bleven. 

Omstrecks 1890 werden de eerste regelingcn 
herzien, waarbij voor de meesto residenties 9oor het 
eerst maxima werden vastgesteld, varieerendc van 24 
tot 52 dagen per jaar, terwiji voorts en- kele 
voorschriften werden gegeven, ten doel heb- bendo 
den heerendienstdruk te vcrzachten cu de vordering 
zelve eenigszins aan banden te leggen (Amboina Ind. 
Stb. 1892 no. 67, Manado Ind. Stb. 1881 no. ] 93, 
Benkoelen Ind. Stb. 189J 170, Celebes en 
Onderhoorigheden Ind. Stb. 1891 no. 113, Zuider- en 
Oostcrafdeeling van Borneo Ind. Stb. 1898 no. I8J, 
Sumatra's West- kust Ind. Stb. 1904 no. 355, Bangka 
Ind. Stb. 1891 no. 171, Billiton Ind. Stb. 1894 no .186, 
Palembang Ind. Stb. 1902 no. 321, Lampongsche 
Districten Ind. Stb. 1892 no. 39). 

Behoudens een enkele incidenteelc wijziging 
kwam de volgendc (algemeene) herziening van de 
heerendienstregelingen in de periode na 1910 tot 
stand (Amboina Ind. Stb. 1912 no. 505, Magado Ind. 
Stb. 1912 no. 504, Benkoelen Ind. Stb. 1913 no. 129, 
Celebes en Onderhoorighedeii Ind. Stb. 1910 no. 624, 
Timor en Onderhoorigheden Ind. Stb, 1912 no. 50G, 
Zuider -cn Oostcrafdeeling van Borneo Ind. Stb. 1916 
no. 155, Sumatra's Wcst- kust Ind. Stb. 1914 no. 731, 
Bangka Jnd. Stb. 1912 no 507, Billiton Ind. Stb. 1912 
no. 508, Palembang Ind. Stb. 1914 no. 717, 
Lampongsche Districten Ind. Stb. 1919 no. 407). 

Omstrecks die periode werden tevens voor het eerst 
rcgelingen gegeven voor de in die jaren onder ons 
gezag gebrachtc gebieden (Atjih Ind. Stb. 1908 no. 
509 en J 909 no. 525, Oostkuat van Sumatra Ind. Stb. 
1909 no. 56, Tapanoeli Inti. Stb. 1904 no. 356 jo 1913 
no. 128 .Lornbok Ind. Stb, 1905 no. 203 jo 1913 no. 
G82 en Djambi Ind. Stb. 1908 no. 24). 

Heerendienstplichtig werden vcrklaard, be- 
lioudens enkele vrijstcllingen, do work bare inan- 
nelijkc ingezetenen der Inlandsche bevolking. ]Jc 
werkzaamhcden waarvoor heerendienstcn moch- ten 
wordcn gevorderd liepen in de vcrschillcn- <le 
gewesten uiteen. In hoofdzaak bepaalden zij zich tot : 
1c aanleg en onderhoud van groote transport- en 
binnenwegen (hier en daar ook van waterwegen), met 
inbegrip van de daarin gc- legen bruggen en duikers; 
2e aanleg en ondcr- houd van dammcn, dijken en 
andere waterwer- ken en van waterleidingen, voor 
zoovcel niet door de inlandsche gemcenten 
geschiedend; 3e. het transport van in dienst reizendo 
landsdienarou / (waaronder medete bcgrijj)en 
persoiicn cn troepen 
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op niarsch) en van hun goederen, zoomede dat van 
Gouvernements goederon cn golden, hier on daar ook 
van dienstbrie ven en van gcvangonen, eon en ander 
voor zooveel niet tegen de vastgo- steldo tarieven in 
vryen arbeid of op andcro wijze van Landswege 
daarin kon worden of word voorzien； de be waking 
van wachthuizen en het verrichten van nachtelijke 
patrouillediensten, beide voor zoover niet tot de zorg 
dor Inlandsche gemcenten behoorend, en, voor 
zooveel noodig, de bewaking van Landsgebouwen en 
dergelijke; 5e. het bedienen van niet vcrpachte 
overvaarten in de onder le bedoelde wegen ； 6e. het 
verrichten van do vanouds gebruikelyke, niet als ge- 
meentelijke diensten aan te merken, prestatien ten 
behoeve van Inlandsche hoofden. 

Voorts werd in onderscheidene dier regelingen 
een 注Igemeene bepaling opgenomen, ingevolge 
welke voor civiele of militaire Landswerken waar- 
voor geen of niet in voldoende getale vrije werk- 
lieden^te verkrijgen zijn, heerendiensten konden 
worden gevorderd, na verkregen machtiging van den 
Gouverneur-Generaal en tegen zoodanig loon, als, 
rekening houdende met de plaatsclijke koelieloonen, 
voor elk geval afzonderlijk zou worden bepaald. 

De verschillende heerendienstordonnanties en 
bijbehoorende uitvoeringsvoorschriften be- vatten 
voorts bepalingen, welke in het belang van de 
heerendicnstplichtigen waarborgen gaven 
betreffende de verrichting van deze diensten. 

De voornaamste dier waarborgen waren o.a,: 1. 
het verrichten van heerendiensten binnen de 
onderafdeeling； 2. tewerkstelling op een af- stand 
van meer dan 15 km na sehriftelijke inach- tiging van 
het hoofd van gewestelyk bestuur; slechts voor 
werken, welke in het rcchtstreeks waarneembaar 
belang van do ingezetencn van de betrokken 
Inlandsche gemeente waren, kon machtiging worden 
vcrleend om diensten te vorderen op afstanden 
grootor dan 30 km； 3. tc- werkstclling van 
heerenclienstplichtingen voor hoogstens 4 of 6 
aclitereenvolgende dagen, ter- wij! in eenzelfde 
maand ten hoogste acht dag* diensten per 
hcerendienstplichtige mocht worden gevorderd ； 
4。van het maximum aantal heeren- dienstdagen 
mocht slechts eon bepaald aantal worden gevorderd 
voor den aanleg van nieuwe werken; 5. vordering van 
heerendiensten zooveel mogclijk niet in tijden, dat de 
dienstplichtigen zich moctcn wjjden aan hun 
landbouw, even min op feestdagen of voor 
Mohammedanen gedurende de vastenmaand en voor 
Christenen op Zon- dagen. 

In 1918 werd een belangrijke slap gedaan in do 
richting van vcrinindcring van den heerendienst- 
ciruk, Bij Ind. Stb. 1918 nos 709 on 710, jo het 
Gouvernomentsbesluit van 16 October 1918 no. 37 
(bijblad 9096) werd met- ingang van 1 Januari 1919 
een einde gemaakt aan het vorderen van hee-
rendiensten, waar deze in de Buitengewesten nog 
geeischt konden worden voor eerston aanleg en voor 
bclangrijko omleggingen en verbeterin- gen van 
grooto doorgaande verharde verkeors- wegen, met 
dien verstande evenwel, dat de Gouvorneur-
Generftal bevoegd bleef om in nage- noeg alle 
residenties in bijzondero gevallen, in- dicn dit in het 
algemeon belang bopaaldelijk werd geeischt en op 
behoorlyke voorwaarden geen of niet in voldoende 
getale vrijo werklieden waren to vorkrijgen, ten 
behoeve van wegenaan- 

leg on tegen behoorlijk loon, arbeid te vorderen van 
de heerendicnstplichtigen. Onder groote doorgaande 
verharde verkeerswegen moest ingevolge een 
Regeeringsbeslissing worden ver- staan: ,,die 
verharde wegen, welke geacht worden in het 
algemeen meer van beteekenis te zijn voor het 
doorgaand verkeer tusschen aangrenzende gewesten 
of afdeelingen, en in sommige gevallen ook 
tusschen onderafdeelingen, dan voor de plaatsolijke 
bovolkingsbelangen, dus de verharde 
hoofdverkeersaderen'', terwijl door den Directeur 
van Binnenlandsch Bestuur voor elkc residentie de 
wegen zouden worden aangewezen, welke als 
groote doorgaande verharde verkeerswegen zijn aan 
te merken. Deze aanwijzing vond plaats bij besluit 
van den Directeur van Binnenlandsch Bestuur van 
19 Augustus 1920 no. 1938 /A.I., later herhaaldelijk 
gewijzigd en aangevuld. 

Vcrder kwam bij Ind. Stb. 1918 no. 772 een 
algemeene afkoopregeling van de heerendiensten tot 
stand, welke aanvankelijk alleen heeft ge- golden 
voor de residenties Sumatra's Westkust, Tapanoeli, 
Benkoelen, Palembang en Djambi (vgL bijblad 
9111), doch bij besluit van 7 Juli 1919 no. 63 
(bijblad no 9246) ook op de overige residenties, 
welke nog heerendienstvordering kenden, van 
toepassing werd verklaard. Voor de 
uitvoeringsvoorschriften op deze regeling wordt 
verwezen naar bijblad no's 9111 en 10969. 

In 1920 (Ind. Stb. no's 32 en 33) werden de 
heerendiensten in de residentie Billiton practisch 
afgeschaft en vervangen door een hoofdgeld. 
Een algemeene hoofdgeldregeling, welke gewests- 
gewijze van toepassing zou worden verklaard, werd 
afgekondigd in Ind。Stb. 1921 no, 225, Deze 
regeling heeft slechts toepassing gevonden in de 
residentie Bangka cn Onderhoorigheden (Ind, Stb. 
1921 no's 801 en 805), aangezien nadien is 
gebleken, dat tegen de uitvoering daarvan prac- 
tische bezwaren rezen (vgL bijblad no 11399). 

In de jaren 1919 tot 1927 werden de onder- 
scheidens hcerendienstregelingen voor de Buiten- 
gewesten weder herzien. Deze herzieningen ver- 
schiklen in wezen niet veel van de vorige; de ver- 
mindering van den heerendienstdruk kwam hoofd- 
zakelijk neer op een verlaging van het maximum 
aantal vorderbare dagdiensten. 

Belangrijker was de herziening in Ind. Stb. 1931 
no. 483 (uitvoeringsvoorschriften in byblad no. 
13093), waarbij tevens de Nederlandsch- Indische 
heerendienstwetgeving zooveel mogelijk in 
overeenstemming werd gebracht met de op 28 Juni 
1930 vastgcstelde internationale conven- tie op den 
gedwongen arbeid1). Allerecrst werden bij deze 
herziening de soorten van werkzaamhe- den, 
waarvoor heerendienst mocht worden gevorderd, 
belangrijk ingeperkt, als gevolg waar- van ook do 
maxima aantallen heerendienst- dagen aanzienlijk 
konden worden verminderd. Voorts werd, als gevolg 
van de aanvaarding van de conventie van Gendvo, 
de leeftijdsgrens der heerendicnstplichtigen bepaald 
v/m het ISet/m hot 45e levonsjaar, terwyl do 
arbeidsduurper dag op negen uren werd vastgesteld, 
met inbegrip van een rusttijd van een uur» Ook 
werd, waar zulks nog in de heercndienstregelingen 
voor- kwam, het voorachrift betreffende de 
gemeonte- diensten uit die regelingen geschrapt, 
omdat de 

*) Voor de toepassing in Nederlandsch-Indie 
zie Ind. Stb. 1933 no. 261. 
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wettelyke basis van deze dienston gelegcn is in 
artikel 128 lid 3 LS., waarbij de autonomie der 
Inlandsche gemcenten is gewaarborgd. 

Bij Ind. Stbl 1934 no. 661») is de vordering van 
diensten voor het vervoeren van pcrsonen en troepen 
op marsch en van hun goederen uit de 
heerendienstregelingen gelicht, welke verplich- ting 
thans rust op alle bevolkingsgroepen (Ind. Stb. 1933 
no 472 jo 1938 no. 21). 

Een algeheele herziening en vernieuwde af- 
kondiging van de heerendienstregelingen kwam 
verder in 1938 (Ind. Stb. 491 t/m 504) tot stand. Het 
maximum-aantal heerendienstdagcn werd vrijwel in 
alle residenties omlaag gebracht. Voorts kwam de 
vordering van heerendiensten voor den eersten 
aanleg van wegen te vervallen in de residentie Timor 
en Onderhoorigheden, terwijl in Tapanoeli geen 
vordering van heerendiensten meer werd toegestaan 
voor den aanleg van waterwegen. Tenslotte werden 
de hceren- dienstregelingen in overeensteniming 
gebracht met de op 1 Juli 1938 in de Buitengewesten 
tot stand gekomen bestuurshervorming. 

Literaluur： Eindresume onderzoek rechten op 
den grond door Mr. W. B. Bergsma, 3de deel; Mr. C. 
W. Margadant, Het Regceringsreglement van N. I., 
art. 57 ； Mr, J. de Louter, .Staats- en~ Adm. recht 
van N.L； Mr. Ph. Kleintjes, Het StfiialsrecEt" van 
Ned.-Indie; Eindresum6 van het onderzoek naar de 
verplichte diensten der Ini. bevolking op Java en 
Madoera op last van den Min. van Kolonien 
samengesteld door F. Fokkens (1903); Verslag van 
het onderzoek naar den omvang der gemeentelijke 
diensten door G. J. Hasselman (1905). 

Ch. F. H. W/ 
MIJNBOUW; MIJNONTGINNING (Aanv. DL 

I). 
De Europeesche Mijnbouw. 
PEBIODE 1915—HEDEN. De eertijds gekoester- de 

verwachting, dat Nederlandsch-lndie rijk zou zijn 
aan dclfstoffen — welke opvatting nog heden ten 
dage van tijd tot tyd in geschriften wordt verkondigd 
— is in het algemeen gesproken totnutoe niet in 
vervulling gekomen. Ongetwij- feld zijn 
verschillende delfstofafzettingen van na- tionaal 
standpunt bezien zeker niet van beteeke- nis 
ontbloot, doch slechts enkele delfstoffen, met name 
de tin- en aluminiumertsen en de aardoJie, spelen in 
de wereldvoorziening van minerale grondstoffen een 
meer of minder belangrijke rol. Aan pogingen om de 
delfstoffelijke rijkdommen van Nederlandsch-lndie, 
indien aanwezig, op te sporen heeft het ook in de 
laatste 20 jaren niet ontbroken. Van den aanvang van 
de periode van 1 Augustus 1913 tot 1 Juli 1919, 
gedurende welke in verband met de voorgenomen 
wijziging van de mijnwettelijke bepalingen (zie 
MIJNVVETGE- VING) slechts weinige 
vergunningen tot opspo- ring werden verleend, 
werden tot ult. 1938 rond 44.000 aanvragen 
ingediend, waarvan 41.500 in behandeiing kwainen. 
Aangenomen mag worden, dat de aanvragers over 
eenige aanwijzingcn omtrent het voorkomen van 
delf- stoffen in de aangevraagde terreinen 
beschikten, hetzij dat zij deze gegevens by een 
vluchtige ver 

kenning hadden vorkregen, dan wcl dat zy op 
literatuurbcrichten of op inlichtingen van de be- 
volking afgingen. Op deze 41.500 aanvragen 
werden slechts rond 9.200 vergunningen ver- leend 
of ongeveer 22%; de overige moesten op formeele 
gronden of in verband met bozwaren door derden 
ingebracht worden afgewezen, dan wel werden v66r 
het verleenen reeds wecr inge- trokken. Voorts 
plachten tot voor kort de olie- niaatschappijen voor 
6dn terrein een serie van meestal 10 aanvragen in te 
dienen met het oog- merk oin, indien voor dat 
terrein terzelfder tijd ook door anderen 
opsporingsrechten zoilden zijn aangevraagd, bij de 
in art. 22 der Mijnordonnan- tie voorgeschreven 
loting voor de volgorde van behandeiing van de 
binnengekomen aanvragen, een grootere kans op 
voorkeur to hebben. Daar op den houder van een 
vergunning tot opsporing de verplichting rust 
daadwerkelijk tot explora- tie over te gaan (zie art. 
7 lid(6) der Indische Mijnwet), kan men in het 
algemeen ^feggen, dat het serieuze onderzoek naar 
het voorkomen van dclfstoffen cen aanvang neemt 
met het verleenen van de opsporingsvergunning. 
Teneinde een beeld te geven van de activiteit op het 
ge- bied der mijnbouwkundige exploratie zijn in 
onderstaande tabel de aantallen per ultimo van het 
jaar van kracht zijnde opsporingsvergunnin- gen 
vermeld, welke aantallen voorts nog ver- deeld zijn 
over Java en Madoera (J), Sumatra met omliggende 
eilanden (S), Borneo met de daarbij behoorende 
eilanden (B), Celebes (C) en de overige eilanden 
Oostelijk van de lijn door Straat Bali en Straat 
Makassar (R). 

Per ult. 
j Aantal vergunningen Per 10.000 

km2 
To-! 
T :taal j S B c E J S B C 

1915 66 20 20 24 2 __ 
2 一 一 — 

19J6 
)917 

22 6 
1 

7 
2 ] 2 3 

— — — 一 

1918 38 J 13 7 17 — — — — J 
1919 71 10 2d 13 22 — 1 1 — 1 
1920 :191 66 59 27 22 17 5 J ] 1 
1921 1 

32J 
80 58 22 62 99 6 1 — 3 

1922 1 

457 
157 129 53 49 69 J2 3 ] 3 

1923 j 877 185 293 113 20) 85 ；
J 4 

G 2 11 
1924 719 199 172 64 19) 93 15 4 1 10 
1925 619 188 182 39 30 76 14 4 1 2 
1926 788 21.

5 
378 79 178 32 17 8 2 9 

1927 1121

) 
27(

5 
583 71 183 12 21 12 1 9 

J 928 ；
U59 

276 606 62 205 10 21 13 J 11 
1929 915 335 444 52 79 5 26 9 1 4 
1930 U26

7 
337 670 127 36 07 26 14 2 2 

1931 1317 295 801 1G

3 
15  23 17 3 1 

1932 1551 230 729 485 5 J 02 IH 16 9 — 
1933 
1934 

1865 
2073 

262 
211 

842 
917 

644 
837 

115 
J 
08 

2 20 
10 

18 
20 

12 
16 

6 
6 

1935 1754 190 814 G9

9 
50 1 14 17 13 3 

J 936 1514 137 817 517 42 1 10 17 10 2 
1937 1059 112 658 281 8 — 9 14 5 — 
1938 J 

412 
144 815 421 32 — 11 17 8 2 

】)Deze ordonnantie (voor de inwerking tre- 
ding zie Ind. Stb. 1938 no. 21) schaft tevens de 
heerendiensten op Java en Madoera definitief af. 

Uit dozen staat blijkt, dat in de jaren 】933— 
1935 een maximum aantal vergunningc» van kracht 
was. Het is wel opmerkelyk dat de activiteit op 
exploratiegebied is blijven toenemcn 
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tot het jaar 1935, ondanks de intusschen inge- 
tredcn economische dopressie, welkc voor vclo 
opspoorders tot gevolg had dat de noodige mid- 
delen om de exploraties to kunncn blijven be- 
kostigen begonnen te ontbreken. Daarnaast echter 
moest naar mogelijkheden worden gezocht 
teneinde de door de malaise veroorzaakte schade 
zoo goed mogelijk te herstellen en nieuwe belan- 
gen te kwceken en het valt dan ook niet te ver- 
wonderen, dat de belangstelling in den mijnbouw 
met zijn nog imnier goede kansen, zij het dan in 
vele gevallen met een sterk speculatief karakter, 
juist in de eerste dopressiejaren krachtig toenam. 
Bovendien bleek het voor de oliemaatschappijen 
noodzakelijk voor de toekomstige voorziening van 
grondstoffen, ten behoeve van de bestaande 
raffinaderijen, opsporingen te verrichten； in die 
jaren werden vooral in Sumatra en Borneo vele 
opsporingsvergunningen aan deze maatschap* 
pijen vcrleend. Niettemin heeft de activiteit op 
opspft-ingsgebied nimmer het peil bereikt van de 
eerstc jaren van deze eeuw (gedurende 1900— 
1903 waren gemicldeld ruiin 2800 vergunningen 
van kracht), toen na de aanvankelijke successen 
van den olie- en goudmijnbouw in de laatste jaren 
van de vorige eeuw een tijd van ongekende 
werkzaamheid aanbrak. Een beschouwing van de 
vijf kolommen, waarin de totaal-cijfers der van 
kracht zijnde vergunningen over de onder- 
scheiden gebiedsdeelen zijn verdeeld, doet zien dat 
vrijwel steeds voor Sumatra de meestc ver-
gunningen zijn vedeend. Neemt men echter de 
oppervlakten der gebiedsdeelen in aamnerking, 
zooals in de laatste vier kolommen voor de Groo- 
te Soenda eilanden is gedaan, dan blijkt dat Java de 
mceste aandacht heeft gehad. Eerst in de laatste vyf 
jaren van de beschouwde periode is de 
belangstelling hoofdzakelijk op Sumatra ge- richt 
geweest. Hoewel de opsporingsvergunningen niet 
voor een of meer nader in de vergunning genoemde 
delfstoffen worden verleend, kan worden 
aangenomen dat, behalve voor aardolie, zeer vele 
vergunningen hoofdzakelijk zyn aange- vraagd 
voor de opsporing van goud en zilver; voorts wat 
Java betreft o.a. ook voor het onder- zoek naar het 
voorkoinen van mangaan on fos- faat, terwijl in de 
latere jaren op Celebes de ex- liloratie naar nikkel- 
cn ijzcrertsen ter hand is genomen. 

Behalve in de hiervoren besproken vergun- 
ningsterreinen worden sinds 1928 exploraties 
verricht krachtens met het Gouvernement ge- 
sloten overeenkoinsten op den voet van art. <lcr 
Jndische Mijnwet (zic MIJNWETGEVING). 

Op ultimo J 938 waren 14 overeenkoinsten uit- 
sluitcnd voor do opsporing van delfstoffen van 
kracht, terwijl 34 overeenkoinsten zoowel voor 
opsporing als ontginning waren gesloten, betrek- 
king hebbende op resp. 14 en G4 terreinen. Het 
meerendeol dezer 5ft-contractsterreinen is uitge- 
geven voor de opsporing en eventueele winning 
van aardolie; 3 overeenkomsten betreffen goud en 
zilver en anderc metalen, ] heeft betrekking op tin 
cn woiframium, terwyl I overeenkomst is gesloten 
voor de opsporing en winning van jo- diu rn. De 
arealen, weHce op deze wijze in explora- tie zijn of 
worden gebracht, zijn in sommige gevallen zocr 
groot. Zoo heeft het zg. bRokan- b]ok,, in de res. 
Oostkust van Sumatra, uitgege- ven aan de Ned. 
Pacific Petr. My., een opper- vlakte van 600.000 ha 
evenals de Amoentai- 

en Kahnjanblokken in Z.O. Borneo, welke resp. aan 
de Bataaffiche Petr. Mij. cn do Ned. Ko- loniale 
Petr. Mij. zyn verleend. De 6 terreinen, welke door 
de Ned. Nieuw-Guinea Petroleu m My. worden 
geexploreerd, hebben een gezamen- lijk oppervlak 
van rood 10.000.000 ha, de 2 terreinen van de 
Mijnbouw Mij. „Ned. Nieuw-Gui- nea" een 
oppervlak van 5.827.900 ha. In to- taal zijn tot 
ultimo 1938 rond 21.410.000 ha als 5a-
contractsterrein uitgegeven, waarvan op Java 
724.000, op Sumatra 3.500.000, op Borneo 
1.307.000 en op Nieuw-Guinea 15.828.000 ha 
(Voor verdere bijzonderheden kan worden ver- 
wezen naar de Jaarboeken van het Mijnwezen Alg. 
Ged.). Voorts mogen nog de onderzoekingen 
worden vermeld, welke door de Ned.-Indische 
Aardolie My. (N.I.A.M., zie aldaar) op de in de wet 
van 1G Febr. 1928 (Ned. Stb. No. 34, Ind. Stb. No. 
94) omschreven terreinen in de residen- ties 
Djambi, Oostkust van Sumatra (Aroebaai) en Z.O. 
Afd. van Borneo (Poeloe Boenjoe) zijn uitgevoerd. 
Deze terreinen zijn achtereenvolgens 1.746.000, 
17.620 en 11.450 ha groot. 

Naast de door particuliere ondernemers ver- 
richte opsporingen zijn ook van Gouvernements- 
wege verschillende onderzoekingen naar het voor- 
komen van delfstoffen uitgevoerd. Reeds in de 
vorige eeuw vonden herhaaldelijk dergelijke 
onderzoekingen door Gouvernements mijninge- 
nieurs plaats, doch eerst van omstreeks 1905 af 
geschiedde (lit stelselmatig en op grootere schaal. 
De voornaamste onderzoekingen uit de periode 
19O<5—1915 zijn die in Djambi cn aangrenzende 
gebieden in Palembang (olie) en de verkenningen in 
Benkoelen en Palembang (goud), terwijl in deze 
periode ook aanvingen de onderzoekingen naar olie 
in Atjih en het Langkatsche en naar goud en andere 
ertsen in Midden-Celebes. Van 1915 af tot 
omstreeks 1925 werden de verkenningen en 
opsporingen over den geheelen Archi- pel 
uitgebreid. Zoo werden in den aanvang van deze 
periode W. Borneo (ertsen) cn Palembang (kolen) 
verkencl of geiixplorcercl, daarna volg- den o.a. de 
onderzoekingen op Nieuw-Guinea (olie), Celebes 
en Borneo (ijzer- en nikkelafzet- tingen) en in den 
Riouw-Archipel (tin.) Van 1920 en volgende jaren 
mogen genoemd worden de onderzoekingen naar 
het voorkomen van zwa- vel op ver.schillendc 
vulkanen, voorts de opsporingen op Timor (koper), 
in Z. Preanger (Djam- pangs, goud) en op Boenjoe 
(olie), tenslotte die op Boeton (asfalt), in do 
omgeving van Tam- bang Sawah (goud) en in Z.-
Bantam (goud). Behalve de genoemde vonden nog 
vele, mijnbouw kundig echter minder bclangryke 
onderzoekingen plants. De resultaten werden 
neergelegd in de Jaarboeken van het Mijnwezen 
(nicest in de Verhandelingen) en in de serie 
uitgaven van den Dienst van den Mijnbouw： 
„Verslagen en mededeelingen betreffende Indischc 
delfstoffen en hare toepassingen.Na 1925 zijn geen 
mijn- bouwkundige opsporingen van eenigen 
omvang mecr aangevangen, doch is de geologische 
opname van verschillende gebieden, zoowel op 
Java als op de Buitengewcstcn, tevens dienstbaar 
ge- maakt aan het verziimelen van gegevens over 
het voorkomen van delfstoffen. 

Uit het voorgaande blijkt wel, dat in de be- 
schouwde periode van 1915 tot heden, zoowel door 
particuliercn als door het Gouvernement, velo 
pogingen in het werk zijn gesteld om den 
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dclfstoffelijken rijkdom van den Indischen bode m op 
te sporen. Be resultatcn weerspiegelen zich, althans 
eenigermate, in de over hetzelfde tijdvak verleende 
ontginningsrechten. Deze kun- nen, zooals in 
onderstaande tabel is geschied, onderscheiden worden 
in reehten, die, hetzij door het Gouvernement, hetzij 
door in het genot van zelfbestuur gclaten gebieden, by 
concessie zyn verleend en zulke, welke bij 
overeenkomst tus- schen het Gouvernement en den 
ondernemer zijn geregeld. Dczc oxrereenkomsten 
kunnen zijn gesloten op den voet van art, 5a der 
Indische Mi)nwet (in de tabel aangeduid met 5a), dan 
wel zijn het aannemingscontracten (A) of zijn het 
overeenkomsten, waarbij de belangen van het 
Gouvernement en die van den ondernemer in een 
gemengd bedryf (G) ziin vereenigd. 

Ontgin- 
nings- 
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per ulti- 
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Uit de laatste kolom blijkt, dat het aantal ter- reinen, 
waarvoor winningsrechten zijn verleend, is 
toegenomen met- 20L Over hetzelfde tijdvak zijn 
evenwel voor 129 terreinen de verleende reehten 
ingetrokken, teruggegeven of komen te vervallcn, 
zoodat in totaal voor 330 terreinen nieuwe 
ontginningsrechten zyn uitgegeven. Stelt men dit cijfer 
tegenover het aantal verleende op- 
sporingsvergunningen vermeerderd met het aantal 5a-
contracten, welkc uitsluitend voor het doen van 
opsporingen zijn gesloten (samen 9229), dan blijkt dat 
slechts in 3,5% van de ge- vallen de opsporingen 
hebben geleid tot het aan- vragen en verleenen van 
winningsrechten. Hier- bij dient te worden bedacht dat 
de onderzoekin- gen, welke door het Gouvernement 
ziin ver- 

richt, niet in het aantal opsporingen zijn beg re- pen, 
tcrwijl voorts op verschillcndc terreinen, waarvoor bij 
oa-contract reeds ontginningsrechten zijn verleend, in 
werkelykheid nog opspo- ringswerkzaamheden 
worden uitgevoerd. Daar- tegenover staat, dat voor 
eenige landstreken, waarvoor aanvankelijk vele 
opsporingsvergun- ningen waren verleend, thans 5a-
contracten uitsluitend voor (voortgezette) opsporing 
zijn go- sloten. Het aanbrengen van de noodige corrcc- 
ties in bovenvermeld percentage is practisch niet wel 
doenlijk, doch wel kan worden gezegd, dat het cijfer 
van 3,5% eerdcr nog ccn te gunstig beeld geeft van de 
resultatcn, welke de mijn- bouwkundige opsporingen 
hebben opgelcverd. Deze resultatcn waren bovendicn 
in de meestc gevallen niet van zoodanigen aard, dat de 
des- betreffende delstofvoorkomens in ontgiiihing 
konden worden gebracht. Dit kan blijken uit den 
volgenden staat, waarin voor eenige jaren is ver- meld 
het percentage der terreinen, welke bc- werking zijn 
gekomen nadat ontginningsrechten waren verkregen. 
Teneinde een volledigcr beeld van de activitcit op 
ontginningsgebied te verkrijgen, zijn mede in 
beschouwing gpnomen die opsporingsterreinen, 
waarvoor reeds concessie was aangevraagd, doch 
welke eerst in volgcn- de jaren word verleend, alsook 
de Gouverne- mentsontginniijgen. De op deze 
terreinen be- trekking hebbende getallcn zijn voor elk 
jaar in den tweeden regel venneld, terwyl voorts een 
verdeeling is toegepast naar den aard dor st of, nl.: 
aardolie, aardgas on de op de dezelfclp 对 ze 
voorkomende jodium verbindingen (A), steen- en 
bruinkolen (K), edele metalen en cdol- gesteenteii (E) 
en de overige delfstoffen, zc；o-- als tin, rnangaan, 
zwavel, fosfaat, cnz. (O). 
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OpmerkeJijk is de teruggang van het bewer- 
kingspercentage der olieterreinen, welke ook in 
hoofdzaak debet is aan de vrermindering van het 
totaal-cijfer. De oorzaken voor dit versehijnsei zijn 
tweeerlei, nl. het uitgeput raken van ver- schillende 
productieterreinen on de uitgifte van 
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een groot aantal arealen in 5a-contract, waarop geen 
werkzaamheden, nog of meer, werden vcr- richt, 
zonder dat deze terreinen werden teruggc- gcven. 
De cijfers voor do kolenontginningen staan in nauw 
verband met de marktpositic van kolen gedurende 
de beschouwde periode. De hooge prjjzen in de na-
oorlogsche jaren moedig- den de winning van kolen 
aan, doch de in het al- gemeen reeds zeer gevoelige 
kolenmarkt rea- geerde in sterke mate op de 
ingetreden econo- mische depressie, zoodat de 
winning niet meer loonend en voor de in bewerking 
gebleven ont- ginningen zelfs verliesgevend werd. 
De bewer- kingsfactor voor de edelmetaalterreinen 
is, na het jaar 1915, immerlaag gebleven. In het 
bijzon- der bij deze, maar voorts ook bij de laatste 
groep van mijnbouwondernemingen, doet zich het 
ver- schynsel voor, dat door den opspoorder ontgin- 
ningsrechten worden aangevraagd, zonder dat hij de 
bedoeling heeft zelve de ontginning van het iff 
concessie verkregen ter rein ter hand te ne- men. 
Het zijn veelal weinig kapitaalkrachtige 
ondernemers, die zich aan (lit „concessie jagen" 
zetten in de hoop, dat te gelegener tijd de rech- ten 
op de betrokken terreinen, waar meestal een 
minimum aan opsporingsarbeid is verricht, tegen 
een ruime geldelijke vergoeding op se- rieuze 
ondernemers kunnen worden overgeclra- gen. Het 
succes van deze methode is totnutoe echter zeer 
gering geweest. Dat de percentages voor de laatste 
groep van terreinen relatief nog hoog zijn is te 
danken aan de omstandigheid, dat verscheidene 
objecten van mangaan, fosfaat en ook zwavel op 
kleine schaal worden bewerkt (de zg. 
“kleinmijnbouw"). Uit de toename van het aantal 
terreinen, waarop ontginningsrechten rusten, en het 
verminderen van het bewerkings- percentagc tot de 
helft kan, incclc in verband met de ornstandigheid 
dat voor 129 terreinen de ontginningsrechten 
intusschen zijn vervalien, reeds de conchisie 
worden getrokken, dat de over de geheele periode 
uitgevoerde onderzoekingen over hot algemeen 
geen goede residtaten hebben op- geJcverd. Van de 
330 terreinen, waarop nieuwe ontginningsrechtcn 
zijn verlecnd, is dan ook xlechts een negentigtaJ in 
productic gebracht,(U. ongeveer 28%. Voor de 
olieterreinen is dit percentage rond 35%. 

Mede ter aanvulling van de afzonderlijke be- 
sprekingen van de verschillende dclfstoffen kun- 
non over den Europecschen niijubouw in Neder- 
landsch-Indie nog de volgcnde bijzonderhcden 
worden incdcgedeeld. 

Aardolie. Noord-Suinatra. Door het uitgeput 
raken van de oude in de vorige eeuw reeds be- 
kendc terreinen, zooals Boeioe Telang, Tdaga Said 
en in mindere mate ook de Peurcula^-terrei- nen 
(concessie Pcureula6-, Zui<l-Pcrlak en Oost- 
Peudawa) nam de productie van N.-Sumatra, welke 
in 1909 een maximum van ongeveer 4 75.000 ton 
bercikte ,af tot rond 142.500 ton in 1927. Van 1929 
af trad cen sterke stijging in, welke in 1934 tot een 
nieuw rnaxinuiin van mini 1.000.000 ton voerde en 
welke hoofdzakelijk te danken is aan het nieuwe 
Rantauveld in het un- contractstcrrein Tainiang-
blok, dat over de laatste 5 jftren gemiddeld 610.000 
ton ople- vorcle, tegen een totale productie van N.-
Sumatra van nog geen 900.000 ton. Tot ult. 1938 
heeft het Rantauveld rond 3.050.000 ton opge- 】
cverd- Van de oude terreinen levert alleen het 

Perlakveld in de concessie Peurcula*- in Z. Perlak 
nog een goede productie op van ongeveer 65.000 
ton per jaar. Dit veld, dat reeds van 1900 af in 
bewerking is, heeft vroeger over een lange reeks 
van jaren mecr dan 100.000 ton opgebracht(max. in 
1909 met ruim 330.000 ton) en kan met een totale 
productie van 5.230.000 ton tot de rijkste terreinen 
worden gerekend. Het Telaga-Said- velcl, waarvan 
in de vorige eeuw groote verwach- tingen werden 
gekoesterd, verloor echtcr spoe- dig zijn beteekenis. 
Omstreeks 1900 bedroeg de jaarproductie nog 
ongeveer 50.000 ton, doch na (lien were! slechts 
over weinige jaren meer dan 10.000 ton per jaar 
opgebracht; in de laatste 5 jaren werd niet meer dan 
1.500 ton geprodu- ceerd. De totale productie sinds 
1892 bedraagt rond 1.030.000 ton, Ook het 
Daratvcld in de concessie Boeioe Telang is thans 
nagenoeg uitgeput (productieniveau van de laatste 5 
jaren 1000 ton). Hoewel later in bewerking 
genomen dan het Te- laga-Saidvekl, nl. in 1899, 
heeft het Daratvcld in totaal 1 .SGO.OOO ton 
opgeleverd, dank zij een goede en langdurige 
aanvangsperiode met ge- middeld 100.000 ton per 
jaar, welke tot 1915 voortduurde. Daarop trad een 
snelle terugval in en sinds 1920 is de productie van 
10.000 ton geleidelijk afgenomen tot het 
tegenwoordige niveau. De overige ouclere 
terreinen, zooals het Peudawavekl (concessie O. 
Peudawa) en de vel- den in de concessie Boekit Mas 
Paja Bilik, hebben slechts geringe of 
onbeteekenende produc- ties opgeleverd. Van de 
terreinen, welke na 1915 in bewerking zijn 
genornen, heeft het Pangkalan Soesoehveld in de 
concessie Aroebaai van 1917— 1934 ruim 750.000 
ton opgeleverd, het Serang- djajaveld in dezelfde 
concessie van 1926 af tot heden 917.500 ton, 
waarvan in 1938 ruim 90.000 ton. In 1928 kwani het 
N.I.A.3I.-terrein Poeloe Pandjang in exploitatie en 
heeft thans een productieniveau van ongeveer 
100.000 ton； in totaal werd t/m 193S rond 890.000 
ton geproduceerd. Over het Tamiangblok werd 
reeds gesproken, terwijl het eveneons in 1929 in 
productie geko- mcn Djoeloe Rajeuhveld in het 5a-
terrein O. Atjehblok tot de onbeteekenende 
terreinen be- hoort. Tenslotte is in 1937 het P. 
Taboehanveld in de concessie Aroebaai in productie 
gekomen met 10.500 ton, terwijl in 1938 ruim 
50.000 werd geproduceerd. De totale productie van 
Noord- Sumatra heeft over het algemeen een zeer 
onre- gelmatig verloop gehad. In 1892 kwam als 
eerste het Telaga-Saidveld in productie en reeds in 
1898 werd een hoeveelheid van 264.500 ton be- 
reikt. In de bcide volgende jaren werd slechts 
ongeveer 86.000 ton geproduceerd, doch daarop 
werd op het oude niveau we er doorgewerkt tot in 
1909 een maximum van 475.000 ton werd bereikt. 
De daJing naar het minimum van 142.500 ton in 
1927 werd onclerbroken door cen plotseling hooge 
productie in 1917 door het inkomen van het 
Pangkalan Soesoehveld met een groote op- brengst 
(welke in volgendo jaren gedrukt word), torwiji zich 
in 1921 duidelijk cen tydelijke ople- ving van het 
Perlakveld demonstreerde. Na het bereiken van de 
groote productic in 1934 trad een snelle val in tot 
ongeveer 690.000 ton in IS37, waarna opnieuw een 
stijging is ingetreden tot het niveau van 1938 van 
905.000 ton. Door de onderzoekingen, welke in de 
laatste jaren zijn uitgevoerd, zijn verder geen 
nieuwe olieaccumu- laties van eenig belang 
aangetroffen. Slechts een 
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tweetal boringen had eenig succes, nl. de boring 
Gebang nabij Pangkalan Brandan in het Z.-
Aroebaaiblok cn de N.K.P.M.-boring Pasdh in het 
gelyknamige 5B-terrein in de omgeving van Lhofr 
Seumawd. Beidc boringen zijn momenteel met cen 
geringe jaarproductie van 1.500 A 2.000 ton in 
bedrijf. De Pasdh-boring is de eerste cn momenteel 
ook cenige productieve N.K.P.M.- put in Sumatra. 
De vooruitzichten voor N.-Su- matra als 
olieproduceerdend gebied zijn niet gun- stig. Met 
uitzondering van het Rantauveld be- wegen alle 
producties zich in dalende lyn en de beteekenis van 
N.-Sumatra in de toekomst schynt voorshands dan 
ook geheel afhankelijk te zijn van de result.aten van 
dat eene terrein. 

Midden-Sumatra .In het stroomgebied van de S. 
Kwantan in het Boven-Indragirische werden in 
1931 aan de N.K.P.M. drie 5a-terreinen met totaal 
oppervlak van rond 75.000 ha voor op- sporing en 
ontginning verleend. De rcsultaten zijn niet 
bemoedigend geweest en cen der terrei- nen werd 
bereids teruggegeven. In het in 193G aan de Ned. 
Pacific Petr. Mij. uitgegeven Rokan- blok met een 
oppervlakte van 600.000 ha, ge- legen westelijk 
van en grenzende aan den bene- denloop van de S. 
Rokan, worden door deze maatschappij si nds een 
tweetal jaren opsporin- gen verricht. De 
onderzoekingen bevinden zich nog in een 
voorbereidend stadium, zoodat, hoe- wel de 
geologische structuren niet ongunstig voor olie-
accumulaties schijnen te zijn, defini- tieve 
gegevens dienaangaande nog niet beschik- baar 
zijn gekomen. 

Zuid-Sumatra, inclusief Djambi, is sinds 1933 
het voornaamste olie-arcaal van Ned.-Indie. Nadat 
in de laatste jaren van de voorafgaande periode de 
productie van dit gebied tcruglicp tot rond 200.000 
ton in 1914, trad van 1915 af weer een geleidelijke 
productietoena me op. Na 1925 nam de productie 
met groote sprongen toe tot ruim 3.750.000 ton in 
1938, zooals blijkt uit het volgende u-jarige 
overzicht: 

1915 240.436kgton 
1920 303.419 „ 
1925 41S.205 ,, 
1930 1.654.811 
1935 2.869.597 ,, 
193S 3.757.736 

Wat de B.P.M. betreft zyn evenals in N.-Su- 
matra de producties der oude tcrreincn van 50 a 
70.000 ton per jaar teruggcloopen tot 10 a 15.000 
ton, o.a. die van de concessies Soeban Boeroeng en 
Babat en de velden in de concessie Moeara Enim, 
of zijn intusschcn gchcel gestaakt (concessies 
Karang Ringin, Bandjarsari, Lematang, Arahan). 
De productie van het Sumpalveld in de 
gelijknamige concessie werd in J 933 gestaakt en 
overgenomen door het Re bo Njaroveld in dezelf- 
de concessie; echter bleef de productie nog onbe- 
teekenend. Slechts het Soeban Djerigiveld, sinds 
1905 in bewerking, leverde na een belangrijke 
inzinking in de jaren 1913—1922 weder een goe- 
de productie op, welke van 1927—1930 een ma-
ximum van rond 260.000 ton per jaar bereikte; 
thans is het productieniveau 土 100.000 ton. Van de 
omstreeks het jaar 1915 in bewerking geno- xnen 
terreinen is het Kloeangveld v.z.v. deel uit- 
makende van de Kloeang-concessie nog met een 
productie van ongeveer 20.000 ton in bedrijf 

(het maximum van dit tcrreingcdcelte viel in de 
jaren 1928—1930 met gemiddeld 117.000 ton), 
terwijl ook de concessies Ramok, Tandj. Loentar on 
Tandj. Loontar Oost thans nog geringe pro- ductics 
opleveren. Het Berauveld en de torreinen in de 
concessie Kenawang, Grissik en West Sc- nabing 
zijn intusschen weder gcsloten; van geon dezer 
velden heeft de productie meer dan cnkele 
duizenden tonnen per jaar bedragen. Vcrschci- dene 
in de periode 1916—1922 uitgegeven concessies 
zijn nimmcr of slechts intermitteerend en dan met 
cen onbctcekencnde opbrengst in be working 
geweest, nl. Raloen, Tamiang, Batok, Djcrneh, 
Langoe, Korkai en' Kajoe Aro, terwijl een tweetal 
weder teruggegeven werd. Ook ver- schillende 5n-
contractsterreincn levcrden totnu toe geen of slechts 
cen geringe productie op zooals de Bentajan-, 
Selaro-, Rebo Njaro-, Iliran-, Tebing A bang-, 
Soeban Boeroeng-, Mawas-, Talang Babat-, Soeban 
Djerigi- en Meraksa- blokken, waaraan nog 
toegevoegd dienen te*worden de o°-
opsporingsterreinen Kikim- en W. Ogan-blokken. 
Waren dus de resultaten der onderzoekingen deels 
zecr tcleurstellend, aan den anderen kant werden op 
enkele terreinen goede en zelfs zeer rijke olie-
accumulaties aangeboord. In 1928 kwam de 
voortzetting van het Kloeangveld, gelcgen in het 53-
contractsterrein van dien naam, in productie en 
loverde in de jaren 1933—193G ecn maximu ni van 
ruim 400.000 ton per jaar. In de laatste twee jaren 
daalde de opbrengst aaninerkelijk (in 1938 ongeveer 
114.000 ton), maar nietteinin kan dit gedcelte van 
het Kloeangveld met ccn totale productie van ruim 
2.600.000 ton in 11 jaren tot de rijke terreinen 
gerekend worden. Het evenecns in 1928 in productie 
gekomen Limauveld, gelegcn in de gelijknamige 
concessie en het 5°-contractsterrein, loverde tot ult. 
1938 ongeveer G09.000 ton op een productieniveau 
van 45.000 a 50.000 ton ,s jaars. Voorts mogen nog 
genoemd worden het in 1934 in productie genomen 
MangoendjajavcI'i, flat in 1938 een productie 
opleverde van bijria 200.000 ton (totale productie 
rond 322.000 ton), het Loentarblok, dat van 1936—
1938 totaal ruim 46.000 ton produccerde en het 
Talang Djirnar- veld in het 5"-terrein Limaublok, 
dat in 1938 een productie gaf van ongeveer 195.800 
ton en ecn rijk terrein schijnt te zijn. Tenslotte word 
in do laatste jaren nog op eenige andcre 5a-terreineii 
olio aangetoond in de velden Lilin cn N. Kloeang 
(Toengkoel-Daw-asblok), G. Ke mala (Lcniatang 
complex) en Tandjoeng Miring (Limau-blok). D<* 
twee eerstgenoemde velden levcrden reeds cen 
totale productie van 35.000 tot 45.000 ton, de 
overige velden zijn nog onvoldoende onderzocht cn 
hadden nog slechts onbeteekende producties. 

Alle in het voorgaande genoemde terreinen 
behooren aan de B.P.M. De N.K.P.M. heeft in het 
Talang Akarveld wel het rijkstc terrein van Z.-
Sumatra en wellicht van heel Indic aangetrof- fen. 
Het vergunningsterrein, waarop in 1919 de 
mijnconcessie Talang Akar werd vcrleeiul, was door 
vorige onderzoekers opgegeven, waar- schynlijk op 
grond van de toenmaals gcldonde opvatting dat in 
de oudere Jong-Tertiaire afzet- tingen (in de z.g. 
Telissa-Jagen) geen olie tc ver- wachten zou zijn. 
Door de N.K.P.M. werd niet- temin toch diepcr 
geboord cn in 1922 werd in de oudere afzettingon 
een olie-accumulatic aange- troffen, welke, 
gecleeltelijk uit de concessie, ge- 
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deeltelijk uit het aansJuitendo o°-terrein Pen- dopo, 
de grootste jaarproducties van geheel In- die heeft 
opgeleverd. Nadat van 1916 af totaal 26.000 ton 
waren geproducecrd, ving in 1926 do eigenlijke 
productieperiodc aan met een hocvecl- heid van 
rond 35.000 ton. In 1929 was deze reeds tot het 
tienvoudige opgeloopen en van 1933 af wordt 
jaarlijks ruim 1.125.000 ton van de Talang Akar-
anticline verkregen. Sinds 1926 zijn rond 9.780.000 
ton geproduceerd. In dit gebied bezit de N.K.P.M. 
voorts nog het Djirakveld, ook in het 5a-terrein 
Pendopo gelegen, en het eveneens belangrijke 
Benakatveld in het gelijknamige 5a- terrein .Het 
eerstgenoemde veld kwam in 1931 in productie en 
heeft sinds 1935 jaarlijks gemid- deld 300.000 ton 
opgeleverd en in totaal 1.407.500 ton. Het laatste 
terrein werd in 1933 in bewer- kinjf genomen en 
bereikte in 1937 een maximum- procluetie van ruim 
770.000 ton; in 1938 werd nog geen 250.000 ton 
geproduceerd, doch in totaal werd®van dit terrein 
moer olie gewonnen dan uit het Djirakveld, nl. rond 
2.14G.500 ton. Van al deze terreinen wordt nog 
voor een reeks van jaren een ruime productie 
verwacht. De verkregen olie is een zware, 
paraffinehoudende olie met een s.g. van ongeveer 
0,84, een relatief gering benzine -en 
kerosinegehalte en is minder geschikt voor het 
bereiden van verkoopbare soorten bij- producten. 
De viscositeit is ook groot, zoodat het zelfs is 
voorgekomen dnt de olie bij het uittreden uit het 
boorgat onmiddellijk stolde. Voor het verpompen 
naar de raffinaderij Soengei Gerong wordt de ruwe 
olie daarom vermengd met uit aardgas verkregen 
(lichte) benzine, waardoor de viscositeit en het s.g. 
afnemen. De minder gun- stige samenstelling 
vereischt een ingewikkeldo en kostbare raff inage, 
waarbij het kraken cen be- langrijk onderdeel vormt 
(zie AARDOLIE). Op hare overige concessics 
(Loeboek Batoe, Tiroek Tinggal, Redan, 
Kloempang, Soengei Bakoel, Sebasa on Mam ba 
ng) en 5°-terreinen (Manggoel, Leko, Rawas-
terreinen, Semangoes, Moesi en O. Ogan) heeft de 
N.K.P.M. weinig succes ge- had. In het Bcnakat-
blok werd nog olie aange- boord in de boring S61o, 
waarointrent echter nog geen definitieve gegevens 
zijn bekend gewordon. 

Behalve de N.K.P.M.-velden hebben vooral in de 
laatste jaren de N. f.A.M.-terreinen in Djani- bi 
bijgedragen tot de hooge productie van Z.- Sumatra 
.Achtcrcenv^olgcns kwainen in productie Bctoeng 
(1923), Badjoebang (1927), Tempi- no (1931), 
Kenali Asa in (1935), terwijl in 1938 de vclden 
Meroeo Sena ini en Toe ba Obi voor het eerst met 
een zeer gcringe opbrengst werden ge- noemd. Van 
doze terreinen, welke nog in op- komst zijn, heeft 
het Tcmpino-veld een productie geleverd van rond 
2.186.000 ton — waarvan in 1938 U17.500 — het 
Badjoebangvold 1.748.000 Dit veld heeft in de 
laatste 5 jaren ecn meer ge- lykinatigc opbrengst 
mogen leveren van gemid- deld 210.000 ton. 
Daarna volgt het Kenali Asa in- veld met ongeveer 
256.000 ton, waarvan in 1938 bijna 135.000 ton, en 
tenslotte het Betoengveld met ecn totale opbrengst 
van rond 226.500 ton. Dit terrein is van 1934—
•1936 gesloten geweest on eerst na hot 
gereedkomen van de nieuwe pijp- leiding en 
overige voorziening voor het transport van de 
Djambi-olie naar de raffinaderij Pladjoe (by 
Palembang) weer in productie ge- bracht (zie ook 
bij N.I.A.M.). De totale Djanibi jaarproductie, 
welke in 1935 nog slechts onge- 

voer 375.500 ton bedroeg, was in 1938 reeds ge- 
stegon tot rond 1.010.500 ton, terwyl van 1923 af 
4.417.000 ton werden verkregen. 

Java. Tot hot oliegebied van Java behoort ook 
Madoera, waarvoor reeds van de vorige eeuw af 
vele opsporingsvergunningen zijn verleend. Ook 
werden eenige concessies en verscheidene 5s- 
contractsterreinen uitgegeven, doch het is nog niet 
mogen gelukken op Madoera olie in eeniga- zins 
belangrijke hoeveelheden aan te tooncn. Ditzelfde 
geldt voor W.-Java, dat evenwel voor- namelijk 
eerst in de laatste 10 jaren de aandacht heeft gehad 
en waar op een viertal 5a-terreinen onderzoekingen 
zijn verricht. Vermelding ver- dient, dat in W.-Java 
de B.P.M.-boring te Tjitaoe in 1938 een diepte 
bereikte van 3.158 m en daar- inede het diepste 
boorgat van Ned,-Indie is ge- worden. In Midden-
Java heeft de concessie Klantoeng-Sodjomerto van 
de Algemeene Petroleum Comp, tot 1933 
regelmatig een geringe productie, varieerend 
tussehen 100 en 450 ton per jaar, opgeleverd. De in 
1928 aan de N.V. Biting Petr. Mij. verleende 5°-
terreinen Biting en Salatiga, ten Z. van Semarang 
gelegen, werden in 1933 weder teruggegeven. 

Zooals bekend, werd in Oost-Java de eerste 
productie in regelmatige ontginning van Ned.- Indie 
verkregen van de concessie Djabakotta der 
Dortsche Petr. Mij. (1886). Sindsdien liep de 
productie geleidelijk op tot in 1914 een hoeveel- 
heid van 200.000 ton overschreden werd. Ge- 
durende een veertiental jaren blcef het produc- 
tieniveau vrywel constant op gemiddeld 247.500 
ton per jaar ,doch in 1928 trad een plotselinge 
stijging in； over de volgende 9 jaren werden 
gemiddeld rond 512.000 ton geproduceerd. In 1937 
volgde een tweede s pro ng tot ongeveer 950.000 
ton per jaar. Door de B. P.M. werd ruim 98% van 
de Java-olie gewonnen uit een tiental concessies. 
Hoewel ook hier eenige der oudste veklen geheel of 
nagenoeg uitgeput zijn, hebben de Java-terreinen 
een meer gelijkmatige (zij het dan zelden een 
groote) productie opgeleverd dan de terreinen van 
Sumatra. Het oudste terrein, het Koetiveld in de 
concessie Djabakotta, is nog steeds in bewerking; 
de productie is nim- mer groot geweest, hoogstens 
enkele duizenden tonnen ,s jaars, en beloopt sinds 
1920 niet meer dan ongeveer 300 ton. In 1927 
kwam het Kroe- ka-Poeinpanganveld in dezelfde 
concessie in productie met ongeveer 20.000 ton, 
welke van 1936 nf opgevoerd werd tot een niveau 
van 50.000 ton. Het eveneens in de nabijheid van 
Socrabaja gelegen Lidahvckl in de concessies 
Lidah-Koelon, 12 Dessa's en Madee heeft ge- 
durondo ecn dcrtigtal jaren een tamelijk gelijk- 
inatige opbrengst gehad van gemiddeld 52.700 ton 
per jaar. Sinds 1935 is de productie aan het 
verminderen； zij bedraagt thans ongeveer 25.000 
ton: in totaal heeft dit terrein sinds 1893 1.938.000 
ton opgeleverd. De olie van het Soorabaja-ge- bied 
is sterk asfalthoudend en wordt in de raffi- naderij 
te Wonokromo op asfalt verwerkt. De overige 
olievelden van eenig belang liggen in het 
Rembangsche. Van de oudere. in de laatsto jaren 
van do vorige eeuw in bewerking genomen veklen 
zijn de Dangdangilo- en Ngrajongvelden in de 
concessie Tinawoen in 1931 gesloten nadat in totaal 
reap. 1.589.500 en 156.500 ton waren verkregen, uit 
welke cyfers de bdangrykheid dezer terreinen blijkt. 
Eerstgenoemd terrein is 
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in 1937 weder in productie gebrncht en leverde in 
1938 ongeveer S.500 ton. Het Ledokveld (con- 
cessie Panolan), waarbij geologisch ook het klei- 
ne Ngleboerveld (concessie Djepon) gerekcnd k&n 
worden, is van de andere velden wel het be* 
langrykste en dat wel minder omdat het steeds een 
relatief bdangrijke bijdrago in de Java-pro- ductie 
heeft opgeleverd van gemiddeld bijna 60.000's 
jaars, dan wel dat de samenstelling bij- zonder 
gunstig is voor de bereiding van voor de Javamarkt 
geschikte kerosine. Ook het in 1909 in productie 
gekomen Ngloboveld (concessie Djepon) levert 
dezelfde ,,Ledok''-o】ie. De be- schikbare reserve 
van deze terreincn wordt ge- spaard in verband 
waarmcde de jaarproducties, welke voor het 
Ledokveld van 1923—1930 ge- middeld ongeveer 
125.000 ton en voor het Ngloboveld van 1929— 
1934 ongeveer 150.000 ton hebben bedragen, thans 
gedrukt zijn tot 50 A 60.000 ton. Van het 
Ledokveld is in totaal van 1S96 af 2.515.000 ton 
verkregen en van het Ngloboveld van 1909 af 
1.35S.500 ton. In de concessie Djepon zijn voorts 
nog de minder belang- rijke velden Semanggi 
(sinds 1900) en Banjoe- Asin (sinds 1913) in 
productie resp. met ongeveer 20.000 en 1.500 a 
2.000 ton *s jaars. In de periode 1905—1930 zijn 
nog in bewerking geweest de ter- reinen 
Gegoenoeng, Kedinding en Ban joe bang； echter 
heeft de productie dezer velden zelden meer dan 
enkele duizenden tonnen 's jaars be- dragen. 
Verreweg het belangrijkste Java-terrein en tevens 
een der groote productievelden van Indie is het in 
1927 in productie gekomen Ka- wenganveld, 
gelegen in de concessies Wonosari en Tinawoen. 
Aanvankelijk werden van dit veld nict zulke groote 
verwachtingen gekoesterd, al was de plotsclinge 
stijging van de Java-produc- tie in 1928 
voomamelijk aan dit terrein te dan- ken. Eerst in de 
laatste jaren is gebleken, dat de dievoerende zanden 
op grooterc diepte een mime uitgebreidheid 
bezaten en dat het Kawe- nganveld geologisch 
tevens de van 1910—1920 in productie genomen 
velden Wonosari-Oost en -West, benevens het 
nieuwe Kidanganveld om- vatte. Het 
Kawenganveld in engeren zin produ- ceerde van 
1928—1936 gemiddc】d ongeveer 173.000 ton, 
welke opbrengst in de laatste twee jaren opgevoerd 
werd tot ongeveer 640.000 ton. Van 1927 af heeft 
(lit terrein reeds 2.851.000 ton opgeleverd. De 
beide Wonosari-terreinen hebben een 
onbeteekenende productie opgebracht, die van het 
Kidanganveld heeft in de laatste twee jaren 60.000 
ton's jaars bedragen. Van de overige B. P. M. -
terreinen in Rem ba ng mag tenslotte nog het in 
1905 in productie genomen Gabocsveld genoemd 
worden, dat weliswaar zelden een productie van 
meer dan 10.000 ton heeft opgeleverd, doch dat 
vermeldenswaard is omdat deze olie, de zg. zware 
Rembang-olfe, een hoog s.g. en een bijzondere 
samenstelling heeft, welke moeilyk- heden bi) de 
raffinage oplcvert. Het terrein is om deze reden in 
1936 gesloten. 

N.K.P.3I. bezit in het Rembangsche drie klei- ne 
productieve terreinen r)I. de concessies Pdtak en 
TremboeJ en het oa-terrein Loesi I, welke ach- 
tereenvolgens in 1914, 1917 en 1932 in bewerking 
zijn gekomen. Het laatste veld heeft de hoogste 
jaarjiroducties opgeleverd, welke over enkele jaren 
een niveau van 10.000 ton heeft be- reikt; thans 
wordt 5 a 6.000 ton geproduceerd. In totaal hebben 
deze 3 terreinen 188.000 ton op- 

gebracht, welke in de raffinaderij te Kapoean zijn 
verwerkt. 

Met uitzondering van het Kawenganveld kun- 
nen van Java geen bijzondere verwachtingen 
worden gekocsterd. De onderzoekingen in de laatste 
jaren hebben geen nieuwe olie-accumula- ties 
aangetroffen behalve in de B.P.M.-conccssio 
Tawoen, doch ook van dit terrein worden de mo- 
gelijkheden niet hoog geschat. 

Borneo. In Z.O.-Borneo zijn in het stroomge- 
bied van de Barito- en Dajakrivieren in de laatste 
tien jaren door de groote oliemaatschappijen 
uitgebreide onderzoekingen verricht, welke ge- leid 
hebben tot het uitgeven in 5n-contract van het 
Amoentai-blok aan de B.P.M. (193G) en het 
Kahajanblok aan de N.K.P.M. (1937). De door 
laatstgenoemde maatschappij uitgevoerde diep- 
boringen hebben totnutoe negatieve resultaten 
opgeleverd ； de vooruitzichten voor de B.P.M. 
schijnen wel gunstiger tc zijn; naderc gegevens zijn 
echter nog niet bekend geworden. In x)ost- Borneo, 
in het Mahakamgebied, liepen de pro- ducties van 
de drie, in het begin van deze eeuw reeds bekende, 
groote terreinen Louise, Sam- bodja (concessie 
Nonny) en Moeara-Anggana min of meer 
gcleidelijk op tot resp. 908.000, 501.000 en 200.500 
ton. Voor beide eerstgenoem- de terreinen was met 
deze producties het hoogte- punt bereikt en trad een 
regelmatige daling in. Het productie-niveau is voor 
Louise thans onge- vecr 280.000 ton en voor het 
Sambodjaterrein ongeveer 190.000 ton. De sterke 
vermindcring kon slechts ten deele worden te niet 
gedaan door de toenemende productie van het 
Moeara-Ang- gana-veld (tot 510.000 ton in 1938) 
en de in de jaren ] 923—J 925 in bewerking 
genomen terreinen Semberah cn Oeloe Karaiig 
Moemoes, noordelijk van de Mahakam gelegen, en 
het Bali kpapan veld. Deze drie terreinen hebben 
trou- wens zelden meer dan eenige duizenden 
tonnen 's jaars geproduceerd. Nieuwe vondsten zijn 
in dit of aangrenzendc gebieden niet gedaan. In 
overeenstemming met het verloop van de productie 
in de voornaamste terreinen berciktc de totaal-
productie van O.-Borneo in J 929 een maximum van 
1.G10.500 ton, terwijl thans rond 1.000.000 ton 
wordt opgebracht. Van 1S98 af, het jaar waarin de 
concessie Louise in bewerking kwam, tot heden zijn 
in O.-Borneo ruim 30.400.000 ton olie 
geproduceerd, waarvan uit het Louiseveld 
17.944.000 ton, uit het Moeara- Anggana-veld, 
Kinds 1902 in productie, 5.5(57.500 ton en uit het 
Sambodja-terrein van 1950 af 6.771.500 ton. 

Ook in Noord-Borneo zijn geen nieuwe olie- 
terreinen meer ontdekt. Op Tarakan is het Pa- 
moesianveld, zich voornainelijk uitstrekkende over 
de concessies Tarakan J cn II, in 1906 in productie 
gekomen en bereikte in de jaren 1927 —1929 cen 
maximum-opbrengst van 1.180.000 ton *s jaars. 
Sindsdion is de productie afgenomen tot ongeveer 
600.000 ton in J 936—1938; in to- taa] werden 
18.538.000 ton olie verkregen. Het andere 
Tarakanterrein, het Djoewataveld in de concessies 
Tarakan II en V, kwam eerst in J 925 in productie 
en levert thans ongeveer 140.000 ton per jaar. Dit 
veld heeft totaal rond J .022,000 ton geproduceerd 
en is dus wel belangrijk kleiner dan het Panioesian-
terrein. De Tarakan-olie kun, na van het 
meegevoerde water ontdaan te zijn, direct als 
stookolie worden gebruikt. Het eiland 
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Boenjoe werd omstreeks cen vyftiental jarcn 
geleden van Gouvornementswege op olio onder- 
zocht cn in 1928 in de N.I.A.M. ondergebracht. De 
productieresultaten waren zeer teleurstel- lend en 
het veld heeft van 1929—1937 slechts ruim 50.000 
ton olie opgeleverd. De overige con- cessies zijn 
practisch zonder eenige beteekenis gebleken. 

Ceram, dat sinds 1913 aan de olie-productie 
deelneemt, heeft gedurende een lange reeks van 
jaren een tamelyk regelmatige opbrengst van ge- 
middeld 43.000 ton geleverd, doch in de laatste 
jaren wordt de productie opgevoerd en is thans 
ongeveer 80.000 ton. In totaal zijn ruim 887.000 ton 
geprodueecrd, welke nagenoeg geheel van het 
Boelabaaiveld, gelegen in de concessie Boela en 
het 5n-contractsterrein Lemoen, afkomstig zijn. De 
overige terreinen zijn van geen beteekenis. De 
Ceram-olie wordt ter verwerking naar Balikpapan 
afgevoerd. 

以t het voorgaande blijkt, dat de productie der 
oudere terreinen, waarvan verscheidene intus- 
schen reeds gedurende een veertigtai jaren in be- 
drijf zijn, over de gcheele linie aan het afnemen is. 
Dat niettegenstaande dit normale verschijnsel de 
productie van Ned.-Indie zich nog in stijgende lijn 
beweegt (zie AARDOLIE) is te danken aan enkele 
rijke terreinen, welke in de laatste 10 jaren zijn 
gevonden, nl. het Tamiangveld in Noord- Sumatra, 
de Talang-Akar-Pendopo- en Bena- katvelden in 
Zuid-Sumatra en het Kawengan- veld op Java, 
terwijl voorts Djambi de rij der producenten is 
komen versterken. Voorshands is Djambi echter het 
eenige nieuwe oliegebied van belang dat gevonden 
is, zoodat de toekomst voor de olie-industric weinig 
bcmoedigende pcr- spectieven biedt. Ned.-Indie 
nee mt onder de wereldproducentcn nog de vijfdc 
plaats in met 2,4 it, 2,8% der wereldproductie; het 
laatste cij- fer werd in 1938 bereikt door een 
recordproduc- tie van 7.397.774 ton, waarvan de 
B.P.JL even- als vroeger het grootste dee! heeft 
opgcbracht. Toch heeft deze maatschappij de 
monopolis- tische positie, welke zij door toepassing 
van een stelsel van assiinilatie in de eerste tien jaren 
van deze ecu w had weten te veroveren, verloren 
door de opkomst van de N.K.P.M., die thans 
ongeveer 25% van de Indischc productie Icvert. In 
de laatste jaren is duarbij nog een derde maatschap- 
pij gekomen, de Ned. Pacific Petroleum Mij. (zie 
aldnar), die echter nog niet over productieve ter- 
reincn beschikt. 

Kolen. Hoewel de voorraad aan steen- en bruin- 
kolen in Ned.-indie vermoedelijk in een niilliar- 
dencijfer uitgedrukt nioet worden, is de kolen- 
mijnbouw daar te Jandc nimnier van groote be- 
tcckenis geweest. De voornaamstc oorzaak daar- 
van is wcl de minder goede kwaliteit der I ndische 
kolen (zie onder KOLEN), doch ook andcrc fac- 
toren spclen een belangrijke rol. In de oinliggen- 
<ie landen wordt cveneens kolen, en niet zelden van 
betere hoedanigheid dan de Indische, aan- 
getroffen, zoodat de concurrentie groot is, welke 
zich in den loop der jaren nog sterker heeft doen 
gevoelen door de toenemende verdringing van 
kolen door andcre bronnen van energie (aard- olie-
productcn, waterkracht). Bij ecn relatief 
geringwnardig product als kolen oefenen de 
vrachttarieven voorts een bclangrijken invloed uit 
op de opbrengstprijzen, zooals in het byzon- der 
tijdens de economische depressie is gebleken. 

Het algemeene prijsverloop kan o.a. uit de op-
brengst van de Oembilinkolen per ton worden 
afgeleid (de opbrengstprijzen van andere dan de 
Gouvernementaontginningen staan niet ter be- 
schikking)： 

1915 / 9,67 
1920 „ 25,88 
1925 „ 12,71 

1930 / 11,57 
1935 ,, 5,37 

1940 „ 7,20 (verwachting 
medio 1939). 

De na-oorlogsche jaren waren, in ver ban cl met 
de ontwrichting van den kolenmijnbouw in ver- 
schillende oorlogvoerende landen, voor de Indi- 
sche kolenmarkt zeer gunstig. Naarmate zich echter 
meer normale toestanden instelden, daal- den de 
prijzen belangrijk. Ook de periode van hooge 
conjunctuur (1925—1928) vermocht hier- in geen 
verbetering te brengen en na het intreden van de 
crisis zakte het prijspeil zoover in, dat van een 
rendabele winning al spoedig geen sprake meer kon 
zijn. Eerst in den allerlaatsten tijd is, dank zij den 
politieken toestand in O.Azie en de verhooging van 
de algemeene vrachttarieven, voor de Indische 
kolen een betere concurrentie- mogelijkheid 
geschapen, welke in hoogere op- brengsten 
uitdrukking vindt. Een en ander heeft tengevolgc 
gehad, dat voor de kolenwinning over de geheele 
periode 1915—1939 niet niecr dan matige 
belangstelling heeft bestaan. Welis- waar werd na 
1915 nog cen vijfentwintigtal ko- lenterreinen in 
concessie uitgegeven, doch daarte- genover staat, 
dat intusschen van de winnings- rechten van tien 
terreinen is afgezien. In het voorgaande is reeds 
medegedeeld welk gcring percentage van de 
uitgegeven terreinen in be- werking is genomen. Do 
productie heeft in de laatste 20 jaren gevarieerd 
tusschen 1 en 1,9 millioen ton, waarvan steeds het 
grootste deel voor binnenlandsch verbruik is 
bestemd geweest. In den laatsten tijd neemt 
intusschen de export naar diverse Oost-Aziatische 
havens (Singapore Penang, Manila, Hongkong, 
Bangkok) toe. Stelt men het huidige 
productieniveau op 1,5 millioen ton, dan is 
ongeveer 1/3 hiervan voor export naar genoemde 
havens bestemd. De rest wordt in Indie vei'bruikt, 
waarvan door de scheepvaart (vrnl. de K.P.M.) ruim 
de helft, de (Staats-) spoorwegen ongeveer ] /3, 
terwijl het restant door diverse bedrijven, w.o. de 
Cementfabriek Inda- roeng bij Padang en de 
Bangkatinwinning samen het lecuwennandee) 
hebben, wordt afgenomen. Wanneer men bedenkt, 
dat de totale Ned.-In- dische kolenproductie van 
dezelfde orde van grootto is als die van de kleinste 
Staatsmijn in Nederland, kan het niet verwonderen, 
dat het aandeel van Indic in de wereldproductie in 
hon- derdsten van procentcn uitgedrukt wordt. De 
belangrijkheid van de Indische kolen ligt in de 
toekomst, wanneer het nl. cconomisch mogclijk zal 
zijn geworden uit kool vloeibare brandstof to 
winnen. 

Gou(l. In het artikel GOUD is reeds medege-
deeld, dat deze tak van mijnbouw vele teleur- 
stellingen heeft opgeleverd. Dat ondanks de slechte 
ervaringen goud steeds de belangstelling van den 
mijnbouwondernemer heeft bchouden, is 
vermoedelijk voor een deel daardoor te verkla- ren, 
dat goud, zij het in geringe hoeveelhedcn, bijna 
overal in Indie voorkomt, waardoor de hoop 
Jevendig is gebleven dat men eens op een 
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ryke of althans cconomisch te ontginnen afzet- ting 
zal stuitcn, Ongetwijfeld bozit Indi。afzet- tingen 
,die voor ontginning in aanmerking ko- men, al mag 
dan niet gerekend worden op objec- ten als Redjang 
Lebong en Simau, welke een be- drijfsduur van 
eenige tientallen jaren hebben (gehad). Voor 
ondcrnemingen van klein formaat, mits grondig 
voorbereid cn zuinig beheerd, zou in Ned.-Indie 
zeker plaats kunnen zijn, zooals bv. door de 
Balimbing en G. Aroemmijnen is be- wezen. De 
gcschiedenis van den goudmijnbouw leert evenwel, 
dat het vooral aan een grondige voorbereiding 
dikwijls heeft ontbroken, waarby echter moge 
worden opgemerkt, dat daarvoor relatief groote 
gcldsbedragen noodig zijn, waar- over in den regel 
niet wordt beschikt. In de laat- ste jaren zijn ook 
enkelc grootsch opgezette on- dernemingen 
aangevangen, nl. de ontginning met baggermolens 
van een stroomgoudafzetting in den bovenloop van 
de S. Kampar (Sumatra) cn die van goudhoudende 
ertsgangen in Z. Bantam, doch in het algemeen kan 
men uit de resultaten der onderzoekingen, welke in 
de laatste 20 jaren zijn uitgevoerd ,dc conclusie 
trekken, dat groote objecten wel tot de 
zeldzaamheden zullen behoo- ren. In dit verband 
kan nog worden medegedeeld, dat door de 
uitgebreide onderzoekingen, welke het Marsman-
concern (dat in de Filippynen be- langrijke 
goudmijnen bezit) in de jaren 1935 en volgende op 
diverse concessie-en ook vergunnings- terreinen 
heeft verricht, evenmin eenigszins be- langrijke 
afzettingen zijn gevonden, terwijl ook de M.M. 
Redjang Lebong, welke na het beein- digen van de 
exploitatie onder de oude directie (Fa. Erdmann & 
Sielcken) naar nieuwe objecten zocht, daarin 
totnutoe nog niet voldoende is ge- slaagd. Het 
aandeel van Ned.-Indie in de wereld- 
goudproductie bedraagt thans ongeveer 0,2%. 

Tin. Van Gou vernementswege werd van 1918 
—]922 een verkenning uitgevoerd op de eilanden 
van den Riouw Archipel, op de Anambas- en Na- 
toenacilanden en op die behoorende tot de res. 
Oostkust van Sumatra. Behalve op laatstgenoem- 
de werd op de meeste eilanden tinerts aangetrof- 
fen, in den regel cchter slechts in onbeduidendo 
hoeveelheden of in niet voor ontginning in aan-
merking komende kleine afzettingen. Slechts op 
Karimoen, Koendoer en Bintan werden hoopvoile 
aanwijzingen verkregen. Het verdere on- derzoek 
werd verricht door de in 1926 opge- richte Ned.-
Ind. Tin Exploitatie Mij. (N.I.T.E.M. zie 
BILLITON-CONCERN), welke in 1927 concessie 
verkreeg op het eiland Kariinoen en een terrein op 
Koendoer, terwijl in 1928 met het Jn- dische 
Gouvernement een 5a-overeenkomst word gesloten 
voor de opsporing van tin en wolfra- mium op de 
overige tot de res. Riouw en Onder- boorigheden 
behoorende eilanden met uitzonde- ring van 
Singkep en een op Batam gelegen terrein, 
waarbinnen het doen van injjnbouwku ndige 
opsporingen bij G.B. van 11 Januari 1927 No. 26 
om redenen van algemeen belang verboden was. De 
concessieterreinen op Karimoen en Koendoer zijn 
in de jaren 1928一1931 in proefontginning gewecst 
(totale productie 2745 quin- talen tin), welke na het 
intreden van de crisis en in verband met de 
internationalc maatrege- len tot productiebeperking 
(zie TIN) werd be- eindigd. Door de 
onderzoekingen is op deze eilanden een ontginbare 
hoeveelheid van ongeveer 85.000 quintalen tin 
aangetoond. Volgens 

do bepalingen van de 5«-overeenkomst rust op do 
NITEM de verplichting jaarlyks een oppervlakte 
van 30.000 ha in onderzoek te nenien. In verband 
met de ongunstige tijdsomstandigheden verleende 
hot Gouvernement over do jaren 1932 —1937 van 
deze bepaling dispensatie； eerst in 1937 werd de 
exploratie op het ciland Lingga her- vat. 

Een tweede areaal, waar meet uitgebreide on-
derzoekingen naar tin hebben plaats govonden, 
ligtin Midden-Sumntra, nl. in het bovenstroom- 
sche gebied van de S. Kampar Kanan (Bang- 
kinang, res. Sumatra's Westkust) en van de S. Siak 
(S. Tapoeng Kiri, res. Oostkust v. Sumatra). Hier 
werd, nadat door een voorafgaand onderzoek in 
1924, waarbij de resultaten der in de eersto jaren 
dezer eeuw en van 1911—1916 van Gou- 
verneinentswcge uitgevoerde exploraties werden 
bevestigd, in de jaren 1925—1930 door de Mijn- 
bouw My, "Stannum" (zie BILLITON-CON- 
CERN) voornamelijk door middel van een Uag- 
germolen een productie verkregen van rond 6835 
quintalen tin. De resultaten van het grond- 
onderzoek bleven echter ver beneden de ver- 
wachtingen, terwijl de in exploitatie genomen 
terreinen eveneens tegenvielen. Moeilijkheden van 
technischen aard deden, na den prijsval O]) do 
tinmarkt, in 1930 mede besluiten tot beein- diging 
van de werkzaamheden. Behalve op de in 
ontginning zijnde eilanden Bangka, Billiton en 
Singkep, waarvoor verwezen wordt naar het artikel 
over TIN, zijn geen tinafzettingen van eenige 
beteekenis meer aangetroffen. Het aandeel van 
Ned.-Indie in de wereldproductie is zeer belangrijk 
en heeft in de laatste jaren 16 a 18% daarvan 
uitgemaakt. 

T.a.v. de afzettingen van ijzer en nikkel in 
Midden- en Z.O.-Celebes en in Z.O.-Borneo 
(Koekoesan-gebergte), welke in de twintiger jaren 
van Gouverncmentswege waren ondcrzocht, is in 
de laatste 5 jaren van particuliere zijde be- 
langstelling getoond. Voor de exploitatie van 
genoemde gebieden bestaan thans ten deele reeds 
ver uitgewerkte planncn, zoodat deze afzettingen 
eerlang in ontginning zullen worden ge- bracht (zie 
verder ondcr de afzonderlijke hoofd- stukken). 

Van de niot in art. 1 der Indischc Mijnwet ge-
noemde delfstoffen is het bauxiet (aluminium- erts) 
het belaugrykste. Behalve de afzettingen op Bintan 
en enkcle omliggende eilanden, welke door de 
N.l.B.E.M. (zie BAUXIET en BILLI- TON-
CONCERN) worden ontgonnon, is op Zuid-
Bangka eveneens bauxiet gevonden, voors- hands 
echter in geringe hoeveelheden. De bau- 
xietwinning, welke eerste in 1935 i» begonnon, 
heeft zich in enkcle jaren snel uitgebreid, zoodat 
Ned.-Indie thans reeds ongeveer 8% van de wo- 
reldproductio oplevert, welk percentage in de 
naaste toekomst zeker nog zal toenemen. 

De overige onder deze groep vallende delfstof-
fen worden in ,,kleii，mijnbouw” ontgonnen. Over 
het algemeen is van deze soort van afzettingen 
weinig bekend. Voor wat die op Java bc- troft, 
werden de beschikbare gegevens kort ge- leden 
door den Dienst van den Mijnbouw gepu- bliceerd 
in de uitgavenserie „ Verslagen en Meded. betr. Ind. 
Delfstoffen enz." als No. 22: “Delf- stoffen op Java 
m.u.v. aardolie, kolen en erl- sen" (1939). In het Jrb. 
Mijnwezen, Alg. God. worden de jaarproducties 
van kalksteen, merge!, 
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kloi, tras e.d.» voor zoover bekond, vcrmeld. 
Voor de overigc delfatoffen zooals mangaan- 

erts, zwavel en fosfaat, kan naar do desbetreffcn- do 
artikelen worden vorwczen. 

七 ' ALGEMEENE INDUSTRIEELE MIJNBOUW- -

EN EXPLOITATIE MIJ (A.I.M.E.M). Dezc in 1918 
met een maatschappelijk kapitaal van / 500.000 
opgerichte mijnbouwniaatschappij heeft zich 
voornamelijk toegelegd op de winning van 
mangaanertsen (zie aldaar), waarvan zij tot nu (1939) 
de eenige producent in Ned.-lndie is. Van omstreeks 
1924 af dateert eohter ook haar interesse voor andere 
delfstofafzettingen. Zoo neemt zy met / 460.000 deel 
in de N. V. ZwaveL ontginning „Kawah Poetih,^ 
(maatsch. kap. / 600.000), waarvan zy sinds 1928 de 
directie voert (zie ZWAVEL). De verdere 
onderzoekin- gen betroffen de edelmetaal- en 
cinnaberhoudcn- de zinkloodertsen van Plordd in het 
Krawangsche (res. Batavia), waarvoor in 1933 de 
concessie Pas/t Gombong en Tjiseuti werdcn verleend, 
doch die in 1938 weder werden ingetrokken. Voorts 
het onderzoek in aannemingscontract van de goud- 
zilvcrgangen in de Dj am pangs (res. Buiten- zorg), 
welk terrein in de jaren 1920—1923 van 
Gouvernemcntswege was verkend: ook dit onderzoek 
leverde geen goede resultaten op. 

De uitbreiding van de werkzaamheden en vooral 
de deelname in de zwavelwinning op de Kawah 
Poetih (G. Patoeha, res. Priangan), wel- ke 
onderncming eerst in 1937 een dividend van 5% 
oplcvorde, noodzaakte in 1926 tot verhoo- ging van 
het gestorte kapitaal tot / 500.000, dat in don loop 
der jaren 1927—1930 verder opge- voerd werd tot / 
1.200.000, terwijl het statutair kapitaal in 1921 tot / 
1.000.000 en in 1929 tot / 2.000.000 werd 
verhoogd. De laatste uitgifte In 1930 ad / 250.000 
vond tegen een koers van 250% te Amsterdani 
.plants. In 1931 werd de Alg. Erts Mij. to 
Rotterdam, welke toenmaals de verkoop van de 
producten in Europa verzorgde, overge- no men 
voor / 200.000, terwyl de A.I.M.E.M. voorts nog 
inet / 41.000 deelneemt in de Activit te Amsterdam, 
wclke maatschappij zich bezig houdt met de 
vervaardiging van geactivcerde kool. 

Van 1933 af werdcn nog exploraties verricht op 
koperhoudende gangnfzettingen ten Zuiden van 
Ta«ikmaJaja en van 1937 af op loodgangen in de G. 
Sawal (n-lijk van Tasikmalaja). Ook de- ze 
ondcrzockijigen vielen weinig bcmoedigend uit. 
Botcro reHultaten werden bereikt bij de ex- plonitie 
naar fosfnten in het Karangbolong-ge- bergte, wnar 
een afzetting (Idjoe) sinds 1937 in ontginning is (zie 
ook FOSFOI<I ET). Ten- slotte moge worden 
vcrmeld, dat een onderzoek nuar vollorsaarde of 
bleekaarcle bij Nanggoelan (Jogja) sinds korten tijd 
gaande is. Over 1922 werd voor de cerate maal 
dividend uitgekeerd (6%), mot welk jaar cen 
periodo van voorspoed aa»ving, welke tot 1930 
voortduurde. Over doze periodo werd in totaal 
163*/i% dividend uitgekeerd of gcmiddeld 20,4%, 
torwijl over de jaren 1920—1028 in totnal nog / 700 
per aandeel be- schikbanr kon worden gesteld voor 
kapitaals- uitbreiding. Het jaar 1931 leverde vorlies 
op, over 1932 cn 1933 werd 4% over 1934 en 1935 
nihil en over de volgende j&rcn achtcreenvolgens 
0, 10 on 9% uitgekoord< 

MANGAANERTSEN/ (Aanv. DI II en DI. V[ of 
8uppl. afl. biz. 959). Do oude mynconcessies 

Kliripan cn Pcnggoeng in Jogjakarta, oorspron- 
kclijk ten name van H. W. v. Dalfscn staande, 
werden in 1918 overgenomen door de Alg. In- 
dustrieecle Mynbouw cn Exploitatie Mij. Laatst- 
genoemde concessie is niet in exploitatie geweest, 
evenmin als de in 1922 door de A.I.M.E.M. over-
genomen aanshiitende concessies Pcngaaih I en II 
ten name van S. M. M. Milar-Ilckcn, in 1912 
verlcend. In do concessie Kliripan zijn 3 mijn- 
veklen in exploitatie genomen, nL in volgordo 
van belangrykheid Kembang, Andjir en Ke- 
rengseng. Van 1918 t/m 1938 werd rond 193.000 
ton mangaanerts geproduceerd ； de bloeiperiode 
vie】 in do jaren 1925—1930 met topproducties 
in 1928 en 1929 van onderscheidenlijk 24.412 en 
20.892 ton. Door het intreden van de crisis, 
waardoor de afzetmogelijkheden verminderden, 
alaook door de geleidelijke uitputting van de erts- 
afzetting, moesten achtereenvolgens Kerengseng 
(1931) en Andjir (1936) worden gesloten, terwijl 
van Kembang uit restanten thans nog een kleine 
jaarproductie van enkele duizenden tonnen wordt 
verkregen. Geproduceerd werden twee soorten 
erts: ovenerts (voor toeslag in de staal- industrie) 
met 45 — 2% Mn of 70—80% MnO2 en 
bruinsteen met 80—93% MnO3, welke 
hoofdzake- lyk in de chemische industrie cn voor 
het ver- vaardigen van droge batteryen wordt 
toegepast. Voor beide producten bestond 
aanvankelijk een goede markt in Azie (Japan), 
voorts ook in Europa, Amerika en Australie, doch 
na het intreden van de werckldepressie ging 
eerstgenoemde markt verloren, zoodat de 
A.I.M.E.M. thans hoofdzakelijk op den afzet in 
Europa is aange- wezen. Vooral de verkoop van 
ovenerts onder- vond ernstige stagnatie; eerst na 
1935 kwam hierin eenige verbetering. In verband 
met de aanstaande uitputting van de 
Kliripanterreinen worden van 1930 af exploraties 
verricht op een 12-tal concessies in de oingeving 
van Kliripan (welke intusschen weer werden 
ingetrokken) en verschillende 
vergunningsterreinen ten Zuiden van Jogjakarta 
(Nawoengan en G. Kidoel) en in het Soloschc 
(Batoeretno). Dezc exploraties le- verden nog 
geen gunstige resultaten op. Meer succes werd in 
W.Java verkregen ,waar bezuiden Tasikmalaja in 
1933 een drietal concessies werd verlecnd. Het 
voornaaniste veld is hier Kom- peang (inynwerk 
Karangnoenggal) in de concessie Panglaksaiin, 
hetwelk in de laatste jaren 5 A 6000 ton 
opleverde. Sinds 1933 zijn uit de 3 concessies 
tezamen en van exploratieterreinen in de 
omgeving ongevcer 22.000 ton verkregen. 
Bchalve door de A.I.M.E.M. werden van 1930 af 

ook door andore ondernemers exploraties verricht 
naar het voorkomen van mangaanerts, o.a. in het 
Djembcrsche, te» Zuiden van Tasikmalaja en in Z. 
O. Borneo, waarbij in totaal rond 850 ton werden 
gewonnen. Voor verdere gegevens betreffende 
niangaanafzettingen kan worden verwezen naar： 
Versl. en Meded. betr. Ind. delfst. No. 5 
„Voorkomen en gebruik van mangaan- ertseif, 
(1918). 

BILLITON-CONCERN. De Billiton Mij. werd in 
1860 opgcricht ter voorzetting van de tin- exploitatie 
op Billiton, waarvoor in 1852 aan Hendrik, Prins der 
Nederlanden, on Vincent G. baron van Tuyll van 
Serooskerken concessie was verleencl. Deze 
onderneming, aanvankelyk op- gezet met een 
kapitaal van f 500.000, had met groote 
moeilijkheden, zoowel van technischen 
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a Is van financieelen aard alsook wat de perso- 
neelsvoorziening betrof, te kampen; in 1S59 be- 
droeg de schuld aan de Fa. Reijnst & Vinju te 
Batavia, optredende als agent van de Fa. Hoboken 
& Co. te Rotterdam, reeds ongeveer / 1.000.000. 
Teneinde over ' een behoorlijk bedrag aan contanten 
te kunnen beschikken werd door concessionarissen, 
waarbij zich in 1857 als derde participant de 
gemachtigde van den Prins, John F. Loudon had 
gevoegd, besloten het be- drijf in een naanilooze 
vennootschap oni te zet- ten, hetgeen in I860 met 
medewerking van den Haagschen ban kier P. J. 
Landry gelukte. Het kapitaal der vennootschap „de 
Billiton )1弓.'' (B.M.) word bepaald op / 
5.000.000, verdeeld in 2500 aandeelen le rubriek en 
2500 aandeelen 2c rubriek, elk a / 1000. Allecn 
houders van aandeelen le rubriek hadden stemrecht, 
terwyl zij gezamenlyk cumulatief preferent waren 
voor / 124.000. Prins Hendrik en de erven van den 
in- middels overleden Van Tuyll ontvingen ieder 
600 aandeelen le rubriek en 1000 der 2e rubriek, 
terwijl Loudon in verhouding tot zijn vroegere 
participatie de helft hiervan word toegekend. De 
resteerende 1000 aandeelen le rubriek werden door 
36 nieuwe aandeelhouders opgenomen. De N.V. 
nam van de oude schuld aan de firma's Hoboken & 
Co. en Reijnst & Vinju / 200.000 over (de rest bleef 
ten laste van de particuliere rekeningen van de 
oorspronkelyke. participan- ten), terwijl zij 
gedurende den duur der concessie en eventueele 
verlenging daarvan aan den bankier Landry of zijn 
erven P/4% van de bruto- opbrengst zou moeten 
betalen, welke verplich- ting in 1864 omgezet werd 
in cen bctaling van 3% der zuivere win st. De cerste 
directeuren waren bovengenoemdo Landry on H. 
Hope Loudon, die als gevolmachtigde van de erven 
Van Tuyll was opgetreden. Op de aandeelen werd 
voorloopig 80% gestort, doch reeds in 1864 werd, 
in ver band met den toen nog steeds precairen 
toestand waarin het bedrijf verkeerde, volstorting 
verlangd, terwijl tevens tot het aangaan van een 
prioriteitsleening van f 800.000 a 4l/a% moest 
worden aangegaan. Hiervan werd voorloopig de 
helft opgenomen, welke v66r de ex- pirati e van het 
concessiecontract afgelost moest zijn. Eerst na 
18G6 kwam het bedrijf, inede dank zij het krachtige 
en vakkundige beheer van den vertegenwoordiger 
der vennootschap in Indie, den mijningenieur C. de 
Groot (voordien Chef van het Mijnwezen), iu een 
betere positic te ver- keeren en over het jaar 
1867/'68 werd voor de eerste maal cen dividend van 
4牛％ uitgekeerd. HoeweJ de onderneming later 
nog eenige malen moeilijke jaren doorniaakte, was 
van vorenge- noemd tijdstip af het welslagen 
verzekerd. De schuld aan de Fa. Hoboken kon 
vereffend wor- den en in het volgende jaar werd 
ertoe overgegaan terugbetalingen op het gestorte 
kapitaal tc doe】】， hetwclk tot 1889/'9O 
geleidclijk tcruggebracht werd tot / ] .000.000. Van 
de verschillende statu- tenwijzigingen, welke in den 
loop der jaren wer- clen aangebracht, mag hier die 
van 1868 geinemo- reerd worden, waarbij door 
afzondering van 20% van de winst de vorming van 
een rcservefonds van / 500.000 werd beoogd, welk 
bed rag in 1875 verhoogd werd tot / 1.000.000. 

Na de totstandkoming van de nieuwe regeling 
betreffende de ontginning van delfstoffen (K.B. van 
2 September 1873, zie MIJNWETGEVING) 

werden pogingen aangewend om den duur van het 
concessiecontract van 1852 te verlengen van 40 tot 
75 jaren. Deze pogingen slaagden in zoover, dat in 
1SS1 onder het be wind van den toen- maligen 
Gouvemeur -Generaal's Jacob een over- eenkomst 
werd gesloten, waarbij o.a. de conces- sieduur op 75 
jaren werd bepaald, terwijl de pachtschat van 3% 
der bruto-opbrengst word verhoogd tot 4% (bij het 
concessiecontract van 1S52 bedroeg de pachtschat 
10% van de zuivere opbrengst, doch deze was in 
1864 gewijzigd in 3% der bruto-opbrengst). Op 
deze overeenkomst werd in 1SS2 de Koninklijke 
goedkeuring ver- kregen, doch de publieke opinie 
en de Staten- Gencraal verzetten zich ten heftigstc 
tegen de aanvaarding vnn het contract door het Land 
onder aanvoering van het rnotief, dat de gesloten 
overeenkomst was aangegaan met terzijdestel- ling 
van de wettelijke bepalingen van het K.B. van 1873. 
Tot een definitieve oplossing van deze kwestie 
kwam het niet en intusschen nacferde hettydstip, 
waarop de oorspronkelyke concessie- termijn ten 
einde zou loopen. Nadat in 1891 een ontwerp voor 
een nieuw contract door de Staten- Generaal was 
verworpen, werden in 1892 de on- derhandelingen 
tusschen het Gouvernement en de B.M. om tot een 
vergelijk te komen, weder opgevat; zij leidden tot 
een nieuwe overeenkomst (van 14 Maart 1892, 
goedgekeurd bij de wet van 18 Juni 1892 Ned. Stb. 
no. 139, Ind. Stb. no. 182) met een geldigheidsduur 
van 35 jaren, waarbij het Land 8/8 van het voordcelig 
saldo der winst- en vcrliesrekening zou ontvangen. 
Voorts werd o.a. bepaald, dat bij het einde der 
concessie, om welke reden ook, de maatschappij 
zou moeten liquideeren en 6/8 van de zuivere 
opbrengst der liquidatie aan het Land ten deel zou 
vallen. Dezo bepaling was oorzaak, dat het voor de 
maatschap- pij niet voordeelig en practisch 
ondoenlijk was haar belangensfeer uit te breiden. 
Toen zij orn- streeks 1912 in verband met 
vceJomvattende toe- komstplannen voor de verdere 
exploitatie van de tinertsafzettingen op Billiton de 
onderhandeiin- gen opende betreffende voortzetting 
van de concessie, doch het wetsontwerp van die 
strekking in 1917 in de Staten-Generaal werd 
verworpen en de kans groot was, dnt de 
wcrkzaamheden in 1927 (einde van den 
geldigheidsduur van het contract van 1892) gestaakt 
moesten worden, riehtten de toonaangevende 
mannen van de B.M. in J920 een nieuwe 
maatschappij op, do Mijnbouw Mij. "Stannum", 
welke zich het zoe- ken naar nieuwe arbeidsvelden 
op mijnbouwkun- dig gebied ten docl stclde. 

intusschen werd in 1917 een wijziging der sta- 
tuten doorgevoerd, waarbij aan houders van aan-
deelen der 2e ru briek steinrccht werd toegekend en 
de verdccJing van de winst, nadat het aandee) van 
het Gouvernement, de / 124.000 aan houders van 
aandeelen der le ru briek en het bed rag, dat aan de 
erven Landry toekwam, waren be- taaJd, als volgt 
werd geregeld: aan aandeelhouders een bed rag van 
/ 750.000, voorts van het overblijvende aan 
aandeelhouders 85%, com- missarissen 5%, directie 
5% en tenslotte aan de beainbten ten dircctiekantore 
te *s-Gravenhage 5%. Voorts werd het 
afgeschreven kapitaal ad / 4.000.000 weder op de 
balans gebracht, waar- tegenover een nieuwe post 
onder den naam “Concessie" werd geplaatst. In 
1921 was de maatschappij genoodzaakt een 
obligatieleening te 
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sluiten van / 5.000.000 rentonde 7%, ter voorzie- 
ning in het als gevolg van do inmiddels opgotre- 
den wereldmalaise ontstane tekort aaa liquidc 
middelon. 

Nadat de Staten-Genoraal in 1917 het wets- 
ontwerp tot voortzetting van de tinwinning op 
Billiton door de maatschappy had verworpen en 
zich uitgesproken had voor staatsexploitatie, werd 
in 1922 een commissio ingesteld, welke een 
onderzoek had in te stellen naar de vooruitzich- ten 
en de waarde van het bedrijf op Billiton. De- ze 
commissie kwam tot do conchisie, dat de op- 
richting van cen gemengd bedrijf het meest rationed 
was. Een wetsvoorstel beoogende de op- richting 
van het gemengde bedrijf, de „Geineen- 
schappelijke Mijnbouw Mij. Billiton'1 (G.M.B.), 
kwam in 1923 in den Volksraad en in 1924 in de St
溉en-Generaal in behandeling en werd, nadat over 
ecn overeenkomstig wetsontwerp tot stich- ting van 
cen gemengd aardoliebedrijf (de N.lAk.M., zie 
aldaar) uitvoerige discussies waren gevoerd, zonder 
belangrijke besprekingen aange- nomen (Wet van 
24 April 1924, Ned. Stb. No. 208, Ind. Stb. No. 
312). 

Het kapitaal der nieuwe vennootschap, welke 
geacht were! te zyn ingegaan per 1 Juni 1923, werd 
vastgesteld op 10.000 aandeelen A van / 1000, in 
het bezit van het Ind. Gouvcrnenient, en 6.000 
aandeelen B eveneens van / 1000 in het bezit van 
de B.M., zoodat de winstverdeeling in de 
verhouding 5： 3 behouden bleef. De B.M., die th 
a ns als “holding company'5 ging optreden, bracht 
het gehcele Billitonbedrijf in met alle daarop 
rustende rechten en verplichtingen o.a. het restant 
ad / 4.000.000 van de obligatielce- ning 1921, 
welke door de G.M.B. per 1 September 1924 
aflosbaar were! gesteld. 

Ifet bestuur der G.M.B. is in handen gelegd van 
cen raad van beheer bestaande uit 5 leden, waarvan 
drie door den Minister van Kolonien en 2 door de 
Billiton worden aangewczen, ter- wijl de dircctie 
wordt gevoerd door de B. M. Van de netto-winst 
komt tenminste 5% ten goe- dc aan een 
reservefonds tot (lekking v&n even- tuccle 
nadeeligc saldi der vcrlies- en winstrokc- ning, 
daarna 6% aan aandeelhouders. Van de overwinst 
ontvangt de directie 5% tot een door den raad van 
beheer vast to stellen maximum (aanvankelijk / 
250.000, in 1925 vastgesteld op / 275.000), de rest 
konit, al dan niet gcheel of ten dcele gereserveerd 
voor latere uitkeeringen, ten bate van de 
aandeelhouders. Van het jaar 1927 af jnocst, 
voordat tot verdcoling van de netto- winst werd 
overgegaan, 25% besteed worden aan aflossing van 
cen bed rag van ruim f 3.000000, wtiarop de B.M. 
krachtons de overeenkomst van 1892 aanspraak 
had verkregen. Deze aflossing is in 1927 echter 
ineens geschied, waartoe de groote wins ten van de 
jaren 1924—1927 de ge- legenheid gaven. In de 
structuur van de G.M.B. is tot nu (1939) too geen 
verandering gebracht; zij nam samen mot do B.M. 
in verschillende an- dere ondornemingen decl, 
welke bij de verdero bespreking van de B.M. nader 
zullcn worden ge- noeind. Van 1924 t/in 1938 heeft 
de G.M.B. in totaal 670% dividend uitgokeerd of 
per jaar ge- middeld 44,7 %. De weroldcrisis was 
oorzaak dat over do jaren 1931 cn 1932 de winst- 
en verlies- rekening met een nadeolig sftldo sloot. 

In vorband met do oprichting van de G.M.B. 
konden de statuten der B.M. worden gewyzigd, 

zoodat de maatschappy vrijheid van beweging 
kreeg on haar doelstelling kon worden uitge- breid 
(1924). Aansluiting werd gezocht met de M.M. 
“Stannum", welke maatschappy in 1925 door 
inwisseling van haar aandeelen met aandeelen B. 
M. 2e rubriek in de verhouding 3: 1 practisch geheel 
in het bezit van de B.M. werd gesteld. Het kapitaal 
werd voorts verhoogd van / 750.000 tot / 1.000.000, 
zoodat in totaal / 996.000 in handen der B.M. 
kwam. De deelna- me van de B.M. werd in de 
eerstvolgende jaren door vorderc inwisseling van 
aandeelen Stannum verhoogd tot / 999,700 doch 
eerst in 1937 kon de hand gelegd worden op de 
resteerende / 300 aan onderaandeelen. Door 
Stannum wer- den verscheidene pogingen in het 
werk gesteld om de beschikking te krijgcn over 
rendabele mijnobjecten, zoowel binnen als buiten 
Ned.- Indie. De in do periodo 19201930 uitgevoerds 
onderzoekingen leverden geen succes op. Do 
meestomvangrijkewerkzaamheden hadden plaats 
op de tinertsafzettingen van Bangkinang, midden 
Sumatra) welke van 1926—1931 door mid- del van 
een baggermolen in ontginning werden gebracht 
(zie ook MIJNBOUW. MIJNONTGIN- NING; 
voorts onder TIN). Op deze onderne- ming werd 
een verlies van ruim f 3.000.000 ge- leden. Andere 
onderzoekingen betroffen de Ka rimata-eilandcn 
(tin), een terrein in Djambi (goud), afzettingen van 
kwikerts in de Padang- sche Bovenlanden 
(waarvoor samen met de Oost Borneo 3Iij. de 
Mijnbouw Mij. ,,Mercuur‘‘ werd opgericht) en van 
goud in Siak, terwijl op de con- cessie Batjan een 
recht van optie uitgeoefcnd werd. Voorts werden 
onderhandelingen gevoerd betreffencle de 
ovcrdracht van concessierechten voor tin op 
terreinen in Malaka cn Siam (Holland-Siam Mij.), 
welke zonder resultaat bleven. De kosten van deze 
exploraties werden grooten- deels door de B.M. 
overgenomen cn door deze maatschappij 
afgeschreven. 

In 1930 werd het Uganda-Syndicaat opgericht, 
waarin Stannum vour 612/3% deelnam, welk 
syndicaat zieh ten docl stelde belangen to 
verwerven in de Kagera (Uganda) Tinficlds Ltd. De 
maatschappi) had in 1930 eon kapitaal van £ 
100.000, verdeeld in 400.000 aandeelen van 5 sh., 
waarvan door het syndicaat 97.224 werden gekocht, 
terwijl 11.400 aandeelen in handen van een 
bevriende maatschappij (de Tanganyika Goldfields 
Ltd.) waren. Langs dezen weg kon de Stannum een 
belangrijken invloed doen gelden op de Kagera 
Tinficlds Ltd. ； haar werden twee directiezetels 
toegewezen. In 1931 werd het kapitaal verhoogd 
met 100.000 cum, pref. 6% aandeelen van 5 sb. 
,waarvan het syndicaat 64.50-1 werden toegewezsn, 
terwijl het bezit aan gewone aandeelen voorts nog 
were! uitgebreid. In 1935 werd de Kagera (Uganda) 
Tinfields Ltd. omge- zet in de Kagera Mines Ltd., 
het kapitaal werd verhoogd tot £ 200,000, nl. 
400,174 gewone en 399.826 cum. pref. 6% 
convertible shares, elk a 5 sh., waarvan 200.000 
cum. pref, in portefeuille bleven. Van de uitgegeven 
aandeelen verwierf het syndicaat 121.779 gewono 
en 127.504 cum. pref, aandeelen of ruim */3 van het 
totaal, welk aandeelenbezit in de volgende jaren 
nog eenigs- zins uitgebreid werd. Volgons het 
jaarverslag over 1938 had de deelname van de 
Stannum in de Kagera Mines Ltd. per ult. 1938 cen 
nominale waarde van / 337.154,40, hetgeon by een 
pon- 
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den koers van /8,548 zou neerkomen op 157.844 
aandeelen of 26, 31% van het (uitgegeven) kapi- 
taal. Nadat in voorafgaande jaren belangryke 
bydragen waren besteed aan de outillage der ont- 
ginningen en de oprichting van een waterkracht- 
bedryf, schijnt de Kagera 'lines Ltd. thans in cen 
Avinstgevend stadium te zijn gekomen. Uit de 
bedrijfsoverschotten van 193S kon althans het 
achterstallige cum. pref, dividend over voorgaan- 
de jaren worden uitgekeerd. Per ult. 1938 waren een 
tinmijn en een goudconcessie in ontginning. 

In 1932 werd door St-annuin met de Anglo- 
Oriental (Malaya) Ltd. opgericht het Anglo- 
Siamese Tin Syndicate met een kapitaal van £ 
60.000, welk syndicaat twee in Siam tcwerk- 
gestelde baggermdens aankocht. Over 1937 werd 
door deze maatschappij 20% en in 193S 10% 
dividend uitgekeerd. 

Met de Exploratie Mij. Ned.-lndie (E.M.N.I.) 
werd in 1934 de 3Iijnbouw Mij. „Zuid Bantam,, 
gevormd met een kapitaal van / 250.000, dat in 
1936 tot / 1.500.000 en in 193S tot / 3.000.000 werd 
verhoogd, verdeeld in 15 aandeelen A ten name van 
de E. M. N. I. en 15 aandeelen B ten name van 
Stannum, elk 布 / 1000, en 29.700 aandeelen Ci/ 
100 aan toonder. Per ult. 193S be- droeg de 
dcelnamc van Stannum / 1.340.300, ter- wijl nog 
een voorschot van / 278.000 verstrekt was. De 
M.M. „Zuid Bantam" sloot in 1934 een ua-
overeenkomst, ingaande medio 1935 (wet van 29 
Dec. 1934, Ind. Stb. 1935 no. 63), voor de op- 
sporing en ontginning van goud, zilver, koper e.a. 
metalen op een klein gedeelte van het bij G.B. van 
2 Jan. 1928 no. 28 voor die metalen gereser- veerde 
gebied in Bantam, terwijl voor het res- teerende 
terrein per 13 Nov. 1935 een 5a-over- eenkomst 
alleen voor opsporing were! gesloten. In 
eerstgenoemd terrein, dat in de jaren 1924— 1929 
van Gouvernementswege was onderzocht, zullen de 
ertsvoorkomens Tjipitjoeng en Tjikotok binnenkort 
in ontginning worden gebracht. In het 
opsporingsterrein zijn voorts, vooral in de 
Tjipamantjalan-streek, belangrijke vondsten ge- 
daan, zoodat deze onderneming gunstige per- 
spectieven biedt. 

Eveneens in 1934 werd in combinatie met de Fa. 
Erdmann & Sielcken het Syndicaat „Nieuw 
Guinea,* gesticht, dat zich ten doel stelde onder- 
zoekingen te verrichten aangaande de mogelijk- 
heid om op dat eiland mijnbouwbelangen te ver- 
werven. Bij de oprichting van de Mijnbouw Mij. 
„Ned. Nieuw Guinea" in 1936 werd het syndi- caat 
geliquideerd. In genoemde maatschappij met een 
kapitaal van / 3.000.000, waarvan de helft geplaatst 
en in 1938 ook volgestort, neeint Stannum evenals 
de E.M.N.I. met / 377.500 of voor 25,17% deel. De 
resteerende / 745.000 zijn over de volgende 
Australische en Engelsche myn- bou 
wmaatschappijen verdeeld: Australian Selection 
Trust / 391.000, New Consolidated Goldfields Ltd. 
) 177.000, Anglo-Oriental Mining Comp. / 106.000 
en de Mount Elliott Ltd. / 71.000. De M.il. ,,Ned. 
Nw. Guinea" sloot bij de wet van 21 Dec. 1936 (Ind. 
Stb. 1937 no. 49) een 5a-contract voor de opsporing 
en ontginning van goud en alle andere in het le lid 
onder a van art. 1 der Indiscbe Mijnwet vermelde 
deJfstoffen voor twee terreinen in Nw. Guinea, 
gelegen resp. in den zg. Vogelkop en in het Centrale 
gebergte, omvattende de bovenstroomsche 
gebieden van de Lorentz-, Eilanden- en 
Digoelrivieren, ais- 

mede noordwaarts daarvan een strook langs de 
grens met het Australische mandaatgebied. By de 
exploratie, welke hier in 1937 aanving, werd voor 
de topografische opn&nie en ravitailleering van de 
grondexpedities cen veelvuldig gebruik van 
vliegtuigen gemaakt. De werkzaamheden hadden 
vole moeilijkheden te overwinnen en on- dervouden 
o.a. den tegenslag, dat het in gebruik zijnde 
vliegtuig verongelukte. Do resultaton zijn over het 
algemeen niet hoopvol geweest en het nicest 
westelijke gedeelte van het contractster- reiu werd 
bereids teruggegeven. 

Behalve door middcl van Stannum heeft de B.M. 
ook rechtstreeks deelgenomen in verschil- lende 
ondernemingen, wat de voornaamste be- treft in 
samenwerking met de G.M.B... . 

In 1925 werd het Bauxiet Syndicaat opge- richt 
met een kapitaal van j 100.000, waarvan de helft 
door de B.AI. en een vierde door de Oost Borneo 
Mij. (O.B.M.) en door de Mijnbouw Mij. 
“Aequator" werd verstrekt. Het syndicaat stblde 
zich ten doel nadere onderzoekingen te verrichten 
naar het voorkomen van bauxiet op Bintan en 
omliggende eilanden, waarvan de aanwezig- heid 
tijdens het Gouvernementsonderzoek van den 
Riouw Archipel (1918—1922) was geconsta- teerd 
en ten aanzien waarvan door een groep van 
personen, het zg. Stikstofsyndicaat, in samen-
werking met O.B.M. een preferentierecht op 
winningsvergunningen was aangevraagd. Dit 
preferentierecht were! nu in 1926 voor den tijd van 
3 jaren aan het Bauxiet Syndicaat verleend. In 1928 
werd met de inmiddels opgerichte N.I.T.E.M. (zie 
hieronder) een exp]oratie-over- eenkomst gesloten, 
volgens welke deze maat- schappij naast haar eigen 
tinexploraties tevens het uitvoeren van de 
onderzoekingen naar bauxiet op zich nam. Nadat de 
aanwezigheid van ontginbare bauxietafzettingen 
was aangetoond werd in 1932 een 
exploitatiemaatschappij ge- vormd, de N.I.B.E.M., 
waarna het Bauxiet Syndicaat kon worden 
geliquideerd. 

De Ned. Ind. Bauxiet Exploitatie Mij. 
(N.I.B.E.M.) had aanvankdijk een kapitaal van / 
650.000, waarvan / 130.000 volgestort, a.v. over de 
deelnemende maatschappijen verdeeld: N.l.T.E.M. / 
65.000, B.M. / 29.000, O.B.51. / 22.000 en Aequator 
/ 14.000. Na de liquidatie van laatstgenoemde 
maatschappij in 1934 werd haar aandee) door de 
andere deelhebbers overge- nomen, terwijl in 1935 
in verband met de aan- staandc exploitatie het 
maatschappelijk kapitaal werd verhoogd tot / 
2.000.000, waarvan in 1937 / 1.820.000 waren 
gepluatst nl. bij de N.l.T.E.M. / 1.148.000, bij de 
B.M. f 510.000 en bij de O.B.M. / 162.000. Voorts 
bezaten deze maatschappijen nog resp. 32, 25 en 18 
winstbewijzen. De produc- tie ving in 1935 aan en 
in de jaren 1936—1938 were! achtereenvoJgens 5, 
6 en 6% dividend uitgekeerd benevens (in ronde 
cijfers) resp. / 12.300, /29.300 en / 38.900 op de 
winstbewijzen. 

De in het voorgaande reeds eenige malen ge-
noemde Ned. Ind. Tin Exploitatie My. (N.l.T.E.M.), 
waarin door de B. M. en de G.M.B. elk voor de helft 
wordt deelgenomen, werd in J 926 opgericht met 
een kapitaal van / 4.000.000, waarvan aanvankdijk 
10%, doch sinds 】929 30% is gestort. De 
N.l.T.E.M. verkreeg in 1926 concessies op de 
eilanden Karimoen en Koendoer en sloot in 1928 
een 5a-contract voor de opsporing van tin en 
wolframium in het bij G. B. van 2 
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Febr. 1921 no. la gereserveerde gebied, omvat- 
tende do eilanden en territoriale watcren van den 
Riouw Archipel (zie voor verdere gcgevons 
MIJNBOUW, MIJNONTGINNING). Door de 
N.I.T.E.M. zijn aan de exploratie on aan de 
proefcxploitatie van de concessieterreinen op 
Karimocii en Koondoer belangrijke bedrngen ten 
koste gelegd. Per ult. 1938 bedroeg het verlies rond 
/ 26.500, terwijl ter dekking van de uitga- ven door 
de aandeelhouders een voorschot van / 1.669.350 
was verstrekt. 

Bij het uitbreiden van haar belangensfccr heeft 
de B.M. zich niet beperkt tot den mijnbouw in 
engeren zin (exploratie en exploitatie), doch is zij 
er tevena in geslaagd op het terrein tier (tin-) 
ertsverwerking een gewichtige positie in te ne- 
men. Samen met de G.M.B. richtte zij in 1926 
het®Ned.-Ind. Tinsmelterij Syndieaat op (kapi- 
taal / 300.000, waarin de G.M.B. en do B.M. in de 
verhouding 2： 1 deelnamen.) met het doel de 
mogolykheid van stichting van een centrale tin-
smelterij in Ned.-Indie te onderzoeken. In de ja- ren 
1927 en 1928 werden voor rekening van hot 
syndieaat door de Fa. Humboldt (Duitschland) een 
reeks smeltproeven langs electrischen weg 
uitgevoerd, welke niet ongunstige uitkomsten op- 
leverden. De uitwerking van verdere plannen were! 
cvenwel opgeschort in afwachting van de 
resultaten, welke de Hollandsche Metallurgische 
Bedrijven in haar smeltery te Arnhem zou we ten te 
bereiken. Dcze resultaten waren van dien aard, dat 
van de stichting van een smeltery in Indie were! 
afgezien, waarop het syndieaat in 1931 een einde 
nam. 

De Hollandsche Metallurgische Bedrijven 
(H.JI.B.) werd in 1928 opgericht met een kapitaal 
van j 2.580.000, verdeeld in 30 preferente en 250 
gewono aandeelen van / 1000. Geplaatst werden de 
preferente en 1050 gewone aandeelen, waar- Viin 
bij de B.M. cn de G.M.B. elk rcsp. 5 en 200, terwijl 
de overigen in bezit kwamen van het 
Administratiekantoor Unitas en de Hollandsche 
Bank voor Zuid-Afrika. Dezc aandeelen werden in 
J 93] door de G.M.B. en de B.M. overgenomen, 
welke dnardoor in het bezit kwamen va)i resp. 25 
preferente en 813 gewone en 5 preferente en 237 
gewone aandeelen. Na con proefcxploitatie met 
electrischo ovens werd het bedrijf in 1933 omgezet 
in cen met vlamovens, in verbancl waar- mede het 
kapitaal verhoogd were! tot / 5.000.000 bestaandc 
nit 5000 gewone aandeelen van / 1000, waarvan in 
1934 door de G.M.B. 3492 en door de B.Al. 1008 
werden genomen, De financiering go- schicdde 
verder door het ver^trekken van voor- schotten 
door de G.M.B., welke op ult. 1938 tot rond / 
3.164.800 waren opgeloopen. Do H.M.B. nee mt 
sinds 1934 voor 23% deel in do Zoutzuur- fabriek 
,,Delft", terwijl in 1038 een uitwisseling van 
aandeelen tot een bed rag van / 2.025.000 met de 
Consolidated Tin Smelters Ltd. plants vond, 
waardoor eon band is gevormd met deze belang- 
ryke Engelsche onderncming, welko tinsmelte- 
rijen bezit te Liverpool, in Cornwall en op Penang 
(Malaka). De H.M.B. keordo in 1934 4% (lividoml 
uit en tot ult. 1038 in totftftl 40% of gc- rniddcld 
8% per jaar. 

Ten bchoeve van den inkoop van erts voor do 
smeltcrij te Arnhem werd door do G.M.B. en de 
B.M. in 1930 de Ned. Tinhande] Mij. (N.T.M.) ge-
vormd, met een kapitaal van / 100.000, waarin 
bovengenoemde maatschappijen in de verhou 

ding 4: 1 declnemen, terwijl do verdere financiering 
in rekening courant door de G.M.B. ge- schiedt. 
Behalvc met den inkoop van erts, o.a. uit Bolivia en 
Afrika, is de N.T.M. belast met den verkoop van het 
te Arnhem geproduceerdc tin (behalve het tin 
afkomstig van Bangka-erts; zie TIN) en in het 
algemeen met den tinhandel. Van 1931 t/m 1938 
keordo zij gemiddeld bijna 37% dividend uit. 

Hoewel de B.M. zich voornamelijk beperkte tot 
den tinmijnbouw o.a. in Nederland en Ned.. Indie 
en haar andere mijnbouwbelangcn aan Stannum 
tocvertrouwde, werden enkele onder- nemingen ook 
rechtstreeks door haar gefinan- cierd. Met de 
Tanganyika Goldfields Ltd. werd in 1928 de 
Centraal Afrikaansche Exploratie Mij. opgericht, 
terwijl in 1929 met de mijnbouwmaat- schappijen 
“Aequator" en „SaIida,^ de Mynbouw Mij. 
“Barisan" werd gevormd, welke maatschap- pij 
onderzoekingen verrichtte op de Salidater- reinen, 
op de concessie Goenoeng Aroem (alle ge- legen-in 
de res. Sumatra's Westkust bij Painan), in de 
omgeving van Moko-Moko (Benkoelcn) en op de 
afzettingen bij Soelit Air (Padangsche Bo- 
venlanden). Geen dezer onderzoekingen leverden 
voor de B.M. voldoend gunstige resultaten op om 
zich blijvend daarby te interesseeren en in 1932 
werd eerstgenoemde maatschappij geliquideerd 
terwijl de B.M. zich, evenals de Aequator, uit de 
M.M, “Barisan" terugtrok (voor de goudontgin- 
ning G. Aroem zie GOUD). 

In 1933 werd door de G.M.B. en de B.M. het 
tinwinningsbedrijf op Singkep der Singkep Tin Mij. 
(S.T.M.) overgenomen tegen： a. een bedrag van / 
2.500.000 ter afbetaling van prioriteits- aandeelen 
der S.T.M. of aanspraak op een door de G.M.B. uit 
te schrijven #&% obligatieleening (van deze laatste 
gelegcnheid werd slechts tot een be cl rag van / 
54.000 gebruik gemaakt); b. afgifte van / 500.000 
aandeelen B.M. 2e rubr. ； c. beta- ling van f 
256.100 aan het bestuur der S.T.M. als 
schadevergoeding voor derving van inkomsten en 
voor 68 preferente aandeelen S.T.M. De nieu- we 
acquisitie werd ondergebracht in de Singkep Tin 
Exploitatie Mij. (S.I.T.E.M.), aanvankelijk met een 
kapitaal van / 100.000, dat reeds in 1935 verhoogd 
werd tot / 5.000.000, waarvan / 1.000.000 gestort. 
Hicrin heeft de G.M.B. 999 cn de B.M. 1 aandeel 
van / 1000. Voorts ging de S.I.T.E.M. met de 
G.M.B. in 1934 een annuitei- tenleening nun van 
rond / 2.958.300 rentende 4%% ,ter bestrijding van 
do kosten aan gebou- wen, werken en mechanische 
inrichtingen, terwijl de G.M.B. voorts nog een 
voorschot van rond / 1.131.200 verstrekte ter 
financiering van de exploitatie. Per ult. 1938 was 
het bedrag der leening teruggebracht tot rond f 
2.062.700 (de rentevoet werd in dat jaar tevens 
verminderd tot 4%), het voorschot was echter 
opgeloopen tot rond / 1.901.500. De S.I.T.E.M. 
heeft over de jaren 1935 t/m 1938 gemiddeld 89% 
dividend uitge- keerd (max. ovor 1937 met 153%). 

Resumeercndo zijn de belangen der B.M. on- 
dergebracht in verschillende maatschappijen, welko 
in 2 groepon gorangschikt kunnen worden, nL in do 
Stannum-groep en in de G.M.B.-groep. Uit do 
jaarverslagon kunnen do volgende over- zichten per 
ult. 1938 van deze groepen worden opgesteld, 
waarin de geldsbedragen, indien niet anders 
aangegeven, in guldens, in afgeroncle ge- tallen zijn 
vermeld: 



MIJNBOUW. 196S 

Stannum-grocp 

maatechappij kapitaal en 

voorschot 
deelname B.M. 

% bedrag 

Stannum id. 
voorschot 

1.000.000 
1.500.000 

100 1.000.000 
1.500.000 
2.500.000 

Anglo-Siam Tin 
Synd. Kagera Mines 
Ltd. M.M. „Zuid 
Bantam" id. 
voorschot 
M.M. „N.Nw. 
Guinea" 

£ 60.000 
£ 150.000 
3.000.000 
278.000 
1.500.000 

50 
26,3 
44,7 
25,2 

256.300 
337,200 
1.340,300 
278.000 
283.100 
2.494.900 

Het in Stannum gestoken kapitaal plus het 
verstrekte voorschot zijn dus geheel in de doch- ter 
maatschappijen van Stannum belegd. 

Voor het afeluiten van dit overzicht (medio 
1939) werd bekend, dat door Stannum en het 
syndicaat “Brikcarbo" opgericht is de Mijnbouw- 
My, “Celebes", welke de ontginning en verwer- 
king van de nikkelhoudende yzerertsen in Midden 
Celebes ter hand zal nemen. In het kapitaal (bij de 
oprichting / 200.000) neemt Stannum voor "ho 
deel. 

G.M.B.-groep. In deze maatschappijen is de 
B.3I. meestal zoowel rechtstreeks als via de G.M.B. 
geinteresseerd. De deelname in het G.M.B.-
kapitaal ad / 16.000.000, welk kapitaal geheel 
benoodigd is voor de financiering van het bedrijf 
op Billiton, bedraagt / 6.000.000. De deel- namen 
in de overige maatschappijen zijn a.v.: 

winsten gereservecrd. Van het nog niet geplaatste 
kapitaal zou nog in 1939 / 3.500.000 worden uit- 
gegeven togen een koers van 250% ter financiering 
van de plannen tot stichting van een alu- 
miniumindustrie in Ned.-lndie. Deze plannen 
betreffen de oprichting van vier ondernemingen nl. 
a. de Mij. tot Exploitatie van Waterkracht in de 
Asahanrivier (kapitaal / 7.000.000)； 
b. de Ned.-Ind. Aluminium Industrie (kapitaal / 
9.500.000) voor de fabricatie van aluinaarde en 
aluminium； c. de Ned.-Ind. Aluminium Verwer- 
kings Industrie (kapitaal / 1.400.000), omvatten- de 
eon walswerk en cen kabel- en bladaluminium- 
fabriek, en d. de Ned.-Ind. Aluminium Producten 
Industrie (kapitaal / 100.000) voor de vervaardi- 
ging van huishoudelijko artikelen enz. In deze vier 
naamlooze vennootschappen neemt de B.M. met 
resp. rond / 4.170.000, / 3.680000. f 540.000 en f 
60.000 deel, de G.M.B. met / 2.208.000, / 
1.94S.000, / 287.000 en / 31.500, terwijl het restant 
vermoedelijk onge veer tin de verhouding 1: 3 zal 
worden verdeeld tusschen de O.B.M. en een 
Zwitsersch aluminiumconcern. 

Vermeld kan nog worden, dat de B.M. si nds 
1932 aandeelhoudster is van verscheidene in 
Malaka opereerende tinmaatschappijen, zoodat zij 
op deze wijze een overzicht heeft verkregen van den 
mijnbouw in het belangrijkste dor tin- 
produceerende landen. Dit aandeelenbezit was op de 
balans per ult. 1938 gewaardeerd op rui m / 
1.855.300. 

In de geschiedenis der B.M. kunnen drie pe- 
rioden worden onderscheiden： de eerste aanvan- 
gende met het jaar van oprichting tot het einde van 
het met de oorspronkelijke concessionarissen 
gesloten exploitatiecontract (1860/tm 1891), de 

maatschappy 
kapitaal, 

leening c.q. 
voorschot 

G.M.B. 
% 

deelname via 
G.M.B. deelname B.M. 

% bedrag % bedrag 

Sitcm .................................................  1.000.000 99,9 37,45 374.600 0,1 1.000 
id. Icening .........................................  2.062.700 — — 774.700 —  id. voorschot ......................................  1.901.500 — — 713.100  — 
N.T.3I ............................................  ...  100.000 80,— 30,— 30.000 20,— 20.000 
id. voorschot .......................................  137.900 — — 51.700 — — 
H.M.B ...............................................  4.500,000 77,6 29,1 1.309.000 22,4 1.008.000 
id. voorschot.  ....  ............................  ..  3.164.800 — — 1.J 86.800 — — 
Nitem ................................................  1.200.000 50,— 18,75 225.000 50,— ()00.000 
id. voorschot ......................................  1.G69.300 — — 313.000 — 834.700 
Nibem ........................................  1.S20.000 63,1*) 43,4 789J00 28,0 510.000 
Zoutz. fabr. Delft ................................  565.000 23, — 

2) 
11,85 67.000 —. — 

id. voorschot  .  ...  ..  .............................  13.G00 — — J. 600  — 
    5.835.600  2.973.700 

')Deelname Nitem. 2) Deelname H.M.B. 

Uit e.e.a. bJijkt, dat de directe deelnamen thans 
in totaal / 11.500.000 beloopen, de indi- recte (via 
de G.M.B.) rond / 6.000.000. Het maat- 
schappelijke kapitaal van de B.M., dat in 1924 nog 
slechts / 5.000.000 bedroeg, was voor een 
zoodanige uitbreiding van de belangensfeer niet 
toersikend en werd in 1925 tot / 7.000.000 en in 
1928 tot /15.000.000 verhoogd, waarop per ult. 
1938 /10.500.000 volgestort, verdeeld in / 
2.500.000 aandeelen le rubriek en / 8.000.000 der 
2e rubriek. De in de dochtermaatschappijen 
gestoken kapitalen zijn dus gedeeltelijk uit de 

tweede periode omvattende de jaren 1892 t/m 1923, 
gedurende welke de exploitatie onder de 
bepalingen van het contract van 1892 plaats vond, 
en de derde van 1924 af nadat de B.M. als “holding 
company" ging optreden. Over deze perioden werd 
gemiddeld 23,6, 20,75 en 31,9% dividend 
uitgekeerd, of over de drie periodes sainen 
gemiddeld 24,9%. Neemt me» voorts in aaniner- 
king, dat over de eersto periode op het kapitaal / 
4.000.000 terugbetaald werd, dan wordt het 
geiniddelde dividendcijfer over die periode 28,2% 
en over de drie perioden tezamen 25,9%. Het 
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hoogste dividend word in het jaar 1887/'88 uit- 
gckeerd nl. 82,2%, terwyl voorta in de jaren 
1872/,73, 1881/*82,1889—1893 en 1918 ruim 50% 
cn van 1924—1928 bijna 70% word bohaald. 
Minima vielen in de jaren 1893—1897 (2%), 1921 
(nihil) en 1931—1932 (3%). 

Literatuur. "Gedenkbock Billiton 1S52—1927" 
by het 75-jarig bestaan van de tinwinning op 
Billiton uitgegeven door do cvenals de 
„AanvuIlende gegevens omtrent de geschicdenis 
van het eiland Billiton enz." door dr. F. W. Sta- pel 
(1938)/ 

TIN. Zie BILLITON-CONCE RN. 
BILLITON MAATSCHAPPIJ. Zie BILLITON- 

CONCERN. 
GEMEENSCHAPPELIJKE MIJNBOUW- 

MAATSCHAPPIJ BILLITON. Zie BILLITON- 
CONCERN. 

MIJNBOUWMAATSCHAPPIJ STANNUM. 
Zie BILLITON-CONCERN. 

MIJNBOUWMAATSCHAPPIJ ZUID-BAN- 
TAM. Zie BILLITON-CONCERN. 

MIJNBOUWMAATSCHAPPIJ NED. NIEUW- 
GUINEA. Zie BILLITON-CONCERN. 

NED.-IND. BAUXIET EXPLOITATIE MAAT-
SCHAPPIJ. Zie BILLITON-CONCERN. 

NED.-IND. TIN EXPLOITATIE 
MAATSCHAPPIJ. Zie BILLITON-CONCERN. 

HOLLANDSCHE METALLURGISCHE BE- 
DRIJVEN. Zie BILLITON-CONCERN. 

NED. TINHANDEL MAATSCHAPPIJ. Zie 
BILLITON-CONCERN. 

SINGKEP TIN MAATSCHAPPIJ. Zie BILLI-
TON-CONCERN. 

SINGKEP TIN EXPLOITATIE MAATSCHAP-
PIJ. Zie BILLITON-CONCERN. 

POENALE SANCTIE. (Aanv. DL V of suppl. 
afl. biz. 399 en DI. VII of suppl. afl. biz. 1000). Art. 
45 van de Koelieordonnantie 1931 bepaalt, dat deze 
verordening in 1936 cn vervolgcns om de vijf jaren 
wordt herzlen, teneinde den arbeid onder poenale 
sanctie verder te beperken dan wel af te schaffen en 
dat bij deze herziening het ad- vies zal worden 
ingewonnen van de Pcrmauente Arbcidscommissie 
te Medan (P.A.C.). 

Dientengcvolge werd aan deze commis- sie in 
1935 een voorloopig schema ter verdere afschaffing 
van dit arbeidsstelsel voorgelegd. Dit schema 
voorzag in de eerste plaats in een verdere 
afwikkeling van de in art. 14 der Koelie- 
ordonnantie 193J, voor bepaalde tijdvakken, 
voorgeschreven verhouding, waarin ten opzichto 
van de totale arbeidssterkte door eenige g roe pen 
van ondernemingen, nog van contractarbcid kon 
worden gebruik gemaakt. 

Voor do belnngrijkste groop onderncmingen, 
nainclijk die, wclke voor of in het jaar 1921 zijn 
geopond, waarvoor de verhouding tusschen het 
aantal contractanten en niet-contractanton per 1 
Januari 1936 op 50 % was vastgesteld, werd het 
afloopcn van den arbeid onder poenale sanctie 
gedurendo do volgende 5-jarige periodo mogelijk 
cn wenschelijk geacht. Voor de in 4 groepen in- 
gedeeldo in 1922 cn volgende jaren geopende- 
ondernemingen, waarvoor in art. 41 verhoudings- 
cijfers waren aangegeven, werden vervolgens 
verder afloopcnde percentages voorgesteld, welko 
er toe zouden leiden, dat voor deze groepen do 
arboid onder poenale sanctie respectievelijk op 1 
Januari 1941 t/m 1946 zou zijn geeindigd. Voor 
nieuwo ondernemingen hiidde het voorstel 

zoodanig, dat ook daar do poenale sanctie per 1 
Januari 1940 zou zijn afgeloopen. 

Hoewel do P.A.C. ook ditmaal tot minder 
vorgaande maatregelen adviseerde o.m. er toe 
strekkendo, dat nog geen datum zou worden 
vastgelegd, waarop do poenale sanctie zou moe- ten 
zijn afgeachaft, word geon aanleiding gevon- den 
voor de reeds bestaando ondernemingen van het 
voorloopige schema af te wyken. In de ont- werp-
ordonnantio, zooals deze in 1936 bij den Volksraad 
werd ingediend (Volksraadsstukken, zitting 1935—
1936, ond. 144 en zitting 1936— 1937 ond. 2), 
welke na vaststelling op 1 November 1936 in 
working zou treden, werden mitsdien de volgende 
verhoudingscijfera opgenomen. 

Voor de in 1921 of eerder geopende onder-
nemingen op elk 100-tal arbeiders of gedeelte 
daarvan： 

a. van 1 November 1936 af： minstens 50 niet- 
contractanten tegen ten hoogste 50 contractanten ； 

b. van 1 Januari 1938 af： minstens 75 niet- 
contractanten tegon ten hoogste 25 contractanten； 

c. van 1 Januari 1940 af: minstens 100 niet- 
contractanten. 

Voor de in 1922 t/m 1927 geopende onder-
nemingen zullcn de onder <7, 6 en c genoemde 
verhoudingscijfers worden bereikt met ingang van 
1 Januari van onderscheidenlijk het 15e, 17e en 19e 
jaar van opening. 

Ondernemingen, geopend in de jaren 1928 t/m 
1930, zulien dezelfcle verhoudingscijfers hebben in 
acht te nemen met ingang van 1 Januari van resp. 
het jaar 1942, 1944 en 1946. 

T.a.v. nieuwo ondernemingen, geopend in de 
jaren 1931 t/m 1941, werd in zoover van het 
voorloopige schema afgeweken, dat met ingang van 
1 Januari 1942 slechts een verhouding van minstens 
50 niet-contractanten tot ten hoogste 50 
contractanten moet zijn bereikt. 

Voorts werd op aandringen van de P.A.C. niet 
overgenomen het aanvankelijke voorstel, dat de 
oudere ondernemingen met nieuw in dienst te 
nemen arbeiders slechts vrije overeen- komsten op 
den voet van Ind. Stb. 1911 no. 540 zouden kunnen 
aangaan； hierdoor zou een, by de 
inwerkingtreding van dit voorschrift bereikt, lager 
percentage contractanten dan volgens de 
bepalingen was toegelaten, niet nicer tot de 
wette)ijk vastgcsteldo grons kunnen oploopen. In 
plaats daarvan werd de voor de overige groepen 
reeds voorgestelde afschaffing van het re-
engagementscontract over de geheele linie door- 
gevoerd. In het ontwerp tot herziening van de 
Koelieordonnantio 1931 vervielen dientengox-olge 
allo op het aangaan van een reengagementscontract 
betrekking hobbende bepalingen, ter- wijl het 
vroegere „immigratiecontract'* bij de herziening 
als “werkovereenkomst" werd aan- geduid. 

Als verdere niaatregel tot beperking van de 
poenale sactio was in hot voorloopigo schema nog 
voorgesteld van de in art. 1 der Koelieordonnantie 
1931 genoemde bedrijven, ten behoove waarvan 
arbeiders op den voet dier ordonnantio in dienst 
kunnen wordon genomon, de handels- en 
verkeorsbedrijven, dio vrijwel niet meer van arbeid 
onder poonale sanctie gebruik maakten, te doen 
vervallen. Terzako adviseerde de P.A.C., dat 
verkeersondernemingen by nieuwen aanleg 
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nog in degelegenheid waren te stellcn contractar- 
beidcrsin dicnst te nemen. Dit voorstel wcrd ech- 
ter niet in de ontwerp-ordonnantio overgenomen. 

Met het verkorten van den maximumduur van de 
werkovereenkomst van drie tot twee jaren kon de 
P.A.C. zich verecnigen. 

Van de herziening werd gebruik gemaakt enkele 
wenschelijk gebleken wijzigingen en aanvullingen 
in de Koelieordonnantie aan te brengen, welke niet 
van principieele beteekenis waren ； onder meer 
werd aan den werkgever de verplichting opgelegd 
tot het kennisgeven van een op de on- derneming 
plaats gehad hebbenden koelieaanval. 

De tite】 van de herziene ordonnantie werd 
voorts gewijzigd in “Koelieordonnantie 1931/ 
1936”. " 

Evenals bij de eerste herziening, werd de 
Volksraad bij de indiening van de ordonnantie in 
kennis gesteld met de strekking van het ad- vies van 
de P.A.C. betreffende het voorloopig 
inkrimpingsschema. In tegenstelling met de 
behandeling van het ontwerp Koelieordonnantie 
1931 gaf de bespreking van het herzieningsont- 
werp in den Volksraad geen aanleiding tot 
uitvoerig debat. Algemeen bleek men er reke- ning 
mede te houden, dat in principe in 1931 reeds tot 
afschaffing van de poenale sanctie was bcsloten en 
dat het er thans nog slechts om ging op welke wijze 
en in welk tempo tot verdere beperking c.q. 
afschaffing van het stelsel zou worden overgegaan. 
Van werkgeverszijde werd daarbij gepleit voor een 
meer geleidelijke afschaffing dan in het ontwerp 
was voorzien, terwijl van inheemsche zijde 
stemmen opgingen voor een snel- lere en zelfs 
onmiddellijke liquidatie van het on- derhavige 
arbeidsstelsel. Nadatde Regeering noch in de eene 
noch in de andere richting tot wyziging van het 
ontwerp bereid bleek, werd door de voor- standers 
van een snellere liquidatie een amen- dement 
ingediend er toe strekkende, dat de arbeid onder 
poenale sanctie op alle ondernemin- gen in de 
Buitengewesten op ultimo December 1940 zou zijn 
afgeschaft. Dit amendament werd verworpen. De 
ontwerp-ordonnantie werd vervolgens zonder 
hoofdelijke stemming aangeno- men. De 
afkondiging van de ordonnantie had plaats in Ind. 
Stb. 193G no. 545. 

Ter zelfder tijd trad in werking een wijziging van 
artikel 6 der Koelieordonnantie, welke het gevolg 
was van de herziening van de wervings- 
voorschriften (zie Ten derde van de ordonnantie in 
Ind. Stb. 1936 no. 208 jo. no. 551). 

De uitvoeringsvoorschriften van de Koelie-
ordonnantie, in Ind. Stb. 1931 no. 268 jo. 472, 
werden in overeenstemming gebracht met de 
aangebrachte herziening bij de verordening in Ind. 
Stb. 1936 no. 579. Tevoren waren deze 
voorschriften gewijzigd bij Ind. Stb. 1933 no. 466 
in verband met de samenvoeging van de 
arbeidsinspecties voor de Buitengewesten en voor 
Java en Madoera, onder de vroegere benaming 
“Arbeidsinspectie". 

De indeeling van de residentie Molukken in twee 
ressorten krachtens art. 5 lid 2 der Koelie- 
ordonnantie, hetgeen inhoudt dat arbeiders uit het 
eene ressort in het andere een poenale sanc- tie-
contract kunnen sluiten (Ind. Stb. 1931 no. 307), 
were! aangepast aan de gewjjzigde be- 
stuursindeeling van deze residentie in Ind. Stb. 
1938 no. 286. 
Evenals in 1931 had de herziening van de 

Koelie-ordonnantio een nanvulling van de vryo 
arbeidsregeling in Ind. Stb. 1911 no 540 tenge 
volge. Op den voet dozer regeling kunnen 
arbeidsovereenkomsten worden gesloten met 
personen als bedodd in art. 5 der Koelieordonnantie 
a. door een ondememing in don zin van art. 2 dier 
ordonnantie en b. ten bohoeve van openbarc werken 
in de Bu itengowesten ； na het verdwijnen van de 
handels- en verkeersbedrijven uit de 
Koelieordonnantie werd sub b aangevuld met de 
bedrijven van handel en den aanleg en exploitatie 
van spoor- en tramwegen (Ind. Stb. 1936 no. 643). 

De in de toelichting op het ontwerp tot herziening 
van de Koelieordonnantie 1931 aan- gekondigde 
herziening in overeenkomstigon zin van de 
Chineesche Arbeidersreglementen Bangka en 
Billiton ondervond vertragi ng in verbanc? met het 
kort daarna ingediende voorstel tot samenvoeging 
van de tinbcdrijven op Bangka en Billiton. 
Hangende een uiteindelijke beslissingcop dit 
voorstel werd, met het oog op het naderende 
tijdstip, waarop deze voor het jaar 1921 ge- opende 
bedryven geen gebruik meer van den arbeid onder 
poenale sanctie zouden kunnen maken, een voorstel 
tot intrekking van de beide genoemde reglementen 
(in Ind. Stb. 1927 no. 218 jo. 1932 no. 182, en in 
Ind. Stb. 1932 no. 183), met ingang van 1 Januari 
1940, bij den Volksraad ingediend, 

KINDERBESCHERMING. INLEIDEND ALOE- 

MEEN OVERZICHT. Om een juist inzicht in het 
ingewikkelde vraagstuk der kinderbescher- ming te 
verkrijgen is het noodig allereerst het licht te doen 
vallen op den algemeen socialen en den juridischcn 
kant daarvan. 

a. D e structuur der m a a t s c h a p p ij, waarin 
het vraagstuk geplaatst is, dient in de eerste plaats 
in beschouwing genomen te worden. Er zijn toch 
weinig onderwerpen, waarop de structuur van een 
samenleving zoo veel invloed oefent als op 
jeugdzorg en jeugdbescherining. Het gaat hier 
immers om individuen in een periode, waarin zij het 
meest openstaan voor invloeden van buiten. Alle 
maatschappclijke structuur- wijzigingen doen hun 
weerslag ])ier dan ook dade- lijk gevoelen. 

Er bestaat gerecde aanleiding deze beschouwing 
over kinderbescherming in Indio te bc- ginnen met 
te wijzen op het verschil in karakter tusschen het 
Oosten en het Westen, onidat do kinderbescherming 
in den specifick technischcn zin, dien deze 
gekregen heeft (nJ. als cen geheel van maatrcgelen, 
welke stclselmatig in de maat- scliappij worden 
toegepast tot bcscherming van het sociaa] in nood 
verkeerende kind) van westerschen oorsprong is en 
eerst later naar het Oosten werd overgeplant. Men 
kan dus ccnerzijds de kinderbescherming in het 
Oosten niet verstaan zonder die in het Westen in 
zijn beschouwingen te betrekken, maar anderzijds 
mag niet vergeten worden, dat dit in het Oosten 
gelinporteerde instituut aanpassing aan de nieuwe 
omgeving vraagt en in een ander cuJtuurklimaat 
wordt gehanteerd. Maar dan ontkoint men er voor 
een goed begrip ook niet aan om deze twee cultuur- 
werelden tegenover clkaar te stellen en te verge! ij 
ken. 

De Indische samenleving bestaat uit enkele 
hoofdbevolkingsgrocpen, die elk op zich zelf weer 
een eigen type van kinderbescherming 
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kennen. Bcperken wij ons hier tot de twee 
grootegroepen： de inheenische en deEuropeesche, 
welke wij achtcrecnvolgens in beschouwing zullen 
nernen. 

De inheenische maatschappij moest wel een 
under type van kinderbescherming voort- brengen 
clan de Europeesche, gezien haar specifieke 
structuur. Van doze oostersche maat- schappij 
werden door Do Kat Angelino in. diens 
„Staatkundig beleid en bestuurszorg in 
NgderlnndschJndiii" enkele karakteristicken 
gegeven, die, omdat zij er in geslaagd zijn om in 
korte zinnen het wezen zeer elementair aan te geven, 
hier overgenonien worden. De schrijver 
krakteriseert de oostersche gemeenschap, aller- 
eerst naar haar uilerlijk aanzien, als „aard- 
verbonden, medelevend met het rythme der natuWr, 
grootendeels bestaande uit genea- logische en 
genetisch daarmede verwante ter- ritoriale 
gemeenschappen, wortelend in duizen- den nlWn of 
meer geisoleerde centra — meestal dorpen — als 
zelfstandige, in zichzelf bijna vol- ledige cenheden 
van godsdienstig, sociaal, politick en economisch 
leven" (DI. I, biz. 103). Daarna teekent hij den 
innerlvjken samenhang als volgt: „Het eerbiedigen 
van adatgezag, familie-eeredienst, van zeden en 
gewoonten, het samenwerken bij feestelijkbeden, 
allerlei hinder- lijke beperkingen, het zijn allcs min 
of meer godsdienstige, magische of cultische 
handelingen, waarmede de mensch zijn sociale 
instincten of bewustheid en zijn mythische 
behoeften bevre- digt" (biz. 314). Ten slotte bepaalt 
hij de plaats, die het individu in deze gemeenschap 
inneemt: „In haar kring voelt de mensch zijn 
indentiteit en bewiistzijn als vergroeid met de 
gemeenschap en haar groepsinstinct； zijn plaats en 
functie worden vcelal door traditie, status en groeps- 
belang bepaald of door erfelijkheid overgedragen, 
niet toegewezen volgens aanleg of neiging,waar- 
door vcel talent zich niminer kan ontplooien,^ (biz. 
104), om elders hier nog een uitspraak aan toe te 
voegen, die hij weliswaar ook weer niet al te 
absoluut wil doorgetrokken zien, maar die toch de 
zaak in het algemeen wel treft: „Een zeer 
gelijkvormig en afgesloten groepsleven geeft 
uiteraard weinig gelegenhcid om de persoonlijk- 
heid tot vollen wasdom te brengen. Dit feit geeft in 
extreme gcvallen den beschouwer den indruk, dat 
een onverzoenlijk sociaal mechanisme van zeden, 
gebruiken en voorstcHingcn, den enkeling ah een 
onbowuste cel in hot groepsorganisme heeft 
opgclost" (biz. 263)。 

In deze karakteristiek is het wezenlijk ver- sclii) 
met de westersehe structuur wel duidelijk tot 
uitdrukking gcbracht: in het Oosten het mys- tisch 
aangelegdc, in natuur en gemeenschap op- gaande 
en daardoor gebonden individu, in het Westen de 
zelfbewuste, op zicb zelf gestelde persoonlijkheid. 
Hieruit spruiten de nicest ele- mentaire verschillen 
voort in de vormen van sanienleving en ojivoeding 
(in het grootbrengen, het verzorgen, de 
bescherming, het bezig houden, de vrije-tijdvulling 
en de wijze van zclfstandig worden) van de 
kinderen. 

Om ons onderwerp nog scherper om trek ken te 
geven kunnen wij niet bij het individu blijven 
Htaan.ninnr moeten dit in den samenhang met de 
maatschappij in een breeder verband plaatsen.n.l. in 
dat van hel gezin. Voor de jeugd is iminers het gezin 
de incest elementaire zaak: de voedingsbo- 

dem van haar bestaan en groei tot volwassenheid. 
Voor een schets van het inhcemsche gezin zij hier 

aangchaakl wat cen representant van de inhecmsche 
wereld zclf daarover zegt in ecn op- stel in het 
„Gcclenkbock van Nedcrlandsch-Indie"' 1898—
1923". De schrijver ondcrscheidt de op- voeding bij 
de eenvoudige ddsalieden (meer dan 3/4 van de 
inheemschc bevolking) van die bij de meer gegoede 
d&salicden, en geeft de volgende karakteristiek： 
Voor de eenvoudige ddsalieden geldt: ,,De kinderen 
genieten, voor wat de jon- gens betreft, groote 
vrijheid； de meisjes blijven meer onder de hoede 
der moeder, totdat zij eenmaal getrouwd zijn. De 
noodzakelijkheid om zich veel met de kinderen te 
bemoeien, zien de ouders niet in. Trouwens de 
arbeid, die al hun tijd in beslag neemt, laat hun zulks 
niet toe. Tot de meer gegoede dfesalieden behooren 
de landbouwers, die hun grond zelf bewerken, be- 
nevens kooplieden en ambachtslieden, die een eigen 
bedrijf uitoefenen. Door hun betere levens- 
voorwaarden zijn zij goed behuisd en kunnen zich 
ook beter wijden aan de zorg voor hun kinderen, op 
wie bij hun spelen op eigen erf of bij de buren 
toezicht wordt gehouden； deze worden, hoewel 
sober, voldoende gevoed en behoorlijk gekleed. Van 
hun ouders krijgen zij goede lessen en ver- 
maningen, en van de z.g. dorpsgeestelijken leeren zij 
den koran lezen, hetgeen een grondslag legt voor hun 
zedelijke vonning. Zoodra hun leeftijd het toelaat, 
helpen de jongens den vader en de meisjes de moeder 
bij hun arbeid". 

Na voorgaande schetscn is het beter mogelijk om 
het karakter aan te geven van het typische 
verschijnsel, waarmede de jeugdbescherming heeft 
te maken, n.L het losraken van de normaal 
aanwezige banden, die het kind aan het gezin en aan 
de samenleving binden. 

L Vooreerst zijn er factoren, die voortspruiten uit 
een bepaald worden door de geheel eigen structuur 
van die samenleving： haar eigen gewoon- ten, 
levenswijze enz., d.w.z. de endogene facloren. 

Allereerst de geaardheid van de opvoeding, welke 
men daar anntreft. Dit gaf Mr. Boekhoudt indertijd 
aanleiding om te verklaren: „Belang- langryk mag de 
toename der criminaliteit heeten tengevolge van 
verwaarloozing van de opvoeding der jeugd. Dit mag 
ons niet zeer verbazen in een maatschappij, waar 
noch onderwijzers noch geestelijken de ouders hun 
taak tot opvoeding der kinderen helpen verlichten en 
de ouders zelven niet genoeg de 
verantwoordelijkheid ge- voelen, welke ten deze op 
hen rust" (zie het „Rapport in 1905 van de 
Commissie tot on- derzoek naar de mindere welvaart 
der In- heemsche bevolking op Java en Madoera"). 

In deze wereld is slechts ten deele sprako van een 
bewuste “opvoeding" zooals de Europeesche 
paedagogen die willen: in den zin van een vor- ining 
van de kinderen tot bewuste persoonlijk- heden 
vooral door do ouders; van een karakter- vorming. 
Wijst in Indio alles niet veel meerin de richting van 
kinder-,,verzorging" ? 

Deze kinderverzorging vindt haar voedings- 
bodem in het typisch adatleven van de inheem- schc 
gemeenschap. In het algemeen is dit in de d6sa nog 
hecht en necint in hechtheid af al naar mate do 
invloed van het stadsleven sterker wordt. Op het 
platteland weet de gemeenschap, indien ouders of 
familie de kinderen verwaar- loozen, als regel deze 
nog wel te verzorgen of de 



1972 KINDERBESCHERMING. 

tekortschietendc ouderen tot hun plicht te brcngen. 
In de nabijhcid der groote steden is do adat minder 
in staat dezen samenhang te be- waren. Dit 
ondervinden vele kinderen, die om work to zoeken 
of uit andere motieven naar de stad trekken cn 
zoodoende uit het gemeenschaps- verband 
losraken. In de stad zelf wordt de kracht van de adat 
het allermeest ondermijnd： het natuurlijke 
afweervermogen slijt uit, ecnerzijds verwatert de 
adat, anderzijds overweldigen allerlei vreemde 
elemonten haar. 

2. Maar behalve deze elementen, die uit de 
structuur dezer gemeenschappen zelf voortsprui- 
ten, zijn er exogene factorcn waar te nemen, 
factoren, dio van buitenaf haar invloed doen 
gelden. Men zou hier samenvattend kunnen 
spreken van de working van het dynamische 
moderne levcn. In de rustige, in zich zelf beslotcn, 
grootcndeels nog zelfgenoegzame in- heemsche 
sfeer dringen n.L sterk bewogen wester- sche 
invloeden. Door den in zijn wczen opdringe- rigen 
modernen tijd wordt zij woest gcrukt uit een 
isolement, dat juist haar levensvoorwaarde is. Ook 
de beginselen, welke de opvoeding van haar leden 
bcheerschcn, worden tot het uiterste op de proof 
gesteld. A Is richtlijncn van deze opvoeding stelt 
men er veelal vooral drie： de eerbied voor 
ouderen, de gelatenheid in tegen- spoed en de 
hulpverleening van verwanten on groepsgenooten. 
Kan op dezen grondslag het nieuwe opgevangen en 
verwerkt worden ? Onze dynamische tijd stelt 
eischen, waarop di I type van beginsden niet 
voldoende berekend is, eischen van welbewust 
(gecstelijk-zedelyk) uitge- groeide 
persoonlykheden, die in staat zijn ten aanzien van 
het eigen en het groepsleven zoo ongeschondcn 
mogelijk den overgang van oud naar nieuw te 
doorstaan. 

Deze overgang van oud naar nieuw kan gelei- 
dclijk gaan (hoewel uiteraard nooit zondcr inner- 
lijken strijd). Een tafereel van geslaagde aan- 
passing geeft het artikcl uit het Gcdenkboek： 

„Door het onderwijs op Westerschen grondslag 
en misschien ook door den tijdgeest is in mcnig 
ambtenaarsgezin een groote verandcring waar te 
nemen. De verhouding tusschen man en vrouw is 
niet meet die tusschen meerderc en mindere, maar 
tusschen gelijken, die in vele zaken overleg met 
elkaar plegen, wat niet anders dan heilzaam kan 
zijn. Aan de opvoeding van kinderen wordt meer 
zorg besteed. Waar vroeger ieder zijn maaltijd 
gebruikte, wanneer hij honger had, terwijl de vader 
op etenstijd dikwijls weg- bleef zonder daarvan 
kennis te geven aan zijn vrouw,wordt nu 
gezamenlijk gegeten. Er hcerscht meer orde en 
harmonic tusschen de echtgcnooten. Het 
verderfelijke dobbel- en kaartspel wordt nagelaten
； op bijeenkomsten wordt over dege- lijker 
onderwerpen gesproken. De luidruchtige 
tandakpartijen van voorheen, waarbij men zich aan 
den drank te buiten ging en zich aan uit- spattingen 
overgaf, behooren tot het verleden, dank zij den 
invloed der vrouw". 

Maar deze overgang kan ook zeer schril, ja 
meedoogenloos zijn. Mon denke bijv. aan den 
jeugdigen misdadiger van het plattcland, die uit zijn 
landelijke gemoedelijke sfeer gobracht wordt in 
onze moderne gevangenis met haar bedryfsleven, 
haar westersclie tucht, discipline en leefregels. 

De aandrang van den moderuen dynamischen 

geest op het statische oostersche leven heeft vooral 
tengevolgc dat de enkeling losser in, vaak ook 
geheel uit het groepsverband raakt, dat hem eertijds 
steundc. Hoe zal hij aanstonds nieuwe steunpunten 
vinden ? 

De bovcngeschetste penetratie van de moderne 
wereld (voor het bevattingsvermogen van de 
inheemschen vaak zeer verwarrend) zal in den 
inheemschen kring ook de tendens naar misdaad 
grooter maken. Volen, levend op den rand, doch nog 
vastgehouden door de groep, zullen thans —waar 
ook de gelcgenhcdcn tot strafbare han- delingen zijn 
toegenomen ― afglijden naar het strafbare terrein. 
Nu is het noodig, om misverstand cn het gevaar van 
generalisecren te voor- komen, goed te 
onderscheidcn. In zeer vele ge- vallen zal het 
uitvallen uit het normale levens- gedrag uiteraard 
niets uit te staan hebbe/? met de boven geteekende 
conflicten. De vergrijpen zullen dezelfde van het 
eerstijds door het moderne leven niet bewogen 
milieu zijn. Maaiodaar- naast zal vaak juist het 
proces van binnen- dringing van den modernen 
wereldgeest in een eertijds gemoedelijke en rustige 
inheemsche sfeer de criminaliteit doen toeneinen. 
Er is in deze sfeer een onrust, so ms een 
onevenwichtigheid ontstaan, die meer dan vroeger 
criinineele slacht- offers maakt. Als voorbeeld zij 
gewezen op de kwade practijken, die de invoering 
van het huur- koopsysteem van allerlei 
importartikelen (auto's, fietsen, naaimachines enz.) 
met zich brengt, of aan de bedelarij van kinderen uit 
de kampoenga rondom de oudheden e.d., om van de 
vele andere gcvallen, waarbij de aanleidingen van 
de strafbare handelingen niet zoo gemakkelijk 
aanwijs- baar zijn, omdat zij dieper verweven liggen 
in het zieleleven, niet te spreken. 

Deze maatschappij kende uit zich zelf geen 
stelsel van kinderbcschcrming als dat in Nederland. 
Er was nog geen bewuste drang, er was in haar nog 
geen voldoende bezinning en er waren ook geen 
middelen om een dcrgelijkc bescherming te 
organiseeren, voordat de overheid er toe over- ging 
om regclend op te treden. Met Nederland als 
voorbeeld heeft deze ecn nieuw systecm van 
kinderwetgeving ingevoerd. 

De beteekenis van het voorgaande zou men kort 
als volgt kunnen omschrijven: een westcrscli 
georientcerd stelsel wordt gebracht in cn aan- gepast 
aan een maatschaj)])ij, die ecnsdccls in zich zelf 
nog wel voldoende krachten bezit om zich zelf te 
helper), maar andcrdcels vcrscliil- lende lacuncs 
vertoont of zoodanig in gisting is, dat zij aan 
regeling in bijzondere mate behoefte heeft. De 
lacunes zijn voornamelijk hicrin gele- gen, dat het 
inheemsche opvoedingssysteem nog slechts het 
onvoldragen karakter van een prinii- tieve 
maatschappij draagt; de innerlijke gisting is 
ontstaan, omdat het statische gemcenschaps- leven 
in de dynamische bewogenheid van het moderne 
leven wordt getrokken, die overal op de wereld 
beslag legt en vrijwel geen plckje meer onberoerd 
laat. 

b. D o s o c i a 1 e vraagstelling. Be- zien wy 
thans het vraagstuk, zooals het zich in het leader van 
de bovcngeschetste structuur der Indische 
maatschappij voordoet. Uitgangs- punt vormcn hier 
verschillende feiten, die aan- leiding gegeven 
hebben tot invoering van do kinderwetgeving in 
Ned.-Indie. 

Vooreerst het verschijnsel van groote toe- 
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neming van het aantal jeugdigcn, losgeslagen uit 
het mftatschappelijk verband, waarin zij thuis 
hoorden; vervolgens — als uitvloeisel van het 
voorgaande — een toename van jeugcl- 
verwaarloozing en -criminaliteit. 
Dit is een verschijnsel, dat in Europa reeds aa,n het 
einde van de vorigo eeuw geconstatccrd was. In 
vele opzichten is er groote parallelliteit tusschen de 
wijzen waarop dit zich in Europa en in Ned.-Indie 
geclemonstreerd heeft; in Ncd.- Indie zijn de 
symptomen echter later naar bui- ten getreden en 
zijn daarom ook later maat- regelen tot verbetering 
gezocht. 
Aan het begin van deze eeuw gingen in Indie de 
eerste stemmen op, die de aandacht vestigden op 
den ten deze bestaanden nood. Belangrijk is 
hetgeen opgenomen werd in de rapporten van de 
zgn. „Mindere Welvaartcommissie" en in die van 
de „Pauperisme-commissie,*. Het eindrap- port 
van laatstgenoemde commissie geeft be- 
iangV^ekkende gegevens betreffende de Indo- 
Europcesche wereld: 
„Een feit is het, dat aan vele Indische ouders, de 
welgestelden niet uitgesloten, de meest elementaire 
kennis van opvoeding ontbre^kt. De verwaarloosde 
opvoeding der kinderen, die uit Inlandsche 
moeders, meerendecls in wilden echt, geboren 
worden, is hier vooral van betee- kenis. De 
opvoeding van moederszijdo is niet veel meer dan 
die clke Inlander onlvangt. Die opvoeding wordt 
beheerscht door specifiek Inlandsche ideeen, zij is 
gegrond op Mohamme- daansche beginselen dan 
wel op de Inlandsche adat. Het zijn die kinderen, 
die als Inlanders groot gebracht, later de rechten 
van Europeanen bezitten, als Europeanen leven 
moeten. Hunne Icvenswijze is dan ook als eene 
conglomeratie te beschouwen van eigenaardige, 
vaak tegenstrij- dige denkbeelden, waarin de 
slechte eigenschap- pen en van Inlander 6n van 
Europeanen zich vereenzelvigen. Van de goedc 
eigenschappen van den Inlander wordt weinig of 
niets overgenomen； de hoogere ontwikkcling van 
den Europeaan, dan wel eone valsche voorstelling 
van het Europeaanschap, client slcchts om de 
overgenomen ondeugden van den Inlander nog 
meer te doen uitkomen. Van een streven naar 
hooger denken, naar hooger voelen is bij die 
ongelukkigcn, overgelaten als zij zijn aan hun lot, 
weinig merkbaar. Het onderwijs aan de open bare 
lagere scholen is neutraal, dus ook daar lecren zij 
weinig wat met karaktervorining in verband staat. 
Het verstand wordt ontwik- keld, maar de harten 
blijven onclermynd door booze opwellingcn en 
kwade hartstochten. Is het wonder, dat onder deze 
onistandighcden uit die kinderen onmogelijk goede 
burgers voor den Staat groeien kunnen ? Het bewijs 
hiervoor levert de practijk. De Indo-Europeesche 
mftat- Bchappij telt tai van elenicnten, die 
onverbeter- lijk zijn. Een boom, die schcef 
gegrocid is, buigt men niet gemakkelijk meer recht. 
Dat onder die omstandigheden in de verslagen der 
plaatselijkc enquete, waarvnn in do voorgaando 
bladzijden meer dan eens gewag is gemaakt, van 
verschil- lende zijden word aangedrongen op 
gestichten tot opvoeding, verbeterhuizen enz. *), 
behoeft 

*) Vgl. het Algemeen Verslag der plaatselijkc 
pauperisme-en(juete, bl. 28—29 (gedrukt bij de 
Landsdrukkerij te Batavia). 

werkclijk geene vcrklaring. Van hoe groot be- lang 
echtcr instellingen van dicn aard mogen zijn, — 
tenzij gestcund door ingrijpende maat- regelen ten 
aanzien van hot ouderlijk gezag, waaromtrent wij 
reeds als ons gevoelen deden kennen dat voor het 
oogenblik de kans eener gunstige ontvangst van 
voorstellcn tot wets- wijziging in die richting ons 
hoogst gering toe- schijnt 一 zou daarmede nimmer 
meer dan gedeel- tclijk in het hierbedoeld euvel 
kunnen worden voorzien. Daarbij worcle niet 
vergeten, dat, welk een onmisbaar element 
liefdadigheid in dien zin in het maatschappelijk 
organisme zij, onberaden ijver ook in deze tot nog 
noodlottiger gevolgen aanleiding kan geven dan die 
van het kwaad zelf; immers spoedig bij menigeen, 
vooral ten opzichte van het in den regel toch reeds 
niet met vreugde bij de Inlandsche concubine ver- 
kregen kind, het laatste greintje plichtbesef zal 
wegvagen, bovendien de verwekking van zu】ke 
kinderen slechts in de hand kan werken” (biz. 58). 

Handelend over het voorbereidend onderwijs 
wordt dan verder gezegd: „voor hem, die de 
gelegenheid gehad heeft om van het volledig 
officieel dossier nevens tallooze publieke ge- 
schriften over het pauperisme onder de Indo- 
Europeanen kennis te nemen, kan twijfel om- trent 
de juistheid der aangewezen richting slechts hebben 
plaats gemaakt voor de convictie, dat elk 
systematisch streven tot beperking van dozen 
socialen inisstand zijn steunpunt behoort te vinden 
in eene betere opvoeding ten goede van het kind in 
zijn prille jeugd, wat ook zonder overbrenging van 
de taak der ouders in handen van den Staat mogelijk 
blijft, mits aan het daar- toe werkzaam particulier 
initiatief de moreele en stoffclijke bijstand van het 
Openbaar Gezag niet worde onthouden" (biz. 59). 
Het is echter alleen dan denkbaar iets blijvends tot 
stand te brengen wanneer de intieme oorzaak van de 
voortwoekering van den bestaanden toestand niet 
uit het oog wordt verloren, niet wordt ver- zuimd te 
beginnen bij het begin, cn dit kan geen ander zijn 
dan do onttrekking der kinderen, zoo vroeg 
mogelijk, aan eene opvoeding in de ouder- lijke 
woning, welke in de meerderheid der geval- len er 
niet op berekend is om hen cen gecstclijk cn zedelijk 
kapitaal te doen vergaren, dat op hunnen verderen 
levensweg hen voor afdwalen kan behoeden** (biz. 
70), - ■ 

Over de inlandsche, wereld handclt het even- 
genoemde rapport van Mr. W. Boek ho u cl t. 
„Belangrijk mag de toename der criminaliteit 
heeten tengevolge van verwaarloozing van de 
opvoeding der jeugd. Ik ben getroffen geworden 
door hetgeen do Hoofdcn van Plaatselijk Be- stuur 
uit eigon ervaring dienaangaande mede- declden. 
Vooral op do pasars weten de bande- looze kinderen 
zich to weren. Naar zulke verkcers- centra loopen 
zy samen, die geen ouders of ver- wanten bozitten, 
die voor hen zorgen. En daar kaapt het 
verwaarloosde kind wat zijn honger kun stillen, en 
verder trekt hij bedelend rond. Menigcen geeft 
bovendien blijk van cen niisda- digen a a n 1 e g, die 
verrassend is." Na hier- van eenige voorbeelden te 
hebben gegeven, gaat hot rapport over tot 
bespreking van door de politic getroffen 
mafttregelen tot beteugcling van strafbare (laden 
door de inheeinsche jeugd 

Evenwel had de maatschappij zelf zich reeds 
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te wcer gesteld. Er waren enkele particuliere 
orrjanisalies ontstaan, die zich do zorg voor de 
verwaarloosdc jeugd ten docl stclden. Hier kun- nen 
genoemd worden voor de inhcemsche wercld de 
kolonie van mej. Ja nsz. nabij Pati, de Witte- 
kruiskolonie nabij Salatiga, en dcThrichting voor 
zieke en behoeftige Inlanders “Boegangan” to 
Semarang yan het Leger des Heils. Voor de 
Europeesche bevolking bestonden de vereeni- 
gingen Onze Toevlucht, Pro Juventuto en 
verschillende weeshuizen： een Protestantsch en 
een Roomsch-Katholiek in Semarang, het Para-
pattan weezengesticht te Batavia, de Jongens- 
weezeninrichting te Soerabaja, het Hulpfonds van 
den H. Vincentius a Paulo te Buitenzorg, de 
Vereeniging tot bevordering van Christelijk leven 
en onderling hulpbetoon te Magelang, 
Diaconieweeshuizen te Makassar en Amboina, de 
Vereeniging tot weezenverpleging in Padang, de 
Christelijke Ambachtsschool (voor hulpbehoe- 
venden) en het Djati Gesticht te Batavia. 

In Indie kon men zich echter op geen stukken na 
in de mate a Is in Holland vleien met de ge- dachte, 
dat indien hier een kinderwetgeving zou worden 
ingevoerd, dit de bekroning van een 
maatschappelijke evolutie zou vormen. In dit 
opzicht ontbrak hier een feitelijk fundament, dat 
ginds wel over de heele breedte aanwezig was, n.l. 
een krachtig particulier initiatief. Wel was er in dit 
opzicht in de Europeesche wereld een betere basis 
aanwezig dan in de niet-Euro- peesche. Maar van 
een systematische waakzaam- heid tegen de 
verwaarloozing onder de jeugd was ook in dien 
kring vrijwel nog geen sprake. Dit blijkt o.m. reeds 
hieruit, dat alle jeugdverzorging zich vrijwel in 
gestichtszorg concentreerde. Van een particuliere 
verzorging daarbuiten in de vrije maatschappij was 
nog geen sprake. Datgene wat Holland zoozeer 
kenmerkte voordat aldaar de kinderwetgeving werd 
ingevoerd, de differentiatie in gestichts- en niet-
gestichtsverzorging, kende Indie nog niet. 

c. De j u r i d i s c h e vraagstelling. Maar de 
nood was zoo groot, dat voorziening dringend 
noodig was. Vooreerst was een wets- wijziging op 
civielrechtelyk gebird vereischt. 

Het volgende kan dienen om te demonstreeren 
hoe de bepalingen hier te kort schoten. 

Wanneer beide ouders nog in leven waren, was 
er sprake van een vaderlijke macht over de 
kinderen. Deze macht was volstrekt onaantast- baar. 
De vader of de moeder (met stilzwijgende 
tocstemming van den vader) kon de opvoeding van 
bun kind op de meest ergerlijke wijze ver- 
waarloozen zonder dat er iets tegen gedaan kon 
worden. Het kind bleef onder de macht van den 
vader en zoolang deze weigerde zyn gedrag 
tegenover het kind te veranderen, zoolang moes- ten 
derden lijdelijk aanzicn dat het moreel te gronde 
ging. Alleen bij enkele speciaal in het Wetboek van 
Strafrecht genoemde xnisdrij- ven tegen de zeden, 
door den vader gepleegd, kon de strafrechter 
tusschen beide komcn en de ontzetting uit de 
vaderlijke macht als bijkomen- de straf uitspreken 
(art. 298 Wetb. van Strafrecht). Ook in geval van 
ontbinding van het huwelijk door echtscheiding 
bleef de vaderlijke macht onaangetast. Anders was 
de stand als de vader of de moeder kwam te 
overlijden, of als er geen huwel(jk tot stand was 
gekomen, dus de kinderen alleen erkend waren en 
niet ge- 

wettigd door het opvolgend huwelijk van hun vader 
of moeder na ecn voorafgaande erkenning. In deze 
gevallen bestond voogdy en uit deze voogdij kon 
men — anders dan ten aanzien van de vaderlijke 
macht — wel civielrechtelijk ont- zet worden. Bij 
art. 380 B.W. was n.l. bepaald, dat uit de voogdij 
konden worden ontzet zij, die 
1) tot een onteerende straf waren veroordeeld, 
2) een bekend slecht levensgedrag leidden, 3) in de 
waarneming van de voogdij onbekwaamheid of 
ontrouw aan den dag legden, 4) uit een andere 
voordy waren ontzet geworden, en 5) in staat van 
faillissement of kennelijk onvermogen ver- keerden. 

Niet minder onbevredigend was do toestand, 
indien de ouders goed van wil en van voldoende 
opvoedkundige kwaliteiten waren, maar het kind 
onhandelbaar en geheel verwilderd bieek. Dan 
waren er wel inrichtingen, waarin het kind op 
verzoek van de ouders op grond van art. 302 B.W. 
kon worden opgenomen (wegens gtftvich- tige 
redenen van misnoegen over het gedrag), maar dit 
waren geen opvoedingsgestichten van een 
zoodanige geslotenheid en regime, dat dwingend 
kon worden opgetreden. 

Verder was wetswijziging op strafrechtelijk 
gebied dringend noodig. Het strafrecht, dat voor 1 
Januari 1918 gold, had een bepaalde leeftijds- grens, 
n.l. den 16-jarigen leeftijd, aangenomcn waarboven 
een kind steeds als volwassene werd beschouwd. 
Beneden dien leeftijd golden bij- zondere 
maatregelen, indien het kind niet met oordeel des 
onderscheids had gehandeld. Nam de rechter aan dat 
een dergelfjk “oordeel" wel aanwezig was geweest, 
dan werd het kind met gelijke strafsoort gestraft als 
de volwassenon； doodstraf en dwangarbeid in de 
ketting konden echter niet worden opgelegd； 
overigens werden de maxima der straffen 
verminderd. Had cen kind zonder oordeel des 
onderscheids gehandeld, dan werd het 
vrijgesproken en hetzij aan de ouders teruggegeven, 
hetzy in een verbeterhuis geplaatst om gedurende 
zekeren tijcl te worden opgevoed, hoogstens tot den 
20-jarigen leeftijd. Het verbeterhuis is echter 
ninimer opgcricht. Men heeft zich gered met een 
overgangsbepaling van het Wetbook van Strafrecht, 
volgcns het- welk een ander verbiijf voor jeugdigen 
kon worden aangewezen. De reehtor heeft echter, 
bij gebreke van een dergelijke inrichting aan cen 
andere oplossing de voorkeur gegeven. Volgens het 
reeds genoemde rapport van Mr. Boekhoudt over de 
reorganisatie van het politicwozen (1906—1907) 
kwamen in 1906 op Java en Ma- doera 7116 
jeugdige inlandsche personen v66r den rechter； 
hiervan werden 2315 veroordeeld en 4801 
vrijgesproken op grond van het niet bestaan van het 
oordeel des onderscheids; hiervan werden 478 aan 
de ouders teruggegeven en slechts 20 voor het 
verbeterhuis bestemd. Het groote bezwaar was hier, 
dat de maatregcl van teruggeven aan de ouders, 
welke alleen zin had voor kinderen, die uit een goed 
milieu voort- gesproten en onbedorven van aard 
waren, tot regel werd gemaakt voor kinderen, die in 
cen inrichting thuis hoorden, waarvan bovendicn 
velen meermalen veroordeeld waren. 

Boekhoudt concludeert: „I)e last is uitge- 
vaardigd dat jeugdige misdadigers geheel moeten 
worden afgezonderd van de andere gevangencn, wat 
in de toekomst mogelijk zal geschieden, maar 
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voorloopig zal zeker met het oog op de inrichting 
der gevangenisson de oudc toestand bestendigd 
worden, dat zy met volwassen misdadigcrs in 
dezelfde ruimte wordcn opgesloten, althans over- 
dag menig oogenblik met hen samon zullon zijn, 
wedke omgang een verderfelyken invloed op hen 
uitoefent, immers hen opvoedt tot volslagcn 
booswichten. Van deze waarheid doordrongen is 
de rechter al gauw geneigd te verklaren, dat de 
bcklangde heeft gehandeld zonder oordeel des 
onderscheids of zonder opzet ten einde hem uit 
de gevangenis te houden, vaak geheel tegen 
eigen overtuiging in. Hij wordt dan aan ouders 
of verwanten-teruggegeven, aan wie in geinoede 
de raad wordt gegeven aan kind of pupil eene 
modica castigatio toe te dienen, waarna dik- 

parate executie volgt, die menigmaal in 
ergerlijke tuchtiging ontaardt, waaraan 

alle opvoedende kracht alzoo ontbreekt, en de 
jeugdige zondaar keert naar huis terug oin het- 
zelfde leven voort te zetten. Worden enkel de 
ouders voor het Hoofd van Plaatselijk Bestuur 
geroepen, zoo ontvangen dezen eone berisping over 
het gedrag hunner kinderen. Slechts zelden wordt 
door den rechter plaatsing in een ver- beterhuis 
gelast, d.i. in een daartoe door den Gouverneur-
Generaal aangewezen geschikte ver- blijfplaats, 
omdat men weet dat zulke inrichtin- gen niet 
bestaan. Evenwel, er zijn particuliere inrichtingen 
op Java, instellingen van liefdadig- heid, waarin ook 
de jeugdige misdadiger wordt ontvangen. Als 
zoodanig zijn mij bekend de kolo- nie van 
Mejuffrouw Jansz in de afdeeling Pati, de Witte 
Kruis Kolonie in de afdeeling Salatiga en de 
inrichting voor zieke en behoeftige inlanders 
„Boegangan,' te Semarang van het Lcger des Heils. 
In alle drie deze inrichtingen worden nu en dan ook 
door de politic onderdak gebracht jeugdige 
booswichten, op de pasars op diefstal botrapt, om 
wie zich geen bloed- verwant bekommert, terwijl in 
de Witte Kruis Kolonie ook een enkele boosdoener 
op grond van een strafvonnis is ondergebracht. Men 
ondervindtgrooten last om dat jonge volk in de 
inrichtingen te houden. Velen toch loopen weg. 
Alleen de enkele, die is opgenomen op last van den 
rechter, kan door de politie wordcn opge- spoord en 
teruggebracht, doch ook dit heeft weinig nut omdat 
men hem niet kan verhinderen andermaal weg te 
]oopcn. Desniettemin kan men daar nog op goede 
resultatcn wijzen ； men krijgt er den indruk, dat in 
zake opvoeding al- daar de goede weg is ingeslagen. 
De jongens doen er hetzelfdo werk, dat Javaansche 
kinderen van dien leeftijd in de ddsa piegen te 
verrichten. Bovendien krijgen zij onderwijs in 
lezen, schrij- ven, rekenen en inuziek. Intugschen 
ontbreokt van Gouvernomentswege alle toezicht op 
de opvoeding**. 

Het voorgaande sainenvattend, kan met eenige 
aanvulling het volgonde worden geconstatcerd. 

Gedurende het eerste kwartaal van deze eeuw 
was or een zoodanige algcmeene ontevredenheid op 
het gebied van kinderbescherming en kinder- zorg 
ontstaan, dat verbetering noodzakelijk was. Do 
particulieron en particuliere instellingen, die op dit 
torrein werkzaam waren, voelden zich in allorlei 
opzichten in hun arbeid bcloninierd door 
vorschillencle factoren, welker werking zij zelf niet 
konden ovorwinnen, inaar waarvoor zij do hulp van 
de overheid behoefden. Boven 

dien wijzigdo de maatschappelijke constellatie zich 
dusdanig, dat hoogere cischen gesteld moesten 
worden. Ook voltrokken zich in het denken on 
voclcn van de menschheid bclangrijke 
veranderingen: vroeger heerschende opvattingen 
omtrent verantwoordelijkheid en schuld, ointrent 
ouderplicht cn ouderrecht golden niet meer als 
vanzelfsprekend en onaantastbaar. Ook was de kijk 
op de vereischten voor een goede opvoeding in 
verband met de tijdsomstandigheden sterk 
veranderd. 

Drieerlei factoren hebben ten slotte den doorslag 
gegeven om tot een vernieuwing van de 
kinderbescherming over te gaan. Allereerst de 
arbeid der philanthropic, die in steeds wijder 
kringen aan het publieke geweten liet zien, dat de 
toestanden ongezond waren en niet aldus bly ven 
konden ； vervolgens een groeiende angst voor de 
toenemende misdadigheid en wanorde onder het 
jonge geslacht; ten slotte het besef, dat men niet 
mocht achterblijven in het ont- wikkelingsproces, 
dat zich op het gebied der kinderbescherming in 
paedagogisch, juridisch en sociaal opzicht overal 
aan het voltrekken was. Dit leidde er ten slotte toe, 
dat men hoogere eischen ging stellen aan 
berechting, bestraffing en behandeling van 
onmaatschappelijke jeug- digen. 

In navolgmg van het Moederland werd de 
kinderbescherming nu op nieuwen, anderengrond- 
slag geregeld. In het nieuwe geheel van maat- 
regelen heeft men den Staat de leiding en daar- 
mede voor een groot deel de verantwoordelijk- heid 
gegeven. Meende men vroeger, dat de overheid 
slechts in de algemeene behoeften der gemeenschap 
te voorzien had, maar de zorg voor 
hulpbehoevenden aan politie en liefdadig- heid 
moeat overlaten, nu was er een verseher- ping 
gekomen van het inzicht in de causaliteit der 
maatschappelijke nooden,aan welkerontstaan de 
samenleving zelf mede schuld had, en tevens het 
besef, dat de overheid voor de gezondheid van de 
maatschappelyke organisatie te zorgen heeft, niet 
alleen door voldoende voedsel voor lichaam en 
geest te verstrekken en door iedere inbreuk te 
bestraffen, maar ook door de euvelen te bestrijden 
en het ontstaan daarvan te voor- komen. 

De overheid heeft een regeling gegeven, welke 
zoodanig is opgezet, dat aan particuliere krachten 
in de maatschappij het grootst denkbare initia- tief 
gelaten wordt, in dier voege dat zij welis- waar zich 
tot het uiterste zullen moeten inspan- nen om in de 
behoeften te kunnen voorzien volgens de eischen, 
welke van overheidswege gesteld worden, maar dat 
de overheid ook alien stoun geeft. 

Kinderbescherming was nu een voorwerp van 
staatszorg gewordon. Men besohouwt het als de 
tank van den Staat om leidend in te grijpen, te 
zorgen en te genezen ； niet om slechts lydelijk toe 
te zien, hoe de gemeenschap aan zioh over- gelaten, 
haar krankheden uitziekend, worstelt om te 
ontkomen aan wat haar innerlijk bedreigt. 

Maar de Staat laat de uitoofening van het 
eigenlijke werk zooveel mogelijk doen door 
particuliere organisaties. De overheid stelt regels, 
neemt do centralo leiding en verbindt con- trdle- 
maatregelen aan het verleenen van haar steun, inaar 
oefent het eigenlyke philanthropi- sche werk zoo 
min mogelijk zelf uit, laat dit aan 
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particuliere organisatics over voor zooveel doze dit 
verrichten kunnen. 

Voor het aanvaarden van dit stelsel hebben 
verschillende motieven gegoldcn. Vooreerst de 
overweging, dat in het verleden het sociale werk als 
regel door particulieren reeds lang ter hand was 
genomen v66r de Staat zich er mede be- moeide: 
deze hebben daarna de overheid gesti- muleerd om 
bedoeld werk tot een voorwerp van staatszorg te 
maken. Voorts had de practijk uitgewezen, dat het 
werk het best is gediend, indien particuliere 
personcn het op zich nemen: de sociale arbeid 
vraagt de medewerking van het voile 
maatschappelijke leven in al zijn lagen, de 
toewijding van zooveel mogelyk personen uit die 
maatschappij. De sociale arbeid is gefun- deerd in 
een bijzondere verhouding van mensch tot mensch, 
die in den vrijwilligen arbeid van gelnteresseerde 
particulieren het zuiverst tot uitdrukking komt. 
Hier wordt geeischt een steer van vertrouwen, die 
meerendeels gemakkelijker wordt gegeven aan een 
particulier lid van de samenleving dan aan den 
vertegenwoordiger van den Staat. Bij den socialen 
arbeid komt alles aan op een zeer persoonlijke 
behandeling van elk geval op zich zelve, dat alle 
schematiseeren verre houdt. Het ligt dan ook voor 
de hand, dat de overheid, toen zij zich haar plicht 
op de verschillende sociale gebieden bewust word, 
ging voortbouwen op wat het particulier initiatief 
alreeds tot stand had gebracht en onder bepaalde 
voorwaarden de feitelijke uitoefening van de 
sociale zorg in handen der maatschappelijke 
organisaties liet, wier vrijwilligen arbeid zij niet 
kon ontberen. Zij tracht nu dezen particulieren 
arbeid tot grooter krachtsinspanning te brengen en 
systematisch te regelen. Er moest tusschen Staat en 
particulier initiatief die harmonieuze en soepele 
vorm van samenwerking gevonden worden, 
waarby eenerzijds de Staat de leiding onbeperkt 
blijft behouden, en in voortdurende voeling en 
gemeen overleg de particuliere orga- nisatie voor 
haar taak uitrust en anderzijds de particuliere 
instellingen in het persoonlijke en zedelijke deel 
van het werk een gezonde vrijheid van beweging 
behouden met inachtneming van de algemeene 
richtlijnen, welke door den Staat worden gegeven. 

Een en ander heeft belangrijke consequenties. 
Wijl de Staat een bepaalde sociale zorg eenmaal als 
overheidstaak heeft aanvaard, mogen er op dit 
gebied geen lacunes zijn. D.wz: 

1. De Staat verricht zelf het werk, indien het 
particulier initiatief op een bepaald terrein ont- 
breekt. 

2. Indien bepaalde organisaties eigen wegen 
willen blijven volgen en geen aansluiting zoeken, 
za] de overheid geen werk kunnen overdragen en 
geen stcun kunnen verleenen. 

3. Indien bepaalde organisaties we] aansluiting 
zoeken, maar haar arbeid nog zwak is, zal de 
leiding van overheidswege dieper ingrijpen in het 
eigenlijke werk, maar met de bedoeling om de 
organisaties krachtiger en zelfstandiger te maken. 

4. Indien de organisaties deugdelijken arbeid 
verrichten, zal haar bewegingsvrijheid grooter 
kunnen zijn, maar tevens de verantwoordelijk- 
heid, die zij dragen, omvangrijker en de eischen, 
die haar gesteld kunnen worden, zwaarder. Immers 
mag de particuliere arbeid niet het 

karakter van geliefhebber dragen — wijl dit ten 
slotte de belangcn van hen, dio sociaal ge- holpen 
moeten worden, zou schaden —, maar moot deze 
opgevoerd worden tot een hoog peil. 

De ervaring heeft geleerd, dat hoe mecr een 
maatschappij zich door middel van haar leden voor 
haar sociale nooden gaat interesseeren en 
daadwerkelijk zich tot de leniging da ar van organ 
iseert, des te gezonder haar eigen volksleven wordt 
en hoe beter in deze nooden voorzien wordt. Alles 
zal er derhalve zooveel mogelijk en doelbewust op 
gericht moeten zijn om de in de maatschappij 
levende sociale krachten tot ont- wikkeling, 
samenbinding en organisatie te brengen. 

De reden waaroni de overheid zich met de 
jeugdbescherming bemoeit is hierin gelegen, dat 
een bepaalde groep van kinderen in de samen- 
leving niet tot haar recht komt en dit euvel 
bovendien een govaar oplevert voor het welzijn van 
de maatschappij, weshalve de Staaf 'zich geroepen 
acht dezen misstand te verhelpen. In de nieuwe 
regeling is daarby als algemeene stelregel 
aangenomen： het particulier initiatief regel, de 
staatsverpleging aanvulling. 

1 Januari 1918 bracht nu, met de inwerking- 
treding van het nieu we Wetboek van Strafi-echt, de 
invoering van een nieuwe regeling van kinder- 
strafrecht (Ind. Stb. 1915, no. 732 jis. 1917 nos. 497 
en 645)； op 1 October 1927 trad de nieuwe 
burgerlijke kinderwetgeving in working (Ind. Stb. 
1927, no. 31, 390 jo. 421). 

KINDERWETGEVING. 
A. De civielrechtelijke kinderwetgeving. 
Onderscheiden moeten worden de regeling, 

welke geldt voor Europeanen en Chineezen en die, 
we]ke geldt voor de inheemsche bevolkings- groep 
en de Vreemde Oosterlingen (anderen dan 
Chineezen). 

I. D e regeling voor d e Europeanen e n d e 
Chineezen. 

Deze regeling is opgenomen in het Burgcrlijk 
Wetboek. De wet ondcrscheidt drie groepen van 
kinderen: 

1. „wettige " kinderen zijn de minderjarigen, die 
staande het huwelijk geboren of verwekt zijn (artt. 
250 en 255 B.W.)； 

2. “gewettigde" kinderen zijn zij, die buiten het 
huwelijk geboren, maar later gewettigd zijn: 
onmisbaar is hiervoor de uitdrukkelyke erken- ning 
van het kind en een daarbij aansluitend of volgend 
huwelijk (artt. 281 en 272 B.W.)； heeft wel een 
huwelijk plaats gehad, maar were! een erkenning 
verzuiind, dan kan wettiging allccn verkregen 
worden door brieven van wettiging (van den 
Gouverneur-Generaal) (art. 274 B.W.); 

3. “onwettige" kinderen zijn die minder- 
jarigen, die niet onder beide vorenstaande groepen 
vallen. 

De gewettigde en onwettige kinderen vormen 
samen de ,,natuur]ijke'' kinderen, te onderscheiden 
in erkencle en niet-erkende kinderen. 

Het gevolg van de erkenning is, dat er burgerlijke 
betrekkingen geboren worden tusschen het kind en 
den erkennenden vader en (of) de er- kennende 
moedcr (art, 280 B.W.). De vader kan echter niet 
erkennen zonder dat de moedcr hior- toe 
toestemining geeft (art. 284 B.W.). 

Kinderen, die in overspel of bloedschnnde 
geteeld zijn, kunnen niet erkend worden. 

Het elementaire van het kind-zijn is, dat het 
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onder een bcpaald gezag staat, n.l, of de ouder- lijke 
macht of de voogdy. 

De ouderlyke macht. Alleen tijdens het huwc- 
]ijk van de ouders is er ouderlijke macht, mits de 
ouders bevoegd en by machto zijn die uit to 
oefenen. De ouderlijke macht geeft den ouders 
bepaalde bevoegdheden en plichten. Do grond- slag 
van de bevoegdheden is het gezag, dat zij van nature 
hebben. Art. 298 B.W. zegt, dat het kind van welken 
ouderdom ook, eerbied en ont- zag aan de ouders 
verplicht is. De basis van hun plichten is 
omschreven in art. 298 B.W,: de verplichting om 
hun minderjarige kinderen te onderhouden en op te 
voeden； ook als zy de ouderlijke macht of voogdij 
verloren hebben, zijn zrj verplicht naar 
evenredigheid van hun vermogen hierin bij te 
dragen. 

Jtlle bepalingen worclen beheerscht door het 
prinoipe, dat het recht van den ouder praeva- leert 
bo ven dat van ieder ander, tenzij hiertegen uit 
xtoofde van het belang van het kind bezwaren 
rijzen. 

De ouderlijke macht komt aan beide ouders toe
； in gewone omstandigheden oefent echter alleen 
de vader haar uit (artt. 299 en 300 B.W.) Tot de 
bijzondere omstandigheden waaronder hij haar niet 
uitoefent behooren de gevallen: 

a. van onmogelijkheid: lange afwezigheid e.d.; 
dan oefent de moeder haar uit; 

b. van ontzetting of ontheffing (zie verder op)

； 
c. van scheiding van tafel en bed: de rechter 

beschikt wie der ouders de ouderlijke macht uit-
oefent (art. 246 B.W,, zie echter art. 236 en 237 
B.W.). 

Eindigt een huwelijk door den dood van een der 
echtgenooten dan wordt de langstlevende 
cchtgenoot van rechtswege voogd. Wordt een 
huwelijk door cchtscheiding ontbonden, dan wordt 
de voogdij door den rechter aan een van beide 
ouders opgedragen. Sterft deze, terwijl de andere 
ouder nog leeft, dan gaat de voogdij van rechtswege 
op laatstgenoemde over. 

De voogdij. Minderjarigon, die niet onder de 
ouderlijke macht staan, staan onder voogdij (art. 
330 B.W.). Er zijn drie soorten van voogdij: 

1. De wettelijke voogdij doet zich voor wanneer 
de wet bcpaald hceft, wie van rechtswege (dus 
rechtstreeks op grond van een wetsbepaling) de 
voogdij heeft-. 

a. Het belangrijkste geval is hier, dat er een 
ouderlijke macht is geweest, inaar dezc niet meer 
bestaat, omdat een der ouders overleden i»： de 
langstlevende ouder krijgt nu de voogdij (art. 345 
B.W.); 

b. het tweed。geval betreft het onwettige kind, 
dat erkend is (art. 353 B.W.); 

heeft slechts 66n der ouders erkend, dan staat het 
onder voogdij van den erkenner; 

hebben beide ouders erkend, dan staat het onder 
voogdy van den ouder, die het eerst erkend heeft; 

hebben beide ouders gclijktijdig erkend, dan staat 
het onder voogdij van den vader； 

2. De testainentaire voogdij doet zich voor, 
indicn de ouder, dio do ouderlijke macht uitoefent 
of voogd is, bij testament een voogd be- noemt. Om 
gevolg te kunnen hebben moet er op het oogenblik 
van overlijden niemand anders zijn, die van 
rechtswege reeds de voogdy heeft (art. 355 B.W.). 

3. Door den Raad van Justitie opgedragen 
voogdij. 

Dezc geldt voor alle minderjarigen, die niet onder 
de ouderlijke macht staan cn in wier voogdij niet 
reeds op wettige wijzc is voorzien (art. 359 B.W.). 
Hier zou dus, indien de rechter niet besliste, de 
voogdy “open" staan. 

Behalve bepaalde personen, die niet tot voogd 
mogen worden benoemd (art. 379 B.W.) en andere, 
die de voogdy niet op zich behoeven te nemen (art. 
332a en 377 B.W.), is een ieder verplicht de voogdij 
op zich te nemen (art. 332 B.W.). Indien noodig 
neemt de Weeskamer in de gevallen, waarin nog 
geen voogdij benoeming heeft plaats gehad, de 
voogdy waar (art. 359 B. W.). Voorts is de 
Weeskamer in elke voogdij met de “toeziende" 
voogdij belast (art. 3G6 B.W.) 

Zooeven werd als de plicht van de ouders aan- 
gegeven, dat zij hun minderjarige kinderen hebben 
te onderhouden en op te voeden； ditzelfde geldt 
ook voor den voogd (art. 383 B.W.). Het verschil 
bestaat hierin, dat de ouders dit moeten doen naar 
evenredigheid van hun eigen inkomen, de voogd 
echter overeenkomstig het vermogen van het kind. 

De wet geeft nauwkeurig aan wat de zorg voor de 
goederen van het kind inhoudt en schept allerlei 
garanties voor een goed beheer. 

Alvorens de bepalingen der burgerrechtelijke 
kinderwetgeving verder te bespreken is bet noodig 
het licht te doen vallen op eenige alge- meene 
beginselen. Vooreerst, dat volgens het systeem van 
ons recht het gezin de hoeksteen van de 
maatschappij vormt en dat in het gezins- verband de 
ouders de gezagdragende personen zijn. De vraag is 
nu hoever zich de bevoegdheden van dit gezag 
uitstrekken. Hierbij geldt eener- zijds, dat het gezag 
van de ouders over de kinderen een consequentie 
(en verlengstuk) is van het wezen en karakter van 
hun gezag als zoodanig, hetgeen beteekent dat zij in 
principe zoo maar niet van hun gezag afstand 
kunnen doen (on dit in den steek laten of aan 
anderen overdragen), maar dat overigons zij alleen 
te beslissen hebben over de levensomstandigheden 
en opvoeding van het kind. Anderzijds wordt dit 
gezag echter beperkt door het beginsel, dat het 
gezag er is in het belang van het kind en dat daarom 
een hoogere instantie (de rechtsorde) heeft na te 
gaan en er voor te waken, dat het gezag inderdaad 
in het belang van het kind wordt gehanteerd. 

De kinderwetgeving vormt nu een fijn uit- 
gewerkt systeem volgens hetwelk beide begin- 
selcn in zoodanigen sainenhang zijn gebracht, dat 
„aan de ouders de vrijheid blijft datgeno met hunne 
kinderen te doen wat zij oirbaar achten (Asser-
Scholten)", maar toch, indien het belang van het 
kind zulks vordert, deze vrijheid kan worden 
beperkt of opgehoven. Het kind wordt dus 
„beschermd,> (vandaar hot woord 
“kinderbeschorming") door do mogelijkheid te 
openen tot aantasting van de ouderlijke macht en de 
voogdij, wanneer het belang van het kind zulks 
eischt. Dit systeem van kinderwetgeving is 
ontworpen, omdat de ouders of voogd dikwijls 
onvoldocnde of niet het ware belang der kinderen 
beseffen. 

Indion de rechtsorde in het belang van het kind 
ingrijpt, neemt in het verband van het sy- steein der 
kinderwetgeving de voogdijraad een 
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zeer belangryke plants in. Een bespreking van het 
algemeen karakter van dit instituut dient daarom 
noodvrendig vooraf te gaan. Bij de in- stelling van 
dit instituut heeft den wetgever dat van Nederland 
voor oogen gestaan. In Nederland beoogde men 
hierniede een onmisbare, byzonder deskundige 
schakel te scheppen tus- schen de overheid (die 
gcroepen is in onhoudbare toestanden in te grypen) 
en de particuliere krach- ten. die werkzaam zijn om 
kennis te verzamelen en gebleken nooden te 
lenigen. Allereerst de rechter zou hierdoor betere 
voorlichting krijgen dan van het Openbaar 
Ministerie nopens zaken van ontzetting of 
ontheffing van ouderlijke macht en voogdij. Verder 
zoudcn regeering en particulieren in den 
voogdijraad een specialen deskundigen raadsman 
vinden. Tenslotte wensch- te men in den 
voogdijraad een orgaan te scheppen, dat uit 
zichzelf, overal voorlichtend, belang- stellend en 
toeziend zou optreden waar behoefte zou bestaan 
aan bemoeiing van de overheid met de verzorging 
en ontwikkeling van minder- jarigen. De 
voogdijraad zou zich hebben te kwijten van de 
opdrachten hem door den Minister van Justitie te 
verstrekken. 

Uit dit samenstel van bepalingen blykt, dat men 
den voogdijraad heeft willen zien optreden als het 
centrale orgaan op het geheele gebied der 
kinderbescherming. Een orgaan, dat voor een 
belangrijk deel de leiding zou nemen bij de ont-
wikkeling daarvan, bij een zuivere uitkristalli- 
seering van de wezenlijke elementen daarvan (de 
stimuleering van de verantwoordelykheid van 
ouders en samenleving en van het particulier 
initiatief), en van de begrenzing van het terrein 
(byv. de onderscheiding en afscheiding van de 
kinderbescherming van de eigenlijke armen- 
verzorging). 

Veel van het vorenstaande, niet alles, heeft ook 
den Ned.-Indischen wetgever bij de tot stand- 
brenging van dit instituut voor oogen gestaan, 
gelijk voor verschillende onderdeelen nog nader 
blijken zal. Artikel 416a van het B.W. bepaalt, dat 
naast elke weeskamer (die zich in het rechts- gebied 
van elken raad van justitie bevindt) een voogdijraad 
staat. Het regiement op de Voogdij- raden is 
opgenomen in Ind. Stb. 1927 no. 382 (zooals dit 
sindsdien is gewijzigd en aangevuld). De 
voogdijraden zijn ingesteld te Batavia, Semarang, 
Soerabaja, Makassar, Medan en Padang; zij bestaan 
uit de aldaar gevestigde weeskamers, aangevuld 
met 3 tot 7 onbezoldigde leden uit de vrije 
maatschappij, die getoond hebben in het werk van 
de verzorging der ver- waarloosde jeugd belang te 
stellen. E6n lid der weeskamer wordt als 
commissaris bij voort- during belast met de 
dagelijksche werkzaam- heden en het verstrekken 
van de in de wet genoemde inlichtingen of 
voorlichtingen. De voogdijraden gedragen zich bij 
de uitoefening van hun taak naar de door den 
Directeur van Justitie of naniens dezen door het 
Hoofd van den Weeskamerdienst gegeven 
aanwijzingen en instructies. Zij zijn verplicht aan 
den president van den raad van justitie desverlangd 
allo inlichtingen te verstrekken en hem inzage te 
geven van alle bescheiden* 

Behalve de in het Burgerlijk Wetboek of in 
andere algemeene verordeningen uitdrukkelijk 
genoemde bemoeienissen is den voogdijraden de 
zorg opgedragen voor de minderjarigen, die 

bij rechterlykc uitspraak ingevolge de artikelen 214, 
319/ (vijfde lid) of 382 (derde lid) B.W. aan hun 
zorg worden toevertrouwd, alsmede voor die, welke 
door den officier van justitie krachtens art. 319» of 
382旭 B.W. te zijner beschikking worden gesteld. 

Zoodra zij mededeeling van feiten ontvangen, 
welke kunnen leiden tot ontheffing van of ont-
zetting uit de ouderlijke macht, de voogdij of 
toeziende voogdij, stelt het lid-commissaris ten 
spocdigste een voorloopig onderzoek in naar 
bepaakle, verder in artikel 13 van vorenbedoeld 
Rcglement vermelde feiten. Het lid-commissaris 
zorgt, dat alle uitkeeringen, die krachtens de 
bepalingen van het Burgerlijk Wetboek moeten 
plants hebben, regelmatig en tijdig geschieden. 

In het vorenstaande is reeds uitgekomen, dat de 
voogdijraad een belangrijke plaats inneemt bij de 
toepassing van het geheel van maatregelen, die de 
overheid in het belang van het kind kan nemen, om 
zich door een ingrijpendc wijzJging van de 
verhouding tusschen ouders en kind tegen 
kinderverwaarloozing te weer te stellen. Dit kan de 
rechter bereiken door de ontheffing van en 
ontzetting uit de ouderlijke macht en voogdij. Bcide 
instituten beoogen het gezag aan ouders en voogden 
te ontnemen. Er is evenwel ten aan- zien van de 
ouderlijke macht dit verschil, dat ontzetting wdl, 
doch ontheffing niet kan plaata vinden als de ouders 
zich hiertegen verzetten. 

De aanvrage om ontheffing van de ouderlijke 
macht en van de voogdij van den ouder-voogd moet 
uitgaan van den voogdijraad of van het Openbaar 
Ministerie, kan niet op eigen verzoek, maar ook niet 
tegen den wil van den ouder geschieden； zij wordt 
uitgesproken op grond van ongeschiktheid of 
onmacht der ouders om den plicht tot verzorging en 
opvoeding te vervulien (zuiver economisch 
onvermogen valt hieronder niet). Evenwel mag het 
belang van het kind zich niet uit anderen hoofde 
tegen die ontheffing verzetten (artt. 319a en 382c 
B.W.). Er moet blijken, dat de kinderen door de aan 
hun ouder of voogd ten laste gelegdc 
tekortkomingen hebben geleden. 

De voogd, die geen ouder is, kan we I op eigen 
verzoek van de voogdij ontheven worden, mits een 
ander bevoegd persoon of con in art. 363 B.W. 
bedoelde instelling (voor kinderbescher- niing) zich 
bereid verklaart deze over te nemen (art. 382c 
B.W.). 

Het verzoek tot ontzetting van de ouderlijke 
macht kan, behalve van den voogdyraad cn van het 
Openbaar Ministerie, ook uitgaan van den anderen 
ouder en van de bloed- en aanver- wanten dor 
kinderen tot den vierden graad in- gesloten (art. 
319a B.W.). Het verzoek tot ontzetting van de 
voogdij kan uitgaan van den toe- zienden voogd, 
van de zooeven bedoelde bloed- ver wan ten en van 
voogdijraad en Openbaar Ministerie (art. 380 
B.W.). 

De belangrijkste gronden, die tot ontzetting 
kunnen leiden, zijn: misbruik van macht, grove 
verwaarloozing, slecht levensgedrag, onherroepe- 
lijke veroordeeling wegens opzettelijke deel- 
nerning aan eenig misdrijf van het betrokken kind, 
of wegens bepaalde nader omschreven misdryven, 
of tot een vrijheidsstraf van twee jaren of langer. 
Ten aanzien van de ontzetting van de voogdij van 
een instelling gelden als gronden: onbekwaamheid, 
ontzetting van een andere 
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voogdij (op nadcr aangcgeven grondcn) en be- 
paaldo financieele omstandighedcn (artt. 319a en 
380 B.W.). Ook ten aanzien van de ontzetting geldt, 
dat moet zyn gobleken, dat dcze in het belang van 
het kind is. 

Hangendc de voorbereiding van den mnatregel 
van ontzetting kunnen voorloopige inaatregeltfn 
worden gotroffen om in de bcstaande lacunes in de 
verzorging te voorzien of een bepaald gezag to 
becindigen, te weten: 

a. voorloopige toevertrouwing door den offi- 
cier van justitie aan de verzorging van den voog- 
dijraad (artt. 31en 382a B.W.); 

b. schorsing door den rechter, gedurende het 
onderzoek, van de uitoefening van de ouderlijke 
macht (artt. 319/ en 382 B.W.). 

In gevolgen zijn de ontheffing en ontzetting, 
al&ans wat het voornaamste punt betreft, gelijk： 
de invloed van de ouders en van den ge- wezen 
voogd op de verdere opvoeding van de kinfleren 
wordt uitgesloten. Een ander persoon wordt: 
of van rechtswege voogd, n.l. de andere ouder, 
wanneer slechts een van de ouders is ontheven of 
ontzet en de andere ouder nog het ouderlyke gezag 
heoft, 

of door den rechter als voogd aangewezen, n.l. 
wanneer er geen ouder (wegens ontbreken, of 
ongeschiktheid of onmacht) van rechtswege kan 
optreden, dan wel ontheffing of ontzetting uit de 
voogdij plaats vindt (artt. 319e B.W.). 

Ook kan de voogdij aan een instelling van wel- 
dadigheid worden opgedragen, die duurzame 
verzorging van minderjarigen beoogt (artt. 319e en 
365 e.v. B.W.). Aan deze instelling kan, indien zij 
aan bepaalde eischen voldoet, van over- heidswcge 
subsidie worden verleend. Hierop en op de taak en 
arbeid van deze instellingen wordt nog nader 
teruggekomen. 

Herstel in ouderlyke macht en voogdij is 
mogelijk, indien blijkt, dat de feiten, die tot de 
ontheffing hebben geleid, zich niet langer daar- 
tegen verzctten (artt. 3】9j en 382d B. W.). 

II. De r c g e I i n g v o o r inheem- s c h e n. 
De adat bepaalt nog geheel de rechtspositie van 

het kind. Globaal is de situatie, waarin het kind op 
Java verkeert, als volgt. De ouders hebben het 
ouderlijke gezag. Na overlyden van een van hen 
oefent de langstlovendo echtgenoot dit gezag uit. 
Zoolang het kind ongehuwd huis- kind is bij 
anderen, wordt hot als onmondig beschouwd. De 
naastc verwanten voolen zich verplicht voor het 
omnondige kind te zorgen. Reeds gedurende het 
leven van den vadcr heeft de volwasson oudste 
zoon veel in het gezin te zeggen. Na het wegvallen 
van het ouderlijke gezag (wegens overlyden, of 
omdat moeder bij een der kindcren intrekt e.d.) 
gcschiedt de opvoeding van minderjarigen 
(onvolwassenen) vcelal door een volwasson 
broedor of oom. „Wie zich volwaason voelt kan 
mondig worden door den staat van huiskind 顷 
anderen te verlaten. Naar een op- zettelijke voogdij 
wordt nog woinig of niet ge- vraagd, aa.ngezien de 
bohoefte hiornaar meestal goring is, omdat een 
gezin van den doode veelal bijeenblijft en omdat de 
naaste verwanten zich gebonden achten voor 
weezen te zorgen en dus ook aansprakelijk worden 
geacht. Voogdij wordt niet geoofond door den 
regentschapspenghoeloe (den priesterraad); op zijn 
hoogst wijst deze, 

op verzoek, een verzorger aan en ziet toe", (v. 
Vollcnhoven). 

Eevolking heeft aan voogdij-aanwijzing 
nog geen behoeftc. Wel zal die bchoefte in den loop 
van den tyd opkomcn naarmate het individual 
iaeeringsproces in de inheemsche maatschap- pij 
voortschrydt en claardoor familiebanden en 
familiezin hoe langer hoe zwakker worden. Op die 
ontwikkeling is de wetgever reeds vooruit- 
geloopen door de afkondiging van Stb. 1931 no. 53 
betreffende o.m. de bemoeienis van den land- raad 
met de voogdij over tot de inheemsche be- volking 
behoorende personen" (Soepomo). 

Volgens het by vorengenoemd staatsblad vast- 
gesteld „Reglement op de godsdienstige rechts- 
spraak, de benoeming van voogden en de In- 
landsche boedelkamers op Java en Madoera" kan de 
landraad in bepaalde gevallen een voogd benoemen, 
te weten indien een onvolwasaene overblijft zonder 
dat iemand door het adatrecht of bij testament 
aangewezen is om de zorg voor zijn persoon en goed 
op zich te nemen, of er tegen een aangewezen 
verzorger bezwaren bestaan, of er oneenigheid is 
omtrent de vraag wie daartoe gehouden is. De 
landraad nee mt deze beslissing hetzij op grond van 
een daartoe gedaan verzoek, hetzij ambtshalve. Is er 
geen geschikte persoon, dan kan hij de Inlandsche 
boedelkamer tot voogd benoemen. Op bepaalde 
gronden zijn ontzetting en ontheffing mogelijk. 

Een afzonderlijike vermelding vragen de zgn. 
civielrechtelijke maatregelen, die genomen kunnen 
worden wanneer de minder- jarige nog geen 
strafbaar feit heeft gepleegd (of het feit niet 
vervolgd wordt), doch hij toch heeft doen blijken 
een opvoeding met krachtige tucht te behoeven. De 
rechter kan dan een vastzetting bevelen in de 
volgcndc gevallen: 

a. Indien degene, die de ouderlyke macht of 
voogdij uitoefent, gewichtige redenen van 
misnoegen heeft ten aanzien van de aan zijn zorg 
toevertrouwde Europeesche of Chineesche min- 
derjarige, kan de raad van justitie hem doen 
opnemen in een door den Directeur van Justitie aan 
te wijzen Lands- of particuliere inrichting (B.W. 
artt. 302 e.v. en 384 e.v.)： indien betrok- kene den 
leeftyd van 14 jaar nog niet heeft bereikt voor 
hoogstens G maanden, indien die leeftijd wdl 
bereikt is voor hoogstens 1 jaar. In ieder geval 
nimmer langer dan tot de meer- derjarigheid. Deze 
termijnen kunnen telkens voor niet langer dan 6 
maanden worden verlengd. De Directeur van 
Justitie kan in bepaalde om- standigheden oerder 
ontslaan. Ook ouder en voogd blijven bevoegd den 
in hot bevel van den rechter bopaalden tijd te 
bekorten. 

b. Tot behoud van goede orde of ter voor- 
koming van ongehikken, kunnen personen van 
elken landaard, dio wegens een doorgaans slecht on 
buitensporig gedrag ongeschikt zyn om aan zich 
zelvcn overgelaten te blijven, of wel voor de 
veiligheid van anderen gevaarlyk zijn, in ver- 
zekerdc bewaring worden gesteld en gehouden in 
daartoe bestemde gestichten, ziekenhuizen of 
andere gcschiktc plaatsen zoolang zy geen merkbare 
teekenen van beterschap vertoonen (art. 134 R.O., 
234 Ini. Regl., art. 269 Rechtsregl. Buitengew.). Dit 
geschiedt (bij Europeanen en Chineezen) op 
verzoek van bloedverwanten of aanverwanten, of op 
vordering van het Open ba ar Ministorio, en bij 
Inheomschen en Vreemde Oos- 
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teriingen niet-Chincezen op vcrzoek van naast- 
bestaanden, of van den hoofddjaksa of djaksa door 
resp. den raad van justitio of den landraad. De duur 
kan nimnier langer dan een jaar zijn, telkens echter 
met 1 jaar te verlengen. 

De laatste maatregel (sub b) was oorspronke- ]gk 
alleen van toepassing op volwassenen, maar gold, 
sinds de (hicronder nader te bespreken) 
dwangopvoedingsregeling van kracht werd, ook 
voor minderjarigen. 

De inhoud van de bepalingen is hier voor 
Europeanen en niet-Europeanen gelijk, behalve dat 
het voor Europeanen steeds gaat om vast- zettingen 
van perioden van een jaar, welke be- perking bij 
niet-Europeanen niet gemaakt is. Voor beide 
groepen geldt, dat ontslag mogelijk is, indien 
betrokkene merkbare teekenen van beterschap 
geeft. 
B. De strafrechtelijke klnderwetgeving. 

In den striktcn zin bestaat er geen speciale 
strafrechtelijke kinderwctgeving. De regeling is 
voor kinderen dezelfde als voor volwassenen, 
behoudens bepaaldc uitzonderingen. Deze uit- 
zonderingen hebben geen betrekking op het straf- 
procesrcclit, maar alleen op het strafrechl. 

Art. 45 van het Wetboek van Strafrecht somt de 
navolgende straffen en maatregelen op. 

In de eerste plaats de maatregelen en straffen, 
toepasselijk op personen wegens een feit begaan 
voordat zij den Jeeftijd van 16 jaar hebben bereikt. 
De rechter kan dan： 

1. hetzij bevelen een teruggave aan ouders. 
voogd of verzorger zondcr toepassing van eenige 
straf; 

2. hetzij een terbeschikkingstelling van de re- 
geering bevelen, zonder toepassing van eenige 
straf; 
3. hetzij den schuldige tot straf veroordeelen. 

Ad ]. In het eerste geval blijft het kind in zijn 
eigen milieu. Het straf ba re feit was weinig ernstig 
en de rechter wiJ het nog eens met het kind en zijn 
ouders probeeren. 

Ad 2. In het tweede geval wordt de ter be- 
schikking gestelde: 

a. hetzij in een Landsopvoedingsgesticht ge- 
plaatst, alwaar, of later op andere wijze, van 
regeeringswege in zijn opvoeding wordt voorzien; 

b. hetzij ter opvoeding toevertrouwd aan een 
bijzonder persoon, of een rechtspersoon, of een 
stichting of instelling van weldadigheid (op- 
voedingsgesticht). De terbeschikkingstelling kan 
worden uitgesproken, indien er een misdrijf is 
gepleegd, dan wel bepaalde overtredingen in geval 
van recidive binnen de twee jaren. Het strafbaar feit 
was te ernstig en de ouders schoten in dusdanige 
mate in de opvoeding tekort, dat het kind 
verwilderd en verwaarloosd is en ver- wijdering uit 
het ouderlijk huis noodig is om door middel van 
een opvoeding onder leiding van overheid 
(dwangopvoeding) nog iets van het kind terecht te 
brengen. De terbeschikkingstelling duurt uiterlijk 
tot het kind den leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. 

Ad 3. In het derde geval wordt het maximum der 
hoofdstraffen, die op het strafbare feit ge- steld 
zijn, met een derde verminderd. Geldt het een feit, 
waarop de doodstraf of levenslange ge- 
vangenisstraf is gesteld, dan wordt gevangenis- 
straf opgelegd van ten hoogste 15 jaren (art. 47 
W.v.S.). Verder kan een voorwaardelijke ver- 
oordeeling worden uitgesproken (zie hieronder). 

van 

De gevangenisstraf wordt uitgezeten in cen 
jeugdgevangenis of een jeugdafdecling. 

Plegcn kinderen van den 16-jarigen Iccjlijd 
en d<iarboven eon strafbaar feit, dan zijn do 
straffen voor volwassenen op hen van toepassing, 
voornamelyk de gevangenisstraf, heohtenisstraf 
en geldboete. Ook is mogelijk cen voorwaarde- 
lijke veroordeeling tot gevangenisstraf, waarbij 
de gestrafte in de vrije maatschappij blijft zoo- 
lang hij zich gedurendc cen zekeren proeftijd 
goed gedraagt en onder het patronaat van een 
vereeniging voor reclasseering kan komen. 

De gevangenisstraf ondergaan ook z。in een 
jeugdgevangenis of in een jeugdafdeeling 
een gewone gevangenis. 

Er bestaan voor deze leeftijdsperiode geen 
speciale voor minderjarigen geldende straffen en 
maatregelen. Indien de betrokkene zich iran ernstig 
wangedrag schuldig maakt, zonder dat een strafbaar 
feit wordt gepleegd, dan kan nog door middel van de 
zooeven genoemde „v?ist- zetting" tegen dit 
wangedrag worden opgetreden en komen betrokken 
personen in een opvoedings- gesticht. 

Zooeven block, dat de Ncd.-Indische straf- 
wetgeving een onderscheiding kent volgens de 
leeftijdsgrenzen van 16 en 18 jaar, welke voor- 
namelyk op de inheemschen ingesteld is: 

a. 16 jaar is de leeftijd te achten waarop de wet 
dengene, die een delict pleegdc, als volwassen 
beschouwt en op de gewone wijze gestraft wil zien
； 

b. op 18-jarigen leeftijd wordt hij beschouwd als 
volgroeid ,zoodat cen dwangopvoeding in het 
algemeen geen resultaten ineer kan hebben. 

Het vorenstaande wil dus zeggen, dat kinderen 
van 16 jaar en ouder niet meer geeigend worden 
geacht om in ecn opvoedingsgosticht te worden 
opgenomen, teneinde met een heropvoeding nog 
geheel te beginnen； daarvoor zijn zij — lichame- 
lijk en geestelijk — reeds te ver ontwikkcld. Wel kan 
in de periode van 16—18 jaar een reeds v66r den 1 
G-jarigen leeftijd begonnen opvoeding worden 
voleindigd. 

Het verschil in karakter van de civielrcchte- lijke 
en de strafrechtelijke kinderwetgeving mag, indien 
in geval van deraillement of wangedrag van het kind 
do rechter een beslissing neeint, niet uit het oog 
verloren worden. In het laatste geval gaat het om een 
strafrechlelijk optreden tegen de misdadige jeugd: 
deze wordt, of als zgn. ,,regeeringsklndercn‘‘ door 
de overheid of, na- mens haar, door particuliere 
instellingen opge- voed, zoodat de overheid, met 
uitBluiting van ieder ander, voor de behoorlyke 
opvoeding en verpleging van deze minderjarigen 
verantwoor- delijk is, of zij gaat in de gevangenis. 

In het eerste geval gaat het om een civiel- 
rechtelijk optreden tegen de verwaarloondR 
4eug(L: deze wordt als zgn. ,,voogdijkinderen", 
onder toezicht en leiding van voogden gesteld, die 
krachtcns de zooeven besproken ulgemeenc/ 
bepalingen van het Burgerlijk Wetboek voor hun 
opvoeding veranlwoordelijk zijn; dit neemt niet 
weg, dat de overheidsbemociing (hieronder nog 
nader te bespreken), wanneer de particuliere 
vereenigingen Landssubsidie genieten, als een 
dadelijke medewerking van staatswege aan de 
opvoeding van deze voogd日kinderen is te 
beschouwen en dus de overheid — zij het van 
publiekreehtelijk standpunt — mede voor die 
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opvocding aansprakelykheid draagt, in zoovcrre zij 
tc zorgcn heeft, dat deze opvocding, voor een 
overgroot deel uit overhoidsgelden bokostigd, het 
peil bereikt waarnaar de overheid bij de opvocding 
van de regeeringskinderen streeft. 

De hier gemaakte onderschoiding leidt van- zelf 
tot een bespreking van dat deel van de 
kindorwetgoving, dat thans een behandeling vraagt, 
nJ. de overheidsbemoeiing met de opvoeding en 
verzorging van de voogdij- en regeeringskinderen. 

I. Strafrechtelijke overheidsbemoeiing. Over 
de strafrechtelijke overheidsbemoeiing met betrek- 
king tot de regeeringskinderen geeft de D w a n g- 
opvoedingregeling (Ind. Stb. 1917 no. 741, 
gewijzigd bij Ind. Stb. 1923 no. 183,1926 nos. 56, 
278 en 522, en 1929 no. 5) nadere voorschrif- teW. 
De Directeur van Justitie beslist op welke wijze ten 
aanzien van den regecringspupil ge- handeld za] 
worden, of hij in een Landsopvoedings- gesticht zal 
worden opgenomen, dan wel in particuliere zorg zal 
worden verpleegd. De pupil kan ook, alvorens een 
definitieve beslissing wordt genomen, aanvankelijk 
in het Landsopvoedings- gesticht worden 
opgenomen. 

A. De LandsopvoedingsgMtichten. zijn zooveel 
mogelijk in vier afdeelingen verdeeld: de eerste 
afcleeling dient voor de aanvankelijke opname, 
waarvan zooeven sprake was; de twcede afdee- ling 
is bcsteind voor de normaal aangelegde pu- pillon, 
die verder in het gesticht zullen bljven； de dcrde 
afdeeling client voor hen, die in de eerste afdceling 
zich als verpleegden met abnormalen aanleg 
hebben doen kennen; de vierde afdeeling dient voor 
degenen, die zich aan voortgezet wangedrag 
hebben schuldig gemaakt en voor enkelc andere 
bijzondere gevallen, die spcciale tucht behoeven 
(art. 7 Dwangopv. regeling). Zooveel mogelijk 
worden in elke afdeeling de verpleegden ondcr den 
leeftijd van 14 jaar van die van boven den 
genoeinden leeftijd afgezon- derd gehouden (art. 8 
Dw.). 

Het beheor van het gesticht wordt door ccn 
diroctcur govoerd onder toezicht van het Hoofd van 
het Tucht-, Opvocdings-, Reclasscerings- en 
Annwczen (art. 9 e.v. Dw.). Hij doet een week na 
do opneming cn verder zoo vaak hem zulks 
wciiHchelijk voorkomt berichten betreffende de 
verpleegden aan ouders of voogden toekomen (art. 
26 Dw.). Op bepaalde tijden kunnen de pu- pillen 
bezoeken van fa mi lie- of andere betrekkin- gen 
ontvangen (art. 29 Dw.). Zij kunnen bij goed 
gedrag de beschikking krijgcn over cen gedeelte 
van do voor hun arbeid bekomen belooning (art. 30 
Dw.). Verder zijn er regelen voor de Stoffel ijke 
verzorging van de verpleegden (lichame- lijkc 
reinheid, beweging in de open hicht, sport, 
klecding, wijze van bereiding cn verstrekking van 
de spijzen en de Jigging van de verpleegden); voor 
de zorg voor hun gezondheid (een bepaalde voor do 
inrichting aangewczcn geneeakundige, de reinheid, 
ziekenrapport, genecskundig ondcr- zock, 
behandeling binnen en buiten het gesticht). 

In het gesticht wordt aan daarvoor in aan- 
merking komende pupilien gewoon lager onder- 
wys gegevon en handenarbeid geleerd, die in over- 
ecnstemming is met de algeineeno ontwikkeling 
van den vcrpleegde en dienstbaar kan worden 
gemaakt aan de voorbereiding tot vakonderwija. 
Vakonderricht wordt gegeven in de onderschei- 
dene vakken afzonderlijk, waarby zooveel mo- 

gel yk rekening wordt gehouden met keuze en 
aanleg van de verpleegden. Volgens bepaalde 
regelen wordt voor den arbeid geldelijke belooning 
gegeven (artt. 44 e.v. Dw.). 

In geval van inbreuk op orde en tucht, regelen van 
zindelijkheid, arbeidzaamheid en gezondheid en 
alle moedwillige beschadiging van goe- deren 
kunnen bepaalde disciplinaire straffen worden 
opgelegd. 

De dwangopvoeding kan te alien tijd door den 
Directeur van Justitie worden beeindigd, indien haar 
doel is bereikt of beter op een andere wyze kan 
worden nagestreefd. Deze beeindiging ge- schiedt 
in den regel niet dan voorwaardelijk. Zij geschiedt 
slechts onvoorwaardelijk, indien buitengewone 
omstandigheden daartoe aan- leiding geven, waarbij 
wordt gedacht aan geval- len van lichamelijke en 
geestelijke ongeschikt- heid en dienstnamc by leger 
of vloot. De voor- waardelijk ontslagen pupil keert 
in de vrije maat- schappij terug eenigen tijd vdordat 
hy den leeftijd heeft bereikt, waarop hij uiterlijk het 
gesticht moet vcrlatcn (het ontslag moet uiterlijk op 
den 18-jarigen leeftijd geschieden). Men wil dan 
een proef met hem nemen, terwijl hij onder het 
speciale toezicht is gesteld van een bijzonderen 
persoon of van een instelling en zich naar be- paakle 
voorwaarden moet gedragen. Bij slecht gedrag kan 
het voorwaardelijk ontslag worden ingetrokken 
(artt. 150 e.v. Dw.). 

De kosten, welke de verpleging voor het Land 
medebrengt, kunnen worden verhaald op de 
goederen en inkomsten van den pupil en bij 
onvermogen van dozen op die van zijn ouders, die 
voor de voldoening hoofdelijk aansprakelijk zijn 
(art. 1G1 e.v. (Dw.). 

De Landsopvoedingsgestichten zijn gesteld on-
der het algemeen beheer cn oppertoezicht van den 
Directeur van Justitie, die in het beheer en toezicht 
wordt bijgestaan door het Hoofd- van het Tucht-, 
Opvocdings-, Reclasseerings- en Armwozen. Onder 
zijn leiding staan inspec- teurs van dien dienst (art. 
5 Dw.). Aan elk Lands- opvoedingsgesticht is een 
coinmissie van bystand verbonden. Er zyn enkele 
personen ambtshalve lid, de overigen worden door 
den Directeur van Justitie benoomd, die ook het 
reglement voor de commissie vaststelt. 

Behalve de regecringspupillen kunnea in de 
Landsopvoedingsgestichten ook tot uiterlijk den 21-
jarigen leeftijd opgenomon worden (art. 6 Dw.)： 

1. kinderen, die worden vastgezet op grond van 
het misnoegen van ouders of voogd, waar- over 
hiervoren gesproken were! (B. W. art. 302 e.v. 384 
e.v.), 

2. minderjarigen, die worden vastgezet op 
grond van doorgaand slecht en buitensporig gedrag, 
welko maatregel eveneens reeds ter sprake kwam 
(R.O. art. 134, Ini. Regl. art. 234 en Rechtsrcgl. 
Buiteng. art. 269). 

Indien gedurende de behandeling van hun zaak 
door den rcchter een opneming reeds drin- gend 
noodig blijkt om hen uit een ongewenschte 
omgeving dadelijk te verwijderen, kunnen voren- 
bedoelde personen voorloopig worden opgenomen. 

3. Tenslotte kunnen nog worden opgenomen 
voogdijkinderen, die bij (hieronder nader te be- 
spreken) inst^Uingen voor kinderbescherming in 
verzorging zijn, indien deze kinderen door hun 
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gcdrag van een verdorven of weer bars tig karakter 
doen blyken (art. Ga Dw.). 

Hieronder wordt in breeder verband op deze drie 
mogelykheden van vastzetting nog nader 
teruggekomen. 

B. Ook voor een verplcging in particulicrc zorg 
kan de Directeur van Justitie de rcgeerings- 
kinderen bestemmcn. Hy kan met de verpleging 
belasten: 

1. in Ned.-Indie gcvestigde bijzondere per- 
sonen, • 

2. aldaar gevestigde rechtspersoonlijkheid be- 
zittende vereenigingen of stichtingcn of instel- 
lingen van weldadigheid. 

Deze personcn en lichamcn moeten zich dan in 
het algemeen bij schriftclijke verklaring aan van 
regeeringswege gestelde, op de verpleging be- 
trekking hebbende voonvaarden ondcrworpen 
hebbeu (art. SI Dw.). 

De opdracht van verpleging van een bepaald 
geval wordt hetzij na verzoek van de oudcrs of 
voogden, hetzij ambtshalve van regeeringswege 
verleend. 

Het eigenaardige bij deze mogelijkhedcn van 
opdracht is, dat eenerzijds tot een directe ge- 
zinsverpleging bij een particulier kan worden 
overgegaan (in tegenstelling met Nederland, alwaar 
de verpleging steeds geschiedt door tus- 
schenkomst van een vereeniging) en anderzijds, dat 
de statuten van de vereenigingen geen duur- zame 
verzorging behoeven voor te schrijven (wederom in 
onderscheid met Nederland). Men moest in beide 
opzichtcn in Ned.-Indie groote speling behouden. 

Bij de opdracht tot verpleging wordt zooveel 
mogelijk rekening gehouden met de godsdienstige 
gezindte van het kind en met door de ouders of 
voogden kenbaar gemaakte, met de belangen van 
het kind verband houdende wenschen (artt. 86 en 
87 Dw.). 

Er moeten nu worden onderscheiden： 
1. Directe gezinsverpleging (uitbesteding) bij 

byzondere personen: deze personen en de in- 
wonende gezinsleden moeten zijn van goed 
zedelijk gedrag en van voldoende beschaving； 
een geneeskundige verklaring wordt geeischt 
betref- fende den gezondheidstoestand ； de 
woningtoe- stand, reinheid, het voedsel, de Jigging, 
de huise- lijke bezigheden, genees- en heelkundige 
behande- ling moeten aan normale voorwaarden 
voldoen; het kind moet (behoudens vrijstelling in 
byzondere omstandigheden) ten minste tot zijn 14-
jarigen leeftijd het gewone (event, afzonder- lijk) 
schoolonderwys ontvangen, daarna doeJ- matig 
vakonderricht en daarbij aansluitende lessen (artt. 
97 e.v. Dw.). 

2. Verpleging in ge^tichien en kolonien van 
erkende vereenigingen. De vereischten, we]ke hier 
gesteld zijn,komen overeen met die van de gezins- 
verpleging, met dien verstande even we J, dat zij 
aan het gestichtsleven zijn aangepast (artt. 107 e.v. 
Dw.). 

3. Verplegtng builen gestic1ile,n en kolonien 
door ttiSBchcnkomsl van een vereeniging. Deze uit-
besteding moet geschieden bij sehrifteJijke over- 
eenkomst. Hier gelden de vereischten, die zooeven 
onder de gezinsverpleging besproken werden (artt. 
121 e.v. Dw.). 

In de dwangopvoedingsregeling zijn verder 
bcpaKngen opgenomen met betrekking tot het 
toezicht, dat op de verpleging in gezinnen en 

inrichtingen wordt uitgeoefend, cn betreffende do 
wijze van de bepaling en toekenning van de 
tegemoetkoming, welke kan wordon verleend. 
Deze wordt verleend in verband met: 1. den leeftijd 
der verplecgden (onder of boven den leeftijd van 14 
jaar); 2. de wijze van verpleging (bij bijzondere 
personen of in een inrichting) en 
3. het verstrekte lager onderwijs en 
vakonderricht. 

II. Civielrechtelijke overheidsbemoeling. Over 
de civielrechtelijke overheidsbemoeiing met de 
voogdijkinderen handelt Ind. Stb. 1928 no. 179, dat 
regelcn geeft betreffende het verleenen van 
tegemoetkoming van overheidswege bij de ver-
pleging van de voogdijkinderen door particulie- ren. 

In bepaaldc gevallen kunnen de hierboven 
genoemde vereenigingen, stichtingen en instel- 
lingen, die zich de duurzanie verzorging v*iln 
minderjarigen ten doel stellen, en de “bijzondere 
personen" in het genot van regeeringssubsidio 
worden gesteld. De tegemoetkoming wordt 
verleend op de wijze als hiervoren ten aanzien van 
de regeeringskinderen werd besproken. Het 
verleenen van deze subsidie houdt evenwel in, dat 
voor de bijzondere personcn en instellin- gen 
dezelfde voorwaarden en hetzelfde toezicht van 
kracht worden, welke gelden voor de verpleging 
van regeeringskinderen in particuliere zorg, 
waarover zooeven gehandeld werd. 

D e c e n t r a 1 e o r g a n e n. 
Het algemeen beheer en oppertoezicht over het 

tucht- en opvoedingswezen berust bij den Directeur 
van Justitie. Onder diens bevelen is het Hoofd van 
het Tucht-, Opvoedings-, Reclas- seerings- en 
Armwezen met de algcmeene leiding belast (voor 
diens instructie zie Bijblad no. 11178, gewijzigd bij 
Bijblad no. 12990). Onder de bevelen van dit hoofd 
staan inspecteurs, belast met het toezicht op de 
Landsopvoedings- gestichten en op de particuliero 
inrichtingen en gezinnen, waaraan regeerings- en 
voogdij- pupiHen worden toevertrouwd. Verdere 
centralo organen zijn de voogdijraden, waarover 
reeds gehandeld werd. 

Als centrale organisalie kent Ned.-Indie het 
Verbond van Pro Ju ventute-vereenigingen, dat een 
gesticht voor jongens en een gcsticht voor meisjes 
to Tangerang heeft. Het Btelt zich ten doel de 
bestriding van de criniinalitcit van jeugdige 
personen en de behartiging van de 
gemeenschuppelijke belangen zijner leden, de Pro 
Juventute-vereenigingen. 

La7idsopvoedinf/s(iMtichten vindt men in Ban-
doeng en in Blitar. 

Pro Juventute-vercenigingen zijn er in Batavia, 
Semarang, Soerabaja, Soerakarta, Medan, Pa- dang, 
Bandoeng, Jogjakarta en Malang. Zij stellen zich 
ten doel de bestrijding van de crimi- nalitcit van 
jeugdige personen en trachten dit te bevorderen: 

Je. door het houden van bijeenkomsten ter 
bespreking van algemeene of bijzondere weten- 
schappeJijke of practische vraagstukken, dat doel 
betreffende, en door het ojidragen of steunen van 
onderzoekingen en studien over dergelijko 
vraagstukken ； 

2e. door het verleenen van rechtsbijstancl en 
raad aan jeugdige personen, die zich schuldig 
hebben gemaakt aan het plegen van cen straf- baar 
feit, of die daarvaii verdachl worden; 

3e. door het uitoefenen van toezicht, het ver- 
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leenen van stoffolijken en zedolijken steun, het 
bezorgen van plaatsing in opvoedingsgestichten of 
gezinnen, het verleenen van duurzame ver- zorging 
aan jeugdige personon, die zich schuldig hebben 
gemaakt aan het plegen van een straf- baar feit, of 
die daarvan vcrdacht wordon, of van wie gevreesd 
wordt/'^dat zij tot strafbaro feiten zullen overgaan./' 
-^\Particutiere geftichtc.n, die de zorg voor do 
verwaarloosde jeugd en voor voogdijpupillen op 
zich nomen, zijn o.m. de navolgende： 

a. Voor Europeanen： 
het Parapattan-weezcngesticht te Batavia, 

opgericht in 1832, bestemd voor kinderen van 
Europeeschen landaard, capaciteit 土 75 kinderen. 

Buitenzorg^s Vincentius Stichting (van het 
Hul^fonds van den H. Vincentius a Paulo), 
opgericht in 1888, bestemd voor R.K. Europee- sche 
arme weezen en verlaten kinderen, capaciteit 230 
pupillen. Een mcisjes-inrichting van St. Vincentius 
is er tc Soerabaja, terwijl ook Batavia een inrichting 
heeft： 

Het Protestantsch weeshuis te Semarang, 
opgericht ] 7G9, bestemd voor oudeYlooze en 
verlaten Europeesche kinderen, in 1932 130 jongens 
en 130 meisjes bergend. 

Inrichting voor jongensweezen te Soerabaja, 
gesticht 1858, bestemd voor ouderlobze,~v%r- laten 
en hulpbehoevende Europeesche kinderen. 

Weezcngesticht dcr Protestantsche gemeente te 
Soerabaja, opgericht 1854, bestemd voor be- 
hoeftigo en verlaten Christen-meisjes. 

Don Bosco-stichting te Soerabaja onder leiding 
van de “Filles de la Charite>,, opgericht , 1928; 
oorspronkelijk opgericht voor het ver- leencn van 
onderstand aan onverzorgde R.K, kinderen, heeft zij 
nadien haar doelstelling aan- gepast aan de behoeften 
der kinderwetgeving en legt zij zich toe op gestichts- 
en gezinsver- pleging. 

R.K. Meisjestehuis der Zustcrs Ursulinen te 
Madioen, opgericht J 925, bestemd voor de op- 
'voeding van weezen en verwaarloosde kinderen van 
Indo-Europeanen, capaciteit 72 pupillen. 

R.K. weenhuis voor meisjes te Padang, opgericht 
1902, met als doelstelling de opvoeding van R.K. 
meisjes. 

De „Gocdc Herder Stichting" te Batavia, 『
opgericht, 1927 en bestemd voor meisjes boven den 
13-jarigen leeftijd. 

De opvoedingsgcstichten van het „Genootschap 
(van In- on Uitwendige Zendiiig" te Soekaboemi, 
opgericht 1851, met cen jongens- on meisjes-, een 
kinder- on cen kleuterhuis. 

Het Oranje-Nussau-gesticht, uitgaande van de 
„Vereeniging tot bovordoring van Christc- lijk leven 
en onderling hulpbctoonn te Magelang (Pa van der 
Stour), opgericht in 189G voor ver-' waarJoosdc, 
hulpbehoevcndo en verlaten Europeesche jeugd, 
met jongens-, meisjes- en kleuterhuis. 

Het Protestantsch Jeugdhuis „Oost-Java,*, 
opgericht 1932, cn het Protestantsch Kindorhuis 

* “West-Java?', opgericht 1934, beide dienende tot 
verzorging van de onverzorgde, misdeelde cn 
verwaarloosde jougd. 

Verder nog een R.K. jongens- cn een R.K. 
meisjesweeshuis in Singkawang (Borneo), een R.K. 
weeshuis van den H. Aloysius teSemarang, 

een R.K. moisjes weeshuis van de Zustcrs 
Franciscanesscn te Scmarang, cen R.K. meisjesweeshuis 
St. Ursula te Soerabaja, een R.K. jongensweeshuis St. 
Franciscus te Padang en “Jcugdzorg" to Buitenzorg. 
b. Inheemsche inrichtingen： 
Javaansch weeshuis „ Roemah Pemeliharaiin Anftk 

Jatim" to Soerabaja, opgericht 1931. 
Javaanscho weezeninrichting „Pangocpokaro Botjah 

Lolo" te Bedji bij Toeloengagoeng,opgericht in 1919. 
Verschillende weezengestichten (Roemah Ja- tim) van 

“Moehammudijah" o.a. te Jogjakarta, ^I^lang, Tasikmalaja, 
Meester-CornelTs/- Kartasoerai' "BaiTdoeng;- Tegal，- 
Modj olreTto?-^ Koetoardjo.   

„Peroemahan anak-anak piatoe dari Roekoen Istri" te 
Batavia, een in 1931 opgericht neutraal weeshuis. 

„Roemah Piaitoe 3Ioesliminn te Batavia (opgericht 1929) 
op Mohammedaanschen grond- slag. 

c. Chineesche inrichtingen： 
Chincesch jongens- en meisjesweeshuis „Thay Tong 

Bong Yan,5 te Soerabaja, opgericht 1921 met een afdeeling 
voor jongens en een tehuis voor meisjes. 

Een jongens- en een meisjeshuis van „Ati Soetji" te 
Batavia, opgericht in 1914. 

KINDERWETGEVING. Zie KINDERBE-
SCHERMING. 

VOEDINGSMIDDELEN. (Aanv. DI. IV en DI.-" VI 
ofsuppl afl. biz. 934). Onder voedingsmiddelen worden 
verstaan die stoffen, welke uit haar aard of kunstmatig in een 
toestand verkeeren, waar- door zij geschikt zijn om gegeten 
of gedronken te worden ； zij bevatten stoffen, noodig voor 
het functionneeren en het onderhoud van ons lichaain, de z.g. 
voedingsstoffen of voedende bestanddeelen. Deze 
voedingsstoffen verdeelt men thans in twee hoofdgroepen, 
waarbij de belangrijkheid de basis van de beoordeeling 
vormt, nl. in energieleverende, welke zorgen voor het 
arbeidsvermogen van het lichaam, de koolhy- draten en de 
vetten, en de beschermende voedingsstoffen, mineralen en 
vitaminen, dio zorgen voor de instandhouding van het 
volwassen individu en voor den groei van het nog niet 
volgroeide lichaain. De volwassene heeft alleeu bescher- 
mend voedsel noodig voor de geregelde vervan- ging van de 
cellen van zijn organisme, het jonge individu moet voedsel 
opnemen zoowel voor de vervanging van de bestaande 
cellen, als voor het vormen van nieuwe cellen； zoodoende 
is zyn behoeftc aan eiwitten veel grooter dan die der 
volwasssenen. Kan deze laatste volstaan met ongovcer I 
gram eiwit per dag per kilogram lichaamsgewicht, voor 
kinderen varieert cl it van 3,5 gram tot 1,5 gram, al naar 
gelang van den leeftijd, met (lien verstande, dat in de eerste 
Icvensjaren deze behoefte het grootst is. 

De moeilijkheid bij de voeding is nu, dat men 
voedingsmiddelen eet, clus mengsels van boven- genoemde 
voedende bestanddeelen, welke cerst in een zoodanigen 
vonn moeten worden ge- bracht, dat zij door de 
darmepitheelcellen kulinen worden geresorbeerd in bloed> 
en lymphe- wegen. Om hiertoe te geraken moet het voedsel 
eerst worclen gekauwd; by dit proces wordt het in nig met 
speeksel vermengd, waardoor de koolhydraten reeds 
worclen voorbereid tot de 
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verdere afbraak. Daarna wordt het voedsel door- 
geslikt en komt het in de inaag, waar de spijs- 
vertcringssappen uit den maagwand inwerken； is 
het hiermede vermengd, dan geraakt het in den darm, 
waar gal on het sap uit de alvleesch- klicr hun 
vorterendo werking ontplooien. Hierna is het 
tenslotte geschikt geworden om te worden 
geresorbeerd van uit den darmwand in het bloed. Het 
bloed of de lymphe brengt dit geresor- beerde 
voedsel naar de vcrschillcnde weefsels van ons 
lichaam, waar het verder wordt afgebroken. 

Baar de afbraak in de cellen hoofdzakelijk op 
verbranding berust, ligt bet voor de hand, dat men de 
voedingswaarde der voedingsmiddelen ook uitdrukt 
in warmteeenheden en deze be- paalt door de 
voedingsmiddelen te verbranden. Dit is dus een 
quantitatieve bepaling van de voedingswaarde, een 
zuiver physisch proces, Qualitatief onderzock, dus 
het nagaan van het gehalte aan 
voedendepjestanddeelen der voedings- middelen. 
geschiedt langs chemischen of biolo- gischen weg, 
waarbij men bepaalt hoeveel eiwit, vet, koolhydraat, 
mineralen en vitamine een bcpaalde hoeveelheid 
voedsel bevat. Vooral de laatste jaren heeft men zich 
hiermede zeer inten- sief beziggehouden, zoodat men 
thans beschikt over zeer uitgebrcide gegevens over 
de voedingswaarde van practisch alle op Java 
gebruikelijke voedingsmiddelen. 

Van de oudere onderzoekers op dit gebied 
moeten worden genoemd: Rost van Tonningen, 
Fromberg, Maier Scharlee, Bernelot Moens, 
Greshoff, Sach van Eck, Boorsma, Eijkman, Grijns, 
Prinsen Geerlings, terwijl van de tegen- woordige 
onderzoekers moeten worden vermeld Jansen, 
Donath, Van Veen, Spruyt, Koolhaas, G or ter, 
Lanzing en Baars. Juist door de onder- zoekingen 
van den laatsten tijd is onze kennis omtrent het 
vitamine-gebalte der Indische ge- wassen aanzienlijk 
uitgebreid. 

Na het bovenstaande is het duidelijk, dat men het 
voedsel op twee wijzen moet beoordeelen： 
quantitatief, dus of het voldoende ealorieen be- (vat, 
en qualitatief, of het op de juiste wijze is 
samengesteld en voldoende voedende bestand- 
deelcn be vat. 

De Voedingscommissie van den Volkenbond 
heeft op dit gebied de noodige voorlichting ge- 
geven: huar cijfers zijn opgcsteld alleen voor de 
Westersche landen, doch dank zij de onderzoe- 
kingen van Radsraa en Teding van Berkhout kan 
men hicruit waarden afleiden, die voor Neder- 
landsch-Indie bruikbaar zijn; zoodoende weet men 
dat een Europeaan van gemiddeld 70 kg, die in Indic 
8 uur per dag licht werk verricht, 3.000 ealorieen 
noodig heeft en een inlander van 50 kg onder 
dezelfde onistandigheden 2.400 ealorieen. 

Nog slechts enkele jaren geleden wist men in het 
geheel niet of deze hoeveelheden werkelijk door de 
inwoners van Java dagelijks werden gennttigd. Dank 
zij Ochse en Terra, die den -stoot gaven tot de z.g. 
menu-onderzoekingen in I Koetawinangoen en 
Grisee, welk werk door het I Instituut voor 
Volksvoeding te Batavia-C werd 'voortgezet in 
andere streken van Nederiandsch- ;Indie, weet men 
thans, dat de theoretisch op- gestelde hoeveelheid 
ealorieen ook in de practijk dagelijks wordt gegeten. 
Men mag dus zeggen dat de inJandsche voeding 
voldoende ealorieen be vat, dus quantitatiof 
voldoende is. 

De qualitatieve beoordeeling is zeer veel 
moeilijkcr ,omdat nog maar zoo weinig bekond is 
omtrent de behoefte aan voedende bestand- deelen 
bij de inwoners van den Indischen Archipel； 
trouwens in Europa bestaat op dit gebied ook nog in 
het geheel geen overeenstemming. 

Ter aanvulling van het medegedeelde in DI. VI 
(suppl. afl. biz. 935) wordt aangeteekend, dat de 
omschrijving van de eerste twee groepen, waarin de 
voedingsstoffen kunnen worden verdeeld, dient te 
luiden： 

1°. Eiioitrijke producten： hiertoe behooren 
vleesch, visch, eieren, kaas, die veelal in ruime mate 
vitamine bevatten, alsmecle leguminosen. 

2°. Vetrijke prodticlen: waartoe plantaardige en 
clierlijke vetten behooren, zooals reuzel, niervet, 
kiapper en verschillende plantaardige olien. In den 
regel komt het A-vita mine in Uier- lijke vetten in 
behoorlij'ke hoeveelheden voor, bijv. in levertraan, 
terwijl plantaardige vetten dit vitamine niet 
bevatten. Hierin vindtw men soms het provitamine 
A of carotine, hetgeen de mensch tot vitamine A 
kan omzetten. 

1. De eiioitrijke producten kunnen (zie hier- voor 
ook DI. VI of suppl. afl. biz. 936 en 937) weer 
worden onderverdeeld in twee groepen： a. die van 
dierlijken oorsprong en b. de plantaardige. 

a. d e e i w i t r ij k e producten van dierlijken 
oorsprong. 

Onder de producten der zoogdieren is melk, ajer 
soesoe, van belang. Javaansche koeien leveren zeer 
vetrijke melk, doch de productie per koe is slechts 
2 tot 3 liter per dag. Thans vindt men rondom de 
groote steden verschei- dene groote en vele kleine 
melkbedrijven, die onder scherpe controle der 
gezondheids- diensten staan en daardoor een 
betrouwbaar product afleveren. Deze melk, zoowel 
van vee van Europeesche afkomst als van 
Javaansche, Voor-Indische en Balineesche koeien, 
is echter hoofdzakelijk bestemd voor de 
Europeesche consumptie. Voor de inheemsche 
consumptie wordt de melk geimporteerd uit 
Europa, terwijl de Europeanen in de 
Buitengewesten ook hoofdzakelijk op deze melk 
zijn aangewezen. 

Door de bewerking van deze melk, hetzij tot 
gecondenseerde voile of tot gecondenseerde 
afgeroomdc melk, verdwijnt een groot gcdcelte der 
daarin oorspronkelijk aanwezige vitaminen, 
waardoor zij ongeschikt wordt voor kinder- 
voedsel, tenzij doze tekorten worden opgeheven 
door aanvulling met een dozer producten. 

Kaas wordt in zeer kleine hoeveelheden in Indie 
zelf gefabriceerd ； de meeste kaas wordt in 
bevroren toestand of in blik verpakt uit Europa 
geimporteerd. 

V i s c h is de voornaamste dierlijke eiwit- bron 
uit het Inlandsche menu: de biologische waarde van 
vischeiwit moge lager zijn clan die van vleesch van 
zoogdieren, de aanvullende werking van de rijst en 
andere planteneiwitten in het inheemsche menu is 
zoodanig, dat dit volkomen wordt gecompenseerd. 

Vischkuit (telor troeboek) wordt gezouten en 
gedroogd veel gebruikt (eiwitgehalte 31 %)； men 
vangt de troeboek aan de riviermondingen van 
Sumatra's Oostkust en Borneo. 

In Ceram eet men veel larven van sawah- kevers, 
alsmede pisangrupsen.. 
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Wijze van uitgave der 

Aanvullingen en Wijzigingen 
op den tweeden druk van de Fncyclopsedie van 

z Nederlandsch-lndie. 
/. J 

Aan de inteekenaren op de Encyclopaedio van-Nederlandsch-Indi^ zullen voort- 

durend oj; ongezette tijden aficverijjgen worden verstrekt, Avaiarin d e reeds verse he 

non ar tikeion w o r d e h b ij g e 11 o u cl e n e n n i e u we o p g eno <n e n. Het aantal 

dier afieveringen en de tijdstip nen, waarop zij zullen verschijnen, houden natuurlijk 

direct verbund met de hooveelheid te be- werkon stof, d.w.z. met de in Indie plaats 

grijpende veranderingen. Van, tevoren zijn derhalve daaromtrent gnen cijfers te noemar 

. Telkens, wamieer voldoende materiaal aanwezig is voor ten minste f,wee vel druks, 

zullen deze een aflevering vonnen, hetgeon vermoedolijk eeriige malen per jaar zal kui

：nen geschiedon. 

De supplemejit-aflev^ringen word。，tp dezolfde wijzs gedrukt als de Ency-

clopaedic; zij komcn met in tdphabetisclio orde, maar nuar gel a ng de artikelen in- 

Komen; zij worden VOOJ ion van esn a*phabctisch gerangschikto, cumulatieve lijst der 

artikeleii; op dielijst ssaf mon dus schtorelk artikel, dobladzijde vermokl vinden 

(zoov/el van het deel der Encyclopaxlie als van de aflevering dor Aanvullingen en 

Wijzigingen), waarop het voorkoznC, zoodat mon steeds s 1 oc 1)ta de 1 aa i s t e 

aflevering b e ]i o o f t t o r a a d p 1 e g e n o m t e w 6 t e n, of a r t i k e J e zi b ij g e 

w c r k t z ij n e n w a a r die zijn t e vinden. 
Tegelijk met do eerste nflevering wordt aan de koopoi,8 van de Encyclopaadie eon 

portefeuille geloverd, waurdoor het ^^rloron gaan zooveel mogelijk wordt voor- 

komon. 
Deprijs pervel van 32 koiommen is vastgestcld op GO cent. Do uitg(ivers zullen aari 

alle koopors der Encyclopaadie do < < r8tc ufl(*v()ring dezer Aanvullingen en 

Wijzigingen ten vervoltje zenden, oiqdat zij zich niet kunnen yoorstellen, dat er een 

bezittcr van dit werk zou zijn die zijn werk birmenkort verouderd zou willen zien, 

terwijl- h/j het voor eon luttel bedrag per jaar gerogeld kan bijhouden. Be- houdens 

tcgenbericht zijnerzijds zullen horn dan vervolgcna ook de.volgende aflcveringon 

worden toegezonden. ■ / 
In het vcrvolg zal een nxemphiar van de Encyclopaedic uitsluitond verkocht wordeji 

met de Supplement-a fl«*v(jringon voor zoover dezo, op den datum van den aankoop, 

verschorien war.«n; dri dwm 巾 volgendo all. ontvangt de koopor, be- houdens 

tegenbericlit, dan gercgcld toegozonden. — zlfzoiiderlijke aflcvcriugcu worden ntcl 

verkocht. ! 


